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سساحلي يعاينإاجراءات
اسستقبال الجالية بسسكيكدة
''نجم ـ ـ ـة'' ت ـ ـ ـزور الأطفـ ـ ـ ـال في المسستشسفيـ ـ ـات
أأكدت «نجمة» بمناسسبة عيد ألفطر أإلتزأمها باإعادة تقليدها ألنبيل
وألمتمثل في زيارة ،في أليوم ألثاني ،ألأطفال ألمرضسى ألذين
يقضسون ألعيد في ألمسستشسفيات بعيدأ عن أأقاربهم.
للسسنة ألتاسسعة على ألتوألي وبالشسرأكة مع ألهÓل ألأحمر
ألجزأئري ،قام عمال «نجمة» رفقة متطوعين من ألهÓل ألأحمر
ألجزأئري ،بزيارة عدة مسستشسفيات في ألجزأئر ألعاصسمة وفي
شسرق وغرب ألبÓد ،حيث أأدخل عمال «نجمة» ألذين كانوأ
محملين بالهدأيا شسيئا من ألفرحة وألسسرور في قلوب ألأطفال
ألذين أضسطروأ لقضساء هذأ ألعيد ألمبارك بعيدأ عن عائÓتهم.
وتندرج هذه ألمبادرة ألحميدة في أإطار ألنشساطات ألموأطنة وألتضسامنية ألتي تبادر بها «نجمة» بمناسسبة
شسهر رمضسان ،على غرأر تقديم دعم مالي للهÓل ألأحمر ألجزأئري لمسساعدة ألفئات ألمعوزة خÓل
ألشسهر ألفضسيل.
من خÓل هذه ألنشساطات ،تسسعى «نجمة» أإلى أإدخال ألفرحة وألمسساهمة في رسسم ألبتسسامة على وجوه
ألأطفال ومقاسسمتهم هذأ أليوم رفقة عائÓتهم تحت شسعار ألتكافل وألتضسامن.

إاعادة عرضس''قصسصس نسسين'' تكريما
للمسسرحي الراحل علولة
أأعيد عرضض مسسرحية «قصسصض نسسين» للمسسرحي ألرأحل عبد ألقادر علولة
( ١٩٣٩ـ  )١٩٩٤تكريما لهذه ألشسخصسية ألكبيرة في سساحة ألفن ألرأبع ألجزأئري.
وقدم هذأ ألعرضض سسهرة ألثÓثاء على خشسبة ألمسسرح ألجهوي لوهرأن ألذي
يحمل أسسم ألرأحل علولة أأمام جمهور وأسسع وبحضسور ألسسيدة رجاء علولة أأرملة
ألفقيد ورئيسسة مؤوسسسسة عبد ألقادر علولة.
وقد مثل في مسسرحية "قصسصض نسسين" عدد من ألممثلين ألشسباب بقيادة ألمخرج جميل بن حماموشض من عائلة
ألفقيد وبمسساعدة إأبنة ألرأحل رحاب علولة .وتم أقتباسض ألقصسة من نصض علولة ألذي بدوره أسستوحاه من روأية
ألكاتب ألتركي عزيز نسسين ( ١٩١٥ـ  ،)١٩٩٥حيث تتناول موضسوعين هما «ألوأجب ألوطني» و«ألوسسام» .

إاخـ ـراج جثـ ـة امـ ـرأاة م ـن الق ـ ـبر والتنكي ـ ـل بهـ ـا
عثر بعضض ألموأطنين في سساعات مبكرة من صسباح ثاني يوم عيد ألفطر ،على جثة أمرأأة بمقبرة بغدوشسة ،أأين قام مجهولون
بإاخرأجها من قبرها وألتنكيل بجثتها ألتي كانت في حالة تعفن.
وعلى وقع أنتشسار ألخبر ألذي أأثار ألذعر بين سسكان مدينة قالمة ممن حضسروأ وشساهدوأ جثة ألمرأأة ولسسيما ألنسسوة أللوأتي
لم يتمالكن أأنفاسسهن من شسدة ألفاجعة وما شساهدنه ،ليتم على ألفور إأخبار مصسالح أألمن ألتي تنقلت على ألفور إألى عين
ألمكان وباشسرت بالتحقيق خاصسة ،وأأن أألمر يتعلق بانتهاك حرمة أألموأت ،أأين تمت معاينة ألجثة من طرف ألشسرطة ألعلمية
قبل أأن يتم نقلها من طرف رجال ألحماية ألمدنية ألذين يقومون بارتدأء أأقنعتهم ألمجهزة بقارورأت أألوكسسجين بسسبب
ألرأئحة ألقوية ألمنبعثة من ألجثة.

وف ـ ـاة شسي ـ ـخ في حـ ـ ـادث مـ ـرور ببجايـ ـ ـة
أأدى حادث مرور وقع صسبيحة ألعيد إألى وفاة شسيخ يبلغ من ألعمر  ٨٧سسنة بحي ألحرية ،بعدما صسدمته درأجة نارية ،وحسسب
ألمعلومات ألتي بحوزتنا ،فإان هذأ ألحادث جاء بسسبب عدم حترأم قانون ألمرور ،هذأ وتدخل أأعوأن ألحماية ألمدنية ألذين
نقلوأ ألضسحية إألى ألمسستشسفى ،وفتحت مصسالح أألمن تحقيقا من أأجل معرفة حيثيات ألحادث.

يقوم بلقاسسم سساحلي كاتب ألدولة ألمكلف
بالجالية ألوطنية بالخارج بزيارة عمل وتفقد ألى
ميناء سسكيكدة وذلك يوم ألأحد  ١١أأوت ،ويندرج
هذأ ألنشساط حسسب بيان تلقت «ألشسعب» نسسخة منه
في سسياق ترتيبات ألسستقبال وألتسسهيÓت ألمتخذة
من طرف ألسسلطات ألعمومية لصسالح أأعضساء
ألجالية ألقادمين أإلى أأرضض ألوطن لقضساء عطلتهم
ألصسيفية.
وسسيلتقي سساحلي بالمسسافرين على متن باخرة ألطاسسيلي  ٢ألقادمة من مرسسيليا،
لÓسستماع أإلى أنشسغالتهم.

الكشسافة مجندة يوم عيد الفطر
سسطرت ألكشسافة ألإسسÓمية برنامجا ثريا على مسستوى
ألترأب ألوطني بمناسسبة عيد ألفطر ألمبارك من خÓل
زيارة ألمسستشسفيات ودور ألعجزة وكذأ ألموؤسسسسات ألعقابية
وقام كل من فوج ألفÓح وفوج ألأمير خالد في أأول أأيام
ألعيد بدءأ من ألسساعة  ٠٠:١٠صسباحا بزيارة لمسستشسفى
مصسطفى باشسا ألجامعي.
وشسملت ألزيارة كذلك مسستشسفى ألرويبة ودأر ألطفولة ألمسسعفة ببرج ألبحري
وألمسستشسفى ألمركزي بعين طاية.

خبازو بابا اأحسسن يضسربون
القانون عرضس الحائط
عزف ألخبازون ببلدية بابا أأحسسن بالعاصسمة عن
ألعمل وضسربوأ عرضض ألحائط ألتوجيهات
وألتهديدأت ألتي قدمها أتحاد ألتجار ،في صسورة
توؤكد أنعدأم ألموأطنة وعدم ألتمسسك بالمبادئ
وألقيم ألتي يجب أأن يعمل بها ألتجار.
وياأتي هذأ ألسسلوك في سسياق سسعي وزأرة ألتجارة
فرضض ألنضسباط من خÓل توفير مختلف ألخدمات أأيام ألعيد وألمناسسبات ألأخرى
ألتي يعاني فيها ألموأطن ألأمرين.

نفطال الغرب تطمئن
أأكدت شسركة نفطال بالجهة ألغربية ،أأن
محطات ألبنزين تفتح أأبوأبها أأمام ألزبائن
طيلة أأيام ألعيد ،باعتبار أأنها موؤسسسسة تجارية
تبحث عن ألربح في ألمقام ألأول.
وطماأنت في ألسسياق ،زهية عباسسية ،مديرة
مقاطعة نفطال بالجهة ألغربية ،أأن كل
ألإجرأءأت أتخذت لتوفير مختلف أأنوأع ألوقود
وألزيوت في كل محطات ألوليات وبكميات
كافية ،وهذأ لتاأمين أحتياجات ألموأطنين يومي ألعيد على غرأر سسائر ألأيام .

انخفـ ـ ـاضس نسسبـ ـ ـة الجريمـ ـ ـة بالـ ـ ـ ـبرج

الحرائق تلتهم  ٣هكتارات من الصسنوبر الحلبي

تم تسسجيل أنخفاضض في نسسبة ألجريمة خÓل ألسسدأسسي أألول من سسنة  ٢٠١٣عبر ولية برج بوعريريج
مقارنة بنفسض ألفترة من ألسسنة ألمنقضسية ( ،)٢٠١٢حسسب ما كشسف عنه رئيسض ألشسرطة ألقضسائية بالمجموعة
أإلقليمية للدرك ألوطني .وأأضساف ألرأئد نصسر ألدين برغوث ،خÓل ندوة صسحفية عقدها بمقر ألمجموعة
أإلقليمية للدرك ألوطني حول حصسيلة نشساط ألنصسف أألول من ألسسنة ألجارية ،بأان  ٦٦٩قضسية متعلقة بجرأئم
مختلفة تمت معالجتها في نفسض ألفترة مقابل  ٩٠٦قضسايا في ألسسدأسسي أألول من سسنة  ،٢٠١٢أأي بانخفاضض
نسسبته  ٢٥بالمائة .وأسستنادأ لذأت ألمصسدر ،فقد تمكنت وحدأت ألمجموعة أإلقليمية للدرك ألوطني من
تفكيك سست جمعيات أأشسرأر أأغلبها مختصسة في ألسسطو على ألمنازل وألسسرقة ألموصسوفة ،حيث تم إأيدأع ١٨
شسخصسا رهن ألحبسض.

تدخلت وحدأت ألحماية ألمدنية لولية ميلة ،للسسيطرة وإأخماد ثÓث حرأئق مختلفة عبر عدة
بلديات بالولية ،وحسسب ألمكلف باإلعÓم بالمديرية ،ألنقيب خلدون ألحاسسن ،فإان ألحريق
أألول وقع في حدود ألسساعة ألثالثة مسساء بالمكان ألمسسمى ألرحى ببلدية وأدي ألعثمانية ،أأتى
على  ٣بيادر من ألتبن تحتوي على حوألي  ٥٠٠٠حزمة تبن وأحترأق سسيارة.
فيما تم إأنقاذ  ٦منازل و ١٥بقرة و ٢٠رأأسض من ألغنم ،أأما ألحريق ألثاني بحي بوروح ببلدية
فرجيوة وقع في حدود ألسساعة ألثامنة مسساء ،وألتهم  ٣هكتارأت من أأشسجار ألصسنوبر ألحلبي،
ب حريق دأخل بيت
وتم إأنقاذ  ٨٠هكتارأ من ذأت ألنوع ،وفي حدود ألسساعة  ١١لي Óشس ّ
بÓسستيكي لتربية ألدوأجن ببلدية عين ألتين ألذي أأحرق  ٢٠٠٠دجاجة.
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وطني

السسبت  ١٠أاوت  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٠٣شسوال  ١٤٣٤هـ

‘ جو من أÿششوع وألسشكينة با÷امع ألكب ‘ Òألعاصشمة

بن صسالح ،ولد خليفة وسسÓل يشساركون جموع إŸصسل ‘ Úتأادية صسÓة عيد إلفطر إŸبارك
إإبرإز معاني إلعيد في إلتسسامح وإلتصسالح ولم إلشسمل في كنف إ’سستقرإر
ششارك رئيسس مجلسس أأ’مة عبد ألقادر بن صشالح ورئيسس ألمجلسس ألششعبي ألوطني محمد ألعربي ولد خلفية وألوزير أأ’ول عبد ألماك
سشÓل،أأولأأمسس ،بالجامع ألكبير بالجزأئر ألعاصشمة ،جموع ألمصشلين فيأأدأء صشÓة عيد ألفطر في جو من ألخششوع وألسشكينة.
كما أادى صسÓة عيد الفطر كبار مسسؤوولين في
الدولة وأاعضساء من الحكومة وممثلون عن احزاب
سسياسسية والمجتمع المدني إالى جانب أاعضساء من
السسلك الدبلوماسسي العربي واإ’سسÓمي المعتمد
بالجزائر .
وفي خطبتي صسÓة العيد ،أابرز اإ’مام أابعاد
ومضسامين ومعاني عيد الفطر المبارك الذي
يسستبشسر ويسستغرق المؤومنون في التكبير والتحميد
فيجازي الله خير الجزاء فيغفر ويرحم داعيا
جموع المصسلين إالى شسكر الله على توفيقه وطاعته
بنعمة الصسيام أامسص وبفطرهم اليوم.
ودعا الخطيب المسسلمين إالى التسسامح
والتراحم وتصسالح القلوب واأ’عمال قائ« Óاليوم
تنتهي العداوة واأ’حقاد واأ’ضسغان وا’سستمرار في
طاعة الله ،مؤوكدا بأان قوة اأ’مة في تآازرها ووحدة
كلمتها».
وطالب جموع المصسلين إاظهار مظاهر الفرح
في هذه المناسسبة العظيمة وتكتمل هذه ـ كما
يضسيف ـ إا’ بتصسافح القلوب واأ’رواح مذكرا بان
تحقيق اأ’مة انتصسارها ونهضستها عبر التاريخ إا’
«حين تتوحد كلمتها وشسملها وصسفها وانقسسامها
وتشستتها ’ يخدم إا’ العدو المتربصص بها».
وذكر اإ’مام بنعمة اأ’من والعافية وا’سستقرار
في ربوع الوطن و’ يتأاتى ذلك إا’ تحت قيادة
رشسيدة وحكيمة وبفضسل تماسسك اأ’مة ووحدة
صسفوفها مضسيفا بأان «إاذا شساع التنافسص على
ملذات الدنيا ومناصسبها تزول النعم والحضسارات
والدول والمجتمعات».
وأاشسار إالى أان مصسلحة ا’مة تتحقق بتكامل
المؤوسسسسات و’ في تناقضسها أاو التصسارع فيما
بينها ،حيث كل جهد يكمل الجهد اأ’خر وبذلك
تبنى اأ’مة وتزدهر وتنعم بالحرية وا’سستقرار،

وكذا يتأاتى ذلك أايضسا بالحفاظ على الدين
اإ’سسÓمي وتمجيده .

 ...يتلقون تهاني كبار
إلمسسؤوولين وإلموإطنين
تلقى رئيسص مجلسص اأ’مة ،عبد القادر بن
صسالح ،ورئيسص المجلسص الشسعبي الوطني ،محمد
العربي ولد خليفة ،والوزير اأ’ول عبد المالك
سسÓل بالجامع الكبير بالجزائر العاصسمة التهاني

بمناسسبة عيد الفطر المبارك من كبار المسسؤوولين
في الدولة والمواطنين.
وكان في مقدمة مهنئيهم عدد من أاعضساء
الحكومة وممثلين عن أاحزاب سسياسسية والمجتمع
المدني وإاطارات في الدولة إالى جانب أاعضساء من
السسلك الدبلوماسسي العربي واإ’سسÓمي المعتمد
بالجزائر.
كما تلقوا أايضسا التهاني من قبل المواطنين
الذين أادوا صسÓة عيد الفطر المبارك بالجامع
الكبير.

«ألششعب» تسشتطلعأأجوأء ألعيد بالعاصشمة

توفير وسسائل إلنقل وإأ’منأإنعشش إلحركة
مر عيد ألفطر في ألعاصشمة في أأجوأء
هادئة عدأ نقصس بعضس ألنششاطات ألتجارية
ألتي لم يكن لها تأاثير كبير بالنظر
للتحضشيرأت ألحثيثة ألتي قامت بها أأ’سشر
ألعاصشمية ألتي أقتنت كل ألموأد
أ’سشتهÓكية ألضشرورية قبل ألعيد خاصشة
مادتي ألحليب وألخبز.
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كانت معظم المحÓت التجارية مغلقة خاصسة
تلك التي تقع على الطرقات الرئيسسية مثلما وقفت
عليه «الشسعب» في باب الزوار ،بينما اسستجابت
المتاجر خاصسة تلك التي توجد داخل اأ’حياء مع
تسسجيل انعدام مادة الحليب حيث أاكد أامين
صساحب محل تجاري بحي سسوريكال بأان التوزيع
سسيتوقف حتى ثاني أايام العيد.
ولفت الترامواي ا’نتباه من خÓل بدئه

النشساط في سساعات مبكرة حيث مكن المواطنين
في شسرق العاصسمة من التنقل بحرية وبسسهولة
تامة ،وتم احتÓل وسسيلة النقل من قبل البراءة التي
كان مقصسدها حديقة اأ’حÓم بالصسنوبر البحري،
ولو أان اأ’طفال لم يدفعوا ثمن التذاكر إا’ أان
المراقبين تسساهلوا كثيرا ولم يفسسدوا فرحة العيد.
كانت السساعة الثالثة والنصسف زوا’ عندما
وصسلنا الحديقة تحت حضسور أامني كثيف من
مدخل الصسنوبر البحري وصسو’ الى الحديقة أاين
انتشسر باعة اللعب والحلويات في مظهر بهيج مع
تسسجيل حضسور مكثف للعائÓت مع أاو’دهم.
والحقيقة أان تواجد عناصسر اأ’من عزز من
خصسوصسية العيد حيث لم يترك هؤو’ء أاية فرصسة
للسسلوكات السسلبية التي يتسسبب فيها جموع
المراهقين وضسمنت عناصسر اأ’من أاجواء جيدة.
وتتميز حديقة اأ’حÓم بضسمان ا’نضسباط
والسسلوك الÓئق وحتى الهندام يجب أان يكون

محترما ويحسص زائرها براحة نفسسية كبيرة ،وما
زاد في سسكينة المكان توفر مسساحات شساسسعة
لأÓكل والشسرب مع أاسسعار ممتازة حيث تباع البيتزا
بـ ٢٥٠دج والمشسروبات متوفرة بأانواعها ،أاما
«السسندويتشص» فيترواح بين  ١٠٠دج و ٣٠٠دج.
ومن اأ’مور ا’يجابية كذلك السسلوك الحسسن
للقائمين على اأ’لعاب حيث يعاملون اندافع
اأ’طفال وأاوليائهم بصسدر رحب وهدوء كبير حتى
أانهم يغضسون الطرف على الكثير من التجاوزات
خاصسة وأان الكثير منهم ’ يحترمون الطوابير.
وبالمقابل وفي المجال التجاري دائما وقفت
«الشسعب» أامسص على احترام بعضص المخابز لنداء
ا’تحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين على
غرار مخبزة شسارع باسستور بقلب العاصسمة،
ومخبزة «فيتامين» باأ’بيار حيث كان الخبز متوفرا
والطلب قليل.

ألششعب ألجزأئري يحتفل بالعيد

روح إلتضسامن وإلتآازر في كنف إ’سستقرإر
أحيا ألششعب ألجزأئري على قلب رجل
وأحد عيد ألفطر ألمبارك في جو من
ألتسشامح وألتضشامن وألتطلع لمزيد من
ألرفاهية وألتطور في ظل تكريسس مناخ
ألمصشالحة ألوطنية وأ’سشتقرأر على كافة
ألجبهات .ورسشم أأ’طفال مششهدأ متميزأ لهذه
ألمناسشبة ألتي أألقت بظÓلها من ألبهجة
وأ’رتياح وأأ’مل على كافة ربوع ألجزأئر
مجسشدين تلك ألروح ألمتششبعة بالقيم
أأ’صشيلة ألمششكلة من ألعناصشر ألجوهرية
لÓنتماء ألوطني ألتي تمثل ألقاسشم ألمششترك
وألموروث ألحضشاري لأÓجيالأأبا عن جد.
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وقد حل العيد وبÓدنا تنعم بالهدوء وا’سستقرار
بينما يواصسل الشسعب الجزائري مسساره التنموي
متخطيا الصسعاب من خÓل ورشسات البناء والتعمير
التي أاطلقتها الدولة إالى جانب مختلف الشسركاء
ا’قتصساديين وا’جتماعيين دون أان يقلل شسهر
رمضسان من وتيرة العمل على صسعوبته .وقد انقضسى
شسهر الصسيام في كنف التضسامن مخلفا عزيمة جديدة
وقوية لمواصسلة الديناميكية التنموية التي بقدر ما
ترتفع وتيرتها ،بقدر ما تتحقق المزيد من المكاسسب
لفائدة المجموعة الوطنية وحصسيلتها مثيرة و’ يمكن
القفز عليها بما تسستحقه من ضسرورة تقييم وتحسسين.
ولم يكن غريبا على شسعبنا أان يجسسد كل تلك الروح
القوية بتأاكيد التمسسك بعناصسر الهوية وا’نتماء
وتجديد العهد معها في وقت ما أاحوج فيه مجتمعنا
لتعزيز التماسسك واليقظة في مواجهة ما يقذفه
بركان العولمة من حمم الفتن وبث للمغالطات
والتشسكيك تجاه الشسعوب الناشسئة خاصسة تلك التي

تحرصص على اسستقÓلها الوطني وترفضص الرضسوخ
لمراكز النفوذ العالمية من قوى التسسلط التي تعمل
بمختلف الطرق ’سستباحة السسيادة الوطنية للدول
وا’نفراد بثرواتها في ظل اشستداد تداعيات اأ’زمة
ا’قتصسادية والمالية العالمية.
وبتلك الطريقة الرائعة إ’حياء عيد الفطر
المبارك وجه الشسعب الجزائري رسسالة للعالم تحمل
د’’ت قوية ينبغي الوقوف عندها أابرزها الحرصص
على ا’سستقرار والسسكينة العامة وا’لتفاف القوي
على القيم الوطنية اأ’صسيلة التي ’ تتأاثر ببعضص
التصسرفات هنا وهناك من وجدوا في مسساحة
الحريات الواسسعة ومناخ الديمقراطية المتميز مكانة
للدجل والتضسليل إالى درجة محاولة اسستفزاز الشسعب
الجزائري المدرك للتحديات والرهانات والمتفطن
لما يحاك ضسده من جهات حاقدة وحاسسدة ’ يروق
لها أان ترى الجزائر تزدهر وتنفضص عن شسعبها أاسسباب
الفشسل والتخلف وتغذيه بأاسسباب النمو والرفاهية
انطÓقا من ترسسيخ الثقة بالنفسص والحذر مما يصسدر
إاليه من مفاهيم مزيفة وتصسورات ملغمة.
لقد تعدى الشسعب الجزائري بكثير ما يعرف
بـ«الربيع العربي» الذي أاعدته مخابر أاجنبية لقوى
نيوكولونيالية’ ،سستهداف العالم العربي واإ’سسÓمي
من خÓل تسسريب إاخطبوط الفتنة والتحريضص
بالترويج المغرضص لمفاهيم تبدو مطلوبة ومشسروعة
لكنها مدسسوسسة بالسسم القاتل ،وتبين كيف أاتى ذلك
«الخريف المدمر» الحامل للويÓت على الشسعوب
ومكاسسبها من الحرية والتنمية على اأ’خضسر واليابسص
في البلدان التي غررت بتلك الوصسفة ا’سستعمارية
سسواء عن وعي أاو غفلة وشسعوبها المكلومة تندب
حظها اليوم.
ومن الطبيعي أان يبدي الشسعب الجزائري انشسغاله

وقلقه بشسأان ما يعرفه العالم العربي واإ’سسÓمي من
تدمير للذات بعد أان وقع جانب من بلدانه في شسراك
المؤوامرة العالمية لقوى ا’سستعمار الجديد الذي حدد
لنفسسه أاهدافا حيوية تتمثل في السسيطرة على تلك
المجتمعات القابلة لجدل الذات والتي تعاني من
هشساشسة أاوضساعها الداخلية بعد أان عجزت عن
تحقيق التحول بإارادة ذاتية وتغيير أامورها من
الداخل بالتوافق والحوار والحذر من اللجوء للخارج
’سستيراد البديل وهو كله خراب وتحطيم بل هو
ا’نتحار بعينه .ولطالما دعت الجزائر إالى اعتماد
الحوار السسياسسي والمبادرة بالتغيير من الداخل على
أاسسسص بناء منظومة ديمقراطية تضسمن الحريات
الفردية والجماعية ضسمن اإ’طار القانوني النابع من
إارادة الشسعوب التي تنبذ التطرف و’ تقبل عن الحرية
بدي.Ó
وإاذ يضسرب الجزائريون موعدا لعيد آاخر في كنف
التراحم والتعاون وا’لتفاف على بعضسه البعضص،
تراهم يدركون التحديات ويحرصسون على نعمة
الحرية والتنمية التي تبسسط خيراتها على كافة ربوع
بÓدنا التي تزهر كل يوم بمكاسسب لفائدة المجموعة
الوطنية التي تقطف ثمار ا’سستقرار الذي تحقق
طيلة السسنوات اأ’خيرة دون أان تغفل الذاكرة
الجماعية قيد أانملة عن اسستخÓصص الدروسص والعبر
من الماضسي القريب الذي ذاق فيه الجزائريون
ويÓت الفتنة و’ يمكن لعاقل أان يفكر في عودتها
مسستقب .Óومن ثمة ’ يمكن سسوى أان يحرصص الجميع
على مكاسسب اأ’من والسسكينة العامة لمواصسلة بناء
الجزائر المزدهرة والقوية بشسعبها الحر والسسيد.
وكل عيد وبÓدنا متأالقة .

العدد
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زيارة وزير ألخارجية ألتونسشي للجزأئر

خطوة جديدة لتقوية روإبط إلتعاون إلثنائي
سسمحت زيارة العمل التي قام
بها وزيرالخارجية التونسسي عثمان
الجرندي الى الجزائر يومي
الثÓثاء واأ’ربعاء بتقييم مسسيرة
التعاون بين البلدين ومناسسبة
لترقيته في مختلف المجا’ت
’سسيما فيما يتعلق بالجانب
اأ’مني وذلك بغية ضسمان إاسستقرار
وأامن المنطقة.
وقد كانت هذه الزيارة فرصسة
للوزير التونسسي لتبادل اآ’راء
والتشساور مع عدد من المسسؤوولين
الجزائريين وعلى رأاسسهم الوزير
اأ’ول عبد المالك سسÓل حول عدة قضسايا تخصص
العÓقات بين الجانبين وايجاد السسبل الكفيلة
لترقية هذه العÓقات أاكثر خاصسة فيما يتعلق
بالتعاون اأ’مني الذي أاصسبح «حقيقيا» حسسب وزير
الخارجية مراد مدلسسي.
وفي هذا السسياق اعتبر مدلسسي أان اأ’حداث
التي عرفتها إاحدى المناطق
التونسسية قرب الحدود الجزائرية أاثبتت أان
التعاون اأ’مني «موجود وحقق نتائج مرضسية».
وقال أايضسا أان التعاون اأ’مني «مفيد جدا»
للطرفين الذين سسيعمÓن كما أاضساف على «تنويعه
وتقويته نظرا للظروف التي تعيشسها تونسص» مشسيرا
إالى أان هذا التعاون «قائم منذ مدة وتعمل الدولتان
على تكييفه مع تطور اأ’حداث وطبيعة التحديات
التي ظهرت مؤوخرا» .
وبدوره أاكد وزيرالخارجية التونسسي عثمان
جرندي ان زيارته إالى الجزائر «تبين مدى متانة
العÓقات القائمة بين البلدين في جميع
المجا’ت» وكذا حرصسهما على المحافظة على
العÓقات الثنائية الطيبة بينهما مضسيفا ان هذه

الزيارة مناسسبة «’سستنكار ما
جاء من ادعاءات وافتراءات
ضسد الجزائر في بعضص وسسائل
ا’عÓم».
وكانت بعضص اأ’وسساط في
تونسص أاطلقت تصسريحات عبر
قنوات تلفزيونية ومواقع
الكترونية تحمل الجزائر
مسسؤوولية تدهور الوضسع اأ’مني
في هذا البلد بشسأان احداث
عنف واغتيال عرفتها تونسص
مؤوخرا.
وفي هذا السسياق اسستطرد
الوزير التونسسي قائ« Óكنا قد كذبنا ذلك رسسميا
ونحن عازمون على الحفاظ على العÓقات
التونسسية مع الجزائر التي يريد البعضص زعزعة
أاركانها».
وكانت وزارة الخارجية التونسسية قد اكدت في
وقت سسابق بأانها «تنزه الجزائر الشسقيقة عن هذه
اإ’تهامات وعن كل ما من شسأانه أان يمسص من أامن
وإاسستقرار تونسص باعتبار ترابط أامن البلدين
ووحدة مصسير الشسعبين الشسقيقين تاريخا وحاضسرا
ومسستقب.»Ó
وبدورها أاعربت حركة النهضسة اإ’سسÓمية
التونسسية عن رفضسها وإادانتها «بشسدة» لإÓتهامات
الصسادرة عن بعضص وسسائل اإ’عÓم والتي تشسير إالى
ضسلوع بعضص الدول الصسديقة والشسقيقة في أاحداث
العنف واإ’غتيال التي وقعت بتونسص.
وأاكدت الحركة على اأ’همية «ا’سستراتجية
البالغة» للعÓقات بين تونسص ودول الجوار وفي
مقدمتها «الشسقيقة الكبرى الجزائر» وكذلك الدول
الصسديقة داعية الجميع إالى «تجنب العبث
بالمصسالح العليا» لتونسص .

سسÓل يسستقبل عثمان جارندي
اسستقبل الوزير ا’ول عبد
المالك سسÓل أامسص وزير
الشسؤوون الخارجية التونسسي
عثمان جارندي الذي يقوم
بزيارة عمل إالى الجزائر على
رأاسص فد هام في إاطار
المشساورات المنتظمة بين
الجزائر وتونسص حسسبما أاشسار
إاليه بيان لديوان الوزير اأ’ول.
وقد سسمح هذا اللقاء
بالشسروع في تقييم وضسعية
التعاون الثنائي في العديد من
المجا’ت التي يقيم فيها
البلدن عÓقات تقليدية
اسستنادا إالى نفسص المصسدر.
في هذا الصسدد أابدى
سسÓل لدى ابرازه خصسوصسية
العÓقة التاريخية التي تربط
الشسعبين لضسيوفه اسستعداد
الجزائر لبذل كل الجهود من
أاجل تعزيز التعاون أاكثر بين البلدين
الشسقيقين يضسيف ذات البيان.
كما سسمح هذا اللقاء الذي جرى بحضسور

وزير الشسؤوون الخارجية مراد مدلسسي
ووزير الداخلية والجماعات المحلية دحو
ولد قابلية بالتطرق إالى القضسابا الدولية
وا’قليمية ذات ا’هتمام المشسترك.

أجتماع ألمكتب ألدأئم للجنة ألوطنية لأÓرندي

قرإرإت عدة لتحضسير إلمؤوتمر إلـ٤

''ألششعب'' /وفقا للمنهجية ألتي
رسشمتها أللجنة ألوطنية لتحضشير
ألمؤوتمر ألرأبع ألعادي للحزب ،أجتمع
مؤوخرأ ألمكتب ألدأئم للجنة ،برئاسشة
أ’مين ألعام بالنيابة .ورئيسس أللجنة
ألوطنية ،ألسشيد عبد ألقادر بن صشالح.
تم خÓل هذا اللقاء الموسسع أ’عضساء
ا’مانة الوطنية للجنة ،ا’سستماع الى عروضص
تخصص سسير عملية التحضسير ’نتخاب اللجان
الو’ئية وتنصسيبها ،وكيفية تنظيم المؤوتمرات
الجهوية ومشساركة ممثلي الجالية الوطنية
بالخارج في المؤوتمر الرابع المنتمين للتجمع
الوطني الديمقراطي وكيفية تشسكيل اللجان
المكلفة با’شسراف على انتخاب مندوبيها الى
المؤوتمر.
بعد مناقشسة العروضص واثرائها اتخذ
المكتب الدائم للجنة الوطنية لتحضسير
المؤوتمر جملة من القرارات تتمثل في
الشسروع في انتخاب اللجان الو’ئية وتنصسيبها
يوم  ٠٧سسبتمبر القادم وتكون عملية ا’نتخاب
مسسبوقة باجتماع تنسسيقي يضسم المشسرفين
على العملية يوم  ٠٣سسبتمبر .كما تتمثل في
عقد جمعية عامة للجنة الوطنية لتحضسير
المؤوتمر الرابع يومي  ١٨و ١٩سسبتمبر لدراسسة
مشساريع اللوائح التمهيدية قبل عرضسها
للمناقشسة وا’ثراء خÓل المؤوتمرات الجهوية

وتتعلق هذه اللوائح :مشساريع النظام الداخلي
للمؤوتمر ،و’ئحة القانون ا’سساسسي ،والÓئحة
والÓئحة
وا’قتصسادية
السسياسسية،
ا’جتماعية والثقافية ،كما تتمثل في مشسروع
’ئحة برنامج العمل للحزب.
وتنظيم تسسعة ( )٠٩مؤوتمرات جهوية خÓل
شسهر نوفمبر فضس Óعن المؤوتمر الخاصص
بممثلي الجالية الوطنية المنتمين للحزب.
وفي الختام دعا اأ’مين العام بالنيابة،
القاعدة النضسالية لمواصسلة العمل الجواري
والتحسسيسسي خدمة ’سستقرار البÓد
والنهوضص بها وحفاظا على وحدة الحزب
وانسسجامه لتحقيق ا’هداف التي رسسمها
التجمع الوطني الديمقراطي والوقوف في
وجه المحاو’ت التي من شسأانها المسساسص
باسستقرار الحزب ،داعيا الى ا’رتقاء الى
مسستوى المسسؤوولية لتجسسيد طموحات
مناضسلي الحزب ،كما ابدى ارتياحه لÓجواء
الهادئة التي سسادت شسهر رمضسان الكريم
بفضسل الروابط الروحية وا’جتماعية القوية
التي يتمتع بها المجتمع الجزائري ،كما اغتنم
ا’مين العام فرصسة هذا ا’جتماع ،ليتقدم
باسسم اطارات ومناضسلي التجمع الوطني
الديمقراطي بالتهاني والتبريكات للشسعب
الجزائري بمناسسبة عيد الفطر المبارك
ولبÓدنا اأ’من وا’سستقرار وا’زدهاز.

السسبت  ١٠أاوت  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٠٣شسوال ١٤٣٤هـ

وطني

« »$في محطة نقل المسسافرين بالخروبة

اسضت
طÓع

إاحتياطاتأامنية ولوجيسضتية مكنت الجميع من قضضاء العيد وسضط العائلة

نجحت المحطة البرية بالخروبة فيإامتصساصس العدد الهائل من المسسافرين الذين توافدوا عليها
من أاجل اإ’لتحاق بذويهم لقضساء عيد الفطر ،في صسورة تؤوكد تحسّسن تسسيير المحطة ،حيث وفي
وسسطإاجراءاتأامنية محكمة جرى التكفل بالجميع.

حمزة محصسول
عرفت الجزائر العاصسمة في
اليومين األخيرين من شسهر رمضسان،
ما يشسبه نزوح جماعي ،ميزته
العداد الهائلة من المواطنين الذين
توافدوا على محطة نقل المسسافرين
بالخروبة لللتحاق بعائلتهم لقضساء
عيد الفطر المبارك مع ذويهم،
بعدما أابعدتهم المهن التي يزاولونها
أاياما وشسهورا.
بعد أان تحتم عليهم صسيام رمضسان
في العاصسمة وحالت التزاماتهم
المهنية دون تمكنهم من معايشسة
نكهة الشسهر الفضسيل في الجو
العائلي الفريد ،أاعلن مواطنو
مختلف الوليات تعليق نشساطاتهم
بصسفة نهائية في  ٢٨و ٢٩من
حقائبهم
وشسحن
رمضسان،
بالحافلت التي توصسلهم إالى
أاهاليهم وذويهم معتبرين أان نكهة
العيد مع العائلة شسيئ مقدسص يسستحيل تفويته أاو
إاضساعته إال ألسسباب
قاهرة.
ومن هؤولء من
فضسل التوجه إالى
مقصسده في الصسباح
لقتناصص
الباكر،
اللحظات األخيرة من
شسهر الصسيام على
مائدة إافطار العائلة،
وإان كلفهم األمر سساعات من السسفر الشساق
خاصسة مع موجة الحر التي تجتاح الوليات منذ
بحر األسسبوع ،بينما فضسل آاخرون السسفر ليل
تفاديا للمشسقة.
«الشسعب» كانت في محطة نقل المسسافرين
بالخروبة ،ووقفت على الحركية الكثيفة بدءا
من مداخلها الرئيسسية ،حيث تصسل سسيارات
األجرة تباعا لوضسع األعداد الكبيرة من
المسسافرين ،الذي اصسطفوا في طوابير للدخول
إالى أاكشساك شسراء تذاكر السسفر وقاعات
النتظار قبل الركوب.

من عادات الجزائريين زيارة األهل واألقارب أايام عيد الفطر المبارك ،من أاجل صسلة
الرحم وتقاسسم الفرحة واألوقات السسعيدة ،لكن ومع تطور التكنولوجيات الحديثة وانتشسار
اسستعمال الهاتف النقال والنترنت ،أاصسبح تبادل التهاني واألمنيات يتم عن طريق الرسسائل
النصسية القصسيرة ،أاو عبر الشسبكات الجتماعية كـ«الفايسسبوك »و«التويتر» وغيرها.
ويكثر أايام العيد ،اسستعمال الهواتف النقالة ،وارسسال وتلقي رسسائل التهنئة ،مما يخلق
ازدحاما في الخطوط ،ويحول دون وصسول التهاني إالى أاصسحابها وبالتالي يسسعى الكثير إالى
اسستعمال النترنت والشسبكات الجتماعية التي توفر إامكانية التواصسل عبر الفيديو والصسورة.
ول تقتصسر هذه الظاهرة على الشسباب فقط ،فقد أاضسحى الكبير والصسغير المرأاة والرجل
يسستعين بالرسسائل النصسية القصسيرة ،والنترنت ليتواصسل مع األهل واألصسدقاء ،مما يوفر
عليهم كما يقولون «مشسقة التنقل من مكان آلخر ،مفضسلين اسستغلل أايام العيد للذهاب إالى
البحر أاو النزهة مع األطفال أاو األصسدقاء ،فيما يخصص الشسباب».
وقد سساهمت هذه الظاهرة حسسب العديد من المواطنين في تفكيك األواصسر العائلية
الحميمة ،وأافقد العيد فرحته ونكهته الخاصسة التي تتمثل في لم شسمل العائلة بأاكملها.

فيما عرفت الحركة التجارية والنقل واأ’كشساك ركودا

احتفالت وأافراح رغم ارتفاع درجة الحرارة بسضطيف

قائلين أان أايام العيد تفرضص أاخذ احتياطات
مسسبقة رغم ارتفاع أاعداد الحافلت وتوفرها،
لكننا مجبرون على الحجز مبكرا
تفاديا ألي مفاجأاة غير سسارة قد
تدفعنا مكرهين إالى السسيارات
غير القانونية (فرود) ،الذين
يصسطادون هذه الفرصص الذهبية.
بينما أاكد لنا أاصسحاب
الحافلت أانهم يخروجون من
محطة الخروبة وكل المقاعد
مملوءة هذه األيام ،بينما كان األمر
مختلفا في األيام األخرى من رمضسان أاين تقل
الحركية ،بسسبب تفادي الناسص لمشسقة الطريق.

،،

«الخبزة» هي من جاءت بنا
إالى العاصسمة
كانت الفرحة بادية على من صسادفناهم،
فقضساء العيد مع العائلة واألحباب أامر ل مثيل
له فهي مناسسبة للتلقي وأاخذ قسسطا من الراحة
بعد فترات الغياب والعمل ،والتأاسسف في ذات
الوقت عن دوام ابتعادهم عن المنزل.
وقال نبيل في تصسريح لـ «الشسعب» ،إان ما
يدفعنا للمجيء إالى العاصسمة ليسص رغبة في
تغيير األجواء أاو السسياحة ،ولكنها (الخبزة)،
مضسيفا منذ  ١٩٩٥وأانا في العاصسمة واسستطعت
توفير بيئة عمل ملئمة وبناء علقاتي
الخاصسة ،لذلك فأانا مجبر على السستمرار رغم
أاني أافضسل العودة إالى مسسقط
رأاسسي والسستقرار من كافة
النواحي الجتماعية والنفسسية.
بينما يرى الشسباب وخاصسة
المراهقون الذي غادروا مقاعد
الدراسسة في سسن مبكرة في
العاصسمة ،مفرا من النتقادات
ومطالب تحمل المسسؤوولية من قبل
األولياء خاصسة محدودي الدخل ،كما تعتبر
المكان األفضسل لهم لتعلم مهنة وتحصسيل مصسدر
دخل ،والتعرف على المدن الكبرى والتعلم منها
الشسيء الكثير.

وسسمح مشسروع القرن كما يسسمى ،باختصسار
المسسافات وتوفير خدمات عديدة على مسستوى
محطات الوقود التي أانجزتها نفطال بمعايير
دولية تجمع بين الخدمة والراحة ،وتعتبر
محطة «البابور» بولية سسطيف أاحد هذه
النماذج المهمة التي أاضسفت قيمة خاصسة على
الطريق السسيار.

..على الطريقإالى جيجل
السسفر ليل في رمضسان ،وعكسص ما يتصسور
البعضص على انه بالغ الصسعوبة ،فهو في حقيقة
األمر ،رحلة ممتعة ميزتها الخاصسة السسحور
على جنبات الطريق في الهواء الطلق ،هذا ما
رصسدته «الشسعب».
ولدى توجهنا إالى ولية جيجل التي تبعد عن
العاصسمة بحوالي  ٤٠٠كلم ،في حافلة غادرت
المحطة على السساعة  ،٢١,٣٠شساهدنا األجواء
الرمضسانية بكل من وليتي البويرة وبجاية،
وتزامن مرورنا باألولى مع صسلة التراويح،
حيث تعالت تراتيل السسور األخيرة للقران
الكريم ،من مكبرات األصسوات بالمسساجد ،أاما
المقاهي واألماكن العامة فغصست بالسساهرين
ببجاية.
ولم تتوقف الحافلة كما جرت العادة في
«مايو» بالبويرة ،لتناول الوجبات وأاخذ قسسطا
من الراحة ،بل كانت محطتها هذه المرة
بالكورنيشص الجيجلي السساحر ،وبالضسبط
«تازة»،
بمنطقة
وتزامن توقفها مع
السساعة الـ  ٣صسباحا
أاي قبل سساعة و١٠
دقائق عن موعد
اإلمسساك ،وكان تناول
الشسواء على ضسفة
البحر الذي ميزه
السسكون التام متعة
حقيقة ،وتسسجل ضسمن اللحظات الخاصسة من
رمضسان.
سستصساب العاصسمة خلل اليام الثلثة
لعيد الفطر المبارك بشسلل نصسفي أاو تام،
حيث سستغلق العديد من المحال التي تعود
لمن ينحدرون من الوليات األخرى ،وسستعود
اليها الحياة تدريجيا بعد نهاية نكهة العيد
ورنة جرسص العودة إالى العمل الذي كان
السسبب الرئيسسي في هجرتهم الى عاصسمة
البلد.

السضيار شضرق غرب
يزيـ ـ ـل األعب ـ ـ ـ ـاء
بتقريب المسضافة

،،

،،

وتحسسبا لهذه الحركية ،اتخذت مصسالح األمن
كافة اإلجراءات لتأامين محطة المسسافرين،
وانتشسرت عناصسر الشسرطة في جميع المداخل،
حيث يقومون بتفتيشص ومراقبة دورية قصسد
ضسمان أاحسسن الظروف لسستقبال المسسافرين
وتوجههم إالى وجهاتهم النهائية.
ولدى اقترابنا من مكتب الشسرطة ،المتواجد
في المدخل الرئيسسي ،أاكد لنا أاحد رجال األمن
أان التغطية األمنية مضسمونة  ٢٤ / ٢٤سساعة
ويجري السسهر على تأامين المكان .وبشسأان أاعداد
المسسافرين ،قال إانها كبيرة فعل وتختلف تماما
عما كان عليه الحال في األيام السسابقة ،وهذا
أامر طبيعي ويتكرر كل سسنة ،ألن الجميع
يتوجهون لقضساء العيد مع أاسسرهم ودورنا توفير
األجواء المناسسبة لهم قال محدثنا.

الرسضائل النصضية تعوضض الزيارات العائلية

حبيبة غريب

حافÓتإاضضافية لضضمان
نقل المسضافرين الكثر
لمختلف جهات الوطن

تغطيةأامنية محكمة

العدد
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الحجز مسسبقا...

نعمة السسيار شسرق ـ غرب

يدرك المسسافرون أان األيام األخيرة من شسهر
رمضسان يميزها الكتظاظ ،وتكون فرصسة الظفر
بتذكرة السسفر صسعبة للغاية أاو منعدمة ،لذلك
يلجأا هؤولء إالى الحجز مسسبقا بيوم قبل موعد
الرحلة ،أاو صسباحا تحسسبا للتوجه ليل ،بينما
تنقذ مسسافرو اللحظات األخيرة وسساطات بعضص
المعارف.
وصسرح لنا بعضص المسسافرين عن هذا األمر،

مهما طالت سساعات الرحلت لكنها أاقل
بكثير مما كان عليه الحال قبل انجاز الطريق
السسيار شسرق ـ غرب ،ويجمع كل المسسافرين على
الفائدة العظيمة لهذا المشسروع ،خاصسة بالنسسبة
للوليات التي يمر عبرها على غرار سسطيف،
ميلة وقسسنطينة بالجهة الشسرقية للبلد ،وبعدما
كانت المدة مثل إالى سسطيف  ٥سساعات أاصسبحت
سساعتين و ٤٥دقيقة وهو فارق مهم.

في مبادرة حسسنة قامت بها اللجنة الوطنية
لألسسرة والمرأاة والطفل لحزب(تاج) صسبيحة عيد
الفطر المبارك ،بزيارة إالى مسستشسفى «مصسطفى
باشسا الجامعي» ،أاين سسلمت حلويات ومئات الهدايا
واأللعاب ألطفال مرضسى بالسسرطان ،في جو عائلي
وحميمي أادخل البهجة على قلوب هؤولء األطفال
الذين منعهم مرضسهم من قضساء العيد مع عائلتهم.

سسهام بوعموشسة

بعدها تنقل أاعضساء اللجنة الذين كان جلهم
نسسوة منهن نائب في البرلمان وأاعضساء المكتب

،،

أاحيا سسكان و’ية سسطيف
ا’حتفا’ت بعيد الفطر المبارك،
في أاجواء طبيعية وجد حارة سسادت
أاول أايام العيد ،بعد أايام صسعبة
أاخيرة من شسهر رمضسان المبارك
بسسبب ا’رتفاع الشسديد في درجات
الحرارة ،وقد توجه المصسلون إالى
المسساجد في سساعة مبكرة أ’داء
صسلة العيد ،التي كانت على السساعة
السسابعة ،فيما احتضسن مسسجد(أابو بكر
الصسديق) رضسي الله عنه صسلة
العيد ،التي حضسرتها السسلطات
المحلية.

سسطيف :نورالدين بوطغان

غير أان المصسلين اشستكوا من اسستمرار
بعضص األئمة في خطب العيد تجنب
الحديث عن المناسسبة السسعيدة ،وكذا عدم
تقديم التهاني للمصسلين في الخطبة ،ما
يحتم على مديرية الشسؤوون الدينية التدخل
لتعليمهم وتلقينهم مضسامين خطب األعياد.
وقد عرفت الحركة في الشسوارع ،بعد
انقضساء صسلة العيد شسبه شسلل ،بسسبب
الحرارة العالية التي عرفتها معظم مناطق
الولية ،ومنها مدينة سسطيف التي سسجلت
بها  ٤٠درجة ،غير أان األحوال الجوية
تحسسنت بعد العصسر ،مما سسمح بعودة
الحركة ،حيث توجه األولياء مع أابنائهم إالى
حديقة التسسلية ،أاين اسستمتع األطفال
باأللعاب في أاجواء من الفرحة.
على صسعيد آاخر ،عرفت الحركة

أاجواء من الفرحة طبعت يومي عيد الفطر المبارك

ضضمان حدأادنى من الخدمة العمومية في جميع القطاعات بعنابة

تحت درجة حرارة تجاوزت
الثلثين ،وفي أاجواء من الفرحة
وا’بتهاج ،اسستقبل سسكان عنابة
عيد الفطر المبارك هذا العام،
الفرجة صسنعها اأ’طفال في
سساحة الثورة ،أاين وفرت هذه
السساحة الفضساء الملئم لفئة
البراءة التي يعنيها العيد أاكثر
من أاي فئة أاخرى بلباسس وأالعاب
العيد.

عنابة :العيفة سسمير

أاجواء التراحم وصسلة األقارب هي
ميزة العيد بعنابة هذا العام كباقي
وليات الوطن ،رغم الحرارة الشسديدة
التي شسهدتها البلد يوم العيد ،والتي لم
تثن مواطنو الولية عن الخروج إالى
السساحات العمومية احتفال وابتهاجا
بهذا اليوم ،لتنخفضص درجات الحرارة
في ثاني يوم مما سسهل التزاور والتغافر
بين العائلت العنابية.

اللجنة الوطنية لألسسرة والمرأاة والطفل لحزب (تاج):

زيارةألطف ـال مرضض ـى السض ـ ـ ـرطان بمن ـاسضبة العيـ ـ ـد
السسياسسي لحزب (تاج) ،إالى مركز الطفولة
المسسعفة باألبيار لمنح هدايا لألطفال ،وفي هذا
الصسدد ،أاشسارت حبيبة حميدي األمينة العامة
للجنة الوطنية لألسسرة والمرأاة والطفل إالى أان
أاعضساء اللجنة قاموا بزيارة إالى هذا المركز يومين
قبل عيد الفطر المبارك ،أاين سسلموا أالبسسة العيد

التجارية ركودا في الصسبيحة لتعود في
المسساء ،خاصسة النقل العمومي واألكشساك،
مع قلة في المقاهي والمحلت التجارية
المفتوحة ،والظاهر أان تحذيرات الجهات
المعنية للتجار اللتزام بالمداومة لم تلق
الصسدى المطلوب ،مع اإلشسارة إالى أان
السسكان تعودوا على شسراء ما يحتاجونه في
العيد يوما قبله بما فيه مادة الحليب
والخبز.
وقد سسجلت خلل هذا العيد ،بعضص
المظاهر المؤوسسفة ،كاسستمرار تواجد رعايا
أافارقة في الشسوارع بكثرة ،يقيمون فيها
ليل ونهارا في ظروف سسيئة ،كما تم
تسسجيل ارتكاب جريمة على الطريق السسيار
شسرق غرب ،بين العلمة وسسطيف ،بالعثور
على جثة رجل مقتول غدرا في أاول أايام
العيد في سسيارته.
وشسهدت األيام األخيرة لرمضسان ندرة
حقيقية للماء الصسالح للشسرب بعدة مناطق
بالولية ،مثل عين الكبيرة وبوقاعة وبئر
العرشص ،واحتجاجات بإاحدى قرى بلدية
عموشسة ،شسمال الولية للمطالبة بالتكفل
ببعضص اإلنشسغالت األسساسسية.
وبشسكل عام ،ورغم كل شسيء ،كانت
مناسسبة عيد الفطر المبارك بسسطيف،
مناسسبة سسعيدة اسستمتع بها الصسغار ،كما
الكبار الذين اسستغلوها في زيارة األقارب
كالعادة ،وتبادل التهاني بقلوب صسافية من
الضسغائن.

لألطفال.
وأابرزت حبيبة حميدي في هذا اإلطار ،أان
اللجنة تسسعى لتسسطير برنامج سسنوي خاصص
بالمرأاة والطفل يكون مسستمرا ول يقتصسر على
المناسسبات فقط ،مضسيفة في حديث لـ(الشسعب) أان
اللجنة سسبق لها وأان نظمت دورات تدريبية لفائدة

وفي سسياق متصسل ،اتخذت كل
المصسالح إاجراءاتها لضسمان الخدمة
العمومية للمواطنين ،وفي مقدمتها
مديرية التجارة التي أالزمت التجار
المعنيين بالمداومة عبر مختلف دوائر
وبلديات الولية وعددهم  ٥٤تاجرا مع
اتخاذ إاجراءات عقابية في حق التجار
غير الملتزمين.
من جهتها ،أاكدت التحادية الوطنية
للخبازين توفر مادة الخبز ليومي العيد
بعنابة حيث تم ضسمان اشستغال أاكثر من
 ٥٠مخبزة عبر بلديات الولية وفق
تأاكيدات مصسالح مديرية التجارة.
وأاكدت مؤوسسسسة «نفطال» أان جميع
محطاتها عبر كافة وليات الوطن
عملت وفق برنامجها العادي ،بتوفير
الوقود وتوزيع قارورات غاز البوتان
على المواطنين خلل العيد.

المرأاة وذلك في مجال التنمية البشسرية ،حيث
أاشسرف على هذه الدورات الدكتور عمر سسراح
مدرب في األكاديمية العربية للتنمية البشسرية.
وبالموازاة مع ذلك ،كشسفت األمينة العامة للجنة
الوطنية لألسسرة والمرأاة والطفل لحزب (تاج) أان
اللجنة ،بصسدد التحضسير لختان جماعي وذلك
بمناسسبة المولد النبوي الشسريف ،كما تسسعى اللجنة
إلقامة مهرجان لأللعاب لفائدة األطفال المعوزين
والمحرومين في األيام القادمة.

وطني

السسبت  ١٠أاوت  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٠٣شسوال  ١٤٣٤هـ

اسستطÓع

العدد

برنامج المداومة لم يحترم رغم التطمينات والتحذيرات

مخأبز ومحÓت خأرج الخدمة يومي العيد بألعأصسمة

ظلتأاغلبية اıابز وÓﬁت اŸواد الغدائية بالعاصشمة مغلقة يومي عيد الفطر اŸبارك ،ماأاج Èبعضض
اŸواطن Úالتنقل بﬂ Úتلف األحياء بحثا عن ا◊ليب واÿبز وغÒها من اŸواد السشتهÓكية األسشاسشية.

ﬁمد مغÓوي
رغم التطمينات التي قدمت ‘ اأ’يام
اŸاضسية ،إا’ أان الكث Òمن أاصسحاب اıابز
واÓÙت بالعاصسمة  ⁄يحÎموا التعليمات
وبرنامج اŸداومة اÿاصسة بفتح اÓÙت
التجارية خÓل أايام العيد ،وضسمان
اسستمرارية النشساطات التجارية والتموين
باŸواد اأ’سساسسية ،التي “ت اŸوافقة
عليها من طرف ‡ثلي التجار وجمعيات
حماية اŸسستهلك ،Úالذين اجتمعوا اأ’سسبوع
اŸاضسي –ت إاشسراف اÛالسض الشسعبية
البلدية لتحديد قائمة التجار اŸدعوين
لفتح Óﬁتهم يوم العيد.
و‘ جولة اسستطÓعية قامت بها
«الشسعب» يومي العيد ،ببعضض أاحياء
العاصسمة’ ،حظت أان أاغلب اÓÙت
واıابز كانت مغلقة ،ما أاثار اسستياء
وسسخط جميع اŸواطن Úالذين –دثوا لنا
‘ كل من ا÷زائر الوسسطى ،سسيدي
اﬁمد ،باب الوادي وبئر خادم ،حيث
عÈوا عن تذمرهم من هذه الظاهرة التي
تتكرر كل عام ،رغم اإ’جراءات اŸتخذة ‘
هذا الشسأان .واسستغرب أاحد
اŸواطن Úعدم احÎام
اÿبازين لÈنامج اŸداومة،
قائ : Óرئيسض ا’–ادية
الوطنية للخبازين طمأاننا
قبل أايام بأانه لن تكون هناك
ندرة ‘ مادة اÿبز يومي
العيد ،بفضسل نظام
اŸداومة الذي يتم العمل به
ع Èكافة الÎاب الوطني ،وأاخÈنا بأان أاكÌ
من  ٥٠باŸئة من اıابز ع Èالوطن
سستعمل يومي العيد ،لكن مفاجأاتنا كانت
كبÒة ،ووجدنا أانفسسنا ‘ رحلة البحث من
حي آ’خر عن هذه اŸادة اأ’سساسسية» ،داعيا
إا ¤تسسليط عقوبات واتخاذ إاجراءات
ردعية ضسد اıالف ÚلÈنامج اŸداومة
الذين حرموا اŸواطن Úمن مادة اÿبز.
عكسض اıابز وÓﬁت اŸواد الغدائية
’حظنا أان العديد من أاصسحاب اأ’كشساك
فتحوا Óﬁتهم منذ الصسبيحة ،وهو ما أاثار
اسستغراب أاحد اŸواطن ،Úقائ« :ÓاŸواطن
‘ حاجة إا ¤خبز ومواد غدائية ’ إا¤

سسجائر وعطور ،..رغم هذا أاحيي أاصسحاب
اأ’كشساك على ‡ارسسة نشساطاتهم يوم
العيد».
درجة ا’سستياء والسسخط كانت أاقل بكل
من سسيدي اﬁمد وا÷زائر الوسسطى ،حيث
فتحت بعضض Óﬁت بيع اŸواد الغدائية،
إاضسافة إاﬂ ¤بزتي نهج رمضسان سسخي
وشسارع فرحات بوسسعد ،التي لبت حاجيات
اŸواطن Úمن اÿبز وباقي
اŸواد اأ’سساسسية ،حسسب
بعضض اŸواطن ،Úالذين
أاكدوا أانه باŸقارنة مع
اأ’عوام اŸاضسية اأ’مور
–سسنت« ،حيث “كننا من
قضساء حاجياتنا يوم العيد
بشسكل عادي رغم طوابÒ
ا’نتظار أامام اıابز».
من جهته ،ذكر صساحب ﬂبزة شسارع
فرحات بوسسعد ،أانه تعّود على فتح ﬂبزته
أايام العيد رغم بعضض الصسعوبات ،منها
تفضسيل جل العمال قضساء العيد وسسط
عائÓتهم ،فنضسطر إا ¤مضساعفة ا÷هد
لتلبية حاجيات اŸواطن Úمن مادة اÿبز
وا◊لويات اıتلفة ،مشسÒا إا ¤أان الطلب
كان كبÒا صسباحا من أابناء ا◊ي وخارجه
وكانت هناك طواب Òطويلة إا ¤غاية
السساعة ا◊ادية عشسر صسباحا ،مضسيفا أان
العمل تواصسل و” توف Òمادة اÿبز إا¤
غاية اŸسساء ،مشسÒا أان فتحه للمحل ليسض
خوفا من العقوبات بل هو من باب احÎام
اŸهنة واŸواطن ،Úالذين هم ‘ حاجة

المواطنون
يطألبون بمعأقبة
المخألفين

ماسسة إا ¤مادة اÿبز ،داعيا أاصسحاب
اıابز إا– ¤مل مسسؤوولياتهم Œاه
اŸواطن Úوعدم التحجج بغياب العمال،
«فهم مطالبون بإايجاد ا◊لول من أاجل
اسستمرار ‡ارسسة نشساطهم يومي العيد
وفتح ﬂابزهم واحÎام برنامج اŸداومة»،
كما قال.

عقوبأت وإاجراءات ردعية تنتظر اıألفÚ

عدم احÎام برنامج اŸداومة من طرف
أاصسحاب اıابز وÓﬁت بيع اŸواد
الغدائية يعرضسهم لعقوبات ،حسسب ما أاكده
اŸدير العام Ÿراقبة النوعية وقمع الغشض
بوزارة التجارة عبد ا◊ميد بوكحنون ،الذي
صسرح يوم عشسية العيد أان التجار اıالفÚ
لÈنامج اŸداومة سسيتعرضسون لعقوبات وأان
أاعوان اŸراقبة يقومون بجو’ت وسسيتم
اتخاذ إاجراءات ردعية ضسد اıالف.Ú
وتتعلق هذه اإ’جراءات بالغلق اإ’داري
للمحل التجاري بقرار من الوا‹ Ÿدة
تÎاوح ب Úأاسسبوع و ٣٠يوما ،ويلزم نصض
القانون  -اŸعدل واŸكمل للقانون ٠٨-٠٤
اŸؤورخ ‘  ١٤أاوت  ٢٠٠٤اÙدد لشسروط
‡ارسسة النشساطات التجارية الذي صسادقت
عليه هذه السسنة غرفتا الŸÈان -التجار
باحÎام اŸداومة خÓل اأ’عياد الرسسمية
والعطل ،قصسد ضسمان التموين اŸنتظم
للمواطن ÚباŸنتوجات واÿدمات ذات
ا’سستهÓك الواسسع .وتنصض اŸادة  ٤١مكرر
على معاقبة عدم اإ’لتزام باŸداومة بغرامة
تÎاوح ب ٥٠ Úأالف دج و ٣٠٠أالف دج.
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عائÓت في حيرة:

ندرة في مأدة الخبز بألمدية
أاجبر سسكان عاصسمة التيتري بالمدية،
أامسض ،على عملية البحث والجري وراء
مادة الخبز ،عقب غلق أاصسحاب محÓت
الخبازة لفضساءاتهم التجارية مبكرا ،في
وقت تراجعت فيه حواء عن صسنع الخبز
من جهة وارتفاع درجة الحرارة
بالمنازل من جهة أاخرى.
وفيما تهافت أارباب العائÓت على
شسراء مادة الخبز المطلوع ،بّرر إاتحاد
التجار والحرفيين ،هذه الندرة بكون
عمال المخابز باتوا يأاخذون عطلهم
كباقي المواطنين في المواسسم الدينية
من أاجل ا’سستعدادات للعيد ولقضسائه
في وسسط عائÓتهم.
وأاكد بأان بعضض مسستغلي المخابز ومن
خÓل غلق محÓتهم يصسرون على ضسرب

القوانين عرضض الحائط ورغبة
السسلطات المحلية في توفير هذه المادة
الحسساسسة وتفادي الندرة ،عÓوة على أان
بعضض الهيئات لم تتفاعل مع ندائه
الخاصض بتحسسيسض بعضض المتعاملين
بغية توفير المواد تفاديا للوقوع في
مشسكلة الندرة.
حالة الندرة امتدت إالى غاية اليوم
اأ’ول من عيد الفطر وتجسسد غبن
المسستهلكين في طوابير ،أاجبرت بعضض
العائÓت تحضسير طبق الكسسكسسي،
صسبيحة أاول أامسض ،بغية التخلصض من
عناء البحث عن هذه المادة.

م.أامين عباسس

مشسهد يتكرر بتيزي وزو

اشستكى سسكان تيزي وزو من مشسكل
غياب الخبز عبر جل بلديات وقرى
الو’ية يومي عيد الفطر ،حيث أان
أاغلب الخبازين كانوا في عطلة في
هذه المناسسبة الدينية ،أاين أاوصسدت
أابواب أاغلب المخابز ما جعل
المواطنين في عملية بحث واسسعة
النطاق من أاجل الظفر بالخبز ’جتياز
هذه المناسسبة في ظروف جيدة ،ورغم
أان المسسؤوولين قد أاقروا في عدة
مناسسبات على ضسرورة العمل بالتناوب
في المناسسبات واأ’عياد من أاجل ضسمان

الخدمة للمواطنين إا’ أان أاغلبهم ضسرب
عرضض الحائط هذه التعليمات ،ما خلق
فوضسى عارمة بالو’ية في توفير
مسستلزمات المواطنين خاصسة المواد
اأ’سساسسية منها على غرار الخبز ،لكن
لأÓسسف الشسديد فرغم مسساعي
المسسؤوولين لتجنب هذا الوضسع من
خÓل اصسدار تعليمات لكن الخبازين لم
يطبقوها في أارضض الواقع ما شسكل
معاناة حقيقية لسسكان و’ية تيزي وزو.

مرضشى في حرقة البحث عن الدواء

 ...صسيدلية واحدة فقط قأمت بألمنأوبة

ندد ،سسكان و’ية تيزي وزو ،في اليوم
اأ’ول من عيد الفطر المبارك ،من
مشسكل عدم توفر أادنى الخدمات ،على
غرار النقل خاصسة بمحطة واد عيسسي،
فلم يجد المواطنون من وسسيلة تقلهم إالى
ذويهم آ’داء واجب الزيارة ،ناهيك عن
غلق مختلف الصسيدليات.
اضسطر المرضسى بالو’ية في اليوم
اأ’ول من عيد الفطر ،إالى شسن عملية
بحث واسسعة عبر جل الشسوارع لشسراء
أادوية ،التي سستخفف من أالم المرضض
الذي أانهك أاجسسادهم ،فقد أاغلقت كل
الصسيدليات ولم تفتح سسوى صسيدلية
واحدة فقط تابعة لعيادة خاصسة والتي
شسهدت بدورها طوابير غير منتهية
أازمة خبز ،حليب ونقل تهز تلمسشان يوم العيد
أاثارت تذمر المرضسى الذين أاجبروا
لÓنتظار لسساعات طويلة.
وقد نّدد السسكان بهذه الوضسعية،
شسهدت مختلف دوائر و’ية تلمسسان ،المخابز مخالفة عقوبات صسارمة.
صسبيحة العيد ،بفعل كثرة الطلب من مؤوكدين على وجوب تنظيم قطاع
صسبيحة العيد ،أازمة كبيرة في المواد
من ناحية أاخرى ،عرفت مدن الو’ية سسكان الو’ية لزيارة اأ’هل واأ’قارب ،في الصسحة ،وعملية التناوب بين الصسيدليات
ة
الغذائية الرئيسسية خصسوصسا المواد اأ’ولي
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تلمسسان :محمد  -ب .يحتاجون تناول بعضض اأ’دوية بطريقة
تيزي وزو :ضساوية تو’يت
اسستعجالية.
عاششت وهرانأازمة حليب وخبز حقيقيتين
سسوءا وتجلت فيها كل مظاهر اأ’زمة التي بدت معها
األزمة تعودإالى الواجهة
يومي العيد ،حيث كانتأاغلب المحÓت مغلقة
المدن شسبه خالية وكأانها تعيشض فترة إاضسراب تواصسل
عبر أانحاء الولية ،ولم يلتزم الخبازون
أ’كثر من يومين ،وهو اأ’مر ذاته بالنسسبة لمحÓت
بالحد األدنى الذي حدده التحاد العام للتجار
المواد الغذائية والخضسروات والفواكه وحتى
والحرفيين لضشمان حصشول المواطنين على
المحÓت الخدماتية مثل الهواتف العمومية
اليوم الثاني من أايام العيد في معظم بلديات الو’ية،
عبر  ٢٦بلدية وضسمان توفير مادة الخبز في اليومين
المواد الواسشعة اإلسشتهÓك.
والمقاهي والمطاعم.
وهو ما جعلهم يبحثون عن المطلوع الذي تعدى ثمنه
اأ’ول والثاني من العيد ،وأاضساف ميزازيغ أان العملية
ب
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ظ
وكانت المخابز المفتوحة مكت
وفي هذا الصسدد ،أاكد المواطنون أان غياب الرقابة
في بعضض اأ’حيان  ٥٠دج.
قد ضسبطت إالى حد السساعة ،ومن المرتقب أان تتعد
ك
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،
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ى
الطوابير الكثيرة التي امتدت إال
هو السسبب الرئيسسي لهذا الوضسع الذي يتكرر كل سسنة
وكان مصسطفى ميزازيغ ،رئيسض فرع الخبازين
التغطية بالتناوب نسسبة  ٥٥بالمائة ،مطالبا أاصسحاب
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ص
إا’ أان أاغلب المواطنين لم يح
دون قيام الجهات المسسؤوولة بعملها ،واكتفت بالوعود
بوهران ،قد أارجع أازمة مادة الخبز التي تشسهدها
المخابز بمواصسلة المشسوار ،بعد نشساط مكثف طيلة
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مقدرة هذه المخابز على اسستي
فقط دون اتخاذ إاجراءات صسارمة بحق الخبازين
عديد بلديات وهران خÓل عيد الفطر إالى ندرة اليد
الشسهر الفضسيل منذ السساعات اأ’ولى للصسبيحة ،وفي
د
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خ
المحظوظ من عثـر على ال
الذين لم يحترموا المناوبة خÓل يومي العيد ،فيما رد
العاملة المحلية ،مؤوكدا أان  ٩٠بالمائة من العمال من
درجة حرارة ’ تحتمل ،يضسيف المتحدث.
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الغذائية والباعة الفوضسويين
عدد من المهنيين ،أان من حق العامل ا’لتحاق بذويهم
خارج الو’ية ،وأاّكد في نفسض السسياق ا’تحاد الو’ئي
حيث وعلى عكسض كل الرسسائل المطمئنة التي
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ا
الشسعبية ،وأان عمل بعضض
و أاهاليهم بالو’يات المجاورة ليقاسسموهم فرحة
للخبازين الجزائريين على مسستوى و’ية وهران يوما
رددتها مصسالح التجارة ،والتي ذهبت في اتجاه تأاكيد
ى
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ل
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ب
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ه
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السساعات المبكرة ووزعت
العيد ،موجهين اعتذارا إالى مواطني وهران.
واحدا قبل العيد ،أانه في تنسسيق تام مع مديرية
إالزام التجار ،خاصسة أاصسحاب المخابز ،بالفتح
ى
ل
إا
ض
ض
ع
ب
ل
ا
ق
ل
غ
ر
م
ت
س
س
ا
ن
زبائنها المعتادين ،في حي
التجارة إ’عداد قائمة للخبازين الـ  ٥٠٠المنتشسرين
وضسمان الحد المقبول من الخدمة ،بدت الصسورة أاكثـر
براهمية.م

مديرية التجأرة تتوعد بأأقصسى العقوبأت

انعدام الخبز والحليب بأأغلب بلديأت البأهية

وفي هذا الشسأان ،قال أاحد المواطنين
أانه أاصسيب بالحمى في اليوم اأ’ول من
العيد ونقل على إاثرها إالى المسستشسفى
الجامعي محمد نذير بتيزي وزو ،وبعد
الكشسف عن حالته كتب له الطبيب
مجموعة من اأ’دوية والتي يجب تناولها
لتخفيضض الحمى التي يعاني منها ،لكن
تفاجأا بغلق مختلف الصسيدليات ،ولحسسن
الحظ يضسيف ،فإان صسيدلية سسليمانة
التابعة للعيادة الخاصسة ’ تغلق أابوابها
طوال  ٢٤سساعة على مدار أايام السسنة.
لكن لأÓسسف الشسديد ـ يضسيف ـ اكتظت
على آاخرها بالمرضسى وشسهدت طوابير
ما أاجبرهم لÓنتظار لسساعات طويلة
كونها الوحيدة بالو’ية ،مشسيرا إالى أان
الصسيادلة مطالبين بالتحلي بروح
المسسؤوولية وتنظيم أانفسسهم والتناوب في
فتح أابوابها في المناسسبات واأ’عياد أ’ن
حياة المواطنين تعتمد في بعضض اأ’حيان
على دواء واحد وإان لم يجده ،فإان حياته
تصسبح في خطر.
ومن جهة أاخرى ،شسهدت مختلف
محطات النقل خاصسة محطة نقل واد
عيسسي غياب تام لوسسائل النقل ما جعل
المواطنين يعودون أادراجهم ،بعدما تعذر
عليهم التنقل يومي عيد الفطر وحتى
سسيارات اأ’جرة كانت شسبه غائبة
بالمحطة.

وطني

إلسشبت  ١٠أإوت  ٢٠١٣م
إلموإفق لـ  ٠٣ششوإل  ١٤٣٤هـ

بعد أششتباك مع ألعناصشر ألدموية بقدأرة

قوإت إلجيشس تلقي إلقبضس على ٣إإرهابيين وتسصترجع ٣أإسصلحة رشصاشصة

إلعدد

١٦١٧٨
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وضشعت رأحة ألموأطنين فوق كل أعتبار

خطة مرورية لمصصالح إأ’من يومي إلعيد

تمكنت قوأت ألجيشش ألوطني ألششعبي ،نهاية أألسشبوع ألماضشي ،منإألقاء ألقبضش على ثلثةإأرهابيين
بإاقليم بلدية قدأرة غرب ولية بومردأسش وأسشترجاع ثلثأأسشلحة ،حسشب مصشادرأأمنية مطلعة.

عملية توقيف إلمجموعة جاءت حسشب
ذإت إلمصشدر بعد محاولة هجوم مسشلح
فاششلة من قبل عناصشر إلمجموعة على
ثكنة للجيشص إلوطني إلششعبي بجبال بلدية
قدإرة وذلك في حدود إلسشاعة إلثانية من
صشباح يوم إأ’ربعاء.
وقد أإعقب إلهجوم إششتباك بين أإفرإد
إلجيشص وإلمجموعة لفترة قصشيرة تمكنت
على إإثره قوإت إلجيشص من إلقبضص على
إإ’رهابيين إلثلثة وإسشترجاع ثلثة
أإسشلحة رششاششة مع إإبطال مفعول قنابل

تقليدية إلصشنع كانت لدى إلجماعة..

 ...وإلقضصاء علىإإرهابي وجرح
آإخرين ببلدية صصهاريج بالبويرة

تم ليلة إلخميسص إإلى إلجمعة ،إلقضشاء
على إإرهابي وجرح إلعديد من إإ’رهابيين
في كمين نصشبته قوإت إلجيشص إلوطني
إلششعبي بضشوإحي إغزر إوكورإن
بمرتفعات صشهاريج (ششمال ششرق
إلبويرة) ،حسشب ما علم أإمسص من مصشدر

أإمني.
وأإفاد ذإت إلمصشدر ،أإنه «تم إلقضشاء
على إإرهابي وإإصشابة إلعديد من إآ’خرين
بجروح في هذإ إلكمين إلذي نصشبته
قوإت إلجيشص عند منتصشف ليلة
إلخميسص ،غير بعيد عن إغزر إوكورإن
بمرتفعات بلدية صشهاريج» ،مضشيفا أإنه
«تم إسشترجاع قطعة سشلح من نوع
كلششنيكوف على إإثر هذه إلعملية» .
وقد نقل جثمان إإ’رهابي إإلى مصشلحة
حفظ إلجثث بمسشتششفى إمششدإلله
بغرضص تحديد هويته إسشتنادإ إإلى نفسص
إلمصشدر إلذي أإضشاف من جهة ثانية أإن
قوإت إأ’من توإصشل إلعملية إلتي أإطلقتها
بهذه إلمنطقة إلجبلية أإين تقوم منذ عدة
أإيام بمحاصشرة مجموعة كبيرة من
إإ’رهابيين تنششط بهذه إلمنطقة
إلمعروفة بكثافة مسشاحاتها إلغابية.
ودإئما في إإطار مكافحة إإ’رهاب،
أإفاد مصشدر أإمني ،أإن قوإت إلجيشص
إلوطني إلششعبي تمكنت أإمسص إلخميسص
من تحطيم مخبأاين (كازمات) لإلرهاب
بمرتفعات قادرية (ششمال إلبويرة) ،حيث
عثرت على كمية من إأ’سشلحة.

بومرداسس:ق/م(.واج)

تجلب كميات كبيرة من ألمخدرأت وتروجها

تفكيك إلشصبكة إلدولية ببرج بوعريريج
تمكنت فصشيلة إأ’بحاث للدرك إلوطني
ببرج بوعريريج ،مطلع إأ’سشبوع إلجاري،
من تفكيك ششبكة دولية منظمة تحترف
إلترويج للمؤوثرإت إلعقلية وإلمتاجرة بها
بكميات معتبرة عبر إلوطن بعد إقتنائها
من إلخارج.
وذكر مسشؤوول خلية إإ’علم وإ’تصشال
لذإت إلسشلك إلنظامي ،أإول أإمسص ،أإنه تم
في إإطار هذه إلعملية توقيف ثلثة
أإششخاصص ينحدرون من و’ية إلمسشيلة
يعملون ضشمن ششبكة دولية منظمة تقتني
هذه إلسشموم من إلخارج ،حيث تم حجز
 ٢٩٢٨٠قرصص مهلوسص من نوع «ريفتريل ٢
ملغ صشنع فرنسشي».
وأإششار أإن هذه إلمخدرإت يتم جلبها

من دول إلسشاحل لغرضص ترويجها عبر
أإنحاء إلوطن.
وذكر أإن هذه إلششبكة تنقل هذه إلسشموم
على متن سشيارإت مسشتأاجرة من وكا’ت
كرإء إلسشيارإت .ويتنقل أإفرإدها عبر
محور تمنرإسشت ـ غردإية ـ إأ’غوإط ـ
إلجلفة ـ إلمسشيلة وبرج بوعريريج.
وكششف ذإت إلمصشدر ،أإنه تم إإ’طاحة
بهذه إلششبكة خلل عملية مرت على
سشلسشلة من إإ’جرإءإت وإلترتيبات إلتي تم
إتخاذها قبل إلتنفيذ في ظرف حوإلي
أإسشبوع ،حيث تم وضشع خطة محكمة يوم
إلتنفيذ من خلل نششر دوريات عبر محور
إلطريق إلوطني رقم  ٤٥إلرإبط بين
و’يتي برج بوعريريج وإلمسشيلة.

إإصصابة طفل بجروح خطيرة في حادث مرور ببني

ششهد حي بوقاسشم بالمخطط إلثاني بمدينة بني صشاف بعين تموششنت خلل إليوم إلثاني
من عيد إلفطر إلمبارك صشباحا ،حادث مرور أإليم أإدى إإلى إإصشابة طفل في إلثالثة من
عمره بجروح مختلفة إسشتدعت نقله على جناح إلسشرعة إإلى مصشلحة إ’سشتعجا’ت إلطبية
لمسشتششفى إلمدينة.
وحسشب تصشريحات سشكان إلحي فإان إلحادث هذإ يعتبر إلخامسص من نوعه إلذي تسشجله
إلمنطقة مطالبين إلسشلطات إلمحلية بضشرورة وضشع ممهلت لحماية أ’طفالهم.

عين تموشسنت :ب.م األمين

وأإوضشح أإنه تم مرإقبة عن قرب
إلمركبة إلتي كان على متنها أإفرإد إلششبكة
أإثناء قدومها إإلى غاية إنحرإفها على
مسشتوى محطة إلوقود بقرية معازة بلدية
إلعشص ،حيث تم تطويقها وتوقيف ركابها
إلثلث.
وقد تم تفتيشص إلمركبة إلمششبوهة
تفتيششا دقيقا با’سشتعانة بثنائي سشينو ـ
تقني مختصص في إلكششف عن إلمخدرإت
حيث تم إلعثور على هذه إلمهلوسشات.
وأإضشاف إلمصشدر ،أإن إإ’جرإءإت
إلتكميلية للتحقيق مكنت من تبيان تورط
إلموقوفين في إلتجارة غير إلششرعية
بالمؤوثرإت إلعقلية ضشمن ششبكة دولية
منظمة تقتني هذه إلسشموم من إلخارج.

حجز  ٣٠٤٧٦مفرقعة
بسصطيف
في إإطار إأنششطتـها إلوقائية
إلتي تتخللها عمليات مرإقبة
للأششخاصص وإلناقلين وحتى
إلمسشافرين بمختلف حوإجز
إلمرإقبة وإلدوريات ،كثفت
مصشالح إأمن و’ية سشطيف من
نششاطهـا إلوقائي إأيام قليلة
قبل موعد عيد إلفطر
إلمبارك ،إأين يكثر إ’تجار
غير إلششرعي با’ألعاب إلنارية
تعد
إلتي
وإلمفرقعات
على
وخطرة
محظورة
مسشتعمليها خاصشة إ’أطفال
إلصشغار.
إإذ تمكنت عناصشر إأمن دإئرة
حمام إلسشخنة بعد وضشع حاجز
مرإقبة على مسشتوى إلمدخل
إلغربي للمدينة ،من توقيف
ثلثة إأفرإد ،كانوإ يتنقلون على
متن حافلة لنقل إلمسشافرين
خط (إلعلمة ـ باتنة) ،تمت
مرإقبة مقتنياتهم ،إأين ضشبطت
كمية معتبرة من إلمفرقعات
وإ’ألعاب إلنارية إلتي بلغت
 ٣٠٤٧٦مفرقعة تم حجزها.

سسطيف :نورالدين بوطغان

(ألششعب) :وضشعت ألمديرية ألعامة
لألمن ألوطني بمناسشبة عيد ألفطر
ألمبارك خطة مرورية للحفاظ على
أأجوأء ألفرحة وألسشعادة خلل هذه
ألفترة.
وحسشب بيان للمديرية تلقت «إلششعب»
نسشخة منه ،فإان أإعوإن مرور إأ’من إلوطني
إلموزعين عبر كافة إلقطر إلوطني
سشيقومون بتنفيذ هذه إإ’جرإءإت من خلل
تعزيز وتكثيف إلدوريات إلمتنقلة وإلرإجلة
وتوزيعها ضشمن إأ’حياء إلسشكنية وإلمناطق
إلتي تششهد إكتظاظا للموإطنين من أإسشوإق،
أإماكن ترفيه وموإقع إ’حتفا’ت ،وذلك
للوقاية من وقوع أإي حالة إختناق.
وسشتعمل كافة مصشالح إأ’من إلو’ئي
ضشمن نطاق إختصشاصشها ،على تكثيف
وزيادة إلحملت إأ’منية وإلتنسشيق مع كافة
إلجهات إلمعنية للتدخل.

وأإكد جيللي بودإلية ،مدير إإدإرة
إإ’علم وإلعلقات إلعامة أإن إلمديرية
إلعامة لألمن إلوطني سشتبقى دإئما إلعين
إلسشاهرة على رإحة إلموإطنين خصشوصشا أإنه
من إلمتوقع أإن تششهد سشاحات إلمسشاجد
وإأ’سشوإق وأإماكن إلتسشلية وإلترفيه
وإلسشياحة وإلسشاحات إلعامة إكتظاظا
بالموإطنين خلل فترة ما قبل وأإثناء صشلة
إلعيد وباقي أإيام إلعيد.
وبمناسشبة إلعيد قدمت إلقيادة إلعامة
لألمن إلوطني تهانيها إإلى كافة إلموإطنين،
وناششدت مسشتعملي إلطريق إلعام أإ’ يحولوإ
إلفرحة إإلى أإحزإن مع ضشرورة إحترإم
قوإعد إلمرور .وأإكدت إلمديرية إلعامة
لألمن إلوطني أإن إلخط إأ’خضشر إلمجاني
 ١٥٤٨موضشوع تحت تصشرفهم ليل نهارإ،
في حالة إ’سشتفسشار عن إلخدمات إلمقدمة
من قبل مصشالح إلششرطة.

ألنقطاعات ألمتكررة عكرتأأجوأء ألعيد

بومردإسس تعيشس حرإرة غير مسصبوقة
عاششت عدد من ألبلديات ألششرقية
من بومردأسش ليلة سشودأء نتيجة
أنقطاع ألتيار ألكهربائي وأكتسشاح
ألظلم ألجزأء كبيرة من بلدية
دلسش وأعفير ،حيث أأجبر سشكان هذه
ألمنطقة ألسشتعانة بالششموع لقضشاء
ليلة ألعيد وبالتالي حرمان ألعائلت
من إأكمال فرحتهم ،وهو ما ترك
تذمرأ كبيرأ لدى ألسشكان ألذين
نددوأ بششدة بغياب مؤوسشسشة توزيع
ألكهرباء وألغاز ألتي تخاذلت في
إأصشلح ألخلل حتى ألسشاعة ألحادية
عششر من صشباحأأمسش..

بومرداسس :ز -كمال

بعد فترة من إ’سشتقرإر إلنسشبي
وإسشتمرإر عملية إلتموين إلعادي بالكهرباء
وخاصشة في ششهر رمضشان حيث إختفت
مظاهر إ’نقطاعات إلتي عانى منها سشكان
إلو’ية في إلسشنوإت إلماضشية ،عادت
مششكلة إ’نقطاعات لتعكر صشفو وهدوء
يوميات إلعائلت إلبومردإسشية في أإول أإيام
إلعيد ،بعد حرمان عششرإت إلسشكان ببلديتي
دلسص وإعفير من قضشاء ليلة عادية نتيجة
إنقطاع إلتيار إلكهربائي لفترة تجاوزت ١٥
سشاعة متتالية دون أإن تتحرك فرق إلصشيانة
إلتابعة لمؤوسشسشة توزيع إلكهرباء وإلغاز

سشاكنا إ’صشلح إلخلل في وقته.
كما حاولت «إلششعب» إ’تصشال مرإرإ
بخلية إ’تصشال للمديرية لمعرفة أإسشباب
هذإ إ’نقطاع وطبيعة إلخلل إإن كان نتيجة
لعطب أإم إنقطاع مبرمج لتخفيف حدة
إلضشغط على بعضص إلمناطق لكن دون
جدوى.
يذكر أإن مؤوسشسشة توزيع إلكهرباء وإلغاز
لبومردإسص ،كانت قد أإعلنت سشابقا عن
مخطط إسشتعجالي خاصص بفترة إلصشيف
يهدف إإلى تدعيم إلششبكة بـ  ١٣٩مولد
كهربائي ،مولدين مصشدر ذإت إلضشغط
إلعالي بسشعة  ٦٠٣٠كيلوفولط وإحد لتدعيم
إلمنطقة إلششرقية وإلثاني لتدعيم إلمنطقة
إلغربية من إلو’ية ١٣ ،خطا جديدإ ذو
إلضشغط إلمتوسشط ،تأاهيل وتجديد  ٥٥كلم
من إلششبكة ذإت إلضشغط إلمنخفضص و٦٨
كلم ذإت إلضشغط إلمتوسشط وغيرها من
إلمششاريع إأ’خرى بغلف مالي تجاوز
 ١,٢٤مليار دينار ،إإ’ أإن مششكلة
إ’نقطاعات وإإن خفت حدتها مقارنة مع
إلسشابق ،فإانها ’ تزإل تضشرب عددإ من
مناطق إلو’ية وهو ما ترك إسشتياء كبيرإ
لدى إلموإطنين وخاصشة أإصشحاب إلمحلت
إلتجارية ومقاهي إ’نترنت وإلفلحين
إلمختصشين في تربية إلدوإجن إلذين عبروإ
لـ«لششعب» عن سشخطهم من إسشتمرإر

بعد ٣أأيام منإأختفائه

إلعثور على شصاب مقتو’ في حديقة منزل بقرية إلبطيم في
باششرت عناصشر إلدرك إلوطني لمغنية
في تحقيقات معمقة على خلفية إلعثور
على جثة ششاب في إلثلثنيات من إلعمر
مرمية في حديقة منزل بقرية إلبطيم
إلحدودية  ١٠كلم غرب مدينة مغنية.
وقد بينت إلمعاينة إأ’ولية للجثة أإن
صشاحبها تعرضص لعدة طعنات في أإنحاء
مختلفة من إلجسشم كانت سشببا في وفاته،
وبالتحقيق في هوية إلضشحية تبين أإنه كان
مختفيا لمدة  ٣أإيام قبل إلعثور عليه
مقتو’ صشبيحة عيد إلفطر إلمبارك ،حيث

تم فتح تحقيق في ملبسشات إلجريمة
إلتي قد تكون مرتبطة بقضشية تصشفية
حسشابات تخصص إلتهريب أإو غيرها.
وقد أإعادت هذه إلجريمة سشيناريو
جريمة مششابهة وقعت خلل عيد
إأ’ضشحى من إلسشنوإت إلماضشية أإين تم
قتل ششاب من إلمنطقة وحرق جثته
للتهرب من إلمسشؤوولية ،وإلتي فكت
خيوطها مصشالح إلدرك ووصشلت لعناصشر
إلششبكة.

تلمسسان :محمد ب

السسبت  ١٠أاوت  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٠٣شسوال ١٤٣٤هـ

العدد

وطني

١٦١٧٨

عقد بين سسوناطراك ''جي دي اف سسياز'' وا’سسبانية ''تكنيكاسض رينيداسض''
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تسسهيل إاجراء منح التأاشسيرة

مششروع تطوير الحقل الغازي لمنطقة توات يدخل حيز التششغيل ٢٠١٦

مذكرة التفاهم بين الجزائر وإاسشبانيا تدخل حيز التنفيذ

’ربعاء ،بمقر سسوناطراك بين «مجمع توات غاز» والشسركة ا’سسبانية «تكنيكاسض
كشسف عقد الشسراكة الموقع ،ليلة ا أ
’سستراتيجية المنتهجة من اجل رفع قدرات الجزائر من الغازية ليسض فقط
رينيداسض» لتطوير حقول الغاز بأادرار عن أاهمية ا إ
لتلبية ا’حتياجات الوطنية بل التصسدير إالى ابعد نقطة في السسوق العالمي الذي يعرف منافسسة محتدمة .وهي منافسسة
زادت بدخول دول كثيرة حقل التصسدير بعدما كانت مسستهلكة للغاز مثلما هو الحال مع الو’يات المتحدة.

دخلت مذكرة التفاهم الجزائرية ا’سسبانية المتعلقة بالتسسهيل المتبادل إ’جراء إاصسدار
التأاشسيرات الموقعة بالجزائر في  ١٠جانفي  ٢٠١٣حيز التنفيذ في  ٢٤جويلية الماضسي.
وتعد الوثيقة التي صسدرت في الجريدة الرسسمية رقم  ٣٤المؤورخة في  ٣٠جوان  ٢٠١٣أاول
أاداة وقعت مع بلد عضسو با’تحاد اأ’وروبي في مجال تسسهيل اجراءات إاصسدار التأاشسيرات.
وتمنح لمواطني البلدين وعلى أاسساسس المعاملة بالمثل أاكبر قدر من التسسهيÓت التي تسسمح
لهم بالتنقل بين التراب الجزائري و«فضساء شسينغن» في أاحسسن الظروف الممكنة في ظل
احترام تشسريعات وتنظيمات ك Óالبلدين.
كما تتضسمن الوثيقة تسسهيÓت في مجال تبرير محل السسفر ومدة التأاشسيرة وآاجال معالجة
الملف ،وكذا الوثائق المطلوبة في ملف طلب التأاشسيرة وتطبق على العديد من فئات السسكان
انطÓقا من المواطن البسسيط إالى الوفود الحكومية والرسسمية.
ومن جهة أاخرى ،يضسمن معالجة اسستثنائية للحا’ت ا’سستعجالية ،وكذا تعويضس حقوق
التأاشسيرة في حالة رفضس طلب التأاشسيرة المودع لدى المصسالح القنصسلية للبلدين.

فنيدسس بن بلة
أاكد على هذا التوجه
الرئيسس المدير العام
لمجمع سسوناطراك عبد
الحميد زرقين في حفل
إامضساء عقد الشسراكة
لمجمع «توات غاز»
والشسركة ا’سسبانية التي
فازت بالصسفقة عقب
المناقصسة
عرضس
المفتوحة يوم ١٧
جويلية الماضسي .وهي
مناقصسة قدمت فيها ١٥
شسركة منافسسة عروضسا
كانت أافضسلها من
المؤوسسسسة ا’سسبانية.
وحسسب زرقين فان العقد الموقع بين
«مجمع توات غاز» الذي يضسم شسركتي
سسوناطراك والفرنسسية «جي دي اف سسياز»
وا’سسبانية «تكنيكاسس رينيداسس» يكشسف عن
الخيار ا’سستراتيجي الذي تنتهجه
سسوناطراك في تعاملها مع الشسركاء لتوسسيع
حقول اسستغÓل المحروقات ’سسيما الغاز
بهدف تعزيز مكانة الجزائر في هذا القطاع
الحيوي .وهي شسراكة بقدر ما أادت إالى
اكتشساف حقول محروقات في غاية اأ’همية
قوت قدرات البÓد وعززت موقعها في
التصسدير وخلق الثروة والقيمة المضسافة
والعمل.
يظهر هذا جيدا كيف يتوجه ا’هتمام إالى
توسسيع مواقع اسستغÓل الغاز إالى الجهة
الغربية بعدما كانت الشسرقية القطب الكبير
المميز الذي صسنع مجد الجزائر وعصسرها

تصصوير :يومية المجاهد
الذهبي وجعل منها دولة مؤوثرة في قطاع
المحروقات .ووظفت «أاوراق رابحة» في
معركة البحث عن اسستقرار اأ’سسعار والسسعي
لربطها بأاسسعار النفط من خÓل اجتماعات
الدول المنتجة للغاز والمنتدى الغازي.
من جهته مسساعد المدير العام لـ«ج يدي
اف سسياز» جان ماري دوجي تجاوب مع هذا
الطرح بالتأاكيد الصسريح على جدوى الشسراكة
قائ Óان ما تم التوصسل إاليه في هذا المجال
يثبت بالملموسس التقدم الذي بلغه مسسار
التعامل والتعاون مع سسوناطراك .وهو تعاون
افضسى إالى العقد المتميز مع الشسركة
ا’سسبانية ’نجاز مشسروع معمل عÓج الغاز
بمنطقة التوات.
وذهب الرئيسس المدير العام لـ«تكنيكاسس
رينداسس» السسيد اربورفا في نفسس ا’تجاه
مشسيدا بمحيط اأ’عمال المشسجع على
ا’سستثمار في الجزائر التي تحولت إالى ورشسه

تشسكل
مفتوحة
قلبها
المحروقات
النابضس و«دينامو»
وقال
حركيتها.
الرئيسس المدير العام
أان أاهمية المشسروع
وحيويته يفرضس على
الشسركاء بذل أاقصسى
الجهود في تحسسين
ومواجهة
العمل
تحدي رفع اإ’نتاج في
حبلى
محيط
بالمنافسسة تخوضس من
الوحدات
خÓلها
فرادى
الطاقوية
معركة
وجماعة
النوعية رأاسس المال

الثابت.
وعاد المسسؤوول ا’سسباني إالى الظروف التي
وقع فيها مجمع توات غاز عقد الشسراكة مع
المؤوسسسسة ا’سسبانية التي يديرها لتطوير
الحقول بو’ية ادرار .وتحدث بانجاز عن
أابعاد المشسروع الذي انتزعته المؤوسسسسة
ا’سسبانية ’نجاز محطة معالجة الغاز وشسبكة
الجمع بـ١٤مليون م ٣من الغاز الطبيعي يوميا.
ويشسمل إانتاج  ١٢ . ٨مليون م ٣يوميا من الغاز
و ١٨٠٣برميل غاز مكثف «كوندنسسات».
العقد الذي قدرت قيمته بأاكثر من ٨٠
مليار دينار يشسدد على انجاز المشسروع في
أاجله وبكلفته ودخوله حيز التجسسيد سسنة
 .٢٠١٦وسسيسسمح بإانتاج  ٤ . ٦مليار م ٣من
الغاز الخام حسسب الشسروح التوضسيحية
لمشسروع «توات غاز» قبل مراسسم إامضساء
العقد ا’سستراتيجي باعتراف الشسركاء.

واجهة لخريجي المعاهد ومراكز التكوين

إاقبـ ـ ـ ـال محتشش ـ ـ ـم على مششـ ـ ـ ـ ـاريع ''عـ ـرب ـة ـ ورشش ـة'' بورڤل ـة
’قبال على مشساريع
يعرف ا إ
«عربة ـ ورشسة» ضسعفا من طرف
الشسباب الراغبين في ولوج
الحياة العملية ،حسسب ما أاشسار
إاليه المدير الفرعي للوكالة
الوطنية لدعم تشسغيل الشسباب
بورقلة.
وأاوضسح محمد قعنب أانه على
الرغم من مرور أاكثر من سسنتين على
اسستحداث هذه النشساط الجديد
الموجه خصسيصسا لفئة الشسباب من
خريجي معاهد ومراكز التكوين
والتعليم المهنيين إا’ أان اإ’قبال على
هذا النوع من المشساريع ’ يزال لم
يصسل بعد إالى مسستوى الطموحات
المرجوة حيث لم يتم منذ ذلك الحين
وإالى اليوم تسسجيل لدى الوكالة الوطنية لدعم
تشسغيل الشسباب بورقلة سسوى سستة ملفات.
وأاضساف نفسس المسسؤوول أان جميع هذه
الملفات قد تحصسل أاصسحابها على التمويل
الÓزم عن طريق قروضس بنكية ومن الوكالة

والثÓجات

الوطنية لدعم تشسغيل الشسباب مما فسسح أامامهم
المجال لÓنطÓق في نشساطاتهم التي تنوعت ما
بين إانشساء ورشسات متنقلة مختصسة في طÓء
العمارات والميكانيك والكهرباء وتصسليح بعضس
أانواع التجهيزات الكهرومنزلية كالمكيفات

تعرف و’ية الجزائر تحو’ت كبيرة في
مجال تسسيير النفايات بغلق مفارغ عشسوائية
كبيرة وفتح مراكز حديثة لفرز وردم النفايات
وانشساء مؤوسسسسات عصسرية تتكفل بجمع النفايات
تدعيما لتلك العاملة في الميدان حاليا.

واسستحدثت الو’ية مؤوخرا مؤوسسسستين جديدتين اأ’ولى
مختصسة في جمع ونقل النفايات (اكسسترانيت) والثانية
المختصسة في تسسيير مراكز الفرز والردم التقني
(اجيسسيتال) التي بدأات بتسسيير المركز اأ’ول.
وقد انطلق اسستغÓل مركز اكسسترانيت في بداية هذا
الشسهر بمنطقة حميسسي بالدائرة ا’دارية لزرالدة غرب
و’ية الجزائر والذي اعطى اشسارة انطÓقته الوزير اأ’ول
عبد المالك سسÓل في زيارته التفقدية للو’ية بداية
جويلية الماضسي.
بفتح المركز اأ’ول لفرز وردم النفايات بحميسسي تفتح
معه آافاق جديدة سستتعزز حين يتم اسستÓم المركز المماثل
له والموجود قيد ا’نجاز في منطقة قورصسو (و’ية
بومرداسس) والذي سسيوضسع تحت تصسرف و’ية الجزائر
قبل نهاية هذه السسنة ،حسسب فتيحة سسليماني مسسؤوولة
بالو’ية.
ويعد هذان المركزان التي تشسرف على تسسييرهما

الهوائية
وغيرها.
ومن أاجل تعميم
مزاولة مثل هذا النوع من
النشساط المهني في
أاوسساط الشسباب ذكر
محمد قعنب أان الوكالة
الوطنية لدعم تشسغيل
الشسباب بورقلة تنوي
خÓل هذه السسنة تنظيم
سسلسسلة من اأ’يام
اإ’عÓمية عبر مختلف
أانحاء الو’ية مرفوقة
مطويات
بتوزيع
للتعريف أاكثر بهذا
الصسنف من النشساط
الذي يوفر على الزبون الكثير من الجهد
والوقت من خÓل تنقل صساحب الورشسة إالى
مكان تواجد طالب الخدمة عوضسا عن
العكسس.

موجة حر فاقت  ٤٠درجة

إاسشعاف عششرات المسشنين وذوي األمراضض المزمنة بسشكيكدة

شسهدت مختلف الجبال المتاخمة لمدينة
سسكيكدة ،أاول أامسس ،تزامنا مع موجة الحرارة
المرتفعة ،حرائقا عدة بنقاط مرتفعة ،حيث
التهمت النيران المئات من الهكتارات من
الغابات وا’دغال وا’شسجار المثمرة ،بناحية
عزابة ومنطقة ٣بيسسي ،٣التي أاتت النيران بها
على أاكثر من  ٥هكتارات من الثروة الغابية،
وبمنطقة الشساطئ الكبير بعين الزويت غرب
مدينة سسكيكدة ،والجبال المتاخمة للمدينة،
بجبال مسسيون ومنطقة اللوحة وزرزور التابعة
لبلدية عين الزويت ،حيث عرفت مدينة
سسكيكدة أاكبر موجة حرارة منذ بداية فصسل
الصسيف زادتها حدة السسنة النيران ،التي
كبسست أانفسس المواطنين ،وفرضست حظر
التجوال بالمدينة خصسوصسا في فترة
الصسبيحة.

إاسسعاف العشسرات من المسسنين
’مراضض المزمنة
وذوي ا أ

ا’سستعجا’ت
مصسلحة
اسستقبلت
بالمسستشسفى القديم العديد من الحا’ت
الخطيرة من المسسنين وذوي اأ’مراضس
المزمنة ،خصسوصسا مرضسى السسكري وضسغط
الدم المرتفع ،اضسافة إالى مرضسى القلب
والربو ،على إاثر ارتفاع درجة الحرارة ليلة
العيد إالى يومي العيد ،والسسحب الكثيفة من
مخلفات السسنة اللهب ،التي لزمت أاجواء
المدينة ،مسسببة تعقيدات صسحية خطيرة
واختناق للمسسنين ،خصسوصسا غرب مدينة
سسكيكدة ،بمرتفعات سسيدي احمد ،بولقرود،
بني مالك ،واد شسادي بسسطورة ،إالى غاية
التجمعات السسكنية المÓمسسة لبلدية عين
الزويت.
وحسسب مصسدر من المسستشسفى القديم،

و’ية الجزائر تتجند لتسسيير النفايات

غل ـق مفـارغ عشش ـوائيـة وفتـح م ـراكـز حديثة
المؤوسسسسة العمومية الو’ئية لتسسيير مراكز الردم التقني
للنفايات المنزلية (أاجيسسيتال) المسستحدثة مؤوخرا تطبيقا
لتعليمات الحكومة ،حسسب سسليماني حجر الزاوية في
ا’سستراتيجية التي تسسعى إالى التعامل بطريقة عصسرية
ومنظمة للنفايات مهما كانت نوعيتها لتجعل منها بعد
فرزها ثروة ذات قيمة مضسافة يتم بيعها بالمزاد العلني.
ومن جهتها ،اعتبرت لجرم سسهيلة مديرة (أاجيسسيتال)
لدى الشسروع الفعلي لتشسغيل مركز حميسسي أانه بفضسل
هذين المركزين الحديثين نكون قد دخلنا بالفعل في
مرحلة يمكن وصسفها بـ«ا’نتقالية في تسسيير النفايات» من
التسسيير «العشسوائي إالى تسسيير علمي يسستجيب للمقاييسس
البيئية».

حدائق عمومية تحل مكان النقاط
السسوداء والمفارغ العشسوائية

شسرعت الو’ية في تطبيق اسستراتيجية طموحة للقضساء
على أازيد من  ٢٥٠نقطة سسوداء للنفايات المنزلية و( )٨ثماني

مفرغات عشسوائية حسسب مدير البيئة بالو’ية مسسعود
تباني واكوام الفضسÓت ’ تحصسى عبر أاحياء الو’ية.
وفيما يخصس القضساء على المفرغات العشسوائية اكدت
السسيدة سسليماني ان السسلطات العمومية قد تمكنت من
القضساء على اثنتين منها ورصسدت اغلفة مالية للقضساء
على المفرغات العشسوائية السست المتبقية والمتواجدة بكل
من الحميز وبرج الكيفان والرحمانية والمعالمة وموقعين
بتسسالة المرجة بحيث سسيتم تهيئتها وادخالها في
المخطط العمراني للمنطقة الموجودة بها.
ومن جهته ،أاوضسح مدير البيئة لو’ية الجزائر مسسعود
تباني أان مصسالحه تعاقدت مع مؤوسسسسة خاصسة من أاجل
القضساء الكلي على النقاط السسوداء البالغ عددها  ٢٥٠عبر
تراب الو’ية من خÓل تعقيم اأ’ماكن ووضسع حاويات
لجمع النفايات فيها مشسيرا إالى أان هذه العملية بدأات منذ
شسهر جوان الماضسي وسستسستمر إالى نهاية السسنة الجارية.
وأاوضسح السسيد تباني أان الغلق النهائي لمفرغة وادي
السسمار الذي تم في  ٠٥جوان من السسنة الماضسية وجرى

فإان أاغلب الحا’ت كانت من ذوي اأ’مراضس
المزمنة ،كالربو ،الضسغط الدموي المرتفع،
ومرضسى السسكري ،بسسبب اأ’جواء الحاقنة
والمليئة با’دخنة من جراء الحرائق التي
مسست العديد من اأ’دغال والغابات،
بمرتفعات مدينة سسكيكدة ،زيادة إالى درجة
الحرارة المرتفعة التي شسهدتها مختلف ربوع
الو’ية.

المخابز مغلقة والمتاجر
أابوابها موصسدة

بالرغم من برامج المداومة التي أاعلنت
عنها السسلطات العليا وفقا لقوانين
الجمهورية المنظمة للمهن المعنية ،وذلك
باحترام المداومة خÓل اأ’عياد الرسسمية
والعطل ،لضسمان تموين المواطنين
بالمنتوجات والخدمات ذات ا’سستهÓك
الواسسع ،إا’ أان ذلك لم يظهر جليا بمدينة
سسكيكدة وضسواحيها ،حيث أاغلقت جل
المخابز أابوابها ،وامتنعت عن تموين
المواطنين بمادة الخبز ،ناهيك على أان هذه
المادة وصسلت أاسسعارها ليلة العيد إالى ٣٠دج
للخبزة الواحدة ،باأ’سسواق الموازية وبائعي
اأ’رصسفة ،حيث أان مادة الخبز نفذت عند
الصسبيحة من المخابز ،وما يثير الغرابة أان
العديد من المخابز احترفت بيع الخبز
لبائعي ا’رصسفة دفعة واحدة ،على بيعها
للمواطن ،مما جعل هذه المادة تفتقد خÓل
كل موسسم وكل عيد ،بالرغم من تطمينات
السسلطات الرسسمية بهذا الشسأان ،و الغريب هو
غياب تام وكلي للمصسالح المعنية ،في صسورة
تتكرر كل عيد ،دون معاقبة وردع للمتسسببين
في هذا ا’ختÓل.

سصكيكدة :خالد .ع

بطريقة تدريجية وا’شسغال تشسرف على نهايتها من اجل
اسستبدالها بحديقة عمومية خضسراء بهذه المنطقة التي
تفتقر لمثل هذه الفضساءات الطبيعية.
وبالمناسسبة ذكر بالوعود التي اطلقتها السسلطات
العمومية فيما يخصس الغلق المرتقب لمركز الردم التقني
Óت حفره الخمسس عن اآخرها
أ’و’د فايت والذي امت أ
لتترك مكانها لحديقة عمومية خضسراء.

فرز النفايات بداية من مصسدرها
ضسروري لتحويلها

يقول المتدخلون في مجال التعامل مع النفايات من
اعوان النظافة ومنتخبين ان التكفل بجمع وفرز وتنظيف
المحيط هو ليسس فقط مهمة جميع الفاعلين في الجماعة
المحلية والمؤوسسسسات المختصسة بل هو مهمة المواطن
أاسساسسا.
وفي هذا الصسدد ،أاكد مدير موؤسسسسة اكسسترانت رشسيد
مشساب أان اأ’ولوية اليوم هي «إاعادة تنظيم وهيكلة مصسالح
النظافة في البلديات ومسساعدتها بالوسسائل الضسرورية
ومرافقتها من اجل اسستعادة النظافة عبر الشسوارع وداخل
اأ’حياء في كل الو’ية».

من مراسشلينا

السشبت  ١٠أاوت  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٠٣ششوال  ١٤٣٤هـ

العدد

منذأأكثر من سشنتين لم ينجز

مششروع بناء جدار سشند يراوح مكانه باإ’خوة بليلي
حي يزدأد تدهورأ وإأهمال ولحل في أألفق
مششروع بناء جدأر سشند بحي أإلخوة بليلي مازأل يرأوح مكانه منذ أأكثر من سشنتين بعد أنهيار أألول على
ألسشيارأت ألمركونة بجانبه مخلفا خسشائر مادية معتبرة وأعتقد ألكثيرأأنه بمجردأأن تكلف مؤوسشسشة بمتابعة
هذأ ألمششروع كل ششيء يعودإألى نصشابه لكن مع مرور ألوقت ماتزأل دأر لقمان على حالها فبعد توقيف عملية
إأنزلق ألتربة ششرع في بناء ألجدأر ألذي يحول دون تسشاقط ألحجارة وغيرها من أألعلى وما يسشجل حتي أليوم
هوأأن ألجهة أو ألمؤوسشسشة ألمعنية بهذأ ألعملأأوقفت ألعملمما ترتب عنه ديكور وفوضشىأأقلقت ألسشكان وششوهت
ألحي.

جمالأاوكيلي
العمل
لوتيرة
ونأاسشف
المتباطئة والثقيلة التي تميز
اأ’ششغال بهذا الحي إالى درجة
’ تطاق ومرفوضشة جملة
وتفصشي Óوغير مقبولة بتاتا
كونها أادخلت هذه الجهة في
مششاكل مرور عويصشة جدا
خاصشة ماتعلق بركن السشيارات
من طرف السشكان وارتفاع
درجة الحرارة حيث لم يعد
العمال إاالى مناصشبهم قصشد
اسشتكمال ماتبقى من الورششة
المفتوحة التي يرفضش
أاصشحابها غلقها أاو باأ’حرى
اإ’نتهاء منها في أاقرب وقت
أاي قبل اقتراب فصشل الششتاء
فإالى متى كل هذا التهاون
والÓمبا’ة وانعدام المتابعة
والمراقبة
الميدانية
المسشتمرة لمدى انجاز مثل
هذه اأ’عمال التي ’ تتطلب

للمششاكل وانعدام حد أادنى من
التنظيم كونه تحول الى
حظيرة لتوقيف السشيارات
سشواء التابعة لموظيفي وزارتي
التهيئة العمرانية والبيئة و
المدينة والصشيد البحري
والموارد الصشيدية ناهيك عن
تجار العربي بن مهيدي
والعمال في مصشالح أاخرى
وسشكان اأ’حياء المجاورة هذه
الحالة تحولت إالى هاجسش
أاثرعلى الكثير من قاطني
الحي الذين يجدون سشيارات
غريبة تغلق عليهم مداخل
عماراتهم ويوميا تندلع
مناوششات ومÓسشنات بين
أاصشحاب السشيارات ولأÓسشف
كل هذه المدة من الفراغ والمطلوب!؟
المÓحظ وكذلك التحايل على ويبدي سشكان اإ’خوة بليلي و’أاحد اراد ا’سشتماع لهؤو’ء
الجهة التي أاسشندت لها مثل قلقهم المتزايد من الحالة السشكان بالرغم من الششكاوي
هذا المششروع وهذا بعدم المزرية التي وصشل إاليها حيهم العديدة المودعة لدى الجهات
إاتمامه في الوقت المناسشب بسشبب التفاقم اليومي
المسشؤوولة إانها الفوضشى بعينها.

لتحسشين قدرأت ألسشتيعاب وألتخفيف من ألضشغط

جامعـ ـ ـة بوم ـ ـرداسس تتدع ـ ـم بعـ ـدة هيـ ـ ـاكل بيداغوجـ ـ ـية
أسشتفادت جامعة أمحمد بوقرة
لبومردأسص بعدة هياكل
بيدأغوجية جديدة سشتدعم قريبا
هذأ ألصشرح ألعلمي ألهام ،حيث
ينتظر تسشليم نهاية ألسشنة
مششروعين كبيرين هما مششروع
ألمكتبة ألجامعية ومششروع تدعيم
معهد ألفيزياء بـ  ١٠٠٠مقعد
بيدأغوجي جديد بعد تسشلم
مششروع معهد ألعÓم أللي مؤوخرأ
في أنتظار باقي ألمششاريع
ألمبرمجة..

بومرداسس..ز /كمال
بالنسشبة لمششروع المكتبة الجامعية
المنتظر تسشليمها ششهر نوفمبر من سشنة
 ،٢٠١٣فقد خصشصش لها غÓفا ماليا
تجاوز  ١٥٠مليون دينار ،دون احتسشاب
القيمة المالية للتجهيز بأاحدث الوسشائل
العلمية والتكنولوجية التي يتطلع اليها
الطالب ،في حين ششمل المششروع الثاني
تدعيم معهد ا’عÓم ا’لي لجامعة
بومرداسش بأالف مقعد بيداغوجي تم
تسشليمه مؤوخرا ،في انتظار ا’نتهاء من
مششروع تدعيم معهد الفيزياء بأالف مقعد
بيداغوجي الذي تجري به ا’ششغال حاليا،
وحسشب مصشدر من مديرية السشكن
والتجهيزات العمومية فان مدة انجاز
المششروع حددت بـ  ٢٠ششهرا اي من
المنتظر تسشليمه بتاريخ  ٣١نوفمبر ،٢٠١٣
وقد خصشصش للمششروع غÓفا ماليا تجاوز
 ٢٧٨مليون دينار.
وتعتبر هذه المششاريع المسشلمة واأ’خرى
المبرمجة جزء من مجموع المششاريع التي
اسشتفادت منها جامعة امحمد بوقرة

ببومرداسش والتي وصشلت حسشب رئيسشة
الجامعة لويزة ششريفي الى  ١٠ا’ف مقعد
بيداغوجي سشتدعم مختلف المعاهد
العلمية ،وقد تمثلت في تدعيم معاهد
العلوم اإ’قتصشادية ،علوم التسشيير بـ ٣
ا’ف مقعد بيداغوجي ٤ ،آا’ف مقعد
منتظرة لمعهد اأ’داب والعلوم اإ’نسشانية
بمنطقة السشاحل ٢٠٠٠ ،مقعد لمعهد
البيولوجيا وأالف مقعد بيداغوجي لدائرة
الهندسشة المدنية ، ،كما ينتظر أايضشا
حسشب ذات المصشدر تسشلم مكتبة جامعية
لمعهد علوم المهندسش مع بداية ششهر
سشبتمبر القادم ،وورششة ميكانيكية لنفسش
المعهد ،باإ’ضشافة إالى مششروع إ’نجاز
قطب لأÓبحاث العلمية وصشلت به نسشبة
اأ’ششغال حوالي  ٦٠بالمائة ،ومششاريع
أاخرى عديدة اسشتفادت منها جامعة
بومرداسش منها دراسشة إ’نجاز محطة
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أأخبــــــــار بجايـــــــة
إانجاز المركز التقني للنفايات بأامالو
اسشتفادت بلدية أامالو من
مششروع إانجاز مركز لردم
النفايات ،وهو اأ’مر الذي
سشيسشمح بمعالجة ظاهرة
رمي النفايات والقمامات
بششكل عششوائي في
الطبيعة ،حيث اختارت
السشلطات المحلية للبلدية
الموقع المناسشب بقرية
'غردمان' ،بعيدا عن
التجمعات واأ’ماكن اآ’هلة بالسشكان ،هذا وقد برمجت مديرية
البيئة بجاية مششاريع واعدة بمختلف بلديات الو’ية ،بهدف حماية
المحيط وضشمان سشÓمة المواطن ،من خÓل التخلصش من النفايات
المنتششرة بالمدن التي فقدت جمالها ،حيث اسشتفادت من مششاريع
هامة ،تششمل إانجاز  ١٨مركزا لردم النفايات خÓل الخماسشي
الجاري ،للقضشاء النهائي على مششكل النفايات المنزلية والصشناعية
والقمامات ،ويبقى العائق اأ’كبر الذي يحول دون تجسشيد هذه
المششاريع معارضشة السشكان ،على غرار بلدية تيزي نبربر ،التي
رفضش سشكانها مششروع ردم النفايات وطالبوا بمششاريع تنموية في
قطاع السشياحة ،كون المنطقة تزخر بمؤوهÓت وإامكانيات طبيعة
كبيرة.

تصشنيف وادي الصشومام ضشمن المناطق الرطبة المحمية
علمت ''ألششعب'' من مصشادر مسشؤوولة انه بهدف حماية وادي
الصشومام وإاعادة ا’عتبار له ،وضشمه إالى المناطق والمواقع
المحمية طبيعيا نظرا أ’هميته اإ’يكولوجية والبيئية ،تم اصشدار
قرار من طرف مصشالح الو’ية لتصشنيفه ضشمن المناطق الرطبة،
حيث يأاتي هذا القرار تنفيذا ’تفاقية رامسشار لأÓراضشي الرطبة
والمحمية ،التي صشنفت سشنة  ٢٠١١وادي الصشومام ضشمن قائمة
المناطق الرطبة المعترف بها دوليا .الوادي الذي يصشب في البحر
المتوسشط ويتربع على مسشاحة تقدر بـ  ١٢٤٥٣هكتار ويقطع ٢٠
بلدية ،بطول  ٦٥كلم من أاقبو حتى مصشبه بمدينة بجاية ،يعتبر
امتدادا لحظيرة قورايا ،التي تتوفر على محمية طبيعية متكاملة
تتراصشها جبال عالية .وينصش المرسشوم على حظر ومنع تفريغ مياه
الصشرف الصشحي ،والنفايات المنزلية والنفايات الصشناعية في
الوادي دون معالجة مسشبقة ،كما يحظر اسشتغÓل موارده الطبيعية
دون إاذن وترخيصش من قبل السشلطات المختصشة.

١,٨مليون مصشطاف قصشدوا ششواط الو’ية

وطنية لدراسشة التغيرات المناخية هي
حاليا قيد الدراسشة ،مششروع إ’نجاز مركز
وطني لأÓبحاث في النانو تكنولوجي
ووحدة لأÓبحاث خاصشة بالمواد
والطرائق.
كما اسشتفادت جامعة بومرداسش أايضشا وفق
المصشدر من مششروع إ’عادة تأاهيل
المرافق والهياكل الجامعية الحالية،
مششروع ’نجاز مقر جديد لرئاسشة

أاحصشت مديرية الحماية المدنية لو’ية بجاية توافد ١,٨مليون
مصشطاف منذ الفاتح جوان الماضشي إالى غاية مطلع اأ’سشبوع
الحالي اأ’سشبوع ،وتمركزت النسشبة الكبيرة في ششواطئ تيششي،
أاوقاسش ،ملبو ،بوليماط وسشاكت ،علما أان هذا العدد الكبير من
المصشطافين ُيسشجل أ’ول مرة في ششواط الو’ية مقارنة بنفسش
الفترة من السشنة الماضشية ،كما سشاهم وجود التنسشيق بين مختلف
المصشالح اأ’منية ،الحماية المدنية ،مديرية التجارة والبلديات في
توفير الجو المناسشب لهذا الكم الكبير من اأ’ششخاصش والعائÓت،
وهذا ما أاحدث ديناميكية كبيرة على مسشتوى النششاط التجاري
والسشياحي للو’ية ،كما أان سشهر أافراد الحماية المدنية قلصش نسشبة
الحوادث في ششواطئ الو’ية ،حيث تمكنت الفرق المرابطة في
الششواطئ المحروسشة من تسشجيل أازيد من أالف تدخل ،ولأÓسشف
تم تسشجيل  ٧حالة غرق .و إانقاذ المئات.

بن النوي .ت

مششاري ـ ـع تنمويـ ـ ـة هامة بو’ية الجزائر
أأنجزت عدة مششاريع للتنمية ألريفية
ألمندمجة ألمسشتفيدة من دعم صشندوق ألتنمية
وأسشتصشÓح أألرأضشي عن طريق ألمتياز ،وألتي
تندرج في إأطار برنامج ألتنمية ألريفية لولية
ألجزأئر خÓل ألفترة( ،)٢٠١٠/٢٠١٤كما سشطرت
مششاريع ذأت طابع أجتماعي وأقتصشادي للحفاظ
على ألثروأت ألطبيعية وألترأثية بغية تحسشين

ألظروف ألمعيششية وإأتاحة فرصص ألعمل لسشكان
ألبلديات ألريفية.
ومن بين هذه المششاريع أاششغال تصشحيح المجاري
المائية ،فتح المسشالك ،وتهيئة المصشاطب بكل من
أاحياء الرمضشانية ،الحاج يعقوب ودكاكنة بالدويرة،
وبلغت نسشبة ا’نجاز  ٩٣,٣٣بالمائة .حيث قدر عدد
العائÓت المسشتفيدة ب  ٦٠٠عائلة ،حسشب ما جاء في
تقرير البيان السشنوي لنششاط و’ية الجزائر لسشنة
.٢٠١٢
في حين اسشتفاد حوشش قبايل وبن غازي ببراقي من
ثÓث مششاريع لغرسش أاششجار مثمرة ،غرسش
اأ’ششجار(المورقات) ،خزان الماء وكذا مششروع تهيئة
المسشالك ،وبالسشحاولة سشطر مششروع وضشع متاريسش
على حواف الوديان ،ووضشع الششرفات باأ’حجار

الجافة وإاعادة تهيئة المسشالك وذلك بحي حوشش فيو
مو’ن  ،حيث بلغت نسشبة تقدم اأ’ششغال بها ٣٧
بالمائة ،أاما العائÓت المسشتفيدة من هذه المششاريع
فقدر عددها ب١٠٠عائلة.
وبالموازاة مع ذلك ،خصشصش لكل من حوشش دكار ،سشي
بلعيد بالخرايسشية وسشيدي موسشى مششاريع لتصشحيح
المجاري المائية ،فتح المسشالك وغرسش اأ’ششجار
المورقة ،ونفسش المششاريع اسشتفادت منها أاحواشش
سشيدي أامحمد ،بننجة ،محامدية ،الكرمة بأاو’د
ششبل ،موجهة ل٨٠٠عائلة ،وبنسشبة تقدم في ا’نجاز
ب ١٧,٧٥بالمائة .وفيما يخصش برنامج  ،٢٠١٣فقد تم
اقتراح والمصشادقة على خمسش مششاريع للتنمية
الريفية التي سشوف تمسش بلديات تسشالة المرجة
والدويرة.
سس.بوعموششة

من مرأسسلينا

السصبت  ١٠أاوت  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٠٣شصوال  ١٤٣٤هـ

تحويلأاغلفة  ١١٨٨محلإالى سسوق جواري

عمدت و’ية الجزائرإالى اإ’لمام بكافة الشسروط والوسسائل ’سستكمال تنفيذ برنامج  ١٠٠محل الموجه للشسباب فيأاقرب
مإاقصساءهم من ا’سستفادة ،ولحد اآ’ن
اآ’جال ،خاصسة وأا ّ
ن هذا البرنامج عرف فشس Óحسسب ماأافاد به بعضش الشسباب الذين ت ّ
لم يتم توزيع تلك المحÓت ببعضش البلديات.

الجزائر :سسهام بوعموشسة

ألباعة ألمتجولون يغلقون ألمدينة بسسلعهم
تشصهد أاغلب شصوارع مدينة باتنة
منذ دخول شصهر رمضصان الكريم
حالة من الفوضصى غير المسصبوقة
تسصبّبت فيها اأ’سصواق الفوضصوية
المنتشصرة هنا وهناك ،والتي
سصاهمت في عرقلة حركة المرور
إالى درجة أاصصبح التنقل من حي
إالى آاخر يعد أامرا مسصتحيÓ
خاصصة عندما يتعلق اأ’مر ببعضس
اأ’حياء الشصعبية
حتى
الكبيرة،
السصكان يجدون
صصعوبات بالغة
الدخول
في
والخروج بحرية
بسصبب انتشصار
شصبه أاسصواق تبيع
مختلف المواد
ا’سصتهÓكية
بدون أادنى رقابة ،وهذا بسصبب
انتشصار التجارة الفوضصوية للخضصر
والفواكه واأ’واني عبر الطرقات
واأ’رصصفة’ ،سصيما وسصط المدينة
بمحاذاة المركز التجاري نجمة.
العديدة
الشصكاوي
ورغم
ومراسصÓتهم
للمواطنين
بخصصوصس وجوب التدخل لوضصع
حد لهذه الفوضصى ،إاّ’ أانّ
السصلطات المحلية فشصلت في
القضصاء على ظاهرة اأ’سصواق
العشصوائية أاو احتوائها والتي
باتت تحاصصر كامل المدينة ،رغم
أان أاغلب مسصؤوولي الو’ية يمرون
يوميا على هذه المظاهر ذهابا
وإايابا كون معظمها يتواجد
بوسصط المدينة.
وقد غّيرت هذه اأ’سصواق
الفوضصوية من الوجه الحضصاري
لمدينة باتنة ،خاصصة خÓل شصهر

رمضصان الكريم ،حيث ورغم
اقتراب عيد الفطر المبارك إا’
أان اأ’مر بقي كما هو بل زاد
حدة ،خاصصة وأان هناك من
التجار من اتجه لبيع لوازم العيد
والدخول المدرسصي ،حيث تعرف
مختلف طرقات وشصوارع المدينة
ازدحاما كبيرا في حركة المرور
إالى درجة ا’ختناق ،حيث تتحول
مدينة باتنة وعلى غرار كل سصنة
إالى قبلة مفضصلة
للمواطنين القاطنين
بالبلديات المجاورة
’قتناء ما يحتاجونه
مسصتلزمات
من
بالشصهر
خاصصة
الفضصيل.
وما زاد من معاناة
سصكان عاصصمة الو’ية
باتنة ،هو عدم
من
اسصتفادتها
مشصاريع خاصصة بإانشصاء محو’ت
وطرق إاجتنابية لتسصهيل حركة
المرور بالرغم من توسصعها
العمراني الكبير في السصنوات
اأ’خيرة ،إاضصافة إالى انسصداد
الطريق المحاذي للمسصجد
العتيق الذي تكثر فيه المحÓت
التجارية المعروفة محليا بـ ٨٤
على غرار طرقات وسصط
المدينة ،وكذا الطريق الذي يمر
أامام السصوق المتواجدة بمحاذاة
المسصرح الجهوي باتنة والذي
يتحول أاحيانا فناؤوه أاو حوافه إالى
سصوق موازي بامتياز .يحدث هذا
حسصب السصكان وسصط غياب شصبه
كلي للسصلطات المعنية كمديرية
التجارة والشصرطة ومصصالح
البلدية التي نسصت فع Óسصكان
باتنة في غمرة شصهر الصصيام.

ألموأطن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون
يرأسسلون ألجهات
ألمعنيـ ـ ـة..و’
حياة لمن تنادي

أان هناك أاولويات في توزيع المحÓت ،مؤوكدة
أان التوزيع كان عاد’ .
وحسصب اإ’حصصائيات المقدمة من طرف
و’ية الجزائر ،فإان عدد المحÓت المنتهية،
بلغ  ٢٥٧٢محل و ٧١٩محل قيد ا’نجاز ،علما
أاّنه تّم وضصع لجنة لتوسصيع توزيع المحÓت
على التجار غير الشصرعيين.
وللتذكير ،فإان هذا البرنامج يشصمل ما يقارب
 ١٤٠ . ٠٠٠محل أاغلبها لـم يسصتغل بعد ،كما
تقّرر تخصصيصس مبلغ مالي سصنوي إاضصافي
بقيـمة ملياري دينار خÓل  ٢٠١١و ٢٠١٢برسصم

البرامج البلدية التنـموية من أاجل تهيئة
''أاسصواق جوارية في الـمحÓت واأ’حياء
الـحضصرية موجهة ’سصتقبال الشصباب الذي
يـمارسس نشصاطا تـجاريا غير رسصمي ''.
في حين قّدر عدد المحÓت التي تم إالغاؤوها
وتحويل غÓفها المالي لعملية إانجاز اأ’سصواق
الجوارية بقرار من السصلطات المركزية بـ
 ١١٨٨محل ،كما عرفت المحÓت المسصتلمة
توزيعا من قبل لجان الدوائر اإ’دارية
المختصصة لفائدة الشصباب حاملي المشصاريع
بمجموع  ١٩٠٤محل ،والباقي قيد التوزيع.

انتعاشش المحيط الفÓحي لبوغزول بالمدية

منح تسسهيÓت للشسباب لÓسستثمار فيأأصسناف حيوية
قّررت السسلطات اÙلية لو’ية اŸدية اŸوافقة على مقÎحإانشساء ﬁيط Úبكل من بلديتي بوغزول اŸندرج ‘
حامة.
إاطار ا◊زام اأ’خضسر للمدينة ا÷ديدة ببوغزول وبوعيشسون الواقع ‘ غابة اÿميسش باŸكان اŸسسمى الف ّ

كما تقّرر تفعيل اإ’طار القانو Êلتسصوية كل
من ﬁيط اإ’سصتصصÓح اŸسصمى ع ÚأاقصصÒ
وﬁيط اإ’سصتصصÓح اŸسصمى Ãشصروع
بوشصيطان ،ومدى أاهلية اÎŸشصحÚ
’سصتغÓل ﬁيط الكلخة من ب Úالذين
اسصتجابوا Ÿضصمون اإ’عÓن عن إاظهار
اŸنفعة الذي ” إاطÓقه بتاريخ / ٠٥ / ١٩
 ،٢٠١٣وصصودق عليه من طرف ا÷نة الو’ئية
التوجيهية للتنمية الفÓحية والريفية إانشصاء
ﬁيط بوغزول بالنسصبة لأÓراضصي التي ”
غرسصها أاو التي هي ‘ إاطار الغرسس من قبل
مصصالح مديرية الفÓحة لصصالح شصباب
اŸنطقة ،الذين سصاهموا بنسصبة كبÒة ‘
إا‚اح عملية Œسصيد ا◊زام اأ’خضصر للمدينة
ا÷ديدة بوغزول ،الذي يعول عليه أ’ن يكون
Ãثابة ا÷دار ا◊امي لهذه اŸدينة
ا÷ديدة ،إا ¤جانب تأاجيل الفصصل ‘ ﬁيط
الفحامة ببلدية بوعيشصون النائية وذلك لعدم
توفر معطيات كافية خاصصة بالنسصبة للطابع
” إارجاء
القانو Êأ’رضصية هذا اÙيط ،كما ّ
أاخذ القرار النهائي بخصصوصس ﬁيط عÚ
أاقصص Òبغية “ك Úاıتصص Úمن إاعداد
دراسصة وضصعية للمسصتفيدين ،والنظر ‘
اإ’طار القانو Êالذي يسصمح بتسصوية
” تعميم هذه العملية بكل
وضصعيتهم ‘ ،حّ Ú
اÙيطات التي كانت ﬁل إانشصاء ‘ إاطار
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فوضسى عارمة بممرات وأارصسفةأاحياء باتنة

بلدية ألكاليتوسس أسستفادت من حصسة خمسسÓﬁ Ú
وبالمقابل ،فإاّن هناك بعضس الشصباب رفضصوا
اسصتÓم تلك المحÓت أ’نها بنيت في مناطق
غير مÓئمة لممارسصة النشصاط التجاري،
فبعضس المحÓت بنيت بمحاذاة اأ’ودية،
وهناك من بنيت في مناطق معزولة أاين
تفتقد للمرافق والكهرباء ،في حين نجد
بعضس البلديات لديها محÓت ،لكنها ’ تتوفر
على الشصباب الذي يمكنه ا’سصتثمار فيها،
ومزاولة نشصاطهم المعتاد ،ولهذا بقيت مغلقة
واسصتغلت أ’وكار الفسصاد من طرف بعضس
الشصباب المنحرف ،ونشصير هنا إالى أان هذه
المحÓت أانجزت في غياب دراسصات.
وفي هذا الصصدد ،أافادت هناء حداد عضصو
المجلسس الشصعبي البلدي للكاليتوسس أاّن هذه
اأ’خيرة اسصتفادت من خمسصين مح ،Óقام
بتوزيعها رئيسس دائرة براقي حسصب
اأ’ولويات ،وذلك بعد دراسصة الملفات ،مضصيفة
في حديث لـ ''الشصعب'' أان عدد الطلبات كان
أاكثر ،كما أاّن المسصتفيدين كانوا من مهن
مختلفة.
وأاشصارت في هذا السصياق عضصو المجلسس
الشصعبي البلدي للكاليتوسس أاّنه عندما تمّ
اإ’عÓن عن قائمة المسصتفيدين لم تحدث
احتجاجات من طرف الشصباب ،وكّلهم تفّهموا

العدد

١٦١٧٨

الÈنامج القد’ ËسصتصصÓح اأ’راضصي.
وعن ﬁيط بوشصيطان العالق ،هناك
إاجراءات لتسصوية الطابع القانو Êأ’رضصية
اÙيط التي سصتسصمح بدورها بتسصوية
وضصعية اŸسصتفيدين Ÿتابعة عملية اسصتغÓل
تلك اأ’راضصي التي قاموا باسصتصصÓحها وكذا
امكانية النظر ‘ طرق وآاليات مسصاعدتهم عن
طريق إا‚از آابار وأاحواضس مائية مسصتقب.Ó
من جهة أاخرى ،خلصصت اللجنة الو’ئية
اŸكلفة بانتقاء اÎŸشصح ÚلإÓسصتفادة من
أاراضصي فÓحية عن طريق اإ’متياز من حصصر
هؤو’ء ‘ حدود  ٨٧شصخصصا ،بينما توزعت
مشصاريعهم إا ¤أاربعة أاقسصام و“ثلت على وجه

اÿصصوصس ‘ تربية اأ’بقار ،تربية اأ’غنام
واŸاعز ،تربية الدواجن ومشصاريع أاخرى
لصصيقة بهذا القطاع اإ’سصÎاتيجي بالنظر إا¤
الطابع الفÓحي والرعوي الذي تتميز بهذه
“ت قبول على  ١٦مÎشصحا
الو’ية ،فيما ّ
لإÓسصتفادة من أاراضصي فÓحية عن طريق
اإ’متياز ،شصريطة أان تقوم ÷نة الدائرة التي
سصوف Œتمع مسصتقب Óبتحديد اŸسصاحة
التي سصيسصتفيد منها كل مÎشصح على حدى،
وهذا بعد إاقصصاء الÎشصيحات اŸعنية
Ãشصاريع تربية اأ’بقار ،نظرا Ÿا تتطلبه من
كميات كبÒة للمياه ،فضص Óعن إاعطاء
الفرصصة أ’بناء اŸنطقة ،خاصصة اÛموعة
الشصبانية التي تعهدت بالتنظيم ‘ ›موعة
وإاعطاء الفرصصة للمهندسص ÚالفÓح ،Úالذين
تقتصصر فرصس عملهم ‘ ›ال تكوينهم ‘
قطاع الفÓحة ،عÓوة على –فيز
اŸسصتثمرين الذين Áلكون القدرات اŸالية
واŸسصتثمرين الذين يسصعون إ’دخال التقنيات
ا÷ديدة واŸتطورة ،غ Òأانه حسصب هذا
اإ’جتماع الذي أاداره رئيسس ا÷هاز التنفيذي
يبقى على ÷نة الدائرة حتما عملية –ديد
اŸسصاحة التي سصيسصتفيد منها كل من هؤو’ء
” اختيارهم بغية
اÎŸشصح ،Úالذين ّ
اإ’نتقال إا ¤ا÷انب العملي لتطوير هذا
اÛال.

اŸدية :م ــأام Úعباسس

قرية الحوضش المسسعودي بالمدية
السسكان يناشسدون المير فتح حوار معهم
يطالب سسكان قرية الحوشش المسسعودي
التابعين لبلدية تمزقيدة بو’ية المدية
بزيارة من طرف رئيسش بلديتهم.
وأاّكد مصصدر من عين المكان أاّن السصكان
التقوا رئيسس هذه البلدية ،وأابلغوه بأانه رغم
شصغله لكرسصي رئيسس هذه البلدية للعهدة
الثانية إا’ انه لم يخصس قريتهم بزيارة في
حين يعانون منذ سصنوات من تدهور المحيط

 ،ضصعف وسصائل التحكم في تسصيير النفايات،
إالى جانب انعدام التهيئة الحضصرية وعدم
تسصوية العقار ،وعدم منحهم حصصة من
السصكن الريفي.
ويمثل سصكان هذه القرية عضصوين ومندوب بالمجلسس
الشصعبي ،إاّ’ أاّن حال هذه القرية لم يتغير بعد وفي
وقت بات سصكانها يعيشصون اأ’مّرين.

المدية :م ــأامين عباسس

باتنة :لموشسي حمزة

إاقبال كبير على محÓت اأ’لبسسة بسسيدي بلعباسش

أأسسع ـ ـ ـ ـ ـار خياليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ونوعيـ ـ ـ ـ ـة رديئ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

تشصهد الفضصاءات التجارية بو’ية
سصيدي بلعباسس إاقبا’ كبير من طرف
المواطنين في اأ’يام اأ’خيرة من
الشصهر الفضصيل التي تسصبق حلول عيد
الفطر المبارك ،فمباشصرة بعد صصÓة
التراويح وإالى غاية سصاعة متأاخرة
من الليل يكتسصح اأ’ولياء رفقة
المحÓت
مختلف
أابنائهم
والفضصاءات التجارية الكبرى ’قتناء
مÓبسس العيد واللوازم الخاصصة
بالدخول المدرسصي الذي سصيكون
هذه السصنة بضصعة أايام بعد العيد،
حيث تشصهد معظم محÓت بيع
المÓبسس إاقبا’ كبيرا من طرف
الزبائن ،ولم يقتصصر مشصكل غÓء
اأ’سصعار منذ حلول شصهر رمضصان
الكريم على الخضصر والفواكه والمواد
ا’سصتهÓكية فقط ،بل امتد ليشصمل
مÓبسس اأ’طفال وحتى مÓبسس
النسصاء والرجال ،وهو ما عّكر صصفو
حياة أارباب العائÓت الذين وجدوا
أانفسصهم في مأازق كبير ،و’ خيارات
أامامهم إا’ إارضصاء أابنائهم وزوجاتهم
أامام اقتراب حلول عيد الفطر
المبارك والدخول المدرسصي ،في كل
اأ’حوال فإان المهم عندهم هو أان
يجد أابناءهم ما يلبسصونه أايام العيد
وعند العودة إالى مقاعد الدراسصة
برضصا كبير بعيدا عن التشصاؤوم
والحزن من عدم تمكنهم من ابتياع
ما يرغبون فيه ،وذلك بعد أان فرغت
جيوب آابائهم اأ’موال التي كانوا
يدخرونها لمثل هذه المناسصبات،
وفي نفسس السصياق أاصصبحت محÓت
بيع المÓبسس هذه اأ’يام بالذات
تشصهد اكتظاظا كبيرا من قبل جموع

العائÓت ،هذه اأ’خيرة التي جاءت
مصصطحبة أ’بنائها ،وذلك من أاجل
شصراء ما يحتاجونه من لباسس وأاحذية
ومكمÓت أاخرى ضصرورية ليوم العيد
فهي تجوب الشصوارع بحثا عن
محÓت ،حيث يمكنها اقتناء
أاغراضس ذات نوعية جيدة بأاسصعار
معقولة ،ويرى بعضس الزبائن أانه
باإ’ضصافة إالى ارتفاع اأ’سصعار،
فالنوعية ليسصت دائما في الموعد،
حيث أافاد أاحد اأ’شصخاصس لجريدة
''الشصعب'' أان لهيب اأ’سصعار جعل كما
يقول المثل ''العيون بصصيرة واأ’يادي
قصصيرة'' ،وحسصب بعضس المواطنين
الذين تم اسصتجوابهم من طرف
جريدة ''الشصعب'' ،فإانه من بين
المحÓت التي تّوفر النوعية الجيدة
واأ’سصعار المعقولة هناك محÓت
السصوق المغطاة بوسصط المدينة،
حيث تشصهد توافدا كبيرا كل ليلة
من طرف العائÓت العباسصية ،وما
يÓحظ هو ارتفاع اأسصعار
المÓبسس بنسصبة فاقة الـ ٤٠
بالمائة مقارنة مع ما كان مسصجÓ
قبل شصهر رمضصان المعظم ،حيث
عبر لنا بعضس المواطنين
المتسصوقين خÓل زيارتنا هذه
اأنهم ياأملون في تحرك الجهات
الوصصية من اأجل الحد من جشصع
بعضس التجار الذين يبقى همهم
الوحيد في كل مناسصبة دينية هو
ت ح ق يق ال ر بح السصريع على حسصاب
المواطن البسصيط.

سسيدي بلعباسس :بيوضس بلقاسسم

ألسضبت  ١٠أأوت  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ٠٣شضوأل ١٤٣٤هـ

اسستـ

طـÓع

من مراسسلينا

مجموعة تطوعية ببسسكرة تطلق حملة «كسسوة بريء»

العائÓت تشستكي من مافيا السسوق ببومرداسض

مصشاحف ومÓبسس العيد سشتوزع على األطفال المحتاجين

أاسشعار األلبسشة تلتهب والرقابة في عطلة

تسسارعت األيام أامام العائÓت البومرداسسية أاو ما تبقى من أايام العيد ،وكل ما
تحمله هذه المناسسبة الدينية الهامة من أاهمية ورمزية في تقاليد المجتمع
المتوراثة منذ القدم ،ولعل أاهم ميزة تشسترك فيها كافة العائÓت الجزائرية هي عادة شسراء
مÓبسض جديدة خصسيصسا لهذا الموعد ،العادة المعروفة بمÓبسض الدخول المدرسسي التي ل يمكن
بأاي حال السستغناء عنها سسواء للصسغارأاو للكبار على حد سسواء.

بومردأسس :ز ــ كمال
بعد معاناتها ألكبيرة
مع لهيب أأسضعار ألخضضر
وألفوأكه وأللحوم بنوعيها
طيلة أأيام شضهر رمضضان،
ألعائÓت
هي
ها
وخاصضة
ألبومردأسضية
ألمتوسضطة ألحال حتى ل
نقول ألمعدومة منها ،في
موأجهة تحدي آأخر مع
أأسضعار ألمÓبسس في
ألعيد ألتي ل تعرف سضقفا
ول حدودأ يمكن معرفة
مدى تماشضيها وألقدرة
ألشضرأئية لهذه ألعائÓت،
بالنظر إألى غياب
ضضوأبط محددة من قبل
ألجهات ألمعنية وخاصضة
مديرية ألتجارة لولية بومردأسس،
ألتي أكتفت بإاجرأءأت عادية تركزت
أأكثر على مرأقبة مدى ألنعكاسس
ألصضحي لبعضس ألمنتوجات ألموزعة
في أألسضوأق على ألموأطن ومنها
ألمÓبسس وألعاب أألطفال ألتي تغزوأ
أألرصضفة في هذه ألفترة ،مثلما
تحدثت عنه لـ''ألشضعب'' رئيسضة
مصضلحة حماية ألمسضتهلك وقمع
ألغشس سضامية عبابسضة ،في حين لم
تذكر إأن كانت لمديرية ألتجارة
صضÓحيات مرأقبة أأسضعار ألمÓبسس
وحماية ألزبائن من جشضع أأصضحاب
ألمحÓت ألتجارية ألذين يتعاملون
بعنجهية في ظل أحتكارهم لهذأ
ألنوع من ألمنتوج وغياب ألردع
ألقانوني أأو ألرقابة
لتنظيم
ألصضارمة
ألممارسضة ألتجارية..
هي إأشضكالت كثيرة
وشضكاوي رفعها عدد
من أألولياء ألذين
تحدثوأ للشضعب في هذأ
ألذي
ألسضتطÓع
أخترناها لمعرفة حجم
ألمعاناة ألتي يكابدها أآلباء في صضمت
كبير من أأجل إأرضضاء أأطفالهم وإأدخال
ألفرحة إألى قلوبهم مهما كان ألثمن وأن
أضضطر أألمر إألى ألسضتدأنة مثلما
كشضف عنه (ع.محمد) ألذي صضادفناه
بأاحد ألفضضاءأت ألتجارية ألمخصضصضة
لبيع مÓبسس أألطفال وقد عبر
بقوله..أأن ألمشضكلة ألحقيقية ألتي
تعاني منها بومردأسس هو نقصس
ألكبرى
ألتجارية
ألفضضاءأت
ألمتخصضصضة في بيع ألمÓبسس سضوأء
لأÓطفال ،ألرجال وحتى ألنسضاء حيث
غابت ألمعارضس ألتجارية ألكبرى ألتي

ألعدد
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تحت شسعار «معا لحماية الطفولة»
قامت مجموعة تطوعية ببسسكرة
تسسمى« شسباب التفاؤول» بإاطÓق حملة
كسسوة بريء لÓطفال المحتاجين
والعائÓت والمعوزة كما تعمل
المجموعة على جمع مصساحف منذ
حلول شسهر رمضسان الكريم بغية
توزيعها في اليوم الثاني من العيد
على المرضسى بمسستشسفى حكيم
سسعدان بعين المكان.

فاطمة ألزهرأء طبة

وتندرج هذه ألمبادرة ،حسضب
تصضريحات شضباب ألتفاؤول في إأطار
ألسضعي ألى إأدخال ألفرحة لقلوب أأكبر
عدد من ألطفال ألمحرومين وأليتامى
وألمعوزين وأطفال ألطفولة ألمسضعفة
مؤوكدين أأنهم وأبتدأء من شضهر رمضضان
ألكريم قاموأ بمسضاعدة أأكثر من  ٤٥طفÓ
وبعضس ألعائÓت ألمعوزة.
كما قامت ألمجموعة أأيضضا بإاطÓق

حملة تبرع عبر صضفحتها على موقع
ألتوأصضل ألجتماعي «فايسضبوك» وألتي
دأعت فيها كل شضخصس يسضتطيع أن
يسضاهم ولو بالقليل في مسضاعدة هذه
ألفئة ألمحتاجة ماديا أأو معنويا لكي ل
يتردد ويشضارك في هذه ألمبادرة ألحسضنة
ألتي ترجع ألبسضمة ألى وجوه ألطفال .
من جهته ،أأفاد أأحد أأعضضاء ألمجموعة
ألخيرية رضضا محمد زكار أن هذه
ألمبادرة ل تعد أألولى من نوعها بل سضبق
وأأن كانت بمسضاعدة ألعديد من ألعائÓت
ألتي ل تقوى على شضرأء مÓبسس ألعيد
ألطفالها مضضيفا أأنها كانت ناجحة،
وسضاهمت في أدخال ألفرحة وألبهجة ألى
قلوب ألبرأءة .
وأأضضاف زكار أأن أأشضخاصس كثيرين دأخل
وخارج بسضكرة سضاهموأ في أنجاح ألعملية
ألخيرية من خÓل تبرعاتهم زيادة على
مسضاندتهم ألمعنوية وهو ما حفز مجموعة
ألتفاؤول على ألعمل أأكثر ،مشضيرأ بالقول
ألجزأئر ل يزأل أأناسس محسضنين.

بسسبب موجة الحر

كانت تنظمها بعضس ألبلديات طيلة
شضهر رمضضان وهي فترة كافية كما قال
للعائÓت من أأجل أقتناء ما تحتاجه من
مÓبسس ألبنائها وبسضعة من أأمرها مع
إأمكانية إأيجاد فرصضة لختيار ألنوعية
وأألسضعار وألمقارنة مع باقي ألفضضاءأت
أألخرى ،وبالتالي سضمحت هذه
ألوضضعية للتجار وألمضضاربين باحتكار
ألنشضاط وألتÓعب باألسضعار بكل حرية
دون رأأفة بالعائÓت ألمعدومة
وأألطفال ألذين حرموأ من فرحة ألعيد
على حد قوله.
ألحالة نفسضها عبرت عنها بعضس
ألعائÓت ألتي فضضلت ألتوجه إألى
ألفضضاء ألتجاري ألوحيد ألذي
أحتضضنته بلدية برج منايل خÓل شضهر
رمضضان بمبادرة من مؤوسضسضة خاصضة
حاولت خلق فضضاء
مختصس لبيع ألمÓبسس
وألصضغار
للكبار
أأحيانا
وبأاسضعار
مقبولة مقارنة مع
ألمحÓت ألتجارية
على حد وصضف بعضس
ألمسضتجوبين وخاصضة
مÓبسس أألطفال ألتي
ترأوحت بين  ١٢٠٠دينار حتى ٣٥٠٠
دينار للطاقم ،في حين قد تتجاوز
 ٥٠٠٠دينار في ألمحÓت ألتجارية
حسضب نوعية ألمنتوج ،حيث ل تزأل
أأسضعار ألمÓبسس أألوروبية وألتركية
بالخصضوصس تعرف ألتهابا كبيرأ مقارنة
مع ألسضلع ألصضينية ألتي تحولت إألى
ملجأا أأخير ألغلب ألعائÓت ولو على
حسضاب صضحة أأبنائها..

اللّه غـ ـ ـ ـ ـال ـب..
ما فيهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشس..
عـ ـÓمة مسشجلة

تحولت كلمات معروفة يرددها
ألتجار وأأصضحاب ألمحÓت على ظهر
قلب مثل«ألّله غالب» ،ألكرأء

وألضضرأئب ،قلة ألمنتوج« ،ما فيهاشس»
إألى مصضطلحات حفظها حتى ألزبائن
ألذين يسضتلطفون ألباعة من أجل
ألسضتفادة من تخفيضضات ضضئيلة في
ألمنتوج ،حيث وجد ألتجار في هذه
ألعبارأت إأجابات جاهزة للتحايل في
غياب ألرقابة وتنظيم أألسضوأق على
مسضتوى ولية بومردأسس ألتي دخلت في
فوضضى كبيرة إألى درجة أأن ألزبون ل
يعرف من يسضير هذه ألفضضاءأت وهل
فع Óهناك جهة محددة تسضهر على
إأدأرة ومرأقبة ما يجري في أألسضوأق
على حد تصضريح بعضس ألموأطنين..؟،
في حين تبقى روأية ألباعة وأضضحة
دأئما مثلما تحدث عنه للشضعب ألبعضس
منهم وهي أرتفاع كرأء ألمحÓت،
ألضضرأئب ،قلة ألمنتوج ألمحلي ألذي
أأعطى ألفرصضة للمنتوج ألمسضتورد ألذي
يزدأد عليه ألطلب من قبل ألطبقة
ألميسضورة لكتسضاح ألسضوق دون منافسضة
على حسضاب ألعائÓت ألمعدومة
وألمتوسضطة ألدخل ألتي تدفع ثمن هذه
ألوضضعية.
هي إأذأ إأشضكالية عويصضة ل يمكن فك
طÓسضمها بسضهولة وتحديد مسضؤوولية
من يتحمل هذه ألفوضضى ألتجارية ألتي
تطبع أأسضوأق بومدرأسس ،فمن غير
ألمعقول أأن نطلب من جهة فشضلت في
إأدأرة أأسضعار ألبطاطا وألطماطم في عز
ألصضيف وفي فترة جني ألمحصضول
ألمحلي ،أأن يسضيطر على منتوج مسضتورد
ويضضبط أأسضعاره لحماية ألمسضتهلك
وهذأ ألموأطن ألذي ولحسضن ألحظ
علمته ألسضنين وأأليام كيف يدخر
ويحمي نفسضه ويسضتعد لمثل هذه
ألعوأصضف ألمتكررة دون أأن يسضتنجي
أأحد.

أاكثر من ١٠٠حالةإاغماء باسشتعجالت وهران
اسستقبلت خÓل اليومين
مصسلحة
الماضسيين
وقسسم
السستعجالت
الصسدرية
األمراضض
الجامعي
بالمسستشسفى
لوهران أاكثر من ١٠٠
شسخصض ،جراء ارتفاع
درجات الرطوبة والحرارة
التي تجاوزت أامسض ٣٧
مئوية.
درجة
وأأكدت مصضادر طبية لـ
(ألشضعب) ،،أأن ألمعنيين تعرضضوأ لمشضاكل
صضحية في ألتنفسس ،جفاف ألجسضم وإأغماء
وضضربات شضمسس ،وأأغلب ألحالت ألتي تم
أسضتقبالها بالمصضلحة كبار ألسضن وألمصضابون
باألمرأضس ألمزمنة مثل ألربو ،ألقلب،
ضضغط ألدم وألسضكري إأضضافة إألى أألطفال
وألحوأمل.
يحدث هذأ في ألوقت ألذي تشضهد فيه
مصضلحة ألسضتعجالت هذه أأليام حركة
غير معتادة نتيجة توأفد عشضرأت ألمرضضى
يوميا لتلقي ألعÓج وألمتمثل في جرعات
أألكسضجين بالتنفسس ألصضطناعي وألفحصس
وغيرها ،مما تطلب مضضاعفة ألطاقم
ألطبي لحتوأء ألضضغط ألمسضجل.
ألجدير بالذكر ،أأن مصضالح أألرصضاد

ششركة توزيع الكهرباء بالبويرة تناششد بعقÓنية اسشتهÓك الطاقة
أأصضدرت شضركة توزيع ألكهرباء وألغاز
للوسضط بيانا تطمئن فيه ألموأطن فيما
يخصس توفير ألكهرباء وألغاز خÓل أأيام
ألعيد ،نظرأ لرتفاع درجات ألحرأرة في
أأليام أألخيرة من شضهر رمضضان ألفضضيل،
أأين وصضلت إألى  ٤٥درجة ،في ألوقت ألذي
أأصضبح أإلقبال على أسضتهÓك ألطاقة

جمعيات تكثف نششاطها التضشامني بأادرار
بادرت الجمعية الخيرية للمسساعدة على
اإلدماج خÓل برنامجها المسسطر لشسهر
رمضسان المعظم بتوزيع قفة رمضسان وأالبسسة
العيد ،بغرضض تكريسض التضسامن بين أافراد
المجتمع .
وأأوضضحت رئيسضة ألجمعية ألخيرية للمسضاعدة
وأإلدماج فرجاني دحاجة ،أأن قفة رمضضان لبد أن
تكون في كامل ألسضنة على أعتبار أن ألفقير ل يكون
محتاجا في شضهر رمضضان فقط وإأنما في كل أأيام
ألسضنة يكون بحاجة ألى مد يد ألمسضاعدة ،مفيدة
أنه تم توزيع  ١٠٥٠قفة رمضضان ،و ٣٨٠كسضوة عيد،
بمسضاهمة ألمحسضنين وهي موجهة للعائÓت
ألمعوزة وأليتامى لدخال ألبهجة وألسضرور ،وقد تم

برأهمية.م

أاكدتأان البرنامج السستعجاليآامن من النقطاعات

تقدم كسسوة العيد ومسساعداتأاخرى
توزيع كمية من حليب ألطفال على ألمسضتشضفيات.
ومن جهتها ،ألمحافظة ألولئية للكشضافة أأشضرفت
على توزيع مجموعة أألبسضة تحت عنوأن« :بسضمة
ألعيد» قدر عددها بـ  ٥٠٠كسضوة ،ألعملية تشضرف
عليها ألقيادة ألعامة للكشضافة ألسضÓمية
ألجزأئرية ،وموجهة لأÓطفال أليتامى وألمعوزين
بهدف أدخال عليهم ألسضرور أأيام ألعيد.
وبدوره ألمكتب ألولئي لجمعية كافل أليتيم
ألوطنية أأشضرف على توزيع مجموعة من أللبسضة
على أليتامى وألمحتاجين ،وأأوضضح باحيدي عبد
ألقادر رئيسس ألمكتب ألولئي لهذه ألجمعية أأن
ألمكتب وزع ٧٠كسضوة موجهة لليتامى بولية أدرأر
بمسضاعدة من ألمحسضنين ومختلف أألشضخاصس

ألجوية ،كشضفت أأن أرتفاع درجة ألحرأرة
ونسضبة ألرطوبة يرجع إألى دخول ما يعرف
بعاصضمة غرب ألبÓد بالصضمايم ،كما
سضتنخفضس هذه ألحرأرة أبتدأء من أليوم
وخÓل يومي ألعيد وألتي تكون بين ٢٨
درجة و ٣٠درجة كأاقصضى حد بسضبب
ألضضغط ألجوي ألضضعيف ألمسضجل ،وإألى
حين ذلك ينصضح أألطباء بضضرورة تفادي
ألخروج وألمشضي أأو ألوقوف تحت أأشضعة
ألشضمسس في سضاعات ألذروة ،وهي بين
منتصضف ألنهار إألى ألرأبعة مسضاء ،ونصضحوأ
بضضرورة ألسضتحمام عدة مرأت في أليوم
وشضرب كميات كبيرة من ألماء لتفادي
جفاف أأجسضادهم.

ألفاعلين في ألمجتمع ،وقد نظم ألمكتب ألولئي
لجمعية كافل أليتيم حفل على شضرف أأليتام
ألمنخرطين في ألجمعية بهدف مشضاركتهم ونزع
ألغبن عليهم حيث تم تكريم أأليتام ألنجباء في
مختلف ألمسضتويات ألدرأسضية.
كما وزعت ألجمعية  ١٢٠قفة خÓل شضهر
رمضضان ،وتوأصضل بخرجاتها ألميدأنية إأحصضاء
أأليتام وأألرأمل وألمعوزين عبر ترأب ألولية،
وأأوضضح ذأت ألمتحدث أن مشضروع ألدعم ألغذأئي
لأÓيتام وأألرأمل سضيسضتمر حتى بعد شضهر رمضضان
ألمعظم وهو موجه للفئات ألهشضة من ألمجتمع .

أأدرأر :عقيدي فاتح

ألكهربائية في تزأيد كبير ،فإالى جانب
أإلدأرأت وألشضركات ،أأصضبحت معظم
ألسضكنات مهيأاة بمكيفات ألهوأء ،حيث أأن
أسضتعمال هذه أآللت ألحديثة لتلطيف ألجو
يتطلب أسضتهÓكا أأكبر في ألطاقة
ألكهربائية .شضركة توزيع ألكهرباء وألغاز
تفطنت لهذه ألظاهرة ،وقصضد تفادي
إأنقطاعات ألتيار ألكهربائي ألذي عاشضته
ألجزأئر في ألسضنوأت أألخير ،خاصضة سضنة
 ٢٠١٢أأين سضجلت إأنقطاعات كثيرة في كل
ربوع ألوطن حتى على مسضتوى ألجزأئر
ألعاصضمة تم تسضطير برنامج إأسضتعجالي تم
خÓله بناء عدة موألدأت كهربائية ،هذه
أإلنجازأت ألتي تم تسضليمها نهاية شضهر
جوأن ألفارط ،تطلبت يدأ عاملة مؤوهلة.
ألشضركة وظفت عدة عمال مؤوهلين كما
تم تكوين عدد آأخر لضضمان ألسضير ألحسضن
للمرأفق ألتي تتوفر عليها ألشضركة ،وتحسضبا
لإÓنقطاعات ألتي يمكن أأن تحدث سضوأء في
شضبكة توزيع ألكهرباء أأو ألغاز ،كما تم
تسضخير عدة فرق لضضمان ألمناوبة ،ورغم ما
وفرته تناشضد ألشضركة ألموأطنين
ألسضتهÓك ألعقÓني للكهرباء ما يضضمن
عدم أنقطاعها .

ألبويرة :ع .نايت رمضضان

دولي

إلسصبت  ١٠أإوت  ٢٠١٣م
إلموإفق لـ  ٠٣شصوإل  ١٤٣٤هـ

إلعدد

قبل أسشتئنافها أألربعاء ألقادم

لموأجهة ألتهديدأت أألمنية:

عريقات :إ’سستيطان خطر على إلمفاوضسات

قوإت عسسكرية ليبية تنتشسر بطرإبلسس

أأعلنت وزأرة ألخارجية أألمريكية يوم ألخميسسأأن ألمفاوضشات ألمباششرة بين ألفلسشطينيين و
ألسشرأئيليين سشتسشتأانف ألربعاء ألمقبل.
وأإكدت إلمتحدثة باسصم إلخارجية
إألمريكية جينيفر بسصاكي أإمسس في
وإشصنطن أإن إلمفاوضصات سصتبدأإ في إلرإبع
عشصر من إلشصهر إلجاري في إلقدسس
إلمحتلة ثم في إريحا بالضصفة إلغربية.
وأإضصافت أإن إلوسصيط إألمريكي مارتين
إإنديك سصيتوجه إإلى إلمنطقة لدعم
إلمفاوضصات.
وأإوضصحت بسصاكي أإن وزير إلخارجية
جون كيري لن يعلق علنيا على هذه
إلمفاوضصات كما لن يشصارك فيها.
وكانت جولة من إلمفاوضصات إلتمهيدية
قد جرت يومي  ٢٩و ٣٠جويلية إلمنصصرم
في وإشصنطن تحت إلرعاية إلمريكية
ضصمت صصائب عريقات مسصؤوول ملف
إلمفاوضصات في إلسصلطة إلفلسصطينية
وتسصيبي ليفني رئيسصة فريق إلتفاوضس
إإلسصرإئيلي بعدما كانت متوقفة منذ
إكتوبر  ٢٠١٠بسصبب إسصتمرإر إسصرإئيل في
بناء إلمسصتوطنات بالرإضصي إلفلسصطينية.
قال كبير إلمفاوضصين إلفلسصطينيين
صصائب عريقات أإمسس إلجمعة إن
لمشصاريعها
إسصرإئيل
إسصتمرإر
إلسصتيطانية يعرضس إلمفاوضصات للخطر.
ودعا عريقات إإلدإرة إألمريكية للعمل
على وقف إلمخططات إلجديدة لتوسصيع
إلمسصتوطنات وضصم إلعشصرإت منها إإلى

مسسيرإت وإحتجاجات في ''جمعة إلغضسب''
خارطة ما يسصمى بالمدن ذإت إألولوية
إلقومية إلتي أإعلنت عنها إلحكومة
إلسصرإئيلية مؤوخرإ ،مشصيرإ إلى أإن هذه
إلقرإرإت تعرضس إلمفاوضصات للخطر.
وإضصاف إنه بدون وقف إلبناء
إلسصتيطاني من إلصصعب رؤوية كيفية تقدم
إلمفاوضصات باتجاه إلوصصول إإلى إتفاق
سصÓم.
يشصار إلى إن ما يعرف بسصلطات إلدإرة
إلمدنية إلتي يديرها جيشس إلحتÓل

إلسصرإئيلى فى إلضصفة إلغربية أإقرت
إلخطط إلولية لبناء أإكثر من  ٨٠٠وحدة
إإسصتيطانية جديدة يوم إلخميسس.
و قدرت حركة «إلسصÓم إلن» إلتي
ترإقب أإعمال إلبناء في إلمسصتوطنات
عدد إلمنازل إلجديدة إلتي ناقشصتها
إلدإرة إلمدنية بنحو  ١٠٩٦وحدة وقالت
إنها مخصصصصة لحدى عشصرة مسصتوطنة
بعضصها يقع في عمق إلكتل إلسصتيطانية
في إلضصفة إلغربية.

إلماثلة وحل إلشصكاليات إلقائمة».
وقال أإن «إلحكومة تعمل بشصكل طبيعي
على غرإر بقية مؤوسصسصات إلدولة حسصب
ما يفرضصه عليها إلوإجب رغم صصعوبات
إلظرف إلرإهن» دإعيا جميع أإبناء إلشصعب
إلتونسصي إإلى إلوقوف إلى جانب
مؤوسصسصات إلدولة «وإلعمل سصويا من أإجل
تحقيق أإهدإف إلثورة».

وتعرف تونسس منذ إغتيال إلمعارضس
محمد إلبرإهمي عضصو إلمجلسس
إلتأاسصيسصي نهاية جويلية إلماضصي تصصاعدإ
في أإعمال إلعنف وإإلضصطرإبات مع
دعوإت من جانب أإحزإب إلمعارضصة إإلى
حل إلمجلسس إلتأاسصيسصي إلمنتخب في ٢٣
أإكتوبر  ٢٠١١وإلحكومة إلحالية إلتي
تقودها حركة (إلنهضصة) إإلسصÓمية .

مÓمح حرب باردة بين ألعمÓقين في أألفق

أإوباما يلغي زيارتهإإلى موسسكو على خلفية قضسية ''سسنودن''
قضصايا إخرى خÓفية بين إلعمÓقين
نذكر منها قضصية إلدفاع إلصصاروخي
إلمريكي وهو إلمشصروع إلذي عبر
إلجنرإل إلروسصي فاليري عن موقف
بÓده إلرإفضس له ،حيث إبلغ إلمشصاركين
في مؤوتمر موسصكو لÓمن في إوروبا إن
روسصيا لن تقلصس مخزون إسصلحتها
إلنووية إلهجومية إل عندما تكون وإثقة
من إن قوإتها إلنووية ليسصت مسصتهدفة
من قبل شصبكة إلدفاعات إلصصاروخية
إلمريكية ولذلك على إمريكا إن تعطي
ضصمانات عن ذلك يضصيف إلجنرإل
إلروسصي إما رئيسس لجنة إلشصؤوون إلدولية
في مجلسس إلدوما إلروسصي إليكسصي
بوشصكوف فقد إعتبر قرإر إلغاء زيارة
إوباما لموسصكو للقاء نظيره بوتين
بمثابة دفن عملية إعادة تشصغيل

إلعÓقات مع روسصيا وإلتي إعلنها بعد
توليه إلسصلطة ،ويؤوثر على إلتعامل
إلثنائي بصصورة سصلبية وليسصاهم في حل
إي من إلقضصايا ذإت إلهتمام إلمشصترك
ومنها إلقضصية إلسصورية حيث طرح
زعيما إلبلدين مبادرة لعقد مؤوتمر
جنيف  ٢غير إن إلخÓفات بينهما
بخصصوصس إلمصصالح في إلمنطقة
وموقفهما إلمتباينين بخصصوصس نظرتها
لكل من إلنظام إلسصوري وإلمعارضصة
جعل إلمؤوتمر يتأاخر ولم ينعقد بسصبب
تحريضس إلغرب للمعارضصة ودعمها
بالسصÓح وإلمال ما إدى إلى إسصتمرإر
إلعنف وعدم إلسصتقرإر إلذي ليخدم
إي من إطرإف إلنزإع في سصوريا بل
يخدم إعدإء سصوريا (إسصرإئيل).

سس  /ناصصر

خÓل ٣أأششهر بنيجيريا

إلجيشس يعتقلأإلف مسسلح من جماعة ''بوكو حرإم''
أإعلن إ÷يشس إلنيجÒي إنه إعتقل
 ١٠٠٠مسصلح يعتقد أإنهم أإعضصاء ‘
جماعة «بوكو حرإم» إŸتشصددة منذ أإن
أإعلن إلرئيسس جودلك جوناثان حالة
إلطوإرئ ‘ عدد من مناطق إلشصمال منذ
ثÓثة إشصهر .
وقال مدير إإلعÓم بوزإرة إلدفاع
كريسس إلوكولدي ‘ تصصريح صصحفي
أإمسس إ÷معة إن إلعمليات إلتي يقوم بها
إ÷يشس ‘ مناطق إلشصمال Ÿطاردة
إ÷ماعة بدأإت تأاتي بنتائج طيبة مشصÒإ

إغتالت مجموعة مسصلحة مجهولة بعد
ظهر أإمسس إإلعÓمي إلليبي في قناة «ليبيا
إلحرة» عز إلدين قوصصاد وفق ما أإفادت وكالة
إلنباء إلليبية «وإل».
وقال إلمصصدر «إإن مجموعة مسصلحة
مجهولة أإطلقت إلنار على إإلعÓمي إلشصاب

عز إلدين قوصصاد بالقرب من مبنى بنك إلدم
في منطقة سصيدي حسصين في مدينة بنغازي
وهو دإخل سصيارته»
وأإضصاف أإن «قوصصاد وجد غارقا في دمائه
بعد أإن إخترقت عدة طلقات جسصده وأإردته
قتي.»Ó

مصشر في عين ألعصشار

رئيسس إلحكومة إلتونسسية يؤوكد إلتزإمه بالحوإر

يبدو إن إلحرب إلباردة بين
إلعمÓقين بدأإت من جديد بعد إن إلغى
إوباما إجتماع قمة كان مقررإ مع نظيره
إلروسصي فÓديمير بوتين على خلفية
إلتوتر في إلعÓقات بين وإشصنطن
وموسصكو بسصبب إلموظف إلسصابق في
وكالة إلمن إلقومي «سصنودن» إلذي
إفضصح إلممارسصات إلتجسصسصية إلتي تقوم
بها إمريكا تجاه إلدول وإلشصخاصس
وإلتي تمسس بحقوق إلنسصان وإلحريات
إلخاصصة وإلذي إعطته روسصيا حق
إللجوء إلسصياسصي إلمؤوقت (سصنة) رغم إن
إمريكا طالبت بتسصليمه لمحاكمته لنه
بحسصبها إضصر بالمن إلقومي إلمريكي.
وقد عبر إلكرملين عن خيبة إمله من
إلقرإر إلمريكي إلغاء زيارة إوباما
لموسصكو إلمتخذ يوم إلربعاء ،وهناك

إنتشصرت قوإت عسصكرية ليبية أإمسس إلجمعة
في مناطق مختلفة من مدينة طرإبلسس إلعاصصمة
وضصوإحيها لحفظ إألمن بالمدينة .
وقالت مصصادر ليبية مسصؤوولة من إلمؤوتمر
إلوطنى إلليبي إلعام «إلبرلمان» ورئاسصة إألركان
إلعامة إلليبية إن توإجد تلك إلقوإت إلعسصكرية
يأاتى بهدف توفير إألمن وإإلسصتقرإر وبث
إلطمأانينة خÓل عطلة عيد إلفطر إلمبارك
بالعاصصمة.
وكانت وزإرة إلدفاع إلليبية دعت يوم إلخميسس

إلموإطنين إإلى عدم إإلقترإب من كافة
إلمعسصكرإت وإلمؤوسصسصات إلتابعة للجيشس دون
إإبدإء أإسصباب لذلك.
وذكرت إلوزإرة في بيان أإوردته وكالة إلنباء
إلليبية أإن أإوإمر صصدرت لكافة منتسصبي إلجيشس
إلقائمين على حرإسصة معسصكرإته ومؤوسصسصاته
باسصتخدإم كافة إلوسصائل إلمتاحة لحمايته مؤوكدة
على إن كل من يحاول إقتحام إلمعسصكرإت أإو
إإلعتدإء عليها مسصتغ Óعطلة عيد إلفطر
إلمبارك سصوف يتحمل عوإقب ذلك .

إغتيالإإعÓمي في مدينة بنغازي

أعتبره ألسشبيل أألمثل لتخطي ألصشعوبات

شصدد رئيسس إلحكومة إلتونسصية
إلمؤوقتة علي إلعريضس يوم إلخميسس على
أإن «إلحكومة لن تدخر جهدإ في دعم
إلحوإر وإلعمل على تسصريع وتيرته بما
يحقق إلهدإف إلمرجوة منه».
وجدد رئيسس إلحكومة بمناسصبة عيد
إلفطر إلمبارك إلتأاكيد على أإن «إلحوإر
هو إلسصبيل إألمثل لتخطي إلصصعوبات
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إإ ¤أإن إإلعتقالت “ت Ãناطق ﬂتلفة
بالتعاون مع إجهزة إإلسصتخبارإت.
وأإضصاف إن إلعديد من أإفرإد إ÷ماعة
لقوإ مصصرعهم ‘ إإلشصتباكات إلتي “ت
وأإن إ÷ماعة قامت بدفن عدد غÒ
ﬁدد من أإفرإدها إلذين لقوإ مصصرعهم،
وأإن  ٤٠مسصلحا علي إألقل قتلوإ خÓل
إألسصبوع إŸاضصي إثناء هروبهم من
عمليات إ÷يشس .
و‘ نفسس إلسصياق ذكر مصصدر أإمني
آإخر ،إن رجال إألمن إعتقلوإ طبيب

إ÷ماعة وهو طبيب متخصصصس يعمل مع
منظمة إلصصحة إلعاŸية ،باإلضصافة إ¤
ﬁامي إ÷ماعة .
كان إلرئيسس جودلك جوناثان قد
أإعلن حالة إلطوإرئ ‘ شصمال شصرق إلبÓد
مؤوخرإ وبالتحديد ‘ وليات (يوبي) و
(بورنو) و(إدماوإ) وأإمر إ÷يشس بالنزول
إ ¤هذه إلوليات Ÿطاردة أإعضصاء بوكو
حرإم و” فرضس حظر إلتجول ثم ”
رفعه و” فرضصه ‘ بعضس إŸناطق مرة
أإخرى Ãناسصبة عيد إلفطر .

خرج إآللف من مؤويدي إلرئيسس إلمعزول
محمد مرسصي في مسصيرإت عقب صصÓة إلجمعة
في ثاني إيام عيد إلفطر في عدة مدن مصصرية
تلبية لدعوإت إلحشصد وشصهدت إلقاهرة إنطÓق
إلعديد من إلمسصيرإت بعد إلجمعة متوجهة إلى
ميدإن رإبعة إلعدوية لÓعتصصام من عدة
مسصاجد.
كما شصهد ميدإن إلحصصري بمدينة  ٦أإكتوبر
تجمع إلمئات من إنصصار مرسصي رإفعين صصوره
مطالبين بالشصرعية منددين بالعزل.

وأإصصيب بالمنصصورة  ١٠إشصخاصس على إلقل
باصصابات مختلفة إثر إشصتباكات بين إلهالي
وجماعة إلخوإن .وبالسصكندرية إنطلقت
مسصيرإت تضصم إلمئات من جماعة إلخوإن
تسصببت في قطع طريق كورنيشصي إلسصكندرية
وإختناق مروري وتحويل إلسصيارإت إلى إلشصوإرع
إلجانبية.

ألوكا’ت

بان كي مون ولفرون من نيويورك:

بعث مؤوتمر جنيف  ٢ضسرورة لتسسويةأإزمة سسوريا
أإكد إألمين إلعام لأÓمم إلمتحدة بان كي مون
«إلضصرورة إلملحة لعادة بعث» إلزخم لعقد
(مؤوتمر جنيف )٢حول سصوريا وذلك خÓل عشصاء
عمل مع وزير إلخارجية إلروسصي سصيرغي لفروف
مسصاء إلخميسس في نيويورك.
وتحاول روسصيا وإلوليات إلمتحدة وإلمم
إلمتحدة منذ إشصهر تنظيم مؤوتمر جنيف ٢حول
سصوريا وإلذي يهدف إلى إلتعجيل بحل سصياسصي
للنزإع في هذإ إلبلد إلذي خلف إكثر من  ١٠٠٠إلف
قتيل طيلة عامين ونصصف .ويذكر إن هذإ إلمؤوتمر
إلذي كان مقرر إن يعقد في جوإن إلماضصي يعرف
عدة تأاجيÓت.
وتحدث بان كي مون عن «إلزمة لنسصانية
إلمتفاقمة» في سصوريا و«مخاطر إلعنف إلطائفي».
من جهة إخرى قال كي مون إن إسصتئناف
إلمفاوضصات إلمباشصرة بين إلفلسصطينيين
وإلسصرإئيليين إمر مشصجع وإن إلمم إلمتحدة
«سصتعمل كل ما بوسصعها لدعم» مسصار إلمفاوضصات.
كما تطرق كي مون ولفروف إلى إلوضصع في
إفغانسصتان و لبنان .
وتوقف وزير إلخارجية إلروسصي في نيويورك
قبل إن يشصارك أإمسس إلجمعة في وإشصنطن في لقاء
بين وزيري إلشصؤوون إلخارجية وإلدفاع إلمريكيين
جون كيري وتشصاك هاغل ووزير إلدفاع إلروسصي

سصيرغي شصوإغو.
وحسصب وزإرة إلخارجية إلمريكية فان إللقاء
سصيتطرق إلى عدة موإضصيع منها إلوضصع في سصوريا
وإلمعاهدة إلجديدة لنزع إلسصلحة إلنووية سصتارت
وإفغانسصتان وإيرإن وكذإ قضصية إلموظف إلسصابق
في وكالة إألمن إلقومي إألميركية إإدوإرد سصنودن.
من جهته وبذإت إلهتمام أإكد وزير إلخارجية
إلروسصي سصيرغي لفروف أإمسس إلجمعة إإن تأاجيل
عقد مؤوتمر «جنيف  »٢يعطل جهود إلتسصوية
إلسصلمية للوضصع دإخل سصوريا ،مضصيفا أإنه يزيد
إلحاجة إإلى مكافحة من أإسصماهم بـ«إإلرهابيين»
في سصوريا إلذين يحاربون إلحكومة وإلمعارضصة.
ونقل رإديو (صصوت روسصيا) أإمسس عن لفروف
قوله عقب لقاءه مع إألمين إلعام لأÓمم إلمتحدة
بان كي مون في نيويورك« :إإن إلدبلوماسصية معنية
بتحقيق نتائج غير أإن تحقيقها قد يتم إإذإ إتفقت
جميع إألطرإف إلمعنية باألزمة وجلسصت لحلها عن
طريق إلحوإر».
وإضصاف لفروف أإنه قد قام بعمله فيما يتعلق
بتلك إألزمة على أإكمل وجه.
وأإشصار لفروف إإلى أإن إلحكومة إلسصورية
مسصتعدة إلرسصال وفد إإلى مؤوتمر «جنيف  »٢دون
شصروط مسصبقة ،مضصيفا أإن إلكرة حاليا في ملعب
إلمعارضصة إلسصورية.

قضشية ألعفو ألملكي على ألششاذ ألسشباني تثير ألمزيد من ألجدل

 ٢٠جمعية غير حكومية تقاضسي إلدإخلية إلمغربية

تحول إلعفو إلملكي على شصاذ إسصباني متهم
باغتصصاب  ١١طف Óمغربيا بطلب من نظيره
إلسصباني خوإن كارلوسس إلى قضصية تنغصس
يوميات إلحكومة إلمغربية إلتي وإجهت
قوإتها إلمنية إلمتظاهرين بعنف مفرط إثار
شصجبا وإسصتنكارإ دوليين .كما خلف إحتقان
دإخلي تجاه قوإت إلمن إلمغربية بعد
إلصصدمة وإلحباط إلذي إصصاب إلمغاربة
إلذين رأإوإ في تصصرف ملكهم إهانة لهم.
هذه إلحادثة إثارت جدل كبيرإ في
إلمغرب مازإلت تحرك إلمجتمع إلمدني
إلمغربي حيث إن  ٢٠جمعية غير حكومية
تقدمت بشصكوى ضصد وزير إلدإخلية إمحند
إلعنصصر وقيادإت عليا في مؤوسصسصة إلشصرطة
لكشصف ومعاقبة إلمسصؤوولين عن إلقمع
إلوحشصي لمتظاهري إلجمعة إلماضصية في
إلرباط على خلفية إلعفو إلملكي على إلشصاذ
إلسصباني دإنيال غالفان إلمحكوم عليه بـ٣٠
سصجنا.

وإن كانت إلمظاهرإت قد إجبرت إلملك
على إعادة إلنظر في إلقضصية بسصبب عدم
إطÓعه على إلملف ليقرر في آإخر إلمطاف
سصحب قرإر إلعفو وإقالة إلمدير إلعام
للسصجون فان إلخطوة لم تكن إل مناورة من
إلقصصر حفظا لماء إلوجه بعد إلحرج إلذي
لحقه ولمتصصاصس غضصب إلشصارع إلمغربي
إلذي ضصاق ذرعا بتصصرفات إلقصصر فليسصت
هذه إلمرة إلولى إلتي يسصتفيد فيها مجرم
من هذإ إلنوع من إلعفو إلملكي إلتي بررها
إلقصصر بعذر إقبح من ذنب وهو جهله
بالقضصية حيث سصبق وإن إسصتفاد شصاذ فرنسصي
يدعى إرفي لوغلوناك ديزيري بعد إن حكم
عليه باربع سصنوإت سصجنا لضصبطه متلبسصا في
إعتدإء جنسصي على قاصصر مغربي كما ضصبط
في حاسصوبه إلمحمول على إللف من إلصصور
وإلفيديوهات إلباحية لطفال مغربيين.

أأمين بلعمري

إإخÓء برجإإيفل بباريسس بعدإإنذإر كاذب بوجود قنبلة

تم إإخÓء برج إإيفل في إلعاصصمة إلفرنسصية باريسس ،بعد ظهر أإمسس ،بعد إإنذإر كاذب بوجود قنبلة وأإعيد
فتحه مرة أإخرى أإمام إلجمهور .
وقالت وسصائل إإلعÓم إلمحلية ،إإن عملية إإخÓء إلبرج جرت في حوإلي إلسصاعة إلثانية مسصاء بالتوقيت
إلمحلي ،وأإعيد فتحه بعد سصاعتين في حوإلي إلسصاعة إلرإبعة وإلنصصف مسصاء .
ويتعرضس إلبرج إلبالغ إرتفاعه  ٣٢٤متر لحالت فزع مماثلة بشصكل متكرر رغم أإن هذه إلتهديدإت
سصرعان ما تكون كاذبة.

السشبت  ١٠أاوت  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٠٣ششوال  ١٤٣٤هـ

رياضضة

سشليماني بعدإامضشائه لسشبورتنغ لششبونة:

'' التحاقي بأاحدأاكبر المدارسس الكروية حلم تحقق ''
كششف الدولي الجزائري
والمهاجم السشابق لفريق
ششباب بلوزداد «إاسشÓم
سشليماني» في الندوة
الصشحفية التي نششطها،
مسشاءأاولأامسس ،عقب
إامضشائه لفريق سشبورتينغ
لششبونة البرتغالي لمدة
أاربع مواسشم،أانه جد فخور
باإ’مضشاء لفريق يعد
بالمدرسشة الكروية الكبيرة
التيأانجبت عديد النجوم،
مششيراإالىأانهإاسشتششار
’عبي «الخضشر» قبل
تعاقده مع الفريق
البرتغالي.

محمد فوزي بقاصص

سشليماني أاكد في التصشريحات
الصشحفية التي وجدت صشدى في
وسشائل اإلعÓم البرتغالية "...
أاششعر بالفخر واإلعتزاز للتعاقد
مع واحدة من أاكبر المدارسس
الكروية في العالم ،سشبورتينغ
مششتلة أاثمرت النجوم أامثال «
فيغو» «كريسشتيانو رونالدو» «ناني

لويسس» وآاخرين..
ومعلوم أان سشبورتينغ هو أاول
فريق ينطلق منه المششوار
اإلحترافي لخيرة نجوم الكرة
المسشتديرة في العالم ،ولعب له
عديد المششاهير على غرار
الهولندي «فرانك ريكارد»
والحارسس الدانماركي «بيتر
ششمايكل» واألرجنتيني «غابريال
هاينزه».
وأاضشاف هداف المنتخب الوطني
قائ « :Óقبل إامضشائي تحادثت

مع سشوداني وغيÓسس كونهما
يعرفان حق المعرفة البطولة
البرتغالية ،وقد ششجعاني على
اإلمضشاء لمصشلحة سشبورتينغ
لششبونة».
وطموحاته
أاهدافه
وعن
المسشتقبلية مع فريقه الجديد لم
يخفي مهاجم ششباب بلوزداد أانه
جاء لخطف مكانة أاسشاسشية من
أاجل مواصشلة التأالق والتطور مع
لششبونة  »..جئت إالى هنا من أاجل
اللعب كعنصشر أاسشاسشي ،ولكن

القرار يعود للمدرب ليسس
لششخصشي ،طموحاتي كبيرة ول
حدود لها ،وسشأالتزم بتقديم
األفضشل وتششريف عقدي إالى
نهايته".
من جهته ،ثمن رئيسس نادي
سشبورتينغ لششبونة «برونو دو
كارفاليو» إانتداب فريقه للدولي
الجزائري «إاسشÓم سشليماني»،
مششيرا إالى أان جلب مهاجم
ششباب بلوزداد يندرج ضشمن نطاق
توسشع النادي ،وأاكد الرجل األول
في النادي البرتغالي بأان فريقه
سشيوفر كل اإلمكانيات للمهاجم
الجزائري من أاجل اإلسشتفادة من
مواهبه ومسشاعدته على النجاح
ومواصشلة التأالق.
لإÓششارة ،فإان الرجل األول على
العارضشة الفنية للفريق البرتغالي
«ليوناردو جارديم» سشبق له تأاطير
الفريق اليوناني أاولمبياكوسس سشنة
 ،٢٠١٢والذي كان يلعب له
الدوليان الجزائريان «جمال
عبدون» و«رفيق جبور» .

تحضشيرا للموسشم الكروي الجديد

«أابناء سسوسسطارة» في تربصس مغلق بالعاصسمة بدءا من غد اأ’حد
يسشتاأنف غدا اإتحاد العاصشمة
تحضشيراته للموسشم الجديد
بعد اأن منح المدرب كوربيسس
’عبيه راحة لمدة ثÓثة
اأيام بمناسشبة عيد الفطر
المبارك ومن المقرر اأن
يدخل ا’تحاد في تربصس
مغلق بداية من الغد باأحد
فنادق العاصشمة وهذا لمدة
اأسشبوع مع اإمكانية اإجراء
مباراة تحضشيرية اأمام
مولودية بجاية رغم رفضس
كوربيسس لعب اأي مواجهة
ودية خÓل فترة التحضشير.

عمار حميسسي

ويركز الجهاز الفني خÓل هذا التربصس على

انششيلوتي اŸدير الفني لريال مدريد:

كاسسياسس كان رائعا ورونالدو
قائدا عظيما ‘ كأاسس ''ڤينيسس''

ع Èاإليطا‹ كارلو أانششيلوتي ،اŸدير

مواصشلة البرنامج الذي تم تسشطيره والمتعلق
بالرفع من الجاهزية البدنية لÓعبين قبل
بداية البطولة وهذا بتكثيف الحصشصس
التدريبية ومعرفة مدى اسشتجابة الÓعبين
للبرنامج البدني المسشطر لهم.
اأما الجزء الثاني من التربصس ،فسشيتم فيه
ضشبط الأمور التكتيكية والفنية من خÓل
معرفة متطلبات كل مركز و الÓعب الأنسشب
للعب فيه ومن المÓحظ اأن كوربيسس يريد
اإششعال المنافطسشة بين لعبيه بما انه سشيكون
الرابح الأكبر من هذا الأمر.
ويعد منصشب حراسشة المرمى من اأكثر
المناصشب الذي يعرف اششتداد المنافسشة بين
الحراسس الثÓث زماموشس  ،منصشوري
ومعزوزي  .ورغم اأن الكفة تميل لصشالح

الحارسس الدولي اإل اأن فرصس الثنائي
الآخر تبقى وفيرة للعب خاصشة اأن
التقني الفرنسشي لم يعط اأي اإششارات
توؤكد انه سشيعتمد على زماموشس ليكون
الحارسس الأول خÓل اأولى مباريات
البطولة الوطنية  .ولم يحسشم كوربيسس
خياره بعدم اإجراء تربصس خارج الوطن
في ظل رغبة الإدارة بالقيام بهذا الأمر
الذي قد يكون في الأسشبوع الأخير الذي
يسشبق انطÓق البطولة .من جهة اأخرى،
يواصشل المهاجم احمد قاسشمي فترة
العÓج من الإصشابة التي يعاني منها
والتي اتضشح اأنها ليسشت خطيرة حيث
سشيركن للراحة لفترة معينة من اأجل اسشتعادة
ع ا ف ي ت ه.
ومن المتوقع اأن يكون حاضشرا خÓل اأولى
مباريات البطولة الوطنية حيث سشيقوم
الجهاز الفني بتسشطير برنامج بدني خاصس
لÓعب من اأجل تجهيزه قبل انطÓق البطولة
بما انه واحد من اأبرز المهاجمين الذين يعول
عليهم كوربيسس كثيرا ومازالت قضشية الÓعب
يخلف تراوح مكانها في ظل تششبث كل طرف
بموقفه ،فالإدارة توؤكد انه لم يصشبح لعبا في
الفريق بما اأنها لم تقم بوضشع ملفه على
مسشتوى الرابطة الوطنية اأما الÓعب ،فيوؤكد
انه مازال مرتبط بعقد مع الفريق.

حسشب مجلة «  ١٠سشبورت » الفرنسشية

ليل و«كوينز بارك رينجرز» يتنافسسان على غو’م
الفني لفريق ريال مدريد ،عن رضشاه التام
بالفوز الذي حققه فريقه على تششيلسشي
اإل‚ليزي بنتيجة ( ٣ـ  ‘ )١نهائي كأاسس
قينيسس الودية التي جرت صشباح اÿميسس
بواششنطن .وصشرح انششلوتي خÓل اŸؤو“ر
الصشحفي الذي حضشره جوزيه مورينيو بأان
«ا◊ارسس كاسشياسس كان رائعا أامام
تششيلسشي ورونالدو قائدا عظيما».
وأاضشاف أانششيلوتي يقول« :قدمنا مباراة
كبÒة ،حيث سشيطرنا على الكرة وكنا أاكÌ
فعالية ،كما أان كاسشياسس كان جيدا للغاية
وسشاعدنا على –قيق الفوز» .وأاوضشح
أانششيلوتي ،أان الدفع بكاسشياسس كحارسس
أاسشاسشي كان قراره ،لكنه أاششار إا ¤أان دييغو
لوبيز هو الذي سشيدافع عن عرين الفريق
‘ اللقاء الودي أامام إان ÎميÓن .وأاضشاف
أانششيلوتي «رونالدو قدم مباراة رائعة،
أاحرز هدف Úوظهر Ãسشتوى جيد ،إانه
Îﬁف رائع ،يعمل بقوة بالغة ،وهو حقا
قائد عظيم».

العدد
١٦١٧٨

دخل فريقا ليل و كوينز
بارك رينجرز
ا’‚ليزي السشباق من
أاجل ضشم اŸدافع الدو‹
ا÷زائري فوزي غو’م،
حسشبماأاكدتهأامسس
›لة «  ١٠سشبورت».
وكششفت اÛلة
الفرنسشية ع Èموقعها
الرسشمي،أامسس ،أان
ناديانأاوروبيان دخ‘ Ó
اتصشا’ت مع فوزي غÓم
الظه Òاأ’يسشر لسشانتإايتيان واŸنتخب
الوطني ا÷زائري .

عمار حميسسي

ويتعلق األمر بكل من ليل الفرنسشي وكوينز
بارك رينجرز الناششط ‘ الدرجة الثانية
اإل‚ليزية حيث أاكد اŸصشدر أان اÙادثات
ب Úالنادي Úوﬁيط الÓعب جارية منذ أايام
و ينويان اسشتغÓل تع ÌاŸفاوضشات بÚ

الÓعب الششاب وتورينو
اإليطا‹ .
وحسشب « ١٠سشبورت»
دائما ،فإان فرصشة
انضشمام فوزي إا ¤تورينو
تضشاءلت رغم وجود اتفاق
ب Úإادارة فريق الششمال
اإليطا‹ ونظÒتها من
سشانت إايتيان بخصشوصس
ﬂتلف التفاصشيل .وذلك
بسشبب عدم التفاق بÚ
واŸسشؤوولÚ
الÓعب
اإليطالي Úحول األجر الششهري الذي
سشيتقاضشاه اŸدافع الدو‹ لكن ذلك ل يعني
أان الصشفقة ذهبت ‘ مهب الريح بصشفة
رسشمية .فقد يتم ترسشيمها ‘ قادم األيام إاذا
ما ” التوصشل لتفاق و‘ حال حدوث العكسس
فحينها قد يعطي الدو‹ ا÷زائري األولوية
لأÓندية األخرى التي تفاوضشه على غرار ليل
وكوينز بارك ‘ ،انتظار اتضشاح األمور أاكÌ
خÓل الفÎة اŸقبلة .
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تصشنيف الفيفا لششهرأاوت

«الخضسر» يحافظون على المركز الـ ٣٤
حافظ المنتخب الجزائري
لكرة القدم على مركزه الـ ٣٤
في
الترتيب العالمي لÓتحادية
الدولية (فيفا) وفق تصشنيف
ششهر أاوت الذي نششرته الهيئة
الدولية على موقعها
اللكتروني.
ويحتل «الخضشر» المرتبة
الرابعة على المسشتوى
اإلفريقي وراء كوت ديفوار
(م  ،)-5 ،١٨غانا (م )٠ ،٢٤
ومالي (م  ،)-4 ،٣٢هذا
األخير سشيكون المنافسس
المقبل للمنتخب الوطني
ضشمن الجولة السشادسشة
واألخيرة من المرحلة الثانية
لتصشفيات كأاسس العالم ٢٠١٤
.
ويتقدم أاششبال المدرب
البوسشني وحيد خاليلوزيتشس
بمركز واحد على نيجيريا
بطلة إافريقيا ( م ،), 0 ٣٥
فيما تأاتي غينيا ،التي
سشتواجه الجزائر وديا يوم ١٤
أاوت الجاري،
في المرتبة  ٦٨عالميا،
بعدما تراجعت بما ل يقل
عن سشبعة مراكز مقارنة

بتصشنيف الششهر المنصشرم.
وعلى الصشعيد العربي ،تتقدم
الجزائر الترتيب أامام تونسس
(م  )-6 ، ٥٣ومصشر (م ،٦١
 )+1و ليبيا (م )+1 ،٦٩
واألردن (م  )٥٧١و المغرب
(م  .)٤٧٥ولم يطرأا أاي تغيير
على المراتب العششر األولى
لتصشنيف الفيفا ،الذي دخل
بالمناسشبة عامه العششرين،
باحتفاظ إاسشبانيا على
الصشدارة أامام أالمانيا
وكولومبيا .وسشيتم نششر
التصشنيف القادم يوم ١٢

سشبتمبر ،حيث سشيأاخذ به
بعين العتبار في عملية
قرعة الدور التصشفوي
األخير المؤوهل لنهائيات
كأاسس العالم بالبرازيل عن
القارة
اإلفريقية ،والمقررة ليوم ١٦
سشبتمبر وتكون الجزائر
معنية بها بعد ضشمان تأاهلها
عن المجموعة الثامنة قبل
جولة واحدة عن نهاية
من
الثانية
المرحلة
التصشفيات.

أامضشى عقدا لثÓث سشنوات:

مبولحي يعود لسسي اسسكا صسوفيا البلغاري
انضشم حارسس مرمى المنتخب الجزائري لكرة القدم رايسس
مبولحي اإلى نادي سشي اسشكا صشوفيا بعقد يمتد لثÓث سشنوات،
وفق ما نششره الفريق الناششط في بطولة الدرجة الأولى
البلغارية على موقعه اللكتروني الرسشمي.
وهي التجربة الثالثة للحارسس الجزائري مع هذا
النادي باعتبار اأنه سشبق واأن تقمصس األوانه في
مرتين سشابقتين ،عندما لعب له بنظام الإعارة
خÓل الششطر الثاني لموسشم
 ٢٠١١٢٠١٠وكذا اأثناء نفسس الفترة من
موسشم  ٢٠١١ـ . ٢٠١٢وقبل انتقاله اإلى سشي
اسشكا في المرة الثانية ،كان نادي كريليا
سشوفيتوف الروسشي قد اششترى عقد
الحارسس الجزائري من سشÓفيا صشوفيا
البلغاري ،ليعيره مرة اأخرى اإلى
غازيليك اأجاكسشيو في اإياب الموسشم
المنقضشي ،حيث كللت
الفريق
مع
تجربته
الفرنسشي بالفششل بعد
سشقوطه اإلى الدرجة
الثالثة .ولم ترغب اإدارة
النادي الروسشي الحتفاظ بمبولحي ،فقررت التنازل
نهائيا عن خدماته من خÓل تحويله اإلى فريق
العاصشمة البلغارية.

حسشب مدرب الفريق اإ’نجليزي

بلكا’م يشسرع في تدريباته مع واتفورد
يششرع المدافع الدولي
الجزائري السشعيد بلكالم
اليوم في التدريبات مع ناديه
الجديد واتفورد ،حسشبما
أاعلن عنه المدرب اليطالي
للنادي الناششط في بطولة
الدرجة النجليزية الثانية
«ششامبينششيب» ،جيانفرانكو
زول ،الذي أاكد أان الÓعب
إالتحق بالفعل بنادي
الضشاحية الغربية للندن.
واسشتحسشن الدولي اليطالي
السشابق المكانيات البدنية
وقوة مدافع «الخضشر» خاصشة
في الصشراعات الثانية حيث
يرى فيه أاحسشن بديل
لجوناتان هوغ الذي غادر
نحو
اللندني
النادي
لسشباب
هيدارسشفيلد
عائلية .وسشيكتششف بلكالم
أاجواء ونظام لعب جديد
حيث يطبق فريقه خطة

ترتكز على مسشترجعين ٢٥٣
وهو نظام يعرف رواجا كبيرا
في الكرة اليطالية.
وللتذكير كان الدولي
الجزائري قد أامضشى عقدا

مدته  ٥سشنوات لفائدة
أاودينيزي (الدرجة األولى
اليطالية) والذي أاعاره
لنادي واتفورد.

ثقافة

السصبت  ١٠أاوت  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٠٣شصوال  ١٤٣٤هـ

العدد

١٦١٧٨

بعد صصراع مع المرضض
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الشصاعر سصليمان العيسصى صصديق الثورة الجزائرية يرحل في صصمت
@ نور الدين لعراجي
غيب الموت عنا أامسس الجمعة الشصاعر سصليمان
العيسصى عن عمر يناهز  ٩٢عاما بعد صصراع طويل مع
المرضس هذا ما أاكدته مصصادر مقربة من الفقيد
ببيروت لـ ''الشصعب'' ،رحل الفقيد ليلة العيد وهو
يتحاور مع زوجته الدكتورة ملكة ابيضس عن تفاصصيل
المناسصبة الدينية وكيف يمكنه أان يعيشصها في جو من
السصعادة والهدوء وتشصاء الصصدف أان يرحل في ذكرى
وفاة صصديقه المقرب الشصاعر محمد درويشس
والمنطقة العربية تعيشس مخاضصا عسصيرا ،وهو الذي
غناها من خÓل كتبه وأاشصعاره التي دونها وعلمها
لأÓطفال عبر اكثر من  ٥٠عنوانا .الفقيد من مواليد
انطاكية عام  ١٩٢١وقد سصاهم في التصصدي لÓنتداب

الفرنسصي على سصوريا ،ووقف مناصصرا للقضصايا
العربية ،وخاصصة ثورة التحرير المباركة التي كتب
عنها أاجمل القصصائد الجميلة ،وسصاهم في التأاريخ
’بطال الجزائر من خÓل ذكرهم في قصصائد مطولة
ورائعة  .ويعتبر سصليمان العيسصى من أاهم الشصعراء
الكبار الذين أاثروا المكتبة العربية بأاكثر من ٥٠
مؤولفا ،اضصافة إالى كونه عضصوا في مجمع اللغة
العربية بدمشصق وقد تحصصل الفقيد على عدة جوائز
عربية وافريقية وآاسصياوية ،من بينها جائزة اإ’بداع
الشصعري عام  ،٢٠٠٠وقد ترجم الكثير من اأ’عمال
منها ترجمة عدد من اآ’ثار اأ’دبية أاهمها آاثار الكتاب
الجزائريين الذين كتبوا بالفرنسصية .للعلم هو متزوج
وله  ٣أابناء هم معن ،غيÓسس ،بادية وهو من مؤوسصسصي
اتحاد الكتاب العرب في سصوريا .١٩٦٩وداعا سصليمان

األدب الجزائري يعودإالى الواجهة

بقلــــــــم:

نورالدين لعراجي
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العيسصى في مقامك ا’ول واأ’خير ،وداعا يا شصاعرا
من طراز ’ يتكرر عبر اأ’زمنة ،وداعا ،وداعا في
الدارين ..الى أان ينعم الوطن بأامن وآامان ،وذكرى
حنين .وداعا يا من اعتذرت للجزائر ذات يوم
قائ«:Óأالف عذر يا سصاحة المجد ،يا أارضصي التي لم
أاضصمها ،يا جزائر».

روايـ ـ ـة ''نادي الصصنوب ـ ـر'' للكاتبـ ـ ـة ربيعـ ـ ـة جلطـ ـ ـي في الصصـ ـدارة
تأالق رواية «لها سصر النحلة» و«الحالم» لسصمير قسصيمي ثالثا
تصصدرت رواية «نادي الصصنوبر»
للكاتبة الجزائرية ربيعة جلطى
قائمةأافضصل عمل روائي في
الجزائر ،وذلك وفق اسصتفتاء
جائزة الرواية العربية الذي
يقام كل عام في الجزائر
لختيارأافضصلإابداع في هذا
الميدان األدبي ،وما مثل هذه
التظاهراتإال دليل على حيوية
عالم األدب والرواية..

سسميرة لخذاري
إاذا عدنا قلي Óالى الوراء وتعمقنا في
بحثنا عن ا’نتاجات الروائية التي
ميزت السصنة الفارطة وهذا العام نجد
أان هناك عديد الكتابات لكبار ا’دباء
الجزائريين الذي تركوا بصصمتهم من
ذهب في السصجل العربي خاصصة ،فمن
منا لم يسصمع بالضصجة والشصهرة التي
نالتها "اأ’سصود يليق بك" ’حÓم
مسصتغانمي ،اضصافة الى "أاصصابع لوليتا"
لواسصيني اأ’عرج ،هتين الروايتين اللتين

سصجلتا حضصورا قويا واقبا’ كبيرا في
المعارضس الدولية ،ا’ انه ورغم كونهما
ضصمن قائمة الكتابات في اسصتفتاء
جائزة الرواية العربية زحزت الى ذيل
الترتيبات ،لتظفر ا’بداعات الشصابة
بالمراتب ا’ولى.
ففي الوقت الذي ظفرت فيه الروائية
الشصابة ربيعة جلطي بالمرتبة اأ’ولى

في اسصتفتاء جائزة الرواية العربية،
جاءت رواية "أاصصابع لوليتا" لواسصينى
اأ’عرج ،ورواية "اأ’سصود يليق بك"
أ’حÓم مسصتغانمي في ذيل قائمة
الترشصيحات ،مفسصحة المجال لكتابات
الشصباب التى تصصدرت واجهة اأ’دب
الجزائري.
أاما المركز الثاني فقد عاد للروائي

الفـ ـ ـنان مـ ـ ـاني انصص ـ ـار يوجـ ـ ـه المـ ـ ـوسصيقى لفـ ـ ـائ ـ ـدة السصـ ـ ـÓم بم ـ ـ ـ ـالي
يوظف الفنان ماني انصصار الموسصيقى لخدمة السصÓم ،من
خÓل إاقامة مهرجان الصصحراء بمالي يوم تنظيم الدورة
الثانية من ا’نتخابات الرئاسصية .تأاتي هذه ا’لتفاتة الفنية
لتأاكيد دور الموسصيقى في خدمة السصÓم واأ’من ،باعتبارها
لغة تلج القلوب دون اسصتئذان وتحمل رسصائل مشصفرة
بإامكانها إاصصÓح ما لم تسصتطع السصياسصة إاصصÓحه وتقويمه،
هذا من جهة ومن جهة أاخرى تعكسس العÓقة التكاملية
المتينة التي تربط كل الميادين ،ويتعلق اأ’مر هنا بالسصياسصة
والثقافة.
وتبقى الموسصيقى لغة السصلم واأ’من ،بدليل ما أاكده
البريطانيون ،الذين اعتبروا مهرجانات الصصحراء من بين ٢٥

حدثا وفعالية هامة في العالم ،اضصافة إالى تتويج هذه
التظاهرة الثقافية والفنية بجائزة «مؤوسصسصة فريموز » ٢٠١٣
بجنيف ،بحكم تمكنها من لم جالية السصاحل فوق خشصبة
مهرجان الصصحراء على مدار  ١٢سصنة.
وتهدف هذه التظاهرة الفنية إ’عادة ا’عتبار للموسصيقى في
مالي ،حيث كانت تسصاهم في الدخل الوطني بنسصبة  ٧في
المائة ،من خÓل اسصتقطابها للسصياح من مختلف أانحاء
العالم.

سسميرة لخذاري
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لنسسرين ياسسين بلوط
أارسصمك بلون الماء!
أارسصمك بلون الماء!!..
وأاسصكب فيه قطرات شصفافة
سصمراء.
خطفتها من رقعة الوجد..
من نبضض اليماء..
لماذا هي سصمراء؟؟
أال أانها تشصبهك بفيضض
المÓمح..
أامألنها تشصبه المسصاء؟؟؟؟
علىأاهداب داليةأاسصكبك..
في غضصون جبينك أاكتب
اإلهداء..
عمر مضصى علي في سصواد
المداد..
حيرني رحيل العمر..
فاكتنفتني ليتقلصض عدو
األعداء....

من نسصيج عظامي رممت
فرحتي فيأاثير ...
لسصواقي
منحسصر..لنبقى
الندى ..رشصفات
أارسصمك بلون الماء بأانامل
سصمراء..
وقت السصحر..تتلوى بارقة
في السصماء..
تحكي عمرا وّلى..بباقة من
الحلم..
ترنوإالى األمد الدافئ...
ما جدوى العناق..إاذا..
لم يند السصحاب حبا...
ولم يبك الجمر عشصقا...
في غابة من الحب...
الشصجر
فيها
يحتك
باإليماء...
هو ذا الغسصق يتجلى...
في زمن خاو من الهوى..
ل وميضض فيه..ولأامل..
فيوقظه في السصاجيات من
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أاهدابه..
يعريه من شصروده...
هو ذا الغسصق يملي حنينه...
ويبث
السصحر
فيحين
روعته...
متلحفا بخطوط الضصياء...
فنسصرح بصصرنا للبعيد..
أانا وأانت وبعضض من السصماء..
نتفرج على مÓح يغني...
يفتر الموج من مراحه...
في
فأارسصمك
البحر..ضصحكات...
أاتنسصم عطرك كياسصمين
الصصبح...
أارتشصف قهوتك عبرات..
احبك...أابكي..أاضصحك...
للكروم..لذرى
أاوشصوشصها
النخيل..
أاعب الشصغف منها..
وانفضض عني الحمى..
وارسصمك بلون الماء

والمثقف أامين الزاوي عن رواية "لها
سصر النحلة" ،ليليه سصمير قسصيمي عن
رواية "الحالم" ،وبعدها "الحي بنكهة
الجزائر " لسصارة النمسس ،إاضصافة إالى
أاعمال إابداعية شصبابية أاخرى منها
"أاسصنان اأ’رضس" لعلي قادر ،و"’
يترك فى متناول اأ’طفال" لسصفيان
مخناشس.
وما بروز هذه الكتابات الشصابة
واحتÓلها الصصدارة ا’ دليل على
المكانة الكبيرة التي يحتلها اأ’دب في
الجزائر ،بمعنى اهتمام الشصباب بهذا
العالم الثقافي ،الذي يتهم من طرف
الكثيرين بالجامد في بلدنا ،ا’ أان
ظهور كل عام أاسصماء الى الواجهة ليسس
فقط داخل التراب الوطني وانما
تتويجها خارج رقعتها الجغرافية ا’
دليل على بقاء اأ’دب والرواية في
الصصدارة ،ليبقى ا’شصكال مطروحا في
نسصبة المقروئية ،وما مدى اسصتهÓك
المواطن للثقافة وليسس رمي اللوم على
الكتاب والصصاق التهم بالميدان كله .

 -رسصالة ُمـَهـsربَـٌة -

مدخـل / ١
رسصالةإاليك .و عذراإان اطلع اآلخرون عليها!! ''.
ما أاحمله لك في قلبي هذا المسصاء ،أاكثر مما تحمله
األنثى في ضصرعها من حليب خالصض لرضصيعها .كنت
أانتظر آالف المسصاءات وأاعّد بأاصصابعي ،كما تحسصب
جدتي ''ام السصعد'' قطعان الماشصية وأاظل على عهدي
كذلك علك تجيئين محّملة بالشصوق ،وعلى وجهك
مÓمح الوجد والطمأانينة ،لتجديني منتظرا مترقبا
ملهوفا بكل ما في الولع والشصوق من الجوع و العطشض.
ألن الشصوق إاذا سصبقه الحزن تطهرت القصصيدة بالنور،
و''اغتسصلنا نحن بالدموع ''.فهل المحطات التي عانقها
ضصياء احتراقنا ،ما زالت حافظة للعهد؟ أام أان ،وشصمي
هذا قد عانقه الحنين وانتشصر ،كما تطايرت قطرات
دمي حينما جاءت الطعنة قاتلة نحو القلب! لقد
حاولت فيأاكثر من مرة ،وفي قرارة نفسصيأانأانام هذا
المسصاء ،كما ينام ما في السصماوات واألرضض علني أاجد
ضصالتي ،وكم تقلبت في مضصجعي ذات اليمين وذات
الشصمال ،ف Óقدرة لي في التعاطي ول حتى سصنًة من
النوم.
لقد فضصل ُ
ت هذا المسصاءأانأاكتب لك بلون دمي ،لونك
المعتاد و الذي تفضصلين ،ولكن رسصالتي هذه ليسصت
خطابا كما جرت العادة و األعراف بيننا ،هذا ناهيك
عن تعاسصة هذا المشصوار الذي امتد منذ نشصأاة هذا الذي
ينمو خلف ذواتنا ،و الذي سصقيناه بآاهاتنا المتعبة دوما
في بحرالعشصق ،أادركتني الحيرة وخانني السصؤوال ،ثم
تÓشصت الكلمات التي ل تجتمعإال في قواميسض تشصبهنا،
حّد الذهول ،سصقط اليراع من يدي ،تعثرت خطواتي ،
وها أانا أاكتب إاليك رغم هذه الحراسصة المشصددة و
األقفال الحديدية المختلف أاشصكالها وأالوانها ،ألهرب
منكِإالي ِ
ك حتى ل يرانيأاحد من حراسض لهذا المنفى،
الذي يسصمى قصصرا!!

laaradji-noureddine@yahoo.fr

ضصرورة البحث عنأاسصباب تدني اإلنتاج

تعـ ـ ـ ـدد القن ـ ـ ـ ـوات لم ينـ ـعشش الحـ ـ ـركـ ـ ـة الثقافي ـ ـ ـة
لم يكن للقنوات الخاصصة التي
شصرعت في البث منذ اأكثر من عام
تاأثير كبير على اإنعاشض الحركة
الثقافية وتشصجيع الأسصرة الفنية
على تقديم الأحسصن ،وكان شصهر
رمضصان اأحسصن مقياسض للحكم على
التوجهات العامة للثقافة
الجزائرية من خÓل الإنتاج
الدرامي و''السصيتكوم'' وغيرها من
البرامج،وهو ما يوحي بضصرورة
البحث عن الأسصباب
الحقيقية لتدني
الإنتاج وانتشصار
الرداءة والسصطحية.

حكيم/ب

من عامل الرقابة ’أن الشصركات التي تقبل تمويل
اأي مشصروع تفرغ المسصلسصÓت من روحها وتجعلها
ومضصة اشصهارية مملة هدفها فقط اإقناع
المشصاهد باقتناء سصلعة معينة في الوقت الذي
يتجاوز فيه هدف ا’إنتاج الدرامي التسصويق
للمنتجات ا’قتصصادية.
ويبقى اإصصدار القانون الخاصس بالفنان اأكبر
اأولوية لتنظيم السصاحة الفنية وتصصفيتها من
الشصوائب وحماية حقوق الفنانين والممثلين
وتحقيق التوازن بين مختلف الفنون لضصمان حد
اأدنى من التنوع الثقافي والمسصاهمة في حماية
موروثنا الثقافي المهدد اأمام زحف مختلف
ا’أجنبية
الثقافات
ا’أوروبية
وخاصصة
وا’أمريكية والتركية،
وحتى اأمريكا الجنوبية
واآسصيا التي وجدت في
الجزائر منطقة خصصبة
لتسصويق قيمها وعاداتها
وتقاليدها في صصورة
التنافسس
تعكسس
العالمي في المجال
الثقافي وسصعي كل دولة لدخول المجا’ت الحيوية
من باب الثقافة ثم التوسصع اقتصصاديا.
اإن فتح السصمعي البصصري وحده لن يكفي لتدارك
التاأخر وحتى وان اسصتفاد الفنانون من عائدات
مالية مهمة اإ’ اأن ذلك لن يعود على الثقافة
بشصيء بل سصيزيد الطين بلة اإذا ما تحولت الثقافة
اإلى سصلعة تباع باأية طريقة ’أن انعكاسصاتها
سصتكون سصلبية على الديناميكية ا’جتماعية
وسصتشصجع العزلة وا’غتراب الثقافي اأكثر
وتشصجيع المشصاهد والراأي العام على تتبع القنوات
الفضصائية ا’أجنبية حتى نصصل الى فقدان الثقة
في كل ما هو جزائري وعندها لن يشصفع اأي شصيء
’ سصترداد عاداتنا وتقاليدنا

مشصكل التمويل
أابقى المشصاريع
حبيسصة األدراج

وتقاطعت مختلف دعوات
الفنانين اإلى ضصرورة ا’إسصراع
في اإصصدار قانون الفنان
للقضصاء على الفوضصى واحتكار ا’إنتاج وفتح
قنوات التمويل وعدم انتظار ما تجود به وزارة
الثقافة التي لم تسصطع ميزانيتها ا’سصتجابة
لجميع طلبات التمويل وهو ما اأدخل الكثير من
المقترحات والمشصاريع اأدراج ا’نتظار.
وما يوؤكد الشصرخ العميق لÓأسصرة الفنية هو تهجم
الفنانين على اأعمالهم في مشصهد ’ يشصرف اأبدا
الثقافة الجزائرية كما لم يتوان البعضس في فتح
النار على قنوات التلفزيون الجزائري وهم الذين
احتكروا الظهور فيه لسصنوات طويلة ،ونحن الذين
لم نقف على تحسصن كبير في ما قدموه على
القنوات الخاصصة.
كما تبين اأن التفتح على السصوق كثيرا وجلب
ممولين جدد لن يشصفع لÓأسصرة الفنية في التحرر

إإعدإد  :ج.أإمينة

:∫ƒ≤j ∂dÉa

ºcó«Y í°U

@ ألحمل

koutoufcom@gmail.com

كان صشندوق من ذهب
توّدر لي مفتاحو ،كل ما
نتفكر يرفدوني رياحو.

ألسشبت  ١٠أأوت  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ٠٣ششوأل  ١٤٣٤هـ
ألعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد
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خرجت فـي نصشـاف
ألـليالـي وطلـبت معبودي،
قلت يـاربـي أجمع ششملي مع
ششمل محبوبي.

حوار بين الماء والنار

@ ألجوزأء

ألماء :ألحياة أأكبر ألنها مسشتمرة مهما كبر
ألموت وتضشخم ،وألحياة أأرجى ألن كل حي
يرجو أأن يعود للحياة حتى بعد ألموت.
وألحياة أأبقى ألن نهاية ألعالم بعث وبقاء
ف Óموت في ألجنة أأوألسشعير.
ألنار :صشدقت ،لكن نار ألخوف من ألموت
تسشتعر دأخل كل حي لحظة بلحظة.
ألماء :وماء ألرجاء يطفؤوها.
ألنار :أأتعرف ألفرق بيني وبينك؟
ألماء :نعم ،لول وجودك لما كان لي معنى
ول مكان.
ألنار :صشدقت ،ولول وجودك لما كان لي
نضشال.

طرائف
@ في ألجزأئر فقط:
أأكل ألششربة وألبورأك وألتمر وأللبن وألششطيطحة
وألششÓظة وألخبز وطوأجن ويختمها بـ  ٢لتر تع قازوز،
وفي أألخير يقولك كرششي رأهي تسشطر وأقي Óأللبن
فاسشد؟!
@ فتاة جامعية متأاثرة بالمسشلسشÓت ألتركية قالت :كنت
أأدرسس في جامعة ألمششاغبين ششربني أألسشتاذ فبكيت
دموع ألورد ،نزلت إألى ألدأرة فوجدتها وأدي ألذئاب،
فطردوني فكانت لحظة ودأع ،رجعت إألى ألمنزل
بأاجنحة منكسشرة ،فوضشعت أأمي في رقبتي حد
ألسشكين ،فطردتني من ألمنزل ،فأاصشبحت ب Óمكان ول
وطن ،حلمت بالنجاح فكان ألحلم ألضشائع ،ألن ألجامعة
ليسشت إأل سشنوأت ألضشياع ،فأاصشبحت بائعة ألورود
وهكذأ تمضشي أأليام.
@ قالت ألزوجة لزوجها :عّلمني قيادة ألسشيارة ،فقال
لها :أأنتي كالملكة وألملكة ل تقود يا حبيبتي ،قالت له:
حسشنا
لن أأقود ،لن أأغسشل ،لن أأطبخ ،لن أأرّبي أألطفال ،ألّني
ملكة وألملكة ل تقوم بهذه ألمهام ،إأضشافة إألى أأني
أأحتاج عششرأت ألخادمات ،فقال لها :نوصشلك لدأركم
درك ول مورأ ألصشÓة،

عيني عين لحبيب
ولسشانـي حـاششـم تمّنيت
ندير ألحنة ونزيد ألخاتم.
@ ألسسرطان
نوضشوأ يا نايمين بنات
ألسشلطان جايـيـن فيهـم وأحـدة
زينـة ألزيين تعششق ألحوأحب
وألعي ـن.
@ أألسسد

همسسة وصسدى:

فصصاحه وبÓغه
قال أأعرأبي للقاضشي إأياسس بن معاوية :لو كنت
أأكلت ألتمر هل تجلدني؟ قال :ل ،قال :لو ششربت
ألماء هل تجلدني؟ قال :ل ،قال :فششرأب ألنبيد
منها فكيف يكون حرأما ويجلد ششاربها؟ قال
أياسس :لو ضشربتك بالترأب على رأأسشك هل
يوجعك؟ قال :ل ،قال :لو صشببت عليك قدرأ من
ألماء هل ينكسشر رأأسشك؟ قال :ل ،قال :لو مزجت
ألماء وألترأب
وصشنعت منها طابوقة صشلبة وضشربت بها رأأسشك
كيف يكون ،قال :ينكسشر ألرأأسس ،قال أياسس :كذلك
ألنبيذ.

خارجة من ألحمام
وخدودهـا يحمـاروأ ،أللـي
وريلـي دأرها يعمرولوأ دأروأ.

اللغز يقول:
(∂àdÉC°S) ∂àdƒ°S
ΩÉªM ñôa ≈∏Y
πc øe ôLÉg
»a ƒg ’ ,»°TÉY
’h QÉ«W AÉª°ùdG
¢VQ’GC »a ƒg
.»°TÉe

ó©dG πMد »°VÉªdG
شسجرة العائل

ومضســــــ ـــــــ ـــــــ ـــــة
سسقوط حجر على سسطح ألماء ل يحدث شسيئا سسوى تعكير صسفوه ،ليبقى
ألحجر في أألسسفل ويعود ألماءإألى طبيعته مرةأأخرى.
ل تدع ما يسسقط عليك يغير من طبيعتك.

@إإذإ إمتألت إلمعدة نامت إلفكرة وخرسست إلحكمة.
@ إحتماليةأإن تصسبح إلحياة كلها نقاء،
كاحتماليةأإن يظل إلطفل طفًل لألبد.
@أإحيانًا َتكون إلحياة كالماء ’ ،طعم’ ،
لون ’ ،رإئحة،
ولكّننا َمجبورينأإن َنشسربها لإلسستمرإر
فقط.

@ ألميزأن
بنتي سشومتها غالية بنت
ألعز وألدلل ،وما يّديها
غير رأجل فحل وولد
حÓل.
@ ألعقرب
هبطت لقاع ألبحر
وحنيت يديا ،وقلت ربي
كملي مارأني متمنية.
@ ألقوسض
ألمنجل عمرو ما
يسشوى ،ألقلب ما يحب
غير أللي يهوى.
@ ألجدي
غـالـي غالـي وألـغـالـي
ربـي ،مهمـا أأتروح
وتغيـب معزتـك فـي قلبـي.

ó` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `«©dG »` ` ` ` ` ` `a äÉ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `ª∏c
::∫∫ÉãÉeKGGC hh ººµµMM

@ ألعذرأء
عينيك تـوت وحوأجـبك
يـاقـوت ،أأنـا نديـك
وأللـي يبغـي يموت
يموت.

أأقبل ألعيد مسستفيضض ألجÓل مسستنير ألشسروق وأآلصسال
أأصسبحت من صسباحه ألناسض في بشسـر وأأمسس ْ
ت من ليله في أختيال
ألتهاني على ألشسفاه ترأجيـع تغّنت بفرحة أإلقبال
وأألماني بين ألجوأنح خفق دأئب بالرجاء وألبتهال
ألعيد لبسض ألثوب بين نضسارة تختال فيه بزهوة وجماح
أأو رفعأأعناق ألرجال ومشسيها في بsزة تزهو مع أألطماح
لكن عونًا للضسعيف ومنحة وسسدأد رأأي في هوى وصسÓح

ألعيدأأن تعطي ألجميل وترتضسي سسبل ألسسÓم وسسيلة أألفÓح
أأط s
ل ألعيد في ثوب جميل يطوف على ألروأبي وألسسهول
وجاء ألحب يغمر كل قلب يبuدد قسسوة ألهجر ألطويل
فأاسسفر في صسباح ألعيد وج ٌ
ن باألُفول
ه ووجهٌ فيهآأذ َ
وكم قلب تأاsوه في صسباح وكم دمع تهامى فيأأصسيل
وكم بالعيد من بيت سسعيد تذكر فاسستحالإألى
عويل

@ ألدلو
رّونت ألحنة بيدي وفرششت
ليزأر وسشنيت سشعدي
عند باب ألدأر ،جا
أليوم عيدي ونششوف
فرحة ألصشغار.
@ ألحوت
ألسشمرة يا سشمرة يالـي
حلـوة كــي ألـتمـرة،
ششهلـة
عـيونـك
ولسشانك جمرة.
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¿GQÉbÉ°üàbEG ¿GƒZòb ∫É°VôbGQO ¢UÉ°üî∏d
IRÉ`` Ñ«àf Ò`` ¨b ó«`` `©dÉb çGƒ`≤dÉ°S ¿Gó«e
. ò«©dÉf QGhõeG ¢SÉb çÌμdG ¿É°ùfGòMGh
âfGQƒ≤°S ähRÉŸGO ¢ùfÉ°ù«d ¥GôaCG çÉæjRƒd
QÉÑ©∏°S Ú°Shôμa âfÉbôØJ âfGòH Ú°ShôcEG
¿’ƒeEG ∫ƒμdG ¿ÉØcCG PGóª∏b AÉ©HQ’ ÊÉ°SÉ≤°S
ÊÉ˘e Ó˘j h ¿É˘°Sô˘Z ¿É˘°†ª˘«˘jó˘d Ú°Shô˘μ˘ à˘ f
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iô°T ¿ÉahG âfÉ°ùf ¿’ƒeEG h ò«©dÉf ƒfÉ°Sƒb
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¿GôNGhG ÚLÉjOEG ÉJÉe ò«©dÉf ¿É°Shh ¿É°ùf
¿É˘°ùf âeò˘˘î˘ ∏˘ a ¿GÒμ˘˘dÉ˘˘f ¿’ƒ˘˘eO ∫Ó˘˘NCG
¿Ójhh ¿ÉaRQCG ¿Gôeƒj ¿Gó«e ¿ÉahCG ¿ÉeGƒa
®Gƒ«˘°ShG ≠˘«˘f »˘∏˘μ˘à˘f ¿É˘≤˘jƒ˘YEG iô˘°T ¿É˘°ùf
. Ú°ShôcEG »©°ùf QGh ÊPEG çÌμdG
áj’ƒdÉf ¿GÒZEG ∫ƒμdÉb ¿ÉfÉH ¿É°†«f Ò¨b
¿Ój ¿É°TGQGh çGQƒàf çÓjhÉàdÉf ¿GôLÉàeEG
ò˘«˘©˘dÉ˘f QGhõ˘˘eG ÊÉ˘˘°SCG çGƒ˘˘≤˘ dÉ˘˘°S ¿Gõ˘˘fRƒ˘˘J
É£«©f ¢ùjPõ¨b ¿GPÈ«b ’hO ≠«f Éfƒë¡b
h ¿Gó«eEG ¿Gƒ°ûj RÉbôŸG ¿GõfõbEG ¿ÉfÉjõeO
’hO çQGQƒ°S ¿É≤j ƒeGƒ°S ò«©dÉf ΩGPhG ’Gƒj
âdÉÑ≤fÉb ¿GòjÈ«°ùª«j ¿ÉØ«Øîj âdÉcÉŸÉ°S
¿ÉeÉî«b ¿Gó«e ¿GQÉbÉ°üàbEG ¿GƒZPEG åq∏≤dÉf
»àjCG ¿Gó«e øjQCG h ¿É°ùf PÉjGƒ©∏b ≠«f ¿É°ùf
¢TÉæÁòNhCG ƒKGQƒeƒ∏a ¿GóHEG ¢SÉHGô°S »∏H
.¿ÉLGôJ ¿É¡«ZƒJ ∂fÉe ∫Éﬁ ¿É°ùf âeòÿ

Ω.AÓY :IRÉÑ«J

¿Gó«e ¿ÉLGƒëàbEG ¿GƒZPEG ¿’CG ∂fÉe ∂dCG
¿É˘°ùjP OGô˘Lƒ˘à˘j ò˘«˘©˘dÉ˘f ¿É˘°Sƒ˘b çGƒ˘≤˘dÉ˘˘°S
øjQCG IRÉÑ«àf Ò¨b ƒdÉcEG ∫É°VôbGO ¢UÉ°üÿ
QGhõ˘˘eG ¢SÉ˘˘b çÌμ˘˘dG ƒ˘˘eGhEG »˘˘à˘ jCG ¿Gó˘˘ «˘ ˘e
ÉfƒMEG ¿GôLÉàeG ∫ƒ˘μ˘dG ¿É˘æ˘b »˘ª˘∏˘e ò˘«˘©˘dÉ˘f
åq∏≤j h ΩhôZGhO …ÉØ°TCG ¢T’hG ’hO ¿É°ùf
.Ú°ShôcEG âfGQƒ≤°SEG ¢ùfÉ°ù«d
¿GÒ¨b ¢TGô¡¶ÁhCG …ÉØ°û°S ¿Éæ≤j ÉJÉª«b
¿É˘°Shh ¿É˘°ùf äGô˘jõ˘«˘a IRÉ˘Ñ˘«˘à˘f ¿É˘a’É˘îÁ
Êh ¢T’hG ∂fÉe ∫Éﬁ ¿ÉjõeG ò«©dG ¿GQGõ«j
É˘JÉ˘e ò˘«˘©˘ dÉ˘˘f ¿É˘˘°Shh ¿É˘˘°ùb Ú¨˘˘°SÉ˘˘jó˘˘«˘ gEG
Ú°Võj …ÉØ°TCG QÉbÉ°UhQ ¿Gó«e ¿GôcôμbEG
åq∏≤j ΩhôZCG ’hO ,ƒfÉ°ShCG ∫ƒμdÉf ¿Gôjõ«a
∫ÓNCG ¢T’hCG ô£N’ ¿ÉjõeCG ò«©dÉf ÊÉ°SCG
ΩhôZCG øjÒj ÊPEG h ¿ÉeòîbEG ¿É«‚’ƒÑjO
çGƒ˘˘ ≤˘ ˘ dÉ˘˘ ˘°S ¿Gó˘˘ ˘«˘ ˘ e ¿É˘˘ ˘°SÓ˘˘ ˘a ¿É˘˘ ˘ª˘ ˘ °VR
¿ÉZƒf ÊÉe Ój h ¿É≤jƒYEG iô°T ¿É°SÉæjôjGh
É˘fÉ˘ª˘a ò˘«˘©˘dÉ˘˘f ¿É˘˘°SCG ¿É˘˘°SGQÉ›É˘˘b ¿Gó˘˘«˘ e
∫ÉªL{ ¢SÉe òqcƒjh ,QGhõeGO ΩhôZCG ¿ÉjhÉj’
¿É«‚’ƒHEG ÉμjófÉ°ùdÉ˘f ∫É˘°Vô˘bCG zÜƒ˘≤˘©˘jƒ˘H
¿ÉeGòî˘æ˘jO ∫Ó˘NCG »˘∏˘H ƒ˘à˘dÉ˘°ùª˘∏˘a IRÉ˘Ñ˘«˘à˘f
ò«©dÉf ¿É°Sƒb ¿ÉeòNG ¿Éeƒb ΩhôZCG ¿GQÉ≤j
hGQÉ˘≤˘°S ¢TÉ˘æ˘«˘dhCG ¿É˘˘°ùjR É˘˘£˘ «˘ Y ô˘˘£˘ N’h
¿ÉeGƒa ¿É°†«f çÉj’ƒdÉ°S ó«fÉ°ShG çQƒªàf
h hPÉ˘©˘ «˘ à˘ dÉ˘˘b ¿É˘˘°ùf ¿’ƒ˘˘eEG ¿É˘˘aRQ ¿É˘˘MhQ
’hO , Ωhô˘ZÉ˘˘j Ó˘˘Ñ˘ e IRÉ˘˘Ñ˘ «˘ à˘ f hGQCG ¿É˘˘ª˘ «˘ b
¿GƒZPEG ¿GRƒææj ¿’É°VôbEG ¥Gƒ°ùd ¿GôLÉàeEG
»ª∏e åbƒdÉb ¿É°ùfÉfƒMEG ¿ÉfÉæb ¿É°ûJÉªàj
¿GQGhOEG ≠˘«˘f çÉ˘«˘ à˘ °S’ ¿Gô˘˘LÉ˘˘à˘ eEG ¿É˘˘eò˘˘N

âfÉjõeÉK ó«©dP å©«ªLÉK øeóN πjÉÑ≤∏f Údƒ°TGƒK

É˘à˘f OÉ˘aƒ˘jhG Ëò˘bG ¿É˘eõ˘«˘°S
≈˘∏˘j »˘ª˘ °ù≤˘˘°S »˘˘bÉ˘˘j GOÉ˘˘©˘ d
Phò÷ ø˘˘ ˘cÉ˘˘ ˘eG ìƒ˘˘ ˘£˘ ˘ ˘°ûeP
Gó©Ñd ¢SÓa ¿ÒÑ«Ñë°S ø°ùfG
ø˘˘°ùæ˘˘fh’hG QÉ˘˘ b ´Qõ˘˘ K »˘˘ eG
»˘˘ ∏˘ ˘chPÉ˘˘ ˘JP GhÉÿP á˘˘ ˘HÉÙ
. ËòbG ¿Éeõ«°S
âfÉjõeÉ˘K ò˘«˘©˘d …P ø˘jhÓ˘«˘K
âæ«≤¡J hG ΩÉîb P âfÉeÉ¨J
ÆÉ˘˘f ¿ò˘˘ jRG ø˘˘ jGhP Iƒ˘˘ ¡˘ ˘≤˘ ˘dG
,øª°ùŸP âfƒ˘ã˘eÉ˘à˘f ±É˘Øÿ
GòYGƒdP å©«ªéKQG âæjhÉJG
âdƒ°TGƒK ±G ÜQÉ–G øcGhG
ÆÉ˘˘f ø˘˘fÉ˘˘ jõ˘˘ eG ¿GPô˘˘ bP É˘˘ e,
á˘¡˘«˘é˘∏˘«˘°S, ìÉ˘˘£˘ °ûeG ¢TGQG
ø˘˘°†«˘˘£˘ °TG ¿ƒ˘˘ °Shô˘˘ J ø˘˘ °ùf
…G ø˘˘°ùæ˘˘f’ƒ˘˘eG ø˘˘Zhó˘˘æ˘ ˘°SG
ìQÉØ∏°S hG ò«©∏f »bÉj Gô¨ªK
ÉªNG ∫ÉjQ G ¿ƒMhôJ ¿h’ƒbP
. ¿ôaÉ¨æKG øcGhG çQGOÉK …P
ò˘˘«˘ ©˘ d Gô˘˘ ¨˘ ˘ª˘ ˘à˘ ˘f Ú°ShG ¢SG
πjÉÑ˘≤˘∏˘f Údƒ˘°TGƒ˘K âfÉ˘jõ˘ª˘K
ò˘«˘©˘dG …G ø˘°SGQÉ˘b ¿QÉ˘aÉ˘˘¨˘ J
á˘∏˘°U ÆÉ˘˘f Gƒÿ ±G »˘˘°Uƒ˘˘à˘ j
…P ¿QÉ˘˘ ˘≤˘ ˘ °SG ∂eG º˘˘ ˘Mô˘˘ ˘dG
.ÉjÉaG ð°SGƒJG ÉææjódG

âj’ƒJ ájhÉ°V : hRh …õ«J

ø°SGQÉb øbQÉa PG »ªéYƒf
É˘jÉ˘aG ,á˘˘HÉÙP ¢SÉ˘˘ª˘ ≤˘ ã˘ °S
∫É˘˘ ˘ j{ ó˘˘ ˘ ªﬁ »˘˘ ˘ °S OQÉ˘˘ ˘ ˘bG
…P ´É˘˘ ª˘ ˘é˘ ˘æ˘ ˘ à˘ ˘ f ¢SÉ˘˘ ˘≤˘ ˘ °SG
hG ¢SÉª≤JP ìôØ∏°S å©«ªéK
,É˘fGQÉ˘b ó˘«˘©˘∏˘f Ωƒ˘°ùcG ¥ô˘Ø˘ f
≥jó˘°üà˘f É˘fG çGQOÉ˘à˘f π˘«˘∏˘bG
Ωƒ°ùcG ¢SÉjhOƒªàf hG ¢SÓa
∫Éj ÉjÉaG,¢ù«àdƒ°TGƒKG ó«©∏f
…P Éμàj ÉfG çQGOÉàf ¿GòeG
. »bG ò«©d
ø˘°†«˘fG á˘˘¡˘ «÷ »˘˘°S OGQÉ˘˘≤˘ j
øcGP »bG òjGƒ©d ¿Éæ©j ÚaG
ø˘˘°ùfG çQGOÉ˘˘K …P âæ˘˘ eó˘˘ N

âfÉ˘jõ˘eÉ˘K ò˘«˘©˘∏˘f π˘bƒ˘Ø˘ °ShG
¢SÉ˘˘≤˘ °SG ∫É˘˘ j ø˘˘ dÉ˘˘ Zƒ˘˘ à˘ ˘jOG
∫Éj ,¿É°†eôf ô¡°T ∑ƒØjÉe
øeóN πjÉÑ≤∏˘f çQƒ˘ª˘à˘f É˘ª˘K
hG ÉfG Phò÷ ¿ÉLOG òjGƒ©d
¢SÓ˘a ø˘jÈ«˘˘Ñ˘ ë˘ °S ø˘˘dGRÉ˘˘e
ò«©∏f Gô˘¨˘ª˘K . GQƒ˘˘à˘ f π˘˘«÷
ø˘YÉ˘ª˘LOG çÉ˘à˘fP âfÉ˘jõ˘˘ª˘ K
¿ô˘˘bÉ˘˘ehG ø˘˘jGP, ¿Gò˘˘eG ∫É˘˘ j
∫É˘˘ ˘j Gó˘˘ ˘fG zå«˘˘ ˘©˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘LÉ˘˘ ˘ K{
ÉªK ∫Éj »°S ó°SÉàK âdƒ°TGƒK
ÆÉf á«ë°V’G øcQÉ°T PG øcGhG
. ò«©∏f »ªéYG
¿É°†eô˘f Qƒ˘bG ∑É˘aPG π˘Ñ˘≤˘e
…P çQOÉ˘à˘f Gô˘bG ø˘YÉ˘ª˘é˘æ˘J
ÚeQPG ø©ªLOG øcGhG ™eÉ÷
ó«©∏f »ªéYƒf Ú¨«àf óæŸG
çQGóàf GhôbG ¿QPG ÉjG ó©ÑeG
»ªéYG ÆÉjOG ¢SÓa ¥ƒ°SPG
. »bÉj
ΩhQPG ∫Éj âfÉjõªK ò«©∏f ¢SG
øjGP »ªéYG ¿ƒdRPG çQƒªK
»˘˘eG å©˘˘«˘ ª˘ LÉ˘˘K ¿Gô˘˘bÉ˘˘ehG
å«dõªKQG ¿GòeG ∫Éj ´ÉªLO

¿GQhõbEG ¢ùJGÒHƒàfG ‹GƒdG …ôμ°ù©e
¿Rƒ˘°S ø˘∏˘jô˘c ìô˘˘Ø˘ °üjh ÚLƒ˘˘bEG ΩÉ˘˘NCG
¢SÉ˘WCG Qó˘æ˘ Ñ˘ fOG ø˘˘μ˘ eCG ¿RQƒ˘˘°S ø˘˘μ˘ eCG
ƒØ©d Í∏°V ødƒeEG ¿hQhõbEG Údƒ°TƒàfG
Rôª∏°S øJQƒ°ûJG ò«©∏f Ú°Sh ¢SBG È≤Ÿ
åμ˘˘ª˘ °SP ´ƒ˘˘°ûÿG ø˘˘©˘ °ùj ó˘˘HEG ¿ƒ˘˘ jPCG `
∑Éj ∫õeEG ødƒ°S ™eGƒ÷G ï«°ûd . ∑RhCG
ô˘é˘jOEG ò˘jô˘˘HCG ø˘˘∏˘ ª˘ cPCG ø˘˘∏˘ °SOEG õ˘˘bhPCG
ò˘jô˘HCG (º˘∏˘°Sh ¬˘«˘∏˘Y ¬˘∏˘dG ≈˘∏˘°U) ó˘ªﬁ
¢TÉe IOÉÑ©dG . ¢SBG ∫Éj Ió«Ñ©dP ΩÉbƒdG
. ¿É°†eôdG ô¡°TG

¿É°†eQ âjÉf ´

ß«◊G ôZ ¿ƒfÉ≤dÉf »ã«g ¿G òjG

çQhQÉ``≤f å`` `≤∏◊G ¢SÉ`` ` gOG »ª`` ` ∏e
?ò`` `«©dÉ`` `f Ωƒ`` `bõ`` fƒ`` `f π`` ` `°ù∏°ùŸÉf

¢SG Gó˘˘YG Êô˘˘ j hG ,ß˘˘ «◊G ô˘˘ Z ø˘˘ dhDƒ˘ ˘°ùe
¿GPƒ˘j ¿G ò˘jG ø˘≤˘jPG √É˘˘JÉ˘˘e É˘˘LGÎf ,ÊÉ˘˘ã˘ dG
¿Qƒ˘bhG hG ,¿ƒ˘fÉ˘≤˘dÉ˘a ø˘˘°ùØ˘˘Y ¿Ó˘˘j …É˘˘«˘ g
.Úæ¡«f ø°ùN ∂fÉe
¿É°Sh åª«°UÉ©dÉf âfÉàªàf π°ù∏°ùŸG º«≤jPG
¢Sô˘jPG ¿Ó˘bG Ghó˘fÉ˘e É˘LGÎj ,Ó˘j ò˘«˘©˘ dÉ˘˘f
åª«°UÉ©dG É«ëjPGh ,¢ùfG çhQÉ≤fG å≤∏◊G
Ωƒbõf ≥°S ¢ùfG ÜÉÑgG OƒØjPGh QƒZ ≥°S
.¢SÉ≤°SG πc åæ°TÉ©J

…QGòÿ IÒª°S

»˘b IQÉ˘é˘à˘dÉ˘f Qƒ˘˘ZG ≠˘˘«˘ fG ?ø˘˘°ùjP ΩÉ˘˘μ˘ MGh
ó˘≤˘j Ghó˘fÉ˘e É˘≤˘dG ¢û«˘aƒ˘˘jQhG ≠˘˘fG çQƒ˘˘ª˘ g
¿ÓbG òjôHƒf ≥æ°S hG ,Ωõ∏j ∂fÉe Qƒ≤°ù«KG
?≠ædG ådhódGP ¿GPƒj ™ØæjPG
Ωƒ˘bõ˘˘fG Ó˘˘j ¿Ó˘˘j …Gh ,»˘˘ZG ƒ˘˘à˘ fGÉ˘˘e Ó˘˘∏˘ H
¿É°†eQ ¿G Qƒj »æ«fG ó≤fG ¢ùfG å«°Uƒîàf
.ò«©dG »b ¿Éc ¢û«dh ,πμ°S
»b óæ«°ShG ¿ÓbÉf RÉÑN Ê ÖbÉYƒa ¿ÉfG
¿ÓbG Éfƒ– ¿G ¿hÉª°ShG Gõ¡àj ¿Ój ΩÉeõdG
¢SG Gó˘˘YG çG hG ,ò˘˘«˘ ©˘ dÉ˘˘f ¿É˘˘°Sh âæ˘˘μ˘ ˘aPG
Ê åjÓ˘˘ ˘ Kƒ˘˘ ˘ ˘g ¢SG ÚKhG ÊÉ˘˘ ˘ ˘e hQGhõ˘˘ ˘ ˘eG

ò˘«˘©˘dÉ˘f å«˘°SÉ˘ª˘à˘f çGRG ÚjÓ˘Kƒ˘g âfÌc
¿Ó˘˘bG »˘˘°TÉ˘˘f ‹ƒ˘˘ª˘ à˘ ˘a âfQÉ˘˘ bG ,¿É˘˘ jõ˘˘ eG
ÉÑf ¢ùfG ¢SG Gó©°ùjPG øWGƒeG ¢Tó≤jQhG
.õÑÿG P »ZG ¢Uƒ°üÿÉH,âæ°ùfG å«dƒªàf
Úæ¡«f hG ºc Ú°ThG ¿Ój …É«g ÚjÓKƒg
¿ócCÉJG ødhDƒ°ùeG ø°VhG ÊÉe ,ø°ùjP ¿PGƒ©J
≠«fG ¢UÉ≤fÉa ¢ûæªªîJQG ∂fÉe ¿GOƒj …G
¿É˘°Sh …É˘«˘g ±hô◊ ¿G å«˘˘dƒ˘˘ª˘ à˘ f å∏˘˘≤˘ dG
çGRG Gò˘Ñ˘j ,∞˘°SÓ˘d ,∑Qó˘dG Úμ˘d ,ò˘«˘©˘ dÉ˘˘f
ø˘˘dhDƒ˘ °ùfG É˘˘fG É˘˘à˘ °TÉ˘˘e ¿É˘˘°Sh ¢SG ò˘˘«˘ ©˘ dÉ˘˘ f
P çÉ˘°Tƒ˘μ˘dÉ˘f åeòÿÉ˘f π˘ª˘cƒ˘˘a …Ghô˘˘Zƒ˘˘f
.í«ë°UG òjôHƒa Éfƒë«J
Ωõ˘bõ˘˘f hP ∑Qó˘˘dG Gò˘˘Ñ˘ j ò˘˘«˘ ©˘ dÉ˘˘f çGRG ¢SG
¢†«j ¿G åjƒ°ûYG ¿GPƒj ¿’h ÊÉe ,õÑÿÉf
ÓH ,¿ƒ«°SP …É«°SG ΩhôZƒa ø°Sƒ–G ∂°ûdÉf
â«aÉªg ¢ùjP Ój ¿Ój ò«©dÉf ¢SG ƒàfG Ée
â°û◊GP åª˘˘ «˘ ˘°UÉ˘˘ ˘©˘ ˘ dÉ˘˘ ˘f ∫ƒ˘˘ ˘bG õ˘˘ ˘ÑÿÉ˘˘ ˘f
?å«∏ëà°ùeÉJ
¢SÓa Éæg ¿Ój ÚjÓKƒg ôZ QõîfG GódG
ø°VhG ¿Ój hG ,¿RÉÑN Ê âdhDƒ°ùeG åæLƒdG
¿Ó˘bG õ˘ÑÿÉ˘f å«˘ª˘μ˘dÉ˘f å«˘˘°Tƒ“ ô˘˘Z ∑’
™bGƒdÉf çQƒªg Úμd ,ò«©dÉf ¿É°Sh »∏«JG
…GPhG ,ø˘˘°ùfG åjÓ˘˘Kƒ˘˘g ¿G ¢ùμ˘˘©˘ dG QÉ˘˘ ≤˘ ˘j
≥ë∏ÑeG Ó«e ,ðWGƒe Ê ¿hÉØNG »b ¢SÉjOG
¿hÉØN »b ø°SòMh ådhódG ø°SôZ ¿RÉÑNG
¿G å∏˘˘ ≤˘ ˘dG »˘˘ b ∫É◊G ¢Vƒ˘˘ j ÊÉ˘˘ e ?ø˘˘ °ùfG

â`` ` `æKÉH …P ¿É`` ` jõ`` ` ` ` `eGC ò`` ` ` «©dG
É`` ` æ¡dPG ìô`` `ØdGP ÒÿÉ°S GóYEG
OQGƒ°ùdGP Phô≤ŸGP ƒWÉ≤dG ø°SPEG
ø¡æaÉJCG ÓbCG AGô≤ØdÉa øbGó°üJCG
.øjhÈ≤ŸG …P
…P ò˘«˘©˘dG Gó˘˘YGE Ωƒ˘˘ª˘ ©˘ dG ≈˘˘∏˘ Yh
…P ¢SÉ˘˘ ˘Ñ˘ ˘ d âfÓ˘˘ ˘MG ±hô˘˘ ˘°†dG
QƒÑ°ùfÎdGh Ój Éæ¡dG ≈àM âæKÉj
πch øeòN ÉfƒëK ÊÉKhCG , Ój
. Ój ÒÿG
¿É˘˘°SCG É˘˘bô˘˘j Ö©˘˘ °ûdÉ˘˘ f ∫É˘˘ fô÷G
AGƒLC’Éa ÚæàHEG hÉ°ù≤°ùj ò«©dÉf
πeÉc øjhÉ°TEG »∏H ÉaƒfhG ò«©dÉf
ßØëKCG á≤«∏ØJƒH ≠fG ¢ùjGQEG Í∏W
πªcPCG ΩÉ°ûH ôª©dGP ƒ£°SCGh »HQ
.ó««°ûàdGP AÉæÑdÉf IÒ°ùŸG

»°TƒŸ IõªM :áæJÉH

hG âæ°SÉ°†©H âfQhõJCG çÓÿG
ÊÉ˘e ,¿É˘jõ˘eG »˘©˘dÉ˘°S âæ˘cGÈ“
øMôa hG ¿QGôJCG åjQódG ¿Éª¨JEG
¢ShÉ˘˘ ¨˘ ˘K hG ,Ú¨˘˘ °SOEG ¢û≤˘˘ dÉ˘˘ ˘°S
≠˘˘«˘ fCG √Gó˘˘à˘ fG ø˘˘fGô˘˘≤˘ eEG ¿Ó˘˘ë˘ ˘j
¿Gó©°SCG ΩR’ ¿GóY ÊÉe ¿ƒ«éæjEG
ø˘˘ ˘°ùfG Üƒ˘˘ ˘«÷GP ø˘˘ ˘ °ùæ˘˘ ˘ æ˘ ˘ ˘°ùaEG
øfÉjõeEG åjQOEG OQGƒ°üdG º°ThPGh
øZ ¿ÉμeCG ¢SôZ GÒªbEG É«KOÉ©dGh
.¿Gô≤eG ¢SGQƒ∏fG πjGƒ©d
¢SÉ˘˘bhP π˘˘ eÉ˘˘ c Gô˘˘ °UEG …É˘˘ «˘ ˘°ûdG
¢SCG ô˘˘WÉ˘˘N , ò˘˘«˘ ©˘ dÉ˘˘ f hQGhõ˘˘ eG
π˘˘ jGƒ˘˘ ˘©˘ ˘ dG âfÉ˘˘ ˘Mhô˘˘ ˘JG ÊÉ˘˘ ˘ã˘ ˘ dG
çƒªæ°SCG É«a âfÉÑŒG øjhÈ≤ªK
ø˘˘jhÉ˘˘JGh ,ø˘˘°SÓ˘˘a âæ˘˘eÉ˘˘Mô˘˘°SCG

¢ùJGÒHƒK

ô`` ` ` ` ` `Ø¨ãà°S ƒ`` ` ` ` ` ` PGC IOÉ`` ` ` ` `Ñ©dG QÉ`` ` ` ` Z
ΩO ∞Z π«eCG ¿òéLƒeCG ¿È°†eEG ¢SÉZ
âæ≤∏Z øëK ôcCG πjQhCG ò«©∏f ¢SBG ø©Ÿ
òbEG ¿’CG ¢VƒN øjÉ›EG ÎÑ°Sóf ∫hCG ÈK
ËóN ƒØZ ÍZPG øchEG ∑Ó¡d ø∏ª©à°ùj
¢ù≤f á©ªé∏f ¢SÉH ∫õeEG ™eGƒ÷ . P
πj ÜQ òÑ©jPCG ø¨Ñj øjh ∑Éj . ¢ùWƒ°SCG
Òî∏f ødƒeEG ƒ°SƒàfÉe πHCG ∑ÉjCG. óæHGPCG
ô˘gÉ˘f ¢SÉ˘e á˘˘j’ƒ˘˘dG ¿ô˘˘jò˘˘eEG ¿É˘˘°Sô˘˘Z

≠˘˘æ˘ jCG ¢SBG ìô˘˘Ø˘ j PGh Qhò˘˘Ø˘ ˘∏˘ ˘°S ìô˘˘ Ø˘ ˘j
QÉ˘æ˘bP ø˘©Ÿ .ø˘≤˘∏˘î˘KEG ø˘jhPCG π˘«˘∏ÁPCG
ò«©∏f øeBG πμª∏ØZ øeõbEG ¢SÉWCG ±ÉfCG
PÉ˘˘ bEG ¿’CG ø˘˘ Wƒ˘˘ °ûf ËGóÿô˘˘ ˘Z ∫É˘˘ ˘ZBG
ø˘˘©˘ ª÷ ø˘˘ª˘ chEG Úã˘˘æ˘ ˘≤˘ ˘K ø˘˘ °Sô˘˘ Ø˘ ˘°üj
âæ«dhCG ô°†î∏f ΩGƒ°SCG ±ÉfCG . âÁQòK
êO 120 »°S πK øjQhõK . ∫ƒμK çÉæ°SCG
¢†jƒ°ShCG äÓjƒJG πjÉe êO 220 QÉZ

…P ΩÉ˘˘ ˘NGP …CG åjó˘˘ ˘©˘ ˘ JG Ò¨˘˘ ˘Hh
Úb òaÉàægG ΩR’ ¿Gô≤eCG ¢SGQƒd
…É˘˘KÒ°ùdGh Qƒ˘˘°†Ø˘˘dEG ñƒ˘˘°ûî˘˘ °TCG
¢SÓa øjhÉ°TEG øXÉØ–CG GÒªbEG
É˘˘Ø˘ °üj »˘˘°û∏˘˘c ò˘˘ aÉ˘˘ JGh ,¢SÉ˘˘ Ñ˘ ˘d
åbƒdGh ,QƒæKCG √GóK hCG åjóLGP
ƒ˘˘JÒ°S âæ˘˘bGô˘˘JCG åjƒ˘˘ °û©˘˘ à˘ ˘dÉ˘˘ f

í«Ñ°TCG »ÑædG ø≤∏N óZEG øjh ™≤°TOEG º°SCG
π˘H ø˘Jó˘æÁEG ¢ùJÈà˘fG çƒ˘jó˘«˘ Ñ˘ j á˘˘eC’G
¿ƒ˘˘°SCG øÁPCG ¢ù≤˘˘dEG ø˘˘eCG ∫É˘˘ j ¥Gô˘˘ Ø˘ ˘dG
òjÈ°S ¬æj ` ¿BGô≤dG ` ÜôdG ΩÉeR ø°ùjOEG
πμK ∫Éj . áª«≤dG ™°ùJ ájB’G ∫Éj ÜGƒ°üf
¿É°†eôdGô¡°ûf ÚeõK ±ÉfCG ` ¢ù«dRƒ°SCG
øcCG RÓ°SCG øØ∏ë°S PCG ðeEG øéj øjhPCG
. IOÉÑ©∏f ô¡°TCG ó©ÑeCG ÚdhREG øØ∏ë°SCG
¢SÉH ¿ƒjPCG ò«©∏f øeBGôK ¿ô≤jOEG ¢TP
¿ôØ¨eCG ¿òæeEG ,å«dõK ò©ÑeCG ¢ùª«≤∏°S
hôK øMôØ°ù«dG øjCG óàæ≤g Údƒ°TƒK ∑Éj
ø˘˘eBG OÉ˘˘æ˘ j ÜQ äÉ˘˘jƒ˘˘∏◊G ≠˘˘f ¢ùÑ˘˘ dP ΩCG
PCG . ∫ƒμK åæ°S ìôØj PCG ¿GòeCG ò«©∏f

¿É°ShCG øHò«°SGhPG •Éæ°SCG ¿GóY
ÒÿÉ˘°S ¿É˘jõ˘eCG ò˘«˘©˘dÉ˘˘f GQhõ˘˘eEG
ÊÉ˘e,âæ˘KÉ˘Ñ˘fG åj’ƒ˘dGP É˘æ˘¡˘dò˘dCG
¢SGQƒ˘˘ ∏˘ ˘fG π˘˘ ˘jGƒ˘˘ ˘©˘ ˘ dG âfò˘˘ ˘LhEG
π˘Ñ˘b âfÉ˘ª˘°ùdÉ˘°S ò˘«˘©˘dGE ¿Gô˘≤˘ eGC
hCG øfÉjõeEG åjQódÉf ¢û≤dG ƒJÒ°S
¢ShÉ¨ãdG hCG ,ƒWÉ≤dÉf øjƒ°ShÉ¨K
GÒª˘bEG ∂jõ˘fG ø˘jQÉ˘¨˘ª˘K ¿Ó˘˘ë˘ j
ó«dÉ˘≤˘à˘dGP çGOÉ˘©˘dÉ˘a âæ˘XÉ˘Ø–G
øfÉjõeEG åjQOEG âæ«bEG ÊÉªZ ¿G
≠˘fÉ˘¨˘ ∏˘ a »˘˘HQ ø˘˘MPCG ΩÉ˘˘°ûH ø◊G
,"á«©HQ" á˘˘ ˘LÉ◊G Ïæ˘˘ ˘¨˘ ˘ Z ÚeG
áÑMôdÉf ¥ƒ°ùdG …P âfÉ≤∏fCG ÓbCG
¥Qƒ˘˘dÉ˘˘f ø◊G QÉ˘˘«˘ î˘ à˘ K âæ˘˘KÉ˘˘ HP
∫É◊G í«°übEG ÊÉe hG ,»©«Ñ£dG
π˘eÉ˘c ¢SGQƒ˘∏˘fCG ø˘˘jhÉ˘˘°TEG ¿ÒbhCG
IÓ˘°U ø˘dGRPG ΩÉ˘°ûH ™˘˘eGƒ÷É˘˘æ˘ Z
’h ÚbQOEG ÊÉe hCG ¿ÉjõeG ò«©dÉf
ø˘˘ cGÈ“CG ¢ùfCG â∏˘˘ ˘«˘ ˘ eÉ˘˘ ˘Ø˘ ˘ dÉ˘˘ ˘a
.…Gò«©dGP

