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لكاديمية الجزائرية لتطوير الطب الشضرعي:
البروفيسضور رشضيد بلحاج رئيسس ا أ

البصسمة الوراثية تسسهل التعرف على هوية جثث ضسحايا الكوارث الطبيعية
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فافا:

الذكرى  1٨5لمبايعة األمير عبد القادر أازيـ ـ ـد مـ ـ ـن 7500
تك ـ ـ ـ ـ ـر Ëالدبلوماسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي امـ ـ ـرأاة ضسحي ـة عنف
اأ’خضس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر اإ’براهيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي خ ـÓل تسسع ـة أاشسهـ ـر
واسستذكار اŸواقف والبطو’ت
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الثÓثاء  ٢٨نوفمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٩ربيع الأول  ١٤٣٩هـ

الدورة  11للجنة اıتلطة
ا÷زائرية  -الفيتنامية

زعÓن يفتتح صضالون
األشضغال العمومية

02

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

يÎأاسص وزي -ر الصض-ن-اع-ة واŸن-اج-م
ي-وسض-ف ي-وسض-ف-ي ،رف-ق-ة وزي-ر البناء
الفيتنامي فام هونغ ها ،الدورة 11
ل- -ل- -ج- -ن- -ة اıت- -ل- -ط- -ة ا÷زائ- -ري -ة -
ال -ف -ي-ت-ن-ام-ي-ة ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى السض-اع-ة
 10:00صضباحا بفندق ا÷زائر.

17502

ملتقى دو‹ حول ظاهرة الهجرة
–تضضن جامعة ا÷زائر  2أابو القاسضم سضعد الله اليوم ابتداء من
السضاعة  8:30ملتقى دوليا بعنوان « ظاهرة الهجرة و اÿطاب بÚ
الضضفة ا÷نوبية و الشضمالية للمتوسضط ».

نسضيب يعاين قطاع
اŸوارد اŸائية بخنشضلة

عملية تنظيف واسضعة للطريق السضيار شضرق -غرب
” ،أامسص ،الشض- -روع ‘ ع- -م- -ل- -ي -ة صض -ي -ان -ة
وتنظيف واسضعة على امتداد طول الطريق
السض - -ي - -ار شض- -رق  -غ- -رب ،سض- -خ- -رت ل- -ه- -ا ك- -ل
لم -ك -ان-ات ال-بشض-ري-ة واŸادي-ة ،تسض-ت-م-ر إا¤
ا إ
لسضبوع ا÷اري.
غاية نهاية ا أ
تشض -م -ل ال -ع -م -ل -ي -ة صض -ي -ان -ة ›اري اŸي-اه
لسض -م -ن -ت-ي-ة
وح -واف ال -ط -ري -ق وا◊واج -ز ا إ
وإاشض -ارات اŸرور وإازال -ة ب -ق -اي-ا ال-ردوم .ك-م-ا
لشض -غ -ال ك -ل م -ن ف -رق
سض- -يشض- -ارك ‘ ه- -ذه ا أ
الصض-ي-ان-ة ل-ل-ج-زائ-ري-ة للطرق السضيارة وكذا
لشض -غ -ال ال -ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ولي-ات
م -دي -ري -ات ا أ
اŸعنية.

ي -ق -وم وزي -ر اŸوارد اŸائ -ي-ة حسضÚ
نسض- -يب ،ب- -زي- -ارة ع- -م -ل وت -ف -ق -د إا¤
ولي -ة خ -نشض -ل-ة ،ال-ي-وم ال-ثÓ-ث-اء 28
ن- -وف- -م Èا÷اري ،ي- -ع- -اي- -ن خÓ- -ل- -ه -ا
مشضاريع تابعة للقطاع.

ميهوبي يشضرف على
فعاليات ثقافية ÃسضتغاÂ

ي- -ق- -وم وزي- -ر ال- -ث -ق -اف -ة ع -زال -دي -ن
ميهوبي ،بزيارة عمل وتفقد إا ¤ولية
مسض- -ت- -غ- -ا Âي- -وم -ي  27و 28نوفمÈ
ا÷اري ،يشض- -رف خÓ- -ل- -ه- -ا ع -ل -ى ع -دة
ف-ع-ال-ي-ات ث-ق-افية ،منها اŸلتقى الدو‹
السض -ادسص اŸوسض -وم ب-ال-ث-ورة ا÷زائ-ري-ة
لدب-ي وال-ف-ن-ي ب-ج-ام-عة عبد
Óب-داع ا أ
ل -إ
ا◊م-ي-د ب-ن ب-اديسص ،الصض-ال-ون ا÷هوي
للصضناعة التقليدية ،يوم دراسضي حول
أاف -اق اسض -ت -ث -م -ار اŸه-ن اÿاصض-ة ب-ق-ط-اع
ال -ث -ق -اف -ة ،ال -ط -ب -ع -ة ال-راب-ع-ة ل-ل-ف-ي-ل-م
ال-ث-وري وال-وث-ائ-ق-ي ،وال-ط-بعة الثانية
لشضبال البدوي Ãسضرح الهواء الطلق.
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ت -ن -ظ -م وزارة الصض -ح-ة والسض-ك-ان وإاصضÓ-ح
اŸسضتشضفيات يوما –سضيسضيا وإاعÓميا لفائدة
الصض-ح-اف-ة ال-وط-نية
ف-ي-م-ا يخصص ا◊ملة
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ل-ق-ي-ح
ضض - - - -د ا◊صض - - - -ب - - - -ة
لŸان-ي-ة
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لربعاء  29نوفم Èا÷اري ،ابتداء من
يوم ا أ
السض- -اع- -ة  9:00صض -ب -اح -ا ،ب-اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي
لبيار.
للصضحة العمومية با أ

يومية وطنية إاخبارية تصضدر عن اŸؤوسضسضة العمومية
القتصضادية(شضركة ذات أاسضهم)
رأاسص مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شضارع الشضهداء الجزائر
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التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسص(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

عيسضى ‘ البليدة

إاحياء اŸولد
لنبوي الشضريف
ا

يوم إاعÓمي حول حملة
التلقيح ضضد ا◊صضبة

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسص(021)٦0.70.35:

(021) 60.70.40

لشض-غ-ال ال-ع-مومية
ت-ن-ظ-م وزارة ا أ
وال -ن -ق -ل ،ب -ال -ت -نسض -ي -ق م -ع الشض -رك -ة
ا÷زائ -ري -ة ل -ل -م-ع-ارضص وال-تصض-دي-ر
صض- -اف -كسص ،ال -ط -ب -ع -ة  15للصضالون
Óشض- -غ- -ال ال -ع -م -وم -ي -ة‘ ،
ال- -دو‹ ل - -أ
الفÎة اŸمتدة من  28نوفم Èإا2 ¤
ديسض- -م ،2017 Èب - -قصض- -ر اŸع- -ارضص -
الصض- -ن- -وب- -ر ال- -ب- -ح- -ري– ،ت شض -ع -ار:
«إا‚ازات ،مشضاريع و–ديات».
يشض-رف وزي-ر ال-ق-ط-اع ع-بد الغني
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الرئيسضة اŸديرة العامة
مسضؤوولة النشضر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

لم Úال - - -ع - - -ام ◊زب
ي- - - -نشض - - -ط ا أ
التحالف الوطني ا÷مهوري بلقاسضم
سض -اح -ل -ي ،ن-دوة صض-ح-ف-ي-ة ،ت-خصضصص
لولية للحزب
لسضتعراضص النتائج ا أ
‘ الن-ت-خ-اب-ات اÙل-ي-ة ،ال-ي-وم ،على
السض - -اع - -ة  10:00ب- -اŸق- -ر اŸرك -زي
للحزب.

إلع ـÓناتكـم اتصضل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم التجـ ـ ـاري :السضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسضــــل أاوتسض - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصضحابها نشضرت أاو  ⁄تنشضر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشضهار
اŸؤوسضسضة الوطنية للنشضر وا إ
 1شضارع باسضتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسص(021)73.95.59... :

وسضسضات التالية:الوسضط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شضركة الطباعة  S.I.Oالشضرق :شضركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشضارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

إلثÓثاء  ٢8نوفمبر  ٢٠١٧م
إلموإفق لـ  ٠9ربيع إألول  ١439هـ

يحضضر مراسضم تنصضيب الرئيسس الكيني

رئيسس ا÷مهورية يع Úسسعيد بوحجة ‡ث Óله
ع Úرئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،رئيسس اÛلسس الشضعبي الوطني سضعيد بوحجة ،لتمثيله ‘ تنصضيب أاوهورو كينياتا كرابع رئيسس لكينيا بعد
والده جومو كينياتا الذي قاد هذا البلد من  1964لغاية  1978وأاراب موي ( 1978إا )2002 ¤ومواي كيباكي ( 2002إا ¤غاية  .)2013وكان كينياتا انتخب ‘
لو ¤عام .2013
اŸرة ا أ
ف -وزه ‘ إن -ت -خ -اب-ات  ٢6أإكتوبر إع -ادة إلن-ت-خ-اب-ات ل-ع-دم «إج-رإء إصسÓ-ح-ات إن-ت-خ-اب-ي-ة
ت -نصس -يب ك -ي -ن -ي -ات-ا رئ-يسس-ا ل-ل-بÓ-د
إŸاضس- -ي .وب- -حسسب إŸت- -ح- -دث تضسمن عدم تكرإر ﬂالفات إنتخابات أإغسسطسس» ،على
سسيضسع ،وفق إŸتتبع ،Úحّدإ ألزمة
ب -اسس -م إ◊ك -وم -ة إل-ك-ي-ن-ي-ة إريك ح -د ق -ول -ه .وع -ل -ى إل -رغ -م م-ن ت-وج-ي-ه أإودي-ن-غ-ا دع-وإت
“ي-زت ب-ان-قسس-ام ب Úإل-ك-ي-ن-ي Úل-فÎة
كÒإي -ت -ي ،ف -إان-ه م-ن إŸت-وق-ع أإن Ÿؤويديه من أإجل ضسبط إلنفسس ،بعد قرإر إÙكمة إلعليا
ول -ت -وت -ر شس -ه -ده إŸسس -ار إلن -ت -خ-اب-ي
يشسارك نحو  ٢٠رئيسس دولة ‘ إل -ذي أإق -ر ف -وز ك -ي -ن -ي -ات-ا ،إل أإن ت-ق-ري-ر لصس-ح-ي-ف-ة «ذي
إل -رئ -اسس -ي ‘ ج -ول -ت -ي -ه إألو ¤شس -ه-ر
ح -ف -ل م -رإسس -م إل -ت -نصس -يب إل-ت-ي سس -ت -ان -دإرد» إل -ك -ي -ن -ي -ة ،ذك -ر أإن إل -ت -ح -ال -ف إŸع-ارضس-ي
إغسسطسس وإلثانية ‘ أإكتوبر .كما من
سس -ت -ق -ام Ãل -عب «ك -اسس-ارإ« ‘ »Êإل-ت-ح-ال-ف إل-وط-ن-ي إلسس-وب-ر» (ن-اسس-ا) ي-ع-ك-ف ع-لى وضسع
شس -أان ذلك ط -ي صس -ف-ح-ة ع-انت م-ن-ه-ا
إللمسسات إألخÒة على برنامج أإنشسطة ،منها تنظيم Œمع
نÒوبي.
إلبÓد ،إلوإقعة شسرق إفريقيا ،جرإء
وفاز كينياتا بقرإبة  ٪98من ‘ «أإوهورو بارك» وسسط نÒوبي ‘ نفسس إليوم  -أإي
أإعمال عنف دموية أإسسفرت عن مقتل
إألصسوإت ‘ إعادة إلنتخابات إليوم إلثÓثاء  -إلذي سسيشسهد تنصسيب إلرئيسس كينياتا.
إلعشسرإت.
وك -انت إÙك-م-ة إل-ع-ل-ي-ا ‘ ك-ي-ن-ي-ا ،أإك-دت صسÓ-ح-ي-ة
وإلتي تعذر إجرإؤوها ‘ بعضس
يؤودي رئيسس كينيا أإوهورو كينياتا،
إŸن -اط -ق إل -ت-ي تسس-ي-ط-ر ع-ل-ي-ه-ا إلنتخابات إلرئاسسية إلتي جرت ‘  ٢6أإكتوبر ،وأإقرت
إلذي أإعيد إنتخابه لفÎة ثانية Ÿدة
إŸع- - -ارضس- - -ة إل- - -ت- - -ي ق - -اط - -عت إعادة إنتخاب إلرئيسس إŸنتهية وليته أإوهورو كينياتا
خ-مسس سس-ن-وإت ،إل-ي-م Úإل-دسس-ت-وري-ة،
لولية رئاسسية جديدة بعد رفضسها لطعن Úيطالبان بإالغاء
إلنتخابات.
إل-ي-وم إل-ثÓ-ث-اء ،خÓ-ل ح-ف-ل ت-نصس-يب
ي -ذك -ر ،أإن م -رشس -ح إŸع-ارضس-ة رإي Ó-أإودي-ن-غ-ا ،ق-اط-ع نتائج إ÷ولة إلثانية من إلنتخابات إلرئاسسية.
رسسمي بالعاصسمة نÒوبي ،بعد أإن أإكدت إÙكمة إلعليا

لعمال ا÷زائري  -الفيتنامي
لقاء ا أ

اسستكشساف فرصس السستثمار بالشسراكة
لعمال ا÷زائري  -الفيتنامي ،الذي
أاوصضى لقاء ا أ
احتضضنته الغرفة الوطنية للتجارة والصضناعة ،أامسس،
ب-ت-ن-م-ي-ة ال-ت-ع-اون لÓ-رتقاء بالعÓقات القتصضادية إا¤
اŸسض -ت -وى ال -ن -وع -ي ل-ل-عÓ-ق-ات السض-ي-اسض-ي-ة ال-ق-ائ-م-ة بÚ
الدولت ،ÚمÈزا مدى القدرات اŸوجودة لبناء شضراكة،
خاصضة ‘ ›الت تسضتجيب للسضوق ‘ البلدين .وشضكل
اللقاء ،الذي نظم على هامشس اجتماع اللجنة اŸشضÎكة
للتعاون من  27إا 29 ¤نوفم ،Èمناسضبة لرصضد الطاقات
والفرصس التي Áكن البناء عليها مسضتقب.Ó

سسعيد بن عياد
أإشس -ار ع -ب -د إل-رح-م-ان ه-ادف رئ-يسس غ-رف-ة إل-ت-ج-ارة
وإلصس -ن -اع -ة ل -ولي -ة إŸدي -ة ،أإن إŸب -ادلت ب Úإ÷زإئ -ر
وفيتنام ل تتعدى  ٢٠٠مليون دولر .غ Òأإن هناك مسسعى
ل- -ل -رف -ع م -ن ح -ج -م -ه -ا ،م -ن خ Ó-ل إسس -ت -كشس -اف ف -رصس
إلسستثمار ،خاصسة ‘ ›الت إلبناء وموإده وصسناعة
قطع إلغيار وإلصسناعة إلغذإئية وتكنولوجيات إلتصسال
إ÷ديدة.
وكشسف أإن غرفة إلتجارة لولية إŸدية فقط صسّدرت
إ ¤فيتنام ما قيمته  ١9٧أإلف دولر ،نظ Òسسلع ومنتجات
فÓ- -ح- -ي- -ة‡ ،ا يشس- -ج- -ع ع -ل -ى م -وإصس -ل -ة إل -ت -ق -ارب بÚ
إŸتعامل ÚلسستغÓل إلطاقات إŸتوفرة لدى إ÷انب.Ú
كما تب Úمن إتصسالت ،منذ سسنت ،Úبروز نوإيا لتنمية
إلتعاون ‘ منتدى ربيع سسنة .٢٠١6
‘ نفسس إلŒاه ،عرضس ناصسر ﬁلبي إŸدير إلعام
لÎق-ي-ة إلسس-ت-ث-م-ارإت ب-وزإرة إلصس-ن-اع-ة إŸن-اج-م ،ب-عضس

مؤوشسرإت إلتعاون إ÷زإئري  -إلفيتنامي إلذي يشسمل
مبادلت Œارية ﬁدودة وتوإجد شسركة بÎول من فيتنام
تعمل ‘ إ÷زإئر مع سسوناطرإك ،دإعيا إ ¤بعث شسرإكة
‘ قطاع إلبناء بكل فروعه وإ÷لود وإلنسسيج ،خاصسة وأإن
فيتنام تتوإفر على قدرإت وخÈإت .وقدم شسروحات
ح -ول إل -تسس -ه-يÓ-ت إل-ت-ي ي-ق-دم-ه-ا ق-ان-ون إلسس-ت-ث-م-ار ‘
إ÷زإئر.
وأإبدى لوكانغ هونع نائب وزير إلبناء إلفيتنامي ،إلذي
ترأإسس وفد رجال إألعمال إلقادم Úمن بلد Áزج بÚ
إلعلم وإلعمل ،إهتماما بأافق إلتعاون ،خاصسة بحضسور ١5
مؤوسسسسة من فيتنام تنشسط ‘ ›الت إسستغÓل إŸناجم،
إلبناء ،إلنفط ،إلهندسسة وموإد إلبناء ،مقدما Ùة حول
إل-وضس-ع-ي-ة إلق-تصس-ادي-ة ل-بÓ-ده .و–ق-ق ف-ي-ت-ن-ام معدلت
حسسنة ‘ إلنمو و–سس Úإلنا œإلدإخلي إÿام إلذي
يرتفع بنسسبة  ٪6سسنويا ليحقق  ٢3٠مليار دولر سسنة
 ،٢٠١٧مقابل تعدإد سسكا Êبلغ  9٠مليون نسسمة.
كما ‰ت إŸبادلت إلتجارية لفيتنام منذ إنضسمامها
إ ¤منظمة إلتجارة إلعاŸية سسنة  ٢٠٠٧لÎتفع إŸبادلت
إ ¤م -ع-دلت ق-ي-اسس-ي-ة و–ق-ق ف-ائضس-ا Œاري-ا .وت-ت-وإف-ر
فيتنام ،كما صسرح به ذإت إŸسسؤوول ،على  ٢5أإلف مشسروع
بقيمة  3٠٠مليار دولر ،ما يؤوكد قدرإتها إلسستثمارية.
وقد وقعت فيتنام على  ١٢إتفاقا للتبادل إ◊ر وŒري
مفاوضسات حول  4إتفاقات أإخرى ‘ .وقت أإكد فيه
منتدى إلقتصساد إلعاŸي قوة إقتصساد هذإ إلبلد إلناشسئ
إل- -ذي ي -ت -وف -ر ع -ل -ى  6٠٠أإل- -ف م- -ؤوسسسس- -ة ‘ ﬂت -ل -ف
إلنشساطات.
وأإوضس -ح رئ -يسس وف-د رج-ال إألع-م-ال إل-ف-ي-ت-ن-ام-ي ،أإن

لنسضان:
رئيسضة اÛلسس الوطني ◊قوق ا إ

أازيد من  7500امرأاة ضسحية عنف خÓل تسسعة أاشسهر
كشض - -فت رئ- -يسض- -ة اÛلسس
لنسض-ان ف-اف-ا
ال -وط-ن-ي ◊ق-وق ا إ
سض- - -ي - -دي ÿضض - -ر ب - -ن زروق - -ي،
أامسس ،ب -ا÷زائ -ر ال-ع-اصض-م-ة ،أان
أازيد من  7500امرأاة تعرضضت
إا ¤ال- -ع- -ن -ف ‘ ا÷زائ -ر خ Ó-ل
لو ¤من السضنة
التسضعة أاشضهر ا أ
ا÷ارية.
أإوضس- - -حت ف- - -اف- - -ا ‘ تصس - -ري - -ح
للصسحافة على هامشس يوم درإسسي
حول إلعنف ضسد إŸرأإة ‘ إفريقيا،
أإن «مصسالح إألمن أإحصست ما ل يقل
عن  ٧586حالة عنف ضسد إŸرأإة منذ بدإية إلسسنة إ¤
غاية شسهر سسبتم Èمن إلعام إ÷اري».
وأإشسارت إ ¤أإن هذإ إلرقم «ل يعكسس إلوإقع ،ألن
إلعديد من إلنسساء إللوإتي يتعرضسن إ ¤إلعنف ل يبلغن
ول ي-ل-ج-أان إ ¤إل-ع-دإل-ة ،ن-ظ-رإ ل-ل-ع-وإم-ل إلج-تماعية
وإل -ث -ق -اف -ي -ة وك -ذإ ل -ك -ون أإغ-لب إŸسس-ؤوول Úع-ن ه-ذه
إ◊الت هم من أإفرإد إلعائلة وإألقارب».
وب-خصس-وصس إل-ي-وم إل-درإسس-ي إل-ذي ن-ظ-م-ت-ه إلهيئة
–ت شسعار« :نهاية إلعنف ضسد إŸرأإة ‘ إفريقيا»،
Ãناسسبة إحياء إليوم إلعاŸي للقضساء على إلعنف ضسد
إŸرأإة ،قالت ذإت إŸسسؤوولة إن تنظيمه يهدف إ¤
إل-ت-حسس-يسس ب-ه-ذه إل-ظ-اه-رة ،م-ذك-رة ب-اÿطوإت إلتي
قامت بها إ÷زإئر ‘ هذإ إلشسأان بإادرإج موإد رإدعة
ضس -م-ن ق-ان-ون إل-ع-ق-وب-ات م-ن-ذ  ٢٠١5وك-ذإ مصس-ادقة
إ÷زإئر على بروتوكول مابوتو ‘ سسبتم.٢٠١6 È
وعرف هذإ إليوم إلدرإسسي ،إلذي يصسادف أإيضسا
إحياء إلذكرى إلثÓث Úإلنشساء إŸفوضسية إإلفريقية
◊ق - -وق إإلنسس - -ان وإلشس - -ع - -وب ،مشس - -ارك - -ة ف - -اع - -لÚ
م-ؤوسسسس-ات-ي Úوغ Òم-ؤوسسسس-ات-ي Úم-ك-ل-ف Úب-اŸوضسوع،
سسيما إلشسخصسيات إلنسسوية إŸعروفة بتمسسكها بحقوق
إŸرأإة وإلتزإمهن على إلصسعيدين إلوطني وإلقاري.
و‘ ك- -ل- -م -ة ل -ه ب -اŸن -اسس -ب -ة ،أإشس -اد م -نسس -ق إأل·
إŸت-ح-دة إي-ريك أإوف-رف-يسست ،ب-ا÷ه-ود إل-ت-ي ب-ذل-ت-ه-ا
إ÷زإئ- - -ر ‘ ›ال ﬁارب- - -ة إل- - -ع - -ن - -ف ضس - -د إŸرأإة
وŒرÁه -ا ل -ه -ذه إل -ظ -اه -رة إل -ت -ي تشس-ه-ده-ا ك-ل دول
إلعا.⁄
م -ن ج -ان -ب -ه -ا ،أإك -دت وزي -رة إل -تضس -ام -ن إل -وط-ن-ي
وإألسسرة وقضسايا إŸرأإة غنية إلدإلية ،أإنه يتم إلعمل

على وضسع إسسÎإتيجية ،بالشسرإكة مع
ك-ل إل-ق-ط-اع-ات إŸع-ن-ي-ة ،ت-عتمد على
«إل-ت-حسس-يسس وت-وع-ي-ة إل-نسس-اء ضس-ح-اي-ا
إلعنف بأاهمية إلتبليغ» ،مشسÒة إ ¤أإن
إألرقام إلتي تقدمها ﬂتلف إŸصسالح
بخصسوصس إلعنف «ل تعكسس إلوإقع».
أإما إلناشسطة إ◊قوقية وإÙامية
نادية آإيت زإي ،فقد إقÎحت وضسع
آإل-ي-ات ◊م-اي-ة إل-نسس-اء إل-ل-وإت-ي ي-قمن
ب-ال-ت-ب-ل-ي-غ ع-ن ت-ع-رضس-ه-ن ل-ل-ع-نف أإمام
إ÷هات إلقضسائية.

 9مÓي Úأاورو صسرفت لÎحيل  10آالف
امرأاة وطفل إافريقي نحو بلدانهم
كشسفت رئيسسة إÛلسس إلوطني ◊قوق إإلنسسان
ف- -اف- -ا سس -ي -دي ÿضس -ر ب -ن زروق -ي ،أإمسس ،ب -ا÷زإئ -ر
إلعاصسمة ،أإن إ÷زإئر خصسصست  9مÓي Úأإورو من
أإجل ترحيل ما ل يقل عن  ١٠آإلف إمرأإة وطفل
إف -ري -ق-ي ن-ح-و ب-ل-دإن-ه-م إألصس-ل-ي-ة ‘ ظ-روف تضس-م-ن
كرإمتهم ،مذكرة بضسرورة إحÎإم حقوق إإلنسسان ‘
هذإ إÛال سسيما إلنسساء إ◊وإمل إلÓئي ل ينبغي
ترحيلهن.
وأإكدت رئيسسة إÛلسس ‘ تصسريح للصسحافة ،على
هامشس يوم درإسسي حول إلعنف ضسد إŸرأإة ‘ أإفريقيا،
أإن «إ÷زإئر خصسصست  9مÓي Úأإورو من أإجل ترحيل ١٠
آإلف إمرأإة وطفل من إŸهاجرين إألفارقة نحو بلدإنهم
إألصس -ل -ي -ة ‘ ظ-روف تضس-م-ن إ◊ف-اظ ع-ل-ى ك-رإم-ت-ه-م»،
مشسÒة إ ¤أإن هؤولء إŸهاجرين إألفارقة كانوإ ضسحية
بعضس إ÷ماعات إلتي كانت تسستغلهم ‘ «إلتجارة بالبشسر
وإلدعارة».
وأإك -دت رئ -يسس -ة إÛلسس ب -اŸن-اسس-ب-ة ،ع-ل-ى ضس-رورة
إلحÎإم إلصسارم ،أإثناء عمليات إلÎحيل ،للقوإعد إلتي
ي-ح-دده-ا إل-ق-ان-ون إل-دو‹ ◊ق-وق إإلنسس-ان وم-ن أإه-م-ه-ا
إحÎإم ح -ق -وق إŸه -اج -ري -ن وك-رإم-ت-ه-م ،سس-ي-م-ا إل-نسس-اء
إ◊وإمل إلÓئي ل ينبغي ترحليهن طيلة فÎة إ◊مل».
وك -ان إÛلسس إل -وط -ن -ي ◊ق -وق إإلنسس -ان ق -د أإك -د،
إألسسبوع إŸاضسي ،على ضسرورة «معاملة كل إŸهاجرين
غ Òإلشسرعي Úمعاملة إنسسانية –فظ كرإمتهم ،وذلك
وفقا لÓلتزإمات إلتعاهدية إلدولية وإإلقليمية للجزإئر».

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

إلتوجه قائم ÿوصسصسة إŸؤوسسسسات إلعمومية تدريجيا
مع إتسساع نطاق إلقطاع إÿاصس إŸنتج إلذي يتجه لبلوغ
مسساهمة بحوإ‹  ٪٧٠من إلنا œإلدإخلي إÿام وŒاوز
نسسة  ٪45٠حاليا.
وأإبرز قدرإت إŸؤوسسسسات إلفيتنامية ‘ قطاع إلبناء
وإ‚از مشساريع إلسسكن إلذي يسستفيد من ميزإنية 8٠
مليار ﬂصسصسة للجانب إلجتماعي ويتم إ‚از معدل 5٠
مليون م Îمربع سسكن كل سسنة ويتم إسستهÓك  6٠مليون
طن من إألسسمنت سسنويا.
Óشسارة ،تصسدر فيتنام للجزإئر موإد فÓحية مثل
لإ
إل Íوم -ن-ت-ج-ات إل-كÎون-ي-ة ،ب-ي-ن-م-ا تصس-در إ÷زإئ-ر ن-ح-و
فيتنام موإد أإولية للصسناعة إلكيماوية ونفايات إلورق ول
تتعدى إلشسرإكة حاليا إطار مؤوسسسسة نفط فيتنام إلتي
تنتج  ٢٠أإلف برميل ‘ إليوم.
ودع- -ا ه- -ون- -غ إ– ¤دي- -د ﬁاور ت- -ؤوسسسس ل -ت -دع -ي -م
إلتعاون ،مسسج Óوجود نقصس ‘ ›ال توف ÒإŸعلومات
حول إلسسوق إ÷زإئرية ،مشسجعا إلتقارب ب Úمؤوسسسسات
إلبلدين ،لكونها إÙرك إ◊قيقي للشسرإكة.
وت-اب-ع إŸت-ع-ام-ل-ون إلضس-ي-وف ،ع-رضس-ا ق-دم-ت-ه ‡ث-ل-ة
إلوكالة إلوطنية لتطوير إلسستثمارإت ،فصسلت فيه إŸزإيا
وإلتسسهيÓت إلتي “نح لÓسستثمارإت إألجنبية ‘ سسوق
جزإئرية تنشسط فيه إلكث Òمن إلشسركات من كافة جهات
إلعا.⁄
وتوإصسلت إألشسغال ،بعد تقد ËإŸؤوسسسسات إلقادمة
من فيتنام ،بلقاءإت مباشسرة ب Úمتعاملي إلبلدين‘ ،
إنتظار Œسسيد مشساريع تÎجم إرإدة إلتعاون وإلشسرإكة ‘
إŸيدإن.

تعزيز التعاون ‘ اÛال القضضائي

لوح يسستقبل سسف Òاإلمارات

إسستقبل وزير
إل- -ع -دل ح -اف -ظ
إألخ-ت-ام إل-ط-يب
لوح ،إإلثن٢٧ Ú
ن - -وف- -م،٢٠١٧ È
Ãق- - - - - - - -ر وزإرة
إل - -ع- -دل ،سس- -فÒ
دول- -ة إإلم- -ارإت
إلعربية إŸتحدة
با÷زإئر يوسسف
سس- -ي -ف خ -م -يسس
سسباع آإل علي.
و“حورت
إÙادثات حول درإسسة تعزيز إلتعاون ‘
إÛال إل- -ق- -ان -و Êوإل -قضس -ائ -ي ،إ ¤ج -انب
درإسسة سسبل تطوير ›الت إلتعاون ما بÚ
إلبلدين.

إلعدد
١٧5٠٢

لم Òعبد القادر
الذكرى Ÿ 185بايعة ا أ
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تكر Ëالدبلوماسسي األخضسر اإلبراهيمي واسستذكار اŸواقف والبطولت
^ الطيب زيتو ÊيÈز مآاثر عبد القادر ا÷زائري
^ ميهوبي :ترسسيخ األمن الروحي والثقا‘ من ترسسيخ األمن الوطني
أاح -يت ولي -ة م-عسض-ك-ر،
أامسس ،ب- - - - -حضض- - - - -ور وزي - - - -ر
اÛاه-دي-ن ال-ط-يب زي-توÊ
ووزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ع-زال-دي-ن
م - -ي- -ه- -وب- -ي ،ال- -ذك- -رى 185
ÓمÒ
لو ¤ل -أ
ل -ل -م -ب -اي -ع -ة ا أ
ع -ب -د ال -ق -ادر –ت شض -ج -رة
ال- - - - - -دردارة ب - - - - -غ - - - - -ريسس،
Ãشض-ارك-ة ف-ع-لية للمهتمÚ
ب-ال-ت-اري-خ وأاعيان اŸنطقة،
إاضضافة إا ¤ا◊ضضور الشضر‘
ل- -ل- -دب- -ل -وم -اسض -ي ا÷زائ -ري
لب- - -راه - -ي - -م - -ي
لخضض- - -ر ا إ
ا أ
وع -م -دة م -ق -اط -ع -ة ال-ق-ادر
لمريكية.
بالوليات اŸتحدة ا أ
إسستهلت إلحتفالت إıلدة للذكرى  ،١85بإاشسرإف
وزير إÛاهدين إلطيب زيتو Êعلى إفتتاح ندوة علمية
تاريخية حول إألبعاد إإلنسسانية وإ◊ضسارية لشسخصسية
إألم Òعبد إلقادر بجامعة معسسكر ،أإطرها ﬂتصسون ‘
إلتاريخ من إŸركز إلوطني للدرإسسات وإلبحث ‘ تاريخ
إ◊ركة إلوطنية لفائدة إلطلبة وتÓميذ إŸدإرسس.
و ⁄يفوت وزير إÛاهدين فرصسة إلتدخل إلبرإز
مآاثر إألم Òعبد إلقادر إلتي مازإلت إ÷زإئر ،بحسسب
إŸسسؤوول ،تسستمد منه إلدروسس وإلعŸ Èوإصسلة مسسÒة
بناء إلدولة ،حيث تأاتي مناسسبة ذكرى إŸبايعة لتب Úأإحد
أإهم قوإعد إلتكوين إلسسياسسي وإلفعل إلدÁقرإطي إلذي
ظل ،منذ قيام إلدولة إ÷زإئرية إ◊ديثة ،شسعار ومبدأإ
إألمة .وقال وزير إÛاهدين عن إألم Òعبد إلقادر ،إنه
رم -ز ل -ل -دف-اع ع-ن إل-وط-ن و‘ م-ق-دم-ة ع-ظ-م-ائ-ه وع-ل-ى
إألجيال إلقادمة أإن تهتدي وتسس Òعلى أإثره.
أإما وزير إلثقافة عزإلدين ميهوبي ،فأاكد باŸناسسبة
أإنها ﬁطة لسستذكار موإقف إلرجال وبطولتهم ،مشسÒإ
أإن إ÷زإئر ‘ مرحلة تاريخية مفصسلية للمثقف Úدور
أإسساسسي فيها ،متحدثا عن أإهمية ترسسيخ إألمن إلروحي
وإلفكري وإلثقا‘ من زجل ترسسيخ إألمن إلوطني‘ ،
إشسارة منه أإن إŸثقف ل يجب أإن يعزل فكره وقلمه ،بل
عليه أإن يسسهم ‘ حماية إ◊دود إلتاريخية وإلثقافية
وإلفكرية من إلتطرف ،بحسسب عزإلدين ميهوبي ،إلذي
أإكد أإيضسا أإن مهمة إŸثقف Úهي –صس Úإلشسباب بالقيم
إإلنسسانية وإلوطنية إلتي تعد إلثقافة أإحد روإفدها.

اإلبراهيمي :نحتاج Ÿواقف األم Òعبد
القادر لتحصس Úاألمة من التطرف
م -ن ج -ه -ت-ه ،إل-دب-ل-وم-اسس-ي إ÷زإئ-ري إألخضس-ر
إإلب-رإه-ي-م-ي ،إل-ذي ح-ظ-ي ب-درع إل-ف-ارسس وج-ائزة
إألم Òعبد إلقادر للفكر وإلÎبية ،إلتي أإسسسست لها
جمعية على خطى إألم Òعبد إلقادر إÙلية ،دعا
إ ¤رطÓع إلشسباب باŸوروث إلفكري وإإلنسساÊ
Óم Òعبد إلقادر ،مشسÒإ أإن إ÷زإئر
وإلوطني ل أ
وإلعا ⁄بأاسسره ‘ أإم uسس إ◊اجة إ ¤مثل موإقف
إلرجل .كما تطرق إألخضسر إإلبرإهيمي إ ¤مسسأالة
إل -ت -ط -رف ،م -ؤوك -دإ أإن -ه -ا ل ع Ó-ق -ة ل -ه -ا ب -ال -دي -ن
إإلسسÓمي إ◊نيف وأإن إلوإجب Áلي على إ÷ميع
ح -م -اي -ة إلشس -ب -اب م -ن تضس-ل-ي-ل إألق-ل-ي-ات إıرب-ة
وإلتطرف إلديني ،متحدثا ‘ مسسأالة بيع إلرقيق
بليبيا قائ« :Óإنه عار نشسÎك فيه جميعا مع من
ح -م -ى ه -ذإ إل -ع -م -ل» ،م-عّ-ب-رإ ع-ن أإم-ل-ه ‘ وصس-ول
إلتحقيق ‘ قضسية بيع إلرقيق إ ¤نتائج “كن من
معاقبة إŸتسسبب.Ú
من جانب آإخر– ،دث إألخضسر إإلبرإهيمي
وهو يسستلم إلتكر ËباŸناسسبة ،عن جرإئم فرنسسا
إلسس -ت -ع -م -اري -ة ،ق-ائ Ó-إن-ه م-ن ح-ق إ÷زإئ-ر أإن ل
تطالب فقط باعتذإر رسسمي من فرنسسا ،بل يجب
أإن ت- -ك- -ون ه- -ن- -اك ﬁاك- -م- -ة ت -اري -خ -ي -ة ل -ف -رنسس -ا
إلسستعمارية.

معسسكر :أم أ.Òÿسس

لنشضاء قواعد بيانات للمسضاحات الهيدروغرافية اŸسضقية
إ

اتفاقيات ب Úقطاع اŸوارد اŸائية والوكالة الفضسائية ا÷زائرية

” ،أامسس ،ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى ات-ف-اق-ي-ات ب Úقطاع
اŸوارد اŸائية ووكالة الفضضاء ا÷زائرية ،بهدف
ضضمان تسضي Òناجع لقطاع اŸوارد اŸائية.
يتعلق إألمر بتوقيع إتفاق -إطار ب Úوزإرة إŸوإرد
إŸائ -ي-ة وإل-وك-ال-ة إل-فضس-ائ-ي-ة إ÷زإئ-ري-ة ،ب-اإلضس-اف-ة إ¤
توقيع ثÓث إتفاقيات خاصسة ب Úهذه إألخÒة وإلوكالة
إلوطنية للسسدود وإلتحويÓت وإلوكالة إلوطنية وإإلدإرة
إŸد›ة ل -ل -م -وإرد إŸائ -ي -ة وإل -وك-ال-ة إل-وط-ن-ي-ة ل-تسس-يÒ
إŸوإرد إŸائية.
وأإوضسح مسسؤوولو هذه إلهيئات خÓل مرإسسم إلتوقيع
على هذه إلتفاقيات ،أإن إÛالت إلرئيسسية للتعاون بÚ
هذه إŸؤوسسسسات وإلوكالة إلفضسائية إ÷زإئرية ،تتمحور
حول إنشساء قوإعد بيانات للمسساحات إلهيدروغرإفية
إŸسس -ق -ي -ة و–دي -د إÛال إل -ع-م-وم-ي ل-ل-م-ورد إŸائ-ي.
وب -اإلضس -اف -ة إ ¤ذلك ،إسس -ت -ح -دإث ن -ظ -ام ل -ل -وق-اي-ة م-ن
إل-ف-يضس-ان-ات وتسس-يÒه-ا وضس-ب-ط خ-ارط-ة ح-ول إŸن-اط-ق
إŸعرضسة للفيضسانات ،فضس Óعن إنشساء خطط للوقاية
من ﬂاطر إلفيضسانات.
يذكر ،أإن هذإ إلتعاون هو جزء من تنفيذ إلÈنامج
إلفضسائي إلوطني إلذي إعتمدته إ◊كومة ‘ عام ٢٠٠6
وإلذي Áتد على نحو خمسسة عشسر عاما (.)٢٠٢٠-٢٠٠6
‘ هذإ إلصسدد ،أإوضسح وزير إŸوإرد إŸائية حسسÚ
نسسيب ،أإن إسستخدإم تكنولوجيات إلفضساء وإلتطبيقات
ذإت إلصسلة أإصسبح «ضسروريا» ألي إدإرة أإو تسسي Òأإو إتخاذ
إلقرإر ‘ هذإ إلقطاع إ◊يوي.
وبحسسب إلوزير ،فإان تكنولوجيات إلفضساء ضسرورية
لدعم قطاع إŸوإرد إŸائية ‘ ﬂتلف إÛالت ،مثل
منع وحماية إŸدن من ﬂاطر إلفيضسانات وإسستحدإث

أإجهزة إنذإر ضسد فيضسانات إألودية.
وأإشسار نسسيب ،إ ¤أإن إسستخدإم تكنولوجيات إلفضساء
على قدر عال من إألهمية أإيضسا ‘ ›ال إلبحوث ‘
قطاع موإرد إŸياه إ÷وفية ،من خÓل إعدإد درإسسات
ل -ت -م -ك Úإل-ق-ط-اع م-ن –دي-د إم-ك-ان-ات إŸي-اه إ÷وف-ي-ة
وإŸياه إ÷وفية ،حسسب كل منطقة ،وطرق إسستغÓلها
Óجيال
بشسكل ﬁكم ،فضس Óعن حمايتها وضسمانها ل أ
إŸقبلة.
وأإفاد إلوزير أإن هذه إلتفاقيات تعت Èمهمة ،خاصسة
‘ إلوقت إلذي تضسع فيه إ◊كومة هذإ إلقطاع ضسمن
أإولوياتها إلسستثمارية ،بالنظر إ ¤دورها إلسسÎإتيجي
‘ إلتطور إلقتصسادي وإلتنمية بشسكل عام ،ما يسسمح
بتلبية إلحتياجات إلجتماعية وإلقتصسادية للموإطن.Ú
م -ن ج -ه -ت -ه أإشس -ار إŸدي -ر إل-ع-ام ل-ل-وك-ال-ة إل-فضس-ائ-ي-ة
إ÷زإئرية ،إ ¤أإن تكنولوجيات إلفضساء هي أإدوإت عملية
جد هامة ،تسسهم ‘ إتخاذ إلقرإر ‘ إطار إŸتابعة
إŸسس- -ت- -م -رة ل -ق -ط -اع إŸوإرد إŸائ -ي -ة ،مشسÒإ إ ¤إدإرة
أإن -ظ -م-ة إل-ت-ح-وي-ل إŸائ-ي وشس-ب-ك-ات إل-ت-ح-وي-ر وإل-ت-وزي-ع
وصسيانة وإصسÓح إلتسسربات وإلنقطاعات.
Œدر إإلشس - -ارة ،إ ¤أإن وزإرة إŸوإرد إŸائ - -ي - -ة ق - -د
أإنشسأات مؤوخرإ نظاما إدإريا من خÓل قاعدة معلوماتية
تربط ب Úمديريات إŸوإرد إŸائية ع 48 Èولية وبÚ
إŸصس -ال -ح إŸرك-زي-ة ل-ل-وزإرة وإŸؤوسسسس-ات –ت وصس-اي-ة
إلقطاع.
ول -ق -د ” تصس -م -ي -م ه -ذإ إل-ن-ظ-ام إلصسÓ-ح إألع-ط-اب
وإلختÓلت إŸسسجلة عن طريق نظام إلرصسد إ÷غرإ‘
وذلك ‘ إلوقت إآل.Ê

‘ بيان لوزارة الطاقة

اجتماعات أاوبك وخارج أاوبك يومي األربعاء واÿميسس بفيينا
سض -ي -ع -ق -د اج-ت-م-اع ÷ن-ة اŸت-اب-ع-ة ال-وزاري-ة ،ال-ت-ي تضض-م
لعضض - - -اء ‘
لعضض - - -اء ‘ أاوبك واŸن - - -ت - - -ج Úغ Òا أ
ال - - -دول ا أ
لرب -ع -اء ،ب -ف-ي-ي-ن-ا ،ال-ن-مسض-ا ،وال-ذي يسض-ب-ق
اŸن -ظ -م -ة ،غ -دا ا أ
لعضضاء ‘ أاوبك اŸرتقبة
الندوة الوزارية Ÿنظمة الدول ا أ
هذا اÿميسس ،التي سضتتبع بالجتماع الوزاري لدول أاوبك
واŸن -ت-ج Úغ Òالعضض-اء وال-ت-ي سض-ي-حضض-ره-ا وزي-ر ال-ط-اق-ة
مصضطفى قيطو ،Êبحسضب ما أافاد به ،امسس الثن ،Úبيان
لعضضاء
للوزارة .ويبحث اجتماع ÷نة اŸتابعة الوزارية أ
أاوبك واŸنتج Úغ Òالعضضاء ‘ اŸنظمة نتائج أاشضغال ÷نة
اÈÿاء (ال -ل -ج -ن -ة ال-ف-ن-ي-ة اŸشضÎك-ة) ،ب-حسضب م-ا اشض-ار ذات
اŸصضدر.
للتذك ،Òفإان ÷نة إŸتابعة إلوزإرية ألعضساء أإوبك وإلدول غÒ
إلعضساء إنشسئت عقب إلندوة إلوزإرية لدول أإوبك  ١٧١إŸنعقدة ‘ نوفم، ٢٠١6 È
وإعÓن إتفاق إلتعاون إŸوقع خÓل إلجتماع إلوزإري إلذي ضسم إلدول إلعضساء

‘ إوبك وإلدول إŸنتجة للنفط خارج إŸنظمة إلذي عقد ‘
نوفم ٢٠١6 Èبفيينا.
وكلفت ÷نة إŸتابعة إلوزإرية للدول إألعضساء ‘ أإوبك وإلدول
غ Òإألعضس -اء Ãرإق -ب -ة م -دى ت-ن-ف-ي-ذ إله-دإف إŸسس-ط-رة خÓ-ل
Óوبك وكذإ مدى إللتزإم بإاعÓن
إلدورة  ١٧١للندوة إلوزإرية ل أ
إلتعاون إلقاضسي بتحديد إلنتاج إŸوقع ب Úدول أإوبك وإŸنتجÚ
خ -ارج-ه-ا .وت -ع -م -ل إل -ل -ج -ن -ة إيضس -ا ع-ل-ى تسس-ه-ي-ل ع-م-ل-ي-ة ت-ب-ادل
إلتحليÓت ووجهات إلنظر إŸشسÎكة ،ما يسسهم ‘ تقييم إلتزإم
إلدول إŸوقعة على إلتفاق .وتضسم إللجنة  3دول أإعضساء ‘ أإوبك
وهي إ÷زإئر وإلكويت وفنزوي ،Óودولت Úغ Òأإعضساء وهي روسسيا
وعمان .وقررت إلدول إألعضساء ‘ أإوبك خÓل إلدورة غ Òإلعادية
إل  ١٧٠لجتماع إلندوة إلوزإرية للمنظمة ‘ سسبتم، ٢٠١6 È
تعديل إنتاجها ليÎإوح ما ب 3٢,5 Úإ 33 ¤مليون برميل /إليوم وإنشساء ÷نة رفيعة
إŸسستوى تÎأإسسها إ÷زإئر من أإجل ضسبط وإعدإد تفاصسيل إلتفاق.
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ششهادة وفاة موحدة ‘ القطاع Úالعام واÿاصس
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هوية جثث ضشحايا الكوارث الطبيعية
عششية انعقاد اŸلتقى الدو‹ للطب الششرعي ‘ ا÷زائر يومي  29و  30نوفم Èا÷اري– ،ت الرعاية السشامية لرئيسس
لكادÁية ا÷زائرية لتطوير علوم الطب الششرعي ،احتضشن منتدى
ا÷مهورية السشيد عبد العزيز بوتفليقة الذي تنظمه ا أ
يومية الششعب أامسس ندوة نقاشس حول التطورات التي عرفها هذا التخصشصس الطبي ‘ بÓدنا سشواء من حيث الكادر البششري أاو
لكادÁية ا÷زائرية لتطوير علوم
المكانيات اŸادية وهذا خÓل الندوة التي نششطها الÈوفيسشور رششيد بلحاج رئيسس ا أ
Óطباء الششرعي Úا÷زائري.Ú
الطب الششرعي و رئيسس اللجنة الوطنية ل أ

أم Úبلعمري
تصصوير :عباسس تيليوة
ألÈوف- -يسس- -ور رشس- -ي- -د ب -ل -ح -اج أك -د خ Ó-ل
مدأخلته أن أ÷زأئر شسهدت ألسسنوأت ألسسبعة
أ’خÒة ج -رأئ -م بشس -ع -ة أزدأدت ف -ي -ه -ا نسس -ب-ة
ألتنكيل بجثث ألضسحايا وهي جرأئم  ⁄يتم
تسسجيلها من قبل وهذأ رغم ترأجع جرأئم
ألقتل بشسكل عام -على حد تعبÒه -و‘ هذأ
ألصسدد قال بلحاج ألذي يشسغل كذلك (رئيسس
أÛلسس أل- -ع -ل -م -ي ل -ك -ل -ي -ة أل -طب ب -ا÷زأئ -ر
أل -ع -اصس -م -ة) إأن أل -ت -ن -ك -ي -ل شس -م -ل ع -ل -ى وج-ه
أÿصسوصس حرق أ÷ثة ،مؤوكدأ أن ألدأفع ‘
ألغالب ورأء ذلك هو سسعي أ÷ا Êإأ ¤طمسس
أثار جرÁته من خÓل ألتخالصس منها وليسس
بسس -بب أخ -ت ’Ó-ت أو أضس -ط -رأب-ات ن-فسس-ي-ة أو
عقلية كما يتصسور ألبعضس.
وع- -ن ألسس- -ن- -وأت أل- -ت- -ي ع -رفت أك ÈوتÒة
للعنف وأ’جرأم ‘ أ÷زأئر قال بلحاج إأن
سسنوأت ألعشسرية ألسسودأء عرفت أك Èقدر من
أ÷رأئم ولكن أغلبها كان مرتبطا بالعمليات
أإ’ره -اب -ي -ة وب -ي -ن -م -ا أك -د أن أع -م -ال أل -ع-ن-ف
وأ÷رأئم ألتي تشسهدها أ÷زأئر أليوم هي من
ﬂلفات ألعشسرية ألسسودأء أ’ن أغلبية أأ’طفال
ألذين عايشسوأ أأ’حدأث أصسبحوأ أليوم شسبابا
تعودوأ على أŸوت وألقتل وألعنف ‘ ،سسياق
آأخر قال ضسيف منتدى ألشسعب إأن حوأدث
أŸرور و ح -وأدث أل -ع -م -ل أصس -ب -حت ب -دوره -ا
تأاخذ حيزأ كبÒأ من عمل أأ’طباء ألشسرعي،Ú
مشسÒأ أن ه-ن-اك ع-م-ل-ي-ات تشس-ري-ح أسس-ب-وع-ي-ة
÷ثث بسس - -بب ح- -وأدث أل- -ع- -م- -ل أŸؤودي- -ة إأ¤

ألوفاة.
أم -ا ع -ن أل -ت -ط -ورأت أل -ت -ي ع-رف-ه-ا أل-طب
ألشسرعي ‘ أ÷زأئر ،أكد ألÈوفيسسور بلحاج
أن هذأ أ◊قل ألطبي خطا خطوأت كبÒة و
لكن هذأ ’ يعني  -حسسبه -أنه وصسل إأ¤
أŸسستوى أŸطلوب ،مضسيفا أن هناك نقائصس
كثÒة مازألت –ول دون أدأء ألطبيب ألشسرعي
Ÿهامه على ألوجه أأ’كمل و‘ هذأ ألصسدد
قال ألÈوفيسسور إأن عدد أأ’طباء ألشسرعيÚ
قفز من  40طبيبا سسنوأت ألتسسعينات إأ400 ¤
ط -ب -يب أل-ي-وم  ،أم-ا أل-ق-ف-زة أل-ن-وع-ي-ة أأ’خ-رى
فكانت  -حسسبه-أعتبارأ من  2006أين ”
ألشسروع ‘ تكوين خÈة جزأئرية ‘ ›ال
أل -بصس-م-ة أل-ورأث-ي-ة «آأ.دي.آأن» و ت-ق-ن Úك-ي-ف-ي-ة
وأأ’شسخاصس أıول Úللقيام بهذه أŸهمة كما
” إأنشس -اء م -رك -ز وط -ن-ي ل-ل-ب-ط-اق-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة
للبصسمة ألورأثية ‘ أ÷زأئر وهي خطوة مهمة
للغاية كونها تسساعد بشسكل كب Òجهاز ألعدألة
وأŸصس -ال -ح أأ’م -ن -ي -ة أıت -ل -ف -ة ‘ م -ت -اب -ع-ة
تفاصسيل أ÷رÁة ومكافحتها .و عن تطور
آأخر ’ يقل أهمية تطرق ضسيف منتدى ألشسعب
إأ ¤أسستحدأث شسهادة ألوفاة أŸوحدة لدى
أل- -ق- -ط- -اع Úأل- -ع- -ام وأÿاصس أل- -ت -ي أن -هت -
حسسبه -مشسكل –ديد ألسسبب أŸباشسر للوفاة
بدقة على عكسس ما كان ‘ ألسسابق أين كان
من ألصسعب –ديد ألسسبب أŸؤودي إأ ¤وفاة
أأ’شس - -خ - -اصس أو رب - -ط- -ه ‘ أحسس- -ن أ’ح- -وأل
بأامرأضس أو أوبئة تنتشسر ‘ منطقة معاينة‘ ،
ألسسياق ذأته و ‘ إأطار ألتطور ألذي عرفه
أل - -طب ألشس - -رع - -ي ‘ ب Ó- -دن - -ا دأئ - -م - -ا ق- -ال
ألÈوفيسسور بلحاج إأنه ” أسستحدأث مصسلحة
م-ك-ون-ة م-ن أط-ب-اء شس-رع-ي Úم-ه-م-ت-ها ألتعرف

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

على أ÷ثث ›هولة ألهوية من خÓل أللجوء
إأ ¤ألبصسمة ألورأثية و هي مصسلحة من شسأانها
أن تلعب دورأ كبÒأ ‘ –ديد ألهوية خÓل
حصس- -ول أل- -ك- -وأرث أل- -ط- -ب- -ي- -ع- -ي- -ة ك- -ال -ز’زل
وألفياضسانات أو أ÷ثث ألتي تلفظها أموأج
ألبحر وغÒها ألتي تضسطلع هذه أŸصسلحة
بتحديد هويتها وإأنهاء أ÷دل ألدأئر حولها.
من ب Úأ◊وأدث ألتي أصسبحت أليوم تثÒ
ألكث Òمن أ÷دل ،ذكر ألÈوفيسسور ظاهرة
أختفاء أأ’طفال ،مؤوكدأ ‘ هذأ ألصسدد أن
أخ- -ت- -ف- -اء أل -ط -ف -ل ’ ي -جب رب -ط -ه م -ب -اشس -رة
با’ختطاف أو أ’عتدأء أ÷نسسي و هنا أكد أن
هناك حا’ت أ’طفال ” ألعثور على جثثهم
بعد مدة على أختفائهم وتب Úبعد ألفحصس
للطبيب ألشسرعي للجثة و تشسريحها أن فرضسية
أ’ختطاف وألقتل  ⁄تكن ألفرضسية ألصسحيحة
وأن ألطفل تو‘ أ’سسباب أخرى بعيدة عن
أإ’ج - -رأم وأ’غ- -تصس- -اب و ه- -ذأ م- -ا أخ- -تصس- -ر
أŸسسافات على مصسالح أأ’من وألعدألة و”
غ -ل -ق أŸل -ف بسس -رع -ة ‘ ،ألسس -ي -اق ذأت-ه ق-ال
رئ-يسس أ’ك-ادÁي-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-ت-ط-وي-ر أل-طب
ألشسرعي ‘ أ÷زأئر إأن هذأ ألتخصسصس أنقذ
أناسسا من أإ’دأنة وألسسجن بعدما بينت نتائج
ألتشسريح سسبب ألوفاة وسساق ألÈوفيسسور بلحاج
مثا’ حيا عن حادثة أتهمت فيها أمرأة بخنق
أحد أأ’شسخاصس على أعتبار أنها كانت آأخر
شسخصس ألتقى بالضسحية قبل لفظ أنفاسسه ‘
ح Úب Úتشسريح ألطبيب أن أأ’ثار ألتي كانت
ع-ل-ى مسس-ت-وى رق-ب-ة ألضس-ح-ي-ة  ⁄ت-ك-ن رأج-ع-ة
ل-ع-م-ل-ي-ة خ-ن-ق ول-ك-ن أث-ار أل-ق-م-يصس ألذي كان
يرتديه ◊ظة ألوفاة وأن ألسسبب كان سسكتة
قلبية و’ عÓقة للمتهمة با◊ادثة.

ألعدد
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ا÷زائر لديها اسشتقÓلية ّتامة ‘ التحقيقات اŸتعلقة بالغتيالت السشياسشية

نكّون  1800طالب ‘ اÛال سشنويا وتطور
ا÷رائم يسشتدعي رفع مسشتوى األبحاث

لك- -ادÁي- -ة ا÷زائ- -ري -ة
ق- -ال رئ- -يسس ا أ
للطب الششرعي الÈوفيسشور رششيد بلحاج،
أامسس ،إان ا÷زائ -ر ل -دي -ه -ا السش -ت -ق Ó-ل -ي-ة
التامة ‘ –قيقات اغتيالت الششخصشيات
السشياسشية ،مؤوكدا أان بÓدنا تعرف تطورا
ك -بÒا م -ن ن -اح -ي -ة ال -ت -ح -ك -م ‘ ت -ق -ن -ي-ات
ال -ت-ح-ل-ي-ل ‘ ،ح Úق-ال إان ت-ط-ور ا÷رائ-م
لبحاث والتكوين
يدفع إا ¤رفع مسشتوى ا أ
بششكل دوري.

جÓل بوطي
أكد ألÈوفيسسور أن أسستقÓلية أ÷زأئر ‘
›ال –قيق أغتيا’ت ألشسخصسيات سسياسسية
أو مدنية كانت يعرف تقدما كبÒأ سسيما من
ناحية أإ’مكانيات أŸتوفرة ،مشسÒأ إأ ¤أن
أأ’ك-ادÁي-ة ق-امت ب-ال-ت-ح-ق-ي-ق ‘ قضس-اي-ا ج-د
حسس -اسس-ة وق-عت ب-ا÷زأئ-ر ع-ل-ى غ-رأر قضس-ي-ة
ت-ق-ن-ت-وري-ن وأغ-ت-ي-ال أل-ره-ب-ان تيبحÒين شسهر
م- - -ارسس  ،1996وأل- -رع -ي -ة أل -ف -رنسس -ي «ه -ر‘
غ - -وردأل» ،م - -وضس- -ح- -ا أن ك- -ل دول- -ة ل- -دي- -ه- -ا
أ’ختصساصس أإ’قليمي حيال جرأئمها.
أوضسح بلحاج من منتدى «ألشسعب» ،أمسس،
ح- -ول أŸل- -ت- -ق- -ى أل- -دو‹ أأ’ول ح- -ول أل- -طب
ألشسرعي ألذي تنظمه أ’أكادÁية أ÷زأئرية
أن أ÷زأئر أخذت أسستقÓلية تامة ‘ مثل
ه- -ذه أل- -قضس- -اي -ا وذلك بشس -ه -ادة أل -دول أل -ت -ي
شس -اركت ‘ أل -ت-ح-ق-ي-ق أو ك-ان ل-دي-ه-ا ضس-ح-اي-ا
ضسمن ألتحقيقات ألتي تقوم بها ،حيث أشسار
إأ ¤أن أأ’كادÁية –وز على كل ألتخصسصسات
فيما يتعلق بأانوأع أ÷رÁة.
كما أن تعامل أطباء أأ’كادÁية مع ﬂتلف
أ÷رأئم أŸسسجلة باسستمرأر مكنها من أإ’Ÿام
حسسب ألÈوف- -يسس- -ور ب- -ل- -ح- -اج ب- -ك -ل أ÷وأنب
أŸتعلقة بالطب ألشسرعي ألذي يعرف تقدما
كبÒأ ،سسيما من ناحية ألتشسريعات ألتي أقرتها
ألدولة لفسسح أÛال أمام أıتصس Úللعمل
بكل أريحية للوصسول إأ ¤أ◊قيقة أŸنشسودة
بخصسوصس كل جرÁة يتم أÿوضس فيها.

اŸششّرع ا÷زائري يششجع على العمل
‘ هذأ أإ’طار أفاد ألÈوفيسسور أن هناك
–ديات توأجه أأ’طباء ألشسرعي ‘ Úأآ’ونة
أأ’خÒة ،فرغم ألتشسريعات ألتي تشسجع على
أل - -ع - -م - -ل إأا’ أن ت - -ط - -ور أ÷رأئ - -م ب- -ات أكÈ
أل -ت -ح -دي -ات أم -ام أıتصس Úو‘ م-ق-دم-ت-ه-ا
تطور أنوأع أ÷رأئم وكذأ –فظات أÛتمع
ألتي تعد هي أأ’خرى ›ا’ بحاجة إأ ¤نقاشس
وأسسع ،حيث ذكر بلحاج بروز جرأئم جديدة
‘ أÛت - -م - -ع أ÷زأئ - -ري وم- -ن- -ه- -ا أإ’ج- -رأم
أإ’لكÎو Êهذأ أأ’خ Òألذي جاء نتيجة تطور
وسسائل ألتكنولوجيا دأخل أÛتمعات ،إأضسافة
إأ ¤ج - - -رÁة أıدرأت أو ب- - -اأ’ح- - -رى ه- - -ي
أل- -ط- -ري- -ق ن -ح -و أ÷رÁة ،وه -و م -ا أوضس -ح -ه
ألÈوف- - -يسس- - -ور ق- - -ائ  »Ó- -أإن - -ه ب - -ات م - -ن غÒ

أŸسستحيل وجود جرÁة  ⁄يتناول صساحبها
أıدرأت خاصسة ‘ ألوسسط ألشسبابي.
وف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -ه -ذأ أ÷انب ذك-ر أن 90
ب -اŸائ -ة م -ن أ÷رأئ -م ي -ت -ن -اول ف -ي -ه -ا أ÷ن-اة
أıدرأت ما يفتح ألباب وألسسعا أمام ضسرورة
إأيجاد حل لهذه أآ’فة ألفتاكة ،إأضسافة إأ ¤هذأ
ذك -ر أيضس -ا أŸؤوث -رأت أل -ع -ق -ل-ي-ة أل-ت-ي ’ ي-ق-ل
ت -أاثÒه -ا ضس -رأر ع -ن أıدرأت ف-ال-ك-ث Òم-ن
أŸتهم Úلديهم عÓقة باŸهلوسسات ألعقلية،
‘ ح Úذكر أنتشسار أŸنشسطات ‘ ألوسسط
ألرياضسي وأعتÈها كذلك سسلوكا آأخر على
أنتشسار أ÷رأئم وتنوعها ما يسستدعي درأسسات
حديثة Ÿوأكبة كل هذه ألظوأهر أ◊ديثة.
أما ما يتعلق بتحدي –فظ أÛتمع على
–ق-ي-ق-ات أأ’ط-ب-اء ألشس-رع-ي Úسس-ي-م-ا أأ’طباء
أÿوأصس منهم ،هو غياب نوع من ألثقة لدى
ذوي ألضسحية حيال عمل ألطبيب ألشسرعي،
أأ’مر ألذي يسستدعي ألتوجه نحو ألعدألة دون
أ’ك-ت-ف-اء ب-ن-ت-ائ-ج أل-ت-ح-ق-ي-ق-ات أل-ت-ي ت-كون ‘
›م -ل -ه -ا م -ن -ط -ق -ي -ة ووأق -ع -ي -ة ب -ال -ن-ظ-ر أإ¤
أŸع -ل -وم -ات أل -ت -ي ي -ت -وصس -ل إأل -ي -ه -ا أل -ط-ب-يب
ألشسرعي ‘ مدة وجيزة من ألعمل للسسماح
بدفن أ÷ثة ‘ إأطار ألتقاليد أŸتبعة.

اسشتحداث وحدات إاصشغاء  ...وتنسشيق
دائم مع اŸصشالح اıتصشة
ل- -ت- -ط- -وي- -ر ›ال أل -طب ألشس -رع -ي ق -امت
أأ’ك -ادÁي -ة أ÷زأئ -ري-ة ب-اسس-ت-ح-دأث وح-دأت
إأصسغاء وطنية ،كما يتم بتكوين أزيد من 1800
طالب سسنويا با÷امعات على طرق ألتحقيق
ألتطبيقية وذلك لتعزيز قدرأتهم ألتكوينية ‘
أŸصس -ال -ح ألشس -رع-ي-ة ،ح-يث ق-ال ألÈوف-يسس-ور
بلحاج إأنه ’بد من متابعة ألتطورأت أ◊اصسلة
‘ أÛتمع للوصسول إأ ¤نتائج صسحيحة مائة
باŸائة.
ك- -م -ا ق -امت أأ’ك -ادÁي -ة ‘ إأط -ار ت -ع -زي -ز
أل -ت -ك -وي -ن وأل -ت -نسس -ي-ق بﬂ Úت-ل-ف أŸصس-ال-ح
أŸع -ن -ي -ة ب -ال -ت -ح -ق -ي -ق ح -ول أ÷رأئ-م ب-رب-ط
ب -ت -ك -وي -ن-ات مشسÎك-ة ب Úمصس-ا◊ه-ا وشس-رط-ة
ألضسبطية ألقضسائية وكذأ ألقضساء ،مؤوكدأ أن
أŸرأكز ألتي “لكها أ÷زأئر على غرأر مركز
ألتحقيق أ÷نائي ببوشساوي بالعاصسمة ألذي
Áلك مؤوهÓت معتÈة للوصسول إأ ¤أ◊قيقة
‘ كل أ÷رأئم أŸسسجلة.
‘ مقابل ذلك دعا ضسيف منتدى «ألشسعب»
وزأرة ألعدل إأ ¤ألعمل وألتنسسيق أك ‘ Ìهذأ
أÛال سسيما أإ’سسرأع ‘ ألكشسف عن نتائج
أل -ت -ح -ق -ي-ق-ات أل-قضس-ائ-ي-ة’ ،ن أأ’م-ر ي-ت-ط-لب
سسرعة كبÒة للوصسول إأ ¤أ◊قيقة ‘ وقت
وج -ي -ز ،م -ؤوك -دأ أن مسس -اع -ي أأ’ك -ادÁي-ة ه-ي
تعزيز أحÎأم حقوق أإ’نسسان بالدرجة أأ’و،¤
مطالبا بتطوير ﬂابر علم أ÷رÁة ،ما دأم
أŸشسرع أ÷زأئري وفر كل أإ’جرأءأت للبحث
بكل رأحة بعيدأ عن ألتحفظات.

أاكد على دور الطب الششرعي ‘ الكششف عن مرتكبي جرائم القتل بالسشÓح الناري ،بلحاج :

نظام «ابيسس» اŸتطور Áكن من كششف صشاحب السشÓح

أاك- - -د الÈوفسش- - -ور رشش- - -ي- - -د ب- - -ل- - -ح - -اج رئ - -يسس «
لك- -ادÁي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ل -ت -ط -وي -ر ع -ل -وم ال -طب
ا أ
Óطباء الششرعي‘ Ú
الششرعي « على الدور الهام ل أ
الكششف عن مرتكبي جرائم القتل سشواء بالسشÓح
لبيضس أاو السشÓح الناري ،والفصشل ‘ هذا النوع
ا أ
م -ن ال -قضش-اي-ا ال-ت-ي ع-رفت ت-ن-ام-ي-ا خÓ-ل السش-ن-وات
لخÒة.
ا أ

حياة /ك
قال ألÈوفسسور بلحاج ‘ رده على سسؤوأل «ألشسعب»،
خÓل نزوله ،أمسس ،ضسيفا على فوروم أ÷ريدة ،حول إأ¤
أي مدى Áكن للخÈة ›ال ألتشسريح ،من تغي› Òرى
ألتحقيق ،خاصسة ‘ أ÷رأئم ألتي يسستخدم فيها ألسسÓح
ألناري ؟ إأنه عندما يكون هناك شسبهات –وم حول قضسية

إأجرأم ،فإان فعالية ألطب ألشسرعي ‘ تقد Ëمعلومات
دقيقة إأ ¤جهات ألتحقيق ،وتكون بعد تشسريح أ÷ثة ‘
أقصسر مدة ‡كنة ،وبالتا‹»تقد Ëإأجابة تقنع ألقاضسي».
ول- -فت أŸت -ح -دث إأ ¤أن أل -طب ألشس -رع -ي ‘ أ÷زأئ -ر
عرف تطورأ ،قائ »Óإأذأ وجدنا رصساصسة ‘
جثة نسستعمل نظام «أبيسس»  ،و هو جهاز
م -ت -ط-ور ت-وضس-ع ف-ي-ه ،وم-ن خÓ-ل ب-ط-اق-ي-ة
وطنيةÁ ،كن معرفة ليسس نوع ألرصساصس
ألذي أرتكبت به أ÷رÁة فحسسب ،وإأ‰ا
يخÈنا عن هوية صساحب هذأ ألسسÓح».
وأف -اد ‘ سس -ي -اق م -تصس -ل أ÷رأئ -م أل-ت-ي
يتعامل معها ألطب ألشسرعي ،تتمثل ‘ ألضسرب وأ÷رح
ألعمدي أŸؤودي للوفاة بوأسسطة آألة حادة أو آألة رأدة ،مÈزأ
أن أ÷رأئم أŸرتكبة بوأسسطة ألسسÓح ألناري ،ترأجعت
بشسكل كب Òمقارنة بالعشسرية ألسسودأء ،مشسÒأ إأ ¤سسنوأت

ألتسسعينات كانت تسسجل
يوميا عمليات إأجرأمية
خارج أإ’رهاب.
وت- - -ط- - -رح أ÷رأئ - -م
أŸرتكبة بالسسÓح ألناري مكان أإ’صسابة
وأŸسسافة ألتي ” إأطÓق ألرصساصس منها
وأ’Œاه ،ق- -ال ألÈوفسس- -ور ب- -ل- -ح- -اج إأن -ه
خÓل قيامه بتشسريح أ÷ثث ألتي قتلت
بالسسÓح ألناري« ،نبحث عن نوع ألسسÓح
أŸسس -ت -ع -م -ل ،م -وضس-ع أإ’صس-اب-ة ون-وع-ه-ا،
وهذه أŸعلومات هي ألتي –دد إأجابة
أÿب ‘ Òعلم ألتشسريح ،وتسسهل عمل ألقضساء ‘ أ◊كم
على هذأ ألنوع من أ÷رأئم.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-أاه-م-ي-ة أل-ع-م-ل أل-ذي ي-ق-وم ب-ه أل-ط-بيب
ألشسرعي قال ألÈوفيسسور بلحاج إأن أول من يتعامل مع

تششريح ا÷ثة ‘ أاقصشر
مدة “كن القاضشي
من إاصشدار ا◊كم

أ÷ثة أو «ألنسسيج» هو ألطبيب ألشسرعي ،إأذأ كان هناك
إأشس -ك -ال ،ف -ال -ط -ب -يب ألشس -رع -ي إأذأ  ⁄ت -ك -ن ل -ه وسس-ائ-ل أو
ألشسخصس أŸتدخل سسوأء كان طبيبا عاما أو جرأحا ،وليسس
له تكوين ‘ هذأ أÛال ،فإانه «سسيخلط كل ألوسسائل ألتي
تتوفر عليها أıابر أو أأ’دلة أأ’خرى» ،وÁكن أن يؤودي
ذلك إأﬁ ¤و ألدليل ألهام ألذي يثبت أرتكاب أ÷رÁة من
ألشسخصس أŸشسبوه .
وأضساف ‘ هذأ ألصسدد أن هذأ أÛال علمي ،ويحتاج
إأ ¤دقة ،كما يتطلب ألتنسسيق وألتكوين ووسسائل مادية
ومرأقبة وتقييم ،عÓوة على أÈÿة ألشسرعية ،ألتي –تاج
إأﬂ ¤ابر ذأت معاي Òدولية «أيزو» .
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لخطاء الطبية ومؤاجهة دعاوى اŸسضؤؤولية
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أاخÓقيات اŸهنة هي اŸعيار و ÷نة
خÈاء لتفادي القرارات الفردية

لخطاء الطبية الظاهرة التي أاصضبحت وجها آاخر يÎبصس بقطاع الصضحة با÷زائر،
ا أ
وأاصضبحت تتصضدر دعاوى اŸسضؤؤولية الطبية على مسضتؤى العدالة ورÃا ما خفي أاعظم ،وهؤ
اÛال الذي يتطلب ‘ كل مرة تدخل الطب الشضرعي لتكييفها و–ديد مدى جسضامتها لؤضضع
لي إاخÓل بؤاجبات اليقظة وا◊ذر أاو Œاوز ينجم عنه خطأا جسضيم قد يؤؤدي إا ¤ما ل –مد عقباه أاقل ما فيها يتعلق
حد أ
لنسضان.
بحياة ا إ

‘ صضمت رهيب

أاعماق اÛتمع وزواياه اŸظلمة كما ترويها جثث اŸوتى
وضض -ع -ن -ا اÛت -م-ع ال-ي-ؤم ع-ل-ى ط-اول-ة
ال-تشض-ري-ح ل-ن-ت-ت-ب-ع آاث-ار التغ Òا◊اصضل
لخÒة أاي- -ن
داخ - -ل- -ه خÓ- -ل ال- -ع- -ق- -ؤد ا أ
ع -رفت ع Ó-ق -ات -ه –ؤل ج -ذري -ا خ -ل -ق
ال-ك-ث Òم-ن ال-ظ-ؤاه-ر الجتماعية التي
 ⁄ن - -ك- -ن ن- -ع- -رف- -ه- -ا م- -ن ق- -ب- -ل ،رئ- -يسس
لك -ادÁي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ت-ط-ؤر ع-ل-ؤم
ا أ
ال- -طب الشض- -رع- -ي الÈوف- -يسض- -ؤر رشض -ي -د
ب-ل-ح-اج م-ارسس م-ه-ن-ت-ه ال-تي تعؤدها منذ
أاك Ìم - -ن عشض - -ري - -ن سض- -ن- -ة ‘ م- -ن- -ت- -دى
«الشض-عب» وشض-رح ل-ن-ا خÓ-صض-ة م-ا ت-ق-ؤله
جثث اŸؤتى ‘ صضمت رهيب عن آافات ل
يعرف هؤلها إال من كان أاحد ضضحاياها.

فتيحة كلوأز

سصعاد بوعبوشش
يرتبط اÿطأا الطبي بكل تقصص Òأاو خطأا
م -ه -ن -ي ي -رت -ك -ب -ه خ -لل ‡ارسص -ت -ه م-ه-ام-ه أاو
Ãناسصبة القيام بها ،ويلحق ضصررا بالسصلمة
البدنية ألحد األشصخاصس أاو بصصحته ،وهي نوع
من القضصايا التي اكتسصحت العدالة بقوة ‘
السصنوات األخÒة ،فحسصب رئيسس األكادÁية
ا÷زائ -ري -ة ل -ت -ط -وي -ر ع -ل -وم ال -طب الشص -رع -ي
الÈفيسصور رشصيد بلحاج ،فإان التخصصصصات التي
لخطاء الطبية و–تل
تعرف ارتكابا كبÒا ل أ
الصصدارة ‘ ا÷زائر هي طب النسصاء والتوليد،
طب العيون لتليها ا÷راحة العامة ،أامراضس
ال -ك-ل-ى واŸسص-الك ال-ب-ول-ي-ة ب-اإلضص-اف-ة إا ¤ع-ل-م
األشصعة.
أاوضص -ح الÈوف -يسص -ور ب -ل-ح-اج خ-لل م-ن-ت-دى
«الشص -عب»،أان األخ-ط-اء ال-ط-ب-ي-ة  ⁄ت-ك-ن ب-ال-ك-م
ال -ه -ائ -ل ا◊ا‹ ،وه -ذا ن -ظ -ر ل-دخ-ول ال-ق-ط-اع
اÿاصس على اÿط وعدم اقتصصار األمر على

القطاع العام ،إا ¤جانب اŸسصتوى التعليمي
لط -ب-اء ا÷دد ال-ذي ي-ب-ق-ى دون اŸسص-ت-وي-ات
ل -أ
ال- -ع -اŸي -ة رغ -م ا÷ه -ود اŸب -ذول -ة ،ع -ل -م -ا أان
ال -ط -ب-يب م-ط-الب ب-ب-ذل ع-ن-اي-ة ول-يسس –ق-ي-ق
نتيجة ،مشصÒا إا ¤ضصرورة التفريق ب Úاÿطأا
الطبي والتعقيدات الطبية التي قد تطرأا أاثناء
العلج.
اع- -ت Èضص- -ي -ف «الشص -عب» أان ت -دخ -ل ال -طب
الشصرعي ‘ وقوع وارتكاب األخطاء الطبية
وتكييفها ببسصط اللثام عن ملبسصاتها ،يأاتي ‘
إاطار طلب القضصاء للخÈة الطبية والتي تكون
من خلل ÷نة متكونة من عدة خÈاء لتفادي
أاي انفراد بالقرار أاو –ديد للنتيجة أاوأاي لبسس
قد يغ› Òرى القضصايا وكذا العتماد على
م -ع-ط-ي-ات ع-ل-م-ي-ة ل-ل-وصص-ول إا ¤إاث-ب-ات أاون-ف-ي
اŸسص- -ؤوول -ي -ة ال -ط -ب -ي -ة ،وذلك ‘ إاط -ار احÎام
أاخلقيات اŸهنة والضصم ÒاŸهني وقبل كل
ذلك اÿوف من الله ،مشصÒا إا ¤أان الطب
الشصرعي ليسس فقط تخصصصس علمي بل هو
إانسص -ا Êف -ه -و ي -ت -ع-ام-ل ب-ك-ل م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ح-ي-اة

اإلنسصان.
ن ّ-ب -ه ب -ل -ح -اج إا ¤أان -ه م -ن ح-ق الضص-ح-اي-ا أاو
األط -راف ال -ذي -ن  ⁄ت -رضص -ه -م ن -ت -ي-ج-ة اÈÿة
الطبية األو ¤الطعن فيها أامام قاضصي الدرجة
األو ،¤ك- -م -ا Áك -ن ل -ه -م أان ي -ط -ال -ب -وا ب -خÈة
مضصادة ،وهو حق يكفله القانون للمتقاضص،Ú
مشصÒا إا ¤أان هذا التخصصصس يطرح إاشصكالت
أاخرى تتعلق بتحديد من هو الطبيب الشصرعي
من يراقبه ،والتكوين ،وباعتباره ›ال متشصعب
اŸداخ -ل ي -ت -م ال -ل -ج -وء إا÷ ¤ن -ة م-ن اÈÿاء
لتحديد أاسصباب هذه األخطاء خاصصة اŸؤودية
للوفاة والتي ترتكز ‘ عملها على التشصريح
كأاول ركيزة.
أاك -د الÈوف -يسص-ور ب-ل-ح-اج أان ه-ن-اك أاخ-ط-اء
طبية كثÒة  ⁄يتم التسصامح فيها مع مرتكبيها
بعد ثبوت أانها كانت نتيجة تقصص ،Òمهما كانت
رتبة الطبيب اŸعالج أاو اŸنصصب الذي يشصغله،
و” عزلهم بعد اŸتابعة القضصائية وفيهم أاطباء
أاسصاتذة ثبت إاهمالهم أاثناء ‡ارسصتهم Ÿهامهم
من طرف أاطباء شصرعيﬂ Úتصص Úمؤوهل.Ú

قد تؤؤثر على ا◊كم القضضائي وتتسضبب ‘ سضجن أابرياء

األخطاء ‘ الطب الششرعي واردة

كشضف رئيسس الأكادÁية ا÷زائرية
ل- - -ت- - -ط- - -ؤي- - -ر ع - -ل - -ؤم ال - -طب الشض - -رع - -ي
الÈوف-يسض-ؤر رشض-ي-د ب-ل-ح-اج ع-ن تسض-جيل
اأخطاء ‘ عمل الطبيب الشضرعي اأثرت
سض -ل -ب -ا ع -ل -ى ا◊ك -م ال -قضض -ائ -ي وك-ي-ف-ي-ة
التعامل مع ا÷رم واأدت اإ ¤سضجن بعضس
الأب- -ري- -اء ‘ ا÷زائ- -ر ،مشضÒا اإ ¤اأن- -ؤاع
ا÷رائ -م ال -ت -ي يصض -عب –دي -د اأسض -ب-اب-ه-ا
وي -ك Ìف -ي-ه-ا اÿل-ل ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا ا÷رائ-م
ال- - -ت- - -ي –دث ‘ ال- - -ؤسض- - -ط ال- - -ع- - -ائ- - -ل- - -ي
والع- -ت- -داءات ا÷نسض- -ي- -ة والإج- -ه -اضس
والتسضممات.

صصونيا طبة
واأوضصح الÈوفيسصور بلحاج ‘ ندوة نقاشس
نظمت ،اأمسسÃ ،نتدى جريدة «الشصعب» اأن
الأخطاء اŸرتكبة ‘ الطب الشصرعي اأودت
بحياة اأبرياء اإ ¤السصجن ،اآخرها امراأة اتهمت
بقتل قريبها وبعد اسصتخراج ا÷ثة وفحصصها
بشصكل دقيق ” اإطلق سصراحها ،موؤكدا اأن
ه - -ذه ا◊الت ل –صص- -ل ف- -ق- -ط ‘ ا÷زائ- -ر
واإ‰ا ‘ جميع الدول لأنه ‘ بعضس الأحيان ل
يتمكن الطبيب الشصرعي من حل األغاز ا÷رائم
وملحظة الأدلة حتى البسصيطة منها.
و‘ ذات السص -ي -اق ق -ال الÈف -يسص -ور رشص -ي -د
ب -ل -ح -اج اإن ان -تشص -ار ال -ع -ن-ف وا÷رائ-م بشص-ك-ل
خ -ط ‘ Òا÷زائ -ر لسص -ي -م -ا م-ا ت-ع-ل-ق ب-ع-ن-ف
الطرق واıدرات والعنف الذي يوؤدي اإ¤
الن -ت -ح -ار ،ج -اء ن -ت -ي -ج -ة ﬂل -ف -ات ال-عشص-ري-ة
السص - -وداء وسص- -ن- -وات ال- -رعب ال- -ت- -ي ع- -اشص- -ه- -ا
ا÷زائريون.

واأضص- -اف الÈوف- -يسص- -ور اأن اأك Ìال- -وسص- -ائ- -ل
اŸسصتعملة ‘ ا÷رائم اŸرتكبة ‘ ا÷زائر
باختلفها تتمثل ‘ السصلح الأبيضس خاصصة
وسص -ط الشص -ب -اب ال -ذي -ن ي -ت-ع-اط-ون اıدرات
ويتعمدون الضصرب على مسصتوى الوجه ،مشصÒا
اإ ¤تسصجيل من  30اإ 40 ¤حالة عنف ‘
الوسصط الرياضصي يوميا،كما يتم تشصريح جثث
شصباب اأسصبوعيا نتيجة تعرضصهم ◊وادث مرور
خطÒة وحوادث منزلية يتسصبب فيها الإهمال
واللمبالة.
ك -م -ا اأوضص -ح رئ -يسس الأك-ادÁي-ة ا÷زائ-ري-ة
ل -ت -ط -وي -ر ع-ل-وم ال-طب الشص-رع-ي اأن-ه ك-ل-م-ا ”
الإسصراع ‘ اسصتخراج ا÷ثة وتشصريحها تكون
ال -ن -ت -ي -ج -ة اأحسص -ن وتسص -اه -م ‘ ال -كشص -ف ع -ن
الأسصباب ا◊قيقية للجرÁة ،وبالتا‹ تسصهيل

عمل القضصاء ‘ ،ح Úاأن التاأخر ‘ دراسصة
حالت الوفاة يصصعب من –ديد الأدلة لإثبات
ا÷رم اŸرتكب ،كون ا÷ثة تتحلل بيولوجيا
بعد  48سصاعة.
وبالرغم من الأخطاء التي Áكن اأن –دث
‘ –ديد الأسصباب ا◊قيقية للجرم اŸرتكب
اإل اأن الطب الشصرعي ‘ ا÷زائر عرف تطورا
مقارنة بالسصنوات السصابقة من خلل الوسصائل
اŸسص- -ت- -ع- -م- -ل- -ة ‘ ال- -ت- -ح- -ق -ي -ق وك -ذا ا÷انب
ال-ت-ك-وي-ن-ي ،ف-ب-ع-د اأن ك-ان الأط-ب-اء الشص-رعيون
ي -ب -ح -ث -ون ع -ن ن-وع-ي-ة السص-لح اŸسص-ت-ع-م-ل ‘
ا÷رÁة اأصصبحوا يحققون ‘ نوعية العتداء
وصصاحب السصلح ويحاولون بكل الطرق حل
لغز ا÷رÁة.
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الكث Òمنّا يرى ‘ الطب الشصرعي مهنة
التعامل مع اŸوت البارد واıيف بأاسصراره
الغريبة ولكنها ‘ ا◊قيقة هي مهنة Œعل من
ا÷ثة الهامدة الراوي الصصدوق لقصصة إانسصان
ما قتل أاو مات ألي سصبب كان بكل تفاصصل
ا◊كاية التي سصبقت سصاعة خروج الروح من
ا÷سصد لتÎكه جثة هامدة ،بل أاك Ìمن ذلك
قال الÈوفيسصور رشصيد بلحاج إانها تخاطب
ال -ط -ب -يب الشص -رع -ي م-ط-ال-ب-ة إاي-اه ب-إانصص-اف-ه-ا
و–قيق العدالة لها بكشصف النقاب عن ا÷اÊ
الذي سصّولت له نفسصه زهق روح بريئة ،ليكون
الطبيب الشصرعي طريق العقل اŸتتبع ÿيوط
ا÷رÁة.
م -ن خ -لل ال -ك -م ال -ه-ائ-ل م-ن ا÷ثث ال-ت-ي
شصّ-رح-ه-ا ط-وال مسصÒت-ه اŸه-ن-ي-ة ال-ت-ي ف-اقت
ال -عشص -ري -ن سص-ن-ة ت-عّ-رف إا ¤أاع-م-اق اÛت-م-ع
ا÷زائري
و–ولت- -ه ع- -ل- -ى
جميع
مسصتوياته،
مؤوكدا ‘ ذات
السص- - - -ي - - -اق أان
أاك Èنسصبة من
ا÷رائم
سصجلها
اÛتمع
‘
العشصرية
السصوداء ،أاما ‘ العشصر سصنوات األخÒة
ف -إان اŸلح -ظ أان ظ -اه -رة ال-ع-ن-ف Ãخ-ت-ل-ف
أاشصكاله عرفت تزايدا رهيبا داخل اÛتمع
خاصصة ‘ الوسصط العائلي أاين يتعرضس داخله
األط-ف-ال وال-نسص-اء بصص-ف-ة خ-اصص-ة إا ¤ت-ع-ن-ي-ف
م- -ع- -ن- -وي ،ل- -ف- -ظ- -ي وجسص -دي يصص -ل إا ¤ح -د
اسص -ت -ع -م -ال آالت ح -ادة ل-ل-ق-ت-ل ،ه-ذا ال-ت-ح-ول
الرهيب كشصف النقاب عن جرائم جديدة ⁄
نكن نعرفها من قبل هي ‘ أاغلبها العتداء
ا÷نسصي على األطفال ،الشصذوذ ا÷نسصي ،زنا
اÙارم وا÷رائ -م اإلل -كÎون -ي -ة وغÒه-ا م-ن
ال -ظ -واه -ر ال -ت -ي أاصص -ب -حت تشص -ك -ل ال-ع-ن-اوي-ن
العريضصة للكث Òمن الصصحف ا÷زائرية.
هذا ولحظ رشصيد بلحاج أان ا÷ُناة ‘
السص -ب-ع سص-ن-وات األخÒة ي-ل-ج-ؤوون إا ¤ط-ري-ق-ة
ج -دي -دة ل -ط -مسس دل -ي -ل ج-رÁت-ه-م ه-ي ح-رق
ا÷ثة للتخلصس من أاي دليل ضصدهم ،بعدما
كانوا يعتمدون على رميها ‘ البحر ‘ اŸدن
السصاحلية والدفن ‘ اŸناطق السصاحلية ،هذا
التحول والتطور ‘ ا÷رÁة يكون ‘ لُب ما
يكشصف عنه الطب الشصرعي من خلل تشصريح
ا÷ثة التي تروي تفاصصيل ما أاصصابها من أا⁄

وعذاب حتى وإان كان اŸوت مصصÒها األخ،Ò
إا ¤جانب ذلك الشصذوذ ا÷نسصي ‘ السصنوات
األخÒة أاصص - -ب - -حت ل - -ه ج - -رائ - -م - -ه اÿاصص- -ة
اŸرتبطة به ففي أاغلب ا◊الت تتعرضس جثة
هذا النوع من اإلجرام إا ¤أاك Ìمن  20طعنة
سصك Úباإلضصافة إا ¤العتداء ا÷نسصي.
وكشص -ف رشص -ي -د ب -ل -ح-اج أان ح-وادث اŸرور
تشصكل أاك Èنسصبة من ا÷ثث اŸشصرحة ،وعدد
كب Òمنها يصصل ‘ حالة صصعبة ما يكشصف
ال -ن -ق -اب ع -ن ظ -اه -رة إاره -اب ال -ط -رق ال -ت -ي
أاصص - -ب - -حت –صص - -د ال - -ك - -ث Òم - -ن األرواح ‘
السص -ن -وات األخÒة ،وأارج -ع سص -بب ه-ذا ال-ع-دد
الهائل إا ¤تناول اıدرات والكحول اللتان
تؤوثران على ا◊الة العقلية للسصائق.
«ه -ي كسص -رط -ان أاصص -اب جسص -د اÛت -م -ع»
هكذا شصبه الÈوفيسصور ظاهرة العنف التي
ت -ت -غ -ل -غ -ل إاﬂ ¤ت-ل-ف ف-ئ-ات-ه خ-اصص-ة األسص-رة
«ن - -وات - -ه األو »¤ال - -ت - -ي أاصص- -ب- -حت مسص- -رح- -ا
للغتصصاب ،زنا اÙارم ،العتداء ا÷نسصي
ع -ل -ى األط-ف-ال م-ن ط-رف األصص-ول ،اإله-م-ال
واللمبالة التي تفضصي إا ¤وفاة أاحد أافرادها
‘ حوادث منزلية يتدخل فيها الطب الشصرعي
ل -ت -ح -دي -د ا÷ا Êبسص -بب صص -ع -وب -ة ذلك ع -ل-ى
ا÷هات األمنية خاصصة إاذا كان من الوسصط
ال -ع -ائ -ل -ي ،ه -ذه ا◊رك -ي -ة تسص -ت-دع-ي ت-ك-وي-ن-ا
لط -ب -اء الشص -رع -ي Úل -ي -واك -ب -وه-ا
مسص -ت -م -را ل  -أ
ويسصتطيعوا بالتا‹ اإلŸام بكل جديد ‘ عا⁄
تشصريح ا÷ثث ألنها Ãثابة الصصندوق األسصود
ألي جرÁة كانت.
‘ أاعماق اÛتمع وزواياه اŸعتمة يتحول
الطبيب الشصرعي Ãجرد شصقه بطن ا÷ثة إا¤
مرآاة عاكسصة لكل ما يحدث داخله من خلل
دلئل علمية وبراه Úطبية منطقية يكشصف
ا◊ق -ي -ق -ة ال -ت-ي فّضص-ل
السصواد
األعظم من
اÛتمع
السصكوت
عنها
وتصص-ن-ي-فها ‘
خانة «الطابو»
أام - - - - -ا ا◊ديث
ع- - -ن - -ه - -ا ف - -ه - -و
«ع - - - - - - - -يب» ÷م
لسص- -ان اÛت- -م- -ع
وح - - -ول- - -ه إا ¤جسص- - -م
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الÈوفيسصور رشصيد بلحاج أان يجعل من اŸوت
لسص -ان ا◊ق -ي -ق -ة وال -واق -ع الج-ت-م-اع-ي ال-ذي
ي -ع -يشص -ه ك -ل واح -د م -ن -ا ب -ط -ري -ق -ت -ه وحسصب
إامكانياته ،ومن برودة وزرقة ا÷سصد اŸفارق
للروح إا ¤كتاب مفتوح نسصتخلصس منه العÈ
ل -ن -ج -د ا◊ل-ول Ÿشص-اك-ل-ن-ا الج-ت-م-اع-ي-ة ال-ت-ي
أاصص -ح -بت ك -السص -رط -ان ال -ذي ي -ن -ت -ه-ز ف-رصص-ة
ضصعفنا لينتشصر ويتغلغل إا ¤كل جميل نعرفه،
لذلك علينا أال نÎك ا÷ثة تندثر بالطريقة
الطبيعية اŸتعارف عليها بل علينا أان نحولها
إا ¤حياة أاحسصن وأافضصل إا ¤األجيال القادمة،
باŸسصاهمة ‘ بناء ›تمع صصحي ‘ جميع
علقاته اإلنسصانية.

أاهم ما قاله الÈوفيسضؤر بلحاج ‘ منتدى الشضعب:
ب 2006 Úو ” 2017تكوين خÈة جزائرية Îﬁفة ‘ ›ال البصصمة الوراثية
الطب الشصرعي حل الكث Òمن األلغاز التي رافقت عمليات اختفاء األطفال
نطالب بسصن قوان Úتنهي جدل –ديد جنسس األطفال اŸولودين بهوية جنسصية
مطموسصة.
” اسصتحداث وحدات إاصصغاء تابعة Ÿصصالح الطب الشصرعي.
لطباء الشصرعي Úوالكادر شصبه الطبي ‘ هذا
يجب اŸرافقة النفسصية والطبية ل أ
التخصصصس.
لطباء الشصرعي Úخلل العطلة األسصبوعية لتقد Ëاÿدمة للمواطن.Ú
مناوبة ل أ
اسصتحداث مصصلحة خاصصة بالتعرف على ا÷ثث ›هولة الهوية.
العنف الذي تشصهده ا÷زائر هو نتيجة مباشصرة للعشصرية السصوداء.
الزامية عصصرنة قطاع الصصحة ‘ ›ال تقد Ëالوصصفات الطبية.
أاؤوكد على أان تلقيح الطفال ضصروري والتعقيدات التي ترافق العملية –صصل ‘
كل البلدان وليسس ‘ ا÷زائر فقط.
يتم أاسصبوعيا اخضصاع جثة ا ¤التشصريح لدي مصصالح الطب الشصرعي بسصبب
حوادث العمل اŸؤودية ا ¤الوفاة.
السصنوات السصبع األخÒة شصهدت أاك Èحالت التنكيل با÷ثث.
اسصتحداث شصهادة وفاة موحدة للقطاع Úالعام واÿاصس.
قانون يحدد من لهم ا◊ق ‘ أاخذ البصصمة الوراثية وكيفية القيام بهذه اŸهمة.

رصصدها أأم Úبلعمري
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القوات البحرية ا÷زائرية توقف « 2769حراق» منذ بداية السشنة
لخÒة
 34أالف شسخصص فقدوا ‘ البحر اŸتوسسط ‘  17سسنة ا أ

العدد
17502

07

لنقاذ حياة اŸرضسى
طالبوا بضسرورة التدخل العاجل إ

جهاز السشكان ÒباŸسشتششفى ا÷امعي
«ابن رششد» متوقف منذ  03اأششهر

ي -ع -ا ÊاŸرك -ز السس-تشس-ف-ائ-ي
ا÷ام- - -ع - -ي ب - -ولي - -ة ع - -ن - -اب - -ة
له -م -ال م -ن ق -ب -ل السس -ل -ط -ات
ا إ
اŸعنية بسسبب التوقف اŸسستمر
÷ه-از السس-ك-ان Òم-ن-ذ أاك Ìم-ن
 03أاشس -ه -ر ،وذلك ب -ال -رغ-م م-ن
أاه -م -ي -ت -ه ب -ال -نسس -ب-ة ل-ل-م-رضس-ى
الذين تتطلب حالتهم الصسحية
الكشسف عن مرضسهم ع Èهذا
ا÷هاز ،إال أانهم يصسطدمون ‘
ك- - -ل م- - -رة ي - -قصس - -دون ف - -ي - -ه - -ا
مسس-تشس-ف-ى «اب-ن رشس-د» ب-ت-وق-فه
دون سسابق إانذار.

عنابة :هدى بوعطيح

لحصسائيات
كشسف موقع وزارة الدفاع الوطني أان القوات البحرية ا÷زائرية أاوقفت  2769مهاجر غ Òشسرعي أاو «حراقا» من الفا— جانفي إا 20 ¤نوفم ،2017 Èوتكشسف ا إ
التي أاوردتها وزارة الدفاع الوطني بالتفصسيل عن كل عملية ع Èكل مراحل السسنة الرتفاع اŸذهل لهذه الظاهرة العابرة للقارات والتي عجزت كل السسÎاتيجيات الردعية
‘ معا÷تها وباتت تسستدعي تدخل ا÷ميع من أاجل معا÷ة الظاهرة من ا÷ذور.
ولم تسشجل القوات البحرية ششهر جويلية الماضشي أاي حالت توقيف ،وعادت الظاهرة
للبروز في أاوت من خÓل توقيف  164ششخصض.

حكيم بوغرارة

عنابة تصشبح «ل مبيدوزا» ا÷زائر

ما وراء اإلحصشائيات

ت-ح-م-ل اإلحصش-ائ-ي-ات ال-ت-ي ت-حصش-لت ع-ل-ي-ه-ا «الشش-عب» ال-ك-ث-ي-ر م-ن ال-خ-ل-ف-ي-ات
واألسشرار التي تحكم الظاهرة ففي الفترة بين  03 /02 /01جانفي 2017أاوقفت
ق-وات خ-ف-ر السش-واح-ل ال-ج-زائ-ري-ة  102ح -راق ،ح -يث ح-اول ه-ؤولء اسش-ت-غÓ-ل
احتفالت نهاية رأاسض السشنة الميÓدية لقطع البحر على متن زوارق تقليدية
بينما كانت حصشيلة نفسض الششهر  153حراق حاولوا النطÓق من ششواطئ عنابة
ووهران ومسشتغانم وعين تموششنت ،مع انفراد ششواطئ راسض فلكون بوهران
بالريادة حيث تم إايقاف  73ششخصشا.
ويÓحظ أان «الحراقة» لم يعد يخيفهم البحر حيث تمت الكثير من عمليات
الحرقة في عز الششتاء والبحر في أاسشوأا أاحواله إاذ يعتقد الحراقة أان قوات خفر
السشواحل ينقصض نششاطها في هذه المرحلة.

كششفت حصشيلة ششهر سشبتمبر الماضشي أارقاما مخيفة حول تنامي ظاهرة الهجرة غير
الششرعية حيث تم توقيف  601ششاب بششواطئ عنابة وتنسض وبني صشاف ووهران والقالة،
ويأاتي هذا العدد في ظل تكثيف ششبكات التهريب لنششاطها واسشتغÓلها لتجميع العدد
الكافي من الحراقة وكذا جمع األموال الÓزمة بعد الهدنة التي أاعلنوها منذ ششهر
رمضشان ،وكذا التحري عن األششخاصض الراغبين في الحرقة إلنجاح مخططات المرور
نحو إايطاليا أاوإاسشبانيا اللتان تبقيان الوجهتان المفضشلتان للحراقة.
وسشجل ششهر أاكتوبر الرقم القياسشي حيث تم ضشبط  811ششاب وهو يحاولون اإلبحار سشرا
نحو أاوروبا ومعظم العمليات كانت في غرب البÓد حيث اسشتغل هؤولء تحسشن األحوال
الجوية وتأاخر أامطار الخريف للقيام بالمزيد من عمليا الحرقة.
وقبل نهاية ششهر نوفمبر وفي ظرف  20يوما أاوقف خفر السشواحل  567ششخصض.

دخلت ششواطئ سشكيكدة الخط في مجال الحرقة حيث وفي ظل تضشييق الخناق
على محاولت الهجرة غير الششرعية من ششواطئ عنابة والقالة اهتدى الششباب
إالى ششواطئ سشكيكدة من خÓل التمويه حيث يحاولون إابعاد ششبهة الحرقة
عنهم بزيادة مسشافة  100كلم على أان ل يقعوا في قبضشة حراسض السشواحل
Óمر وقامت بالعديد من العمليات على مسشتوى
الجزائرية التي تفطنت ل أ
ششواطئ سشكيكدة والملفت لÓنتباه أان بعضض الحراقة حاولوا الهجرة نحو أاوروبا
عبر ششواطئ القل في رحÓت نادرة ولكن تعكسض تطور نششاط ششبكات الهجرة
غير الششرعية.
وتمكنت قوات خفر السشواحل من توقيف  98ششخصشا في فبراير  2017منهم 78
بعنابة و  20بوهران.
ولم تسشجل القوات البحرية أاية عمليات توقيف في ششهري مارسض وأافريل لتقوم
بعمليتين ناجحتين في عنابة ششهر ماي من خÓل القبضض على  56ششخصشا يومي
 14و  15أاحدهما بعنابة وأاخرى بالقالة التي أاوقف فيها  48ششخصشا.
ونÓحظ من خÓل التواريخ وجود تنسشيق كبير بين ششبكات تهريب البششر عبر
المتوسشط فالتواريخ مضشبوطة ومتقاربة ومحاولة تضشليل قوات خفر السشواحل
وتششتيت مجهوداتها ظاهرة للعيان.

كششف حمزة ششبارة محامي من مجلسض قضشاء العاصشمة أان ظاهرة «الحراقة»
يجب أان تعالج من الجذور ألن التركيز على الردع والجانب األمني لن يمنع
الششباب من مواصشلة المغامرة.
وقال نفسض المصشدر في حديث لـ»الششعب» إانه حضشر جلسشة محاكمة لـ  4ششباب
حراقة ينحدرون من ولية عنابة وتم ضشبطهم في العاصشمة ،وكان من بين
األربعة ششاب له  4أاحكام غير نافذة وغرامات مالية وقال للقاضشي أانا متزوج
في أاوروبا وأاولدي هناك وعند طردي للجزائر لم اسشتطع التأاقلم ول أانوي
السشرقة أاو إالحاق الضشرر باألفراد أاو ممتلكاتهم ولهذا سشأاواصشل محاولت
الهجرة غير الششرعية حتى أاصشل مرادي.
وأاششار المحامي إالى أاهمية مراجعة الكثير من السشياسشيات لعدة أاسشبب وأاهمها
رفع الحرج عن الجزائر التي سشتهتز صشورتها إاذا ما تم تواصشل ضشبط جحافل
الحراقة التي باتت ظاهرة عالمية وتحتاج للتمعن ألن اسشتمرارها سشيخلف
الكثير من التبعات السشلبية خاصشة عند الدول المسشتقبلة لهؤولء المهاجرين غير
الششرعيين.

ششواطئ سشكيكدة تدخل على اÿط

حصشيلة جوان “ثل  60باŸائة من حصشيلة السشداسشي

بعد تراجع عدد الحراقة في أاششهر مارسض وأافريل وماي عادت الظاهرة بقوة في ششهر
جوان حيث تم ضشبط  319ششخصض بششواطئ عنابة والقالة ومسشتغانم ومرسشى بن مهيدي
والقل وتنسض ويعكسض هذا العدد الهائل من الششواطئ انتششار ظاهرة الحرقة عبر
مختلف ربوع الوطن وحتى ششواطئ تنسض بالششلف ومرسشى بن مهيدي بتلمسشان باتت
تسشتقطب الششباب «الحراق» في مششهد يدعو لضشرورة توسشيع الحلقات التي تتكفل
بالظاهرة.
وسشجلت حالت الهجرة غير الششرعية بعنابة ومسشتغانم ،ومرسشى بن مهيدي ،والقل
وتنسض حيث تم توقيف  18ششابا.

قانونيون يؤوكدون ضشرورة معا÷ة القضشية من ا÷ذور

 7مÓي Òدولر عائدات تهريب البششر ‘ العا⁄
تصشف التقارير الدولية حول تهريب البششر عن وجود ششبكات عالمية منتششرة في
مختلف القارات تسشتفيد من عائدات مهمة من هذا النوع من التجارة «.
فحسشب الأمم المتحدة ،يجني المهربون من اإفريقيا اإلى اأوروبا ومن اأميركا
الجنوبية والوسشطى اإلى اأميركا الششمالية ،نحو  6مليارات و 800مليون دولر
سشنويا .في حين يجني بعضض المهربين اأكثر من  60األف دولر اأسشبوعيا من هذه
العمليات.
كما ذكرت دراسشة اأجرتها المنظمة الدولية للهجرة اأن البحر المتوسشط هو اأكثر
ال- - -ط- - -رق ف- - -ت- - -ك- - -ا ب - -ال - -نسش - -ب - -ة ل - -ل - -م - -ه - -اج - -ري - -ن غ - -ي - -ر ال - -ن - -ظ - -ام - -ي - -ي - -ن.
وجدت الدراسشة اأن نحو  34األف ششخصض فقدوا حياتهم اأو فقد اأثرهم في البحر
خÓل الأعوام السشبعة عششر الماضشية ،اأثناء محاولتهم الوصشول اإلى ششواطئ
اأوروبا.

لفÓن» وتقدم تشسكيÓت جديدة
لرندي» و«ا أ
بعد تقلصص الفارق ب« Úا أ

مÓمح مششهد سشياسشي ﬂتلف ‘ األفق

لهم با◊فاظ على ريادة اŸشسهد السسياسسي
لم Úالعام ◊زب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباسص ،قد اعت Èأان ا◊زب العتيد قد حقق ا أ
إاذا كان ا أ
الوطني ،بعد حصسد أاغلب اÛالسص الشسعبية اŸنتخبة البلدية والولئية ،والتي تضساف إا ¤ما حققه ‘ الŸÈان بغرفتيه ،فإان منافسسه وحليفه ‡ث ‘ Óالتجمع
الوطني الدÁقراطي سسجل تقدما كاسسحا بدوره مقلصسا الفارق بينهما ،وعلى ضسوء ما سستسسفر عنه التحالفات سسيتأاكد وزن كل تشسكيلة.

فريال بوششوية

ب -ع-د اإلعÓ-ن ع-ن ال-ن-ت-ائ-ج ال-ن-ه-ائ-ي-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
التششريعية ،وتعرضض «اآلفÓن» لحملة لذعة من
النتقادات معيبة عليه في مجملها التراجع في
النتائج ،خرج ولد عباسض إالى العلن ،وبكل فخر أاكد
أان الحزب لم يتراجع مسشتندا في ذلك إالى افتكاكه
المرتبة األولى ،رغم أان عدد المقاعد التي تحصشل
ع-ل-ي-ه-ا ل-م ي-ت-جاوز  161م -ن م-ج-م-وع  462مقعد،
متبوعا بمنافسشه «األرندي» بحوالي  100مقعد،
أارق -ام ب-ع-ي-دة ج-دا ع-ن ت-لك ال-م-ح-ق-ق-ة ف-ي ط-ب-ع-ة
.2012
ولد عباسض دافع أايضشا عن عهدته القصشيرة التي
تزامنت وإاجراء النتخابات التششريعية والمحليات،
بلفت النظر إالى أان عدد األحزاب المششاركة قوي،
وبالتالي فإان الوعاء النتخابي توزع عليها ،ورغم
ذلك لم ينقصض من وعائه ،بدليل أان عدد المصشوتين

عليه قفز من مليون و 200أالف إالى مليون و 700أالف
أاي بزيادة قدرها  500أالف صشوت ،وهو ما فتئ
يؤوكده ولد عباسض في كل مناسشبة ،والذي يقلل في
كل مرة من مسشأالة تقدم المنافسض وتقلصض الفارق
ب-ي-ن-ه-م-ا.غ-ي-ر أان السش-ي-ن-اري-و ت-ك-رر ف-ي الن-تخابات
المحلية ،ليتأاكد بأان تقدم «األرندي» لم يكن وليد
الصش-دف-ة ،وأان ال-تشش-ك-ي-ل-ة ع-ززت ق-واع-ده-ا ،وتقوم
بعمل ميداني فعال يؤوتي ثماره في كل مرة ،ذلك
أان -ه وإان ب -ق -ي ف -ي ال-م-رت-ب-ة ال-ث-ان-ي-ة ،إال أان-ه ق-لصض
الفارق مجددا ول يتجاوز عدد البلديات الفاصشلة
بينه وبين الحزب األول في السشاحة السشياسشية200 ،
ب -ل -دي -ة ف -ق -ط وف -ق األرق -ام األول -ي -ة ،ف-ي ان-ت-ظ-ار
اإلعÓن عن النتائج النهائية ،أامر لم يرق لقيادة
«األفÓ- -ن» ال -ت -ي سش -ج -لت ت -راج -ع -ا ف -ي ع -دد م -ن
الوليات باعتراف أامينها العام.
تراجع الحزب العتيد تسشببت فيها عملية الفرز،
التي تم خÓلها غربلة القوائم ،وقد قام األششخاصض

ال -ذي -ن ل -م ي -ق-ع ع-ل-ي-ه-م الخ-ت-ي-ار ب-الن-خ-راط ف-ي
أاح -زاب أاخ -رى ،أاو ال -ت -ق -دم ب-ق-وائ-م ح-رة واف-ت-ك-وا
الفوز ،ما أاضشعف التششكيلة األم ،في مقابل ذلك
تحدث األمين العام للتجمع في تصشريح أادلى به
م-ب-اشش-رة ب-ع-د إاعÓ-ن وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة وال-ج-ماعات
المحلية نور الدين بدوي عن النتائج ،عن ارتفاع
ب-نسش-ب-ة  100ب -ال -م -ائ-ة ف-ي ال-ب-ل-دي-ات ال-ت-ي ع-ادت
رئاسشتها بصشفة كلية للحزب.
ول -ع -ل األم -ر األك -ي -د أان الن -ت -خ -اب-ات ال-تشش-ري-ع-ي-ة
والمحلية للعام  ،2017فتحت صشفحة جديدة في
تاريخ المنافسشة بين «األفÓن» و»األرندي» ،وتقلصض
ال -ف-ارق ب-ي-ن-ه-م-ا وال-ت-ح-اق تشش-ك-يÓ-ت ج-دي-دة ف-ي
األغ -ل -ب-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رار ت-ج-م-ع أام-ل ال-ج-زائ-ر ـ ت-اج،
والحركة الششعبية الجزائرية ،وجبهة المسشتقبل ،إالى
جانب األحرار الذين سشجلوا بدورهم حضشورا قويا،
ي-ؤوسشسض ل-مشش-ه-د سش-ي-اسش-ي م-خ-ت-ل-ف تظهر مÓمحه
لحقا.

اشش - -ت - -ك - -ى م - -رضش - -ى ال- -م- -رك- -ز
السش- -تشش -ف -ائ -ي ال -ج -ام -ع -ي م -ن
صش- -ع- -وب -ة إاج -راء ال -ف -ح -وصش -ات
ال -ط -ب -ي -ة ،بسش -بب ت -وق -ف ج-ه-از
«السشكانير» منذ  03أاششهر دون
أان يتم إاصشÓحه ،وهو ما يضشطر
ال-م-رضش-ى ل-ل-ت-ن-قل من مسشتششفى
إال -ى آاخ -ر إلج -راء ال -ف -ح-وصش-ات
ال-ط-ب-ي-ة الÓ-زم-ة ،وه-و م-ا يؤورق
ال -ع -دي -د م -ن ال-م-رضش-ى وذوي-ه-م
ويعرضض حياة الكثيرين للخطر،
ل سشيما ذوي اإلصشابات المزمنة
أاو م -ن ي -ت-ط-لب وضش-ع-ه الصش-ح-ي
كشش - -ف- -ا مسش- -ت- -ع- -ج Ó- -ب- -ج- -ه- -از
السشكانير.
وكششف أاحد األطباء في تصشريح
لـ»الششعب» أان التحقيقات األولية
أافضشت إال -ى أان ت -وق -ف ال -ج -ه -از
ي -ع -ود ل -وج -ود سش -ائ-ل ت-م سش-ك-ب-ه
داخل الجهاز ،وهو ما أادى إالى
إات Ó-ف ق -ط -اع ال-غ-ي-ار وتضش-رره،
مششيرا إالى أانه تم فتح تحقيق
لدى وكيل الجمهورية بمحكمة
ع-ن-اب-ة ل-ل-ت-وصش-ل للفاعلين الذين
تسش- -ب -ب -وا ف -ي ضش -رر ل -ل -م -رضش -ى
بالدرجة األولى.
وتسش - -اءل سش - -ك- -ان ال- -ولي- -ة ع- -ن
األع- -ط -اب ال -م -ت -ك -ررة ل -ج -ه -از

السش-ك-ان-ي-ر ،دون ت-دخ-ل ال-جهات
الوصشية لوضشع حد لهذا العطب
باسشتخدام قطعة الغيار الÓزمة،
ووضش -ع ح -د ل-م-ع-ان-اة ال-م-رضش-ى،
م- -ط- -ال- -ب- -ي- -ن ف -ي ذات السش -ي -اق
ب-ال-ت-ع-ج-ي-ل إلي-ج-اد ح-ل ل-مشش-كل
السشكانير ،وفي هذا الصشدد أافاد
محدثنا أان توفير قطاع الغيار
ي -ت -ط -لب وق -ت -ا ،ل -ع -دم ت -وف-ره-ا
بالجزائر ،وضشرورة إاحضشاره من
المؤوسشسشة المصشنعة للجهاز.
وأافاد عديد المرضشى أان مششكل
ت-ع-ط-ل ج-ه-از ال-كشش-ف ل ي-ع-ان-ي
منه فقط مسشتششفى «ابن رششد»
وإان -م -ا أايضش -ا ي -ع -يشض مسش-تشش-ف-ى
«ابن سشينا» نفسض الوضشعية منذ
شش -ه -ور ،ح -يث يضش -ط-ر م-رت-ادوه
للبحث عن مسشتششفى آاخر دون
األخ -ذ ب -ع -ي -ن الع -ت -ب -ار صش -ح-ة
ال -م-ريضض ،أام-ام م-ب-الة وإاه-م-ال
إادارة ال -مسش -تشش -ف -ى ال -ت -ي ت -ق-ف
م- -وق -ف ال -م -ت -ف -رج دون ات -خ -اذ
اإلجراءات الÓزمة.
وكشش- - -ف ال- - -م- - -رضش - -ى أان ه - -ذه

الوضشعية أاصشبحت تؤورق كاهلهم،
حيث أانه من غير المعقول أان
يتوجه المريضض نحو مسشتششفى
ع -م -وم -ي إلج -راء ال -ف -ح-وصش-ات
الÓزمة ،إال أانه يجد نفسشه بين
ليلة وضشحاها في رحلة البحث
عن مسشتششفى آاخر يتوفر على
جهاز السشكانير ،وقد يجد نفسشه
في آاخر المطاف ملزما بالتوجه
نحو مصشحة خاصشة ،ودفع مبلغ
ط- -ائ- -ل إلج- -راء ال- -ف- -ح- -وصش- -ات
الطبية الÓزمة بعد نفاذ جميع
السشبل أامامهم.
ويناششد سشكان ولية عنابة وعلى
رأاسش- -ه -م ال -م -رضش -ى السش -ل -ط -ات
ال -م -ح -ل -ي -ة الل-ت-ف-اف أام-ام ه-ذا
المششكل ،والذي اعتبروه خطيرا
ك- -ون -ه ي -ه -دد ح -ي -اة ال -م -رضش -ى،
مؤوكدين أانه من غير المعقول أان
ي - -ت - -وق- -ف ج- -ه- -از السش- -ك- -ان- -ي- -ر
ب-مسش-تشش-ف-ي-ي-ن ع-م-وميين ،وترك
المرضشى خاصشة من ذوي الدخل
الضشعيف يلجؤوون إالى المصشحات
الخاصشة حفاظا على صشحتهم.

مديرية الصسحة العمومية بسسيدي بلعباسص

تسشجيل  162حالة عنف ضشد النسشاء

كشس-فت م-دي-ري-ة الصس-ح-ة ال-عمومية لولية
سسيدي بلعباسص عن تسسجيل  76حالة لنسساء
معنفات خÓل الفÎة اŸمتدة من شسهر جانفي
إا ¤شس -ه -ر سس -ب -ت -م Èم-ن السس-ن-ة ا÷اري-ة ،وه-ي
ح-الت ل-نسس-اء وق-ع-ن ضس-ح-اي-ا ل-ل-ع-ن-ف م-ن قبل
لسسري.
أاشسخاصص داخل وخارج اÙيط ا أ

سشيدي بلعباسس :غ ششعدو

وتخصض الحالت المسشجلة العنف الجسشدي ،منها
 34حالة تسشبب فيها اأششخاصض مصشرح بهم و42
ح -ال -ة تسش -بب ف -ي -ه -ا اأشش -خ-اصض م-ج-ه-ول-ون ،ح-يث
تعرضشت  30اإمراأة تراوحت اأعمارهن ما بين 19
و 65سشنة اإلى عنف من قبل اأششخاصض مصشرح بهم
ج -ل-ه-م ي-ت-ن-م-ون ل-ل-م-ح-ي-ط ال-ع-ائ-ل-ي والأسش-ري م-ن
اأزواج ،اأششقاء وحتى اآباء و 34اإمراأة اأخرى تعرضشن
ل -ل-ع-ن-ف م-ن ق-ب-ل اأشش-خ-اصض م-ج-ه-ول-ي-ن .ه-ذا وت-م
اإحصشاء سشبعة حالت لنسشاء تفوق اأعمارهن 65
ت-ع-رضش-ن ل-ل-ع-ن-ف داخ-ل ال-م-ح-ي-ط الأسش-ري وح-ت-ى
خارجه.
ومن جهتها ،عالجت مصشالح الأمن الولئي خÓل
السشداسشي الأول من السشنة الجارية  86قضشية عنف

ضش -د ال -نسش -اء غ -ال -ب -ي -ة ه-ذه ال-قضش-اي-ا ت-ت-م-ث-ل ف-ي
اإع -ت -داءات الضش -رب وال -ج -رح ال -ع -م -دي ات-ه-م ف-ي
ارتكابها الوسشط الأسشري من اأزواج  ،اآباء واأبناء.
وحسشب رئيسض فرقة حماية الطفولة والمراأة فاإن
جل اأسشباب الحالت المسشجلة ترجع اأسشاسشا اإلى
ال -ت -ده -ور ال -ع-ام ف-ي دور ال-وظ-ي-ف-ة الإج-ت-م-اع-ي-ة،
والإختÓلت التي تششهدها الأسشرة ما ينتج عنه
حالت العنف التي تكون المراأة ضشحية لها ،حيث
يعد المحيط الأسشري اأكثر الأماكن التي تتعرضض
فيها المراأة لمختلف اأنواع واأششكال العنف ،بدليل
اأن العائلة لتزال الحامي الحقيقي لظاهرة تعنيف
النسشاء وسشببا رئيسشيا في التكتم عن ما يحدث
داخ-ل-ه-ا م-ن ع-ن-ف اأي-ن تضش-ط-ر ال-نسش-اء ال-م-عنفات
للصشمت مخافة العواقب التي تلحق بهن في حالة
التبليغ عن اأحد اأفراد العائلة ،وهو ما يجعلهن في
نظر المجتمع متمردات عن الأعراف والتقاليد.
ولÓإششارة فاإن ذات المصشالح كانت قد اأحصشت 148
حالة عنف ضشد المراأة خÓل السشنة الماضشية تم
معالجتها كليا من خÓل التكفل بالضشحايا واإعادة
اإدم -اج -ه -ن ب -ال -وسش -ط ال -ع-ائ-ل-ي اأو ت-ح-وي-ل-ه-ن اإل-ى
الجهات المختصشة.

‘الكنابسست‘ يطالب بحل عاجل للملفات العالقة

عمال الÎبية ببجاية ‘ إاضشراب مفتوح

دخ- - -ل أاسس- - -ات- - -ذة اŸؤوسسسس- - -ات الÎب- - -وي - -ة
ببجاية ،اŸنضسوون –ت لواء نقابة اÛلسص
لسس-اتذة التعليم الثانوي
ال-وط-ن-ي اŸسس-ت-ق-ل أ
والتقني اŸوسسع ‘كنابسست‘ ،صسبيحة أامسص‘ ،
إاضس- -راب م- -ف- -ت- -وح بسس- -بب ت- -أاخ- -ر م- -دي -ري -ة
الÎبية ‘ معا÷ة العديد من اŸلفات ،حيث
لسس -ات -ذة ع -ن الل -ت -ح -اق ب -ق -اع-ات
ام -ت -ن -ع ا أ
الدرسص ،وعاد التÓميذ إا ¤منازلهم وكلهم
أاسس-ف ع-ل-ى ال-وضس-ع-ي-ة ال-ت-ي آال إال-يها القطاع
الÎبية ،وحرمانهم من ا◊ق ‘ الدراسسة.

بجاية :بن النوي توهامي

وفي هذا الصشدد أاكد زناتي عن النقابة،
لـ’الششعب’ ’ ،لجأانا إالى الدخول في اإضشراب
مفتوح ،كي نبّين مدى اسشتيائنا للوضشعية
الراهنة التي يعيششها عمال التربية بولية
لدارية
بجاية ،سشيما ما تعلق بالمششاكل ا إ
والتسشيير ونقصض الوسشائل البيداغوجية،
وهي المششاكل التي دامت منذ سشنوات
لن فقد
دون أان تجد الحل النهائي وا آ
ت--عّ --ق--دت ال--وضش--ع--ي--ة أاك--ث--ر ،ح-يث ي-وج-د
أاسش---ات---ذة م--ن--ذ ع--ام--ي--ن ل--م ي--ت--م تسش--وي--ة

لدارية أاو
وضشعيتهم سشواء من الناحية ا إ
المالية ،وعليه نحن قّررنا الدخول في
إاضشراب إالى غاية السشتجابة لمطالبنا’.
ومن جهته ،أاكد بدر ابراهيم مدير التربية
لولية بجاية ،اأن مصشالحه تعمل من أاجل
ت-ح-ق-ي-ق ال-م-ط-الب ال-م-رف-وع-ة م-ن طرف
النقابة ،حيث تّم تسشوية بعضض الملفات
ع--ل--ى غ--رار ال--ت--رق-ي-ات ،وم-ا زالت ب-عضض
لخرى سشيتم تسشويتها في نهاية
الملفات ا أ
الشش-ه-ر ال-ق-ادم ،وي-ب-ق-ى ال-م-ق-اب-ل ال-م-ادي
لمختلف الوضشعيات مفتوحا للتسشوية في
ال--ق--ريب ال--ع--اج--ل ري-ث-م-ا تصشب م-خ-ت-ل-ف
لعانات المالية.
ا إ
ه---ذا وق---د عّ---ب--ر أاول--ي--اء ال--تÓ--م--ي--ذ ع--ن
لضشراب على
اسشتيائهم تخوفا من تأاثير ا إ
م--ردود ال--تÓ--م-ي-ذ ،ك-م-ا ط-ال-ب-وا بضش-رورة
إاب--ع--اد ف--ل--ذات اأك--ب-اده-م ع-ن ال-خÓ-ف-ات
وال-مشش-اك-ل ال-ت-ي ي-ت-خ-ب-ط ف-ي-ه-ا ال-ق-ط-اع،
وضش-رورة ان-ت-ه-اج اأسش-ل-وب ال-ح-وار ك-وسشيلة
ليجاد الحلول الناجعة.
إ

‹hO
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لوروبي
لفريقي وأل–اد أ أ
ألقمة أÿامسسة ل–Óاد أ إ

ا÷مهورية الصصحراوية تشصارك ‘ ا’جتماعات التحضصÒية
شس - -ارك وف - -د م- -ن أ÷م- -ه- -وري- -ة
أل -ع -رب -ي-ة ألصس-ح-رأوي-ة أج-ت-م-اع-ات
أÈÿأء –ضسÒأ للقمة ‘ أÿامسسة
لف - -ري- -ق- -ي
أŸشسÎك - -ة ب Úأل–اد أ أ
لوروبي ألتي سستعقد ‘
وأل–اد أ أ
أبيدجان يومي  29و 30من نوفمÈ
أ÷اري.
وسسينعقد مجلسس وزراء التحاد األفريقي
ل -ت -وح -ي -د ال -رؤوى ت -حضس -ي -را ل Ó-ج -ت -م -اع
الوزاري المشسترك مع التحاد األوروبي
ال -م-ق-رر صس-ب-اح ال-ي-وم ،ق-ب-ل ان-ع-ق-اد ه-ذه
ال -ق -م -ة ال -ت -ي ت -ن-ع-ق-د ب-ي-ن ال-م-ن-ظ-م-ت-ي-ن
القاريتين للوقوف على قضسايا الهتمام
المشسترك في مجالت التنمية والهجرة
واإلرهاب والشسباب.
ويضسم الوفد الصسحراوي ك Óمن وزير
الشس -ؤوون ال -خ -ارج -ي -ة م -ح -م-د سس-ال-م ول-د
السسالك إالى جانب حمدي الخليل ميارة
ال -وزي -ر ال-م-ن-ت-دب ل-دى وزارة ال-خ-ارج-ي-ة
المكلف بإافريقيا ،ولمن أابا على السسفير
والمندوب الدائم للجمهورية الصسحراوية
لدى التحاد األفريقي وإاثيوبيا.
ومن المنتظر وصسول رئيسس الجمهورية
الصس -ح -راوي -ة ع -ل -ى رأاسس وف -د ه -ام إال -ى
أابيدجان لحضسور أاشسغال القمة الخامسسة
ال- -مشس- -ت- -رك- -ة ب- -ي -ن الت -ح -اد األف -ري -ق -ي
والت -ح -اد األوروب -ي ال -ت -ي سس -ت -ع -ق-د ف-ي
أابيدجان.
وعلى هامشس الجتماع الذي جرى أامسس
األول ،عقد الوفد الصسحراوي لقاءات مع
الوفود المشساركة كما

ذكرى تأاسسيسس أÛلسس ألوطني

خ - -ل - -د أامسس ،ال - -م - -ج - -لسس ال - -وط - -ن- -ي
الصسحراوي الذكرى الثانية واألربعين
ل -ت -أاسس -يسس -ه ف -ي ح -ف -ل رسس -م-ي ب-م-ق-ره
بمدرسسة  09جوان.
واسس- - -ت - -ع - -رضس خ - -ط - -ري أادوه رئ - -يسس
ال -م -ج -لسس ال -وط -ن -ي الصس -ح-راوي ،ف-ي
كلمته بالمناسسبة محطات تاريخية في
مسس-ي-رة ال-م-ج-لسس ال-وط-ني الصسحراوي
وال-ت-ج-رب-ة ال-ه-ام-ة ال-ت-ي ق-ادت-ه-ا ج-بهة
ال-ب-ول-يسس-اري-و وال-دول-ة الصس-ح-راوي-ة في
ن -ط -اق م -م-ارسس-ة ال-دي-م-ق-راط-ي-ة ،ك-م-ا

اسس -ت -ع -رضس ال -م -ك -ان -ة ال -ت -ي ي -ح -ت -ل-ه-ا
المجلسس الوطني في الكفاح من خÓل
وظ-ي-ف-ت-ه ال-رق-اب-ي-ة وال-تشسريعية والعمل
ع -ل -ى ت -ح -ق -ي -ق الشس -ف -اف -ي -ة وال -ع-دال-ة
والتسسيير األمثل للموارد البشسرية.
وأاشس- - -اد خ- - -ط - -ري أادوه ب - -ال - -م - -وق - -ف
ال- -ج- -زائ- -ري ال- -ث -ابت ت -ج -اه ال -قضس -ي -ة
الصس -ح -راوي -ة ال -ن -اب -ع م -ن خ Ó-ل دع -م
الجزائر الÓمشسروط للقضسايا العادلة،
م-ث-م-ن-ا م-واق-ف ال-تضس-ام-ن والتآازر التي
تقدمها الشسعوب السسبانية مع قضسية
الشسعب الصسحراوي العادلة.

أ◊كومة ألفرنسسية مطالبة بالتدخل
ط-ال-بت ج-م-ع-ي-ة ال-نسس-اء الصسحراويات
ب -ف -رنسس -ا ،اأمسس ،ال -دول -ة ال -ف -رنسس -ي -ة
ب-ال-ت-دخ-ل ال-ع-اج-ل ل-وقف الممارسسات
ال -ق -م -ع -ي -ة م -ن ط -رف اأج -ه -زة الم-ن
المغربية ضسد المتظاهرات من النسساء
الصسحراويات بشسكل سسلمي في المدن
ال-م-ح-ت-ل-ة ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-ت-م-ك-ين الشسعب
الصسحراوي من تقرير مصسيره ،وفقا
لما اأوردته وكالة الأنباء الصسحراوية.

واأوضسحت الوكالة اأن جمعية النسساء
الصسحراويات بفرنسسا ،بعثت بمناسسبة
الح-ت-ف-ال ب-ال-ي-وم ال-ع-ال-م-ي ل-مناهضسة
التعذيب ضسد المراأة ،رسسالة اإلى وزيرة
الشس -وؤون الج -ت -م -اع -ي -ة وال -م -راأة ف -ي
ال-ح-ك-وم-ة ال-ف-رنسس-ي-ة لإطÓ-ع-ه-ا على
وضسعية المراأة الصسحراوية خاصسة في
ال-م-دن ال-م-ح-ت-ل-ة وم-ا ت-ت-ع-رضس له من
بطشس وتنكيل من قبل اأجهزة الأمن
المغربية.
وج - -اء ف - -ي ال - -رسس - -ال - -ة اأن «ال - -م - -راأة
الصسحراوية تعرضست خÓل الوقفات
وال -م -ظ -اه -رات والح-ت-ج-اج-ات ال-ت-ي
تشس -ه -ده -ا م -دن الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي-ة
وج-ن-وب ال-م-غ-رب ل-ل-ت-ع-ذيب والتعنيف
ال-م-ب-اشس-ر وال-م-عاملة الÓاإنسسانية» من
قبل قوات الأمن المغربية.
ودعت الجمعية في رسسالتها ،الدولة
الفرنسسية اإلى « التدخل العاجل لوقف
كافة اأشسكال التدخÓت القمعية التي
ت -ط -ال ال-م-ت-ظ-اه-ري-ن السس-ل-م-ي-ي-ن م-ن
النسساء والسسماح لهن بالتعبير السسلمي
عن مطالبهن المشسروعة».
ون -اشس -دت ال -ج -م-ع-ي-ة ك-اف-ة الضس-م-ائ-ر

ال-ح-ي-ة م-ن ف-ع-ال-ي-ات نسس-ائ-ية فرنسسية
ل -ل -تضس -ام -ن م-ع ن-ظ-ي-رات-ه-ا م-ن نسس-اء
الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي-ة ل-وق-ف ال-ت-ع-ذيب
وغيره من ضسروب المعاملة القاسسية
والÓاإنسسانية التي تتعرضس لها المراأة
الصس -ح -راوي -ة م -ن ق -ب-ل اأج-ه-زة الأم-ن
المغربية.
وج-ددت ال-رسس-ال-ة دع-وت-ه-ا ال-م-ج-ت-م-ع
المدني الفرنسسي والحكومة الفرنسسية
للضسغط على الدولة المغربية لأجل
القضساء على كافة اأشسكال التمييز ضسد
ال -م-راأة الصس-ح-راوي-ة ،وت-م-ت-ي-ع-ه-ا ب-ك-ل
ال -ح -ق -وق ال -ت -ي ت -ك -رسس -ه -ا ال-م-واث-ي-ق
والتفاقيات الدولية الخاصسة بحقوق
الإنسس- -ان وك- -ذا ف -ت -ح ت -ح -ق -ي -ق دول -ي
مسستقل حول اأوضساع حقوق الإنسسان
ب -الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة وم -ن ضس -م-ن-ه-ا
اأوضساع المراأة الصسحراوية.
ك-م-ا ط-ال-بت ال-رسس-ال-ة بضس-رورة اإنشس-اء
اآل -ي-ة دول-ي-ة ل-م-راق-ب-ة ح-ق-وق الإنسس-ان
ب -الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة قصس -د ح -م-اي-ة
الشس -عب الصس -ح-راوي ع-م-وم-ا وال-م-راأة
الصس -ح -راوي -ة م -ن الن -ت -ه -اك -ات ال -ت-ي
يمارسسها النظام المغربي.

أسستمرأر تدفقهم إأ ¤بنغÓدشس رغم ألتفاق على إأعادتهم

›لسس اأ’· اŸتحدة ◊قوق اإ’نسصان يعقد جلسصة بشصأان الروهينغا

لنسسان ألتابع للمنظمة جلسسة خاصسة بشسأان أعمال
ل· أŸتحدة ،أمسس ألثن ،Úإأنه من أŸتوقع أن يعقد ›لسس حقوق أ إ
قالت مصسادر با أ
قتل وأغتصساب وجرأئم أخرى أرتكبت بحق ألروهينجا ‘ ميا‰ار وأدت لنزوح أك Ìمن  600ألف منهم إأ ¤بنغÓدشس منذ أوت أŸاضسي.
وقال مصسدر كبير بالأمم المتحدة «سسُتعقد جلسسة وعبر  3000لجئ اإلى بنغÓدشس منذ ذلك الوقت والسسلطات الأميركية بالتطهير العرقي.
بحسسب ما اأفادت الأمم المتحدة في تقريرها ول تعترف بورما بالروهينغا حيث تحرمهم من
خاصسة في الخامسس من ديسسمبر».
ياأتي هذا بينما اسستمر الÓجئون الروهينغا في الأخ -ي-ر ع-ن الأزم-ة ف-ي-م-ا ت-ح-دث ال-ح-راسس ع-ن-د الجنسسية وتقيد حركتهم.
التدفق اإلى بنغÓدشس رغم التفاقية الموقعة مع نقاط التفتيشس على الحدود عن اسستمرار توافد هذا وبداأ بابا الفاتيكان فرانشسيسسكو اأمسس جولة
اآسس -ي -وي -ة ل -م -دة سس-ت-ة اأي-ام تشس-م-ل ك Ó-م-ن ب-ورم-ا
ب -ورم -ا لإع -ادة م -ئ -ات الآلف م -ن اأف-راد الأق-ل-ي-ة القادمين الجدد دون توقف.
المسسلمة الذين عبروا الحدود هربا من حملة وقال قائد حرسس الحدود البنغÓدشسي اللفتنانت (م- -ي- -ان- -م- -ار) وب- -ن- -غÓ- -ديشس «ل -دع -م ال -م -ج -ت -م -ع
ك -ول -ون -ي -ل ع-ري-ف الإسسÓ-م اإن «ع-دد الآت-ي-ن (م-ن ال-ك-اث-ول-ي-ك-ي» .ع-ل-م-ا اأن اأزم-ة ال-روه-ي-نغا سستغيب
شسنها الجيشس ضسدهم ،وفقا لما اأعلن مسسوؤولون.
على جدول اأعمال البابا خÓل لقاءاته بسسلطات
وزادت الت -ف-اق-ي-ة ال-ت-ي وق-ع-ه-ا ال-ب-ل-دان ال-ج-اران بورما) تراجع ولكنه لم يتوقف».
الخميسس الماضسي احتمال اإعادة  700األف من وفر نحو  642األف من الروهينغا منذ انطلقت ميانمار.
مسسلمي الروهينغا الذين يقيمون في مخيمات ال-ح-م-ل-ة الأم-ن-ي-ة ال-ت-ي ن-ف-ذه-ا ال-ج-يشس ال-ب-ورم-ي
بحقهم في اأوت والتي وصسفتها الأمم المتحدة
مكتظة في جنوب شسرق بنغÓدشس اإلى بورما.

تغي Òصسورة فرنسسا ألسستعمارية

أاهم التحديات التي تواجه ماكرون خÓل أاو ¤جو’ته ا’فريقية
لفريقية من بوركينا فاسسو ،سستقوده بعدها إأ¤
بدأ ألرئيسس ألفرنسسي إأÁانويل ماكرون ،أمسس ألثن ،Úأو ¤جولته أ أ
كوت ديفوأر وغانا.
وت -أات -ي ج -ول -ة م-اك-رون ف-ي إاط-ار سس-ع-ي-ه ل-ت-حسس-ي-ن
العÓقات الفرنسسية األفريقية وإاعادة توجيهها نحو
مجالت الشسراكة القتصسادية والتعاون في مجالت
العمل والتعليم والطاقات المتجددة.
ويتوقف ماكرون في محطته األولى في بوركينا
فاسسو ،حيث يلقي اليوم الثÓثاء خطابه الرئيسسي
بشس -أان السس -ي-اسس-ة األف-ري-ق-ي-ة أام-ام  800ط-الب ف-ي
جامعة واغادوغو ،قبل أان يجيب عن أاسسئلتهم «في
شسكل شسفاف» على ما وعد اإلليزيه.
وأاق-رت ال-رئ-اسس-ة ال-ف-رنسس-ي-ة أان «ه-ذا ال-ج-م-ه-ور ل
يملك بالضسرورة صسورة جيدة عن فرنسسا» ،خصسوصسا
م-ن-ذ سس-ق-وط ب-ل-ي-ز ك-وم-ب-اوري بضس-غ-ط الشس-ارع في

 2014ثم هروبه بمسساعدة فرنسسا إالى كوت ديفوار.
ودعت أاكثر من منظمة إالى التظاهر على طول
مسس -ار ال -رئ-يسس ال-ف-رنسس-ي اح-ت-ج-اج-ا ع-ل-ى «ن-هب»
الشسركات الفرنسسية الكبرى للموارد الطبيعية وعلى
ال-وج-ود ال-عسس-ك-ري ال-ف-رنسس-ي والح-تفاظ بالفرنك
الغرب أافريقي الذي اعتبرته «عملة السستعمار».
ولحقا يتجه ماكرون إالى أابيدجان لحضسور قمة
أاوروبا وأافريقيا و»إاعادة وضسع العÓقة الفرنسسية
األفريقية في إاطار مشسروع إلعادة تأاسسيسس أاوروبا».
وأاخ -ي -را ي -ت -ج-ه م-اك-رون إال-ى غ-ان-ا ،ال-ب-ل-د ال-ن-اط-ق
ب-اإلن-ك-ل-ي-زي-ة وال-ذي يشس-ك-ل م-ث-ال لÓ-سس-ت-ق-رار ف-ي
منطقة غرب أافريقيا التي تسسودها حالة غليان

بهدف إأعادة تفعيل ألعمل أ◊كومي

شس -ب -ه دائ -م -ة ،إلظ-ه-ار «م-ق-ارب-ة ق-اري-ة ألف-ري-ق-ي-ا»
ت-ت-ج-اوز ال-مسس-ت-ع-م-رات ال-ف-رنسس-ي-ة السس-اب-ق-ة ورؤوية
مختلفة للفرنكوفونية.
وت-أات-ي ج-ول-ة م-اك-رون األف-ري-ق-ي-ة ف-ي إاط-ار سس-ع-ي-ه
ل -ت-ط-وي-ر ال-عÓ-ق-ات ال-ف-رنسس-ي-ة األف-ري-ق-ي-ة وإاع-ادة
ت -وج -ي -ه -ه -ا ن -ح -و م -ج -الت ال -ت -ع -اون الق-تصس-ادي
واألعمال ،باإلضسافة إالى تحفيز الشسباب والتعليم.
ويحاول الرئيسس الفرنسسي ،إاثبات انتمائه إالى جيل
جديد بعيد عن الماضسي اإلسستعماري ،ومن أاجل
ذلك سسيركز في محادثاته األفريقية على الشسراكة
القتصسادية والعمال والتعليم والرياضسة والطاقات
المتجددة ،عوضسا عن مسساعدات التنمية

عون يشصاور القوى السصياسصيـ ـ ـ ـة ‘ مفهـ ـ ـوم «النـ ـ ـ ـأاي بالنفـ ـ ـ ـسس»
ب-دأ أل-رئ-يسس أل-ل-ب-ن-ا Êم-يشسال عون ،سسلسسلة
ل- -ق- -اءأت تشس- -اوري- -ة م- -ع ‡ث -ل -ي أب -رز أل -ك -ت -ل
ألنيابية وألقوى ألسسياسسية بهدف ألتوصسل إأ¤
إأع Ó-ن ي -ؤوك -د ن -أاي ل -ب -ن -ان ب -ن -فسس-ه ع-ن أزم-ات
أŸن -ط -ق-ة وأل-ت-زأم-ه ب-ات-ف-اق أل-ط-ائ-ف وب-أافضس-ل
ألعÓقات مع ألدول ألعربية.
وسستمهد المشساورات واإلعÓن المرتقب من القصسر
الجمهوري إالى تفعيل عمل الحكومة بعد إاعÓن
رئ -يسس -ه -ا سس -ع -د ال -ح -ري-ري ال-ع-ودة ع-ن اسس-ت-ق-ال-ت-ه
ال-م-ف-اج-ئ-ة ال-ت-ي أاع-ل-ن-ه-ا م-ن ال-ع-اصس-م-ة السس-ع-ودية
الرياضس في الرابع من نوفمبر الحالي.

وك -ان ال -ح -ري -ري اشس -ت -رط ف -ي ب -ي -ان ع -ودت -ه ع -ن
السستقالة التزام لبنان الفعلي بمبدأا النأاي بالنفسس
عن الحروب والصسراعات الخارجية واإلقليمية.
وب -ع -د ال -ل -ق -اءات سس -يضس-ع ع-ون ك Ó-م-ن ال-ح-ري-ري
ورئيسس البرلمان نبيه بري ،في أاجواء المشساورات،
على أان ُيصسدر لحقا بيانا يؤوكد على ثوابت تحييد
ل-ب-ن-ان ع-ن أازم-ات ال-م-ن-ط-ق-ة ،م-ا سس-يشس-ك-ل مدخÓ
إلعادة تفعيل العمل الحكومي وعودة اجتماعات
مجلسس الوزراء.
وأافاد مراسسلون في بيروت أان عون يسسعى للقاء
ومشساورة مختلف القوى السسياسسية لتحديد مفهوم

مشس -ت -رك ل -ت -ع -ب -ي -ر «ال -ن -أاي ب-ال-ن-فسس ع-ن األزم-ات
اإلقليمية».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تعويضسات مالية وتعزيزأت أمنية وعسسكرية

إاجراءات إانسصانية وأاخرى اقتصصادية
لدعم أاها‹ قرية الروضصة بسصيناء

لث -ن،Ú
أع- -ل- -نت أ◊ك- -وم -ة أŸصس -ري -ة ،أمسس أ إ
لج-رأءأت أل-ع-اج-ل-ة ب-ع-د ح-ادث مسس-ج-د
ت -ف -اصس-ي-ل أ إ
لره- -اب- -ي ،وأل- -ت- -ي تضس- -م- -نت إأج- -رأءأت
أل - -روضس- -ة أ إ
إأنسسانية ،ودعًما ومسساعدأت ،وأخرى أقتصسادية من
لها‹ ألقرية،
خÓل إأنشساء مدينة سسكنية جديدة أ
ودعمها أمنًيا وعسسكرًيا من خÓل توأجد دوريات
أمنية ◊ماية أŸنازل على مدأر  24سساعة.
وقّدمت الحكومة لمجلسس النواب اأمسس كشسًفا بمجمل
ت -لك الإج -راءات ،ذك -رت ف-ي-ه ت-ف-اصس-ي-ل ال-واق-ع-ة م-ن-ذ
اللحظات الأولى حتى اليوم ،لفتة اإلى اأن ضسحايا
الحادث هم  305قتلى ،من بينهم  27طفً ،Óو128
مصساب جرى نقلهم اإلى المسستشسفيات الحكومية لتلقي
العÓج.
واأشس -ار ت -ق -ري-ر ال-ح-ك-وم-ة ال-م-قs-دم ل-ل-ب-رل-م-ان ،اإل-ى اأن
الرئيسس عبد الفتاح السسيسسي قsرر صسرف  200األف
جنيه لأسسرة كل مُتوsفى و 50األًفا للمصساب ،لفتًا اإلى اأن
الحكومة قررت تكليف وزيرة التضسامن الجتماعي
«غادة والي» ،بالتنسسيق مع وزارة المالية لصسرف 50
مليون جنيه من اأجل تعويضسات الحادث.
واأوضسح تقرير الحكومة ،اأنه جرى تكليف محافظ
شسمال سسيناء لتاأهيل  50منزًل متضسرًرا ،وتشسكيل 10
ف- -رق لإج- -راء ب- -ح -وث اج -ت -م -اع -ي -ة لأسس -ر الضس -ح -اي -ا
والمصسابين بهدف تقديم دعم ومعونات ،ووضسع خطة
ع-م-ل م-ع ال-ج-م-ع-ي-ات الأه-ل-ي-ة ،وم-ن-ظ-م-ات ال-م-ج-تمع
المدني لدعم اأهالي قرية الروضسة.
وجاء في التقرير اأيضًسا ،اأن الحكومة كلفت محافظ
شسمال سسيناء بصسرف اإعانة عاجلة لأهالي الضسحايا
بواقع  10اآلف جنيه لذوي الُمتوsفى و 5اآلف للمصساب،
والتنسسيق مع الجمعيات الأهلية لإيصسال مسساعدات،

واإغاثة اإنسسانية ،ومواد غذائية عاجلة.
وقالت الحكومة ،اإنها قررت زيادة حافز جذب العمال
للعمل في محافظة شسمال سسيناء من  %300اإلى ،%450
ودراسسة اسستثناء محافظة شسمال سسيناء من اإجراءات
ت -وظ -ي-ف ال-ع-م-ال-ة ،وال-ب-دء ف-ي اإنشس-اء م-دي-ن-ة سس-ك-ن-ي-ة
جديدة باسسم «بئر العبد الجديدة».
وفي الشسق الأمني ،كلف القائم باأعمال رئيسس الوزراء،
وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة ب-زي-ادة ال-ت-واج-د الأم-ن-ي داخ-ل ق-ري-ة
الروضسة وتوابعها ،وتوفير دوريات اأمنية على مدار 24
سساعة.
هذا وكشسف شسيخ قبائل شسمال سسيناء ،عيسسى خرافين،
تفاصسيل جديدة عن هجوم مسسجد الروضسة وقال إان
«عدد المهاجمين بلغ  14مسسلحًا بينهم  5من أاهالي
سسيناء كانوا ملثمين ،فيما كان  9آاخرون مكشسوفو الوجوه،
وهم من العناصسر األجنبية».
وأاضس - -اف أان «ال-ع-ن-اصس-ر ال-مسس-ل-ح-ة أارادات ال-قضساء على
المتواجدين داخل المسسجد كافة ،لدرجة أانهم تعقبوا
ال-ه-ارب-ي-ن م-ن-ه ب-ال-خ-ارج ل-ق-ت-ل-ه-م ف-ي محيط المسسجد»،
مشس- -يً- -را إال -ى أان «أاح-د ال-مشس-ت-رك-ي-ن ف-ي ال-ج-ري-مة تلقى
اتصس -اًل ع-ل-ى ه-ات-ف-ه ل-ي-ط-لب م-ن-ه إاف-راغ ك-ام-ل ط-ل-ق-ات
األسسلحة في المتواجدين بالمسسجد وقتلهم جميًعا».
وأاشس- -ار إال- -ى أان- -ه «أاب-ل-غ ال-ق-وات ال-مسس-ل-ح-ة وال-مخابرات
ال -عسس-ك-ري-ة ،ب-ه-ذه ال-م-ع-ل-وم-ات ،ل-ل-ت-ح-ق-ق م-ن-ه-ا وكشس-ف
مÓبسسات الحادث» ،موضسحًا أان «القبائل رفضست تلقي
ال -ع -زاء أاو إاق -ام -ة سس -رادي -ق ل -ح -ي -ن أاخ-د ال-ث-أار م-ن ت-لك
العناصسر».وأافاد خرافين بأان «قبيلته وحدها قتل منها
 22شسخ ًصسا ،ومع ذلك أارسسل األهالي أابناءهم الشسباب
ل -مسس -اع -دة ال -ج -يشس ف -ي األخ -ذ ب -ال -ث -أار وال-قضس-اء ع-ل-ى
العناصسر اإلرهابية .

دمشسق ترحب بتشسكيل ÷نة Ÿناقشسة ألدسستور

أالف ’جئ سصوري يعودون من اأ’ردن إا ¤بلدهم
قالت وسسائل إأعÓم رسسمية إأن أ◊كومة
ألسس -وري -ة ت -رحب ب -تشس -ك -ي-ل ÷ن-ة Ÿن-اقشس-ة
موأد ألدسستور أ◊ا‹ من أŸتوقع أن تتشسكل
خÓل مؤو“ر يعقد ‘ سسوتشسي بروسسيا.
وي-م-ث-ل ال-م-ؤوت-م-ر مسس-ع-ى روسس-ي-ا ل-ل-ت-وصس-ل إالى حل
جرة منذ سست
سسياسسي إلنهاء الزمة السسورية المتف ّ
سسنوات.
ومن المقرر أان تسستأانف المحادثات التي ترعاها
األم -م ال-م-ت-ح-دة إلن-ه-اء الصس-راع ف-ي ج-ن-ي-ف ال-ي-وم
بمشساركة المعارضسة بعد أان وحّدت صسفوفها.
على صسعيد آاخر ،شسهد الجنوب السسوري مؤوخًرا،
ع- -ودة ط- -وع- -ي- -ة لÓ- -ج- -ئ- -ي- -ن م- -ن األردن وصس -فت
بـ«الكبيرة» ب -ع -د شس-ي-وع ح-ال-ة م-ن ال-ه-دوء أاف-رزه-ا
اتفاق عمان إلقامة مناطق خفضس التوتر.
وقال المتحدث الرسسمي باسسم مفوضسية الÓجئين
ف -ي األردن م -ح -م -د ال -ح -واري ،أامسس الث -ن-ي-ن ،إان
«عدد الÓجئين الذين عادوا خÓل األشسهر الثÓثة
األخيرة ارتفع ليصسل إالى معدل  1000لجئ شسهرًيا،
مقارنة بالنصسف األول من العام الجاري والذي
شسهد عودة حوالي  1700لجئ».
وأاشسار إالى أان أاكتوبر الماضسي ،شسهد عودة 750
لجئ من األردن إالى سسور ا ،و 1078عائد طوعيا
في سسبتمبر الماضسي ،و 1203في أاوت الماضسي،
وهو ما يزيد بالفعل مقارنة باألشسهر السستة األولى
م -ن ال -ع -ام ع -ن-دم-ا ع-اد  1700لج-ئ ط-وع-ي-ا إال-ى
سسوريا.
وأاضساف الحواري أانه «على الرغم من الزيادة في
األرقام المطلقة ،إال أانها ما تزال أارقاما صسغيرة

جًدا بالنسسبة ألعداد الÓجئين إاذ تسساوي  %0.2من
إاجمالي الÓجئين السسوريين في المملكة».
وشس- -دد ع- -ل- -ى أان «ال-م-ف-وضس-ي-ة م-ن ج-ان-ب-ها تحاول
جاهدة أان تحرصس على أان يكون خيار العودة هو
بمحضس اإلرادة ،دون اأي ضسغوط ،وتقدم هي من
جانبها النصسح بعدم العودة بسسبب خشسيتها من عدم
اسستقرار األوضساع هناك وخطورة العودة».
وق - - - -ال إان «ال -م -ف -وضس -ي -ة ت-ع-ت-ب-ر أان ظ-روف ع-ودة
الÓجئين في أامان وكرامة ليسست ممكنة بعد في
سسوريا ،وبالتالي ل تسسهل أاو تعزز العودة ،إاذ ما
تزال هناك مخاطر كبيرة على المدنيين داخل
سسوريا».
وت- -اب -ع أان «رب-ط ال-ت-غ-ي-ي-رات ال-ج-اري-ة ف-ي الداخل
السسوري بحركة عودة الÓجئ ن في هذا الوقت
يعتبر من السسابق ألوانه ،فتحسسن األمن ليسس كل ما
ي -ه -م ب -ال -نسس -ب -ة ل-ل-ع-ودة ،إال أان ه-ن-اك ال-ع-دي-د م-ن
األسس -ب-اب األخ-رى ال-ت-ي ت-جب م-راع-ات-ه-ا ،م-ث-ل ل-م
شس -م -ل األسس -رة وه -و السس -بب ال-رئ-يسس-ي ال-ذي ذك-ره
الÓجئون العائدون من األردن إالى سسوريا ،إاضسافة
إالى الضسغط القتصسادي».
وأاوضسح أان «المفوضسية تقوم بنصسح الÓجئين بشسكل
مسستمر حتى يتسسنى لهم اتخاذ قرارات صسحيحة»،
لفًتا إالى أان األردن «يسستقبل قرابة  660أالف لجئ
سسوري 180 ،أالف منهم مسسجلون داخل المخيمات
أاما  %80الباقية فيسسكنون المناطق الحضسرية خارج
المخيمات».
وتشسير األرقام الرسسمية في األردن إالى أان أاكثر من
 850أالف سسوري يقيمون في المملكة غير مسسجلين
كÓجئين.

بسسبب ﬂاوف أمنية

ما‹ تقرر تأاجيل ا’نتخابات اإ’قليمية

قالت حكومة ما‹ إأنها أجلت أنتخابات إأقليمية
لم-ن-ي-ة
م -ن ديسس-م Èح-ت-ى أف-ري-ل ‘ ،ظ-ل أıاوف أ أ
ألناجمة عن أتسساع نطاق هجمات إأرهابية.
وبذلت مالي هذا العام جهودا حثيثة للتعامل مع
الحركات الموقعة على اتفاق السسلم والمصسالحة
ال -م -وق -ع ب -ال -ج -زائ -ر ،وصس -د ال -ه -ج -م-ات ال-دم-وي-ة
ل-ج-م-اع-ات إاره-اب-ي-ة ن-اشس-ط-ة شس-م-ال ال-بÓ-د ب-دع-م
عسسكري دولي واتفاق للسسÓم.
ولقي أاربعة من قوات األمم المتحدة لحفظ السسÓم
وج -ن -دي م -ال-ي ح-ت-ف-ه-م وأاصس-يب  21شس-خصس-ا ف-ي
ه -ج -وم -ي-ن م-ن-فصس-ل-ي-ن وق-ع-ا ف-ي وسس-ط م-ال-ي ي-وم
الجمعة.
وقالت الحكومة في بيان إانها ترغب في تأاجيل
الن-ت-خ-اب-ات اإلق-ل-ي-م-ي-ة ال-ت-ي ك-انت م-قررة يوم 17
ديسسمبر «لكي تنظم انتخابات شساملة في أاجواء
سسلمية».
ول -م ي -تضس -ح ب -ع -د م -ا إاذا ك-ان ت-أاج-ي-ل الن-ت-خ-اب-ات
اإلق-ل-ي-م-ي-ة سس-ي-ؤوث-ر ع-ل-ى م-وع-د إاج-راء النتخابات
الرئاسسية المقررة في جويلية .وعبر سسياسسيون من
ال-م-ع-ارضس-ة ع-ن ق-ل-ق-ه-م م-ن اح-ت-م-ال ع-دم ت-حسسن
الوضسع األمني بحلول أافريل.
وقال أابو بكر صسديق فومبا رئيسس حزب التحالف
الديمقراطي للشسعب المالي «لم تحدد الحكومة
م-وع-دا إلج-راء الن-ت-خ-اب-ات (اإلق-ل-ي-م-ي-ة) ألن-ه-ا ل
تسسيطر على الوضسع األمني ...ل يوجد دليل على
أان الوضسع سسيتحسسن بحلول هذا التاريخ».
وسسيطرت تنظيمات إارهابية على شسمال مالي في
 2012ثم أاجبروا في  2013على التقهقر .ولكنهم

ع-ادوا ل-ل-ظ-ه-ور خÓ-ل ال-ع-ام-ي-ن ال-م-اضسيين ليمثلوا
Óمن في مالي ،رغم تواجد القوة
تهديدا كبيرا ل أ
الفرنسسية «برخان» التي تضسم حوالي  400جندي.

جدار أامني
وف-ي سس-ي-اق ال-ت-ه-دي-دات األم-ن-ي-ة بشس-ريط السساحل
اإلفريقي ،ذكرت السسلطات العسسكرية الكاميرونية
أان -ه -ا نشس-رت ق-وات أام-ن-ي-ة ع-ل-ى ط-ول ال-ح-دود م-ع
نيجيريا ،وأان القوات تمكنت من منع مئات من
اإلره -اب -ي -ي -ن م -ن م-ح-اول-ة ال-دخ-ول إال-ى أاراضس-ي-ه-ا
لÓ- -نضس- -م- -ام إال -ى ج -م -اع -ات ان -فصس -ال -ي -ة ت -ط -الب
بالسستقÓل.
وحذر المتحدث باسسم الحكومة الكاميرونية عيسسى
تشسيروما السسكان في المنطقتين الناطقتين باللغة
اإلن- -ج- -ل- -ي- -زي -ة ف -ي شس -م -ال غ -رب وج -ن -وب غ -رب
ال -ك -ام -ي -رون م -ن ع -ن -اصس -ر ج -م -اع -ة ب -وك -و ح -رام
اإلره -اب -ي -ة ،ال -ذي -ن ي -ت -ردد إام -ا أان-ه-م م-ت-ع-اط-ف-ون
أاوتسستأاجرهم جماعات انفصسالية للقتال من أاجل
اسستقÓل ولية أامبازونيا.
وقال المتحدث « إان مائتي مسسلح من نيجيريا كانوا
يحاولون عبور الحدود بالقوة عند منطقة إايكوك،
ولكن تم التصسدي لهم بمسساعدة من قوات الجيشس
النيجيرية المتمركزة على الجانب النيجيري من
الحدود».
وأاعربت حكومة الكاميرون عن تقديرها لـ»جهود
السسلطات النيجيرية للكفاح ضسد خطر النفصسال
واإلرهاب الذي تواجهه الكاميرون ونيجيريا معًا .
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عهدة جديدة للمنتخب ÚأÙليÚ

ترتيب األولويات ..
وترجمة اللتزامات

إأعادة تثم ÚأمÓك ألبلديات
ألوفـــاء Ÿطــالب
موأطنـي بلديـــة
أ÷زأئر ألوسشطــى

اعتم ـ ـاد › ـلسس جـ ـواري
للتواصسل مع ÷ان األحياء
بلدية بن ششود بولية بومردأسس

إاعادة بعث منطقة النشساطات
ومشس ـروع السسوق ا÷ ـ ـ ـ ـواري
ل‚از أك Èعدد من أŸششاريع بتيبازة
إ

دعم اŸوارد اŸالية
ومراجعة أاسسعار كراء األمÓك
كلمة ألعدد

ما بعد نشسوة الفوز
بعد نششوة الفوز باÛالسس اÙلية يقف
اŸنتخبون ا÷دد بدءا من هذا األسشبوع
على عهدة عمرها خمسس سشنوات ،تكون
م-ف-ت-وح-ة ع-ل-ى ج-ب-ه-ت Úح-ي-وي-ت Úت-تعلقان
بإادارة الششأان اÙلي وفق ماورد من وعود
لتسشوية القضشايا اŸطروحة ،وكذلك السشعي
م -ن أاج -ل مسش -اي -رة ال -ت -زام -ات السش -ل-ط-ات
ال -ع-م-وم-ي-ة Œاه اŸل-ف-ات اŸزم-ع إاث-ارت-ه-ا
لحقا ‘ إاطار خارطة الطريق اŸرسشومة
ضشمن هذا التوجه.
@ أول :ت -ع -ه-دات اŸن-ت-خ-ب Úاإزاء م-ن
جمال أوكيلي
م-ن-ح-وه-م ال-ث-ق-ة ،لب-دي-ل عنها ،وسشتكون
اأول-وي-ات-ه-م ‘ ال-فÎة ال-ق-ادم-ة ان-طÓ-ق-ا م-ن شش-ع-وره-م ال-ع-م-ي-ق ،وقناعتهم

الثابتة ،باأن اعتÓءهم منصشة التتويج كان بفضشل من اأعطوهم اأصشواتهم
ولبد من ا◊فاظ على هذه العÓقة وعدم تضشييعها ‘ خضشم تداعيات هذا
النجاح الباهر اÙقق.
لذلك ،فاإن اŸواطن Úالذين وقفوا اإ ¤جانب هذا اŸنتخب ‘ الظروف
الصشعبة واŸعّقدة خÓل ا◊ملة النتخابية ل يتسشاﬁون مع اأي خطوة
صشادرة عن هوؤلء ونقصشد من ذلك نسشيانهم اأو اإبعادهم ‘ كل ما يتعلّق
باŸسشائل اليومية التي تعنيهم مباششرة ..واآملهم ‘ ذلك اسشتششارتهم ‘
اأمور عاجلة واإششراكهم ‘ ما تتطّلع اإليه البلدية مسشتقب ‘ ،Óاأطر نظامية
مثل ما يعرف بـ «÷نة اŸدينة» ،الـ «كوفيل» و»÷نة الأحياء» اأو «الوجهاء»
اأو الشش-خصش-ي-ات وال-ك-ف-اءات اŸع-روف-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى اŸدي-ن-ة م-ه-م-ا ك-انت
انتماءاتهم .لأنه Ãجرد اأن يدخل الوافد ا÷ديد على مكتبه يعت Èرئيسس
بلدية كل ا÷زائري Úعلى مسشتواه..
ل فرق ب ÚفÓن وعÓن يزيح من جبينه ششعاره السشياسشي ،ويدخل معÎكا
«ح -اسش -م -ا» ل -ف -ائ -دة اÛم -وع -ة اÙل -ي -ة ÿدم -ت -ه -ا ب -اإخÓ-صس ‘ ح-دود
الإمكانيات اŸتاحة ل يطلب منه اŸسشتحيل الذي يتجاوز قدراته.
ويسشجل خÓل اإنتخابات  ٢٣نوفم Èاأن هناك اهتماما خاصشا ونوعيا من
قبل اŸواطنŒ Úاه متصشدري القوائم.
وهذا بخدمتهم بكل تفان خÓل اأو منذ اللحظة الذي اأبدى فيه هوؤلء
ن -ي -ت -ه -م ‘ الّÎشش -ح وه -ذا Ãت -اب -ع -ت -ه -م ومسش-اع-دت-ه-م ‘ اŸي-دان ب-ت-وزي-ع
مطوياتهم ليسس فقط ‘ الششارع ولكن حتى النتقال اإ ¤اŸنازل ..ناهيك

عن ا◊ضشور ‘ التجمعات والنششاطات ا÷وارية وغÒها.
هذا التواصشل العملي يبقى راسشخا ‘ ذهن رئيسس البلدية ا÷ديد ول
يسشتطيع ب Úعششية وضشحاها اأن يضشع ذلك جانبا اأو يعتÈه من اŸاضشي ،كما
اأقدم عليه البعضس من الذين خسشروا هذا اŸوعد نظŒ Òاهلهم كلية فيما
سشبق Ÿن انتخبوهم ..لكن عندما طالبوهم هذه اŸرة باأصشواتهم تفاجاأوا
برد حازم من الصشندوق.
ن -ق -ول ه -ذا ال -ك Ó-م ،م -ن ب -اب اأن -ه ﬂتصش -ر ‘ ث Ó-ث -ي -ة ال-وع-ود ،ال-ع-ه-ود،
واللتزامات.
@ ثانيا :اإلتزامات السشلطات العمومية وهي عبارة عن ورششات مفتوحة
على اŸرحلة القادمة ما فتئ اŸششرفون عليها يششÒون اإليها ،كا÷باية
اÙلية ،الدÁقراطية التششاركية ،ا÷ماعات الإقليمية ،ا÷معيات ،تعزيز
الرقمنة ودعم الوليات اŸنتدبة.
ك -ل ه-ذه اŸشش-اري-ع اŸسش-ج-ل-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى وزارة ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات
اÙلية والتهيئة العمرانية ،سشيكون للمنتخب Úا÷دد راأي فيها لإثارتها
حتى تÎجم النششغالت ‘ اŸيدان لإحداث التوازنات اŸطلوبة ولبد اأن
يكون اŸنتخب ‘ هذا اŸسشتوى لإبرازها Áكن اأن يقدمه كاإضشافة ملموسشة
خدمة للششاأن العام.
لذلك ،فاإن هذه ا◊لقات من العمل تكّمل بعضشها البعضس› ‘ ،ال التاأطÒ
القانو Êلسشتكمال بناء اŸنظومة التششريعية لسشّد كل الثغرات التي كانت
تعÎضس اأي مسشعى تنموي ‘ الأفق.
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ألوفاء Ÿطالب موأطني بلدية أ÷زأئر ألوسسطى

اعتماد ›لسس جواري للتواصضل مع ÷ان اأ’حياء
أ÷زأئر :أآسسيا مني
ولعّل من ب Úاأهم النقاط التي سضÒكز
عليها بطاشس من خÓل ›لسضه الذي يوؤكد
على اأنه سضيكون ›لسضا جواريا ينتهج اأطر
ال -دÁق -راط -ي -ة اŸشض -ارك -ت -ي -ة ال -رام-ي-ة ا¤
اإقحام اŸواطن ‘ –سض Úا’إطار اŸعيشضي
العام وا◊فاظ عل البيئة واÙيط الذي
ي -ق -ط -ن ف-ي-ه ،ال-ع-م-ل ا÷اد ع-ل-ى اإ‚اح ك-ل
اŸشضاريع التنموية اŸسضطرة.
والتزم بطاشس خÓل هذه العهدة Ãجرد
ت -نصض -ي -ب -ه بصض -ف -ة رسض -م -ي -ة ‘ اإدارة شض-وؤون
ال- -ب- -ل- -دي- -ة ،ع- -ل- -ى تسض- -خ Òك- -ل ال- -وسض- -ائ- -ل
وال -ت -ج -ه -ي -زات وت -وظ -ي -ف ك-ل ا’إم-ك-ان-ي-ات
’إ‚اح الÈامج اŸشضÎكة ،بتفعيل دور
÷ان ا’أحياء كشضريك اسضÎاتيجي ‘ كل
ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة ،وال-تواصضل بÚ
ال -ل -ج -ان ا’أح -ي -اء والشض -رك -اء ا’ق-تصض-اديÚ
وا’جتماعي ،Úبعث اŸدينة وتفعيل دورها
كاأحد مقومات التنمية اÙلية.
ويطمح رئيسس اÛلسس البلدي اّÛدد
فيه الثقة اإ ¤ترقية اÿدمات لضضمان راحة
اŸواط -ن وال -ت-ك-ف-ل ب-ط-ل-ب-ات-ه Ãا ي-ت-م-اشض-ى
وبرامج التي تعرف تطورا كبÒا و’سضيما
ا◊الة اŸدنية واÿدمات ا’لكÎونية.
وبناءً على هذا ،سضÒكز اÛلسس ا÷ديد
ع -ل -ى ت -ك-وي-ن اŸوظ-ف ال-ع-م-وم-ي م-ن اج-ل
ت- -رق- -ي- -ة دوره و–سض Úاأدائ- -ه ،م- -ع ضض -م -ان
تسض -خ Òك -ل ال -وسض -ائ -ل ال -ت -ق -ن-ي-ة وال-ع-ل-م-ي-ة
ا◊دي- -ث- -ة وال- -ت -ي م -ن شض -اأن -ه -ا –سض Úاأداء
اŸوظ -ف واÿدم -ة ال -ع -م -وم -ي -ة ع -ل -ى ح ّ-د
السض-واء ،خ-ل-ق م-ل-ح-ق-ة ب-ل-دي-ة اأخ-رى تسضمح

ب -ت-خ-ف-يضس الضض-غ-ط ع-ل-ى اŸق-ر اŸرك-زي،
خلق فرع خاصس بجمع واقÎاحات وشضكاوي
اأو مشضاريع اŸواطن ،Úخلق الرقم ا’أخضضر
اÿاصس باÿدمة العمومية من اجل تقريب
ا’إدارة م- -ن اŸواط- -ن ،خ- -اصض- -ة م- -ا ت -ع ّ-ل -ق
باسضتخراج الوثائق مع العمل على تفعيل
خدمات ا◊الة اŸدنية ا’لكÎونية وتفعيل
اأسضسس اŸدينة الذكية على مسضتوى البلدية
و–ديث ك -ل ال -ت -ق -ن-ي-ات ال-نشض-ر وا’إشض-ه-ار،
ا’أم -ر ال -ذي يسض -م -ح بضض ّ-خ اأم-وال اإضض-اف-ي-ة
ÿزينة البلدية.
وي -ع -ت -زم م -ن خ Ó-ل ب -رن -ا›ه ال-ت-ن-م-وي
ال-ط-م-وح ع-ل-ى اإق-رار م-ب-داأ ال-ت-وزي-ع ال-عادل
لÌوات وموارد البلدية ‘ ظلّ ما تزخر به
من اإمكانيات مادية وكفاءات بشضرية تسضمح
ل -ه -ا ب-اح-تÓ-ل ال-ري-ادة ،خ-اصض-ة ‘ –صض-ي-ل
اŸوارد وضضمان التطه Òالعا‹ لديونها.
وتكمن تطلعاته ‘ تنظيم وترقية دور كل
ال -ل -ج -ان و÷ان ا’أح -ي-اء ‘ دراسض-ة وت-وزي-ع
السضكنات وفق ما “ليه قوان Úا÷مهورية،
امتصضاصس جزء من الطلبات على السضكنات
ا’ج -ت-م-اع-ي-ة ،م-ت-اب-ع-ة ع-م-ل-ي-ة ا‚از 1440
مسضكن اجتماعي تسضاهمي ببلدية سضحاولة،
تشض -ي -ي -د سض -ك -ن -ات ت -رق -وي-ة ،وضض-ع ﬂط-ط
’إع-ادة اسض-ك-ان ق-اط-ن-ي ا’أق-ب-ي-ة وا’أسضطح،
متابعة عملية القضضاء على البناء الفوضضوي
وال -قصض -دي -ري ،ت -ن -ظ -ي -م ع -م -ل -ي -ات ت -وزي -ع
اÓÙت ال- -ت- -ج- -اري- -ة وف- -ق صض -ي -غ ال -دع -م
وتشض -غ -ي -ل الشض -ب -اب ل -ل -تشض -ج -ي -ع ع-ل-ى خ-ل-ق
موؤسضسضات صضغÒة ومتوسضطة ،اإبرام عقود
شض -راك -ة م -ع وك -ا’ت ال -تشض -غ -ي -ل وال -ت -ن -م-ي-ة
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ،خ -ل -ق م -ن -اصضب ع-م-ل ق-ارة

لتعاونيات مشضÎكة وموؤسضسضات عمومية ذات
طابع صضناعي وŒاري مع تسضوية وضضعية
ا◊ظائر واŸواقف العشضوائية واإنشضاء ثÓثة
م -واق -ف ذك -ي -ة ع -ل -ى مسض -ت -وى ن-ه-ج ﬁم-د
اÿامسس -سضاحة سضي بشض - Òيحيى بن
عيشس.
وي -ط -م -ح اÛلسس اإ ¤م -ن-اصضب ق-ارة م-ن
تعاونيات مشضÎكة وموؤسضسضات عمومية ذات
ط -اب -ع صض -ن -اع-ي وŒاري ،م-ع ا’ج-ت-ه-اد ‘
مسض-اع-دة ال-ف-ئ-ات اÙروم-ة وذوي ال-دخ-ل
اÙدود وف -ئ -ة ا’ح-ت-ي-اج-ات اÿاصض-ة عÈ
ب- -رام- -ج ال- -تضض- -ام -ن اÙل -ي ال -ذي سض -ي -ت -م
تسضطÒه بالشضراكة مع ذوي ا’ختصضاصس ،مع
الÎكيز على تكييف وتهيئة معابر واأرصضفة
خاصضة لذوي ا’حتياجات اÿاصضة خاصضة
على مسضتوى الشضوارع الرئيسضية.
ويعتزم بطاشس على تنظيم عمليات تنظيف
ا’أحياء و ا’أزقة والطرقات بشضكل منتظم
ومسض- -ت- -م- -ر وﬁارب- -ة ال- -رم- -ي ال- -عشض- -وائ -ي
للنفايات اŸنزلية باقÎاح عقوبات خاصضة
ıالفي ا’أحكام وا’أوقات اÿاصضة لهذا
ال -غ -رضس وت-ع-م-ي-م اŸك-ب-ات ا’آل-ي-ة ’ح-ت-واء
وت -ف -ري-غ ال-ن-ف-اي-ات اŸن-زل-ي-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى
الشضوارع الرئيسضية وا’أحياء على غرار حي
يحيى بن عيشس -ديدوشس مراد وعبد العزيز
موزاوي  -عبان رمضضان.
ويو‹ بطاشس اأهمية قصضوى لكل من الشضقّ
اŸتعلق بالÎبية الثقافة والرياضضة بالنظر
اإ ¤ال -وظ -ي -ف -ة ال -ك -بÒة ال -ت -ي ت-ل-ع-ب-ه-ا ه-ذه
اÙاور الثÓثة ‘ ترقية البنية الفكرية
ل -ل -م -واط -ن Úوخ -اصض -ة ف -ئ-ة الشض-ب-اب ،ح-يث
سضيعمل ›لسضه على ترتيب منظومة تربوية

ي - -رى سض- -اع- -د ل- -ب- -دي- -وي أاح- -د اÎŸشض- -حÚ
ال-ف-ائ-زي-ن ب-ع-ه-د ان-ت-خابية باÛلسس الشضعبي
ال -ب -ل-دي ،ب-ا’ن-ت-خ-اب-ات اÙل-ي-ة ال-ت-ي ج-رت
وقائعها يوم اÿميسس اŸاضضي ،أانه بإامكانه
Œسضيد كل اÿطوط العريضضة التي حملها
ب -رن -ا›ه ل -ت -غ -ي Òواق -ع م -دي -ن -ة سض -ك -ي-ك-دة،
خصضوصضا ‘ زاوية النظافة وإاعادة ا’عتبار
لتهيئة ا’حياء ،فيؤوكد لبديوي لـ»الشضعب» انه
أاعّد برنا›ا طموحا من اجل تطه Òشضوارع
اŸدينة من اأ’وسضاخ التي اثرت على مظهر
عاصضمة الو’ية ،إاضضافة ا ¤إازالة كل تلك
القاذورات بطرق علمية ووسضائل متطورة ،مع
ان العملية سضتكون دورية حتى ’ تÎك تلك
اأ’وسض -اخ روائ -ح ك-ري-ه-ة ك-م-ا ه-ي ع-ل-ي-ه اآ’ن،
وبالتا‹ القضضاء على اسضراب القوارضس من
ال-ف-ئ-ران ب-ال-قضض-اء ع-ل-ى ال-ب-ي-ئ-ة اŸل-وث-ة التي
ن -ت -جت ع -ن غ -ي -اب ال -ن -ظ -اف -ة خصض -وصض -ا ‘
اŸدينة القدÁة التي تدهورت كثÒا ‘ كل
اÛا’ت ،ب - -إاشض - -راك ال - -ق - -ط- -اع الصض- -ح- -ي،
ومديرية البيئة ‘ هذه العملية حتى تعطي
نتائج إايجابية.
وأاوضض -ح سض -اع-د أان ب-رن-ا›ه ي-رت-ك-ز أاسض-اسض-ا
على تطه ÒاŸدينة وإازالة كل ما هو مشض،Ú
ل- - -ت- - -ك- - -رسس ‘ السض - -ن - -وات اأ’خÒة دي - -ك - -ور
ال- -ق- -اذورات وا’وسض -اخ ال -ت -ي شض ّ-وهت صض -ورة
عاصضمة الو’ية ،رغم ان إامكانيات البلدية
قادرة على تغي Òهذا الواقع ا ¤اأ’فضضل،

بتضضافر ا÷هود من اجل الرقي بالبلدية ،من
جهة أاخرى ،يقول سضاعد سضنعمل على –قيق
ما طرحناه خÓل ا◊ملة ا’نتخابية بإاعادة
تهيئة شضبكة اإ’نارة العمومية ع Èكامل إاقليم
البلدية ،وعلى مسضتوى كل اأ’حياء القدÁة
منها وا÷ديدة ،وأاضضاف نفسس اŸتحدث «انه
رغم ا÷هود التي بدلت من قبل إ’عادة تهيئة
الطرق الداخلية للبلدية ،ا’ انه ما يزال عمÓ
ك -بÒا ،خصض -وصض -ا ب-اŸدي-ن-ة ال-ق-دÁة وب-عضس
اأ’حياء باأ’خصس ا÷ديدة منها.
واك-د ل-ب-دي-وي ان إام-ك-ان-ي-ات ب-ل-دي-ة سضكيكدة
ك -بÒة ،وب -ه -ا ط -اق-ات وك-ف-اءات ،ق-ادرة ع-ل-ى
اخراج البلدية من الوضضعية التي هي عليها
اآ’ن ،وت- -رق- -ي -ة ج -م -ي -ع اÛا’ت Ãا ف -ي -ه -ا
القطاع الثقا‘ وبعث اŸسضرح ودور السضينما،
وترقية اŸكتبات البلدية وتثم Úعملها ،و‘
هذا الصضدد يقول سضاعد أان ’ بد من تدعيم
ا÷معيات الناشضطة ‘ اÛال الثقا‘ حتى
يعرف هذا اأ’خ Òحركية حقيقية ،فرجال
ال -ث-ق-اف-ة ه-م رك-ائ-ز ه-ذه ال-ه-ي-اك-ل واŸراف-ق
وبدنوهم تبقى مقرات بدون روح ،وأاشضار أانه
سضيسضعى رفقة زمÓئه اŸنتخب Úا ¤ترقية
السض -ي -اح -ة ب -اŸدي -ن -ة ال -ت -ي ت-ت-وف-ر ع-ل-ى ك-ل
ا’مكانيات الكفيلة بأان تكون مدينة سضكيكدة
‰وذج -ي -ة ب -ه -ذا ال-ق-ط-اع ،وأان ’ ن-رك-ز ع-ل-ى
اŸوسضم الصضيفي فقط ‘ هذا اإ’طار.
سسكيكدة :خالد ألعيفة

تصضور واضضح حول مسضأالة دعم اŸوارد اŸالية ومراجعة أاسضعار كراء اأ’مÓك

رؤوسضاء ›السس بلديات مليانة ،بلعاصس والعبادية يرسضمون اأ’ولويات

بلدية بن شسود بولية بومردأسض

لرندي ألذي أسستطاع
يحاؤل أÛلسض ألشسعبي أ÷ديد لبلدية بن شسود أٌقصسى شسرق ؤلية بومردأسض عن حزب أ أ
لخÒة بعد أزيد من  13سسنة من ألتسسي،Ò
لفالن ‘ ألنتخابات أÙلية أ أ
ألÎبع على عرشض ألبلدية ؤإأزأحة أ أ
لدأري ؤعدم
لسس-ب-اب م-ال-ي-ة أح-ي-ان-ا ؤأخرى بسسبب ألتماطل أ إ
إأع-ادة ب-عث ج-م-ل-ة أŸشس-اري-ع أل-ت-ن-م-وي-ة أل-ع-ال-ق-ة أ
أŸتابعة من قبل أŸنتخب ،Úخاصسة ما تعّلق بأاشسغال ألتهيئة ؤأسستكمال ربط باقي ألقرى بغاز أŸدينة..
كان بإامكان ايصضالها إا ¤مصضاف البلديات القوية اقتصضاديا
بومردأسض ..ز /كمال
ومكتفية ذاتيا من حيث اŸداخيل بفضضل القدرات الكبÒة
بعد تنافسس حاد ب Úقائمة التجمع الوطني الدÁقراطي التي تتمّتع بها وموقعها ا◊سضاسس الذي يتوسضط دائرت Úهي
وقائمة جبهة اŸسضتقبل التي تصضدرها رئيسس بلدية بن شضود دلسس وبغلية ويعÈه الطريق الوطني رقم  25باŒاه و’ية
السضابق اÙسضوب على اأ’فا’نّ“ ،كن حزب اأ’رندي بفضضل تيزي وزو..
الفارق الضضئيل ‘ عدد اأ’صضوات الفوز برئاسضة اÛلسس وعن –ديات اŸرحلة القادمة وتصضورات اÛلسس الشضعبي
ا÷ديد بعدما تعادل ‘ عدد اŸقاعد وهي خمسضة لكل البلدي ا÷ديد ل Íشضود لتحريك مشضاريع التنمية اÙلية
منهما ،وبالتا‹ انتهى فصضل طويل من التسضي Òبكل ما حمله وﬁاولة Œسضيد اÿطوط العريضضة للÈنامج ا’نتخابي قدم
من تناقضضات ب Úا’يجابيات والسضلبيات ليبدأا فصضل جديد ‘ متصضدر قائمة اأ’رندي واÎŸشضح اŸفÎضس لتو‹ رئاسضة
ه-ذه ال-ب-ل-دي-ة شض-ب-ه ال-ري-ف-ي-ة وال-فÓ-ح-ي-ة ب-ام-تياز ،التي عانت اÛلسس بعد أايام بوعÓم لدادة جملة من اŸقÎحات التي
لسضنوات طويلة من تداعيات اأ’زمة اأ’منية وما تركته من أاثر ب -إام -ك -ان -ه -ا اŸسض -اه -م -ة ‘ –ريك وتÒة ال -ت-ن-م-ي-ة وإان-ع-اشس
على مسضار التنمية اÙلية وتعطل عشضرات اŸشضاريع التي اأ’نشض -ط -ة ا’ق -تصض -ادي -ة وال -فÓ-ح-ي-ة ب-ا◊رصس ع-ل-ى إاشض-راك

امكانيات البلدية كفيلة
بإاخراجها من وضضعها ا◊ا‹

ل‚از أك Èعدد من أŸشساريع بتيبازة
إ

ألقاسسم أŸشسÎك ؤأحد بع Úألدفلى ألتنمية ؤألبحث عن أŸدأخيل

إأعادة بعث منطقة ألنشساطات ؤمشسرؤع ألسسوق أ÷وأري

عزم على تطبيق ألÈنامج بسسكيكدة

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

أّكد متصسدر قائمة جبهة ألقوى ألشسÎأكية ببلدية ألقليعة بولية تيبازة ؤألذي حاز على  11مقعدأ مقابل  7مقاعد فقط للمÓحق Ãعية ترميم قاعة للرياضضة Ãدخل اŸقÈة
لمر ألذي سسيمكن من على امتداد  2400م Îمربع ‡ا سضيوفر ظروفا
لفÓن على أّنه يحوز حاليا على تصسور ؤأضسح أŸعا ⁄حول دعم أŸوأرد أŸالية للبلدية ،أ أ
أŸباشسر ‡ث ‘ Óحزب أ أ
أاك Ìم Ó-ئ -م -ة ل -ف -ئ -ة الشض-ب-اب م-ن ح-يث ت-وفÒ
إأ‚از أك Èقدر من أŸشساريع ألتنموية ﬁليا.
وسض-ائ-ل ال-راح-ة و ال-تسض-ل-ي-ة م-ث-ل-م-ا سض-يتم توفÒ
تيبازة :عÓء ملزي
خدمات إادارية أافضضل عقب ا‚از مشضروع دار
البلدية ا÷ديد باŸدخل الشضرقي للمدينة.
وق -ال ي -وسض -ف ق-وي-در ب-ه-ذا الشض-أان ،ب-أاّن اأ’م-ر
وأ’ّن ن- -ظ- -اف -ة اÙي -ط ت -ع -ت Èم -ل -ف -ا ث -ق -ي Ó-
يقتضضي ‘ بادئ اأ’مر تثم› Úمل اÓŸك
وح ّسضاسضا ’ يزال يؤورق معظم رؤوسضاء البلديات
البلدية من خÓل مطابقة أاسضعار تأاجÒها Ÿا
باŸنطقة فقد أاشضار يوسضف قويدر بخصضوصس
” تسضجيل
هو معمول به ‘ اÙيط بحيث ّ
هذه النقطة ا ¤اّنه ينوي اعتماد  3فرق عمل
ارتفاع سضعر تاج Òقاعة السضينما مث Óمن 80
لتصضريف النفايات على مدار  24سضاعة على أان
مليون سضنتيم ا 700 ¤مليون سضنتيم مؤوخرا كما
ت-ع-ت-م-د ف-رق-ت-ان ،أاو’ه-م-ا خÓ-ل ال-فÎة الليلية
ّتم تأاج Òسضوق السضيارات بـ 2,4مليار سضنتيم،
واأ’خرى تعمل ‘ النهار على أاقّل تقدير وهي
اضضافة ا ¤عّد مرافق وهياكل اخرى ،غ Òأاّن
اÿطوة التي بوسضعها تصضريف أاك Èقدر من
ذلك يبقى ›ّرد جزء صضغ‡ Òا تعّول عليه
النفايات مع تنظيف اÙيط بشضكل ملحوظ
ال-ب-ل-دي-ة ل-ب-ن-اء م-ي-زان-ي-ت-ه-ا السض-نوية التي تعتمد
ل -ي -ت -م ب -ذلك –ق-ي-ق ال-ق-ف-زة ال-ن-وع-ي-ة ‘ ه-ذا
بالدرجة اأ’و ¤على ا÷باية اÙلية ومن ثمّ
اÛال’ ،سضيما وأانّ ﬂتلف بلديات الو’ية
فقد أاّكد يوسضف قويدر على أاّنه سضÒاسضل جميع
تشض -ه -د م -ن-ذ عّ-دة سض-ن-وات ت-راك-م-ات ب-ا÷م-ل-ة
اŸؤوسضسض -ات ا’ق -تصض -ادي-ة ال-نشض-ط-ة ب-اŸن-ط-ق-ة
للنفايات بشضكل يوحي بأاّن اŸلف  ⁄يعد يحظى
الصض-ن-اع-ي-ة ل-ل-ت-ف-اوضس م-ع-ه-ا ف-ي-م-ا ي-تعّلق بنقل
باهتمام السضلطات اÙلية.
م-ق-ره-ا ا’ج-ت-م-اع-ي ا ¤ال-ق-ل-ي-ع-ة ل-غ-رضس دفع
الضضرائب هناك ،كما أاشضار يوسضف قويدر ا ¤مسض-ت-ث-م-ري-ن خ-واصس مسض-ت-ق-ب Ó-ت-ت-ع-ل-ق ب-ا‚از سضيسضمح بتحكم أاك ‘ Èهذا النشضاط من حيث ملف ﬂطط اŸرور بدوره سضيحظى بأاولوية
خاصضة من طرف اÛلسس البلدية لقادم الذي
أاّن عم Óجادا له صضلة بهذا اŸوضضوع سضيتم هياكل Œارية متنوعة لتأاجÒها لتجار البلدية –صضيل الضضرائب.
اعتماده ’حقا ويتعلق بإاحصضاء ›مل التجار أاو ل -غÒه -م‡ ،ا سض -يسض-م-ح ب-تسض-ج-ي-ل سض-جÓ-ت و‘ اÛال السضياحي قال يوسضف قويدر ،بأان يرتقب اسضتÓم نسضخة من دراسضة خاصضة ‘ هذا
ّ
اŸسضتغل Úأ’جزاء كبÒة من اأ’رصضفة بحيث Œارية ع Èاقليم البلدية ‡ا سضيمكن من قبضس البلدية سضتشضرع قريبا ‘ تأاج Òغابة الراحة اÛال أا‚زها أاحد مكاتب الدراسضات مسضبقا
سض -ي -ت -م إارغ -ام -ه-م ع-ل-ى اسض-ت-ئ-ج-ار اŸسض-اح-ات أاك Èقدر من الضضرائب ،ومن اŸرتقب بأان يتم ب -ع -ي -دا ع -ن ال -ق -طب ا÷ام -ع -ي ع -ل -ى ام -ت-داد ب- -ح -يث ي -رت -قب فك اÿن -اق اŸف -روضس ع -ل -ى
ّ
اŸسضتغّلة من البلدية مثلما سضيتم تأاج Òحقوق ال -بث ‘ قضض -ي -ة ال -ن-ج-ارة اŸن-تشض-رة Ãخ-ت-ل-فّ هكتارين أ’حد اŸسضتثمرين اÿواصس لغرضس اŸدينة وكشضف رئيسس البلدية القادم يوسضف
اسضتغÓل اŸكان لكل الطاو’ت اŸسضتغلّة من احياء البلدية و’سضيما بحي بن عزوز بحيث جلب اŸزيد من اŸوارد اŸالية للبلدية على أان ق -وي -در ع -ل -ى أاّن ب -داي -ة م -غ -ادرة ال -ع -دي -د م-ن
طرف Œار الشضارع ‘ بادرة تهدف ا ¤جمع يرتقب اÛلسس البلدي القادم بقيادة يوسضف تتم تهيئة حديقة أاخرى على امتداد  1,5هكتار اŸصضلح العمومية لوسضط اŸدينة نحو فضضاءات
أاك Èقدر من اŸال لصضرفه ‘ إاطار الصضالح ق -وي -در ن -ق -ل ج -م -ي -ع ا◊رف -ي Úا ¤م -ن -ط -ق -ة خلّف ﬁكمة القليعة أاين يرتقب بناء مسضبح أارى Ãحيطها أاو بعاصضمة الو’ية سضيمكن من
صضناعية جديدة سضيتم انشضاؤوها بطريق البليدة شضبه أاوŸبي لفائدة أابناء البلدية .كما يرتقب Œنب دخول مئات اŸركبات لوسضط اŸدينة،
العام وتوف Òخدمات عمومية راقية.
و ‘ سضياق ذي صضلة ،أاشضار يوسضف قويدر ا ¤على أانقاضس أارضس فÓحية ‘ حال التمكن من إا‚از  4ا 5 ¤مÓعب جوارية Ãختلف اأ’حياء ‡ا سض -ي -م -ك -ن م -ن ال -ت -ق -ل -ي-ل م-ن ال-زح-ام دون
أاّن - -ه ي - -رغب ‘ إاب - -رام عّ- -دة ات- -ف- -اق- -ي- -ات م- -ع تسضوية وضضعيتها مع اŸصضالح الفÓحية‡ ،ا لتضضاف ا 9 ¤مÓعب اخرى ” إا‚ازها سضابقا ا◊اج - -ة إ’‚از مشض - -روع Ÿوق- -ف ذو ط- -واب- -ق
ّ
للمركبات.

بعد ألفوز ألذي حّققه عبد أ◊كيم بطاشض بكل جدأرة بتجديد سسكان بلدية أ÷زأئر ألوسسطى ألثقة فيه مرة أخرى من أجل تسسي Òشسؤوؤنهم ،يعتزم ألرجل موأصسلة
–قيق تنمية ﬁلية شساملة ؤمتوأزنة تسستجيب لتطلعات أŸوأطن ؤتقلصض من ألعرأقيل ألتي تعÎضض حياتهم أليومية ،من خÓل تقيده ألتام بÈنا›ه ألذي عرضسه
طيلة أ◊ملة ،حيث لن تكون ـ حسسبه ـ ›رد ؤعود بل سسيعمل على Œسسيدها على أرضض ألوأقع.
ثقافية رياضضية فعالة ،تراعي ثوابت ا’أمة
واÛتمع العاصضمي وسضياسضة ا÷مهورية.
‘ ›ال ال -ري -اضض -ة ي -ري ب-ط-اشس اأه-م-ي-ة
ترقية النشضاط الرياضضي ا÷واري وتفعيل
اŸمارسضة الرياضضية وضضمان بقائها خدمة
ع -م -وم -ي -ة م -ل -ت -زم-ا ب-ت-اأه-ي-ل-ه-ا اŸسض-اح-ات
الشض- -اغ- -رة ك- -مÓ- -عب ج -واري -ة ل -ت -خ -ف -يضس
الضض-غ-ط ع-ل-ى اŸرك-ب-ات ال-ري-اضض-ية ،تعميم
اسضتغÓل اŸسضاحات الشضاغرة على مسضتوى
اŸوؤسضسض -ات الÎب -وي -ة وت -اأه -ي-ل-ه-ا ك-ق-اع-ات
للممارسضة الرياضضية اŸدرسضية والنخبوية.
وعن ا÷انب الثقا‘ يرى اأهمية تفعيل
ال -دور ال -دي -وان ال -ب-ل-دي ل-ل-ث-ق-اف-ة وال-ف-ن-ون
ودعمه لوجيسضتكيا وماديا ،مع العمل على
اسضÎج -اع ق -اع -ات السض -ي -ن -م -ا ال -ت -ي ت-ع-رف
ت-ده-ورا واإع-ادة ت-ه-ي-ئ-ت-ه-ا وت-اأهيلهاŒ ،هيز
قاعات العرضس باليات حديثة ونظام صضوت
خاضضع Ÿقاييسس عاŸيةŒ ،هيز اŸكاتب
ا÷وارية ،دعم ا÷معيات الثقافية ،ا‚از
هياكل ثقافية ،تنظيم دورات تكوينية....
وغÒها من الÈامج التي من شضاأنها اإعادة
بعث اÛال الثقا‘ وسضط سضكان البلدية.
كما سضتو‹ دائرته اÙلية على اŸنظومة
الÎب- -وي- -ة ب- -ت -دع -ي -م اŸوؤسضسض -ات الÎب -وي -ة
بتقنيات اŸعلوماتية وا’نÎنت ذات التدفق
السضريع ،تعميم ا‚از ا’أدراج اıصضصضة
لÓ- -أدوات اŸدرسض- -ي- -ة ع Èك -ل اŸوؤسضسض -ات
الÎب-وي-ة ت-ع-م-ي-م اŸط-اع-م اŸدرسض-ي-ة ع-لى
مسضتوى كافة اŸدارسس ا’بتدائية مع العمل
ا÷اد ع- -ل -ى ت -اأه -ي -ل وت -ه -ي -ئ -ة اŸوؤسضسض -ات
الÎبوية.
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ف - -ع - -ال - -ي - -ات اÛت- -م- -ع اŸد Êو‡ث- -ل- -ي ال- -ق- -رى ‘ إاط- -ار
الدÁقراطية التشضاركية وتشضمل «إاعادة بعث مشضروع منطقة
النشضاطات والعمل على Œسضيد مشضروع سضوق ا÷ملة للخضضر
وال -ف -واك -ه Ÿسض -اع -دة ال -ف Ó-ح Úوب -اأ’خّصس ‘ شض -ع-ب-ة ع-نب
اŸائدة على تسضويق منتوجهم اŸوسضمي وخلق ديناميكية
للمنطقة بإايجاد مناصضب شضغل للشضباب ،والعمل على تشضجيع
اŸتعامل Úا’قتصضادي Úوإاقناعهم بأاهمية ا’سضتثمار ‘ هذا
ال-ق-ط-اع ب-إانشض-اء وح-دات ‘ الصض-ن-اع-ات ال-غ-ذائ-ي-ة ال-ت-حويلية
وخلق مؤوسضسضات صضناعية بإامكانها دعم اÿزينة البلدية عن
ط -ري -ق ال -رسض -وم وا÷ب -اي -ة وت -ن -وي-ع مصض-ادر ال-دخ-ل ل-ت-ج-اوز
إاشضكالية شضحّ التمويل وضضعف اŸيزانية العمومية..
كما توّعد الرئيسس ا÷ديد «با’سضتمرار ‘ Œسضيد اŸشضاريع
اŸسضجلة لفائدة سضكان البلدية على غرار “ديد شضبكة غاز
اŸدينة إا ¤ا◊ي السضكني اŸعروف باسضم «’سضيتي» وكذا
قرية ع Úا◊مام ،إا“ام أاشضغال اŸرافق الصضحية منها قاعة
ال -ع Ó-ج ل -ذات ال -ق -ري -ة وأاخ -رى Œري ب -ه -ا اأ’شض-غ-ال ب-ق-ري-ة

ألÈؤأقية ؤألعزيزية باŸدية

اŸيدان مقياسس مدى ا’لتزام بالتعهدات
لفكار ؤألرؤؤى ألطموحة بعيدة عن
لخÒة أنتخاب رؤؤسساء بلديات جدد ؤإأعادة ألثقة ‘ آأخرين ،كما أظهرت بعضض أ أ
أفرزت أÙليات أ أ
Ú
أي لون سسياسسيÃ ،ا يجعل هؤولء أمام حتمية ألعمل ‘ أŸيدأن كخيار ؤحيد ÷عل أ◊ملة أ إ
لنتخابية ؤأقعا ملموسسا لفائدة أŸوأطن ِ
بدل من شسعارأت جوفاء.
ا’ك -ت-ظ-اظ وسض-ط اŸدي-ن-ة م-ع السض-ع-ي ل-تسض-ه-ي-ل منح صضÓحيات للنواب وتفعيل اللجان ،اŸطالبة
أŸدية:ع.علياÊ
اإ’ج -راءات لصض -ال -ح الشض-ب-اب ÿل-ق ف-رصس ع-م-ل ب-ت-وسض-ي-ع اıط-ط ال-ع-م-را Êللبلدية واسضÎجاع
طة العمل اŸسضطرة من طرف رئيسس لفائدة هذه الفئة وذلك بالتدخل والتنسضيق مع كل جميع اأ’راضضي التابعة للبلدية ،إاكمال اأ’شضغال
تضضمنت خ ّ
اÛلسس الشضعبي لبلدية الÈواقية لهذه العهدة اŸؤوسضسضات اŸوجودة داخل اŸدينة مع السضعي واÿدم - -ات ‘ اıط- -ط- -ات غ ÒاŸك- -ت- -م- -ل- -ة
إ’قامة سضوق جملة للخضضر والفواكه تكون Ãثابة كمشضروع  50سضكن اجتماعي بوسضط اŸدينة ،
حماية اÙيط والبيئة ،حيث يرى عبدالقادر
لعربي رئيسس هذه البلدية ا÷ديد ،أانه سضيعكف فضض -اء ل -ت -ج -م -ي -ع وت -وزي -ع ه -ذه اŸواد وت -ن -وي -ع م-ن-ط-ق-ة ال-نشض-اط-ات ،إاع-ادة ت-أاه-ي-ل ج-م-يع طرق
خÓل هذه العهدة على ا’هتمام أاك Ìبنظافة م -داخ -ي -ل ال -ب -ل -دي -ة ،ع Ó-وة ع -ل-ى ال-ع-م-ل أايضض-ا البلدية ،العمل على إاسضراع إ’“ام مشضروع غاز
اÙيط والقضضاء على  67نقطة سضوداء بهذه لتجسضيد مشضروع حديقة كبÒة للتسضلية تكون ‘ اŸدينة ‘ أاقرب اآ’جال ،تغطية جميع أاحياء
البلدية مع تكثيف عمليات التشضج Òعلى مسضتوى شض-ك-ل م-ت-ن-فسس ع-ائ-ل-ي ل-ت-ف-ادي ت-ن-ق-ل ل-ل-ع-ائÓت اŸدي-ن-ة وال-ق-رى واŸداشض-ر ب-اإ’ن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة
اإ’قليم وبخاصضة باأ’طراف والضضواحي ،فضض Óوقطع مسضافات خارج اقليم البلدية ،فضض Óعلى والعمل على اŸتابعة والصضيانة اŸسضتمرة لها.
ي -رى ذات ال -رئ -يسس ،ب -أان -ه ب -ال -ن -ظ-ر Ÿا ع-ان-ه
على ا‚از وتوسضيع شضبكات التطهı Òتلف ﬁاول -ة ا‚از وت -وسض -ي -ع اإ’ن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة عÈ
اأ’ح -ي-اء وال-ف-رق ل-ل-قضض-اء ع-ل-ى ا◊ف-ر الصض-ح-ي-ة كامل اإ’قليم وتسضهيل وتبسضيط فرصس ا’سضتثمار اŸواطنون بهذه البلدية فإانه بات من الضضروري
وال -عشض -وائ -ي -ة ،ت -ف -ادي -ا ◊دوث أام-راضس وب-ائ-ي-ة اÿاصس Ãا Áكن بلديته من خلق رؤووسس أاموال ربط السضكنات اŸنجزة ‘ إاطار السضكن الريفي
ب-ال-ك-ه-رب-اء ،ال-ع-م-ل ع-ل-ى ت-وف ÒاŸي-اه الصض-ا◊ة
ﬁتملة قد تنجر عن اŸياه ،إا ¤جانب السضهر تسضاعده على ا‚از كل اŸشضاريع ا›ÈŸة.
على صضعيد صضلة ،طرح حكيم مواعدي رئيسس ل -لشض -رب ل -ك -ل ع -ائ -ل -ة وذلك م -ن خ Ó-ل ال -ت -زود
ع -ل -ى ت -ن -ح -ي -ة اŸف-رغ-ات الصض-غÒة وت-ع-ويضض-ه-ا
بالكمية الÓزمة من حاويات النفايات الكÈى اÛلسس الشضعبي البلدي لبلدية العزيزية شضرق إان -ط Ó-ق-ا م-ن سض-د ك-دي-ة أاسض-ردون ،تسض-ري-ع ف-ت-ح
ل -ت -حسض ÚاÙي ِ-ط ،دون اه -م-ال ت-ن-ظ-ي-م بشض-ك-ل ال -و’ي -ة ع -دة أاف -ك -ار ن -اب -ع-ة ـ حسض-ب-ه ـ م-ن خÈة مصضلحة التوليد ،توفÒالوسضائل البشضرية واŸادية
دوري ◊م Ó-ت ال -ت -ن-ظ-ي-ف ب-ال-ت-نسض-ي-ق وإاشض-راك ميدانية واحتكاك يومي باŸواطن ضضمن رؤوية لقاعات العÓج ،مع السضعي لفتح فرع لصضندوق
فعاليات اÛتمع اŸد Êو÷ان اأ’حياء وجميع ترتكز على –قيق منطلقات تتمثل ‘ إاشضراك الضضمان ا’جتماعي ،إا ¤جانب مواكبة متطلبات
اŸؤوسضسض -ات ب -قصض -د اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى ن -ظ -اف -ة اŸواط -ن ‘ صض -ن-اع-ة ال-ق-رار وال-ت-واصض-ل ال-دائ-م العملية ا’سضتثمارية أ’جل التقليصس من ظاهرة
واŸسض -ت-م-ر م-ع-ه ،ت-ع-زي-ز وت-ف-ع-ي-ل دور اÛت-م-ع البطالة اŸتفشضية وتنويع مصضادر الرزق لفائدة
اÙيط وتزيينِه.
أاوضضح رئيسس هذا اÛلسس البلدي الذي كان اŸد– ،Êقيق التوازن التنموي واŸسضاواة ب ÚاŸواطن Úوكذا بهدف إايجاد مداخيل جديدة
يشضغل مهمة نائب رئيسس ذات البلدية بأانه سضيتم اŸواطن ،Úمراعاة مبدأا اأ’ولية ‘ تخصضيصس ل -ل -ب -ل -دي -ة ،ح -يث سض -ي -ت -م انشض -اء أاسض -واق ي -وم -ي-ة
أايضض- -ا إاع- -ادة ال- -ن- -ظ -ر ‘ اŸسض -ح -ات اÿضض -راء اŸشض- -اري- -ع ال- -ت- -ن -م -وي -ة ،ا’ه -ت -م -ام ب -الشض -رائ -ح وأاسض-ب-وع-ي-ة ل-ل-ن-ف-ع ال-ع-ام ل-ب-ي-ع اÿضض-ر ،ال-فواكه،
والعناية بها ،مضضاف إا ¤ذلك اعداد ﬂططات اÛت-م-ع-ي-ة ال-هّشض-ة وم-ع-ا÷ة اآ’ف-ات ال-ت-ن-م-وية ،اأ’سض -م -اك واŸواشض -ي ،ال-ع-م-ل ع-ل-ى ت-وف Òب-ي-ئ-ة
Óنخراط
’ئ-ق-ة ب-ح-رك-ة اŸرور وال-ت-ق-ل-يصس م-ن مشض-كÓت تفعيل أاداء اÛلسس الشضعبي البلدي عن طريق اسضتثمارية جذابة وتقد ËتسضهيÓت ل إ

«الشضرقية» ،إا“ام القاعة متعّددة الرياضضات Ãركز البلدية،
الÎكيز على Œسضيد أاشضغال التهيئة وتعبيد الطرقات البلدية
داخل اأ’حياء والقرى منها قرية أاو’د خداشس واسضتكمال
أاشض-غ-ال ت-ه-ي-ئ-ة وŒدي-د ال-ط-ري-ق ال-ب-ل-دي ‘ ج-زئ-ه اŸت-ب-ق-ي
الرابط ب Úقرية «الشضراردة» والطريق الوطني رقم .25
كما تبقى ‘ نظر اŸواطن Úوالسضلطات اÙلية العديد من
اŸشض -اري -ع ال -ق -ط -اع -ي -ة م -ت -وق -ف -ة أاو ع -ال-ق-ة ن-ت-ي-ج-ة اأ’زم-ة
ا’قتصضادية وهي تتجاوز قدرات البلدية وإامكانياتها اŸالية
من أابرزها مشضروع إاعادة ا‚از وتهيئة جسضر وادي سضيباو
الرابط ب Úبلدية بن شضود وسضيدي داود لفك العزلة وتفعيل
حركة اŸرور خاصضة بالنسضبة للشضاحنات ذات الوزن الثقيل
التي تضضطر إا ¤القيام بدورة طويلة للدخول إا ¤البلدية
نتيجة اÿطورة التي Áثلها جسضر دار بوÃ Êخرج بلدية
ب-غ-ل-ي-ة ال-ذي ي-ن-ت-ظ-ر ال-ت-ه-ي-ئ-ة وت-دع-يم اأ’سضاسضات منذ زلزال
 ،2003باإ’ضضافة إا ¤مشضاريع ذات أاهمية قصضوى ‘ حياة
السضكن منها مشضروع  100سضكن اجتماعي إايجاري.

‘ ع-م-ل-ي-ة ا’سض-ت-ث-م-ار ب-ال-ب-ل-دي-ة ،انشض-اء حظائر
م -ن -ظ -م -ة ل -لسض -ي -ارات ل-ل-قضض-اء ع-ل-ى
ا◊ظائر العشضوائية.
اقÎح رئيسس هذه البلدية
الشض - - - - - - - -اب ‘ اÛال
اإ’ج -ت -م-اع-ي السض-ع-ي
ل - - - - -رف - - - - -ع ع - - - - -دد
اŸسض -ت -ف -ي-دي-ن م-ن
اŸن-ح ا’ج-ت-ماعية
واإ’ه -ت -م -ام ب -ف -ئ -ة
ذوي اإ’ح -ت-ي-اج-ات
اÿاصض- - - - - - - - - -ة ،دون
اه - -م - -ال ال - -ع - -ن- -اي- -ة
اÿاصضة بعمال البلدية
من خÓل فتح حوار دائم
وج -اد م -ع -ه -م وال -ع -م -ل ع-ل-ى
ال -ت -ك -ف-ل Ãشض-اك-ل-ه-م ا’ج-ت-م-اع-ي-ة
وت -ن-م-ي-ة اإ’حسض-اسس اإ’ي-ج-اب-ي ب-ا’ن-ت-م-اء أ’سض-رة
ال-ب-ل-دي-ة وال-دف-اع ع-ن مصض-ا◊ه-ا وت-رسض-ي-خ فكرة
اÿدمة العمومية وذلك من خÓل تفعيل ÷نة
اÿدم -ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ،ف-ت-ح م-ن-اصضب ل-لÎق-ي-ة
أ’جل –سض Úأاجور العمال ،فتح فرع لصضندوق
الضض -م -ان ا’ج-ت-م-اع-ي ،السض-ع-ي ل-رف-ع م-ن حصض-ة
السض-ك-ن-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ب-ال-ت-ع-اون م-ع السض-لطات
اÙلية ،العمل على إا‚از حصضة إاضضافية من
صض -ي -غ -ة ع -دل ،وك -ذا ال -ع -م-ل ع-ل-ى رف-ع حصضصس
السضكنات الريفية ،إا‚از حصضة سضكنية ‘ إاطار
صض-ن-دوق م-ع-ادل-ة اÿدم-ات ا’ج-ت-م-اع-ية ،العمل
على إا‚از سضكنات بصضيغة ا÷ديدة «أال.بي يا»،
م -ع اع -ت -م -اد الشض -ف -اف -ي -ة وال-ع-دال-ة ‘ ال-ت-وزي-ع،
مضض- -اف إا ¤ذلك إاعÓ- -م اŸواط- -ن Úب- -اŸع -ايÒ
اŸعتمدة ‘ لÓسضتفادة من السضكنات Ãختلف
صضيغها ،إا ¤جانب ﬁاولة إانشضاء فضضاء حوار
وتشض-اور (خ-ل-ي-ة ا’سض-ت-م-اع) دائ-م م-ع ال-ف-ع-ال-ي-ات
اÙلية من جمعيات وأاعيان وسضلطات ﬁلية
وحملها على اŸسضاهمة ا÷ادة ‘ ا◊ياة العامة

ك- -ن- -ا ‘ ب- -عضس الÈام- -ج اÙل- -ي- -ة ك- -ال- -تشض -جÒ
وال -ن-ظ-اف-ة وأام-ن اأ’ح-ي-اء ومسض-اع-دة
اŸع -وزي -ن واÙاف -ظ -ة ع -ل -ى
اŸنشض- - - - - -آات واŸراف- - - - - -ق
العمومية ‘ ،ح Úسضيتم
ا‚اح بعضس الÈامج
ال - -ه - -ادف- -ة لصض- -ال- -ح
الشض -ب-اب وال-ن-اشض-ئ-ة
كتشضجيع ا÷معيات
ذات ال - - - -ط- - - -اب- - - -ع
الثقا‘ وا÷معيات
ال-ري-اضض-ي-ة ل-لنهوضس
ب -ال -ق -ط-اع ال-ري-اضض-ي
ب-ال-ب-ل-دي-ة ،ب-عث ال-نادي
ال -ري -اضض -ي اÿاصس ب -ك-رة
القدم ،ا’هتمام بالرياضضة ‘
ال- - -وسض- - -ط الشض- - -ب- - -ا ÊواŸدرسض - -ي
وﬁاولة اسضتغÓل أاوقات فراغ الشضباب ،السضعي
لتجسضيد مشضروع اŸسضبح البلدي ،انشضاء فضضاءات
للعب ıتلف الفئات وا‚از مسضاحات ترفيهية
’ئقة للشضباب واأ’طفال ،مع العمل على إانشضاء
أافواج كشضفية ريفية ‘ جميع القرى واŸداشضر
بهدف بعث قيم اŸواطنة وتسضهيل عملية ا‚اح
ف-ك-رة ال-دÁق-راط-ي-ة ال-تشض-ارك-ي-ة ب-إاي-ج-اد اŸن-اخ
Óحياء
لتنظيم اŸواطن÷ ‘ Úان وجمعيات ل أ
واŸداشضر لتسضهيل عملية ا’تصضال ،ترسضيخ مبدأا
الشض -ف -اف -ي -ة واŸشض -ارك -ة ال -ف -ع -ال-ة ب ÚاŸواط-ن
واÛلسس ال- -ب- -ل -دي ع Èام -ك -ان -ي -ات ال -ت -واصض -ل
اŸع -ل -وم -ات -ي اŸت -اح-ة ،ع-ق-د ل-ق-اءات م-ب-اشض-رة
ودورية معهم ،تشضجيع ‡ثلي اÛتمع اŸدÊ
واŸواطن Úعلى ا◊ضضور اŸداو’ت ،إاعÓن
ونشض- - -ر اŸداو’ت ع ÈاŸلصض- - -ق- - -ات وم - -واق - -ع
ال -ت -واصض -ل ا’ج -ت-م-اع-ي ،فضض Ó-ع-ل-ى ال-ت-ف-اع-ل
اإ’ي - - -ج - - -اب - - -ي م - - -ع الشض- - -ك- - -اوى واŸقÎح- - -ات
واÓŸح -ظ-ات وم-ت-اب-ع-ت-ه-ا ب-اسض-ت-خ-دام ت-ق-ن-ي-ات
ا’تصضا’ت ا◊ديثة.

ّ“ ⁄ر نشس - - -وة أل - - -ف - - -رح ل - - -دى رؤؤسس - - -اء
أل- -ب- -ل- -دي- -ات أ÷دد ب- -ع Úأل- -دف- -ل- -ى دؤن
ألتفك ‘ Òألتحديات ألتنموية ؤأŸطالب
أل - -ت - -ي ت - -وأج- -ه- -ه- -م ب- -ع- -د سس- -لسس- -ل- -ة م- -ن
للتزأمات ألتي منحها هؤولء Ÿنتخبيهم
أ إ
دأخ -ل أŸدن ؤأÛم -ع -ات أل -ري -ف -ي-ة أل-ت-ي
لنشس- -غ- -الت قصس -د
رف- -عت ح- -زم- -ة م- -ن أ إ
لمكانيات أŸتوفرة
ألتكفل بها ‘ حدؤد أ إ
لؤل-وي-ات أÙددة حسسب م-ا أسس-ت-ق-ي-ناه
ؤأ أ
من ردؤد أفعال هؤولء ألفائزين Ãحليات
 23نوفم Òبذأت ألولية.
ع Úألدفلى /ؤ.ي .أعرأيبي
وبحسضب تصضريحات اŸتوج Úبعهدة  5سضنوات
باÛالسس البلدية للتشضكيÓت السضياسضية وهي
جبهة اŸسضتقبل واأ’فÓن واأ’راندي بكل من
بلدية مليانة وبلعاصس والعبادية ،فإان القاسضم
اŸشضÎك الذي –ّدث عنه هؤو’ء اŸنتخبÚ
–ّدده سض-لسض-ل-ة ال-ن-ق-ائصس اŸط-روح-ة أام-ام-ه-م
ب -ح -يث صض -اروا م -ط -ال-ب Úب-إاي-ج-اد ا◊ل-ول ل-ه-ا
ك-أاول-وي-ات ي-ف-روضض-ه-ا ال-واق-ع اŸعيشضي للسضكان
وال -ت -ح -دي -ات ال -ت-ي ت-عÎضض-ه-م لضض-م-ان ت-ن-م-ي-ة
متوازنة ومنح فرصس التشضغيل ونظافة اÙيط
حسضب رئ -يسس ب-ل-دي-ة م-ل-ي-ان-ة م-راد ب-وصض-ل-ح-ي-ح
ال -ذي شض -غ-ل م-نصضب م Òم-ل-ي-ان-ة ل-ع-ه-دت Úم-ن
 1997إا ،2007 ¤وع -ه -دة كŸÈا Êب -اÛلسس
الشضعبي الوطني من  2007إا ¤غاية  ،2012هذه
الفوز الذي أاكد لنا بشضأانه أانه منح أاريحية ‘
مباشضرة التسضي Òبعد نيله رضضا سضكان اŸدينة
واأ’رياف ،حسضب قوله.
أاما بخصضوصس أاجندة –ركات ›لسضه الذي
سضيكون منسضجما بدون حسضاسضيات حزبية بل
الذي يهمنا يقول مراد بوصضلحيح هو التكامل
واإ’صضغاء ’نشضغا’ت السضكان مع الصضرامة ‘
التسضي Òوالتكفل باŸطالب رفعناها شضعارا هي
نظافة اÙيط والبيئة واإ’عتناء باŸدينة التي
ضضيعت الشضيء الكث Òمن خصضوصضيات جمالها
اŸع -روف ك-ع-روسض-ة زك-ار وه-و –دي ق-ط-ع-ن-اه
على أانفسضها كمنتخب Úللوصضول إا– ¤قيقه،
أ’ن طيبة سضكان هذه اŸدينة ومداشضرها ’
تليق بها هذه النقائصس التي سضجلناها وتعهدنا
ب -ت -جسض -ي -ده-ا ـ ي-ق-ول رئ-يسس اÛلسس الشض-ع-ب-ي
البلدي Ÿليانة ـ التي حضضيت Ãعاينة الوا‹
عدة مرات للوقوف على واقعها التنموي الذي
نريده أان يرتكز على ا÷انب السضياحي وهو
ط-اب-ع-ه-ا اŸم-ي-ز ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤م-وق-عها اŸرتفع
ومعانقتها ÷بال زكار ،فعاصضمة اأ’م Òعبد
القادر مؤوسضسس الدولة ا÷زائرية والذي ترك
بها أاثارا شضاهدة على عظمة اŸدير ’ Áكن
بأاي حال من اأ’حوال تركها تتÓشضى بل سضنعيد
ل -ل -ج -انب السض -ي-اح-ي ال-ذي سض-ي-ك-ون ه-و اŸورد
اأ’سضاسضي ‘ مداخلها مع تسضويقها مناظرها
ضضمن السضياحة الداخلية وا÷بلية.
أاما التحدي الثالث فبكم ‘ إاعادة موروثها
الثقا‘ Ãا فيها الفنون والطبوع لتكون ﬁطة
ل -ل -م -واسض -م ال-ث-ق-اف-ي-ة واŸه-رج-ان-ات واŸن-ت-وج

التقليدي الذي تزخر به الناحية ،مع متابعة
اŸشضاريع السضكنية تفاديا للتأاخر ‘ اإ’‚از أ’ن
اŸواطن بحاجة إا ¤سضكن يأاويه مع الشضروع ‘
دراسض-ات اŸل-ف-ات ب-ك-ل شض-ف-اف-ي-ة خ-اصض-ة م-ن-ها
العالقة ،باإ’ضضافة إا ¤سضعينا لدى الوا‹ الذي
ي -ع -رف اŸن -ط -ق -ة ج -ي -دا م-ن خÓ-ل خ-رج-ات-ه
اŸيدانية للحصضول على حصضة من اإ’عانات
ال -ري-ف-ي-ة ل-رف-ع ال-غ Íع-ن السض-ك-ان م-ع م-راع-اة
برنامج الÎميم للسضكنات اŸتدهورة من جراء
ال -ظ -روف اŸن -اخ -ي -ة .وم -ن ج -ه -ة أاخ -رى ف-إان
اŸنطقة معروفة باŸنابع اŸائية ،لذا فوجهة
›لسضنا هو تهيئة هذه الينابيع لتكون موردا
سضياحيا وإاسضتهÓكيا لنوعية مياهه ،باإ’ضضافة
إا ¤خلق فضضاءات ترفيهية ورياضضية من شضأانها
تشض -ج -ي -ع ال -زوار ع -ل -ى اÛي -ئ إا ¤اŸن -ط -ق-ة
وإاعطاء عيد حب اŸلوك «الكرز» طابعا وطنيا،
ك-ل ه-ذه ال-ت-ح-دي-ات سض-ي-ك-ون م-وردا إاق-تصض-اديا
ل-ل-م-ن-ط-ة ونشض-اط ال-ب-ل-دي-ة والسض-ك-ان ي-ق-ول مÒ
م -ل -ي -ان -ة م -ن ج -ب -ه -ة اŸسض-ت-ق-ب-ل ال-ت-ي ع-ه-دت
م-واط-ن-ي ال-ب-ل-دي-ة ب-إاح-داث ت-غ-ي Òيسضتفيد منه
اŸواطن والتنمية البلدية وهذا بالتعاون مع
اŸنتخب ÚللتشضكيÓت اأ’خرى.
أاما فيما يتعّلق برئيسس بلدية بلعاصس الريفية
ﬁم -ود ح -ف -ن -اوي ال -ذي شض -غ -ل م -نصضب «م»Ò
ال -ع -ه -دة السض -اب -ق -ة ،ف -إان ط-ري-ق-ة ال-ع-م-ل ال-ت-ي
اتبعناها وكللت بالنجاح ـ حسضب قوله ـ سضتكون
م -ن -ف -ذا Ÿع -ا÷ة م -ا ت -ب -ق -ى م -ن ال -ت -ح -دي -ات
اŸطروحة على مكتبه كما هو ا◊ال باŸاء
الشضروب الذي سضيجلب من قنوات سضّد أاو’د
ملوك مع تكثيف الصضهاريج لتزويد السضكنات
اŸنعزلة خاصضة منطقتي بني حسضن والعيون،
م -ع ا‚از م -درسض -ة ب-ا◊سض-اسض Úوالسض-ع-ي ل-دى
اŸصضالح الصضحية للحصضول على تأاط Òصضحي
ك - -اف ب- -اŸراف- -ق اŸوج- -ودة ـ ي- -ق- -ول ﬁم- -ود
حفناوي ـ مع اŸطالبة بعيادة متعددة اÿدمات
لتفادي التنقل نحو البلديات البعيدة مع إاصضÓح
سضيارة اإ’سضعاف اŸعطلة والتوجه نحو صضيانة
بعضس الطرقات بعدما ”ّ ا‚از عدة مشضاريع
‘ ه - -ذا السض - -ي - -اق ـ ي - -ق - -ول ذات اŸت - -ح- -دث ـ
ب-اإ’ضض-اف-ة إا ¤ت-وسض-ي-ع شض-ب-ك-ة وضض-ع اŸم-هÓت
ا◊جرية Ùاربة اإ’‚راف التي تعا Êمنها

اŸنطقة مع السضعي للحصضول على حصضة أاكÈ
‘ اإ’عانات الريفية أ’ن الطلب ’زال معتÈا،

ح - -يث وصض- -ل  650ط -ل -ب-ا ي-تّ-وج ع-ل-ى مسض-ت-وى
اŸصضالح اŸعنية ،مع وضضع بعضس اإ’نشضغا’ت
كأاولوية والتي مازال اŸواطن ينتظرها يقول
م Òب-ل-دي-ة ب-ل-ع-اصس ال-ذي ي-عّ-ول ع-ل-ى انسض-ج-ام
›لسضه حتى يؤودي مهمته ‘ أاحسضن اأ’حوال.
نفسس الرؤوية Ÿسضناها لدى م Òالعبادية داودي
ع- -ب- -د ال- -ق -ادر اŸن -ت -م -ي ل -ل -ت -ج -م -ع ال -وط -ن -ي
ال -دÁق -راط -ي وال -ذي ي -ح -وز ع -ل -ى خ -اري -ط -ة
Ûم -ل اإ’ح -ت -ي -اج -ات واإ’نشض -غ-ا’ت اÿاصض-ة
ببلدية العبادية التي عانت الكث ،Òباإ’ضضافة إا¤
مداشضرها خاصضة ‘ الطرقات واŸاء الشضروب
وق-ن-وات الصض-رف الصض-ح-ي وال-ت-ه-ي-ئ-ة العمرانية
وال -ن-ظ-اف-ة والسض-ك-ن وŒسض-ي-د اŸل-عب ال-ب-ل-دي-ة
وم -راف -ق أاخ -رى ي -ع -رف -ه -ا داودي ال -ذي شض -غ-ل
منصضب كمنتخب ضضمن العهدة السضابقة التي ⁄
تكن على أاحسضن ما يرام ـ يقول ذات اŸنتخب ـ
ال- -ذي ج- -اء ال- -وقت ـ حسض- -ب- -ه ـ ل- -ت -غ -ي Òصض -ورة
اŸنطقة التي عانت الكث ،Òحسضب قوله.

اŸفرغات العشضوائية  ،ف ّ
ك العزلة
والتهيئة انشضغا’ت منتخبي بجاية
–ّدث السض -ي -د ع -زي -ز م -رزوق -ي رئ-يسس ب-ل-دي-ة
بجاية  /اأ’فافاسس ،لـ «الشضعب» ،عن اأ’وليات
ال -رئ-يسض-ي-ة ‘ ›ال ال-ت-ن-م-ي-ة وا’سض-ت-ث-م-ار‘ .
شضقيها ا’جتماعي وا’قتصضادي ،على غرار،
السض -ك -ن واŸاء الشض -روب وال -ن -ظ -اف-ة والصض-رف
الصضحي وفك العزلة أاو التهيئة.
وضضعت بلدية بجاية على رأاسس سضلم أاولويات
مشضاريعها ،إاعادة ا’عتبار للطرق ‘ الوسضط
ا◊ضضري ،وتخليصس السضكان من مشضكلة امتÓء
أاق -ب-ي-ة ال-ع-م-ارات ب-اŸي-اه ال-ق-ذرة ال-ن-اج-م-ة ‘
الغالب عن انسضداد قنوات شضبكة الصضرف بسضبب
ضضيقها ،ناهيك عن العيوب التقنية اŸتعلقة
ب -اإ’‚از ،وف -ي-م-ا ي-خّصس ال-ط-رق-ات ا◊ضض-ري-ة
اŸعنية بإاعادة ا’عتبار ،أاكد السضيد مرزوقي أان
اأ’م -ر ي -ت -ع ّ-ل -ق بشض-ب-ك-ة ال-ط-رق اŸتضض-ررة ،م-ع
الشض -روع ‘ إاع -ادة ا’ع -ت-ب-ار أ’رصض-ف-ة اŸدي-ن-ة
القدÁة.
كما بر›ت البلدية عدة عمليات لفك العزلة
ع-ن اŸن-اط-ق ال-ن-ائ-ي-ة ،وال-قضض-اء ع-ل-ى ال-ن-قاط
السض -وداء ‘ ال -ع -م -ارات ’سض-ي-م-ا ع-ل-ى مسض-ت-وى
اأ’قبية اŸمتلئة Ãياه الصضرف الصضحي ،وحتى
مياه اأ’مطار التي تغمر اأ’حياء وتعيق تنقل
اŸواطن ،Úكما تقّرر تخليصس السضكان من هذه
اŸشض-ك-ل-ة ال-ت-ي ط-اŸا أات-ع-ب-ت-ه-م بسضبب الروائح
الكريهة اŸنبعثة.
ب -اإ’ضض -اف -ة إا ¤ه -ذا ف -ق-د ّ” إاطÓ-ق ب-رن-ام-ج
إ’عادة ا’عتبار للبالوعات ،فضض Óعن برنامج
لربط عدد من القرى باŸاء الشضروب وإاصضÓح
“ت بر›ة تسضوية عقار
شضبكة اŸياه ،كما ّ
اأ’حياء الفوضضوية على غرار حي السضوماري،
و‘ ›ال الÎب -ي -ة ف -ق-د أاولت ال-ب-ل-دي-ة ع-ن-اي-ة
كÈى ÷انب ترميم اŸدارسس لتشضمل العملية

ح- - -وا‹  32م -ؤوسضسض -ة ت -رب -وي -ة ،وك-ذا ت-ع-م-ي-م
ا’سضتفادة من الوجبات السضاخنة باŸؤوسضسضات
اŸدرسضية.
وتسضعى بلدية بجاية ـ حسضب ذات اŸتحدث ـ
إا ¤إاع -ط -اء م -ظ -ه -ر ’ئ -ق ل -ل -م -دي-ن-ة وتسض-ي-ي-ج
اŸسضاحات اÿضضراء ‘ عدد من اŸواقع.
ومن جهته أاكد الرئيسس ا÷ديد لبلدية أاقبو
مولود صضا◊ي  /تاج ،أان من أاولويات ›لسضه
هو القضضاء على انتشضار اŸفرغات العشضوائية،
ال -ت -ي ح ّ-ولت اŸن -ط -ق -ة ب-أاك-م-ل-ه-ا إا ¤م-ف-رغ-ة
مÎامية اأ’طراف “تد على مسضتوى طرقاتها،
حيث Œد مصضالح النظافة صضعوبة ‘ التخلصس
من النفايات بسضبب معارضضة السضكان إ’‚از
مركز للردم التقني ،وهي الوضضعية التي يأامل
‘ إانهائها ومسضاعدة السضكان على ا’سضتقرار،
حيث بالرغم من مطالبة اأ’ها‹ من ا÷هات
ال -وصض -ي -ة ال -ت -دخ -ل ال-ف-وري إ’ي-ج-اد حّ-ل ل-ه-ذه
للمشضكلة الكبÒة ،والتعجيل ‘ رفع النفايات
اÎŸاك -م -ة ،فضض  Ó-ع-ن ان-تشض-ار اأ’وسض-اخ ال-ت-ي
ت -تسض -بب ‘ أام -راضس ﬂت -ل-ف-ة وأاوب-ئ-ة خ-طÒة،
نظرا لقربهم من اŸفرغات العشضوائية ،إا’ أان
الواقع  ⁄يتغ.Ò
ومن ضضمن اأ’وليات كذلك النهوضس بالتنمية،
م -ن خ Ó-ل –ق -ي -ق مشض -اري -ع ه -ام -ة ‘ شض -ت -ى
اÛا’ت ،ووضض -ع مصض -ال -ح السض -ك -ان ف -وق ك -ل
اع -ت -ب -ار ،ع -ن ط -ري-ق ب-رن-ام-ج ت-ن-م-وي-ة ه-ادف-ة
تسضاهم ‘ ا◊فاظ على اسضتقرار اŸواطن،Ú
م - -ع الÎك - -ي - -ز ع - -ل - -ى ا÷ان - -ب Úا’ق- -تصض- -ادي
وا’جتماعي ،وفتح مناصضب شضغل تليق بهم،
و–سض Úأاوضضاع وظروف العمال ،فضض Óعن
توف Òحصضصس السضكن بجميع اأ’‰اط.
بجاية :بن ألنوي توهامي

ثقافة

الثÓثاء  2٨نوفمبر  20١7م
الموافق لـ  09ربيع األول  ١4٣9هـ

إاصشدارات نسشوية أاو:¤

«نفحات أانثى ششرقية» :أاول إاصشدار للمبدعة العصشامية حورية آايت ايزم
من ا÷ميل أان يتبع اŸرء حلمه وأان يحاول بكل الطرق –قيقه متحديا بذالك انششغالت ا◊ياة اليومية ومسشؤوولياتها
لخ Òأان يجعل من باكورة أافكاره ولب موهبته إاصشدارا يحمل اسشمه ونصشوصشه وحلمه
وظروف اÛتمع واÙيط ،ليتمكن ‘ ا أ
ا÷ميل :هي Œربة جميلة وششعور أاجمل Ÿسشته جريدة «الششعب» خÓل فعاليات اŸعرضس الدو‹ للكتاب ‘ طبعته  ،22لدى
حورية آايت ايزم من بسشكرة ،التي أارادت مقاسشمة قرائها كتابتها ونصشوصشها التي جمعتها ‘ كتاب «نفحات أانثى ششرقية».

حبيبة غريب
تصصوير :فواز بوطارن

هي مبدعة عصضامية ،تحدت ظروفها
الج-ت-م-اع-ي-ة وال-ب-ي-ئ-ة ال-م-ح-اف-ظة التي
تعيشس فيها واسضتطاعت اأن توفق بين
مسضوؤولياتها العائلية كاأم وربة بيت وبين
م -وه -ب -ت -ه -ا ف -ي ال -ك -ت -اب -ة ،وج -دت ف-ي
ال- -فضض- -اء الأزرق اأول فسض- -ح- -ة لإصض -دار
نصضوصضها النثرية ومحاولتها الأدبية،
وتشضجيعا كبيرا سضاعدها على النتقال
ل -ل -مشض -ارك -ة ف -ي ال -م-ل-ت-ق-ي-ات ال-وط-ن-ي-ة
والدولية ،ثم خوضس مغامرة الإصضدار،
ف- -ك- -انت ال- -ب- -داي- -ة الأول- -ى م -ج -م -وع -ة
ال -نصض-وصس ال-ن-ث-ري-ة ال-ت-ي ج-م-ع-ت-ه-ا ف-ي
كتاب عنونته« :نفحات اأنثى شضرقية».
هو كتابي الأول ،تقول حورية اآيت ايزم
«وه -و ع -ب -ارة ع -ن م -ج -م -وع -ة نصض-وصس
نثرية ،صضادر هذه السضنة عن دار بن زيد
للطباعة والنشضر ،ترجمت من خÓلها
مشضاعري ومشضاعر غيري ،وما فاضس به
فوؤادي من حروف اأردت اأن اأضضعها على
الورق».
واأك -دت ح -وري -ة اآيت اي -زم»،اأن ت -ج -رب-ة
الإصضدار الأولى لم تكن بالأمر الهين،
مشضيرة اأن مشضروع كتاب نفحات اأنثى
شض -رق -ي -ة ،ت -ب-ن-ت-ه م-ادي-ا اأسض-ي-ا ج-ري-وي،
دك -ت -ورة ف-ي الأدب ال-ع-رب-ي ال-م-ع-اصض-ر،
ال-ت-ي شض-ج-ع-ت-ن-ي ف-ي م-ل-تقى الشضاعرات
المبدعات بولية بسضكرة.
لÓإشضارة المجموعة النثرية لحورية اآيتا
اإيزم تضضم  92نصضا تقول اأنها نتاج 7
سضنوات من الكتابة ،ولÓإشضارة فاإن اأول

Óيام الوطنية الرابعة للفيلم القصشÒ
مرششحة ل أ

نحو ثÓث Úعمل سشينمائي تدخل اŸنافسشة ببششار
سضيتنافسس ما مجموعه  29فيلما قصضيرا
من اإنتاج سضينمائيين هواة من  22ولية في
الأيام الوطنية الرابعة للفيلم القصضير المزمع
تنظيمها في الفترة الممتدة من  29نوفمبر
واإلى غاية  2ديسضمبر المقبل ببشضار ،حسضبما
علم اأمسس من مسضوؤولي دار الثقافة محمد
قاضضي.
وسضيتم خÓل هذه التظاهرة السضينمائية التي
ت -ع -د ب -م -ث -اب -ة فضض -اء ل -ت -رق -ي -ة ال -نشض -اط-ات
السضينمائية للمواهب الشضابة وتعزيز اأعمالهم
ال-ف-ن-ي-ة ال-ت-ي سض-ت-ق-دم اأم-ام عشض-اق السض-ي-ن-م-ا

ولجنة التحكيم تنظيم ورشضات عمل وتدريب
حول الصضورة والمونتاج وكذا كتابة السضيناريو
وغ-ي-ره-ا م-ن ال-ت-ق-ن-ي-ات السض-ي-نمائية الأخرى
بصض -ف -ة ع -ام -ة ك -م -ا اأوضض -ح ن-فسس ال-مصض-در.
واخ- -ت- -ي -رت الأع -م -ال ال -ت -ي سض -ت -دخ -ل ه -ذه
ال-مسض-اب-ق-ة وت-ت-ن-اول م-واضض-ي-ع م-خ-ت-ل-ف-ة بعد
عملية انتقاء مسضبقة تمت من طرف لجنة
التنظيم من بين  45فيلما قصضيرا اأودع لهذا
ال - -ح - -دث الإب - -داع - -ي م - -ن ط - -رف شض - -ب- -اب
سض-ي-ن-م-ائ-ي-ي-ن ه-واة ي-م-ث-ل-ون م-خ-ت-لف مناطق
الوطن كما تمت الإشضارة اإليه......

بعنوان «ا÷زائر على أابواب إافريقيا»

الفنان التششكيلي إادريسس  ÚŸيعرضس أاعماله

خ -رج -ة اإع Ó-م -ي -ة ل -ه -ذه السض-ي-دة ال-ت-ي
ت -ح -دث ك -ل ظ -روف ال -ح -ي -اة وب -ي -ئ -ت-ه-ا

ال-ري-ف-ي-ة ال-م-ح-اف-ظ-ة ل-ت-خ-رج م-وه-ب-تها
للنور ،كانت بجريدة «الشضعب».

الششاعر اŸبدع أايوب بولعراسس لـ«الششعب»:

الفصشل ب ÚاŸوهبة والواقع سشبيلي للتأالق والنجاح

ن منهجه ‘ ا◊ياة يعتمد على الفصشل ب ÚاŸوهبة والواقع وهو اŸنهج الذي
أاّكد الششاعر اŸبدع واŸوهوب أايوب بولعراسس ،أا ّ
لو ‘ ¤ميدان الششعر بتششجيع مباششر من بعضس أافراد أاسشرته الكبÒة.
التزمه منذ أاك Ìمن عقد من الزمن ح Úوّقع خربششاته ا أ

تيبازة :عÓء ملزي

رغ -م ك-ون-ه ح-اصض Ó-ع-ل-ى ال-ب-ك-ال-وري-ا ف-ي
شضعبة الهندسضة المدنية التي ل تمت بأاية
صضلة لعالم الشضعر واألدب إال أانّ المبدع
أاي -وب ب -ول-ع-راسس ظّ-ل ي-راوده ال-ت-ن-ق-ل إال-ى
اإلمارات العربية المتحدة لدراسضة األدب
ل -غ -اي -ة ف -ي ن -فسس ي-ع-ق-وب ول-ك-ن ظ-روف-ه
الج -ت -م -اع -ي -ة وال -م -ال -ي -ة ل-م ت-م-ك-ن-ه م-ن
اسض -ت-غÓ-ل ال-ف-رصض-ة ال-ت-ي ات-ي-حت ل-ه مّ-رة
واح -دة دون أان ت -ع -ود م -ن ج -دي -د ،ورغ-م
صضغر سضنه الذي ل يتجاوز العشضرين حاليا
إال أاّن أايوب بولعراسس يحوز على عمل
أادب -ي رف -ي -ع وم -ن-ق-ح ي-ت-واج-د ل-دى ل-ج-ن-ة
ال - -ق - -راءة ح- -ال- -ي- -ا ب- -إاح- -دى دور ال- -نشض- -ر
الجزائرية ويرغب الشضاعر المشضاركة به
خ Ó-ل ال -ع -ام ال -ق -ادم ب-م-ع-رضس ال-ج-زائ-ر
الدولي للكتاب كواحد من أاصضغر الشضعراء
والكتاب بالعالم العربي كما يراوده أايضضا
حلم المشضاركة الفاعلة بمهرجان تيمقاد
الدولي من خÓل مرافقة الفنانين العرب
ب -م -ق-ط-وع-ات شض-ع-ري-ة م-رف-ق-ة ب-دن-دن-ات
ومقاطع موسضيقية مريحة وجذابة ،وتبقى
ه -ذه األف -اق ال -مسض -ت -ق -ب -ل -ي-ة م-ع ذلك م-ن
أاضضعف ما يختلج بذهن الشضاعر ياعتباره
ل يزال في مقتبل العمر ول يزال مشضواره
طوي.Ó
وم-ن م-ن-ط-ل-ق ال-ث-ق-ة ال-ك-ب-ي-رة ف-ي ال-نفسس
وال -ق-درة ع-ل-ى م-واك-ب-ة ت-ط-ور الشض-ع-ر ف-ي
األدب العربي الحديث فقد أاّكد الشضاعر
بولعراسس أانّ القصضيدة الحديثة ل تكتب
بناء على عطاء اإللهام وكفى وإاّنما يجب
أان ترتبط بالموضضوع الذي بموجبه يتم
ت-ح-وي-ل ال-مشض-ه-د ال-ت-ع-ب-ي-ري إال-ى قصض-ي-دة
شضعرية ذات أابيات وتعابير قوية ويا حبّذا
لو ترافقها غنّة حلوة تصضل بين اإلبداع

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ي- -ح- -تضض- -ن رواق ع- -م -ر راسض -م م -ن -ذ السض -بت
بالجزائر العاصضمة معرضضا للفنان التشضكيلي
عمور إادريسس لمين بعنوان «الجزائر على
أاب -واب إاف-ري-ق-ي-ا» ت-ن-اول ف-ي-ه ت-راث م-ن-ط-ق-ة
لفريقية .ضضم المعرضس
الجنوب والحضضارة ا إ
حوالي  60لوحة هي ثمار عامين من العمل
الجاد أابرز فيها إادريسس لمين بلمسضة فنية
ال-ع-دي-د م-ن م-ظ-اه-ر ال-ث-ق-اف-ة ف-ي ال-ج-ن-وب
الجزائري وبعضس المواضضيع المسضتوحاة من
لفريقية .وأابدع الفنان المدعو
الحضضارة ا إ
«دوكمان» في تجسضيد التنوع الثقافي الذي
ت -زخ-ر ب-ه م-ن-ط-ق-ة ال-ج-ن-وب ال-ج-زائ-ري م-ن
خÓل أاشضكال تكعيبية ووجوه تحاكي العادات
السض -ائ -دة وال-م-ط-ب-خ الصض-ح-راوي وال-م-ن-اظ-ر
الخÓبة في العديد من أاعماله على غرار
«ت-ام ب-واب-ة إاف-ري-ق-ي-ا» «ال-زوب-ع-ة ال-رم-ل-ية في
بوسضعادة» و»الزفيطي» الذي يعتبر من أاشضهر
لطباق التقليدية في بوسضعادة (المسضيلة).
اأ
لف -ري -ق-ي-ة نصض-يب ك-ب-ي-ر م-ن
وك -ان ل -ل -م -رأاة ا إ
اله -ت -م -ام ت -ج -ل-ى ب-وضض-وح ف-ي ال-ع-دي-د م-ن
لوحات هذا المبدع التي وصضفها فيها مثل
«مسض -ي-رة السضÓ-م» ال-ت-ي ت-ب-رز نسض-اء ذاه-ب-ات
للصضيد أاو لوحة «طاسضيلي» التي رسضم فيها
أاجسضادا لنسضاء دون رأاسس .وأاكد الفنان أان
«أاع- -م- -ال- -ه ه- -ي ث- -م- -رة ت- -زاوج ال- -ث- -ق- -اف -ات
لفريقية» وتشضبعه بها من خÓل اختياره
اإ
لح-م-ر م-رج-ع-ا
لصض-ف-ر وا أ
لل-وان سض-اخ-ن-ة ك-ا أ
أ
ذلك ل -ط -ب -ي -ع -ة ال -م -ن -ط -ق-ة وت-ن-وع ال-ه-وي-ات
الثقافية .وشضارك في هذا المعرضس الفنانان

ال-تشض-ك-ي-ل-ي-ان ع-ب-د ال-ح-كيم بوشضاقور وطاهر
ه -ده-ود ب-ب-عضس ال-م-ن-ح-وت-ات ع-ل-ى ال-م-رم-ر
والخشضب .ويذكر أان الفنان عمور ادريسس
ل -م -ي-ن شض-ارك ف-ي ال-ع-دي-د م-ن ال-ت-ظ-اه-رات
ب - -ف - -رنسض - -ا وسض - -ويسض- -را وت- -ونسس ف- -ي إاط- -ار
المهرجان الدولي للفنون التشضكيلية مهارسس
سض-ن-ة  2004ك -م -ا ج-اب ال-ع-دي-د م-ن ال-م-دن
الجزائرية .سضيدوم معرضس «الجزائر على
أابواب إافريقيا» إالى غاية العاشضر من ديسضمبر
القادم.

الروائية تركية عبد الكر Ëلوصشيف باŸدية

الناششئة من حقها مدرسشة ﬂتصشة ‘ التكوين
ت - -ن - -ط - -ل - -ق ال - -ط - -ب- -ع- -ة ا◊ادي- -ة عشش- -رة
للمهرجان الوطني للمسشرح الفكاهي «دورة
حسش-ان ا◊سش-ن-ي» ه-ذه الأي-ام ب-دار ال-ث-ق-افة
ب-ع-اصش-م-ة ال-ت-يطري ما ب 03 Úو 07ديسشمÈ
 2017وه -ذا ‘ ﬁاول -ة م-ن ق-ط-اع ال-ث-ق-اف-ة
لبعث هذه الششخصشية التي ما فتئت تزرع
لم -ل ‘ ن -ف -وسس عشش-اق ال-درام-ا
ال -ف -رح -ة وا أ
لخرى.
واŸسشرح من سشنة أ

اŸدية :ع.علياÊ

وال -م -ب -دع وت -م -ن -ح ال -م -ت -ل -ق -ي ك ّ-ل أادوات
السضتمتاع ،غير أانّ الذي يجب الشضارة
إال -ي-ه أاّن ال-ث-ق-ة ال-ك-ب-ي-رة ف-ي ال-ن-فسس ال-ت-ي
أاضضحى يتمتع بها الشضاعر الواعد لم تأات
من العدم وإاّنما هي نتاج فترة طويلة من
ال -دراسض -ة وال -ب -حث ف -ي م-واضض-ي-ع ال-ن-ح-و
واألدب ال-ع-رب-ي وال-قصض-ي-دة الشض-ع-ري-ة بما
ف -ي ذلك قضض -اي -ا ال-ت-ح-ري-ر واإلل-ق-اء م-ع-ا
بحيث تتلمذ الشضاعر أايوب على الشضاعر
البارع أاونعيم بدار الثقافة لمدينة القليعة
بمعية عدد من شضعراء المنطقة ،األمر
الذي أاتاح للشضاعر أايوب فرصضة المشضاركة

بعّدة مسضابقات وعّدة جلسضات شضعرية بكل
م -ن ال-ق-ل-ي-ع-ة وت-ي-ب-ازة ون-ال ب-ذلك ج-ائ-زة
الشض -ب -اب ال -م -وه -وب م -ن-ذ ثÓ-ث سض-ن-وات
ت -ق -ري -ب -ا إاضض-اف-ة إال-ى عّ-دة ج-وائ-ز أاخ-رى
ضض -م -ن ال -م -راتب األول -ى ف -ي مسض -اب -ق-ات
شضعرية منظمة بكل من تيبازة والبليدة
ل- -ي- -ب- -رز اسض- -م- -ه ع- -ب- -ر وسض- -ائ- -ل اإلعÓ- -م
واألق -ط -اب ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ف-اع-ل-ة ،ول ي-زال
الشضاعر الموهوب يتطلع ألن يصضيح ذات
ي -وم شض -اع -را ك -ب -ي -را ق-ائ-م-ا ع-ل-ى إاصضÓ-ح
مجتمعه بكلمات معبّرة.

اأبرزت الروائية تركية عبد الكريم لوصضيف
اب -ن-ة م-دي-ن-ة قصض-ر ال-ب-خ-اري اأه-م-ي-ة ه-ذا
الحدث من خÓل البرنامج المسضطر من
ل -دن م -ح -اف-ظ-ة ال-م-ه-رج-ان ب-قصض-د ت-ب-ي-ان
اأه -م -ي -ة ه -ذه الشض -خصض -ي -ة ال-ث-ائ-رة ب-م-ع-ي-ة
الجهات المسضوؤولة فى بلدية بوغار بقصضد
تحويل بيت هذا الفنان الفذ اإلى متحف
وف -ق م -ا ه -و م -ع -م-ول ب-ه ف-ى دول ال-ع-ال-م،
تزامنا مع اإعداد الدكتور سضعيد بن زرقة
ل -لسض -ي -رة ال -ذات -ي -ة ل-ل-م-رح-وم ،ح-ت-ى ي-ب-ق-ى
العتراف بنجومية حسضن الحسضنى في كل
طبعة من طبعات هذه التظاهرة.
دعت ت -رك -ي -ة م-ن خÓ-ل ه-ذه ال-ط-ب-ع-ة اإل-ى
ضض -رورة اسض -ت-م-رار ال-ن-خب ال-م-ه-ت-م-ة ب-ه-ذا
القطاع في الكشضف عن مواهب جديدة فى
م -ي-دان ال-ف-ك-اه-ة وال-درام-ا ب-ف-ت-ح م-درسض-ة
شض-ب-ي-ه-ة ب-ب-رج ال-ك-ي-ف-ان ع-ل-ى مسض-ت-وى هذه
الولية العريقة على سضبيل المثال لتكوين
الفكاهيين وتشضكيل مجموعة من الممثلين
م- -ن ب -ي -ن ال -ن -اشض -ئ -ة ح -ت -ى ت -ك -ون ال -ولي -ة
في مصضاف الوليات التي توكل لها مهمة
اإع-ط-اء ح-ق ال-ف-ن-ان ال-ف-ك-اه-ي ف-ى ل-ه-ج-ت-ه
وه -ن -دام -ه وبسض -اط -ت-ه وع-ف-وي-ت-ه ووط-ن-ي-ت-ه
وج- -ه- -اده ال- -ف- -ن- -ى ن- -ظ- -ي- -ر رف- -ع -ة وت -ق -دم
العمل الدرامي بالجزائر.
لم تتاأخر هذه المتدخلة بهذه المناسضبة في
مطالبة المجالسس المنتخبة الجديدة بهذه
ال -دائ -رة ب-ك-ل م-ن ب-ل-دي-ة قصض-ي-ر ال-ب-خ-اري
ب-اإع-ادة ال-ن-ظ-ر ف-ي ب-عضس ق-اع-ات ال-ع-رضس
لتواجد قاعات سضينما من بقايا السضتعمار

مغلقة اإلى يومنا هذا ،اإذ لو ترمم حسضبها
وتصضلح وتسضتغل لبعثت الروح فى المدينة،
اإلى جانب دعوة الجمهور الغائب للتفاعل
م- - - - -ع ه- - - - -ك- - - - -ذا م- - - - -ب- - - - -ادرات ،فضضÓ- - - - -
على تثمينها لفكرة تحويل قربي المرحوم
حسض-ن ال-حسض-ن-ى ب-ب-ل-دي-ة ب-وغ-ار اإل-ى مكتبة
ربما اأو متحف اأو شضيء من هذا القبيل،
موؤكدة في هذه السضانحة اأنه حان الوقت
لنقل مثل هذه الأنشضطة الهادفة اإلى خارج
المدينة ولما اإلى جوار مقر سضكن المرحوم
لوجود اأرضضية صضالحة لحتضضان مثل هذا
ال-م-ه-رج-ان م-ع ح-ت-م-ي-ة ع-دم اغ-فال اعادة
الإع -ت -ب -ار ل -ف -ن -دق م -رح-ب-ا ب-م-دي-ن-ة قصض-ر
البخاري واإخراج هذا الهيكل السضياحي من
ح -ال -ة ال -غ-ي-ب-وب-ة ،م-ث-م-ن-ة ف-ي ه-ذا الصض-دد
اسض-ت-ق-رار ال-ق-ائ-م-ي-ن ع-ل-ى ه-ذا ال-م-هرجان
على تسضميته القديمة والتي هي في حد
ذات -ه -ا وف -اء ل -ه -ا وع-رف-ان ب-ه-ذه الأي-ق-ون-ة
الكوميدية ،حاثة الجهات المسضوؤولة بهذه
ال- -دائ- -رة «قصض- -ر ال- -ب -خ -اري» ع -ل -ى ن -فضس
ال-غ-ب-ار ع-ل-ى ب-عضس ال-ت-ظ-اه-رات ال-ث-ق-اف-ي-ة
حتى يتم انتشضالها من سضباتها العميق.

ألثÓثاء  2٨نوفمبر 2017م ألموأفق لـ  0٩ربيع ألأول  143٩هـ
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نسسيم ركيمة بطل عاŸي ‘ إلكونغ فو إوشسو لـ «إلشسعب»:

أإدعو إŸششرف Úعلى إلّرياضشة دعمي لتششريف إلّرإية إلوطنية
لحباط وألتّهميشش وأفّكر ‘ ألّتوّقف
أششعر با إ

نسشيم ركيمة نائب بطل ألعا ⁄وبطل أ÷زأئر أربع مرأت على ألتوأ‹ ‘ رياضشة ألكونغ فو أوششو ،من موأليد  14جويلية  ،1998يقطن بتانفدور بلدية أŸيلية ولية جيجل.
يؤوّكد ‘ هذأ أ◊وأر مع «ألششعب» أّنه يعا Êمن ألّتهميشش وأل ّ
لمكانيات لÓسشÎجاع وألتدريب ،ويأامل أن تلتفت له ألسشلطات أÙلية ومسشؤوولو ألرياضشة
Óمبالة ونقصش أ إ
ّ
صشعاب وأŸششاكل ،ووصشل إأ ¤ألعاŸية بفضشل إأرأدته ألقوية ‘ تششريف بلده ورفع
ل
أ
ل
ك
ى
د
–
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ن
أ
¤
إ
أ
أ
Ò
ش
ش
م
،
ببÓدنا حتى يحّقق نتائج أفضشل وÁثل أ÷زأئر أحسشن “ثيل
ّ
ّ
رأيتها خارج ألوطن ،وألنادي ألرياضشي للفنون ألقتالية للمركب أ÷وأري باŸيلية وأŸدرب بÓل بوغزأل.

❊ ألششعب :كيف أقتحمت رياضشة ألكونغ
فو أوششو؟
❊❊ نسشيم ركيمة :أقتحمت رياضصة ألكونغ فو

ألّنني أأحببتها منذ أل ّصصغر ،حيث كنت أأشصاهد أŸمثّل
ب- -روسص -ل -ي أل -ذي سص -اه -م بشص -ك -ل ك -ب ‘ Òول -وج -ي ه -ذه
ألّرياضصة ،وكان له ألدور ألكب ‘ Òألتعريف بالكونغ فو
ع Èألعا ،⁄كما أأن إأرأدة ألدفاع عن ألنفسص هي أأحد
أألسصباب ألتي جعلتني أأمارسص تلك ألرياضصة ألتي أأرى
فيها سصبيلي ألصصبح أأك Ìقّوة.

❊ م -ا ه -ي أل -ب -ط -ولت وأŸن -افسش -ات أل -ت-ي
شش -اركت ف -ي -ه -ا وأŸي -دأل-ي-ات أل-ت-ي –ّصش-لت
لن؟
عليها حتى أ آ
❊❊ أأنا بطل أ÷زأئر ألربع سصنوأت على ألتوأ‹ (،2012
 2014 ،2013و ،)2015وبعد ألّتتويج بكل هذه ألبطولت

حاورهﬁ :مد مغÓوي

أختارتني أل–ادية أ÷زأئرية ألمّثل وطني ‘ ألبطولت
ألعاŸية ،حيث شصاركت ‘ بطولة إأفريقيا Ã 2016صصر
وحصصلت على أŸركز ألثا ،Êكما شصاركت ‘ أل ّ
طبعة
أل ّسصادسصة لبطولة ألعا ⁄للكونغ فو أأوشصو ألتي جرت شصهر
أأكتوبر  2016بالعاصصمة ألبلغارية صصوفيا Ãشصاركة 61
بلدأ ،وحصصلت على أŸيدألية ألÈونزية بعد فوزي على
كل من ألفيتنامي فان فان غيام ‘ ثمن ألنهائي وعلى
أل -ت -ونسص-ي صص-اب-ر بشص-ي-ن-ي ‘ رب-ع أل-ن-ه-ائ-ي ،وخسص-رت ‘
نصصف ألنهائي أأمام ألكوري ديول كيم .ولول ألتحكيم
ألسص -يء ل -وصص -لت ل -ل -ن-ه-ائ-ي .إأ ¤ج-انب ت-لك أŸن-افسص-ات
شص -اركت ‘ ب -ط -ول -ة أل -ب -ح -ر أألب -يضص أŸت-وسص-ط بÎك-ي-ا
ديسص -م ،2016 Èوتّ-وجت ب-اŸي-دأل-ي-ة أل-ذه-ب-ي-ة ،وألبطولة
أŸغاربية بتونسص رفقة نادي ألفنون ألقتالية للمركب
أ÷وأري باŸيلية ،و– ّصصلت على أŸيدألية ألفضصية.

❊ ما هي أŸششاكل ألتي تعا Êمنها؟

❊❊ أŸشصاكل وألعوأئق ل تعد ول –صصى ،فأانا أأعاÊ
م- -ن أل ّ-ت -ه -م -يشص ون -قصص أإلم -ك -ان -ي -ات وغ -ي -اب أل ّ-دع -م
وألّتشصجيع ،وقد أأصصبت باإلحباط ،و‘ بعضص ألأحيان
أأفّ -ك-ر ‘ أل-ت-وق-ف ،ف-ال-ن-ادي أل-ري-اضص-ي ل-ل-ف-ن-ون أل-ق-تالية
للمركب أ÷وأري باŸيلية يحاول توف Òما Áكن توفÒه،
وأŸدرب بÓل بوغزأل يسصعى ÿلق جّو مشصجّع وّﬁفز،
وي -قّ-دم م-ا ل-دي-ه ح-ت-ى أأك-ون ح-اضص-رأ وج-اه-زأ ıت-ل-ف
أŸنافسصات وألبطولت ،لكن ألبلدية وألولية ل تقّدمان
ألدعم أŸطلوب ،خاصصة وأأّننا أأبطال عاŸي Úيسصتلزم
وجود وتوفر وسصائل وإأمكانيات ألتدريب أ÷يدة ،فقد
قّدم ‹ مسصؤوولو ألبلدية وعودأ لكنهم  ⁄يوفوأ بها ،فأانا
أأسصتحق حقيبة وتلفاز ووظيفة ومنزل ،لقد رفعت علم
ب -ل -دي ‘ أÿارج وأأسص -ت -ح -ق أأن أأج -ري ت -ربصص-ات خ-ارج
ألوطن .ومن ألضصروري إأ‚از قاعة خاصصة بالكونغ فو
بالبلدية تتوّفر على بسصاط جيد وعتاد مناسصب وغرفة

لÓسصÎجاع ،ومسصبح صصغ Òيتوفر على كل ألتجهيزأت،
م-ث-ل-م-ا ف-ع-لت م-دي-ري-ة ألشص-ب-اب وأل-ري-اضص-ة ب-ب-ات-ن-ة أل-ت-ي
أأ‚زت قاعة خاصصة بالكونغ فو فقط رغم أأن رياضصييها
 ⁄ي -حّ -ق-ق-وأ أإل‚ازأت أل-ت-ي حّ -ق-ق-ن-اه ن-ح-ن أأب-ن-اء ولي-ة
جيجل ،فالكث Òمن رياضصيي هذه ألولية أأبطال وطنيÚ
وع- -اŸي ‘ Úري- -اضص- -ة أل- -ك- -ون- -غ ف- -و ،ل -ذلك أأط -لب م -ن
أŸسص-ؤوول Úع-ل-ى أل-ري-اضص-ة ب-ولي-ة ج-ي-ج-ل خ-اصص-ة وعلى
أل -ري -اضص -ة أل -وط -ن -ي-ة بصص-ف-ة ع-ام-ة أله-ت-م-ام وح-ل ه-ذه
أŸشصاكل ألتي تعيقنا ‘ –قيق أإل‚ازأت وموأصصلة
أŸشصوأر ،فليسص هناك أأفضصل من رفع ألرأية ألوطنية ‘
أÙافل ألدولية من طرف أأبنائها ،وهذأ لن يتحّقق إأل
بالدعم وألتشصجيع وتوف Òظروف ألنجاح .صصّدقو Êأأنه
‘ كث Òمن أألحيان أأفّكر ‘ ألتوقف بسصبب كل هذه
أŸعوقات ،ألتي لن تسصمح ألي رياضصي بتطوير مهارأته
و‡ارسصة تخ ّصصصصه ألرياضصي بشصكل جيّد.

يونسس مد Êمسسؤوول إلتّسسويق بشسركة ناشسئة:

ثقافة إŸقاو’تية وريادة إأ’عمال بدأإت تأاخذ قسشطا من إ’هتمام
أطمح لتجسشيد مششروع «غولدن بي» على أرضش ألوأقع

يونسش مدأ ،Êششاب يبلغ من ألعمر  20سشنة ،يقطن Ãدينة أŸدية ،درسش ‘ متقنة ﬁمود باششن و–صشل على ألبكالوريا Ãعدل  1٦ . ٧٧ششعبة علوم Œريبية ،ثم
لن هو يدرسش ‘ ألسشنة ألثانية ليسشانسش ومسشؤوول مديرية ألتسشويق بششركة «هيكسشا» ألناششئة.
للكÎونيك ببومردأسش ،وأ آ
ألتحق Ãعهد ألهندسشة ألكهربائية وأ إ
أأّكد مد Êلـ «ألشصعب» أأنّ ألسصبب ألذي جعله يلتحق
Ãع-ه-د أل-ه-ن-دسص-ة أل-ك-ه-رب-ائ-ي-ة وأإللكÎونيك كونه يتوفر
ع -ل -ى أل -ع -دي-د م-ن أŸي-زأت ،ح-يث أأّن أل-ت-دريسص ب-ال-ل-غ-ة
أإل‚ليزية «وهذأ أأمر مسصاعد كثÒأ وأأيضصا كو Êأأميل
إأ ¤أÛال ألتقني منذ صصغري» ،موضّصحا أأّن ظروف
أل -درأسص -ة ه-ن-اك ج-ي-دة ◊د ب-ع-ي-د م-ق-ارن-ة ب-ا÷ام-ع-ات
أألخرى خاصصة من ناحية ألتنظيم.
و‘ معرضص حديثه عن كيف جاءته فكرة أŸشصاركة ‘
مسصابقة «إأ‚از أ÷زأئر  ،»2017أأشصار مد Êأأن أŸنافسصة
أأثارت أهتمامه ألسصنة أŸاضصية حينما فازت مؤوسصسصة
«غ -رأو» ب -ا÷ائ -زة أألو ¤أل -ت -ي تضص -م ط -ل -ب-ة م-ن م-ع-ه-د
أل-ه-ن-دسص-ة أل-ك-ه-رب-ائ-ي-ة وأإلل-كÎون-يك ،ح-يث أسص-تفسصرت
ع- -ن- -ه- -ا وع- -ن ‡ي- -زأت- -ه- -ا وك -ي -ف -ي -ة أŸشص -ارك -ة ف -ي -ه -ا.
وأأضصاف مد Êأأنه شصاب مهتم كثÒأ Ãجال أŸقاولتية
م -ن -ذ أل -ت -ح -اق -ه ب-ا÷ام-ع-ة ،م-ع-تÈأ أأّن مسص-اب-ق-ة «إأ‚از
أ÷زأئر» كانت فرصصة رأئعة له من أأجل ألتعلم ألنظري
وألتطبيق أŸيدأ ‘ Êنفسص ألوقت ،كاشصفا أأنه ‘ ظرف

م.م

 7أأشص -ه -ر أك-تسصب أل-ع-دي-د م-ن أŸه-ارأت أأه-م-ه-ا أل-ع-م-ل
أ÷م- -اع- -ي وق- -وأع -د أإلدأرة ‘ ›ال ري -ادة أألع -م -ال،
منّوها بتتويج شصركة «إأيكزأ» ‘ منافسصة إأ‚از ألعرب
بجائزة «فيديكسص أكسصسص» ألتي رفعت ألرأية ألوطنية
ب -ال -ع -اصص -م-ة أŸصص-ري-ة أل-ق-اه-رة أل-ت-ي أح-تضص-نت أ◊ف-ل
ألنهائي.
وحول مشصروع «غولدن بي ـ  ،»Golden Bذكر مدÊ
أأنه مشصروع تطوير للخلية ألتقليدية للنحل ،وجعلها أأكÌ
صصÓبة وأأوفر إأنتاجا وأأعلى جودة وبسصعر معقول من
خÓل إأضصافة ألعديد من أŸيزأت عليها (شصكل وتركيب
أإلطارأت ،شصكل ألسصقف ،طريقة أسصتخرأج ألعسصل .)...
ل -ي -ونسص م -د Êمشص -اري -ع ومشص -ارك-ات أأخ-رى ،ح-يث ‘
صص-ي-ف  2017ق -ام م -ع «ج-م-ع-ي-ة أألم-ل ◊م-اي-ة وت-رق-ي-ة
أل-ط-ف-ول-ة» بصص-ف-ت-ه عضص-وأ ن-اشص-ط-ا ‘ أ÷م-ع-ي-ة ب-ت-نظيم
«أŸسصابقة ألصصيفية ألكÈى» ألطفال ولية أŸدية ،وألتي
كان لها أأثر كب ‘ Òأأطفال ألولية ،إأذ –ّول مد Êمن
مشصارك ‘ أŸسصابقات إأ ¤منظّم للمسصابقات ،مسصتغّÓ

ألفرصصة لتوجيه ألشّصكر ÷معية أألمل ◊ماية وترقية
ألطفولة لدعمها ألكب ،Òوعملها ألدؤووب إلرسصاء ألقيم
وأألخÓق ألسصامية ‘ فئة ألطفولة.
وعن وأقع أŸقاولتية ألشصبانية با÷زأئر ،يرى يونسص
مد Êأأنه ‘ ألسصنوأت أألخÒة بدأأت ثقافة أŸقاولتية
وريادة أألعمال تأاخذ قسصطا من ألهتمام خاصصة ‘
أألوسصاط أ÷امعية ،ولكن رغم ذلك ـ حسصبه ـ –تاج لدعم
أأك ،Ìوذلك من خÓل تدريب ألشصباب وفتح فرصص للتعلم
كمسصابقة «إأ‚از أ÷زأئر» على سصبيل أŸثال ل أ◊صصر.
ليونسص مد Êطموحات وأأهدأف ،حيث أأّكد أأّنه يطمح
لزيادة معرفته أأكÃ Ìجال ريادة أألعمال وأŸقاولتية
ألن مسصابقة «إأ‚از أ÷زأئر» زأدت من شصغفه أأك Ìلهذأ
أÛال أل -وأع -د ،ك -م -ا ي -ه-دف إأ ¤أل-ع-م-ل ع-ل-ى Œسص-ي-د
مشصروع «غولدن بي» على أأرضص ألوأقع وتسصويق أŸنتوج
‘ ألسصوق أ÷زأئرية .ويسصعى إأ ¤إأكمال درأسصته ‘ معهد
أل-ه-ن-دسص-ة أل-ك-ه-رب-ائية وأإللكÎونيك وﬁاولة ألسصتفادة
من ›ا‹ أŸقاولتية وألهندسصة أللكÎونية خدمة

مسسابقة «إ‚از إلعرب» للمقاول Úإلشّسباب

للجزأئر.
أأما رسصالة مد Êللشصباب فهي أأن يسصتغلّوأ فÎة ألشصباب
‘ ألتعلم وتطوير مهارأتهم وﬁاولة –دي ألظروف
وألعقبات ،مثلما يقول أŸثل «أل ّضصربة ألتي ل تقتلك
Œعلك أأقوى» .ويدعو مد ÊأŸسصؤوول Úإأ ¤أأن يدعموأ
ألشصباب  -خاصصة أ÷امعي  -و“كينهم من تطبيق
مشصاريعهم وأأفكارهم ألنهم هم أأمل ألبÓد.
و‘ أألخ Òيشصكر جريدة «ألشصعب» على إأتاحة هذه
ألفرصصة وفريق «هيكسصا» على أ÷هد ألذي بذلوه ،وكل
من سصاهم من قريب أأو بعيد ‘ ألفوز ألذي حققوه،
مؤوكدأ أأن كل من يطمح ويؤومن بأان للجزأئر مسصتقبل
مشصرق عليه أأن يكون هو صصاحب ألتغي Òألذي يريد أأن
يرأه ‘ أ÷زأئر.

تتويج ششركة «إإيكزإ» من معهد بومردإسس بجائزة «فيديكسس أإكسشسس »2017
للكÎونيك ببومردأسش بجائزة «فيديكسش أكسشسش» ‘ ألطبعة Ÿ 11سشابقة
تّوجت ششركة «إأيكزأ» لطلبة معهد ألهندسشة ألكهربائية وأ إ
«إأ‚از ألعرب» ،ألتي أقيمت بالعاصشمة أŸصشرية ألقاهرة يومي  22و 23نوفم Èأ÷اري ،وهذأ نظ Òمششروعهم أŸقاولتي ألذي
قّدموه أمام ÷نة ألتحكيم .ومثل فريق «إأيكزأ» أ÷زأئر ‘ تلك أŸسشابقة أ÷هوية بعد ألفوز Ãنافسشة «إأ‚از أ÷زأئر» ‘
أكتوبر أŸاضشي.

م  .مغÓوي

نخول :إلّتتويج بجائزة دولية
أإمر مششّرف وإيجابي
أأّك -د ﬁم -د صص -ال -ح ن-خ-ول ،مسص-ؤوول شص-رك-ة
«إأيكزأ» لـ «ألشصعب» ،أأن ألّتحضصÒأت Ÿسصابقة
«إأ‚از ألعرب» بدأأ مباشصرة بعد ألفوز بـ»إأ‚از
أ÷زأئر» ،حيث دخلوأ ‘ سصباق مع ألزمن
ل-ك-ي ي-ح-ق-ق-وأ أأله-دأف أŸسص-ط-رة ك-ت-حسصÚ
أŸنتوج وأبتكار منتوج ثا Êجديد أأك Ìتطورأ
وأأفضص- -ل م- -ن أ÷انب أإلب -دأع -ي ،وتصص -ح -ي -ح
أألخطاء وألهفوأت ألتي لحظها أıت ّصصون،

وكل هذأ بحثا عن مشصاركة إأيجابية.
وكشصف نخول أأنّ فريق ألشّصركة أأمضصى ثÓثة
أأيام متعبة بالعاصصمة أŸصصرية ألقاهرة «حيث

عشصناها –ت ضصغوطات» ،ألنّ “ثيل أ÷زأئر
مسصؤوولية كبÒة ،مشصÒأ إأ ¤أأّن كل ذلك أ÷هد
أأكل أأكله بالّتتويج بجائزة « FeDExإأ‚از
ألعرب .»2017
وقال خمول إأّن «ألفوز بجائزة دولية أأمر
رأئع وشصعور ل مثيل له ،وهي نتيحة مرضصية
ومشص -رف -ة ل-ن-ا .أك-تسص-ب-ن-ا خÓ-ل-ه-ا أسص-م-ا ع-ل-ى
أŸسصتوى ألدو‹ ،وخÈة سصتفيدنا ‘ قادم
أألي -ام .وأأشص -ك -ر ب -اŸن -اسص-ب-ة ك-ل م-ن سص-ان-دن-ا
ودّع -م -ن -ا خ Ó-ل ه-ذه أل-فÎة ،ف-الّ-ت-ت-وي-ج ل-ه-م
جميعا أأخصص بالذكر ألدكتورة دليلة شصريفي
ألتي رأفقتنا حتى آأخر ◊ظة .وألسصيد عبد
ألهادي بن طوبال إأطار ما‹ على مشصاركته لنا
خÈأته أıتلفة تخصصصصه إأ ¤جانب ألشصركة
أل -ت -ي جسص -دت تصص -ام -ي -م «إأي -ك -زأ» .وأل-رأع-ي
ألرسصمي للمؤوسصسصة خÓل أŸسصابقة».

Áكنكم مششاهدة فيديوهات '' ألششعب'' على موقع أ÷ريدة أو على ألرأبط ألتا‹:
www.youtube.com/journalechaab

صشفحـــة ششباب بÓدي علـــى ألفايــــسش بـــوك :
www.facebook.com/chababbeladi

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

á°VÉjQ

الثÓثاء  ٢٨نوفمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٩ربيع األول ١٤٣٩هـ

لو ¤موبيليسس
تسسوية رزنامة ا÷ولة  6للّرابطة ا أ

«داربي» عاصصمي مث Òب« Úالعميد» و»أابناء سصوسصطارة»
لوŸبي ،الذي سسيحتضسن القمة اŸنتظرة ب Úمولودية ا÷زائر
تّتجه أانظار عشّساق الكرة ا÷زائرية اليوم إا ¤ملعب  5جويلية ا أ
وا–اد العاصسمة بداية من السساعة ( ‘ )17 : ٤5إاطار تسسوية رزنامة ا÷ولة ال  6للرابطة الو ¤موبيليسس.

عمار حميسسي
صس-ن-ع «ال-دارب-ي» ال-ع-اصس-م-ي ا◊دث م-ن-ذ
ان- - -طÓ- - -ق اŸوسس- - -م ل - -يسض بسس - -بب ق - -وة
الفريق ،Úولكن للتأاجيÓت الكثÒة التي
ع -رف -ه -ا وه -و م -ا زاد ال -تشس -وي -ق والث -ارة
والÎقب حول نتيجة اŸباراة وهوية الفائز
بها.
ويتواجد مولودية ا÷زائر الذي يسستقبل
ال–اد ‘ وضس - -ع - -ي - -ة افضس - -ل م- -ق- -ارن- -ة
Ãنافسسه ،الذي يعا Êمن أازمة نتائج بدات
ب -ع -د القصس -اء م -ن نصس-ف ن-ه-ائ-ي راب-ط-ة
اب -ط -ال اف -ري-ق-ي-ا ،وه-و م-ا ج-ع-ل ال-ف-ري-ق
يتقهقر على مسستوى جدول الÎتيب.
وي -درك لع -ب -و واعضس -اء ا÷ه -از ال -ف -ن -ي
للمولودية انهم امام فرصسة ذهبية
وضسرب عدة عصساف Òبحجر واحد اولها
ال -ف -وز ع -ل -ى ال -غ -ر Ëال -ت -ق -ل -ي-دي ،وأاخ-ذ
السسبقية ا ¤غاية مباراة العودة والثانية
حجز مكانة مع ثÓثي اŸقدمة وهذا لن
يكون ال بالفوز.

«العميد» لضسمان مكانة مع
ثÓثي اŸقّدمة
ووج-د الّ-ت-ق-ن-ي ال-ف-رنسس-ي ك-ازو Êالوصسفة
السس-ح-ري-ة ال-ت-ي ج-ع-ل-ت-ه يسس-كت م-ن-ت-ق-ديه
وي -ؤوك -د ج -دي -ة ال -ع-م-ل ال-ذي ي-ق-وم ب-ه ‘
الفريق Ãا أان اŸسستوى يتطور من مباراة
لخ -رى ،وب-ال-ت-ا‹ ف-اŸرشس-ح الول ل-ل-ف-وز
يبقى «العميد» رغم أان هذه اŸواجهات ل
تعÎف بالتكهنات.
وأاجرى الفريق –ضسÒاته بع Úالبنيان،
حيث سسيدخل اŸواجهة بصسفوف مكتملة
ما عدا غياب الÓعب عواج ،الذي اسستبعد
لسس-ب-اب انضس-ب-اط-ي-ة ودم-و لÓ-صس-اب-ة ،أام-ا
بقية العناصسر فسستكون كلها ‘ اŸوعد.
كما ينتظر أان يقوم اŸدرب كازو Êبإاجراء
بعضض التغيÒات على التشسكيلة من خÓل
ابقاء الÓعب بالغ على مقاعد البدلء،

وم -ن -ح ال -ف -رصس-ة لÓ-عب اŸؤوذن ال-ذي ⁄
يشس- -ارك ك- -ثÒا ‘ اŸب- -اري- -ات اŸاضس -ي -ة
بسسبب معاناته من الصسابة.
وي -ط -م -ح ك -ازو Êم -ن وراء ه -ذه اÿط-وة
اشسراك الÓعب Úالذي يتمتعون بقدرات
ت -ق -ن -ي-ة تسس-م-ح ل-ه-م ب-الح-ت-ف-اظ ب-ال-ك-رة،
خاصسة ان هذا العامل عادة ما يرجح كفة
فريق على اخر ‘ معظم اŸباريات التي
جرت ‘ السسابق.

حمدي يطمح لقيادة ال–اد
لّول انتصسار
أ
ي -ع -ا Êا–اد ال -ع -اصس -م-ة م-ن أازم-ة ن-ت-ائ-ج
سس -ي -ك -ون ع -ل -ى اŸدرب ح -م -دي اي -ج -اد
ا◊لول لها بداية Ãباراة مولودية ا÷زائر
رغم أانه اكد ‘ اك Ìمن مناسسبة ان الفريق
يسستطيع اÿروج من الزمة التي يعاÊ

منها.
وي -ري -د ح -م -دي ج -ع-ل م-ب-اراة اŸول-ودي-ة
وسس -ي -ل -ة لخ -راج ال -ف-ري-ق م-ن الزم-ة م-ن
خÓل النتصسار ،خاصسة ان النصسار لن
ي-ت-ق-ب-ل-وا ن-ت-ي-ج-ة سس-ل-ب-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق ‘ ه-ذه
اŸباراة التي يتعÈونها مواجهة اŸوسسم.
ورغ -م ان ال -ف -ري -ق ي -ع -ج ب -ال -ن-ج-وم ال ان
التشسكيلة سستعرف بعضض الغيابات اŸؤوثرة
ع -ل -ى غ -رار م -ف -ت -اح ،م -زي -ان ،ح -م -زاوي
وسس- -ع- -ي- -ود ال أان اŸدرب ي- -راه- -ن ع -ل -ى
العناصسرل اŸوجزدة التي تسستطيع صسنع
الفارق.
ويتجه حمدي لوضسع الثقة ‘ الÓعب بن
غيث من أاجل خÓفة مفتاح ‘ الدفاع،
فيما سسيكون درفلو راسض ا◊ربة اŸطالب
بتسسجيل الهداف.
وي- -راه- -ن أانصس- -ار ال–اد خ- -اصس- -ة ع -ل -ى
الÓعب فوزي يايا اŸتواجد ‘ وضسعية

ك -م -ا ع ّ-ودن-ا أانصس-ار ك Ó-ال-ف-ري-ق ÚخÓ-ل
اŸواج- -ه- -ات السس- -اب -ق -ة ،ح -يث سس -ت -ك -ون
الفرجة مضسمونة ‘ اŸدرجات من خÓل
اللوحات الفنية ،وكما تسسمى «التيفو» والتي
يتف أانصسار كل فريق ‘ صسنعها.
ورغ -م ان ال -ف -رج -ة ع -ادة م -ا ت-ك-ون ع-ل-ى
أارضس -ي -ة اŸي -دان ل -ك -ن انصس -ار ال -ف-ري-قÚ
صس- -ن- -ع- -وا السس -ت -ث -ن -اء خ Ó-ل اŸب -اري -ات
اŸاضس-ي-ة ب-ال-ع-روضض اŸم-ي-زة ال-ت-ي ل-فتت
أانظار ا÷ميع.

منافسسة كبÒة ب Úا÷ارين

يلعب عشسية اليوم Ãلعب  5جويلية
لوŸبي الداربي العاصسمي رقم 100
ا أ
ب Úمولودية ا÷زائر وإا–اد
العاصسمة برسسم اŸباراة اŸتأاخرة عن
ا÷ولة السسادسسة من الرابطة
لو ¤لكرة القدم ،مباراة
اÎÙفة ا أ
اŸوسسم –مل تاريخا كبÒا على مر
لحمر
السسن Úب Úأاصسحاب الزي «ا أ
لحمر
لخضسر» وأاصسحاب الزي «ا أ
وا أ
لسسود».
وا أ

ﬁمد فوزي بقاصص

ال -دارب -ي ال -ع -اصس-م-ي ب Úم-ول-ودي-ة ا÷زائ-ر
وإا–اد ال -ع -اصس -م -ة سس -ي -ج -م -ع أاب -ن-اء اŸن-ب-ع
ال -واح -د ،وسس -ي -ج -لب إال -ي -ه ج -م-ه-ورا غ-فÒا
سسيصسنع أاجمل وأاروع اللوحات الفنية على
مدرجات اŸلعب األوŸبي ،داربي تعود فيه
الغلبة بلغة األرقام لصسالح العميد على كل
اŸسستويات ،حيث أان مولودية ا÷زائر فازت
بالداربي ‘  ٣٧مناسسبة مقابل  ٢٨إل–اد
العاصسمة ‘ كل اŸنافسسات ،و‘ البطولة
يبقى العميد متفوقا Ãواجهت Úعلى أابناء
سسوسسطارة بـ  ٢6انتصسارا.
الداربي العاصسمي ب ÚاŸولودية واإل–اد
ع -رف ت-أال-ق ال-ك-ث Òم-ن الÓ-ع-ب Úوتسس-ج-ي-ل
ال -ع -دي -د م -ن األه -داف ،وت -ب -ق -ى م -ول -ودي-ة
ا÷زائر صساحبة أاك Èعدد من األهداف ‘
–Óاد ‘
الداربي بـ  ١٢٥هدفا مقابل  ٩٨ل إ

كل اŸنافسسات ،كما سسيبقى «عبد السسÓم
ب -وسس -ري» ال Ó-عب ال-دو‹ السس-اب-ق وه-داف
ال- -ع -م -ي -د بـ  ١٠إاح -رازات ك -ام -ل-ة ال-ه-داف
التاريخي للداربي لكل األوقات وسسيظل Ÿدة
طويلة نظرا لغياب اŸنافسس ،Úهداف يليه
«ع -م -ر ب -ط -رو »Êال-ذي ل-عب ل-ل-ف-ري-ق Úبـ ٨
إاح- -رازات ،ث- -م ه- -دا‘ اŸول- -ودي -ة «حسس -ان
طاه »Òو»نور الدين دحام» بخمسسة أاهداف،
‘ ح Úسس - -ج - -ل لع - -ب - -ي اإل–اد (ن- -اصس- -ر
قديورة ،وكمال شسÓبي) وثÓثي اŸولودية
(زن Òوباشسي وفضسيل دوب) أاربعة أاهداف.
بلغة األرقام دائما يبقى أاثقل انتصسار لصسالح
اŸولودية بنتيجة ( ‘ )١-٤مباراة البطولة

Ÿوسسم ( ‘ ،)١٩٨6 - ١٩٨٥ح Úتبقى أاثقل
نتيجة سسجلت ‘ تاريخ الداربي (‘ )٤-٤
موسسم (Ã )١٩٨٢ - ١٩٨١ناسسبة الدور ربع
النهائي من منافسسة كأاسض ا÷مهورية ،أاما
أاطول اŸباريات اŸتتالية دون هزÁة فتعود
للمولودية بـ  ١٠مباريات متتالية من موسسم
( )١٩٨٣ - ١٩٨٢إا ¤غاية ()١٩٩٠ - ١٩٨٩
اŸوسسم الذي سسقط فيه اإل–اد إا ¤الدرجة
الثانية وقبع فيها لغاية موسسم  ١٩٩٥الذي
حقق فيه الصسعود ،ليبقى العميد بأاطول مدة
دون هزÁة ‘ الداربي بـ  ١٣سسنة كاملة ،هذا
وفاز العميد ‘ أاربع مناسسبات ذهابا وإايابا
–Óاد.
مقابل مرت Úل إ

إارتقت لعبة التنسض ا÷زائرية إايناسض إايبو،
ب -ـ  6٧م- -رك -ز ‘ الÎت -يب ال -دو‹ ا÷دي -د
اÿاصض بÓعبات التنسض ،الذي نشسر أامسض
الث -ن Úب -اح -ت Ó-ل -ه -ا ل -ل-م-رت-ب-ة ال ‘ ٧٠٧
التصسنيف ا÷ديد.

وتواصسل لعبة اكادÁية فالنسسيا السسبا،Ê
مسس -اره -ا ال-تصس-اع-دي ‘ الÎت-يب ال-ع-اŸي،
بعد أان كانت قد حققت ‘ ترتيب الشسهر
اŸاضسي قفزة نوعية ب  ١٨مركز.
ويعود هذا التحسسن اŸلموسض الذي تسسجله

ال Ó-ع -ب -ة ا÷زائ -ري-ة ع-ل-ى صس-ع-ي-د الÎت-يب
العام ،ا ¤النتائج الطيبة التي حققتها ‘
دورة بينيكارلو اÎÙفة التي جرت فعاليتها
من  ١٣ا ١٩ ¤نوفم Èبإاسسبانيا التي تأاهلت
ف -ي -ه -ا ا ¤ا÷دول ال -ن -ه -ائ -ي (ف -ردي) ق-ب-ل

بطولة القسســــــــم
اŸمتاز لكرة ال ّ
طائرة

اŸنتخب الوطني يجري تربّصصا –ضصÒيا بع Úالبنيان
دخل مسساء أامسس اŸنتخب
الوطني لكرة اليد رجال
‘ تربصس –ضسÒي مغلق
بقاعة ع Úالبنيان بقيادة
اŸدرب ا÷ديد سسفيان
حيوا ،Êيدخل ذلك ‘
لسستعدادات
إاطار ا إ
اŸكثفة من اجل تدارك
التأاخر لضسمان أافضسل
جاهزية لÓعب Úقبل
أاسسابيع فقط تفصسلنا عن
الطبعة الـ  23لبطولة أا·
أافريقيا التي سستجري
وقائعها بالغابون ‘ شسهر
جانفي القادم.

إا–اد العاصسمة ومولودية ا÷زائر تقاب‘ Ó
ن -ه -ائ-ي ال-ك-أاسض ا÷م-ه-وري-ة ‘  ٥مناسسبات
كاملة ،فازت فيها اŸولودية بأاربعة كؤووسض
سس-ن-وات ( ١٩٧١و ١٩٧٣و ٢٠٠6و‘ )٢٠٠٧
ح Úتوج إا–اد العاصسمة ‘ مناسسبة واحدة
وكان ذلك ‘ عهد اŸدرب الفرنسسي «رولن
ك- -ورب -يسض» سس -ن -ة  ‘ ،٢٠١٣ح Úت- - -ق- - -اب - -ل
ال -ف-ري-ق-ان ‘ م-ن-اسس-ب-ت ‘ Úن-ه-ائ-ي ال-ك-أاسض
اŸم- -ت- -ازة وك- -ان ذلك ‘ م- -وسس -م ( - ٢٠١٣
 )٢٠١٤الذي توجت فيه اŸولودية بهدف
«عواج» ،و‘ موسسم ( )٢٠١٧ - ٢٠١6توج
ب-ال-ك-أاسض اŸم-ت-ازة إا–اد ال-ع-اصس-م-ة بهدفÚ
نظيف Úمن توقيع (مفتاح وشسافعي).
الداربي الكب Òاحتضسنته  ٨مÓعب ،يتقدمها
ملعب  ٥جويلية األوŸبي بـ  6٠مباراة فازت
اŸول- -ودي- -ة ف- -ي -ه بـ  ٢١م -ب -اراة م-ق-اب-ل ١٥
–Óاد ،يليه ملعب «عمر حمادي» ببولوغÚ
ل إ
الذي احتضسن  ٢٧مواجهة يتفوق فيها العميد
Ãباراة واحدة على غرÁه بعشسر انتصسارات،
‘ ح Úاحتضسن ملعب  ٢٠أاوت بالعناصسر ٧
ل- -ق- -اءات ف- -ازت اŸول- -ودي- -ة ف- -ي- -ه ‘ أارب- -ع
مناسسبات ،وملعب «مصسطفى تشساكر» بالبليدة
ال -ذي اح -تضس -ن  ٤م-واج-ه-ات وي-ت-ع-ادل فيه
الفريق Úبفوزين لكÓهما ،ثم ملعب «اإلخوة
براكني» بالبليدة وملعب القليعة وبومرداسض،
التي فازت اŸولودية فيه باللقاءات الثÓثة
األو ¤ما عدا ‘ بومرداسض التي “كن فيها
–Óاد.
الÓعب «عباشسة» من إاهداء الفوز ل إ

إاينـ ـ ـ ـ ـاسس إايبو ترتق ـ ـ ـ ـ ـي إا ¤اŸرتب ـ ـ ـ ـة 707

مقابـ ـ ـ ـÓت واعـ ـ ـ ـدة ‘ ا÷ول ـ ـ ـ ـ ـة األو¤

سستعطى اشسارة انطÓق اŸرحلة األو ¤للبطولة الوطنية للقسسم
اŸمتاز ‘ الكرة الطائرة (رجال) اليوم ،حيث سستكون
جولتها األو ‘ ¤صسالح األندية اŸرشسحة للتتويج باللقب ،من بينها
نادي برج بوعريريج اŸرشسح األول Óÿفة نفسسه ‘ سسجل اŸنافسسة.
مبدئيا ،لن يجد النادي الÈايجي عناء يذكر للسسيطرة على
›موعته األو ¤بحضسور جمعية الشسلف وبدرجة أاقل ناصسرية
بجاية القادرين على خلق بعضض الصسعوبات لبطل ا÷زائر.
بالنسسبة للمجموعة الثانية ،سستكون أاندية اÛمع البÎو‹ و‚م
سسطيف ومشسعل بلدية بجاية أاك ÈاŸرشسح Úللمرور للمرحلة
الثانية للمنافسسة والتي تتأاهل لها األندية الثÓثة األو ‘ ¤كل فوج.
وكان ناديا سسطيف وزرواق قد ضسمنا صسعودهما لهذا القسسم ،حيث
سسيحتكان بفرق النخبة وكلهما طموح ‘ ضسمان البقاء.

برنامج ا÷ولة األو - ¤الثÓثاء  ٢٨نوفم:È

لو:¤
@ اÛموعة ا أ

نادي برج بوعريريج  -نادي سسطيف (سسا )١6 : ٠٠
اوŸبي اŸيلية  -سسريع اŸسسيلة (سسا )١6 : ٠٠
وفاق تاجنانت  -أاوŸبي القصسر (سسا )١٧ : ٠٠
ناصسرية بجاية  -جمعية الشسلف (سسا )١٧ : ٠٠

@ اÛموعة الثانية:

اÛمع البÎو‹  -نادي زرواق (سسا )١6 : ٠٠
‚م سسطيف  -مولودية الغواط (سسا )١٧ : ٠٠
مشسعل بجاية  -جمعية ولد عدوان (سسا )١6 : ٠٠
وداد تلمسسان  -وفاق ع Úازال (سسا .)١٧ : ٠٠

يتواجد الفريق الوطني ‘ وضسعية
صسعبة من كل النواحي بسسبب التأاخر
‘ ان- -ط Ó-ق ال -ت -حضسÒات اÿاصس -ة
بأاك Èمنافسسة للكرة الصسغÒة على
الصس- -ع- -ي- -د األف -ري -ق -ي ،ح -يث ب -ق -ي
اŸن - -ت - -خب م - -ن دون م - -درب Ÿدة
سسنت.Ú
وبعدما كان مقررا أان يتو ¤اŸدرب
أافنديتشض مهام قيادة الفريق الوطني
خÓل اŸوعد القاري القادم فشسلت

النهزام امام السسلوفاكية فيفيان جوهازوفا
بنتيجة شسوط Úلصسفر ( ٠-٢بواقع  ١-6و٢-6
).
وتسس -ت-أان-ف ح-ام-ل-ة ال-ل-قب الف-ري-ق-ي ،٢٠١٥
اŸن- -افسس -ة ه -ذا السس -ب -وع ،ب -اŸشس -ارك -ة ‘
ال- -دورة ال- -دول- -ي- -ة اÎÙف -ة «ك -اسس -ت -ي -ون»
بإاسسبانيا .ورصسدت لهذه الدورة الدولية،
باŸيادين الÎابية لنادي التنسض لكاسستيون،
جوائز مالية تقدر بـ  ١٥ ،٠٠٠دولر أامريكي.

الصسفقة ،ما اضسطر رئيسض ال–ادية
ح -ب -يب ل -ب -ان إا ¤ال -ع -ودة ل -ل -م -درب
اÙل -ي م-ن ج-دي-د ووق-ع الخ-ت-ي-ار
ع -ل -ى سس -ف -ي -ان ح-ي-وا Êب-ال-ن-ظ-ر إا¤
اÈÿة التي يتمتع بها هذا األخÒ
بعد التجربة الطويلة التي عاشسها ‘
عا ⁄الكرة الصسغÒة التي تفوق الـ ٢٨
سسنة أاشسرف خÓلها على عدة أاندية
إاضس - -اف - -ة إا ¤اŸن- -ت- -خب ال- -وط- -ن- -ي
Óواسس - -ط وك - -انت ل - -ه Œرب - -ة ‘
ل - -أ
اÿليج.
شسرع اŸدرب حيوا ‘ Êالعمل مع
ال-ف-ري-ق م-ب-اشس-رة م-ن خÓ-ل –دي-د
تربصض سسيسستمر من الـ  ٢٧إا ¤الـ ٣٠
م -ن الشس -ه -ر ا÷اري ،يسس-ع-ى خÓ-ل-ه
ال -رج -ل األول ع -ل -ى رأاسض ال -ع-ارضس-ة
الفنية خÓل األربعة أايام إا ¤الوقوف
ع- -ل- -ى اŸسس- -ت- -وى ا◊ق- -ي -ق -ي ل -ك -ل
ال Ó-ع -ب Úح -ت -ى يشس -رع ‘ ت -ط -ب-ي-ق
خ -ط -ت -ه ال -ت-ك-ت-ي-ك-ي-ة ل-ف-رضض ال-ل-عب
ا÷م -اع -ي ب Úال -ع -ن -اصس -ر اŸع -ن -ي-ة
باŸوعد القاري Ãا أان أاغلب الوجوه
جديدة و ⁄يسسبق لها أان لعبت مع
بعضسها من قبل.
يأاتي ذلك ‘ ظل الفÎة الصسعبة التي
ت -و ¤ف -ي -ه -ا م -ه -ام ق -ي -ادة ال -ف -ري -ق
الوطني ،ما يعني أانه ملزم بانتقاء
الÓعب Úاألك Ìجاهزية من الناحية

البدنية حتى تسسهل عليه األمور قليÓ
وي-ب-ق-ى ع-ل-ي-ه ف-ق-ط ف-رضض ال-تنسسيق
وال- - -ل - -عب ا÷م - -اع - -ي م - -ن خ Ó- -ل
الح -ت -ك-اك م-ع ب-عضض ل-فÎة ط-وي-ل-ة
وإاقامة بعضض اللقاءات التطبيقية من
خÓل اŸزج ب ÚخÈة بعضض الكوادر
وحماسض العناصسر ا÷ديد.
ولهذا فإان اŸأامورية لن تكون سسهلة
سسواء على اŸدرب أاو على الÓعبÚ
بسسبب اŸعطيات سسالفة الذكر ،ولكن
رغم ذلك إال أان بعضض الكوادر أاكدوا
÷ريدة «الشسعب» أانهم سسيقدمون كل
ما عليهم خÓل اŸوعد القاري من
أاج- -ل –ق- -ي- -ق ال- -ه- -دف اŸب- -اشس -ر،
واŸتمثل ‘ التأاهل لبطولة العا⁄
القادمة اŸقررة بأاŸانيا والد‰ارك
لتفادي تكرار سسيناريو  ٢٠١٧عندما
غابت ا÷زائر عن مونديال فرنسسا.
كما كشسفوا أانهم جاهزين من الناحية
ال-ن-فسس-ي-ة ألن-ه-م ع-ل-ى دراي-ة ب-الوضسع
ال -ذي ي -ت-واج-د ف-ي-ه ال-ف-ري-ق ،ول-ه-ذا
سسيعملون بصسفة جماعية من أاجل
ان- -ق- -اذ اŸوق- -ف واÿروج ب- -أافضس- -ل
نتيجة ‡كنة أاي على األقل التأاهل
ل-ل-م-رب-ع ال-ذه-ب-ي م-ن أاج-ل ال-ت-نافسض
ع -ل -ى إاح -دى ال -ب -ط -اق -ات اŸؤوه -ل -ة
للمونديال Ãا أان الوقت غ Òكاف
لتدارك التأاخر ‘ التحضسÒات.

ال–اد العربي لكرة القدم

قاسصمي ّÁثل «الفاف» ‘ ا÷معية العامة

لوحات رائعة سسيصسنعها
لنصسار
ا أ

اŸواجهـ ـ ـات ب ـ ـ ÚاŸولودي ـ ـة وال– ـ ـاد باألرقـ ـ ـام

الّترتيب العاŸي
لÓعبات التنسس

لفريقية لكرة اليد 2018
– ّسسبا للبطولة ا أ

نبيلة بوقرين

ج -ي -دة م -ن ال-ن-اح-ي-ت Úال-ف-ن-ي-ة وال-ب-دن-ي-ة،
واسستطاع صسنع الفارق ‘ اك Ìمن مناسسبة،
وسسيكون على عاتقه قيادة الفريق لتحقيق
النتصسار.

العدد

١٧٥٠٢
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عيّن رشسيد قاسسمي ،عضسو
باŸكتب التنفيذي
ل–Óادية ا÷زائرية
لكرة القدم (الفاف)
لتمثيل الهيئة الفدرالية
خÓل ا÷معية العامة
النتخابية ل–Óاد
العربي لكرة القدم اŸقرر
إاجراؤوها ‘  20ديسسمÈ
2017بالرياضس (العربية
السسعودية) ،حسسبما
أاعلنته أامسس الثنÚ
الفاف ع Èموقعها
الرسسمي.

وقال نفسض اŸصسدر‘‘ :أان ا÷معية
العامة سستقوم بانتخاب رئيسض جديد
ل–Óاد العربي بعد اسستقالة تركي
بن خالد بن فيصسل‘‘.
وك -ان اŸك -تب ال -ت-ن-ف-ي-ذي ق-د واف-ق
األسس -ب -وع ال -ف -ارط ب -ال -ري -اضض ع -ل-ى
اسستقالة تركي بن خالد بن فيصسل
واألم Úال -ع -ام سس -ع -ي -د ج -م -ع -ان ‘

اجتماع ترأاسسه ﬁمد روراوة الذي
يرأاسض الهيئة العربية بالنيابة.
من جهة أاخرى ،سستشسارك الفاف ‘
ملتقى تسسي Òاألندية اÎÙفة ‘
 ١٩و ٢٠ديسس-م Èب-ال-ق-اهرة (مصسر)
الذي تنظمه الكونفدرالية الفريقية
لكرة قدم –ت اشسراف ال–ادية

نادي أاندرÿت

الدولية للعبة.
وقالت الفاف ‘ هذا الصسدد‘‘ :كل
فدرالية افريقية سستشسارك ÃمثلÚ
اثن ‘ Úهذا اŸوعد الذي يهدف
إا ¤ت- -ع- -م -ي -م ال -ق -وان Úال -ت -ي ي -جب
ات -ب -اع -ه -ا م -ن أاج-ل –سس ÚسسÒورة
عمل األندية اÎÙفة‘‘.

سصفيان هني يسصجّل هدفه الثّالث ‘ اŸوسصم

سسّ- -ج- -ل ال -دو‹ ا÷زائ -ري ،لعب
ن -ادي أان -درلخت ال -ب-ل-ج-ي-ك-ي ،ث-الث
هدف له مع فريقه هذا اŸوسسم‘ ،
اŸقابلة التي فاز فيها ناديه بقواعده
ع- -ل -ى حسس -اب ن -ادي ك -ورت -ري -ج -يك
بنتيجة ( ‘ ،)٠-٤إاطار ا÷ولة ال ١6
من البطولة البلجيكية لكرة القدم.
واف- -ت- -ت- -ح ن- -ادي ان -درلخت ب -اب
ال -تسس -ج -ي -ل ،ب -فضس -ل ه -دف سس -ج-ل-ه
م -داف -ع ن -ادي ك -ورت -ري -ج-يك اي-ف-ان
م-اك-ارن-ك-و ضسّ-د م-رم-اه ‘ ال-دق-ي-ق-ة
الو ¤من عمر اللقاء قبل ان يتمكن
الÓعب ا÷زائري من تعميق الفارق
‘ الدقيقة ال .١٤
وأاضس- -اف ح- -ام- -ل ل- -قب ال- -ب- -ط- -ول- -ة
ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي-ة ،الهدف الثالث بواسسطة

الÓعب اندريان تريبال ‘ الدقيقة
ال ،٧٢قبل ان يختتم التونسسي حمدي
حرباوي مهرجان التهديف بتسسجيل
الهدف الرابع والخ.Ò

وع-ل-ي-ه ،ي-ك-ون ا÷زائ-ري ه-ن-ي قد
سس - -ج - -ل ◊د اآلن ث Ó- -ث - -ة اه- -داف
لفريقه ،باإلضسافة ا ¤تقدÁه لربعة
“ريرات حاسسمة.

تسسوية رزنامة البطولة الوطنية لكرة السسلة

اّÛمع البÎو‹ يواجه ا–اد سصطيف اليوم

يواجه اÛمع البÎو‹ اليوم (: ٠٠
 )١6ب - -اسس - -ط - -اوا‹ ،ا–اد سس- -ط- -ي- -ف
◊سساب تسسوية رزنامة البطولة الوطنية
لكرة السسلة (القسسم الول رجال).
وكان اÛمع قد فاز يوم السسبت على
وداد ب - - - -وف - - - -اريك ( )٧٠-٨٣ب- -ق- -اع -ة
مصسطفى تشساكر بالبليدة ،ملحقا إاياه

الهزÁة األو ¤للموسسم ،وهو الهدف
ال -ذي ي -ط -م -ح ل -ت -ح-ق-ي-ق-ه أام-ام ا–اد
سسطيف ‘ ،لقائه الرابع لهذا اŸوسسم.
ويعود اÛمع البÎو‹ بقوة للمنافسسة
ال -وط -ن -ي -ة ب -ع -د مشس -ارك-ت-ه م-ؤوخ-را ‘
البطولت Úالعربية واإلفريقية ،كما أان
ال -ع -ارضس -ة ال -ف -ن -ي-ة ع-رفت ت-ع-ي Úاب-ن

البطولة العربية لسسباق الدراجات

الفريق سسفيان بو◊ية خلفا للفرنسسي
ميتسسيلمان.
من جهته ،يسسعى ا–اد سسطيف الذي
ل زال يلعب األدوار األو ‘ ¤أاعلى
مسستوى ،إا– ¤قيق إا‚از كب Òأامام
اÛمع ،حيث سسبق له أان تغلب عليه
قبل موسسم.Ú

حم ـ ـ ـزة منصصـ ـ ـوري يت ـ ـ ـّوج باŸيدالي ـ ـ ـ ـة الّذهبيـ ـ ـة

فاز الدراج ا÷زائري حمزة منصسوري أامسض بسسباق
ضسد السساعة لفئة الواسسط ،ضسمن البطولة العربية
Óكابر واألواسسط والناشسئÚ
للدراجات على الطريق ل أ
واإلناث ،التي تتواصسل إا ¤غاية ا÷معة القادم بشسرم
الشسيخ اŸصسرية.

وحقق منصسوري وقتا قدره ( ٢٨د و ٤١ثا و ٥٨ج)
Ãتوسسط سسرعة يقدر بـ  ٤٤ .٩٥كلم  /سسا على
مسسافة السسباق اŸقدرة بـ  ٢١ ،٥كلم.
من جهته حل ا÷زائري اآلخرﬁ ،مد أام Úنهاري،
‘ اŸرتبة الثالثة ﬁققا وقتا قدره ( ٢٩د و ٣١ثا

و٧١ج) Ãتوسسط سسرعة قدره ( ٤٣ .6٨كلم  /سسا).
وعادت اŸرتبة الثانية ا ¤اŸصسري عاصسم خليل
ا◊سسني (٢٩د و ٢٩ثا و ٢٠جزء) Ãتوسسط سسرعة
( ٤٣ .٧٤كلم  /سسا).

الفجر٠٦.٠٥................:
مواقيت الظهر١٢.٣٦.................:
العصصر١٥.١٤................:
الصصÓة المغرب١٧.٣٢...............:
العشصـاء١٩.٠٢..................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
–Óاد
^  ٢٨نوفم :١٩٦٠ Èشصارك وفد ل إ
ال- -ع- -ام ل -ل -ع -م -ال ا÷زائ -ري ‘ Úاج -ت -م -اع
ب -روكسص -ل (ب -ل -ج -ي -ك-ا) ل-ل-ج-ن-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة
الدولية للنقابات ا◊رة ” .خÓله التنديد
بالسصياسصة الفرنسصية ‘ ا÷زائر.

الثÓثاء  ٠٩ربيع الول  ١٤٣٩هـ الموافق لـ  ٢٨نوفمبر  ٢٠١٧م

يشصرف عليه الفريق ڤايد صصالح بنادي ا÷يشش ببني مسصوسش

يوم دراسشي حول ا’تصشال العملياتي
‘ ا÷يشص الوطني الششعبي

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة
عنابة

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

17502 Oó©dG

ولد علي يسشتقبل منتخبي كرة السشلة
على الكراسشي اŸتحركة رجال وسشيدات

ل‚از الذي حققه منتخبا
أاثنى الهادي ولد علي وزير الشصباب والرياضصة على ا إ
ك-رة السص-ل-ة ع-ل-ى ال-ك-راسص-ي اŸت-ح-رك-ة رج-ال ونسص-اء ل-ذوي الح-ت-ي-اجات اÿاصصة
خÓل مشصاركتهما ‘ بطولة افريقيا التي جرت بجنوب افريقيا.
عمار حميسصي

توقيف  ١0مهرب Úوحجز مركبت Úو 9كلغ ﬂدرات

«الشصعب»  ‘ -إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة أاوقفت مفارز للجيشص الوطني الشسعبي يوم  26نوفمÈ
 2017بكل من برج باجي ﬂتار وع Úڤزام/ن.ع 07 ،6.مهرب Úوحجزت مركبت Úرباعيتي الدفع و 3,05أاطنان
من اŸواد الغذائية ومعدات تنقيب عن الذهب.
‘ سسياق متصسل ،أاوقف عناصسر الدرك الوطني بتلمسسان/ن.ع ،2.ثÓثة (Œ )03ار ﬂدرات وحجزوا تسسعة ()09
كيلوغرامات من الكيف اŸعالج وثÓث ( )03سسيارات سسياحية ‘ ،ح ” Úضسبط  7716وحدة من ﬂتلف
اŸشسروبات و 5045كيسص من مادة التبغ بكل من بسسكرة والوادي/ن.ع.4.

...وإاحباط هجرة غ Òششرعية لـ ٥6مهاجرا من جنسشيات ﬂتلفة

من جهة أاخرى ،أاحبطت وحدات حرسص السسواحل ﬁاولة هجرة غ Òشسرعية لـ 17شسخصسا كانوا على م Ïقارب
تقليدي الصسنع بالطارف/ن.ع ،5.فيما ” توقيف  56مهاجرا غ Òشسرعي من جنسسيات ﬂتلفة بكل من بشسار
وأادرار وغرداية وتلمسسان.

ششرطة سشطيف –جز  263927وحدة من اŸفرقعات

“كنت قوات األمن الوطني ‘ عملية نوعية بولية
سسطيف ،خÓل األسسبوع اŸنصسرم ،من حجز 263927
وحدة من اŸفرقعات واأللعاب النارية من ﬂتلف
األنواع واألحجام كانت موجهة للتسسويق بطريقة غÒ
شسرعية ،مع توقيف  15شسخصسا تÎاوح أاعمارهم مابÚ
العقدين الثا Êوالرابع.
وقائع العملية“ ،ت بعد قيام قوات الشسرطة بولية
سس -ط -ي -ف Ãداه-م-ات مسست ﬂت-ل-ف أاح-ي-اء اŸدي-ن-ة
التجارية وكذا ﬁطة نقل اŸسسافرين بالعلمة‘ ،
إاط- -ار اإلŒار غ Òالشس- -رع- -ي ب -اŸف -رق -ع -ات واŸواد

اŸت -ف -ج -رة ،أاسس-ف-رت ع-ن ح-ج-ز  255813وح-دة م-ن
الل- -ع -اب ال -ن -اري -ة م -ن ﬂت -ل -ف األن -واع واألح -ج -ام،
باإلضسافة ا 152 ¤وحدة من الشسماريخ ،مع توقيف 15
شسخصسا مشستبها فيه.
أاما العملية الثانية ،التي جاءت إاثر قيام قوات األمن
الوطني لولية سسطيف على مسستوى أامن دائرة حمام
السسخنة بنصسب حاجز مراقبة على اŸسستوى الطريق
الوطني ” ،توقيف مركبة سسياحية وبعد تفتيشسها” ،
ال -ع-ث-ور ع-ل-ى  4548وح -دة م -ن اŸف-رق-ع-ات ال-ن-اري-ة
اÙظورة.

france prix 1

لصشوصص الششرف
نورالدين لعراجي

اللواء هامل يسشتقبل سشف Òالصش Úبا÷زائر

قامت بها مفارز ا÷يشش والدرك ‘ عدة وليات

18°

أاثنى على النتائج اŸميزة اÙققة ‘ بطولة إافريقيا

لفريقية والصصÚ
–ادثا حول ترقية التعاون ب Úأاجهزة الشصرطة ا إ

«الشصعب» اسستقبل اللواء عبد الغني هامل اŸدير
Óمن الوطني رئيسص األفريبول ،صسبيحة أامسص،
العام ل أ
Ãق -ر األف-ري-ب-ول ب-ا÷زائ-ر ،سس-ف Òج-م-ه-وري-ة الصسÚ
الشسعبية ‘ ا÷زائر يونغ غوانغ يو ،Yang Guangyu
بحضسور اŸدير التنفيذي Ÿنظمة األفريبول طارق
أاحمد الشسريف ،إا ¤جانب خÈاء من ذات اŸنظمة
Óمن الوطني .حيث
وإاطارات من اŸديرية العامة ل أ
أاكد اللواء هامل على أاهمية ترقية التعاون والشسراكة
ب Úأاج-ه-زة الشس-رط-ة اإلف-ري-ق-ي-ة وج-م-ه-وري-ة الصسينية
الشس -ع -ب -ي -ة ،ع Èآال -ي -ة ال -ت -ع -اون اإلف -ري -ق-ي الشس-رط-ي
أافريبول ،من أاجل مواجهة التحديات األمنية الدولية
التي أافرزها القرن  ،21من خÓل توحيد ا÷هود،
ت -ب -ادل ال -ت -ج -ارب واÈÿات واŸع -ل -وم -ات ا÷ن-ائ-ي-ة
بطريقة آامنة وسسريعة ع Èالنظام الشسرطي اإلفريقي
«.»AFSECOM
ونوه رئيسص األفريبول باŸسستوى اŸتميز للعÓقات
التاريخية التي تربط جمهورية الصس Úالشسعبية ودول

 15°وهران

الثمن  ١٠دج

«الشص - -عب»  -يشس -رف ال-ف-ري-ق
أاح -م -د ڤ-اي-د صس-ال-ح ،ن-ائب وزي-ر
ال -دف -اع ال -وط -ن -ي ،رئ -يسص أارك-ان
ا÷يشص ال -وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ،ال-ي-وم
ال- -ث Ó-ث -اء  28ن - -وف- -م،2017 È
ب-ال-ن-ادي ال-وط-ن-ي ل-ل-ج-يشص ،ع-لى
أاشس- -غ- -ال ال- -ي -وم ال -دراسس -ي ح -ول
«التصس-ال ال-ع-م-ل-ي-ات-ي ‘ ا÷يشص
ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي» .وي-ن-درج هذا
ال - - -ي - - -وم ال - - -دراسس - - -ي ‘ إاط- - -ار
اسسÎاتيجية التصسال اŸتبناة من
ق -ب -ل ال -ق -ي -ادة ال -ع -ل -ي -ا ل -ل -ج-يشص
الوطني الشسعبي ‘ سسياق التكيف
اŸسس -ت -م -ر م -ع ال -ت -ط-ورات ال-ت-ي
تشس-ه-ده-ا ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات اإلعÓ-م
والتصسال.

القارة اإلفريقية ،لسسيما ا÷زائر ،حيث أاعرب عن
امتنانه وشسكره للسسف Òيونغ غوان يو وعÈه السسلطات
الصس -ي-ن-ي-ة ،مشس-ي-دا ب-ن-وع-ي-ة ال-عÓ-ق-ات ب Úال-ط-رف،Ú
›ددا اسستعداد آالية األفريبول لتعزيز سسبل التعاون
والتنسسيق من أاجل قارة متطورة وآامنة.
ب -دوره أاع -رب السس -ف Òي -ون -غ غ -وان-غ ي-و ،ع-ن ام-ت-ن-ان
وتقدير جمهورية الصس Úالشسعبية للدور الذي تلعبه
ا÷زائر ‘ إارسساء األمن والسستقرار –ت القيادة
الرشسيدة لفخامة رئيسص ا÷مهورية السسيد عبد العزيز
بوتفليقة ،وﬁاربة ا÷رÁة بكافة أاشسكالها ،خاصسة
ا÷رÁة اŸنظمة ‘ القارة اإلفريقية ،معتÈا منظمة
األفريبول Ãثابة تكريسص لهذه ا÷هود.
‘ سسياق متصسل ،أاكد سسف Òالصس Úعلى اأهمية التعاون
الدو‹ ‘ مواجهة ا÷رÁة بكل أاشسكالها ،معÈا عن
اسستعداده لÎقية التعاون ب Úآالية التعاون اإلفريقي
الشسرطي والشسرطة الوطنية الصسينية ،من أاجل تطوير
الشسراكة ‘ ›ال التكوين وتبادل اÈÿات.

 14°وهران

15°

كان ولد علي ‘ اسستقبال الوفد الرياضسي
ال -ذي ح -ل ،أامسصÃ ،ط -ار ه -واري ب -وم -دي-ن
الدو‹ قادما من جنوب افريقيا ،حيث أاكد
‘ تصسريح للصسحافة« ،ان وصسول اŸنتخب
الوطني لكرة السسلة على الكراسسي اŸتحركة
رج -ال ا ¤ن -ه -ائ -ي ب-ط-ول-ة اف-ري-ق-ي-ا وت-ت-وي-ج
منتخب السسيدات باللقب ،يعد ا‚ازا مهما
ي - -ؤوك - -د ق - -وة ا÷زائ - -ر ‘ ه- -ذا ال- -ن- -وع م- -ن
الرياضسات ،المر الذي يتوجب تدعيمه ‘
اŸسس -ت -ق -ب -ل ب-إا‚ازات اخ-رى ع-ل-ى مسس-ت-وى
اÙافل الكÈى».
و ⁄ي -ف -وت ول -د ع-ل-ي ال-ف-رصس-ة ل-ي-ؤوك-د ع-ل-ى
الدعم اŸتواصسل للوزارة لذوي الحتياجات
اÿاصسة بقوله «‘ وزارة الشسباب والرياضسة
نو‹ أاهمية كبÒة لرياضسة ذوي الحتياجات
اÿاصسة ،خاصسة انها سساهمت ‘ رفع الراية
الوطنية ‘ مسستوى اÙافل الدولية وخÒ
دليل اإل‚از اÙقق ‘ جنوب إافريقيا من
طرف منتخبي الرجال والسسيدات لكرة السسلة
على الكراسسي اŸتحركة».
من جانبه أاكد الناخب الوطني جواد زيغ‘ ،
تصسريح لـ «الشسعب»« ،هدفنا األسساسسي كان
ا◊فاظ على اللقب اإلفريقي الذي أاحرزناه
ب -ا÷زائ -ر سس -ن-ة  2015وك -انت ل -دي-ن-ا ب-عضص
اıاوف من منتخبي زمبابوي وكينيا اللذين
يتمتعان بقوة كبÒة ،لكن بعد الدور الول
ومن خÓل –ليل مسستوى اŸنافسس Úتأاكدنا
اننا ‘ طريق مفتوح من أاجل إاحراز اللقب
القاري».
وسس -يشس -ارك اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ل-ك-رة السس-ل-ة

على الكراسسي اŸتحركة سسيدات ‘ بطولة
العا ،⁄التي سستجري بأاŸانيا ‘  ،2018حيث
ق -ال ال -ن -اخب ال -وط -ن-ي ‘ ه-ذا اÿصس-وصص:
«ب -ط -ول -ة ال -ع -ا ‘ ⁄اŸان -ي -ا ف -رصس -ة م-ه-م-ة
للمنتخب النسسوي من اجل تطوير مسستواه،
Ãا انه سسيواجه أاقوى اŸنتخبات العاŸية ‘
هذه الرياضسة وأا“نى باŸناسسبة أان نحظى
باإلمكانات التي تسسمح لنا بضسمان التحضسÒ
ا÷يد لهذا اŸوعد الرياضسي اŸهم».
وك -ان اŸن -ت -خب ال-وط-ن-ي ل-ك-رة السس-ل-ة ع-ل-ى
الكراسسي قد أاحرز اللقب الفريقي بعد فوزه
‘ اŸب -اراة ال -ن -ه -ائ-ي-ة ع-ل-ى ن-ظÒه م-ن-ت-خب
جنوب افريقيا ،فيما فشسل اŸنتخب الوطني
لكرة السسلة على الكراسسي اŸتحركة رجال
من إاحراز اللقب الفريقي بعد خسسارته ‘
النهائي أامام نظÒه اŸغربي.

‘ مثل هذا اليوم وعلى سسفوح دشسرة أاولد موسسى
لوراسص ح- -اولت ف- -رنسس- -ا السس- -ت -ع -م -اري -ة اذلل
ب- -ا أ
اŸقاومة ،عن طريق وزير الداخلية انذاك فرانسسوا
م -يÎان ال -ذي زار اŸن -ط -ق -ة وه -ي ﬁاصس -رة ب -ع-د
لو ¤م -ن إان -دلع -ه -ا ،م -ن ج -ه -ة Ùو
الشس -رارات ا أ
اŸنطقة من اÿارطة ودكها على أاهلها دكا ،ومن
جهة أاخرى مÓحقة لصسوصص الشسرف ،بعد الرفضص
ال -ذي ل -ق -ي -ت-ه السس-ل-ط-ات السس-ت-ع-م-اري-ة م-ن سس-ك-ان
لمر الذي خيب آامال ميÎان وجعله
لوراسص ،ا أ
اأ
يلجأا ا ¤فرضص سسلطة القوة والÎهيب ،واسستعمال
سسياسسة ا◊رق ،واصسفا الثوار من ابناء اŸنطقة
باللصسوصص واÿارج Úعن القانون معتÈا تواجدهم
هناك بالمر اÿط ،Òدون ان يكشسف أان المر
اقوى منه ،وليسص بالمر السسهل للوصسول إا ¤هؤولء
ال- -لصس- -وصص حسس- -ب- -ه ال- -ذي- -ن أام- -ن- -وا ب- -قضس- -ي- -ت -ه -م،
واسستئصسالهم من الرضص يتطلب سسنوات.
لخ- -رى م- -ن اŸن- -ط- -ق -ة Œن -د سس -ك -ان
‘ ا÷ه- -ة ا أ
لوراسص وحسسموا اŸوقف ‘ غزوة بل ‘ معركة
اأ
«تبابوشست» ،حيث لقنوا فرنسسا درسسا ‘ البطولة
ملحق Úبها هزÁة نكراء ‘ أاول مواجهة لهم على
لرضص وجها لوجه مع عسساكر العدو ،حينما يروي
اأ
لذهان
لحداث يتخيل إا ¤ا أ
صسانعوها تفاصسيل تلك ا أ
انها تفاصسيل فيلم جرت وقائعه على ارضص غÒ
الوراسص وان هوليود أاخطت حينما عظمت ثورتها
‘ الصس Úالشسعبية ،وكان عليها اكتشساف اŸهارات
لنها
لقبال والدبار ،أ
وتقنيات القتال والكر والفر وا إ
‘ ا◊قيقة ملحمة كÈى بكل اŸواصسفات ،لكن
التاريخ  ⁄يفها حقها مثلما تسستحق.
«ت -ب-اب-وشست»  ⁄ي-ت-خ-رج صس-ان-ع-وه-ا م-ن أاك-ادÁي-ات
عسسكرية غربية ،و ⁄تكن لهم دراية كافية ‘ فنيات
القتال أاو الشستباك ،ا‰ا كانت تتملكهم روح النصسر،
لن -ه -م لصس -وصص
وع- -زÁة فÓ- -ذي- -ة ،ت -ك Èك -ل ي -وم ،أ
الشس-رف ،ي-داف-ع-ون ع-ن أارضس-ه-م وع-رضس-ه-م ،ارت-كب
اŸسستعمر غلطة تاريخية ،كلفته الكث Òمن اÿسسائر
وزفت الثورة ابناءها شسهداء رافضس Úالغتصساب
رغ-م ﬁاولت ال-تضس-ل-ي-ل وال-ت-ع-ت-ي-م العÓ-مي ،لكن
هيهات هيهات ان تفشسل إارادة من طينة «حيا على
ا÷ه -اد» ام -ام غ -اشس -م م -ي-زت-ه السس-ت-ف-زاز ،ف-ت-ح-ي-ة
اج Ó-ل ل -ه -ؤولء ال -لصس -وصص ال -ذي-ن صس-اغ-وا ال-ت-اري-خ
بأاحرف من ذهب.

‘ حصصيلة للضصبطية القضصائية خÓل شصهر أاكتوبر

معا÷ة  20قضشية جنائية وتوقيف  34متهما

Óمن الوطني اŸوزعة ع ÈالÎاب الوطني خÓل شسهر أاكتوبر،2017
«الشصعب» “ -كنت الفرق ا÷نائية ل أ
من معا÷ة وفك لغز  20قضسية جنائية متعلقة بجرائم القتل العمدي ،ارتكبت أاغلبها باسستعمال أاسسلحة
بيضساء .حيث مكنت –ريات الشسرطة القضسائية اŸنجزة Ãسساعدة فرق الشسرطة العلمية والتقنية من
معا÷ة وفك خيوط  20جرÁة ،أاسسفرت نتائجها عن إايقاف  34شسخصسا مشستبها فيه ،من بينهم  20فاعÓ
رئيسسيا و 14شسريكا ،قدموا جميعا أامام السسادة وكÓء ا÷مهورية اıتصس ÚإاقليمياÃ ،وجب ملفات
جزائية مشسفوعة باألدلة القاطعة ‘ .هذا السسياق ،تضسيف خلية التصسال والصسحافة للمديرية العامة
Óمن الوطني ،أان دوافع قضسايا القتل العمدي ،اŸسسجلة خÓل شسهر أاكتوبر  ،2017تعود بالدرجة األو¤
ل أ
إا ¤الشسجارات والسستفزازات ،أاين سسجلت لوحدها  13حالة من العدد اإلجما‹ للجرائم اŸسسجلة ،أاي ما
يعادل نسسبة  ،%65تليها اÓÿفات العائلية ،قضسايا األداب والسسرقة بنسسبة  ” ،%35معا÷تها بنسسبة ،%100
بفضسل جهود مصسالح الشسرطة التي اعتمدت على األدلة العلمية وفحصص ﬂتلف العينات والبصسمات ،وكذا
على التحكم العا‹ ‘ عملية حفظ ورفع األدلة ا÷نائية من مسسرح ا÷رÁة.

البطولة الوطنية العسصكرية للمصصارعة

مششاركة  ١٥9مصشارع ‘ اŸنافسشة

يتنافسص  159مصسارعا Áثلون  16فريقا من ﬂتلف النواحي
العسسكرية والقيادات والوحدات العسسكرية ‘ البطولة الوطنية
العسسكرية للمصسارعة اŸشسÎكة التي انطلقت أاطوارها ،أامسص،
بالقاعة متعددة الرياضسات زيتو Êمصسطفى بتندوف ،الناحية
العسسكرية الثالثة.
أاشسرف على مراسسم اإلفتتاح الرسسمي لهذا اŸوعد الرياضسي
العسسكري نيابة عن قائد الناحية العسسكرية الثالثة قائد القطاع
العملياتي ا÷نوبي بتندوف بالنيابة العميد باشسا سساŸي .وأاكد
باŸناسسبة العميد باشسا سساŸي أان الرياضسة العسسكرية تهدف
أاسساسسا إا ¤بناء وتكوين الفرد اŸقاتل بدنيا وروحيا وعقليا،
مÈزا ‘ ذات السسياق أاهمية هذه التظاهرات الرياضسية التي
ترمي  -كما أاضساف  -إا ¤التنافسص ‘ إاطار التحلي بقواعد
التنافسص النزيه واألخÓق الرياضسية النبيلة .ونظمت ‘ اليوم
األول من اŸنافسسة األدوار التصسفوية ،فيما Œرى النهائيات
اليوم وتسسليم ا÷وائز على الفائزين باŸرتب األو ‘ ¤هذه
البطولة العسسكرية.

