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الرئيـ ـ ـ ـسص بوتفليقـ ـ ـ ـ ـة يهنـ ـ ـ ـئ نظـ ـ ـ ـ ـ ـÒه الغين ـ ـ ـ ـ ـي
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قامـــــت بهــــا مفارز ا÷يشش
فـــي عــــــــدة و’يــــــات

ت ـ ـدمﬂ Òبأا ،توقيـ ـ ـ ـ ـف
مهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرب Úوحجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـز
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواد ﬂتلف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
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اŸوقع ا إ

الدعــــــــوة إالــــى التششخيــــــصش اŸبكـــــــر

 ٤٥أالف حالـة إاصصابـة بسصرطـان الثـدي سصنويـا با÷زائر

france prix 1

صشـــ43ـــ٢0

للتكفل بالتÓميذ ذوي ا’حتياجات
اÿاصشــة باŸؤوسشسشــات اŸتخصشصشـــة

صشـــ53ـــ0

^ ارتفـ ـ ـ ـ ـاع عـ ـ ـدد اŸصص ـ ـ ـ ـابÚ
إا 70 ¤أالف مع نهاية ٢0١٨
الوزير األول يوافق
علـ ـ ـ ـ ـى تخصصي ـ ـ ـصص
أاك ـ ـ Ìمـ ـ ـ ـن  6آالف
منصص ـ ـ ـ ـ ـب عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل

^ نقـ ـ ـصص األدوي ـ ـ ـ ـة
ا÷ديدة اıصصصصـة
لعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓج األورام
يضصاع ـ ـ ـ ـف اŸـ ـ ـ ـرضص

صشـــ43ـــ0

اسشتÓم  13مسشتثمـــــرة ‘ تربيـة
اŸائيــــــــــات نهايـــــــة السشنـــــــة

«الششعـــــــــب» تسشّلــــــــط ال ّ
ضشــــــوء
علـــى واقـــــع اŸسشّنـــــ Úبوهــــــران

اسشت

طÓع

دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوة إالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى تكثي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف
ال ـ ـّدراسص ـ ـ ـ ـات والبح ـ ـ ـوث حـ ـ ـ ـول
فئـ ـ ـ ـ ـ ـة العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر الثالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـث

صشـــ6ـــ0ــ-ـــ7ـــ0

عهدة أاداء اÛالسش الششعبية البلدية

 ٢00مسصتثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
ينتظرون اŸوافقة
عل ـ ـ ـ ـ ـى طلباتهـ ـ ـ ـ ـم
صشـــ43ـــ0

الرقمن ـ ـ ـة ،البي ـ ـومÎي وتث ـم ÚخÈتن ـ ـ ـ ـا سصتصصن ـ ـ ـ ـع
ا Ÿـ ـ ـ ـوارد اŸاليـ ـ ـة والبشصريـ ـ ـة الفـ ـ ـارق ‘ مواجهـ ـ ـ ـة
^ اŸنتخبـ ـ ـ ـون ا÷ـ ـ ـ ـ ـ ـدد عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى موع ـ ـ ـد الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة أام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام
ال ـ ـ ـوداد البيضص ـ ـ ـ ـ ـاوي
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع «ورشصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات» أاخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرى
زماموشش لـ «الششعب»:
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صشـــ83ـــ01

الثÓثاء  ٠٣أاكتوبر  ٢٠١7م
الموافق لـ  ١٢محرم  ١٤٣٩هـالعدد

نسشيب يعاين
مششاريع اŸوارد
اŸائية باŸدية

بوعزغي يÎأاسس
اجتماعا لديوان
ا◊بوب

02

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

يقوم وزير اŸوارد اŸائية حسسÚ
نسس -يب ،ب -زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د إا¤
و’ي - -ة اŸدي - -ة ،ال - -ي- -وم ،ي- -ع- -اي- -ن
خ Ó-ل -ه -ا مشس-اري-ع وه-ي-اك-ل ت-اب-ع-ة
للقطاع.

رئيسس جمعية أاولياء
التÓميذ ينششط ندوة
صشحفية

174٥4

ندوة حول ““الرقابة القضشائية
على ا’نتخابات اÙلية““

يÎأاسض وزي - - - -ر ال - - - -ف Ó- - - -ح- - - -ة
وال- -ت- -ن -م -ي -ة ال -ري -ف -ي -ة والصس -ي -د
ال -ب-ح-ري ع-ب-د ال-ق-ادر ب-وع-زغ-ي،
اج-ت-م-اع-ا وط-ن-ي-ا ل-ل-دي-وان اŸهني
ا÷زائ-ري ل-ل-ح-ب-وب م-ع تعاونيات
ا◊بوب وا◊بوب ا÷افة ،لوضسع
حصسيلة ا◊صساد والدرسض -2016
 ،2017وت- -ق -ي -ي -م –ضس Òح -م -ل -ة
ا◊رث وال- -ب- -ذر ‘ ،2018-2017
م-ق-ر ا–اد ال-ت-ع-اونيات الفÓحية
بحسس Úداي.

تعقد الهيئة العليا اŸسستقلة Ÿراقبة ا’نتخابات ،يوم
غ -د ،ن -دوة ج -ه -وي -ة ب-ع-ن-وان ““ال-رق-اب-ة ال-قضس-ائ-ي-ة ع-ل-ى
ا’ن-ت-خ-اب-ات اÙل-ي-ة““ ب-ال-ق-طب ا÷ام-ع-ي البو ،Êعنابة،
ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع  Èﬂال -دراسس -ات ال-ق-ان-ون-ي-ة اŸغ-ارب-ي-ة
بجامعة عنابة.

رئيـ ـ ـسس جامعـ ـة ه ـ ـواري بومدي ـ ـن ينشش ـط ن ـدوة صشحفي ـة

دورة عادية للمكتب
السشياسشي ◊زب
العمال

ي -نشس -ط رئ -يسض ج-م-ع-ي-ة أاول-ي-اء
ال- -تÓ- -م- -ي- -ذ أاح -م -د خ -ال -د ،ن -دوة
صس - -ح - -ف - -ي - -ةÃ ،ن - -ت- -دى ج- -ري- -دة
اÛاهد ،اليوم ،ابتداء من السساعة
 10:00صسباحا.

ندوة حول الذكرى
Ÿ 60عركة اسشÚ

يسسلط منتدى الذاكرة ÷معية
مشس- -ع- -ل الشس- -ه- -ي- -د ،الضس- -وء ع- -ل -ى
ال - - -ذك- - -رى Ÿ 60ع - - -رك- - -ة اسسÚ
اŸشسÎك- -ة ب Úج- -يشض ال- -ت- -ح- -ري -ر
ال- -وط- -ن- -ي وا÷يشض ال -ل -ي -ب -ي ضس -د
ا’سستعمار الفرنسسي ،اليوم ،على
السس -اع-ة  10:00صس-ب-اح-ا باÛلسض
الشسوري ’–اد اŸغرب العربي.
اŸن -ت -دى ي -ن -ظ -م ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
اÛلسض الشس - - -وري ’–اد اŸغ - - -رب
العربي.

ي- -نشس- -ط رئ- -يسض ج- -ام- -ع- -ة ه- -واري ب- -وم- -دي- -ن ل -ل -ع -ل -وم
وال -ت -ك -ن -ول -وج -ي-ا الÈوف-يسس-ور ﬁم-د سس-ع-ي-دي ،ل-ق-اء م-ع
الصسحافة الوطنية حول الدخول ا÷امعي 2018 - 2017
Ãق- -ر ا÷ام- -ع -ة ،غ -دا ،ب -ق -اع -ة ا’ج -ت -م -اع -ات ب -رئ -اسس -ة
ا÷امعة على السساعة  10:00صسباحا.

إاصشدار طابع بريدي يخلد أانششطة القياسس القانونية
أاصسدر بريد ا÷زائر طابعا بريديا ﬂلدا للذكرى  ٣1للديوان الوطني للقياسسات
القانونية ،برسسم رمزي ‡يز تبلغ قيمته  2٥دج.
’صس -دار ج -اء م -ن أاج -ل ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ال-دور ال-ذي ي-ل-ع-ب-ه ال-دي-وان ال-وط-ن-ي
ه -ذا ا إ
ل-ل-ق-ي-اسس-ات ال-ق-ان-ون-ي-ة ،ب-ه-دف ““ا◊ف-اظ ع-ل-ى ا’قتصساد الوطني واŸواطن على صسعيد
ال -ت -ب -اد’ت ال -وط -ن -ي -ة وال -دول -ي -ة وك -ذا ح -م -اي -ة اŸسس -ت-ه-لك ،ال-ب-ي-ئ-ة ،الصس-ح-ة وأام-ن
’شس -خ -اصض ،إاضس -اف -ة إا ¤مسس -اه -م -ة ه -ذا ا÷ه -از ‘ صس -ي -اغ -ة ال -نصس -وصض ال-تشس-ري-ع-ي-ة
ا أ
’صسÓح ،مراقبة أادوات
’نتاجي ،ا’سستÒادي ،ا’سستخدام ،ا إ
والتنظيمية اŸتعلقة با إ
القياسض وأانشسطة ميÎولوجية أاخرى““.
انطلق البيع اŸسسبق لهذا الطابع ،يومي ا÷معة والسسبت اŸاضسي ،Úبجميع القباضسات
’حد.
الرئيسسية ع 48 Èو’ية ،إا ¤جانب جميع اŸكاتب الÈيدية ،ابتداء من يوم ا أ
كما سسÎفق أايضسا الوثيقة الطوابعية ا÷ديدة بظرف مصسور يحمل ختم اليوم
’ول بقيمة  7دج.
ا أ

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسض مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

’م-ي-ن-ة ال-ع-ام-ة ◊زب
ت -ف -ت-ح ا أ
ال -ع -م -ال ل -وي -زة ح -ن -ون ،ال -دورة
ال- -ع- -ادي- -ة ل- -ل- -م- -ك -تب السس -ي -اسس -ي
ل -ل -ح -زب ،ال -ي -وم ،ع -ل -ى السس -اع -ة
 10:00صس -ب -اح-ا ،ب-اŸق-ر ال-وط-ن-ي
للحزب ببلفور ،ا◊راشض.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.70.٣٥:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ﬁاضشرة حول التاريخ
العاŸي للمدرسشة
صشالون للنششاطات
اŸصشغـ ـ ـ ـرة
ت -ن-ظ-م ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل- -تسس- -ي Òال- -ق -رضض اŸصس -غ -ر،
الصسالون الوطني للنشساطات
اŸصس - - - -غ- - - -رة –ت شس- - - -ع- - - -ار:
““القرضض اŸصسغر أاداة لتنويع
ا’قتصساد الوطني““ ،من  4إا¤
 7أاك -ت -وب-ر  ،2017ب- -دي -وان
رياضض الفتح.

ت -ن -ظ -م م -ك -ت -ب -ة شس-ايب دزاي-ر،
ال -ت -اب -ع -ة ل -ل -م -ؤوسسسس -ة ال -وط -ن -ي-ة
’شس - -ه - -ار،
لÓ- - -تصس- - -ال ال - -نشس - -ر وا إ
ﬁاضسرة –مل عنوان““ :التاريخ
ال- -ع- -اŸي ل -ل -م -درسس -ة““ ،م -ت -ب -وع -ة
ب -ن -ق -اشض ح -ول م -ن -اه -ج ال -ت-ع-ل-ي-م
(الشس -ام -ل -ة  /اŸق -ط -ع -ي -ة) ،ال-ي-وم،
ع-ل-ى السس-اعة  1٥:00مسس-اء Ãقر
اŸكتبة بشسارع باسستور.

إ’ع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(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

ألثÓثاء  03أكتوبر  2017م
ألموأفق لـ  12محرم  1439هـألعدد

Ãناسشبة الذكرى  59لسشتقÓل بÓده

الرئيـ ـ ـ ـ ـ ـسص بوتفليقـ ـ ـ ـ ـ ـة يهنـ ـ ـ ـ ـ ـئ
نظـ ـ ـ ـ ـ ـÒه الغينـ ـ ـ ـ ـ ـي
ب- -عث رئ- -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د
العزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إا¤
نظÒه الغيني أالفا كونديÃ ،ناسشبة
ال-ذك-رى  59لسش-ت-قÓ-ل بÓ-ده ،أاكد
ل-ه ف-ي-ه-ا اسش-ت-ع-داده ل-ل-عمل سشويا من
أاج -ل ت -ع -زي-ز ال-دي-ن-ام-ي-ة ا÷دي-دة
ال -ت -ي م -ي -زت ال -ع Ó-ق -ات ال -ث -ن -ائ-ي-ة
والتعاون القتصشادي ب Úالبلدين.
وك -تب رئ -يسس أ÷م-ه-وري-ة““ :يسض-ر Êأّي-ـم-ا
سض-رور وج-م-ه-وري-ة غ-ي-ن-ي-ا –ت-فل بذكرى
أسضتقÓلها ألتاسضعة وأÿمسض ،Úأن أتوجه
إأل -ي -ك -م ،ب -اسض -م أ÷زأئ-ر شض-ع-ب-ا وح-ك-وم-ة
وأصض -ال -ة ع -ن ن -فسض -ي ،ب -ت -ه -ان -ي-ن-ا أ◊ارة
مشض-ف-وع-ة ب-ت-م-ن-ي-ات-ي ل-ف-خ-امتكم Ãوفور
ألصضحة وألسضعادة وبالرقي وألرفاه لشضعب
غينيا ألشضقيق““.

«وأغتنم هذه أŸناسضبة ألسضعيدة  -يضضيف
أل -رئ -يسس ب -وت -ف -ل -ي-ق-ة  -ألع-رب ل-ك-م ع-ن
أرتياحي للعÓقات ألتاريخية ألتي Œمع
ب -ل -دي -ن -ا وأل -تشض-اور ألسض-ي-اسض-ي أل-ذي مّ-ي-ز
م-ؤوخ-رأ أل-عÓ-ق-ات أ÷زأئ-ري-ة  -أل-غ-ينية.
ك -م -ا أود أن أؤوك -د ل -ك -م “ام أسض -ت-ع-دأدي
ل -ل -ع -م -ل م -ع -ك-م ع-ل-ى ت-ع-زي-ز أل-دي-ن-ام-ي-ة
أ÷دي-دة أل-ت-ي م-ي-زت عÓ-ق-ات-ن-ا أل-ث-نائية
وكذأ ألتعاون ألقتصضادي ب Úألبلدين““.
وخ -لصس رئ -يسس أل -دول -ة إأ ¤أل -ق -ول ““ه-ذأ
وأنتهز هذه ألسضانحة ،ألهّنئكم بصضفتكم
رئ -يسض -ا ل–Ó-اد أإلف-ري-ق-ي ،ع-ل-ى ت-ع-زي-ز
ع-م-ل م-ن-ظ-م-ت-ن-ا أل-ق-اري-ة وت-أاكيد مهمتها
أل- -ن -ب -ي -ل -ة أل -رأم -ي -ة إأ ¤ت -وط -ي -د ألسض Ó-م
وألسض - -ت - -ق - -رأر وألزده - -ار ‘ أل- -ب- -ل- -دأن
أإلفريقية““.

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

ألعدد

17454
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لوح يبحث التعاون القضشائي مع سشفÒي اŸغرب وكوريا الدÁقراطية
أسضتقبل وزير ألعدل حافظ ألأختام ألطيب لوح ،أمسس
ألإث- - -نÃ ،Úق- - -ر وزأرت- - -ه ،سض- - -فÒي أŸغ- - -رب وك - -وري - -ا
ألدÁقرأطية ألشضعبية وبحث معهما سضبل تعزيز ألتعاون
ألثنائي ‘ أÛال ألقانو Êوألقضضائي ،حسضب ما أفاد
به بيان لذأت ألوزأرة .و أوضضح ذأت أŸصضدر أن أللقاء
ألذي جمع وزير ألعدل بسضف ÒأŸملكة أŸغربية ◊سضن
عبد أÿالق “حور حول طرق توطيد ألتعاون ألقانوÊ
وألقضضائي ب Úألبلدين.
ودأر ل -ق -اء أل -وزي -ر بسض-ف Òج-م-ه-وري-ة ك-وري-ا أل-دÁق-رأط-ي-ة
ألشضعبية ألسضيد تشضو هيوك شضول حول درأسضة تعزيز ألتعاون
ب Úأ÷زأئر وكوريا ‘ أÛال ألقانو Êوألقضضائي.

لمريكي:
لعمال ا÷زائري  -ا أ
قيطو ‘ Êافتتاح ›لسس ا أ

مراجعة قانون اÙروقات تخصص ا÷انب ا÷بائي

وكيل وزارة الداخلية لششؤوون السشتخبارات والتحقيقات بالعراق:

التحضشŸ Òذكرة تفاهم ب Úا÷زائر والعراق Ÿكافحة الرهاب

كششف وكيل وزارة الداخلية لششؤوون
السشتخبارات والتحقيقات بالعراق ،اللواء
ماهر ‚م عبد ا◊سش Úالطائي ،أامسس،
با÷زائر العاصشمة ،عن التحضشŸ Òذكرة
تفاهم ب Úا÷زائر والعراق““ ،ترتكز““ على
لرهاب وا÷رÁة اŸنظمة
مكافحة ا إ
وتبادل اÈÿات ‘ هذا اÛال.
ق- -ال م- -اه- -ر ‚م ع- -ب- -د أ◊سض Úأل -ط -ائ -ي ،ع -قب
أسض-ت-ق-ب-ال-ه م-ن ط-رف وزي-ر أل-دأخ-ل-ي-ة وأ÷م-اعات
أÙل-ي-ة وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ي-ة ن-ورألدين بدوي ،إأن
زيارته إأ ¤أ÷زأئر تأاتي ‘ ““إأطار ألتفاوضس حول
إأعدأد مذكرة تفاهم ب Úأ÷زأئر وألعرأق ترتكز
ع- -ل- -ى م- -ك- -اف- -ح- -ة أإلره -اب وأ÷رÁة أŸن -ظ -م -ة
وأألسض-ال-يب أل-ت-ي تسض-ت-ع-م-ل-ه-ا أ÷م-اع-ات أإلرهابية
وك- -ذأ ت- -ب- -ادل أÈÿأت““ ‘ ه- -ذأ أÛال ،مشض -ي -دأ

ب-اسض-ت-ع-دأد ألسض-ل-ط-ات أ÷زأئرية
““لهذأ ألتعاون وألتنسضيق ألعا‹““
ب Úألبلدين.
ك -م -ا أب-رز “سضك ح-ك-وم-ة بÓ-ده
““بتعزيز هذأ ألتعاون من خÓل
Œسضيد مشضروع هذه أŸذكرة““،
مشضÒأ إأ ¤أنه ” توجيه دعوة
ل- -ب- -دوي ل- -زي- -ارة أل- -ع- -رأق ورÃا
سض -ي -ك-ون أل-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى أŸذك-رة
خÓل هذه ألزيارة.
من جهة أخرى ،أعت ÈأŸسضؤوول
ألعرأقي أن ““أŸصضا◊ة ألوطنية““
أ÷زأئ-ري-ة أل-ت-ي أق-ره-ا أل-رئ-يسس
ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ““أ‰وذج
رأئع باŸنطقة ألعربية““ ،مشضÒأ إأ ¤أن أ◊كومة

ألعرأقية قد ““أقتبسضت من هذه
أŸصض -ا◊ة أل-وط-ن-ي-ة““ وه-ي ع-ل-ى
““نفسس ألنهج لبسضط أألمن وفرضس
ألقانون ‘ كافة مناطق ألعرأق““.
وأك-د ح-رصس أ◊ك-وم-ة أل-ع-رأق-ية
على ““ألتعاون مع كافة دول ألعا⁄
 ما عدأ إأسضرأئيل Ÿ -وأجهةأل -ت -ن -ظ-ي-م-ات أإلره-اب-ي-ة ،وم-ن-ه-ا
ت- -ن- -ظ- -ي- -م دأعشس ،أل- -ت- -ي لت -زأل
““–اول ألتخريب وألعبث بأاروأح
و‡تلكات أŸوأطن Úألعرأقي.““Ú
وب- -ع- -د أÙادث -ات ت -اب -ع أل -وف -د
أل- - -ع - -رأق - -ي م - -ع إأط - -ارأت وزأرة
أل -دأخ -ل -ي -ة ع -رضض -ا ح-ول م-ي-ث-اق
ألسضلم وأŸصضا◊ة ألوطنية.

بحــــــث سشبـــــــل تطويــــــــر التعــــــــاون

اللواء هامل يسشتقبل وفدا رفيع اŸسشتوى عن وزارة الداخلية العراقية

أسضتقبل أللوأء عبد ألغني هامل أŸدير
Óم -ن أل -وط -ن -ي ،ي -وم ألث -نÚ
أل- -ع- -ام ل - -أ
أŸوأف- - - -ق لـ  02أك-ت-وب-ر Ã ،2017ق- -ر
Óمن ألوطني ،وفدأ
أŸديرية ألعامة ل أ
رف -ي -ع أŸسض -ت -وى ع -ن وزأرة أل -دأخ -ل-ي-ة
لدولة ألعرأق على رأسضه ألسضيد أللوأء
ماهر نعيم عبد أ◊سض Úألطائي ،حيث
تباحث ألطرفان سضبل ألتعاون ودعائم
تطويره ب Úشضرطة ألبلدين.
ب -اŸن -اسض -ب -ة ،أك -د أل-ل-وأء أŸدي-ر أل-ع-ام
Óم -ن أل -وط -ن -ي ،أسض -ت -ع -دأد ألشض-رط-ة
ل -أ
أ÷زأئرية لوضضع Œربتها وخÈتها ‘

م -ت -ن -اول أج -ه -زة ألشض -رط -ة م -ن أل -دول
ألعربية وأإلفريقية ،لسضيما ‘ ›الت
أل - -ت - -ك - -وي- -ن ،أل- -ت- -دريب أل- -ت- -خصضصض- -ي
وأسض -ت -ع -م -ال أل -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات أ◊دي-ث-ة
Ÿوأجهة جميع أشضكال أإلجرأم ألعابر
ل - -ل - -ح - -دود وأ÷رÁة أŸسض- -ت- -ح- -دث- -ة.
Óشض-ارة ،ف-إان وف-د ألشض-رط-ة أل-ع-رأق-ية
ل -إ
سض- -ي- -ق- -وم خ Ó-ل زي -ارت -ه إأ ¤أ÷زأئ -ر،
ب- -اإلطÓ- -ع ع- -ل- -ى ﬂت- -ل- -ف أل- -ه -ي -اك -ل
وأل-ت-ج-ه-ي-زأت أل-ت-ي ت-ع-ت-م-ده-ا ألشضرطة
أ÷زأئرية ‘ ،أدأء مهامها ألجل ضضمان
أمن أŸوأطن وحماية أŸمتلكات.

وفد برŸا Êيششارك ‘ اجتماعات ا÷معية الŸÈانية Ÿنظمة األمن والتعاون

يششارك وفد مششÎك ب Úغرفتي الŸÈان
‘ اجتماعات الدورة اÿريفية للجمعية
لمن والتعاون اŸقرر
الŸÈانية Ÿنظمة ا أ
عقدها بإامارة أاندورا ،خÓل الفÎة اŸمتدة
من  3و 5أاكتوبر ا÷اري ،بحسشب ما أافاد به،
لمة.
أامسس ،بيان Ûلسس ا أ
أوضض - -ح أŸصض - -در ،أن أŸشض - -ارك ‘ Úه - -ذأ أل - -ل- -ق- -اء
سضيناقشضون ألعديد من أŸوأضضيع ،منها ““أألمن ‘

منطقة منظمة أألمن وألتعاون بأاوروبا :مهام جديدة
ل -ت -ح -دي -ات ج -دي -دة““ ،وك -ذأ مسض -أال -ة ““أألم-ن ‘ أل-فضض-اء
ألسضيÈأ ““Êو«أألمن ألبيئي :موأجهة ألتغÒأت أŸناخية““
و«تعزيز ألÎبية كأادأة لضضمان ألسضتقرأر وألتنمية““.
كما سضينعقد خÓل هذه ألدورة أŸنتدى ألŸÈاÊ
أŸت -وسض -ط -ي ل -ل -ج -م -ع -ي-ة ألŸÈان-ي-ة Ÿن-ظ-م-ة أألم-ن
وألتعاون بأاوروبا –ت عنوأن““ :تعزيز أألمن وألتعاون
‘ منطقة أŸتوسضط““.

لحد اŸقبل
يعرضس للتصشويت ا أ

وي -ت -ك -ون أل -وف -د أŸشض -ارك م -ن ن -ائب رئ -يسس ›لسس
أألمة ،زب Òطوأفشضية ورئيسس أÛموعة ألŸÈانية
للثلث ألرئاسضي Ãجلسس أألمة ،ألهاشضمي جيار ،إأ¤
جانب نائب Úمن أÛلسس ألشضعبي ألوطني.
جدير بالذكر ،أن ألŸÈان أ÷زأئري يشضارك بصضفة
منتظمة ‘ أجتماعات أ÷معية ألŸÈانية Ÿنظمة
أألمن وألتعاون بأاوروبا ( ،)AP-OSCEويحوز على
صضفة شضريك ‘ ألتعاون.

مششروع قانون القرضص والنقد يطرح للمناقششة أامام النواب اÿميسص اŸقبل

سض -يشض -رع ‘ م -ن-اقشض-ة مشض-روع أل-ق-ان-ون
أŸتعلق بالقرضس وألنقد ،يوم أÿميسس
أŸقبل ،على أن يعرضس للتصضويت أألحد
أŸوأ‹ ،حسضب م- - -ا أف - -اد ب - -ه أÛلسس
ألشضعبي ألوطني ،أمسس ألثن ‘ ،Úبيان
له .وأوضضح ألبيان أنه ” خÓل أجتماع
مكتب أÛلسس ألشضعبي ألوطني برئاسضة
ألسضعيد بوحجة رئيسس أÛلسس تقييم
أ÷لسض- - -ات أل- - -ع - -ام - -ة أل - -ت - -ي خصضصضت
Ÿن- -اقشض- -ة ﬂط- -ط ع- -م- -ل أ◊ك- -وم -ة،
ليضضبط بعدها أ÷دول ألزمني ألشضغال
أÛلسس ‘ ألفÎة ألقادمة ،حيث تقرر
أسضتئناف أ÷لسضات ألعلنية يوم أÿميسس

 05أك -ت -وب -ر ب-ت-ق-د Ëمشض-روع أل-ق-ان-ون
Óمر رقم  11-03أŸؤورخ ‘ 26
أŸتمم ل أ
أوت  2003وأŸت-ع-ل-ق ب-ال-قرضس وألنقد
وم -ن -اقشض -ت -ه ‘ ذأت أل -ي-وم وك-ذأ ي-وم-ي
أ÷معة وألسضبت أŸوألي Úعلى أن يكون
يوم أألحد  08أكتوبر أŸقبل ﬂصضصضا
ل-ل-تصض-ويت ع-ل-ى مشض-روع أل-ق-ان-ون““ .كما
أح - -ال أŸك - -تب ع - -ل - -ى ÷ن - -ة ألشض- -ؤوون
ألقانونية وأإلدأرية وأ◊ريات ك Óمن
““مشض- -روع أل- -ق -ان -ون أل -عضض -وي أŸع -دل
وأŸتمم للقانون ألعضضوي رقم 01-98
أ- - - -Ÿؤورخ ‘  30م- -اي  1998وأŸتعلق
باختصضاصضات ›لسس ألدولة وتنظيمه

وع -م -ل -ه وك-ذأ مشض-روع أل-ق-ان-ون أŸت-م-م
للقانون رقم  04-05أŸؤورخ ‘  6فÈأير
 2005أŸتضضمن قانون تنظيم ألسضجون
وإأع- - - -ادة أإلدم- - - -اج ألج - - -ت - - -م - - -اع - - -ي
ل- -ل- -م- -ح- -ب- -وسض .““Úوت- -وأصض- -لت أشض- -غ- -ال
ألج -ت -م -اع ب -درأسض-ة أألسض-ئ-ل-ة ألشض-ف-وي-ة
وألكتابية أŸودعة لدى مكتب أÛلسس
وعددها ““ 15سضؤوأل شضفويا و 18سضؤوأل
ك -ت -اب -ي -ا ” ،إأرسض -ال -ه -ا ب -ع-د أل-ن-ظ-ر إأ¤
أ◊ك - -وم - -ة لسض - -ت - -ي- -ف- -ائ- -ه- -ا ألشض- -روط
ألقانونية““ ،يضضيف أŸصضدر ذأته .كما
تضضمن جدول أألعمال أيضضا  -حسضب ما
أشض- -ار إأل- -ي- -ه أل- -ب- -ي- -ان ““ -ت- -ب -ل -ي -غ ط -لب

أÛم -وع-ة ألŸÈان-ي-ة ل-ت-ح-ال-ف ح-رك-ة
›تمع ألسضلم بتغي Òألتسضمية إأ““ ¤حركة
›تمع ألسضلم““ وكذأ ““أسضتقالة نائب من
أÛموعة ألŸÈانية للحركة ألشضعبية
أ÷زأئ -ري -ة““ .وأخ -ت -ت-م م-ك-تب أÛلسس
أع - -م - -ال أج- -ت- -م- -اع- -ه ب- -درأسض- -ة ط- -لب
Óح-رأر يتعلق
ل-ل-م-ج-م-وع-ة ألŸÈان-ي-ة ل -أ
بتنظيم يوم برŸا Êحول ““دور أÛتمع
أŸد ‘ Êمكافحة ألفسضاد  -ب Úألوأقع
وأŸأامول““ كما درسس طلبا تقدمت به
÷ن -ة أل-ن-ق-ل وأŸوأصضÓ-ت وألتصض-الت
ألسض-ل-ك-ي-ة وألÓ-سض-ل-ك-ي-ة ل-ل-ق-ي-ام بزيارأت
ميدأنية.

يششارك ‘ اجتماع حول تعزيز أامن ا◊دود

بـ ـ ـ ـ ـ ـن الطاه ـ ـ ـ ـ ـر ف ـ ـ ـ ـ ـي زي ـ ـ ـ ـ ـارة إال ـ ـ ـ ـ ـى تون ـ ـ ـ ـ ـسص
«الششعب» :يقوم أŸدير ألعام للجمارك،
قدور بن ألطاهر بزيارة عمل إأ ¤ألعاصضمة
أل-ت-ونسض-ي-ة ،م-ن  02إأ 05 ¤أك-ت-وبر ،2017
م -رف -وق -ا ب -وف -د ه -ام ،وذلك ل-ل-مشض-ارك-ة ‘
ف-ع-ال-ي-ات ألج-ت-م-اع أل-ع-ا‹ أŸسض-ت-وى حول
ت -ع -زي -ز أم -ن أ◊دود ،أŸن -ظ -م م -ن ط -رف
أŸك -تب أ÷ه -وي Ÿن -ظ-م-ة أأل· أŸت-ح-دة
لشض- -م -ال إأف -ري -ق -ي -ا وألشض -رق أألوسض -ط ضض -د

أıدرأت وأ÷رÁة.
يندرج هذأ ألجتماع ‘ إأطار ألتعاون
أ÷ه- -وي وأل- -تسض -ي ÒأŸنسض -ق Ÿرأق -ب -ة
أ◊دود ب Úأل - -ب - -ل - -دي - -ن ،إأضض- -اف- -ة إأ¤
أŸشض - -اري - -ع أل - -ث Ó- -ث- -ي- -ة ب Úأ÷زأئ- -ر
وأŸك - -تب أ÷ه - -وي Ÿن - -ظ - -م - -ة أأل·
أŸت -ح -دة وت -ونسس ،أŸت -ع -ل -ق ب -ت -ق -وي-ة
قدرأت مكافحة ألŒار غ ÒأŸشضروع

وأ÷رÁة أŸن -ظ -م -ة أل-ع-اب-رة ل-ل-ح-دود
أŸرتبطة با÷ماعات أإلرهابية.
ه- -ذه أل- -زي- -ارة ت- -ن -درج أيضض -ا ‘ إأط -ار
أشض - -غ - -ال ÷ن - -ة أل- -ت- -ع- -اون أ÷م- -رك- -ي
أ÷زأئرية ـ ألتونسضية أŸتعلقة بإانشضاء
م -رك -ز ح -دودي مشضÎك ع -ل-ى أ◊دود
ب Úأل -ب -ل -دي-ن وه-ذأ ل-تسض-ه-ي-ل وت-نسض-ي-ق
أŸرأقبة حول حركة أألفرأد وألسضلع.

” إاطÓق التفك Òبخصشوصس مراجعة
القانون اŸتعلق باÙروقات السشاري ،بحسشبم ا
أافاد به ،أامسس ،با÷زائر ،وزير الطاقة
مصشطفى قيطو.Ê
أوضضح قيطو ،Êلدى أفتتاح أشضغال أجتماع ›لسس
أألعمال أ÷زأئري -أألمريكي ،بأانه ““” ألشضروع ‘
ألتفك Òحول مرأجعة قانون أÙروقات بغية –سضÚ
ج -اذب -ي -ة بÓ-دن-ا ل-دى ألشض-رك-اء أألج-انب ،لسض-ي-م-ا ‘
›الت أسضتكشضاف وأسضتخرأج ألنفط““.
‘ رده على سضؤوأل لوأج ،على هامشس هذأ أللقاء ،ألذي
حضضره ‡ثلو كÈى أŸؤوسضسضات أألمريكية ،من بينها
تلك أıتصضة ‘ ألطاقة وألطاقات أŸتجددة ،أكد
ألوزير أن أŸسضاعي لتعديل ألقانون أ◊ا‹ تهدف
لوضضع حد إلشضكالية عدم جدوى أŸناقصضات ألدولية
ألتي طرحتها أ÷زأئر للبحث وألتنقيب عن ألنفط.
وصضرح قائ ”““ :Óإأعطاء أإلشضارة (لتعديل ألقانون)،
ألن ألوضضعية أ◊الية (عدم جدوى أŸناقصضات) ،ل
Áكنها أن تسضتمر ،بينما تÎأجع أŸدأخيل (ألنفطية)
وتتناقصس نشضاطات ألسضتكشضاف وألسضتخرأج .أطلقنا
أربع أو خمسس مناقصضات كانت غ› Òدية .أمام هذه
ألوضضعية بدأنا ‘ ألتفك ،Òونحن أآلن بصضدد ألعمل
ع-ل-ى أل-ق-ان-ون أŸت-ع-ل-ق ب-اÙروق-ات ألسض-اري وع-ل-ى
ج-وأن-ب-ه أ÷ب-ائ-ي-ة ،ب-ح-يث ت-ك-ون أ÷زأئ-ر وشض-رك-اؤوها
رأبح Úجميعا““.

القانون يجب أان يتكيف مع الواقع ا÷ديد
«يتع Úعلى ألقانون أن يتكيف مع هذأ ألسضياق مثل كل
أل-دول .ن-ح-ن ن-ف-ك-ر أآلن ل-ك-ن-ن-ا سض-ن-ق-دم ع-ل-ى ت-عديل
ألقانون .عندما تتم صضياغة ألنصس جديد ،يجب أن
يتزأوج مع ألوضضعية ألنفطية ألعاŸية وألتي تتميز
بعدم ثباتها بل بحركيتها وتطورها ألدأئم““.
أم-ا ع-ن مضض-م-ون أل-ت-ع-ديÓ-ت أل-ت-ي سض-ي-ع-رف-ها قانون
أÙروقات ذكر قيطو Êأسضاسضا أ÷باية ألنفطية،
مشضÒأ إأ ¤أن برميل ألنفط كان يتجاوز  100دولر
عندما ” إأدرأج أ÷هاز أ÷بائي أ◊ا‹ ،بينما يÎأوح
سضعر ألنفط حاليا ‘ حدود  50دولرأ.
وأضض -اف ب -ال -ق -ول““ :ل Áك-ن-ن-ا ت-ط-ب-ي-ق ن-فسس أل-ن-ظ-ام
ألضضريبي عندما كان سضعر برميل ألنفط  150دولر

وعندما يÎأجع إأ 50 ¤دولرأ ،عندها ل يأاتينا أي
مسضتثمر ،ألنه لن يكون مهتما““.
وي- -رج- -ع ق -ان -ون أÙروق -ات أ◊ا‹ إأ ¤ع -ام ،2013
حيث عدل و“م قانون  28أفريل .2005
وخÓل زيارته ،أمسس ألأول ،للقطب ألبيÎوكميائي
ألرزيو (وهرأن) ،أكد ألوزير أألول ،أحمد أويحي أن
م- -رأج- -ع- -ة ق- -ان- -ون أÙروق -ات ألسض -اري ““أصض -ب -حت
ضض-روري-ة““ ÷ذب أŸزي-د م-ن أŸسض-ت-ث-م-ري-ن وب-ال-ت-ا‹
ألرفع من ألعائدأت أŸالية ألبÓد.
و‘ ظرف أقتصضادي “يز خÓل ألسضنوأت أألخÒة
بÎأجع حاد ‘ أسضعار ألنفط وما أ‚ر عنه من نقصس
‘ مدأخيل أÙروقات ،أضضاف أويحي ،أنه على
سض -ون -اط -رأك أن ت -وأج -ه أل-ت-ح-دي-ات أ◊ال-ي-ة ل-ق-ط-اع
ألطاقة وتوظيف كامل قدرأتها وموأردها ‘ خدمة
ألبÓد.
للتذك ،Òكان قانون أÙروقات ألسضاري قد أدخل
إأجرأء ألقتطاع من أألرباح ألكبÒة للمسضتفيدين من
نسضبة ﬂفضضة للضضريبة أإلضضافية حول أألرباح .كما
وسض-ع ع-م-ل-ي-ة أŸرأق-ب-ة أ÷ب-ائ-ي-ة ل-لشض-رك-ات ألبÎولية
أألج -ن -ب -ي -ة أل -ن-اشض-ط-ة ب-ا÷زأئ-ر ‘ ،ح Úك-ان ›م-ع
سض -ون -اط -رأك وح -ده خ -اضض -ع -ا ل -ل -ج -ب -اي -ة وأŸرأق-ب-ة
أŸؤوسضسضاتية ،أŸقررة ‘ قانون ألضضرأئب أ÷زأئري.
ك -م -ا رأج -ع أل -ق -ان-ون أ◊ا‹ م-ن-ه-ج-ي-ة –دي-د نسض-ب-ة
ألضضريبة على ألعائد ألبÎو‹ ،ألتي ترتكز منذ 2013
على ‚اعة أŸشضروع عوضس رقم أألعمال.
وحافظ ألقانون على حصضرية نشضاط نقل أÙروقات
وأŸوأد أل- -بÎول- -ي- -ة ع- -ن ط- -ري- -ق أألن- -اب- -يب لصض- -ال -ح
سضوناطرأك ،كما أعطى أألولوية لسضد حاجيات ألسضوق
ألوطنية من أÙروقات ألسضائلة وألغازية ،خصضوصضا
عن طريق إأجرأء يج ÈأŸؤوسضسضات على ألبيع أÙلي
÷زء من إأنتاجهم باألسضعار ألدولية.
ك-م-ا أع-ط-ى أل-ق-ان-ون إأم-ك-ان-ي-ة ألتخليصس ألضضريبي
وأوضضح بعضس مهام سضلطة ضضبط أÙروقات وكذأ
ألوكالة ألوطنية لتثم ÚأŸوأرد ألنفطية ““ألنافت““.
وخ -ف -ف أل -ق -ان -ون م -ن شض -روط ‡ارسض-ة نشض-اط-ات
ألسضتكشضاف وألبحث وأسضتغÓل أÙروقات وعزز
م - -ن ›الت ت - -دخ- -ل سض- -ون- -اط- -رأك ‘ ‡ارسض- -ة
نشضاطات ألبحث ‘ هذأ أŸيدأن.

مؤوكدا أان الغاز غ Òالتقليدي أاصشبح خيارا

قيطو““ : Êسشنذهب إاليه ويجب أان نذهب إاليه““ األمر يتعلق Ãسشتقبل األجيال
ل ي -زأل م -ل -ف أل -غ-از ألصض-خ-ري ‘ م-رح-ل-ة أل-درأسض-ة
وسضيعالج بطريقة ““لئقة““ على غرأر ما يتم ‘ ألدول
أألخرى ،حسضبما صضرح أمسس ألثن Úبا÷زأئر وزير
ألطاقة مصضطفى قيطو Êعلى هامشس أشضغال أجتماع
›لسس أألعمال أ÷زأئري-ألأمريكي .ولدى سضرده
للتكنولوجيات أ÷ديدة ألتي تسضمح باسضتخرأج ألغاز
ألصضخري بأاقل أıاطر ألتي قد تضضر بالبيئة أكد
ألوزير أن ألغاز غ Òألتقليدي يعد ““خيارأ““ ” أتخاذه،
مضضيفا قوله ““ سضنذهب إأليه ويجب أن نذهب إأليه““
بالنظر لÓسضتهÓك ألقوي ‘ ›ال ألغاز ألطبيعي.
وأشض- -ار إأ ¤أن ““أألم- -ر ي -ت -ع -ل -ق Ãسض -ت -ق -ب -ل أألج -ي -ال
ألقادمة““.

ثلث اإلنتاج الوطني من الغاز الطبيعي يسشتهلك ﬁليا
من جانب آأخر أوضضح ألوزير أن ثلث أإلنتاج ألوطني
من ألغاز ألطبيعي يسضتهلك ﬁليا مقابل ثلث يوجه
ل -ل -تصض -دي -ر وث -لث آأخ -ر ي -ع -اد ضض -خ -ه ‘ آأب-ار أإلن-ت-اج
ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل-ى ضض-غ-ط أل-غ-از .ك-م-ا أن ألسض-ت-هÓ-ك
أÙلي للغاز ألطبيعي يرتفع باسضتمرأر وÁكن أن
““يصضل إأ ¤مسضتوى جد عا‹ وهذأ وضضع يسضتدعي
ألتحرك““ .وكان ألوزير أألول أحمد أويحيى شضدد لدى
زيارته أول أمسس أألحد إأ ¤ألقطب ألبÎوكيميائي
آلرزي -و ع -ل-ى ضض-رورة ألسض-ت-ث-م-ار ‘ أل-غ-از ألصض-خ-ري

بالنظر للحقول ألكبÒة ألتي تزخر بها ألبÓد .وأكد
أوي -ح -ي -ى دع-م أ◊ك-وم-ة لÓ-سض-ت-ث-م-ار ‘ ه-ذأ أŸورد
ألطبيعي ،معتÈأ أن هذأ أŸسضعى ليسس ““مغامرة““ بل
هو خيار من شضأانه ضضمان مسضتقبل ألبÓد ‘ أ÷انب
أل -ط -اق -وي .ي -ذك-ر أن ﬂط-ط ع-م-ل أ◊ك-وم-ة أل-ذي
صضادق عليه ألŸÈان مؤوخرأ تطرق إأ ¤توسضيع ›ال
أسض -ت -كشض-اف مصض-ادر ج-دي-دة ل-ل-م-ح-روق-ات إأ ¤أل-غ-از
وألنفط ألصضخري Úوذلك ““‘ إأطار ألحÎأم ألصضارم
ل -ل -ب -ي-ئ-ة وصض-ح-ة ألسض-ك-ان““ .ووف-ق-ا ل-ت-ق-دي-رأت ›م-ع
سض -ون-اط-رأك أج-رأه-ا ب-ال-ت-ع-اون م-ع شض-رك-ات ن-ف-ط-ي-ة
عاŸية ‘ خمسضة أحوأضس بالصضحرأء فإان أ÷زأئر
–وز ع -ل -ى أح -ت -ي-اط-ي-ات م-ن أل-غ-از ألصض-خ-ري ت-ق-در
بحوأ‹
 4.940ترليون قدم مكعب من بينها  740ترليون قدم
مكعب Áكن أسضÎجاعها على أسضاسس نسضبة أسضÎجاع
 15ب-اŸائ-ة .و” ت-ق-دي-ر ه-ذه ألح-ت-ي-اط-ات أل-ق-اب-ل-ة
ل Ó-سضÎج -اع ‘ م -ن-اط-ق أح-ن-ات ،ت-ي-م-ي-م-ون ،إأل-ي-زي،
مويدير وبرك .Úوبنسضبة أسضÎجاع  15باŸائة فإان
أ÷زأئ -ر –ت -ل أŸرت -ب -ة أل -رأب -ع -ة ع -اŸي -ا م-ن ح-يث
أح- -ت- -ي -اط -ات أل -غ -از ألصض -خ -ري أل -ت -ي Áك -ن ت -ق -ن -ي -ا
أسضÎج -اع -ه -ا ب -ع -د ك-ل م-ن أل-ولي-ات أŸت-ح-دة أل-ت-ي
تÎأوح نسضبة ألسضÎجاع فيها ب 20 Úو 50باŸائة
حسضب أ◊ق- -ل) وألصض Úوأألرج- -ن- -ت Úحسضب ت- -ق- -ري -ر
للوكالة ألدولية للطاقة حول ألغاز ألصضخري.
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الثÓثاء  03أاكتوبر  2017م
الموافق لـ  12محرم  1439هـالعدد

للتكفل بالتÓميذ ذوي ا’حتياجات اÿاصسة باŸؤوسسسسات اŸتخصسصسة

الوزير األول يوافق على تخصسيصص أاك Ìمن  6آالف منصسب عمل
يسستفيد قطاع التضسامن الوطني من إاجراءات ““اسستعجالية““ تتمثل ‘ تخصسيصس أازيد من  6000منصسب لتدعيم ›ال تعليم
’سسرة وقضسايا اŸرأاة.
وإادماج التÓميذ ذوي ا’حتياجات اÿاصسة ،بحسسب ما أافاد به ،أامسس ،بيان لوزارة التضسامن الوطني وا أ
أاوضشح البيان ،أانه و‘ إاطار قبوله طلبا تقدم به
ق -ط -اع ال -تضش -ام -ن ال -وط -ن -ي ،ون -ظ -را ل -ل -ع -ن -اي-ة
““اÿاصشة““ التي يوليها لهذه الفئة ،أاقّر الوزير
األول إاج - -راءات ““اسش - -ت - -ع- -ج- -ال- -ي- -ة“““ ،ث- -لت ‘
““الÎخيصس بتخصشيصس حصشة من اŸناصشب ‘
إاط- -ار ع -ق -ود ج -ه -از اŸسش -اع -دة ع -ل -ى اإلدم -اج
اŸهني ،تقدر بـ  3428منصشب ،لتدعيم هيئات
الÎب -ي -ة وال -ت -ع -ل -ي -م ب -اŸؤوسشسش -ات اŸت -خصشصش-ة
واألقسشام اÿاصشة““.
ويضش -اف إا ¤ذلك ““رف -ع ال -ت -ج -م -ي -د ع -ن ج -ه -از
نششاطات اإلدماج الجتماعي وتخصشيصس حصشة
ت- -ق- -در بـ  2928م-نصشب ،ل-ف-ائ-دة اŸسش-ت-خدمÚ

الذين سشيؤودون مهام مسشاعدي ا◊ياة اليومية
ل-ل-تÓ-م-ي-ذ ذوي الح-ت-ي-اج-ات اÿاصش-ة““ ،يضش-يف
اŸصشدر ذاته.
يأاتي هذا القرار ““الهام““ اŸتخذ من قبل الوزير
األول ““Œسشيدا لتوجيهات رئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة بخصشوصس التكفل بششريحة ذوي
الحتياجات اÿاصشة““‡ ،ا سشيسشمح للمؤوسشسشات
اŸتخصشصشة بـ«أاداء مهامها الÎبوية ‘ أاحسشن
ال -ظ -روف ،ك -م -ا سش -يسش -ه-ل م-ن ف-ت-ح اŸزي-د م-ن
األقسشام اÿاصشة ‘ الوسشط اŸدرسشي العادي
ب -ال -ت -نسش-ي-ق م-ع ق-ط-اع الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة وي-دع-م
مسشاعي القطاع للقضشاء على قوائم النتظار““.

بوعزغـ ـي :اسست ـ ـÓم  13مسستثمـ ـ ـرة ‘ تربيـ ـة اŸائ ـيات نهاي ـة السسنـ ـة
’سسماك
^  200مسستثمر أاودعوا طلب إانشساء مشسروع ‘ تربية ا أ

أاعلن وزير الفÓحة والتنمية الريفية والصسيد البحري عبد القادر بوعزغي ،أامسس ،عن اسستÓم  13مسستثمرة ‘ قطاع تربية اŸائيات نهاية
’سسماك.
’نشساء مسستثمرات ‘ ›ال تربية ا أ
السسنة ا÷ارية ،وأاكد اسستقبال  200طلب أاودعه خواصس لدى اŸصسالح الوصسية إ

جÓل بوطي
رغم تأاخر قطاع تربية اŸائيات ‘
ب- -ل- -وغ األه -داف اŸسش -ط -رة حسشب
وزي- -ر ال- -ق- -ط- -اع ب -وع -زغ -ي ،إال أان
ال- -ن -ت -ائ -ج اŸسش -ج -ل -ة ت -ب -عث ع -ل -ى
الرت - -ي - -اح م - -ن ن - -اح - -ي - -ة إاق - -ب - -ال
اŸسش -ت-ث-م-ري-ن ع-ل-ى السش-ت-ث-م-ار ‘
ال -ق -ط -اع ال -ذي ي-ت-حسش-ن ت-دري-ج-ي-ا
ب- -تسش -ج -ي -ل  200ط- - -لب إلنشش - -اء
مسشتثمرات.
أاوضش-ح ب-وع-زغ-ي ‘ ك-ل-م-ة أال-ق-اها،
خÓل ملتقى وطني نظم ،أامسس ،بالعاصشمة ،حول
ف -رصس السش -ت -ث -م-ار ‘ ق-ط-اع ت-رب-ي-ة اŸائ-ي-ات ،أان
ال -دول -ة وضش -عت ك -ل ال -ظ -روف ال Ó-زم-ة ل-ل-ن-ه-وضس
ب-ال-ق-ط-اع ،سش-ي-م-ا اŸراف-ق-ة اŸال-ي-ة ل-ل-مسش-ت-ث-مرات
الصشغÒة وحماية العمال اجتماعيا.
بوعزغي أاكد أانه مع نهاية السشنة ا÷ارية سشيتم بلوغ
 50مسش-ت-ث-م-رة ‘ ت-رب-ي-ة األسش-م-اك ع-ل-ى اŸسشتوى
ال -وط -ن -ي ،سش -واء ‘ ال -ب -ح -ر أاو ‘ م-ي-اه األح-واضس
العذبة أاو السشدود ،مضشيفا أان  200طلب أاودعت
إلنششاء مسشتثمرات لÎبية األسشماك على اŸسشتوى
الوطني.
أاشش -ار وزي -ر ال -ف Ó-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصش-ي-د
البحري إا ¤أاهمية اŸرافقة اŸالية للمسشتثمرات
سشواء من طرف البنوك أاو الششركاء ،حيث كثÒا ما
ي-ط-رح اŸسش-ت-ث-م-رون مشش-ك-ل-ة ال-ت-مويل لسشتمرارية
مششاريعهم ورفع اإلنتاج الوطني الذي يبقى ضشعيفا
لكنه مششجع ‘ نفسس الوقت.

ميهوبي يؤوكد من باتنة:

ولدى حديثه عن مناطق السشتثمار قال بوعزغي
ب -وج -ود  93م -ن-ط-ق-ة نشش-اط م-ؤوه-ل-ة لسش-ت-ق-ط-اب
مششاريع اسشتثمارية ‘ تربية اŸائيات ،العذبة أاو
ال -ب -ح -ر أاو السش -دود ،م -وضش -ح -ا أان اÿسش-ائ-ر ت-ب-ق-ى
ضش -ع -ي -ف -ة ‘ ق -ط -اع الصش-ي-د ال-ب-ح-ري م-ا ي-ع-ن-ي أان
السشتثمار ناجح بامتياز.
‘ مقابل ذلك رافع وزير القطاع لعقد لقاءات
دورية للوقوف على اŸششاكل والتحديات التي تقف
ع -ائ -ق -ا أام -ام اŸسش -ت-ث-م-ري-ن ل-ل-رف-ع م-ن إان-ت-اج-ه-م،
و–ق -ي -ق مسش -ت -وي -ات م -ق -ب -ول -ة ،داع -ي -ا اإلط-ارات
اŸرك -زي -ة إا ¤ت -ق -د Ëي -د ال -ع -ون ل -ل -مسش -ت -ث -م-ري-ن
ومرافقتهم إاداريا.
دع -م ال -دول -ة ل -ك -ل مشش -روع اسش -ت -ث-م-اري ‘ ق-ط-اع
ال -ف Ó-ح -ة ب -ات م-ن ال-واجب حسشب وزي-ر ال-ق-ط-اع،
الذي أاكد أان السشلطات ‘ أاعلى مسشتوياتها تؤوكد
مرافقة أاي مششروع يعطي قيمة مضشافة لÓقتصشاد
الوطني ،قائ ““Óإان عملية واسشعة لتقد Ëالدعم
لÓزم للمسشتثمرين““.
م -ن ج -ه -ت -ه-م ط-رح ب-عضس اŸسش-ت-ث-م-ري-ن إاشش-ك-ال-ي-ة
اŸراف- -ق- -ة اŸال- -ي- -ة وت- -أاخ- -ر وصش -ول -ه -ا ‘ ال -وقت
اŸن -اسشب ،ع -ل -ى غ -رار ‡اط -ل -ة ال -ب -ن-وك ‘ صشب
األموال اıصشصشة لÓسشتثمار والعراقيل اإلدارية
حسشبما صشرح به بعضس اŸسشتثمرين للصشحافة على
هامشس اللقاء الوطني لبحث فرصس السشتثمار.
وتشش Òأارق -ام وزارة ال -ف Ó-ح -ة وال -ت -ن -م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة
والصشيد البحري إا– ¤ديد برنامج جديد لتطوير
ﬂتلف فروع تربية اŸائيات ،حيث من اŸتوقع
إا‚از  600مششروع قد يسشمح بفتح  30أالف منصشب
عمل لتجاوز إانتاج  100أالف طن سشنويا من ﬂتلف
األسشماك وهو الهدف الذي تسشعى الوزارة لبلوغه.

دعا ،أامسس ،وزير الثقافة
عزالدين ميهوبي ،إا ¤ضسرورة
’ثرية ÿلق
تشسجيع السسياحة ا أ
بدائل ثروة جديدة من خÓل
التكامل ب Úوزارتي الثقافة
والسسياحة والصسناعات
التقليدية.

باتنةŸ :وششي حمزة

أاشش- -ار م- -ي- -ه- -وب -ي ‘ ،زي -ارة ال -ع -م -ل
والتفقد التي قادته ،أامسس ،لعاصشمة
األوراسس باتنة ،حيث تفقد متحف
بلدية تازولت ،إا ¤أان دائرته الوزارية
سش - -ت- -واصش- -ل ت- -ط- -ب- -ي- -ق ﬂط- -ط- -ه- -ا
السش-ت-ع-ج-ا‹ لÎم-ي-م ع-دي-د اŸع-ا⁄
التاريخية واألثرية ،خاصشة تلك التي
لها دللت تاريخية بالنسشبة لتاريخ
ا÷زائر ،سشواء الثوري أاو ا◊ضشاري
أاو ا◊قب ال -ت -اري-خ-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-اق-بت
عليها.
وأاشش-ار ال-وزي-ر ب-ال-ق-ول““ ،م-ن ط-ب-ي-عي
ج - -دا أان ت - -ك - -ون ه- -ن- -اك صش- -ل- -ة بÚ
قطاعÁ Úكنهما أان يحققا الÌوة
اŸنششودة وهما قطاع الثقافة وقطاع
السشياحة““ ،باعتبار أان هناك عÓقة
عضش-وي-ة Œم-ع ب Úال-ث-ق-اف-ة ك-م-ن-توج
مادي وغ Òمادي ،يضشيف ميهوبي
بالقول إان ““ا÷زائر بلد Áلك ثروات
ف- -وق األرضس و–ت األرضس ت- -ت- -وف -ر
على ﬂزون هائل ثقا‘ وسشياحي ‘
ن -فسس ال-وقت ،وف-ي-ه-ا م-ع-ا ⁄ث-ق-اف-ي-ة
تراثية تاريخية ورموز حضشارية ما
من ششأانه أان يششكل مادة لÓسشتهÓك
السشياحي تدر األموال““.
وأاوضش- -ح ال- -وزي- -ر م- -ن ت- -ي- -م- -ڤ -اد ،أان
إاج- -راءات ح- -م- -اي -ة الÎاث ال -ث -ق -ا‘
ا÷زائري سشيتم تعزيزها كلما دعت

ا◊اج -ة ل -ذلك وت-ف-ع-ي-ل الت-ف-اق-ي-ات
اÈŸم -ة م -ع ع -دي -د ال-وزارات ،ع-ل-ى
غ-رار اÛاه-دي-ن ووزارة السش-ي-اح-ة،
مؤوكدا أان التوجه ا÷ديد للحكومة
ا÷زائ -ري -ة ه -و دع -م ك -ل اŸب-ادرات
التي تسشعى لرفع مسشتوى النمو ‘
القتصشاد الوطني بإادخال كل عناصشر
ال-ت-ن-م-ي-ة ال-ت-ي ل ت-ق-تصش-ر ف-ق-ط على
ا÷انب الصش- -ن- -اع -ي أاو ال -ف Ó-ح -ي أاو
ال -ع-ائ-دات ال-ن-ف-ط-ي-ة ،ب-ل ت-ت-ع-داه إا¤
ق -ط -اع -ات أاخ -رى تسش -اه -م ‘ خ -ل -ق
الÌوة ،على غرار الثقافة التي أاكد
بشش -أان -ه -ا أان -ه -ا ق -ادرة ع-ل-ى أان ت-ك-ون
راف -دا م -ن رواف -د الق-تصش-اد ال-وط-ن-ي،
مششÒا إا ¤أان ا÷زائ - - - - - -ر سشÎاه- - - - - -ن
مسشتقب Óعلى مسشاهمة اŸنتوج الثقا‘
ا÷زائري ‘ دعم القتصشاد الوطني.
وشش -دد ال -وزي -ر ع -ل-ى ت-دع-ي-م رواب-ط

التصش- -ال ب Úا÷م- -اع- -ات اÙل- -ي -ة
وال - -ه- -ي- -ئ- -ات ال- -وط- -ن- -ي- -ة اŸك- -ل- -ف- -ة
ب -اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى الÎاث ال-ث-ق-ا‘،
ب- - -ه - -دف ت - -ث - -م ÚاŸواق - -ع واآلث - -ار
ال -ت -اري -خ -ي -ة ،داع -ي -ا ‘ ال-وقت ذات-ه
اŸسشؤوول ÚاÙلي Úبقطاع الثقافة
إا ¤النفتاح على اÛتمع واإلصشغاء
أاك Ìلنشش -غ -الت اŸواط-ن ،Úخ-اصش-ة
وأان ا◊ق ‘ الثقافة أاصشبح مكفول
‘ الدسشتور.
وأاك - -د اŸسش - -ؤوول األول ع - -ن ق- -ط- -اع
ال -ث -ق -اف -ة ب -ا÷زائ -ر ،خ Ó-ل زي -ارت-ه
للمكتبة العمومية بالقطب العمراÊ
ا÷ديد حملة ،ببلدية باتنة ،إا ¤أان
ل -ل-م-ك-ت-ب-ات ال-ع-م-وم-ي-ة اŸوزع-ة عÈ
الوطن هدف رئيسس ‘ ﬁاربة كل
أاشش-ك-ال ال-ت-خ-ل-ف والنعزالية وبفضشل
زي - - -ارة ه - - -ذه اŸك- - -ت- - -ب- - -ات Áك- - -ن

اŸديـر العـام اŸسساعـد ““للكنـاسس““:

الدالية :اسستمرار الدعم اŸا‹ للفئات الهشسة رغم األزمة
أاكدت وزيرة التضسامن
’سسرة وقضسايا اŸرأاة،
الوطني وا أ
أان الدولة ا÷زائرية سستواصسل
سسياسسة دعم الفئات الهشسة رغم
’زمة اŸالية التي تواجه
ا أ
ا’قتصساد ا÷زائري ،موضسحة
أان الدعم سسيكون حسسب
’عمار
’طوار اıتلفة وكذا ا أ
ا أ
’عاقة التي
وحسسب درجات ا إ
’طفال.
يعا Êمنها ا أ
ذك -رت ال -وزي-رة أان ال-دع-م سش-ي-ك-ون
ماليا ومعنويا من خÓل الÈامج التي تكيف باسشتمرار
وب-ط-ري-ق-ة دوري-ة حسشب م-ت-ط-ل-ب-ات ال-زم-ان واŸكان،
فضش Óعن تكنولوجيات البيداغوجيا التي يعتمدها
اıتصش -ون ال -ذي -ن ي -ؤوط-رون ه-ذه ال-ف-ئ-ات ،وال-وزارة
سشتسشهر مع كل خرجة ومع كل تعديل على إادراج
ت-ق-ن-ي-ات ال-ت-واصش-ل ا◊دي-ث-ة وج-ع-ل-ه-ا ‘ م-تناول هذه
الفئات التي تسشهل لهم العتماد على أانفسشهم وبالتا‹
الوصشول لسشتقÓليتها ،خاصشة اŸراهق Úمنهم حتى
يتمكنوا من التكفل النسشبي بأانفسشهم وباحتياجاتهم
اليومية.
كما أاكدت الوزيرة الدالية على أاهمية التنسشيق بÚ
ا÷هات اŸعنية للتمكن من إادماج أاك Èعدد ‡كن

بن مرادي يؤوكد على ضسرورة إاشسراك اŸهني Úوا÷معيات
أاك-د وزي-ر ال-ت-ج-ارة ﬁم-د
ب - - -ن م - - -رادي ،أامسس ا’ث - - -ن،Ú
ب- - -ا÷زائ- - -ر ،ع- - -ل - -ى ““ضس - -رورة
إاشس- - - - -راك اŸه - - - -ن - - - -ي Úوك - - - -ذا
ا÷معيات ‘ اŸسساعي الرامية
إا ¤حماية اŸسستهلك وا◊فاظ
ع- - -ل - -ى ال - -ق - -درة الشس - -رائ - -ي - -ة
ل- -ل- -م- -واط -ن““ ،م -ن -وه -ا ب -ال -دور
’ه-م-ي-ة ال-ذي ي-ل-ع-ب-ه
ال -ب-ال-غ ا أ
ه - -ؤو’ء الشس - -رك - -اء ‘ خ- -دم- -ة
وح -م -اي -ة لÓ-ق-تصس-اد ال-وط-ن-ي
ال- -ذي ه -و ب -ح -اج -ة ال -ي -وم إا¤
’ضس -رار
ج -ه -ود ا÷م -ي -ع دون ا إ
بهامشس الربح اŸشسروع للتجار حسسبما علم ‘
بيان للوزارة .
وجدد الوزير تأاكيده خÓل اسشتقباله كل من رئيسس
ال–اد الوطني للتجار وا◊رفي Úا÷زائري Úالسشيد
صش -ال -ح صش -وي -ل -ح ورئ -يسس ج -م -ع -ي -ة ح -م -اي -ة وإارشش -اد
اŸسشتهلك مصشطفى زبدي ‘ لقاءين منفصشل Úأان
““أابواب ا◊وار مفتوحة مع كل األطراف““ حيث قدم
ت-وج-ي-ه-ات إلط-ارات ال-ق-ط-اع ب-ال-ع-م-ل ع-ل-ى م-واصش-ل-ة
ا◊وار مع الفاعل ‘ ÚاŸيدان وكسشر كل ا◊واجز

خÈاء يدعون إا ¤تعزيز قيم اŸسساواة بـ ÚاŸرأاة والرجل ‘ اإلعÓم

ع-ل-ى ه-امشس ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-ن-ظ-مها وزارة
التصشال بالتنسشيق مع هيئة األ· اŸتحدة للمرأاة
لفائدة اإلعÓمي Úأاكدت ‡ثلة هيئة األ· اŸتحدة
ل- -ل- -م- -رأاة ‘ ا÷زائ -ر إاÁان ح -اي -ف أان ال -وصش -ول إا¤
Œسش- -ي- -د اŸسش- -اواة ب ÚاŸرأاة وال -رج -ل ‘ ﬂت -ل -ف
اÛالت يعتمد على مسشتوى تطور البلد من جميع
ال-ن-واح-ي لسش-ي-م-ا ا÷انب الج-ت-م-اع-ي والقتصشادي،
مششÒة إا ¤أاهمية تعزيز قيم اŸسشاواة ب Úا÷نسشÚ
‘ وسشائل اإلعÓم.
وأاشش -ارت إا ¤أاه -م -ي-ة إاع-ط-اء الصش-ورة ا◊ق-ي-ق-ي-ة ع-ن
اŸرأاة بعيدا عن النمطية وذلك با◊ديث عن اŸرأاة
م -ع ك -ل الخ-تÓ-ف-ات ال-ت-ي –م-ل-ه-ا ك-ل واح-دة ون-ق-ل
الواقع ا◊قيقي باإلضشافة إا– ¤قيق اŸسشاواة بÚ
اŸرأاة والرجل إارسشاء ‘ اÿطاب اإلعÓمي.

وأاضش-افت أان ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة سش-ت-م-ك-ن الصش-ح-ف-يÚ
لسش -ي-م-ا ال-ع-نصش-ر ال-نسش-وي م-ن السش-ت-ف-ادة م-ن آال-ي-ات
العمل اŸيدا› ‘ Êال الصشحافة من خÓل ورششات
تدريبية ينششطها خÈاء ﬂتصش ‘ ÚاإلعÓم تتمحور
حول كيفية تعزيز قيم اŸسشاواة ب ÚاŸرأاة والرجل ‘
وسشائل اإلعÓم.
وÃا أان وسشائل اإلعÓم –مل دورا فعال ‘ تبليغ
الرسشالة ولها قوة ‘ التأاث Òعلى الرأاي العام اختارت
هيئة األ· اŸتحدة للمرأاة ‘ ا÷زائر بالتنسشيق مع
وزارة التصشال تنظيم دورات تكوينية سشيسشتفيد منها
 80صش -ح -ف -ي -ا Áث -ل -ون ﬂت-ل-ف وسش-ائ-ل اإلعÓ-م م-ن
الصشحافة اŸكتوبة والقنوات اإلذاعية والتلفزيونية
التابعة للقطاع العام واÿاصس.
وتسشتمر الدورة التكوينية التي انطلقت من ا÷زائر
العاصشمة على مدار  4أايام ،قبل تنظيم دورات تدريبية
أاخرى لفائدة إاعÓمي ‘ Úقسشنطينة ووهران وبسشكرة
والتي سشينششطها خÈاء جزائريون وأاجانب.
و‘ ذات السش -ي -اق وق -عت ا◊ك -وم -ة ا÷زائ -ري -ة ع-ل-ى
ب -رن-ام-ج ال-ت-ع-اون ي-ت-ع-ل-ق ‘ ›م-ل-ه ب-ت-ع-زي-ز ف-ع-ال-ي-ة
اŸسشاواة ‘ ا◊قوق ب Úالرجال والنسشاء ‘ ا÷زائر،
لسشيما ‘ ›ال تعزيز اŸششاركة السشياسشية للمرأاة ‘
اÛالسس اŸنتخبة وتعزيز الكفاح والوقاية من العنف
ضشد اŸرأاة.

تعزي ـ ـ ـز الرقاب ـ ـ ـة مك ـ ـّن م ـ ـن تسسجيـ ـ ـل أاك ـ ـ Ìم ـ ـن  76أالـ ـ ـف ﬂالفـ ـ ـ ـة

’جراء ﬁي الدين واقنو– ،Êصسيل ا’شسÎاكات بصسفة منتظمة وبكل
أاكد اŸدير العام اŸسساعد للصسندوق الوطني للتأامينات ا’جتماعية للعمال ا أ
’جراءات ا÷ديدة اŸتضسمنة ‘ قانون اŸالية .2018
’خÒة اŸتعلقة با إ
’ول ا أ
الطرق اıولة قانونا من اŸؤومsن Úاجتماعيا ،مثمنا تصسريحات الوزير ا أ
التحصشيÓت إا ¤عدم التصشريح بالعمال ،لذلك جاء قانون التصشريح بالنششاط ،والتصشريح ا÷زئي باألجور ...مششÒا
اŸالية التكميلي لسشنة  2015ليعطي فرصشة ألرباب العمل إا ¤أانه ” توسشيع وعاء الششÎاكات من خÓل اششÎاك 30
كششف واقنو ÊخÓل نزوله ،أامسس ،ضشيفا على القناة اإلذاعية لتسشوية وضشعيتهم““ ،هناك من اسشتدرك األمر وقام بتسشوية أالف رب عمل جديد وأاك Ìمن  14أالف أاج ÒخÓل السشنة
األو ،¤أان مسشتحقات الصشندوق تقارب  260مليار دج ،فيما وضش- -ع -ي -ت -ه Œاه الصش -ن -دوق وه -ن -اك م -ن  ⁄يسش -ت -جب ““ ،م -ا ا÷ارية.
بلغت التحصشيÓت  30من اŸائة خÓل ششهر أاوت اŸاضشي ،اسشتدعى تعزيز الرقابة ،مؤوكدا حرصشه على ترششيد النفقات
معتÈا أان هذه نسشبة ““غ Òكافية““ ،مع العلم أان اŸصشدر للحفاظ على التوازنات اŸالية للصشندوق ،حيث ” اللجوء –صسيل  ٪50من اŸسستحقات لدى أارباب العمل
الرئيسس للتأامينات الجتماعية هو التحصشيÓت من أارباب إا ¤وقف السشتثمارات ،غ Òأان هناك أاداءات تكلف فاتورة بالنسشبة للتحصشيÓت التي “ول الصشندوق كششف ﬁي
العمل ،مفيدا أان هذا الصشندوق يواجه صشعوبات كونه Áول باهظة منها فاتورة تعويضس األدوية التي “ثل  ٪60من هذه الدين واقنو Êعن –صشيل  ٪50من مسشتحقات الضشمان
صشناديق أاخرى ،حيث ” ضشخ مؤوخرا أاك Ìمن  500مليون دج األداءات وتسشبب ““نزيفا““ ‘ موارده اŸالية.
الجتماعي لدى أارباب العمل ‘ السشداسشي األول من
للصشندوق الوطني للتقاعد.
بعد التحسشيسس جاءت مرحلة التحصشيل اإلجباري ،من خÓل  ،2017قائ Óإان الصشندوق يعلق آامال كبÒة سشنة 2018
تعزيز الرقابة على أارباب العمل ،معلنا ‘ هذا اإلطار عن على قانون اŸالية حيث سشيتم ضشخ مبلغ معت Èفيه،
فاتورة األدوية “ثل  ٪60من أاداءات الصسندوق
Œنيد أاك Ìمن  600مراقب ،وخلصشت العملية إا ¤تسشجيل مششÒا إا ¤أان الشش -رك -ات األج -ن -ب -ي -ة ت -خضش -ع ل -ل -ق-ان-ون
أارج -ع اŸت -ح -دث تسش-ج-ي-ل ه-ذه ال-نسش-ب-ة ““غ Òال-ك-اف-ي-ة““ م-ن أاك Ìم- - -ن  76أال -ف ﬂال -ف-ة ب-ك-ل صش-ي-غ-ه-ا ،ت-ت-م-ث-ل ‘ ع-دم ا÷زائ-ري ،وت-دف-ع اششÎاك-ات-ه-ا ب-ط-ري-ق-ة م-ن-تظمة ،أاما

حياة .ك

التي قد تعطل مصشالح اŸواطن
اŸسشتهلك ،يضشيف ذات اŸصشدر.
وت -دخ -ل ه -ذه ال -ل -ق-اءات ـ يضش-ي-ف
اŸصش - -در ـ ‘ إاط - -ار ““ال - -ل- -ق- -اءات
ال -تشش -اوري-ة““ ال-ت-ي –رصس ال-وزارة
ع- -ل- -ى ت- -نشش -ي -ط -ه -ا م -ع ““ﬂت -ل -ف
ال- -ف- -اع- -ل ÚواŸه- -ن -ي ‘ Úق -ط -اع
ال-ت-ج-ارة –ت اإلشش-راف اŸب-اشش-ر
للوزير حيث كان اللقاءان فرصشة
للمششارك Úفيهما لبحث ومناقششة
انششغالتهم كل ‘ ›ال تخصشصشه
والسش -ت -م -اع أايضش -ا إا ¤ج -م-ل-ة م-ن
اŸقÎحات التي تصشب ‘ صشالح
اŸواط -ن اŸسش -ت -ه -لك واŸت -ع -ام -ل Úالق-تصش-ادي. ““Ú
اŸن -اسش-ب-ة ك-انت أايضش-ا ف-رصش-ة ل-ل-م-ه-ن-ي ‘ Úال-ق-ط-اع
لتبادل األفكار وتوضشيح بعضس وجهات النظر وكذا
ششرح بضشع اإلجراءات التي تقوم بها الوزارة من أاجل
حماية اŸسشتهلك وكذا اŸتعامل القتصشادي .يذكر
أان اللقاء الذي جمع الوزير مع رئيسس ال–اد الوطني
للتجار وا◊رفي Úا÷زائري Úقد حضشره أايضشا رئيسس
الفدرالية الوطنية للخبازين و‡ثلو Œار سشوق ا÷ملة
بالسشمار وسشوق ا÷ملة للخضشر والفواكه (العاصشمة).

’عÓميÚ
خÓل دورة تكوينية لفائدة ا إ

صشونيا طبة
ل -ل -ج -زائ -ري Úال -ت -ف -ت -ح ع -ل-ى ال-ع-ا⁄
والتوجه إا ¤اŸسشتقبل بأامان وثقة.
ودع- -ا ال- -وزي- -ر مسش- -ؤوو‹ اŸك -ت -ب -ات
للخروج من التسشي ÒالكÓسشيكي لهذه
الفضشاءات وتنظيم ندوات وعروضس
ون- -ق- -اشش- -ات ح- -ول ال- -ك- -تب ،ل -ت -ك -ون
مسشاهمة ‘ ا◊ياة الثقافية ،ملحا
على ضشرورة Œسشيد انفتاح األطفال،
خاصشة اŸتمدرسش Úعلى اŸكتبة من
خÓل تششجيعهم على اŸطالعة.

م -ن األط -ف -ال ذوي الح -ت -ي-اج-ات
اÿاصش- - -ة ‘ ال- - -وسش - -ط ال - -ع - -ادي
““م -دارسس ،م-راك-ز ت-ك-وي-ن““ ل-ل-ذي-ن
لديهم درجة تعلم ل بأاسس بها ،كما
أاك- -دت ال- -وزي- -رة ع -ل -ى اŸراف -ق -ة
ل-ل-مسش-ت-ف-ي-دين من عروضس لو‚ام
والسشتفادة من القروضس اŸصشغرة
ال -ت -ي “ك-ن-ه-م م-ن خ-ل-ق م-ن-اصشب
ع-م-ل ،سش-ي-م-ا م-ع ال-ت-نسش-يق ا◊ا‹
ب Úوك- -الت ال- -دع -م وب Úم -راك -ز
التأاهيل.
وع -ل -ى ه-امشس ال-زي-ارة اŸي-دان-ي-ة
ال-ت-ي ق-ادت-ه-ا ل-ق-ط-اع-ه-ا ب-ع-اصشمة
الششرق ا÷زائري ،أاششرفت وزيرة التضشامن على توزيع
اسشتفادات ألششخاصس ذوي إاعاقات متفاوتة “ثلت ‘
 10دراجات نارية و 5كراسشي متحركة ،فضش Óعن
وضش -ع ح -ي -ز اÿدم -ة اŸرك -ز ال-ن-فسش-ي ال-ب-ي-داغ-وج-ي
Óطفال اŸعاق Úذهنيا بقسشنطينة  ،3زيارة معرضس
لأ
ألهم اإل‚ازات القطاع ““وكالت التنمية اإلجتماعية
ووك -ال -ة ال-ق-رضس اŸصش-غ-ر ،ك-م-ا وق-فت ال-وزي-رة ع-ل-ى
قدرات أاطفال ““اÿطوة األو ““¤بحي سشيدي مÈوك
قسش -ن -ط-ي-ن-ة م-رك-ز ،ك-م-ا وق-فت ع-ل-ى مشش-روع اŸرك-ز
Óط-ف-ال اŸع-اق Úذه-ن-ي-ا
ال -ن -فسش -ي ال -ب -ي -داغ -وج-ي ل -أ
باŸدينة ا÷ديدة.

سسعيا ◊ماية اŸسستهلك وا◊فاظ على القدرة الشسرائية

’عÓم خÓل دورة
دعا خÈاء ‘ ›ال ا إ
تكوينية موجهة للصسحافي ،Úإا ¤ضسرورة
تعزيز قيم اŸسساواة ب Úالرجل واŸرأاة ‘ ›ال
’عÓم ،حيث أاشساروا إا ¤الصسعوبات التي
ا إ
تعÎضس الصسحفيات ‘ أاداء مهامهن
’عÓمية.
ا إ

الثقافة مدعوة لتكون رافدا اقتصساديا هاما خالقا للÌوة
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أاكدت على إادراج تقنيات التواصسل ا◊ديثة

قسشنطينة :مفيدة طريفي

قال إان “ويل وضسمان اسستمرارية اŸشساريع متكفل به

اŸراف-ق-ة اŸال-ي-ة ل-لمسشتثمرين
وتام ÚاŸسشتثمرات هي أاهم
الشش-روط ال-ت-ي وف-ره-ا ال-ق-طاع
حسشب ال -وزي -ر ب-وع-زغ-ي ال-ذي
أاك-د “وي-ل صش-ن-دوق اŸشش-اري-ع
ع- -ن ط- -ري- -ق صش- -ن- -دوق خ -اصس
إاضشافة إا ¤التمويل عن طريق
البنوك والششركاء القتصشادي،Ú
ناهيك على التأام Úالذي يبدأا
مع اŸششروع.
ب- -وع- -زغ- -ي أاوضش- -ح أان ال -دول -ة
أاكدت من خÓل ﬂطط عمل
ا◊كومة الذي صشادق وصشوت
عليه الŸÈان بغرفتيه ،على إاعطاء قطاع الفÓحة
بصشفة عامة والصشيد البحري بصشفة خاصشة عناية
ك -بÒة ل-ل-مسش-اه-م-ة ‘ الق-تصش-اد ال-وط-ن-ي و–ق-ي-ق
األمن الغذائي.
‘ هذا السشياق قال بوعزغي أان القطاع بحاجة إا¤
اŸسشاهمة ‘ النمو القتصشادي من خÓل توفÒ
اإلنتاج الوطني للمواطن ،ÚمششÒا إا ¤أان معدل
اسشتهÓك الفرد ا÷زائري الواحد ل يتجاوز  4كلغ،
‘ ح Úأان اŸعدل العاŸي  20كلغ.
كما دعا بوعزغي اŸسشتثمرين لرفع اإلنتاج وŒاوز
إانتاج  100أالف طن اŸسشجلة حاليا ،داعيا إاياهم
إا ¤السشتفادة من اŸرافقة التي توفرها الدولة
ع -ل -ى غ -رار ال -ع -ق -ار ب -ال -نسش -ب -ة ل -ل -مسش-ت-ث-م-ري-ن ‘
األح- -واضس اŸائ- -ي- -ة ،ح -يث ق -ال إان -ه ل ت -وج -د أاي
مششكلة من هذا ا÷انب مع تسشجيل  700حوضس
ف Ó-ح -ي م-زروع ووج-ود  58سش-دا م-زروع-ا بصش-غار
األسشماك.
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بخصشوصس األسشواق العششوائية ،فقد اعÎف اŸتحدث
أان هناك صشعوبة ‘ مراقبتها.
قال اŸدير العام اŸسشاعد للصشندوق الوطني للتأامينات
الجتماعية للعمال األجراء إان الصشندوق اتخذ بعضس
اإلجراءات فيما يخصس العطل اŸرضشية من بينها تعزيز
اŸراقبة الطبية بجميع أاششكالها وكذا اŸراقبة اإلدارية
لتخفيف التعويضشات ،موضشحا أان الصشندوق يدفع مبلغا
متزايدا كل سشنة لهيئات الصشحة.
ك -م -ا اأ ك -د و ا ق -ن -و  Êع -ل -ى م -و ا ص ش -ل -ة ع ص ش -ر ن -ة ا ل -ق -ط -ا ع
اإ ل -ك  Îو ن -ي -ا  ،ل -ت س ش -ه -ي -ل ا ل -ت -ح ص ش ي  Óت و م ت ا ب ع ة ا ل ع م ل ي ة ،
سشتعمم على كامل الوكالت على اŸسشتوى الوطني
ق -ب -ل ن -ه -ا ي -ة ا ل س ش -ن -ة ا ÷ ا ر ي -ة  ،ب -ا لإ ض ش -ا ف -ة اإ  ¤ت -ك -و ي -ن
ا لأ ع -و ا ن ب -و ك -ا ل ت ا ل ص ش -ن -د و ق و ل س ش -ي -م -ا ا لأ م -ا ز ي -غ -ي ة
و ب -ل -غ -ة ا لإ ش ش -ا ر ا ت و م -ن ش ش -و ر ا ت ب -ا ل  Èا ي  ،ا ل ن -ط  Ó-ق -ة
سشتكون ‘ الأسشابيع القليلة القادمة.

ألثÓثاء  03أكتوبر  2017م
ألموأفق لـ  12محرم  1439هـ

»æWh

أاكثر من  400أالف بلغوا السسن القانونية ولم يسسبق لهم التسسجيل

انطÓق عملية المراجعة السسنوية للقوائم النتخابية

 57حزبا سسياسسيا و  3تحالفات وقوائم حرة تسسابق الزمن

انطلقت ،أامسص ،عملية المراجعة السسنوية للقوائم ا’نتخابية وتدوم إالى غاية  31من أاكتوبر الجاري والتي تعني المواطنين
غير المسسجلين في القوائم ا’نتخابية’ ،سسيما منهم البالغين  18سسنة وأاولئك الذين غيروا مقر إاقامتهم من أاجل تمكينهم من
المشساركة في المواعيد ا’نتخابية المقبلة.
ك-انت وزأرة أل-دأخ-ل-ي-ة وأل-ج-م-اع-ات أل-م-ح-ل-ي-ة
وألتهيئة ألعمرأنية قد دعت في هذأ أإلطار
أل -م -وأط -ن -ي -ن غ -ي -ر أل -مسص -ج-ل-ي-ن ف-ي أل-ق-وأئ-م
ألنتخابية« ،لسصيما ألبالغين  18سصنة كاملة في
 31ديسص-م-ب-ر  ،2017ل -ط-لب تسص-ج-ي-ل أن-فسص-ه-م
ضصمن ألقائمة ألنتخابية لبلدية إأقامتهم» ،في
حين يتعين على ألذين غيروأ مقر إأقامتهم «أن
يتقربوأ من ألبلدية مقر أإلقامة ألجديد ألتي
سصتتكفل بكل إأجرأءأت ألشصطب وألتسصجيل».
ويذكر في هذأ ألسصياق أن عملية ألمرأجعة
ألسص-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ل-ق-وأئ-م ألن-ت-خ-اب-ية ألتي جاءت
تحسصبا لنتخابات ألمجالسص ألشصعبية ألبلدية
وألولئية ألمقررة لـ  23نوفمبر ألمقبل وألتي
أمتدت من  30أوت إألى غاية  13سصبتمبر-
كانت قد أحصصت ما يقارب  691.727مسصجÓ
جديدأ منهم  49.170موأطن بلغوأ سصن 18
ف -ف-ي-م-ا ي-خصص أل-ق-وأئ-م ألن-ت-خ-اب-ي-ة أل-م-ودع-ة أل -ت -ج -م -ع أل -وط -ن -ي أل-ج-م-ه-وري وت-ج-م-ع أم-ل
و 210.579مسص -ج  Ó-غ -ي -روأ م -ق -ر سص-ك-ن-اه-م
وألخاصصة بانتخابات ألمجالسص ألمحلية ألبلدية ألجزأئر).
ب-اإلضص-اف-ة إأل-ى  412.774م-وأط-ن ب-ل-غوأ ألسصن
فقد بلغت  9.562قائمة ,منها  8.728قائمة أم-ا ف-ي أل-ج-انب أل-ت-ن-ظ-ي-م-ي ،سص-يتم تخصصيصص
أل -ق -ان -ون-ي-ة ول-م يسص-ب-ق ل-ه-م أل-تسص-ج-ي-ل ،حسصب
تخصص أحزأبا سصياسصية و 717قائمة للتحالفات  12.457مركز تصصويت ،من بينها  342مركز
توضصيحات وزأرة ألدأخلية.
و 151قائمة حرة ،في حين بلغ عدد ألقوأئم جديد ،في حين بلغ عدد مكاتب ألتصصويت
وقد مكنت هذه ألعملية من شصطب 360.291
أل-م-ودع-ة لن-ت-خ-اب-ات أل-م-ج-السص أل-ولئية  55.866 620مكتب ،منها  3.111مكتب جديد ،أما
شصخصصا منهم  63.725متوفي و 118.031ممن
قائمة ،منها  510قائمة ألحزأب سصياسصية و 72أل -ق -اع -ات وأألم -اك -ن أل -ع -م-وم-ي-ة أل-م-خصصصص-ة
سص -ج -ل -وأ أن -فسص-ه-م ف-ي أل-ع-دي-د م-ن أل-ب-ل-دي-ات
قائمة للتحالفات إألى جانب  24قائمة حرة.
للحملة ألنتخابية ألتي سصتنطلق يوم  29أكتوبر
إأضصافة إألى  173.186فردأ غيروأ مقر سصكناهم
وع-ن أل-ت-ح-ال-ف-ات أل-ت-ي سص-ت-خ-وضص غ-م-ار ه-ذه ألقادم فقد بلغ عددها  4.734فضصاء.
و 1.278مسصج Óفقدوأ صصفة ألناخب ،على أن
Óشصارة ،كانت وزأرة ألدأخلية قد أفادت في
ألنتخابات بشصقيها ألبلدي وألولئي فقد بلغت ل إ
يتم أإلعÓن عن ألقوأئم ألنهائية يوم  6أكتوبر
أربعة ،متمثلة في كل من تكتل ألفتح ألذي ذأت ألسصياق أنه سصيتم تقديم أقترأحات لرفع
أي ب- -ع- -د أن- -قضص- -اء آأج- -ال أل- -ط- -ع -ون أإلدأري -ة
يضص - -م خ - -مسص- -ة أح- -زأب (أل- -ح- -زب أل- -وط- -ن- -ي ع -دد أل -ه-ي-اك-ل أل-م-خصصصص-ة إلج-رأء أل-تصص-ويت
وألقضصائية.
أل -ج -زأئ -ري ،أل -ح -زب أل -وط -ن -ي أل-ح-ر ،ح-رك-ة حتى ل يتجاوز عدد ألناخبين  500في ألمكتب
وفيما يتعلق بالترشصيحات للمحليات ألمقبلة،
أل-وط-ن-ي-ي-ن أألح-رأر ،أل-ج-ب-ه-ة أل-وط-نية للعدألة ألوأحد مع «ضصمان عملية أنتخابية سصلسصة»،
ف -ق -د أف -ادت أل -وزأرة ب -أان-ه ت-م سص-حب 20.000
ألجتماعية وجبهة ألنضصال ألوطني) وتحالف مضصيفة أن هذأ ألهدف حتى وإأن لم يتحقق
ملف ترشصح من طرف  57حزبا سصياسصيا وثÓثة
ألبناء ألذي يضصم ثÓثة أحزأب (حركة ألنهضصة ،خ Ó-ل ألن -ت -خ-اب-ات أل-م-ح-ل-ي-ة ف-إان ألسص-ل-ط-ات
تحالفات ،فضص Óعن ألقوأئم ألحرة.
جبهة ألعدألة وألتنمية وحركة ألبناء) وتحالف ألعمومية سصتعمل على بلوغ هذأ ألمعدل مع
أم-ا ف-ي-م-ا ي-تصص-ل ب-ال-م-ت-رشص-ح-ي-ن ل-هذأ ألموعد
أل -ف -ج -ر أل-ذي يضص-م ح-زب-ي-ن (ج-ب-ه-ة أل-ج-زأئ-ر حلول ألسصتحقاقات ألنتخابية ألمقبلة ،من
ألنتخابي فقد بلغ عددهم  165.000مترشصح
ألجديدة وحزب ألفجر ألجديد) ،يضصاف إأليها خÓل أسصتخدأم بعضص ألمنشصآات ألجوأرية حتى
ل-ل-م-ج-السص ألشص-ع-ب-ية ألبلدية و 16.600مترشصح
تحالف تاج ألذي يضصم أربعة أحزأب (جبهة ت -لك غ -ي -ر أل -ت -اب -ع-ة ل-ق-ط-اع أل-ت-رب-ي-ة ك-م-رأك-ز
للمجالسص ألشصعبية ألولئية.
ألشصباب ألديمقرأطي ،حزب ألنور ألجزأئري ،أنتخابية.
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نقابة أاسساتذة جامعة محمد بوضسياف
تطالب بالتحقيق في السسكنات الوظيفية
رف-ع ال-ف-رع ال-ن-ق-اب-ي ل-ل-ن-ق-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة
Óسس-ات-ذة ال-ج-ام-ع-ي-ي-ن ب-ج-ام-ع-ة م-ح-مد
ل -أ
بوضسياف بالمسسيلة ،خÓل اللقاء الذي
ج-م-ع-ه م-ع رئ-يسص ال-ج-امعة البروفيسسور
ك-م-ال ب-داري ،ع-دة م-ط-الب ت-ن-درج ف-ي
إاط-ار ت-حسس-ي-ن ال-ج-و ال-م-ه-ن-ي وال-معيشسي
Óسساتذة الجامعيين لتحسسين المسستوى
ل أ
’سستاذ انطÓقا من
التعليمي للطالب وا أ
السسكن الوظيفي الذي يحصسي أازيد من
 700طلب للحصسول على سسكن.
المسسيلة :عامر ناجح
من جملة ألمطالب ألتي رفعها ألفرع ألنقابي
Óسص-ات-ذة أل-ج-ام-ع-ي-ي-ن ب-ج-امعة ألمسصيلة على
ل -أ
لسصان رئيسصها محمد ديلمي إأحدأث تغييرأت
ع-ل-ى مسص-ت-وى ه-ي-ئ-ات أل-ج-ام-ع-ة ب-إاي-ف-اد ل-جنة
تحقيق في ألسصكنات ألوظيفية وتفعيل لجان
م -ي -دأن وك -ذأ تشص -ك -ي -ل ل -ج -ن -ة ل-ل-ت-ح-ق-ي-ق ف-ي
Óسص-ات-ذة
ألسص -ك -ن -ات أل-وظ-ي-ف-ي-ة أل-م-خصصصص-ة ل -أ
وأل-ع-م-ال ع-ل-ى ح-د سص-وأء وغ-ي-ر مسص-ت-غ-ل-ة ب-عد
ألشصكاوي ألعديدة ألتي تلقاها ألفرع ألنقابي،
حيث طرحت قضصية ألسصكنات ألشصاغرة على
مسصتوى  220سصكن في إأطار برنامج سصكنات

رئيسص ألجمهورية وألسصكنات ألوظيفية للعمال
خاصصة وأن أكثر من  700أسصتاذ تقدموأ بطلب
أل -حصص -ول ع -ل -ى سص -ك-ن ،وه-و م-ا ي-م-ث-ل نصص-ف
أسصاتذة ألجامعة ،باإلضصافة إألى رفع مطلب
ي -تضص -م -ن ضص-رورة أإلسص-رأع ف-ي تشص-ك-ي-ل ل-ج-ن-ة
ألسصكن طبقا لما هو منصصوصص عليه قانونيا
لدرأسصة طلبات ألسصكن ومتابعة ملف ألقطع
أألرضصية ألتي سصبق للسصلطات ألولئية ممثلة
في ألسصادة ألولة ألسصابقين وأن وعدوأ بمنح
Óسصاتذة ألجامعيين في كل من
قطع أرضصية ل أ
بلديات ألمسصيلة أولد منصصور وحمام ألضصلعة،
ن -اه -يك ع -ن م -ط -لب ت -ف -ع-ي-ل م-خ-ت-ل-ف ل-ج-ان
أل-ب-ي-دأغ-وج-ي-ة وخ-اصص-ة ل-ج-ن-ة م-ي-دأن ألتكوين
وإأع -ادة ت-ف-ع-ي-ل ع-م-ل أل-م-خ-اب-ر ب-م-ا ي-ت-م-اشص-ى
وأه-دأف-ه-ا وغ-ل-ق أل-م-خ-اب-ر أل-ت-ي ت-ع-ت-بر خارج
ألنشصاط وتسصهيل إأجرأءأت ألتربصص بالخارج.
وم -ن ذأت أل-ج-انب أل-دك-ت-ور م-ح-م-د دح-م-ان-ي
عضص -و م -ك -تب أل-ف-رع أل-م-ك-ل-ف ب-ال-ت-ن-ظ-ي-م ف-ي
ح- -ديث لـ «ألشص- -عب» ط- -الب بضص- -رورة إأح -دأث
ت- -غ- -ي- -ي- -ر ع- -ل- -ى مسص- -ت -وى أل -ه -ي -ئ -ات أإلدأري -ة
وأل -ب -ي-دأغ-وج-ي-ة وأل-ت-ي ت-ع-رف أنسص-دأدأ قصص-د
إأعطاء نفسص جديد للعمل أإلدأري لÓسصتجابة
لتطلعات أألسصرة ألجامعية.

’مية من البويرة
ا’نطÓق الرسسمي للدخول المدرسسي لمحو ا أ

أاكثر من  3مÓيين شسخصص يسستفيدون من محو األمية

البرفسسور بوزيد يرافع للتشسخيصص المبكر للوقاية من المرضص

تسسجيل  10آالف حالة إاصسابة بسسرطان الثدي سسنويا

تسس -ج-ل ال-ج-زائ-ر سس-ن-وي-ا  45أال-ف ح-ال-ة
إاصس- - -اب- - -ة بسس- - -رط- - -ان ال- - -ث- - -دي ،وحسسب
ت-ق-دي-رات ال-م-خ-ط-ط ال-وطني للسسرطان
للفترة  2019 /2015فإانه نهاية  2017أاو
بداية  2018سسيكون عدد المصسابين بـ 70
أالف حالة ،كما أان سسرطان القولون في
ارت- -ف- -اع بسس- -بب ال- -ت -غ -ي -ي -ر ف -ي ال -ن -م -ط
ال -غ -ذائ -ي ،وي -ب -ق-ى ال-تشس-خ-يصص ال-م-ب-ك-ر
ال-وسس-ي-ل-ة ال-وح-ي-دة ل-لوقاية من المرضص
وم -ع -ال -ج -ت -ه ف -ي ال -وقت ال -م-ن-اسسب ،م-م-ا
يسس -اه -م ف -ي ال -ت -ق -ل -ي -ل م -ن ال -ت -ك -ال-ي-ف
الباهظة للعÓج ،هذا ما أاكده البرفسسور
كمال بوزيد رئيسص الجمعية الجزائرية
ل Ó-ورام السس -رط-ان-ي-ة ل-دى ن-زول-ه أامسص
’ذاع -ي -ة
ضس- -ي- -ف ال- -ت -ح -ري -ر ب -ال -ق -ن -اة ا إ
الثالثة.
سص.بوعموشسة
يخصصصص شصهر أكتوبر من كل سصنة في ألعالم
ل -ل -ت -حسص -يسص بسص -رط -ان أل -ث -دي ،ول -فت أن-ت-ب-اه
أألشصخاصص لضصرورة ألقيام بالتشصخيصص ألمبكر
أل-ذي ي-ب-ق-ى أل-وسص-ي-ل-ة أل-وح-ي-دة ل-م-حاربة هذأ
ألمرضص ،بحيث يسصجل قرأبة  1.38مليون حالة

جديدة من أإلصصابة بسصرطان ألثدي سصنويا،
وحسصب إأحصصائيات ألمنظمة ألعالمية للصصحة
فإان أغلبية ألوفيات تقع في ألدول ذأت ألدخل
ألضصعيف ،كما أن ألنسصاء ألمصصابات بسصرطان
أل-ث-دي ي-ت-م تشص-خ-يصص-ه-ا م-ت-أاخ-رأ بسص-بب ن-قصص
ألمعلومة حول ألتشصخيصص وعدم كفاية فرصص
ألحصصول على ألخدمات ألصصحية.
في هذأ ألصصدد ،شصدد ألبروفسصور بوزيد على
ضصرورة ألقيام بالتشصخيصص ألمبكر لكتشصاف
ألمرضص في بدأيته كي يتم عÓجه في ألوقت
ألمناسصب وتقليل ألتكاليف ،قائ« :Óمنذ 18
شصهرأ ونحن نقوم بحمÓت ألفحصص لسصرطان
أل -ق -ول -ون ب -ب -ج-اي-ة ،ع-ن-اب-ة ،ب-ات-ن-ة ،وأألغ-وأط
وسصتعمم على باقي ألوليات» ،مبرزأ أهمية
أل-م-خ-ط-ط أل-وط-ن-ي ل-لسص-رط-ان ل-ل-فترة /2015
 2019أل -ذي ي -ك -ل-ف  180م -ل -ي -ار دج ،وأل-ذي
سصيسصمح بالتعرف على ألختÓلت في مجال
أل -تسص -ي -ي -ر وأل -ع Ó-ج وت -حسص-ي-ن أل-وسص-ائ-ل وك-ذأ
تحديد عدد ألمصصابين بالسصرطان لتقديم لهم
ألعÓج ألمناسصب ،علما أن هناك مخطط ثاني
للفترة  .2025 /2020وأشصار ضصيف ألتحرير
إألى أن أرتفاع عدد ألمصصابين بسصرطان ألثدي
بـ  10آألف حالة إأصصابة سصنويا وسصترتفع إألى 15
ألف حالة في  ،2020بسصبب ألتغيير في نمط

ألتغذية ،كما أن سصجل مخطط ألسصرطان يتوقع
أن يكون عدد حالت أإلصصابة  70حالة نهاية
 ،2017وحسصبه فإانه يجب ألتحضصير لسصتقبال
ح -الت ج -دي -دة م -ن أألشص -خ-اصص أل-مصص-اب-ي-ن.
مضصيفا أن تكلفة ألعÓج سصتترأوح ما بين 30
مليون سصنتيم أي  300ألف دج و 500مليون
سصنتيم للمريضص ألوأحد ،كما أن هناك أدوية
تكلف باهظا بـ  40ألف أورو للمريضص ألوأحد.
وي -تصص -در سص -رط -ان أل -ث -دي ق -ائ -م -ة أل -ح -الت
ألمحصصاة في ألجزأئر ،يتبعها سصرطان عنق
أل-رح-م ،وسص-رط-ان أل-رئ-ة وأل-ق-ول-ون ،وسص-رط-ان
ألغدة ألدرقية وألبروسصتات.
ب -ال -م-ق-اب-ل ،أك-د رئ-يسص أل-ج-م-ع-ي-ة أل-ج-زأئ-ري-ة
Óورأم ألسصرطانية أن هناك تطورأ محسصوسصا
ل أ
ف -ي م -ج -ال أل -ع Ó-ج أل -ك -ي -م -ي -ائ -ي وب -األشص -ع-ة
وأل -ج-رأح-ة ل-ه-ذه أألم-رأضص ،م-ع ت-وف-ر م-رأك-ز
عÓ-ج ألسص-رط-ان أل-ع-م-وم-ي-ة وأل-خ-اصص-ة بوسصط
وشصرق وغرب ألوطن ،مشصيرأ إألى أن ألمشصكل
ي -ك -م -ن ف-ي ألصص-ي-ان-ة خ-اصص-ة ب-ج-ه-از أل-م-اسص-ح
ألضصوئي « ألسصكانير» بسصبب ألمسصيرين وليسص
أألطباء لسصيما في ألمرأكز ألصصحية ألعمومية
مثلما ألحال بقسصنطينة.
وأضصاف ألبرفسصور بوزيد أن هناك مشصكل
لدوية ألجديدة ألمخصصصصة
عدم تسصجيل أ أ
لورأم ألسصرطانية ،بحيث أنه منذ
لعÓج أ أ
سصت سص-ن-وأت وه-م ي-ط-ال-ب-ون ب-تسص-ج-ي-ل تلك
لدوي- -ة وت- -م ت- -ج- -م- -ي -ده -ا ع -ل -ى مسص -ت -وى
أأ
ألصصيدلية ألمركزية دون علم بسصبب ذلك،
لدوية مسصجلة في أوروبا
مع ألعلم أن هذه أ أ
لم-ري-كية،
وأل-م-غ-رب وأل-ولي-ات أل-م-ت-ح-دة أ أ
ق -ائ  »:Ó-ن -ح -ن ج -د م -ت -أاخ-ري-ن ف-ي م-ج-ال
ألبتكار ألعÓجي».
موأزأة مع ذلك ،أكد ألبرفسصور ضصرورة تكوين
فريق شصبه ألطبي في ألمهن ألجديدة لمعالجة
هذأ ألمرضص كونها أضصحت ضصرورة ،قائ« :Ó
ن -ح -ن بصص -دد ت -ق -دي -م دورة ت -ك -وي-ن-ي-ة ل-ف-ائ-دة
أل-م-م-رضص-ي-ن وأل-م-مرضصات بالجنوب وألهضصاب
أل-ع-ل-ي-ا ،ألن ه-ن-اك ن-قصص-ا ك-ب-ي-رأ ف-ي م-وظ-ف-ي
ألشصبه ألطبي بسصبب إأحالتهم على ألتقاعد»،
دأعيا إألى مرأجعة قانون ألصصحة وتفعيله على
مسصتوى ألبرلمان.

أاشس- -رف ك- -م -ال ك -رب -وشص ال -م -دي -ر ال -ع -ام
’م-ي-ة ع-ل-ى
ل -ل -م -رك -ز ال -وط -ن -ي ل -م-ح-و ا أ
ا’ن-طÓ-ق ال-رسس-م-ي ل-ل-دخ-ول ال-مدرسسي
’م-ي-ة ،ب-حضسور مصسطفى
ل-فصس-ول م-ح-و ا أ
ليماني والي البويرة.
البويرة :ع نايت رمضسان
تطرق كربوشص إألى أإلمكانيات ألتي وضصعت
ألدولة في إأطار محاربة أألمية ،حيث فتحت
عدة مرأكز ،وبلغة أألرقام أكد أنه أسصتفاد ما ل
يقل عن  3823000موأطن من بينهم 303036
إأن -اث م -ن أل -ذه-اب إأل-ى م-ق-اع-د م-رأك-ز م-ح-و
أألمية وألكثير منهم أصصبحوأ يعرفون ألقرأءة
وأل-ك-ت-اب-ة وذلك م-ن-ذ وضص-ع أسص-ت-رأت-ي-جية محو
أألم -ي -ة .أم -ا ف -ي-م-ا ي-خصص إأن-ج-ازأت أل-م-رك-ز
ألوطني لمحو أألمية فقد ألتحق به 2987900
من بينهم  2546000إأناث أي بمعدل .%88,4
وخÓل ألسصنة ألدرأسصية  2017 / 2016بلغ عدد
ألمسصجلين  478000عنصصر من بينهم 426000

إأناث أي بمعدل  ..%88,08كما تم إأدماج في
سصلك ألتعليم  1175أسصتاذ و  954في مركز
ألتعليم عن بعد و 19000أدمجوأ في قطاع
ألتكوين ألمهني .أللغة أألمازيغية لها نصصيبها
حيث سصجل هذه ألسصنة  1469شصخصص لتعلم
أللغة على مسصتوى  24ولية.
من جهته ،ذكر مصصطفي ليماني في كلمته
ألف-ت-ت-اح-ي-ة ب-السص-ي-اسص-ة أل-م-ن-ت-ه-ج-ة من طرف
رئ -يسص أل -ج -م -ه -وري -ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
لمحاربة أألمية ،وفي هذأ ألسصياق تطرق أإلى
أإلمكانيات ألتي وضصعتها ألدولة لتمكين آألف
ألموأطنين من ألخروج من ظلمات ألجهل إألى
ن -ور أل -ع -ل -م ،ك -م -ا أسص -ت -ط -اع أسص-ت-رج-اع أألم-ن
وأل-ط-م-أان-ي-ن-ة ف-ي ن-ف-وسص أل-م-وأط-ن-ي-ن ب-ق-ان-ون
ألوئام ألمدني وألمصصالحة ألوطنية.
بدورها عائشصة برك رئيسصة جمعية أقرأ ثمنت
سصياسصة محو أألمية وألتي أسصتطاعت تقليصص
ألنسصبة ألمئوية من  % 22,3سصنة  2008حسصب
Óحصصائيات إألى  % 10حاليا
ألديوأن ألوطني ل إ
حسصب تقديرأت ألديوأن ألوطني لمحو أألمية.

بسسبب عدم تلقي ردود على الطعون المودعة

غليان وسسط المقصسين من الترحيل بزرالدة
أشص-ت-ك-ى م-وأط-ن-ون ل-م يسص-ت-ف-ي-دوأ م-ن عمليات
ألترحيل بدأئرة زرألدة من غياب ألمعلومات
عن مصصير ألطعون ألتي تقدموأ بها للجهات
ألمعنية على مسصتوى ألدأئرة وولية ألجزأئر.
ووق -فت «ألشص -عب» ع -ل-ى م-ع-ان-اة ه-ؤولء أل-ذي-ن
ينحدرون من زرألدة وألرحمانية وسصطاوألي،
حيث ينظمون كل أثنين وقفة أحتجاجية قرب
دأئرة زرألدة للتعبير عن معاناتهم وتخوفهم
من ألتخلي عنهم شصأانهم شصأان ألعائÓت ألتي
أقصصيت من ألسصتفادة من ألسصكنات من حي
أل -رم -ل -ي وأل -ب -اخ-رة أل-م-ح-ط-م-ة وأل-ع-دي-د م-ن
ألموأقع ألقصصديرية أألخرى.
وكشص -ف «ب/وح -ي -د» ل -م يسص -ت -ف -د م-ن ع-م-ل-ي-ة
ألترحيل أن معاناتهم في تزأيد بسصبب غياب
ألمعلومة عن مصصير ألطعون منذ أكثر من سصنة
من إأيدأعها ،حيث لم يتلقوأ أي ردود وحتى
ألتحفظات ألتي قدمت لنا جلبنا كل ألوثائق
ألتي تثبت عدم أسصتفادتنا.

ووج -ه أل -م -ت -ح -دث ن -دأء إأل -ى وأل -ي أل -ج -زأئ -ر
أل -ع -اصص -م -ة م -ن أج -ل دف -ع مسص -ؤوول -ي أل-دأئ-رة
ومصصالح ألولية لسصتقبالهم وتقديم لهم أجوبة
ع -ن مصص -ي -ر أل -ط -ع -ون ،م -وضص-ح-ا أن-ه-م ت-ل-ق-وأ
إأهانات وتفرقة فيما يخصص ألسصتقبال حيث
يتم أسصتقبال موأطنين ويتم إأقصصاء آأخرين من
ألسصتقبال ،ويتم توجيه ألبعضص أآلخر للبلديات
ألتي ل تملك أية صصÓحيات في هذأ ألجانب
ومنه زيادة حالة ألغليان ألتي تسصيطر علينا.
وت -ع -يشص م -ئ-ات أل-ع-ائÓ-ت ب-م-خ-ت-ل-ف ب-ل-دي-ات
ودوأئر ألعاصصمة حالت غليان كبيرة بسصبب
عدم ألسصتفادة من عملية ألترحيل ألسصباب أو
ألخرى.
وكان وألي ألعاصصمة قد شصدد في ألكثير من
أألح -ي -ان ع-ل-ى أل-ل-ج-ان أل-ت-ي ت-ت-ك-ف-ل ب-درأسص-ة
أل -م -ل -ف -ات ضص -رورة ت -ب -ل -ي-غ أصص-ح-اب أل-ط-ع-ون
بالنتائج دوريا وبعد ألنتهاء من ألتحقيقات.
حكيم/ب

»æWh

الثÓثاء  ٠٣أاكتوبر  ٢٠17م
الموافق لـ  1٢محرم 1٤٣٩هـ
 ⁄تعد ظاهرة إهمال
إŸسسنّ Úوإسساءة معاملتهم أإمرإ
غريبا ‘ ›تمعنا ،هذإ إلوإقع
تعكسسه إلطرقات
وإلشسوإرع وإŸرإفق إلعامة
وغÒها ‘ ،وقت صسارت فيه دور
إلعجزة «حلما» عند إلكث Òمن
فئة إلعمر إلثالث ،وإذإ كانت
لسسباب معروفة ل يسستطيع أإحد
إ أ
إخفاءها وتÈيرها ،فإان إ◊لول
إŸقÎحة – ⁄ظ بالعناية
إلكافية على إلصسعيدين إلرسسمي
وإ÷معوي.

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

«إلشسعـــــب» تسسلّـــــط إل ّ
ضسوء علــــى وإقـــــــــع إŸسسنّ Úبوهـــــــــرإن
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دع ـ ـ ـ ـ ـوة إأل ـ ـ ـى تكثيـ ـ ـ ـ ـف أل ـ ـّدرأسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
وألبحوث حـول فئ ـة ألعمـ ـر ألثالـ ـث

^ أأبنـ ـ ـ ـ ـاء يتخّل ـ ـ ـون عـ ـ ـن آأبائه ـ ـم بحجـ ـج وأهيـ ـ ـة
وهرإن  :برإهمية مسسعودة
«إلشس- - -عب» زإرت دإر إŸسس- - -ن- - -ات ب- - -ح - -ي
إلسسÓم ‘ وهرإن ،حيث تتوإجد أإخوإت
وخالت وجّدإت وأإّمهات متخلى عنهن
ب- -ح- -ج -ج وإه -ي -ة ل ي -ق -ب -ل -ه -ا إل -ع -ق -ل أإو
إŸن- -ط- -ق...وك- -م ه- -ي ◊ظ -ات م -ؤوّث -رة
ونحن ‘ هذإ إŸأاوى وإلكل يتسسابق إلينا
لم إلدإفئ وإلدعاء لنا
◊ضسننا حضسن إ أ
لحسساسس
بدعاء مبارك عظيم ،وذلك إ إ
لم ترينا صسورة إبنة إبنتها
إŸؤو ⁄وتلك إ أ
وإلدموع ‘ عينيها ،وأإخرى تهبنا هدية
من صسنع يدها وتطلب منّا وكلها حزنا أإن
لّن ح-ال-ت-ه-ا م-يئوسس
ن-ت-ذ ّك-ره-ا ب-قÈه-ا أ
م- -ن- -ه- -ا ،ب -ع -دم -ا –ال -ف ع -ل -ي -ه -ا إŸرضس
وإلهرم.
جلناه حول هذإ إŸأاوى ليسس سسوى
وما سس ّ
إنطباعات أإو أإفكار أإولية ،لكن ما تأاّكدنا
م -ن -ه أإّن إل -ك -ث Òم -ن إل -ع -ج -زة ي -فّضس -ل-ن
إلشس-ارع وإŸؤوسّس-سس-ات إŸت-خّصس-صسة لتجّنب
إÓÿف- -ات ب ÚإŸت- -كّ- -ف- -ل Úب- -ه- -م ح- -ول
كيفية تقسسيم إŸسسؤووليات.
ك -م -ا أإّن ه-ن-اك م-ن ي-ج-دن أإج-وإء أإنسسب
لهن ‘ مثل هذه إŸرإفق ،حيث يختلطن
ب-أان-اسس م-ن أإع-م-اره-ن ف-ت-ك-ون أإف-ك-ارهم
وهمومهم وموإضسيع حديثهم مشسÎكة،
من أإمثال إلسسّيدة «زينة» إلتي إسستفادت
سسابقا من سسكن إجتماعي ،إ ّ
ل أإّنها فضسلت
عدم إلبقاء مع إبنيها إلّلذين كانا بدإر
إل-ط-ف-ول-ة إŸسس-ع-ف-ة لعدم قدرتهما على
إلتكفل بها لفقرهم ،قبل أإن يتم د›ها
وسسط عائلتها من قبل هذه إلدإر إلتي
وّفرت لها كافة إحتياجاتها من ملبسس
ومشس - -رب وأإدوي - -ة ،وﬂت- -ل- -ف شس- -روط
إ◊ي-اة إل-ك-رÁة م-ن ف-ح-وصس-ات ط-بيبة
ومتابعة نفسسية.
ويحصسل عادة ‘ هذه إ◊الة إلكث Òمن
سس-وء إل-ت-ف-اه-م وع-دم إمكانية إسستيعاب
Óخ- -ر ،بسس- -بب إخ- -تÓ- -ف
ك- -ل ط- -رف ل - -آ
لج - -ي - -ال وع - -وإم - -ل أإخ - -رى ،ف- -ت- -كÌ
إ أ
لم-ر إل-ذي ق-د
إŸشس -ك Ó-ت وإÓÿف-ات ،إ أ
لولد ل- -ل- -وإل -دي -ن أإو
ي- -ح- -ول رع- -اي- -ة إ أ
أإح- -ده -م -ا ع -ب -ئ -ا ن -فسس -ي -ا ث -ق -ي  Ó-ع -ل -ى
إلطرف.Ú
وهو حال «ﬁجوبة» هذه إلسسيدة إلتي
أإ‚بت ذكرين وبنت أإحّبوها حّبا جّما،
رغ -م أإّن -ه-ا  ⁄ت-رع-اه-م-ا و ⁄ت-ع-ط-ي-ه-م-ا

إ◊ن- -ان إلÓ- -زم ،وه- -ذإ م- -ا أإسس -ف -ر ع -ن -ه
إل -ت -ح-ق-ي-ق إلج-ت-م-اع-ي إل-ذي ب-اشس-رت-ه
ه- -ذه إŸؤوسسسس- -ة .وأإشس- -ار إ ¤أإّن -ه -ا ح -ال -ة
لم منذ
إسستثنائية ،حيث إعتادت هذه إ أ
زوإج -ه -ا ع -ل -ى إلÎح -ال وإŸب-يت خ-ارج
بيتها بسسبب إضسطرإبات سسلوكية ،وسسبق
لب -ن -ائ -ه-ا وأإن ب-ح-ث-وإ ع-ن-ه-ا وب-ع-د ع-ن-اء
أ
وجدوها ‘ دإر إŸسسن« Úدإ‹ إبرإهيم»
ب -ا÷زإئ -ر إل -ع -اصس -م -ة ،ق -ب-ل أإن ي-ع-ودوإ
ب -ه -ا إ ¤م -ق -ر إق -ام-ت-ه-ا ب-وه-رإن ،إّل أإّن-ه-ا
ف ّضسلت إكمال ما تبقى من حياتها بعيدإ
ع-ن-ه-م ،ف-ي-م-ا دأإب أإولده-ا ع-ل-ى ت-نظيم
زي- -ارإت دوري- -ة ل- -ه- -ا وإل- -ت- -دإول ع -ل -ى
أإخذها Ÿنزلهم خاصسة خÓل إŸناسسبات،
لكنها ل تفّوت إلـ  10أإيام لتحتّم عليهم
إعادتها للمؤوسسسسة من جديد.

مدير دأر أŸسسنّات عمر درورة:
أÛتمع يعا Êمن شسرخ كبÒ

وŸا ك- -ان ب -ر إل -وإل -دي -ن م -ن إل -ق -رب -ات
إل-ع-ظ-ي-م-ة ،تسس-اب-ق إل-ي-ها كرإم إلنفوسس،
م -ن أإم -ث -ال دإر إŸسس -ن -ات ب -ح -ي إلسس Ó-م،
وع -ل -ى رأإسس -ه -م م -دي -ره -ا درورة ع -م-ر،
إلذي أإّكد على «ضسرورة إلتنبيه وقرع
لن- -ذإر Ÿزي- -د م- -ن إل- -ت- -ع- -ام- -ل
ج - -رسس إ إ
لنسسا Êمع هذه إلظاهرة» ،معتÈإ أإنها
إ إ
«دل -ي -ل ع -ل -ى إلشس-رخ إل-ك-ب ÒإŸوج-ود ‘
إÛتمع».
ق - -ال إّن إŸرك - -ز يسس - -ت - -ق - -ب - -ل م- -ئ- -ات
إلطلبات ،لسسيما ‘ إطار حمÓت جمع
إŸتشسّ- -ردإت ب- -دون م- -أاوى ،إّل أإّن ط -اق -ة
إلسس -ت-ي-ع-اب ل ت-ف-ي ب-ال-غ-رضس ،ن-اه-يك
ع -ل -ى أإّن أإغ-لب إ◊الت ل ت-ت-وف-ر ف-ي-ه-ا
إلشسروط إŸتفق عليها ،مثّمنا ‘ إلوقت
ذإت- -ه دور إل- -وزإرة إل- -وصس- -ي- -ة إل -ت -ي ⁄
ت ّ- -دخ - -ر أإي ج - -ه - -د ل - -ل - -ت - -ك - -ف - -ل ب- -ك- -ل
إحتياجاتهم ،وكذإ إ◊ركة إ÷معوية
وإÛم -وع-ات إل-ت-ط-وع-ي-ة ،وغÒه-ا م-ن
ف- -ع- -ال- -ي- -ات إÛت- -م -ع إŸد ÊوإŸؤوسسسس -ات
لمنية.
إŸدنية وإ أ
وحسسب درورة ف -إاّن إل -ق -وإن Úإلسس-اري-ة
إŸفعول وإضسحة ومهام إلفرقة إŸتعددة
إلخ -تصس -اصس -ات إل -ت -اب -ع-ة ل-ل-دإر ت-ك-م-ن
أإسساسسا ‘ إلتكّفل بالفئة إلعمرية من 65
سسنة فما فوق ،بدون إصسابات عقلية أإو

إضس -ط -رإب -ات سس -ل -وك-ي-ة ،م-ت-خ-ل-ى ع-ن-ه-م
بدون روإبط عائلية ‘ وضسع إجتماعي
ونفسسي صسعب.
وت - -ت - -ك ّ- -ف - -ل ه - -ذه إŸؤوسسسس - -ة إل - -ت - -ي ل
ت -ت -ع -د ط-اق-ة إسس-ت-ي-ع-اب-ه-ا إلـ  70شسخصسا
ح - -ال- -ي- -ا بـ  58م -ق -ي -م -ة م-قسس-م ÚعÈ
ج- -ن- -اح ،Úيضس- -م إ÷ن -اح «ب» ن -ح -و 35
إم - -رأإة مصس - -اب - -ة ب - -أام - -رإضس ع - -ق - -ل - -ي - -ة
وإضس-ط-رإب-ات سس-ل-وكية مسستعصسية ،فيما
ت -ع -ا Êأإغ -ل -ب -ي -ة إŸق -ي -م -ات إŸسس -ت-قÓ-ت
بذإته ّ
ن ‘ جناح «أإ» من أإمرإضس مزمنة،
أإبرزها أإمرإضس إلقلب وإلسسكري وفقدإن
إل -ذإك -رة ،يضس -ي-ف ّﬁدث-ن-ا أإّن إل-ط-اق-م
لق -ام -ة
إل- -ع- -ام- -ل يسس- -ه- -ر ع -ل -ى ت -أام Úإ إ
إلÓ-ئ-ق-ة وت-ق-د Ëك-اف-ة أإوج-ه إل-رعاية
إلصس -ح -ي -ة وإل -ن -فسس -ي -ة وإلج -ت-م-اع-ي-ة
وإلÎف -ي-ه-ي-ة إل-ت-ي ت-ت-ي-ح ل-ه-م إل-ت-وإف-ق
إل- - -ن- - -فسس- - -ي ،وت- - -وّف- - -ر ل - -ه - -م إل - -رإح - -ة
وإلطمأانينة وتوّثق إلصسلة بينهم وبÚ
إلبيئة إÿارجية.

ضسرورة ألفصسل ب Úألفئة
أŸريضسة عقليا وأل ّسسليمة

وعليه دعا إ ¤إلتفك Òإ÷ّدي
‘ إنشس - -اء م- -رإك- -ز م- -ت- -خّصس- -صس- -ة
ب- -اŸق -ي -م -ات إŸصس -اب -ات ب -أام -رإضس
عقلية ،هذإ ن ّ و ّ بهذه إلفئة
م-ن «إل-ع-م-ر إل-ث-الث» إلتي تتمّيز
عن غÒها بخصسوصسيات كبÒة،
أإه ّ-م -ه -ا رإح -ة إل -ب-ال وإل-ه-دوء،
لم-رإضس
م -وضس -ح -ا ب -أاّن م -رك-ز إ أ
إل -ع -ق -ل -ي -ة بسس -ي -دي إلشس -ح -م-ي
إل -وح-ي-د ع-ل-ى مسس-ت-وى إ÷ه-ة
لخ -ر
إل- -غ- -رب -ي -ة ي -ع -ا Êه -و إ آ
ضس -غ -ط -ا ره -ي-ب-ا ب-ع-دم-ا ف-اق
ع -دد إ◊الت ب -ه

ب-ال-ق-ول «إل-درسس إل-ذي إسس-ت-خ-لصسنها من
ثÓثة أإضسعاف من طاقة إسستيعابه.
ك- -م -ا أإّك -د ع -ل -ى ضس -رورة إح -اط -ة ه -ذه ه -ذه إل -ت-ج-رب-ة ه-و أإّن-ه ل-يسس ه-ن-اك أإي
إل- -ظ- -اه- -رة إل- -دخ- -ي- -ل -ة ع -ل -ى إÛت -م -ع شسخصس ‘ منأاى عن هذإ إلوضسع إلهشس».
لب-ح-اث وإقامة وق- - -د شس- - -اركت «إلشس- - -عب» إŸق- - -ي- - -م - -ات
إ÷زإئ-ري ب-ال-درإسس-ة وإ أ
لشس -غ -ال إل -ي -دوي-ة
إŸؤو“رإت وإل- -ن- -دوإت ،وإن- -طÓ- -ق- -ا م- -ن ورشس -ة إÿي -اط -ة وإ أ
لعÓم وإŸؤوسسسسات إŸسسجدية ‘ بتأاط Òمن إلسسيدة كلول مليكة ،مربية
أإهمية إ إ
ط-رح إل-قضس-اي-ا و–ريك إل-رأإي ،ن-اه-يك متخ ّصسصسة منذ  23سسنة لتزور بعدها
ع -ن إلسس -ت -ث -م -ار ‘ إلÎب-ي-ة ‘ م-رح-ل-ة ﬂدع إÓŸبسس وإل- -زي- -ن -ة إل -ق -ريب م -ن
إل -ط -ف -ول -ة ،م -ع إلÎك -ي -ز ع -ل-ى ج-ان-ب-ي إ◊م -ام ذو إل-ط-اب-ع إŸغ-رب-ي ب-إاشس-رإف ب-ن
إلتحسسيسس وإلتوعية Ãختلف إ÷وإنب ي-ع-ق-وب أإم-ي-ن-ة ،وك-ذإ إŸط-ب-خ ب-أاكÓ-ت-ه
إلطبية وإلنفسسية وإلجتماعية ،وكل إŸت-ن-وع-ة وغ-رف إل-ن-وم إÛه-زة ب-ك-اف-ة
ل - - -وإزم - - -ه - - -ا ح - - -ت - - -ى وصس- - -لت صس- - -ال- - -ة
لمور إلتي تتعلق بكبار إلسسن.
إ أ
ق- -ال درورة وكّ- -ل -ه ف -خ -ر وإع -ت -زإز أإّن -ه إل- -ت- -ل- -ف- -از ،ف- -ج- -لسست ل- -ت -ب -ادل أإط -رإف
سسيسسعى جاهدإ إ ¤عمل إŸزيد لتحقيق إ◊ديث وإل - -تسس - -ام - -ر م - -ع إŸق - -ي - -م- -ات،
لحسساسس
لجمل أإن ترى إلسسعادة وإ إ
لي -ج-اب-ي-ة» وإع-ط-اء وج-ه وإ أ
«إلسس -ع -ادة وإ إ
ج -دي -د ل -ل-م-ف-ه-وم «إل-كÓ-سس-ي-ك-ي» ل-دور ‘ عيون أإمهاتنا ،رغم أإن أإقرب إلناسس
لنشسطة إليهم ك ّسسروإ جميع آإمالهم ‘ إ◊ياة.
إلعجزة ،من خÓل إشسرإكهم ‘ إ أ
ن جميع ﬁاولت
إلÎف- -ي- -ه- -ي- -ة وإل- -ع- -ل- -م- -ي- -ة وإŸشس -اري -ع وما أإثارت حفيظتنا أإ ّ
لدماج إلجتماعي وإصسÓح ذإت إلبÚ
إıت-ل-ف-ة ،ع-ل-ى غ-رإر إل-غرسس وإلتزي Úإ إ
لشس- -غ- -ال إŸن- -زل -ي -ة ،ق -ب -ل أإن ي -خ -ت -م ب Úإ أ
وإ أ
لبناء وآإبائهم تبوء بالفشسل ،كما أإنّ
ع-دي-د إ◊الت ي-ع Ìع-ل-ي-ه-ا ‘ م-رحلة
متقدمة من مرضس إلزهاÁر أإو مصسابة
ب- - -اضس - -ط - -رإب - -ات ن - -فسس - -ي - -ة ،وأإم - -رإضس
مسستعصسية تعكسس متغ Òإلعمر إلزمني
وإل -وضس -ع-ي-ة إل-ت-ي ع-ايشس-وه-ا ب-الشس-وإرع
ومكان إقامتهم إلسسابق.
وك-ثÒة ه-ي إل-ن-م-اذج إل-ت-ي نسس-م-ع عنها
ون -رإه-ا ‘ ›ت-م-ع-ن-ا إل-ي-وم سس-وإء ت-ع-ل-ق
لب-ائ-ه-م أإو سس-وء
لب -ن-اء آ
لم -ر ب -ع -ق -وق إ أ
إ أ
م -ع -ام -ل -ت -ه -م ،إل أإن-ه ل ن-ع-ل-م إلسس-بب ‘
ن
Œاهل إلكث Òلهذإ إŸوضسوع ،رغم أإ ّ
ط-اع-ة إل-وإل-دي-ن وإج-بة بكتاب إلله
وسسنة نبيه ــ صسلّى إلّلـه عليه وسسلّم ــ

الثÓثاء  ٠٣أاكتوبر  ٢٠17م
الموافق لـ  1٢محرم 1٤٣٩هـ

الشّسيخ بوخماشسة:

دور العجـ ـزة ضسـ ـ ـرورة اجتماعيـ ـ ـة
لكنّهـ ـا ح ـ ـرام عل ـ ـى األبن ـ ـ ـ ـاء

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الفراغ القانو Êوالّتواطؤو وراء
أاسسبـ ـ ـ ـ ـاب تف ـ ـ ـ ـشسي الظّاه ـ ـرة
من جانبها ،أعتÈت أ’أسستاذة «جميلة .م» ﬁامية معتمدة
ل -دى ›لسس قضس -اء وه -رأن وأÙك -م -ة أل -ع -ل -ي -ا أّن «أل -تشس -ري -ع
أ◊ا‹  ⁄يسسن قوأن Úوأضسحة وموأد قويه ورأدعه Ÿثل هذه
ألظوأهر ألدخيلة على ›تمعنا ،و‘ ألوقت نفسسه  ⁄تتطرق
أÙك -م-ة أإ ¤أي قضس-اي-ا ت-ت-ع-ل-ق ب-ت-خ-ل-ي أ’أب-ن-اء ع-ن أآب-ائ-ه-م أو
أمهاتهم».
ت-اب-عت ّﬁدث-ت-ن-ا ( 22خÈة)« :ه -ن-اك ف-ع Ó-قضس-اي-ا ت-ت-ع-ل-ق
ب -ا’ع -ت -دأء ع -ل -ى أ’أصس -ول ،وع-ادة م-ا ي-ك-ون ه-ذأ أل-ع-ن-ف أإم-ا
جسس -دي -ا ك -الضس -رب أو أ÷رح وأل -ق -ت -ل أو م -ع-ن-وي-ا ك-الشس-ت-م أو
أ’إه -ان-ة وأل-ت-ح-رشس ،ل-ك-ن أغ-ل-ب-ه-ا ت-ن-ت-ه-ي Ãسس-اﬁة أ’ب-ن أو
أ’بنة ،وهذأ بحد ذأته ثغرة قانونية’ ،أن معظم ألقضسايا
فيها أسستعمال مفرط للقوة ضسد من هو ضسعيف وعاجز عن
ألرد باŸثل».
وعادت لتوؤّكد وجود «فرأغ قانو ‘ Êجميع ألنوأحي» قبل أن
تدعو أإ« ¤سسنّ قانون وأضسح يجّرم أ’أشسخاصس أsلذين يرسسلون
أآب-اءه-م أإ ¤دور أŸسسّ-ن Ú-وي-ع-اق-ب-ه-م ،م-ع ت-ف-ع-يل ألرقابة على
مدى أ’لتزأم بالتطبيق ألصسارم للقوأن Úوعدم ألتسساهل مع
جرأئم أ’أصسول وألفروع».
و أشس- - -ارت ‘ ه- - -ذأ أ’إط- - -ار أإ ¤ب - -عضس م - -وأد ق - -ان - -ون أ’أسس - -رة
أ÷زأئري ألتي –ّدد وجوب نفقة ألفروع على أ’أصسول ‘
ح -ال -ة ألضس -ع -ف وأل -ع -ج -ز ،وذلك حسسب أل -ق-درة وأ’ح-ت-ي-اج،
وتشسمل ألنفقة وألغذأء وألكسسوة وألعÓج وألسسكن ،وما يعتÈ
من ألضسروريات ‘ ألعرف وألعادة ،مسستشسهدة ‘ ألوقت نفسسه
باآيات وأضسحة ،و أحاديث رأسسخة ’ تقبل عناصسرها أي تاأويل
أو ترخيصس أو أسستثناء مهما كانت ألظروف.
ث-م ع-ق-بت ق-ائ-ل-ة« :ل-ك-ن ع-ن-دم-ا ن-رج-ع ’أرضس ألوأقع ،تبقى
›رد ح Èعلى ورق ،ولو كان ألقانون يطبق بحذأفÒه ضسد
ك -ل م -ن ي -خ -رق -ه ك -بÒأ ك -ان أو صس -غÒأŸ ،ا وج -دت م-ث-ل ه-ذه
ن ألكث Òمن أŸقيم Úبهذه
أŸظاهر ‘ ›تمع مسسلم ،خاصسة و أ ّ
أŸوؤسسسسات أŸنشساأة خصسيصسا لفئة معّينة لديهم أو’دأ وبنات»،
ما يعني حسسبها أن هناك «توأطوؤأ وأضسحا».
ومن هذأ أŸنطلق دعت ّﬁدثتنا أإ« ¤عدم ألتسساهل أإطÓقا»
م- -ن خÓ- -ل ف- -ت -ح –ري -ات أج -ت -م -اع -ي -ة خ -اصس -ة ب -ك -ل ح -ال -ة
وأ’أسس -ب -اب أل -ت -ي دف -عت أ’ب -ن أإ ¤ه -ذأ أل -ف-ع-ل ،و أن
ت-ت-اأسّس-سس ه-ذه أŸرأف-ق ك-ط-رف م-د ‘ Êقضس-ي-ة
ألتخلي عن أ’آباء من قبل أقرب ألناسس
أإل- -ي- -ه- -م و أح- -ق أل- -ن -اسس ب -رع -اي -ت -ه -م
وألسسهر على رأحتهم.

وع -ن ح -ك -م «دور أل -ع -ج -زة» ،ه -ذه أل-ظ-اه-رة أل-ت-ي أث-ارت أسس-ت-ن-ك-ار
شس-ري-ح-ة وأسس-ع-ة م-ن ›ت-م-ع-ن-ا ،وأع-تÈوه-ا شس-ك Ó-م-ن أشس-ك-ال ع-قوق
ألوألدين ،فقد أّكد لنا ألشسيخ بوخماشسة ﬂفي ،رئيسس مصسلحة ألتعليم
أل -ق -رأآ Êوأل -ت -ك -وي-ن وأل-ث-ق-اف-ة Ãدي-ري-ة ألشس-وؤون أل-دي-ن-ي-ة وأ’أوق-اف
ل -وه -رأن ،أّن -ه -ا «م -وؤسسسس -ة م -ن أŸوؤسسسس-ات أل-ت-ي أنشس-اأت-ه-ا أل-دول-ة لضس-رورة
أجتماعية» ،أإ’ أنه قال« :حرأم و’ يجوز شسرعا ألتخلي عن أ’آباء كليهما
أو أحدهما».
تابع قائ« :Óهوؤ’ء ’ يدخلون أ÷نة و’ يكلّمهم أللّه و’
ينظر أإليهم يوم ألقيامة و’ يزكيهم ،قال رسسول ألله ــ
صس-ل-ى أل-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-مَ :ث َ -
َ Óث ٌ-ة َ’ َي ْ-ن ُ-ظ ُ-ر ألs-ل ُ-ه َعs-ز َوَج sل
جَلُة،
م أْلِقَياَمةِ :أْلَعا t
م َيْو َ
ِأإَلْيِه ْ
ق لَِوألَِدْيهَِ ،وأْلَمْر أَُة أْلُمَتَر u
ق لَِوألَِدْيهِ،
َوألsدtيو ُ
جsنَة :أْلَعا t
ثَ ،وَثََ Óثٌة َ’ َيْدُخُلونَ أْل َ
ن بَِما أَْع َ
َوأْلُمْدمِ ُ
ن َعَلى أْل َ
طى».
رَ ،وأْلَمsنا ُ
خْم ِ
ك- -م- -ا أع- -ت Èأن أŸسس -وؤول Úع -ل -ى ه -ذه أŸوؤسسسس -ات
«ليسس لهم ذنب أإّنما أŸسسوؤول على هوؤ’ء ألعجزة
ن
هو أو’دهم ألذين تركوهم وظلموهم» ،و» أ ّ
أل -دول -ة م -ن وأج -ب -ه -ا وح ّ-ق -ه-ا أن ت-رع-ى ه-ذه
صست وزأرة كاملة
ألشسريحة أŸوّقرة ،ولهذأ خ ّ
لهذه أ÷وأنب أ’جتماعية».
كما أشسار أإ ¤أنّ ألشسرع أ◊نيف بيّـن هذه
أŸرح -ل -ة أ◊ّسس -اسس-ة أل-ت-ي ّÁر ب-ه-ا أ’إنسس-ان
بقوله تعا{ :¤لsل ُ
ل مِ ْ
ل ِم ْ
م مِ ْ
ن بَْعدِ ُقsوٍة ضَسْعفاً َوشَسْيَبًة
جَع َ
م جََع َ
ه أsلذِي َخَلَقُك ْ
ن بَْعدِ ضَسْعفٍ ُقsوًة ثُ s
ن ضَسْعفٍ ثُ s
م َ
َي ْ
خُل ُ
م ألَْقدِيُر}.
ء َوُهَو أْلَعِلي ُ
ق َما َيشَسا ُ
ن «مظاهر ألعقوق متعّددة ،وتتمثّل ‘ كل فعل أو قول يتاأذى به ألوألدّين من أو’دهم ،على
و أوضسح أ ّ
غرأر ألهجرأن وعلّو ألصسوت وعصسيانهم وضسربهم وأإيذأئهم ،أو أن يتمنى موتهما أو يخجل بهما أو باأحدهما
أو أن يف ّ
ضسل أ’بن زوجته على أّمه وغÒها من ألتصسرفات أ’أخرى» كونها «تتنافى مع ألدين أ◊نيف ألذي
جعل رأبطة ألوألدين من فرأئضس ألدين ألكÈى ،فاأمر بوصسلهما وخدمتها بالقدر أŸسستطاع ،دون تاأّفف أو
ضسجر» ،ويضسيف ّﬁدثنا متسسائ« :Óوما بالك أإن طرد أ’أب أو أ’أم وهي تبكي وتتح ّسسر؟!».
ن سسخط ألله ‘ سسخط ألوألدين ،ورضسى ألله ‘ رضسى ألوألدين ،و’ شسيء يزيد ‘
وشسّدد قائ« :Óأعلموأ أ ّ
ألعمر ويبارك ‘ ألرزق مثل بر ألوألدين وصسلة أ’أرحام وغÒها من أ’أمور
ألوأجبة ألتي ’ شسك فيها ،وأعلموأ أن أل Èوألعقوقَ دينٌ ووفاء ،فاإذأ
ءكم،
ما أكرم َ
ت وألدتك أكرمك أو’دك ،و‘ أ◊ديث( :بُtروأ أآبا َ
َتُبtرُكم أبنا ُوؤكم)».
و أضس- -اف ﬂف- -ي ‘ ح- -دي- -ث- -ه« :و’ أع- -ظ -م ج -رم -ا م -ن
ألشسرك بالله ،ومع هذأ يقول ألله عز وجل معظما
ك ِبي َما
ر َ
جاَهَدأ َ
ك َعلى أَ ْ
◊قهماَ{ :و ِأإ ْ
ن ُتشْس ِ
ن َ
ك ِب ِ
م َفَُ Óتِطْعُهَما َوصَساِحْبُهَما ِفي
َلْيسَس َل َ
ه ِعْل ٌ
َ
ً
s
َ
َ
ْ
ي
ل
إ
أ
ب
ا
ن
أ
ن
م
ل
ي
ب
س
س
ع
ب
ت
أ
و
ا
ف
و
ر
ع
ِ
َ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
ألtدْنَيا َم ْ ُ
َ
s
ثُ s-م ِأإ َل -يَ sم ْ-رِج ُ-ع ُ-ك ْ-م َف -اأَُن -بُ- uئ ُ-كْ-م ِب َ-م -ا ُك ْ-ن ُ-ت ْ-م
م-ن ن-اح-ي-ة أخ-رى ،بّ-ي-نت ج-م-ي-ع أل-درأسس-ات ألسس-وسس-ي-ول-وج-ي-ة أل-ت-ي أج-ريت ب-ا÷زأئ-ر ‘ منأاى عن
َتْعَملُونَ}.
كما قرنها ألنبي ــ صسلى أللّـه عليه
ن ظاهرة «دور ألعجزة» بات حقيقة Ãجتمعنا ،لكنها ربطت
ألنظريات وأŸبادئ وألقيم أŸتوأرثة ،أ ّ
وسسلم ــ ‘ حديثه ألصسحيح باأكÈ
’‚اب وألعنوسسةŸ ،ا لها من تأاثÒ
أ’رتفاع أŸتوأصسل لكبار ألسسن بدون مأاوى بظاهرة ألطÓق وعدم أ إ
أل-ك-ب-ائ-ر ،ف-ق-ال صس-ل-ى أل-له عليه
’سساتذة أıتصس ‘ Úعلم
’سسر ،حيث أّكدت هذه ألدرأسسات ألتي أشستغل عليها أ أ
سسلبي على أسستقرأر أ أ
وسس - -ل - -م « :أ’ أنّ- -ب - -ئ- -ك- -م ب- -اأكÈ
ألنفسس وعلوم ألÎبية ،بوحالة منصسورية من مسستغا Âوبن شسعيبي ﬁمد من تلمسسان ومنتصسر ميموÊ
ألكبائر ثÓثا؟» ،قالوأ :بلى يا
ن أغلب أŸقيم Úبهذه
’و’د عن أ آ
ن «حا’ت تخلي أ أ
’باء ضسئيلة جدأ ،وأ ّ
بدرة عن جامعة وهرأن أ ّ
رسسول ألله ،قال« :أ’إشسرأك
أŸؤوسسسسات  ⁄يتزّوجوأ إأطÓقا أو أنهم مطلق Úو ⁄ينجبوأ».
ب -ال -ل -ه وع -ق -وق أل -وأل -دي -ن
ن مشسكلة تÓشسي ألروأبط
وهو ما أشسارت إأليه أ أ
’سستاذة منتصسر ميمو Êبدرة ،ألتي أوضسحت لـ «ألشسعب» أ ّ
وشسهادة ألزور» ،ويقول ‘
’سس-رة أل-وأح-دة ‘ أÛت-م-ع أ÷زأئ-ري تّ-ت-ضس-ح ب-جÓ-ء ‘ قضس-اي-ا أج-ت-م-اع-ي-ة أخ-رى ت-رت-ب-ط أسس-اسسا
ب Úأف-رأد أ أ
ح- - - -ديث أآخ- - - -ر ي- - - -ح ّ- - -ذ ر
’ولياء وأنشسغالهم ألدأئم عن
’سساليب غ Òألسسوية وأÿاطئة ‘ تربية ألطفل وأŸبالغة ‘ تكريسس سسلطة أ أ
با أ
أ’أب -ن -اءَ« :رِغ -مَ أَْن ُ-ف ُث s-م
أسسرهم سسوأء بدأفع ألعمل أو ألزوأج أŸتعّدد وظروف أخرى».
َر ِغ - - -مَ أَْن - - -فُ ثُ s- - -م َر ِغ - - -مَ
’سستاذة بوحالة منصسورية على مسستوى دأر ألعجزة
و‘ ذأت ألسسياق أسستدلت ميمو Êبالدرأسسة ألتي أجرتها أ أ
أَْن- - -فُ »ِ ،ق - - -ي - -لَ َ :م - -نْ َي - -ا
َر سُس - - -وَل أل s- - -ل ِ- - -ه ؟ َق - - -اَل :
’خÒة Œ ⁄د سسوى  4حا’ت لديهم أبناء وأحفاد بعد بحث كب Òدأم
Ãدينة مسستغا ،Âحيث أّكدت أن هذه أ أ
«َم ْ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ن أَْدَر َك
لفÎة طويلة ،من بينها رج Óطّلق زوجته وهجر أبنته ،وŸا ضساع منه مصسÒه ومعه مسستقبله وجد نفسسه بدأر
أََب َ- -و ْي ِ- -ه ِع - -نْ َ- -د أْل ِ- -كَ- -ب ِ- -ر ألعجزة ،كما كشسف ألتحقيق أ’جتماعي أن أ’بنة عاشست ظروفا صسعبة و ⁄تشسأا أن تعرف شسيئا يذّكرها بطفولتها
م
حَدُهَما أَْو كِلَْيِهَما َفلَ ْ
أَ َ
ألقاسسية وأبيها ألذي  ⁄يسسأال عنها يوما.
َ
ْ
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وهو حال أبناء آأخرين حاولت دأر ألشسيخوخة بتلمسسان إأصسÓح ألعÓقة فيما بينهم وب Úأبيهم ألذي سسبق وأن أّكد
:
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ث
’ب كان يعّنفهم ويقسسو عليهم ورحل عنهم Ãحضس إأرأدته ،وأنهم
نأ أ
أنه طرد ،قبل أن تتضسح حقيقة أخرى ،وهي أ ّ
«ول -ه -ذأ أل -ن -ب -ي ــ صس -ل-ى
’سستاذ «بن شسعيبي
مسستعّدين رغم كل ألظروف أن يتكّفلوأ به ،لكّنه رفضس ألعودة معهم ،وفق ما نقلته عن ألباحث أ أ
أل - -ل - -ه ع - -ل- -ي- -ه وسس- -لّ - -م ــ
ﬁمد».
ع- -ن -دم -ا سس -ئ -ل م -ن أح -د
’مثل لكبار ألسسن ‘ وضسعية هشّسة ،حفاظا على
وحسسب ﬁدثتنا فإانّ «دور ألعجزة أ◊ل أ أ
ألصسحابة من أحق ألناسس
ك- - -رأم- - -ت- - -ه- - -م وإأن- - -ق- - -اذأ ل- - -ن- - -فسس بشس- - -ري - -ة م - -ن ألضس - -ي - -اع» ،ل - -ك - -ن - -ه - -ا و‘ أل - -وقت
ب- -حسس- -ن صس- -ح- -اب -ت -ي ق -ال
’ب-اء ‘ ظ-ل
’ب-ن-اء وأ آ
ن-فسس-ه أعÎفت ب-وج-ود «أضس-ط-رأب-ات م-ت-عّ-ددة ،ي-ع-ا Êم-ن-ه-ا أ أ
( أمك ،ث - - - - - - -م أمك ،ث- - - - - - -م
أمك ،ثم أباك ،ثم أدناك
ألتحو’ت ألكبÒة ألتي مسست ألعائلة ألتقليدية وألقيم أ’جتماعية عامة».
أدناك) ،فوصسى با’أم ثÓثة
وأسستدلت ‘ هذأ ألصسدد بقصسة أخرى نسسجها أسستاذ من مدينة مسستغا ،Âأقدم
م -رأت ’أّن -ه -ا ضس -ع-ي-ف-ة ،وه-ي
على طرد وألدته أŸسسّنة ألتي كتبت سسكنها باسسمه ،وŸا سساءت ألعÓقة بينها
أّو ل م- -ن ي- -ت- -ع- -رضس لÓ- -إه -ان -ة
وب Úزوجته ألتي تشسغل نفسس وظيفته قّرر طرد أمّه ،تضسيف مسستنكرة
وأل-ظ-ل-م وأ’ضس-ط-هاد ،وألوأجب
«أ’ب -ن ‘ ه -ذه أ◊ال-ة ج-ان-ح ،يسس-ت-ح-ق أقصس-ى درج-ات أل-ع-ق-وب-ة ،وك-ان
ة
ع - -ل - -ى أ’أو’د أن يشسÎوأ أ÷ن- -
عليه أن يÎك أŸنزل ليسستقر ويرتاح على أن ’ يقطع حبل ألصسلة
ب -اآب -ائ -ه -م و أم -ه -ات -ه -م وأ÷ن-ة –ت
بأاهله».
أقدأم أ’أمهات».
ّ
صسصسة ألتي
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و‘ أÿت- -ام دع- -ا أ’أب- -ن- -اء وأل -ب -ن -ات أن
ت-ن-اولت ه-ذه أŸرح-ل-ة أ◊سس-اسس-ة م-ن ح-ي-اة أل-ف-رد ،م-رج-ع-ة
يسس -ت -غ -ف -روأ أل -ل -ه وي -ت-وب-وأ أإل-ي-ه م-ادأمت
ذلك إأ« ¤حدأثة ألظاهرة ألتي تعت Èدخيلة عن ألقيم
أبوأب ألرحمان مفتوحة قائ« :Óألله غفور
’صس-ي-ل-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع» ،وه-ذأ م-ا ي-حدث ‘ بلد مسسلم
أ أ
رح - -ي - -م وأ’إنسس - -ان أإذأ أحسس - -ن أإ ¤أل- -ك- -ب Òأي
كان قّيد ألّلـه له ويبعث سسبحانه من يحسسن أإليه
و›تمع يطمح للعيشس ‘ منطقة وسسطى بÚ
عندما يك.È
’صس-ال-ة وأŸع-اصس-رة ،ل-ك-ن أل-ك-ث Òمنهم
أ أ
حاد عن أصسله.

العنوسسـ ـ ـ ـة والطّـ ـÓق وراء
تفـ ـ ـ ـ ـاقم الظّاهـ ـ ـرة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الثÓثاء  ٠٣أاكتوبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٢محرم  ١٤٣٩هـ

طالبوا اŸنظمات الدولية بالضشغط على اŸغرب

إاسصبانيا تلّوح باسصتخدام سصلطتها الدسصتورية Ÿنع النفصصال

أاع - - -رب اŸع - - -ت- - -ق- - -ل- - -ون السش- - -ي- - -اسش- - -ي- - -ون
الصش - -ح - -راوي - -ون ›م- -وع- -ة «أاك- -د Ëإازيك»
بسش -ج -ن ال -ق -ن -ي -ط -رة اŸغ -رب -ي ،ع -ن إادان-ت-ه-م
’سش -ال -يب
الشش- -دي- -دة واسش -ت -ن -ك -اره -م ل -ك -ل ا أ
ال- -ق- -م- -ع- -ي- -ة وال- -وحشش- -ي- -ة ال- -ت- -ي م- -اف- -ت -ئت
تسش -ت -خ -دم -ه -ا دول -ة ا’ح -ت Ó-ل اŸغ -رب -ي-ة ‘
تعذيب وإاهانة كل مواطن صشحراوي أاعزل
ينادي ويطالب باحÎام حقوقه اŸششروعة،
’نباء الصشحراوية
بحسشب ما أاوردته وكالة ا أ
(وأاصس) ،أامسس.

عودتنا عليها الدولة المغربية منذ عقود ،بدءا
بالجتياح العسصكري للصصحراء الغربية وما تلى
ذلك من جرائم بشصعة في حق كل أاصصناف
الشصعب الصصحراوي،من رجال ونسصاء وشصباب
في مقتبل العمر ،كما هو الحال خÓل وقفات
الخميسس  ٢١و ٢٨سصبتمبر  ٢٠١٧بعد تفريقها
بالقوة ،ما خلف إاصصابات خطيرة في صصفوف
كل المتظاهرين المدنيين ومÓحقة العديد
منهم».
وعبر المعتقلون عن تضصامنهم غير المشصروط
مع كل الضصحايا الصصحراويين من «أابناء وطننا
الغالي بعد ما تعرضصوا له من قمع وترهيب».

توسصي ـ ـع مه ـ ـام اŸينورسص ـو
ج-ددت ال-م-ن-ظ-م-ة ال-ب-ري-ط-ان-ي-ة غ-ير حكومية
للتضصامن مع الصصحراء الغربية «الحملة من
اجل الصصحراء الغربية» ،الدعوة الى ضصرورة
ت-وسص-ي-ع م-ه-ام ال-ب-ع-ث-ة الم-م-ي-ة لÓ-سصتفتاء في
الصصحراء الغربية (مينورسصو) لتشصمل مراقبة
ح -ق -وق النسص -ان وال-ت-ق-ري-ر ع-ن-ه-ا ب-الصص-ح-راء
ال-غ-رب-ي-ة وذلك ف-ي ب-ي-ان ن-ق-ل-ت-ه وك-ال-ة األن-ب-اء
الصصحراوية (واصس) ،أامسس.
اسص -ت -ن -ك -ر ب -ي-ان ال-م-ن-ظ-م-ة ال-ب-ري-ط-ان-ي-ة غ-ي-ر
ح -ك -وم -ي -ة ،م -ا ي-ح-دث م-ن وحشص-ي-ة م-ن ق-ب-ل
سص- -ل- -ط- -ات الح- -تÓ- -ل ال- -م- -غ -رب -ي -ة ف -ي ح -ق

ال-م-واط-ن-ي-ن الصص-ح-راوي-ي-ن ال-ذين خرجوا الى
الشص -وارع م -ن اج -ل ال -ت -ظ -اه-ر بشص-ك-ل سص-ل-م-ي
ل -ل -ت -ع-ب-ي-ر ع-ن ال-تضص-ام-ن م-ع م-ع-ت-ق-ل-ي اك-دي-م
ايزيك.
ودعت المنظمة في بيانها مجلسس األمن إالى
ضصرورة القيام بواجبه من خÓل العمل على
ت- -م- -ك -ي -ن الشص -عب الصص -ح -راوي م -ن ح -ق -وق -ه
ال-مشص-روع-ة وال-م-ت-م-ث-ل-ة ف-ي ال-ح-ق غ-ي-ر ق-ابل
ل -ل -تصص -رف ف-ي ت-ق-ري-ر ال-مصص-ي-ري ،م-ؤوك-دة أان
انتهاكات حقوق الشصعب الصصحراوي من طرف
الحتÓل المغربي سصتسصتمر حتى تعمل األمم
المتحدة على تطبيق القانون الدولي وتمكين
الشص- -عب الصص -ح -راوي م -ن ح -ق -ه ف -ي ت -ق -ري -ر
مصصيره.
وبرمج مجلسس األمن تقديم عرضس آاخر حول
الصص- -ح- -راء ال -غ -رب -ي -ة ف -ي أاك -ت -وب -ر ال -ج -اري،
ل- -م -ن -اقشص -ة ال -وضص -ع ف -ي ه -ذا اإلق -ل -ي -م غ -ي -ر
المسصتقل .بينما تسصتعد منظمة األمم المتحدة
لبعث جهودها في الوسصاطة بداية من الشصهر
القادم ،بغية اسصتئناف المفاوضصات بين جبهة
البوليسصاريو والمغرب.
وم -ن ال-م-ح-ت-م-ل أان ي-ق-دم ال-م-ب-ع-وث ال-خ-اصس
Óم -ي -ن ال -ع -ام األم -م -ي ل -لصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة
ل -أ
ه -ورسصت ك -ول -ر ،ت -ق -ري -را ع -ن ه -ذا ال -ع -رضس
السصداسصي المبرمج في أاجندة مجلسس األمن
المرتقبة في شصهر أاكتوبر.

نظمها عششرات ا◊قوقيÚ

مظاهـ ـ ـرة تضصامنيـ ـ ـة مـ ـ ـع معتقلـ ـ ـي «حراك الري ـ ـف»

تظاهر عششرات النششطاء
ا◊قوقي ،Úأامسس ،بالرباط ،للمطالبة
بإاطÓق سشراح نششطاء «حراك الريف»،
’نقاذ اŸضشرب Úعن
والتدخل العاجل إ
الطعام الذين تدهورت صشحتهم بششكل
’فت.

شص-ارك ال-نشص-ط-اء ب-ال-ت-ظ-اه-رة التي دعت
لها الجمعية المغربية لحقوق الإنسصان،
مرددين شصعارات «تطالب باإطÓق سصراح
ال -م -وق-وف-ي-ن وت-ح-ق-ي-ق م-ط-الب ال-ح-راك
المتواصصل منذ نحو  ١١شصهًرا».
ورف -ع ال -مشص -ارك -ون لف -ت-ات ك-تب ع-ل-ي-ه-ا
شصعارات تطالب بـ «ضصرورة اإطÓق سصراح
المعتقلين على خلفية الحراك» ،وصصور
بعضس الموقوفين.
وق -ال اأح -م -د ال -ه -اي -ج ،رئ-يسس ال-ج-م-ع-ي-ة
المغربية لحقوق الإنسصان لÓأناضصول ،اإن
«ال-ح-ق-وق-ي-ي-ن ن-ظ-م-وا ه-ذه ال-وق-فة للفت
النتباه لأوضصاع نشصطاء الحراك داخل

السص- -ج- -ون ،خصص- -وًصص -ا ال -مضص -رب -ي -ن ع -ن
الطعام ،وتحذير السصلطات من تداعيات
السصتمرار في تجاهل مطالبهم».
ول- -فت ال- -ه- -ائ- -ج اإل- -ى اأن «اأوضص -اع ه -وؤلء
ال -م -وق -وف -ي -ن ت -ق -ل -ق ال -ح -ق -وق -ي -ي -ن ف-ي
المغرب».

شصهادة اأمام الŸÈان الأوروبي

وينتظر اأن يقدم كل من «اأحمد الزفزافي» والد
ن -اصص-ر ال-زف-زاف-ي ،و»سص-ي-ل-ي-ا ال-زي-ان-ي» ،الأسص-ب-وع
ال -م -ق -ب -ل ،شص -ه -ادت -ه -م -ا ح -ول «ح -راك ال -ري-ف»،
ومطالبتهما باإطÓق سصراح المعتقلين على خلفية
ال -ح-رك-ة الح-ت-ج-اج-ي-ة ال-ت-ي ان-ط-ل-قت م-ن-ذ ع-ام
شصمال المغرب وذلك اأمام البرلمان الأوروبي.
وسص-ت-ن-ظ-م ال-ب-رل-م-انية «ماري كريسصتين برجيات»
ن -دوة ب -م -ق -ر ال -ب -رل-م-ان الأوروب-ي ف-ي  ٩اأكتوبر
الجاري لنقاشس الحركة المطلبية والحتجاجية
بمنطقة الريف ،بالشصراكة مع جمعية الدفاع عن
حقوق الإنسصان بالمغرب ،والتنسصيقية المغاربية
ل -ح -ق -وق الإنسص-ان ث-م ‘‘اإن-ذار ال-ري-ف‘‘ ،ج-م-ع-ي-ات

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الششعبية
’سشتاذ  /بوقرة نور الدين
ا أ
ﬁضشر قضشائي لدى ›لسس قضشاء برج بوعريريج
حي  0٥جويلية ششارع ف رقم  ١0برج بوعريريج
الهاتف 0٥٥٥ . ١٩ . 00 . ١٨ /

مسصتخرج قائمة شصروط البيع

* طبقا للمادة ٧٤٨ :من قانون الجراءات اŸدنية والدارية.
بناءا على طلب :بنك التوف Òوالحتياط وكالة برج بوعريريج رمز ٣٦٩
‡ث ‘ Óشصخصس مديره الكائن مقره بشصارع رماشس عيسصى برج بوعريريج.
ضصد السصيد :مسصعودان أاحمد بن مسصعود العنوان :حي اÙطة بلدية برج بوعريريج
* تنفيذا للحكم الصصادر عن ﬁكمة رأاسس الوادي القسصم اŸد Êبتاريخ ١٣
٢٠١٦ / ٠٦ /
رقم الفهرسس  ،١٦ / ١٧٠٦اŸمهور بالصصيغة التنفيذية اŸؤورخة ‘ / ٠٤
٢٠١٧ / ٠١
يعلن األسصتاذ  /بوقرة نور الدين بأانه ” ايداع قائمة شصروط البيع لدى
ﬁكمة برج بوعريريج بتاريخ – ٢٠١٧ / ٠٩ / ٢٥ت رقم  ١٧ / ٧٦اŸتعلقة
ببيع العقاري باŸزاد العلني اŸتمثل ‘ حقوق عقارية مقدرة ب ‘ ٢٤٠ / ٣٢
بناية سصكنية تقع بحي اÙطة شصارع  Wقسصم › ١٥٢موعة ملكية ٣٩
مسصاحتها  ٣٨٧م Îمربع ببلدية برج برعريريج.
وحدد السصعر الفتتاحي لبيع هذا العقار Ãبلغ ٤ . ٣٣٢ . ٨٠٠ ، ٠٠ :دج
(أاربعة مÓي ÚوثÓثمائة واثنان وثÓثون الف وثما‰ائة دينار جزائري).
* ه -ذا وت -ق -دم العÎاضص -ات ب -ع -ريضص -ة إا ¤السص -ي -د رئ -يسس ﬁك-م-ة ب-رج
بوعريريج بثÓثة ( )٠٣أايام على األقل قبل جلسصة العÎاضصات اÙددة يوم:
 ٢٠١٧ / ١٠ / ٢٣على السصاعة :الواحدة والنصصف زوال.
لكل السصتعÓمات التصصال Ãكتب اÙضصر القضصائي األسصتاذ  /بوقرة
نور الدين أاو بأامانة ضصبط ﬁكمة برج بوعريريج.
اÙضصر القضصائي
الشصعب PUB

الششعب ٢0١٧/١0/03

التضصامن مع الحراك بهولندا.
وتشصارك في الندوة خديجة الرياضصي المنسصقة
ال-ع-ام-ة ل-ل-ت-نسص-ي-ق-ي-ة ال-م-غ-ارب-ية لحقوق الإنسصان،
وسصعيد فوزي رئيسس جمعية الدفاع عن حقوق
الإنسص -ان ب -ال -م -غ -رب ،وال -م -ح-ام-ي مصص-ط-ف-ى ب-ن
شص-ري-ف ،وزه-رة ك-وب-ي-ا عضص-و ال-ج-م-ع-ية المغربية
لحقوق الإنسصان ،والباحث جمال الخطابي عضصو
لجنة محسصن فكري بمدينة ليل الفرنسصية.

’سشتاذ  /بوقرة نور الدين
ا أ
ﬁضشر قضشائي لدى ›لسس قضشاء برج بوعريريج
حي  0٥جويلية ششارع ف رقم  ١0برج بوعريريج
الهاتف 0٥٥٥ . ١٩ . 00 . ١٨ /

نشصر مضصمون عقد تبليغ رسصمي بجريدة يومية وطنية

ب-ن-اءا ع-ل-ى طلب :الصص-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات الج-تماعية للعمال
األجراء وكالة برج بوعريريج.
العنوان :نهج هواري بومدين برح بوعريريج.
ـ Ãقتضصى اÓŸحقة اŸؤورخة ‘ – ٢٠١٦ / ٠٦ / ٠٩ت رقم ٢٠١٦ / ٦٤
اŸؤوشصر عليها من طرف السصيد /رئيسس ﬁكمة برج بوعريريج بتاريخ / ٠٩
 ،٢٠١٦ / ٠٦اŸمهور بالصصيغة التنفيذية بتاريخ ٢٠١٦ / ١٠ / ٢٥
ـ بناء على ﬁاضصر تبليغ السصند التنفيذي والتكليف بالوفاء وتبليغ التكليف
بالوفاء اŸبلغ Úرسصميا للمنفذ عليها بتاريخ  ٢٠١٦ / ١١ / ٠٨عن طريق
التأاشص Òوالتعليق بلوحة العÓنات Ãقر اÙكمة ومقر البلدية اıتصصÚ
وكذا بإارسصال نسصخة من التبليغ الرسصمي عن طريق الÈيد برسصالة مضصمنة مع
الشصعار بالسصتÓم بنفسس التاريخ.
ـ بناء على أامر بنشصر مضصمون عقد تبليغ رسصمي الصصادر عن السصيد رئيسس
ﬁكمة برج بوعريريج بتاريخ  ٢٠١٧ / ٠٩ / ٢٨رقم الÎتيب .١٧ / ١٧٧٧
بلغنا وكلفنا :شس ذ م م  SIRI NOURSIالعنوان :حوزة  ٢٦٦مسصكن
قطاع د برج بوعريريح
* بتنفيذ ما ورد Ãضصمون السصند التفيذي اŸذكور أاعÓه ،واŸتضصمن دفع
اŸبلغ الجما‹ اŸقدر بـ ١ . ٠١٤ . ٣٥٧ ، ٢٦ :دج (مليون وأاربعة عشصر أالف
وسصتمائة وسصبعة وخمسصون دينارا وسصتة وعشصرون سصنتيما).
وأاخطرناه (ها) بأان له (ها) أاجل خمسصة عشصر ( )١٥يوما للتنفيذ ،تسصري
من تاريخ تبليغه (ها) بهذا اÙضصر وإال نفذ عليه (ها) جÈا طبقا لنصس
اŸادت ٦١٢ Úو ٦١٣من قانون الجراءات اŸدنية والدارية.
إاثباتا Ÿا تقدم ومع جميع التحفظات ،حررنا هذا اÙضصر ‘ التاريخ
اŸذكور أاعÓه للعمل Ãوجبه قانونا.
اÙضصر القضصائي
الشصعب PUB

الششعب ٢0١٧/١0/03

١٧٤٥٤

حكومة كتالونيا تقول إانها ماضشية ‘ إاقامة دولة مسشتقلة

معتقلو «أاكد Ëإازيك» يدينون األسصاليب القمعية لÓحتÓل

ناشصد المعتقلون في بيان لهم «الضصمائر الحية
عبر العالم من منظمات وجمعيات دولية وازنة
في مجال حقوق اإلنسصان (األمم المتحدة،
ال- -ب- -رل- -م- -ان األوروب- -ي ،الت- -ح -اد اإلف -ري -ق -ي
وال- -م -ف -وضص -ي -ة السص -ام -ي -ة ل -ح -ق -وق اإلنسص -ان)
م -م -ارسص -ة م -زي -د م -ن الضص -غ -ط ع -ل-ى ال-دول-ة
ال-م-غ-رب-ي-ة ل-وق-ف أاع-م-ال-ه-ا العنصصرية في حق
الصص- -ح- -راوي- -ي- -ن وإاطÓ- -ق سص -راح -ه -م وك -اف -ة
المعتقلين السصياسصيين الصصحراويين».
ك-م-ا ط-الب ال-م-ع-ت-ق-ل-ون بضص-رورة ف-ت-ح تحقيق
ع-ادل وع-اج-ل ل-م-ح-اسص-ب-ة ك-ل ال-م-تورطين في
الع -ت -داءات ال -جسص -دي -ة وح -م Ó-ت ال-ت-ع-ذيب
والع- -ت- -ق- -ال وال- -ق- -م- -ع ال- -ت -ي ي -ت -ع -رضس ل -ه -ا
المتظاهرون المسصالمون الصصحراويون في كل
مدن الصصحراء الغربية المحتلة.
وأالح البيان على «ضصرورة إادراج آالية أاممية
مسص-ت-ق-ل-ة ل-م-راق-ب-ة ح-ق-وق اإلنسص-ان وال-ت-ق-رير
عنها في الجزء المحتل من الصصحراء الغربية
والسص-ه-ر ع-ل-ى اسص-ت-ف-ادة ال-م-واطن الصصحراوي
من خيرات وثروات وطنه المغتصصب».
وأابرز بيان المعتقلين السصياسصيين الصصحراويين
مجموعة «أاكديم إازيك» بسصجن القنيطرة ،أان
«ال -دول -ة ال -م -غ -رب -ي -ة ع -م-دت ع-ب-ر أاج-ه-زت-ه-ا
البوليسصية على تفكيك الوقفات والمظاهرات
الحتجاجية السصلمية التي أادانت ،من خÓلها
عائÓتهم وذويهم من متضصامنين سصلميين ،كل
األسصاليب القمعية والعنصصرية المتعمدة في
حقهم منذ ترحيلهم التعسصفي وتفريقهم على
سصجون مغربية بعيدة عن وطنهم ومصصادرة
حاجياتهم وحرمانهم من كل حقوقهم».
وأاك -د ال -ب -ي -ان ،أان «ت -لك األسص -ال -يب ال -ق-م-ع-ي-ة

العدد
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قال وزير العدل اإلسصباني رافائيل كتال ،إان مدريد
يمكنها اسصتخدام سصلطتها الدسصتورية لوقف الحكم
الذاتي في إاقليم كتالونيا إاذا ما أاعلن السصتقÓل،
في حين قالت أاوروبا إان السصتفتاء ليسس قانونيا.
وأاضصاف كاتال ،في حديث تلفزيوني ،إان «المادة
 ١٥٥م -وج-ودة .سص-نسص-ت-خ-دم ق-وة ال-ق-ان-ون ك-ام-ل-ة.
واجبنا هو حل المشصكلة وهذا ما سصنقوم به ،رغم
أان اسصتخدام بعضس اإلجراءات قد يكون موجعا.
لكن إاذا أاعلن أاحدهم السصتقÓل سصنقوله له إانه
ليسس باسصتطاعته ذلك».
بذلك رد الوزير اإلسصباني على رئيسس حكومة إاقليم
ك -ت -ال -ون -ي -ا ك -ارل -يسس ب -وي-غ-دي-م-ونت ،ال-ذي ق-ال إان
م -واط -ن -ي اإلق -ل -ي-م ف-ازوا ب-ال-ح-ق ف-ي إاق-ام-ة دول-ة
مسصتقلة ،مضصيفا  -في كلمة له أامام حشصد من
مؤويدي النفصصال في برشصلونة  -أان على مؤوسصسصات
اإلقليم تنفيذ خيارات الشصعب.

أاوروبا تعلن عدم قانونية
السصتفتاء
في هذه األثناء ،أاعلن التحاد األوروبي أان اسصتفتاء
السصتقÓل الذي أاجراه إاقليم كتالونيا ،األحد ،ليسس
قانونيا بحسصب الدسصتور اإلسصباني ،ولكن المفوضصية
األوروبية أاكدت أان العنف «ل يمكن أان يكون أاداة
في السصياسصة».
ق -ال ال -م -ت-ح-دث ب-اسص-م الت-ح-اد ،إان م-ا ح-دث ف-ي
ك -ت -ال -ون -ي-ا «قضص-ي-ة داخ-ل-ي-ة وي-جب أان ت-ح-ل حسصب
ال -دسص -ت -ور اإلسص -ب -ان -ي» ،مشص -ي -را إال-ى أان ه-ذا وقت
الوحدة والحوار وليسس وقت تعاطي العنف.
تأاتي هذه التصصريحات في وقت تجتمع فيه حكومة
كتالونيا في برشصلونة بعد أاحداث األول من أاكتوبر،
وسصط اسصتعدادات باإلقليم للدخول في إاضصراب
عام.
وق-د ن-ظ-مت م-ع-ظ-م ال-ب-ل-دي-ات ف-ي إاق-ل-ي-م ك-تالونيا
وق-ف-ات اح-ت-ج-اج-ي-ة ل-ل-ت-ن-دي-د ب-م-ا تصص-ف-ه ب-ال-ق-م-ع

األمني ضصد المتظاهرين خÓل اسصتفتاء األول من
أاكتوبر.
وفي مدينة برشصلونة ،تجمع اآللف في سصاحة سصان
جاوما لرفضس سصياسصات العنف التي تقول الحكومة
اإلقليمية إانها ُتمارسس في كتالونيا .كما اتهمت
ع -م -دة ال -م -دي -ن -ة الشص -رط -ة اإلسص -ب -ان -ي-ة ب-ارت-ك-اب
اعتداءات جنسصية ضصد العديد من المتظاهرين.
وكانت حكومة كتالونيا قد أاعلنت تأاييد  %٩٠من
األصص- -وات لن -فصص -ال اإلق -ل -ي -م ع -ن إاسص -ب -ان -ي -ا ف -ي
السصتفتاء الذي جرى األحد وشصارك فيه نحو ٢.٢٦
مليون شصخصس ،موضصحة أان سصكان اإلقليم كسصبوا
حقهم في إاقامة دولة.
ودع -ا ب -وي -غ -دي -م -ونت ،ف -ي وقت سص -اب -ق ،الت -ح-اد
األوروبي إالى النخراط بشصكل مباشصر في النزاع
بين إاقليم كتالونيا والدولة اإلسصبانية ،قائ« :Óنحن
مواطنون أاوروبيون ونعاني من انتهاكات لحقوقنا
وحرياتنا».
وذكر بويغديمونت ،أان النتائج سصتحال «في األيام
المقبلة» إالى البرلمان الكتالوني «حتى يتمكن من
تنفيذ» قانون السصتفتاء الذي ينصس على إاعÓن
النفصصال في ظل سصيناريو فوز «نعم».
في المقابل ،أاعلن رئيسس الوزراء اإلسصباني ماريانو
راخ -وي ،أان إاق -ل -ي -م ك -ت -ال -ون -ي -ا «فشص -ل» ف-ي إاج-راء
اسص -ت-ف-ت-اء الن-فصص-ال ،ال-ذي اع-ت-ب-ره غ-ي-ر ق-ان-ون-ي،
مؤوكدا أانه ل يمكن التعبير عن المطالب السصياسصية
عبر القنوات غير القانونية.
وأاكد راخوي أان الحكومة أاوفت بالتزاماتها ،معربا
ع -ن أام -ل -ه ب -ت -راج -ع ح-ك-وم-ة ك-ت-ال-ون-ي-ا ع-ن إاعÓ-ن
انفصصالها عن إاسصبانيا ،ودعا األحزاب السصياسصية
الممثلة في البرلمان إالى اجتماع طارئ لمناقشصة
أازمة كتالونيا.
من جهة أاخرى ،نفى راخوي أان تكون الشصرطة قد
اسصتخدمت العنف المفرط لمنع السصتفتاء.
ومن شصأان اسصتقÓل كتالونيا ،التي تمثل نحو  ١٩من
المئة من الناتج اإلجمالي إلسصبانيا و ١٦من المئة
من سصكانها ،أان تكون له عواقب ل تحصصى.

’مريكية
’ك Ìدموية ‘ تاريخ الو’يات اŸتحدة ا أ
‘ حادث ا أ

 58قتي Óو 5١5جريح بإاطÓق نار خÓل
حفل موسصيقي بÓسس فيغاسس

’رهابي
^ ’ أادلة على ارتباط اÛزرة بـ «داعشس» ا إ
في حادث هو األكثر دموية في
ت - -اري- -خ ال- -ولي- -ات ال- -م- -ت- -ح- -دة
األم -ري -ك -ي -ة ،ق -ت-ل أاول أامسس ٥٨
شصخصصا على األقل وجرح ٥١٥
عندما أاطلق مسصلح النار أاثناء
حفل موسصيقي للمغني جيسصون
آالدين في ولية لسس فيغاسس.
ورغ - -م أان ت - -ن - -ظ - -ي - -م «ال- -دول- -ة
اإلسصÓ- -م- -ي -ة» اإلره -اب -ي ت -ب -ن -ى
الحادث وأاشصار إالى أان المسصلح،
واسصمه سصتيفن بادوك ،أاسصلم قبل
شصهور ،فإان مسصؤوولين أامريكيين
رفيعي المسصتوى أاكدوا غياب أاي
أادل -ة ت -ث -بت ادع -اءات ال -ت -ن-ظ-ي-م
ال - -دم - -وي بشص - -أان وق - -وف- -ه وراء
المجزرة.
الحادث الرهيب وقع عندما فتح
المسصلح النار مسصاء األحد من
ال -ط -اب -ق ال-ث-ان-ي وال-ثÓ-ث-ي-ن م-ن
ف -ن -دق وك -ازي -ن-و م-ان-دالي ب-اي
ع -ل -ى حشص -د ك-ان ي-حضص-ر ح-فÓ-
موسصيقيا ،ثم انتحر قبل وصصول
عناصصر األمن إالى غرفته.
وتبقى ظروف إاطÓق النار هذا
غ -امضص -ة وك -ذلك دواف-ع م-ط-ل-ق

جمعية عامة
التعاونية العقارية آافاق
ليكن ‘ علم جميع منخرطي التعاونية العقارية
آافاق (آافاق  ١وآافاق  )٢أان جمعية عامة سصتعقد يوم ١٩
 ٢٠١٧ / ١٠ /م على السصاعة الواحدة ونصصف (H ٣٠
 )١٣بقاعة ا◊فÓت
«ال -ق -فصس ال-ذه-ب-ي» ف-ي Ó-رق-م  ،٤ط-ري-ق السص-ب-ال-ة،
السصحاولة (الهاتف)٠٥٤٢٧١٤٠٢٠ :
جدول أاعمال ا÷معية العامة العادية:
ـ تقرير مكتب التسصيÒ
ـ Œديد هياكل التسصيÒ
ج- -دول أاع- -م- -ال ا÷م- -ع- -ي- -ة ال- -ع- -ام- -ة ال -غÒ
العادية:
ـ وضصع قيد التنفيذ لÓئحة ا÷معية العامة العادية
اÿاصصة بالتحويل القانو Êللتعاونية.
ا◊ضصور ضصروري
الرجاء إاحضصار بطاقة النخراط أاو وكالة ‘ حالة
عذر.
مكتب التسصيÒ
الشصعب PUB
الششعب ٢0١٧/١0/03

ال -ن -ار ،ل -ك -ن سص -ب -ق ل -لسص -ل -ط -ات
األمريكية أان كشصفت أان سصتيفن
بادوك ( ٦٤عاما) كان يقيم في
م-دي-ن-ة م-يسص-ك-يت ب-ولي-ة ن-يفادا
األم-ري-ك-ي-ة ،وذك-ر ضص-اب-ط رف-ي-ع
المسصتوى أان منفذ الهجوم سصجل
في الفندق الخميسس الماضصي،
وعثرت الشصرطة في غرفته على
 ١٠بنادق ،مضصيفا أان المحققين
ي -ع -م -ل -ون ع -ل -ى ت -ح -دي-د دواف-ع
الهجوم.

وتسصبب إاطÓق النار بتدافع كبير
وحالة ذعر في صصفوف جمهور
ال -ح -ف -ل -ة وف -ي م -دي -ن -ة ن -ي -ف-ادا
ال- -م- -ع- -روف- -ة ب- -ك- -ازي -ن -وه -ات -ه -ا
وفنادقها الفخمة.
وقال أاحد الشصهود ويدعى صصان
ج -و ب -ي -ت -ز «ك -ن-ا ن-مضص-ي أامسص-ي-ة
رائ -ع -ة ح -ي -ن سص -م -ع-ن-ا م-ا يشص-ب-ه
مفرقعات .وبالواقع كان إاطÓق
نار من سصÓح رشصاشس لكن صصوته
بدا وكأانه مفرقعات».

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الششعبية
و’ية :برج بوعريريج
دائرة› :انة
بلدية :اليششÒ
مكتب ا’نتخابات وا÷معيات
رقم٢0١٧ / 00١ :

وصصل اسصتÓم التبليغ باŸطابقة القانونية مع أاحكام اŸرسصوم
التنفيذي  ١٦ـ  ٢٤١اŸؤورخ ‘  ٢١سصبتم٢٠١٦ È
طبقا ألحكام اŸادة  ٧٠من القانون  ٠٦ / ١٢اŸؤورخ ‘ ١٨
صصفر عام  ،١٤٣٣اŸوافق ل ١٢ :يناير  ٢٠١٢اŸتلق با÷معيات
وكذا اŸرسصوم التنفيذي  ١٦ـ  ٢٤١اŸؤورخ ‘  ٢١سصبتم٢٠١٦ È
الذي يعدل ويتمم.
اŸرسص -وم ال-ت-ن-ف-ي-ذي رق-م  ٧٤ / ١٥ال-ذي ي-ح-دد األح-ك-ام
والقانون األسصاسصي اŸطبق على النادي الرياضصي الهاوي ” هذا
اليوم ٢٠١٧ / ٠٩ / ٢٥ :اسصتÓم مذكرة اŸطابقة القانونية
اŸؤورخة ‘ ٢٦ :أاوت  ٢٠١٧والتي أادخلت على القانون األسصاسصي
للنادي الرياضصي الهاوي اŸسصمى:
النادي الرياضصي للهواة سصنابل الطايكواندو
اŸسشجل –ت رقم ٢٠١٠ / ٠٠٧ :بتاريخ٢٠١٠ / ٠٢ / ٢٥ :
الكائن مقرها :دار الشصباب بن يحي علي بلدية اليشصÒ
إاسصم الرئيسس :عمري رؤووف

رئيسس اÛلسس الشصعبي البلدي
الشصعب PUB
الششعب ٢0١٧/١0/03
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عهدة أاداء اÛالسس الششعبية البلدية

إلرقمنة ،إلبيومÎي وتثم ÚإŸوإرد إŸالية وإلبششرية
اŸنتخبون ا÷دد على موعد مع «ورششات» أاخرى

إإششرإك إŸوإطن
‘ إإدإرة ششـ ـؤوون ـ ـه

كلمة العدد

ثقافة إلتقييم
جمال أاوكيلي
ما هي حصصيلة أدأء أÛالسس ألشصعبية ألبلدية طيلة عهدة
٢٠١٧ - ٢٠١٢؟ من ألصصعوبة Ãكان أ◊صصول على أإلجابة
ألشصافية ،ل لشصيء سصوى ألننا نفتقد إأ ¤هذه «ألثقافة» ‘
ح- -ول- -ي- -ت- -ن- -ا ..ول ي -وج -د أي نصس ق -ان -و Êيشص Òإأ ¤ذلك
صصرأحة.
وح -ري ب -ن -ا أن ن -ط -رح ه -ذأ ألسص -ؤوأل ون -ح -ن ع-ل-ى أب-وأب
ﬁليات جديدة ،تعني كذلك ألولئيات ،غ Òأن أألمر
ي-خ-ت-ل-ف أخ-تÓ-ف-ا ج-ذري-ا ع-ن أل-ب-ل-دي-ات أل-ت-ي لها عÓقة
مباشصرة باŸوأطن ،ألتي يرى فيها أÓŸذ ألذي يأاويه كلما
سصاءت أحوأله ألجتماعية.
كما يعت Èرئيسس بلديته ألشصخصس ألوحيد ألذي يصصغى إأليه

عندما ينقل له أنشصغالته ،يسصعى جاهدأ ◊ل مشصاكله،
وفق ما يحوز عليه من آأليات تفتح لهذأ أŸوأطن أألفق
ألوأعدة.
لذلك ،فإان مسصايرة عمل هذه أÛالسس طيلة خمسس
سصنوأت كاملة ،يتبادر إأ ¤ذهن أŸتتبع Úتسصاؤولت ل بدأية
ول نهاية لها ،أهمها ماذأ طرأ على بلديتنا من تغي Òيذكر
خÓل هذه ألفÎة؟ وألرأي ألسصائد وأŸتفق عليه هو غياب
أإلج - - -م - - -اع ‘ أ◊ك- - -م ع- - -ل- - -ى ذلك أÛلسس ‘ ألŒاه
أإليجابي .وهناك مقاييسس صصارمة بني عليها أي تقييم
تضصعه أ÷هات أŸسصؤوولة منها وزأرة ألدأخلية وأ÷ماعات
أÙلية وألتهيئة ألعمرأنية ،ألوصصي أŸباشصر على هذه
أŸؤوسصسصات Ã ،سصاعدة قطاعات أخرى.
وتختلف ألبلديات ‘ مسصأالة ألتسصي Òبناًء على مدأخيلها
منها ما لها ألكفاية ألÓزمة ،ومنها ما تعا Êألعجز ألذأتي
لذلك أنعكسس هذأ أألمر على بر›ة أŸشصاريع أو ألتكفل
ب-قضص-اي-ا بسص-ي-ط-ة ،ت-ت-عّ-ل-ق ب-ق-ن-وأت ألصص-رف ألصص-حي على
سصبيل ألذكر فقط.
ويجب أن نذكر بأان ألوصصاية كانت موجودة ‘ أŸيدأن
بقوة رأفقت هذه أÛالسس ‘ ورشصات حيوية منها رقمنة
أ◊الة أŸدنية ع Èكامل ألÎأب ألوطني ،وفق منظور

متكامل بإاعادة ألصصÓحيات للبلديات ‘ إأصصدأر جوأزأت
ألسصفر ألبيومÎي ..ناهيك عن ألسصجل ألوطني أآل‹ ألذي
يسصمح للموأطن باسصتخرأج ألوثائق دون ألتنقل إأ ¤مسصقط
رأسس أŸعني.
ه -ذأ أإل‚از ألضص -خ -م ،ت -ب-ع-ه أل-ق-رأر أل-ق-اضص-ي ب-ت-ق-ل-يصس
أألورأق ألتي يتضصمنها أŸلف أإلدأري بحوأ‹  ٣٦وثيقة أو
أك Ìوإأرسصال تعليمات عاجلة إأ ¤أŸؤوسصسصات وغÒها،
لتفادي مطالبة أŸوأطن Úأإلتيان بأاورأق أ◊الة أŸدنية
ل -ت -ج -دي -د م-ل-ف-ات-ه-م وه-ذأ أنشص-غ-ال دأئ-م Ÿسص-ؤوو‹ وزأرة
أل-دأخ-ل-ي-ة وأ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ية ‘
أ◊فاظ على هذه أŸكاسصب.
كما حرصصت ألوزأرة على ألعمل مباشصرة مع ألبلديات
وهذأ بدعوة رؤوسصاء أÛالسس ،وأألمناء ألعام Úوكذلك
مسص-ؤوو‹ أŸصص-ال-ح وأع-وأن ألشص-ب-اب-يك ،ل-دورأت ت-ك-وي-ن-ي-ة
Ÿوأكبة حركية ألقطاع ‘ ألعديد من أÛالت من بينها
أ÷باية أÙلية وألصصفقات وغÒها.
هذأ ألÈنامج ألوأسصع طغى على ألبلديات وألكث Òمنها ل
“تلك أŸوأرد ألبشصرية ألقادرة على ألتناغم مع هذه
أ◊يوية‡ ،ا أحدث ألÓتوأزن ‘ ألتسصي Òوحتى أÿلل
جعل ألكث Òمنها تبتعد عن هذأ ألمتياز.

ذلك ما مّيز تلك ألعهدة ،هذأ ل يعني أنه  ⁄تكن هناك
تنمية ،بل حاول ألكث Òمن رؤوسصاء ألبلديات تسصوية قضصايا
شصائكة كالطرق ،أŸياه ،ألكهرباء ،ألغاز ،قاعات ألعÓج،
ألنقل ،ألنظافة ،ألسصكن ألريفي ،أŸرأفق أ÷وأرية ،إأل أّن
ذلك كان دأئما ﬁل Œاذبات بدعوى ألقدرأت أŸالية
ألضصعيفة.
ول تتوقف أÛالسس ألشصعبية ألبلدية أŸنتهية عهدتها
عند هذه أآلجال أÙددة قانونا بل ينتظرها عمل شصاق
ومضصن Úطويل أألمد ،لسصتكمال ما تبقى من هذأ أŸسصار
ألتقوÁي أŸتوجه نحو تصصحيح ألكث Òمن أ◊الت ألتي
–تاج فع Óإأ ¤إأعادة ألنظر فيها وحتى تعديلها Ãا
يتماشصى مع أهتمامات ألسصلطات ألعمومية ،ألتي فتحت
هذه ألورشصات ،منها قانون ألبلدية وألولية ،أ÷معيات،
ألدÁقرأطية ألتشصاركية ،أ÷باية أÙلية ،إأطار تشصريعي
خاصس بالوليات أŸنتدبة وغÒها من ألقضصايا أألسصاسصية
ذأت أألولوية أŸلحة بالنسصبة للوصصاية.
ولبد أن تكون هذه ألفضصاءأت أي أÛالسس ألشصعبية
أل -ب -ل -دي -ة ‘ مسص-ت-وى ه-ذه أل-ت-ح-دي-ات ،ل-ت-جسص-د ك-ل ت-لك
أÙاور ألتي  ⁄يتسصع ألوقت للشصروع ‘ تطبيقها خÓل
ألعهدة ألسصابقة.
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’نسسدادات ببومرداسص
بعيدا عن ا إ

الشساليهات الهاجسس الدائم

انقضست عمليا العهدة ا◊الية للمنتخب ÚاÙلي Úبعد خمسص سسنوات من –مل مسسؤوولية تسسي Òالشسأان اÙلي
ببلديات بومرداسص وهي تدخل مرحلة الفصسل اسستعدادا Ÿرحلة جديدة سستبدأا بعد ا’نتخابات اÙلية والو’ئية
اŸقررة يوم  23نوفم Èالقادم ،لكن ما هو مهم ‘ هذه اŸسسÒة هي حصسيلة ا’‚ازات اّÙققة ‘ اŸيدان وهل كان
اŸنتخبون ‘ مسستوى تطلعات اŸواطن ومدى الوفاء بالتزاماتهم اŸقدمة ‘ ا◊ملة ا’نتخابية..؟
بومرداسص..ز /كمال
قد تختلف بالتأاكيد حصشيلة نتائج ألعهدة
ألنتخابية ألسشابقة من بلدية إأ ¤أخرى
حسشب أل -ق -درأت وأإلم -ك -ان -ي -ات أŸال -ي-ة
وألقتصشادية لكل منها وطبيعة ألتسشيÒ
أإلدأري ـ لكن وعلى ألعموم ـ فإان هذه
أل -ع -ه -دة وع -كسص أل -ع -ه-دأت ألسش-اب-ق-ة ⁄
تسش - -ق- -ط ‘ فّ- -خ ألنسش- -دأد ألسش- -ي- -اسش- -ي
وألصش -رأع -ات أل -ه -امشش -ي -ة ب Úأل -ت -ي-ارأت
أıتلفة أŸمثلة للمجلسص ألتي كثÒأ ما
أن- -ع- -كسشت سش- -ل- -ب- -ا ع- -ل- -ى ألسش Òأ◊سش -ن
للمجلسص وتعليق أغلب أŸششاريع ألتنموية
أıصشصش -ة ل -ل-ب-ل-دي-ات ‘ إأط-ار ألÈأم-ج
ألولئية وألبلدية ووصشلت أحيانا إأ ¤حّد
ت -ع-ل-ي-ق ك-ل أŸدأولت وح-ت-ى أŸصش-ادق-ة
على أŸيزأنية أألولية.
ك- -م- -ا “ي -زت أل -ع -ه -دة ألسش -اب -ق -ة حسشب
أŸتتبع Úللششأان أÙلي باŸسشاهمة إأ¤
جانب ألسشلطات ألولئية ‘ معا÷ة ملف
ألششاليهات وألسشكنات ألهشّشة ألتي كانت
تشش ّ- -وه م- -دن أل- -ولي- -ة ،وإأع- -ادة إأسش- -ك- -ان
عششرأت ألعائÓت إأ ¤سشكنات أجتماعية
جديدة ع Èأزيد من  17عملية ترحيل
م ّ- -ك - -نت حسشب م- -دي- -ر دي- -وأن ألÎق- -ي- -ة

وأل -تسش -ي Òأل -ع -ق -اري ع -م -ر م -وأ◊ي م-ن
ألقضشاء على  5200ششا‹ من أصشل أزيد
من  14ألف ششا‹ موزعة ع 95 Èموقعا
م -ن ﬂل -ف-ات زل-زأل  ،2003خ -اصش -ة وأن
ملف ألسشكن يعت Èمن أŸلفات أŸعقدة
ذأت أ◊سش -اسش -ي -ة أل -ك-بÒة ل-دى أŸوأط-ن
وأŸنتخب.Ú
إأ ¤ج -انب ق -ط -اع ألسش -ك -ن شش ّ-ك -ل م -ل -ف
أل -ت -ه -ي -ئ -ة أ◊ضش -ري -ة وت-وف Òأسش-اسش-ي-ات
أ◊ياة ،خاصشة غاز أŸدينة ومياه ألششرب
وتهيئة ألطرقات وأألحياء هاجسشا فعليا
ل -ل -م -ن-ت-خ-ب ،Úوه-ن-ا سشّ-ج-لت أل-ع-دي-د م-ن
أÛالسص أل -ب -ل -دي -ة ع -ج-زأ م-ل-ح-وظ-ا ‘
تسشي Òومعا÷ة أزمة ألعطشص ألتي م ّسشت
ع -دد م -ن م -ن -اط-ق أل-ولي-ة وب-اÿصش-وصص
ألششرقية منها ،حيث كانت سشببا لكث Òمن
ألح-ت-ج-اج-ات وغ-ل-ق أل-طرقات ومقرأت
أل -ب -ل -دي -ات م-ن ط-رف أŸوأط-ن Úوك-ل-ه-ا
–دي -ات مسش -ت -ق-ب-ل-ي-ة سشÎث-ه-ا أÛالسص
ألبلدية ألقادمة.
ك- -م- -ا Áك- -ن أإلشش -ارة أيضش -ا أن أل -ع -ه -دة
ألن -ت -خ -اب -ي -ة ألسش -اب -ق -ة “ي -زت ت -ق-ري-ب-ا
Ãرحلت Úأألو ¤كانت أمتددأ Ÿرحلة
ألرفاه ألقتصشادي حتى سشنة  ،2014مع
بدأية أألزمة أŸالية نتيجة ترأجع أسشعار

آاقبو ببجاية

أÙروقات ‘ أألسشوأق ألدولية ،حيث
أسشتفادت ألبلديات من عششرأت أŸششاريع
أل- -ت- -ن- -م- -وي- -ة وألسش- -ت- -ث- -م- -اري -ة ‘ إأط -ار
أıط-ط-ات أÿم-اسش-ي-ة لÈن-ام-ج رئ-يسص
أ÷م -ه-وري-ة وم-ي-زأن-ي-ات ضش-خ-م-ة ولئ-ي-ة
وب- -ل- -دي- -ة وع- -ن ط- -ري- -ق صش- -ن- -دوق دع- -م
أ÷ماعات أÙلية ،لكن هذه ألبحبوحة
سشرعان ما بدأت تتقلّصص وتÎأجع بسشبب
شش ّ- -ح أل- -ت- -م- -وي- -ل أل- -ن- -اج- -م ع- -ن أألزم- -ة
ألق - -تصش - -ادي - -ة ل - -ت - -دخ - -ل أل - -ب - -ل- -دي- -ات
وباÿصشوصص منها ألتي تفتقد Ÿصشادر
دخل مرحلة جديدة من ألعجز أدت إأ¤
ت - -ع - -ط- -ي- -ل أ‚از ع- -دد م- -ن أŸشش- -اري- -ع
أل-ع-م-وم-ي-ة أŸسش-ج-ل-ة ،و–دي م-ن شش-كل
آأخر يتعّلق بحتمية روح أŸبادرة Ÿوأجهة
ألظرف أ◊ا‹ وضشرورة إأيجاد مصشادر
“وي - -ل ﬁل- -ي- -ة ع- -ن ط- -ري- -ق تشش- -ج- -ي- -ع
ألسش -ت -ث -م -ار أÙل-ي وأسش-ت-غÓ-ل أŸوأرد
ألق-تصش-ادي-ة أل-ك-بÒة أل-ت-ي “ي-ز ب-ل-دي-ات
بومردأسص ‘ أÛال ألفÓحي ،ألصشيد
أل -ب -ح -ري وق -ط -اع ألسش -ي -اح-ة وصش-ول إأ¤
م -رح-ل-ة ج-دي-دة م-ن ألسش-ت-قÓ-ل-ي-ة وه-ي
ت-ق-ري-ب-ا م-ن أب-رز أل-ت-ح-دي-ات أŸسشتقبلية
ل-ل-م-ج-السص أŸن-ت-خ-ب-ة أل-ت-ي سش-ت-ن-ب-ثق عن
ألسشتحقاق ألقادم.

مشسكل اŸفرغات العشسوائية ما يزال قائما
بر›ت مديرية البيئة لو’ية بجاية
خÓل اÿماسسي ا◊ا‹ ،مشساريع واعدة
Ãختلف بلديات الو’ية ،حيث تشسمل
إا‚ -از 18م-رك-زا ل-ردم ال-ن-ف-ايات ،بهدف
حماية اÙيط وضسمان سسÓمة اŸواطن،
م- -ن خÓ- -ل ال- -ت- -خ- -لصص م- -ن ال- -ن- -ف- -اي- -ات
اŸن -تشس -رة ب -اŸدن ،وم -ن-ه-ا مشس-روع ا‚از
وŒه -ي-ز م-راك-ز ت-ق-ن-ي-ة ل-ردم ال-ن-ف-اي-ات
على غرار بلدية آاقبو ،وهو ما سسيسساهم
‘ القضساء على عدة آاثار سسلبية تسسببها
اŸف -ارغ ال -ع-م-وم-ي-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،وال-ت-ي
خلقت مشساكل صسحية للسسكان والبيئة،
إا’ أان م - -ع - -ارضس- -ة السس- -ك- -ان ح- -الت دون
Œسسيدها وهوما قد يؤودي Ÿا ’ يحمد
عقباه.
بجاية :بن النوي توهامي

تشش- -ه- -د ب -ل -دي -ة أق -ب -و أن -تشش -ارأ م -ف -زع -ا
للمفرغات ألعششوأئية ،باŸنطقة بأاكملها
إأ ¤مفرغة مÎأمية أألطرأف “تد على
مسش -ت -وى ط -رق -ات -ه -ا ،ح-يث Œد مصش-ال-ح
ألنظافة صشعوبة ‘ ألتخلصص من ألنفايات
بسش -بب م -ع -ارضش -ة ألسش -ك -ان ل‚از م-رك-ز
للردم ألتقني ،وهي ألوضشعية ألتي أثارت
أسشتياء ألسشكان تخوفا من حدوث كارثة
وب-ائ-ي-ة ت-هّ-دد ح-ي-ات-ه-م ألصشحية ،وبالرغم
م -ن م -ط -ال -ب-ة أ÷ه-ات أل-وصش-ي-ة أل-ت-دخ-ل
ألفوري إليجاد حّل لهذه أŸششكلة ألكبÒة،
وأل -ت -ع-ج-ي-ل ‘ رف-ع أل-ن-ف-اي-ات أÎŸأك-م-ة
وألتي غيّرت ألوجه أ◊قيقي للمنطقة،
لوسشاخ ألتي تتسشّبب
خاصشة مع أنتششار أ أ
‘ أم -رأضص ﬂت -ل -ف -ة وأوب -ئ -ة خ-طÒة،
نظرأ لقربهم من أŸفرغات ألعششوأئية.
و‘ هذأ ألصشدد ـ يقول ألسشيد عاششوري
‡ث - -ل ع - -ن ألسش - -ك - -ان ـ  ،لـ «ألشش - -عب»:

رئيسص بلدية حجرة النصّص بتيبازة

اŸراقب اŸا‹ ومركزية اتخاذ القرار أاعاقا كثÒا التنمية اÙلية
أاّكد رئيسص بلدية حجرة النصص بتيبازة ﬁمد احف Òعلى وجود عوائق
’مر الذي
كثÒة على أارضص الواقع –ّد من سسرعة وتÒة التنمية اÙلية ،ا أ
ن العراقبل اŸسسجلة على
أاسسفر عن تأاخر ا‚از عّدة مشساريع تنموية غ Òأا ّ
مسستوى اŸراقبة اŸالية ومركزية اتخاذ القرارات الهامة اŸتعلقة بالبلدية
’ك ÌتأاثÒا على وتÒة التنمية.
تعت Èا أ
تيبازة :عÓء ملزي
رئ -يسص ب -ل -دي -ة ح -ج -رة أل -نصص أ ¤وج-ود
مشش -روع Úأسش -ت -ث -م -اري Úه-ام Úسش-جÓ-
فيما يتعّلق بقضشية أŸرأقبة أŸالية قال ﬁل -ي -ا و ⁄ي -ن -ط -ل-ق-ا ب-ع-د م-ن-ذ سش-ن-وأت
رئيسص بلدية حجرة ألنصص بأانّ هذه ألهيئة عديدة أحدهما ل يزأل يرأوح مكانه منذ
أŸسش -ت-ح-دث-ة م-ن-ذ سش-ن-ة Ÿ ،2013رأق -ب-ة سش -ن -ة  ،2009وي -ت -ع ّ-ل -ق بÎب -ي-ة أŸائ-ي-ات
صشرف أŸال ألعام وحماية أŸسشÒين من وألغريب ‘ أألمر أنّ أŸسشتثمر يجهل
أألخ- -ط- -اء أل- -تسش -يÒي -ة أضش -حت ت -ع -ام -ل أ ¤حّد ألسشاعة أألسشباب أÿفية ألتي
ﬂتلف أŸؤوسشسشات ألعمومية أÿدماتية تعيق Œسشيد هذأ أŸششروع ألهام ألذي
وأإلدأري- -ة Ãن -ظ -ور م -وح -د وب -ط -ري -ق -ة ّÁكنه أن يدّر مدأخيل إأضشافية للبلدية ‘
وأحدة إأل أّن أألمر ل يجب أن يكون ح Úيعنى أŸششروع ألثا Êبإا‚از فندق
ك -ذلك ب -ال -نسش -ب-ة ل-ل-ب-ل-دي-ة حسشب ﬁم-د حضش- -ري ول ي- -زأل ي- -رأوح م -ك -ان -ه م -ن -ذ
أح -ف Òأل -ذي ي -ؤوّك -د ب-أاّن رئ-يسص أل-ب-ل-دي-ة  ،2014م - -ع ألشش - -ارة أ ¤أّن أل- -فصش- -ل ‘
يبقى على مدأر ألسشنة عرضشة لضشغوط Œسش -ي -د أŸشش -روع Úي-تّ-م ع-ل-ى مسش-ت-وى
أŸوأط -ن Úوم -ط-ال-ب-ا ب-ت-ح-ق-ي-ق أغ-رأضص ألولية ول عÓقة للبلدية ‘ ذلك‘ ،
عمومية ‘ إأطار ترقية معيششة أŸوأطن ح Úأّنه يفÎضص بأان يحوز رئيسص ألبلدية
‘ ظ -روف ت -ق -تضش -ي ألسش-رع-ة ‘ أت-خ-اذ على نظرة أسشتششرأفية Ÿسشتقبل يتمّكن
أل - -ق - -رأر وع- -دم أل- -ت- -م- -اط- -ل ‘ أطÓ- -ق بفعلها من معرفة أفاق بلديته للحاجيات
أŸشش -اري -ع أŸرت -ب -ط -ة ب-ا◊ي-اة أل-ي-وم-ي-ة أŸعبّر عنها.
للموأطن ،وقد تطّور هذأ أإلششكال أ ¤غ Òأّن- -ه ب -ال -رغ -م م -ن ه -ذه أل -ع -رأق -ي -ل
قابضص أÿزينة Ÿا ب Úألبلديات ألذي ألوأهية ألتي يفÎضص بأان ل تطرح على
يسش -ت -ه -لك أل-ك-ث Òم-ن أل-وقت ل-ل-فصش-ل ‘ أرضص ألوأقع بتاتا فقد “ّكن أÛلسص
ق -رأرأت -ه أŸت -ع -ل -ق -ة ب -دف -ع مسش-ت-ح-ق-ات ألبلدية أ◊ا‹ ◊جرة ألنصص من Œسشيد
أŸؤوسشسشات أŸعنية ،وأّكد رئيسص ألبلدية ع ّ-دة مشش -اري -ع ت -ن -م -وي-ة ل-ف-ائ-دة سش-اك-ن-ة
ﬁم -د أح -ف Òب -ه -ذأ ألشش -أان ب-أاّن-ه ط-الب
أل -ق -ائ-م Úع-ل-ى ه-ي-ئ-ة أŸرأق-ب-ة أŸال-ي-ة
م -رأرأ ب -ال -ق -ان -ون أل -ذي ي-رب-ط ﬂت-ل-ف
أŸؤوسشسشات لغرضص ألتأاقلم معه وأختصشار
أل- -وقت لطÓ- -ق أŸشش- -اري- -ع أل -ت -ن -م -وي -ة
أÙل - -ي - -ة ،إأل أّن ه- -ذأ أل- -ط- -لب ق- -وب- -ل
بالرفضص مرأرأ ،أيضشا ومن ثّم فقد أششار
رئيسص ألبلدية أ ¤أنّ هذه ألهيئة أضشحت
ت- -ع- -اقب مسشÒي أل- -ب- -ل- -دي- -ات ب- -دل م -ن
ح -م -اي -ت -ه -م م -ن أألخ -ط -اء أŸال-ي-ة وم-ن
ألنتقادأت ألÓذعة للموأطن ،Úلسشيما
وأّن رئيسص ألبلدية يحوز منطقيا على
عهدة أنتخابية مرفقة بÈنامج أنتخابي
ي -ط -الب ب -ت -ح-ق-ي-ق-ه وم-ن أŸفÎضص ب-أان
Œم - -ع م - -ا ب Úأل - -ه - -ي - -ئ - -ت Úوﬂت- -ل- -ف
أŸؤوسشسشات أŸتعامل معها طريقة عمل
سشلسشة ولينة “ّكن ألتنمية أÙلية من
ألتطور بجدية.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق Ãرك-زية أتخاذ ألقرأرأت
أل-ه-ام-ة أŸرت-ب-ط-ة ب-ال-ب-ل-دي-ة ،ف-قد أششار

إاشسراك اŸواطن ‘ إادارة شسؤوونه

باتنةŸ :وشسي حمزة
«أضش-ح-ى مشش-ك-ل رم-ي أل-ن-ف-اي-ات يششكل
ديكورأ على مسشتوى كافة ألششوأرع ،وما
ينجر عنه من تششّكل أخطار على صشحة
أŸوأط- -ن ‘ Úظ ّ-ل أن -تشش -ار أ◊شش -رأت
ألضش -ارة وأ÷رذأن وأل -روأئ -ح أل-ك-ري-ه-ة،
وما زأد من ألط Úبلة هو إأقدأم بعضص
أŸوأط- - -ن Úع- - -ل- - -ى ألعÎأضص ع - -ل - -ى
ألسشلطات أŸعنية ،للحيلولة دون “رير
مششاريع تنموية من بينها إأ‚از مركز
للردم ألتقني.
وه-ي أل-وضش-ع-ي-ة أل-ت-ي أصش-ب-حت ت-ث Òق-لق
ألسشلطات أŸعنية وأŸوأطن Úعلى حّد
سشوأء ،جرأء أنبعاث ألروأئح ألكريهة من
ه - -ذه أل - -ق - -م - -ام - -ات أŸه ّ- -ددة لصش - -ح - -ة
أŸوأطن ،Úناهيك عن ألنتششار ألفظيع
ل -ل-ح-ي-وأن-ات وأ◊شش-رأت ألضش-ارة أل-ن-اق-ل-ة
ل -ل -ج -رأث-ي-م ،وح-ت-ى ألسش-ي-اح ع-زف-وأ ع-ل-ى
أل -ول -وج ل -ل -م-ن-ط-ق-ة ب-ال-رغ-م م-ن ج-م-ال-ي-ة
م- -ظ -اه -ره -ا أل -ط -ب -ي -ع -ي -ة ،بسش -بب تشش ّ-وه
أÙي-ط أل-ب-ي-ئ-ي ل-ل-م-ن-ط-ق-ة ،وهوما ينبئ
ب - -ح - -دوث ك - -ارث - -ة ب - -ي - -ئ - -ي - -ة .وع - -ل - -ي- -ه

أششار أ ÒŸخÓل لقائه بجريدة «ألششعب» إأ ¤أن
أولويات أÛلسص منذ أنتخابه سشنة  ،2012هو متابعة
ك-اف-ة أل-قضش-اي-ا أل-ع-ال-ق-ة ب-خصش-وصص أل-ت-نمية أÙلية،
حيث عاد ماروك خÓل حديثه عن حصشيلة إأ‚ازأته
إأ ¤إأسشÎأتيجية أÛلسص ‘ موأجهة أألزمة أŸالية
أل -ت -ي “ّر ب -ه -ا أل -ب Ó-د وع -دم ألت-ك-ال ع-ل-ى خ-زي-ن-ة
أل -دول -ة وأل -ت -ج -اوب م-ع م-ط-الب أ◊ك-وم-ة ب-إال-زأم-ي-ة
ت-رشش-ي-د أل-ن-ف-ق-ات إأ ¤ع-م-ل-ي-ة وأسش-ع-ة ل-ت-ث-م Úج-م-يع
‡تلكات ألبلدية ،و“كنت ألبلدية من –قيق بذلك
ألسشتقÓل ألذأتي عن ميزأنية ألدولة ،ما سشاهم ‘
–سش Úأÿدم -ة أل -ع -م -وم -ي -ة ب -ع -د ف-ت-ح أل-ع-دي-د م-ن
أŸصش -ال -ح ع -ل -ى غ -رأر مصش -ل -ح -ة أسش -تصش-دأر ب-ط-اق-ة
ألتعريف ألوطنية با◊الة أŸدنية حيث بلغ معدل
ع -دد أل -ب -ط -اق -ات أل -ت-ي ّ” أسش-ت-خ-رأج-ه-ا م-ن-ذ شش-ه-ر
ديسشم Èمن ألسشنة أŸاضشية  ،2015إأ ¤غاية أليوم
 25392بطاقة و 15ألف بطاقة رمادية من ملحقة برج
ألغولة ،بهدف أسشتيعاب ألتوجهات أ÷ديدة للدولة
نحو ألرقمنة وأإلدأرة أإللكÎونية.

” ألÎكيز على
وذكر ماروك بهذأ أÿصشوصص أنه ّ
ﬁورين أسشاسشي Úلتحسش Úأÿدمة ألعمومية وتقريب
أإلدأرة من أŸوأطن لهذأ ألغرضص تتوفر ألبلدية على
 13ملحقة إأدأرية ›هزة بـ 75جهاز إأعÓم آأ‹ وتوزيع
مليو Êششهادة ميÓد رقم  12عادية ،فضش Óعن 23000
شش -ه-ادة م-يÓ-د  12خ و  3200شش-ه-ادة م-يÓ-د خ-اصشة
Ãول -ودي -ن خ -ارج أل -ولي -ة ،و 3100شش- -ه -ادة وف -اة ّ”
ت -وزي -ع-ه-ا خÓ-ل ألسش-ن-ة أŸن-قضش-ي-ة ك-م-ا سش-ج-لت ذأت
أŸصشلحة عن ألفÎة أŸذكورة  3700عقد زوأج ‘
مقابل و 18200مولود جديد ،و 3100ششهادة وفاة.
وبخصشوصص ألتحسش Úأ◊ضشري أششار أ ÒŸإأ ¤أ‚از
مششاريع نافورأت مائية جديدة Ãقاسشات وأحجام
وتصش -ام -ي -م ﬂت -ل -ف-ة ‘ ألسش-اح-ات أل-ع-م-وم-ي-ة وأل-ت-ي
حولتها إأ ¤متنفسص حقيقي للعائÓت خاصشة ‘ ألفÎة
” تدعيمها بإانارة Œميلة معاكسشة
أŸسشائية بعدما ّ
ع-ل-ى م-ي-اه-ه-ا ك-م-ا أح-ي-طت Ãسش-اح-ات خضش-رأء وّ”
تبليط أرضشيتها وتدعيمها بكرأسشي جديدة ويضشاف
لها حديقة كششيدة ،حديقة بوعقال تهيئة أŸسشاحات
أÿضشرأء ألطريق ألوسشطى بحي عرعار حديقة أول
نوفم ÈوغÒها .كما أقتنت ألبلدية  500كرسشي ‘
معظم أ◊دأئق باإلضشافة إأ ¤نصشب حوأجز للطرقات
وألتي قدر عددها حسشب إأدأرة بلدية باتنة بـ500
حاجز إأ ¤جانب ذلك ”ّ وضشع أألضشوأء ‘ ملتقيات
ألطرق وألتي يقدر عددها بـ 1000وحدة .وللقضشاء
على ألتجارة ألفوضشوية أ‚زت ألبلدية عدة أسشوأق
جوأرية Ãوأصشفات عصشرية كفتح Œ Óﬁ 270اريا.

 800مليار سسنتيم خÓل  4سسنوات

وج ّ-دد م -اروك ب-ل-غ-ة أألرق-ام ح-رصص أل-ب-ل-دي-ة ع-ل-ى
أسشتغÓل كل أألغلفة أŸالية لتعميق ألتنمية أÙلية
و–قيق برنا›ه ألنتخابي بإا“ام جميع أŸششاريع

”
ألتي تعهد بها خÓل أ◊ملة ألنتخابية ،حيث ّ
تنفيذ  869عملية تنموية هامة ‘ ﬂتلف ألقطاعات
ذأت ألصش -ل -ة أŸب -اشش -رة ب -ي-وم-ي-ات أŸوأط-ن و–سشÚ
ظ-روف-ه أŸع-يشش-ي-ة ،ب-ق-ي-م-ة م-ال-ي-ة ق-درت  800مليار
سشنتيم منها  192مليار سشنتيم وجهت لتهيئة وتعبيد
ألطرقات أŸوزعة ع Èمسشتوى إأقليم أŸدينة ،فيما
” تخصشيصص أزيد من  76مليار سشنتيم لÓهتمام
ّ
وت -ه -ي -ئ -ة ألسش -اح -ات أÿضش-رأء ‘ ح ”ّ Úت-ن-ف-ي-ذ 57
ع -م -ل-ي-ة Ãب-ل-غ  29م-ل-ي-ار سش-ن-ت-ي-م م-وج-ه لÓ-ه-ت-مام
ب -اŸدأرسص ألب -ت -دأئ -ي -ة وأل -ت -ي ي -ف -وق ع -دده -ا ألـ85
مدرسشة أبتدأئية أثقلت كاهل ألبلدية ،خاصشة ما تعّلق
ب-تسش-ي Òم-ط-اع-م-ه-ا ،ب-اŸق-اب-ل خصشصشت أل-ب-ل-دي-ة م-ا
قيمته  221مليار سشنتيم لقتناء ألعتاد وألتجهيزأت
ألتي –تاجها مصشالح ألبلدية ،يضشاف إأليها تخصشيصص
م -ب-ال-غ م-ال-ي-ة م-ع-تÈة وج-هت ل-ل-ع-دي-د م-ن أŸشش-اري-ع
أألخ -رى أل -ت -ي ل -ط -اŸا ك -انت ﬁل أنشش -غ -ال سش -ك -ان
أŸدينة.

تعريب  22وثيقة إادارية خاصسة ÃراسسÓت البلدية

كما تطّرق أ ÒŸإأ ¤أنهاء مصشا◊ه وبصشفة رسشمية
من عملية تعريب جميع ألوثائق أإلدأرية ألصشادرة عن
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بلدية سسيدي نعمان باŸدية

إا‚از  35مشسروعا وربط اŸواطن ÚباŸاء الشسروب من سسّد كدية أاسسردون

ألشش-رأع-ي-ة سش-ي-ت-م Œه-ي-زه-ا ق-ري-ب-ا ،ك-ما
“ت إأعادة تهيئة ألسشاحة ألعمومية وكذأ
ّ
تهيئة أ◊ي ألعلوي ألول مّرة من حيث
ألطرقات وألنارة ألعمومية ،أضشافة أ¤
حي أبناء ألششهدأء أÛاور ،وأنطلقت
أألششغال مؤوخرأ به ،مع ألششارة أ ¤أنّ
هذه أألحياء أسشتفادت من برأمج بلدية
ل -ل -ت -ن -م -ي -ة ف -ي -م -ا ّ“ت ت -ه -ي -ئ -ة أح -ده-ا
ب-ام-ك-ان-ي-ات ﬁل-ي-ة ب-ح-ت-ة .وك-ون حجرة
ألنصص تعت Èأول بلدية تسشتفيد من غاز
أŸدينة خÓل ألعهدة أ◊الية باعتبارها
›اورة Ÿن -ب -ع أن -ب-وب أل-غ-از أل-ق-ادم م-ن
م- -ن- -ط- -ق- -ة ألسش- -وق -ر ب -ت -ي -ارت وأÛاور
Ùطة توليد ألكهرباء ،وقامت ألبلدية
أيضش -ا ب -ا‚از فضش -اء ل -ل -رأح-ة وأل-تسش-ل-ي-ة
ب-اŸدخ-ل ألشش-رق-ي ل-ل-م-دي-ن-ة يرتقب بأان
يدّر مدأخيل أضشافية للبلدية مسشتقب،Ó
ب- -ح- -يث ّ“ت ألÎك- -ي -ب -ة أŸال -ي -ة م -ا بÚ
أل- -ب- -ل- -دي- -ة وأل- -ولي- -ة أضش- -اف -ة أ ¤سش -وق
أسشبوعي بجانب أŸلعب ألبلدي وقريبا
سش - -ي - -ن- -ط- -ل- -ق مشش- -روع ألسش- -وق أ÷وأري
ب -إام -ك -ان-ي-ات أل-ب-ل-دي-ة أÿاصش-ة وب-وسش-ع-ه
توف Òعّدة مناصشب ششغل.
Œدر ألششارة هنا أ ¤أّن ذأت ألبلدية
كانت قد ششرعت ‘ أ‚از أŸششاريع ذأت
أŸردودية أŸالية منذ سشنة  ،2008وما
يلفت ألنتباه هنا كون بلدية حجرة ألنصص
سشاهمت بصشفة مباششرة ‘ مششروع أ‚از
متوسشطة ﬁلية يرتقب بأان تفتح أبوأبها
ل -ل -ت Ó-م -ي -ذ ق -ري-ب-ا وق-د ي-تّ-م ذلك خÓ-ل
ألفصشل ألثا Êمن أŸوسشم أ◊ا‹.
أما عن أŸششاريع ألتي تأاخر أ‚ازها
ألسشباب ﬂتلفة ،فقد أششار رئيسص بلدية
حجرة ألنصص أ ¤أنّ أهم مششروع يندرج
ضش -م -ن ه -ذأ أإلط -ار ي -ك -م -ن ‘ أل -ق -اع-ة
م -ت -ع -ددة أل -ري -اضش -ات أل -ذي ت -ك-ف-لت ب-ه
مديرية ألششباب وألرياضشة على عاتقها
منذ عّدة سشنوأت ،أل أّن عرأقيل عديدة
حالت دون Œسشيده ،كما تأاخر مششروع
ملجأا للصشيد وألذي رأوح مكانه منذ عّدة
سش -ن -وأت خ -لت ب -ح-يث صش-ادقت ﬂت-ل-ف
أ÷هات على أŸششروع منذ فÎة طويلة،
أل أّن أل- - -ت- - -جسش - -ي - -د  ⁄ي - -أاخ - -ذ ›رأه
ألطبيعي.
وم -ن أŸرت -قب ب-أان ي-قّ-دم رئ-يسص ب-ل-دي-ة
حجرة ألنصص حصشيلته للموأطن Úنهاية
أألسشبوع أ÷اري على غرأر ما يتّم تدأوله
نهاية كّل سشنة منذ بدأية ألعهدة.

بلدية باتنة ‰وذج ‘ التسسي:Ò

’ن-ت-خ-اب-ي-ة ب-أاغ-لب اÛالسص
ان -ت -هت ال -ع -ه-دة ا إ
الشس- -ع- -ب- -ي- -ة ال- -ب -ل -دي -ة ب -ال -وط -ن بسس -بب ق -رب
Œدي- -ده -ا ي -وم الـ 23ن -وف -م Èال-ق-ادم ،ح-يث
ع-ك-فت ب-ل-دي-ة ب-ات-ن-ة م-ن-ذ ب-داية العهدة على
ت- -ن- -ظ- -ي- -م ل- -ق- -اءات «ﬁاسس -ب -ة» م -ع اŸواط -نÚ
’شس -راك -ه-م ‘ تسس-ي Òشس-ؤوون-ه-م اÙل-ي-ة ،ح-يث
إ
حرصص السسيد عبد الكر Ëماروك منذ توليه
زمام تسسي 5 Òاك Èبلدية بالوطن على جعل
تعميق التنمية اÙلية اك Èرهان.

ندعوألسشلطات أıولة إأ ¤ألتعجيل ‘
إأ‚از مفرغة عمومية بأاحدث ألوسشائل،
تسش -اه -م ‘ أل -ت -ق -ل -ي -ل م -ن وط -أاة ت -ن-ام-ي
أل-ق-م-ام-ات أل-ت-ي ت-ت-ن-اث-ر ‘ ج-ه-ات عدة،
وب- - -اتت –اصش- - -ر أŸت - -ج - -ول ‘ شش - -وأرع
أŸدينة أينما و ¤وجهه».
وم -ن ج -ه -ت -ه -ا ن -ظ -مت مصش -ال-ح أل-ب-ل-دي-ة
ح- -مÓ- -ت –سش- -يسش -ي -ة ع Èدور ألشش -ب -اب
وأŸدأرسص ،ع Ó-وة ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م ل-ق-اءأت
م -ب -اشش -رة م -ع أŸوأط-ن ،Úب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع
÷ان ألقرى لتوعية ألسشكان حول ﬂاطر
أنتششار ألقمامات ‘ ،ظّل أŸعارضشة ،كما
دعت ألسش -ك -ان إأ ¤ألح -ت -ك -ام إأ ¤أل-ع-ق-ل
وق -ب -ول أŸشش -روع ،خ -اصش -ة أن أل-دول-ة م-ا
ف -ت -ئت ت-ق-دم ضش-م-ان-ات ل-ل-م-وأط-ن ،Úب-أان
أŸرك -ز ل -ن ي -ؤوث -ر ع -ل -ى أل -ب-ي-ئ-ة ول ع-ل-ى
صشحتهم ،وضشرورة أŸضشي قدما للدفع
بوتÒة ألتنمية باŸنطقة ‘ سشبيل ألقضشاء
على مششكل ألتدهور ألبيئي ،لكن ألوضشعية
بقيت على حالها وبقي معها أإلطار ألذي
تهّدد أ÷ميع.

أل-ب-ل-دي-ة وت-ع-ن-ى أه-م-ه-ا ب-ق-ط-اع ألشش-باب
” أ‚از ملعب لكرة
وألرياضشة بحيث ّ
أل -ق -دم أضش -ح -ى يسش -ت -ق -ب -ل ف-ي-ه أل-ف-ري-ق
أÙلي ضشيوفه من باقي ألفرق ويسشع
لقرأبة ألف متفرج وهو قابل للتوسشع ،كما
” أ‚از قاعة متعددة أألنششطة –وي
ّ
ع -ل -ى ق -اع -ة ك -بÒة تسش -ت -غّ-ل ل-ل-نشش-اط-ات
ألثقافية وأفرأح أŸوأطن‡ ،Úا ّÁكن
ألبلدية من ترقية مدأخيلها أŸالية مع
ألشش - -ارة أ ¤ك- -ون ه- -ذي- -ن أŸشش- -روعÚ
أ‚زأ ب -الم -ك -ان -ي -ات أŸال -ي -ة أÙل -ي -ة
ويرتقب بأان تضشاف لهما مدرسشة ألغوصص
أل- - -ب - -ح - -ري أ÷اري أ‚ازه - -ا ح - -ال - -ي - -ا
ب-الم-ك-ان-ي-ات أŸال-ي-ة أÙلية .وأسشتفاد
ششباب ألبلدية أيضشا من مدرسشة للمÓحة
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كشسف الطاهر حميدي ،رئيسص اÛلسص الشسعبي لبلدية سسيدي نعمان باŸدية ،أان
فÎة اعتÓئه رأاسص هذه البلدية التي تقع با÷هة الشسرقيةّ“ ⁄ ،ر هكذا ،بل
سسمحت بإا‚از العديد من اŸشساريع التنموية خÓل الـ  05سسنوات ا÷ارية ‘ حدود
’داري.Ú
’مكانيات اŸادية اŸتاحة ،بالتعاون مع ﬂتلف اŸتدخل Úوالشسركاء ا إ
ا إ
اŸدية :ع .علياÊ
“ّكنت هذه ألبلدية ‘ ›ال ألطرقات من
أ‚از ألتهيئة أ◊ضشرية بجوأر أألمن ألوطني
عند مدخل ألدأئرة ،فتح وتفريشص أŸسشالك
ألريفية على مسشافة  20.85كلم ع Èمدأششر
وقرى ألبلدية ،إأعادة تأاهيل ألطريق ألبلدي ما
ب Úألطريق ألوطني رقم  64بـ وفرقتي ألتوأمة
وألروأيسشية على مسشافة  3كلم ،فتح وتفريشص
أŸسش-الك أل-ري-ف-ي-ة ع Èم-دأشش-ر أل-ب-ل-دي-ة على
مسشافة  8كلم ،أ‚از ومتابعة ألطريق ألبلدي
Ãنطقة أولد بن عايد وألطريق ألوطني رقم
 18ع -ل -ى مسش-اف-ة  0.8ك -ل-م ،أ‚از أل-ط-ري-ق
ألبلدي ب Úهذه أŸنطقة وألطريق ألوطني
رقم  18على مسشافة  2.20كلم ،متابعة وأ‚از
ألطريق ألبلدي ألرأبط ب Úألطريق ألولئي
رقم  05وألطريق ألوطني رقم  64بـ مرورأ
بفرق أولد بن عايد ،لششا ،Êألعقرب على
مسشافة  3.5كلم ،أعادة تأاهيل ألطريق ألولئي
رقم  03على مسشافة  1كلم ،تهيئة أŸدخل
ألشش-م-ا‹ ل-ل-ب-ل-دي-ة إأ ¤غ-اي-ة أŸسش-ج-د ،ت-ه-يئة
أŸسشالك ألفÓحية وألغابية على مسشافة 25
كلم بالتعاون وألتنيسشق مع مصشالح ألغابات.
أسشتطاعت هذه ألبلدية ـ حسشب ذأت ألرئيسص ـ
‘ ميدأن ألتجهيز وألبناء  ،من درأسشة وتوسشيع
مقر ألبلدية لÎقية خدماته ،أ‚از ›مع
م -درسش -ي م -ب -ارة أوع -ي -ل ق -رب م-ن-ط-ق-ة سش-د
أل -ع -ذأرت ،أ‚از ق -اع -ة أل -ري -اضش-ات ب-ث-ان-وي-ة
سشيدي نعمان ،بناء وحدة كششف ومتابعة بهذه
ألثانوية ،بناء قسشم Úلتوسشيع مدرسشة أحمد
حمزأوي ،بناء قسشم Ãدرسشة ÿضشر سشÓمي،
وضشع حيز أÿدمة للتدفئة أŸركزية Ãدرسشة
م -ب -ارة أوع -ي -ل ،أع -ادة وضش -ع مسش -اك-ة ك-ل م-ن
مدأرسص عبد ألقادر ششبوطي ،رمضشان خرأز،
ﬁم- -د ط -الب ،رأب -ح ب -وح -ج -ة ،م -ع ت -رم -ي -م
وصش- -ي -ان -ة م -دأرسص أﬁم -د ع -اشش -وري ،ع -ب -د
ألقادر ششادو‹ ،عبد ألقادر ششبوطي ،فضشÓ
على أ‚از مطعم مدرسشي بإابتدأئية أحمد
ح -م -زأوي ،وب -ن -اء ج -دأر ودورة م-ي-اه وت-رم-ي-م
م -درسش -ة ع-يسش-ى شش-ب-اح-ي ،م-ع ت-ك-م-ل-ة ت-ه-ي-ئ-ة
سشاحة متوسشطة رمضشان عيدون ،إأ ¤جانب
ت -رم -ي -م أيضش-ا ل-دورة أŸي-اه Ãدرسش-ة رمضش-ان
خزأر ،بناء مصشبات أألقسشام Ÿدرسشة أحمد
حمزأوي ،وترميم دورة أŸياه Ãدرسشة مبارة

بلدية باتنة ويتعلق أألمر بـ  22وثيقة منها ما تعلق
ب- -وث- -ائ -ق ألصش -ف -ق -ات أل -ع -م -وم -ي -ة ،دف -ات -ر ألشش -روط
ألسشتششارأت ،ألتفاقيات ،أŸقررأت كششوفات أجور
ألعمال ،أŸزأيدأت ،أŸناقصشات وغÒها من ألوثائق
أإلدأرية أألخرى .حيث كانت مصشالح ألبلدية تعتمد
على  11وثيقة باللغة ألفرنسشية قبل أنتخاب أÛلسص
ألبلدي أ◊ا‹ ألذي دأب على إأ“ام ألعملية ‘ ظرف
ق-ي-اسش-ي ق-در بـ 05أشش -ه -ر م -ن أل-ع-م-ل أ÷اد وف-ق م-ا
”
تطلبته عمليات ألÎجمة ،ويرى أن ألقرأر ألذي ّ
أت- -خ -اذه ي -ع -د ق -رأرأ سش -ي -ادي -ا وم -ن إأ‚ازأت ع -ه -دة
أÛلسص أل -ب -ل -دي أ◊ا‹ ،وق -ال أن -ه-ا خ-ط-وة م-ه-م-ة
ل-ت-ع-زي-ز أل-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة Ãصش-ال-ح أل-ب-ل-دي-ة ،م-نوها ‘
ألسشياق ذأته أن قرأر تعريب أŸرأسشÓت أألخÒة ل
ي -ح -م-ل أي ب-ع-د سش-ي-اسش-ي ول يسش-ت-ه-دف أي شش-ري-ح-ة
أجتماعيةﬁ ‘ ،اولة لطمأانة أŸوأطن .Úوبخصشوصص
عصشرنة ألوثائق أإلدأرية ،كششف رئيسص بلدية باتنة
ع -ب -د أل -ك -ر Ëم -اروك ب -أان ه -ن -اك ع -زم م -ن أل-دول-ة
أ÷زأئ -ري -ة ل -ل -قضش -اء بشش -ك -ل ن -ه -ائ -ي ع -ل -ى أل-وث-ائ-ق
أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة أل-ورق-ي-ة ،وت-ع-ويضش-ه-ا ب-الوثائق وألسشندأت
أل-ب-ي-ومÎي-ة ،وه-و م-ا Œت-ه-د ب-ل-دي-ة ب-ات-ن-ة ل-ت-ح-ق-يقه
ب-ه-دف تسش-ه-ي-ل أسش-ت-خ-رأج ﬂت-ل-ف أل-وثائق أإلدأرية،
و–سش Úأÿدمة ألعمومية أŸقدمة للموأطن.

 23هكتارا إل‚از مقÈة جديدة

كما يعت ÈأÛلسص ألبلدي خÓل عهدة ماروك من
ب Úأك ÌأÛالسص أل -ب -ل -دي -ة أل -ت-ي ت-ك-ف-لت ب-انشش-غ-ال
ألسشاكنة وأÿاصص بضشرورة أ‚از مقÈة جديدة بعدما
عجزت مقÈة بوزورأن أ◊الية عن أسشتيعاب عدد
أŸوتى ،حيث خ ّصشصشت مسشاحة قدرت بـ 23هكتارأ،
Ãنطقة تامششيط با÷هة ألغربية للمدينة إل‚ازها،
وأك- -د أŸت- -ح- -دث ق- -ي- -ام ب- -عضص أÙسش -ن Úب -ع -رضص
خدماتهم لتهيئة أألرضشية وكذأ بناء مسشجد وتزويد
أŸقÈة ب -ك -ل ألضش -روري -ات أÿاصش -ة ب -إاك -رأم أŸوت-ى
ودفنهم ‘ ظروف جيدة ،لوضشع حد Ÿششاكل دفن
أŸوتى Ãدينة باتنة ألتي تتوفر على مقÈة وحيدة
ومسشجد وحيد تؤودى فيه صشلوأت أ÷ناة أآلمر ألذي
يتسشبب ‘ أختناق مروري غ Òمسشبوق ،باإلضشافة إأ¤
أمتÓء مقÈة بوزورأن عن آأخرها.

أوع- -ي- -ل ،صش- -ي- -ان- -ة وتصش- -ل -ي -ح ‘ أŸؤوسشسش -ات
ألÎبوية ،ترميم أŸعلب ألبلدي ،تهيئة ألهياكل
وأŸقرأت أإلدأرية ،عÓوة على بناء موأقف
أ◊افÓ- -ت ب- -ك- -ل م- -ن أح- -ي -اء أل -زأوي -ة ،أولد
ع -يسش -ى ،سش -ي -ل-ي-م-ي ،أل-ط-وألب وب-ع-ط-ة ،أ‚از
درأسشة خاصشة بتنمية ألبلدية ،درأسشة ششبكة
أل- -ت- -ط- -ه ‘ Òك -ل م -ن أÿدأÁي -ة ،م -ن -دأسص،
ألبطام ،سشيدي ﬁي ألدين وألنششاششدة ،مع
درأسشة ششبكة توصشيل أŸياه ألصشا◊ة للششرب،
أ‚از وŒهيز قاعة متعددة ألرياضشات بـ 500
مقعد.
تدعمت هذه ألبلدية أسشتنادأ ◊ديث رئيسص
هذه ألهيئة أŸنتخبة ‘ ›ال ألتجهيز باقتناء
جرأر بصشهريج وقاطرة من أجل موأكبة عملية
أل-بسش-ت-ن-ة وأل-تشش-ج Òوأألشش-غ-ال أل-يومية ،ششرأء
عربة ورششة ،مع أقتناء حاويات قمامة ،وششرأء
آأل -ة ل -لشش -ح -ن وأ◊ف -ر ،وك-ذأ أق-ت-ن-اء ح-اف-ل-ة،
وŒهيز مكتبة ألبلدية ،وŒهيز مقرها‘ ،
ح Úسش -اه -مت ه -ذه أل -ب-ل-دي-ة أيضش-ا ‘ ق-ط-اع
ألسشكن بتوزيع  520سشكن أجتماعي 80 ،سشكن
تسش-اه-م-ي ،و 274سش-ك-ن ري-ف-ي ،ب-ي-ن-م-ا سش-م-ح
ت -دخ -ل -ه -ا ‘ م -ي -دأن أل-ري ‘ Œدي-د أل-ق-ن-اة
ألرئيسشية للوحات نحو ألروأيسشية ،ألتموين
باŸاء ألصشالح للششرب لفرقة ششادو‹ ،أ‚از

خ -زأن م-ائ-ي بسش-ع-ة  50م Îم -ك -عب ،م-ع مّ-د
ألقنوأت إأ ¤فرقة أŸرأبط ،Úتزويد فرقة
ششبÓوي باŸاء ،وبناء خزأن بسشعة  50مÎ
مكعب ،درأسشة وحفر وŒهيز منقب ألقوأرة،
وإأعادة تأاهيل ألقناة ألرئيسشية أولد عيسشى
وخزأن ألنششاششدة بسشعة  200م Îمكعب ،دون
إأهمال مطلب تصشليح ششبكات أŸياه ألصشا◊ة
للششرب بعطة ألششوأطرية ،أ‚از بئر عميق
بالنششاششدة ،وكذأ أ‚از وتوسشيع وبناء خزأن
بسش-ع-ة  50م Îم -ك-عب ل-ف-رق ل-ق-ري-د ،م-ول-وة،
أ◊ÓŸة ،م -ع Œدي -د شش -ب -ك -ة أŸاء ألشش-روب
لفرقة أŸرأبط ، ÚوŒديد وتوسشيع هذه
ألششبكة لفرقة بطعة ،ألغرأبة ،وأŸرأزقية ،إأ¤
جانب أيصشال أŸاء ألششروب لفرق عرجون،
مقدم ،بوطهرأوي ،وحدأد ،وتصشليح ألششبكات

بلديات سسيدي بلعباسص

أıتلفة خÓل هذه ألفÎة ألزمنية ،عÓوة
ع -ل -ى Œدي -د أل -ق -ن -وأت أل -رئ -يسش -ي -ة ل -ف -رق-ة
ألتوأهمية.
ك -م-ا ق-امت ب-إا‚از شش-ب-ك-ة أل-ت-ط-ه Òب-ف-رق-ة
سش- -ي- -دي ﬁي أل- -دي- -ن ،وإأ‚از م -ن -قب ب -ه -ذه
ألفرقة ،وآأخر بفرقة أŸرأبط ،Úمع إأعادة
تأاهيل وتوسشيع ششبكة أŸياه ألششروب لفرقة
ألروأيسشية وألششرأيطية ،وبناء خزأن بسشعة 50
م Îمكعب ومّد قنوأت أŸاء ألششروب لفرقة
رمضشا.Ê
أعÎف حميدي رئيسص أÛلسص ألششعبي بهذه
أل- -ب -ل -دي -ة ‘ ه -ذه ألسش -ان -ح -ة ق -ب -ي -ل م -عÎك
أÙل -ي-ات بصش-ع-وب-ة –ق-ي-ق ب-عضص أŸشش-اري-ع
كتع Ìهيئته ‘ كرأء ألسشوق أألسشبوعي بسشبب
أل- -ت- -ن -ازع أ◊اصش -ل ‘ أل -ع -ق -ار م -ع أÿوأصص،
أسشتحالة ربط سشكان أŸدأششر وألقرى باŸياه
ألصشا◊ة للششرب بدءأ من سشد كدية أسشردون
مثل باقي بلديات ألولية ،عدم ربط ألسشاكنة
ب-اإلن-ارة أ◊ضش-ري-ة وأل-ري-ف-ي-ة م-ن م-ن-ط-ل-ق أن
أل -ب -ل -دي -ة  ⁄تسش -ط -ر ه -ذأ أŸط -لب ك -أاول -وي -ة
أول -وي -ات -ه -ا ،إأ ¤ج -انب ع -دم أرضش -اء ط -ال -ب-ي
ألسشكن ألريفي ‘ حدود  1225طلب ،با◊صشة
أŸطلوبة ،متعهدأ ‘ حال ‚احه ‘ هذه
أÙل -ي -ات Ãع -ي -ة أخ -ي -ار ه -ذه أل -ب -ل-دي-ة م-ن
ﬂتلف ألتششكيÓت ألسشياسشية ألغيورة على
مصشلحة أŸوأطن ،بأان يسشعى إأ– ¤قيق ما
ت -ب -ق -ى م -ن أŸشش-اري-ع ‘ ح-دود  16مششروعا
ل- -ف- -ائ -دة أŸوأط -ن Úب -اŸن -اط -ق أ◊ضش -ري -ة
وألريفية.

اÓÿفات أانسست اŸنتخب Úوعودهم
’نتخابية ا◊الية لعديد البلديات بالصسعبة كونها
’وضساع اÙلية بسسيدي بلعباسص العهدة ا إ
وصسف العديد من متتبعي ا أ
’خت’Óت واŸتابعات القضسائية هكذا تورطوا ‘ قضسايا تتعّلق بسسوء تسسي ÒاŸال العام وارتكاب Œاوزات
عرفت عددا من ا إ
غ Òقانونية أاثناء تأادية مهامهم.
وعاششت أÛالسص أŸنتخبة بكل من بلديات
أŸذكورة وهو أŸششروع ألذي يسش Òبخطى
الÈامج تراوح مكانها براسس اŸاء
تÓغ ،مزأورو ،رأسص أŸاء ،وأد ألسشبع ،زروألة م -ع ب -دأي -ة أل -ع -د أل -ت -ن -از‹ لن -ت-ه-اء أل-ع-ه-دة متباطئة حيث كان من أŸقرر إأسشتيÓمه سشنة
وب- -وج- -ب -ه -ة ألÈج ح -الت أح -ت -ق -ان غ -ذت -ه -ا أإلن -ت -خ -اب -ي -ة ،وب -دأي -ة –رك-ات أÎŸشش-ح.2016 Ú
خ Ó-ف -ات ب ÚأŸن -ت -خ -ب ،Úح-يث تسش-ب-بت ‘ ل -ل -ع -ه -دة أل -ق -ادم -ة ،ت -ت -ك-رر ج-م-ل-ة أألسش-ئ-ل-ة وع - -ن أ÷انب ألصش- -ح- -ي ل ت- -زأل أŸؤوسشسش- -ة
ّ
ح -الت إأنسش -دأد ك -ل -ي ل -ل -م-ج-السص أŸن-ت-خ-ب-ة أŸت-ع-ل-ق-ة ب-حصش-ي-ل-ة أل-ع-ه-دة أŸن-قضش-ية وهل أإلسشتششفائية ألعمومية أ÷ديدة ألتي دخلت
وسش-حب ل-ل-ث-ق-ة م-ن أألم-ي-ار ألسش-ب-اب دأخ-ل-ي-ة سشيتمكن أŸنتخبون أ÷دد من –قيق ما ما أÿدمة مؤوخرأ تعا Êمن نقائصص ‘ ألتأاطÒ
أرجعها جل أŸنتخب Úإأ ¤ألقرأرأت وألتسشي Òصشعب على سشابقيهم« .ألششعب» نقلت وأقع أل - -بشش - -ري خ - -اصش - -ة م - -ا ت- -عّ- -ل- -ق ب- -األط- -ب- -اء
أإلنفرأدي لرئيسص أÛلسص ،تغليب أŸصشالح سشكان بلدية رأسص أŸاء إأحدى أك Èألبلديات أألخصشائي ،Úلكن هذأ Á ⁄نعها من تقدË
خ -دم-ات ك-بÒة لسش-ك-ان ج-ن-وب أل-ولي-ة ورف-ع
ألششخصشية ،ورغم ›هودأت أإلدأرة ‘ فك أل-وأق-ع-ة ج-ن-وب
ألغ Íعنهم.
ع- -دد م- -ن أل- -ن- -زأع -ات وأÓÿف -ات وح -الت سش-ي-دي ب-ل-عباسص
وببلدية وأد ألسشبع
أإلنسش -دأد أل -ت -ي ع -اشش-ت-ه-ا ت-لك أل-ب-ل-دي-ات ‘ ب-ن-ح-و  100كلم
يعا Êألسشكان من
م - -رأح - -ل م - -ت - -ف- -رق- -ة م- -ن ع- -م- -ر أل- -ع- -ه- -دة ورصشدت
جملة من أŸششاكل
ألنتخابية ،إأل أن أألوضشاع أثرت وبششكل كب Òمششاكل قاطنيها
ب -دأي -ة ب -ال -ت -ه -ي-ئ-ة
على وأقع ألتنمية بهذه ألبلديات وغÒها ،ما وطموحاتهم.
أ◊ضش- -ري -ة ،ح -يث
ج- - -ع- - -ل أŸوأط- - -ن أك ÈأŸتضش- - -رري- - -ن م- - -ن ع- -اششت ب -ل -دي -ة
أسش-ت-ف-ادت أل-بلدية
إأنعكاسشاتها ألسشلبية ،حيث أبدى و‘ عديد رأسص أŸاء أألم
م - - -ن مشش - - -روع ‘
أŸناسشبات عدم رضشاه عن ما –ّقق على وألبلديات
ه- - - - -ذأ أÛال إأل
أرضص أŸي- -دأن ،خ- -اصش- -ة م- -ا ت -ع ّ-ل -ق ب -ت -وف Òأل- -ت- -اب- -ع- -ة ل- -ه -ا
أن - - -ه  ⁄ي - - -رق إأ¤
ألسشكن ،أŸرأفق أإلدأرية وأŸششاريع ألتنموية ع-ه-دة أن-ت-خابية
م-ت-طلبات ألسشاكنة
أل -ت -ي م -ن شش -أان -ه -ا –سش Úأإلط -ار أŸع-يشش-ي ت-خ-ل-لتها ألعديد
ن- - -ت- - -ي- - -ج - -ة رأدءة
للموأطن .Úفجل أŸششاكل ألتي تتخبط فيها من
أألشش - -غ - -ال وع- -دم
ألبلديات أŸذكورة تنحصشر ‘ تد Êمسشتوى أإلضشطرأبات
أÿدمات ألعمومية وأŸتعلقة بتسشي Òألششأان بسشبب حالت أإلنسشدأد ألتي تكررت بأاك Ìمن ت -غ -ط-ي-ت-ه-ا ل-ك-ل أألح-ي-اء ،ك-م-ا يضش-ع ألسش-ك-ان
ّ
ألعام ،بعد تنصشل أŸنتخب Úمن مسشؤوولياتهم ›لسص بلدي ومن ذلك ما عاششه أÛلسص مطلب ألسشكن ألريفي ضشمن أولوياتهم ،حيث
Œاه أŸوأط -ن ،Úع -دم أل -ت -ح -ك -م ‘ م-ل-ف-ات ألبلدي برأسص أŸاء بعد أن أإسشتقال رئيسشه ل تزأل قوأئم أŸسشتفيدين من هذه ألصشيغة
ألنظافة ،غياب أŸتابعة للششبكات ألعمومية ،عقب مششاكل ‘ ألتسشي Òوفضشائح ‘ قفة عالقة ،على أمل أن يفرج عنها أŸنتخبون
ع -ل -ى غ -رأر أإلن -ارة أل -ع-م-وم-ي-ة ،ع-دم تسش-ي Òرمضشان ومششاكل أخرى متعلقة بالصشفقات ،أ÷دد وهو نفسص أŸطلب ببلدية رجم دموشص
م -ل -ف -ات أل -دع -م أإلج -ت-م-اع-ي بشش-ك-ل ع-ادل ،وه -ي ن -فسص أŸشش -اك -ل أل -ت-ي ع-اشش-ه-ا ›لسص أل-ت-ي ت-ع-ا Êأل-ت-ه-م-يشص ب-ك-ل م-ق-اي-يسش-ه ب-دأية
خ- -اصش- -ة م- -ا ت- -ع ّ-ل -ق ب -ق -ف -ة رمضش -ان وأŸن -ح ب -ل -دي -ة وأد ألسش -ب -ع ورج -م دم -وشص أل-ت-اب-ع-ت Úبالنقصص ألكب ÒأŸسشجل ‘ ألسشكن Ãختلف
أŸدرسشية ،وكذأ ألنقصص أŸسشجل ‘ تسشي Òلبلدية رأسص أŸاء ،ما أثر وبششكل جلي على صشيغه ،حيث يعرف مششروع إأ‚از  20سشكن
أŸدأرسص أإلب- -ت- -دأئ- -ي -ة م -ن ح -يث ألÎم -ي -م ،وتÒة ألتنمية أÙلية بهذه أŸناطق ألنائية .عمومي و 40سشكن ريفي من أصشل  150مسشكن
أŸطاعم أŸدرسشية وألنقل أŸدرسشي.
 ⁄يتوقع سشكان بلدية رأسص أŸاء وألبلديات تأاخرأ ‘ أإل‚از ،زيادة على مششاكل أخرى
 ⁄يتمكن جلّ أألميار من أللتزأم بوعودهم ألوأقعة بإاقليمها أن تنتهي ألعهدة ألنتخابية ت-ت-ع-ل-ق ب-ان-ع-دأم أÿدم-ات ألصش-ح-ي-ة وأنعدأم
ألنتخابية ألتي أطلقوها عام  ،2012لتÈير على هذأ ألنحو ،دون Œسشيد ألوعود ألتي أŸرأف- -ق ألÎف- -ي- -ه- -ي- -ة ل -لشش -ب -اب ك -اÓŸعب
م -وأق -ف-ه-م Œاه م-ط-الب أŸوأط-ن ،Úخ-اصش-ة قطعها أŸنتخبون خÓل أ◊ملة ألنتخابية أ÷وأرية ودور ألششباب وأŸسشابح.
تلك أŸتعلقة بتوف Òألسشكن ،مناصشب ألششغل ألسش -اب -ق -ة ،ف -ف -ي ب -ل -دي -ة رأسص أŸاء ل ت -زأل و‘ ذأت ألسشياق ،كششف سشكان قرية دأر
وأŸرأفق أÿدماتية وتهيئة ألطرق ،حيث إأن معظم أŸششاريع ألتنموية ترأوح مكانها ومن ألبيضشاء ألتابعة إأدأريا لبلدية رأسص أŸاء ،أن
ج -ل أŸشش -اري -ع أŸسش -ت -ك -م-ل-ة خÓ-ل أل-ع-ه-دة ذلك أŸشش -اري -ع ألسش -ك -ن-ي-ة أŸت-أاخ-رة ب-ع-د أن وعود أŸنتخب ⁄ Úتتحّقق على أرضص ألوأقع،
أ÷اري- -ة  ⁄ت- -خ- -رج ع- -ن ن- -ط- -اق أŸشش- -اري -ع توقفت جل ألورششات بسشبب مششاكل تقنية ح -يث لت -زأل أŸن -ط -ق -ة ت -ت -خ -ب -ط ‘ دأئ-رة
ألقطاعية ألتي أسشتفادت منها ألولية على وم -ال -ي -ة ،خ -اصش-ة أل-ق-طب أ◊ضش-ري أ÷دي-د أل -ت -ه-م-يشص وأ◊رم-ان وأن-ع-دأم أدن-ى شش-روط
مدأر ألسشنوأت أألخÒة ،هذأ و ⁄يبادر أي برأسص أŸاء ألذي يضشم  1175سشكن عمومي ألعيشص ألكر Ëبهذه أŸنطقة أŸعزولة وألتي
›لسص بلدي و◊ّد ألسشاعة بعرضص حصشيلة إأيجاري وألذي ظل حبيسص أألدرأج منذ سشنة تضش - -م أك Ìم - -ن  600نسش-م-ة ،ب-دأي-ة ب-انعدأم
ّ
نششاطاته على مدأر خمسص سشنوأت من ألعهدة  ،2006لعدة أسشباب منها تدأول أŸقاولت قنوأت ألصشرف ألصشحي وأضشطرأر ألسشكان
ألنتخابية على ألرغم من بدأية ألعّد ألتناز‹ ومشش -اك -ل بÒوق -رأط-ي-ة وغÒه-ا ،إأضش-اف-ة إأ ¤إأ ¤أسشتحدث حفر بديلة أألمر ألذي ينذر
إلن- -قضش -اء أل -ع -ه -دة .ح -يث رأح أل -ع -دي -د م -ن صش-ي-غ-ة ألسش-ك-ن أŸدع-م وأل-ت-ي ي-ق-در ع-ددها بحدوث كارثة بيئية ،كما يششتكي ألسشكان من
أŸنتخب Úيسشابقون ألزمن –ضشÒأ للموعد أإلج-م-ا‹  1443وح -دة سش-ك-ن-ي-ة .فضش Ó-ع-ن عدم ربط مسشاكنهم باŸياه ألصشا◊ة للششرب،
أإلن-ت-خ-اب-ي أل-ق-ادم ب-ه-دف خÓ-ف-ة أن-فسش-ه-م ،مششاكل أŸاء ألششروب وألتي يحلم ألسشكان ما يضشطرهم إأ ¤ألتزود بهذأ ألعنصشر أ◊يوي
مسش -ت-غ-ل Úب-عضص أإل‚ازأت أّÙق-ق-ة وأل-ت-ي ب -ح -ل -ه -ا ‘ إأن -ت-ظ-ار Œسش-ي-د مشش-روع –وي-ل ع -ن ط -ري -ق ألصش -ه -اري-ج ،إأضش-اف-ة إأ ¤أن-ع-دأم
تعود إأ ¤إأنطÓقاتها إأ ¤ألعهدأت أŸاضشية أو أŸياه من ألششط ألغربي إأ ¤هذه ألبلديات وسشائل ألنقل.
إأ ¤ألÈأمج ألقطاعية.
غ  .شسعدو
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’نطÓقة اŸتأاخرة
الفايجة أاو ا إ

ﬁلي ـ ـ ـ ـ ـ ـات

Oó÷G ÚÑîàæŸG ô¶àæJ ™jQÉ°ûe
ت-ع-ت Èب-ل-دي-ة ال-ف-اي-ج-ة م-ن ب Úال-ب-ل-دي-ات ال-غ-ن-ي-ة Ãداخ-ي-لها السشنوية ،حيث “ّر
عÈه-ا ان-اب-يب ال-بÎول زي-ادة ع-ل-ى م-ا ت-دره اŸسش-ت-ث-م-رات ال-فÓ-ح-ي-ة ،ح-يث ت-قدر
’خ Òأاي
اŸسش-اح-ات Ãئ-ات ال-ه-ك-ت-ارات .ال-ف-اي-ج-ة ان-ب-ث-قت ع-ن ال-ت-قسش-ي-م ا’داري ا أ
 ،1984وهي احدى بلديات دائرة السشوقر ششرق و’ية تيارت.
تيارت :ع.عمارة
غ Òانه رغم اŸؤارد اŸذكؤرة  ⁄ترق البلدية
ا ¤مصساف البلديات اأ’خرى التي اسستطاعت
ان تسس Òبخطى ثابتة بؤ’ية تيارت و’ سسيما
‘ السسنؤات ا’خÒة ‘ ›ال التنمية ،بحكم
ت-رك-ي-ب-ت-ه-ا السس-ك-ن-ي-ة وا’ع-راشض ال-ت-ي تقطنها
وسساد اÛلسض البلدي ‘ السسنؤات اŸاضسية
العديد من ا’نسسدادات‡ ،ا اثر سسلبا على
تسس -ي Òال -ب -ل -دي -ة وآاخ -ر ›لسض ال-ذي يÎأاسس-ه
السسيد ﬁي الدين ﬂتار كان بعد تدخل وا‹
الؤ’ية السسيد بن تؤاتي عبد السسÓم الذي s⁄
شسمل اأ’عضساء‡ ،ا انبثق عنه ›لسض بلدي ’
زال يسسّير البلدية قبل انتهاء العهدة ا◊الية.
طبعا بلدية الفايجة تفتقر ا ¤الكث Òمن
اŸراف-ق واŸنشس-آات ك-م-ق-ه-ى ل-ل-زائ-ر او ع-اب-ر
سس -ب -ي-ل ،ول-يسض ب-ه-ا مسس-ب-ح ‡ا ادى ب-الشس-ب-اب
بالذهاب إا ¤الÈك اŸائية حيث تؤ‘ شساب
م -ن -ذ شس -ه -ؤر داخ -ل ب -رك -ة حسسب اŸؤاط-ن.Ú
ال -ف -اي -ج -ة ب-دون ح-م-ام او م-رشض ‡ا يضس-ط-ر
تÓميذ اŸدارسض ا ¤التنقل ا ¤دائرة السسؤقر
ع -ل -ى ب -ع -د ك -ل -م ل Ó-سس -ت -ح-م-ام خÓ-ل ع-ط-ل-ة
ا’سس- -ب- -ؤع .ال -ن -ق -ل اŸدرسس -ي ي -ق -ل ‘ ب -عضض
اŸناطق حسسب مؤاطني البلدية ،بحكم تؤزيع
اŸؤاطن Úعلى دواوير يصسعب التنقل ا ¤مقر
البلدية فسسكان دوار سسيد اﬁمد بن يعقؤب
يشستكؤن من انعدام الطريق على بعد كلم،
وحسسب اح -د ق -اط -ن -ي ال -دوار ،ف-إان اŸؤاط-ن
› Èعلى تؤف Òللؤصسؤل ا ¤البلدية التي جل
ّشسبابها بطال ،لكؤن اŸنطقة فÓحية ورعؤية
وا÷ميع يشستغل بالفÓحة ،تفتقر ا ¤فضساءات
ل Ó-نÎنت ف-ح-ت-ى دار الشس-ب-اب ال-ؤح-ي-دة ال-ت-ي
ت -ؤج -د ب -ال-ب-ل-دي-ة ت-ف-ت-ق-ر ا ¤ا’نÎنت ،ح-يث
اصسبحت دار الشسباب الؤحيدة التي تسستقطب
هذه الفئة ’ تؤجد بها أاي نشساطات سسؤى
«البابفؤت والبيار» وهي نشساطات ’ تسستقطب
شسباب القرية سسيدي اﬁمد بن يعقؤب تنعدم
ال-ك-ه-رب-اء ح-يث ت-ت-ق-اسس-م ع-دة ع-ائÓت عداد
واح -د حسسب شس -ه -ادة سس -ك -ان ال -ق-ري-ة ،ال-ذي-ن

ي-ط-ال-ب-ؤن ب-تشس-غ-ي-ل-ه-م بشس-رك-ت-ي ال-ت-نقيب التي
ت -ؤج -د بÎاب ال-ب-ل-دي-ة وع-دم ا’ق-تصس-ار ع-ل-ى
ح -ام -ل -ي الشس-ه-دات ،الشس-اب اŸؤال ب-ل-خÒات
م- -نصس- -ؤر ي- -ق -ؤل ان -ه ح -ت -ى ت -رب -ي -ة اŸؤاشس -ي
اصسبحت صسعبة بسسبب غÓء ا’عÓف ،البلدية
‘ ح- -اج- -ة ا ¤صس- -ي -دل -ي -ة ،ط -ب -يب ع -ام وا¤
ﬂبزة.
بعد زيارتنا اŸيدانية لبلدية الفايجة طيلة
نصسف يؤم مع شسباب ومؤاطني البلدية حملنا
جل ا’نشسغا’ت ا ¤السسيدﬁ :ي الدين ﬂتار
رئيسض اÛلسض الشسعبي البلدي والذي اجابنا
ع- -ل- -ى ج- -م- -ي- -ع ا’سس- -ئ -ل -ة ،وق -ب -ل ذلك ÿصض
اŸشساريع ‘ ١٧مشسروعا ‘ ا’شسغال العمؤمية
منها ا‚از طرق ومسسالك Ãجمؤع  ١02كلم
انطلق منها  ٩مشساريع Ãجمؤع  ٤8كلم نسسبة
ا’شسغال بها  65باŸائة 3 ،عمليات  ⁄تنطلق
وقيمتها اŸالية  2٩١مليؤن دج ،منها مسسلك
اŸنصسب على  ٩كلم دراسسة ومتابعة ا‚از
الطريق الرابط ب Úالفايجة وسسيد اﬁمد بن
يعقؤب وذلك ‘ اجابة على تسساؤول سسكان هذا
الدوار على طؤل  ١6كلم وخصسصض للمشسروع
 ١80م -ل -ي -ؤن دج ،ح -يث ّ” اسس-تÓ-م ال-ع-روضض
بتاريخ جؤيلية اŸنصسرم .مشسروع آاخر يخ ّصض
الطريق الرابط ب Úسسيدي اﬁمد بن يعقؤب
وم -درسس -ة سس -ي -د ال -ت -ؤات -ي ع -ل-ى ط-ؤل ١2كلم،
مشس -روع آاخ -ر ه -ؤ ق -ي -د ال -دراسس-ة وا’ن-طÓ-ق
ي -رب -ط ب Úم -ق -ر ال -ب -ل -دي -ة ال -ف -اي -ج-ة وق-ري-ة
بؤقدامة على طؤل  5كلم.
بالنسسبة للمنشسآات الفنية هناك عمليتان حسسب
رئيسض البلدية بؤاد الفايجة خصسصض لها مقدار
ما‹ قيمته  8مليؤن سسنتيم.
بالنسسبة للتهيئة ا◊ضسرية تتمثل ‘ متابعة
وتهيئة حضسرية بؤسسط البلدية مركز خصسصض
ل-ه-ا  83م-ل-ي-ؤن دج وتشس-م-ل ك-اف-ة اح-ي-اء م-ق-ر
البلدية بناء على تؤجيهات وا‹ الؤ’ية السسيد
بن تؤاتي عبد السسÓم ،نشس Òاننا اثناء زيارتنا
ل-ل-ب-ل-دي-ة وج-دن-ا ج-م-ي-ع ال-ط-رق ت-راب-ية اي ‘
ط -ري -ق ا’‚از مشس -روع ال -ت -ه -ي -ئ -ة ا◊ضس-ري-ة
انطلق منذ يؤم Úقبل زيارتنا للبلدية.

ط -ري -ق آاخ -ر ق -ي -د ا’‚از وب-نسس-ب-ة م-ت-ق-دم-ة
يتمثل ‘ الطريق ب Úالفايجة وسسيد الكراك
على طؤل  3كلم يؤشسك على ا’نتهاء ،مشسروع
طريق الفايجة والفÓيا الشسطر اأ’ول منه على
طؤل  5كلم ،وبنفسض اŸنطقة طريق الفÓيا
وج -ق -ي -ق ،وك -ذلك مسس-الك ل-ب Îوب-ن شس-م-يسس-ة
وق- -ف- -ري- -ط وك- -ذلك مسس- -لك ال -رق -اي وك -ذلك
مسسالك اŸنصسب وبطمة الباي.
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-ؤارد اŸائ-ي-ة والصس-رف الصس-حي
تؤجد  ١3عملية قيد ا’‚از حسسب رئيسض
بلدية الفايجة السسيد ﬁي الدين ﬂتار منها
 5عمليات تخصض ابار لتزويد السسكان Ãياه
الشسرب ،هذه اŸشساريع خصسصض لها مبلغ 55
” ايداع ا’تفاقيات
مليؤن دج ٤ ،مشساريع ّ
اŸت- -ع- -ل -ق -ة ب -ه -ا ل -دى اŸراقب اŸا‹ حسسب
رئيسض البلدية السسيد ﬂتار والعملية اÿامسسة
ه -ي ق -ي -د رد اŸصس -ال -ح ال -ؤ’ئ-ي-ة  .اÿزان-ات
اŸائ- -ي- -ة خصسصض ل -ه -ا  23م -ل-ي-ؤن دج ،م-ن-ه-ا
مشس -روع Ãق -ر ب -ل -دي -ة ال-ف-اي-ج-ة اي ب-ال-ؤسس-ط
ا◊ضسري وهي تخصض خزان مائي بسسعة 500
م Îمكعب.
اما اŸشساريع التي  ⁄تنطلق فهي للخزانات
ب-ق-يمة  6.٤م -ل-ي-ؤن دج ،وه-م-ا ل-دى مصس-ل-ح-ة
اŸراقب اŸا‹ .تؤصسيل القنؤات عددها 5
نسسبة تقدم ا’‚از فاقت  63باŸائة انطلقت
م-ن-ها  3مشس-اري-ع ب-ق-ي-مة  ١٩م -ل-ي-ؤن دج .ام-ا
اŸشس -روع ÚاŸت -ب -ق -ي Úف -ه -م -ا ي-ن-ت-ظ-ران رد
شسركة سسؤنلغاز.

بوراششد بع Úالدفلى

ت-ؤصس-ي-ل ال-ق-ن-ؤات اıت-ل-ف-ة باŸياه الصسا◊ة
للشسرب من البئر العميقة ا÷ديدة باÿزان
اŸائي بؤسسط البلدية ،تكملة وا‚از وتؤسسيع
شسبكة اŸياه الصسا◊ة للشسرب بؤسسط القرية،
ا‚از وتؤسسيع شسبكة الصسرف الصسحي بالؤسسط
ا◊ضس -ري ،ورب -ط ال -ب -ئ -ر ال -ع-م-ي-ق-ة ب-ال-ط-اق-ة
ال- -ك -ه -رب -ائ -ي -ة وت -نصس -يب ال -ع -دادات اŸائ -ي -ة
ل -ل-ت-ج-م-ع Úل-لسس-ك-ن Úب-ال-ف-اي-ج-ة وق-ري-ة سس-ي-د
اﬁمد بن يعقؤب .بالنسسبة لقطاع الÎبية ”
ا‚از وت-رم-ي-م وتصس-ل-ي-ح ال-ب-ن-اي-ات اŸدرسسية،
حسسب السسيد ﬂتار ﬁي الدين حيث تقّرر
ا‚از سسكن وظيفي Ãدرسسة جليلة.
عدم بر›ة خرجة تقنية من طرف اŸراقبة
ال- -ت- -ق- -ن- -ي- -ة ع- -ط- -ل ا‚از مشس- -روع اŸسس -اك -ة
للمدارسض ا’بتدائية فيتم رفع التحفظ عنها،
ام - -ا ع - -دم ا‚از ق - -اع- -ت Úاقسس- -ام ت- -ؤسس- -ع- -ة
ل Ó-ب -ت -دائ -ي ف-ق-د ّ” فسس-خ ال-ع-ق-د م-ن ط-رف
اŸقاولة التي اوكل اليها ا‚از اŸشسروع.
” كراء حافÓت،
بالنسسبة للنقل اŸدرسسي ّ
لكن عدم جدوى اŸناقصسة للمرة الرابعة حال
دون صسÒورة العملية.
ام -ا ‘ ق -ط -اع اÿدم -ة ال -ع -م -ؤم -ي -ة ف-ق-د ّ”
تسسجيل  ١٤عملية منها ترميم وتصسليح بنايات
البلدية واقتناء لؤازم وعتاد للبلدية.
ام - -ا ع- -ن رده ’نشس- -غ- -ا’ت اŸؤاط- -ن Úح- -ؤل
اŸرافق فقد رد السسيد ﬂتار ﬁي الدين بأان
اŸقهى الذي يتحدث عنه اŸؤاطن ّ” Úمنح
م-ك-ان ب-ا◊دي-ق-ة ال-ع-م-ؤم-ي-ة ب-ال-ب-لدية وهناك

شساب يبيع القهؤة لرواد ا◊ديقة ،اما اŸسسجد
فقد خصسصست البلدية من ميزانيتها اÿصسة
مبلغ مليار سسنتيم ’‚ازه وهؤ بنسسبة متقدمة
م-ن ا’‚از ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-خ-ب-زة ف-قد امضسيت
الؤثائق الÓزمة منذ ايام أ’حد اÿؤاصض لفتح
ﬂبزة ،بالنسسبة للسسكن اعرف قراءكم الكرام
ب- -أان ال- -ف- -اي- -ج -ة ’ –ؤز ع -ل -ى ع -ق -ار إ’‚از
اŸشس -اري -ع –ي -ط ب-ال-ب-ل-دي-ة اراضس-ي فÓ-ح-ي-ة
للخؤاصض ويرفضسؤن التنازل عنها منذ سسنؤات،
‡ا اج -ل ا‚از اŸشس -اري -ع ومشس -ك -ل ال -ع -ق -ار
معروف لدى ا÷ميع ،ومع ذلك تنجز البلدية
 ١00سسكن ريفي ›مع لصسالح اŸؤاطن Úوقد
تكفلت البلدية من ميزانيته اÿاصسة بالتهيئة
وال -ك -ه -رب-اء وال-غ-از ،وم-ي-اه الشس-رب وتصس-ري-ف
اŸياه اŸسستعملة ،بالنسسبة للصسيدلية فإان نسسبة
 ٩0ب -اŸائ -ة سس -ت -ف-ت-ح صس-ي-دل-ي-ة ل-ك-ؤن ط-الب
ال -رخصس -ة ي -ن -ت -ظ-ر م-ؤاف-ق-ة م-دي-ري-ة الصس-ح-ة
والسس -ك-ان .ب-ال-نسس-ب-ة ل-لشس-غ-ل ه-ن-اك  ٧٧شساب
يشستغلؤن Ãقر البلدية و 250شساب Ãختلف
الصس -ي -غ ك -ع -ق -ؤد م -ا ق -ب-ل ال-تشس-غ-ي-ل والشس-ب-ك-ة
ا’جتماعية وغÒها.
بالنسسبة للمرشسات وحمام فإان البلدية مسستعدة
لتخصسيصض  200إا 250 ¤م Îمربع Ÿن يريد
أان ينجز حماما طبعا اتكلم عن اÿؤاصض.
بالنسسبة للملعب البلدي خصسصض له مبلغ 800
م -ل -ي -ؤن سس-ن-ت-ي-م لÎم-ي-م-ه وت-غ-ط-ي-ت-ه ب-ال-عشسب
ا’صس -ط -ن -اع -ي واŸق-اول-ة سس-تشس-رع ‘ ال-ع-م-ل
قريبا بالنسسبة للمرشسات واŸدرجات خصسصست
البلدية من ميزانيته اÿاصسة مبلغ  3مليؤن
سسنتيم للعملية.
يقؤل السسيد ﬂتار ان للبلدية امؤال تقدر بـ80
مليار سسنتيم وجدتها قبل تنصسيبي ولذلك قمت
رفقة اÛلسض البلدي بتخصسيصسها للمشساريع
التي ذكرتها لك ،وأاهم مشسروع هؤ الطريق
ال -ذي فك ال -ع -زل-ة ع-ن ب-ل-دي-ة ال-ف-اي-ج-ة ح-يث
يربطها حاليا طريق وحيد وهؤ الرابط بÚ
م -ق -ر ال -دائ -رة السس-ؤق-ر وال-ب-ل-دي-ة ،واŸشس-روع
ال -ذي ات -ك -ل -م ع -ن-ه ه-ؤ ال-ط-ري-ق ال-ذي ي-رب-ط
ال-دواوي-ر ال-ت-ي ذك-رت-ه-ا لك سس-اب-ق-ا وال-ف-اي-ج-ة
ويربط تراب البلدية ودائرة ع Úالذهب اي
اıرج ا÷نؤبي للصسحراء زيادة على ربيط
ال -ف -اي -ج -ة ب -ب-ل-دي-ة زم-ال-ة اأ’م Òع-ب-د ال-ق-ادر
ب -دائ -رة قصس -ر الشس Ó-ل -ة وه -ي ح -دود و’ي -ت-ي
ا’غؤاط وا÷لفة.

RÉ«àeÉH ájƒªæàdG á¡LGƒdG
عّ- -ج- -ل اŸسش- -ار ال- -ت- -ن- -م- -وي ب- -ع- -دة ب- -ل- -دي- -ات ب -عÚ
الدفلى بإاتخاذ إاجراءات عملية تنفيذا لÓلتزامات
ال-ت-ي ع-اه-د ب-ه-ا اŸن-ت-خ-ب-ون سش-ك-ان-ه-م عند ‡ارسشة
صشÓحيات التسشي ÒخÓل مدة  5سشنوات التي كان
فيها رئيسس البلدية وأاعضشاؤوه وجها لوجه أامام تلك
ال-ت-ع-ه-دات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ت-ح-ق-ي-ق اŸط-الب التي رفعها
ه- -ؤو’ء خÓ- -ل ه- -ذه ال- -فÎة ال- -ت- -ي تشش- -رف ع- -ل- -ى
’ل-ت-زام-ات ت-ق-اب-لها ا◊صشيلة التي
ن-ه-اي-ت-ه-ا .ه-ذه ا إ
سشيقف عليها سشكان أاي بلدية كما ا◊ال Ãنطقة
بوراششد با÷نوب الغربي لعاصشمة الو’ية.
ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي
بحسسب تصسريحات السسكان ومنتخبي البلدية ،فإان –ديات
اŸنطقة ورهاناتها وضسعت هؤؤ’ء أامام حزمة من اŸطالب
واإ’نشس -غ -ا’ت ال -ت -ي وضس -عت ع-ل-ى ط-اول-ة مسس-ؤؤو‹ ب-ل-دي-ة
بؤراشسد خÓل هذه العهدة التي “يزت بحسسب السسكان
بغياب اإ’حتجاجات واإ’عتصسامات التي كانت من ح Úإا¤
آاخ -ر ال -ب -ل -دي -ة مسس -رح -ا ل -ه -ا ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤م-ا ّ” –ق-ي-ق-ه
وŒسسيده بنسسبة كبÒة على أارضض الؤاقع يقؤل ﬁدثؤنا.
التعامل مع ملفات التنمية بهذه البلدية أاخذ مسسارا نحؤ
تنفيذ اإ’لتزامات التي هي ‘ اأ’سساسض انشسغا’ت اŸنطقة
اŸعروفة بطابعها الفÓحي اÙضض والذي كان طؤال
السسنؤات اŸنصسرمة ﬁل –دي حقيقي وانشسغال طاŸا
رفعه أابناء اŸنطقة التي عانت من وجؤد فضساء Œاري
لتسسؤيق منتؤجاتها الفÓحية ،خاصسة من اÿضسر والفؤاكه
وا◊بؤب والبقؤل ا÷افة التي ظلت بحاجة لهذا اŸرفق.
لذا كان على اŸنتخب ÚاÙلي Úإايجاد حل لهذه اŸعضسلة
التي Œ ⁄د ح Óإا’ ‘ هذه العهدة ،حيث “كنت البلدية
‘ غضسؤن  5سسنؤات من Œسسيد وا‚از سسؤق ا÷ملة ذي
ال -ط -اب -ع ا÷ه-ؤي ب-دع-م م-ن ال-ؤزارة والسس-ل-ط-ات ال-ؤ’ئ-ي-ة
وإادارة ال -ق -ط -اع ،ح-يث ي-ن-ت-ظ-ر تسس-ل-ي-م-ه ‘ غضس-ؤن اأ’ي-ام
القادمة ،أاين يÎبع هذا الفضساء على أازيد من Óﬁ 260
Œاريا منها ماهؤ ﬂصسصض للفÓح Úلتسسؤيق منتؤجاتهم
مباشسرة دون الذهاب إا ¤و’يات ›اورة حسسب نؤرالدين

سسلمان رئيسض اÛلسض البلدي لبؤراشسد.
ومن جانب آاخر سستسستفيد الفئة البطالة من مناصسب شسغل
تقارب  3آا’ف منصسب منها دائمة ،مع تفعيل ورشسات
أاخرى خاصسة بالتخزين والتÈيد من أاجل ضسبط السسؤق
واأ’سسعار يقؤل م ÒاŸنطقة الذي اعت Èالهيكل باŸفخرة
ل -ل -ؤ’ي -ة وال -ؤ’ي -ات اÛاورة ال -ت-ي اع-تÈت ه-ذا اإ’‚از
با◊ل الناجع لتفعيل القطاع الفÓحي.
و‘ ذات السس -ي -اق ،ك -ان ل-ت-ح-ق-ي-ق السس-ك-ن ال-ري-ف-ي ب-حصس-ة
معتÈة ،خطؤة لتثبيت السسكان ‘ أاماكنهم‡ ،ا مّكنهم من
مزاولة النشساط الفÓحي وا◊ر‘ وهؤ يعد هؤ اآ’خر
مطلبا شسعبيا بالناحية اŸعروفة بطابعها الريفي ،غ Òأان
‰ط السسكان اإ’جتماعي رغم قلقة بالنظر إا ¤الطلب
ال -ك -ب Òق -د ف-ت-ح ب-اب-ا واسس-ع-ا أام-ام ال-ع-ائÓ-ت ال-ت-ي ت-ع-رف
انفجارا سسكانيا كبÒا ،حيث شسهدت اŸنطقة تؤزيعا ◊صسة
معتÈة على طالبي السسكان.

وب- -حسسب ﬁدث- -ي -ن -ا ،ف -إان ط -ل -ب -ات الشس -ب -اب اÿاصس -ة
بالفضساءات الرياضسية قد وجدت طريقها إا ¤ا◊ل حيث
ت -ك -ف-لت م-دي-ري-ة الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة ب-ت-غ-ط-ي-ة اŸل-عب
’صسطناعي ضسمن ميزانيتها القطاعية ومع
بالعشسب ا إ
مسساعدة خزينة الؤ’ية والبلدية ،رفقة عملية ترميم
’حدى مراكز ا◊رسض البلدي الذي وضسع –ت تصسرف
إ
الشسباب بإاحدى القرى الريفية .كما م ّسست برامج التنمية
اÙلية Œديد شسبكة اŸاء الشسروب وقنؤات الصسرف،
كما هؤ ا◊ال Ÿنطقة السسبايسض وأاو’د بن دنية ‘
ان-ت-ظ-ار اسس-ت-يÓ-م مشس-روع م-ن-ط-ق-ة خ-ل-ي-ج وال-ف-راي-حية
والصس- -ؤادق- -ي -ة وال -ؤن -ان -دة وك -دي -ة ال -زب -ؤج واıاف -ي -ة
والسس - -ح- -ان Úوم- -داشس- -ر أاخ- -رى ك- -انت ‘ وقت سس- -اب- -ق
“ت ضسمن
ﬁرومة من اŸاء الشسروب .هذه ا’‚ازات ّ
’‚از والتعهدات التي
’ولؤية ‘ ا إ
برامج راعت طابع ا أ
أاخذها اÛلسض على عاتقه ـ يقؤل رئيسض البلدية ـ الذي

–دث عن أاك Èا‚از هؤ تزويد الناحية بالغاز اŸنز‹
‘ انتظار Œسسيد مشساريع أاخرى تخصض أاو’د بن دنية
’خÒة
والسس -ب -ايسض ال -ذي أام -ر ال -ؤا‹ خ Ó-ل خ -رج -ت-ه ا أ
بتجسسيده وهؤ ما لقي ارتياح السسكان.
أاما على مسستؤى التمدرسض فقد ”ّ –قيق ا‚از ثانؤية
ومتؤسسطة وعدة مدارسض وتؤسسعة بأاقسسام تربؤية للتخفيف
من اإ’كتظاظ و–سس Úظروف التمدرسض التي عرفت قفزة
نؤعية بتؤف Òالنقل اŸدرسسي ،سسؤاء بحافÓت البلدية أاو
كراء مركبات اÿؤاصض بدعم من ميزانية الؤ’ية ـ يقؤل
السسكان واŸسسؤؤول اأ’ول عن اÛلسض البلدي ـ الذي اعتÈ
شسبكة الطرقات اŸؤجؤدة بالبلدية مكسسبا من اŸكاسسب
التي تفتخر بها اŸنطقة التي يشسقها الطريق السسيار شسرق
ـ غرب والذي أاعاد الروح للناحية التي عرفت قفزة نؤعية
‘ تلبية مطالب السسكان الذين غابت احتجاجاتهم خÓل
هذه العهدة التي تشسرف على نهايتها.

ثقافة

إلثÓثاء  ٠٣أإكتوبر  ٢٠1٧م
إلموإفق لـ  1٢محرم 1٤٣٩هـ

مدير اŸسسرح ا÷هوي Ÿعسسكر أاحمد خوصسة لـ» «الشسعب»:

جهود بالغة الأهمية لتطوير ا◊ركية اŸسسرحية ‘ ا÷زائر
لفكار و اŸبادرات
لمكانات اŸادية يكبح ا أ
نقصص ا إ
لن التنقÓت كثÒا ما تÌي اŸسسÒة اŸهنية للمسسؤوول Úعلى قطاع له صسلة وطيدة وتأاث Òبالغ ‘ اÛتمع Áلك أاحمد
أ
خوصسة الفنان اŸسسرحي ومدير اŸسسرح ا÷هوي Ÿعسسكر ما Áلك من خÈة للحديث عن واقع اŸسسرح ا÷زائري ،أاين حاولت
لثراء النقاشص الثقا‘ وبناء قواعد
ب ‘ ﬁاولتنا إ
«الشسعب» جمع وترتيب ما Áكن ترتيبه من أافكار ورؤوى ايجابية تصس ّ
إاقÓع متينة من شسأانها تطوير ا◊ركية الثقافية وبعث الروح اŸتجددة فيها ،خاصسة ‘ ما يتعّلق بالفن الرابع.

معسسكر :أجرت أ◊وأر
أم أ . Òÿسس

إ’سش- -ت- -ث- -م- -ار ‘ إŸوإهب إلشش -اب -ة
’زم-ة إŸال-ي-ة وإل-ن-ه-وضس
ل -ت-ج-اوز إ أ
باŸسشرح.

@ ب-ذك-ر الم-ك-ان-ات اŸادي-ة،
ي- -ب- -دو أان اŸسس -ارح ا÷ه -وي -ة
تعا ÊكثÒا من هذا ا÷انب؟

@@ أإكيد ،فاŸسشارح إ÷هوية تعيشس
على وقع ﬂاضس عسش Òخاصشة ‘
ظ ّ-ل إل -ظ -روف إ’ق -تصش -ادي -ة إل -ت-ي
إسشتدعت وضشع إسشÎإتيجية جديدة
للمسشارح إ÷هوية من خÓل وضشع
خارطة طريق تسشمح باŸضشي نحو
مسش -ت -ق -ب -ل ج -دي-د ل-ل-مسش-رح وخ-ل-ق
ت - -وإزن - -ات م - -ن ح- -يث إل- -ط- -اق- -ات

1٧٤٥٤

أاعمال مسسرحية تك ّسسر ا÷مود بولية بومرداسص

حرك ـــــ ة – ــــــ اول النبع ــــ اث واإثب ـــ ات
ال ــــ ذات ف ــــــــ ي غي ـــــــــــ اب الفضس ــــــــــ اء
لطاŸا شسكلت ا◊ركة اŸسسرحية بولية بومرداسص حضسورا ‡يزا وطنيا وحتى
لبداعية والفنية التي تسسهر على تقدÁها الفرق اÙلية
لعمال ا إ
دوليا بفضسل ا أ
الناشسطة ‘ هذا ا◊قل الثقا‘ ‘ كل من يسسر ،برج منايل وبودواو ،أاحيانا من
لمكانيات واŸرافق وقاعات العروضص
العدم إاذا نظرنا إا ¤اŸوضسوع من زاوية ا إ
لخرى ع Èوليات
اŸنعدمة تقريبا مقارنة مع ما –ظى به الكث Òمن الفرق ا أ
الوطن..

@ ع - -م - -وم - -ا ،م- -ا تصس- -ورك- -م
Ÿسس- -ت- -ق- -ب- -ل اŸسس- -رح ‘ ظ ّ-ل
لزمة اŸالية؟
ا أ

«الشس-عب» :ك-ي-ف ت-قّ-ي-مون
لداء اŸسسرحي ‘ ا÷زائر
ا أ
م - - -ن خ Ó- - -ل Œرب - - -ت - - -ك- - -م
الطويلة ‘ اÛال؟

أإح -م -د خ -وصش-ة :بشش-ك-ل خ-اصس أإود
إ◊ديث بششكل دقيق عن إ◊ركية
إŸسشرحية ‘ إ÷نوب إ÷زإئري،
ك -ون إن -ط Ó-ق -ت-ي إل-ف-ن-ي-ة ‘ ›ال
إŸسشرح كانت من هناك ،وبحكم
ع -دة ع -وإم -ل ت -ؤوث -ر ‘ ذلك م -ن -ه-ا
إŸؤوهÓت إلتي يتمتع بها إلفنانÚ
إŸسشرحي ‘ Úإ÷نوب إ÷زإئري
وإل- -ت- -ي ه- -ي ج -انب م -ن إلÎك -ي -ب -ة
إ’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ه-ذه إلفئة ’رتباطها
بÎإث و تاريخ إŸنطقة إلعريق-
يضشيف  -هناك طاقات مسشرحية
ششابة و‡يزة ‘ إ÷نوب إ÷زإئري
وم- -ب -ادرإت حسش -ن -ة م -ن إل -ه -ي -ئ -ات
إŸششرفة على إلقطاع على غرإر
’يام إلوطنية للمسشرح وإلÎبصشات
إأ
إل -ت -ك -وي-ن-ي-ة إل-ت-ي سش-م-حت ب-ظ-ه-ور
وجوه فنية ‘ إŸسشتوى إŸطلوب،
لكن إ◊ركية إŸسشرحية ‘ إ÷نوب
 ⁄ترَق بعد إ ¤إلوطنية إ’ ما خ ّصس
ذك -ره ب -عضس إل -ف-رق إل-ت-ي صش-ارعت
ووإج- -هت إŸع -وق -ات ◊ Úأإث -ب -تت
وجودها ‘ إŸيدإن ،وذلك يرجع
’م - -ك - -ان- -ي- -ات إŸادي- -ة
إ ¤ق - -ل - -ة إ إ
وصشعوبة إلتنقÓت من إ÷نوب إ¤
إلششمال إضشافة إ ¤إفتقار إŸنطقة
إ ¤م -رإف -ق ‘ إŸسش -ت -وى –تضش -ن
ه -ذه إل -ط -اق -ات إŸسش -رح -ي -ة وه -و
مشش -ك -ل ّ” إل -ت-ح-ك-م ف-ي-ه وإل-قضش-اء
ع- -ل -ي -ه م -ن خ Ó-ل إسش -ت -ف -ادة ع -دة
و’يات جنوبية من مسشارح جهوية
’ثر إ’يجابي
نتمنى أإن يكون لها إ أ
وإلفعلي ‘ تطوير ودفع إ◊ركية
إŸسشرحية ‘ إ÷نوب إ÷زإئري.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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إلبششرية وإŸوإهب إŸسشرحية وبÚ
’مكانيات إŸتوفرة  ..موضشحا-
إإ
هناك جهود كبÒة من طرف إلدولة
ل -دع -م إل -ت -ع -اون -ي -ات وإ÷م -ع -ي -ات
إŸسشرحية وحتى من حيث مرإفقة
إŸسشارح إ÷هوية لهذه إلتعاونيات،
ل - -ك - -ن  ⁄ي- -ث- -م- -ر ذلك ب- -ال- -ن- -ج- -اح
’م -ر إل -ذي إسش-ت-دع-ى
إŸط -ل -وب ،إ أ
إع -ادة ه -ي -ك -ل -ة إŸسش -ارح إ÷ه-وي-ة
وإلتعاونيات بششكل يتماششى وطبيعة
إل-ظ-رف إ’ق-تصش-ادي وإ’ج-ت-م-اعي
إل -رإه -ن ،م -ن خ Ó-ل إع-ادة إل-ن-ظ-ر
إل - -ك - -ل - -ي ‘ إل - -ق - -وإن Úإلسش - -اري - -ة
إŸفعول ،إلهيكلة وإلتسشي Òو‰ط
’نتاج وإلتوزيع وغÒها.
إإ

@ م- - -ا م- - -وق- - -ع ال- - -ك- - -ت- - -اب- - -ة
اŸسسرحية من هذه ا÷هود
واŸتغÒات ‘ التسسيÒ؟

@@ تسش - -ع - -ى وزإرة إل - -ث - -ق- -اف- -ة إ¤
تنششيط وتفعيل إ◊ركية إŸسشرحية
م - -ن خ Ó- -ل م - -ا سش- -ب- -ق ذك- -ره م- -ن
’عادة هيكلة إŸسشارح
إجرإءإت إ
إ÷ه - -وي - -ة “اشش- -ي- -ا م- -ع إل- -ظ- -رف
إ’قتصشادي وضشمانا لدÁومة إلفعل
إŸسشرحي وأإثره إلبالغ ‘ إصشÓح
وت -وع -ي -ة إÛت -م -ع -ات ،وب-ال-ط-ب-ع،
إلكتابة إŸسشرحية سشتكون موجودة
‘ خضش- -م ك- -ل ه- -ذه إŸت -غÒإت ‘
ط -رق إل -تسش -ي ،Òوج-اءت ‘ شش-أان-ه-ا
ت- -ع- -ل- -ي- -م- -ات ل- -تشش -ج -ي -ع إل -ك -ت -اب -ة
إŸسشرحية من خÓل إعطاء أإهمية
للكتاب إÙلي Úوإ’عتماد عليها

’نتاج إŸسشرحي ،خÓفا Ÿا
‘ إإ
كان سشائدإ ‘ إلسشابق وإŸرإد به
إلتوجه نحو إ’قتباسس وإ÷زأإرة من
إل-نصش-وصس إل-ع-اŸي-ة ،ح-يث سش-نعمل
ع-ل-ى تشش-ج-ي-ع إل-ك-ت-اب إŸسش-رحيÚ
إÙلي Úوإبرإز طاقاتهم من خÓل
إنتاج أإعمال فنية مسشرحية تÎجم
وتعكسس خصشوصشية إلبيئة إÙلية
وت - -خ - -رج م - -ن ع - -م - -ق إÛت - -م - -ع
إ÷زإئري.

لم-ك-ان-ي-ات اŸادي-ة،
@ غ Òا إ
هل من مشساكل أاخرى تكبح
ا◊ركية اŸسسرحية؟

@@ بالطبع ،هناك من إŸششاكل ما
” إحتوإؤوه بالتذكÃ Òا سشتسشمح به
ّ
إسشتفادة إلكث Òمن و’يات إلوطن
من مسشارح جهوية وفضشاءإت “ّكن
من إحتوإء إلطاقات إلششابة وصشقل
م-وإه-ب-ه-ا ،وه-ن-اك مشش-اك-ل ت-رت-بط
ب-غ-ي-اب إسش-ت-م-رإري-ة إل-ظ-ه-ور إلفني
إŸسشرحي إلتي لها عÓقة بتباين
إل -ظ -روف ول -ه -ا ت-أاث Òسش-ل-ب-ي ع-ل-ى
إل -ط -اق -ات إŸسش -رح-ي-ة إل-ت-ي ي-ظّ-ل
ظ -ه -وره -ا م -ؤوق -ت -ا ودون إŸسش -ت-وى
إŸط - -ل - -وب ومشش- -اك- -ل أإخ- -رى ق- -د
’نها تتعلق بالهوة
يصشعب إحتوإوؤها أ
إŸوج - -ودة ب ÚإŸسش- -رح إÎÙف
ومسش-رح إل-ه-وإة ن-ت-ي-ج-ة إل-ت-ج-اذبات
إلضش- -ي -ق -ة ب Úإل -ط -رف ،Úي -جب أإن
ت -ك -ون ه-ن-اك مصش-ا◊ة وت-ف-ه-م بÚ
إل -ط -رف Úح -ت -ى ي -ك-م Ó-ب-عضش-ه-م-ا
لفائدة إŸصشلحة إلعامة للمسشرح،

’مكانيات
@@ إ÷ميع يعي أإهمية إ إ
إŸادي- -ة ودوره- -ا ‘ إسش- -ت- -م -رإري -ة
إلفعل إŸسشرحي وتطوره ،فمششكل
إل-ت-م-وي-ن إل-ذي ت-ت-ذم-ر م-ن-ه إل-ف-رق
وإ÷م -ع -ي -ات إŸسش -رح -ي -ة وت -ل -ق -ي
ب -أاسش -ب -اب-ه ومسش-ؤوول-ي-ت-ه ع-ل-ى ع-ات-ق
إŸسشارح إ÷هوية يعود ‘ إلوإقع
إ ¤ت - -رإج- -ع م- -ي- -زإن- -ي- -ة إŸسش- -ارح
إ÷ه-وي-ة إل-ت-ي ي-ن-ظ-ر إل-ي-ه-ا وك-أانها
صش -ن -دوق دع -م إ÷م-ع-ي-ات ،ف-ن-ح-ن
كمسشرح جهوي نقدم إŸسشاعدإت
إŸم-ك-ن-ة ل-ه-ذه إ÷م-ع-ي-ات وإل-ف-رق
إŸسش -رح -ي -ة رغ -ب-ة م-ن-ا ‘ إن-ع-اشس
إ◊رك -ي -ة إŸسش -رح-ي-ة وإ’سش-ت-ث-م-ار
فيها لتجاوز مسشببات إلعجز ،لكن
ه - -ن - -اك م - -ا ه- -و أإه- -م م- -ن ذلك -
’رإدة
إلشش- -غ- -ف ب- -أاب إل -ف -ن -ون  -وإ إ
إ◊قيقية للنهوضس به وقلب موإزين
إل -ث -ق-ل ب-ت-ح-وي-ل-ه إ ¤مسش-رح م-ن-ت-ج
وح -ت -ى نصش -ل ل -ه-ذه إŸرح-ل-ة ع-ل-ى
إŸمارسش Úللمسشرح وإŸؤومن Úبه
تقد Ëأإعمال قوية.
فالÈغم من كل إŸششاكل إŸادية
إل -ت -ي ت Ó-ق -ي-ه-ا إل-ف-رق إŸسش-رح-ي-ة
وإ÷م - -ع - -ي - -ات وح - -ت - -ى إŸسش - -ارح
إ÷ه- -وي- -ة ،نسش- -ع -ى ب -ج -ه -د ل -دع -م
’ب - - -دإع إŸسش - - -رح- - -ي ‘ ح- - -دود
إإ
’مكانيات إŸتوفرة ،ففضش Óعن
إإ
Œربة «إ’قامة إ’بدإعية للكتابة
إŸسش-رح-ي-ة ب-ال-ت-نسش-ي-ق مع إŸسشرح
إ÷هوي لسشعيدة ‘ إطار إلتكامل
ب ÚإŸسش- -ارح ،شش -رع -ن -ا ‘ إط Ó-ق
عمل مسشرحي جديد موجه للفئة
’طفال بامكانات مادية منعدمة
إأ
وإصش -رإر ق -وي ع-ل-ى إ’سش-ت-ث-م-ار ‘
ج- - -ه- - -ود إŸب- - -دع Úوإلشش - -غ - -وفÚ
باŸسشرح ،هذإ إلعمل إلذي نعمل
ع- -ل- -ي -ه ح -ال -ي -ا تÈع أإح -د إط -ارإت
إŸسش- -رج إ÷ه- -وي Ãسش- -رح ب -نصش -ه
إŸسش-رح-ي وأإق-م-ن-ا ورشش-ة ج-ماعية
للخروج به إ ¤إلنور وكلها جهود
’زم -ة إŸال-ي-ة وم-ق-اوم-ة
ل -ت -ج -اوز إ أ
إلشش-ل-ل إل-ن-اج-م ع-ن-ه-ا ،ف-على إلفرق
إŸسش-رح-ي-ة وإ÷م-ع-ي-ات إ’سشتثمار
‘ كفاءتها وموإهبها إلششابة لتجاوز
إلظرف إŸادي إلرإهن حتى تثبت
’ب إلفنون من خÓل تبني
و’ءها أ
هذإ إلتصشور.

أحمد خوصصة ‘ سصطور

هو فنان مسسرحي ،من مواليد  1967ببسسكرة ،سس ّ
خر حياته للمسسرح ،بدايته كانت ضسمن فرقة مدرسسة الفنون الدرامية
لبلدية بسسكرة ثم عضسو بجمعية يقاشص ﬁمد رؤووف حديدوان ،إا ¤مؤوسسسص جمعية مسسرح اŸدينة ثم مؤوسسسسا لتعاونية
لحمد خوصسة Œربة طموحة ‘ التأاليف
عشساق الركح وإاضسافة إا ¤كونه خريج معهد الفنون الدرامية بÈج الكيفان ،أ
لخراج اŸسسرحي لفئة الصسغار ترجمت إا 10 ¤أاعمال مسسرحية وأاوبرات وطنية ،فضس Óعن ذلك يعد أاحمد خوصسة ذلك
وا إ
اŸسسؤوول اŸثا‹ الذي أاعاد للمسسرح ا÷هوي Ÿعسسكر صسيته وهبته بعد تقلده Ÿهام مدير اŸسسرح ا÷هوي Ÿعسسكر ‘  ،2014أاين
سسعى أاحمد خوصسة إا ¤جمع شسمل الفنان ÚاÙلي Úوتوحيد جهودهم لÓرتقاء بأاب الفنونﬁ ‘ ،اولت كللت بنجاح وتأالق
العديد من اŸنتم Úللمسسرح ا÷هوي Ÿعسسكر.

ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال أŸسص ـرح.....ما بعد ألبحبوح ـة
^ بقلم  /خÒة بوعتو*
لنتاج اŸسسرحي ،فإاّننا بال ّضسرورة ملزم Úبتناول جل عناصسر
ح Úنتحّدث عن ا إ
لنتاج من نصص درامي ومسسرحي“ ،ثيل ،سسينوغرافيا ،مؤوثرات صسوتية Ãا فيها
ا إ
لن-ت-اج وال-ت-وزي-ع ،ق-اع-ات
ال -ت -أال -ي -ف اŸوسس -ي -ق -ي ،ت -ق-ن-ي ،Úإاضس-اف-ة إا ¤شس-رك-ات ا إ
لن -واع اŸسس -رح -ي -ة اŸوج -ودة واŸت-ع-ام-ل م-ع-ه-ا م-ن مسس-رح ال-دول-ة إا¤
ال -ع -رضص ،ا أ
اÿاصص ،إا ¤الهاوي ،إا ¤مسسرح الشسارع ،اŸسسرح الطÓبي أاو ا÷امعي ،اŸسسرح
لعÓ-م ال-ع-ام
لخ-رى ا إ
اŸدرسس -ي ،مسس-رح ال-ط-ف-ل...ك-م-ا ‚د ال-ن-ق-د ‘ ال-وج-ه-ة ا أ
واÿاصص Ãختلف أانواعه.
هذا ما يجب التعاطي معه أاو هذا ما يدرسسه الطÓب ‘ أاقسسام الفنون ،لكن الواقع
لجابات فيما يخصص هذا الواقع سستكون إاّننا دولة حديثة
شسيء آاخر .وأاو ¤ا إ
التأاسسيسص ،وأاّننا ‘ بداية الطريق ،ليتوقف التاريخ مع العشسرية السسوداء .هذا
لك ‘ Èمسس-ار اÛت-م-ع ا÷زائ-ري ،وب-ال-ت-ا‹ ‘
ال -ت -وق -ف ال -ذي أاح -دث ال -ف-ج-وة ا أ
ا◊ركة الثقافية للبلد ،وتغ Òسسلم ومعاي Òالعديد من القيم واŸفاهيم .لكنها
لمر
ليسست السسبب الوحيد ،فقد مرت عشسرين سسنة على ذلك ،ل يجب أان نعلق ا أ
لسسباب.
حول ذلك ،بل أان نتفقد ا أ
لع-م-ال
لن -ت -اج اŸسس -رح-ي ح-ال-ة ال-ب-ح-ب-وح-ة اŸال-ي-ة ،وكÌت ا أ
ب -ع -ده -ا ع -رف ا إ
اŸسسرحية اŸنتجة من طرف الدولة ‘ ،ح Úأان هاته السسياسسية اŸتبعة  ⁄تكن
لها أاية أافاق بدليل أان اغلب العروضص كانت تعرضص ›انا ،خصسوصسا ‘ اŸهرجانات
اŸنظمة ‘ ﬂتلف الوليات ،والتي كان يحضسرها اŸشسارك Úفقط ،ف Óوجود

بومردأسس..ز /كمال
ظ ّ-ل مشش -روع إ‚از إŸسش -رح إ÷ه -وي ب -و’ي-ة ب-وم-ردإسس
حلما يرإود إأ’سشرة إلفنية إلناششطة ‘ ›ال إلفن إلرإبع
لسشنوإت من أإجل  ⁄إلششمل وإ’سشتفادة من فضشاء فني ‘
مسشتوى إلتطلعات و–ديات رجا’ت إŸسشرح من كتاب
ﬂرج Úو‡ث- -ل Úع- -ل- -ى إل- -رك- -ح ،ل- -ك- -ن وك- -أان إل- -وإق -ع
إ’قتصشادي وإلتماطل ‘ Œسشيد إŸششروع أإوصشل إلعائلة
إŸسشرحية إ ¤قناعة ينطبق عليها إŸثل إلششعبي» خذ ما
بيدك وإترك ما ‘ إلغار» كد’لة على تبخر إ◊لم أإو على
إأ’قل تأاجيله إ ¤ما بعد ح ،Úفما كان من إلناششطÚ
إŸبدع Úإ’ إ’عتماد على إلنفسس وإ’سشتفادة من بعضس
إلفضشاءإت إلثقافية إلتي تخصشصشها دور إلششباب وقاعات
إŸرإكز إلثقافية على غرإر إŸركز إلثقا‘ لÈج منايل،
إŸرك -ز إل -ث -ق -ا‘ ل-ب-ودوإو ،ق-اع-ة إل-ع-روضس ل-يسش-ر ،ورشش-ة
إŸسشرح بدإر إلثقافة رششيد ميمو Êإلتي تنششط بها عدد
من إلفرق إÙلية منها «تعاونية جمعية بذور إلفن»

اŸسسرحية» للمخرج سسيد أاحمد دراوي،
الذي علق عن اŸوضسوع ‘ حديث سسابق
لـ»الشسعب»
إن إ◊ركة إŸسشرحية ببومردإسس كانت و’ تزإل وإقفة من
خ Ó-ل ج -م -ل -ة إل -ع -روضس إŸق-دم-ة وإ◊ضش-ور إل-دإئ-م ‘
إل-ت-ظ-اه-رإت إŸسش-رح-ي-ة إÙل-ي-ة وإل-وط-ن-ية ،كما –اول
Œاوز إل- -ن- -ق- -ائصس إŸوج- -ودة م- -ن ح- -يث إإ’م- -ك -ان -ي -ات
وإلفضشاءإت وإلدليل ‘ ذلك حالة إ’نكسشار إلتي أإصشابت
إأ’سشرة إŸسشرحية بعد Œميد مششروع إ‚از إŸسشرح
إ÷هوي إلذي كانت تعلق عليه أإما’ كبÒة للتجمع و–ديد
ب -وصش -ل -ة ه -ذه إ◊رك -ة إŸشش -ت -ت -ة وت-ف-ع-ي-ل دوره-ا ب-خ-ل-ق

نششاطات ومناسشبات قارة على غرإر بعضس إلو’يات ذإت
إلتقاليد إلطويلة ‘ إŸيدإن ،وحتى ’ نصشفها بالرإكدة
Áك-ن إل-ق-ول إن-ه-ا ت-ع-ا Êل-ك-ن-ه-ا –اول إل-ن-ه-وضس وإث-ب-ات
إلذإت..
كما كششف رئيسس جمعية إŸسشرح إ÷ديد ليسشر «عبد
إلغني ششنتوف» ‘ لقاء سشابق عن نفسس إŸوضشوع «أإن
إ◊ركة إŸسشرحية بو’ية بومردإسس نششيطة وتسشاهم ‘
إثرإء هذإ إ◊قل بالكث Òمن إإ’بدإعات مع “ثيل إلو’ية
‘ ﬂتلف إلفعاليات وإŸهرجانات إلوطنية ،مششÒإ أإن
فرقته تعمل على إعدإد مششروع جديد يتمثل ‘ كتابة
نصس مسشرحي إنطÓق من روإية «رقصشة قمر» للروإئي
إ÷زإئري عبد إلقادر بوضشربة إلتي نالت إ÷ائزة إأ’و¤
‘ مهرجان بن ششنب باŸدية ،وعمل مسشرحي آإخر يتناول
جانبا من تاريخ ‡لكة نوميديا وغÒها من إأ’عمال
وإأ’فكار إإ’بدإعية إأ’خرى رغم قلة إإ’مكانيات وصشعوبة
إيجاد فضشاءإت ثقافية متخصشصشة تسشتجيب لششروط إلعمل
إŸسشرحي إÎÙف..
إ ¤ج- -انب ه- -ذه إل- -ف- -رق إل -ت -ي –اول Œاوز إشش -ك -ال -ي -ة
إإ’مكانيات وإŸرإفق بأاعمال فنية ناجحة ،تسشاهم جمعية
إŸسش- -رح إل- -ب- -ودوإوي أإيضش- -ا ‘ إث- -رإء وت- -نشش -ي -ط إ◊ي -اة
إŸسشرحية بو’ية بومردإسس ،حيث حّولت من إŸركز
إلثقا‘ إلبلدي لبودوإو قبلة للكث Òمن إأ’نششطة وإلفعاليات
إلوطنية كان آإخرها إأ’يام إلوطنية Ÿسشرح إلطفل إلتي
إسشتقبلت إلكث Òمن إلفرق إŸششاركة وأإسشاتذة ﬂتصشÚ
ون -ق -اد م-ع-روف Úوط-ن-ي-ا ،وب-ال-ت-ا‹ ت-ب-ق-ى قضش-ي-ة حضش-ور
إإ’مكانيات ووسشائل إلعمل وفضشاءإت إلعروضس من مسشارح
جهوية ووطنية ‘ غياب إŸبادرإت وإأ’فكار إŸبدعة
مسشأالة نسشبية ،كما أإن إلهياكل ب Óروح ’ Áكنها أإن تسشاهم
‘ بناء حركة مسشرحية أإو على إأ’قل إعادة بعثها وإيجاد
جمهور متذوق وإسشÎجاع جزء كب Òمنه غادر إلركح بÓ
رجعة...

اسستلمت اŸكتبة نسسخا منه باŸدية

«تراتيل ا÷راح على األجسساد اŸهÎئة» ضسيف اŸشسهد الثقا‘

اسستلمت مديرية الثقافة لولية
اŸدية مؤوخرا بعضص النسسخ من مؤولف
لجسساد
«تراتيل ا÷راح على ا أ
اŸهÎئة» ،حيث يحتوى على 64
صسفحة ،لصساحبه القاصص ،جمال الدين
خنفري ،من منشسورات مديرية الثقافة
وفرع ا–اد الكتاب ببسسكرة ،وعن دار
علي بن زيد للطباعة والنشسر بعاصسمة
الزيبان.

يضشّم هذإ إلكتاب من إ◊جم إŸتوسشط  61قصشة صشغÒة
تعالج موإضشيع إجتماعية نابعة من عمق إ◊ياة وهي
إسشقاط على سشلوكيات إلفرد ‘ إÛتمع ،ومن بينها
موضشوع «قذإرة» ،حيث جاء فيه ‘ إلصشفحة إلثانية عششر،
ما يأاتي «مات –ت إأ’نقاضس ،جثته حملت صشور إلبششاعة
فوق تصشوره ،قبل لفظ أإنفاسشه إأ’خÒة ،وتسشلب منه روحه
إ ¤بارئها ،جلجل صشوته إŸكان مرددإ :إ◊رب قذرة،
إ◊رب قذرة».
شش- -م- -ل ه- -ذإ إŸؤول -ف أإيضش -ا قصش -ة ب -ع -ن -وإن «إسش -تسش Ó-م»
بالصشفحة إلثالثة وإلعششرين على نحو «عاد ‘ إŸسشاء إ¤
إŸنزل من إلعمل مرهقا ،إسشتقبلته زوجته بعدة طلبات ،

للجمهور .أانتجت أاعمال كثÒة بدون مراقبة العمل ،بدون وجود ÷ان ﬂتصسة،
لك ‘ Èع-م-ل-ي-ة اخ-ت-ي-ار
ب -دون آاف -اق ،وق -د ل -ع -بت ال-عÓ-ق-ات الشس-خصس-ي-ة ال-دور ا أ
ال -نصس -وصص ‘ ،اخ -ت -ي -ار اıرج ‘ ،Úاخ -ت-ي-ار اŸم-ث-ل..Úال-خ ،ف-غ-ابت اŸصس-داق-ي-ة
وطغى التعامل الشسخصسي بتغليب اŸصسالح الشسخصسية على ا÷انب الفني.
لنتاج اŸسسرحي آانذاك ظاهرة تناسسب الوضسع السسائد ،بلجوء بعضص
كما عرف ا إ
ال -ف -ن -ان Úإان  ⁄تصس -ح ال -ع -ب -ارة آاو ب -عضص أاشس -ب-اه ال-ف-ن-ان Úأاو Œار ال-رب-ح السس-ري-ع
بتقليصص عدد الشسخصسيات اŸوجودة ‘ النصص اŸسسرحي ،وﬁاولة العتماد على
لك ،Ìوهذا بهدف تقليصص اŸيزانية ،والكسسب
ثÓثة ‡ثل Úآاو أاربعة على ا أ
الكا‘ من ميزانية العمل .كما احتاج البعضص من اıرج ÚلÓسستعانة بزوجته أاو
احد اŸقرب Úسسواء ‘ اŸعا÷ة الدرامية كما يدعون أاو ‘ ›ال تقني آاخر.
وه -ك -ذا غ -اب ال -ف -ن وال -ف-ك-ر وغ-ابت ال-ن-وع-ي-ة ،وسس-ي-ط-ر اŸال..وت-ن-فسص ا÷م-ي-ع
لزمة ،ويتقدم التقشسف ببطء إالينا..فمن
مال..لكن ماذا سسيحدث ح Úتطول ا أ
سسيبقى على الركح؟
لبعاد
سسنتحّدث عن بعضص ا◊الت الفنية التي أابرزت مسستوى مهماﬁ ‘ ،اولة إ
النظرة التشساؤومية للوضسع ،لكن هذه ا◊الت ل “ثل الوضسع العام بالبلد ،فÓ
Óشس-ارة إا ¤إاب-داع-ات ب-عضص اıرج Úوالسس-ي-ن-وغ-راف-ي Úأاو ح-ت-ى ت-ف-وق
داع -ي ل  -إ
بعضص اŸمثل..Úبل يجب وضسع اليد على ا÷رح وا◊ديث عن حركة مسسرحية
لنتاج اŸسسرحي كما
عامة ،فالشساذ ل يقاسص عليه كما هو معروف ،وللنهوضص با إ

طلب منها تأاجيلها إ ¤إلغد ،رفضشت وبإاصشرإر ششديد ،
دعته إ ¤إلتوجه إ ¤إلسشوق وتلبية إحتياجاتها بسشرعة ..
سشأالها :ما بالك؟ سشÓمة عقلك ..يوما كام Óوكل مششاغلي
تعطلت ‘ إنتظار سشيادتك Ÿ ..اذإ؟ أ’ن متطلبات إŸنزل
نفذت ،و ⁄أإجد ما نأاكلهŸ ..اذإ  ⁄تتصشر‘؟  ..كيف
أإتصشرف وأإنت “نعني من إÿروج أإو إإ’تصشال با÷Òإن ..
’ بأاسس هات قائمة إلطلبات وأإمري لله ،من إلغد لكي
م- -ط- -ل -ق إ◊ري -ة ‘ إÿروج وإل -تسش -وق وزي -ارة إأ’ق -ارب
وإلصش -دي -ق-ات» ،فضش Ó-ع-ل-ى قصش-ة أإخ-رى ب-ع-ن-وإن «وه-م»
بالصشفحة إلوإحد وأإربع Úنصشها كما يلي «تقمصشه إ÷ن،
إسشتدعى إلرإقي ،إنتفضس بقوة ،أإ‚ب قطا أإسشودإ من
–ت إŸائدة ،خرج Áوء جريا بنظرة ششزرة متحفزة نحو
ششيخنا ،فزع وإرتبك ،قال له صشاحب إلبيت :إنه قطنا⁄ ،
يصشدقه ،حينها كل من يطرق بابه ويطلبه يقول له دون أإن
يخرج ،إنسس أإن جن».
كما إحتوى هذإ إلكتيب قصشة ’ تقل أإهمية وجمالية
عنوإنها «همة» جاء نصشها كما يلي «‘ إلششورإع إŸظلمة،
ركب بسشاط إأ’مل ،طاف به عوإ ⁄ذإته ،نقطة إإ’نطÓق
تÓششت ،مسشافة إŸرإقي لفته بحلة بيضشاء ،كتب على
جدإر إلزمن ..تؤوخذ إلدنيا غÓبا».

أŸدية:ع.علياÊ

ونوعا ،من الضسروري إاعادة التفك Òوبجدية ‘ سسÒورة العملية ،ورسسم آافاق
مسس -ت -ق -ب -ل -ي -ة واضس -ح -ة دون أاي م Ó-بسس -ات أاو مسس-اوم-ات ،ف-ح-ت-ى ظ-اه-رة اŸسس-ارح
لسس-اسص
ا÷ه-وي-ة اŸن-تشس-رة ه-ن-ا وه-ن-اك ‘ ولي-ات ال-وط-ن ،ل-يسست سس-ل-ي-م-ة ،لن ا أ
الذي تبنى عليه العملية غ Òموجود أاسساسسا ،فوجود هذه اŸسسارح ما هو إال نوع
لعادة ا÷مهور
من التزي Úاÿارجي للقطاع ،ثم التفك ‘ Òحلول اسسÎاتيجية إ
ل-ل-مسس-رح ،وخصس-وصس-ا ال-ن-ظ-ر ‘ ال-ل-غ-ة اŸسس-رح-ي-ة اŸسستعملة ،والقضساء “اما على
ظاهرة العروضص اÛانية ،فغياب شسباك بيع التذاكر يقتل الهتمام بالثقافة
لدى أافراد اÛتمع ،بل وأاك Ìمن ذلك تفقد روحها.
Óسسف اŸسسرحي ا÷زائري غ Òحر ،أاو أانه غ Òواع ،ل يدرك مسساحة ا◊رية
ل أ
التي يجب أان يخلقها لنفسسه ،قتلت فيه حرية التعب Òوالفكر ،غ Òقادر على
Œاوز الطابوهات واÿطوط ا◊مراء سسواء ‘ السسياسسية أاو اŸقدسسات الدينية او
اج -ت -م -اع -ي -ا..أاو ‚د ‘ ا◊ال -ة اŸق -اب-ل-ة أان-ه ي-خ-اف م-ن اŸواج-ه-ة وي-فّضس-ل ن-ف-اق
لقوى .ورغم ذلك يوجد بعضص الفنان Úلكن تبقى قلة ،فمث Óاıرجة تونسص
ا أ
أايت عليالتي –اول اللتزام ‘ اŸسسرح ،إاذ جعلت قضسيتها اŸرأاة بكشسف النقاب
عن وضسعيتها ‘ اÛتمع ،لكنها بحاجة إا ¤نصسوصص قوية ÿدمة توجهها ،وإا¤
‡ثل Úو‡ثÓت مؤومن Úبقضسيتها.

@ أسستاذة بجامعة مسستغاÂ
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«خÈتنا سستصسن ـ ـ ـع ألفـ ـ ـارق خـ ـ ـÓل موأجه ـ ـة
ألعـ ـ ـودة أأمـ ـ ـ ـام ألـ ـ ـودأد ألبيضس ـ ـ ـاوي»
وصسف ﬁمد
لم Úزماموشس حارسس مرمى
أ أ
أ–اد ألعاصسمة ‘ حوأر لـ
«ألشسعب» نتيجة لقاء ذهاب
نصسف نهائي رأبطة أبطال
إأفريقيا أمام ألودأد ألبيضساوي
ن هدف فريقه
بغ ÒأŸقنعة Ãا أ ّ
كان –قيق ألفوز.

حاوره :عمار حميسسي
تصسويرﬁ :مد ايت قاسسي
من جهة أاخرى ،أاكد زماموشس أان
التأاهل يلعب على مباراتين
وب-ال-ت-ال-ي ف-رصس-ة ف-ري-ق-ه مازالت
قائمة من أاجل الظفر بتأاشسيرة
ال -ت -أاه -ل إال -ى ال -ن -ه -ائ-ي شس-ري-ط-ة
ت -ح -ق -ي -ق ن -ت -ي -ج -ة إاي -ج -اب-ي-ة ف-ي
المغرب خÓل مباراة العودة.
ول -م ي -ف ّ-وت زم -ام -وشس ال -ف -رصس-ة
ل - -ي - -ؤوك - -د أاّن ا’ت - -ح- -اد ي- -م- -ت- -لك
المؤوهÓت التي تسسمح له بتحقيق
ال- -ل- -قب ال- -ق- -اري رغ- -م صس -ع -وب -ة
المأامورية في ظل تواجد أاندية
ق -وي -ة ف -ي نصس -ف ال -ن-ه-ائ-ي ع-ل-ى
غ -رار اأ’ه -ل-ي ال-مصس-ري وال-ن-ج-م
السساحلي.
^ ألشسعب :أكتفيتم بالّتعادل
أم -ام أل -ودأد ه-ل ه-ي ن-ت-ي-ج-ة
مرضسية لكم؟
^^ ال Óّ- -عب م - -ح- -م- -د اأ’م- -ي- -ن
زماموشس :التعادل لم يكن النتيجة
ال-ت-ي ن-ن-ت-ظ-ره-ا خÓ-ل م-واج-ه-ة

لفريقية لكرة
أعلنت ألكونفدرألية أ إ
ن إأثيوبيا وغينيا ألسستوأئية
ألقدم أ أ
لحد أ ّ
وأŸغرب قدمت ترشسيحها رسسميا لسستضسافة
·Ó
ألطبعة أÿامسسة من بطولة إأفريقيا ل أ
لÓعب ÚأÙلي ÚأŸقررة شسهر جانفي
أŸقبل.

Óمم للمحليين من
تنظيم بطولة اإفريقيا ل أ
كينيا بسسبب تأاخر اأ’شسغال ،في الوقت
ال-ذي سس-ت-ن-ط-ل-ق ف-ي-ه ال-م-ن-افسس-ات م-ط-لع
شسهر جانفي من السسنة المقبلة.
وجاء هذا القرار بعد تقرير رفعته لجنة
ال-م-ت-اب-ع-ة ب-ال-ك-ون-ف-درال-ي-ة اإ’ف-ريقية أاكد
عدم جاهزية كينيا ،وعدم قدرتها على
اح -تضس -ان ال -ع-رسس اإ’ف-ري-ق-ي ب-ع-د أارب-ع-ة
اأشسهر .ومنح المكتب التنفيذي مهلة سسبعة
اأي- -ام ل- -ل- -ب- -ل -دان ال -راغ -ب -ة ف -ي اح -تضس -ان
المنافسسة من أاجل تقديم ترشسحيها.

مولودية سسعيدة

أسستئنـ ـ ـاف ألّتدريبـ ـ ـات ‘ أجـ ـ ـوأء مشسحونـ ـ ـة

^ مردود ألفريق لم يتح ّسسن
ك-ث-ي-رأ م-ق-ارنة بموأجهة ربع
ألنهائي ما هو ألسسبب؟
^^ ف -ي م -ث -ل ه -ذه ال -م -ب -اري -ات
المردود العام للفريق ليسس مهما
م -ق -ارن-ة ب-ال-ن-ت-ي-ج-ة ،ف-أا’ه-م ه-و
ال -ت-أاه-ل ب-أاي ط-ري-ق-ة أاي-ان-ا ت-ؤودي
مباراة كبيرة ثم تقصسى والعكسس

تؤودي مباراة متوسسطة وتتأاهل ،و
ه - -و ال- -م- -ط- -ل- -وب خÓ- -ل ا’دوار
ال -م -ت -ق -دم -ة ل -ه-ذه ال-م-ن-افسس-ات،
فالجميع يسسأال عن النتيجة في
النهاية و’ يسسأال عن الفريق الذي
لعب جيدا بل عن هوية الفائز،
ك -م -ا أان ال -م -رح -ل -ة ال-ح-ال-ي-ة م-ن
المنافسسة تتطلب تسسييرا ذكيا من
أاج -ل ال -خ -روج ب -أافضس -ل ن -ت -ي-ج-ة،
ورغم أان التعادل السسلبي نتيجة
غ -ي -ر م -ق -ن -ع-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ن-ا ل-ك-ن
ح -ظ -وظ -ن -ا ت -ب -ق-ى م-ت-ك-اف-ئ-ة م-ع
ال- -م- -ن -افسس ال -ذي ه -و اآ’خ -ر ل -م
ي-حسس-م ال-ت-أاه-ل ،وسس-يكون مطالبا
ب-ال-تسس-ج-ي-ل خÓ-ل م-ب-اراة ال-عودة
والفوز من أاجل التأاهل.
^ هل سسيكون هدفكم ألفوز
خاصسة أن ألتعادل أليجابي
يكفيكم للمرور إألى ألنهائي؟
^^ ه- - -دف- - -ن - -ا اأ’سس - -اسس - -ي ه - -و
التسسجيل ثم البحث عن الطريقة
الناجعة التي تسسمح لنا بالحفاظ
ع -ل -ى ه -ذا ال -ت -ف -وق ع -ل -ى غ -اي-ة
النهاية لكن المأامورية لن تكون
سسهلة ،فحتى المنافسس هو ا’خر
يطمح إالى الظفر بتأاشسيرة التأاهل

ل -ل -ن -ه -ائ -ي ،وي -ط-م-ح أايضس-ا
’سس - -ت - -غ Ó- -ل ع - -ام - -ل - -ي ا’رضس
وال-ج-م-ه-ور ل-ت-ح-ق-يق هذه الغاية،
لكن من جانبنا سسنعمل على خلط
أاوراق - -ه وأاع- -ت- -ق- -د أان- -ن- -ا ن- -م- -لك
ا’م- -ك -ان -ي -ات ال -ت -ي تسس -م -ح ل -ن -ا
بتحقيق ذلك ،كما ’ يجب إاغفال
ع-ام-ل ال-خ-ب-رة ،ف-ا’ت-ح-اد يمتلك
’عبين سسبق لهم المرور على مثل
هذه المواقف.
^ ه -ل سس -تسس -ت -ف -ي-دون م-ن
أل ّ
ضس -غ-ط أل-ذي سس-ي-ك-ون ع-ل-ى
ألمنافسس؟
^^ ب- -ال- -ط- -ب- -ع الضس- -غ- -ط ع- -ل -ى
المنافسس سسيكون كبيرا ،وكّلما مر
ال- -وقت الضس- -غ- -ط سس -ي -زداد ل -ك -ن
اسس -ت -غ Ó-ل ذلك ي -ك-ون م-ن خÓ-ل
التسسجيل ،كما يجب أايضسا اللعب
ك- -ك- -ت- -ل- -ة واح- -دة وت -ف -ادي ت -رك
المسساحات للمنافسس الذي يملك
’ع -ب -ي -ن م -م -ي -زي -ن ف -ي ال-وسس-ط
والهجوم يسستطيعون صسنع الفارق
في أاي لحظة ،وهو ا’مر الذي
ي -جب ت -ف -ادي -ه م -ن أاج -ل ضس -م-ان
ال-خ-روج ب-أافضس-ل ن-ت-ي-ج-ة م-مكنة،
والتي تبقى التأاهل إالى النهائي.

ألّدورة ألدولية للتنسس Ãسستغا( Âأوأسسط)

مشساركـ ـ ـ ـة أأك ـ ـ ـ Ìم ـ ـن ( )٧٠رياضسيـ ـ ـا ‘ أŸنافسس ـ ـ ـة

وي -ت -ن-افسس ف-ي ه-ذه ال-دورة ال-ت-ي ت-ن-درج ف-ي
اطار رزنامة ا’تحادية الدولية للتنسس ’عبون
م- -ن  ١5ب-ل-دا م-ن ب-ي-ن-ه-ا ال-ج-زائ-ر وال-م-غرب
وت -ونسس ول -ي -ب -ي -ا وف -رنسس -ا وروسس -ي-ا ب-ول-ون-ي-ا
والبرتغال واإيطاليا وجمهورية التشسيك وتركيا

ترشّسح إأثيوبيا ،غينيا أ’سستوأئية وأŸغرب ’سستضسافة ألّدورة

وت-ق-ام ال-ب-ط-ول-ة ك-ل سس-ن-ت-ي-ن ب-مشساركة ١6
منتخبا يتشسكلون من ’عبين ينشسطون في
البطو’ت الوطنية.
وك-ان ال-م-ك-تب ال-ت-ن-ف-ي-ذي ل-ل-ك-ون-ف-درال-ي-ة
اإ’ف -ري -ق -ي -ة ل-ك-رة ال-ق-دم ق-د قّ-رر سس-حب

ال -وداد ،خ -اصس -ة أان-ن-ا ك-ن-ا ن-ط-م-ح
لتحقيق ا’نتصسار من أاجل أاخذ
اأ’فضس -ل -ي -ة ع -ل-ى ال-م-ن-افسس ق-ب-ل
م -واج -ه -ة ال -ع -ودة ل -ك-ن ال-م-ب-اراة
ان -ت-هت ب-ال-ت-ع-ادل السس-ل-ب-ي ،إا’ أان
ه -ذا ’ ي -ق-ل-ل م-ن ح-ظ-وظ-ن-ا ف-ي
التأاهل الى النهائي في ظل وجود
مباراة أاخرى سستكون حاسسمة من
أاج -ل ال-ظ-ف-ر ب-ت-أاشس-ي-رة ال-ن-ه-ائ-ي،
ورغم صسعوبة المأامورية إا’ أاننا
ع -ازم -ون ع -ل -ى ال -ع -ودة ب -ه -ا م-ن
ال -م -غ -رب وت-ع-ويضس ن-ت-ي-ج-ة ل-ق-اء
ال -ذه -اب ل -ك -ن ع-ل-ي-ن-ا ال-تسس-ج-ي-ل
ه- -ن- -اك إ’ع- -ادة سس- -ي- -ن- -اري -و رب -ع
ال -ن -ه -ائ-ي أاي-ن ك-ان ال-ه-دف ال-ذي
سس-ج-ل-ن-اه خ-ارج م-ي-دان-نا حاسسما،
وسس -م -ح ل -ن -ا ب-ال-ت-اه-ل ال-ى نصس-ف
النهائي.

يشس - - -ارك زه - - -اء  73ري -اضس -ي -ا ‘
أل -ط-ب-ع-ة أل-ث-ان-ي-ة ل-ل-دورة أل-دول-ي-ة
لوأسس -ط ذك -ور
ل- -ل- -ت- -نسس ‘ صس -ن -ف أ أ
وإأن- -اث أل- -ت- -ي سس- -ي -ح -تضس -ن -ه -ا م -ل -عب
«أل -رأك-ات» Ãسس-ت-غ-ا Âم-ن  8أ14 ¤
أكتوبر أ÷اري ،حسسب ما علم لدى
رئ -يسس أل -رأب -ط-ة أل-ولئ-ي-ة ل-ل-ت-نسس
منظمة ألدورة.
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وسسويسسرا.
وسس-ت-ج-رى ال-م-رح-ل-ة ال-تصس-ف-وي-ة ي-ومي  ٨و9
اأكتوبر ،على اأن تقام مرحلة النهائيات من ١٠
اإلى  ١4من نفسس الشسهر في الفردي والزوجي
يشسير حمزاوي اأمين.
وسستسسمح هذه التظاهرة الرياضسية بتحسسين
تصس-ن-ي-ف ال-ري-اضس-ي-ي-ن ف-ي ال-ت-رت-يب ال-ع-ال-م-ي
ل -ل -ع -ب -ة ،وخ -ل-ق ا’ح-ت-ك-اك ب-ي-ن ال-ري-اضس-ي-ي-ن
الجزائريين ونظرائهم من مختلف القارات،
كما اأشسير اليه.
وت -ن -ظ -م ه -ذه ال -دورة ب-م-ب-ادرة م-ن ال-راب-ط-ة
الو’ئية بالتنسسيق مع ا’تحادية الجزائرية
ل -ل -ع -ب -ة وم-دي-ري-ة الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة ل-و’ي-ة
مسستغانم.

الجدير بالذكر ،اأن ملعب التنسس «الراكات»
ال -م -ت -واج -د ب-م-ن-ط-ق-ة «صسÓ-م-ن-در» ب-م-دي-ن-ة
مسس -ت -غ-ان-م ي-ت-وف-ر ع-ل-ى اأرضس-ي-ة اصس-ط-ن-اع-ي-ة
ل -ل -م Ó-عب ال -خ -مسس -ة ب -م-ا ف-ي ذلك ال-م-ل-عب
الرئيسسي ،الذي يتسسع لـ  5٠٠متفرج بعدما
كانت في السسابق ترابية .كما سسيتم تخصسيصس
فضساءات للعائÓت بمحاذاة كل ملعب واإنجاز
مطعم ومقهى وفضساء لركن السسيارات.
من جهة اأخرى ،برمج المنظمون على هامشس
ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ال-ري-اضس-ي-ة خرجات سسياحية
للرياضسيين والوفود المشساركة لضسريح الولي
الصسالح سسيدي لخضسر بن خلوف ،وكذا البلدة
السساحلية بن عبد المالك رمضسان ،فضس Óعن
اإقامة حفلتين فنيتين كما اأشسير اإليه.

عادت تشسكيلة مولودية سسعيدة
إأ ¤جو ألتدريبات مسساء أول أمسس
‘ أج- -وأء أق -ل م -ا ي -ق -ال ع -ن -ه -ا أن -ه -ا
مشس- - -ح- - -ون - -ة ،ح - -يث وب - -ع - -د ّŒم - -ع
أل Ó-ع -ب ‘ Úدأئ -رة أل -وسس -ط وإأل -ق-اء
ك -ل -م-ة م-ن ط-رف أŸدرب ب-ن شس-وي-ة،
لنصسار ألغاضسبون إأ¤
جه بعضس أ أ
تو ّ
أل Ó- -ع- -ب Úوأوق- -ف- -وأ أل- -ت- -دري- -ب- -ات
للتحدث معهم ،حيث أعابوأ عليهم
أللعب بÈودة مقابل إأصسرأر ألفريق
أŸنافسس (ودأد تلمسسان) على ألفوز.
كما طالب ااأنصسار بالنقاط الثÓث اأمام
الضسيف المقبل سسريع غليزان للتصسالح

مع ا’أنصسار.
ه- -ذا وق- -د اأج- -رى ال- -ف- -ري -ق حصس -ت -ي -ن
تدريبتين اأمسس :ا’أولى صسباحية بقاعة
ت -ق -وي -ة ال -عضس Ó-ت ،وال -ث-ان-ي-ة مسس-ائ-ي-ة
خ ّصس-صست ل-ل-ج-انب ال-ت-ك-ت-ي-كي تحضسيرا
لمواجهة الجمعة التي تعد صسعبة اأمام
ف- -ري- -ق ع- -اد ب -ق -وة خ Ó-ل ال -ج -ول -ت -ي -ن
الفارطتين ،حيث عاد بالزاد كام Óمن
ب -ات-ن-ة واأط-اح ب-ع-ده-ا ب-ال-رائ-د السس-اب-ق
شسبيبة سسكيكدة ما يسستوجب التفاوضس
معه جيدا.

سسعيدة :ج ــ علي

–كيم

أليغري ينتقد أ’سستخدأم أŸتكّرر للّتكنولوجيا

انتقد ماسسيمليانو األيغري ،المدير
ال-ف-ن-ي ل-ن-ادي ج-وف-نتوسس ،ا’سستخدام
ال-م-ت-ك-رر ل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ح-ك-م ال-ف-ي-ديو
ال -مسس -اع -د ،ب-ع-د اإل-غ-اء ال-ح-ك-م ه-دًف -ا
ل- -ل -ب -ي -ان -ك -ون -ي -ري مسس -اء ا’أح -د ضس -د
اأطÓنطا ،في لقاء الفريقين في اإطار
ال- -ج- -ول- -ة السس- -اب- -ع- -ة م- -ن ال- -ب- -ط- -ول- -ة
ا’إيطالية.
وق-ال األ-ي-غ-ري ف-ي تصس-ري-ح-ات لشس-بكة
«ميدياسسيت بريميوم سسبورت»« :لسست
م-ع-ارضس-ا بصس-ورة ك-ام-ل-ة ل-ل-تكنولوجيا،
ولكني اأرى عدم ا’لتزام بها سسوى في
اأم -ور ’ ت -ح -ت -م -ل الشسك ،م -ث -ل وج-ود
تسسلل من عدمه ،الكرة تجاوزت خط
المرمى اأم ’ ،وغيرها من ا’أمور التي
’ تخضسع لروؤية الحكم».

واأوضسح« :هناك بعضس القرارات التي
ت-ت-وق-ف ع-ل-ى روؤي-ة ال-ح-ك-م م-ث-ل رك-ل-ة
الجزاء ،فهو القادر على تحديد اإن
كانت العرقلة اأو لمسسة اليد متعمدة اأم
خطاأ طبيعي في اللعبة وغيرها من
ا’أمور ،ولو اأوقفنا المباراة كل مرة
بسسبب القرارات الجدلية فهذا يعني
اأن كرة القدم سستصسبح مثل كرة القدم
ا’أمريكية اأو السسلة ،والتي تنتهي فيها
المباريات بعد منتصسف الليل».
يذكر اأنّ اليوفي تخلى عن الصسدارة
لصسالح نابولي بعد تعادله مع اأطÓنطا
( )2-2ل -ي -ت -خ -ل -ف ع -ن ن-ادى ال-ج-ن-وب
ا’إيطالي بنقطتين قبل فترة التوقف
ل-خ-وضس ال-م-ن-ت-خ-ب-ات تصس-ف-ي-ات كاسس
العالم .2٠١٨

 ⁄يجّدد عقده مع أرسسنال

باريسس سسان جÒمان يسسعى ÷لب سسانشسيز

تصسفيات مونديال ألسسيدأت لكرة ألقدم (أقل من  ٢0سسنة)

Ö````îàæŸG AÉ``````°übEG
á``````°ùaÉæŸG ø```````e »`````æWƒdG
أقصس -ي أŸن-ت-خب أل-وط-ن-ي
أل -نسس -وي دون  ٢0سس-ن-ة لكرة
أل- - -ق- - -دم م- - -ن أل- - -ت - -أاه - -ل إأ¤
مونديال ألفئة ،إأثر أنهزأمه
أمام نظÒه ألغا Êبنتيجة (5
  )0بالعاصسمة ألغانية أكرأ،لول
‘ م -ب -ارأة إأي -اب أل-دور أ أ
من ألتصسفيات أŸؤوهلة لكأاسس
ألعا ⁄للفئة .٢018

وق- - -د ان- - -ه- - -زمت ’ع- - -ب- - -ات

ال -م -درب -ة ال -وط -ن -ي -ة وه -ي-ب-ة
رح-ال ب-ن-فسس ال-ن-ت-يجة (- ٠
 ،)5في مقابلة الذهاب في
 ١5سس-ب-ت-م-ب-ر ال-م-اضس-ي فوق
اأرضس -ي -ة م-ي-دان م-ل-عب ع-م-ر
حمادي (الجزائر).
وتجرى فعاليات كاأسس العالم
دون  2٠سس-ن-ة لÓ-إن-اث سس-نة
 2٠١٨بفرنسسا.

ذكرت صسحيفة «ديلي أكسسÈيسس»
ن ن - - -ادي ب - - -اريسس سس- - -ان جÒم- - -ان
أ ّ
يسسعى للحصسول على توقيع ألÓعب
أل - -ي - -كسس- -يسس سس- -انشس- -ي- -ز ‚م ن- -ادي
ل‚ل-ي-زي ‘ شس-ه-ر ج-ان-ف-ي
أرسس-ن-ال أ إ
أل- -ق -ادم م -ق -اب -ل  10مÓ- -ي Úي -ورو
لÓعب.
وفي حالة عدم نجاح «المدفعجية» في
تجديد عقد نجم منتخب التشسيلي قبل
نهاية العام الحالي ،فإان سسانشسيز سسيكون
’عبا حرا ويمكنه التوقيع أ’ي نادي في

شسهر جانفي القادم على أاّن ينفذ العقد
ب-ع-د ن-ه-اي-ة ال-م-وسس-م ال-ح-ال-ي ح-ين ينتهي
عقده مع أارسسنال.
وكان نادي باريسس سسان جيرمان قد سسعى
لضس-م سس-انشس-ي-ز ف-ي ا’ن-ت-ق-ا’ت الصس-ي-ف-ي-ة
م- -زاح- -م- -ا ن- -ادي م- -انشس- -يسس- -ت- -ر سس- -ي -ت -ي
اإ’نجليزي ،وتردد اأنه عرضس على الÓعب
رات-ب-ا اأسس-ب-وع-ي-ا ق-ي-م-ت-ه  275أال-ف ج-ن-يه
اأسسترليني ،غير اأّن الصسفقة لم تتم لتمسسك
أارسس -ي -ن ف -ي-ن-غ-ر ال-م-دي-ر ال-ف-ن-ي أ’رسس-ن-ال
بالÓعب حتى نهاية عقده.

الثÓثاء  03أاكتوبر  2017م
الموافق ﬁ 12رم  1439هـ

á°VÉjQ

لو¤
تسضوية رزنامة ا÷ولة الّرابعة من الّرابطة اÎÙفة ا أ

«  »ó«ª©dGو «»IQÉ`````£°Sƒ°S AÉæHGC
أامـ ـ ـام حتميـة العـ ـودة إا ¤سسك ّة ا’نتصسـ ـارات
لنظار بشضكل مركز
تّتجه ا أ
اليوم ا ¤اŸواجهت ÚاŸتأاخرت Úعن
ا÷ولة الرابعة من الرابطة اÎÙفة
لوŒ ¤مع بÚ
لو ¤لكرة القدم ،ا أ
ا أ
مولودية ا÷زائر وضضيفه أاوŸبي اŸدية
والثانية سضتدور ببلعباسض ب Úصضاحب
لرضض إا–اد بلعباسض الذي يسضتقبل
ا أ
ضضيفا ثقي Óإا–اد العاصضمة الذي
يعول كثÒا على هذا اللقاء للعودة
إا ¤سضلسضلة النتائج اليجابية.

ﬁمد فوزي بقاصص
سضيحتضضن ملعب عمر حمادي ببولوغين بداية
من السضاعة السضادسضة مسضاء ،مباراة قوية بين
الجريحين مولودية الجزائر وضضيفه أاولمبي
ال-م-دي-ة ،األول ي-ت-خ-ب-ط ف-ي أازم-ة ن-ت-ائ-ج م-نذ
ان -طÓ-ق ال-م-وسض-م ال-ك-روي (،)2018 - 2017
حيث لم يحقق أاي انتصضار في أاربع مباريات
خاضضها في البطولة لحد اآلن ،وتفنـّن لعبوه
في إاهدار النقاط تواليا بعد تعادلين أامام
الوافد الجديد إاتحاد بسضكرة وآاخر أامام بطل
ال-م-وسض-م ال-م-اضض-ي وف-اق سض-ط-ي-ف وه-زي-م-تين
م-ت-ت-ال-ي-ت-ي-ن ف-ي ال-دارب-ي أام-ام شض-ب-اب بلوزداد
وشضباب قسضنطينة ،نتائج أاثرت على الÓعبين
ف -ي ال -م -ن -افسض-ة اإلف-ري-ق-ي-ة ال-ت-ي خ-رج م-ن-ه-ا
العميد من الدور الربع نهائي أامام النادي
اإلف-ري-ق-ي ال-ت-ونسض-ي رغ-م أان غ-ال-ب-ي-ة ال-فرصس
السضانحة للتهديف في المواجهتين بملعبي 5
جويلية و»رادسس» كانتا لرفقاء «بوهنة» ،ليعود
ال -ح -ديث م -ن ج -دي -د ع -ن ال -ع-ق-م ال-ه-ج-وم-ي
لرفقاء محمد هشضام نقاشس ،الذين أاظهروا
ضضعفا واضضحا على المسضتوى الهجومي في
السضت م- -واج- -ه- -ات ال- -ت- -ي خ- -اضض- -ه- -ا لع -ب -وا
المولودية في البطولة الوطنية وكأاسس الكاف،
ح- -يث ت- -م تسض -ج -ي -ل ث Ó-ث -ة أاه -داف ف -ي سضت
م-واج-ه-ات م-ن-ه-ا ه-دف-ي-ن ف-ق-ط في البطولة،
أاحدهما سضجله المدافع أايوب عزي ،وهو عدد
ق-ل-ي-ل م-ق-ارن-ة ب-األسض-م-اء ال-ث-ق-يلة التي يملكها
ال-خ-ط األم-ام-ي ل-ل-م-ول-ودي-ة والنتدابات التي
قام بها الطاقم اإلداري الجديد تحت قيادة
المدير الرياضضي للفريق كمال قاسضي سضعيد.
وسض -ي -ك -ون أاشض -ب -ال ال -م -درب ال-ف-رنسض-ي ب-رن-ار
كازوني مجبرين على الفوز حين يسضتقبلون
أاولمبي المدية ،للعودة في سضلم الترتيب ،وإالى
سض -ك -ة الن -تصض -ارات ق -ب -ل م -واج -ه -ة ال -ج -ول -ة
السضادسضة التي سضيتقابل فيها العميد غريمه

األزل -ي إات-ح-اد ال-ع-اصض-م-ة ف-ي دارب-ي ال-م-وسض-م
الذي تم تأاجيله رفقة فعاليات كامل الجولة
إالى غاية السضبت  14أاكتوبر الجاري ،وبالتالي
سضيلعب على أارضضية ميدان الملعب األولمبي
الذي سضيعيد فتح أابوابه ،ويريد رفقاء حشضود
إان-ه-اء م-واج-ه-ة ال-م-دي-ة ب-ف-وز م-ري-ح ي-ج-ع-لهم
ي-دخ-ل-ون م-ب-اراة ال-م-وسض-م ب-معنويات مرتفعة،
كما أان هذا اللقاء قد يكون بمثابة الفرصضة
األخ -ي -رة ل -ل-م-درب ك-ازون-ي خصض-وصض-ا ب-ع-دم-ا
ط-الب ق-اسض-ي سض-ع-ي-د ت-وضض-ي-ح-ات ع-ن الخطة
التي يلعب بها وتغيرات الدائمة لÓعبين في
كل مرة.
م -ن ج -ان -ب -ه ،أاول-م-ب-ي ال-م-دي-ة ال-ذي ع-اد إال-ى
النقطة الصضفر بعدما تكبد هزيمة في عقر
ال-دي-ار ب-م-ل-عب اإلم-ام إال-ي-اسس ب-ال-م-دي-ة ،أام-ام
ضض-ي-ف-ي-ه إات-ح-اد بسض-ك-رة ف-ي ال-ج-ول-ة ال-ماضضية
بنتيجة هدفين لواحد ،سضيتنقل إالى العاصضمة
بنية العودة إالى المدية على األقل بالتعادل
الذي يسضمح له من تجاوز البداية المتعثرة في
ال-ب-ط-ول-ة ،خصض-وصض-ا ب-ع-دم-ا سض-ج-ل ه-زي-م-تين
تعادل وفوز واحد منذ انطÓق الموسضم ،وهي
م-ب-اراة سض-ي-خ-وضض-ه-ا أاشض-ب-ال المدرب سضليماني
دون ضضغط عكسس العميد الذي لن يتسضامح
م-ع-ه أانصض-اره ف-ي ح-ال-ة إان-ه-اء ال-م-ب-اراة ب-ت-عثر
جديد.
المباراة الثانية سضتجمع بين إاتحاد بلعباسس مع
ضض -ي -ف -ه إات-ح-اد ال-ع-اصض-م-ة ب-داي-ة م-ن السض-اع-ة
الخامسضة مسضاء بملعب  24فبراير ،في مباراة
هي األخرى يعلق عليها الفريقان آامال كبيرة

م-ن أاج-ل ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ي-ج-ة اي-جابية ،فأاصضحاب
األرضس ي -ب -ح -ث -ون ع -ن ف -وزه -م ال -ث -ان -ي م-ن-ذ
انطÓق الموسضم بعدما سضجلوا حصضيلة سضلبية
م -ق -ارن -ة ب -ال-م-وسض-م ال-م-ن-قضض-ي ب-ع-دم-ا ف-ازوا
بمباراة واحدة وتعادلوا في أاخرى وانهزموا
في مناسضبتين ،ويحاول أاشضبال المدرب «سضي
ط-اه-ر شض-ري-ف ال-وزان-ي» اإلط-اح-ة ب-أاصض-ح-اب
الزي األحمر واألسضود اليوم للعودة إالى أاجواء
النتصضارات وتقليل الضضغط عليهم واسضتغÓل
فترة الفراغ الرهيبة التي يمر بها اإلتحاد في
اآلونة األخيرة ،التي جعلت الكثيرين يقولون
بأان أابناء سضوسضطارة فقدوا هويتهم وطريقة
لعبهم في بداية الموسضم الحالي بسضبب العقم
ال-ه-ج-وم-ي وغ-ي-اب ال-ل-مسض-ة األخيرة خصضوصضا
في المواجهتين األخيرتين في رابطة األبطال
اإلفريقية أامام نادي فيروفيارو الموزمبيقي
والوداد البيضضاوي المغربي.
اإلت -ح -اد م -ن ج-ان-ب-ه ،ال-م-ح-م-ل ب-ال-ع-دي-د م-ن
النتقادات التي طالته في الفترة األخيرة من
األنصضار ورجال اإلعÓم ،سضيعمل على إاخراج
مباراة كبيرة وتحقيق فوزه الثاني في البطولة
وعدم تكبد الهزيمة األولى له في الموسضم
التي سضتزيد من متاعبه ومن متاعب الطاقم
الفني الذي إاذا لم يجد ح Óقريبا لمشضكلته
من دون شضك سضتمسضه رياح التغيير هو اآلخر،
خصضوصضا إاذا لم ينجح في بلوغ الدور النهائي
من رابطة األبطال اإلفريقية ،رغم أانه رافق
اإلت- -ح- -اد إال- -ى ال- -دور ال -نصض -ف ن -ه -ائ -ي وأادى
مشضوارا مميزا مع اإلتحاد لحد اآلن.

سضريع غليزان

اŸدرب قادة عيسسى يكسسب نقاطا ويضسع رئيسس النّادي ‘ مأازق

جل سضريع غليزان ا÷معة اŸاضضي
سض ّ
ف -وزه ال -ث -ا Êع -ل -ى ال -ت-وا‹ ب-ق-ي-ادة
مدربه اŸؤوقت قادة عيسضى ليكسضب
لخ Òنقاطا إاضضافية –رج رئيسض
ا أ
ال-ن-ادي ال-ن-اشض-ط ‘ ال-راب-ط-ة الثانية
ا÷زائ - -ري - -ة ل- -ك- -رة ال- -ق- -دم ﬁم- -د
ح - -م - -ري ال - -ب - -احث م - -ن - -ذ أاك Ìم- -ن
أاسضبوع Úعن مدرب رئيسضي جديد
لتعويضض يوسضف بوزيدي اŸقال من
منصضبه بعد ثÓث جولت.

منذ إاسضناد العارضضة الفنية للسضريع للمدرب
المسضاعد قادة عيسضى تمكن الفريق من جمع
سضت نقاط من فوزين على ميدان شضباب باتنة
ثم أامام الضضيف شضبيبة سضكيكدة الذي جرده
من الصضدارة ،ما مّكن أابناء غليزان من مغادرة
المنطقة الحمراء والرتقاء إالى الصضف السضابع
في الترتيب العام.
وسضمحت اسضتفاقة ‘‘الرابيد‘‘ لمدربه المؤوقت,
الذي غالبا مع لعب دور ‘‘رجل المطافئ‘‘ في

–ويÓت

اسضتبعد بيبي ماروتا الرئيسس التنفيذي لنادي
جوفنتوسس اإليطالي التقدم بعرضس لضضم
ايمري تشضان لعب ليفربول خÓل فترة
النتقالت الشضتوية بعد أان فشضل في ضضمه
في الصضيف الماضضي.
وأاعرب ماروتا عن اعتقاده بأان ليفربول لن
يسضمح لتشضان بالرحيل في وسضط الموسضم رغم
أان عقد الÓعب األلماني الدولي ينتهي في

النادي ،بكسضب مسضاندة األنصضار الذين أاضضحى
الكثير منهم يطالب بترسضيمه مدربا رئيسضيا
للفريق ،حسضب ما علم من محيط النادي .لكن
الرأاي ل يسضانده المسضؤوول األول عن السضريع،
محمد حمري ،الذي صضرح قبل لقاء الجمعة

الماضضية ،بأانه ينوي تدعيم العارضضة الفنية
لتشضكيلته بمدرب رئيسضي جديد خÓل األسضبوع
الجاري ،وأان قادة عيسضى سضيعود إالى منصضبه
األول ،أاي كمدرب مسضاعد.
غير أان المشضوار الجيد الذي يؤوديه السضريع
منذ ترقية قادة عيسضى إالى منصضب المدرب
الرئيسضي ولو مؤوقتا ،قد يدفع حمري لمراجعة
حسض-اب-ات-ه ،سض-ي-م-ا وأان الضض-غ-ط أاضض-ح-ى ك-بيرا
عليه من طرف أانصضار ترسضيم التقني المذكور
على رأاسس العارضضة الفنية للفريق.
واألك -ي -د أان ت -أاج -ي -ل ال -ج -ول -ة السض -ادسض -ة م -ن
البطولة سضيسضمح للمسضؤوول األول في النادي
بأان يفكر جيدا في الموضضوع قبل الفصضل فيه،
خاصضة وأانه مطالب بتوفير الظروف المÓئمة
لÓ-ع-ب-ي-ه م-ن أاج-ل ت-أاك-ي-د صض-ح-وت-هم بمناسضبة
تنقلهم المقبل إالى سضعيدة في مباراة محلية
ي -راه -ن ع-ل-ي-ه-ا رف-ق-اء ال-ق-ائ-د م-ح-م-د زي-دان
ل -ت -ع -زي -ز ح-ظ-وظ-ه-م ف-ي سض-ب-اق الصض-ع-ود إال-ى
الرابطة األولى التي غادروها نهاية الموسضم
المنصضرم.

جوفنتوسس يسستبعد ضسم اÁري تشسان ‘ جانفي

نهاية الموسضم الجاري.
وأاضضاف في تصضريحات لـ ‘‘بريميوم سضبورت‘‘:
«ل أاع -ت-ق-د أان-ن-ا سض-ن-ب-رم صض-ف-ق-ات ك-ب-ي-رة ف-ي
الن -ت -ق -الت الشض -ت -وي -ة ,ف -ري -ق-ن-ا ق-ادر ع-ل-ى
المنافسضة تماما ،ونملك عددا من لعبي خط
الوسضط المميزين مثل رودريغو بينتانكور».
وأاكد أان اإلدارة لديها ثقة كاملة في الفريق
بقوامه الحالي ،وقدرته على المنافسضة من
أاجل حصضد البطولت.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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بروسض يكشضف عن قائمة منتخب الكامÒون

عودة كلينتون ‚ي وغياب شسوبو موتينغ

كشضف مدرب اŸنتخب الكامÒوÊ
لكرة القدم هيغو بروسض أامسض
الثن Úبياوندي عن قائمة تضضم
 23لعبا –سضبا Ÿواجهة ا÷زائر
يوم  7أاكتوبر Ãلعب احمادو اهيجو
◊سضاب ا÷ولة اÿامسضة ما قبل
الخÒة (اÛموعة الثانية) من
تصضفيات كأاسض العا.2018 ⁄

يميز تشضكيلة «السضود» غير المروضضة عودة
المهاجم كلينتون نجي الذي يقدم مسضتويات
ج -ي -دة ب -داي-ة ه-ذا ال-م-وسض-م ب-أال-وان أاول-م-ب-يك
مرسضيليا الفرنسضي ،بالمقابل يضضطر التقني
ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي لÓ-سض-ت-غ-ن-اء وألسض-باب متنوعة عن
خدمات ايريك ماكسضيم شضوبو موتينغ (سضتوك
سضيتي) وكارل توكو ايكامبي (انجي) والحارسس
اندري اونانا.
وحسضب ه -ي -غ-و ب-روسس ف-ق-د ت-ع-رضس م-اكسض-ي-م
Óصضابة خÓل المباراة التي فاز
شضوبو موتينغ ل إ
فيها فريقه سضتوك سضيتي ( )1-2امام سضاوث
ه-ام-ب-ت-ون ل-حسض-اب ال-ج-ول-ة السض-اب-ع-ة البطولة
النجليزية.
وقال البلجيكي في ندوة صضحفية« :لقد كتب
لي شضوبو موتينغ ليخبرني أاّنه مصضاب وليسس
باسضتطاعته المشضاركة في المباراة».
في ظل الغياب المتواصضل منذ مدة لÓعب

ارن-ون ج-وم ،ت-ت-اح ال-ف-رصض-ة ل-ب-ي-ت-روسس ب-ومال
للعب أاول مباراة دولية رفقة ركائز المنتخب
اون-دوا ون-غ-ادو ووزام-ب-و ان-غ-يسض-ا ووم-وك-ان-ج-و
وبوسضوغوغ وابوباكار.
وأاسضندت إادارة المباراة لثÓثي تحكيم تونسضي
ب -ق -ي -ادة ي -وسض -ف السض -راي-ري ،وت-ع-ط-ى إاشض-ارة
انطÓقتها على السضاعة .17 : 00

الّترتيب الوطني العام للتنسض

عناصسر فريق اأ’من الوطني –افظ على ال ّصسدارة

لمن الوطني
حافظت عناصضر ا أ
محمد حسضان وأاميرة بن عيسضى
على صضدارة الترتيب الوطني العام
Óكابر (إاناث وذكور) الذي
ل أ
نشضرتهالتحادية الجزائرية
للتنسض.
فعند الذكور يواصضل نائب بطل الجزائر
م -ح -م -د حسض -ان تصض -دره ل -ل -ت-رت-يب ال-ع-ام
وب -ه -امشس ك -ب -ي-ر (ب-م-ج-م-وع  776نقطة)
متبوعا في المركز الثاني بÓعب المجمع
البترولي يوسضف غزال بمجموع  545نقطة

ث ّ-م لعب ن -ادي ح -ي -درة ي -وسض-ف ري-ح-ان،
الذي احتل المركز الثالث بمجموع 379
نقطة.
ولدى الناث ل تزال حاملة اللقب الوطني
النسضوي أاميرة بن عيسضى تتصضدر الترتيب
العام منذ بداية موسضم التنسس بمجموع
 840نقطة متبوعة عن بعد بÓعبة نادي
(وهران  ) 2000فاطمة الزهراء بوكيزي
بمجموع  448نقطة ،في الوقت الذي عاد
فيه المركز الثالث بوجاجي ياسضمين من
نادي سضكيكدة بمجموع  339نقطة.

صضيف اŸاضضي
بعد أان سضعى لنتدابه ‘ ال ّ

إايفرتون يÎاجع عن جـ ـلب جÒو

أاّكدت صضحيفة «ديلي سضتار» أامسض
ن نادي ايفرتون تراجع عن
أا ّ
خططه السضابقة من أاجل التقدم
بعرضض جديد لضضم الفرنسضي
أاوليفيي جÒو مهاجم نادي أارسضنال
فى النتقالت الشضتوية.

وك -ان اي -ف -رت -ون ق -د سض -ع -ى لضض ّ-م ج -ي -رو ف -ي
النتقالت الصضيفية الماضضية حين كان المدير
الفني الهولندي رونالد كومان يبحث عن بديل
ل- -روم -ي -ل -و ل -وك -اك -و ،ال -ذي ان -ت -ق -ل لصض -ف -وف
مانشضسضتر يونايتد..
إال أان ج - -ي- -رو فضض- -ل ال- -ب- -ق- -اء ف- -ى صض- -ف- -وف
«ال -م -دف-ع-ج-ي-ة» ،وال-م-ن-افسض-ة م-ن أاج-ل ح-ج-ز
مكان في التشضكيلة األسضاسضية.
وأاشضارت «ديلي سضتار» إالى أان ايفرتون قرر

ع -دم ال -ت -ق -دم ب -ع -رضس ج -دي-د لضض-م الÓ-عب
الفرنسضي الدولي في ظل هذه المعطيات.

لرجنتÚ
منتخب ا أ

اŸدّرب سسامباو‹ يضسم ’ 6عب Úمن البطولة اÙلية

م مدرب منتخب الرجنتÚ
ضض ّ
خورخي سضامباو‹ سضتة لعب Úمن
البطولة اÙلية لقائمة الفريق،
اسضتعدادا ÿوضض مواجهتÚ
لكوادور
حاسضمت Úأامام بÒو وا إ
على الÎتيب ‘ ختام تصضفيات
أامريكا ا÷نوبية اŸؤوهلة لكأاسض
العا 2018 ⁄بروسضيا.
ضض -م ال -م -درب األرج-ن-ت-ي-ن-ي ،ك-ل م-ن داري-و
بينديتو ،هداف بوكا جونيورز وإانزو بيريز،
باإلضضافة إالى المدافع ميلتون كاسضكو(ريفر
ب-ل-يت) ،ولع-ب-ي ال-وسض-ط ف-ي-رن-ان-دو جاجو،
وب-اب-ل-و ب-ي-ري-ز (ب-وك-ا ج-ون-ي-ورز) ،وال-مهاجم
لوتارو اكوسضتا (لنوسس).
وب -ذلك شض-ه-دت ال-ق-ائ-م-ة ع-ودة ج-اج-و إال-ى
ال-م-ن-ت-خب ف-ي م-ح-اول-ة ل-ل-ب-حث عن شضريك
سضبق وأان لعب بجوار ليونيل ميسضي.
ومن بين أابرز الغيابات في قائمة الÓعبين
ال -م -ح -ت -رف -ي -ن ب-ال-خ-ارج ال-ت-ي ك-ان أاع-ل-ن-ه-ا
سضامباولي ،هو سضرخيو أاغويرو الذي تعرضس
لحادث سضيارة الخميسس الماضضي.

وسض-يسض-ت-ق-ب-ل «األل-بيسضيليسضتي» منتخب بيرو
ي -وم  5أاك -ت-وب-ر ،ق-ب-ل أان ي-ح-ل ضض-ي-ف-ا ع-ل-ى
اإلك - -وادور ب - -ع- -ده- -ا ب- -خ- -مسض- -ة أاي- -ام ،ف- -ي
مواجهتين حاسضمتين.
وي -ح -ت -ل ب -ط -ل ال -ع -ال -م م -رت -ي-ن ف-ي (1978
و )1986المركز الخامسس حاليا ،الذي يؤوهل
صض -اح -ب -ه ل -خ -وضس ال -م -ل -ح -ق أام -ام م -م -ث -ل
اأ
لوقيانوسس ،برصضيد  24نقطة.

الفجر05.16...............:
مواقيت الظهر12.37...............:
العصصر15.56...............:
الصصÓة المغرب18.28..............:
العشصـاء19.58.................:
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^  03أاكتوبر  -1958اغتيال ‡ثل جبهة التحرير الوطني
‘ أاŸانيا الفيدرالية ،اÙامي آايت أاحسصن ( 27سصنة)،
على أايدي اıابرات الفرنسصية.
^  03أاكتوبر  -1960التقى كر Ëبلقاسصم نائب رئيسص
ا◊ك -وم -ة اŸؤوق -ت -ة ل -ل -ج -م -ه-وري-ة ا÷زائ-ري-ة ب-ال-زع-ي-م
السصوفياتي نيكيتا خروتشصيف على هامشص أاشصغال ا÷معية
 ·ÓاŸتحدة ‘ نيويورك.
العامة ل أ

الطقــسص اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة
عنابة

الثÓثاء ﬁ 12رم  1439هـ اŸوافق لـ  03أاكتوبر  2017م

لرقام
أامن ميلة يسصتعرضص با أ
حصصيلة ﬂتلف اŸصصالح

تسشجيل  952قضشية تورط
فيها  1296ششخصص أودع
منهم  166أ◊بسص

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر
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 21°وهران
 22°وهران

الثمن  10دج

اللواء نوبة يقف على مدى جاهزية سصÓح الدرك الوطني بتمÔاسصت

تكثيف نششاطات ألضشبطية ألقضشائية
‘ مكافحة أ÷رÁة ألعابرة للحدود

25°
25°

france prix 1

قامت بها مفارز ا÷يشص
‘ عــــدة وليـــات

تدمـﬂ Òب ـأا ،توقي ـ ـف
مهربـ ـ ـ Úوحج ـ ـ ـز
م ـوأد ﬂتلفـة

أشس -رف ،رئ -يسس أم -ن م -ي -ل -ة ،ع -ل -ى ع -ق -د ن -دوة
صس -ح -ف-ي-ة Ãق-ر أم-ن أل-ولي-ة“ ،ح-ورت أسس-اسس-ا
حول حصسيلة نشساطات مصسالح ألشسرطة Ãيلة
،
خÓل موسسم ألصسطياف وألدخول ألجتماعي
شصدد قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة ،خÓل زيارة العمل والتفتيشص لوحدات القيادة ا÷هوية
ح -يث أسس -ت -ع -رضس ب -األرق -ام حصس -ي-ل-ة ت-دخÓ-ت
السصادسصة بتمÔاسصت ،على ضصرورة تكثيف نشصاطات الضصبطية القضصائية ‘ ›ال مكافحة ا÷رÁة
مصسلحتي ألشسرطة ألقضسائية وأألمن ألعمومي
اŸنظمة العابرة للحدود ،لسصيما الهجرة غ Òالشصرعية والتهريب.
إأضسافة إأ ¤نشساطات أمن ألولية ‘ ›ال ألعمل
أ÷وأري.
بلغت ألتغطية أألمنية بالولية شسرطي لكل 194
موأطن دأخل قطاع ألختصساصس وشسرطي لكل
 314موأطن باحتسساب كل ترأب ألولية ،حيث أن
 09دوأئر من أصسل  13دأئرة مغطاة من طرف
مصسالح أألمن ألوطني ،و 11بلدية مغطاة من
أصسل  32بلدية بالولية.
يبلغ مؤوشسر أإلجرأم بالقطاعات أ◊ضسرية ألمن
ميلة  17جرÁة لكل  10000موأطن ،أحتلت فيها
تاجنانت أŸرتبة أألو ¤بـ  33جرÁة لكل 10000
””الشصعب””  -كشصفت ودمرت مفرزة للجيشص
موأطن وميلة بـ  23جرÁة ،فيما أحتلت أŸرتبة
ال -وط -ن-ي الشص-ع-ب-ي ،ي-وم  01أاك-ت-وب-ر 2017
أألخÒة ترعي باينان بـ  08جرأئم.
ب- -ولي- -ة سص- -ك -ي -ك -دةﬂ ،ب -أا وق -ن -ب -ل -ة ()01
‘ ه- -ذأ ألصس -دد سس -ج -لت أŸصس -ل -ح -ة أل -ولئ -ي -ة
لدوية
تقليدية الصصنع وكمية كبÒة من ا أ
للشسرطة ألقضسائية خÓل أشسهر جوأن ،جويلية
واŸواد الصصيدلنية وأاغراضصا أاخرى.
وأوت 952 ،قضسية حلت منها  850قضسية تورط
و‘ إاط - -ار ﬁارب - -ة ال - -ت - -ه- -ريب وا÷رÁة
ف-ي-ها  1296شس- -خصس ،أودع م -ن -ه -م أ◊بسس 166
اŸن -ظ -م -ة ،أاوق -فت م -ف -ارز أاخ -رى ب-ك-ل م-ن
شس -خصس ،م -ن ه -ذه أل -قضس -اي-ا ح-لت  509قضسايا
ت- -ن- -دوف وال- -وادي وبسص- -ك -رة وع Úڤ -زام،
م -ت -ع-ل-ق-ة ب-اŸسس-اسس ب-األشس-خ-اصس و 184قضسية
ثÓثة ( )03مهرب Úوحجزوا شصاحنة و()04
م -ت -ع -ل -ق-ة ب-اŸسس-اسس ب-اŸم-ت-ل-ك-ات و 17قضسية
م-رك-ب-ات رب-اع-ي-ة الدفع و( )1500ل Îم - -ن
م -ت -ع -ل-ق-ة ب-األسس-رة وأآلدأب أل-ع-ام-ة و 12قضسية
ال -وق-ود و( )77,2ق -ن -ط -ارا م -ن م -ادة ال-ت-ب-غ
متعلقة با÷رأئم أŸعلوماتية ،كما تنفيذ 2189
و( )2,76طن من اŸواد الغذائية ‘ ،حÚ
ت-ع-ل-ي-م-ة ن-يابية 87 ،أم- -رأ قضس -ائ -ي -ا و  69إأنابة
ضصبط عناصصر الدرك الوطني ( )07أاسصلحة
قضسائية ‘ ،ح ” Úتنفيذ  507مدأهمة شسملت
نارية تقليدية الصصنع بباتنة وخنشصلة.
 797نقطة ” ،خÓلها مرأقبة  7305شسخصس و
م-ن ج-ه-ة أاخ-رى ،أاوق-ف ح-راسص السص-واح-ل
 6737سسيارة أسسفر عنها توقيف  306شسخصس
ب-ك-ل م-ن ت-نسص ووه-ران وع-ن-اب-ة وال-ق-ال-ة،
أل-زي-ارة أŸي-دأن-ي-ة أل-ت-ي ت-دوم ثÓ-ث-ة ›ال ت -ب -ادل أŸع -ل -وم -ات أث -ن -اء ت-ن-ف-ي-ذ ومكافحة أ÷رÁة ألعابرة للحدود ،حصس -ي -ل -ة نشس -اط -ات وح -دأت أل-درك
ﬁل إأج- -رأءأت أودع م- -ن- -ه -م  86شس-خصس-ا رهن
( )67شص- - -خصص- - -ا ك - -ان - -وا ع - -ل - -ى م Ïق - -وارب
أي- -ام ،حث ف -ي -ه -ا م -ن -اد ن -وب -ة ع -ل -ى أŸهام ميدأنيا .من جهة أخرى ،أكد على وأÙاف- -ظ- -ة ع -ل -ى أم -ن أŸوأط -ن Úألوطني ‘ ›ال ألشسرطة ألقضسائية،
أ◊بسس.
تقليدية الصصنع ‘ ،ح ” Úتوقيف ()12
أمن ألطرق وأألمن ألعمومي.
ضسرورة تنشسيط ألسستعÓم أألمني من ألعمل أ÷وأري باعتباره عام Óأسساسسيا و‡تلكاتهم.
أما ‘ ›ال مكافحة أıدرأت ” حجز أشسهر
مهاجرا غ Òشصرعي من جنسصيات ﬂتلفة
ألصس-ي-ف  656غ -رأم م -ن أل -ك-ي-ف أŸع-ال-ج و 515أأإلج -جل-روأضم-سي--عة،ح -خّ-اد لص-س-نةشس-ت-الطك أأل-ت÷-مي-اع“-اسست مح-ن -أرجصسل-اإأشسم -رنأ-هك أع -ل- Ÿوأىطنج -ا‘ه -أزمين -هة .وأدأء ‘Ãق-ن -فرسأسل -أقل-يس -سايادةق،أ ع÷قه -دوين-وةب أةل إأسس -جاتدمساس -عةا “Ôاسست :بن حود ﬁمد الصسالح
لغواط وورڤلة.
بالوادي وا أ
ق -رصس م -ه-ل-وسس و 05ق-ن-ي-ن-ات أدوي-ة م-هلوسسة،
ب -أام -ن وسس -ك -ي -ن -ة أŸوأط-ن ،أي-ن ذك-ر وح-دأت أل-درك أل-وط-ن-ي ب-اŸن-ط-قة ،ل -ل-درك أل-وط-ن-ي ب-ع-اصس-م-ة أأله-ق-ار،
إأضس - -اف - -ة إأ ¤ح - -ج- -ز  1.068ك -ي -ل -و غ -رأم م -ن
نظمتهـا ا◊مايـة اŸدنيـة بـوزرة
بضسرورة ألتنسسيق ألعملياتي ألتام مع إأطلع قائد ألدرك ألوطني عن كثب ضسم ﬂتلف إأطارأت ألدرك ألوطني
أıدرأت ،باإلضسافة إأ 338 ¤قرصس مهلوسس
وحدأت أ÷يشس ألوطني ألشسعبي وكذأ ع -ل -ى أإلج -رأءأت أألم -ن -ي-ة أŸت-خ-ذة أل-ع-ام-ل Úب-اŸن-ط-ق-ة ،أي-ن ق-دمت ل-ه
و 04قنينات –توي على دوأء مهلوسس خÓل
أŸصسالح أألمنية أألخرى ،خاصسة ‘ ميدأنيا ‘ إأطار ألشسريط أ◊دودي ،ع - -روضس وشس- -روح- -ات وأف- -ي- -ة ح- -ول
شسهر سسبتم ،Èمن جهتها سسجلت مصسالح أألمن
ألعمومي خÓل نفسس ألفÎة  4500دورية رأجلة،
أاجرى اŸركز اŸتخصصصص للحماية كلب Úمدرب Úتابع Úللفرقة ألسسينوتقنية ،إأذ
إاثر اسصتغÓل معلومات أامنية بÎويجه للحبوب اŸهلوسصة
 4783دورية رأكبةﬂ 5523 ،الفة مرورية و331
اŸدنية لدائرة وزرة لولية اŸدية ،وب- -ع- -د أل- -ب- -حث أŸط -ول ” أل -ع -ث -ور ع -ل -ى
جنحة مرورية و  816سسحب لرخصسة ألسسياقة
صصبيحة أامسص ،مناورة صصورية أŸفقودين بأاحد أألودية ،تعلق أألمر بـ03
و 91حالة وضسع با◊ظÒة 444 ،حالة توقيف
تطبيقية للفرقة السصينوتقنية ضسحايا ،أشسخاصس لديهم إأصسابات ﬂتلفة
إأضسافة إأ 68 ¤جنحة متعلقة بالدرأجات ألنارية
للكÓب اŸدربة ،بهدف البحث عن وأل- -ع- -ث- -ور ع- -ل- -ى شس- -خصس آأخ -ر م -ت -و‘” ،
وتسسجيل  71حادث مرور جسسما Êأصسيب خÓله
Óمن وت-ك-ل-ي-ف ف-وج خ-اصس قصس-د ت-وق-ي-فه ،حجز مبلغ ما‹ قّدر بـ 17580دج ،كما
“ّكن أافراد الشصرطة ل أ
مفقودين داخل غابة ،وهذا باŸكان إأسسعافهم ‘ ع ÚأŸكان كما نقل هؤولء على
 88شسخصسا و تو‘  03أشسخاصس ،كما ” تسسجيل
ا◊ضصري  08بأامن ولية بشصـار أي-ن كّ-ل-لت أل-ع-م-ل-ي-ة ب-الّنجاح وتوقيفه
” حجز أسسلحة بيضساء ﬁظورة “ّثلت
ّ
اŸسصمى حبسص هوارة بإاقليم بلدية ج- -ن- -اح ألسس- -رع- -ة إأ ¤أŸسس- -تشس- -ف- -ى أŸدÊ
ﬂ 155الفة ‘ ›ال ألبيئة و ﬂ 399الفة ‘
من توقيف شصخصص وحجز كمية ع -ل -ى م Ïم -رك -ب-ة م-ن ن-وع ““أت-وسس““ :‘ ،سسيف وسسك Úمتوسّسطة أ◊جم.
وزرة .للولية.
›ال تطه Òألطريق ألعام ،كما ” تأام1555 Ú
من اŸؤوثرات العقلية قّدرت وعند تفتيشس أŸركبة،
” ألعثور على ب-ع-د أسس-ت-ي-ف-اء إأج-رأءأت أل-ت-حّ-ري ‘
ّ
تدخل هذه أŸناورة ألفÎأضسية ألتطبيقية
ت -ظ -اه-رة ““ث-ق-اف-ي-ة ،ري-اضس-ي-ة ،دي-ن-ي-ة وŒاري-ة““،
بـ 177قرصص وحجز أاسصلحة كمية  57قرصسا من ﬂتلف أألنوأع ،أل-قضس-ي-ة ،وÃوجب م-لّ-ف Ú-إأج-رأئ-يÚ
أياما قبل حلول فصسل ألشستاء ضسمن ألÈنامج
وخÓل موسسم ألصسطياف ” Œسسيد  25نشساطا
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سسخر هذأ أŸركز لهذه ألعملية ضسابطا أل -ع -م -ل -ي Ÿصس -ال -ح أ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة ب-ه-ذه
ج -وأري -ا ت -وع -وي -ا أسس-ت-ه-دف  696م -وأط-ن م-ن
منزله بناء على إأذن صسادر عن وكيل أŸؤوّث-رأت أل-ع-ق-ل-ي-ة ل-غرضس أŸتاجرة
طبيبا ،تخصسصس بيطري ،و 03أعوأن وكذأ أل- -ولي- -ة وأل- -ذي ي- -ه- -دف إأ ¤ق -ي -اسس م -دى
ﬂت -ل -ف ألشس -رأئ -ح ألج -ت -م -اع -ي -ة أغ-ل-ب-ه-م م-ن
أ÷مهورية لدى ﬁكمة بشسارُ ،كّللت ف-ي-ه-ا ،وأل-ث-ا :Êأ◊ي-ازة ع-ل-ى أسسلحة
كÓب مدربة .و“ثل سسيناريو أŸناورة ‘ جاهزية وأسستعدأد أعوأن أ◊ماية أŸدنية
أألطفال وألشسباب ،بالتنسسيق مع مديرية ألÎبية
أل-ع-م-ل-ي-ة ج-اءت ب-ن-اء ع-ل-ى م-علومات أل-ع-م-ل-ي-ة ب-اإلي-ج-اب ،وّ” ح-جز كمية بيضساء ﬁظورة دون مÈر شسرعي،
ألبحث عن مفقودين دأخل غابة بوأسسطة للتدخل ‘ مثل هذه أ◊الت.
للولية مع ” تنظيم  31نشساطا توعويا خÓل
مؤوّكدة ُتفيد بأاّن أحد أألشسخاصس ( 28أخرى من أŸؤوثرأت ألعقلية قّدرت
” تقدÁه أمام وكيل أ÷مهورية لدى
ّ
ألدخول أŸدرسسي شسمل  31مؤوسسسسة تربوية عÈ
سسنة) يقوم بÎويج أŸؤوثرأت ألعقلية بـ 120قرصس من ﬂتلف أألنوأع ،كما ﬁك -م -ة بشسـار ،أل -ذي أح-ال-ه إلج-رأء
اŸنتخب الوطني
ع- -ل- -ى مسس -ت -وى ح -ي بشس -ار أ÷دي -د،
ألولية مسس  2080تلميذ حول موأضسيع أ÷رÁة
” ح- -ج- -ز  34ع-ل-ب-ة ف-ارغ-ة خ-اصسة أŸثول ألفوري ،أين صسدر ‘ حّقه
ّ
” إأعدأد خطة ﬁكمة
أإلل- -كÎون- -ي- -ة ،أıدرأت ،أل- -وق- -اي -ة أŸروري -ة
بأانوأع متنّوعة من أŸؤوثرأت ألعقلية ،أمر إأيدأع.
وعليه ّ
وحماية ألبيئة ،كما ” أسستقبال  2387مكاŸة
ع Èألرقم أألخضسر(  ) 1548و 1039
بعد ترصصد مركبة مشصبوهة
مكاŸة ع Èرقم ألنجدة ( )17و
 1338م - -ك - -اŸة ع Èأل- -رق- -م
يغيب وسسط ميدأن أŸنتخب ألوطني ياسس Úبرأهيمي عن مبارأة
أألخضس - - - -ر أ÷دي - - - -د ()104
““ أÿضسر ““ أŸقررة يوم ألسسبت ألقادم بياوندي أمام أŸنتخب
أÿاصس ب- -ال- -ت- -ب- -ل- -ي- -غ ع -ن
ألكامÒو ‘ Êإأطار تصسفيات مونديال  2018بسسبب أإلصسابة ألتي
ح- - -الت ألخ- - -ت- - -ط- - -اف
تعرضس لها مع نادي بورتو ‘ أŸبارأة أألخÒة للبطولة ألÈتغالية أمام
لمن الوطني ‘ عملية نوعية بولية سصعيدة ،من
“كنت قوات ا أ
وألختفاء للقصسر.
سسبورتينغ لشسبونة.وأكدت ألفاف ع Èموقعها ألرسسمي مسساء أمسس أن
خلف حادث مرور أليم وقع ،مسساء أول أمسسÃ ،دينة سسيدي
ح-ج-ز ك-م-ي-ة م-ع-تÈة م-ن اŸشص-روب-ات ال-ك-ح-ول-ي-ة ب-دون فوات Òتقدر
وف-ي-م-ا ي-خصس أل-دخول
برأهيمي ألتحق بÎبصس أŸنتخب ألوطني أمسس باŸركز ألتقني
ع -يسس-ى ،م-ق-ت-ل  03أشس -خ -اصس وج -رح شس -خصس Úآأخ -ري -ن‚ ،م
لحجام.
لنواع وا أ
بـ 936وحدة من ﬂتلف ا أ
أŸدرسسي ” مضساعفة
بسسيدي موسسى أين ” معاينة أإلصسابة بعد أن أجرى فحوصسات
Ú
أ◊ادث حسسب مصسالح أ◊ماية أŸدنية عن أصسطدأم سسيارت
وق -ائ -ع ال -قضص -ي -ة ،ت -ع -ود إا ¤اسص -ت -غ Ó-ل شص -رط-ة أام-ن ولي-ة سص-ع-ي-دة
أل - -دوري- -ات أل- -رأك- -ب- -ة
معمقة ‘ عيادة ﬂتصسة ..وكانت ألنتيجة أن برأهيمي ل Áكنه
وأل- -رأج- -ل- -ة وأل- -ق- -ي -ام من نوع بيجو  106وسسيارة من نوع مرسسيدأسس باŸكان أŸسسمى م-ع-ل-وم-ات م-ف-اده-اﬁ ،اول-ة شص-خصص ع-ل-ى م Ïم-رك-ب-ة سص-ياحية نقل
خوضس أŸبارأة ألقادمة للفريق ألوطني.وبالتا‹ ،فمن أŸرجح أن
ب- - -وضس- - -ع- - -ي - -ات أم - -ام ألسسوق أألسسبوعي أ÷ديد على مسستوى ألطريق ألوطني رقم  ،08مشصروبات كحولية قادمة من ولية معسصكر باŒاه ولية سصعيدة.
يعّول ألناخب ألوطني ألكارأز على أحد
أدى إأ ¤وفاة كل من (ز ألدين.ر)  24سسنة( ،أ.ب)  75سسنة،
لمن الوطني من حجز  936قارورة من
على إاثرها “كنت قوات ا أ
أŸؤوسسسس -ات ألÎب-وي-ة م-ن
ألÓعب Úألذين ” أسستدعاؤوهم ألول مرة
(ح.ب)  21سسنة وجرح شسخصس Úآأخرين تÎأوح أعمارهما
لحجام بدون رخصصة،
لنواع وا أ
اŸشصروبات الكحولية من ﬂتلف ا أ
أجل أ◊رصس على سسÓمة
للتشسكيلة ألوطنية خÓل هذأ ألÎبصس ‘
م -اب 45 Úو 03سس -ن -وأت أسس -ع-ف-ا ون-ق Ó-م-ن ط-رف ذأت
ح -يث ق-امت بÎصص-د اŸرك-ب-ة اŸشص-ب-وه-ة وال-ت-ي ق-ام سص-ائ-ق-ه-ا Ãن-اورة
ألتÓميذ ،حيث كان ألدخول
مبارأة ياوندي ألتي لن تكون
أŸصسالح إأ ¤مسستشسفى سسيدي عيسسى.
خطÒة فقد على إاثرها التحكم بها‡ ،ا أادى إا ¤انحرافها وارتطامها
أŸدرسسي ناجحا وسسليما من
ل-ن-ت-ي-ج-ت-ها أية أهمية بالنسسبة
بالرصصيف ،حيث لذ بعدها بالفرار إا ¤وجهة ›هولة.
ح - - - -وأدث أŸرور وﬂت - - - -ل - - - -ف
◊ظ- -وظ أل- -ف -ري -ق أل -وط -ن -ي
Ãوجب ت -ق -ري -ر إاخ -ب -اري أاو‹ ” إاخ -ط -ار وك -ي -ل ا÷م-ه-وري-ة ل-دى
أ÷رأئم أألخرى.
ألذي كان قد أقصسي من أŸنافسسة
ﬁك-م-ة سص-ع-ي-دة ب-وق-ائ-ع ال-قضص-ي-ة ‘ ،ح Úي-ب-ق-ى ال-ت-ح-ق-ي-ق مفتوحا
بعد أنهزأمه ‘ مبارأتي زأمبيا.
Óطاحة باŸشصتبه فيه.
ل إ
حامد.ح

مناورة صشورية تطبيقية للفرقة ألسشينوتقنية للكÓب

ششرطة بششار توقف ششخصشا و–جز كمية من أŸؤوثرأت ألعقلية

اŸدية :ع.علياÊ

بشسار :دحمان جمال

مقتل  03أأششخاصص
‘ حادث مرور باŸسشيلة

اŸسسيلة :عامر ناجح

ميلة :خالد.ع

ششرطة سشعيدة –جز  936وحدة
من أŸششروبات ألكحولية

برأهيمي يغيب رسشميا عن مبارأة
ألكامÒون بسشبب أإلصشابة

