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افتتاحيـــة

وقطعت ألرسسالة
قول كل مشسكك
^ بقلم السسيدة امينة دباشس
ك- -م- -ا ك- -ان م -ن -ت -ظ -را ،وضس -ع السس -ي -د ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة حدا للغو الذي طبع ول زال ،مرحلة ما
قبل الرئاسسيات ،بإاعÓنه الÎشسح رسسميا لنتخابات
لم-ة
 1٨أاف -ري -ل اŸق -ب -ل ع Èرسس -ال -ة م -وج-ه-ة إا ¤ا أ
اسس-ت-ج-اب-ة ل-دع-وات ال-ت-ح-ال-ف ال-رئاسسي وتشسكيÓت
سس -ي-اسس-ي-ة ع-دي-دة ،آاخ-ره-ا ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
الوطني.
ال -رسس -ال -ة ال -ت -ي ت -ع -د ‘ ح-د ذات-ه-ا ب-رن-ا›ا ذا وزن
م- -غ -زاه إادخ -ال ت -ع -دي Ó-ت وإاث -راءات ع -ل -ى أاسس -م -ى
ق - -وان Úا÷م - -ه - -وري - -ة ب- -إاشس- -راك ج- -م- -ي- -ع ال- -ق- -وى
السس-ي-اسس-ي-ة ،الق-تصس-ادي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة ،سستحقق
لصسÓ-ح-ات وال-ت-ح-ولت الوطنية.
ال-ت-واف-ق ح-ول ا إ
الشسيء الذي يÈهن مرة أاخرى على ثبات السسياسسة
اŸعتمدة من طرف الرئيسس بوتفليقة اŸنتِهج دوما
ل-ل-مسس-ار ال-تشس-ارك-ي ع-ن-د ات-خاذه Ÿبادرات وقرارات
مصسÒية حرصسا منه على تغليب ما يجمع باحÎام
تعددية الروؤى.
لمثلة كثÒة ابتداء من السستشسارة حول الوئام
ا أ
اŸد Êث -م اŸصس -ا◊ة ال -وط -ن-ي-ة إا ¤غ-اي-ة م-راج-ع-ة
ال -دسس -ت -ور دون نسس -ي -ان ورشس -ات أاخ -رى وم -ب -ادرات
كالعيشس معا ‘ سسÓم..
لث -ارة
ه- -ك -ذا ي -أات -ي ك -ل شس -يء ‘ وق -ت -ه ول ›ال إ
ال -ب -ل -ب -ل -ة وال-ف-وضس-ى ب-ت-وظ-ي-ف ب-دي-ه-ي-ات وفÈك-ة
دع - -اي- -ات ل ت- -خ- -دم اÛت- -م- -ع وتضس- -ر ب- -اسس- -ت- -ق- -رار
البÓد.أاولها ما تعلق Ãرضس الرئيسس كأانه سسر رغم
ال- -ب- -ي- -ان -ات الصس -ح -ي -ة الصس -ادرة ع -ل -ن -ا ع -ن رئ -اسس -ة
ا÷م- -ه- -وري- -ة.ث- -ان- -ي- -ه- -ا رغ- -ب- -ة ت -رشس -ح م -واط -نÚ
لقÓم اÙسسوبة على
وشس-خصس-ي-ات ت-دع-م-ه-ا ب-عضس ا أ
اŸع -ارضس -ة Ãح -اول -ت -ه -ا ت -غ -ل -ي -ط ال-رأاي ال-ع-ام رغ-م
دسسÎة حق الÎشسح! فليتنافسس اŸتنافسسون.
لسس -اسس -ي -ة ل -ل-ه-وي-ة
ث -ال -ث -ه -ا م -ا ت -ع -ل -ق ب -اŸك -ون -ات ا أ
لم-ازي-غية ،يحاول
ال-وط-ن-ي-ة ،ف-ب-ع-د سس-حب ورق-ة ا أ
البعضس إارجاعنا إا ¤أازمة التسسعينيات Ãسساومات
تتعلق بديننا ا◊نيف وتوظيف حادثة الصسÓة ‘
اŸدرسسة ،كأان سسنوات ا÷مر – ⁄د من تهورهم
ولعبهم بالنار.
ي -ح-دث ه-ذا ‘ أاج-واء اسس-ت-ق-رار ن-ن-ع-م ب-ه-ا ،م-ن-ب-ع-ه-ا
لصسÓ-ح-ات الشس-ام-ل-ة ال-ت-ي ب-اشس-ره-ا ال-رئ-يسس ع-بد
ا إ
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة وال-ت-ي ت-ت-ط-لب اسس-ت-كمال Ÿسسار
برنا›ه اŸتعدد ا÷وانب وأاهمها بالطبع اŸصسا◊ة
الوطنية التي أاصسبحت مث Óيقتدى به من طرف
دول أاجنبية.
›تمعنا واع وليسس أابله ل يتأاثر بهكذا سسلوكات
تريد دفعه نحو مغامرات يجهل نهايتها،فهو يدرك
“ام -ا ك -ي -ف ح -ولت تصس -رف -ات «ج -ه -ات م -ع-ارضس-ة»
لفريقية إا ¤خراب.
بلدانها باŸنطقة العربية وا إ
لنكف إاذن عن جعل «من ا◊بة قبة»  ،فكل شسيء
يأاتي ‘ أاوانه،ا÷زائر –تاج اأك Ìمن ذي قبل إا¤
اللتزام والرصسانة وتغليب اŸصسلحة العليا للوطن
وهذا طبعا بسسد الثغرات وتصسويب العوجاجات
وﬁارب - -ة ال - -فسس- -اد دون ه- -وادة ك- -م- -ا أاك- -ده م- -رارا
لول للبÓد.
وتكرارا القاضسي ا أ
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السسيد عبد العزيز بوتفليقة ‘ رسسالة إا ¤األمة معلنا ترشسحه لÓنتخابات الرئاسسية:

ندوة وطنية إلعدأد أرضسية سسياسسية،
أقتصسادية ،أجتماعية وإأثرأء ألدسستور

@ إأشسرأك كـ ـل ألق ـ ـ ـ ـوى
ألوطنية ،ألسسياسسية،
أ÷معوية وألنق ـ ـابية
‘ مـ ـ ـ ـ ـ ـوأصسلة بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء
دÁقـ ـرأطيتنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

@ عصسرن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أ÷يشش
ألوطنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ألشسعبـ ـ ـ ـ ـ ـي
 Ãـ ـ ـ ـا Áكن ألبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓد
من ضسمان أألمن وأألمان
@ألسسهر عل ـ ـى ضسم ـ ـ ـ ـ ـان
حضس ـ ـور ق ـ ـ ـوي للشسب ـ ـاب
‘ ألهيئ ـ ـات ألتنفيذيـ ـة
وأÛـ ـ ـ ـالسش أŸنتخبة
@ –فيـ ـ ـز أ Ÿـ ـوأطنـ ـÚ
عل ـ ـى تسسي Òألشسـ ـ ـ ـ ـأان
أÙلـ ـ ـ ـ ـي وألقضس ـ ـ ـ ـ ـ ـاء
على آأفة ألبÒوقرأطية
@ تعزيـ ـ ـ ـز أسستقÓليـ ـ ـة
ألعدألـ ـ ـ ـة و ﬁـ ـ ـ ـارب ـ ـ ـ ـة
ألفسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد
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يسس -تضس -ي -ف م-ن-ت-دى «الشس-عب» م-ع-ال-ي وزي-ر الصس-ن-اع-ة وال-م-ن-اج-م ،ي-وسس-ف
يوسسفي في ندوة نقاشس بعنوان« :مسساهمة النسسيج الصسناعي الوطني في
تحرير القتصساد من التبعية للمحروقات» ،يوم الثÓثاء  12فيفري 2019
على السساعة  11:00صسباحا بمقر جريدة الشسعب 39 ،شسارع الشسهداء  ،الجزائر العاصسمة.
الدعوة عامة
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لمة معلنا ترشسحه لÓنتخابات الرئاسسية
السسيد عبد العزيز بوتفليقة ‘ رسسالة إا ¤ا أ

ألعدد
1٧٨٦٩

02

ندوة وطنية إلعداد أارضسية سسياسسية ،اقتصسادية ،اجتماعية وإاثراء الدسستور
^ إاشسراك كل القوى الوطنية ،السسياسسية ،ا÷معوية والنقابية ‘ مواصسلة بناء دÁقراطيتنا

لحد رسسالة
وجه السسيد عبد العزيز بوتفليقة أامسس ا أ
ÓعÓن عن ترشسحه لÓنتخابات الرئاسسية لشسهر
لمة ل إ
إا ¤ا أ
أافريل  ٢٠١9فيما يلي نصسها الكامل:
«بسسم الله الرحمن الرحيم
لفاضسل،
أايتها الـمواطنات الفضسليات أايها الـمواطنون ا أ
لقد قلد“و ،Êمنذ خمسسة أعوأم ،مسسؤوولية رئيسس أ÷مهورية،
من أجل موأصسلة مسسار ألبناء ألوطني .وقد كان هذأ أÿيار ألذي
ت عنه أغلبية وأسسعة ،يعكسس دون شسكَ ،تم tسسَككم بعمٍل وطنٍي
عsبَر ْ
ت بجمع قناعاتكم وتعبئة طاقاتكم حوله.
ت قد تشسرف ُ
ُممsيز كن ُ
ت كل طاقاتي
بالفعل ،ومنذ ألعهدة أألو ¤على رأسس ألبÓد ،كرسس ُ
إلخماد نار ألفتنة ،وَلـْمَلمة ألشَسَتاِت من جديد ،ألمٍة جريحةٍ جرأَء
ت أن
ألـمأاسساة ألوطنية ،ثم ألنطÓق ‘ إأعادة بناء ألبÓد ألتي كاد ْ
ف بها أزمٌة متعددة أألشسكال.
َتعصِس َ
ً
وقد ” رفع هذأ ألرهان أول بفضسل ألوئام ألـمد ، Êقبل أن يتعّزز
ب -الـمصس -ا◊ة أل -وط -ن-ي-ة أل-ت-ي قّ-رْر“وه-ا ب-ك-ل سس-ي-ادة .وب-فضس-ل ه-ذه
ب أألمن وألسسكينة ‘ بÓدنا ،وألتـأام ِ
ت
أÿيارأت ألتاريخية ،أسسُتتِ s
أ÷رأُح وعادِت أألُخوُة تلف قلوب موأطنينا.
ت أ÷زأئر َيْعلو من جديٍد وبقوٍة ‘
زيادة على ذلك ،صسار صسو ُ
ألسساحة ألدولية ،وأصسبحت ألـمصسا◊ُة ألوطنيُة مثالً ُيحتذى بالنسسبة
للعديِد من أأل· فـي ألعا.⁄
وفـي ظل ألسسلم ألـُمسستعاْد ،أصسبح ِ
ت ألبُÓد ورشسًة كبًÒة ،بعد أن
ي وأجتماعْي
َمّ-رْت Ãرح-لٍ-ة صس-ع-ب-ة َطِ-بَ-ع-ه-ا ت-ع-ديٌ-ل ه-ي-ك-لٌي أقتصساد ٌ
مرير.
وقد توألت أإلصسÓحات فـي ألعديد من ألـمجالت ،وأُخ tصس
ب- -ال- -ذك- -ر أل- -ع- -دأل -ة ،وألÎب -ي -ة ،وأإلدأرة وألق -تصس -اد .ك -م -ا أح َ-رَزت
ألدÁقرأطية وحقوق ألـموأطن Úوحرياتهم  ،خطوأت عمÓقة على
درب ألتقtدم ،دّعمتها ألـُمرأجعُة ألدسستورية أألخÒة.
ف -ف -ي ألـم -ج -ال أإلق -تصس -اديَ ،ع s-زَزت أ÷زأئ -ر سس-ي-ادَت-ه-ا ب-فضسِ-ل
جمِع أحتياطات ألصسرف ،وتكويِن أّدخاٍر
ألتخtلصِس من ألـمديونية ،و َ
عمومٍي ُمعتÈ؛ وهي ألعوأمُل ألتي مsكنْتنا من ألصسموِد أمام أنهيار
أسسعار ألبÎول ‘ ألسسنوأت أألخÒة ،وسسمحت لنا بالسستمرأر ‘
مسسار ألتنمية.
ك -م -ا ب -اشس -رت أ÷زأئ -ر ب -رأِم -ج م -ك -ث -ف -ة ل-ب-ن-اء ألـم-نشس-آات
أل- -ق- -اع- -دي- -ة؛ وسس- -م- -حت أإلصسÓ- -ح -ات
وأ◊وأف -ز أل -ع -م -وم-ي-ة ،م-وأزأًة م-ع ذلك،
ب -ت -ح -ق -ي -ق ت -قt-دٍم ل ريب ف-ي-ه ‘ ت-ن-وي-ع
ألقتصساد وألشسروعِ فـي ألتصسدير خارج
ألـمحروقات.
وع -ل -ى ألصس -ع -ي -د ألج -ت-م-اع-ي ،ف-ق-د
ح sسسَن ألوضسعُ بشسكٍل ملحوظ .ويتجلى
َت َ
ذلك م- -ن خÓ- -ل ألÎأج- -ع أŸسسّ- -ج -ل ‘
معدل ألبطالة ،وألتكفل أ÷دي وأÙسسوسس إلسسكان أهلنا ‘
كل أرجاء ألوطن ،وألتلبية ألوأسسعة لحتياجات ألـموأطن‘ Ú
›ال ألـمياه وألطاقة ،إأ ¤جانب تزأيد عدد بناتنا وأبنائنا
أل- -ذي -ن ي -رت -ادون ألـم -دأرسس ،وم -رأك -ز أل -ت -ك -وي -ن وأŸع -اه -د
وأ÷امعاتÃ ،عدل ثÓثة أضسعاف .وبفضسل ذلك بلغ مؤوشسر
ألتنمية ألبشسرية مسستويات ملحوظة ‘ ألـمقارنات ألدولية.
وقد كان ألتقّدم ‘ ألتنمية مصسحوبًا بتطور نوعّي ‘ أُسُسسس
ألـُم -ج -ت -م -ع ،ف َ-ت -ع s-ززت إأّذأك أل -وح -دُة أل -وط -ن -ي -ة م -ن خÓ-ل ت-رق-ي-ة
أألمازيغية ،بصسفتها إأحدى ركائز هويتنا ألوطنية إأ ¤جانب أإلسسÓم
وأللغة ألعربية .مثلما شَسهدت ألـمرأُة مكانتها ودورها يرتقيان‘ ،
ألسسياسسة أو ‘ عا ⁄ألشسغل ،إأ ¤مسستوى مسساهمتها ‘ –رير ألبÓد
وألبناء ألوطني.
كما حرصسنا دوما على تزأيد أهتمام شسبابنا بضسمان مسستقبله
ع Èألتحصسيل ألعلمي وأŸعر‘ أŸكsثف ،وكذأ عن طريق ُولوجه
Ÿسستِمر ‘ أÛالت أإلنتاجية و ألقيادية ‘ ،شستى أŸيادين.
أُ
وأنصسب أهتمامنا كذلك على جاليتنا ألوطنية باÿارج ،نظرأ
ل -دوره -ا أل -ت -اري -خ -ي أŸشس -ه -ود أث -ن -اء ث -ورة أل -ت-ح-ري-ر أŸب-ارك-ة
ولرتباطها ألعميق بالبÓد ،وبهذه أŸناسسبة أع Èعلى وفاء ألدولة
ل -لسس -ع -ي إأ ¤أÙاف -ظ -ة ع -ل -ى ح -ق -وق -ه -ا أŸشس-روع-ة وأل-ت-ك-ف-ل
بانشسغالتها وألسسهر على إأشسرأكها ‘ بناء ألوطن.
حِرصسنا على عصسرنِة أ÷يشس ألوطني
وإأ ¤جانب ذلك ،فقد َ
ألشسعبي ،سسليل جيشس ألتحرير ألوطنيÃ ،ا ُيمuكُن بÓدنا من ضسمان
أمنها فـي ِخ َضسuم أألزمات وألصسرأعات ألتي تهز ِمْن َ
طَقَتَنا .وأغتنم
هذه ألفرصسة ألع Èعلى عرفان أألمة وأمتنانها من جديد لكافة
طا وصسف ضسبا ٍ
أفرأد قوأتنا أŸسسلحة ألتي أحييها قيادًة وضسبا ً
ط
s
وج -ن -ودأ ،وك -ل أل -ذي -ن خ -دم -وأ أ÷زأئ -ر م -ن خ Ó-ل ه-ذه أŸؤوسسسس-ة
أÛي -دة ب -ك -ل إأخ Ó-صس ووف -اء ون -ك -رأن أل -ذأت .ك -م -ا أغ-ت-ن-م ه-ذه
ألسسانحة ألع Èكذلك على مشساعر ألتقدير وألفخر ألتي تنتابنا Œاه
كل أألسسÓك أألمنية وألنظامية.
وأدعوكم هنا لنÎحم جميعا على كل شسهدأء ألوأجب ألوطني
ألذين ضسحوأ بأانفسسهم من أجل أن ينعم شسعبنا بالسستقرأر وأألمن
وأألمان ‘ ظل أ÷مهورية ألتي هي ثمرة شسهدأء ثورة نوفمÈ
أÛي -دة .أsم -ا ع -ل -ى ألـمسس-ت-وى أل-دو‹ ،ف-ق-د أصس-ب-حت أ÷زأئ-ر
وسستبقى شسريًكا أسسÎأتيجًيا للعديدِ من ألقوى ألفاعلة ‘ ألعا،⁄

وهي ألتي أْم َسستِ أليوم ت ْضسطلعُ بدور رأئدٍ ‘ فضساءأت أنتمائها
برصسيدها ألÌي وموأقفها ألثابتة.

ورشسات هامة يتع Úالتكفل بها واسستكمالها
لفاضسل،
أايُتها الـمواطنات الفضسليات أايها الـمواطنون ا أ
إأن أشسوأط ألتقدم ِتْلك ،ألتي أحرزْتها بُÓدنا ،ووعي أŸوأطنÚ
ت دون شسك‘ ،x
بالرهانات وألتحديات أÙدقة بها ،هي ألتي أsد ْ
أألشس -ه -ر أألخÒة ،ب -ال-ع-دي-د م-ن أألصس-وأت
لدى ألطبقة ألسسياسسية وألـمجتمع ألـمد،Ê
إأ ¤مناشسدتي مَّرًة أخرى لـموأصسلة مُهّمتي
‘ خدمة ألبÓد.
وه -ن -ا ،أوtد أن أغ -ت -ن -م ه-ذه ألـم-ن-اسس-ب-ة
ألعّ-ب-ر ع-ن ع-م-ي-ق ع-رف-ا Êوأم-ت-ن-ا Êلهذه
ألندأءأت ألتي أتفsهُم َت َ
طtلعاتها؛ إأذ ُتشسعرÊ
ب
بارتياح كب Òلكوِنها تبع ُ
ث لد s
ي أإلحسساسس بالطمئنان بأانني  ⁄أُخيْ u
أمل أغلبية شسعبنا ،حتى وإأن  ⁄أج uسسد ألتزأماتي كلsها إأزأءهْ ،و⁄
أسستِجب لكافة َتطلعاته وطموحاته ألكبÒة.
وفـي نفسس ألوقت ،فأانا أُدرك “اًما بأان بÓدنا ما تزألُ لديها
ت هامة َيتَعsيُن ألتكtفل بها وأسستكمالها،
َوَرشسا ٌ
و–دياٍت كبٍÒة ينبغي رفُعها.
وب -ط -ب -ي -ع -ة أ◊ال  ⁄أع -د ب-ن-فسس أل-ق-وة
ت عليها ،و ⁄أخف هذأ يوما
ألبدنية ألتي كن ُ
على شسعبنا ،إألّ أّن أإلرأدة ألرأسسخة ÿدمة
وطني  ⁄تغادرَ Êق t
ط ،بل وسستُمكُنني من
أجتياز ألصسعاب أŸرتبطة باŸرضس ،و كل
أمرئ Áكنه ألتعرضس له ‘ يوم من أأليام.
إأن إأرأدتي هذه ،فضس ً
 Óعن ألتزأمي بخدمة ألوطن ،أسسَتِمtدهما
ت قد قطعته مع ألشسهدأء
من “ tسسكي ألرأسسخ بالوفاء بالعهد ألذي كن ُ
أألب -رأر وت -ق -اسس -م ُ-ت-ه م-ع ألـم-ج-اه-دي-ن أألخ-ي-ار ،رف-ق-ائ-ي فـي ث-ورة
ألتحرير ألوطني.
وإأن-ن-ي ‘ ه-ذأ أل-ن-ح-و ،وأسس-ت-ج-ابً-ة ل-ك-ل أŸن-اشس-دأت وألّ-دع-وأت،
وألجل ألسستمرأر ‘ أدأء ألوأجب أألسسمى ،أعلن أليوم ترشسحي
لÓنتخابات ألرئاسسية لشسهر أفريل أŸقبل.

عصسرنة ا÷يشس الوطني
الشسعبي Ãا Áكن البÓد من
ضسمان األمن واألمان

توافق وطني ضسروري للحفاظ على اŸكاسسب
أاي -ت -ه -ا الـم -واط -ن -ات ال -فضس -ل -ي -ات أاي -ه-ا الـم-واط-ن-ون
لفاضسل،
ا أ
أود بهذه ألـمناسسبة ،أن أشساطركم بعضس أألفكار حول ألصسعاب
وأŸت -ط -ل -ب -ات أل -ت -ي َي-سسَ-تْ-وِجُ-ب ع-ل-ى ب-ل-دن-ا م-وأج-ه-ت-ه-ا ،إأ ¤ج-انب
ألتحديات ألتي تنتظرنا ،وكذأ وسسائل رفعها.
ف -ال -ت -ط -ورأت أل -ت -ي أُح ِ-رَزْت ‘ ط -ري -ق أل -ت -ن -م -ي -ة ألق -تصس-ادي-ة
وألجتماعية وألثقافية أبَرَزت متطلباٍت حديثًة وطموحاٍت جديدًة
وسسط ›تمعنا ،ولسسيما لدى أجيالنا ألشسابة ألـُمتفِتحة على ألعا⁄
ب -فضس -ل ت -ك -ن -ول-وج-ي-ات أإلعÓ-م وألتصس-ال ،وأُŸت-ط-ل-ع-ة أsي-م-ا ت-طُ-ل-ع
للمشساركة بقوٍة ‘ تنمية وطنها.
فُكُل تلك ألتحديات مرتبطٌة أسساسًسا بتعزيز ›تمعٍ غايته ألتقtدم
وألعدألة وأŸسساوأة ،متوأفٌق سسياسسًيا ومتناسسٌق أجتماعيًاَ ،يرتِكُز على
أقتصساٍد منتٍج وتناُفسِسْيَ ،يَتحsرُر شسيًئا فشسيًئا من ألتََبِعsية أُŸفرطة

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(٠٢١)٦٠.٧٠.٣٥:

(021) 60.70.40

السسهر على ضسمان حضسور قوي
للشسباب ‘ الهيئات التنفيذية
واÛالسس اŸنتخبة

–فيز اŸواطن Úعلى تسسيÒ
الشسأان اÙلي والقضساء على
آافة البÒوقراطية

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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التحرير

للمحروقات ،سسوأًء على مسستوى أŸيزأنية ألعمومية أو على أŸسستوى
أŸا‹.
ونحُن َنشُسُق طريقنا لبناء هذأ أÛتمع ،يتعsين علينا أليوَم أن
ك أŸتعلقة بالنُمو
ُنجاِبَه كvما من ألقيود ،وأخ ّصس منها ألذكر تل َ
أل-دÁغ-رأ‘ ،وت-عt-دد ألح-ت-ي-اج-ات أل-وأجب ت-لِ-بَ-ي-ت-ه-ا ،وت-آاكل موأردنا
أŸالية أÿارجية ،وعدم أسستقرأر ألقتصساد ألعاŸي ،وألضسطرأبات
أإلقليمية وألعاŸية ،وكذأ بروُز بعضس ألسسلوكات أŸنافية لـمبادئ
Óب-ع-اد ألخÓ-ق-ي-ة أل-ت-ي
أل-ن-زأه-ة وأŸن-اقضس-ة ل -أ
ُتقuدسسُ قيمَة ألعمل وبْذل أÛهود.
ول -ل -ت -ك ُ-ف -ل ب -ه -ذه أŸت-ط-ل-ب-ات وأل-ت-ح-دي-ات
وألصس -ع -اب ،ف -إاsن أألم -ر ي -ت-طّ-ل-ب ب-ادًئ ذي ب-دء
–قيق أŸزيد من ألتقtدم ‘ ﬂتلف ميادين
أ◊كامة وألنمو ألقتصسادي ،فضس ً
 Óعن ألتنمية
ألجتماعية وألÎبوية وألثقافية.
وأ◊قيقُة أّننا سسوفَ ‚ُد ‘ تضسافر نوأيانا
وجهودنا وِقوأنا ،وجعلها ›تمعًة ‘ خدمة أŸصسلحةِ ألوطنية؛ ‚ُد
ألقدرةَ على ألتحول نحَو ›تمع ألتقّدم وألعدل وأŸسساوأة ألذي
نصسبو إأليه جميًعا.
وأن- -ط ًÓ-ق -ا م -ن ق -ن -اع -ت -ي أل -ت -ام -ة Ãا
ت منذ عدة أشسهرٍ
ت قد دعو ُ
أسسلفتْ ،كن ُ
مضست ُقوى ألشسعب لÓلتفاف حول توأفق
وط -ن -ي وسس -ي -اسس -ي uÁك -ـن -ه -م م-ن أل-ت-ح-رك
أألم- -ث- -ل ،مً- -ع- -ا ،م -ن أج -ل أ◊ف -اظ ع -ل -ى
مكاسِسبنا و“ك ÚبÓدنا من موأصسلة ألتقtدم
‘ ظل ألوحدة وألسستقرأر ،وسسط ﬁي ٍ
ط
يغِ
 Òمسستقر ،وظرف دو‹ شسديد
جهو ٍ
ألضسطرأب.
وقناعتي أيضًسا أن ألتوأُفق هو ميزٌة نبيلة أسستطاع شسعُبنا أن َيضسَمن
حَمة ب Úصسفوفه لَÒفَع –ديات عظيمة ،على غرأر
من خÓلها ألuل ْ
ثورة نوفم Èألـمجيدة ،وكذأ ،باألمسس ألقريب ،ألتفاف ألشسعب حول
ألوئام ألـمد Êوألـمصسا◊ة ألوطنية.
وعليه ،فإانني ،إأذأ ما شسرفتمو Êبثقتكم ألغالية ‘ أفريل أŸقبل،
سسأادعو ‘ غضسون هذه ألسسنة كل ُقوى ألشسعب ألسسياسسية وألقتصسادية
وألجتماعية ،إأ ¤عقدِ ندوٍة وطنيٍة سستُكuرسسُ –قيق ألتوأفق حول
أإلصسÓ-ح-ات وأل-ت-ح-ولت أل-ت-ي ي-ن-ب-غ-ي أن ت-ب-اشس-ره-ا بÓ-دن-ا ب-غ-رضس
ألـُمضسuي أبعَد من ذي قبٍل ‘ بناء مصسÒها ،وألجل “ك Úموأطنينا
م -ن ألسس -ت -م -رأر ب -ال -ع -يشس م ً-ع -ا ،أفضس -ل وأفضس -ل ‘ ،ك -ن -ف ألسس -ل -م
وألزدهار.

اإلصسÓحات السسياسسية عايتها تعزيز ثقة اŸواطن
أاي -ت -ه -ا الـم -واط -ن -ات ال -فضس -ل -ي -ات أاي -ه-ا الـم-واط-ن-ون
لفاضسل،
ا أ
دعو Êهاهنا أوضسح لكم دوأفع هذه ألندوة ،وكذأ ألـمهام ألتي
سستوكل إأليها.
لقد ذsكرُتكم قبل قليل بالـمنجزأت ألتي ج sسسدناها مًعا ‘ ›الت
ألسسلم وألوئام وأإلصسÓحات وألتنمية ،منجزأٍت يظلُ من ألوأجب
–سسينها ،وذلكم باألَخ ّصس من أجل أسسÎجاع وتعزيز ثقة ألـموأطنÚ
‘ مؤوسسسساتهم ،وتوطيد أركان دولة ألقانون وأ◊كم ألرأشسد ،ودعم

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

تنميةٍ أقتصساديةٍ مبنيّة على ألعدألة ألجتماعية ،مع ألتمك Úلقتصساٍد
وطني يّتسسم باŸبادرة وأإلنتاجية وألتنافسسية.
إأن أإلصسÓحات ألسسياسسية ألتي باشسرتها منذ عام  2011تهدف إأ¤
تعزيز ثقة ألـموأطن ‘ Úمؤوسسسساتهم ،من خÓل ،أولً وقبل كل شسيء
ضس -م-ان شس-ف-اف-ي-ة ون-زأه-ة ألقÎأع ،وت-رق-ي-ة دÁق-رأط-ي-ت-ن-ا أل-ي-اف-عِ-ة
ألتعددّية لكي ُتفرَز بدأئل ذأت مصسدأقية للناخب ،Úمثلما يعني تعزيز
رق -اب -ة ألŸÈان ع-ل-ى ألسس-ل-ط-ة أل-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ،وت-ك-ريسس وأجب ت-ق-دË
أ◊سسابات بالنسسبة ÷ميع ألـمسسؤوولÃ ،Úختلف مسستوياتهم ،كما
ي -ع -ن -ي أيًضس -ا “ك Úألـم -ع -ارضس-ة م-ن Œسس-ي-د أل-دور أل-ذي أقّ-ره ل-ه-ا
ب أن تؤوديه بالفعالية أŸطلوبة دأخل ألÈلـمان.
ألدسستور ،وألذي يج ُ
بل إأن تعزيز ثقة ألـموأطن ‘ Úمؤوسسسساتهم ،يقتضسي أيضًسا أجوبة
أك Ìتكtيًفا مع تطُلعات شسبابنا ،إأذ ينأاى أحياًنا أغلبهم بنفسسه عن
ألـمشساركة ‘ أ◊ياة ألسسياسسية ،بل ووصسَل أألمُر بالبعضس منهم بأان
أختاروأ أ÷نوح إأﬁ ¤اولت أغÎأب مفرطةٍ وأنتحارية .لذأ،
ب علينا ضسمان حضسوٍر أقوى للشسباب ‘ ألهيئات ألتنفيذية و‘
يتوجُ s
خبة ،من أجل –ديد أجوبٍة لتطلعاتهم ووضسعها حيز
ألـمجالسس ألـمنَت َ
ألتنفيذ.
أم -ا ت-وط-ي-د أرك-ان دول-ة أل-ق-ان-ون وأ◊ك-م أل-رأشس-د ،ف-إانُ-ه ي-ن-ب-غ-ي
علينا أولً ألقضساء على آأفة ألبÒوقرأطية بفضسلِ عصسرنة ولمركزية
أإلدأرة ألعمومية بصسفة فعالة ،كما يلَزُمنا أيضًسا تعزيز مسساهمة
ألـموأطن ‘ تسسي Òألشسؤوون ألـمحلية من خÓل وضسع ميكانزمات
ق-وي-ة ل-ل-دÁق-رأط-ي-ة أل-تشس-ارك-ي-ة ،ل-ت-ح-ق-ي-ق ‚اع-ة أفضس-ل ‘ تسسيÒ
أŸرفق ألعام وضسمان دÁومته.
إأّل أن ترسسيخ دولة ألقانون ،يعني خاصسة دعم أسستقÓلية ألعدألة
وضسمان تنفيذ أك Èقدر ‡كن من قرأرأتها .كما يعني –قيق مزيد
من ألتقدم ‘ مكافحة ألفسساد عن طريق تعزيز ألهيئات ألـُمكلsفة
بهذه ألـمهمة ،إأ ¤جانب مشساركة أك Èللمجتمع ألـمد ‘ Êهذه
ألـمعركة.
وفـي ألـميدأن أإلقتصسادي ،يتعّين علينا أن نعّمق أإلصسÓحات
ألهيكلية وأŸالية ،وهذأ Ÿوأجهة ألصسعوبات ألقتصسادية أ◊الية
وألعمل على فرضس ديناميكية تنموية جديدة ،ذأت حجم وتنافسسية
أك .Èولبلوغ هذه ألغاية ،يجب أن يتم إأدخال ألتغيÒأت ألضسرورية
دون أي َتعtنت أو دوغماتيةÃ ،سساهمة ألقطاع ألعام ورأسس ألـمال
أÿاصس أل -وط -ن -ي وألشس-رأك-ة أألج-ن-ب-ي-ة،
ع -ل -ى أن ي -ك -ون ألـم -رج ُ-ع أل -وح -ي -د ه -و
أل -ن -ج -اع-ة وأل-ف-ع-ال-ي-ة ،فضس Ó-ع-ن خ-ل-ق
مناصسب ألشسغل ورفع مدأخيل ألبÓد.
أخÒأ ،و‘ ألـم- -ج -ال ألج -ت -م -اع -ي،
ف-إان-ن-ا ن-ع-تُ Èم-ب-ادئ-ن-ا ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ع-دألة
وأŸسس -اوأة ،م-ن أل-ث-وأبت أل-وط-ن-ي-ة أل-ت-ي
حيÚ
يَتطّلب Œسسيدها إأجرأء عمليات َت ْ
مسستمرٍة ترمي إأ– ¤سس Úألقدرة ألشسرأئية للموأطن ،Úومن أجل
ضسمان أسستدأمة منظومتنا للحماية ألجتماعية.
ولكن ما نصسبو إأ– ¤قيقه ‘ أÛال ألسسياسسي وألقتصسادي
وألجتماعي ،ل Áكن بلوغُه إأل إأذأ َعِملنا جاهدين على –سسÚ
أ◊كامة ألرأشسدة ،على مسستوى هيئات ألّدولة كما على مسستوى
أإلدأرة ،مروًرأ بقطاع أŸؤوسسسسات ألعمومية وأÿاصسة .ومن هنا
تتجلى أألهمية ألقصسوى ألتي تسستوجب أن يتو ¤مناصسب أŸسسؤوولية
وأل-تسس-ي Òم-ورٍد بشس-ري ن-وع-ي وم-كs-ون أحسس-ن ت-ك-وي-ن ،ي-ت-ع Úع-ل-ي-ن-ا
تشسجيعه وحمايته.
ت -ل ُ-ك -م ه-ي ب-عضس ألنشس-غ-الت أل-ت-ي ي-ن-ب-غ-ي أن ت-ن-اقشس-ه-ا أل-ن-دوة
ألوطنية من أجل أقÎأح حلول –ظى بأاك Èقدر ‡كن من ألتوأفق.
وفضس ً
 Óعن إأعدأد أرضسية سسياسسية وأقتصسادية وأجتماعيةُ ،يمكن
أن تقÎح ألندوة ألوطنية أيضًسا إأثرأًء معمقا للدسستور ‘ ،ظل أحÎأم
أح-ك-ام-ه ألـم-ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ث-وأبت أل-وط-ن-ي-ة ،وأل-ه-وي-ة أل-وط-ن-ي-ة وأل-طابع
ألدÁقرأطي وأ÷مهوري للدولة.
وسس -وف ُت-ع-رُضس ع-لs-ي ألقÎأح-ات أل-ت-ي سس-ت-ت-م-خضس ع-ن أل-ن-دوة
ألوطنية ،من أجل Œسسيدها وفق ألطرق ألـمناسسبة.

تغليب ما يجمع واحÎام تعددية اآلراء
لفاضسل،
أايتها الـمواطنات الفضسليات أايها الـمواطنون ا أ
تلكم إأًذأ هي ألرسسالة ألتي حرصست على تبليغكم إأياها أليوم ،من
أجل أإلعÓن عن ترشسحي لÓنتخابات ألرئاسسية لشسهر أفريل أŸقبل،
ومن أجل مقاسسمتكم َعزمَِي ألصسادق على إأشسرأك كل ألقوى ألوطنية،
ألسسياسسية و أ÷معوية وألنقابية ‘ ،موأصسلة بناء دÁقرأطيتنا.
ومن هذأ ألـمنطلق ،فإانني أتطلع إأ ¤تغليب كل ما يجمعنا على ما
حد أ÷زأئر
يفرقنا ‘ ،ظل أحÎأم َتعtددية ألرؤوى ،وأملي هو أن تتَو s
ألدÁقرأطية وألتعّددية ،بفعاليةٍ وقوة ،ألجل ألسسُمو أك Ìفأاك‘ Ì
بناء مسستقبلها.
أيتها ألـموأطنات ألفضسليات أيها ألـموأطنون أألفاضسل،
نعم ...معكم ،من أاجلكم !
نواصسل البناء ...بروح الوفاء.
لبرار،
الـمجد واÿلود لشسهدائنا ا أ
–يا ا÷زائر».

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
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لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
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الثنين  11فيفري  ٢٠1٩م
الموافق لـ  ٠6جمادى الثانية  144٠هـ

رئيسس ا÷مهورية عينه خلفا للراحل مدلسسي

الوفاق السسياسسي الذي نتطلع إاليه

بلعيز رئيسسا للمجلسض الدسستوري
ع Úرئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،أامسس ،ال-ط-يب ب-ل-ع-ي-ز ،ع-لى
رأاسس اÛلسس ال-دسس-ت-وري خ-ل-ف-ا ل-لراحل
مراد مدلسسي ،حسسب ما علم من مصسدر
رسسمي.
ي-أات-ي ه-ذا ال-ت-ع-ي Úط-ب-ق-ا ل-ل-م-ادة  183من
دسشتور  ٢٠16التي تنصس على أانه «يع Úرئيسس
ا÷م- -ه- -وري -ة رئ -يسس و ن -ائب رئ -يسس اÛلسس
ال- -دسش- -ت- -وري ل- -فÎة واح- -دة م- -دت- -ه- -ا ث -م -اÊ
سشنوات».
ي -ذك -ر أان ب -ل -ع -ي -ز سش-ب-ق ل-ه وأان شش-غ-ل ه-ذا
اŸنصشب قبل أان يع Úبعدها وزيرا للداخلية
وا÷ماعات اÙلية (من  ٢٠13إا.)٢٠15 ¤
ويعد بلعيز من مواليد Ã 1٩48غنية (ولية
ت - -ل - -مسش- -ان) ب- -دأا مسشÒت- -ه اŸه- -ن- -ي- -ة ب- -وزارة
اÿارجية ،ليلتحق بعدها بسشلك القضشاء الذي
تدرج فيه وعلى مدار أازيد من  ٢5سشنة ‘ عدة
وظائف منها رئيسشا Ùاكم وهران وسشيدي
بلعباسس وأاخÒا مسشتششارا باÙكمة العليا.
أاسشندت له سشنة  ٢٠٠٢حقيبة وزارة التششغيل

والتضشامن الوطني ،وبعدها وزارة العدل (سشنة
.)٢٠٠3
وكان آاخر منصشب ششغله بلعيز قبل تعيينه

العدد
1٧86٩

03

^ فنيدسس بن بلة

برنامج عمل كششف النقاب عنه السشيد عبد العزيز بوتفليقة عند اإلعÓن عن ترششحه
لسشتحقاق  18أافريل  ٢٠1٩الذي أاراده ان يكون عرسشا دÁقراطيا آاخر ‘ جزائر التعددية
ال-ت-ي ت-ب-ن-ي ن-فسش-ه-ا اع-ت-م-ادا ع-ل-ى اسش-ت-قÓ-ل-ي-ة ق-رار وخ-ي-ارات سش-ي-ادي-ة ل ت-قبل اŸسشاومة
والتنازل.
أاظهر عبد العزيز بوتفليقة من خÓل الرسشالة اŸوجهة إا ¤المة أامسس ،اإلرادة
السشياسشية ‘ مواصشلة مسشار اإلصشÓحات اŸتعددة األوجه واسشتكمال ما أا‚ز من مششاريع
حولت ا÷زائر إا ¤ورششة بناء وإا‰اء اتخذت من مأاسشاة العششرية السشوداء ﬁطة انطÓق
نحو األمام وأاخذ الدرسس لتجاوز أاي اضشطراب واهتزاز حاضشرا ومسشتقب ، Óقد يرهن
جبهتها الداخلية ‘ –طيم أاية مؤوامرة مهما كان ثقلها ومصشدرها رافضشة اŸسشاسس بأاي
مكسشب من تداب Òالسشلم واŸصشا◊ة والسشتقرار الذي ل يقدر بثمن.
يكفي العودة إا ¤السشنوات القليلة اŸاضشية للتأاكيد على ما ظل الرئيسس بوتفليقة يرافع
من أاجله ويحرصس على Œسشيده ميدانيا وبأاقصشى درجة العناية والهتمام .من تيقنتورين ،
غرداية  ،ع Úصشالح وغÒها من اÙطات التي عرفت سشخونة أاحيانا ‚،حت ا÷زائر ‘
إادارة هذه اŸسشائل باقتدار بفضشل حنكة الرئيسس بوتفليقة ورؤويته السشتششرافية وتوجيهاته
التي ل تتوقف بخصشوصس تأاسشيسس جبهة داخلية صشلبة تتحدى الصشعاب وتبقي على الوطن
اŸفدى آامنا مؤومنا.
Óحداث البعيدة تسشمح باتخاذ
Óمور والقراءة السشتششرافية ل أ
هذه النظرة الثاقبة ل أ
التداب Òومعا÷تها قبل وقوعها ،يسشتششفها كل متتبع للششأان ا÷زائري مطلع على مقومات
سشياسشة رئيسس ا÷مهورية ومبادئها الثابتة  ،هي التي تعطي اإلجابة الششافية الكافية عن
سشر بقاء ا÷زائر واقفة أامنة ‘ ﬁيط إاقليمي ودو‹ يهتز.
هذه اŸكاسشب التي يتصشدرها السشتقرار الوطني ‚دها ‘ صشدارة برنامج العمل
للمÎششح عبد العزيز بوتفليقة لرئاسشيات أافريل  ٢٠1٩اŸششدد باسشتمرار على إاششراك
اآلخ-ري-ن م-ن ط-ب-ق-ة سش-ي-اسش-ي-ة واق-تصش-ادي Úواج-ت-م-اع-ي ‘ Úمشش-اري-ع ي-ع-تÈه-ا إاسش-ت-ك-مال
إلصشÓحات ششرع فيها وورششات  ⁄تكتمل.
وتتبوأا هذا األعمال الندوة الوطنية الششاملة التي يراها رئيسس ا÷مهورية اŸنطلق
واŸدخل لرضشية صشلبة متعددة األوجه تعزز دÁقراطية البÓد التعددية وتقوي ◊مة
ا÷بهة الوطنية وتعزز دولة اŸؤوسشسشات اŸبنية على ا◊كامة واسشتقÓلية القضشاء وجماعات
ﬁل -ي -ة ت -ت -خ-ذ اŸب-ادرة لدارة شش-ؤوون اŸواط-ن وال-ت-ك-ف-ل ب-ه-م-وم-ه وانشش-غ-الت-ه ‘ ال-وقت
اŸناسشب وبالعجالة اŸطلوبة دون انتظار مؤوششرات فوقية.
تتبوأا رزنامة خطة العملة أاخÒا فتح النقاشس لثراء الدسشتور بصشفة تعطي للمعارضشة
مكانة أاوسشع واك ‘ Èالعمل الŸÈا ÊوÁنحها مكانة وموقعا للعب دورها الكامل ‘
التحول ا÷زائري لرفع التحدي التي بروح التزام ومسشؤوولية بعيدا عن قاعدة «تخطي
راسشي».

رئيسشا للمجلسس الدسشتوري هو وزير الدولة،
مسشتششارا خاصشا لرئيسس ا÷مهورية.

مدعوما Ãجموعة من مناضسلي التحالف

عبد اŸالك سسÓل رسسميا مديرا ◊ملة اÎŸشسح
عبد العزيز بوتفليقة
” تعي Úالوزير األول األسشبق عبد اŸالك سشÓل ،رسشميا مديرا ◊ملة اÎŸششح عبد العزيز بوتفليقة،
إا ¤جانب عمارة بن يونسس رئيسس ا◊ركة الششعبية ا÷زائرية الذي كلف بلجنة التصشال ،وذلك –سشبا
لÓنتخابات الرئاسشية لـ 18أابريل  ،٢٠1٩حسشب ما علم ،أامسس ،لدى مداومة حملة اÎŸششح.
وكان عبد اŸالك سشÓل قد ششغل هذا اŸنصشب على التوا‹ خÓل النتخابات الرئاسشية سشنوات  ٢٠٠4و
 ٢٠٠٩و  ،٢٠14ح Úقام بإادارة ا◊ملة النتخابية للرئيسس بوتفليقة.
وسشيكون سشÓل وبن يونسس مدعوم ‘ Úهذه اŸهمة Ãجموعة مكونة من مناضشل ‘ Úصشفوف أاحزاب
التحالف الرئاسشي من بينهم إاطارات سشابقة بهذه األحزاب.

أاحزاب التحالف الرئاسسي لـ«الشسعب»:

ب-اسس-ت-ج-اب-ت-ه إا ¤ن-داء ا’سس-تمرارية  ⁄يخيب
رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة دعوات
ال-ط-ب-ق-ة السس-ي-اسس-ي-ة ،واÛتمع اŸد ÊواŸواطن،Ú
ال -ت -ي ن -اشس -دت -ه الÎشس -ح لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة
اŸقررة يوم  18أافريل اŸقبل ،و‘ رسسالة وجهها
Óم- -ة« ،ع Èف -ي -ه -ا ع -ن ع -م -ي -ق ع -رف -ان -ه
أامسس ل - -أ
وامتنانه لكل من ناشسده Ÿواصسلة مهمته ‘ خدمة
البÓد» ،وباللغة الصسريحة التي اعتاد أان يخاطب
ب -ه -ا ا÷زائ -ري Úق -ال «ب -ط -ب -ي -ع -ة ا◊ال  ⁄أاع -د
بنفسس القوة البدنية التي كن ُ
ت عليها ،و ⁄أاخف
’رادة ال-راسس-خ-ة
ه -ذا ي -وم -ا ع -ل-ى شس-ع-ب-ن-ا ،إاّ’ أاّن ا إ
ÿدمة وطني  ⁄تغادرَ Êقط ،tبل وسستُمكنُني من
اج -ت -ي -از الصس-ع-اب اŸرت-ب-ط-ة ب-اŸرضس ،وك-ل ام-رئ
’يام».
Áكنه التعرضس له ‘ يوم من ا أ

فريال بوششوية
قال الرئيسس بوتفليقة ﬂاطبا الششعب ا÷زائري« ،إان
إارادت- -ي ه- -ذه فضش Óً- -ع- -ن ال- -ت -زام -ي ب -خ -دم -ة ال -وط -ن،
ت
اسشَتِمtدهما من “ tسشكي الراسشخ بالوفاء بالعهد الذي كن ُ
قد قطعته مع الششهداء األبرار وتقاسشمتُه مع الـمجاهدين
األخيار ،رفقائي فـي ثورة التحرير الوطني ،مسشتطردا
«وإان -ن -ي ‘ ه -ذا ال -ن -ح -و ،واسش -ت -ج -ابً-ة ل-ك-ل اŸن-اشش-دات
والّدعوات ،وألجل السشتمرار ‘ أاداء الواجب األسشمى،
أاعلن اليوم ترششحي لÓنتخابات الرئاسشية لششهر أافريل
اŸقبل».
اسش-ت-ج-اب-ة اÛاه-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-قة بالقبول
Ÿطلب السشتمرارية ،لقت اسشتحسشانا كبÒا لدى أاحزاب
األغلبية التي ناششدته اسشتكمال مسشÒة عمرها عقدين،
“يزت بتحقيق إا‚ازات ل Áكن إانكارها ،كانت مصشÒية
ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ج-زائ-ر وذلك ع-ل-ى ج-م-ي-ع األصش-ع-دة األم-ن-ية
باسشتتباب األمن واŸبادرة باŸصشا◊ة الوطنية التي ⁄
تقتصشر على ا÷انب األمني ،وششملت أايضشا ششق الهوية
ب-ع-د م-ع-ا÷ة ج-ذري-ة Ÿل-ف األم-ازي-غ-ي-ة ،وال-ت-خ-لصس من
اŸديونية اÿارجية ،وتقليصس نسشبة البطالة ،وكذا توزيع
أالف الوحدات السشكنية إا ¤جانب اإلصشÓحات ا÷ذرية

فريال بوششوية

رجل السسلم واŸصسا◊ة الوطنية اسستجاب لنداء ا÷زائر

السشياسشية يأاتي ‘ مقدمتها تعديل الدسشتور ،إا ¤جانب
إاصشÓح قطاعي العدالة والÎبية.

ال -دسش -ت -ور ي -ع -د ب -دوره اسش -ت -ج -اب -ة Ÿط -لب ال -ط-ب-ق-ة
السشياسشية يأاتي ‘ مقدمتها «األفÓن».

العضسو القيادي بـ«اأ’فÓن السسعيد ÿضساري:

الناطق الرسسمي باسسم «اأ’رندي» ،شسهاب صسديق:

ا’سستجابة تاريخية ...وتعديل
الدسستور مطلب الطبقة السسياسسية
أاكد العضشو القيادي بحزب جبهة التحرير الوطني
والنائب باÛلسس الششعبي الوطني السشعيد ÿضشاري،
ارت -ي -اح وسش -ع -ادة ا◊زب وم-ن-اضش-ل-ي-ه وك-ذا ك-ل األح-زاب
اŸنضشوية –ت لواء التحالف الرئاسشي ‡ثلة ‘ التجمع
الوطني الدÁقراطي وŒمع أامل ا÷زائر ـ تاج ،وا◊ركة
الششعبية ا÷زائرية ،لسشتجابة رئيسس ا÷مهورية لنداء
السشتمرارية والÎششح لÓنتخابات الرئاسشية التي يفصشلنا
عنها أاسشابيع قÓئل.
و‘ تصشريح خصس به «الششعب» حرصس عضشو هيئة
تسشي« ÒاألفÓن» السشعيد ÿضشاري ،على التذك Òأان
ا◊زب العتيد كان قد رفع مطلب السشتمرارية قبل 3
سش-ن-وات ك-ام-ل-ة ،واصش-ف-ا السش-ت-ج-اب-ة ألغ-ل-ب-ي-ة الشش-عب
ا÷زائري بالتاريخية ،لفتا إا ¤أان مناششدة الرئيسس
بوتفليقة السشتمرارية منذ ذلك ا◊ Úدافعه النتائج
ال -ت-ي ح-ق-ق-ه-ا ‘ اŸي-دان ،وه-ي م-ع-روف-ة ـ اسش-ت-ط-رد
ÿضشاري ـ يتقدمها السشلم واألمن.
أاما بخصشوصس الندوة الوطنية التي بادر بها رئيسس
ا÷م -ه -وري -ة ⁄ ،ي -ف -وت اŸن -اسش -ب -ة ل -ي-ؤوك-د أان رئ-يسس
ا÷مهورية ومنذ اعتÓئه سشدة ا◊كم العام ،1٩٩٩
ي -ط -الب Ãشش -ارك -ة ا÷م -ي-ع وإاشش-راك-ه-م ‘ إاشش-ارة إا¤
ا◊كومة الئتÓفية التي بادر بها آانذاك ،لفتا إا ¤أانه
وبعد انقضشاء  ٢٠سشنة مليئة باإل‚ازات ،ل بد من
اŸرور إا ¤مرحلة أاخرى ،ندوة تأاتي اسشتجابة Ÿا
يريده الششعب.
ف -ك -رة ال -ن -دوة ال -ت -ي ت -ك -تسش -ي ط-اب-ع-ا اج-ت-م-اع-ي-ا
واق- -تصش- -ادي- -ا وث- -ق- -اف- -ي- -ا ،ت- -ع- -ت Èج -ي -دة حسشب ذات
اŸتحدث ،كما أان حديث رئيسس ا÷مهورية عن تعديل

الرئيسض بوتفليقة قال «نعم»
للجزائر العميقة ..وموقفه
تضسحية منه كمجاهد

بدوره أابدى الناطق الرسشمي باسشم التجمع الوطني
ال-دÁق-راط-ي شش-ه-اب صش-دي-ق ،ارت-ي-اح ا◊زب وسش-ع-ادته،
لسشتجابة رئيسس ا÷مهورية لطلب ملح ألحزاب التحالف
ال -رئ -اسش -ي وال -ت -ن -ظ -ي-م-ات واÛت-م-ع اŸد ،Êوا÷زائ-ر
ال -ع -م -ي -ق-ة واŸواط-ن ،Úم-ع-تÈا ب-أان السش-ت-ج-اب-ة Ãث-اب-ة
«تضشحية منه كمجاهد Œاوب بكل تفان وإاخÓصس مع
الششعب.
ونبه صشديق ششهاب ‘ تصشريح خصس به «الششعب»
أامسس ،إا ¤أان اسش- -ت- -ج- -اب ال- -رئ- -يسس ب- -وت -ف -ل -ي -ق -ة ل -ن -داء
السشتمرارية ،يعني بأان هناك «ششوط آاخر سشنقطعه معه،
لتششجيع وتثم Úال‚ازات» ،دو‰ا إاغفال اإلششارة إا ¤أان
األمر يتعلق بـ»رجل السشلم واŸصشا◊ة الوطنية» ،وأانه
ب -فضش -ل سش -ي -اسش-ت-ه “ك-نت ا÷زائ-ر م-ن اسشÎج-اع السش-ل-م
واألمن ،وكانت جديرة ÃقÎح العيشس معا ‘ سشÓم الذي
تبنته هيئة األ· اŸتحدة وبات العا ⁄بأاسشره يحتفل به
يوم  16ماي من كل سشنة ،أامر يعد Ãثابة انتصشار كبÒ
للجزائر.
وع - -دد شش- -ه- -اب اإل‚ازات ال- -ت- -ي ج- -ع- -لت األرن- -دي
وتشش-ك-يÓ-ت ال-ت-ح-ال-ف وا÷زائ-ر ال-ع-م-ي-ق-ة ت-ناششد ترششح
رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ‘ ،م -ق -دم -ت -ه -ا «ب-ن-اء ›ت-م-ع آام-ن
ومتماسشك ،والقيام بإاصشÓحات هيكلية عميقة سشياسشية
واق -تصش -ادي -ة واج -ت -م -اع -ي -ة ،ج -ع-ل-ت-ه يسش-ت-ح-ق ل-قب «أاب
اإلصشÓحات» ،ومن أابرز إا‚ازاته وضشع الهوية الوطنية
‘ مأامن من اŸزايدات واŸناورات السشياسشية باسشتكماله
بناءها ،وإا ¤ذلك –دث عن إاعطاء اŸرأاة دورا كبÒا ‘

اŸعÎك السشياسشي ،و“كنت بجدارة وبفضشل الكوطة من
إاحراز اŸكانة التي تسشتحقها.
أاما بخصشوصس الندوة التي دعا إاليها ،فإان األخÒة و‘
ت -ق -دي -ر ال -ن -اط -ق ال -رسش -م-ي ب-اسش-م «األرن-دي» ت-ف-رضش-ه-ا
التحديات والرهانات الكبÒة ،فصشحيح أان ا÷زائر دولة
كبÒة وتزخر بإامكانيات ضشخمة ـ أاضشاف ششهاب ـ لكنها
تعيشس ‘ ﬁيط ملتهب وهي ﬁل أاطماع وتربصس ،كما
أان عديد اıاطر –دق بها ،ومن هذا اŸنطلق فإان
“ت Úا÷بهة الداخلية يحتاج إا ¤ندوة تنتهي إا ¤ضشرورة
إاق -رار ت -ع -دي Ó-ت دسش -ت -وري -ة ،ت-دخ-ل ت-ع-ديÓ-ت ج-دي-دة
تتجاوب مع طموحات ا÷زائري.Ú

وأاششار إا ¤أان التششكيلة السشياسشية التي اسشتطاعت
ال -ت -م -وق -ع ‘ السش -اح -ة السش -ي -اسش -ي -ة ب -ع-د مشش-ارك-ت-ه-ا ‘
الن-ت-خ-اب-ات ال-تشش-ري-ع-ي-ة واÙل-ي-ة ،سش-ت-عمل على –ليل
مضشام Úرسشالة الرئيسس بوتفليقة والعمل على إاثرائها
وتكريسشها ،مبديا أامله ‘ أان Áيز ا◊ملة النتخابية
خ -ط -اب سش -ي -اسش-ي ه-ادئ وم-وضش-وع-ي وم-ع-ت-دل ،ي-راع-ي
اŸصشلحة العليا للبÓد ويتجنب كل ما من ششأانه زرع
الفرقة.

اŸكلف باإ’عÓم وا’تصسال بـ«تاج» ،نبيل يحياوي:

شسرائح اÛتمع ا÷زائري
مدعوة إا ¤ا’لتفاف حول
اŸرشسح بوتفليقة

عضسو اŸكتب السسياسسي للحركة الشسعبية
ا÷زائرية ،نور الدين بن زعيم:

«لنا التزام سسياسسي وأاخÓقي
وتاريخي مع رجل اإ’جماع»

ق -ال عضش -و اŸك -تب السش -ي -اسش -ي ل -ل -ح -رك -ة الشش -ع-ب-ي-ة
ا÷زائرية ،نور الدين بن زعيم ‘ تصشريح لـ»الششعب» ،إان
ا◊زب له التزام سشياسشي وأاخÓقي وتاريخي مع رئيسس
ا÷م -ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،مسش-ج Ó-ارت-ي-اح-ه
Ÿشش - -ارك - -ت- -ه ‘ اقÎاع  18أاف-ري-ل اŸق-ب-ل واسش-ت-ج-ابته
اإليجابية Ÿطلب ترششحه.
وبعدما ذكر أان حزب ا◊ركة الششعبية ا÷زائرية ،ل
طاŸا سشاند رئيسس ا÷مهورية ‘ العهد السشابقة وما
يزال يدعمه ،وذلك قياسشا إا ¤ا◊صشيلة اليجابية لرجل
اإلجماع ،الذي أاخمد نار الفتنة وسشاهم بقسشط وف‘ Ò
ت- -وف Òالسش- -ك- -ن ،وق -ب -ل ذلك أام -ن السش -ل -م والسش -ت -ق -رار،
وبالنسشبة لندوة التوافق أاكد بن زعيم دعم كل خطوة
Œمع ا÷زائري ‘ Úطاولة حوار واحدة ،إلÁانه بأان
ح -ل -ح -ل -ة مشش -اك -ل اŸواط -ن Úالسش -ي -اسش-ي-ة والق-تصش-ادي-ة
والجتماعية ل تتم إال من خÓل ا◊وار ،مششددا على
ضشرورة ا÷لوسس ومناقششتها مناقششة دÁقراطية.

م -ن ج -ه -ت -ه ،رحب ح -زب Œم -ع أام -ل ا÷زائ -ر ـ ت -اج
بÎششح الرئيسس ،التي تأاتي وفق ما أاكد اŸكلف باإلعÓم
والتصشال نبيل يحياوي لـ»الششعب» ،اسشتجابة للنداءات
اŸتكررة من طرف الششعب ا÷زائري والطبقة السشياسشية
واÛتمع اŸد ،Êمثمنا «مضشمون الرسشالة اŸوجهة
للششعب ا÷زائري Ãناسشبة إاعÓن ترششحه وما تضشمنته
من إاصشÓحات عميقة ‘ كل اÛالت».
ونوه ا◊زب على لسشان العضشو القيادي نبيل يحياوي
إا« ¤ا◊صش - -ي- -ل- -ة اإلي- -ج- -اب- -ي- -ة ال- -ك- -بÒة م- -ن اإل‚ازات
واŸك - -اسشب ال - -ت- -ي –ق- -قت ع- -ل- -ى ج- -م- -ي- -ع األصش- -ع- -دة
واŸسشتويات» ،وكذا «مبادرة رئيسس ا÷مهورية من خÓل
م -ع -ا ⁄ب-رن-ا›ه ‘ ت-ن-ظ-ي-م ن-دوة وط-ن-ي-ة ج-ام-ع-ة ل-رف-ع
التحديات وبناء ا÷زائر– ،ت رعايته وإاششرافه».
وأاكد يحياوي جاهزية واسشتعداد «تاج» ‘ اŸيدان
◊ملة جمع التوقيعات ،وتنششيط ا◊ملة النتخابية على
مسشتوى الÎاب الوطني و‘ ا÷الية ،بالتعاون مع أاحزاب
التحالف الرئاسشي واألحزاب السشياسشية األخرى وفعاليات
اÛتمع اŸد ،»Êداعيا ششرائح اÛتمع ا÷زائري إا¤
اللتفاف حول اŸرششح اÛاهد عبد العزيز بوتفليقة.

– ⁄سسم ‘ شسكل مشساركتها ‘ الرئاسسيات

اŸعارضسة تتأارجح ب Úخوضض اŸعÎك ا’نتخابي Ãرشسح إاجماع...أاو بعدة مرشسحÚ

اإذا ك-انت اأح-زاب ا’أغ-ل-ب-ي-ة ال-ت-ي ب-اتت م-نضس-وي-ة
–ت لواء التحالف الرئاسسي ،قد حسسمت ‘ خيارها
ب-خصس-وصس ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة ال-تي Œري ‘ 18
اأف-ري-ل اŸق-ب-ل ،ب-اإعÓ-ن-ه-ا رسس-م-ي-ا ع-ن ترشسيح رئيسس
ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-فليقة ،فاإن اŸعارضسة
باŸقابل تتاأرجح ب Úتقد Ëمرشسح واحد اأي مرشسح
اإج -م -اع ،وف -ق م -ا يسس -ع -ى ل -ت -ح -ق -ي -ق -ه ح-زب ج-ب-ه-ة
ال -ع -دال -ة وال -ت -ن -م -ي -ة وب“ Úسسك اأح -زاب ب-ت-ق-دË
مرشسحها ،اأمر قد ينطبق على حركة ›تمع السسلم
وحزب العمال.

رغ -م اأن -ه -ا سش -ارعت اإ ¤سش -حب السش -ت -م-ارات م-ن وزارة
الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانيةÃ ،جرد
اسشتدعاء رئيسس ا÷مهورية الهيئة الناخبة يوم  18جانفي
الأخ Òاأي ق - -ب- -ل  ٢5ي-وم-ا ،اإل اأن ال-تشش-ك-يÓ-ت السش-ي-اسش-ي-ة
اŸتخندقة ‘ خانة اŸعارضشة– ⁄ ،سشم اأمرها بعد بششكل
نهائي ‘ مسشاألة النتخابات الرئاسشية ،ويبقى الأمر الأكيد
اأنها رسشمت مششاركتها ‘ انتظار الإفصشاح عن مرششحيها.
وعلى الأرجح فاإن اŸعارضشة ،التي  ⁄تتمكن من توحيد
صشفوفها سشتتقدم بعدة مرششح ،Úلسشيما واأنه ل يوجد
اإجماع على مرششح بعينه ،وعلى الأرجح فاإن رئيسس حركة
›ت- -م- -ع السش- -ل- -م ع- -ب- -د ال- -رزاق ال- -ذي اأك- -د اŸشش- -ارك -ة ‘
السش- -ت- -ح -ق -اق الن -ت -خ -اب -ي ،ل -ن ي -ف -وت م -ن -اسش -ب -ة الÎشش -ح
لÓنتخابات وسشتكون اŸرة الأو ¤له ،علما اأنه تو ¤قيادة

ا◊ركة ‘ العام  ٢٠13و ⁄يÎششح لنتخابات . ٢٠14
بدورها الأمينة العامة ◊زب العمال لويزة حنون ،التي
اأكدت اأن اللجنة اŸركزية سشتحسشم بششكل نهائي ‘ اŸسشاألة
‘ اج -ت-م-اع-ه-ا اŸرت-قب ن-ه-اي-ة ف-ي-ف-ري ا÷اري ⁄ ،ت-ف-وت
اŸششاركة ‘ اأي ﬁطة انتخابية لسشيما منها الرئاسشيات
وال -تشش -ري -ع-ي-ات ال-ت-ي ج-رت ‘ ا÷زائ-ر ‘ ظ-ل ال-ت-ع-ددي-ة،
وسشتششارك ‘ رئاسشيات  ٢٠1٩بنسشبة كبÒة رغم اأنها –اول
الإبقاء على حالة «السشوسشبانسس» ،اإل اأن اŸراأة التي “يزت
وانفردت ‘ نفسس الوقت ليسس ‘ ا÷زائر فقط واإ‰ا ‘
الوطن العربي بالÎششح للرئاسشيات ،لن تدع الفرصشة “ر.
ول يختلف الأمر بالنسشبة ◊زب طÓئع ا◊ريات بقيادة
علي بن فليسس ،الذي اإذا رسشم مششاركته سشتكون الثانية من
نوعها ،بعد ترششحه لأول مرة Ÿنصشب رئيسس ا÷مهورية

العام  ،٢٠14وبالنسشبة لÓأحزاب التي اختارت اŸقاطعة
ويتعلق الأمر بحزبي جبهة القوى الششÎاكية والتجمع من
اأج -ل ال -ث -ق -اف -ة وال-دÁق-راط-ي-ة ،ف-ان الأم-ور واضش-ح-ة م-ن-ذ
البداية ،ذلك اأنها لن تقدم مرششحا ،ولن تدعم ترششح اأي
تششكيلة سشياسشية اأو ششخصشية ،لأنه قررت اأن تقاطع.
و‘ انتظار ذلك ،فاإن عملية سشحب السشتمارات مسشتمرة
اإ ¤غاية انقضشاء الآجال القانونية اÙددة منتصشف ليلة
الثالث مارسس الداخل ،على اأن يدرسس اÛلسس الدسشتوري
اŸلفات ‘ غضشون العششرة اأيام اŸوالية ،على اأن يطعن
اŸرششحون الذين  ⁄يتحصشلوا على اŸوافقة ‘ الفÎة التي
تلي ،وتنطلق ا◊ملة النتخابية ‘ غضشون مارسس لفÎة
تدوم  3اأسشابيع كاملة لإقناع  ٢1مليون ناخب بالÈامج
والأفكار ،وتكون الكلمة الأخÒة لهم يوم  18اأفريل.
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لفريقي
ل–اد أ إ
‡ث Óلرئيسس أ÷مهورية ‘ ألقمة  32إ

أاويحيى :التكفل بظاهرة الÓجئ Úيسشتدعي حتمية معا÷ة األسشباب
لول أحمد أويحيى ،أمسس ،باديسس أبابا ،أن ألعمل أŸششÎك ألفريقي ‘ موأجهة مششكلة
أكد ألوزير أ أ
ألÓجئ« Úمرهون» بقدرة ألدول ألفريقية على «معا÷ة أسشبابه ألعميقة».
خÓ- -ل أاشص -غ -ال ال -ق -م -ة  32ل -رؤوسص -اء دول
وح-ك-وم-ات ا’–اد ا’ف-ري-ق-ي صص-رح أاوي-ح-يى
قائ« Óيتوقف عملنا اŸشصÎك ‘ مواجهة
مشص -ك -ل ال Ó-ج -ئ Úع -ل -ى ق-درت-ن-ا ‘ م-ع-ا÷ة
أاسصبابه العميقة».
وقد أاكد الوزير اأ’ول لدى إابرازه اŸقاربة
ا÷زائ- -ري- -ة ب- -خصص- -وصس ال- -ت -ك -ف -ل ب -ظ -اه -رة
ال Ó-ج -ئ Úع -ل -ى ضص -رورة «م -ع -ا÷ة اأ’سص-ب-اب
ال-ع-م-ي-ق-ة ل-ه-ذه ال-ظ-اهرة والتحديات الناجمة
عنها».
و‘ إاطار دراسصة شصعار سصنة  2019لقمة
ا’–- - -اد  32سص -ن -ة ال Ó-ج -ئ Úوال-ن-ازحÚ
واŸرحل Úداخليا» ،أاشصار أاويحيى الذي ذكر
با’تفاقية اإ’فريقية حول الÓجئ ÚاŸصصادق
عليها منذ خمسص Úسصنة أانه «منذ هذا الوقت
عرفت القارة ا’فريقية تطورات عديدة منها
اسصتقÓل جميع دولها تقريبا لكنها ’ تزال
ت -واج -ه أاك Ìم -ن أاي وقت مضص -ى ال -ت -ح -دي-ات
اŸرت- -ب -ط -ة ب -ظ -اه -رة ال Ó-ج -ئ Úوال -ن -ازحÚ
واŸرحل.»Ú
من جهة أاخرى ،أاوضصح أاويحيى أان « الشصعب
ا÷زائ- - -ري ال- - -ذي ع- - -اشس وي Ó- -ت اŸن - -ف - -ى
واÙتشصدات خÓل حرب التحرير الوطنية ’
يدخر جهوده منذ اسصتقÓله من أاجل مسصاعدة
أاشص -ق -ائ -ه اأ’ف -ارق -ة ال -ذي -ن ي -واج -ه -ون ن -فسس
الصصعوبات».
كما أاردف قائ« Óوقد Œسصد هذا ا’لتزام
ب -دع -م ا÷زائ -ر ◊روب ال -ت -ح -ري -ر ال-وط-ن-ي-ة
واسص-ت-ق-ب-ال الÓ-ج-ئ ÚاÙروم Úم-ن وط-ن-هم
اضصافة ا ¤جهودها من أاجل التسصوية السصلمية
للنزاعات ع Èالقارة».
‘ نفسس السصياق صصرح الوزير اأ’ول قائÓ
«Áن- -ح ب- -ل- -دي أايضص -ا مسص -اع -دت -ه ا’نسص -ان -ي -ة
أ’شص -ق -ائ -ه ال -ذي -ن ي-واج-ه-ون ك-وارث ط-ب-ي-ع-ي-ة
ويكافح ا’رهاب اŸزعزع لÓسصتقرار ودوائر
الهجرة السصرية التي –قق ثروات على حسصاب
Óخ-ري-ن ‘ اف-ري-ق-ي-ا»
ال -ب -ؤوسس ا’ج -ت-م-اع-ي ل -آ
مÈزا «التزام ا÷زائر واسصتعدادها لكل عمل
وط -ن -ي أاوج -م -اع -ي م-ن شص-أان-ه اŸسص-اه-م-ة ‘
تسصوية هذه اŸأاسصاة البشصرية».
و‘ اطار التوصصيات التي يفÎضس أان تتوج
ال-ن-ق-اشص-ات ح-ول ه-ذه اŸسص-أال-ة ع-ل-ى مسص-توى
ا’–اد ا’ف -ري -ق-ي أاشص-ار السص-ي-د أاوي-ح-ي-ى ا¤
ثÓثة جوانب رئيسصية.
و‘ البداية أاشصار الوزير اأ’ول إا ¤أان «‚اح
ال- -ع- -م- -ل اإ’ف- -ري -ق -ي اŸشصÎك أام -ام مسص -أال -ة
الÓجئ Úوالنازح ÚواŸرحل Úيتوقف على
ق -درت -ه -ا ع -ل -ى م -ع-ا÷ة اسص-ب-اب-ه-ا ا÷ذري-ة»،
مضصيفا ‘ هذا السصياق أان «خارطة الطريق
اŸقÎح -ة ي -ن -ب -غ-ي أان ت-و‹ اه-ت-م-ام-ا ‡اثÓ-
لثÓثية الوقاية من هذه الظاهرة وللتقسصيم
العادل لعبئه و◊لول دائمة تضصمن عودة هؤو’ء
‘ ظروف امنة وكرÁة».
ثانيا دعا اويحيى «ا ¤تعبئة افريقية تكون

م -وج -ه -ة صص -وب اع -م -ال وط -ن -ي -ة وق -اري -ة ‘
اŸيدان مع الÎكيز على التضصامن وتسصوية
النزاعات» مضصيفا ‘ هذا الشصأان أان «ا◊وكمة
والتنمية ‘ الدول ا’فريقية دون التغاضصي عن
ضصرورة مكافحة ا’Œار بالبشصر الذي يتسصبب
‘ تدفقات الهجرة عن طريق اسصتغÓل ﬁنة
ضصحاياهم تعت Èكلها مسصائل يجب أان تندرج
ضصمن قائمة أاولويات القارة ا’فريقية».
ث- -ال -ث -ا ت -ط -رق ال -وزي -ر اأ’ول إا« ¤أاه -م -ي -ة
ال-تضص-ام-ن ال-دو‹ ل-ف-ائ-دة إاف-ري-ق-ي-ا وه-ذا م-ن
أاج- -ل مسص- -ان -دة ج -ه -وده -ا Ÿواج -ه -ة مسص -أال -ة
اŸه- - -اج- - -ري- - -ن وال- - -ع - -ائ - -دي - -ن ا ¤ال - -وط - -ن
واŸشصردين» ،مؤوكدا أان «هذا العمل التضصامني
’ يقتصصر على أاعمال إانسصانية ﬁددة و’ على
ا’كتفاء بÈامج مسصاعدة ا’فريقية من أاجل
م -ن -ع -ه -م ع -ن ب -ل -ده -م وع -ن ’ج -ئ -ي -ه -م وع-ن
مشصرديهم».
واخ -ت -ت -م اوي -ح -ي-ى بصص-ف-ت-ه ‡ث Ó-ل-رئ-يسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ‘ أاشصغال
ه -ذه ال -ق -م -ة م -داخ-ل-ت-ه ب-اإ’شص-ارة أان «ال-ع-ا⁄
م -دع -وان-طÓ-ق-ا م-ن واجب ال-تضص-ام-ن ال-دو‹
اŸك- -رسس ‘ ات -ف -اق -ي -ة ج -ن -ي -ف لسص -ن -ة 1951
وهومنتظر كذلك من أاجل Œسصيد إاعÓناته
اŸت -ك-ررة ل-لشص-راك-ة وال-ت-ن-م-ي-ة اŸتشص-ارك-ة م-ع
إافريقيا».

 ..يسشلم رسشالة من الرئيسس
بوتفليقة إا ¤نظÒه ا÷نوب إافريقي
اسصتقبل الوزير اأ’ول أاحمد اويحيى ،أامسس،
ب -اديسس اب -اب -ا (اث -ي -وب -ي -ا) ،م -ن ق -ب -ل ال-رئ-يسس
ا÷نوب إافريقي سصÒيل رامافوزا الذي سصلمه
رسص -ال -ة م -ن رئ -يسس ا÷م -ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة.
وصص -رح أاوي -ح -ي -ى ل-لصص-ح-اف-ة ع-ل-ى ه-امشس
أاشص-غ-ال ال-ق-م-ة  32ل–Ó-اد اإ’ف-ري-ق-ي «إان-ني
سصلمت للرئيسس رامافوزا رسصالة صصداقة من
رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة وكذا

تهانيه Ãناسصبة انتخاب جنوب إافريقيا لتو‹
رئاسصة ا’–اد اإ’فريقي لسصنة .»2020
ك- -م- -ا ذك -ر ب -ع Ó-ق -ات ا’خ -وة وال -تضص -ام -ن
والتعاون التاريخي ب Úالبلدين ،مؤوكدا على
«التزام ا÷زائر و“سصكها بالتطوير اŸسصتمر
للعÓقات الثنائية مع جمهورية جنوب إافريقيا
الشص -ق -ي -ق -ة» ،مشص -ددا ع-ل-ى أاه-م-ي-ة «م-واصص-ل-ة
ا÷ه- -ود ال- -رام- -ي -ة إا ¤إاع -ط -ائ -ه -ا مضص -م -ون -ا
اق- -تصص- -ادي- -ا ي- -ك- -ون ‘ مسص- -ت -وى إام -ك -ان -ي -ات
البلدين».
ون -وه أاوي -ح -ي -ى ‘ ذات السص -ي -اق ب -ت -ط -اب-ق
وجهات النظر ب Úا÷زائر وجنوب إافريقيا ‘
›مل اŸسصائل اŸطروحة.
كما شصكل اللقاء مناسصبة لك Óا÷انب Úمن
أاج -ل ت -ب -ادل وج -ه -ات ال -ن -ظ -ر ح-ول اأ’وضص-اع
السص -ائ -دة ‘ م -ن -ط -ق -ت -ه -م -ا وح -ول اŸسص -ائ-ل
اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة وال-دول-ي-ة ذات ا’ه-تمام اŸشصÎك
وكذا بخصصوصس أاهم اŸسصائل ا’سصÎاتيجية
‘ أاج -ن -دة ا’–اد اإ’ف -ري -ق -ي سص-ي-م-ا مسص-أال-ة
الصصحراء الغربية.
وأاعربا ‘ هذا اÿصصوصس عن ارتياحهما
لتنظيم الندوة الدولية للتضصامن مع الشصعب
الصصحراوي التي سصتحتضصنها جنوب افريقيا
خÓل الشصهر اŸقبل.
وأاضصاف أان «اللقاء كان أايضصا مناسصبة لتهنئة
أاشص -ق -ائ -ن -ا م -ن ج -ن -وب إاف -ري -ق -ي -ا ب -خصص-وصس
مبادرتهم ‘ تنظيم ندوة دولية خÓل الشصهر
اŸقبل حول مسصأالة الصصحراء الغربية».
‘ هذا الصصدد أاعرب الرئيسس رامافوزا
خÓل اŸقابلة عن رضصاه للنوعية «اŸثالية»
للعÓقات الثنائية و«تقاليد التشصاور وا◊وار
السصياسصي اŸنتظم ب Úالبلدين» ،معÈا ‘ هذا
اÿصصوصس عن «التزامه من أاجل تعزيز أاكÈ
لهذه العÓقة ا’سصÎاتيجية وا’سصتثنائية».
كما كلف الرئيسس رامافوزا أاويحيى بتبليغ
«شصكره للرئيسس بوتفليقة عن رسصالة التهنئة
ال -ت -ي ب-عث ب-ه-ا ومشص-اع-ر ا’حÎام وال-ت-ق-دي-ر
Œاه- -ه وك- -ذا “ن- -ي- -ات- -ه ب- -ال- -ت- -ق -دم ل -لشص -عب
ا÷زائري الشصقيق».

كما اسصتقبل ،من جهة أاخرى ،سصف ÒالصصÚ
با÷زائر ،السصيد ‹ ليانه ،الذي أادى له أايضصا
زيارة ›املة ،حسصب البيان.
وب -حث ال -وزي -ر م -ع السص -فÒي -ن ال -ع -ن -اصص -ر
اأ’سص -اسص -ي -ة ل -ل -ت -ع-اون والشص-راك-ة ب Úا÷زائ-ر
والسص - - -ع- - -ودي- - -ة وك- - -ذا ب Úا÷زائ- - -ر والصصÚ
والوسصائل اŸسصاعدة على تطويرها ا ¤جانب
العديد من النقاط ذات ا’هتمام اŸشصÎك.

وأاكد زعÓن خÓل اللقاءين على مواصصلة
ا÷ه-ود ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-ط-لعات اŸسصتقبلية التي
تخدم اŸصصالح اŸشصÎكة كما ثمن عÓقات
التعاون ا÷يدة التي تربط ا÷زائر مع هذين
البلدين ،يضصيف نفسس اŸصصدر.
وتندرج زيارة السصفÒين ‘ إاطار «تعزيز
وتطوير سصبل التعاون والشصراكة مع ا÷زائر ‘
›ال اأ’شصغال العمومية والنقل».

رئيسس دائرة العÓقات الدولية للحزب الششيوعي الكوبي يسشتقبل ميهوبي
أسش- -ت- -ق- -ب- -ل ،أول أمسس ،ب- -ال- -ع- -اصش -م -ة
ألكوبية هافانا ،عضشو سشكرتارية أللجنة
أŸرك -زي -ة ل -ل -ح -زب ألشش -ي -وع -ي أل-ك-وب-ي
ورئ - -يسس دأئ - -رة أل- -عÓ- -ق- -ات أل- -دول- -ي- -ة
خ-وسش-ي-ه رأم-ون بÓ-غ Òك-اب-ري-رأ ،وزي-ر
أل-ث-ق-اف-ة ع-زأل-دي-ن ميهوبي ،حيث أششاد
أل- -ط- -رف- -ان بـ «أل -ع Ó-ق -ات أل -ت -اري -خ -ي -ة
أŸتينة» ألتي Œمع ألبلدين.
وثمن كابريرا «عÓقات الصصداقة التاريخية
التي Œمع البلدين وقيادتيهما» ،معتÈا أان ما
ي -رب -ط -ه -م -ا «ل -يسس ف -ق-ط عÓ-ق-ات سص-ي-اسص-ي-ة
ودبلوماسصية وإا‰ا عواطف ومشصاعر متبادلة».

لّمة عبد
أسشتعرضس رئيسس ›لسس أ أ
أل-ق-ادر ب-ن صش-ال-ح م-ع ألسش-ف Òأ÷دي-د
÷م -ه -وري-ة مصش-ر أل-ع-رب-ي-ة ب-ا÷زأئ-ر
أÁن مشش - - -رف - - -ة ،أمسس ،أل- - -عÓ- - -ق- - -ات
أل -ث -ن -ائ -ي -ة ب Úأل -ب -ل -دي-ن وإأم-ك-ان-ي-ات
ترقيتها ‘ ﬂتلف أÛالت ول سشيما
«أل - -ت - -نسش - -ي - -ق وأل - -تشش - -اور Ÿك- -اف- -ح- -ة
ألره - -اب» حسشب م - -ا أف- -اد ب- -ه ،أمسس،
بيان للمجلسس.
وحسصب ال- -ب- -ي- -ان ت- -ط -رق ال -ط -رف -ان إا¤
ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة «ال-ع-ري-قة» ب Úالبلدين
وإام-ك-ان-ي-ات ت-رق-ي-ت-ه-ا وتعزيزها ‘ ﬂتلف
’همية التي
اÛا’ت كما تباحثا حول ا أ
يوليها البلدان للتشصاور والتنسصيق ‘ ›ال
’رهاب والتطرف».
«مكافحة ا إ
وب- -اŸن- -اسص -ب -ة ن ّ-وه ال -ط -رف -ان Ãسص -ت -وى
التعاون الŸÈا Êالقائم وأاكدا على ضصرورة

ت -رق -ي -ت -ه أاك Ìخ -دم-ة ل-ل-مصص-ال-ح اŸشصÎك-ة
ولتطلعات الشصعب Úالشصقيق Úوقيادتهما.

للكÎونية
يتناول ترقية ألصشناعات أ إ

زعÓن يبحث مع سشفÒي السشعودية والصش Úسشبل تعزيز التعاون الثنائي
تباحث وزير اأ’شصغال العمومية والنقل عبد
ال- -غ- -ن- -ي زعÓ- -ن ،أامسس Ã ،ق- -ر ال- -وزارة ،م -ع
سص-فÒي اŸم-ل-ك-ة ال-ع-رب-ي-ة السص-ع-ودية والصصÚ
با÷زائر سصبل تعزيز التعاون الثنائي ،حسصب
ما جاء ‘ بيان للوزارة.
واسص-ت-ق-ب-ل ال-وزي-ر سص-ف ÒاŸم-ل-ك-ة ال-ع-رب-ية
السصعودية با÷زائر ،عبد العزيز بن براهيم
العمÒيني الذي أادى له زيارة ›املة.
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مكافحة اإلرهاب والتطرف

وع Èميهوبي من جهته عن سصعادته الكبÒة
با◊ضصور إا ¤كوبا ‘ إاطار فعاليات معرضس
ه-اف-ان-ا ال-دو‹  28ل-ل-ك-ت-اب ال-ذي –ل ع-ل-يه
ا÷زائ -ر ضص -ي -ف شص -رف ،مضص-ي-ف-ا أان ا÷زائ-ر
«تشصارك كوبا أايضصا بهذا ا◊ضصور احتفا’تها
ب -ال -ذك-رى  60ل -ث -ورت -ه -ا ،ك -م -ا ق -دم ال-وزي-ر
ب -ال -ع -اصص -م -ة ال -ك -وب-ي-ة رواي-ت-ه «قسص-م أات-وشص-ا»
اÎŸجمة إا ¤اإ’سصبانية.
وعرف حفل التقد Ëحضصور العديد من
ﬁب - -ي اأ’دب ال - -ك - -وب - -ي Úإا ¤ج - -انب أادب - -اء
وم -ث -ق -ف Úي -ت-ق-دم-ه-م وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ال-ك-وب-ي
أال-ب-ي-دي-وأال-ون-زوغ-راو ورئ-يسس اŸع-ه-د ال-ك-وب-ي

ل- -ل- -ك- -ت- -اب خ -وان رودري -غ -ز ك -اب -ري -را ال -ذي -ن
اسصتمتعوا Ãقاطع عدة من هذا العمل الذي
«Áزج اأ’دب ب -ال -ت -اري -خ والشص -ع -ر والسص -ي -اسص-ة
والدين».
وتتناول «قسصم أاتوشصا» قصصة شصاب إاسصباÊ
م-ن ب-رشص-ل-ون-ة ت-ل-ق-ى خ-ط-ي-ب-ت-ه ح-ت-ف-ه-ا نتيجة
تفجÒات  11مارسس  2004اإ’رهابية Ãدريد
فيقرر ا’نتقام على طريقته غ Òأان اأ’مور
Œري ‘ النهاية على عكسس ذلك “اما.
وق -ال م -ي-ه-وب-ي إان رواي-ت-ه «ت-دع-و( )...إا¤
ا◊وار مع اآ’خر وإا ¤منح اإ’بداع والثقافة
مسصاحة أاوسصع داخل اÛتمعات.»...

يوسشفي يجتمع مع اŸنتج ÚالوطنيÚ
أج- -ت- -م- -ع وزي -ر ألصش -ن -اع -ة وأŸن -اج -م
ألسش- -ي- -د ي -وسش -ف ي -وسش -ف -ي ،أمسسÃ ،ق -ر
دأئ - -رت - -ه أل- -وزأري- -ة ،م- -ع ألصش- -ن- -اع- -يÚ
أل - -وط- -ن- -ي( Úأل- -ع- -م- -وم- -ي Úوأÿوأصس)
أل - - -ن - - -اشش - - -ط› ‘ Úال ألصش - - -ن - - -اع - - -ات
لل-كÎون-ي-ة أل-ك-ه-رومنزلية وذلك من
أ إ
أجل معاينة تطور هذه ألششعبة حسشبما
أفاد به بيان ألوزأرة.
” خÓل هذا اللقاء مناقشصة العديد من
اŸسص -ائ -ل خ -اصص -ة م -ن -ه -ا اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ق-درات
وإام -ك -ان -ي -ات الصص -ن -اع -ة ال -وط -ن -ي-ة ‘ شص-ع-ب-ة
اإ’ل- -كÎون- -ي- -ات ونسصب اإ’دم- -اج الصص- -ن- -اع -ي
اŸتوصصل إاليه حاليا والصصعوبات التي يوجهها
اŸتعاملون ا’قتصصاديون فضص Óعن اسصتماع
اقÎاحات العديد من الصصناعي Úيضصيف ذات
اŸصصدر..
و” ا’تفاق خÓل هذا اللقاء على إانشصاء
معهد مشصÎك للتكوين ‘ مهن الصصناعات
اإ’لكÎونية واسصتحداث جمعية تضصم ﬂتلف
الفاعل ‘ Úهذه الشصعبة.
وبعد اسصتماعه ıتلف التدخÓت أاعرب

يوسصفي عن حرصصه على ضصمان مرافقة أاكÈ
ل- -لصص- -ن- -اع- -ي ‘ Úه- -ذه الشص -ع -ب -ة وت -خ -ف -ي -ف
اإ’ج- -راءات اإ’داري- -ة اŸرت- -ب- -ط- -ة Ãسص- -ارات
اإ’ن- -ت- -اج وآاج- -ال دراسص- -ة اŸل- -ف- -ات اÿاصص- -ة
بنشصاطات تركيب أاجزاء اŸنتجات «سصي كا
دي»و آاسس كا دي» ،يضصيف ذات البيان.

شش-ك-ل ت-ع-زي-ز أل-ت-عاون أ÷زأئري-
ألسشبا ‘ ÊأÛال أ÷امعي وألبحث
ألعلمي ﬁور أللقاء ألذي جمع بÚ
وزير ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي
ألطاهر حجار وسشف‡ Òلكة أسشبانيا
ب - - -ا÷زأئ - - -ر ف - - -ارن - - -ي - - -ن - - -دوم- - -ورأن
كالفوسشوتيلو.
واسص-ت-ع-رضس ا÷ان-ب-ان «ح-ال-ة العÓقات
الثنائية ‘ ›ال التعليم العا‹ والبحث
العلمي وبحثا طرق وسصبل تعزيز التعاون
ا÷امعي ’سصيما من خÓل التوقيع قريبا
على اتفاق لفتح قسصم للمطالعة ا’سصبانية
على مسصتوى جامعة ا÷زائر  2ببوزريعة
وك- -ذا ب- -حث اإم- -ك -ان -ي -ة ج -ع -ل ج -ام -ع -ات
جزائرية اخرى تسصتفيد من هذا التعاون»،
حسصب بيان للوزارة.
كما اعرب ا÷انبان عن «ارادتهما ‘
ت -ع -م -ي -ق ال -ع Ó-ق -ات ال -ث -ن-ائ-ي-ة م-ن خÓ-ل
تشص -ج -ي-ع ع-م-ل-ي-ات ال-ت-واأم-ة ب Úج-ام-ع-ات
ال- -ب- -ل- -دي- -ن وت- -ب -ادل ﬁاضص -ري -ن رف -ي -ع -ي
اŸسص -ت -وى وت -ن -ق -ل ط -ل -ب -ة ال -دك-ت-وراه بÚ
ال -ب -ل -دي -ن وك -ذا اŸشص -ارك -ة ‘ م -ل-ت-ق-ي-ات
تنظمها اŸوؤسصسصات ا÷امعية بالبلدين»،

يضصيف نفسس اŸصصدر.
من جهة اأخرى اأعرب حجار عن اأمله
‘ اأن «يسص- -ت -ف -ي -د ط -ل -ب -ة ال -دك -ت -وراه م -ن
مشصاريع بحث علمي جزائرية واسصبانية
’سصيما ‘ الفروع التقنية واختصصاصصات
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات اŸتطورة وكذا اÓÛت
ا’سص-ب-ان-ي-ة اŸف-ه-رسص-ة ب-غ-ي-ة “ك-ينهم من
نشصر اطروحاتهم وابحاثهم العلمية».

حجار يتطرق مع السشف Òاإلسشبا Êإا ¤تعزيز التعاون ا÷امعي

مباركي يسشتقبل سشف Òالسشودان
أسشتقبل ﬁمد مباركي وزير ألتكوين
وألتعليم أŸهنيÃ ،Úقر وزأرته ،سشفÒ
دول -ة ألسش-ودأن ب-ا÷زأئ-ر ألسش-ي-د ع-ب-ي-د
ﬁمد عبيد Ãناسشبة توليه منصشبه.
وخÓل اللقاء ،أاكد الطرفان على أاهمية
ترقية وتطوير التعاون ‘ اإطار تثم ÚاŸوارد
ال- -بشص- -ري- -ة ،ك -دع -م ل -دي -ن -ام -ي -ك -ي -ة ال -ت -ب -ادل
ا’قتصصادي ب Úالبلدين،كما تباحث الطرفان
سص-ب-ل ال-ت-ع-اون وت-ب-ادل ال-ت-ج-ارب ب-ه-دف ب-عث
برنامج شصراكة للتكوين والتعليم اŸهني.Ú
وتقرر بر›ة خÓل أاشصغال الدورة القادمة
للجنة الوزارية اıتلطة اÙاور اŸتعلقة
ب -ال -ت-ع-اون ‘ ›ال ت-ب-ادل الÈام-ج وال-وث-ائ-ق
التقنية والبيداغوجية،التواأمة ب ÚاŸؤوسصسصات
التكوينية للبلدين ،وتأاهيل وتدريب اŸؤوطرين
ومسصÒي مؤوسصسصات التكوين اŸهني.
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لشسغال منتهية واŸشسروع جاهز
قال إان ا أ

زعÓن :رئيسص ا÷مهورية سضيدشضن اŸطار الدو‹ ا÷ديد
تنصضيب اللجنة الوطنية لتسضهيÓت النقل ا÷وي و÷نة أامن الطÒان اŸدÊ
لشس - -غ - -ال
كشس- - -ف وزي- - -ر ال- - -ن - -ق - -ل وا أ
العمومية عبد الغني زعÓن ،أان رئيسس
ا÷م -ه -وري -ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة،
سسيشسرف على الفتتاح الرسسمي للمطار
ال - -دو‹ ا÷دي- -د ،م- -ؤوك- -دا أان- -ه ج- -اه- -ز
ل‚از
لÓسستÓم نظرا لنتهاء أاشسغال ا إ
على مسستواه.

صصونيا طبة
ع -ل -ى ه -امشص ت -نصض -ي -ب -ه ل -ل -ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة
لتسضهيÓت النقل ا÷وي و÷نة أامن الطÒان
اŸد ،Êأاوضضح وزير النقل واأ’شضغال العمومية
أان اŸط -ار ال -دو‹ ا÷دي -د م -ه -ي -أا ل -ل-ت-دشضÚ
رسضميا من قبل رئيسص ا÷مهورية و ⁄تتبق منه
إا’ اللمسضات اأ’خÒة ،و‘ نفسص اليوم سضيتم
اسض -ت Ó-م خ-ط السض-ك-ة ا◊دي-دي-ة ال-ذي ي-رب-ط
ا÷زائر العاصضمة نحو اŸطار الدو‹.
أاكد زعÓن أان ﬁطة اŸيÎو ” ا’نتهاء
م- -ن إا‚ازه -ا ل -ت -ف -ادي أاشض -غ -ال ا◊ف -ر ع -ل -ى
مسضتوى اŸطار الدو‹ ا÷ديد ‘ ،ح Úأان
أاشض - -غ - -ال “دي - -د اÎŸو م- -ن ا◊راشص ن- -ح- -و
اŸطار سضتسضتغرق وقتا ،حيث من اŸرتقب أان
يكون جاهزا ‘ نهاية  ،2022وهو ما من شضأانه
أان يسضاهم ‘ القضضاء نهائيا على مشضكلة تنقل
اŸسض-اف-ري-ن ن-ظ-را Ÿزاي-اه اŸت-ع-ددة م-ق-ارنة
بالقطار.
‘ ذات السض - -ي - -اق أاضض - -اف وزي - -ر ال - -ن - -ق- -ل
واأ’شضغال العمومية قائ «:Óيتم حاليا إاجراء
آاخ -ر ال -ت -حضضÒات ل -ت -دشض ÚاÙط-ة ا÷وي-ة
الغربية للمطار الدو‹ هواري بومدين الذي
زود بأاحدث التقنيات والتجهيزات اŸتوفرة
‘ أاك ÈاŸطارات ‘ العا ،⁄حيث سضتوفر
هذه اÙطة سضعة إاضضافية تقدر بـ  10مÓيÚ
مسضافر سضنويا لتصضبح السضعة اإ’جمالية للمطار
 16مليون مسضافر سضنويا ،وهو ما من شضأانه أان
يجعل هواري بومدين مطار عبور بامتياز““.

اسضتÓم اÙطة ا÷وية ا÷ديدة Ÿطار
وهران قبل أالعاب اŸتوسضط
بعاصضمة الغرب ا÷زائري وهران ،كشضف
زعÓن عن دخول اÙطة ا÷وية ا÷ديدة
Ÿط -ار أاح -م -د ب -ن ب-ل-ة ،ح-ي-ز اÿدم-ة بصض-ف-ة
رسضمية قبل أالعاب البحر اأ’بيضص اŸتوسضط ،
مشضÒا إا ¤أان اأ’شضغال جارية حاليا وسضيتم
اسض-ت-ك-م-ال-ه-ا ‘ أاق-رب اآ’ج-ال ل-ت-ك-ون ج-اهزة
لÓسضتÓم.
وأاشضار وزير النقل واأ’شضغال العمومية إا¤
اسض -تÓ-م  5أاب -راج م -راق-ب-ة وال-ت-ي ي-ت-م ح-ال-ي-ا
تزويدها بأاحدث التقنيات بكل من مطارات
ا÷زائ - -ر ،وه - -ران ،قسض - -ن- -ط- -ي- -ن- -ة ،غ- -رداي- -ة
و“Ôاسضت ،باإ’ضضافة إا ¤إا‚از مركز مراقبة

ج -ه -وي ث -ان ب -ت -مÔاسضت يسض-م-ح ب-ت-غ-ط-ي-ة ك-ل
اÛال ا÷وي وتعزيز سضÓمة وأامن الطÒان
اŸد.Ê

 ٥06أالف –ليق باÛال
ا÷وي الوطني سضنويا
يعرف اÛال ا÷وي ا÷زائري كثافة ‘
–ل -ي -ق ط -ائ -رات ال -دول اأ’ج -ن-ب-ي-ة ك-ون-ه م-ن
اÛا’ت اآ’منة ،حيث يتم إاحصضاء  506أالف
–ليق جوي سضنويا ،من بينها  268أالف –ليق
بدون هبوط و  238أالف –ليق عابر.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اأ’سض-ط-ول ا÷وي الوطني،
أاكد وزير النقل واأ’شضغال العمومية أان القطاع
يعمل على Œديد أاسضطول اÿطوط ا÷وية
ا÷زائرية من خÓل اقتناء طائرات جديدة
لتطوير نشضاط الشضركة وإ’طÓق رحÓت نحو
وجهات جديدة ،ويتعلق اأ’مر أايضضا بشضركة
ال -ط -اسض -ي-ل-ي ل-ل-طÒان ال-ت-ي اق-ت-نت م-ؤوخ-را 3
ط-ائ-رات ج-دي-دة “ك-ن-ه-ا م-ن ت-غ-ط-ي-ة الطلب
اŸتزايد.

÷نة أ’من الطÒان اŸد Êبكل اŸطارات قريبا
اع -ت Èوزي -ر ال -ن-ق-ل واأ’شض-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة
ت-نصض-يب ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-تسض-ه-يÓ-ت ال-ن-ق-ل
ا÷وي و÷ن - -ة أام- -ن ال- -طÒان اŸد،Êإاح- -دى
ثمار مراجعة اإ’طار القانو ÊاŸنظم لنشضاط
ال -ن -ق -ل ا÷وي وإاصض -دار اŸرسض-وم ال-ت-ن-ف-ي-ذي
ا- - -Ÿؤورخ ‘  9أاك-ت-وبر  2018وال-ذي ي-تضضمن
إانشضاء اللجنة الوطنية لتسضهيÓت النقل ا÷وي
،باإ’ضضافة إا– ¤ي ÚالÈنامج الوطني أ’من
الطÒان اŸد ‘ Êانتظار إاثرائه من طرف
اللجنة الوطنية للطÒان اŸد Êوكذا إادراج
اŸواد اŸت -ع -ل-ق-ة ب-اأ’م-ن والسضÓ-م-ة ال-طÒان
“اشضيا مع توصضيات اŸنظمة الدولية للطÒان
اŸد.Ê
وأاكد زعÓن على ضضرورة تسضهيل النشضاط

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com

ا÷وي والتنسضيق والتعاون ب Úاللجنت Úوفق
م -ا ت -نصص ع -ل -ي -ه اŸع -اي Òال -دول -ي -ة السض -اري-ة
اŸفعول لرفع فعالية تسضي Òمطارات ا÷زائر
وتسض-ه-ي-ل ح-رك-ة اŸسض-اف-ري-ن و–سض Úن-وع-ي-ة
اÿدمات اŸقدمة مع احÎام شضروط اأ’من
والسضÓمة ،حيث سضيتم تنصضيب اللجنة الوطنية
لتسضهيÓت النقل ا÷وي و÷نة امن الطÒان
اŸد Êعلى مسضتوى جميع مطارات ا÷زائر.
وأاشض- -ار إا ¤أان ت- -ع- -دي- -ل مشض -روع ال -ق -ان -ون
اŸتضض -م -ن إانشض -اء ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-طÒان
اŸد Êوالذي وافق عليه رئيسص ا÷مهورية
سضيتم عرضضه على اÛلسص الشضعبي الوطني
بداية من اأ’سضبوع اŸقبل ‘ جلسضة عامة،
مÈزا أان الوكالة مكلفة Ãهام ضضبط نشضاطات
ال - -طÒان اŸد ÊواŸراق - -ب - -ة Ãا ي - -ت - -واف - -ق
واŸعاي Òالدولية.
وقال زعÓن إان ا÷زائر اسضتثمرت بكÌة
‘ ›ال الهياكل واŸنشضآات ،حيث تتوفر على
 36مطارا على مسضتوى القطر الوطني مع
اسضتمرار عمليات توسضعة اŸطارات وإانشضاء
أابراج مراقبة ،إا ¤جانب اقتناء التجهيزات
ل -تسض -ه -ي -ل ه -ب -وط ال -ط -ائ-رات ‘ ح-ال-ة وق-وع
ع -واصض -ف رم -ل -ي -ة أاو ضض -ب -اب ل -ت -ف-ادي رج-وع
الطائرات خاصضة Ÿسضافات طويلة.
‘ ذات السضياق ،أاضضاف أان ا’سضتثمارات
وحدها بدون مسضايرة النصضوصص القانونية ’
تكفي ولن تسضاهم ‘ –قيق النتائج اŸرجوة
اŸتمثلة ‘ خلق ديناميكية اقتصضادية وتوفÒ
مناصضب شضغل وتنشضيط قطاع النقل حتى تعود
بالفائدة على ا’قتصضاد الوطني ،مشضÒا إا ¤أان
ال-ت-ع-دي-ل ال-ق-ان-و Êف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-إانشضاء هيئة
الطÒان اŸد Êمن شضانه أان يسضاهم ‘ ضضبط
ا’سضتغÓل والتنظيم ومراقبة النقل ا÷وي،
زي- -ادة ع- -ل- -ى اع- -ت- -م- -اده- -ا Ÿدارسص ت -ك -وي -ن
الطÒان.

فتح النقل ا÷وي والبحري للخواصص
كشضف وزير النقل واأ’شضغال العمومية عن
فتح ›ال الطÒان أامام اÿواصص فيما يتعلق
بنقل ا÷وي للبضضائع أ’ول مرة ،خاصضة مع
تزايد طلبات اŸتعامل Úوالتي وصضلت إا ¤حد
اآ’ن إا 4 ¤ط -ل-ب-ات ،م-وضض-ح-ا أان اÿط-وط
ا÷وي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ل- -وح -ده -ا ’ تسض -ت -ط -ي -ع
ا’سضتجابة ÷ميع الطلبات .
كما ” فتح النقل البحري أامام اÿواصص،
كون  97باŸائة من البضضائع التي تنقل من دول
أاخرى إا ¤ا÷زائر يسضيطر عليها أاجانب على
حد تعب Òالوزير ،وهو ما من شضأانه أان يسضاهم
‘ –سض Úحصضة ا÷زائر من النقل البحري
وت -ق -ل -يصص ال -ف-ات-ورة ،ك-اشض-ف-ا ع-ن دخ-ول أاو¤
ال -ب-واخ-ر ال-ت-ي اق-ت-ن-يت م-ن ط-رف م-ت-ع-ام-لÚ
خ -واصص و–م -ل اسض -م ““ام -دغ -اسض-ن““ ‘ شض-ه-ر
مارسص أاو أافريل.

خÓل افتتاحها لللقاء الوطني للخÓيا ا÷وارية للتضسامن ،الدالية :

العدد
17869
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سسوق النفايات القابلة للتثم Úيفوق  40مليار دج سسنويا ،زرواطي:

 330أالف طن من النفايات قابلة لÓسضتغÓل

ت-ق-در ق-ي-م-ة سس-وق ال-ن-فايات القابلة
للتثمÃ Úا يفوق  40مليار دينار سسنويا،
ف -ي -م -ا ت -ق -در ك-م-ي-ة ال-ن-ف-اي-ات اÿاصس-ة
اıزن- -ة إا ¤غ -اي -ة سس -ن -ة  2017ب -ـ 3.2
مليون طن ،وقرابة  330 000طن تفرز
سس -ن-وي-ا ق-اب-ل-ة ل-ل-ت-ث-م ،Úم-ن-ه-ا ال-زي-وت،
ال-ب-ط-اري-ات واŸع-دات ال-ك-ه-ربائية،....
حسسب وزي - -رة ال - -ب - -ي - -ئ - -ة وال - -ط - -اق - -ات
اŸتجددة فاطمة الزهراء زرواطي.

حياة  /ك
قالت زرواطي ،أامسص ،خÓل افتتاحها للقاء
الشضراكة والتبادل مع ‡لكة هولندا با÷زائر
حول تقنيات تسضي Òوتثم ÚاŸواد العضضوية إان
الفرز اإ’نتقائي للنفايات اŸنزلية يعد أاسضاسضيا
وأاك Ìمن ضضرورة بل حتمية ،مقÎنة Ãحاربة
ÓسضÎجاع
كل أاشضكال التبذير للموارد القابلة ل إ
والعمل سضويا ““÷عل النفايات مصضدرا للÌوة
كغاية ’ مناصص منها ‘ القريب العاجل““ ،
مؤوكدة إامكانية الوصضول إا ¤مثل هكذا معادلة
رابحة ب Úاإ’قتصضاد والبيئة ‘ إاطار مفهوم
التنمية اŸسضتدامة.
وذكرت الوزيرة أان هذا اللقاء يدخل ‘
إاطار إاتفاقية التعاون اŸزمع إامضضاؤوها بÚ
وزارة ال -ب -ي -ئ-ة وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة وسض-ف-ارة
‡ل -ك -ة ه-ول-ن-دا ب-ا÷زائ-ر ،وال-ت-ي سض-ت-تضض-م-ن
ﬁورا بالغ اأ’همية سضيتناول تسضي Òالنفايات،
اأ’مر الذي ““ سضيتيح لنا من خÓل الوكالة

ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ن-ف-اي-ات ك-م-ؤوسضسضة –ت الوصضايا،
ال-ت-ط-رق ıت-ل-ف م-ي-ادي-ن ال-ت-ب-ادل وال-تشضاور
حول هذا اÙور بغية –ديد سضبل التعاون
والتعريف باŸؤوشضرات اŸتعلقة به ‘ إاطار
شضراكة رابح – رابح ،ترتكز أاسضاسضا على تبادل
اÈÿات ونقل التجربة““.
وأاف- - -ادت زرواط - -ي أان ال - -دراسض - -ة اأ’خÒة
اŸنجزة من طرف الوكالة الوطنية للنفايات
ح -ول ت -رك -ي -ب -ة ون -وع -ي -ة ال-ن-ف-اي-ات اŸن-زل-ي-ة
با÷زائر أابرزت أان اŸواد العضضوية تشضكل
ل -وح -ده-ا م-ا ي-ف-وق  54ب-اŸائ-ة م-ن إاج-م-ا‹
النفايات اŸفرزة وهو ما يعادل  7.33مليون
طن سضنويا أاي ما يشضكل قيمة مالية تفوق 8
مÓي Òدج ،إاذا ما ” تثمينها وإاعادة تدويرها
وم -ا ل -ذلك م -ن إان -ع -ك -اسض -ات ع -ل-ى ا’ق-تصض-اد
الوطني وخلق Ÿناصضب العمل ولكن النسضبة
اŸرسضكلة اليوم ’ تتعدى  07باŸائة .

كر Ëومان:

تدوير  ٪ 30من النفايات العضضوية آافاق ٢03٥

م -ن ج -ه -ت -ه ،ق -ال اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -وك -ال-ة
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ن-ف-اي-ات ك-ر Ëوم-ان إان ال-ن-ف-ايات
ال- -عضض- -وي -ة “ث -ل  54ب - -اŸائ- -ة م- -ن ﬂزون
النفايات اŸنزلية وما شضابهها التي تصضل إا¤
ما يفوق  13مليون طن ’ ،تسضÎجع منها سضوى
نسضبة قليلة ،تتمثل ‘ مواد الكارتون والورق
التي يعاد تدويرها ،باإ’ضضافة إا ¤البÓسضتيك
والعجÓت اŸطاطية.
أابرز ومان إاشضكالية تسضي Òالنفايات التي
–تاج حسضبه إا ¤ما يقل عن  400هكتار كعقار

’ح -ت -واء ه -ذا ا◊ج -م ال-ك-ب Òم-ن ال-ن-ف-اي-ات،
مذكرا باإ’سضÎاتيجية الوطنية لتسض Òالنفايات
اŸم - -ت - -دة إا ¤آاف- -اق  ،2035وال - -ت - -ي م- -ن بÚ
أاه -داف -ه -ا اأ’سض -اسض -ي -ة اسضÎج -اع وت -دوي -ر 30
باŸائة من النفايات العضضوية ‘ شضكل أاسضمدة
عضضوية ““كمبوسضت““‡ ،ا يسضاهم ‘ التقليصص
بشض -ك -ل ك -ب Òم -ن اıل-ف-ات اŸن-زل-ي-ة ،ورب-ح
مسض-اح-ة ع-ق-اري-ة ،ب-اإ’ضض-اف-ة إا ¤إاط-ال-ة ع-مر
م -راك -ز ال-ردم ال-ت-ق-ن-ي ال-ت-ي ب-ل-غت م-ع-ظ-م-ه-ا
مرحلة التشضبع.

سسف Òهولندا :

Œسضيد التعاون من خÓل تبادل اÈÿات
والتحويل التكنولوجي
أاما سضف‡ Òلكة هولندا با÷زائر روبرت فان أامبدن ،فقد –دث عن أاهمية العÓقات بÚ
ا÷زائر وهولندا التي تطورت بشضكل كب ،Òمسضتعرضضا التقدم الذي بلغته بÓده ‘ ›ال
تسضي Òالنفايات ،و“كنها من اإ’حاطة بإاشضكالية النفايات بصضفة كبÒة ،مؤوكدا على أاهمية
اللقاء الذي يرمي إاŒ ¤سضيد التعاون ب Úالبلدين من خÓل تبادل التجارب والتحويل
التكنولوجي ‘ ›ال تسضي Òالنفايات العضضوية.

سستقارب نصساب الزكاة

إا‚از نحو  3آا’ف مشضروع اجتماعي واقتصضادي لÈامج التنمية ا÷ماعية منذ  1999عيسضى :تكلفة ا◊ج Ÿوسضم  ٢019سضتعرف ارتفاعا طفيفا
أاع - -ل - -ن وزي - -ر الشس - -ؤوون ال - -دي - -ن - -ي - -ة
كشس-فت وزي-رة ال-تضس-ام-ن ال-وط-ني و
لسسرة و قضسايا اŸرأاة ،غنية الدالية،
ا أ
أامسس ،با÷زائر العاصسمة ،عن إا‚از
ن - - -ح- - -و  3000مشس -روع اج -ت -م -اع -ي-ا
واق -تصس -ادي-ا ب-غÓ-ف م-ا‹ ق-دره 8165
م -ل -ي -ون دج ‘ ،إاط -ار ب -رام-ج ال-ت-ن-م-ي-ة
ا÷م - - -اع- - -ي- - -ة وذلك خÓ- - -ل ال- - -فÎة
اŸمتدة من  1999إا.2018 ¤
أاوضضحت الدالية خÓل افتتاحها اللقاء
الوطني للخÓيا ا÷وارية للتضضامن ،أانه من
›موع هذه اŸشضاريع ” تخصضيصص 140
مشضروع لتحسض Úظروف اŸعيشضة واإ’قامة
لفائدة اأ’شضخاصص اŸعاق Úنز’ء اŸراكز
اŸتخصضصضة التابع للقطاع و  75مشضروعا
لفائدة ا÷معيات ذات الطابع ا’جتماعي.
ك- -م- -ا أاك -دت ال -وزي -رة ،أان Œسض -ي -د ه -ذه
اŸشضاريع اŸندرجة ‘ إاطار تنفيذ برامج
التنمية ا÷ماعية تهدف أاسضاسضا““ إا ¤التكفل
ب -ا’ح -ت -ي-اج-ات ا÷م-اع-ي-ة ل-ل-ف-ئ-ات ال-هشض-ة
واŸع- -وزة ،ال- -ت- -ي ت -ق -وم اÓÿي -ا ا÷واري -ة
ب -ت -ح -دي -ده -ا م -ن خÓ-ل ““إا‚از –ق-ي-ق-ات
أاسض-ري-ة وإاع-داد خ-رائ-ط اج-ت-م-اع-ي-ة ب-ل-دي-ة
وو’ئية ع Èمقاربة تشضاركية تعتمد على
ا’سضتهداف العلمي والدقيق““.
وبخصضوصص اÿدمات التي تقدمها هذه

اÓÿيا ا÷وارية ،التابعة للوكالة الوطنية
للتنمية ا’جتماعية ،أابرزت السضيدة الدالية
اسض- -ت- -ف -ادة  14055شض - - - -خصص م - - - -ن ذوي
ا’ح- -ت- -ي- -اج -ات اÿاصض -ة سض -ن -ة  2018من
نشضاطات ومرافقة نفسضية وطبية ووسضاطة
اج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة ،عÓ- -وة ع- -ل- -ى ت- -وف Òع- -دة
مسضاعدات منها كراسضي متحركة وأاعضضاء
اصض -ط -ن -اع -ي-ة إا ¤ج-انب اسض-ت-ف-ادة 218984
شض - -خصص م - -ع- -اق م- -ن اŸن- -ح- -ة ا÷زاف- -ي- -ة
للتضضامن إا ¤جانب إادماج  1475شضخصص
معاق من برامج اإ’دماج ا’جتماعي.
ك- -م- -ا أاشض- -ارت ال -دال -ي -ة إا ¤أان ب -رن -ام -ج
اÓÿي-ا ا÷واري-ة ي-ن-درج ضض-م-ن السض-ي-اسض-ي-ة

ا’ج -ت -م-اع-ي-ة ل-ل-دول-ة ال-ه-ادف-ة إا““ ¤ح-ق-ي-ق
تنمية اجتماعية مسضتدامة عن طريق ترقية
كفاءات اأ’شضخاصص واÛموعات اıتلفة
للتكفل بأانفسضهم واÿروج من دائرة التبعية
إا ¤فضض -اء ا’ع -ت -م -اد ع -ن ال-ن-فسص وال-ع-يشص
الكر ،““ËمشضÒة أان الوكالة الوطنية للتنمية
ا’جتماعية تضضم  269خلية جوارية ناشضطة
موزعة ع ÈالÎاب الوطني وذلك Ãعدل
خمسص خÓيا لكل و’ية ،مؤوكدة ‘ نفسص
الصضدد على ضضرورة الرفع من عدد هذه
اÓÿي -ا وك -ذا تشض -ك -ي -ل -ت -ه -ا وذلك م-ن أاج-ل
ال- -ت- -ك- -ف- -ل اأ’م- -ث- -ل ب- -الشض -رائ -ح ال -هشض -ة ‘
اÛتمع.
اÿل -ي -ة ا÷واري -ة ع-ب-ارة ع-ن ف-رق ع-م-ل
متنقلة متكونة من مهني Úمعتمدين وطبيب
أاخصض -ائ -ي اج -ت -م -اع -ي ون -فسض-ا Êومسض-اع-د
اجتماعي ومهندسص زراعي أاو ﬂتصص ‘
ا’قتصضاد حسضب خصضوصضية اŸنطقة وتتو¤
مهمة إا‚از التحقيقيات ا’جتماعية.
وب -اŸن -اسض -ب -ة ،ذك -رت ال-وزي-رة أان ق-ط-اع
ال -تضض -ام -ن ال -وط -ن -ي ي -ع-ت-م-د ع-ل-ى ال-وك-ال-ة
ال-وط-ن-ي-ة ل-تسض-ي Òال-ق-رضص اŸصض-غ-ر ووك-ال-ة
التنمية ا’جتماعية ‘ تنفيذ إاسضÎاتيجيته
القطاع الرامية إا““¤دعم و ترقية الفئات
الهشضة من اÛتمع““.

لوق - - - -اف ﬁم - - - -د ع- - - -يسس- - - -ى ،أامسس،
وا أ
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة ،أان ت-ك-ل-ف-ة ا◊ج
Ÿوسسم  2019سستعرف ““ارتفاعا طفيفا““،
و«سس -ت -ق -ارب نصس -اب ال-زك-اة““ ال-ذي ق-در
خÓل السسنة اŸاضسية بـ 552. 500دج.
وقال عيسضى ‘ منتدى جريدة اÛاهد،
إان ““تكلفة ا◊ج Ÿوسضم  2019لن تعرف التهابا
بل ›رد ارتفاع طفيف ،إاثر قرار السضلطات
السضعودية رفع تكلفة النقل بنسضبة تفوق 300
ب -اŸائ-ة““ ،م-ؤوك-دا أان ال-ق-ي-م-ة ا÷دي-دة ل-ل-ح-ج
““سضتقارب نصضاب الزكاة الذي يعت Èمن Áتلكه
غنيا ‘ نظر الشضريعة اإ’سضÓمية““.
وكشض -ف ال -وزي -ر أان -ه اقÎح ع -ل-ى ا◊ك-وم-ة
““رق -م -ا““ ،سض -ت -ت -م م -ن -اقشض -ت -ه خÓ-ل ““اج-ت-م-اع
Ûلسص وزاري مشضÎك سضيعقد يوم الثÓثاء
اŸقبل لتحديد التكلفة قبل مصضادقة الدولة
ع -ل -ي -ه -ا““ ،وف -ن-د ‘ ذات اإ’ط-ار ال-رق-م ال-ذي
روجته وسضائل إاعÓمية –دثت عن ““ 90مليون
سضنتيم““ كتكلفة للحج هذا اŸوسضم.
وأاوضض- -ح ع- -يسض- -ى ،أان اŸف- -اوضض- -ات ال- -ت -ي
خ -اضض-ه-ا ال-ق-ط-اع م-ع اŸت-ع-ام-ل Úالسض-ع-وديÚ
كانت ““ناجحة““ من حيث ا◊فاظ على نفسص
ق -ي -م -ة ت-ك-ال-ي-ف إاي-ج-ار السض-ك-ن-ات وال-وج-ب-ات
واŸتطلبات اأ’خرى.
واع -ت Èوزي -ر الشض -ؤوون ال -دي -ن -ي-ة ،أان-ه رغ-م
ا÷هود اŸبذولة والنتائج اÙققة ،إا’ أانه
““ ⁄يتم بعد حل كل اŸشضاكل اŸتعلقة Ãوسضم

ا◊ج““.
يذكر أان ،تكلفة ا◊ج Ÿوسضم  2018حددت
Ãبلغ  525أالف دج Ãا ‘ ذلك قيمة النقل
ا÷وي.
وبخصضوصص تأاشضÒات العمرة ،أاكد الوزير
أان - -ه ” تسض - -ج - -ي- -ل ““ت- -راج- -ع ك- -ب ‘ ““Òع- -دد
ال- -ت- -أاشضÒات اŸسض- -ل- -م- -ة ه -ذه السض -ن -ة بسض -بب
اإ’ج-راء ال-ذي ف-رضض-ت-ه السض-ل-ط-ات السض-ع-ودي-ة
واŸت -ع -ل -ق ب-ال-بصض-م-ة ال-وراث-ي-ة ،ح-يث ““ق-امت
السضفارة السضعودية با÷زائر بفتح  7مراكز
ﬂتصضة ‘ البصضمات الوراثية و” تدعيمها
بـ 7م- -راك- -ز أاخ -رى ب -ط -لب م -ن ال -وزارة““” ،
ت- -وزي- -ع- -ه- -ا ع- -ل- -ى مسض- -ت -وى ب -عضص ال -و’ي -ات
ا÷نوبية.
وأاضضاف أان ““وتÒة تسضليم التأاشضÒات بداأت
تتسضارع بفعل فتح هذه اŸراكز““ ،معلنا عن
التحضض Òلنقل التجهيزات اÿاصضة بالبصضمة
الوراثية إا ¤ا◊جاج ‘ اŸناطق اŸعزولة.
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حماية األراضشي الفÓحية ‘ صشلب اهتمامات رئيسس ا÷مهورية

سشياسشة التطوير بلغت  ٪60من ﬁطات الضشغط العا‹ با÷زائر

أاع- -ل- -ن ال- -رئ -يسس اŸدي -ر ال -ع -ام Ûم -ع
““سش- -ون- -ل- -غ -از““ ﬁم -د ع -رق -اب ،أامسس ،أان
الشش- - -رك- - -ة ت- - -ت- - -ج- - -ه ‘ إاط - -ار اıط - -ط
ال-تسش-وي-قي  2023ن-ح-و إان-ت-اج ال-ك-هرباء
ع -ن ط -ري -ق ﬁط -ات ت -ول-ي-د ج-زائ-ري-ة
الصشنع وبخرسشانة ويد عاملة جزائرية
وÃواد ﬁل -ي -ة ل Ó-ن -ت -ق -ال إا ¤م -رح-ل-ة
الÎكيب الصشناعي والتصشنيع باسشتعمال
معدات جزائرية ،وهذا ‘ إاطار اÿطة
ال- -ت -ي وضش -ع -ت -ه -ا سش -ن -ة  2011للوصشول
لتغطية ششبكة ذات الضشغط العا‹ على
طول  30أالف كلم.

خالدة بن تركي
أابرز عرقاب ،أامسض ،خÓل الطبعة الثانية
لصسالون الكهرباء والطاقات اŸتجّددة بقصسر
اŸع -ارضض ““صس -اف -كسض““ الصس -ن -وب -ر ال -ب -ح -ري،
أاهمية تنظيم مثل هذه اŸعارضض Ÿا لها من
دور ت -وع -وي و–سس -يسس-ي ل-ل-ت-ع-ري-ف بسس-ي-اسس-ة
التصسنيع ‘ ا÷زائر وÃا وصسل إاليه ›مع

اششهار

““سسونلغاز““ ‘ ›ال توزيع الكهرباء و–قيق
النتاج الصسناعي والÎكيب.
أاوضس -ح اŸت -ح ّ-دث ب -خصس-وصض اıط-ط
التسسويقي الذي تنتهجه الشسركة على مدار 5
سسنوات أانه يلعب دورا هاما ‘ النتقال إا¤
إانتاج الكهرباء عن طريق ﬁطات توليد ذات
صس -ن -ع ج -زائ -ري وب -أاي-ادي ج-زائ-ري-ة و–ق-ي-ق
الÎك -يب الصس -ن -اع -ي ال-ذي ي-ق-تضس-ي -ب-حسسب
ع- -رق -اب ،اŸرور ف -ي -م -ا ب -ع -د إا ¤ال -تصس -ن -ي -ع
باسستعمال معدات جزائرية ،وهي اÿطة التي
Œني الشسركة ثمارها من خÓل صسنع خطوط
التوتر العا‹ با÷زائر وبأايادي جزائرية.
“لك ا÷زائر ‘ هذا السسياق شسبكة بـ 30
أالف كلم وأاك Ìمن ﬁ 370طة ذات الضسغط
العا‹ والعا‹ جدا ،وهي العملية التي يحضسر
لها ،منذ سسنة  ،2011للعمل عليها ‘ ا÷زائر
بدل العتماد على الدول الوروبية ،كونها تتم
ب-ي-د ع-ام-ل-ة ج-زائ-ري-ة ال-ك-واب-ل واألبراج صسنع
ﬁل -ي ،ب -اإلضس -اف -ة إا ¤ع-ق-د ات-ف-اق-ي-ة لصس-ن-ع
ال-ع-وازل ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ،وك-ذا ّﬁولت ال-ط-اقة
ب -ط -اق -ة اسس-ت-ي-ع-اب  60ك-ي-ل-وف-ول-ط لتشسجيع
الصسناعة اÙلية ‘ اطار تكنولوجيا عالية

وذات ج -ودة وسس -ع -ر م -ع-ق-ول ،وه-م-ا ع-امÓ-ن
مهمان -يقول عرقاب ‘ -تطوير الصسناعة
الوطنية التي سسمحت الوصسول إا– ¤قيق 60
 ٪من ﬁطات الضسغط العا‹ با÷زائر.
أاكد عرقاب بأان الشسركة تسسعى لتحقيق 16
أالف ميغاوات ‘ حدود سسنة  2025و 16أالف
ك- -ل- -م شس- -ب- -ك- -ة ذات الضس- -غ- -ط غ Òأان ال‚از
يسس- -ت -دع -ي ت -ط -وي -ر الشس -ب -ك -ات وال -ك -ث Òم -ن
اإلكسسسسوارات والكوابل والعدد ليسض باله،Ú
ب -ل ه -و ا‚از ك -ب Òوالسس -وق م -وج-ودة تسس-م-ح
ب-ت-ح-ق-ي-ق-ه ب-ال-دي-ن-ار و‘ ا÷زائ-ر وباسستعمال
الكفاءة اÙلية.
أاب -دى ال -رئ -يسض اŸدي-ر ال-ع-ام اسس-ت-ع-داده
ل-وضس-ع ال-ط-اق-ات ‘ سس-ب-ي-ل ت-ط-وي-ر الصس-ن-اعة
ال -ك -ه -رب -ائ -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة م-ن خÓ-ل م-راف-ق-ة
أاصس- -ح- -اب اŸؤوسسسس- -ات› ،ي- -ب- -ا بشس -أان ع -دد
اŸتعامل Úالذين سسحبوا دف Îالشسروط فيما
يخ ّصض الوصسول إا 150 ¤ميغاوات ““ أان العملية
تشسرف عليها ÷نة ضسبط الكهرباء وهي أاكÌ
من  60متعامل ونحن متفائل ÚواÛمع وضسع
مناقصسة لـ  50ميغاوات للتخفيف من اسستعمال
اŸازوت““.
أاضساف أان ﬁطات ا÷نوب الكب Òتشستغل
ع- -ن ط- -ري -ق ه -ذه اŸادة ال -ت -ي أال -زمت ع -ل -ى
الشس -رك -ة وضس -ع خ -ط-ة ﬁك-م-ة ل-وضس-ع ﬁط-ة
توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشسمسسية
التي “ثل  ٪30لكل ﬁطة ،حيث عملت ألجل
–ق -ي -ق ال -ف -ائ -دة ل -ل -ج -زائ -ر واÛم -ع ع -ل-ى
ال -ت -خ -ف -يضض م -ن ف -ات -ورة اŸازوت وت -غ -ط -ي -ة
اŸناطق بحوا‹  ٪ 30من الطاقة الكهربائية
ب -ال -ل -وح-ات الشس-مسس-ي-ة ،واŸن-اقصس-ة ان-ط-ل-قت
لتحديد العقود ‘ مارسض اŸقبل والنطÓق
‘ اإل‚از.
ا÷دي- -ر ب -اإلشس -ارة ،أان الصس -ال -ون سس -م -ح
Ãشساركة  120شسركة ‘ ›ال الكهرباء والتي
تتكيف مع الظروف البيئية ا◊الية ،حيث قدم
ال- -ع- -ارضس- -ون أاح -دث اŸن -ت -ج -ات واÿدم -ات
العامة اŸبتكرة Ãا يتÓءم مع الطلب ا◊ا‹
واŸسستقبلي.

رّك -ز ا’م Úال -ع -ام ل –Ó-اد ال -وط-ن-ي
ل-ل-فÓ-ح Úا÷زائ-ريﬁ ،Úم-د ع-ليوي،
‘ كلمته ا’فتتاحية ’ششغال ا÷معية
ال -ع -ام-ة ل–Ó-اد ،اŸن-ع-ق-دة ب-ب-وم-رداسس
ع -ل -ى ا’ه -ت -م -ام ال -ك -ب Òال -ذي ي -ول -ي -ه
رئ - -يسس ا÷م - -ه - -وري - -ة ع- -ب- -د ال- -ع- -زي- -ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ◊م-اية ا’راضشي الفÓحية
م-ن ﬂت-ل-ف ال-ت-ج-اوزات ع Èال-نصشوصس
ال -ق -ان -ون -ي -ة ،مششÒا ‘ ه -ذا الصش -دد ““ان
رئ- -يسس ا÷م -ه -وري -ة ي -ح -م -ي ا’راضش -ي
ال -ف Ó-ح-ي-ة م-ن أاي ان-ت-ه-اك وأان ا’رضس
خط أاحمر““.

بومرداسس :ز / .كمال
وجّ- - -ه األم Úال- - -ع- - -ام ل–اد ال- - -فÓ- - -حÚ
ا÷زائ -ريﬁ ،Úم -د ع-ل-ي-وي ،رسس-ال-ة شس-دي-دة
اللهجة للفÓح Úولكل الناشسط ‘ Úالقطاع
إا ¤ضس-رورة ح-م-اي-ة األراضس-ي واŸسس-ت-ث-م-رات
ال- -فÓ- -ح- -ي- -ة م- -ن ﬂت -ل -ف ال -ت -ج -اوزات غÒ
القانونية التي تطالها.
أاك- -د ع- -ل -ي -وي ‘ ك -ل -م -ت -ه ““أان األرضض Ÿن
يخدمها وان القانون ا÷زائري يحمي هذه
األراضسي من النتهاكات ،منها قانون 2010
الذي كرسض حق اŸلكية والسستغÓل ،لكنه ⁄
ي- -ك- -رسض اŸسس- -اواة وم- -ب- -دأا ال- -رق- -اب- -ة ع- -ل- -ى
اŸسستثمرات الناشسطة واŸتوقفة عن النشساط
أاوت -لك ال -ت -ي حّ-ولت ع-ن ط-ب-ي-ع-ت-ه-ا““ ،مضس-ي-ف-ا

بالقول““ :ان الفÓح Úهم أاصسحاب األرضض
وه-م اŸك-ل-ف Úب-ح-م-اي-ت-ه-ا وم-راق-بتها من كل
أاشس -ك -ال ال -ت -ج-اوزات وع-دم السس-ت-غÓ-ل ،وك-ل
فÓح يتقاعسض عن النشساط لبد ان تسسحب
م- -ن- -ه وف -ق الشس -روط اŸنصس -وصض ع -ل -ي -ه -ا ‘
القانون.
األم Úالعام ل–اد الفÓح Úا÷زائري،Ú
تطرق أايضسا ا ¤قضسية الضسرائب اŸفروضسة
ع -ل -ى ال -ف Ó-ح ،Úوك -ذا مسس -أال -ة اإلت-اوة ال-ت-ي
يدفعها الفÓح وفق ما ينصض عليه القانون 87
 19 /الصسادر سسنة  ،1987حيث وجه كÓمه ا¤
مديرية الضسرائب وأامÓك الدولة بالقول““ :
من هو الفÓح الذي يسستطيع دفع التاوة من
سسنة  1987إا ¤اليوم ،ألن آاخر مزرعة تكلف ما
ب 300 Úإا 400 ¤مليون سسنتيم.
وب -ال -ت -ا‹ ه -ي أام -ور ت-ع-ج-ي-زي-ة ،ب-حسسب
عليوي ،حتى تسسحب منه الراضسي الفÓحية
وتسس- - -ل- - -م إا ¤آاخ - -ري - -ن ،مشسÒا إا ¤ان - -ه - -م ل
يسستطيعون أاخذ الرضض بهذه الطريقة ألن
رئيسض ا÷مهورية أاعلن ان الرضض خط أاحمر
ألن-ه-ا م-ل-ك-ي-ة ل-ل-دول-ة ت-ت-ن-ظ-م ‘ اطار النتاج
والسستثمار الفÓحي ول Áكن العبث بها أابدا
ع- -ل- -ى ح -د ق -ول -ه ،داع -ي -ا ا ¤ا◊ف -اظ ع -ل -ى
اŸك- -اسسب اÙق- -ق- -ة ‘ اŸي- -دان وح- -م -اي -ة
الراضسي الفÓحية وعدم التنازل عليها من
اجل –قيق اŸنفعة العامة والمن الغذائي
الذي يعت ÈسسÓحا Ÿواجهة ا÷وع و–قيق
التنمية الشساملة للبÓد.
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’جهزة بخنششلة
عطّلت مصشالح ألسشكان وأتلفت أ أ

انقطاعات مسصتمرة ‘ التيار الكهربائي ببلدية اÙمل

وجه ‡ثلو ›موعة من جمعيات أÛتمع أŸد Êألناششطون ببلدية أÙمل ،ششرق و’ية
خ -نشش -ل -ة ،شش -ك-وى إأ ¤ألسش-ل-ط-ات أÙل-ي-ة ،و ع-ل-ى رأسش-ه-ا وأ‹ خ-نشش-ل-ة وم-دي-ر شش-رك-ة ت-وزي-ع
’جال Ÿششاكل أ’نقطاعات أŸتكررة
ألكهرباء وألغاز ،طالبوأ من خÓلها بإايجاد حل ‘ أقرب أ آ
وأل -ي -وم -ي -ة ‘ أل -ت -زوي-د ب-ال-ك-ه-رب-اء ،وم-ا أ‚ر ع-ن ذلك م-ن خسش-ائ-ر م-ادي-ة وت-ع-ط-ل مصش-ال-ح
ألسشاكنة.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي

ب -حسسب الشس -ك -وى ال-م-رسس-ل-ة ل-لسس-ل-ط-ات ،ف-إان
الن-ق-ط-اع-ات ف-ي ال-ت-ي-ار ال-ك-هربائي ،أاضسحت
متكررة ومسستمرة يوميا لسساعات طويلة على
ب-ل-دي-ة ال-م-ح-م-ل ،وتسس-ب-بت ف-ي إاتÓ-ف ع-دي-د
األجهزة الكهرومنزلية للسسكان وعتاد التجار
وعطلت مصسالحهم وأاثّرت على سسير الدراسسة.
كذلك تسسببت ،بحسسب نفسص المصسدر ،هذه
الن -ق -ط -اع -ات ،ف -ي ازدي-اد نشس-اط عصس-اب-ات
السس -رق -ة والسس-ط-و ع-ل-ى ال-م-حÓ-ت ال-ت-ج-اري-ة
وال -م -ن -ازل لسس-ي-م-ا أاوق-ات ال-ظÓ-م ،ح-يث ت-م
تسس -ج -ي -ل ع -ددا م -ن السس -رق -ات ب -ال -م-حÓ-ت
ال-ت-ج-اري-ة وال-م-ن-اول ف-ي اآلون-ة األخ-ي-رة ،ف-ي
ال - -وقت ال - -ذي أاضس - -ح - -ى أاع- -وان الشس- -رك- -ة ل
يسستطيعون فيه تلبية خدمات السسكان ،كون
سسبب النقطاعات خارج نطاقهم.

«الشس -عب» ،اتصس -لت ب -م -دي -ر ت -وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء
وال-غ-از ل-ولي-ة خ-نشس-ل-ة ،ع-ادل صس-ال-ح-ي ال-ذي
أارجع سسبب النقطاعات إالى ارتفاع الضسغط
على الشسبكة وكذلك قوة الرياح بهذه المنطقة
المتميزة أاصس Óبقوة الرياح خاصسة في هذا
الفصسل من جهة ،ومن جهة ثانية كشسف ذات
المصسدر عن وجود مشسروع جارية األشسغال به
لخطين جديدين لزيادة تموين بلدية المحل
بالطاقة الكهربائية على عاتق الشسركة.
أاوضس-ح أان ال-خ-ط-ي-ن ال-ج-دي-دي-ن ب-ل-غت نسسبة
الن -ج -از ب-ه-م-ا  ،٪ 80وم - -ا ه - -ي إال شس- -ه- -ور
سسيدخÓن حيز الخدمة بما سسيضسع حدا لهذه
ل Ó-ن -ق-ط-اع-ات ال-م-ت-كّ-ررة ،م-ع ال-ع-ل-م أان ه-ذا
ال -مشس -روع شس -ه -د ب-عضص ال-ع-راق-ي-ل م-ن ط-رف
خواصص كانوا قد رفضسوا تمرير القوابل فوق
أاراضسيهم ليتم تدارك التعطل بعد حل النزاع.

تعرف تذبذبا ‘ ألتوزيع رغم أهميته ألغذأئية

لكياسص ا◊ليب
ندرة أ
بـسصيق Ãعسصكر

’رز ألعمÓقة وأÿالدة،
ما تزأل ششجرة أ أ
ورغم كل هذأ يعا Êألسشياح من سشوء ظروف
أ’سش -ت -ق -ب -ال وت-دن-ي-ه-ا وم-ن أزم-ة أ’زدح-ام
أÿان- -ق- -ة ،وه- -و م- -ا ي- -ف- -رضس ع -ل -ى أ÷ه -ات
أŸسش-ؤوول-ة ،أل-ت-دخ-ل ل-وضش-ع ﬂط-ط سش-ي-احي
’عدأد ألهامة.
’سشتقبال كل هذه أ أ

البليدة :لينة ياسسمÚ
إان -زال م -ك-ث-ف ت-ع-رف-ه ح-ظ-ي-رة الشس-ري-ع-ة ف-ي ه-ذه
األيام ،توافد ملفت للعائÓت مع نهاية كل أاسسبوع،
خ- -اصس- -ة وأان ال- -ط- -قسص ت- -حّسس -ن ،وأاط -لت الشس -مسص
بأاشسعتها ،مما زاد في سسحر المنظر الخÓب وإاقبال
العائÓت بنهم ،األمر الذي ولّد اختناقا مروريا ل
مثيل له ،وصسّعب حركة السسير وركن المركبات بقلب
المحمية العالمية.
وه -و م -ا ج -ع -ل ك -ث-ي-را م-ن أاول-ئك ال-ح-ج-ي-ج وح-ت-ى
مصس- -ال- -ح اإلن- -ق -اذ ،ي -دع -ون إال -ى ضس -رورة ت -ف -ع -ي -ل
«مخطط « ،يخ ّصص النقل وحركة سسير المركبات،

وأايضس -ا ال -ع -م -ل ع -ل -ى ج -ع -ل ت -واف -د السس -ي -اح ع -ب-ر
مركباتهم «محسسوبا « ،حتى ل يقع أاي اختناق أاو
أازم -ة ف -ي السس -ي -ر ،وح -ت-ى تسس-ه-ل ع-م-ل-ي-ة ال-ت-دخ-ل
ل-ع-ن-اصس-ر اإلن-ق-اذ ،ل-ت-ق-دي-م المسساعدة واإلسسعافات
للمصسابين.
خاصسة وأان األرقام كشسفت أان عدد المصسابين في
حوادث التزحلق ،والّلعب بـ «المزلجات « المصسنوعة
يدويا ،منذ اليوم األول من تسساقط الثلوج في شسهر
جانفي من العام الجاري  ، 2019هي في تزايد
وقاربت  300مصساب ،تعرضسوا إاما لنخفاضص في
درج -ات ح -رارة أاجسس -ام-ه-م ،أاوف-ي نسس-ب-ة السس-ك-ري
ب -ال -دم ،أاو ت -ع-رضس-وا ل-كسس-ور وج-روح ع-ل-ى مسس-ت-وى
ال -رأاسص ،ب -ل إان م-ن اسس-ت-ع-م-ل-وا ت-لك «ال-مّ-زل-ج-ات»،
تعرضسوا إالى بتر في األصسابع.
في سسياق السسياحة الجبلية التي أاصسبحت تتميز بها
«الشس- -ري- -ع- -ة» ،أاع- -رب ك -ث -ي -ر م -ن ال -زوار ،اإلشس -ادة
بالمجهودات ،التي بذلها ول يزال أافراد الجيشص
الشس -ع -ب-ي ال-وط-ن-ي ،ف-ي ع-م-ل-ي-ات كسس-ح ال-ث-ل-وج م-ن
الطرقات ،وتخليصص بعضص العالقين وسسط الثلج،

وت-ق-دي-م ال-مسس-اع-دة ل-ل-م-واط-ن-ي-ن ،ال-ذي-ن ت-ع-رضس-وا
لضسربات برد شسديدة ،ما يحتم إالى ضسرورة وضسع
م -راك-ز خ-اصس-ة لسس-ت-ق-ب-ال م-ث-ل ه-ذه ال-ع-ي-ن-ات م-ن
السسياح ،وتنويع وتوسسيع الخدمات الطبية بالعيادة
م -ت -ع -ددة ال -خ -دم -ات ،ب -ق -لب ح -ظ -ي -رة الشس -ري -ع -ة
السسياحية ،بدل خوضص مغامرة تحويل المصسابين
بجروح خطيرة نحو قلب البليدة ،حيث تتواجد
اإلمكانات والمشسافي لسستقبال ،مثل هذه الحالت
وعÓجهم ،وأايضسا اضسطرارهم في بعضص الحالت
ي «التليفيريك» .
إالى تحويلهم عبر المصسعد الهوائ ّ
كما لمسص بعضص السسياح المسسؤوولين ،في أان يهتموا
أاك -ث -ر ب -م-وضس-وع ال-م-راف-ق ال-ح-ي-وي-ة ال-ع-ادي-ة ،م-ث-ل
المطاعم وحظائر السسيارات ،في وقت دعا فيه
ب -عضص ع -ن -اصس -ر اإلن -ق -اذ إال -ى ضس -رورة أان ت -ت -ح-ل-ى
العائÓت الوافدة إالى المحمية ،بأان يتنبهوا إالى
أاطفال من «الضسياع والتيهان»  ،وأايضسا عدم جلب
معهم األطفال الصسغار ،مثل الرضسع والذين تكون
م-ق-اوم-ت-ه-م ل-ل-ب-رد وال-م-ن-اخ ال-متقلب ضسعيفة ،حتى
يضسمن الجميع المتعة بدل المعاناة.

بحثا عن أŸرأفقة

تّوقع إانتاج  65أالف قنطار من ا◊مضصيات بجيجل

ت -ت -وق -ع أŸصش -ال-ح أل-فÓ-ح-ي-ة ب-ج-ي-ج-ل ،أن
’ن-ت-اج ‘ شش-ع-ب-ة أ◊مضش-ي-ات خÓل
ي-رت-ف-ع أ إ
أŸوسش- - - - -م أ◊ا‹ إأ 65 ¤أل-ف ق-ن-ط-ار ،ع-ل-ى
مسش -اح -ة  500ه -ك -ت -ار ،سش-ي-م-ا وأن أل-ع-وأم-ل
أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة سش-اه-مت ك-ثÒأ ‘ وف-رة أŸن-توج،
إأ ¤ج -انب أل -دع -م أŸق -دم م -ن ق -ب-ل أŸصش-ال-ح
’شش -ج -ار
أل- -فÓ- -ح- -ي -ة م -ن خ Ó-ل أل -دع -م ب -ا أ
أŸث -م -رة ،وح-مÓ-ت أل-ت-حسش-يسس وأŸرأف-ق-ة ‘
’طار.
هذأ أ إ

األول-ى ال-ذي اح-تضس-ن-ت-ه ال-م-ك-ت-ب-ة ال-بلدية بالميلية،
رغم ان الولية ل تصسنف من الوليات المنتجة
للحمضسيات بكميات كبيرة.
ال -ت -ظ-اه-رة شس-ارك ف-ي-ه-ا  25ع -ارضس -ا ق-دم-وا م-ن
خÓلها مختلف أانواع المنتوجات الحمضسية على
غرار البرتقال والليمون والصسناعات المشستقة منها،
وم -ن خ Ó-ل ه -ذه ال -م -ن -اسس -ب -ة ت -م ت -وزي -ع ق -رارات
السستفادة من األشسجار المثمرة على الفÓحين.

في نفسص السسياق ،قام الوالي بزيارة لمزرعة أاحد
الفÓحين التي تحتوي على أاكثر من  500شسجرة
مثمرة من الحمضسيات ،ومن خÓل كلمته شسجع
وال- -ي ال- -ولي- -ة ال -مسس -ت -ث -م -ري -ن ال -ف Ó-ح -ي -ن ع -ل -ى
المجهودات التي يبذلونها في نشساطهم الذي يعد
Óراضسي الفÓحية التي توظف أاكثر
كرد اعتبار ل أ
من  17أالف عامل وعاملة دائمين وموسسميين.

مهّددة با’نهيار ‘ أية ◊ظة

صصيدلية عمومية –ّول Ÿقر وكالة تشصغيل الشصباب ببطيوة ‘ وهران

أبدى عدد من ألششباب ألبطال ألتابع‘ Ú
إأق-ام-ت-ه-م ل-ب-ل-دي-ات ،م-رسشى أ◊جاج وبطيوة
وع Úأل-ب-ي-ة ،ب-وه-رأن ع-ن أسش-ت-ي-ائهم ألكبÒ
م- -ن أل- -ت -ده -ور أل -ك -ب Òأل -ذي ي -ع -رف -ه م -ق -ر
أل -وك -ال -ة أÙل-ي-ة ل-تشش-غ-ي-ل ألشش-ب-اب ل-دأئ-رة
’صش -ل صش -ي -دل -ي -ة
ب- -ط -ي -وة ،وأل -ذي ك -ان ‘ أ أ
عمومية.
ط-الب ال-م-ع-ن-ي-ون م-خ-ت-ل-ف ال-ج-ه-ات ال-مسس-ؤوول-ة،
بضس -رورة ال -ت -دخ-ل ال-ع-اج-ل م-ن أاج-ل تشس-ي-ي-د م-ق-ر
جديد للوكالة المحلية للتشسغيل ببطيوة ،قبل حدوث

معسسكر :أام ا Òÿـ سس.
تشس-ه-د م-حÓ-ت ب-ي-ع ال-ح-ل-يب ومشس-ت-ق-ات-ه في سسيق
تراجعا في العرضص وزيادة في الطلب ،في وقت
تسستمر فيه ندرة حليب األكياسص ألسسبوع لسسيما في
ال -ف -ت -رة األخ -ي -رة ال -ت -ي ت -زاي -دت ف -ي -ه -ا شس -ك -اوي
ال-م-واط-ن-ي-ن وت-ج-ار ال-م-واد ال-غ-ذائ-ي-ة ال-ذي-ن أاكدوا
لـ»الشسعب» في شسكوى مرفقة بتوقيعات تجار من
ال -م -ن -ط -ق -ة ،أان ال -ن -درة ل ت-ت-ع-ل-ق ب-ظ-اه-رة إاق-ب-ال
المواطن على تخزين المادة ،إانما بتذبذب التوزيع،
مطالبين بتوفير كميات إاضسافية من حليب األكياسص
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وفد من الداخلية يقف على نقائصص
اÿدمات اŸدرسصية
خلصشت ألزيارة ألتفتيششية ألتي قام بها
وف -د م -ن وزأرة أل -دأخ -ل -ي -ة ل -و’ي -ة سش-ي-دي
بلعباسس إأ ¤حصشر جملة ألنقائصس ‘ ›ال
أÿدمات أŸدرسشية ” ،رفعها ضشمن تقرير
م- - -فّصش- - -ل إأ ¤أل- - -وصش- - -اي- - -ة ،ب- - -ه- - -دف وضش - -ع
إأسشÎأت-ي-ج-ي-ة ج-دي-دة ت-ق-تضش-ي أل-ع-مل على
إأنشش - -اء دي - -وأن وط- -ن- -ي ل- -تسش- -ي Òأÿدم- -ات
أŸدرسشية ،بدل أÛالسس ألششعبية ألبلدية.

بلعباسس :غنية شسعدو

جيجل :خالد العيفة
ناشسد المزارعون شسّق مسسالك غابية الى حقولهم،
وانشساء خنادق تصسريف مياه المطار ،خصسوصسا
بمنطقة بÓرة ،ببلدية الميلية التي تنتشسر بها هذه
الزراعة بمختلف مناطقها الى الحدود مع ولية
سسكيكدة ،كمنطقة أاولد عربي ،وبني فرقان ،حيث
بلغت المسساحة المغروسسة  200هكتار ،المتواجدة
على مسستوى بلدية الميلية لوحدها ،و بإانتاج قدر بـ
 33أالف كيلوغرام من الحمضسيات ،بمردود يقارب
 240قنطار في الهكتار الواحد ،بفعل السسياسسة
المنتهجة محليا لدعم إانتاج الحمضسيات ،كما قامت
المصسالح الفÓحية بدعم الجهة الشسرقية ،بحوالي
 2160شسجرة مثمرة.
أاشس -رف بشس -ي -ر ف -ار ،وال -ي ج -ي -ج -ل ،رف -ق -ة رئ -يسص
المجلسص الشسعبي الولئي والسسلطات المحلية ،في
إاطار النشساطات المتعلقة بالتظاهرات الفÓحية،
على افتتاح تظاهرة عيد الحمضسيات في طبعته

’كياسس Ãدينة سشيق
بلغت ندرة حليب أ أ
‘ و’ية معسشكر ،ذروتها ‘ ،مدينة يفوق
ت-ع-دأد سش-كانها  80أل-ف نسش-م-ة ،ح-يث أخ-لى
Œار م-دي-ن-ة سش-ي-ق مسش-ؤوول-ي-ت-هم من تذبذب
’سشاسشية ألتي تبقى من
توزيع هذه أŸادة أ أ
’ولويات ألغذأئية للعائÓت.
ب Úأ أ

ال- -ك- -ارث- -ة ،ج- -راء تّ- -وسس -ع ال -تصس ّ-دع -ات والشس -ق -وق
باألسسقف والجدران ،بسسبب ارتفاع نسسبة الرطوبة،
وكذا قدم البناية وضسيقها ،األمر الذي يجبرهم
ع -ل -ى ال-وق-وف لسس-اع-ات ط-وي-ل-ة ف-ي ط-واب-ي-ر غ-ي-ر
منتهية أامام البوابة الرئيسسية.
بدورهم عمال الوكالة اشستكوا لـ «الشسعب» الظروف
الصس-ع-ب-ة ال-ت-ي ي-زاول-ون ف-ي-ه-ا شس-غ-ل-هم على مسستوى
ال-وك-ال-ة ال-ت-ي ت-ف-ت-ق-ر إال-ى أادن-ى شس-روط السس-تقبال
والقيام بواجباتهم ومسسؤوولياتهم نحو الراغبين في
ال- -حصس- -ول ع -ل -ى م -نصسب ع -م -ل أاو اإلط Ó-ع ع -ل -ى

ال-م-ن-اصسب ال-م-ال-ي-ة ال-م-ف-ت-وح-ة م-ن ق-ب-ل المركبات
والمصسانع الناشسطة بالمنطقة الصسناعية ،منّوهين
ف -ي ال-وقت ن-فسس-ه إال-ى وضس-ع-ي-ة األسس-ق-ف ال-م-هّ-ددة
بالنهيار في أاية لحظة ،ناهيك عن مشسكل انبعاث
رائ- -ح- -ة ال- -رط- -وب- -ة وال- -ع -ف -ن ،وذلك ف -ي ان -ت -ظ -ار
السستجابة لمطلبهم المتمثل في إانجاز مقر جديد
للوكالة.

وهران :براهمية مسسعودة

لسسد حاجيات السسوق.
من جهته ،مدير التجارة لولية معسسكر ،لشسخب
سسيف الدين ،وفي اتصسال لـ»الشسعب»  ،نفى وجود
ندرة لحليب األكياسص بتراب ولية معسسكر ،لسسيما
بمدينة سسيق ،قائ Óإان« :ملبنة األمير العمومية
تنتج نحو  125أالف لتر يوميا من الحليب ،وهي
كمية كافية لسسد احتياجات المواطنين بالولية»،
لفتا أان الملبنة العمومية تتعامل مع موزع معتمد
واحد يوفر كمية معقولة لمدينة سسيق ولو رأات
الملبنة أان هناك ندرة في توزيع حليب األكياسص
لع -ت -م -دت م -وزع آاخ -ر -ع -ل-ى ح-د تصس-ري-ح ن-فسص
المسسؤوول -الذي أاكد أانه سسيبعث بفرقة تفتيشص
للتحقيق في مسسأالة ندرة أاكياسص الحليب بمدينة
سسيق.
وح -ذر لشس -خب ف -ي ح -دي-ث-ه ،ل-و ت-طّ-رقت وسس-ائ-ل
اإلعÓم لمشساكل قطاع التجارة بمعسسكر ،مهددا
ب -ال -ل -ج -وء إال -ى ال-قضس-اء ف-ي ح-ال ت-ح-دثت األقÓ-م
الصسحفية عن السسلبيات وانتقدت تسسيير القطاع.

أافاد مقداد بوضسياف ،ممثل الوفد أان الزيارة
ال -م -ي -دان -ي-ة م-ك-نت م-ن ال-وق-وف ع-ل-ى ع-دي-د
ال -ن -ق -ائصص ب-م-خ-ت-ل-ف م-دارسص ال-ولي-ة وال-ت-ي
تسسير حاليا من قبل البلديات ،حيث اعتمدت
ال- -ل- -ج- -ن -ة ب -رن -ام -ج ع -م -ل دق -ي -ق يّضس -م م -لء
إاسس- -ت- -ب -ي -ان -ات ل -ك -ل ال -م -دارسص اإلب -ت -دائ -ي -ة،
ب -اإلضس-اف-ة إال-ى خ-رج-ات م-ي-دان-ي-ة ل-ل-م-ع-اي-ن-ة
ولقاءات مع الفاعلين في المجال ،وهو ما
مّكن من رصسد وتشسخيصص جملة من النقائصص
سس -ي -ت -م رف -ع -ه -ا إال -ى ال -وصس -اي -ة ب -ه-دف وضس-ع
إاسس-ت-رات-ي-ج-ي-ة ع-م-ل ي-ت-م خÓ-ل-ها إانشساء ديوان
يتكفل بالنقل واإلطعام والإيواء.
في ذات السسياق ،كانت لجنة التربية التابعة
ل -ل -م -ج -لسص الشس -ع -ب -ي ال-ولئ-ي ق-د رف-عت ه-ي
األخ -رى ج-م-ل-ة م-ن ال-ت-وصس-ي-ات ب-ع-د ق-ي-ام-ه-ا
ب- -خ- -رج- -ات م -ي -دان -ي -ة مّسس -ت  122مدرسسة
إاب-ت-دائية 50 ،م-ت-وسسطة و 10ث-ان-ويات ،حيث
حملت التوصسيات مطالب عديدة أاهمها الرفع
من حصسة المسستفيدين من اإلطعام من 63
أالف إالى  73أالف وجبة ،مع الحرصص على
إاسستفادة كل التÓميذ من الوجبات السساخنة،
بما في ذلك تخصسيصص كوب حليب سساخن
كوجبة صسباحية للتÓميذ ،تحسسين الوجبات
كما ونوعا ،الرفع من حصسة اإلسستفادة من
ال-م-ن-ح-ة ال-م-درسس-ي-ة وال-ت-ي ل ي-تجاوز عددها
حاليا  40أالف منحة ،مع إاعادة النظر في
خريطة النقل المدرسسي ،بحسسب إاحتياجات
كل منطقة باإلضسافة إالى تخصسيصص ميزانية
Óقسسام النهائية داخل
للدعم البيداغوجي ل أ

ال -م -ؤوسسسس -ات ال -ت -رب -وي -ة م -ع ت -ع -زي -ز ال -ع -م-ل
ال-ت-نسس-ي-ق-ي ب-ي-ن م-دي-ري-ة ال-ت-رب-ي-ة وال-مجالسص
الشسعبية البلدية لدراسسة النقائصص المسسجلة
بمختلف المدارسص.
طالبت اللجنة أايضسا بإاعداد بطاقة تقنية لكل
مؤوسسسسة تربوية تضسم تقرير عن دورات المياه،
ال-م-ط-اع-م وال-ك-ت-ام-ة ،ت-ع-م-ي-م ع-م-ل-ي-ة ت-رم-ي-م
المدارسص التربوية وبرمجتها ضسمن برنامج
ال -ب -ل -دي-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ،وك-ذا اإله-ت-م-ام ب-ت-ج-ه-ي-ز
وحدات الكشسف الصسحي لتحسسين الخدمات
الصس -ح -ي -ة ال -م -ق -دم -ة ل -ل-تÓ-م-ي-ذ ،م-ع ت-وف-ي-ر
مختصسين في أامراضص التّوحد على مسستوى
ال-م-دارسص اإلب-ت-دائ-ي-ة ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-ديرية
ال -نشس -اط اإلج -ت-م-اع-ي ب-ه-دف مسس-اع-دة ه-ذه
ال-ف-ئ-ة ودم-ج-ه-ا ف-ي وسس-ط-ه-ا ال-م-درسس-ي .إالى
جانب إاعادة النظر في توسسعة مركز التوجيه
بسسيدي بلعباسص وتعزيز التنسسيق بين قطاع
ال -ت -رب -ي-ة وق-ط-اع ال-ت-ك-وي-ن ال-م-ه-ن-ي م-ن أاج-ل
ال- -ت- -ك- -ف- -ل األم- -ث -ل ب -ال -ت Ó-م -ي -ذ ال -راسس -ب -ي -ن
والمتسسربين.
أاحصست مديرية التربية  3668تلميذ مسستفيد
من خدمات النقل بنسسبة ل تتعدى ٪ 35منهم
 213تلميذ في الطور اإلبتدائي 1703 ،في
المتوسسط و  1734في الثانوي ،في حين يبلغ
ع-دد ال-تÓ-م-ي-ذ ال-م-ح-ت-اج-ي-ن ل-خ-دمات النقل
بالولية  ، 10417ويبلغ عدد الحافÓت النقل
المدرسسي  125حافلة ،منها مائة حافلة تابعة
لوازرة التضسامن.
عن اإلطعام المدرسسي يسستفيد حوالي 64
أالف تلميذ من الوجبات المقدمة ،فيما ل
ي -زال ع -دد ك -ب -ي -ر م -ن -ه-م ف-ي ان-ت-ظ-ار إان-ج-از
مطاعم مدرسسية أاو تجهيزها بعتاد وعمال
باعتبار ان عددا معتبرا من المطاعم يعاني
من نقصص كبير في اليد العاملة المؤوهلة ،وهو
ما دفع بالجهات الوصسية إالى تغطية العجز
المسسجل في تسسيير المطاعم المدرسسية وأامن
المدارسص من خÓل اإلسستعانة بـ  813منصسب
في إاطار عقود اإلدماج ،تم توزيعها بحسسب
احتياجات كل مدرسسة.
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تلوث ﬂيف لواد أامريغ ببلدية بوجليل ببجاية

مواد سسامة تهّدد النظام اإليكولوجي واŸياه ا÷وفية

ناشسد مواطنو بلدية بوجليل ،السسلطات اÙلية والو’ئية بالتدخل العاجل لوضسع حّد للتلوث ا◊اصسل
’خطار اÙدقة به وانعكاسساتها ،حيث يشسهد هذا الوادي الذي تنبع مياهه من
على مسستوى وادي «أامريغ» ،وكذا ا أ
قلب سسلسسلة جبال «البيبان» إاعتداء صسارخا بفعل النفايات.
من الدور الكب Òالذي يلعبه باŸنطقة
خاصسة ‘ القطاع الفÓحي ،على سسبيل
زراع - -ة اأ’شس- -ج- -ار وت- -رب- -ي- -ة اŸواشس- -ي
والبسستنة وغÒها من الشّسعب.
وب -ال -ف -ع -ل ،ف -ق -د ّ” –وي -ل ضس -ف -اف
ال-وادي إا ¤م-كّ-ب-ات ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-لنفايات،
خ -اصس -ة م -ن ج -ه -ة ب -ن-ي م-نصس-ور ،ح-يث
شَسّوهت أاكوام النفايات اŸنزلية ضسفافه
و›راه ،وعليه ،هذا اŸنظر اŸؤوسسف
يتج ّسسد أامام أاع ÚاŸارين بالقرب من
اŸكان ،حيث تتعا ¤أاكوام من النفايات
اıت- -ل- -ف- -ة و“ت- -د ل- -ت -غ -ط -ي عشس -رات
ال -ه -ك-ت-ارات ،ب-اإ’ضس-اف-ة إا ¤ذلك ،ت-أات-ي
اŸياه اŸسستعملة واŸياه اŸنبعثة من
اŸك - -ابسس ال - -واق - -ع - -ة أاع - -ل- -ى ال- -وادي،
واّÙم - -ل - -ة Ãا ي - -ع- -رف بـ «ال- -زي- -ب- -ار»
أاو»ا÷فت» وغÒها من البقايا ،الناŒة
ب -ال -ق -رب م -ن ال -وادي قصس -د اسس -ت -غÓ-ل
عن عملية السسحق لتضسيف طبقة إا¤
بجاية :بن النوي توهامي
،
م- -ي -اه -ه ‘ السس -ق -ي ،فضس  Ó-ع -ن ه -ذا
ه- -ذا ال- -دي- -ك- -ور ال- -ف- -وضس- -وي ال- -داع -ي
ازدهرت الفÓحة على ضسفاف الوادي
Óسسف.
ل أ
Œري م - -ي- -اه ه- -ذا ال- -وادي Ÿسس- -اف- -ة
ب- -ال -رغ -م م -ن م -ي -اه -ه اŸا◊ة ،ب -ف -ع -ل
لقد بلغت درجة التلّوث ‘ هذا الوادي
تقارب خمسس ÚكيلومÎا ،لتلتقي بوادي
ح
Ó
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ّ
مسستويات جّد عالية ،وعليه يجب تدخل
آاخر يتمّثل ‘ وادي السساحل ،الذي ُيفرُِغ
كا◊جر الكلسسي ،وذلك بسسبب طبيعة
ا÷هات الوصسية إ’زالة تخوف السسكان
ف -ي -ه ك -مّ-ي-ات م-ع-تÈة م-ن اŸي-اه وال-ذي
اأ’رضس بهذه اŸنطقة اÛاورة آ’يت
اÛاورين ،حيث صسّرح ذات اŸتحدث،
ة
Áثل بالنسسبة له رواسسب نهرية طميي
عباسس.
إان اسستمر اأ’مر على اŸنوال ا◊ا‹،
‘ حالة وقوع فيضسانات.
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سس- -ي- -ك -ون ل -ل -ت -ل ّ-وث ال -ذي أاصس -اب وادي
وعلى سسبيل التذك ،Òحسسب شسهادات
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س
ح
ب
ّ
«أام -ري -غ» ن -ت -ائ -ج ك -ارث -ي-ة وع-واقب جّ-د
السس -ك -ان ،م -ن ب -ي -ن -ه-م اأ’سس-ت-اذ خ-ال-ف-ي
بالكÈيت وغÒه من العناصسر اŸعدنية
وخيمة على النظام اإ’يكولوجي ،خاصسة
ى
” اسستعمال مياه هذا اÛر
أاعمرّ ،
التي تأاتي من ا◊ّمام اŸعد« Êالبيبان»،
إاذا ما أاخذنا بع Úا’عتبار وقوع العديد
اŸائي منذ القدم ،اسستغلّت من أاجل ري
ّ
ج
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ا
من اآ’بار على ضسفافه ،ما من شسأانه
ح -ق -ول ال -زي -ت -ون وال-بسس-ات ،Úال-ت-ي ك-ان
اÛاورة ،ولكن ،من اŸؤوسسف مÓحظة
إاقÓق اŸواطن.Ú
،
يزرعها الفÓحون اÛاورون للمنطقة
حالة التلّوث اŸتقّدمة التي يعا Êمنها
ة
كما ّتمت تهيئة حدائق عائليّة صسغÒ
هذا اÛرى منذ بضسع سسنوات ،بالرغم

جسسر مؤوقت و‡ر حديدي Ãنطقة ÓŸقي

ف ّ
ك العزلة عن سسكان بوراوي بلهادف بجيجل
“ت أاشسغال إا‚از اŸع Èا÷ديد
ّ
اÿاصس ب -السس -ي -ارات والشس -اح -ن -ات
Ãن - -ط - -ق - -ة «ÓŸقـــي» ب- -ال- -ع- -نصس- -ر
بجيجل ،وف ّ
ك العزلة عن بلهادف
أاو’د عسس - -ك - -ر Ùارق- -ة ،ح- -يث إان
ا÷سس - -ر اÿاصس ب- -اŸرك- -ب- -ات ّ” ‘
بضس - -ع- -ة أاي- -ام ف- -ق- -ط وذلك ك- -ح- -ل
اسستعجا‹ مؤوقت تنفيذا لتعليمات
وا‹ ال -و’ي -ة ،ال -ذي أاع -ل-ن خÓ-ل
م -ع -اي -ن -ت -ه ÷سس -ر ب -و◊داي -د ع-ن
إا‚از جسس - -ر ج- -دي- -د Ãواصس- -ف- -ات
حديثة.

جيجل :خالد العيفة
العملية جاءت مسستعجلة بغرضس فكّ
ال -ع-زل-ة ع-ل-ى ب-ل-دي-ت-ي ب-وراوي ب-ل-ه-ادف
والعنصسر ،وﬂتلف اŸناطق اÛاورة
لهما بعد انهيار ا÷سسر ÓÃقي ،خÓل
ا’ضس - -ط - -راب ا÷وي اأ’خ ”ّ ،Òب - -ن- -اء
جسس - - -ر م- - -ؤوقت ‘ ،ظ- - -رف أاق- - -ل م- - -ن
أاسسبوع ،حيث تطّوع مقاولون أ’جل بناء
ه -ذا ا÷سس -ر ب -إاشس -راف م -ن السس -ل-ط-ات
ال-و’ئ-ي-ة ،أاي-ن ك-انت اأ’شس-غ-ال مسس-ت-م-رة
دون ان - -ق - -ط - -اع م- -ن ط- -رف اŸق- -اولÚ
واŸواطن ÚاŸتطوع ،Úليتم اسستكمال
هذا اأ’خ ،Òليفك ا÷سسر الذي خصسصس
ل - -لسس - -ي - -ارات ال - -ع - -زل - -ة ع - -ل - -ى ه - -اتÚ
اŸنطقت.Ú
هذا اإ’‚از حظي بقبول واسستحسسان
كبÒين من طرف اŸواطن ،Úالذين ⁄
ي-ف-وت-وا ال-ف-رصس-ة ل-ل-ت-ع-ب Òع-ن شس-ك-ره-م
وعرفانهم ،لكل من سساهم ‘ بناء هذا
ا÷سس -ر وإاخ -راج اŸن-ط-ق-ة م-ن ال-ع-زل-ة،
سسيما وأان اأ’شسغال أا‚زت ‘ ظرف
ق- -يـ ـاسسـ ـي ’ ي- -ت- -ع -دى  05أاي-ام ،ال-ذي-ن
أاط - -ل- -ق- -وا ع- -ل- -ى ه- -ذا ا÷سس- -ر «جسس- -ر
ا’سستمرارية» ،بحيث Áثل لهم شسريان

ا◊ياة الذي يربط منطقتهم باŸناطق
اأ’خ- -رى ،وق- -د أاشس- -رف بشس Òف- -ار وا‹
الو’ية ،رفقة رئيسس اÛلسس الشسعبي
الو’ئي والسسلطات اÙلية على وضسع
حيز اÿدمة جسسر اÓŸقي ،الذي يبلغ
” إا‚ازه ‘ ظ- - - - - -رف
ط-ول-ه  50مÎا ّ
قياسسي ’ يتجاوز خمسسة أايام ،وقد ثّمن
ال- -وا‹ اÛه- -ودات ا÷ب- -ارة وا÷ه- -ود
ب
اŸتظافرة من طرف ا÷ميع التي تصس ّ
‘ صسالح اŸصسلحة العامة.
ك -م -ا وضس -ع ‡ر ح -دي -دي ل -ل -راج -لÚ
ب -ن -فسس اŸن-ط-ق-ة «ÓŸق-ي» ب-ال-ع-نصس-ر،
لضس -م -ان ت -ن -ق -ل اŸواط -ن ÚسسÒا ع -ل -ى
اأ’ق -دام ب -ع -د ان -ه -ي -ار ا÷سس-ر ال-ق-د،Ë
وأاشسرف عز الدين بوطارة اأ’م Úالعام
للو’ية ،على العملية ا’سستعجالية وفق
توصسيات وا‹ الو’ية ،بضسرورة اإ’سسراع
‘ العمليةŒ ‘ ،سسيد ‡ر للراجل،Ú
لضسمان تنقل اŸواطن Úنحو الضسفت،Ú
وضس- -م- -ان وصس- -ول ال- -ع- -م -ال إا ¤أام -اك -ن
ع -م -ل -ه -م .وق -امت الشس -رك -ة ال -ع-م-وم-ي-ة
” نقل
«سسابطا» بإا‚از اŸشسروع ،أاين ّ
عتاد ضسخم إا ¤ع ÚاŸكان ،باإ’ضسافة
إا ¤تسسخ Òكافة الوسسائل الضسرورية.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى شس -رعت م -ؤوسسسس -ة
«سس- -اب- -ط- -ا» ‘ دراسس -ة إا‚از اŸشس -روع
الرئيسسي اŸتمثل ‘ جسسر Ãواصسفات
عالية الدقة ،والذي سسيشسرع ‘ Œسسيده
بعد نهاية الدراسسة وتخصسيصس الغÓف
اŸا‹ اŸطلوب.
ويذكر ،أان ا÷سسر الرابط ب Úبلديتي
ال- -ع -نصس -ر وب -ل -ه -ادف ب -وراوي ،ت -ع -رضس
لÓنهيار إاثر التقلبات ا÷وية اأ’خÒة،
وع-رفت اŸن-ط-ق-ة ع-زل-ة خ-ان-قة ،اأ’مر
ال- -ذي ج- -ع- -ل وا‹ ال- -و’ي- -ة ي- -زور ت -لك
اŸنطقة ويتخذ إاجراءات اسستعجالية ‘
انتظار البدء ‘ اعداد دراسسة إ’‚از
جسس -ر ج -دي -د ي -رب -ط بﬂ Úت-ل-ف ت-لك
اŸناطق.

سسكان مشستة لعرارشسة
ببغاي بخنشسلة يطالبون
بالغاز
خنششلة :اسشكندر ◊جازي

رف -ع ،سس -ك -ان مشس-ت-ة «ل-ع-رارشس-ة» ال-واق-ع-ة
ب -ب -ل-دي-ة ب-غ-اي ع-ل-ى ب-ع-د  07ك-ي-ل-ومÎا من
ع - -اصس - -م - -ة ال - -و’ي - -ة شس - -م- -ا’ ،رسس- -ال- -ة إا¤
السسلطات اÙلية جّددوا من خÓلها مطلبهم
بضس -رورة رب -ط ق -ري-ت-ه-م ب-غ-از اŸدي-ن-ة ع-ل-ى
غرار باقي قرى البلدية متأاسسف Úعن عدم
تلبية مطلبهم هذا اŸرفوع منذ سسنوات إا¤
اÛلسس ال -ب -ل -دي ل -ب -ل -دي -ة ب-غ-اي وم-دي-ري-ة
الطاقة لو’ية خنشسلة.
وحسسب شسكوى السسكان ،فإان قريتهم تضسّم
أازيد من  150عائلة و’ تبعد على مركز
البلدية إا’ بـ 500م Îفقط ،أاي أانها ﬁاذية
لشس -ب -ك -ة ال -رب -ط ب -ال-غ-از م-ا ي-ج-ع-ل ت-ك-ل-ف-ة
مشسروع الربط منخفضسة مقارنة Ãشساريع
”
ربط القرى واŸشساتي اأ’خرى والتي ّ
ربطها بالغاز على الرغم من بعدها على
الشسبكة مقارنة Ãشستتهم.
وأاضساف هؤو’ء من خÓل شسكواهم أانهم
يعانون اأ’مرين جراء اسستعمالهم قارورات
غاز البوتان ‘ التدفئة والطهي ،ما ينجّر
عن ذلك من معاناة مسستمرة مع مشساكل
جلبها والتنقل من وإاﬁ ¤طات اÿدمات
’سسيما ‘ الفصسل ا÷اري.
وأاكد هؤو’ء أان رئيسسي البلدية والدائرة ⁄
يأاخذا مطلبهم هذا ﬁل ا÷ّد بحجة عدم
وجود سسكان ‘ هذه اŸشستة وهو ما ينفيه
السس- -ك- -ان ـ حسسب شس- -ك- -واه- -م ـ م- -ط -ال -بÚ
السس-ل-ط-ات ب-إاق-ام-ة زي-ارة م-ي-دانية للوقوف
على معاناة هؤو’ء.
«الشس- - -عب» ح- - -اولت ا’تصس - -ال ب - -رئ - -يسس
اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال -ب -ل -دي ل-ب-ل-دي-ة ب-غ-اي
لسس -م -اع -ه ‘ اŸوضس-وع ،ل-ك-ن ت-عّ-ذر ع-ل-ي-ن-ا
ذلك.

وا‹ باتنة:

قطـ ـ ـ ـاع الصسحـ ـ ـ ـة بحاجـ ـ ـ ـ ـة لـ ـصسـ ـ ـ ـرام ـ ـ ـ ـ ـ ـة
‘ الـ ـت ـ ـع ـ ـام ـ ـ ـل مـ ـع مـ ـسس ـ ـ ـؤوو‹ ا Ÿـ ـراف ـ ـ ـ ـ ـق

ج ّ-دد وا‹ ب -ات -ن -ة ع -ب -د اÿال -ق
صس-ي-ودة ح-رصس-ه ع-ل-ى ج-ع-ل قطاع
الصسحة بالو’ية أاولوية برنا›ه
للتكفل ا÷يد بانشسغا’ت السساكنة
خ -اصس -ة اŸرضس -ى ال-ذي-ن اشس-ت-ك-وا ‘
ع- -دي- -د اŸن- -اسس- -ب- -ات م- -ن الضس- -غ -ط
ال - - -ك - - -ب Òع - - -ل- - -ى ب- - -عضس اŸراف- - -ق
الصس -ح -ي -ة ،خ-اصس-ة ا’سس-ت-ع-ج-ا’ت
ب-اŸسس-تشس-ف-ى ا÷ام-ع-ي وكذا عيادة
ال -ت -ول -ي -د ب -ات -ن -ة ،وال -ت -ي شس -ه-دت
توسسعة جديدة لتحسس Úاÿدمات
الصسحية.

باتنة :حمزة Ÿوششي

وضسع صسيودة خÓل زيارة عمل وتفقد
ق -ادت -ه ل -ب -ل -دي-ة ب-ات-ن-ة ،ح-ج-ر اأ’سس-اسس
Ÿشسروع ا‚از جناح التوسسعة للمصسالح
ا’سستشسفائية باŸؤوسسسسة اŸتخ ّصسصسة ‘
التوليد اأ’م والطفولة «مر Ëبوعتورة «،
والتي طال انتظارها فمن شسأانها وضسع
ح ّ- -د Ÿع- -ان- -اة آا’ف ال- -نسس- -اء ا◊وام- -ل
ال Ó-ئ -ي ي -قصس -دن ال -ع -ي -ادة ي -وم -ي -ا م -ن
ﬂتلف مدن الو’يات وبعضس الو’يات
اÛاورة.
وق -د خ ّصس -صست ال -دول -ة غ Ó-ف-ا م-ال-ي-ا
معتÈا للعملية ،قدره  10مÓي Òسسنتيم
للمشسروع ،على أان يتّم اسستÓمه بعد 10
أاشس - -ه - -ر حسسب م - -ا أاك - -ده السس- -ي- -د وا‹
” تفقد اŸسسؤوول اأ’ول
الو’ية .كما ّ
عن ا÷هاز التنفيذي اأشسغال أاحد أاهم
اŸشس -اري -ع الصس-ح-ي-ة ال-ذي ان-ط-ل-قت ب-ه
اأ’شسغال منذ سسنوات واŸتعلق Ãشسروع
مصسلحة ا’سستعجا’ت الطبية ا÷ديدة
اŸت -واج -دة ب -ح -ي ب -وزوران وال-ذي ب-ل-غ
نسس-ب-ة  ٦5ب-اŸئ-ة ،ح-يث ق-درت ت-ك-ل-ف-ة
اŸشسروع بـ  50مليار سسنتيم على اأن يتّم
اسستÓمه بعد  03أاشسهر كأاقصسى تقدير
حسسبما طالب الوا‹ اŸقاو’ت اŸكلفة
بإا‚از اŸشسروع.
وأاك -د السس -ي -د صس -ي -ودة خ Ó-ل ت -ف -ق-ده
ل -ل -مشس -روع ،أان ق-ط-اع الصس-ح-ة ب-ال-و’ي-ة
ي-ح-ت-اج ل-ل-ن-زول ل-ل-م-ي-دان والصس-رام-ة ‘
التعامل مع مسسؤوو‹ اŸرافق الصسحية
لتحسس Úاÿدمات العمومية ،كما أاكد
أان- - -ه م- - -ن شس - -أان ه - -ذي - -ن اŸشس - -روعÚ
ا÷ديدين تخفيف الضسغط عن عيادة
الطفل واأ’م وكذا جناح ا’سستعجا’ت
ال-ط-ب-ي-ة ب-اŸسس-تشس-ف-ى ا÷ام-ع-ي بباتنة،
واللذان يشسهدان ضسغطا كبÒا ،مؤوكد أان
ال -دول-ة رصس-دت م-ب-ال-غ ه-ام-ة وم-ع-تÈة،
ل -ت-حسس Úاأ’داء وال-ت-طّ-ل-ع ن-ح-و اأ’فضس-ل
لسسّ- -د ال -ن -ق -ائصس ول -ل -ح ّ-د م -ن م -ع -ان -اة
اŸرضسى.
ك -م -ا أاع -ط -ى ب -ب-ل-دي-ة الشس-م-رة إاشس-ارة
انطÓق مشسروع صسيانة الطريق الوطني
رقم  ٨٧ببلدية الشسمرة ،على مسسافة 0٨
كلم والذي خصسصس له مبلغ  1٧مليار
سسنتيم ،على أان يتم اسستÓم اŸشسروع
بعد  0٤أاشسهر.

 19مداولة تتعلق بتفعيل
التنمية اÙلية
صس -ادق اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال -و’ئ -ي
ل -ب -ات -ن -ة خ Ó-ل أاشس -غ-ال ال-دورة ال-ع-ادي-ة
الرابعة التي اأطلق عليها اسسم اÛاهد
ال - -رم- -ز اŸرح- -وم اح- -م- -د ق- -ادة– ،ت
رئ -اسس-ة ال-دك-ت-ور ع-ب-د ا◊ف-ي-ظ ح-واسس
رئ - -يسس اÛلسس وب - -حضس - -ور اأ’عضس - -اء
وا÷هاز التنفيذي برئاسسة السسيد عبد
اÿالق صسيودة وا‹ الو’ية ،على بعضس
اŸداو’ت ،ودراسسة ملف مدى تنفيذ
توصسيات الدورات السسابقة.
وقد أاكد رئيسس اÛلسس عبد ا◊فيظ
حواسس ‘ كلمته خÓل ا’فتتاح على
أاهمية الÈامج التنموية الطموحة التي
اسس- -ت- -ف- -ادت م -ن -ه -ا ال -و’ي -ة ‘ ج -م -ي -ع
ق-ط-اع-ات ال-ت-ن-م-ي-ة ،ل-ل-تكفل بانشسغا’ت
السساكنة وا’سستجابة لتطلعاتهم.
وع- -قب مصس -ادق -ة اأ’عضس -اء ع -ل -ى 1٩
م -داول -ة ﬂت -ل-ف-ة ،ع-رضس رؤوسس-اء ÷ان
اÛلسس الشسعبي الو’ئي الذين اعدوا
تقارير حول بعضس القطاعات ،تطرقوا
فيها اإ ¤مدى تنفيذ توصسيات الدورات
السسابقة وهي اŸلف الرئيسس أ’شسغال
الدورة الرابعة.
وق- -د ك -انت ال -ت -ق -اري -ر ت -ع Èبصس -دق ـ
حسسب وا‹ باتنة ـ عن حرصس اÛلسس
الشس- -ع -ب -ي ال -و’ئ -ي ع -ل -ى م -ت -اب -ع -ة ك -ل
الوضسعيات والقضسايا وا’نشسغا’ت التي
ت -ه -م سس -اك-ن-ة ال-و’ي-ة ،وذلك ب-ال-ت-نسس-ي-ق
وال-تشس-اور م-ع ا÷ه-از ال-ت-ن-ف-ي-ذي وع-ل-ى
رأاسسه السسيد وا‹ الو’ية.
ك- - -م- - -ا ت- - -ط ّ- -رق ب - -عضس اأ’عضس - -اء ‘
مداخÓت شسفوية لواقع التنمية ببعضس
البلديات ،حيث دعوا السسلطات اŸعنية
اإ ¤ضسرورة التكفل ببعضس ا’نشسغا’ت
وإاي -ج -اد ح-ل-ول ل-ل-مشس-اك-ل اŸسس-ج-ل-ة ‘
بعضس القطاعات ،حيث أاكد السسيد عبد
اÿال - -ق صس- -ي- -ودة اŸسس- -ؤوول اأ’ول ع- -ن
الهيئة التنفيذية بالو’ية ‘ رده على
انشس - -غ- -ا’ت اأ’عضس- -اء ح- -رصس ال- -دول- -ة
ا÷زائرية على تفعيل التنمية اÙلية
وم- -واصس- -ل- -ة ا‚از ﬂت -ل -ف اŸشس -اري -ع
ب -ج -م -ي -ع ال-ق-ط-اع-ات ع-ل-ى غ-رار ال-ري
واŸواد اŸائ -ي -ة ،اأ’شس -غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة،
الصس -ح -ة ،ال -ت -ه -ي -ئ-ة ا◊ضس-ري-ة ،السس-ك-ن
والتعم ،Òالطاقة واŸناجم ..الخ.
ك -ل -ه -ا مشس-اري-ع ضس-م-ن ب-رام-ج ت-ع-كسس
ا’ه -ت -م -ام اŸت-زاي-د وال-ع-ن-اي-ة اÿاصس-ة
ال-ت-ي ي-ول-ي-ه-ا ف-خ-ام-ة رئيسس ا÷مهورية
السس-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة لعاصسمة
اأ’وراسس ب- -ات -ن -ة ،وق -د “ي -زت أاشس -غ -ال
الدورة حسسب رئيسس اÛلسس الشسعبي
الو’ئي ‘ كلمته اÿتامية با÷دية ‘
ال-ط-رح والشس-ف-اف-ي-ة ‘ ال-ن-ق-اشس اŸثمر
خدمة للصسالح العام.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com

‹hO

اإ’ثنين  11فيفري  2019م
الموافق لـ  06جمادى الثانية  1440هـ

رئاسسة اŸنتظم القاري تنتقل من رواندا إا ¤مصسر

القّمة  32لل–اد ا’فريقي تشسّدد على الؤحدة Ÿؤاجهة التحديات

مشساركة أاكثر من ثÓثة آا’ف يمثلون
الوفود والمراقبين والمهتمين.
ويضسم ا’تحاد  55دولة أافريقية ،ومن
ب- -ي- -ن أاه- -داف- -ه ت- -ح -ق -ي -ق ا’ن -دم -اج
وال- -ت -ع -اون ب -ي -ن اأ’عضس -اء ،وت -ع -زي -ز
ال-مصس-ال-ح ال-مشس-ت-ركة ،وتيسسير عملية
التنمية.

الؤحدة هي ال ّسسبيل
Ÿؤاجهة التحديات
ق -ال ال-رئ-يسس ال-مصس-ري ع-ب-د ال-ف-ت-اح
السسيسسي في كلمة خÓل افتتاح قمة
ا’تحاد اإ’فريقي،امسس اأ’حد ،إانه
ث- -بت ب- -م- -ا ’ ي -دع م -ج -ا’ ل -لشسك أان
ال -وح -دة اإ’ف-ري-ق-ي-ة ي-م-ك-ن أان ت-دف-ع
القارة لمواجهة التحديات.
وأاضس- -اف السس- -يسس- -ي خÓ- -ل ك- -ل- -م -ت -ه
لرئاسسة ا’تحاد اإ’فريقي بالعاصسمة
Ãشساركة عدد كب Òمن رؤوسساء الدول وا◊كومات ا’فريقية ا ¤جانب ا’م Úالعام ل ·ÓاŸتحدة اإ’ثيوبية أاديسس أابابا ،قائ« :Óعلينا
’خ Òأاعمال قمة ا’–اد أان نسس -ت -م -ر ف -ي السس-ع-ي سس-وي-ا ل-ط-ي
’ثيوبية أاديسس أابابا لليوم الثا Êوا أ
أانطونيو غوتÒيسس ،تتواصسل بالعاصسمة ا إ
’فريقي ‘ ،دورتها – ،32ت شسعار «الÓجئون ،والعائدون والنازحون داخليا :نحو حلول دائمة للنزوح صس-ف-ح-ة ال-ن-زاع-ات والصس-راع-ات ف-ي
ا إ
إافريقيا» ،معربا عن تطلعه لتفعيل
القسسري ‘ أافريقيا».
أانشس -ط -ة م -رك -ز ا’ت -ح -اد اإ’ف -ري-ق-ي
أاك-ث-ر م-ن نصس-ف ال-م-ي-زان-ي-ة السس-ن-وي-ة ا’ف-ري-ق-ي،م-ب-ادرة م-ن-ط-ق-ة ال-ت-ج-ارة
إ’عادة اإ’عمار والتنمية في إافريقيا.
وشس- -ه- -د ال -ي -وم اأ’ول أامسس ،ان -ت -ق -ال للمنظمة.
4
الحرة القارية التي وافق عليها 4
كما شسدد على ضسرورة دحر اأ’فكار
الرئاسسة الدورية لÓتحاد اأ’فريقي
من بين  55دولة من اأ’عضساء في ال-م-ت-ط-رف-ة وم-ك-اف-حتها ،مشسيرا إالى
.
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لعام  2019من الرئيسس الرواندي بول
أان -ه -ا أاصس -ب -حت ال -ع -نصس -ر ال -رئ -يسس-ي
ك-اغ-ام-ي إال-ى ن-ظ-ي-ره ال-مصس-ري ع-ب-د
وتعد السسوق الموحدة من أابرز برامج لتفشسي ظاهرة اإ’رهاب.
الفتاح السسيسسي ،لتحظى مصسر للمرة وك -م -ا ج -رت ال-ع-ادة ،ت-تصس-در أازم-ات «جدول أاعمال  »2063التابع لÓتحاد ولفت في كلمته بعد تسسلمه رئاسسة
ا’ولى في تاريخ المنظمة ا’فريقية القارة اأ’منية جدول أاعمال القادة اإ’فريقي ،والذي يعتبر بمثابة إاطار ا’ت -ح -اد اإ’ف -ري -ق-ي إال-ى أان ا’ت-ح-اد
ب -رئ -اسس -ة ه -ذا ال -م -ن -ت -ظ -م ال -ق -اري ،ف - -ي أاديسس أاب - -اب - -ا ،ك - -م- -ا ي- -ت- -ط- -رق إاسس -ت -رات -ي -ج-ي ل-ل-ت-ح-ول ا’ج-ت-م-اع-ي خ -ط -ة ط -م -وح -ة ل -ت -ح-ق-ي-ق ال-ت-ن-م-ي-ة
وا’قتصسادي.
وي - -ن - -ت - -ظ- -ر  -حسسب ال- -م- -راق- -ب- -ي- -ن
ا’قتصسادية لمكافحة أامراضس القارة
السس -ي -اسس -ي-ي-ن  -أان ت-ه-ت-م مصس-ر أاك-ث-ر المجتمعون لقضسية ا’رهاب وجواز
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اإ’فريقية ،مؤوكدا أانه من الضسروري
السسفر ا’فريقي الموحد و ا’ندماج
ب- -ال- -قضس- -اي- -ا ذات ال- -ط- -اب -ع اأ’م -ن -ي ا’ق- -تصس- -ادي ،إاضس -اف -ة ال -ى ع -م -ل -ي -ة اعتراضسا من جنوب إافريقيا وبالتالي تكثيف التعاون بما يسسهم في ضسمان
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وا’ق-تصس-ادي ،خÓ-ف-ا ل-ن-ه-ج ك-اغامي
التصسدي لظاهرة التغير المناخي.
ال-ذي أاراد إاصسÓ-ح أاج-ه-زة ال-م-ن-ظ-مة اإ’صس Ó- -ح ال - -م - -ؤوسسسس - -ي ل Ó- -ت- -ح- -اد
ال- -ج -دي -د أان ي -دف -ع ب -ق -وة م -ن أاج -ل وأاك -د ف -ي السس-ي-اق أان مصس-ر سس-ت-ع-م-ل
وتمويله.
اإ’فريقية ،وجعل اإ’صسÓح حجر أام -ا ع -ن إاصس Ó-ح م -ف-وضس-ي-ة ا’ت-ح-اد التصسديق على هذا ا’تفاق إاذا كان ج -اه-دة ع-ل-ى م-واصس-ل-ة ال-ط-ري-ق م-ن
.
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الزاوية خÓل العام الذي ترأاسس فيه
أاج -ل اإ’صس Ó-ح ال -ه -ي -ك -ل -ي وال -م -ال-ي
اإ’ف - -ري - -ق- -ي ف- -ه- -و م- -وضس- -وع أاك- -ث- -ر
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ا’تحاد القاري.
ل Ó-ت-ح-اد واسس-ت-ك-م-ال م-ا ت-ح-ق-ق م-ن
حسس- -اسس- -ي- -ة .ف -ف -ي ن -وف -م -ب -ر ،2018
وك -ان ال-رئ-يسس ال-روان-دي يسس-ع-ى إال-ى رفضست أاغلب الدول مقترحا بمنح فإان القمة تشسهد حضسور نحو أاربعين إان -ج -ازات ت -رسس -ي -خ-ا ل-م-ل-ك-ي-ة ال-دول
فرضس ضسريبة اسستيراد على مسستوى ال-ذراع ال-ت-ن-ف-ي-ذي لÓتحاد اإ’فريقي من زعماء ورؤوسساء حكومات الدول اأ’عضس-اء ل-م-ن-ظ-م-ت-ه-م القارية وسسعيا
ال -ق -ارة ل -ت -م -وي-ل ا’ت-ح-اد اإ’ف-ري-ق-ي
اأ’ف- -ري- -ق- -ي -ة ،وم -ا ي -زي -د ع -ل -ى  420نحو تطوير أادوات وقدرات ا’تحاد
وخ -فضس اع -ت -م -اده ع -ل -ى ال-م-ان-ح-ي-ن الحق في اختيار نواب ومفوضسين.
صسحفيا يمثلون عدداً
ت
’
ا
ك
و
ل
ا
ن
م
ومفوضسياته لتلبية وتطلعات الشسعوب
الخارجيين ،الذين ما زالوا يدفعون ومن المبادرات الرئيسسية المطروحة
لÓتحاد اأ’ف- -ري- -ق -ي -ة وال -دول -ي -ة ،فضس  Ó-ع -ن اإ’فريقية.
ف - - - -ي ال - - - -ق - - - -م- - - -ة 32

جؤاز سسفر مؤّحد

’مريكية ‘ نوفم2020 È
ترّقبا للّرئاسسيات ا أ

السسيناتؤر الدÁقراطية إاليزابيث وارن تعلن ترشّسحها
أاعلنت السسيناتور الدÁقراطية إاليزابيث
وارن ت- -رشس- -ح- -ه- -ا ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ال -رئ -اسس -ي -ة
’مريكية اŸقرر إاجراؤوها عام .2020
ا أ
وأاط -ل -قت إال -ي -زاب -يث وارن ح -م -ل -ت -ه-ا ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة،
باسستنكارها عدم المسساواة ونقدها وول سستريت
وأاصسحاب الثروات الكبرى ،كما شسنت هجوما عنيفا
على الرئيسس الحالي دونالد ترامب.
وق -الت وارن ف-ي ك-ل-م-ة أام-ام م-ؤوي-دي-ه-ا ف-ي م-دي-ن-ة

لورانسس في شسمال شسرق الو’يات المتحدة ،بثتها
شسبكة «سسي أان أان» ا’خبارية أامسس« :لن يكون كافيا
أا’ نفعل اأ’مور الشسنيعة التي تقوم بها هذه اإ’دارة
ول- -ن ن- -ق- -وم ب- -م- -ج -رد ت -ج -ارب ضس -رائب م -ن ه -ن -ا
وتشسريعات من هناك سسنحارب من أاجل تحقيق
تغيير كبير وبناء».
وتابعت« :هذه حرب من أاجل حياتنا ،حرب من
أاجل أان نبني أامريكا تكون فيها اأ’حÓم ممكنة،

أامريكا تناسسب الجميع سسأاخوضس هذه الحرب حتى
النهاية» ،مضسيفة« :لذلك أانا أاقف هنا اليوم أ’علن
أانني سسأاترشسح لÓنتخابات الرئاسسية في الو’يات
المتحدة اأ’مريكية».
وتجري ا’نتخابات الرئاسسية ا’مريكية في نوفمبر
 ،2020وم -ن ال -م -ت -وق -ع أان ي -رشس-ح ال-رئ-يسس دون-ال-د
ترامب ،نفسسه لو’ية ثانية عن الحزب الجمهوري.

يحضسره  100وزير و 40رئيسس دولة وحكومة

مؤؤ“ر ميؤنخ لألمن يناقشض مسستقبل مراقبة اأ’سسلحة
Óمن  ‘ 2019الفÎة
يعقد مؤو“ر ميونخ ل أ
م -ن  15إا 17 ¤ف-ي-ف-ري ا÷اري Ãدي-نة
’سسلحة
م-ي-ون-خ Ÿن-اقشس-ة مسس-ت-ق-ب-ل م-راقبة ا أ
وال-ت-ع-اون ‘ السس-ي-اسس-ة ال-دف-اع-ية ،وتسسليط
الضس - -وء ع - -ل- -ى ال- -ت- -ف- -اع- -ل ب Úالسس- -ي- -اسس- -ات
’منية بدول العا.⁄
التجارية وا أ
وي- -تضس- -م- -ن ج- -دول أاع- -م -ال ال -م -ؤوت -م -ر ع -ددا م -ن
المواضسيع أاهمها التأاكيد الذاتي لÓتحاد اأ’وروبي
وال-ت-ع-اون ع-ب-ر اأ’ط-لسس-ي وال-ت-أاث-ي-ر ال-م-حتمل لعهد
جديد من المنافسسة بين القوى العظمى ،وإايجاد
ال-ح-ل-ول ل-ل-ع-دي-د م-ن ال-مشس-اك-ل ال-ت-ي تواجهها دول
العالم في ضسوء هذا التنافسس ،كما سستتم مناقشسة
مسستقبل مراقبة اأ’سسلحة والتعاون في السسياسسة
الدفاعية في ميونيخ.
وسسيتم خÓل المؤوتمر تسسليط الضسوء على التفاعل
بين السسياسسات التجارية واأ’منية ،شسأانه في ذلك
شسأان تأاثير تغير المناخ أاو ا’بتكار التكنولوجي على
اأ’من الدولي.
ويشسارك في المؤوتمر  -الذي يعتبر أاكبر ملتقى
لخبراء السسياسسة اأ’منية على مسستوى العالم  -ما
يناهز  100وزير ،وأاربعين رئيسس دولة وحكومة،
وعدد من المنظمات الدولية على رأاسسهم الممثلة
السس -ام -ي -ة ل-لشس-ؤوون ال-خ-ارج-ي-ة والسس-ي-اسس-ة اأ’م-ن-ي-ة
لÓتحاد اأ’وروبي ،فيديريكا موغيريني ،واأ’مين
ال -ع-ام ل-ح-ل-ف ال-ن-ات-و ،ي-نسس شس-ت-ول-ت-ن-ب-رغ ،وال-م-دي-ر
التنفيذي لصسندوق النقد الدولي ،كريسستين ’غارد
واأ’مين العام لمنظمة اأ’من والتعاون في أاوروبا
ت-وم-اسس ج-ري-م-ن-ج-ر ،وال-م-دي-ر ال-ت-ن-ف-يذي لبرنامج
اأ’م-م ال-م-ت-ح-دة «ب-رن-ام-ج ال-غ-ذاء ال-ع-ال-مي» ديفيد
بيسسلي ،ومن بين المتحدثين هذا العام المسستشسارة
اأ’لمانية ،أانجي Óميركل ،ونائب الرئيسس اأ’مريكي،
مايك بينسس.
يذكر أان مدينة ميونيخ تحتضسن سسنويا المؤوتمر

ال -ذي ي -ق -ام ل -م -دة ث Ó-ث-ة أاي-ام ل-م-ن-اقشس-ة اأ’زم-ات
والصس -راع -ات والسس-ي-اسس-ة ال-عسس-ك-ري-ة واأ’م-ن-ي-ة ف-ي
Óمن للمرة اأ’ولى
العالم ،وقد عقد مؤوتمر ميونيخ ل أ
في عام  ،1963حيث سسمي بـ» اللقاء الدولي لعلوم

الدفاع» ،إا’ أانه تم تغيير اسسمه ’حقا إالى «المؤوتمر
الدولي لعلوم الدفاع» ،ثم أاصسبح اسسمه اليوم «مؤوتمر
Óمن».
ميونيخ ل أ

دعوا إا ¤حماية سسيادة بÓدهم ورفع العقوبات اŸفروضسة عليها

الفنزويلّيؤن يرفضسؤن التدخل العسسكري اأ’جنبي

ط- - -رحت ك- - -ل م - -ن ال - -و’ي - -ات اŸت - -ح - -دة
’م- -ري- -ك- -ي- -ة وروسس -ي -ا مشس -روع -ي ق -راري -ن
ا أ
ﬂت -ل -ف Úع -ل -ى ›لسس ا’أم-ن ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
ب- -ف- -ن- -زوي ،Ó- -ف- -ب -ي -ن -م -ا دعت واشس -ن -ط -ن إا¤
ان -ت -خ -اب -ات رئ -اسس-ي-ة ط-ارئ-ة ،ق-امت م-وسس-ك-و
بتقد Ëمشسروع بديل يدعو ’حÎام سسيادة
ف- -ن- -زوي Ó- -واسس- -ت- -قÓ- -ل -ه -ا وع -دم ال -ت -دخ -ل
بشسؤوونها الداخلية.
وينصس مشسروع القرار اأ’مريكي على أان مجلسس
اأ’م-ن ي-ب-دي «ت-أاي-ي-ده ال-ك-ام-ل ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
(البرلمان المعارضس) باعتبارها المؤوسسسسة الوحيدة
ال-م-ن-ت-خ-ب-ة دي-م-ق-راطيًا في فنزوي..»Óكما يتضسمن
تيسسير وصسول المسساعدات اإ’نسسانية إالى فنزوي.Ó
ويدعو المجلسس بحسسب النصس اأ’مريكي نفسسه إالى
«الشس -روع ف -ورا ف -ي ع -م -ل -ي -ة سس -ي -اسس -ي-ة ت-ؤودي إال-ى
انتخابات رئاسسية حرة ونزيهة وذات مصسداقية مع
مراقبة انتخابية دولية وفقا لدسستور فنزوي.»Ó
Óم-م
ك -م -ا ي -ط -لب ال -م -ج -لسس م -ن اأ’م -ي -ن ال-ع-ام ل -أ
ال -م -ت -ح -دة أان -ط -ون -ي -و غ -وت -ي -ريسس ب -حسسب ال -نصس
اأ’مريكي« ،اسستخدام مسساعيه الحميدة للمسساعدة
في ضسمان إاجراء انتخابات رئاسسية حرة ونزيهة
وذات مصسداقية».
ولكن واشسنطن لم تعلن حتى السساعة متى سستطلب
إاح -ال -ة مشس -روع ال -ق -رار ه -ذا إال -ى ال-تصس-ويت وه-ي
ت- -واصس- -ل مشس- -اورات- -ه -ا بشس -أان -ه م -ع ب -ق -ي -ة أاعضس -اء
المجلسس ،بحسسب ما أافاد مصسدر دبلوماسسي.
ووفق مصسدر دبلوماسسي آاخر فإان روسسيا التي
تدعم السسلطات الشسرعية المنتخبة وتؤويد الرئيسس
الشسرعي نيكو’سس مادورو ،لن تتوانى عن اسستخدام
حق النقضس «الفيتو» لمنع صسدور أاي قرار يطعن
بشسرعية الرئيسس الفنزويلي الحالي ويدعو لتنظيم
انتخابات رئاسسية في فنزوي.Ó
وي -نصس مشس -روع ال -ق -رار ال-روسس-ي ع-ل-ى أان م-ج-لسس
اأ’من يبدي «قلقه» إازاء «التهديدات باسستخدام
ال-ق-وة ضس-د سسÓ-م-ة أاراضس-ي ف-ن-زوي Ó-واسس-ت-قÓ-ل-ه-ا
السس-ي-اسس-ي» وي-ن-دد أايضس-ا بـ»م-ح-او’ت ال-ت-دخ-ل في
مسس-ائ-ل ت-ت-ع-ل-ق أاسس-اسس-ا ب-الشس-ؤوون ال-داخ-ل-ي-ة» ل-ه-ذا
ال -ب -ل-د ،ك-م-ا ي-دع-و إال-ى «ح-ل ال-وضس-ع ال-راه-ن ع-ب-ر
وسسائل سسلمية» ،ويؤوكد دعم مجلسس اأ’من «لكل
ال-م-ب-ادرات ال-رام-ي-ة إال-ى إاي-ج-اد ح-ل سس-ي-اسس-ي ب-ي-ن
الفنزويليين بما في ذلك آالية «مونتيفيديو» على
أاسساسس حوار وطني».

إاصسابة خطÒة
وفي العاصسمة باريسس ،اندلعت أاعمال عنف لدى
وصسول التظاهرة إالى أامام الجمعية الوطنية ،حيث
خسسر متظاهر أاربعا من أاصسابعه بسسبب «قنبلة
تشستيت» أالقتها قوات اأ’من حين كان محتجون
ي -ح -اول -ون اخ -ت -راق اأ’ط -واق اأ’م-ن-ي-ة ح-ول م-ق-ر
البرلمان.
وحسسب شس -اه -د ع -ي -ان ف -إان -ه «ح-ي-ن أاراد ع-ن-اصس-ر
الشسرطة تفريق الجمع تلقى قنبلة تشستيت على

اعتقا’ت
وأاّك -دت السس -ل-ط-ات ال-ف-رنسس-ي-ة أان-ه ت-م ت-وق-ي-ف 36
شسخصسا في باريسس ،وظلوا  16شسخصسا موقوفين
حتى سساعة متأاخرة بحسسب نيابة باريسس.
وكان الوضسع بدأا يتوتر ظهر السسبت خÓل مرور
ال -مسس -ي -رة ال -ت -ي ان-ط-ل-قت م-ن ج-ادة الشس-ان-زل-زي-ه
ب -ات -ج -اه شس -ان دو م -ارسس ع -ن -د ب-رج إاي-ف-ل .ول-دى
وصس -ول-ه-م أام-ام م-ب-ن-ى ال-ج-م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ه-اج-م
متظاهرون سسياج المقر وحاولوا اقتحام الحواجز
التي وضسعت لحماية المبنى.

من ناحية ثانية ،دعت نائبة الرئيسس الفنزويلي،
دي -لسس-ي رودري-غ-ي-ز ،زع-ي-م ال-م-ع-ارضس-ة ال-ذي أاع-ل-ن
نفسسه «رئيسسا مؤوقتا» ،خوان غوايدو ،إالى إاعادة
النظر فيما يقوم به ووقف «جنون الدعوة إالى غزو
بÓده».
وقالت رودريغيز ،بعد يوم من إاعÓن غوايدو أانه لن
يسس-ت-ب-ع-د ت-ف-ويضس ال-و’ي-ات ال-م-ت-ح-دة بشس-ن تدخل
Óط-اح-ة» ب-ال-رئ-يسس الشس-رع-ي ل-ل-بÓ-د
عسس -ك -ري «ل  -إ
نيكو’سس مادورو« ،تعقل وضسع نفسسك على الجانب
الصسحيح من التاريخ».
وأادلت نائبة الرئيسس بهذه التصسريحات وسسط حملة
توقيعات تؤوكد أان معظم الفنزويليين ’ يدعمون
التدخل اأ’جنبي في بÓدهم ،كما تزعم المعارضسة.
وف -ي سس -اح -ة ب -ول -ي -ف -ار ب -وسس -ط ك-راك-اسس ,وق-عت
رودري -غ -ي -ز ع -ل -ى ال -ع -ريضس -ة ال -ت-ي ت-دع-و ال-رئ-يسس
اأ’م- -ري -ك -ي إال -ى اح -ت -رام سس -ي -ادة ف -ن -زوي  Ó-ورف -ع
العقوبات ا’قتصسادية المعوقة.
وان -ت -ق -دت رودري -غ -ي -ز أايضس -ا ال -ج -م -ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
(ال -ب-رل-م-ان) ال-ت-ي تسس-ي-ط-ر ع-ل-ي-ه-ا ال-م-ع-ارضس-ة ف-ي
البÓد ،لطرحها مناقشسة ما إاذا سسوف «تأاذن» بغزو
عسسكري أاجنبي في فنزوي .Óوقالت ’« :يوجد بلد
في العالم يبدي برلمانه المفترضس تأاييدا لتدخل
عسسكري أاجنبي في البÓد..هذا أامر شسائن».
وأاف -ادت رودري -غ -ي -ز ب -أان «الشس -عب ال -ف-ن-زوي-ل-ي ق-د
أاعطى إاشسارات واضسحة للغاية بشسأان ما يريده :إانهم
يريدون السسÓم ،يريدون السسكينة وأان يسستمر حكم
ال-ث-ورة ال-ب-ول-ي-ف-اري-ة ل-ه-م» ،ف-ي إاشس-ارة إال-ى ال-حركة
اإ’صسÓحية للحزب ا’شستراكي الحاكم.
ووصس-لت ال-ت-وت-رات السس-ي-اسس-ي-ة ف-ي ف-ن-زوي Ó-ب-ي-ن
الحكومة وجماعات المعارضسة إالى ذروتها بعد أان
أادى مادورو اليمين الدسستورية لو’ية جديدة في
 10جانفي الماضسي.
وت-رفضس ال-م-ع-ارضس-ة ،ال-ت-ي ق-اط-عت إال-ى ح-د ك-ب-ير
ا’نتخابات الرئاسسية في ماي الماضسي ،ا’عتراف
بإاعادة انتخاب مادورو وتطالب بجولة جديدة من
التصسويت.

دور أاك ÈللÎويكا اإ’فريقية حؤل ال ّصسحراء الغربية

’ل-ي-ة ا’ف-ري-ق-ي-ة
ت-ع-ززت ا آ
ح - -ول الصس - -ح - -راء ال - -غ - -رب - -ي- -ة
اŸع - - - -روف- - - -ة بـ «الÎوي- - - -ك- - - -ا»،
ب -عضس -وي -ة ج -م -ه -وري -ة ج -ن-وب
اف -ري -ق -ي -ا ال -ت -ي ا” اخ-ت-ي-اره-ا
أامسس ،م - -ن ق - -ب - -ل دول اق- -ل- -ي- -م
ا÷ن -وب ا’ف -ري -ق-ي «صس-اديك»
Óÿف -ة مصس -ر ‘ ت -و‹ رئ -اسس -ة
ا’–اد ا’ف- - -ري- - -ق- - -ي السس - -ن - -ة
اŸق- -ب- -ل- -ة  ،2020وب -اع -ت -ب -اره-ا
الرئيسس الÓحق ل–Óاد فإانها
تصس- - -ب- - -ح ال- - -عضس- - -و ا÷دي- - -د ‘
الÎوي - -ك - -ا اب - -ت - -داء م - -ن ه- -ذه
ال - -ق- -م- -ة ،ط- -ب- -ق- -ا Ÿق- -رر ق- -م- -ة
نواكشسوط.
ي-أات-ي انضس-م-ام ج-ن-وب اف-ريقيا
ال -ى اآ’ل-ي-ة ا’ف-ري-ق-ي-ة ال-م-ع-ن-ي-ة
ب -م -ع-ال-ج-ة ال-م-ل-ف الصس-ح-راوي،
ب -ع -د ان -ت -خ -اب مسس -ت -ح -ق ل-دول
صس- -دي- -ق- -ة ف -ي م -ج -لسس السس -ل -م
واأ’م- -ن ا’ف- -ري- -ق- -ي ل -لسس -ن -وات
ال-ثÓ-ث-ة ال-م-ق-ب-ل-ة ،م-ث-ل الجزائر
ونيجيريا وكينيا وليسسوتو ،وهو

«ال ّسسÎات ال ّصسفراء» ترفضض الّتحاور مع الّرئيسض الفرنسسي

دخ -لت ا’ح -ت -ج -اج -ات ال -رافضس -ة ل -لسس -ي-اسس-ة
ا’ق-تصس-ادي-ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-رئ-يسس ال-فرنسسي
إاÁانويل ماكرون شسهرها الثالث ،حيث يتمسسك
السسÎات الصسفراء بالشسارع للتعب Òعن مطالبهم
رافضس Úا’ن- -خ- -راط ‘ ا◊وار ال- -وط -ن -ي ا÷اري
بالبÓد.
وتظاهر في السسبت  13تواليا ،أازيد  51أالفا و400
م -ح -ت -ج م -ن ح-رك-ة «السس-ت-رات الصس-ف-راء» ف-ي ك-ل
أانحاء فرنسسا بينهم أاربعة آا’ف في باريسس ،وفق
إاحصس- -اء وزارة ال- -داخ- -ل -ي -ة ال -ف -رنسس -ي -ة ،وع -رفت
ال-م-ظ-اه-رات اشس-ت-ب-اك-ات ع-ن-ي-ف-ة أادت إال-ى إاصس-ابة
بالغة الخطورة أ’حد المحتجين.

’ يؤجد بلد ‘ العا ⁄يدعؤ
برŸانه لتدّخل عسسكري أاجنبي

تعّززت بعضسوية جنوب إافريقيا

تتم ّسسك بالشّسارع لتحقيق مطالبها السسياسسية وا’جتماعية
مسستوى السساق وأاراد تفادي أان تنفجر في سساقه
لكنها انفجرت بعدما لمسسها».
وسسبق أان احتّج المتظاهرون مرارا على خطورة
اأ’سسلحة التي تسستخدمها قوات اأ’من ،وخصسوصسا
ما يسسمى بـ «الكرات الوامضسة» التي نسسبت إاليها
العديد من اإ’صسابات الخطرة.
ووقعت مواجهات عنيفة مع اسستمرار التظاهرة
التي وصسلت مسساء قرب برج ايفل وسسط أاجواء
متوترة ،وتمّ تحطيم واجهات متاجر ومصسارف
وإاحراق نحو عشسر سسيارات ،بينها سسيارة تابعة
لقوة مكافحة اإ’رهاب.

العدد
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وت-ب-ادلت ق-وات اأ’م-ن وال-م-ح-ت-ج-ون إاطÓ-ق ال-غاز
المسسيل للدموع من جهة والمقذوفات من جهة
أاخ -رى ،وت -ع -رضست ب -عضس م -ح -ط -ات ال -ح -اف Ó-ت
للتخريب.
وقّرر رئيسس الجمعية الوطنية الفرنسسية ريشسار
فيران التقدم بشسكوى بعد تعرضس منزله الخاصس
ال-واق-ع ف-ي ب-ل-دة م-وت-ري-ف ف-ي ب-ري-ت-ان-ي-ي (غرب)
لمحاولة حرق «متعّمد» الجمعة.
وك -ان وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة ا’ك-ث-ر ت-ع-رضس-ا ’ن-ت-ق-ادات
ال-م-ح-ت-ج-ي-ن ،وخصس-وصس-ا ب-ع-دم-ا ت-ب-نت ال-ج-م-ع-ي-ة
الوطنية اقتراح قانون تقدم به ينصس على قيود
إادارية تمنع التظاهر تحت طائلة عقوبة السسجن
سستة اشسهر وغرامة مالية تبلغ  7500يورو ،ويحتاج
ا’قتراح الى إاقراره في مجلسس الشسيوخ.
وت-ظ-اه-ر  1700شس- -خصس ف -ي ك -اي -ن ،و 1500في
مرسسيليا ،والعدد نفسسه في مونبيلييه ،و 1800في
ميتز وما بين  1500و 2000في ليل ،وأاصسيب ثمانية
شس-رط-ي-ي-ن ب-ج-روح ط-ف-ي-ف-ة ب-مقذوفات في سسانت
اتيين (جنوب شسرق).
ودائ - -م- -ا م- -ا يشسّ- -ك- -ك السس- -ت- -رات الصس- -ف- -راء ف- -ي
إاحصسائيات وزارة الداخلية الفرنسسية ،بشسأان عدد
المحتجين ،معتبرين أانها تلجأا دائما إالى تقزيم
ال -ع -دد ب -غ -رضس ال-ت-أاث-ي-ر ال-م-ع-ن-وي ع-ل-ى ال-ح-راك
ا’جتماعي غير المسسبوق.

م -ا ي -راه م -ت -ت -ب -ع -ون ل -لسس -ي -اسس-ة
اإ’ف -ري -ق -ي -ة «م -ؤوشس -را اي -ج -اب-ي-ا
سس -يسس -اه -م ف -ي ت -ف-ع-ي-ل ال-ت-وج-ه
القاري الرامي الى احياء هذا
الملف وإايجاد الحل له».
وف -ي م -ق-اب-ل-ة م-ع وك-ال-ة ا’ن-ب-اء
الصس - -ح - -راوي- -ة ،اك- -د السس- -ف- -ي- -ر
ال- - -مسس - -تشس - -ار ب - -وزارة الشس - -ؤوون
الخارجية ،محمد يسسلم بيسسط
ان «انضسام جنوب افريقيا الى
ا’ل-ي-ة ا’ف-ري-ق-ي-ة وبالموازاة مع
تواجد دول كبيرة بمجلسس السسلم
واأ’من مثل الجزائر ونيجيريا،
سسيعطي قيمة مضسافة ووزن كبير
ل -دور ا’ت -ح -اد ا’ف-ري-ق-ي ت-ج-اه
القضسية الصسحراوية ،مما يرفع
حجم التوقعات».
وأاضس- - - -اف ب - - -يسس - - -ط أان «ه - - -ذه
ال- -م -ع -ط -ي -ات ال -ه -ام -ة ع -ن -دم -ا
نضسيفها الى المجهودات الكبيرة
التي يقوم بها المبعوث ا’ممي
الى الصسحراء الغربية هورسست
ك -وه -ل-ر وال-دع-م ال-دول-ي ال-ق-وي
ال - -ذي ي - -ح- -ظ- -ى ب- -ه ،ك- -ل ه- -ذه
المعطيات ترشسح دخول القضسية
الصسحراوية لمرحلة جديدة».
Óشسارة ،فإان ا’تحاد اإ’فريقي
ل إ
يسسعى من وراء تكليف آالية على
مسس -ت -وى ال -رؤوسس -اء ال -ى اع -ط -اء
اهمية اكبر لهذه القضسية التي
عمرت اكثر من الÓزم ،بحيث
«يكون ا’تحاد اأ’فريقي داعما
Óمم المتحدة في جهودها من
ل أ
أاج -ل اي -ج -اد ح-ل سس-ري-ع وع-ادل
ودائم ومقبول لدى طرفي هذا
ال -ن -زاع ،يضس -م -ن ت -ق-ري-ر مصس-ي-ر
الشس- - -عب الصس - -ح - -راوي» ،حسسب
مقرر قمة نواكشسوط اأ’خيرة.

مؤؤ“ر دو‹ حؤل
القضسية
كشس-ف مصس-در دب-ل-وم-اسس-ي رف-يع
ال -مسس -ت-وى ،أامسس ،أان ال-ج-م-اع-ة
اإ’ن -م -ائ -ي -ة ل -م -ن -ط-ق-ة ال-ج-ن-وب
اأ’فريقي (سساداك) قررت عقد
المؤوتمر الدولي الخاصس بدعم
ال-ج-م-ه-ورية العربية الصسحراوية
الديمقراطية خÓل شسهر مارسس
المقبل بجنوب افريقيا.

ونقلت مواقع صسحراوية ،أامسس،
عن نفسس المصسدر» أان منظمة
«سساداك» عقدت اجتماعا يوم
 06ف -ي -ف -ري ال -م -اضس -ي ت-ن-اول
م- -ن -اقشس -ة ج -دول اع -م -ال ق -م -ة
ا’ت -ح -اد ا’ف-ري-ق-ي وال-ت-حضس-ي-ر
لعقد المؤوتمر لدعم الجمهورية
الصسحراوية الذي سسيكون محطة
لـ «حشس - -د ال - -دع - -م ل - -ل - -قضس- -ي- -ة
الصس- -ح- -راوي -ة وت -ع -زي -ز م -ك -ان -ة
ال -ج -م -ه-وري-ة الصس-ح-راوي-ة ع-ل-ى
الصسعيديين اإ’فريقي والدولي».
وسس- -ت -وّج -ه م -ن -ظ -م -ة «سس -اداك»
دع -وات إال -ى ع -دي-د ال-دول وف-ي
م - -ق - -دم - -ت - -ه - -ا ال- -ج- -م- -ه- -وري- -ة
الصس- -ح -راوي -ة «ل -ل -مشس -ارك -ة ف -ي
ال-م-وؤت-م-ر ال-دول-ي ال-ذي سس-ي-كون
م-ت-م-ي-زا وي-جسس-د تضسامن القارة
اإ’ف - - -ري - - -ق - - -ي - - -ة م- - -ع الشس- - -عب
الصس -ح -راوي ال -ذي ي -ن-اضس-ل م-ن
أاجل الحرية وا’سستقÓل» ،على
أان ي -ت -م رف -ع ن -ت -ائ -ج ال -م -ؤوت -م -ر
ال -دول -ي ال-ى م-ف-وضس-ي-ة ا’ت-ح-اد
ا’فريقي.

عريضسة ضسد نهب
الثّروات
رف- -عت ال- -ج -م -ع -ي -ة ال -ف -رنسس -ي -ة
«شس -اح -ن -ة صس-ه-ري-ج-ي-ة م-ن أاج-ل
الشس -عب الصس -ح -راوي» ،ع -ريضس-ة
إال -ى ال -ن-واب اأ’وروب-ي-ي-ن ،ت-دع-و
إال - -ى رفضس ال- -تصس- -ويت لصس- -ال- -ح
ات -ف -اق -ي -ة الصس -ي -د ب-ي-ن ا’ت-ح-اد
اأ’وروب -ي وال -م -غ-رب ’ن-ت-ه-اك-ه-ا
القانون الدولي ،ولما تشسّكله من
ن -هب ف -اضس -ح ل-م-وارد الصس-ح-راء
الغربية المحتلة.
ونظّمت الجمعية الفرنسسية التي
ت-ب-ادر ب-مشس-اري-ع انسس-ان-ية لفائدة
الÓ-ج-ئ-ي-ن الصس-ح-راوي-ين أامسسية
تضسامنية مع الشسعب الصسحراوي
ونضس - -ال- -ه ال- -مشس- -روع م- -ن أاج- -ل
ال- -ح- -ري- -ة وا’سس -ت -ق Ó-ل ،قصس -د
الرفع من مسستوى الوعي بقضسية
الصسحراء الغربية ومعاناة شسعبها
ف - -ي م - -خ- -ي- -م- -ات الÓ- -ج- -ئ- -ي- -ن
واأ’راضس- -ي ال -م -ح -ت -ل -ة ن -ت -ي -ج -ة
اسستمرار ا’حتÓل المغربي.
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لجنبية
لجوء الكّتاب الجزائرّيين إالى دور الّنششر العربية وا أ

اهو غي ـاب التحفيزات ف ـي الداخل
أام بحثـ ـا عن ششهرة خ ـ ـ ـارج الوطن!

@ البحث عن شّشهرة واحترافية في التّعامل مفقودة محليا
@ النّاششر العربي أاكثر احترافية من نظيره الجزائري
@ بعضض النّاششرين وراء هجرة الكتّاب ..وتجاُهل القارئ مسشتمر
@ دور الّنششر الجزائرية مطالبة بمراعاة الخط البراغماتي
كلمة العدد

ا’حترافية المفقودة

بقلم :حبيبة غريب

أصص -ب -ح أل -نشص -ر وإأصص -دأر أل -ك -تب أألدب-ي-ة
وأل-ع-ل-م-ي-ة خ-ارج أل-وط-ن ،م-وضص-ة ي-ت-ب-ع-ها
أل-ك-ث-ي-ر م-ن أل-م-ب-دع-ي-ن أل-ج-زأئ-ري-ين من
شصعرأء وروأئيين وقصصاصصين يلجأاون إألى
دور نشص - -ر ع- -رب- -ي- -ة أو غ- -رب- -ي- -ة ل- -ط- -ب- -ع
م -خ -ط-وط-ات-ه-م ،ب-ال-رغ-م م-ن ت-وأج-د م-ا
يقارب  1000دأر جزأئرية تمتهن صصناعة
أل -ك -ت -اب ،وب -حسص -ب -ه -م ه-روب-ا «م-ن ع-دم
أكترأث هذه أألخيرة بالتوزيع وألترويج
Óصص-دأرأت وأك-ت-ف-اء أل-ك-ث-ي-ر
أإلعÓ-م-ي ل -إ

منها بعملية ألطبع دون تدقيق في ألنصصوصص ،أو ألهتمام بالجودة».
دور ألنشصر ألوطنية ،يتهمها كثيرون بسصعيها ورأء ألربح ألسصريع و
تغاضصيها عن ألشصق ألثقافي في مهنتها وهو ألمسصاهمة في ألنهوضص
بالكتاب وتشصجيع ألحرأك ألثقافي وأألدبي ،وكذأ ألتحفيز على أإلبدأع،
وبالتالي وقوفها ورأء هجرة أإلصصدأرأت إألى ألخارج.
ألمعروف أليوم أن أول حافز للنشصر في ألدور ألعربية أو ألغربية هو
ألسصعي ورأء ألشصهرة وصصناعة أسصم في ألمشصهد ألثقافي ألدولي و
ألعربي و ألوطني بالنسصبة للكتاب ألجدد ،ألذين غالبا ما يقايضصون
ت-أاشص-ي-رة دخ-ول ع-ال-م أل-ن-ج-وم-ي-ة ب-اسص-ت-غ-ن-ائ-ه-م ع-ن ح-قوقهم ألمادية،
مكتفين باسصتÓم بعضص ألنسصخ مقابل ألترويج أإلعÓمي ألذي يأاخذه
Óسصماء ألمعروفة فهي بدورها
على ـالناشصر عاتقه ألناشصر ،أما بالنسصبة ل أ
تبحث عن ألجودة و ألحترأفية إلصصدأرأت قيّمة يمكن تقديمها بكل
أرتياح في ألمحافل وألمعارضص.
هذه ألخدمة ألتي ل يمنحها لهم صصناع ألكتب ألمحليون ،ألذين

يتهمون أليوم بالتحايل في ألعقود خاصصة مع ألكّتاب ألشصبان
وتجريدهم من ألكثير من حقوقهم ،ناهيك عن أمتهانهم ألردأءة
وأنعدأم ألحترأفية ،حيث يشصتكي ألعديد من ألمؤولفين من كتب
لخطاء ،غير مرتبة ألصصفحات أو ناقصصة و كأان ألعملية
مملوءة با أ
تقتصصر فقط على ألطباعة بدون مرأجعة وتصصحيح للمضصمون و
حتى مرأقبة للمحتوى.
فمن ألمسصؤوول عن هذأ؟ ومن يحمي ألمؤولف ومن يضصع حدأ لمتهان
ألكثير من دور ألنشصر ألوطنية للطباعة فقط وتغاضصيها عن ألهتمام
ألصصحيح وألمحترف بصصناعة ألكتاب ،وفق معايير دولية وكذأ ألترويج
Óعمال ألصصادرة ؟
أإلعÓمي ل أ
أين ألخلل؟ وكيف ألسصبيل لجعل دور ألنشصر ألجزأئرية مؤوسصسصات
ثقافية محترفة تلعب بامتياز دور ألحلقة ألمحورية في إأسصترأتيجية
ألنهوضص بصصناعة ألكتاب و أإعادة ألعتبار للمقروئية وتفعيل ألحرأك
أألدبي وألفكري في ألجزأئر؟
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الشّشاعر والنّاششط الجمعؤي صشالح كحؤل لـ «الششعب»:

بعضض الّناششرين وراء هجرة الكّتاب..
وتجاُهل القارئ مسشتمر

أاهو غياب التحفيزات في الداخل
أام بحثا عن ششهرة خارج الوطن!

م
لماذا ينششر كتابنا ومبدعؤنا أاكثر فأاكثر في الخارج لدى دور نششر الدول العربية وا أ
لجنبية على حد سشؤاء ،بالرغم من وجؤد ك ّ
ل بأاسس به من دور النششر الجزائرية؟ كيف تعاملت الدور الجزائرية مع هذه الظاهرة؟ وهل تتحّمل بعضشا من المسشؤؤولية في ذلك؟
لبداع المحلي؟
وكيف السشبيل لتؤطيد العÓقة بين الناششر والمؤؤلف في سشبيل خدمة ا إ
لسشبؤعي «الششعب الثقافي» ،على جمع من النّاششرين والمبدعين والمهتمين ،علّنا نجد
هي أاسشئلة طرحها العدد الجديد من ملّفنا ا أ
لجابات الششافية.
بعضس ا إ

بين مؤؤّيد ومتحّفظ لفكرة الّنششر في الخارج

ا’حترافية في التّعامل مفقودة محليا

يثير مؤضشؤع طبع الكتاب الجزائري في دور نششر أاجنبية تقتنصس الفرصس
ول ت -ع -ر اه -ت -م -ام -ا ل -ح -ق -ؤق ال -م-ؤؤل-ف ،وك-ت-اب يسش-ع-ؤن ل-ل-ب-حث ع-ن الشش-ه-رة
المفقؤدة خارج حدود الؤطن ،ودور نششر وطنية تبحث عن التمؤقع وتقديم
لفضشل ،جدل على السشاحة الثقافية الؤطنية في الؤقت الراهن ،وهذا في
ا أ
لق-ب-ال ع-ل-ى الكتاب أامام وسشائل
سش-ؤق ت-ردت ف-ي-ه نسش-ب-ة ال-م-ق-روئ-ي-ة ،وشش-ح ا إ
ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ة ب-دي-ل-ة صش-ارت م-ت-ن-فسش-ا لشش-ري-ح-ة كبيرة من «المدمنين» عليها
ومنافسشا ششرسشا لـ «الكتاب» ،الذي لزال ينام على رفؤف المكتبات في انتظار
لن.
صشحؤة لم تتضشح معالمها حتى ا آ
لشش-ك-ال-ي-ة ي-ت-ج-اذب أاط-راف-ه-ا ب-عضس ال-م-ؤؤي-دي-ن ل-ل-ف-ك-رة والمتحفظين
ه-ذه ا إ
لج-ؤب-ة ع-ن عÓ-م-ات السش-ت-ف-ه-ام ال-ت-ي
ع -ل -ي -ه -ا ،ج -ري -دة «الشش -عب» ت -حّ-رت ا أ
لديبة الششاعرة صشليحة نعيجة ومدير دار
يطرحها هذا الملف لدى كل من ا أ
«نؤميديا» للنششر بقسشنطينة عبد الفتاح رغيؤة.
إل -ط -م -وح وإلن -تشض -ار ل-ت-ف-ع-ي-ل إل-م-ق-روئ-ي-ة
قسشنطينة :أاحمد دبيلي
وإقتفاء إثر إلنجاح كي ل يظل محبوسضا بين
رف -وف م -ك -ت -ب -ات ن -ادرإ م -ا ت -ق -وم ب -ال-ب-ي-ع
الشّشاعرة صشليحة نعيجة:
وإإلشض- -ه -ار ،وإل -مسض -اه -م -ة ف -ي إل -ت -ع -ري -ف
الّنششر في الخارج فرصشة للتّواصشل مع
بالكاتب لدى قرإئه..نحن نصضطدم أإحيانا
قّراء جدد في كل أارجاء المعمورة
بقارئ يعرف كاتبه جيدإ من عمل وإحد،
«أإرإهن على إلقارئ إلذكي ،إلوفي وإلمتتبّع وقد ل يعرف كاتبا آإخر بحوزته عشضرإت
ل -ك -ل ج -دي-د» ف-ي مسض-ت-ه-ل ح-دي-ث-ه-ا ق-الت إلمؤولفات إن لم نقل إلمئات...هناك كاتب
إألديبة وإلشضاعرة صضليحة نعيجة« :إن لجوء ي -حسض -ن إل -تسض -وي-ق ل-ن-فسض-ه وإسض-م-ه وع-م-ل-ه
إلكتاب للطبع خارج أإوطانهم مع دور نشضر باختيار إلدور إلمناسضبة إلتي تؤومن بالفكرة
عربية وأإجنبية ،ليسض عيبا بل من أإبجديات

إلوإعدة ،فتسضاعده على إقتناصض كل قارئ
ذكي ليظل وفيا للدإر وإلكاتب وإلجديد كل
موسضم أإدبي.»..
وتضض -ي -ف ق -ائ -ل-ة..« :أإن-ا أإرإه-ن ع-ل-ى ه-ذإ
إلقارئ إلذكي ولكنه مهمل من قبل دور
كثيرة...هته إألخيرة إلتي ترى في إلكاتب
م -ج -رد ع -ن -وإن وف -ات -ورة دف-ع ورق-م إي-دإع
ونجم إلجناح عند كل موسضم أإدبي ،وحتى
إلترويج للبيع بالتوقيع ل يعد سضوى جزءإً
من ديكور تلك إلدور لنفاذ إلسضلعة بعدما
تعب ذلك إلناشضر في إلبحث عن أإسضماء
ق- - -وي - -ة ق - -د تسض - -اع - -د ع - -ل - -ى دي - -م - -وم - -ة

مدير «دار نؤميديا» عبد الفتاح رغيؤة:

السشر في البحث عن الشّشهرة خارج الوطن

الكتاب الجّيد يطبع في أاي مكان ويجد سشبيله بسشهؤلة إالى القارئ

م- -ن ج- -ه -ت -ه وف -ي ن -فسض إلسض -ي -اق ،أإّك -د لـ
«إلشضعب» عبد إلفتاح رغيوة ،مدير «دإر
نوميديا» للنشضر وإلتوزيع بقسضنطينة ،على
أإن بعضض إلمؤولفين وإلكتاب إلجزإئريين
إل-ذي-ن ي-ل-ج-ؤوون إل-ى دور إل-نشض-ر إألج-ن-ب-ية
ل -ط -ب-ع م-ؤول-ف-ات-ه-م ت-دف-ع-ه-م إل-ى ذلك ن-ي-ة
إلبحث عن إلشضهرة وإلترويج لمنتوجهم،
وإلمشضاركة به في إلمعارضض إلدولية ،وهم
في إلحقيقة يعتقدون خطأا بأان هذه إلدور
إألجنبية هي من تصضنع إسضم إلكاتب وليسض
محتوى ومضضمون إلكتاب في حد ذإته؟
ويضض- -ي- -ف رغ- -ي- -وة ب- -أان ب- -عضض إل- -ك -ت -اب
إلجزإئريين ومنهم من إألسضماء إلتي لها
م -ك-ان-ت-ه-ا دإخ-ل إل-وط-ن وخ-ارج-ه ،وق-ع-وإ
ضض -ح -ي -ة ه -ذه إل -دور إل-ت-ي إسض-ت-ولت ع-ل-ى
إل -ح-ق-وق إل-م-ادي-ة ل-ه-ؤولء إل-م-ؤول-ف-ي-ن ،ول-م
يحصضلوإ في إألخير إل على عدد قليل من
كتبهم كمقابل لحقوق إلمؤولف ليسض غير؟

في حين لم يتحصضل إلبعضض إآلخر على
ح -ق -وق -ه وه -ذإ إل-وضض-ع ه-و ف-ي ح-د ذإت-ه
م -ج -ازف -ة ي -ت -ح -م -ل إل -م -ؤول-ف إل-ج-زإئ-ري
تبعاتها؟
وع -ن إل -نشض -ر ودور إل -نشض -ر ف -ي إل -ج -زإئ-ر
وعÓ-ق-ت-ه-ا ب-ال-ك-ت-اب إل-ج-زإئ-ري-ي-ن ،ي-ق-ول
م -دي -ر «دإر ن -وم -ي -دي -ا» ،ب -أان إل -ن -اشض -ري-ن
إل-ج-زإئ-ري-ي-ن ي-خ-ت-ل-ف-ون ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-م في
إل-ت-ع-ام-ل م-ع م-وإضض-ي-ع إل-ك-تب إل-ت-ي تنشضر
ف -ه -ن -اك م-ن إل-دور م-ن ت-خ-تصض ف-ي نشض-ر
إلكتب إألدبية وتروج لها ،ودور أإخرى ل
تتعامل مع هذإ إلنوع بل تفضضل أإصضنافا
أإخ -رى ك-ال-ك-تب إل-ع-ل-م-ي-ة وغ-ي-ره-ا ،وه-ذإ
حسضب م-ت-ط-ل-ب-ات إلسض-وق وت-وج-ه إل-ق-رإء.
ويضض-ي-ف م-ح-دث-ن-ا ب-أان إل-دور إل-ج-زإئ-ري-ة
تسضاهم في إلوقت إلرإهن بقسضط كبير في
إل-ت-روي-ج ل-ل-ك-ت-اب وصض-ن-اع-ة إسض-م إلمؤولف،
خ -اصض -ة إذإ ك -ان م -ح -ت -وى إل -ك -ت -اب ج-ي-د

فالكتاب أإو إلمؤولف «إلجيد» يطبع في أإي
مكان ويجد طريقه بسضهولة إلى إلقارئ،
وفي نفسض إلسضياق يضضيف إلمتحدث ،بأان
ج-ي-ل إل-ن-اشض-ري-ن إل-ج-زإئ-ري-ين في إلقطاع
إلخاصض ـ بعد أإن كان هذإ إلقطاع حكرإ
على إلدولة في إلسضابق ـ أإصضبحوإ إليوم
ي-ج-ي-دون ف-ن إل-ط-ب-اع-ة وإل-ت-روي-ج ل-ل-منتج
إل- -ج- -دي- -د قصض- -د إيصض- -ال- -ه إل -ى إل -ق -ارئ،
ك -اإلشض -ه -ار وإل-ب-ي-ع ب-ال-ت-وق-ي-ع وإل-م-ع-ارضض
إلمختلفة ،مشضيرإ في إألخير بأان تدني
مسضتوى إلمقروئية في إلجزإئر وحتى في
إلعالم هو ما جعل إلكتاب ل يلقى إلروإج
إلذي كان يتمتع به في إلسضابق؟
وب-خصض-وصض إل-وسض-ائ-ط إلل-ك-ت-رون-ي-ة إل-تي
فرضضت نفسضها في مجتمعاتنا إلحديثة كـ
«إل-ف-يسض-ب-وك وغ-ي-ره م-ن م-وإق-ع إل-ت-وإصض-ل
إلج -ت -م -اع -ي ،ق -ال ع-ب-د إل-ف-ات-ح رغ-ي-وة:
«صضحيح أإن هذه إلوسضائط أإضضحت كارثة
ع -ال -م -ي -ة ي -حسضب ل-ه-ا أإل-ف حسض-اب ،ل-ك-ن
هناك جمعيات عبر إلعالم قامت لتحارب
مثل هذه إلوسضائل إلتي قضضت على إلكتاب
وسضاهمت في تدني مسضتوى إلمقروئية،
ل- -ك- -ن وم -ن إل -م -ؤوسض -ف ح -ق -ا أإن إل -ك -ت -اب
إإللكتروني في حد ذإته ل يلقى إلروإج
إلمنتظر على حسضاب إلكتاب إلورقي بل
أإن إلقرإء يعدون على إألصضابع إليوم أإمام
إلتقدم إلتكنولوجي إلهائل فهذإ هو مرضض
إلعصضر؟» .ويؤوكد محدثنا في إألخير على
أإن إسض-ت-ح-وإذ ه-ذه إل-وسض-ائ-ل إل-ت-ك-نولوجية
ع -ل -ى إل -ع -ق -ول ل -ه -ا إي -ج -اب -ي -ات-ه-ا وأإيضض-ا
سضلبياتها ،بل أإن ترإجعا لهذه إلوسضائل بدأإ
ي -ل -وح ف -ي إألف -ق ب-أان ه-ن-اك ع-ودة أإك-ي-دة
ل- -ل- -ك- -ت- -اب م- -ن ج- -دي -د ،وت -ن -ام -ي نسض -ب -ة
إلمقروئية من جديد بين أإفرإد إلمجتمع.
قسشنطينة :أاحمد دبيلي

وسضمعة عروضضها لكاتب يظل يحلم بقارئ
يفهمه سضريعا» .قارئ ،تقول إلشضاعرة «غير
ج -اح-د ي-ج-ي-د جسض ن-بضض إن-ف-ع-ال-ه وي-ربت
على كتف قلبه بمحبة نادرة...قارئ يتفهم
ب -م -ح -ب -ة وي -ت -ل -ق -ف ج -دي -دة م -ه -م-ا ك-ل-ف-ه
Óسض-ف دور إل-نشض-ر ل ت-ق-وم
إل -ث -م-ن..ل-ك-ن ل -أ
ب-ه-ات-ه إل-م-ه-م-ة ف-ي-ل-ج-أا إل-ك-اتب إل-ج-زإئري
وإلعربي عموما إلى فضضاءإت أإرحب بكثير
ليوسضع من رقع قرإئه ،فهم رأإسضماله وصضدى
أإف-ك-اره...ق-د ي-ل-ج-أا أإيضض-ا ل-ت-رج-م-ة أإعماله
لكل لغات إلدنيا وذلك لنفسض إألغرإضض،
وهذإ ل ينقصض من قيمته في شضيء بل
بالعكسض هو إجتهاد وجهاد وطموح مكلف
لطاقاته وجيبه ووقته وعلى حسضاب حياته
وع -ائ-ل-ت-ه ،إل أإن-ه ب-إاي-م-ان-ه إل-ق-وى ب-ف-ك-رت-ه
ووع- -ي- -ه ب- -رسض- -ال- -ت- -ه ق -د يصض -ل ل -م -أارب -ه بـ
«إلتÓقح» مع ذلك إلقارئ بكل إلمعمورة
من خÓل دور عربية أإو أإجنبية معينة توفر
ل -ه ف -رصض -ا ذه -ب -ي -ه ل Ó-ح -ت -ك -اك ب -ال -ق -رإء
وإإلع Ó-م وإل -ت -روي -ج إل -ق -وي ب -ال -م -ج Ó-ت
وإل -ج -رإئ -د وإل -ت -ل-ف-زي-ون م-ع ج-لسض-ات ب-ي-ع
بالتوقيع وإلتعارف على جنسضيات أإخرى قد
تكون فرصضته ليحلق عاليا ،وتكون فرصضته
للسضفر بعمله لكل إلعوإصضم إألدبية بطلب
من قرإء عجزوإ عن إلسضفر إليه فسضافر
إليهم وإسضتفاد من مكابدإت إلنشضر وهو
يقطف ثمار تعبه ويمسضح أإثر عرقه بمحبة
عارمة...كل هذإ وأإكثر يقوم به أإصضحاب
دور جزإئرية مع عرب مقابل دعوإت دورية
ل ت -ك -ل ول ت -م -ل ه -ي إلسض -بب ف -ي إن-تشض-ار
إلكثيرين رغم ضضحالة مسضتوى ما يقدمونه
للقارئ إلجزإئري».

لسشتاذ بجامعة باتنة طارق ثابت لـ «الششعب»:
الّروائي وا أ

الّناششر العربي أاكثر احترافية من نظيره الجزائري
لجنبية سشؤاء كانت دور نششر عربية أاو أاجنبية،
لخيرة ظاهرة ثقافية غريبة وهي هجرة المؤؤلفين الجزائريين إالى دور النششر ا أ
لونة ا أ
تعيشس الجزائر في ا آ
رغم كثرة دور النششر الجزائرية التي تحترف نششر وطباعة المؤؤلفات والكتب منذ عقؤد بل وأاثبتت جدارة ميدانيا في ذلك بششهادة الجميع.
باتنة :حمزة لمؤششي
ي -ع -ت -رف ط -ارق ث-ابت إل-روإئ-ي وإل-دك-ت-ور
بجامعة باتنة  01إلحاج لخضضر وإلمختصض
في إألدب إلعربي ،بحقيقة هذإ إلوإقع
مؤوكدإ في تصضريح لجريدة»إلشضعب» ،أإن
إلكثير من إلزمÓء إلمبدعين وإلكتاب وهو
وإح -د م -ن -ه-م حسض-ب-م-ا أإف-اد ب-ه ،أإصض-ب-ح-وإ
يلجأاون في إلسضنوإت إألخيرة للنشضر خارج
إلجزإئر خاصضة بدول مثل مصضر ،إألردن
ولبنان ،وهذإ يعود في تقدير طارق ثابت
رئيسض جمعية «شضروق» إلثقافية ،لعدد من
إألسضباب من إلتي يرإها ثابت مهمة منها
أإن إلناشضر إلعربي في هذه إلدول إلعربية
إلرإئدة أإكثر إحترإفية مقارنة مع نظيره
إل- -ج- -زإئ- -ري م- -ن خÓ- -ل إل -ط -ب -ع إألن -ي -ق
وإلممتاز للعمل ثم إلعمل على إإلشضهار
وإل -دع -اي -ة ل -ه ،وأإيضض -ا إل -مشض-ارك-ة ب-ه ف-ي

مختلف معارضض إلكتاب إلدولية ،بعكسض
إلناشضر إلجزإئري  -باسضتثناء قلة قليلة -
يضضيف ثابت إلتي ل تغامر بنشضر إألفضضل
ول ي- - -ه - -م - -ه إل - -ت - -روي - -ج إإلع Ó- -م - -ي ول
إلمشضاركات خارج إلجزإئر.
وبخصضوصض أإنجع إلطرق وإلسضبيل لتوطيد
إلعÓقة بين إلمبدع وإلناشضر إلجزإئري،
يؤوكد إلدكتور طارق ثابت أإنه يجب أإن تتم
من خÓل عمل إلناشضر على إحترإم حقوق
إل -م -ب -دع ،وإل -ت -ي أإول-ه-ا إخ-رإج ع-م-ل-ه ف-ي
صضورة جيدة ،تليق بحجم إلًمؤولف وثم في
إل -تسض -وي -ق وإل -ت -روي -ج ل-ه ب-ك-ل إإلم-ك-ان-ات
إلمتاحة ،وأإن ل يترك في إلمخازن تأاكله
إألتربة.
ويرد ثابت على من يقول برفضض بعضض
دور إلنشضر لنشضر مؤولفات تتناول قضضايا
وموإضضيع ل يزإل ينظر إليها في إلجزإئر
كممنوعات وطابوهات ،بأانه فع Óهناك

دور نشضر ترفضض نشضر مثل هذه إلمؤولفات
لكنها حسضب تجربته وخبرته في إلميدإن،
ي-رإه-ا ف-ي ع-م-وم-ه-ا ق-ل-ي-ل-ة وغ-ي-ر م-ؤوثرة،
وينصضف ثابت إلناشضر إلجزإئري إلمحترف

د  -أاحمد بناني لـ «الششعب»:

غياب التّحفيزات وراء النّفور من النّششر محليّا

أارج-ع ال-دك-ت-ؤر أاح-م-د ب-ن-ان-ي خÓل
ال -ح -ديث ال -ذي ج -م -ع -ه بـ «الشش-عب»
سش -بب اخ -ت -ي -ار ال -ك-ت-اب وال-م-ؤؤل-ف-ي-ن
ال-ج-زائ-ري-ي-ن ،ل-نشش-ر أاع-م-ال-هم بدور
لج -ن -ب -ي -ة وال -ع -رب-ي-ة ،إال-ى
ال -نشش -ر ا أ
السش-ي-اسش-ة ال-م-ع-تمدة من طرف هذه
لخ -ي -رة ف -ي ال -ت -ع -ام -ل م-ع ال-ك-اتب
ا أ
ال - - -ج - - -زائ - - -ري بصش - - -ف - - -ة خ- - -اصش- - -ة،
لم -ت -ي -ازات ال -ت-ي
وال -ت -ح -ف -ي -زات وا إ
ت-ق-دم-ه-ا ل-ه م-ن أاج-ل إاسش-ت-ق-ط-ابه بما
يضش -م -ن ل -ل -م-ؤؤل-ف ال-ت-ؤزي-ع ال-ك-ب-ي-ر،
ن -اه -يك ع -ن ضش -م-ان-ه-ا ل-ت-ؤاج-د ت-لك
ال -م -ؤؤل -ف -ات ف-ي م-خ-ت-ل-ف ال-م-ع-ارضس
لجنبية.
الدولية العربية منها وا أ
تمنراسشت :محمد الصشالح بن حؤد
لضض-اف-ة إل-ى ذلك ي-ق-ول إل-م-ت-ح-دث،
ب -ا إ
إبدإعها وإحترإفيتها في إلنشضر وإلتوزيع،
وه -و م -ا ل ت -وف -ره دور إل-نشض-ر إل-وط-ن-ي-ة،
وأإيضض-ا ط-ري-ق-ة إل-ت-ع-ام-ل إل-م-ن-ت-ه-ج-ة م-ن
طرف دور إلنشضر إلجزإئرية ،وإلتي غالبا
ما تفتقر إلى إلسضرعة في إلتجاوب مع
إلكاتب إلجزإئري بل تفتقر إلى إلمرونة
إلمطلوبة ،وبخاصضة إذإ إرتبطت بتشضجيع
إل -ك -اتب إل -م -ح -ل -ي إل-ذي ي-روج ل-ل-ث-ق-اف-ة
إل-ج-زإئ-ري-ة وت-اري-خ-ه-ا وث-قافتها ،وتحفز

إل-ك-اتب إل-ج-زإئ-ري ل-ي-ث-بت حضض-وره ع-لى
إلسض -اح -ة إل -ث -ق -اف -ي-ة وإل-ف-ك-ري-ة إل-ع-رب-ي-ة
وإلعالمية.
أإكد أإسضتاذ إللسضانيات بالمركز إلجامعي
إل -ح -اج م -وسض -ى أإق أإخ -ام -وك ب -ع -اصض -م-ة
لجنبية تعتبر
لهقار ،أإن دور إلنشضر إ أ
إأ
إلكاتب إلجزإئري ثروة ،بل هناك دور
نشضر أإجنبية أإصضبحت تفتخر بأانها تحظى
ب -ث -ق -ة إل -ك -ت -اب إل -ج -زإئ -ري -ي -ن ف -أاع-ظ-م
إلمؤولفات إلتي تنشضرها وإلتي تشضارك بها
في إلمعارضض إلعربية وإلدولية جزء كبير
منها يعود لكتاب جزإئريين ،وهذإ ما ل
ينبغي ،وبخاصضة أإن عالم إلنشضر أإصضبح
لخيرة
يعرف إنتعاشضا كبيرإ في إلفترة إ أ

بالجزإئر.
يحدث هذإ يضضيف إلمتحدث في وقت
توجد فيه بعضض دور إلنشضر إلجزإئرية
ت -ق -دم تسض -ه -ي Ó-ت ل -ك -ن ل ي-ع-رف ع-ن-ه-ا
إلكتاب إلجزإئريون أإي شضيء ،وهنا تطفو
مسضأالة تسضويق دور إلنشضر لنفسضها ولما
ت -ق-دم-ه م-ن خ-دم-ات ف-ي ه-ذإ إل-م-ج-ال،
ف -ه -ن -اك دور نشض -ر م -ح-ل-ي-ة ك-ث-ي-رة ت-ق-دم
تسضهيÓت كبيرة لكن تشضهد إقبال قليÓ
من إلكتاب إلجزإئريين.
دع -ا إل-دك-ت-ور أإح-م-د ب-ن-ان-ي ،دور إل-نشض-ر
إلجزإئرية بضضرورة تغير طريقة تعاملها
وأإسض- -ل- -وب- -ه- -ا م -ع إل -ك -ت -اب وإل -م -ؤول -ف -ي -ن
إلجزإئريين من أإجل إسضتقطابهم ،وهذإ
ب -ت -ب -ن -ي آإل -ي-ات وط-رق ك-ال-ت-ي ت-ع-ت-م-ده-ا
لجنبية ،خاصضة وأإن إلكتابة
نظيرإتها إ أ
ه- -ي مسض- -اه- -م- -ة ف- -ي ح- -رك- -ة إل- -ت- -اري -خ
لنسضاني ،فالمحافظة على إسضتمرإرية
إإ
عطاء إلكاتب إلجزإئري محافظة على
إسض-ت-م-رإري-ت-ه ف-ي إل-مسض-اه-م-ة ف-ي ح-ركة
لنسض -ان -ي ،وضض -م -ان ل -حضض -ور
إل- -ت- -اري -خ إ إ
إلثقافة وإلفكر وإلتاريخ إلجزإئري على
إلصض-ع-ي-د إل-ع-رب-ي وإلعالمي ،فالحترإفية
لخ -رإج وإل -تصض -م -ي -م،
لب -دإع -ي -ة ف -ي إ إ
وإ إ
وإل -ت -دق -ي -ق إل -ل -غ -وي إل -م-ح-ك-م ،وأإح-ك-ام
صضناعة إلكتاب محفزإت لجذب إلكاتب
إلجزإئري.

الكاتب والشّشاعر
مؤلؤد فرتؤني
لـ «الششعب»:

غÓء كلفة النّششر
عائق كبير يؤورق
الكتاب داخل الوطن
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ب -ال -ق-ول أإن دور إل-نشض-ر ت-ع-ول ك-ث-ي-رإ ع-ل-ى
حجم ومكانة وقوة إسضم إلكاتب ول تهمه
إلموضضوعات.
هذإ إلوإقع في إلحقل إلثقافي بالجزإئر
وإل -خ -اصض ب -ه -ج-رة إل-م-ؤول-ف-ي-ن إل-ى إل-دول
إألج-ن-ب-ي-ة ل-نشض-ر ك-ت-ب-ه-م وروإي-ات-ه-م ،ج-عل
ضضيف جريدة «إلشضعب» إألسضتاذ إلجامعي
ف -ي إألدب إل -ع -رب -ي ط-ارق ث-ابت ي-ت-أاسّض-ف
ل -ع -دم ت -وإج -د دور نشض-ر ك-ث-ي-رة م-ح-ت-رف-ة
ب -ب Ó-دن -ا رغ -م إإلم -ك -ان -ي -ات إل -م -ت -ح -اث-ة
وإلمتوفرة لتطوير وترقية هذإ إلمجال،
حيث يشضير إلى أإّننا «ل نملك دور نشضر
م-ح-ت-رف-ة ب-ال-م-ف-ه-وم إلصض-ح-يح وإلدقيق»،
ماعدإ بعضض إلدور إلقليلة وإلعريقة ،أإما
إلباقي فهي عبارة عن «أإكشضاك تجارية
تطبع ،وتنشضر أإي شضيء وأإي كÓم» ،ول
ي -ه -م -ه-ا سض-وى ب-عضض إل-دن-ان-ي-ر م-ن أإشض-ب-اه
بعضض إلمبدعين إلذين أإسضاؤووإ للكتابة.
أإّكد إلكاتب وإلشضاعر مولود فرتوني لـ
«إلشضعب» ،أإن غÓء تكاليف إلنشضر بدور
إلنشضر إلجزإئرية يجبر إلمؤولف للجوء
لجنبية ،معتبرإ بأان هذه
لدور إلنشضر إ أ
إل--ظ--اه--رة ل--يسضت ج--دي--دة ب--ل إل-ل-ج-وء
ل--ل--نشض--ر ف--ي إل--خ--ارج أإصض--ب--ح م-ت-ن-فسض-ا
للمبدعين.
أإك----د رئ----يسض ف----رع إت----ح----اد إل---ك---ت---اب
إلجزإئريين عاصضمة إلهقار ،أإن لجوء
لجنبية سضيتوإصضل في
إلمؤولفين لدإر إ أ
ظ--ل سض--ي--اسض--ة دور إل--نشض-ر إل-ج-زإئ-ري-ة،
نظرإ لÓمتيازإت إلمقدمة ،فهي تطبع
مجانا وفق إتفاق على تسضويق إلمؤولف
وتوزيعه عبر أإسضوإقها ومعارضض إلكتاب
إلتي تنشضط فيها.
ف--ي ح--ي--ن ل ت--زإل ت--ن--ت--ه--ج ب-عضض دور
إلنشضر دإخل إلوطن ،في حالة إلتفاق
معها إلطبع وإلنشضر بمبلغ مالي كبير،
وتحميل إلكاتب مسضؤوولية إلتوزيع ،على
لجنبية إلتي تقدم
عكسض دور إلنشضر إ أ
لمر
حلول ترضضي إلمبدع وإلمؤولف ،إ أ
إلذي يدفع إلمؤولف وإلمبدع إلجزإئري
لج--ن--ب--ي--ة
إل---ى ت---ح---ب---ي--ذ دور إل--نشض--ر إ أ
وإل---ع---رب---ي--ة .ط--الب م--ول--ود ف--رت--ون--ي
بضض---رورة سَضّ---ن ق---ان---ون خ---اصض ي--ن--ظ--م
إلعÓقة بين إلناشضر وإلمؤولف ،يتم من
لول--وي--ة ل--ل--م-ب-دع-ي-ن
خÓ--ل--ه إع--ط--اء إ أ
إلوطنيين ،خاصضة في وقت نشضهد في
بروز بوإدر شضجاعة من بعضض إلوليات
Óبدإع وإلكتاب بوجود حركة
دإعمة ل إ
جمعوية ناشضطة في إلمجال.
تمنراسشت :محمد الصشالح بن حؤد

لعÓمي والششاعر والناششط الجمعؤي صشالح كحؤل أان ما وصشفه بـ «واقع النششر الضشبابي والفؤضشؤي» يقف وراء هجرة
يرى ا إ
الكّتاب ششرقا وغربا .ويششير كحؤل إالى عدد من النقائصس التي تششؤب القطاع ،الذي يبقى ينششط بششكل مؤسشمي ،على غرار
افتقار دور النششر لمكتبات خاصشة بها ،وافتقار المكتبات إالى سشياسشة إاششهار وتؤزيع ،وتغييب القارئ من خارطة الحلؤل
الممكنة .بالمقابل ،فإان للنششر الخارجي عيؤبه ،ول يخلؤ ،مثله مثل النششر المحلي ،من محاولت الحتيال التي يقؤل كحؤل
إان أاغلب الكّتاب وقعؤا فيها خصشؤصشا في بداياتهم.
حاوره :أاسشامة إافراح
إلجزإئريين ينشضرون مؤولفاتهم على نفقتهم
إلخاصضة ،لكن خج Óوشضعورإ بالنقصض ،يخفون
إألمر عن إلجميع ول يصضرحون به.
لسش-ب-اب ال-ذات-ي-ة
الشش -عب :م-ا ه-ي أاه-م ا أ
ه-ل ي-م-ك-نك السش-تشش-ه-اد ب-ت-ج-رب-ة نشش-ر
وال- -م- -ؤضش- -ؤع -ي -ة ال -ت -ي ت -دف -ع ال -ك -اتب
ك -ه -ذه ،ن -اج -ح-ة أاو ف-اشش-ل-ة ،ح-دثت لك
الجزائري إالى النششر في الخارج؟
ششخصشيا أاو لكاتب في محيطك القريب؟
@@ صش-ال-ح ك-حؤل :إّن إل -نشض -ر إل-ورق-ي ف-ي
@@ إّن حديثنا عن دور إلنشضر إلعربية ل يعني
إلجزإئر لم يكن يوما منتظما ومحترفا ،فتكاد
فشضل إلتجربة إلجزإئرية إجمال ،بل إلوإقع
تلtفه إلضضبابية وإلفوضضى من كل جهة ،ورغم
يشضهد لبعضض دور إلنشضر تميزها وتفوقها في
ت -ك -اث -ر دور إل -نشض -ر إل -ج -زإئ -ري -ة خ -اصض-ة ف-ي
هذإ إلمجال ،لكن وجب إلتركيز على إلجانب
إألعوإم إألخيرة ،لكن هذإ لم يغير شضيئا ولم
إلسضلبي إتقاء تكرإر إلخيبة ،خاصضة بالنسضبة
تنعكسض نتائج كuمه على وإقعه باإليجاب ،بل
للكتاب إلشضباب ممن يقعون عادة ضضحايا هذه
كانت بعضض دور إلنشضر سضببا في هجرة إلُكّتاب
إلدور ومخططاتها ،وتسضتغل في هذإ رغبتهم
شضرقا وغربا.
وح -ل -م -ه -م ف -ي دخ -ول ع-ال-م إل-نشض-ر وإلشض-ه-رة
ولحصضر إألسضباب وجب علينا توضضيح مسضار
إل ِ-ك -ت -اب ،إن -ط Ó-ق -ا م -ن إل -ك-اتب وصض-ول إل-ى تÓعبا وضضحايا كل عام ،لكن إألمر ل ينجح مبكرإ ،ولو إسضتثنينا إلقلة فأاغلب إلكتّاب وقع
إلقارئ ،وتكون هنا دإر إلنشضر أإهم محطة في كل عام ،فاإلحصضائيات تؤوكد أإن سضوق إلنّشضر في هذإ إلفخ في بدإية مشضوإره ،وقد يتكرر
ه -ذإ إل -مسض -ار ،وت -ل -ي -ه -ا إل -م -ك -ت -ب -ات إل -ع-ام-ة إل -ورق -ي ف-ي إل-ج-زإئ-ر ب-ات ق-اب ق-وسض-ي-ن م-ن معه إألمر عدة مرإت ،وكل عام تقريبا يزيد
وإل -خ -اصض -ة ،ل -ه-ذإ ن-ج-د غ-ال-ب-ا أإّن دور إل-نشض-ر إفÓسضه ،ما لم يتدإرك إألمر بخطط أإكثر عدد إلضضحايا ،ويهجر بعضضهم عالم إلكتابة
تفتقر لمكتبات خاصضة بها لبيع وتسضويق كتبها ،نجاعة وتنظيم وإُحترإفية ،عّلها تعيد له بعضض كليا بسضببهم ،وعن نفسضي فقد كنت ضضحية دإر
نشضر جزإئرية ،أإخلّت بكل ما تم إلتفاق عليه
وإن وجدت فلن تكون لها كحال إلدإر سضياسضة ما أإضضاعته سضنين إلفوضضى وإلرتجال.
م-ا ه-ي الضش-م-ان-ات ال-ت-ي يسش-ت-ف-ي-د منها قبل نشضر ديوإن شضعري ،وأإذإقتني مّر خسضارة
إشض -ه -ار وت -وزي -ع وإضض -ح -ة ،ف-تصض-ي-ر م-ع م-رور
إلوقت ب Óإضضافة ومجرد مكان لبيع إلكتب الكاتب الجزائري حينما ينششر لدى دار إألم- -وإل وت- -ك -ديسض إل -دي -وإن وع -دم ت -وزي -ع -ه
Óسضف.
أاج-ن-ب-ي-ة؟ ب-ع-ب-ارة أاخ-رى ه-ل ي-ك-ؤن م-ن ل أ
فقط.
ول -يسض ه -ذإ وح -ده دإف -ع إل -ك-اتب إل-ج-زإئ-ري السش -ه -ل ع -ل -ي -ه ضش -م -ان ح -ق -ؤق-ه ك-ام-ل-ة هل ما يزال ممكنا في عصشر العؤلمة أان
نتحّدث عن سشؤق نششر داخلية وأاخرى
ل -ل -نشض -ر خ -ارج -ا ،ب-ل ه-ن-اك م-ن ي-ت-ب-ع أإضض-وإء والتأاكد من ذلك؟
إلشضهرة وإإلعÓم ولو لفترة قصضيرة ،وهذإ ما @@ ن -ظ -ري -ا ،ف-ال-ح-ق-وق إل-م-ت-رت-ب-ة ع-ن نشض-ر خارجية؟
ي -وف -ره ل -ل -ك -اتب أإح -ي -ان -ا نشض -ر ك -ت -اب -ه خ-ارج إلكاتب مؤوًلفه في أإي دإر كانت ،تكاد تكون @@رغم ما وصضلنا إليه من تطور تكنولوجي،
إلجزإئر ،كما يتيح له إلمشضاركة من خÓل دإر مماثلة سضوإء أإكان في إلجزإئر أإو إلخارج ،وتÓشضي إلحدود بين إلجميع ،وكيف صضرنا
م -ال-ي-ة أإو م-ع-ن-وي-ة ،ل-ك-ن ي-ق-ع إل-ك-اتب ف-ي ف-خ نحيا في قرية صضغيرة ،غير أإن حقيقة ما نرإه
إلنشضر في معارضض دولية وإقليمية.
إال- -ى أاي م- -دى ي- -ؤؤّث -ر ذلك ع -ل -ى سش -ؤق إلحتيال ،حين يسضتغل إلناشضر جهل إلكاتب ل تعبر عن أإي تقدم ملموسض ،وبقي إلنشضر
بحقوقه ،فيغريه عادةًّ بضضمان إلتوزيع وحفل إل -ورق -ي خ -اضض -ع -ا ل-م-ع-ي-ار إل-م-ك-ان وإل-زم-ان،
النششر في الجزائر؟
@@ مسضأالة تأاثير إألمر على سضوق إلنشضر في إشض -ه-ار ومشض-ارك-ة ك-ت-اب-ه ف-ي م-ع-ارضض دول-ي-ة ،وتأاثيرهما على إلقارئ ،فاألخير هنا وحده
إلجزإئر وإقع ل نقاشض فيه ،وخاصضة أإن إلنشضر وغيرها من إلوعود إلتي يرإها إلكاتب سضقف م -ن ب -وسض -ع -ه رب -ط إل -ج-م-ي-ع ب-ب-عضض ،وت-ت-ب-ع-ه
ي ،يعتمد إلقائمون عليه أإحÓمه ،لكن تترإجع غالبا دور إلنشضر عن مرغمة دور إلنشضر وإلمكتبات تلبية لطلباته،
في إلجزإئر موسضم ّ
على ما يوّفره إلمعرضض إلدولي للِكتاب من ت-وف-ي-ر ه-ذإ ،وت-ك-ت-ف-ي ب-ب-عضض م-ا إtت-ف-ق عليه ،لكن تصضtر دور إلنشضر عندنا على تجاهله عمدإ
إقبال ،لتسضويق ما نشضروه ولو باسضتدرإج إلقارئ وتكون مسضتحقاته إلمالية أإهم خسضارة يتعرضض أإو لقلة معرفة ،لتبقى إلقضضية تتقاذفها إلدإر
ب -ط-رق ب-دإئ-ي-ة ل ت-خ-ل-و م-ن إل-غشض وإل-خ-دإع ،ل -ه -ا أإي ك -اتب ،ل -ل -ع -ل -م ف -إان م -ع -ظ-م إل-ك-ت-اب وإلكاتب من غير إشضرإك إلقارئ في إيجاد
ّ
إلحل.
ونجد هنا أإن ناشضري إلِكتاب إألدبي أإكثرهم

لها صشداها في العالم العربي

دور نششر عربية تحتضشن إاصشدارات
روائّيين وكّتاب جزائرّيين

لدبية
لصشدار مؤؤلفاتهم ا أ
لجنبية إ
بات العديد من الكتاب الجزائريين يششّدون الرحال نحؤ مختلف دور النششر العربية أاو ا أ
سشؤاء كانت روايات أاو دواوين ششعرية ،وذلك من منظؤر الكثيرين أان هذه الدور تقدم التسشهيÓت الÓزمة لصشاحب الكتاب،
لجنبية أاول.
لدبي على البروز ليسس فقط في الجزائر ،وإانما على السشاحة العربية وا أ
وتسشاعد عمله ا أ
مكلفة ،كما أإنه يصضدر في طبعة أإنيقة من أإصضدرت له أإيضضا «حارة إلنسضاء» ،إلى جانب
عنابة :هدى بؤعطيح
ن -اح -ي-ة ن-وع-ي-ة إل-ورق وإإلخ-رإج وإإلب-دإع ف-ي «ول- -ي- -م- -ة إألك -اذيب» وإل -ت -ي صض -درت ع -ن دإر
ل تقتصضر هذه إلظاهرة على كتاب مبتدئين ،إلنشضر وإلتوزيع ،وهو ما يؤوهله لترويج عمله «لفيارد» تزإمنا مع صضدور إلطبعة إلجزإئرية
يبحثون عن دور نشضر جزإئرية لنشضر أإعمالهم خارج وطنه ،على إعتبار أإن هذه إلدور لها عن دإر إلبرزخ ،كما أإصضدرت دإر إلعين للنشضر
ف-تصض-ادف-ه-م ع-رإق-ي-ل ج-م-ة ،ل-ي-ح-ولوإ إلوجهة إلقدرة على إلدعاية إلصضدإرإتها ،لتكون بين روإيته «عكر إلخطيئة».
نحو أإي دإر نشضر عربية لتكون بالنسضبة لهم ي -دي أإك -ب -ر شض -ري -ح -ة م -ن إل-ق-رإء ف-ي إل-وط-ن إلشض -اع -رة رب -ي -ع-ة ج-ل-ط-ي ب-دوره-ا ك-انت ل-ه-ا
إصضدإرإت عن دور نشضر عربية ،على غرإر
بمثابة إلسضبيل لولوج إلسضاحة إألدبية من أإوسضع إلعربي وإلعالمي.
أإبوبها ،بل هناك أإسضماء مرموقة لمفكرين ،وعلى سضبيل إلمثال ل إلحصضر يعتبر إلروإئي روإي- -ت -ه -ا إألخ -ي -رة «ق -وإري -ر شض -ارع ج -م -ي -ل -ة
روإئ -ي -ي -ن وب-اح-ث-ي-ن ج-زإئ-ري-ي-ن ي-ط-ل-ون ع-ل-ى إل- -ك- -ب -ي -ر وإسض -ي -ن -ي إ أ
لع -رج أإح -د إل -ك -ت -اب بوحيرد» ،إلصضادرة في إلجزإئر عن إلختÓف
قرإئهم بأاعمال صضادرة عن دور نشضر عربية إلجزإئريين إلذين صضدرت لهم أإعمال خارج وفي بيروت عن «دإر ضضفاف» ،إضضافة إلى
إلجزإئر ،على غرإر روإيته «نوإر إللوز» إلتي روإية «إلذروة» عن «دإر إآلدإب» في بيروت،
على غرإر لبنان ،سضوريا ومصضر.
دور نشضر لها صضدإها في إلوطن إلعربي ،تلقى صضدرت في طبعة جديدة عن «سضلسضلة آإفاق حيث كان أإول ظهور لها في معرضض دمشضق
فيها حركة إلنشضر وإلتوزيع روإجا أإكثر من عربية إلتابعة للهيئة إلعامة لقصضور إلثقافة» إل -دول -ي ل -ل-ك-ت-اب ،ل-تصض-در ب-ع-ده-ا ف-ي ط-ب-ع-ة
غيرها ،ول تكاد تخلو إصضدإرإتها من أإسضماء سض -ن -ة  ،2017و»سض- -ي- -دة إل- -م- -ق -ام» ع -ن «دإر جزإئرية عن «دإر إلحكمة» ،كما صضدر عن
ج-زإئ-ري-ة ،ي-ل-ج-أا إل-ي-ه-ا ك-ت-ابنا ومثقفونا ،على إ أ
لدإب» ببيروت ،وإلتي صضدر عنها أإيضضا ذإت إلدإر مجموعتها إلشضعرية «إلنبية تتجلى
غ- -رإر دإر «م -ج -د إل -ل -ب -ن -ان -ي -ة»« ،دإر إل -ع -ي -ن كتاب «إ أ
لمير» عام  ،2005وإختارها لنشضر في وضضح إلليل» سضنة  ،2013وتصضدر روإيتها
إلمصضرية للنشضر»« ،منشضورإت إلجمل» بلبنان ،عمله إلروإئي «نسضاء كازإنوفا» ،في إلوقت «ن -ادي إلصض -ن-وب-ر» ع-ن إل-دإر إل-ع-رب-ي-ة ل-ل-ع-ل-وم
«دإر إألف -اق إل -ع -رب -ي -ة إل-مصض-ري-ة»« ،ضض-ف-اف» إلذي أإصضدر طبعة جزإئرية عن إلمؤوسضسضة ناشضرون.
إل-ل-ب-ن-ان-ي-ة..إل-ى ج-انب إل-ع-دي-د من دور إلنشضر إل -وط -ن-ي-ة ل-ل-ف-ن-ون إل-م-ط-ب-ع-ي-ة ،ن-اه-يك ع-ن وإلى جانب هؤولء نجد إلشضاعر بوزيد حرز
إل-ت-ي إح-تضض-نت أإع-م-ال إل-ك-ث-ي-ري-ن من إلكتاب «أإسض-م-اك إل-ب-ر إل-م-ت-وّح-شض» ع-ن «م-نشضورإت إلله إلذي إختار «دإر إلعين إلمصضرية» إلصضدإر
إل -ج -زإئ -ري -ي -ن سض -وإء م -ن إل -ج -ي -ل إل-ق-دي-م أإو إل -ج -م -ل» ،إل -ى ج -انب «م -م -ل-ك-ة إل-ف-رإشض-ة» م -ج -م -وع-ت-ه إلشض-ع-ري-ة ب-ع-ن-وإن «مصض-اب-ا ل-ب-ون
إلصض -ادرة ب-ال-ع-اصض-م-ة إ إ
لم-ارإت-ي-ة أإب-و ظ-ب-ي ،إلصض -لصض -ال» ،إل -ى ج -انب إل -روإئ-ي إسض-م-اع-ي-ل
إلجديد.
ودإر «إ آ
لدإب» ب- -ب- -ي -روت وط -ب -ع -ة دإر نشض -ر ي-ب-ري-ر وإل-ذي نشض-ر ب-ه-ا م-ج-م-وع-ت-ه إلشض-ع-رية
«إلفضضاء إلحر» بالجزإئر.
«أإسضلي غربتي بدفء إلرخام» ،وإلروإئي عبد
إلى جانب إلروإئي أإمين إلزإوي إلذي صضدرت إلوهاب بن منصضور إلذي أإصضدر روإيته «إلحي
روإي -ت -ه «إل -رعشض-ة» ع-ن «دإر إل-ك-ن-وز إألدب-ي-ة» إلسضفلي» عن دإر «مجد» إللبنانية..وغيرهم
ب- -ل- -ب- -ن -ان ،و»ث -ق -اف -ة إل -دم :ف -ت -اوى ،إل -م -رأإة ،ك-ث-ي-رون م-ن إألدب-اء وإل-م-ث-ق-ف-ي-ن إل-ج-زإئريين
إل -ع-دي-د م-ن إألدب-اء ي-رج-ع-ون نشض-ر أإع-م-ال-ه-م إلطابوهات وإألنظمة» إلصضادرة في  2003عن إلذين وجدوإ ضضالتهم في دور نشضر عربية
خ -ارج إل-ج-زإئ-ر إل-ى أإن ط-ب-اع-ة إل-ك-ت-اب غ-ي-ر منشضورإت « »Le serpent à plumesوإلتي وأإجنبية.

طبعة أانيقة ،وإابداع
في الّنششر والّتوزيع
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الكاتب روان علي ششريف لـ «الششعب»:

أاصشبُت بخية أامل فنصشحوني بدور
نششر عربية تطبع أاعمال الكتّاب الفقراء

صشدق والشّشفافية والحترافية
على النّاششرين الجزائرّيين التحلي بال ّ
لدبية ومسشاهماته الفاعلة في
أاّكد الكاتب روان علي ششريف في حوار لـ «الششعب» ،أانه بعد مسشيرة حافلة بالعطاء ومكانته ا أ
لدبية المحلية وتصشويب مسشيرتها ،لم تششفع له أامام دور النششر والتوزيع الجزائرية ،التي يتغلب فيها المعيار
ازدهار الحركة ا أ
لدباء الجزائريين ،ولسشيما الششباب منهم يحتاجون للتفاتة جادة حتى يتمّكنوا من
المادي ،منّوها في الوقت نفسشه إالى أان ا أ
لدبية في الداخل والخارج.
تثبيت أاقدامهم بقوة في السشاحة ا أ
حاورته من وهران :براهمية مسشعودة
الششعب :ما هي الّتحديات التي واجهتك
لدب- -ي وك- -ي- -ف
ف- -ي ب- -داي- -ة ط- -ري- -قك ا أ
تجاوزتها ؟
@@ روان ع -ل -ي شش-ري-ف :الصش-ع-وبات التي
واج -ه -ت -ن -ي ف -ي مسش -اري األدب -ي ه -ي مشش -ق-ة
البحث عن الناششرين ،وهو حال أاغلب الكتاب
ال- -ج- -زائ -ري -ي -ن ف -ي ظ -ل ال -ع -لق -ة الشش -ائ -ك -ة
والمرتبكة بين الناششر والمؤولف ،والمبنية على
الششك والريبة وعدم الثقة من جهة المؤولف
تجاه الناششر ،إال ما ندر ،رغم مرور أاكثر من
 ١٦٠ع -ام ع -ل -ى دخ -ول صش -ن -اع -ة ال -نششـر ف-ي
ال -ج -زائ -ر ،م -ن -ذ أان أانشش -أا ال-م-عّ-م-ر ال-ف-رنسش-ي
أال-كسش-ن-در م-وغ-ان أاول م-ط-ب-ع-ة داخ-ل ال-ت-راب
الجزائري في وسشط مدينة البليدة ،وذلك عام
١٨5٧م ،وتسشبقنا أاوروبا بما يقرب من خمسشة
ق -رون م -ن-ذ اخ-ت-راع ال-ط-ب-اع-ة ال-ح-دي-ث-ة ع-ام
١٤٤٠م على يد يوحنا جودنبرج ،فيما كانت
ب -داي -ات صش -ن -اع-ة ال-نشش-ر ف-ي وط-ن-ن-ا ال-ع-رب-ي
بمصشر على يد نابليون يوم غزا مصشر في
.١٧٩٨
وهل هذا هو السشبب وراء قرارك الّنششر
بالخارج مقابل عديد التّنازلت؟
@@ قد عملت الثsورة المعلوماتية على إالغاء
الحدود الجغرافية وتحويل العالم قرية كونية
صش -غ -ي -رة ،م ّ-م-ا سش-اه-م ف-ي ت-ك-ريسض ال-ت-ق-ارب
والتفاعل الثقافي بين الششعوب والحضشارات،
وام- -ت- -د ل- -يشش -م -ل م -ع -ظ -م م -ج -الت ال -ح -ي -اة
وج-وان-ب-ه-ا ،ب-م-ا ف-ي-ه-ا ظ-اه-رة اإلب-داع األدبي
التي مرت بعدة مراحل تطورية ،كان الدافع
من ورائها هو مواكبة تطور المجتمع والحياة
الجتماعية للسشكان .وهذا يتضشّمن بششكل أاو
بآاخر الكاتب الجزائري والمبدع بصشفة عامة
الذي بدأا يكتششف عوالم جديدة مع التطور
الهائل في وسشائل التصشالت ،ومن بينها دور
ال -نشش -ر األج -ن -ب -ي -ة وأاسش -ال-يب ع-م-ل-ه-ا ال-م-رن-ة
والمحفزة للتعامل معها مقارنة بدور النششر
ال -وط -ن-ي-ة ال-ت-ي ل زالت ت-ع-م-ل ب-ط-رق ب-دائ-ي-ة
وبعقلية متحجرة ،زيادة على ذلك هناك من
ال-ن-اشش-ري-ن م-ن ي-تصش-رف-ون ب-ال-مفهوم التجاري
فقط ،فمنهم من يقوم بطبع العمل ويششترط
على المؤولف أان يدفع له مبلغ الطبع مسشبقا،
في حين عملية التوزيع ل تهمه ،وإان أاراد
ال-م-ؤول-ف ت-وزي-ع ال-ع-م-ل ف-ع-ل-ي-ه أايضش-ا أان ي-دفع
المبلغ مسشبقا ،في حين أانّ مسشتحقات الكاتب
م-ن ال-م-ب-ي-ع-ات ،ت-ت-وق-ف ع-ل-ى شش-طارة وحنكة
الناششر الموزع ،حتى وإان كانت المبيعات ل
تهمه ول تفيده بقدر ما يهمه الحصشول على
ح- -ق- -ه مسش- -ب- -ق- -ا ،ه- -ذا إان ك- -ان ال- -م- -وزع م -ن
الخواصض ،أاما إاذا كانت الدار تابعة للقطاع
العام ،فإان المعارف والمحسشوبية والواسشطة
هي سشيدة الموقف.
ه-ل ه-ذه ال-ع-راق-ي-ل تصش-ادف ال-م-ؤوّل-ف
بدور الّنششر الخاصّشة فقط؟
@@ أانا أاتحّدث ،عن وعي ،بعيدا كل البعد عن
األن -ان-ي-ة وال-ذات-ي-ة ال-م-ن-غ-ل-ق-ة ،وسش-ب-ق ل-ي وأان
ح- -اولت ال- -ت- -ع- -ام -ل م -ع أاشش -ه -ر ال -م -ؤوسشسش -ات
العمومية ،ول زلت أاحتفظ بعديد المراسشلت
بيني وبينها ،كان آاخرها رسشالة ،أاكدوا فيها أان
العمل بلغهم وسشيمر على لجنة القراء في مدة
ججوا بعد
ل تتعدى ثلثة أاششهر ،إال أانهم تح ّ
ان- -قضش- -اء ال- -م -دة ب -ت -زام -ن ذلك م -ع م -ع -رضض
الجزائر الدولي للكتاب ،وقد انتظرت سشنة
ك -ام -ل -ة ول -ك -ن دون ج -دوى ،وه -ذا م -ا ي-ج-ع-ل
الكّتاب أامثالي يهجرون دور النششر الوطنية
التي أاغلبها ل تحترم التزاماتها ،ول تكلف
نفسشها حتى المششاركة في المعارضض الدولية
ل -تسش -وي -ق وت -روي -ج م -ن -ت -وج -ه -ا خ-لف-ا ل-ل-دور
األجنبية.
هذا السشبب في حدِ ذاته كافٍ للنفور منها،
ف -أاغ -لب ال-ك-ت-اب ال-ج-زائ-ري-ي-ن ي-فضش-ل-ون دور
النششر األجنبية حتى وإان يتنازل البعضض عن
حقوقهم ،مقابل خمسشين أاو سشبعين نسشخة من
أاع -م -ال -ه-م ،وه-ذا م-ا حصش-ل م-ع-ي وم-ع ب-عضض
ال-ك-ت-اب ال-ج-زائ-ري-ي-ن ،ال-ذي-ن ت-ع-املوا مع دار
«ال-م-ع-ت-ز» األردن-ي-ة ،ف-ب-ع-د ان-ت-ظ-ار دام سش-بعة

عششر ششهرا تمكنت من طبع مجموعتي األولى
التي ظلت حبيسشة األدراج.
رغم أاني كنت قد اسشتبششرت خيرا في إاطار
ت-ظ-اه-رة قسش-ن-ط-ي-ن-ة ع-اصش-مة الثقافة العربية
سشنة  ،٢٠٠٧حيث وبإالحاح من كاتب معروف
على السشاحة الوطنية وعضشوا في لجنة القراءة
وق-ت-ه-ا ب-ع-ثت م-خ-ط-وط-ي ل-ل-م-ك-ل-ف-ي-ن ب-إاجازة
العمل ووصشلتني أاصشداء طيبة بأاّن عملي كان
م- -ب- -رم- -ج -ا ل -ل -ط -ب -ع ،ل -ك -ن ج -م -ي -ع ال -وع -ود

ويشش -ت -رط ع -ل -ى ال -ن -اشش -ر أان ي -ك-ون م-ح-ت-رف-ا
وخبيرا ،وأال يكون وسشيطا أاو سشمسشارا يقف
حجرة عثرة بين المؤولف ودار النششر ،ونحن
نرى أان هذه الظاهرة تفاقمت كثيرا في اآلونة
األخيرة.
وف-ي ال-خ-ت-ام أادع-و ال-ن-اشش-ري-ن ب-ال-ج-زائر أان
ي-ت-ح-ل-وا ب-الصش-دق والشش-ف-اف-ي-ة واح-ترام مكانة
المؤولفين والمبدعين ،ومن المهم جدا مواكبة
األسشاليب والمناهج العلمّية الحديثة المعتمدة
في دور النششر األجنبية ،لكن لحسشن الحظ أان
هناك نظرة إايجابية لبعضض الدور وما يحدث
بها من إاصشلحات وتطورات تسشير في التجاه
الصشحيح ،وهذا ما لمسشته ششخصشيا من خلل
متابعتي لدار «خيال» للنششر والترجمة التي
يقف ورائها منتصشبا ششامخا الكاتب القدير
الشش -اب رف -ي -ق ط -ي -ب -ي ،وك -ذلك أان -ح-ن-ي ل-دار
«ال -وط-ن» ال-ت-ي يشش-رف ع-ل-ي-ه-ا الشش-اع-ر ك-م-ال
قرور ،والتي تسشعى جاهدة للبتكار والتميز
في ميدان صشناعة الكتاب ،بما يخدم المؤولف
وال -ن -اشش -ر وبصش -ف -ة ع -ام -ة اإلب -داع ال -م -ح -ل -ي
والقارئ ،الذي يششّكل حلقة مهمة وأاسشاسشية
في المعادلة.

الثق ـ ـ ـا‘

الدكتور أاحمد بقار لـ «الششعب»:

دور النّششر الجزائرية مطالبة
بمراعاة الخط البراغماتي
لسشتاذ بقسشم
يرى الدكتور أاحمد بقار ا أ
ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة وآاداب-ه-ا ب-ج-ام-عة قاصشد
م -رب -اح ورق -ل -ة ،أان ل -ج -وء ال -ك -ث -ي -ر م-ن
مبدعينا ومؤولفينا ومثقفينا من النخبة
لكاديميين إالى النششر خارج الوطن
وا أ
ع -ل -ى ال -رغ -م م -ن ال -ت-وف-ر ال-ه-ائ-ل ل-دور
ال -نشش -ر ف -ي-ه ي-ع-ود لع-ت-ب-ارات ك-ث-ي-رة،
ل أاهدافه ودوافعه من ذلك.
ولك x
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من أاهم األسشباب التي تدفع البعضض لنششر
إاصشداراتهم في دور نششر أاجنبية هو السشعي
على الدفع بالفكر واإلبداع الجزائري لغزو
السشاحة العربية والعالمية ،والعمل من أاجل
صشناعة أاسشماء خارج حدود الوطن.
كما يرى البعضض من هؤولء النخبة حسشبما ذكر
محدثنا أانّ «الحوافز والمششجعات على النششر
وجودة الطبع التي توفرها الدور في الخارج
هي أاكثر جذبا ،وقد لحظوا ذلك عيانا عند
م -ن سش -ب -ق -ه-م ف-ي ال-ط-ب-ع ه-ن-اك ،ح-يث ي-ج-د
بعضشهم أايضشا أان دور الطبع العربية والعالمية
تعمل على الترويج للكتاب ببيعه على نطاق
واسش - -ع ف - -ي م - -ع - -ارضض ال- -ك- -ت- -اب ال- -دول- -ي- -ة،
فيسشتسشلمون لذلك ولو على حسشاب األرباح
التي يتلقونها والتي تكون في األغلب األعم
متدنية ،أاو يتلقونها بتماطل».
«إان هناك من المبدعين من يلجأا إالى النششر
في دور أاجنبية وعربية نظرا لكون أاغلب دور
الطبع الجزائرية تفرضض على المبدع عددا
هائل من النسشخ ل يقل عن  5٠٠نسشخة هو في
غنى عنها ،وتطالبه هو بتولي عملية تسشويقها،
فيقع في ورطة عملية التاجر وهو ل يفقه
ذلك ،هل يتفرغ لعملية الكتابة واإلبداع أام
لمهمة أاخرى لم يخلق من أاجلها؛ هي عملية
التسشويق؟».
ويضشيف محدثنا هنا قائل« :أان حتى بعضض
األسش-ات-ذة ال-ج-ام-ع-ي-ي-ن يسش-ع-ون ل-ل-ط-ب-ع خ-ارج
حدود الوطن من أاجل الترقية العلمية؛ ألن
التنقيط للترقية المتعلق بالطبع في الخارج
أاقوى من الطبع في الداخل ،وهذا أامر آاخر

يعد دافعا للنششر في دور نششر أاخرى دون دور
النششر الجزائرية».

دور نششر وطنية ’ يهّمها
سشوى الّربح ال ّسشريع
ويبدو أان النقائصض في دور الطبع الجزائرية

أاّن-ه-ا «ت-ب-ال-غ ف-ي ت-ك-ل-ف-ة ال-ط-ب-ع باإلضشافة إالى
عدم تحمل عملية التسشويق والترويج ،فغدت
ت -ت -ع -ام -ل م -ع اإلب -داع وك-أان-ه بضش-اع-ة ت-خضش-ع
ل -ع -م -ل -ي -ة ال-رب-ح وال-خسش-ارة ف-حسشب ،وه-و م-ا
أاضش-ح-ى ي-ت-ط-لب م-راع-اة ل-ل-خ-ط ال-راب-ط ب-ين
المبدع والناششر ،وهو الخط البراغماتي رابح
 رابح ،ثم إاقامة جلسشات الترويج للمنتوجال -م -ط -ب -وع م -ن أاج -ل تسش -وي -ق أافضش -ل ل -ف-ك-ره
وإابداعه ،ثم اكتسشاب أارباح لدار الطبع».
وفي هذا الششأان أاششار الدكتور أاحمد بقار إالى
أان- -ه ح- -ت- -ى إاذا غ- -ف -لت دور ال -نشش -ر ع -ن ه -ذا
الواجب ،فاألمر موكول لوزارة الثقافة ودورها
المنتششرة في ربوع الوطن ،وكذا الجمعيات
األكاديمية والثقافية الفاعلة في البلد في
الترويج لهذه األعمال مثل (اتحاد الكتاب،
الجاحظية ،بيت الششعر الجزائري ،المخابر
الجامعية وغيرها من الهيئات) ،حيث يجب
على السشفارات الجزائرية في الخارج أان تقوم
ب -ه -ذا ال -واجب ف -ي ال-ت-روي-ج ل-ل-ف-ك-ر واإلب-داع
واألدب الوطني وهذه مهمة نبيلة نجدها في
أاغ -لب سش-ف-ارات ال-ب-ل-دان األخ-رى ،ف-م-ا ال-ذي
ينقصشنا لهكذا فعل...؟.

لديب الطاهر يحياوي لـ «الششعب»:
ا أ

«نحتاج سشوقا جزائرية للكتاب
لتوطيد عÓقة المؤولّف بالّناششر»

لديب الطاهر يحياوي صشاحب
اعتبر ا أ
لوط - -ان» ل - -ل - -ط - -ب- -اع- -ة وال- -نشش- -ر
«دار ا أ
وال-ت-وزي-ع ،أان ال-ب-حث ف-ي سش-ب-ل وكيفية
ت-وط-ي-د ال-عÓ-ق-ة ب-ي-ن ال-مؤولف والناششر
لشش -ارة إال -ى أاه -م -ي -ة
يسش- -ت- -دع- -ي م- -ن- -ا ا إ
ت-وط-ي-د ال-عÓ-ق-ة ب-ي-ن ال-ن-اشش-ر والجهات
المسشؤوولة التي هي مطالبة اليوم ببناء
سش-وق ج-زائ-ري-ة ل-ل-ك-ت-اب م-ن أاج-ل دع-م
الكتاب والمقروئية معا.
والل -ت -زام -ات ت -ب -خ -رت وأاصش -بت ب-خ-ي-ب-ة أام-ل
كبيرة ،إالى أان نصشحني زملئي في مناسشبات
ع -دي -دة ب -ال -ت -ق -رب م -ن دور نشش -ر ب-ال-مشش-رق
العربي ،تطبع أاعمال الكتاب (الفقراء) بعد
ت -م -ح -يصش-ه-ا وإاج-ازت-ه-ا ،م-ق-اب-ل ت-ن-ازل-ه-م ع-ن
حقوقهم ،كما تتعهد الدار أان تمنحهم ما بين
 5٠إالى  ٧٠نسشخة من مجموع  ٢٠٠٠المتفق
عليها في العقد ،وتقوم بتوزيع وبيع ما تبقى
في المعارضض الدولية التي تششارك فيها ،حيث
يضشمن المؤولف النتششار الواسشع لعمله خارج
وط -ن -ه وي -ت -حصش -ل ع -ل-ى شش-ه-رة واسش-ع-ة خ-ارج
ال-دي-ار ،ألن ال-م-ق-روئ-ي-ة ف-ي ال-مشش-رق ال-عربي
أاعلى مسشتوى ،وهذا ما لم يتوفر للكاتب داخل
الوطن ،حتى وإان أانفق كل ماله في الطبع.
كلمة لدور الّنششر والّتوزيع الجزائرية؟
@@ يبدو أاّن هناك خلل حقيقي بين الناششر
والمؤولف في الوطن العربي عامة ،والجزائر
خاصشة ،وهو ما يسشتدعي توطيد العلقة بين
لب-داع وال-مبدعين ونخوة
ال-ط-رف-ي-ن خ-دم-ة ل -إ
على الهوية العربية ثقافة وفنا وأادبا ،ول بد
للناششر أان يحترم المؤولف ول ينظر إال إالى
مصشلحته الخاصشة في إابرام عقود الطباعة،
وإاّن-م-ا ي-ت-عّ-ه-د أايضش-ا ب-ال-ت-وزي-ع وإاق-ام-ة ندوات
ت-روي-ج-ي-ة ل-ل-م-ن-ت-وج وج-لسش-ات ل-ل-بيع بالتوقيع،

ورقلة :إايمان كافي

الكاتب محمد ششريف
روان في سشطور
روان علي ششريف ،كاتب من مدينة
وه - -ران ،ول - -ج ع - -ال- -م اإلب- -داع األدب- -ي
بخطوات واثقة في بداية التسشعينات،
وم -ن -ذ ذلك ال -ت -اري -خ ت -ت-اب-عت ط-ب-ع-ات-ه
وت-ن-وعت ب-ال-ل-غ-ت-ي-ن العربية والفرنسشية،
وب -ي -ن ال -ف -ي -ن -ة واألخ -رى ،ي -ت-ط-رق ف-ي
مقالته الصشحافية إالى بعضض القضشايا
ال- -ه- -ام -ة ال -ت -ي ت -ط -رح ع -ل -ى السش -اح -ة
الثقافية ،وإاليه أايضشا يرجع الفضشل في
إاح -داث ع -دي -د ال -ب -رام -ج وال-نشش-اط-ات
الثقافية بكل المقاييسض المعتمدة من
لدب ،وقد تقف
إابداع وجهد وخدمة ل أ
شش -اه -دة ع -ل -ي -ه ال-ن-وادي األدب-ي-ة ال-ت-ي
سشاهم بتأاسشيسشها وأاعطاها وزنا ،كغاية
ووسشيلة ضشرورية للتنقيب على المواهب
الششابة والدفع بها إالى البروز والتميز،
إاضشافة إالى نيله العديد من الجوائز
الرفيعة واأللقاب الششرفية في مجالت
الششعر والرواية والقصشة.

أاوضشح المتحدث أان الناششر الجزائري يمتلك
قدرات ل تمتلكها دور نششر أاجنبية وعربية،
ففي كل بلدية جزائرية توجد مطابع ودور
نششر ،وهي جميعا قادرة على اسشتيعاب وتلبية
ال- -ط -لب ع -ل -ى ال -نشش -ر سش -واء م -ن ال -داخ -ل أاو
الخارج ،إال أان مششكلتها األسشاسشية تتحدد في
عدم وجود داعم فعلي لتجسشيد مششروع تعزيز
المقروئية ،حيث أان األرضشية الثقافية القادرة
على اسشتقطاب الكتاب هي العودة إالى مششروع
ث-ق-اف-ي وط-ن-ي ي-ع-د اله-ت-م-ام ب-ت-وزيع الكتاب
أاحد أادواته األسشاسشية .وأاششار إالى أان الكثير
م- -ن دور ال- -نشش- -ر ك- -انت تضش- -ع آام- -ال -ه -ا ع -ل -ى
اسش -ت -م -راري-ة صش-ن-دوق اإلب-داع لسش-ن-وات ح-ت-ى
تتمكن من النطلق في مسشارها بكل ثقة،
وت -ك -ون ق -د وضش -عت أارضش -ي-ة م-دروسش-ة لسش-وق
الكتاب ومسشاعدة على دعم وتطوير الكتاب
الجزائري .من هنا أابرز الطاهر يحياوي أان
ال -ن -اشش-ر ال-ج-زائ-ري وف-ي ظ-ل غ-ي-اب ال-دع-م،
سشواء عن طريق الصشندوق أاو دراسشة سشوق
ال -ك -ت -اب وت -وف -ي -ر ت-وزي-ع م-ن-ظ-م م-ع ت-ح-ق-ي-ق
مششروع دعم المقروئية ل يسشتطيع أان يطبع
على حسشابه ألن سشوق الكتاب أايضشا مجمدة
ول أاحد فكر في حل المششكلة.

وذكر أايضشا أان عوامل مهنية عدة تقف حائل
لهداف التي أانششئت
دون تجسشيد دور النششر ل أ
من أاجلها ومن بينها غياب الدعم ،األمر الذي
جعل الكثير منها تنخرط في الكتاب التجاري
ال-مسش-ت-ورد وال-م-درسش-ي ،وق-ل-ي-ل ه-م م-ن ظ-لوا
صشامدين في خدمة الكتاب الثقافي واإلبداع.
وأاضشاف المتحدث أان دور النششر الجزائرية
قادرة على دخول المنافسشة الدولية ،وتحقيق
نتائج مهمة على مسشتوى عالم النششر في حل
فكر الناششر الجزائري بالتنسشيق مع الجهات
ال -مسش -ؤوول -ة ف -ي ط -ري -ق-ة ل-ف-ت-ح األب-واب ع-ل-ى
إاف-ري-ق-ي-ا ف-ي م-ج-ال ال-ط-ب-اع-ة مّ-م-ا سش-يسش-م-ح
بدعم حركية الكتاب ،وتعزيز اسشتمرارية دور
النششر وإاعطائها ديناميكية أاكبر.
وف -ي خ -ت -ام ح-دي-ث-ه ،ان-ت-ق-د األديب ال-ط-اه-ر
يحياوي لجوء بعضض الُكّتاب إالى النششر في دور
نشش -ر أاج -ن-ب-ي-ة ،م-ؤوك-دا ع-ل-ى أان-ه ورغ-م ال-ث-ق-ل
الكبير الذي على عاتق دور النششر الجزائرية
إال أان هناك الكثير منها تقّدم خدمة جاّدة،
ول تسشتدعي بالُكّتاب في كثير من األحيان
إالى السشتعانة بدور نششر عربية أاو أاجنبية ،في
حين أان المكتبة الجزائرية أاولى إلثرائها بمثل
هذه اإلبداعات دون غيرها.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ششبيبة السشاورة – ّضشر بجدية Ÿواجهة فيتا كلوب الكونغو‹

كر Ëبن حميشس لـ «ألششعب»:

سشأاعمل على ضشمان اإلسشتمرارية..وإاعادة u⁄
ششمل أاسشرة الرياضشات اŸيكانيكية

أّك - -د أل - -رئ - -يسس أ÷دي- -د
–Óادي- - -ة أ÷زأئ- - -ري- - -ة
ل ---إ
ل -ل -ري -اضش -ات أŸي -ك -ان -ي-ك-ي-ة،
ك- - -ر Ëح- - -م- - -يشس ‘ ،ح - -وأر
خصس به جريدة «ألششعب»،
أن- -ه سش- -ي -وّظ -ف خÈت -ه م -ن
لم- -ور دأخ- -ل
أج - -ل إأع- -ادة أ أ
ألهيئة إأ ¤ألطريق ألصشحيح
ب -ع -د ج -م -ل -ة أŸشش -اك-ل أل-ت-ي
ط -ال -ت -ه -ا م -ن -ذ وف -اة شش -ه -اب
بهلول ،وألبدأية سشتكون من
خÓ- -ل إأع -ادة  ⁄شش -م -ل ك -ل
أعضش- -اء أ÷م -ع -ي -ة أل -ع -ام -ة
ب- -ه- -دف ألشش- -روع ‘ أل -ع -م -ل
أŸيدأ Êإأسشتعدأدأ للموأعيد
ألقادمة.

حاورته :نبيلة بوقرين
ت -وأصش -ل تشش -ك -ي -ل -ة شش -ب-ي-ب-ة ألسش-اورة
–ضشÒأت- -ه -ا –سش -ب -ا Ÿوأج -ه -ة ف -ي -ت -ا ك -ل -وب
أل - -ك - -ون - -غ - -و‹ ‘ أ÷ول - -ة أل - -رأب - -ع- -ة ل- -دور
أÛم-وع-ات ل-رأب-ط-ة أب-ط-ال أف-ري-ق-ي-ا ،ح-يث
يسش -ع-ى أل-ف-ري-ق ل-ت-ح-ق-ي-ق أول أن-تصش-ار ل-ه ‘
هذأ ألدور رغم صشعوبة أŸأامورية.

عمار حميسسي
ي -درك م -درب ولع -ب-و شص-ب-ي-ب-ة السص-اورة أان-ه-م أام-ام
ح -ت -م-ي-ة ال-ف-وز ع-ل-ى ف-ي-ت-ا ك-ل-وب م-ن أاج-ل إان-ع-اشس
حظوظهم في التاهل الى الدور المقبل بعد أان
حصصد الفريق نقطتين فقط من تسصع نقاط ممكنة،
األمر الذي عّقد كثيرا من مأامورية الفريق.
ويسصتفيد الفريق من فرصصة السصتقبال على مرتين
خÓل الجولتين المقبلتين امام فيتا كلوب وسصيمبا،

وهو العامل الذي تراهن عليه ادارة الفريق لقلب
الموازين في هذه المجموعة ،خاصصة أان النتصصار
ف-ي ه-ذي-ن ال-ل-ق-اءي-ن سص-ي-ن-عشس ك-ث-ي-را م-ن ح-ظ-وظ
الفريق من أاجل التأاهل الى الدور المقبل لول مرة
في تاريخ الفريق.
وعلى غير العادة لم يمنح مدرب شصبيبة السصاورة
كريم زاوي لعبيه يوما للراحة بعد مباراتهم أامام
النصصرية ،وهذا بسصبب قرب مباراة الجولة الرابعة
من دوري المجموعات لرابطة أابطال إافريقيا هذا
الثÓثاء على ملعب  20أاوت ببشصار أامام الضصيف فيتا
كلوب الكونغولي.
وباحتسصاب لقاء النصصرية يكون شصبيبة السصاورة على
موعد مع أاربع مواجهات خÓل اسصبوعين واحدة
في رابطة أابطال إافريقيا ولقاءين في البطولة أامام
ك -ل م -ن شص -ب -اب قسص -ن -ط -ي -ن -ة ودف-اع ت-اج-ن-انت ،م-ا
سصيتسصبب في إارهاق الÓعبين ولتفادي كل ذلك

سصّ-ط-ر ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي ل-لشص-ب-ي-ب-ة ب-رن-ام-ج-ا ت-دريبيا
خ -ف -ي-ف-ا ب-غ-ي-ة ضص-م-ان اإلسص-ت-رج-اع ل-دى الÓ-ع-ب-ي-ن
خاصصة العناصصر األسصاسصية منها.
كما اجتمع المدرب زاوي بÓعبيه قبل بداية حصصة
السصتئناف أاين ذّكرهم باألخطاء المرتقبة في لقاء
النصصرية وضصرورة تفاديها أامام فيتا كلوب ،وهي
المواجهة التي قال عنها بأانها تختلف عن لقاء
الذهاب وعلى الجميع التركيز عليها والتحضصير لها
جيدا من أاجل حصصد النقاط الثÓث التي سصتعبد
ل -ه-م ال-ط-ري-ق ن-ح-و ال-م-ب-اراة ال-ث-ان-ي-ة ام-ام سص-ي-م-ب-ا
التنزاني.
هذا وكانت تشصكيلة شصبيبة السصاورة حاضصرة في
حصص-ة السص-ت-ئ-ن-اف ب-اك-م-ل-ه-ا ب-إاسص-ت-ث-ن-اء ال-م-خضصرم
جاليت ،الذي لم يتعافى بعد ويخضصع حاليا لراحة
منحها له طبيب الفريق حيث يتوقع عدم مشصاركته
أامام فيتا كلوب.

لول
لخ ‘ ÒأÎÙف أ أ
يحتل أŸركز أ أ

إا–اد بلعباسس ‘ وضشعية صشعبة

لول مرة
ترأجع فريق أ–اد بلعباسس و أ
لخ ‘ Òت- -رت- -يب
ه - -ذأ أŸوسش- -م إأ ¤ألصش- -ف أ أ
لو ¤أÎÙف -ة ل -ك -رة
ب- -ط- -ول- -ة أل- -رأب -ط -ة أ أ
أل -ق -دم ،م -ع ّ-ق -دأ م -ه -م-ت-ه ‘ سش-ب-اق أل-ب-ق-اء ‘
أل- -وقت أل -ذي ي -ت -وأج -د ف -ي -ه أل -ن -ادي ب -دون
رئيسس ول مدرب رئيسشي.
واصصل التحاد الغرق بعد الهزيمة التي تلقاها
مسصاء السصبت بميدان الرائد اتحاد الجزائر (،)0-1
وأاضصحى من أاكبر المهّددين بالسصقوط إالى الرابطة
الثانية ،حيث يدفع من اآلن ثمن المشصاكل الكثيرة
التي يعاني منها منذ الصصائفة المنصصرمة على كافة
المسصتويات.
ومع ذلك ،سصارع المدرب المؤوقت للفريق ،رضصوان
ح-ف-اف ،ال-ذي يشص-رف ع-ل-ى ال-ع-ارضص-ة ال-ف-ن-ي-ة منذ
أاسص- -ب- -وع واح -د ،إال -ى ط -م -أان -ة األنصص -ار م -ن خ Ó-ل
التأاكيد ،في تصصريحاته التي أادلى بها إالى الصصحافة
بعد لقاء أاول أامسس ،بأان «الوجه الطيب الذي ظهر
به الÓعبون أامام الرائد يؤوكد قدرتهم على تفادي
السصقوط».
ولكن هذا الÓعب السصابق في النادي ،والذي يعد
رابع مدرب يشصرف على أاصصحاب اللونين األحمر
واألخضص- -ر ه -ذا ال -م -وسص -م ب -ع -د ك -ل م -ن ب -وع -ك -از
وب -وزي -دي وزوب -ا ،ي -ع -ت -رف ف -ي ن -فسس ال -وقت ب -أان
ال -خ-ط-ر م-ح-دق ب-ف-ري-ق-ه ،داع-ي-ا ف-ي ن-فسس ال-وقت
«الجميع في أاسصرة التحاد لÓلتفاف حوله من أاجل
مسصاعدته على تحقيق هدفه».
«ويبقى الرهان صصعب التحقيق ،برأاي األخصصائيين،
سصيما في ظل توالي سصلسصلة النتائج السصلبية ألبناء

ششباب بلوزداد يسش Òبخطى ثابتة نحو ضشمان البقاء

ليجابية لبيت ششباب بلوزدأد ‘
عادت ألنتائج أ إ
لخÒة ،وعاد معها أمل ألبقاء ‘ ألرأبطة
لونة أ أ
أ آ
لو ¤لكرة ألقدم ،حيث تنفسس ألششارع
أÎÙفة أ أ
ألبلوزدأدي ألصشعدأء ،خصشوصشا بعد تعاقب وتوأ‹
ليجابية دأخل وخارج ألديار منذ بدأية
ألنتائج أ إ
م-رح-ل-ة أل-ع-ودة أل-ت-ي  ⁄ي-ت-ذوق ف-ي-ها أبناء لعقيبة
لن بعد مرور  6جولت لعب منها
ألهزÁة ◊د أ آ
رفقاء «جمال ألدين ششتال» خمسس موأجهات.

ﬁمد فوزي بقاصص
«ال -م -ك -رة ف -ي اآلون-ة األخ-ي-رة ،ح-يث ل-م ي-ن-ال-وا إال
ن -ق -ط -ة واح -دة ف-ق-ط م-ن أاصص-ل  12م-م-كنة خÓل
مبارياتهم األربع السصابقة ،والتي خسصروا خÓلها
مرتين بملعبهم أامام شصبيبة القبائل ( )0-2وشصباب
قسصنطينة (.)0-4
وموازاة مع أازمة النتائج المسصجلة في بيت التحاد،

يواجه النادي أايضصا أازمة إادارية حادة زادت تفاقما
بعد إاقدام الرئيسس عبد الغني الهناني على ترسصيم
اسصتقالته نهاية األسصبوع المنصصرم ،وهو الذي خلف
في هذا المنصصب عكاشصة حسصناوي خÓل الصصائفة
الماضصية فقط.

هيغواي ـ ـن مرت ـ ـاح ‘ تششيلسش ـ ـي

وأاضص -اف« :سص -اري؟ إان -ه ال -م-درب ال-ذي أاخ-رج
أافضص -ل م -ا ل -دي (ف-ي ن-اب-ول-ي) ،أاع-رف-ه ج-يً-دا
ويعرفني أايضًصا جيًدا ،أاتمنى أان نعود للمسصتوى
ال- - - -ذي ك- - - -ن- - - -ا ع- - - -ل- - - -ي- - - -ه م- - - -ن ق- - - -ب - - -ل «.
وخ -ت -م ج -ون -زال -و« :أاع -ت -ق-د أان مسص-ي-رت-ي ف-ي
إايطاليا بعد  6سصنوات قد اكتملت ،بعد نابولي،

لهدأف
^ ألششعب :ما هي أ أ
أل -ت -ي ت -رغ -ب-ون ت-جسش-ي-ده-ا
ب -ع -د أن -ت -خ -اب-ك-م ع-ل-ى رأسس
لتحادية؟
أ إ
^^ ك-ري-م ب-ن ح-ميشس :في
ال - -ب - -داي - -ة أاشص- -ك- -ر ك- -ل أاعضص- -اء
ال-ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ع-ل-ى وضص-عهم
ال - -ث - -ق - -ة ف- -ي شص- -خصص- -ي خÓ- -ل
الجمعية العامة اإلنتخابية التي
ج -رت ي -وم السص -بت م -ع اخ -ت -ي-ار
أاعضص- -اء ال- -م- -ك- -تب ال -ف -ي -درال -ي
الجديد المتكون من  7أاعضصاء،
ه -ذا م -ا ي -ع -د مسص -ؤوول -ي-ة وداف-ع
معنوي في نفسس الوقت من أاجل
الشص -روع ف -ي ال -م -ه -ام ال-ج-دي-دة
بهدف إاعادة األمور إالى الطريق
الصصحيح والشصروع في التحضصير
للمواعيد القادمة وفي مقدمتها
رال-ي ت-ح-دي صص-ح-اري ال-ج-زائر
ال -دول -ي ف -ي ط -ب-ع-ت-ه ال-خ-امسص-ة
بحول الله إلنجاح الموعد ،ألّننا
جئنا بنية اإلسصتمرارية ومواصصلة
ال- -ع- -م- -ل ح- -ت- -ى ن- -رت- -ق -ي أاك -ث -ر
ب -ال -ري-اضص-ات ال-م-ي-ك-ان-ي-ك-ي-ة م-ن
خ Ó-ل اإلسص-ت-ف-ادة م-ن ال-م-اضص-ي
لتحسصين عدة أامور خاصصة في
الجانب الفني الذي لم يكن في
المسصتوى المطلوب في الطبعات
األربعة السصابقة.
^ه -ل أن -ت-م ع-ل-ى درأي-ة ب-م-ا

ي-ن-ت-ظ-رك-م ب-الّ-ن-ظ-ر ل-ل-وضش-ع
ألحالي للفيدرألية؟
^^ أاكيد المهمة لن تكون سصهلة
ب -ال -ن -ظ-ر ل-ل-وضص-ع ال-ح-ال-ي ال-ذي
ت -ع -يشص -ه اإلت -ح -ادي -ة م -ن -ذ وف-اة
ال-رئ-يسس األسص-ب-ق شص-ه-اب ب-ه-ل-ول
رحمة الله عليه ،حيث ظهرت
دي -ون ك -ب-ي-رة ب-ل-غت م-ل-ي-ار و900
مليون سصنتيم لم نكن نعرفها ول
نعلم المجالت التي صصرفت من
خÓلها وهي تتعلق بسصنة ،2017
وهنا التناقضس ألننا في الجمعية
العامة العادية صصوتنا باإلجماع
ب -ق-ب-ول ال-ت-ق-ري-ر ال-م-ال-ي ل-لسص-ن-ة
المذكورة ولم يتم التطرق لتلك
الديون ،ما يطرح عدة تسصاؤولت
حول الموضصوع ،وأانا شصخصصيا لن
أات-ح-م-ل ال-مسص-ؤوول-ي-ة ألن-ني بريئ
م -ن -ه -ا وط -ال -ب -ن -ا وزارة الشص-ب-اب
والرياضصة بفتح تحقيق لمعرفة
م- - -ا ح - -دث ب - -الضص - -ب - -ط ،وأاي - -ن
إاسص-ت-ن-زفت ت-لك األم-وال خ-اصص-ة
ب -ع -د رفضس ال-ت-ق-ري-ري-ن ال-م-ال-ي
واألدبي لسصنة  2018في الجمعية
التي عقدت مؤوخرا ،والتي تعد
بمثابة سصحب للثقة من المكتب
السصابق بطريقة غير مباشصرة.
^ هل نفهم من كÓمكم أن
لم - -ور تسش - -ي- -ر ف- -ي
ب - -اق - -ي أ أ
صشحيح؟
ألطّريق أل ّ
^^ سصنعمل على إاعادة لم شصمل
أاسص-رة ال-ري-اضص-ات ال-م-ي-ك-ان-يكية،
ونضصع حدا للتكُتÓت التي أاثرت
بشصكل سصلبي عليها حتى نتمكن
م - -ن اإلن - -ط Ó- -ق ف - -ي ال - -ع- -م- -ل

وسصأاسصتغل الخبرة التي إاكتسصبتها
م-ن-ذ  30سص-ن-ة ب-م-ا أان-ن-ي رئ-يسس
راب -ط -ة ال-ج-زائ-رة لـ  6عهدات،
كما كنت عضصو المكتب التنفيذي
Óت -ح -ادي -ة ل -م -رت-ي-ن م-ن أاج-ل
ل -إ
ت -ق-دي-م اإلضص-اف-ة الÓ-زم-ة ح-ت-ى
نتمكن من تحقيق األفضصل فيما
ت -ب -ق -ى م -ن ال -ع -ه -دة األول -م-ب-ي-ة
الحالية أاي  18شصهرا فقط ،ما
ي -ع -ن -ي أان ال -وقت قصص -ي -ر وه-ذه
الفترة سصتبتخللها إاجراء طبعتين
لرالي الجزائر الدولي ما يعني
أان -ن -ا م-ط-ال-ب-ي-ن ب-اإلن-طÓ-ق ف-ي
العمل الفعلي والميداني من اآلن
من خÓل توزيع المهام على كل
ال-م-ع-ن-ي-ي-ن ،ح-يث ق-م-ن-ا ب-ت-ع-ي-ين
عضصو من الجنوب لكي يحضصر
األمور هناك وآاخر من البويرة
ون-ح-ن ع-ل-ى مسص-ت-وى اإلت-ح-ادي-ة
سصنقدم الدعم المادي والمعنوي
للوصصول إالى النتيجة المطلوبة
ألن ال- -م- -ه- -م- -ة ي- -جب أان ت -ك -ون
جماعية وكل المعنيين يجب أان
يسصاهموا فيها.
^ ماذأ عن ألبرنامج ألذي
جئتم به؟
^^ مثلما سصبق لي القول نهدف
Óسصتمرارية وسصنطمح لتصصحيح
ل إ
ب- -عضس األم- -ور ف -ق -ط م -ن أاج -ل
الوصصول إالى نتائج إايجابية بحول
ال -ل -ه ألن-ن-ا ل ن-م-لك ال-ك-ث-ي-ر م-ن
ال-وقت خÓ-ل ال-ع-ه-دة األول-م-ب-ية
ال - -ح - -ال - -ي - -ة ،ول - -ك- -ن األه- -داف
المباشصرة هي إاعادة اإلسصتقرار
ول- -م الشص- -م -ل واإلع -ت -م -اد ع -ل -ى
ال -ب -رام -ج ال-خ-اصص-ة ب-ال-راب-ط-ات
الولئية التي يجب أان تنشصط من
خÓل تنظيم نشصاطات في كل
الميادين ،وسصأاطلع على األمور
بعد التنصصيب الرسصمي في األيام
ال- -ق- -ادم- -ة ل- -ك -ي أات -ع -رف ع -ل -ى
البرامج التي كانت مسصطرة من
طرف المكتب السصابق ،ومن بين
النقاط التي سصنسصعى لتجسصيدها
ه -و اإي -ج -اد مضص -م -ار ال-ذي ي-ع-د
أاسص -اسص -ي ل -ن-ا وسص-ن-ع-ق-د ج-م-ع-ي-ة
ع -ام -ة ع -ادي -ة ن -ط -رق خ Ó-ل -ه-ا
لمسصتقبل الرياضصات الميكانيكية
األيام القادمة.

 ⁄يتذّوق طعم ألهزÁة منذ بدأية مرحلة ألعودة

بعد بدأيته أŸوّفقة –ت إأششرأف أŸدّرب سشاري

أŸح غونزألو هيغوأين ،أŸنضشم حديثا إأ¤
ل‚ل-ي-زي ،ع-ل-ى سش-ب-ي-ل
صش -ف-وف تشش-ي-لسش-ي أ إ
لعارة من جوفنتوسس ،إأ ¤أنه لن يلعب ‘
أ إ
إأي - - - - - - - - - - - - -ط- - - - - - - - - - - - -ال- - - - - - - - - - - - -ي- - - - - - - - - - - - -ا ›دًدأ.
لندية نابو‹ وجوفنتوسس،
ولعب هيغوأين أ
وأنتقل إأ ¤ميÓنو معاًرأ من ألبيانكونÒي،
قبل أن يرحل بعد  6أششهر فقط إأ ¤ألبلوز.
وقال هيغوأين ‘ تصشريحات أبرزها موقع
«كالتششيو مÒكاتو»« :أنا سشعيد للغاية لكوÊ
‘ تششيلسشي ،إأّنه ناد رأئع وÁلك ملعبا ‡يزأ،
إأنها Œربة ‡تازة ‘ كرة ألقدم ،وأ“نى مع
أل-وقت أن ي-ح-ق-ق ه-ذأ أل-ف-ري-ق أل-ن-تائج ألتي
يسشتحقها».
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ذه -بت إال-ى ج-وف-ن-ت-وسس وف-زت ب-ل-قب ال-دوري
مرتين ،بجانب وصصولي لنهائي دوري أابطال
أاوروب- -ا .وف- -ي م -ي Ó-ن -و ،ك -انت ه -ن -اك ب -عضس
األشصهر الصصعبة بالنسصبة لي ،لكني ل أاشصعر بأان
مسص- -ت -واي ان -خ -فضس بسص -بب ال -روسص -ون -ي -ري».
جدير بالذكر أان هيغواين ،يرتبط بعقد مع

جوفنتوسس ،حتى صصيف  ،2021وذكرت تقارير
صصحفية أان هناك اتفاق بين البيانكونيري،
وتشصيلسصي ،على إامكانية تمديد إاعارة الÓعب
لمدة عام إاضصافي ،قبل التعاقد معه بشصكل
دائم.

ت -م ّ -ك -ن ف-ري-ق شص-ب-اب ب-ل-وزداد م-ن ال-ع-ودة ب-ف-وز
ثمين اأمسصية السصبت من المدية اأمام الأولمبي
المحلي ،محققا بذلك فوزه الثاني على التوالي
ف -ي ال -راب -ط -ة ال -م -ح-ت-رف-ة الأول-ى ل-ك-رة ال-ق-دم
ومحرزا نتيجته الإيجابية الرابعة منذ انطÓق
م -رح -ل -ة ال -ع -ودة ،م -ا ج -ع -ل اأصص -ح -اب ال-ل-ون-ي-ن
الأحمر والأبيضس يخرجون من المركز الأخير
لأول م -رة م -ن -ذ ب -داي -ة ال -م -وسص-م ،وارت-ق-وا اإل-ى
المركز ما قبل الأخير برصصيد  19نقطة وبفارق
نقطتين عن اأول الناجين من السصقوط فريق
دفاع تاجنانت الذي حقق فوزا ثمينا السصبت
بملعبه ضصد وفاق سصطيف بهدفين نظيفين.
عودة النتائج الإيجابية اإلى البيت العاصصمي،
جاءت بعد جملة من التغيرات التي قام بها
مسصوؤولو «مجمع مادار» في هرم الفريق ،بعدما
اسص -ت -ق -دم -وا ال -رئ -يسس الأسص -ب -ق ل -ف -ري-ق اإت-ح-اد
العاصصمة «سصعيد عليق» كمدير رياضصي للفريق

بطولة ششمال إأفريقيا للتنسس (أقل من  16سشنة)

برونزيتان للمنتخب الوطني ‘ موعد القاهرة
لقل من
أحرز أŸنتخب أ÷زأئري للتنسس أ
 16ع -ام -ا م -ي -دأل -ي -ت Úب -رون-زي-ت ،ÚخÓ-ل
بطولة ششمال أفريقيا للفئة ،ألتي أختتمت
مسشاء ألسشبت بالقاهرة (مصشر).
وكانت الميدالية البرونزية الأولى من نصصيب
الÓعبة اإيناسس بكرار المصصنفة الثانية في جدول
الن- -اث ف -ردي ،ع -قب ف -وزه -ا ع -ل -ى ال -مصص -ري -ة
ي-اسص-م-ي-ن مصص-ط-ف-ى ع-ل-ي ،ال-مصص-ن-فة الأولى في
الجدول ،بنتيجة .4-6 ،7-5 ،5-7

ف -ي ال -دور نصص -ف ال -ن -ه -ائ-ي ،ك-انت ب-ك-رار ق-د
انهزمت اأمام المصصرية ماريا شصارل ،المصصنفة
الثالثة في الجدول ،بنتيجة .4-6 ،7-5 ،4-6
كما تمّكن المنتخب الوطني للذكور من تحقيق
الميدالية البرونزية في منافسصات حسصب الفرق.
فبعد تسصجيل انهزامين متتاليين اأمام مصصر (-3
 )0وال - -م- -غ- -رب ( ،)0-3ت- -م- -ك- -ن ‘‘ال- -خضص -ر‘‘ م -ن
الإطاحة بتونسس في اللقاء الثالث والأخير (-2
.)1

وشصاركت الجزائر في الموعد المصصري بسصتة
رياضصيين ( 3ذكور و 3اإناث) .لدى صصنف الذكور،
كانت الجزائر حاضصرة بكل من محمد فرقان
لبدي ،اأيمن علي موسصى ورمزي براهيمي ،فيما
كانت ممثلة لدى الإناث بكل من اإيناسس بكرار
وبشصرى مباركي واأمينة اأماووط.
و ت ر ا أّ س س و ف د ا ل م ن ت خ ب ا ل ج ز ا ئ ر ي ا ل ذ ي ي ش ص ر ف
ع-ل-ى ت-دري-ب-ه سص-ي-د ع-ل-ي ع-ق-ي-ل-ي ،رئ-يسس رابطة
وهران للتنسس جمعي تيجيني.

الذي جلب نوعا من السصتقرار ،بعد اختياره
المدرب الأنسصب للشصباب «عبد القادر عمراني»
كمدرب لÓأكابر هو الذي يحب التحديات وكان
وراء اإنقاذ العديد من الفرق من شصبح السصقوط
اآخرها كان فريق شصباب قسصنطينة موسصم (2016
 .)2017«ع -م-ران-ي» وف-رت ل-ه ك-ل الإم-ك-ان-ي-ات الÓ-زم-ة
لإخراج الفريق من النفق المظلم الذي يتخبط
فيه منذ اأول جولة من المحترف الأول ،حيث
ان -ت -دبت الإدارة لع -ب -ي -ن ف-ي ب-عضس ال-م-ن-اصصب
ال-حسص-اسص-ة ع-ل-ى غ-رار م-ح-ور ال-دف-اع وت-نشص-يط
اللعب بجلب الثنائي القوي بوشصار وسصعيود.
كما سصّوت الإدارة اأوجور الÓعبين كاملة وهو
ما حفزهم على بذل مجهودات اإضصافية من
اأج -ل اإخ-راج ال-ف-ري-ق م-ن وضص-ع-ي-ت-ه ال-حسص-اسص-ة،
اسص- -ت -ق -رار راف -ق -ه ع -م -ل ك -ب -ي -ر م -ن ال -ن -اح -ي -ة
البسصيكولوجية والتقنية من قبل المسصوؤول الأول
ع-ل-ى ال-ع-ارضص-ة ال-ف-ن-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق ،ج-ع-ل ال-ن-ت-ائج
ال -ت -ق -ن -ي -ة ت -ت -حسص -ن رف -ق -ة الأداء ف -وق اأرضص-ي-ة
الميدان ،وهو ما يعد بنهاية موسصم جد اإيجابية
للشصباب الذي يتجه بخطى ثابتة نحو تحقيق
البقاء ،وربما اإنقاذ الموسصم ببلوغ الدور النهائي
م- -ن م- -ن- -افسص- -ة ك -اأسس ال -ج -م -ه -وري -ة ه -و ال -ذي
سصيخوضس الدور ربع النهائي ضصد غريمه نصصر
حسص- -ي- -ن داي ذه -اب -ا واإي -اب -ا ب -م -ل -عب  20اأوت
بالعناصصر.
ورغم ذلك ماأمورية شصباب بلوزداد في الرابطة
المحترفة الأولى لكرة القدم لن تكون سصهلة
ب -ت -ات -ا ،م-ن اأج-ل ب-ل-وغ ال-ه-دف رق-م واح-د ه-ذا
ال -م -وسص-م وه-و ت-ح-ق-ي-ق ال-ب-ق-اء ،خصص-وصص-ا اأن-ه-ا
سص -ت -ك -ون ف -ي ت -ن -ق Ó-ت ج -د صص -ع -ب -ة ل-م-واج-ه-ة
م -ن -افسص -ي -ه -ا ال -م -ب-اشص-ري-ن ع-ل-ى ن-فسس ال-ه-دف،
ويتعلق الأمر بكل من (اأهلي البرج ،ومولودية
ب -ج -اي -ة ودف -اع ت -اج -ن -انت) ،ل -ك -ن -ه ب -ال -م -ق -اب-ل
سص-يسص-ت-ق-ب-ل ف-ي م-ل-عب  20اأوت ب-ال-ع-ن-اصص-ر في
خمسس مناسصبات وهو ما يرجح كفته لضصمان
البقاء لكن ذلك قد يكون في الجولت الأخيرة
من الموسصم.
وسصيكون اأنصصار الشصباب سصندا قويا للفريق في
ه-ذا ال-ظ-رف الصص-عب ،خصص-وصص-ا ب-ع-د ع-ودت-ه-م
ال-ق-وي-ة ف-ي ال-ج-ولت الأخ-ي-رة اإل-ى ال-م-درج-ات
سصواء داخل اأو خارج الديار.

ا’ثنين  ١١فيفري  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٠٦جمادى الثانية  ١٤٤٠هـ

جÓب ‘ زيأرة عمل
إا ¤أاهراسس

بوعزغي ‘ زيأرة عمل
إا ¤سشطيف

23

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد

ي-ق-وم وزي-ر ال-ت-ج-أرة سس-ع-يد
ج Ó-ب ب-زي-أرة ع-م-ل وت-ف-ق-د،
ال -ي -وم وغ-دا ،إا ¤ولي-ة سس-وق
أاه - -راسس ،أاي - -ن يشس - -رف ع - -ل- -ى
إاف- -ت- -ت- -أح م- -ع- -رضس اŸن- -ت -ج -أت
ا÷زائ- - - - - - -ري - - - - - -ة «أاه - - - - - -راسس
ل -ل-تصس-دي-ر» ،وأاشس-غ-أل اŸن-ت-دى
لق -تصس-أدي  ‘ 2019ط-ب-ع-ته
ا إ
ال -ث-أن-ي-ة ،إاضس-أف-ة إا ¤م-ع-أي-ن-ة
وتدشس Úبعضس اŸرافق التأبعة
للقطأع.

زيتو ÊيÎأاسس
إاجتمأعأ تقييميأ
إلطأرات القطأع

1٧8٦9

دع ـوة
يسستضسيف منتدى «الشسعب» معأ‹ وزير الصسنأعة واŸنأجم،
ي -وسس-ف ي-وسس-ف-ي ‘ ،ن-دوة ن-ق-أشس ب-ع-ن-وان« :مسس-أه-م-ة ال-نسس-ي-ج
الصسنأعي الوطني ‘ –رير القتصسأد ا÷زائري من التبعية
ل-ل-م-ح-روق-أت» ،ي-وم الثÓثأء  12ف-ي-فري  ،2019ع-ل-ى السس-أع-ة
 11:00صس -ب -أح -أÃ ،ق -ر ج -ري -دة الشس-عب 39 ،شس-أرع الشس-ه-داء
ا÷زائر العأصسمة.
الدعـوة عأمـة

لوح ضشيف منتدى
اإلذاعة

...ويششرف على ندوة
تأريخية بجأمعة بأب الزوار
كمأ يشسرف يوم اÿميسس 14
ف -ي -ف -ري ا÷أري ،ع -ل -ى ن -دوة
ت-أري-خ-ية بعنوان» التفجÒات
ال-ن-ووي-ة ال-ف-رنسسية اŸسسمومة
‘ الصس - - -ح - - -راء ا÷زائ- - -ري- - -ة:
ضسحأيأ وكوارث بيئية» ،وذلك
ع -ل-ى السس-أع-ة  08:30صسبأحأ،
ب- -ج- -أم- -ع- -ة ه- -واري ب- -وم -دي -ن
ل-ل-ع-ل-وم وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-أ ب-ب-أب
الزوار.

سشيأسشة األمن ‘ لقأء
خÈاء جزائري ÚوأاŸأن
ي - -ن - -ظ - -م اŸع- -ه- -د ال- -وط- -ن- -ي
لسسÎات -ي -ج -ي -ة
ل- -ل- -دراسس- -أت ا إ
الشس -أم-ل-ة ،ال-ي-ومÃ ،ق-ره ل-ق-أء
ت- -ف -أع -ل -ي -أ ي -ج -م -ع ب Úال -وف -د
لŸأ ÊوخÈاء وب - - - - -أح- - - - -ثÚ
ا أ
وإاط - - -أرات ج - - -زائ - - -ري Úم - - -ن
ق -ط -أع -أت وزاري -ة ﬂت -ل -ف -ة،
وذلك بدءا من السسأعة 08:30
صسبأحأ.

مبأركي ضشيف
منتدى اÛأهد

يسس -تضس -ي -ف م -ن -ت-دى ا إ
لذاع-ة،
ال - -ي - -وم
 ،وزي - -ر ال - -ع - -دل ح- -أف- -ظ
ا أ
لختأ
م
ا
ل
ط
يب لوح ،ابتداء من
الس
س
أ
ع
ة
 11:00صسبأحأ.

حطأب وبن مسشعود يوقعأن اتفأقية ـ إاطأر ب ÚالقطأعÚ
يشس - -رف وزي - -ر اÛأه - -دي- -ن
ال- - -ط- - -يب زي- - -ت- - -و ،Êي- - -وم 13
ف-ي-ف-ري ا÷أري ،ع-ل-ى إاف-ت-تأح
Óطأرات
لجتمأع التقييمي ل إ
ا إ
اŸرك- - -زي- - -ة وال Ó- -م - -رك - -زي - -ة
ل-ل-ق-ط-أع ،وذلك ع-ل-ى السس-أعة
 13:30زوالÃ ،قر الوزارة.

ي- - -ق- - -وم وزي- - -ر ال- - -ف Ó- -ح - -ة
وال -ت -ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصس-ي-د
البحري عبد القأدر بوعزغي،
غ- - - -دا ،ب- - - -زي - - -أرة إا ¤ولي - - -ة
سس- -ط- -ي- -ف ،أاي- -ن يشس -رف ع -ل -ى
تنصسيب رئيسس اÛلسس اŸهني
اŸشسÎك لشس - -ع - -ب - -ة ا◊ل - -يب،
وي -ق -وم ب -زي -أرة مسس -ت -ث -م-رات
للفÓحة وتربية اŸواشسي ،كمأ
سس -ي -ع -ق -د ل-ق-أءات م-ع فÓ-حÚ
وم-رب Úوم-ت-ع-أم-لي الصسنأعأت
الغذائية بألولية.

يشس - - - - - - -رف وزي- - - - - - -ر
الشس- -ب- -أب وال- -ري- -أضس- -ة
ﬁم -د ح -ط-أب ووزي-ر
السس -ي -أح-ة والصس-ن-أع-ة
التقليدية عبد القأدر
ب - -ن مسس- -ع- -ود ،ال- -ي- -وم،
ع -ل -ى إاب -رام ات -ف -أق -ي -ة
إاط -أر ب Úال -ق -ط -أع،Ú
وذلك ع- -ل- -ى السس- -أع- -ة
 14:00ب -ع -د ال -زوال،
بفندق ا÷زائر «سسأن جورج».

ندوة تأريخية حول التفجÒات النووية
الفرنسشية بألصشحراء ا÷زائرية
‘ إاطأر إاحيأء ا أ
ليأم وا أ
لعيأد الوطنية واŸنأسسبأت التأريخية،
اŸرتبطة بأŸقأومأت الشسعبية ا◊ركة الوطنية وثورة التحرير
الوطني؛ ينظم اŸتحف الوطني للمجأهد ندوة تأريخية علمية
Ãنأسسبة الذكرى  59للتفجÒات النووية الفرنسسية بألصسحراء
ا÷زائرية ،يوم  14فيفري ،وذلك بألتعأون مع جأمعة العلوم
وال -ت -ك -ن -ول -وج-ي-أ  -ه-واري ب-وم-دي-ن  -ب-أب ال-زوار ع-ل-ى السس-أع-ة
الثأمنة والنصسف صسبأحأ.

اليوم العأŸي للنسشأء والفتيأت العلميأت
Ãن -أسس -ب -ة ال -ي -وم ال -ع -أŸي ل -ل -نسس-أء
والفتيأت العلميأت ،تنظم ا÷معية
ا÷زائ-ري-ة ل-نسس-أء ال-ع-ل-وم بألتنسسيق
م-ع ج-أم-ع-ة ه-واري ب-وم-دي-ن ل-ل-ع-لوم
وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-أ ب-ب-أب الزوار ،اليوم،
ن- - -دوة ح- - -ول ا◊دث ،وذلك ع- - -ل - -ى
السس - -أع- -ة  09:00صس -ب-أح-أ ،ب-ق-أع-ة
اÙأضسرات بدار العلوم بجأمعة بأب
الزوار.

سس - -تضس - -ي- -ف م- -ن- -ت- -دى
ي د ،غدا ،وزير التكوين
اÛأه
ع -ل -ي -م اŸه -ن -يﬁ Úم -د
ت -وال -ك - -ي ،ل- -ل- -ح- -ديث ع- -ن
م - -ب - -أر
سÒات ل-لدخول اŸهني
حضال-ت - - -ر ف- - - -ي- - - -ف - - -ري 2019
 - -ه-لشس -ط-وط ال-كÈى لÈن-أم-ج
واÿ
ل ل -ه -ذا ال -ع -أم ،وذلك
ال- -ع- -م -
لسسأعة  10:00صسبأحأ.
على ا

اÛلسس الششعبي
الوطني يسشتأنف
نششأطه اليوم

يسس -ت -أأ
ال - -و ن -ف اÛلسس الشس -ع-ب-ي
ط  -ن- -
ب- -ج- -ل ي ،ال- -ي- -وم ،أاشس- -غ- -أل- -ه
سس- -
ل- -ت -ق  -ة ع- -ل- -ن- -ي- -ة ت- -خصسصس
د
Ë
و
م
ن -أقشس -ة مشس -روع
ال
و
ن
ا
ق -أن Ÿ -ت -ع -ل-ق ب-أ ألنشس-ط-ة
ال
ف
ض
س
أئ- - -ي- - -ة ،وذلك ع - -ل - -ى
ال
س
س
أعة  09:30صسبأحأ.

لقأء إاقتصشأدي حول
األعمأل

م ن- -أدي «ورد ت -راي -د
ظ- -
ي- -ن - -ل- - -ق- - -أء إاق- - -تصس- - -أدي - -أ
سس- - -أن»Î
لع- - -م - -أل
 -ع- - -ن- - -وان :نشس- - -ر ا أب-
ي- - -ة ‘ إاف- - -ري- - -ق - -ي - -أ:
ا÷زائ- - -ر
ج-أذبية ومقأربأت»،
ت،
ره-أن-أ -ى السس-أع-ة ، 15:00
وذلك ع -ل
بفندق سسوفيتأل.

عيسشى يودع اأهأ‹ األئمة
الششهداء لأداء العمرة

يشس - - - - -رف وزي - - - - -ر الشس- - - - -ؤوون
لوق - -أف ﬁم- -د
ال - -دي - -ن - -ي - -ة وا أ
عيسسى ،اليوم ،على حفل توديع
لئ- -م- -ة شس- -ه -داء اŸأسس -أة
أاه- -أ‹ ا أ
ال -وط -ن -ي-ة م-ن ﬂت-ل-ف ولي-أت
ال-وط-ن ،ح-يث سس-ي-ت-وج-ه-ون إا¤
لداء م-ن-أسسك
ال -ب -ق -أع اŸق-دسس-ة أ
ال -ع -م -رة ،وذلك ع -ل -ى السس -أع -ة
 11:00صس- -ب- -أح -أ ،ب -أŸدرسس -ة
لم - - -أم
ال- - - -وط- - - -ن- - - -ي- - - -ة ب - - -دار ا إ
بأÙمدية.

سشف Òفنزوي Óضشيف
منتدى «كوريي دا÷Òي»

يسستضسيف منتدى «لوكوري
دا÷Òي» ،ال - - - -ي- - - -وم ،سس- - - -فÒ
ا÷م - -ه - -وري- -ة ال- -ب- -ول- -ي- -ف- -ي- -ة
ل -ف -ن -زوي  Ó-ب -أ÷زائ -ر خ-وسس-ي
دوج - -يسس - -وسس سس - -وخ- -ورايسس،
ل - -ت - -نشس - -ي - -ط ن - -دوة ب- -ع- -ن- -وان
لزم-ة ال-ف-ن-زوي-ل-ي-ة» ،وذلك
«ا أ
ع -ل-ى السس-أع-ة  10:30صسبأحأ،
Ãقر ا÷ريدة.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

موإقيت
إلصشÓة

^ 11ف-ي-ف-ري  :19٥٧إع-دإم «ف-رن-ان-د إي-ف-تون»
 ،Fernand Yvetonم -ن-اضش-ل ف-ي إل-ح-زب
إلششيوعي وأإحد إلعناصشر في ششبكة إلمتفجرإت
بالجزإئر إلعاصشمة ،إلذي أإلقي عليه إلقبضش بعد
إك-تشش-اف إل-ق-ن-ب-ل-ة إل-ت-ي وضش-ع-ه-ا ف-ي م-ع-م-ل إل-ك-هرباء
وإلغاز.
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إلمغرب18.2٥...............:

إلطقــسش إŸنتظـــر إليـــوم و إلغــــد
عنابة
عنابة

لثنين  06جمادى إلثانية  1440هـ إلموإفق لـ  11فيفري  2019م Oó©dG
إ إ

 1٧°إ÷زإئر
 14°إ÷زإئر

توقيف  92منقبا عن الذهب ومركبات ﬂتلفة

‘ إطار ﬁاربة إ÷رÁة إŸنظمة ،أإوقفت مفارز للجيشش إلوطني إلششعبي ،يوم  09فيفري  ،2019إثر عمليات متفرقة بكل من
“Ôإسشت وع Úقزإم/ن.ع 6.وجانت/ن.ع ،4.إثن Úوتسشع )92( Úمنقبا عن إلذهب وضشبطت ثÓث ( )03ششاحنات وأإربع ( )04مركبات
رباعية إلدفع و( )21درإجة نارية و( )36مولدإ كهربائيا و( )18مطرقة ضشغط و( )22جهاز كششف عن إŸعادن وأإغرإضش أإخرى.

 1٥°وهرإن

إلثمن  10دج

17869

‘ عمليات متفرقة Ÿفارز إ÷يشش إŸششÎكة
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لفÓن““
أإحد صشانعي ›د كرة إلقدم إ÷زإئرية مع فريق ““إ أ

حطاب و””الراديوز”” و‚وم رياضشية تزور وتكرم بخلو‘
العائلة تبدي ارتياحا لزيارة الÓعب اŸصشاب بالزهاÁر

...وتوقيف Œ 4ار ﬂدرات ،وحجز
 ٦٦كلغ من الكيف

 3 ...أاششخاصض بحوزتهم بنادق صشيد
وذخÒة بتيارت

( )03ب - -ن - -ادق صص- -ي- -د وك- -م- -ي- -ة م- -ن ال- -ذخÒة
بتيارت/ن.ع.2.

م -ن ج -ه -ة أاخ-رى ،أاوق-فت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس
الوطني الشصعبي بالوادي/ن.ع ،4.مهربا كان
على م Ïشصاحنة مُحملة بـ( )36,890طن من
القمح الل ‘ ،Úح Úأاوقف عناصصر الدرك
الوطني ثلثة ( )03أاشصخاصس بحوزتهم ثلث

و‘ إاطار ﬁاربة الهجرة غ Òالشصرعية،
أاحبط حراسس السصواحل ﬁاولة هجرة غÒ
شصرعية لـ ( )17شصخصصا كانوا على م Ïقارب
تقليدي الصصنع ببني صصاف/ن.ع.2.

..إاحباط هجرة غ Òششرعية لـ 17ششخصشا

‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت
مفارز مشصÎكة للجيشس الوطني الشصعبي ،يوم
 07فيفري  ،2019إاثر عمليات متفرقة بكل من
“Ôاسصت وب- - - - -رج ب- - - - -اج - - - -ي ﬂت - - - -ار وعÚ
قزام/ن.ع ،6.سصتة ( )06مهرب Úو( )25منقبا
ع- -ن ال- -ذهب وضص- -ب- -طت أارب- -ع ( )04م-رك-ب-ات
رباعية الدفع و( )14000ل Îمن الوقود و()10
أاك -ي -اسس م -ن خ -ل -ي -ط ا◊ج -ارة وخ-ام ال-ذهب
ب-اإ’ضص-اف-ة إا ¤م-ع-دات ﬂت-ل-ف-ة ل-ل-ت-نقيب عن
ال - - -ذهب وج - - -ه - - -از اتصص - - -ال ع Èاأ’ق- - -م- - -ار
اإ’صصطناعية.
‘ سصياق متصصل ،أاوقفت مفرزة مشصÎكة
ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي ،ب-تلمسصان/ن.ع،2.
أارب -ع-ة (Œ )04ار ﬂدرات وح - - -ج - - -زت ()66
كيلوغرام من الكيف اŸعالج وبندقية صصيد
و( )03مركبات سصياحية ،فيما ضصبط حرسس
السصواحل ( )32,45كيلوغرام من نفسس اŸادة
بوهران/ن.ع.2.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاوق -ف ع -ن-اصص-ر ال-درك
الوطني ثلثة ( )03أاشصخاصس بحوزتهم ثلث
( )03بنادق صصيد باأ’غواط/ن.ع ‘ ،4.حÚ
أاح -ب -طت م -ف -ارز ل -ل -ج -يشس ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي
ﬁاو’ت تهريب ( )8000ل Îمن الوقود بكل
من سصوق أاهراسس وتبسصة والطارف/ن.ع.5.

قام بها إلدرك إلوطني بباتنة

توقيف ششخصش Úوحجز حوا‹  10كلغ من الكيف
لب -ح -اث ل -ل -درك
“ك- -نت فصش- -ي- -ل- -ة إ أ
إلوطني بباتنة من حجز حوإ‹  10كلغ
م-ن إل-ك-ي-ف إŸع-ال-ج وت-وق-ي-ف ششخصش,Ú
حسشبما أإفادت به مسشاء إلحد إÛموعة
لمني.
لقليمية لهذإ إلسشلك إ أ
إ إ
وج -اءت ال-ع-م-ل-ي-ة وف-ق اŸصص-در ب-ن-اء ع-ل-ى
معلومات تفيد بقيام ›موعة إاجرامية بنقل
ك- -م -ي -ة م -ع -تÈة م -ن اıدرات م -ن ا÷زائ -ر
العاصصمة إا ¤باتنة مسصتعملة شصاحنة Œارية
مع مركبة ثانية للرصصد حيث ” إاثرها تشصكيل
دوري- - -ة ع ÈاÙاور واŸسص- - -الك اÙت - -م - -ل
اŸرور بها.
و” توقيف شصاحنة Ãحور الدوران عÈ
الطريق الوطني رقم  3ببلدية جرمة وتوقيف
سصائقها البالغ من العمر  57من و’ية قاŸة

ليع Ìبداخل اŸركبة لدى تفتيشصها على كمية
اıدرات على شصكل  19رزمة –توي كل
واحدة على  5صصفائح ومبلغ ما‹ بقيمة 123
أال- -ف دج ﬂب- -ئ Úب- -إاح- -ك- -ام ,وف- -ق- -ا ل -ن -فسس
اŸصصدر.
إاثر ذلك وضصع أافراد الفصصيلة خطة لنصصب
لط- - -اح- - -ة بصص- - -احب ال- - -ك- - -م- - -ي - -ة
ك- - -م Úل - - -إ
اŸدع - -و””ا◊اج”” و‘ ت - -لك اأ’ث - -ن- -اء حضص- -رت
سصيارة سصياحية يضصيف اŸصصدر قام سصائقها
Ãراقبة اŸكان وبعد تأاكده من الشصاحنة توجه
إا ¤سصائقها وسصلم له هاتف طالبا منه التحدث
مع اŸدعوا◊اج لÒشصده إا ¤مكان ا’لتقاء
حيث ” توقيفه وع Ìبحوزته على مبلغ ما‹
بقيمة  77أالف دج.
وصصرح ناقل كمية اıدرات ‘ التحقيق

‘ عمليت Úمتفرقت Úللششرطة

أامن سشكيكدة يوقف اŸعتدي على والدته

“ك -نت مصص -ال -ح أام -ن و’ي-ة سص-ك-ي-ك-دة م-ن
توقيف شصخصس يبلغ من العمر  28سصنة عن
قضصية ”” التعدي على اأ’صصول (اأ’م) بالضصرب
وا÷رح ال- -ع- -م -دي م -ت -ب -وع ب -السصب ”” ،وت -ع -ود
حيثيات القضصية عندما تقدمت عجوز تبلغ
من العمر  67سصنة من مصصالح الشصرطة بأامن
سصكيكدة ،لÎسصيم شصكوى ومتابعة قضصائية ضصد
ابنها.
بعد أان ضصاقت ذرعا من تصصرفاته حيث
اع-ت-دى ع-ل-ي-ه-ا ب-الضص-رب والشص-ت-م ،م-وجها لها
عدة لكمات ‘ أانحاء متفرقة من جسصمها،
مدعمة شصكوها بشصهادت Úطبيت.Ú
عناصصر الشصرطة ،كثفت من عملية البحث
وال -ت -ح -ري ع -ن اŸشص -ت-ب-ه ف-ي-ه وال-ت-ي أاث-م-رت
بتوقيفه ،وبينت ›ريات التحقيق أان اŸشصتبه
ف -ي -ه م-ع-ت-اد ع-ل-ى م-ث-ل ه-ات-ه ال-تصص-رف-ات م-ع
والدته خاصصة بعد وفاة زوجها بسصبب مطالبه
اŸالية ،ما جعل اأ’م تÎك بيتها العائلي منذ
مدة ،وح Úعودتها أ’خذ بعضس اأ’غراضس منه
تفاجأات أان ابنها كان بانتظارها أاين اعتدى
ع -ل -ي -ه -ا ب -الضص -رب والشص -ت -م ل -ي -ت -دخ-ل جÒان
الضصحية بعد سصماع صصراخ اأ’م لتتوجه بعدها
Ÿصصالح الشصرطة بأامن الو’ية ،واثر اسصتكمال
ملف اإ’جراءات ا÷زائية ” تقد ËاŸشصتبه
به أامام وكيل ا÷مهورية عن قضصية ””التعدي

على اأ’صصول (اأ’م) بالضصرب وا÷رح العمدي
م -ت -ب -وع ب -السصب ”” أاي-ن أاح-ي-ل ل-ل-م-ث-ول ال-ف-وري
ليصصدر ‘ حقه أامر إايداع ا◊بسس.

....ويوقف ششابا بحوزته سشÓح أابيضض بجيجل

أاوقفت عناصصر الشصرطة باأ’من ا◊ضصري
ال -راب -ع ب -أام -ن ج -ي-ج-ل ،شص-اب ب-ح-وزت-ه سص-لح
أاب-يضس ،إاث-ر دوري-ات ل-ي-ل-ي-ة ل-ع-ن-اصص-ر الشص-رط-ة
باأ’من ا◊ضصري الرابع بأامن جيجل ،وذلك
على مسصتوى شصوارع وأاحياء اŸدينة ،الرامية
إا ¤ا◊فاظ على أامن وسصلمة اŸواطن‘ Ú
أارواحهم و‡تلكاتهم ،لفت انتباههم مركبة
مشصبوهة مركونة بأاحد الشصوارع على متنها
شصخصصان ،بعد عملية تفتيشصها وإاجراء عملية
ال- -ت- -ل -مسس ا÷سص -دي ع -ل -ي -ه -م -ا ،ع Ìب -ح -وزة
أاحدهما سصلح أابيضس من الصصنف السصادسس،
أاين ” –ويله إا ¤اŸصصلحة ،ويتعلق اأ’مر
بشصاب يبلغ من العمر  26سصنة ،وباسصتكمال كل
اإ’جراءات القانونية ضصده قدم أامام ا÷هات
القضصائية اıتصصة ،أ’جل قضصية حمل سصلح
م- -ن الصص -ن -ف السص -ادسس ب -دون مÈر شص -رع -ي،
وطبقا إ’جراءات اŸثول الفوري ،صصدر ‘
حقه حكما بسصنة حبسس نافذ ،وغرامة مالية
ق -دره -ا  20000دج ج- -زائ- -ري ،م -ع إاي -داع -ه
ا◊بسس Ãؤوسصسصة إاعادة الÎبية.

سسكيكدة/جيجل :خالد العيفة

اأ’و‹ أانه تعرف على اŸدعوا◊اج Ãلهى
ب -و’ي -ة ق -اŸة م -ن-ذ ح-وا‹ شص-ه-ر وط-لب م-ن-ه
تنفيذ مهمة نقل الكيف اŸعالج من ا÷زائر
ال -ع -اصص -م -ة م -ق -اب -ل م-ب-ل-غ م-ا‹ م-ع-ت Èوق-ب-ل
بالفكرة وتباد’ أارقام الهاتف يضصيف اŸصصدر
الذي أاوضصح بأان اŸعني كان ‘ تواصصل دائم
عن طريق الهاتف مع اŸدعوا◊اج حول كل
خ -ط -وات ال -ن -ق-ل وال-تسص-ل-ي-م ال-ت-ي م-رت ب-ع-دة
مراحل .
وقدم اŸشصتبه فيهما بعد اسصتيفاء إاجراءات
ال-ت-ح-ق-ي-ق أام-ام ال-ع-دال-ة ل-يصص-در ب-حقهما أامر
إاي -داع Ãؤوسصسص -ة إاع -ادة الÎب -ي-ة ف-ي-م-ا سص-ل-مت
اÙجوزات إا ¤أامانة قاضصي التحقيق.

«إلششعب» ‘ إلتفاتة تضشامنية زإر
وزي- -ر إلشش- -ب- -اب وإل- -ري -اضش -ة ﬁم -د
حطاب وجمعية ““إلرإديوز““ برئاسشة
قادة ششا‘ منزل لعب فريق جبهة
إلتحرير إلوطني قدور بخلو‘ إلذي
ي -ع -ا Êم -ت -اعب صش -ح -ي-ة إدت ب-ه إ¤
ف -ق -دإن إل -ذإك -رة إح -ي -ان-ا لصش-اب-ت-ه
بالزهاÁر..
تكر Ëشصر‘ ومسصاعدة مادية وهدايا
أاخ- -رى ق- -دمت ل- -لعب السص -اب -ق ل -ف -ري -ق
م- -ون -اك -ووم -درب ع -دة ف -رق ع -ل -ى غ -رار
ج -م -ع -ي -ة وه -ران وأاوŸب -ي الشص-ل-ف ” ‘
اج-واء ح-م-ي-م-ي-ة ب-حضص-ور ع-ائلته واأ’مÚ
ال- -ع- -ام ل- -و’ي -ة وه -ران سص -ي ع -ل -ي م -داح
و’عب Úدربهم الشصيخ قدور بخلو‘ على
غرار قمري رضصوان ،بن شصيحة الناصصر،
بن زرقة رضصوان وصصديقه ا◊كم الدو‹
حنصصال ﬁمد والناشصط ا÷معوي حمادة
فالت من نادي و’د الباهية.
وق- -د ن- -وه ه -ؤو’ء Ãج -ه -ودات اŸرب -ي
ال -ق -دي -ر مسصÎج -ع Úذك -ري -ات اÛاه-د
ال -ري -اضص-ي ال-ذي ك-ان أاح-د أاع-م-دة ف-ري-ق
جبهة التحرير الوطني ومن اأ’وائل الذين
لبوا نداء ثورة التحرير.
الوزير حطاب اشصاد Ãبادرة ””الراديوز””
منوها باهتمامها الدائم مÈزا دعمه Ÿن

كاريكات /ÒعنÎ

ي- -ل- -ت- -ف- -ت -ون ا ¤ال -ري -اضص -ي ÚواŸسصÒي -ن
ال -ق -دم -اء ا ¤ج -انب ك -ذلك ع -رف-ان-ه Ãا
ق- -دم- -ه ا ل- -لعب ب- -خ- -ل -و‘ ل -ل -ري -اضص -ة
ا÷زائرية مؤوكدا وقوفه الدائم ا ¤جانب
’عبي فريق جبهة التحرير الوطني .
وذك -ر ال -وزي -ر Ãا ق -ام ب -ه م -ؤوخ-را م-ن
زي -ارة ال -لعب ع -ب -د ا◊م -ي -د زوب -ا ع-ن-د
اج -رائ -ه ع -م -ل -ي-ة ج-راح-ي-ة ب-اŸسص-تشص-ف-ى
ال-عسص-ك-ري ل-ع Úال-ن-ع-ج-ة ن-اصصحا الشصباب
وال- -لع- -ب Úا◊ال -ي Úا’ق -ت -داء ب -أاخ -لق
هؤو’ء الرواد الذين صصنعوا ›د الكرة
ا÷زائرية ورفعوا راية الوطن عاليا.
من جهتها شصكرت زوجة بخلو‘ باسصم
ال- -ع- -ائ- -ل -ة ال -ك -بÒة زي -ارة وزي -ر الشص -ب -اب
وال-ري-اضص-ة والسص-ل-ط-ات اÙل-ي-ة وج-معية
””ال -رادي -وز”” م -ن -وه -ة ب -اŸسص-اع-دات ال-ت-ي
تتلقاها كما أاكدت أان السصلطات اÙلية
ل -و’ي -ة وه -ران ع-ل-ى رأاسص-ه-ا وا‹ ال-و’ي-ة
م -ول -ود شص -ري -ف -ي والسص -ي -د ق-ادة شص-ا‘ ⁄
يبخلوا ‘ زيارة ومسصاعدة زوجي قدور
ب- -خ- -ل- -و‘ ‘ م -رضص -ه ال -ذي ي -ع -ا Êم -ن -ه
م-ن-ذ  5سص -ن -وات واأن ه -ذا ال -ت -ك-ر Ëم-ن
ال- -وزي- -ر ه- -و اعÎاف Ÿا ق- -دم- -ه زوج- -ي
للوطن والرياضصة طيلة  45سصنة كلعب
ومدرب.

