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تهم ـ ـي يتفق ـ ـد قطاعـ ـه
بالبليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة ألي ـ ـ ـ ـ ـوم
بن بـ ـادة ينشش ـ ـط نـ ـدوة صشحفيـ ـة

يقوم وزير الششباب والرياضشة محمد تهمي بزيارة عمل
وتفقد تقوده اليوم إالى و’ية البليدة ،حيث يتوقف على مدى
تقدم انجاز مختلف المششاريع التابعة لقطاعه.
ويتم اسشتقبال الوفد الوزاري على السشاعة الثامنة صشباحا
بدائرة اأ’ربعاء.

ينششط ،صشباح اليوم ،وزير التجارة مصشطفى بن بادة ،ندوة صشحفية بمقر الوزارة
على السشاعة  ٣٠:١٠صشباحا .ويتناول خÓلها تقييم البرنامج المسشطر من طرف
الوزارة الوصشية الخاصص بالرقابة خÓل ششهر رمضشان ،وعرضص حال حول تطور
وضشعية تموين السشوق بالمواد ذات ا’سشتهÓك الواسشع خÓل السشداسشي اأ’ول من
السشنة الجارية.

منتدى حوأري مع ألششباب

سشاحلي وهامل يسشتقبÓنأأبناء أ÷الية غدأ
يسشتقبل اŸدير العام لأÓمن الوطني اللواء عبد الغني هامل مرفوق بكاتب
الدولة اŸكلف با÷الية الوطنية باÿارج بلقاسشم سشاحلي ،بعد ظهر الغد
Ãطار هواري بومدين اأ’فواج اأ’و ¤من أابناء ا÷الية الذين اسشتفادوا من
العطلة الصشيفية اŸنظمة من قبل اŸديرية العامة لأÓمن الوطني .و“تد
العطلة من منتصشف إا ¤نهاية الششهر ا÷اري Ãراكز التخييم الÎفيهية
و’يتي تيبازة ووهران ،على أان يسشتفيد منها  ٣٠٠طفل.

حزب ألنصشر ألوطني ينظم تجمعا هذأ ألسشبت
يعقد محفوظ عدول ،رئيسص حزب النصشر الوطني ،تجمعا يوم السشبت  ١٧أاوت ٢٠١٣
على السشاعة العاششرة صشباحا  ١٠,٠٠بقاعة المحاضشرات بالمركز الثقافي «محمد
عيسشى مسشعودي» بحسشين داي و’ية الجزائر.

اإحتفا’ باليوم العالمي للششباب المصشادف لـ ١٢اأوت
من كل سشنة ،والذي اإختارت له ا’أمم المتحدة لهذه
السشنة  ٢٠١٣ششعار « ششباب المهجر والتنمية» ،تنظم
مصشالح كاتب الدولة المكلف بالششباب ،منتدى
حواري مع الششباب حول الموضشوع ،وذلك اليوم ١٣
اأوت  ٢٠١٣على السشاعة  ٠٠:١٥مسشاء ،بالمركب
الرياضشي للتنسص طريق الملعب حيدرة ،تحت
اإششراف كاتب الدولة المكلف بالششباب.

ألششرطـ ـ ـ ـة تعـ ـ ـرضس حصشيلـ ـ ـة نششاطه ـ ـ ـا
‘ ششهـ ـ ـر رمضش ـ ـان
تنظم اŸديرية العامة لأÓمن الوطني ندوة إاعÓمية اليوم باŸدرسشة العليا
للششرطة ''علي تونسشي'' لعرضص حصشيلة نششاطها ‘ ششهر رمضشان اŸعظم ،وهو
الششهر الذي سشطرت له اŸديرية برنا›ا خاصشا مّكن اŸواطن من قضشاء
الششهر الفضشيل ‘ أاحسشن الظروف ،حيث وقف ا÷ميع على ا’نتششار اÙكم
لعناصشر اأ’من عﬂ Èتلف الو’يات ‘ مششهد يؤوكد العمل ا÷واري الذي تتبناه
اŸديرية.

لقـ ـ ـ ـاء تضش ـ ـ ـامني مـ ـ ـع ألششعـ ـ ـب
ألصشح ـ ـرأوي هـ ـ ـذأ أÿم ـ ـيسس

ندوة صشحفية حول مهرجان جميلة

يششارك عضشو ›لسص الششيوخ البلجيكي ''بيار غالند'' رئيسص الرابطة اآ’وروبية
للتضشامن مع الششعب الصشحراوي ورئيسص ﬁكمة روسشل للششعب الفلسشطيني
رفقة  ٥٠من الناششط ÚواŸقاوم› ‘ Úال حقوق ا’نسشان الصشحراوي ‘ لقاء
تضشامن وعمل لدعم الششعب الصشحراوي ‘ اسشتعادة أاراضشيه اÙتلة.
ويتم اللقاء التضشامني بحضشور وفد رسشمي عن ا÷مهورية الششعبية الصشحراوية
الدÁقراطية ورئيسص اللجنة ا÷زائرية للتضشامن مع الششعب الصشحراوي ،وذلك يوم اÿميسص بفندق السشف ،Òابتداء من السشاعة
 ١١صشباحا.

ألجامعـ ـ ـ ـة ألصشيفيـ ـ ـة لإÓطـ ـ ـارأت
ألصشحـ ـرأوي ـ ـ ـ ـ ـة ي ـ ـوم ١٤أأوت
تفتتح سشفارة الجمهورية العربية الصشحراوية الديمقراطية الجامعة
الصشيفية لإÓطارات الصشحراوية ،غدا بقاعة محمد بوقرة للمحاضشرات
بو’ية بومرداسص.
الجامعة الصشيفية لأÓطر الصشحراوية تنظم بالتعاون بين السشفارة
الصشحراوية بالجزائر واللجنة الوطنية الجزائرية للتضشامن مع الششعب
الصشحراوي ويششارك فيها أاكثر من  ٤٠٠إاطار صشحراوي من مختلف المؤوسشسشات ،ويحضشر حفل ا’فتتاح مسشؤوولون سشامون
جزائريون وصشحراويون وعدد من ممثلي المجتمع المدني الجزائري الى جانب أاعضشاء السشلك الدبلوماسشي.

تنششط اليوم ،نصشيرة عباسص محافظة مهرجان جميلة ندوة صشحفية
تتطرق فيها لبرنامج التظاهرة التي ينظمها الديوان الوطني للثقافة
واإ’عÓم في طبعتها التاسشعة بين  ١٥و  ٢٤أاوت الجاري .الندوة
تحتضشنها قاعة اأ’طلسص ،بدءا من السشاعة الـ  ١١صشباحا.

وه ـرأن تحتضشـ ـ ـ ـن ألصش ـ ـ ـالـ ـ ـ ـ ـون
ألثاني للصشناعات ألصشيدلية
يحتضشن قصشر المؤوتمرات بوهران من  ١الى  ٣أاكتوبر الصشالون الدولي
الثاني للصشناعات الصشيد’نية في ششمال إافريقيا.

ألطبعة ألعاششرة لصشالون ''ميد-أيت'' بقصشر ألثقافة.
تنطلق الطبعة العاششرة للصشالون الوطني ''ميد-ايت'' يوم  ٢٣سشبتمبر الداخل بقصشر الثقافة مفدي
زكرياء على أان يختتم في الـ  ٢٥من نفسص الششهر .هذا الصشالون الذي يعتبر تقليدا سشنويا يسشتقطب
الكثير من المتتبعين والزوار المهتمين بالتكنولوجيات الحديثة.

أللج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوء لأÓن ـ ـ ـ ـ ـترنت
لتطـ ـ ـ ـ ـوير ألخدم ـ ـ ـ ـات

مسشابقة ''ألتنكر'' فيأأكتوبر ألمقبل
تمنح منششورات ''زاد لينك'' بالتعاون مع الديوان الوطني لحقوق التأاليف
والحقوق المجاورة الباب أامام هواة الششريط المرسشوم ،من خÓل اإ’عÓن
عن مسشابقة ''التنكر''التي يتم التسشجيل فيها ضشمن فعاليات المهرجان
الدولي للششريط المرسشوم ،المزمع تنظيمه بفضشاء رياضص الفتح في الفترة
الممتدة من  ٨الى  ١٢أاكتوبر المقبل .يوضشع جناح ذات المنششورات السشابقة
الذكر لتسشجيل اأ’عمال التي لها نية المششاركة في مسشابقة «كوسشبÓي زاد
لينك اوندا ».

أاعلنت وزارة السشكن والعمران أان كافة اأ’ششخاصص الذين
تقدموا بطلبات اعتماد المرقي العقاري عل مسشتوى أامانة
لجنة ا’عتماد  ،أانه يمكنهم تفحصص دراسشة ملفاتهم عبر ششبكة
اأ’نترنت موقع , www. mhu. go. dz :المرقي العقاري.
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الثÓثاء  ١٣أاوت  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٠٦شسوال ١٤٣٤هـ

وطني

وضسعت ضسمنأاولويات السسياسسة الوطنية

خ ـ ـ ـارط ـة طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري ـق للتكفـ ـ ـ ـ ـل بالشسبـ ـ ـ ـاب
يمثل الشسباب الجزائري حيزا هاما في اهتمامات الحكومة ،كونه يشسكل أاكثر من ثلثي السسكان ويعتبر قوة فاعلة
وفّعالة ل يمكن السستغناء عنها في مشساريع بناء وتطوير البÓد.

ÖjôZ áÑ«ÑM
وقد ترجمت هذه ا’هتمامات
في برنامج رئيسض الجمهورية
السسيد عبد العزيز بوتفليقة التي
سسطرت في إاطار إادماج الشسباب
في مسسار التنمية ،وذلك بتعزيز
سسبل التعليم والتكوين من جهة
وخلق آاليات الشسغل من جهة
أاخرى.
وقد شسهدت السسنوات اأ’خيرة
ظاهرة ا’حتجاجات الشسبانية
المطالبة بتحسسين اأ’وضساع،
مناصسب الشسغل ،واإ’دماج في
الحياة ا’جتماعية والسسياسسية ،والتي واجهتها
الحكومة بفتح أابواب الحوار مع الشسباب
وا’سستماع إالى انشسغا’تهم وتطلعاتهم
والسسهر على تلبيتها قدر اإ’مكان.
وتجلت هذه الخطوات في
تعزيز البرامج الموجهة للشسباب،
وكذا المشساريع التنموية التي
تسسمح بخلق مناصسب العمل
وفرصض اإ’نتاج ،عن طريق تشسجيع
خلق المؤوسسسسات الصسغيرة
والمصسغرة ،وتحفيز الشسباب على
خوضض غمار المقاولة وإانشساء
مشساريع ومؤوسسسسات خالقة للثروة وفرصض
التشسغيل.

وخصست الزيارات الميدانية التي يقوم بها
الوزير اأ’ول عبد المالك سسÓل للو’يات في
إاطار معاينة مدى تجسسيد برامج رئيسض
الجمهورية السسيد عبد العزيز
بوتفليقة ،الشسباب بقدر كبير
من ا’هتمام ،حيث لم تسستثن
زيارة واحدة عملية توزيع
عقود ا’سستفادة من محÓت
تجارية ،أاو عقود امتياز
المسستثمرات
’سستغÓل
الفÓحية ،هذا إالى جانب
إاعطاء إاشسارة ا’نطÓق في
مشساريع كبرى في مجال بناء المجمعات
السسكنية ،واأ’شسغال العمومية والتي توفر
فرصض عمل أامام المئات من الشسباب.

تحفيزاتإلنجاز
مشساريع مصسغرة
والتشسغي ـ ـ ـ ـ ـ ـل

اعتبرت الحركات الجمعوية شسريكا

الجزائر تراهن على ثقافة المجتمع المدني في التطور
تراهن الجزائر على الجمعيات
والمجتمع المدني لتحسسين التكفل
بالشسباب وإانجاح المشساريع المخصسصسة
للعمل والسسكن والترفيه والتثقيف
لضسمان أاحسسن اندماج لهذه الفئة التي
تمر بتحولت كثيرة انعكسست عليها سسلبا
في الكثير من األحيان ،ولم تسستثن
السسلطات تخصسيصس برامج لتقريب شسباب
الجالية من وطنهم وتمكينهم من ظروف
أاحسسن لحمايتهم من السستيÓب الثقافي
وتأاثيرات العولمة.

Ü/º«µM

أانشسأات الجزائر كتابة دولة مكلفة بالشسباب
في التغيير الحكومي الماضسي الذي جرى في
 ٠٤سسبتمبر  ٢٠١٢وكلفت بلقاسسم مÓح بهذه
الحقيبة الثقيلة التي تقوم
ميدانية
بمجهودات
وإاسستراتيجية دقيقة للوصسول
الى عروضض تكون في مسستوى
الشسباب الجزائري الذي يبقى
عرضسة للبطالة ،ومختلف
اآ’فات ا’جتماعية.
حاولت كتابة الدولة المكلفة بالشسباب،
ا’سستجابة لبعضض انشسغا’ت الفئة من خÓل
منحها بطاقات الشسباب التي تتضسمن
تخفيضسات هامة على مسستوى دور الشسباب
في الداخل وبأاكثر من  ٨٠دولة أاجنبية أاخرى
في محاولة لتشسجيع الشسباب على التجوال
والتعرف على مختلف مناطق الوطن والعالم.
محاو’ت كتابة الدولة لن تكون كافية،
وتسستدعي جهود قطاعات أاخرى ،في ظل
المطالب الكثيرة لهذه الفئة التي تسسعى
للخروج من أامهات المشساكل على غرار
البطالة أاو تحسسين أاوضساع العمل فالعديد من

الشسباب يجدون صسعوبات كبيرة في الحصسول
على منصسب عمل يضسمن لهم حياة كريمة
وسسط انتشسار سسبل التوظيف عن الطريق
وكا’ت التشسغيل التي ’ تمنح أاكثر من  ١٨أالف
دينار كأاجر وأامام ارتفاع تكاليف الحياة يجد
معظم الشسباب أانفسسهم مضسطرين للبحث عن
مناصسب عمل أاخرى.
وانتشسر هاجسض التوظيف أامام الجامعيين
حيث تعرف الجزائر سسنويا تخرج أاكثر من
 ١٠٠أالف طالب والقلة القليلة منهم من يجد
منصسب قار بينما يضسطر الكثيرون منهم
لÓلتحاق بأاسسÓك اأ’من والجيشض والحماية
المدنية غير أان قلة العروضض تجعل العديد منهم
يلتحقون با’سسواق الموازية ولأÓسسف ينال
اليأاسض من البعضض حيث يلجون عالم المخدرات
واآ’فات.
يحدث هذا في ظل تراجع
دور المجتمع المدني ونشساط
الجمعيات في التكفل بالشسباب
ومسساعدته على ا’ندماج وعدم
الوقوع في الفراغ القاتل،
فالتنشسئة ا’جتماعية والسسياسسية
تتطلب عم Óقاعديا وميدانيا كبيرا للوصسول
الى سسياسسة وطنية للشسباب تتضسمن مختلف
المجا’ت ،وهي مسسأالة كانت محل الجلسسات
التي نظمتها كتابة الدولة المعنية بالقطاع،
وتسسعى لتطبيق ما تخرج منها من توصسيات.
ووجهت الجزائر كذلك ،اهتمامها بشسباب
الجالية بالنظر لإÓمكانيات الكبيرة التي تتمتع
بها وفرصض اسستغÓلها لتطوير التنمية
المسستدامة ،وقد نظمت السسلطات «قافلة
الحرية» التي ضسمن عشسرات الشسباب من أابناء
الجالية الذين قاموا بزيارة مخيمات الÓجئين
الصسحراويين لتعلم أاصسول النضسال والدفاع عن
القضسايا العادلة.

برامج لتقريب شسباب
الجالية من الوطن

من المقرر اسستقبال الملفات الجديدة لبرنامج
السسكن من نوع البيع باإليجار (الوكالة الوطنية
لتحسسين السسكن وتطويره ،عدل) على «األكثر» في
شسهر سسبتمبر المقبل ،حسسبما أاعلن المدير العام
للوكالة الياسس بنإايدير.
وتتم التسسجيÓت الجديدة حصسريا على ا’نترنيت قصسد
تحسسين شسروط التنظيم وتجنب إازعاج المسسجلين حسسبما
أاكد بن ايدير خÓل ندوة صسحفية مخصسصسة لعرضض حصسيلة
تحيين الملفات القديمة.
وتسستعد وكالة عدل حاليا ’سستقبال طلبات السسكن
الجديدة عبر موقعها لÓنترنيت من خÓل التزود باجهزة
خدمات معلوماتية جديدة بالتعاون مع مركز البحث حول
المعلومة العلمية والتقنية.
وحدد سسعر سسكنات البيع باإ’يجار بحوالي ٢ . ١٠٠ . ٠٠٠
دج بالنسسبة للسسكنات ذات ثÓث غرف ( ٧٥متر مربع) و. ٠٠٠
 ٢ . ٧٠٠دج بالنسسبة للسسكنات ذات أاربع غرف ( ٩٠متر مربع).

وشسكلت اللقاءات التي جمعت
الوزير اأ’ول بفعاليات المجتمع
المدني لكل و’ية فرصسة ’سستماعه
’نشسغا’ت الشسباب وكذا إ’بÓغهم
باسستعداد الحكومة لمرافقتهم في
مسسار ا’ندماج في الحياة العملية
وا’جتماعية ومدهم بكل الدعم
واإ’مكانيات الÓزمة لتمكينهم من
مسسايرة ركب التقدم الذي تشسهده كل
الو’يات دون تمييز بين سسكان
الجنوب أاو الشسمال .
وبتعين كاتب دولة لدى وزير
الشسباب والرياضسة مكلف بالشسباب
ارتأات الحكومة أان تجعل لهذه
الشسريحة الهامة والفاعلة في المجتمع ،فرعا
خاصسا بها ومؤوسسسسة تتولى النظر ’نشسغا’تها
خاصسة تلك المتعلقة بالجانب الثقافي
وا’جتماعي واإ’بداعي.
كما تعدد ت خÓل السسنة الجارية اللقاءات
الجوارية مع الشسباب والتي أاشسرف عليها
بلقاسسم مÓح كاتب دولة لدى وزير الشسباب
والرياضسة مكلف بالشسباب ،والتي سسمحت
بتفعيل الطاقات اإ’بداعية وحسض المواطنة
لدى العديد من الشسباب ،الذين أاصسبحوا
يهتمون أاكثر بالحياة السسياسسية وا’جتماعية
ويطالبون بتحسسين اأ’وضساع بأاحيائهم
وبلدياتهم وو’ياتهم.

امتيازات البطاقة الوطنية للشسباب
(الشسعب) :البطاقة الوطنية للشسباب ،تضسمن
لصساحيها عدة إامتيازات ...ففي مجال اإ’يواء
يمكن للشسباب في بلد أاوروبي المبيت بسسعر
رمزي يقابل  ١٥٠دينار.
وتسسعى كتابة الدولة الملكفة بالشسباب
’برام اتفاقية تجمع الوكالة الوطنية للشسباب،
والفدرالية الدولية لبيوت الشسباب ،مما
سسيسسمح للشساب الجزائري الحامل للبطاقة من
إامكانية اإ’يواء لمدة ثÓثة أايام في أاي دولة
منخرطة في الفدرالية الدولية.
وتمنح البطاقة صساحبها امتيازات عديدة
من بينها الدخول المجاني للمؤوسسسسات
العمومية الشسبانية والرياضسية (بيوت الشسباب،
دور الشسباب ،المراكز الرياضسية الجوارية،
مخيمات الشسباب ،المسسابح ،القاعات متعددة
الرياضسات ،المÓعب) ،وسستسسمح هذه البطاقة
بإامكانية اإ’يواء في أاي و’ية ببيت الشسباب
بسسعر رمزي يقدر بـ ١٥٠دينار لمدة ثÓثة أايام
كاملة ،باإ’ضسافة إالى اسستفادة الشساب من
تسسعيرات مخفضسة للنقل العمومي ،وتسسعيرات
مخفضسة للهياكل السسياحية والفندقية ،إالى
جانب اسستفادته من تسسعيرات مخفضسة
لقاعات السسينما والمسسرح.

وسستمكن هذه البطاقة للشساب بالحصسول
على قروضض مخفضسة ’قتناء الكتب بالنسسبة
لطلبة الجامعات ،وقروضض التكوين لفائدة
الشسباب الراغبين في مواصسلة تكوينات
متخصسصسة ،الى جانب القروضض التي يوفرها
جهاز الوكالة الوطنية لتسسيير القرضض المصسغر
لÓسستثمار في مجال الرياضسة والترفيه.
وقد شسرعت مختلف الهيئات عبر ربوع
الوطن منذ أاكثر من شسهر في منحها حيث
تم في اليوم تسسجيل أاكثر من  ١٥٠٠شساب.

سسكنات ''عدل''

وتم اسستكمال
تحيين
عملية
ملفات المسسجلين
سسنتي  ٢٠٠١و٢٠٠٢
التي انطلقت في
 ٢٨جانفي الماضسي يوم  ٣١جويلية .وحسسب اأ’رقام التي
قدمها مدير الوكالة هناك أازيد من  ٧٦٠٠٠مسسجل حينوا
ملفاتهم من بين  ١٠٨ . ٢٩٩مسسجل اسستدعتهم وكالة عدل.
وبالتالي لم يتقدم حوالي  ٣٠بالمائة من المسسجلين
لموعدهم حسسب بن ايدير الذي أاكد أان المسسجلين بين سسنتي
 ٢٠٠٣و ٢٠٠٥غير معنيين بتحيين الملفات القديمة.
وأاضساف أان ملفاتهم ’ يمكن التكفل بها ’ن برنامج وكالة
عدل اأ’ول الخاصض ببناء  ٥٥٠٠٠سسكن قد وجه في البداية
لمسسجلي سسنة  ٢٠٠١و.٢٠٠٢
وصسرح بن ايدير انه «بإامكانهم إايداع ملفات جديدة في
سسبتمبر المقبل وا’سستفادة من سسكنات عدل».

العدد

03
مدلسسي يسستقبل نائب وزير الشسؤوون الخارجية المصسري
١٦١٨١

اسستقبل وزير الشسؤوون الخارجية مراد مدلسسي ،أامسض
بالجزائر العاصسمة ،نائب وزير الشسؤوون الخارجية
المصسري المكلف بالشسؤوون ا’فريقية علي الحافني،
للوزارة.
بيان
به
أافاد
حسسبما
وأاوضسح ذات المصسدر ،أان حافني جاء حام Óلرسسالة
من وزير الشسؤوون الخارجية المصسري نبيل فهمي إالى
مدلسسي.
وأاضساف البيان أان اللقاء «سسمح بتقييم العÓقات
الثنائية في إاطار إارادة البلدين السسياسسية في ترقيتها
وتعزيزها».
كما سسمح اللقاء باسستعراضض الوضسع على المسستوى اإ’قليمي والعربي واإ’فريقي.

النائب العام زغماتي:

إاصسدارأاوامر بالقبضض الدولي على  ٩متهمين في قضسية ''سسوناطراك ''٢
أاكد النائب العام
لدى مجلسس قضساء
بلقاسسم
الجزائر
أامسس
زغماتي،
بالجزائر العاصسمة ،أان
التحقيق
قاضسي
بملف
المكلف
«سسوناطراك  ،»٢قد
أاصسدر أاوامر بإالقاء
القبضس الدولي على
تسسعة أاشسخاصس من
بينهم وزير الطاقة والمناجم
السسابق شسكيب خليل وزوجته
وإابنيه وكذا المدعو فريد بجاوي.
وأاضساف زغماتي في لقاء مع الصسحافة
الوطنية ،أان اأ’وامر بإالقاء القبضض الدولي
الصسادرة في حق المتهمين التسسعة ،قد
دخلت حيز التنفيذ منذ أاسسبوعين.
وأاوضسح النائب العام لدى مجلسض
قضساء الجزائر «أانه ذكر أاسسماء هؤو’ء
المتهمين دون أاسسماء باقي المتهمين أ’ن
الكثير من التسساؤو’ت طرحت حولها».
وأابرز زغماتي في نفسض السسياق «أان
قاضسي التحقيق المكلف بالقضسية وجه
اسستدعاء لشسكيب خليل قبل صسدور أامر
القبضض الدولي في حقه» ،مؤوكدا «أان
المتهم إاسستلم ا’سستدعاء ولم يحضسر لكنه
رد في رسسالة خطية لقاضسي التحقيق».
وجاء في رسسالة شسكيب خليل ـ حسسب
زعماتي ـ «أانه مريضض ويتواجد بالو’يات
المتحدة اأ’مريكية ومنحه طبيبه راحة
لمدة شسهريين نصسحه فيها بعدم السسفر».
وأابرز زغماتي «أان كل هؤو’ء المتهمين
متابعون بتهم الرشسوة وتبييضض اأ’موال
وابرام صسفقات مخالفة للتشسريع
واسستغÓل النفوذ واسستغÓل الوظيفة
وقيادة جماعة اجرامية عابرة للحدود».
وأاوضسح النائب العام أانه الى جانب
وجود  ٩متهمين محل أامر بالقبضض
الدولي كان قاضسي التحقيق المخطر
بالملف قد أاصسدر سسابقا أاوامر بايداع
متهمين رهن الحبسض ا’حتياطي
وإاخضساع اثنين أاخرين إ’جراءات الرقابة
القضسائية.
من جهة أاخرى أاكد النائب العام لدى
مجلسض قضساء الجزائر ،بلقاسسم زغماتي،
أامسض بالجزائر العاصسمة ،أان العدالة
الجزائرية «’ تواجه و’ تعاني من أاي
ضسغوظات في الملف القضسائي
(سسوناطراك .)٢
وأاوضسح النائب العام في لقاء مع

ومن جهة أاخرى ،فان
الملفات التي تلقتها
الوكالة هي في مرحلة
المراقبة من قبل
البطاقية الوطنية للسسكن
للتأاكد من أان صساحب الطلب ’ يملك سسكنا أاو قطعة أارضض
قابلة للبناء وأانه لم يسستفد من أاي مسساعدة مالية من قبل
الدولة من أاجل اقتناء أاو بناء سسكن.
وقال بن ايدير انه إالى غاية نهاية جويلية الماضسي تمت
مراقبة  ١٧٨٠٠ملف ،مضسيفا أان  ١٥٨٨مسسجل تم إاقصساؤوهم
من البرنامج بعد ا’طÓع على البطاقية.
ومن جهة أاخرى ،هناك  ٤٥٨٨ملف لسسنتي  ٢٠٠١و٢٠٠٢
سسيتم تحويلهم نحو صسيغة السسكن العمومي الترقوي الذي
تتكفل بها المؤوسسسسة الوطنية للترقية العقارية كون اأ’جور
الشسهرية للمسسجلين تتجاوز العتبة المفروضسة من طرف وكالة
عدل والمقدرة بـ ١٠٨٠٠٠دج.

اسستقبال الملفات الجديدة في سسبتمبر

الصسحافة الوطنية «أان
المقاربة التي تروج بأان
القضساء الجزائري لم
يتحرك في الملف ولم
الدعوى
يحرك
العمومية إا’ بعد تحرك
القضساء اأ’جنبي وعلى
وجه الخصسوصض القضساء
مقاربة
اإ’يطالي
تماما».
خاطئة
وأاضساف زغماتي أان
«التحقيق في ملف (سسوناطراك  )٢ما هو
إا’ امتداد لملف (سسوناطراك  ،»)١مبرزا
أان التحقيق في القضسية «’ يزال في
بداياته وهو متواصسل ويسسير بطريقة
مرضسية».
وقال النائب العام في نفسض السسياق ،أان
النتائج المتوصسل اليها «تعتبر إانجاز
للعدالة الجزائرية من أاهمها اكتشساف
شسبكة دولية منظمة في الفسساد لها
امتداد في أاربع قارات».
وأاشسار نفسض المسسؤوول إالى أان القضساء
الجزائري وردت اليه سسابقا العديد من
ا’نابات القضسائية الدولية «التي تطلب
بموجبها عدد من الدول معلومات عن
ملف سسوناطراك كانت العدالة الجزائرية
قد توصسلت اليها».
وخصض زغماتي بالذكر في هذا اإ’طار
سسويسسرا التي أارسسلت للجزائر انابة
قضسائية في جويلية  ٢٠١٢تلتمسض
بموجبها معلومات حول شسخصض متهم
رئيسسي في قضسية (سسوناطراك  )١مضسيفا
أان العدالة السسويسسرية طلبت نسسخة كاملة
من ملف هذه القضسية.
«وهو ا’مر نفسسه للقضساء ا’يطالي
الذي طلب من نظيره الجزائري في انابة
قضسائية بتاريخ مارسض  ٢٠١٢يطلب من
خÓلها معلومات سسبق للعدالة الجزائرية
أان توصسلت إاليها في إاطار التحريات
والتحقيقات الخاصسة بملف (سسوناطراك
 )١كما اضساف نفسض المسسؤوول.
وأاوضسح زعماتي أان العدالة الجزائرية
امام هذه ا’نابات «كانت أامام خيارين
أاما إادراج المعلومات في ملف
(سسوناطراك  )١أاو فتح ملف قضسائي
جديد وهو ما حدث والذي يعرف اليوم
بملف (سسوناطراك .»)٢
وجدد النائب العام التأاكيد على أان
القضساء الجزائري «لم يحرك الدعوى
القضسائية الخاصسة بملف (سسوناطراك )٢
بناء على تحرك القضساء اأ’جنبي».

كما رفضست وكالة عدل حوالي  ١٥٠٠٠ملف يضسم شسهادات
إاقامة مزورة اثر تحقيق قامت به مصسالح اأ’من .والوكالة
عازمة «قريبا» على متابعة  ٢٦٨مسسجل قضسائيا بتهمة الغشض
وتزوير وثائق.
وبعد الموافقة على ملفاتهم سسيتم اسستدعاء مسسجلي سسنة
 ٢٠٠١و ٢٠٠٢تدريجيا حسسب الترتيب التاريخي لسسحب أامر
دفع الجزء اأ’ول من سسعر السسكن.
وقال بن ايدير أان أازيد من  ٣٦٠٠مسسجل سسحبوا أاوامر
الدفع في شسهر ماي وجوان الماضسي ولكن العملية «تباطأات»
خÓل شسهر رمضسان.
وتعتزم الوكالة إاعادة إاطÓق العملية اأ’سسبوع المقبل على
مسستوى مقر المديرية العامة بسسعيد حمدين بطاقة اسستقبال
بين  ٥٠٠و ٨٠٠شسخصض يوميا.
وبخصسوصض مشساريع ا’نجاز الجديدة فقد تم إاطÓق أازيد
من  ٥٠٠٠٠سسكن هذا الصسيف عبر التراب الوطني ،أاي ثلث
البرنامج المقرر من طرف وكالة عدل.

الثÓثاء  ١٣أاوت  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٠٦شسوال ١٤٣٤هـ

وطني

بن حمادي يشسرف على توقيع النظام المرجعي للتوظيف ’تصسا’ت الجزائر

المشسروع يهدفإالى ا’سستغÓل العقÓني لخبرة وكفاءات الموارد البشسرية

أاشسرف وزير البريد وتكنولوجيات اإ’عÓم وا’تصسال ،موسسى بن حمادي،أامسس ،رفقة اأ’مين العام ’تحاد العام
العمال الجزائريين عبد المجيد سسيدي السسعيد على توقيع ا’تفاق المرجعي للتوظيف بين كل من نقابة اتصسا’ت
الجزائر ومصسلحة الموارد البشسرية للمؤوسسسسة.

سسعاد بوعبوشش
تصسوير:آايت قاسسي
قال الوزير بالمناسسبة،
أان التفاق المرجعي
للتشسغيل جزء مهم لوضسع
إادارة متماسسكة وإاضسفاء
حركية للموارد البشسرية
لتصسالت الجزائر بهدف
تطوير وتكييف التوظيف
للتحولت
وفقا
التكنولوجية والقتصسادية
وتطوير كفاءات العمال،
ما يجعل من المشسروع
الذي صسمم من طرف
إاطارات اتصسالت الجزائر
ونقابيين
وخبراء
جزائريين إانجازا هيكليا وعمودا فقريا
تثبت حوله كل النشساطات وكل األنظمة
لÓسستعمال
العقÓني
لمردودية
عمال
المؤوسسسسة.
وحسسب
بن حمادي
يشسكل
مشسروع النظام المرجعي للتوظيف
مرجعية ومحفزا للعمال واإلطارات
كونه يضسمن لهم الطمئنان والسستقرار
في مناصسبهم ومسسارهم المهني
ويكرسص العدالة بينهم من خÓل
السستغÓل األمثل لكفاءاتهم في إاطار
رؤوية واضسحة.
من جهة أاخرى أاشسار الوزير إالى أان
الدولة لم تسساعد مجمع اتصسالت
الجزائر من قبل ومن ثم جاء حرصسها
على دعم المجمع من خÓل تشسجيع
السستثمار فيه بمنحه في ١٤٠ ٢٠١٤
مليار دج لتعزيز األلياف البصسرية
التحتية
الهياكل
ومختلف
والتكنولوجية.
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مسسابقةأاسساتذة التربية الوطنية

 ٢٩٣١مترشسح لشسغل  ٢١٧منصسب بتيبازة
أاحصست مديرية التربية لولية تيبازة
عشسية المتحان الشسفهي لمترشسحي أاسساتذة
األطوار الثÓثة بتيبازة ايداع  ٢٩٣١مترشسح
لملفاتهم على مسستواها من بينهم ٧١٧
مترشسح للتعليم الثانوي و ٦٦٩مترشسح
للتعليم المتوسسط و ١٥٤٢مترشسح للتعليم
البتدائي.
وتم ،أامسص ،توجه مجمل المترشسحين إالى
مركزين بعاصسمة الولية ويتعلق األمر بكل
من ثانوية «الجيÓلي بونعامة» واكمالية
«محمد رابطة» ،بحيث شسكلت بكل مركز
عدة لجان امتحان لتقدير امكانيات
المترشسحين لنيل النقاط الثÓثة ،المدرجة

في المتحان الشسفهي وضسمها للنقاط
المتحصسل عليها من الوثائق المدرجة
بالملف ،وحسسب مصسادرنا من مديرية
التربية فإان حاجيات القطاع بالولية
تتوقف عند حدود  ٧٩أاسستاذا للتعليم
الثانوي و ٢٩أاسستاذا للتعليم المتوسسط و١٠٩
آاخر للتعليم البتدائي بما يعادل ٢١٧
منصسب اجمالي تم رصسده للموسسم الدراسسي
المقبل على أان يتم اسستدعاء الناجحين
لسستÓم تعييناتهم قبيل الدخول المدرسسي
المقرر يوم  ٨سسبتمبر القادم.

تيبازة :عÓء.م

اسستحسسان كبير للظروف التنظيمية

٣أا’ف مترشسح اجتازوا المسسابقة الشسفوية
لأÓسس ـاتذة بعيـ ـ ـن تموشسنـ ـت
وأاكد المسسؤوول األول أان الدولة
عازمة على مراجعة نفسسها لتدارك
هذا التقصسير وفي
المقابل طالب اتصسالت
الجزائر بفرضص وجودها
نظرا لما يعرفه سسوق
التصسالت من وتيرة
متسسارعة ،مشسيرا إالى
إانشساء فرع جديد لتطوير
الشسبكات والربط وذلك
في إاطار عصسرنة المجمع
مع
تماشسيا
التكنولوجيات
الحديثة.
نظام
وحول
الثالث
الجيل
أاوضسح بن حمادي
اتصسالت
أان
الجزائر لن تتأاثر
اقتصساديا ألن وضسع
األلياف البصسرية تحت تصسرف
المتعاملين ما سسيسسمح لها بتحقيق
أارباح كثيرة من خÓل تأاجيرها داخل
المدن نافيا تأاجيل المناقصسة المتعلقة
به ،وأانه سسيتم سسحب دفتر الشسروط في
منتصسف هذا الشسهر.

الجـ ـ ـ ـزائ ـر ل ـن تت ـ ـ ـ ـأاثر
اقتصس ـاديا بعـدإاطـ ـÓق
نظام الجي ـ ـ ـ ـل الث ـ ـالث

وفيما تعلق بالجيل الرابع فأاكد
الوزير أان المجمع قد خاضص التجربة
من خÓل تنصسيبه في المناطق النائية
والجبلية بناء على قرار الحكومة
لÓسستعمال الثابت وليسص النقال ألن
الجزائر ليسص لها رخصسة بالنسسبة
للهاتف النقال.
من جانبه أاوضسح الرئيسص المدير
العام لتصسالت الجزائر أان تطبيق
مشسروع النظام المرجعي للتوظيف من
خÓل وضسع المناصسب ضسمن هذه
المنظومة سسيسسمح بتثمين
خبرة العمال البالغ عددهم
 ٢٢أالف عامل  ،لتدارك
التحولت السسريعة وتحسسبا
للمشساريع المقبلة في
مجال التصسالت ،خاصسة
وأان اتصسالت الجزائر
بدأات تتحول من متعامل
شسبكة هاتفية إالى متعامل
خدمات ما رفع حصستها في السسوق،
حيث تسسجل حاليا أاكثر من  ٣مÓيين
وأالفين مشسترك ومليون و ٢٠٠أالف
مشسترك انترنت من نوع «أاديسسال».

الدولة لم تسساعد
مجمع اتصسا’ت
الجزائر

الوضسع الوبائي لحمى المسستنقعات بتمنراسست

وزارة الصسح ـ ـ ـ ـة تنف ـ ـي ما ورد على لسسـ ـ ـ ـ ـان طبيـ ـ ـ ـب
أانكرت وزارة
«الشسعب»/
وإاصسÓح
والسسكان
الصسحة
المسستشسفيات تصسريحات طبيب
موظف لدى الدولة الذي ذكر
وقائع خاطئة حول الوضسع الوبائي
لحمى المسستنقعات ،مؤوكدةأانه ’
أاسساسس لها من الصسحة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت
«الشسعب» نسسخة منه بأانها دائمة
المراقبة لبرنامج مكافحة حمى
المسستنقعات مع يقظة خاصسة على
مسستوى الوليات الحدودية األكثر
تعرضسا لهذا الوباء.
وفي أاكتوبر  ،٢٠١٢وعقب ظهور
حالت حمى المسستنقعات في ولية
تمنراسست ،نتيجة توافد كبير
للمهاجرين من النيجر ومالي حيث
ينتشسر الوباء ،أاوفدت وزارة الصسحة
والسسكان وإاصسÓح المسستشسفيات في
الفترة الممتدة ما بين  ١٩و ٢٣أاكتوبر
 ٢٠١٢فريقا متعدد التخصسصسات
للتحقيق في الحالت الوبائية
والطفيلية واآلفات الحشسرية وإاتخاذ
التدابير الÓزمة باإلشستراك مع
السسلطات المحلية.
وفي ديسسمبر  ،٢٠١٢تم إارسسال بعثة
إاشسراف ثانية من جديد في الفترة
الممتدة ما بين  ١٧و ٢٢ديسسمبر ٢٠١٢
للتأاكد من تنفيذ التوصسيات التي قدمت

العدد
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أاثناء البعثة األولى.
وعقب إانتهاء مهام هاتين البعثتين،
كانت الوضسعية الوبائية في تمنراسست
كاآلتي  ٧٦١حالة مصسرح بها منها ٧٠٦
حالت ( )٪٩٣مسستوردة من جنسسيات
نيجيرية ومالية ،و ٥٥حالة ( )٪٠٧اعتبرت
محلية في غياب تأاكيد اقامتها أاو سسفرها
إالى البلدان التي يتوطن فيها الوباء.

وتبين من متابعة الوضسع الوبائي في
ولية تمنراسست خÓل السسداسسي األول
من عام  ٢٠١٣وجود  ٣٨حالة من حمى
المسستنقعات كلها مسستوردة.
وإالى يومنا هذا ،لم يتم التصسريح عن
أاية حالة حمى مسستنقعات محلية في
جميع أانحاء الولية بما في ذلك
تنيزاواتين.

اجتاز ،أامسس ،ما يناهز  ٣أا’ف
مترشسح ا’متحان الشسفهي الخاصس
بمسسابقة توظيف اأ’سساتذة لمختلف
اأ’طوار التعليمية ،حيث قامت
مديرية التربية بتسسخير مراكز
إ’جراء هذا اإ’متحان الذي يدخل
ضسمن جملة من المعايير التي
ضسبطتها الوزارة الوصسية ’ختيار
المرشسحين المناسسبين للتدريسس.
وقد قدرت المناصسب المفتوحة هذه
السسنة بـ ٢٠١منصسب  ٢٩منصسبا في التعليم
المتوسسط  ٧٧أاخر في الطور البتدائي
و ٩٥منصسب في التعليم الثانوي .وحسسب
تصسريح األمين العام لمديرية التربية،
مسستاري فؤواد ،فقد تم توزيع مختلف
المترشسحين على ثÓثة مؤوسسسسات منها
«فاطمة الرحمانية» والتي بها  ١٨لجنة

أاكثر من ٨آا’ف متنافسس على  ٥٥٨منصسب
انطلقت ،صسبيحة أامسص ،مسسابقة
المقابلة الشسفوية للفوز بـ ٥٥٨منصسب أاسستاذ
تعليم في األطوار الثÓثة بمديرية التربية
لولية تلمسسان ،حيث تقدم للمسسابقة
الشسفوية أازيد من  ٨١٠٠مترشسح للتنافسص
على المناصسب المفتوحة ،حسسب ما أاشسارت
إاليه مصسلحة المتحانات بمديرية التربية
لولية تلمسسان.
وأاشسار مدير التربية على تخصسيصص ٠٧
مراكز إلجراء المسسابقة بكل من تلمسسان،
منصسورة ،الرمشسي ،أاولد ميمون ،سسبدو،
مغنية والغزوات ،حيث تنافسص المترشسحون

على  ١٠١منصسب بالتعليم البتدائي منها ١٤
منصسب أاسستاذ تعليم اللغة الفرنسسية.
كما تم التنافسص أايضسا على  ٢٥٩منصسب
في التعليم المتوسسط موزع على ٨
تخصسصسات منها من ظلت مغلقة ألكثر من
١٠سسنوات ،أاما في المسستوى الثانوي ،فقد
تم فتح  ٢٢٩منصسب في التعليم الثانوي
موزعة على  ٠٩تخصسصسات ما فتح آافاق
تشسغيل جديدة في قطاع التربية على خلفية
إاحالة العديد من أاسساتذة التربية على
التقاعد.

تلمسسان :محمد.ب

أازيد من ٤آا’ف مترشسح بمسستغانم
إاجتاز  ٤,٩٢٨مترشسحا منهم ٣,٨٠٦
إاناث ،أامسص ،بعشسرة مراكز بمسستغانم
مسسابقة توظيف معلمين وأاسساتذة للظفر
بـ ١٨٢منصسب مالي مفتوح بأاطوار التعليم
الثÓثة ،حسسبما علم لدى مديرية التربية.

١٠آا’ف منصسـ ـ ـ ـب تكـ ـ ـوي ـ ـن بتيـ ـ ـ ـزي وزو
سسيتميز الدخول القادم بقطاع
التكوين والتعليم المهنيين بو’ية
تيزي وزو المقرر في  ٢٢سسبتمبر
المقبل بتوفير نحو  ١٠,٠٠٠منصسب
تكوين جديد يتوج بتسسليم شسهادة
إالى المتربصسين المتخرجين حسسب
ما علمأامسس من مديرة القطاع .
وفي هذا السسياق ،أافادت قندود
جزيرة أان مناصسب التكوين الجديدة
موزعة في حدود  ٥٢٥٥بالنسسبة للتكوين
اإلقامي و ٤٣٦٤للتمهين و ٢١٠فيما
يخصص التكوين عن بعد مشسيرة إالى أان
التسسجيÓت «مفتوحة على مسستوى
مؤوسسسسات التكوين من  ٧جويلية إالى غاية
 ١٢سسبتمبر» .
وأاضسافت هذه المسسؤوولة أانه سسيتم

عين تموشسنت :ب.م األمين

 ٧مراكز لÓمتحان بتلمسسان

تخصسصسات جديدة في الدخول المهني
بمناسسبة الدخول القادم فتح ١٣٣٧
منصسب تكوين تأاهيلي موجه للنسساء
الماكثات في البيت ( ٧٤٢منصسبا) ومحو
األمية والتأاهيل ( ٣٢٠منصسبا) والتكوين
بالمؤوسسسسات العقابية ( ٢٧٥منصسبا) .
كما سسيتم بمناسسبة الدخول الجديد
فتح سسبع تخصسصسات تكوين جديدة في
مجالت الكيمياء والحدادة والرسسم
الخاصص بالبناء وأامانة المكتب والبناء
واسستغÓل اإلعÓم اآللي .وأاوضسح ذات
المصسدر ،أانه تم إادراج هذه التخصسصسات
الجديدة من طرف اللجنة الولئية
للشسراكة على أاسساسص الحتياجات المعبر
عنها من طرف القطاعات المسستخدمة
وفق مسساعي ترمي إالى جعل عروضص
التكوين تتماشسى واحتياجات سسوق

وخصسصست لدراسسة ما يقارب  ٩٩٤ملف
خاصص بالطور الثانوي ،أاما ثانوية «مغني
صسنديد» فقد خصسصست لدراسسة ملفات
الطور المتوسسط وبها  ١٣لجنة على أان
تدرسص هاته األخيرة  ١٠٧٤ملف .أاما
الطور البتدائي فتدوسص ملفاته بثانوية
«اإلدريسص العفيفي» والتي يوجد بها ١٧
لجنة قصسد دراسسة  ١١٢٥ملف.
من جهتهم ،المترشسحون الذين اجتازوا
المسسابقة اسستحسسنوا الظروف التنظيمية،
وكذا المعايير المعتمدة من طرف الجهات
الوصسية في اختيار األسساتذة على أان عامل
الخبرة يعتبر أاحد الشسروط األسساسسية
للقبول.

الشسغل .
وفيما يخصص المنشسآات فإانه من
المقرر في الدخول القادم فتح مركز
للتكوين المهني والتمهين يوفر ٥٠٠
مقعد بفريحة ومعهد متخصسصص في
مجال البناء واألشسغال العمومية بذراع
بن خدة .
تجدر اإلشسارة ،أان قطاع التكوين
والتعليم المهنيين بولية تيزي وزو الذي
اسستفاد من غÓف مالي إاضسافي بقيمة
مليار دينار للتكفل بالمشساريع المتعطلة
يتوفر على  ٣١مركزا للتكوين المهني
والتمهين وأاربعة معاهد متخصسصسة و١٣
ملحقة.

ويؤوطر هذه العملية التي تدوم يوما
واحدا مدراء التعليم الثانوي ومفتشسو
التعليم اإلبتدائي والمتوسسط موزعين
على  ٥مراكز لمترشسحي التعليم الثانوي
و ٣لمترشسحي التعليم المتوسسط ومركزين
إاثنين لمترشسحي التعليم البتدائي .
وسسيتم اإلعÓن عن النتائج في مطلع
شسهر سسبتمبر القادم على أاقصسى تقدير
تشسير نفسص المصسالح .
والجدير بالذكر ،أان قطاع التربية
إاسستفاد من  ١٨٢منصسب مالي جديد
لتوظيف أاسساتذة في مختلف التخصسصسات
منها  ١٠٠منصسب في التعليم الثانوي و٤٥
بالطور المتوسسط و  ٣٧بالبتدائي.
ومن جهة أاخرى ،سسيتعزز قطاع
التربية بمسستغانم خÓل الموسسم
الدراسسي  ٢٠١٣ـ  ٢٠١٤بأاربع مجمعات
مدرسسية وتوسسعة  ٤٥قسسما جديدا
للتخفيف من اإلكتظاظ عبر مختلف
المؤوسسسسات التربوية في الطور البتدائي
وإاكمالية وثانويتين وفق ذات المصسدر.
ولإÓشسارة ،تتوفر ولية مسستغانم
للدخول المدرسسي القادم على ٤٢٧
مدرسسة إابتدائية و ١٠٦إاكمالية و٣٩
ثانوية.

وطني

ألثÓثاء  ١٣أأوت  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ٠٦شسوأل  ١٤٣٤هـ

نعمة على المواطنين ونقمة على حافلت النقل

اسشتطÓع حافÓت النقل بششرق العاصشمة منششغلة من تراجع النششاط
انعكسش انجاز ترامواي الجزائر بدخوله حيز السستغلل التجاري منذ  ٠٨ماي  ٢٠١١والمترو بصسفة ايجابية على قطاع النقل
بالعاصسمة وكذا على تنقلت المواطنين كونهما يعدان منأاهم النجازات القتصسادية والجتماعية ،كماأاصسبحا يشسكلن
أاحدأاهم معالم القطاع التي بدأات تسساهم في احداث نمو اقتصسادي وتحسسين الظروف المعيشسية للمواطنين من خلل
اضسفاء الحداثة التكنولوجية على النقل بالعاصسمة بعدأان كان هاجسسا حقيقيا ومشسكل عويصسا ينغصش حياة سساكنيها وكل
من يدخل الى العاصسمة.

ألعدد
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بسسبب الرقابة المشسددة على الحدود والمهربين

الجيشش الوطني الششعبي وأاسشÓك األمن يضشيقون
الخناق على الجماعات اإلرهابية
حقق الجيشش الوطني الشسعبي،
نجاحات نوعية في مكافحته لإلرهاب،
حيث تمكن من القضساء على العشسرات
من اإلرهابيين في المناطق الجنوبية
والشسمالية والشسرقية ،مع بروز
مؤوشسرات هامة في إاجراءات الحد من
التهريب الذي تبين أانه عصسب تمويل
الجماعات الدموية.

حكيم/ب

اسست طÓع :سس ع ا د بوعبوش ش
تصسوير:آايت قاسسي
وفي ألمقابل لم يكن لهذين ألنجازين
نفسس ألثر على باقي وسسائل ألنقل حيث
قضسى على فرصس نشساطها لسسيما بشسرق
ألعاصسمة وتحديدأ خط عين طاية ـ ألجزأئر،
برج ألكيفان ـ باب ألزوأر ،برج ألكيفان ـ
ألحرأشس ،حيث أأجمع أأصسحاب وسسائقو
ألحافÓت ألتي تنشسط بهذه ألخطوط في
تصسريحات مقتضسبة لـ«ألشسعب» في جولتها
ألسستطÓعية على ألشسلل وألضسرر ألكبير
ألذي لحقها من دخول ألترأموأي حيز
ألسستغÓل ألتجاري على نشساطهم ،زأدها
تعقيدأ ألزدحام ألمروري ألذي جعل
ألمسسافرين يهجرون حافÓتهم.
في هذأ ألصسدد أأكد ألسسائق محند ألذي
ينشسط على مسستوى خط عين طاية ـ ألجزأئر
أأنه سسئم هذه ألمهنة خاصسة وأأن ظروف
ممارسستها تغيرت لأÓسسوأأ معبرأ بهذه ألعبارة
«ماتت ألخدمة نكذب عليك» من يوم دخول
«ألترأم» إألى ألخدمة ،باإلضسافة إألى ألتوقف
مطول في ألموأقف دون فائدة ،مشسيرأ إألى
أأن ألفرصسة ألوحيدة فقط ألتي يمكن
أقتناصسها هي سساعات ألذروة سسوأء في
ألصسباح أأو ألمسساء عند خروج وعودة ألعمال.
وأأضساف محدثنا أأنه نتيجة
لأÓشسغال ألمتعددة على طول
ألخط أأصسبح هناك تجاوز لكثير
من ألموأقف من خÓل ألدخول
مباشسرة إألى عين طاية ما تسسبب
في هجر ألكثير من ألمسسافرين
لحافÓتهم ،ويبقى موقف كل
من محطة ألخروبة وبلكور
ألوحيدتين
ألنقطتين
ألنشسطتين بالنسسبة لهم.
نفسس ألنطباع رصسدناه
لدى خالد قابضس ألحافلة
بمحطة برج ألكيفان ألتي
تنشسط على خط برج
ألكيفان ـ ألحرأشس ألذي أأكد
أأن ألكثير من ألمسسافرين
هجروأ حافÓتهم بعد
أنجاز ألبديل ألذي يربط
بين ألكثير من ألبلديات
وألمناطق ألجتنابية ألمتمثل
في ألترأموأي ألذي سسمح بالقضساء على
هاجسس ألنقل دأخل هذه ألموأقع من خÓل
ألمرور بمركزها بعدما كانت ألحافÓت
تضسعهم على قارعة ألطريق ألسسريع،
فيتكبدون ألمشسي لوقت طويل.
أأما جمال سسائق ألحافلة ألوحيدة ألتي
بقيت تنشسط على خط برج ألكيفان ـ باب
ألزوأر بعد أأن كانت أأربع حافÓت فتأاسسف
للشسلل ألتام ألذي عرفه هذأ ألخط ،خاصسة
وأأن «ألترأم» يمر على كل ألنقاط ألتي كانت
تنشسط فيها ألحافÓت ،ما أأدى إألى عزوف
ألمسسافرين عن أسستعمالها في ظل ألظروف
ألجيدة وألسسريعة ألتي يقدمها كوجود
ألتكييف ومقاعد للجلوسس تتجاوز  ٢٠٠مقعد

ومسساحة كافية للوقوف ،خاصسة وأأن هذأ
ألخط يعرف حركة مرورية خانقة على طول
ألطريق لسسيما بمفترق ألطرق أألربعة إألى
غاية مركز باب ألزوأر بسسبب ضسيق ألمسساحة
ألتي يمر عليها خط ألترأموأي ومرور
ألسسيارأت ذهابا وإأيابا ،وكذأ توأجد محطة
توقف حافÓت نقل ألطلبة باإلقامة ألجامعية
عبد ألقادر بلعربي ألمعروفة بـ «كوب ،»١
وألذي يزدأد تعقيدأ وأنغÓقا عند سسقوط
أألمطار ،وبالتالي فالبديل أألكيد وألسسريع
وألمريح هو ألترأموأي.
وقال ذأت ألمتحدث أأنه في
كثير من أألحيان عندما يعود
خاليا من باب ألزوأر فانه
مباشسرة يتجه لنقل ألمسسافرين
موقف حي  ٠٨ماي ٤٥
ألمعروف بـ «ألسسوريكال» خاصسة
وأأن هذأ ألحي يفتقد لسسيارأت
أأجرة للنقل ألجماعي وألذي
سسائقو
حتى
غادره
«ألكلوندسستان» ،ما عدأ ألحافÓت ألتي
تنشسط على خط سسوريكال ـ كيتاني وألتي في
كثير من أألحياء يلجأا أأصسحابها إألى تجاوز
ألموأقف ألتي يمر عليها «ألترأم» أبتدأء من
قصسر ألمعارضس ليتم تحويل ألتجاه إألى
ألخط ألمباشسر ألجزأئر ألعاصسمة عبر
ألطريق ألسسريع.
وحسسب جمال يبقى ألبديل في

هاجسس ألموأصسÓت من حياتهم كونها ربطت
شسرق ألعاصسمة بالوسسط أبتدأء من محمود
ميموني ببرج ألكيفان إألى غاية حي
ألمعدومين وألذي تعزز بدخول ألمترو حيز
ألخدمة ،ما أأحدث فارقا كبير رغم ألختÓف
ألمسسجل لدى ألموأطنين حول أأسسعار ألتذأكر
لكن يبقى ألرضسا ألسسمة ألغالبة على موأقفهم.
في هذأ ألطار أأعربت كريمة موظفة
بوزأرة ألمالية أأنها تسستعمل ألترأموأي عند
ذهابها من باب ألزوأر إألى حسسين دأي
مسستغنية بذلك عن ألحافلة
ألتي تضسعها في موقف
«بروسسات» وما تحملها تلك
ألطريق من مخاطر نظر
لعزلة ألجسسر ألرأبط بن
ألموقف وحسسين دأي،
وأأحيانا تلجأا إأليه لتسستخدم
ألمترو فيما بعد عند
ألتوجه إألى ألحامة ،متمنية
أن يتم فقط وضسع تذكرة
«ترأم ـ مترو» بالنسسبة للترأموأي على غرأر
تذكرة «مترو ـ ترأم» بالنسسبة لمترو ألجزأئر
ألن ذلك يقلصس من ألمصسارف بـ  ٣٠دج ليكون
سسعر ألتذكرة بالكامل  ٧٠دج.
أأما سسميرة فقالت أأنها تخلت نهائيا عن
ألحافلة بعد دخول ألترأموأي حيز ألسستغÓل
ألتجاري عند ذهابها إألى ألعمل ،ونفسس أألمر
بالنسسبة لسسمير مهندسس في ألعÓم أللي
بقصسر ألمعارضس ،حيث أأشسار إألى أأنه يكفي
فقط أأن يسستيقظ
ألوقت
في
ألمناسسب خاصسة
وأأنه يعرف ألمدة
يسستغرقها
ألتي
للتنقل ومن ثم زألت
مشساكل ألتأاخر في
أللتحاق بمنصسب
ألعمل ،حيث أأجمع كل
من تحدثنا إأليه أأن
ألترأموأي نّفسس عن
ألكثير من ألمسسافرين
بشسرق
ألقاطنين
ألعاصسمة وقضسى على
كل هوأجسسهم ألمتعلقة
بالموأصسÓت ويتوقع أأن
تزدأد أآلثار أليجابية
لهذه ألوسسيلة أأكثر عند
ألنتهاء من أأشسغال توسسعة
ترأموأي ألجزأئر في شسطره ألرأبط بين برج
ألكيفان وقهوة ألشسرقي مع نهاية شسهر أأكتوبر
ألمقبل على أأن يكون أسستغÓله ألتجاري نهاية
ألسسنة ـ حسسب ـ ما أأكده وزير ألنقل عمار تو
في وقت سسابق لدى زيارته لورشسات أأشسغال
ألتوسسعة لترأموأي ألجزأئر شسطر برج ألكيفان
درقانة ألممتد على  ٧كلم ،في أنتظار إأطÓق
ألمناقصسة ألخاصسة بانجاز توسسعة ألترأموأي
من محطة ألمعدومين إألى غاية بئر مرأد
رأيسس على طول  ٤ . ٦كم خÓل أأكتوبر أأو
نوفمبر ألمقبلين.

تمديد خط برج
الكيفان ـ باب الزوار
إالىأاحياء ''عدل''
مطلب عاجل

تعديل
منحنى ألخط عبر ألمرور باألحياء ألجديدة
لباب ألزوأر بدل ألقتصسار على ألمركز فقط
على غرأر حي عدل  ١و ٢باعتبارهما حيين
يعرفان حركية تجارية لتوأجد ألمركز
ألتجاري لباب ألزوأر وكذأ ألسسوق أألسسبوعي
لحي  ٠٥جويلية يومي ألسسبت وألثÓثاء وذلك
لتعويضس موقف برج ألكيفان ألذي يمر على
ألترأموأي على عدة نقاط سسمحت بتغطية
مركز ألبلدية.
وفي ألمقابل يبقى ألموأطن ألقاطن بشسرق
ألعاصسمة ووسسطها هو ألرأبح ألوحيد من هذه
ألنجازأت ألجديدة ألتي أأحدثت نقلة نوعية
في قطاع ألنقل بالجزأئر ،حيث أنتهى

باتت ألحدود ألجنوبية ألجزأئرية تحت
سسيطرة ألجيشس ألوطني ألشسعبي ألذي
تمكن من إأحباط ألكثير من محاولت
إأخترأقها سسوأء من ناحية ألحدود ألمالية
أأو ألليبية مع حجز كميات معتبرة من
أألسسلحة وألذخيرة.
وتوأصسل قوأت ألجيشس ألوطني ألشسعبي
وأأسسÓك أألمن ألمشستركة ألمرأبطة على ألحدود،
إأسسقاط ألمؤوأمرة ألتي أأحيكت ضسد ألجزأئر من خÓل
محاولت أسستهدأفها عبر ألحدود وإأضسعاف قدرأتها،
غير أأنه ومنذ مارسس  ٢٠١٢تاريخ ألنقÓب ألعسسكري في
مالي وتدهور أألوضساع في «كيدأل» و«غاو» و«تمبكتو»
عززت ألجزأئر من توأجدها ألعسسكري عبر ألحدود،
وقد سسمح كل هذأ ألوقت من قياسس قدرأت ألجيشس
ألجزأئري في ألتصسدي للتهديدأت عبر أأكثر من ٦٠٠٠
كلم عبر ألحدود وهو ما نجح فيه وبامتياز.
وكان ألعتدأء أإلرهابي على تيقنتورين أختبارأ
حقيقيا للجيشس ألوطني ألشسعبي ،حيث وفي ظرف
قياسسي وباحترأفية عالية أأحبط تلك ألمؤوأمرة ألتي
كانت سستتبعها حملة ضسغط كبيرة على ألجزأئر في
صسورة تؤوكد ألوجه غير ألبريء لإÓرهاب ألذي يبقى ثمرة
صسناعات أسستخبارأتية غربية.
وتأاكد للمÓحظين ،أأن حصسانة ألجزأئر أأكبر من أأن
تسستهدفها مؤوأمرأت دنيئة ،وعوضس أأن يتم إأضسعاف
ألجزأئر سساهمت هذه ألتجربة في تعزيز مكانتها عالميا
من خÓل حنكتها في مكافحة أإلرهاب وتحذيرها من
تطورأت أألوضساع في مختلف ألدول ألتي مسستها
أألزمات .وتقدم ألجزأئر مسساعدأت كبيرة للنيجر ومالي
وتونسس وليبيا من خÓل تحمل نفقات تأامين ألحدود
ورفع مسستوى ألحذر لتضسييق ألخناق على ألجماعات
ألدموية ألتي كانت تسستغل شسسساعة ألصسحرأء وصسعوبة

ألتضساريسس للهروب من ألمطاردة.
كما حقق ألجيشس ألوطني ألشسعبي ،أنتصسارأت أأخرى
في وليات خنشسلة وإأيليزي وأأدرأر وألبويرة وغيرها من
ألموأقع ،من خÓل ألقضساء على ألكثير من بقايا
ألجماعات ألدموية وتترصسد أأخرى من خÓل جمع
ألمعلومات لوضسع حد ألية عمليات محتملة.
وما زأد في تضسييق ألخناق على ألجماعات ألدموية
هو تكثيف إأجرأءأت محاربة ألتهريب ألذي تبين أأنه
عصسب تمويل ألجماعات ألدموية بالسسÓح وألمال،
وتحويل أإلجرأءأت ألرقابية على ألحدود ألغربي من
خÓل محاربة تهريب ألمخدرأت .وهو تهريب يوجه
جزء كبير منه لتمويل ألجماعات ألدموية في صسورة
تؤوكد تطور سسبل مكافحة أإلرهاب وتجفيف مصسادر
تمويله.
وأأثبت ألموأطن ألجزأئري حسسه ألكبير من خÓل
تعاونه مع مختلف مصسالح أألمن وذلك بتبليغه عن
تحركات ألمشسبوهين ورصسد أأية تحركات غير عادية.
وتدعم ألجيشس ألوطني ألشسعبي مؤوخرأ بالعديد من
ألدفعات ألتي تلقت تكوينا في مختلف ألتخصسصسات
وألتي من شسأانها أأن ترفع من ألقدرأت ألحترأفية لقوأتنا
ألمسسلحة ألتي تتزأيد مهامها من يوم آلخر بحكم أرتفاع
حدة ألتهديدأت وألمؤوأمرأت ضسد ألجزأئر.
ويبقى نهج ألحترأف ألذي أتبعته ألجزأئر ،أأحسسن
طريق لمسسايرة ألتحولت ألعالمية ،وبفضسله قد كسّسرت
محاولت ألحصسار ألتي أأرأدت ألكثير من ألدول فرضسه

إارهابيان يسشلمانأانفسشهما لمصشالح الجيشش بجبال عصشفور بتلمسشان
أأقدم ،ليلة أأول أأمسس ،إأرهابيان أأحدهما أأمير على تسسليم أأنفسسهما لمصسالح ألجيشس ألوطني ألشسعبي
بمنطقة جبال عصسفور ،بعد أأن فقدأ كل منابع ألدعم أللوجسستيكي ألتي جففتها مصسالح أألمن ،وأأشسارت
مصسادر أأمنية إألى أأنه كان بحوزتهما سسÓحين خفيفين .ويتعلق أألمر بكل من بوطالب محمد وبوكايسس
أأمين ألمنحدرأن من منطقة بني بوسسعيد ،وأللذأن ألتحقا بالجماعات أإلرهابية خÓل رمضسان ألمعظم
لسسنة  ٢٠٠٩رفقة إأرهابيين آأخرين أأحدهما سسلم نفسسه وأآلخر أنتحر في تفجيرأت برج منايل ،وكانا
ينشسطان ضسمن جماعة جمال قرقابو ألذي تم ألقضساء عليه سسنة  ٢٠٠٩بمنطقة روبان ألحدودية .وأأشسارت
معلومات أأولية إألى توسسط إأرهابي تائب ،قدم نفسسه خÓل ألشسهر ألماضسي في ألقضسية ،حيث تم تحويلهما
إألى مركز ألبحث ألسستعÓماتي للتحقيق معهم حول ألنشساط أإلرهابي بالمنطقة.

تلمسسان :محمد .ب

المديرية الولئية للتشسغيل تفتح ورشسات التأاهيل

دورة تكوينية لـ ١٠ششبان في التصشالت بوهران
أنطلقت أأمسس بوهرأن ألدورة ألتكوينية لفائدة شسباب
حاملي ألمشساريع في قطاع ألتصسالت تحديدأ ،وألتي
تنظمها ألوكالة ألوطنية لدعم وتشسغيل ألشسباب بالتنسسيق
مع ألمديرية ألقليمية لÓتصسالت على مسستوى مشستلة
ألمؤوسسسسات ألصسغيرة وألمتوسسطة.
ويختصس هذأ ألبرنامج بإادماج نحو  ١٠شسبان معنيين
بالعملية في هذأ ألتخصسصس وخلق مؤوسسسسات أسستثمارية
تنشسط في مجال أإلتصسالت بعد شسهرين كاملين من
ألتربصس ،بعدما أأبدى ألشسباب أسستعدأدهم لولوج عالم
ألتصسالت وخلق فرصس شسغل في إأطار ألتحفيزأت
ألجبائية وأإلعانات ألمالية ألتي تقوم بها ألوكالة.
ومن جانبه بين مدير ألوكالة ألوطنية لدعم وتشسغيل
ألشسباب بالنيابة ،مهيلة عبد ألله ،أأن ألعملية تخصس
حاملي مشساريع «أأنسساج» في مجال ألتصسال بالتعاون مع
مكتب خبرة فرنسسية تحت إأشسرأف مؤوسسسسة مصسغرة في

مجال ألتصسال ،مع ألعلم أأن ألتكوين مرفوق بدفتر أأعباء
تتكفل به شسركة ألجزأئرية لÓتصسالت يضسيف
ألمتحدث .وسستزدأد أألفاق لترقية ألسستثمار بالولية
أنفتاحا بشسروع ألوكالة ألوطنية لدعم وتشسغيل ألشسباب
في تطبيق إأجرأءأت جديدة ،تشسمل إأعفاءأ كليا من نسسب
ألفوأئد ألبنكية تصسل إألى  ١٠٠بالمائة ،وإأجرأءأت أأخرى
سستدخل حيز ألخدمة أعتبارأ من ألشسهر ألمقبل حسسب
ألجريدة ألرسسمية ،كما تجدر أإلشسارة أأن أإلجرأء
ألخاصس بإالغاء نسسب ألفوأئد ألبنكية ،مسس أأيضسا
ألصسندوق ألوطني للتأامين عن ألبطالة ،بحيث تم تطبيق
أإلجرأء منذ  ٢من جويلية ألماضسي ،لفائدة ألشسباب
ألمنتسسبين لهيئة ألكناك ،حسسب ألمدير ألجهوي
للصسندوق ،قرمودي محمد.

وهران :براهمية.م

يطالبون بتهيئة الطرق والمرافق

سشكان عدة قرى بالبويرة يقطعون السشيار ششرق ـ غرب
قبيل الدخول الجتماعي عادت
الحتجاجات بولية البويرةإالى الواجهة ،خرج
مواطنو عدة مناطق يطالبون السسلطات المحلية
بتحسسين وضسعيتهم الجتماعية.
موأطنو قرية أوأضسين ألتابعة إأقليميا لبلدية ألبويرة
قاموأ أأمسس بقطع ألطريق ألوطني رقم  ٥ألرأبط بين
ألجزأئر ألعاصسمة وشسرق ألبÓد أأمام حركة ألمرور.
ألمحتجون أأشسعلوأ ألنار في ألعجÓت ألمطاطية
وسسط ألطريق كما وضسعوأ حوأجز من ألحجر وأأغصسان
أألشسجار لشسل حركة ألمرور ،رفع ألمحتجون عدة
مطالب تتعلق بالوضسعية ألجتماعية وصسرحوأ لـ«ألشسعب»
أأنهم ل يريدون إأدخال ألبÓد في فوضسى بل ألعملية هي
مجرد «إأجبار ألمسسؤوولين ألمحليين لإÓلتفاتة إألى
منطقتنا وفك ألعزلة عنها ،ول تكون بتسسجيل ألمشساريع
فقط بل بإانجازها ألطريق ألمؤودي إألى ألمنطقة في
حالة يرثى لها ،إأنه صسالح لكل شسيء إأل للسسير حتى
رأج ،»Óقال ألمحتجون.

إأنطلقت أأشسغال إأعادة ألتهيئة شسهر مارسس أأين تم
تعبيد حوألي  ٢٠٠متر لتتوقف فيه أألشسغال إألى حد
أآلن ،مشسروع إأنجاز قنوأت صسرف ألمياه ألقذرة ل
يختلف كثيرأ عن ألسسابق ،أألشسغال إأنطلقت نهاية ٢٠١١
وتوقفت في نصسفها .أإلنارة ألعمومية هاجسس ألسسكان
علما أأن ألقرية محاذية لغابة ألريشس ،أأما ألمرأفق
ألعمومية فحدث ول حرج ،ل يوجد حتى مصسلى لتأادية
ألصسÓة ألجماعية ،نفسس ألظاهرة عاشستها بلدية معالة
أأين تم غلق مقر ألبلدية من طرف سسكان عدة قرى تابعة
للبلدية .ورفعت نفسس أإلنشسغالت وهي أإلنارة
ألعمومية ،ألغاز ألطبيعي ،فتح ألطرق ،بالنسسبة لرئيسس
بلدية معالة ،ألعملية تتطلب أأكثر من  ٤مليار سسنتيم
وألبلدية فقيرة وتم مناشسدة ألسسلطات ألولية لتسسجيل
مشساريع قصسد فك ألعزلة عن هذه ألمناطق.

ع.نايت رمضسان

وطني

الثÓثاء  ١٣أاوت  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٠٦ششوال  ١٤٣٤هـ

رئيسس المجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بقسسنطينة :

توقيفأاكثر منأالف شضخصس متورط في الجرائم

العدد

١٦١٨١
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ارتياح لتجسسيد مخط دلفين بـ «روسسيكادا»

تراجع محسضوسس في الجريمة وحوادث الطرقات

عالجت المجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بقسسنطينة خÓل السسداسسي األول من سسنة  ،٢٠١٣ما يقارب ٩٢٨
قضسية في مجال الشسرطة القضسائية تمثلت في  ٥٧جناية بنسسبة  ٦,١٤بالمائة من مجموع القضسايا ٧١٤ ،جنحة
بنسسبة  ٧٦,٩٤بالمائة من مجموع القضسايا و ١٥٧مخالفة بنسسبة  ١٦,٩٢بالمائة من مجموع القضسايا المسسجلة،
حيث تم من خÓلها إايقاف  ١٠١١مشستبه فيه خÓل سسنة  ٢٠١٣من بينهم ٤٤أانثى بنسسبة  ٠٤,٣٥بالمائة و٩٦٤
ذكور بنسسبة  ٩٥,٦٥بالمائة .حيث تحتل الفئة التي تتراوحأاعمارهم ما بين ١٩إالى  ٤٠سسنة نسسبة ٣٥,٦١
بالمائة من مجموع  ٣٦٠موقوف ،كما مثلت فئة بدون مهنة نسسبة  ٠٥,٠٤بالمائة بمجموع  ٥١شسخصسا.
المروريين ،حيث نظمت المجموعة
اإ’قليمية بقسشنطينة حمÓت تحسشيسشية
وتوعية واسشعة النطاق عبر محاور
الطرق واأ’ماكن العمومية والوسشط
المدرسشي خاصشة في وسشط الششباب
بإاششراك كل وسشائل اإ’عÓم المتاحة.

...مخطط دلفين يوفر
تأامين تام للمواطنين

مفيدة طريفي
وعلى هامشص الندوة الصشحفية أاكد
رئيسص المجموعة ا’قليمية للدرك
الوطني «بن طيب جمال» تم تقديم
عرضص حول حصشيلة نششاط الوحدات
للسشداسشي اأ’ول لسشنة  ،٢٠١٣حيث تمت
قضشية مكافحة
معالجة ٣٥٣
المخدرات  ،مسشجلة نسشبة ٢٧,٢٦
بالمائة من مجموع القضشايا المعاينة،
وأاسشفرت عن توقيف  ٣٢٣متورط تم
إايداع منهم  ٢١٠الحبسص مسشجلين نسشبة
 ٦٥,٠٢بالمائة من مجموع الموقوفين،
كما تم حجز  ١٨٧٧,٢غرام من الكيف
المعالج و ٢٦٤١١قرصشا مهلوسشا من
مختلف اأ’نواع ،ليرتفع عدد القضشايا
وكذا عدد الموقوفين سشنة  ٢٠١٣بفارق
يقدر  ١٢٥بالنسشبة لعدد القضشايا وبـ١٢٩
بالنسشبة للموقوفين هذا مقارنة بسشنة
. ٢٠١٢
أاما فيما يتعلق
بقضشايا السشرقة فقد
عاينت وحدات الدرك
الوطني  ٢٧قضشية ،منها
بسشرقة
تتعلق
١٣
المركبات ،تليها سشرقة
المواششي بـ  ١١قضشية
منها  ٤معالجة ،فيما بلغ
عدد قضشايا سشرقة الكوابل النحاسشية
الهاتفية  ٣قضشايا ،حيث تم إايقاف ١٣
مششتبه فيهم ومن أاهم القضشايا
المعالجة في هذا اإ’طار عالجت
فصشيلة اأ’بحاث للدرك الوطني قضشية
حيازة وعرضص وترويج المخدرات من
طرف جماعة إاجرامية منظمة وكذا
حيازة سشÓح محظور وأافÓم خليعة،
تورط فيها ثÓثة أاششخاصص تم توقيفهم
وإايداعهم الحبسص المؤوقت.
وبناء على معلومات مؤوكدة تمكنت

فرقة اإ’قليم للدرك الوطني بالخروب،
من وضشع خطة محكمة واإ’طاحة
بششخصص يقوم بالترويج والمتاجرة
بالمخدرات واأ’قراصص المهلوسشة ،تم
خÓلها حجز  ٧٢٩قرصص مهلوسص من
نوع «باركديل  ٥غرام» من الكيف
المعالج ٠٣ ،قارورات محلول مؤوثر
عقلي وإايقاف ششخصص وتقديمه أامام
العدالة .

...إارهاب الطرقات
كابوسس مخيف

وقد عاينت فصشيلة أامن الطرقات
التابعة لوحدات المجموعة اإ’قليمية
خÓل السشداسشي اأ’ول لسشنة ، ٢٠١٣
 ٣٤٩حادث مرور منها  ٣٧مميت٢٨١ ،
جسشماني و ٣١مادي ،خلف  ٥٦قتيÓ
و ٦٨٥جريح بمعدل حادث يوميا٠٩ ،
قتلى ششهريا و  ٣جرحى
يوميا مقارنة بـ ٣٢١
حادث مسشجل في نفسص
الفترة خÓل سشنة ٢٠١٢
بارتفاع يقدر بـ  ٢٨حادثا
بنسشبة  ٨,٧٢بالمائة
مقارنة بنفسص الفترة لسشنة
 ،٢٠١٢حيث خلفت هذه
الحوادث خسشائر بششرية
ومادية منها  ٥٦وفاة
و ٦٨٥جريح بارتفاع في عدد الوفيات بـ
 ٣١قتي Óوبارتفاع  ١٧٤جريح مقارنة
بنفسص الفترة لسشنة . ٢٠١٢
وفي إاطار عمليات الوقاية من
المرورية أاقدمت قيادة الدرك الوطني
على وضشع إاسشتراتيجية دقت من خÓلها
ناقوسص الخطر ،وبوعي منها بآافة
حوادث المرور عملت على إاششراك
جميع المتعاملين والهيئات الوزارية
المؤوهلة والحركات الجمعوية التي
تنششط في مجال الوقاية واأ’من

قضضايا المتاجرة
بالمخدرات في
تصضاعد وارهاب
الطرقات «بسضيكوز»

بمناسشبة ششهر رمضشان لهذه السشنة
والمتزامن مع موسشم ا’صشطياف،
وعلى غرار السشنوات الماضشية وبغرضص
التصشدي أ’ي تهديد إارهابي ومكافحة
الجريمة بششتى أانواعها ،ضشمان حماية
وأامن اأ’ششخاصص والممتلكات والحفاظ
على السشكينة واأ’من العموميين ،تم
تكثيف عدد الدوريات والسشدود لتأامين
حركة المرور والحد من الحوادث،
وقمع ومحاربة النششاطات غير
القانونية.
أاما فيما يتعلق بموسشم ا’صشطياف
تسشهر الوحدات على تسشهيل حركة
المرور للمواطنين المتوجهين للو’يات
السشاحلية خاصشة يومي الجمعة والسشبت
عبر الطرق الوطنية  ٢٠ ،٢٧ ،٠٣وكذا
الطريق السشيار ششرق -غرب ،حيث
تقوم مختلف وحدات المجموعة
خاصشة فصشائل اأ’من والتدخل بتأامين
العائÓت بإاقليم و’ية قسشنطينة خÓل
هذه العطلة التي تتجه للتسشلية
وا’سشتجمام بكل من غابة جبل
الوحشص ،غابة المريج والمنطقة
الرومانية بتيديسص.
من جهة أاخرى تمت معاينة  ٤قضشايا
حيازة واسشتهÓك المخدرات خÓل
ششهر رمضشان ،أاوقف على إاثرها ٦
أاششخاصص أاودعوا الحبسص ،وحجز ٥,٢
غرام ،ومن أاهم القضشايا المسشجلة بهذا
الششهر الفضشيل تمكنت فرقة أاو’د
رحمون من تفكيك مجموعة إاجرامية
تحوز على أاسشلحة صشيد من الصشنف
الخامسص تقوم بنقلها من و’ية تبسشة
إالى و’ية قسشنطينة لغرضص المتاجرة
بها على متن سشيارة سشياحية ،وبناء
على معلومات وردت إالى المصشالح
المعنية وضشعت الفرقة اإ’قليمية خطة
لغلق جميع المنافذ ليتم توقيف السشيارة
المششتبه بها وعلى متنها المعنيان على
مسشتوى الطريق الوطني رقم  ٢٠ذلك
بعد عملية تفتيشص دقيق للسشيارة أاين تم
العثور على البندقيتين مخفيتين تحت
المقاعد الخلفية للسشيارة ،ليتم القبضص
على المتورطين وتقديمهم أامام السشيد
وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب
والتي أامرت بإايداعهم مؤوسشسشةالعقابية.

رئيسس جمعية منتجي الزيتون

الحد من ا’سضتيراد يتحقق بترقية الشضعبة
معسسكر:أأم ألخير.سس
دعا عضشو مجلسص اأ’مة ورئيسص
جمعية منتجي الزيتون بو’ية معسشكر
علي العقعاق ،إالى ضشرورة المضشي صشوب
المبادرات اإ’يجابية التي تبنتها الدولة
في ترقية ششعبة الزيتون ،من خÓل
برنامج غرسص ما يضشاهي المليون ششجرة
إالى جانب التحفيزات المقدمة للفÓحين
سشعيا منها للنهوضص بالقطاع.
وانتقد الصشمت المطبق على هذه
البرامج الهامة من قبل الوزارة الوصشية
والذي يناقضص تماما طموحات الفÓحين

و المختصشين في مجال إانتاج وتصشبير
الزيتون بو’ية معسشكر  ،مضشيفا أان
اإ’نتاج المحلي المعروف بجودته
العالمية أاضشحى يواجه خطر الكسشاد
إاضشافة إالى هجرة الكثير من الفÓحين
للمهنة التي ورثوها عن أاجدادهم.
وأارجع ذلك إالى عدد من العوامل التي
دفعت بهم إالى النفور من مزاولة المهنة
منها عدم التنسشيق بين اأ’طراف الوصشية
في دعم اإ’نتاج وتسشويقه ،إالى جانب
إاغراق السشوق بالمنتوجات المسشتوردة
دون رفع الرسشوم الجمركية على غرار

باقي الدول التي تششجع منتوجها
المحلي ،وتحميه من المنافسشة غير
الششرعية على حد قوله عÓوة على
الظروف القاسشية التي يعيششها الفÓح
والنقائصص التي يعانيها طيلة مدة
مÓزمته أ’رضشه.
وقد أاضشاف عضشو مجلسص اأ’مة ،أان
برامج دعم وترقية ششعبة الزيتون ليسشت
كافية إان لم نسشتطع حماية المنتوج
المحلي الذي من ششأانه أان يضشمن
ا’كتفاء الذاتي.

شسرع في تجسسيد مخطط دلفين
لهذه السسنة إابتداء من فاتح جوان
الماضسي ،باسستغÓل جميع الوسسائل
المادية والبشسرية التابعة لوحدات
المجموعة اإلقليمية للدرك
الوطني بسسكيكدة ،إاضسافة إالى
عناصسر الدعـم من وحدات السسÓح
األخرى.
ويكششف مخطط دلفين لسشنة ٢٠١٢
من خÓل دراسشة إ’حصشائيات الجريمة
خÓل موسشم ا’صشطياف ،أانه بأاحسشن
حال ..فقد أاعدت خطة عمل منهجية
لضشمان أاحسشن الظروف اأ’منية
للمصشطافين المتوافدين على الو’ية،
تضشمنت الخطة وضشع تششكيل أامني خاصص
لضشمان سشيولة الحركة المرورية التي
تششهد إارتفاعا كبيرا خÓل هذه الفترة،
ضشمان اأ’من والسشكينة العمومين
خصشوصشا في فترات الليل وبالقرب من
الششواطىء ،كما تم تكييف هذا المخطط
تزامنا مع ششهر رمضشان المعظم ،لحماية
العائÓت خÓل السشهرات الليلية في إاطار
التعليمات الصشادرة عن الحكومة بعنوان
«مدن ’ تنام».
وحسشب احصشائيات مصشالح الدرك
الوطني بالو’ية ،لم تسشجل أاي إاخ’Óت
أاو تجاوزات أاو إاعتداءات على
المصشطافين منذ بداية الموسشم الصشيفي

الحالي ،وذلك على مسشتوى الششواطئ
المحروسشة من طرف أافراد السشÓح وهذا
بفضشل التوزيع الجيد لأÓفراد والتغطية
الجيدة للمناطق التي عرفت توافدا كبيرا
للمصشطافين.
أاما مصشالح الششرطة القضشائية فقد
سشجلت خÓل ششهري جوان وجويلية
للسشنة الجارية  ١٢٦ـ  ١٣جناية ٥١ ،جنحة
و ٦٢مخالفة ـ جريمة مقابل  ١٤٤خÓل
نفسص الفترة لسشنة  ،٢٠١٢بتراجع بنسشبة
 ،١٢,٥وبالنسشبة للتعريفات في موسشم
ا’صشطياف ،فقد تم تعريف خÓل ششهري
جوان وجويلية لسشنة ٢٤٠٥٨ ، ٢٠١٣
ششخصص و ٣٧٢٩مركبة ،مقابل ٢٤٠٥٨
تعريف لأÓششخاصص و ٦٠٤٠تعريف
للمركبات خÓل نفسص الفترة لسشنة .٢٠١٢
وعرف نششاط فصشائل اأ’من والتدخل
إارتفاعا ملحوظا خÓل موسشم
ا’صشطياف ،حيث تم تنفيذ  ١٦٢خدمة
لمداهمة أاوكار الجريمة ،مقابل ١٤٤
تدخل خÓل سشنة  ،٢٠١٢بإارتفاع نسشبته
 ،٪ ١٢,٥مع تسشجيل خÓل ششهري جوان
وجويلية الماضشيين ١٤١حادث مرور،
مقابل  ١٢٠حادث خÓل نفسص الفترة
لسشنة  ،٢٠١٢بإارتفاع قدره  ،٪ ١٧,٥حيث
سشجل  ١٣قتي Óمقابل  ١٢قتي. Ó

سسكيكدة :خالد ألعيفة

زادت الجو حرارة في موسسم صسيف

 ٢٨٤هكتار من الغابات تحتأالسضنة النيران ببجاية
تسشببت ا◊رائق التي نششبت خÓل
السشاعات اأ’خÒة ببجاية ‘ إاتÓف ما
يناهز  ٢٨٤هكتار من اŸسشاحات الغابية.
وحسشب اŸعلومات التي بحوزتنا ،فإان
هذه ا◊رائق كانت أاك Ìكثافة Ãنطقة
بوخليفة ،حيث التهمت النÒان ما ’ يقل
عن  ١٣٠هكتار من ﬂتلف اأ’نواع
النباتية ،منها  ٤٦هكتارا من اأ’ششجار
اŸثمرة.
وقد سشطرت ﬁافظة الغابات للو’ية
برنا›ا وقائيا واسشعا خاصص Ãكافحة
ا◊رائق –سشبا Ÿوسشم الصشيف ويتضشمن
تسشخ Òكافة اإ’مكانيات اŸادية
والبششرية ،بغرضص التجند ◊ماية الÌوة
الغابية ،علما أان اŸسشاحة اإ’جمالية
تقدر بـ  ٣٢٦١٢٦هكتار منها  ٢٢أالف
هكتار غابية.

و‘ ذات السشياق فإان اŸسشاحة
اŸتضشررة من ا◊رائق خÓل السشنة
اŸاضشية بلغت ١٢أالف ،وللحفاظ على
الÌوة الغابية قامت مصشالح الغابات
بتدعيم قطاعها بالوسشائل واآ’ليات
اŸيدانية التي من ششأانها لعب دور
أاسشاسشي ‘ هذا اÛال ،ومنها Œنيد ١٠
فرق متحركة بكل منها ٣أاعوان ،إاضشافة
إا ١٤ ¤مركز مراقبة يضشم حارسش.Ú
كما ” –ديد  ١٢مسشاحة تسشمح
بالتدخل يعمل بها ١٦٠عام ،Óو ٦مناطق
أاخرى بها  ١١١عامل ،و” إاحصشاء عÓوة
على اإ’مكانيات البششرية اÛندة ٣٠
نقطة ماء ،باإ’ضشافة إا١٢ ¤مركبة مهيأاة
ﬂصشصشة للتدخÓت اأ’ولية قبل وصشول
وسشائل التدخل الكبÒة.

بجاية :بن ألنوي ت

توضضيح من مديرية توزيع الكهرباء لبومرداسس

بعد نششر «الششعب» في عدد السشبت  ١٠أاوت  ٢٠١٣صص  ٠٦خبر تحت عنوان
«ا’نقطاعات المتكررة عكرت أاجواء العيد ...بومرداسص تعيشص حرارة غير مسشبوقة»
ورد الينا من مديرية التوزيع للو’ية التوضشيح التالي:
توضشح مديرية توزيع الكهربا ء والغاز لبومرداسص أانه تم تسشجيل انقطاع في التيار
الكهربائي في كل من أاعفير ودلسص عششية يوم الخميسص ،راجع ذلك إالى خلل تقني
على ششبكة التيار الكهربائي.
سشرعان ما سشجل ا’نقطاع قامت فرق التدخل واصشÓح اأ’عطاب بتحديد الخلل
وتم اعادة تزويد بلدية دلسص بالطاقة الكهربائية بعد  ٣دقيقةثم اعفير بعد ٤٥
دقيقة.
بقيت اعواننا في عين المكان حتى تم اعادة تزويد جميع المناطق بالطاقة
الكهربائية التي تأاخر بها ا’نقطاع ،وذلك راجع الى صشعوبة وصشول أاعواننا الى بعضص
النقاط خاصشة مع حلول الظÓم.

ألثÓثاء  ١٣أأوت  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ٠٦شسوأل ١٤٣٤هـ

ا

سشتـ
طـلع

وطني

لجنة النقل بالمجلسس الو’ئي تعرضس تقريراأاسشودا

حوادث المرور بالشصلف تسصتثمر في حصصد اأ’رواح رغم حمÓت التعبئة

’ تزال المراقبة التقنية للسشيارات ضشعيفة على مسشتوى و’ية الششلف ،بالرغم من وجود ٩
وكا’ت تنششط في هذا الميدان ،لكن هذه الوكا’ت تبقى غير كافية بالنظرإالى الحجم الهائل
للحظيرة الو’ئية للمركبات ،وهو أاحد أاسشباب تفاقم حوادث المرور ،وفق ما أاكده تقرير أاعدته لجنة النقل
بالمجلسس الششعبي الو’ئي.
تقريرها ألخلل ألموجود في ألسسيارة أأو
ألشساحنة أأو ألحافلة ما يؤوشسر على أأن
ألمركبات غير قابلة للسسير.
إأن تجنب سسقوط أألروأح يبدأأ ،حسسب
محدثينا ،من صسرأمة ألتقنيين وألمسسؤوولين
بوكالت مرأقبة ألسسيارأت ،وألذين قلي Óما
يسسجلون ألنقائصص وموأطن ألخلل ألتي
يكتشسفونها على ألتقرير ألنهائي لورقة
ألكشسف ألتقني ،فيما يرى آأخرون ،أأن
هيئات ألمرأقبة للمركبات تشسخصص
ألنقائصص وتكشسف عن حالة ألمركبة بكل
جدية وإأخÓصص ،لكن ألسسائق هو من
يتجاهل ألمÓحظات ألمسسجلة وألتي عادة
ما تكون هي سسبب نهاية حياته.

الشسلف /و.ي.أاعرايبي
جه ألموأطنون وبعضص ألميكانيكيين
و ّ
بالشسلف أأصسابع ألتهام إألى وكالت مرأقبة
ألسسيارأت ،محملين إأياها جزءأ كبيرأ من
ألمسسؤوولية في ألمنحى ألتصساعدي ألخطير
إلرهاب ألطرقات ألذي جعل من ألولية
تحتل ألمرتبة ١٢وطنيا ،في تسسجيل
ألحوأدث ألتي تحصسد سسنويا أأروأح ما ل
يقل عن  ٥٠قتي ،Óوآألف ألجرحى رغم
أإلجرأءأت ألوقائية لمصسالح ألدرك
وألشسرطة وبعضص ألمبادرأت ألمحلية
للجمعيات ألناشسطة في هذأ ألميدأن ألتي
تعد على أألصسابع.
عدد وكالت ألمرأقبة ألتقنية للمركبات
بمختلف أأحجامها بولية ألشسلف ،ل يتجاوز
 ٩وكالت ،منها  ٤ببلدية ألشسطية و ٢ببلدية
ألشسلف ووأحدة بكل من بوقادير وأأولد
فارسص وسسدي عكاشسة ،وهو قليل بالنظر
ألى ألحجم ألهائل لعدد ألمركبات ألتي
تتوفر عليها ألحظيرة ألولئية ،ما يتطلب،
حسسب ألمختصسين ،فتح وكالت جديدة بكل
من وأد ألفضسة وعين مرأن وبني حوأء
لتغطية ألنقصص ألمسسجل ،من جهة ومن
ناحية أأخرى ،أأكد ألتقنيون ألمختصسين في
ألسسيارأت وحتى مسسؤوولي مدأرسص ألسسياقة
بضسرورة ألصسرأمة في ألمرأقبة وألكشسف
عن ألعيوب وألنقائصص وموأطن ألخلل

ألموجودة في ألمركبة قصسد تصسليحها،
وذهب ألبعضص ألى فرضسية منح قرأر
بتوقيف ألمركبة وهو ما يمكن مصسالح
ألدرك وألشسرطة من مرأقبة هذه ألعملية.

إاجراءات الفحصس ضشرورة
وإأذأ كان ألثÓثي أألول من هذه ألسسنة قد
سسجل ١٤١حادث مرور ،حسسب مديرية
أأمن ألطرقات ،ألتابعة لمصسالح ألدرك
ألوطني ،فإان عدد ألوفيات قد بلغ  ٢٥قتيÓ
و ٢٢٠جريح وهو عدد مذهل قبل أنتهاء
ألسسنة بالمقارنة مع سسنة
 .٢٠١١أأين وصسلت ألحوأدث
إألى  ٧٨٩حادث مرور أأودى
قتيÓ
بحياة٥٤
و١٤٣٨جريح ،في حين
ترأجع عدد ألقتلى خÓل
 ٢٠١٢حيث سسجل  ٤٧قتيÓ
فيما وصسل عدد ألجرحى
إألى  ١٨٥١من جملة ١١٢٠حادث خطير.
هذه أألرقام تثبت حدود تسسجيل هذه
ألحوأدث خارج ألمحيطات ألعمرأنية في
أأغلبها ،مما يؤوكد فرضسية ألخلل ألتقني
وإأهمال ألسسائقين وتجاهلهم لقوأعد
ألسسياقة ،وإأذأ كان حجم مسسؤووليتهم كبير،
فإان تورط ألوكالت يضسع على عاتقها
مسسؤوولية كبيرة ،لسسيما إأذأ لم تحدد في

التقاعسس في التكوين ومدارسس
السشياقة في قفصس اإ’تهام
يبدو أأن أسسم ''مدأرسص ألسسياقة'' بدأأ
يفقد ألكثير من هيبته ورمزيته ووزنه بين
ألموأطنين وألمقبلين على ألتعليم فيها،
وألتي عادة ما تفتقد ألى ألوسسائل
ألبيدأغوجية وألظروف ألمناسسبة للمتعلم
ألذي يدخل بنية ألحصسول على هذه
ألرخصسة لتغيير مسسار حياته ألتي عادة ما
تتحول من رخصسة حياة ألى جوأز سسفر نحو
ألموت ،بعد تحولها ألى تجارة مربحة
جعلت أأصسحابها يبحثون عن
ألمقابل دونما ألكترأث
ألى
ألسسياقة
بتعليم
ألمرشسحين للحصسول على
رخصسة.
إألى
وأسستنادأ
أإلحصسائيات ألتي كشسفت
عنها لجنة ألنقل بالمجلسص
ألشسعبي ألولئي ،فإان عدد مدأرسص تعليم
ألسسياقة يضساهي  ١٣٥مدرسسة ،سسجل بها
حوألي  ٢٩٥٠٣مترشسح لنيل هذه ألرخصسة،
فيما بلغ عدد ألحائزين على ألرخصسة
 ٢٠٢٦٣مترشسح ،أأي بنسسبة تصسل ألى ٦٨
بالمائة.

وكا’ت المراقبة التقنية
للسصيارات ومدارسس
السصياقة محل اتهام

عملية الترميم لم تعد مجدية في غليزان

تشصقق بجدران مدرسصة ببلدية «الحمري» تثير المخاوف
أافادت مصشادر مطلعة من بلدية
ن هذه اأ’خيرة
الحمري بغليزان ،أا ّ
تكون قد أاعلمت الوصشاية ومديرية
التربية ،بخصشوصس المخاوف من
التششققات التي تظهر في جدران
مدرسشة إابتدائية بدوار أاو’د سشيدي
بنافغول.

غليزان :ع .عبد الرحيم

وتؤوكد ألمعلومات ألتي تحصسلت عليها
''الششعب'' ،بأاّن عملية ألترميم ألتي يتم
تخصسيصسها سسنويا لترميم ألمدأرسص
ألبتدأئية ،أأضسحت ل تنفع أأمام ألتشسققات
ألتي تتجدد كل عام.
وتكشسف ذأت ألمصسادر ،بأاّن مشسكلة
أألرضسية يكون ورأء هذأ ألمشسكل ،بعدما تّم
عّبر سشكان عنابة عن تخوفهم من
كابوسس انهيار عمارات المدينة
القديمة جراء هششاششة وقدم المباني
وهو ما دفع السشكان إالى تجديد
مطالبتهم للسشلطات المحلية بضشرورة
ترحيلهم إالى سشكنات جديدة و’ئقة،
خصشوصشا على مسشتوى  ٠١نهج بوجناح،
توماسس قارسشيا،إاضشافةإالى خطر انهيار
مبنىآاخر على مسشتوى المبنى الكائن بـ
 ١٠نهج «كليبار».

عنابة العيفة سسمير

كما أأعرب ألسسكان عن تخوفهم
ألشسديد من أنهيار كلي للعمارة في أأية

ألعدد

إأنجاز هذه ألمدرسسة فوق أأرضسية معروفة
بانزلقاتها ،خصسوصسا وأأّن دوأر أأولد
بلجيÓلي ألقريب منها يعاني فيه عديد
ألعائÓت من نفسص ألمشسكل.
وتّم تشسكيل لجنة خاصسة يقودها ألقسسم
ألفرعي للبناء وألتعمير ،للنظر في قضسية
هذه ألتشسققات ألتي عمت أألقسسام
ألمتوأجدة بالمدرسسة ،وألتي تكون قد
أقتنعت بأاّن ألمشسكل ألمطروح سسببه طبيعة
أألرضسية.
وأأخذت مصسالح بلدية حمري على
عاتقها مناقصسة لدعوة مكاتب ألدرأسسات
للمشساركة في تقديم درأسسة تقنية،
لتشسخيصص ألسسبب ألرئيسسي في ألموضسوع.
وقالت مصسادر مسسؤوولة بأاّن ألمجلسص

ألبلدي طرح مشسروع أنجاز مدرسسة جديدة،
إأذأ ما أأكدت ألدرأسسة ألتقنية أأّن ألسسبب
يعود إألى أألرضسية.
من جهتها ،باتت مديرية ألتربية أأمام
مسسؤوولية إأيجاد مخرج للتÓميذ للنظر في
وضسعيتهم ،علما أأّن هذه ألمدرسسة ألتي
تتوفر على  ٨أأقسسام ،أأنجزت على مقربة
من ألطريق ألولئي رقم  ،٢٩ما يشسكل
خطرأ على ألتÓميذ ألذين يجتازون
ألطريق.
لÓشسارة ،فإاّن ثÓثة دوأوير تسستفيد من
خدمات هذه ألمدرسسة ويخصص أألمر كل
من أأولد سسيدي بنافغول و ألكوأمل وأأولد
ألخاين.

يعيششون في بنايات مهددة با’نهيار

سصكـ ـان عن ـ ـ ـابة يط ـ ـالب ـون بالتـرحيـ ـ ـل
لحظة نتيجة أألضسرأر ألكبيرة ألتي لحقت
بشسققهم ،حيث يشسعر ألمتجول بين أأرجاء
ألعمارة باهتزأز أألرضسية من تحت
أأقدأمه ،فضس Óعن ألتشسققات ألكبيرة
ألتي تطبع ألجدرأن وأألسسقف ألبادية
للعيان ،ويشسار ألى أأنه في أآلونة أألخيرة
شسهدت ألمدينة ألقديمة عددأ من
ألنهيارأت وألتصسدعات على مسستوى
ألبنايات ألقديمة و ألتي يعرفها ألعام

وألخاصص ،عقب أنهيار بناية بالمدينة
ألقديمة تضسم  ٠٩عائÓت وألتي طالبت
بترحيلها لسسكنات جديدة ،وألتي شسّن من
خÓلها ألسسكان ألمنحدرين من ألمدينة
ألقديمة « بÓصص دأرم» حركة أحتجاجية
دأخل أأروقة بلدية عنابة ،مطالبين
بترحيلهم إألى سسكنات أجتماعية جديدة
عقب أنهيار جزئي لبناية متوأجدة
بالمنطقة حيث طالبت ألعائÓت ألمتضسررة

١٦١٨١

07

قلب قسشنطينة النابضس ووجهتها السشياحية

شصوارع وسصط مدينة سصيرتا في طي ا’همال

تحول مؤوخرا ششارع العربي بن مهيدي الواقع بقلب مدينة قسشنطينة،
المعروف بششارع ''طريق جديدة '' من ششارع تاريخي وقديم ،قدم المدينة
العتيقة إالى مجرد حاوية ومكب كبير لألوسشاخ ،خاصشة و أان هذا الششارع
يعتبر مدخل رئيسشيا وبوابة لمدينة الجسشور المعلقة.

مفيدة طريفي
فالزأئر لهذه ألمدينة ألتاريخية يلمح
من ألوهلة أألولى حالة غير معهودة من
ألتسسيب وأإلهمال ألتي آأل إأليه ألشسارع
وكذأ شسوأرع ألمدينة أألخرى على غرأر
شسارع نهج فرنسسا سسابقا ،ألقصسبة ،ألشسارع
وسسيدي جليسص ،هذه أألحياء و على
رأأسسها شسارع ''ألعربي بن مهيدي'' تآاكلت
شسوأرعها في ألفترة أألخيرة وتشسققت
جدرأنها وزألت أأرصسفتها و غاصست وسسط
أأكوأم ألمزأبل وأألوسساخ ألمنزلية ،خاصسة
تلك ألتي يرميها أأصسحاب ألمحÓت
ألتجارية ألوأقعة على طول شسارع ''طريق
جديدة'' و شسارع فرنسسا ،هذه أألخيرة
ألتي تمثل نسسقا عمرأنيا مميزأ وتاريخا
يروي مرحلة ألتوأجد ألعثماني
وألفرنسسي بالمدينة ألتي تحولت بالرغم
من تخصسيصص مÓيير ألدينارأت لترميمها
وتحديثها إأل أأن أأحياءها تعيشص ألمعاناة
وألتهميشص ألناتجة عن
سسياسسة أإلهمال وألÓمبÓة
ألتي زأدت من حدة ألوضسع.
فقنوأت ألصسرف ألصسحي
ألمعطلة وأألرصسفة ألمنعدمة
ونقصص وعي ألموأطنين
وألتجار وعدم أهتمام
ألمسسؤوولين هم عوأمل حولت
قلب ألمدينة إألى مجرد مزبلة
عمومية نتج عنها أنتشسار رهيب للروأئح
ألكريهة وألجرذأن ،هذأ و قد أشستكى
ألعديد من ألسسكان عن ألعطب ألدأئم
ألذي أأصساب ألقناة ألمسسؤوولة عن توزيع
ألمياه ألصسالحة للشسرب ،إأذ حولت ك Óمن
''شسارع فرنسسا'' و ''ألعربي بن مهيدي'' إألى
سسيل يجرف معه كل من يجده أأمامه.
هذأ أألمر ألذي أأثار أسستياء و تذمر

ألموأطنين لسسيما منهم ألقاطنين
''بشسارع ألعربي بن مهيدي'' كونه يعرف
حركة مرورية وتجارية كبيرة ،متسسائلين
عن سسبب هذأ أإلهمال ألذي طال
ألمدينة حيث عبر لنا أأحد ألموأطنين
ألذين إألتقيناهم أأثناء ألجولة
ألسستطÓعية ألتي قامت بها ''ألشسعب ''
لهذه أألحياء ألتي ورغم ألتسسيب لحظنا
أأنها ل تزأل تحافظ على جمالها
ورونقها.
كما أأن أألحياء ألعتيقة بقسسنطينة
رأحت ضسحية ألمشساريع ألضسخمة
وألبرأمج ألتنموية ألتي لم نر منها إأل
كلمات قيلت على أأفوأه ألمسسؤوولين ألذين
يتعاقبون على هذه ألولية ألتي لم تجد
من ينتشسلها من ألزوأل و ألضسياع ،ليضسيف
موأطن آأخر أأن ألشسوأرع ل يتم تنظيفها
من مخلفات ألسسكان وألتجار بشسكل
دوري ما يسسبب ترأكمها أأمام مدأخل
ألعمارأت وأأبوأب ألمحÓت وهو ما يشسّوه
ألمنظر ألعام للمدينة
خاصسة وأأن هذه ألشسوأرع
تحوي مرأكز ولئية،
جامعية ،ومقرأت بلدية،
ليطالب بذلك سسكان
أألحياء ألسسالفة ألذكر
وعلى رأأسسهم سسكان وتجار
''ألعربي بن مهيدي'' ألعريق
ألسسلطات خاصسة منها ألبلدية بضسرورة
أللتفات لهذه أألحياء ألتي تعتبر من
معالم ألمدينة وتحمل في طياتها تاريخ
سسيرتا ألعظيم و إأخرأجها من دوأمة
ألفوضسى وألمزأبل ألتي أأصسبحت تطبع
شسوأرعها وأأنهكت يوميات سسكانها.

النفايات تحاصصر
اأ’حياء وتشصّوه
منظـ ـ ـ ـ ـ ـرها

بعد توزيع ٤٠أالف وجبة ومششاركتها في السشوق الجوارية:

ا’تحادية الوطنية لعمال الصصناعات الغذائية
تشصيد بالعمل التضصامني

(الششعب) /أأعربت ألتحادية ألوطنية
لعمال ألصسناعات ألغذأئية عن شسكرها
لكل ألمؤوسسسسات ألعمومية وألخاصسة ألتي
شساركت طوأل شسهر رمضسان في ألسسوق
ألجوأرية بمقر ألمركزية ألنقابية ما مكن
بتجديد مطلبها ألقاضسي إلدرأجها ضسمن
قوأئم ألمسستفيدين من ألسسكن ألجتماعي
ضسمن حصسة ألمدينة ألقديمة «بÓصص دأرم»
وذلك في إأطار برنامج ألقضساء على ألسسكن
ألهشص بولية عنابة.
ليبقى ترقب هذه ألعائÓت سسيد
ألموقف ،وكأانهم يسستعجلون ألموت وبين
أنتظار أأن تفرج ألسسلطات عن برنامج
خاصص يشسمل هذه ألفئة.

ألجمهور وألعائÓت ألعمالية من أأمهات
وآأباء من ألقتصساد بمعدل  ٢٢,٣٢٠دج
مقارنة بغÓف ألسسنة ألفارطة.
وجددت ألتحادية في بيان لها تلقت
«ألشسعب» نسسخة عنه ،شسكرها للمؤوسسسسات
ألعمومية وألخاصسة لمشساركتها في
ألتنظيم وألمسساهمة في «مائدة رمضسان»
بمقر مطعم عمال ألسسكك ألحديدية
بشسارع «حسسيبة بن بوعلي» ،ما سسمح
بتوزيع  ٤٠أألف وجبة للمحتاجين وعابري
ألسسبيل.
كما توجهت ألتحادية في ذأت ألبيان،
بشسكرها لـ  ٤٠أألف زأئر ألذين توجهوأ
إألى ألسسوق ألجوأرية ،وللتعاون ألوّدي من
ألسسلطات ألمحلية لـ  ٢٠ولية وكذأ لكل
ألمؤوسسسسات ألعمومية وألخاصسة ألتي
كانت بمسستوى ألثقة ألتي وضسعها فيها
ألتنظيم ألنقابي ومرأفقتها له طوأل شسهر
رمضسان .

دولي

ألثÓثاء  ١٣أأوت  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ٠٦شصوأل  ١٤٣٤هـ

ألعدد
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الدرسس اŸا‹..

بوادر تبديد األزمة بتونسس:

مشساورات بين الفرقاء للخروج من النسسداد

ما زال شسبح األزمة السسياسسية التي تعيشسها تونسس يخّيم على البÓد رغم بروز بوادرإاطÓق حوار
بين مختلفأاطرافها قد يفك خيوطها.

خرجت ما‹ منتصصرة من Œربة أنتخابية مصصÒية أسصتطاع من خÓلها ألشصعب
أأن يبعث برسصالة إأ ¤ألعا ⁄أأجمع ،مفادها أأن ألقارة ألسصمرأء تفضصل ألسصلوكات
أ◊ضصارية وألسصلمية ◊ل مشصاكلها وأأزماتها .أأزمات تقع مسصؤوولية حدوث ألكثÒ
منها على عاتق ألقوى ألمÈيالية ألتي أسصتعمرت ألقارة وأأخلطت أÿرأئط
ألنÌوبولوجية وألجتماعية لشصعوبها من أأجل تسصهيل أسصتعمارها ونهب خÒأتها
ول تزأل إأ ¤أليوم هذه ألقارة تعا Êمن تلك ألسصياسصات ألسصتعمارية أللعينة.
لقد خلت ألنتخابات أŸالية ‘ دورتيها أألو ¤وألثانية من أأي حوأدث تذكر أأو
تعكر صصفو أأو مصصدأقية هذأ أŸوعد ألذي كان فيه أŸاليون عند حسصن ظن
أÛتمع ألدو‹ بهم ،حدث شصهده أŸئات من أŸرأقب Úألدولي ⁄ Úيختلفوأ
جميعهم حول جدية هذه ألنتخابات وحول ألسص Òأ◊سصن لها ‘ كنف ألهدوء
ألذي طالب مرشصحي ألرئاسصة إأبرأهيم أبوبكر كايتا وصصوماي Óسصيسصي ،من
أأنصصارهما أللتزأم به أأثناء إأدلئهما بصصوتيهما.
إأن ألعÓمة ألكاملة ‘ هذه ألنتخابات تعود إأ ¤ألشصعب أŸا‹ ألذي شصارك
بقوة فيها ،وألذي أأدرك جيدأ أأنها أنتخابات إأنقاذ وطني ومفتاح ألعودة إأ¤
أŸسصار ألدÁقرأطي ألفتي وأŸبتور بانقÓب مارسص  ٢٠١٢على ألرئيسص توماÊ
توري ودخول ألبÓد ‘ أأزمة سصياسصية وعسصكرية غ Òمسصبوقة.
أألكيد أأن هذه ألنتخابات سصوف لن تغ Òوأقع أŸالي Úب Úعشصية وضصحاها ،كما
ل Áتلك ألرئيسص ألقادم ألذي أختاره ألشصعب خا” سصليمان ◊ل أŸشصاكل ألكثÒة
وأÎŸأكمة ولكنه سصيضصمن بكل تأاكيد أنخرأطا شصعبيا عميقا ‘ Œسصيد خيارأته
ألتنموية ومشصاريعه أإلصصÓحية وألتصصا◊ية ،كما سصتمنحه هذه ألشصرعية ألشصعبية
مصصدأقية ‘ أÙيط أÿارجي “كنه من ألسصتفادة من كل صصيغ ألتعاون ألتي
توفرها ألقوأن Úوأألعرأف ألدولية ألتي يحتاج إأليها أŸاليون أليوم بشصكل ملح.

أأم Úبلعمري

أأ.بلعمري
كما كان متوقعا يلعب أإلتحاد ألتونسصي
للشصغل دور ألوسصيط بين ألمعارضصة
وألنهضصة ألتي قطع كل طرف منهما كل
خيوط ألتوأصصل وأإلسصتماع لآÓخر للخروج
من ألمأازق ،وهو مأازق قائم بسصبب أأنانية
ألسصياسصيين وألرهانات ألسصلطوية ألتي
تحدد سصلوكهم وتصصرفاتهم ضصاربين
بعرضص ألحائط ألمصصلحة ألعليا للوطن.
فلم يترك أأي طرف ألفرصصة للجوء إألى
ألشصارع وحشصد ألمناصصرين فيه
لسصتعرأضص ألعضصÓت وفرضص ألحلول
على ألخصصوم.
إأن ألفشصل ألذريع للسصياسصيين وتعثرهم
أأدخل على ألخط قوى إأجتماعية أأخرى
قد تتمكن من فرضص حّل توأفقي لوقف
ألنزيف ألذي قد يأاتي على ألنتقال
ألديمقرأطي ألذي ينشصده ألشصعب
ألتونسصي .ولهذأ ألغرضص ألتقى ،أأمسص،

رأشصد ألغنوشصي ـ ألرقم أألول ـ في حركة
ألنهضصة ورئيسص أإلتحاد ألتونسصي للشصغل
حسصن ألعباسصي ،لبدء مفاوضصات
ومشصاورأت للخروج من أألزمة.
حضصر أللقاء مصصطفى بن جعفر ـ
رئيسص ألمجلسص ألتأاسصيسصي ـ ألذي علق
عمل ألمجلسص أألسصبوع ألماضصي يقول إأنه
من أأجل هذأ ألغرضص ،أأي فرضص ألحوأر
على أأطرأف أألزمة ،رغم أأن حركة
ألنهضصة أعتبرت ألخطوة إأنقÓب دأخلي
على شصرعية حكمها ،وتصصّر على ضصرورة
بقاء ألمجلسص وإأسصتكمال تحرير ألدسصتور
وتنظيم إأنتخابات نهاية ألسصنة ،وهو
جوهر خÓفها مع ألمعارضصة ألعلمانية
ألذي تطالب بالنقيضص تماما .وهو حّل
ألحكومة ألتي يترأأسصها ألعريضص وحّل
ألمجلسص ألتأاسصيسصي وتشصكيل حكومة
إأنقاذ وطني ما يعني أأن ألخÓف عميق
وألشصرخ كبير بين ألطرفين قد يرهن حتى
مجهودأت نقابة ألعمال ووسصاطتها في

ظل ورود أأنباء على أأن ألمعارضصة ألتي
تصصّر على موقفها بصصدد تحضصير حكومة
إأنقاذ وطني يعلن عنها أليوم خÓل
ألمظاهرأت ألتي تنظمها بمناسصبة أليوم
ألوطني للمرأأة ألتونسصية.
حركة ألنهضصة من جهتها ،أعتبرت أأن
هذأ أليوم ليسص حكرأ علي ألمعارضصة
ألعلمانية ،ودعت إألى مظاهرأت حاشصدة
أليوم ردأ على تلك ألتي دعت إأليها
ألمعارضصة ،حيث دعت مناضصليها إألى
تجمع شصعبي في شصارع ألحبيب بورقيبة
وسصط ألعاصصمة تونسص على ألسصاعة
ألرأبعة بعد ألظهر وقد أأطلقت ألنهضصة
شصعار« :ألنسصاء ألتونسصيات عماد ألتحّول
ألديمقرأطي وألوحدة ألوطنية» على هذأ
ألتجمع ،وألسصجال يبقى متوأصص Óبين
ألنهضصة وألمعارضصة في ظل أأزمة سصياسصية
مسصتمرة إأندلعت شصهر جويلية ألماضصي
إأثر إأغتيال ألمعارضص وألنائب بالمجلسص
ألتأاسصيسصي محمد ألبرأهمي.

بعد دعوة التحالف لمسسيرات الغضسب

تحذيرات من اإلنزلقات األمنية في مصسر
يتصساعد التوتر في مصسر ،حيث
يعزز أانصسار مرسسي حواجزهم في
موقعين يعتصسمون فيهما منذ سستة
أاسسابيع والشسرطة تهدد بتفريقهم
في أاي وقت ،وحث أانصسار الرئيسس
المخلوع مناصسريهم للخروج
للشسوارع أامسس الثنين لحباط أاي
لفضس
للشسرطة
محاولة
المعتصسمين.
حيث وردت تقارير من أأن ألشصرطة
سصتتحرك فجرأ لتفريق ألمعتصصمين،
ودعا ألتحالف ألمؤوّيد لمحمد مرسصي إألى
مسصيرأت بكل ألمحافظات ومسصيرة كبيرة
بقلب ألقاهرة بعد صصÓة ألظهر وألتي
بدأأت من مسصجد ألفتح.
وأأمام هذأ أإلصصرأر من ألطرفين ـ
أأنصصار مرسصي وألسصلطة ألحاكمة مع
ألجيشص وألشصرطة ـ فإان أحتمال

ألموأجهات ألدأمية وأرد وهو ما حّذر
منه ألسصيناتور أألمريكي جون ماكلين،
وتخشصى أألسصرة ألدولية ألتي حاولت
ألقيام بوسصاطات عدة ـ مؤوخرأ ـ دون
جدوى من ألموأجهات ألتي قد تحدث
حمام دم بين ألمصصريين.
وتبدو ألحكومة ألتي شصكلها
ألعسصكريون مصصابة بالشصلل نتيجة
أإلنسصدأد ألقائم وألتشصنج ألحاصصل إأل أأنها
وعدت بعملية مصصالحة يفترضص أأن تؤودي
إألى أنتخابات مطلع سصنة .٢٠١٤
وقد إألتزمت ألشصرطة بالقيام بعملية
تدريجية وشصيكة لفضص ألعتصصامات،
حيث تطوق في ألبدأية منطقتي رأبعة
ألعدوية وألنهضصة حتى تفسصح ألمجال لمن
يرغب في ألمغادرة ومنع دخول أأي أأحد،
وسصتكون هناك مجموعة من تحركات
ألشصرطة وسصيسصتمر ألوضصع على هذأ

ألحال يومين أأو ثÓثة قبل أأن تتحرك
ألقوأت لتفريق ألمتظاهرين ألتي لم
تحدد موعدأ لها.
من جهته ،دعا ألتحالف ألوطني لدعم
ألشصرعية ألذي تتزعمه جماعة أإلخوأن
إألى مظاهرأت حاشصدة أليوم بكافة
ألمحافظات للمطالبة بعودة ألشصرعية
ألدسصتورية وتزأمنا مع ذلك إأتخذت
ألسصلطات ألمصصرية إأجرأءأت أأمنية
مشصددة في محيط ألقاهرة ،إأضصافة إألى
ألدفع بمدرعات للجيشص في محيط
ألمنطقة بعد أأن طّوقت مدأخلها ألكبرى.
فهل أأن ألصصدأم قادم وألحرب أألهلية
وشصيكة؟ أأم أأن ألعقل سصينتصصر في ألنهاية
على ألتهّور وأإلصصرأر على ألخيارأت
وألموأقف؟

بسسبب خصسام على األرضس غرب السسودان

سس /ناصصر

 ١١١قتيل في اشستباكات بين قبيلتين بدارفور
لقي  ١١١شسخصسا مصسرعهم منذ
يوم الجمعة الماضسي في اإقليم
دارفور غرب السسودان جراء
اشستباكات بين قبيلتين بسسبب
خصسام على الأرضس وفق ما ذكرته
مصسادر قبلية يوم الأحد.
وأأضصافت ألمصصادر ،أأن ألآلف من
أأعضصاء قبيلة (ألرزيقات) هاجموأ
خصصومهم من قبيلة (معاليا) في محاولة
لÓسصتيÓء على ألأرضص.

وقال أآدم أأبو بكر ،وهو زعيم فى
قبيلة ألرزيقات «أندلعت أشصتباكات
يومي ألجمعة وألسصبت ،أأدت ألى مقتل
 ٤١من جانبنا وأإصصابة  ،»٩٠وأأضصاف أأن
« ٧٠شصخصصا قتلوأ من قبيلة معاليا
أأيضصا».
من جهته ،قال عضصو في قبيلة معاليا
«نتوقع حدوث معارك جديدة أليوم»،
متهما ألرزيقات باأنها هاجمت وأأحرقت
قرى .وكانت معارك وقعت بين قبائل

أأخرى في غرب دأرفور في نهاية
جويلية ألمنصصرم خلفت عشصرت ألقتلى.
وحسصب ألقوأت ألمشصتركة لÓأمم
ألمتحدة وألتحاد ألفريقي ،فاإن
ألخÓفات ألقبلية هي ألسصبب ألرئيسصي
في تصصاعد ألتوتر أأجبر نحو  ٣٠٠أألف
شصخصص أآخرين على ألنزوح ألى مناطق
أأخرى خÓل ألخمسصة أأشصهر ألأولى من
عام  ٢٠١٣أأي أأكثر من ضصعفي مجموع
ألنازحين في ألعامين ألماضصيين.

إاعÓنإاسسرائيل بناء  ١٢٠٠وحدة سسكنية

الفلسسطينيون :المسستوطنات تنسسف المفاوضسات
المفاوضسين
كبير
أاعلن
الفلسسطينيين صسائب عريقات ،أامسس
الثنين ،أان الجانب الفلسسطيني
يدرسس عدم المشساركة في الجولة
الثانية من المفاوضسات مع إاسسرائيل
ردا على طرح حكومة الحتÓل بناء
 ١٢٠٠وحدة اسستيطانية جديدة.
وقال عريقات أان «مشساورات تجرى
مع الرئيسس الفلسسطيني محمود عباسس
حاليا تقضسي بعدم المشساركة في
الجولة الثانية من المفاوضسات»
المقررة غدا األربعاء.
وأعتبر عريقات أأن إأسصرأئيل
بموأصصلتها ألبناء ألسصتيطاني وتوسصيع
نطاقه رغم أسصتئناف ألمفاوضصات
«تحاول منع ألجانب ألفلسصطيني من
حضصور ألمفاوضصات وموأصصلتها إلحÓل
ألسصÓم».
وشصدد عريقات على أأن خطط
ألسصتيطان «تخالف مبدأأ ألثقة وحسصن
ألنوأيا ألتي من ألمفترضص أأن يتيحها
أسصتئناف ألمفاوضصات وألمحادثات
ألسصلمية إلحÓل ألسصÓم» ،دأعيا أسصرأئيل
ألى ألترأجع عن قرأرها أليوم «أذأ كانت
جادة ومعنية بعملية ألسصÓم» .ونقلت
ألمصصادر عن مسصؤوول فلسصطيني قوله ،إأن
قيادة ألسصلطة ألفلسصطينية «تنتظر أآلن
ردأ من ألجانب أإلسصرأئيلي».
من جانبها ،حّملت حنان عشصرأوي في
بيان صصحفي سصلطات ألحتÓل مسصؤوولية
فشصل ألجهود ألسصاعية لسصئتناف
ألمفاوضصات بفعل سصياسصاتها ألتوسصعية

وخروقاتها ألمنافية للشصرعية ألدولية.
وأأكدت أأن أسصرأئيل «وحدها تتحمل
نتائج تحديها ألمعلن لإÓرأدة ألدولية
وألجهود ألسصاعية لسصتئناف ألعملية
ألسصياسصية بعد طرحها مناقصصات لبناء
 ١١٨٧وحدة أسصتيطانية في ألقدسص
ألشصرقية وألضصفة ألغربية».
وقالت عشصرأوي« :ل حاجة ألى عملية
تفاوضصية بين ألفلسصطينيين وألسصرأئيليين
حيث أأن أسصرأئيل توجه ألضصربة تلو
أألخرى بشصكل متعمد للمجتمع ألدولي
وألدأرة أألمريكية وبذلك ،فإانها تفرغ
ألعملية ألتفاوضصية قبل ألبدء فيها من
مضصمونها وجدوأها».
من جانب آأخر ،أأكد ألرئيسص
ألفلسصطيني محمود عباسص ،مسصاء أألحد،
أأن أإلفرأج عن أألسصرى ألمزمع سصيشصمل
 ١٠٤أأسصير ألذين أعتقلوأ من طرف
سصلطات ألحتÓل أإلسصرأئيلي قبل عام
 ١٩٩٤دون أسصتثناء.
وقال عباسص في تصصريحات خÓل لقاء
مع وزير أألسصرى وشصؤوون ألمحررين
عيسصى قرأقع ،مسصاء أأول أأمسص ،بمقر
ألرئاسصة ألفلسصطينية في مدينة رأم ألله
أأن من بين أألسصرى ألمعنيين بالفرأج
أأسصرى ألقدسص و ،٤٨وذلك على  ٤دفعات
خÓل ألفترة ألقادمة .وعقب أللقاء صصرح
قرأقع بأان ألجانب ألفلسصطيني تم إأبÓغه
رسصميا بأان  ٢٦أأسصيرأ سصيطلق سصرأحهم،
أليوم ألثÓثاء ،حيث سصيجرى أسصتقبالهم
رسصميا في مقر ألرئاسصة من قبل ألرئيسص
عباسص وعائÓتهم.

بعد عودته من عملية تبادل األسسير المحرر من سسوريا

رئيسس بلدية عسسال اللبنانية يتعرضس لمحاولة اغتيال
اسستنكر الرئيسس اللبناني ،ميشسال
سسليمان ،يوم األحد ،محاولة الغتيال
التي تعرضس لها رئيسس بلدية (عسسال)
علي الحجيري شسرق لبنان والتي خلفت
مقتل شسخصس وإاصسابة ثÓثة آاخرين
بجروح.
وكانت مصصادر أأمنية لبنانية ،قد ذكرت أأن
كمينا مسصلحا أسصتهدف سصيارة ألحجيري لدى
عودته من عملية تبادل أألسصير ألمحرر من
سصوريا يوسصف مقدأد مع مخطوفين من
(عرسصال) على طريق أللبوة ـ ألنبي عثمان».
وأأضصافت ألمصصادر بأان «مسصلحين يسصتقلون
أأربع سصيارأت أأطلقوأ ألنار باتجاه ألحجيري،
مما أأدى إألى إأصصابته بجروح طفيفة في رأأسصه
وقتل شصخصص وأأصصيب ثÓثة آأخرون في
ألهجوم».
وأعتبر ألرئيسص سصليمان في بيان له أأمسص
«أأن أللجوء إألى مثل هذه أألسصاليب في وقت

كانت قضصية أإلفرأج عن ألمخطوفين
أللبنانيين تشصهد تقدما يزيد أألمور تعقيدأ
ويخلق مشصكÓت جديدة ترأكم قضصية
ألمخطوفين ول تؤودي إألى حلها» .وقد تابع
ألرئيسص أللبناني أأمسص مع ألمسصؤوولين
أألمنيين ألمعنيين ،مÓبسصات حادثة أللبوة في
عرسصال شصرق لبنان وتطورأتها وتفاصصيلها
وطلب أتخاذ أأقصصى ألتدأبير لضصبط ألوضصع
وألقبضص على ألفاعلين وإأحالتهم إألى ألقضصاء
ألمختصص .
وتأاتي هذه ألحادثة في غضصون قيام
مجموعة لبنانية باختطاف طيارين تركيين
على طريق مطار بيروت ألدولي وطالبوأ
بإاطÓق سصرأح  ٩لبنانيين محتجزين في
سصوريا منذ أأكثر من سصنة في منطقة يعتقد
أأنها قريبة للحدود ألتركية .ويذكر أأن بلدة
(عرسصال) ألحدودية مع سصوريا تشصهد عدم
أسصتقرأر أأمني منذ أندلع أألزمة ألسصورية.
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áHÉæY ¿Éμ°S äÉ«eƒj ™æ°üJ ìGôa’
C G

∫RÉæà∏d á∏HÉb ô«Z ó«dÉ≤Jh Qƒ¡ªdG AÓZ ø«H ¢SGôYGC
q éa ,ô£ØdG ó«Y ó©H áHÉæ©H ìGôa’
ó©H É¡MGôaGC ÜQÉ≤Y â£Ñ°V øWƒdG øe á«bô°ûdG á¡édÉH äÓFÉ©dG π
C G π°UGƒàJ
¢SGôY’
C G áeÉb’
E áªFÓe ôãc’
C G â«bƒàdG ƒgh ,ÉÑjô≤J ô¡°ûH »YÉªàL’G ∫ƒNódG π«Ñbh ,Iô°TÉÑe ô£ØdG ó«Y
.∞jôîdG π°üa ∞°üàæe ≈dGE π°UGƒààd ähGC ô¡°T ájGóH

∂dP πÑb øμd ,''áHÉæY »a äGô«≤Ød'' ™eÉ°ùªdG hGC á«≤«°SƒªdG
¢ùjô©dG ΩGC É¡Jôà°TG »àdG ΩRGƒ∏dG πch äGôgƒéªdG ¢Vô©J
ôÑà©jh ,ïdGE...ÖgòdG ºbÉWh áeõëªdG øe øjƒYóªdG ≈∏Y
QhO »JÉCj ºK ,á≤£æªdG √òg »a AÉ£°ùÑdG ¢UÉî°TÓ
C d ºbÉ£dG
,É¡FÉHôbGCh É¡dÉNh É¡ªY ±ôW øe IÉàØ∏d âeób »àdG ÉjGó¡dG
ºJÉîdGh ∫Éî∏îdÉc ÉÑgP ¿ƒμJ áHÉæY »a ÉjGó¡dG Ö∏ZÉCa
.Égô«Zh ¢TÉaGôμdh

§«°ùH øjÉÑJh Ióàªe äGOÉY ..áæ«£æ°ùbh áHÉæY
óëc º«àæ°S ø«jÓe 10` `H áHÉæ©H á°ü«NôdG IQhóæ≤dG øªK Qó≤j
á«MÉf øe ,áæ«£æ°ù≤dG IGCôªdG ¬jóJôJ ÉªY ∞∏àîj ¢SÉÑd ƒgh ,≈fOGC
áæ«£æ°ùb »a ÉeGC á∏àØdÉH ™æ°üj áHÉæY ¢SÉÑ∏a ,§≤a ∞æ°üdG
πμ°T πμdh πμ°ûdG äÉeƒ°SQ »a É°†jGC ∞∏àîjh OƒÑéªdG ¿ƒ∏ª©à°ù«a
¢SGCôdG ≈∏Y ™°VƒJ »àdG »fÉ£∏°ùdG IôgƒL ôÑà©Jh ,ájÉμMh á°üb
.á≤£æªdG »a ∫ÉëdG äGQƒ°ù«ªdG AÉ°ùædG Iõ«e
¢†«H’CG ¿Éà°ùØdG …óJôJ É¡∏gGC â«H øe ¢Shô©dG êôîJ ÉeóæY
IójóY ¥ÉÑWGC áÑ°SÉæªdÉH ô°†ëJ ,IhÉ°ù«©dG ábôa Qƒ°†ëH ¢SƒfôÑdGh
ìÉÑ°T ,áªdhódG ,ôØ°üdG ,Iƒ∏M ábôe ,…QÉédG ,»°ùμ°ùμdÉc áHÉæY »a
.êÉLódG ø«LÉW ,IôØ°ùdG
áHÉæY »a ''á∏«∏îàdÉH'' ≈ª°ùjh á°Shô©dG ìÉÑ°U »a »dÉàdG Ωƒ«dG »ah
á∏«∏îàdG É¡d ´õæ«a ¢SGCôdG ≈∏Y áØ∏dGh …OQƒdG ¿ƒ∏dG ¢Shô©dG …óJôJ
äÉYÉ≤jGE âëJ ¥QR’CG Égó©H ºK ¢†«H’CG ¿ƒ∏dÉH ≈≤ÑJh Qƒ°†ëdG ΩÉeGC
ºjó≤àH Iô«¡¶dG ó©H AÉ°ùªdG »a πØëdG ôªà°ùjh ,ÉªFGO äGô«≤Ød
á∏FÉ©c π°UGƒàdGh ∫É°üJ’G GCóÑ«d ø«à∏FÉ©dG É¡Jô°†M »àdG iƒ∏ëdG
ΩGC ¿ƒμàa Éª¡æ«H IhÓ≤ÑdG á«æ«°U ∫OÉÑJ É°†jGC ºàj å«M ,IóMGh
»a áLhõdG ΩqGC OôJh ¢Sô©dG AÉæKGC á«æ«°üdG πÑb øe âeób ób ¢ùjô©dG
¢Sƒ≤W ºàî«d ô«¨°U πØW »JÉCj ºK ,IójóL á«æ«°U á∏«∏îàdG Ωƒj
.∂dP ó©H Ió«°S íÑ°üàd ¢Shô©∏d ΩGõM ™°VƒH ¢Sô©dG

É¡°ùÑ∏Jh ,áHÉæY »a ∞jôdG ¿Éμ°S …GC AÉæëdG Ωƒj ájRGƒfƒÑdG
Gò¡a á«fÉK Iôe É¡JóJQG GPEÉa ,ôª©dG »a IóMGh Iôe ¢Shô©dG
É¡H ßØàëJ Éªc ,á«fÉK Iôe êhqõàJ ¿GC √Éæ©eh ,É¡d ΩƒD°T ôjòf
Ωƒj É¡àNGC âfÉc ¿GEh ≈àM É¡FGóJôH iôN’C íª°ùJ ’h É¡°ùØæd
,É¡∏ãe ™æ°üJ ¿GC É¡àNGC ≈∏Yh ,§≤a É¡H á°UÉN »¡a É¡aÉaR
Ö∏éH ¢ùjô©dG ΩqGC Ωƒ≤Jh áØ∏dG ¢Shô©dG ™°†J AÉæëdG á∏«d »Øa
,ó«dÉH áYƒæ°üeh IRô£e É¡Ñ∏ZGC ¿ƒμJ »àdG á°ùÑd’CGh ''≥Ñ£dG''
»a á°UÉN ,¢Shô©dG ''RÉ¡L'' …ôà°ûJ »àdG »g êhõdG á∏FÉY ¿qC’
.á°ùÑd’CG áWÉ«N •ôà°ûJ »àdG »g Rƒé©dÉa ∞jôdG
''ád’ódG'' É¡ªgGC ,á°ùÑdGC Iô°ûY ≈dGE ''äGôjó°üàdG'' OóY π°üjh
á∏àØdÉH ´ƒæ°üe ¥QR’CG ¿ƒ∏dÉH ¿ƒμj …ó«∏≤J ¢SÉÑd ƒgh
á∏jƒW á©Ñb ™e ∞«ØNh ô«°üb ∞£©e øe áfƒμàe á«ÑgòdG
»fÉ£∏°ùdG ≈ª°ùj …òdG ,''õjƒdG'' ôgGƒéH áæjqõe ¢SGCôdG ≈∏Y
.''áëjô°ùàdG'' º°SÉH ±ô©j ¥QRGC πjóæªH Ébƒaôe
É¡æe äGôgƒéªdG øe ô«ãμdG …óJôJ á«HÉæ©dG ¢Shô©dGh
,Oƒ°S’CG hGC »æÑdG ôÑæ©dG ÜÉî°S ,¢†«H’CG ôgƒédG ÜÉî°S''
¬°ùÑ∏J …òdG »fÉãdG ÜƒãdGh ,''øjó«dG QGƒ°S ,∫Éî∏îdG ,πÑîªdG
øe ´ƒæ°üe »àjõdG ¿ƒ∏dÉH ''áØ∏dG'' ≈ª°ùj AÉæëdG »a IGCôªdG
øe ¿ƒμàj ,É¡JÉªM ™e ¬H ¢Shô©dG ¢übôJ ,á∏àØdG hGC OƒÑéªdG
ábƒaôe ''∫ƒàØdG ™e IófRGC áeôëe'' ≈ª°ùj »ÑgP ¿ƒ∏H πjóæe
,ø«Ñéd ,á°TôdG'' øe ∂dòc ÖgòdÉH áæjqõe ''á«°TÉ°T'' á©Ñ≤H
.''...óîdG áæjR
Ió«°ùdG »gh ''á£°TÉªdG'' ≈YóJ IGCôeG ¢Shô©dG ≥aGôJ Éªc
áëjô°ùJh ,É¡°SÉÑd ,É¡LÉ«cÉªH Ωƒ«dG ∫GƒW ¢Shô©dÉH ºà¡J »àdG
.É¡d ¬©aóJ »dÉe ≠∏Ñe πHÉ≤e IÉàØdG É¡«Yóà°ùJ Égô©°T

™£≤æJ ’ á«HÉæY äGOÉY ¢SƒbôëdGh AÉæëdG
¿hóH ≈àM ¢SƒbôëdGh AÉæëdG ™°VƒH áHÉæY ¿Éμ°S õ«ªàj
êQóàdÉH §≤a É¡©HÉ°UGC ≈∏Y AÉæëdG ¢Shô©dG ™°†Jh ,äÉÑ°SÉæe
iôNGC á≤jôW ∑Éægh ''ójôah ≥°ûY'' á≤£æªdG »a ≈ª°ùjh
πÑb AÉæëdG ™°†«a πLô∏d áÑ°ùædÉH ÉeGC .''AÉæëdG §«N'' ≈ª°ùJ
ô«Z äÉ«àa ™HQGC ±ôW øe π«∏dG ∞°üàæe »a ¢Sô©dG
™e √ój ≈∏Y AÉæëdG OôØH øª≤j ,äÉHƒ£îe ’h äÉLhõàe
.äÉ≤«Ø°üàdGh ójQÉZõdG
áaÉ°VÉEH á∏àØdÉH Rô£ªdG …ó«∏≤àdG ¿Éà°ùØdG áHÉæY AÉ°ùf …óJôJ
áLhõàª∏d GõeQ ôÑà©J áeõëªdÉa ,º°ùédG §°SƒàJ áeõëe
¿ƒμJ ó≤a ,øjƒYóªdG øe »¡a áeõëªdG …óJôJ øªa ,§≤a
Óa ¢Shô©dG ÉeGC ,É¡JÉÑjôb ióMGE hGC É¡eGC hGC ¢Shô©dG âNGC
,É¡LhR â«H »a πH É¡∏gGC â«H πØM »a áeõëªdG …óJôJ
¿hóH ¢SGCôdG IÉ£¨e É¡æHG áLhõd ¢ùjô©dG ΩGC É¡©°†J AÉæëdÉa
ábôØdG äÉYÉ≤jGE âëJ Qƒ°†ë∏d É¡àæM ¢Vô©J ºK ,É¡eGC πNóJ

áî°SGQ âdGR’ áªjób ó«dÉ≤J »HÉæ©dG ¢Sô©∏d
πμH áHÉæY áj’h ¿Éμ°S É¡°SQÉªjh,
áØ∏qμe º¡°SGôYGC ¿qGC ºZôa ,É¡∏«°UÉØJ
É¡d ó©à°ùJ á«HÉæ©dG äÓFÉ©dG ¿qGC ’qGE
øe ™aô∏d Iôî°ùªdG äÉ«fÉμe’EG πμH
¢Shô©dGh IGCôªdG áeÉîah áª«b
≈dGE áaÉ°VGE ,ΩÉY πμ°ûH á«HÉæ©dG
ºàj »àdG ájó«∏≤àdG AÉjR’CG
É≤ah á«gÉæàe ábóH É¡©æ°U
.áeƒ°SôªdG ∫Éμ°T’CGh Rô£∏d
»HÉæ©dG ¢Sô©dG ô°üà≤j ’h
∑Éæ¡a ,§≤a AÉjR’CG ≈∏Y
äGOÉ©dGh ¢Sƒ≤£dG øe
»àdG á≤«bódG ó«dÉ≤àdGh
áHÉæY ¿Éμ°S πª©j
É¡eGôàMG ≈∏Y
∫ÉØàM’G á∏«W
øe
¢Sô©dÉH
ô«°†ëJ
äÉjƒ∏ë∏d
ºF’ƒdGh
.á°ùÑd’CGh
øe Óãªa
äGOÉ©dG ºgGC
á«HÉæ©dG
áÑL
á«°TÉ°û≤dG
»àdG
É¡jóJôJ

áØ«©dG ô«ª°S :áHÉæY

ø«jôFGõédG óæY ï°qSôàJ IOÉY

ø«Ñ«£îdG ø«H ¥ôqØJ ’h ™ªéJ

¬°Sôqc ó«∏≤J ƒgh ''áÑ«¡ªdG'' ≈∏Y ¿ƒ¶aÉëj ¿ƒjôFGõédG ∫GR’
C Gh ∑QÉÑªdG ô£ØdG …ó«©c ÉfOÉ«YGC »a OGóL’
C G
ódƒªdG ,≈ë°V’
¬àÑ«£îd Ö«£îdG πgGC ¬«a Ö∏éj...AGƒ°TÉYh ∞jô°ûdG …ƒÑædG
¬H ≈∏ëàj Ée ºg’
C G øμd ,á£«°ùH hGC GóL áæ«ªK ¿ƒμJ ób ÉjGóg
.Ió«ªM ∫É°üNh Iôjô°S AÉØ°Uh ¥hP ábQ øe É¡ÑMÉ°U

.''á«∏c á«dhƒD°ùªdG ¬d ÉcQÉJ ,GôμÑe âbh
â°S Ióe áHƒ£îdG Iôàa âeGO ó≤d'' :âaÉ°VGCh
IQhô°V Ö«£îc ¬d »æ©j Ée ƒgh ,äGƒæ°S
OGOõjh ,IóªdG √òg á∏«W áÑ«¡ªdG IOÉ©d ´ƒ°†îdG
¿CG Éæª∏Y Ée GPGE'' É¡dƒb óM ≈∏Y Gó«≤©J ôe’CG
π©L …òdG ôe’CG ,Iô«ãc ÉfóæY äÉÑ°SÉæªdG
¿Gô«édGh »∏gGC ΩÉeGC á«≤«≤M áWQh »a »Ñ«£N
»a ¢Vƒî∏d áëfÉ°S á°Uôah AGƒ°S óM ≈∏Y
Gòg πμd GóM ™°VGC ≈àMh ,»à©ª°S h »°VôY
»àdG ÉjGó¡dG ¢UÉîdG »dÉe øe »æàbGC âæc
»Ñ«£N IQƒ°U ø°ùMGC »c ,áÑ«¡ªdG ¢üîJ
.''º¡eÉeGC
∫GƒM’CG øe ∫ÉM …ÉCH Éææμªj ’ ∫ƒ≤dG á°UÓN
`d ¿É°ûdG ƒg Éªc á«YÉªàLG äGOÉY ¢ùjôμJ
óL AÉ«°TGC Ö«£îdG ≈∏Y •ôà°ûf ¿GCh ,''áÑ«¡ªdG''
Ée GPGE á°UÉN ,¬àbÉW ¥ƒa ¿ƒμJ Ée IOÉY áØ∏μe
√òg πãªd »≤«≤ëdG ≈æ©ªdGh OGôªdG ¿GC Éæª∏Y
,áÑ«£î∏d áëjôe á«°ùØf ádÉM AÉ£YGE ƒg IOÉ©dG
.ø«Ñ«£îdG »à∏FÉY ø«H ºMÓàdGh QRÉBàdG ï°SôJh

ájÉéÑd ''áLƒJ'' ∞°ûμà°ùJ áHôà¨e á∏FÉY
âfÉc …òdG áLƒJ ™Ñæe øe ,Üô°ûdG √É«e »a Éëo °T »fÉ©J
.äOGQGC Ée É¡d ¿Éμa ,Iô«Ñc IôaƒH ¬gÉ«e õ«ªàJ
ÜÉ«Z πX »a ∫Éªg’G »fÉ©J á≤£æªdG ≈≤ÑJh
iOGC Ée ƒgh ,ájÉéH »a áë°VGh á«MÉ«°Sh á«aÉ≤Ká°SÉ«°S
»îjQÉàdG º∏©ªdG Gò¡H áj’ƒdG ¿Éμ°S øe ójó©dG π¡L ≈dGE
áàØd ô¶àæj áLƒàH »fÉehôdG ™ÑæªdG ≈≤Ñj ,ΩÉ¡dG …ôK’CGh
OqQ πLGC øe ,ø«ãMÉÑdGh ø«°üàîªdGh ø«dhƒD°ùªdG øe
.áª¡ªdG ájôK’CG ºdÉ©ªdG ±É°üe »a ¬Ø«æ°üJh ¬d QÉÑàY’G

ä `` …ƒædG øH

ájÉéH áæjóe ójhõJ ºJ ¬dÓN øeh ,OÓ«ª∏d 137 ΩÉY IÉæ≤∏d
¢ùjQÉ°†J hP Ö©°U QÉ°ùe ôÑY IÉæb ≥°ûH ∂dPh ,AÉªdÉH
πFÉ°SƒdG ÜÉ«Z ºZQ ,º∏c 25 áaÉ°ùe ≈∏Y ábÉ°Th IôYh
Éæàbh »a IOƒLƒªdÉH áfQÉ≤e ,∂dP ≥«≤ëàd áÑ°SÉæªdG
Gô«°ùØJ ø«ãMÉÑdGh AÉª∏©dG ¬d óéj ºd Ée Gòg ,»dÉëdG
Iôàa ∫ÓN ΩÉ¡dG RÉéf’EG Gòg ≥«≤ëJ á«Ø«c »a ÉÑ°SÉæe
.Iô«°ü≤dÉH ôÑà©J
øe AÉªdG ∫É°üjGEh IÉæ≤dG ôØM ≈dGE iOCG …òdG ÖÑ°ùdG øYh
É«fÉehQ Gô«eGC ¿qGC ¿ƒNQƒDªdG ∫ƒ≤j ,…ódÉ°U ≈dGE áLƒJ
êGhõdG OGQÉCa ,á«bGQ á∏FÉY øe »gh ájÉéH øe IÉàa ¬àÑéYGC
,É¡d AÉªdG ô°†ëj ¿GC ƒg ∂dP ∫ƒÑ≤d É¡Wô°T ¿Éch ,É¡æe
âfÉc »àdG É¡àæjóe PÉ≤fGE »dÉàdÉHh

øe ájô¡°T IôLGC πHÉ≤e â«ÑdG êQÉN äÓeÉ©dG
É¡ª∏°ùJh ''áÑ«¡ªdG'' ¢UÉîdG É¡dÉe øe …ôà°ûJ
¬à∏FÉ©d √QhóH ƒg É¡eó≤«d É¡Ñ«£N øY á«ØN
.áæ«©e áÑ°SÉæe »a áÑ«£î∏d É¡Ñ∏éàd
ΩGC »gh ''∫Gƒf'' Ió«°ùdG ∫ƒ≤J ,Oó°üdG Gòg »ah
≈°VÉ≤JGCh ∂æH »a QÉWÉEc πªYGC âæc'' :ø«àæÑd
¿Éc πHÉ≤ªdG »a ,É¡H ¢SÉCH ’ IôLGC Éjô¡°T
ióMGE »a §«°ùH ∞Xƒe Oôée ∑GòfGB »Ñ«£N
óM ≈∏Y ∂dP »a Aƒ°S’CGh á«eƒª©dG äÉcô°ûdG
≈∏Y ¬≤Øæj É°†Øîæe ÓNO ≈°VÉ≤àj ¬fGC É¡dƒb
»a √ódGh á«æªdG âaGh ¿GC ó©H ¬JódGhh ¬JƒNGE

≥≤ëàj ¿GC øμªj ’ ∂dP πc ,±ÉaõdG πÑb
.''∫ÉªdÉH
∫É°üîdÉH ÉªFGO ó«°TGC ÉfGC'' :á∏FÉb âaÉ°VGCh
ø«H ádOÉÑàªdG á≤ãdGh Ió«ªëdG
»a á«°SÉ°SGC ó©J É¡f’C ,ø«Ñ«£îdG
ø«H áæ«fÉCª£dGh áæ«μ°ùdG Æƒ∏H
,•ÉÑJQ’G ó©H á°UÉN ø«aô£dG
πch …OÉªdG ÖfÉé∏d áÑ°ùædÉH ÉeGC
»¡a IÉ«ëdG äÉjô¨ªH ≥∏©àj Ée
ô«ãμdG »æ©J ’ »d áÑ°ùædÉH
√ó≤à©j Ée ±ÓN ≈∏Y
â¡fGCh .''¢SÉædG Ö∏ZGC
Ωƒ≤j Ée'' :á∏FÉb É¡ãjóM
¿GC øμªj ’ A’ƒDg ¬H
É¡fqGC ºZQ ,GóHGC ¬≤ah ô«°ùJ
»a ó©H ôμqØJ ºdh AÉHõY ∫GõJ ’
≈∏Y É«dÉM õμJôj É¡eÉªàgG ¿q’C •ÉÑJQ’G
.á«©eÉédG É¡à°SGQO AÉ¡fGE

''áÑ«¡ªdG'' äÉeõ∏à°ùe ÉgOôØªH πªqëàJ
ø«JÉ¡d áÑ°ùædÉH ∫ÉëdG ƒg Gòg ¿Éc GPGEh
øe á°UÉN äÉÑ«£îdG øe ∑Éæg ¿qÉEa ,ø«JÉàØdG

,ájÉéH áæjóªd á«fÉehôdG áÑ≤ëdG ≈dGE ™ÑæªdG ïjQÉJ Oƒ©j
óªàYG å«M ,''…ódÉ°U'' IôàØdG ∂∏J »a ≈ª°ùJ âfÉc »àdGh
»μdh ,á«fóªdG á°Sóæ¡dG ≈∏Y ¬FÉæH »a ¿ÉehôdG ¿ƒ°Sóæ¡ªdG
Qƒî°üdG ≈∏Y äÉHÉàc âëæH GƒeÉb RÉéf’EG Gòg Ghó∏îj
äÉHƒ©°üdG ≈∏Y ±ô©àdÉH Éæd íª°S Ée Gòg ,™ÑæªdG ±GôWGCh
ºgôØM AÉæKGC º¡à¡LGh »àdG

ôNõJ Éªd É¡Yƒf øe Iójôa á«MÉ«°S áæjóe ájÉéH
,á«Ä«Hh á«æjO ,á«îjQÉJ ,ájôKGC ™bGƒe øe ¬H
á«∏ëªdG áMÉ«°ùdG ´É£≤dÉH ¢Vƒ¡æ∏d É¡∏gƒDj
.áeGóà°ùe á«ªæJ ≥«≤ëJh
OGóYGC ÜÉ£≤à°SG É¡æμªj »àdG áeÉ¡dG äGAÉ°†ØdG ø«H øeh
øcÉe’CG ∂∏J ,øWƒdG êQÉNh πNGO øe ìGƒ°ùdG øe Iô«Ñc
QGô°†NGh ôëÑdG ábQR ø«H ™ªéJ »àdG áHÓîdG á«©«Ñ£dG
.áHÉ¨dG
»àdG áHôà¨ªdG äÓFÉ©dG ióMGE ÜQ ióHGC ,Oó°üdG Gòg »ah
,∫ÉªédG »a ájGB ÉgÉjqGE ôÑà©e É¡H ¬HÉéYGE ,á≤£æªdG äQGR
√QÉ¡à°T’ ¿ÉμªdG Gòg øY â©ª°S'' :ÓFÉb ìô°U å«M
QÉé°TGC ≈dGE áaÉ°V’ÉH ,á«fÉehôdG QÉK’BGh »fÉehôdG ™ÑæªdÉH
.''áHò©dG √É«ªdG IôaƒH áahô©e É¡fGC Éªc ¿ƒàjõdG
å«M ,ÉMÉÑ°U á©°SÉàdG ≈dGE ô«°ûJ áYÉ°ùdG âfÉc Ωƒ«dGh
,áLƒJ á≤£æe »a á«MÉ«°S ádƒéH ΩÉ«≤∏d Ió©dG ÉfOóYGC
ÉgÉfóLƒa á≤£æªdG ≈dGE Éæ∏°Uh'' :ÓFÉb ¬ãjóM π°Uhh
º¡JÓFÉY á≤aQ GhhDÉL ,ìÉ«°ùdGh ø«aÉ£°üªdÉH á¶àμe
∫Ó°ûdGh ™ÑæªdG øe ™aóæªdG AÉªdG ôjôîH ´Éàªà°SÓd
.ïeÉ°ûdG ƒdÉÑZGC πÑL »dÉYGC øe §bÉ°ùàªdG

ºK øeh ,±hô¶dG πc »a ¬«∏Y OÉªàY’G
™ªéj â«H »a ¬àjÉ¡f ≈dGE ¬©e QGƒ°ûªdG á∏°UGƒe
AÉæHGC ÜÉéf’E á«∏FÉY AGƒLGC ≥∏îH íª°ùJ ,Éæ∏ª°T
¢û«©j Iô°S’C ¢ù«°SÉCàdGh AÉjƒ°SGC
ΩÉé°ùfG »a É¡Jô°SGC OGôaGC
.''ΩÉFhh
''iƒéf'' É¡à≤jó°U ÉeqGC
É¡à≤aôH âfÉc »àdG
ôe’CG iôJ ¿GC »¡a
ÉeÉªJ ∂dP ¢ùμY
äGOÉ©dG ¿qGE'' :∫ƒ≤Jh
∞∏qμàf Éæ∏©éJ »àdG
Ée ™e ∫ÉëdG ƒg Éªc
,áÑ«¡ªdÉH ÉfóæY ±ô©j
¢ü«°üîJ ∫ÓN øe ∂dPh
É¡bÉØf’E á∏FÉW á«dÉe ≠dÉÑe
Ö«£îdG á∏FÉY É¡eóq≤J ÉjGóg ≈∏Y
,É¡FÉ°VQGE Oôéªd áæ«©e áÑ°SÉæe »a áÑ«£î∏d
Éª¡e ¬fq’C É¡«a ô«N ’h É¡æe ihóL ’ ¬fqGC ôÑàYGC
∂dòH …ôà°ûf ¿GC Éææμªj Óa ôe’CG ≠∏H
»àdG á∏«ÑædG ôYÉ°ûªdGh á∏«ªédG ¢ù«°SÉM’CG
¿ƒ°üj Ée QÉWGE »a ø«Ñ«£îdG ø«H IOÉY ódqƒàJ
É¡bÓNGCh É¡àØqY ßØëjh É©ÑW áÑ«£îdG áeGôc

¿ÉjRhGC á∏«dO
IOÉ©dG √òg πãe ≈∏Y ôãcGC Aƒ°†dG §«∏°ùàd
Ωó≤dG òæe …ôFGõédG ™ªàéªdG »a IQòqéªdG
ï«°SôJ »a ô«Ñc §°ù≤Hh âªgÉ°S ≥ëH »àdGh
»à∏FÉY ø«H ∞dÉBàdGh π°UGƒàdGh QRÉBàdG º«b
√òg ºμd Éæ∏≤f ,áHƒ£îdG Iôàa á∏«W ø«Ñ«£îdG
.áæ«©dG
É¡Ñ∏b âëàa øe ∫hGC çÉæ«KÓãdG áæHG ,''±’ƒ°S''
IôàØdG √òg »a ó©à°SGC ÉfGC'' :âdÉ≤a ''Ö©°ûdG'' `d
»àHƒ£N Iôàa ,»ÑgòdG ¢üØ≤dG ∫ƒNO äGòdÉH
’qGE áÑ°SÉæe äƒqaGC ’h ,∞°üfh ø«àæ°S âeGO
hGC ÉjGó¡dG ¬©e QÉàNGC ¿GC »Ñ«£N ≈∏Y •ôà°TGCh
äôLh ,»d É¡Ñ∏é«°S »àdG áÑ«¡ªdÉH ±ô©j Ée
¢SÉÑd øY IOÉY ¿ƒμJ ¿GC ¬©e ≥ØJqGC ¿GC IOÉ©dG
ƒgh ,¢Sô©dG Ωƒj ¬FGóJQ’ Iôjó°üàdÉH ¢UÉN
≥≤qëà«a ¬æe ¬àÑ∏W ÉªH ¬à∏FÉY ≈∏Y íq∏j √QhóH
.''√ójQGC Ée
çóM ¿GE'' :á∏FÉb É¡ãjóM ''±’ƒ°S'' â∏°UGhh
»fOhGô«°S ÉªàM ,¬æe ¬Ñ∏WGC Ée »Ñ«£N ¢†aQh
øμdh ,»d ¬ÑM »a ¬°UÓNGE ióe »a ∂°T
øgôÑjh IôédG º∏°ùJ Iôe πc »a »¶M ø°ùëd
»fÉμeÉEHh »H ≥«∏j …òdG »dÉãªdG êhõdG ¬fqÉCH »d

É` ` ` ` `¡àjƒ«M ó` ` ` `«©à°ùJ Ió` ` ` ` ` `μ«μ°S

π«∏dG ∫GƒW äGô¡°Sh ø«aÉ£°üª∏d á∏Ñb ÅWGƒ°ûdG

¢ùØf’CG ôë°ùJ áHGòqL ájôKGC ™bGƒe
™ÑæªdG ôq°S

''áÑ«¡ªdG''

.ìÉÑ°ü∏d Qƒ£a »a É¡dhÉæJh äÓëªdG √òg øe
±ÓN ≈∏Y ∫Éªg’G øe »fÉ©Jh áaÉ¶ædG •hô°ûd ó≤àØj É¡æe ô«ãμdÉa ,ÅWGƒ°ûdG á«©°VƒdG ÉeGC
É¡«∏Y ø«aÉ£°üªdG ∫ÉÑbGE π¡q°S Éeh ,(∑QGO ¿ÉL) º°SÉH áahô©ªdG …ó«¡e øH »Hô©dG ÅWGƒ°T
.π≤ædG πFÉ°Sh ôaƒJ
ø«aÉ£°üªdG π©L á∏«ªédG É¡ÄWGƒ°Th áHÓîdG ÉgôXÉæªH RÉ«àeÉH á«MÉ«°S áæjóe Ióμ«μ°S ¿q’Ch
É¡≤jôH ´ÉLôà°SÉH É¡d íª°S Ée ,¿Gó«ªdG »a ''Ö©°ûdG'' ¬«∏Y âØbh Ée ∂dPh ,É¡«dGE ¿ƒHòéæj
äÉj’ƒdG øe øFÉHõ∏d iƒà°ùªdG »a äÉeóN ºjó≤J QÉ¶àfG »a ,»Ø«°üdG …OÉ°üàb’G É¡WÉ°ûfh
,π«ªédG É¡∏MÉ°S √É«e ábQõH ´Éàªà°SÓd GôNƒDe É¡H Gƒ∏M øjòdG ø«Hôà¨ªdG ≈àMh IQhÉéªdG
áYhô°ûªdG ô«Z äÉ°SQÉªªdG ≈∏Y AÉ°†≤∏d ÓeÉc ÉgQhO Ö©d áHÉbôdÉH á«æ©ªdG äÉ¡édG ≈∏Yh
ô«Z ±hôX »a AGƒ°ûdG ™«H ä’hÉW QÉ°ûàfG ÖÑ°ùH ,áæjóªdÉH AÉ«M’CG øe ô«ãμdG »a IóFÉ°ùdG
Gô¶æe »£©Jh ´QGƒ°ûdG Ö∏ZGC É¡æe »fÉ©J »àdG á«FÉªdG äÉHô°ùàdG πμ°ûe ≈dGE áaÉ°V’ÉH ,á«ë°U
.øWƒ∏d á«∏MÉ°ùdG ¿óªdG Ö∏ZGC QGôZ ≈∏Y ,É¡æe GôØæe

¿É¨WƒH øjódGQƒf :Ióμ«μ°S

±É«£°U’G º°Sƒe ∫ÓN º¡JÉa Ée ∑QGóàd ΩÉj’
C G √òg Ióμ«μ°S ¿Éμ°S ≈©°ùj
Ée ¢†jƒ©àd øeõdG ™e ¥ÉÑ°S »a ÉgQÉéJh É¡≤aGôe ∫ÓN øe áæjóªdG √ò¡a ,»dÉëdG
GOÉμ«°ShQ áfÉμeh äÉMƒª£dG iƒà°ùe »a øμJ ºd »àdG ,∞«°üdG ΩÉjGC øe ≈≤ÑJ
.á«MÉ«°ùdG
âfÉc Ée É«∏c ó≤àØJ áæjóªdG π©L …òdG ôe’CG ,±É«£°U’G º°Sƒe ™e ¿É°†eQ ô¡°T øeGõJ
á«bô°ûdG äÉj’ƒdG ∞∏àîe øe É¡«dGE ø«eOÉ≤dG ø«aÉ£°üªdG πÑb øe áØ«ãc ácôM øe √ó¡°ûJ
∂∏J á°UÉN Ó«d ºYÉ£ªdG ìÉààaGh áYƒæàe á«æa äGô¡°S º«¶æJ á°Uôa øjõ¡àæe ,øWƒ∏d
.á«∏MÉ°ùdG IQƒ£°S ájôb AÉæ«e ∫ƒW ≈∏Y IóLGƒàªdG
â£qM øjòdG ø«Hôà¨ªdGh ìGƒ°ùdG øe áHhhDódG ácôëdG IOƒY ßMÓj áæjóªdG »a ∫ƒéàªdG
äÓFÉ©dG äOƒq©J Éªc ,áHÓîdG ÉgôXÉæªH ´Éàªà°SÓd áæjóªdG AÉæ«ªH óM’CG AÉ°ùe º¡JôNÉH
.ÅWGƒ°ûdG øe áÑjô≤dG ºYÉ£ªdG »a AÉ°û©dG ∫hÉæJ
ÖMÉ°U Éæd ócqGC ,Oó°üdG Gòg »ah
ΩÉj’CG'' :ÓFÉb ºYÉ£ªdG óMGC
¢†jƒ©àd Éæd á°Uôa óq©J á«≤ÑàªdG
,»dÉëdG º°SƒªdG øe ≈≤ÑJ Ée
πμ°ûH §ÑJôj º¡∏ªY ¿qGCh á°UÉN
.''∞«°üdG IôàØH »°SÉ°SGC
ô°ûàæJ »¡a ,Gõà«ÑdG äÓëe ÉeqGC
,äÉjô£ØdÉc Ióμ«μ°S áæjóªH
¿Éμ°ùdG äÉÑZôd áHÉéà°SÓd AGƒ°S
óëd É¡fƒ≤°û©j øjòdG ,ø««∏ëªdG
É¡Ñ∏W ≈dGE ôe’CG º¡H ≠∏Hh ,´ÉîædG

الثÓثاء  ١٣أاوت  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٠٦شسوال  ١٤٣٤هـ

ثقافة

العدد

١٦١٨١

أادباء يغنون الشساعر الكبير ول يرثونه

á«Ø«°U ¥GQhGCGC

سضليمـان العـيسضى...ذاكـرة وطـ ـن مرصّضعـ ـ ـة بالـ ـذهب
هو الذي حفظت كلماته غيبًا في قلوب الكثيرين ،وأاحيانا كّنا نحفظها دونأان نعرف معناها ،فكتب لناأاطفا ً
ل وكتب لنا كبارًا.
هو سسليمان العيسسى الذي يمكنأان نعتبره ذاكرة وطن مرصّسعة بذهب عتيق ،وعن تفاصسيل وسسجل ذاكرته تنقل ''الشسعب'' بعضسها،
التي تحصسلنا عن معظمها من وكالةأانباء الشسعر العربي ،التي كانت جد قريبة من زوجته الدكتورة ملكةأابيضض ،كونها عايشست
حياة سسليمان وأابحرت في تجربته الشسعرية طوي ً
 ،Óوكان لها األثر الكبير في هذه التجربة من خÓل التنسسيق وإاعداد بعضض
الدواوين واألبحاث لطباعتها،إاضسافةإالى نقل ما جاء في بعضض الواقع لشسعراء على ''الفايسض بوك'' ،من الذين رثوا هذه القامة
الشسعرية الكبيرة التيأاسسالت حبرها حول مختلف القضسايا العربية بما فيها الجزائر.

سسمÒة ÿذاري
 ⁄يفّوت الشساعر الكب Òسسليمان
العيسسى فرصسة الحتفاء بفلسسطÚ
عاصسمة الثقافة العربية عام ٢٠٠٩
رغم تقدم سسنه ،حيث كان يبلغ من
العمر  ٨٨سسنة ،حيث شسارك ‘
اإحياء يوم الشسعر العاŸي
باŸشساركة ‘ اأمسسية جمعت كبار
الأسسماء البارزة ‘ السساحة العربية،
لتكون هذه الحتفالية اآخر اأمسسية
تشسارك فيها هذه القامة الشسعرية
والثقافية الكبÒة.

''اأّمتنا حضسارية تغلي
بعناصسر البقاء كما تغلي
بعناصسر اŸوت''
كان اŸرحوم سسليمان العيسسى
غيورا حد النخاع على ثقافته
وحضسارته العربية ،حيث سسال حÈه
للرد على كل من راأى انقراضس
ا◊ضسارة العربية ،من بينها –قيقه
حول ما قاله اأدونيسس ،حيث صسرح
بعدها لوكالة اأنباء الشسعر العربي
قائ'' :Óهذه الأمة منذ اآلف
السسن Úكانت اأمة حضسارية وتصسّدر
حضسارتها للعا ،⁄فاإذا انحسسرت ‘
يوم من الأيام هذه اŸوجة فÓبد
اأن تعود والأمة ‘ طريق العودة اإ¤
دورها التاريخي ودورها النهضسوي،
وهذه الأمة العربية ليسست جامدة
ف ك م ا ا أ نّ ه ا ت غ ل ي ب ع ن ا ص س ر ا  Ÿو ت ف ه ي
تغلي اأيضسا بعناصسر البقاء ،وُقلتها
اأك Ìمن مرة واأنا ‘ زمن التشساوؤم
و ا  ÿو ف  ،ل س س ت خ ا ئ ف ا و ل م ت ش س ا ئ م اً
فمائة سسنة ‘ حياة الأمة مثل سسنة
‘ حياتي وحياتك ،فلننتظر قليÓ
و ن ش س ا ه د و ب ق ن ا ع ت ي ا أ نّ ن ه ا ي ة ا ل ق ر ن
ا◊ادي والعشسرين سستكون لنا وليسس
لغÒنا مع بعضس النهضسات ‘
العا.''⁄
يوؤمن سسليمان العيسسى بالزخم الذي
تعرفه الثقافة العربية ،التي اأ‚بت
عديد الأسسماء التي باإمكانها
اقتÓع جائزة نوبل لÓآداب التي
حرموا منها ،مرجعا السسبب اإ¤
طبيعة بنية ÷نة التحكيم ،التي
تتكون من عشسرة صسهاينة وسسويدي،
و ا ل ت ي ل ت ك لّ ف ن ف س س ه ا ع ي ا ء  Ÿن ح
ا÷ائزة والتتويج Ÿن ل Áدح
الصسهاينة ،موؤّكدا على اŸسستوى
العا‹ الذي يتميز به ادونيسس ،هذا
الأخ Òالذي راأى اأحقيته لنيل
ا÷ائزة ،قائ ‘ Óهذا الشساأن:

األسستاذة راضسية
حميدة تؤوكد:

ڤاأدونيسس مثّقف كب Òويسستحق
جائزة نوبل لÓأداب ،لكن لن يحصسل
عليها اأبدا''
األهب رحيل الشساعر العربي
السسوري الكب Òح Èالأدباء لينÌوا
عنه عطرا ً ليكتبوا اأبيات وكلمات
متنوعة اŸنابع ،ترثي هذه القامة
الكبÒة التي تعد خسسارة للثقافة
العربية عموما.
قال الشساعر السسوري الكب Òحسسن
يعيتي'' :سسليمان العيسسى كنا صسغارا
على مقاعد الدراسسة نتعلم اأول
حرف من حروف الهجاء عندما
قراأنا ذلك السسم للمرة الأو ،¤كان
اأول نشسيد ‘ طفولة اأجيال متعاقبة
صسار كث Òمنها الآن من قامات
العصسر ،كتب لÓأم ،لÓأب ،لÓأرضس،
للربيع ،للحقول ،للغيوم ،لفلسسط.Ú
سساهم اإ ¤اأبعد حد ‘ تشسكيل
ثقافتنا ا÷مالية الأو ،¤من منا ⁄
يعرف صسغÒا سسليمان العيسسى
صسديق ا÷ميع ،كان يجلسس ‘
جوار كل طفل على مقعد الدراسسة
‘ اأول Œربة له مع ا◊ياة خارج
اأحضسان والديه.
م ن م نّ ا ل ي ح ف ظ  :ف ل س س ط  Úد ا ر ي
و د ر ب ا ن ت ص س ا ر ي  ،م ن م نّ ا ل ي ح ف ظ :
ورقات تطفر ‘ الدرب والغيمة
ش س ق ر ا ء ا ل ه د ب  ،و م ن م نّ ا  ⁄ي س س م ع
كبÒا ً :ناداهم الÈق فاجتازوه
و ا ن ه م ر و ا  . .ع ن د ا ل ش س ه ي د ت  Óق ى ا ل لّ ه

والبشسُر.
سسليمان العيسسى اليوم ناداك الÈق
لعلك عند الشسهيد الآن ،فاذكرنا
ع ن د ر ب ك  ،ا إ نّ ا ن ر ا ك م ن
اÙسسن.''Ú

بقلــــــــم:

نورالدين لعراجي
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 -مرافـئ األحـزان ! -

حْلِمه ،ونصسفه ،ل لسس ُ
قال''  :لسس ُ
ت أانا
ت أانا الذي يسسمح في ُ
من يأاخذوا مني ،ومن بين يدي ''ُكْرمالة'' بهذه السسهولة ،وهذه
القسسوة''! ''.
ثم ارد َ
ف:
ل .لسس ُ
تأانا من يطعنوه في الظهر ليأاخذوا منه زهرة شسبابه،
ورونق طفولته ،وعبق أاحÓمه ،من بإامكانه دفع هذه الهموم
عني ،لمن كنتأافني عمري وشسبابي بالغربة؟!
 كيف با''لجمعي'' يدفع ''بكرمالة''إالىأاحضسان رجلآاخر؟أاين هي العهود التي كانت بيننا؟ كيف به ينقضض ما عاهد عليه أابي وعمي قبل وفاتهما،ونحن في عّز طفولتنا ،ل نفترق عن بعضسنا ،نلعب معًا ،نحمل
القفة إالى جدنا وهو في حصساده ،نجلب المياه من الحاسسي،
نرعى في السسهول والقمم المحيط بدشسرة ''بوطالب'' معا،
نقطف الزهور ،ذات اللون األحمر ونضسيع في نشسوة تلك
الطفولة ،وكأاننا ُخلقنا ليكون الطيب روح ''كرمالة'' وتكون هي
جسسده!
 لماذا غّير كل هذه الصسور الجميلة التي جمعتكما،وحرمكما من تحقيق فرح يضسمكما معا؟!!
ل؟ل! لأاسسمحألي كانأان يأاخذ ''كرمالة'' مهما كان ،ولو كان على رقبتي.أاخته ''مريم'' قصسد بعث اللوم على ابنة عمها ومن دافع الغيرة
التي تطلقها العانسض طبعا قالت:
(أازواج األقارب كلدغة العقارب)
أاماأاخته الثانية ،األكبر منه و قصسد تهدئة ثورةأاخيها وحّثه
على التريث خوفا من عودة النوبات القلبية التي تنتابه قالت:
(احرث البÓد القريبة ،وهات المرأاة البعيدة )
و هم في شسجون الحديث فاجأاأاخَتيه :
ك ،وخذ ابنة عّمك و لو بار ْ
(بّدل باب دار ْ
ت)
 قال'' :كرمالة'' كانت هي أاغنيتي المفضسلة ،كلماتها ،لحنهاالشسجي موسسيقاها الثائرة ،تقاسسيم القصسبة ،و دندنات البندير،
التي تنعشسني.
 كيف أاسسمح لهم أان يأاخذوا ''كرمالة'' بهذه السسهولة .ومنبين يدي ،وأامام الجميع،إالى بيت شسخصضآاخر ،لم يكن له وجودا
في أارشسيف ذاكرتنا ،ولم ترسسم له موطنا في قلبها ،سسواء في
الحلمأاو في اليقظة.

laaradji-noureddine@yahoo.fr

العـــــودةإالى منابـــــع الطــــرب العــــربي ببـــاريسض

الجزائرية سضعاد ماسضي تفتتح الموسضم الموسضيقي بمعهد العالم العربي
يفتتح الثنائي الفرانكو ــ
جزائري المكون من
المغنية الجزائرية سسعاد
ماسسي وعازف الغيتار في
طبع الفÓمنكوإايريك
فرنانديزالموسسم الموسسيقي
الجديد لمعهد العالم
العربي بباريسض  ٢٠١٣ــ
 ٢٠١٤بحفل تحت عنوان
''كور دو كوردو'' جوق
قرطبة سسينشسطانه في ١١
أاكتوبر القادم حسسب
المعهد.

سسبق لهذا الثنائي ـ الذي انطلق في
 ٢٠١٠ـ وأان حل ضسيفا على العديد
من المهرجانات الموسسيقية بفرنسسا
آاخرها ''مهرجان مارتيغيز'' في
دورته الـ  ٢٥ـ  ٢٢ـ  ٣٠جويلية
ومهرجان ڤجاز أاو فرونتييرڤ
بمونجنيفر في دورته الـ  ٤من  ١إالى

ضضعـ ـف اإلنت ـ ـاج الثق ـ ـ ـافي دفع ـ ـنـ ـا لسضتـ ـيراد القيـ ـ ـ ـم

تطرقت األسستاذة راضسية حميدة من جامعة الجزائر ٣إالىإاشسكالية التعامل مع ثقافات غ Òمتجانسسة مع
وسسائل وأاشسكال السسيطرة اإلعÓمية الثقافية من خÓل مقال علمي الثقافة الأصسلية ،واأضسافت « غالبا ما
نشسرته في المجلة الجزائرية لÓتصسال.
يكون هذا الحتكاك لصسالح الثقافة
وحذرت األسستاذة من تنامي الدور السسلبي لوسسائل اإلعÓم في تجاهل الدخيلة‡ ،ا يوؤدي اإ ¤انسسÓخ ثقا‘
الثقافة ،حيث قالت «إان وسسائل اإلعÓم بقدر ما تثبت القيم ،يمكنأان يتجلى ‘ اÿلط الذي تعرفه اأ‰اط
تعمل على هدمهاأاو خلق قيم بديلة وهذا وفقا لأÓهداف التي تضسعها السسلوك الجتماعي،لأن اأغلبية هذه
الجهات المسسيرة للعناوين التي باتت مؤوسسسسات ضسخمة هدفها
اŸضسام“ Úرر رسسائل ذات تاأثÒات
اسستقطابأاكبر قدر ممكن من الجمهور.
وجدانية عاطفية توؤثر ل شسعوريا على
ثقافية ﬂتلفة لذا ‚د اأصسحاب نفسسية اŸشساهد ،وكنتيجة لذلك
اŸال والنفوذ يسسيطرون على هذه تظهر اŒاهات وردود اأفعال غÒ
متوافقة مع النظام الجتماعي
وعادت الباحثة ‘ مقالها اإ ¤حاجة الوسسيلة الثقيلة لتمرير رسسائلهم
السسائد»
ا÷مهور لوسسائل الإعÓم وخاصسة الإعÓمية والإعÓنية سسواء ثقافية اأو واأرجعت الأسستاذة الوضسعية اإ ¤ضسعف
التلفزيون الذي يعرف انتشسارا واسسعا سسياسسية اأو اقتصسادية ،والأهداف الإعÓم وﬁتوى رسسائله ‘ الدول
واإقبال منقطع النظ ،Òوهو ما دفع الثقافية هي مربط الفرسس»
العربية اإ ¤اسستÒاد مواد اإعÓمية
ن
م
ل
ب
ا
العديد من ا÷هات لوضسع سسيطرتها وحذرت ا÷امعية باŸق
اأجنبية من دول راأسسمالية و‘
ن
م
ن
ه
ا
ر
عليه موضسحة «التلفزيون هو الوسسيلة الوضسع الإعÓمي والثقا‘ ال
مقدمتها الÈامج الÎفيهية من
Ú
م
ا
س
ض
Ÿ
اÓŸئمة لبث مضسام Úمتنوعة تهدف خÓل كÌة اŸواد وا
مسسلسسÓت واأفÓم ناطقة بلغات
‘
ة
د
س
اإ ¤الإعÓم ،التوعية والÎفيه وخاصسة الإعÓمية غ ÒاŸرش
تفهمها هذه الشسعوب بغية اإحداث
تدعيم القيم والتعب Òعن اأ‰اط الفضسائيات حيث تدفع الفرد اإ ¤تاأث Òسسياسسي ودعائي على اأفرادها.

حكيم/ب

من جهته اعت Èالشساعر الفلسسطيني
خالد اأبو خالد اأن الشساعر الكبÒ
الراحل سسليمان العيسسى ل Áوت
وقال ‘ تصسريح خاصس للوكالة:
''سسليمان العيسسى هو الشساعر
اŸعلم والقومي العربي الأصسيل
و ا ل ذ ي ت ع لّ م ن ا ع ل ى ق ص س ا ئ د ه
›ريات الواقع العربي الذي يتقدم
والواقع العربي الراكد والواقع
العربي اÎŸاجع ،وهو القائل:
''سسنمد جسسومنا جسسرا فقل
لرفاقنا اأن يعÈوا ،فهذا الشساعر
هو من جيل ا÷سسر الذي عÈت
عليه هذه الأجيال''.
واأضساف اأبو خالد'' :سسليمان
شسعراء
اأول
هو
العيسسى
اŸهرجانات العربية والشسعبية
وبكلماته كانت تتحّمسس ا÷ماهÒ
وهو شساعر ا◊ركة التي اأسسقطت
الأحÓف ‘ اÿمسسينات من القرن
اŸاضسي ،واأنا اعتÈه الشساعر الذي
ل Áوت بل يتمظهر باŸوت فقط،
لكننا ل نرثيه بل نغنيه وهو شساعرنا
واأسستاذنا ومدرسستنا العليا ،وهو من
جيل شسعراء فلسسط Úكاأبو اأبو
سسلمى وعبد الرحيم ﬁمود
وابراهيم طوقان ،وسسيخلد اإبداعه
ونتاجه اإ ¤الأبد .فسسÓم لروحك
ا أ يّ ه ا ا ل ش س ا ع ر  ،و ج ع ل ك ا ل ل ّ ه ‘ ج ن ا ت
اÿلد.
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 ٣أاوت.
سسعاد
وتعتبر
ماسسي ـ المولودة
بالجزائر
في
العاصسمة
 ١٩٧٢والقاطنة
بفرنسسا ـ واحدة
أاهم
من
األصسوات
الغنائية
الجزائرية
التي
اشستهرت في أاوروبا ،حيث
انطلقت مسسيرتها الفنية بداية
التسسعينيات لتنتقل بعدها لباريسس
أاين عرفت كمغنية وعازفة غيتار
وقد اشستهرت خصسوصسا بفضسل
أالبومها ڤراوي (.)٢٠٠١
كما تعرف ماسسي ـ التي تغني
بالعربية والفرنسسية وأاحيانا
اإلنجليزية ـ بأانها من األصسوات
اآلسسرة القادمة من شسمال إافريقيا
بموسسيقاها التي تجمع بين مختلف
الطبوع الغربية بما فيها الروك
والفÓمينكو وبين موسسيقى البوب
ڤالعربيةڤ وطابع الشسعبي .ومن
جهته ،يعتبر إايريك فرنانديز ـ

وهومن
مواليد األندلسس (جنوب
إاسسبانيا) في  ١٩٦٥ـ من أابرز عازفي
الغيتار في طبع الفÓمنكو في
فرنسسا ،وقد سسبق له وأان تعامل مع
فناني الراي الجزائريين العالميين
الشساب خالد والشساب مامي وكذا
بعضس الفرق الموسسيقية الفرنسسية
على غرار تشسيكو أاند ذ جيبسسيز.
ولهذا الفنان الغجري األصسل ـ
القاطن بمارتيغيز (جنوب شسرق
فرنسسا) ـ ثÓثة أالبومات
هي ڤأالما دي نوتشسي'' (- ١٩٨٥
موُكخ مل فٍء) وڤماجك جبسسي
ٌ

()Magic Gypsie ٢٠٠٠
 وڤفردين تمبو. (Verdine
Tempo
)2008
ويتأالف الموسسم الموسسيقي
الجديد لمعهد العالم العربي
بباريسس ،الذي سسينطلق رسسميا
في  ٥أاكتوبر  ٢٠١٣ويسستمر إالى
غاية  ٢٤ماي  ٢٠١٤من ثÓثة
أاقسسام في ثÓثة مواضسيع ،تتضسّمن
حوالي  ٣٠حف Óموسسيقيا وينشسطها
حوالي  ٣٠فرقة موسسيقية.
وكّرسس القسسم األول من البرنامج
لموضسوع ''التمازج الموسسيقي'' ،فيما
يصسبو الثاني للعودة إالى منابع
الطرب العربي ،بينما سسيختتم
البرنامج بمجموعة من الحفÓت
الموسسيقية المخصسصسة للموسسيقى
الدينية والصسوفية.
وسسيعرف برنامج ٢٠١٤ / ٢٠١٣
مشساركة فنانين جزائريين آاخرين
من بينهم مطربة الحوزي ليلى
بورصسلي ومطربة األندلسسي ـ
المقيمة بفرنسسا ـ نسسيمة شسعبان.

ألثÓثاء  ١٣أأؤت  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ٠٦شصوأل  ١٤٣٤هـ

رياضضة

تهمي عقب اسستقباله الÓعبة لويزة نسسيب:

''ك ـ ـ ـ ـ ـ ـل الريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاضصي Úذوي األصص ـ ـ ـ ـ ـول
ا÷زائريـة مرحب بهـم ‘ وطنه ـ ـ ـ ـم األم''
أابدى محمد تهمي وزير الشسباب والرياضسة سسعادتهأامسس باسستقباله لÓعبة الجزائرية األصسل لويزة نسسيب بمقر
الوزارة التي تنشسط في فريق ليون والمنتخب الفرنسسي.
مضسيفا في تصسريح له على هامشس السستقبالأان الهدف األسساسسي من هذا األمر هوإابقاءأاصسر التواصسل مسستمرة
مع الرياضسيين ذوي األصسول الجزائرية لÓسستفادة من خبراتهم الكبيرة في تطوير الرياضسة الجزائرية.

عمار حميسسي
تصسوير:آآيت قاسسي
ثّمن تهمي ألزيارة ألتي تقوم بها ألÓعبة
أ÷زأئرية أ’أصصل لويزة نسصيب ’أرضس ألوطن
موؤكدأ أنه سصعد كثÒأ Ÿا طلبت مقابلته من
أجل ألتباحث حول عديد أ’أمور أŸتعلقة
بالرياضصة بصصفة عامة ؤكرة ألقدم ألنسصوية
بصصفة خاصصة قائ« Óأسصتقبا‹ لÓعبة
أ÷زأئرية أ’أصصل لويزة نسصيب Ãقر ألوزأرة
جاء بعد طلب منها ؤؤأفقت على ألفور
’إÁا Êبضصرؤرة أإبقاء أ’أبوأب مفتوحة أأمام
كل ألكفاءأت أ÷زأئرية أ’أصصل من أجل
تعزيز أأصصر ألتوأصصل ؤأ’رتباط بينهم ؤبÚ
ؤطنهم أ’أم أ÷زأئر».
ؤؤصصف تهمي ألÓعبة لويزة بالبطلة ألعاŸية
نظرأ ل‚Óازأت ألكبÒة ألتي حققتها على
أŸسصتوى ألشصخصصي مع فريق ليون أأؤ مع
منتخب فرنسصا لكرة ألقدم ‘ قوله «هي
رياضصية ناجحة على أŸسصتوى ألعاŸي
ؤأسصمها معرؤف ‘ ›ال كرة ألقدم ألنسصوية
نظرأ ل‚Óازأت ألعديدة ألتي حققتها
ؤأ’ألقاب ألتي فازت بها» ؤ ⁄يغلق ألوزير
ألباب أأمام أإمكانية أ’سصتفادة من خÈة هذه
ألÓعبة ‘ ›ال تطوير مسصتوى كرة ألقدم
ألنسصوية ألتي تعا Êمن جميع ألنوأحي خاصصة

النجمة
الرياضسية:

‘ ظل غياب أإسصÎأتيجية ؤأضصحة لتطويرها
ؤأإعطائها بعدأ أآخر ‘ قوله «أ’سصتفادة من
خÈة لويزة نسصيب أأمر ؤأرد للغاية هناك
بعضس أ’أفكار أŸشصÎكة ‘ هذأ أÿصصوصس
لكن ’ يوجد شصيء ؤأضصح لكن أ’أمر أŸشصجع
هو رغبتها ألكبÒة ‘ أŸسصاهمة ‘ تطوير
هذه ألرياضصة ‘ أ÷زأئر خاصصة فيما يخصس
ألتكوين» .لكنه باŸقابل أأكد على ضصرؤرة

مشصاركة أ’–ادية أ÷زأئرية لكرة ألقدم ‘
هذأ أ’أمر من خÓل أطÓعها على فحوى
أŸشصرؤع ألذي ترغب هذه ألÓعبة ‘
Œسصيده با÷زأئر قائ« Óمثل هذه أ’أمور
توضصع بالتنسصيق مع أ’–ادية ؤأعتقد أأن
مسصوؤؤليها سصÒحبون بفكرة أ’سصتفادة من
خÈة هذه ألÓعبة من أجل تطوير كرة ألقدم
ألنسصوية ‘ أ÷زأئر».

عمار حميسسي
تصسوير:آآيت قاسسي

شصكرت ألÓعبة ألجزأئرية أ’أصصل
ألوزير محمد تهمي على كرم
ضصيافتها أأمسس بمقر ألوزأرة
مبدية سصعادتها بهذه أللفتة ألتي
ليسصت غريبة حسصبها عن ألشصعب

ألجزأئري قائلة «أأنا سصعيدة
للغاية ’أنني حظيت بشصرف لقاء
ؤألرياضصة
ألشصباب
ؤزير
ألبرؤفيسصور محمد تهمي ؤهو
أأمر سصيزيدني فخرأ ؤأعتزأزأ
باأصصولي ألجزأئرية».
ؤعن زيارتها للجزأئر أأكدت لويزة
أأنها قليلة نوعا ما بسصبب
قائلة
ألكثيرة
أرتباطاتها
«بصصرأحة زيارتي للجزأئر قليلة
ؤهذأ لعدة أأسصباب أأهمها هو
أرتباطاتي ألرياضصية مع فريقي
أأؤ مع منتخب فرنسصا لكرة ألقدم
لكنني دأئما أأكون سصعيدة بزيارتي
لوطني أ’أم ؤهو أأمر ’ أأخفيه
ؤدأئما أبدي أعتزأزي باأصصولي
ألجزأئرية مهما كان ألمسصتوى
ألذي أأصصل أإليه» ؤعن رأأيها في
مسصتوى كرة ألقدم ألنسصوية في
ألجزأئر أأكدت نسصيب أأنها تجهل
ألمسصتوى ألذي تتوأجد فيه هذه
ألرياضصة لكنها بالمقابل أأبدت
رغبتها في معرفة مدى تطورها
من خÓل أ’حتكاك مع
ألمسصوؤؤلين عنها في ألجزأئر في
قولها «’ أملك فكرة ؤأضصحة عن

شصخصصي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ‘ الواج ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـة
@ ؤلدت لويزة نسصيب ‘  ٢٣جانفي Ã ١٩٨٧رسصيليا ؤكانت مولوعة
بكرة ألقدم منذ صصغرها حيث بدأأت Ãمارسصتها بالشصوأرع على غرأر
أأقرأنها لتلتحق بعدها Ãركز تكوين نادي أŸدينة ألتي ؤلدت فيها.
@ Á ⁄ر برؤزها مرؤر ألكرأم حيث تنبأا لها كل من تابعها Ãسصتقبل
كب› ‘ Òال كرة ألقدم ألنسصوية ؤهو ما دفع أŸسصؤوؤل Úعن هذه
ألرياضصة ‘ فرنسصا لفتح أأبوأب مركز كلÒفونتان ألتابع ل–Óاد
ألفرنسصي لكرة ألقدم أأمامها.
@ كان أأؤل فريق لعبت فيه كÓعبة Îﬁفة هو مونبوليي إأ’ أأن تأالقها
كان ‘ فريق ليون ألذي مازألت ’عبة فيه ◊د أآ’ن منذ سصنة ٢٠٠٧
ؤقادته للتتويج بالعديد من أأ’لقاب أأهمها دؤري أأبطال أأؤرؤبا سصنة
 ٢٠١١ؤسصنة  ٢٠١٢إأضصافة إأ ¤لقب ألبطولة ألفرنسصية سصت مرأت ؤكأاسس
فرنسصا أأربع مرأت كما ” أختيارها أأفضصل ’عبة ‘ ألبطولة سصنة .٢٠٠٩
@ يقع على عاتقها حاليا قيادة منتخب فرنسصا للتتويج بكأاسس أأؤرؤبا أأؤ
أŸنافسصة على كأاسس ألعا ⁄ؤهو أأ’مر ألذي يتمناه عشصاق هذه ألرياضصة
‘ فرنسصا.

مسصتوى كرة ألقدم ألنسصوية في
ألجزأئر لكن أعتقد حسصب
ألمعلومات أ’أؤلية ألتي أملكها
أأنها لم تصصل أإلى ألمسصتوى ألذي
يليق بها نظرأ لعدة أأسصباب أأهمها
ربما عدم تحمسس ألعنصصر
ألنسصوي لممارسصة هذه ألرياضصة
لكن على ألعموم هناك موؤشصرأت
مشصجعة على أإمكانية ؤصصولها
لمسصتوى مقبول على ألمسصتوى
أ’إقليمي على أ’أقل ؤهو أ’أمر
ألذي أأتمناه».
ؤبخصصوصس أإمكانية قيامها
بمشصاريع في هذأ ألخصصوصس
تصصب في سصبيل تشصجيع ؤدعم
كرة ألقدم ألنسصوية لم تخف
’عبة ليون ألفرنسصي رغبتها في
ألقيام بهذأ أ’أمر رغم تاأكيدها
عدم ؤجود أأي شصيء رسصمي لحد
أ’آن في قولها «ليسصت لدي حاليا
فكرة معينة عن ألقيام بمشصاريع
من أأجل تطوير ؤألمسصاهمة في
زيادة ممارسصة هذه ألرياضصة في
ألجزأئر أإ’ أأنني أأتمنى ألقيام
بهذأ أ’أمر ألذي قد يكون في
ألمسصتقبل خاصصة أأن هناك رغبة
كبيرة تحذؤني من أجل
ألمسصاهمة في أ’رتقاء بكرة
ألقدم ألنسصوية في ألجزأئر».
ؤعن توأجد ’عبات من أأصصول
جزأئرية في فرنسصا أأكدت نسصيب
أأنهن قليÓت بعضس ألشصيء في
قولها «’ يوجد ألكثير من
أ’أصصول
ذأت
ألÓعبات
ألجزأئرية ألÓئي ينشصطن في
أ’أندية أأؤ ألمنتخب ألفرنسصي
ؤهو نفسس أ’أمر ألذي ينطبق
على ألÓعبات ألمغربيات أأؤ
ألتونسصيات».
ؤعن أأهدأفها ألمسصتقبلية في
ألمجال ألرياضصي أأكدت نسصيب
أأنها توجت بالعديد من أ’ألقاب
لكنها مازألت تطمح لتحقيق
ألمزيد قائلة «لقد فزت بالعديد
من أ’ألقاب مع ليون ؤكرياضصية
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عناصسر ''الخضسر'' يلتحقون بتربصس سسيدي موسسى

هاليلوزيتشش يشصدد اللهجة قبل الدور الحاسصم
المباراة الودية ضسد غينيا محطةأاسساسسية
حلأامسس لعبو
المنتخب الوطني
الجزائري بالعاصسمة
تباعا من العواصسم
األوروبية لمباشسرة
التحضسيرات في التربصس
الذيإانطلقأامسس األول
بالÓعبين المحليين في
مركز تحضسير الفرق
الوطنية بـ«سسيدي
موسسى» ،قبل يومين من
المباراة الودية المزمع
إاجراؤوها بملعب
«مصسطفى تشساكر»
بالبليدة.

محمد فوزي بقاصص
تصسوير:آآيت قاسسي

المسصاهمة في تطوير كرة القدم السصنوية بالجزائر حلمي الكبـير

أابدت نجمة منتخب فرنسسا
لكرة القدم ونادي ليون
لويزة نسسيب سسعادتهاأامسس
عقب اسستقبالها من طرف
وزير الشسباب والرياضسة
وهو ما يعكسس حسسبها
اهتمام المسسؤوولين على
الرياضسة في الجزائر بكرة
القدم النسسوية.
وأاكدت في ندوة صسحفية
عقدتها بمقر الوزارة انه
رغم قلة زياراتها للجزائر
بسسبب ارتباطاتها الرياضسية
بالخصسوصس إال أانها ظلت
دائما مرتبطة بوطنها األم
من خÓل معرفة كل جديد
يحدث خاصسة في مجال
الرياضسة.

ألعدد
١٦١٨١

ؤقد ؤصصل أأمسس أأؤ’ بمطار
«هوأري بومدين» بالعاصصمة
’عب غرناطة أإ’سصباني
«برأهيمي» ،ثم تÓه كل من
«جبور ،تايدر ،ڤديورة،
أأغوأزي ؤمبولحي» في رحلة
ؤأحدة قادمة من فرنسصا
مباشصرة في حدؤد ألوأحدة
زؤأ’ ،ؤلم يدل جل ألÓعبين
بتصصريحات للصصحافة ،بينما
ؤصصل «فؤوأد قادير ،ؤمهدي
مصصطفى ؤنبيل غيÓسس»
منفردين في رحلة أأخرى،
كما إألتحق «مهدي لحسصن»
رفقة «كادأمورؤ ،ؤسصليماني»
ؤكان «كادأمورؤ» قد لبى
طلبات أأ’نصصار بإالتقاط
بعضس ألصصور ألتذكارية رفقة
مهاجم «سصبورتينغ لشصبونة»
إأسصÓم سصليماني.
ألتربصس ألذي إأسصتدعى إأليه
ألمدرب ألفرأنكو بوسصني ٢٨
’عبا ليسس إ’شصرأكهم جميعا
أأؤ ألوقوف على إأسصتعدأدأتهم
ألبدنية قبل إأنطÓق ألموسصم
ألجديد فقط ،ؤلكن أأيضصا
للحديث معهم عن ألتحديات
تنتظر
ألتي
ألقادمة
«ألخضصر» ؤفي مقدمتها

أللقاء ألفاصصل ألمؤوهل
مباشصرة إألى مونديال
ألبرأزيل.
من جهة أأخرى ؤبحسصب
أأ’خبار ألتي تحصصلنا عليها
من مصصادر مقربة من
أإ’تحادية ألجزأئرية لكرة
ألقدم ،فإان ألكوتشس ؤحيد
سصيكون صصارما في حديثه
مع ألÓعبين ،حيث سصيؤوكد
للجميع أأن ألمنتخب ألوطني
مقبل على مرحلة جد هامة،
ؤلن يعطي للعاطفة مكانا في
قرأرأته ،من أأجل بلوغ
ألهدف ألمسصطر ؤهو قيادة
ألجزأئر إألى نهائيات كأاسس
ألعالم ألقادمة ،ؤفي هذأ
أإ’طار علمنا أأن هاليلوزيتشس
سصيكون له حديث خاصس مع
أللذأن لم يفصص Óفي
مسصتقبلهما ؤيوجدأن دؤن
أأندية حاليا ،ؤيتعلق أأ’مر
بجبور مهاجم «أأؤلمبياكوسس»
ألذي ينتظر أأن يوجه له
«ألبوسصني» عبارأت أللوم،
خاصصة أأنه مازأل مقاطعا
للتدريبات ؤلم يباشصرها حتى
أآ’ن ،ؤلن يسصلم ألظهير
أأ’يسصر لـ«سصانت إأيتيان»
«فوزي غÓم» من أنتقادأت
مدربه ،خاصصة أأنه أأصصر على
مغادرة ناديه ألفرنسصي ،ؤقد
لقي ألضصوء أأ’خضصر منذ
أأسصبوعين أ’جل أإ’نضصمام
إألى «تورينو» غير أأنه لم يفعل
ذلك ،كما أأبعد من ألتدريبات
ألجماعية للفريق ؤيتدرب

على إأنفرأد ؤهو ما قد يأاثر
على لياقته ألبدنية.
من جهة ثانية فإان جل
ألمتتبعين يتسصاءلون عن
سصبب إأسصتدعاء ’ ٢٨عبا
لهذه ألمبارأة ،ألتي لن يكون
في أإ’مكان أإ’عتماد فيها
سصوى على ’ ١٧عبا حسصب ما
تسصمح به قوأنين ألفيفا في
ألمباريات ألودية ،ؤباقي
ألعناصصر سصتكبد فوق ذلك
عناء ألسصفر إألى ألجزأئر
ؤألمشصاركة في تربصس لن
يدؤم سصوى  ٤٨سصاعة ،يرى
كثيرؤن أأنه ’ جدؤى منه،
بما أأنه يأاتي في مرحلة
حسصاسصة من ألتحضصيرأت
ألتي تقوم بها مختلف
ألنوأدي ،خاصصة أأن كل من
بلفوضصيل ،سصليماني ،بلكا’م،
غيÓسس ؤأفدؤن جدد على
أأنديتهم ؤكان من أأ’فضصل
تركهم يتأاقلمون أأكثر مع
أأنديتهم ،ؤمن بين إأيجابيات
أللقاء ألودي ضصد غينيا
إأحتفاظ ألجزأئر بمركزها
ألـ ٣٤أأؤ تعزيزه من أأجل
ألبقاء رفقة منتخبات
ألمجموعة أأ’ؤلى ألتي
سصتمنح ألجزأئر بعضس
أأ’فضصلية حين توضصع كل من
كوت ديفوأر ؤغانا ؤأآ’خرؤن
خارج حسصابات ألطاقم ألفني
للخضصر في أللقاء ألحاسصم
ألمؤوهل لكأاسس ألعالم
بالبرأزيل.

الن ـ ـاخب الوطن ـ ـ ـي في لقـ ـ ـ ـاءإاع ـ ـ ـ ـÓمي ال ـ ـ ـيوم

دأئما طموحي كبير من أجل
ألفوز باألقاب أأخرى فالرياضصي ’
يجب أأن يكون محدؤد ألطموح
ؤيجب عليه دأئما ألبحث عن
أأهدأف جديدة من أجل
تحقيقها».
ؤفي أ’أخير أأبدت فخرها
بتشصبيهها بالنجم ألعالمي زين
ألدين زيدأن في قولها «تشصبيهي
بزيدأن أأمر أفتخر به رغم أأنني
بعيدة جدأ عن مسصتوأه ؤدأئما
أطمح ’أحقق جزء صصغير من
ألذي حققه خاصصة حب ألناسس
ؤألتوأضصع».
بطولة العالمأللعاب
القوى بموسسكو

يعقد مدرب ألمنتخب ألوطني لكرة
ألقدم ؤحيد هاليلوزيتشس أليوم
ندؤة صصحفية بمركز ألصصحافة
بديوأن ألمركب أأ’ؤلمبي
بوضصياف»
«محمد
بالعاصصمة إأبتدأء من
ألسصاعة  ١١ؤألنصصف
صصباحا ،حسصب ما أأعلنته
أ’تحادية
أأمسس
ألجزأئرية لكرة ألقدم
عبر موقعها ألرسصمي.
ألموعد
هذأ
ؤيأاتي
أإ’عÓمي ،عشصية ألمبارأة
ألودية ألتي سصتجمع ألخضصر
بالمنتخب ألغيني يوم أأ’ربعاء بملعب
«مصصطفى تشصاكر» بالبليدة ،ؤدخل ألفريق
ألوطني في تربصس مغلق بالمركز ألفني
ألوطني بـ«سصيدي موسصى» بحضصور ’ ٢٨عبا،
منهم سصتة من ألÓعبين ألمحليين.
لإÓشصارة يسصجل ألموعد ألرياضصي حضصور أ’ؤل
مرة ألمهاجم إأنتر ميÓن أإ’يطالي «إأسصحاق
بلفوضصيل» ألذي أنضصم مؤوخرأ إألى صصفوف

ألنيرأتزؤري لعقد مدته خمسس
سصنوأت قادما من نادي
بارما.
ألتربصس
ؤيندرج
ألتحضصيري في
إأطار أللقاء ألذي
سصيجمع ألمنتخب
ألجزأئري مع
نظيره ألمالي يوم
سصبتمبر
١٠
بملعب مصصطفى
تشصاكر ،لحسصاب
ألسصادسصة
ألجولة
ؤأأ’خيرة من ألدؤر
ألثاني لتصصفيات كاسس ألعالم

.٢٠١٤
ألجزأئر ألتي تتصصدر ألمجموعة ألثامنة بـ ١٢
نقطة ضصمنت تأاهلها إألى ألمقابلة ألفاصصلة
بفارق  ٨نقاط عن مالي ألتي تحتل ألمركز
ألثاني.

م .ف .بقاصص

اقصص ـ ـ ـاء الج ـ ـ ـ ـ ـزائريين ط ـ ـ ـوي ـ ـ ـ ـ ـل ،زريفـ ـ ـ ـ ـي وبـ ـ ـ ـوشصيشصـ ـ ـة

أأقصصي ألعدأؤؤؤن ألجزأئريون عبد ألماجد طويل ؤعبد ألحميد
زريفي ؤهشصام بوشصيشصة في ألسصباقات ألتصصفوية لـ  ٣٠٠٠م موأنع
(رجال) ألتي جرت صصبيحة أأمسس أ’ثنين في أطار أليوم ألثالث من
منافسصات ألبطولة ألعالمية ألـ  ١٤أ’لعاب ألقوى ألجارية بالعاصصمة
ألرؤسصية موسصكو .ؤأحتل عبد ألماجد طويل في ألمجموعة
ألتصصفوية أأ’ؤلى ألمركز ألسصابع بزمن قدره  ٨د  ٢٥ثا  ٨٩ج ؤرأء
ثÓثي ألمقدمة ألمؤولف من ألفرنسصي محي ألدين مخيسصيبن عباد (٨
د  ١٥ثا  ٤٣ج) ؤألكندي ماثيو هوغيز ( ٨د  ١٦ثا  ٩٣ج) ؤألكيني أبل
كيبرؤب موتاي ( ٨د  ١٩ثا  ١٥ج) .ؤبا’ضصافة إألى أقصصائه فان طويل
كان بعيدأ جدأ عن أأحسصن نتيجة شصخصصية له ؤألتي حققها هذأ ألعام
( ٨د  ١٥ثا  ٩٣ج) .من جهته ،تم أسصتبعاد ممثل ألجزأئر ألثاني في
هذأ أ’ختصصاصس ،زريفي ألذي شصارك في ألمجموعة ألتصصفوية
ألثانية ألتي فاز بها أ’مريكي أيفان جاغر ( ٨د  ٢٣ثا  ٧٦ج) متقدما
عن ألكيني أيزأكيال كومبوأ ( ٨د  ٢٣ثا  ٨٤ج) ؤألفرنسصي نور ألدين
سصماعيل ( ٨د  ٢٤ثا  ٠٥ج) .ؤفي ألمجموعة ألتصصفوية ألثالثة ،عرف

بوشصيشصة نفسس مصصير رفقائه بعدما أنهى ألسصباق ألتصصفوي في
ألمركز ألسصادسس بتوقيت قدره  ٨د  ٢٥٨ثا  ٥٦ج .ؤفاز بهذأ ألسصباق
ألكيني كونسصيلوسس كيبرؤتو ( ٨د  ٢٢ثا  ٣١ج) متقدما عن موأطنه
بول كيبسصيال موأشس ( ٨د  ٢٢ثا  ٨٨ج) ؤ يوأن كوأل ( ٨د  ٢٣ثا  ٧٤ج).
ؤبنتائج أليوم تتوأصصل سصلسصلة أقصصاءأت ألعدأئين ألجزأئيريين في
مونديال موسصكو حيث سصبق لكل من محمد بلفرأر ( ٨٠٠م) ؤ أمينة
بتيشس ( ٣٠٠٠م موأنع) ؤحاج لعزيب ( ١١٠م حوأجز) ؤأأن خرجوأ
مبكرأ من هذه ألمنافسصة ألعالمية.
ؤقد كانت آأمال أللمنتخب ألجزأئري معلقة على صصاحبة ذهبية
أألعاب مرسصين ألمتوسصطية (تركيا ٢٠ ،ـ  ٣٠جوأن) أأمينة بتيشس ؤعبد
ألماجد طويل لتحقيق أأهدأف ألفديرألية ألجزأئرية أ’لعاب ألقوى
بالوصصول إألى ألنهائي.أأخفق ألجزأئري ميلود رحماني في تجاؤز
ألدؤر ألتصصفوي لسصباق  ٤٠٠م حوأجز (رجال) ألذي جرى صصبيحة
أ’ثنين في إأطار أليوم ألثالث من منافسصات ألبطولة ألعالمية أ’لعاب
ألقوى ألجارية بالعاصصمة ألرؤسصية موسصكو .
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¢ùØædG »a πîÑdG áHQÉëe Gòch ,ôμ°ûdGh
.AGô≤Ø∏d ¬«eƒj ¬bó°U Éæd ¿ƒμJ ¿ÉCH
»∏°üf ¿ÉCH áYÉ£dG ≥≤qëj óé¡àdG q¿GC Éªc
ó©Hh ±Éc âbƒH ôéØdG πÑb ø«à©cQ ƒdh
¬∏qd ôcP OGQhGC ¢ü«°üîJh ,íjhGôàdG IÓ°U
,√ó«ªëJh ¬∏qdG í«Ñ°ùJ ≈∏Y áehGóªdGh
AÉYódG áHÉéà°SG äÉbhGC øe IOÉØà°S’Gh
AÉYO É¡«a AÉYódÉH ¬∏qdG ≈dGE ¬Lƒàfh
.ô£°†ªdG
≈∏Y ¢ùØædG áÑ°SÉëe øe óH’ ájÉ¡ædG »ah
,äGB ƒg Éª«a ≥«aƒàdG ¬∏qdG ∫GƒD°Sh ≈°†e Ée
É¡æe Iô«ãc »¡a ™ØædG ôgÉ¶ªd áÑ°ùædÉH ÉeGC
á∏bôY hGC Égô«NÉCJ ΩóYh ,áë∏°üe AÉ°†b
Ωƒ∏¶ªdG ÖfÉéH ±ƒbƒdGh ,É¡«dGE ∫ƒ°UƒdG
¬àLÉM ó°S É¡æeh ,¬æY º∏¶dG ™aôj ≈àM
ΩGôàMGh .∫GƒD°S ≈dGE ¬LGôMGE ô«Z øe
,¬àfÉgGE hGC ¬H áfÉ¡à°S’G ΩóYh ¬à«fÉ°ùfGE
:ΩÓ°ùdGh IÓ°üdG ¬«∏Y ∫ƒ°SôdG ∫ƒ≤jh
Ö
q MGCh ,º¡©ØfGC ¬∏qdG ≈dGE ¢SÉqædG Ö
q MGC''
¬∏NóJ Qhô°S πLh õY ¬∏qdG ≈dGE ∫ÉªY’CG
»°†≤J hGC ,áHôc ¬æY ∞°ûμJ hGC º∏°ùe ≈∏Y
»°ûeCG ¿’Ch ,ÉYƒL ¬æY Oô£J hGC ,ÉæjO ¬æY
¿GC øe »dGE ÖMGC áLÉM »a º∏°ùªdG »NGC ™e
∞c øeh ,Gô¡°T óé°ùªdG »a ∞μàYG
ƒdh ¬¶«Z ºàc øeh ,¬JQƒY ¬∏dG ôà°S ¬Ñ°†Z
É°VQ ¬Ñ∏b ¬∏dG Ó
C e √É°†eGC ¬«°†ªj ¿GC AÉ°T
º∏°ùªdG ¬«NGC ™e ≈°ûe øeh ,áeÉ«≤dG Ωƒj
¬eób ¬∏dG âÑKGC ,¬d É¡àÑãj ≈àM ¬àLÉM »a
ó°ùØ«d ≥∏îdG Aƒ°S ¿GEh ,ΩGób’EG ∫hõJ Ωƒj
GhOƒq©Jh ,π°ù©dG πîdG ó°ùØj Éªc πª©dG
.''IOÉY ô«îdG q¿ÉEa ô«îdG

á```«eÓ`°SGE äÉ``«eƒj
∫ . ºjôμdG óÑY : OGóYGE

»eÓ````°S’
E G ï`````jQÉàdG ™`````FGhQ ø`````e

í` ` JÉØdG ó` `ªëe ¿É` £∏°ùdGh »ehô` `dG …QÉ` ª©ªdG
Gòg AÉæH ≈∏Y ±Gô°T’
E ÉH »àfÓ°ùHGE ¬ª°SGh ΩhôdG øjQÉª©ªdG óMGC ∞∏qch ,∫ƒÑæ£°SG áæjóe »a ™eGƒédG óMGC AÉæÑH íJÉØdG óªëe ¿É£∏°ùdG ôeGC
IóªY’
C G √òg ¿ƒμJ ¿GCh ,ôeôªdG øe ™eÉédG Gòg IóªYGC ¿ƒμJ ¿GC :¿É£∏°ùdG ôeGhGC ø«H øe ¿Éch .ÉkYQÉH ÉkjQÉª©e »ehôdG Gòg ¿Éc PGE ,™eÉédG
.…QÉª©ªdG Gò¡d ´ÉØJQ’G Gòg OóqMh ,Ékªîa ™eÉédG hóÑ«d á©ØJôe
,»°VÉ≤dG ºμM ô¶àæj ∞bh ¬eÓc AÉ¡àfG ó©Hh
n FÉb ¬«dGE ¬LƒJ ºK ágôH ôμa …òdG
Ö°ùM :k Ó
É¡jqGC ∑ój ™£b Öéj á«Yô°ûdG ôeGh’CG
.∂d Ék°UÉ°üb ¿É£∏°ùdG
øe á°ûgO ∞éJQGh »ehôdG …QÉª©ªdG πgP
Ée …òdGh ,»°VÉ≤dG ¬H ≥£f …òdG ºμëdG Gòg
øe ’h Öjôb øe ’ ¬dÉ«îH hGC √ó∏îH Qhój ¿Éc
¬d ºμëj ¿GC ¬©bqƒàj Ée ≈°übGC ¿Éc ó≤a ,ó«©H
¬d ºμëj ¿GC ÉeGC .»dÉe ¢†jƒ©àH »°VÉ≤dG
,íJÉØdG óªëe ¿É£∏°ùdG ój ™£≤H »°VÉ≤dG
ÉHhQhGC ∫hO âfÉc …òdG á«æ«£æ£°ù≤dG íJÉa
AGQh k GôeGC ¿Éμa ,ÉkÑYQ ¬æe ∞éJôJ É¡∏c
∫Éb Iôã©àe äGQÉÑ©Hh ,πgGP äƒ°üHh .∫É«îdG
¿GCh ,√GƒYO øY ∫RÉæàj ¬fqÉCH »°VÉ≤∏d »ehôdG
»dÉe ¢†jƒ©àH ¬d ºμëdG ƒg ¬æe √ƒLôj Ée
,ÉkÄ«°T √ó«Øj ød ¿É£∏°ùdG ój ™£b q¿’C ,§≤a
Ωƒj πμd ,ájó≤f ™£b ô°û©H »°VÉ≤dG ¬d ºμëa
≠dÉÑdG Qô°†dG øY ¬d Ék°†jƒ©J ,¬JÉ«M ∫GƒW
.¬H ≥ëd …òdG
¬«£©j ¿GC Qôqb íJÉØdG óªëe ¿É£∏°ùdG øμdh
øY k Gô«Ñ©J Ωƒj πc ,ájó≤f á©£b øjô°ûY
k Gô«Ñ©Jh ,¢UÉ°ü≤dG ºμM øe ¬°UÓîd ¬Môa
.∂dòc ¬eóf øY

,»°VÉ≤∏d ¬àª∏¶e ìô°T …òdG ,»ehôdG
Ée ójqGC ,ΩÓμdG »a ¿É£∏°ùdG QhO AÉL ÉeóæYh
.»ehôdG ¬dÉb

ô°û©e Éj :∫É≤a ¢VÉ«Y øH π«°†ØdG ≈°UhGC
¬Zƒ∏H πÑb áa’BG ¬àcQOGC ´QR øe ºc ,ÜÉÑ°ûdG
´QõdG ó°üëjo πg ,ñƒ«°ûdG ô°û©e Éjh ?¬eÉªJh
?¿hô¶àæJ …òdG Éeh ?¬eÉªJh ¬é°†f ó©H ’qGE
ô«¨°üdG ºμæe ∫ƒ≤j Éeh ?¿hQòà©J QòY …qÉCHh
ºd hGC} :ô«ÑîdG ∞«£∏dG ºμd ∫Éb GPGE ?ô«ÑμdGh
|ôjòædG ºcAÉLh ôcòJ øe ¬«a ôcqòàj Ée ºcôª©f
.(37 áj’BG ôWÉa)

IƒÑædG ÜOCG øe
` »ÑædG q¿GC ` Éª¡æY ¬∏qdG »°VQ ` ¢SÉÑY øHG øY
:¢ù«≤dG óÑY íÑ°T’C ∫Éb ` º∏°Sh ¬«∏Y ¬q∏dG ≈∏°U
''IÉf’CGh º∏ëdG :¬∏qdG Éª¡Ñëj ø«à∏°üN ∂«a ¿qGE''
»°VQ ` »©°TÉéªdG ¢VÉ«Y øYh ,(º∏°ùe √GhQ)
¬«∏Y ¬∏qdG ≈∏°U ` ¬∏qdG ∫ƒ°SQ ∫Éb :∫Éb ` ¬æY ¬∏qdG
’ ≈àM Gƒ©°VGƒJ ¿GC »ldGE »MhGC ¬∏qdG ¿GE'' ` º∏°Sh
(óMGC »q∏Y óMGC »¨Ñj ’h ,óMGC »q∏Y óMGC ôîØj
.(º∏°ùe √GhQ)

AÉYO
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h
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,p¬peGhónHp n∑ôncrPp p¬«a
…nOpÉg Éj n∂≤p«aƒrnàHp
.ø
n «q∏°p†ªordG

πH …ó«°S Éj ¢Sƒ∏édG ∂d Rƒéj ’ :»°VÉ≤dG
.∂ª°üN ÖfÉéH ±ƒbƒdG ∂«∏Y
¬ª°üN ÖfÉéH íJÉØdG óªëe ¿É£∏°ùdG ∞bh
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Öcôμe óªëe ï«°ûdG

QƒKÉCe ∫ƒb
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¿qÉEa ºμfÉ«Ñ°U GƒØqμa ºà«°ùeGC hGC π«∏dG íæL ¿Éc
øe áYÉ°S ÖgP GPÉEa ,òÄæ«M ô°ûàæJ ø«WÉ«°ûdG
º°SG GhôcPGh ÜGƒH’CG Gƒ≤∏ZGCh ,ºgƒ∏îa π«∏dG
√GhQ) ''É≤∏¨e ÉHÉH íàØj ’ ¿É£«°ûdG q¿ÉEa ¬∏qdG
.(…QÉîÑdG

¥ôëàa IQÉCa ÉgôéJ ó≤a á∏©à°ûe á∏«àØdG hGC
ó≤a áaƒ°ûμe â«≤H GPGE ΩÉ©£dG á«fGBh ,â«ÑdG
¬∏c Gògh äGô°ûëdGh QÉÑ¨dGh ΩGƒ¡dG É¡«a ™≤J
.QÉ°V
¿GC ` ¬æY ¬∏qdG »°VQ ` ¬∏dG óÑY øH ôHÉL øYh
GPGE'' :∫Éb ` º∏°Sh ¬«∏Y ¬q∏dG ≈∏°U ` ¬∏dG ∫ƒ°SQ

á∏eÉc á∏ØZ »a ¿ƒμj Ωƒ∏©e ƒg Éªc ºFÉædG ¿qGE
»ÑædG ≈°UhGC óbh ,QƒeGC øe ¬H §«ëj ÉªY
ô«HGóàdG øe á∏ªéH ΩÓ°ùdG h IÓ°üdG ¬«∏Y
ájÉªM ,¬eƒf πÑb É¡∏©Øj ¿GC º∏°ùe πc Üóf
QÉ£NGC øe ¬eƒf AÉæKGC ¢Vô©àdG øe ¬d áfÉ«°Uh
√GhQ Ée É¡æe áμ∏¡àdG ≈dGE ¬H …OƒDJ ób á∏ªàëe
:∫Éb ` ¬æY ¬∏qdG »°VQ ` …ô©°T’CG ≈°Sƒe ƒHGC
π«∏dG øe ¬∏gGC ≈∏Y áæjóªdG »a â«H ¥ôàMG
¬«∏Y ¬∏qdG ≈∏°U ` ¬∏dG ∫ƒ°SQ º¡fÉC°ûH çóëa
G PÉEa ºμd hóY QÉædG √òg ¿GE'' :∫É≤a ` º∏°Sh
.(…QÉîÑdG √GhQ) ''ºμæY ÉgƒÄØWÉCa ºàªf
` »ÑædG ¿qGE :»fÓ«μdG ¥GRôdG óÑY QƒàcódG ∫ƒ≤j
QƒeGC øe GôeGC ∑ôàj ºd ` º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏qdG ≈∏°U
º¡d ¬ª∏©j Ée ô«îH ¬àeGC ôeGC ’GE IôN’BGh É«fódG
¢SÉædG ¿Éc ó≤dh .¬ª∏©j Ée ô°T øe ºgQòëjh
hGC âjõdG »a É¡fƒ°ùª¨j á∏«àØH ¿ƒÄ«°†à°ùj
í«HÉ°üªdG GƒcôJh â«ÑdG πgGC ΩÉf GPÉEa ,øgódG

¿É``°ù∏dG ß``ØMh º``∏°ùªdG
≥≤ëj Ée ≈∏Y ΩÓμdG øe ô°üà≤j ¿GC øeƒDªdG
∞bƒªdG ¬«dGE êÉàëj ÉªÑ°ùMh ,±ó¡dG hGC ájÉ¨dG
º«≤j Ée ≈∏Y ΩÓμdG øe ô°üàbG :∫É≤j å«M
iGC ¬dƒ°†ah ∑ÉjGEh ,∂àLÉM ≠∏Ñjh ∂àéM
.ΩóædG çQƒjh ,Ωó≤dG t∫õj ¬fÉEa ¬JOÉjR
,∫GƒM’CG πc »a ô«N ¬fÉ°ù∏d º∏°ùªdG ßØëa
…qGC ` º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏qdG ≈∏°U ` »ÑædG πÄ°S ó≤a
:ΩÓ°ùdGh IÓ°üdG ¬«∏Y ∫É≤a ?π°†aGC ΩÓ°S’EG
.''√ójh ¬fÉ°ùd øe ¿ƒª∏°ùªdG º∏°S øe º∏°ùªdG''

âª≤à°SG ¿ÉEa ,∂H øëf ÉªfÉEa ,Éæ«a ¬∏qdG
∫Ébh ,''ÉænéLƒYG âéLƒYG ¿GEh ,Éæª≤à°SG
óÑY ¿ÉªjGE ºo«≤à°ùj ’'' :º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏qdG ≈∏°U
≈àM ¬Ñ∏b º«≤à°ùj ’h ,¬Ñ∏b º«≤à°ùj ≈àM
.''¬fÉ°ùd º«≤à°ùj
äGAƒ°S øe º∏°ùj ¿GC OGQGC øªd IóY QƒeGC OQhGCh
¬eÓμH ™Øæ«d ’qGE º∏μàj ’GC »g É¡dhGC ¿É°ù∏dG
øY hGC ¬æY k Gô°V ™aó«d hGC ,√ô«Z hGC ¬°ùØf
Ö°SÉæªdG âbƒdG ô«îàj ¿GC ¬«∏Yh ,√ô«Z
≈∏Yh .''∫É≤e ΩÉ≤e πμd'' ∫ƒ≤f Éªμa ,ΩÓμ∏d

ô«îH ’GE º∏°ùªdG çóëàj ’qGC ƒg ¿É°ù∏dG ßØM
¬eÓc ô«îàjh ,ΩÓμdG í«Ñb øY ó©àÑj ¿GCh
∫óà°ùj å«M ¬HOGCh ¬∏≤Y ≈∏Y ¿GƒæY ƒg …òdG
¬∏©ØH ¬∏°UGC ≈∏Yh ,¬eÓμH πLôdG π≤Y ≈∏Y
å«M ¬æe êôîj ßØd πc øY ∫ƒÄ°ùe ¿É°ùf’EÉa
:≈dÉ©J ¬q∏dG ∫ƒ≤j ,¬«∏Y ¬Ñ°SÉëjh ¬q∏dG ¬∏é°ùj
,|ó«àY Ö«bQ ¬jód ’qGE ∫ƒb øe ßØ∏j Ée}
¬q∏dG ≈∏°U ¬dƒ°SQh ÓYh πL ¬∏qdG ÉæãqM å«M
øHG íÑ°UGC GPGE'' :∫Éb ø«M ∂dP ≈∏Y º∏°Sh ¬«∏Y
≥JqG :∫ƒ≤J ¿É°ù∏dG ôØunμJo É¡∏c AÉ°†Y’CG ¿ÉEa ΩOGB

Iô«N’CG ¬eÉjGC »a ` º∏°Sh ¬«∏Y ¬q∏dG ≈∏°U ` ∫ƒ°SôdG ÉjÉ°Uh øe
:GƒdÉb ,''?ºμ«μÑj Ée'' :º¡d ∫É≤a ,¬©Lh ` º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏qdG ≈∏°U ` ¬∏qdG ∫ƒ°SôH óà°TG ø«M ¿ƒμÑj QÉ°üf’CG øe Ωƒ≤H ` ¬æY ¬∏qdG »°VQ ` ¢SÉÑ©dG ôqe
hGC ,AÉª°SO áHÉ°ü©H Ö°uü©oa ,√ôÑNÉCa ¬«∏Y ¢SÉÑ©dG πNóa ` º∏°Sh ¬«∏Y ¬q∏dG ≈∏°U ` ¬∏qdG ∫ƒ°SQ øe Éæ°ù∏ée ÉfôcP
:∫Éb ºK ¬«∏Y ≈æKGCh ¬∏qdG óªëa ` Ωƒ«dG ∂dP ó©H ó©°üj ºdh ` ôÑæªdG ó©°Uh êôNh ,OôH á«°TÉëH :∫Éb
øe Gƒ∏ÑbÉa ,º¡d …òdG »≤Hh º¡«∏Y …òdG Gƒ°†b óbh ,»àÑ«Yh »°Tôc º¡fqÉEa QÉ°üf’CÉH ºμ«°UhGC''
¬∏qdG ≈∏°U ` ¬∏qdG ∫ƒ°Sôd QÉ°üf’CG áÑëe Ió°T åjóëdG »ah ,''º¡Ä«°ùe øY GhRhÉéJh º¡æ°ùëe
.¬°ù∏ée øe º¡fÉeôMh ¬°Vôªd ºghDÉμHh ` º∏°Sh ¬«∏Y
q¬∏dG ∫ƒ°SQ øY …QóîdG ó«©°S »HGCh ,Iôjôg »HGC øY
¿hôcòj Ωƒb ™ªàLG Ée'' :∫Éb ` º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏qdG ≈∏°U `
âdõfh ,áªMôdG º¡à°û¨Jh ,áμFÓªdG º¡àØM ’GE ¬q∏dG
n πãe ∂«∏Y ¿Éc ƒd :¬H ƒYóJ AkÉYO ∂ª∏qYGC ’GC''
o o G πÑnL
¿qGE'' :∫Ébh ,''√óæY øª«a ¬∏qdG ºgôcPh ,áæ«μ°ùdG º¡«∏Y Éj πb ?∂æp Y ¬∏qdG iOq’C Ékp æjrOn óM
n ∏ªodG »pJƒDJ ∂∏ªodG ∂
n dpÉe qº¡∏qdG :PÉ©e
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,Üƒàj Öfòe øe πg iOÉæa AÉª°ùdG √òg ≈dGE qπLh
.rAÉ°ûJ øen Éª¡oæpe ™oæªJnh AoÉ°ûJ øe
πFÉ°S øe πg ? ´GO øe πg ?ôØ¨à°ùe øe πg
∂dÉe øe áHÉL’EG Ékæbƒe ábOÉ°U á«qæH É¡∏b ,∑Gƒ°pS øen ápªMQn øY É¡H »æ«æ¨Jo áªMQn »æªMQG
.''ôéØdG ≈dGE
’h ,áHÉL’EG äÉYÉ°S ø«së
n Jnh AÉ°ùªdGh ìÉÑ°üdG á«YOGC ™e ÉgQôqc ,¬∏qdG ¿PÉEH áé«àædG iôà°Sh ,∂∏ªodG
.''A»°T πqc ≈∏Y QOÉ≤dG ,º«MôdG ∫ÉC°ùJ ∂fqÉCH ƒYóJ âfGCh ôcqòJ ,¢SÉC«J

…ƒÑf åjóM

πÑL øHG PÉ©ªd ` º∏°Sh ¬«∏Y ¬q∏dG ≈∏°U ` ¬∏qdG ∫ƒ°SQ

øe ÖÑ°ùd ` »ehôdG …QÉª©ªdG Gòg øμdh
ô«°ü≤Jh IóªY’CG √òg ¢ü≤H ôeGC ` ÜÉÑ°S’CG
»a √ô«°ûà°ùj hGC ¿É£∏°ùdG ôÑîj ¿GC ¿hO É¡dƒW
íJÉØdG óªëe ¿É£∏°ùdG ™ª°S ÉeóæYh ,∂dP
IóªY’CG √òg ¿qGC PGE ÉkÑ°†Z •É°ûà°SG ,∂dòH
IóFÉa äGP ó©J ºd ó«©H ¿Éμe øe âÑ∏L »àdG
ój ™£≤H ôeGC Gòg ¬Ñ°†Z IQƒK »ah ,√ô¶f »a
¬fGC ’EG ∂dP ≈∏Y Ωóf ¬fGC ™eh .…QÉª©ªdG Gòg
.¿Gh’CG äGƒa ó©H Ékeóf ¿Éc
,¬≤ëd …òdG º∏¶dG øY …QÉª©ªdG âμ°ùj ºdh
…QÉ°U ï«°ûdG ∫ƒÑæ£°SG »°VÉb ™LGQ πH
´GP ób ¬àdGóY â«°U ¿Éc …òdG ,»Ñ∏L ô°†N
,ájQƒWGôÑe’EG AÉëfGC ™«ªL »a ô°ûàfGh
πÑb øe º∏X øe ¬≤ëd Ée ¬«dGE ≈μà°TGh
.íJÉØdG óªëe ¿É£∏°ùdG
πH ,iƒμ°ûdG √òg ∫ƒÑb »a »°VÉ≤dG OOqôàj ºdh
¬«Yóà°ùj ¿É£∏°ùdG ≈dGE ’kƒ°SQ √Qƒa øe π°SQGC
iƒμ°T OƒLƒd ,áªμëªdG »a ¬eÉeGC ∫ƒãª∏d
¿É£∏°ùdG OOôàj ºdh .ÉjÉYôdG óMGC øe √ó°V
∫ó©dGh ≥ëdÉa ,»°VÉ≤dG IƒYO ∫ƒÑb »a ∂dòc
.¿É£∏°S πc ¥ƒa ¿ƒμj ¿GC Öéj
≈dGE ¿É£∏°ùdG ô°†M OóëªdG Ωƒ«dG »ah
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صصفحةأاسصبوعية منإاعداد  :حمزة محصصول

إافريقيـــــــــــــا والغــــــــــــرب

مرحلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ''الوصشاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة''إانته ـ ـ ـ ـ ـ ـت!
قال ملك بلجيكا ،ذات يوم «اأيها ا’أفارقة اأنتم مجرد اأطفال ،حتى لو اأعطيتم ا’إسستقÓل’ ،أنكم لن
تنجحوا اإ’ بوجودنا ودعمنا لكم بالفنيين».

حمزة محصصول
تعكسس هذه المقولة النظرة ا’نتهازية
للدول الغربية تجاه إافريقيا ،فهي ’
ترى نموا او تطورا أاو تنمية في القارة
اإ’فريقية إا’ بدعمها ومسشاعدتها،
بششروط مجحفة تراعي مصشالحها
التي تدعم بها اقتصشاداتها وصشناعتها
والسشهر على رفاهية ششعوبها على
حسشاب الفقر والمجاعة والجهل
واأ’مية في إافريقيا.
واذا كانت نظرة الغرب ’فريقيا
تقوم على الجششع وا’نتهازية فإانها
بنيت على نظرة اسشوأا بكثير ابان
الحقب ا’سشتعمارية ،حينما اعتقد
اأ’وروبيون اأ’وائل الذي دخلوا القارة
ان البششر السشود ’ يصشلحون ا’ كعبيد،
يخدمون ا’رضس كالبهائم فطروا على
النعف وا’عمال الششاقة و’ رابط لهم
بالكرامة ا’نسشانية ،وما كان عليهم
ارخصس من زهق ارواح مÓيين
ا’فارقة ان جوعا او تعذيبا او تنكي.Ó
ان تاريخ العÓقات ا’فريقية ـ الغربية
(اروبا وامريكا) مليئ بالدروسس
والعبر ،التي ينبغي ا’سشتفادة منها،
لتفادي نفسس ا’خطاء السشابقة ،فاذا
كانت افريقيا في السشنوات ا’ولى
لÓسشتقÓل ’ ،تملك نخبا مثقفة
قادرة ورجال اكفاء ووعي ششعبي كاف
’نششاء دولة وطنية كاملة السشيادة غير
تابعة ،فان بحوزتها اليوم ما تسشتطيع
ان تفعل ذلك وحتى وان نقصشها ششيء
من القوة والوسشائل ا’قتصشادية
والتجارية الÓزمة فان التحالفات

تراهن عليها في تحسسين
مسستوى معيشسة السسكان
ت ش س ه د م نط ق ة ش س ر ق
ا ف ري قي ا ‘ ا ل س س ن و ا ت
ا ’ خ  Òة  ‰و ا ا ق ت ص سا د ي ا
م لح و ظ ا  ،س س و ا ء ب ا ع ت م ا د ه ا
ع ل ى ال  Ìو ة ا  Ÿع د ن ي ة ا و
ا’ س س ت ثم ا ر ا ت ا  Ÿب ا ش س ر ة
للدول ا’آسسياو ية ا و
ا Ÿو ا ر د ا ل ط ا ق و ي ة ا ل ت ي
ت ص س در ه ا  ،و ت ت و ف ر ‘ ه ذ ا
ا ’ طا ر ع ل ى ا ح تي ا ط ا ت
ع ا ل ي ة ت ن ب ئ ب اح د ا ث
ا ن ط  Óق ة ق و ي ة ل لم ن طق ة
خا ص س ة ‘ ظ ل ا ’ س س ت ق ر ا ر
ا ل س س ي ا س س ي ا ل ن س س ب ي ا لذ ي
تعر فه .

وتش ش Òتق دير ات اإ ¤اأن
لل غا ز
ا’ كتششافات ا ÷ديدة
الطبي عي قبالة س شو احل تنزان يا
وموزمب يق كف يلة با حداث ال تطو ر
و د ف ع ت ه ذ ه ا ’ ك ت ش ش ا ف ا ت وغ  Òه ا
‘ ششرق افريق يا العام اŸاضش ي
أا سشعار أا سشه م ششر كات صشغÒة
للص شعود واأججت م عا رك اس شتحواذ

ا’فريقية الجهوية ،كفيلة بمواجهة كل
التحديات.
واذا كانت التكنولوجيا عصشب
حسشاسس تمسشك به ناصشية البلدان
ا’فريقية ،فان لها الموارد الطبيعية
وآا’ف المسشاحات غير المسشتغلة التي
تسشتخدمها ليسس كورقة ضشغط ’نها
ليسس قادرة على ذلك بل لرفضس منطق
الندية في العÓقات واحترام رغبة
ششعبها في التطور وحقه في التنمية
والكرامة وا’من والسشلم على غرار
باقي ششعوب العالم.
قد تكون التحاليل خاطئة ولكن ما

يبدر من الغرب في السشنوات ا’خيرة
يؤوكد انه مسشتمر في مراوغاته
والتفافه الدائم نحو مكاسشبه ولÓسشف
’ تتÓئم هذه المكاسشب التي
سشيحققها مع رغبات واهداف الدول
ا’فريقية المسشطرة ،وقد ’حظ
العالم في السشداسشي ا’ول من السشنة
الحالية ا’عداد الكبيرة من
المؤوتمرات والملتقيات الدولية التي
عقدت في اكثر من دولة كلها ركزت
على التنمية المسشتدامة وسشبل تعزيز
وتفعيل التعاون وا’ندماج ا’قتصشادي
بين الدول ا’فريقية ومواصشلة النتائج

الجيدة المحققة سشنويا في النمو
ا’قتصشادي.
لكن الدول الغربية وعلى رأاسشها
فرنسشا ،ابقت الحديث مركزا على
ا’من والسشلم ،وتسشتعد ’حتضشان قمة
في هذا الموضشوع ششهر ديسشمبر
القادم بمبادرة من الرئيسس فرنسشوا
هو’ند ،ولم تقم باسشهامات ملموسشة
لدعم التنمية ،محافظة بذلك على
المبرر التقليدي للتدخل في الششؤوون
الداخلية والسشياسشية للدول ،فاينما
حل العنف وا’قتتال حضشرت قواتها
وسشاسشتها ’مÓء ما يجب ان يكون.

غير انها عملت وعلى مدار  ٥٠سشنة
على احتضشان كل ما يصشل الى السشلطة
ومن يخطط لÓطاحة بمن هو في
السشلطة والمثال واضشح وجلي في
افريقيا الوسشطى حيث كان الرئيسس
المطاح به فرنسشوا بوزيزي صشديقا
لفرنسشا وكان في الوقت ذاته الناطق
باسشم متمردي السشيليكا مقيما بها
يحششد الدعم للرئيسس ا’نتقالي
جوتوديا ،وتواجد المنقلب عليه
بوزيزي هذه ا’يام بباريسس بحثا عن
الدعم الفرنسشي للعودة الى الحكم.
وصشحيح ان ا’تحاد ا’فريقي يعكف
على  ١٥ازمة حالية في افريقيا لكن
جميع الدول مدركة ان التنمية هي
الحل ا’سشاسشي ،بينما ترى البلدان
الغربية ،ان ا’عانات السشنوية التي
تقدمها مسشاهمات في تطوير
ا’قتصشاد ،الى جانب ا’رقام الضشخمة
للمباد’ت التجارية غير الخÓقة
للثروة ،فدعم الدول ا’فريقية يكون
با’سشتثمارات المربحة في البنى
التحتية وتوفير مناصشب الششغل وتذليل
نسشب البطالة والفقر.
ولو’ السشياسشات المجحفة للمتآامرين
على افريقيا ،لتحققت النهضشة
المرجوة بششكال باهر ،فالغابون مثÓ
’ يزيد عدد سشكانها عن مليون
ونصشف نسشمة ويقدر عدد ايراداتها
من البترول  ١٣مليار دو’ر سشنويا واذا
اضشيفت لها مداخيل الموارد الطبيعية
ا’خرى فان المسشتوى المعيششي بها
سشيناهز الدول المتقدمة لكنها من
افقر الدول ا’فريقية.

احتيـ ـاطـ ـ ـ ـ ـات الغـ ـ ـ ـاز بششـ ـ ـ ـرقإافـريقيـ ـ ـ ـا تغـ ـ ـير خـ ـ ـ ـارطـ ـ ـ ـ ـة المنطقـ ـ ـ ـ ـ ـة
واأقلقت منتج ي النفط ‘ مناطق
ا أخ ر ى .
وبداأت مناقششة ك يف Áكن اأن
تسش هم الÌوة ال تي Œلب ها هذه
اŸوا رد ‘ –س ش Úمسش توى
ا Ÿعيششة ب د’ من اأن تتسش بب ‘
تفاقم الفسشاد وتششويه اقتص شادات
ش ش رق ا ف ر ي ق ي ا ا ل ت ي ت ت م ي ز ب ت ن و ع
نسشب ي ‘ الوقت ال ذي ت بداأ فيه
ا ’ ن ط Óق ’ أ ف ق ا أ ر ح ب  .و ب ز غ ‚ م
ش شرق إافريق يا كمنطقة منتجة
للنفط ‘ الس شنوات ا’أخÒة رغم
اأن ا’ك تش شافات ‘ اأوغندا وكينيا
اأصش غر منها ‘ عمالقة غرب
اإفريقيا اإ ¤ا’آن.
و ط غ ى ع ل ى ا ◊م ا س ش ة  Œا ه ا ل ن ف ط
ا ك ت ش ش ا ف ا ت م ع ظم ه ا ل غ ا ز ب ح ري
ق ب ا ل ة ا ل س ش اح ل ا ل ش ش ر ق ي ’ ف ر ي قي ا
ع ل ى ا  Ùي ط ا ل ه ن د ي م ن كي ني ا ا إ ¤
م و ز م بي ق .
و ق ا ل « ن ي ك ك و ب ر » ا ل رئ ي س س
ا ل ت ن ف ي ذ ي لـ « ا و ف  Òا ن ر ج ي » ا ل ت ي
ار تفع سشعر اأس شهمها بش شكل ك ب‘ Ò
اأربع ة أا ششهر «ا’إثارة ’ تتوقف.

ا أ
’ن باء ت تابع بسشر عة وبقوة» .
واأكدت ›مو عة من الششركات
العا Ÿية العمÓقة ‘ ›ال
الطاقة على ان اكتش شا ف مهم قبالة
س ش و ا ح ل تن ز ا ن ي ا  .و ا ع لن ت ا ن ا د ا ر ك و
بÎول يوم ا’مري كية لل تنق يب عن
النفط و›موعة اين ي ا’ي طال ية
للن فط عن اكتششافات أا ك Èقبالة
س ش و ا ح ل م و ز م ب ي ق  ،ق د ر ت ب ـ١ . ٤
تريل يون م Îمكعب اأي ما يعادل
تقريبا ا حت ياط ي ل يب يا اŸوؤكد .
وقالت ايني ا’يطال ية اإن منطقة
تن قيب ›اورة رÃا –توي على
 ٥٢تريل يون قدم مك عبة من الغاز .
وع Èا◊دود تقول بي .ج ي
واكسشون موبيل وشش تات اويل اإن
رÃا لديها  ٢٠تريليون قدم
م كع ب ة .
و ت ع ت Èش ش ر ق ا إ ف ر ي ق ي ا م س ش ت ق ر ة
سش ياسش يا مقارنة ب كث Òمن ا Ÿناطق
‘ ا ل ش ش ر ق ا ’ أ و س ش ط و من ا ط ق
عدي دة ‘ اإفريقيا ر غم اأن
ا ل ق ر ا ص ش ن ة ا ل ص ش و م ا لي  ‘ Úا  Ùي ط
الهندي رÃا ي ثÒون قلقا بش شاأن

الش شحنات الضشخمة من الوقود .
و سشت كون ششركات التنق يب الصشغÒة
اŸسشت فيد الفوري م ن الط فرة .
و ثمة د رسشا مس شت فاد م ن الدول
ع ل ى ا ل ط ر ف ا ل غ ر بي ل ل ق ا ر ة مث ل
ن يجÒيا و ان غو’ ح يث تف تقران
◊كم قوي و اأضشح ي إايجاد و سش يل ة
ل ل ح ص ش و ل ع ل ى ح ص ش ة م ن م نت و ج
ا لهد ف
وا ل غ از
ا لن ف ط

الرئيسش ي.وت دفع ثروة اŸوا رد
الط بيعة الصش فوة لÎس شيخ إاق دامهم
ويت فاق م الفسشاد .وهذه ا Ÿش شكلة
ق ا ئ م ة ب ا ل ف ع ل ‘ د و ل ش ش رق
اإفريقيا الت ي كان ال تنوع مص شدر
قوتها ‘ أا غلب ا’أحوال ح يث
تت باي ن مصشادر الدخ ل م ن سش ياحة
و ت ع د ي ن و س ش ل ع ز ر ا عي ة .

الوكا’ت

الششب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب..
ششريـك في البناء
اإلف ـ ـ ـ ـريق ـ ـ ـ ـ ـ ـي
يكششف الواقع المرير ،أان
افريقيا لم تهدر ثرواتها
الطبيعية وأاموالها فقط ،وانما
اهدرت اهم من ذلك بكثير،
ويتعلق ا’مر بالششباب الذي
يتغنى بهم في ششتى ارجاء
العالم بانهم مسشتقبل ا’مة
وقوتها ،غير ان نزيفهم
المسشتمر من بلدانهم ا’صشلية
نحو الحلم الغربي جعلها
فقيرة من اي ششيء.
والنسشبة اأ’عظم من ششباب
افريقيا ،الذين فششلوا في بلوغ
أاوروبا عبر الهجرة غير
الششرعية ،كانت وقودا
للحروب ا’هلية وكونت كتائب
حركات التمرد في أاكثر من
إاقليم او دولة ،واأ’صشعب من
ذلك ان إاقحامهم في المآاسشي
يبدأا في سشن مبكرة ،فÓ
يحصشلون على فرصس التعليم
والنششأاة في بيئة هادئة
مسشالمة ،أاما نسشبة أاخرى
خاصشة بدول غرب افريقيا
فانها متورطة في عصشابات
الجريمة المنظمة وا’تجار
بالمخدرات واإ’دمان.
ومن حظي بالتعليم ونيل
ششهادات عليا يجد في الخارج
مÓذا أامنا إ’يجاد عمل
محترم وتحصشيل دخل مغري
هربا من البطالة ،وتؤوكد بعضس
اإ’حصشائيات أان إافريقيا
تخسشر سشنويا أازيد من  ٢مليار
دو’ر بسشبب هجرة اأ’دمغة
نحو الخارج.
’ يختلف اثنان على أان
الوضشع بالقارة السشمراء معقد
جدا ،ولو’ توفر إارادة
سشياسشية قوية ووعي ششعبي،
Óمر
ليأاسس الجميع واسشتسشلم ل أ
الواقع ،نظرا لحجم الدمار
والفوضشى السشائدة في كل
مكان ،ويحتاج اأ’مر إالى أاكثر
من اإ’رادة في اأ’صشل’ ،ن
الخطابات الحماسشية ’ تغير
في الوضشع ششيئا ،خاصشة في
أاذهان الششباب الذين يبحثون
عما هو ملموسس وصشادق ،ومن
يريد ا’سشتثمار عليه ان يبدأا
بعنصشر الششباب والفوز بمعركة
تأاهيلهم ووضشعهم في السشكة
الصشحيحة.

حمزة/م

