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لجما‹ للناخب Úغدا
‘ انتظار اعÓن شصر‘ عن العدد ا إ

ذراع :البطاقية الوطنية –ت تصشرف اÎŸششح Úفور تنقيحها

لفتتاحية
ا إ

Óشصراف على سص Òالرئاسصيات
@ 70أالف شصخصص ل إ
صصـــ3
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وعود والتزامات
بقلم :فنيدسص بن بلة
بعيدا عن ا÷دل السسياسسي اŸرّوج ع Èبعضض الدوائر،
تتواصسل عملية التحضس Òإلجراء النتخابات الرئاسسية لـ 12
ديسسم Èالقادم ‘ أاحسسن الظروف ،تكشسف النقاب عنها
ترتيبات الرزنامة اÙددة وما يرافقها من آاراء و–اليل
تؤوكد باŸلموسض الضسرورة ا◊تمية لهذا السستحقاق الذي
تسس -ت -ع -د ا÷زائ -ر ÿوضس -ه ‘ ظ -رف اسس -ت -ث -ن -ائ -ي ي -ح-م-ل
خصسوصسية و“ايزا.
يتزامن هذا مع خطاب سسياسسي لقادة األحزاب‡ ،ثلي
اÛتمع اŸد ،Êشسخصسيات وطنية ونخب ،يحمل ﬁتوى
توافقيا يشسدد على ا◊اجة اŸلحة لهذا اÿيار باعتباره
ا◊ل ال -دسس -ت -وري اآلم -ن اÛنب ألي -ة م -غ-ام-رة ﬁف-وف-ة
ب -اıاط -ر ع -ل -ى السس-ي-ادة وم-ك-اسسب السس-ت-ق-رار ال-وط-ن-ي
اÙقق بأاغلى األثمان والتضسحيات .ويظهر هذا اŸعطى
من خÓل ا◊وارات ع ÈاŸنابر اإلعÓمية اŸتعددة ،كم
ه -ي مصسÒي -ة ه -ذه الن -ت -خ -اب-ات ال-ت-ي ت-ع-د ‘ ن-ظ-ر أاه-ل
السسياسسة ومتتبعي الشسأان الوطني ،اŸنطلق اآلمن واŸمر
ا◊تمي Ÿرحلة سسياسسية أاخرى يتطلع إاليها ا÷زائريون
بشسغف ويرون فيها اŸنطلق إلصسÓحات سسياسسية عميقة
ل- -ن- -ظ- -ام ا◊ك- -م ،وظ- -ائ- -ف السس- -ل- -ط- -ات ،دول- -ة ال- -ق -ان -ون
وال -دÁق -راط -ي -ة ال -ت-ع-ددي-ة ال-ت-ي ت-ف-ت-ح ورشس-ات-ه-ا م-ا ب-ع-د
رئ -اسس-ي-ات  ،2019وي -ت -وŒ ¤سس -ي -ده -ا رئ -يسض ا÷م -ه-وري-ة
اŸن -ت -خب ع -ل-ى أاسس-اسض ب-رن-ام-ج ع-م-ل ي-أاخ-ذ ‘ الع-ت-ب-ار
اŸط -الب اŸرف -وع -ة واŸع Èع -ن -ه -ا ‘ مسسÒات سس -ل-م-ي-ة
أاذهلت العا ⁄كله..
ي -ت -ج-اوب م-ع ه-ذا ال-ت-ح-ول ال-ه-ادئ السس-لسض ،اÎŸشس-ح-ون
اÿمسس -ة ال -ذي -ن ح-ظ-يت م-ل-ف-ات-ه-م ب-ال-ق-ب-ول م-ن السس-ل-ط-ة
الوطنية اŸسستقلة ‘ انتظار رد اÛلسض الدسستوري وقرار
ال -فصس -ل ‘ ال -ط -ع -ون اŸق -دم -ة م -ن ال-راغ-ب ‘ ÚالÎشس-ح
Ÿوع - -د ديسس- -م Èال- -ق- -ادم .ن- -ت- -ذك- -ر ك- -ي- -ف أاب- -دى ه- -ؤولء
اÎŸشسحون ‘ تصسريحات صسحفية Œندهم ‘ خدمة
الوطن وإان اختلفت مناهجهم وأاسساليب ترتيب أاولوياتهم،
مبدين ارتياحهم Ÿا –قق من إاجراءات قانونية ووسسائل
ل -وج -يسس -ت -ي-ة وسس-ل-ط-ة مسس-ت-ق-ل-ة رف-عت ال-ت-ح-دي وأاظ-ه-رت
إامكانية وتأاهي ‘ Óعملية التحضس Òللرئاسسيات اعتمادا
ع -ل -ى ال -ذات دون ات -ك -ال ع -ل -ى أاي شس -ريك ‘ ال -داخ -ل أاو
اÿارج.
ما يؤوكد هذا ،البطاقية الوطنية لÓنتخابات التي تتو¤
السس-ل-ط-ة اŸسس-ت-ق-ل-ة اع-ت-م-اده-ا ألول م-رة ،م-ق-دم-ة أاج-وبة
دقيقة عن عدد الناخب ،Úوتوزيعهم ا÷غرا‘ الذي كثÒا
م -ا ك -ان م -ث -ار ج -دل وخ Ó-ف-ات ،ف-ا–ا اÛال Ÿضس-ارب-ة
كÓمية وتأاويÓت .ما يزيد العملية مصسداقية ،األرضسية
اŸعلوماتية اŸعدة من السسلطة الوطنية واŸسسندة لكفاءات
لها وزنها ‘ مثل هذا السستحقاق .وهي أارضسية أا‚زت
للحيلولة دون حدوث أاي تزوير أاو غشض ،غذى ‘ فÎات
سسابقة العزوف النتخابي وولد حالة الÓثقة ،يعمل ا÷ميع
على Œاوزها نهائيا بتطبيق نظام رقمي ل يسسمح باÿطأا
ول يقبل بالتÓعب والسستغÓل ألغراضض تضسر بالتعددية
الدÁقراطية غاية مقصسودة وحلما منشسودا.

مشصروع تعديل قانون اÙروقات

الن ـ ـ ـ ـواب يطـ ـ ـ ـالبون بتأاجي ـ ـل
البت فيه إا ¤ما بعد الرئاسشيات
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اسصتجابة للحوار
وتقديرا للظرف الراهن

نقابة القضشاة توقف24اإ’ضشراب
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الصصالون الدو‹ للصصيد البحري
وتربية اŸائيات بوهران

ا’قتصشاد اأ’زرق حلقة
هامة ‘ التنمية اŸسشتدامة
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و –ـ ـ ـاكي البيئة»
صصـــ3
٥ـــ0ـ1ـ

األربعاء  06نوفم 2019 Èم
الموافق لـ  09ربيع األول  1441هـ

زيتو ‘ Êزيارة عمل
إا ¤باتنة
يقوم وزير اÛاهدين الطيب
زيتو ،Êيومي  10و  11نوفم،È
باإلشسراف على إاعادة دفن رفات
 150شس -ه -ي -د ،إا ¤ج -انب إاح -ي -اء
ذك -رى اسس -تشس-ه-اد ق-ائ-دي ال-ولي-ة
األو ¤التاريخية ﬁمود لعموري
وأاحمد نواورة.

زرواطي ‘ زيارة
إا ¤البويرة

02

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

ت-ق-وم وزي-رة ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اقات
اŸت - -ج - -ددة ف- -اط- -م- -ة ال- -زه- -راء
زرواطي ،يوم  07نوفم،2019 È
ب -زي -ارة ع -م -ل و ت -ف-ق-د إا ¤ولي-ة
ال-ب-وي-رة ،ح-يث سس-ي-كون النطÓق
ابتداء من السساعة  07:30صسباحا،
من أامام مقر الوزارة.

١٨٠٩٢

أابواب مفتوحة على
اŸركز الوطني
للدراسصات والبحث
‘ ا◊ركة الوطنية

صصالون الرقمنة
و التكنولوجيا
بـ «صصافكسس»

ندوة حول التأامينات

تنظم مؤوسسسسة «ديجيتاك»‘ ،
ال- -فÎة اŸم -ت -دة ب 11 Úإا14 ¤
ن-وف-م Èا÷اري ،ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-انية
لصس-ال-ون ال-رق-م-ن-ة وال-ت-ك-نولوجيا،
ب - -قصس - -ر اŸع - -ارضس الصس - -ن - -وب - -ر
البحري «الصسافكسس».

ي- - -ن- - -ظ - -م اŸرك - -ز ال - -وط - -ن - -ي
ل -ل -دراسس -ات وال -ب -حث ‘ ا◊رك-ة
الوطنية وثورة أاول نوفم1954 È
باألبيار ،غدا ،أابوابا مفتوحة على
نشساطاته.

ورشصة حول مواقع
اإلعÓم اإللكÎوÊ

العدد  223ل «موعد
مع التاريخ»
ي - -ن - -ظ- -م اŸت- -ح- -ف ال- -وط- -ن- -ي
ل -ل -م -ج -اه -د ،ال -ي -وم ،ال -ع -دد 223
◊صس - -ة «م- -وع- -د م- -ع ال- -ت- -اري- -خ»
بعنوان« :اÙطات الكÈى للثورة
التحريرية» ،على السساعة 10:00
صسباحاÃ ،ركز النشساطات العلمية
والÎفيهية بالشسراقة.

تنظم شسركة تأام ÚاÙروقات ،ندوة لصسالح قادة اŸؤوسسسسات والشسركاء ‘ ا÷هة الوسسطى حول «التأامينات
ب Úالبتكار واŸرافقة» ،وذلك يوم الثن 18 Úنوفم Èا÷اري ،باŸركز الدو‹ للمؤو“رات.
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سساعة  11:00صسباحا.

حصصة «ألمنكم» اإلذاعية من صصالون
الكتاب

م» ل-لسسÓ-م-ة اŸروري-ة ضس-م-ن ال-فضس-اءت -بث حصس -ة «ألم -ن-ك
ي ع Èالقناة اإلذاعية األو ،¤اليوم،
Óمن الوطن
اإلذاعي ل أ
عة مسساء ،من الصسالون الدو‹ للكتاب
بدءا من السساعة الراب
أاهمية الكتاب اŸتخصسصس ‘ الإعÓم
تتناول
‘ طبعته  ،24و Ãكافحة ا÷رÁة ،ويخصسصس جزء من
األمني ‘ التوعية
اؤولت وانشسغالت اŸسستمع Úبالهاتف.
ي- - -ت- - -م إاح- - -ي- - -اء ال- - -ذك - -رى  60ا◊صسة للرد على تسس
لسس-تشس-ه-اد ال-ب-ط-ل عبد الرحمان
مÒة ق -ائ -د ال-ولي-ة ال-ث-ال-ث-ة
ال- -ت- -اري- -خ- -ي -ة ‘ ،م -ن -ت -دى
ال -ذاك -رة Ÿشس -ع-ل الشس-ه-ي-د،
Ãق- -ر ي- -وم- -ي- -ة اÛاه- -د ،تنظم و
زارة الصسحة والسسكان وإاصسÓح اŸسستشسفياتÃ ،قرها ،ندوة
اليوم ،على السساعة  10:00صسحفية ح
ول األنفلونزا اŸوسسمية ،يوم األحد  10نوفم Èا÷اري ،على
صسباحا.
السساعة  10:30صسباحا.

ندوة صصحفية حول األنفلونزا اŸوسصمية

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

ي- -ن- -ظ- -م م- -ك -تب اإلسس -تشس -ارات
ب -ان -دي ن -ات وروك وورل -د ت-راي-د
سس - -ان Îا÷زائ - -ر ورشس - -ات ح - -ول
مواقع اإلعÓم اإللكÎو ،Êيومي
 13و 14نوفم Èا÷اري.

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسس اŸدير العام
مسسؤوول النشسر

فنيدسس بن بلة

عرضس موسصيقي
باآللت اÿزفية

مشصروع قانون اŸالية أامام الغرفة
السصفلى
اصسل اÛلسس الشسعبي الوطني ،اليوم وغدا ،أاشسغاله ‘
يو
ات عامة Ÿناقشسة مشسروع قانون اŸالية  ،2020ابتداء
جلسس
من السساعة  09:30صسباحا.

تنظم الوكالة ا÷زائرية
Óشس-ع-اع ال-ث-ق-ا‘ ،عرضسا
ل -إ
م- - -وسس- - -ي- - -ق- - -ي - -ا ب - -اآللت
اÿزف - -ي - -ة ،غ - -دا ،ع - -ل- -ى
السس - -اع- -ة  17:30مسساء،
بدار عبد اللطيف.

خÈاء يبحثون إاعادة تأاهيل النمط العمرا Êالجتماعي والقتصصادي

يعقد اجتماع يحضسره أاخصسائيون
جزائريون ومن منظمة اليونيسسكو حول كيفية Œسسيد تطبيق
اتفاقية اليونيسسكو للÎاث العاŸي لع
ام  ،1972وذلك ابتداء من أامسس وإا ¤غاية  7نوفم،2019 È
بفندق «راديسسون بلو» بحيدرة /بن
عكنون ،على السساعة الثانية بعد الزوال(14:00سسا) .يتطرق
اللقاء لعدد من القضسايا اŸتعلقة ب
حماية وتسسي Òمواقع الÎاث العمرا ÊاŸسسجلة على قائمة
الÎاث العاŸي
‘ إاطار مندمج و‡نهج يهدف إا ¤إاعادة تأاهيل النمط
العمرا Êوإلعادة إاحياء النمط الجتماعي
القتصسادي.
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اختتام اŸؤو“ر الدو‹
الثالث حول الطبيب
والقانون
يختتم ،اليوم ،اŸؤو“ر الدو‹ الثالث –ت
شسعار «الطبيب والقانون» ،بقصسر الثقافة.

إلع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسس(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

»æWh

أألربعاء  06نوفم 2019 Èم
ألموأفق لـ  09ربيع أألول  1441هـ

متابعة لنشضاط أ◊كومة

بن صشالح يسشتعرضض مع بدوي أألوضشاع ألعامة للبÓد

أسض-ت-ق-ب-ل رئ-يسس أل-دول-ة ،عبد ألقادر
لول ،ن -ور
ب- -ن صض- -ال- -ح ،أمسس ،أل- -وزي -ر أ أ
أل- -دي -ن ب -دوي ،ح -يث أسض -ت -ع -رضس م -ع -ه
لوضض- -اع ألسض- -ي- -اسض- -ي- -ة وألق- -تصض -ادي -ة
أ أ
وألج -ت -م -اع -ي -ة ل-ل-بÓ-د ،وذلك ‘ إأط-ار
متابعته لنشضاط أ◊كومة ،حسضب ما أفاد
به بيان لرئاسضة أ÷مهورية.
خÓل هذأ أللقاء ،أسضتمع رئيسض ألدولة إأ¤
عرضض قدمه ألوزير أألول حول «أهم نتائج
أجتماع أ◊كومة ليوم  30أكتوبر  2019ألذي
تناول بالدرأسضة مسضائل متعلقة Ãيادين ألنقل
وألصضحة وألسضكن وأŸالية وكذأ ألجتماعÚ
أل -وزأري ÚأŸشضÎك ÚأŸن -ع -ق -دي -ن ي-وم-ي 31
أك-ت-وب-ر و 4ن -وف-م 2019 Èوأل-ل-ذي-ن خصضصضا
Ÿسضأالة تطوير ›مع صضيدأل وبرنامج تطوير
شضعبة أ◊بوب».
و‘ سض - -ي - -اق ع- -رضض- -ه ،رك- -ز ب- -دوي ع- -ل- -ى
أإلجرأءأت ألتي أتخذتها أ◊كومة ‘ قطاع
ألصض -ح -ة ،ح -يث أشض-ار إأ ¤مصض-ادق-ة أ◊ك-وم-ة
ع -ل -ى مشض -روع أŸرسض -وم أل -ت -ن -ف -ي-ذي أÿاصض
بإانشضاء وتنظيم وتسضي ÒأŸؤوسضسضات ألعمومية
ألسضتشضفائية وأŸؤوسضسضات ألعمومية للصضحة
أ÷وأرية.
و‘ هذأ أإلطار ،ونظرأ ◊سضاسضية وأهمية
ق -ط -اع ألصض -ح-ة ب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-م-وأط-ن ،Úأسض-دى
ألسضيد بن صضالح تعليمات للحكومة بـ»تعزيز
أل -ت-نسض-ي-ق ب Úأل-ه-ي-ئ-ات أŸع-ن-ي-ة ب-تسض-ي Òه-ذأ
ألقطاع وضضرورة أŸتابعة أŸيدأنية أŸنتظمة
ل -ت -ن -ف-ي-ذ أل-نصض-وصض وأل-ق-رأرأت أŸع-ت-م-دة ،ل
سضيما تلك أŸتعلقة بتعزيز ألرعاية ألصضحية
بوليات أ÷نوب وألهضضاب ألعليا» ،منوها ‘
ه- -ذأ ألصض -دد بـ»أÛه -ودأت أŸب -ذول -ة أل -ت -ي
سضمحت ببلوغ عملية تنفيذ ألقرأرأت مرأحل
ج-د م-ت-ق-دم-ة ،خ-اصض-ة ف-ي-م-ا ي-تصض-ل ب-ال-ت-ق-دم
أÙرز ‘ تعزيز وŒهيز ألهياكل ألصضحية
ع Èألوطن ورفع ألتجميد عن إأ‚از ألهياكل
أ›ÈŸة وأإلجرأءأت ألتحفيزية للمسضتثمرين
أÿوأصض وت- -ف- -ع- -ي- -ل ب- -رن- -ام- -ج أل- -ت -وأم -ة بÚ
أŸؤوسضسض -ات ألسض -تشض-ف-ائ-ي-ة ‘ شض-م-ال أل-وط-ن
ونظÒأتها ‘ ألهضضاب ألعليا وأ÷نوب».
وف -ي -م-ا ي-خصض ›ال ألسض-ك-ن ،ق-دم أل-وزي-ر
أألول عرضضا عن ألÈأمج ألسضكنية ألعمومية
أŸق -ررة Ãخ -ت -ل -ف صض-ي-غ-ه-ا ،مÈزأ «تصض-م-ي-م
أ◊كومة على تنفيذها وتسضليمها ‘ أآلجال
أÙددة وتسضوية ألوضضعية ألقانونية لل ّسضكنات
و“ك ÚأŸوأطن Úمن أ◊صضول على عقود
ملكية ‘ أجل ل يتعدى ألسضتة أشضهر».
وبعد أسضتماعه لهذأ ألعرضض ،أكد رئيسض
أل-دول-ة ع-ل-ى «أه-م-ي-ة ألسض-ت-ج-اب-ة لنشض-غالت
أŸوأط -ن Úف -ي -م -ا ي -ت-ع-ل-ق ب-تسض-وي-ة أل-وضض-ع-ي-ة

ألقانونية للسضكنات وعلى ضضرورة أل ّسضهر على
ألوفاء باللتزأمات ألتي تأاخذها أ◊كومة ‘
›ال إأ‚از ألÈأم -ج ألسض -ك -ن-ي-ة ،لسض-ي-م-ا م-ن
خÓل تعبئة أŸوأرد أŸالية ألÓزمة».
كما حث بن صضالح على «ضضرورة مضضاعفة
أ÷ه -ود ب -غ -ي -ة زي -ادة أل -ع -رضض م -ع أله-ت-م-ام
ب- -ت -حسض Úن -وع -ي -ة ألسض -ك -ن -ات وك -ذأ أŸرأف -ق
ألعمومية ألÓزمة».
وأسض -ت -م -ع رئ -يسض أل -دول -ة أيضض-ا إأ ¤ع-رضض
ح-ول أل-ت-دأب Òأل-ت-ي سض-ت-ت-خ-ذه-ا أ◊ك-وم-ة ‘
سض -ب -ي -ل ت -ق -ل -يصض ع -ج -ز م -ي-زأن أŸدف-وع-ات
وت-رشض-ي-د أل-ن-ف-ق-ات أل-ع-م-وم-ي-ة وأ◊ف-اظ على
أح-ت-ي-اط-ي أل-بÓ-د م-ن ألّصض-رف ،لسض-ي-م-ا فيما
يخصض شضعبتي ألدوأء وأ◊بوب.
و‘ هذأ أإلطار ” ،ألتطرق إأ« ¤إأعدأد
أسضÎأتيجية وطنية شضاملة تهدف إأ ¤تشضجيع
أإلنتاج أÙلي من أألدوية وضضبط أل ّسضوق إأ¤
جانب تشضجيع أŸسضتوردين على ألتحول إأ¤
صضناعة أألدوية ﬁليا ،إأ ¤جانب إأعادة بعث
ودعم مؤوسضسضة صضيدأل ألعمومية».
ك -م -ا “ت إأث -ارة مسض -أال -ة «ألع -ت -م -اد ع-ل-ى
أل -وسض -ائ-ل أل-وط-ن-ي-ة ‘ ›ال أل-ن-ق-ل أل-ب-ح-ري
للسضلع أŸسضتوردة».
و‘ هذأ ألشضأان ،شضدد رئيسض ألدولة على
«ضضرورة أتخاذ إأجرأءأت أسضتعجالية بالنسضبة
ل -ه -ذأ أŸل -ف أل -ذي ي -وأصض -ل إأره -اق أÿزي-ن-ة
أل -ع -م -وم -ي -ة وأŸضض -ي ‘ وضض -ع أسضÎأت-ي-ج-ي-ة
شض -ام -ل -ة ع -ل -ى أŸدي ÚأŸت -وسض -ط وأل -ب-ع-ي-د،
يشضارك ‘ صضياغتها كل ألفاعل Úألوطني،Ú
خ -اصض -ة ›م -ع صض -ي-دأل ،ت-ك-ون أدأة ل-ت-ط-وي-ر
ألقدرأت ألوطنية ‘ ›ال إأنتاج أألدوية».
وفيما يخصض شضعبة أ◊بوب ،ركز ألوزير
أألول ‘ عرضضه على «‚اعة ألتدأب Òألتي
أت -خ-ذت-ه-ا ألسض-ل-ط-ات أل-ع-م-وم-ي-ة لÎق-ي-ة ه-ذه
ألشضعبة ،لسضيما ‘ أ÷نوب وألهضضاب ألعليا»،

مشضيدأ بـ»ألرتفاع أÙسضوسض ‘ مسضتويات
أإلن -ت-اج أŸسض-ج-ل-ة ون-وع-ي-ت-ه-ا ‡ا يسض-اه-م ‘
–قيق ألكتفاء ألذأتي وعقلنة ألوأردأت من
أ◊ب- -وب وأل- -ت- -ق- -ل -يصض أÙسض -وسض ل -ف -ات -ورة
أسضتÒأدها».
و‘ ه - -ذأ ألصض - -دد ،أشض- -اد رئ- -يسض أل- -دول- -ة
بـ«أل-ن-ت-ائ-ج أŸشض-ج-ع-ة أÙق-ق-ة ب-النسضبة لهذه
ألشضعبة ألسضÎأتيجية ألتي تعد من أهم دعائم
أألمن ألغذأئي لبÓدنا» ،مÈزأ «أهمية إأقرأر
إأج-رأءأت دع-م أسض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-تشضجيع ألفÓحÚ
على ألسضتثمار أك ‘ Ìإأنتاج أ◊بوب للرفع
من مسضتويات أإلنتاج ،مركزأ على فئة ألشضباب
أ◊ام- -ل Úل- -ل -مشض -اري -ع ‘ أÛال أل -ف Ó-ح -ي
وت-أاه-ي-ل م-ن-ظ-وم-ة أل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي وأل-ت-كوين
إلضضفاء أŸزيد من ألفعالية على ألÈأمج ذأت
ألصضلة».
كما أسضتعرضض ألوزير أألول مسضأالة مرأجعة
أإلطار ألقانو ÊأŸتعلق Ãجال ألنقل ألÈي
Ãا يحفظ ألنظام وأألمن ألعمومي.Ú
و‘ ه- -ذأ أÛال ،شض -دد ب -ن صض -ال -ح ع -ل -ى
«ضض -رورة أت-خ-اذ أل-ت-دأب Òأل-ق-ان-ون-ي-ة ألÓ-زم-ة
ب - -ه - -دف أ◊ف - -اظ ع - -ل- -ى أم- -ن أألشض- -خ- -اصض
وأŸمتلكات».
كما دق «ناقوسض أÿطر» فيما يتعلق بالعدد
أŸرت-ف-ع ◊وأدث أŸرور ،م-وج-ه-ا «ت-ع-ل-ي-مات
صضارمة للحكومة للتعجيل بوضضع أسضÎأتيجية
وطنية للحد من هذه ألظاهرة ألتي توأصضل
حصضد أروأح آألف أ÷زأئريات وأ÷زأئريÚ
سضنويا ،إأ ¤جانب شضن حمÓت توعية بهذأ
ألشض -أان ع -ل -ى ﬂت -ل -ف أŸسض -ت -وي -ات ،خ -اصض -ة
أŸؤوسضسضات ألÎبوية وألتعليمية».
و‘ أألخ ” ،Òألتطرق إأ« ¤أهم أŸوأعيد
ألدولية رفيعة أŸسضتوى ألتي سضتشضارك فيها
أ÷زأئر خÓل ألشضهر أ÷اري وكذأ مسضتوى
“ثيل بلدنا ومسضاهمته فيها».

جÓب من أ÷لفة:

ضشرورة مرأفقة أŸؤوسشسشات ألناششئة ودعم ألطاقات ألششبانية
أك- -د وزي -ر أل -ت -ج -ارة ،سض -ع -ي -د ج Ó-ب،
أمسس ،ب- - -ولي- - -ة أ÷ل - -ف - -ة ،أن «أ÷زأئ - -ر
أضض - -حت تشض - -ك - -ل أ‰وذج - -ا ‘ م - -رأف- -ق- -ة
أŸؤوسضسضات ألناشضئة ‘ ›ال ألتكنولوجيا
ودع -م أل -ط-اق-ات ألشض-ب-ان-ي-ة لÓ-ن-دم-اج ‘
ألقتصضاد ألوطني».
أضضاف ألوزير ‘ ندوة صضحفية على هامشض
زيارته ألتفقدية للولية ،بأان «Œربة أ÷زأئر
‘ م-رأف-ق-ت-ه-ا وإأع-ط-ائ-ه-ا أأله-مية للمؤوسضسضات
أل-ن-اشض-ئ-ة ‘ ›ال أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا أضضحت ﬁل
أهتمام من طرف دول جوأر وألنظر ‘ هذه
أل -ت -ج -رب -ة أل -ت-ي ق-دمت م-ؤوخ-رأ ‘ ل-ق-اء أث-ي-ن-ا
باليونان».
وأعت Èأن «هذه ألفئة هي ﬁرك لÓقتصضاد

ألوطني ،كما أن إأدخال ألتكنولوجيا وألرقمنة
‘ هذأ أÛال أمر لبد منه لدخول أŸنافسضة
ألعاŸية».
وقال جÓب إأن «هذه ألندوة ألوطنية كانت
Ãثابة نقطة أنطÓق بحيث سضاير هذأ أألمر
أتخاذ ألوزير أألول وقتها جملة من أإلجرأءأت
أ÷ريئة ألتي تسضمح لهذه أŸؤوسضسضات بأان يكون
لها ﬁيط بيئي تنتمي إأليه».
وبخصضوصض ضضمان دأئرته ألوزأرية تنسضيق
ه -ذأ أ÷ه -د م -ع أŸؤوسضسض -ات أل -ن-اشض-ئ-ة ،كشض-ف
ج Ó-ب ع -ن «ع -م -ل ي -ج -ري م -ن أج -ل ت -ط -وي-ر
منظومة بيئية مع أŸؤوسضسضات ألناشضئة وكذأ عن
قانون سضيصضدر قريبا يتمثل ‘ هيئة وطنية
للرقمنة سضتندمج فيه هذه أŸؤوسضسضات».

لو¤
أثناء نزوله على «ضضيف ألصضباح» للقناة أ أ

لزهاري يششدد على أأهمية تنظيم أنتخابات رئاسشية «هادئة ونزيهة»
شضدد رئيسس أÛلسس ألوطني ◊قوق
لنسض -ان ،ب -وزي -د ل-زه-اري ،أمسس ،ع-ل-ى
أ إ
أهمية تنظيم أنتخابات رئاسضية «هادئة
ون - -زي - -ه - -ة» ،لف- -ت- -ا إأ ¤أن ألن- -ت- -خ- -اب
«هوألوسضيلة ألتي يشضارك بها ألشضعب ‘
صضنع مسضتقبله».
وأوضضح لزهاري خÓل نزوله ضضيفا على
ب -رن -ام -ج «ضض -ي -ف ألصض -ب -اح» ل-ل-ق-ن-اة أإلذأع-ي-ة
ألو ،¤أن ألنتخاب «هوألوسضيلة ألتي يشضارك
ب -ه-ا ألشض-عب ‘ صض-ن-ع مسض-ت-ق-ب-ل-ه و–دي-د م-ن
يحكمه وهو حق من حقوق أإلنسضان».
وأع- - - - -ت ‘ Èذأت أإلط - - - -ار ،أن أŸسضÒأت
ألشض -ع -ب-ي-ة ألسض-ل-م-ي-ة «ج-اءت ل-ل-ت-ع-ب Òع-ن رأي
أŸوأطن أ÷زأئري إأزأء أŸشضاكل وهذأ حق
من حقوقه» ،مضضيفا أن هذه «ألهبة ألشضعبية

أل- -ك- -بÒة ج- -اءت م- -ن أج- -ل ت- -رسض -ي -خ ح -ق -وق
أإلنسضان ،وهي ألسضم أآلخر للدÁقرأطية «،
غ Òأنه لفت إأ ¤أن حرية ألتعب« Òل تعطي
أ◊ق ‘ ألسضب وألشض -ت -م وأل -ت -ع -رضض لسض -م -ع -ة

أآلخ- -ري- -ن وألع- -ت- -دأء ع- -ل -ى أل -ن -ظ -ام أل -ع -ام
وأŸسض -اسض ب -رم -وز أل -دول -ة ك -ال-ع-ل-م وأل-نشض-ي-د
ألوطني».
وبخصضوصض إأضضرأب ألقضضاة ،دعا أŸتحدث
جميع أألطرأف ،إأ« ¤ضضبط ألنفسض ،لسضيما
وأ÷زأئر تعيشض مرحلة حسضاسضة تسضبق تنظيم
أسض -ت -ح -ق-اق-ات مصضÒي-ة» ،مضض-ي-ف-ا أن ه-ي-ئ-ت-ه
«أب -دت ق -ل -ق -ه -ا م -ن أألح -دأث أل-ت-ي شض-ه-ده-ا
›لسض قضضاء وهرأن و–قق فيها».
من جانب آأخر ،كشضف أŸتحدث عن تقرير
سض -ن -وي Ûلسض ح -ق -وق أإلنسض -ان سض-ي-نشض-ر ‘
ألفÎة أŸقبلة سضيتحدث عن إأعادة ألنظر ‘
بعضض ألنصضوصض ،ووضضع إأجرأءأت عملية “كن
أŸوأطن من ألسضتفادة منها.

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

ألعدد
1٨092

03

ل–اد ألوطني للمقاول ÚألعموميÚ
خÓل يوم درأسضي نظمه أ إ

كورأبة يحث على أسشتعمال أألسشمنت ‘ إأ‚از وصشيانة ألطرق

أع- -ت Èوزي- -ر ألشض- -غ- -ال أل -ع -م -وم -ي -ة
وأل - -ن- -ق- -ل ،مصض- -ط- -ف- -ى ك- -ورأب- -ة ،أمسس،
ب- -ا÷زأئ- -ر ،أن أح- -ت -ي -اج -ات أل -ت -ن -م -ي -ة
لق-تصضادية تفرضس درأسضة
أل-وط-ن-ي-ة وأ إ
لسضمنت ‘
أÿي-ار أل-ت-ق-ن-ي لسض-ت-ع-م-ال أ أ
إأ‚از وصضيانة ألطرق.
وقال ألوزير خÓل يوم درأسضي حول «إأ‚از
أل-ط-رق ب-خ-رسض-ان-ة أسض-م-ن-ت-ي-ة» ن-ظ-مه أإل–اد
ألوطني للمقاول Úألعمومي ،Úإأنه «ل وجود
لطرق أبدية مهما كانت طريقة بنائها» لكن
«هناك طرق أك ÌدÁومة من أخرى بالنظر
إأ ¤ألتقنيات وأŸعاي Òألتي أ‚زت بها وكذأ
صضيانتها».
و‘ هذأ ألصضدد ،أكد كورأبة أنه أصضبح من
ألوأجب ألتفك ‘ Òأسضتعمال تقنيات جديدة
‚Óاز كاسضتخدأم أألسضمنت ‘ بناء ومعا÷ة
ل إ
موأد ألطرق وألذي قد يكون ح Óمناسضبا ل
سض -ي -م -ا إلشض -ك -ال -ي-ة ألهÎأء أŸب-ك-ر ل-ل-ط-رق،
ألناجم باÿصضوصض ،حسضب قوله ،عن «عدم
أحÎأم أ◊م- -ول -ة أŸسض -م -وح ب -ه -ا م -ن ط -رف
شضاحنات ألوزن ألثقيل وكذأ طبيعة أŸناخ ‘
جنوب ألبÓد.
وق -ال أل -وزي -ر إأن زي -ادة ح-ظÒة أŸرك-ب-ات
أل -وط -ن-ي-ة وألح-ت-ي-اج-ات أŸت-زأي-دة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة
ألج-ت-م-اع-ي-ة وألق-تصض-ادي-ة ل-لبÓد وﬁدودية
أŸيزأنيات« ،تفرضض علينا أليوم أك Ìمن أي
وقت مضضى ،درأسضة وبكل موضضوعية أÿيار
ألتقني لسضتعمال أألسضمنت ‘ إأ‚از ألطرق
وك -ذأ م -دأرج أŸط -ارأت ،ك -ط -ري -ق -ة م-ك-م-ل-ة

للتقنية ألكÓسضيكية أŸعتمدة على أÿرسضانة
أإلسضفلتية».
ودع -ا أل -وزي -ر ب -اŸن -اسض -ب -ة ،إأ ¤م -ن -اقشض -ة
ﬂت- -ل- -ف أÈŸرأت أŸت- -ع- -ل- -ق -ة ب -ال -دÁوم -ة
وألصض - -ي- -ان- -ة وأÈŸرأت ألق- -تصض- -ادي- -ة وت- -لك
أŸرتبطة برأحة وسضÓمة أŸسضتعمل ،Úوهذأ
Ÿسضاعدة أصضحاب ألقرأر على أإلعتماد على
أÿيارأت ألÓزمة ‘ ›ال أسضتخدأم هذه
ألتقنية.
وأضض -اف أل -وزي -ر أن أل -ل -ق-اء يسض-م-ح ب-ج-م-ع
ﬂت - -ل - -ف أ÷ه - -ات أŸع- -ن- -ي- -ة وأŸت- -دخ- -لÚ
أŸهتمÃ Úوضضوعه ‡ا سضيتيح «بدون شضك»
ف -رصض -ة م -ن -اقشض -ة ﬂت -ل -ف ج -وأن -ب -ه وت-ب-ادل
وت -ق -اسض -م أŸع-ارف وأÈÿأت أŸك-تسض-ب-ة م-ن
ﬂتلف أألطرأف ‘ هذأ أÛال.

“ازيرت :طموحات أ÷زأئر تصشدير  6مÓي Úطن من ألإسشمنت ‘ 2020
ه -ذه أŸادة ك -ان ي-ق-تصض-ر ع-ن-د ألسض-ت-قÓ-ل
لن “لك
Óسضمنت ،وأ آ
على ثÓثة مصضانع ل أ
Óسضمنت منتشضرة ‘
أ÷زأئر  17مصضنًعا ل أ
جميع أنحاء ربوع ألوطن وأخرى سضتدخل
حيز أÿدمة قريبا.

أسشتخدأم أألسشمنت ‘ إأ‚از ألطرق
لÎششيد ألنفقات

بعد أن “كنت أ÷زأئر من –قيق
لسض-منت
أك-ت-ف-اءه-ا أل-ذأت-ي م-ن م-ادة أ أ
لن نحوتصضدير ما
تتجه ألطموحات أ آ
ي-ق-ارب  6م- -ل -ي -ون ط -ن ‘ آأف -اق 2020
ب -أاسض -ع-ار ت-ن-افسض-ي-ة ،حسضب م-ا أك-دت-ه،
أمسس ،ب- -ا÷زأئ- -ر أل- -ع -اصض -م -ة ،وزي -رة
ألصضناعة وأŸناجم ،جميلة “ازيرت.
أوضضحت “ازيرت Ãناسضبة يوم درأسضي
حول «إأ‚از ألطرق بخرسضانة أسضمنتية» ،أن
لسضÎأتيجية أŸسضطرة من قبل ألسضلطات
أإ
لخÒة أرتكزت على
ألعمومية ‘ ألسضنوأت أ أ
ب- -عث إأسض- -ت -ث -م -ارأت ك -بÒة ‘ ›ال إأن -ت -اج
لسضمنت وألذي كان ضضرورة ملحة للجزأئر
أأ
م-ن أج-ل ت-ل-ب-ي-ة أح-ت-ي-اج-ات ع-دة ق-طاعات
ع -ل -ى غ -رأر أل -ب -ن -اء وألشض -غ -ال أل -ع -م-وم-ي-ة
وألسض- -ك -ن وأل -ري وأ◊د م -ن أسض -تÒأد ه -ذه
أŸادة.
لسضتثمارأت
وأكدت “ازيرت أن هذه أ إ
لكتفاء ألذأتي
قد مكنت ألبÓد من –قيق أ إ
للسضوق ألوطنية من هذه أŸادة إأبتدأء من
سضنة  ،2017بل أك Ìمن ذلك فإان ألطاقة
Óسضمنت سضتقارب  32مليون طن
لنتاجية ل أ
أإ
خÓل هذه ألسضنة بل سضتتعدى  40مليون طن
خÓل سضنة  2020بدخول حيز أÿدمة عدة
مصضانع ‘ أŸدى ألقريب.
ل‚از
ودعت ‘ هذأ ألسضياق إأ ¤ألعمل إ
ألهياكل وأÿدمات أللوجسضتية أŸطلوبة من
أجل تسضهيل عملية ألتصضدير وألذي سضيمكن
لسضمنت بأاسضعار تنافسضية على
من تصضدير أ أ
أŸسضتوى ألدو‹ ،مشضÒة إأ ¤أن ألعمل جار
لسض-وأق
م -ن أج -ل إأي-ج-اد أŸن-اف-ذ ل-دخ-ول أ أ
لق-ل-ي-م-ي-ة وأل-دول-ي-ة ل-ب-ي-ع ج-زء م-ن ف-ائضض
أإ
لنتاج أÙلي حيث يطمح ألفاعلون إأ¤
أإ
تصضدير ما يقارب  6مليون طن ‘ آأفاق
.2020
ك- -م- -ا أع -تÈت أل -وزي -رة أن -ه أصض -ب -ح م -ن
ألضض- -روري –سض Úأل- -ق- -درة أل- -ت- -ن- -افسض- -ي- -ة
Óسض- -م- -نت أ÷زأئ- -ري م- -ن ح- -يث أ÷ودة
ل - -أ
وألسضعر وألمتثال للمعاي Òألدولية كشضرط
أسض- -اسض- -ي ‘ ه- -ذه أŸرح- -ل- -ة ،إأضض- -اف -ة إأ¤
ضض -رورة أحÎأم آأج -ال أل -تسض -ل -ي-م أل-ت-ي ت-ع-د
عام Óمهما من أجل إأرضضاء ألزبون وضضمان
وفائه.
لنتاج ألوطني من
كما ذكرت ألوزيرة أن أ إ

أما ألهدف ألثا Êمن ألنهج ألسضÎأتيجي
لسضمنت ،حسضب “ازيرت،
لتطوير صضناعة أ أ
ف-ه-و ت-ن-وي-ع إأن-ت-اج ألشض-رك-ات أل-وط-ن-ي-ة ع-لى
لسض - -م - -نت أل - -بÎو‹
غ - -رأر م - -ن - -ت - -ج - -ات أ أ
وأÿرسضانة أ÷اهزة ،زيادة على ألتفك‘ Ò
لنتاج وألذي
إأيجاد منافذ جديدة لفائضض أ إ
يدفع إأ ¤درأسضة إأمكانية أسضتخدأمه ‘ بناء
لمر ألذي يتماشضى
ألبنية ألتحتية للطرق ،أ أ
مع تدأب Òألدولة لÎشضيد ألنفقات وخفضض
ألوأردأت.
قالت “ازيرت إأن مقÎح ألتكفل بفائضض
لسض- -م- -نت ،م- -وضض- -وع أل -ي -وم
لن- -ت- -اج م- -ن أ أ
أإ
أل- -درأسض- -ي ،ي- -ه- -دف إأ ¤درأسض- -ة أل- -ف -وأئ -د
ألق -تصض -ادي -ة وأل-ت-ق-ن-ي-ة أل-ن-اŒة ع-ن إأ‚از
لسضمنتية ‘
ألطرق باسضتعمال أÿرسضانة أ أ
أ÷زأئر.
لولية
وأضضافت ألوزيرة أن ألدرأسضات أ أ
أل-ت-ي أج-رأه-ا أÈÿأء ح-ول ت-ن-ف-ي-ذ أل-ط-رق
لسضمنتية ‘ أ÷زأئر تشض Òإأ¤
أÿرسضانية أ أ
«وج -ود ف -رصض -ة أق -تصض -ادي -ة ك-بÒة ي-ع-ززه-ا
ألسضتخدأم شضبه أ◊صضري للموأد أÙلية
‘ إأ‚از هذأ ألنوع من ألبني ألتحتية ‡ا
يسضمح با◊د من أسضتÒأد مادة ألزفت لبناء
وإأ‚از أل -ط -رق وأل -ت -ي ت -ع -ت Èج -د م -ل -وث -ة
وسض -ري -ع -ة أل -ت -ل -ف ‘ أل -ظ -روف أŸن -اخ -ي-ة
ألصضعبة».

تنصشيب ÷نة لتقييم أأثر ألدفع أŸؤوجل
على أÿزينة

أعلنت وزيرة ألصضناعة عن تنصضيب ÷نة
ق -ط -اع -ي -ة مشضÎك -ة م -ن أج -ل ت -ق -ي -ي -م أث-ر
أسض -ت -ب -دأل أل-دف-ع ن-ق-دأ ب-دف-ع م-ؤوج-ل ع-ل-ى
أÿزي- - -ن- - -ة ب- - -خصض- - -وصض أسض- - -تÒأد أج - -زأء
CKD/SKD.
و‘ تصضريح للصضحافة على هامشض يوم
لسضمنت ‘ بناء
درأسضي حول أسضتخدأم أ أ
وتهيئة ألطرق ،أكدت ألسضيدة “ازيرت أن
ه- -ذه أل- -ل- -ج- -ن- -ة تضض- -م وزأرت- -ي ألصض- -ن -اع -ة
وأŸناجم ووزأرة أŸالية مذكرة بأان تطبيق
ألدفع أŸؤوجل بتسضعة أشضهر لسضتÒأد أجزأء
 CKD/SKDلسض-ي-م-ا ب-ال-نسض-ب-ة ل-قطاع
لجهزة ألكهرومنزلية «
للكÎونية وأ أ
أŸوأد أ إ
ي- -ه- -دف إأ ¤أ◊ف- -اظ ع- -ل- -ى أح- -ت- -ي -اط -ات
ألصضرف» للبلد.
من جهة أخرى ،أوضضحت ألوزيرة أن «
أŸل -ف ل ي -زأل ﬁل ن -ق -اشض» مضض -ي -ف -ة أن
دأئ -رت-ه-ا أل-وزأري-ة أسض-ت-ق-ب-لت ‡ث-ل-ي ت-ك-ت-ل
لج -ه -زة
لل -كÎون -ي -ة وأ أ
Ÿصض- -ن- -ع -ي أŸوأد أ إ
ألكهرومنزلية.

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

»æWh

لربعاء  ٠6نوفمبر  2٠19م
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ناقشصــــــوا نــــصس قانـــــون اÙروقــــــــــات

نواب الغرفة السسفلى للŸÈان يطالبون بتأاجيل اŸشسروع إا ¤ما بعد الرئاسسيات
بالرغم من تأاكيدهم على
احتوائه مواد ﬁفزة على
السصتثمار واÙافظة على
السصيادة الوطنية إال أان نواب
اÛلسس الشصعبي الوطني ⁄
يجدوا ضصرورة ‘ عرضس
مشصروع القانون اŸنظم
لنشصاطات اÙروقات ‘ الظرف
الراهن الذي “ر به البÓد.

1٨٠92

أاشصـــــرف علـــــى توقيــــع إاتفاقيــــة تتعلــــق Ãكافحــــة
حرائــــــق الغابـــــــات ،عمـــــــاري :

تفعي ـ ـ ـ ـل مشس ـ ـ ـ ـروع ابتك ـ ـ ـاري للتدخ ـ ـ ـ ـ ـل
السسريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع وا’سستشسع ـ ـ ـ ـ ـ ـار اŸبكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر

^ نحن ‘ أاريحية فيما يخصس مادة القمح الصصلب

حياة كبياشش
ان -ت -ق -د ح -ك -ي-م ب-ري ع-ن ح-زب ال-ت-ج-م-ع
ال -وط -ن-ي ال-دÁق-راط-ي ع-دم وج-ود رؤوي-ة
اسستشسرافية ،واعت Èأان عدم السستقرار ‘
ال - -ق- -وان Úه- -و ال- -ذي تسس- -بب ‘ ع- -زوف
اŸسستثمرين األجانب ،و يرى أانه كان من
األو ¤أان ي - -أاخ- -ذ إاع- -داد مشس- -روع ب- -ه- -ذه
األهمية الوقت الكا‘.
كما حمل النائب بري اŸسسؤوولية للحكومة
ل -ع -دم شس -رح ه -ذا ال -ق -ان -ون ب -إاي -ج-اب-ي-ات-ه
وسسلبياته وكذا اŸشساكل التي تعا Êمنها
سسوناطراك واعت Èأان عدم شسرح القانون
للشسعب هو الذي خلق ا÷و اŸكهرب ،وما
ن - -ت - -ج ع - -ن ذلك م - -ن ﬂاوف وق - -راءات
خاطئة ،مطالبا الوزير بعدم التسسرع ‘
تطبيقه ،وفتح نقاشس واسسع حوله ،وتأاجيله
لغاية انتخاب الرئيسس القادم.
بدوره بن خÓف من حزب ال–اد من
أاجل النهضسة والعدالة والتنمية انتقد عدم
شسرح ا◊كومة لهذا القانون والتي اكتفت
بالقول إانها اسستشسارت كÈيات اŸؤوسسسسات
األجنبية ،كما أابدى امتعاضسه من توزيع
مشسروع القانون على النواب قبل  24سساعة
على مناقشسته  ،هو ما Á ⁄كن عددا من
النواب من دراسسته و“حيصسه.

العدد

04

أاما رابح جدو عن جبهة النضسال الوطني
فÒى أان -ه ب -دل السس -ت -م -رار ‘ ال -ت -ب -ع -ي-ة
ل-ل-م-ح-روق-ات أاو ال-ط-اق-ة ال-تقليدية ،يجب
ال- -ت- -وج -ه إا ¤ال -ب -حث ع -ن م -وارد أاخ -رى
(ال -ط -اق -ات اŸت -ج-ددة) ،والسس-ت-ث-م-ار ‘
ال -ق -ط -اع -ات اÓÿق -ة ل -لÌوة وال -ق -ي -م -ة
اŸضسافة على غرار الفÓحة والسسياحة..
لف -ت-ا إا ¤ضس-رورة م-ن-اقشس-ة ه-ذا ال-ق-ان-ون
مادة Ãادة دون اإلصسغاء إا ¤اإلمÓءات
التي تصسل من الشسركات النفطية العاŸية.
ويرى النائب سسليمان سسعداوي من حزب
جبهة التحرير الوطني أان القانون حقيقة
له مضسمون اقتصسادي ،لكنه يحبذ لو أان
اŸشسروع يؤوجل إا ¤غاية انتخاب الرئيسس
ال -ق -ادم ح -ت -ى ي -تسس -ن -ى Ÿم -ث -ل -ي الشس-عب
ﬁاسسبته على أاسساسس أان ا◊كومة ا◊الية
تقوم Ãهمة تصسريف أاعمال فحسسب.

وبالنسسبة للنائب يوسسف بكوشس من حزب
جبهة اŸسستقبل ،فÒى كذلك أان الظرف
الذي يعرضس فيه هذا القانون ليسس مÓئما
واعتÈه قانونا «غ Òعادي» ،مشسÒا إا ¤أان
السسياسسات اŸتبعة سسياسسات فاشسلة ،ألنها
 ⁄تسس -ط -ر ب -رن-ا›ا وت-خصسصس م-ي-زان-ي-ة
ل -ت -ج -دي-د سس-ون-اط-راك ح-ت-ى ت-ب-ق-ى ه-ذه
الشسركة العمÓقة واقفة و ل تهزها نائبات
الزمن.
أاحمد طالب عبد الله من حزب الشسباب
اع -ت Èأان السس -ت -ع -ج-ال ‘ ط-رح ال-ق-ان-ون
وع -دم اطÓ-ع اŸواط-ن Úع-ل-ى مضس-م-ون-ه
أادى إا ¤حالة التخوف التي تسسود حاليا،
ويقÎح أان يتم تأاجيل البت فيه إا ¤ما بعد
 12ديسسم ،Èألن اŸسستثمر األجنبي لن
يأاتي إا ¤ا÷زائر إال بتوفر عامل ،Úيتمثل
األول ‘ السستقرار السسياسسي والثا Êيتعلق

باسستقرار التشسريعات والقوان.Ú
واعت ‘ Èسسياق متصسل أان هذا النصس ل
يختلف عن القانون ا◊ا‹ للمحروقات،
م -ن-ت-ق-دا ن-قصس اŸواد ال-ت-ي ت-ت-ح-دث ع-ن
ا÷انب البيئي.
كما ترى النائب خديجة بودين من حزب
ال -ع -م -ال أان -ه م -ن األو ¤أان ت -ق -وم ال-دول-ة
ب-إاع-داد ال-ظ-روف الج-ت-م-اع-ي-ة اÓŸئمة
ل Ó-سس -ت -ح -ق-اق ال-ق-ادم ،واع-تÈت أان ه-ذا
اŸشس -روع Áسس ب -اŸل -ك -ي -ة ال -وط -ن -ي-ة ‘
ا÷وهر ويرهن السسيادة الوطنية من خÓل
Óج-انب ل-ل-ب-حث
م -ن -ح ع -دة ت -راخ -يصس ل  -أ
واسستغÓل اÙروقات ‘ ا◊قل الواحد،
واعتÈت أان عدم –ديد ›ال الرخصس
اŸم- -ن- -وح- -ة ل- -لشس- -رك- -ات وحصس- -ره- -ا ‘
اÙروق-ات ي-ع-ن-ي حسس-ب-ه-ا ال-ت-ف-ري-ط ‘
ثروات األمة.

مشصــــــروع قانــــــون اÙروقـــــات –ـــت ›هــــــر النـــــــــواب

عرقاب يرافـ ـع Ÿضسمـ ـون النـ ـ ـ ـ ـ ـصص وأاكـ ـ ـ ـد على ضسـرورة التعدي ـل

إاجراءات و تعديÓت مسصت النظام ا÷بائي
لب -ق -اء ع -ل -ى ال -ق -اع-دة  ،51/49أاه- - -م م - -ا
وا إ
تضص- -م -ن -ه مشص -روع ق -ان -ون اÙروق -ات ال -ذي
ع -رضص -ه ال -وزي -ر ع -رق-اب ،أامسس ،ع-ل-ى ن-واب
اÛلسس الشصعبي الوطني.

حياة  /ك

رافع وزير الطاقة عرقاب Ÿشسروع قانون اÙروقات
الذي يعرف جدل كبÒا وتخوفا لدى ا÷زائري ،Úحيث
أاكد أانه يتضسمن ثÓثة أانواع من العقود النفطية ‘ ›ال
الشسراكة ،يتعلق األمر بـ «عقد المتياز» و «عقد خدمات
ذات ﬂاط -ر» ،إاضس -اف -ة إا« ¤ع -ق -د اŸشس -ارك-ة أاو ت-ق-اسس-م
اإلنتاج» اŸعمول به من طرف كÈيات الشسركات ‘ العا⁄

التي تنشسط ‘ ›ا‹ النفط والغاز÷ ،لب أاك Èعدد
‡كن من اŸسستثمرين األجانب.
وأافاد عرقاب أان التعديÓت اŸدرجة ‘ مشسروع قانون
اÙروقات قد مسست أايضسا النظام ا÷بائي ،حيث ”
إادراج  4أانواع من الضسرائب من شسأانها «اÙافظة على
مداخيل الدولة إا ¤جانب تبسسيط النظام ا÷بائي بحيث
ل تكون هناك تغيÒات ‘ كل سسنة ‘ النظام ا÷بائي ‡ا
يزعج كثÒا اŸسستثمرين.
تزايد الطلب اÙلي السصنوي على الغاز
واŸواد البÎولية بـ ٪ 7
و‘ ع- -رضس- -ه ألسس- -ب- -اب ات- -خ -اذ ق -رار م -راج -ع -ة ق -ان -ون
اÙروقات ،قال وزير الطاقة إان «نشساط اÙروقات
يعرف –ول كبÒا ‘ العا ⁄وإان ا÷زائر ل تبقى منعزلة

عن هذا التحول ،مÈزا أاهمية تطوير إانتاج اÙروقات
ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤ت -زاي-د ال-ط-لب اÙل-ي ع-ل-ى ال-غ-از واŸواد
البÎولية بنسسبة  7باŸائة كل سسنة والذي يجب أان يواكبه
إانتاج كاف.
ك -م -ا ي -ح -اف -ظ مشس-روع ال-ق-ان-ون ع-ل-ى ال-ق-اع-دة (51/49
ب-اŸائ-ة) اŸن-ظ-م-ة لÓ-سس-ت-ث-م-ار األج-نبي با÷زائر ،حيث
–- -دد ا- -Ÿادة  92حصس -ة اŸؤوسسسس -ة ال -وط -ن -ي-ة ‘ ع-ق-د
اŸشساركة بـ  51باŸائة على األقل ،إا ¤جانب دعم حق
الشسفاعة لصسالح الطرف ا÷زائري.
ويتضسمن مشسروع القانون  238مادة ،حيث يحدد اإلطار
اŸؤوسسسساتي والنظام القانو Êواإلجراءات ا÷بائية التي
سسيتم اعتمادها ‘ ›ال نشساطات اŸنبع وكذا حقوق
وواجبات كل اŸتدخل ÚاŸمارسس Úلنشساطات ‘ ›ال
اÙروقات.

ﬂتصصــــون ‘ الطــــب الشصرعـــــي خــــÓل افتتــــاح مــــؤو“ره الثــــالث يؤوكــــدون:

عدم تطوير ا’ختصساصص ‘ اŸغرب العربي ينعكسص سسلبا على قطاعات أاخرى
^ اÿـــــÈة الطبيـــــــة تتطلـــــب تكـــــوينا جيـــــدا وإامكانــــات تقنيـــة هامـــة

لطباء اıتصصون ‘ الطب الشصرعي
أاجمع ا أ
لول من فعاليات اŸؤو“ر الثالث
‘ اليوم ا أ
للطب الشصرعي ‘ ا÷زائر على أان عدم
تطوير هذا الختصصاصس ‘ دول اŸغرب
العربي ينعكسس سصلبا على القطاعات
لخرى ‘ مقدمتها العدالة وكذا مصصالح
ا أ
لمن ووزارة الصصحة باعتبارها قطاعات
ا أ
لطباء الشصرعيÚ
تتعامل يوميا مع ا أ
مشصددين على أاهمية اللتزام باŸسصؤوولية
الطبية اŸشصÎكة.

صسونيا طبة

خÓل افتتاح األكادÁية ا÷زائرية لتطوير علوم
ال -طب الشس-رع-ي ل-ل-م-ؤو“ر ال-ث-الث ل-ل-طب الشس-رع-ي
–ت شس-ع-ار «ال-ط-ب-يب وال-ق-ان-ون» ،ب-قصس-ر ال-ث-ق-اف-ة
مفدي زكرياء ،تطرق عديد اŸتدخل Úمن ﬂتلف
ال-دول ال-ع-رب-ي-ة واإلف-ري-ق-ي-ة إا ¤ط-رح اإلشس-ك-اليات
التي تعيق مهام األطباء الشسرعي Úوكيفية تطوير
الطب الشسرعي من أاجل تعزيز دوره ‘ القضساء
وفك لغز ا÷رائم خاصسة وأان اÛتمعات العربية
تشس -ه -د م -ؤوخ -را ت -زاي -دا ‘ نسس -ب -ة ج -رائ -م ال -ق -ت-ل
والعتداءات ا÷سسدية وا÷نسسية مقدم Úتوصسيات
هامة ‘ اÛال.
م -ن ج -ه -ت -ه ،اع -ت Èرئ -يسس األك -ادÁي-ة ا÷زائ-ري-ة
لتطوير الطب الشسرعي الطبيب مسسؤوول من الناحية
اŸدنية وا÷زائية فيما يخصس اŸهام التي يقوم
بها قائ Óإان الطب الشسرعي ليسس ›رد تشسريح
ج -ثث ف -ق -ط وإا‰ا طب إانسس -ا Êي -ت -ط -لب الل -ت-زام
باŸسسؤوولية الطبية والعمل بالتنسسيق مع القضساة
واÙام Úوأاعوان األمن ،مشسÒا إا ¤أاهمية تكوين
ج -م -ي -ع ال -ف-اع-ل ‘ ÚاÛال ،زي-ادة ع-ل-ى ضس-رورة
إانشساء ÷نة علمية وتقنية ذات مسستوى مشسÎكة بÚ
وزارة العدل والصسحة من أاجل تقد Ëحلول طبية
وأاخرى قانونية وإانشساء ÷ان خÈات للفصسل ‘
مشساكل األخطاء الطبية.
و‘ ذات السسياق أاوضسح بلحاج قائ ‘« Óبعضس

حالت الوفاة ترفع العائلة دعوى قضسائية وعندما
ي -ت -م ال -ق -ي -ام ب -اÈÿة ال-ط-ب-ي-ة ‘ ›ال مسس-ؤوول-ي-ة
جزائية لطاقم طبي‚ ،د عملية التشسريح Œ ⁄ر
واŸلف الطبي فارغا و‘ هذه ا◊الة ل Áكننا
كخÈاء أان نقدم فرضسيات ألن القانون ل يعÎف
بالفرضسيات ففي الكث Òمن ا◊الت ‚د أانفسسنا
‘ دوام -ة اإلج -راءات ال -ق -ان -ون -ي -ة ،وب -ع-د سس-ن-وات
يضسطر القاضسي إا ¤ا◊كم خطأا أاو تÈئة الشسخصس
ذاته ،وهو ما جعلنا ننظم ملتقى لعرضس مداخÓت
حول ›ال األخطاء الطبية واÈÿة الطبية».
م-ن ج-ه-ت-ه ،أاك-د رئ-يسس ا÷م-ع-ي-ة ال-ت-ونسس-ي-ة ل-لطب
الشس- -رع- -ي وال- -ع -ل -وم ا÷ن -ائ -ي -ة أان اŸؤو“ر سس -م -ح
بالتعرف على ﬂتلف الختبارات الطبية اŸعمول
ب- -ه- -ا ‘ دول اŸغ- -رب ال- -ع- -رب- -ي وم- -دى الل- -ت -زام
باŸسسؤوولية الطبية ‘ ا◊الت ا÷راحية باŸنظار
وكيف يلجا القضساء للمختصس ‘ Úالطب الشسرعي
إلبداء آارائهم ‘ اŸسسؤوولية الطبية ،موضسحا أان
الطبيب ‘ هذه ا◊الة مطالب ببذل عناية خاصسة
وال-ت-ح-ل-ي ب-ال-ي-ق-ظ-ة حسسب اإلم-ك-انيات اŸتاحة له

للكشسف عن أاسسباب الوفاة وتشسخيصس كل حالة.
وأاضساف الÈوفيسسور ماجد من تونسس أان الطب
الشسرعي ‘ ا÷زائر ‘ تطور ملحوظ من ﬂتلف
النواحي خاصسة ما تعلق بالطب الشسرعي السسريري
وتقدير الضسرر والطب الشسرعي ا÷نائي ،مشسÒا
إا ¤وج - -ود ﬂاب - -ر م - -ت - -ط - -ورة و ع- -دد ك- -ب Òم- -ن
اıتصس ‘ Úالطب الشسرعي مقارنة بباقي الدول
العربية وهو ما من شسأانه أان يسساهم ‘ تعزيز دور
الطب الشسرعي مؤوكدا أاهمية هذا اŸلتقي الذي
شسكل فضساء هاما لتبادل اÈÿات والسستشسارات
والتقنيات.
وي-ن-ت-ظ-ر أان ي-خ-رج اŸؤو“ر ب-ت-وصس-ي-ات ه-ام-ة ب-عد
ال- -نشس -اط -ات واŸن -اقشس -ات وت -ب -ادل اÈÿات ب -ع -د
تسسجيل مشساركة هامة من قبل إاطارات وهيئات
ﬂتصسة Áثلون ﬂتلف القطاعات من بينهم أاطباء
ﬂتصسون ‘ الطب الشسرعي من ا÷زائر وخارجها
وت- -خصسصس- -ات أاخ- -رى وإاط- -ارات م -ن وزارة ال -ع -دل
Óمن الوطني بشساطوناف
و Èﬂالشسرطة العلمية ل أ
ومعهد األدلة ا÷نائية للدرك الوطني ببوشساوي.

أاشصرف وزير الفÓحة
والتنمية الريفية شصريف
عماري ،أامسس ،باŸعهد
Óبحاث الغابية
الوطني ل أ
ببينام ،على مراسصم توقيع
اتفاقية ب Úمدير اŸعهد
Óبحاث الغابية
الوطني ل أ
وحيد زندوشس ومراد
غوثي مدير اŸركز الوطني
لتنمية التكنولوجيات
اŸتطورة لتفعيل مشصروع
ابتكاري حول مكافحة
حرائق الغابات والذي
سصيسصاعد على التدخل
السصريع لÓسصتشصعار اŸبكر
للحرائق ،واÙافظة على
البيئة ومراقبة التلوث.

سسهام بوعموشسة

أاوضس -ح ال -وزي-ر أان ه-ذا ال-ن-ظ-ام ي-ج-ع-ل-ن-ا
ن -ت -خ -ذ اإلج -راءات ‘ ال -وقت اŸن-اسسب
وتكون لنا ‚اعة ‘ اŸيدان ،ليكون لها
انعكاسس ‘ تطوير القتصساد الوطني و
ألج - -ل السس - -ت - -غÓ- -ل األم- -ث- -ل ل- -لÌوات
الطبيعية ،بحيث سستكون هناك متابعة
وتوسسيع مثل هذه اإلبتكارات Ÿكافحة
التصسحر والÎمل.
ونوه عماري باألهمية الكÈى لهذا
ا÷هاز ،الذي ابتكره باحثو اŸركز
عن طريق إاسستغÓل تقنية الليزر أاو
إاشس- -ع- -اع ال- -رادار ألج- -ل م- -ك- -اف -ح -ة
ا◊رائق‡ ،ا يدعم كتدخل ذكي،
مضس -ي -ف -ا أان ل -ل-ج-ه-از ت-ط-ب-ي-ق-ات ‘
ال -ت -ح -ك -م ‘ ال -ت -ل -وث واŸع -ط-ي-ات
البحرية والطبيعية ،بحيث سستؤوسسسس
÷ان -ا مشسÎك -ة ألج -ل ت -وسس -ي-ع ه-ذه
ال -ت -ج -رب -ة ال-ت-ي “سس ك-ام-ل الÎاب
الوطني .كما أاشسار إا ¤أان هذه السسنة
إال- -ت -ه -مت ا◊رائ -ق ح -وا‹  6آالف
هكتار من اŸسساحات.

‘ رده على سسؤوال للصسحافة على
ه - -امشس ال - -ل- -ق- -اء ح- -ول ال- -تسس- -عÒة
ا÷ديدة للقمح ‘ السسوق الدولية،
أاوضسح الوزير أان القمح الصسلب على
اŸسس- -ت- -وى ال- -دو‹ صس -عب ال -وج -ود
بسسبب الظروف ا÷وية‡ ،ا قلصس
ال -ع -رضس وأادى إا ¤إال -ت-ه-اب األسس-ع-ار
ع -ل -ى اŸسس -ت -وى ال -دو‹ ،م -ا ج -ع -ل
ا◊كومة وعلى رأاسسها قطاع الفÓحة
تؤومن الطلب على هذه اŸادة.
قائ »:Óنحن ‘ أاريحية فيما يخصس
مادة القمح الصسلب ،والوزير األول ‘
إاجتماعه اŸصسغر أامسس األول شسدد
على تطوير شسعبة ا◊بوب وتثمينها
خاصسة ‘ الهضساب العليا وا÷نوب،
ودعم ديوان ا◊بوب ليكون له دور
أاسس-اسس-ي ل-ت-ف-ع-ي-ل ق-درات-ن-ا اإلنتاجية
و–سس Úالتجميع» ،مضسيفا أان فيه
إامكانية الدعم اŸا‹ للمنتوج ا◊ا‹
Ÿا له من أابعاد إاسستÒاتيجية ألجل
األم- -ن ال -غ -ذائ -ي وت -ف -ع -ي -ل ق -درات
اإلق -تصس -اد ع -ل -ى اŸسس-ت-وى اÙل-ي
واŸشس- -ارك -ة ‘ ال -ت -وازن -ات ال -كÈى
خاصسة ميزان اŸدفوعات.
و‘ رده ع- -ل- -ى سس- -ؤوال ح -ول ت -وزي -ع
القمح الل Úعلى مسستوى اŸطاحن،
أاجاب عماري أانه كانت هناك ÷نة
ح -ك -وم -ي -ة ي -نشس -ط-ه-ا وزي-ر اŸال-ي-ة،

افتتح اŸلتقى الدو‹ للمذهب اŸالكي بع Úالدفلى ،بلمهدي:

اŸعامÓت اŸالية ‘ اŸالكية تتبنى ا’عتدال والوسسطية والكسسب ا◊Óل

شصدد وزير الشصؤوون
لوقاف الدكتور
الدينية وا أ
يوسصف بلمهدي ،خÓل
افتتاحه للملتقى الدو‹
للمذهب اŸالكي ‘ طبعته
اÿامسصة عشصرة اŸعنقد
بع Úالدفلى ،على ﬁاربة
الفسصاد واŸفسصدين من
خÓل تبني مقاربة اŸذهب
اŸالكي ‘ اŸعامÓت اŸالية
التي أاخذت ﬁور اŸلتقى
الدو‹ الذي حضصرته 22
دولة من القارات اÿمسس.

ع Úآلدفلى /و.ي .أآعرآيبي

اعت Èالوزير العمل باŸعامÓت
اŸال- -ي- -ة ب- -ال- -ط- -رق ا◊Óل م -ن
ال -ق -واع -د ال -ن-اج-ع-ة ‘ ا◊ف-اظ
ع -ل-ى اŸال ال-ع-ام واإلب-ت-ع-اد ع-ن
الفسساد واŸفسسدين الذين خانوا
األم -ان -ة وسس -اه-م-وا ‘ اإلع-ت-داء
الصسارخ على خÒات األمة دون
م -راع -اة ع-واقب ه-ذا اإلع-ت-داء،
ف -م -ح -اصس -رة ال-فسس-اد خ-اصس-ة ‘
اŸع- -ام Ó-ت اŸال -ي -ة ال -ت -ي ه -ي
ﬁور اŸلتقى الدو‹ للمذهب
اŸال -ك -ي ‘ ط -ب -ع -ت -ه اÿم -اسس-ة
عشس-رة م-ن شس-أان-ه-ا ت-ن-ظ-ي-م اŸال
العام واÙافظة على إامكانيات
األم- -ة ،م- -ع اسس- -ت- -غÓ- -ل ال -ب -حث

العملي الذي يعد حسسبه اŸنفذ
نحو تطوير هذه اآلليات التي من
شس- -أان- -ه- -ا ت -ق -وي -ة اŸؤوسسسس -ات ل
تخريبها.
ومن جانب آاخر أاكد الوزير على
دور اÛالسس العلمية التي تعد
نواة للفتوى الدينية التي تشسارك
فيها الكفاءات العلمية والفقهية
واÈÿاء ‘ اإلق - - - - - - - -تصس - - - - - - - -اد
اŸا‹ ال- - -ذي ي- - -ن- - -ط- - -ل- - -ق م - -ن
ال -ت -ع -ام Ó-ت ال -تشس -ارك -ي -ة ال -ت -ي
مازالت بحاجة إا ¤تفعيل.
و‘ سسؤوال لـ «الشسعب» عن مدى
مسس-اه-م-ة وزارت-ه ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
وزارة الÎبية والتعليم ‘ أاخلقة
الدروسس الÎبوية Ãا يغرسس ‘
ال -ت-ل-م-ي-ذ اإلع-ت-دال واÙاف-ظ-ة
ع- -ل- -ى اŸال وكسس- -ب- -ه ب- -ا◊Óل،

إاطـــــÓق سصــــراح سصجنــــاء الــــرأاي أاهـــم الشصعـــــارات اŸرفوعــــــة

الطلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ‘ مسسـ ـ ـÒة الثÓثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء  37بشس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوارع العاصسمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

تتواصصل اŸسصÒة السصلمية للطلبة ا÷زائري Úمرفوق ÚباŸواطنÚ
‘ ثÓثائها  ،37للمطالبة بالتغي Òا÷ذري من اأجل جزائر اأفضصل،
وفق نظرة عصصرية مسصتقبلية دÁقراطية من شصانها اأن –قق حياة
مريحة للمواطن الذي طرح عدة مشصاكل من خÓل الشصعارات
اŸرفوعة التي تعيق مسصار يومياته.

آسسيا مني

خرج الطلبة على غرار كل يوم ثÓثاء ‘ مسسÒة جابت عددا من شسوارع ا÷زائر الوسسطى
للتعب Òوالتأاكيد على مواقفهم الثابتة ،فمن سساحة الشسهداء باŒاه األم Òعبد القادر وإا¤
موريسس أاودان وصسول إا ¤سساحة الÈيد اŸركزي ،كلهم عزم وإاصسرار على –قيق مسستقبل
أافضسل ،رافع Úشسعارات عدة لعل أاهم ما ميزها طرح انشسغال غÓء اŸعيشسة حيث هتفوا
مطول بضسرورة –سس Úالوضسع اŸعيشسي للمواطن.

ات -خ -ذت إاج -راءات ع -ل -ى اŸسس -ت-وى
ا◊ك -وم -ي ،م -ن -ه -ا إاج -راءات نسس -ب -ة
اسس- -ت- -غÓ- -ل ع- -ل -ى حسسب ال -ق -درات
اإلنتاجية لهذه اŸطاحن ،وسستكون
إاجراءات لÎشسيد الواردات وتفعيل
ال - -ق - -درات ال - -وط- -ن- -ي- -ة وإاج- -راءات
–سس -يسس ال -رأاي ال-ع-ام ع Èشس-ب-ك-ات
اإلعÓم واŸسساجد لسستغÓل هذه
اŸواد خاصسة اÿبز.
وب- -ال- -نسس- -ب- -ة Ÿن- -ح رخصس ج -دي -دة
للمطاحن قال إان هناك ÷نة تشستغل
وسس- -وف ت- -ق- -دم ال- -ن- -ت- -ائ- -ج األول- -ي -ة
للحكومة ،مذكرا بأانه ” توف ÒأاكÌ
من مليار دولر من اسستÒاد القمح،
وزي-ادة ال-وف-رة ل-ل-ت-ق-ل-يصس م-ن خروج
العملة الصسعبة .مؤوكدا على إاجراءات
ع -م -الت -ي-ة ل-دع-م اŸن-ت-وج ال-وط-ن-ي
خاصسة القمح الل ،Úسسوف يقدم ‘
اÛلسس ا◊ك- - -وم- - -ي ل - -ت - -دع - -ي - -م
اŸزارع Úللعمل بكل أاريحية وزيادة
اŸن- -ت- -وج وك -ذا –سس ÚاŸردودي -ة،
ويكون التدخل على مسستوى التأاهيل
والتكوين اŸهني Úخاصسة اسستغÓل
ن -ت -ائ -ج ال -ب -حث ألج -ل ال -ت -ح -ك-م ‘
أاصس- -ن- -اف ا◊ب- -وب ودراسس- -ة األرضس
وتقنيات الري والتسسميد ،مشسÒا إا¤
إام -ك-ان-ي-ة ال-وصس-ول إا ¤تصس-دي-ر م-ادة
القمح الصسلب.

وإان كانت اŸشساركة ‘ هذه اŸسسÒة تتفاوت من أاسسبوع إا ¤آاخر ،إال أان رمزية هذا ا◊راك
الشسعبي ل تزال قائمة خاصسة ‘ ظل السسلمية التي طبعته منذ أاول انطÓقته ‘ 22
فيفري،على اعتبار أانه كرسس منعرجا حاسسما للجزائري Úالذين خرجوا إا ¤الشسوارع
باÓŸي Úوحقق مطالبة ملموسسة ‘ اŸيدان كانت Ãثابة اŸتنفسس للجزائري Úمن جهة
وإاعادة لهم األمل ‘ جزائر دÁقراطية.
وكانت اŸطالبة Ãحاربة الفسساد وﬁاسسبة اŸتورط Úوكذا إاطÓق سسراح سسجناء الرأاي
حاضسرة بقوة خÓل هذه اŸسسÒة ،مع التأاكيد على عدم الكتفاء Ãعاقبة الفاسسدين بل
العمل على اسستعادة األموال اŸنهوبة من قبلهم.
وإان اختلفت اآلراء حول اŸوعد النتخابي اŸقرر ‘  12ديسسم Èالقادم ب ÚاŸؤويد
والرافضس إلجرائها إال أان الطلبة أاكدوا ‘ تصسريحهم لـ»الشسعب» بع ÚاŸكان ،أانه ل خيار
آاخر إال ‘ اختيار رئيسس للبÓد حيث ل Áكن حسسبهم أان يسستمر الوضسع على ما هو عليه
آامل ‘ Úمسستقبل أافضسل للبÓد ‘ ،ح Úاعت ÈكثÒون أان ا◊راك الشسعبي هو أاك Èاسستفتاء
ويجب إاحÎام مطالبه.

ك -ت -وج -ي -ه ن-ح-و ﬁارب-ة ال-فسس-اد
واŸفسس -دي -ن م -ادام ط-ف-ل ال-ي-وم
رجل الغد.
ب- -ه -ذا الشس -أان أاوضس -ح ال -وزي -ر أان
ال-ت-نسس-ي-ق ج-ار وسس-ي-أاخ-ذ م-ن-ح-ى
اŸت -اب -ع -ة ل -زرع ق-ي-م ج-دي-دة ‘
ج -زائ -ر ج -دي -دة ت -ن -ب-ذ ال-ت-ب-ذي-ر
والعتداء على اŸال العام ونهبه
واإلب -ت -ع -اد ع-ن الن-ح-راف وه-ي
م -ب -ادئ اشس-ت-غ-ل ع-ل-ي-ه-ا اŸذهب
اŸالكي يقول الوزير.
وأاع- - - -رب ‡ث - - -ل - - -و ال - - -دول 22
اŸشس -ارك -ة ‘ اŸل -ت -ق -ى ال -دو‹
ك -اإلم -ارات ال -ع -رب -ي -ة اŸت -ح -دة
ول- - -ب - -ن - -ان ومصس - -ر ون - -ي - -جÒي - -ا
وم -وري -ت -ان-ي-ا والسس-ع-ودي-ة ول-ي-ب-ي-ا
والكويت وفينزوي ÓوغÒها عن
أاهمية ﬁور اŸلتقى الذي تبنى
هذه السسنة اŸعامÓت اŸالية ‘
اŸذهب اŸال- -ك- -ي ك- -ون- -ه -ا م -ن
اŸسسائل الفقهية للمذهب التي
Œعله يوصسف باŸرونة واألمانة،
معتÈين القيم الدينية والوطنية
ل - -ه- -ذا الشس- -عب Œع- -ل- -ه ي- -خ- -رج
م-ن-تصس-را دائ-م-ا ‘ اإلم-ت-ح-ان-ات
واŸواقف والبطولت على حد
قول رئيسس مركز راشسد بن سسعيد
اإلسسÓمي بدبي الدكتور الشسيخ
أاحمد نور سسيف.
وسس - -ي - -ع - -ك - -ف اŸشس - -ارك - -ون ‘
اŸلتقى Ãن فيهم من أاسساتذة
وباحث Úمن  57جامعة جزائرية
على مناقشسة جملة من اŸفاهيم
واŸعضس Ó- -ت ال - -ت - -ي ت - -ت - -ع - -ل- -ق
ب-اŸع-امÓ-ت اŸال-ي-ة ع-ل-ى ضس-وء
اŸذهب اŸالكي على مدار 3
أايام.
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نائب رئيسس السصلطة الوطنية اŸسصتقلة لÓنتخابات عبد ا◊فيظ ميÓت:

توقيع ميثاق أاخÓقيات ا◊ملة ا’نتخابية
لضسبط قواعد ا◊ملة ب Úالسسلطة واÎŸشسحÚ

’عÓن عن جاهزية وعرضس البطاقة الوطنية ا’نتخابية غدا
ا إ
Óشصراف على سص Òا’نتخابات ع Èمراكز ومكاتب ا’قÎاع
@  70أالف شصخصس ل إ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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نصصب اŸديرية الوطنية ◊ملته ا’نتخابية

بلعيد يسستع Úبـ  40إاطارا –سسبا للرئاسسيات اŸقبلة
بدأا حزب جبهة اŸسصتقبل بÎتيب بيته الداخلي اسصتعدادا لرئاسصيات  12ديسصم،2019 È
خ-اصص-ة ب-ع-د م-واف-ق-ة السص-ل-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸسص-ت-ق-ل-ة Ÿراق-ب-ة ا’ن-تخابات ،وذلك ع Èتنصصيب
’طارات التي سصÎافقه ‘ هذا
اŸديرية الوطنية للحملة ا’نتخابية ،من خÓل –ديد ا إ
اŸعÎك ا’ن-ت-خ-اب-ي ال-ف-اصص-ل ب-دءا ب-ال-ت-حضصÒات ا’سص-ت-ب-اق-ي-ة وال-دع-م ال-لوجيسصتي واŸادي
’عÓن عن النتائج.
’عÓم إا ¤غاية ا’نتخاب وا إ
والبشصري وإادارة ا◊ملة وا إ

سشعاد بوعبوشش

وبناء على محضضر تنصضيب تحوز «ألشضعب» نسضخة
عنه،عين عبد ألعزيز بلعيد رئيسش جبهة ألمسضتقبل
وأل-م-ت-رشض-ح لÓ-ن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسض-ية ،فاتح بوطبيق
م-دي-رأ ل-ح-م-ل-ت-ه ألن-ت-خ-اب-ي-ة،وه-وأل-وج-ه ألمعروف
بخبرته في إأدأرة ألعملية ألنتخابية ،فباإلضضافة
إأل -ى ك -ون -ه عضض-و أل-م-ك-تب أل-وط-ن-ي ل-ل-ح-زب وأح-د
م -ن -اضض-ل-ي-ه أل-ب-ارزي-ن ت-ق-ل-د م-نصضب رئ-يسش أل-ل-ج-ن-ة
ألوطنية لمرأقبة ألنتخابات ألرئاسضية في .2014
وإألى جانب ذلك أعتمد رئيسش ألحزب على ألقيادي
رؤووف م- -ع- -م- -ري ،ف- -ي إأدأرة ألشض- -ؤوون أإلع Ó-م -ي -ة
ÓعÓم وألتصضال بحكم
للحملة ،حيث عينه مديرأ ل إ
خبرته هوأآلخر في هذأ ألمجال باعتباره على
أتصضال وثيق بمختلف وسضائل ألعÓم ،باإلضضافة
إألى أنه أبن ألقطاع ،فيما تم تعيين رضضا محيقني
مديرأ للعÓقات ألعامة وهوأآلخر ينشضط في قطاع
ألعÓم وباإلمكان ألسضتفادة منه وتدعيم ألحزب
إأعÓميا.
في ألمقابل أختار بلعيد ،رئيسش ألكتلة ألبرلمانية
ل -ل -ح -زب ف -ي أل -م-ج-لسش ألشض-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي ،أل-ح-اج
ألغوثي ،نائب مدير ألحملة ،بينما عين مصضطفى
هدأم ناطقا رسضميا باسضم ألمترشضح ،وفي ألجانب

Óدأرة
أللوجيسضتيكي ،تم تعيين سضليم سضفير مديرأ ل إ
وألوسضائل وأومدور شضمسش ألدين مدير ألتجمعات
وألتعبئة ،ليكونوأ ضضمن فريق عمل كامل يتشضكل من
 40إأطارأ من نوأب وإأطارأت مكلفين بمهام مختلفة
ف -ي م-دي-ري-ة أل-ح-م-ل-ة ألن-ت-خ-اب-ي-ة ل-م-رشض-ح ج-ب-ه-ة
ألمسضتقبل.

’جما‹ للناخبÚ
‘ إانتظار إاعÓن شصر‘ عن العدد ا إ

Óنتخابات عبد ا◊فيظ ميÓت ،أامسس ،عن جاهزية البطاقة الوطنية ا’نتخابية التي
أاعلن نائب رئيسس السصلطة الوطنية اŸسصتقلة ل إ
’عÓم ،وكذا التوقيع على ميثاق أاخÓقيات ا◊ملة ا’نتخابية التي سصتنطلق ‘  17نوفم Èا÷اري
سصتعرضس غدا بحضصور ﬂتلف وسصائل ا إ
ويجمع السصلطة باÎŸشصح Úلوضصع قواعد ا◊ملة با’تفاق ب Úالطرف Úوعن طريق عقد يلزم اÎŸشصح ÚاحÎام بنوده لضصبط العملية
والتقليل من التصصرفات اŸسصيئة التي قد تعرضس صصاحبها إا ¤عقوبة شصعبية تصصل حد تدخل القوة العمومية.

خالدة بن تركي
أوضض -ح م -ي Ó-ت خÓ-ل أسض-تضض-اف-ت-ه رف-ق-ة
عضض- -و بسض- -ل- -ط -ة ت -حضض -ي -ر ألن -ت -خ -اب -ات
ألأسضتاذ لحسضن زغيدي ،أمسش ،في فوروم
ألمجاهد ،أن ألهيئة ألتي نصضبت منذ 51
يوما قامت بالعديد من ألإنجازأت ألتي
من شضاأنها ضضمان سضير ألعملية ألنتخابية
بشضكل نزيه ونظيف ،مضضيفا أن ألبطاقة
ألوطنية ألنتخابية جاهزة وتم تحيينها
ب-ك-ل ت-ف-اصض-ي-ل-ه-ا وخضض-عت ل-ل-ت-جربة على
أل -مسض -ت-وى أل-وط-ن-ي وت-م ضض-ب-ط أل-ق-ائ-م-ة
أل -ن -ه -ائ -ي -ة أل -ت -ي ل ت -خ -ت -ل -ف ك-ث-ي-رأ ع-ن
ألسض -اب -ق -ة م-ن ح-يث أل-م-ل-ت-ح-ق-ون أل-ج-دد
موؤكدأ أنها تضضمن ألكشضف عن أي أسضم
محول أومتوفى ببياناته ألشضخصضية ألتي
ل يمكن ألتÓعب بها.
و أك -د أل -م -ت -ح -دث أن -ه -ا سض-ت-ك-ون م-ت-اح-ة
ل-ج-م-ي-ع أل-م-وأط-ن-ي-ن أل-رأغ-ب-ي-ن بالقترأع
ودون أي مشضاكل بخصضوصش ألتحويل من
مقر لآخر أو في حالة ألوفاة بالنظر أإلى
أل -دق -ة أل -ت -ي ع -م -لت ب -ه -ا وت -ح -م-لت م-ن
خÓ- -ل -ه -ا مسض -وؤول -ي -ة ألإدأرة أل -ت -ي ك -انت
ت-دي-ره-ا وزأرة أل-دأخ-ل-ي-ة ،مضض-ي-ف-ا بشضاأن
ميثاق أخÓقيات ألحملة ألنتخابية أنه
ورغ- -م وج- -ود ق -ان -ون يضض -ب -ط أل -ع -م -ل -ي -ة
ألنتخابية أإل أن هذأ ألأخير باعتباره
م-ي-ث-اق-ا أخÓ-ق-ي-ا وم-ع-ن-وي-ا ق-بل أن يكون
ق -ان-ون-ي-ا ي-ج-م-ع ألسض-ل-ط-ة ب-ال-م-ت-رشض-ح-ي-ن
لوضضع ألقوأعد ألأسضاسضية ويتم بالتفاق
وألتوأفق بين ألطرفين لأجل ألتقليل من
أل-تصض-رف-ات أل-مسض-ي-ئ-ة ل-ل-حمÓت ألسضابقة

وضض-ب-ط أل-م-ت-رشض-ح-ي-ن لضض-م-ان أن-تخابات
نزيهة ونظيفة.
وب- - -خصض- - -وصش أإخ Ó- -ل أل - -ط - -رف ألآخ - -ر
ألمتمثل في ألمترشضح ألذي وقع بالتفاق
على بنود ألميثاق قال أإن ألإعÓم سضيكون
طرفا في ألمعادلة ألتي تتم بين ألطرفين
لأجل حضضور ألعقوبة في حال ألإخÓل
ب-الت-ف-اق وأل-ت-ي ت-ك-ون شض-ع-ب-ي-ة ب-ال-درج-ة
ألأولى قبل أن تكون تطبيقية وتصضل أإلى
ألسض -ت -ع -ان -ة ب-ال-ق-وة أل-ع-م-وم-ي-ة ف-ي ح-ال
تصضرف مسضيء بها.
و أوضض- -ح م- -يÓ- -ت بشض- -اأن أل -م -ت -رشض -ح -ي -ن
ألخمسضة وألرفضش ألشضعبي لهم أن عمل
ألسضلطة تقني وليسش سضياسضيا وألأسضماء
أل-م-رف-وضض-ة ت-وف-رت ف-ي-ه-ا ألشض-روط ألتي
أقسض -مت ع -ل -ي -ه-ا أل-ه-ي-ئ-ة بضض-م-ان ن-زأه-ة
ألعملية ألنتخابية ألتي عرفت درأسضة 23
ملفا درسضت بعناية كبيرة ووفق مرأحل
وط -ب -ق -ا ل -ل -ق -ان -ون أل -ذي ي -ق-ول بضض-رورة
خضض -وع -ه -ا أإل-ى  178ج -ه -از أإع Ó-م أآل-ي
وت- -خضض -ع لـ  200ت-ق-ن-ي ووف-ق ب-رمجيات
تسضمح بتمرير ألسضتمارأت ألمرقونة ألتي
تسض -م -ح ب -خ -روج ألأشض-خ-اصش أل-مسض-ج-ل-ي-ن
ومعلوماتهم ألشضخصضية وهو ما تم خÓل
ع- -م- -ل- -ي -ة أإي -دأع ألسض -ت -م -ارأت م -ن ق -ب -ل
ألمترشضحين وألمقدرة بـ 876ألف و575
أسضتمارة خضضعت للمرأقبة أليدوية حيث
ت -م ت -حصض -ي-ل  732أل- -ف و  573أسضتمارة
صض-ح-ي-ح-ة وج-هت ل-ل-رق-ن ب-ق-ي م-ن-ها 650
أل - -ف و  238م- -رق -ون -ة ،م -وؤك -دأ أن ه -ذأ
ه -وع -م-ل ألسض-ل-ط-ة أل-ت-ي ت-وؤم-ن ب-الأف-ع-ال
وليسش بالموأقع وما يتدأول عبرها.

‘ انتظار قرارالفصصل فيها

وفي تقديمه حوصضلة حول مهام ألسضلطة
أل -ف -ت -ي-ة ق-ال م-يÓ-ت «ي-ك-ف-ي أن-ه-ا ق-امت
ب -اأع -م -ال ل -م ت-ت-م-ك-ن ج-ه-ات سض-اب-ق-ة م-ن
أل -ق -ي -ام ب-ه-ا» وع-ل-ى ر أسض-ه-ا  4500ممثل
ل -لسض -ل -ط -ة ف -ي ل -ج -ان أل -ب-ل-دي-ة وت-نصض-يب
ألمكاتب ألولئية ناهيك عن درأسضة 148
ملف للترشضح وطبع  10مÓيين أسضتمارة
ترشضح وكذأ أإرسضال ملفات ألمترشضحين
أإل -ى أل -م -ج-لسش أل-دسض-ت-وري لÓ-إعÓ-ن ع-ن
ألقائمة ألنهائية مع ألنتهاء من تحيين
أل-ب-ط-اق-ة أل-وط-ن-ي-ة لÓ-ن-تخاب وألتحضضير
لتوقيع ميثاق أخÓقيات ألحملة لضضبط
قوأعد عمل ألمترشضحين خÓل ألحملة
ألنتخابية ألتي سضتنطلق قريبا.
ب -دوره عضض -و ألسض -ل -ط -ة ألأسض -ت -اذ ل-حسض-ن
زغ -ي -دي ق -ال أإن ألسض -ل -ط -ة ع-م-لت ع-مÓ-
ك -ب -ي -رأ و أضض -افت ت -ق -ال-ي-د ج-دي-دة لسض-ي-ر
ونزأهة ألعملية ألنتخابية في مرحلتها
ألأول-ى ك-ون-ه-ا ت-ح-م-لت مسض-وؤول-ي-ة ألإدأرة
أل- -ت- -ي ك- -انت ت -دي -ره -ا وزأرة أل -دأخ -ل -ي -ة
وت -ح-م-لت ج-زءأ م-ن مسض-وؤول-ي-ة أل-م-ج-لسش
أل -دسض -ت -وري م -وؤك -دأ أن ألسض-ل-ط-ة أل-ف-ت-ي-ة
أسض -ت -ط-اعت أن ت-ع-ط-ي أرق-ام-ا دق-ي-ق-ة ل
يمكن ألتشضكيك فيها.
و أشضار زغيدي أإلى ألجتماع ألمنعقد منذ
ي -وم-ي-ن وأل-ذي أسض-ف-ر ع-ن وضض-ع خ-ري-ط-ة
ألعملية ألنتخابية ألتي أنتهت بتسضخير
 70ألف شضخصش لسضير ألنتخابات بمرأكز
وم - - -ك - - -اتب ألق- - -ت- - -رأع ب- - -م- - -ا ف- - -ي ذلك
ألتحضضيرأت ألأخرى من حيث ألتجنيد،
ألتعبئة ،ألمد ألبشضري وألمادي ألذي من
شضاأنه تحقيق أنتخابات نظيفة وشضفافة.

اÛلسس الدسستوري يتلقى  9طعون من قبل الراغب ‘ ÚالÎشسح
أاك- -د رئ- -يسس اÛلسس ال -دسص -ت -وري ،ك -م -ال
ف -ن -يشس ،أامسس ،أان اÛلسس ت -ل -ق -ى تسص -ع-ة ()9
ط- - -ع - -ون م - -ن ق - -ب - -ل ال - -راغ - -ب ‘ ÚالÎشص - -ح
لرئاسصيات  12ديسصم ÈاŸقبل.

و أوضضح فنيشش ،في تصضريح للتلفزيون
أ ل -ج -ز أ ئ -ر ي  ،أ ن أ لأ م -ر ي -ت -ع -ل -ق ب -ك -ل م -ن :
ب -ل -ق -ا س ض -م س ض -ا ح -ل -ي  ،ع -ل -ي س ض -ك -و ر ي  ،ع -ب -د
ألحكيم حمادي ،ألنوي خرشضي ،محمد
ض ض - -ي - -ف  ،أ ل - -ع - -ب -ا د ي ب -ل -ع -ب -ا س ش  ،م -ح -م -د
ب - - -و ع - - -و ي - -ن - -ة  ،ف - -ا ر س ش م س ض - -د و ر و ر وؤ و ف
ألعايب.
و ك -ا ن ت أ ل س ض -ل -ط -ة أ ل -و ط -ن -ي -ة أ ل -م س ض -ت -ق -ل -ة
لÓنتخابات قد كشضفت ألسضبت ألماضضي
ع - - -ن ق - - -ب - - -و ل م - -ل - -ف - -ا ت  5م ت ر ش ض ح ي ن
ل  Ó-ن -ت -خ -ا ب -ا ت أ ل -ر ئ -ا س ض -ي -ة أ ل -م -ق -ب ل ة و ه م :
أ لأ م -ي -ن أ ل -ع -ا م ب -ا ل -ن -ي -ا ب -ة ل -ل ت ج م ع أ ل و ط ن ي

ألديمقرأطي عز ألدين ميهوبي ،رئيسش
ح -ر ك -ة أ ل -ب -ن -ا ء أ ل -و ط -ن -ي ع -ب -د أ ل -ق -ا د ر ب -ن
ق - -ر ي - -ن - -ة  ،أ ل - -و ز ي - -ر أ لأ و ل أ لأ س ض - -ب -ق ع -ب -د
أ ل - -م -ج -ي -د ت -ب -و ن  ،ر ئ -ي س ش ح -ز ب ط  Ó-ئ -ع
ألحريات علي بن فليسش ،ورئيسش جبهة
ألمسضتقبل عبد ألعزيز بلعيد ،وهذأ بعد
أن أسضتوفوأ ألشضروط ألقانونية للترشضح
من بين  23رأغبا في ألترشضح أودعوأ
ملفاتهم على مسضتوى ألسضلطة.
وينصش ألقانون ألعضضوي ألمتعلق بنظام
أ ل ن -ت -خ -ا ب -ا ت ف -ي م -ا د ت -ه  1 4 1ع -ل -ى أ ن
ألسضلطة ألوطنية ألمسضتقلة لÓنتخابات
«تفصضل في صضحة ألترشضيحات لرئاسضة
ألجمهورية بقرأر معلل تعلي Óقانونيا
ف ي أ ج ل أ ق ص ض ا ه  7أ ي ا م م ن ت ا ر ي خ أإ ي د أ ع
ألتصضريح بالترشضح ،ويبلغ قرأر ألسضلطة

أإ ل ى أ ل م ت ر ش ض ح ف و ر ص ض د و ر ه و ي ح ق ل ه  ،ف ي
حالة ألرفضش ،ألطعن في هذأ ألقرأر
ل - -د ى أ ل - -م - -ج -ل س ش أ ل -د س ض -ت -و ر ي ف -ي أ ج -ل
أقصضاه  48سضاعة من سضاعة تبليغه».
وتتولى ألسضلطة  -حسضب ذأت ألمادة -
« أإ ر س ض ا ل ق ر أ ر أ ت ه ا أ ل م ت ع ل ق ة ب ا ل ت ر ش ض ي ح ا ت
مرفقة بملفات ألترشضح في أجل أقصضاه
 2 4س ض - -ا ع -ة م -ن ت -ا ر ي -خ ص ض -د و ر ه -ا أإ ل -ى
ألمجلسش ألدسضتوري ألذي يوأفق بقرأر
ع -ل -ى أ ل -ق -ا ئ -م -ة أ ل -ن -ه -ا ئ -ي -ة ل -ل -م -ت -ر ش ض -ح -ي -ن
لنتخاب رئيسش ألجمهورية بما في ذلك
ألفصضل في ألطعون في أجل أقصضاه 7
أ ي - -ا م م - -ن ت - -ا ر ي - -خ أإ ر س ض - -ا ل أآ خ - -ر ق - -ر أ ر
للسضلطة ،كما يقوم بنشضر هذه ألقائمة
في ألجريدة ألرسضمية.

ذراع :البطاقية الوطنية –ت تصسرف اÎŸشسح Úفور تنقيحها

لعرابة :حماية صصوت الناخب بنقل اŸعلومة بصصفة آانية ومؤومنة
’ ›ال للتزوير أاو الغشس ‘ ا’نتخابات الرئاسصية لـ  12ديسصم Èأاو أاي اسصتحقاق آاخر ،بعد
ان-ت-ه-اء السص-ل-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸسص-ت-ق-ل-ة لÓ-ن-تخابات ،من إاعداد البطاقية الوطنية لÓنتخابات
’ج-م-ا‹ ل-ل-ن-اخ-ب،Ú
’و ¤م -ن ن -وع-ه-ا ‘ ،ان-ت-ظ-ار إاعÓ-ن رئ-يسص-ه-ا ﬁم-د شص-ر‘ ع-ن ال-ع-دد ا إ
ا أ
تعوضس سصجÓت الهيئة الناخبة التي ” اعتمادها على اŸسصتوى البلدي ‘ السصابق ،وإا ¤ذلك
’حصصاء التي
’صص-ل-ي-ة ال-ت-ي سص-ت-ت-م م-ط-اب-ق-تها مع ﬁاضصر ا إ
سص-يضص-م-ن –وي-ل ﬁاضص-ر ال-ف-رز ا أ
تعدها اŸندوبيات الو’ئية.

فريال بوششوية
أف -اد أل -م -ك -ل -ف ب -اإلع Ó-م ب -السض -ل -ط-ة أل-وط-ن-ي-ة
ألمسضتقلة لÓنتخابات علي ذرأع ،في تصضريح
خصش به «ألشضعب» ،أمسش ،أن أألخيرة سضتضضع
ألبطاقية ألوطنية لÓنتخابات فور تنقيحها في
متناول ألمترشضحين ،مؤوكدأ أن أإلعÓن عن عدد
ألهيئة ألناخبة من صضÓحيات رئيسش ألسضلطة،
ف -ي -م -ا أك -د أل -م -ك -ل-ف ب-األن-ظ-م-ة أل-م-ع-ل-وم-ات-ي-ة
وت -ك -ن -ول-وج-ي-ا أإلعÓ-م وألتصض-ال ع-ل-ى مسض-ت-وى
ألسض-ل-ط-ة أل-وط-ن-ي-ة أل-مسض-ت-ق-ل-ة لÓنتخابات كمال
ل -ع-رأب-ة ،ب-أان أل-م-ه-م-ة أألسض-اسض-ي-ة أل-م-ن-وط-ة ب-ه-ا
«حماية صضوت ألناخب يوم ألقترأع» ،بالحرصش
على حضضور ممثل ألسضلطة وقبل ذلك تأاطير من
م -م -ث -ل -ي ألسض -ل -ط -ة ل -م -رك-ز ألق-ت-رأع ،وب-إاع-دأد
محاضضر فرز بحضضورهم تنقل بصضفة آأنية إألى
ألمركزية.
وكشض-ف ك-م-ال ل-ع-رأب-ة أن أل-ه-ي-ئ-ة ب-ادرت ب-ن-ظ-ام
م-ع-ل-وم-ات-ي ف-ع-ال ي-ح-ق-ق أل-دق-ة وألشض-ف-افية في
ألعملية ألنتخابية ،من شضأانه إأعادة ألثقة للناخب
ف -ي أدأء أل -ف -ع -ل ألن -ت -خ -اب -ي ،وأل -م -ت-رشض-ح-ي-ن،
وأل-ط-ب-ق-ة ألسض-ي-اسض-ي-ة ع-م-وم-ا ،ولعل ميزتها أنها
تحد من ألتدخل ألبشضري ما يحول دون حدوث
ألتزوير أو ألغشش ،ألن أألمر يتعلق بكل بسضاطة
بنظام رقمي.
وت -خ -وضش مصض -ل -ح -ة أألن -ظ -م -ة أل -م -ع -ل -وم -ات-ي-ة
وتكنولوجيا أإلعÓم وألتصضال بالسضلطة ألوطنية
أل -مسض -ت -ق -ل -ة ل Ó-ن -ت -خ-اب-ات ،ع-دة ج-ب-ه-ات م-ن-ذ
أسضتحدأثها قبل حوألي أسضبوعين بعد تنصضيب
أألخيرة أي نهاية سضبتمبر وبدأية أكتوبر ،وفق ما
أكد كمال لعرأبة لفتا إألى أنها أآلن بصضدد وضضع
أللمسضات أألخيرة ألتي تخصش ألعمل يوم ألقترأع
أي في  12ديسضمبر ألمقبل ،لمتابعة ألقترأع منذ
أنطÓقه وإألى غاية عملية ألفرز وإأعدأد محضضر
بحضضور ممثل عن ألسضلطة ،قبل إأحالته على
ألمندوبيات ألولئية ألتي تقوم بإاعدأد محاضضر
أإلحصضاء ،وإأحالتها على ألسضلطة.

«داتا سسان »Îلتخزين وتسسي ÒاŸعلومات
وشسبكة معلوماتية ليوم ا’قÎاع
وبإامكان ألسضلطة ألقيام بمطابقة في حالتلقي
طعون ،وتحسضبا لذلك تم ألتزود بـ«دأتا سضانتر»
لتخزين وتسضيير ألمعلومات مربوطة بـ1541
ب -ل -دي -ة ،وق -اع -ة ع -م -ل -ي -ات م -ج -ه-زة بشض-ب-ك-ة
معلوماتية بها  50مركز عمل مجهزة بجهاز
كمبيوتر وهاتف وفاكسش يعول عليها في نقل
ألمعلومة بصضفة آأنية ومؤومنة وبالتالي حماية
صضوت ألناخب ،علما أن ألمصضلحة في مرحلة
ألتكوين وألتثبيت قبل ألتجريب.
عمل ذأت ألمصضلحة أنطلق بالتحضضير لعملية

إأي- -دأع أل- -م- -ل- -ف- -ات وت- -ح- -دي- -دأ أل- -ت- -أاك -د م -ن
ألسض -ت -م-ارأت ،أل-ت-ي ك-انت ب-م-ث-اب-ة أح-د أك-ب-ر
ألتحديات ـ حسضب لعرأبة ـ ذلك أن ألقانون
يمهل ألسضلطة  7أيام فقط بعدما كانت أآلجال
ألمحددة في ألقانون ألسضابق  10أيام ،وقد قام
أع- -وأن أل -رق -ن وع -دده -م  170ي-ؤوط-ره-م 15
مهندسضا في أإلعÓم أآللي ،بنقل ألمعلومات
ألوأردة في أزيد من  880ألف أسضتمارة على
مسضتوى  ،150أمر سضمح بتحديد ألسضتمارأت
ألملغاة وعددها ل يقل عن  100ألف.
وق -ب -ل ذلك وف-ي ج-ب-ه-ة م-وأزي-ة ،ت-م ت-حضض-ي-ر
أألرضض-ي-ة أإلل-ك-ت-رون-ي-ة لسض-ت-ق-ب-ال أل-ن-اخ-ب-ين،
وخÓل ألمرأجعة ألتي تمت على مرحلتين
أسضتثنائية وعادية أنتهت على ألتوألي يومي 06
و 17أكتوبر ألمنصضرم ،مع أألخذ بعين ألعتبار
إأعدأد سضجل وطني للناخبين تعده ألسضلطة
عم Óبالقانون ألجديد ،وفي رده على سضؤوأل
ي-خصش أل-مÓ-ح-ظ-ات أل-مسض-ج-ل-ة ل سض-ي-ما وأن
ألطبقة ألسضياسضية على سضبيل ألمثال لطالما
طعنت في قوأئم ألناخبين ،أوضضح لعرأبة بأانه
لم تسضجل شضيئا يذكر باسضتثناء أسضتدرأك بعضش
أألم -ور ،ع -ل -ى غ -رأر إأسض -ق-اط أل-ذي-ن وأف-ت-ه-م
ألمنية على سضبيل ألمثال ،وألذين قدر عددهم
وف -ق م -ا كشض -ف ع-ن-ه رئ-يسش ألسض-ل-ط-ة م-ح-م-د
شضرفي في وقت سضابق  40ألفا.
وق -ل -ل ل -ع -رأب -ة م -ن أل -ط -رح أل -ق -ائ -ل ب -تسض-بب
أسضتغÓل ألسضجل ألنتخابي في ألغشش ،لفتا
إأل-ى أن أه-م م-ح-ط-ة ف-ي أل-ع-م-ل-ي-ة ألن-ت-خابية
ألفرز ومحاضضر ألفرز ،ألتي سضتتم هذأ ألمرة
بحضضور ممثل عن ألسضلطة ،ألتي تصضلها أول
ب -أاول أل -م -ح -اضض-ر أألصض-ل-ي-ة م-ن أل-م-ن-دوب-ي-ات
ألبلدية ،وبإامكانها ألتأاكد بعد ألحضضور على
م -ح -اضض -ر أإلحصض -اء أل -ت-ي ي-ت-م ج-م-ع-ه-ا ع-ل-ى
مسض -ت -وى أل -م -ن -دوب -ي -ات أل-ولئ-ي-ة ،م-ن ط-رف
م-ؤوط-ري-ن غ-ي-ر م-ت-ح-زب-ي-ن ي-عملون مع ألهيئة،
مهمتهم ألرئيسضية حماية صضوت ألناخب.
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صسيد البحري وتربية اŸائيات بوهران
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ن الصسيد البحري وتربية اŸائيات من القطاعات الإسسÎاتيجية الهامة التي
اأّكد مدير الدراسسات اŸسستقبلية والسستثمار باŸديرية العامة للصسيد البحري وتربية اŸائيات ،اإبراهيم رودان ،اأ ّ
تعّول عليها الدولة ‘ سسياسسة تنويع مصسادر الدخل ورفع معدلت النمو القتصسادي بشسكل عام ،منّوها Ãسساعي الوصساية وجهودها اŸسستميتة لتطوير القطاع وتوطيد مكانته ،نظرا لدوره
الريادي ‘ الديناميكّية القتصسادّية ا◊الّية ،واŸسستقبلّية.
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كشش -ف رودان ف -ي تصش -ري -ح لـ «الشش -عب» ،ي -وم -ا ق -ب-ي-ل اف-ت-ت-اح
الصشالون الدولي للصشيد البحري وتربية المائيات بوهران ،أانّ
ق-ي-م-ة الصش-ادرات ال-ج-زائ-ري-ة م-ن م-ن-ت-ج-ات الصش-ي-د ال-بحري،
تتراوح حاليا بين  2000إالى  3000طن من األسشماك ذات
الجودة العالية ،بقيمة تفوق  8مليون دولر في السشنة ،يضشيف
المصشدر ذاته ،مششيدا باألداء اإليجابي للقطاع ،رغم الكميات
القليلة التي تنتج في البحر ،والتي ل تتعدى  100أالف طن».
 5كلغ للفرد سسنويا من السّسمك ‘ ا÷زائر
ومسساع لرفع النّسسبة
تطّرق محدّثنا في هذا الصشدد إالى المناصشب الهامة التي
يوّفرها القطاع وكل األنششطة المتصشلة به ،حيث يششّغل حاليا
زهاء  100أالف منصشب ششغل ،بعد أان كان العدد ل يتعدى 25
أالف منصشب في سشنة  ،1999كما أاششار إالى دوره في تثبيت
السش-ك-ان ب-ال-م-ن-اط-ق ال-م-ع-زول-ة ،ن-اه-يك ع-ن ت-م-وي-ل ال-مجتمع
ب-ال-ب-روت-ي-ن-ات ال-غ-ذائ-ي-ة ذات ال-ق-ي-م-ة ال-ع-ال-ي-ة ،فيما ل يتعدى
اسشتهÓك الفرد سشنويا من السشمك في الجزائر  5كلغ ،وسشط
مسشاعي لرفع هذه النسشبة ،وفق نفسس المصشدر.
وتنطلق اليوم بقصشر المؤوتمرات محمد بن احمد بعاصشمة
الغرب الجزائري ،وهران ،فعاليات الطبعة الثامنة للصشالون
ال-دول-ي ل-لصش-ي-د ال-ب-ح-ري وت-ربية المائيات، SIPA 2019
والتي تأاتي هذه السشنة تحت ششعار «الصشيد البحري وتربية
ال -م -ائ -ي-ات ،م-حّ-رك ال-ت-ن-م-ي-ة ال-مسش-ت-دام-ة لÓ-ق-تصش-اد األزرق
بالجزائر» ،وذلك بمششاركة زهاء  27عارضشا من  11دولة ،على
رأاسش -ه-ا إاي-ط-ال-ي-ا ،إاسش-ب-ان-ي-ا ،ف-رنسش-ا ،ال-ي-ون-ان ،الصش-ي-ن ،ت-رك-ي-ا
ومصشر.
وأاّك -د إاب-راه-ي-م رودان ،ب-اع-ت-ب-اره رئ-يسس ال-ل-ج-ن-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة
للصشالون على أاهمية هذه التظاهرة المتخصشصشة في إاعطاء
دف -ع ق -وي ل Ó-سش -ت -ث -م-ار ف-ي م-ج-ال الصش-ي-د ال-ب-ح-ري وت-رب-ي-ة
المائيات ،وكذا تعزيز الششركات بين المسشتثمرين الجزائريين
واألج -انب ،ك -م -ا ت -ق -وم ب-ت-وف-ي-ر ف-رصس ل-ل-ت-ط-وي-ر ال-مسش-ت-م-ر،
وتبادل الخبرات والتجارب بين المخت ّصشين والخبراء ،مبرزا
في الوقت نفسشه أاهمية تعزيز دور البحث العلمي والبتكار في
مرافقة النششاطات البحرية.
اجتماع اإقليمي لأّول مّرة با÷زائر
ف -ي ه -ذا الصش -دد ،أاشش -ار م -ح ّ-دث-ن-ا إال-ى الج-ت-م-اع اإلق-ل-ي-م-ي
ال -م-زم-ع ان-ع-ق-اده ب-ع-د غ-د ال-خ-م-يسس ع-ل-ى ه-امشس ف-ع-ال-ي-ات
الصشالون حول «دراسشة سشلسشلة القيمة لبعضس منتجات تربية
المائيات البحرية في البحر المتوسشط والبحر األسشود» ،وذلك
تحت إاششراف الهيئة العامة لمصشائد أاسشماك البحر األبيضس
المتوسشط  ،CGPMواللجنة العلمية والسشتششارية لتربية
المائيات CAQ.
أاوضشح رودان ،أانّ هذا اللّقاء الرسشمي الذي يعقد ألول مرة
ب-ال-ج-زائ-ر ،سش-ي-ع-رف مشش-اركة  10دول م-ن ب-ي-ن-ه-م ال-ج-زائ-ر،
يعرضشون تجاربهم في مختلف المجالت واألنششطة المرتبطة
بقطاع تربية المائيات ،بما فيها السشتزراع وتفريخ األسشماك
وتثمين المنتجات مرورا بتصشنيع األغذية واألعÓف ،وغيرها
من المعطيات التي سشتناقششها الورششة.
وتوّقع محّدثنا أان يخرج الملتقى بمجموعة من التوصشيات
والقرارات الهامة ،التي سشتعّمم على مسشتوى البحر األبيضس
ال-م-ت-وسش-ط وب-عضس ال-دول ال-مشش-ارك-ة ،ك-م-ا ل-فت إال-ى أاه-م-ي-ت-ه
البالغة في نقل الخبرات والتجارب الناجحة في المجال،
بهدف تنمية قطاع تربية المائيات كخيار اسشتراتيجي من أاجل
مضشاعفة اإلنتاج الحالي من المنتجات البحرية التي تعرف
محدودية على مسشتوى البحر األبيضس المتوسشط.
ال ّ-ت -ج-رب-ة اŸصس-ري-ة ل-ت-ط-وي-ر ت-رب-ي-ة اŸائ-ي-ات
باŸياه العذبة
وسشتكون مصشر ،ضشيف ششرف الطبعة الثامنة للصشالون الدولي
(سشيبا  ،)2019بهدف إاعطاء دفع جديد لتربية المائيات في
ال -ج -زائ -ر ،ولسش -ي -م -ا ب -ال -م -ي -اه ال -ع -ذب-ة وال-م-ن-اط-ق ال-داخ-ل-ي-ة
والصشحراوية ،وسشيتم على ضشوء ذلك توقيع اتفاق ششراكة بينها
وبين الجزائر ،بهدف تنمية تربية أاسشماك البلطي النيلي.
وأاوضشح أانّ هذه الششراكة سشيتم تجسشيدها من خÓل مزرعة
ل -ت -رب-ي-ة ه-ذا ال-ن-وع م-ن السش-مك ب-ولي-ة بشش-ار ،ح-يث سش-يسش-اه-م
الطرف المصشري في تسشيير المزرعة وتوفير التقنيين ويرقات

سشمك البلطي النيلي والتغذية الخاصشة بهذا النوع من الكائنات
التي تعيشس في األنهار ،حسشبما علم لدى نفسس المسشؤوول الذي
أاششار إالى أاّن «مصشر تعتبر من الدول الرائدة في مجال تربية
المائيات بالمياه العذبة ،بإانتاج يناهز  1مليون و 400أالف طن،
في السشنة ،أاغلبها من السشمك البلطي».
ا÷زائر تنجح ‘ Œسسيد  60مشسروعا لÎبية
اŸائيات وتطلق  60اآخر
وكششف رودان عن  75مششروعا اسشتثماريا في مجال تربية
ال -م -ائ-ي-ات ،تّ-م ت-جسش-ي-ده ع-ب-ر ع-دي-د ولي-ات ال-وط-ن ،ب-ق-درة
إانتاجية تفوق  30أالف طن ،مع تسشجيل  60مششروعا قيد
النجاز ،من المزمع أان يدخل السشتغÓل السشنة المقبلة ،2020
باإلضشافة إالى إاحصشاء أاكثر من  600طلب جديد لÓسشتثمار في
مجال تربية المائيات على مسشتوى البحر أاو على مسشتوى
المياه العذبة ،منّوها في هذا الصشدد إالى دور هذه التظاهرة
القتصشادية في جذب المسشتثمرين الجزائريين ،وذلك في
إاطار مسشاعي الحكومة لتنويع القتصشاد وتششجيع القطاعات
المنتجة.
ن -ح -و Œسس -ي -د الإسسÎات -ي -ج -ي-ة
ال -وط -ن -ي -ة ل Ó-ق -تصس -اد الأزرق
اآفاق 2030
وت-أات-ي ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ال-م-ت-خّصشصشة،
ك -م -ا سش -ب -ق وأان أاشش-رن-ا ،ت-حت شش-ع-ار
«ال ّصش-ي-د وت-رب-ي-ة ال-م-ائ-يات..محّرك
ال -ت -ن -م -ي -ة ال-مسش-ت-دام-ة لÓ-ق-تصش-اد
األزرق» ،ح- -يث سش- -ي- -ت- -م ت -ن -ظ -ي -م
ورشش -ت -ي-ن ف-ي الق-تصش-اد األزرق،
األول-ى ع-ب-ارة ع-ن ل-ق-اء ج-ه-وي
لوليات الغرب للتششاور حول
«اإلسش -ت -رات -ي -ج -ي -ة ال -وط -ن -ي-ة
ل Ó-ق -تصش -اد األزرق» ،ي -ل -ي-ه-ا
ل-ق-اء ح-ول م-ب-ادرة ال-ت-ن-مية
ال -مسش -ت -دام -ة ل Ó-ق -تصش -اد
األزرق ب-غ-رب ال-م-ت-وسشط،
وذلك ب-مشش-ارك-ة م-خ-تّصش-ي-ن وب-اح-ثين
وخبراء أاجانب ،بهدف تجسشيد مششاريع على مسشتوى
م-ن-ط-ق-ة غ-رب ال-م-ت-وسش-ط ال-ت-ي تشش-م-ل  05دول ف -ي الضش -ف-ة
الشش-م-ال-ية و 05دول ف -ي الضش -ف -ة ال -ج-ن-وب-ي-ة ل-ل-ب-ح-ر األب-يضس
المتوسشط.
وسش -ت -ح -تضش -ن وه-ران الّ-ل-ق-اء ال-ج-ه-وي ل-ولي-ات ال-غ-رب ح-ول
«تجسشيد اإلسشتراتيجية الوطنية لÓقتصشاد األزرق» ،الموسشوم بـ
«تحّد للحاضشر والمسشتقبل» ،خÓل اليوم الثاني من الصشالون،
تحت إاششراف خبراء من الإتحاد األوروبي ومششاركة مهنيين

وج-م-ع-ي-ات وم-ت-خ-ل-ي-ن وم-خ-ت-ل-ف ال-ق-ط-اع-ات التابعة لوليات
الغرب الجزائري السشاحلية ،وذلك تحضشيرا للقاء الوطني.
أاوضشح مدير الصشيد البحري والموارد الصشيدية لولية وهران،
محمد بن قرينة ،أاّن هذا اللقاء يندرج في إاطار اإلسشتراتيجية
الوطنية لÓقتصشاد األزرق آافاق  ،2030والتي تسشعى إالى العمل
على تجسشيد أاهم المقترحات والتوصشيات التي طرحتها المدن
السشاحلية بالجزائر عبر الورششات الجهوية المنعقدة سشابقا
بالجزائر العاصشمة وعنابة وكذا وهران.
وم-ن أاه-م ال-ت-وصش-ي-ات ال-ت-ي اق-ت-رح-ت-ه-ا ولي-ة وه-ران م-م-ث-ل-ة في
ال-م-دي-ري-ة ال-وصش-ي-ة ،ال-ت-رك-ي-ز ع-ل-ى إان-جاز األرصشفة الصشطناعية
بنوعيها المصشّممة للحماية واإلنتاج ،وكذا التعاون المثمر بين
مختلف القطاعات التي لها عÓقة بالبحر ،على غرار السشياحة
والنقل والبيئة والموارد المائية وحتى وزارة الطاقة ،وفقا لحتمية
اسشتغÓل البحر اسشتغÓل عقÓني لضشمان السشتخدام المسشتدام
طويل المدى للمحيطات والموارد البحرية.
ت-ط-وي-ر سس-ب-ل الّ-ت -ع-اون الق-تصس-ادي اŸسس-ت-دام
ب« Úسس- -ون- -اط- -راك» ومسس- -ت- -خ- -دم- -ي ال- -فضس -اء
البحري
وع -ل -ى ضش -وء ذلك ،ب-رم-ج الصش-ال-ون ضش-م-ن أانشش-ط-ت-ه
ورششة عمل حول «كيفية تطوير سشبل
ال- -ت -ع -اون الق -تصش -ادي

ال-مسش-ت-دام ب-ي-ن
ششركة «سشوناطراك» ومختلف
مسش- -ت- -خ -دم -ي ال -فضش -اء ال -ب -ح -ري ،وخ -اصش -ة
الصشيادين ومرّبي األحياء المائية ،تحت إاششراف الموؤسشسشة
الوطنية للمحروقات «سشوناطراك» ،من أاجل تكثيف التعاون
والتششاور بين الطرفين.

ويكمن الهدف األسشاسشي من الورششة ،حسشب بن قرينة ،في
«ضشمان السشتغÓل البششرى العقÓنى للبيئة البحرية بطريقة
Óج-ي-ال ال-ح-ال-ي-ة
ت -ح -ق -ق أاع -ل -ى درج -ات السش -ت-ف-ادة م-ن-ه-ا ل -أ
والمسشتقبلية» ،سشيما وأانّ «سشوناطراك» تسشعى لتطوير طرق
وأاسش -ال -يب ال-ب-حث وال-ت-ن-ق-يب ع-ن ال-ن-ف-ط ف-ي ع-رضس ال-ب-ح-ر،
ن -اه -يك ع-ن ن-ق-ل ال-م-ن-ت-ج-ات ال-ن-ف-ط-ي-ة وغ-ي-ره-ا م-ن ال-م-واد
الخطرة والضشارة التي تعد من أاكبر التهديدات التي تواجه
البيئة البحرية وثرواتها.
وأاششار في هذا الصشدد إالى «دور وأاهمية البحث والبتكار في
التنمية المسشتدامة للصشيد البحري وتربية المائية نحو تحقيق
أاه-داف ال-ت-ن-م-ي-ة ال-مسش-ت-دام-ة» ،وه-و ع-ن-وان ال-ورشش-ة ال-مزمع
تنظيمها يوم الجمعة  8نوفمبر في إاطار نفسس التظاهرة،
وذلك بمششاركة كوكبة من الباحثين والمختصشين وممثلين عن
وزارة ال -ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ال-ي وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي وب-عضس ال-م-وؤسشسش-ات
البحثية بالجزائر ،كما سشيتم عرضس مششاريع قابلة للتمويل
وال-ت-جسش-ي-د ف-ي ال-م-ي-دان ل-لشش-ب-اب ال-م-ب-ت-ك-ر ،ب-ه-دف تشش-ج-يع
المبدعين والباحثين.
واعتبر محدثونا ،أاّن الصشالون الدولي للصشيد البحري وتربية
المائيات ،المنظم منذ سشنة  ،2003حدثا اقتصشاديا مهما على
الصشعيدين الوطني والدولي ،بالنظر إالى أاهمية المششاركين
وال -ورشش -ات وال -ل -ق -اءات وال -م -ح -اضش-رات ال-م-ب-رم-ج-ة ،وم-ن-ه-ا
محاضشرة حول برنامج  181خط طول للحفاظ على أاسشماك
ال -ق -رشس األب -يضس ال -م-ت-وسش-ط ،ب-ال-م-وازاة م-ع إاطÓ-ق ب-رن-ام-ج
التوعية المششترك مع المديرية العامة للصشيد البحري وتربية
المائيات( ششبكة بروبيوم) ،وكذا ورششة عمل تحسشيسشية حول
دلئل الممارسشات الحسشنة(األربعة عششر) في
مجال الصشيد البحري وتربية
ال -م -ائ -ي -ات ،ب -اإلضش -اف-ة إال-ى
ورشش -ة ع -م -ل ح -ول تصش -ن -ي-ف
ج -زي -رة «ب -ال -وم -ا» ،ك -م-ح-م-ي-ة
ودوره- - - -ا ف- - - -ي ال- - - -ح- - - -ف- - - -اظ
والسش- -ت -غ Ó-ل ال -مسش -ت -دام ل -ه -ذه
ال -م -ن -ط -ق -ة ،وذلك ب -ت -أاط -ي -ر م -ن
جمعية «بربروسس» البحرية ،الكائن
م- -ق- -ره- -ا ب- -وه- -ران ،وغ -ي -ره -ا م -ن
المواضشيع الراهن.
ج- -دي -ر ب -ال -ذك -ر ،أاّن وزي -ر ال -ف Ó-ح -ة
وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة ،سش-يقوم اليوم وغدا
ب -زي -ارة ع -م -ل ل -ل -ولي -ة ،ب -حضش -ور وزي -ر
الششباب والرياضشة خÓل اليوم األول منها،
يششرف خÓلها على افتتاح الطبعة الثامنة
ل -لصش-ال-ون ال-دول-ي ل-لصش-ي-د ال-ب-ح-ري وت-رب-ي-ة
ال -م -ائ -ي -ات ،ب -اإلضش-اف-ة إال-ى ت-فّ-ق-د ع-دد م-ن
مشش -اري -ع ق -ط-اع ال-فÓ-ح-ة والصش-ي-د ال-ب-ح-ري،
وإاع-ط-اء إاشش-ارة ان-طÓ-ق ع-م-ل-ي-ة تشش-ج-ي-ر ع-لى
مسشتوى الهياكل الرياضشية بالولية.

الدبلومـاسسي

أألربعاء  ٠٦نوفم ٢٠١٩ Èم أŸوأفق لـ  ٠٩ربيع أألول  ١٤٤١هـ ألعدد 11 ١8٠٩٢
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اŸناورات اŸغربية لن تنجح ‘ ا’لتفاف
لسشتاذ ياسش Úسشعيدي من جامعة بششار لـ«ألششعب»:
أ أ

على شسرعية القضسية الصسحراوية

من أحدأث ششمال ششرق سشوريا إأ ¤مقتل ألبغدأدي

اÛموعة الدولية تسستنفر ◊ماية أامنها القومي
كلمة ألعدد

‘ الّطريق ال ّصسحيح
فضضيلة دفوسس

ب Úألحتجاجات ألتي تششهدها بعضض ألدول ألعربية
هذه ألأيام وما ششهدته بلدأن ما يسشمى بـ «ألربيع ألعربي»
بدأية من سشنة  ،٢٠١١نقاط تششابه وتقاطع كثÒة ،لكن
ب -ي -ن -ه -م -ا أيضش -ا ن -ق -اط أخ -ت Ó-ف وت -ب -اي -ن ك-بÒة ،فصش-ورة
ألشش -ب -اب أل -غ -اضشب أŸن -ت -فضض أل -ي -وم ضش ّ-د ألأن -ظ -م -ة أل-ت-ي
–ك -م -ه ،وأŸط -الب ب -اإح -دأث أل -ت -غ -ي Òأ÷ذري ،ه -ي ذأت
ألصش-ورة أل-ت-ي ت-ن-اق-ل-ت-ه-ا وسش-ائ-ل ألعÓ-م ألعاŸية قبل نحو
عقد من ألزمن ÷موع أŸتظاهرين ألذين مÓأوأ ألششوأرع
ل من تونسض ومصشر وسشوريا وليبيا وأليمن
وألسشاحات ‘ ك ّ
دأع Úل -ت -ن-ح-ي-ة أل-ق-ي-ادأت أل-ت-ي –ك-م-ه-م ب-ع-د أن عّ-م -رت
ل -ع -ق -ود ط-وي-ل-ة دون أن –ّق-ق م-ن ألإ‚ازأت غ Òأل-ع-ج-ز
م هائل من ألسشخط وألكره
وألإخفاق وششحن رعاياها بك ّ
وألياأسض.
ذأت ألغضشب ألششعبي ألذي تفجّر ‘ نهاية Ã ٢٠١٠دينة
سش-ي-دي ب-وزي-د أل-ت-ونسش-ي-ة ل-ت-م-تّ-د شش-ظاياه أإ ¤دول أخرى
غرقت لÓأسشف ألششديد ‘ أنهار من ألدماء ،نششاهده أليوم
‘ ل-ب-ن-ان وأل-ع-رأق ،ف-ف-ي ك Ó-أل-ب-ل-دي-ن ،خ-رج أŸت-ظاهرون
يطالبون بتحسش Úأوضشاعهم ألجتماعية ألتي جنى عليها
تسش-ون-ام-ي أل-فسش-اد وأل-ردأءة ،وت-ن-ح-ي-ة أل-قيادأت أ◊اكمة

وتغيÒها Ãن يكون أك Ìكفاءة ونزأهة ،وبهذأ يتششابه
ما يجري ‘ أرضض ألرأفدين وبلد ألكرز Ãا ششهدته دول ما
يسشمى بالربيع ألعربي ،لكن ألفارق أن أ◊رأك ألذي يهّز
ب -عضض أل -دول أل -ع -رب -ي -ة ه -ذه ألأي -ام ي -خ -ت -ل -ف ‘ ألشش-ك-ل
وأŸضش -م -ون ع -ن أ◊رأك أل -ذي ع -رف -ن -اه ق -ب -ل ن -ح -و عشش -ر
سش-ن-وأت ،ح-يث ي-ت-ج-ل-ى ب-وضش-وح أن ألشش-ب-اب أل-ع-رب-ي ت-عّ-ل -م
ألّدرسض جّيدأ ول يريد أن يقع ‘ ألعنف ألذي أدخل أكÌ
من دولة ‘ حروب دموية  ⁄تنطفئ نÒأنها بعد ،لهذأ
ي-رف-ع أÙتّ-ج -ون شش-ع-ار ألسش-ل-م-ي-ة ويظهرون نضشجا سشياسشيا
ووعيا أخÓقيا كبÒأ.
ل-ق-د حّ-دد ألشش-ب-اب أŸن-ت-فضض ‘ شش-وأرع ل-ب-ن-ان وأل-ع-رأق
وغÒه -م -ا أه -دأف -ه ب -دّق -ة ،ورغ -م أن أل -ع -ن -وأن أل -ع-ريضض
لح-ت-ج-اج-ات-ه ه-و أل-ت-غ-ي ،Òف-اإّن -ه ه-ذه أŸرة ل ي-ريد لهذأ
ألتغي Òأن يتحّقق ل بتدّخل خارجي ول بقّوة ألسشÓح أو
أإرأق -ة أل -دم -اء ،ب -ل ع -ل -ى أل -ع -كسض “ام -ا ،ف -ه -و يصشّ-ر ع-ل-ى
ألتظاهر ألسشلمي وباŸثل تتصشّرف ألسشلطة أ◊اكمة ألتي
ت-ت-ع-ام-ل ب-ح-ك-م-ة وروّي -ة م-ع ه-ذأ أل-ط-ارئ أل-ذي أل-ق-ى م-ن
قبل ،باأششقاء ك ‘ Ìدهاليز أ◊روب ألأهلية أŸدمّرة.
ألششباب أللبنا Êوألعرأقي ألذي يقود أ◊رأك أليوم،
هو أك Ìنضشجا ووعيا باأسشباب ماآسشيه ومتاعبه ،لهذأ حّدد
ألعÓج لأسشقامه ورفع صشوته عاليا يصشدح بنبذ ألطائفية
وŒاوز كابوسض ألوصشاية وألتحّرر من ألتبعية وألرتهان
للخارج ،وأجتثاث ظاهرة ألفسشاد.
أكيد أن ب Úحرأك ألأمسض وأليوم أوجه ششبه كثÒة،
لكن أŸوؤكد أن ألششعوب ألعربية أسشتلهمت ألدروسض جيّدأ
وهي تسشعى للتغي Òألهادئ ألبعيد عن ألعنف وألسشقوط
خ ألقتتال وأ◊روب.
‘ف ّ

تصشاعد مقلق للهجمات أإلرهابية بالسشاحل أإلفريقي

ا’سسÎاتيجية اأ’منية ا’إقليمية
والدولية ﬁل تشسكيك
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حوار

’سستاذ ياسس Úسسعيدي من جامعة بشسار لـ«الشسعب» :
ا أ

إŸناورإت إŸغربية لن تنجح ‘ إ’لتفاف على شسرعية إلقضسية إلصسحرإوية
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’فريقي
’رهابية بالسساحل ا إ
تصساعد مقلق للهجمات ا إ

إ’سسÎإتيجية إأ’منية إإ’قليمية وإلدولية ﬁل تشسكيك

تعود اليوم ذكرى «مسسÒة العار « التي أاطلقها اŸغرب ‘  6نوفم Èمن عام  ،1975عندما أاعطى أاوامره لرعاياه بالزحف جنوبا واحتÓل إاقليم الصسحراء الغربية الذي كانت ﬁكمة العدل
الدولية قد أاصسدرت لتّوها قرارا اسستشساريا أاكدت فيه أانه ’ د’ئل تثبت السسيادة اŸغربية أاو اŸوريتانية عليه.
منذ ذلك اليوم اŸشسؤووم مرت  44سسنة ،والقضسية الصسحراوية تراوح مكانها وتبحث عن حل عادل ونزيه يقود الشسعب الصسحراوي إا ¤تقرير مصسÒه ،لكن هذا ا◊ل يصسطدم ‘ كلّ مرة
بأابواب الشسرعية اŸوصسدة وبالعراقيل التي يضسعها اŸتواطئون مع ا’حتÓل.
باŸناسسبة– ،اور جريدة «الشسعب» السسيد ياسس Úسسعيدي أاسستاذ العلوم السسياسسية بجامعة طاهري ﬁمد ببشسار ،لتناقشش معه تطورات القضسية الصسحراوية على ضسوء اŸسستجدات
’‡ية ،والتأاّخر ‘ تعي Úمبعوث أا‡ي جديد ،ومسستقبل العملية السسلمية برّمتها.
’خÒة ،خاصسة قرار “ديد مهمة اŸينورسسو لسسنة بدل سستة أاشسهر ،ومسساعي ا’لتفاف على القرارات ا أ
ا أ

أجرت أ◊وأر :فضضيلة دفوسس
«الشسعب» ‘ مثل يومنا هذا من عام  ،1975قاد
اŸغ -رب «مسسÒة ال -ع -ار» ل -ي -ح-ت-ل إاق-ل-ي-م الصس-ح-راء
ال- -غ- -رب -ي -ة ،وب -ع -د  44ع- -ام- -ا ’زالت ال- -قضس- -ي -ة
الصس -ح -راوي -ة ع -ال -ق -ة ب Úسس -ن-دان اح-تÓ-ل ج-ائ-ر
ومطرقة شسرعية ،إاما متواطئة أاو نائمة ،ما قولكم
باŸناسسبة؟
’سستاذ ياسس Úسسعيدي :أاعتقد بأان اŸناسسبة هي
ا أ
ف- -رصس- -ة ل- -ل- -ت- -أاك- -ي -د ع -ل -ى أان ن -زاع
الصسحراء الغربية هو قضسية شسعب
Áلك أارضسا وله ا◊ق ‘ أان يقّرر
مصسÒه حول أارضسه ،وأاظن أان هذا
القرار Œسسد منذ  44سسنة ،وذلك
وفقا لقرار ﬁكمة العدل الدولية
ال -ق -اضس -ي ب -أان الصس -ح -راء ال -غ -رب-ي-ة
ليسست ملكا أ’ي طرف من اأ’طراف
اŸتصس -ارع -ة ل -ت -ع -ويضس ا’سس-ت-ع-م-ار
ا’سسبا Êآانذاك باحتÓل آاخر وهي اŸغرب وموريتانيا،
وأان القضسية كذلك مسسجلة ضسمن لوائح اللجنة الرابعة
اأ’‡ية على أانها قضسية تصسفية اسستعمار ،وأان الصسحراء
ال- -غ- -رب- -ي -ة ه -ي دول -ة عضس -و وم -ؤوسسسس Ÿن -ظ -م -ة ا’–اد
ا’فريقي ،وبالتا‹ فإان اŸفارقة تكمن ‘ ذلك التناقضس
الكب Òعلى اŸسستوى الدو‹ ‘ ضسرورة دفع اأ’طراف Ãا
يتسسق مع الشسرعية الدولية ◊ل القضسية وإاعطاء الشسعب
الصسحراوي حقه ‘ تقرير مصسÒه.

أان-ه ضس-م-ن م-ك-اسسب ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة اŸغ-رب-ي-ة ال-نشسطة ‘
اŒاه الرؤوية اŸغربية حول ا◊كم الذاتي ،ودليلهم ‘
ذلك ما ورد ضسمن ديباجة القرار  2494حول الÎحيب
باŸقÎح اŸغربي بعد ضسغط ا◊ليف الفرنسسي إ’دراج
هذا اأ’مر ‘ ،ح Úأان نفسس الفقرة –يط علما باŸقÎح
الصسحراوي نحو ا◊ل ،وهو ما ”ّ تأاكيده بشسكل واضسح ‘
ن ّصس اŸادة الرابعة من خÓل التذك Òمرة أاخرى بأان
تقرير اŸصس Òيجب أان يتمّ ‘ سسياق ترتيبات تتماشسى مع
مبادئ ميثاق اأ’· اŸتحدة ومقاصسده.
^ واشس -ن -ط -ن ه -ي ال-ت-ي اقÎحت “دي-د ع-ه-دة
اŸي -ن -ورسس -و لسس -ن-ة وك-انت ن-فسس-ه-ا
ضسغطت لتقليصسها لسستة أاشسهر ،ما
ه- -ي ال- -دواف- -ع ا◊ق- -ي- -ق -ي -ة وراء
’م-ري-ك-ي؟ أاليسش
ت-غ-ي ÒاŸوق-ف ا أ
لها عÓقة بجون بولتون مسستشسار
Óمن القومي اŸقال الذي
ترامب ل أ
ضس- - - -غ- - - -ط ل- - - -ت- - - -ح- - - -ريك اŸل- - - -ف
الصس -ح -راوي ،ل -ك -ن ب -ع -د رح -ي -ل-ه
’ول؟
عادت القضسية إا ¤اŸربع ا أ

إلقرإر Á 2494ثّل
ضسربة للديناميكية إلتي
عرفتها عملية إلسسÓم

^ ت-ل-قت ع-م-ل-ي-ة السسÓ-م ‘ الصس-ح-راء ال-غ-رب-ية
’سس -ب -وع اŸاضس -ي ضس -رب -ة ق -وي-ة إاث-ر ق-رار
ن -ه -اي -ة ا أ
’م -ن ال -دو‹ “دي-د م-ه-م-ة «اŸي-ن-ورسس-و»
›لسش ا أ
لعام إاضسا‘ وليسش لسستة أاشسهر كما كان مقّررا ،فما
معنى التمديد من سستة أاشسهر إا ¤سسنة ومن يقف
وراء هذه اÿطوة وما هدفها؟
^^ “ديد مهمة «اŸينورسسو» ليسس جديدا فقد حصسل
ذلك من قبل ،لكن ا÷ديد هذه اŸرة هو العودة إا ¤نقطة
الصسفر ونسسف ما توصّسلت إاليه اأ’طراف بعد ا÷هد الذي
بذله اŸبعوث اأ’‡ي السسابق هورسست كوهلر بتقريب
وجهات النظر بشسكل كب Òحول موضسوع ا’سستفتاء.
أامريكا بالطبع هي التي تقف وراء هذه اÿطوة وقد
سسبقتها فرنسسا منذ أافريل اŸاضسي بالدعوة لذلك ،لكن
الغريب هوسسعي الطرف اŸغربي لتسسويق التعطيل على

^^ تغي ÒاŸوقف اأ’مريكي جاء ليتطابق مع اŸقÎح
الفرنسسي القاضسي بضسرورة إابراز أاطراف النزاع Ÿزيد من
الرغبة ‘ دفع عملية السسÓم وا’تفاق السسياسسي حول
التسسوية بإادراج كل اŸقÎحات وإ’ثراء العملية’ ،سسيما
بعد اإ’شسارة إا ¤اأ’خذ با÷هود اŸبذولة منذ  2007بعÚ
ا’عتبار وهي سسنة تقد ËاŸغرب ŸقÎح ا◊كم الذاتي
ضسمن اأ’جندة اأ’‡ية ،لكن ا◊قيقي من كل هذا ،هو أان
هذه اأ’طراف ’ –اول أان تسساعد اŸغرب ‘ طرحها و’
تسسعى أ’ن تفاوضس اŸغرب حول مصسا◊ها ‘ الصسحراء
الغربية إا‰ا على اŸغرب أان يدرك بأان هذه اأ’طراف
تسسعى لتحقيق مكاسسب على حسساب اŸغرب و‘ اŸغرب
ذاته وعÈه ‘ القارة اإ’فريقية.
أاما بخصسوصس دور جون بولتون ‘ القضسية فإان الرجل
معروف عنه واقعيته ‘ حل النزاع وقد أاكد على ذلك من
خÓل خطة جيمسس بيكر ‘  ،2004ح Úتسساءل عن سسعي
اŸغرب ‘ كل مرة إ’فشسال مشسروع ا’سستفتاء ،الرجل كان
وراء تقليصس مدة التمديد من سسنة إا ¤سستة أاشسهر وهو ما
ك -ان ي -ف -رضس ع -ل -ى ›لسس اأ’م -ن إاصس -دار ق -راري-ن ح-ول
ال -قضس -ي -ة ‘ السس -ن -ة ،وك -ان ي -دع -و ك -ذلك إا ¤ح -ل ب -ع -ث-ة
اŸينورسسو أاو سسحبها بسسبب فشسلها ‘ تنظيم ا’سستفتاء
الذي يعد غاية إانشسائها ،وإان شسكاوى هذه البعثة من

‡ارسس- -ات اŸغ- -رب ح- -ول م- -ن- -ع- -ه- -م م- -ن ال- -وصس- -ول إا¤
اŸف - -اوضس Úالصس - -ح- -راوي- -ن ‘ ا’أراضس- -ي الصس- -ح- -راوي- -ة
وال-تضس-ي-ي-ق ع-ل-ى ع-م-ل-ه-ا ‘ ب-عضس اŸن-اط-ق ،ن-اه-يك عن
سسعيه لتحديد اأ’ماكن التي Áكن للطرف الصسحراوي
عقد لقاءاته مع البعثة وهو دليل كاف على أان اŸغرب ’
يسسهل عملية تنظيم ا’سستفتاء حول تقرير اŸصس.Ò
’خ Òت -زام -ن وغ -ي -اب
’م -ن ا أ
^ ق- -رار ›لسش ا أ
’‡ي إا ¤الصسحراء
Óم Úالعام ا أ
مبعوث شسخصسي ل أ
الغربيةŸ ،اذا هذا التأاخر ‘ تعي Úمبعوث أا‡ي
جديد وهل للمغرب دور ‘ ذلك؟
^^ اŸغرب يرى كما أاشسرت سسابقا إا ¤أان إاقالة جون
بولتون و“ديد عهدة اŸينورسسو خطوة ‘ دعم مقÎحه
للحكم الذاتي ،لذا هو يبحث عن مبعوث شسخصسي قد
يدفع بنقل اŸتقرح اŸغربي إا ¤صسدارة ا◊لول ،متناسسيا
بذلك كل لوائح الشسرعية الدولية ،لذا اŸغرب يدرك جيدا
أان ك -ل اŸب -ع -وث Úالسس -اب -ق Úق -د خ-ي-ب-وا أام-ل-ه ‘ خ-دم-ة
اŸشس -روع اŸغ -رب -ي وه -و ب -ذلك يسس-ع-ى إا ¤الضس-غ-ط ع-ن
طريق شسركائه إا ¤فرضس أاجندته حول موضسوع ا’ختيار
ب -أاسس -ال -يب وت -ك -ت -ي-ك-ات خ-اصس-ة ،و’ شسّك أان ت-أاّخ-ر ت-ع-يÚ
مبعوث أا‡ي إا ¤الصسحراء الغربية قد أادى إا ¤جمود
اŸبادرات الرامية إا ¤دفع مسسار حل القضسية وقد يؤودي
إا ¤عزلة دولية مسستمرة للملف ،لكن اŸغرب متعود دائما
على نسسف أاي تقدم نحو ا’سستفتاء أاو تعطيل أاي بوادر
’نفراج اŸلف كما حدث ‘ سسنوات  1997وسسنة .2004
فاŸغرب مشسكلته من القضسية نفسسها مند  1991حول
صسيغة ا’سستفتاء وا’حصسائيات الشساملة لÓسستفتاء.

ﬁاو’ت خبيثة لÓلتفاف على خيار تقرير إŸصسÒ
^ ما مصس ÒاŸفاوضسات التي اسستأانفت ‘ نهاية
السس-ن-ة اŸاضس-ي-ة ‘ ظّ-ل ال-ت-ع-نت اŸغ-رب-ي وال-تواطؤو
’‡ي؟
ا أ
تلك اŸفاوضسات كانت Ãثابة ثمرة حقيقية للمبعوث
اأ’‡ي اŸسستقيل ،الذي نظم مائدت Úمسستديرت Úحول
القضسية ‘ ديسسم 2018 Èومارسس  2019بحضسور طر‘
ال- -ن -زاع ودول ا÷وار ،وه -و أام -ر  ⁄ي -ت -ح ّ-ق -ق م -ن -ذ ل -ق -اء
منهاسست ‘  ،2011لكن أاعتقد أان القرار اأ’خ Òفيه نسسف
لهذه ا÷هود رغم تأاكيده على ضسرورة ا’سستمرار ‘ دفع
طر‘ النزاع إا ¤مزيد من اŸفاوضسات وتثم Úجهود
السسÓم ب ÚاŸغرب والصسحراء الغربية ،إا’ أان ردود الفعل

تكشسف عن ا’لتفاف على مسسار
ه-ذه اŸف-اوضس-ات ،ب-ال-ق-ف-ز على
مضس-ام-ي-ن-ه-ا اŸت-قدمة بخطوات
كبÒة نحو تسسوية اŸلف ،وهو ما
ق -د ي -ق ّ-وضس م -رة أاخ -رى ف -رصس
إان -ه -اء ال-ن-زاع ع Èخ-ط-ة ت-ق-ري-ر
اŸصس’ ،Òسس -ي -م -ا ب -ع -د ت -ه-دي-د
اŸب- -ع- -وث الصس -ح -راوي ب -إاع -ادة
النظر ‘ مشساركة بلده ‘ عملية
السسÓم برمتها.

إسستعجال تعي Úمبعوث
أإ‡ي جديد
^ م - -ا اŸف - -روضش ع - -ل - -ى
الصس-ح-راوي Úف-عله لتحقيق
اخÎاق دو‹ ي -ع ّ-ج -ل ب -ح -ل
قضس - -ي - -ت - -ه - -م ا◊ل ال- -ع- -ادل
النزيه؟
^^ إافريقيا اليوم تبعث رسسائل ا’نعتاق والتحّرر للعا⁄
ع Èكل اللقاءات الدولية ،فهي تريد أان تعيشس بسسÓم وأان
تسستغل مقدراتها وإامكانياتها دون تدّخل ،تريد أان تكون
شسريكا للعا ‘ ⁄السسلم واأ’من والتنمية والتطّور ،وقضسية
الصسحراء هي آاخر قضسية اسستعمار ‘ القارة واŸوقف
ا÷ن- -وب إاف- -ري- -ق- -ي اأ’خ› ‘ Òلسس اأ’م -ن ب -خصس -وصس
ال -ق-رار  2494ي-كشس-ف ت-ط-ل-ع-ات ال-ق-ارة اإ’ف-ري-ق-ي-ة حول
ال-قضس-ي-ة ‘ ﬂت-ل-ف م-ؤوسسسس-ات-ه-ا اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة وم-رافعاتها
الدولية ،لذا فإان اŸكاسسب القانونية والقارية واأ’‡ية
ل - -لصس - -ح - -راوي Úي - -جب أان ت- -راف- -ق- -ه- -ا
دب -ل -وم-اسس-ي-ة نشس-ط-ة ت-ه-دف إا ¤ال-دف-ع
Ãزيد من ا’لتفاف حول مسسار تقرير
اŸصس ،Òفما يريده الصسحراوي Úاليوم
هو نفسس ما دافعوا عنه قبل  44سسنة،
فالفرق ب Úالطرف ،Úأان الصسحراويÚ
يطالبون بحقهم ،واŸغرب يسسعى إا¤
ا’ل- -ت- -ف- -اف ع -ل -ى ه -ذا ا◊ق ب -ت -ق -دË
تناز’ت كبÒة أ’طراف دولية توّفر لها
غطاء دفاعيا وتÈيريا ،وأاصسبح هذا ا’خÎاق يتجّه إا¤
عمق القارة اإ’فريقية بتغطية دولية أامريكية فرنسسية
إاسسرائيلية ،لكن حسسب سسؤوالك أاظن أان الدفع باŸوقف

الصسحراوي يجب أان Áر حاليا ع Èضسرورة تعي Úمبعوث
أا‡ي يسساهم ‘ إاعطاء ديناميكية دولية وزخم سسياسسي
ل -ل -قضس -ي -ة Ãا ي-حÎم الشس-رع-ي-ة ال-دول-ي-ة وي-دف-ع ب-ج-وه-ر
القضسية إا ¤التجسسيد الفعلي ’سستفتاء الشسعب الصسحراوي
حول مصسÒه.
^ كلمة أاخÒة
ككلمة أاخÒة ،وعطفا على ما سسبق ذكره ،أا“نى أان
تتسسم مواقف اأ’طراف Ãزيد من العقÓنية النابعة من
قرارات اÛتمع الدو‹ حول نزاع الصسحراء الغربية،
ف - -اŸغ - -رب ’زال يسس - -ع- -ى إا ¤تشس- -ب- -يك
مصسالح الدول ‘ اŸنطقة بهدف إاطالة
عمر اأ’زمة التي يدرك أان حلها وفقا Ÿا
سسبق ’ يخدم جانبه ،وبالتا‹ يرى ‘
تعطيل التسسوية ا◊ل اŸناسسب لها ،من
كل هذا أا“نى أان تظل إافريقيا من خÓل
ك-ب-اره-ا وم-ؤوسسسس-ات-ه-ا تسس-اند ا÷مهورية
العربية الصسحراوية الدÁقراطية بالرغم
م- -ن ﬁاو’ت اŸغ- -رب ف- -رضس أاج- -ن- -دة
جديدة مدعومة دوليا ’خÎاق اŸوقف اإ’فريقي اŒاه
اأ’زم- -ة ،وأارج- -و أان ي- -ك -ون اŸب -ع -وث اأ’‡ي اŸق -ب -ل ‘
مسستوى تطلعات القضسية.

’بد من دبلوماسسية
نشسطة تقود إإ¤
تقرير إŸصسÒ

من أاحداث شسمال شسرق سسوريا إا ¤مقتل البغدادي

إÛموعة إلدولية تسستنفر ◊ماية أإمنها إلقومي
Óعمال
ع-ن-دم-ا ك-انت م-ن-ط-ق-ة شس-م-ال شس-رق سس-وري-ا مسس-رحا ل أ
اŸسسلحة تعالت أاصسوا ٌ
ت من هنا وهناك ﬁذرة من فرار عناصسر
من داعشش إا ¤نقاط أاخرى يصسعب الكشسف عنهم ،أاو العثور
ع -ل -ي -ه -م ج -راء ال -قصس -ف ال -عشس -وائ -ي ال -ذي ط -ال اŸع-ت-قÓ-ت أاو
’خبار الواردة
السسجون اÙصسنة من جانب ا◊راسسة ،غ Òأان ا أ
م- -ن ع ÚاŸك- -ان أاشس- -ارت إا ¤ه -روب شس -ل -ة م -ن ه -ذا ال -ت -ن -ظ -ي -م
’مسش وكرا لهم.
’رهابي إا ¤ا÷هات اÛاورة والتي كانت با أ
ا إ

جمال أوكيلي
هكذا ثارت ثائرة الدولة الغربية وعلى رأاسسها فرنسسا التي أابدت
تخوفات ’ مثيل لها عندما سسارعت إا ¤مطالبة القيادات العسسكرية
الكردية هناك بالتعجيل ‘ السسيطرة على الوضسع وعدم ترك اأ’مور
تزداد تعقيدا وحÒة ،تفاديا أ’ي تداعيات أاخرى بداخل بلدها وظهر
ذلك أاك Ìوضسوحا عند مقتل البغدادي ..فورا أاعلن حالة التأاهب ‘
وسسط اأ’جهزة اأ’منية الفرنسسية وأاخذ كل ا’حتياطات الÓزمة.
وسسار على هذا اŸنوال كل من أاŸانيا ،بريطانيا والو’يات اŸتحدة،
لكن ما يÓحظ هو أان كب Òالعسسكري Úاأ’كراد مظلوم طمأان الرئيسس
ترامب بأان الوضسع متحكم فيه و–ت السسيطرة فيما يتعلق بـأافراد داعشس
وعائÓتهم ،وهكذا طوي هذا اŸلف بصسفة نهائية وكأان شسيئا  ⁄يكن

ومباشسرة يطلعنا ترامب ‘ تغريدته بـأان أامرا «عظيما» وقع فجرا ،ومع
السساعات اأ’و ¤لطلوع النهار اسستيقظ العا ⁄على خ Èمفاده مصسرع
البغدادي مرة أاخرى سسارع ماكرون ثانية إا ¤تهنئة ترامب على ما
أا‚زت -ه «ق -وات -ه اÿاصس -ة» ‘ إادلب ..وه-ك-ذا ت-ل-ق-ى ال-رئ-يسس ال-ف-رنسس-ي
ضسمانات بÎاجع أاذى داعشس ‘ الوقت الراهن.
وما يسستدعي ا’نتباه تلك الرواية اŸفصسلة التي جاءت على لسسان
ترامب فيما يخ ّصس موت البغدادي عندما خرج عن اŸقاربة السسياسسية
ورّكز على خلفية ا◊ادثة على أانها «هوليودية» إا ¤أان وصسف عويل
اŸعني بـ»الكلب اŸسسعور» ،و ⁄يتوقف اأ’مر عند هذا ا◊ّد بل أان قائد
خم ترامب
عسسكري أامريكي نفى كل هذه الرواية نفيا قاطعا ..فهل ضس ّ
‡ا وقع؟ بعد أان منع اأ’مريكيون نشسر صسور الهجوم واكتفوا بنظÒتها
ا÷انبية فقط ،نفسس اأ’سسلوب الذي كان متبعا ‘ العراق حصسار ﬁكم
على الصسور التي تظهر اأ’مريكي ‘ Úحالة حرجة ‘ ،الوقت الذي يعمل
إاعÓمهم على التباهي بالصسور ا◊صسرية.
’بد من القول بأان الروسس صسّرحوا بأانهم ’ Áلكون أاي معلومات عن
م -ق -ت -ل ال -ب -غ -دادي ‘ ال -وقت ال -ذي شس -ك-ره-م ت-رامب ع-ن اŸسس-اع-دات
Óمريكي.Ú
اŸقّدمة ل أ
هذه اÿلفية تتطّلب التذك Òبها ،من أاجل إاحداث ذلك التواصسل ‘
اŸواقف لضسبط ا’Œاهات السسياسسية والعسسكرية اŸتتالية خÓل هذه

ال- - -فÎة ع- - -ل- - -ى ضس- - -وء اآ’ث - -ار
اّÎŸت - -ب - -ة ع- -ن ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ات
اŸسسلحة ‘ الشسمال الشسرقي
لسس -وري -ا ج-راء م-ط-ال-ب-ة ت-رك-ي-ا
عمق  30كلم لضسمان حدودها.
والتسساؤول اّÙير الذي ما
ف -ت -ئ ي-ط-رح-ه اŸت-ت-ب-ع-ون أاي-ن
جه إارهابيو داعشس ،بعد أان
يتو ّ
حّ- -ط -ت ا◊رب أاوزاره -ا؟ ه -ل
هناك خيار منطقة السساحل أام جهات أاخرى منها بلدان آاسسيا’ ،سسÎاحة
ﬁارب أام إ’عادة بعث صسفوفهم ،وا’ندماج ‘ تنظيمات «ناشسطة» كليا
أاو خÓيا نائمة ‘ مناطق القارة السسالفة الذكر.
ففي هذا الشسأان أاكد وزير الدفاع الروسسي سسÒغي شسويغو أان أاغلب
مسسلحي «داعشس» توجهوا إا ¤اندونيسسيا ،ماليزيا ،سسنغافورة ،الفلب،Ú
وتايلندا ،بعد طردهم ومÓحقتهم ‘ سسوريا ،اكتسسبوا على إاثرها خÈة
قتالية سسيوظفونها مسستقبﬁ ‘ Óاولتهم أ’حياء خÓفاتهم ا÷ديدة،
ووقف شسويغو على تفاصسيل دقيقة تتعّلق بالعمليات اإ’رهابية ‘ تلك
ال-ب-ل-دان مسس-تشس-ه-دا ب-أام-ث-ل-ة ح-ي-ة ،وم-ا صس-در ع-ن شس-وي-غ-و ه-و ال-ت-ح-ذير
الصسريح لكل أاولئك الذين ما زالوا يتسساءلون عن وجهة اإ’رهابي Úبأان

التهديد يÓزم ا÷ميع و’ ينجو منه أاحد ‘ حالة عودته ،وإان حّدد تلك
البلدان بدقة وعددها  ،٦فإان هناك وجهة أاخرى أا’ وهي منطقة
السساحل التي فع Óتعد وكرا لهؤو’ء بدءا بليبيا كمدخل لكل ذلك الشسريط
الواسسع وما يقع ‘ هذا البلد وما‹ وبوركينافاسسو ،يـؤوشسر على حضسور
هذه ا÷ماعات هناك بشسكل مكثف خاصسة منذ تلقيهم ضسربات موجعة
جعلتهم يبحثون عن مÓذات آامنة ..تقيهم عمليات التصسفية اŸتواصسلة.
وهذا التحرك اŸفاجئ الناجم عما وقع ‘ شسمال شسرق سسوريا نبّه
اÛموعة الدولية داعيا إاياها إا ¤التحلي باليقظة والفطنة Œاه ما
يقوم به هذا التنظيم وقد عبّر عن ذلك ترامب صسراحة عندما اعÎف
بقدرتهم العالية ‘ إادارة اإ’عÓم اآ’‹ وتكنولوجيات ا’تصسال‡ ،ا يـوكد
أان هؤو’ء ‘ تواصسل فيما بينهم لÎتيب صسفوفهم لغد آاخر.

’ف -ري-ق-ي،
ت -ع -رف م -ن -ط -ق -ة السس -اح -ل ا إ
وشس -م -ال م -ا‹ –دي-دا ،تصس-ع-ي-دا خ-طÒا ‘
’رهابية ،ما كّبد القوات اŸسسلحة
’عمال ا إ
ا أ
اŸال -ي -ة خسس -ائ -ر بشس -ري -ة وم -ادي -ة ك-بÒة ‘
ظ -رف وج -ي -ز.ال-ه-ج-م-ات ال-دم-وي-ة وضس-عت
’ق- -ل -ي -م -ي -ة وال -دول -ي -ة
ا’سسÎات- -ي- -ج- -ي- -ة ا إ
’ره-اب على طاولة
اŸن-ت-ه-ج-ة ‘ م-ك-اف-ح-ة ا إ
النقاشش وجعلتها ﬁل شسكْ من قبل سسكان
اŸنطقة.

حمزة/م
’ ت -ت -وق -ف آال -ة اإ’ره -اب ال -ع -اب -ر ل -ل -ح -دود ‘
صس -ح -راء السس -اح -ل اإ’ف -ري -ق-ي واŸن-اط-ق ال-وع-رة
اŸوزع -ة ع -ل -ى ح -دود دول ال -ن-ي-ج-ر ،م-ا‹ ،تشس-اد
وبوركينافاسسو ،عن حصسد أارواح ا÷يوشس اŸوزعة
ع Èنقاط أامنية وثكنات مشستتة.
وتلقت قوات ا÷يشس اŸا‹ ،خسسائر فادحة ‘
اأ’رواح والعتاد ،حيث قتل أازيد من  100عسسكري
‘ ظرف شسهر.
آاخر ا’عمال اإ’رهابية ،كانت عبارة عن عبوة
ناسسفة ،اعÎضست دورية للجيشس ،السسبت ،خلّفت
مقتل عسسكري Úوجرح سستة آاخرين ،وقبلها بيوم
واحد ع Ìعلى  53عسسكريا ومدنيا مقتو’ ‘
قاعة إانديليمان شسمال البÓد.
و‘  30سسبتم ÈاŸاضسي ،قتل  40عسسكريا
تابع Úلقوة اÿمسسة سساحل ‘ ،منطقة بولكسسي
قرب ا◊دود ا÷نوبية مع بوركينافاسسو ،إاثر هجوم
إارهابي.
وب Úالسسبت واأ’حد ،قتل عسسكري فرنسسي من
ع -م -ل -ي -ة ب-رخ-ان ،ع-قب ان-ف-ج-ار ع-ب-وة ن-اسس-ف-ة ‘
سس -ي -ارت -ه اŸدرع -ة شس-م-ال م-ا‹ ،ك-م-ا ق-ت-ل خÓ-ل
الفÎة ذاتها  ٦أاشسخاصس شسمال بوركينافسسو إاثر
كم Úارهابي.
و‘ ب-ورك-ي-ن-اف-اسس-و ل-وح-ده-ا ،تسس-ب-بت اأ’ع-م-ال
اإ’رهابية ‘ مقتل  ٦35شسخصس منذ  ،2015حيث
ع -رفت م -ن -اط -ق -ه -ا الشس -م -ال -ي -ة نشس -اط -ا م -ك -ث -ف -ا
ل -ل -ج -م -اع-ات ال-دم-وي-ة ،ال-ت-ي تسس-ت-ه-دف اأ’ط-ف-ال
والشسيوخ والنسساء.
وت -ب ّ-ن -ت ج-م-اع-ات إاره-اب-ي-ة ﬂت-ل-ف-ة ال-تسس-م-ي-ة
وا’نتماء كل هذه الهجمات ،وتبّنت جماعة تنتمي
إا ¤ت -ن -ظ -ي -م داعشس اإ’ره-اب-ي ه-ج-وم أان-دي-ل-ي-م-ان
بشس -م -ال م-ا‹ ،ب-ي-ن-م-ا ت-ق-وم ت-ن-ظ-ي-م-ات إاج-رام-ي-ة
بالعنف العرقي Œاه اŸدني Úوسسط ما‹ وشسمال
بوركينافاسسو.

تطّور نوعي
ووفق تصسريحات خÈاء أامني ‘ Úما‹ ،فإان
ال-ه-ج-م-ات اإ’ره-اب-ي-ة اŸتصس-اع-دة ،ع-رفت تطورا
ن- -وع -ي -ا م -ن ح -يث أاسس -ل -وب اإ’غ -ارة واأ’سس -ل -ح -ة

اŸسستخدمة والعدد اŸرتفع للمهاجم.Ú
جل أاك Èعدد من الضسحايا وسسط قوات
وسس ّ
ج-ي-وشس اŸن-ط-ق-ة ‘ ،ال-ه-ج-م-ات ال-ت-ي اسس-تهدفت
ثكنات ونقاط “ركز دائمة ،ما يعني اأن اإ’رهابيÚ
كانوا أاك Ìقوة من حيث التسسليح والعدد والتنظيم.
وي- -ع- -كسس ذلك م- -ؤوشس- -را خ- -طÒا ،ع- -ل- -ى “ك -ن
التنظيمات اإ’رهابية من إاعادة بناء قدراتها بعد
حصسولها على أاسسلحة نوعية وموارد مالية مكنتها
من Œنيد عناصسر جديدة ‘ صسفوفها.
وي -ث Òت -ب -ن -ي ت-ن-ظ-ي-م داعشس اإ’ره-اب-ي ل-ه-ج-وم
أانديليمان ،القلق البالغ لدول هذه اŸنطقة ،ويؤوكد
تخوفات أاطلقها ›لسس السسلم واأ’من اإ’فريقي
قبل سسنت ،Úبشسأان عودة أاو «ترحيل» حوا‹ ٦000
آا’ف إارهابي من مناطق النزاع بالشسرق اأ’وسسط
(سسوريا والعراق) ،إا ¤إافريقيا وباأ’خصس منطقة
السساحل اإ’فريقي.

ليبيا  ..إŸنفذ
و‘  21أاكتوبر اŸنقضسي ،حجزت قوة عسسكرية
تابعة Ûموعة اÿمسسة سساحل ،قرب ا◊دود بÚ
ال-ن-ي-ج-ر وتشس-اد ،شس-ح-ن-ة أاسس-ل-ح-ة ق-ادم-ة م-ن ليبيا،
تضسم «بنادق ليزر وكميات معتÈة من الذخÒة».
ونظرا للحدود الشساسسعة وتضساريسسها الوعرة،
والوسسائل اÙدودة ÷يوشس اŸنطقة ،يتأاكد أان
نقل وتبادل اأ’سسلحة من وإا ¤ليبيا ،يبقى نشساطا
رائ-ج-ا وم-رب-ح-ا ل-ل-ت-ن-ظ-ي-م-ات اإ’ره-ابية وبارونات
ا÷رÁة اŸنظمة اŸرتبطة بها.
وبسسبب اسستمرار ا◊رب وحالة الÓاسستقرار ‘
Óنشسطة
ليبيا ،يظّل أامن منطقة السساحل معّرضسا ل أ
اإ’رهابية أاك Ìمن أاي وقت مضسى.
وسسبق لرئيسس النيجر ﬁمدو إايسسوفو اأن صسرح
الصسيف اŸاضسي ،أان «كل مصسائب منطقة السساحل
سسببها اسستمرار اأ’زمة الليبية» ،وقال «اأن اأك Ìمن
 23م -ل -ي -ون ق -ط -ع -ة سسÓ-ح ن-ه-بت م-ن ه-ذا ال-ب-ل-د
ووضس - - -عت ‘ أاي - - -ادي ا÷م- - -اع- - -ات ال- - -دم- - -وي- - -ة
واإ’جرامية».
ومنذ الهجوم العسسكري الليبي للمتقاعد خيلفة
حف ،Îعلى العاصسمة الليبية طرابلسس التي تسسيطر
عليها قوات حكومة الوفاق اŸعÎف بها دوليا‘ ،
 04أافريل اŸاضسي ،ودخول قوى دولية أاخرى على
خط بدعم الفريق ÚاŸتقاتل Úباأ’سسلحة ،ازداد
الوضسع تدهورا ‘ منطقة السساحل اإ’فريقي.
إاذ يبدو جليا أان ا÷ماعات اإ’رهابية تسستثمر
جيدا ‘ الفوضسى ا◊اصسلة وا’نتشسار العشسوائي
Óسسلحة النوعية ،وحازت على عتاد حربي متطور
ل أ
تسستخدمه ‘ هجماتها ضسد ا÷يشس اŸا‹ وقوات
اأ’· اŸتحدة ◊فظ السسÓم.
وشس -ه-ر ج-وي-ل-ي-ة اŸاضس-ي ،عÌت ق-وات ال-وف-اق
ال- -ل -ي -ب -ي -ة ،ع -ل -ى صس -واري -خ «ج -اف -ل »ÚاŸت -ط ّ-ورة

واŸضسادة للذبابات ‘ ،قاعدة عسسكرية Ãنطقة
غريان كانت تسسيطر عليها قوات حف.Î
واعÎفت ف- -رنسس- -ا اأن الصس- -واري- -خ ت- -ع- -ود ل- -ه -ا،
وزعمت أانها كانت ﬂصسصسة لفرقة من اıابرات
العسسكرية الفرنسسية كانت متواجدة على اأ’رضس.
و‘ ح -ال -ة ح -رب ‡اث -ل -ة’ ،شس-يء ي-ن-ف-ي وق-وع
اأسس- -ل- -ح- -ة ‡اث -ل -ة م -ن ح -يث ال -ن -وع -ي -ة ‘ أاي -دي
ا÷ماعات اإ’رهابية.

إإحباط ‘ ما‹
اŸت- -اب- -ع ل- -ن- -ق -اشس -ات اŸواط -ن ‘ Úم -ا‹ عÈ
م- -نصس -ات م -واق -ع ال -ت -واصس -ل ا’ج -ت -م -اع -ي ع -قب
ال -ه -ج -م -ات اإ’ره -اب -ي -ة اأ’خÒة ال -ت-ي اسس-ت-ه-دفت
جيشسهم ،يدرك حجم اإ’حباط الشسديد الذي بات
يعÎي الراأي العام من اسستمرار «حالة ا◊رب»
شسمال البÓد ،وعدم قدرة ا◊كومة اŸركزية على
اسستعادة السسيطرة الكاملة على هذا ا÷زء الهام
والشساسسع.
وي -ح -م -ل أاغ -لب سس -ك -ان م -ا‹ ،ع -م-ل-ي-ة ب-رخ-ان
مسسؤوولية النكسسات ا’أمنية اŸتÓحقة ،وبالنسسبة
لهم  ⁄تفلح «هذه القوة اŸدججة بالعتاد اŸتطّور
واأح- -دث ال- -ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي- -ات ا◊رب -ي -ة ‘ بسس -ط
ا’سستقرار واأ’من».
وهناك من يتهم برخان بخدمة أاجندات خفية
Ÿصس -ال -ح ف -رنسس -ا ،وال -ت-واط-ؤو م-ع ب-عضس ا◊رك-ات
السس -ي -اسس -ي-ة اŸسس-ل-ح-ة ،اŸسس-ي-ط-رة ع-ل-ى م-دن ‘
الشس -م -ال وح -الت دون ع -ودة السس-ل-ط-ات اŸرك-زي-ة
للبÓد.
وي-ع-ت Èال-ه-ج-وم ع-ل-ى ق-اع-دة أان-دي-ليمان ،الذي
خلف  53قتي ،Óاإخفاقا كبÒا للتنسسيق اأ’مني بÚ
ا÷يشس اŸا‹ والقوات الدولية اŸتواجدة هناك،
ف -ال -ق -اع -دة ّ” “وي -ل -ه -ا م -ن ط-رف اŸي-ون-يسس-م-ا
وشسيدت من قبل برخان.
وعندما دخلت حيز النشساط العملياتي ،ترك
ا÷نود اŸاليون دون غطاء جوي ،ودون قنوات
اإ’مداد ،فيما وصسلت قوات الدعم والتدخل عقب
الهجوم ‘ وقت متأاخر جدا ،وعÌت فقط على
جثث الضسحايا وحجم الدمار.
وتتواجد بعثات عسسكرية لدول أاوروبية ‘ ما‹
تتو ¤مهام التدريب والدعم اللوجيسستي للقوات
اŸال -ي -ة وال-دول-ي-ة اŸن-تشس-ر ‘ شس-م-ال م-ا‹ ،ل-ك-ن
النتائج على اأ’رضس غ Òمطمئنة للجميع.
وب- - -ات م - -ن الضس - -روري إاع - -ادة ال - -ن - -ظ - -ر ‘
’من
’منية اŸتبعة’ ،سستعادة ا أ
ا’سسÎاتيجية ا أ
وا’سستقرار ،والطريق Áر دون شسك ع Èتفعيل
اتفاق السسلم واŸصسا◊ة اŸوّقع با÷زائر ،سسنة
 ،2015والذي يسسمح بتعبئة شساملة لكل الطاقات
‘ م -ا‹ ع -ل -ى ت -ن -وع -ه -ا ‘ م-واج-ه-ة ال-ت-ه-دي-د
’رهابي.
اإ
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إلكاتبة «إلهام بورإبة» ‘ حوإر لـ«إلششعب»:

لعم ـ ـ ـال..
فـ ـ ـي حوزت ـ ـي ›موع ـ ـ ـ ـة م ـ ـن ا أ
^

’مريكان» ،تتحّدث «عني» أإنا عن وإقعي وأإحÓمي؟
«ششرفات إ أ

^ «سشلوإن إلعنب» طقسس إحتفا‹ مبني على إللغة ،فيه خطاب للناسس ب Óكلفة؟
^ غيابي عن إŸعرضس ليسس خيارإ و إ‰ا لظروف طارئة؟؟
’بدإع« ،إلهام بورإبة» ،مبدعة
تدخل إلصشالون إلدو‹ للكتاب»سشي ‘ »2019 Óطبعته Ã ،24ؤولف ،Úهما باكورة أإعمالها ‘ ،عا ⁄إلكتابة وإ إ
’دبي ،سشاعدها
م-ن قسش-ن-ط-ي-ن-ة ،ت-ت-جّ-ول ب-ق-ل-م-ه-ا م-ن-ذ أإك Ìم-ن ثÓ-ث عشش-ري-ات ب Úإل-قصش-ة إل-قصشÒة،إل-قصش-ي-دة إل-نÌي-ة ،إل-روإية وإŸقال إ أ
تخصشصشها إلنفسشي ‘ إقتفاء أإثر إلنفسس إلبششرية ومعرفة أإسشرإرها ،فتتحدث تارة عن صشرإع إلذإت وتارة عن إŸرأإة وتارة أإخرى عن إلوطن
’دب إلرإقي.
ووو ..إسشتخدمت ‘ كتاباتها لغة عميقة،ششاعرية معÈة ،سشتحمل من غ Òششكّ إلقارئ إ ¤عوإ ⁄إ أ
’سشئلة ننقلها للقارئ من خÓل هذإ إ◊وإر إلذي
عششية إلبيع بالتوقيع Ÿؤولفيها خÓل معرضس إلكتاب إلدو‹ ،طرحنا عليها جملة من إ أ
–دثت فيه إلكاتبة بحرية وبششيء من إلتفصشيل وبجرأإة إŸرأإة إŸثقفة إلتي تطرح وتدإفع عن موإقفها بششجاعة.

قسسنطينة :حوار  /أاحمد دبيلي
^^ إلششعب  /تشضارك ألكاتبة «ألهام بورأبة» في
ألصضالون ألدولي للكتاب «سضي »2019 Óوألول مرة
بباكورتين من أعمالها أألدبية ،هل يمكن أن يتعرف
ألقارئ على فحوأهما ؟.
^^ إلهام بورإبة  /كتابي أألول «سضلوأن ألعنب»
ع- -ب -ارة ع -ن م -ج -م -وع -ة شض -ع -ري -ة صض -ادرة ع -ن دأر
«إأي-ك-وزي-وم»خÓ-ل شض-ه-ر أك-ت-وبر  ،2019ت -زأم-ن-ا م-ع
ألمعرضص ألدولي للكتاب ،وحتى يتعرف ألقارئ على
مضضمونه ،فهو عبارة عن طقسص أحتفالي ينبني على
أل -ل -غ -ة ،ف -ي-ه خ-ط-اب ب Ó-ك-ل-ف-ة ل-ل-ن-اسص ول-ظ-وأه-ر
مختلفة في ألحياة عبر  53قصضيدة نثرية تحكمها
عÓقة شضعرية كامنة وحركة باتجاه مسضائل ألشضعر
وم -وأضض -ي -ع -ه أل -وج -دأن -ي-ة .وي-م-ك-ن تصض-ن-ي-ف-ه-ا ف-ي
مجموعات لتبني لها صضيغة تعطي صضورة خاصضة
تمّيز مجموعة عن أخرى .ففيها مجموعة فرح من
نصض -وصص م -ث -ل (نشض-وة ،رغ-وة سض-ع-ي-دة ،أم-ل ،ن-ج-اة،
ألغناء بالجسضد) .مجموعة ألشضهور وألفصضول إأشضارة
إألى زمنية عبور تجربة شضعورية إألى تجربة شضعرية
وهي نصضوصص ( أفريل ،سضبتمبر ،خريف ،شضتاء.)...،
وم -ج-م-وع-ة أألح-دأث ألصض-غ-ي-رة وه-ي م-ق-ط-وع-ات
قصضيرة جدأ تعّبر عن موقف وأمضص تضضم نصضوصضا
ع -ن م-خ-ت-ل-ف م-ا ن-أال-ف-ه ف-ي ح-ي-ات-ن-ا أل-ي-وم-ي-ة م-ث-ل
نصضوصص( :رقعة زبدة ،أكوأريوم ،خزأنة،صضنوبرة،
صضديقي ألكلب ،ألقلم).
م -ن م -وق -ع ألشض -ع -ر ف-ي عÓ-ق-ت-ه ب-خ-ل-ف-ي-ة ألشض-اع-ر
ألثقافية ،فقد كان لتخصضصضي ألنفسضي نصضوصص مثل
(ذهان ،فرأشضات  /قدرأت خاصضة ،حياة سضابقة)..
وألّنه ديوأن للشضعر وألشضعر في خÓصضته ألشضيء
أل-ح-م-ي-م أل-روم-انسض-ي ف-ق-د ك-انت نصض-وصص (مشض-هد
حميم ،كالدأنوب،I purple you ،عاد ألليل يا
ليلى .)... ،
جاء كل هذأ في نسضق أسضتمد منه ما يؤوّهلني أن
أكون بصضوتي ل بخطاب نموذجي يناقضص حقيقة
أل -م -ع-ان-ي أل-ت-ي أت-نّ-ه-ده-ا .ول-خ ّصض-ت ه-ذأ ف-ي نّصص
«أدعوك بالحقيقة».
سضيقال أن «أجمل ألشضعر أكذبه» ،وليسص على ألشضعر
أن يكون حقيقة ،لكن هذأ كÓم ألنقاد .أما ألشضاعر
فيفضضح سضّره كنباتات أألرضص.
هكذأ ،ف ـ»سضلوأن ألعنب» يقول بإايجاز أّن هناك
أسض- -م -اء ع -نب وأخ -رى أم -ل .ح -ت -ى أن أل -ع -نب ف -ي
ألعنوأن «سضلوأن ألعنب» فاسضم يدل على قسضنطينة

من حيث ألعنب بعدد حباته هو أسضماء سضعيدة من
مدينتي مثل نصص صضقل ألنحاسص ،وهذه حرفة ل
توجد إأل بـ»سضيرتا» ،أقول فيه« :ما كنت ندمت ،لو
فقط أفتخر بعّد حبات ألعنب ،جففتها للشضتاء وأنا
خجلى ،أسضتقدم ألوأن ألطباع ألح ّسضن سضيرة» ،من
ح -يث سض -ي -رة ف -ي -ه -ا ن -وع م -ن أل -ن -حت أو أل-ت-رخ-ي-م
لـ»سضيرتا».
ف ـ»سضيرتا» هي سضلوأني ،مدينتي ألتي غادرتها عام
 1988بعد حادثة هزتني ،هو ألعام ألذي تزأمن فيه
أنتحار أخي من على جسضر «سضيدي مسضيد» وأنتحار
ألشض -اع -ر أل-ذي ك-ان صض-دي-ق-ا ق-ري-ب-ا ه-و «ع-ب-د أل-ل-ه
ب -وخ -ال -ف -ة» .ب -ي -ن أخ -ي و»ب-وخ-ال-ف-ة» صض-دف-ة ق-در
عجيبة ،حكاية غريبة تعّلقت باإلبدأع .ثّم تعلّقت
بموت فجيع .ثّم بسضيرتا وألكتابة .فّودعت فيهما
كل شضيء .أنسضحبت من سضيرتا ومن ألكتابة وبكل ما
ي -ذّك -رن -ي ب -ال -ح -ادث أألل -ي -م ،وك -ان أن ه -وت ه -ذه
أل -ت -ج -رب -ة «أل -م -رة» ف -ي نصض-وصص ف-ك-ان م-ث Ó-نصص
«غرباء» ويأاتي مباشضرة بعد نصص «سضيرتا» أجمل
أألوقات ،ون ّصص وعبرت ألصضحرأء وقلت خصضوصضا
عن ألشضاعر «عبد ألله بوخابفة» أربط أسضمه أيضضا
ب -ال -ع -نب« :رح-ل-وأ ،وم-ازأل-وأ ف-ي أل-ح-ي-اة ب-ي-ن زه-ر
وزب -يب ،ف-ه-م شض-ع-رأء ي-ت-ب-ع-ه-م أل-ب-اك-ون وأألق-م-ار».
ألعنب ألذي نجففه زبيبا أرأه مثل ألتحنيط .ألقول:
«على ألشضاعر «عبد ألله بوخالفة» أن يوأصضل حقه
في ألحياة في حرأرتي ودفقي».
وفي أإلجمال« ،سضلوأن ألعنب» هو كما أقول في
قصضيدة وعبرت ألصضحرأء( :بين زهر وزبيب) وهكذأ
ك -ان ه -ذأ أل -م -ول-ود أإلب-دأع-ي .أت-م-ن-ى أن ي-ت-دأول-ه
ألقّرأء ويقنعهم بفكرته ألتي هي« :إأن هذأ ألعالم
جميل جدأ».
أم -ا أل -م -ؤول -ف أل -ث -ان -ي»،شض -رف -ات أألم -ري -ك -ان»
فهو مجموعة قصضصضية صضادرة عن دأر «أجنحة
ألثقافية» سضنة .2018
بدأية ،وكالعادة عند تقديم نصضوصضي ،أحبّ دأئما
أن أسض- -ت- -حضض- -ر «زورب- -ا» ف- -ي م- -ق- -ول- -ة «ن- -ي- -ك -وسص
كازأنتزأكيسص»« :أنا زوربا فأاتحّدث عن زوربا ،ليسص
ألن «زوربا» أحسضن من غيره ،بل ألن «زوربا» هو
ألوحيد ألذي يقع تحت سضلطتي ،وهو ألوحيد ألذي
أعرفه».
إأذأً ،فالمجموعة ألقصضصضية «شضرفات أألمريكان»،
تتحّدث «عني» حّتى وإأن مال بالقارئ عنوأنها إألى
ألخارج .إأّنها أنا ،وأقعي وأحÓمي ،حّتى ألخرأفة
ألحاضضرة فأاتت من حيث أّن أعتبار ألتنشضئة أألولى

هي ألمؤوثر أألعظم في تشضكيل ألذأت ألكاتبة مهما
أبتعد ألعمر عنها بتجارب أكثر نضضجا.
تبدو عناوين ألمجموعة منفصضلة ،لكنها مرتبطة
ألجل إأنشضاء سضيرة ذأتية مقتضضبة« :ألجلك يا قدسص،
بطل للحياة ،في جّبة جدي جنّية ،ألمعبد ،حياة،
أم- -ي ح- -ب- -ة أل- -ب- -رك- -ة ،م- -الك أل- -ح -زي -ن ،شض -رف -ات
أألمريكان ،عقيق ألشضمسص ،أسضم ألطفلة صضدكة ،من
إأفريقيا أناديك يا وطني».
فمث Óمن رأسص ألبكرة« ،ألجلك يا قدسص» ،تنسضلّ
«نعيمة» بطلة ألقصضة من طفولة بعيدة كمرجع أقيّم
وأقّوم وفقه كلّ ما سضيحدث لحقا ،فأاقّدم سشيرتها
 /مسض -اره -ا ،ت -قّ-دم-ي ف-ي-ه ،ت-أاّخ-ري ع-ن-ه ،وت-أاث-ي-ره
أل-م-اضض-ي وأل-ح-اضض-ر ف-ي ح-ي-ات-ي  .وم-ه-م-ا أخ-ت-لف
ألبطل من قصضة ألخرى ،فتظلّ «نعيمة» هي ألبطلة،
حتى في ق ّصضة «بطل للحياة» ألتي تقّدم ألشضهيد
«حسضان بلخيرد» بط Óقضضى في تجارب فرنسضا
ألنووية في حموديا .لتسضتمر في قصضة «في جبة
ج -دي  ..ج-ن-ي-ة» ألن ب-ي-ت-ه-ا أل-مسض-ك-ون ب-ال-ج-ن ك-ان
لجدي.
في قصضة «ألمعبد» نعيمة ألصضحفية هي ألحلزون
على ألسضطح يسضتنجد بالقوقعة تصضويرأ لما حدث
لرجالت ألصضحافة في ألعشضرية ألحمرأء وأنتقادأ
للفكر «ألتديني» ألذي باسضمه أبيدت ألحياة.
أل - - -ح- - -ي- - -اة ،ه- - -ي م- - -ا أع- - -ود إأل- - -ي- - -ه ف- - -ي قّصض- - -ة
«ح-ي-اة» ل-ل-م-ق-ارن-ة ،ألفصض-ح عّ-ن-ي ،ألح-ك-ي ع-ن أبي
أل-ذي رب-ط-ن-ي ب-أاسض-ب-اب أل-ح-ي-اة أل-ل-ذي-ذة من خÓل
شضعار «فكّ عزلة يعني حياة» ،ألقابل إأليه صضورة
أمي في ق ّصضة «أمي حبة ألبركة» فأابرز ألصضرأع
بين نعيمة وأنا ألصضفة ألمتنحية عنها ،أحاول أن
أبعد بيني وبينها ،بتكثيف ألمحبة وألتسضامح ألمي
ألتي أنتجت نعيمة في عقلي.
ويسض -ت -م ّ-ر ألسض-ت-رخ-اء ف-ي قصض-ة «م-الك أل-ح-زي-ن»،
وفيها أقّدم ألكاتب «مالك حدأد» ،أعيد عليه بعضص
أألطروحات أإلنسضانية وألتاريخية ،أسضئلة ل تبحث
ع -ن أج -وب -ة ،ل -ك -ن -ه -ا ل ت -ن -فصض-ل ع-ن أل-ف-ك-رة أألم
للمجموعة ،وهي ألصضرأع بين ألذأت ونموذج يدعى
نعيمة ،نعيمة ألفتاة ألمجنونة بالبيت ألمقابل لبناية
«أألم-ري-ك-ان» .ف-ت-أات-ي قصض-ة «شض-رف-ات أألم-ريكان»،
ألقصضة ألقصضيرة ذأت ألعمر ألطويل ،ربما ولدت
فكرتها معي وأمي تضضعني قريبا من شضرفة بيتنا
في ألصضيف مقابلة بيت نعيمة .وفيها أشضيد بخالتي
حورية بّوأبة ألعمارة ،أمرأة أمية من جبال أألورأسص
تفك رموز ألحضضارة بمهارة.

إلروإئي تقي إلدين بوسشك Úضشيف جناح «إلششعب»

روايتي القادمة ‘ أادب الطفل و–اكي البيئة
«سشوبار فوحا» إصشدإر يدإفع عن إلوطنية

ششارك إلروإئي إلششاب إبن سشكيكدة تقي إلدين بومسشك Úهذه إلسشنة ‘ إŸعرضس إلدو‹ للكتاب سشي ،2019 Óبروإيته «سشوبار فوحا» وهي
روإية من نوع إلزمكنة يحاور من خÓلها أإصشغر عضشو ‘ إÛلسس إلو’ئي سشكيكدة ،بروح وطنية إلكث Òمن إŸششاكل إ’جتماعية وإلسشياسشية
إلتي يعيششها إÛتمع إ÷زإئري.
بالنسضبة للكثير محطة في حياتهم فيها ألفرحة يوم
نيلها
وأل -ح-زن ع-ن-دم-ا ل ت-وج-د ل-ه-ا ت-ث-م-ي-ن ف-ي أل-ح-ي-اة
ألعادية.
’دبي عندك؟
^ ما هو إلجديد إ أ
^^ جديدي ألقادم روأية موجهة لÓطفال وهي
^«إلشش-عب» :ح-دث-ن-ا ع-ن روإي-تك إل-ج-ديدة
من نوع ألخيال ألعلمي تعنى بالبيئة وألهدف منها
«سشوبار فوحا»؟
تحشضيشص ألطفل حول ضضرورة أحترأم توأزن ألبيئة
ت-ق-ي إل-دي-ن ب-و مسشكين :أل -روأي -ة ه-ي م-ن ن-وع
أل-ت-رك-ي-ب-ة أل-ك-ي-م-ائ-ي-ة للمحيط .هناك أيضضا ألجزء
أل -زم -ك -ن -ة أي ع -ن -دم -ا ي -ت-دأخ-ل أل-زم-ان وأل-م-ك-ان
ألرأبع من روأيتي « معادلة ألحلم « ومخطوطات
وت -تسض -ارع ألح -دأث وت-ج-ت-م-ع أألدي-ان أل-ثÓ-ث-ة أم-ا
أخرى قيد ألتوضضيب وألطباعة.
ل -نصض -رة ه -ذأ أل -وط -ن أو ت -دم -ي -ره .ك-ي-ف أن-دل-عت
^ أإنت روإئ -ي وسش -ي -اسش -ي وأإصش -غ -ر عضش-و ف-ي
ألعشضرية ألسضودأء ومن يقف ورأء ألزلزأل ألعالمي
إل-م-ج-لسس إلشش-ع-ب-ي إل-و’ئ-ي بسش-ك-ي-كدة هل
أل -ذي ضض -رب أل-ج-م-ي-ع م-اع-دأ ه-ؤولء .ل-ق-د ح-وضص
’بدإع تأاثير على إلسشياسشية أإم هو إلعكسس
إ إ
موطن أإليجار قوى تتعدى ألمعنى للبشضر هل أنت
بالنسشبة لك؟
مسض -ت -ع -د ل -ل-ف-وضض-ى ف-ي أع-م-اق ه-ذأ أل-وط-ن ب-غ-ي-ة ^ ما هي نظرتك إلى وإقع إلكتابة إلششبانية إليوم؟
أل -حصض -ول ع -ل-ى ت-لك أل-ق-وة أل-دق-ي-ق-ة أل-ت-ي ج-ع-لت ^^ أل -ك -ت-اب-ة ألشض-ب-ان-ي-ة ه-ي ع-ب-ارة ع-ن م-ح-اولت أن أل -ث -ق -ة أل -ت -ي وضض -ع -ه -ا ألشض -ب -اب ف -ي شض -خصض -ي
ألنتخابي في ألمجلسص ألشضعبي ألولئي وأنا في
ماسضينسضا ،يوغرطة ،ألعربي بن مهيدي ..على قمة وأجتهادأت يقوم بها ألشضباب من هنا
وهناك.دون أي دعم .لقد ألتقيت بالعشضرأت من سضن  32سضنة أثرت كثيرأ في ألمرأفعة بالمجلسص
ألنضضال في هذأ ألوطن..
ألزمÓء ألشضباب ألذين يسضقطون بعد أول كتابات كما أن ألكتابة لها أثر في ألمرأفعة باللغة ألعربية
^ كيف بدأإت حكايتك مع إلكتابة؟
^^ بدأت حكايتي مع ألكتابة مند ألطفولة حيت في غياهب ألتسضويق ويبدأ هاجسص أين أبيت إأذأ ودق -ة أل -خ -ب-ر أل-ذي ي-ن-ق-ل ب-مصض-دأق-ي-ة م-ج-ه-ودأت
ت -رع -رعت ف -ي ك -ن -ف أم م-ث-ق-ف-ة ،أل-وأل-دة ع-ايشض-ة حضضرت إألى سضيÓ؟ من فضضلكم كم سضهر ألفندق؟ ألشضعب
بورشضرأف كاتبة مخضضرمة بحوزتها  15مؤولف ،وقد أألم -ر أل -ذي ي -ت -رج -م غ -ي -اب أل -ت -ك -ات -ف م -ن أج-ل ومجهودأت ألحكومة أيضضا.
’حسشاسس عند إلكتابة وإلتأالق في
وعن مند ألبدأية أن عليها أن تنقل لبنها ألوحيد أحتضضان هذه ألطبعة ألتي يمكنها أن تكون جيشضا ^ ماهو إ إ
ظل أإم كاتبة مخضشرمة؟
ه- -ذأ أإلرث «أل -ك -ت -اب» .ك -نت أشض -ارك م -ع -ه -ا ف -ي ودنيا وفكريا بامتياز ،فنحن في صضرأع ألفكار.
ألملتقيات إأبان ألعشضرية ألسضودأء وأحتكاك في سضن ^ ه-ل إل-ج-وإئ-ز وإل-مسش-اب-ق-ات تحفيز فعلي ^^ أن ألثنائيات ألعائلية في ألكتابة ،هذأ أألدب
ألثنائي لم يسضلط عليه ألضضوء في ألجزأئر .كما
مبكرة بكبار ألكتاب أمثال عمي ألطاهر وطار  ..إلمبدع إلششاب وماذإ تضشيف إلى حرفه؟
ومند ذلك ألحين وأنا أنتقل من ألكتابات ألسضطحية ^^ فزت شضخصضيا بجائزة علي معاشضي ألتشضجيعية دأفعت بها عن وطني وعن شضعبي ألذي هو عائلتي
إألى ألكتابات ألعميقة ألتي توقظ في ألموأطن تلك سضنة  .2012هذه ألجائزة لم تعد علينا ولو بذرة من ألتي ل يمكن ألتفريط فيها.
ألشضعلة ألمنطفىءة ألتي سضعت أللوبيات وألنوأدي ألمعاملة ألعالمية ألتي يعود بها على ألفائز سضوأء كلمة إخيرة؟
م -ن وزأرة أل -ث -ق -اف -ة أو م -ن أل -م-ج-ت-م-ع .ب-ال-ج-ائ-زة أنا فخور بتوأجدي في جناح ألشضعب ولطالما كنت
ألمشضبوهة إألى أبقاءها كذلك.
أقتني هذه ألجريدة يوميا لوألدي في صضغري.

حاورته :حبيبة غريب
تصسوير فواز بوطارن

«شض -رف -ات أألم -ري -ك -ان» ،ت -م -ث -ي -ل ل-وط-ن م-ت-حّضض-ر
عصضري ،ومثالي .لتأاتي قصضة «غدأ ألتقينا» لتعّزز
هذه ألفكرة ،تقّدم حّوأء أمرأة في شضّدة ،وأحدة من
بناية أألمريكان ،ففي حين لم تلق نعيمة يدأ ترّبت
ع-ل-ى ك-ت-ف-ه-ا أل-م-خ-ل-وع ،ت-م-ت-د أيٍ-د إأل-ى حّ-وأء ألن-ها
تنتمي لمجتمع أألمريكان.
وهكذأ تظّل «نعيمة» ألصضدمة ألتي تربك ألذأت
ألكاتبة ،وتظل بناية أألمريكان وطن أألمان وبعيدأ
عنه يكون ألخذلن ،وألذل ،وألجنون ،وألخسضارة؟
هذأ ألخوف ،ألذي كان قابعا في ألÓشضعور سضيبرز
في قصضة «عقيق ألشضمسص» وسضأاكون بدل «نعيمة»
ألمجنونة في ألبيت ألمقابل ،ويكون ألبيت ألمقابل
بيت ندى ،أبنة شضاعر ،كلما نظرت إأليها أشضرقت في
ظلمة نفسضي شضمسص .وأبدأ ألحلم مثل نعيمة ،أن
أك -ون م-ن ذأك أل-وط-ن أل-م-ث-ال-ي أل-ذي يشض-ب-ه ب-ن-اي-ة
أألمريكان .وألذي أناجيه في ألقصضة أألخيرة من
ألمجموعة «من إأفريقيا أناديك يا وطني» وحتى لو
فصضلت قصضة «أسضم ألطفلة صضدكة» بين ألقصضتين
 /أل -وط -ن -ي -ن ،ف -ه -ي وصض-ل ،لأخ-لصص إأل-ى أل-ق-ول أّن
أألنثى هي دأئما ألضضحية في ألمحن وألصضرأعات
ألصضغيرة وألكبيرة وألحروب ،حيث تتناول ألقصضة،
معاشص طفلة مالية لجئة ألقائم على ألصضدقة من
هنا وهناك ومقابل ألصضدقة يؤوخذ منها درعها
أل -وأق -ي .ف -ت -ح -م -ل وتضض -ع أن -ث -ى أخ-رى ت-ن-م-و ب-ه-ا
ألصضدقات وتربو أألوبئة ألجتماعية وأنثى ضضحية
أيضضا في ألميزأن.
في قصضة من إأفريقيا أناديك يا وطني ،رغبة مب ّ
طنة
ودعوة مسضتترة لÓسضترجال،كأاحسضن قّوة للمقاومة.
و ألخÓصضة أن «شضرفات أألمريكان»،ليسص عنوأن
قصضة وأحدة ،بل هو ألمجموعة كّلها،وإأذ أقّدمها
للقارئ ،فإاّني أتقّدم خطوة وأحسضبها خطوتين نحو

ألنجاة.
إلششعب/ألبيع بالتوقيع في ألصضالون ألدولي للكتاب
ف -رصض -ة أل -ع -م -ر ل -ك -ل ك -اتب ي -ري-د ألن-طÓ-ق ن-ح-و
ألشضهرة ..لكن تحضضر أعمالك و ألول مرة ؟ وتغيبين
عن هذأ ألمشضهد ألثقافي ألهام،كيف تبرر « ألهام
بورأبة» هذأ ألغياب؟.
^^ إلهام بورإبة  /أجل ،حضضور صضالون ألكتاب
ل -ت -وق -ي -ع ع -م -ل ه-و ف-رصض-ة ك-ل ك-اتب .ل-ك-ن «إأل-ه-ام
بورأبة» ،وبعد تحضضير ورغبة وترقب تغيب .ليسص
خ-ي-ارأ وإأّن-م-ا أل-ظ-روف أل-ط-ارئ-ة أل-ت-ي ه-ي ن-فسض-ه-ا
بسض -بب أل -وأق -ع ألج -ت -م-اع-ي أل-ذي م-ازألت أل-م-رأة
تعانيه في بعضص ألجهات وفي نطاق معين من فئات
أل-م-ج-ت-م-ع أل-ج-زأئ-ري .آأم-ل مسض-ت-ق-ب Ó-أن ي-ت-حّسضن
وضض -ع -ي ألث -بت ك -ات -ب -ة وأسض -ج -ل م-وق-ف-ي م-ن ه-ذأ
ألمجتمع بشضجاعة.
إلششعب  /ب -دأي -اتك ألأدب-ي-ة ك-انت ف-ي م-ن-تصض-ف
ألثمانينيات تقريبا ،لكن أول باكورة أعمالك كانت
ألسضنة ألماضضية فقط ،كيف تفسضرين هذأ ألتأاخير
عن ألنشضر؟
إلهام بورإبة /بدأيتي حقا كانت في ألثمانينيات.
وق -د ك -انت ب -دأي -ة وأث -ق -ة وم -زده -رة .نشض -رت ف -ي
صضحف وطنية (ألنصضر  ،ألشضعب  ،ألمسضاء) ،لكن لم
تكن مطلقا ألفرصضة تتيح ألطبع في كتاب مثلما هو
عليه أألمر أآلن .أّما تأاخري بعد أن صضار متاحا
فيعود إلمكاناتي ألمادية ألمحدودة ولم أحظ بدعم
من أية مؤوسضسضة ثقافية مسضؤوولة على أألمر هذأ.
حتى أني خÓل قسضنطينة عاصضمة ألثقافة ألعربية
 2015قّدمت مجموعتين في قصضيدة ألنثر لمديرية
ألثقافة بقسضنطينة ولم أتلّق ردأ .ألحمد لله جاءت
ألفرصضة أليوم ألطبع ويظهر إأبدأعي.
إلششعب  /بعد هذه ألنطÓقة ألوأعدة في مجال
أل- -ت- -األ -ي -ف ،ه -ل م -ن مشض -اري -ع أع -م -ال أخ -رى ف -ي
ألمسضتقبل ألقريب؟
إل-هام بورإبة  /ل-ل-مشض-اري-ع ف-ي أل-ت-األيف ،فإان
ألكتابة دوما باإلمكان .نسضأال ألله أن يكون ألطبع
ممكنا .بحوزتي مجموعات أخرى في قصضيدة ألنثر
ونصض -وصص م-ف-ت-وح-ة وم-ق-الت أدب-ي-ة ،ل-ك-ن أل-روأي-ة
ح-ال-ي-ا ه-ي أل-غ-وأي-ة .ل-ي روأي-ت-ان ج-اه-زت-ان أن-تظر
فقط فرصضة ألطبع.

إللقاء ينظم بجناح ›لة «سشÓمة»

لهداء لكتاب بن براهيم
البيع با إ
«إاÁا ÊوعزÁتي أانقذتني»
ضضبطت «سضÓمة» ألمشضاركة في «سضي ،»2019 Óلقاًء
ل-لصض-ح-اف-ي-ي-ن يوم  07ن -وف -م-ب-ر أل-ج-اري ب-دءأ م-ن
ألسضاعة  14.00بعد ألزوأل للبيع باإلهدأء كتاب
برأهيم بن برأهيم «إأيماني وعزيمتي أنقذتني».
ينظم أللقاء بفضضاء مجلة «سضÓمة» بالجناح «سص»

ممر د رقم  11وألدعوة عامة ألهل ألثقافة وألنشضر
وأإلبدأع.
وسضبق لـ»سضÓمة» أن نظمت يوم  4نوفمبر ألجاري،
لقاًء للبيع باإلهدأء لكتاب «ألقصضبة قلب ألجزأئر
ألعاصضمة» ،لمؤولفه عمر شضÓبي.

أإششرف أإبو عامر إŸكلف بالقسشم إلثقا‘ بسشفارة فلسشط:Ú

الششعب ا÷زائري متعطشش Ÿا هو فلسشطيني

كششف أإششرف إبو عامر إŸكلف بالقسشم إلثقا‘ بسشفارة فلسشط Úبا÷زإئر أإن إلهدف من
مششاركة دولة فلسشط ‘ Úإلصشالون إلدو‹ للكتاب ‘ طبعته إلـ  24إلتأاكيد على إ◊ضشور
إلدإئم لفلسشط Úإلتي تششارك باسشتمرإر ‘ أإعرإسس إ÷زإئر ليسس فقط ‘ إÛال إلثقا‘ بل ‘
’و ¤بل هي تÓزم
ﬂتلف إÛا’ت ،مششÒإ ‘ نفسس إلوقت ،أإن مششاركة فلسشط Úليسشت إ أ
دإئما طباعات إلصشالون كلها.
أل-م-لصض-ق ،وأل-ك-ت-اب ،وأل-م-ج-موعة ألكاملة لمحمود
درويشص وك -تب سض -م -ي -ح أل -ق -اسض -م ،وم-نشض-ورأت ع-ن
وأوضضح أبو عامر في تصضريح خ ّصص به جريدة « ألقدسص ،وكل ما يتعلق بفلسضطين ،بدليل أإلقبال
ألشضعب» أن أقل جميل تقدمه فلسضطين للشضعب أل-ك-ب-ي-ر ل-ل-ج-م-ه-ور ،لسض-ي-م-ا أل-ج-امعيين منهم على
ألجزأئري ألعظيم هو أن تشضارك في مثل هذأ نوع بعضص ألعناوين وجعلها كمرجع من أجل ألتحضضير
من ألتظاهرأت ألثقافية ألتي أتبث أن فلسضطين لرسضائل ألدكتورأه ،مؤوكدأ سضعيهم وبكل ما يملكون
بقوة توفير ما يمكن توفيره في مختلف ألمناسضبات
حاضضرة بقوة في قلوب جميع ألجزأئريين.
وب -خصض -وصص أل -ك -تب أل -ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ة أل-ح-اضض-رة ف-ي ألثقافية وألفنية.
جه أبو عامر تشضكرأته للقائمين على
ألصضالونـ قال أبو عامر ـ أن ألكتب ألحاضضرة هي وفي ألختام و ّ
ك-تب بسض-ي-ط-ة وم-ت-ن-وع-ة م-ن-ه-ا م-ا ه-و ف-ي أل-ت-اري-خ ألصض-ال-ون أل-دول-ي ل-ل-ك-ت-اب وع-ل-ى رئ-يسضهم محافظ
أل -ث -ق -اف-ة أل-ف-ل-ك-ل-ور ،ح-يث ح-اولت وق-در أإلم-ك-ان ألصض -ال -ون ف -ي إأن -ج -اح ه -ذه أل -ط -ب -ع -ة ومسض -ان -دت-ه
تغطية بعضص ألعناوين رغم ألحصضار ألمفروضص على لفلسضطين من خÓل منحه لدولة فلسضطين مسضاحة
ك -ب -ي -ر ل -ل -مشض -ارك -ة .وحسضب ذأت أل-م-ت-ح-دث ،ف-إان
فلسضطين.
وقال ألمتحدث أن ألشضعب ألجزأئري على وجه ألنطباعات أألولية للمشضاركة ألفلسضطينية مميزة
Óقبال ألمسضتمر على ألصضالون وعلى جناح
أل -خصض -وصص ،م -ت-ع-طشص ل-م-ا ه-و ف-لسض-ط-ي-ن-ي ،ف-ف-ي بالنظر ل إ
معرضص ألكتاب يبحث ألقرأء دأئما عن ألكوفية ،فلسضطين على وجه ألخصضوصص.

عزيز.ب

لضساحي و يحذر من اŸضساربÚ
وزير الفÓحة يؤوكد اسستقرار أاسسعار ا أ

إعدإد :فتيحة  /كلوإز

info@ech-aab.com / www.ech-chaab.com
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معادلة أام ،وطن وأابناء

فتيحة كلواز
‘ ك- -ث Òم- -ن أألح- -ي- -ان Œه- -ل أألم أل- -دور
أŸلقى على عاتقها ‘ زرع حب ألوطن دأخل
أب -ن -ائ -ه -ا ل -ي-ك-ون أل-وف-اء وأإلخÓ-صس م-ع-ن-ي-ان
حدأن ‘ مفردة «وطن» فعندما ترّدد «أألم»
يت ّ
على مسسامع أبنائها ألثÓثة ألذي ل يتعدى
سسن أكÈهم ألتسسع سسنوأت أن ل معنى لكلمة
«وطن» بل هناك «ألله» هي بذلك تهدم معا⁄
ألشس- -ع- -ور ب- -الن- -ت -م -اء ل -دي -ه -م و–ّول -ه -م -أن
أسستمرت ‘ ذلك -مع مرور ألوقت أ ¤رجال
ولءه -م أألول ل -ف -ك-رة أو «ع-ق-ل-ي-ة» أو أن-ت-م-اء،
وه -ذأ ب -الضس -ب -ط م-ا ي-خ-ل-ق شس-رخ-ا ب Úه-ؤولء
أألط-ف-ال وج-زأئ-ري-ت-ه-م ل-درجة أنهم يعتقدون
أنها أرضس يعيشسون عليها ويشسبهونها بفندق
تنتهي عÓقتهم به بانتهاء مدة إأقامتهم فيه.
عندما سسمعتها تقول «ل وجود لوطن بل
حق هو ألله» تفاجأات بل لنقل أنني صسدمت
ألن- -ه- -ا أب- -ن- -ة ع- -ائ- -ل- -ة ›اه -دة م -ن -ذ ب -دأي -ة
أŸقاومات ألشسعبية ‘ أ÷زأئر ،عدد شسهدأء
ألثورة من تلك ألعائلة كب Òلدرجة أنك أينما
مشسيت ‘ أŸنطقة ألتي ينتمون إأليها Œد
م -درسس -ة أو شس -ارع أو م-ؤوسسسس-ة ث-ق-اف-ي-ة ب-اسس-م
أح- -ده- -م ،أسس -ت -غ -ربت ل -درج -ة أن -ن -ي أوق -فت
ألنقاشس ألن أختÓفنا أصسبح جوهريا ول Áكن
متابعته بتلك ألصسيغة فا÷زأئر أك Èمن أن
نختزلها ‘ ﬁل إأقامة أو ›رد أسسم Ùيط
جغرأ‘ ،ألنهاأألم وألنتماء وأألصسل ول وجود
لنا بدونها.

ما أخافني فيما قالته أو علمته هذه أألم
ألبنائها هو أن ألبديهية ألتي –اول زرعها
دأخلهم هي نفسسها ألتي جعلت من أ÷زأئري
‘ ألتسسعينيات آألة موت متنقلة فأاول درسس
ُلّقن للمغرر بهم عنوأنه « ألله قبل ألوطن»

وهذأ بالضسبط ما يجعلهم يشسعرون يقينا أنهم
ل ينتمون أ ¤هذه أألرضس أألمر ألذي أقتلعهم
م -ن أسس -ره -م وع -ائ Ó-ت -ه -م ل -ي-ت-ح-ول م-ع ه-ذأ
ألجتثاث من أألصسل أألخ وألب وألم وأألخت
أ ¤أعدأء ولنا ‘ تلك ألقصسصس ألتي نسسمعها

«هيدي ’مار» ..جميلة هوليود التي اخÎعت «»wi-fi
نسساء حول العا⁄

ه- - -ي- - -دي لم - -ار
‡ث - -ل- -ة ‰سس- -اوي- -ة
ق -امت ب -ع-م-ل أدوأر
‘ هوليود أثناء ما
ي - -ع- -رف ب- -ح- -ق- -ب- -ة
ألعصسر ألذهبي ألتي
ك -انت ت -ن -ت -ج أفÓ-م
ت - - - - - - -لك أل- - - - - - -فÎة
شس- - - - - -رك - - - - -ة «مÎو
ج - -ول - -دن م - -اي - -ر»،
أع- -تÈه- -ا أ÷م- -ي -ع
ب- -الشس- -رك- -ة أج- -م -ل
سس - -ي- -دة ‘ أل- -ع- -ا⁄
شس - -اركت م- -ع ع- -دد
م-ن أل-ن-ج-وم أل-ك-ب-ار
‘ أل- - - -ك- - - -ث Òم - - -ن
ألعمال
ألسس-ي-ن-م-ائ-ي-ة ،لكنها
ليسست ‡ثلة فقط
‘ أ◊ق -ي -ق -ة ألن-ه-ا
كانت عاŸة قامت
ب - -اخÎأع أل - -ق - -ف - -ز
ألÎددي وه - - - - - - - - -ي
ألسسبب ألرئيسس ‘
أخÎأع ألبلوتوث
و )(WI-FI
أŸسستخدم Úأليوم.
ولدت هÒي لمار ‘ ألتاسسع من شسهر
ن -وف -م Èل -ع -ام 1914م ‘ م -دي -ن -ة ف -ي -ي-ن-ا
ب- -ال- -ن- -مسس- -ا ،ع- -م- -لت وأل- -دت- -ه- -ا ع- -ازف- -ة
بيانو ،أما وألدها كان ناجحا جًدأ يحب
ألل -كÎون -ي -ات وأل -وسس -ائ -ل أ◊دي -ث -ة ك-ان
يشسرح لبنته كيف تعمل أألشسياء أبتدأء من
ألسسيارأت وآألت ألطابعة حتى ألطائرأت
ف-ن-م-ا ل-دي-ه-ا حب أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا أ◊دي-ث-ة
وأŸتطورة .
‘ سسن أŸرأهقة أمتهنت ألتمثيل عام
1933م لعبت دور ألبطولة ‘ فيلم ألنشسوة ،
وتزوجت ‘ ألعام نفسسه من رجل ثري
Áتلك مصسنًعا لتصسنيع أألسسلحة ‘ فيينا
يسسمى فريدريشس ماندل وكان ألزوأج غÒ
سس -ع-ي-د ق-الت ع-ن-ه إأن-ه-ا حصس-لت ع-ل-ى ك-ل
ألÎف باسستثناء شسيء وحيد هو أ◊رية

غ Òأن -ه ك -ان ل -ه ع Ó-ق -ة ق -وي -ة ب -زع -م-اء
أل -ف -اشس -ي -ة وأل -ن -ازي -ة و‘ أل -ن-ه-اي-ة ه-ربت
ل- -ب- -اريسس ع- -ام 1937م م - -ت- -ن- -ك- -رة ‘ زي
خادمتها .
أنتقلت فيما بعد من باريسس إأ ¤لندن
وهنالك قابلت رجُ Óيدعى بلويسس .ب.
ماير ألذي قدم لها عرضًسا للعمل دأخل
ألوليات أŸتحدة وأقنعها بتغي Òأسسمها
من هيدويج إأيفا ماريا كيسسلر إأ ¤هيدي
لمار وكان ألسسم Ÿمثلة قدÁة عملت ‘
زمن ألسسينما ألصسامتة ووقعت ألعقد مع
أسستديو مÎو جولدون وقامت ببطولة أول
أف Ó-م -ه -ا م -ع -ه-م ب-ع-ن-وأن أ÷زأئ-ر ح-ق-ق
ألفيلم إأيرأدأت عالية وحصسلت هيدي من
خÓله على لقب أجمل سسيدة ‘ ألعا. ⁄
تزوجت بعد ذلك عدة مرأت وأ‚بت
من زوأجها ألثالث ألذي أسستمر من عام

1943م1947-م أب- -ن -ا
م - -ن أŸم- -ث- -ل ج- -ون
ل- -ودج ،ب -ال -رغ -م م -ن
أن -ه -ا ك -انت ت -ت -م -ت -ع
با÷مال وكان ألناسس
ي-ن-ظ-رون إأل-ي-ه-ا ع-لى
أن -ه -ا ج -م-ي-ل-ة ف-ق-ط
كانت على قدر عال
من ألذكاء  ،وكانت
م - - - - -وه - - - - -وب- - - - -ة ‘
أل -ري -اضس -ي -ات خÓ-ل
زوأج -ه -ا م-ن مصس-ن-ع
أألسسلحة كانت على
درأي- - -ة ب- - -ج- - -م- - -ي - -ع
أŸف-اه-ي-م ألعسسكرية
ألتكنولوجية .
ت- -لك أŸف- -اه- -ي- -م
سساهمت بشسكل كبÒ
‘ ت-وصس-ي-ل-ه-ا ل-ف-كرة
أل- -ق- -ف- -ز ألÎددي ‘
ألعام 1941م  ،ففي
أ◊رب أل- - -ع- - -اŸي- - -ة
ألثانية كانت هنالك
مشس - -ك - -ل - -ة  ⁄ت- -ك- -ن
ألطوربيدأت
أŸوج -ه -ة ب -ال -رأدي-و
حا ‘ إأصسابة أألهدأف  ،لذأ
–قق ‚ا ً
أعتقدت هيدي أن ألقفز ألÎددي سسيجعل
من ألصسعب أكتشساف ألطوربيد ومعرفة
إأشسارأته .
قامت Ãشساركة ألفكرة مع جورج أنثيل
ك -ان ي -ع -م -ل م -ؤول -ف م-وسس-ي-ق-ى و‘ ن-فسس
أل -وقت ك -ان م -ف -تشس -ا ل -ل -ذخ -ائ -ر وق-دم-وأ
أل - -ف - -ك - -رة Ÿك- -تب ب- -رأءأت ألخÎأع- -ات
أألمريكي و” نشسر برأءة ألخÎأع عام
1942م وك - - -ان ل - - -ذلك أن أح - - -دث ث - - -ورة
تكنولوجية هائلة ،لكن أ÷يشس أألمريكي
 ⁄يقبل أن ‡ثلة تعطي له فكرة أخÎأع
و ⁄ي -ت -م ت -ط -ب -ي -ق أل -ف-ك-رة إأل ب-ع-د ع-ق-د
ألسس -ت-ي-ن-ي-ات ب-ع-د أن-ت-ه-اء صسÓ-ح-ي-ة ب-رأءة
ألخÎأع ،أن -ت -ق -لت ‘ أل -ث -م -ان -ي -ن -ات إأ¤
فلوريدأ عاشست حتى توفيت عام 2000
عن عمر يناهز  86عاًما.

عن سسنوأت ألعشسرية
ألسس- -ودأء خ Òدل- -ي- -ل
ع- - -ل - -ى ذلك ف - -ل - -ول
ألتÓعب بالعقول Ÿا
قتل أألخ أخاه و ل
أخذ أخته أو وألدته
ع -ن-وة و–ت ت-ه-دي-د
ألسسÓح لتكون «سسبية
حرب».
ق-د ي-ظ-ن أل-ب-عضس
أن ه - - -ذه ألسس - - -ي- - -دة
م -تشس-ددة وم-ت-عصس-ب-ة
دي- -ن- -ي- -ا ،ل- -ك -ن -ه -ا ‘
أ◊ق- - -ي- - -ق - -ة ل - -يسست
ك- -ذلك ب -ل ه -ي ‡ن
ي - -ؤوم - -ن- -ون ب- -إاسسÓ- -م
«م-ي-م-ون-ة» (م-ي-م-ون-ة
ت- -ع- -رف رب -ي ،ورب -ي
ي- -ع- -رف م- -ي- -م- -ون- -ة)
ألإسسÓم عندها بهذأ
أل - -ق - -در وف- -ق- -ط ‘
ألصس- -ي- -ف ه- -م ع -ل -ى
شسوأطئ سسيدي فرج
يسس- -ب- -ح- -ون أم -ا ي -وم
أ÷معة ‘ أŸسسجد
يصسلون ،ألتشسّدد هنا أعمق وأخطر ألنه يوقظ
دأخلنا ألنعرأت يتحّول ألوطن معه أ ¤شسيء ل
عÓقة له بأارضس قدمت من أجلها قوأفل من
ألشسهدأء أختلطت دمائهم دون أن ‰يز عند
جريانها ب Úهذأ وذأك...ما أذهلني أنها من

أل -ن -خ -ب -ة ول Áك -ن أن تسس -ق -ط ‘ م -ث-ل ه-ذه
ألÎهات ألتاريخية وأن تكون فريسسة سسهلة
للفخ ألذي نصسبته ألسسلطات ألسستعمارية منذ
أن وطئت أقدأم جنودها أرضس أ÷زأئر بغرسس
أ÷ه -وي -ة ب Úأب -ن -اء أل-وط-ن أل-وأح-د ل-ت-ف-رق-ن-ا
و–ولنا أ› ¤رد أقليات لكل وأحد منها
أنتماؤوها ألقومي وألسسياسسي.
أل -غ -ريب أن ه -ذه أألم غ Òوأع -ي -ة ل -ل-دم-ار
ألذي –دثه على شسخصسية أبنائها ألنها ⁄
تتوقف عند «ل وطن بل حق هو ألله» فهي
أنتقلت أ ¤مرحلة ثانية أخطر هي أن كل من
يخالفها هو خائن ...،نعم قالتها ألك Èأبنائها
«ذلك شسخصس خائن و ل أقرباء لكم ‘ هذأ
أŸكان» ما يعني أنها ترفضس قرأبة من ل
يتفق معها ،وهو نفسس ألشسيء ألذي حدث قبل
سس -ن -وأت ع-ن-دم-ا أصس-ب-حت أل-ق-رأب-ة ت-ق-اسس بـ»
درج -ة ألÁان» ،ع -ل -ي -ن -ا أن ن -ع -ي أن أ÷زأئ-ر
–تاج أ ¤من يغرسس بذرتها ‘ قلوب أبنائها
منذ نعومة أظافرهم ،كما فعلت جدأتنا من
قبل و لول ذلك Ÿا كنا أليوم نقرأ على بطاقتنا
ألشسخصسية «جنسسية جزأئرية» بل «أنديجان».
...على أألم أن تدرك ألهاوية ألتي نحن
أل -ي -وم ع -ل -ى ح -اف -ت-ه-ا...ع-ل-ي-ه-ا أن ت-ق-ت-ن-ع أن
ألسسقوط دأخلها لن يسستثني أحدأ منا ألننا وأن
أنكر ألبعضس جزأئريون ولن نكون غ Òذلك
ولنا فيما يعانيه أ÷يل ألثالث من أŸهاجرين
أ ¤فرنسسا من أذلل على أرضس ظّنوها منذ
صسغرهم أنها وطنهم لكنهم وجدوأ أنفسسهم
ف- -رنسس- -ي -ون م -ن درج -ة ث -ان -ي -ة ألن أصس -ول -ه -م
جزأئرية مسسلمة و «ألفاهم يفهم».

كوب أاعقاب سسجائر مقابل كوب عصسÒ
ليمون ونعناع

كوب أعقاب سسجائر مقابل كوب عصسÒ
ليمون ونعناع « ،هو شسعار أŸبادرة ألتي
أط -ل -ق -ت -ه -ا نسس-ري-ن صس-ف-ار صس-اح-ب-ة ﬁل
حلويات وعصسائر بغية تنظيف أÙيط
م- -ن أıل- -ف- -ات أل- -ت -ي يÎك -ه -ا م -دم -ن -و
ألتدخ ‘ Úأألماكن ألتي يدخنون فيها ما
حول ألشسوأرع وأŸسساحات ألعمومية أ¤
سسلة قمامة مفتوحة ألعقاب ألسسجائر.
وقد لقت هذه أŸبادرة روأجا كبÒأ ‘
ﬂتلف موأقع ألتوأصسل ألجتماعي Ÿا
لها من أثر إأيجابي على أÙيط وألبيئة
بصسفة عامة وكذأ مسساهمتها ‘ غرسس
حسس حضس-اري ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى ن-ظ-اف-ة
أÙيط.
قالت نسسرين صسّفار أن أŸبادرة ظهرت
‘ بعضس ألدول أألوربية كفرنسسا وأسسبانيا
ل -ذلك ف -ك -رت ‘ إأط Ó-ق -ه -ا ع Èم -وأق -ع
ألتوأصسل ألجتماعي ‘ أ÷زأئر خاصسة
وأنها من أŸتضسررين من ألسسلوك ألغÒ

حضساري لبعضس أŸدخن Úألذين يرمون
أعقاب سسجائرهم ‘ أي مكان كان ما
يضس -ط -ره -ا ي -وم -ي-ا أ ¤ج-م-ع-ه-ا م-ن أم-ام
ﬁلها حتى ل يشسعر ألزبائن بالشسمئزأز
وألنها أيضسا تشسوه أŸنظر ألعام للشسارع.
وي- -ذك- -ر أن أŸب- -ادرة لقت ت -ف -اع Ó-
كبÒأ على موأقع ألتوأصسل ألجتماعي
ح- -يث ج- -اءه- -ا أل- -ب- -عضس م- -ن ألشس -ب -اب
أŸه-ت-م Úب-ه-ذه أ◊م-ل-ة ح-ام-ل Úم-عهم
ق -ارورأت ‡ل -وءة ب -أاع -ق -اب ألسس -ج -ائ-ر
كتعب Òعن أعجابهم بها  ،فيما فضسل
ألبعضس ألخر أŸشساركة دون ألبحث عن
لن-ه-م ي-رون ‘
م -ك -اف -أاة ك -وب أل -عصس Òأ
أŸبادرة خطوة نحو نشسر تربية بيئية
سس- - -ل- - -ي - -م - -ة ‘ أÛت - -م - -ع أ ¤ج - -انب
مسس -اه-م-ت-ه-م ‘ ت-ن-ظ-ي-ف أÙي-ط م-ن
أل- - -ق- - -اذورأت أŸن - -تشس - -رة ‘ ألشس - -وأرع
وألطرقات.
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أانيسس حÓسضة ،بطل العا ‘ ⁄الكاراتي لـ «الشضعب»:

حلمي اŸشساركة ‘ األوŸبياد ورفع راية ا÷زائر ‘ هذا اÙفل الكبÒ
اقÎبنا من البطل العاŸي لفئة
لواسض- -ط ل- -ري- -اضض- -ة ال- -ك- -ارات- -ي
ا أ
«أانيسس حÓسضة» الذي –دث لنا
ع -ن ال -ل-قب ال-ع-اŸي ال-ذي ع-اد ب-ه
من البطولة العاŸية التي خاضضها
مؤوخرا ‘ الشضيلي ،كما –دث عن
أاه-داف-ه وط-م-وح-اته وعن عديد
القضضايا ‘ ،هذا ا◊وار:

^ م - -ا ه - -ي أاه- -داف
«أانيسس» اŸسضتقبلية ؟
^^ أان - -ا م - -ت ّ- -وج ح - -دي- -ث- -ا
ب-ال-ب-ط-ول-ة ال-ع-اŸي-ة ل-ل-ك-اراتي
و◊د اآلن  ⁄أاخ - - - - - - -ط- - - - - - -ط
Ÿسش -ت -ق -ب -ل -ي ،ل -ك -ن ل -دي أام-ر
وحيد داخل عقلي وطموحي
الوحيد ،منذ كنت صشغÒا هو
Óل -ع -اب األوŸب -ي -ة
ال -ت -أاه -ل ل  -أ
واŸششاركة فيها بقوة والعمل
ع -ل -ى ت -رك بصش -م-ات-ي ‘ أاكÈ
ﬁفل رياضشي ‘ العا.⁄

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصس
^ «الشضعب» :هنيئا لك التتويج
ب -ال -ب -ط -ول -ة ال -ع -اŸي -ة ل -ل-ك-ارات-ي
أاواسضط ،أاول ما تعليقك على هذا
ال‚از ؟
^^ أانيسس حÓسشة  :ا◊مد لله أا“ Êكنت
من تششريف ا÷زائر ورفع رايتها عاليا ‘
سشماء الششيلي ،الفضشل يعود لله عز وجل الذي
منحني الصشحة والقوة وكذلك إا ¤اŸدربÚ
ي سشواء ‘ النادي وعلى
الذين يششرفون عل ّ
رأاسش - -ه- -م م- -درب- -ي ورئ- -يسس ال- -ف- -ري- -ق «ث- -ابت
اسش- -ن- -ك- -در» ،وك- -ذا زمÓ- -ئ- -ي ‘ ال- -ف- -ري -ق أاو
اŸنتخب الوطني الذين كان لهم دور كب‘ Ò
م-راف-ق-ت-ي وت-ق-ل-ي-ل الضش-غ-ط ع-ل-ي ‘ ال-بطولة
ال- -ع- -اŸي- -ة ،ك- -م- -ا ل أانسش -ى رئ -يسس ال–ادي -ة
«سش- -ل- -ي- -م- -ان مسش -دوي» وك -ل أاعضش -اء اŸك -تب
التنفيذي الذين قرروا وضشع الثقة ‘ ششخصشي
وإارسشا‹ إا ¤البطولة العاŸية ،كما أاوجه –ية
خاصشة لوزير الششباب والرياضشة «سشليم رؤووف
ب -رن -اوي» ال-ذي ق-ام لشش-خصش-ي ب-ث-ا Êال-ت-ف-ات-ة
اسشتثنائية منذ عودتي إا ¤أارضس الوطن ،حيث
خصشني باسشتقبال األبطال بالقاعة الششرفية
Ÿطار «هواري بومدين» الدو‹ ،واليوم أاقام
حف ÓتكرÁيا ضشخما على ششر‘ ،وهذا ما
يدل على أانه يسشهر على –فيز الرياضشيÚ
لبذل اŸزيد ‘ اŸسشتقبل.

^ شض- -ه -ادة ع -رف -ان م -ن ال -وزي -ر
الذي قدم لك صضكا معتÈا ؟
^^ ه -ذا ال-تشش-ج-ي-ع سش-ي-ك-ون ح-اف-زا ك-بÒا
بالنسشبة ‹ وأا“نى أان ل أاتوقف هنا ألنني ‘
بداية مششواري الرياضشي ،اآلن سشأانسشى بأانني
م-ت-وج ب-ال-ب-ط-ول-ة ال-ع-اŸي-ة ل-ل-ك-اراتي وسشأاعود
Óرضس وأاضش -ع أاق -دام -ي ع -ل-ي-ه-ا ،ي-جب أان ل
ل -أ
أانسش- -ى م -ن أاي -ن أات -يت أان -ا مصش -ارع شش -اب م -ن
مدينة قسشنطينة أاواصشل دراسشتي بششكل عادي
وسش -أاع -م-ل أاك Ìل-ل-حصش-ول ع-ل-ى أال-ق-اب أاخ-رى
وال-ع-م-ل ع-ل-ى تشش-ري-ف ال-راي-ة ال-وط-نية مرات
عدة ،اآلن سشيك Èطموحي ‘ اŸسشتقبل وان
شش -اء ال-ل-ه سش-أارف-ع نشش-ي-د قسش-م-ا ع-ل-ى مسش-ام-ع
القاعة التي سشتحتضشن منافسشات الكاراتي ‘
األوŸبياد.

لبطال العاŸيون
^ ‘ السضابق ا أ
لواسض-ط ك-ان-وا ي-ه-مشض-ون
‘ ف -ئ-ة ا أ

^ أاسض-ت-وق-فك ،ل-ك-ن
رÃا رياضضة الكاراتي
ل -ن ت -ك -ون ح-اضض-رة ‘
أالعاب باريسس  2024؟
^^ ◊ - - - - - - - - - -د اآلن ل زال
اŸنظمون  ⁄يفصشلوا ‘ األمر
وه- - - - -ن- - - - -اك مشش- - - - -اورات بÚ
«ال- -ك -ارات -ي» و»الÈيك دانسس»
Ÿع - -رف - -ة م- -ن سش- -يشش- -ارك ‘
األل- -ع- -اب األوŸب- -ي -ة ،وأا“ن -ى
رف-ق-ة ك-ل مصش-ارع-ي ال-ك-اراتي
ع Èالعا ⁄أان يتم اإلبقاء على
رياضشة الكاراتي ‘ األوŸبياد،
وإاذا ح -دث ال -ع -كسس ي -ب-ق-ى ‹
اŸشش- - -ارك- - -ة ‘ ال - -ب - -ط - -ولت
العاŸية وأالعاب البحر األبيضس
اŸتوسشط هناÃ ،دينة وهران

وال -دل -ي -ل أان -ه-م ح-ال-ي-ا م-ن-ه-م م-ن
ت- -وق -ف ع -ن ‡ارسض -ة ال -ري -اضض -ة
وم -ن -ه -م م -ن ل يسض -ت -ط -ي -ع ح -ت -ى
^ ه -ل ل -ديك ط -م-وح ل-ل-ت-ن-ق-ل
لوروبية للرفع
حصض -د م-ي-دال-ي-ات ق-اري-ة ،م-ا ه-ي اإ ¤أاحد الفرق ا أ
رسضالتك للمسضؤوول Ú؟
أاك Ìمن مسضتواك ؟
‘ سشنة .2021

^^ م- -ا ت -ق -ول -ه صش -ح -ي -ح ووق -فت ع -ل -ي -ه
ششخصشيا ،ششاهدت العديد من الرياضشي Úكان
مسشتواهم جيدا وبعدها ،كما تقول ،منهم من
توقف عن ‡ارسشة رياضشته اŸفضشلة ومنهم
من تراجع مسشتواهم كثÒا وباتوا ل يقوون
اآلن حتى على حصشد األلقاب القارية ،رÃا
غالبيتهم  ⁄يكن لهم ا◊ظ ليلقوا –فيزا مثل
الذي تلقيته اليوم من وزير الششباب والرياضشة
وهو األمر الذي سشيششجعني على بذل اŸزيد
م -ن اÛه -ودات ،ت -ه -م -يشس األب -ط-ال وغ-ي-اب
ال -ت -ح -ف-ي-ز وال-تشش-ج-ي-ع ج-ع-ل ال-ك-ثÒي-ن م-ن-ه-م
يفششلون ذهنيا ،حفل اليوم يجعل الرياضشي
ي -رك-ز ع-ل-ى ع-م-ل-ه ويسش-اه-م ‘ ت-ط-وي-ر ورق-ي
ال -ري-اضش-ة ا÷زائ-ري-ة ،ك-م-ا أان-ه ي-دف-عك ل-ب-ذل
اŸزي- -د م- -ن اÛه- -ودات ÷لب اŸزي- -د م -ن
األلقاب تفتخر بها أانت وعائلتك وا÷زائر
ك-ل-ه-ا ،رغ-م ن-قصس اإلم-ك-ان-ي-ات ع-ل-ى مسش-ت-وى
الفريق ،وباŸناسشبة أاطالب السشلطات اŸعنية
Óندية التي تعاÊ
بتوف Òالقاعات وتهيئتها ل أ
م -ادي -ا ل-ل-مسش-اه-م-ة أاك ‘ Ìت-ط-وي-ر ال-ك-ارات-ي
والرياضشة ا÷زائرية بششكل عام.

^^ الرياضشي Úالذين يتنقلون لÓحÎاف
إا ¤أاندية كبÒة ‘ ا÷زائر على غرار اÛمع
الرياضشي البÎو‹ أاو نادي بريكة أاو أاندية
أاوروبية ،للرفع من مسشتواهم مع مصشارعÚ
أاقوى منه وأافضشل تقنيا ،لكني ‘ القاعة التي
أاتدرب فيها مع نادي مسشتقبل جيل قسشنطينة
هناك العديد من اŸصشارع Úأابطال إافريقيا
وال -ع -رب وا÷زائ -ر ،وم -درب ال -ق -اع -ة «ول -ي-د
بوعبعوب» نال ميدالية برونزية ‘ البطولة
ال -ع -اŸي -ة ،وه -ذا األم-ر ل ي-ج-ع-ل-ن-ي أاف-ك-ر ‘
ال -رح -ي -ل أاو أاغ Òال -ن -ادي ب -ت -ات-ا ،ألﬁ Êاط
ب -اŸسش -ت -وى ال -ع -ا‹ م -ن اÙل -ي إا ¤ال-ق-اري
وصشول إا ¤العاŸي ،ولو ششعرت بأان مسشتواي
ليسس ‘ تطور لكنت غÒت األجواء لكن ‘ كل
يوم أاتعلم ششيء من زمÓئي وهم كذلك وهو ما
يحفز Êعلى البقاء ،والدليل أا Êنلت اللقب
ال- -ع- -اŸي وأان- -ا ‘ ف- -ري- -ق- -ي ب- -قسش- -ن- -ط -ي -ن -ة،
وب -اŸن -اسش -ب -ة أاوج-ه –ي-ة ك-بÒة ل-زمÓ-ئ-ي ‘
ال - -ف - -ري- -ق أل Êدون- -ه- -م Ÿا وصش- -لت إا ¤ه- -ذا
اŸسشتوى

لطاحة بالرائد
لتحفيزهم من أاجل ا إ

إادارة «السسنافر» تسسّوي مسستحقات الÓعب Úقبل مواجهة شسباب بلوزداد
وعدت ادارة نادي ششباب قسشنطينة ،كافة
الÓعب Úبصشرف منحة  20مليون سشنتيم ‘
حال اإلطاحة برائد ترتيب البطولة ا◊ا‹
ششباب بلوزداد ،خÓل اŸوعد اŸرتقب بÚ
الفريق ،Úاÿميسس القادم ،على ملعب الششهيد
«ﬁمد حمÓوي» بقسشنطينة◊ ،سشاب ا÷ولة
العاششرة من البطولة اÎÙفة األو ،¤وذلك
بهدف –فيز اÛموعة لتحقيق النتصشار،
الذي سشيؤوكد عودة الفريق إا ¤سشكة النتائج
اإليجابية ،علما أان أاششبال التقني الفرنسشي
دونيسس لفان ،كانوا قد فرضشوا التعادل على
أاوŸبي الششلف على ملعب األخ Òبهدف ‘
كل ششبكة ‘ ا÷ولة الفارطة.
يششار أان ششباب قسشنطينة ،كان قد سشجل
نتائج إايجابية منذ تاريخ  24من سشبتمÈ
اŸنقضشي ،عندما أاطاح بنجم مقرة ‘ عقر
داره بهدف Úمقابل واحد ،ثم الفوز على نصشر
حسش Úداي ،ليسشقط الفريق ‘ بسشكرة أامام
ال–اد اÙلي بهدف Úلواحد ،فالفوز على
ششبيبة القبائل بثÓثية لواحد ،قبل أان يعود
«السش -ن -اف-ر» ب-ن-ق-ط-ة ث-م-ي-ن-ة م-ن الشش-ل-ف أام-ام
األوŸبي.
هذا ومن اŸنتظر أان تقوم الششركة اŸالكة
لغالبية أاسشهم الفريق بتسشوية أاجور الÓعبÚ

Ÿدة ث Ó-ث -ة أاشش -ه -ر ،ي -وم األرب -ع -اء ع-ل-ى أاكÌ
تقدير ،إاضشافة إا ¤منح ثÓث مباريات ،حرصشا
م-ن-ه-ا ع-ل-ى –ف-ي-ز الÓ-ع-ب Úم-ادي-ا ل-ت-ح-ق-ي-ق
الن- -تصش- -ار ‘ اŸب- -اراة اŸق- -ب- -ل -ة ،ال -ت -ي م -ن
اŸن -ت -ظ -ر أان ت -ك-ون صش-ع-ب-ة وم-ه-م-ة ب-ال-نسش-ب-ة
لزمÓء العمري.
‘ سش -ي -اق ذي صش -ل -ة ،ت -واصش -ل ال -تشش -ك -ي -ل-ة

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

ال-قسش-ن-ط-ي-ن-ي-ة التحضشÒ
Ÿواجهة ششباب بلوزداد،
ال- -ت- -ي ي- -ع -تÈه -ا لف -ان
أافضش- - -ل اخ- - -ت- - -ب- - -ار ل - -ه
وللمجموعة ككل ،حيث
شش ّ- -دد ع - -ل - -ى لع- -ب- -ي- -ه
ضش -رورة الÎك -ي -ز وأاخ -ذ
األم- -ور ب- -ج- -دي- -ة م- -ن -ذ
ضش - -رب - -ة الن - -ط Ó- -ق- -ة،
إاضش- - - - -اف - - - -ة إا ¤ع - - - -دم
ال -تسش -اه -ل م -ع اÿصش-م،
علما أان تسشجيل نتيجة
سش- -ل- -ب- -ي- -ة أام- -ام شش -ب -اب
بلوزداد سشÒهن حظوظ
ال -ت -ق -ن -ي ال -ف -رنسش -ي ‘
اŸواصش- -ل- -ة ع- -ل- -ى رأاسس
العارضشة الفنية للفريق،
على اعتبار أان الثنائي رششيد رجراج ،اŸدير
ال - -ع - -ام ا÷دي- -د ،وك- -ذا نصش- -ر ال- -دي- -ن ›وج
اŸناج Òالعام للنادي ،و‘ أاول اجتماع له مع
لفان كان قد أاكد له أان أاي تع Ìللششباب ‘
اŸسشتقبل القريب يعني حتما نهاية ارتباطه
بالفريق.

العدد
18092

19

لبطال
Óندية ا أ
‘ إاطار مباريات كأاسس العرب ل أ

بعثة «العميد» حلّت أامسس بأاربيل العراقية –سسبا
Ÿواجهة القّوة ا÷وية

ح ّ- -ل - -ت ،أامسس ،ب - -ع- -ث- -ة ف- -ري- -ق
مولودية ا÷زائر Ãدينة اربيل
ال-ع-راق-ي-ة– ،سض-با Ÿواجهة فريق
ال -ق -وة ا÷وي -ة ‘ اط-ار م-ب-اري-ات
لب-ط-ال
ك -أاسس ال -ع -رب لÓ-ن-دي-ة ا أ
ح -يث ي -ط -م -ح ال -ف -ري -ق ل -ل -ع -ودة
بنتيجة ايجابية.
عمار حميسضي

ششّدت ،أامسس ،بعثة فريق مولودية ا÷زائر
ال -رح -ال ا ¤م -دي-ن-ة ارب-ي-ل ال-ع-راق-ي-ة –سش-ب-ا
Ÿواج -ه -ة ف -ري -ق ال-ق-وة ا÷وي-ة ح-يث ي-ط-م-ح
الفريق للعودة بنتيجة إايجابية من اجل تعزيز
حظوظه ‘ بلوغ الدور اŸقبل ّÁ .ر الفريق
حاليا بفÎة جيدة انعكسشت على النتائج التي
حققها وجعلته ‘ الريادة رفقة ششباب بلوزداد
رغ -م اŸب -اري -ات الصش-ع-ب-ة ال-ت-ي ل-ع-ب-ه-ا ،إال ان
الفريق أابان على مسشتوى كبÒا ما سشمح له
بتحقيق النتصشارات.
ما يعزز من حظوظ الفريق هو عودة جابو
ا ¤التدريبات بعد ششفائه من الصشابة حيث
كان حاضشرا خÓل سشفرية الفريق ،وهو المر
الذي أاسشعد كثÒا ا÷هاز الفني الذي سشيقوم
Ãن -ح -ه ال -ف -رصش -ة خ Ó-ل الشش -وط ال -ث -ا Êم-ن
اŸباراة  .كان ›لسس إادارة مولودية ا÷زائر
قد قرر تأاجيل موعد سشفر النادي إا ¤مدينة
أارب -ي-ل ال-ع-راق-ي-ة Ÿواج-ه-ة ال-ق-وة ا÷وي-ة إا،¤
أامسس ال - - - -ثÓ- - - -ث- - - -اء ،ب- - - -دل م- - - -ن اإلث- - - -ن.Ú
ك -انت إادارة ال-ن-ادي ضش-ب-طت ك-اف-ة الÎت-ي-ب-ات
لتنقل النادي إا ¤العراق ،يوم اإلثن ،Úقبل أان
يتفاجأا مسشÒو اŸولودية بعدم وجود أاماكن
ششاغرة لكافة التعداد ضشمن رحلة إاسشطنبول

اسشتقر
ا÷ه -از ال -ف-ن-ي
للمولودية
بقيادة اŸدرب
الفرنسشي
ب -رن-ارد ك-ازوÊ
ع - -ل- -ى ب- -ر›ة
حصش-ة ت-دري-ب-ية
ب-ل-م-عب ع Úال-ب-ن-ي-ان ق-ب-ل السش-ف-ر ل-ت-فادي اأي
ارتباك ‘ رحلة التحضشÒات وتقرر الكتفاء
بحصشت Úتدريبيت Úفقط Ãدينة أاربيل ،وذلك
لضش- -ي- -ق ال- -وقت خ- -اصش- -ة وأان ا÷ه -از ال -ف -ن -ي
متخوف من تأاثر لعبيه بدنيا بسشبب السشفر.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ق-ررت ÷ن-ة النضش-ب-اط
التابعة للرابطة اÎÙفة لكرة القدم ترسشيم
ف -وز م -ول -ودي-ة ا÷زائ-ر ب-ن-ت-ي-ج-ة ( )0-3أام- -ام
ا–اد بسشكرة بعد توقف اŸباراة ‘ الدقيقة
 65بسش -بب رم -ي م -ق -ذوف -ات ع -ل -ى أارضش -ي -ة
اŸيدان ‡ا أادى ا ¤إاحداث أاضشرار جسشمانية
◊كم اللقاء
كما قررت الرابطة معاقبة ا–اد بسشكرة
Ãب- -ارات Úدون ج- -م- -ه- -ور و ت- -غ- -رÁه Ãب- -ل- -غ
 250.000دج بحسشب بيان الرابطة ا ¤جانب
ح-رم-ان ال-ف-ري-ق م-ن ح-ق-وق ال-بث ال-ت-ل-فزيوÊ
لهذه اŸباراة.
ك -م -ا ” ت -غ -ر Ëم -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر Ãب-ل-غ
 100.000دج بسشبب تبادل اŸقذوفات فوق
اŸدرجات ب Úجمهور الفريق Úدون وقوع
أاضشرار جسشمانية واسشتعمال األلعاب النارية.
عقب هذا القرار يتقاسشم نادي مولودية
ا÷زائ - -ر ري- -ادة الÎت- -يب ا ¤ج- -انب شش- -ب- -اب
ب -ل-وزداد ب-رصش-ي-د  20ن-ق-ط-ة ل-ك-ل م-ن-ه-م-ا ‘
إانتظار القمة التي Œمع الفريق ÚالعاصشميÚ
‘ إاطار ا÷ولة  12من اŸنافسشة الكروية.

بوفنارة ،مدرب أامل بوسضعادة لـ «الشضعب»:

–سسن مسستوى الفريق يعود إا ¤العمل ا÷ماعي
ع Èمدرب أامل بوسضعادة عبد
ال- -ك -ر Ëب -وف -ن -ارة ع -ن إاع -ج -اب -ه
باŸردود العام لفريقه ‘ اŸباراة
أامام نظÒه دفاع تاجنانت الذي
فاز عليه بـ ، 2-3موضضحا ‘ هذا
التصضريح «للشضعب» بأان رفاق بن
شض-رق-ي أاب-ان-وا ع-ل-ى ق-درات ف-ن-ية
ع -ال -ي-ة ونضض-ج ت-ك-ت-ي-ك-ي م-ع-تÈا
مكنهم من تسضي Òاللقاء بطريقة
اقتصضادية ‘ غياب أاي ضضغط.
فؤواد بن طالب
التقني البوسشعادي وصشف كل لعبيه بالكتلة
القوية والقلوب النابضشة لهذا الفريق الذي
كان منذ أاسشابيع مضشت يتذيل الÎتيب ومنذ
ا÷ولة الثامنة حقق ا‚ازات كبÒة مكنته من
اÿروج من عنق الزجاجة ويحتل حاليا مرتبة
م-ه-م-ة م-ع ك-وك-ب-ة ال-وسش-ط ،مÈزا ال-ت-ب-اي-ن ‘
اإلم-ك-ان-ي-ات ال-ف-ن-ي-ة ب Úال-ف-ري-ق Úوالسشيطرة
Óمل صشنعت الفارق ،ما يعني أان
اŸيدانية ل أ
ال-ف-وز ع-ل-ى ت-اج-ن-انت ب-رسش-م ا÷ول-ة ا◊ادي-ة
عشش -ر أاع-طت ل-ن-ا الن-ط-ب-اع اإلي-ج-اب-ي ب-ع-ودة
أابناء بوسشعادة إا ¤الواجهة .

‘ سشياق حديثه ،أاششار بوفنارة رغم قلة
اإلم -ك -ان-ي-ات اŸادي-ة إال أان الÓ-ع-ب-ون أاث-ب-ت-وا
بأانهم يلعبون حبا ‘ أالوان الفريق وبعقلية
ال -ف -وز وام -تصش -اصس ك -ل الصش-ع-اب ‘ األوق-ات
ا◊رجة ،وبعودته إا ¤اŸباراة يرى ﬁدثنا أان
تشش-ك-ي-ل-ة ب-وسش-ع-ادة ك-ان ب-اسش-تطاعتها اÿروج
بنتيجة عريضشة لول نقصس الÎكيز ‘ غياب
مقاولة حقيقية من منافسس  ⁄تكن له نظرة
ال -ق -درة ال -ك -اف -ي-ة ع-ل-ى ا◊د رف-اق ب-وسش-ع-ي-د
وأاضشاف حتى وإان مباراة تاجنانت كششفت لنا
عن وجود مقومات وبوادر ‚اح إال أانه يجب
‘ اعتقادي مواصشلة العمل لتصشحيح بعضس
األخطاء ‘ اÙطات القادمة.
بالتا‹ فإان أاششبال بوفنارة صشاحب التجربة
الكبÒة يراهنون على مواصشلة التأالق بدءا من
اللقاء القادم أامام اŸدية ما يعني بحسشب
ﬁدثنا أان اإلدارة والعمل ا÷ماعي يصشنع
اŸع- -ج -زات ،وه -ذا م -ا ي -دل أان األنصش -ار ه -و
أاوفياء لفريقهم وانطÓقا من هذه اŸعطيات
يرى بوفنارة وأانه على يق Úأان أامل بوسشعادة
الذي يلعب ‘ ملعب غ Òملعبه بات ب Úأايادي
آام -ن -ة ،م -ع -تÈا ال -ف -وز ع -ل -ى دف -اع ت -اج-ن-انت
مسشتحقا ومنطقيا تسشتحق التثم Úمن طرف
اŸسشؤوول ÚاÙلي Úوتقد Ëيد العون لهذا
الفريق الذي نرى فيه التمثيل األفضشل لدائرة
بوسشعادة ولية اŸسشيلة.

بفضضل تّوغÓته ومراوغاته

نعيجي يسساهم ‘ فوز جيل فيسسنتي على ماريتيمو
ظ -ه -ر ال Ó-عب ال-دو‹ ا÷زائ-ري ،زك-ري-اء
نعيجي ،بششكل موفق للمرة األو ¤مع فريقه
جيل فيسشنتي الÈتغا‹ منذ التحاقه به ‘
الصشيف اŸاضشي معارا من نادي بارادو ،حيث
سشاهم ‘ فوز ناديه على ماريتيمو بثنائية
ن- -ظ- -ي- -ف- -ة ‘ ا÷ول -ة ال -ع -اشش -رة م -ن ال -دوري
الÈتغا‹ اŸمتاز
ودخ - -ل اب - -ن ب - -رج ب- -وع- -ري- -ري- -ج اŸب- -اراة
احتياطيا ‘ الدقيقة  66من الششوط الثا،Ê
وكانت النتيجة وقتها تشش Òللتعادل السشلبي،
ح -يث سش -اه -م ‘ ال -ف-وز ال-ذي ح-ق-ق-ه ف-ري-ق-ه
بفضشل توغÓته ومراوغاته وفتحه اŸسشاحات
أام- -ام زمÓ- -ئ- -ه قصش- -د ال- -وصش- -ول إا ¤شش- -ب- -اك
اÿصش -م ،وأاث -م -ر ذلك ب -تسش-ج-ي-ل ه-دف Úق-ب-ل
نهاية اللقاء ،وأاسشهم نعيجي ‘ تسشجيل الهدف
الثا Êبعد أان اسشتغل زميله ‘ خط الهجوم
تسشديدته القوية التي ردها حارسس ماريتيمو،
ل -يضش -ع-ه-ا ‘ الشش-ب-اك ،وك-اد ه-داف ال-ب-ط-ول-ة

الوطنية ‘ اŸوسشم اŸاضشي ،أان يوقع أاول
أاهدافه ‘ الÈتغال ‘ آاخر أانفاسس اŸباراة
لول تصشدي حارسس اŸرمى للكرة على مرت.Ú
كانت بداية نعيجي مع فريقه ا÷ديد
ﬁتششمة جدا ،إاذ ششارك ‘ ثما Êمباريات
من أاصشل  ‘ 10الدوري ،و ⁄يلعب أاسشاسشيا
سشوى  3مرات ،بينما خاضس مباراة كاملة
مرة واحدة فقطÃ ،جموع  299دقيقة لعب
لن،
فقط ،كما  ⁄يسشجل أاي هدف ◊د ا آ
كما ششارك نعيجي ‘  12دقيقة فقط ‘
مباراة بكأاسس الÈتغال ،لكن ظهوره ا÷يد
لخ Òأامام ماريتيمو سشيمنحه
‘ اللقاء ا أ
ث -ق -ة أاك Èك -ي ي -ت -أاق -ل -م م -ع أاج -واء ال-دوري
الÈتغا‹ ،ويخرج أافضشل ما لديه أام‘ Ó
إاقناع الطاقم الفني بالحتفاظ به بششكل
نهائي مع نهاية إاعارته ‘ ختام اŸوسشم
ا◊ا‹
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مواقيت
الصسÓة

^  06ن-وفم :1960 Èع-رضش اأول ف-ي-ل-م ج-زائري
لعÓم للحكومة
«جزائرنا» من قبل وزارة ا إ
اŸؤوقتة للجمهورية ا÷زائرية بتونسش.
^  06ن-وفم :1961 Èوف-اة ال-ط-بيب اŸناضسل
فرانز فانون مؤولف لعدة كتب أاشسهرها اŸعذبون ‘
لرضش ،ورئيسش بعثة ا◊كومة اŸؤوقتة للجمهورية
ا أ
ا÷زائرية بأاكرا (غانا).
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ين ّ
ظمه ا÷يشش ‘ إاطار مبادرة « 5+5دفاع»

ملتقى حول أاثر اسصتعمال الطّائرات دون طيّار على األمن ا÷وي

لطراف Ÿبادرة
«الشسعب» ـ تنفيذا لÈنامج أانشسطة الّتعاون العسسكري اŸتعّدد ا أ
لعضس-اء ‘ اŸب-ادرة ،ي-نّ-ظ-م
« 5+5دف- -اع» لـ  ،2019اŸع -ت -م -د م-ن وزراء دف-اع ال-دول ا أ
لقليم ،يومي 05
ا÷يشش الوطني الشسعبي ‡ث ‘ Óقيادة قوات الدفاع ا÷وي عن ا إ
و 06نوفم 2019 Èبالنادي الوطني للجيشش ببني مسسوسش  /ا÷زائر ،ملتقى متعدد
لمن ا÷وي».
ا÷نسسيات حول «أاثر اسستعمال الطائرات دون طيار على ا أ
أاششرف على افتتاح اŸلتقى ،رئيسس قسشم السشتعمال والتحضش Òبقيادة قوات الدفاع ا÷وي
عن اإلقليم بحضشور ‡ثل Úعن البلدان األعضشاء ‘ اŸبادرة « 5+5دفاع» ،باإلضشافة إا‡ ¤ثلÚ
عن قيادات القوات الÈية وا÷وية والبحرية وقيادة الدرك الوطني ،وكذا ‡ثل Úعن السشلطات
اŸدنية اŸعنية على غرار كل من مديرية الطÒان اŸد Êواألرصشاد ا÷وية واŸؤوسشسشة الوطنية
للمÓحة ا÷وية بوزارة األششغال العمومية والنقل.
Œدر اإلششارة إا ¤أانّ أاششغال اŸلتقى ،الذي يهدف إا ¤تبادل اŸعارف واÈÿات بﬂ Úتلف
أاعضشاء اŸبادرة « 5+5دفاع» ‘ ال ّسشÓمة ا÷ويةŒ ،ري على ششكل ﬁاضشرات ومداخÓت
ينشّشطها ﬁاضشرون عسشكرّيون ومدنّيون ،تتمحور حول الّرهانات األمنية للطائرات بدون طيار
والتحديات القانونية التي تواجه ا◊ركة ا÷وية ،وكذا التهديدات التي “ثّلها على سشÓمة
ال -طÒان اŸد Êوع -ل -ى م -نشش -آات اŸط -ارات ،ب -اإلضش -اف-ة إا ¤دراسش-ة ا◊ل-ول ال-ت-ق-ن-ي-ة Ûاب-ه-ة
اıاطر الناجمة عن اسشتعمال هذا النوع من الطائرات.

ل ..لثقافة «الشصونطاج »
»LGô©d øjódGQƒf

صسنع
تزامنت مع كشسف وتدم Òقنبلت Úتقليديتي ال ّ

مفارز ا÷يشس –جز ﬂدرات وجهاز اّتصصال ع Èاألقمار ال ّصصناعية
«الشسعب» ـ ‘ إاطار مكافحة اإلرهاب ،كششفت ودّمرت
مفارز للجيشس الوطني الششعبي ،يوم  04نوفم ،2019 ÈقنبلتÚ
( )02تقليديتي الصشنع ،إاثر عمليتي بحث و“ششيط بكل من
اŸدية وع Úالدفلى/ن.ع .1.جاء هذا ‘ بيان لوزارة الدفاع
الوطني تلّقت «الششعب» نسشخة منه.
و‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظّمة ،و‘ سشياق
ال-ع-م-ل-ي-ات اŸت-واصش-ل-ة ال-ه-ادف-ة لصش-د ان-تشش-ار ظ-اه-رة اإلّتجار

باıدرات ببÓدنا ،حجزت مفارز مششÎكة للجيشس الوطني
الشش -ع -ب -ي خ Ó-ل ع-م-ل-ي-ات م-ت-ف-رق-ة ب-ك-ل م-ن وه-ران  /ن.ع2.
وجيجل  /ن.ع 5.وغرداية  /ن.ع )85( ،4.كيلوغراما من الكيف
اŸعالج ،فيما أاوقف عناصشر الدرك الوطني ثÓثة (Œ )03ار
ﬂدرات بحوزتهم ( )33460قرصس مهلوسس بكل من تبسشة وأام
البواقي  /ن.ع.5.
من جهة أاخرى ،أاوقفت مفارز للجيشس الوطني الششعبي ،بكل

وسسط منافسسة فردية وجماعية

تواصصل البطولة الوطنية العسصكرية للّرمي باŸسصّدسس ببشصار

«الشس -عب» ـ ت-ط-ب-ي-ق-ا لÈن-ام-ج ال-نشش-اطات
الرياضشية العسشكرية للموسشم الرياضشي / 2019
 2020اŸصشادق عليه من طرف الفريق ،نائب
وزي -ر ال -دف -اع ال-وط-ن-ي ،رئ-يسس أارك-ان ا÷يشس
الوطني الششعبي ،أاششرف الّلواء فضشيل ناصشر
الدين ،نائب قائد الناحية العسشكرية الثالثة،
أاول أامسس ع -ل -ى ان -ط Ó-ق ال -ب -ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة
ال-عسش-ك-ري-ة ل-ل-رم-ي ب-اŸسش-دسس (ذكور وإاناث)،
Ãي-دان ح-ق-ل ال-رم-ي «ث-ن-ي-ة ا◊ل-ف-اء» ،ال-ت-ابع

للمركب الرياضشي ا÷هوي العسشكري ببششار.
تسش -ت -م -ر ال -ب -ط -ول-ة ع-ل-ى م-دار ثÓ-ث-ة أاي-ام
متواصشلة من  04إا 06 ¤نوفم ،2019Èبحضشور
ﬂتلف وسشائل اإلعÓم الوطنية.
ع -قب ح -ف -ل الف-ت-ت-اح م-ب-اشش-رة ،ان-ط-ل-قت
ال -ب -ط -ول-ة ب-إاج-راء اŸشش-اركŸ Úن-افسش-ة رم-ي
الدقة ورمي السشرعة حسشب الفرق ،على أان
ت-ت-واصش-ل اŸن-افسش-ة ب-إاج-راء ك Ó-ال-ن-وع Úم-ن
الرمايات حسشب الÎتيب الفردي.

الّنقابة الوطنية للقضصاة تعلن وقف اإلضصراب واسصتئناف العمل

أاعلنت النقابة الوطنية للقضشاة عن قرارها
بوقف اإلضشراب واسشتئناف العمل القضشائي،
ابتداًء من مسشاء أامسس.
وأاوضش-ح رئ-يسس ال-ن-ق-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-قضشاة،
يسشعد مÈوك ‘ ،تصشريح لل ّصشحافة أانّ قرار
وقف اإلضشراب اŸتواصشل منذ أايام ،جاء «بعد
وسشاطات قادتها اإلرادات اÿيّرة» ،ليضشيف
بالقول أان القضشاة «اسشتجابوا للحوار تقديرا
للظروف التي “ر بها البÓد».
وأاششار السشيد مÈوك ‘ هذا الششأان أاّنه
«بعد أاخذ ورد ‘ ›موع ما هو مطلبي من
ط -رف ال -ن-ق-اب-ة ب-حضش-ور األم Úال-ع-ام ل-وزارة
العدل ّ” ،التوصشل إا ¤صشيغة اتفاق مبدئي
تتمثل أاسشاسشا ‘ فتح ورششات Ÿناقششة كل
ال -نصش-وصس ذات الصش-ل-ة ب-اسش-ت-قÓ-ل-ي-ة ال-ع-دال-ة
Ãشش- -ارك- -ة ك -ل ال -ف -اع -ل ‘ Úال -ق -ط -اع ،وك -ل
ال-ك-ف-اءات ال-وط-ن-ي-ة قصش-د –ضش Òالّ-ن-صش-وصس
ال -ق -ان -ون -ي -ة اŸن -ظ -م -ة ل -ع -م -ل وسش Òا÷ه -از
القضشائي».
وف -ي -م -ا ي-خصس «اŸتضشّ-رري-ن» م-ن ا◊رك-ة
األخÒة لسشلك القضشاء ،أاوضشح اŸتحّدث أاّنه
«يتع Úعليهم تقد Ëتظلمات أامام اŸكتب

ال -دائ -م ل -ل -م -ج -لسس األع -ل -ى ل -ل -قضش -اء ،ال-ذي
سشينعقد يوم  17نوفم Èا÷اري ويتو ¤وفق
صشÓحياته القانونية البت ‘ هذه التظلمات
حالة بحالة ووفقا للقانون» ،مؤوكدا أان النتائج
ال -ن-ه-ائ-ي-ة ال-ت-ي سش-ي-ع-ل-ن-ه-ا اÛلسس ب-ع-د ذلك
سشتكون «ملزمة للجميع».
وأاضش -اف ‘ السش -ي -اق ذات -ه أان -ه ع -ل -ى ه -ذه
الفئة ،حسشب الصشيغة اŸتفق عليها« ،اللتزام
ب -اسش -ت Ó-م ال -ت -ب -ل -ي -غ -ات ل Ó-ل-ت-ح-اق ب-ا÷ه-ات
ال-قضش-ائ-ي-ة ال-ت-ي ع-ي-ن-وا ف-ي-ه-ا ،وسش-ي-تم –رير
ﬁاضش- -ر ت- -نصش- -ي- -ب- -ه -م ،ك -م -ا سش -ي -ت -م –ري -ر
التظلمات التي سشيفصشل فيها لحقا اÛلسس
األعلى
ل -ل -قضش -اء ،وف-ق ال ّصشÓ-ح-ي-ات ال-ت-ي ي-خّ-ول-ه
إاّياها القانون».
وفيما يتعّلق بالقضشاة الذين اسشتفادوا من
ا◊رك -ة وي -واف -ق -ون ع -ل -ى ن -ت -ائ -ج-ه-ا ،أاوضش-ح
مÈوك أان-ه-م م-ط-ال-ب-ون ب-الل-ت-ح-اق Ãن-اصشب
ع -م -ل -ه -م وم -ب-اشش-رة م-ه-ام-ه-م بصش-ف-ة ع-ادي-ة،
مضشيفا بششأان القضشاة غ ÒاŸعني Úبا◊ركة
والذين تضشامنوا مع زمÓئهم اŸضشرب ،Úأاّنهم
مدعوون إا« ¤مباششرة عملهم بصشفة عادية».

من “Ôاسشت وع Úقزام وبرج باجي ﬂتار  /ن.ع)26( ،6.
ششخصشا وضشبطت ( )20مولّدا كهربائيا و( )14مطرقة ضشغط،
باإلضشافة إا ¤ششاحنت )02( Úوجهاز ( )01اتصشال ع Èاألقمار
الصشطناعية ‘ ،ح Úأاوقف عناصشر الدرك الوطني ششخصشÚ
( )02وحجزوا ( )62988وحدة من األلعاب النارية بكل من تبسشة
” ضشبط بندقيتÚ
 /ن.ع ،5.بسشكرة والوادي  /ن.ع .4.كما ّ
( )02تقليديتي الصشنع بباتنة  /ن.ع.5.

خلفا Ÿراقب الشّسرطة العلمي

العبدي معمر مفتّشصا جهويا لشصرطة ا÷نوب
الشصرقي بورقلة
«الشسعب» ـ أاشش- - -رف اŸدي- - -ر
Óم-ن ال-وط-ن-ي ،أامسس ع-ل-ى
ال-ع-ام ل -أ
مراسشم تنصشيب اŸفتشس ا÷هوي
لشش -رط -ة ا÷ن -وب الشش-رق-ي ورق-ل-ة
م -راقب الشش-رط-ة ال-ع-ب-دي م-ع-م-ر،
خلفا Ÿراقب الششرطة العلمي عبد
السشÓم الذي اسشتدعي إا ¤مهام
أاخ- -رى .ج- -رى ح- -ف- -ل ال- -ت- -نصش -يب
ب - - -حضش- - -ور وا‹ ولي- - -ة ورق- - -ل- - -ة،
والسش- -ل- -ط- -ات اÙل- -ي- -ة ل -ل -ولي -ة،
اŸدن- -ي- -ة وال- -عسش -ك -ري -ة وإاط -ارات
األمن الوطني .جاء هذا ‘ بيات
تلقت «الششعب» نسشخة منه.
ع -قب م -راسش -م ال -ت-نصش-يب ،ك-ان

Óمن الوطني لقاء
للمدير العام ل أ
ت -وج -ي -ه -ي م -ع إاط-ارات وم-وظ-ف-ي
الشش -رط -ة ب -أام-ن ال-ولي-ات ل-ن-اح-ي-ة
ا÷ن -وب الشش -رق-ي ‡ث-ل-ة ل-ورق-ل-ة،
األغواط ،غرداية ،إايليزي ،بسشكرة
والوادي.
‘ خ-ت-ام الّ-ل-ق-اء ال-ت-وج-ي-هي”ّ ،
ت -وزي -ع م -ق -ررات السش -ت -ف -ادة م -ن
سش- -ك- -ن- -ات «ع- -دل» ،لـ  70موظف
ششرطة وذوي ا◊قوق ومتقاعدي
األم-ن ال-وط-ن-ي ،ال-ت-اب-عŸ Úصش-الح
الششرطة بناحية ا÷نوب الششرقي،
وذلك ب- - - -حضش - - -ور وا‹ ال - - -ولي - - -ة
والسشلطات اÙلية.

التلويح بالدخول ‘ إاضشراب عام لنقابة البنوك الوطنية،
بعد إاضشراب القضشاة ليسشت لهما أاية قراءة أاو تÈير اآلن،
اللهم إاّل تفسش Òوحيد Áكن الششارة إاليه ،وهو أان نقابة
البنوك إالتزمت الصشمت Œاه ما تعرضس له اŸال العام طيلة
عشش -ري -ت Úم -ن ال -زم -ن ،م -ن -ذ زم -ن اÿل -ي -ف -ة ع -ب-د اŸؤوم-ن
«المÈاط -وي -ة ال -وه -م» م -رورا بـ ع-ب-د ال-رح-م-ان «ال-ق-روضس
اÿي-ال-ي-ة ل-ب-نك ال-ق-ل-ي-ع-ة « وصش-ول إا ¤ال-عصش-اب-ة ال-ق-اب-ع-ة ‘
دهاليز ا◊راشس ومسشلسشل التوقيفات ل يزال مسشتمرا.
كانت خزائن بعضس البنوك تفتح أابوابها اŸوصشدة ،لكل
فرد من ا÷ماعة اŸافياوية ،و ⁄نسشمع لتلك النقابة أاي
تنديد ،أاو بيان تسشتنكر فيه عمليات نهب اŸال العام ،دون
وجه حق ⁄ ،نلمسس لهذه النقابات اŸبعثة من سشباتها اليوم،
أاية حركة أاو احتجاج ،ول حتى وقفة ،ضشد التجاوزات التي
قنن فيها الفسشاد علنا دون حياء.
هل يعقل إافراغ البنوك من األموال بغ Òحق؟ وهل من
اŸنطق تعهد «الزبون» على ورقة بيضشاء متبوعة بختم ل
يسشمن ول يغني من جوع ،لتمنح له أاموال الششعب اŸغبون
بأارقام مذهلة؟ هذه التجاوزات والفضشائح اŸسشجلة تكفي
لتخلد ‘ كتاب غينسس لÓختÓسس وسشرقة األموال العمومية؟
تسش -اؤولت ك-ثÒة ت-ط-رح ،م -ن -ه -ا Ÿاذا  ⁄يسش -م-ع ل-ه-ذه
النقابات أاي تنديد؟
اليوم وا÷زائر تعيشس ظرفا اسشتثنائيا ومرحلة مفصشلية
من تاريخها ،ما يدعو إاŒ ¤ند ا÷ميع والذود عن ا◊مى،
تأاتي هذه اإلضشرابات لتزيد الوضشع تأازما.
ن -اه-يك ع-ن اÿدم-ات السش-ي-ئ-ة ال-ت-ي ت-ت-خ-ب-ط ف-ي-ه-ا ه-ذه
األخÒة ،ج - -راء ت - -د Êم - -ع - -ام- -ل- -ة ال- -زب- -ائ- -ن ،واإلج- -راءات
البÒوقراطية التي تفرضشها أاثناء إايداع األموال ،اضشافة إا¤
رحلة النتظار التي يعانيها الزبون ◊ظة أاراد سشحب أامواله،
مضشيعة للوقت ،وهو ما يششعر به أاك Ìالعمال األجراء دون
غÒهم.
ح -ت -ى –ولت ال -ب -ي -وت إا ¤صش -ن -ادي -ق ودائ -ع ه -روب -ا م -ن
اÿدمات ،التي ل ترقى إا ¤جزائر التطلعات ،وعوضس أان
يودع اŸواطن أامواله ‘ البنك يحتفظ بها ‘ بيته ألنه يعي
سشلفا ،أانه من اŸسشتحيل سشحبها دفعة واحدة.
÷وء اŸواط- -ن Úإا ¤ال- -ب- -ن -وك اÿاصش -ة األخ -رى ،ع -م -ق
الفارق وجعل مسشتوى اÿدمات ‘ ثنائية تباعد ،وعوضس
حرصشها على –سش Úالواقع اŸزري والرفع من قيمة هذه
اÿدم- -ات ن- -ح- -و األحسش- -ن ،ي -ب -دو أان -ه -ا ت -ل -ج -أا إا ¤ث -ق -اف -ة
«الششونطاج» لتÈير ما Áكن وصشفه بالعجز والفششل.

كاريكات /ÒعنÎ

