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Ω 2013 ähCG 26 ÚæKE’G
`g 1434 ∫Gƒ°T 19 `d ≥aGƒŸG

QGhõdG ÜÉ`` ` ` ÑH »eƒ`` ` J
≈°Sƒ`` ` `e …ó`` `«°Sh
Rôa ¥Ó£fG ≈∏Y ±ô°ûJ á©ªLƒH
á`` ` `«dõæŸG äÉ`` jÉØædG

»∏ÙG ‘É≤ãdG ¿ÉLô¡ª∏d á©HGôdG á©Ñ£dG QÉWEG ‘
,»eƒJ Ió«∏N áaÉ≤ãdG IôjRh Ωƒ≤J ,z∫ÉØàMG ‘ IAGô≤dG{
17:00 á˘YÉ˘°ùdG ÚH Ió˘à˘˘ªŸG IÎØ˘˘dG ‘ ,Ωƒ˘˘«˘˘dG AÉ˘˘°ùe
ÜÉ˘Ñ˘H (ƒ˘à˘«˘J) á˘≤˘jó˘M ø˘e π˘c IQÉ˘˘jõ˘˘H ,AÉ˘˘°ùe 19:00h
.≈°Sƒe …ó«°S ájó∏ÑH á«eƒª©dG áMÉ°ùdGh ,QGhõdG

á«Ø«°üdG á`` ` ©eÉ÷G íààØj »∏MÉ`` ` `°S
GóZ á«dÉ÷G AÉæHC’
á«æWƒdG á«dÉ÷ÉH ∞∏μŸG ádhódG ÖJÉc ` »∏MÉ°S º°SÉ≤∏H ,GóZ ,±ô°ûj
áHÉ≤æ∏d á«Ø«°üdG á©eÉé∏d á«MÉààa’G á°ù∏÷G ≈∏Y ¿GôgƒH ` êQÉÿÉH
øe AGóàHG zÉ«fÉ°ùdG{ á©eÉéH ó≤©æJ »àdG Ú«©eÉ÷G IòJÉ°SCÓd á«æWƒdG
»Ø«°üdG º«ıÉH á«dÉ÷G AÉæHCG ´É°VhCG ó≤Øàdh ,ÉMÉÑ°U 09:00 áYÉ°ùdG
ΩÉ¶f Ò°S á©HÉàe QÉWEG ‘ ¿É°ùª∏J QÉ£e ÛG π≤àæj ºK ,∑ÎdG ¿ƒ«©H
.±É«£°U’G º°Sƒe áÑ°SÉæÃ Éæà«dÉ÷ áeó≤ŸG äÓ«¡°ùàdG

áæjóŸGh áÄ«ÑdGh á«fGôª©dG áÄ«¡àdG ôjRh iód ádhódG áÑJÉc Ωƒ«dG ±ô°ûJ
‘ á«LPƒ‰ á«∏ªY ¥Ó£fG ≈∏Y ,á©ªLƒH á∏«dO Ió«°ùdG ,áÄ«ÑdÉH áØ∏μŸG
¿ÉæL »ëH 09:30 áYÉ°ùdG øe AGóàHG á«dõæŸG äÉjÉØæ∏d »FÉ≤àf’G RôØdG
.áª°UÉ©dÉH º«gGôHG ‹GO ájó∏ÑH ƒHÉ°ûY
zΩƒc ` äÉf{ á°ù°SDƒe ±ôW øe õjõ©àH ºàJ á«LPƒ‰ ó©J »àdG á«∏ª©dG
ÚæWGƒŸG ÖjQóàd ióM ≈∏Y áaÉ÷Gh áÑWôdG äÉjÉØædG ™«ªéàd äÉjhÉM º«gGôHG ‹GO ájó∏H ±ô°üJ â– É¡©°VƒH
RôØdG õcôe iƒà°ùe ≈∏Y ´ÉLÎ°SÓd á∏HÉ≤dG äÉjÉØædG Rôa IQhÒ°S Ú°ù– É≤M’h ,á«dõæŸG º¡JÉjÉØf Rôa ≈∏Y
.»°ù«ªëH

Ωƒ«dG É¡YÉªàLG πLDƒJ ''¿ÓaC’G'' á∏àc
π˘«˘LCÉ˘J ,»˘æ˘Wƒ˘dG ô˘jô˘ë˘à˘dG á˘¡˘Ñ˘L Üõ◊ á˘«˘fÉŸÈdG á˘Yƒ˘ªÛG äQô˘˘b
ïjQÉJ ÛG ,¿ÉŸÈdG áÑb πNGO Ωƒ«dG √ó≤Y ™eõŸG ÜGƒædG ™e É¡YÉªàLG
á«fÉŸÈdG áYƒªÛG ¢ù«FQ ™«bƒJ πªM ¿É«H ‘ AÉL Ée Ö°ùM ,≥M’
.IhÉN ôgÉ£dG á∏«μ°ûà∏d
OÉ≤©f’ É¡«∏Y π°üëàŸG á°üNôdG ôKEG ≈∏Y Gòg π«LCÉàdG QGôb AÉLh
.‹É◊G ô¡°ûdG øe ähCG 30h 29 »eƒj ájõcôŸG áæé∏d 7`dG IQhódG

¢ù«LÒah ≈°ù«©dG ¿Éª«∏°S ôYÉ°û∏d á«æ«HCÉJ
»æ«HCÉJ AÉ≤d º«¶æJ øY ,á«¶MÉ÷G á«aÉ≤ãdG á«©ª÷G âæ∏YCG
»eÉÙGh ≈°ù«©dG ¿Éª«∏°S ôYÉ°ûdG ,ájôFGõ÷G IQƒãdG ≥jó°üd
Úª∏©e ÉfÉc Úà«°üî°ûdG ¿G á«©ª÷G âdÉbh .¢ù«LÒa ∑ÉL
´ƒ£J å«M ,¬fGó«e ‘ πc IQƒã∏d øjQRGDƒe øjógÉ›h Ú«aÉ≤K
QÉ°U ≈àM É¡«∏eÉM øYh ájôFGõ÷G á«°†≤dG øY É©aGóe ∫hC’G
IQƒãdG ÊÉãdG πªM ÚM ‘ ,…QÉª©à°S’G AÉ°†≤∏d áÑ°ùædÉH É°SƒHÉc
ôFGõ÷ÉH ≈æ¨Jh ¬°SÉØfCÉH âLõàeEG ≈àM ¬Ñ∏b ÉjÉæK ‘ ájôFGõ÷G
õcôŸÉH ∫GhõdG ó©H 14`dG áYÉ°ùdG ≈∏Y ,Ωƒ«dG ,¿ƒμj AÉ≤∏dG .á«cõdG ¬MhQ äÉëØf øe áëØf äQÉ°U ≈àM
.…Ée ∫hCG áMÉ°ùd ájOÉÙG á°TôM áYÉb Üôb z»Hƒ› øjódGõY{ ‘É≤ãdG

GóZ πé«éH Oƒ∏é∏d »æWh ¿ƒdÉ°U
QÉ¡f øe AGóàHG ,πé«éH Oƒ∏é∏d ¢ùeÉÿG »æWƒdG ¿ƒdÉ°üdG º¶æj
ôjóe øe º∏Y Ée Ö°ùM ,πÑ≤ŸG ÈªàÑ°S 2 ájÉZ ÛG óàÁh ,ó¨dG
≥◊G óÑY ,áj’ƒdÉH ±ô◊Gh ájó«∏≤àdG áYÉæ°ü∏d á«F’ƒdG áaô¨dG
¢ùeÉÿG »æWƒdG ¿ƒdÉ°üdG ¿CÉH ,∫hDƒ°ùŸG äGP í°VhCGh .ójOôc
áMÉ°ùH AÉ°ùe á°SOÉ°ùdG áYÉ°ùdG ≈∏Y AÉKÓãdG GóZ íààØj …òdG Oƒ∏é∏d
å«M ,øWƒdG øe áj’h 26 øe ÉcQÉ°ûe 40 ∞«°†à°ù«°S záeÉàc{ ¥óæa
.õjõ©dG óÑY …ó«°S øe É°ü°üîàe 97 ±ôW øe Iƒ≤H á∏ã‡ πé«L áj’h ¿ƒμà°S

ΩÉjCG á©HQCG ±ô`X ‘ í`jô`` `L 188h Ó`` «àb 37
25 h 22 ÚH IóàªŸG IÎØdG ∫ÓN ™bh Qhôe çOÉM 42 ‘ ôNBG 188 Ö«°UCGh º¡ØàM É°üî°T 37 »≤d
.á«fóŸG ájÉªë∏d ¿É«H Ö°ùM ,»æWƒdG ÜGÎdG ÈY …QÉ÷G ähCG
05 ìôLh ¢UÉî°TCG 03 ‘ƒJ å«M ,áæ«£æ°ùb áj’ƒH â∏é°S á∏«°üM π≤KCG ¿CG ,Qó°üŸG ¢ùØf í°VhCGh
.(¿ƒªMQ O’hCG ájó∏H) 10 ºbQ »æWƒdG ≥jô£dG ≈∏Y ™bh áØ«ØN äGQÉ«°S ™HQCG ΩOÉ°üJ Ö≤Y øjôNBG
IÉah 70 â°üMCG ób á«fóŸG ájÉª◊G ô°UÉæY ¿EÉa ,¿GƒL —ÉØdG òæe ôëÑdG ‘ ≈bô¨dG OóY ¢üîj Éª«ah
.áMÉÑ°ù∏d áYƒæ‡ ÅWGƒ°T iƒà°ùe ≈∏Y 46 º¡æ«H øe
â∏é°S á«FÉŸG õLGƒ◊G ‘ ≈bô¨dG ¢UÉî°TC’ÉH ≥∏©àj Éª«a ÉeCG
‘ 31 º¡æ«H øe É°üî°T 88 IÉah ¿GƒL 1`dG òæe ídÉ°üŸG äGP
‘ 19h Ohó°ùdG ‘ 21h äÉ©≤æà°ùŸGh á«∏Ñ÷G á«FÉŸG õLGƒ◊G
.äGÒëÑdG ‘ Ú°üî°Th íHÉ°ùŸG ‘ 15h ¿ÉjOƒdG

âæ°Tƒ“ Ú©H ÉëjôL 24h π«àb

á˘jô˘jóÃ iÈμ˘dG QÉ˘£˘N’G á˘ë˘ ∏˘ °üe ¢ù«˘˘FQ ` QÉ˘˘μ˘ H OGô˘˘e ∞˘˘°ûc
¢üîj Éª«a ÓNóJ 41 π«é°ùJ ` âæ°Tƒ“ Ú©d á«fóŸG ájÉª◊G
á˘jÉ˘¡˘f ,á˘«˘F’ƒ˘dGh á˘«˘æ˘Wƒ˘dG ¥ô˘˘£˘ dG ∞˘˘∏˘ àﬂ ÈY QhôŸG çOGƒ˘˘M
25 ìôLh ÜÉ°T IÉah øY äôØ°SCG ,QhôŸG çOGƒM ¿CG QÉμH ∫Ébh .Qhôª∏d ÉKOÉM 24 ´ƒªéÃ ,´ƒÑ°SC’G
02 ºbQ »æWƒdG ≥jô£dG Qƒﬁ ≈∏Y âæ°Tƒ“ ÚY ájó∏ÑH É¡∏«é°ùJ ” á∏«°üM π≤KCG ¿CG GócDƒe ,ôNCG
äGP .≈Mô÷G øe ÒÑc OóY áHÉ°UEGh ¢üî°T IÉah π«é°ùJ ” øjCG ,¿Gôghh âæ°Tƒ“ ÚY ÚH §HGôdG
øe ÚeOÉ≤dG ÚaÉ£°üª∏d ÒÑμdG óaGƒà∏d Gô¶f ,´ÉØJQÓd áë°Tôe á∏«°ü◊G ¿CG É°†jCG ócCG ,∫hDƒ°ùŸG
.¬LQÉNh øWƒdG äÉj’h ∞∏àﬂ

(021) 73.60.59 :¢ùcÉØ∏J Gƒ`` `∏°üJG º`μJÉfÓ``Y’E
IOƒ`` ` ` ` ` ` ` `÷Gh á`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `Yô°ùdG :…QÉ`` ` éàdG º`` `°ù≤dÉH
QÉ¡°TE’Gh ô°ûæ∏d á«æWƒdG á°ù°SDƒŸG
ôFGõ÷G ` Qƒà°SÉH ´QÉ°T 1
(021)73.71.28.... :∞JÉ¡dG
(021)73.30.43
(021)73.76.78
(021)73.95.59... :¢ùcÉØdG

:á¶MÓe ¯
º````∏˘˘ ˘°ùJhCG π````°Sô˘˘ ˘J »˘˘ ˘ à˘ ˘ ˘dG ≥˘˘ ˘ FÉ˘˘ ˘ Kƒ˘˘ ˘ dGh ä’É```≤ŸG
ô°ûæJ ⁄ hCG äô°ûf É¡HÉë°UCG EGOôJ ’ Ió````jôé∏d
É¡H Iójô÷G áÑdÉ£Ÿ ∫É› ’h

ÜÉÑ°ûdG ÖjQóàd ∫hCG »æWh º«ﬂ
ÜÉ©dCÓd á«æWƒdG á°SQóŸÉH πNGódG ÈªàÑ°S ¢ùeÉÿG Ωƒj ºààîJ
¢UÉÿG ÖjQóà∏d ∫hC’G »æWƒdG º«ıG äÉ«dÉ©a ,∞«£°ùH á«ÑŸhC’G
.á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ájôjóe Ö°ùM ,2020 ¥ÉaB’ ÜÉÑ°ûdÉH
äGP Ö°ùM ,á«¡«aÎdGh ájƒHÎdGh á«°VÉjôdG IôgÉ¶àdG √òg º¶æJh
á«ÑŸhC’G áæé∏dGh á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG IQGRh øe IQOÉÑÃ ,Qó°üŸG
áeÉ©dG ájôjóŸGh á«ÑŸhC’G äÉ«dGQó«ØdG ™e ≥«°ùæàdÉH ájôFGõ÷G
áj’ƒd á°VÉjôdGh ÜÉ˘Ñ˘°ûdG á˘jô˘jó˘e ±Gô˘°TEÉ˘Hh »˘°VÉ˘jô˘dG ô˘jƒ˘£˘à˘∏˘d
.∞«£°S

¬`` `jódGh ∫É`` ` «àZG ∫hÉ`` ` `ëÃ º`` `¡àŸG
∑Qó`` ` `dG á`` `°†Ñb ‘
∞«bƒJ øe ¢Sƒ°SQGh »æH ájó∏Ñd »æWƒdG ∑QódG ô°UÉæY âæμ“
º¡dõæe πNGO Úæ°ùŸG ¬jódGh íHP ∫hÉM ôª©dG πÑà≤e ‘ ÜÉ°T
.¢Sƒ°SQGh »æH ájó∏ÑH øFÉμdG »∏FÉ©dG
Qƒ¡àŸG ÜÉ°ûdG ÚH Ö°ûf ∞«æY QÉé°T ôKEG ≈∏Y äAÉL á«∏ª©dG
â¡àfG ,¢Sƒ°SQGh »æH ájó∏Ñd á©HÉàdG áÁôYCG êôH á≤£æÃ ¬jódGhh
øjò∏dG ¬jódGh ôëæH qºgh ÒÑμdG ºé◊G øe ôéæÿ ÜÉ°ûdG π°ùH
ÜÉ°ûdG ∞«bƒJ øe Gƒæμ“h »æWƒdG ∑QódG ¿GƒYCG πNóJ øjCG ,»æWƒdG ∑QódG áÑ«àc ÛEG QGôØdG øe Éæμ“
.»°ûeôdG áªμﬁ iód ájQƒ¡ª÷G π«ch ΩÉeCG ¬Áó≤J QÉ¶àfG ‘ ,IRôØŸG ô≤e ÛEG ¬∏jƒ–h èFÉ¡dG

É¡J’Éch ™bGƒe Oó– ''¢ù«∏«Hƒe''
πª– ∞JÉg äÉ≤«Ñ£J ¥ÓWG øY z¢ù«∏«Hƒe{ ∫É≤ædG ∞JÉ¡dG πeÉ©àe ø∏YCG
πc Oó– ,πNGódG ÈªàÑ°S ¿ƒ°†Z ‘ zOGR …O.Qƒà°ùHÉe ¢ù«∏«Hƒe{ á«ª°ùJ
.»æWƒdG ÜGÎdG πc ÈY óLGƒàdG •É≤fh ájQÉéàdG ä’ÉcƒdG
ä’ÉcƒdG ójóëàH ¬«∏ª©à°ùŸ íª°ùj zOGR …O .Qƒà°S ÜÉe . ¢ù«∏«Hƒe{
É¡«dG …ODƒŸG ≥jô£dG ójó– ™e ,Üôb’G z¢ù«∏«Hƒe{ óLGƒJ •É≤fh
.z¢TG.»H.»L{ ¿ƒHõdG ™bƒe øe ÉbÓ£fG
í˘ª˘°ùj ÊÉ› ‘Gô˘¨˘L ó˘jó– á˘eó˘N ø˘Y IQÉ˘Ñ˘Y ó˘jó÷G ≥˘«˘Ñ˘£˘˘à˘˘dG
π°†ØH ôFGõ÷G á£jôN ÈY óLGƒàdG •É≤fh ä’ÉcƒdG πc ™bGƒe QÉ¡XÉH
.ÉfÉ› É¡∏«ª– ºàjh äÉfÎf’ÉH §HôdG

áeÉ©dG IôjóŸG á°ù«FôdG
ô°ûædG ádhDƒ°ùe

¢TÉHO áæ«eCG

á∏''Qh á©Ñ£e S.I.A :Üƒæ÷G S.I.E áYÉÑ£dG ácô°T :¥ô°ûdG S.I.O áYÉÑ£dG ácô°T :Üô¨dG S.I.A á©Ñ£e :§°SƒdG:á«dÉàdG äÉ°ù°SDƒŸÉH ™Ñ£J

á«eƒª©dG á°ù°SDƒŸG øY Qó°üJ ájQÉÑNEG á«æWh á«eƒj
(º¡°SCG äGP ácô°T)ájOÉ°üàb’G
êO 126.000 000.00 :»YÉªàL’G É¡dÉe ¢SCGQ
ôFGõ÷G AGó¡°ûdG ´QÉ°T 39

http.//www.ech-chaab.com :ÊhÎµdE’G ™bƒŸG/ info@ech-chaab.com :ÊhÎµdE’G ójÈdG
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(021) 60.69.55:∞JÉ¡dG
(021)60.70.35:¢ùcÉØdG

(021) 60.67.83 :ôjôëàdG
(021) 60.67.93 :¢ùcÉØdG

(021) 73.93.27

á«dÉªdGh IQGOE’G

وطني

اإلثنين  ٢٦أاوت  ٢٠١٣م
المؤافق لـ  ١٩شسؤال  ١٤٣٤هـ

العدد

١٦١٩٢

تنفيذا لبرنامج تطوير الصصناعات العسصكرية

الجزائر واإلمارات تسستكمÓن كافة العقود والتفاقيات
ف˘ي اط˘ار ت˘ن˘ف˘ي˘ذ ب˘رن˘ام˘ج ت˘ط˘ؤي˘ر الصس˘ن˘اع˘ات
العسسكرية ،على نحؤ شسراكة ،على المدى القصسير
وال˘م˘ت˘ؤسس˘ط وال˘ط˘ؤي˘ل وادخ˘ال˘ه ح˘ي˘ز التنفيذ في
كنف احترام اآجال النجاز المحددة ،يقيم وفد
هام عن مجمؤعة تؤازن وشسركتها الفرعية نمر
اوتؤمؤتيف بالجزائر من  ٢٤الى  ٢٧اأوت .٢٠١٣
وخ ˘Óل ه ˘ذه ال ˘زي˘ارة ،ق˘ام ال˘ؤف˘د ال˘ذي ي˘ت˘راأسس˘ه
السس ˘ي ˘د سس˘ي˘ف ال˘ه˘اج˘ري ال˘رئ˘يسس ال˘م˘دي˘ر ال˘ع˘ام˘
لمجمع تؤازن وكذا السسيد فهد هرهرة المدير
ال ˘ع ˘ام لشس ˘رك ˘ة ن ˘م ˘ر اوت ˘ؤم˘ؤت˘ي˘ف م˘ع ال˘م˘ؤؤسسسس˘ة
ال ˘ع ˘م ˘ؤم ˘ي ˘ة ذات ال˘ط˘اب˘ع الصس˘ن˘اع˘ي وال˘ت˘ج˘اري ـ
مجمؤعة ترقية الصسناعة الميكانيكية  /و.د .و،
ب ˘اسس˘تك˘م˘ال ك˘اف˘ة ال˘ع˘ق˘ؤد والت˘ف˘اق˘ي˘ات الداري˘ة
بمقر وزارة الدفاع الؤطني.
وقد قام الؤفد الماراتي مع نظيره الجزائري
ب ˘ت ˘ح ˘دي ˘د م˘خ˘ت˘ل˘ف م˘راح˘ل الن˘ت˘اج وذلك قصس˘د
خروج العربات الأولى من مصسنع خنشسلة ابتداء
من شسهر ديسسمبر .٢٠١٣
ك ˘م ˘ا ت ˘م ،م ˘ن ن ˘اح˘ي˘ة اخ˘رى ،ت˘ؤق˘ي˘ع ات˘ف˘اق˘ي˘ة
اسستثمار مع الؤكالة الؤطنية لتطؤير السستثمار.

الموافقة على  ٢٨٦مشسروع بغÓف مالي  ١٥٥مليون دينار
أاكد وزير الشصباب والرياضصة محمد تهمي ،قبولأاكثر من  ٢٨٦مشصروع وسصيتم تدعيمه ومتابعته من
طرف الوزارة ،وتدخل هذه الخطة فيإاطار برنامج الحكومة في رؤوية للوزارةأان المبدأا متمثل في
تمويل المشصاريع وليسس الجمعيات عكسس ما عليه الحال في السصابق منأاجل حصصد نتائجإايجابية من
خÓل رصصد مبلغ مالي قدره  ١٥٥مليون دينار للسصنة الحالية.

نبيلة بوڤرين

ال˘مشس˘اري˘ع ال˘م˘ت˘ف˘ق ع˘ل˘ي˘ه˘ا ه˘نا
سسنطبق القانؤن».
أام˘ ˘ا ف˘ ˘ي˘ ˘م ˘ا ي ˘خصس األب ˘ع ˘اد
المراد الؤصسؤل إاليها من هذا
الت ˘ف ˘اق م ˘ع ه ˘ذه ال ˘ج˘م˘ع˘ي˘ات
الشس˘ب˘اب˘ي˘ة ق˘ال م˘ح˘دث˘ن˘ا «ن˘ح˘ن
لب ˘ ˘د أان ن ˘ ˘ق ˘ ˘دم دع ˘ ˘م ف ˘ ˘ع˘ ˘ال
ل˘ل˘م˘ج˘ت˘م˘ع ال˘م˘دن˘ي ع˘ن ط˘ري˘ق
منح األمؤال في إاطار تطؤير
ال˘مشس˘اري˘ع وال˘ب˘رام˘ج ال˘م˘ناسسبة
على غرار جمعيات الشسباب ،
المرأاة الريفية  ،البيئة و عدة
م ˘ج ˘الت ال˘ت˘ي ت˘مسس م˘خ˘ت˘ل˘ف
شسرائح المجتمع من أاجل أان يسستفيد الجميع
 ،ألن ه ˘دف ˘ن ˘ا ه ˘ؤ خ ˘دم˘ة الشس˘ب˘اب وت˘ؤظ˘ي˘ف
مؤاهبهم » .
وأاكد تهمي أان الؤزارة سستترك الحرية
الكاملة للجمعيات من أاجل القيام بنشساطاتها
«ألننا نثق فيهم على النجاح في المهمة ونحن
نك ˘ت ˘ف˘ي ب˘م˘راق˘ب˘ة األم˘ؤال ف˘ق˘ط» ك˘اشس˘ف˘ا أان
ال ˘نسس ˘ب ˘ة ال ˘ح ˘ال ˘ي ˘ة م˘ق˘ب˘ؤل˘ة م˘ن ن˘اح˘ي˘ة ع˘دد
ال ˘مشس˘اري˘ع ال˘م˘ؤج˘ؤدة ،لك˘ن ال˘ت˘ق˘ي˘ي˘م سس˘يك˘ؤن
نهاية السسنة.

المشصهد السصياسصي بين حرب البيانات وصصراع الكواليسس

بوخطاية تدعو األحزاب الوطنيةإالى تجاوز النسسداد
ي˘م˘ر ال˘مشص˘ه˘د السص˘ي˘اسص˘ي ب˘ح˘ال˘ة حراك
منها ما هو ظاهر تعكسصه حرب البيانات،
م ˘ا ه ˘و مسص ˘ت ˘ت ˘ر ت ˘ح ˘ت ˘دم ف ˘ي ˘ه صص ˘راع ˘ات
ال˘ك˘وال˘يسس ،ب˘ي˘ن˘م˘ا ت˘وج˘د بعضس األحزاب
ب ˘م˘ا ف˘ي˘ه˘ا ال˘مصص˘ن˘ف˘ة ك˘ب˘ي˘رة ع˘ل˘ى صص˘ف˘ي˘ح
سص ˘اخ ˘ن ت ˘م ˘ي˘زه صص˘راع˘ات وخ˘Óف˘ات ب˘ي˘ن
عصصب وجماعات حان الوقت لن تدرك
أاه ˘م˘ي˘ة ال˘رج˘وعإال˘ى ال˘ه˘ي˘اك˘ل الشص˘رع˘ي˘ة
ل ˘م ˘ع ˘ال ˘ج ˘ةأام ˘وره ˘ا ال ˘ن ˘ظ ˘ام ˘ي ˘ة ف˘ي ظ˘ل
الهدوء والحتكام لأÓخÓق الحزبية في
وقت ي˘ ˘راقب ف ˘ي ˘ه ال ˘رأاي ال ˘ع ˘ام م ˘ا ي ˘دور
ح ˘ول ˘ه .ول˘ع˘ل اب˘رز م˘ؤوشص˘ر ل˘ت˘خ˘ب˘ط˘ه˘ا ف˘ي
ن˘زاع˘ات غ˘ي˘اب ال˘ج˘ام˘ع˘ات الصص˘يفية ومن
ث ˘م ˘ة ت ˘خ˘ل˘ف ب˘ائ˘ن ف˘ي دراسص˘ة وم˘ع˘ال˘ج˘ة
القضصايا السصاخنة محليا وإاقليميا.
وف˘ ˘ي ه ˘ذا اإلط ˘ار دعت ال ˘م ˘ن ˘اضس ˘ل ˘ة زه ˘رة
بؤخطاية قيادات األحزاب ذات التؤجه الؤطني
والتي لديها امتداد في المجتمع إالى التؤقف عن
تكريسس حالة النسسداد كما هؤ الحال في حزبي
ج ˘ب ˘ه ˘ة ال ˘ت ˘ح ˘ري ˘ر ال ˘ؤط˘ن˘ي وال˘ت˘ج˘م˘ع ال˘ؤط˘ن˘ي
الديمقراطي اللذين يقفان على حافة انفجار
سس˘يضس˘ع ال˘تشسك˘ي˘ل˘ت˘ي˘ن ع˘رضس˘ة ل˘مخاطر محدقة،
ومن ثمة فان المشساكل الحزبية التي تؤؤدي إالى
ركؤد النشساط تتطلب معالجة سسريعة درءا لما
يترتب عن أاي فراغ حزبي على السساحة في وقت

تتزايد فيه مخاطر ناجمة عن تطؤرات إاقليمية
تهم بÓدنا .ونادت من جانب آاخر إالى تؤسسيع
دائرة العمل الحزبي للشسباب وفتح المجال على
مصس ˘راع˘ي˘ه أام˘ام ان˘خ˘راط الك˘ف˘اءات وأاصس˘ح˘اب
الشس˘ه˘ادات ال˘ج˘ام˘ع˘ي˘ة إلدم˘اج˘ه˘ا في ديناميكية
التحؤلت العميقة للمجتمع.
وأاشس ˘ارت إال ˘ى أان ال˘ط˘ب˘ق˘ة ال˘ح˘زب˘ي˘ة ب˘ب˘Óدن˘ا
ت˘ت˘ح˘م˘ل ج˘ان˘ب˘ا م˘ع˘ت˘ب˘را م˘ن المسسؤؤولية الؤطنية
وهي معنية بالتحؤلت التي تعرفها السساحة.
وأاوضسحت بؤخطاية في تصسريح لـ«الشسعب» أان
من يريد خدمة المجتمع والؤطن ل ينتظر أان
يصسل إالى كرسسي السسلطة على كافة المسستؤيات
ل˘ ˘ي˘ ˘جسس˘ ˘د ذلك وإان˘ ˘م˘ ˘ا ي˘ ˘مك˘ ˘ن خ˘ ˘دم ˘ة ال ˘ب ˘Óد
والمصسلحة الؤطنية العليا من مختلف المؤاقع
ول˘ؤ م˘ن خ˘ارج السس˘ل˘ط˘ة .وأاب˘دت أاسس˘ف˘ه˘ا ل˘ت˘أاخ˘ر
المنظؤمة الحزبية في مؤاكبة التغييرات التي
ت ˘ت ˘م ب ˘م ˘ا ف˘ي ذلك ع˘ج˘ز ب˘عضس˘ه˘ا ع˘ن الل˘ت˘زام˘
بؤعؤدها النتخابية على مسستؤى البلديات حيث
ت˘ ˘ح˘ ˘ؤلت ب˘ ˘عضس˘ ˘ه˘ ˘ا إال˘ ˘ى م˘ ˘ي˘ ˘دان ل˘ ˘لصس˘ ˘راع ˘ات
والختÓفات على حسساب المصسلحة العمؤمية
للمؤاطنين.
واسستنكرت محدثتنا ذات المسسار النضسالي
ال ˘ط ˘ؤي˘ل ب˘ع˘ي˘دا ع˘ن األضس˘ؤاء إاه˘م˘ال ك˘ث˘ي˘ر م˘ن
ال˘م˘ن˘ت˘خ˘ب˘ي˘ن م˘ن م˘خ˘ت˘ل˘ف ال˘تشسك˘ي˘Óت الحزبية
ل˘أÓوضس˘اع الج˘ت˘م˘اع˘ي˘ة ل˘لسسك˘ان ،م˘تسس˘ائ˘لة عما

اسس˘ت˘ق˘ب˘ل وزي˘ر الشسؤؤون
ال ˘خ˘ارج˘ي˘ة م˘راد م˘دلسس˘ي،
أامسس ،السس ˘ ˘ف ˘ ˘ي˘ ˘ر السس˘ ˘اب˘ ˘ق
لجمهؤرية كؤريا والمبعؤث
ال ˘خ ˘اصس ي ˘ؤن ˘غ ه˘اي اون˘غ،
حسسب بيان للؤزارة.
وأاوضسح ذات المصسدر ،أان
السس˘ ˘ي˘ ˘د ي˘ ˘ؤن˘ ˘غ ه˘ ˘اي اون˘ ˘غ
ي˘ ˘ح˘ ˘م ˘ل رسس ˘ال ˘ة م ˘ن وزي ˘ر
الشس˘ؤؤون ال˘خ˘ارج˘ية الكؤري
يؤنغ بيينغ سسي إالى السسيد مدلسسي.

ت ˘ ˘ح ˘ ˘ادث وزي ˘ ˘ر الصس ˘ ˘ي ˘ ˘د
ال˘ب˘ح˘ري وال˘م˘ؤارد الصس˘ي˘دي˘ة
السس ˘ي˘د سس˘ي˘د أاح˘م˘د ف˘روخ˘ي
أامسس بمقر وزارته مع نائب
ال˘ ˘ؤزي˘ ˘ر الصس ˘ي ˘ن ˘ي ل ˘ل ˘زراع ˘ة
السس ˘ي ˘د ن˘ي˘ؤ دون ال˘ذي ي˘ق˘ؤم˘
ب ˘زي ˘ارة ع ˘م ˘ل إال ˘ى ال ˘ج˘زائ˘ر
تدوم أاربعة أايام.
وأاوضس ˘ح ب ˘ي ˘ان ل ˘ل ˘ؤزارة أان
اللقاء دار أاسساسسا حؤل سسبل
وإامك ˘ان˘ي˘ات ت˘ع˘زي˘ز ال˘ت˘ع˘اون ال˘ج˘زائ˘ري ـ
الصس ˘ي ˘ن ˘ي ف ˘ي م ˘ج ˘ال الصس ˘ي ˘د ال ˘ب ˘ح ˘ري

نحرصض على تفعيل الحركة الجمعوية

وكشسف تهمي في تصسريح خاصس لـ«الشسعب»
لدى إاشسرافه صسباح أامسس على مراسسيم حفل
تؤقيع اتفاقيات بين وزارة الشسباب والرياضسة
والجمعيات الحاملة لمشساريع بمنطقة الؤسسط
ال˘ت˘ي ت˘م ق˘ب˘ؤل م˘ل˘ف˘ات˘ه˘ا ب˘ه˘دف ت˘ل˘قي تمؤيل
ودعم نشساطها في المسستقبل ،أانهم طلبؤا من
كل الجمعيات بإايداع ملفاتها على مسستؤى
ال˘ؤزارة «ح˘ال˘ي˘ا ن˘ح˘ن ن˘م˘ؤل ال˘مشس˘اري˘ع وليسس
ال˘ج˘م˘ع˘ي˘ات م˘ن أاج˘ل ت˘ح˘ق˘ي˘ق ن˘ت˘ائج إايجابية
عكسس ما كان عليه في السسابق بما أاننا لم
نصسل إالى الهدف الذي كان مسسطرا».
وأاضساف «لقد طلبنا من كل الجمعيات أان
تؤدع ملفاتها وكل ملف به مشسروع وطني أاو
محلي و ذلك بمؤجب القرار المتخذ خÓل
شسهر فيفري الماضسي  ،حيث قمنا بدراسسة كل
المؤاضسيع التي تلقيناها».
وي ˘أات ˘ي ق ˘ب ˘ؤل ال ˘مشس˘اري˘ع م˘ن أاج˘ل خ˘دم˘ة
المصسلحة العامة للشسباب الجزائري وادماجه
ف ˘ي ال ˘م ˘ج ˘ت ˘م ˘ع ال ˘م ˘دن˘ي «ن˘ح˘ن ن˘ق˘ؤم ب˘ه˘ذه
الخطؤة من أاجل دعم المشساريع دون تمؤيل
الجمعيات بهدف خدمة المصسالح التي تدخل

مدلسسي يسستقبل مبعوثا خاصسا لكوريا الجنوبية
وأاضساف المصسدر ،أانه تم
ال ˘ت ˘ط ˘رق خ˘Óل ال˘ل˘ق˘اء ال˘ى
آاف ˘ ˘اق ت ˘ ˘ط ˘ ˘ؤي ˘ ˘ر ال˘ ˘ت˘ ˘ع˘ ˘اون
ال ˘ج ˘زائ ˘ري الك ˘ؤري «ع ˘ل ˘ى
ضسؤء اإلعÓن السستراتيجي
ل ˘ ˘لشس ˘ ˘راك ˘ ˘ة ال ˘ ˘ذي ي ˘ ˘رب˘ ˘ط
البلدين».
وأاكد بيان الؤزارة أانه تم
ك ˘ ˘ذلك ت ˘ ˘ن ˘ ˘اول ال˘ ˘مسس˘ ˘ائ˘ ˘ل
الق ˘ل ˘ي ˘م ˘ي ˘ة وال ˘دول ˘ي˘ة ذات
الهتمام المشسترك.

فروخي يتحادث مع نائب الوزير الصسيني للزراعة

تهمي في تصصريح لـ«الشصعب»:

ف˘ ˘ي مصس˘ ˘ل˘ ˘ح˘ ˘ة ال˘ ˘م˘ ˘ج˘ ˘ت˘ ˘م˘ ˘ع
المدني».
وقال الؤزير «المعايير التي
اتبعناها كانت دقيقة ودرسست
ع˘ ˘ل˘ ˘ى مسس˘ ˘ت˘ ˘ؤى ال˘ ˘ؤزارة ع˘ ˘ن
طريق لجنة فيها خبراء ،حيث
ق˘ ˘ب˘ ˘ل˘ ˘ن˘ ˘ا ك˘ ˘ل مشس˘ ˘روع ي˘ ˘ف˘ ˘ي ˘د
ال ˘م ˘ج ˘ت ˘م ˘ع ع ˘ل ˘ى ال ˘مسس ˘ت ˘ؤى
ال˘م˘ح˘ل˘ي أاو ال˘ؤط˘ني» ،مضسيفا
«وه˘ن˘ا تك˘م˘ن ال˘رؤوي˘ة الجديدة
للمشساريع التي تخدم الشسباب
والمجتمع ألنها تمؤل بأامؤال
الشسعب في إاطار التنمية  ،أاين
نقؤم بمراقبتها وتقييمها كل  ٣أاشسهر من أاجل
معرفة مدى نجاحها وبعد سسنة نبقي على
الجمعيات التي نشسطت وعملت ميدانيا خÓل
النتائج المسسجلة».
كما تطرق إالى نقطة أاخرى وهي في حال
ل˘م ت˘ح˘ت˘رم إاح˘دى ال˘ج˘م˘ع˘ي˘ات ال˘ع˘ق˘د المؤقع
سس ˘ي ˘ت ˘م فسس ˘خ˘ه ،وال˘ت˘ي ل˘م ت˘نشس˘ط ف˘ي السس˘ن˘ة
الحالية لن تتلقى الدعم في العام القادم «وفي
ح ˘ال ك ˘ان ه˘ن˘اك سس˘ؤء ال˘تسس˘ي˘ي˘ر أاو اسس˘ت˘غ˘Óل
ل ˘أÓم ˘ؤال ف ˘ي أام ˘ؤر أاخ ˘رى ل ˘يسست ف ˘ي إاط ˘ار
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قامؤا به تجاه األسسرة والطفؤلة والعجزة وذوي
الح ˘ت˘ي˘اج˘ات ال˘خ˘اصس˘ة ل˘ؤل أان ال˘دول˘ة ت˘ت˘دخ˘ل
لتغطية العجز من خÓل برامجها التي يجب
ال ˘ح ˘رصس ع ˘ل ˘ى إاضس ˘ف ˘اء الشس˘ف˘اف˘ي˘ة ف˘ي تسس˘ي˘ي˘ر
ال˘م˘ؤارد ال˘م˘ال˘ي˘ة ال˘م˘رصس˘ؤدة ل˘ه˘ا ح˘ت˘ى ي˘ق˘ط˘ف
المحتاجؤن ثمار التنمية الجتماعية.

سس  /بن عياد

وال˘ ˘م˘ ˘ؤارد الصس˘ ˘ي˘ ˘دي˘ ˘ة وك ˘ذا
تبادل التجارب بين البلدين.
وأاشس˘ ˘ار ال˘ ˘مصس˘ ˘در إال˘ ˘ى أان
الطرفين اتفقا على «تحديد
المحاور واإلمكانيات الكفيلة
ب˘الرت˘ق˘اء ب˘مسس˘ت˘ؤى ال˘ت˘ع˘اون
إالى التطلعات المنشسؤدة من
قبل البلدين».
وأاضساف البيان أانه «سسيتم
الهتمام بالعامل البشسري من
خ ˘Óل دورات تك ˘ؤي˘ن˘ي˘ة م˘ن أاج˘ل ت˘ط˘ؤي˘ر
نشساطات اقتصسادية مشستركة».

غول يسستقبل رئيسض البعثة الدبلوماسسية الكوبية
اسستقبل وزير الشسغال العمؤمية الدكتؤر عمر غؤل
أامسس بمقر الؤزارة رئيسس البعثة الدبلؤماسسية الكؤبية
بالجزائر ،السسيد أاميليؤ كاباليرو رودريغاز وتعد هذه
ال˘زي˘ارة آاخ˘ر زي˘ارة م˘ج˘ام˘ل˘ة ي˘ج˘ري˘ه˘ا السس˘ف˘ي˘ر الكؤبي
لمعالي الؤزير قصسد القيام بتؤديعه ،في ختام مهامه
الدبلؤماسسية بالجزائر.
دار اللقاء حؤل محؤرين هامين يتمثÓن في تقييم
التعاون الثنائي في مجال األشسغال العمؤمية ،وكذا
آافاق تطؤيره.

تحضصيرا للمؤوتمر الـ ٤لـ''األرندي'':

الهيئة القيادية تتخذ القرارات بشسفافية
شص˘دد الأم˘ي˘ن ال˘ع˘ام ل˘ل˘ت˘جمع
الوطني الديمقراطي ،بالنيابة
ع ˘ب ˘د ال ˘ق ˘ادر ب ˘ن صص˘ال˘ح ،اأمسس
ب˘ال˘ج˘زائ˘ر ،ع˘ل˘ى اأن ال˘ترتيبات
ال˘م˘ت˘ع˘ل˘ق˘ة بالتحضصير للموؤتمر
ال ˘راب ˘ع ل ˘ل˘ح˘زب ي˘ت˘م ت˘دارسص˘ه˘ا
ع˘ل˘ى مسص˘ت˘وى ال˘هيئة القيادية
ل˘ل˘ح˘زب «ال˘ت˘ي تتخذ القرارات
ال˘خ˘اصص˘ة ب˘ه ب˘ك˘ل دي˘م˘قراطية
وشصفافية».
وفي بيان للحزب اأصسدره عقب
اج ˘ت ˘م ˘اع اأعضس ˘اء ال ˘مك ˘تب ال ˘دائ ˘م
ل˘ل˘ج˘ن˘ة ال˘ؤط˘ن˘ي˘ة لتحضسير المؤؤتمر،
نبه السسيد بن صسالح خÓل هذا اللقاء اإلى اأن «كل
م ˘ا ي ˘ت ˘ع ˘ل ˘ق بشس ˘ؤؤون ال ˘ح ˘زب خ ˘اصس ˘ة ال˘ت˘رت˘ي˘ب˘ات
ال˘م˘ت˘ع˘ل˘ق˘ة ب˘ت˘حضس˘ي˘ر ال˘م˘ؤؤت˘م˘ر ي˘تم تدارسسها على
مسستؤى الهيئة القيادية للحزب و تؤؤخذ بشساأنها
القرارات بكل ديمقراطية وشسفافية».
واأوضسح المصسدر ذاته ،اأن المكتب الدائم للجنة
ال ˘ؤط ˘ن ˘ي ˘ة ل˘ت˘حضس˘ي˘ر ال˘م˘ؤؤت˘م˘ر واصس˘ل خ˘Óل ه˘ذا
الإج˘ت˘م˘اع دراسس˘ت˘ه ل˘ل˘مشس˘اري˘ع ال˘ت˘م˘ه˘ي˘دي˘ة للؤائح
ال ˘م ˘ق˘رر ع˘رضس˘ه˘ا ع˘ل˘ى الإج˘ت˘م˘اع ال˘ق˘ادم ل˘ل˘ج˘ن˘ة
الؤطنية لتحضسير المؤؤتمر والمقرر في  ١٩ديسسمبر
المقبل.
كما تؤجه اإلى مناضسلي الحزب مؤؤكدا باأنه «اإذا
كان يتفهم حماسس بعضس المناضسلين للتعبير عن
رغبتهم في المشساركة في المؤؤتمر القادم فهذا ل

ي ˘ب˘رر تصس˘رف˘ات ب˘عضس˘ه˘م ال˘ت˘ي ق˘د
تسس ˘ ˘ي ˘ ˘ئ ل ˘ ˘ل ˘ ˘ح ˘ ˘زب م ˘ ˘ن ح ˘ ˘يث ل
يشسعرون».
وف ˘ ˘ي سس ˘ ˘ي˘ ˘اق ذي صس˘ ˘ل˘ ˘ة ،اأك˘ ˘د
اأعضس ˘اء ال ˘مك ˘تب ف ˘ي ت ˘دخ ˘Óت˘ه˘م
ح˘رصس˘ه˘م ع˘ل˘ى ت˘ؤف˘ي˘ر ك˘ل شس˘روط
ال˘ن˘ج˘اح ل˘ه˘ذه ال˘م˘ح˘ط˘ة المفصسلية
ف ˘ي مسس ˘ار ال ˘ت ˘حضس ˘ي ˘ر ل ˘ل ˘م ˘ؤؤت˘م˘ر
ال˘راب˘ع» ،مشس˘ي˘ري˘ن اإل˘ى اأن «ال˘ع˘م˘ل
ال˘ ˘ج˘ ˘م˘ ˘اع˘ ˘ي وال ˘ج ˘ه ˘د ال ˘م ˘ب ˘ذول
وال˘م˘ت˘ؤاصس˘ل ف˘ي اإط˘ار ال˘م˘ن˘ه˘ج˘ي˘ة
ال˘ت˘ي رسس˘م˘ت˘ه˘ا ال˘دورة الإسس˘تثنائية
ل˘ل˘ح˘زب ال˘م˘ن˘ع˘ق˘دة ف˘ي  ٢٠جؤان
المنصسرم وبرنامج العمل المسسطر من قبل اللجنة
الؤطنية لتحضسير المؤؤتمر يشسكلؤن اأرضسية اأسساسسية
لإنجاح الخطؤات المقبلة».
ك ˘م ˘ا اسس ˘ت ˘ع˘رضس اأعضس˘اء ال˘مك˘تب ب˘ال˘م˘ن˘اسس˘ب˘ة
ال˘ت˘حضس˘ي˘رات ال˘خ˘اصس˘ة ب˘ع˘قد الإجتماع التنسسيقي
المبرمج في الثالث من سسبتمبر المقبل والذي
سسيضسم اأعضساء اللجنة الؤطنية المكلفة بالإشسراف
ع˘ل˘ى ع˘م˘ل˘ي˘ت˘ي ان˘ت˘خ˘اب وت˘نصسيب اللجان الؤلئية
التي سستجري في السسابع من نفسس الشسهر.
للتذكير ،يندرج اجتماع اليؤم في اإطار مؤاصسلة
ال ˘ت ˘حضس ˘ي ˘ر ل ˘ل ˘م ˘ؤؤت ˘م˘ر ال˘راب˘ع ل˘ل˘ت˘ج˘م˘ع ال˘ؤط˘ن˘ي
الديمقراطي المقرر اأيام  ٢٦و ٢٧و ٢٨ديسسمبر
القادم.

يفتتح الجامعة الصصيفية لنقابة األسصاتذة الجامعيين

سساحلي يعرضض برنامج التكفل بالكفاءات الوطنية
(الشسعب) :يقؤم الدكتؤر بلقاسسم
سس ˘اح ˘ل ˘ي ،ك ˘اتب ال ˘دول ˘ة ال˘مك˘ل˘ف
ب˘ال˘ج˘ال˘ي˘ة ال˘ؤط˘ن˘ية بالخارج ،غدا،
بزيارة عمل اإلى وهران ،سسيشسرف
م ˘ ˘ن خ ˘ ˘Óل ˘ ˘ه ˘ ˘ا ع ˘ ˘ل ˘ ˘ى ال˘ ˘ج˘ ˘لسس˘ ˘ة
الف ˘ت ˘ت ˘اح ˘ي˘ة ل˘ل˘ج˘ام˘ع˘ة الصس˘ي˘ف˘ي˘ة
ل˘ ˘ل˘ ˘ن˘ ˘ق˘ ˘اب˘ ˘ة ال ˘ؤط ˘ن ˘ي ˘ة ل ˘Óأسس ˘ات ˘ذة
ال˘ج˘ام˘ع˘ي˘ي˘ن ال˘ت˘ي سس˘تعقد بجامعة
السسانيا.
وب ˘ه ˘ذه ال ˘م ˘ن ˘اسس ˘ب˘ة ،سس˘ي˘ت˘ط˘رق
السسيد كاتب الدولة اإلى الأنشسطة
ال˘ج˘اري˘ة ف˘ي اإط˘ار ت˘ن˘ف˘ي˘ذ ب˘رنامج
عمل الحكؤمة ،لسسيما تجاه الكفاءات الؤطنية
واإدماجها في ديناميكية النمؤ الؤطني وهيكلتها

ف ˘ي شس ˘بك ˘ات ق ˘ائ˘م˘ة ع˘ل˘ي اأسس˘اسس
ال ˘ف ˘ئ ˘ات الإج ˘ت ˘م ˘اع ˘ي ˘ة ال ˘م ˘ه˘ن˘ي˘ة
وسس ˘يسس ˘ل ˘ط سس ˘اح ˘ل ˘ي ب ˘ال˘م˘ن˘اسس˘ب˘ة
الضس ˘ؤء ع ˘ل ˘ى تشس ˘غ ˘ي˘ل ،م˘ن˘ذ شس˘ه˘ر
اأفريل الفارط ،للبؤابة الإلكترونية
ال˘ ˘خ˘ ˘اصس ˘ة ب ˘الك ˘ف ˘اءات ل ˘ت ˘ن ˘ظ ˘ي ˘م
جامعات صسيفية وشستؤية ،وكذلك
لقاءات تناولت عدة مؤاضسيع ،على
اأن تتؤج بتنظيم ندوات مثل تلك
ال ˘ت ˘ي سس ˘ت˘ع˘ق˘د ف˘ي شس˘ه˘ر ن˘ؤف˘م˘ب˘ر
القادم حؤل الإلكترونيك بمشساركة
كفاءات جزائرية عالية المسستؤى
قادمة من عدة دول.
وت ˘ه ˘دف اأسس ˘اسس ˘ا اإل ˘ى ع ˘رضس ال ˘ج˘ه˘ؤد ال˘ت˘ي

تبذلها السسلطات العمؤمية حتى تزود جاليتنا
ب ˘الأدوات ال ˘ت ˘ي م˘ن شس˘اأن˘ه˘ا ت˘ف˘ع˘ي˘ل دي˘ن˘ام˘يك˘ي˘ة
التبادل مع الكفاءات المؤجؤدة في الجزائر ومع
ال ˘ه˘ي˘ئ˘ات ال˘ؤط˘ن˘ي˘ة ال˘نشس˘ط˘ة ف˘ي م˘ج˘ال ت˘ث˘م˘ي˘ن
وتعزيز القدرات العلمية والتكنؤلؤجية للؤطن.
وي˘ت˘ؤج˘ه ك˘اتب ال˘دول˘ة اإل˘ى ال˘م˘خ˘ي˘م الصسيفي
«الشساطئ الجديد» بالأندلسس ،اأين يقيم اأبناء
الجالية الؤطنية في الخارج في اإطار برنامج
تعاون مع مصسالح المديرية العام لÓأمن الؤطني.
ثم يتنقل الدكتؤر سساحلي ،اإلى مطار تلمسسان
ل˘ ˘حضس˘ ˘ؤر وصس˘ ˘ؤل رح˘ ˘ل˘ ˘ة ال˘ ˘خ˘ ˘ط˘ ˘ؤط ال˘ ˘ج ˘ؤي ˘ة
الجزائرية رقم  ١٠٨٧القادمة من باريسس ،وذلك
ف ˘ي اإط ˘ار م ˘ت ˘اب ˘ع ˘ة وت ˘ف ˘ق˘د ن˘ظ˘ام ال˘تسس˘ه˘ي˘Óت
المقدمة لجاليتنا بمناسسبة مؤسسم الصسطياف.

وطني

اإلثنين  ٢٦أاوت  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ١٩ششوال  ١٤٣٤هـ

الوزير األول عبد القادر الطالب عمر:

المغرب يغرق المنطقة بالمخدرات ويهزأامنها واسشتقرارها
على فرنسشا واسشبانيا تحمل مسشؤووليتهماإازاء الششعب الصشحراوي
دعا الوزير األول للجمهورية العربية الصسحراوية الديمقراطية وعضسو األمانة الوطنية للجبهة الشسعبية لتحرير السساقية
الحمراء ووادي الذهب ،عبد القادر الطالب عمر،أامسس في رسسالته للمشساركين في الجامعة الصسيفية لطارات الدولة
الصسحراوية ،لدعم الحملة الدولية والوطنية المطالبة بالقضساء على جدار العار الذي شسيده النظام المغربي ودججه
بالعسساكر واألسسÓك واأللغام ،ليقسسم الشسعب وأارضس الصسحراء الغربية.

بومرداسس :حبيبة غريب
تصصوير  :فواز بوطارن
وقال الطالب عمر في كلمة أالقتها نيابة
عنه الوزيرة الصشحراوية للتعليم والتربية مريم
السشالك حمادة في اختتام الجامعة الصشيفية
إلط˘ارات ال˘ج˘م˘ه˘وري˘ة الصش˘ح˘راوي˘ة ب˘ج˘ام˘ع˘ة
ام ˘ح ˘م ˘د ب ˘وق ˘رة ب ˘ب ˘وم ˘رداسس ،أان ˘ه لب˘د م˘ن
ال˘ ˘تصش ˘دي و«ال ˘وق ˘وف أام ˘ام ع ˘م ˘ل ˘ي ˘ة السش ˘لب
وال˘ن˘هب ل˘ث˘روات الصش˘ح˘راء ال˘غ˘رب˘ي˘ة م˘ن ق˘ب˘ل
المغرب وششركائه من الدول األوروبية».
وندد الوزير األول الصشحراوي في كلمته،
باألسشاليب الخطيرة والملتوية التي ينتهجها
المغرب الذي لم يكتف باحتÓل الصشحراء
ال˘غ˘رب˘ي˘ة ،وال˘ت˘نك˘ر ل˘ح˘ق˘وق أاه˘ل˘ها في الحرية
والسشتقÓل ،بل هو يسشعى لزعزعة اسشتقرار
ال˘م˘ن˘ط˘ق˘ة ال˘م˘غ˘ارب˘ي˘ة ب˘رم˘تها ،بتششجيع ششتى
أاششكال الجريمة المنظمة.
وح ˘ ˘ ˘ذر ال ˘ ˘ ˘مسش ˘ ˘ ˘ؤوول الصش˘ ˘ ˘ح˘ ˘ ˘راوي م˘ ˘ ˘ن
«ال˘ت˘داع˘ي˘ات ال˘خ˘ط˘ي˘رة ال˘ن˘اج˘مة عن التدفق
المتزايد للمخدرات من المغرب ،الذي يعتبر
أاكبر منتج ومصشدر للقنب الهندي في العالم،
وم ˘ن الصش˘ل˘ة ال˘وط˘ي˘دة وال˘م˘ت˘ن˘ام˘ي˘ة ب˘ي˘ن ه˘ذا
ال ˘ت ˘روي˘ج ال˘م˘وج˘ه وال˘م˘م˘ن˘ه˘ج ل˘ه˘ذه السش˘م˘وم˘
ال ˘ف ˘ت ˘اك ˘ة وعصش ˘اب ˘ات ال ˘ج ˘ري ˘م ˘ة ال ˘م ˘ن˘ظ˘م˘ة
والمجموعات اإلرهابية».
وفي سشياق آاخر طالب عبد القادر الطالب
عمر فرنسشا «أان تتخذ موقفا إايجابيا ينسشجم

مع مكانتها الدولية ومسشؤوولياتها باعتبارها
عضشو دائم في مجلسس األمن الدولي منوط به
الحفاظ على الششرعية الدولية ل العمل على
عدم تطبيقها».
ك ˘م˘ا دع˘ا ب˘ال˘م˘ن˘اسش˘ب˘ة اسش˘ب˘ان˘ي˘ا «ل˘ت˘ت˘ح˘م˘ل
بشش˘ج˘اع˘ة مسش˘ؤوول˘ي˘ت˘ه˘ا ال˘ت˘اري˘خ˘ي˘ة والقانونية
واألخÓقية إلنهاء المأاسشاة التي تسشببت فيها
ل˘ ˘لشش˘ ˘عب الصش˘ ˘ح˘ ˘راوي» ،وأان «ت˘ ˘دع˘ ˘م أايضش˘ ˘ا
وبششكل صشريح الجهود المبذولة إليجاد حل

مريم السسالك:

مصشممون على افتكاك النصشر مهما كان الثمن
أاك˘ ˘دت وزي˘ ˘رة ال˘ ˘ت˘ ˘ع˘ ˘ل ˘ي ˘م
وال˘ت˘رب˘ي˘ة الصس˘حراوية مريم
السس ˘ ˘ ˘ ˘ ˘الك ح ˘ ˘ ˘ ˘ ˘م ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ادة أامسس
ب˘ ˘ ˘ ˘ب˘ ˘ ˘ ˘وم˘ ˘ ˘ ˘رداسس أان الشس ˘ ˘ ˘عب
الصس˘ ˘ح˘ ˘راوي «مصس ˘م ˘م» ع ˘ل ˘ى
اف˘ت˘ك˘اك ح˘ري˘ت˘ه وإاسس˘تقÓله
«م˘ ˘ه˘ ˘م ˘ا ط ˘ال ال ˘زم ˘ن وك ˘ل ˘ف
الثمن».
وأابرزت السشيدة مريم السشالك
ف˘ ˘ي خ˘ ˘ت˘ ˘ام أاشش˘ ˘غ˘ ˘ال ال˘ ˘ج˘ ˘ام ˘ع ˘ة
الصش ˘ي ˘ف ˘ي˘ة لط˘ارات ال˘ج˘م˘ه˘وري˘ة
الصش ˘ ˘ح ˘ ˘راوي ˘ ˘ة «أان ق ˘ ˘وة ال ˘ ˘تصش ˘ ˘م ˘ ˘ي˘ ˘م ل˘ ˘دى
الصش˘ح˘راوي˘ي˘ن لف˘تك˘اك ال˘نصش˘ر وت˘ح˘ديه لكل
أاسشاليب القمع الوحششية لسشلطات اإلحتÓل
المغربي أاربكت نظام المخزن».
وأاوضش ˘ ˘حت ان األسش ˘ ˘ال ˘ ˘يب «ال ˘ ˘وحشش ˘ ˘ي ˘ ˘ة»
ال˘ ˘م˘ ˘غ˘ ˘رب˘ ˘ي˘ ˘ة ال˘ ˘م˘ ˘م ˘ارسش ˘ة ف ˘ي ح ˘ق الشش ˘عب
الصش˘ ˘ح˘ ˘راوي «ل ˘م ت ˘زد الصش ˘ح ˘راوي ˘ي ˘ن سش ˘وى
عزيمة واصشرارا على النضشال ومواصشلة درب
الك˘ف˘اح ل˘غ˘اي˘ة ان˘ت˘زاع ال˘ح˘ري˘ة والك˘رامة ونيل
السشتقÓل التام للصشحراء الغربية».
م ˘ن ج ˘ه ˘ة أاخ˘رى اع˘ت˘ب˘رت ال˘وزي˘رة إاق˘ام˘ة
ال ˘ج ˘ام ˘ع ˘ة الصش ˘ي ˘ف ˘ي ˘ة لط ˘ارت ال ˘ج˘م˘ه˘وري˘ة
الصش˘ح˘راوي˘ة ف˘ي ال˘ذك˘رى األرب˘ع˘ي˘ن ل˘ت˘أاسشيسس
ج˘ب˘ه˘ة ال˘ب˘ول˘يسش˘اري˘و وان˘دلع الك˘ف˘اح ال˘مسش˘لح
«ي˘ح˘م˘ل دللت الصش˘م˘ود وال˘ت˘ح˘دي وال˘ت˘فاف
الجماهير الصشحراوية حول ممثلها الششرعي
والوحيد جبهة البوليسشاريو».
وأاك˘ ˘دت ان حضش˘ ˘ور مسش˘ ˘ؤوول˘ ˘ي ال ˘حك ˘وم ˘ة
الصشحرواية وأاعضشاء األمانة الوطنية لجبهة

ال˘ ˘ب˘ ˘ول˘ ˘يسش˘ ˘اري˘ ˘و ألشش˘ ˘غ˘ ˘ال ه ˘ذه
الجامعة الصشيفية التي انطلقت
في  ١٤أاوت الجاري «دليل على
األه˘م˘ي˘ة ال˘قصش˘وى ال˘ت˘ي ت˘ول˘ي˘ه˘ا
السش ˘ل ˘ط ˘ات الصش ˘ح ˘راوي˘ة ل˘ل˘ع˘ل˘م
وال˘ ˘م˘ ˘ع˘ ˘رف ˘ة وال ˘تك ˘وي ˘ن ضش ˘م ˘ن
اسش ˘ت ˘رات ˘ج ˘ي ˘ة شش ˘ام˘ل˘ة ل˘ل˘ت˘ن˘م˘ي˘ة
ال ˘بشش ˘ري ˘ة وال˘ب˘ن˘اء ال˘م˘ؤوسشسش˘ات˘ي
للدولة الصشحراوية».
وأاشش ˘ ˘ ˘ ˘ادت ال ˘ ˘ ˘ ˘مسش ˘ ˘ ˘ ˘ؤوول ˘ ˘ ˘ ˘ة
الصش ˘ ˘ح ˘ ˘راوي ˘ ˘ة بـ «اله ˘ ˘ت˘ ˘م˘ ˘ام»
و«المسشؤوولية» التي أابان عنها اطارات الدولة
الصش˘ ˘ح˘ ˘راوي ˘ة «وال ˘ت ˘ي رسش ˘مت صش ˘دق صش ˘ورة
المناضشل المكافح المؤومن بقضشيته».
م˘ن ج˘ان˘ب˘ه أاوضش˘ح رئ˘يسس ال˘ل˘ج˘ن˘ة ال˘وطنية
الجزائرية للتضشامن مع الششعب الصشحراوي
السش ˘ي ˘د م ˘ح ˘رز ال ˘ع ˘م ˘اري أان وق ˘وف الشش˘عب
الجزائري الى جانب الششعب الصشحراوي «هو
وفاء لرسشالة نوفمبر  ١٩٥٤وتمسشك لمبادئ
التحرر ورفضس منطق السشتعمار».
ودع ˘ا السش˘ي˘د ال˘ع˘م˘اري ال˘م˘ج˘ت˘م˘ع ال˘دول˘ي
ومنظمة األمم المتحدة إالى تحمل مسشؤوولياته
ت ˘ج˘اه ال˘قضش˘ي˘ة الصش˘ح˘رواي˘ة م˘ن خ˘Óل ح˘م˘ل
المغرب على وقف انتهاكاته لحقوق النسشان
في األراضشي الصشحرواية المحتلة».
وأاك˘ ˘د ان ال ˘ج ˘ام ˘ع ˘ة الصش ˘ي ˘ف ˘ي ˘ة لط ˘ارات
ال˘ج˘م˘ه˘وري˘ة الصش˘ح˘راوي˘ة «أاث˘بثت للرأاي العام
ال ˘دول ˘ي ع ˘زم الصش ˘ح ˘راوي ˘ي ˘ن ع˘ل˘ى م˘واصش˘ل˘ة
نضش˘ال˘ه˘م وك˘ف˘اح˘ه˘م ل˘غ˘اي˘ة تحقيق السشتقÓل
التام».

رسسالة الشسعب الصسحراوي في ختام الجامعة الصسيفية لإÓطارات

التمسشك بالششرعية الدولية دون اسشتثناءأ’سشاليب أاخرى

ط˘الب ال˘مشش˘ارك˘ون ف˘ي ال˘ج˘ام˘ع˘ة الصش˘يفية
ألطر الدولة الصشحراوية التي اختتمت فعالياتها
أامسس ،ببومرداسس ،بعد أاسشبوعين من األششغال
وال˘ن˘ق˘اشس ال˘م˘ت˘واصش˘ل ،ك˘ل م˘ن األم˘م ال˘متحدة،
مجلسس األمن الدولي والمجتمع الدولي بتحمل
مسشؤوولياتهم إازاء الششعب الصشحراوي ،وتمكينه
ف ˘ي ال ˘ق ˘ريب ال ˘ع ˘اج˘ل م˘ن ح˘ق˘ه ال˘مشش˘روع ف˘ي
ت ˘ق˘ري˘ر ال˘مصش˘ي˘ر والسش˘ت˘ق˘Óل ،وف˘ق˘ا ل˘م˘ا سش˘ن˘ه
القرار األممي  ،١٥١٤مذكرين بتمسشكه بالحوار
والششرعية الدولية إالى آاخر المطاف ،قبل أان
ي ˘ج ˘ب ˘ر ع ˘ل ˘ى ات ˘خ ˘اذ ق ˘رارات وت˘داب˘ي˘ر أاخ˘رى
لفتكاك حقوقه المهضشومة.
وفي ذات السشياق أاكد المششاركون بالجامعة
الصش ˘ي ˘ف ˘ي ˘ة ف ˘ي رسش ˘ال˘ت˘ه˘م ع˘ل˘ى أان صش˘ح˘راوي˘ي

ال˘م˘خ˘ي˘م˘ات ،واألراضش˘ي الصش˘ح˘راوي˘ة المحررة،
وال ˘م ˘ن ˘اط ˘ق ال˘م˘ح˘ت˘ل˘ة ،ي˘ع˘ب˘رون بصش˘وت واح˘د
متجند ،وممثل من قبل الجبهة الششعبية لتحرير
السشاقية الحمراء ووادي الذهب.
كما عبرت ذات الرسشالة عن تمسشك الششعب
والجبهة والحكومة بالششرعية الدولية ،مواثيق
مجلسس األمن الدولي ،قرارات األمم المتحدة،
وال ˘ذي ي ˘ق ˘اب ˘ل ˘ه ل ˘أÓسش ˘ف ،ت ˘ع ˘نت ال ˘مسش ˘ت ˘ع˘م˘ر
ال˘م˘غ˘رب˘ي ،وك˘ذا أاسش˘ل˘وب˘ه ال˘ه˘م˘ج˘ي ف˘ي ان˘تهاك
ح˘ق˘وق اإلنسش˘ان وسش˘لب الصش˘ح˘راوي˘ي˘ن ث˘روات˘ه˘م
وخيراتهم.

حبيبة غريب

ع ˘ادل ل ˘ل˘قضش˘ي˘ة الصش˘ح˘راوي˘ة يضش˘م˘ن ل˘لشش˘عب
الصشحراوي حقه في الحرية والسشتقÓل».
وق ˘د ششك ˘لت ف ˘ع ˘ال ˘ي ˘ات م ˘راسش ˘م اخ ˘ت ˘ت˘ام˘
ال˘ ˘ج˘ ˘ام˘ ˘ع˘ ˘ة الصش ˘ي ˘ف ˘ي ˘ة ألط ˘ر ال ˘ج ˘م ˘ه ˘وري ˘ة
الصشحراوية ،فرصشة لإÓششادة بالدور الفعال
والتضشامن المسشتمر للجزائر حكومة وششعبا
مع كفاح ونضشال الششعب الصشحراوي من أاجل
حقه الششرعي في تقرير المصشير.

محرز العماري يجدد موقف
الجزائر المسساند للقضسية
الصسحراوية:

الندوة الدولية الـ٤
لحق الششعوب في تقرير
مصشيرها في ديسشمبر
القادم بالعاصشمة

كشش˘ ˘ف رئ˘ ˘يسس ال˘ ˘ل˘ ˘ج˘ ˘ن˘ ˘ة ال˘ ˘وط˘ ˘ن˘ ˘ي˘ ˘ة
ال˘ ˘ج˘ ˘زائ˘ ˘ري˘ ˘ة ل˘ ˘ل˘ ˘تضش˘ ˘ام˘ ˘ن م˘ ˘ع الشش˘ ˘عب
الصشحراوي محرز العماري ،خÓل تدخله
بالمناسشبة أان الجامعة الصشيفية ششكلت ١٥
يوما من األششغال ومن النقاشس المتقن
وال ˘ج ˘ي ˘د ،ت ˘م ˘ي ˘زت ب ˘ال ˘رزان ˘ة وال ˘ج ˘دي˘ة
وال˘ ˘ ˘ه˘ ˘ ˘دوء ،وال˘ ˘ ˘ت ˘ ˘مسشك ب ˘ ˘الشش ˘ ˘رع ˘ ˘ي ˘ ˘ة
الدولية.وكذا مششششاركة نسشبة هائلة من
الششباب الصشحراوي األمر الذي يترجم
اسش ˘ت ˘م ˘راري ˘ة نضش˘ال الشش˘عب الصش˘ح˘راوي
وانتقال مششعل الكفاح عبر األجيال.
كما كانت فرصشة ،أاضشاف قائ Óإلبراز
رسش ˘ائ ˘ل ع ˘ل ˘ن ˘ي˘ة وواضش˘ح˘ة ،ت˘عكسس إارادة
الششعب الصشحراوي ،تلخصشت أاسشاسشا في
اإلج ˘م ˘اع وب ˘ق˘وة ع˘ل˘ى م˘واصش˘ل˘ة ال˘نضش˘ال
وال ˘ ˘م ˘ ˘ق ˘ ˘اوم ˘ ˘ة والك ˘ ˘ف ˘ ˘اح ،ع˘ ˘ل˘ ˘ى أاسشسس
«التضشحية هي المبادئ الثابتة ،ول بديل
عن السشتقÓل أاو الششهادة».
وأاك˘د م˘ح˘رز ال˘ع˘م˘اري ع˘ل˘ى اسش˘ت˘مرار
تضشامن كل الششعوب المحبة للسشÓم على
رأاسش˘ ˘ه˘ ˘ا ال˘ ˘ج˘ ˘زائ ˘ر ،م ˘ع قضش ˘ي ˘ة الشش ˘عب
الصش ˘ح ˘راوي ،م˘ع˘ل˘ن˘ا ع˘ن ت˘ن˘ظ˘ي˘م ال˘ن˘دوة
الدولية الرابعة لحق الششعوب في تقرير
ال˘ ˘مصش ˘ي ˘ر ف ˘ي شش ˘ه ˘ر ديسش ˘م ˘ب ˘ر ال ˘ق ˘ادم ˘
بالجزائر العاصشمة.

العدد
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المهرجان الوطني األول للرياضسات الترفيهية

ششرششال تكششف لزوارها كنوزها اأ’ثرية

ت ˘ ˘ح˘ ˘تضس˘ ˘ن م˘ ˘دي˘ ˘ن˘ ˘ة شس˘ ˘رشس˘ ˘ال
ب˘ ˘ ˘ولي˘ ˘ ˘ة ت˘ ˘ ˘ي ˘ ˘ب ˘ ˘ازة م ˘ ˘ن ˘ ˘ذ اأمسس
ف ˘ ˘ع ˘ ˘ال ˘ ˘ي ˘ ˘ات ال ˘ ˘ط ˘ ˘ب˘ ˘ع˘ ˘ة الول˘ ˘ى
ل˘ل˘م˘ه˘رج˘ان ال˘وط˘ن˘ي للرياضسيات
الترفيهية بمشساركة ممثلين عن
 ٢٥ولي˘ة ب˘معدل  ٤شس˘ب˘ان لكل
ولية وذلك على امتداد  ٤ايام
كاملة.
وحسشب ماعلمناه من اعضشاء لجنة
ال ˘ت ˘ن ˘ظ ˘ي ˘م ال ˘مششك ˘ل˘ة خصش˘يصش˘ا ل˘ه˘ذا
الغرضس فقد تمت برمجة  ٣انماط
ري˘اضش˘ي˘ة ل˘ت˘نشش˘ي˘ط ال˘م˘ه˘رجان .يتعلق
الم ˘ر ب ˘الك ˘رة ال˘ح˘دي˘دي˘ة وك˘رة ت˘نسس
الطاولة و«البيار» والكرة الحديدة في
ح˘ ˘ي˘ ˘ن ب˘ ˘رم˘ ˘جت م˘ ˘ن ˘افسش ˘ات ال ˘ت ˘نسس
ب˘ال˘ق˘اع˘ة ال˘م˘ت˘عددة الرياضشيات لذات
المدينة.
وم ˘ن ال ˘م ˘رت ˘قب ان ت ˘وزع ال˘ج˘وائ˘ز
ال˘تشش˘ج˘ي˘ع˘ي˘ة ع˘ل˘ى ال˘ف˘ائ˘زين او الذين
يحتلون المراتب الولى في احتفالية
رم˘ ˘زي ˘ة ت ˘ق ˘ام ي ˘وم الرب ˘ع ˘اء ال ˘ق ˘ادم ˘
ب ˘م ˘درسش ˘ة الصش˘ي˘د ال˘ب˘ح˘ري لشش˘رشش˘ال
والتي اختيرت لسشتقبال المششاركين
ف ˘ي ال ˘ف ˘ت ˘رات ال ˘ل ˘ي ˘ل ˘ي ˘ة ب ˘م˘ع˘ي˘ة ب˘يت
الششباب المحلي.
غ ˘ي ˘ر ان ال ˘ذي سش ˘ي ˘ب ˘ق˘ى ج˘ل˘ي˘ا م˘ن
خ ˘Óل ال ˘ب˘رن˘ام˘ج ال˘مسش˘ط˘ر ل˘ت˘نشش˘ي˘ط
المهرجان يتمثل خصشيصشا في برمجة
ع ˘دي ˘د ال ˘خ ˘رج ˘ات السش ˘ي ˘اح ˘ي˘ة ال˘ت˘ي
تشش ˘م ˘ل م ˘خ ˘ت ˘ل ˘ف ال ˘م ˘ن˘اط˘ق الث˘ري˘ة
لمدينة ششرششال التي كانت ذات يوم

عاصشمة سشياسشية واقتصشادية للرومان
الذين عمروا بالمنطقة طيلة قرون
ك˘م˘ا ب˘رم˘جت خ˘رج˘ات ع˘دة شش˘اط˘ئية
ل ˘Óسش˘ت˘ح˘م˘ام وال˘ت˘م˘ت˘ع ب˘ن˘ع˘وم˘ة رم˘ال
البحر على مقربة من مدينة ششرششال.
ي ˘خ˘ت˘ت˘م ال˘م˘ه˘رج˘ان بسش˘ه˘رة ت˘دع˘ى
اليها ششخصشيات فنية ششبانية لتتناغم
م˘ ˘ع ال˘ ˘ح˘ ˘دث ال˘ ˘ذي اراد م˘ ˘ن˘ ˘ظ˘ ˘م˘ ˘وه
الكشش ˘ف ع ˘ن الك˘ن˘وز الث˘ري˘ة ال˘م˘ادي˘ة
والÓمادية التي تزخر بها المنطقة،
ب ˘ح ˘يث ت ˘م اخ ˘ت ˘ي ˘ار م ˘دي˘ن˘ة شش˘رشش˘ال
خصشيصشا لحتضشان التظاهرة لخفضس
الضشغط على عاصشمة الولية من جهة
والتحضشير لتحويل المدينة الى قطب
سش ˘ي ˘اح ˘ي واع ˘د مسش ˘ت ˘ق˘ب˘ Óم˘ن ج˘ه˘ة
اأخرى عقب انجاز الطريق الجتنابي
بالجهة الجنوبية مع ربطه بالمدينة
ناهيك عن برمجة مششاريع سشياحية
واعدة بمنطقة واد البÓغ بالمدخل
الششرقي للمدينة.
وف˘ ˘ي سش ˘ي ˘اق ذي صش ˘ل ˘ة اشش ˘ار اح ˘د
ال˘ ˘م˘ ˘ن˘ ˘ظ ˘م ˘ي ˘ن ال ˘ى ان ال ˘ت ˘خصشصش ˘ات
الرياضشية المبرمجة يعتمد فيها مبداأ
ال ˘ت ˘رف ˘ي˘ه وال˘تسش˘ل˘ي˘ة ب˘ال˘درج˘ة الول˘ى
بعيدا عن اجواء المنافسشات الرسشمية
غير ان ذلك ليعني اغفال القوانين
ال ˘م ˘ع˘م˘ول ب˘ه˘ا او ال˘ت˘ن˘افسس الشش˘ري˘ف
م˘ ˘اب˘ ˘ي ˘ن ال ˘مشش ˘ارك ˘ي ˘ن ف ˘ي اط ˘ار روح
التواصشل والتاآزر والتضشامن التي اقيم
من اجلها ذات المهرجان.

تيبازة :عÓء .م

هيئات المراقبة تكشسف الختÓلت

مطابقة مواد البناء ’زالت غير محترمة
لزالت م ˘ع ˘اي ˘ي ˘ر م ˘ط ˘اب˘ق˘ة م˘واد
ال˘ب˘ن˘اء ال˘مسس˘ت˘ع˘م˘ل˘ة ع˘ل˘ى مسس˘ت˘وى
السسوق الوطنية غير محترمة في
م ˘خ ˘ت˘ل˘ف م˘راح˘ل الن˘ت˘اج حسس˘ب˘م˘ا
اأك˘ ˘دت˘ ˘ه ه˘ ˘ي˘ ˘ئ˘ ˘ات ق˘ ˘ط˘ ˘اع ال˘ ˘ب˘ ˘ن˘ ˘اء
والأشس˘غ˘ال ال˘ع˘م˘وم˘ية المتخصسصسة
في المراقبة.
ف˘ ˘ ˘ي ه˘ ˘ ˘ذا الصش˘ ˘ ˘دد اوضش˘ ˘ ˘ح م ˘ ˘رك ˘ ˘ز
ال ˘دراسش ˘ات وال ˘خ ˘دم ˘ات ال ˘تك˘ن˘ول˘وج˘ي˘ة
لصش˘ن˘اع˘ة م˘واد ال˘ب˘ن˘اء وال˘م˘رك˘ز ال˘وطني
للدراسشات والبحوث المدمجة للبناء ان
المعايير المطبقة في الجزائر المتعلقة
بالمواد الكثر اسشتعمال مثل السشمنت
وال˘ ˘خ ˘رسش ˘ان ˘ة وال ˘حصش ˘ى ه ˘ي م ˘ع ˘اي ˘ي ˘ر
جزائرية ودولية واأوروبية.
اأم˘ا الخ˘ت˘Óلت ال˘ت˘ي سش˘ج˘ل˘ه˘ا م˘ركز
ال ˘دراسش ˘ات وال ˘خ ˘دم ˘ات ال ˘تك˘ن˘ول˘وج˘ي˘ة
لصش˘ن˘اع˘ة م˘واد ال˘ب˘ن˘اء ت˘ت˘م˘ث˘ل غ˘ال˘ب˘ا في
ع˘دم م˘ط˘اب˘ق˘ة م˘واد ال˘ب˘ن˘اء ل˘ل˘م˘تطلبات
ال ˘م ˘ع ˘ي˘اري˘ة م˘ث˘ل ال˘م˘ق˘ي˘اسس ال˘ج˘زائ˘ري
 ٥٠٢٦للوسشم والتغليف.
كما ان التاخر في تطبيق المعايير
ال˘م˘ح˘ددة م˘ن ق˘ب˘ل السش˘ل˘ط˘ات العمومية
وتسشويق مواد تنقصشها الجودة على غرار
السش˘ ˘م˘ ˘نت ال˘ ˘مسش˘ ˘ت˘ ˘ع˘ ˘م˘ ˘ل ال˘ ˘ذي تك ˘ون
م˘ ˘ق˘ ˘اوم˘ ˘ت˘ ˘ه اأق˘ ˘ل م˘ ˘ن وح ˘دة ال ˘ق ˘ي ˘اسس
المطلوبة ٥ر ٣٢تعد من بين الختÓلت
المسشجلة على مواد البناء.
وت ˘وج ˘د ه ˘ن ˘اك ال˘ي˘ة ق˘ان˘ون˘ي˘ة ت˘ح˘دد
المعايير الواجب توفرها في مواد البناء
خ ˘اصش ˘ة السش ˘م ˘نت سش˘ي˘م˘ا م˘ن˘ه˘ا ال˘ق˘رار
الوزاري المششترك الموؤرخ في  ٠٤جوان
 ٢٠٠٣ال˘م˘ت˘ع˘ل˘ق ب˘ال˘خصش˘ائصس ال˘ت˘ق˘ن˘ية
والقواعد المطبقة على السشمنت.
ومن بين النقاط التي يحددها هذا
النصس هناك ثÓثة مقاييسس للمقاومة
العادية لÓسشمنت وهي ٥ر ٣٢ـ ٥ر ٤٢ـ
٥ر.٥٢
وفيما يخصس مطابقة السشمنت اأكد
السشيد عبد الكريم سشلمان من الجمعية
ال˘ع˘ام˘ة ل˘ل˘م˘ق˘اول˘ي˘ن الجزائريين لواج ان
ب ˘عضس مسش ˘وق ˘ي السش˘م˘نت غ˘ي˘ر ال˘م˘ع˘ب˘اأ
يغششون في نوعية هذه المادة من خÓل
خلطها بالرمل اأو «مواد اخرى».
اأما فيما يخصس السشمنت المسشتورد
فقد اأششار اإلى ان عمليات المراقبة على

مسشتوى الموانئ «صشارمة» وكذلك الأمر
ب ˘ ˘ال ˘ ˘نسش ˘ ˘ب ˘ ˘ة ل ˘ ˘م ˘ ˘واد ال˘ ˘ب˘ ˘ن˘ ˘اء الأخ˘ ˘رى
المسشتوردة.

مواد بناء ليسشت دائما
مطابقة للمعايير
وي ˘ق ˘وم ال ˘م ˘رك˘ز ال˘وط˘ن˘ي ل˘ل˘دراسش˘ات
وال ˘ب˘ح˘وث ال˘م˘دم˘ج˘ة ل˘ل˘ب˘ن˘اء ال˘ذي ي˘ع˘د
ال˘ه˘ي˘ئ˘ة ال˘مك˘ل˘ف˘ة ب˘انشش˘اء وت˘ط˘وي˘ر مواد
البناء بعدة عمليات سشيما فيما يخصس
نششاط تقديم السشتششارات التقنية حول
طرق البناء ومراقبة نوعية مواد البناء
فضش ˘ Óع ˘ن ال ˘ت ˘ج ˘ارب ال ˘خ˘اصش˘ة ب˘م˘واد
البناء وخبرات المنجزات.
فقد قام المركز سشنة  ٢٠١٢بدراسشة
اأرب˘ع˘ين (  )٤٠اسش ˘تشش ˘ارة ت˘ق˘ن˘ي˘ة ت˘م م˘ن˘ح
وقبول احد عششر ( )١١منها.
ومن اأهم الجوانب التي تراقبها هذه
ال˘ه˘ي˘ئ˘ة ه˘ن˘اك دراسش˘ة تك˘وين الخرسشانة
والتجارب الخاصشة بمكونات الخرسشانة
و مÓط الدهن والحديد المسشتعمل في
البناء .
كما يتكفل المركز الوطني للدراسشات
وال ˘ب ˘ح ˘وث ال ˘م˘دم˘ج˘ة ل˘ل˘ب˘ن˘اء ف˘ي اإط˘ار
نشش ˘اط ˘ات ˘ه ب ˘م ˘راق ˘ب ˘ة ال ˘خ˘رسش˘ان˘ة ع˘ل˘ى
مسش˘ت˘وى ال˘ورشش˘ات وال˘ت˘ح˘ال˘ي˘ل ال˘خ˘اصشة
بالمياه والتجارب على الألواح العازلة
والأج˘ ˘ر ال˘ ˘م˘ ˘ج˘ ˘وف م˘ ˘ن اأج˘ ˘ل ضش˘ ˘م ˘ان
النوعية ومطابقة تلك المواد .
اأم˘ا ف˘ي˘م˘ا ي˘ت˘ع˘ل˘ق ب˘ن˘وع˘ية مواد البناء
التي يتم تسشويقها على مسشتوى الأسشواق
اأك ˘د رئ ˘يسس الت ˘ح ˘اد ال˘ع˘ام ل˘ل˘م˘ق˘اول˘ي˘ن
الجزائريين عبد المجيد دنوني ان تلك
المواد تسشتجيب لمعايير مختلف هيئات
المراقبة.
واأضش ˘اف السش ˘ي˘د دن˘ون˘ي ان السش˘م˘نت
وال˘ ˘رم˘ ˘ل وال˘ ˘خششب وم ˘واد ب ˘ن ˘اء اأخ ˘رى
مسشتوردة تكون غالبا مطابقة للمعايير
السشارية.
اأما بالنسشبة لرئيسس التحاد الوطني
لمقاولي قطاع البناء سشليم قاسشمي فان
م ˘ا ب ˘ي˘ن «  ١٠و »٪ ٢٥م ˘ن م ˘واد ال˘ب˘ن˘اء
اغلبها مسشتوردة من اآسشيا ل تسشتجيب
للمقاييسس المطلوبة».

وطني

اإلثنين  ٢٦أاوت  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ١٩شسوال  ١٤٣٤هـ

«إلشسعب» ترصسد معرضس إلصسناعات إلتقليدية بالعاصسمة

التحسصيسس بالموروث الوطني وحمايته
الوجه اآ’خر لبرنامج ''الجزائر ’ تنام''

أإكد رئيسس فيدرإلية إلحرفيين وإلصسناعة إلتقليدية يايسسي رضساأإمسس في تصسريح خصس به «إلشسعب» مشساركة  ١٦ولية إلى
جانب إلجزإئر إلوسسطى في معرضس إلصسناعات إلتقليدية إلذي إحتضسنته سساحة إلبريد إلمركزي تطبيقا لبرنامج «إلجزإئر
ل تنام» قصسد إلتعريف بالمنتوج إلوطني وإلحفاظ على إلترإث من إلزوإل بالدرجة إلولى في ظل محيط تنافسسي ،نافيا
بالمناسسبة مشساركة إلعارضسين لتحقيق إلربح إلمادي.

»Ø°Sƒj ¿É¡«L
أاوضسح رئيسس فيدرالية ا◊رفي Úوالصسناعة
التقليدية تسسيطرهم لÈنامج ثري يهدف إا¤
حماية الÎاث ا÷زائري وا◊رف التقليدية
–ت شسعار «تراثنا فخر لنا»– ،ت رعاية
اÛلسس الشس ˘ع ˘ب ˘ي ال ˘ب ˘ل ˘دي ل˘ب˘ل˘دي˘ة ا÷زائ˘ر
ال ˘وسس ˘ط ˘ى ،مشسÒا إا ¤ان ˘ه˘م ق˘ام˘وا ب˘احضس˘ار
ال ˘ع ˘دي ˘د م ˘ن ا◊رف ˘ي Úم ˘ن ﬂت ˘ل ˘ف ان˘ح˘اء
الوطن على غرار أادرار ،بشسار ،بومرداسس،
ا÷لفة ،بغية التخفيف على اŸواطن عناء
التنقل ،وهذا بأاسسعار معقولة سسيما يضسيف
ﬁدثنا وان هدف ا◊ر‘ الÎويج للسسلعة
واعطائها اŸزيد من العتبار.
وقال يايسسي ان ا◊ر‘ يحتاج إا ¤التكوين
والرت ˘ق ˘اء وال ˘تسس ˘وي˘ق ه˘ذا األخ Òم˘ن شس˘أان˘ه
خلق اليد العاملة ب Úاألوسساط الشسبابية الذين
أاصس˘ب˘ح˘وا ي˘ق˘ب˘ل˘ون ع˘ل˘ى الصس˘ن˘اعات التقليدية
بشسكل ملحوظ وانقاضسهم من شسبح البطالة.
و‘ ل ˘ق ˘ائ ˘ه ˘ا م ˘ع «الشس˘عب» أاك˘دت السس˘ي˘دة
وذان ف ˘اط ˘م ˘ة ح ˘رف ˘ي ˘ة ‘ الصس ˘وف وا◊ري˘ر
واÿياطة التقليدية قدمت من بوسسعادة ولية
اŸسس ˘ي ˘ل ˘ة مشس˘ارك˘ت˘ه˘ا ب˘أاك Ìم˘ن  ٤٥مشساركة
وطنية للتعريف ببعضس اللبسسة التقليدية على
غرار برنوسس اÿيالة ،القشسابية اŸصسنوعة
من الصسوف ،وملحفة الشساوية ،مرجعة سسبب
ذلك إا ¤ت ˘ع ˘ل ˘ق˘ه˘ا ب˘ح˘رف˘ة األج˘داد وارادت˘ه˘ا
القوية ‘ البحث عن كل ما يتعلق بالÎاث
ا÷زائري حفاظا على التقاليد.
من جهته يرى ا◊ر‘ مولودي مصسطفى
من قرز Ëولية بشسار الذي ابدع بأانامل

شسابة ‘ صسناعة منتوجات ولوحات من الرمل
ب ˘ال ˘وان زاه ˘ي˘ة أاضس˘فت ع˘ل˘ى اŸع˘رضس رون˘ق˘ا
وجمال تعلقه بهذه ا◊رفة كونها «فن وتاريخ
م ˘ن ˘ط ˘ق ˘ة» م ˘ن ج ˘ه ˘ة وت ˘وف ˘ر اŸادة األول ˘ي ˘ة
«الرمل» باŸنطقة وبالتا‹ «عدم وجود تكلفة
مادية كبÒة» ل‚از تلك األعمال التي عÈت
عن تاريخ اŸنطقة سسيما «قصسر قرز »Ëوما
شسهده أاثناء النزاع القبلي آانذاك.
وع˘ ˘ن ع˘ ˘زوف الشس˘ ˘ب˘ ˘اب ع˘ ˘ن الصس ˘ن ˘اع ˘ات
ال ˘ت ˘ق ˘ل ˘ي ˘دي ˘ة ارج ˘ع ˘ه˘ا م˘ول˘ودي إا« ¤مشس˘اك˘ل
ذهنية» كون اغلبيتهم يتجهون نحو اŸشساريع
األك Ìربحا ،مسستغ Óفرصسة تواجد «الشسعب»
ل ˘ي ˘وج ˘ه ن ˘داء إا ¤السس ˘ل ˘ط ˘ات اŸع˘ن˘ي˘ة قصس˘د
التدخل العاجل لربط «قصسر قرز »Ëبشسبكة

النÎنت نظرا للصسعوبات التي تواجههم حيث
يضسطرون ـ حسسب ما جاء على لسسان ذات
اŸتحدث ـ إا– ¤مل عبء التنقل Ÿسسافة ٨٠
كلم للوصسول إا ¤مقاهي النÎنيت.
أام ˘ا ح ˘م ˘ود ع ˘ب ˘د ال ˘وه ˘اب ال ˘ذي اسس ˘ت˘غ˘ل
ال˘ ˘ن ˘ف ˘اي ˘ات اŸن ˘زل ˘ي ˘ة ع ˘ل ˘ى غ ˘رار ق ˘ارورات
البÓسستيك وغÒها ‘ صسنع منتوجاته حفاظا
على البيئة فقال «نعمل على غرسس ثقافة
الصسناعات التقليدية ‘ روح أاطفالنا الذين
ي˘ق˘ب˘ل˘ون بكÌة ع˘ل˘ى ت˘ع˘ل˘م˘ه˘ا ب˘اŸركز العلمي
ل˘لشس˘ب˘اب وال˘ري˘اضس˘ة ب˘أادرار» ،ل˘ي˘ط˘الب اغ˘لبية
اŸشساركÃ Úعارضس خارج الوطن للتعريف
بالÎاث الوطني سسيما وان تاريخ أاية أامة ل
يقدر بثمن.

ورشسة قّيمت مسسار إلمنظومة إلتربوية

الجامعة الصصيفية لنقابة عمال التربية ترفع جملة مطالب مهنية اجتماعية
خ˘رجت إل˘ج˘ام˘ع˘ة إلصس˘يفية إلثانية
لنقابة إلتربية إلمنظمة بشسرشسال من
 ٢١إلى  ٢٤إأوت إل ˘ج˘اري ،ب˘مشس˘ارك˘ة
حوإلي  ٢٣٠إطار ومناضسل نقابي لكل
إلأسس˘Óك م˘ن م˘خ˘ت˘ل˘ف مناطق إلوطن،
بجملة من إلتوصسيات في شسكل مطالب
مهنية إجتماعية بيدإغوجية نقابية
وخ˘دم˘ات إج˘ت˘م˘اع˘ي˘ة .ج˘اءت تتويجا
ل ˘ت ˘ب˘ادل إل˘روؤى وإل˘خ˘ب˘رإت ف˘ي إل˘ع˘م˘ل
إل˘ ˘ن˘ ˘ق˘ ˘اب˘ ˘ي وإل˘ ˘ج˘ ˘لسس˘ ˘ة إل˘ ˘ت˘ ˘ق ˘ي ˘ي ˘م ˘ي ˘ة
إل ˘م ˘ف ˘ت ˘وح ˘ة ع ˘ل ˘ى إآرإء وإن ˘ط ˘ب ˘اع ˘ات
إلمشساركين وإنتقادإتهم.

¢TƒÑYƒH OÉ©°S

ت˘م˘ث˘لت ال˘م˘ط˘الب ال˘م˘ه˘نية التي تضسمنتها
ت˘وصس˘ي˘ات ال˘ج˘ام˘ع˘ة الصس˘ي˘ف˘ي˘ة ال˘ث˘ان˘ي˘ة ال˘ت˘ي
اأط˘ل˘عت ع˘ل˘ي˘ه˘ا «الشس˘عب» ع˘ب˘ر الم˘ي˘ن العام
للنقابة عبد الكريم بوجناح في اإعادة النظر
في القانون  ٢٤٠١٢المعدل والمتمم للقان ــ ون
الخاصس  ٣١٥ / ٠٨وخاصسة الإدماج والترقية
ل ˘ب ˘عضس ال ˘رتب ك ˘الأسس ˘ات˘ذة والأسس˘Óك ع˘ب˘ر
اإسس˘ ˘ق˘ ˘اط ال ˘م ˘ادة  ٧٣ال ˘ف ˘ق˘رة  ٣الخاصسة
بالأحكام النتقالية من المرسسوم التنفيذي
 ٣١٥ / ٠٨واإعادة تصسنيف اأسسÓك مسستشساري
التربية ،النظار ومديري المتوسسط والتعليم
ال ˘ث ˘ان˘وي ،ب˘الإضس˘اف˘ة ال˘ى ضس˘رورة ال˘ت˘ع˘ج˘ي˘ل
ب ˘اإدم ˘اج اأسس ˘ات˘ذة م˘واد ال˘نشس˘اط ،واح˘تسس˘اب
وتقدير الخبرة المهنية العامة لجميع الرتب
والأسس˘ ˘Óك الـت˘ ˘ي اسس˘ ˘ت˘ ˘ف˘ ˘ادت ق ˘ب ˘ل صس ˘دور
القانون الخاصس من ترقيات.

ك ˘م ˘ا ت ˘م ال ˘ت ˘اأك ˘ي ˘د ع ˘ل˘ى ضس˘رورة ت˘وسس˘ي˘ع
السس˘ت˘ف˘ادة م˘ن ال˘خ˘ب˘رة ال˘ب˘يداغوجية ابتداء
م ˘ن  ٠١ج˘ان˘في  ٢٠٠٨ع˘ل˘ى ج˘م˘يع موظفي
ال ˘ت ˘رب ˘ي ˘ة وال ˘م ˘ط ˘ال ˘ب˘ة ب˘م˘ن˘ح˘ت˘ي الصس˘ن˘دوق
والمسسوؤولية الخاصسة بالمحاسسبين العموميين
ل ˘م˘وظ˘ف˘ي ال˘مصس˘ال˘ح الق˘تصس˘ادي˘ة ،وال˘تك˘ف˘ل
الأم˘ ˘ث˘ ˘ل ب˘ ˘ح˘ ˘ام˘ ˘ل˘ ˘ي الشس ˘ه ˘ادات وب ˘خ ˘اصس ˘ة
ال ˘م ˘ه ˘ن ˘دسس ˘ي ˘ن ،ن ˘اه ˘يك ع˘ن ت˘خ˘ف˘يضس سس˘ن
التقاعد اإلى  ٥٥سسنة اأو  ٢٥سسنة خدمة فعلية
ل˘ ˘ل ˘رج ˘ال م ˘ع اح ˘تسس ˘اب سس ˘ن ˘وات ال ˘خ ˘دم ˘ة
الوطنية و ٥٠سسنة لنسساء اأو  ٢٠سسنة خدمة
فعلية ،بالإضسافة الى منحة الجنوب ومنح
وامتيازات اأخرى.
وفيما تعلق بالمطالب الجتماعية شسددت
النقابة على تجسسيد طب العمل داخل قطاع
ال ˘ت ˘رب ˘ي ˘ة ن ˘ظ ˘را ل ˘خصس ˘وصس ˘ي˘ت˘ه والع˘ت˘راف
ب˘الأم˘راضس ال˘م˘زم˘ن˘ة ال˘ن˘فسس˘ي˘ة والجسسمانية
ك ˘اأم ˘راضس م ˘ه˘ن˘ي˘ة ،داع˘ي˘ة ال˘ى الإسس˘راع ف˘ي
تجسسيد قرارات فخامة رئيسس الجمهورية
المتعلقة بسسكنات الجنوب الخاصسة بالقطاع
للتخفيف من حدة مشساكل السسكن ومراجعة
ج˘م˘ي˘ع ن˘ق˘ائصس ال˘م˘نشس˘ور ،وت˘ح˘ي˘ي˘ن ال˘ق˘ي˘مة
ال ˘م ˘ادي˘ة ل˘لسس˘اع˘ات الإضس˘اف˘ي˘ة ف˘ي ال˘ت˘ع˘ل˘ي˘م
الثانوي والمتوسسط ورفع قيمتها على اأسساسس
الأج ˘ر ال ˘ق ˘اع ˘دي ال ˘ج ˘دي˘د وت˘ع˘م˘ي˘م˘ه˘ا ف˘ي
التعليم البتدائي اأو اسستحداث عÓوة خاصسة
بالكتظاظ في التعليم البتدائي.
وبخصسوصس الخدمات الجتماعية طالبت
ال˘ن˘ق˘اب˘ة ب˘ت˘ف˘ع˘ي˘ل ال˘لجنة الحكومية الخاصسة
ب˘ج˘رد م˘خ˘ت˘ل˘ف ال˘م˘م˘ت˘لك˘ات المادية العينية

ل˘ل˘خ˘دم˘ات الج˘ت˘م˘اع˘ي˘ة من بداية الأحادية
م˘ط˘ال˘ب˘ة ب˘ت˘ط˘ب˘ي˘ق ال˘ق˘وان˘ي˘ن وتسس˘ييرها بكل
شسفافية بما يخدم المصسلحة العامة للعمال،
والعمل على دفع عجلة نشساط الخدمات بما
يك˘ف˘ل ال˘ت˘واج˘د ال˘مسس˘ت˘م˘ر ل˘ه˘ي˘اك˘ل ال˘تسس˘ي˘ير
لإبعادها عن جميع الديولوجيات النقابية
والسسياسسية حماية للمال العام.
وف ˘ي ˘م ˘ا ي ˘خصس ال˘م˘ط˘الب ال˘ب˘ي˘داغ˘وج˘ي˘ة
طالبت النقابة في توصسياتها بالإسسراع في
معالجة رزنامة العطل المدرسسية والتوقيت
ال ˘خ ˘اصس ب ˘ال˘م˘ن˘ط˘ق˘ة وال˘وت˘ائ˘ر ال˘م˘درسس˘ي˘ة،
واإل˘غ˘اء الرت˘ق˘اء الآل˘ي ل˘ل˘ت˘Óم˘ي˘ذ ف˘ي ال˘طور
الأول ،ناهيك عن الغاء العتبة في امتحانات
البكالوريا لأنها تفقد الشسهادة مصسداقيتها.
وعلى الصسعيد النقابي دعت النقابة اإلى
ح˘ل الصس˘ن˘دوق ال˘وط˘ن˘ي ل˘م˘ع˘ادل˘ة ال˘خ˘دمات
الج ˘ت ˘م ˘اع ˘ي ˘ة وتشسك˘ي˘ل صس˘ن˘ادي˘ق ق˘ط˘اع˘ي˘ة
ل˘ت˘مك˘ي˘ن ع˘م˘ال ال˘ت˘رب˘ي˘ة م˘ن السس˘ت˘ف˘ادة م˘ن
السسكنات ،والعمل على تنسسيق الجهود مع
وزارة ال˘ع˘م˘ل ف˘ي اإع˘ادة ال˘ن˘ظ˘ر ف˘ي ت˘رك˘ي˘ب˘ة
مجلسس اإدارة الصسندوق لإتاحة الفرصسة اأمام
جميع النقابات المسستقلة مع اشسراف وزارة
التربية على العملية ،بالإضسافة الى وضسع حد
للتجاوزات المتعلقة بمصسادرة حق الممارسسة
النقابية واسستبعاد مدراء التربية المتورطين
ف˘ ˘ي اف ˘ت ˘ع ˘ال اأزم ˘ات بسس ˘بب ال ˘ت ˘عسس ˘ف ف ˘ي
اسستعمال السسلطة.

عاشست نشسوتها إلقرية إإلفريقية بسسيدي فرج

اختتام فعاليات حملة المخيمات الصصيفية

إإخ˘ ˘ت˘ ˘ت˘ ˘مت ل˘ ˘ي˘ ˘ل˘ ˘ة إلسس ˘بت ب ˘ال ˘ق ˘ري ˘ة
إإلف˘ري˘ق˘ي˘ة ف˘ي «سس˘ي˘دي ف˘رج» ب˘الجزإئر
إل ˘ع ˘اصس˘م˘ة ف˘ع˘ال˘ي˘ات ح˘م˘ل˘ة إل˘م˘خ˘ي˘م˘ات
إلصسيفية لسسنة .٢٠١٣
وقد نظمت الوكالة الوطنية لتسسلية الشسباب
ب ˘ال˘م˘ن˘اسس˘ب˘ة ح˘ف˘ Óث˘ق˘اف˘ي˘ا ت˘رف˘ي˘ه˘ي˘ا ألط˘ف˘ال
«ت˘م˘ن˘راسست» ب˘ال˘ج˘ن˘وب الك˘ب˘ي˘ر ب˘مشساركة عدة
م˘راك˘ز ل˘ل˘ع˘ط˘ل وال˘ت˘رف˘ي˘ه ل˘لشس˘ب˘اب ع˘ل˘ى غرار
مركز األمل مركز بن خلدون مركز المقراني
مركز إابن باديسس ومركز زرالدة.

وأافتتح الحفل بعرضس شسريط فيديو لمركز
األم˘ ˘ل تضس˘ ˘م ˘ن ي ˘وم ˘ي ˘ات ونشس ˘اط ˘ات اط ˘ف ˘ال
المخيمات في القرية اإلفريقية من سسهرات
وج˘ ˘ولت وري˘ ˘اضس˘ ˘ة وسس˘ ˘ب˘ ˘اح ˘ة وغ ˘ي ˘ره ˘ا م ˘ن
األنشسطة .كما قدم مركز إابن خلدون لوحات
ف ˘ن ˘ي ˘ة وف ˘لك ˘ل ˘وري˘ة رائ˘ع˘ة صس˘ف˘ق ل˘ه˘ا ج˘م˘ه˘ور
األطفال كثيرا .كما اطربت الفرقة الموسسيقية
ل ˘م ˘رك ˘ز ال˘م˘ق˘ران˘ي األط˘ف˘ال والك˘ب˘ار ب˘أاغ˘ان˘ي
صسحراوية وأاناشسيد دينية إاسستحسسنها الحضسور
كثيرا.

وأاخذ الشسعر الشسعبي حقه في هذا الحفل
حيث قدم مركز زرالدة مقاطع شسعرية حول
الشس˘ب˘اب ت˘ج˘اوب م˘ع˘ه˘ا األط˘ف˘ال ق˘ب˘ل إاخ˘ت˘ت˘ام
ال˘ ˘ح˘ ˘ف ˘ل ب ˘ت ˘ق ˘دي ˘م ع ˘دة نشس ˘اط ˘ات وع ˘روضس
مسسرحية وموسسيقية وعروضس بهلوانية صسفق
ورقصس ل˘ه˘ا األط˘ف˘ال ك˘ث˘ي˘را .ل˘إÓشس˘ارة ن˘ظ˘مت
ال˘وك˘ال˘ة ال˘وط˘ن˘ي˘ة ل˘تسس˘ل˘ي˘ة الشس˘ب˘اب وال˘ري˘اضس˘ة
التابعة لوزارة الشسباب والرياضسة خمسس دورات
ت ˘خ ˘ي ˘ي ˘م ˘ي ˘ة ألط˘ف˘ال ولي˘ات ال˘ج˘ن˘وب الك˘ب˘ي˘ر
اسستفاد منها أازيد من خمسسة آالف طفل.

العدد
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إإعادة بعث إلقاعدة إلصسناعية

 ٤ ، ٦مليار دو’ر اسصتثمار وعقود شصراكة فيأاقل من سصنة
Ü/º«µM
ت˘ ˘راه˘ ˘ن وزارة الصس˘ ˘ن˘ ˘اع˘ ˘ة وال˘ ˘م ˘ؤوسسسس ˘ات
الصسغيرة والمتوسسطة وترقية السستثمار على
قانون السستثمار الجديد لجلب مسستثمرين
ج ˘دد واسس ˘ت˘غ˘Óل ك˘اف˘ة ال˘م˘ن˘اط˘ق الصس˘ن˘اع˘ي˘ة
المتواجدة في مختلف الوليات من أاجل خلق
توازن جهوي اقتصسادي والتقليل من التبعية
للمحروقات ،ورفع نسسب النمو وخلق الثروة
وتوفير مناصسب العمل.
ت ˘ن ˘ت ˘ظ ˘ر وزارة الصس ˘ن ˘اع ˘ة دراسس˘ة مشس˘روع
قانون السستثمار المتواجد على طاولتها منذ
أاك ˘ث ˘ر م ˘ن شس ˘ه˘ري˘ن ل˘ت˘م˘ري˘ره ع˘ل˘ى ال˘ب˘رل˘م˘ان
ل ˘Óسس ˘ت˘ف˘ادة م˘ن م˘ق˘ت˘رح˘ات ودراسس˘ة ال˘ن˘واب
لمشسروع القانون من أاجل طرح التحفيزات
ع ˘ل ˘ى ال ˘مسس ˘ت ˘ث ˘م ˘ري ˘ن ال ˘وط ˘ن˘ي˘ي˘ن واألج˘انب
ل ˘ل ˘ن ˘ه ˘وضس ب ˘السس ˘ت ˘ث ˘م ˘ار وت ˘وسس˘ي˘ع ال˘ق˘اع˘دة
الصسناعية الوطنية التي أابانت عن مؤوشسرات
اي ˘ج ˘اب ˘ي ˘ة ل ˘ل ˘ت ˘ع˘ام˘ل م˘ع ت˘ح˘ولت وت˘ط˘ورات
السساحة القتصسادية اإلقليمية والدولية.
وي˘ح˘اول وزي˘ر الصس˘ن˘اع˘ة شس˘ري˘ف رح˘م˘اني
جرد النسسيج الصسناعي والبحث عن كل كبيرة
وصس ˘غ ˘ي˘رة لسس˘ت˘غ˘Óل˘ه˘ا ف˘ي ت˘زوي˘د الق˘تصس˘اد
ال ˘وط˘ن˘ي ب˘ق˘ي˘م مضس˘اف˘ة وال˘ب˘حث ع˘ن شس˘رك˘اء
أاجانب في سسياق نقل التكنولوجيا والخروج
من عقلية النغÓق التي لن تفيد في شسيء في
ظ˘ ˘ل ال˘ ˘تك˘ ˘ت˘ ˘Óت الق˘ ˘تصس˘ ˘ادي˘ ˘ة ال˘ ˘ع˘ ˘ال˘ ˘م ˘ي ˘ة
واإلقليمية.
وفي أاقل من سسنة تمكنت وزارة الصسناعة
م˘ ˘ن ج ˘لب أاك ˘ث ˘ر م ˘ن  ٤ . ٦م˘ل˘ي˘ار دولر
كاسستثمارات وعقود شسراكة في مجالت البناء
وال ˘نسس ˘ي ˘ج وال ˘ح ˘دي ˘د والصس ˘لب والصس ˘ن ˘اع˘ات

الغذائية واألسسمدة وصسناعة السسيارات ومواد
البناء في انتظار مجالت أاخرى بعد تحضسير
األرضسية.
وتبحث الوزارة األولى من خÓل الزيارات
التي يقوم بها الوزير األول عبد المالك سسÓل
عن تفعيل السستثمار المحلي من خÓل منح
ال ˘ت ˘وج ˘ي ˘ه ˘ات وال ˘ت ˘وصس ˘ي ˘ات ل ˘ل˘ولة م˘ن أاج˘ل
التحرك لتوفير شسروط وظروف السستثمار
ال ˘ ˘ن ˘ ˘اج ˘ ˘ح م˘ ˘ن خ˘ ˘Óل ت˘ ˘ذل˘ ˘ي˘ ˘ل ال˘ ˘ع˘ ˘ق˘ ˘ب˘ ˘ات
ال ˘ب ˘ي ˘روق ˘راط ˘ي ˘ة وم˘ن˘ح ال˘ف˘رصس ل˘ل˘م˘ق˘اولت
الشسبانية ونبذ الصسراعات وتصسفية الحسسابات
وم ˘ح ˘ارب ˘ة ال ˘رشس ˘وة وال ˘م ˘حسس ˘وب˘ي˘ة ف˘ي م˘ن˘ح
المشساريع للوصسول الى نتائج ايجابية في هذا
المجال.
وي ˘ظ ˘ه ˘ر م ˘ن خ ˘Óل رف ˘ع وت˘ي˘رة ال˘ن˘ه˘وضس
بالصسناعة وجلب السستثمار نية السسلطات في
اسس ˘ت˘غ˘Óل ال˘م˘ؤوشس˘رات الق˘تصس˘ادي˘ة ال˘وط˘ن˘ي˘ة
المريحة من خÓل توفر أاكثر من  ٢٠٠مليار
اح ˘ت ˘ي ˘اط ˘ي الصس ˘رف واسس ˘ت ˘ق˘رار ال˘م˘دي˘ون˘ي˘ة
ال ˘خ ˘ارج ˘ي ˘ة ف ˘ي أاق ˘ل م ˘ن  ٥م˘Óي˘ي˘ر دولر،
وت ˘ح ˘ق ˘ي ˘ق ف ˘ائضس ت ˘ج ˘اري م ˘ن ˘ذ أاك˘ث˘ر م˘ن ٨
سسنوات ،كما أان األزمات المالية والقتصسادية
التي كادت تعصسف بأاوروبا سساعدت الجزائر
ع˘ ˘ل˘ ˘ى السس˘ ˘ت˘ ˘ف˘ ˘ادة م˘ ˘ن ب˘ ˘عضس ع ˘ق ˘ود ن ˘ق ˘ل
التكنولوجيا من اسسبانيا وايطاليا وفرنسسا في
م ˘ج ˘الت صس ˘ن˘اع˘ات م˘واد ال˘ب˘ن˘اء والسس˘ي˘ارات
وغيرها من الصسناعات التي رفضست الدول
األوروبية نقلها منذ توقيع اتفاق الشسراكة مع
التحاد األوروبي في مارسس  ٢٠٠٥ودخول
حيز التطبيق في الفاتح سسبتمبر من نفسس
السسنة.

منددة بالحملة إلشسعوإء

المديرية العامة لبريد الجزائر تخرج عن صصمتها
ن ˘ددت ال˘م˘دي˘ري˘ة ال˘ع˘ام˘ة ل˘ب˘ري˘د ال˘ج˘زائ˘ر
ب ˘ال ˘ح ˘م ˘ل ˘ة الع ˘Óم ˘ي˘ة الشس˘ع˘واء ال˘ت˘ي ط˘الت
المؤوسسسسة ومديرها في شسخصسه ،مؤوكدة أان
الضس˘ ˘راب ك ˘ان غ ˘ي ˘ر ق ˘ان ˘ون ˘ي وه ˘دف ˘ه شس ˘ل
نشساطاتها وقد أاكد على ذلك حكم العدالة
بضسرورة اسستئناف العمل.
كذبت المديرية العامة لبريد الجزائر في
ب ˘ي ˘ان ل ˘ه ˘ا ت ˘ل ˘قت «الشس ˘عب» نسس ˘خ ˘ة م˘ن˘ه ك˘ل
الدعاءات المفرطة التي كانت تهدف الى
المسساسس بحرمة وسسÓمة المؤوسسسسة وشسرف
شسخصس مديرها العام ،عبر ترويج معلومات
ل أاسساسس لها من الصسحة في انعدام احترام
قواعد وأاخÓقيات المهنة التي تملي وتفرضس
ال ˘ت ˘أاك ˘د م ˘ن ال ˘م ˘ع ˘ل ˘وم ˘ة م˘ن مصس˘دره˘ا ق˘ب˘ل
نشسرها.

وأاشسارت المؤوسسسسة في ذات البيان الموقع
م˘ن م˘دي˘ر ال˘ت˘ف˘ت˘يشس وم˘راق˘ب˘ة مك˘اتب البريد
مصسطفى برابح أانه كان من الفضسل ابراز
ن ˘ج ˘اح ال ˘م ˘ؤوسسسس ˘ة ف ˘ي إاع ˘ادة ت ˘رت˘يب ال˘ب˘يت
وفرضس النضسباط ،مشسيرة إالى أان مسسؤوولها
الول سسيبقى صسامدا ولن يرضسخ للهجومات
غ˘ي˘ر ال˘Óئ˘ق˘ة ،وسس˘ي˘ع˘م˘ل ع˘ل˘ى م˘وصس˘لة تنمية
ال ˘ق ˘ط ˘اع ل ˘ف˘ائ˘دة ال˘م˘واط˘ن˘ي˘ن وال˘ع˘م˘ال ع˘ب˘ر
ت ˘ ˘حسس ˘ ˘ي˘ ˘ن ال˘ ˘خ˘ ˘دم˘ ˘ات وت˘ ˘وف˘ ˘ي˘ ˘ر الشس˘ ˘روط
الجتماعية والمهنية للمسستخدمين.
كما أاكد البيان أان المديرية العامة لبريد
ال ˘ج ˘زائ ˘ر ت ˘ح˘ت˘ف˘ظ ب˘ح˘ق˘ه˘ا ف˘ي ال˘ل˘ج˘وء إال˘ى
القضساء وإايداع شسكوى أامام الجهات المختصسة
وفي الوقت المناسسب.

h.¥

تحضسيرإت لدخول إجتماعي هادىء

أاكثر من ١٠٠أالف متمدسس بأادرار

يرتقب اسستقبال بولية أادرار ١٠٩ . ٨٠٧
متمدرسس خÓل الدخول المدرسسي للموسسم
المقبل  ٢٠١٣ـ  ٢٠١٤حسسبما علم أامسس من
مديرية التربية.
وأاكد رئيسس مصسلحة الدراسسة والمتحانات
م˘ ˘ح˘ ˘م˘ ˘د ح˘ ˘روز أان˘ ˘ه ت˘ ˘م اسس˘ ˘تك˘ ˘م˘ ˘ال ك˘ ˘اف ˘ة
التحضسيرات التنظيمية لنطÓق الموسسم في
ظروف عادية للمتمدرسسين الذين يوجد من
ضسمنهم  ٩ . ٦٣٤تلميذ يلتحقون ألول مرة
بمقاعد الدراسسة إالى جانب أاكثر من ٥ . ٨٣٠
تلميذ في المرحلة التحضسيرية.
وأاضس˘ ˘ ˘اف ذات ال ˘ ˘مسس ˘ ˘ؤوول أان إاج ˘ ˘م ˘ ˘ال ˘ ˘ي
ال ˘م˘ت˘م˘درسس˘ي˘ن ال˘م˘رت˘قب اسس˘ت˘ق˘ب˘ال˘ه˘م خ˘Óل
ال˘م˘وسس˘م ال˘دراسس˘ي ال˘م˘ق˘ب˘ل ( ٢٠١٣ـ )٢٠١٤
يتوزع على مختلف األطوار التعليمة الثÓثة

من خÓل إاحصساء  ٥٦ . ١٨٧تلميذ بالطور
البتدائي و ٣٥ . ٥٢١بالطور المتوسسط و٠٩٩
 ١٨ .في الطور الثانوي بمعدل  ٢٨تلميذا
بالفوج التربوي البالغ عددها  ٣ . ٩٧٢فوج.
ولتحسسين ظروف اسستقبال التÓميذ فقد
اسستفاد القطاع من هياكل جديدة سستدخل
حيز السستغÓل مع الدخول المدرسسي المقبل
وي ˘ت ˘ع ˘ل˘ق األم˘ر بـ ٤م ˘ت ˘وسس˘ط˘ات ج˘دي˘دة و٩
مدارسس ابتدائية ليرتفع بذلك إاجمالي هياكل
ال˘ت˘م˘درسس إالى  ٤٥١م˘ؤوسسسس˘ة ت˘رب˘وي˘ة ع˘ل˘ى
مسستوى الولية حسسب ذات المسسؤوول.
كما أاشسار حروز إالى ضسمان تغطية جميع
ال˘م˘واد ال˘دراسس˘ي˘ة ب˘ال˘ت˘أاط˘ي˘ر المناسسب والذي
سسيتعزز بعد ظهور نتائج مسسابقة التوظيف
التي نظمت مؤوخرا.

وطني

اإلثنين  ٢٦أاوت  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ١٩شسوال  ١٤٣٤هـ

العدد

١٦١٩٢
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وتيرة متسصارعةإلنجازه خÓل السصداسصي األول العام القادم

الجسسر العمÓق ''األعجوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الثامن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة'' لقسسنطينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
تغير الوجه العمراني لمدينة ''سسيرتا''
تعرف عاصصمة الشصرق الجزائري في اآلونة األخيرة انطÓق
انجازات ضصخمة سصتغير من الوجه العام للمدينة التي عاشصت التهميشش لسصنوات
مضصت ،قسصنطينة اليوم ،هي سصيرتا المشصاريع والنجازات اإلسصتراتيجية ،هي عاصصمة الشصرق
ب Óمنازع سصتفتح مع مطلع سصنة ٢٠١٥أابوابها لحتضصان تظاهرة ثقافية عربية ،فبدءا من مشصاريع في
طريقها للتجسصيد وأاخرى للتسصليم نجد مشصروع الجسصر العمÓق الذي يجريإانجازه بقلب مدينة
قسصنطينة والذي سصيتم اسصتÓمه في غضصون السصداسصي األول من السصنة المقبلة يعتبر بمثابة
«األعجوبة الثامنة» لعاصصمة الشصرق الجزائري ومدينة الجسصور المعلقة .هذا
ماأاكدهأاكثر من متحدث لـ«الشصعب» بعين المكان.

مفيدة طريفي
ويشسكل هذا اإلنجاز الفني بدون منازع
أاضس ˘خ ˘م وأاه˘م إان˘ج˘از ي˘ت˘م ت˘ح˘ق˘ي˘ق˘ه م˘ن˘ذ
السس ˘ت ˘ق˘Óل ف˘ي م˘دي˘ن˘ة الصس˘خ˘ر ال˘ع˘ت˘ي˘ق
حيث يمتد على طول  ١ . ١١٩متر ومن
شس˘أان˘ه ح˘ت˘م˘ا ت˘غ˘ي˘ي˘ر ال˘م˘Óم˘ح ال˘ع˘م˘رانية
ل˘ ˘ل˘ ˘م˘ ˘دي ˘ن ˘ة ب ˘ال ˘ن ˘ظ ˘ر لشسك ˘ل تصس ˘م ˘ي ˘م ˘ه
ال ˘مسس ˘ت ˘ق ˘ب ˘ل ˘ي م ˘م ˘ا سس ˘يسس ˘م ˘ح ل˘ل˘م˘دي˘ن˘ة
ب˘اسس˘ت˘رج˘اع ه˘ال˘ت˘ه˘ا ال˘م˘ف˘ق˘ودة واك˘تسساب
مك˘ان˘ت˘ه˘ا شس˘ي˘ئ˘ا فشس˘ي˘ئ˘ا ك˘ع˘اصس˘م˘ة الشسرق
الجزائري.
صسمم الجسسر العمÓق ليشسكل ملتقى
ب ˘ي˘ن وادي ال˘رم˘ال وسس˘اح˘ة «ه˘ي˘ئ˘ة األم˘م
ال ˘م ˘ت ˘ح ˘دة» ب ˘وسس ˘ط ال ˘م˘دي˘ن˘ة واألع˘ال˘ي
الشسمالية المحيطة بها ،المشسروع الضسخم
ال ˘ذي أاث ˘ار الك ˘ث ˘ي ˘ر م˘ن الشسك˘وك ل˘ح˘ظ˘ة
اإلعÓن عنه أاصسبح اليوم حقيقة جلية
ت ˘تضس ˘ح م ˘ع ˘ال ˘م˘ه˘ا م˘ع ال˘ت˘ق˘دم ف˘ي نسس˘ب˘ة
أاشسغاله والتي وصسلت حسسب القائمين على
المشسروع إالى .٪٦٦

تحفة فنية ...زادها جمال
المدينة تميزا وانفرادا
التحفة الفنية تزامنت مع احتفالت
خمسسينية اسسترجاع السسيادة الوطنية التي
تتضسح معالمه من مفترق الطرق بسساحة
«هيئة األمم المتحدة» المحاذية لفندق
«طرانزانتÓتيك» ليعلو حي (باردو) مائÓ
وم˘ت˘خ˘ط˘ي˘ا ط˘ري˘ق ب˘ات˘ن˘ة غ˘ي˘ر البعيد عن
جسسر«سسيدي راشسد» الذائع الصسيت قبل
أان يتصسل بعدها بالمسسلك الغابي وأاعالي
حي «المنصسورة» على طريق طولي بـ ٣كلم
ويشسكل متنفسسا حيويا للمدينة المختنقة
جراء الحركة المرورية غير المحتملة.
وب ˘ل ˘غت نسس ˘ب ˘ة إان˘ج˘از ال˘ط˘رق ال˘ت˘اب˘ع˘ة
ل˘ل˘جسس˘ر ال˘ع˘م˘Óق نسسبة  ٤٥ب˘ال˘مائة ذلك
حسسب مسس˘ ˘ؤوول˘ ˘ي الشس˘ ˘رك˘ ˘ة ال˘ ˘ب ˘رازي ˘ل ˘ي ˘ة
«أان ˘دراد غ ˘ي˘ت˘راز» ال˘مك˘ل˘ف˘ة ب˘إان˘ج˘از ه˘ذا
المشسروع الذي يسسمح بالولوج إالى الجهة
ال ˘ج ˘ن ˘وب ˘ي ˘ة ل ˘ل ˘م˘دي˘ن˘ة ب˘م˘ا ف˘ي ذلك ح˘ي
«سساقية سسيدي يوسسف» الكبير وامتدادات
سسكنية نحو أاحياء كل من جبل الوحشس
والزيادية والدقسسي وواد الحد ،اسستعملت
في انجازه تقنيات جد متطورة للتحكم

في ظاهرة النزلقات الترابية لتمكين
الشسركة من إانجاز هذا المشسروع المقام
على أارضسية جد صسعبة.
أام ˘ا ف ˘ي ˘م ˘ا ي˘خصس أاشس˘غ˘ال إان˘ج˘از ه˘ذه
ال ˘م ˘نشس ˘أاة ال˘ف˘ن˘ي˘ة ،ف˘ق˘د ت˘م ع˘ل˘ى أارضس˘ي˘ة
مÓئمة غير أان ذلك لم يمنع المؤوسسسسة
المكلفة باإلنجاز بحفر أاسساسسات بعمق
 ٦٠مترا لوضسع األعمدة القاعدية الثمانية
التي سسيرتكز عليها هذا الجسسر العمÓق.

إاكمال مسسار العملية التنموية
في خمسسينية الجزائر
الجسسر العمÓق ذو الطريق المزدوج
يعتبر إاثباتا حقيقيا لدرجة وتيرة التنمية
ف ˘ي ال ˘ج ˘زائ˘ر ب˘ع˘د م˘رور  ٥٠سس˘ن˘ة م˘ن
السستقÓل واسسترجاع السسيادة الوطنية،
لتنطلق األشسغال في تجسسيده في سسبتمبر
 ٢٠١٠ل ˘يشسك˘ل ت˘ن˘اغ˘م˘ا ل ج˘دال ف˘ي˘ه م˘ع
نظيره جسسر «سسيدي راشسد» الذي يعلو
مدينة الصسخور والجسسور المعلقة والذي
ينفرد بتصسميمه الهندسسي الفريد عالميا.
ل ˘ت ˘ب ˘ل ˘غ ع ˘ل ˘ى ه ˘ذا األسس ˘اسس ال ˘تك ˘ل˘ف˘ة
البتدائية للمشسروع مبلغ يقدر بـ ١٥مليار
دج لتخضسع من جديد للمراجعة ليقفز
إالى  ٢٩م ˘ل ˘ي ˘ار دي ˘ن ˘ار حسسب م ˘دي˘ري˘ة
األشسغال العمومية التي أاوضسحت أان هذه
ال ˘م ˘راج ˘ع ˘ة ج ˘اءت ل ˘ل ˘ت ˘مك˘ن م˘ن إادخ˘ال
تعديÓت وتحسسينات على هذا الهيكل

الفريد من نوعه في الجزائر ،وفي هذا
السس˘ي˘اق سس˘ي˘دع˘م ه˘ذا ال˘مشس˘روع ب˘م˘ح˘ول
اج˘ت˘ن˘اب˘ي بطول  ٧ك˘ل˘م ل˘ي˘لتحم بالطريق
السسيار شسرق ـ غرب ،وكذا سسيتم ربطه
ب˘ال˘م˘ط˘ار م˘ح˘م˘د ب˘وضس˘ي˘اف ل˘تسس˘ه˘م هذه
القيمة الجمالية العمرانية المضسافة في
تسس˘ه˘ي˘ل ع˘م˘ل˘ي˘ة ال˘ت˘ن˘ق˘ل بالمدينة حسسبما
أاكدته مديرية األشسغال العمومية.
وي ˘ح ˘ت ˘م ال ˘ق ˘در ع ˘ل ˘ى سسك ˘ان م ˘دي ˘ن ˘ة
قسسنطينة التواصسل عبر جسسورها المعلقة
لذا ليسس من العبث إانشساء جسسر عمÓق
ي˘رب˘ط أاط˘راف ال˘م˘دي˘ن˘ة وي˘ل˘تحم سسكانها
فيما بينهم ،وحسسب تقدير سسكان هذه
ال ˘م ˘دي˘ن˘ة ي˘ذهب ال˘ب˘عضس اآلخ˘ر إال˘ى ح˘د
اإلشسادة بهذا المشسروع الذي سسيغير حتما
ال˘تسس˘م˘ي˘ة ال˘م˘ل˘تصس˘ق˘ة ب˘ال˘م˘دينة إاذ ينعتها
البعضس بمدينة الديكور والزي الموروث،
وسسيرفع ابتداء من صسائفة  ٢٠١٣الجسسر
العمÓق جزءا كبيرا من الحمل الثقيل
ال˘ذي ي˘ع˘ان˘ي م˘ن˘ه ن˘ظ˘ي˘ره جسس˘ر «سس˘ي˘دي
راشس˘د» ل˘يشس˘ارك˘ه ث˘ق˘ل ال˘ح˘رك˘ة ال˘م˘رورية
ويضسفي على المدينة سسحرا ورونقا أاخاذ
لسس ˘ي ˘م ˘ا م ˘ن ال ˘م ˘ن ˘ظ ˘ر ال˘ج˘وي ل˘تصس˘دق
تسسميتها بعشس الصسقر النوميدي.

ملف اإلعانات طفر على دورة المجلسس الشسعبي الولئي المنتخبون
المحليون بقسسنطينة يتحفظون على نصس الهيكل التنظيمي
مفيدة طريفي
ع˘ ˘رفت األسس ˘ب ˘وع ال ˘م ˘نصس ˘رم ال ˘دورة
العادية للمجلسس الشسعبي البلدي لولية
قسسنطينة ،مناقشسات حادة بين أاعضساء
المجلسس البلدي المنتخب حول كيفية
ت ˘ق ˘دي˘م اإلع˘ان˘ات ال˘م˘ال˘ي˘ة ل˘ل˘ج˘م˘ع˘ي˘ات
ال˘ري˘اضس˘ي˘ة وال˘ث˘ق˘اف˘ي˘ة ح˘يث أاك˘دوا على
ضس ˘رورة اسس ˘ت ˘ح˘داث ل˘ج˘ن˘ة ت˘خ˘تصس ف˘ي
متابعة ومراقبة مدى تنفيذ ما ذكر في
ع˘ق˘د ال˘ب˘رن˘ام˘ج ال˘مسس˘ل˘م ل˘دى ال˘مصسالح
البلدية .الجمعيات تسستفيد من إاعانات
مالية بحجة تجسسيد برنامجها السسنوي
على أارضس الواقع إال انه تم تسسجيل على
مسستوى المجلسس وجود جمعيات ثقافية
اسستفادت خÓل العهدة السسابقة
ل˘ل˘م˘ج˘لسس م˘ن إاع˘ان˘ات
مالية

اثبتت التحاليل خطورتها على الصصحة

اتÓف الخضسروات المسسقية بالمياه القذرة في ميلة
أامر عبد الرحمان كديد والي ولية
ميلة ،بحرث العديد من الحقول وإاتÓف
ال˘خضص˘ر ال˘مسص˘ق˘ي˘ة ب˘المياه القذرة وذلك
ح ˘ ˘ف ˘ ˘اظ ˘ ˘ا ع ˘ ˘ل ˘ ˘ى السص ˘ ˘Óم ˘ ˘ة الصص ˘ ˘ح˘ ˘ي˘ ˘ة
ل ˘ل ˘م ˘واط ˘ن ˘ي ˘ن ،ت ˘ب ˘ع˘ا ل˘ن˘ت˘ائ˘ج ال˘ت˘ح˘ال˘ي˘ل
المائية التي قامت بها اللجنة الولئية
ل˘ ˘ل ˘م ˘ي ˘اه ال ˘مسص ˘ت ˘ع ˘م ˘ل ˘ة ف ˘ي م ˘ي ˘اه سص ˘ق ˘ي
المزروعات الفÓحية ،والتيأاثبتت بان
ه ˘ذه ال ˘م ˘ي ˘اه غ ˘ي˘ر صص˘ال˘ح˘ة لسص˘ق˘ي ه˘ذه
ال ˘م ˘زروع ˘ات ال ˘م ˘ت ˘واج˘دة ع˘ل˘ى ضص˘ف˘اف
وادي ال ˘ ˘رم ˘ ˘ال ووادي ب ˘ ˘وي ˘ ˘ق ˘ ˘ور ب˘ ˘وادي
العثمانية.

وع ˘ل ˘ى إاث ˘ر ه ˘ذه ال˘ن˘ت˘ائ˘ج وب˘ط˘لب م˘ن وال˘ي
ال˘ولي˘ة ق˘امت ال˘ل˘ج˘ن˘ة ي˘وم ال˘خ˘م˘يسس ال˘ماضسي
بإاتÓف عدة مسساحات من هذه المزروعات
خاصسة تلك المتواجدة في المنطقة السسفلى
لوادي العثمانية ،أاين أاثبتت اللجنة في الميدان
بان تلك المياه قذرة وغير صسالحة للسسقي.
ول ˘إÓشس ˘ارة ف ˘ان ه ˘ذه ال ˘م˘ن˘ت˘وج˘ات ال˘ت˘ي ت˘م
إات ˘Óف ˘ه ˘ا ه ˘ي م ˘ن م ˘ن ˘ت ˘وج ال ˘ب˘ط˘اط˘ا وال˘ج˘زر
والقرعة والذرة ومنتجات أاخرى ،وهذا العمل
الذي أاكدت السسلطات العمومية أانها لن تدخر
أاي ج˘ ˘ه˘ ˘د ل˘ ˘ل ˘قضس ˘اء ع ˘ل ˘ى ه ˘ذه ال ˘م ˘زروع ˘ات
ال ˘مسس ˘ق ˘ي ˘ة ب ˘م ˘ث ˘ل ه ˘ذه ال ˘م ˘ي ˘اه ،ودعت ب˘ه˘ذه

ال˘م˘ن˘اسس˘ب˘ة ج˘م˘ي˘ع ال˘ف˘Óح˘ي˘ن ب˘عدم اللجوء إالى
اسستعمال هذه المياه في السسقي حفاظا على
سسÓمة المنتوج وصسحة المواطنين.
من جهتهم اسستحسسن مواطنو وادي العثمانية
هذه العملية ،وطالبوا من السسلطات العمومية
بالتدخل عند الضسرورة في مثل هذه المزارع
وتك ˘ث˘ي˘ف ف˘رق ال˘م˘راق˘ب˘ة ل˘ح˘م˘اي˘ة ال˘مسس˘ت˘ه˘لك
بتكوين مخابر داخل أاسسواق الجملة ،كما أاكد
البعضس أان الفÓحين بالمنطقة يروجون أان مياه
الوديان التي تعبر المدينة ناتجة عن مصسفاة
السسد.

ميلة :فارسس مدور

م˘ن اج˘ل ت˘ن˘ف˘ي˘ذ ب˘رام˘ج˘ه˘ا إال ان˘ه ب˘ق˘ي
مجرد برنامج لم يعرف طريقه للتحقيق
.
وعلى هامشس أاشسغال الدورة صسادق
أاعضس˘ ˘اء ال ˘م ˘ج ˘لسس ع ˘ل ˘ى نصس ال ˘ه ˘يك ˘ل
ال˘ت˘ن˘ظ˘ي˘م˘ي ال˘ج˘دي˘د ل˘ل˘ب˘ل˘دي˘ة ،إال أان˘ه˘م
ت˘ ˘ح˘ ˘ف˘ ˘ظ˘ ˘وا ع˘ ˘ل˘ ˘ى ع˘ ˘دد م˘ ˘ن ال ˘ن ˘ق ˘اط
المتضسمنة لهذا التنظيم الذي سسيتسسبب
في بعضس من أابوابه في تقليصس مهام
ال˘م˘ن˘ت˘خب ال˘م˘ح˘ل˘ي ح˘يث طالبوا رئيسس
المجلسس الشسعبي البلدي بضسرورة إاضسفاء
بعضس التغييرات وتأاجيلها الى الدورات
العادية القادمة سسيما مع اسستحداث ٠٧
قطاعات حضسرية والتي تعني مناصسب
جديدة تتطلب منهم كمنتخبين دراسسة
معمقة تتوافق والتسسيير المعصسرن الذي
ينشسده الهيكل التنظيمي المسستحدث من
طرف المجلسس البلدي للولية،
وق ˘د ضس˘م ال˘ه˘يك˘ل ال˘ت˘ن˘ظ˘ي˘م˘ي إانشس˘اء
م˘ ˘ؤوسسسس˘ ˘ت ˘ي ˘ن األول ˘ى خ ˘اصس ˘ة ب ˘تسس ˘ي ˘ي ˘ر
ال˘ن˘ظ˘اف˘ة وال˘ت˘ط˘ه˘ي˘ر ،اإلن˘ارة ال˘ع˘م˘ومية
وكذا التهيئة الحضسارية والثانية مؤوسسسسة
ل˘تسس˘ي˘ي˘ر م˘ح˘ط˘ات ال˘مسسافرين الشسرقية
وال ˘غ˘رب˘ي˘ة ،ووف˘ق ج˘دول أاع˘م˘ال ال˘دورة
ف˘ ˘ق˘ ˘د صس˘ ˘ادق األعضس˘ ˘اء ع˘ ˘ل ˘ى مشس ˘روع
الميزانية اإلضسافية لسسنة  ،٢٠١٣فضسÓ
عن إابرام صسفقة صسيانة شسبكة اإلنارة
ال ˘ع ˘م ˘وم ˘ي ˘ة ب ˘الضس˘ف˘ة الشس˘رق˘ي˘ة ل˘ب˘ل˘دي˘ة
قسس˘ن˘ط˘ي˘ن˘ة ف˘ي شس˘ط˘ره˘ا ال˘خ˘اصس لسسنة
 ٢٠١٢ال˘ت˘ي ت˘رب˘ط ال˘ب˘ل˘دي˘ة ب˘ال˘م˘ق˘اولة
ال˘ع˘م˘وم˘ي˘ة ،إال˘ى ج˘انب صس˘ف˘ق˘ة ت˘ح˘ديث
اإلن ˘ارة ال ˘ع ˘م ˘وم ˘ي ˘ة ب ˘ع ˘دد م˘ن األح˘ي˘اء
السسكنية والتي على رأاسسها حي  ٢٠أاوت
 ،١٩٥٥حي فضسيلة سسعدان ،بن بوالعيد،
بن زكري فيÓلي ،هذا إالى جانب تنظيم
نشساط حراسسة حظائر السسيارات .

دولي

اإلثنين  26أاوت  2013م
الموافق لـ  19ششوال  1434هـ

أنطÓقة محتشصمة لـ""أأسصبوع ألرحيل""

اسستمرار جهود الوسساطة لتجاوز األزمة السسياسسية في تونسس

أفادت مصصادرإأعÓمية تونسصية ،بأان رئيسس ألحكومة ألمؤوقتة علي ألعريضس ،دعا ألو’ة
إألى تطبيق ألقانون ضصد كل ألتحركات وأ’حتجاجات ألتي تمسّس أأ’من ألعام وألتي تعطل
سصير حركة ألمرور ومصصالح ألموأطنين.وقال ألعريضسإأن ألو’ة لهم كامل ألصصÓحيات
لفرضس ألقانون ضصد كل من يرفضسإأحترأم ألقانون وكل من يريدأأن يتجاوزه.

وت ˘ظ ˘اه ˘ر اآلف الأشش˘خ˘اصس
في تونسس العاصشمة السشبت في
ال˘ي˘وم الأول م˘ن ح˘م˘ل˘ة تسش˘ت˘مر
اأسش ˘ب ˘وع ˘ا ت˘حت شش˘ع˘ار »اأسش˘ب˘وع
ال˘رح˘ي˘ل« ،ل˘ل˘م˘ط˘ال˘بة باسشتقالة
الحكومة.
لك ˘ن ي ˘ب ˘دو ب ˘ان السش˘ت˘ج˘اب˘ة
للتظاهر كانت محدودة حيث
ق ˘ال اأح˘د م˘ن˘ظ˘م˘ي ال˘ت˘ظ˘اه˘رة
النائب سشمير الطيب اإن عدد
ال ˘مشش ˘ارك˘ي˘ن ب˘ل˘غ  60األف
ششخصس ،فيما اأفاد مسشوؤول في

الششرطة باإن العدد هو حواإلى
عششرة اآلف متظاهرفقط.
وب˘ ˘حسشب م˘ ˘راسش˘ ˘ل ˘ي ˘ن ،ف ˘اإن
ال ˘ت ˘ظ ˘اه ˘رة ك ˘انت اأصش ˘غ ˘ر م ˘ن
التظاهرتين الضشخمتين اللتين
نظمتهما المعارضشة في  6و13
اأوت ال ˘ج ˘اري وشش ˘ارك ف ˘ي ك˘ل
منهما بحسشب المنظمين اأكثر
من  150األف متظاهر.
يحدث هذا في وقت تسشتمر
ف˘ي˘ه م˘ح˘اولت ال˘مصش˘ال˘حة بين
ال ˘م ˘ع ˘ارضش˘ة ال˘ت˘ونسش˘ي˘ة وق˘ي˘ادة

بعد تفجيرأت طرأبلسس

الرئيسس اللبناني يدعو
األجهزة األمنيةإالى رفع
جاهزيتها

دعا الرئيسس اللبناني ،ميششال سشليمان،
اللبنانيين إالى الحفاظ على هدوئهم وإالى
التعاون مع األجهزة األمنية التي طالبها
ب ˘رف ˘ع ج˘اه˘زي˘ت˘ه˘ا ب˘ع˘د الن˘ف˘ج˘ارات ال˘ت˘ي
ضشربت مدينة طرابلسس السشاحلية الششمالية
وضشاحية بيروت الجنوبية والتي حصشدت
مئات القتلى والجرحى.
وط˘الب سش˘ل˘ي˘م˘ان ال˘م˘واط˘ن˘ي˘ن بالحفاظ
على هدوئهم ووحدتهم وإالى التعاون مع
األج ˘ه ˘زة األم ˘ن ˘ي˘ة والسش˘ل˘ط˘ات ال˘عسشك˘ري˘ة
واألمنية إالى رفع جاهزيتها إالى الدرجة
القصشوى.
وقال انه في ظل ما تششهده منطقتنا
وما يحيط الوطن من مخاطر وخوفا من
انزلق لبنان إالى الفتنة التي تدفع إاليه قوى
الشش ˘ر واإلره ˘اب وف ˘ي ظ ˘ل ال˘ج˘م˘ود ج˘راء
ت ˘وق ˘ف ع ˘م ˘ل ال ˘ح ˘وار ال ˘وط ˘ن ˘ي  ،وشش˘ي˘وع
الدعوات لألمن الذاتي من واجبي إاطلع
الشش ˘عب ال ˘ل ˘ب ˘ن ˘ان ˘ي ب ˘م˘ا ي˘جب ات˘خ˘اذه م˘ن
خ ˘ط ˘وات م ˘ن أاج ˘ل م ˘واج ˘ه ˘ة ال ˘ت˘ح˘دي˘ات
والمخاطر التي يواجهها وطننا.
ودعا الجميع إالى مواقف ششجاعة وقرار
وطني ينأاى عن المصشالح الخارجية ويأاخذ
في عين العتبار المصشلحة الوطنية.
وط˘الب ال˘رئ˘يسس ال˘ل˘ب˘ن˘ان˘ي ال˘م˘رج˘عيات
السشياسشية والدينية بالعمل على التهدئة من
أاجل مصشلحة لبنان العليا ووسشائل اإلعلم
ك ˘اف ˘ة ب˘ال˘مشش˘ارك˘ة ف˘ي ت˘ح˘م˘ل ال˘مسش˘ؤوول˘ي˘ة
الوطنية.

ح˘ ˘رك˘ ˘ة ال˘ ˘ن˘ ˘هضش˘ ˘ة ال˘ ˘ح˘ ˘اك ˘م ˘ة
بوسشاطة التحاد العام التونسشي
ل ˘لشش ˘غ ˘ل .وال ˘راب˘ط˘ة ال˘ت˘ونسش˘ي˘ة
ل ˘ل ˘دف ˘اع ع ˘ن ح ˘ق ˘وق الإنسش˘ان،
ح ˘رك ˘ة ال ˘ن˘هضش˘ة ال˘ح˘اك˘م˘ة اإل˘ى
الإعلن الصشريح عن اسشتقالة
وردا ً ع ˘ل ˘ى ه ˘ذا ال˘ح˘راك ،ق˘ال
ال ˘ق ˘ي ˘ادي ف˘ي ح˘رك˘ة ال˘ن˘هضش˘ة،
السش˘ي˘د ال˘ف˘رج˘ان˘ي ،اإن ال˘نهضشة
قبلت مبادرة المنظمة الششغيلة
ل ˘ح˘ل الأزم˘ة السش˘ي˘اسش˘ي˘ة ،وه˘ي
ت˘دع˘و ج˘م˘ي˘ع ال˘ف˘رق˘اء للدخول

ف˘ ˘ي ح˘ ˘وار وم ˘ن دون خ ˘ط ˘وط
حمراء.
وت˘ ˘ ˘ج˘ ˘ ˘در الإشش ˘ ˘ارة اإل ˘ ˘ى اأن
م ˘ب ˘ادرة م˘ن˘ظ˘م˘ة الشش˘غ˘ل ت˘نصس
ع˘ ˘ل˘ ˘ى ح˘ ˘ل حك ˘وم ˘ة ال ˘ع ˘ريضس
وت ˘ع ˘ويضش ˘ه˘ا ب˘حك˘وم˘ة ك˘ف˘اءات
غير متحزبة مع الإبقاء على
ال˘م˘ج˘لسس ال˘وط˘ن˘ي ال˘ت˘اأسش˘يسش˘ي
ح ˘ت ˘ى يك ˘م ˘ل ال ˘دسش ˘ت ˘ور وي ˘ع˘د
قانونًا للنتخابات ،في اأجل ل
يتجاوز اأكتوبر القادم.
واأوضش ˘ح ال ˘ف˘رج˘ان˘ي اأن˘ه م˘ن
غ ˘ي˘ر ال˘م˘ن˘ط˘ق˘ي اأن ي˘ط˘لب م˘ن
ال˘ن˘هضش˘ة ال˘ت˘ن˘ازل ع˘ن الشش˘روط
ف ˘ي ح ˘ي ˘ن ت ˘رفضس ال ˘م˘ع˘ارضش˘ة
ال ˘ج˘ل˘وسس ل˘ل˘ح˘وار اإل ب˘ع˘د ح˘ل
ال ˘ ˘حك ˘ ˘وم˘ ˘ة ،وه˘ ˘ي خ˘ ˘ط˘ ˘وة ل
تسش˘ ˘اع˘ ˘د ع˘ ˘ل˘ ˘ى اإي˘ ˘ج˘ ˘اد م ˘ن ˘اخ
مناسشب للتفاوضس.
وب ˘ال˘نسش˘ب˘ة ل˘ل˘ف˘رج˘ان˘ي ،ف˘اإن
النهضشة وبعد حوارات مطولة
م˘ع ال˘ق˘ي˘ادة ال˘ن˘ق˘اب˘ي˘ة م˘ن جهة
ومع رئيسس حركة نداء تونسس
م ˘ن خ ˘لل ال ˘ل ˘ق˘اء ال˘ذي ج˘م˘ع
ال˘غ˘ن˘وشش˘ي ب˘السش˘بسش˘ي ،اخ˘ت˘ارت
التراجع والتنازل عن الخطوط
ال˘ح˘م˘راء ال˘ت˘ي ك˘انت م˘ت˘مسشكة
بها ،واأهمها حل حكومة علي
العريضس.
ويشش ˘دد ال˘ف˘رج˘ان˘ي ع˘ل˘ى اأن
مصش ˘ي ˘ر ان ˘ط ˘لق˘ة ال˘ح˘وار ه˘ي
الآن في ملعب المعارضشة التي
ع ˘ل ˘ي˘ه˘ا اأن ت˘ج˘لسس ل˘ل˘ح˘وار م˘ن
دون ششروط على اأسشاسس مبادرة
ات ˘ح˘اد الشش˘غ˘ل ال˘ت˘ي ق˘ب˘لت ب˘ه˘ا
حركة النهضشة.

ألرئيسس أليمني يشصدد علىإأنجاح ألمرحلة أ’نتقالية

 10قتلى وعشسرات الجرحى في هجوم
على حافلة للقوات الجوية بصسنعاء

قتل،أأمسس 10 ،عسصكريين يمنيين
وأأصصيب 26آأخرون فيإأنفجار عبوة
ناسصفة مزروعة دأخل حافلة كانت
تقلهمإألى عملهم في مقرألقوأت
ألجوية بجوأر مطار صصنعاء ألدولي.
وأاشش ˘ارت مصش ˘ادر إال ˘ى أان ال ˘ح ˘ادث˘ة وق˘عت
بقرب تقاطع ششارع السشتين مع المسشتششفى
السش ˘ع ˘ودي ـ األل ˘م˘ان˘ي وأان˘ه˘ا ت˘ح˘م˘ل بصش˘م˘ات
تنظيم القاعدة.
وبعد سشاعات من هذا الهجوم ،احبطت
قوات األمن اليمنية هجوما انتحاريا محتمل
كان يسشتهدف مركزا لتعليم اللغة النكليزية
في صشنعاء.
وذك˘رت ال˘مصش˘ادر أان ال˘م˘ه˘اج˘م ال˘ب˘ال˘غ م˘ن
العمر  20عاما القي القبضس عليه بعد أان رمى
قنبلة يدوية لم تنفجر على المركز اليمني
الم ˘ي ˘رك ˘ي ل ˘ل ˘ل ˘غ˘ات وال˘ذي ك˘ان ف˘ي السش˘اب˘ق
م˘رت˘ب˘ط˘ا ب˘السش˘ف˘ارة الم˘ي˘رك˘ية ،وعندما القي
القبضس على المهاجم ،تبين أانه يلبسس حزاما
ناسشفا.
وششهد اليمن اسشتنفارا أامنيا في السشابيع
الخ ˘ي ˘رة بسش ˘بب ت ˘ه ˘دي ˘دات ح ˘ول اع˘ت˘داءات
وششيكة يعدها تنظيم القاعدة.
وكانت الوليات المتحدة قررت اغلق 19
بعثة دبلوماسشية في بلدان مسشلمة بينها اليمن
ف˘ ˘ي ال ˘راب ˘ع م ˘ن أاوت .ك ˘م ˘ا ع ˘م ˘دت ف ˘رنسش ˘ا
وبريطانيا إالى اغلق بعثاتهما الدبلوماسشية
في اليمن ،لكن تمت اعادة فتحها .
وع ˘ل ˘ى ال˘ج˘انب السش˘ي˘اسش˘ي ،شش˘دد ال˘رئ˘يسس
اليمني عبدربه منصشور هادي ،أامسس األحد،
ع˘ ˘ل˘ ˘ى أان˘ ˘ه ل ت˘ ˘م˘ ˘دي˘ ˘د ول ت˘ ˘وريث ل˘ ˘م ˘نصشب

ال ˘رئ ˘اسش ˘ة ،م˘ؤوك˘دا أان م˘ه˘م˘ت˘ه ال˘رئ˘يسش˘ي˘ة ه˘ي
إاخراج اليمن من المحنة الحالية خلل الفترة
النتقالية.
ونقلت مصشادر إاعلمية عن الرئيسس اليمني
النتقالي في بيان على صشفحته الرسشمية على
موقع التواصشل الجتماعي قوله أان الوحدة
ال ˘وط ˘ن˘ي˘ة ت˘تصش˘در اه˘ت˘م˘ام˘ات˘ه ق˘ب˘ل ك˘ل شش˘يء
وضش ˘رورة إاخ ˘راج ال ˘ب ˘لد م˘ن م˘ح˘ن˘ت˘ه˘ا خ˘لل
ال˘ف˘ت˘رة الن˘ت˘ق˘ال˘ي˘ة وف˘ق˘ا ألح˘د ب˘نود المبادرة
الخليجية لحل األزمة اليمنية.
ويأاتي تصشريح عبدربه منصشور هادي في
وقت تطالب فيه قيادات في المؤوتمر الششعبي
ال ˘ع˘ام (أاك˘ب˘ر األح˘زاب ال˘ي˘م˘ن˘ي˘ة ال˘ذي ي˘رأاسش˘ة
الرئيسس اليمني السشابق علي عبد الله صشالح
ويششغل الرئيسس الحالي منصشب نائب رئيسس
ال ˘ح ˘زب) ،وك ˘ذلك ح ˘زب ال ˘ت ˘ج ˘م ˘ع ال ˘ي ˘م ˘ن˘ي
لإلصشلح (اإلخوان المسشلمين) بعدم تمديد
ال ˘ف ˘ت ˘رة ال˘رئ˘اسش˘ي˘ة ل˘ه˘ادي ،ف˘ي ح˘ي˘ن ي˘ط˘الب
شش˘ب˘اب ال˘ي˘م˘ن وم˘خ˘ت˘ل˘ف ال˘ت˘ي˘ارات السش˘ياسشية
بالتمديد لهادي كونه الرجل القادر على إادارة
اليمن وإاخراجها من أازمتها.
وكان عبد ربه منصشور هادي ،قد أاكد أان
مؤوتمر الحوار الوطني مضشي بصشورة ممتازة
كما هو مقرر ومحدد في برامجه.
وبدأات أاعمال الحوار الوطني في اليمن
منذ  18مارسس الماضشي وسشتسشتمر لمدة 6
أاششهر ،حيث تتفق جميع القوى السشياسشية على
دسش˘ت˘ور ج˘دي˘د ل˘ل˘ي˘م˘ن وال˘ت˘م˘ه˘ي˘د لن˘ت˘خ˘ابات
برلمانية ورئاسشية في فيفري المقبل بحسشب
المبادرة الخليجية.
ق.د

رئيسس ألحكومة ألليبية يحذر:

خروج السسÓح منأايدي السسلطات الشسرعية يهدد األمن
أافاد رئيسس الحكومة الليبية ،علي زيدان ،أان أاربعة أاششخاصس لقوا
مصشرعهم وأاصشيب عدد آاخر بجروح في اششتباكات مسشلحة غرب ليبيا.
وقال زيدان إان هذه الششتباكات نششبت بين مسشلحين على الطريق
السشاحلي الرابط بين منطقتي (الزاوية) و(ورششفانة) ،مششيرا إالى أان
رئيسس المؤوتمر الوطني العام ووزير الدفاع وعدد كبير من أاعضشاء
المؤوتمر ومن أاهالي المنطقتين يبذلون مسشاعي لوقف هذا القتتال.
وكششف أان قوات من وزارة الدفاع ورئاسشة األركان العامة بالجيشس

الليبي توجهت إالى موقع الششتباكات داعيا الطراف المتقاتلة إالى
وقف القتال حتى تتولى هذه القوات التمركز في المناطق الفاصشلة
بينهما .
ووصش˘ف م˘ا ي˘ج˘ري ب˘األم˘ر ب˘ال˘م˘ؤوسش˘ف ،م˘ع˘ت˘ب˘را أان ت˘وج˘ي˘ه م˘واطن
السشلح لصشدر مواطن آاخر أامر مرفوضس وينبغي أان ل يحدث أابدا
وعزا مثل هذه األحداث إالى انتششار السشلح بين المواطنين وخروجه
من أايدي السشلطات الششرعية وهما الجيشس والششرطة.

العدد
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حذرت من محاو’ت ألتصصعيد ألعسصكري في ألشصام

سسوريا تسسمح للمفتشسين األمميين بالتحقيق
فيإادعاءات اسستخدام ""الكيماوي""

فضضيلة دفوسس ـ ألوكا’ت
ح˘ ˘ذرت السش˘ ˘ل˘ ˘ط˘ ˘ات السش ˘وري ˘ة ال ˘ولي ˘ات
المتحدة من اتخاذ أاي إاجراء عسشكري بسشبب
ما يششتبه بأانه هجوم بأاسشلحة كيماوية في
بلد الششام قائلة إان ذلك سشيوجد كتلة من
النار واللهب تحرق الششرق األوسشط برمته.
وات ˘ه ˘مت حك ˘وم ˘ة بشش ˘ار األسش ˘د م˘ق˘ات˘ل˘ي
المعارضشة باسشتخدام األسشلحة الكيماوية في
محاولة أاخيرة للدفع إالى التدخل األجنبي
لصشالحهم.
وق ˘ ˘ال وزي ˘ ˘ر اإلع˘ ˘لم السش˘ ˘وري ع˘ ˘م˘ ˘ران
ال ˘ ˘زع ˘ ˘ب˘ ˘ي ،إان أاي إاج˘ ˘راء عسشك˘ ˘ري ت˘ ˘ق˘ ˘وده
الوليات المتحدة ليسس نزهة ،وأاضشاف بانه
في حال حدوث أاي تدخل عسشكري أامريكي
فإان ذلك سشيترك تداعيات خطيرة جدا في
م ˘ق˘دم˘ت˘ه˘ا ف˘وضش˘ى وك˘ت˘ل˘ة م˘ن ال˘ن˘ار وال˘ل˘هب
سشتحرق الششرق األوسشط برمته.
وجاء التحذير السشوري للرد على بيانات
من القادة األمريكيين بششأان تدخل عسشكري
محتمل في سشوريا .
وم˘ ˘ن ج˘ ˘ه ˘ت ˘ه ˘ا ،ح ˘ذرت إاي ˘ران ال ˘ولي ˘ات
المتحدة من تجاوز الخط األحمر بششأان سشوريا
قائلة إان ذلك سشيكون له عواقب وخيمة.
ونقلت األنباء عن مسشعود جزايري نائب
رئيسس أاركان القوات المسشلحة اإليرانية قوله
إان أامريكا تعلم حد الخط األحمر للجبهة
السشورية وأاي تجاوز للخط األحمر السشوري
سش˘ ˘يك˘ ˘ون ل˘ ˘ه ع ˘واقب وخ ˘ي ˘م ˘ة ع ˘ل ˘ى ال ˘ب ˘يت

األبيضس.
وكخطوة تؤوكد براءتها من تهمة اسشتعمال
السش ˘لح الك ˘ي ˘م ˘ي ˘اوي ضش ˘د شش ˘ع ˘ب˘ه˘ا ،أاع˘ل˘نت
ال˘حك˘وم˘ة السش˘وري˘ة أان˘ه˘ا سش˘تسش˘م˘ح ل˘م˘ف˘تشش˘ي
األمم المتحدة بزيارة المواقع التي تردد أانها
تأاثرت بأاسشلحة كيماوية.واتهمت المعارضشة
السشورية القوات الحكومية بقتل ما يربو على
أالف مدني بالغاز السشام في ضشواحي دمششق
يوم األربعاء الماضشي غير أان الحكومة نفت
هذا التهام وأاكدت مصشادر مسشتقلة ان عدد
ضش ˘ح ˘اي ˘ا م ˘ج ˘زرة ال ˘غ˘وط˘ة الشش˘رق˘ي˘ة ب˘ري˘ف
دمششق بلغ  355قتيل.

مصسادر مسستقلةأاشسارتإالىأان عدد
الضسحايا يبلغ  355قتيل
وف ˘ي اط ˘ار ت ˘أاج ˘ي˘ج الصش˘راع ال˘دم˘وي ف˘ي
بلد الششام ،قالت مصشادر من المعارضشة إان
هناك  400ط ˘ن م ˘ن األسش ˘ل˘ح˘ة أارسش˘لت م˘ن
تركيا إالى سشوريا لتعزيز قدرات مقاتليها في
م ˘واج˘ه˘ة ال˘ق˘وات ال˘حك˘وم˘ي˘ة السش˘وري˘ة ال˘ت˘ي
تحقق انتصشارات هائلة في الميدان.
وذكر مصشدر أان الششحنة التي عبرت من
إاق˘ ˘ل˘ ˘ي˘ ˘م ه˘ ˘ات ˘اي ال ˘ت ˘رك ˘ي خ ˘لل السش ˘اع ˘ات
ال48األخيرة هي واحدة من أاكبر الششحنات
ال ˘ت ˘ي وصش ˘لت ال ˘م ˘ع ˘ارضش ˘ة م˘ن˘ذ أان ت˘ح˘ولت
الحتجاجات المناوئة للرئيسس بششار األسشد
إالى أاعمال عنف قبل عامين.

وسصطإأجرأءأتأأمنية مشصددة

تأاجيل محاكمة مبارك وقيادات اإلخوان
أأمين بلعمري ـ ألوكا’ت ـ
م ˘ث ˘ل ،أامسس ،ال ˘رئ ˘يسس ال ˘مصش ˘ري األسش ˘ب˘ق
حسش ˘ن ˘ي م ˘ب ˘ارك ،أام ˘ام م ˘حك ˘م ˘ة أاك ˘ادي ˘م ˘ي˘ة
الشش ˘رط ˘ة ب ˘ال˘ق˘اه˘رة ،ف˘ي أاول م˘ح˘اك˘م˘ة ب˘ع˘د
إاخ˘لء سش˘ب˘ي˘ل˘ه ال˘خ˘م˘يسس ال˘م˘اضش˘ي ع˘ل˘ى ذم˘ة
التحقيق لسشتنفاذه الحد األقصشى من السشجن
اإلح ˘ت ˘ي ˘اط ˘ي ،وق˘د أاق˘لت م˘روح˘ي˘ة عسشك˘ري˘ة
م˘ ˘ب˘ ˘ارك م˘ ˘ن مك ˘ان إاق ˘ام ˘ت ˘ه ال ˘ج ˘ب ˘ري ˘ة ف ˘ي
مسش˘تشش˘ف˘ى ال˘م˘ع˘ادي إال˘ى أاك˘ادي˘م˘ي˘ة الششرطة،
ح ˘يث ك ˘انت ت ˘ن ˘ت˘ظ˘ره سش˘ي˘ارة إاسش˘ع˘اف وسش˘ط
إاجراءات أامنية مششددة قبل نقله إالى قاعة
المحاكمة لبدء الجلسشة في القضشية المتعلقة
ب˘ت˘ه˘م ق˘ت˘ل ال˘م˘ت˘ظ˘اه˘رين خلل إانتفاضشة 25
جانفي  ،2011والتي يحاكم فيها كذلك نجله
علء وجمال ووزير داخليته األسشبق حبيب
العدلي ومسشاعديه ورجل األعمال الموجود
في حالة فرار حسشين سشالم.
وق ˘د راف ˘قت ع˘م˘ل˘ي˘ة ن˘ق˘ل ال˘م˘ت˘ه˘م˘ي˘ن م˘ن
سش ˘ج ˘ن ال ˘م ˘زرع ˘ة ب ˘م ˘ن ˘ط ˘ق ˘ة سش ˘ج ˘ون ط˘ره،
إاجراءات أامنية مششددة ،حيث تم نقلهم إالى
أاك ˘ادي ˘م ˘ي ˘ة الشش ˘رط ˘ة ع ˘ل ˘ى م ˘ت ˘ن م˘درع˘ت˘ي˘ن

ترافقهما سشيارات مصشفحة وعربات ششرطة،
كما تضشّمنت العملية ،إاعداد خطط لمحاور
طرقية بديلة تحسشبا لوقوع أاي طارئ.
وب ˘ع ˘د ن ˘ه ˘اي ˘ة ال ˘ج ˘لسش ˘ة ال˘ت˘ي ن˘ق˘لت ع˘ل˘ى
المباششر ،قررت المحكمة تأاجيل القضشية إالى
يوم  14سشبتمبر القادم ،كما أاعلنت عن تششكيل
ث ˘لث ل˘ج˘ان ل˘دراسش˘ة ال˘قضش˘اي˘ا ال˘ت˘ي تسش˘ت˘م˘ر
م˘ ˘ح˘ ˘اك˘ ˘م˘ ˘ة م˘ ˘ب˘ ˘ارك بشش˘ ˘أان˘ ˘ه˘ ˘ا وه˘ ˘ي :ق ˘ت ˘ل
المتظاهرين ،الفسشاد المالي وتصشدير الغاز
المصشري إالى إاسشرائيل بأاسشعار أاقل من تلك
المتداولة في األسشواق العالمية.
ع˘ ˘ل ˘ى صش ˘ع ˘ي ˘د آاخ ˘ر ،أاج ˘لت م ˘حك ˘م ˘ة دار
ال ˘قضش˘اء ال˘ع˘ال˘ي وسش˘ط ال˘ق˘اه˘رة ،ال˘ن˘ظ˘ر ف˘ي
قضشية مرششد جماعة اإلخوان ،محمد بديع،
ون ˘ائ ˘ب ˘ي ˘ه خ ˘ي ˘رت الشش ˘اط ˘ر ورشش˘اد ال˘ب˘ي˘وم˘ي
ال˘م˘ح˘ب˘وسش˘ي˘ن ب˘ت˘ه˘م˘ة ال˘ق˘تل والتحريضس على
ال˘ع˘ن˘ف ،ول˘م ي˘حضش˘ر ج˘لسش˘ة ال˘م˘ح˘اك˘م˘ة قادة
اإلخ˘ ˘وان ،السش ˘بب ال ˘ذي دف ˘ع ال ˘ق ˘اضش ˘ي إال ˘ى
تأاجيلها إالى تاريخ  29أاكتوبر القادم ،كما طلب
م ˘ن وزارة ال ˘داخ˘ل˘ي˘ة ت˘ق˘دي˘م ال˘م˘ت˘ه˘م˘ي˘ن إال˘ى
المحاكمة ،في حين أان عدم إاحضشارهم مرده
ـ كما يبدو ـ إالى مخاوف أامنية بسشبب الوضشع
الذي تعيششه البلد.

لبحث ألقضصايا ألخÓفية ألعالقة

سسلفكير يلتقي البشسير في الخرطوم الجمعة القادم
يزور رئيسس دولة جنوب السشودان ،سشلفاكير
ميارديت ،السشودان يوم  30أاوت الجاري إلجراء
مباحثات مع نظيره عمر البششير بششأان القضشايا
الخلفية بين البلدين .وتأاتي الزيارة تتويجا
للتقارب الذي حدث بين السشودانين ،ويتوقع ان
ت ˘ح˘دث اخ˘ت˘راق˘ا ك˘ب˘ي˘را ف˘ي م˘ل˘ف ال˘تفاوضس
والدفع باتفاقيات التعاون بين الدولتين اإلى
الأمام .ووقعت الخرطوم وجوبا في السشابع
وال ˘عشش ˘ري ˘ن م ˘ن سش ˘ب˘ت˘م˘ب˘ر ال˘م˘اضش˘ي ح˘زم˘ة

ات ˘ف ˘اق ˘ات ل˘ل˘ت˘ع˘اون ب˘ي˘ن˘ه˘م˘ا ت˘ت˘ع˘ل˘ق ب˘الأم˘ن
واأوضش˘ ˘اع ال˘ ˘م˘ ˘واط˘ ˘ن˘ ˘ي ˘ن وقضش ˘اي ˘ا ال ˘ح ˘دود
وقضش˘اي˘ا اق˘تصش˘ادي˘ة واأخ˘رى ت˘تصش˘ل ب˘النفط
وال˘ ˘ت˘ ˘ج˘ ˘ارة .وتششك˘ ˘ل قضش˘ ˘ي ˘ة ال ˘م ˘ن ˘اط ˘ق
المتنازع عليها بين البلدين قنابل موقوتة
على طريق تسشوية الخلفات بين الخرطوم
وجوبا وبقيت خمسس نقاط حدودية محل
خلف بين الطرفين بما فيها منطقة اأبيي
المتنازع عليها.

اإلثنين  ٢٦أاوت  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ١٩شسوال  ١٤٣٤هـ

رياضضة

روبــــــورتـــــاج

''ألشسعـب'' تقتحــمأأسســــوأر ''ألقلعــة ألملكيـــة ألبيضســاء'' ريـال مـدريد

مسس ـ ـÒة ذهبـ ـية طيل ـ ـة  ١١١سسن ـة ،تتويج ـ ـات
وإإخف ـاق ـات و‚ ـوم تزيـ ـن سسمـ ـ ـاء ''إŸرينغـ ـ ـي''

ألعدد
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مدريد ...عاصسمة أسسبانيا ومعقل نادي ريال
مدريد ..بين ألماضسي وألحاضسر يمتد تاريخها
ألحافل لبعث أآفاق جديدة تكون ورهانات
ألمسستقبل لتضسيف أإليها مكانتها ألمنشسودة من خÓل
مقابلة ألجزأئر لتاريخ ألنادي ألملكي بما سستحمله
من أإثارة ومفاجاآت سستجلب أإليها أأنظار كل ألعالم
،لتسسترجع بÓدنا ذكريات خيخون  ١٩٨٢بتوأبل
أأخرى وألتي قد تكون فاأل خير على مسسيرة ألجزأئر
نحو بÓد ألصسامبا.

ـ مبعــــــوث «الششعـــــــب»إالى مـــدريـــــــد :محمــــــــد فـــــــوزي بقــــــــــاصص ـ
السساعة  ٣٠:٠٧ال ˘مك ˘ان م ˘ط˘ار ه˘واري ب˘وم˘دي˘ن ،ال˘رح˘ل˘ة
ال ˘ج ˘زائ ˘ر ـ م ˘دري ˘د ع ˘ل ˘ى م ˘ت˘ن شس˘رك˘ة ال˘خ˘ط˘وط ال˘ج˘وي˘ة
ال˘ج˘زائ˘ري˘ة ،م˘وع˘دها  ،٤٥:٠٩ال ˘وف ˘د إاط˘ارات ''م˘وب˘ي˘ل˘يسس''
وممثلي الصسحافة الوطنية ،المهمة تغطية الحفل الرسسمي
لترسسيم تعاقد ''موبيليسس'' وشسركة ''ميديا ـ برو'' صساحبة
حقوق التسسويق للفريق األبيضس.
باعÓن الرئيسس المدير العام لـ ''موبيليسس'' سساعد دامة عن
توقيع إاجراء مقابلة تجمع فريق جزائري بفريق النادي
ال ˘م ˘لك˘ي ري˘ال م˘دري˘د ع˘ل˘ى ه˘امشس دورة تك˘وي˘ن˘ي˘ة ن˘ظ˘م˘ه˘ا
المتعامل لفائدة الصسحفيين شسهر جوان المنصسرم ،بدأات
تترسسم معالم رحلة إالى العاصسمة السسبانية لتوقيع عقد بين
الطرفين ،التي بدأات برحلة ماراطونية لفتكاك تأاشسيرة
تمكن ''الشسعب'' من حضسور ترسسيم هذا الحدث الهام المقرر
بصسفة رسسمية في ماي .٢٠١٤
مثلما جرت عليه العادة في كل مهمة تنظمها ''موبيليسس''
لتغطية األحداث ،كان الملتقى يوم الثÓثاء  ٢٠أاوت في
مطار هواري بومدين الدولي ،وهذه المرة من أاجل التنقل
إالى العاصسمة اإلسسبانية مدريد لترسسيم إابرام اإلتفاق النهائي
ب˘ي˘ن ري˘ال م˘دري˘د اإلسس˘ب˘ان˘ي وم˘ت˘ع˘ام˘ل ال˘ه˘ات˘ف ال˘ت˘اري˘خ˘ي
س' إال˘ ˘ى
''م ˘وب˘ي˘ل˘يسس'' ،ل˘ج˘لب رف˘ق˘اء ال˘ق˘ائ˘د 'إأ'ي˘ك˘ر كاسسياس '
الجزائر للعب مباراة اسستعراضسية مع أاحد الفرق الجزائرية
شسهر ماي .٢٠١٤
كانت كل األمور عادية قبل إاقÓع الطائرة باتجاه مدريد،
وفجأاة أاعلن قائد الطائرة عن عطب يسستغرق إاصسÓحه فترة
تتراوح ما بين  ١٥دقيقة وسساعة ،وهنا بدت كل الوجوه في
حيرة خشسية لما سسيحدث أاثناء الرحلة ،ما جعل العديد من
ركاب الطائرة وخاصسة بعثة ''موبيليسس'' الهامة المتكونة من
إاطارات مؤوسسسسة متعامل الهاتف والصسحفيين بالسستفسسار
حول نوع العطب ،وعن خطورة الرحلة ،وقوبلنا بتفسسيرات
وشسروحات مطمئنة من قبل المضسيف والمضسيفة.
غير أان هذه التطمينات سسرعان ما تناسسها ركاب الطائرة،
في المطبات الهوائية ومع كل حركة عنيفة كانت المخاوف
تزداد من وقوع حادث إالى درجة أان البعضس منهم لم يتمالك
نفسسه بما فيهم أاحد الزمÓء الذي كان جالسسا بجانبي،
والمفاجأاة صسنعتها سسيدة طاعنة في السسن بخروجها عن
صسمتها في محاولة لتهدئة أاصسحاب الوجوه الشساحبة حين
قالت بصسوت مرتفع ''ل تخافوا الخطوط الجوية الجزائرية
لديها أاحسسن وأافضسل الطيارين في العالم'' ،كلمات بسسيطة
لكنها رسسمت البسسمة وزرعت السسكينة في قلوب المسسافرين.
لسسبانية نقطة ألبدأية
ألتعرف على ألعاصسمة أ إ
...حطت بنا الطائرة بسسÓم في مطار ''برأخاسس'' بمدريد
المتواجد على بعد  ١٥كلم من قلب مدريد ،توجهنا إالى
فندق ''هوزأ برأنسسيسسا'' البعيد  ٤كلم من الكلم من وسسط
العاصسمة ،وتم التفاق على السستراحة سساعة من الزمن،
على أان يتم الخروج مع المرشسدة السسياحية
''روزأ'' وف˘ ˘ ˘ ˘ ˘ق

الموعد المحدد ،للقيام بجولة تقودنا إالى أابرز المواقع مخطط ''دورة ألبارنابييو'' ،في محاولة
إلثراء تجربة الزوار بجعلها أاكثر تفاعلية
األثرية والمعالم التاريخية في المدينة التي تعد من بين
أاحدث مدن القارة العجوز التي تأاسسسست ما بين  ٨٥٢و ٨٨٦وبدعمها بالمزيد من المحتويات السسمعية
ال˘بصس˘ري˘ة ،ك˘م˘ا أان ال˘م˘ت˘ح˘ف ي˘ح˘توي على
وأاكثرها اسستقطابا للسسياح.
ال ˘رح ˘ل ˘ة السس ˘ي ˘اح ˘ي ˘ة ال ˘ت˘ي ب˘ق˘در م˘ا اسس˘ت˘م˘ت˘عت ب˘ه˘ا ب˘ع˘ث˘ة م˘راف˘ق تك˘ن˘ول˘وج˘ي˘ة ج˘د م˘ت˘ق˘دمة تعرضس
''موبيليسس'' ،بقدر ما اسستفادت منها ،بعد تلقيها شسروحات تاريخ النادي الزاخر باأللقاب ،أاين قادتنا
واف˘ي˘ة ع˘ن أادق ت˘ف˘اصس˘ي˘ل ال˘م˘دي˘ن˘ة ال˘ت˘ي ت˘حك˘ي˘ه˘ا ج˘دران˘ها ال ˘ج ˘ول˘ة إال˘ى ال˘م˘رور ع˘ب˘ر ''م˘رك˘ز ال˘ت˘راث
وقصسورها بينها القصسر األحمر والقصسر الملكي وهندسستها التاريخي لمؤوسسسسة ريال مدريد'' والذي
المعمارية التي تميزها عن غيرها ،بعدما أابحرت المرشسدة ي ˘تضس ˘م ˘ن أازي˘د م˘ن  ١٠٠٠ك˘أاسس وث˘ي˘ق˘ة
السسياحية وغاصست بنا في رحلة تاريخية ،مختصسرة الفترات أاغراضس وهدايا ،أابرزها الكؤووسس التسسعة
والعصسور التي مرت بها العاصسمة اإلسسبانية على مدى قرون .لرابطة األبطال األوروبية ،وكأاسس الفيفا
ألحسسن نادي للقرن.
انتهى مشسوارنا مع روزا في ''غرأن فيا'' ،التي تقع بوسسط
المدينة غير البعيد عن بÓزا دي اسسبانيا السساحة الشسهيرة ال ˘ق ˘اع ˘ة ال ˘ج ˘دي ˘دة ال ˘ت ˘ي ت˘ح˘م˘ل تسس˘م˘ي˘ة
المعروفة بتمثالها وبنافورتها ،وكانت الوجهة الموالية دخول ''أحسسن فريق في ألتاريخ'' تقترح زيارة سسمعية بصسرية
المحÓت من باب الفضسول ،والحتكاك ألول مرة بطريقة تفاعلية اسستثنائية والتي تقود الزائر في رحلة عبر تاريخ
مباشسرة مع السسبان ،وكانت البداية من منطقة ''ل بويرتا الريال ،مسسيرتها ،أالقابها ،لعبيها ،رموزها ،وأاكبر األحداث
دال سسول'' السساحرة بجمالها ،بقينا فيها أاكثر من نصسف ال˘ت˘ي ج˘ع˘لت م˘ن ال˘ف˘ري˘ق ال˘ع˘اصس˘م˘ة اإلسس˘ب˘ان˘ي˘ة ي˘حمل لقب
سساعة نتأامل شسكل بناياتها ومحÓتها ومعالمها التي فاقت أاحسسن فريق في القرن العشسرين.
كل التصسورات وأابقت الكثيرين منبهرين ،ولول ضسيق الوقت هذه الكأاسس تحديدا ،تتربع على عرشس القاعة المتواجدة
وضسرورة العودة إالى الفندق إلجراء الجتماع التقني لما وسسط فضسائين للسسمعي البصسري بأاكثر من  ٦٠متر بالطول
مجهزة بـ  ٧٠جهاز تلفاز عالي الوضسوح (أاشس دي) ،تحتوي
غادر الوفد المكان.
القاعة على مجموعة من الكؤووسس والوثائق تعادل ،٢٥٠
شسغف....لكتشساف ''ألبرنابيو''
وتعرضس لوحة تفاعلية مع تكنولوجيا اللمسس متعددة تحجز
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ك˘ان الشس˘ع˘ور خ˘اصس˘ا ب˘م˘ج˘رد وصس˘و
بها أاكثر من  ١٠٠٠وثيقة بيانية وفيديو معظمهم حصسرية
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الملعب العتيق ''سسنتياغو بيرناب
وخ ˘اصس ˘ة ب ˘ال˘ف˘ري˘ق ت˘عكسس أاك˘ب˘ر ال˘ل˘ح˘ظ˘ات ل˘ذاك˘رة ال˘ري˘ال
ي
ف
ب
ع
مدريد ،الذي يعد أاحد أاكبر المÓ
باللغتين اإلسسبانية واإلنجليزية.
ن
العالم ،األمر ل يختلف تماما ع
الزيارة لمتحف نادي القرن اسستوقفتنا في قاعة
ال ˘م ˘ع˘ال˘م ال˘ت˘اري˘خ˘ي˘ة واألث˘ري˘ة
''ألفريدو دي سستيفانو'' الخاصسة بكل الكؤووسس
ال ˘ت˘ي ت˘زخ˘ر ب˘ه˘ا ال˘ع˘اصس˘م˘ة
واألل ˘ق ˘اب ال˘ت˘ي ح˘ازه˘ا األسس˘ط˘ورة ،وال˘ت˘ي ل˘م
اإلسس˘ ˘ب˘ ˘ان ˘ي ˘ة ك ˘ون م ˘ل ˘عب
تعرضس من قبل مرفوقة بأاشسرطة ثÓث أابعاد
''ال ˘ف ˘ري ˘ق األب˘يضس'' ك˘م˘ا
ت ˘ع ˘رضس ألحسس ˘ن ال˘ل˘ق˘ط˘ات ال˘ت˘ي ق˘ام ب˘ه˘ا،
ي˘ح˘ل˘و ل˘عشس˘اق˘ه تسس˘م˘يته
ب ˘اإلضس ˘اف˘ة إال˘ى شس˘ه˘ادات ال˘Óع˘ب˘ي˘ن ال˘ذي˘ن
ت˘ح˘ف˘ة م˘ع˘م˘ارية رائعة،
عايشسوا فترة صسانع أامجاد الفريق األبيضس
ي ˘ ˘ ˘قصس ˘ ˘ ˘ده ˘ ˘ ˘ا ال˘ ˘ ˘زوار
.
ن
والسس ˘ ˘ ˘ي˘ ˘ ˘اح السس˘ ˘ ˘ب˘ ˘ ˘ا
زي˘ارة ال˘م˘ل˘عب ال˘ع˘ت˘ي˘ق ال˘ذي أاصس˘ب˘ح ينافسس
ف
ال ˘ق˘ادم˘ي˘ن م˘ن م˘خ˘ت˘ل˘
القصسر الملكي في شسهرته بعاصسمة المتادور
لقبأأحسســـن فريــــق
ى
˘
ل
ا
إ
ال˘ ˘م ˘دن السس ˘ب ˘ان ˘ي ˘ة،
ق ˘ادت ˘ن ˘ا إال ˘ى غ ˘رف ت ˘غ ˘ي˘ي˘ر ال˘م˘Óبسس ل˘رف˘ق˘اء
في ألقرن ألعشسرين
ط
ا
˘
ق
˘
˘
ت
ج˘ ˘انب األج˘ ˘انب لل˘ ˘
س' ،وال ˘ت ˘ي ت ˘ع ˘ادل مسس˘اح˘ت˘ه˘ا
''سس˘ارج˘ي˘و رأموس '
صس ˘ور ت ˘ذك ˘اري˘ة ،م˘ع˘ل˘م داع˘بت
 ١٠٨٠متر مربع ،منها  ٢٠٨متر
أاقدام عدة أاسساطير الكرة العالمية
مربع
أارضسيته بداية بـ ''ألفريدو دي سستيفانو''،
''لويسس فيغو'' ،و''رأؤوول غونزأريسس'' والنجم
ن'،
ذو األصس ˘ول ال ˘ج ˘زائ ˘ري˘ة ''زي˘ن أل˘دي˘ن زي˘دأ '
ووصسول إالى ''كريسستيانو رونالدو''.
ال ˘دخ ˘ول إال ˘ى ال˘م˘ل˘عب ي˘خضس˘ع إلج˘راءات أام˘ن˘ي˘ة
مشسّددة ،فبالرغم أاننا كنا نحمل دعوة ،إال أاننا
أأحذية أ
''دي لسسطورة
أاخضسعنا لكل إاجراءات التفتيشس ،ألن الشسرطة
س
س
ت
ي
ف
انو''
اإلسس ˘ب ˘ان ˘ي ˘ة ل ت ˘ت ˘Óعب م ˘ع اإلج ˘راءات
األمنية.
وق ˘د صس ˘ادف ˘ن˘ا ل˘دى دخ˘ول˘ن˘ا إال˘ى
ال ˘م ˘ل ˘عب ،ق ˘ي ˘ام أاع ˘وان ال ˘م˘ل˘عب
بمختلف أانواع الصسيانة ،خاصسة على
مسستوى عشسب الميدان ،الذي احتضسن في اليوم خ˘اصس˘ة ب˘ريال
الموالي ،مباراة كأاسس البرنابييو بين ريال مدريد م ˘دري ˘د ،ث ˘م ب ˘ع ˘ده ˘ا وإال˘ى م˘ق˘ع˘د
والسسد القطري ،بقيادة الجزائري نذير بلحاج.
ال ˘ب˘دلء أاي˘ن ت˘ه˘افت ال˘ج˘م˘ي˘ع ع˘ل˘ى ال˘ت˘ق˘اط الصس˘ور ف˘ي
ى
ل
ا
إ
وع˘ن˘د دخ˘ول˘ن˘ا إال˘ى ال˘م˘ل˘عب ات˘ج˘ه˘ن˘ا م˘ب˘اشس˘رة
الك ˘راسس˘ي ال˘م˘خصسصس˘ة ألسس˘اط˘ي˘ر الك˘روي˘ة ال˘ت˘ي م˘رت ع˘ب˘ر
ل
˘
ه
ذ
ال˘ط˘اب˘ق األخ˘ي˘ر م˘ن ال˘ت˘ح˘ف˘ة ال˘م˘ع˘م˘اري˘ة ،ل˘ي˘
المواسسم الكروية .
ة
ق
ا
ط
الجميع بعظمة "ألبارنابييو" الذي تصسل
الزيارة إالى الملعب األسسطوري انتهت بترسسيم العقد بين
اسستيعابه إالى  ٨١,٢٥٤شسخصس ،ويعد من بين أاكبر موبيليسس و''ميديا برو'' القاضسي بجلب فريق ريال مدريد
المÓعب األوروبية.
إالى الجزائر نهاية شسهر ماي  ،٢٠١٤لمواجهة فريق جزائري
بعدها كانت الوجهة إالى متحف النادي المتواجد في من اختيار الجمهور الجزائري عبر صسبر آاراء على صسفحة
الطابق الرابع من الملعب ،المتحف الذي أاصسبح أاكثر الفايسسبوك الخاصسة بمتعامل الهاتف الوطني ''موبيليسس''.
ت˘ط˘ورا ب˘ع˘د ت˘ج˘ه˘ي˘زه ب˘ال˘ت˘ق˘نيات التفاعلية والسسمعية
ال˘بصس˘ري˘ة ،م˘ن˘ه˘ا ق˘اع˘ت˘ي˘ن ج˘دي˘دت˘ي˘ن تحمÓن تسسمية ''موبيليسس'' ...تسسبق ''غاريت بيل'' للنادي ألملكي
''أحسس˘ن ف˘ري˘ق ف˘ي أل˘عال 'م' وق ˘اع ˘ة خ˘اصس˘ة ل˘Óعب مباشسرة بعد نهاية مراسسيم الحفل الرسسمي بين ''موبيليسس''
''ألفريد ودي سستيفانو'' ،ولعّل ميزة متحف نادي و''ميديا برو'' ،أاعلن لنا ''سساعد دامة'' ،أان المفاجأاة التي
القرن ،أانه مفتوح أامام الزوار  ٣٦٣يوما في العام ،وعدنا بها في العاصسمة والمتمثلة في مشساهدة ذهاب نهائي
بقرابة  ١مليون زائر ،ليصسبح ''ألبارنابييو'' من أابرز كأاسس السسوبر اإلسسباني بين فريق أاتليتيكو مدريد اإلسسباني
المراكز السسياحية في المدينة ،والذي يتشسرف بزيارته وفريق برشسلونة على أارضسية ملعب ''فيسسانتي كالديرون''،
سسياح من العالم بأاسسره.
وهنا اسستوقفتنا التصسرفات الحضسارية التي بلغتها الشسعوب
القاعتان المجهزتان بأاحدث التقنيات تندرجان في
األوروبية في أاكبر وأابرز المباريات بين قطبين

في
كرة القدم ،حيث لحظنا التنظيم العالي ليسس لرجال األمن،
بل للجمهور المتنقل للملعب لمشساهدة المباراة ،حيث لم
نشساهد فيها مناصسرا واحدا يمشسي في الطريق والكل يحترم
اإلشسارات الضسوئية الثÓث من أاجل العبور من رصسيف إالى
آاخ˘ر ،ورغ˘م ال˘حسس˘اسس˘ي˘ة الك˘ب˘ي˘رة ب˘ي˘ن ال˘ن˘ادي˘ي˘ن ال˘م˘دريدي
والكتÓني ،إال أان أانصسار الفريقين أابانوا عن روح رياضسية
عالية.
الدخول إالى الملعب كان دون مراقبة أاو تفتيشس ،وعلى كل
مناصسر حمل تذكرة الدخول الرقمية ،والبحث عن رقم
المدرج والباب والمقعد المدونة على التذكرة للجلوسس على
مقعده.
ال ˘م ˘ب ˘اراة ك˘انت رائ˘ع˘ة ،خ˘اصس˘ة ب˘ع˘دم˘ا ت˘مك˘ن دأف˘ي˘د فيا
الÓعب السسابق لبرشسلونة من فتح باب التسسجيل أامام فريقه
السسابق لتلعب المباراة في أاجواء حماسسية رائعة أامتعت
ال ˘وف ˘د ال ˘ج ˘زائ˘ري ،وف˘ي شس˘وط ال˘م˘ب˘اراة ال˘ث˘ان˘ي ت˘جسس˘دت
سسيطرة الفريق الكتالوني بتعديل النتيجة عن طريق الوافد
الجديد البرازيلي ''نيمار'' الذي سسمح لزمÓئه بلعب مباراة
ال ˘ع ˘ودة ع ˘ل˘ى م˘ل˘عب ''الك˘امب ن˘ي˘و'' ب˘أاك˘ث˘ر إارت˘ي˘اح˘ي˘ة ،وه˘ي
النتيجة التي إافترق عليها الفريقين.
لك ˘ن ن˘ه˘اي˘ة ال˘ل˘ق˘اء ك˘انت م˘ؤول˘م˘ة ل˘ب˘عضس أانصس˘ار ب˘رشس˘ل˘ون˘ة
الحاضسرين معنا بعدما خرج البرغوث األرجنتيني ''ميسسي''
مصسابا ،ورغم سسوء التحكيم الذي ميز اللقاء وكان ضسد
أاصسحاب اللونين األحمر واألبيضس ،إال أان أانصسار األتليتيكو
أاكدوا لي بأان فريقهم لم يكن في المسستوى بالنظر إالى بداية
الموسسم ،وتمنوا الفوز لفريقهم في مباراة العودة.
لزمة ألقتصسادية
كرة ألقدم ...صسناعة غطت أ أ
بعد وصسولي إالى مدينة مدريد وتجولي بها ،السسؤوال
األكثر إالحاحا الذي كان يعود في مرة إالى ذهني ،أاين
ت ˘ظ ˘ه ˘ر آاث˘ار األزم˘ة اإلق˘تصس˘ادي˘ة ال˘ت˘ي ي˘ت˘ح˘دث ع˘ن˘ه˘ا
الجميع؟.
ف ˘ال ˘زائ ˘ر ل˘م˘دي˘ن˘ة م˘دري˘د ،ي˘رى ح˘رك˘ة ع˘ادي˘ة ل˘لسسك˘ان
القاطنين بها ،يتسسوقون في أاكبر المحÓت العالمية ألكبر
ال ˘ع˘Óم˘ات ،ي˘أاك˘ل˘ون ف˘ي أاك˘ب˘ر ال˘م˘ط˘اع˘م ،ويسس˘ه˘رون إال˘ى
سس˘اع˘ات م˘ت˘أاخ˘رة م˘ن ال˘ل˘ي˘ل ،وح˘ت˘ى األف˘ارق˘ة وال˘Óت˘نيين
ي˘ع˘م˘ل˘ون بشسك˘ل ع˘ادي ،ل أاث˘ر ل˘ل˘م˘تسس˘ول˘ي˘ن وال˘م˘غ˘ن˘ي˘ن ف˘ي
محطات الميترو ،إاضسافة إالى كل ذلك بعدما تّيقنا بأان سسعر
التذكرة األقل تكلفة يعادل الـ  ٧٠يورو ،دفعنا إالى التسساؤول.
ثÓثة أايام ورغم قصسرها كانت كافية لمعايشسة حدث هام في
التاريخ الكروي للجزائر بترسسيم مقابلة تجمعها بالنادي
الملكي ،وبولوج أاكبر المÓعب األوروبية التي تؤورخ بأاحرف
من ذهب ألسساطير الكرة المسستديرة ،ومشساهدة عمالقة
الكرة األوروبية يصسنعون الفرجة إالى حد النشسوة على غرار
ن˘ي˘م˘ار وتشس˘اف˘ي وإأن˘ي˘يسس˘ت˘ا ودأف˘ي˘د ف˘ي˘ي˘ا وأل˘برغوث
ميسسي.

اإ’ثنين  ٢٦أاوت  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ١٩شسوال  ١٤٣٤هـ

العدد
١٦١٩٢

رياضضة

مراد رحموني لـ ''الششعب''

''التحضشيرآلفاق  ٢٠٢٠في مقدمة اإلهتمامات''

نقصض إلخبرةأإّثر علينا ..وسشنتدإرك إلموقفأإمام شض .إلسّشاورة

تهمي  :ينتظر إلكثير من مسشؤوولي إتحادية كرة إليد
كششف لناأامسس وزير الششباب والرياضشة محمد تهميأان ''المخيم الوطني األول للتدريب'' الخاصس بالششباب هو محطة هامة
منأاجل التحضشيرآلفاق  ،٢٠٢٠وكان ذلك على هامشس حفل توقيع اتفاقيات بين وزارة الششباب والرياضشة والجمعيات
الحاملة لمششاريع بمنطقة الوسشط.

نبيلة بوڤرين
واعتبر الوزير اأن المخيم هو محطة هأمة
ضس ˘م ˘ن ال ˘ب ˘رن ˘أم ˘ج ال ˘ت ˘حضس˘ي˘ري م˘ن اأج˘ل
ت ˘ح ˘ق ˘ي ˘ق ن ˘ت ˘أئ ˘ج اإي ˘ج ˘أب ˘ي˘ة ومشس˘رف˘ة ف˘ي
اأولمبيأد  ،٢٠٢٠بمأ اأنه الهدف المبأشسر.
وكأن ذلك في قوله ''نحن نعمل من اأجل
التحضسير لÓألعأب ا’أولمبية ’آفأق ،٢٠٢٠
وهذا المخيم يعد رسسألة اأخرى تكشسف
على اأننأ نحضسر من اأجل تكوين فرق نخبة
ق˘وي˘ة ب˘أإمك˘أن˘ه˘أ اأن ت˘ح˘ق˘ق ن˘ت˘أئ˘ج اإيجأبية
على المدى البعيد''.
كمأ اأكد اأن الوزارة وضسعت كل الهيأكل
وا’إطأرات الريأضسية تحت خدمة الشسبأب
الريأضسي بألجزائر في مختلف المنأطق
م ˘ن اأج ˘ل ا’سس ˘ت ˘ف ˘أدة م ˘ن ˘ه ˘أ ف ˘ي ال ˘ف ˘ت˘رة
التحضسيرية الحألية ''الوزارة وضسعت كل
هيأكلهأ في خدمة الريأضسيين من اأجل
التحضسير الجيد''.
واأضس ˘أف ت ˘ه˘م˘ي ق˘أئ˘'' :Óل˘دي˘ن˘أ ال˘م˘درسس˘ة
الوطنية التي بداأت في العمل وفي السسنة
الحألية يوجد بهأ اأكثر من  ١٠٠ريأضسي
م ˘ن ال ˘ط˘وري˘ن ال˘م˘ت˘وسس˘ط وال˘ث˘أن˘وي ع˘ل˘ى
المسستوى الوطني تتراوح اأعمأرهم بين ١٤
و ١٧سسنة''.
اأين اأوضسح الوزير ،اأن الهدف هو رفع عدد
الريأضسيين بألمدرسسة اإلى اأكثر من ٣٠٠
ري ˘أضس˘ي ب˘ه˘دف دع˘م ف˘رق ال˘ن˘خ˘ب˘ة ''ن˘ح˘ن
نسس ˘ع ˘ى اإل ˘ى ال ˘وصس ˘ول اإل ˘ى اأك ˘ث ˘ر م˘ن ٣٠٠
ريأضسي في السسنة القأدمة على مسستوى
النخبة''.
كمأ تطّرق اإلى ا’أبعأد التي تّم تسسطيرهأ
من البرامج التي تقوم بهأ وزارة الشسبأب
والريأضسة بأ’شستراك مع اللجنة ا’أولمبية
وا’تحأديأت الريأضسية اأنهم يسسعون اإلى
تطوير مختلف ا’ختصسأصسأت التي تلقى
اإقبأ’ كبيرا من طرف الشسبأب.

المخيم يعد رسشالة عن بداية
تربصس  ٧سشنوات
ان˘ط˘ل˘ق ال˘م˘خ˘ي˘م ب˘أ’شس˘ت˘راك ب˘ي˘ن ال˘وزارة
وال ˘ل ˘ج ˘ن ˘ة ا’أول ˘م ˘ب ˘ي ˘ة وك˘ذا  ١٤اتحأدية
شسأركت بفرقهأ يتربصسون لمدة خمسس اأيأم
وبعدهأ يكون برنأمج مسسطر في الفترة
البأقية.
وبألتألي اعتبر محدثنأ ،اأن هذا المخيم

الرابطــــــــــــــــــة
المحترفة الثانية:

طبيعتهأ من خÓل العمل الجأد بمأ اأن
الكرة اأصسبحت حأليأ في يد المسسيرين من
اأجل التعويضس من خÓل اإيجأد الحلول
المشستركة في اأقرب ا’آجأل مع المكتب
الجديد''.
ك ˘م ˘أ اأك ˘د اأن ال ˘وزارة سس˘ت˘دع˘م ا’ت˘ح˘أدي˘ة
ال ˘ج ˘زائ ˘ري ˘ة لك ˘رة ال ˘ي ˘د م ˘ن اأج˘ل اإن˘ج˘أح
اسستضسأفتهأ لبطولة اإفريقيأ مطلع السسنة
القأدمة'' ،الوزارة دائمأ تدعم الفيدراليأت
مأديأ في كل مرة تكون هنأك بطولة اأو
تظأهرة دولية تنظم بألجزائر''.

حظوظ الجزائر كبيرة لحتضشان
كاأسس اإفريقيا لكرة القدم
وفي كرة القدم اأكد اأن الملف الجزائري
’حتضسأن كأأسس اأمم اإفريقيأ  ،٢٠١٩سسلم
لÓإتحأد ا’إفريقي وهم ينتظرون الرد لقد
سسلمنأ الملف من اأجل احتضسأن كأأسس اأمم
اإف˘ري˘ق˘ي˘أ ون˘ح˘ن ن˘ن˘ت˘ظ˘ر ال˘رد م˘ن ا’ت˘حأد
ا’إفريقي حول الموضسوع ولدينأ حظوظ
كبيرة للفوز بتنظيم الطبعة.
’أن ˘ن ˘أ ت ˘ج ˘أوزن ˘أ ال ˘مشسك ˘ل ال ˘ذي سس˘ب˘ق اأن
ع ˘رق ˘ل اإن ˘ج ˘أز ال ˘مشس ˘أري ˘ع الك ˘ب ˘رى ال ˘ت˘ي
ت ˘ح ˘ت˘وي ع˘ل˘ى سس˘ت˘ة م˘Óعب ب˘أإمك˘أن˘ه˘أ اأن
تسس˘م˘ح ل˘ن˘أ ال˘ف˘وز ب˘ب˘ط˘ول˘ة اإف˘ري˘ق˘ي˘أ ،وفي
السس ˘ن ˘ت ˘ي ˘ن ال ˘ق ˘أدم˘ت˘ي˘ن سس˘ن˘ب˘داأ ف˘ي تسس˘ل˘م
المشسأريع.

إتح ـ ـ ـاد حج ـ ـوط ق ـ ـ ـد يسشتقب ـ ـ ـل ضشيوفـ ـ ـه بملعب ـ ـ ـ ـه

حظي الملعب البلدي بحجوط أاخيرا بموافقة
ال˘ل˘ج˘ن˘ة ال˘م˘خ˘تصس˘ة ال˘ت˘أب˘ع˘ة ل˘لرابطة الوطنية
للبطولة المحترفة ’حتضسأن مقأبÓت الفريق
المحلي مع ضسيوفه من أاندية القسسم الوطني
ال˘ ˘ث˘ ˘أن ˘ي ال ˘م ˘ح ˘ت ˘رف ب ˘ع ˘د رف ˘ع ج ˘م ˘ل ˘ة م ˘ن
التحفظأت ،كأنت قد سسجلتهأ ذات اللجنة في
زيأرتهأ السسأبقة.
وي˘ت˘ع˘ل˘ق اأ’م˘ر ع˘ل˘ى وج˘ه ال˘خصس˘وصس ب˘إأع˘أدة
تهيئة بيوت تغيير المÓبسس وإاضسأفة مقأعد

البطولة العربية للكرة
الطائــــــــــــرة (أاششبال):
حّقق المنتخب الجزائري لصسنف اأ’شسبأل في
الك ˘رة ال ˘ط ˘أئ ˘رة ب˘داي˘ة م˘وف˘ق˘ة ف˘ي ال˘ب˘ط˘ول˘ة
العربية لأÓمم لهذا الصسنف بعد تغلبه على
نظيره العراقي بنتيجة ثÓثة أاشسواط لواحد
( ٣ـ  ،)١بسس˘ي˘دي ب˘وسس˘ع˘ي˘د ''ضس˘أح˘ي˘ة ت˘ونسس''
لحسسأب اليوم اأ’ول للدورة.
ال˘ ˘م˘ ˘ن ˘ت ˘خب ال ˘ج ˘زائ ˘ري ال ˘م ˘ت ˘واج ˘د ضس ˘م ˘ن

مونديال :٢٠١٣
تسسحب اليوم ‘ اأبوظبي قرعة كأأسس العأ⁄
للنأشسئ–( Úت  ١٧سسنة) اÿأمسسة عشسرة
لكرة القدم التي تسستضسيفهأ ا’مأرات من
 ١٧اأكتوبر وحتى  ٨نوفم ÈاŸقبل.Ú
ويشسأرك ‘ البطولة  ٢٤منتخبأ بينهأ اأربعة
منتخبأت عربية هي دولة ا’مأرات (الدولة
اŸضس˘ ˘ي˘ ˘ف˘ ˘ة) وال˘ ˘ع˘ ˘راق وت˘ ˘ونسس واŸغ ˘رب،
اإضس ˘أف ˘ة اإ ¤اي ˘ران وال ˘ي ˘أب ˘أن واأوزبكسس ˘ت˘أن

أارجع مدرب ششبيبة بجاية
مراد رحمو ‘ Êحوار
خصس به جريدة ''الششعب''
أاسشباب الهزÁة التي مني
بهاأامام ا–اد العاصشمة
إا ¤عامل نقصس اÈÿة
الذي كان واضشحا ،حيث
يفتقر فريقه لعناصشر
“تلك اÈÿة الكافية
لتسشي Òمثل هذه اŸباراة
لدرجةأانه وصشف
األخطاء التي ارتكبها
دفاعه بالسشاذجة.
لكن رغم ذلكإالأانهأاكد عزمه على
التدارك خÓل اŸباراة اŸقبلة التي
سشيخوضشها فريقهأامام ششبيبة السشاورة
Ãلعبه وأامام جمهوره.

حاوره :عمار حميسسي
تصسوير:آايت قاسسي
ه ˘و ب ˘داي ˘ة ل ˘ت ˘ربصس سس ˘ي ˘دوم ل ˘م ˘دة سس ˘ب˘ع
سسنوات كأملة ،يعد هذا الموعد بمثأبة
ان˘ط˘Óق ل˘ب˘رن˘أم˘ج ت˘حضسيري ’آفأق ٢٠٢٠
على مدار سسبعة سسنوات كأملة ،تسسمح لنأ
بأأن نكون في المسستوى المطلوب من اأجل
حصسد نتأئج اإيجأبية.
اأم ˘أ ف ˘ي ˘م ˘أ ي˘خصس مشس˘أرك˘ة  ١٤اتحأدية
اأولمبية فقط قأل تهمي السسيأسسة الوطنية
اأق˘رت اأن˘ه˘أ سس˘ت˘ه˘ت˘م ب˘أل˘ت˘رك˘ي˘ز ع˘لى بعضس
ا’خ ˘تصس˘أصس˘أت ال˘ت˘ي ب˘أ’إمك˘أن اأن ن˘ح˘ق˘ق
م ˘ن ˘ه ˘أ ن ˘ت ˘أئ ˘ج اإي ˘ج ˘أب ˘ي ˘ة م ˘ن خ ˘Óل دع˘م
ال˘ ˘ري˘ ˘أضس˘ ˘أت ال˘ ˘ت˘ ˘ي ل˘ ˘ه˘ ˘أ ق ˘أع ˘دة ك ˘ب ˘ي ˘رة
بألجزائر.
هذا لم يحدث في اأي بلد في العألم ،بل
حتى الدول المتطورة هي دائمأ تركز على
ب ˘عضس ا’خ ˘تصس ˘أصس˘أت ال˘ت˘ي ب˘أإمك˘أن˘ه˘أ اأن
تضسمن حصسد النتأئج واإذا حددنأ هدفنأ
سسنصسل اإن شسأء الّله.
اأمأ عن موضسوع كرة اليد ،اأكد لنأ اأنه كأن
مشسكل كبير اأرهقهم كثيرا ،ولكن المهم هو
انتهأء ا’أزمة موؤخرا قأل ''لقد كأن مشسكÓ
ك˘ب˘ي˘را ب˘دل˘ي˘ل ت˘وق˘ف ال˘ب˘ط˘ول˘ة ل˘م˘وسس˘م˘ين
واأت ˘م ˘ن ˘ى اأن ت ˘ع ˘ود ا’أم ˘ور اإل ˘ى م ˘ج ˘راه˘أ
الطبيعي ’أنه حسسب اعتقأدي لقد تأأخرنأ
لمدة  ١٠سسنوات''.
''ولهذا ،فأإن الرئيسس الجديد رفقة اأعضسأء
مك˘ ˘ت˘ ˘ب ˘ه اأم ˘أم م ˘ه ˘م ˘ة اإع ˘أدة ا’أم ˘ور اإل ˘ى

إاضسأفية للمدرجأت قدرت بـ  ٩٣٠مقعد حسسب
الكأتب العأم لفريق اتحأد حجوط ،إاضسأفة
إالى تهيئة الشسريط المحيط بمربع الملعب
وتهيئة قأعة خأصسة بألصسحأفة بمعية مرافق
مك ˘م ˘ل ˘ة أاخ ˘رى وم˘ن ال˘م˘رت˘قب ب˘أأن يسس˘ت˘ق˘ب˘ل
ال ˘ف˘ري˘ق ال˘م˘ح˘ل˘ي ضس˘ي˘ف˘ه ''م˘ول˘ودي˘ة سس˘ع˘ي˘دة''
الجمعة القأدم بذات الملعب لتأأكيد انطÓقته
ال˘ق˘وي˘ة ب˘داي˘ة ال˘م˘وسس˘م ’سس˘م˘أ ع˘قب حصسوله
ع ˘ل ˘ى ال ˘ن ˘ق ˘أط ال˘ث˘Óث م˘ن ال˘م˘ق˘أب˘ل˘ة اأ’ول˘ى

ل ˘ل ˘ب ˘ط ˘ول ˘ة خ˘أرج ال˘دي˘أر وأام˘أم أام˘ل م˘روان˘ة،
بحيث يعّول مسسيرو الفريق هذه السسنة على
مواصسلة اسستكمأل مسسأر تأألق الفريق الذي
سسمح له بأ’نتقأل من القسسم الوطني الهأوي
إالى القسسم المحترف نهأية الموسسم الفأرط.

عÓء  .م

بدإيـ ـ ـ ـ ـ ـة مششجعـ ـ ـ ـ ـ ـة للمنتخ ـ ـ ـ ـ ـب إلـ ـ ـ ـ ـ ـوط ـني
ال ˘م ˘ج ˘م˘وع˘ة اأ’ول˘ى ،سس˘ي˘واج˘ه ال˘ي˘وم ن˘ظ˘ي˘ره
الكويتي ثم فريق سسلطة عمأن يوم الثÓثأء،
وأاخيرا تونسس ''البلد المنظم'' يوم اأ’ربعأء في
خ˘ت˘أم م˘ب˘أري˘أت ال˘دور اأ’ول ل˘ل˘م˘ن˘أفسس˘ة ال˘ت˘ي
سسيسسدل عليهأ السستأر يوم  ٣١أاوت بإأجراء
ال˘م˘ب˘أراة النهأئية .وي ˘ت ˘أأه ˘ل اأ’و’ن ع ˘ن ك˘ل
مجموعة للدور نصسف النهأئي للمنأفسسة.

ف ˘ي ال ˘ط ˘ب˘ع˘ة اأ’خ˘ي˘رة ال˘ت˘ي ج˘رت ع˘أم˘٢٠١١
بمصسر ،أانهى المنتخب الجزائري المنأفسسة
في المركز الرابع بينمأ عأد لقبهأ للمنتخب
التونسسي.

إإج ـ ـ ـ ـرإء عملي ـ ـ ـ ـ ـ ـة إلقرع ـ ـ ـ ـ ـة إلي ـ ـ ـ ـ ـوم
(اآسس˘ي˘أ) وك˘وت دي˘ف˘وارون˘ي˘جÒي˘أ (اف˘ري˘ق˘يأ)
وسس ˘ل ˘وف ˘أك ˘ي ˘أ والسس ˘وي ˘د وروسس˘ي˘أ واي˘ط˘أل˘ي˘أ
وال ˘ن ˘مسس ˘أ وك ˘روات ˘ي ˘أ (اأوروب˘أ) وه˘ن˘دوراسس
وك ˘ن ˘دا واŸكسس ˘يك وب ˘ن ˘م ˘أ (الك ˘ونك ˘أك˘أف)
ونيوزيلندا (اوقيأنيأ) وا’أرجنت ÚوالÈازيل
وا’أوروغواي وفنزوي( Óاأمريكأ ا÷نوبية).
وسسيتم توزيع اŸنتخبأت الـ  ٢٤على سست
›م˘وع˘أت ب˘واق˘ع اأرب˘ع˘ة م˘ن˘ت˘خ˘ب˘أت ‘ ك˘ل
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واح ˘دة ع ˘ل ˘ى اأن ي ˘ت ˘أأه ˘ل ا’أول وال˘ث˘أ Êاإ¤
ال˘ ˘دور ال˘ ˘ث˘ ˘أ ،Êفضس˘ ˘ Óع˘ ˘ن اأفضس ˘ل اأرب ˘ع ˘ة
منتخبأت –صسل على اŸركز الثألث.
يذكر اأن اŸكسسيك هي حأملة اللقب بعد
ف ˘ ˘وزه ˘ ˘أ ‘ اŸب ˘ ˘أراة ال ˘ ˘ن ˘ ˘ه ˘ ˘أئ ˘ ˘ي˘ ˘ة ع˘ ˘ل˘ ˘ى
ا’أوروغواي  ٢ـ صسفر ‘ النسسخة الرابعة
عشسرة التي اسستضسأفتهأ على اأرضسهأ عأم
.٢٠١١

الشش˘ ˘عب :ك˘ ˘ي˘ ˘ف ك˘ ˘انت اŸب˘ ˘اراة بصش ˘ف ˘ة
عامة؟
رحمو :Êل ˘ق˘د ك˘أنت م˘ب˘أراة صس˘ع˘ب˘ة ،ح˘يث
واج ˘ه˘ن˘أ خصس˘م˘أ م˘ت˘م˘رسس˘أ Áلك ت˘ع˘داد ث˘ري
للغأية واسستطأع ’عبوه صسنع الفأرق خÓل
الشسوط الثأ ،Êلكن على العموم النتيجة كأنت
منتظرة ،خأصسة أانهأ اŸبأراة اأ’و ¤لنأ ‘
القسسم اأ’ول.
@ أا ⁄يكن باسشتطاعتكم –قيق نتيجة
أاحسشن؟
@@ ل ˘ ˘ق ˘ ˘د ح ˘ ˘أولت ع˘ ˘ن˘ ˘أصس˘ ˘ري ‘ أاك Ìم˘ ˘ن
منأسسبة ،لكن نقصس اÈÿة كأن واضسحأ ،حيث
تعأملوا بنوع من السسذاجة مع الفرصس التي
أات ˘ي ˘حت ل˘ن˘أ ون˘فسس اأ’م˘ر ‘ ال˘دف˘أع ع˘ن˘دم˘أ
ترتكب أاخطأء أامأم مهأجم مثل اندريأ تدفع
الثمن غأليأ.
@ ل ˘ ˘ك ˘ ˘ن ا–اد ال ˘ ˘ع˘ ˘اصش˘ ˘م˘ ˘ة  ⁄ي˘ ˘ظ˘ ˘ه˘ ˘ر
Ãسشتوى كبÒ؟

@@ هذا صسحيح ومتوقع ‘
ن˘ ˘فسس ال˘ ˘وقت خ˘ ˘أصس˘ ˘ة أان˘ ˘ه˘ ˘أ
اŸبأراة اأ’و ‘ ¤البطولة و’
اعتقد أان ا’–أد كأن بإأمكأنه
الظهور Ãسستوى أاحسسن ،لكن
امتÓكه لÓعبي اÈÿة مكنه
من الفوز بأŸبأراة بأأقل جهد.
@ ل˘ ˘ك˘ ˘ن ف˘ ˘ري ˘قك ان ˘ه ˘ار ‘
الشش ˘ ˘ ˘وط ال˘ ˘ ˘ث˘ ˘ ˘اÊأال˘ ˘ ˘يسس
كذلك؟
@@ صسحيح فألدفأع تعب أ’نه
–مل عبء اŸبأراة ودخول
ان ˘دري˘أ ال˘ذي Áت˘أز ب˘ألسس˘رع˘ة واÿف˘ة ج˘ع˘ل˘ه
يصسنع الفأرق واعتقد أان نقطة التحول هي
دخول هذا اŸهأجم.
@ بدنيا كيف كان الفريق؟
@@ من النأحية البدنية كأن منتظرا تلقي
بعضس الصسعوبأت خأصسة خÓل الشسوط الثأÊ
ونفسس اأ’مر مع ا–أد العأصسمة ،والفرق أان
هذا اأ’خÁ Òتلك دكة بد’ء ثرية واسستطأع
بفضسل التغيÒات التي قأم بهأ صسنع الفأرق.
@ ما هو الهدف الذي تريدون –قيقه
هذا اŸوسشم؟
@@ هدفنأ اأ’سسأسسي هو ضسمأن البقأء ،خأصسة
أان ˘ن ˘أ ’ ‰لك اإ’مك ˘أن ˘ي ˘أت ال ˘ت ˘ي تسس ˘م˘ح ل˘ن˘أ
Ãج˘ ˘أب˘ ˘ه˘ ˘ة اŸسس˘ ˘ت ˘وى ال ˘ذي “ت ˘أز ب ˘ه ف ˘رق
الدرجة اأ’و.¤
@ كيف ترى اŸباراة اŸقبلة؟
@@ سستكون مبأراة صسعبة لكننأ عأزمون على
اسستغÓل عأملي اأ’رضس وا÷مهور لتحقيق
الفوز اأ’ول لنأ ‘ الرابطة اÎÙفة اأ’و.¤
@@ شسبيبة السسأورة فأز على ا–أد ا◊راشس
بثÓثية وهو مؤوشسر على مسستوى هذا الفريق؟
@@ بألفعل شسبيبة السسأورة من الفرق التي
ت ˘ط ˘ور مسس ˘ت ˘واه ˘أ ك ˘ثÒا وق ˘د اسس˘ت˘ف˘أد ك˘ثÒا
اŸوسس ˘م اŸأضس ˘ي م ˘ن ت ˘واج ˘ده ضس ˘م ˘ن ف ˘رق
النخبة ،لكن رغم ذلك كمأ قلت لك ’ ‰لك
خ ˘ي ˘أرا آاخ ˘ر ع ˘دا –ق ˘ي ˘ق ال ˘ف˘وز واسس˘ت˘غ˘Óل
الدعم ا÷مأهÒي الذي سسنحظى به على
ملعبنأ.

مباراة م .وهران ـ ج.الششلف

رششق حافلة ج  .إلششلف ..وإلقبضض على ( )٦متورطين
اغتأظ اŸتحدث بأسسم نأدي
ج˘م˘ع˘ي˘ة الشس˘ل˘ف˘و عبد الكرË
م ˘ ˘دوار ،م ˘ ˘ن ح˘ ˘أدث˘ ˘ة رشس˘ ˘ق
ح˘أف˘ل˘ة ف˘ري˘ق˘ه ب˘ع˘د خسسأرته
مسس ˘ ˘أء ي ˘ ˘وم السس ˘ ˘بت Ãل˘ ˘عب
أاح ˘م ˘د زب ˘أن ˘ة ب˘وه˘ران أام˘أم˘
م˘ ˘ول ˘ودي ˘ة وه ˘ران ( ٠ـ ،)١
◊سس˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘أب ا÷ول˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ة اأ’و¤
للرابطة اÎÙفة
اأ’و ¤لك ˘رة ال ˘ق˘دم˘ .وصسّرح
عبد الكر Ëمدوار ''من غÒ
اŸقبول أان –دث مثل هذه
اأ’مور ‘ بطولتنأ .لقد ”
رشس ˘ق ح ˘أف ˘ل ˘ة ف ˘ري ˘ق ˘ن ˘أ ب ˘أ◊ج˘أرة وت˘ع˘رضس
مدافعنأ الدو‹ البنيني بدارو نأنأ ،لإÓصسأبة
على إاثر هذا الهجوم''.
وحسسب مسس ˘ؤوول ال ˘تشسك ˘ي ˘ل ˘ة الشس ˘ل ˘ف ˘ي ˘ة ،ف ˘إأن
الشسرطة أالقت القبضس على سستة منأصسرين
Ÿولودية وهران لهم صسلة ﬁتملة مع هذه

الوقأئع .
وت˘ ˘ده˘ ˘ورت ال˘ ˘ع˘ ˘Óق˘ ˘أت بÚ
النأدي Úبعد اŸوسسم الكروي
 ٢٠٠٧ـ  ،٢٠٠٨عقب سسقوط
مولودية وهران أ’ول مرة ‘
ت ˘أري ˘خ ˘ه˘أ إا ¤ال˘قسس˘م ال˘ث˘أÊ
ب ˘ ˘ع ˘ ˘د أان فشس ˘ ˘لت ‘ ف˘ ˘رضس
منطقهأ أامأم جمعية الشسلف
( ١ـ  ‘ )١ا÷ولة اأ’خÒة من
البطولة الوطنية للقسسم اأ’ول
سسأبقأ.
وم ˘ ˘ن ˘ ˘ذ ذلك ا◊ ،Úأاصس˘ ˘ب˘ ˘ح
''دارب˘ ˘ي'' ال˘ ˘غ˘ ˘رب ي˘ ˘ل˘ ˘عب ‘
أاجواء Áيزهأ ضسغط كب ÒوالعÓقأت دائمأ مأ
تتوتر ب Úأانصسأر النأدي ‘ Úكل مواجهأتهمأ.
ي ˘ ˘ذك ˘ ˘ر أان م˘ ˘ول˘ ˘ودي˘ ˘ة وه˘ ˘ران ف˘ ˘أزت داخ˘ ˘ل
قواعدهأ بفضسل هدف بوعيشسة ‘ الدقيقة
 ٥٨من زمن اŸبأراة ليمنح بذلك لـ ''ا◊مراة''
أاول ثÓث نقأط لهم ‘ اŸوسسم.

أافاق غليزان

إسشتعدإدإت حثيثة لضشمان مششاركة نوعية ‘ دورة دإنون إلدولية
ي˘ ˘واصس˘ ˘ل ف ˘ري ˘ق أاف ˘أق غ ˘ل ˘ي ˘زان ذك ˘ور ـ أ’ق ˘ل
من١٢ئسسنة ،اسستعداداته لتمثيل الجزائر في
دورة دان ˘ون ال ˘دول ˘ي ˘ة ،ب ˘م˘دي˘ن˘ة ل˘ن˘دن م˘ط˘ل˘ع
سسبتمبر المقبل.
الطأقم الفني للفريق يقيأدة الثنأئي سسفيأن
مضسمون وطأهر بصّسغير وقفأ على كّل كبيرة و
صس ˘غ ˘ي ˘رة ت ˘خصّس ال ˘ف ˘ري˘ق ال˘ن˘أشس˘يء ،وف˘ق م˘أ
أاتيحت لهمأ من امكأنأت ،وقأمأ يوم الخميسس
ال˘م˘ن˘قضس˘ي ب˘ت˘وزي˘ع ال˘ب˘ذ’ت ال˘ري˘أضس˘ي˘ة ال˘ت˘ي
تحمل اأ’لوان الوطنية على التعداد المعني
بتمثيل الجزائر في دورة دانون الدولية ،ولو’
تدّخل أاوليأء الÓعبين وعدد من المحّبين مأ
كأن للفريق أان يوّفر كّل الوسسأئل التي تسسمح
له بألمشسأركة في هذا الموعد الّدولي.
وب˘دأا ال˘ف˘ري˘ق ت˘حضس˘ي˘رات˘ه ل˘دورة دان˘ون ،ق˘ب˘ل
حلول شسهر رمضسأن بمعّدل حصّستين في اليوم
الواحد ،وفق برنأمج مسسّطر يمتّد إالى غأية

التنّقل إالى عأصسمة الضسبأب ،وأاجرى التعداد
اسستعداداته بملعب الشسهيد زوقأري الّطأهر،
قبل أان يضسطّر على التنقّل إالى قأعة نجمة بن
عودة المجأورة ،وهنأك واصسل ثنأئي التدريب
ع ˘م˘ل˘ه ،م˘ح˘أوً’ ت˘ط˘ب˘ي˘ق ال˘ب˘رن˘أم˘ج ع˘ل˘ى ك˘رة
القدن بـ ’٩عبين.
وأاف ˘أد ال ˘م˘دّرب سس˘ف˘ي˘أن مضس˘م˘ون أاّن ال˘ف˘ري˘ق
سس ˘ي˘ت˘ن˘ّق˘ل ي˘وم ٣سس˘ب˘ت˘م˘ب˘ر ال˘م˘ق˘ب˘ل إال˘ى ل˘ندن،
انطًÓقأ من مطأر هّواري بومدين الّدولي،
وأانّ الدورة سستنطلق في الـئ٥ئسسبتمبر وتدوم
٣أاّيأم ،وسستقأم قرعة تحديد المبأريأت في
اليوم الموالي ،على شسكل كأأسس العألم ،بين ٨
مجموعأت ،كل مجموعة تضسمئ٤ئفرق من
مختلف أانحأء العألم وأاّن كّل الفرق المشسأركة
سستلعبئ٧ئمقأبÓت في الدورة.

غليزان :ع .عبد الرحيم
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á˘MÉ˘«˘°ùdG ∫É˘ª˘gGEh ±É˘«˘£˘°UG º˘°Sƒ˘e øe â«JhGC Ée πμH á«F’ƒdG äÉ£∏°ùdG áYÉ°TGE √ògh ,ájÉªëdG IôFGO êQÉNh
ô«Z øY hGC ó°üb øY AGƒ°S á«HÉ¨dG äOÉ˘b IQÉ˘jR ô˘NBGh ,Qƒ˘æ˘dG iô˘ «˘ d Iƒ˘ b IhôãdG √òg ∫ÉªgGE IôFGO øe â≤ªqY
áæjóªdG ´hô°ûe ó«°ùéàH øμd ,ó°üb ø«°TóJh ΩÉ©dG Gòg AÉà°T ∫h’CG ôjRƒdG πμc ¢VhôØªdG øe ¿Éc »àdG á«HÉ¨dG
á˘dõ˘©˘ dG ∂ah ¢ûjô˘ dG ´GQP Ió˘ jó˘ é˘ dG »a á«∏©ØdG ábÓ£f’Gh ´hô°ûªdG Gòg ¬©°Vhh ,É¡æe AõL áÄ«¡J OÉ©j ΩÉY
±ô©j ±ƒ°S ,áj’ƒdG äÉHÉZ ºgGC ≈∏Y ±ƒ°S »˘à˘dG á˘æ˘jó˘ª˘dG √ò˘g ,√ó˘«˘°ùé˘J á˘ MÉ˘ «˘ °ùdG á˘ jô˘ ˘jó˘ ˘e á˘ ˘jÉ˘ ˘°Uh âë˘ ˘J
IhôãdG √ò¡d »≤«≤ëdG ¿RƒdG ™«ªédG á«HÉZ äÉjó∏H ™HQGC hGC çÓK ø«H §HôJ áj’h »a ´É£˘≤˘∏˘d É˘ª˘«˘Yó˘J º˘«˘«˘î˘à˘∏˘d
»a ∫Éªg’EG »fÉ©J âfÉc »àdG á«HÉ¨dG ø˘e Ó˘c ø˘«˘H ™˘ª˘é˘J ,á˘ HÉ˘ æ˘ Y á˘ j’ƒ˘ H ø«jÓªdG Ö£≤à°ùj äÉH …òdG áHÉæY
á˘«˘bô˘°ûdG á˘ ¡˘ é˘ dG ø˘ e ìGƒ˘ °ùdG Ö∏˘ L Öæ©dG …OGh Gòch »ÑjÉ£°Th …ójGô°S á˘ ∏˘ ª˘ ¡˘ e ∑ô˘ à˘ J ¿GC ’ ,±’’BG ¢ù«˘ dh
.øWƒ∏d äÉ˘bô˘£˘dG ≥˘°ûJ ¿GC ô˘¶˘à˘æ˘j ,∫É˘Mô˘Hh ô°üëæj ΩÉY πc ≥FGôëdG áªMQ âëJ
q
∑Éæg øμd ,ôëÑdG ÜÉÑ°ûdG ó°ûæj ób ádõ©dG ∂ah ™HQ’CG äÉjó∏ÑdG ¬JÉg ø«H â∏˘©˘à˘°TG É˘ª˘∏˘μa ,É˘¡˘æ˘e Gô˘«˘Ñ˘ c GAõ˘ L
¿Éμ°S ™aO äÉHÉ¨dG √òg »a ≥FGôëdG
Ahó˘g iƒ˘¡˘J ìGƒ˘°ùdG ø˘e Iô˘«˘Ñ˘c á˘ Ä˘ a
.É¡æY ¿ÉNódG Öë°S ô«¶f øªãdG áæjóªdG
.á©«Ñ£dG ¬d ¿Éch ,á«ªàM IQhô°V ´hô°ûªdG AÉL
…ó«˘°S á˘°UÉ˘Nh ¿É˘μ°ùdG ≥˘æ˘î˘J »˘à˘dG

π˘c »˘a ¬˘fqGC á˘bQÉ˘ Ø˘ ª˘ dGh
OÉ˘ ©˘ J »˘ ˘Ø˘ ˘«˘ ˘°U º˘ ˘°Sƒ˘ ˘e
•ƒ£°ûdG á˘Ä˘«˘¡˘J á˘«˘∏˘ª˘Y
,ø«aÉ£°üªdG ∫É˘Ñ˘≤˘à˘°S’
äÉHÉ¨dG πª¡J ø«M »a
¿ÉB˘£˘°T º˘g’C á˘jPÉ˘ë˘ª˘dG
áLQÉîdG á°UÉN áj’ƒdG
ÅWGƒ°T πãe áæjóªdG øY
…ó˘ ˘ jGô˘ ˘ °S »˘ ˘ à˘ ˘ jó˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘H
øe ¿Éc »àdG ,»ÑjÉ£°Th
¢ùØ˘ ˘æ˘ ˘J á˘ ˘FQ ¿ƒ˘ ˘μJ ¿GC ¢Vhô˘ ˘Ø˘ ˘ª˘ ˘ dG
É˘¡˘fÉ˘μ°S ≥˘æ˘î˘j É˘fÉ˘NO ’h ,á˘æ˘jó˘ª˘ dG
˘ΩÉ˘Y π˘c π˘cÉC˘J »˘à˘dG ≥˘ FGô˘ ë˘ dG AGô˘ L
.É¡æe ÓFÉg GAõL

áæjóªdGh »FGƒ¡dG ó©°üªdG
ádõ©dG ¿ÉμØj IójóédG
…òdG »FGƒ¡dG ó©°üªdG §N OÉYGC
ájó∏H »dÉYGCh áj’ƒdG áª°UÉY §Hôj
á˘ MÉ˘ «˘ °ùdG ≈˘ dGE QÉ˘ Ñ˘ à˘ Y’G …ó˘ ˘jGô˘ ˘°S
ádƒéH Ωƒ≤j íFÉ°ùdG ¿qGC »Øμj ,á«HÉ¨dG
»˘ HÉ˘ ¨˘ dG ±ô˘ £˘ dG §˘ ˘°Sh á˘ ˘«˘ ˘fÉ˘ ˘é˘ ˘e
ôÑY π≤æàj ƒgh áHÉæY áj’ƒd …PÉëªdG
ódqƒj Éªqe ,»FGƒ¡dG ó©°üªdG äÉHôY
√òg ôÑ©j øe πc iód áëeÉL áÑZQ
,¬«bÉ°S ôÑY É¡«a ∫ƒéàj ¿GC »a áHÉ¨dG
êôîj ≈àM á©«Ñ£dG ôë°ùH ™àqªàj ¿GCh
≈˘dGE É˘¡˘é˘«˘é˘°Vh á˘æ˘jó˘ª˘dG ≥˘«˘°V ø˘ e
.É¡Fhógh á©«Ñ£dG áHÉMQ
≈˘∏˘Y á˘«˘HÉ˘¨˘dG á˘MÉ˘«˘ °ùdG ô˘ °üà˘ ≤˘ J ’h
»˘ dÉ˘ YÉC˘ ˘a ,§˘ ˘≤˘ ˘a ∞˘ ˘«˘ ˘°üdG º˘ ˘°Sƒ˘ ˘e

Éªqe Üƒæ˘é˘dG äÉ˘j’ƒ˘H á˘«˘eƒ˘ª˘©˘dG á˘ë˘°üdG
á˘ aÉ˘ c ó˘ æq˘ é˘ J ` ±É˘ °VGC É˘ ª˘ c ` ÖLƒ˘ ˘à˘ ˘°ùj
√òg QÉ°ûàfG øe óëdG πLGC øe äÉYÉ£≤dG
äÉ˘ ©˘ °ù∏˘ dG ä’É˘ M ø˘ e ó˘ ë˘ dGh ,Iô˘ °ûë˘ dG
πØμà∏d á«dÉªdG ∞«dÉμàdG ¿qGC å«M áà«ªªdG
Iô°û©dG É«dÉM ¥ƒØJh ,´ÉØJQG »a ÉjÉë°†dÉH
º˘ à˘ ˘j …ò˘ ˘dG ó˘ ˘MGƒ˘ ˘dG ¢üî˘ ˘°û∏˘ ˘d êO ±’GB
.≈Ø°ûà°ùªdG ≈dG √AÓLGE
IQÉf’EG ôaƒJ ΩóYh ΩÉªàg’EG ΩGó©fG óq©jh''
á«HôàdG ÜÉ«Zh »aÉμdG πμ°ûdÉH á«eƒª©dG
™é°ûJ á˘«˘°ù«˘FQ π˘eGƒ˘Y á˘HÉ˘ã˘ª˘H ''á˘«˘ë˘°üdG
ø˘e ´ƒ˘æ˘dG Gò˘g π˘ã˘e QÉ˘°ûà˘fGh ô˘KÉ˘μJ ≈˘∏˘ Y
á˘jô˘°†ë˘dG ≥˘WÉ˘æ˘ª˘dÉ˘H á˘eÉ˘°ùdG äGô˘°ûë˘dG
.»Ñ£dG QÉW’EG äGP QÉ°TGC Éªc ,á«æμ°ùdGh
áëaÉμªd õcôe AÉ°ûfGE ≈dGE áÑ°SÉæªdÉH ÉYOh
ä’ÉëdÉH πØμàdG ó°üb ÜƒæédÉH ºª°ùàdG
á˘«˘μ«˘æ˘ «˘ ∏˘ c’EG á˘ jhO’CG ô˘ «˘ aƒ˘ Jh á˘ FQÉ˘ £˘ dG
äÉfGƒ«ëdG ¿qGC É¶MÓe ,áeRÓdG á«∏«∏ëàdGh
çhóM øY ô°TÉÑªdG ÖÑ°ùdG ≈≤ÑJ Iô«£îdG
.ÜƒæédG äÉj’ƒH äÉªª°ùàdG
øe ´ƒædG Gòg ™ªL äÉ«∏ªY ¢Uƒ°üîHh
ó˘¡˘©˘e ≈˘dGE É˘¡˘dÉ˘°SQ’E á˘eÉ˘ °ùdG äGô˘ °ûë˘ dG
øe ÉYƒf äó¡°T ó≤a ,áª°UÉ©dÉH Qƒà°SÉH
ÖJÉ˘μe ƒ˘dhƒD˘°ùe í˘°VhGC É˘ª˘c ,''»˘ NGô˘ à˘ dG''
˘Ωó˘©˘d á˘é˘«˘à˘f äÉ˘jó˘ ∏˘ Ñ˘ dG ió˘ d á˘ aÉ˘ ¶˘ æ˘ dG
ΩÉ«≤dG äÉ≤Øf á«£¨àd á«fGõ«e ¢ü«°üîJ
áj’ƒdG ÜGôJ áaÉ˘c ô˘Ñ˘Y ™˘ª˘é˘dG äÉ˘«˘∏˘ª˘©˘H
ó¡©ªd ìÉª°ùdGh ÜQÉ≤©dG QÉ°ûàfG øe óë∏d
á˘YÉ˘æ˘°üH á˘ª˘°UÉ˘©˘ dG ô˘ FGõ˘ é˘ dÉ˘ H Qƒ˘ à˘ °SÉ˘ H
.»Hô≤©dG ºª°ùà∏d OÉ°†ªdG π°üªdG
áæ°ùdG √òg ájGóH òæe ™ªL ºàj ºdh Gòg
ÜÉ˘ Ñ˘ °T ±ô˘ W ø˘ e Üô˘ ˘≤˘ ˘Y 434 iƒ°S
ø˘ e π˘ μH ∂dPh ,ø˘ «˘ ˘Yƒ˘ ˘£˘ ˘à˘ ˘e
284) IQƒ˘°üæ˘ª˘dG äÉ˘jó˘ ∏˘ H
26) á˘ fÉ˘ ˘Ø˘ ˘dR ,(Iô˘ ˘°ûM
∞˘ £˘ ˘©˘ ˘dG ,(Üô˘ ˘≤˘ ˘Y
Iƒë°V øH ájÉ°†dGh
).äGô°ûM 9)

ºª°ùà∏d É°üî°T 1430 ¢Vôq©J
ø«H Ée IóàªªdG IôàØdG »a »Hô≤©dG
ôÑY ô«N’
C G á«∏jƒLh »ØfÉL …ô¡°T
áj’ƒd Iô°ûY çÓãdG äÉjó∏ÑdG
øe ó«Øà°SG ÉªÑ°ùM ,ájGOôZ
ìÓ°UGEh ¿Éμ°ùdGh áë°üdG ájôjóe
.äÉ«Ø°ûà°ùªdG
áKÓK IÉ«ëH ÜQÉ≤©dG äÉ©°ùd äOhGC óbh
ÜƒæL á©«æªdG á≤˘£˘æ˘ª˘H ¿ƒ˘æ˘£˘≤˘j ∫É˘Ø˘WGC
.Qó°üªdG äGP ≥ah ,áj’ƒdG
áÑ°ùf ôÑcGC π«é°ùJ IQGô≤dG ájó∏H âaôYh
Iô«˘£˘î˘dG äÉ˘ª˘ª˘°ùà˘dG ø˘e ´ƒ˘æ˘dG Gò˘g ø˘e
ájGOôZ äÉjó∏ÑH áYƒÑàe ,ádÉM 366 ™bGƒH
¿ÉjôH ,(ádÉM 151) »∏«∏àe ,(áHÉ°UGE 253)
138) Iƒ˘ë˘°V ø˘H á˘ jÉ˘ °†dG ,(á˘ HÉ˘ °UGE 147)
79) á©«æªdGh (áHÉ°UGE 115) IQƒæH ,(ádÉM
äGP äô˘cP É˘ª˘c ,(»˘Hô˘ ≤˘ Y º˘ ª˘ °ùJ á˘ dÉ˘ M
.áÄ«¡dG
Oó˘ ˘©˘ ˘dG Gò˘ ˘g q¿GC »˘ ˘©˘ ˘eÉ˘ ˘L åMÉ˘ ˘H iô˘ ˘ jh
º˘ ª˘ °ùà˘ dG ä’É˘ M ø˘ e ''Gó˘ L ™˘ ˘Ø˘ ˘Jô˘ ˘ª˘ ˘dG''
≈dGE'' Oƒ©j ájGOôZ áj’ƒH á∏é°ùªdG »Hô≤©dG
á≤£æªdG √ò¡H IóFÉ°ùdG á«NÉæªdG ±hô¶dG
√ò˘g ô˘KÉ˘μJ ≈˘∏˘Y ™˘é
q ˘°ûJ »˘à˘dGh á˘∏˘ MÉ˘ ≤˘ dG
.''áeÉ°ùdG Iô°ûëdG
ájGOôZ á≤£æe ¿qGC åMÉÑdG äGP í°VhGCh
áeÉ°ùdG'' ÜQÉ≤©dG øe ´GƒfGC áKÓK É¡H óLƒJ
Oƒ˘°S’CG ø˘e É˘¡˘fƒ˘d ∞˘∏˘à˘î˘j ,''Iô˘«˘ £˘ î˘ dGh
»a ô°ûàæJ Ée IOÉY »gh ,»æÑdGh ôØ°U’CGh
äƒ«ÑdGh ájôî°üdG øcÉe’CÉH ∞«°üdG π°üa
ø˘ cÉ˘ e’CÉ˘ H Gò˘ ˘ch ,Üƒ˘ ˘£˘ ˘dÉ˘ ˘H á˘ ˘«˘ ˘æ˘ ˘Ñ˘ ˘ª˘ ˘dG
.ájhGôë°üdG
áëjô°T ¿qGC ájGOô¨H Ö«ÑW ôcP ,¬à¡L øeh
»˘ g ≈˘ ≤˘ ˘Ñ˘ ˘J ∫É˘ ˘Ø˘ ˘W’CG
É˘ °Vô˘ ©˘ J ô˘ ã˘ ˘c’CG
äÉ©°ù∏d
ÜQÉ≤©dG
»àdG
âëÑ°UGC
ó©J
á∏¶©e
ΩÉeGC

''ƒdÉ``ehGC ’ƒ```∏jGE'' ````H ø````«àdG ó`````«Y

…ƒ«ëdG êƒàæªdG Gò¡H ∞jô©à∏d IOó©àe á£°ûfGC
πFÉÑ≤dG á≤£æe RƒeQ óMGC ≈∏Y ®ÉØëdG ihóéH ¢ù«°ùëà∏d äÓªM
.π°ù©dGh ¿ƒàjõdG âjõc á≤£æªdÉH
¢Vô˘©˘ H ø˘ eGõ˘ à˘ J ¿GC Iô˘ gÉ˘ ¶˘ à˘ dG ≈˘ ∏˘ Y ¿ƒ˘ aô˘ °ûª˘ dG OGQGCh
á«∏FÉÑ≤dG á«HQõdGh QÉîØdÉc ájhó«dG º¡JÉLƒàæªd ø««aôëdG
áaÉ≤˘ã˘∏˘d á˘°ùcÉ˘©˘dG iô˘N’CG ±ô˘ë˘dG ø˘e É˘gô˘«˘Zh ,»˘∏˘ë˘dGh
.á«∏ëªdG
™˘e äGAÉ˘≤˘dh äGô˘°VÉ˘ ë˘ e Ió˘ Y º˘ «˘ ¶˘ æ˘ J ø˘ Y Ó˘ °†a Gò˘ g
áaÉ≤ãdG »a ø«ã˘MÉ˘Ñ˘dGh »˘MÓ˘Ø˘dG ∫É˘é˘ª˘dG »˘a ø˘«˘«˘FÉ˘°üNGC
¢†©H å©H IOÉYGE ≈dGE É¡JÉ«W »a »eôJ »àdG ,á«¨jRÉe’CG
á©LÉf ∫ƒ∏M ìôW ™e ∫GhõdG ≥jôW »a »g »àdG ó«dÉ≤àdG
.á≤£æªdÉH IóFÉ°ùdG á«MÓØdG IhôãdÉH ΩÉªàg’G á«Ø«μd
»eôj ób …òdG ôe’CG ,IôªãªdG QÉé°T’CG øe Iô«Ñc äÉMÉ°ùe ™LGôJ ø«àdG á¡cÉa êƒàæe ¿qGC ≈dGE IQÉ°T’EG QóéJh ,Gòg
ΩGó©fGh ,êÉàf’EG á∏≤d Gô¶f IôgÉ¶àdG √òg ≈∏Y ¬dÓ¶H É¡Jó¡°T »àdG ≥FGôëdG ÖÑ°ùH áæ°ùdG √òg ∫ÓN á«dÉY Ö°ùæH
.≥FGôëdG AGôL äQôq°†J »àdG ±Éæ°U’CG ¢†©H ∂dòc ≈˘∏˘Y âJGC »˘à˘ dGh ,∞˘ «˘ °üdG π˘ °üa á˘ ∏˘ «˘ W hRh …õ˘ «˘ J á˘ j’h

¬∏∏qîàJ ÉjôK ÉéeÉfôH ,á©HÉ°ùdG ¬à©Ñ£H πØàëJ »àdGh áæ°S
¢Vô˘©˘d ¥ƒ˘°S ÖfÉ˘L ≈˘dGE á˘«˘aÉ˘≤˘K äÉ˘WÉ˘ °ûfh äGô˘ °VÉ˘ ë˘ e
ÉgóFGƒa Gòch É¡J’É˘ª˘©˘à˘°SGh ø˘«˘à˘dG á˘¡˘cÉ˘a ´Gƒ˘fGC ∞˘∏˘à˘î˘e
ÓÑ≤à°ùe á¡cÉØdG √òg ≈∏Y ®ÉØëdG ±ó¡H ∂dPh ,á«ë°üdG
,áeÉY πFÉÑ≤dG á≤£æªH ÉgóLGƒJ ¥É£f ™«°SƒJ πLGC øe Gòch
øjòdG É¡fÉμ°S IÉ«M »a É¡∏àëJ »àdG áeÉ¡dG áfÉμª∏d Gô¶f
.º¡à≤£æe áaÉ≤K RƒeQ ºgGC øe É¡fhôÑà©j
äÉ˘£˘∏˘°ùdG Qƒ˘°†M ∫h’CG É˘¡˘eƒ˘j »˘a Iô˘gÉ˘¶˘à˘dG ó˘¡˘ °ûà˘ °Sh
å«˘M ,ƒ˘dÉ˘ehG ’ƒ˘∏˘jGE á˘jô˘b ¿É˘μ°Sh ,á˘ «˘ F’ƒ˘ dGh á˘ «˘ ∏˘ ë˘ ª˘ dG
¬«∏àd ,É°UÉN É°VôY ájô≤∏d »°ù«FôdG ≥jô£dG ø°†àë«°S
çóë∏d â°ü°üN ™bGƒe ≈dGE IójóY äGQÉjR º«¶æJ √ó©H
∞∏àîe ¢Vô©d AÉ°†a ¿ƒμ«°S …òdG ø«àdG ¥ƒ°S QGôZ ≈∏Y
áahô©ªdG iô˘N’CG äÉ˘Lƒ˘à˘æ˘ª˘dG ÖfÉ˘L ≈˘dGE ,á˘¡˘cÉ˘Ø˘dG ´Gƒ˘fGC

60 ó©H ≈∏Y á©bGƒdG ƒdÉehGC ’ƒ∏jGE ájó∏H ø°†àëJ
`dG øe ÉbÓ£fG ,hRh …õ«J áæjóe ÜôZ ÜƒæL ºc
,¬æe 31 `dG ájÉZ ≈dGE ôªà°ùJh …QÉédG ô¡°ûdG øe 29
øe å«M ,ø«àdG ó«©d á©HÉ°ùdG á©Ñ£dG äÉ«dÉ©a
ájó∏ÑdG äGòH ''á∏°ùªd'' ájôb ¢û«©J ¿GC ô¶àæªdG
á¡cÉØd É°ü«°üN º¶qæj …òdG ¢Sô©dG Gòg ™bh ≈∏Y
á«∏FÉÑ≤dG áaÉ≤ãdG RƒeQ øe GõeQ óq©J »àdG ,ø«àdG
òæe äÓFÉ©dG IÉ«M »a É¡∏àëJ »àdG áfÉμª∏d Gô¶f
.Ωó≤dG

âj’ƒJ ájhÉ°V :hRh …õ«J
πc Oƒ©J »àdG á«aÉ≤ãdG IôgÉ¶àdG √ò¡d ¿ƒª¶qæªdG èeôH óbh

á`````````ªdÉb ¢SGô````````YGC »``````a á`````î°SGQ äGOÉ``````Y

äÓFÉ©dG πgÉc π≤ãJ ¢Shô©dG Iƒ°ùch ô¡ªdG AÓZ
Ée ∫Ó¨à°S’ áªdÉb »a Iƒ≤H ¢SGôY’
C G äOÉY
äGOÉ©dG Oó©J ô¡¶j å«M ,∞«°üdG øe ≈≤ÑJ
,±ÉaõdÉH ä’ÉØàM’G ¢Sƒ≤W »a ó«dÉ≤àdGh
ób É¡°†©Ña ,±GôY’
C Gh äÉaÉ≤ã∏d É≤kah ∞∏àîJh
,»aÉ≤ãdG ìÉàØf’G ™e É«°TÉªàeh ÉjOÉY hóÑj
.√ÉÑàf’G Üòéj ÉÑkjôZ ôN’
B G ¢†©ÑdGh
,á«ªdÉ≤dG ¢SGôY’CG õ«qªj Ée ∞∏àîe ≈∏Y ±ô©à∏dh
ÜÉë°UGC øe É¡HGôàbÉH ´Ó£à°S’G Gò¡H ''Ö©°ûdG'' âeÉb
¢†©˘H ≈˘dGE á˘aÉ˘°V’EÉ˘H ,á˘æ˘jó˘ª˘dÉ˘H ø˘«˘©˘FÉ˘Ñ˘dGh äÓ˘ë˘ ª˘ dG
q dG Iƒ°ùædG
èjhõàd ±ÉaR äÓØM áeÉb’E ¿ó©à°ùj »FÓ
.ø¡JÉæH

ájõ«é©J •hô°T

Ωƒ≤J »àdG á£°TÉªdG »a πãªãàa IójóédG äGOÉ©dG ¿ÉC°ûH
áYÉb É¡dƒNO øe AGóàHG áYÉ°S ∞°üf πc ¢Shô©dG õ«¡éàH
å«˘M ,iô˘NGC IOÉ˘Y ¢ùjô˘μJ »˘Yó˘à˘°ùJ »˘ à˘ dG äÓ˘ Ø˘ ë˘ dG
Iô˘jó˘°üà˘dG ¢SÉ˘Ñ˘∏˘H É˘¡˘à˘jhDô˘d ø˘«˘jƒ˘Yó˘ª˘dG ∫ƒ˘ M Üƒ˘ é˘ J
∞∏àîeh ¿É°ùª∏Jh áæ«£æ°ùb øe AÉjRÉCH á°UÉN πãªãªdG
.É¡«a ô¡¶àd ¢Shô©dG ÉgQÉàîJ »àdG á°ùÑd’CG
¬∏ëe √ó¡°T …òdG ∫ÉÑb’EG øY ''∫RÉæe ¢SQÉa'' ÉæKóqMh
ójGõàªdG Ö∏£dGh äÉ«ªdÉ≤dG ±ôW øe IôàØdG √òg ∫ÓN
á«YƒædG Ö°ùM áª«∏M ó«°ùdG ócqGC å«M ,''á∏jóÑàdG'' ≈∏Y
,êO 8000 ≈dGE êO 3000 ø«H Ée Égô©°S ìhGôàj »àdG
¢SGô˘Y’CÉ˘H á˘°UÉ˘ î˘ dG ´ƒ˘ ª˘ °ûdG AÉ˘ æ˘ à˘ bG ≈˘ dGE á˘ aÉ˘ °V’EÉ˘ H
ôÑcGC ÉWÉ°ûf äGôàØdG √òg ±ô©J å«M ,áæjõªdG ¥ÉÑW’CGh
Ö∏£dG É¡«a ¢†Øîæj »àdG iôN’CG ∫ƒ°üØdG ±ÓN ≈∏Y
.Gô«ãc
áYÉÑdG óMGC çóëàj ,äÉjƒ∏ëdG äÉeõ∏à°ùe ™«H ôéàªHh
»eƒ«dG ¬˘∏˘ª˘Y ø˘Y º˘jô˘μdG ó˘ª˘ë˘e …hÉ˘æ˘H ó˘«˘°ùdG ∑É˘æ˘g
å«M ,πëªdG ≈∏Y ø«∏Ñ≤ªdG øFÉHõdG ∞∏àîe ™e ¬∏eÉ©Jh
,Iô«Ñc äÉ©«Ñe IôàØdG √òg âaôY äÉjƒ∏ëdG Ö∏Y ¿qÉCH ócGC
∞«°†e ,êO 25 ≈dGE êO 3 øe áÑ∏©dG ô©°S ìGhôàj å«M
Ö°ùM πμa ,™«ªédG ∫hÉæàe »ah ádƒ≤©e QÉ©°S’CG ¿qÉCH
.Égójôj »àdG á«YƒædGh ¬Ñ∏W
Gô«Ñc ’ÉÑbGE RƒédGh Rƒ∏dGh RÉfƒjÉªdG Ö∏Y ≈≤∏J Éªc
»àdG ¢Shô©dG Iƒ°ùc øY ∂«¡f,''IôàØdG √òg »a É¡«∏Y
RÉ¡L ™«H äÓëe ≈∏Y Iô«Ñc áªMR iôN’CG »g âaôY
∂dGPh AÉ˘«˘dhÓ
C ˘d …OÉ˘ª˘dG ™˘°Vƒ˘dG IÉ˘ YGô˘ e ¿hO ¢Shô˘ ©˘ dG
. »gÉÑàdGh ôNÉØàdG ™aGóH
äÉ°ThôØªdG ôéàªH á©FÉH ,''»ØdÉîe IQÉ°S'' ÉæàKóqM Éªc
å«M ,á°TôØdG ∞∏àîªH ΩÉªàg’Gh ∫ÉÑb’EG øY á«dõæªdG
¢Shô©dÉj á°UÉîdG á°Tôa’CÉH ±ô©j Ée IOÉY âdGR Ée
•ôà°ûj å«M »ªdÉ≤dG ™ªàéªdÉH IOƒLƒe âdGRÉe »àdGh
¿ƒ˘eƒ˘≤˘j ±ƒ˘°üdG ø˘e ô˘«˘WÉ˘æ˘b 3 ¢Shô˘©˘dG π˘gGC ≈˘∏˘ Y
6` H ¢Shô©∏d õ¡qéJ å«M ,É¡MôW ºàj Égó©H ,É¡∏°ù¨H
á∏FÉb ∞«°†Jh ,IRô£e äGóîe ™e ±ƒ°üdG øe á°TôaGC
å«M QGõj’Gh »HGQõdG AÉæàbG ≈∏Y ø∏Ñ≤j Iƒ°ùf ∑Éæg ¬fqÉCH
»a äÉ°†«ØîJ øe ™«ªédG ∫hÉæàe »a QÉ©°S’CG âfÉc
¢Shô©dG º¡∏ª©˘à˘°ùJ »˘à˘dG á˘jƒ˘à˘°ûdGh á˘«˘Ø˘«˘°üdG á˘«˘£˘Z’CG
á«dõ˘æ˘ª˘dG »˘fGh’CG ∞˘∏˘à˘î˘e ó˘Lƒ˘j É˘ª˘c ,É˘¡˘à˘«˘H õ˘«˘¡˘é˘à˘d
πëªdÉH ¢Shô©dG ¬«a ÖZôJ …òdG ¿ƒ∏dG Ö°ùM ¿ƒdÉ°Uh
¿ƒHõdG á«fGõ«eh á«YƒædG Ö°ùM ÉgQÉ©°SGC ∞∏àîJ å«M
äócqGC Éªc ,á«FGô°ûdG ¬JQóbh á«YƒædG Ö°ùM »≤àæj …òdG
âfÉc á«æ«°üdG äÉLƒàæªdG ¿qÉCH ''»ØdÉîe IQÉ°S'' ÉæàKóëe
äGó˘YÉ˘°ùª˘dGh ,É˘gQÉ˘©˘°SGC ¢VÉ˘Ø˘î˘f’ á˘°Shô˘©˘∏˘d É˘æ˘ «˘ ©˘ e
.äÉ°†«ØîJh äÓ«¡°ùJ øe ¿ƒHõ∏d áeó≤ªdG

.ihÉ°ù«©dG
ôãcGC ¢ùjô©dG πgÉc π≤àj Ée ¿qGC ,¬«dGE IQÉ°T’G QóéJ Éeh
É¡Wôà°ûj Ée IOÉY »àdG ÉjGó¡dG »g ¬àbÉW ¥ƒa ¬Ø∏qμjh
øe »∏M øY IQÉÑY ¿ƒμJ Ée IOÉY »àdGh ¢Shô©dG πgGC
…ó˘«˘©˘c äÉ˘Ñ˘°SÉ˘æ˘ª˘dG »˘a OGó˘L’CG ¬˘°Sôq˘c ó˘«˘∏˘ ≤˘ J ,ÖgP
.∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y ≈ë°V’CGh ô£ØdG
IOÉY ¢Shô©dG Öcƒªd ¢ùjô©dG πgGC ô«°†ëJ É°†jGC óq©jh
∂∏J á°UÉN äGQÉ«°S AGôμH ∂dPh ,ø««ªdÉ≤dG óæY IQòqéàe
øjqõJ ¿GC •ôà°ûjh ,±ÉaõdG Ωƒj ¢Shô©dG É¡«a ÖcôJ »àdG
âfÉc Éª¡e É¡æY AÉæ¨à°S’G øμªj ’h ,QƒgõdGh OhQƒdÉH
.±hô¶dG

IÉfÉ©ªdG øY äGOÉ¡°T
''Ö©°ûdG'' `d É¡Ñ∏b âëàa »àdG ''áª«∏M ` ∑'' Ió«°ùdG ∫ƒ≤J
,É¡FÉæHGC øe á©HQGC èjhõàd ºF’h âeÉbGC ¿GC É¡d ≥Ñ°S »àdGh
á°UÉîdG ä’ƒcÉCª∏d É©jƒæJ äÉj’ƒdG ôãcGC øe áªdÉb ¿qGC
hGC »˘°ùμ°ùμdG ≥˘Ñ˘W ô˘«˘ °†ë˘ J º˘ à˘ j å«˘ M ,á˘ Ñ˘ °SÉ˘ æ˘ ª˘ dÉ˘ H
ø«LÉWh ƒ∏ëdG ¥ôªdG ≥ÑW ≈dGE áaÉ°V’EÉH ,áNƒ°ûî°ûdG
.äÉHhô°ûeh á¡cÉa ™e ôªëe êÉLO ™e áàØc hGC ,øÑédG
á«Ñ©°T á∏cGC OGóYGE ºàj ,¢Sô©dG ó©H Ée áë«Ñ°U »ah
AÉ˘ª˘dÉ˘H ô˘q°†ë˘J »˘gh ,∞˘jGô˘¨˘dG º˘°SÉ˘H ±ô˘©˘J ±ƒ˘«˘°†∏˘ d
»a Iƒ¡≤dG ™e Ωó≤àd IóHõdGh âjõdGh í∏ªdGh ≥«bódGh
É˘ eGC ,ìÉ˘ Ñ˘ ˘°üdG

•hô˘°ûdG á˘ª˘dÉ˘b »˘a á˘©˘ FÉ˘ °ûdG êGhõ˘ dG äGOÉ˘ Y ø˘ «˘ H ø˘ e
á°UÉN ¢ùjô©dG ΩÉeGC ¢Shô©dG πgGC É¡©°†j »àdG ájõ«é©àdG
øe ô«˘ã˘μdG ó˘é˘à˘a ,Ohó˘ë˘ª˘dG π˘Nó˘dG ÖMÉ˘°üd á˘Ñ˘°ùæ˘dÉ˘H
øe •É≤H •ôà°ûJ É¡JÉæH èjhõJ Oó°üH »g »àdG äÓFÉ©dG
øjQÉ£æb ≈dGE áaÉ°V’ÉH ,º«àæ°S ¿ƒ«∏e 30 áª«≤H ÖgòdG
±ô©j Ée •ôà°ûJ iôNGCh ,±ƒ°üdG øe ô«WÉæb çÓK hGC
,ôãcGC hGC º«àæ°S ¿ƒ«∏e 15 ≈dGE ¬àª«b π°üJh ''¢SÉ«≤ªdÉH''
óëc º«àæ°S ø«jÓe 10 `H Qóq≤J á«dÉe áª«b ≈dGE áaÉ°V’ÉH
.≈fOGC
ø˘e äGô˘gƒ˘é˘e AGô˘°T ¢ùjô˘©˘dG ≈˘∏˘Y ¢Vô˘Ø˘J äÓ˘FÉ˘ Yh
ÖgP
≥Ñ°ùJ »àdG áÑ°SÉæªdG »gh ,''áqæëdG'' Ωƒj ¢Shô©∏d É¡°SÉÑdGEh
ø˘e É˘«˘°SÉ˘°SGC GAõ˘L á˘æ˘ë˘dG ¢Sƒ˘≤˘W ó˘©˘Jh ,Ωƒ˘«˘H ¢Sô˘©˘dG
ÖFÉ≤M ≈dGE áaÉ°V’EÉH ,¢SGôY’CG ≥aGôJ »àdG ä’ÉØàM’G
Iƒ°ùf Ωƒ≤J å«M Iôjó°üàdG ¢ùHÓe ≈∏Y …ƒàëJ IójóY
øe ø«jƒYóª∏d É¡ªjó≤àH ¢Shô©dÉH áHGôb á∏°U ø¡©ªéJ
q dG ø¡FÉHôbGC
πÑb ΩÉjGC ¢Shô©dG â«H ≈dGE ¿ô°†ëj »FÓ
Ωƒ≤J Éªc ,RÉ¡é˘dG äÉ˘jƒ˘à˘ë˘ª˘H ''ìGô˘Ñ˘à˘∏˘d'' π˘Ø˘ë˘dG á˘eÉ˘bGE
''á˘°ShÉ˘à˘dÉ˘H'' ±ô˘©˘j É˘e ƒ˘gh ∫É˘ª˘dG ™˘ª˘é˘H iô˘NGC á˘Ñ˘jô˘b
¢Shô©∏d ájó¡c
»fÉZG AÉ°ùædG ¬«a OOôJ ∫ÉØàMG ∫ÓN ∂dPh ,É¡∏gGCh
»fGQ'' πãe áÑ°SÉæªdÉH á°UÉîdG á«Ñ©°ûdG èjRÉg’CG ¢†©Hh
øe Égô«Zh ,''¬∏qdG ∫ƒ°SQ ≥°TÉY Éj'' ,'' IQÉ°S Éj ∂Ñëf
.ájôFGõédG á«Ñ©°ûdG »fÉZ’CG
πgGC AGô°T ø««ªdÉ≤dG óæY áî°qSôàªdG äGOÉ©dG á∏ªL øeh
øe RÉ¡é˘dÉ˘H á˘°UÉ˘î˘dG äÉ˘eõ˘∏˘à˘°ùª˘dG ∞˘∏˘à˘î˘e ¢Shô˘©˘dG
,OƒÑéªdGh á˘∏˘à˘Ø˘dÉ˘H á˘Yƒ˘æ˘°üe á˘jó˘«˘∏˘≤˘J á˘°ùÑ˘dGCh á˘°Tô˘aGC
â«H ≈dGE É¡˘∏˘≤˘f º˘à˘j ,á˘Ø˘∏˘à˘î˘e äÉ˘«˘æ˘«˘°U ≈˘dGE á˘aÉ˘°V’É˘H
hGC á˘fQõ˘dGh ∫ƒ˘Ñ˘£˘ dG äÉ˘ bO ≈˘ ∏˘ Y á˘ æ˘ MÉ˘ °T »˘ a É˘ ¡˘ LhR

إإششهار

اإلثنين  ٢٦أاوت  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ١٩ششوال  ١٤٣٤هـ
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قانون مسسابقة

جائزةأإحسشن إلمقا’ت عن إلعÓقات إلصشينية إلجزإئرية
بمناسشبة الذكرى الـ 55إلقامة العÓقات الدبلوماسشية الجزائرية الصشينية ،تنظم سسفارة جمهورية الصسين الشسعبية
بالجزائر بالتعاون مع جريدة «الششعب» مسشابقة أاحسشن مقال عن العÓقات العريقة بين البلدين والروابط التاريخية بينهما.

قانون المسسابقة:
المادة ا’ولى :يجب أان تتناول المقالت المرششحة للمسشابقة موضشوع العÓقات الصشينية الجزائرية العريقة
والروابط التاريخية بين البلدين.
المادة الثانية :المسشابقة مفتوحة لكافة الفئات من إاعÓميي الصشحافة المكتوبة ،السشمعية البصشرية والصشحافة
اللكترونية وكتاب ومثقفين وقراء .وتتضشمن مختلف األنواع اإلعÓمية من مقالت تحليلية ،حوارات ،قصشصص،
مذكرات عن سشفريات وششهادات عن أاحداث صشنعت قوة العÓقات الثنائية.
المادة الثالثة  :تكون مقالت المسشابقة محررة باللغة العربية أاو الفرنسشية ول يجب أان يتجاوز المقال الواحد ١٠٠٠
كلمة على أاقصشى التقدير.
المادة الرابعة :ل تقبل من المسشابقة المقالت التي نششرت في العناوين الصشحفية المختلفة من ورقية أاو رقمية.
المادة الخامسسة :يسشمح لكل مترششح المششاركة في المسشابقة بكتابة واحدة فقط.
المادة السسادسسة  :ترسشل المقالت المعروضشة للمسشابقة إالى البريد اللكتروني لسشفارة جمهورية الصشين الششعبية
بالجزائر ZHenewen2013@Hotmail.com
أاو للموقع اللكتروني لجريدة ““الششعب““ info@ech-chaab.com
المادة السسابعة  :على كل مترششح إارفاق العمل المعروضص للمسشابقة هويته الكاملة بالخصشوصص للموقعين باسشم
مسشتعار.
المادة الثامنة  :الكتابات مفتوحة من  ٢٠١٣/٠8/١5إالى  ٢٠١٣/٠٩/٣٠واإلعÓن عنها ينششر طيلة هذه الفترة
بجريدة «الششعب» الطبعة الورقية والرقمية.
المادة التاسسعة :كل األعمال المقدمة للمسشابقة ل تعاد إالى أاصشحابها ويقصشى كل ملف غير معروف هوية صشاحبه.
المادة العاشسرة  :تقوم لجنة التحكيم المتكونة من أاسشاتذة جامعيين وإاعÓميين محترفين باختيار  ١٠أافضشل
الكتابات ،وقرارات لجنة التحكيم نهائية غير قابلة للطعن .
المادة الحادية عشسر :جوائز المقالت الـ ١٠المختارة التي يعلن عنها في حفل خاصص ،تتوزع كالتالي:
الجائزة اأ’ولى :تسشلم للفائزين الثنين ( :)٠٢رحلة إالى الصشين مدة أاسشبوع.
الجائزة الثانية ٠٣ :أاجهزة كمبيوتر محمول حديثة.
الجائزة الثالثة 5 :أاجهزة هواتف نقالة من طراز عالي.
المادة ا’ثنى عشسر  :تنششر المقالت باللغة العربية الفائزة في المسشابقة بجريدة «الششعب».
الششعـب
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äõqõgg ΩÉjC
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Iô°ûY

äÓ`` ` ` ` `FÉ©dG â`` ` ` `©àeCG á``«HôY á`«æa ´ƒ`` `Ñ£H äGô``¡°S

:º````````∏≤H
»LGô©d øjódGQƒf

hC ’ G áaô¨dG

1

. ÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG ,¿É°ù«f AÉ©HQC’G : êhôÿG πÑb .1
ó°üb ∑QÉ°†ëà°S’ á«aÉc âfÉc Iô°TÉ©dG πÑb ≥FÉbO Iô°ûY
Ió°UƒŸG IÒÑµdG ô°ü≤dG áHGƒH . hC’G áaô¨dÉH ≥«≤ëàdG AGôLEG
á¶ë∏dG ∂d ÇGôJ º∏M É¡fCÉch ,∂eÉeCG íàØoJ »gh ,ÉgógÉ°ûJ ⁄
âØ˘dGC É˘e AÉ˘ª˘ °S ¬˘˘Ñ˘ °ûJ ’ ø˘˘é˘ °ûdG ø˘˘e »˘˘LQÉÿG ƒ˘˘¡˘ Ñ˘ dG AÉ˘˘ª˘ °ùa
ÖFGƒ°T ’h ,ájójóM ¿ÉÑ°†b ’h ÉcÓ°SCG Óa ¿É«eƒj ¬JógÉ°ûe
.¢ùØfC’G êGõe ôµ©oJ
ƒ˘ë˘f ÜÉ˘gò˘dG ó˘°üb CÉ˘«˘¡˘à˘ e âæ˘˘c ,»˘˘LQÉÿG ÜÉ˘˘Ñ˘ dG Üô˘˘b
øe Éë°VGh GóH Ée ƒgh ,∂∏µ°T øe Ò¨oJ ∂∏©L Ée ƒgh ,áªµÙG
.∂eGóæg ∫ÓN
¿GƒYC’G óMCG n∂ª∏°S IÒNCG á«LQÉN ÜÉH ƒëf …ODƒe ¥GhQ ‘h
∞˘«˘ë˘f ,É˘FOÉ˘g É˘˘HÉ˘˘°T ¿É˘˘c .¥Ghô˘˘dG ‘ ∑ô˘˘¶˘ à˘ æ˘ j ¿É˘˘c »˘˘Wô˘˘°ûd
¬∏éN øe ô¡X Ée ƒgh ∂aô©j ¬fCÉch ,ΩGÎMÉH ∂ëaÉ°U ,º°ù÷G
:ÓFÉb ÉLôﬁ ∂jój ‘ äÉ°ûÑ∏µdG ™°VƒH qºg ÚM
.PÉà°SCG Éj IQò©ªa ,äÉª«∏©àdG É¡æµdh !º¡©°VCG ’CG »©°SƒH ¿Éc ''∫ÉLôdG ÒN ≈°ùæJ Ée ¢SÉædG: ''∂°ùØf ‘ nâ∏b
øe ∂LhôN ádÉM áÑbGôŸG êôH §°Sƒàj ƒgh ¢SGô◊G óMCG
:ƒYój ìGQ ,ô°ü≤dG
''∂MGô°S ≥∏£j »HQ rìhQ- ''
ájô°S ‘ ºà“ ,ÒÑµdG ô°ü≤∏d IÒNC’G áHGƒÑdG íàa …òdG ÉeCG
:áWô°ûdG ¿GƒYCG óMC’
''√ô°SCG ∂Øj »HQ !¢ùÑM ¬Lh ¢ù«d ¬¡Lh- ''
ÚeBG ... ÚeBG : ™«ª÷G Oq Q
É¡«HCG IôµH ≈∏Y ≥jô£dG ≈°Vƒa âfÉc ,ΩÉeC’G ‹EG ô¶æJ âfCGh
,∫É˘Ø˘W’
C G è˘«˘é˘°V .´QGƒ˘°ûdG ¿hDƒ˘∏Á ô˘°ûÑ˘dGh ,äÉ˘Ñ˘ côŸÉ˘˘H è˘˘©˘ J
πc ìGhQ ‘ iôNCGh ,hóZ ‘ ´ƒªL ,¢SQGóŸG øe º¡JOƒY AÉæKCG
∂fCÉ˘c h ô˘°ü≤˘dG π˘NGO AÉ˘˘«˘ °TC’G ¬˘˘Ñ˘ °ûj ’ ∂dƒ˘˘Mh ∂eÉ˘˘eCG A»˘˘°T
¿ÉµŸG õ¡J ácôM πc ‘ ø©“ ∂∏©L Ée ,ó«©H Öcƒc øe âeób
: ∫ƒ≤j ∂æ«Á øY …òdG »Wô°ûdG π©Lh .ÉJƒ¡Ñe
È°üdÉH ∂«∏Y ,ô°ü≤dG Gòg ¬«a QOÉ¨J …òdG Ωƒ«dG »JCÉj √GQ- ''
!''§≤a
: ≥jô£dG AÉæKCG .2
4 ≥«aQ 4 ≥«aQ ´Éªà°S’G ‘ ÉfCG : 4 ≥«aQ ∫ƒM
q 4 ≥«aQ E G á£ﬁ ¢SGQhC G ´Éªà°S’G ‘ ÉfCG π°UGh á£ﬁ ¢SGQhC G E G 4 ≥«aQ ¢S?
r GB ? rQGC
r∫ƒM
u
øjQòM º¡∏©L Ée Qó≤H ,''»µdÉ£dG'' äƒ°U ∂YõaCG Ée Qó≤H
. iƒ°üb á«WÉ«àMG áLQO E G
IQÉé«°S : »Wô°ûdG ∫Éb
øN
q OCG ’ . ’ Gôµ°T -

:»```côJ ø````H
π©÷ ≈©°ùJ
AÉ°†a ¿ÉLô¡ŸG
á«æZC’G ⁄É©d

áaÉ≤ãdGh øØdÉH »bô∏d ΩÉeCÓd IõØb »Hô©dG á∏«ªL ¿ÉLô¡Ÿ á©°SÉàdG á©Ñ£dG q¿CG ,»côJ øH ô°†ÿ ΩÓYE’Gh áaÉ≤ã∏d »æWƒdG ¿Gƒjó∏d ΩÉ©dG ôjóŸG ÈàYG
,Ö°ùëa ÚHô£ŸG ‘ ácQÉ°ûŸG ô°üM ∫óH ,ÓÑ≤à°ùe á«æZC’G ⁄ÉY ‘ Ú∏YÉØdG πc ∑Gô°TEG EG ôFGõ÷G ‘ áª¡ŸG á«aÉ≤ãdG á°ù°SDƒŸG äGP »©°S ≈∏Y GóqcƒD e ,ájôFGõ÷G
.¬°ù«dGƒch …ôFGõ÷G øØdG ÉjÉÑN øY ∞°ûµdGh ôNB’G ≈∏Y ÌcCG ìÉàØf’G ó°üb ÖfGƒ÷G øe ÉgÒZh ™jRƒàdG ,Úë∏àdG ,ô©°ûdG AÉ£YEG É‰EGh
¿ÉLô¡ª∏d »ª°SôdG ΩÉààN’G ≈∏Y áj’ƒ∏d
á˘˘∏˘ aÉ˘˘M âfÉ˘˘c ,á˘˘∏˘ eÉ˘˘c ΩÉ˘˘jCG 10 ΩGO …ò˘˘ dG
á«HôY ácQÉ°ûÃ áYƒæàŸG á«æØdG äGô¡°ùdÉH
´ÉªLEÉH ,Ió«L á«ª«¶æJ AGƒLCG ‘h ,IÒÑc
ìÉ‚ ≈˘˘∏˘ Y Ú«˘˘eÓ˘˘YE’Gh Ú©˘˘Ñ˘ à˘ ˘àŸG ø˘˘ e
.ÉÑjô≤J ÖfGƒ÷G πc øe ¿ÉLô¡ŸG
áYƒª› IÒNC’Gh Iô°TÉ©dG Iô¡°ùdG É«MCGh
â∏˘¡˘à˘°SG å«˘M ,Újô˘FGõ÷G ÚfÉ˘æ˘ Ø˘ dG ø˘˘e
â©àeCG »àdG ájGOôZ áj’h øe OhQÉÑdG ábôØH
çGôJ ‘ É¡JÉYGóHEÉH iôNCG Iôe Qƒ¡ª÷G
ÜÉ°ûdG …GôdG ºéæd QhódG »JCÉ«d ,á≤£æŸG
¬˘«˘fÉ˘˘ZCG ø˘˘e á˘˘Yƒ˘˘ª› iOCG …ò˘˘ dG ∫Ó˘˘ ˘H
á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘ZC’G äô˘˘˘°†M É˘˘˘˘ª˘˘˘˘c .á˘˘˘˘Hƒ˘˘˘˘ÑÙG
á«eÉàÿG Iô¡°ùdG iôNC’G »g á«ØjÉ£°ùdG
áfÉæØdG ∫ÓN øe ,»Hô©dG ¢Sô©dG Gò¡d
ÜhÉŒ ÊÉZCG äOq CG »àdG ,á∏«ªL áHÉ°ûdG
É˘˘¡˘˘©˘˘HÉ˘˘£˘˘d ô˘˘°VÉ◊G Qƒ˘˘¡˘˘˘ª÷G É˘˘˘¡˘˘˘©˘˘˘e
»◊É°U º«μM Ωóq b ,¬à¡L øeh .¢übGôdG
ÊÉ˘ZC’G ø˘e á˘Yƒ˘ª› Êƒ˘˘HÉ÷G ô˘˘jOÉ˘˘ch
á∏«d ôNBG ‘ ÒØ¨dG Qƒ°†◊G â©àeCG »àdG
.á∏«ªL ‹É«d øe

óªﬁCG …ó«≤Y :»bGƒÑdG ΩCG

á«dÉ©dG IÈ≤Ã AGó¡°ûdG ™Hôe
.1995 áæ°S

…ƒ¡÷G ìô°ùŸG Ωƒ≤j
á«æa ádƒéH »bGƒÑdG ΩCG áj’ƒd
,''¢ùjQÉH ‘ á«°ùeCG'' á«Mô°ùŸ
‘ á«îjQÉàdG äÉÑ≤◊G ó°ùŒ
q
,…ôFGõ÷G ìÉØµdG IÒ°ùe
øe πc ÉgQGhOCG iOq GC å«M
Ëôc ,ôgÉ£dG óªﬁ …hGR
,áÑ°ûY ¥QÉW ,¢û«°TOƒH
,ó«©°SƒH ¢SÉfEG ,¿’óY »©jôJ
.Úª°SÉj ∑Éjôah ¢ùjOÉH OGôe
»Ø£d …ƒ¡÷G ìô°ùŸG ôjóe ìqô°U
á˘˘ dƒ÷G ¿q CG ,''Ö©˘˘ °ûdG'' `d ™˘˘ Ñ˘ ˘ °S ø˘˘ ˘H

á˘°SGô˘˘M â– ô˘˘FGõ÷G §˘˘°Sh
‘ â«˘˘ ˘ aƒ˘˘ ˘ J ó˘˘ ˘ ˘bh ,IOó˘˘ ˘ ˘°ûe
õgÉf ôªY øY 1863 ÈªàÑ°S
¢Vô˘˘ e ô˘˘ KEG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ,á˘˘ æ˘ ˘ °S 33
.É¡∏∏°T ‘ ÖqÑ°ùJ ∫É°†oY
ô˘eƒ˘°ùf á˘ª˘WÉ˘a á˘˘ehÉ˘˘≤ŸG ¿q EG
‘ É˘¡˘«˘∏˘Y ¢†Ñ˘≤˘dG AÉ˘≤˘ dGE ó˘˘©˘ H
É˘˘ ¡˘ ˘«˘ ˘∏˘ ˘Y º˘˘ ˘μ˘ ˘ M ,ô˘˘ ˘°ùj …OGh
»˘˘ æ˘ ˘Ñ˘ ˘ H á˘˘ ˘jÈ÷G á˘˘ ˘eÉ˘˘ ˘b’É˘˘ ˘H
ÛEG â∏˘˘≤˘˘˘à˘˘˘fG º˘˘˘K ,¿É˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘°S
á˘jhÉ˘°ù«˘©˘dG á˘≤˘£˘æÃ ÚJÉ˘JQƒ˘J
áæjóe øY º∏c 10 ó©ÑJ »àdG
ájhGõ˘dG ø˘°†à– »˘à˘dG •Ó˘HÉ˘J
Égôjój ¿Éc »àdGh ,ájhÉ°ù«©dG
ø˘˘é˘ ˘°ùc ø˘˘ jó˘˘ dG »ﬁ …É˘˘ Ñ˘ ˘dG
ó˘˘Ñ˘ ©˘ à˘ ∏˘ d É˘˘¡˘ °ùØ˘˘æ˘ d ¬˘˘JQÉ˘˘à˘ ˘NG
â°Vô˘˘ ˘e ≈˘˘ ˘à˘ ˘ M á˘˘ ˘ °SGQó˘˘ ˘ dGh
”h ,É¡HQ QGƒL ÛEG â∏≤àfGh
ó˘Ñ˘Y …ó˘«˘°S IÈ≤˘e ‘ É˘¡˘æ˘ aO
,¿ÉμŸG øY Ió«©ÑdG ÒZ ¬q∏dG
ÛEG É˘¡˘JÉ˘aQ π˘≤˘f º˘˘à˘˘j ¿CG π˘˘Ñ˘˘b

»æØdG πª©dG ógÉ°ûŸ É¡àeAÓŸ ôjƒ°üà∏d Qƒ°üæe »æH

''¥ÎÙG ¢SƒfÈdG'' ¬ª∏«a ôjƒ°üJ ‘ ´ô°ûj êÉéM º°SÉ≤∏H
á©«ÑW ÒÑc qóM ÛEG ¬Ñ°ûJ »àdGh ,ógÉ°ûŸG ôjƒ°üàd
ád’ áehÉ≤ŸG É¡«a â°TÉY »àdG IÎØdG ‘ ¿ÉμŸG
á˘˘Ñ˘ ≤◊G ∂∏˘˘J ó˘˘«˘ °ùŒ π˘˘LCG ø˘˘e Gò˘˘gh ,á˘˘ª˘ ˘WÉ˘˘ a
…ƒà– å«M ,á«≤«˘≤◊G É˘¡˘JQƒ˘°U ≈˘∏˘Y á˘«˘î˘jQÉ˘à˘dG
QÉé°TCG Égƒ°ùμJ AGô°†N ∫ÉÑLh ∫ÓJ ≈∏Y á≤£æŸG
.Ú∏ØdGh ôHƒæ°üdG
ìÉ‚E’ ºî°V »æ≤J ºbÉ£H êôıG ¿É©à°SG Éªc
ÒÑc OóY ó«æŒ ”
q Éªc ,»FÉªæ«°ùdG ´hô°ûŸG Gòg
,»∏Y π«¨jEG ,Qƒ°üæe »æH á≤£æe øe ÜÉÑ°ûdG øe
,º∏«ØdG Gòg ‘ ájƒfÉK QGhOCG π«ãªàd ,èjôjôYƒH êôH
.ÚehÉ≤eh Ú«°ùfôa Oƒæéc

…ƒædG øH `` ä :ájÉéH

á˘˘Yƒ˘˘ª˘ ˘°ùŸGh á˘˘ «˘ ˘FôŸG ΩÓ˘˘ YE’G π˘˘ FÉ˘˘ °Sh
,¿ÉLô¡ŸG â q£Zh äô°†M »àdG áHƒàμŸGh
Ió«MƒdG á∏«°SƒdG ` ¬Ñ°ùM ` ΩÓY’G QÉÑàYÉH
É¡«a Qhój Ée RGôHEGh ,OÓÑdG IQƒ°U ôjó°üàd
äGP ‘ Gó˘cq Dƒ˘e ,´ƒ˘æ˘à˘e ‘É˘˘≤˘ K •É˘˘°ûf ø˘˘e
ø˘Wƒ˘dG ÈY ‘É˘≤˘ ã˘ dG •É˘˘°ûæ˘˘dG ¿q CG ¥É˘˘«˘ °ùdG
. áæ°ùdG ∫GƒW ™bGƒdG ‘ π°UGƒàe
∫Éb ,á∏«ªL ¿ÉLô¡Ÿ á©°SÉàdG á©Ñ£dG øYh
É‰EGh ,Éæë‚ ób ÉæqfGC ∫ƒ≤f ’'' :»côJ øH
,á«Yƒf äGƒ£îH Éfõa ÉæqfGC ∫ƒ≤f ¿CG Öéj
∞°üf q¿CG í°VhCGh ,''ÌcCG πª©f ¿CG Öéjh
,á˘©˘Ñ˘£˘dG √ò˘g ‘ âcQÉ˘°T á˘«˘Hô˘©˘ dG ∫hó˘˘dG
¿ƒ˘˘μ˘ j ¿C’ ≈˘˘©˘ °ùfh'' ,ø˘˘ jõ˘˘ «‡ Ωƒ˘˘ é˘ ˘æ˘ ˘Hh
∫hódG πc ¬«a ∑QÉ°ûJ É«HôY AÉ≤d ¿ÉLô¡ŸG
πc É‰EGh ,ÚHô£ŸG §≤a ¢ù«dh ,á«Hô©dG
,AGô˘©˘°T ø˘e á˘˘«˘ æ˘ ZC’G ∫É› ‘ Ú∏˘˘YÉ˘˘Ø˘ dG
,Ú«˘≤˘«˘°Sƒ˘eh Úæ˘ë˘∏˘e ,äÉ˘ª˘ ∏˘ c ÜÉ˘˘ë˘ °UCG
AGO’G ‘ íLÉf πªY πc øY õFGƒL AÉ£YEGh
ø˘H í˘°VhCGh.''™˘jRƒ˘à˘dGh äÉ˘ª˘∏˘μ˘dGh ø˘ë˘∏˘ dGh
ôHƒàcCG ôNGhCG ‘ º«¶æJ ºà«°S ¬qfGC ,»côJ
,â°SGÔª˘à˘H ΩÉ˘jCG 10 QGó˘e ≈˘∏˘Y É˘fÉ˘Lô˘¡˘ e

¿É¨WƒH øjódG Qƒf :Éæ∏°SGôe :∞«£°S
á˘«˘Ø˘ë˘ °U Ihó˘˘f »˘˘cô˘˘J ø˘˘H ô˘˘°†ÿ §˘˘°ûfh
q
äÉ«dÉ©a ΩÉààNG π˘«˘Ñ˘b ,¢ù«˘Ø˘«˘à˘«˘°S ¥ó˘æ˘Ø˘H
,»Hô©dG á∏«ªL ¿ÉLô¡Ÿ á©°SÉàdG á©Ñ£dG
å«M ,á«æ˘Wƒ˘dG á˘aÉ˘ë˘°üdG ƒ˘∏˘ã‡ É˘gô˘°†M
π˘μ˘d π˘jõ÷G √ô˘μ˘°T ø˘Y á˘˘jGó˘˘Ñ˘ dG ‘ ô˘˘Ñq ˘ Y

Aƒ°†dG â– áHô£e

äƒ°U..Rƒ∏H Ióæ«d
áfÉN ‘ »é°T
ÚaÎÙG ÚfÉæØdG

ájôFGõ÷G ICGôŸG ádÉ°ùH ≈∏Y âægôHh øjódG Ωƒ∏©H âŸCG

ìÉ`` Øc IÒ`` °ùe ó`q `éªàd äÉ`` j’ƒdG Üƒ`` `Œ ''¢ù`` `jQÉH ‘ á`` ` `«°ùeCG''
ÛE G …ƒ¡÷G ìô°ùŸG ÉgOƒ≤j ÛhC ’ G
øe πμH ôeC’G ≥∏©àjh ,äÉj’h ™Ñ°S
,∞˘«˘£˘°S ,á˘∏˘«˘°ùe ,á˘∏˘°ûæ˘N ,á˘˘°ùÑ˘˘J
á˘aÉ˘≤˘ ã˘ dG QGOh á˘˘Jƒ˘˘J ÚY ,á˘˘ª˘ ∏˘ ©˘ dG
.áæJÉÑH
Ωƒj ≥∏£æJ á«fÉãdG ádƒ÷G q¿GC ÚM ‘
…õ˘˘«˘ J …ƒ˘˘¡÷G ìô˘˘ °ùŸÉ˘˘ H ähCG 28
,πjÉæe êôH ‘É≤ãdG ™ªÛGh ,hRh
ΩCG áaÉ≤ãdG QGO ,πé«L áaÉ≤ãdG QGO
»àdG ádÉ°SôdG øY ÉKqóëàe ,»bGƒÑdG
∫ÓN øe É¡dÉ°üjEG ≈∏Y ÖJÉμdG πªY
IÎØdG ∂∏J ≈∏Y ±ƒbƒdG »gh ,¬°üf

ÛE G É«æa Góah 30 πq≤æJ å«M ,OÓÑdG ÜƒæL
IQOÉÑÃ ,áæ°ùdG √òg ∫ÓN øWƒdG ÜƒæL
.áaÉ≤ãdG IQGRh øe
Üô¨ŸG ™e áfQÉ≤eh'' :»côJ øH ±É°VCGh
øe πbCG GOóY º q¶æJ ôFGõ÷G q¿ÉE a ≥«≤°ûdG
πHÉ≤e ¿ÉLô¡e 180 ‹GƒëH äÉfÉLô¡ŸG
∫òH Éqæe Öq∏£àj Gògh ,Üô¨ŸG ‘ 255
Gòch ,º«¶æàdG ÖfÉL øe ó¡÷G øe ójõŸG
ìÉ◊EÉH ºgÉYO øjòdG ,''ÚfÉæØdG ÖfÉL øe
AÉ≤JQÓ˘d π˘ª˘©˘dGh ó˘¡÷G ∫ò˘H ø˘e ó˘jõ˘ª˘∏˘d
q¿GC ≈∏Y GóqcDƒe ,ÉfOÓH ‘ áaÉ≤ãdGh øØdÉH
á∏«ªL ¿ÉLô¡Ÿ ¿ƒμj ¿C’ ≈©°ùj ¿GƒjódG
ËôμJ q” óbh.πÑ≤à°ùŸG ‘ Oóﬁ ïjQÉJ
äô˘°†M »˘à˘dG á˘Ø˘∏˘ àıG ΩÓ˘˘YE’G π˘˘FÉ˘˘°Sh
Iô˘°ûY IóŸ ,¿É˘Lô˘¡ŸG äÉ˘«˘dÉ˘©˘a â£˘˘Zh
Ö«°üæH ''Ö©°ûdG'' â«¶M å«M ,á∏eÉc ΩÉjCG
¿Gƒ˘jó˘dG É˘¡˘°üN
q »˘à˘dG á˘JÉ˘Ø˘ à˘ d’G √ò˘˘g ø˘˘e
.áaÉë°ü∏d ΩÓY’Gh áaÉ≤ã∏d »æWƒdG
ÛEG âÑ˘°ùdG á˘∏˘«˘d âª˘à˘à˘NG ó˘≤˘˘a ,IQÉ˘˘°TÓ˘˘d
‘ ,»Hô©dG á∏«ªL ¿ÉLô¡e äÉ«dÉ©a óMC’G
ΩÉ©dG ÚeC’G ø∏YCG å«M ,á©°SÉàdG ¬à©ÑW

ôeƒ°ùf áªWÉa ’’ á∏£ÑdG

…ƒædG øH `` ä
»Mô°ùe QGƒM ‘ ∞æ©dG ó°ùŒ
q

laaradji-noureddine@yahoo.fr

äGÎØdG øª°V ó©J »àdG á«îjQÉàdG
ìÉ˘˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘μ˘ ˘ ˘dG IÒ°ùe ó˘˘ ˘ é“ »˘˘ ˘ à˘ ˘ ˘ dG
.…ôFGõ÷G
RÈj ¿CG É¡Lôﬂ ∫hÉM ,¬à¡L øeh
á˘∏˘«˘°Sh hó˘¨˘j ÚM ∞˘æ˘ ©˘ dG Iô˘˘gÉ˘˘X
√ÉjÉë˘°V ≈˘∏˘Y á˘æ˘ª˘«˘¡˘dGh Iô˘£˘«˘°ù∏˘d
QGƒM πμ°T ‘ ,(…ôFGõ÷G Ö©°ûdG)
.ÊÓ≤©dÉH ∞°Uh »Mô°ùe
çGó˘MC’G ™˘FÉ˘bh Oô˘°ùJ á˘«˘ Mô˘˘°ùŸG
øe ôHƒàcCG 17 ‘ â©bh »àdG áª«dC’G
¢ù«˘˘dƒ˘˘ Ñ˘ ˘dG OÉ˘˘ HCG ÚM ,1961 ΩÉ˘˘ ©˘ ˘dG
±’B’G ,™aGóŸGh πHÉæ≤dÉH »°ùfôØdG
Gƒ˘˘ eÉ˘˘ b ø˘˘ ˘jò˘˘ ˘dG ,Újô˘˘ ˘FGõ÷G ø˘˘ ˘e
É¡«a ¿ƒ˘Ñ˘dÉ˘£˘j á˘«˘ª˘∏˘°S äGô˘gÉ˘¶Ã
¢VQCG ø˘Y ΩÉ˘à˘dG ñÓ˘°ùf’É˘H É˘˘°ùfô˘˘a
øe ≈q≤ÑJ øe ájÉ¡f ¿ƒμàd ,ôFGõ÷G
ô˘¡˘f ‘ º˘¡˘H AÉ˘≤˘dE’G ø˘jô˘˘gÉ˘˘¶˘ àŸG
á«ª∏˘°ùdG º˘¡˘JÒ°ùe ∫ƒ˘ë˘à˘à˘d ,Ú°ùdG
á˘˘jô˘˘FGõ÷G AÉ˘˘eó˘˘dG ø˘˘e ΩÉ˘˘ª˘˘M ÛEG
.á«cõdG
‘ á«°ùeCG'' á«Mô°ùe q¿GC º∏©dG ™e
áæeÉãdG á©Ñ£dG ‘ âcQÉ°T ''¢ùjQÉH
ìô˘˘°ùª˘˘∏˘ d »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ¿É˘˘ Lô˘˘ ¡˘ ˘ª˘ ˘∏˘ ˘d
≈∏Y â∏°ü–h
,ôFGõ÷ÉH ±ÎÙG
q
»˘à˘ dGh ó˘˘YGh π˘˘ã‡ ø˘˘°ùMCG Iõ˘˘FÉ˘˘L
,ôgÉ£dG óªﬁ …hGR πãª∏d äOÉY
¿ÉæØ∏d É«aGôZƒæ«°S ø°ùMCG IõFÉLh
π˘«˘æ˘ d âë˘˘°TQh
q ,QÉ˘˘ª˘ Y ø˘˘H ≈˘˘«˘ ë˘ j
ø°ùM ôjó≤dG êôîª∏d êGôNEG ø°ùMCG
.IƒjôHƒH

Ω 2013 ähCG 26 ÚæKE’G
`g 1434 ∫Gƒ°T 19 `d ≥aGƒŸG

ád’ »FÉªæ«°ùdG º∏«ØdG ôjƒ°üJ ≥jôa qπM
»æH á≤£æÃ ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f ôeƒ°ùf áªWÉa
™˘˘ bGƒ˘˘ e Ió˘˘ Y QÉ˘˘ «˘ ˘à˘ ˘NG q” å«˘˘ M ,Qƒ˘˘ ˘°üæ˘˘ ˘e
º∏˘«˘Ø˘dG Gò˘g ø˘e ó˘gÉ˘°ûe ô˘jƒ˘°üà˘d á˘≤˘£˘æŸÉ˘H
á∏£ÑdG á«°üî°T ó˘°ùé˘
q «˘°S …ò˘dG ,»˘î˘jQÉ˘à˘dG
¿Gƒ˘æ˘Y π˘ª˘ë˘ «˘ °S …ò˘˘dGh ,ô˘˘eƒ˘˘°ùf á˘˘ehÉ˘˘≤ŸG
.''¥ÎÙG ¢SƒfÈdG''
ø˘e ''Ö©˘°ûdG'' É˘¡˘à˘≤˘à˘°SG »˘à˘dG äÉ˘˘eƒ˘˘∏˘ ©ŸG Ö°ùMh
ób êÉéM º°SÉ≤∏H êôıG q¿EÉa ,ôjƒ°üàdG ™bƒe
Gòg ógÉ°ûe ôjƒ°üàd Qƒ°üæe »æH á≤£æe QÉàNG
á˘ª˘WÉ˘a á˘d’ á˘∏˘£˘Ñ˘dG ìÉ˘Ø˘ c …hô˘˘j …ò˘˘dG ,º˘˘∏˘ «˘ Ø˘ dG
Gô¶f ,»°ùfô˘Ø˘dG ô˘ª˘©˘à˘°ùŸG äô˘¡˘b »˘à˘dG ,ô˘eƒ˘°ùf
áª˘FÓ˘e qó˘L É˘¡˘fƒ˘c ™˘bƒ˘ª˘∏˘d á˘«˘aGô˘¨÷G á˘©˘«˘Ñ˘£˘∏˘d

IGõ˘˘ ˘ ¨˘ ˘ ˘dG ∞˘˘ ˘ MR á˘˘ ˘ ehÉ˘˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘e
»˘˘à˘ dG ∑QÉ˘˘©ŸGh Ú«˘˘°ùfô˘˘ Ø˘ ˘dG
É˘˘ª˘ «˘ °S’ ,á˘˘≤˘ £˘ æŸÉ˘˘ H â©˘˘ bh
É˘gOÉ˘b »˘à˘dG âjÉ˘eOÉ˘J á˘cô˘©˘ e
êÉ◊G …ô˘˘ ˘ ˘FGõ÷G ó˘˘ ˘ ˘ gÉÛG
äGƒ˘b ó˘˘°V Ωƒ˘˘ª˘ YR ø˘˘H ô˘˘ª˘ Y
IOÉ˘˘ «˘ ˘≤˘ ˘H »˘˘ °ùfô˘˘ ˘Ø˘ ˘ dG ¢û«÷G
Éªc ,1844 áæ°S ƒé«H ∫GÔ÷G
õcô“ ≈∏Y á∏aÉZ øμJ ⁄ É¡qfCG
hRh …õ«J ‘ Ú«°ùfôØdG IGõ¨dG
¢ùdO ‘h ,1846 ` 1845 ÚH
∫GÔ÷G á˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘dhÉﬁ q” 1847
çÉf AÉ©HQC’G ∫ƒNO øe ¿hófQ
Ωõ˘g »˘˘à˘ dG 1850 ΩÉ˘˘Y ø˘˘KGô˘˘jEG
É¡àJGh ÉŸh ,Iôμæe áÁõg É¡«a
áehÉ≤ŸG ÛEG âª°†fG ±hô¶dG
‘ á˘∏˘ ¨˘ Hƒ˘˘H ÖfÉ˘˘é˘ H âcQÉ˘˘°Th
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á«îjQÉàdG IôµØªdG
ـ  ٢٦أاوت  :١٩٦١ات ˘ح˘اد ال˘ط˘ل˘ب˘ة ال˘مسص˘ل˘م˘ي˘ن
ال˘ج˘زائ˘ري˘ي˘ن ي˘حضص˘رأاع˘مال المنتدى العالمي
للشصباب في موسصكو.
ـ ٢٦أاوت  :١٩٥٧صصرح الجنرال «بيجار»« :لقد تم
ال˘قضص˘اء ع˘لى  ٪٩٠م ˘ن ال ˘ت ˘ن˘ظ˘ي˘م السص˘ري ل˘ج˘ب˘ه˘ة
التحرير في العاصصمة».

الطقسض المنتظر اليوم و الغد

البطولــــة العربيــــــة العسصكريـــــة للمÓكمــــــة

الجزائر تتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي
تّوج الفريق الوطني العسصكري للمÓكمة باللقب العربي بعد حصصوله على سصبع ( )٧ميداليات منهاأاربع ( )٤ذهبية وفضصيتان
وبرونزية واحدة ،عقب البطولة العربية العسصكرية للمÓكمة التي نظمت من ١٩إالى ٢٥أاوت بالعاصصمة اللبنانية بيروت،
حسصبما علمأامسض من مديرية ا’تصصال واإ’عÓم والتوجيه لوزارة الدفاع الوطني.
اÛهودات اŸسسخرة من طرف
القيادة العليا العسسكرية ‘ ›ال
ت˘ ˘ط˘ ˘وي˘ ˘ر ﬂت˘ ˘ل ˘ف ال ˘ري ˘اضس ˘ات،
لسس˘ي˘م˘ا اخ˘تصس˘اصض اÓŸك˘مة ‘
صسفوف ا÷يشض الشسعبي الوطني،
وال˘ ˘ ˘ت˘ ˘ ˘أاك˘ ˘ ˘ي ˘ ˘د ع ˘ ˘ل ˘ ˘ى اإل‚ازات
ال ˘ ˘ري ˘ ˘اضس˘ ˘ي˘ ˘ة اÙق˘ ˘ق˘ ˘ة خ˘ ˘Óل
السس˘ ˘ ˘ن ˘ ˘وات األخÒة م ˘ ˘ن ط ˘ ˘رف
اŸنتخب الوطني العسسكري على
اŸسستوى الدو‹».
وعرفت هذه اŸنافسسة مشساركة
ث˘ ˘م˘ ˘ان ˘ي ˘ة ب ˘ل ˘دان ع ˘رب ˘ي ˘ة ،وه ˘ي
ا÷زائر واألردن والعراق وتونسض
ومصس˘ ˘ ˘ر وف˘ ˘ ˘لسس˘ ˘ ˘ط Úول˘ ˘ ˘ب ˘ ˘ن ˘ ˘ان
واŸغرب.

تحصصلت على قرضض  ١٢٠٠مليون دينار لتسصيير منجم العابدون بتلمسصان

تحقيق في قضسية شسركـ ـة منجمي ـةأاخ ـلت باإللتزام ـات
باشصرت مصصالح
اأ’من التابعة
لدائرة سصيدي
الجيÓلي ـأاقصصى
جنوب غرب و’ية
تلمسصان ـ عملية
تحقيق معمقة مع
مكتب التنقيب
واسصتغÓل الموارد
المنجمية
والجيولوجية التابع
لمقاطعةأاجنبية،
فاز بصصفقةإاعادة
بحث اسصتغÓل منجم
العابد التابع لبلدية
البويهي والذي
بمجرد فوزه بالصصفقة تحصصل على
قرضض بنكي يقدر بـ ١٢٠٠مليون دينار
من البنوك الجزائرية لÓسصتثمار في
إاعادة تأاهيل منجم العابدإ’نتاج
الزنك والرصصاصض ،فيأاقصصى الجنوب
الغربي لو’ية تلمسصان.

تلمسسان :محمد ب

وأاشسارت التحقيقات األولية التي توصسلت اليها
المصسالح األمنية أان البنوك الجزائرية رفضست
ت˘م˘وي˘ل ال˘مشس˘روع ب˘أام˘وال إاضس˘اف˘ي˘ة ل˘ل˘مشس˘روع
الذي ظل يراوح مكانه منذ  ٦سسبتمبر ٢٠٠٦
تاريخ توقيع برتوكول اتفاق التعاون المنجمي
ب˘ي˘ن وزي˘ر ال˘ط˘اق˘ة وال˘م˘ن˘اج˘م السس˘ابق شسكيب
خليل وممثل عن المكتب الصسيني.
وأاكدت التحقيقات أان الشسركة حولت لمعادن
ال˘ع˘اب˘د ال˘مسس˘ّي˘رة ل˘ل˘م˘ن˘ج˘م ،التي تسساهم فيها
سسوناطراك بنسسبة  ١٠من المائة فقط ،،إال أان
المثير لقلق المئات من الذين ظلوا ينتظرون
إاعادة فتح المنجم مثلما وعدهم بذلك الوزير
السس ˘اب ˘ق ف ˘ي زي ˘ارة رسس˘م˘ي˘ة ق˘ادت˘ه إال˘ى ق˘ري˘ة
ال ˘ع ˘اب ˘د ال ˘ح˘دودي˘ة ف˘ي سس˘ب˘ت˘م˘ب˘ر  ،٢٠٠٤أان
بتهمــة تزويـــر
شصهادات جامعية

المنجم لم يُفتح بعد
رغم مرور  ٧سسنوات
على توقيع بروتوكول
التعاون.
ك˘ ˘ ˘م˘ ˘ ˘ا أان الشس˘ ˘ ˘رك˘ ˘ ˘ة
ال ˘مسس ˘ّي ˘رة اسس˘ت˘ف˘ادت
من تسسهيÓت خيالية
رغ ˘م أان ˘ه ˘ا ل ˘م تشس˘ّغ˘ل
ال˘ ˘ ˘م˘ ˘ ˘ن ˘ ˘ج ˘ ˘م ،ح ˘ ˘يث
تحصسلت على مجمع
من اآلبار بالقرب من
ال˘م˘ن˘ط˘ق˘ة ال˘ح˘دودية
أاولد سس ˘ ˘ي ˘ ˘د ال˘ ˘ح˘ ˘اج
ببلدية البويهي لربط
ال ˘م ˘ج˘م˘ع ب˘ال˘م˘ن˘ج˘م.
وك ˘ان الت ˘ف˘اق ي˘قضس˘ي ب˘داي˘ة ب˘اسس˘ت˘ث˘م˘ار ٨٠٠
م˘ل˘ي˘ون دي˘ن˘ار ف˘ي إاع˘ادة ت˘أاه˘ي˘ل ال˘م˘ن˘ج˘م ،ث˘م
اسستثمار  ٤٠٠مليون دينار أاخرى في مجال
السستكشساف الجيولوجي على مدار  ٣سسنوات.
وتشسير بعضض المصسادر إالى أان الحجة األولى
التي رافقت غلق المنجم عام  ٢٠٠٢الذي
كانت تسسيره الشسركة الوطنية للمنتجات غير
الحديدية هو نفاذ احتياطه من الزنك ،رغم
أان وزارة الطاقة أاعلنت عام  ٢٠٠٦أان احتياطه
من الزنك يبلغ  ١٢مليون طن وأان إانتاجه
سسيتراوح ما بين أالف وأالف و ٥٠٠طن يومي.
كما وعد الوزير السسابق ،شسكيب خليل ،سسكان
العابد الحدودية ،وهي أاقدم قرية منجمية
في الجزائر بتشسغيل  ٦٠٠شساب من دون أان
يتحقق هذا الحلم رغم مرور  ٧سسنوات .حيث
من شسأان التحقيقات أان تكشسف األطراف التي
تقف وراء منع انطÓق هذا المشسروع الذي
علق عليه سسكان جنوب تلمسسان آامال كبيرة
ف ˘ي ال ˘ع ˘م ˘ل ،ك ˘م ˘ا ع ˘ل˘ق ع˘ل˘ي˘ه مصس˘ن˘ع ال˘زنك
بالغزوات أامال في تمويله بالمواد األولية التي
تقيه حاجة السستيراد بالعملة الصسعبة.

 ٥م ـوظفين بم ـركز التك ـوين المهـنيأاولد ميم ـون

إاه ˘ت ˘ز م˘رك˘ز ال˘تك˘وي˘ن ال˘م˘ه˘ن˘ي ل˘ب˘ل˘دي˘ة أاولد
ميمون ـ  ٣٣كلم شسرق ولية تلمسسان ـ أامسض،
ع˘ ˘ل˘ ˘ى فضس˘ ˘ي˘ ˘ح˘ ˘ة ج˘ ˘دي ˘دة ت ˘خصض ال ˘ت ˘زوي ˘ر
واسستعمال المزور في التوظيف من خÓل
ت ˘زوي ˘ر شس ˘ه ˘ادات ج ˘ام ˘ع ˘ي ˘ة ل ˘ل˘م˘ق˘رب˘ي˘ن م˘ن
مسسؤوولين على مركز التكوين المهني الكائن
بطريق سسيدي بلعباسض.
وأاك˘ ˘دت ال ˘مصس ˘ادر ال ˘ت ˘ي أاوردت ال ˘خ ˘ب ˘ر ،أان
مصسالح األمن قد باشسرت تحقيقا معمقا مع
 ٥موظفين يتقدمهم مدير المركز ورئيسض
مصسلحة الموارد البشسرية بالمركز الذين تبين
ضس˘ل˘وع˘ه˘م ف˘ي ت˘زوي˘ر شس˘ه˘ادة كشس˘ف ال˘ن˘ق˘اط

الجامعية ألحد المقربين لضسمان توظيفهم.
ال ˘ع ˘م ˘ل ˘ي˘ة تضس˘اف إال˘ى فضس˘ائ˘ح ه˘ذا ال˘ق˘ط˘اع
ب ˘ال˘م˘ن˘ط˘ق˘ة ،أاي˘ن سس˘ب˘ق وأان ت˘م كشس˘ف ت˘زوي˘ر
المديرة لشسهادة جامعية لقريبة لها من أاجل
السس ˘ط ˘و ع ˘ل˘ى م˘نصسب ل˘يسض م˘ن ح˘ق˘ه˘ا ،ك˘م˘ا
كشسف التحقيق السسابق قيام المديرة بعشسرات
التجاوزات ،هذا وينتظر أان يحال الملف على
وكيل الجمهورية لدى محكمة أاولد ميمون
للنظر في القضسية.
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العدد ١٦١٩٢

اإ’ثنين  ١٩شصوال  ١٤٣٤هـ الموافق لـ ٢٦أاوت ٢٠١٣م

وق ˘د ف˘از ب˘اŸي˘دال˘ي˘ات ال˘ذه˘ب˘ي˘ة
األربع اÓŸكمون يوسسف سسلطاÊ
وأاح˘ ˘ ˘م˘ ˘ ˘د ب˘ ˘ ˘وضس ˘ ˘ي ˘ ˘اف ومÈوك
بوغرارة وحمزة قر .Êبينما فاز
باŸيداليت Úالفضسيت ÚاÓŸكمان
ﬁم ˘د وضس ˘اح˘ي وأاح˘م˘د عشس˘ار،
فيما عادت اŸيدالية الÈونزية
للمÓكم فاهم حماشسي.
وت ˘ ˘ق ˘ ˘دم اŸن ˘ ˘ت ˘ ˘خب ا÷زائ˘ ˘ري
اŸتوج للمرة الثانية على التوا‹
بعد طبعة  ٢٠٠٧با÷زائر ،كÓ
م˘ن اŸن˘ت˘خ˘ب ÚاŸصس˘ري (ث˘ان˘ي˘ا)
واللبنا Êمنظم الدورة (ثالثا).
وتشس Òوزارة الدفاع الوطني «بأان
هذه النتائج ا÷يدة برهنت على
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قــــاموا بإادخـــــالأاقـــــــراصض
مهلوسصـــــةإا ¤سصجــــــÚ

ت ـ ـ ـ ـ ـوقيف  ٣نسس ـ ـ ـ ـ ـاء
بسسيـ ـ ـ ـدي بلعبـ ـ ـ ـ ـاسس
“ك˘ ˘نت مصس˘ ˘ال˘ ˘ح األم˘ ˘ن ل˘ ˘ولي ˘ة سس ˘ي ˘دي
بلعباسض ،مسساء أاول أامسض ،من القبضض على
٣نسسوة تورطن ‘ إادخال مؤوثرات عقلية
(أاق ˘راصض م ˘ه˘ل˘وسس˘ة مسس˘ح˘وق˘ة) إا ¤سس˘جÚ
Ãؤوسسسسة عقابية بالولية.
اŸصسلحة وفور ورود اŸعلومة“ ،كنت من
توقيف الفاعÓت وتقدÁهن أامام النيابة
ال ˘ ˘ت ˘ ˘ي أام ˘ ˘رت ب˘ ˘إاي˘ ˘داع إاح˘ ˘داه˘ ˘ن ا◊بسض
اŸؤوقت ‘ ،ح Úاسستفادت الثانية والثالثة
م ˘ن إاج˘راءات السس˘ت˘دع˘اء اŸب˘اشس˘ر ،وه˘ذا
ب˘ ˘ع˘ ˘د اسس ˘ت ˘غ ˘Óل ق ˘وات الشس ˘رط ˘ة ب ˘األم ˘ن
ا◊ضسري العاشسر Ÿعلومات مفادها ضسبط
مادة بيضساء على شسكل مسسحوق ﬁشسوة
داخ˘ل م˘أاك˘ولت م˘ن ال˘ب˘ط˘اط˘ا اŸسس˘حوقة،
لتباشسر اŸصسلحة –رياتها للوقوف على
ح˘ي˘ث˘ي˘ات ه˘ذه ال˘قضس˘ي˘ة وت˘وق˘ي˘ف ال˘فاعلÚ
وتقدÁهم أامام النيابة.
التحريات التي باشسرتها اŸصسلحة ،كشسفت
أان اŸتورطات ‘ هذه القضسايا هن ثÓث
نسسوة ويتعلق األمر بكل من (د.ر)  ٤٤سسنة،
(ل.سض)  ١٩سسنة( ،صض.ف)  ٢٣سسنة ،اللواتي
قمن بسسحق األقراصض اŸهلوسسة وحشسوها
داخ˘ ˘ل ال˘ ˘ب˘ ˘ط˘ ˘اط˘ ˘ا اŸسس ˘ح ˘وق ˘ة وﬁاول ˘ة
إادخالها إا ¤سسج.Ú

سسيدي بلعباسض :بيوضض بلقاسسم
خـــــــÓل يـــــــــومÚ

وفـ ـ ـ ـاة ٥أاشسخـ ـ ـ ـ ـاصس
وجـ ـ ـرح ١٤٧آاخـرين
‘ ح ـ ـ ـ ـوادث مـ ـ ـ ـ ـ ـرور
سسجل مرور األمن الوطني يومي  ٢٣و٢٤
أاوت ا÷اري  ٩١حادثا مروريا على مسستوى
اŸن ˘اط ˘ق ا◊ضس ˘ري ˘ة ،أافضس ˘ى إا ¤وف ˘اة ٥
أاشسخاصض وجرح  ١٤٧آاخرين.
من أاجل التقليل من هذه ا◊وادث ،تدعو
اŸديرية العامة لأÓمن الوطني ،مسستعملي
الطريق العام إا ¤أاخذ ا◊يطة وا◊ذر عند
ق ˘ي ˘ادة اŸرك ˘ب ˘ة واحÎام ق ˘واع ˘د وأاحك ˘ام˘
اŸرور حفاظا على سسÓمة ا÷ميع.

الثمن  ١٠دج
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الخــــــط اأ’خضصـــــــر للــــــدرك الـــــوطني

أاكـ ـ ـ ـثر مـ ـ ـ ـن  ٨٨٢مكالم ـ ـ ـة خ ـ ـ ـ ـÓل السسـ ـ ـ ـ ـ ـداسسي األول
اسس ˘ت ˘ق ˘ب ˘لت م˘راك˘ز ال˘ع˘م˘ل˘ي˘ات
ل ˘ ˘ل ˘ ˘درك ال ˘ ˘وط˘ ˘ن˘ ˘ي ٨٨٢٧٧٥
مك˘ال˘م˘ة ه˘ات˘ف˘ي˘ة ع˘ب˘ر رق˘م˘ه˘ا
األخضس˘ ˘ر ( )٥٥ / ١٠خ˘ ˘Óل
ال ˘ف˘ت˘رة ال˘م˘م˘ت˘دة ب˘ي˘ن ال˘ف˘ات˘ح
ج˘ ˘ان˘ ˘ف˘ ˘ي ون˘ ˘ه˘ ˘اي˘ ˘ة ج ˘وي ˘ل ˘ي ˘ة
الماضسي ،حسسب ما أافا د به،
أامسض ،ب˘ ˘ي˘ ˘ان ل˘ ˘ق˘ ˘ي ˘ادة ال ˘درك
الوطني.
وأاضساف ذات المصسدر ،أان أاكثر
من  ٨٨٠أالف مكالمة هاتفية
من بينها  ٢٦٣٤٢٧مكالمة قام
ب ˘ه ˘ا م ˘واط ˘ن ˘ون ل ˘ل ˘ت˘ب˘ل˘ي˘غ ع˘ن
ج ˘ ˘رائ ˘ ˘م واع ˘ ˘ت ˘ ˘داءات ع˘ ˘ل˘ ˘ى
األشسخاصض والممتلكات ،وكذا
ال ˘ت˘ب˘ل˘ي˘غ ع˘ن قضس˘اي˘ا ال˘ت˘ه˘ريب
وترويج المخدرات ،سسيما في
فترات الليل.
وأاب˘ ˘رز ذات ال˘ ˘ب ˘ي ˘ان أان (أاك ˘ب ˘ر
عدد) من المكالمات وطلبات
الخدمة الصسادرة عن مواطنين
ق ˘ان ˘ط ˘ي ˘ن ب ˘م ˘خ ˘ت˘ل˘ف ولي˘ات
ال˘ ˘وط˘ ˘ن سس˘ ˘ج ˘ل خ ˘Óل شس ˘ه ˘ر

رمضسان ،حيث بلغ هذا العدد
 ١٢٦٠٧٣مكالمة.
وقد بلغت التدخÓت الفورية
ل ˘ ˘وح˘ ˘دات ال˘ ˘درك ال˘ ˘وط˘ ˘ن˘ ˘ي
بالميدان خÓل شسهر رمضسان ـ
يضسيف ذات المصسدر ـ ٣٩٦٧
ت ˘ ˘دخ ˘ ˘ل ف ˘ ˘ي ˘ ˘م ˘ ˘ا ب ˘ ˘ل ˘ ˘غ ع˘ ˘دد
ال˘ت˘دخ˘Óت ال˘م˘ت˘بوعة بتوقيف
أاشس˘ ˘خ˘ ˘اصض ف˘ ˘ي ح ˘ال ˘ة ت ˘ل ˘بسض
ب ˘ارتك ˘اب ج ˘رائ˘م واع˘ت˘داءات
( ٧٨تدخ.)Ó

ك ˘ ˘م˘ ˘ا أاحصست ق˘ ˘ي˘ ˘ادة ال˘ ˘درك
ال ˘وط ˘ن ˘ي ف ˘ي ذات اإلط ˘ار ٨٤
ب˘ ˘Óغ ˘ا ع ˘ن ح ˘وادث م ˘روري ˘ة
وت ˘ع ˘ط ˘ل ح˘رك˘ة السس˘ي˘ر ،ح˘يث
ت ˘دخ ˘لت وح ˘دات ˘ه ˘ا م ˘ن أاج ˘ل
ضسمان السسيولة المرورية.
وف˘ ˘ي األخ˘ ˘ي˘ ˘ر ن˘ ˘وهت ق˘ ˘ي ˘ادة
ال ˘درك ال ˘وط ˘ن ˘ي بـ«مسس˘اه˘م˘ة
المواطنين في تعزيز الظروف
األمنية عن طريق اتصسالتهم
عبر الخط األخضسر».

بعـــد مداهمــةأ’وكــــار اإ’جــــرام ببشصــــار

إالق ـ ـاء القبضس ع ـ ـ ـلى  ٠٧مغاربـ ـ ـ ـة بـ ـ ـ ـدون وثائ ـ ـ ـق
ق˘ ˘امت مصس˘ ˘ال˘ ˘ح أام˘ ˘ن الشس˘ ˘رط˘ ˘ة ل ˘ولي ˘ة بشس ˘ار
بمداهمة أاوكار الجريمة ،مجندة مختلف قواها
ل˘مك˘اف˘ح˘ة ال˘م˘خ˘درات وف˘رق˘ة البحث والتحري
وفرقة دعم أامن الحواضسر ،كان ذلك بحر هذا
األسسبوع ،حيث أاسسفرت العملية على توقيف ٧
رع ˘ ˘اي ˘ ˘ا أاج ˘ ˘انب ك ˘ ˘ان ˘ ˘وا ف˘ ˘ي وضس˘ ˘ع˘ ˘ي˘ ˘ة غ˘ ˘ي˘ ˘ر
قانونية.وبعد التحقيق معهم من طرف عناصسر
ف˘رق˘ة ال˘ج˘ن˘ائ˘ي˘ة ب˘ال˘مصس˘ل˘ح˘ة ال˘ولئ˘ي˘ة للشسرطة
ال˘قضس˘ائ˘ي˘ة ،ت˘م ت˘ح˘دي˘د ج˘نسس˘ي˘ة ال˘مشس˘ت˘به فيهم
وهم من جنسسية مغربية ،دخلوا التراب الوطني

ب ˘دون وث ˘ائ˘ق ،وي˘ت˘ع˘ل˘ق األم˘ر بك˘ل م˘ن ال˘م˘دع˘و
(د.ج)  ٣٣سسنة( ،ب.أا)  ٥٥سسنة( ،ق.ر)  ٢٥سسنة،
(م.ن)  ٢٢سسنة( ،د.م)  ٢٢سسنة( ،م.ي)  ٢٧سسنة،
(ك.خ)  ٢٢سسنة ،وبعد اسستنفاذ جميع أاشسواط
التحقيق مع المشستبه فيهم قدموا أامام السسيد
وكيل الجمهورية لدى محكمة بشسار ،الذي أامـر
بإايداعهم جميعا رهن الحبسض المؤوقت.

بشسار :دحمان ج

سصبب الحـــــادث شصــرارة كهربائيــــة

وف ـ ـ ـاة ثÓثـ ـ ـ ـة في حري ـ ـ ـق بقري ـ ـ ـة تقـ ـ ـ ـرب ـ ـ ـوسست
ب ،مسس ˘اء
ت ˘وف ˘ي ث ˘Óث ˘ة أاط ˘ف ˘ال ف ˘ي ح ˘ري ˘ق شس ّ
السس ˘بت ،ف ˘ي ح ˘دود السس˘اع˘ة ال˘راب˘ع˘ة وعشس˘ري˘ن
دق˘ي˘ق˘ة ب˘م˘ن˘زل ع˘ائ˘ل˘ي ب˘ق˘رية تقربوسست ببلدية
أاغبالو ،الواقعة حوالي  ٥٠كلم شسرق البويرة.
وحسسب مصسادر لـ«الشسعب» ،فإان سسبب الحريق
يعود إالى شسرارة كهربائية ،امتدت أالسسنة اللهب
إالى الطابق العلوي ،مما أادى إالى وفاة الطفل
ال˘م˘دع˘و (ب.ع˘م˘اد) صس˘احب  ٤سس˘ن˘وات ،ف˘يما
أاصسيب آاخران وهما المدعو (أامين الدين.ب)
صساحب  ٦سسنوات و(ب.ديليا) صساحبة  ٥سسنوات.

سصهرات بمختلف
الطبوع ببلعباسض

أاما الجد (ب.عبد الرحمان) صساحب  ٧٨سسنة،
فأاصسيب بجروح خفيفة ،بعدما قفز من الطابق
ال ˘ع ˘ل ˘وي ،ه ˘رب ˘ا م ˘ن أالسس ˘ن˘ة ال˘ل˘هب .وأاضسافت
المصسادر أان الضسحية األولى (ب.عماد) ،توفي
بعين المكان ،فيما تم نقل الضسحيتين وجدهما
إال˘ى مسس˘تشس˘ف˘ى أامشس˘دال˘ة ،ل˘ي˘ت˘م ت˘ح˘وي˘ل˘ه˘م˘ا إالى
مسس˘تشس˘ف˘ى (مصس˘ط˘ف˘ى ب˘اشس˘ا) ب˘ال˘ع˘اصسمة ،نظرا
ل˘ ˘خ ˘ط ˘ورة إاصس ˘اب ˘ت ˘ه ˘م ˘ا وال ˘ل ˘ذي ˘ن ل ˘ف ˘ظ ˘ا آاخ ˘ر
أانفاسسهما ،صسباح أامسض األحد ،تأاثرا بالحروق.

ع .نايت رمضسان

مه ـ ـ ـرجـ ـ ـ ـ ـان األغنيـ ـ ـ ـ ـة المحليـ ـ ـ ـ ـ ـة قريب ـ ـ ـ ـا

تحتضسن ولية سسيدي بلعباسض من  ٠٥إالى ٠٧
سس˘ب˘ت˘م˘ب˘ر ال˘داخ˘ل ال˘م˘ه˘رج˘ان ال˘م˘حلي لأÓغنية
العباسسية في طبعته الثانية.
ويسس ˘ه ˘ر ال˘م˘ن˘ظ˘م˘ون ع˘ل˘ى إان˘ج˘اح ه˘ذا ال˘ح˘دث
ال˘ث˘ق˘اف˘ي ال˘ذي ي˘ع˘ت˘ب˘ر مكسس˘ب˘ا لعاصسمة الولية،
وقد تم اختيار  ٦٠مغنيا من بين  ٢٦٠مترشسح
اسستمعت إاليهم لجنة تحكيم متشسكلة من فنانين
ومختصسين في هذا المجال على مسستوى كافة
بلديات ولية سسيدي بلعباسض .وسسيجتاز الشسبان
الذين تم انتقاؤوهم في مرحلة أاخيرة يوم ٢٨
أاوت الجاري بدار الثقافة «كاتب ياسسين» قبل
ال˘ظ˘ه˘ور أام˘ام ال˘ج˘م˘هور من  ٥إال ˘ى  ٧سسبتمبر
المقبل بمسسرح الهواء الطلق «صسايم الحاج».

وحسسب ب ˘ل ˘غ ˘ول ب ˘ل ˘ح ˘اج ـ م˘ح˘اف˘ظ ال˘م˘ه˘رج˘ان
ال ˘م ˘ح˘ل˘ي ـ ف˘إان السسك˘ان سس˘ي˘ع˘يشس˘ون ع˘ل˘ى م˘دار
ث˘Óث˘ة أاي˘ام ،سس˘ه˘رات ف˘ن˘ي˘ة يسس˘ت˘م˘ت˘ع˘ون خ˘Óلها
ب ˘أاح ˘ل ˘ى األغ ˘ان ˘ي ال ˘راي ˘وي ˘ة وخ ˘اصس ˘ة األغ˘ن˘ي˘ة
ال˘ع˘ب˘اسس˘ي˘ة ،وي˘أام˘ل ال˘م˘ن˘ظ˘م˘ون إاسسعاد الجمهور
ب ˘ه ˘ذا ال ˘م ˘ه ˘رج ˘ان ال˘ذي ي˘ع˘ت˘ب˘ر م˘ن˘ه˘م وإال˘ي˘ه˘م
وم˘ف˘خ˘رة ث˘ق˘اف˘ي˘ة وي˘أام˘ل˘ون أان يصس˘ب˘ح دول˘ي˘ا إان
أاعطي له الدعم المادي والمعنوي.
وتهدف هذه التظاهرة ـ حسسب بلحاج بلغول ـ
إابراز مختلف الطبوع الغنائية ،مشسيرا إالى أانه
ي˘ت˘م ال˘ت˘رك˘ي˘ز ف˘ي ه˘ذا ال˘م˘ه˘رج˘ان ع˘ل˘ى ت˘رق˘ية
التراث الشسفوي المحلي.

بيوضض بلقاسسم

المسسرحـ ـ ـي عل ـ ـ ـ ـي كل ـ ـ ـ ـ ـ ـوشسا في ذمـ ـ ـة اللـ ـ ـ ـ ـه
توفي ليلة السسبت الى األحد بوهران ،المسسرحي علي كلوشسا ـ الذي برز على خشسبة المسسرح الوهراني
(الحلقة) عبر العديد من األعمال المسسرحية ـ عن عمر يناهز  ٥٥عاما ،إاثر مرضض عضسال ،حسسبما
علم من أاحد أاقاربه .وقد ووري جثمان الفقيد الثرى ظهر أامسض بمقبرة عين البيضساء بوهران،
مسسقط رأاسسه .وقد بدأا الفقيد عمله المسسرحي ،سسنوات السسبعينيات في مسسرحية (الخبزة) للراحل
عبد القادر علولة ،قبل أان يؤودي أادوارا عديدة في مسسرح (الحلقة) من بينها مسسرحية (القراب
والصسالحين) .وخÓل مسسيرته الفنية في المسسرح الجهوي لوهران ،لعب علي كلوشسا أادوارا مختلفة
وعمل مع العديد من المخرجين المسسرحيين تاركا وراءه مسسار فنيا حاف .Óوكانت مسسرحية «قلعة
النور العرائسض» ) (2010آاخر أاعماله المسسرحية التي شسارك فيها قبل أان يتغلب عليه المرضض
ويرغمه على التخلي عن عمل مسسرحي آاخر كان في طور النجاز.

