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بعد الفصضل ‘ ملفات ا’سضتحقاق الرئاسضي

ا◊مل ـ ـة اإلنتخـ ـ ـابية إامتحـ ـ ـان مصص ـÒي للمÎشّصحـ ـ ـÚ

واÛلسس الدسصتوري يعلن عن القائمة النهائية بعد أاسصبوع
صضـــ3
٥ـــ٠ـ٠ـ

’فتتاحية
ا إ

ا÷زائر أاّولً

دعا إا ¤اŸشضاركة بقوة
‘ ا’قÎاع ،بخليلي:

فنيدسس بن بلة

‘ كÓم يحمل رؤؤية اسستشسرافية دقيقة للجزائر التي
ترّتب أامورها ؤتضسبط أاؤلوياتها ،طمأان ﬁمد شسر‘
رئيسس السسلطة الوطنية ،بأان عملية التحضس ÒلÓسستحقاق
الرئاسسي ،اŸقّرر يوم  12ديسسم Èالقادم ،يسس Òعلى
أاحسسن حال ؤفق رزنامة ّﬁددة ،مؤوكدا قدرة البÓد
ع -ل -ى ت -ن -ظ -ي-م اŸوع-د اŸصسÒي ،ب-حسسب اŸواصس-ف-ات
ؤاŸعاي Òالدؤلية.
ذهب شس- -ر‘ إا ¤األب- -ع- -د ‘ ﬂاط- -ب -ت -ه اŸواط -ن‘ Ú
خرجة إاعÓمية أاخرى حملت التمايز ؤالسستثناء ؤكشسفت
عن إارادة صسادقة ‘ مسسعى التغي ،Òبأان السسلطة الوطنية
أاظهرت إامكانيات ؤتأاهي ‘ Óخوضس هذه اŸعركة دؤن
ال -ت ّ-وق -ف ع -ن -د ال -ت -ج -اذب السس -ي -اسس -ي ؤاإلي -دي -ول -وج-ي
ؤالتأاؤيÓت اŸرّددة ب Óؤجه حق من سسياسسي ÚؤŒار
األزمة ،جاعلة من كل شسوطﬁ ،طة مفصسلية ‘ إاقناع
الرأاي العام بأان ما يجري ‘ اŸشسهد السسياسسي ؤالتدابÒ
ال-ق-ان-ون-ي-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م-ية ؤاللوجسستية التي اتخذت غايتها
ؤاح -دة ؤؤح -ي-دة :إاج-راء ان-ت-خ-اب-ات رئاسضية نزيهة
وشض-ف-اف-ة اع-ت-م-ادا ع-ل-ى اختيار سضيادي ،ب-ع-يدا عن
التكالية اŸفرطة على اآلخر ؤؤصسفاته.
إانه التحدي الذي ترفعه ا÷زائر التي تعيشس حركية
ؤ–ّول ‘ سس -ب -ي -ل إارسس -اء دؤل -ة م -ؤوسسسس -ات ت -ل-عب ف-ي-ه-ا
السسلطات الدؤر اŸسستقل ؤ–افظ على تأادية ؤظائفها
‘ نظام سسياسسي يعاد تشسكيله آاخذا ‘ العتبار متغيّرات
الراهن ؤمتطلبات اآلتي.
يكّمل هذا اŸشسهد ؤÁنح اŸعادلة السسياسسية التوازن،
اÎّŸشسحون اÿمسسة لÓسستحقاق اŸتفقون على بلوغ
ال-غ-اي-ة ذات-ه-ا ،ال-ت-ج-ن-ي-د ÿدم-ة ا÷زائ-ر ؤال-تضس-حية ‘
سس -ب -ي -ل -ه -ا ح -ت-ى ؤإان اخ-ت-ل-فت أاسس-ال-يب ال-ب-ن-اء ؤاألدؤات
ؤاŸن-اه-ج .إان-ه-م ي-ت-ن-افسس-ون بÈن-ام-ج ان-ت-خ-اب-ي م-ت-ع-دد
األلوان ؤاŸشسارب ،ي ّصسب ‘ مبتغى ثابت يضسع مصسلحة
البÓد فوق كل اعتبار ،حرصسهم كب Òعلى بناء منظومة
دÁق-راط-ي-ة ت-ف-ت-ح اÛال ل-ل-ت-ن-افسس السس-ي-اسسي ،تكّرسس
مبدأا التداؤل على ا◊كم ؤ“ّد جسسور اتصسال ؤتواصسل
مع مواطن ينتظر التكفل بشسؤوؤنه ؤإاشسراكه ‘ اÿيارات
ؤاŸشساريع دؤن إابقائه ›ّرد ؤرقة انتخابية عابرة.
من هنا ُتقرأا رسسائل السسلطة اŸسستقلةُ ،تفهم تصسريحات
اÎّŸشسح Úؤُتفسسر مضسام Úاÿطب السسياسسية .هي
رسسائل –مل ‘ طياتها أاجوبة على أاسسئلة مطرؤحة
ح-ول ال-ت-ع-ه-د ب-إات-ق-ان الّ-ل-ع-ب-ة السس-ي-اسس-ي-ة ؤت-أادي-ت-ه-ا ؤفق
أاخÓقيات ‡ارسسة انتخابية إلقناع اŸواطن بجدؤى
ال- -تصس- -ويت Ÿن ي -راه أانسسب ؤأاك Ìاسس -ت -ج -اب -ة Ÿط -ل -ب -ه
ؤتطلعاته ألن األسسباب التي كانت تؤودي إا ¤عزؤفه قد
أاُزي- -لت ؤع- -ه- -ده -ا ق -د ؤّ ¤دؤن رج -ع -ة ؤب -ات ‘ ح -ك -م
اŸاضسي.

السصلطـ ـ ـة الوطنيـ ـ ـة
نزيه ـ ـ ـ ـ ـ ـة وعمله ـ ـ ـ ـ ـ ـا
مطابق Ÿا التزمت به
صضـــ3
٥ـــ٠ـ٠ـ

انطباعات

دكتور ُمحيي الدين
عميمــــــور
اللجنة الوطنية ا÷زائرية للتضضامن مع الشضعب الصضحراوي:

ضصرورة اإلسصراع ‘ تنظيم اسصتفتاء تقرير اŸصصÒ
صضـــ3
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توزيع الكتاب ...
ا◊لقـ ـة الهشصـ ـ ـ ـ ـ ـة
ب ÚاŸبدع والقارئ
صضـ1ــــ1ـــ-ــــ2ــــ1ـــ13-

صصدور اول اطلسس جزائري
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طريق ال ّسصÓمة
وسصكّة النّدامة
3٩ـــ٠ـ٠ـ
صضـــ

بداية من جانفي القادم

إادارة النصصرية توافق
على انتقال خاسصف
إا« ¤ران» الفرنسصي
3٩ـــ٠ـ1ـ
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زيتو Êيكرم الفائزين
بجائزة أاول نوفمÈ
يشسرف وزير أÛاهدين ألطيب
زي- -ت- -و ،Êع- -ل- -ى ت- -ك -ر Ëأل -ف -ائ -زي -ن
ب -اŸسس -اب -ق -ة أل -وط -ن -ي -ة ÷ائ -زة أول
ن-وف-م Èط-ب-ع-ة  ،2019أل -ي -وم ،ع -ل -ى
ألسس- -اع -ة  09:30صس-ب-اح-ا ،ب-اŸرك-ز
أل- -وط- -ن- -ي ل- -ل -درأسس -ات وأل -ب -حث ‘
أ◊ركة ألوطنية وثورة أول نوفمÈ
 1954باألبيار.

02

...ويقوم بزيارة عمل إا ¤باتنة
ي -ق -وم وزي -ر أÛاه -دي -ن أل-ط-يب
زي -ت -و ،Êي -وم-ي  10و  11نوفم،È
Óشسرأف على
بزيارة عمل إأ ¤باتنة ل إ
إأع- -ادة دف -ن رف -ات  150شس-ه-يد ،إأ¤
جانب إأحياء ذكرى أسستشسهاد قائدي
أل -ولي -ة أألو ¤أل -ت -اري -خ -ي -ة ﬁم-ود
لعموري وأحمد نوأورة.

عرضض موسصيقي باآللت اÿزفية
تنظم ألوكالة أ÷زأئرية
Óشس-ع-اع أل-ث-ق-ا‘ ،عرضسا
ل -إ
موسسيقيا باآللت أÿزفية،
وذلك ي- - - - -وم أÿم - - - -يسس 7
ن- - -وف - -م Èأ÷اري ،ع - -ل - -ى
ألسساعة  17:30مسساء ،بدأر
عبد أللطيف.

ت -ق -وم وزي -رة أل -تضس -ام -ن أل-وط-ن-ي
وأألسسرة وقضسايا أŸرأة غنية ألدألية،
إأ ¤غاية  05نوفم Èأ÷اري ،بزيارة
ع -م -ل أإ ¤أل -ن -ع -ام -ة وبشس-ار ،ل-ت-ف-ق-د
أŸرأك -ز أل-ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-ط-اع وأل-وق-وف
على ظروف ألتكفل أإلقامي بالفئات
ألهشسة.
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زرواطي ‘ زيارة إا ¤البويرة

١٨٠٩٠

...يÎأاسض حفل تكر÷ Ëنة
–ضص ÒحفÓت إاحياء األعياد
الوطنية
وÃناسسبة إأحياء ألذكرى  65لعيد
أل- -ث- -ورة أل- -ت- -ح- -ري- -ري- -ة –ت شس -ع -ار
«أإلخÓصس للوطن وألوفاء للشسهدأء»،
يÎأسس وزي- -ر أÛاه- -دي- -ن أل- -ط -يب
زيتو ،Êحفل تكر Ëأعضساء أللجنة
أل -وط -ن -ي -ة ل -ت -حضس Òح-فÓ-ت إأح-ي-اء
أأليام وأألعياد ألوطنية ،كما سسيتم
ع - - - - - -رضس إأصس - - - - - -دأرأت أل - - - - - -وزأرة
لÓ-ح-ت-ف-الت أŸت-ع-ل-ق-ة ب-الذكرى 65
ل -ع -ي -د أل-ث-ورة أŸظ-ف-رة ،م-ع ت-ن-ظ-ي-م
أبوأب مفتوحة على نشساط أŸركز،
وذلك ي- - - - -وم أÿم- - - - -يسس  7نوفمÈ
أ÷اري ،باŸركز ألوطني للدرأسسات
وأل -ب-حث ‘ أ◊رك-ة أل-وط-ن-ي-ة وث-ورة
أول نوفم 1954 Èباألبيار.

الدالية ‘ النعامة وبشصار

ت -ق -وم وزي -رة أل -ب -ي -ئ -ة وأل -ط-اق-ات
أŸتجددة فاطمة ألزهرأء زروأطي،
يوم  05نوفم Èأ÷اري ،بزيارة عمل
وت- -ف- -ق- -د إأ ¤ولي -ة أل -ب -وي -رة ،ح -يث
سسيكون ألنطÓق أبتدأء من ألسساعة
 07:30صسباحا ،من أمام مقر ألوزأرة.

نشصاط ثقا‘ تاريخي للمركز الثقا‘ اإلسصÓمي
ي -ن -ظ-م أŸرك-ز أل-ث-ق-ا‘
ألسسÓ- -م- -ي ل- -ب -وم -ردأسس،
أل- -ي- -وم ،نشس- -اط- -ا ث -ق -اف -ي -ا
ت- -اري- -خ- -ي- -ا م -ع أل -ن -اشس -ئ -ة
أŸن -تسس -ب -ة ل -ل -م -رك -ز ،عÈ
ورشس -ة أشس -غ -ال ورسس-وم-ات
Ãناسسبة  01نوفم ،Èوذلك
أبتدأء من ألسساعة 09:00
صس-ب-اح-ا ،وي-وم  06نوفمÈ
أ÷اري ،ي - -ن - -ظ- -م أŸرك- -ز
بالتنسسيق مع معهد ألتكوين
أŸه - -ن - -ي وأل- -ت- -م- -ه Úب- -ن
حمودة ﬁاضسرة تاريخية
لفائدة طلبة أŸعهد ،وذلك
أبتدأء من ألسساعة 10:00
صسباحا.

شصر‘ تعاين مؤوسصسصات
حماية الطفولة Ãيلة
تختتم أŸفوضسة ألوطنية ◊ماية
ألطفولة مر Ëشسر‘ ،أليوم ،زيارتها
أŸيدأنية أإ ¤ولية ميلة ،حيث تقوم
ب- -ال- -وق- -وف ع -ل -ى ظ -روف أل -ت -ك -ف -ل
ب- -اŸؤوسسسس- -ات وأŸصس -ال -ح أŸك -ل -ف -ة
بحماية ألطفولة.

انطÓق اŸوسصم الثقا‘
للمجلسض الإسصÓمي األعلى

صصالون الرقمنة والتكنولوجيا
ب «الصصافكسض»
تنظم مؤوسسسس
أŸمتدة ب Úة «ديجيتاك» ‘ ،ألفÎة
11
إأ 14 ¤نوفم Èأ÷اري،
أل- -ط- -ب -ع -ة أل -ث -ا
ن
ي
ة
ل
ص
س
ال -ون أل -رق -م -ن -ةوأل -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ا
ألصسنوبر ألب  ،وذلك ب-قصس-ر أŸع-ارضس
حري «صسافكسس».

Ÿهرجان الدو‹ للسصينما

ندوة صصحفية حول ا

ل-م-ه-رج-ان أل-دو‹
رة ل-
–تضس -ن أ÷زأئ -ر أل -ط-ب-ع-ة أل-ع-اشس 1 -نوفم Èأ÷اري،
متدة من  07إأ6 ¤
نما ‘ ،ألفÎة أŸ
حفية على ألسساعة
للسسي
صس
نظم ﬁافظة أŸهرجان أليوم ندوة وأن رياضس ألفتح،
ت
فرأنز فانون بدي
و  10صسباحا ،بقاعة
كة وجديد ألطبعة.
:
0
0
يل أألفÓم أŸشسار
للحديث عن تفاصس

ندوة دولية لدعم اŸؤوسصسصات الناشصئة

يشس- - - -رف رئ- - - -يسس
أÛلسس أإلسس Ó-م -ي
ألأع -ل -ى ب -وع-ب-د أل-ل-ه
غ Ó- -م أل - -ل - -ه ،ع - -ل- -ى
ت - - -ن - - -ظ - - -م شس - - -رك - - -ة ت - - -أام Úفعاليات حفل أنطÓق
أÙروق -ات ،ن -دوة لصس-ال-ح ق-ادة أŸوسس- - -م أل- - -ث- - -ق- - -ا‘
أŸؤوسسسسات وألشسركاء ‘ أ÷هة للمجلسس ،2020-2019
أل -وسس-ط-ى ح-ول «أل-ت-أام-ي-ن-ات ب Úأل -ي -وم ،ع -ل -ى ألسس -اع -ة
ألبتكار وأŸرأفقة» ،وذلك يوم  14:00ب -ع -د أل -زوأل،
ألث - - -ن 18 Úن- -وف- -م Èأ÷اري ،ب -ق -اع -ة أ÷زأئ-ر قصس-ر
با
أŸع - -ارضس ألصس - -ن- -وب- -ر
Ÿركز ألدو‹ للمؤو“رأت.
ألبحري.

ندوة حول التأامينات

كاريكات /ÒعنÎ

زأرة أل -دأخ -ل -ي -ة وأ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة
ت -ن -ظ -م و
مرأنية ،يوم  16نوفم Èأ÷اري ،ندوة
وألتهيئة ألع
أŸؤوسسسسات ألناشسئة ‘ ›ال أŸرفق
دولية لدعم
ألعام.

عرضض جديد من موبيليسض
م -ن أج -ل م -وأك -ب -ة أإلح -ت -ي -اج-ات أإلسس-ت-هÓ-ك-ي-ة ل-زب-ائ-ن-ه،
أ◊رف-ي ،Úأل-ت-ج-ار وأŸؤوسسسس-ات أŸصسّ-غ-رة ،م-وب-ي-ل-يسس ي-طّور
عروضس  PixX Proويزودها بعرضسه أ÷ديد « ،»600وهي
صسيغة بدون ألتزأم تسسمح Ãرأفقة أŸهني Úبكل أريحية.
مع عرضس  ، PixX Pro600يسستفيد ألزبائن أ◊اليون أو
أÙت -م -ل -ون م -ن ع-رضس ل-ل-دف-ع أŸسس-ب-ق ذي م-زأي-ا ع-دي-دة،
يتوأفق وأحتياجاتهم أليومية.
عرضس  PixX Pro 600متوفر ع ÈألÓئحة  ،* 600#يقدم للمجتمع أŸهني ،عدة
أمتيازأت سسخّية من أŸكاŸات ،ألرسسائل ألقصسÒة وأألنÎنت ،بـ  600دج  /للشسهر
فقط.
عرضس  PixX Pro 600هو:
  3000دج رصسيد من أŸكاŸات صسالح نحو جميع ألشسبكات ألوطنية. مكاŸات غﬁ Òدودة نحو موبيليسس بعد ألدقيقة ألثالثة. - 10جيغا أوكتي أنÎنت.
 رصسيد صسالح  30يوما.يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

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

اŸدير العام مسسؤوول
النشسر

بن بلة فنيدسض

إلع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع 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
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 ١شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

info@ech-chaab.com
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بن صسالح يتلقى تها Êملوك ورؤوسساء عدة دول

تلقى رئيسض الدولة ،عبد القادر بن صشالحÃ ،ناسشبة
الحتفال بالذكرى اÿامسشة والسشت Úلندلع الثورة
التحريرية اÛيدة ،عدة رسشائل تهنئة من ملوك ورؤوسشاء
لحد
دول ششقيقة وصشديقة ،حسشب بيان أاصشدرته أامسض ا أ
رئاسشة ا÷مهورية.
‘ هذأ ألسضياق أسضتذكر رئيسض أ÷مهورية ألتونسضية ،قيسض سضعيد ‘
رسضالة إأ ¤بن صضالح «بكل نخوة مÓحم ألكفاح ألوطني ألطويل ومآاثر
ألسضتبسضال وألشضجاعة لقوى أŸقاومة أ÷زأئرية أألبية ضضد ألسضتعمار
ألغاشضم»› ،ددأ بهذه أŸناسضبة أÛيدة ألتزأمه بـ«موأصضلة ألعمل من
أأجل توطيد روأبط أألخوة ألعريقة ب Úألبلدين وتعزيز مسضÒة ألتعاون
أŸشضÎك وألشضرأكة Œسضيما لتطلعات ألشضعب Úألشضقيق Úنحو مزيد من
ألتكامل وألندماج».
كما رأسضل رئيسض جمهورية روسضيا ألفيديرألية فÓد ÒÁبوت ،Úعبد
ألقادر بن صضالح ،معÈأ عن «خالصض» تهانيه Ãناسضبة ألذكرى  65لندلع
ألثورة ألتحريرية ومنوها بالطابع «ألبناء» للعÓقات أ÷زأئرية-ألروسضية،
” تأاكيده كما جاء ‘ ألبيان خÓل أÙادثات ألتي أأجرأها
وهو ما ّ
ألرئيسضان ‘ «سضوتشضي» مؤوخرأ على هامشض قمة روسضيا-إأفريقيا.
من جهته ،أأعرب رئيسض جمهورية ألصض Úألشضعبية شضي جينبينغ ‘ رسضالته
عن تهانيه «أÿالصضة» Ãناسضبة ألحتفال بهذه ألثورة أÛيدة ،مشضيدأ
بـ«عمق وعرأقة» ألصضدأقة ألتي Œمع ألبلدين ،ومبديا أسضتعدأده «ألكامل
لتعزيز عÓقات ألتعاون ‘ شضتى أÛالت».
وأأضضاف ذأت أŸصضدر أأن ألرئيسض ألفرنسضي ،إأÁانويل ماكرون أأبرق هو
أآلخر برسضالة ع Èفيها عن «خالصض» تهانيه إأ ¤رئيسض ألدولة وأ÷زأئر
وألشضعب أ÷زأئري Ãناسضبة ألعيد ألوطني ،معتÈأ أ÷زأئر «شضريكا
كبÒأ» لبÓده ومبديا أأمله ‘ أأن «يتوأصضل تعزيز ألعÓقة ب Úألبلدين ‘
ك -ل أŸي -ادي -ن و‘ مصض -ل -ح -ة ألشض -ع -ب Úأ÷زأئ -ري وأل -ف-رنسض-ي ،خ-اصض-ة
ألشضباب».

بوقدوم يسستقبـ ـ ـ ـ ـ ـل
إلسسف ـ Òإلتونسس ـ ـ ـ ـي
إ÷دي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد

أسضتقبل وزير ألشضؤوون أÿارجية ،صضÈي بوقدوم،
أأمسض ،شضفيق حجي ،ألذي سضلمه نسضخا من أأورأق
أع-ت-م-اده سض-فÒأ م-ف-وضض-ا ف-وق أل-ع-ادة ل-ل-ج-م-هورية
ألتونسضية لدى أ÷مهورية أ÷زأئرية ألدÁقرأطية
ألشضعبية ،حسضب ما أأفاد به بيان لوزأرة ألشضؤوون
أÿارجية.

^ جمال أأوكيلي

ووردت ه -ذه أل -ت -ه -ا Êم -ن م -لك أألرأضض -ي أŸن -خ -فضض -ة ،أŸلك وي Ó-م
أأليكسضندر وملك ألبلجيكي ،ÚأŸلك فيليب وملكة ألد‰ارك ،أŸلكة
مارغرت ألثانية وملك إأسضبانيا ،أŸلك فيليب ألسضادسض وكذأ من رؤوسضاء كل
من بوركينا فاسضو ،روك مارك كريسضتيان كابوري وجمهورية ألكونغو
ألدÁقرأطية ،فيلكسض أأنطوأن تشضيسضكيدي تشضيلمبو وجمهورية ألنمسضا
ألفيدرألية ،أألكسضندر فاندر بيل. Ú
كما رأسضل بن صضالح بغرضض تهنئته بذكرى أندلع ألثورة ألتحريرية
أÛيدة أأيضضا ،رئيسض ÷نة شضؤوون ألدولة ÷مهورية كوريا ألدÁقرأطية
ألشضعبية ،كيم جونغ وون ورئيسض جمهورية ألبنغÓديشضﬁ ،مد عبد
أ◊ميد ورئيسض إأيرلندأ ،مايكل د .هيقينـز ورئيسض جمهورية ألفيليب،Ú
رودريغو روأ دوترت ورئيسض جمهورية كوريا ،مون جيه إأين ورئيسض
تركمنسضتان ،قوربانقلي بردي ﬁمدوف ،إأضضافة إأ ¤أألم Úألعام ÷امعة
ألدول ألعربية أأحمد أأبو ألغيط.

عرق ـ ـ ـاب يسستقب ـ ـل سسفـ ـÒي أإŸاني ـ ـا وإإيـ ـ ـ ـرإن ‘ إ÷زإئـ ـ ـ ـر

اسشتقبل وزير الطاقةﬁ ،مد عرقاب ،أامسض ،سشفÒة أاŸانيا با÷زائر
لسشÓمية با÷زائر
السشيدة أاولريك كنوتز وسشف Òجمهورية إايران ا إ
حسش Úمششعلجي ،حسشبما أافاد به بيان للوزارة.
خ Ó-ل أل -ل -ق -اء أل -ذي خصض ب -ه سض -فÒة أأŸان -ي -ا ب-ا÷زأئ-ر ،ت-ط-رق أ÷ان-ب-ان إأ¤
«أل -ع Ó-ق -ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة ‘ ›ال أل-ط-اق-ة لسض-ي-م-ا م-دى ت-ط-ب-ي-ق أت-ف-اق ألشض-رأك-ة
أإلسضÎأتيجية أ÷زأئرية-أألŸانية ‘ ذأت أÛال» ،حسضب ذأت أŸصضدر.
Óعمال أÙققة مع
كما أأوضضح ألبيان أأن ألطرف Úأأعربا عن «أرتياحهما ل أ
ألشض -رك -اء أألŸان -ي ‘ Úه -ذأ أÛال ،لسض -ي -م -ا ‘ ›ال أل -ط-اق-ات أŸت-ج-ددة
وألفعالية ألطاقوية».
بهذه أŸناسضبة ،أأشضار عرقاب إأ« ¤أألهمية ألتي يتم إأيÓؤوها لتطوير ألطاقات
أŸتجددة ‘ أ÷زأئر ‘ إأطار سضياسضة تنويع أŸوأرد ألطاقوية وعقلنة أسضتعمال
أŸوأرد أ◊فرية».

كما تطرق إأ ¤أهتمامه بـ «تعميق أŸشضاورأت ‘ إأطار ألشضرأكة ب Úمؤوسضسضات
ألبلدين من أأجل تطوير ألطاقات أŸتجددة لسضيما من خÓل مبادرة «ديزيرتاك»
ألتي Áكن تكييفها مع ألظروف أ◊الية للسضوق أ÷زأئرية ‘ إأطار أŸنفعة
أŸتبادلة».
ومن جهتها ،جددت ألسضفÒة أألŸانية «ألهتمام ألذي توليه مؤوسضسضات بلدها
للسضوق أ÷زأئرية لسضيما ‘ ›ال تطوير ألطاقات أŸتجددة».
كما أأعربت عن «أسضتعدأد ألطرف أألŸا ÊلسضتغÓل جميع ألفرصض أŸتاحة
للطرف Úمن أأجل تطوير تعاون يعود بالفائدة عليهما».
من جهة أأخرى ،تناول وزير ألطاقة مع ألسضف Òأإليرأ Êحسض Úمشضعلجي زأدة
«ألعÓقات ألثنائية ‘ ›ال ألطاقة وسضبل تدعيمها» .
كما بحث أ÷انبان «فرصض أألعمال وألسضتثمار سضيما ‘ ألصضناعات أŸرتبطة
بالكهرباء إأضضافة إأ› ¤ال أÙروقات».

سشفـــــــ ÒزÁبابـــــــوي ‘ ا÷زائـــــــر يوؤكـــــد:

ندعم تنظي ـ ـم إسستفت ـ ـاء تقريـ ـر إŸصسـ ـ ‘ Òإلصسحـ ـرإء إلغربي ـ ـة
أاكد سشف Òدولة الزÁبابوي ‘ ا÷زائر ،فوزا
نتونغا ،أامسض ،دعم بÓده لتنظيم اسشتفتاء
تقرير اŸصش ‘ Òالصشحراء الغربية لتمكÚ
الششعب الصشحراوي من حقه ‘ السشتقÓل
وا◊رية،وهو ما ينادي به الششعب والقادة
الصشحراويون.
وقال سضف ÒزÁبابوي ‘ ،تصضريح لـ(وأأج) على هامشض

وقفة تضضامنية مع ألقضضية ألصضحرأوية نظمتها أأمسض
م -ن -ظ-م-ة أأب-ن-اء ألشض-ه-دأء ب-ا÷زأئ-ر ،إأن ق-رأر ›لسض
أألمن أألخ Òرقم  2494ألقاضضي بتمديد عهدة بعثة
أأل· أŸت -ح -دة أŸك -ل -ف -ة ب -ت -ن -ظ -ي-م ألسض-ت-ف-ت-اء ‘
ألصضحرأء ألغربية (مينورسضو) لعام آأخر «كان ﬂيبا
آلم- -ال ألشض -عب ألصض -ح -رأوي ،وأل -ذي ي -ت -ع -ارضض م -ع
أŸهمة أألسضاسضية ألتي أنيطت للبعثة أأل‡ية وهي

إÛلسس إلشسعب ـي إلوطني يسستأان ـف أإشسغالـه

يسشتأانف اÛلسض الششعبي الوطني أاششغاله ‘ جلسشات عامة ابتداء من
لربعاء
الغدÃ ،ناقششة مششروع قانون اÙروقات بينما تخصشصض جلسشة ا أ
واÿميسض القادمŸ Úناقششة مششروع قانون اŸالية  ،2020حسشب ما أافاد
به ،أامسض ،بيان من اÛلسض.
وأأوضضح ذأت ألبيان أأن جلسضة يوم أألحد  10نوفم 2019 Èسضتخصضصض Ÿناقشضة
مشضروع قانون يعدل ألمر رقم  155 -66أŸؤورخ ‘  8يونيو  1966وأŸتضضمن قانون
أإلجرأءأت أ÷زأئية ومشضروع قانون يتمم أألمر رقم  02 -06أŸؤورخ ‘  28فÈأير
 2006وأŸتضضمن ألقانون أألسضاسضي للمسضتخدم Úألعسضكري. Ú
فيما سضتخصضصض جلسضة يوم أÿميسض  14نوفم Èللتصضويت على مشضروع قانون ينظم
نشضاطات أÙروقات ومشضروع قانون أŸالية لـ  2020وكذأ مشضروعي قانون أŸعدل
وأŸتضضمن أإلجرأءأت أ÷زأئية وألقانون أŸتمم وأŸتضضمن ألقانون أألسضاسضي ألعام
للمسضتخدم Úألعسضكري Úيضضيف ذأت ألبيان.

عششيــــــــــة
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قي ـ ـ ـ ـ ـم إلتسسامـ ـ ـح
وإحـ ـ ـÎإم إآلخـ ـ ـر

Ãناسشبة الحتفال بالذكرى  65لندلع الثورة التحريرية

هذأ وعÈت ملكة بريطانيا ألعظمى ،أŸلكة إأليزأبيت ألثانية من جانبها،
عن تهانيها للشضعب أ÷زأئري بهذه أŸناسضبة ،معربة عن أأفضضل “نياتها
له بالسضعادة وألزدهار،
ف -ي -م -ا أأشض -اد رئ -يسض ج -م-ه-وري-ة ت-رك-ي-ا ،رجب ط-يب أأردوغ-ان ب-ال-ط-اب-ع
«ألسض-ت-ث-ن-ائ-ي» ل-ل-عÓ-ق-ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة أل-ت-ي تسض-ت-م-د ق-وت-ه-ا من تاريخهما
أŸشضÎك وروأبط أألخوة وألصضدأقة ب Úألشضعب .Úوع Èألرئيسض ألÎكي
‘ رسضالته ‘ هذأ ألشضأان عن قناعته بأانه «من شضأان أ÷هود أŸشضÎكة
تعزيز ألتعاون ب Úألبلدين».
من جانبه ،أسضتغل رئيسض أ÷مهورية أإليطالية ،سضرجيو ماتاري Óهذه
أŸناسضبة لÓحتفاء بالعÓقات «ألتقليدية وأŸتينة» ألتي تربط ألبلدين،
أللذين «Œمعهما أأوأصضر عميقة وشضرأكة مثمرة».
وحيا رئيسض أأŸانيا ألفيدرألية ،فرأنك وأل Îشضتاينماير ‘ رسضالته حسضب
ما جاء ‘ ألبيان «سضعي ألبلدين أŸشضÎك من أأجل أ◊ل ألسضلمي
للنزأعات وعودة ألسضتقرأر ‘ أŸنطقة» ،معربا ‘ ذأت ألوقت عن
«أرتياحه» للعÓقات «أŸتينة» ألتي Œمع ألبلدين وكذأ عن «نيته ‘
تكثيفها».
و‘ سضياق تقاسضمه مع أ÷زأئر فرحة ألحتفال بهذه ألذكرى أÛيدة،
سضجل رئيسض جمهورية بولونيا ،أأندريشض دودأ هو أآلخر بـ«أرتياح كبÒ
تطور ألعÓقات ب Úأ÷زأئر وبولونيا ‘ ﬂتلف أÛالت» ،معربا عن
سضعادته بأان أ÷زأئر «قد أأصضبحت أأحد أأهم شضركاء بلده ‘ إأفريقيا».
أأما رئيسض ألكونفيدرألية ألسضويسضرية ،أأو‹ ماورر فقد ع Èبهذه أŸناسضبة
أل-وط-ن-ي-ة ع-ن «أسض-ت-ع-دأد» بÓ-ده ل-ل-ع-م-ل ع-ل-ى «ت-ع-زي-ز ألعÓقات ألثنائية
أŸتجذرة ‘ ألتاريخ إلرسضاء شضرأكة مبنية على ألقدرأت ألتي يزخر بها
ألبلدين وÃا يسضتجيب لتطلعات ألشضعب.»Ú
كما تلقى رئيسض ألدولة بهذه أŸناسضبة رسضائل وبرقيات تهنئة ‡اثلة
أأعرب له من خÓلها ملوك ورؤوسضاء دول صضديقة عن خالصض تهانيهم
و“نياتهم بالزدهار وألرقي للجزأئر.

ألعدد

03

تنظيم أسضتفتاء تقرير أŸصض.»Ò
وأأعرب ألدبلوماسضي ‘ ،ألسضياق عن «أأمله ‘ أأن
يتمكن ›لسض أألمن ألدو‹ ،من أألخذ ‘ عÚ
أإلعتبار رغبة ألشضعب ألصضحرأوي ألتوأق إأ ¤أ◊رية
وألسض-ت-قÓ-ل و“ك-ي-ن-ه م-ن أ◊ري-ة وألسض-ت-قÓ-ل من
خÓل تنظيم إأسضتفتاء تقرير أŸصض.»Ò
وكان ›لسض أألمن ألدو‹ ،قد جدد أألربعاء أŸاضضي

عهدة (أŸينورسضو) لعام آأخر ‘ تصضويت نال تأاييد 13
صضوتا فيما أمتنعت عن ألتصضويت كل من روسضيا ألعضضو
ألدأئم ‘ ›لسض أألمن وجنوب إأفريقيا ألتي تتو¤
ألرئاسضة ألدورية Ûلسض أألمن لشضهر أأكتوبر.
وتأاسضفت جنوب إأفريقيا ألتي أنتقدت «ألنصض غÒ
أŸتوأزن» لكون ألÓئحة أ÷ديدة ل تعطي أأي فكرة
عما قام به طرفا ألنزأع.

إان -ح -رف ا◊راك ا÷اري-ة أاط-واره م-ن-ذ  22فيفري
لو ¤ال-ت-ي ك-انت
اŸنصش -رم ع -ن م-ط-ال-ب-ه «ال-ه-ادئ-ة» ا أ
ﬁل اطÓع الرأاي العام واŸقبولة سشياسشيا من قبل
لحاطة بالنسشدادات
ا÷زائري Úكونها سشعت إا ¤ا إ
السشائدة منذ فÎة على أاك Ìمن صشعيد.
م -اسش -م -ع -ن -اه م -ن شش -ع -ارات ي -وم ا÷م-ع-ة اŸاضش-ي‘ ،
الÈي -د اŸرك -زي وأاودان وحسش -ي -ب -ة وأام -ام ا÷ام -ع -ة
لحرى
يؤوكد ما أاوردناه سشابقا بأان ا◊راك يسش Òأاو با أ
لي- -دي- -و÷ي -ة
اخÎق- -ه أان- -اسض م- -ن ذوي السش- -واب- -ق ا أ
لحزاب ا÷معيات ،اŸنظمات،
اŸنضشوين –ت راية ا أ
لحداث التي ششهدتها ا÷زائر فيما
النقابات وبقايا ا أ
سشبق وماتزال سشارية اŸفعول ‘ أاذهانهم إا ¤غاية
يومنا هذا.
ونأاسشف أان البعضض ترك ا◊قد يحل ﬁل التسشامح
ويطلق العنان لدعوات التحريضض هذا ماكان يصشدر
ع -ن شش -خصض ي -ح-م-ل م-ك Èصش-وت «م-ي-ق-اف-ون» م-رددا
ع-ب-ارة «ن-وضش-و ي-ال-ع-اصش-م-ة ن-وضشو» وهذا الكÓم كان
يتوارد على مسشامع الناسض كلها كانت هناك تششجنات
ف- -ل- -م -اذا ي -جÎه ال -ب -عضض ‘ ه -ذا ا◊راك؟ وه -ن -اك
أاششخاصض يهتفون بأاششياء لعÓقة لها بالوضشع عندما
ي -ق -ع -ون ‘ ال -ف -ع -ل اŸط -ل -ق Œاه اŸوع -د الن-ت-خ-اب-ي
ال- - -ق- - -ادم ،وه- - -ذا م- - -اي- - -ت- - -ن- - -اقضض م- - -ع الدع - -اءات
ال -دÁق -راط -ي -ة ال -ت -ي ي -ب -ت -ج -ح-ون ب-ه-ا زي-ادة ع-ل-ى
التصشريح بأامور غ Òمسشؤوولة Œاه البلد ‘ ..غياب
لك Ìم -ن ه -ذا احÎام
صش -وت ال -ع -ق -ل وا◊ك -م -ة وا أ
لخر.
ا آ
هذا التفاعل الهج Úفع Óأا◊ق ضشررا معنويا كبÒا
لوائ-ل» ي-نسش-ح-ب-ون وتعوضشهم
ب-ا◊راك ‡اج-ع-ل «ا أ
لفة ا◊قد لطاŸا سشعى ا÷زائريون
عينات حاملة آ
Ùاربتها بششدة خÓل اŸراحل السشابقة اقتناعا منهم
بأان ضشررها يتجاوز نفعها وقد كلفتهم متاعب جمة
م -ن أاج -ل إاع -ادة السش -ت-ق-رار إا ¤ك-ام-ل رب-وع ال-وط-ن
وعلينا أان ل نضشيع هذا اŸكسشب الثم.Ú
ك -م -ا أان ع -ل -ى ا÷م -ي -ع اسش -ت -ع -ادة شش-ع-ارات ا◊راك
لصش -ي -ل ال -ت -ي ك -انت م -ف -خ -رة ل -ل -ج -زائ -ري Úم -ن -ه-ا
ا أ
«سش-ل-م-ي-ة ..سش-ل-م-ي-ة»« ،ج-يشض ـ الشش-عب خ-اوة خاوة»،
«جزائر واحدة موحدة» ورفع صشور الششهداء وكل
مايخدم ا÷زائر قلبا وقالبا.
وع -ل -ي -ه ،ف-إان ا◊راك ل-يسض م-ع-ارضش-ة أاب-دي-ة وإا‰ا
وقفة ششعبية تاريخية أاملتها ظروف معينة يعرفها
ال-ع-ام واÿاصض ولداع-ي ل-ل-خ-وضض ف-ي-ه-ا وإا‰ا ال-يوم
نحن أامام مصش Òبلد سشيكون على موعد مع انتخابات
رئاسشية بعد اختيار اÎŸششح Úالقادم Úويحتاج إا¤
ل‚از هذا ا◊دث بعيدا عن التصشعيد.
الهدوء إ
ومنطقيا ،فإان اŸطلوب من ا÷زائري Úأان ليضشيعوا
لن-ن-ا ‘ ال-ع-م-ل-ية النتخابية
ه-ذا اŸوع-د ال-ت-اري-خ-ي أ
الثالثة بعد 18أافريل و 9جويلية  2019وإا‚اح هذه
اÙطة ا◊اسشمة حتمية ل مفر منها قصشد اÿروج
م- -ن ه- -ذه ال- -وضش- -ع- -ي- -ة وال- -ذه- -اب إا ¤آاف -اق واع -دة
ب -ان -ت -خ -اب رئ -يسض ل -ل -ج -م -ه -وري -ة ﬂول ل -ه تسش-يÒ
اŸرحلة القادمة ..إاذ ل يعقل أان تبقى ا÷زائر بدون
رئ-يسض م-ن-ذ ق-راب-ة  9أاشش-ه-ر ..وال-ك-ل ي-درك مامدى
رم- -زي -ة ه -ذا اŸنصشب ع -ل -ى الصش -ع -ي -دي -ن ال -داخ -ل -ي
واÿارجي.

اأششغاله تنطلــــــق غــــدا بعـــــــ Úالدفلـــــــــــــى

«إŸمارسس ـ ـات إŸاليـ ـ ـ ـة ‘ إ Ÿـ ـذهب إŸـالكي» ‘ ملتق ـ ـ ـ ـ ـ ـى دو‹

تنطلق غدا بولية ع Úالدفلى أاششغال اŸلتقى الدو‹ للمذهب اŸالكي ‘ طبعته  15حيث سشيناقشض موضشوع «اŸمارسشات اŸالية ‘ اŸذهب اŸالكي» ،حسشبما علم من اŸدير اÙلي
لوقاف بالتنسشيق مع
لوقاف .وعÓوة على أاسشاتذة جامعي Úجزائري ،Úسشيششارك ‘ هذا ا◊دث العلمي والثقا‘ الذي تنظمه وزارة الششؤوون الدينية وا أ
للششؤوون الدينية وا أ
ولية ع Úالدفلى إا ¤غاية  7نوفم Èا÷اري علماء دين وششخصشيات وضشيوف من  15دولة ،اسشتنادا للسشيد فق.Ò
وأأضض -اف ذأت أŸسض -ؤوول أأن -ه سض -ي -ت -م ت -ق -د Ëم-ا ›م-وع-ه  110وأŸادية إل‚اح هذأ أŸلتقى.
›الت أ◊ياة» ،لفتا إأ ¤أأن أإلسضÓم يشضجع أللجوء إأ ¤ألتمويل
ﬁاضضرة تتعلق باŸالية ‘ ضضوء مبادئ أŸذهب أŸالكي ‘ وقال فق« :Òإأن ‚اح أللقاء ل Áكن أأن يكون إأل شضرفا للجزأئر ألذي ل يشضك ‘ أأصضله.
أأشضغال هذأ أŸلتقى ألذي سضينظم بدأر ألثقافة «أألم Òعبد بشضكل عام ولولية ع Úألدفلى بشضكل خاصض» ،مشضÒأ إأ ¤أأن هذأ «سضيعكف أÈÿأء أŸاليون أ◊اضضرون ‘ هذأ أŸؤو“ر على
ألقادر» ،مشضÒأ إأ ¤تنظيم ورشضات على هامشض هذأ أ◊دث.
أŸؤو“ر منتظر «بفارغ ألصض »Èألنه يعد مصضدًرأ للمعرفة حول إأماطة أللثام عن هذأ ألÎأث (ألذي تركه مالك بن أأنسض أŸتصضل
ومن أأجل أسضتكمال ألسضتعدأدأت لهذأ «أŸوعد ألهام» ،عقد ألقضضايا ألتي تهم أŸسضلم ‘ Úحياتهم أليومية.
بالقضضايا أŸالية) ما من شضأانه تثم Úهذه ألÌوأت ألعديدة».
م -ؤوخ -رأ أج-ت-م-اع Ãق-ر أل-ولي-ة ب-رئ-اسض-ة وأ‹ ع Úأل-دف-ل-ى ،ب-ن ولدى تطرقه Ÿوضضوع أŸلتقى ،قال فق Òإأن «أأهمية هذأ يذكر أأن مذهب مالك بن أأنسض ( )795-710إأمام أŸدينة أŸنورة،
يوسضف عزيز ،ألذي أأكد خÓله أأنه ” Œنيد كل ألوسضائل ألبشضرية أألخ Òت -ك -م -ن ‘ أأن -ه سض -ي -ن -اقشض م-وضض-وع-ا Áسض أل-ع-دي-د م-ن ” أعتماده من قبل ألعديد من سضكان ألبلدأن أإلسضÓمية ‘
أŸغ -رب أل -ع -رب -ي وشض -م -ال إأف -ري -ق -ي -ا م -ن-ذ ع-دة ق-رون ب-فضض-ل
موضضوعيته ومرجعيته أŸعÎف بها.
اŸولــــد النبــــــــوي الششريـــــــــــــف

وزإرة إلصسح ـ ـ ـة –ـ ـ ـ ـ ـ ـذر مـ ـ ـ ـن إسستعم ـ ـ ـ ـ ـال إŸـ ـ ـ ـ ـوإد إلناري ـ ـ ـة

حذرت وزارة الصشحة والسشكان وإاصشÓح
للعاب
اŸسشتششفيات من اسشتعمال اŸواد وا أ
النارية كاŸفرقعات والصشواريخ والقذائف
خÓل الحتفال باŸولد النبوي الششريف
والتي قد تتسشبب ‘ حوادث خطÒة ،حسشب
ما أافاد به ،أامسض ،بيان لذات الوزارة.
أأكد ذأت أŸصضدر أأنه وككل ذكرى أحتفال باŸولد ألنبوي

ألشض -ري -ف تسض -ج -ل ح -وأدث خ-طÒة «ت-ودي ب-ح-ي-اة أألف-رأد
و–ول ألحتفال إأ ¤مأاسضاة» ﬁذرة من أسضتعمال أŸوأد
ألنارية كاŸفرقعات وأأللعاب ألنارية وألصضوأريخ وألقذأئف.
وذكرت ألوزأرة باŸناسضبة بأاخطار هذه أأللعاب ألنارية
أŸت-م-ث-ل-ة ‘ «أ◊رأئ-ق وألصض-خب أل-ن-اج-م ع-ن أن-ف-ج-ار
أŸفرقعات وآأثاره ألسضلبية على رأحة أألفرأد أŸادية
وأŸع- -ن- -وي -ة خ -اصض -ة أألشض -خ -اصض أŸسض -ن ÚوأŸرضض -ى

وألنسضاء أ◊وأمل وأألطفال» ،كما يتسضبب صضوت هذه
أŸفرقعات ‘ إأتÓف حاسضة ألسضمع وأإلزعاج وألقلق.
وقد يتعرضض أألشضخاصض ألذين يتعاملون مباشضرة مع
هذه أأللعاب -حسضب ذأت أŸصضدر-إأ ¤أأضضرأر باليد
تؤودي إأ ¤فقدأن أألصضابع وإأصضابة ألع‡ Úا يتسضبب ‘
بعضض أألحيان ‘ فقدأن ألبصضر باإلضضافة إأ ¤حروق من
ألدرجت Úألثانية وألثالثة تؤودي إأ ¤تشضوهات.

«كل هذه أألخطار تهدد مسضتقبل ألفرد وعدم قدرته
على ‡ارسضة بعضض أŸهن وأ◊ياة ألعادية بصضفة
عامة» يؤوكد ذأت أŸصضدر.
وأعتÈت ألوزأرة من جهة أأخرى أأن شضريحة أألطفال
وأŸرأهق Úهم «أألك Ìعرضضة لهذه أ◊وأدث» دأعية
ألعائÓت إأ ¤أŸزيد من أ◊يطة وأ◊ذر وأŸرأقبة
‘ أسضتعمال ألصضغار لهذه أŸوأد أŸفرقعة.

” تعي ÚاŸدير العام للقرضض
الششعبي ا÷زائري ﬁمد دحماÊ
رئيسشا Ûلسض اإدارة هذا البنك
العمومي ،حسشبما اأفاد به ،اأمسض ،بيان
للقرضض الششعبي ا÷زائري.
وأأوضضح ذأت أŸصضدر أأن دحما Êقد عÚ
م-ن ق-ب-ل أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة أل-ع-ادي-ة للقرضض
ألشض -ع -ب -ي أ÷زأئ -ري أÛت -م -ع -ة ‘ ج-لسض-ة

أسضتثنائية بتاريخ  27أأكتوبر ألأخÃ Òقر
وزأرة أŸالية.
وأأضضاف ألبيان ذأته أأن دحما Êقد شضغل
مهام عديدة ‘ ألقرضض ألشضعبي أ÷زأئري
من بينها أŸدير ألعام بالنيابة وأŸدير ألعام
قبل أأن ينتخبه ›لسض ألإدأرة رئيسضا له.
وكان قد ألتحق بالقرضض ألشضعبي أ÷زأئري
بعد «مشضوأر جامعي وعلمي بجامعة أكسض

م -ارسض -ي -ل -ي-ا ح-يث –صض-ل ع-ل-ى دك-ت-ورأه ‘
«علوم ألتسضي.»Ò
ل- -ل- -ت- -ذك ‘ Òه- -ذأ ألسض- -ي -اق ف -اإن أل -ق -رضض
ألشضعبي أ÷زأئري يتوفر على شضبكة من 150
وك- -ال- -ة ب -ن -ك -ي -ة م -وزع -ة ع Èك -ام -ل ألÎأب
ألوطني.
وك -ان أإج -م -ا‹ حصض -ي -ل -ة أل-ق-رضض ألشض-ع-ب-ي
أ÷زأئري ‘ سضنة  2018قد فاقت 2258

مليار دج مقابل  1922مليار دج ‘ سضنة
.2017
ك -م -ا أن -ت -ق -ل أل -ن -ا œأل-ب-ن-ك-ي ألصض-ا‘ ل-ه-ذه
أŸوؤسضسضة أŸالية ألعمومية من  69مليار دج
سضنة  2017أإ 77 ¤مليار دج سضنة .2018
أأما ألنا œألصضا‘ لأرباح ألقرضض ألشضعبي
أ÷زأئري فقد أنتقل من  33مليار دج سضنة
 2017أإ 41 ¤مليار دج سضنة .2018

دحمـ ـ ـ ـ ـا Êرئيسسـ ـ ـ ـ ـا Ûلـ ـ ـ ـ ـسس إإدإرة إلقـ ـ ـ ـ ـرضس إلشسعبـ ـ ـ ـ ـي إ÷زإئـ ـ ـ ـ ـ ـري

تنظيـ ـم لقـ ـاء دو‹ حـ ـول
إلطاقات إŸتجددة بوهـرإن

سشيششكل موضشوع الطاقات اŸتجددة اÙور الرئيسض
للقاء دو‹ سشينظم من  11إا 13 ¤نوفم Èا÷اري
بجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران «ﬁمد
بوضشياف» حسشبما اسشتفيد لدى اŸنظم.Ú
يهدف أللقاء إأ« ¤تعزيز ألنسضجام ب Úألباحث Úأ÷امعيÚ
وألصض-ن-اع-ي ÚأŸسض-ت-ث-م-ري-ن ‘ ›ال أل-ط-اق-ات أŸتجددة»،
حسضبما أأبرزه رئيسض ÷نة ألتنظيم ألÈفسضور أأحمد بلعسضري.
ويتضضمن هذأ أ◊دث عدة ﬁاضضرأت وورشضات Ãشضاركة
نحو  30خبÒأ من ألوطن ومن بلدأن ﬂتلفة منها أأŸانيا
وإأسضبانيا وفرنسضا وإأيطاليا وأليابان ،حسضبما أأشض Òإأليه.
كما سضيحضضر ألفاعلون أألسضاسضيون ‘ ألصضناعة ألوطنية على
غ -رأر ›م-ع-ي سض-ون-اط-رأك وسض-ون-ل-غ-از ل-ت-نشض-ي-ط أل-ورشض-ات
أل -رأم -ي -ة إأ ¤ت -رب -ي -ة ت-ن-م-ي-ة أل-ك-ف-اءأت ‘ ﬂت-ل-ف م-ي-ادي-ن
ألطاقات أŸتجددة ،وفق ذأت أŸصضدر.
وبادر بهذأ أ◊دث  Èﬂألفيزياء ألبÓزما وأŸوأد أŸوصضلة
وتطبيقاتها ÷امعة «ﬁمد بوضضياف» بدعم من أŸديرية
ألعامة للبحث ألعلمي وألتطوير ألتكنولوجي.

»æWh

لثنين  04نوفمبر  2019م
أ إ
ألموأفق لـ  07ربيع أألول  1441هـ

أاحكام جديدة ◊ماية اŸال العام ،زغماتي:

إالغ ـ ـ ـ ـ ـاء القي ـ ـ ـ ـ ـود على أاداء الششرط ـ ـ ـة القضشائي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
أأك -د وزي -ر أل -ع -دل ح -اف -ظ أألخ-ت-ام،
ب -ل -ق -اسض -م زغ-م-ات-ي ،أأمسس،ب-ا÷زأئ-ر
ألعاصضمة ،أأن مشضروع ألقانون أŸعدل
ل-ق-ان-ون أإلج-رأءأت أ÷زأئ-ي-ة ي-هدف
إأ« ¤حماية أŸال ألعام» ع Èتسضهيل
–ريك أل- -دع- -وى أل -ع -م -وم -ي -ة وك -ذأ
«إأل -غ -اء أل -ق -ي -ود ع -ل -ى أأدأء ألشض -رط-ة
ألقضضائية وعملها».
وخÓل عرضضه على أللجنة ألقانونية
ل-ل-م-ج-لسس ألشضعبي أل-وط-ن-ي ،ق-ال
ألوزير إأن ألهدف من تعديل قانون
أإلج- -رأءأت أ÷زأئ- -ي- -ة ه- -و«ت- -ع -زي -ز
وت-دع-ي-م أإلط-ار أل-ق-ان-وŸ Êك-اف-ح-ة
أإلج -رأم ع -ن ط -ري -ق إأل-غ-اء أألح-ك-ام
ذأت أآلث- -ار ألسض- -ل -ب -ي -ة ع -ل -ى –ريك
أل-دع-وى أل-ع-م-وم-ي-ة و‡ارسض-ت-ه-ا م-ن
ق-ب-ل أل-ن-ي-اب-ة أل-ع-ام-ة م-ن ج-ه-ة وتلك
ألتي فرضضت قيودأ على أأدأء ألشضرطة
ألقضضائية وعملها من جهة أأخرى».
ول -ل -غ -رضس ،ي -قÎح مشض-روع أل-ق-ان-ون
إأل - -غ- -اء أŸوأد  6م -ك-رر 15 ،مكرر،
15مكرر  1و 15مكرر  2من قانون
أإلج - -رأءأت أ÷زأئ - -ي- -ة أŸت- -ع- -ل- -ق- -ة
بشضروط –ريك ألدعوى ألعمومية ‘
›ال أ÷رأئ- -م ذأت ألصض- -ل- -ة ب -اŸال
ألعام وكذأ صضÓحيات ومهام ضضباط
ألشضرطة ألقضضائية ألتابع Úللمصضالح
Óمن.
ألعسضكرية ل أ
كما يقÎح أأيضضا تعديل أŸادة 207
أŸت -ع -ل -ق -ة Ãرأق -ب -ة أأع-م-ال ضض-ب-اط
ألشض -رط-ة أل-قضض-ائ-ي-ة م-ن ق-ب-ل غ-رف-ة
ألتهام ع Èإأعادة ألنظر سضيما ‘
ألتدأب ÒأŸسضتحدثة Ãوجب ألقانون
أŸؤورخ ‘ م - - - - -ارسس  2017أÿاصضة
ب-ت-أاه-ي-ل ضض-ب-اط ألشض-رط-ة أل-قضض-ائ-ية
ل -ل -م -م -ارسض -ة أل -ف-ع-ل-ي-ة ل-لصضÓ-ح-ي-ات
أŸرتبطة بهذه ألصضفة.

–ريك الدعوى العمومية
‘ جرائم اŸال العام
” إأدرأج ضض- - -م- - -ن ت- - -دأب Òق- - -ان - -ون
أإلج - - -رأءأت أ÷زأئ - - -ي - - -ة أŸؤورخ ‘
ج -وي -ل -ي -ة  2015شض- -رط ألشض- -ك -وى
أŸسض-ب-ق-ة م-ن أل-ه-ي-ئ-ات ألج-ت-م-اعية
ل -ل -م -ؤوسضسض -ة ألق -تصض -ادي -ة ل -ت -ح-ريك
أل- -دع- -وى أل -ع -م -وم -ي -ة ضض -د مسضÒي
أŸؤوسضسض -ات ألق-تصض-ادي-ة أل-ت-ي “لك
أل- - -دول - -ة ك - -ل رأأسض - -م - -ال - -ه - -ا أأو ذأت
أل- -رأأسض- -م -ال أıت -ل -ط ع -ن أأع -م -ال
أل- -تسض- -ي Òأل- -ت- -ي ت- -ؤودي إأ ¤سض- -رق- -ة،
أخ- -تÓ- -سس ،ت- -ل- -ف أأو ضض- -ي- -اع أأم -وأل
عمومية أأوخاصضة.
وأأوضضح ألوزير أأن نصس هذه أŸادة
أŸسض -ت -ح -دث-ة وأل-ذي ك-ان ي-رم-ي إأ¤
إأي- -ج- -اد ن- -وع م- -ن أ◊م -اي -ة ŸسضÒي
أŸؤوسضسضات ألقتصضادية وجعلهم ‘
منأاى عن أŸتابعات أ÷زأئية ألتي
قد تكون غ Òمؤوسضسضة نظرأ لطبيعة
أأع -م -ال -ه -م ق -د «ك -انت ل -ه-ا آأث-ار ج-د
سض - -ل- -ب- -ي- -ة» ع- -ل- -ى –ريك أل- -دع- -وى
ألعمومية ‘ ›ال أ÷رأئم أŸتصضلة
باŸال ألعام.
وأأصضبحت هذه أألحكام تشضكل كما
ق -ال «ع -ائ -ق -ا وح -اج -زأ» أأم-ام ع-م-ل
أ÷ه -ات أل -قضض -ائ-ي-ة ع-ام-ة وأل-ن-ي-اب-ة
أل- -ع- -ام- -ة خ- -اصض- -ة ب- -ح- -ك- -م م- -وق -ف
وتصض- - -رف - -ات ‡ث - -ل - -ي أل - -ه - -ي - -ئ - -ات

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

ما قام به القضشاة «“رد وعصشيان وليسس إاضشرابا»
باب ا◊وار ما يزال مفتوحا لتسصوية اŸطالب

حياة  /ك

ألج -ت -م -اع -ي -ة ل -ل -م -ؤوسضسض -ات أل -ذي-ن
«يعزفون عن تقد Ëألشضكوى» ضضد
م-رت-ك-ب-ي أألع-م-ال أÛرم-ة ب-ح-ج-ة
Óف-ع-ال
أن -ع -دأم أل -وصض -ف أ÷زأئ-ي ل -أ
ﬁل ألتحقيق وألتي يرون فيها عن
حسضن نية أأوعن قصضد ›رد «أأخطاء
تسضي Òل ترقى إأ ¤مصضاف أ÷رÁة»
ب -ي -ن -م-ا ي-ب-ق-ى ذلك م-ن ألصضÓ-ح-ي-ات
أ◊صضرية للقاضضي.
وعليه ،يضضيف ألوزير ،فإان مثل هذأ
أŸوق -ف أأصض-ب-ح أل-غ-الب ل-دى ‡ث-ل-ي
ه -ذه أŸؤوسضسض-ات وه-وم-ا ي-ج-ع-ل م-ن
هذه أألحكام أŸدرجة ضضمن أŸادة
 6مكرر «عائقا قانونيا حقيقيا يؤوثر
سض- -ل- -ب -ا ع -ل -ى أأدأء أل -ن -ي -اب -ة أل -ع -ام -ة
وألضض -ب -ط-ي-ة أل-قضض-ائ-ي-ة وي-ق-لصس م-ن
ف- -ع- -ال- -ي- -ت -ه -م -ا ‘ ﬁارب -ة أ÷رÁة
ألق -تصض -ادي -ة» .وأع -ت Èزغ -م-ات-ي أأن
إألغاء هذه أŸادة وألرجوع إأ ¤ألعمل
وف -ق أل -ق -وأع-د وأŸب-ادئ أل-ق-ان-ون-ي-ة
أŸك - -رسض - -ة ‘ ›ال أل - -ت - -ح - -ري- -ات
وأŸتابعة من شضأانه أأن «يعزز حماية
أŸال أل- -ع- -ام وم- -ك- -اف- -ح- -ة أإلج- -رأم
أŸا‹».

توسصيع صصÓحيات ومهام
ضصباط الشصرطة القضصائية
Óمن
للمصصالح العسصكرية ل أ

حصضرت أŸادة  15مكرر من قانون
أإلج -رأءأت أŸسض -ت -ح -دث-ة ‘ م-ارسس
 2017م -ه -ام ألشض -رط -ة أل -قضض -ائ-ي-ة
لضض -ب -اط وضض -ب -اط ألصض -ف أل -ت -اب-عÚ
Óم -ن ‘
ل- -ل- -مصض- -ال- -ح أل -عسض -ك -ري -ة ل  -أ
أ÷رأئ- - -م أŸاسض - -ة ب - -أام - -ن أل - -دول - -ة
أŸنصض- - -وصس ع- - -ل - -ي - -ه - -ا ‘ ق - -ان - -ون
أل -ع -ق -وب -ات ،ح-يث ن-ت-ج ع-ن تضض-ي-ي-ق
مهامها «تقليصس دور هذأ أ÷هاز ‘
ألبحث وألتحري عن أ÷رأئم» وبينت
أŸمارسضة أŸيدأنية أأن حصضر مهام
هذه أŸصضلحة ‘ ›ال ﬁددة من
أ÷رأئ -م ق -د «أأث -ر سض-ل-ب-ا ع-ل-ى ألسضÒ
أ◊سض-ن» ل-ل-ت-ح-ري-ات وألتحقيقات ‘
قضض-اي-ا أل-ق-ان-ون أل-ع-ام وع-ل-ى رأأسض-ه-ا
قضضايا ألفسضاد وأŸسضاسس بالقتصضاد
ألوطني Ãا ‘ ذلك أ÷رأئم ألعابرة

للحدود ألوطنية.
وأنطÓقا من هذه أŸعاينة أأضضحى
م - - -ن ألضض- - -روري «ت- - -وسض- - -ي- - -ع ›ال
ألختصضاصس» ألنوعي ‘ هذأ ألسضلك
من ألضضبطية ألقضضائية ليشضمل جميع
أ÷رأئ - -م أŸنصض - -وصس ع - -ل - -ي - -ه- -ا ‘
أل -تشض -ري -ع أ÷زأئ -ي أل-وط-ن-ي ،حسضب
ألوزير.
أأم- -ا ع- -ن م- -رأق -ب -ة أأع -م -ال ضض -ب -اط
ألشض- -رط- -ة أل- -قضض- -ائ- -ي- -ة ل- -ل- -مصض -ال -ح
أل -عسض-ك-ري-ة لÓ-أم-ن وأل-درك أل-وط-ن-ي
يقÎح أŸشضروع تعديل نصس أŸادة
 207م-ن أل-ق-ان-ون أŸت-ع-لقة Ãرأقبة
أأع -م -ال ضض-ب-اط ألشض-رط-ة أل-قضض-ائ-ي-ة
وأŸوكلة إأ ¤غرفة ألتهام ألتي يرفع
إأل- -ي- -ه- -ا أألم -ر ‘ شض -أان ألخ -ت Ó-لت
أŸنسضوبة لهؤولء ألضضباط ‘ مباشضرة
وظائفهم من قبل ألنائب ألعام.
ونظرأ لصضفة ألعسضكري ألتي يتمتع
بها كل من ضضباط ألشضرطة ألقضضائية
أل-ت-اب-ع Úل-ل-درك أل-وط-ن-ي وأŸصض-الح
أل-عسض-ك-ري-ة لÓ-أم-ن ف-إان أل-ن-ائب ألعام
أıتصس إأقليميا يتو ¤إأعÓم ألنائب
أل- -ع- -ام أل- -عسض- -ك -ري ب -ات -خ -اذه ل -ذأت
أإلجرأء ‘ حالة ما إأذأ كان ضضابط
ألشض -رط -ة أل -قضض -ائ -ي -ة ت -اب -ع -ا لسض -لك
ألدرك ألوطني.
أأم- -ا إأذأ م- -ا ت- -ع- -ل- -ق أألم -ر بضض -اب -ط
ألشض- -رط- -ة أل- -قضض- -ائ- -ي- -ة ل- -ل- -مصض -ال -ح
Óم -ن ت -ت -م إأج -رأءأت
أل- -عسض- -ك -ري -ة ل  -أ
إأخطار غرفة ألتهام Ûلسس قضضاء
أ÷زأئ- -ر ب- -وصض- -ف -ه -ا ه -ي أل -وح -ي -دة
أıتصض- -ة ل- -ل- -ن- -ظ- -ر ‘ م- -ث- -ل ه- -ذه
ألخ -ت Ó-لت ب -ع -د أأخ -ذ رأأي أل-ن-ائب
ألعام ألعسضكري أıتصس إأقليميا من
قبل ألنائب ألعام لدى ›لسس قضضاء
أ÷زأئر ألذي يبديه ‘ أأجل  15يوما
من إأخطاره.

إاقÎاح إالغاء شصرط تأاهيل
ضصباط الشصرطة القضصائية
ك- - -م- - -ا ي- - -قÎح مشض - -روع أل - -ق - -ان - -ون
أŸعروضس على أللجنة كذلك إألغاء
أŸادت15 Úمكرر  1و 15مكرر  2من

وزارة العدل تنفـي إانهاء مهام األم Úالعام للوزارة ومدير اŸـوارد البششرية
لم Úالعام لوزارة
نفت وزارة العدل ،أامسس ‘ ،بيان لها ،ما تداولته صصحيفة إالكÎونية حول إانهاء رئيسس الدولة Ÿهام ا أ
العدل واŸدير العام للموارد البشصرية ،مؤوكدة أان هذا ا« Èÿعار من الصصحة».
لبسصط
وأاوضصحت الوزارة أان «القاضصي الذي كان مصصدرا لهذه الشصائعة –ركه بواعث غ Òبريئة ،وهو بهذا السصلوك اŸنا‘ أ
لخÓقيات يعمل على زرع الشصك لدى زمÓئه القضصاة الذين افÎى عليهم افÎاء ل يليق بسصلوك القاضصي».
ا أ

Œوب أاربع وليات

بلمهدي يعطي إاششارة انطÓق القوافل العلمية من دار اإلمام

لوقاف يوسضف بلمهدي ،أأمسس ،بدأر
أأعطى وزير ألشضؤوون ألدينية وأ أ
لمام إأشضارة أنطÓق ألقوأفل ألعلمية لتجوب أأربع وليات ‘ ألفÎة
أ إ
أŸمتدة من  03إأ 09 ¤نوفم Èأ÷اري ،وتعت Èهذه ألقوأفل ألتي
سضتجوب ك ّ
 Óمن وليات ألطارف وألبويرة و“Ôأسضت وأأدرأر منابر
علمية لÎسضيخ أŸرجعية ألوطنية وألدينية وتعزيز ألقيم ألوطنية
وروح أÙب -ة وأل -تضض -ام -ن ودرأسض -ة ﬂت -ل-ف أل-قضض-اي-ا أل-ت-ي ت-خصس
أÛت-م-ع ب-ح-يث أأوك-لت ل-ق-اف-ل-ة أل-ط-ارف درأسض-ة مسض-أال-ة «أل-ت-ك-افل
أل-وط-ن-ي وأل-تضض-ام-ن ألج-ت-م-اع-ي» ول-ق-اف-ل-ة أل-ب-وي-رة درأسض-ة قضض-ي-ة
«ألشضباب ومبادئ أأول نوفم »Èولقافلة “Ôأسضت درأسضة موضضوع
«ألقيم ألوطنية وأÿطاب أŸسضجدي» أأما قافلة أأدرأر فقد أأوكلت
لها درأسضة موضضوع «أأعÓم أ÷زأئر».
باŸناسضبة ذكر بلمهدي ،هذه «ألتظاهرة ألتي تتزأمن مع أحتفاء

لنام ﬁمد (صس)
ألشضعب أ÷زأئري بأاول نوفم 1954 Èومولد خ Òأ أ
لفذأذ ألذين تركوأ ترأثا
فرصضة للتعريف بعلماء أ÷زأئر وشضيوخها أ أ
عظيما ‘ ألشضرق ألعربي وأŸغرب ألعربي ول يعرفهم شضباب أليوم
لنية وألتي تخصس ألشضباب
لضضافة إأ ¤درأسضة وشضرح ألقضضايا أ آ
با إ
وألوطن».
وب -خصض -وصس أ÷دي -د ‘ م -وضض-وع أل-ع-م-رة كشض-ف أل-وزي-ر أأن ه-ن-اك
للكÎو Êوأأن
توأصضل مع ألسضلطات ألسضعودية ◊ل مشضكل ألدفع أ إ
Óسضفار سضحبت دف Îألشضروط.
هناك  82وكالة ل أ
أأما حول ‡ارسضة ألشضعائر ألدينية فقال إأن «أ÷زأئر ذأت سضيادة ول
لي كان بانتهاك ألقانون» ،موضضحا أأن ألذين ينشضطون خارج
يسضمح أ
ألقانون قد دعوأ أأك Ìمن مرة لدفع ملفاتهم للحصضول على رخصس
رسضمية Ÿمارسضة ألشضعائر ألدينية ورفضضوأ ذلك».
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اŸدير العام للشصؤوون القضصائية والقانونية:

وصصف عبد ا◊فيظ جرير اŸدير العام
للشصؤوون القضصائية والقانونية بوزارة
العدل ،أان ا◊ركة التي قام بها القضصاة
لضصراب،
ليسصت احتجاجا ول تشصبه ا إ
وإا‰ا هي عملية «“رد أاو عصصيان»،
متأاسصفا أان يصصدر ذلك من القضصاة الذين
يخول لهم تطبيق التشصريعات واحÎام
قوان Úا÷مهورية.

ق- -ان -ون أإلج -رأءأت أ÷زأئ -ي -ة أل -ت -ي
ت- -نصس ع- -ل- -ى أأن- -ه ل Áك- -ن لضض -ب -اط
ألشضرطة ألقضضائية أŸمارسضة ألفعلية
ل-لصضÓ-ح-ي-ات أل-ت-ي ت-خ-ول-ها لهم هذه
ألصضفة إأل بعد تأاهيلهم Ãوجب مقرر
م - -ن أل - -ن- -ائب أل- -ع- -ام ل- -دى أÛلسس
أل - -قضض - -ائ- -ي أل- -ذي ي- -وج- -د إأق- -ل- -ي- -م
أختصضاصضه Ãقرهم أŸهني بناء على
أقÎأح ألسض- - -ل - -ط - -ة أإلدأري - -ة أل - -ت - -ي
يتبعونها.
ونفسس أŸادة أأعطت هذه ألصضÓحية
ل- -ل- -ن- -ائب أل -ع -ام ل -دى ›لسس قضض -اء
أ÷زأئ- -ر ‘ شض -أان ضض -ب -اط ألشض -رط -ة
أل- -قضض- -ائ- -ي- -ة أل- -ت- -اب- -ع Úل -ل -مصض -ال -ح
Óم- -ن وه -وم -ا أأف -رز
أل- -عسض- -ك- -ري- -ة ل - -أ
–حسضب ألوزير جملة من أإلشضكالت
«أأث- -رت سض- -ل- -ب -ا» ع -ل -ى سض Òمصض -ال -ح
ألشضرطة ألقضضائية وقللت من ‚اعة
أأدأئ -ه -ا وذلك بسض -بب ط -ول إأج-رأءأت
أل -ت -أاه -ي -ل وب -ط-ئ-ه-ا ،ضض-رورة Œدي-د
أإلج -رأء ك -ل -م -ا ” –وي -ل ألضض -اب -ط
أŸعني من ›لسس قضضائي إأ ¤آأخر.
ك -م -ا تسض -ب -بت ه -ذه أألح -ك -ام ،أل -ت -ي
دخ -لت ح -ي -ز أل-ت-ن-ف-ي-ذ م-ن-ذ أأك Ìم-ن
سض - -ن- -ت ‘ Úإأقصض- -اء ع- -دد ك- -ب Òم- -ن
ضض- -ب- -اط ألشض- -رط- -ة أل -قضض -ائ -ي -ة م -ن
إأجرأءأت ألتأاهيل بحكم أŸهام ألتي
تسض- -ن- -د ل -ه -م خ -ارج م -ه -ام ألشض -رط -ة
ألقضضائية من قبل ألسضلطة أإلدأرية
ألتي يتبعونها أأو لعدم قيامهم Ãهام
ألشضرطة ألقضضائية بصضورة دأئمة.
وأأوضضح زغماتي أأن إأجرأء ألتأاهيل
« ⁄ي- - - -ث- - - -بت ج - - -دوأه ‘ ›ال أأدأء
ألضضبطية ألقضضائية و ⁄تكن له أأية
إأضضافة على نوعية أأعمالها إأذ أأضضحى
م - -ن غ ÒأÛدي ألح- -ت- -ف- -اظ ب- -ه»
ويتضضمن أŸشضروع إأ ¤جانب هذأ،
أقÎأح ت- -ع -دي -ل ﬁت -وى أŸادت15 Ú
و 19من قانون أإلجرأءأت أ÷زأئية
بغية تكييف تسضمية ضضباط وأأعوأن
ألشض-رط-ة أل-قضض-ائ-ي-ة ل-ل-درك أل-وطني
Óمن مع تلك
وأŸصضالح ألعسضكرية ل أ
أŸك -رسض -ة ‘ أل -نصض -وصس أل -ق-ان-ون-ي-ة
وأل -ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة أŸط-ب-ق-ة ع-ل-ى ه-ذي-ن
ألسضلك.Ú

ألعدد
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أأوضض -ح ج -ري -ر أأن م -ا أأق -دم ع -ل -ي -ه أل -قضض-اة ل-يسس
بالإضضرأب لأن هذأ ألأخÁ Òر باإجرأءأت تضضمن
توف Òأ◊د ألأدنى من أÿدمات للموأطن ،لأنه
ي- -ت- -ع Úع- -ل- -ي- -ه- -م أأن ي- -ك- -ون- -وأ ضض -ام -ن ÚلحÎأم
ألتشضريعات وتطبيقها.
رغم عدم شضرعية أ◊ركة ألتي قام به ألقضضاة ،أإل
أأن جرير أأكد أأمسس ع Èأأث Òألقناة ألإذأعية ألثالثة
أأن أل -وزأرة أل -وصض -ي -ة م -ا ت -زأل أأب -وأب -ه -ا م-ف-ت-وح-ة
ل- -ل- -ح- -وأر ،وألسض- -ت- -م- -اع أإ ¤أنشض- -غ- -الت أل -قضض -اة
ألج -ت -م -اع -ي -ة وأŸه -ن -ي-ة ،مشضÒأ أإ ¤أل-ل-ج-وء أإ¤
درأسضة ألطعون ألتي قدمها ألقضضاة Ÿعا÷ة بعضس
أ◊الت.
وذك -ر أŸت -ح -دث أأن أل -وزأرة ع -ق-دت ل-ق-اءأت م-ع
نقابة ،وقال أإن ألوصضاية تتفهم جيدأ أŸطالب
ألج -ت -م -اع -ي-ة وأŸه-ن-ي-ة ل-ل-قضض-اة أل-ت-ي ” أ◊وأر
ح -ول -ه -ا خ Ó-ل ألأرب -ع-اء أل-ف-ارط ،م-ن-ه-ا م-ا ت-ع-ل-ق
Ãرأجعة ألأجور ،وظروف ألعمل وألتحويÓت.
ولفت ‘ سضياق متصضل باأن بعضس أŸطالب قد
“ت تسضويتها على غرأر ألأجور ،وقد ” تشضكيل
ف-وج ع-م-ل Ãشض-ارك-ة ‡ث-ل Úم-ن أل-ن-ق-اب-ة ،وف-ي-م-ا
يتعلق بالتحويÓت ذكر جرير أأنه من أŸعتاد أأن
تقوم ألوزأرة بتسضي Òحركة ألتحويÓت للقضضاة،
م -ب -دي -ا أسض-ت-ع-دأد أل-وزأرة ل-درأسض-ة أل-ط-ع-ون أل-ت-ي
قدموها ،مع أإمكانية ألتوصضل أإ ¤أ◊لول.
موضضحا أأنه ” تلقي ألسضنة أ◊الية  1297طلب
–ويل ،وأأن  ٪ 80من هذه ألطلبات تريد أللتحاق

Ãناصضب ‘ ألوليات ألكÈى ،وقال أإن  300طلب
يخصس ألعاصضمة ،بومردأسس وتيبازة ،وهم بذلك
ي- -ح- -رم -ون أŸوأط -ن ‘ Úأل -ولي -ات ألأخ -رى م -ن
أÿدمة أ÷وأرية للقضضاء.
وفيما يتعلق بتحول أŸطالب أŸهنية أإ ¤طلب
أسضتقÓلية ألقضضاء ،قال أإن هذه ألأخÒة تبنى،
وحسضب أŸتحدث فاإن أسضتقÓلية ألقضضاء ل بد أأن
تكون أأول ‘ ألأذهان وأأن تصضدقها ألقرأرأت ألتي
يتخذها ألقضضاة ‘ عملهم ألقضضائي.
النقابة الوطنية للقضصاة توؤكد ضصمانها
للحد الأدنى للخدمة
أأك-دت أل-ن-ق-اب-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-قضض-اة ضضمانها أ◊د
ألأدن -ى ل -ل -خ -دم -ة أŸضض -م -ون ،ت-ط-ب-ي-ق-ا ل-ق-رأرأت
›لسضها ألوطني و«للحرصضا على –مل ألقضضاة
أŸضضربŸ Úسضوؤولياتهم أŒاه أŸوأطن وأÛتمع
وت -ف -ادي -ا ل -ل -وق -وع ‘ ح-الت أ◊بسس أل-ت-عسض-ف-ي»،
حسضب ما جاء ،أأمسس ‘ ،مذكرة توضضيحية للنقابة.
وحسضب أŸصضدر سضيتو ¤ألقضضاة «ألنطق بجميع
ألأحكام أŸتعلقة بقضضايا أŸوقوف ÚأŸوجودة ‘
ألنظر ،ألفصضل ‘ أ◊ريات عند أأول تقد Ëسضوأء
تعلق ألأمر باŸثول ألفوري أأوألطلبات ألفتتاحية،
أل -فصض -ل ‘ ج -م -ي -ع أل-ط-ل-ب-ات أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ا◊بسس
أŸرب -وط -ة ب-اآج-ال ق-ان-ون-ي-ة ،أل-فصض-ل ‘ أل-قضض-اي-ا
ألسض -ت -ع -ج -ال -ي -ة م -ن سض-اع-ة أإ ¤سض-اع-ة أإ ¤ج-انب
ألفصضل ‘ طلبات “ديد ألتوقيف للنظر وطلبات
أŸنع من مغادرة ألÎأب ألوطني».
كما سضيتو ¤ألقضضاة أŸضضربون «ألفصضل ‘ طلبات
“دي- -د ألخ -تصض -اصس ،أل -فصض -ل ‘ ط -ل -ب -ات ألإذن
ب-ال-ت-ف-ت-يشس ،تسض-ل-ي-م رخصس أل-دف-ن ،تسض-ل-ي-م رخصس
ألتصضال مع أÙبوسض ،Úوضضمان أŸدأومة على
مسضتوى أ÷هات ألقضضائية وألقيام بجميع أŸهام
أŸتصضلة بها» ،وكانت وزأرة ألعدل أأكدت ‘ بيان
لها بخصضوصس أإضضرأب ألقضضاة ،تفتحها لكل مبادرة
‘ أإطار «أ◊وأر أ÷اد» ترأعى فيه «أسضتقÓلية
أŸوؤسضسضات وحقوق ألقاضضي ومصضالح أŸتقاضضي
وأŸصضلحة ألعليا للمجتمع».

‘ عرضصه أامام ÷نة اŸالية واŸيزانية بـ«م.شس.و» ،بوزيد:

أازي ـد م ـن  80أالـ ـف مقعد بيداغوج ـي وأاك ـ Ìمن  50أال ـف سشرير بنهايـة 2019

كشصف وزير التعليم العا‹ والبحث
العلمي ،الطيب بوزيد ،أامسس ،عن اسصتÓم
نحو 83.400مقعد بيداغوجي و51.370
سصرير جديد ،نهاية ديسصم ÈاŸقبل.
أأوضضح ألوزير خÓل عرضس قدمه أأمام ÷نة أŸالية
وأŸي -زأن -ي -ة ب -اÛلسس ألشض -ع -ب -ي أل -وط -ن -ي ،ح -ول
م-ي-زأن-ي-ة أل-ق-ط-اع لسضنة  ،2020أأن -ه ب -اسض-تÓ-م ه-ذه
أŸقاعد ألبيدأغوجية أ÷ديدة ،سضÎتفع قدرأت
ألسض- -ت -ق -ب -ال أإلج -م -ال -ي -ة إأ 1.512.590 ¤مقعد
بيدأغوجي ‘ ،ح ÚسضÎتفع ألقدرأت ألوظيفية
Óيوأء إأ 658.600 ¤سضرير وذلك مع
أإلجمالية ل إ
نهاية ديسضم Èألقادم.
وبخصضوصس ألدخول أ÷امعي أ◊ا‹ ،قال بوزيد
إأنه ” «‘ ظروف حسضنة» ،مقرأ بتسضجيل «بعضس
ألتأاخر ‘ أنطÓق ألنشضاطات ألبيدأغوجية ‘ عدد
ﬁدود من أŸؤوسضسضات أ÷امعية بسضبب ÷وء تلك
أŸؤوسضسض - -ات أضض - -ط - -رأرأ إأ ¤أسض- -ت- -ك- -م- -ال ب- -عضس
أŸتطلبات ألتعليمية ذأت ألصضلة بإانهاء ألسضدأسضي
ألثا Êللسضنة أ÷امعية أŸاضضية».
وأأشضار ‘ سضياق متصضل ،إأ ¤أأن مؤوسضسضات ألتعليم
أل- -ع- -ا‹ ،أسض- -ت- -ق -ب -لت ب -ح -ل -ول ألسض -ن -ة أ÷ام -ع -ي -ة
أ◊الية 260.554،طالبا جديدأ وينتظر أأن يرتفع
ألتعدأد أإلجما‹ للطلبة أŸسضجل ‘ Úكل أأطوأر
ألتعليم ألعا‹ سضيما بعد ألنتهاء من مسضابقات
أللتحاق بالتكوين ‘ ألدكتورأه ،نحو1.700.000
طالب ،أأما عدد أÿريج Úعلى مسضتوى ألطورين
أألول وألثا Êفقد بلغ  360.000خريجي جديدأ.

وفيما يتعلق Ãشضروع ميزأنية قطاع ألتعليم ألعا‹
وألبحث ألعلمي لسضنة  ،2020أأفاد ألوزير أأن هذه
أŸيزأنية بلغت  422،691مليار دينار ،مشضÒأ إأ ¤أأن
«مشضروع قانون أŸالية وأŸيزأنية  ⁄يتضضمن أأية
أعتمادأت مالية جديدة لفائدة ألصضندوق ألوطني
للبحث ألعلمي وألتطوير ألتكنولوجي وذلك بالنظر
إأ ¤أألرصض- -دة أŸت -ب -ق -ي -ة ‘ ألصض -ن -دوق وأŸق -درة
بنحو 19مليار دينار».
من جهة أأخرى ،تطرق بوزيد ،إأ ¤أأهم ألعمليات
ذأت أألولوية ‘ برنامج ألقطاع ،منها أسضتكمال
مسض -ار أع -ت -م -اد مشض-روع ق-ان-ون أŸتضض-م-ن –دي-د
م - -ه - -ام أÛلسس أل - -وط - -ن- -ي ل- -ل- -ب- -حث أل- -ع- -ل- -م- -ي
وأل -ت -ك -ن-ول-وج-ي-ات وتشض-ك-ي-ل-ه وت-ن-ظ-ي-م-ه إأ ¤ج-انب
مرأجعة أأحكام ألقانون ألتوجيهي للتعليم ونصضوصضه
ألتطبيقية.
وكشضف ألوزير أأن ألقطاع يسضعى إأ ¤إأنشضاء»جامعة
لÓ-م-ت-ي-از» Ãدي-ن-ة سض-ي-دي ع-ب-د أل-ل-ه ت-رت-ك-ز ع-ل-ى
ألسض -ت -ع -م-ال أŸك-ث-ف ل-ل-غ-ة أإل‚ل-ي-زي-ة وت-وظ-ي-ف
أأسضاتذة باحث Úمن ذوي أŸسضتوى ألعا‹ عن طريق
إأعÓن وطني ودو‹.
وفيما يتعلق بإاصضÓح نظام أÿدمات أ÷امعية،
أأوضضح ألوزير وجود «رؤوية شضاملة» ترتكز على مبدأأ
«ألنتقال ألتدريجي من ‰ط ألدعم غ Òمباشضر
إأ‰ ¤ط أل -دع -م أŸب -اشض -ر وذلك ب -ه -دف ت -رشض-ي-د
أإلن- -ف- -اق وع- -ق- -ل- -ن -ة أل -تسض -ي Òو–سض Úأÿدم -ات
أ÷ام -ع-ي-ة م-ع أسض-ت-ح-دأث م-ن-ح-ة أم-ت-ي-از Ÿك-اف-أاة
ألتفوق ‘ أÛال ألبيدأغوجية وألرياضضة.

Ãوجب اتفاق وقع ب Úقطاعي التكوين اŸهني والشصباب والرياضصة

برنامـ ـج لتطوي ـ ـر النششاط ـات الرياضشي ـة والÎفيهيـ ـة

” إاطÓق برنامج  2020 - 2019لتطوير
النشصاطات الرياضصية والÎفيهية على
مسصتوى مؤوسصسصات التكوين والتعليم
اŸهني ،Úوذلك Ãوجب اتفاقية وقعت،
أامسس ،ب Úقطاعي التكوين والتعليم
اŸهني Úوالشصباب والرياضصة.
وج- -رت م -رأسض -م أل -ت -وق -ي -ع –ت إأشض -رأف وزي -ري
أل-ت-ك-وي-ن وأل-ت-ع-ل-ي-م أŸه-ن-ي ،Úدأدة م-وسض-ى ب-لخ،Ò
ووزي -ر ألشض -ب -اب وأل-ري-اضض-ة سض-ل-ي-م رؤووف ب-رن-اوي،
وتهدف هذه ألتفاقية إأ ¤تسضط Òبرنامج دأئم
م-ت-ع-ل-ق ب-ال-نشض-اط-ات أل-ري-اضض-ي-ة وألÎفيهية لفائدة
مÎبصضي وعمال قطاع ألتكوين أŸهني ،يتضضمن
آأليات دعم وتأاط ÒأŸمارسضة ألرياضضية وأسضتغÓل
م-نشض-آات أل-ق-ط-اع ل-ن-فسس أل-غ-رضس ،ويسض-م-ح بتنظيم
دورأت ري- -اضض -ي -ة وشض -ب -ان -ي -ة وم -ن -افسض -ات ﬁل -ي -ة
ونهائيات وطنية ‘ أÛال.
وأأوضضح دأدة أأن هذه ألتفاقية ترمي إأ« ¤وضضع
ب-رن-ام-ج ﬁل-ي ل-ت-ط-وي-ر أل-نشض-اط-ات أل-ري-اضض-ية ‘
ألوسضط ألتكويني على مسضتوى كل ولية ،سضيما ،من
أأجل إأبرأز قدرأت ألشضباب وأ◊فاظ على صضحتهم
ألبدنية وترقية روح أŸنافسضة لدى أÎŸبصض Úمن

ب -ي -ن -ه -م ذوي ألح -ت -ي -اج-ات أÿاصض-ة ،ب-غ-ي-ة ج-ع-ل
Óب -دأع» ،مÈزأ أأن
أÙي- -ط أل- -ت -ك -وي -ن -ي فضض -اء ل  -إ
«ألقطاع يتوفر على ما يقارب  70أأسضتاذأ ‘ مادة
ألرياضضة على أŸسضتوى ألوطني».
وأأضضاف أأن هذه ألشضرأكة تهدف أأيضضا إأ« ¤تطوير
أŸؤوه Ó-ت وأل -ق -درأت أŸه -ن -ي -ة ل -ق -ط-اع ألشض-ب-اب
وأل- -ري- -اضض -ة م -ن خ Ó-ل أل -ت -ك -وي -ن أألو‹ ،ب -ح -يث
سضتتكفل أŸؤوسضسضات ألتكوينية بإانشضاء فروع تكوين
تخصس أŸؤوهÓت ألتي يحتاج إأليها قطاع ألشضباب
إأ ¤جانب ألتكوين أŸتوأصضل أŸوجه للعمال ،و‘
ه- -ذأ ألسض- -ي- -اق ” إأدرأج ‘ ألÈن -ام -ج أل -ت -ك -وي -ن -ي
Ÿؤوسضسضات ألقطاع ،ثÓثة تخصضصضات تتعلق بـ»وضضع
وصض- -ي- -ان- -ة عشضب أÓŸعب أل -ري -اضض -ي -ة وت -غ -ط -ي -ة
أألرضضيات ألرياضضية ،وصضيانة أŸسضابح».
ومن جهته أأكد برناوي أأن هذه ألتفاقية تسضاهم ‘
دع -م ق -ط -اع ألشض-ب-اب وأل-ري-اضض-ة ‘ ›ال صض-ي-ان-ة
ألعتاد وأŸنشضآات ألرياضضية بحيث تسضمح با◊فاظ
على ألوسضائل أŸتوفرة ،وأأن ألÈنامج أŸشضÎك
سضيسضمح بإاعدأد برأمج رياضضية ثرية“ ،كن من
ت -ن -ظ -ي -م م -ن -افسض -ات ‘ ﬂت -ل -ف أأن -وأع أل-ري-اضض-ة
يؤوطرها لعبون قدأمى.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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تنطلــــــــــــق بعــــــــد حــــــــــــوأ‹ أسشبــــــــوع:Ú

ا◊مل ـ ـة اإلنتخابي ـ ـة إامتحـ ـان مصسـ ـÒي للمرشسح ـ Úاÿمسس ـة
بعد أجتياز أأبرز أمتحان أأسشفر عن  5مششارك ‘ ÚأŸعÎك أ’نتخابي ،يسشتعد عز ألدين ميهوبي وعبد ألقادر بن قرينة وعبد أÛيد
تبون وعلي بن فليسس أإ ¤جانب عبد ألعزيز بلعيد’ ،جتياز ثا Êأمتحان وقد يكون أ’أصشعب على أ’إطÓق ‘ ،ظل ألظرف ألرأهن
‡ث ‘ Óأ◊ملة أ’نتخابية ألتي يفصشلنا عنها أأسشبوعان.

فريال بوشضوية

ان-ت-ه-ى اŸرشس-ح-ون اÿمسس-ة ل-رئ-اسس-يات 12
ديسس- -م Èال- -داخ- -ل م- -ن إاع- -داد ب- -را›ه- -م،
ويسستعدون لعرضسها على الشسعب ا÷زائري،
وذلك خÓل ا◊ملة ا’نتخابية التي تنطلق
ي -وم  17ن -وف -م Èال-داخ-ل ،ام-ت-ح-ان ’ ي-ق-ل
عسسرا عن امتحان غربلة اŸلفات ،وعلى
اأ’رج- -ح ف- -إان- -ه- -م سسÒك- -زون ع- -ل -ى ال -ع -م -ل
ا÷واري وبدرجة أاقل التجمعات الشسعبية،
إاÁانا منهم بأان كسسب ثقة اŸواطن“ Úر
ع Èا’قÎاب منهم من خÓل ا’حتكاك.
ورغم أان ا◊ملة ا’نتخابية لن تكون مهمة
هينة على اŸرشسح ،Úإا’ أانهم يراهنون على
ب -را›ه -م ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة ،ال -ت -ي ان -ت -ه-وا م-ن
إاع- -داده -ا ق -ب -ل فÎة ،وروج -وا ل -ه -ا بشس -ك -ل
م -ب -دئ -ي ‘ ،ال -تصس -ري -ح -ات ال-ت-ي أادل-وا ب-ه-ا
للصسحافة ‘ ،أاعقاب إايداع ملفات ترشسحهم
ع-ل-ى مسس-ت-وى السس-ل-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸسس-ت-ق-ل-ة
لÓ- -ن- -ت -خ -اب -ات ،وسس -ت -ك -ون Ãث -اب -ة ال -ورق -ة
ا◊اسسمة لكل واحد منهم.
وبالنسسبة للوعاء ا’نتخابي ،يصسعب ا◊ديث
ع- -ن- -ه ،أ’ن -ه م -ن الصس -عب ال -ت -ك -ه -ن ب -نسس -ب -ة
اŸشس -ارك-ة ‘ ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة ،ال-ت-ي
–ددها عدة معاي ،Òغ Òأان عملية جمع
التوقيعات تعكسس ا’نخراط مبدئيا وتؤوشسر
على اŸشساركة ،وهو ما أاكده رئيسس السسلطة
الوطنية اŸسستقلة لÓنتخابات ﬁمد شسر‘،

ال -ذي أاف -اد ب -أان اŸؤوشس -رات ت -وح -ي ب-إاق-ب-ال
شسعبي ،وقبل ذلك أاكد اŸكلف باإ’عÓم على
مسس -ت -واه -ا ع -ل -ي ذراع ،ب -أان ع -م -ل -ي -ة ج -م-ع
التوقيعات تكتسسي بالغ اأ’همية ،أ’نها ذات
طابع –سسيسسي ،وتسساهم ‘ اإ’قناع بأاداء
الفعل ا’نتخابي.

قياسسا إا ¤ذلك ،قد يكون عدد ا’سستمارات
الصسحيحة أاي بعد الغربلة ،مؤوشسرا على مدى
انتشسار اŸرشسح ،Úالذين “كنوا من بلوغ
تقريبا كل و’يات الوطن ،على غرار تبون
وبن فليسس وبلعيد ،علما أان اŸرتبة اأ’و¤
عادت لتبون بأاك Ìمن  100أالف اسستمارة،

م-ت-ب-وع-ا ب-ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن ق-ري-ن-ة بـ  83أالف
اسستمارة ،يليه علي بن فليسس Ãا يفوق 81
أالف اسستمارة ،وتفوق عبد العزيز بلعيد على
عز الدين ميهوبي ،بجمعهما اأك Ìمن 77
أالف و 65أالف اسستمارة موقعة على التوا‹.

اÛلـسس الدسستـوري يت ـو ¤نشس ـر القائم ـة النهائيـة للم ـÎشسح ‘ Úغضسـ ـون أاسسب ـ ـوع

بعد أإعÓن ألسشلطة ألوطنية أŸسشتقلة
لÓنتخابات عن قائمة أÎŸششح Úأÿمسشة
لÓنتخابات ألرئاسشية أŸقررة يوم 12
ديسشم ÈأŸقبل ،سشيتو ¤أÛلسس
ألدسشتوري أŸوأفقة على ألقائمة ألنهائية
للمÎششح ‘ Úأأجل أأقصشاه  7أأيام من
تاريخ أإرسشال أآخر قرأر.

وحسسب اŸادة  141من القانون العضسوي اŸتعلق بنظام
ا’نتخابات ,فإان السسلطة الوطنية لÓنتخابات تتو« ¤إارسسال
قراراتها اŸتعلقة بالÎشسيحات مرفقة Ãلفات الÎشسح ‘
أاجل أاقصساه  24سساعة من تاريخ صسدورها ا ¤اÛلسس
ال -دسس -ت -وري ,ال -ذي ي -واف-ق ب-ق-رار ع-ل-ى ال-ق-ائ-م-ة ال-ن-ه-ائ-ي-ة
للمÎشسح’ Úنتخاب رئيسس ا÷مهورية Ãا ‘ ذلك الفصسل

‘ الطعون ‘ أاجل أاقصساه  7أايام من تاريخ إارسسال آاخر قرار
ل -لسس -ل -ط -ة ,ك -م -ا ي -ق -وم ب -نشس -ر ه -ذه ال -ق -ائ -م -ة ‘ ا÷ري-دة
الرسسمية».
وت- -نصس ذات اŸادة ع- -ل- -ى أان السس -ل -ط -ة «ت -فصس -ل ‘ صس -ح -ة
الÎشسيحات لرئاسسة ا÷مهورية بقرار معلل تعلي Óقانونيا ‘
أاجل أاقصساه  7أايام من تاريخ إايداع التصسريح بالÎشسح ,ويبلغ
قرار السسلطة ا ¤اÎŸشسح فور صسدوره ويحق له ‘ ,حالة
الرفضس ,الطعن ‘ هذا القرار لدى اÛلسس الدسستوري ‘
أاجل أاقصساه  48سساعة من سساعة تبليغه».
وبعد نشسر القائمة النهائية ‘ ا÷ريدة الرسسمية ,فإانه Áنع
على اÎŸشسح Úا’نسسحاب من السسباق الرئاسسي ,حسسب
اŸادة  144التي تنصس على أانه «’ يقبل و’ يعتد بانسسحاب
اÎŸشسح بعد موافقة اÛلسس الدسستوري على الÎشسيحات,

أللجنة ألوطنية أ÷زأئرية للتضشامن مع ألششعب ألصشحرأوي:

إا’ ‘ حالة حصسول مانع خط Òيثبته اÛلسس الدسستوري
قانونا ,أاو ‘ حالة وفاة اÎŸشسح اŸعنيÁ ,نح أاجل آاخر
لتقد Ëترشسيح جديد ,و’ Áكن أان يتجاوز هذا اأ’جل
الشسهر السسابق لتاريخ ا’قÎاع».
و‘ حالة «وفاة مÎشسح أاو حدوث مانع خط Òله ,بعد
موافقة اÛلسس الدسستوري عـلى قائمة اÎŸشسح Úنشسرها
‘ ا÷ري -دة ال -رسس -م -ي -ة ,ي -ت -م ت -أاج-ي-ل ت-اري-خ ا’قÎاع Ÿدة
أاقصساها خمسسة عشسر ( )15يوما» ,حسسب ذات اŸادة.
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«بلطج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة»..
وسسي ـف ا◊ج ـاج
نورالدين لعراجي

ما تعرضس له أÎŸششح علي فليسس ليلة
أول أمسس ،أثناء خروجه من مطعم ببابا
حسشن ،سشلوك عدوأ Êوهمجي مهما كان
ف- -اع- -ل- -ه أو ضش- -ح- -ي -ت -ه ،أ’خ -ت Ó-ف ح -ول
أÎŸششح ’ Úيفسشد للود قضشية ،أي كان
أح- -ده -م ج -نسش -ه  ،ل -ون -ه ،أو ح -زب -ه  ،ف Ó-
ينبغي بأاي حال من أ’حوأل ألتعرضس لهم
أو م -ه -اج -م -ت -ه -م ،ك -م -ا ت -ه -اج -م أل -وح-وشس
وتفÎسس ضشحاياها ‘ ألغابة  ،خاصشة وأن
ألقانون يحمي أŸوأطن ‘ أ’ماكن ألعامة
’ي م -وأط -ن دون وج-ه
وÁن -ع أل -ت -ع -رضس أ
حق.
ت -ن -اول ن -اشش -ط -ون ‘ أل -ع -ا ⁄أ’فÎأضش -ي
ف -ي-دي-و ي-ظ-ه-ر ف-ي-ه ب-ن ف-ل-يسس وه-و وسش-ط
ت - -لك أ÷م - -وع م - -ن ألشش - -ب- -اب ،م- -ت- -ب- -وع- -ا
بصش -ي -ح -ات وك Ó-م ن-اب-ي ’ ،يصش-در إأ’ م-ن
أشش - -خ- -اصس ألسش- -وء ،أخ- -رأج رئ- -يسس ح- -زب
طÓ- -ئ- -ع أ◊ري- -ات ب- -ال- -ع -ن -ف م -ن أŸط -ع -م
ومÓحقته ‘ ألششارع تارة بالسشب وأخرى
ب- -الشش- -ت- -مÁ ’ ،ث- -ل أ’خÓ- -ق أل -وط -ن -ي -ة
أ’سش Ó- -م - -ي - -ة ألسش - -م- -ح- -اء ،و’ ألÎب- -ي- -ة
أ÷زأئ- -ري- -ة أل- -ت- -ي –Îم ألصش- -غ Òق- -ب -ل
ألكب.Ò
مهما بلغ أ’ختÓف أو أ’تفاق حول بن
ف - -ل - -يسس أو أي مÎشش - -ح أخ- -ر  ،فÁ Ó- -ك- -ن
ألنزول أ ¤هذأ أŸسشتوى أŸرفوضس ،يكفي
’ي م - -وأط - -ن ك - -ان أن ’ ي - -د‹ بصش - -وت - -ه
أ
لصش - -ا◊ه ،أو Áت - -ن - -ع ع - -ن أ’د’ء وه - -ذأ
أضش - -ع - -ف أ’Áان ،أم - -ا أن يصش- -ل أ◊د أ¤
هذه ألبلطجة ألهمجية  ،فحري بالعدألة
أن ت -ق -تصس م -ن ه -ؤو’ء وتضش -ع ح -دأ ل -ك-ل
هذه ألسشلوكيات أŸششينة ،ألتي يبدو أنها
سشتكون لها تبعات ‘ قادم أ’يام ،ما يفسشد
ألعرسس أ’نتخابي ،ويؤوكد ما حذر منه بن
صش- -ال -ح ‘ خ -ط -اب -ه أ’خÃ Òن -اسش -ب -ة أول
ن-وف-م ،Èوح-ذر م-ن-ه أل-ف-ري-ق ق-اي-د صشالح
ع- -ن -دم -ا ق -دم ضش -م -ان -ات لسش Òأل -ع -م -ل -ي -ة
أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ‘ أط-اره-ا أŸشش-روع وألعادي،
متوعدأ من يخالف ذلك بالضشرب بيد من
حديد ،أن غدأ لناظره لقريب.

دعا أŸوأطن Úإأ ¤أŸششاركة بقوة ‘ أ’سشتحقاقات أŸقبلة ،سشليمان بخليلي:

عمل السسلطة الوطنية اŸسستقلة لÓنتخابات نزيه وجاء مطابقا Ÿا أاعلنت عنه
^ تأاسشيسس حزب بديل لتجسشيد فكر جديد منفتح على كل أ’Œاهات

’عÓمي سشليمان بخليلي ،ألذي رفضس ألطعن أمام أÛلسس ألدسشتوري ،ألسشلطة ألوطنية أŸسشتقلة
دعا أ إ
’لكÎونية عوضس أليدوية ألتي
لÓنتخابات إأعادة ألنظر ‘ كيفية جمع أ’سشتمارأت وأعتماد ألطريقة أ إ
تكلف أÿزينة ألعمومية مÓي Òألدينارأت ،مؤوكدأ أن عمل هذه أ’خÒة كان نزيها و مطابقا Ÿا جاء ‘
’عÓن عن خمسشة مÎششح Úسشيخوضشون أŸعÎك أ’نتخابي ألذي يبقى ألفيصشل فيه
عملها ألذي أنتهى با إ
ألصشندوق يوم 12ديسشم ÈأŸقبل.
’‡ي
^ ألسشف Òألصشحرأوي :إأفريقيا عنصشر فاعل ‘ أ◊ل أ أ
ا’سس- -ت- -م- -ارات ال- -ت- -ي ك- -انت ق- -ل- -ي- -ل -ة وأاكد بخليلي ان جهد كل من آامنوا
طالب رئيسس أللجنة ألوطنية ا÷زائ - - - -ري Úواأسس - - - -رة الشس - - - -ه - - - -ي - - - -د اإفريقيا دورها وتفرضس تطبيق اŸيثاق
باŸقارنة مع اŸسساندة الشسعبية التي Ãبادئه لن يذهب سسدى وسسيجسسد ‘
أ÷زأئرية للتضشامن مع ألششعب واÛاهدين والصسحافي ÚواŸثقف .»Úالتاأسسيسسي ،هو عنصسر فاعل ‘ ا◊ل
وصس -ف -ه -ا ب -اÓŸي Úو ⁄ت -ت -م -ك -ن م-ن ا◊زب ا÷دي -د ال -ذي ي -ح-م-ل أاف-ك-ارا
ألصشحرأوي سشعيد عياششي ،باŸقابل طالب كل من سسعيد عياشسي ا’أ‡ي»›.ددا شسكره Ÿوقف ا÷زائر ق -ال ب -خ -ل -ي -ل-ي ،امسس  ،خÓ-ل ال-ن-دوة
ان-ق-اذه بسس-بب ال-ع-راق-ي-ل ال-تي واجهها جديدة وحديثا عصسريا منفتحا على
وألŸÈانية ألسشابقة سشعيدة بوناب رئ -يسس ال -ل -ج -ن -ة ال -وط -ن -ي -ة ا÷زائ -ري-ة الدائم اŸتواصسل ‘ ،مسساندة القضسية الصسحفية التي نشسطها بحسس Úداي ‘
م - -راف - -ق - -وه خÓ- -ل ع- -م- -ل- -ي- -ة ج- -م- -ع كل ا’Œاهات ولغات العام وان يكون
أÛتمع ألدو‹ بضشرورة تطبيق ل- -ل- -تضس- -ام- -ن م -ع الشس -عب الصس -ح -راوي ‘ اÙافل الدولية.
ل -ق -اء وصس -ف -ه ب -اأ’خ Òال -ذي ي-ج-م-ع-ه
التوقيعات ،داعيا السسلطة ‘ تقييمها ح-زب ي-ف-ه-م الشس-ب-اب وي-ع-يشس آام-ال-ه-م
ألقانون ألدو‹ ألذي يوصشي ‘ والŸÈان -ي -ة السس -اب-ق-ة سس-ع-ي-دة ب-ون-اب ،ون- -وه رئ- -يسس ال -وف -د الصس -ح -راوي ول -د Ãسسانديه وا’سسرة اإ’عÓمية كراغب
Ÿل -ف -ه ال -ت -وضس -ي -ح اك Ìل -ل -رأاي ال -ع-ام وانشس- -غ -ا’ت -ه -م وي -ح -م -ل م -واصس -ف -ات
ميثاقه بتنظيم إأسشتفتاء تقرير بضسرورة تطبيق لوائح ا’أ· اŸتحدة داي -دة اأح -م -د ﬁم -د Ãوق-ف ا÷زائ-ر سس -اب -ق ‘ الÎشس -ح ل -ل -رئ-اسس-ات «Ÿاذا
مصس -ط -ل -ح -ي ا’سس-ت-م-ارات اŸرق-ون-ة ب -إام -ك-ان-ه-ا ال-ت-غ-ي Òال-ذي ي-ط-م-ح إال-ي-ه
أŸصش Òللششعب ألصشحرأوي ‘ أقرب التي تنصس على تنظيم اسستفتاء لتقرير ال-ع-ادل وال-ن-اب-ع م-ن ت-اري-خ-ها البطو‹ ،الشس- -عب ي- -رفضس ا’ن -ت -خ -اب -ات ول -يسس
والتوقيع من قبل القصسر اي اأ’قل سسنا الشس-عب ،داع-ي-ا م-راف-ق-ي-ه م-ن الشس-باب
أ أ
’جال ،و ألذي يسشمح له ببناء اŸصس Òوالكف عن التماطل ‘ تسسوية مضسيفا اأن الشسعب الصسحراوي جاهز هناك حل ماعدا ا’نتخابات» ،داعيا
ال -ذي ل -يسس اŸسس -ؤوول ع -ل -ي -ه ك -ون -ه -م والنسساء إا ¤ا’لتحاق لبناء حزب بديل
دولة حديثة ،مؤوكدين على القضسية.
ل -ل -دف -اع ع -ن ح -ق-وق-ه اŸشس-روع-ة ب-ك-ل اŸواط - -ن Úإا ¤اŸشس- -ارك- -ة ب- -ق- -وة ‘
Áل-ك-ون ب-ط-اق-ة ال-ن-اخب ال-ت-ي تخضسع يحمل تطلعات ا÷ميع.
أŸوقف ألثابت للجزأئر Œاه م -ن ج-ه-ت-ه اأوضس-ح السس-ف Òالصس-ح-راوي السسبل اŸتاحة لتحقيق ا’إسستقÓل،كما ا’سس-ت-ح-ق-اق-ات اŸق-ب-ل-ة أ’ج-ل ت-زك-ية
ل -ل -ك -ث Òم -ن ا’ج -راءات ق-ب-ل م-ن-ح-ه-ا وقال ‘ رده على سسؤوال الصسحافة اأنه
ألقضشية .ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر ط- -الب ع- -م- -ر اأن ،ه- -ذا اأنه مقدم على اإتخاذ قرارات صسارمة اŸرشس- -ح اŸفضس- -ل ال- -ذي سس- -ي- -ج- -ع -ل
للمواطن ،مؤوكدا أانه ورغم ذلك أاضساف ’ Áك - - -ن أان ت - - -ق - - -اسس Œرب- - -ت- - -ه ‘
اŸوؤ“ر ياأتي ‘ هذه الظرفية اÿاصسة فيما يتعلق بكفاحه ويعول ‘ ذلك على ا÷زائر تشسق طريقها من جديد..
ت- -رشس- -ح- -ه ح- -رك -ي -ة ك -بÒة ل -ل -مشس -ه -د ا’نتخابات Ãيزان الربح اواÿسسارة
م -ن م -ه -ام-ه ا’أسس-اسس-ي-ة ه-و ت-ق-ي-ي-م ك-ل ك -اف -ة ح-ل-ف-اءه ،م-ن-اشس-دا اأح-رار ال-ع-ا ⁄وأاردف اŸتحدث أانه وجد الكث Òمن
ا’نتخابي.
مادامت النية هي خدمة ا÷زائر وانه
اسس-تÒات-ي-ج-ي-ة ال-ك-ف-اح اإ ¤ح-د السساعة للضسغط على نظام اıزن لÓإنصسياع الصس - -ع - -وب - -ات وال - -ع - -وائ - -ق ‘ ج- -م- -ع
’ ›ال Ÿق- -ارن- -ت- -ه م- -ع اÎŸشس -حÚ
اأكد ا’أم Úالعام Ÿنظمة اأبناء الشسهداء ووضس-ع ا’خ-ت-ي-ارات وال-ب-دائ-ل ال-ك-ف-ي-ل-ة
اÿمسس -ة ال -ذي-ن ي-ن-ت-م-ون اغ-ل-ب-ه-م إا¤
الطيب الهواري ،اأن اŸنظمة سستبقى ب -ت -ج-اوز ه-ذه الصس-ع-اب ل-دف-ع ال-قضس-ي-ة –سشبا لÓنتخابــات
أاحزاب كبÒة وشساركوا ‘ ا’نتخابات
وفية لرسس
Ãاسلسة-اانل-شدسةه ادلا-ءق وضبس-يااي-نا اأالو-عل-اندول-فةم‘ Èلا -للصشسس --عح -براالوي -صسة -ل -ح -رÓأامو-ايم وح -ك -ق -لهم -ا‘ يت -ضقس- -رمي--رن ألرئاسشية أŸقبلــــــة
السس -اب -ق-ة أ’رب-ع م-رات م-ؤوك-دا أان-ه م-ع
1954
ت -أاسس -يسس ا◊زب ال -ب -دي -ل سس -ي -ت -م -ك -ن
ششرعت أمسس ،ألهيئة ألوطنية أŸسشتقلة لتنظيم البطاقات حسسب سسكان اŸنطقة اÿاصسة به ،و يتعلق
العا ،⁄على راأسسها القضسية الفلسسطينية اŸصس Òوا’سس - -ت - -ق Ó- -ل ،وم - -ن - -ع ه - -ذا
مسس- -ت -ق -ب  Ó-م -ن دخ -ول ا’ن -ت -خ -اب -ات
والصسحراء الغربية حتى تنال اإسستقÓلها التماطل والÎاجع الذي يحاول النظام
أ’نتخابات مندوبية ألبويرة بتوزيع بطاقات اأ’مر باŸسسجل Úا÷دد.
اŸقبلة بقوة.
ك - -م - -ا ف - -ع- -لت ا÷زائ- -ر ‘ ك- -ف- -اح- -ه- -ا اŸغ- -رب- -ي اŸدع- -وم ب -ف -رنسس -ا خ -اصس -ة
ت
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وبخصسوصس علمه بعدم اŸرور للÎشسح
اŸسستميت منذ  1830ضسد ا’إسستعمار فرضسه.
دعوة كل اŸسسجل Úللتقرب Ãصسالح البلدية لسسحبها كما
رد قائ« Óنيتنا صسافية وصسادقة نرغب
الفرنسسي ،مشسÒا اأن الوقفة التضسامنية
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م-ن خÓ-ل-ه-ا خ-دم-ة ا÷زائ-ر وال-دل-ي-ل
اأمسس جاءت بعد قرار ›لسس ا’أمن.
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وحسسب جلول حركات اŸسسئول الو’ئى للهيئة اŸسستقلة البطاقات إا‹ أاصسحابها ‘ منازلهم ‘ ،حال  ⁄توزع،
–ضس Òخ- -ط- -اب Úال- -ذي ال- -ق -ي امسس
‘ ه -ذا السس -ي -اق ت-وج-ه ال-ه-واري ب-نÈة Œاوزات ا’إح -ت Ó-ل اŸغ-رب-ي ،ورفضس-ه
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ويحمل امال مÓي ÚاŸرافق ‘ Úبناء
شسديدة ضسد ما اأسسماهم باÿونة من ’إج -راء ا’إسس -ت -ف -ت-اء وه-و خ-رق ونسس-ف
ح -زب ب -دي -ل ي -ت -ب -ن -ى أاف -ك -ارا ب -دي -ل-ة
توزيع  12892بطاقة ناخب و هذا بعد أان ” التأاشس Òا’نتخاب.
ا÷زائري Úالذين سسقطوا ‘ فخ نظام Ûه -ودات السس Ó-م ب -اŸن -ط -ق -ة ،ك -م -ا
عليها بختم الهيئة بعد سسحبها يوم اÿميسس من مصسالح ك -م -ا سس-ي-ت-م إاع-داد ق-وائ-م ال-ت-وق-ي-ع-ات اÿاصس-ة Ãك-اتب وال- -ث- -ان- -ي -ة –ضس Òاÿط -اب ‘ ح -ال
اıزن ،وخ- - - -ان - - -وا ضس - - -م - - -ائ - - -ره - - -م اإع - -ت Èالسس - -ف Òالصس - -ح- -راوي م- -وق- -ف
اŸرور ل -ق -ائ -م -ة اÎŸشس-ح Úال-ت-ي ⁄
الو’ية.
التصسويت وتطبع ‘ الو’ية ويوضسع عليها خا” السسلطة
ق -ائ «:Ó-اإن -ك -م اأخ -ط -اأ” ‘ ا’إخ -ت -ي-ار ،ا’إ–اد ا’إف -ري -ق -ي و“سس -ك -ه ب-عضس-وي-ة
كما ” إاتخاذ إاجراءات إادارية و ذلك بتسسخ Òسسجل الوطنية اŸسستقلة لتنظيم ا’نتخابات و توضسع –ت ن- -ك- -ن ن- -ع- -ل- -م ان ك- -ن- -ا سس- -ن- -ك- -ون م -ن
م -وق -ف ا÷زائ -ر ث -ابت اŒاه ال -قضس -ي-ة ال- -دول- -ة الصس- -ح- -راوي- -ة ع- -ل -ى مسس -ت -وى
’ع -وان اŸك -ل -ف Úتصس -رف اŸن -دوب -ي -ة ومصس -ال -ح ال -و’ي -ة وك -ت -اب-ة الضس-ب-ط اÎŸشسح Úام ’» مؤوكدا ‘ ا’خ Òان
ıت- -ل- -ف ال -ب -ل -دي -ات ،و اسس -ت -دع -اء ا أ
م- -ه- -م- -ا ك- -انت ا’أوضس- -اع السس- -ي- -اسس- -ي- -ة اŸن - -ظ - -م - -ة وك- -ل شس- -رك- -اءه ال- -دول- -ي- -ة
التجربة الÌية جعلته يعرف مكانته
واإخ - -ت Ó- -ف - -ات - -ن - -ا ،ه - -وؤ’ء ’ Áث - -ل- -ون ب- -اŸشس- -رف ،ق- -ائ »:Ó- -ي -جب اأن ت -ل -عب
ب-ا’ن-ت-خ-اب-ات ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-ب-لديات،حيث ” تسسليمهم
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ضسرورة اإلسسراع ‘ تنظيم اسستفتاء تقرير اŸصسÒ

خالدة بن تركي

سضهام بوعموشضة

توزيع  12892بطاقة ناخب بالبويرة

البويرة :ع .نايت رمضضان

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

»æWh

’ثنين  04نوفمبر  2019م
أإ
ألموأفق لـ  07ربيع أأ’ول  1441هـ

اششرف على العملية الوا‹ رفقة السشلطات الو’ئية

توزيع أازيد من  4آالف وحدة سسكنية Ãختلف الصسيغ

ألعدد
18090

تنفيذا ’تفاقية وزارتي البيئة وا’تصشال

07

لعلمي Úبأام البواقي
دورة تكوينية ل إ
بحضشور أاك Ìمن  15إاعÓميا ﬁليا يعملون بو’ية أام البواقي ،أاششرف ،صشباح أامسس ،مدير
’عÓمية
’سشرة ا إ
ال-ب-ي-ئ-ة شش-وق-ي ق-ل-ي-ل ،ب-دار ال-ب-ي-ئ-ة ع-ل-ى إاطÓ-ق دورة ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ف-ائ-دة ا أ
واŸن -درج -ة ضش -م -ن إاط-ار ات-ف-اق-ي-ة الشش-راك-ة ب Úوزارة ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ووزارة
ا’تصشال الهادفة إا ¤إاكسشاب الصشحفي اŸفاهيم البيئية وتكوينه حول أاسشاسشيات قطاع البيئة
حتى يكون همزة وصشل لتبسشيط ونششر اŸعلومة البيئية للمواطن.

أام البواقي :اسسكندر ◊جازي
أوضسح في هذأ أإ’طار مدير ألبيئة ،أن هذه
أل -دورة أل -ت -ك -وي -ن-ي-ة أسس-ت-ح-دثت م-ن م-ن-ط-ل-ق
ت -ك -ريسس ق -ان -ون أل -ب -ي -ئ-ة ل-ح-ق أل-م-وأط-ن ف-ي
أ’طÓع على كل ما يتعلق بالبيئة وتمكينه من
ك-ل أل-م-ع-ل-وم-ات وأل-ب-رأم-ج ألحكومية ألجارية
وألمبرمجة في إأطار ألرقمي بالبيئة ،وبالتالي
تكوين ألصسحفي في هذأ ألمجال يضسمن نقل
م-ع-ل-وم-ة صس-ح-ي-ح-ة وع-ل-م-ي-ة تصس-ل ب-كل أمانة

للعامة.
أل -دورة أل -ت -دري -ب -ي -ة ت -دوم عشس-رة أي-ام ،ت-حت
إأشسرأف خبرأء متخصسصسين في مجال ألبيئة
وألطاقات ألمتجددة ،حيث تم أختيار خمسسة
م-وأضس-ي-ع ي-ت-م ت-ل-ق-ي-ن-ه-ا ل-ل-م-ت-ك-ون-ين في شسكل
ورشس- -ات لشس- -رح م- -ف- -اه- -ي- -م ح- -ف- -ظ أل- -ت- -ن -وع
أل -ب -ي-ول-وج-ي-ة ،أإ’دأرة أل-م-ت-ك-ام-ل-ة ل-ل-ن-ف-اي-ات،
أ’ق -تصس -اد أأ’خضس -ر ،أل -ط -اق -ات أل -م -ت -ج-ددة
وألتثقيف ألبيئي من أجل ألتنمية ألمسستدأمة
وأإ’نتاج ألنظيف وأ’سستهÓك ألمسستدأم.

لسسرة
..ودورة تكوينية ل أ
الإعلمية باŸسسيلة

انطلقت ،صشبيحة أامسس ،بوهران عمليات
ت -وزي -ع السش -ك -ن -ات ع-ل-ى مسش-ت-ح-ق-ي-ه-ا ،وسش-ط
أاج- -واء م- -ن ال- -ب- -ه- -ج- -ة والسش -رور ،ام -ت -زجت
ب- - - - -ف- - - - -رح - - - -ة ا’ح - - - -ت - - - -ف - - - -ا’ت اıل - - - -دة
للذكرى ’ 65ند’ع ثورة التحرير الكÈى،
ف-ك-انت ال-ف-رح-ة م-زدوج-ة ،ب-ع-د انتظار دام
سش -ن -وات ،ع -اشس خ Ó-ل -ه -ا اŸت -أازم -ون سش -ك -ن -ي-ا
ضشغوطات نفسشية واجتماعية كبÒة.

وهران :براهمية مسسعودة
في هذأ ألصسدد ،أشسرف وألي وهرأن ،عبد
أل-ق-ادر جÓ-وي ،ب-حضس-ور ألسس-ل-ط-ات أل-و’ئ-ي-ة

على حفل تسسليم ألمفاتيح للمسستفيدين من
 4079وحدة سسكنية بمختلف ألصسيغ بالو’ية،
أغلبها بصسيغة عدل ألوأقعة بالقطب ألسسكني
أحمد زبانة وحصسصس أخرى بصسيغة ألعمومي
أإ’ي -ج -اري وأل -ت -رق-وي أل-م-دع-م وك-ذأ ألسس-ك-ن
ألوظيفي.
ألوألي وبعد كلمة بالمناسسبة تطرق خÓلها
إأل-ى أل-ج-ه-ود أل-م-ب-ذول-ة م-ن ط-رف ألسس-ل-ط-ات
أل -ع -م -وم-ي-ة ل-ت-وف-ي-ر ألسس-ك-ن أل-مÓ-ئ-م ل-ج-م-ي-ع
أل -م-وأط-ن-ي-ن ،ت-م ع-رضس شس-ري-ط ف-ي-دي-و ح-ول
أل-مشس-اري-ع ألسس-ك-ن-ي-ة أل-م-زم-ع تسس-ل-ي-مها خÓل

ألسسنة ألجارية وبدأية سسنة  ،2020مؤوكدأ على
أهمية تسسليم ألسسكنات كاملة بالمرأفق ألتابعة
لها من شسبكات وطرقات وتجهيزأت عمومية.
ك -م -ا ت -م خ Ó-ل ه -ذأ أل -ح-ف-ل أل-ذي شس-ه-دت
ف -ع -ال -ي -ات -ه ق -اع -ة أ’ج -ت -م -اع-ات ب-ال-مسس-ج-د
أل- - -ق- - -طب ع- - -ب- - -د أل - -ح - -م - -ي - -د ب - -ن ب - -اديسس
بوهرأن ،توقيع أتفاقية بين ديوأن ألترقية
وأل-تسس-ي-ي-ر أل-ع-ق-اري وج-ام-ع-ة وه-رأن ،ت-ت-ع-ل-ق
ب -ت -خصس -يصس حصس -ة سس -ك -ن -ي-ة ل-ف-ائ-دة أسس-ات-ذة
ألتعليم ألعالي ،وهو ما أثار أرتياح هذه ألفئة
ألهامة من ألمجتمع.

’من ع Èالطرق يعرضس حصشيلته
اŸركز الوطني للوقاية وا أ

 17525حادث خلل الـ ـتسسعة أاشسهر األو ¤من 2019
’من عÈ
سشجل اŸركز الوطني للوقاية وا أ
ال -ط -رق أازي -د م -ن  17525ح-ادث جسش-ما،Ê
خÓل التسشعة أاششهر ا’و ¤من سشنة 2019
ع -ل -ى اŸسش -ت -وى ال -وط -ن -ي وم -ق -ارن -ة ب -ن -فسس
ال- - -فÎة م - -ن سش - -ن - -ة  ،2018ان - -خ - -فضس ع- -دد
ا◊- -وادث ب -ـ  358ح -ادث وه -و اŸؤوشش -ر ال -ذي
يسشتمر ‘ الÎاجع منذ سشنة .2016

سسارة بوسسنة
ن-فسس أل-مÓ-ح-ظ-ة ي-م-ك-ن تسس-ج-ي-ل-ه-ا ب-ال-نسس-ب-ة
ل -ج -رح-ى ح-وأدث أل-م-رور أل-ذي ب-ل-غ ع-دده-م
 24397جريح خÓل ألتسسعة أشسهر أ’ولى من
سسنة  ،2019ومقارنة بنفسس ألفترة من سسنة
 ، 2018فقد أنخفضست حصسيلة ألجرحى بـ
 ،٪ 4.52أي ما يعادل  1154جريح أقل.
بالمقابل عرف عدد ألقتلى أرتفاعا طفيفا
قدر بـ ٪0.35 :حيث تم تسسجيل  2557قتيل

بسسبب حوأدث ألمرور ،باإ’ضسافة ألى  09قتلى
خÓل نفسس ألفترة من  2018وكانت أشسهر
موسسم أ’صسطياف جوأن وجويلية وأوت أ’كثر
تسس-ج-ي Ó-ل-لضس-ح-اي-ا أل-ق-ت-ل-ى ،رغ-م كل ألجهود
أل -م-ب-ذول-ة م-ن ط-رف ألسس-ل-ط-ات ‘ هذأ
Óم-ن ع-ب-ر
أل-م-وسس-م.أرج-ع أل-م-رك-ز أل-وط-ن-ي ل -أ
ألطرق أ’سسباب ألرئيسسية لوقوع ألحوأدث ألى
ع -دة ع -وأم -ل أه -م-ه-ا أ’ف-رأط ف-ي ألسس-رع-ة
ونقصس ألحيطة وألحذر وعدم أنتباه ألرأجلين،
حيث ’ تزأل ألسسرعة ألمفرطة تتصسدر أسسباب
وقوع ألحوأدث في ألجزأئر فخÓل ألتسسعة
أشسهر أ’ولى من ألسسنة ألجارية ،وقع 3108
ح -ادث م -رور جسس -م -ان-ي بسس-بب أ’ف-رأط ف-ي
ألسس- - -رع- - -ة أي %17.73م -ن م -ج -م -ل أسس-ب-اب
ألحوأدث ،في حين أن نقصس ألحيطة وألحذر
من طرف ألسسائقين تسسبب في وقوع 2654
حادث ،بينما عدم أنتباه ألرأجلين عند عبور

ألطريق كانت ورأء تسسجيل  1155حادث مرور.
شس -ك -لت أل-ع-وأم-ل سس-ال-ف-ة أل-ذك-ر م-ا ي-ق-ارب
 38.87ب -ال -م -ائ -ة م -ن أسس -ب -اب وق-وع ح-وأدث
ألمرور ألمتعلقة بالعامل ألبشسري هذأ أ’خير
يعتبر ألسسبب ألمهيمن في وقوع ألحوأدث بـ
 ،٪ 96.45وت -ج -در أ’شس -ارة ه-ن-ا أل-ى ع-ام-ل-ي
أل -م -رك-ب-ة وأل-ط-ري-ق أل-ل-ذي-ن شس-ك٪ 02.15 Ó-
و ٪ 01.40على ألتوألي كأاسسباب مباشسرة في
وقوع ألحوأدث.
وت -ع -د ف-ئ-ة ألشس-ب-اب أل-ف-ئ-ة أ’ك-ث-ر ت-ورط-ا ف-ي
ألحوأدث حيث تمثل ألفئة ألعمرية للسسائقين
ألشسباب ألذين تترأوح أعمارهم مابين  18و29
سس- -ن- -ة أ’ك- -ث- -ر ت- -ورط- -ا ف -ي ح -وأدث أل -م -رور
ألمسسجلة خÓل تسسعة أشسهر أ’ولى من سسنة
 ، 2019تسسببت هذه ألفئة في ثلث ألحوأدث
ألجسسمانية أي بنسسبة  ٪34,30وهو ما يعادل
 6011حادث.

Ÿتابعتهما ‘ قضشايا فسشاد

وا‹ سسوق أاهراسس ينهي مهام رئيسسي بلديتي سسدراتة والراقوبة
أاق- - - - - -دم ،أامسس ،وا‹ سش- - - - - -وق
أاه -راسس ل -ون -اسس ب -وزق -زة ،ع-ل-ى
إان- -ه- -اء م- -ه- -ام ك Ó- -م- -ن رئ- -يسش -ي
اÛلسس الششعبي البلدي لبلدية
سشدراتة والراقوبة.

سسوق أاهراسس :سسم Òالعيفة
رئ -يسس ب -ل -دي-ة سس-درأت-ة «دب-اب-زة
عمارة « تم توقيفه ’إدأنته بحكم
قضسائي ،ورئيسس بلدية ألرأقوبة
« زوأوي بلعيد « ’إدأنته بجرم
أسستغÓل ألوظيفة وتسسليم وثائق
أإدأرية لغير مسستحقيها ،بحسسب
م- -ا أف- -ادت ب- -ه خ- -ل- -ي -ة أ’إع Ó-م
وأ’تصس -ال ل -و’ي-ة سس-وق أه-رأسس
للشسعب.
أوضسحت ذأت ألمسسوؤولة’ ،أنه تم
أإن- -ه -اء م -ه -ام رئ -يسس أل -م -ج -لسس
ألشس -ع -ب -ي أل-ب-ل-دي لسس-درأت-ة ع-ن
ح -زب ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي
وألذي تر أسس ألبلدية لـ عهدأت
م-ت-ت-ال-ي-ة ’إدأن-ت-ه ب-ح-ك-م قضسائي
بتهمة منح أمتيازأت غير مبررة
في مجال ألصسفقات ألعمومية .
أم -ا رئ -يسس أل -م -ج -لسس ألشس -ع -ب-ي
ل- -ب- -ل- -دي -ة أل -رأق -وب -ة ع -ن ح -زب
ألتجمع ألوطني ألديمقرأطي لـ
ع- -ه- -دأت م -ت -ت -ال -ي -ة ع -ل -ى ر أسس

أل-ب-ل-دي-ة ،ف-ق-د ت-م أإن-ه-اء م-ه-ام-ه
ل -م -ت -اب -ع -ت-ه قضس-ائ-ي-ا ف-ي قضس-ي-ة
ت- -ت- -ع- -ل- -ق بـ»أإسس- -اءة أسس- -ت- -غÓ- -ل
أل-وظ-ي-ف-ة وتسس-ل-ي-م وث-ائ-ق أإدأرية
لغير مسستحقيها «.

تنصسيب رئيسس اÙكمة
اإلدارية وﬁافظ الدولة
لدى اÙكمة الدارية
أشسرف ،مسساء أمسس ،ممثل
وزير ألعدل « موسسى بوصسوف
«  ،ر ئ - -ي س س غ - -ر ف - -ة ب - -م - -ج - -ل س س
أ ل -د و ل -ة  ،ع -ل -ى ع -م -ل -ي -ة ت -ن ص س ي ب
ر ئ - -ي س س أ ل - -م - -ح - -ك -م -ة أ ’إ د أ ر ي -ة
«ألسسعيد بوقرة « و محافظ
أ ل -د و ل -ة ل -د ى ن -ف س س أ ل -م -ح -ك -م -ة
ألسسيد « لطفي بهلول «.
ع -م -ل -ي -ة أ ل -ت -ن ص س -ي ب ت -م ت ف -ي
جلسسة علنية من طرف رئيسس
مجلسس سسوق أهرأسس  ،وفي
ح ض س - -و ر أ ل س س -ل -ط -ا ت أ ل -و ’ ئ -ي -ة
ع - -ل - -ى ر أ س س - -ه - -ا أ ل س س - -ي - -د و أ ل - -ي
أ ل - - -و ’ ي - -ة و ر ئ - -ي س س أ ل - -ق - -ط - -ا ع
ألعسسكري ومدير أمن ألو’ية
و ر ئ -ي س س أ ل -ف -ر ق -ة أ ’إ ق -ل -ي -م -ي -ة

للدرك وكذأ ممثلي ألمجتمع
أ ل - -م -د ن -ي و و س س -ا ئ -ل أ ’إ ع  Ó-م .
أ ل -ح -ر ك -ة أ ل -ت -ي أ ق -ر ه -ا ر ئ -ي س س
أ ل - - - -د و ل - - - -ة ف - - -ي  2 7أ ك ت و ب ر
أ ل م ن ص س ر م و أ ل ت ي م س س ت ر وؤ س س ا ء
أ ل -م -ح -ا ك -م و م -ح -ا ف -ظ -ي أ ل -د و ل -ة
ل د ى أ ل م ح ا ك م أ ’إ د أ ر ي ة  ،و ط ب ق ا
للمادة  05من قانون ألقضساء
ج -ر ت ع -م -ل -ي -ة أ ل -ت -ن ص س -ي ب ف -ي
ظروف عادية وفي حفل على
شسرف ألمدعوين.
أ ل -ق -ى م -م -ث -ل أ ل -و ز أ ر ة « م -و س س -ى
ب - -و ص س - -و ف « ك - -ل - -م - -ة ت ض س -م -ن ت
ت -ق -د ي -م ل -ل س س -ي -ر ة أ ل -ذ أ ت -ي -ة ل -ك Ó-
م ن ر ئ ي س س أ ل م ح ك م ة أ ’إ د أ ر ي ة
أ ل -ج -د ي -د « أ ل س س -ع -ي -د ب -و ق -ر ة «
و أ ل -ذ ي أ ل -ت -ح -ق ب -ا ل -ق ض س -ا ء ف -ي
 1988أين كلف برئاسسة خلية
بمحكمة أريسس بباتنة ورئيسس
م - -ح - -ك - -م - -ة ب - -ا ل -ط -ا ه -ي -ر ب -ي -ن
 ، 2 0 0 4 / 2 0 0 0ث - -م م س س - -ت ش س -ا ر
ب - -م - -ج - -ل س س ق ض س - -ا ء س س -ط -ي -ف و
ر ئ ي س س غ ر ف ة ب ت ب س س ة أإ ل ى غ ا ي ة
 2019وهو تاريخ تحويله على
ر أ س س أ ل م ح ك م ة أ ’إ د أ ر ي ة ب س س و ق
أهرأسس ،يوم أمسس .
أ ل - -ت - -ح - -ق « ل - -ط - -ف - -ي ب - -ه - -ل -و ل «
ب -ا ل -ق ض س -ا ء ف -ي  ، 1 9 9 6ل -ي -ع -ي ن

ق -ا ض س -ي -ا ب -م -ح -ك -م -ة ب -و ح -ج -ا ر
بالطارف ،وبعد  04سسنوأت تم
ت -ع -ي -ي -ن -ه ق -ا ض س -ي ت ح ق ي ق ب ع ن ا ب ة
و ب - -ع - -د ه - -ا ق - -ا ض س - -ي ت - -ح - -ق - -ي -ق
بالحجار لمدة  05سسنوأت ثم
ق -ا ض س -ي -ا ب -ا ل -ط -ا ر ف ل -م -د ة 1 0
س س -ن -و أ ت و ق -ا ض س -ي -ا ب -ا ل -م -ح -ك -م -ة
أ ’إ د أ ر ي - -ة ب - -ق - -ا ل - -م - -ة ث -م ع -ي -ن
مسستشسارأ قبل أن يتم تحويله
أإ ل -ى س س -و ق أ ه -ر أ س س و ت -ن ص س -ي -ب -ه ،
أ م س س  ،م -ح -ا ف -ظ أ ل -د و ل -ة ل -د ى
م - - -ح - - -ك - - -م - - -ة س س - -و ق أ ه - -ر أ س س
أ ’إ د أ ر ي ة  .أ ش س ا ر ب و ص س و ف أإ ل ى
أ ه -م م -ه -ا م أ ل -ق -ا ض س -ي أ ’إ د أ ر ي
كمحقق ’يقف فقط محايدأ
و ل -ه ص س  Ó-ح -ي -ا ت و أ س س -ع -ة ي -ج ب
أن يلتزم بها.

نظمت ،أامسس ،مديرية البيئة باŸسشيلة ‘
إاطار الششراكة ب Úوزارة البيئة والطاقات
اŸت-ج-ددة ووزارة ا’تصش-ال ،دورة ت-ك-وي-نية
Óسش-رة ا’عÓ-م-ي-ة ب-اŸسش-ي-لة Ÿدة  15يوما،
ل -أ
ت- -ن- -ف -ي -ذا ل -لÈن -ام -ج ال -وط -ن -ي .ل -ل -ت -وع -ي -ة
وال- -ت- -ك- -وي- -ن ‘ ›ال ال -ب -ي -ئ -ة .وال -ط -اق -ات
اŸت -ج -ددة ب -ه -دف ت -ن -م-ي-ه وت-ط-وي-ر ق-درات
الصشحفي.Ú

اŸسسيلة :عامر ناجح
حضسر ألدورة ألتكوينية ألتي أحتضسنتها دأر
ألبيئة مرأسسلو مختلف ألموؤسسسسات أ’عÓمية،
حيث تلقى خÓل أليوم أأ’ول ألحضسور جملة
من ألتعريفات حول ألنفايات ألصسناعية وأهم
ألطرق للتخلصس منها .تطرق أأ’سستاذ ألمكون
خÓ- - - -ل أل- - - -م- - - -وضس- - - -وع أأ’ول أل - - -ذي أخ - - -ذ
ع - -ن - -وأن»أ’ن - -ت - -اج أل- -ن- -ق- -ي ،وأ’سس- -ت- -هÓ- -ك

ألمسستدأم» ،وألذي يهدف بالدرجة أأ’ولى إألى
فهم عملية ألتسسيير ،وإأجرأء مقابÓت حول
م- -ج- -م -ل م -رأح -ل أ’إن -ت -اج قصس -د أل -ح -د م -ن
أل -ن -ف -اي-ات وأل-ت-ل-وث م-ن أل-مصس-در وأل-ت-ط-ب-ي-ق
Óسس-ت-رأت-يحية ألمندمجة للحيطة
أل-مسس-ت-م-ر ل -إ
م- - - - -ن ت - - - -ط - - - -ب - - - -ي - - - -ق أل - - - -ت - - - -ل - - - -وث ف - - - -ي
ألعمليات وألمنتجات وألخدمات .
بهدف ألتقليل من ألمخاطر،ناهيك عن فهم
أسس -اسس -ي -ات أإ’ن -ت -اج أل -ن -ظ -ي-ف وأ’سس-ت-هÓ-ك
ألمسستدأم.
من بين ألمرأسسلين ألحاضسرين ،جمال ميزي،
م -رأسس -ل ج-ري-دة أ’خ-ب-اري-ة وأل-ذي أشس-اد ف-ي
حديث لـ «ألشسعب» بأاهمية ألدورة خاصسة وإأنها
بحسسبه تزخر بموأضسيع هادفة في مايخصس
أل -ح -ف -اظ ع -ل -ى أل -ب -ي -ئ -ة و ب -ال -درج -ة أ’ول-ى
ألى تنمية ألزأد ألمعرفي.

مشساريع تنموية ب ـ  16مليار سسنتيم
Ÿدينة برج بوعريريج

‘ إاط -ار –سش Úوج -ه اŸدي -ن -ة وال -ت -ك-ف-ل
بإانششغا’ت اŸواطن ،Úخصشصشت بلدية برج
ب - -وع - -ري- -ري- -ج أاك Ìم- -ن  16م-ل-ي-ار سش-ن-تيم
كاقتطاع من اŸيزانية ا’أولية لسشنة 2020
م - -ن أاج - -ل مشش - -اري - -ع ت - -ن- -م- -وي- -ة ،ح- -يث ”
’قتناء
ت-خصش-يصس م-بلغ  260م-ل-ي-ون سشنتيم إ
’‚از
م -ول -د ك -ه-رب-ائ-ي ،و  1م-ل-ي-ار سش-ن-ت-يم إ
‡هÓ- -ت ع Èأاح- -ي -اء اŸدي -ن -ة ب -اÿرسش -ان -ة
اŸزف -ت -ة ،م -ع ت -خصش -يصس م -ب -ل -غ م-ل-ي-ار و 130
’ن-ارة اÿارج-ي-ة
’‚از ا إ
م -ل -ي -ون سش -ن -ت -ي-م إ
لسشاحة القلعة وسشط اŸدينة ،و  700مليون
سشنتيم لتعلية جدار اŸذبح البلدي.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف
ب -اإ’ضس -اف-ة إأل-ى ت-خصس-يصس  5.5م-ل-يار سسنتيم
لتزفيت و تهيئة طرقات تجزئة  257قطعة

ب-ح-ي  17أك -ت -وب -ر ،و ك -ذأ  2.3م-ل-يار سسنتيم
لتزفيت طرقات تجزئة  175قطعة UGTA.
و تخصسيصس مبلغ مليار سسنتيم لدرأسسة و فتح
طريق يربط شسارع ألعربي بن مهيدي بسساحة
أول ماي و  600مليون سسنتيم لتجديد إأمسساكية
ألمحÓت ألمحاذية لملعب بوزيدي مسسعود.
كما تم أيضسا تخصسيصس مليار و  200مليون
سسنتيم إ’نجاز ألشسطر ألثاني من شسبكة مياه
أأ’م-ط-ار ب-ال-م-ق-ب-رة أل-ج-دي-دة ،ب-اإ’ضسافة إألى
 750م-ل-ي-ون سس-ن-ت-ي-م أ’ع-ادة ت-أاه-ي-ل أل-م-ج-مع
أل-رئ-يسس-ي لشس-ب-ك-ة أل-ت-ط-ه-ي-ر ب-م-رك-ز ح-ي ب-ئ-ر
ألصسنب ،و  170مليون سسنتيم لدرأسسة و متابعة
إ’نجاز مركز أأ’رشسيف بالبلدية ،و تخصسيصس
 1.5م -ل -ي -ار ل -ل -ت -ن -م -ي -ة أل-م-ح-ل-ي-ة ف-ي إأط-ار
ألديمقرأطية ألتشساركية.

تنصسيب رئيسس جديد للمحكمة اإلدارية بورقلة

’داري -ة ب -ورق -ل -ة ت-نصش-يب «ﬁصش-ر ع-ب-د ال-ن-اصش-ر» رئ-يسس
” ،أامسس ،ب -اÙك -م -ة ا إ
’دارية بورقلة خلفا لـ»سشعادة
’دارية بغرداية رئيسشا جديدا للمحكمة ا إ
اÙكمة ا إ
الهاششمي» الذي ” تعيينه مسشتششارا Ãجلسس الدولة با÷زائر العاصشمة.

ورقلة :إاÁان كا‘
م -رأسس -م ت -ع -ي -ي -ن رئ -يسس أل -م-ح-ك-م-ة أإ’دأري-ة
ألجديد جرت بحضسور وألي ألو’ية أبوبكر
ألصسديق بوسستة وممثلي ألسسلطات ألمحلية،
وأشسرف عليها رئيسس مجلسس ألدولة بن يحيى
ف -ري -دة م -م -ث -ل -ة ع -ن وزي -رة أل -ع -دل وح-اف-ظ
أأ’ختام بلقاسسم زغماتي ألتي ذكرت بأان وزير
ألعدل يؤوكد على كل أأ’سسرة ألقضسائية ضسرورة
أل -ع -م -ل وأ’ج -ت-ه-اد م-ن أج-ل ف-رضس سس-ل-ط-ان
ألقانون وألحرصس في هذأ ألوقت بالذأت على
أل-ح-ف-اظ ع-ل-ى أسس-ت-قÓ-ل-ي-ة ألسسلطة ألقضسائية

وألتحلي بالقانون أأ’سساسسي للقضساء ومضسامين
أخÓقيات ألمهنة.
تجدر أإ’شسارة إألى أن هذه ألجلسسة تأاتي في
سسياق ألحركة ألتي أجرأها رئيسس ألدولة عبد
ألقادر بن صسالح في سسلك ألرؤوسساء ومحافظي
أل -دول-ة ل-دى أل-م-ح-اك-م أإ’دأري-ة ،وذلك ط-ب-ق-ا
أ’حكام ألمادة  92من ألدسستور وطبقا أ’حكام
ألمادة  49من ألقانون ألعضسوي رقم 11-04
ألمؤورخ في  21رجب عام  1425ألموأفق لـ 6
سس -ب -ت -م -ب-ر سس-ن-ة  ،2004أل -م -تضس -م -ن أل-ق-ان-ون
أأ’سساسسي للقضساء.

حملة –سسيسسية خاصسة بسسوء اسستعمال الطاقة الغازية باŸدية

أطلقت مديرية ألكهرباء وألغاز بو’ية ألمدية
مؤوخرأ حملة تحسسيسسية من مخاطر أسستعمال
ألطاقة ألغازية تحت شسعار « ألغاز رفاهية
وأمان «  .ترمي هذه ألمبادرة ألتي سستمتد إألى
غاية فصسل ألشستاء إألى ألتوعية وألتحسسيسس من
م-خ-اط-ر سس-وء أسس-ت-ع-م-ال أل-غ-از أل-ط-ب-ي-عي ،من
خ Ó-ل ب -رن -ام -ج ث -ري ب -ال -ت-نسس-ي-ق م-ع مصس-ال-ح
ألحماية ألمدنية ومديرية ألتربية بالو’ية وكل
ألشسركاء ألفاعلين.

سستجوب من خÓله مديرية ألتوزيع مختلف
ألمؤوسسسسات ألتربوية ،ألمسساجد ،وألعديد من
ألمؤوسسسسات أأ’خرى تقدم عبر هذه ألحملة
أل- -ت- -حسس- -يسس- -ي -ة دروسس -ا ح -ول م -خ -اط -ر سس -وء
أسستعمال هذه ألطاقة ألنظيفة.
تأاتي هذه ألحملة تزأمنا مع أ’سستعمال ألكبير
ل-م-ادة أل-غ-از أل-ط-ب-ي-ع-ي ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-ب-رودة أل-تي
ت-ع-رف-ه-ا أل-و’ي-ة ف-ي فصس-ل ألشس-ت-اء ،وسس-ت-جوب
ه-ذه أل-ح-م-ل-ة أل-ت-حسس-يسس-ية  64ب-ل-دي-ة ألتابعة

ل-ل-و’ي-ة وتسس-ت-ه-دف ب-ال-درج-ة أأ’ول-ى ألمناطق
ألتي تم تزويدها حديثا بمادة ألغاز ألطبيعي،
ك-م-ا سس-ي-ت-م خÓ-ل-ه-ا ت-ب-ي-ان أه-م أأ’خ-طار ألتي
ت -ن -ج -م ع -ن ج -رأء ع -دم أح -ت -رأم أل -م -ق-اي-يسس
وأل -ق-وأع-د أأ’م-ن-ي-ة ألÓ-زم-ة وأل-مشس-روط-ة ف-ي
أسس -ت -ه Ó-ك ه -ات -ه أل -م-ادة أل-ت-ي ت-وف-ر أل-رأح-ة
وألرفاهية إأذأ ما أتبعت ألنصسائح وأإ’رشسادأت.

اŸدية :علي ملياÊ

اأ’ثن ٠٤ Úنوفم 2٠19 Èم
الموافق لـ  ٠7ربيع اأ’ول  1٤٤1هـ
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دكتور ﬁيي إلدين عميمور
ي- -ب- -دو أإن ع- -ل- -ي- -ن- -ا أإن نّÎح- -م ع- -ل- -ى ج -ورج
إيسستمانÎﬂ ،ع آإلة إلتصسوير إلفوتوغرإ‘
إلذي ّÁكننا من رؤوية ما يجب أإن نرإه ‡ا
يحدث حيث ’ نسستطيع أإن نرإه.
كان هذإ ما أإشسعر به وأإنا أإ ّ
طلع ‘ موقع توإصسل
إجتماعي على صسورة ّŒمٍع لبعضض إÙامÚ
إ÷زإئ- -ري Úك -ان -وإ ي -ت -ظ -اه -رون ضس -د وزإرة
إلعدل إثر عملية تطه Òقامت بها ‘ سسلك
إلقضساء.
وب - -رز ‘ الصص- -ورة ﬁاٍم ت- -رّدد اسص- -م- -ه م- -ؤوخ- -را ‘
ّŒمعات سصياسصية ليسس من حقّ أاحد أان يلومه على
مواقفه فيها ونداءاته منها.
لكن ا÷ديد هنا هو أان تلك الصصورة رافقتها صصورة
أاخ -رى تÈز اÙام -ي اŸذك -ور ‘ ل -ق -اء ح -م -ي -م-ي
ضصاحك مع ا’نفصصا‹ الفاشصل مهني فرحات ،رئيسس
العصصابة التي –تضصنها العاصصمة الفرنسصية وتتلقى
لكادÁية
الدعم من بعضس اأ’شصقاء وتشصكل امتدادا ل أ
الÈب -ري -ة ال -ت -ي أانشص-أات-ه-ا اıاب-رات ال-ف-رنسص-ي-ة ‘
 ،1967وه- -و م -ن -ظ -ر م -ا ُي -شص -ار ل -ه ب -الÈوت -وك -و’ت
اŸم -اث -ل -ة لÈوت -وك-و’ت ح-ك-م-اء صص-ه-ي-ون ،وت-ه-دف
لتحقيق هدف ‡اثل لها ‘ الشصمال اإ’فريقي.
ومرة أاخرى ،ليسس من حق أاحد أان يحاسصب أاحدا
على مواقفه وتصصرفاته ،لكن ليسس من حق أاحد أان
Áن- -ع -ن -ي م -ن رفضس ت -لك اŸواق -ف وال -تصص -رف -ات،
خصصوصصا إاذا كانت تقدم نفسصها كتعب Òعن إارادة
الشصعب ا÷زائري ‘ حراكه التاريخي ،وهذا هو
جوهر ا’ختلف الذي تعيشصه ا÷زائر اليوم ،والذي
يتمحور حول ادعاءات اŒاهات إايديولوجية سصبق
أان أاشصرت لها من أان ا’نتخابات الرئاسصية التي حُّدد
لها يوم  12ديسصم ÈاŸقبل هي انتخابات ﬁكوم
بفشصلها مسصبقا ،وهو ما بلورته افتتاحية صصحيفة «لو
م -ون -د» ال -ف -رنسص -ي -ة ‘ اأ’سص -ب -وع اŸاضص -ي ،وت-ردده
ا’Œاهات التي ’ –ظى باإ’جماع.
واŸلحظ اآ’ن هو هناك من ينتهز فرصصة التزام
ق-وات اأ’م-ن ب-ال-ت-ع-ام-ل السص-ل-م-ي Ÿم-ارسص-ة ن-وع م-ن
العدوانية ضصد كل من يرى ‘ ا’نتخابات طريق
السصلمة ،ولعل ما ترّدد من أان اÎŸشصح علي بن
فليسس لقيَ اسصتفزازات بشصكل ما ‘ «بابا حسصن» هو
عملية ج ّسس نبضس ’حتمال تصصعيد تلك العدوانية
Œاه اŸواطن Úالرافضص Úللمحاو’ت الرامية إا¤
إاجهاضس اŸسصار ،وهو ما أالفت نظر اŸعني Úباأ’مر
له.
وواضص -ح أان ال -تشص -ن -ج وال -ع-ن-ف ي-عّ-ب-ر ع-ن فشص-ل ت-لك
التوجهات ‘ إاقناع ا÷ماه Òبتقّبل فكرة «هيئة
رئ -اسص -ي -ة م-ؤوّق-ت-ة» ،ك-ان واضص-ح-ا أان وراءه-ا ﬁاول-ة
فرضس أاسصماء معينة تع Èعن إارادة تلك التوجهات
ومن يقف وراءها ‘ الداخل أاو اÿارج ،و’ –قق
بأاي حال من اأ’حوال أاي
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إاجماع وطني ،وهو ما برز ‘ فتور التعاطف مع
التظاهرات التي نظمت ‘ اأ’سصابيع اأ’خÒة Ãا بدا
أان أاهدافه كانت إاعلمية أاك Ìمنها سصياسصية.
وواقع ما يحدث هو أاّن الدولة العميقة التي زلزل
ا◊راك الشصعبي أاركانها أاصصبحت دولة «غريقة»،
–اول ع- -ن- -اصص- -ره- -ا اأن ت- -ف -لت م -ن أام -واج ال -دول -ة
«العريقة» التي أاح ّسصت بأان أاهم أاهداف ا◊راك
الشصعبي قد –ّققت ،وبأان هناك فرقا شصاسصعا بÚ
اŸط -ال -ب -ة ب -إا‚ازات أاك Ìع -م -ق-ا ‘ مسص-ار ال-ع-م-ل
الثوري وب Úالرفضس اأ’حمق لكل اŸبادرات التي
تضصمن إامكانية اإ’‚از والتي تتطلب –قيق وضصعية
اسصتقرارÁ ’ ،كن بدونه أان يتحقق أاي شصيء ذي
قيمة.
و’ بد من ا’عÎاف بأان فشصل الدولة العريقة ‘
إافراز قيادات تعّبر عن إارادتها يقابله قدرة الدولة
الغريقة على تنظيم –ركاتها –ت قيادة منظمة
م -نسص -ج -م -ة ،ح-ت-ى وإان ك-ان م-ن الصص-عب أان ي-ف-رضس
الباطل إارادته ،وهو ما تÈزه تخبطات اŸواقف التي
يحاول الصصخب اŸفتعل التغطية عليها.
‡ا يث Òالسصخرية هو أاّن التوجّهات التي
وهكذا كان ّ
ت -ع -ت Èا◊ك -وم -ة ا◊ال -ي -ة ح -ك -وم-ة «غ Òشص-رع-ي-ة»
تطالب هي نفسصها بإاصصلحات ‘ ›ا’ت كثÒة،
ومن بينها القضصاء على وجه اŸثال ،وهو ما ’ Áكن
–ق -ي -ق -ه إا’ ‘ ظ -ل ح -ك -وم -ة «شص -رع -ي-ة» ت-ف-رزه-ا
ا’نتخابات «الشصرعية» ،وهذه ترفضصها «ا÷ماعة»
بحجة أانه ’ ثقة ‘ أاجهزة الدولة القائمة حاليا،
وبرغم أان وزارة الداخلية ،اŸتهمة دائما بالتزوير،
قد ُكّفت يدها عن كل ما يتعلق با’نتخابات ،وأاوكل
اأ’مر إا÷ ¤نة مسصتقلة ’ تخضصع أ’حد ‘ تنظيم
عملها ،وهي اللجنة التي يرأاسصها وزير العدل اأ’سصبق
ﬁمد شصر‘.
وه -ذا ي -ع -ود ب -ن -ا إا ¤اأسص -ط -ورة «ال -ه-ي-ئ-ة ال-رئ-اسص-ي-ة
اŸؤوقتة» ليُطرح السصؤوال من جديد ،إاذا كان ا÷ميع
متهمون بالتزوير ،فمن الذي سصيؤوسصسس هذه الهيئة
ومن سصيختار أاعضصاءها ومن سصيتقبل قراراتها؟
وه -ن -ا ن -ك -تشص -ف م -أازق «ا÷م-اع-ة» ،وي-ب-دو واضص-ح-ا
منطق «نْلعبْ وإا’ّ نف ّسصد» الذي عشصناه أاطفا’ ،وهو
ي قد،Ë
ما ُيذكر بصصورة هزلية رأايتها ‘ فيلم مصصر ّ
حيث  ⁄يسصتطع اŸغني أاجشس الصصوت ُمنكر اأ’داء
إاج -ب -ار اŸدع-وي-ن ع-ل-ى اإ’ع-ج-اب ب-أادائ-ه ف-ح-رضس
أانصص -اره ع -ل -ى ت -خ -ريب ا◊ف -ل و–ط-ي-م «ك-ل-وب-ات»
اإ’ضصاءة بالكراسصي والعصصي.
‡ن يتزّعمون تلك التوجهات
والغريب هنا أان أاحدا ّ
 ⁄ي -ج -رأا ع -ل-ى أان ي-ت-ق-دم ك-م-رشص-ح ‘ ا’ن-ت-خ-اب-ات
الرئاسصية ،على اأ’قل كموقف –xد للسصلطات ،التي
لن Œرأا على رفضس مرشصح تقدمه جماه ÒغفÒة

باسصتمارات يتم توقيعها علنا من قبل اŸواطنÚ
اŸتحمسص Úللمرشصح ،ولو رفضصت السصلطات ملف
الÎشصح ◊كمت على نفسصها بعدم اأ’هلية ،وسصيلعنها
ا÷م-ي-ع ،و‘ م-ق-دم-ت-ه-م اŸت-ح-مسص-ون ل-لن-تخابات
الرئاسصية.
ل-ك-ن «ا÷م-اع-ة» ي-ع-رف-ون ب-أاّن-ه-م م-ك-روهون شصعبيا،
وبأان الضصجيج الذي تخلقه أاي Œمعات من الواضصح
أانها ’ تع Èعن إارادة جماعية هو صصراخ ’ يسصتطيع
أان يحجب صصوت ا◊قيقة ،وخصصوصصا عندما يتذكر
الشصعب أان هؤو’ء أانفسصهم هم الذين أايدوا جÔا’
تقدم للنتخابات الرئاسصية قبل اسصتقالة الرئيسس
ب- -وت- -ف- -ل- -ي- -ق- -ة ،وك- -ان ذلك ‘ ظ -ل ك -ل اŸؤوسصسص -ات
ا◊كومية التي تتهم اليوم بالتزوير.
وع- -ودة ل- -لن- -ت- -خ- -اب- -ات وا’ن- -ت- -ق- -ادات اŸوّج- -ه- -ة
للمÎشّصح Úأاقول بكل بسصاطة Ÿن يواصصل النواح
على مسصتواهم اŸتد Êوأاخطائهم وخطاياهم بأانه
كان عليه أان يطالب قياداته بأان تختار من بينها
م-رشص-ح-ا ن-زي-ه-ا ن-ظ-ي-ف-ا وسص-ي-م-ا م-ث-قفا خبÒا عاَ‹
اŸسص -ت -وى ‘ شص -ؤوون ال -داخ -ل ،وال -ت -زام -ات اÿارج
تتقدم به للنتخابات ليكتسصح هؤو’ء اŸرشصح Úكما
حدث ‘ تونسس ،وذلك بد’ من الهياج والتشصبث
Ãواقف متكلسصة تدور حول تكوين هيئة رئاسصية
خÈنا مثيلتها ‘ التسصعينيات ،ودفعت بلدنا ثمنا
هائل نتيجة لذلك ا’ختيار اأ’حمق.
ويبقى أان التصصرف اŸنطقي ‘ نظري هو أان ندرك
بأان اŸرشّصح Úاÿمسصة هم بشصر لهم ما لهم وعليهم
ما عليهم ،وبالتا‹ فإان علينا أان نختار اأ’قل سصوءا
ون-ت-اب-ع أاداءه ون-ث-م-ن تصص-رف-ات-ه خ-لل ت-ول-ي-ه مهامه
الدسصتورية ،وهو ما يعني أان ا◊راك الشصعبي يجب
أان يلزم موقف الÎبصس والÎصصد ،ويراقب تصصرفات
الرئيسس ا÷ديد أاو’ بأاول.
وأاجد نفسصي مضصطرا للتذك Òبأاّن خادمكم اŸطيع
يعت Èنفسصه ›رد مثّقف يقّدم آاراء ’ يزعم أانها
مقدسصات مطلقة ،وأانا على اسصتعداد للعتذار عن
أاي خطأا أارتكبه ،وعلى اسصتعداد أ’سص Òوراء من
يصصرخ ‘ وجوهنا بأان علينا أان نÎك الشصعب يختار
مصصÒه بعيدا عن ا’نتخابات ،بشصرط أان يقول لنا
بوضصوح :كيف Áكن أان يتم ذلك ‘ إاطار التوافق
والسصلمية واحÎام الرأاي والرأاي اآ’خر.
واÎŸشّصحون اÿمسصة الذين قبلت ملفاتهم هم بشصر
اجتهدوا وأاصصابوا واجتهدوا وأاخطأاوا ،ومن حق رب
ال -ع -زة وح-ده وال-قضص-اء ب-ع-د ذلك أان ي-ح-ك-م ع-ل-ي-ه-م
وي -دي -ن -ه -م ل-ك-ن ه-ذا ل-يسس م-ن ح-ق بشص-ر ه-و ن-فسص-ه
يصص- -يب وي -خ -ط -ئ ،ول -ق -د فشص -لت اŸع -ارضص -ة ب -ك -ل
أاط-ي-اف-ه-ا ‘ ت-ق-د ËمÎشص-ح ت-واف-ق-ي ،و ⁄يسص-ت-ط-ع
ا◊راك ‘ أاوج قوته أان يختار من Áثله ،بل على

ال -ع -كسس…رفضس الشص-عب ك-ل ال-ق-ي-ادات ال-ت-ي ح-اولت
رك- -وب م- -وج- -ة ا◊راك ،وظ- -ل اأ’م -ر ﬁصص -ورا ‘
أاسصماء معينة  ⁄تنجح ‘ انتزاع التوافق الوطني
حولها.
وبالتا‹ ،اإما اأن نÎك اأ’مور تنزلق نحو اÛهول،
وه -و م -ا ي -ري -ده أاع -داء ا÷زائ-ر (ول-ل-ج-زائ-ر أاع-داء
كثÒون حتى ولو حاول بعضصنا ا’لتفاف حول هذا
الواقع) ،وإاما أان نختار من اÎŸشصح Úمن هو اأ’قل
سصوءا ثم نراقب مسصاره ومسصÒته ،وهذا يتطلب‘ ،
نظري ،اأن يأاخذ ا◊راك الشصعبي صصورة جديدة ’
تكتفي بالهتافات واللفتات بل تركز جهودها على
ي ،ثم
متابعة ا’نتخابات ‘ كل بلدية و‘ كل ح ّ
–اول تكوين اأحزاب جديدة أاو تطه Òاأ’حزاب
القدÁة لكي تتابع الرئيسس ا÷ديد ‘ كل تصصرفاته.
هذا هو النضصال السصياسصي ‘ رأايي ،أاما الصصراخ
والتشصنج فهو يكشصف خلفيات ’ أاظن أانها تشصرف
أاصصحابها ،واإثارة التوتر على اأي مسصتوى Áكن أان
يقود إا ¤ما ’ ُيحمد عقباه« ،واتقوا فتنة ’ تصصيب
الذين ظلموا منكم خاصّصة» .و ⁄يعد أامرا مقنعا
مواصصلة الكذب وا’ختلق واŸظلوميات اŸفتعلة،
فليسس هناك من شصيطن «اأهل القبائل اأ’حرار» كما
جاء ‘ تعليق أ’حد قّرائي ،وا÷ميع يرفضصون أان
تعامل اأي منطقة كطائرة ﬂتطفة ،و ⁄يقل أاحد
أان (مولود حمروشس وبن يلسس واحمد طالب و بن
بيتور غ Òوطني Úوعملء لفرنسصا) ،وليسس ذنبنا
أانهم  ⁄يواجهوا الواقع اŸرير Ãواقف شصجاعة،
ب -د’ م -ن ال -ب -ي -ان -ات ال-ت-ي ت-ذك-ر ب-أاسص-ل-وب ال-رئ-يسس
اŸسصتقيل ‘ اآخر سصنوات حكمه.
وحقيقي ،كما قال معلق اآخر ،أان إاقامة دولة ا◊ق
والقانون هي الطريق نحو القضصاء على الفسصاد ،لكن
هذا شصعار رائع يجب أان يقول لنا من ينادي به كيف
نحققه ،وكيف نحقق التغي Òاإذا كان أاربعون مليونا
 ⁄ينجحوا ‘ تقد Ëمرشصح ترضصى عنه اأ’غلبية
(و’ ي -خ -دع -ن -ي أاح -د ب-ال-ق-ول أان-ه ك-ان سصُ-ي-م-ن-ع م-ن
ل و’
الÎشصح ،فكل شصيء يتم اليوم على رؤووسس ا Ÿأ
شصيء Áكن إاخفاؤوه) ،هل بالصصراخ وŒر Ëاآ’خرين
بشصكل مطلق اأم بأان نردد ما قاله اŸسصيح :من كان
منكم بل خطيئة…الخ.
وال-ذي-ن يشصّ-ك-ك-ون ‘ م-ق-درة ا÷زائ-ر ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م
ان -ت -خ -اب -ات ن -زي -ه-ة اأذك-ره-م ب-أان ه-ذا ” ‘ ب-داي-ة
التسصعينيات ،وبأانهم هم اأنفسصهم التفوا حول جÔال
سصابق لÎشصيحه فيظل نفسس ا’إدارة التي يتهمونها
بالتزوير ،وبالتا‹ ،كفى اسصتهانة بذاكرتنا.
وطريق السصلمة واضصح ،وهو ليسس طريقا سصهل،
ل -ك -ن -ه ي -ح -ت -اج إا ¤اإرادة وط -ن -ي -ة ح -ق -ي-ق-ي-ة ت-واج-ه
اŸصصاعب وتفضصح التآامر أايا كان مصصدره.

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
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توزيع الكتاب ...

ا◊لقة الهششة ب ÚاŸبدع والقارئ

الدكتورة خديجة باللودمو:

عوائق الطبع قبل التوزيع واإ’ششهار تؤورق
مسشار اŸبدع الصشحراوي
كلمــــــــــــة العـــــــدد

اŸتاهة

آالف ال -ك -تب ت -ط -ب -ع سش -ن -وي-ا ،وال-ك-ث Òم-ن-ه-ا ي-ع-رضض ‘ الصش-ال-ون
الدو‹ للكتاب ‘ أاجنحة الناششرين.
عناوين موضشوعة تنتظر أايادي تتلقفها أاو أاع Úتنسشاب إاليها،
ﬁظ-وظ-ة م-ن-ه-ا م-ن –ظ-ى ب-ف-رصش-ة ال-ظ-ه-ور ع-ل-ى م-لصش-قة أاو على
لك Ìحظا
ط-اول-ة ال-ب-ي-ع ب-ال-ت-وق-ي-ع لسش-وي-ع-ات م-عدودات ،أاو تلك ا أ
لصشدار .هي باكورة نتاج
ل كونها حديثة ا إ
التي تعرضض على ا Ÿأ
لدبية وضشعوا فيها البعضض
بقلم :حبيبة غريب اŸبدع Úوثمرة ›هوداتهم الفكرية وا أ
لسشف أان
من أارواحهم والكث Òمن أامالهم ،وهي أايضشا حصشيلة جهد الناششرين لها ،مصشÒها ل أ
تبقى حبيسشة رفوف اŸكتبات أاو اŸسشتودعات لغياب التوزيع وانعدام الÎويج لها .كون
النششر أاصشبح معاملة Œارية ب Úالكاتب وصشاحب دار النششر ،ليجد الكاتب نفسشه ملزما
لعلم وإاعداد حملة دعائية على صشفحات مواقع
للÎويج ششخصشيا لكتابه بالسشتعانة با إ

اŸؤولف قارة مÈوك:

دور النششر مطالبة با’هتمام أاكÌ
بالÎويج لإلصشدارات
ال-ت-واصش-ل الج-ت-م-اع-ي ،أاو م-ن خ-لل ب-عضض اŸل-ت-ق-ي-ات وأامسش-ي-ات أادب-ي-ة ت-نظم هنا وهناك
ويحضشرها غالبا من باب اÙاباة.
لك Èأامام إاسشÎاتيجية
لدبي والفكري هو اليوم العائق ا أ
لششهار للنتاج ا أ
غياب التوزيع وا إ
دع-م ال-ك-ت-اب ال-ت-ي وضش-ع-ت-ه-ا ا◊ك-وم-ة ا÷زائ-ري-ة ،ف-م-ن اŸؤوسش-ف أان نشش-هد خلل فعاليات
لجنبية والعربية ‘ ،حÚ
الصشالون الدو‹ للكتاب إاقبال كبÒا على بضشاعة كتب النششر ا أ
لعمال ا÷زائرية من روايات ودواوين ششعرية ودراسشات تبقى منبوذة من قبل زوار
تبقى ا أ
اŸعرضض.
ليدي وهو يرى
إان اŸتاهة التي يعيششها اليوم اŸبدع ا÷زائري الذي أاصشبح مكتوف ا أ
لصشدار خارج البلد ،حيث ل
ذهاب ›هوداته ‘ الكتابة سشدى ،دفعته إا ¤اللجوء إا ¤ا إ
ينوبه من عمله سشوى نسشخ ﬁدودات لكن يروج لسشمه ويعرف بعنوانه على أاك Ìمن
صشعيد.
يبقى إا‚اح مششاركة ا÷زائر اليوم ‘ سشيل أاو ‘ اŸعارضض الدولية للكتاب مرهونا بإاعادة
لعمال
لدب-ي وال-ف-ك-ري وإاع-ادة الع-ت-ب-ار ل أ
ال-ن-ظ-ر ‘ ع-م-ل-ي-ة ال-ت-وزي-ع والÎوي-ج ل-ل-ن-ت-اج ا أ
الوطنية وتدعيمها ومسشاعدتها للخروج من اŸتاهة لتلقي القارئ اÙلي والعاŸي.
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توزيع الكتاب ...ا◊لقة الهششة ب ÚاŸبدع والقارئ
لبداع وا◊رف ،كؤن كل جهؤد
لحؤال الكتاب ،وا÷زائر –تضسن الطبعة  24لـ «سسيل  ،»2019ليتطّرق ‘ هذا العدد إا ¤مشساكل التؤزيع التي تعد Ãثابة مقصسلة ل إ
يبقى «الشسعب الثقا‘» متابعا دائما أ
لصسدار ول يؤزع.
لديب والباحث واŸفكر تضسيع سسدى ح Úيطبع ا إ
الشساعر وا أ

الشساعر والكاتب ﬁمد الصسغ Òرشسيد:

الدكتؤرة خديجة باللؤدمؤ:

عوائق الطبع قبل التوزيع واإ’ششهار تؤورق مسشار اŸبدع الصشحراوي

‘ غياب مؤؤسسسسات وبرنامج ذكي وفّعال

الكتاب ‘ ا÷زائر ’ يوزع بالششكل الذي يليق به
اأك-د ال-ك-اتب والشس-اع-ر ﬁم-د الصس-غ Òرشس-ي-د ب-اأن
الكتاب ‘ ا÷زائر ل يؤّزع بالشسكل الذي يليق به،
مشسÒا اإ ¤اأن -ه ل ت -ؤج -د ه -ن -اك م-ب-ادرات م-ن ق-ب-ل
ا÷ه-ات اŸع-ن-ي-ة ل-لرت-ق-اء ب-ه-ذا اŸؤضس-ؤع ا◊سس-اسس
وال -ذي ي -خّصس ال -ك-ت-اب-ة وال-ق-راءة وال-ط-ب-ع وال-نشس-ر
وال -ت -ؤزي -ع ،ك -م -ا ي -رى ال -ك -اتب ضس -رورة ت -خصس-يصس
ه ي ئ ا ت خ ا ص س ة ب ا ل تؤ ز يع و ا ل ن ش س ر  ،و ت س س ه ي ل ا  Ÿق ر و ئ ي ة
بالدعم اŸادي واŸعنؤي.

ح ا و رت ه  :ه د ى بو عط ي ح
« ا ل ش س ع ب » :ب د ا ي ة  ،م ا ه ؤ ت ق ي ي م ك م ل ؤ ا ق ع ا ل ن ش س ر ‘
م بالشسكل
ا÷زائر ،وهل ترون باأن تؤزيع الكتاب يت ّ
ال- -ذي ي- -ل -ي -ق ب -الأدب ا÷زائ -ري ،وب -الشس -ك -ل ال -ذي
ي ن ت ظ ر ه ا ل ك ا تب و ا ل ق ا ر ئ م ع ا ؟
 ﬁم د ا ل ص س غ  Òر ش س ي د :ا ل ك ت ا ب ‘ ا ÷ ز ا ئ ر ل يو ز ع
بالشسكل الذي يليق به ،وهذه Œربة وقعت ‹ اأنا شسخصسيا
على سسبيل اŸثال ،عندما اأصسدرت اأول مطبوع ‹ بعنوان
«ب -اب اÿوخ -ة ح -ك -اي-ات ع-ن اŸدي-ن-ة ا÷م-ي-ل-ة» وه-واأح-د
اأبواب اأو القرى السسبع Ÿدينة بسسكرة قدÁا– ،دثت فيه
ع ن ا ل ع ا د ا ت و ال ت ق ا لي د و ا  ÿو ا ط ر و ا ل ق ص س ص س ا ÷ م ي ل ة  ،ح ي ث
تلقيت عدة صسعوبات خاصسة فيما يخ ّصس التمويل لأن الطبع
ثمنه ‘ دور الطباعة مرتفع ،ول يناسسب الكاتب اأو هواة
الكتابة لينشسروا ما عندهم من اإبداع.

ترى الدكتؤرة خديجة باللؤدمؤ ،أانه قبل أان يكؤن العائق
لسساسس عائق إاصسدار
أامام اŸبدع عائق تؤزيع وإاشسهار فهؤ با أ
وطبع ،معتÈة أان مشسكل الطبع يشسكل البعبع الذي يرهب
لبداعية.
اŸبدع Úويعرقل مسسÒتهم ا إ

ا ل ط ب ع و ا لن شس ر ‘ ب  Óد نا ع م و م ا ح د ث و ل ح ر ج  ،ف ه و
ضسعيف جدا ل اهتمام ول مسساندة ول اإعانة من طرف
ال -دول -ة ،اإل ال -ق -ل -ي -ل م -ن -ه -م وال-ذي-ن Áل-ك-ون اتصس-الت ‘
اŸوؤسسسس-ات ال-ع-م-وم-ي-ة اÿاصس-ة ب-ال-ث-ق-اف-ة ..اŸق-روئية ‘
بÓدنا ضسعيفة نسسبيا ،نتمنى اأن تشسجع بتكثيف اŸبادرات اأو
التحفيزات التي توؤدي بالقارئ للقراءة كالندوات والأنشسطة
ا ل ث ق ا ف ي ة ‘ ا  Ÿد ا ر س س ا ل ب ت د ا ئ ي ة و ا ل د و ر ا ل ث ق ا في ة و ن و اد ي
ا ل ش س ب ا ب  ،وه ذ ا ل  Îس س ي خ ا ل ق ر ا ء ة ‘ ب  Óد نا . .
اأمة ل تقراأ ليسس لها تاريخ ..بالقراءة تسسموالدول وتعلو،
وت -ع -م -ي -م دور ال -نشس -ر ل -ل-ك-ت-اب وتشس-ج-ي-ع اŸواهب الشس-اب-ة
با ل ت و ع ية و ا  Ÿث اب ر ة  ،و ا ل ت ش س ج ي ع ع ل ى تع م ي م ا ل ق ر ا ء ة ‘ ك ل
م - -ك - -ان ‘ ،اŸن - -ازل والشس- -وارع ،و‘ ال- -دور واŸوؤسسسس- -ات
التعليمية ،فمن علمني حرفا كنت له عبدا ،ونكون من اأمة
اقراأ حقا.
^ ك -ي -ف ت -رون م -ك -ان-ة ال-دول-ة ‘ دع-م ال-ك-ت-اب
وت -ؤزي -ع -ه ،وه -ل م -ن م -ب -ادرات م -ن ق -ب -ل -ه -ا ‘ ه-ذا
الشساأن؟
^^ دور الدولة ‘ دعم الكتاب وتوزيعه ليسس باŸسستوى
اŸطلوب ،نتمنى اŸزيد من التشسجيع ..الكاتب اأو الذي يريد
اأن يطبع كتاب يلقى صسعوبات جمة ،قلنا سسالفا الدعم ضسعيف
جع اŸثقفُ Úكتاب اأوغ Òذلك ،اأن
نتمنى من الدولة اأن تشس ّ
تخصسصس منحة خاصسة لكل من اأراد اأن يطبع كتاب ويفجر ما
عنده من طاقات واإبداع ،ويتعّرف عليه القارئ ‘ كل مكان،
وهذا بتسسهيل النشسر والتوزيع ،وتعّم الفائدة والقراءة تسسمو
وتزدهرالبÓد ،فالقراءة هي الثقافة وهي كل شسيء.

“Ôإسستﬁ :مد إلصسالح بن حود

مكانة الدولة ‘ دعم الكتاب مازلنا  ⁄نواكب اأو نسساير
الدول اŸتطورة ‘ هذا اÛال ،هي مبادرات كثÒة يقوم
بها بعضس الكتاب اأو اŸثقف ÚاÙلي ،Úبتدعيم بعضسهم
البعضس ،خاصسة من الناحية اŸالية وتدب Òشسوؤون الطبع
والنشسر ..الدولة ـ  ⁄اأقل غائبة ـ ولكن ل توجد مبادرات
ت -رت -ق -ي ب-ه-ذا اŸوضس-وع ا◊ّسس-اسس وال-ذي ي-خّصس ال-ك-ت-اب-ة
والقراءة والطبع والنشسر والتوزيع..
^ م -ا ه -ي ‘ ن -ظ -رك-م ا◊ل-ؤل الأنسسب ل-ل-ن-ه-ؤضس
اأك Ìبعملية تؤزيع الكتاب واإيصساله للقارئ؟
^^ ا◊لول الأنسسب للنهوضس اأك Ìبعملية توزيع الكتاب

واإيصساله للقارئ ،هي اأن تكون هيئات خاصسة بالتوزيع والنشسر،
وتسسهيل اŸقروئية طبعا بالدعم اŸادي واŸعنوي.
^ ككّتاب واأدباء هل كان لكم برنامج خاصس فيما
بينكم Ùاولة ترقية النشسر والتؤزيع؟
^^ ككّتاب واأدباء توجد عدة مبادرات ،كما كتبت سسالفا
هو اأن يتحّد هوؤلء ،ويكونوا جمعيات خاصسة يديرونها
باأنفسسهم .سسواء من الناحية التنظيمية اأو اŸالية ،تتعلّق
بالطبع والنشسر واŸقروئية Ùاولة ترقية النشسر والتوزيع،
ول ننسسى اأن تكون كذلك اإعانات من الدولة لينتشسر
الكتاب وتزدهر القراءة ‘ بÓدنا.

إان ا◊ديث عن مشسكل الطبع تضسيف اŸسستشسار الثقا‘ الرئيسسي
Ãديرية الثقافة بعاصسمة األهقار ،يربك اŸبدع نظرا Ÿا يّÎتب عن
عملية الطبع من أاعباء مادية ل تتاح لكل مقبل عليها ،مؤوكدة تواجد
الكث Òمن اıطوطات التي تثقل رفوف مكاتب اŸبدع Úوتزين
أاسسطح مكاتب حواسسيبهم ،ولكن أاين السسبيل إا ¤طباعتهم وتنوير
اŸتلق Úبها.
أاك -دت الشس -اع -رة خ-دي-ج-ة ب-ال-ل-ودم-وخÓ-ل ح-دي-ث-ه-ا لـ»الشس-عب» أان
ا◊ديث ع -ن ط -ب -اع -ة األع -م -ال اإلب -داع -ي -ة ‘ اŸشس -ه -د اإلب -داع -ي
الصس -ح -راوي ،أان اŸشس -ك -ل ي -ب-دو ج-ل-ي-ا وم-ره-ق-ا ،ف-غ-ي-اب دور ال-نشس-ر
بالصسحراء يجعل من هذا البعبع ﬂيفا جدا و‘ أابشسع صسوره ،يقف
اŸبدع الصسحراوي حائرا أامام مقÎحات كثÒة ◊ّل مشسكل الطبع،
مضسيفة أان كل هذه ا◊لول تتطّلب منه ›هودا لتحقيقها سسواء ‘
ا÷انب اŸادي أاو التواصسلي رغم ما تتيحه التكنولوجيا من يسسر ‘
التواصسل وتختصسر الكث Òمن ا÷هد والوقت واŸادة ،لكن ذهنية
اŸبدع Úليسست على مسستوى واحد من الوعي واسستيعاب هذا األمر.
‘ نفسس السسياق ،تضسيف اŸتحدثة أان غياب دور النشسر الذي Áثل
العقبة األو ‘ ¤ولدة الكتاب تبدو ربوة تالية ‘ هذا اإل‚از ،وهي
عقبة النشسر والتوزيع ،فح Úيسستلم اŸبدع الصسحراوي طرد إابداعاته
يقف متسسائ Óعن كيفية التسسويق لها واإلشسهار ،لتتسساءل هل اŸبدع
هو من يقوم بالتسسويق Ÿنتوجه ،وهذا بالرغم أان تقليد الحتفاء
باŸولود ا÷ديد يفي ببعضس الغرضس إال أانه ل يكفي ،يشسعر اŸبدع
من خÓله أان مؤولفه حاز على بطاقة تعريف ولكن يظل السسؤوال
اŸطروح :أاين سسأاجد كتابك أايها اŸبدع بعد انتهاء احتفائية الكتاب

اتهم قارة مÈوك ‘ تصسريح لـ» الشسعب» بخصسوصس أاهم العوائق التي تقف
حجر عÌة أامام اŸؤولف ÚواŸبدع ،Úدور النشسر التي تنتهز الفرصس ـ حسسبه ـ
وتضسخم فوات Òالدعم وكذا العتماد على إاعادة نشسر كتب قدÁة صسدرت ŸؤولفÚ
لحد زبائنهم .ناهيك
رحلوا ،لدرجة أانهم يقومون بتغي ÒالغÓف فقط وينسسبوه أ
عن العتماد على عناوين ل ترقى للطبع وصسرف عليها أاموال طائلة ثم توّزع على
لنها باıتصسر غ Òقابلة
اŸكتبات على الرغم من علمهم أان مآالها الرمي ،أ
للتداول واŸطالعة ول Œد من يع Òلها الهتمام ،وإاهمال جانب التوزيع إال ‘
اÛالت الضسيقة ولصسا◊ها.
لدارية
واعت ÈاŸتحدث أان الفسساد الذي سساد ب Úدور النشسر وا÷هات ا إ
اŸانحة للدع اŸا‹ ،صسفقات مشسبوهة انتهجتها ـ حسسبه ـ معظم دور النشسر .التي
اختارت أاسسلوب الربح السسريع وحادت عن مهمة رسسالة نشسر العلم النبيل التي
لضسافة إا ¤ذلك أان معظم دور النشسر ل “تلك وسسائل للتوزيع
وجدت من أاجله .با إ
وإان وجدت فهي ﬁدودة ‘ إاطار ما تقوم به لصسالح نشساطاتها .مرجعا سسبب
لزمة اŸالية التي عصسفت بالدولة
الÎاجع عن النشسر والطبع وإانتاج اŸؤولف Úإا ¤ا أ
‡ا يدل دللة واضسحة أان هذا النشساط  ⁄يكن ‘ نواياهم لنشسر العلم وتنوير
القراء إا‰ا كان لهدف آاخر «إال حاجة ‘ نفسس يعقوب قضساها» .مع العلم أان
ليداع القانو ÊللمؤولفÚ
الدولة أاصسدرت قانونا يخصس الÎخيصس ومنح أارقام ا إ
واŸوثق ÚباÛان وأاصسبح اŸؤولف ‘ حّد ذاته هو الناشسر على حسساب اŸؤولف
يتعامل مباشسرة مع اŸطابع.

تعت Èصساحبة اÛموعة الشسعرية «همسس الرمال»
اŸعرضس الدو‹ للكتاب «سسي »Óحدثا ‡يزا ‘ مسسÒة
كل مبدع ،فهو ليسس موعدا لÓلتقاء بالكتب وحسسب،
هو لقاء للفضسفضسة وطرح هكذا مواضسيع والتفك‘ Ò
سس -ب-ل ل-فضس-ه-ا مسس-ت-ق-ب ،Ó-م-ؤوك-دة ب-أان اإلشس-ك-ال ي-ب-ق-ى
مطروحا ألن النقاشس فيه ل يشسغل سسوى اŸبدعÚ
–ديدا اŸرهق Úمن األعباء اŸادية لعملية الطبع
وضس-ب-اب-ي-ة اإلشس-ه-ار وال-ت-وزي-ع ،وأام-ام ال-ه-دف ال-تجاري
البحت لعديد دور النشسر يجد اŸبدع نفسسه مصسدوما
أامام نسسخ باهتة ل تعكسس جمالية إابداعاته ول –Îم
معاي Òالطبع اŸتفق عليها.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،ت- -رى اŸت- -ح -دث -ة أان م -رك -زي -ة
الصسالونات الوطنية للكتاب ،و“ركز اŸعرضس الدو‹
للكتاب بالعاصسمة دون سسواها من اŸدن ا÷زائرية
الكÈى يجعل من عملية الطبع حلما بعيد اŸنال ‘
ذهن كل مبدع ونحن ‘ القرن الواحد والعشسرين ،و⁄
ت -ت -وف -ر ث-ق-اف-ة ال-ك-ت-اب الل-كÎو Êو– ⁄ف-ظ ح-ق-وق
أاصسحابه بعد ولهذا  ⁄يقتنع به اŸبدعون بعد.
و‘ سسياق متصسل اعتÈت الشساعرة أازمة طبع الكتب
اإلب- -داع- -ي- -ة ل -يسست مسس -ؤوول -ي -ة اŸب -دع وحسسب ،إان -ه -ا
مسسؤوولية تتقاسسمها مديريات الثقافة ودورها ومكتبات
اŸطالعة العمومية وﬂابر البحث وا÷امعات وغÒها من اŸنابر
التي تعنى باإلنتاج الفكري ،أاما غياب صسناديق دعم اإلبداع فهو
السسبب األول لغياب الكث Òمن اإلصسدارات التي “وت ‘ أاحشساء
ا◊واسسيب وتضسيع.

هذا وعÈت اŸتحدثة عن اأملها ‘ مشساهدة حركة طبع واسسعة
مدعمة باŸشسهد اإلبداعي الصسحراوي ،مؤوكدة ‘ هذا الصسدد و‘
حالة توفر هذه ا◊ركة توفر عناوين كثÒة جديدة ذات قيمة و“ثل
إاضس -اف -ة ‘ اÿزان -ة الصس -ح -راوي-ة ب-ح-ث-ا وسس-ردا وشس-ع-را وغÒه-ا م-ن
›الت البحث واإلبداع.

النششر صشناعة مهمة تعا Êاإ’فÓسس

دور النششر مطالبة با’هتمام أاك ÌبالÎويج لإÓصشدارات
إŸسسيلة :عامر ناجح

معرضس سشي Óفرصشة لطرح هكذا مواضشيع
والتفك◊ Òلها مسشتقبÓ

لكادÁي عثمان بريحة:
لسستاذ والباحث ا أ
ا أ

اŸؤؤلف قارة مÈوك:

لشسهار
أارجع اŸؤؤلف والكاتب الدكتؤر قارة مÈوك عائق التؤزيع وا إ
لصسدارات التي تقف حائل أامام عديد الناشسرين واŸبدع Úإا ¤عدة
ل إ
عؤامل حصسرها ‘ ا÷انب اŸا‹ وفسساد بعضس دور النشسر التي تنتهز
الفرصس وتسسلك أاسسلؤب الربح السسريع على حسساب اŸؤؤلف Úدون مراعاة
أادنى الشسروط والقؤان.Ú

اŸكللة ببيعه باإلهداء.

لصس-دارات
ت -ع -د إاشس-ك-ال-ي-ة ال-ت-ؤزي-ع والÎوي-ج ل -إ
أاح -د ال -ع -ؤائ -ق ال-ت-ي ت-ؤؤرق اŸب-دع وال-ن-اشس-ر وال-ت-ي
ت -ق -ف ح -ائ -ل دون ال -ت -ع -ري -ف ب -ع-دي-د ال-ن-ت-اج-ات
لدبية وتقدÁها للجمهؤر العام ويرتبط ذلك ‘
ا أ
لسس-اسس ب-ؤاق-ع سس-ؤق ال-ك-ت-اب ‘ ا÷زائ-ر ووضس-عية
ا أ
إاسسÎات- -ي- -ج- -ي- -ة ال- -دع -م اŸت -خ -ذة ل -نشس -ر ال -ك -ت -اب
والÎوي-ج ل-ه وارت-ب-اط-ه بسس-لسس-ل-ة النشسر والتؤزيع
وكذا جمهؤر القراء.

اŸطابع فقدت اليوم معظم زبائنها
وانتقد قارة بعضس اŸطابع التي فقدت معظم الزبائن ‡ا دفعها إا ¤عرضس
على اŸؤولف Úطبع الكمية التي يريدونها ابتداء من  ١٠٠نسسخة لكل طبعة ودون
اللجوء إا ¤دور النشسر التقليدي الذي يشسÎط على اŸؤولف طبع الكمية فما فوق
 ١٠٠٠نسسخة والتسسديد يكون مسسبقا.
Óصسدارات ا÷ديدة تكون من خÓل نشساط
لشسهار ل إ
ويرى مÈوك أان عملية ا إ
لمر أاصسبح ـ حسسبه ـ ◊د ما بعيدا كل البعد عن
دور النشسر والتوزيع وهذا ا أ
تطلعات اŸبدع والقارئ.
بحيت يقوم القراء بالبحث عن عناوين الكتب من خÓل اŸكتبات واŸعارضس
الفصسلية والسسنوية على غرار اŸعرضس الدو‹ للكتاب الذي يقام كل سسنة ‘ قصسر
اŸعارضس الصسنوبر البحري بالعاصسمة لعرضس جميع أاعمال اŸبدع Úوطنيا ودوليا
ÓطÓع أاو البيع بالتوقيع أاو من خÓل البيع اŸباشسر ،لكن أامام هذا الركود
سسواء ل أ
والÎاجع عن نشسر الكتب ذات القيمة الرفيعة أاصسبح الزائر يجد كتيبات ل تنفع ول
تضسر كالقصسصس الضسعيفة والروايات والشسعر اŸلحون والزجل التي تنشسر ‘ إاطار
لصسناف من التأاليف ل تلزم إال كاتبيها .و‡ا
ل يرقى ا ¤ذوق ومتعة القراء وهذه ا أ
يبدوا من مÓحظة أاغلبية الزوار أانها تأاتي للزيارات العفوية ولÎفيه وكان تدخل
وتخرج خاوية على عروشسها..

انعدام اإ’ششهار لÓصشدارات يقتلها
وأامام هذا اŸشسهد ل الناشسر شسهر بأاعماله ول اŸؤولف بيعت بضساعته ول حتى
اŸعرضس ‚ح ‘ طبعته وأاصسبح يقام اŸعرضس من أاجل العرضس بدل التعريف
لنتاج والتهافت على الشسراء وحتى إابرام بروتوكولت دولية من أاجل تصسديره
با إ
لخرى.
للخارح على غرار ما هو معمول به ‘ اŸعارضس الدولية ا أ
ودعا اŸؤولف قارة مÈوك دور النشسر Ÿراجعة طرق تعاملها مع أاصسناف

ورقلة :إÁان كا‘

لسسراع
لمانة وا إ
اŸبدع Úعن طريق السسهولة والليونة والصسدق ‘ القول والعمل وا أ
‘ التنفيذ وإابعاد أاصسحاب النتهازية وعدم اŸماطلة وصسرف نظرهم عن الربح
السسريع الذي سسبق أان تذوقوه من خÓل دعم الدولة.
دعا قارة إا ¤التصسدي لدور النشسر الوهمية اŸتسسللة بينهم والتي أاعطت صسورة
خطÒة ‘ ا÷شسع والطمع والتحايل والنصسب وقد أافسسدوا على مضسيفيهم من
لخÒة تفتقر حتى على مقر لعملها أاو توظيف
ناشسرين Îﬁف Úومؤولف Úهاته ا أ
عمال وأاصسبح يÎدد اŸثل الشسائع بينهم «دار نشسر وسسجل Œاري وخا” ‘
ﬁفظة» ،وهذه الظاهرة تفشست ‘ غياب دور الرقابة على طريقة العمل وتسسيÒ
نشساطها.

لسستاذ
من هذا اŸنطلق يعت Èالدكتور عثمان بريحة ا أ
لكادÁي ومدير وحدة البحث اللسسا Êوقضسايا
والباحث ا أ
اللغة العربية ‘ ا÷زائر أان النشسر صسناعة مهمة تعاÊ
لسسباب عديدة منها أان الكتاب
لفÓسس ‘ بلدنا وذلك أ
اإ
ال -ي -وم أاصس-ب-ح ل ي-ح-ت-ل م-ك-ان-ة ب-ارزة ‘ سس-ل-م اه-ت-م-ام-ات
اŸواطن ،حيث أانه ل يخفى أان النشسر يرتبط Ãسستوى
حرية التعب Òوالقيم السسائدة ‘ اÛتمع ،وكذا فاعلية
اŸادة اŸنشسورة ‘ حياتنا اليومية وتأاثÒها ‘ واقعنا
السسياسسي والجتماعي دون أان ننسسى الرقابة التي ُتفرضس
ع-ل-ى ال-ن-اشس-ري-ن وال-ك-ت-اب وال-ت-ي تسس-ه-م ك-ذلك ‘ ت-ع-ق-ي-د
لعظم ‘
الوضسع وخلق عوائق إاضسافية ترهق كاهلهم ،وا أ
ذلك هو تراجع نسسبة القراءة اŸسستمر وانصسراف القراء
للكÎو Êالذي وإان كان تطورا إال أانه
صسوب اŸنشسور ا إ
يحد من مسساحة النشسر الورقي ،لذلك من اŸهم أان يحظى
لشسارة
الكتاب باهتمام أاوسسع ‘ يومياتنا وهنا ل بد من ا إ
إا ¤ضسرورة تثمŒ Úربة –دي القراءة التي كانت من بÚ
لسس -ال -يب ال -ن -اج -ع -ة إا ¤ح ّ-د ك -ب Òواسس -ت -ط-اعت ب-نسس-ب-ة
اأ
ملحوظة تغي Òالنظرة العامة.

وأاوضسح خÓل حديثه لـ»الشسعب» ‘ هذا الصسدد أان
بعضس دور النشسر اÿاصسة وحرصسها على العائد اŸادي
لبداع والكتاب جعل
ب ودب من مدعي ا إ
ونشسرها Ÿن ه ّ
القارئ ينصسرف عن الكتاب وأاّثر على مسستوى النشسر بسسبب
الذائقة اÿاصسة التي يتمتع بها القارئ ،مضسيفا أان ا÷هات
الوصسية أايضسا ل تتبنى إاسسÎاتيجية واضسحة اŸعا ،⁄فيما
ي-خصس اله-ت-م-ام ب-ال-ن-اشس-ري-ن وغ-ي-اب دور ال-ق-ائ-م Úعليه

وأاخصس بالذكر النقابات اÿاصسة بهذا القطاع وتشستت
جهودها ،أاما فيما تعلق با◊لول فأاكد الدكتور عثمان
بريحة أانها موجودة طبعا ،لكن علينا أان نتسساءل عن مدى
لن اŸعوقات التي ُذكرت ليسس
‚اعتها وكيفيات تطبيقها أ
من اله Úالقضساء عليها وتتطلب تضسافر جهود العديد من
لط -راف ال -ف -اع -ل -ة ب -دءا م -ن السس -ل-ط-ة ال-وصس-ي-ة وم-رورا
اأ
بالناشسر واŸبدع.
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تسشوية رزنامة إلّرإبطة إÎÙفة إ’أو ¤لكرة إلقدم

«الكناري» و«السساورة» أامام فرصسة ا’قÎاب من اŸقّدمة
ت - - -ل- - -عب عشش- - -ي- - -ة إل- - -ي- - -وم
موإجهتان متأاّخرتان تسشوية
ل -رزن -ام-ة إل-رإب-ط-ة إÎÙف-ة
’و ¤ل- -ك- -رة إل- -ق- -دم ،ح -يث
إ أ
’و ¤بÚ
Œم- - -ع إŸق- - -اب - -ل - -ة إ أ
صش -احب إŸرك -ز إل -ث -ام-ن إ–اد
إل -ع -اصش -م -ة وضش -ي -ف -ه شش-ب-ي-ب-ة
إلسش- - -اورة ‘ م- - -ب - -ارإة م - -ثÒة
’صش - -ح- -اب إŸق- -دم- -ة ،ف- -ي- -م- -ا
أ
سش-ي-ح-ل ف-ري-ق شش-بيبة إلقبائل
ضش- -ي- -ف- -ا ث- -ق- -ي Ó- -ع- -ل- -ى إ–اد
ب-ل-ع-ب-اسض ‘ م-وإج-ه-ة ’ ت-ق-بل
ن-ق-اط-ه-ا إل-قسش-مة على إثن.Ú
ل-ق-اءإن سش-يسش-م-ح-ان ل-ل-رإب-طة
إل -وط -ن -ي -ة م-ن ت-ق-ل-يصض ع-دد
إŸب- - - -اري- - - -ات إŸت- - - -أاّخ - - -رة إ¤
خمسض.
ﬁمد فوزي بقاصض
ي -ح -تضص -ن م -ل-عب ع-م-ر ح-م-ادي ب-ب-ول-وغÚ
م -ق -اب -ل -ة م -ت -أاخ -رة ع-ن ا÷ول-ة اÿامسص-ة م-ن
الرابطة اÎÙفة األو ¤لكرة القدم بداية
من السصاعة السصادسصة إال ربعŒ .مع ب Úبطل
ال -نسص -خ -ة اŸاضص-ي-ة إا–اد ال-ع-اصص-م-ة وضص-ي-ف-ه
شص -ب -ي-ب-ة السص-اورة ‘ .ل-ق-اء ي-ه-دف م-ن خÓ-ل-ه
أاصصحاب الضصيافة –قيق ثالث فوز لهم على
التوا‹ والثا– Êت قيادة اإلدارة ا÷ديدة
وعلى رأاسصها الÓعب السصابق حسص Úعشصيو،
ب -ع -دم -ا “ ّك -ن -وا م -ن ال -ف -وز ع -ل-ى أاه-ل-ي ب-رج
ب-وع-ري-رج ب-ثÓ-ث-ي-ة ن-ظ-ي-ف-ة وع-ل-ى ‚م م-ق-رة
بهدف Úلواحد ،وهو اللّقاء الذي يطمح من
خÓله أاصصحاب اللون Úاألحمر واألسصود إا¤
تسصّ- -ل -ق سص -ل -م الÎت -يب والرت -ق -اء إا ¤اŸرك -ز

اÿامسس ‘ الÎتيب العام ،لكن اŸواجهة لن
تكون سصهلة للعاصصمي Úأامام شصبيبة السصاورة
التي تكبّدت هزÁة ‘ لقائها األخ Òضصد
نصصر حسص Úبرسصم ا÷ولة التاسصعة ،ول تريد
الن -ه -زام ل -ل-م-رة ال-ث-ان-ي-ة ت-وال-ي-ا ‘ خ-رج-ت-ه-ا
ل -ل -ع -اصص -م -ة ،وت-ط-م-ح ع-ل-ى األق-ل ال-ع-ودة إا¤
السصاورة بنقطة التعادل التي تسصمح لها من
خ -ط-ف اŸرك-ز ال-ث-الث م-ن م-ول-ودي-ة وه-ران،
وتقليصس الفارق على ثنائي اŸقدمة شصباب
بلوزداد ومولودية ا÷زائر.
اŸواج -ه -ة ال -ث -ان -ي -ة سص -ت-ج-م-ع ب Úشص-ب-ي-ب-ة
القبائل التي سصتحل ضصيفا ثقي Óعلى إا–اد
بلعباسس Ãلعب  24فÈاير بداية من السصاعة
السصابعة إال ربع مسصاء ‘ مباراة متأاخرة عن
ا÷ولة السصادسصة من اÎÙف األول ،مباراة
ال-ف-ري-ق Úت-ع-ت Èم-ب-اراة ال-ف-رج ألب-ن-اء اŸك-رة
الذين يعانون أازمة نتائج مع بداية اŸوسصم
ا÷اري ،حيث سصيبحثون عن –قيق الفوز بأاي

ط -ري -ق -ة ل-ل-خ-روج م-ن
م -ن -ط -ق -ة اÿط -ر ول-و
م -ؤوق-ت-ا ،وال-ت-م-رك-ز ‘
وسص -ط الÎت -يب ال -ع-ام
للبطولة ،خصصوصصا أانّ
رف - - -ق- - -اء اŸه- - -اج- - -م
«ح -م-زاوي» ت-ن-قصص-ه-م
م- -واج- -ه- -ة م- -ت- -أاخ- -رة
أاخ - - -رى ضص - - -د ن- - -ادي
ب- -ارادو ب- -ال -ع -اصص -م -ة،
وهي فرصصة ل تعّوضس
ألصص - -ح - -اب ال - -ب - -ذل- -ة
ا◊م- - -راء واÿضص - -راء
ل - -ت- -ن- -فسس ال ّصص- -ع- -داء،
وع -دم –ق-ي-ق ه-زÁة
ثانية على التوا‹ بعد
األخÒة التي عاد بها
ال-ف-ري-ق م-ن ال-ع-اصصمة
أام- -ام ال- -رائ -د شص -ب -اب
بلوزداد من ملعب 20
أاوت ب- - -ال- - -ع- - -ن- - -اصص - -ر
◊سصاب ا÷ولة الثامنة من اÎÙف األول،
لكنهم سصيكونون ‘ مواجهة فريق عنيد رغم
ت -ذب-ذب ن-ت-ائ-ج-ه ال-ف-ن-ي-ة ه-ذا اŸوسص-م اسص-م-ه
شص- -ب- -ي- -ب- -ة ال- -ق -ب -ائ -ل ،ه -و ال -ع -ائ -د إا ¤أاج -واء
الن- -تصص- -ارات األسص- -ب -وع ال -ف -ارط Ãل -عب أاول
نوفم ÈباÙمدية دون جمهور ضصد مفاجأاة
اŸوسص- -م أام- -ل ع Úم- -ل- -ي- -ل- -ة ب- -ع- -د ه- -زÁتÚ
م -ت -ت -ال-ي-ت ،Úوه-و م-ا سص-ي-ج-ع-ل أاب-ن-اء ج-رج-رة
ي -ت -ن ّ -ق -ل -ون إا ¤ب -ل-ع-ب-اسس Ãع-ن-وي-ات م-رت-ف-ع-ة
Ùاولة فرضس نتيجة إايجابية هناك ،والعودة
ول -و ب -ن -ق -ط -ة Ùاول -ة القÎاب م -ن ث -ن -ائ -ي
اŸقدمة ،وهو ما يعد Ãباراة كبÒة.

إلÈنامج
 :17:45إا–اد ا÷زائر – شصبيبة السصاورة.
 :18:45إا–اد بلعباسس – شصبيبة القبائل.

بعد جوفنتوسض وأإتليتيكو مدريد

الذي سصبق وأان أاشصرف على تدريبه ‘ نابو‹
قبل موسصم Úمن اآلن.
وإا ¤جانب «اليو‘» ،أاشصارت ذات اŸصصادر
إا ¤أاّن فريق أاتليتيكو مدريد هو اآلخر يسصعى
إا ¤ضص - -م ال - -دو‹ ا÷زائ - -ري ،ن - -اه - -يك ع- -ن
مرسصيليا الفرنسصي الذي قدم عرضصا إلدارة
نابو‹ ‘ اآلونة األخÒة.
وي -ع -ا Êغ -ولم ه -ذا اŸوسص -م ك -ثÒا قصص -د
إايجاد مكانة له ضصمن تشصكيل الفريق ،حيث ⁄

بعد رفضض إدإرة إلفريق فكرة رحيله

صسا◊ي ينهي اŸقاطعة ويعؤد لتدريبات «الكناري»
عاد حارسس شصبيبة القبائل ،عبد القادر صصا◊ي،
إا ¤صصفوف الفريق ،أامسس الحد ،بعد أايام من
اتخاذه قرار مقاطعة التدريبات ،وتهديده بالرحيل
ألح -د األن -دي -ة ال -ع-رب-ي-ة اŸه-ت-م-ة ب-ا◊صص-ول ع-ل-ى
خدماته.
وكان ا◊ارسس صصا◊ي ،قد تعّرضس لنتقادات كبÒة
من طرف جماه Òالنادي ومسصيّريه ،عقب هزÁة
الشصبيبة أامام شصباب قسصنطينة ‘ ،ا÷ولة الثامنة
م- - - - -ن ال - - - -دوري ا÷زائ - - - -ري ل - - - -ل - - - -م - - - -حÎف.Ú
وهّدد ›لسس اإلدارة ،بقيادة الرئيسس شصريف مÓل،
صصا◊ي باتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ضصده‘ ،
حال مواصصلته التمرد ،خاصصة أاّنه تلّقى كل أاجوره
الشّصهرية ،وهو األمر الذي أاجÈه على العودة من
ج- - -دي- - -د ،وط- - -ي صص - -ف - -ح - -ة اÓÿف ن - -ه - -ائ - -ي - -ا.
وتعارضس إادارة الشصبيبة فكرة تسصريح صصا◊ي حاليا،
بالنظر إا ¤وزنه داخل اÛموعة ،وحاجة الفريق
ÿدم -ات -ه ه -ذا اŸوسص -م ،خ -اصص ً-ة أان -ه م-ق-ب-ل ع-ل-ى

خوضس منافسصات دوري أابطال إافريقيا.
وك -ان ›لسس إادارة شص -ب -ي -ب -ة ال-ق-ب-ائ-ل ق-د ع-ق-د
جلسصة طارئة مع ا◊ارسس عبد القادر صصا◊ي ،فور
عودته لصصفوف الفريق ،من أاجل مناقشصة مسصتقبله
مع النادي ،خÓل الفÎة اŸقبلة.
وعلم من داخل الفريق أان sشصريف مÓل ،رئيسس
›لسس إادارة ال -ن -ادي ،أاب -دى غضص -ب -ه الشص -دي -د م-ن
الÓ- -عب؛ بسص- -بب األن- -ب- -اء ال- -ت- -ي ان- -تشص -رت خ Ó-ل
السص- -اع -ات اŸاضص -ي -ة ،ح -ول رغ -ب -ت -ه ‘ ال -رح -ي -ل،
وخوضس Œربة احÎافية ‘ الدوري السصعودي.
وما زاد من غضصب مÓل ،أانّ الÓعب طالب
Ãن -ح -ه وث -ائ -ق تسص -ري -ح -ه؛ بسص-بب ع-دم رغ-ب-ت-ه ‘
اŸواصص-ل-ة رف-ق-ة ال-ن-ادي ال-ق-ب-ائ-ل-ي ،وإاصص-راره على
مقاطعة التدريبات وعدم العودة ،وهو ما رفضصته
اإلدارة ‘ ظل إاصصرارها على السصتفادة من قيمة
–وي- -ل- -ه ألح- -د األن- -دي- -ة اŸه- -ت- -م- -ة ب- -خ -دم -ات -ه.

بدإية من جانفي إŸقبل

إادارة النصسرية تؤافق على انتقال خاسسف
إا ¤ران الفرنسسي
إّت - - -ف - - -قت إدإرة نصش - - -ر
حسش Úم - -ع ن- -ظÒت- -ه- -ا ‘
رإن إل- - -ف- - -رنسش- - -ي ع - -ل - -ى
إن- -ت- -ق- -ال إل Ó-عب ن -وف -ل
خ- - - -اسش - - -ف خ Ó- - -ل فÎة
إ’ن- -ت -ق -ا’ت إلشش -ت -وي -ة،
ح -يث سشÎى إل -ن -ور ه-ذه
إلصش -ف-ق-ة ب-ع-د م-د وج-زر
لكن إلÓعب حّقق حلمه
’خ.Ò
‘إ أ
عمار حميسشي
رأات صصفقة انتقال خاسصف إا ¤ران النور
أاخÒا بعد لغط كب،Ò
وتبادل لÓتهامات ب Úادارة النصصرية ووكيل
أاعمال الÓعب بسصبب رغبة هذا األخ‘ Ò
مسص - -اع- -دة الÓ- -عب ع- -ل- -ى –ق- -ي- -ق ح- -ل- -م- -ه
بالحÎاف ‘ أاحد األندية األوروبية.
ووصصلت العÓقة ب Úادارة الفريق والÓعب
ا ¤ط - -ري- -ق مسص- -دود بسص- -بب “سصك الÓ- -عب
بقراره بالحÎاف ،لكن رحيله كان أامرا صصعبا
بسصبب ارتباطه بعقد مع النصصرية ،وهو ما
يجÈه ا◊صصول على موافقة هذه الخÒة من
أاجل الحÎاف.
وŒ ⁄د إادارة ال- -نصص- -ري- -ة ح Ó- -آاخ- -ر غÒ
الدخول ‘ مفاوضصات مع ادارة ران ،والتي
كانت تريد الÓعب بإا◊اح كب Òبالنظر ا¤
إامكانياته الكبÒة وصصغر سصنه ،وهو المر الذي
سصيكون اسصتثمارا حقيقيا للفريق.
واسصتطاعت إادارة ران إاقناع إادارة النصصرية
ب- -تسص- -ري- -ح خ -اسص -ف خ Ó-ل فÎة الن -ت -ق -الت
الشصتوية مقابل ا◊صصول على  150أالف أاورو
كدفعة أاو ‘ ¤جانفي ثم  50أالف أاورو باقي
قيمة الصصفقة خÓل شصهر جوان ،وهو األمر

الذي وافقت عليه إادارة الفريق.
واشصÎطت إادارة نصص - - -ر حسص Úداي وضص- - -ع
بندا ‘ العقد ينصس على حصصول الفريق على
 10باŸائة من قيمة إانتقال خاسصف ا ¤فريق
آاخر من ران ،وهو األمر الذي وافقت عليه
إادارة هذا األخ.Ò

إنتعاشض خزينة إلفريق
يعا Êفريق نصصر حسص Úداي من ضصائقة
م -ال -ي -ة ك -بÒة تسص -ب -بت ‘ رح -ي-ل ال-ع-دي-د م-ن
الÓعب ÚخÓل الفÎة اŸاضصية ،وهو ما أاجÈ
الدارة وا÷ه -از ال -ف -ن-ي ع-ل-ى الع-ت-م-اد ع-ل-ى
الÓعب Úالشصبان من أاجل سصد النقصس.
وسص -ت -ت -غّ-ي-ر األم-ور ‘ ال-فÎة اŸق-ب-ل-ة ب-ع-د
ان-ت-ع-اشس خ-زي-ن-ة ال-ف-ري-ق م-ن خÓ-ل ا◊صص-ول
على مبلغ مليار و 200مليون سصنتيم من اŸمول
الرئيسصي للفريق ،إاضصافة إا ¤مليار سصنتيم من
إاحدى الشصركات العمومية ‘ انتظار دخول
إاعانة بلدية حسص Úداي.
وم - -ن اŸن - -ت- -ظ- -ر أان “ن- -ح ه- -ذه األم- -وال
انتعاشصة ÿزينة الفريق ،وهو ما يسصمح لها
ب-اإلي-ف-اء ب-ال-ت-زام-ات-ه-ا خÓ-ل ال-فÎة اŸق-ب-لة،
ويسص -م -ح ل -ه -ا Ãواصص -ل -ة اŸشص -وار ‘ ان-ت-ظ-ار
– ّسصن النتائج ‘ البطولة.

’صشابة
بعد ششفائه من إ إ

أاوŸبيك مرسسيليا يدخل سسباق التّعاقد مع غؤ’م
أاّكدت مصصادر إاعÓمية إايطالية أانّ  3أاندية
ترغب ‘ التعاقد مع الدو‹ ا÷زائري فوزي
غ- -ولم ،خÓ- -ل فÎة ال- -ت- -ح -وي Ó-ت الشص -ت -وي -ة
ال-ق-ادم-ة ،وي-ت-ع-ل-ق األم-ر ب-ك-ل م-ن ج-وفنتوسس
اإليطا‹ وأاتليتيكو مدريد السصبا Êومرسصيليا
الفرنسصي.
وأاشصار موقع «آاريا نابو‹» اŸتخصصصس ‘
نقل كل كبÒة وصصغÒة تخصس نادي ا÷نوب
اإليطا‹ ،أاّن مشصجّعي نابو‹ يرون أان هناك
أامرا آاخر وراء عدم اسصتدعاء غÓم ‘ اآلونة
األخÒة من طرف اŸدرب كارلو أانتشصيلوتي
ÿوضس اŸواج- -ه- -ات ال -رسص -م -ي -ة ل -ل -ن -ادي ‘
الدوري اليطا‹ ،وليسس معاناته من اإلصصابة
فقط ،وسصط بعضس األخبار التي تشص Òإا¤
عدم ارتياح غولم مع مدربه ،وأايضصا لرغبته
‘ تغي Òاألجواء ‘ فÎة التحويÓت الشصتوية
القادمة.
وأامام هذا الوضصع فإاّن إادارة نادي نابو‹
تدرسس حاليا العروضس التي وصصلت الÓعب
غولم من  3أاندية ،وهي جوفنتوسس اليطا‹
الذي يصصر مدربه سصاري على انتداب غولم
ليكون خليفة الÈازيلي أالكسصندر سصاندرو‘ ،
ظل األخبار التي تتحدث عن قرار األخÒ
بالرحيل عن «السصيدة العجوز».
ويعرف سصاري جيدا قدرات فوزي غولم،

العدد
18090
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آادم أاوناسس يعؤد إا ¤اŸنافسسة اأ’سسبؤع اŸقبل

يشص- - -ارك سص - -وى ‘ 5
م- -ب- -اري -ات ف -ق -ط ‘
الدوري اإليطا‹ من
ضص- -م- -ن  10خاضصها
ن- -اب- -و‹ ح- -ت- -ى اآلن،
ول- - - -عب م- - - -ب- - - -اراتÚ
كاملت Úفقط ،وذلك
‘ ا÷ول -ت Úال -راب-ع-ة
والسص -ادسص -ة أام -ام ك -ل
من ليتشصي وبريشصيا.
وج - - -م - - -ع غ - - -ولم
ح- - -وا‹  300دقيقة
ل - -عب ف - -ق - -ط م - -ن - -ذ
ان - - -طÓ- - -ق اŸوسص- - -م
الكروي ا◊ا‹ ،وهو
معدل سصيء وضصعيف
جدا ،مقارنة Ãا كان
عليه ا◊ال قبل تعرضصه إلصصابت ÚخطÒتÚ
ع -ل -ى مسص -ت -وى ال -رك -ب-ة م-ا ب Úن-وف-م2017 È
وف-ي-ف-ري  ،2018م- -ا تسص ّ-ب -ب ‘ اب -ت -ع -اده ع -ن
اÓŸعب لفÎة  13شصهرا كاملة ،خضصع خÓلها
لعمليت Úجراحيت ،Úليخوضس مشصوارا شصاقا
ألجل اسصÎجاع مسصتواه ،ولكنه على ما يبدو ⁄
يتمكن من ذلك بدليل خروجه من حسصابات
ا÷هاز الفني لفريق ا÷نوب.

كشصف مدرب نادي نيسس الفرنسصي،
ب-ات-ريك ف-يÒا ع-ودة م-ه-اج-م ال-ف-ري-ق،
ال - - -دو‹ ا÷زائ - - -ري آادم أاون- - -اسس إا¤
التدريبات ،بعد تعافيه من إاصصابة على
مسص -ت -وى ال-ق-دم ،و–ّدث ف-يÒا خÓ-ل
مؤو“ر صصحفي عقده قبل سصاعات من
مواجهة فريقه لنادي رانسس ‘ ا÷ولة
 12من دوري الدرجة األو ¤الفرنسصي،
عن الوضصع الصصحي لÓعبه ا÷زائري،
حيث أاّكد بأاّنه تعافى من إاصصابته ،وقال
ف -يÒا ب -أان ال Ó-عب شص -رع ‘ ال -ت -درب
Ãف- -رده ‘ ،ان- -ت- -ظ- -ار ان- -دم- -اج- -ه ‘
ال-ت-دري-ب-ات ا÷م-اع-ي-ة خÓ-ل األسص-بوع
القادم ،وأاوضصح فيÒا بأان أاوناسس ل
Áك- -ن- -ه اŸشص- -ارك -ة ‘ اŸب -اراة ال -ت -ي
جرت أامام رانسس ،موضصحا بأانه Áكنه
العودة للعب بداية من اŸباراة التالية
أامام بوردو ‘ الدوري يوم الثامن من
شصهر نوفم Èا÷اري.
وكان أاوناسس قد أاصصيب مطلع شصهر
أاكتوبر اŸاضصي خÓل مباراة نيسس وموناكو ‘
الدوري والتي خسصرها نادي نيسس .1 / 3
ويلعب أاوناسس ‘ نيسس على سصبيل اإلعارة
من نادي نابو‹ اإليطا‹ الذي انتقل إاليه ‘
الصصيف اŸاضصي Ÿوسصم واحد.

ويسص -ت -ع -د اŸن -ت-خب ال-وط-ن-ي ل-ك-رة ال-ق-دم
ÿوضس معÎك تصصفيات كأاسس أا· إافريقيا
 2021اŸرتقبة بالكامÒون ،وذلك ‘ الفÎة
ما ب 14 Úو 18من شصهر نوفم Èا÷اري ،حيث
سصيواجه ك Óمن زامبيا وبوتسصوانا ‘ مسصتهل
التصصفيات.

كششف عن إمكانية إلّتعاقد مع ’ 4عب« ‘ ÚإÒŸكاتو»

حلفاية« :لسست مسسؤؤو’ عن الؤضسعية ال ّصسعبة التي يعيشسها الؤفاق»

صصّرح رئيسس نادي وفاق سصطيف متذيل
ت -رت-يب ال-راب-ط-ة اÎÙف-ة األو ¤م-وب-ي-ل-يسس
لكرة القدم فهد حلفاية ،أامسس الحد ،بأاّنه
«ل -يسس مسص -ؤوول ع -ن ال -وضص -ع-ي-ة ال-ت-ي Áر ب-ه-ا
الفريق حاليا».
وأاوضص - -ح ذات اŸت - -حّ- -دث أاّن ال- -وضص- -ع- -ي- -ة
ا◊ال -ي -ة وصص-ف-ه-ا بـ «اÿطÒة» ال-ت-ي ي-ع-يشص-ه-ا
النسصر األسصود باعتباره متذّيل ترتيب البطولة
الوطنية بعد مرور  9جولت مناصصفة مع كل
من إا–اد بلعباسس ونادي بارادو مع أافضصلية
م -ق -اب -ل-ت Úم-ت-أاخ-رت Úل-ه-ذي-ن ال-ف-ري-ق ،Úأاّن-ه
ترشّصح لرئاسصة الوفاق ‘ الوقت الذي تراجع
فيه ا÷ميع بسصبب «ال ّ
ظروف الصصعبة» التي
ك -ان ي -وج -د ف -ي -ه -ا ع -ل -ى غ -رار ال-ت-ه-دي-د م-ن
طرف ال–اد الدو‹ لكرة القدم بخصصم 9

ن- -ق- -اط م -ن رصص -ي -ده بسص -بب قضص -ي -ة ال Ó-عب
اŸلغاشصي إابراهيم أامادا ،ومغادرة  85باŸائة
م- -ن ال- -تشص- -ك- -ي- -ل- -ة األسص- -اسص -ي -ة وع -دم إاج -راء
أاي اسص -ت -ع -دادات خÓ-ل م-رح-ل-ة ال-ت-حضصÒات
الصصيفية ،وغÒها من اŸشصاكل التي جعلت من
ترؤوسس الوفاق «مهّمة انتحارية».
وأاضصاف رئيسس نادي وفاق سصطيف ‘ ذات
السص - -ي - -اق أاّن - -ه  ⁄ي- -ق- -م ك- -ذلك ب- -ان- -ت- -داب أاو
بتسصريح أاي لعب ،وأانّ صصفقة –ويل ميلود
“ت قبل قدومه
ربيعي نحو مولودية العاصصمة ّ
كونه ترأاسس الوفاق عند ا÷ولة الرابعة ،مؤوّكدا
أاّن أاول فعل مادي قام به بعد تسصوية أاجور
الÓعب Úالعالقة وتسصوية قضصية أامادا التي
كانت تشصّكل خطرا ﬁدقا بالنادي ،وغÒها
من األمور التي صصنّفت كأاولوية حينها ،وهي

اسصتقدام اŸدرب التونسصي نبيل الكوكي الذي
ي -ن -ت -ظ -ر م -ن -ه إاع -ادة ال -ف -ري -ق إا ¤وضص -ع -ي -ت-ه
ا◊قيقية.
ودع -ا ال-رئ-يسس ح-ل-ف-اي-ة أانصص-ار ال-وف-اق اإ¤
الل - -ت - -ف - -اف ح - -ول ف - -ري - -ق- -ه- -م ،خ- -اصص- -ة ‘
أاوقات «الشصدة» على حد تعبÒه ألّنه ‘ حاجة
إا ¤أانصص -اره األوف -ي -اء ،ال -ذي-ن ك-ان-وا سص-ب-ب-ا ‘
عودة الوفاق بقوة ‘ عدة ﬁطات ،متأاسّصفا
كثÒا على رؤوية النسصر األسصود يلعب ‘ عقر
داره Ãدرجات شصاغرة ‘ وقت هو ‘ أامسس
ا◊اجة إا ¤أانصصاره.
وأابدى الرئيسس حلفاية ثقته ‘ التشصكيلة
ا◊الية ،التي من اŸزمع أان يتم تدعيمها بـ 4
إا 5 ¤لعب ‘ ÚاÒŸكاتو الشصتوي اŸقبل.
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بعد ﬁاولة منع افتتاح الدورة ا÷نائية:

وحدة حفظ النظام تتدخل Ãجلسس قضضاء وهران
Œم- - - -ع قضض- - - -اة ›لسس قضض- - - -اء
لح -د،
وه- -ران اŸضض- -رب- -ون ،أامسس ا أ
على مسضتوى ذات اÛلسس مرددين
شض- - -ع- - -ارات خ- - -اصض- - -ة بسض- - -ل - -ك - -ه - -م
وﬁاول Úم- -ن- -ع اف- -ت- -ت- -اح ال -دورة
ا÷نائية قبل تدخل وحدة حفظ
ال -ن -ظ -ام ال -ت -اب-ع-ة Ÿصض-ال-ح ال-درك
الوطني ،حسضب ما لوحظ .
خÓل هذا التجمع حاول القضضاة
اÙت - -ج- -ون م- -ن- -ع اف- -ت- -ت- -اح ال- -دورة
ا÷ن -ائ -ي -ة ال -ذي ك -ان م -ق -ررا صض -ب-اح
أامسس ،ما تطلب تدخل الدرك الوطني
Ãجلسس قضضاء وهران .وقد تبع ذلك
م- -ن- -اوشض- -ات ب Úال -قضض -اة اÙت -جÚ
ووح- -دة ح- -ف- -ظ ال- -ن- -ظ- -ام .وق -د ردد
القضضاة ،اŸضضربون منذ أاسضبوع على
غرار قضضاة الو’يات اأ’خرى للوطن،
شض- -ع- -ارات ت- -دع -و إا « ¤ع -دال -ة ح -رة
ومسضتقلة».

وقد التحق العديد من القضضاة من
و’ي- -ات غ- -رب ال- -بÓ- -د ب- -ا◊رك- -ة ‘
م-ن-تصض-ف ال-ي-وم «مسض-ان-دة» ل-زمÓئهم
بوهران حسضبما لوحظ.
وبعد هذا التدخل غادرت وحدة

Óندية
كأاسس العا ⁄ل أ

حفظ النظام للدرك الوطني اŸكان
وواصضل القضضاة Œمعهم على مسضتوى
ذات اÛلسس واجتمعوا بعد ذلك ‘
ق-اع-ة ل-ل-ج-لسض-ات ’ت-خ-اذ ق-رار بشض-أان
اÿطوة الÓحقة.

الفيفا تختار ا◊كم Úا÷زائري Úغربال وقوراري
الشضعب ‘ -إاط - -ار ا’ح - -ت - -ف - -ا’ت اıل - -دة ل - -ل - -ذك - -رى
اÿامسض -ة والسض -ت’ )65( Úن -د’ع ال -ث -ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ” ،أامسس،
تسضمية مقر القطاع العسضكري قاŸة ،باسضم الشضهيد «نويوات
شض -وي -ط -ر ع -يسض-ى» .ج-رى ه-ذا ‘ ح-ف-ل ت-رأاسس م-راسض-م-ه ال-ل-واء
حمبلي نور الدين نائب قائد الناحية العسضكرية اÿامسضة بحسضب

بيان وزارة الدفاع تلقت «الشضعب» نسضخة منه.
وب- -حسضب ذات ال- -ب -ي -ان ف -ق -د ع -رف ا◊ف -ل حضض -ور ضض -ب -اط
وإاط-ارات ال-ن-اح-ي-ة والسض-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ل-ي-ت-م ‘ اÿت-ام تسض-ل-ي-م
هدايا رمزية لعائلة الشضهيد.

اÛاهد عطار الهواري ‘ ذمة الله

رجل أاخلصس لرسضالة الشضهداء

(الشضعب) انتقل إا ¤رحمة الله ،أامسس ،اÛاهد عضضو
ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي اŸرح-وم ع-ط-ار ال-ه-واري ،ع-ن
عمر ناهز  89عاما ،وتشضيع جنازته اليوم الثن Úبعد
صضÓة الظهر بوهران.
ول -د ال -راح -ل ع -ام  1930ب-وه-ران ،وال-ت-ح-ق بصض-ف-وف ج-يشس
التحرير الوطني سضنة  1958مواصض Óالكفاح بالو’ية اÿامسضة
التاريخية إا ¤غاية ا’سضتقÓل ،حيث أابلى البÓء ا◊سضن ‘
الكفاح وأاظهر كفاءة وتفانيا كبÒين ‘ النضضال وا÷هاد ،مشضاركا
‘ ع -دة م -ع -ارك وك -م -ائ -ن واشض -ت-ب-اك-ات ضض-د ق-وات ا’سض-ت-ع-م-ار
الفرنسضي ،فنال احÎام وثقة العديد من القادة اÛاهدين.
وغ -داة ا’سض-ت-قÓ-ل ،واصض-ل ال-ف-ق-ي-د ال-نضض-ال خ-دم-ة ل-ل-وط-ن،
فشض- -غ- -ل م- -نصضب عضض- -و م- -ك -تب ج -م -ع -ي -ة ›اه -دي ال -تسض -ل -ي -ح

وا’تصضا’ت العامة (مالغ) كما شضغل منصضب وال لو’يات اŸدية،
تيارت ومسضتغا .Âوبقي اŸرحوم ﬂلصضا لرسضالة الشضهداء إا ¤أان
وافته اŸنية بعد حياة مليئة بالتضضحيات واŸواقف النبيلة.

وزير اÛاهدين يعّزي
من جهته أاعرب وزير اÛاهدين الطيب زيتو Êعن تأاثره
ل -ف -ق -دان أاح -د صض -ن-اع ال-ث-ورة ا÷زائ-ري-ة م -ؤوك -دا ع-ل-ى خصض-ال
اÛاهد ‘ برقية تعزية إا ¤أاسضرته ورفاقه ‘ ا÷هاد وأاخلصس
اŸواسضاة ،سضائ ÓاŸو ¤جلت قدرته أان يتغمد الفقيد بواسضع
الرحمة والرضضوان ويسضكنه فراديسس ا÷نان

لوروبي
لقاء إاقليمي ‡ول من ال–اد ا أ

التعاون األورو-متوسضطي ‘ تسضي Òالكوارث الكÈى
لي-ط-ال-ي-ة روم-ا ،ب-داي-ة من غد،
–تضض-ن ال-ع-اصض-م-ة ا إ
ورشض-ة ت-ه-دف إا ¤ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون الورو-م-ت-وسض-طي ‘
›ال ال -وق -اي -ة والسض -ت-ع-داد وتسض-ي Òال-ك-وارث ال-كÈى
وذلك Ãشضاركة ا÷زائر ،حسضبما علم من اŸنظم.Ú
ويضضم هذا اللقاء اإ’قليمي الذي ينظمه الÈنامج اأ’ورو-
متوسضطي للتعاون ‘ تسضي Òأاخطار الكوارث واŸمول من ا’–اد
اأ’وروبي ،سضتة عشضر مديرا وضضابطا سضاميا من اŸصضالح الوطنية
ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة ووك-ا’ت تسض-ي Òأاخ-ط-ار ال-ك-وارث م-ن ب-ل-دان
جنوب اŸتوسضط وÁثل ا÷زائر ‘ هذا اللقاء السضادسس من
نوعه كل من يوسضف بلقاسضم واحسضن سضعدي من اŸديرية العامة
للحماية اŸدنية.

وسضيشضاركان مع اŸديريات العامة للحماية اŸدنية لكل من
ف -رنسض -ا وإاي -ط -ال -ي -ا وإاسض-ب-ان-ي-ا «م-ن أاج-ل –دي-د خ-ارط-ة ط-ري-ق
مشضÎكة للرفع من القدرات الوطنية واإ’قليمية ‘ العمل مع
اآ’لية اأ’وروبية للحماية اŸدنية».
كما سضيتم خÓل هذا اŸوعد الذي سضيدوم ثÓثة أايام عرضس
›موعة من اأ’مثلة عن اŸهام الدولية اÙققة ‘ إاطار اآ’لية
اأ’وروبية للحماية اŸدنية وذلك من أاجل «التأاكيد على القيمة
اŸضض -اف -ة ل -ل -ت -ع -اون اأ’وروب -ي ‘ ›ال ا’سض -ت -ع -داد ل -ل -ك-وارث
واŸسضاعدة على الرد وسضيكون بإامكان كل بلد شضريك ‘ برنامج
ا÷نوب  3للوقاية وا’سضتعداد والرد على الكوارث الطبيعية،
إاظهار Œاربه وخÈاته ‘ التعاون مع اآ’لية».

سضي2019 Ó

صضدور أاول أاطلسس مدرسضي جزائري

أاط- - -ل- - -ق ال- - -دي- - -وان ال - -وط - -ن - -ي
ل -ل -م -ط -ب -وع -ات اŸدرسض -ي -ة ،أامسس،
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصض-م-ة ،أاول أاط-لسس
م -درسض -ي ج -زائ-ري يصض-در ‘ وقت
واح- - -د ب- - -ال - -ل - -غ - -ت Úال - -ع - -رب - -ي - -ة
والفرنسضية والذي سضيكون متوفرا
‘ السض -وق ب -داي -ة السض -ن -ة اŸق -ب -ل-ة
.2020
ويعد هذا اإ’‚از الذي هو ثمرة
ج -ه -د ف-ري-ق م-ن اأ’سض-ات-ذة ا÷ام-ع-يÚ
وا÷غ- - -راف - -ي Úوم - -ف - -تشض - -ي الÎب - -ي - -ة
ومصض- -م- -م -ي الÈام -ج اŸدرسض -ي -ة «أاداة
بيداغوجية ضضرورية للتÓميذ ‘ جميع
اأ’ط -وار ال -دراسض -ي -ة» ك -م-ا أاك-ده رئ-يسس
دي- -وان وزارة الÎب- -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ع -ب -د
ال- -وه- -اب ق- -ل -ي -ل خ Ó-ل ح -ف -ل إاط Ó-ق

اأ’ط - -لسس أاق - -ي - -م ‘ قصض - -ر اŸع- -ارضس
بالصضنوبر البحري على هامشس فعاليات
ال-ط-ب-عة  24لصض -ال -ون ا÷زائ-ر ال-دو‹
للكتاب (سضي.)Ó
وحضض - -ر ا◊ف - -ل ‡ث - -ل - -و ال- -دي- -وان
ال- -وط- -ن- -ي ل -ل -م -ط -ب -وع -ات اŸدرسض -ي -ة
واÿرائط و الكشضف عن بعد واÛلسس
Óع Ó-م ا÷غ -را‘ ال -ل -ذي-ن
ال -وط -ن -ي ل  -إ
سضاهما ‘ إاعداد هذا ا’‚از.
ويسض - -اه - -م ه - -ذا اأ’ط- -لسس اأ’ول ‘
ا÷زائ - -ر ‘ تسض - -ه - -ي- -ل ت- -دريسس م- -ادة
ا÷غرافيا بطريقة مصضورة و مبسضطة
حسضب ما أاكده اıتصضون خÓل هذا
اللقاء أ’نه أا‚ز وفقا للمعاي Òالدولية
اŸع- -ت- -م- -دة ل- -دى ا÷م- -ع -ي -ة ال -دول -ي -ة
للخرائط وعمل خÈاء اأ’· اŸتحدة

لتوحيد اأ’سضماء ا÷غرافية.
يقع هذا اأ’طلسس ‘  300صضفحة
ويشض- -م -ل ع -ل -ى صض -ور ( )467وخ -رائ-ط
( )213م-وضض-وع-ات-ي-ة (سض-ي-اسضية ،طبيعية
وج-ي-ول-وج-ي-ة وغÒه-ا) وي-تضض-م-ن أايضض-ا
م -ع -ل -وم -ات ث -ري -ة ك -م-ا ون-وع-ا ب-حسضب
مصض- -م- -م- -ه وك- -ذا رسض -وم ب -ي -ان -ي -ة ()49
وﬂططا بيانيا ( )14تعكسس ﬂتلف
ال-ظ-واه-ر ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ‘ ﬂت-لف أانحاء
العا.⁄
وسضينزل اŸؤولف ا÷ديد للسضوق كما
ي - -وزع ‘ اŸؤوسضسض- -ات الÎب- -وي- -ة ب- -ع- -د
حصض -ول -ه ع -ل -ى ا’ع -ت -م-اد م-ن اŸع-ه-د
ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -ب -حث ‘ الÎب -ي -ة حسضب
اŸسضؤوول.Ú

” اخ - - -ت- - -ي- - -ار ا◊ك- - -م Úال- - -دول- - -يÚ
ا÷زائ -ري Úمصض -ط -ف -ى غ -رب -ال وم -ق-ران
ق -وراري (مسض -اع -د) م-ن ط-رف ا’–ادي-ة
الدولية لكرة القدم (فيفا) –سضبا لكأاسس
Óندية اŸقررة من  11إا22 ¤
العا ⁄ل أ
ديسض- -م ÈاŸق- -ب- -ل ب -ال -دوح -ة ،حسضب م -ا
أاعلنت عنه ،أامسس ،ا’–ادية ا÷زائرية
ل- -ك- -رة ال -ق -دم (ال -ف -اف) ع -ل -ى م -وق -ع -ه -ا

الرسضمي.
وتسض-ج-ل الصض-اف-رة ا÷زائ-ري-ة ع-ودت-ها
للمنافسضات اŸنظمة –ت إاشضراف الفيفا،
بعد عام من تسضليط العقوبة -ثم رفعها-
على ا◊كم مهدي عبيد شضارف الذي كان
من اŸقرر أان يشضارك ‘ مونديال2018-
Óندية با’إمارات العربية اŸتحدة ،على
ل أ
غ- - -رار ا◊ك- - -م اŸسض- - -اع - -د ع - -ب - -د ا◊ق

اعÓن

إايتشضعلي.
للتذك ،Òفإان ا◊كم ا÷زائري ◊لو بن
براهم ” اختياره من طرف ÷نة التحكيم
ل -ل -ك -ون-ف-درال-ي-ة اإ’ف-ري-ق-ي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم،
( ·Óدون 23
–سض -ب -ا ل -ك -أاسس إاف -ري-ق-ي-ا ل -أ
عاما) التي سضتحتضضنها مصضر من  8إا¤
 22نوفم Èا÷اري.

بعد ﬁاو

