äÉMÓ°U’
E G ™jQÉ°ûe øe ≈≤ÑJ Ée É¡«a ¢Vô©j
á∏ée
''¢û«édG''
≈dGE Oƒ©J
¢Vô©e
á«æ«°ùªîdG

πÑ≤ŸG ÚæK’G á«ØjôÿG ¬JQhO íààØj ¿ÉŸÈdG
03 ¢U

…hGôë°üdG ∫h’G ôjRƒdG
ôªY ÖdÉW QOÉ≤dG óÑY

∫ÉLQ
ÜôëdG »a ôFGõédG
º∏°ùdGh

ácô©ªd ¿hó©à°ùe
πLGC øe iôNGC
ô«°üªdG ôjô≤J

32 ¢U

04 ¢U

f ranc e pri x 1

êO 10 øªãdG

16195 :Oó©dG

Ω2013 ähGC 29 `d ≥aGƒªdG `g 1434 ∫Gƒ°T 22 ¢ù«ªîdG

IS S N 1111-0449

»YÉªàL’G ∫ƒNódG á«°ûY ójôÑdG õcGôe ™∏£à°ùJ zÖ©°ûdG{

»eƒj ó¡°ûe äGOÉ°ûeh »¡àæJ ’ ô«HGƒW
03 ¢U

Ó«d áehGóªdG ójóªàH ¿ƒÑdÉ£j ¿ƒæWGƒªdG

´ÉªàLG
áæé∏dG
ájõcôªdG
''¿Óa’G'' `d
á°UÉN ±hôX »a

03 ¢U

óªëe ï«°ûdG º«îe
™æ°üj ¢SGOôeƒÑH ô«Ñμ∏H
QGQOGC ∫ÉØWCG áMôa

ÜÉ©dGC äÉ°TQh
äGQÉjRh á«∏°ùJ
á«îjQÉJ ºdÉ©ªd
á«MÉ«°Sh

07 ¢U

Ée á«aÉ≤K äÉØ∏îe ∑ôJ
Ωƒ«dG ≈dGE á«∏éàe ∫GõJ

åëÑdG ™«°SƒJ
QÉÑ¨dG ¢†Øæd
ôYÉ°ûdG øY
±ƒ∏N øH ô°†ÿ
25 ¢U

Q’hO ¿ƒ«∏e 252 `H ájhO’
C G OGô«à°SG IQƒJÉa ™LGôJ

ô¡°TCG 7 ∫ÓN ôFGõédG äGOQGh ºéM Q’hO QÉ«∏e 01
05 ¢U

02

Oó©dG
16195

Ω 2013 ähCG 29 ¢ù«ªÿG
`g 1434 ∫Gƒ°T 22 `d ≥aGƒŸG

∞`` ` ` ` ` «£°S Qhõ`` ` `j ÊÉ`` ` ªMQ
áYÉæ°üdG ôjRh ,ÊÉªMQ ∞jô°ûdG π≤æàj âæª°SE’G áÑ©°T ôjƒ£J QÉWEG ‘
29 (¢ù«ªÿG) Ωƒ«dG ,QÉªãà°SE’G á«bôJh á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸGh
.πªY IQÉjR ‘ ∞«£°S áj’h ÛEG ,2013 ähCG
™æ°üe á©°SƒJ ∫É¨°TC’ ¢SÉ°SC’G ôéM ôjRƒdG ™°†«°S ,IQÉjõdG √òg ∫ÓN
âæ˘ª˘°SEÓ˘d »˘YÉ˘æ˘°üdG ™˘ªÛG á˘¶˘aÉ◊ ™˘HÉ˘à˘dG ,IÒÑ˘μ˘ dG Ú©˘˘H âæ˘˘ª˘ °SE’G
.(GICA) ôFGõ÷G
øW ¿ƒ«∏e 2`H Qó≤J á«aÉ°VEG êÉàfEG á©°S ôjƒ£àd QÉªãà°SE’G Gòg íª°ùj
.Éjƒæ°S âæª°SEÓd øW ÚjÓe 3 ÛEG êÉàfE’G ∂dòH ™ØJÒd
∞Øî«°S É‡ âæª°SE’G IOÉe øe á«æWƒdG äÉ«LÉ◊G á«Ñ∏J ≈∏Y êÉàfE’G IQób ‘ á©°SƒàdG √òg øY ôéæ«a
ôjƒ£àd á«∏ÙG áæé∏dG Ö«°üæJ ≈∏Y IQÉjõdG √òg ∫ÓN ôjRƒdG ±ô°û«°S Éªc .êQÉî∏d á«©ÑàdG øY
ôªãà°ùŸG á≤aGôŸ ≈∏ãŸG IGOC’G ó©J »àdG áæé∏dG √òg ,(CODILFI) QÉªãà°SE’G Ò«°ùJh áYÉæ°üdG
.±hô¶dG ø°ùMCG ‘ ¬©jQÉ°ûe ó«°ùŒ äGƒ£N ∫ÓN

Ωƒ«dG áª°UÉ©dG EG IQÉjR ‘ ∫ƒZ
IQÉjõH ∫ƒZ QÉªY á«eƒª©dG ∫É¨°TC’G ôjRh Ωƒ«dG Ωƒ≤j
≈∏Y ´É£≤˘∏˘d á˘©˘HÉ˘à˘dG äÉ˘°ù°SDƒŸG ¢†©˘Ñ˘d ó˘≤˘Ø˘Jh π˘ª˘Y
.ôFGõ÷G áj’h iƒà°ùe
9 :00 áYÉ°ùdG ≈∏Y IQGRƒdG ô≤e øe ¥Ó£f’G ¿ƒμjh
.ÉMÉÑ°U

âÑ°ùdG á∏«eh »bGƒ`` ` ÑdG ΩCÉ` ` H Ö«°ùf
ÛG √Oƒ≤J ó≤ØJh πªY IQÉjõH Ö«°ùf á«FÉŸG OQGƒŸG ôjRh Ö«°ùf Ú°ùM Ωƒ≤j
.âÑ°ùdG Gòg »bGƒÑdG ΩCGh á∏«e »àj’h
ÛG á∏«Ã ¿hQÉg »æH ó°S √É«e πjƒ– ´hô°ûe Ωó≤J ióe ≈∏Y Ö«°ùf ∞≤«°Sh
.»bGƒÑdG ΩCÉH ¢ùÑcQhG ó°S

â`` ` `Ñ°ùdG ∞`` ` «£°ùH ó`` ` «©°ùdG êÉ`` ` M
ó«©°ùdG êÉM ÚeCG óªﬁ áMÉ«°ùdÉH ∞∏μŸG ádhódG ÖJÉc âÑ°ùdG Gòg πëj
.∞«£°S áj’ƒH
∞˘∏˘àﬂ ‘ ¬˘©˘jQÉ˘°ûeh ´É˘£˘≤˘dG ó˘≤˘Ø˘J QÉ˘˘WG ‘ IQÉ˘˘jõ˘˘dG √ò˘˘g êQó˘˘æ˘˘Jh
.äÉj’ƒdG

»Hô©dG ióàæª∏d 2`dG …ƒæ°ùdG ´ÉªàL’G
ô`` ` ` ` ` FGõ÷ÉH â«fÎ`` ` ` ` `f’C G á`` ` ` ` ` ªcƒ◊

Gó`` ` ` ` ` ` Z á`` ` ` `HÉæ©H »∏`` ` `MÉ°S
ádhódG ÖJÉc ,»∏MÉ°S º°SÉ≤∏H É¡H ΩÉb »àdG äGQÉjõdG á∏°ù∏°S ó©H
,äGQÉ£ŸGh ÅfGƒŸG ∞∏àﬂ ÛEG ,êQÉÿÉH á«æWƒdG á«dÉ÷ÉH ∞∏μŸG
π«¡°ùJ äGAGôLEG ó≤ØJh ´ÓW’G πLCG øe ájOhó◊G õcGôŸG Gòch
QÉWEG ‘ Ωƒ≤«°S ,øWƒdG ¢VQCG ÛEG º¡dƒ°Uh óæY á«dÉ÷G AÉæHCG ∫ÉÑ≤à°SG
ÛEG IQÉjõH ,º¡àeÉbEG ∫hO ∞∏àﬂ ÛEG º¡JOƒY ±hôX ≈∏Y ±ƒbƒdG
áYÉ°ùdG ≈∏Y (2 ôFGõ÷G) IôNÉÑdG …óaGh ∫ÉÑ≤à°S’ ,GóZ áHÉæY AÉæ«e
Ïe ≈∏Y øjQOÉ¨ŸG Éæà«dÉL AÉ°†YCG ™jOƒàd .(É«μ«aÉ£«Ø«°S) É«dÉ£jEG øe áeOÉ≤dGh ÉMÉÑ°U (08:00) áæeÉãdG
.É°ùfôØH É«∏«°Sôe áæjóe √ÉŒÉH (12:00) QÉ¡ædG ∞°üàæe ‘ IôNÉÑdG ¢ùØf
øe GhOÉØà°SG øjòdGh ¢ùfƒàH Úª«≤ŸG Éæà«dÉL AÉæHCG ™jOƒàH ádhódG ÖJÉc Ωƒ≤«°S ,áÑ°SÉæŸG ¢ùØæHh
IóFÉØd º«≤«°S å«M ,Éeƒj 15 IóŸ á«æWƒdG øeCÓd áeÉ©dG ájôjóŸG ™e ácGô°ûdÉH º¶æŸG »Ø«°üdG º«ıG
(...á«îjQÉJh á«aÉ≤K Öàc) ÉjGó¡dG ¢†©H º¡d Ëó≤àd á°UôØdG √òg õ¡àæ«°S Éªc ,AGóZ áHOCÉe A’Dƒg
.ájõeQ iôNCG ÉjGógh

π`` ` ` ` `ØW 2700 ∫É`` ` ` ` ` ` `Ñ≤à°SG
âæ°Tƒ`` ` ` ` ` ` “ Ú`` ` ` ` ` ©H
¿GƒL ô¡°T óæe âæ°Tƒ“ Ú©H ¬«aÎdGh π£©dG õcGôe â∏Ñ≤à°SG
QGôZ ≈∏Y ,øWƒdG äÉj’h ∞∏àﬂ øe πØW 2700 õgÉæj Ée Ωô°üæŸG
.QÉ°ûHh ¢SÉÑ©∏H …ó«°S ,äQÉ«J ,á∏bQh áj’h
≈∏Y áYRƒe ,πMÉ°ùdG ÈY Gõcôe 11 ¢ü«°üîJ ” QÉWE’G Gòg ‘h
iƒà°ùe ≈∏Y iôNCG 07h ¬«aÎdGh π£©dG AÉ°†≤d ICÉ«¡e õcGôe 04
õ˘cGôŸG √ò˘g í˘«˘à˘Jh ,Å˘WGƒ˘°ûdG ø˘e á˘Ñ˘jô˘≤˘dG á˘jƒ˘˘HÎdG äÉ˘˘°ù°SDƒŸG
É¡Jô£°S »àdG ájƒHôJ ,á«¡«aôJ á£°ûfCG øe IOÉØà°S’G øY Ó°†a ,ôëÑdG ábQõH ´Éàªà°S’G á°Uôa ∫ÉØWCÓd
.á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ájôjóe

äÉ`` ` `°VÉjô∏d ô`` ` FGõ÷G ¢SCÉ` c
È`` ` ` ` ` ªàÑ°S ‘ á`` ` ` ` ` «YGô°ûdG

â«fÎfC’G áªcƒ◊ »Hô©dG ióàæª∏d 2`dG …ƒæ°ùdG ´ÉªàL’G ôFGõ÷G ø°†à–
.ΩOÉ≤dG ôHƒàcCG ‘
…ôéj ,∫É°üJ’Gh ΩÓYE’G äÉ«LƒdƒæμJh ójÈdG IQGRh ¬ª¶æJ …òdG ´ÉªàL’G
.ΩOÉ≤dG ôHƒàcCG 03 ÛEG 01 øe ` ôHƒæ°üdG …OÉf ` ·C’G ô°ü≤H

êO 100`H OóM …ójÈdG ÜÉ°ù◊G º°SQ
…QÉ÷G …ójÈdG ÜÉ°ù◊G Ò«°ùàH ¢UÉÿG …ƒæ°ùdG º°SôdG ¿CG ôFGõ÷G ójôH á°ù°SDƒe âæ∏YCG
. πÑ≤ŸG ÈªàÑ°S ô¡°T ∫ÓN ¬YÉ£àbG ºà«°S
ájójÈdG äÉHÉ°ù◊G ÜÉë°UCG É¡æFÉHR º∏©J ôFGõ÷G ójôH á°ù°SDƒe{ ¿CG É¡æY Qó°U ¿É«H í°VhCG h
º°SôdGh êO 100`H OóM …QÉ÷G …ójÈdG ÜÉ°ù◊G Ò«°ùàH ¢UÉÿG …ƒæ°ùdG º°SôdG ¿G ájQÉ÷G
.zêO 150`H IóeÉ÷G ájójÈdG äÉHÉ°ù◊ÉH ¢UÉÿG
- 04 ºbQ …ò«ØæàdG Ωƒ°Sôª∏d É≤ÑW πÑ≤ŸG ÈªàÑ°S ô¡°T ∫ÓN Úª°SôdG øjòg ´É£àbG ºà«°Sh
áª«b øY º¡HÉ°ùM ó«°UQ π≤j øjòdG É¡æFÉHR á°ù°SDƒŸG âYOh .2004 ¿GƒL 10 ‘ ñQDƒŸG 172
.¬≤∏Z Öæéàd º¡HÉ°ùM ójhõJ ÛEG Ö°SÉæŸG º°SôdG

â°SGÔ`` ` `“ iOGƒ`` ` H √É`` `«e á`` `cÈH Ébô`` ` Z Ú∏`` `ØW ∑Ó`` `g
.á«fóŸG ájÉª◊G ídÉ°üe øe ¢ùeCG º∏Y Ée Ö°ùM â°SGÔ“ iOGƒH √É«e ácôH ‘ ÉbôZ Éª¡ØàM ¿ÓØW »≤d
GhOÉàYEG »àdGh â°SGÔ“ iOGh iôéÃ √É«e ácôH ‘ áMÉÑ°ùdG AÉKÓãdG AÉ°ùe (áæ°S 15h 12) ¿ÓØW ∫hÉM ÉeóæY çOÉ◊G ™bhh
É¡H ¥ô¨∏d É°Vô©àj ¿CG πÑb áæjóŸG §°Sh È©j …òdG ÒÑμdG …OGƒdG Gò¡d á«Hô¨dG áØ°†dÉH zhQƒ°S »M{ IGPÉëÃ ™≤J É¡«dEG ¬LƒàdG
√É«ŸG Üƒ°ùæe øe â©aQ ób á£bÉ°ùàŸG QÉ£eC’G øe IÈà©ŸG äÉ«ªμdG π©ØH GôNDƒe …OGƒdG ¿ÉjôL ¿Éch .Qó°üŸG äGP ≥ah
≈Ø°ûà°ùe ÛEG Ú∏Ø£dG AÓLEÉH âeÉb »àdG á«fóŸG ájÉªë∏d PÉ≤fE’G ¥ôa â∏NóJ óbh .Ú∏Ø£dG ∑Óg ÛEG iOCG É‡ ácÈdG √ò¡H
.≈Ø°ûà°ùŸÉH IÒNC’G ¬°SÉØfCG ßØ∏j ¿CG πÑb »Yƒ∏d óbÉa ƒgh ôNB’G π°ûàfG Éª«a IÉ«◊G ¥QÉa ób ÉªgóMCG ¿Éc å«M â°SGÔ“

ìGô`` ` ` ≤dÉH Qhô`` ` ` ` `e çOÉ`` ` ` ` `M ‘ Ú`` ` ` ` °üî°T IÉ`` ` ` ` ah

¢SCÉ˘c á˘«˘YGô˘°ûdG äÉ˘°VÉ˘jô˘∏˘d á˘jô˘FGõ÷G á˘«˘dGQó˘Ø˘dG º˘˘¶˘ æ˘ J
04h 03h 02 ΩÉjG á∏«Ã ¿hQÉg »æÑH 2013 ¥ôØ∏d ôFGõ÷G
.á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ájôjóe ™e ≥«°ùæàdÉH πNGódG ÈªàÑ°S

3 ºbQ »æWƒdG ≥jô£dG ≈∏Y AÉKÓãdG ™bh Qhôe çOÉM ‘ ¿ÉæKG ¿É°üî°T ∂∏g
º∏Y Ée Ö°ùM áæ«£æ°ùb áj’ƒH ¿ƒªMQ O’hCG ájó∏ÑH zìGô≤dG{ ≈ª°ùŸG ¿ÉμŸÉH
.á«fóŸG ájÉª◊ÉH ∫É°üJ’Gh ΩÓYE’G á«∏N øe ¢ùeCG
Úà«MÉ«°S ÚJQÉ«°S ÚH ΩGó£°UG ôKEG ™bh çOÉ◊G Gòg ¿CÉH Qó°üŸG äGP í°VhCGh
Ú¨dÉÑdG Úà«MÉ«°ùdG ÚàÑcôŸG »≤FÉ°S IÉah ‘ ÖÑ°ùJ É‡ IQƒ£≤e äGP áæMÉ°Th
ÊÉãdG ßØd Éª«a ¿ÉμŸG Ú©H ∫hC’G ‘ƒJ) ‹GƒàdG ≈∏Y áæ°S 24h áæ°S 60 ôª©dG øe
.(ÜhôÿG ≈Ø°ûà°ùe ƒëf ¬∏≤f AÉæKCG IÒNC’G ¬°SÉØfCG
åã÷G ßØM áë∏°üe ƒëf Úà«ë°†dG »àãL π≤f ” ó≤a Qó°üŸG äGòd GOÉæà°SGh
.ÜhôÿG ≈Ø°ûà°ùÃ

¿Gƒ`` ` ` `∏e ΩÉ`` ` ` ªM ‘ 3,6 Iƒ`` ` ` `≤H á`` ` «°VQCG Iõ`` `g
≈∏Y 3,6 Iƒ≤H á«°VQG Iõg ¿G AÉjõ«aƒ«÷Gh á«μ∏ØdG AÉjõ«ØdGh ∂∏ØdG º∏Y ‘ åëÑdG õcôŸ ¿É«H ø∏YCG
.Ió«∏ÑdG áj’h ‘ AÉ°ùe á≤«bO 11h á©°SÉàdG ≈∏Y AÉKÓãdG Ωƒj â∏é°S Î°ûjQ º∏°S
.¿Gƒ∏e ΩÉªM áæjóe ∫Éª°T º∏c 2 ó©H ≈∏Y OóM Iõ¡dG õcôe ¿G ¿É«ÑdG ±É°VGh

(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

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

áeÉ©dG ájôjóŸG áfÉeCG

ôjôëàdG

(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

ألخميسش  ٢٩أأوت  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ٢٢شضوأل  ١٤٣٤هـ

«الششعب» تسشتطلع مراكز البريد عششية الدخول ا’جتماعي

طوابير ’ تنتهي ومشسادات ديكور يومي
المواطنون يطالبون بتمديد المداولة ليÓ

عرفت مختلف المراكز البريدية المتواجدة بالجزائر العاصشمة ضشغطا كبيرا بسشبب ا’قبال المتزايد عليها من طرف
المواطنين لسشحبأاموالهم قصشد تغطية نفقات الدخول المدرسشي ،سشيما وان اغلبها كان فيإاضشراب اأ’مر الذي سشاهم بششكل
كبير في تششكيل طوابير كبيرة تطولإالى الششارع عادة ما تنتهي بمششادات كÓمية وصشلتإالى اششتباكات جسشدية.

»Ø°Sƒj ¿É¡«L
أأجمع ألعديد من ألموأطنين ممن ألتقت
بهم «ألشضعب» أمسش على ضضرورة فتح مرأكز
أل˘ب˘ري˘د ومك˘ات˘ب˘ه˘ا ب˘م˘خ˘ت˘لف بلديات وو’يات
ألوطن لي Óوتمديد سضاعات ألعمل مقارنة
باأ’يام ألعادية ،إألى جانب تجنيد وتسضخير
ك˘وك˘ب˘ة م˘ن أل˘ع˘م˘ال ع˘ن ط˘ري˘ق ف˘ت˘ح شض˘ب˘ابيك
أضضافية ،مع أسضتعمال ألموزعات أآ’لية ألتي
ت˘ب˘ق˘ى أغ˘ل˘ب˘ي˘ت˘ه˘ا م˘ع˘ط˘ل˘ة سض˘ي˘م˘ا في أأ’وقات
أل˘م˘ن˘اسض˘ب˘ات˘ي˘ة أسض˘ت˘م˘رأرأ ل˘ل˘ب˘رنامج ألذي كان
م˘ ˘ع˘ ˘م˘ ˘ول ب˘ ˘ه خ˘ ˘Óل شض˘ ˘ه˘ ˘ر رمضض˘ ˘ان ول˘ ˘ق ˘ي
أسض ˘ت ˘حسض ˘ان ˘ا ك ˘ب ˘ي˘رأ م˘ن ط˘رف أل˘م˘وأط˘ن˘ي˘ن،
مشضتكين من ظاهرة معاملة بعضش ألعمال لهم
أل ˘ذي ˘ن أأصض˘ب˘ح˘وأ ي˘ه˘ددون أل˘م˘وأط˘ن˘ي˘ن ب˘ع˘دم˘
سض˘ ˘حب أأ’م˘ ˘وأل أأم˘ ˘ا كشض˘ ˘ف أل ˘حسض ˘اب ب ˘ع ˘د
ألسضحب فقد أأصضبح مسضتحي.Ó
مثل هذه ألتصضرفات ألتي تعرف مع كل
مناسضبة أأثقلت كاهل ألموأطنين ،موضضحين لنا
أأن ألموظفين أأصضبحوأ يتحججون لهم بتعطل
شضبكة أ’تصضا’ت كموضضة جديدة تميز مرأكز
أل˘ب˘ري˘د أ’خ˘ذه˘م ف˘ت˘رأت رأح˘ة وم˘ح˘اك˘اة م˘ع
بعضضهم بعضش على حسضاب ألموأطن ألذي بات
محروما من حقه في سضحب أأموأله.
وتشضهد بعضش ألمرأكز ألبريدية بالعاصضمة
ن˘ ˘قصض˘ ˘ا ف˘ ˘ي أل˘ ˘ح˘ ˘وأ’ت ،أأ’م˘ ˘ر أل ˘ذي وضض ˘ع
ألموأطنين أأمام عرأقيل كبيرة أأثناء قيامهم
بعمليات إأرسضال أأموألهم وتحويلها إألى ذويهم،
نتيجة أنعدأم أ’سضتثمارأت أأ’سضاسضية لذلك،
إأضض˘ ˘اف˘ ˘ة إأل˘ ˘ى ع˘ ˘دم وصض˘ ˘ول دف ˘ت ˘ر ألصضك ˘وك
ألبريدية إألى أأصضحابها في آأجالها ألمحددة
بالرغم من إأيدأع طلبات ألحصضول عليها في
أآ’ج˘ ˘ال أل˘ ˘م˘ ˘ح˘ ˘ددة ،وأن˘ ˘ع˘ ˘دأم ن˘ ˘ظ˘ ˘ي˘ ˘رت˘ ˘ه ˘ا
أ’ح˘ت˘ي˘اط˘ي˘ة ،ب˘اإ’ضض˘اف˘ة إأل˘ى ط˘البي ألبطاقة
أآ’لية ألذين يتم توجيههم إألى بئر ألتوتة.
ولم يخف زبائن «بريد ألجزأئر» أرتياحهم

من يخلف بلخادم
على رأاسس الحزب العتيد؟
تنعقد دورة أللجنة ألمركزية لحزب جبهة
ألتحرير ألوطني ،أليوم ،إ’يجاد خليفة عبد
ألعزيز بلخادم ألذي سضحبت منه ألثقة نهاية
جانفي ألمنصضرم.
وت ˘وح ˘ي ك ˘ل أل ˘م ˘ؤوشض ˘رأت ب ˘ع ˘ق ˘د أل˘دورة
أ’سض˘ت˘ث˘ن˘ائ˘ي˘ة ل˘ل˘ج˘ن˘ة أل˘م˘رك˘زي˘ة في ألموعد
أل˘م˘ح˘دد ب˘ع˘د وصض˘ول أل˘ت˘حضض˘ي˘رأت لمرأحل
متقدمة ،وهو ما أأّدى إألى تأاييد في سضياق
أخرأج ألحزب من حالة ألجمود ألتي باتت
حديث ألعام وألخاصش.
ويظهر أأن أ’نتخابات ألرئاسضية ومكانة
أل ˘ح ˘زب ف ˘ي ألسض ˘اح˘ة ألسض˘ي˘اسض˘ي˘ة ه˘ي أل˘ت˘ي
عجلت بعقد دورة أللجنة ألمركزية وأختيار
قيادة جديدة تحفظ ماء ألوجه وترجح كفة
ألرئاسضيات.
وتسضارعت أأ’مور في بيت ألحزب ألعتيد
ب ˘ع ˘د أ’ج ˘ت ˘م ˘اع أل ˘ذي ضض˘م م˘خ˘ت˘ل˘ف ن˘وأب
أل ˘ح ˘زب ل˘حسض˘م مشضك˘ل˘ة م˘ن˘اصضب أل˘م˘ج˘لسش
ألشضعبي ألوطني ،ليظهر بومهدي بترخيصش
ع ˘ق ˘د دورة أل ˘ل ˘ج ˘ن˘ة أل˘م˘رك˘زي˘ة ،ث˘م خ˘رج˘ة
أأ’م˘ي˘ن أل˘ع˘ام ألسض˘اب˘ق ع˘ب˘د أل˘ع˘زي˘ز ب˘ل˘خ˘ادم
أل ˘ذي ف ˘ّن ˘د خ ˘ب ˘ر ع˘ودت˘ه ل˘ل˘ت˘رشض˘ح ل˘م˘نصضب
أأ’مين ألعام.
وت ˘ج ˘ري ت ˘حضض ˘ي ˘رأت ح ˘ث˘ي˘ث˘ة ’ح˘تضض˘ان
أأشضغال ألدورة ألمركزية ألتي ’ يعرف أأحد
كيف سضتسضير بين ألتزكية وحروب ألكوأليسش،
لتبقى كل أ’حتما’ت وأردة في دورة يبقى
أأ’كيد فيها درأسضة مصضير ألحزب ألذي لم
يعرف أ’سضتقرأر منذ أأزمة .٢٠٠٤
وبين قرأر ألعدألة في درأسضة أ’سضتئناف
ألذي تقدم به جناح بلعياط وأ’نقسضامات
أل˘م˘تك˘ررة وت˘غ˘ي˘ي˘ر أل˘م˘وأق˘ف سض˘ي˘ج˘لب م˘ق˘ر
ألحزب بحيدرة أأنظار ألطبقة ألسضياسضية غدأ
ل˘م˘ع˘رف˘ة أل˘ج˘دي˘د أل˘ذي سض˘ي˘ح˘مله أ’جتماع
وألذي قد يزكي عمار سضعيدأني أأمينا عاما
ف ˘ي ظ ˘ل أإ’ج ˘م ˘اع أل ˘ذي ي˘ل˘ق˘اه وب˘روزه ف˘ي
ألك ˘ث ˘ي ˘ر م ˘ن أل ˘ق˘ن˘وأت أإ’ع˘Óم˘ي˘ة أل˘خ˘اصض˘ة
ووسضائل أإ’عÓم ألمكتوبة في وقت سضابق.
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الŸÈان يفتتـح دورته اÿريفيـة اإ’ثنـ ÚاŸقبـ ـل
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يفتتح ألبرلمان بغرفتيه دورته
أل˘خ˘ري˘ف˘ي˘ة أإ’ث˘ن˘ي˘ن ألمقبل حيث
سضتعقد ألجلسضة أإ’فتتاحية على
ألسضاعة ألعاشضرة صضباحا بالنسضبة
ل˘ ˘ل˘ ˘م˘ ˘ج˘ ˘لسش ألشض ˘ع ˘ب ˘ي أل ˘وط ˘ن ˘ي
وألحادية عشضر بالنسضبة لمجلسش
أأ’م˘ ˘ة حسضب م˘ ˘ا أأف˘ ˘اد ب˘ ˘ه أأمسش
بيان للمجلسش ألشضعبي ألوطني.
وي˘ ˘أات˘ ˘ي أف ˘ت ˘ت ˘اح ه ˘ذه أل ˘دورة
ط ˘ب ˘ق ˘ا أ’حك ˘ام أل˘م˘ادة  ١١٨من
ألدسضتور وألمادة  ٠٥من ألقانون
ألعضضوي رقم  ٩٩ـ  ٠٢ألذي يحدد
ت˘ن˘ظ˘ي˘م أل˘م˘ج˘لسش ألشض˘ع˘ب˘ي أل˘وط˘ن˘ي ومجلسش
أأ’م ˘ة وع˘م˘ل˘ه˘م˘ا وك˘ذأ أل˘ع˘Óق˘ات أل˘وظ˘ي˘ف˘ي˘ة
بينهما وبين ألحكومة.
وأأوضض ˘ح ن ˘فسش أل˘مصض˘در أأن˘ه ع˘قب أف˘ت˘ت˘اح
ألدورة مباشضرة سضيترأأسش محمد ألعربي ولد

خليفة رئيسش ألمجلسش ألشضعبي ألوطني بمقر
ذأت أل ˘ه ˘ي ˘ئ ˘ة أج ˘ت ˘م ˘اع ˘ا مشض ˘ت ˘رك ˘ا ل˘مك˘ت˘ب˘ي
ألغرفتين بحضضور ممثل عن ألحكومة وذلك
م ˘ ˘ن أأج ˘ ˘ل ضض ˘ ˘ب˘ ˘ط ج˘ ˘دول أأع˘ ˘م˘ ˘ال أل˘ ˘دورة
ألخريفية.

تسشي Òالششؤوون اŸالية

السسلطة النقدية الفلسسطينية ترغب ‘ ا’سستفادة من Œربة بنك ا÷زائر

ل ˘وق ˘ف أل ˘ح˘رك˘ة أ’ح˘ت˘ج˘اج˘ي˘ة أل˘ت˘ي شض˘ن˘وه˘ا
م ˘ؤوخ ˘رأ ،م ˘ؤوك ˘دي ˘ن أأن ت˘زأم˘ن˘ه˘ا م˘ع أل˘دخ˘ول
أ’جتماعي سضيكون بمثابة كارثة’ ،سضيما وأأن
هذه ألفترة تشضهد إأقبا’ كبيرأ ’ يقل عن
رمضض˘ان وك˘ذلك أأ’ع˘ي˘اد ،ف˘عشض˘ية
أل˘ ˘دخ˘ ˘ول أ’ج˘ ˘ت ˘م ˘اع ˘ي ت ˘ح ˘ت ˘اج
ألعائÓت إألى مبالغ كبيرة لتأامين
ألدخول ألمدرسضي أ’طفالهم من
خ ˘ ˘ ˘Óل شض˘ ˘ ˘رأء ألك˘ ˘ ˘تب وأأ’دوأت
ألمدرسضية وكذلك ألمآازر ومÓبسش
جديدة بالنسضبة لتلك ألتي تسضمح
لها ميزأنيتها بذلك ،كما أأن هذه
ألفترة تتزأمن وعودة ألمصضطافين
إأل ˘ى ب ˘ي ˘وت ˘ه ˘م وم ˘ا ي ˘رأف˘ق˘ه˘ا م˘ن
إأنفاقات.
أسضتئناف عمال ألبريد لعملهم بعد حركة
أحتجاجية شضلت ألمرأكز ليسش على مسضتوى
أل˘ ˘ع˘ ˘اصض ˘م ˘ة وحسضب وأن ˘م ˘ا ع ˘ل ˘ى أل ˘مسض ˘ت ˘وى

ألوطني ،جنب أأ’سضوأأ للموأطنين ،وألفضضل في
ذلك ي ˘ع ˘ود إأل ˘ى ت ˘ط ˘م ˘ي ˘ن˘ات أل˘وزي˘ر أل˘وصض˘ي،
م ˘وسض ˘ى ب ˘ن ح ˘م ˘ادي ،أل ˘ذي ق ˘دم ج˘م˘ل˘ة م˘ن
أل˘ت˘وضض˘ي˘ح˘ات ت˘خصش أ’شضك˘ال أل˘ق˘ائ˘م بسض˘بب
سضوء تفاهم.
وق˘ ˘د أأك˘ ˘د ب˘ ˘ن ح ˘م ˘ادي أأن
ب ˘ري ˘د أل ˘ج˘زأئ˘ر ،سض˘يشض˘رع ف˘ي
تطبيق ألسضلم ألجديد لأÓجور
أل ˘خ ˘اصش ب ˘ع ˘م˘ال˘ه ف˘ي أل˘ف˘ات˘ح
أأكتوبر ألمقبل بأاثر رجعي منذ
 ،٢٠٠٨مبررأ ألتأاخر بـ«مسضائل
إأدأري˘ ˘ ˘ة» ،وك˘ ˘ ˘ذأ إأل ˘ ˘ى أل ˘ ˘وقت
أل ˘Óزم ل ˘تسض ˘ج ˘ي ˘ل أ’ت ˘ف ˘اق ˘ي˘ة
أل˘ ˘ج˘ ˘م˘ ˘اع˘ ˘ي˘ ˘ة ع ˘ل ˘ى مسض ˘ت ˘وى
م˘ف˘تشض˘ي˘ة أل˘ع˘م˘ل ،وإأح˘ت˘م˘ال وج˘ود ن˘قصش ف˘ي
أل ˘ت ˘وأصض ˘ل ب ˘ي ˘ن أإ’دأرة وأل˘ع˘م˘ال أأو ل˘بسش ف˘ي
ألمفاهيم ،مضضيفا بأان «عملية تطبيق مضضمون
أإ’تفاقية ألجماعية قد أنطلق منذ مدة».

اسستياء من
الخدمات وتأاخر
دفاتر الصسكوك
يؤورق الزبائن

تنظم بمقر الحزب

اجتماع اللجنة المركزية لـ''اأ’فا’ن'' اليوم
ت ˘ج ˘ت ˘م ˘ع ال ˘ل ˘ج ˘ن ˘ة
ال ˘م ˘رك˘زي˘ة ل˘ح˘زب ج˘ب˘ه˘ة
ال ˘ت˘ح˘ري˘ر ال˘وط˘ن˘ي ،ال˘ي˘وم
ب ˘ ˘ ˘ال˘ ˘ ˘ج˘ ˘ ˘زائ˘ ˘ ˘ر ،ف˘ ˘ ˘ي دورة
ج ˘دي ˘دةإ’ن ˘ت ˘خ ˘ابأام ˘ي ˘ن
ع˘ام ج˘دي˘د ل˘ل˘ح˘زب خ˘ل˘ف˘ا
ل ˘ ˘أÓم˘ ˘ي˘ ˘ن ال˘ ˘ع˘ ˘ام السش˘ ˘اب˘ ˘ق
السشيد عبد العزيز بلخادم
الذي سشحبت منه الثقة في
 ٣١جانفي السشابق.
وت ˘ن ˘ع ˘ق˘د ه˘ذه أل˘دورة ف˘ي ظ˘روف صض˘ع˘ب˘ة
يعيشضها ألحزب ألعتيد منذ عدة أأشضهر وزأدت
هذه أأ’زمة حدة منذ ألدورة أأ’خيرة للجنة
أل ˘م ˘رك ˘زي ˘ة وأل ˘ت ˘ي ع˘رفت سض˘حب أل˘ث˘ق˘ة م˘ن
ألسض˘ي˘د ب˘ل˘خ˘ادم ك˘أام˘ي˘ن أل˘ع˘ام ل˘ل˘ح˘زب ل˘يبقى
ألحزب دون أأمين عام لمدة  ٨أأشضهر .
ي ˘ذك ˘ر أأن رئ ˘يسش مك ˘تب أل˘دورة ألسض˘ادسض˘ة
للجنة ألمركزية أأحمد بومهدي كان قد أأكد
مؤوخرأ أأنه تسضلم ترخيصضا ’سضتدعاء أللجنة
ألمركزية للحزب من وزأرة ألدأخلية ،وكذأ
من و’ية ألجزأئر ،مضضيفا أأن أجتماع أللجنة
سض˘ي˘ع˘ق˘د ي˘وم˘ي أل˘خ˘م˘يسش وألجمعة ( ٢٩و٣٠
أأوت ألجاري).
وفي إأتصضال مع «وأأج» ،أأمسش ،أأكد بومهدي
أأن ˘ه «ت˘م أأخ˘ذ ج˘م˘ي˘ع أل˘ت˘رت˘ي˘ب˘ات وت˘وف˘ي˘ر ك˘ل
ألشضروط ألمادية إ’نجاح أشضغال هذه ألدورة»،
مشضيرأ إألى أأنه «تم إأرسضال أ’سضتدعاءأت لكل
أأعضض ˘اء أل˘ل˘ج˘ن˘ة أل˘م˘رك˘زي˘ة أل˘م˘ق˘در ع˘دده˘م
ب˘ح˘وألي  ٣٤٠عضض˘و بك˘ل أل˘وسض˘ائ˘ل أل˘م˘ت˘احة
ك˘ ˘اإ’سض˘ ˘ت˘ ˘دع˘ ˘اءأت أل˘ ˘مك˘ ˘ت˘ ˘وب ˘ة وأ’تصض ˘ا’ت
أل˘ه˘ات˘ف˘ي˘ة وح˘ت˘ى أل˘رسض˘ائ˘ل ألهاتفية ألقصضيرة
(أسش.أم .أسش)».
وكان وزير ألدأخلية وألجماعات ألمحلية
دحو ولد قابلية قد أأكد من ألمسضيلة على
هامشش زيارة ألعمل وألتفقد ألتي قام بها
ألوزير أأ’ول عبد ألمالك سضÓل لهذه ألو’ية
ع˘ل˘ى م˘ن˘ح ت˘رخ˘يصش ل˘ح˘زب ج˘ب˘ه˘ة أل˘ت˘ح˘ري˘ر
ألوطني لعقد إأجتماع للجنته ألمركزية.
وذكر ولد قابلية ،أأن طلب أسضتدعاء أللجنة
ألمركزية لحزب جبهة ألتحرير ألوطني ألذي

ت˘ل˘ق˘ت˘ه وزأرة أل˘دأخ˘ل˘ية
«مؤوسضسش قانونا» حيث
ينصش ألقانون على أأن
أسض˘ ˘ت˘ ˘دع˘ ˘اء أل˘ ˘ل˘ ˘ج˘ ˘ن˘ ˘ة
أل ˘م ˘ذك ˘ورة ي˘ت˘م ب˘ط˘لب
من أأ’مين ألعام أأو من
ثلثي أأعضضائها.
وم˘ ˘ن ج˘ ˘ان ˘ب ˘ه ،دع ˘ا
أل ˘ ˘مك ˘ ˘تب ألسض˘ ˘ي˘ ˘اسض˘ ˘ي
لحزب جبهة ألتحرير ألوطني ألى عقد دورة
أسضتثنائية للجنة ألمركزية في نفسش ألتاريخ
(يومي ألخميسش وألجمعة) ولكن بمكان أأخر
’ن ˘ت ˘خ ˘اب أأم ˘ي ˘ن ع ˘ام ل ˘ل˘ح˘زب لك˘ن˘ه ل˘م ي˘ت˘م
ألترخيصش لهذأ أإ’جتماع من طرف ألسضلطات
ألمعنية.
وحسضب مصض ˘ادر م ˘ن أل ˘مك ˘تب ألسض ˘ي ˘اسض ˘ي
ل˘ل˘ح˘زب ي˘ن˘ت˘ظ˘ر ت˘ن˘ظ˘ي˘م هذأ أإ’جتماع بمقر
ألحزب.

حزب العمال يدين التهديدات
بالتدخل اأ’جنبي في سسوريا

أدأن حزب ألعمال «بشضدة» ألتهديدأت
بتدخل عسضكري أجنبي في سضوريا حسضبما
أفاد بيان للحزب أأمسش.
وأع ˘رب أل˘ح˘زب ف˘ي ب˘ي˘ان ت˘وج أج˘ت˘م˘اع
أم ˘ان ˘ة مك ˘ت ˘ب ˘ه ألسض ˘ي ˘اسض ˘ي ع ˘ن «أنشض ˘غ˘ال˘ه
ب˘ ˘خصض˘ ˘وصش أل ˘تصض ˘ع ˘ي ˘د أل ˘ح ˘رب ˘ي ل ˘ل ˘ق ˘وى
أ’مبريالية ضضد سضوريا».
ك˘م˘ا أع˘ت˘ب˘ر «ذري˘ع˘ة أسض˘ت˘ع˘مال ألحكومة
ألسض˘وري˘ة ل˘غ˘از ألسض˘اري˘ن ب˘الك˘اذب˘ة وألوأهية
و’ ت ˘ه ˘دف ف ˘ي ح ˘ق˘ي˘ق˘ة أ’م˘ر أ’ ل˘ت˘ب˘ري˘ر
تدخلهم ألرأمي ألى تحطيم سضوريا كدولة
وأمة».
وخلصش ألحزب ألى أنه «يمكن للجميع
أن ي˘ ˘Óح˘ ˘ظ ˘وأ أل ˘ي ˘وم ن ˘ت ˘ائ ˘ج أل ˘ت ˘دخ ˘Óت
أل ˘عسضك ˘ري ˘ة أ’ج ˘ن ˘ب˘ي˘ة ف˘ي ك˘ل م˘ن أل˘ع˘رأق
وأفغانسضتان ومؤوخرأ في ليبيا ومالي ألتي
أصضبحت بلدأنا مفككة وعرضضة للحروب
أ’هلية وألنهب أ’جنبي» .

كشش ˘ ˘ف رئ ˘ ˘يسس السش ˘ ˘ل ˘ ˘ط ˘ ˘ة ال ˘ ˘ن ˘ ˘ق ˘ ˘دي ˘ ˘ة
ال˘ف˘لسش˘ط˘ي˘ن˘ي˘ة ج˘هاد خليل الوزيرأامسس عن
رغ ˘ب ˘ة ه ˘ذه ال ˘م ˘ؤوسشسش˘ة ف˘ي ا’سش˘ت˘ف˘ادة م˘ن
ت˘ج˘رب˘ة ب˘نك ال˘ج˘زائ˘ر ف˘ي˘م˘ا ي˘ت˘ع˘لق بتسشيير
الششؤوون المالية والنقدية.
وأأوضضح ألوزير في تصضريح لوأأج على هامشش
ل ˘ق ˘اء ع ˘م ˘ل م ˘ع م ˘ح ˘اف ˘ظ ب˘نك أل˘ج˘زأئ˘ر م˘ح˘م˘د
لكصضاسضي بحضضور أطارأت من ك Óألهيئتين أن
ألسض˘ل˘ط˘ة أل˘ن˘ق˘دي˘ة أل˘ف˘لسض˘ط˘ي˘ن˘ي˘ة أل˘ت˘ي ت˘ع˘م˘ل على
أل˘ ˘ت˘ ˘ح˘ ˘ول أل˘ ˘ى ب ˘نك م ˘رك ˘زي ك ˘ام ˘ل ألصض ˘Óح ˘ي ˘ة
وأ’سضتقÓلية يسضعى لÓسضتفادة من جميع ألخبرأت
وألتجارب ألخارجية لتحقيق هذأ ألتحول مضضيفا
أن ألمثال ألجزأئري يعتبر من بين أأ’مثلة ألناجحة
في مجال ألرقابة ألمالية وألتحكم في ألسضيولة.
وأأشضار ذأت ألمسضؤوول في هذأ أ’طار ألى أن

ألطرفين يبحثان أرسضال موظفين تابعين للسضلطة
ألنقدية ألفلسضطينية إألى ألجزأئر قصضد أ’سضتفادة
من دورأت تكوينية .كما حيا ألوزير وفاء ألجزأئر
بالتزأماتها نحو ألسضلطات ألفلسضطينية أقتصضاديا
وماليا خاصضة عن طريق أ’عانة ألسضنوية ألمقدرة
بـ ٦٠مليون دو’ر وألتي سضاهمت كثيرأ في تخفيف
ألضض ˘ائ ˘ق ˘ة أل ˘م ˘ال ˘ي ˘ة أل ˘ت ˘ي ت ˘ع˘ان˘ي م˘ن˘ه˘ا ألسض˘ل˘ط˘ة
ألفلسضطينية جرأء ممارسضات أ’حتÓل ألصضهيوني.
ووف˘ق˘ا ل˘ل˘م˘ع˘ط˘ي˘ات أل˘ت˘ي ق˘دم˘ه˘ا أل˘وزير خÓل
جلسضة ألعمل ألتي جرت بحضضور إأطارأت من بنك
ألجزأئر تعمل ألسضلطة ألنقدية ألفلسضطينية على
تعزيز دورها في ألتسضيير وألرقابة على ألنشضاط
ألمالي وألنقدي من خÓل أعتماد قوأنين تهدف
لمكافحة تبييضش أأ’موأل ولضضمان ألودأئع وضضمان
ألقروضش ألموجهة للفئات ألمحدودة ألدخل.

لحل مششاكلهم وتجّنب امÓءات الخارج

المجلسس اإ’سسÓمي اأ’على يناشسد المسسلمين ’تباع منهج الشسورى
ناششد اÛلسس اإ’سشÓمي اأ’على،أامسس
با÷زائر العاصشمة ،جميع اŸسشلم Úإا¤
اتباع «منهج الششورى وا÷دال بالتي هي
أاحسش˘ن» ◊ل مشش˘اك˘ل˘ه˘م ال˘داخ˘ل˘ية منبها
إا¤أان ال˘ ˘ت˘ ˘دخ ˘ل اأ’ج ˘ن ˘ب ˘ي ي ˘ه ˘دفإا¤
خدمة اŸصشالح اأ’جنبية.
ودعا أÛلسش ‘ بيان له جموع أŸسضلمÚ
إأ« ¤عدم أإ’نز’ق للعنف وأنتهاك أأ’عرأضش
وأإ’ع ˘ت ˘دأء ع ˘ل ˘ى ب ˘ي ˘وت أل ˘ل ˘ه» ،مشض ˘ددأ ع ˘ل˘ى
ضض˘رورة أع˘ت˘م˘اد «ن˘ه˘ج أل˘ع˘دأل˘ة وأل˘ت˘ف˘اه˘م بÚ
ألشضعوب» .ولفتت ذأت ألهيئة ‘ هذأ ألصضدد،
إأ ¤أأن ألتدخل أأ’جنبي إأ‰ا يهدف إأ« ¤خدمة
مصض ˘ال ˘ح أأج˘ن˘ب˘ي˘ة ب˘ح˘ت˘ة» ول˘يسش أ◊ف˘اظ ع˘ل˘ى

مصضالح أŸسضلم .Úوعّبر أÛلسش عن «تنديده
ألشضديد وحزنه ألعميق» أأمام «بشضاعة أأ’عمال»
ألتي تشضهدها بعضش ألدول ألعربية وأإ’سضÓمية
مسض ˘تشض ˘ه ˘دأ ‘ ه ˘ذأ ألصض ˘دد ب ˘اأ’ح˘دأث أل˘ت˘ي
شض˘ه˘دت˘ه˘ا م˘ؤوخ˘رأ أل˘ع˘اصض˘مة أŸصضرية ألقاهرة
وما أ‚رعنها من «جرأئم جماعية وأنتهاكات
حرمة أŸسضاجد».
كما ذكر أأيضضا باأ’حدأث أأ’ليمة ألتي مسضت
مؤوخرأ غوطة دمشضق ومارأفقها من «أسضتعمال
أأسض ˘ ˘ل ˘ ˘ح ˘ ˘ة ﬁظ ˘ ˘ورة ضض˘ ˘د أŸدن˘ ˘ي ،»Úوك˘ ˘ذأ
أ’عتدأء على مسضاجد طرأبلسش بلبنان وألتي
أأسض˘ ˘ف˘ ˘رت ع˘ ˘ن م ˘ق ˘ت ˘ل وإأصض ˘اب ˘ة أل ˘ع ˘دي ˘د م ˘ن
أŸصضل.Ú

تتبع بأابواب مفتوحة على المششروع

أاشسغال بناء مصسنع ''رونو'' وهران للسسيارات تنطلق هذا اأ’حد
سشتنطلق يوم الفاتح سشبتمبر بالمنطقة
الصش ˘ن ˘اع˘ي˘ة ل˘وادي ت˘ل˘ي˘Óت غ˘رب وه˘ران
أاشش˘ ˘غ ˘ال ب ˘ن ˘اء مصش ˘ن ˘ع ت ˘رك ˘يب السش ˘ي ˘ارات
«رون˘ ˘و» حسش˘ ˘ب˘ ˘م˘ ˘ا ع ˘ل ˘مأامسس م ˘ن مصش ˘ادر
مسشؤوولة .
فبعد أإ’نتهاء في مرحلة أأولى من أأشضغال
إأع˘ ˘ادة أإ’ع˘ ˘ت˘ ˘ب˘ ˘ار ل˘ ˘م˘ ˘ح ˘Óت شض ˘رك ˘ة أل ˘نسض ˘ي ˘ج
«سضونيتكسش سضابقا» ألتي حلت سضنة  ٢٠٠٤يدخل
بناء مصضنع «رونو» يوم أأ’حد ألمقبل مرحلته
ألفعلية حسضب نفسش ألمصضادر .
وسضتتم أأشضغال ألبناء ألموكلة لمؤوسضسضة إأنجاز
خاصضة كائن مقرها بوهرأن وفق مخطط أأعدته
ألمؤوسضسضة ألمختلطة ألجزأئرية ألفرنسضية «رونو
ألجزأئر إأنتاج» (رأب) حسضبما أأكده رئيسش بلدية
وأدي تليÓت حمو قورأرة مشضيرأ إألى حركية
إأسض ˘ت ˘ث ˘ن ˘ائ ˘ي˘ة ب˘ال˘م˘ن˘ط˘ق˘ة ألصض˘ن˘اع˘ي˘ة أل˘م˘ذك˘ورة
ألمتربعة على مسضاحة  ١٥٢هكتار .
وأأضض˘اف ذأت أل˘م˘ن˘ت˘خب ب˘أان ق˘اع˘دة أل˘ح˘ي˘اة
لمؤوسضسضة (رأب) تم نصضبها لهذأ ألغرضش مبرزأ أأن
إأق ˘ام ˘ة أل ˘ت ˘ج ˘ه ˘ي˘زأت وت˘رك˘يب ألسض˘لسض˘ل˘ة سض˘ي˘ت˘م
أأوت˘وم˘ات˘يك˘ي˘ا ب˘ع˘د أإ’ن˘ت˘ه˘اء م˘ن م˘رح˘ل˘ة تشض˘ي˘يد
ألبنايات ألمقرره آأجالها في شضهر أأفريل .٢٠١٤
ومن جهة أأخرى سضيتم موأزأة مع ألمسضابقة
أل˘ت˘ي تشض˘رف ع˘ل˘ي˘ه˘ا أل˘وك˘ال˘ة أل˘وط˘ن˘ي˘ة ل˘لتشضغيل
ب ˘ال ˘ت ˘نسض˘ي˘ق م˘ع م˘ؤوسضسض˘ة (رأب) ت˘ن˘ظ˘ي˘م «أأب˘وأب
مفتوحة على مشضروع مصضنع تركيب ألسضيارأت
رونو» يوم  ١٦سضبتمبر ألمقبل .
ويشض˘ت˘م˘ل ه˘ذأ أل˘ي˘وم أإ’ع˘Óم˘ي ع˘ل˘ى إأط˘Óع
أل˘ج˘م˘ه˘ور ع˘ل˘ى ف˘رصش أل˘تشض˘غ˘ي˘ل أل˘ت˘ي ي˘وف˘ره˘ا
ألمشضروع وشضروط ألتوظيف حسضب رئيسش دأئرة
وأدي تليÓت عبد ألقادر بن سضعيد ألذي ذكر

بمزأيا هذأ أإ’نجاز وأنعكاسضاته على ألمنطقة
من ألناحية أإ’قتصضادية و’ سضيما في مجال
ألمناولة حيث سضيتم أللجوء إألى حوألي مناو’
من ألوطن و كذأ مسضتثمرين أأجانب في مجال
صضناعة ألسضيارأت .
وأأك˘د إأط˘ار ب˘م˘دي˘ري˘ة أل˘م˘ؤوسضسض˘ات ألصض˘غ˘ي˘رة
وألمتوسضطة وترقية أإ’سضتثمارأت لو’ية وهرأن
م˘ ˘ن ج˘ ˘ه˘ ˘ت˘ ˘ه ب˘ ˘أان أل˘ ˘مشض˘ ˘روع سض˘ ˘تك ˘ون ل ˘ه آأث ˘ار
إأسض˘ت˘ق˘ط˘اب م˘ف˘ي˘دة ل˘لصض˘ن˘اع˘ة أل˘م˘ح˘ل˘ية بصضورة
عامة حيث يرى بأان عدد ألمناولين من شضأانه أأن
يأاخذ منحى تصضاعديا تماشضيا مع وتيرة مصضنع
ألسضيارأت ألمسضتقبلي.
وأأشض ˘ار إأط ˘ار ب ˘الشض ˘رك ˘ة أل ˘وط ˘ن˘ي˘ة ل˘ل˘ع˘رب˘ات
ألصض ˘ن ˘اع ˘ي ˘ة إأل ˘ى أأن ˘ه ت ˘م أإ’ن ˘ت ˘ه ˘اء م ˘ن أأشض˘غ˘ال
ألشض ˘بك˘ات أل˘م˘خ˘ت˘ل˘ق˘ة (ألك˘ه˘رب˘اء وأل˘م˘اء وأل˘غ˘از
وألهاتف) وألضضخ وتوفير وسضائل أأ’من .
وكما هو معلوم يسضتحوذ ألطرف ألجزأئري
ضضمن ألشضركة ألمختلطة ألجزأئرية ألفرنسضية
على نسضبة  ٪٥١من ألمشضروع منها  ٣٤بالمائة
ل ˘لشض ˘رك ˘ة أل ˘وط ˘ن ˘ي˘ة ل˘ل˘ع˘رب˘ات ألصض˘ن˘اع˘ي˘ة و٪١٧
للصضندوق ألوطني لإÓسضتثمار وألطرف ألفرنسضي
أأي مصضنع رونو على . ٪٤٩
ويشضتمل مشضروع مصضنع «رونو وهرأن» على
إأنتاج  ٢٥٠٠٠سض ˘ي˘ارة سض˘ن˘وي˘ا ف˘ي م˘رح˘ل˘ة أأول˘ى
و ٧٥٠٠٠في آأفاق  ٢٠١٩ـ  ٢٠٢٠مع إأدماج حرف
منها ألطÓء عÓوة على إأسضتحدأث  ٥٠٠منصضب
شضغل عند إأنطÓقه و ١٠٠٠٠أأخرى على ألمديين
ألمتوسضط وألطويل .
وينتظر خروج أأول سضيارة من ألمصضنع مع
نهاية  ٢٠١٤وسضتكون من نوع «سضيمبول» جديدة
حسضبما أأشضير إأليه.

وطني

ألخميسس  ٢٩أأوت  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ٢٢شضوأل  ١٤٣٤هـ

الوزير األول الصشحراوي عبد القادر طالب عمر:

مسستعدون لخوضس معركةأاخرى منأاجل تقرير المصسير
عراقيل المغرب لن توقف عزيمتنا في انتزاع الحرية
كششف الوزير األول الصشحراوي وعضشو األمانة الوطنية للجبهة الششعبية لتحرير السشاقية الحمراء ووادي الذهب« ،بوليزاريو» عبد القادر طالب
عمر،أامسس عن زيارة مرتقبة في األسشابيع القادمة للمنطقة لكرسشتوفر روسس ،الممثل الششخصشي لألمين العام لهيئة األمم المتحدة بان كي مون.
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وأسضتبعد طالب عمر في تصضريح
«ل ˘لشض ˘عب» ع ˘ل˘ى ه˘امشس أل˘ل˘ق˘اء أل˘ذي
نشض ˘ط ˘ه ،أأمسس ،ب ˘ف ˘ن ˘دق ألسض ˘ف ˘ي˘ر ،أأن
«تشضكل هذه ألزيارة فرصضة لسضتئناف
ألمفاوضضات بين طرفي ألنزأع ،علما
أأنها تقابلها حاليا ،عرأقيل جمة من
ق ˘ب ˘ل أل ˘ن˘ظ˘ام أل˘م˘غ˘رب˘ي أل˘ذي يسض˘ع˘ى
ج ˘اه ˘دأ ك ˘ي ت ˘ظ ˘ل أل ˘قضض ˘ي ˘ة ع ˘ال ˘ق˘ة
وج˘ام˘دة ب˘ع˘ي˘دأ ع˘ن ت˘ط˘بيق ألشضرعية
ألدولية.
كشضف طالب عن «مشضروع زيارأت
مك ˘وك ˘ي ˘ة لك ˘ريسض ˘ت ˘وف˘ر روسس ول˘ق˘ائ˘ه
أألطرأف ألمعنية بالنزأع وألذي من
شضانه أأن يحضضر أألرضضية وألظروف
ألمÓئمة لمفاوضضات جديدة ،هذأ إأذأ
م ˘ ˘ا ت ˘ ˘وصض˘ ˘ل أل˘ ˘ط˘ ˘رف˘ ˘ان أل˘ ˘م˘ ˘غ˘ ˘رب
وألبوليزأريو إألى أتفاق».
ن˘ ˘دد أل˘ ˘وزي ˘ر أألول ألصض ˘ح ˘رأوي
بتماطل ألمغرب وتملصضه ألمسضتمر من
أل ˘ق ˘رأرأت أألم ˘م ˘ي ˘ة وأم ˘ت ˘ن ˘اع ˘ه ع˘ن
تطبيق ألشضرعية ألدولية وألكف عن
أضضطهاد صضحرأوي ألمناطق ألمحتلة
وأل ˘ت˘ع˘دي ع˘ل˘ى ح˘ق˘وق˘ه˘م أإلنسض˘ان˘ي˘ة،
أل˘م˘دن˘ي˘ة ،ألج˘ت˘م˘اع˘ي˘ة وألقتصضادية،
وكذأ بتوأطئ كل من فرنسضا وأسضبانيا
ف˘ ˘ي م˘ ˘خ˘ ˘ط˘ ˘ط ˘ات ˘ه ˘ا ألسض ˘ت ˘ع ˘م ˘اري ˘ة

ب ˘الصض ˘ح ˘رأء أل ˘غ ˘رب ˘ي ˘ة وأل˘ت˘ي ت˘ع˘رق˘ل
خصضيصضا مشضروع بناء ألمغرب ألعربي،
وأسضتتباب أألمن بالمنطقة .
ك ˘ ˘م˘ ˘ا شض˘ ˘دد ط˘ ˘الب
ع˘ل˘ى أسض˘ت˘ع˘دأد ألشضعب
ألصض ˘ ˘ح ˘ ˘رأوي إلت ˘ ˘ب ˘ ˘اع
أأسض˘ ˘ ˘ ˘ ˘ال˘ ˘ ˘ ˘ ˘يب أأخ ˘ ˘ ˘ ˘رى
لفتكاك حقه ألشضرعي
في تقرير ألمصضير ،في
ح ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ي˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ن فشض˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘لت
أل˘دب˘ل˘وم˘اسض˘ي˘ة ف˘ي ت˘ح˘ق˘ي˘ق ألشض˘رع˘ية

أل ˘دول ˘ي ˘ة ،وأأضض ˘اف ط ˘الب ع ˘م˘ر« ،أن
ألتمسضك بالنضضال ألسضلمي وألمقاومة
عن طريق ألمحافل ألدولية ،ل يمنعه
م˘ ˘ ˘ن أل ˘ ˘ت ˘ ˘حضض ˘ ˘ي ˘ ˘ر لك ˘ ˘ل
ألفرضضيات ،مع ألعلم أنه
يوأصضل في تعزيز جيشضه
وتسض ˘ل ˘ي ˘ح ˘ه ك ˘رد لك˘ل م˘ن
تسضول له نفسضه ألسضتهانة
بقدرأته ألكبيرة».
ك ˘م ˘ا دع ˘ا ط˘الب ع˘م˘ر
أألم˘م أل˘م˘ت˘ح˘دة ل˘ت˘ح˘م˘ل مسض˘ؤوول˘يتها،

زيارة مرتقبة
لروسس للمنطقة

فرنسضا وأسضبانيا ألعدول عن مناصضرة
ألمغرب وسضياسضته ألسضتعمارية ،وكذأ
أل ˘م ˘ج ˘ت ˘م ˘ع أل ˘دول ˘ي ل˘دع˘م «أل˘ح˘م˘ل˘ة
أل˘دول˘ي˘ة وأل˘وط˘ن˘ي˘ة ألمطالبة بالقضضاء
على جدأر ألعار ،وتوسضيع صضÓحيات
ب˘ع˘ث˘ة أل˘م˘ي˘ن˘ورسض˘و ك˘ي تشض˘م˘ل م˘رأقبة
وح ˘م ˘اي ˘ة ح ˘ق ˘وق أإلنسض ˘ان ،وح ˘م ˘اي˘ة
ألثروأت ألطبيعية بالمناطق ألمحتلة».
وفي شضاأن أأخر ،أعتبرت وزيرة
ألتربية وألتعليم ألصضحرأوي ورئيسضة
أل˘ج˘ام˘ع˘ة ألصض˘ي˘ف˘ي˘ة لإط˘ارأت أل˘دول˘ة
ألصضحرأوية ،مريم حمادة ألسضالك ،أأن
«أأشض˘غ˘ال أل˘ج˘ام˘ع˘ة ألصض˘ي˘ف˘ي˘ة أل˘رأب˘عة
أل ˘ت ˘ي أح ˘تضض ˘ن ˘ت ˘ه ˘ا ولي ˘ة ب˘وم˘ردأسس
منتصضف ألشضهر ألحالي ،فرصضة ذهبية
لكي يسضتفيد ألأطر ألصضحرأيون من
أنجازأت كفاح ألشضعب ألجزأئري من
أأجل أسضترجاع ألسضيادة ألوطنية وكذأ
ألمكتسضبات ألتي حققتها ألجزأئر في
معركة ألبناء وألتشضييد وكي تحتفظ
أليوم بصضمودها وأأمنها وأسضتقرأرها
ف˘ ˘ي ظ˘ ˘ل أل˘ ˘م˘ ˘ت˘ ˘غ˘ ˘ي˘ ˘رأت وألأح˘ ˘دأث
ألخطيرة ألتي يشضهدها حاليا ألعالم
ألعربي ومنطقة ألسضاحل» .

«الششعب» ترصشد حركة المرور بالسشيار ششرق غرب

ربط الطريق السسريع بميناء تنسس بالشسلف ينهي كابوسس ا’كتظاظ ويحرر الحركية ا’قتصسادية
إاذا كان الطريق السشّيار ششرق غرب قد اختصشر المسشافات وسشاهم في تسشهيل تنقل الجزائريين خلل الصشائفة لقضشاء عطلهمأاينما
أارادوا ،فان اسشتلم محطات الراحة والوقود واسشتكمال المحولت من ششأانهاأان تجعل مششروع القرن يتصشدر انجازات البرنامجين
الخماسشيين المعدين من قبل رئيسس الجمهورية السشيد عبد العزيز بوتفليقة.
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شضكلت خرجتنا إألى ولية ألشضلف ألوأقعة غرب
ألجزأئر على بعد  ٢٠٠كلم من ألعاصضمة في أطار
زيارة عمل وتفقد لوزير ألشضغال ألعمومية عمار
غول ،فرصضة سضانحة كشضفت عما تتمّيز به هذه
ألمدينة من أأهمية جغرأفية ،تاريخية ،أقتصضادية
وأجتماعية .وهو ما يفسضر مدى أهتمام ألحكومة
بها من خÓل مختلف ألمشضاريع ألمنجزة أأو ألتي
هي قيد ألنجاز ،أأهمها شضبكة ألطرق ألسضريعة
وعلى رأأسضها ألطريق ألسضّيار شضمال غرب ألذي
غير ألكثير من مÓمح ألولية.
تكتسضي ألشضلف ألولية ألفÓحية بامتياز أأهمية
أسض˘ت˘رأت˘ي˘ج˘ي˘ة و أق˘تصض˘ادي˘ة ،م˘ا ي˘ج˘ع˘ل م˘ن شض˘بك˘ة
ألطرق ألخيرة ألتي تم أنجازها مؤوخرأ أأو تلك
أل ˘ت ˘ي ه˘ي ق˘ي˘د ألن˘ج˘از مكسض˘ب˘ا آأخ˘رأ ي˘ع˘زز ه˘ذه
ألهمية و يفك عنها ألعزلة و تسضمح بضضمان تنقل
ألموأطنين في ظروف جيدة مع تسضهيل حركة
ألمرور.
سض˘ي˘ول˘ة ك˘ب˘ي˘رة وح˘رك˘ة م˘روري˘ة سض˘لسض˘ة ل˘مسضتها
«ألشضعب» على طول زيارتها للشضلف وألتي بدأأت
م ˘ن أل˘ع˘اصض˘م˘ة ع˘ب˘ر أل˘ط˘ري˘ق ألسض˘ّي˘ار شض˘رق غ˘رب
وصضول ألى ألنقطة ألولى في حدود ألسضاعة : ٣٠
 ٠٩صضباحا ،وألمتمثلة في زيارة مشضروع أنجاز
فضضاء ألرأحة ألشضمالي للطريق ألسضّيار رغم كوننا
في وفد رسضمي ،إأل أأن ذلك لم يؤوثر على ألحركة
ألمرورية ألتي كانت عادية جدأ وفي ظروف جيدة
جدأ ولم نلمسس أأي أضضطرأب.
ويعد أنجاز هذأ ألمشضروع ألذي رصضد له غÓف
م˘ال˘ي م˘ل˘ي˘ار و ٣٠٠م ˘ل ˘ي˘ار دج وأل˘ذي سض˘ي˘وف˘ر ك˘ل
شض˘ ˘روط أل˘ ˘رأح˘ ˘ة م˘ ˘ن فضض ˘اء أخضض ˘ر ل ˘ل ˘ع ˘ائ ˘Óت
ومسض ˘اح ˘ة م ˘خصضصض˘ة ل˘أÓط˘ف˘ال ،وك˘ذأ م˘رأح˘يضس
ع ˘م ˘وم˘ي˘ة أضض˘اف˘ة ك˘ب˘ي˘رة ل˘ل˘ط˘ري˘ق ألسض˘ّي˘ار ،ح˘يث
سضيخفف على مسضتعمليه ألكثير من ألمشضقة من
خÓل ألتوقف بكل حرية في فضضاء آأمن ومريح ،
خاصضة وأن ألمسضؤوول ألول عن ألقطاع قد شضدد
على ضضمان ألصضيانة ألدورية وضضرورة ألسضرأع في
ألن˘ ˘ج˘ ˘از م˘ ˘ع أح˘ ˘ت˘ ˘رأم أل˘ ˘م˘ ˘ن˘ ˘ظ ˘وم ˘ة أل ˘وط ˘ن ˘ي ˘ة
لإÓجرأءأت.
أأما ألمشضروع ألذي ينتظر أأن يحدث حركية
ك ˘ب ˘ي ˘رة ع˘ل˘ى ج˘م˘ي˘ع ألصض˘ع˘دة ف˘ي˘ت˘م˘ث˘ل ف˘ي رب˘ط

أل ˘ط ˘ري ˘ق ألسض ˘ّي ˘ار م˘ي˘ن˘اء ت˘نسس ب˘تسض˘مسض˘ي˘لت ع˘ل˘ى
مسضافة  ٢٢٠كلم بتكلفة مالية قدرت بـ مليار و٢٠٠
مليون دج ،حيث سضيفتح آأفاق كبيرة على ضضفتيه
ويعطي ديناميكية أقتصضادية وتجارية ،باإلضضافة
أل ˘ى فك أل ˘ع ˘زل ˘ة وف˘ت˘ح فضض˘اءأت
أقتصضادية وصضناعية على مناطق
ج ˘ ˘دي ˘ ˘دة وت˘ ˘وسض˘ ˘ي˘ ˘ع م˘ ˘خ˘ ˘ت˘ ˘ل˘ ˘ف
أل ˘نشض ˘اط ˘ات ،م ˘ا ي˘فسض˘ر ألول˘وي˘ة
أل ˘ ˘ذي أع ˘ ˘ط˘ ˘يت ل˘ ˘ه م˘ ˘ن ط˘ ˘رف
ألحكومة وألوزأرة ألوصضية.
وف ˘ي أل ˘م ˘ق˘اب˘ل شض˘د أن˘ت˘ب˘اه˘ن˘ا
ون˘ ˘ح ˘ن ع ˘ل ˘ى أل ˘ط ˘ري ˘ق ب ˘ات ˘ج ˘اه
ألشض ˘ل˘ف ت˘وسض˘ط أل˘ط˘ري˘ق ألسض˘ّي˘ار
شض˘ ˘رق غ˘ ˘رب ألك˘ ˘ث˘ ˘ي ˘ر م ˘ن أل ˘م ˘زأرع وأل ˘م ˘ن ˘اط ˘ق
وألبلديات ألجانبية ،نظرأ للتركيز بهذه ألولية
على فتح ألكثير من ألطرق ألجتنابية ألمرتبطة
به وألمحولت ما سضاهم في فك ألعزلة بصضفة
ملحوظة جدأ ،وينتظر أن يتعزز ذلك أأكثر مع
أل ˘مشض ˘اري ˘ع أل ˘ت ˘ي سض ˘ت˘ن˘ج˘ز مسض˘ت˘ق˘ب˘ ،Óك˘ال˘ط˘ري˘ق
ألج˘ت˘ن˘اب˘ي ب˘أاولد ف˘ارسس وم˘نشض˘أا ف˘ن˘ي م˘ع ت˘ه˘ي˘ئة
ألمدأخل لحي ألزبوج في وسضط مدينة ألشضلف،

وكذأ مشضروع أنجاز ألممر ألسضفلي في ألطريق
ألوطني رقم  ٠٤لحي بن سضونة ،ناهيك عن ربط
أل˘ط˘ري˘ق ألسض˘ّي˘ار شض˘رق غ˘رب م˘ع أن˘ح˘رأف ب˘ل˘دي˘ة
بوقادير على مسضافة  ٠٧كلم ،ومختلف مشضاريع
ألتقوية للطرق ألوطنية وعصضرنة
ألطرق ألولئية ببلدية عين مرأن.
من جهة أأخرى لحظنا تنامي
أل ˘ح ˘رك ˘ة أل ˘ت˘ج˘اري˘ة ع˘ل˘ى ح˘وأف
أل˘ط˘ري˘ق م˘ن خ˘Óل أن˘تشض˘ار ب˘اع˘ة
أل ˘خضض˘ر وأل˘ف˘وأك˘ه ع˘ل˘ى أل˘ط˘ري˘ق
وك˘ ˘ذأ ف˘ ˘ت˘ ˘ح م˘ ˘ح˘ ˘Óت ت˘ ˘ج˘ ˘اري˘ ˘ة
ولممارسضة نشضاطات مهنية حرفية
ك˘ال˘ح˘دأدة وأل˘ن˘ج˘ارة م˘ن ألشض˘باب
ألوأقعة منازلهم على قارعة ألطريق وهو ما نفسس
عنهم ،وجعلهم يخلقون ألنفسضهم نشضاطا تجاريا
ي ˘خ ˘رج ˘ه˘م م˘ن ه˘اجسس أل˘ب˘ط˘ال˘ة ،ب˘اإلضض˘اف˘ة أل˘ى
حركة ألتنقل كما قالت أحدى ألنسضاء وهي تمشضي
بسضرعة أنها أآلن يمكنها أن تسضتقل ألحافلة بكل
سضهولة ،ونفسس ألمر بالنسضبة للمتمدرسضين.

طرق اجتنابية
ومحو’ت فكت
العزلة على السسكان
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محرز العماري:

الجزائر مسستمرة في مسساندتها للقضسية
الصسحراوية حتى تصسفية ا’سستعمار
أأكد ألحاج محرز
أل ˘ ˘ع ˘ ˘م ˘ ˘اري رئ ˘ ˘يسس
أل ˘ل ˘ج ˘ن ˘ة أل ˘وط ˘ن ˘ي ˘ة
للتضضامن مع ألشضعب
ألصضحرأوي أأمسس أأن
أل˘ ˘ه ˘دف ألأسض ˘اسض ˘ي
وأل ˘ ˘ج ˘ ˘وه ˘ ˘ري م ˘ ˘ن
مسض˘ ˘ ˘ان˘ ˘ ˘دة ألشض ˘ ˘عب
ألصض˘ ˘ ˘ح ˘ ˘رأوي بك ˘ ˘ل
أل˘ ˘ظ ˘روف وف ˘ي ك ˘ل
ألمناسضبات
وألمحافل ،هو دعم نضضال هذأ
ألأخ ˘ي ˘ر وك ˘ف˘اح˘ه ألشض˘رع˘ي ح˘ت˘ى
أل ˘نصض ˘ر ،وأأن ي ˘ع ˘ل ˘ى صض ˘وت ˘ه وه ˘و
صض˘احب ألسض˘ي˘ادة أل˘م˘م˘ث˘ل شضرعيا
من قبل ألجبهة ألشضعبية لتحرير
ألسضاقية ألحمرأء ووأدي ألذهب.
وجدد محرز ألعماري ،لدى
تدخله خÓل أللقاء ألذي نشضطه
ألوزير ألأول ألصضحرأوي وعضضو
ألأمانة ألوطنية لجبهة ألبوليزأريو
عبد ألقادر طالب عمر ،تضضامن
ألشض˘عب أل˘ج˘زأئ˘ري وضض˘م˘ه صضوته
لصض ˘ ˘ ˘وت ألشض ˘ ˘ ˘عب ألصض˘ ˘ ˘ح˘ ˘ ˘رأوي
ونضضاله من أأجل تطبيق ألشضرعية
أل˘دول˘ي˘ة ح˘ت˘ى تصض˘ف˘ي˘ة ألسضتعمار
وت˘ح˘ق˘ي˘ق أأه˘دأف˘ه في ألسضتقÓل
وأسضترجاع ألسضيادة ألوطنية.
ك˘ ˘م˘ ˘ا كشض˘ ˘ف ع ˘ن م ˘وأصض ˘ل ˘ة

شض ˘بك ˘ات أل ˘تضض˘ام˘ن
م ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ع ألشض ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘عب
ألصضحرأوي،
ل˘ع˘م˘ل˘يات ألمسضاندة
لكفاح هذأ ألأخير،
وك ˘ ˘ذأ ضض ˘ ˘غ ˘ ˘ط ˘ ˘ه˘ ˘ا
أل˘ ˘مسض˘ ˘ت˘ ˘م˘ ˘ر ع˘ ˘ل˘ ˘ى
أل˘م˘ج˘ت˘م˘ع ألدولي ،
م˘ ˘ ˘ ˘ج ˘ ˘ ˘لسس ألأم ˘ ˘ ˘ن
وألأم˘ ˘م أل˘ ˘م ˘ت ˘ح ˘دة
ل ˘ل ˘ت ˘ح ˘رك سض ˘ري ˘ع˘ا
وأل˘ت˘ع˘ج˘ي˘ل ف˘ي ت˘ط˘ب˘يق ألشضرعية
ألدولية ،وتنظيم ألسضتفتاء ألحر
أل ˘ ˘ ˘ذي سض ˘ ˘ ˘يضض ˘ ˘ ˘م ˘ ˘ ˘ن ل ˘ ˘ ˘لشض˘ ˘ ˘عب
ألصض˘ ˘ح ˘رأوي ح ˘ق ˘ه ف ˘ي ت ˘ن ˘ظ ˘ي ˘م
أل˘مصض˘ي˘ر ،ك˘اشض˘ف˘ا ب˘المناسضبة على
ف˘ع˘ال˘ي˘ات أل˘ن˘دوة أل˘دول˘ي˘ة ألرأبعة
ح ˘ول ح ˘ق ألشض ˘ع ˘وب ف ˘ي ت ˘ق ˘ري˘ر
ألمصضير ،ألمقرر عقدها بالجزأئر
ألعاصضمة في شضهر أأكتوبر ألقادم.
وق˘ ˘ ˘د شض ˘ ˘اركت ف ˘ ˘ي أل ˘ ˘ل ˘ ˘ق ˘ ˘اء
أل ˘تضض˘ام˘ن˘ي ،ف˘ع˘ال˘ي˘ات أل˘م˘ج˘ت˘م˘ع
ألمدني ألجزأئري ،من برلمانيين
ف˘ي م˘ج˘م˘وع˘ة ألصض˘دأق˘ة وألأخوة
ألجزأئرية ألصضحرأوية ،جمعيات
وأأسضاتذة جامعيين.
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الطريق العابر للصشحراء

مشساريع هامة لعصسرنة طريق الوحدة اإ’فريقية
يشضهد ألشضطر ألجزأئري من ألطريق ألعابر للصضحرأء ألممتد على
أأكثر من  ٣٠٠٠كلم أأشضغال هامة لتحويله أإلى طريق سضيار شضمال جنوب
بالموأزأة مع تمديدأت باأقصضى ألجنوب لفك ألعزلة عن عدة مناطق
من ألأهقار أأحد موأقع ألسضياحة ألصضحرأوية بامتياز.
وسضيكون هذأ ألطريق ألإفريقي ألكبير ـ ألذي أسضتكمل منذ عدة
سضنوأت على ألمحور ألرأبط بين ألجزأئر وتمنرأسضت (ألطريق ألوطني
رقم  ،)١أأحد ألطرق ألسضيارة شضمال ـ جنوب ألتي سضتحسضن تغطية
ألهضضاب ألعليا وألجنوب ألكبير.
وفي أإطار أأشضغال عصضرنة ألطريق ألعابر للصضحرأء سضيتم أنجاز
محورين يربط ألأول بين سضيÓت وتيمياوين (شضطر أأول بـ ١٦٠كلم) في
حين سضيربط ألثاني بين سضيÓت وزأوأتين على مسضافة  ٣٦٧كلم بولية
تمنرأسضت.
وخصضصس غÓف أإجمالي بقيمة  ٤مليار دينار لهذين ألتمديدين
للطريق ألعابر للصضحرأء ألذين سضيسضلمان في غضضون سضنتين.
وبعد دخولهما حيز ألخدمة سضيمكن هذأن ألطريقان ألصضحرأويان
من تحسضين ظروف تنقل ألسضكان ألمحليين مع أإعطاء دفع للسضياحة
ألذي يعد قطاعا جوهريا بالنسضبة لقتصضاد ألمنطقة.
وي ˘ع ˘د ت ˘ط ˘وي ˘ر ألسض ˘ت˘ث˘م˘ار وأل˘م˘ب˘ادلت أل˘ت˘ج˘اري˘ة ب˘ه˘ذه أل˘م˘ن˘اط˘ق
ألحدودية مع كل من مالي وألنيجر ألهدف ألرئيسضي للبرنامج ألمتوخي
أإضضفاء دور أقتصضادي أأكثر أأهمية على ألطريق ألعابر للصضحرأء.
وكان يهدف هذأ ألطريق منذ أإطÓقه في سضتينات ألقرن ألماضضي
أإلى تعزيز ألمبادل ألقتصضادية بين بلدأن ألمغرب ألعربي وألسضاحل.
ويمر ألطريق ألعابر للصضحرأء بكل من ألجزأئر ( ٣ . ٤٠٠كلم)
وتونسس ( ٩٠٠كلم) ومالي ( ١ . ٩٧٤كلم) وألنيجر ( ١ . ٦٣٥كلم) وألتشضاد
( ٩٠٠كلم) ونيجيريا ( ١ . ١٣١كلم).
وجاء ألطريق ألعابر للصضحرأء ـ ألذي يتكون من محور رئيسضي شضمال
جنوب يمتد من ألجزأئر أإلى لغوسس على  ٤٠٠٠كلم ـ ليربط بين شضبه
منطقة ألمغرب ألعربي وألسضاحل من خÓل أأربعة فروع تربط بين
عاصضمتين مغاربيتين (ألجزأئر وتونسس) وأأربع عوأصضم وأقعة جنوب
ألصضحرأء (باماكو ونيامي ونجامينا ولغوسس).
وحسضب حصضيلة للجنة ألربط للطريق ألعابر للصضحرأء فاإن ألجزأئر
ق ˘د أسض ˘تك ˘م ˘لت ألشض ˘ط ˘ر أل ˘خ ˘اصس ب ˘ه ˘ا وسض ˘اه ˘مت ف˘ي ت˘م˘وي˘ل أن˘ج˘از
ألدرأسضات ألتقنية ألخاصضة بالشضطر ألوأقع في ألنيجر ( ٢٣٠كلم) وألذي
يعد أآخر شضطر يبقى أنجازه من هذأ ألطريق ألإفريقي.
ورصضدت ألجزأئر حوألي  ٢٠٠مليار دج (حوألي  ٣مليار دولر)
لسضتكمال وتطوير شضطر ألطريق ألعابر للصضحرأء ألوأقع على أأرأضضيها
في أإطار ألبرنامجين  ٢٠٠٥ـ  ٢٠٠٩و ٢٠١٠ـ .٢٠١٤
وقد أسضتكملت نيجيريا شضطرها ( ١ . ١٣١كلم) كما هو ألأمر
بالنسضبة لتونسس ألتي أسضتكملت أأشضغال ألتعبيد في حين قامت مالي
بتعبيد  ١ . ٢٣٦كلم من أأصضل  ١ . ٩٧٤كلم.
كما أسضتكمل ألشضطر ألوأقع بالنيجر على مسضافة  ٧٤٠كلم بين
ألحدود ألجزأئرية ومدينة أرليت (ألشضمال) في حين لم يعبد ألتشضاد
سضوى جزء صضغير من شضطر ألطريق ألعابر للصضحرأء ألوأقع بهذأ ألبلد
وألممتد على  ٦٠٠كلم .لكن ألإشضكال ألمطروح أليوم يتعلق بجعل
ألطريق ألعابر للصضحرأء مربحا من ألناحية ألقتصضادية وألجتماعية
وه˘و أل˘ت˘ح˘دي أل˘رئ˘يسض˘ي أل˘ذي ت˘وأج˘ه˘ه أل˘ب˘ل˘دأن ألسض˘ت˘ة أل˘م˘ع˘ن˘ية بهذه
ألمنشضاأة.
ولكسضب هذأ ألرهان تم أإنشضاء لجنة ألربط للطريق ألعابر للصضحرأء
برئاسضة ألجزأئر.
وأأوضضح أأوضضح أأمينها ألعام محمد عيادي أأن أللجنة تدعو في هذأ
ألصضدد أإلى أإعدأد مخطط تهيئة يخصس ألمناطق ألوأقعة على طول
أل˘ط˘ري˘ق أل˘ع˘اب˘ر ل˘لصض˘ح˘رأء ب˘غ˘ي˘ة ت˘دأرك «مشضك˘ل أل˘ت˘اأخ˘ر ألج˘ت˘ماعي
وألقتصضادي ألذي سضجلته ألمناطق ألصضحرأوية ألتي تعان من مناخ
قاسضي وبعد ألعوأصضم و مرأكز ألحياة ألكبرى».

وطني

الخميسض  ٢٩أاوت  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٢شسوال  ١٤٣٤هـ

العدد

١٦١٩٥

خÓل السشداسشي اأ’ول

الناطق الرسشمي للفيدرالية الجزائرية للمسشتهلكين يحذر:

تراجع فاتورة اسستيراد األدوية بـ ٢٥٢مليون دولر

أاسسعار المواد الغذائية في ارتفاع دائم رغم الوفرة
التدخلإلنهاء تÓعب الوسسطاء والهاب السسوق الوطنية
حذرت الفيدرالية الجزائرية للمسشتهلكين على لسشان ناطقها الرسشمي مصشطفي زبدي ،من ارتفاعأاسشعار
المنتوجات الفÓحية على غرار البطاطا المتوقع تسشجيلهاأارقاما خيالية الموسشم المقبل بسشبب المششاكل التي
تعترضض الفÓح بالدرجة اأ’ولى ،وهو ما يسشتدعي تدخل الجهات الوصشية لتدعيمه وبصشورة مباششرة’ ،فتا
ا’نتباهإالىأاسشعار المواششي المرتقب عرضشها في السشوق الوطنيةأايام قليلة قبل حلول عيد اأ’ضشحى بزيادة
تفوق الـ ١٥أالف دج عن سشعرها الحقيقي.

آاسشيا مني

الدينية.

اسستعرضض مصسطفى زبدي في ندوة
صسحفية بالمركز الثقافي ببلدية بلوزداد
ب˘ال˘ع˘اصس˘م˘ة أاه˘م ال˘مشس˘اك˘ل ال˘ت˘ي ت˘عترضض
الفÓح اليوم ما قد تنعكسض سسلبا على
اإلن˘ت˘اج ال˘ف˘Óح˘ي ال˘م˘ح˘ل˘ي وع˘ل˘ى رأاسسها
ال˘ع˘راق˘ي˘ل ال˘ت˘ي ت˘واج˘ه˘ه م˘ن أاج˘ل ت˘وزي˘ع
م˘ن˘ت˘وج˘ه ،وه˘و م˘ا يسس˘ت˘دع˘ي ف˘ت˘ح نقاشض
موسسع مع السسلطات وممثلي الفÓحين
ل˘ت˘ذل˘ي˘ل ال˘ع˘راق˘ي˘ل ال˘ت˘ي ت˘واج˘هه لتحقيق
إان˘ت˘اج م˘ح˘ل˘ي ي˘رق˘ى ل˘ت˘طلعات المسستهلك
سسواء من ناحية الجودة أاو
األسسعار المحددة.
وت ˘حسس ˘ب ˘ا ل ˘ح ˘ل ˘ول ع ˘ي ˘د
الضس˘ ˘ح˘ ˘ى ال˘ ˘م˘ ˘ب˘ ˘ارك دع ˘ا
م˘م˘ث˘ل ال˘فيدرالية السسلطات
ضس˘ ˘ ˘ ˘رورة إال ˘ ˘ ˘زام م ˘ ˘ ˘وال ˘ ˘ ˘ي
ال˘ ˘م˘ ˘واشس˘ ˘ي ل ˘ع ˘رضس ˘ه ˘ا ف ˘ي
السسوق  ٢٠يوما قبل العيد
ح˘ت˘ى ي˘تسس˘ن˘ى ل˘ل˘م˘واط˘ن اق˘تنائها بأاسسعار
منخفضسة ،مشسيرا أان عرضسها أايام قÓئل
قبل هذه المناسسبة حتى يتسسنى للمواطن
اقتنائها بأاسسعار منخفضسة بعيدا كل البعد
عن الضسغوطات مشسيرا أان عرضسها خÓل
األيام األخيرة يجعلها تعرف زيادة تفوق
الـ١٥دج ما قد يتسسبب في مقاطعة العديد
م˘ن ال˘ع˘ائ˘Óت ال˘ج˘زائ˘ري˘ة ه˘ذه الشس˘ع˘يرة

 ٪٨٠من مربي الدواجن غير
معتمدين لدى الوزارة

وف˘ ˘ي م˘ ˘ل˘ ˘ف ال˘ ˘دواج ˘ن كشس ˘ف «م ˘راد
ضسيف» مربي الدواجن من ولية المدية
أان أاكثر من  ٨٠بالمائة من مربي الدواجن
من التجار الصسغار غير معتمدين لدى
الوزارة باعتبارهم يعملون وفق شسروط
بدائية رغم أانهم يسساهمون في اإلنتاج
الوطني ومعترف بهم لدى المسستهلكين
واألسس ˘واق ،ه ˘و م ˘ا صس ˘عب م˘ن
مهمة تسسويقهم لمنتوجاتهم ما
تسسبب في انخفاضض أاسسعارها
بشسك˘ ˘ل تك˘ ˘ب˘ ˘دوا م ˘ن خ ˘Óل ˘ه ˘ا
خسس ˘ائ˘ر ك˘ب˘ي˘رة ج˘ع˘لت الك˘ث˘ي˘ر
منهم غير قادر على مواصسلة
تربية الدواجن ،ما يعني نقصض
اإلنتاج خÓل الموسسم المقبل
وب˘ال˘ت˘ال˘ي ارت˘ف˘اع أاسس˘ع˘اره˘ا وتحكمها في
األسسعار.
وفي نفسض الصسدد أاكد التاجر مراد أان
أاكثر من  ٣٠أالف مربي منحصسر في ٢٠
ولية فقط من وليات الوطن يشسغل ما ل
يقل عن  ١٠٠أالف عامل ما يفرضض على
الجهات الوصسية ايÓء هذا القطاع أاهمية
ورع˘اي˘ة أاك˘ث˘ر وت˘ذل˘ي˘ل ك˘ل ال˘ع˘راق˘يل التي

ضسرورة دعم
الفÓح واعتماد
مربي الدواجن
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ي ˘واج ˘ه ˘ون ˘ه ˘ا م ˘ن أاج ˘ل ج ˘ع ˘ل نشس ˘اط˘ه˘م
الفÓحي تحت لواء الوصساية.
وف ˘ي ظ ˘ل ج˘م˘ل˘ة ه˘ذه ال˘مشس˘اك˘ل ال˘ت˘ي
تعترضض نشساط الفÓح وتنعكسض سسلبا على
المسستهلك الذي يكون ضسحية الصسراع بين
ال ˘ ˘وزارة وال˘ ˘ف˘ ˘Óح ،دعت ال˘ ˘ف˘ ˘ي˘ ˘درال˘ ˘ي˘ ˘ة
ال ˘ج ˘زائ ˘ري ˘ة ل ˘ل ˘مسس ˘ت ˘ه ˘لك ˘ي ˘ن السس˘ل˘ط˘ات
بضسرورة دعم الفÓح ،وإايقاف اسستيراد
األعÓف وإاصسدار قرار اإلعفاء مشسددا
على أان تكون تدعيمات الدولة موجهة
إال ˘ى ال˘م˘رب˘ي وال˘وسس˘ط˘اء وت˘ج˘ار ال˘ج˘م˘ل˘ة
بالدرجة األولى .

سشجلت واردات ا÷زائر من اŸواد
الصش˘ي˘د’ن˘ية تراجعا بـ  ٢٥٢مليون
دو’ر خ ˘ ˘Óل ا’أشش ˘ ˘ه ˘ ˘ر السش ˘ ˘ب ˘ ˘ع˘ ˘ة
ا’أو ¤من  ٢٠١٣مقارنة مع نفسض
ال ˘فÎة م˘ن  ٢٠١٢حسش˘ب˘م˘ا علمت
واأج لدى ا÷مارك ا÷زائرية.
وبلغت الأدوية اŸسستوردة من طرف
ا÷زائر ب Úجانفي وجويلية  ٢٠١٣قيمة
٠٩ر ١م ˘ل˘ي˘ار دولر م˘ق˘اب˘ل ٣٤ر ١مليار
دولر خÓل نفسض الفÎة من  ٢٠١٢اأي
تراجع باأك Ìمن  ٢٥٠مليون دولر حسسب
اأرق ˘ام اŸرك ˘ز ال ˘وط ˘ن ˘ي ل ˘Óإع˘Óم الآ‹
والإحصساء التابع للجمارك.
اأما كميات الأدوية اŸسستوردة فقد
ارت˘ف˘عت اإ ٢٣ . ٢٠١ ¤ط˘ن م˘قابل
 ٢٠,١١٨ط˘ ˘ن خ ˘Óل ن ˘فسض ال ˘فÎة م ˘ن
.٢٠١٢
واأشسارت اأرقام اŸركز اإ ¤اأن واردات
الأدوية ذات السستعمال البشسري بلغت
٠٤ر ١م ˘ل˘ي˘ار دولر م˘ق˘اب˘ل ٢٨ر ١مليار
دولر خÓل الأشسهر السسبعة الأو ¤من
 ٢٠١٢اأي تراجع بـ ٢٤١مليون دولر.
اأما واردات الأدوية ذات السستعمال
البيطري فقد بلغت ١١ر ٢٠مليون دولر
‘ ح Úب ˘ ˘ل ˘ ˘غت واردات الأدوي ˘ ˘ة شس˘ ˘ب˘ ˘ه
الصسيدلنية ٨٧ر ٣٠مليون دولر.
وحسسب مصس ˘در ج ˘م ˘رك ˘ي ف ˘اإن زي˘ادة
اأسسعار الأدوية اŸسستوردة هي التي اأدت
اإ ¤ارتفاع فوات ÒالسستÒاد ب٢٠١١ Ú
و.٢٠١٢
واأك˘ ˘ ˘د اŸصس ˘ ˘در اأن ه ˘ ˘ذه ال ˘ ˘ف ˘ ˘واتÒ
تراجعت ‘  ٢٠١٣بفضسل –كم مصسالح

ا÷م˘ ˘ارك ‘ ه˘ ˘ذه ال˘ ˘ظ˘ ˘اه˘ ˘رة ب˘ ˘ح ˘يث
“كنت ‘  ٢٠١٢من كشسف عدة ﬂابر
طبية تقوم بهذه اŸمارسسة.
وشس˘ ˘ه˘ ˘دت ا÷زائ˘ ˘ر خ˘ ˘Óل السس˘ ˘ن ˘تÚ
الأخÒت Úفضس ˘ ˘ائ ˘ ˘ح تضس˘ ˘خ˘ ˘ي˘ ˘م ف˘ ˘واتÒ
الأدوي ˘ة اŸسس ˘ت ˘وردة ع ˘ل ˘ى غ˘رار قضس˘ي˘ة
 Èﬂسس ˘ان ˘و‘ اأف ˘ان ˘ت ˘يسض ال ˘ت˘ي كشس˘فت
م˘ ˘دى ظ˘ ˘اه˘ ˘رة تضس˘ ˘خ˘ ˘ي˘ ˘م ال˘ ˘ف ˘وات‘ Ò
ال ˘ ˘ت˘ ˘ج˘ ˘ارة اÿارج˘ ˘ي˘ ˘ة واŸتسس˘ ˘ب˘ ˘ب˘ ˘ة ‘
–وي ˘Óت ه ˘ام˘ة ل˘ل˘ع˘م˘ل˘ة الصس˘ع˘ب˘ة ن˘ح˘و
اÿارج ي ˘ب ˘دو اأن ˘ه ˘ا “ت ب ˘ط ˘ري˘ق˘ة غÒ
قانونية.
واأوضسح اŸصسدر اأنه منذ قضسية هذا
ا Èıال˘ف˘رنسس˘ي ال˘ذي اأدان˘ت˘ه ال˘ع˘دال˘ة
ا÷زائرية ‘  ٢٠١٢على تضسخيم فواتÒ
م ˘واد اأول˘ي˘ة ت˘ع˘ت Èا÷م˘ارك ا÷زائ˘ري˘ة
اسستÒاد الأدوية كخطر رئيسسي يسستدعي
مراقبة صسارمة.
وعززت ا÷مارك منذ تلك القضسية
مراقبة القيمة لدى السستÒاد للتاأكد من
الأسس˘ع˘ار ب˘دون الع˘ت˘م˘اد ع˘ل˘ى الأسس˘عار
السستدللية اŸسسجلة بوزارة الصسحة.
واأشس ˘ ˘ ˘ار اŸصس ˘ ˘ ˘در اإ ¤اأن˘ ˘ ˘ه «خ˘ ˘ ˘Óل
ال ˘قضس ˘ي ˘ة ك ˘انت ه ˘ن ˘اك م ˘راسس ˘Óت بÚ
ا÷مارك ووزارة الصسحة التي اأكدت باأن
ا÷مارك ليسست ملزمة باأخذ اأسسعارها
السس˘ت˘دلل˘ي˘ة اÿاصس˘ة ب˘الأدوي˘ة لسس˘ي˘ما
باŸواد الأولية كمرجع».
وŒدر الإشس ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ارة اإ ¤اأن ا÷زائ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ر
تسس˘ ˘ت˘ ˘ورد  ٪٧٠م˘ ˘ن اح˘ ˘ت ˘ي ˘اج ˘ات ˘ه ˘ا م ˘ن
الأدوي˘ ˘ ˘ ˘ ˘ة .و‘  ٢٠١٢اسس ˘ت˘وردت م˘واد
صسيدلنية بقيمة ٢٣ر ٢مليار دولر.

وزارة الصشحة تطمئن:

توفير جميعأاصسناف األدوية بالوكالت الصسيدلنية

تندرج فيإاطار التعاون بين الجزائر والبرازيل

فتح المدرسسة النموذجية لنحت األحجار الثمينة نهاية سسبتمبر بتمنراسست
سشيتم فتح المدرسشة النموذجية
لنحت اأ’حجار الثمينة بتمنراسشت
ف ˘ي ن ˘ه ˘اي ˘ة شش˘ه˘ر سش˘ب˘ت˘م˘ب˘ر ال˘م˘ق˘ب˘ل
حسشب م ˘ ˘ا ع ˘ ˘ل˘ ˘م م˘ ˘ن مسش˘ ˘ؤوول˘ ˘ي دار
الصشناعة التقليدية والحرف.
ويجري حاليا اسستكمال أاشسغال التهيئة
المتبقية لهذه المدرسسة النموذجية التي
ت ˘ن ˘درج ف˘ي إاط˘ار ال˘ت˘ع˘اون ب˘ي˘ن ال˘ج˘زائ˘ر
والبرازيل وتتواجد حاليا بمقر الديوان
الوطني للبحث المنجمي بحي قطع الواد
بمدينة تمنراسست كما أاوضسح مدير هذه
الهيئة بالنيابة لقراوي عبد الله.
وسسيشسرف على التكوين بهذا الهيكل
م ˘ؤوط ˘رون ب ˘رازي ˘ل ˘ي ˘ون ال˘ذي˘ن سس˘ب˘ق وق˘د
ق˘ام˘وا ف˘ي شس˘ه˘ر م˘اي ال˘م˘اضس˘ي ب˘ت˘رك˘يب
م˘خ˘ت˘ل˘ف ال˘ت˘ج˘ه˘ي˘زات ال˘تقنية التي سسيتم
اسستعمالها في تكوين الحرفيين في مجال
ن ˘حت ال ˘ح ˘ج ˘ارة ال ˘ث ˘م ˘ي ˘ن ˘ة وف ˘ق ˘ا ل˘ذات
المسسؤوول.
ومن المنتظر أان يضسم الفوج األول من
المتكونين  ٥١حرفيا من مختلف وليات
الوطن الذين سسيتلقون تكوينا في مجال

ن˘حت ال˘ح˘ج˘ارة ال˘ث˘م˘ي˘ن˘ة ل˘م˘دة ثÓثة ()٣
أاشس ˘ه ˘ر ف ˘ي أاح ˘د ال ˘م ˘ق ˘اي ˘يسض ال ˘م˘ح˘ددة
ويتعلق األمر بالنحت والمعادن والحلي
والتصسميم.
وسسيسسمح إاجراء التسسجيل لكل حرفي
في مقياسض واحد للتكوين لضسمان فرصض
اإلسستفادة من هذا التكوين لكل الحرفيين
على المسستوى الوطني.
ويراهن على هذه المدرسسة النموذجية
ل˘ن˘حت األح˘ج˘ار ال˘ث˘م˘ي˘ن˘ة ف˘ي أان تسس˘اهم
مسستقب Óفي إاعطاء دفع قوي للصسناعة
ال˘ت˘ق˘ل˘ي˘دي˘ة ب˘ال˘م˘ن˘طقة من خÓل تحسسين
المنتوج وخاصسة في مجال صسناعة الحلي
ال ˘ت ˘ق ˘ل ˘ي ˘دي ˘ة وذلك ب ˘واسس ˘ط ˘ة اسس˘ت˘ع˘م˘ال
ال ˘ت ˘ق ˘ن ˘ي ˘ات ال ˘ج ˘دي ˘دة ال ˘خ ˘اصس˘ة ب˘ن˘حت
األح ˘ج ˘ار ال ˘ث ˘م ˘ي ˘ن ˘ة سس˘ي˘م˘ا وأان ح˘رف˘ي˘ي
المنطقة يتمتعون بخبرة كبيرة ومعارف
ج ˘د دق ˘ي ˘ق ˘ة ف˘ي م˘ج˘ال صس˘ن˘اع˘ة ال˘ح˘ل˘ي
التقليدية.
ومن جهته أاكد ممثل الحرفيين بولية
تمنراسست بن عبد الله نصسر الدين أان
ال˘ ˘دخ˘ ˘ول ال˘ ˘م˘ ˘رت˘ ˘قب ل˘ ˘ه ˘ذه ال ˘م ˘درسس ˘ة

ال ˘ن˘م˘وذج˘ي˘ة ح˘ي˘ز ال˘نشس˘اط ي˘ع˘د «ف˘رصس˘ة
حقيقية لحرفيي المنطقة وغيرهم من
الحرفيين من تطوير قدراتهم الحرفية
مما سسيسساهم ذلك في تحسسين المنتوج
المحلي».
كما سسيشسكل التقاء الحرفيين المحليين
مع نظرائهم من وليات أاخرى في هذا
ال˘فضس˘اء ال˘تك˘وي˘ن˘ي أايضس˘ا «ف˘رصس˘ة ل˘ت˘بادل
ال˘ ˘م˘ ˘ه˘ ˘ارات واإلسس˘ ˘ت˘ ˘ف˘ ˘ادة م ˘ن ال ˘خ ˘ب ˘رة
البرازيلية في هذا المجال» يضسيف نفسض
المتحدث.
هذا ومن المنتظر أان يتم في القريب
إاخ ˘ت ˘ي ˘ار أارضس ˘ي ˘ة إلن ˘ج ˘از م ˘ق ˘ر مسس˘ت˘ق˘ل
ل ˘ل ˘م ˘درسس˘ة ال˘ن˘م˘وذج˘ي˘ة ل˘ن˘حت األح˘ج˘ار
الثمينة وذلك ضسمن األراضسي المتواجدة
بمنطقة التوسسع السسياحي بمدخل مدينة
ت˘ ˘م˘ ˘ن˘ ˘راسست ب ˘ات ˘ج ˘اه أاع ˘ال ˘ي األسسك ˘رام ˘
السس ˘ي ˘اح ˘ي˘ة ح˘يث سس˘تك˘ون ه˘ذه ال˘م˘نشس˘أاة
مسستقب Óبمثابة مركز تقني مختصض في
هذا المجال حسسب المدير بالنيابة لدار
الصس ˘ن ˘اع ˘ة ال ˘ت ˘ق ˘ل ˘ي˘دي˘ة وال˘ح˘رف ل˘ولي˘ة
تمنراسست.

أاكدت مديرة المواد الصشيد’نية
ب ˘وزارة الصش ˘ح ˘ة والسش ˘ك˘ان وإاصش˘Óح
المسشتششفيات منصشورية نبششيأامسض
ب ˘ال ˘ج ˘زائ ˘ر ال ˘ع ˘اصش˘م˘ة ت˘وف˘ر ج˘م˘ي˘ع
أاصش ˘ ˘ ˘ن ˘ ˘ ˘اف اأ’دوي˘ ˘ ˘ة ب˘ ˘ ˘ال˘ ˘ ˘وك˘ ˘ ˘ا’ت
الصشيد’نية عبر الوطن.
وأاوضسحت الدكتورة منصسورية لواج أان
«الوزارة اتخذت كل اإلجراءات الÓزمة
ل ˘ت ˘وف ˘ي ˘ر ج ˘م ˘ي ˘ع أاصس ˘ن ˘اف األدوي˘ة سس˘واء
المنتجة محليا أاو المسستوردة» مذكرة بأانه

قطاع التكوين والتعليم المهنيين

 ٦٩٠مسسجل لدورة سسبتمبر  ٢٠١٣بعين تموشسنت
ي˘ب˘دي ق˘ط˘اع ال˘ت˘ك˘وي˘ن وال˘ت˘ع˘ل˘ي˘م ال˘م˘ه˘ن˘ي˘ي˘ن
ب ˘و’ي ˘ة ع ˘ي ˘ن ت ˘م ˘وشش ˘نت ،ج ˘اه ˘زي˘ت˘ه ال˘ك˘ام˘ل˘ة
’سش˘ت˘ق˘ب˘ال ال˘مسش˘ج˘ل˘ي˘ن ال˘ج˘دد ،تحسشبا للموسشم
المهني  ’ ٢٠١٤ / ٢٠١٣سشيما من ناحية هياكل
ا’سش˘ت˘ق˘ب˘ال ال˘ب˘ي˘داغ˘وج˘ي˘ة وال˘ت˘اأط˘ي˘ري˘ة ال˘تي
تضش ˘اع ˘فت ب ˘فضش ˘ل ا’إصش ˘Óح ˘ات ال ˘ت ˘ي شش ˘ه ˘ده˘ا
القطاع موؤخرا.
وفي هذا الإطار بلغ عدد المسسجلين الجدد في
مختلف اأنماط التكوين لحد الآن  ٦٩٠مسسجل ،موزعين
عبر كافة مراكز التكوين المهني ،فيما يعرضض القطاع
خÓل دورة سسبتمبر لهذه السسنة تخصسصسات تكوينية
جديدة لسستقطاب اأكبر عدد من الشسبابئ.
وقد كانت الحملة الإعÓمية والتحسسيسسية الخاصسة

بدورة سسبتمبر  ،٢٠١٣قد انطلقت منذ شسهر اأفريل
الماضسي ،حيث تم تنظيم اأبواب مفتوحة لعرضض فرصض
واأنماط التكوين المتاحة ،مع التركيز على ما يمثله
قطاع التكوين المهني في اندماج الشسباب في الحياة
العملية.

...واسستكمال  ١١٠مشسروع في برنامج
التنمية الريفية الجوارية المدمجة
حققت محافظة الغابات لولية عين تموشسنت ،في
اإطار برنامج التنمية الريفية الجوارية المدمجة لفائدة
بلديات الولية ،نسسبة انجاز بلغت  ٦٥بالمائة من ضسمن

 ١٦٧مشسروع مسسجل ،خÓل المخطط الذي سسطرته
الوزارة الوصسية ،حيث تم اسستكمال  ١١٠مشسروع خÓل
سسنة  ٢٠١٢على مسساحة مقدرة بـ  ٣١٧٠٠هكتار.
كما اسستفادت الولية خÓل سسنة  ٢٠١٣من مبلغ مالي
يفوق  ١٦مليار سسنتيم ،لتجسسيد جملة من المشساريع
الأخرى ،منها مشسروع اسستصسÓح الأراضسي على مسساحة
قدرت بـ ٩٠هكتار واإقامة مسسالك ريفية على مسسافة
 ٣٤ك ˘ل ˘م ب˘الإضس˘اف˘ة اإل˘ى غ˘رسض مضس˘ادات ال˘ري˘اح ع˘ل˘ى
مسساحة  ٩٥هكتار ،اأما فيما يتعلق بجانب التشسجير
ف˘ق˘د ت˘مت ب˘رم˘ج˘ة غ˘راسس˘ة  ٨٣هك˘ت˘ار م˘ن الأشس˘ج˘ار
المثمرة ،بالإضسافة اإلى  ٥٠هكتار اأخرى من الغابات.

عين تموششنت :ب.م الأمين

تم التوصسل إالى ضسمان تعطية واسسعة من
الحياجات الوطنية.
وط˘م˘أانت ب˘ال˘م˘ن˘اسس˘ب˘ة ج˘م˘ي˘ع المرضسى
وم ˘ه ˘ن ˘ي˘ي الصس˘ح˘ة «ب˘ت˘وف˘ي˘ر م˘خ˘زون م˘ن
ج ˘م˘ي˘ع أاصس˘ن˘اف األدوي˘ة يك˘ف˘ي إال˘ى غ˘اي˘ة
فيفري ».٢٠١٤
ون ˘فت ال ˘دك ˘ت ˘ورة ن ˘بشس ˘ي «وج˘ود ن˘درة
لأÓدوية الموجهة لعÓج أامراضض المفاصسل
المزمنة وفقر الدم والحسساسسية وأامراضض
ال˘ج˘ه˘از ال˘هضس˘م˘ي» م˘ؤوك˘دة ت˘وف˘ر األدوي˘ة
الجنسسية المعالجة لهذه اإلمراضض سسواء
المسستوردة منها أاو المنتجة محليا.
ودعت ب ˘ال ˘م ˘ن ˘اسس ˘ب ˘ة ج ˘م˘ي˘ع ال˘وك˘الت
الصس ˘ي ˘دلن ˘ي ˘ة إال ˘ى ال ˘ت˘ق˘رب م˘ن م˘دي˘ري˘ة
ال˘ ˘م˘ ˘واد الصس˘ ˘ي˘ ˘دلن˘ ˘ي˘ ˘ة ل˘ ˘وزارة الصس ˘ح ˘ة
ل ˘Óط˘Óع ع˘ل˘ى الخ˘تصس˘اصس˘ات ال˘ج˘دي˘دة
التي تم إادراجها في إاطار قائمة األدوية
حتى يسستفيد منها المريضض.
ولÓشسارة بلغت األدوية المسستوردة من
طرف الجزائر بين جانفي وجويلية ٢٠١٣
قيمة ٠٩ر ١مليار دولر مقابل ٣٤ر ١مليار
دولر خÓل نفسض الفترة من  ٢٠١٢أاي
تراجع بأاكثر من  ٢٥٠مليون دولر حسسب
أارق ˘ام ال ˘م ˘رك ˘ز ال ˘وط ˘ن˘ي ل˘إÓع˘Óم اآلل˘ي
واإلحصساء التابع للجمارك.
أام ˘ا ك ˘م˘ي˘ات األدوي˘ة ال˘مسس˘ت˘وردة ف˘ق˘د
ارتفعت إالى ٢٣ . ٢٠١طن مقابل ٢٠ . ١١٨
طن خÓل نفسض الفترة من .٢٠١٢
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:»dÉàdG í«°VƒàdG
ºμ˘Jó˘jô˘L ô˘Ñ˘Y í˘°Vƒ˘J ¿GC »˘bGƒ˘Ñ˘dG ΩÉC˘H RÉ˘¨˘dGh AÉ˘Hô˘¡˘μ˘dG ™˘jRƒ˘J á˘jô˘jó˘e ôq˘°ùj
…ƒ°Vƒa »fÉμ°S ™ªéJ øY IQÉÑY ƒgh áëdÉªdG »ëH »æ©ªdG »ëdG ¿ÉCH IôbƒªdG
.áeR’G áÄ«¡àdG πLGC øe »fGôª©dG ΩÉ¶ædG •hô°T ≈fOGC øe ƒ∏îj
ó˘dqh É˘e ƒ˘gh á˘jƒ˘°Vƒ˘Ø˘dG äÉ˘æ˘μ˘°ùdG ø˘e Gô˘ª˘à˘°ùe Gó˘jGõ˘J ó˘¡˘°ûj …ò˘dG »˘ë˘ dG Gò˘ g
ídÉ˘°üe ≈˘≤˘Ñ˘Jh ,á˘«˘Yô˘°ûdG ô˘«˘Z á˘«˘FGƒ˘°û©˘dG äÓ˘«˘°Uƒ˘à˘dG ø˘e á˘«˘KQÉ˘c á˘«˘©˘°Vh
≥∏àf ºd ÉæaôW øeh …ƒ°VƒØdG »ëdG Gò¡d πM OÉéj’
E ádhƒD°ùªdG ÉgóMh ájó∏ÑdG
. AÉHô¡μdG áμÑ°ûH »ëdG Gòg §Hôd ájó∏ÑdG ±ôW øe Ö∏W …GC
¿hôμa ø«Y áæjóªd AÉHô˘¡˘μ˘dG á˘μ˘Ñ˘°ûH ÜÉ˘£˘YGC Oƒ˘Lƒ˘d º˘cô˘cP ¢üî˘j É˘ª˘«˘a É˘eGC
≈∏˘©˘a ,∂dP É˘eÉ˘ª˘J ó˘æ˘Ø˘f ø˘ë˘æ˘a »˘FÉ˘Hô˘¡˘μ˘dG QÉ˘«˘à˘∏˘d IQô˘μ˘à˘e äÉ˘YÉ˘£˘≤˘fG ÖÑ˘°ùJ
∞«°üd ,2013 »dÉé©à°S’
E G §£îªdG ≥«≤ëJ QÉWGE »a ¬fGC Éª∏Y ºμ£«ëf ,¢ùμ©dG
πjƒëJ õcôe 19 RÉéfGE øe ÉgóMh ¿hôμa ø«Y ájó∏H äOÉØà°SG äÉYÉ£bG ¿hO
,AÉHô¡μdG áμÑ°T ájƒ≤Jh º«YóJ QÉWGE »a Gògh ,áeóîdG »a ™°Vh Gõcôe 17 É¡æe
QÉéàdG hGC ¿Éμ°ùdG ±ôW øe AGƒ°S iƒμ°T …GC ¿hôμa ø«©H ÉæëdÉ°üe πé°ùJ ºd Éªc
.OQGh ´É£≤fG …GC øY øjôNGB hGC
É¡æFÉHR áeóN »a ôNÉCàJ hGC ≈fGƒàJ ’ »bGƒÑdG ΩGC RÉ¨dGh AÉHô¡μdG ™jRƒJ ájôjóe
.≈dh’
C G áLQódÉH É¡«dGE ƒÑ°üJ »àdG ájÉ¨dG »¡a

,ºgGôH
º˘ ˘«˘ ˘î˘ ˘ ª˘ ˘ dG ¿GC
è˘eÉ˘fô˘Ñ˘ dG ¥ó˘ °üH ó˘ °ùé˘ j
√ô˘Ñ˘à˘YGh äÉ˘«˘dÉ˘©˘Ø˘dG √ò˘¡˘d IOÉ˘≤˘dG √ô˘ £˘ °S …ò˘ dG
¬H RÉàªJ …òdG »Ø°ûμdG πª©dG äÉ«ªàM øe á«ªàM
»a á«dÉ©dG ìhôdÉH RÉàªj √QÉÑàYÉH ,QGQOG áj’h
.iôÑμdG ó°UÉ≤ªdG ≥«≤ëJh •ÉÑ°†f’Gh º«¶æàdG
êƒa øe ¢û«HO øH áæ«ªj äôÑY ,π°üàe ¥É«°S »a
±hô¶∏d ∂dPh º«îªdG Gò¡H É¡JOÉ©°S øY ,AÉæ¡dG
§b QGC ºd'' :âdÉbh , º«îªdG äOÉ°S »àdG áæ°ùëdG
≈dh’CG IôªdG »g √ògh ,ôëÑdG êGƒeGC »JÉ«M »a
á˘ «˘ eÓ˘ °S’G á˘ ˘aÉ˘ ˘°ûμdG äô˘ ˘μ°Th ,''É˘ ˘gGQGC »˘ ˘à˘ ˘dG
»a ÜÉgò∏d á°UôØdG É¡d âMÉJGC »àdG ájôFGõédG
.º«îªdG Gòg

ó©°üªdG ,QÉ£≤dG ,IôFÉ£dG
äÉaÉ°ûàcG ,»FGƒ¡dG
QÉ£≤dGh IôFÉ£dG ÖcQGC Iôe ∫h’C É°†jGC âdÉbh
É˘ °†jG âÑ˘ é˘ YG É˘ ª˘ c ....»˘ FGƒ˘ ¡˘ dG ó˘ ˘©˘ ˘°üª˘ ˘dGh
äÉeƒ∏©ªdÉH

á˘©˘ª˘Lƒ˘H ó˘YÉ˘°S »˘Ø˘°ûμdG º˘«˘î˘ ª˘ dG ô˘ jó˘ e ∞˘ °ûc
áaÉ°ûμ∏d á«˘F’ƒ˘dG á˘¶˘aÉ˘ë˘ª˘dG ±ô˘W ø˘e º˘¶˘æ˘ª˘dG
øY ,''Ö©°ûdG'' `d QGQOGC áj’ƒd ájôFGõédG á«eÓ°S’EG
á«Ø«˘≤˘ã˘à˘dGh á˘jƒ˘Hô˘à˘dG á˘£˘°ûf’CG ø˘e Oó˘Y á˘é˘eô˘H
»a ∑QÉ°ûªdG ÜÉÑ°û∏d á«aÉ˘°ûμà˘°S’Gh á˘«˘¡˘«˘aô˘à˘dGh
±Gó˘gGC Ió˘Y ô˘«˘£˘°ùJ º˘J'' :É˘æ˘ d ∫É˘ bh , º˘ «˘ î˘ ª˘ dG
»àdGh º«îªdG ájÉ¡f »a É¡«dGE ∫ƒ°Uƒ∏d
∞˘∏˘à˘î˘e ∫É˘ª˘©˘à˘°SG É˘¡˘æ˘«˘ H ø˘ e
»a áMÉàªdG ô«Z π≤ædG πFÉ°Sh
ó˘©˘°üª˘ dG ,QÉ˘ £˘ ≤˘ dG ,Üƒ˘ æ˘ é˘ dG
áaÉ°V’EÉH ,…GƒeGôà˘dG ,»˘FGƒ˘¡˘dG
RƒæμdG ∞∏àîe ≈∏Y ±ô©àdG ≈dGE
äÉj’h É¡H ôNõJ »àdG á«aÉ≤ãdG
OÉªàY’G ≈∏Y Ó°†a ,∫Éª°ûdG
π˘ ˘ª˘ ˘ ë˘ ˘ Jh ¢ùØ˘ ˘ æ˘ ˘ dG ≈˘ ˘ ∏˘ ˘ Y
øjôN’BG áeóNh á«dhƒD°ùªdG
º˘ «˘ ≤˘ dGh äGQÉ˘ ¡˘ ª˘ dG á˘ «˘ ˘ª˘ ˘æ˘ ˘Jh
á«YÉªàL’Gh á«ë°üdGh ájƒHôàdG
.
Ée ±QÉ˘©˘ª˘dG ø˘e º˘«˘î˘ª˘dG »˘a Ghò˘NGC ¿ƒ˘cQÉ˘°ûª˘dG
∫OÉÑJh ∑ÉàMÓd ,á«Ø°ûμdG º¡LGƒaG π«©Øàd º¡«Øμj
.ÜÉÑ°ûdGh á«àØdG ø«HÉe äGôÑîdG
èeÉfôH ô«£°ùJ ºJ ¬fGC ''Ö©°ûdG'' `d ôjóªdG ôcPh
º˘«˘¶˘æ˘J π˘ª˘°T ,¢VGô˘Z’CG √ò˘ g ≥˘ «˘ ≤˘ ë˘ à˘ d º˘ î˘ °V
…ôëÑdG hGhOƒH ájó∏H ÅWGƒ°ûdG ∞∏àîªd äÉLôN
ΩÉªé˘à˘°S’Gh á˘MÉ˘Ñ˘°ùdG ¢Vô˘¨˘H …ô˘ë˘Ñ˘dG …Qƒ˘eRh
ø°ùMGC áÑ©∏c ÅWÉ°ûdG ÜÉ©dGC ∞∏àîªH ´Éàªà°S’Gh
,πÑëdG óq°T áÑ©dh ,ôëÑdG ∫ÉeQ øe ´ƒæ°üe ô°üb
∑É˘æ˘gh ,õ˘æ˘μdG ø˘Y åë˘Ñ˘dG á˘Ñ˘ ©˘ dh , Ωó˘ ≤˘ dG Iô˘ ch
∞∏àîe IQÉjõd áª°UÉ©dG ôFGõé∏d á«MÉ«°S ä’ƒL
á≤jóM IQÉjõc áª°UÉ©dG É¡H ôNõJ »àdG ºdÉ©ªdG
≈∏Y É¡dÓN øe Gƒaô©J »àdGh áeÉëdG ÜQÉéàdG
√òg É¡jƒàëJ »àdG äÉJÉÑædGh äÉfGƒ«ëdG ∞∏àîe
ÉgôXÉæªH ø«cQÉ°ûªdG ™«ªL äƒ¡à°SG »àdG á≤jóëdG
¢û«é˘dG ∞˘ë˘à˘eh ó˘«˘¡˘°ûdG ΩÉ˘≤˘e IQÉ˘jRh ,á˘HÓ˘î˘dG
ógGƒ°ûdG ∞∏àîªH ¿Gõ«ªàJ ø«£ëe ¿GôÑà©j øjò∏dG
.ôFGõé∏d á«îjQÉàdG πMGôªdGh Qƒ°üdGh
»Ø°ûμdG º«îªdG »a Iô£°ùªdG äÉ£ëªdG øª°Vh
¿ƒæØ˘∏˘d á˘«˘æ˘Wƒ˘dG á˘©˘Ñ˘£˘ª˘dG IQÉ˘jR ∂dò˘c ¢ùeÉ˘î˘dG
ô˘Ñ˘cGC º˘gGC ø˘e ô˘Ñ˘à˘©˘J »˘à˘dG á˘ jÉ˘ Zô˘ dÉ˘ H á˘ ∏˘ «˘ ª˘ é˘ dG
á«àØdG ∫ÉL å«M ,»æWƒdG iƒà°ùªdG ≈∏Y äÉ©Ñ£ªdG
∞˘∏˘à˘î˘e ≈˘∏˘Y Gƒ˘aô˘©˘J É˘ª˘c É˘¡˘eÉ˘°ùbG ∞˘∏˘ à˘ î˘ ª˘ H
.ÜÉàμdG ™ÑW É¡H ôªj »àdG πMGôªdG
Oó˘©˘dG ™˘Ñ˘W ≈˘∏˘Y á˘©˘Ñ˘£˘ª˘dG ™˘ e ¥É˘ Ø˘ J’G ºq˘ J ó˘ bh
É˘gQó˘°üJ »˘à˘dG á˘ ∏˘ ©˘ °ûdG á˘ ∏˘ é˘ e ø˘ e »˘ Ñ˘ jô˘ é˘ à˘ dG
,ájôFGõédG á«eÓ°S’G áaÉ°ûμ∏d á«F’ƒdG á¶aÉëªdG
Oó©dG ™ÑW ≈∏Y ¬à≤aGƒe á©Ñ£ªdG ôjóe ióHGC å«M
∫ÉL’BG ÜôbGC »a ∂dP ¿ƒμj ¿ÉCH óYhh ,»ÑjôéàdG
.á«Ø°ûμdG ácôë∏d áeóN
πMGôe ≈∏Y ´ÓWÓ
E d hGhOƒH áæÑ∏e IQÉjR âªJ Éªc
πFÉ°SƒdGh ä’’GB ∞∏àîeh Ö«∏ëdGh øÑédG áYÉæ°U
»˘a ¿ƒ˘cQÉ˘°ûª˘dG QGR É˘ª˘c ,∂dP »˘ a á˘ ∏˘ ª˘ ©˘ à˘ °ùª˘ dG
Ohó°ùdG ºgGC øe ôÑà©j …òdGh IQGób ó°S º«îªdG
.á≤£æªdG ¬H ôNõJ »àdG
Ió˘jô˘é˘dG ¬˘Jó˘°UQ É˘e Ö°ùM ,º˘«˘î˘ª˘dG ó˘¡˘ °T É˘ ª˘ c
¬˘«˘aô˘à˘dGh ø˘jƒ˘μà˘dG ø˘«˘ H ™˘ ª˘ é˘ J ,á˘ ª˘ ©˘ Ø˘ e AGƒ˘ LGC
QGQOGC øe ø««Ø°ûμdG á«àØ∏d íª°ùj Éªe ,áMÉ«°ùdGh
,ôFGõédG Ö«ÑëdG º¡æWh ¬jƒàëj Ée ≈∏Y ±ô©àdG
äÉeƒ∏©ªH º¡aQÉ©e á«àØdG ºYO π°üàe ¥É«°S »ah
∫ÓN øe º«îªdG »a Égƒ≤∏J äÉ«cƒ∏°Sh äGQÉ¡eh
≈˘∏˘Y É˘¡˘dÓ˘N ø˘e Gƒ˘aô˘©˘J »˘à˘dGh ,á˘«˘ª˘æ˘ à˘ dG á˘ jô˘ b
»æjódGh »îjQÉàdGh »æWƒdG ∫ÉéªdG »a äÉeƒ∏©e
äGQÉ¡ªdG ºgGC ≈∏Y ±ô©àdG øY Ó°†a ,»ë°üdGh
¢SÉ˘«˘bh á˘«˘dh’CG äÉ˘aÉ˘©˘°S’EGh ¿Gô˘«˘ æ˘ dGh ó˘ ≤˘ ©˘ dÉ˘ c
ô˘ jó˘ ≤˘ Jh äÉ˘ ˘YÉ˘ ˘Ø˘ ˘JQ’G

…ôëÑdG …QƒeR áHÉ¨H »Ø°ûμdG »dGôdG º¶fh
Gò¡d Égô«°†ëJh ÉgOGóYG ºJ »àdG
™˘ ˘ ˘°Vh º˘ ˘ ˘J É˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘ c ¢Vô˘ ˘ ˘ ¨˘ ˘ ˘ dG
¿É«Ñà˘d á˘HÉ˘¨˘dÉ˘H äÉ˘gÉ˘é˘J’G
≥˘ aGô˘ ª˘ dGh äÉ˘ £˘ ë˘ ª˘ dG
,áHÉ¨dG É˘¡˘jƒ˘à˘ë˘J »˘à˘dG
á˘Ñ˘©˘d ≈˘dGE á˘aÉ˘ °V’EÉ˘ H
,á˘jô˘ë˘Ñ˘dG á˘cô˘©˘ª˘ dG
øeh ,á¡L øe Gòg
âª˘ J iô˘ ˘NGC á˘ ˘¡˘ ˘L
á˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘ jó˘ ˘ ˘ M IQÉ˘ ˘ ˘ jR
á˘ «˘ ∏˘ °ùà˘ dGh ÜÉ˘ ˘©˘ ˘d’CG
å«˘ ˘M ,QGhõ˘ ˘dG ÜÉ˘ ˘ Ñ˘ ˘ H
äÉ«àØdGh á«àØdG ™àªà°SG
≥aGôªdGh ÜÉ©d’CG ∞∏àîªH
.É¡«∏Y ôaƒàJ »àdG
∞˘∏˘à˘î˘ ª˘ H ¿ƒ˘ cQÉ˘ °ûª˘ dG ™˘ à˘ ª˘ à˘ °SGh
á˘jOÉ˘°ûf’EG äÓ˘°Uƒ˘dGh á˘«˘Ø˘ °ûμdG è˘ jRÉ˘ g’CG
¢ùØæàe áHÉãªH ¿Éc …òdG ôª°ùdG »a áeó≤ªdG
º¡J’ƒ«eh á«æØdG º¡JÉYóHG πc øY ô«Ñ©à∏d á«àØ∏d
∂ë˘ °†dGh ìô˘ ª˘ ∏˘ d á˘ ë˘ °ùa ¿É˘ ˘c É˘ ˘ª˘ ˘c ,á˘ ˘«˘ ˘HO’CG
á˘YÉ˘é˘°ûdG º˘¡˘HÉ˘°ùà˘cGh ø˘«˘cQÉ˘°ûª˘dG ´É˘ à˘ ª˘ à˘ °S’
º˘gô˘WÉ˘î˘H ∫ƒ˘é˘j É˘e π˘c ø˘Y ô˘«˘Ñ˘©˘à˘ ∏˘ d á˘ «˘ HO’CG
.¢†©ÑdG º¡°†©H ™e ∑ÉμàM’Gh
á˘«˘eÓ˘°S’EG á˘aÉ˘°ûμ∏˘d ΩÉ˘©˘ dG ó˘ FÉ˘ ≤˘ dG ¢qüN ó˘ bh
∫hƒD°ùªdG á≤aQ ,ºgGôH øH øjódG Qƒf ájôFGõédG
QÉYôY ,™ªàéªdG á«ªæJh áeóN º°ù≤d »æWƒdG
,»Ø°ûμdG º«îª∏d á∏eÉée IQÉjR ,¿ÉªMôdG óÑY
á˘eÉ˘b’EG ±hô˘Xh AGƒ˘ L’CG É˘ ¡˘ dÓ˘ N ø˘ e Gó˘ ≤˘ Ø˘ J
´hô°ûeh ,º«îªdG ∫ƒM äÉMhô°T Éª¡d âeóbh
á˘«˘bô˘Jh ÜÉ˘Ñ˘°ûdG á˘≤˘aGô˘ª˘ d á˘ «˘ ª˘ bô˘ dG á˘ ª˘ «˘ î˘ dG
øe ∫ƒªe »fÉÑ°T ´hô°ûe ôÑà©j …òdG áæWGƒªdG
Gò˘g ó˘æ˘à˘°ùjh ,á˘°VÉ˘jô˘ dGh ÜÉ˘ Ñ˘ °ûdG IQGRh ±ô˘ W
äGQOÉÑªdG øe áYƒªée ¥ÓWGE ≈∏Y ´hô°ûªdG
ÜÉÑ°ûdG É°Uƒ°üN »fóªdG ™ªàéªdG ™e ácGô°ûdÉH
.áæWGƒªdG º«b á«bôJ ä’Éée πc »a
¬˘ ˘H ¢qüN í˘ ˘jô˘ ˘°üJ »˘ ˘ ah

إلخميسض  ٢٩أإوت  ٢٠١٣م
إلموإفق لـ  ٢٢شضوإل  ١٤٣٤هـ
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سضكان قرية وادي يعقوب بقسضنطينة
فــــــــــــي صضرخــــــــة اسضتغاثـــــــــة

الغابـ ـ ـ ـة بالعاصسمـ ـ ـة ثـ ـ ـ ـروة مهـ ـ ـ ـددة

معاناة مسستمرة بسسبب التهميشس والÓمبالة

 392مليون دينار لحماية المسضاحات الخضضراء
مشضاريع ترفيهية وتهيئة الواجهة البحرية والمنتجعات

خصضصضت و’ية الجزائر ميزانية معتبرة للحفاظ على الثروة الغابية ،عبرإاقرار مجموعة من المشضاريع تصضب في هذا
الميدان حيث ارتكز قطاع الغابات على ثلث محاور كبرى ،يهدف البرنامج اأ’ولإاعادة تأاهيل الغابات عبر صضيانة
الفضضاءات المشضجرة عن طريق جملة من التدخلت،أاهّمها نزع اأ’حراشس الكثيفة التحتية لألشضجار ،تطهير حواف
الطرق والمسضالك الغابية ،وذلك بهدف ضضمان النمو السضليم لألشضجار وحمايتها منأاخطار الحرائق واأ’مراضس ،معإاعادة
غرسس فصضائل متنوعة من اأ’شضجار منأاجل ضضمان دوام الفضضاءات الغابية باسضتخلف اأ’شضجار المسضنة وموت بعضضها.

سسهام بوعموشسة
يعتمد إلبرنامج إلثاني على تهيئة إلغابات من
خ˘Óل صض˘ي˘ان˘ة وإإصض˘Óح إل˘ه˘ي˘اك˘ل وإل˘ت˘ج˘ه˘ي˘زإت
إل ˘غ ˘اب ˘ي ˘ة إل˘م˘وج˘ودة ،وك˘ذلك إإن˘ج˘از إل˘م˘نشض˘آات
إلضض˘ ˘روري˘ ˘ة ك˘ ˘ال˘ ˘تسض ˘ي ˘ي ˘ج ،ت ˘ج ˘ه ˘ي ˘زإت إإلن ˘ارة
إل˘ع˘م˘وم˘ي˘ة ،أإب˘رإج م˘رإق˘ب˘ة إل˘ح˘رإئ˘ق ،م˘ع˘ال˘ج˘ة
إلوديان...إإلخ ،حيث تهدف هاته إلتدخÓت إإلى
حماية إلفضضاءإت إلغابية من كل إلعتدإءإت
وإألخطار إلممكن وقوعها كالنفايات إلعشضوإئية
وإلحرإئق ،وإلعتدإءإت على إلعقار إلغابي.
ويشضتمل إلبرنامج إلثالث على تهيئة إلفضضاءإت
إل ˘ع ˘ائ ˘ل ˘ي ˘ة وإلسض˘ت˘ج˘م˘ام ،لسض˘ي˘م˘ا وأإّن إل˘ط˘اب˘ع
إلجمالي للفضضاءإت إلغابية ،إلتي تتوفر عليها
إلولية منها تلك إلمطلة مباشضرة على خليج
إلجزإئر جعل من تهيئتها وتجهيزها ضضرورة
حتمية.
وبالتالي ،فإاّن إلبرنامج يصضبو إإلى خلق أإقطاب
ب˘ت˘وف˘ي˘ر وسض˘ائ˘ل وم˘رإف˘ق إل˘رإح˘ة وإلسض˘ت˘ج˘مام
على مسضتوى إلفضضاءإت إلغابية إلحضضرية من
أإج ˘ل ت ˘مك˘ي˘ن إل˘م˘وإط˘ن˘ي˘ن بك˘ل شض˘رإئ˘ح˘ه˘م م˘ن
إلتمتع بتلك إلفضضاءإت مع ضضمان إلمحافظة
على إلغطاء إلغابي ،زيادة على تسضيير إلثروة
إلغابية.
وللتذكير ،فإانّ مصضالح إلغابات لولية إلجزإئر
ل ˘ه ˘ا م ˘ه ˘م ˘ت ˘ي˘ن أإخ˘ري˘ت˘ي˘ن ،ه˘م˘ا ع˘م˘ل˘ي˘ة إإع˘ادة
إلخضض ˘رإر وت ˘زي ˘ي ˘ن إل ˘م˘ح˘ي˘ط ب˘غ˘رسض م˘ح˘اور

وح ˘اف ˘ات إل ˘ط ˘رق إلسض ˘ري˘ع˘ة ،وت˘ن˘ف˘ي˘ذ ب˘رن˘ام˘ج
إلتنمية إلريفية إلذي يضضم  ١٤بلدية تقع جنوب
غ ˘رب إل ˘ولي ˘ة ،وك ˘ذإ أإقصض ˘ى شض ˘رق˘ه˘ا مصض˘ن˘ف˘ة
ك˘ب˘ل˘دي˘ات ري˘ف˘ي˘ة ل˘ت˘ن˘وي˘ع رق˘ع˘ة نشض˘اط إل˘ت˘ن˘مية
إلريفية ،وتمكين سضكانها من إلسضتفادة من هذإ
إل ˘ب ˘رن ˘ام ˘ج إل ˘ذي ي ˘ه ˘دف أإسض ˘اسض ˘ا إإل ˘ى ت ˘ث˘ب˘يت
وتحسضين مسضتوى معيشضتهم ،حسضب ما جاء في
تقرير إلبيان إلسضنوي لنشضاط ولية إلجزإئر،
وتحصضّلت ""إلشضعب"" على نسضخة منه.
علما أإّنه خÓل نشضاط  ،٢٠١٢مسّضت إألشضغال
إلمنجزة في مجال تسضيير إلثروة إلغابية أإكثر
من  ١٢فضضاء غابي حضضري وشضبه حضضري عبر
تسض˘ع ب˘ل˘دي˘ات ،ح˘يث ق˘ّدرت إل˘حصض˘ي˘ل˘ة إل˘م˘ال˘ية
لهذه إلنجازإت ما مجموعه  ٣٩٢مليون دج،
مفصضلة ما بين ميزإنية إلقطاع بـ  ٢١7مليون دج
أإي ما يعادل  55بالمائة وميزإنية إلولية بـ ١75
مليون دج ،أإي ما يعادل  ٤5بالمائة.
وبالموإزإة مع ذلك ،فقد تّمت عملية معالجة
إل ˘م ˘ج ˘اري إل ˘م˘ائ˘ي˘ة ع˘ل˘ى مسض˘ت˘وى إل˘ح˘م˘ام˘ات
ب˘أاشض˘غ˘ال إل˘دع˘م ل˘أÓودي˘ة ب˘ال˘م˘ت˘اريسض ،وع˘م˘لية
تشضجير إلفرإغات بمسضاحة إإجمالية تقّدر بـ 5٠
هك˘ت˘ار ب˘غ˘اب˘ت˘ي ب˘ي˘ن˘ام وم˘ق˘ط˘ع خ˘ي˘رة ،وصض˘يانة
إلمسضاحات إلمغروسضة إلجديدة وأإشضغال تامين
وحماية إلغابات بتسضييج  ١٩٠متر طولي بغابة
بارودي ،وإلتهيئة إلسضتجمامية لغابتي بوشضاوي
(إلشض˘رإق˘ة) وب˘ي˘ن˘ام (إل˘ح˘م˘ام˘ات) ،إل˘ت˘ي إحتوت
على مرإفق حضضرية وأإلعاب لأÓطفال وإإنجاز
ملعب رياضضي لكرة إلقدم...إإلخ.

شضباب بلدية شضلغوم العيد غاضضبون

مشسروع  120محل تجاريأانجز والتوزيع متوقف
طالب الشضباب المسضتفيد من مشضروعإانجاز  120محل تجاري ببلدية شضلغوم العيد،
بتدخل الوالي لحل معضضلتهموالمتمثلة في عدم التزام رئيسس المجلسس الشضعبي
البلدي بتعهداته والتزاماته نحوهم في منحهم المحلت المدرجة فيإاطار
اأ’سضواق الجوارية ،تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية في
القضضاء على التجارة الموازية ،هذا منذ جويلية .2012
وقال إلشضباب في شضكوإهم عبر ""إلشضعب"" أإّنهم ""إلشضعب"" أإّن قضضيتهم ل تزإل ترإوح مكانها،
ملوإ من إلنتظار ،بعد إسضتفاء كل إإلجرإءإت رغم توصضيات إلسضلطات إلولئية على رأإسضهم
إلقانونية وإإلدإرية (إلمصضادقة على إلقائمة إل ˘وإل ˘ي ع ˘ب ˘د إل ˘رح ˘م ˘ان ك ˘دي˘دإ ،وت˘ع˘ل˘ي˘م˘ات˘ه
إلسض˘م˘ي˘ة ب˘م˘وجب م˘دإول˘ة إل˘م˘ج˘لسض إلشض˘عبي إلصض˘ارم˘ة ب˘وج˘وب إل˘ت˘ع˘ج˘ي˘ل ف˘ي تسض˘ل˘ي˘م هذه
إلبلدي وإلدإئرة في أإكتوبر  ٢٠١٢وبعد تحقيق إلمحÓت ألصضحابها.
م ˘ن ق ˘ب˘ل إل˘مصض˘ال˘ح إل˘ولئ˘ي˘ة) ،ح˘يث ي˘م˘ارسض ويجدر إإلشضارة ،إإلى أإّن هذه إلحصضة (١٢٠
هؤولء إلشضباب إلبطال تجارتهم على إألرصضفة محل) أإنجزت أإرضضيتها بجوإر إلملعب إلبلدي
تحت حر إلصضيف ،وبرد إلشضتاء منذ سضنين م ˘ن ط ˘رف م ˘دي ˘ري˘ة إل˘ت˘ج˘ارة ،وحسضب ه˘ؤولء
م ˘ط ˘ال˘ب˘ي˘ن ب˘إانصض˘اف˘ه˘م ب˘إارج˘اع إألم˘ل إإل˘ي˘ه˘م .إلشضباب فإاّنهم متذّمرون من تصضرفات رئيسض
وعبّروإ عن شضعورهم بأاّنهم غير مهّمشضين وعن إلبلدية إلذي لم يعير لقضضيتهم أإي إهتمام ،ول
ف ˘رح ˘ت ˘ه˘م إلك˘ب˘ي˘رة ع˘ن˘دم˘ا م˘ن˘ح˘ه˘م مسض˘ي˘روإ يريد حتى إسضتقبالهم أإو إلخوضض في قضضيتهم
إلبلدية إلسضابقة شضهادإت إلسضتفادة ،إإّل أإّن إل ˘ت ˘ي ط ˘رحت ع ˘ل ˘ي ˘ه م˘ن ق˘ب˘ل ب˘عضض أإعضض˘اء
تصضرفات إلمنتخب إلمحلي إلحالي زرعت في إل ˘م ˘ج ˘لسض إل ˘ب ˘ل ˘دي إل ˘ح˘ل˘ي ،م˘ّدع˘ي˘ا أإنّ ه˘ذه
نفوسضهم إلشضك ،وبّددت ما في قلوبهم من أإمل إلقضضية ليسضت من أإولوياته ،على حسضب ما
ل˘إÓسض˘ت˘ق˘رإر ن˘ه˘ائ˘ي˘ا ف˘ي م˘ح˘Óت خ˘اصض˘ة ،م˘ع
أإفاد به إلمشضتكون.
إلعلم أإّن مديرية إلتجارة إنتهت من إألشضغال
ميلة :فارسس مدور
م ˘ن ˘ذ شض ˘ه ˘ور.وأإّك ˘د إلشض ˘ب ˘اب ف ˘ي شضك ˘وإه˘م لـ

ولإÓشضارة ،فإاّن عملية تمويل مشضروع مخطط
إلتهيئة إلعمرإنية وتهيئة خليج إلجزإئر بأاشضغال
إإع˘ادة إلع˘ت˘ب˘ار ل˘ل˘ع˘اصض˘م˘ة ،ت˘ه˘ي˘ئ˘ة إل˘مسض˘احات
إلمسضترجعة بموقع دودو مختار بحيدرة نتيجة
إإع ˘ادة إإسضك ˘ان إل ˘ع ˘ائ ˘Óت وإل ˘ذي إن ˘ط ˘ل ˘ق ف ˘ي
إإن˘ج˘ازه ،وك˘ذإ إإت˘م˘ام ع˘م˘ل˘ي˘ة إل˘تشض˘جير وأإشضغال
إل ˘ت ˘ه ˘ي ˘ئ ˘ة إل ˘ت ˘رف ˘ي˘ه˘ي˘ة وإل˘تسض˘ل˘ي˘ة وغ˘ي˘ره˘ا م˘ن
إلمشضاريع ،كانت من ميزإنية إلولية.
وإسضتنادإ للتقرير إلسضنوي لولية إلجزإئر ،فإاّنه
تكملة لأÓشضغال إلتي أإنجزت إلعامين إلفارطين
ب˘إاع˘ادة ت˘أاه˘ي˘ل إل˘فضض˘اءإت إل˘مسض˘ت˘رج˘ع˘ة نتيجة
إإع ˘ادة إإسضك ˘ان إل ˘ع˘ائ˘Óت شض˘رع ق˘ط˘اع إل˘غ˘اب˘ات
ل ˘ولي ˘ة إل ˘ج˘زإئ˘ر ه˘ذه إلسض˘ن˘ة ،ف˘ي ت˘ه˘ي˘ئ˘ة ه˘ذه
إل ˘فضض ˘اءإت إل ˘ت ˘ي إسض ˘ت ˘ف ˘ادت م˘ن ع˘دة أإشض˘غ˘ال
لسضيما تطهيرها وغرسضها.
وتتمثل أإشضغال إلتهيئة في خلق أإقطاب بتوفير
وسض˘ائ˘ل وم˘رإف˘ق إل˘رإح˘ة وإلسض˘ت˘ج˘م˘ام ل˘ف˘ائ˘دة
إلموإطنين من جهة ،ومن جهة أإخرى موإصضلة
ب ˘رن˘ام˘ج ح˘م˘اي˘ة إل˘فضض˘اءإت إل˘غ˘اب˘ي˘ة م˘ن شض˘ت˘ى
إلعتدإءإت كالبنايات إلفوضضوية ،رمي إلنفايات
إل˘عشض˘وإئ˘ي˘ة ،وإلع˘ت˘دإءإت ع˘ل˘ى إل˘ع˘قار إلغابي،
وذلك بتسضييجها .كما سضيسضتفيد سضكان بلديات
بني مسضوسض ،بابا حسضان ،إلشضرإقة ،عين طاية،
باشض جرإح ،هرإوة ،إلقبة ،وبرج إلكيفان من
عملية إلتهيئة لغابات حضضرية.
أإما إلمشضاريع إلتي هي قيد إلدرإسضة فتشضمل
على أإشضغال إإعادة تأاهيل وإلتهيئة إلسضتجمامية
لسضت مسضاحات غابية حضضرية ،وهي بارودي،
دي ˘ار ج ˘م ˘اع ˘ة ،إل ˘ق˘ادوسض ،إل˘ع˘رب˘ي م˘نصض˘وري،
إسضطنبول وبوسضقلول.
ومن إلمشضاريع إلجديدة ،نذكر إنطÓق أإشضغال
وإإعادة إلعتبار وتهيئة إلمسضاحات إلمسضترجعة
نتيجة إإعادة إإسضكان إلعائÓت بكل من موإقع
دي ˘ار إل ˘ع˘اف˘ي˘ة ،وإد ك˘ن˘يسض وإل˘ن˘اظ˘ور ،ومشض˘روع
إلتهيئة إلترفيهية لثÓث موإقع وهي غابة بن
حدإدي ببني مسضوسض ،خوجة بابا حسضان وبن
م ˘رإد ب ˘ب ˘رج إلك ˘ي ˘ف ˘ان ،م ˘ع م ˘وإصض˘ل˘ة م˘ع˘ال˘ج˘ة
إلمجاري إلمائية على مسضتوى بوزريعة بأاشضغال
إلدعم لأÓودية بالمتاريسض.

يعيشس سضكان قرية واد يعقوب
التي تبعد عن مسضجد ابن
باديسس بنحو كيلومتر واحد
بحي زواغي و’ية قسضنطينة،
وسضط ظروف اجتماعية جد
متردية جراء افتقار المنطقة
’بسضط شضروط العيشس الكريم،
أ
فالزائر للمنطقة يلحظ منذ
الوهلة اأ’ولى الذي تطأا
أاقدامه فيها المنطقة حجم
المعاناة التي يتكّبدها هذه
العائلت التي يزيد عددها عن
 20عائلة وسضط ظروف صضعبة
وقاسضية منذ سضنوات.

مفيدة طريفي

سضك˘ ˘ ˘ان إل˘ ˘ ˘ق˘ ˘ ˘ري˘ ˘ ˘ة
إل ˘ ˘م ˘ ˘ع˘ ˘زول˘ ˘ة وف˘ ˘ي
م˘ع˘رضض ح˘دي˘ث˘هم لـ
""إلشض ˘ ˘عب"" أإع˘ ˘رب˘ ˘وإ
ع ˘ ˘ن إسض˘ ˘ت˘ ˘ي˘ ˘ائ˘ ˘ه˘ ˘م
وت˘ ˘ ˘ذمّ˘ ˘ ˘ره ˘ ˘م م ˘ ˘ن
إلظروف
إلجتماعية
إل˘ ˘ ˘م ˘ ˘زري ˘ ˘ة إل ˘ ˘ت ˘ ˘ي
يعيشضونها يوميا جرإء حالة إلتهميشض
إل˘ت˘ي ي˘ت˘خ˘ب˘ط˘ون ف˘ي˘ه˘ا م˘ن˘ذ سض˘نوإت
ع˘ ˘دة ،إألم˘ ˘ر إل˘ ˘ذي ت˘ ˘م˘ ˘خضض ع ˘ن ˘ه
إإقصض ˘اء إلسضك ˘ان م ˘ن إلسض ˘ت˘ف˘ادة م˘ن
ج˘م˘ل˘ة إل˘مشض˘اري˘ع إل˘ت˘نموية إلمحلية،
إإلى جانب هذإ إنعدإم غاز إلمدينة
يعتبر إلمطلب إلضضروري للسضكان.
ع ˘دم إسض ˘ت ˘ف˘ادة إلسضك˘ان م˘ن ع˘م˘ل˘ي˘ة
إلربط بغاز إلمدينة زإد من عمق
معاناتهم إليومية إلتي جعلتهم في
حالة إسضتنفار دإئم من أإجل توفير
ق ˘ارورإت غ ˘از إل˘ب˘وث˘ان إل˘ذي يشض˘ه˘د
ندرة حادة خÓل فصضل إلشضتاء ،في
ظل تعّنت إلناشضطين إلخوإصض عن

الغ ـاز حل ـم ل ـم
يتحقـق والمـاء
الهاجسس األكبر

ضضاربين القرار الوزاري عرضس الحائط:

األسسواق الفوضسوية تغزوأاحياء ولية سسيدي بلعباسس
عاد التجار الفوضضويون بشضكل ملفت
لإلنتباه بكافةأاحياء و’ية سضيدي
بلعباسس بعدما انتشضرت اأ’سضواق
الفوضضوية كالفطريات ،حيثأان
المتجول بشضوارع المدينة على غرار
وسضطها ،يلحظإانتشضارا كبيرا
للباعة الفوضضويين الذين يفترشضون
اأ’رصضفة،أاو يضضعون طاو’ت تحمل
مختلفأانواع المواد الغذائية التي
يكثر الطلب عليها.
إإضضافة إإلى إلخضضر وإلفوإكه ،وقد رحب جل
من تحدثنا إإليهم من إلزبائن إلمتوإجدين
بالمكان بعودة إألسضوإق إلفوضضوية ،خاصضة
أإن ك ˘اف ˘ة إح ˘ت ˘ي ˘اج ˘ات إل ˘م ˘وإط˘ن إل˘بسض˘ي˘ط
متوفرة بهذإ إلمكان بأاسضعار بخسضة تتناسضب
مع قدرة إلموإطن إلبسضيط ،وهو ما جذب
ع˘دد ك˘ب˘ي˘ر م˘ن˘ه˘م إإل˘ي˘ه˘ا ه˘روب˘ا م˘ن إإل˘تهاب
إألسضعار بالمرإكز إلتجارية ،لكنهم إنتقدوإ
ت˘ح˘وي˘ل إل˘فضض˘اءإت إل˘ت˘ج˘اري˘ة إإلى مفرغات
غشضوإئية خطيرة على إلمحيط.
وبالرغم من إلمخاطر إلصضحية إلتي تهّدد
صضحة إلمسضتهلكين باألسضوإق إلموإزية ،إإل
أإن محدودي إلدخل ما يزإلوإ يجرون ورإء
إإق ˘ت ˘ن ˘اء إل˘م˘وإد إل˘غ˘ذإئ˘ي˘ة أإو مسض˘ت˘حضض˘رإت
إلتجميل من عند إلباعة إلفوضضويين ،حيث
ي ˘تك ˘رر بك ˘ل سض ˘وق ف˘وضض˘وي مشض˘ه˘د ع˘رضض
منتجات سضريعة إلتلف أإو توإجد صضناديق
إلفوإكه معروضضة أإمام أإشضعة إلشضمسض ،وأإمام
زي ˘ادة إإلق ˘ب ˘ال ع ˘ل ˘ي˘ه˘ا م˘ن ق˘ب˘ل م˘ح˘دودي
إلدخل لم تنجح إلخطة إلوزإرية في إلحد

إللتزإم بشضكل مسضتمر في جلب هاته
إلمادة إلحيوية إلتي تنفذ بسضرعة،
إألم ˘ر إل ˘ذي ج ˘ع ˘ل غ ˘ال˘ب˘ي˘ة إلسضك˘ان
يلجأاون لسضتغÓل إلحطب لمجابهة
إلبرودة ،خاصضة وأإّن إلمنطقة تتميز
بطبيعة مناخها إلشضديد إلبرودة على
إعتبار طابعها إلجبلي ،إإضضافة إإلى
تحّملهم أإعباء إلتزود بقارورإت غاز
إل˘ب˘وت˘ان رغ˘م غ˘Óء أإسض˘ع˘اره˘ا وإل˘ت˘ي
تصضل أإحيانا إإلى  ٢5٠دج للقارورة،
ح ˘يث أإضض ˘ح ˘ى إل ˘غ ˘از ح ˘ل˘م˘ا لسضك˘ان
إل ˘ق ˘ري ˘ة ،ك ˘م˘ا أإصض˘ب˘ح ه˘ذإ إل˘م˘ط˘لب
إألك˘ ˘ث˘ ˘ر إإل˘ ˘ح ˘اح ˘ا م ˘ن ب ˘ي ˘ن ج ˘م ˘ل ˘ة
م ˘ط ˘ال ˘ب ˘ه ˘م إل˘ع˘دي˘دة ،سض˘ي˘م˘ا وأإّن˘ه˘م
بأامسّض إلحاجة لهذه إلمادة إلحيوية.
إلقرية تعاني أإيضضا من نقصض إلمياه،
إإذ أإّن سضك˘ ˘ان ˘ه ˘ا ي ˘ت ˘زّودون
ب ˘ه ˘ذه إل ˘م˘ادة م˘ن ي˘ن˘اب˘ي˘ع
ف
ط˘ب˘ي˘ع˘ي˘ة ك˘ث˘ي˘رإ م˘ا ت˘ج˘ ّ
أإثناء أإيام إلصضيف إلحارة،
م ˘ا ي ˘ق˘ح˘م إلسضك˘ان وسض˘ط
ح ˘ل ˘ق ˘ة ل م ˘ت ˘ن ˘اه ˘ي ˘ة م˘ن
إلسض˘ت˘ن˘ف˘ار إل˘دإئ˘م لتوفير
ه˘ ˘ذإ إل˘ ˘ع ˘نصض ˘ر إل ˘ح ˘ي ˘وي
م˘ت˘ح˘ّم˘ل˘ي˘ن وط˘أاة إل˘ظروف إلطبيعية
إلقاسضية.

م˘ ˘ن إل˘ ˘ظ ˘اه ˘رة ب ˘ل إل ˘عكسض إإزده ˘ر نشض ˘اط
إل ˘ت ˘ج ˘ار إل ˘ف ˘وضض ˘وي ˘ي ˘ن ،رغ˘م إإصض˘دإر ق˘رإر
ب ˘ال ˘قضض ˘اء ع ˘ل ˘ى ت ˘لك إألسض ˘وإق ،خ˘اصض˘ة أإن
إل˘ ˘ب˘ ˘اع ˘ة إسض ˘ت ˘غ ˘ل ˘وإ مسض ˘اح ˘ة م ˘ن إلشض ˘وإرع
وإألرصضفة بشضكل غير شضرعي ،ما كان سضببا
في عرقلة سضير إلسضيارإت وإلرإجلين.
ن˘اه˘يك ع˘ن مسض˘اه˘م˘ت˘ه˘ا ف˘ي تشض˘وي˘ه ج˘مال
إل ˘م ˘دي ˘ن ˘ة ،وق ˘د زإد إإن ˘تشض ˘اره ˘ا ف ˘ي ت˘ل˘وث
إلمحيط بسضبب رمي إلباعة لكم هائل من
إل˘ن˘ف˘اي˘ات ب˘الشض˘وإرع ،وف˘ي إل˘م˘ق˘اب˘ل شضّكلت
إألسضوإق إلموإزية ملجأا متوسضطي إلدخل
كونها تقتصضد أإموإلهم وتتناسضب أإسضعارها
م ˘ع ق ˘درت ˘ه˘م إلشض˘رإئ˘ي˘ة ،م˘ا ك˘ان سض˘ب˘ب˘ا ف˘ي
عرقلة خطة إلقرإر إلوزإري بالقضضاء على
إألسض ˘وإق إل ˘ف ˘وضض˘وي˘ة ،ح˘يث ل˘م تك˘ن خ˘ط˘ة
إإزإلة إألسضوإق إلفوضضوية في صضالح أإصضحاب
إلطاولت غير إلشضرعيين.
وقد كانت سضببا في عرقلة شضباب إلمناطق
إلشضعبية إلبطالين عن كسضب لقمة عيشضهم
وإل ˘ذي ˘ن ك ˘ان ˘وإ إل ˘م ˘ع ˘ي˘ل إل˘وح˘ي˘د ألسض˘ره˘م
إل˘ ˘ف ˘ق ˘ي ˘رة ،وب ˘ع ˘د إل ˘قضض ˘اء ع ˘ل ˘ى إألسض ˘وإق
إلفوضضوية بات عدد كبير من إلباعة في
وضض˘ع˘ي˘ة إإج˘ت˘م˘اع˘ي˘ة صض˘ع˘ب˘ة خ˘اصضة أإنهم لم
يسضتفيدوإ من إلمحÓت إلتجارية ،فلم يملك
أإحد منهم أإي خيار سضوى إإسضتئناف نشضاطهم
 ،ضضاربين عرضض إلحائط إلقرإر إلوزإري
إلذي لم يكترث بوضضعهم إلمادي إلمزري
ولم يمنحهم أإي بديل ،حسضب ما أإفاد هؤولء
إلباعة في حديثهم لـ""إلشضعب"".

سسيدي بلعباسس :بيوضس بلقاسسم

مشساريع تنموية غائبة
والسسكان يدفعون الثمن
سضك ˘ان ق˘ري˘ة وإد ي˘ع˘ق˘وب إل˘م˘ع˘روف˘ة
""بالرحموني"" وفي خضضم حديثهم معنا
قالوإ بأانّ مسضاكنهم تنعدم بها قنوإت
إلصضرف إلصضحي ،حيث إضضطر أإهالي
إلمنطقة إإلى إعتماد إلطرق إلتقليدية
للتخلصض من فضضÓتهم بطرق بدإئية،
إلوضضع إلذي نجمت عنه إلعديد من
إلتدإعيات إلسضلبية إلتي أإثرت بشضكل
م ˘ب ˘اشض ˘ر ع ˘ل ˘ى إل ˘م˘ح˘ي˘ط ،م˘ا ج˘ع˘ل˘ه˘ا
تعصضف بسضÓمة وصضحة إلسضكان بشضكل
م ˘ب ˘اشض ˘ر ،ن˘اه˘يك ع˘ن ح˘ال˘ة إلنسض˘دإد
إلتي تعرفها هذه إألخيرة وما ينجر
من إنتشضار إلروإئح إلكريهة.
تردي إلوضضع إلبيئي بالمنطقة أإسضهم
بشضك˘ ˘ل م˘ ˘ب ˘اشض ˘ر ف ˘ي إإصض ˘اب ˘ة إلسضك ˘ان
ب˘ ˘ال˘ ˘ع˘ ˘دي ˘د م ˘ن إألم ˘رإضض إل ˘ج ˘ل ˘دي ˘ة
وإلصضدرية ،خاصضة خÓل فصضل إلصضيف
أإين تسضاهم درجات إلحرإرة إلمرتفعة
في تفاقم مأاسضاة إلسضكان.وقد أإعرب
إلسضك ˘ان ع ˘ن إم ˘ت ˘ع ˘اضض ˘ه ˘م م ˘ن ع ˘دم ˘
إسض ˘ت ˘ف˘ادة ق˘ري˘ت˘ه˘م م˘ن ك˘اف˘ة مشض˘اري˘ع
إل˘ت˘ه˘ي˘ئ˘ة إل˘ري˘ف˘ي˘ة ،فالطرقات بالقرية
ع˘ ˘ب ˘ارة ع ˘ن مسض ˘الك ري ˘ف ˘ي ˘ة ت ˘ت ˘ح ˘ول
ب ˘م ˘ج ˘رد تسض ˘اق ˘ط إألم˘ط˘ار إإل˘ى ب˘رك
م˘ائ˘ي˘ة ومسض˘ت˘ن˘ق˘ع˘ات ضض˘ح˘ل˘ة ،وتصض˘بح
إألوح ˘ال ه ˘ي سض˘ي˘دة إل˘م˘وق˘ف خ˘اصض˘ة
ب˘ ˘ال˘ ˘نسض˘ ˘ب˘ ˘ة ألط˘ ˘ف ˘ال إل ˘ق ˘ري ˘ة إل ˘ذي ˘ن
يضضطرون قطع هذه إلمسضالك إلصضعبة
ل˘Óل˘ت˘ح˘اق ب˘م˘دإرسض˘ه˘م.ه˘ذه إلظروف
إلصضعبة إلتي يعيشضها سضكان قرية وإد
ي ˘ع ˘ق ˘وب ت ˘ع ˘ت ˘ب ˘ر ج ˘زءإ ل ي˘ت˘ج˘زأإ م˘ن
حياتهم إليومية في ظل غياب إلمرإفق
إلصضحية وإلجتماعية ،وهي إلظروف
إلتي جعلت أإهالي إلمنطقة يسضتغيثون
بمسضئوليهم في كل مرة ،غير أإّن تخاذل
إلسض˘ل˘ط˘ات وصض˘م˘ت˘ه˘م إت˘ج˘اه إل˘وضض˘عية
إلتي يعيشضونها جعلهم أإكثر معاناة إلتي
لم تجد آإذإنا صضاغية ،وإإلى غاية كتابة
ه ˘ذه إألسض˘ط˘ر ت˘ب˘ق˘ى وضض˘ع˘ي˘ة إلسضك˘ان
على حالها دون أإي تدخل أإو محاولة
إلسض ˘ ˘ت ˘ ˘م˘ ˘اع م˘ ˘ن ط˘ ˘رف إلسض˘ ˘ل˘ ˘ط˘ ˘ات
إلمحلية.

دولي

الخميسش  ٢٩أاوت  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٢شصوال  ١٤٣٤هـ

العدد
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في ظل التصصعيد العربي ضصد سصوريا

بن كيمون يدعوإالى التريث وا’براهيمي متمسسك بالحل السسلمي

أأمين بلعمري

في الوقت الذي يواصصل فيه فريق المفتشصين الدوليين مهمته في سصوريا ،ودون
انتظار نتائج التحقيق للكشصف عن الجهة التي اسصتخدمت الكيمياوي في ابادة
اهل الغوطة خاصصة وان األمين العام لأÓمم المتحدة بان كي مون اكد بأان
المفتشصين يحتاجونألربعةأايام لÓنتهاء من تحقيقهم ومزيدا من الوقت
لتحليل ما توصصلواإاليه ،تبدو الدارة المريكية وحلفائها الغربيين عازمون على
توجيه ضصربة عسصكرية الى سصوريا بغضس النظر عن تداعيات هذه الضصربة.

فضضيلة دفوسس
ورغ˘ ˘م ارت ˘ف ˘اع ب ˘عضش األصص ˘وات ال ˘ت ˘ي
تدعو ا ¤الÎيث ومن بينها روسصيا التي
قال احد دبلوماسصييها الكبار امسش ،بأانه
يتحتم على ›لسش األمن انتظار تقرير
مفتشصي األسصلحة قبل دراسصة الرد ،فإان
ا◊شص ˘د ال ˘غ ˘رب˘ي ي˘ت˘واصص˘ل واصص˘وات ق˘رع
طبول ا◊رب يرتفع ،بل وهناك من بات
مقتنعا بأان الهجوم سصيكون اليوم ويسصتمر
ثÓثة ايام.
و‘ ه˘ ˘ذه األج˘ ˘واء ال ˘تصص ˘ع ˘ي ˘دي ˘ة دع ˘ا
األم Úالعام لأ ·ÓاŸتحدة ،امسش أاعضصاء
›لسش األمن إا ¤ال–اد للتحرك من
أاجل السصÓم ‘ ،ح Úكشصف رئيسش الوزراء
الÈي ˘ط ˘ا Êع ˘ن ع ˘زم ل ˘ن ˘دن ال ˘ت ˘ق˘دم إا¤
›لسش األمن Ãسصودة قرار يسصمح باتخاذ
اإلجراءات الÓزمة ◊ماية السصوري.Ú
وقال بان كي مون ،انه على اÛلسش
أان يسصتخدم سصلطته من أاجل السصÓم ،وأان
السصوري Úيسصتحقون حلوًل وليسش صصمتًا،

اليمن

ا◊راك ا÷نوبي
يبدأا عصسيانا مدنيا
ب ˘دأا ا◊راك ا÷ن ˘وب˘ي ال˘ذي
ي˘ط˘الب ب˘ان˘فصص˘ال ج˘ن˘وب ال˘ي˘م˘ن
عن شصماله أامسش تنفيذ عصصيان
مد Êشصامل ‘ معظم ﬁافظات
جنوب اليمن ومدنها تلبية لدعوة
ال ˘رئ ˘يسش ا÷ن ˘وب˘ي السص˘اب˘ق ع˘ل˘ي
سصا ⁄البيضش .
ونقلت األنباء أان مدينة عدن
كÈى م˘ ˘دن ا÷ن˘ ˘وب ب˘ ˘دأا ف ˘ي ˘ه ˘ا
ال ˘عصص˘ي˘ان رغ˘م الن˘تشص˘ار األم˘ن˘ي
الكثيف الذي شصهدته اŸدينة إاثر
دع ˘وات أاط ˘ل ˘ق ˘ه ˘ا ا◊راك ل ˘ب ˘دء
مرحلة التصصعيد الثوري ،وإاطÓق
الغازات اŸسصيلة للدموع من قبل
قوات األمن Ÿنع اÙتج Úمن
قطع الطرقات.
وامتد العصصيان اﬁ ¤افظة
حضص ˘ ˘رم ˘ ˘وت وأاب Úك˘ ˘م˘ ˘ا اغ˘ ˘ل˘ ˘ق
ا◊راك ا÷ن˘ ˘ ˘ ˘وب˘ ˘ ˘ ˘ي اŸن ˘ ˘ ˘ف ˘ ˘ ˘ذ
ا◊دودي الرئيسصي مع الشصمال ‘
منطقة سصناح Ãحافظة الضصالع
واŸنفذ الرئيسصي مع الشصمال ‘
منطقة كرشش ‘ ﬁافظة ◊ج.
و‘ ◊ج والضص˘ ˘ال˘ ˘ع وشص˘ ˘ب˘ ˘وة
وع ˘ ˘ت ˘ ˘ق ن ˘ ˘ف ˘ ˘ذ عصص ˘ ˘ي ˘ ˘ان م˘ ˘دÊ
وشص˘ ˘ه˘ ˘دت ب ˘عضش ه ˘ذا اŸن ˘اط ˘ق
توترات أامنية إاثر ﬁاولة قوات
األمن منع تنفيذ العصصيان.
ل ˘ ˘إÓشص˘ ˘ارة ،ف˘ ˘إان ا◊راك
ا÷ن˘ ˘وب˘ ˘ي أاسصسش م˘ ˘ط ˘ل ˘ع ال ˘ع ˘ام ˘
 ،٢٠٠٧ويضصم القوى وا◊ركات
والشص˘خصص˘ي˘ات ال˘ي˘م˘ن˘ية ‘ جنوب
ال ˘ب˘Óد ال˘ت˘ي ت˘ط˘الب ب˘اإلن˘فصص˘ال
عن الشصمال وعودة دولة جمهورية
اليمن الدÁقراطية الشصعبية التي
ك ˘انت ق ˘ائ ˘م ˘ة ق˘ب˘ل اإلع˘Óن ع˘ن
توحيد شصطري اليمن ‘  ٢٢ماي
عام  ١٩٩٠بعد مفاوضصات طويلة
وشصاقة ب Úالطرف.Ú
وعلي سصا ⁄البيضش هو رئيسش
ج˘م˘ه˘وري˘ة ال˘ي˘م˘ن ال˘دÁق˘راط˘ي˘ة
الشصعبية ب Úعامي  ١٩٨٦و،١٩٩٠
وقع على إاتفاق الوحدة مع رئيسش
ا÷مهورية العربية اليمنية علي
ع˘ ˘ب˘ ˘د ال˘ ˘ّل˘ ˘ه صص˘ ˘ال˘ ˘ح ل˘ ˘ت ˘أاسص ˘يسش
ا÷مهورية اليمنية وذلك ‘ ٢٢
ماي العام .١٩٩٠

مؤوكدا ً أان سصوريا هي أاكx– Èد ‘ عا⁄
اليوم.
وأاضص˘ ˘اف ان˘ ˘ه م˘ ˘ن الضص ˘روري م ˘ع ˘رف ˘ة
ا◊قائق ،وفريق مفتشصي األ· اŸتحدة
على األرضش هناك اآلن لكي يفعل ذلك
وبعد أايام فقط من الهجوم جمعوا عينات
قيمة وسصأالوا الضصحايا والشصهود ان الفريق
ك ˘م ˘ا اضص ˘اف ب ˘ح ˘اج ˘ة إا ¤وقت ل ˘ل ˘ق ˘ي ˘ام˘
Ãهمته.
و‘ سصياق متصصل ،كشصف رئيسش الوزراء
الÈي˘ط˘ا Êدي˘ف˘ي˘د ك˘امÒون أان ب˘ري˘ط˘ان˘يا
طرحت امسش على ›لسش األمن الدو‹
مسصودة قرار يدين الهجمات التي نفذتها
ع ˘ل ˘ى ح ˘د زع ˘م˘ه ق˘وات ال˘رئ˘يسش األسص˘د
وصصّرح باتخاذ اإلجراءات الÓزمة ◊ماية
اŸدني Úمن األسصلحة الكيماوية.
وم ˘ ˘ن ج ˘ ˘ه˘ ˘ت˘ ˘ه ،ق˘ ˘ال اŸوف˘ ˘د اÿاصش
ل ˘ل ˘ج ˘ام ˘ع˘ة ال˘ع˘رب˘ي˘ة واأل· اŸت˘ح˘دة إا¤
سص ˘وري˘ا األخضص˘ر اإلب˘راه˘ي˘م˘ي ،إان الضص˘وء
األخضصر من ›لسش األمن ضصروري ألي
تدخل عسصكري وجّدد تأاكيده بأان ا◊ل

العسصكري ل يفيد ‘ سصوريا وقال إانه لن
يكون هناك سصوى حل سصياسصي وكلما كان
العمل من اجل حل سصياسصي مبكرا يكون
ذلك افضصل.
هذا وصصّرح مسصؤوول أامريكي ،أان أاي
–رك عسصكري لن يكون أاحادي ا÷انب
ويجب أان يشصمل حلفاءنا الدولي.Ú
وت ˘درسش اإلدراة الم ˘ريك ˘ي˘ة م˘ع ال˘دول
ا◊ل ˘ي ˘ف ˘ة ل ˘ه ˘ا ك ˘ل اÿي ˘ارات ال ˘عسصك ˘ري˘ة
اŸمك ˘ن ˘ة ل ˘ل ˘رد ع ˘ل ˘ى م˘زاع˘م اسص˘ت˘خ˘دام˘
ال ˘ق˘وات السص˘وري˘ة ل˘لسص˘Óح الك˘ي˘م˘اوي ف˘ى
صص˘ ˘راع˘ ˘ه˘ ˘ا م ˘ع اŸع ˘ارضص ˘ة ،وه ˘ي ث ˘Óث
خ˘ ˘ي˘ ˘ارات ،إام˘ ˘ا ت˘ ˘ن˘ ˘ّف˘ ˘ذ خ˘ ˘ي˘ ˘ار الضص˘ ˘رب ˘ة
اÙدودة او عملية ثعلب الصصحراء كما
حصصل ‘ العراق وضصرب صصورايخ كروز

Ÿدة سصاعات أاما اÿيار الثالث هو ‰وذج
كوسصوفو.
و‘ ›ال ذي صصلة ،اوردت مصصادر ان
ال˘ ˘ن ˘ظ ˘ام السص ˘وري ب ˘دأا ي ˘ت ˘خ ˘د اج ˘راءات
احÎازي ˘ ˘ة ب˘ ˘إاخ˘ ˘Óء م˘ ˘ق˘ ˘رات˘ ˘ه األم˘ ˘ن˘ ˘ي˘ ˘ة
وا◊كومية اŸهمة ،ومن جانبها ،اتخذت
روسص˘ ˘ي˘ ˘ا خ ˘ط ˘وة اسص ˘ت ˘ب ˘اق ˘ي ˘ة ع Èإاج ˘Óء
رعاياها ‘ سصوريا الراغب Úبالعودة ا¤
بÓدهم ،وذلك على م Ïطائرة نقل كانت
تنقل مسصاعدة غذائية ا ¤الÓذقية.
وأاعلنت موسصكو ،امسش ،أانها قامت منذ
أامسش األول ب˘ ˘ ˘إاج˘ ˘ ˘Óء ١١٦روسص ˘ي ˘ا وم˘ن
مواطني جمهوريات سصوفياتية سصابقة من
سصوريا على م Ïطائرت Úلوزارة ا◊الت
الطارئة.

األردن يفضصل الحياد ولبنان النأاي بالنفسس عن األزمة السصورية

حماسس وفتح :التدخل العسسكري يصسب في مصسلحة اسسرائيل
واورد وزي ˘ ˘ر ال ˘ ˘دول ˘ ˘ة لشص ˘ ˘وؤون
الإع˘ ˘Óم ال˘ ˘ن˘ ˘اط ˘ق ال ˘رسص ˘م ˘ي ب ˘اسص ˘م
ال˘ح˘ك˘وم˘ة الأردن˘ية الدكتور محمد
ال˘ ˘م˘ ˘وم˘ ˘ن ˘ي ،اأن الأردن ي ˘ق ˘ف ع ˘ل ˘ى
ال˘ح˘ي˘اد اإزاء ال˘قضص˘اي˘ا ال˘ع˘رب˘ية ،كما
كان موقفه دائما.
وج˘اءت تصص˘ري˘ح˘ات ال˘وزي˘ر ال˘مومني
بعد اختتام اأعمال اجتماع قادة عشصرة
جيوشش عربية واأجنبية في عمان الثÓثاء
وسص˘ط غ˘م˘وضش وسص˘ري˘ة اك˘ت˘ن˘ف˘ا م˘ج˘ريات
الجتماع ونتائجه.
ولم يصصدر عن اجتماع عمان العسصكري
الرفيع الذي اختتم اأعماله بعد يومين من
ال˘ ˘ت˘ ˘واصص˘ ˘ل اأي ب˘ ˘ي˘ ˘ان˘ ˘ات اأو تصص ˘ري ˘ح ˘ات

رسصمية.
وكان قد حضصر الجتماع رئيسش هيئة
الأرك ˘ان ال˘مشص˘ت˘رك˘ة الأم˘ريك˘ي˘ة ال˘ج˘ن˘رال
مارتن ديمبسصي وروؤوسصاء هيئات الأركان
ف ˘ي ك ˘ل م ˘ن السص ˘ع ˘ودي ˘ة وق ˘ط ˘ر وت ˘رك ˘ي˘ا
وب ˘ري˘ط˘ان˘ي˘ا وف˘رنسص˘ا واأل˘م˘ان˘ي˘ا واإي˘ط˘ال˘ي˘ا
وكندا.
م˘ن ج˘ه˘ت˘ه˘ا ،ح˘ّذرت ح˘رك˘ت˘ا ال˘مقاومة
الإسص˘Óم˘ي˘ة (ح˘م˘اسش) وال˘ت˘ح˘ري˘ر الوطني
الفلسصطيني (فتح) امسش ،من نتائج تدخل
عسصك ˘ري ف ˘ي سص ˘وري ˘ا ع˘ل˘ى الأوضص˘اع ف˘ي
منطقة الشصرق الأوسصط واعتبرتا اأن مثل
ه ذ ا ا ل ت ط و ر ي ص ص بّ ف ي م ص ص ل ح ة ا إ س ص ر ا ئ ي ل .
وجّدد الرئيسش اللبناني العماد ميشصال

سصليمان دعوتة القوى السصياسصية اللبنانية
كافة لإعادة العتبار اإلى سصياسصة الناأي
بالنفسش عن الأزمة السصورية على اأسصاسش
اإعÓن بعبدا وتغليب المصصلحة الوطنية
خصص ˘وصص ˘ا ف ˘ي ه ˘ذه ال ˘م ˘رح ˘ل ˘ة ع˘ل˘ى اأي
اعتبار اآخر.
ون˘ق˘لت مصص˘ادر اع˘Óم˘ي˘ة ع˘ن ال˘رئ˘يسش
ال˘ل˘ب˘ن˘ان˘ي تشص˘دي˘ده ع˘ل˘ى الثوابت اللبنانية
ال ˘ت ˘ي ت ˘دع˘و اإل˘ى اإي˘ج˘اد ح˘ل˘ول سص˘ي˘اسص˘ي˘ة
ل ˘Óأزم ˘ة السص ˘وري ˘ة ب ˘ع ˘ي˘دا ع˘ن اأي ت˘دخ˘ل
عسصكري خارجي وضصرورة السصتمرار في
متابعة خطوات واإجراءات معالجة اأزمة
النازحين من سصوريا ،بما تشصكله من اأعباء
راهنة وتحسصبا لأي تطورات واحتمالت.

تصص ˘ن ˘ع ال ˘دول ال ˘غ ˘رب ˘ي ˘ة ال ˘ل˘مسص˘ات
األخيرة لشصن هجوم على سصوريا ،على
خ ˘ ˘ل ˘ ˘ف ˘ ˘ي˘ ˘ة م˘ ˘ا رّوج ع˘ ˘ن اسص˘ ˘ت˘ ˘ع˘ ˘م˘ ˘ال
''الك ˘ي ˘م ˘اوي'' ف˘ي ري˘ف دمشص˘ق .ال˘دول
الغربية اتهمت دمشصق باسصتعمال هذا
السص ˘Óح وح ˘ّم ˘لت ال ˘ج ˘يشش ال ˘ن ˘ظ˘ام˘ي
المسصؤوولية في حربه ضصد المعارضصة
المسصلحة ،دون انتظار نتائج التحقيق
األممي الجاري.
إان السص ˘رع ˘ة ال ˘ت ˘ي ت ˘ّم ب ˘ه˘ا ال˘حشص˘د
وال ˘تسص ˘وي ˘ق ل ˘ل ˘خ ˘ي ˘ار ال ˘عسصك ˘ري ضص ˘د
ال ˘ن ˘ظ ˘ام السص ˘وري ،ي ˘وح ˘ي ب˘أان ال˘ق˘وى
الداعمة للمعارضصة ل تريد أان تخسصر
ره ˘ان ˘ا ق ˘د يك ˘ون ان ˘تصص ˘ارا م ˘ي ˘دان ˘ي ˘ا
تحققه المعارضصة ،أاو على األقل توازنا
عسصك ˘ري ˘ا ،ب˘ي˘ن ال˘ط˘رف˘ي˘ن ي˘فضص˘ي إال˘ى
توازن سصياسصي في المفاوضصات .جاء
هذا بعدما تأاكدت هذه الدول أانه ل
ي˘مك˘ن ل˘ل˘م˘ع˘ارضص˘ة ال˘مسص˘ل˘ح˘ة ت˘ح˘ق˘ي˘ق
النصصر والتوازن ،بل على النقيضش من
ذلك ح ˘يث إان ˘ه ˘ا ت ˘خسص ˘ر ال ˘م ˘زي˘د م˘ن
المواقع في رقعة الشصطرنج السصورية.
ف˘ ˘السص˘ ˘ت˘ ˘ن˘ ˘ف˘ ˘ار ال˘ ˘غ˘ ˘رب ˘ي السص ˘ري ˘ع
األمريكي على وجه الخصصوصش لضصرب
سص ˘وري ˘ا ،ه ˘دف ˘ه إاع ˘ادة رسص ˘م خ ˘ارط ˘ة
المواجهة على األرضش حتى وإان تطّلب
األم ˘ر ع ˘دم ان ˘ت˘ظ˘ار ضص˘وء أاخضص˘ر م˘ن
األمم المتحدة ،كما لم تنتظر نتائج
ت˘ ˘ح˘ ˘ق˘ ˘ي ˘ق ف ˘ري ˘ق ˘ه ˘ا ف ˘ي اسص ˘ت ˘خ ˘دام ˘
الك ˘ي ˘م ˘ي ˘اوي ب ˘ع ˘د اإلت ˘م ˘ام ال ˘م˘ب˘اشص˘ر
وال ˘ج ˘ازم ل ˘ل ˘ن ˘ظ ˘ام ب ˘ارتك˘اب م˘ذب˘ح˘ة
ال ˘غ˘وط˘ة الشص˘رق˘ي˘ة .ال˘م˘غ˘ال˘ط˘ات ال˘ت˘ي
ت˘راف˘ق السص˘ت˘ن˘ف˘ار ال˘غ˘رب˘ي ف˘ي الحالة
السص ˘وري˘ة تشص˘ب˘ه م˘ا حصص˘ل ف˘ي ال˘ح˘ال˘ة
العراقية وغيرها .وتسصمي األسصماء بما
تحتمل فأاي هجوم على سصوريا ل يمكن
اعتباره إال عدوانا على دولة عضصو في
األمم المتحدة ،ألنه تّم خارج الشصرعية
وال˘ ˘ق ˘وان ˘ي ˘ن ال ˘دول ˘ي ˘ة ودون م ˘واف ˘ق ˘ة
المجتمع الدولي الذي تّم اختصصاره في
ث ˘Óث ˘ي ˘ة :ال ˘ولي˘ات ال˘م˘ت˘ح˘دة ،ف˘رنسص˘ا
وب ˘ري ˘ط ˘ان ˘ي˘ا ،ك˘ي˘ف ل وه˘ي ت˘ع˘ت˘ب˘ر أان
ضصربها لسصوريا هي رد من المجتمع
الدولي على اسصتعمال الكيماوي ،رغم
أان ه ˘ذا ال˘م˘ج˘ت˘م˘ع ب˘م˘ف˘ه˘وم˘ه˘م ي˘ل˘غ˘ي
قارات بأاكملها كما أالغي حق تمثيلها
في مجلسش األمن.

مصصر تتراجع عن خطة حلها

اتصسا’ت مع قياديين في جماعة اإ’خوان لتهيئةأاجواء المصسالحة
قال رئيسس الحكومة المصصرية المؤوقتة حازم الببÓوي ،انه ليسس من الضصروري ان تحظر مصصر اإلخوان المسصلمين او
تقصصيهم عن العملية السصياسصية في تخفيف للهجة التي تتحدث بها الدولة عن الجماعة.
وزاد ه ˘ ˘ذا م ˘ ˘ن ال˘ ˘تك˘ ˘ه˘ ˘ن˘ ˘ات بشص˘ ˘أان ب˘ ˘دء
الحكومة العداد لتسصوية سصياسصية محتملة
لأÓزمة في مصصر.
وكان الببÓوي قد تحدث في  ١٧أاوت عن
ضصرورة حل اإلخوان المسصلمين وهي اقدم
جماعة اسصÓمية في العالم العربي وأاكثرها
تنظيما ،وصصرح بأان حكومته تدرسش الفكرة.
لك˘ن ف˘ي م˘ق˘اب˘ل˘ة ت˘ل˘ف˘زي˘ون˘ية مع الببÓوي
نشصرت امسش األول ،بدا وكأانه يتراجع ،وقال:
''إان حل الحزب أاو الجماعة ليسش هو الحل
وم˘ ˘ن ال ˘خ ˘ط ˘أا ات ˘خ ˘اذ ق ˘رارات ف ˘ي ظ ˘روف
مضصطربة''.
ك ˘ ˘م˘ ˘ا ق˘ ˘ال ان˘ ˘ه م˘ ˘ن األفضص˘ ˘ل أان ن˘ ˘راقب
األح˘ ˘زاب وال˘ ˘ج ˘م ˘اع ˘ات ف ˘ي إاط ˘ار ال ˘ع ˘م ˘ل
السص˘ي˘اسص˘ي دون ح˘ل˘ه˘ا وع˘م˘ل˘ه˘ا ف˘ي ال˘خ˘ف˘اء،
وأاشص ˘ار إال ˘ى أان م ˘دى ال ˘ت ˘زام ح ˘زب ال˘ح˘ري˘ة
وال˘ ˘ع˘ ˘دال ˘ة أاو ج ˘م ˘اع ˘ة األخ ˘وان وشص ˘ب ˘اب ˘ه ˘ا
وأاعضص˘ ˘ائ˘ ˘ه˘ ˘ا سص˘ ˘يك˘ ˘ون ه˘ ˘و ال˘ ˘م˘ ˘فصص˘ ˘ل ف˘ ˘ي
السصتمرار من عدمه.
وتأاسصسصت جماعة اإلخوان المسصلمين عام
 ١٩٢٨ث ˘م ح˘ل˘ه˘ا ال˘رئ˘يسش ال˘مصص˘ري ال˘راح˘ل
ج ˘م ˘ال ع˘ب˘د ال˘ن˘اصص˘ر ع˘ام  .١٩٥٤ورغ˘ ˘ ˘م ان
الجماعة ظلت محظورة خÓل  ٣٠عاما من
حكم الرئيسش األسصبق حسصني مبارك ال انها
أادارت شص ˘بك ˘ة خ ˘ي ˘ري ˘ة وخ ˘اضش اعضص ˘اء ب ˘ه˘ا
انتخابات محدودة كمسصتقلين.
وبعد عقود من العمل في الظل وكسصب

التأاييد من خÓل الدعوة واألعمال الخيرية،
ج ˘لت ال ˘ج ˘م ˘اع˘ة ن˘فسص˘ه˘ا ك˘م˘ن˘ظ˘م˘ة غ˘ي˘ر
سص ˘ ّ
حكومية في مارسش بعد أان رفع معارضصوها
دعوى قضصائية يطعنون فيها في شصرعيتها .
كما أاصصبح لها ذراع سصياسصية مسصجلة بشصكل
ق ˘ان˘ون˘ي ه˘ي ح˘زب ال˘ح˘ري˘ة وال˘ع˘دال˘ة ال˘ذي
ت ˘ ˘أاسصسش ع˘ ˘ام  ،٢٠١١ب ˘ع ˘د الن ˘ت˘ف˘اضص˘ة ال˘ت˘ي
أاطاحت بمبارك ،وفاز الخوان المسصلمون
ف˘ي ك˘ل ال˘ج˘ولت الن˘ت˘خ˘اب˘ي˘ة ال˘خ˘مسش ال˘تي
اج˘ ˘ريت م˘ ˘ن˘ ˘ذ ذلك ال˘ ˘ح˘ ˘ي˘ ˘ن ب ˘م ˘ا ف ˘ي ذلك
النتخابات الرئاسصية التي فاز فيها الرئيسش
السصابق محمد مرسصي العام الماضصي ،والذي
عزله الجيشش في الثالث من جويلية.
وافادت مصصادر صصحفية مصصرية امسش،
ان التصصالت بين السصلطات الحاكمة في
مصص ˘ر وج ˘م ˘اع ˘ة اإلخ ˘وان ال ˘مسص ˘ل ˘م ˘ي ˘ن ق˘د
ت ˘ج ˘ّددت ب˘ه˘دف ت˘ه˘ي˘ئ˘ة األج˘واء ل˘مصص˘ال˘ح˘ة
وطنية والوصصول لتفاق سصياسصي ينهي األزمة
الراهنة.
ون˘ ˘ق˘ ˘لت ال˘ ˘مصص˘ ˘ادر ،أان التصص˘ ˘الت ب ˘ي ˘ن
مسصؤوولين في السصلطة الحاكمة وقياديين في
تنظيم الخوان تتم عبر أاكثر من قناة اتصصال
إاح ˘داه ˘ا ب ˘رع ˘اي ˘ة أاوروب ˘ي ˘ة م ˘ن ˘ذ م ˘ن˘تصص˘ف
األسصبوع الماضصي.
ومن اهم النقاط التي شصملتها التصصالت
إاع ˘Óن ال ˘ج ˘م ˘اع˘ة م˘واف˘ق˘ت˘ه˘ا ع˘ل˘ى خ˘ارط˘ة
ال˘ط˘ري˘ق م˘ق˘اب˘ل وق˘ف ال˘م˘Óح˘ق˘ات األم˘ن˘ية

ألعضصائها وقياداتها واإلفراج عن المعتقلين
م ˘ن ˘ه˘م ال˘ذي˘ن ل˘م ي˘ت˘ورط˘وا ف˘ي قضص˘اي˘ا ال˘دم˘
وضصمان محاكمة عادلة لمن وجهت له تهمة
التحريضش على القتل أاو المشصاركة فيه ،ورفع
ال ˘ح ˘راسص ˘ة ع ˘ن أام˘وال ال˘ج˘م˘اع˘ة ال˘م˘ج˘م˘دة
وال ˘ت ˘زام السص ˘ل ˘ط˘ة ب˘ع˘دم ح˘ل ح˘زب ال˘ح˘ري˘ة
والعدالة الذراع السصياسصي لÓخوان ،على ان
تلتزم الجماعة في المظاهرات التي تقوم
بتنظيمها بحظر التجوال .
وع ˘ل ˘ى صص˘ع˘ي˘د آاخ˘ر ،ق˘الت وزارة الصص˘ح˘ة
ال ˘مصص ˘ري ˘ة إان شص ˘خصص ˘ي ˘ن ق ˘ت ˘ Óوأاصص ˘يب ١٥
آاخرون ،الثÓثاء ،في اشصتباكات بين مؤويدين
ل˘ ˘ل ˘رئ ˘يسش ال ˘مصص ˘ري ال ˘م ˘ع ˘زول وق ˘وات م ˘ن
ال˘ج˘يشش والشص˘رط˘ة ب˘م˘دي˘ن˘ة ب˘ن˘ي سص˘ويف إالى

الجنوب من القاهرة.
وق ˘ال شص ˘ه ˘ود إان م ˘ؤوي˘دي م˘رسص˘ي ح˘اول˘وا
تنظيم مسصيرة في وسصط المدينة الواقعة في
صصعيد مصصر ،لكن قوات الجيشش والشصرطة
اعترضصتهم ،وإانهم رشصقوا القوات بالحجارة
وردت عليهم بالرصصاصش.

العراق

مائتان ب Úقتيل وجريح ‘  ١١اعتداء بسسيارات مفخخة ‘ بغداد
قتل  ٤٧شصخصصًا على األقل وجرح  ١٥٩آاخرون ،صصباح امسش ‘  ١١اعتداء بسصيارات
مفخخة ‘ بغداد.
وق ˘الت مصص ˘ادرام ˘ن ˘ي ˘ة وط˘ب˘ي˘ة ،إان الع˘ت˘داءات اسص˘ت˘ه˘دفت بشصك˘ل أاسص˘اسص˘ي م˘ن˘اط˘ق
الكاظمية والشصعلة والصصدر وا◊رية واÙمودية والشصعب وبغداد ا÷ديدة والسصيدية
والبياع والبنوك وحي جميلة وشصارع فلسصط ،Úو ذلك خÓل سصاعات الزدحام األو.¤
وهي آاخر حلقة من موجة أاعمال عنف ‘ البÓد أاثارت ﬂاوف من أان العراق على
وشصك العودة ا ¤ا◊رب الطائفية التي خلفت عشصرات آالف القتلى ‘  ٢٠٠٦و.٢٠٠٧
ونفذت القوات األمنية عمليات واسصعة النطاق ‘ ﬁاولة لوقف أاعمال العنف ،ما
أادى ا ¤توقيف اŸئات ومقتل عشصرات آاخرين.

ألخميسص  ٢٩أأوت  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ٢٢شسوأل  ١٤٣٤هـ

رياضضة

الجولــــــــــــة الرابعــــــــــــة لكــــــــــــأاسس الكـــــــــــــاف

غدا :وفــــــاق سسطيــــف ـ الفتــــح الربــــاطي

''الكحلة'' تلعب ورقتها اأ’خيرة بعزيمة كبيرة
يخوضس فريق وفاق سسطيف مسساء الغد الجمعة مقابلة مصسيرية تدخل
فيإاطار مرحلة العودة ،في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لكأاسس
التحاد الفريقي لكرة القدم ''الكاف'' ،بملعب  ٨ماي  ٤٥بمدينة
سسطيف مع فريق الفتح الرباطي التابع للعاصسمة المغربية الرباط.
وت˘أات˘ي أل˘م˘ق˘اب˘ل˘ة ف˘ي ظ˘روف موأتية
ألشس ˘ب ˘ال أل˘م˘درب أل˘ف˘رنسس˘ي ف˘ي˘ل˘ود،
ب ˘اع ˘ت ˘ب ˘ار أأن ب ˘ط ˘ل أل˘ج˘زأئ˘ر ل˘ل˘م˘رة
أل ˘ث ˘ان ˘ي ˘ة ع ˘ل˘ى أل˘ت˘وأل˘ي ،كسسب ل˘ق˘اء
أل ˘ب ˘ط ˘ول ˘ة أل ˘م ˘ح ˘ت ˘رف ˘ة أألول ˘ى ف˘ي
ج ˘ول ˘ت ˘ه ˘ا أألول ˘ى خ ˘ارج أل ˘دي ˘ار م ˘ع
ألصساعد ألجديد شسباب عين فكرون
ب˘ ˘ه˘ ˘دف دون رد ،وه˘ ˘و أن ˘تصس ˘ار أأع ˘اد أل ˘ث ˘ق ˘ة
ل ˘ل ˘تشسك˘ي˘ل˘ة أل˘ت˘ي حضس˘رت بشسك˘ل ج˘دي ل˘ل˘ق˘اء
ألغد ،لتدأرك ألوضسع في هذه ألمنافسسة بعد
ألنتائج ألهزيلة فيها ،حيث يتذيل رفاق ألقائد
دلهوم ترتيب ألمجموعة ألثانية بنقطتين ،بعد
تعادلين وأنهزأم  ..وقد أنهزم ألوفاق كما هو
معروف في آأخر جولة مع ضسيفه أليوم ألفتح
أل˘رب˘اط˘ي ب˘ال˘رب˘اط ،ب˘ه˘دف م˘ق˘اب˘ل صسفر ،في
لقاء لم يكن فيه ألوفاق في يومه كما يقال
وأأبان ضسعفا ملحوظا في جميع ألخطوط.
في حين ،فإان ألفتح ألرباطي يملك في رصسيده
 ٤ن˘ق˘اط ب˘ع˘د ت˘ع˘ادل وأن˘تصس˘ار ع˘ل˘ى أل˘وف˘اق،

هواري جميــــــلي ''حــــــارسس
مولودية الجزائر'' لـ ''الشسعب''
ب ˘ع ˘دم ˘ا ضس ˘م ˘ن م ˘ك ˘ان ˘ت˘ه األسس˘اسس˘ي˘ة ف˘ي
الفريق ،وتمّكن من الحفاظ على مرماه
شساغرة في الخرجة األولى مع الفريق
ف ˘ي ب ˘ج ˘اي ˘ة ب ˘رسس˘م ال˘ج˘ول˘ة األول˘ى م˘ن
الرابطة المحترفة األولى لكرة القدم
أام ˘ام الشس ˘ب ˘ي ˘ب ˘ة ال ˘م ˘ح ˘ل˘ي˘ة،أاي˘ن ت˘م˘ك˘ن
العميد من العودة بفوز ثمين من خارج
ال˘ ˘دي˘ ˘ار،إاتصس ˘ل ˘ن ˘ا ب ˘ال ˘ح ˘ارسس ال ˘ج ˘دي ˘د
ل ˘ل˘م˘ول˘ودي˘ة ''ه ˘واري ج˘م˘ي˘ل˘ي'' ،ال ˘ ˘ ˘ذي
حدثنا عن مباراة شسباب عين الفكرون
وعن أاهدافه الشسخصسية في المولودية
هذا الموسسم ،في هذا الحوار:

حاوره  :محمد فوزي بقاصص
تصصوير  :محمدآايت قاسصي

الشسعب :تمكنتم من العودة بالفوز من
بجاية وأانقذت مرماك من عدةأاهداف
م˘ح˘ق˘ق˘ة ،كسس˘بت ب˘ه˘ا ن˘ق˘اطإاضس˘اف˘ية مع
غيغر؟
هواري جميلي :صسحيح ،وألحمد للّه أأننا
ح ˘ق ˘ق ˘ن ˘ا أن ˘ط˘Óق˘ة ج˘ي˘دة ف˘ي أأول ج˘ول˘ة م˘ن
أل ˘رأب˘ط˘ة أل˘م˘ح˘ت˘رف˘ة أألول˘ى لك˘رة أل˘ق˘دم ف˘ي
خ ˘ارج أل ˘دي ˘ار ،وت ˘مك ˘ن ˘ا م˘ن إأع˘ادة سس˘ي˘ن˘اري˘و
ألموسسم ألماضسي حين فزنا في تلمسسان في
ألجولة أألولى ،سسيرنا ألمبارأة جيدأ وكادت
أل ˘ن ˘ت ˘ي ˘ج ˘ة أأن تك ˘ون أأث ˘ق ˘ل ،وأل ˘ح ˘م ˘د ل˘ّل˘ه أأن
ألمنافسص لم يتمكن من تعديل ألنتيجة بعد
ألخطأا ألذي إأرتكبته في ألدقيقة أألخيرة من
أللقاء وألتي كادت تكلفني غاليا ،أأعد ألشسناوة
أأني لن أأقوم بأاخطاء مماثلة مسستقب ،Óنحن
ف ˘ي ب ˘دأي ˘ة أل ˘م ˘وسس ˘م وسس ˘أات ˘حسس˘ن م˘ن ج˘ول˘ة

الرابطـــــــــــــــــــة
المحترفة الثانية

ألمطالب أليوم بالفوز ول شسيء غير ألفوز في
لقاء ل يقبل ألقسسمة على أثنين ،إأذأ أأرأد ألنسسر
أألسسود ألحفاظ على حظوظه كاملة للتأاهل
للدور نصسف ألنهائي من هذه ألمنافسسة ،ولهذأ
سس ˘يك ˘ون ألع ˘ت˘م˘اد أسس˘اسس˘ا ع˘ل˘ى أل˘ه˘ج˘وم م˘ن
خÓل أليفوأري فرأنك مادو ألذي سستكون
مسس˘ؤوول˘ي˘ت˘ه ك˘ب˘ي˘رة ف˘ي أل˘ل˘ق˘اء ،ألن أل˘ت˘ع˘ادل أأو
ألخسسارة معناهما إأقصساء ألفريق بنسسبة جد
عالية.
ي ˘ذك ˘ر أأن أل ˘وف ˘اق ط˘لب تسس˘ب˘ي˘ق ل˘ق˘اء أل˘ج˘ول˘ة
أل ˘ث ˘ان ˘ي˘ة ل˘ل˘ب˘ط˘ول˘ة م˘ع م˘ول˘ودي˘ة وه˘رأن ل˘رف˘ع
تنافسسية ألتشسكيلة لتحضسير لقاء أليوم ،غير أأن
أل˘ط˘لب رفضص وب˘رم˘ج أل˘ل˘ق˘اء ل˘ي˘وم أل˘ج˘معة ٦
سسبتمبر ألمقبل ،كما نشسير أأن أللقاء سسيجري
وسسط حضسور قوي لأÓنصسار لمسساندة فريقهم
ف˘ي م˘ق˘اب˘ل˘ت˘ه أل˘مصس˘ي˘ري˘ة أل˘ت˘ي يديرها رباعي
تحكيم من ألكاميرون ،بقيادة ألحكم ألدولي
ألوين نيانغ.

سصطيف  :نورالدين بوطغان

لنأاعود لمقعد البد’ء  ..و’أاخشضى المنافسضة
ألخرى.
@ ت ˘م ˘ك ˘نت م ˘ن ال ˘ت ˘أال˘ق وكسس˘بت م˘ك˘ان˘ة
أاسس˘اسس˘ي˘ة ،ب˘ع˘دم˘ا ك˘ان ال˘جميع يظنأانك
سستكون حارسسا بدي Óلـ فابر؟
@@ فابر حارسص جيد ،لكن بعدما تّم معاقبة
زميلي شساوشسي ألموسسم ألماضسي ،قررت أأن
أأعمل جاهدأ من أأجل كسسب مكانة أأسساسسية
ف ˘ي أل˘م˘ول˘ودي˘ة أل˘ت˘ي ت˘ع˘ل˘قت ب˘ه˘ا ك˘ث˘ي˘رأ ب˘ع˘د
ألموسسم ألمجنون ألذي قضسيته فيها ،شساوشسي
كان أأفضسل مني وتعلمت منه ألكثير ،لكن مع
فابر رفعت ألتحدي ورغم أأنه حارسص دولي
سسابق إأل أأني برهنت بأاني أأسستحق أأن أأكون
ألحارسص رقم وأحد في ألفريق ،لزأل أأمامي
عمل كبير كي أأحافظ على مكانتي أألسساسسية،
صسعب جدأ أأن أأنسسيهم في شساوشسي ألذي ترك
بصسماته في ألمولودية ،لكن سسأاحاول ألقيام
بعملي.
@ تنتظركم مباراة أامام الوافد الجديد
ع˘ ˘ي˘ ˘ن ال˘ ˘ف ˘ك ˘رون ،ب ˘ع ˘ده ˘ا سس ˘ت ˘ل ˘ع ˘ب ˘ون
ال ˘ ˘ث ˘ ˘Óث ˘ ˘اء ال ˘ ˘ج ˘ ˘ول˘ ˘ة ال˘ ˘ث˘ ˘ال˘ ˘ث˘ ˘ةأام˘ ˘ام
الحمراوة؟
@@ أأعتقد أأن مبارأة عين ألفكرون أأصسعب من
م ˘ب ˘ارأة ب ˘ج˘اي˘ة ،ل˘ح˘د أآلن ل˘م أأنسص سس˘ي˘ن˘اري˘و
مبارأة ألجولة ألثانية للموسسم ألماضسي أأمام
شسبيبة ألسساورة ألتي أأسسالت لنا ألعرق ألبارد
طيلة  ٩٢دق˘ي˘ق˘ة ،ب˘ع˘ده˘ا ت˘مك˘ن ج˘ال˘يت من
تسسجيل هدف ألفوز في ألدقيقة  ،٩٣لذأ يجب
ع ˘ل ˘ي ˘ن ˘ا وضس˘ع أألرج˘ل ف˘ي أألرضص ،وأل˘ت˘رك˘ي˘ز
جيدأ كي ل يتكرر سسيناريو ألموسسم ألماضسي
ونوأصسل في سسلسسلة نتائجنا أإليجابية ،وإأذأ
تمكنا من إأحرأز ألفوز أأمام ألوأفد ألجديد

ت˘ري˘د ألأن˘دي˘ة ألصس˘اع˘دة ح˘دي˘ثا
للرأبطة ألمحترفة ألثانية لكرة
أل˘ ˘ق˘ ˘دم ،أت ˘ح ˘اد ح ˘ج ˘وط وأأم ˘ل
بوسسعادة وأتحاد ألشساوية تاأكيد
أن˘ ˘ط˘ ˘Óق˘ ˘ت˘ ˘ه˘ ˘ا أل ˘م ˘وف ˘ق ˘ة ه ˘ذأ
أل˘ ˘م ˘وسس ˘م ،ح ˘يث سس ˘تسس ˘تضس ˘ي ˘ف
منافسسيها بمناسسبة أجرأء أليوم
أل˘ث˘ان˘ي ل˘ل˘م˘ن˘افسس˘ة أل˘م˘قررة يوم
غد ألجمعة.
أت˘ح˘اد ح˘ج˘وط أل˘ع˘ائ˘د ألأسس˘بوع
ألماضسي بفوز ثمين ( ١ـ  )٠من
م ˘ي ˘دأن أأم ˘ل م ˘روأن˘ة ،يسس˘ت˘ق˘ب˘ل
هذه ألمرة فريق مولودية سسعيدة
ألذي تعثر بملعبه أأمام أأولمبي
ألمدية ،حيث ينوي تحقيق ألفوز
أل˘ ˘ث ˘ان ˘ي ل ˘ه ودع ˘م م ˘وق ˘ع ˘ه ف ˘ي
ألمقدمة.
من جهتهما ،يلعب كل من أتحاد

هاليلوزيتشش يسضّطر برنامجا ثرياأ’شضباله قبل مواجهة مالي
علمت ''الشسعب'' من
مصسادرها الخاصسة،أان
مدرب المنتخب
الوطني وحيد
هاليلوزيتشس سسيبدأا
مرحلة التحضسير
لمباراة مالي بداية من
يوم السسبتأاين سسيصسل
إالى الجزائر قادما من
مقرإاقامته ''ليل''
الفرنسسية ،بعدأان
قضسى بعضس األيام
رفقة عائلته وكان قد
سسافر مباشسرة بعد
مباراة غينيا الودية.

عمار حميسصي
تصصوير :آايت قاسصي
وأأضسافت ذأت ألمصسادر ،أأن أأول ما سسيقوم به
ألتقني ألبوسسني هو عقد أجتماع موسسع يضسم
كل أأعضساء جهازه ألفني بمركز سسيدي موسسى
ي˘ ˘وم أألح˘ ˘د وه˘ ˘ذأ لضس˘ ˘ب˘ ˘ط ج˘ ˘م˘ ˘ي ˘ع أألم ˘ور
ألمتعلقة بالتربصص.
إأضسافة إألى ألحديث عن مرحلة ما بعد مبارأة
م ˘ال ˘ي خ ˘اصس ˘ة ب ˘ع ˘د ت ˘أاك ˘د ه ˘ال ˘ي˘ل˘وزي˘تشص أأن
''ألخضسر'' ضسمنوأ توأجدهم رسسميا في ألدور
أل ˘م ˘ق ˘ب ˘ل ف ˘ي ظ ˘ل ع˘دم ج˘دوى ألح˘ت˘رأزأت
ألمقدمة من جانب ألماليين وألتي أتضسح أأنها
غير مؤوسسسسة على أإلطÓق.
وينوي ألبوسسني تسسطير برنامج ثري خÓل
أل ˘ت ˘ربصص أل ˘ذي يسس˘ب˘ق م˘ب˘ارأة م˘ال˘ي ب˘م˘ا أن˘ه
سسيدوم لحوألي عشسرة أأيام وهي فترة يجب
تسسييرها بذكاء من أأجل ألحصسول على نتائج

ب˘ ˘ات˘ ˘ن ˘ة ل ˘م ˘وأج ˘ه ˘ة أل ˘م ˘ول ˘ودي ˘ة
ألمحلية ألتي تسستقبل لÓأسسبوع
ألثاني على ألتوألي بعد أكتفائها
أل ˘ج ˘م ˘ع ˘ة أل ˘م ˘اضس ˘ي ˘ة ب˘ال˘ت˘ع˘ادل
ألسسلبي  ٠٠أأمام ودأد تلمسسان.
ه ˘ذأ ألأخ ˘ي ˘ر ،سس ˘ي ˘خ˘وضص أأم˘ام˘
ج˘ ˘م˘ ˘ه ˘وره م ˘ب ˘ارأة ق ˘وي ˘ة أأم ˘ام ˘
ج˘ ˘م˘ ˘ع˘ ˘ي˘ ˘ة أل˘ ˘خ˘ ˘روب صس˘ ˘اح˘ ˘ب ˘ة
أن ˘ط ˘Óق˘ة ق˘وي˘ة (  ٣ـ  )٠ع ˘ل˘ى
حسس ˘اب ت˘رج˘ي مسس˘ت˘غ˘ان˘م أل˘ذي
يريد محو أآثار ألهزيمة ألثقيلة
أأمام ضسيفه أتحاد عنابة.
من جهته ،سسيحاول شسباب باتنة
أل˘ذي سس˘ي˘ت˘ن˘ق˘ل ل˘Óأسس˘بوع ألثاني
ع ˘ ˘ل ˘ ˘ى أل ˘ ˘ت ˘ ˘وأل˘ ˘ي أإل˘ ˘ى أل˘ ˘غ˘ ˘رب
أل ˘ج ˘زأئ ˘ري ل ˘م ˘Óق ˘اة ج ˘م ˘ع ˘ي ˘ة
وه ˘رأن ،أل ˘ظ ˘ه ˘ور ب˘وج˘ه أأفضس˘ل
ب˘ ˘ع˘ ˘د أل ˘ه ˘زي ˘م ˘ة أل ˘نك ˘رأء أل ˘ت ˘ي

تكبدها في ألجولة ألأولى أأمام
بلعباسص.
أل ˘ج ˘م ˘ع ˘ي ˘ة أل ˘وه ˘رأن ˘ي ˘ة أإح ˘دى
أل ˘ف ˘ري ˘ق أل ˘م ˘رشس ˘ح ˘ة ل ˘لصس ˘ع ˘ود
للقسسم ألأول وألتي عادت بتعادل
ثمين من ألبليدة  ٠٠سسوف لن
تفرط في نقاط هذه ألموأجهة
ألتي تعتبر قمة ألجولة ألثانية.
أم˘ ˘ا أل˘ ˘م˘ ˘ب˘ ˘ارأة ألأخ˘ ˘ي ˘رة ل ˘ه ˘ذه
أل ˘ج ˘ول ˘ة ،فسس ˘تك˘ون ع˘ل˘ى م˘ل˘عب
أل ˘م ˘دي˘ة ف˘ي ل˘ق˘اء م˘ح˘ل˘ي م˘ث˘ي˘ر
لمنطقة ألمتيجة بين ألأولمبي
أل˘م˘ح˘ل˘ي وأت˘ح˘اد أل˘ب˘ل˘ي˘دة أل˘ذي
سس˘ ˘ي˘ ˘ج˘ ˘لب دون شسك ج˘ ˘م˘ ˘ه˘ ˘ورأ
غ ˘ف ˘ي ˘رأ م ˘ن أنصس ˘ار أل ˘ف ˘ري˘ق˘ي˘ن
أل˘ل˘ذي˘ن يشس˘رف ع˘ل˘ى ت˘دري˘ب˘ه˘ما
ألهادي خزأر «ألمدية» ويونسص
أفتيسسان ''ألبليدة''.

أأفضسل من ألمتوقع.
وسس˘ ˘ي˘ ˘ت˘ ˘م ت ˘قسس ˘ي ˘م أل ˘حصسصص
أل ˘ت ˘دري ˘ب ˘ي˘ة أل˘ت˘ي سس˘ي˘ج˘ري˘ه˘ا
زمÓء ألقائد بوقرة بين مركز
سس ˘ ˘ي ˘ ˘دي م ˘ ˘وسس ˘ ˘ى وم ˘ ˘ل ˘ ˘عب
مصس ˘ط ˘ف ˘ى تشس ˘اك˘ر ب˘ال˘ب˘ل˘ي˘دة
أل ˘ذي سس ˘ي ˘ق˘وم ه˘ال˘ي˘ل˘وزي˘تشص
ب ˘م ˘ع ˘اي ˘ن ˘ت ˘ه خ ˘Óل أألسس ˘ب ˘وع
أل˘م˘ق˘ب˘ل م˘ن أأج˘ل أأخ˘ذ فك˘رة
ع˘ن ح˘ال˘ت˘ه م˘ع أمك˘ان˘ي˘ة م˘نح
يوم رأحة لÓعبيه للترفيه عن
ألنفسص قلي.Ó
على أأن يكون هذأ أألمر قبل
بدأية ألتربصص ،حيث ل يريد
أل˘ت˘ق˘ن˘ي أل˘ب˘وسس˘ن˘ي أأخ˘ذ فكرة
عن كل صسغيرة وكبيرة تخصص
ألتحضسير وعدم ترك أأي شسيء للصسدفة.
من جهة أأخرى ،أجتمعت أأمسص بمقر ''ألفاف''
أللجنة ألمكلفة بتنظيم مبارأة مالي وكان على
رأأسص ج ˘دول أألع˘م˘ال أل˘ت˘رت˘ي˘ب˘ات أل˘م˘ت˘ع˘ل˘ق˘ة
بالمبارأة ،خاصسة ألجانب ألتنظيمي ألخاصص
بعدد ألتذأكر ألتي سسيتم طبعها ،إأضسافة إألى
أألم˘ور أل˘خ˘اصس˘ة ب˘ت˘رت˘ي˘ب˘ات إأق˘ام˘ة أل˘م˘نتخب
ألمالي.
أاموال سسبورتنغ لشسبونة وصسلتأاولأامسس
وصسلت أأول أأمسص قيمة صسفقة تحويل إأسسÓم
سسليماني إألى سسبورتنغ لشسبونة ألبرتغالي بعد
أأن قامت إأدأرة هذأ أألخير بضسخ ما قيمته
خمسسة مÓيير سسنتيم في رصسيد ''ألفاف''.
وق ˘امت ه ˘ذه أألخ˘ي˘رة أأمسص ب˘تسس˘ل˘ي˘م أل˘م˘ب˘ل˘غ
ل˘مسس˘ؤوول˘ي شس˘ب˘اب ب˘ل˘وزدأد أل˘ذي˘ن سس˘ي˘ق˘وم˘ون
بدورهم بمنح نادي عين ألبنيان مبلغ ٥٠٠
مليون ألمتمثلة في حقوق تكوين سسليماني.

تراجـــــع مسستـــــواه في المـــــدة األخـــــيرة

سض ـ ـ ـوداني يواصضـ ـ ـل ''صضيامـ ـ ـه'' عـ ـ ـن التهديف

نبيلة بوقرين
يجب علينا ألبرهنة في وهرأن من أأجل أأخذ
ألفارق بيننا وبين مÓحقينا إأذأ أأردنا أللعب
على أللقب.
@ أال تخشسى المنافسسة التي قد تعيدك
إالى اإلحتياط؟
@@ بما أأن ألطاقم ألفني قرر إأشسرأكي أأسساسسيا
في ألجولة أألولى ،هذأ يعني أأني أأفضسل من
فابر وسسأاوأصسل ألعمل من أأجل ألبقاء أأسساسسيا،
ل أأخشسى ألمنافسسة ألني أأعرفها جيدأ ،حيث
لعبت إأحتياطيا لشساوشسي طيلة موسسم ولسست
مسستعدأ ألعود إأليه ،كما ل أأخف عليك أأن
ألمولودية فريق كبير وألتأالق فيها يعني تلقي
دعوة من ألناخب ألوطني هاليلوزيتشص ،ألذي
أأع ˘ط ˘ى أل˘ف˘رصس˘ة لك˘ل لعب ل˘دي˘ه إأمك˘ان˘ي˘ات
عالية مع ألمنتخب وحان ألوقت للعمل من
أأجل ألبروز لحمل أأللوأن ألوطنية.
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شساركأاولأامسس سسوداني
أاسساسسي خÓل المواجهة
التي جمعت فريقه دينامو
زغرب مع ناديأاوتسسريا
فيينا النمسساوي ،ضسمن
إاياب الدور التمهيدي
األخير المؤوهل لدوري
المجموعات لدوريأابطال
أاوروبا.

الف ـ ـ ـرق الصضاعـ ـ ـدة تريـ ـ ـ ـد تأاكيـ ـ ـد انطلقته ـ ـا الموفق ـ ـة
ألشس ˘اوي ˘ة وأأم ˘ل ب ˘وسس ˘ع˘ادة أم˘ام˘
ج˘م˘ه˘وره˘م˘ا ضس˘د ع˘ل˘ى أل˘ت˘وأل˘ي
أتحاد بلعباسص وأأمل مروأنة بعد
أأن ن˘ ˘ج ˘ح ˘ا ألأسس ˘ب ˘وع أل ˘م ˘اضس ˘ي
خ˘ارج م˘وأق˘ع˘ه˘م˘ا ف˘ي م˘خ˘ادع˘ة
نصس ˘ ˘ر حسس˘ ˘ي˘ ˘ن دأي  ١١وأتحاد
عنابة (.)٠-٠
وسس˘تك˘ون م˘ه˘م˘ة أت˘ح˘اد ألشس˘اوية
ه ˘ذه أل ˘م ˘رة صس˘ع˘ب˘ة أم˘ام زم˘Óء
أل˘م˘خضس˘رم حسس˘ي˘ن أأشس˘ي˘و أل˘ذين
أمطروأ شسباك شسباب باتنة بـ  ٥ـ
 ٢ب˘ي˘ن˘م˘ا سس˘ي˘ع˘مل ألبوسسعاديون
على أسستغÓل ضسعف ألمنافسص
ألمروأني خارج ميدأنه.
أم˘ ˘ا ف˘ ˘ري ˘ق نصس ˘ر حسس ˘ي ˘ن دأي،
ألذي ل زأل تحت صسدمة ألتعثر
ب˘م˘ي˘دأن˘ه أم˘ام ألشس˘اوي˘ة .ف˘ي˘ريد
تدأرك ألأمور خÓل تنقله أإلى

ألعدد
١٦١٩٥

ع ˘ج ˘ز أل ˘دول˘ي أل˘ج˘زأئ˘ري ع˘ن
أل ˘تسس˘ج˘ي˘ل ف˘ي م˘رم˘ى أل˘ف˘ري˘ق
أل˘م˘ن˘افسص ل˘ل˘م˘رة أل˘ث˘ان˘ي˘ة ع˘ل˘ى
ألتوألي ،وأكتفى بتضسييع ألفرصص ألتي أأتيحت
ل ˘ه ط ˘ي ˘ل ˘ة أل˘ف˘ت˘رة أل˘ت˘ي ت˘وأج˘د خ˘Óل˘ه˘ا ف˘وق
ألمسستطيل أألخضسر.
وبالتالي ،فإان ترأجع مسستوى سسودأني في
ه˘ذه أل˘م˘وأج˘ه˘ة ب˘ال˘م˘ق˘ارن˘ة م˘ع ألسس˘ابق جعل
م ˘درب ف˘ري˘ق˘ه ي˘خ˘رج˘ه ف˘ي ألشس˘وط أل˘ث˘ان˘ي،
وأأقحم مهاجم آأخر من أأجل تسسجيل أألهدأف
لتحقيق ألتأاهل إألى دوري ألمجموعات من
ألمنافسسة أألغلى في ألقارة ألعجوز.
ولإÓشسارة ،فإان مهاجم ألخضسر تلقى بطاقة
ح ˘م ˘رأء بسس ˘بب تصس ˘رف ˘ه ع˘ل˘ى خ˘ط أل˘ت˘م˘اسص
عندما كان يقترب من زمÓئه فوق ألميدأن
ل˘ي˘ق˘دم ل˘ه˘م أل˘ت˘وج˘ي˘ه˘ات ،ع˘وضص م˘دربه ولما
أنتبه له ألحكم ألرئيسسي لم يتوأن في إأخرأج
ألبطاقة في وجه ألÓعب .في حين يسستمر
صس ˘ي ˘ام سس ˘ودأن ˘ي ع ˘ن أل ˘ت ˘ه ˘دي˘ف ف˘ي أل˘ف˘ت˘رة
أألخيرة سسوأء مع فريقه ألحالي ألذي عّلق
عليه ألمسسيرين آأمال كبيرة من أأجل حل عقدة
ألهجوم ألتي كان يعاني في ألموسسم ألماضسي.

رغم الثقة
الكبيرة التي
حظي بها ...
ألÓعب ألجزأئري لم
يسس˘ ˘ ˘ت˘ ˘ ˘ط˘ ˘ ˘ع أأن ي ˘ ˘فك
ألشس˘ ˘ ˘ف˘ ˘ ˘رة رغ ˘ ˘م أأن ˘ ˘ه
حظي بثقة كبيرة من
ط˘رف م˘درب أل˘ف˘ريق
وكذأ ألمسسيرين وحتى
أل ˘Óع ˘ب ˘ي ˘ن ،ب ˘م ˘ا أأن ˘ه
أأفضس ˘ ˘ل ع ˘ ˘نصس˘ ˘ر ف˘ ˘ي
أل ˘دوري أل˘م˘ح˘ل˘ي م˘ن
ن ˘ ˘اح˘ ˘ي˘ ˘ة أل˘ ˘مسس˘ ˘ت˘ ˘وى
أل ˘ب ˘دن ˘ي وأل ˘ف ˘ن˘ي ف˘ي
ألوقت ألحالي.
وي ˘ب ˘ق ˘ى سس ˘ودأن ˘ي ي ˘ن˘ت˘ظ˘ر أل˘ف˘رصس˘ة خ˘Óل
ألمباريات أألخرى من أأجل تدشسين مشسوأره
مع ألتسسجيل ،بما أأن دينامو زغرب سسيشسارك
في دوري ألمجموعات من منافسسة ألدوري
أألوروبي ،إأضسافة إألى ألدوري ألمحلي .
مكانته األسساسسية في المنتخب مهّددة
من جهة أأخرى ،ل تختلف أألمور بالنسسبة
ل˘م˘ه˘اج˘م أأول˘م˘ب˘ي ألشس˘ل˘ف سس˘اب˘ق˘ا م˘ع أل˘فريق
أل ˘وط ˘ن ˘ي م ˘ؤوخ ˘رأ ،أأي ˘ن ت ˘رأج ˘ع مسس ˘ت˘وأه ف˘ي
أل ˘م ˘ب ˘اري ˘ات أل ˘ث ˘Óث˘ة أألخ˘ي˘رة ب˘نسس˘ب˘ة ك˘ب˘ي˘رة
بالمقارنة على ما كان عليه في بدأية مشسوأره
ألدولي .كما تبقى ألمعطيات ألجديدة في
أل ˘ف ˘ري ˘ق أل ˘وط ˘ن˘ي ت˘ه˘ّدد سس˘وأن˘ي م˘ن ف˘ق˘دأن
مكانته أألسساسسية مع ألمجموعة إأذأ لم يعد
إألى مسستوأه ألسسابق ،خاصسة في ظل ألمنافسسة
ألكبيرة ألموجودة بين ألÓعبين في ألتشسكيلة
أل˘ ˘ح˘ ˘ال˘ ˘ي˘ ˘ة ب˘ ˘ع˘ ˘د م˘ ˘ج˘ ˘يء ك˘ ˘ل م ˘ن غ ˘ي ˘Óسص
وبلفوضسيل.

فيماأاجرى بن حسسين عملية جراحية ناجحة

مولودية بجاية تحضضر لإلطاحة بشضبيبة السضاورة
أأكد مدأفع مولودية بجاية محمد بن حسسين
ف ˘ي تصس ˘ري ˘ح خصص ب ˘ه ج˘ري˘دة ''ألشسعب'' ،أأن
ألعملية ألجرأحية ألتي خضسع لها على مسستوى
ألركبة أأول أأمسص كانت ناجحة ،مضسيفا أأنه
سسيعود إألى ألميادين بعد ألركون إألى ألرأحة،
وفي نفسص ألسسياق تمنى لو كان قد شسارك في
أللقاء أألول أأمام ألتحاد ،لكنه رد بالقول أأنه
رأضص ب ˘ال ˘قضس ˘اء .ه ˘ذأ وك ˘ان ب ˘ن حسس ˘ي ˘ن ق˘د
تعرضص إألى أإلصسابة في أللقاء ألودي ،ألذي
جمع فريقه مولودية بجاية بشسبيبة ألشسرأقة
في إأطار تحضسيرأت ألموسسم ألجديد .وفي
سسياق متصسل عاد أأشسبال ألمدرب رحموني أأول
أأمسص إألى ألتدريبات وكلها عزم على ألتدأرك
ف˘ي أل˘ل˘ق˘اء أل˘ق˘ادم أأم˘ام شس˘ب˘ي˘ب˘ة ألسس˘اورة ،ب˘عد

تسسجيلها لهزيمة ثقيلة في ألجولة ألفارطة.
وذلك من خÓل ألتحضسير بالكيفية ألتي تجعل
ألفريق في ألموعد ،وتمكنه من رفع ألتحدي
وأنتزأع ألفوز ،وسسيسسعى ألمدرب رحموني من
خ˘Óل ب˘رن˘ام˘ج أل˘ع˘م˘ل أل˘مسس˘ط˘ر إأل˘ى ت˘حضس˘ير
فريقه ،بالكيفية ألتي تضسمن له ألجاهزية للقاء
ألسساورة ألذي يولى له أأهمية كبيرة ،ألنه ل
خيار لفريقه سسوى ألفوز ،كما أأن ألمهمة صسعبة
وت ˘ت ˘ط ˘لب أل ˘م ˘زي ˘د م˘ن أل˘تضس˘ح˘ي˘ات م˘ن أأج˘ل
تحقيق ألهدف ألمسسطر ،خاصسة مع تسسجيل
غيابات في صسفوف ألفريق بسسبب أإلصسابات.

بجاية  :بن النوي  .ت
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.á˘«˘Lƒ˘dƒ˘«˘Ñ˘dG á˘LÉ˘ë˘ dG AÉ˘ °†b ó©˘H ¢†«˘MGô˘ª˘dG
’h ,á˘jÉ˘¨˘∏˘d Ó˘«˘∏˘b º˘gOó˘Y ¿ƒ˘μj ó˘b ó˘«˘cCÉ˘à˘dÉ˘H
’ ¬fCG Éªc ,á«dhDƒ°ùªdG ôNB’G ¢†©ÑdG ≈∏Y §≤°ùj
≈∏Y ø«ªFÉ≤˘dG ≈˘∏˘Y ô˘Ñ˘cC’G á˘«˘dhDƒ˘°ùª˘dG §˘≤˘°ùj
øe ,AÉæãà°SG ¿hóH øFÉHõdG πμd áMGôdG ô«aƒJ
Gòg »a É¡«∏Y ±QÉ©àªdG ô«HGóàdG PÉîJG ∫ÓN
Éeƒª˘Y ¿É˘μª˘dG ≈˘∏˘Y á˘°SGô˘ë˘dG ô˘«˘aƒ˘à˘c ¿CÉ˘°ûdG
¬Lh ≈∏Y ¢†«MGôªdGh ¢ùHÓªdG πjóÑJ ±ôZh
áª¡e »gh ,ihó©dG ∫É≤àf’ ÉÑæéJ ¢Uƒ°üîdG
ô«aƒJ »°SÉ°SC’G ±ó¡dG ¿Éc GPEG Iô«°ù©dÉH â°ù«d
ºJ Éª∏ãe ,ájƒæ©ªdGh ájOÉªdG áMGôdG πFÉ°Sh πc
ƒ˘gh ,ÜÓ˘î˘dG ™˘bƒ˘ª˘dG äGP »˘a ø˘ eC’G ô˘ «˘ aƒ˘ J
iôNC’G ÖfGƒédG øY á«ªgCG π≤j ’ ôNBG ÖfÉL
øeh ,øFÉHõdG ÜòLh áMÉ«°ùdG á«bôJ »a áª¡ªdG
≥aGôªdG ≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dG ≈©°ùj ¿CG É°†jCG º¡ªdG
≈dEG á°UÉN hCG á«eƒªY âfÉc AGƒ°S á«MÉ«°ùdG
ºàj »àdG äÉeóîdG iƒà°ùªd »Yƒ°Vƒe º««≤J
π˘c ô˘aƒ˘J »˘à˘dG ∂∏˘J ™˘e É˘¡˘à˘fQÉ˘≤˘eh É˘ gô˘ «˘ aƒ˘ J
áª¡ªdGh á≤«bódG É¡∏«°UÉØàH áMGôdG äÉ«fÉμeEG
ìÉ˘«˘°ùdG ø˘e ø˘μª˘e Oó˘Y ô˘Ñ˘cCG ÜÉ˘£˘≤˘à˘ °S’
.ÖfÉLC’G ’ Éªdh ø««∏ëªdG

Gòg πãe ¿GC ¬«a ∂°T ’ Éªe ,øFÉHõdG áeóN
OGhQ iód RGõÄª°T’G ¢†©H QÉKGC ób ¿ƒμj ôe’CG
√ò˘g ÖfÉ˘L ≈˘dGE Oƒ˘Lh á˘¶˘MÓ˘e ™˘ e ,í˘ Ñ˘ °ùª˘ dG
äGõ˘«˘¡˘é˘J á˘≤˘FÓ˘dG ô˘«˘Z ä’hÉ˘£˘ dGh »˘ °SGô˘ μdG
π˘ë˘e π˘ë˘J ¿GC ¢Vô˘à˘Ø˘ j ¿É˘ c á˘ ª˘ FÓ˘ e Ió˘ jó˘ L
É˘Ñ˘æ˘é˘J ,É˘¡˘Ñ˘fÉ˘L ≈˘dGE ™˘°Vƒ˘J ¿GC ¢ù«˘dh á˘ª˘jó˘≤˘ dG
áî°ùàe äGõ«¡éJ OƒLƒH ΩÉ©dG ô¶æªdG ¬jƒ°ûàd
ºd ,Ωƒéf á©HQ’CG …P ¥óæØH ≥«∏J ’ ób ,áªjóbh
ôÑY ¬d èjhôàdG πLGC øe ó¡L …GC IQGO’EG ôNóJ
∂dP »a á≤ëe »gh QÉ¡°T’EG πFÉ°Sh ∞∏àîe
§≤a ¢ù«d Ö£≤à°ùj …òdG ¿ÉμªdG ôë°ùd Gô¶f
∫Éª˘Y’CGh ∫É˘ª˘dG ÜÉ˘ë˘°UGC É˘ª˘fGEh ø˘«˘jOÉ˘Y∫G øFÉ˘Hõ˘dG
íÑ°UGC É˘°†jGC ø˘μdh ,äÉ˘«˘≤˘à˘∏˘ª˘dGh äGhó˘æ˘dG ¬˘«˘a ΩÉ˘≤˘Jh
AGôL’E á«æWƒdG á˘«˘°VÉ˘jô˘dG á˘jó˘f’CG ÜÉ˘£˘≤˘à˘°SG π˘ë˘e
πÑbh Iô«N’CG IóªdG »a √ó¡°T Éª∏ãe áØ∏àîe äÉ°üHôJ
.Ωó≤dG Iôμd á«æWƒdG ádƒ£ÑdG ¥Ó£fG

áaÉ¶ædG øY ∫hƒD°ùe øWGƒªdG
iƒ˘à˘°ùe ≈˘∏˘Y á˘∏˘ é˘ °ùª˘ dG ¢üFÉ˘ ≤˘ æ˘ dG âfÉ˘ c GPGEh
É˘¡˘H ∞˘°üà˘J »˘à˘dG á˘ ª˘ °ùdG âë˘ Ñ˘ °UGC äÉ˘ eó˘ î˘ dG
ƒd h ôFGõédG »a á«MÉ«°ùdG ≥aGôªdG øe ójó©dG
â°ùμ©fGh ôNGB ≈dGE ≥aôe øe áØ∏àîe äÉLQóH
≥FÓdG »MÉ«°ùdG êƒàæªdG Iôah iƒà°ùe ≈∏Y ÉÑ∏°S
≈dGE Ühô¡dG Ó«Ñ°S ¬«dGE ´É£à°SG øªd ™aOh É«∏ëe
á©àªdGh áMGôdG øY ÉãëH IQhÉéªdG ∫hódG ¢†©H
á«©«Ñ£dG äÉ«fÉμe’EG ájOhóëe ºZQ ,á«MÉ«°ùdG
¬H ¿É¡à°ùj ’ ÖfÉL ¿GC ’GE ,É¡«a
¢üFÉ≤ædG √òg äÉÑÑ°ùe øe
¿ƒHõdG ¬à«dhƒD°ùe πªëàj
¬˘ dƒ˘ Ñ˘ ≤˘ H É˘ ˘eGE

á˘«˘Ñ˘gò˘dG á˘jhQ’CG ¥ó˘æ˘Ø˘d ™˘HÉ˘à˘ dG í˘ Ñ˘ °ùª˘ dG ó˘ ©˘ j
øe GóMGh Ωƒéf á©HQ’CG …P áª°UÉ©dG ôFGõédÉH
ÇOÉ˘g ™˘bƒ˘e »˘a √Oƒ˘Lƒ˘d Gô˘¶˘ f í˘ HÉ˘ °ùª˘ dG ´hQGC
πîÑJ ºd á©«Ñ£dG ¿’C Gô¶f É°†jGC øμdh ,ájÉ¨∏d
ô¶æªdG ôë°S å«M øe ™bƒªdG äGP ≈∏Y GóHGC
á˘î˘eÉ˘°ûdG ∫É˘Ñ˘ é˘ dG ø˘ «˘ H ™˘ ª˘ é˘ j …ò˘ dG ™˘ jó˘ Ñ˘ dG
π«ªédG íÑ˘°ùª˘dG É˘¡˘£˘°Sƒ˘à˘j á˘Ø˘«˘ã˘μdG QÉ˘é˘°T’CGh
∞˘∏˘à˘î˘e ø˘e GOô˘a 300 ø˘eô˘ã˘c’C ™˘ °ùà˘ j …ò˘ dG
íHÉ°ùe á©HQGC ≈dGE √QhóH º°ù≤æj å«M ,QÉªY’CG
øe ájôª©dG äÉÄØdG ∞∏àîe ∫ÉÑ≤à°S’ Iô«¨°U
Gòμgh Éæ°S ºgôÑc’CG ≈dGE GóL QÉ¨°üdG ∫ÉØW’CG
√É«ªdG ábQR êhGõààd ,QÉÑμdG ≈dGE π°üj ¿GC ≈dGE
π©éJh ¿ÉàØdG QGô°†N’G ™e íÑ°ùª∏d á«aÉ°üdG
™HÉ£dG ¢ùμ©J á«©«ÑW áØëJ ™jóÑdG ô¶æªdG øe
¬H õ«ªàJ …òdG »MÉ«°ùdG AGôãdG ôë°Sh ÜÓîdG
≈˘∏˘Y á˘©˘«˘Ñ˘£˘dG ¬˘H äOÉ˘L É˘e ´ƒ˘æ˘ Jh AÉ˘ °ùØ˘ «˘ °ùa
»a ôaƒàJ Éª∏b É¡d ô°üM ’ äGQób øe ôFGõédG
iƒ°S É¡d OQƒe ’ »àdG ∂∏J »a ≈àM iôNGC ∫hO
.¬dÉμ°TGC ∞∏àîªH »MÉ«°ùdG êƒàæªdG

∑QGóà∏d êÉàëJ ¢üFÉ≤f
áªLôJ πLGC øe »ØμJ ’ ÉgóMh á©«Ñ£dG ¿’Ch
≈dGE ôFGõé∏d É¡àÑgh »àdG ™jóÑdG ´ƒæàdGh AGôãdG
å«M øe áaÉ°V’EG ºjó≤J ¬fCÉ°T øe »MÉ«°S êƒàæe
¿GC ¿É˘°ùfÓ
E ˘d ó˘H’ ¿É˘c ,OÉ˘°üà˘ b’G º˘ YOh ƒ˘ ª˘ æ˘ dG
øe IôaƒàªdG á∏FÉ¡dG äÉ«fÉμe’EG ø«ªãàd πNóàj
Ée ƒgh ,ΩÉªéà°S’Gh áMGôdG πFÉ°Sh ô«aƒJ ∫ÓN
Ée ô«aƒJ âdhÉM »àdG ¥óæØdG IQGOGE ¬«dGE â©°S
±ô°üJ âëJ ™°Vƒàd ájOÉªdG πFÉ°SƒdG øe øμeGC
ø«eOÉ≤dG hGC OÓÑdG »a ø«ª«≤ªdG AGƒ°S øFÉHõdG
πμ°ûj »àdG ø«Hôà¨ªdG áÄa á°UÉN êQÉîdG øe
ôaƒJ ÉgRôHGC äGQÉÑàYG Ió©d ºgó°ü≤e ¥óæØdG
º˘ZQ á˘MGô˘dG π˘FÉ˘°Sh ø˘e ó˘jó˘©˘dG ≈˘ ∏˘ Y ¿É˘ μª˘ dG
≥˘∏˘©˘à˘j É˘e »˘a É˘ª˘ «˘ °S’ ,á˘ ∏˘ é˘ °ùª˘ dG ¢üFÉ˘ ≤˘ æ˘ dG
Qƒ£J …’C á«≤«≤ëdG IGBôªdG ó©J »àdG äÉeóîdÉH
ΩÉ¡dG »é«JGôà°S’G ¬©bƒe ≈∏Y Ó°†a ,»MÉ«°S
¿Éμe »a øμdh ,áª°UÉ©dG Ö∏b øe ÉÑjôb √OƒLƒH
.AÉ°Vƒ°†dG øY Gó«©H ,ájÉ¨∏d ÇOÉg
íHÉ°ùªdG ºgGCh RôHGC óM’C »fGó«ªdG ´Ó£à°S’G
¢ùØ˘f Oƒ˘Lh QGô˘ª˘à˘°SG ø˘Y ∞˘°ûc ô˘FGõ˘ é˘ dG »˘ a
á«æWƒdG áMÉ«°ùdG õ«ªJ ∫GõJ ’ »àdG ¢üFÉ≤ædG
áØëàdG áfQÉ≤e óæY ¿RGƒàdG πàîj å«M ,ÉeƒªY
iƒà°ùeh á«Yƒf ™e ôMÉ°ùdG ¿ÉμªdG Gò¡d á«©«Ñ£dG
ó©j …òdG ∫ƒNódG ô©°S ≈dGE ô¶ædÉHh ,äÉeóîdG
¢üî°û∏d êO 1000 `H Qó≤ªdGh É©ØJôe Ée óM ≈dGE
∞°üædGh í˘Ñ˘°ùª˘dÉ˘H ´É˘à˘ª˘à˘°SÓ˘d ¬˘Ø˘°üf ,ó˘MGƒ˘dG
á˘ «˘ FGò˘ ¨˘ dG á˘ Ñ˘ Lƒ˘ dG á˘ Ø˘ ∏˘ μJ ø˘ Y IQÉ˘ Ñ˘ Y ô˘ ˘N’BG
øeh ø°ùëà°ùªdG øe ¿Éc ¬fÉEa ,GóL á©°VGƒàªdG
ôah’CG ájÉæ©dG »JÉeóîdG ÖfÉé∏d ≈dƒj ¿GC QóL’CG
.øFÉHõdG øe ójõªdG ÜÉ£≤à°S’
QÉÑàY’G ø«©H òN’CG ºàj ’ ¿GC ∞°SƒDªdG øe ¬∏©dh
,¿ƒHõdG áMGQh áæ«fÉCª£dG ô«aƒàd »°SÉ°SGC ÖfÉédG
iƒà°ùe ≈∏Y á°UÉNh áaÉ¶ædG å«M øe Éª«°S’
’ »˘à˘dG ¢†«˘MGô˘ª˘ dGh ¢ùHÓ˘ ª˘ dG π˘ jó˘ Ñ˘ J ±ô˘ Z
øcÉe’CG »a IOƒLƒªdG ∂∏J øY A»°T »a ∞∏àîJ
,á¡jôμdG íFGhôdG å©ÑæJ å«M ,á∏ª¡ªdG á«eƒª©dG
ôØæj ¿ƒHõdG π©éj Éªe ,É¡«a ñÉ°Sh’CG ßMÓjh
ºgGC ¿GC ÉªdÉW É¡«dGE IOƒ©dG »a ôμØj ’ óbh É¡æe
ø˘jò˘∏˘d á˘°UÉ˘ N Iô˘ aƒ˘ à˘ e ô˘ «˘ Z á˘ MGô˘ dG ÜÉ˘ Ñ˘ °SGC
Ée Gògh ,íÑ°ùªdG »a πeÉc Ωƒj AÉ°†b ¿ƒ∏°†Øj
ó©H ôÑcGC Iô«JƒH øFÉHõdG ∫ÉÑbGE Ée óM ≈dGE ô°ùØj
.Ωƒ«dG ∫GƒW çƒμªdG ¢VƒY ,∫GhõdG
É«fGó«e ¬àæjÉ©e ºqJ Ée øª°Vh ,iôNGC á¡L øeh
É˘¡˘°†©˘H »˘ °SGô˘ ch ä’hÉ˘ W Oƒ˘ Lh ¢üFÉ˘ ≤˘ f ø˘ e
âë˘J â©˘ °Vh ô˘ °ùμe ô˘ N’BG ¢†©˘ Ñ˘ dGh …ô˘ à˘ ¡˘ e

§«ëªdG áaÉ¶f ≈∏Y ®ÉØë∏d
::áá««ÄÄ««ÑÑddGG ááaaÉÉ≤≤ããddGGôô°°ûûffhh

™™jjQQÉÉ°°ûûee øøªª°°VVáá°°TTQQhh115500
……OOGGƒƒddGG»»aaAAÉÉ°°††««ÑÑddGGôôFFGGõõééddGG
150 ø˘e …OGƒ˘dG á˘j’h äOÉ˘ Ø˘ à˘ °SGE
ô˘ FGõ˘ é˘ dGz ™˘ ˘jQÉ˘ ˘°ûe ø˘ ˘ª˘ ˘°V á˘ ˘°TQh
ó«Øà°SG ÉªÑ°ùM 2013 áæ°ùd {AÉ°†«ÑdG
.»YÉªàL’EG •É°ûædG ájôjóe øe
≈dGE É°SÉ°SGC äÉ°TQƒdG √òg ±ó¡Jh
§˘«˘ë˘ª˘dG á˘aÉ˘¶˘f äÉ˘ WÉ˘ °ûf á˘ «˘ bô˘ J
äÉÑÑ°ùe h QƒgóàdG øe áÄ«ÑdG ájÉªMh
áaÉ≤K ¢SôZ πLGC øe ∂dPh çƒ∏àdG
•É°ShGC »a »Ä«˘Ñ˘dG §˘«˘ë˘ª˘dG á˘jÉ˘ª˘M
áë∏°üe ¢ù«FQ í°VhGC Éªc ™ªàéªdG
. OGôe º«∏°S á«YÉªàL’EG ájÉªëdG
≈˘ ∏˘ Y äÉ˘ °TQƒ˘ dG √ò˘ g ™˘ jRƒ˘ J º˘ ˘Jh
ô«jÉ©e ≥ah ø«KÓãdG áj’ƒdG äÉjó∏H
OGó˘à˘eG »˘a É˘°SÉ˘°SGC π˘ã˘ª˘à˘ J IOó˘ ë˘ e
á«fÉμ°ùdG áaÉãμdGh á«aGô¨édG á©bôdG
πμd á«æμ°ùdG äÉ©ªéàdG OóYh ºéMh
ó˘jó˘ë˘à˘d á˘«˘aÉ˘c π˘eGƒ˘Y »˘gh á˘jó˘∏˘H
äÉ°TQƒdG √òg øe äÉLÉ«àM’EG áÑ°ùf
.
ójRGC ô«aƒàH á«∏ª©dG √òg âëª°Sh
iƒà°ùe ≈∏Y π¨°T Ö°üæe 1.200 øe
. Qó°üªdG ¢ùØf ∞«°†j áj’ƒdG
•É˘ °ûæ˘ dG á˘ jô˘ ˘jó˘ ˘e Ωƒ˘ ˘≤˘ ˘J É˘ ˘ª˘ ˘c
èeÉfôÑdG Gòg ô«°ùJ »àdG »YÉªàL’EG
ô«aƒàH ájó∏ÑdG ¢ùdÉéªdG ™e ≥«°ùæàdÉH
»àdG áeRÓdG ájOÉªdG äÉ«fÉμe’EG πc
ÜÉ˘ ˘Ñ˘ ˘ °ûdG äÉ˘ ˘ Yƒ˘ ˘ ª˘ ˘ é˘ ˘ e ó˘ ˘ YÉ˘ ˘ °ùJ
√òg ∫É¨°TÉCH ΩÉ«≤dG ≈∏Y øjó«Øà°ùªdG
.äÉ°TQƒdG
âfÉc …OGƒdG áj’h ¿GC ôcòdÉH ôjóL
80 øe 2012 ΩÉY ∫ÓN äOÉØà°SG ób
äÉ˘ ˘ °TQh ™˘ ˘ jQÉ˘ ˘ °ûe ø˘ ˘ ª˘ ˘ °V á˘ ˘ ˘°TQh
.{AÉ°†«ÑdG ôFGõédGz

.ÉgóeGC ∫ÉW áeRGC πX »a á°UÉN º¡°û«Y
º¡H ≠∏H …òdG Ω¬FÉ«à°SG øY ¿Éμ°ùdG ôÑqY óbh
á˘jô˘FGõ˘é˘dG á˘°ù°SƒD˘e ÖÑ˘°ùH ∞˘ °Uƒ˘ j ’ Gó˘ M
GQGô˘e á˘∏˘μ°ûª˘dÉ˘H É˘gQÉ˘£˘NGE ºq˘J »˘à˘dG √É˘«˘ª˘∏˘d
™Lôj å«M ,É¡d πM OÉéjGE ¿hO øμdh ,GQGôμJh
áμÑ°T Ωóbh AGôàgG ≈dGE Iôe πc »a ÖÑ°ùdG
.Üô°û∏d áëdÉ°üdG √É«ªdG äGƒæb
äÉ˘ ©˘ ª˘ é˘ à˘ dG ¿É˘ μ°S ó˘ °TÉ˘ f ô˘ «˘ N’CG »˘ ˘ah
√É«ª∏d ájôFGõédG »dƒÄ°ùe á«æ©ªdG á«æμ°ùdG
Üô°ûdG √É«e ™jRƒJ á«∏ªY ø«°ùëàd πNóà∏d
á˘∏˘£˘Y AÉ˘°†≤˘H º˘¡˘ d í˘ ª˘ °ùj ¢Vô˘ e π˘ μ°ûH
èeÉ˘fô˘Ñ˘dG QÉ˘WGE »˘a á˘æ˘eGB á˘ë˘jô˘e á˘«˘Ø˘«˘°U
.''ΩÉæJ ’ äÉj’h:

¢SÉÑ©∏H …ó«°S :º°SÉ≤∏H ¢Vƒ«H

≥jô£H øμ°ùe 214 »M ±ô©j
¥ô°T ±õ«Ø°S ájó∏ÑH á«Ø«æMƒH
¢û£Y áeRGC ¢SÉÑ©∏H …ó«°S áj’ƒH
äOGR Éeƒj Iô°ûY 15 òæe IOÉM
ÖfÉL ≈dGE ,GQƒgóJ á«©°VƒdG
»a Ωƒ«dG QGóe ≈∏Y áëaÓdG IQGôëdG
.±ƒdÉCªdG ô«Z ∞«°U º°Sƒe
øe Gƒ∏e º¡fGC ''Ö©°ûdG'' `d GƒMô°U ¿Éμ°ùdG
äÉNô°U ºZQ É¡fÉμe ìhGôJ áeR’CG AÉ≤H
.''ÉæcÉ°S ∑ôëj óMG ’'' áKÉ¨à°S’G
≥∏≤dG øe ádÉM ¿ƒ°û«©j'' º¡fGE ¿Éμ°ùdG ∫Éb
q ˘dG ô˘eqò˘à˘ dÉ˘ H á˘ Lhõ˘ ª˘ ª˘ dG
å«˘M ,Ohó˘ë˘eÓ
≈∏Y OÉªàY’G ≈dGE º¡H á«©°VƒdG √òg â©aO
≈˘∏˘Y É˘ghDÉ˘æ˘à˘bG º˘à˘j »˘à˘dG è˘jQÉ˘¡˘°üdG √É˘«˘ e
ΩÉeGC á¶gÉH á«dÉe ≠dÉÑªH ¢UÉîdG º¡HÉ°ùM
π˘gÉ˘é˘ à˘ J »˘ à˘ dG á˘ jó˘ ∏˘ Ñ˘ dG í˘ dÉ˘ °üe âª˘ °U
º¡dÉ°ûàf’ º¡JóYÉ°ùªH QOÉÑJ ’h º¡ÑdÉ£e
.''¢û£©dG áeRGC øe
ÉæfGE'' Iô«Mh AÉ«à°SG IôÑæH ¿Éμ°ùdG ±É°VGCh
áHGôb òæe ¢û£Y áeRGC ™bh ≈∏Y ¢û«©f
á˘HÉ˘°UÓ
E ˘d É˘æ˘°ùØ˘fGC ø˘«˘°Vô˘©˘e ø˘«˘Yƒ˘Ñ˘ °S’CG
,√É˘«˘ª˘dG ≥˘jô˘W ø˘Y á˘∏˘≤˘æ˘à˘ª˘ dG ¢VGô˘ e’CÉ˘ H
GPGE Ée Éæe ¢†©ÑdG π¡L πX »a á°UÉN
á˘HÉ˘bô˘∏˘d á˘©˘°VÉ˘ N è˘ jQÉ˘ ¡˘ °üdG √ò˘ g âfÉ˘ c
ÉCé∏j Éª«a ,á¶gÉH QÉ©°SÉCH ’ hGC á«ë°üdG
AÉªdG äÉLÉLR AÉæàbG ≈dGE ôN’BG ¢†©ÑdG
√òg øe á«eƒ«dG º¡JÉLÉM ó°ùd »fó©ªdG
.''ájƒ«ëdG IOÉªdG
™ªàéJ …òdG º¡«qM ¿ÉEa ,¿Éμ°ùdG Ö°ùMh
Ohqõàj ¿ÉeôëdGh IÉfÉ©ªdG ±Éæ°UGC πc ¬«a
»Ñq∏J ’ ΩÉjGC 03 πc AÉªdG øe á∏«∏b á«ªμH
±hôX øe Ö©q°U Ée ,á«eƒ«dG º¡JÉÑ∏£àe

áæJÉÑH ±hôëdG á≤jóM

äÓFÉ©dG Ö£≤à°ùj »¡«aôJ AÉ°†a
É¡æμe , É¡H óLGƒàªdG ¿Éμ°ùdG øe πFÉ¡dG Oó©dGh áæJÉH É¡H ™àªàJ »àdG Iô«ÑμdG áMÉ°ùªdG øe ºZôdG ≈∏Y
’ iôÑμdG É¡fóe Ö∏ZGC ¿GC ’GE , øcÉ°S ¿ƒ«∏e 1.4`dG ¥ƒØj OGó©àH É«æWh á°ùeÉîdG áÑJôªdG ∫ÓàMG øe
¬∏qdG ÉgÉÑM »àdG ájôK’
C Gh á«©«Ñ£dG RƒæμdG GóYÉe , ¢SGQh’
C G áª°UÉ©H ≥«∏J ¬«aôJ äGAÉ°†a ≈∏Y ôaƒàJ
á«©«Ñ£dG ÉgôXÉæªH IôMÉ°ùdG áj’ƒdG √ò¡H ø«æWÉ≤dG Égóé«a iôN’
C G ≥aGôªdG ¢Uƒ°üîH ÉeGC ,É¡H
.GóL á∏«∏b øWƒdG ´ƒHQ ∞∏àîe øe É¡«dG ø«eOÉ≤dGh

ájó∏ÑdG ΩõY á«YÉªàL’G ¿hƒD°ûdGh ÜÉÑ°ûdGh á«aÉ≤ãdG ¿hƒD°ûdÉH
äGôgÉ¶àdG øe OóY º«¶æàd ΩÉ©dG ∫GƒW ≥aôªdG ∫Ó¨à°SG ≈∏Y
.áæjóªdÉH á«HÉÑ°ûdGh á«aÉ≤ãdG ácôëdG §«°ûæàd äÉfÉLô¡ªdGh

IõªM »°Tƒªd :áæJÉH

É¡Nƒª°T »a ∫ÉÑédG ≥fÉ©j π«ªL ÅWÉ°T zåcÉ°S{
ƒgh ,±É©°S’EGh PÉ≤f’EG äÉ«∏ª©dG ∞∏àîe »a
,ìÉ«°ù∏d á∏°†ØªdG á¡LƒdG ÅWÉ°ûdG øe π©L Ée
äÉ°Tôªc áMGôdG πFÉ°Sh ôaƒJ ÖfÉL ≈dGE Gòg
¿qGC Éªc ,√É«ªdG äGQhOh ø«°ùæédG Óμd ΩÉªëà°S’G
¬«YGQP íàØjh »fÉée ÅWÉ°ûdG Gòg ≈dGE ∫ƒNódG
. õ««ªJ ¿hO ™«ªé∏d
¢†©Ñd áàbƒDe πªY ¢Uôa ÅWÉ°ûdG ôaƒjh Gòg
äÉ«°ùª°ûdG AGôμH ¿ƒeƒ≤j å«M ,∫É£ÑdG ÜÉÑ°ûdG
øe ÅWÉ°ûdG ∞«¶æJ »a ¿ƒªgÉ°ùjh ø«aÉ£°üª∏d
á˘aÉ˘¶˘f ≈˘∏˘ Y ®É˘ Ø˘ ë˘ dG π˘ LGC ø˘ e ,äÉ˘ eÉ˘ ª˘ ≤˘ dG
á°SGôëH º¡æe ¢†©ÑdG Ωƒ≤j Éªc ,áÄ«ÑdGh §«ëªdG
ø˘ e á˘ jÉ˘ ˘ª˘ ˘ë˘ ˘dG »˘ ˘a Ió˘ ˘YÉ˘ ˘°ùª˘ ˘dGh äGQÉ˘ ˘«˘ ˘°ùdG
.ø«aôëæªdG
á˘«˘©˘«˘Ñ˘£˘dG äÉ˘eƒ˘≤˘ ª˘ dG π˘ c ø˘ e º˘ Zô˘ dÉ˘ Hh Gò˘ g
,π«ªédG ÅWÉ°ûdG Gòg É¡H ™àªàj »àdG á«MÉ«°ùdGh
,Üƒ∏£ªdG πμ°ûdÉH π¨à°ùJ ºd âdGR Ée É¡fGC ’qGE
äÉ˘Ä˘a ™˘«˘ª˘L É˘¡˘æ˘e ó˘«˘Ø˘à˘°ùj ¿GC ø˘μª˘ j …ò˘ dG
¢ü≤f ÖÑ°ùH ôªà°ùeh ºFGO πμ°ûH ™ªàéªdG
.á«MÉ«°ùdG ≥aGôªdG

…ƒædG øH.ä

áj’h ÅWGƒ°T πªLGC øe {åcÉ°Sz ÅWÉ°T ôÑà©j
,áæjóª∏d »Hô¨dG πMÉ°ùdG ≈∏Y ™≤J »àdG ,ájÉéH
´ƒæàd Gô¶f »MÉ«°S ÜòL ™bGƒªH õ«ªàj å«M
ôëÑdG ábQR ≥fÉ©J »àdG ∫ÉÑédG øe ,¬°ùjQÉ°†J
.∫ÉªédGh áYhôdG »a ájÉZ á©«ÑW πμ°ûàd
ÅWÉ°ûdG ôNõj' ,∫ƒ≤àa »cQÉÑe áÑ«ÑM Ió«°ùdG ÉeGC
¬æe â∏©L »MÉ«°S ÜòL äGP ô°UÉæYh ™bGƒªH
AÉLQGC πc ø˘e ø˘«˘aÉ˘£˘°üª˘∏˘d á˘∏˘°†Ø˘ª˘dG á˘¡˘Lƒ˘dG
ÅWÉ°ûdG Gòg ó¡°ûj å«M ,¬LQÉN ≈àMh øWƒdG
á˘«˘Ø˘«˘°üdG á˘∏˘£˘©˘dG ø˘e Iô˘«˘N’CG ΩÉ˘j’CG √ò˘ g »˘ a
π˘LGC ø˘e Gƒ˘eó˘b ,ø˘«˘aÉ˘£˘°üª˘∏˘d Gô˘«˘ Ñ˘ c Gó˘ aGƒ˘ J
,á«ÑgòdG ¬dÉeQh á∏«˘ª˘é˘dG ¬˘à˘©˘«˘Ñ˘£˘H ´É˘à˘ª˘à˘°S’G
óLGƒàdG ∫ÓN øe øe’CG ôaƒJ ≈dG áaÉ°V’ÉH
»æWƒdG ∑QódG ∫ÉLôd ôªà°ùªdG
á˘«˘fó˘ª˘dG á˘jÉ˘ª˘ë˘dG ¿Gƒ˘ YGCh
≈˘ ∏˘ Y ¿hô˘ ˘¡˘ ˘°ùj ø˘ ˘jò˘ ˘dG
ø«aÉ£°üªdG øeGCh áMGQ
º˘ ˘¡˘ ˘ a ,GQÉ˘ ˘ ¡˘ ˘ fh Ó˘ ˘ «˘ ˘ d
πª©J ¥ôa ≈dGE ø«ª°ù≤e
á˘°üà˘î˘e ¥ô˘a ,ÜhÉ˘æ˘à˘dÉ˘ H

:ájÉéÑH

AÉ°†b OÉàYG Qhóe OGôe ∫Éb Oó°üdG Gòg »ah
Å˘WÉ˘°T ô˘Ñ˘à˘©˘j' ,: á˘≤˘£˘æ˘ª˘ dÉ˘ H ∞˘ «˘ °üdG á˘ ∏˘ £˘ Y
≈∏Y ìÉ«°ù∏d ÉHòL ÅWGƒ°ûdG ôãcGC øe {åcÉ°Sz
Ée πc ±É£°üª∏d ôaƒj ¬fƒc ,»æWƒdG iƒà°ùªdG
á˘ MGô˘ dGh á˘ ©˘ à˘ ª˘ dG π˘ eGƒ˘ Y ø˘ e ¬˘ ˘«˘ ˘dGE êÉ˘ ˘à˘ ˘ë˘ ˘j
øY »æ¨à°SG ’ É«°üî°T ÉfG ÉfGCh ,ΩÉªéà°S’Gh
äÉbhGC AÉ°†≤d »à∏FÉY á≤aQ ¬«∏Y OOôJGC ,¿ÉμªdG
≈∏Y ôaƒ˘à˘j ƒ˘¡˘a , É˘jƒ˘æ˘°S ΩÉ˘ª˘é˘à˘°S’Gh á˘MGô˘dG
πeGƒ©dG øe ó©J »àdG √É«ªdGh áaÉ¶ædGh øe’CG
ÖfÉL ≈dGE ,¬«∏Y ø«aÉ£°üªdG ∫ÉÑb’E á«°ù«FôdG
á˘©˘jô˘°ùdG ä’ƒ˘cÉC˘ª˘dG ™˘«˘H äÓ˘ë˘e ≈˘∏˘Y √ô˘ aƒ˘ J
Gòg ,á˘dƒ˘≤˘©˘e QÉ˘©˘°SÉC˘H ΩÉ˘©˘£˘dG Ωó˘≤˘J º˘YÉ˘£˘eh
äÉ˘eõ˘∏˘à˘°ùª˘dG ∞˘∏˘à˘î˘e ô˘«˘aƒ˘ J ≈˘ dGE á˘ aÉ˘ °V’EÉ˘ H
ìÉ«°ùdG Ö∏éJ ¿GC øμªj »àdG á«dÉªμdGh ájQhô°†dG
.'á≤£æªdG ≈dGE

§°SƒàJ, á∏«∏≤dG á¡«aôàdG äGAÉ°†ØdG øe ±hôëdG á≤jóM
πNóààd , IójóY äGƒæ°ùd I’ÉÑeÓdG øe âfÉY , áæJÉH áæjóe
¬fGh á°UÉN É¡à©ª°S h É¡≤jôH É¡d ó«©àd Gô«NGC äÉ£∏°ùdG
±hôëdG á≤jóM ôÑà©J å«M É«æWh ±hô©e »¡«aôJ º∏©e
∫ÓN á«æJÉÑdG äÓFÉ©∏d ÉHÉ£≤à°SG äGAÉ°†ØdG ôãcGC ø«H øe
É¡fG h á°UÉN , ájƒà°ûdGh á«©«HôdG π£©dGh ∞«°üdG π°üa
ºYÉ£e øe , ôFGõdG É¡LÉàëj »àdG äÉeóîdG πc ≈∏Y ôaƒàJ
.iôN’CG äÉeóîdG »bÉHh ájQÉéJ äÓëeh

ø«fÉæØdG πeÉfGC É¡à©æ°U ±hôM
á«Hô©dG á¨∏dG ±hôM πc ôaƒàd ''±hôëdÉH'' á≤jóëdG â«ª°S
πeÉfGC É¡à©æ°U áæjõeh Iô«Ñc äÉª°ùée πμ°T ≈∏Y É¡∏NGóH
∂∏J ∑ô¶f âØ∏j É¡«dGE ∂dƒNO OôéªH , ø«fÉæØdG øe OóY
±ô˘©˘J ¿GC ≈˘Ø˘μj å«˘M , ±hô˘ë˘dG ø˘e Iô˘ «˘ Ñ˘ μdG ΩÉ˘ é˘ M’CG
ájGóH Iô°TÉÑe ±ô©àd ±ôM …GC ÖfÉéH ∞bGƒdG ¢üî°ûdG
Qƒ˘°üdG •É˘≤˘à˘d’ á˘°Uô˘Ø˘dG äÓ˘FÉ˘©˘dG äƒ˘Ø˘J ’ É˘ª˘c, ¬˘ª˘°SG
ΩÉéM’CG áØ∏àîe QÉé°TGC É¡∏¶J »àdG ±hôëdG ∂∏J ÖfÉéH
±hôëdG á≤jóM »a É°†jGC õ«ªªdGh , ¿Gƒd’CGh ∫Éμ°T’CGh
á°UÉîdG áeõ∏H á«æWƒdG á«ªëª∏d É¡£°SƒJ ƒg áæJÉH áæjóªH
C d IQOÉædG ´Gƒf’CG ≈∏Y ®ÉØëdÉH
.É«æWh QÉé°TÓ
»bÉHh øe’CG ô˘aƒ˘à˘H á˘æ˘JÉ˘Ñ˘H ±hô˘ë˘dG á˘≤˘jó˘M õ˘«˘ª˘à˘J É˘ª˘c
áFOÉg äÉ©jƒ°S AÉ°†b ≈∏Y IóYÉ°ùªdG iôN’CG äGAGôL’EG
¿GEh , É¡«dGE ∫ƒNódÉH äÓFÉ©∏d §≤a íª°ùj å«M É¡∏NGóH
¿GC ’GE AGôL’EG Gòg ¬©e ÉæKóëJ …òdG ÜÉÑ°ûdG ¢†©H ó≤àfG
Üƒ˘Lh ≈˘∏˘Y äó˘cGC ''Ö©˘°ûdG'' ≈˘dGE âKó˘ë˘ J »˘ à˘ dG É˘ ¡˘ Ñ˘ ∏˘ ZG
á°UÉN ¬H ø«ãHÉ©dG øe »¡«aôàdG º∏©ªdG Gòg ≈∏Y ®ÉØëdG
á˘ ≤˘ jó˘ ë˘ dG ≈˘ dGE ∫ƒ˘ Nó˘ dG »˘ a ¿ƒ˘ Ñ˘ Zô˘ j ø˘ jò˘ ˘dG ÜÉ˘ ˘Ñ˘ ˘°ûdG
äÉHhô°ûªdGh AÉªdG äGQhQÉbh ôFÉé°ùdG º¡©e ø«Ñë£°üe
á≤jóëdG √ƒ°ûj Ée ƒgh á«eôe ájÉ¡ædG »a Égƒcôà«d ájRÉ¨dG
¿GƒYGC ÖbGôj å«M É«dÉM ∫ƒª©e ƒgÉe ¢ùμY , É¡æe ôØæjh
∫ÓN øe áØ«¶f É¡FÉ≤H ≈∏Y ¿hô¡°ùjh á≤jóëdG Gó«L øe’CG
. QÉ¨°üdG É¡dÉØWGC É¡©e Öë£°üJ »àdG äÓFÉ©dG ¬«ÑæJ
É¡FÉæHGC á≤aôH âfÉc »àdG äGó«°ùdG ióMGE äócGC ÉgQhóHh
øjGC á«FÉ°ùªdG IôàØdG »a á°UÉN á≤jóëdÉH É¡àdÉ°V óéJ É¡fGC
É¡eÉeGC ¿ƒÑ©∏j øjGC õ«ªe âbh AÉ°†≤d É¡FÉæHGC á≤aQ êôîJ
¢†©˘H è˘°ùæ˘d á˘°Uô˘a á˘≤˘jó˘ë˘dGh π˘ H º˘ ¡˘ «˘ ∏˘ Y ±ƒ˘ N ¿hó˘ H
∞«°U õ«ªJ Éªc , É¡d IôFGõdG ô°S’CG ójóY ™e äÉbÓ©dG
øe ô«Ñc OóY §«°ûæàH ΩÉ©dG Gòg áæJÉÑH ±hôëdG á≤jóM
ÜÉ©d’CGh ájQƒ∏μ∏ØdG ¥ôØdG ≈dGE áaÉ°VGE ¬∏NGóH äÓØëdG
. ∫ÉØW’CG øe Gô«Ñc GOóY âÑ£≤à°SG »àdG ájôë°ùdG
áØ∏μªdG ∫ÉeGC …ÉμH á°ùf’BG áæJÉH ájó∏H ¢ù«FQ ÖFÉf äócGCh

إإششهار

الخميسس  ٢٩أاوت  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٢ششوال  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 ،قصشصس،
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 المعروضس للمسشابقة هويته الكاملة بالخصشوصس 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 خاصس ،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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á«ëHGhQ iƒ∏°S Ió«°ùdG : ±Gô°TGE

`g 1434 ∫Gƒ°T 22 `d ≥aGƒªdG Ω 2013 ähGC 29 ¢ù«ªîdG

16195 Oó©dG

á```Øbh
..á«Ä«ÑdG áÄ°ûæàdG
IGCôªdG ácô©e
∫Ó≤à°S’G ó©H á∏eÉc Oƒ≤Y á°ùªN
ƒ˘ ë˘ f ô˘ ã˘ cGC ô˘ «˘ °ùdG É˘ æ˘ «˘ ∏˘ ˘Y ¢Vô˘ ˘Ø˘ ˘J
É˘æ˘JÉ˘«˘cƒ˘∏˘°Sh É˘æ˘ JÉ˘ «˘ M »˘ a º˘ jƒ˘ ≤˘ à˘ dG
á˘©˘«˘Ñ˘£˘dGh §˘«˘ë˘ ª˘ dG ™˘ e É˘ æ˘ ∏˘ eÉ˘ ©˘ Jh
¢VôØjh ,¢†©ÑdG Éæ°†©Ñd ÉæeGôàMGh
¿GC ôNGB óMGC …GC øe ôãcGC IGCôªdG ≈∏Y
ø˘«˘≤˘∏˘J »˘a ,…Qƒ˘ë˘ª˘ dG Qhó˘ dG Ö©˘ ∏˘ J
äÉ˘ «˘ cƒ˘ ∏˘ °ùdG í˘ «˘ ë˘ °üJh äÉ˘ aÉ˘ ≤˘ ˘ã˘ ˘dG
É˘ ˘ ˘esGCo âfÉ˘ ˘ ˘c GPGE ,á˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘FÉ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘dG OGô˘ ˘ ˘a’
C
≈°Vôª∏dh áª∏©e âfÉc GPGE ò«eÓà∏dh
.á«aÉë°U AGô≤∏dh áÑ«ÑW
áaÉ≤ãdG ™e »WÉ©àdG »a ÉfôNÉCJ ΩÉeGCh
π˘μ˘°ûdÉ˘H É˘æ˘LÉ˘eó˘fG Ωó˘Yh á˘ «˘ Ä˘ «˘ Ñ˘ dG
áªgÉ°ùªdG ¬Ñ∏˘£˘à˘j É˘ª˘«˘a ¢Vô˘à˘Ø˘ª˘dG
≈˘∏˘Y §˘«˘ë˘ª˘dG á˘aÉ˘¶˘fh á˘jÉ˘ª˘ M »˘ a
¢Vƒ˘î˘J ¿GC »˘¨˘Ñ˘æ˘j ,¢Uƒ˘°üî˘dG ¬˘Lh
áaÉ≤ãdG á«˘bô˘J »˘a É˘¡˘à˘cô˘©˘e IGCô˘ª˘dG
ÇOÉ˘ Ñ˘ ª˘ dG Qhò˘ H ¢Sô˘ ˘Zh á˘ ˘«˘ ˘Ä˘ ˘«˘ ˘Ñ˘ ˘dG
.¢SƒØædG »a áªjƒ≤dG
ÜQÉ˘ ˘é˘ ˘à˘ ˘dG É˘ ˘æ˘ ˘°†N GPGE ô˘ ˘ °ùî˘ ˘ f GPÉ˘ ˘ e
É˘ æ˘ ã˘ ©˘ Hh äÉ˘ «˘ é˘ JGô˘ à˘ °S’G É˘ fô˘ £˘ °Sh
í˘ «˘ ˘ë˘ ˘°üà˘ ˘dG ó˘ ˘°ûæ˘ ˘J »˘ ˘à˘ ˘dG QÉ˘ ˘μ˘ ˘a’
C G
óL ÉædRÉe Éæf’
C ..?ø°ùMÓ
C d ô««¨àdGh
®ÉØëdGh áÄ«ÑdG ájÉªM »a øjôNÉCàe
∑ƒ∏°S ø≤∏J ºd IGCôªdG..§«ëªdG ≈∏Y
É¡fÉμe êQÉN äÉ˘jÉ˘Ø˘æ˘dÉ˘H »˘eô˘dG Ωó˘Y
ø˘e …ò˘dG á˘«˘Hô˘à˘dG »˘gh ,»˘©˘ «˘ Ñ˘ £˘ dG
,É˘æ˘dÉ˘Ø˘WGC É˘¡˘«˘∏˘Y ÉC˘°ûæ˘f ¿GC ¢Vhô˘Ø˘ª˘ dG
¿hô˘«˘ã˘μ˘dG ∫GR’ ¬˘fGC º˘dƒD˘j É˘ e π˘ ©˘ dh
≈∏Y º¡JGQÉ˘«˘°S π˘NGO ø˘e ¿ƒ˘°ü∏˘î˘à˘j
º¡JÉÑLh ÉjÉ˘≤˘H ø˘e äÉ˘bô˘£˘dG á˘YQÉ˘b
π˘ ˘ Nó˘ ˘ e ∫GR’h ,º˘ ˘ ¡˘ ˘ JGQÉ˘ ˘ é˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘°Sh
AGô˘ °†î˘ dG äÉ˘ MÉ˘ °ùª˘ ˘dGh äGQÉ˘ ˘ª˘ ˘©˘ ˘dG
É˘¡˘dƒ˘M ø˘e ô˘ KÉ˘ æ˘ à˘ J É˘ ¡˘ d á˘ jPÉ˘ ë˘ ª˘ dG
.á«μà°SÓÑdG äGQhQÉ≤dGh ¢SÉ«c’
C G
’ »àdG ôgGƒ¶dG øe ójó©dG ∑Éægh
¿GC Öé˘j π˘H §˘≤˘a É˘¡˘fÉ˘é˘¡˘à˘°SG »˘Ø˘μ˘j
á˘Hƒ˘≤˘©˘dG É˘¡˘«˘a ø˘«˘Ø˘dÉ˘î˘ª˘∏˘d ¢Vô˘ Ø˘ j
º˘g QÉ˘Ñ˘μ˘dG ¿GC É˘æ˘ª˘∏˘Y GPGE ,á˘ «˘ eGô˘ ¨˘ dG
á˘à˘Ñ˘f π˘ã˘e É˘gRhô˘H »˘a ¿ƒ˘Ñ˘Ñ˘°ùà˘ ª˘ dG
ø˘cÉ˘eGC Oƒ˘Lh º˘ZQ ¬˘f’
C ,äÉ˘jô˘£˘Ø˘ dG
áaÉ¶ædG ∫ÉªY ¿GC ’GE ,äÉjÉØædG ™°Vh
õcôªàJ •É≤f IóY OƒLƒH ¿ƒÄLÉØàj
É˘ ¡˘ H ¢Só˘ μ˘ à˘ J á˘ «˘ eƒ˘ ª˘ Y ø˘ cÉ˘ eGC »˘ a
√ƒ˘ ˘°ûj É˘ ˘ª˘ ˘e äÓ˘ ˘°†Ø˘ ˘dG ø˘ ˘e ¢SÉ˘ ˘«˘ ˘ cGC
á˘ ˘ë˘ ˘°üH iP’
C G ≥˘ ˘ë˘ ˘∏˘ ˘jh §˘ ˘«˘ ˘ë˘ ˘ª˘ ˘dG
∫ÉªY áª¡e øe Ö©˘°üjh ø˘«˘æ˘WGƒ˘ª˘dG
.áaÉ¶ædG
ƒë˘f ô˘«˘°ùJ á˘dhO ¿ƒ˘μ˘f ¿GC π˘«˘ë˘à˘°ùj
Ωƒ˘ ˘∏˘ ˘©˘ ˘ dG ø˘ ˘ e π˘ ˘ ¡˘ ˘ æ˘ ˘ ∏˘ ˘ d ìÉ˘ ˘ à˘ ˘ Ø˘ ˘ f’G
,Ωó˘≤˘à˘∏˘d ™˘∏˘£˘à˘Jh ,É˘«˘Lƒ˘dƒ˘ æ˘ μ˘ à˘ dGh
≈˘∏˘Y á˘¶˘aÉ˘ë˘ª˘dG ø˘°ùë˘f ’ É˘ æ˘ dRÉ˘ eh
,á«FGƒ°ûY äÉ«cƒ∏˘°S ÖÑ˘°ùH §˘«˘ë˘ª˘dG
É˘æ˘à˘≤˘Ñ˘°S »˘ à˘ dG ∫hó˘ dG ™˘ «˘ ª˘ L ¿ƒ˘ ch
É˘HQÉ˘ é˘ Jh É˘ °Uô˘ a É˘ ¡˘ Hƒ˘ ©˘ °ûd â°ü°üN
á«Ä«ÑdG áaÉ≤ãdÉH ≈ª°ùj Ée É¡«a ø≤∏J
’ øe πμd áeQÉ°U äÉHƒ≤Y ¢VôØJh
π©dh ,á«©jô°ûàdG ¢Uƒ˘°üæ˘dG Ωô˘à˘ë˘j
É˘æ˘æ˘jO ¿’
C ,É˘ æ˘ ≤˘ Ñ˘ °ùJ º˘ d º˘ e’
C G √ò˘ g
ø˘ «˘ ≤˘ ∏˘ J »˘ a É˘ bÉ˘ Ñ˘ °S ¿É˘ c »˘ ˘eÓ˘ ˘°S’
E G
ÇOÉ˘ Ñ˘ eh á˘ aÉ˘ ¶˘ æ˘ dG ∫ƒ˘ °UGC º˘ ∏˘ ˘°ùª˘ ˘dG
óLƒJ ’h ,§«ëªdG ≈∏Y á¶aÉëªdG
É˘ ¡˘ à˘ æ˘ ª˘ °†J »˘ à˘ dG ¢ShQó˘ dG ø˘ e ≠˘ ∏˘ HGC
»˘ ˘a á˘ ˘Ø˘ ˘jô˘ ˘°ûdG á˘ ˘jƒ˘ ˘Ñ˘ ˘ æ˘ ˘ dG á˘ ˘ æ˘ ˘ °ùdG
.áÄ«ÑdG ≈∏Y á¶aÉëªdG
ÇOÉ˘ ˘Ñ˘ ˘e ¿GC IGCô˘ ˘ª˘ ˘dG »˘ ˘©˘ ˘J ¿GC Öé˘ ˘ jh
á˘dOÉ˘©˘e »˘a º˘g’
C G Aõ˘é˘dG á˘ aÉ˘ ¶˘ æ˘ dG
QÉ˘ Ñ˘ μ˘ dG ¬˘ «˘ Ñ˘ æ˘ Jh QÉ˘ ˘¨˘ ˘°üdG á˘ ˘Ä˘ ˘°ûæ˘ ˘J
äÉ«cƒ∏°S »a ÜÉ≤©dG á£∏°S RhÉéàæd
ÉæàaÉ¶fh ÉæàÄ«Hh Éæ˘à˘ë˘°U É˘æ˘d ß˘Ø˘ë˘J
.§«ëªdG ∫ÉªL ∑GPh Gòg ¥ƒah

Ü/á∏«°†a

ôμ°ù©ªH ógÉéªdG ∞ëàe ô««°ùàH áØ∏μªdG áéjóN á∏eQƒH

á` ` `LhOõªdG iô` ` ` `còdG »` ` `a IGCô` ` ` ` ªdG äÉ` ` `eÉ¡°SG
ø` `«NQƒDªdG ø` `e á` `Ñ«¨ªdG á` `≤∏n ëdG ähGC 20` `d
á````jƒdhGC IQƒ````ãdG Gƒ````©æ°U ø````e äGOÉ````¡°T ™````ªL
áLhOõªdG iôcòdG »a IGCôªdG QhO ≈dGE Gƒbô£àj ºd ø«NQƒDªdG ¿GC ôμ°ù©e áj’ƒd ógÉéªdG ∞ëàe ô««°ùàH áØ∏μªdG áéjóN á∏eQƒH äócGC
¿GC áØ°TÉc ,Ió«éªdG ôjôëàdG IQƒK »a ájQƒëªdG É¡àcQÉ°ûe øe π∏≤j ºdh Iô«ÑμdG É¡JÉeÉ¡°SGE §≤°ùj ºd ∂dP ¿GC IôÑà©e ,ähGC 20`dG ïjQÉàd áaOÉ°üªdG
.á∏≤à°ùe IôM ôFGõédG ¢û«©J ≈àM ø£≤°S Ió«¡°T 47Ü Qób áj’ƒdG äGó«¡°T OóY

¬˘fGC ≈˘dGE ô˘«˘°TGCh ,ô˘μ°ù©˘ e á˘ j’h ø˘ e
π˘é˘°ùdG »˘ a π˘ ã˘ ª˘ à˘ jh ÜÉ˘ à˘ c Qó˘ °U
ájôjóe øY ôμ°ù©e AGó¡°ûd »ÑgòdG
áª¶æe ™˘e ≥˘«˘°ùæ˘à˘dÉ˘H ø˘jó˘gÉ˘é˘ª˘dG
.ôμ°ù©e áj’ƒd øjógÉéªdG
AGó˘¡˘°ûd á˘«˘FÉ˘°üMGE ∫hGó˘ L É˘ æ˘ jó˘ dh
≈Øîj ’h ,ôμ°ù©e áj’h äGó«¡°Th
Ö∏b »a âfÉc IGCôªdG ¿GC óMGC ≈∏Y
™˘ «˘ ª˘ L »˘ a Ió˘ LGƒ˘ à˘ eh á˘ cô˘ ©˘ ª˘ dG
.™bGƒªdG

Ü/á∏«°†a :É¡JQhÉM
∂°ùØ˘ f äó˘ Lh ∞˘ ˘«˘ ˘c :Ö©˘ ˘°ûdG @
ºZQ ó˘gÉ˘é˘ª˘dG ∞˘ë˘à˘e ¢SGCQ ≈˘∏˘Y
øY Éæ«KóëJ ¿GC øμªjGC ,áHÉ°T ∂fGC
?áHôéàdG √òg äÉ«°Uƒ°üN

á˘Hô˘é˘J ∂d âeó˘ b GPÉ˘ e:Ö©˘ °ûdG@
?∞ëàªdG ô««°ùJ

»˘ ˘à˘ ˘ °SGQO :á˘ ˘ é˘ ˘ jó˘ ˘ N á˘ ˘ ∏˘ ˘ eQƒ˘ ˘ H´ÓW’EG »æàæμe ïjQÉà∏d á«ªjOÉc’CG
øμd ,§≤a …ô¶ædG ÖfÉédG øe ¬«∏Y
»˘ d âë˘ ª˘ °S ,∞˘ ë˘ à˘ ˘ª˘ ˘dG á˘ ˘Hô˘ ˘é˘ ˘J
¢ùª˘∏˘Jh ø˘jó˘gÉ˘é˘ ª˘ dÉ˘ H ∑É˘ μà˘ M’G
≈∏Y Üôb øY ´ÓW’EGh IQƒãdG ¢†Ñf
¿’C ,çGó˘M’CG ø˘e ô˘«˘ã˘μdG π˘«˘°UÉ˘Ø˘J
øμd ,IQƒãdG øY ó«©H »dÉëdG π«édG
øe øjógÉéª˘dÉ˘H ∑É˘μà˘M’G á˘°Uô˘a
äGRÉ˘é˘fGE º˘¡˘ æ˘ e Üô˘ ≤˘ J ¿GC É˘ ¡˘ fÉC˘ °T
øWƒdG GhQôM øjòdG ,¢ùe’CG ∫É£HGC
.IOÉ«°ùdGh áeGôμdG ¬d GhOÉ©à°SGh
»g Ée ..¥ôàØf ¿GC πÑb :Ö©°ûdG@
?á«îjQÉàdG ∂©jQÉ°ûe ºgGC

≈∏Y ìƒªW Éæjód:áéjóN á∏eQƒH π˘«˘é˘°ùJh ™˘ª˘é˘d ∞˘ë˘à˘ª˘dG iƒ˘à˘ °ùe
øjógÉéªdG äGOÉ¡°T øe Qób ôÑcGC
ø˘e Oó˘Y ¿GC QÉ˘Ñ˘ à˘ YG ≈˘ ∏˘ Y ,á˘ «˘ ë˘ dG
πμ°ûH ¢übÉæàj ôjôëàdG IQƒK Gƒ©æ°U
øjógÉéªdG ¿GC ÖfÉL ≈dGE ,¢Sƒ°ùëe
ø˘ e π˘ μ°ûà˘ j É˘ °ù∏˘ é˘ e ¿ƒ˘ °ù°SƒD˘ «˘ ˘°S
ôÑcGC ßØëd ø«NQƒDªdGh øjógÉéªdG
.äGOÉ¡°ûdG øe Qób

≈∏Y ≈Øîj ’ øμd ,∫ÉLôdG QhO ≈∏Y
ÉjQƒëe GQhO âÑ©d IGCôªdG ¿GC óMGC
∂∏J »a πLôdG ÖæL ≈dEG ÉÑæL âfÉch
É˘ æ˘ JQƒ˘ K »˘ a á˘ ª˘ °SÉ˘ ˘ë˘ ˘dG çGó˘ ˘M’CG
»˘a É˘gQhO ô˘°üà˘≤˘j º˘dh ,Ió˘ «˘ é˘ ª˘ dG
á˘°ùÑ˘d’CG á˘WÉ˘«˘Nh ΩÉ˘©˘£˘dG ô˘«˘ °†ë˘ J
âcQÉ°Th ìÓ°ùdG â∏ªM πH ΩÓY’CGh
êÓ©H âeÉbh á«FGóØdG äÉ«∏ª©dG »a
ájô°ùdG ä’É°üJ’G â£HQh ≈°VôªdG
QƒÑY »a äôeÉZh πHÉæ≤dG äôéah
»æWƒdG Ωƒ«dGh ,áeô˘ë˘ª˘dG ≥˘WÉ˘æ˘ª˘dG
20`dG ïjQÉJ ™e øeGõàªdG ógÉéª∏d
√óMh ógÉéª∏d Éeƒj ¬fGC »æ©j ’ ähGC
.∂dòc IógÉéª∏d πH
äGó˘«˘¡˘ °ûdG Oó˘ Y ƒ˘ g É˘ e:Ö©˘ °ûdG@
ÜGô˘ ˘J ø˘ ˘¡˘ ˘FÉ˘ ˘eO âÑ˘ ˘°†N »˘ ˘FÓ˘ ˘ dG
? ôμ°ù©e áj’h

Ió«¡°T 47 â£≤°S:áéjóN á∏eQƒH -

¬ª¶æf ∫h’CG ,ø˘«˘«˘î˘jQÉ˘J ø˘«˘°Vô˘©˘e
∞˘ ˘ë˘ ˘à˘ ˘ª˘ ˘dG ƒ˘ ˘¡˘ ˘H iƒ˘ ˘à˘ ˘°ùe ≈˘ ˘ ∏˘ ˘ Y
˘Ωƒ˘é˘¡˘dG iô˘cP AÉ˘«˘ M’E √É˘ æ˘ °ü°üNh
øª°†àjh ,»æ«£æ°ù≤dG ∫Éª°ûdG ≈∏Y
Gòch ∫hGóédGh äÉeƒ°SôdGh Qƒ°üdG
iô˘cP ß˘Ø˘ë˘ j »˘ fÉ˘ ã˘ dGh §˘ FGô˘ î˘ dG
.∂dòc Qƒ°üdG ôÑY ΩÉeƒ°üdG ôªJƒDe
»˘«˘ë˘J ô˘ FGõ˘ é˘ dG ¿GC É˘ ª˘ H:Ö©˘ °ûdG@
á˘ ˘ ˘ ˘ ˘ LhOõ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG iô˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘cò˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG
»a áª°SÉ˘ë˘dG á˘£˘ë˘ª˘dGô˘cò˘à˘°ùJh
»àdG Ió«éªdG ôjôëàdG IQƒK ôªY
∞˘«˘ c ,ähGC 20`dG ï˘jQÉ˘J É˘gó˘∏˘î˘j
¿ƒ˘ ˘ ˘ ˘ NQƒD˘ ˘ ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘ ˘ dG ô˘ ˘ ˘ ˘ °†ë˘ ˘ ˘ ˘ à˘ ˘ ˘ ˘ °ùj
?IGCôªdG ácQÉ°ûe ¿hógÉéªdGh

º˘d ¿ƒ˘NQƒD˘ª˘dG :á˘ é˘ jó˘ N á˘ ∏˘ eQƒ˘ HôªJƒDe »a IGCôªdG QhO øY GƒKóëàj
≈∏Y äÉeƒé¡dG »a Gòch ΩÉeƒ°üdG
Aƒ°†dG Gƒ£∏°Sh ,»æ«£æ°ù≤dG ∫Éª°ûdG

≈∏Y â∏°üëJ : áéjóN á∏eQƒH áæ°S ïjQÉ˘à˘dG »˘a ¢ùfÉ˘°ù«˘∏˘dG IOÉ˘¡˘°T
¥É˘ë˘à˘dÓ˘ d »˘ æ˘ ∏˘ gGC É˘ e Gò˘ g 2004
»aÉ≤ãdGh »îjQÉàdG çGôàdG áë∏°üªH
π«é°ùàdG ó©H øjógÉéªdG ájôjóªH
âfÉch ,»F’ƒdG π«¨°ûàdG Öàμe »a
ôFGõédG ïjQÉàH ºà¡J áë∏°üªdG äGP
IQƒK áÑ≤M ÖfÉL ≈dGE 1832 áæ°S øe
»˘a á˘ë˘∏˘°üª˘ dG â©˘ °Sh ,ô˘ jô˘ ë˘ à˘ dG
,»îjQÉàdG çGôà˘dG ≈˘∏˘Y á˘¶˘aÉ˘ë˘ª˘dG
¢VQÉ©ªdG º«¶æJ ≈∏Y âØμY å«M
iƒ˘à˘°ùe ≈˘∏˘Y äGhó˘æ˘dGh á˘«˘î˘jQÉ˘à˘dG
.á«aÉ≤ãdGh ájƒHôàdG äÉ°ù°SƒDªdG
ógÉé˘ª˘dG ∞˘ë˘à˘e í˘à˘a º˘J É˘eó˘æ˘Yh
äÉWÉ°ûædG ∂∏J πjƒëJ ºJ 2007 áæ°S
áÑ∏£dG Üòéj QÉ°Uh ,∞ëàªdG ƒëf
AÉ˘«˘MGE ≈˘∏˘Y ô˘¡˘°ùj ¬˘f’C ò˘«˘ eÓ˘ à˘ dGh
áî˘°SGQ π˘¶˘à˘d á˘«˘î˘jQÉ˘à˘dG çGó˘M’CG
.∫É«L’CG ¢SƒØf »a
≈˘ ∏˘ Y ±ƒ˘ bƒ˘ dG ø˘ μ˘ ª˘ ˘jGC:Ö©˘ ˘°ûdG@
≈˘ ˘∏˘ ˘Y ø˘ ˘jô˘ ˘¡˘ ˘°ùJ …ò˘ ˘dG •É˘ ˘°ûæ˘ ˘dG
çGó˘M’
C É˘H AÉ˘ Ø˘ à˘ MÓ˘ d √ó˘ «˘ °ùé˘ J
?ähGC 20 iôcòd áLhOõªdG

iƒà°ùe ≈∏Y Éæjód :áéjóN á∏eQƒH ô˘¡˘°ùj á˘jô˘¡˘°T äÉ˘WÉ˘°ûf ∞˘ë˘ à˘ ª˘ dG
π˘c »˘Ø˘a ,É˘gó˘«˘°ùé˘J ≈˘∏˘Y ≥˘jô˘Ø˘ dG
çGóM’CG ôcòà°ùf ,á«îjQÉJ áÑ°SÉæe
ôÑY øjógÉéªdGh AGó¡°ûdG ä’ƒ£Hh
É˘ ˘æ˘ ˘jó˘ ˘dh ,¢VQÉ˘ ˘©˘ ˘ª˘ ˘ dGh äGhó˘ ˘ æ˘ ˘ dG

êô```a É```æ«d á```«æjôëÑdG ∫É```ªY’
C G Ió```«°S

™jQÉ` ` °ûªdG ìÉ` ` `éf »` `a º` `¡ªdG º` ` bôdG á` ` `jô°ûÑdG OQGƒ` ` ªdG
ó«©°üdG ≈∏Y IGCôªdG ¿GC QÉÑàYG ≈∏Y
≈dGE ô˘¶˘æ˘dÉ˘H ,É˘¡˘JAÉ˘Ø˘c âà˘Ñ˘KGC »˘Hô˘©˘dG
É¡æμd ,IôgÉH ìÉéf ÜQÉéJ IóY OƒLh
≈∏Y ó©J ájOôa ä’ÉM É¡fƒc âØ°SÉCJ
äGQóbh ìƒªW ≈dGE ô¶ædÉH ™HÉ°U’CG
.á«Hô©dG IGCôªdG
äócGC á˘jô˘FGõ˘é˘dG IGCô˘ª˘dG ¢Uƒ˘°üî˘Hh
É¡d íª°ùJ ºd á°UôØdG ¿GC áKóëàªdG
É¡f’C É¡àHôéJ ≈∏Y Üôb øY ´ÓW’ÉH
âdÉbh ,¬≤≤ëJ Ée áaô©ªd Gô«ãc áªà¡e
,Aƒ°†dG É¡«∏Y §∏°ùj ºd ΩÓY’EG ¿GC
.º¡æY Ió«©H â«≤H »dÉàdÉHh
πμ°ûH âæμªJ êôa óªMGC Éæ«d ¿GC ôcòj
¬H ≈æ©J ójóL ∫Éée ΩÉëàbG øe ô«Ñc
∫hódG ±ôW øe ΩÉªàg’ÉH ≈¶ëjh
…ô°ûÑdG πeÉ©dG á«bôJ ¿’C ,áeó≤àªdG
ºbôdG ó©j …OÉ°üàbG ´hô°ûe …GC »a
¬eó≤J Ée πch ,¬MÉéf ¿Éª°†d ºg’CG
Iô˘Ñ˘î˘∏˘d á˘bó˘dG ø˘e ô˘«˘ ã˘ μdÉ˘ H ™˘ °†î˘ j
.áHôéàdGh

QGôZ ≈∏Y á«HôY ∫hO IóY ≈dGE É¡à∏≤f
™˘°ùà˘J ¿GC π˘eÉC˘Jh á˘ jOƒ˘ ©˘ °ùdGh âjƒ˘ μdG
.¿Gó∏ÑdG IôFGO
∫ÉªY’CG ∫Éée »a É¡MÉéf â©LQGCh
ájOÉªdGh á«˘©˘jô˘°ûà˘dG äÓ˘«˘¡˘°ùà˘dG ≈˘dGE
âMô˘ à˘ bGh ,É˘ gó˘ ∏˘ ˘H »˘ ˘a á˘ ˘MÉ˘ ˘à˘ ˘ª˘ ˘dG
∫Éé˘e »˘a á˘«˘Hô˘©˘dG IGCô˘ª˘dG Ió˘YÉ˘°ùª˘d
πjƒªà∏d ∑ƒæH AÉ°ûfGE ≈dGE ∫ÉªY’CG IOÉjQ

âaÓdG É¡MÉéfh ô«ÑμdG É¡≤dÉCJ êôa óªMGC Éæ«d ∫ÉªY’
C G Ió«°S âàÑKGC
IóY ≈dGE øjôëÑdG É¡æWh RhÉéJ …òdG ájô°ûÑdG OQGƒªdG á«bôJ ∫Éée »a
¿GC iôJh ,É¡Ñ∏£j øe πc ≈∏Y É¡àHôéàH πîÑJ ºd å«M ,á«HôY ∫hO
∫Éée »a IGCôªdG ∞°üæj …òdG ™jô°ûàdG Ωó≤J ºZQ á«Hô©dG IGôªdG
∫GR ’ ¬fGC ’GE ∫ÉªY’
C G IOÉjQh ádhÉ≤ªdG ºdÉY êƒdh ≈∏Y ™«é°ûàdG
äóHh ,äGOGQ’
E G ó°ùéJh QÉμa’
C G ºLôàJ ≈àM πjƒªà∏d ∑ƒæH É¡°ü≤æj
»àdG ájôFGõédG ádhÉ≤ªdG ¬à©£b Ée ≈∏Y ±ô©àdÉH ô«ÑμdG É¡eÉªàgG
¿ƒμJ ¿GC ≥ëà°ùJ ≈àM ∞jô©àdG øe É¡≤M É¡£©j ºd ΩÓY’
E G ¿GC äócGC
.É¡JÉMÉéf ºª©àd ÉLPƒªf
Ü/á∏«°†a
≈∏Y äô¡˘°S …ò˘dG ø˘«˘μª˘à˘dG è˘eÉ˘fô˘Ñ˘d
OQGƒ˘ª˘dG á˘©˘HÉ˘à˘ ª˘ H Ωƒ˘ ≤˘ Jh ,¬˘ ª˘ jó˘ ≤˘ J
…ò˘dG ∫É˘é˘ª˘dG Gò˘g á˘«˘bô˘Jh á˘jô˘°ûÑ˘ dG ¢ù∏ée øe êôa óªMGC Éæ«d á∏MQ äGCóH
á˘ª˘¡˘e Iõ˘ «˘ cQh ,…ô˘ gƒ˘ é˘ dÉ˘ H ¬˘ Ø˘ °üJ ,ájô°ûÑdG OQGƒª∏d ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG
.ájOÉ°üàb’G á«ªæà∏d Gô«ãc âμàMGh ,Iôjóe Ö°üæe äGCƒÑJh
ºjó≤J ≈∏Y êôa Éæ«d á°ù°SƒDe ∞μ©Jh ΩÉëàbG »a ô«ÑμdG É¡MƒªW ,É¡JGQÉWÉEH
»˘à˘dG π˘«˘bGô˘©˘ ∏˘ d ∫ƒ˘ ∏˘ Mh äGQÉ˘ °ûà˘ °SG AÉ˘ °ûfGE ≈˘ dGE É˘ ¡˘ ©˘ aO ∫É˘ ª˘ Y’CG ∫É˘ é˘ ˘e
øjôëÑdÉH á«∏ëªdG äÉcô°ûdG É¡¡LGƒJ äGQÉ°ûà°S’G »a á°üàîªdG É¡à°ù°SƒDe
IQƒ£àe óL èeGôÑd É¡æ«≤∏J ÖfÉL ≈dGE á˘ jô˘ °ûÑ˘ dG OQGƒ˘ ª˘ dÉ˘ H ≥˘ ∏˘ ©˘ à˘ j É˘ ˘ª˘ ˘«˘ ˘a
äó©Jh ,ø«μª˘à˘dÉ˘H ¬˘«˘∏˘Y ≥˘∏˘£˘j É˘ª˘«˘a
.∫ÉªY’CGh
É¡f’C É¡æWh OhóM É¡JAÉØch É¡JôÑN É˘¡˘°Vƒ˘N ø˘ Y π˘ «˘ °üØ˘ à˘ dÉ˘ H âKó˘ ë˘ Jh

Oó©dG
GóL ΩÉg

16195

áªjôc á«fGBôb äÉjGB ≈∏Y …ƒàëJ áëØ°üdG √òg
É¡«∏Y ®ÉØëdG AÉLôdG ,áØjô°T ájƒÑf åjOÉMGh
Gôμ°Th .¢ù«fóàdG øe É¡àjÉªMh
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º¶Y’CG ∫ƒ°SôdG É¡«a ≈∏°U Gkóé°ùe 43
.ÉkHƒæL AÉÑb ≈àMh k’Éª°T ±ôédG
¿GC ≈˘dGE §˘°SÉ˘Ñ˘dGó˘Ñ˘Y Qƒ˘à˘có˘dG QÉ˘ °TGCh
QÉ˘°ûà˘f’G á˘«˘aGô˘Zƒ˘ª˘jO ≈˘∏˘Y AÉ˘ ≤˘ H’EG
AGQh ÜÉÑ°S’CG ºgGC óMGC ¿Éc »fÉμ°ùdG
RôHGC ¿GC Ékë°Vƒe ;óLÉ°ùªdG OóY Iôãc
∫ƒ˘°Sô˘dG É˘¡˘«˘a ≈˘∏˘°U »˘à˘dG ó˘LÉ˘°ùª˘ dG
»æH óé°ùe »g º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U
,áKQÉM »æH óé°ùeh (áHÉL’EG) ájhÉ©e
ó˘ é˘ ˘°ùeh ,Ió˘ ˘YÉ˘ ˘°S »˘ ˘æ˘ ˘H ó˘ ˘é˘ ˘°ùeh
Iô˘ ˘ é˘ ˘ °ûdG ó˘ ˘ é˘ ˘ °ùeh ,ø˘ ˘ «˘ ˘ î˘ ˘ «˘ ˘ °ûdG
.πFGh »æH óé°ùeh ,(äÉ≤«ªdG)
∂∏J ºdÉ©eh ™bGƒe øe k Gô«ãc ¿GC Éªc
kÉ˘ eÉ˘ ª˘ J ¢ùª˘ W hGC ô˘ Kó˘ fG ó˘ LÉ˘ °ùª˘ ˘dG
,á«©«Ñ£dÉH á°SGQódG É¡àØ°Uh ÜÉÑ°S’C
»˘fGô˘ª˘©˘dG ™˘°Sƒ˘à˘dGh äGô˘é˘¡˘dG É˘¡˘ æ˘ e
ø˘e ≥˘Ñ˘à˘j º˘dh ,á˘«˘fÉ˘μ°ùdG ä’ƒ˘ë˘à˘ dGh
óé°ùeh …ƒÑædG óé°ùªdG iƒ°S ÉgRôHGC
ó˘ é˘ ˘°ùeh á˘ ˘HÉ˘ ˘L’EG ó˘ ˘é˘ ˘°ùeh AÉ˘ ˘Ñ˘ ˘b
.ø«à∏Ñ≤dG

áãjóM á«ë°ùe á«aGô¨L á°SGQO â¡fGC
≈∏°U ∫ƒ°SôdG iOGC k Góé°ùe 43 ójóëJ
»a ™≤Jh ,É¡«a IÓ°üdG º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG
,IQƒæªdG áæjó˘ª˘dG ø˘e á˘bô˘Ø˘à˘e AÉ˘ë˘fGC
äÉ°SGQOh çƒëH õcôe á°SGQódÉH ΩÉb
äÉjGhQh ó«fÉ°SGC ≥ah ,IQƒæªdG áæjóªdG
Iô˘«˘ °ùdGh á˘ ë˘ «˘ ë˘ °üdG åjOÉ˘ M’CG ø˘ e
.á«îjQÉàdG äÉjGhôdGh ºLGôàdGh ájƒÑædG
,Qó˘H §˘°SÉ˘Ñ˘dGó˘Ñ˘Y Qƒ˘ à˘ có˘ dG í˘ °VhGCh
äÉ˘ °SGQó˘ ∏˘ d á˘ æ˘ jó˘ ª˘ dG õ˘ cô˘ e ô˘ jó˘ e
•É˘≤˘°SÉE˘H ΩÉ˘b õ˘cô˘ª˘dG ¿GC ,çƒ˘ë˘ Ñ˘ dGh
É˘¡˘«˘a âë˘°U »˘à˘dG ó˘LÉ˘°ùª˘dG ™˘ bGƒ˘ e
á£°SGƒH ájƒL á£jôN ≈∏Y äÉjGhôdG
ójóëJ ºJ ¿GC ó©H ,á«YÉæ°üdG QÉªb’CG
»a É¡«˘∏˘Y IQƒ˘æ˘ª˘dG á˘æ˘jó˘ª˘dG á˘£˘jô˘N
º˘dÉ˘©˘ª˘dG ≥˘ah ∂dPh ,…ƒ˘Ñ˘ æ˘ dG ó˘ ¡˘ ©˘ dG
á˘«˘fÉ˘μ°ùdG äÉ˘©˘ª˘ é˘ à˘ dGh á˘ «˘ ©˘ «˘ Ñ˘ £˘ dG
´hôa ô¡°T’C ,É¡H á£«ëªdG á«YGQõdGh
êQõ˘ ˘î˘ ˘dGh ¢Sh’CG π˘ ˘ã˘ ˘e π˘ ˘ FÉ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ≤˘ ˘ dG
ø˘e º˘¡˘æ˘ μ°S ø˘ cÉ˘ eGCh ø˘ jô˘ LÉ˘ ¡˘ ª˘ dGh

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

Ω 2013 ähGC 29 ¢ù«ªîdG
`g 1434 ∫Gƒ°T 22 `d ≥aGƒªdG
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á©bGƒdG IQƒ°S π°†a
á∏«d πc ÉgGCôb øe'' : ∫ƒ≤j º∏°Sh ¬«∏Y
»a »ÑWô≤dG ∂dP ôcP,''ábÉa ¬Ñ°üJ ºd
øHG √ôcPh , ¬«∏Y ºμëj ºdh √ô«°ùØJ
ôcÉ°ùY øHG ájGhQ øe √ô«°ùØJ »a ô«ãc
,≈∏©j ƒHGC √GhQh , ≥°ûeO ïjQÉJ »a
±É°ûμdG ô«°ùØJ »a ôéM øHG ¬LôNh
.áë°üdG áLQO ≈dGE ¬©aôj ºd ÉªH

¿ÉªãY ¿GC »Ñ∏©ãdGh ôÑdG óÑY øHG ôcP
»˘ a √Oƒ˘ ©˘ j Oƒ˘ ©˘ °ùe ø˘ HG ≈˘ ∏˘ Y π˘ ˘NO
¬˘fGC ±ô˘Yh ,¬˘«˘ a äÉ˘ e …ò˘ dG ¬˘ °Vô˘ e
ºdh ,¬∏dG áªMQ ≈æªàjh ¬HƒfP ƒμ°ûj
’h ¬˘d Ö«˘Ñ˘W AÉ˘Yó˘à˘°SG ≈˘∏˘ Y ≥˘ aGƒ˘ j
√ó©H øe ¬JÉæÑd ’h ¬d AÉ£Y ôjô≤J
á©bGƒdG IQƒ°S ¿GCô≤j ¿GC øgôeGC ó≤a,
¬∏dG ≈∏°U ∫ƒ°SôdG ™ª°S ¬f’C á∏«d πc

¢SÉædG ∫GƒD°S øe ô«N Gòg
…QÉ˘°üfÓ
C ˘d É˘ª˘gÉ˘£˘YGCh ,ø˘ «˘ ª˘ gQó˘ dG
Ék˘eÉ˘©˘ W É˘ ª˘ gó˘ MÉC˘ H ô˘ à˘ °TG :¬˘ d ∫É˘ bh
»æàFGh Ékehób ôN’BÉH ôà°TGh ,∂∏g’C
∫ƒ˘°Sô˘dG ¬˘«˘∏˘Y ó˘°T ¬˘H √É˘JGC É˘ª˘∏˘ a ,¬˘ H
:∫Éb ºK k GOƒY º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U
á˘ °ùª˘ N ∂æ˘ ˘jQGC ’h Ö£˘ ˘à˘ ˘MGh ÖgPG
AÉ˘L º˘K ,π˘Lô˘dG Ögò˘a ,Ék˘ eƒ˘ j ô˘ °ûY
iô˘ à˘ °TÉ˘ a ,º˘ gGQO Iô˘ ˘°ûY í˘ ˘HQ ó˘ ˘bh
,ÉkHƒK ôN’BG ¢†©ÑdÉHh ,ÉkeÉ©W É¡°†©ÑH
:º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U ∫ƒ°SôdG ¬d ∫É≤a
»a áàμf ádÉC°ùªdG »JÉCJ ¿GC ô«N Gòg
.áeÉ«≤dG Ωƒj ∂¡Lh

¬∏dG ∫ƒ°SQ ≈dGE QÉ°üf’CG øe πLQ AÉL
¬«£©j ¿GC ¬dÉC°ùj º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U
¬«∏Y ∫ƒ°SôdG ¬d ∫É≤a ,¬H äÉà≤j Ée
,≈∏H :∫Éb ?A»°T ∂à«H »a ÉeGC :ΩÓ°ùdG
,¬˘°†©˘H §˘°ùÑ˘fh ¬˘°†©˘H ¢ùÑ˘ ∏˘ f ¢ù∏˘ M
∫ƒ°SôdG ¬d ∫Éb ,AÉªdG ¬H Üô°ûf Ö©bh
,Éª¡˘H »˘æ˘à˘FG :º˘∏˘°Sh ¬˘«˘∏˘Y ¬˘∏˘dG ≈˘∏˘°U
¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U ¬∏dG ∫ƒ°SQ ÉªgòNÉCa
∫É≤a ?øjòg …ôà°ûj øe :∫Ébh º∏°Sh
É˘fGC :ô˘NGB ∫É˘bh ,º˘ gQó˘ H »˘ ∏˘ Y :π˘ LQ
,√ÉjGE ÉªgÉ£YÉCa ,ø«ªgQóH ÉªgòNGB
º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U ∫ƒ°SôdG òNGCh

ôª≤dG øe ø°ùMGC
»HGC ÜÉë°UGC øe ÓLQ ’GE ,â≤∏W ób
,.âμ°S ¬fÉEa ,áØ«æM
?º∏μàJ’ ∂dÉe :Qƒ°üæªdG ¬d ∫É≤a
,ø«æ°S QƒWh ¿ƒàjõdGh ø«àdGhz :∫É≤a
¿É°ùf’EG Éæ≤∏N ó≤d ,ø«e’CG ó∏ÑdG Gògh
øe ø°ùMGC A»°T Óa {ºjƒ≤J ø°ùMGC »a
øH ≈°ù«©d Qƒ°üæªdG ∫É≤a ¿É°ùf’EG
∂æ˘Y ≈˘dÉ˘ ©˘ J ¬˘ ∏˘ dG êô˘ a ó˘ b :≈˘ °Sƒ˘ e
,∂àLhR ≈∏Y ºbÉCa ,∫Éb Éªc ôe’CGh
â≤∏WÉªa ,∂LhR »©«WGC ¿GC É¡∏°SGQh

ÉÑM ¬àLhõÑëj ≈°Sƒe øH ≈°ù«Y ¿Éc
¿GC ≥dÉW âfGC :Éeƒj É¡d ∫É≤a ,Gójó°T
,ô˘ ˘ ª˘ ˘ ≤˘ ˘ dG ø˘ ˘ e ø˘ ˘ °ùMGC »˘ ˘ fƒ˘ ˘ μJ º˘ ˘ d
ó˘b :âdÉ˘bh ,¬˘æ˘Y âé˘à˘MGh,â°†¡˘æ˘ a
Éª∏a ,áª«¶˘Y á˘∏˘«˘∏˘H äÉ˘Ñ˘a ,»˘æ˘à˘≤˘∏˘W
√ô˘ Ñ˘ NGh,Qƒ˘ °üæ˘ ª˘ dG ≈˘ dGE Gó˘ Z í˘ Ñ˘ °UGC
ºJ ,ø«æeƒDªdG ô«eGC Éj :∫Ébh ,ôÑîdG
¿É˘ch ,É˘ª˘Z »˘ °ùØ˘ f âØ˘ ∏˘ J ,É˘ ¡˘ bÓ˘ W
¬æe ô¡Xh ,IÉ«ëdG øe »dGE ÖMGC äƒªdG
,AÉ˘ ¡˘ ≤˘ Ø˘ ˘dG ô˘ ˘°†MÉC˘ ˘a ,ó˘ ˘jó˘ ˘°T ´õ˘ ˘L
,ô°†M øe ™«ªL ∫É≤a ,ºgÉàØà°SGh

ø«ëdÉ°üdG ΩÓc øe
IOôéªdG á«ægòdG QÉμaC’GhCG ,á≤«ª©dG
ƒg áWÉ°ùÑdG ƒg π«ªédG ÜOC’G ÉªfEG
äÉ˘ ˘ °ùª˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘dGh ìhô˘ ˘ ˘dGh ¢SÉ˘ ˘ ˘°ùME’G
Iô˘ cGò˘ dG Ö°üî˘ j ¬˘ ˘fEG .,á«fÉ°ùfE’G
. I É « ë d É H kÉ Ñ M ¢ ù « ° S É M C ’ G ¥ O É ° ü H

¥OÉ˘°U ÖJÉ˘c ø˘e ™˘Ñ˘æ˘j ¥OÉ˘°üdÉ˘ HOC’G
∑ô˘YÉ˘°ûe »˘a ô˘ «˘ KCÉ˘ à˘ dG ≈˘ ∏˘ Y QOÉ˘ b
ÜOC’Gh áHhò©dGh ôë°ùdG øe äÉ°ùª∏H
áaôNõdGh ≥∏ªàdG ÜOCG ¢ù«d π«ªédG
á˘ Ø˘ °ù∏˘ Ø˘ dGh á˘ LÉ˘ Ñ˘ jó˘ dG hCG á˘ ≤˘ «˘ ˘fC’G

ƒd AÉª∏©dG ∫Éb ,∂à©jOh òN á©jOh ¬∏dG âYOƒà°SG
ø˘μd ,É˘¡˘YOƒ˘à˘°SG É˘ª˘c É˘gó˘ Lƒ˘ d Ω’CG ´Oƒ˘ à˘ °SG ¬˘ fGC
.¬fÉ°ùd ≈∏Y ¬∏dG ôéj ºd ¬∏dG Qób »°†ª«d

≈àM ôØMGC â∏©L ø«æeƒDªdG ô«eGC Éj É¡«dGE â∏°Uh
…òdG Gòg É¡æHGh á°ùdÉL áà«e »g GPÉEa É¡«dGE â∏°Uh
øe Éj …OÉæj OmÉæªH GPGEh É¡«eób óæY »M »©e

ø```````à``ØdG ´ƒ````````«°T
õY ¬∏dÉH Éæk«©à°ùe ,áé∏dG √òg »a ¿ÉHhòdG ΩhÉ≤j
∫ƒ≤j ,¬dÉãeGC øe AÉHô¨dGh áëdÉ°üdG á≤aôdÉHh ,πLh
¿rpGE :¿nƒdoƒ≤onJ ,ák©nespGE GƒofƒμoJn ’z :º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U
ørμp˘dnhn ,É˘æn˘ªr˘∏n˘Xn Gƒ˘ªo˘∏n˘Xn ¿rpGEhn ,É˘æs˘°nù˘M
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. {Gƒªo∏p¶r Jn Óan GhAoÉ°nSGCn
¬∏dG óæY ∫ƒÑ≤e Qò©H IÉ°ü©dG Iôãch ∞©°†dG ¢ù«dh
¬∏dG ¢VQÉCa ,á«°ü©ªdG ≥jôW »a »°p†ªo∏d πLh õY
ºd ¿GE ,ø«Ø©°†à°ùª∏d áMhóæe Iôé¡dG »ah ,á©°SGh
πLh õY ∫ƒ≤j ,º¡Jó«≤Yh º¡æjO ájÉªM Gƒ©«£à°ùj
áo˘μn˘pFÓ˘ªn˘dG ºo˘goÉ˘asƒn˘Jn øn˘jòp˘dsG ¿sGEz :AÉ˘°ùæ˘ dG IQƒ˘ °S »˘ a
É˘æs˘co Gƒ˘ doÉ˘ bn ºr˘ ào˘ æ˘ co ºn˘ «˘ pa Gƒ˘ doÉ˘ bn ºr˘ ¡p˘ °pù˘ Øo˘ fnGC »˘ ªp˘ dpÉ˘ Xn
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r
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n ˘Äp˘dnhrÉCo˘an É˘¡n˘«˘ap Ghôo˘LpÉ˘¡n˘ào˘an ák˘ ©n˘ °pSGh
ºo˘æs˘¡n˘nL ºr˘goGhnÉCr˘ne ∂
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¬˘ ˘∏˘ ˘dG º˘ ˘μbRô˘ ˘j ¿GC ≈˘ ˘°ùY √ƒ˘ ˘eõ˘ ˘dÉ˘ ˘ a
≥ë∏a ΩÉ≤a ¬HƒK ¢†Øf ºK ...IOÉ¡°ûdG
’GE º¡∏c GƒJÉªa ,¬∏gÉCH êôNh ,ΩÉ°ûdÉH
,π«˘¡˘°S ø˘H á˘Ñ˘à˘Y âæ˘H á˘à˘NÉ˘ah k Gó˘æ˘g
Ωó≤a ,∑ƒeô«dÉH k Gó«¡°T π«¡°S πàboh
øH çQÉëdG ¿Éch ,ôªY ≈∏Y áàNÉØH
’GE º¡æe ™Lôj º∏a ¬∏gÉCH êôN ΩÉ°ûg
GƒLhR :ôªY ∫É≤a ,øªMôdGóÑY √ódh
ô˘ª˘Y É˘ª˘¡˘©˘£˘bGCh ,Ió˘jô˘°ûdG ó˘ jô˘ °ûdG
:¬d π«≤a ,Éª¡d ™°ShGCh á£N áæjóªdÉH
¿GC ¬˘∏˘dG ≈˘°ùY :∫É˘≤˘a .É˘ ª˘ ¡˘ d äô˘ ã˘ cGC
k’É˘ LQ ,k Gô˘ «˘ ã˘ c k Gó˘ dh É˘ ª˘ ¡˘ æ˘ e ô˘ ˘°ûæ˘ ˘j
ô˘ª˘Yh ô˘μHƒ˘HGC É˘ª˘¡˘ d ó˘ dƒ˘ a ...AÉ˘ °ùfh
ó˘ ∏˘ î˘ eh ó˘ dÉ˘ Nh á˘ eô˘ μYh ¿É˘ ª˘ ã˘ Yh
AÉ¡≤a'' á©Ñ°ùdG AÉ¡≤ØdG óMGC ôμHƒHÉCa
.¢ûjôb ÖgGQ :≈Yójo ¿Éch ,''áæjóªdG

»°Só≤ª∏d ø«HGƒàdG ÜÉàc

ô˘ ˘°†M :∫É˘ ˘b ¬˘ ˘fGC ø˘ ˘°ùë˘ ˘dG ø˘ ˘Y …hQo
»°VQ ÜÉ£îdG øH ôªY ÜÉH ¢SÉædG
hô˘ª˘Y ø˘H π˘«˘¡˘°S º˘¡˘«˘ ah ,¬˘ æ˘ Y ¬˘ ∏˘ dG
¬fPGB êôîa ...çQÉëdG øH ¿É«Ø°SƒHGCh
Ö«˘ ¡˘ °üd ,Qó˘ ˘H π˘ ˘g’C ¿PÉC˘ ˘j π˘ ˘©˘ ˘é˘ ˘a
≈°UhGC ób ¿Éch º¡Ñëj ¿Éch ...∫ÓHh
.º¡H
¬fGE ,Ωƒ«dÉc âjGCQ Ée :¿É«Ø°SƒHGC ∫É≤a
’ ¢Sƒ∏L øëfh ó«Ñ©dG A’ƒD¡d ¿PDƒ«d
,Ωƒ≤dG É¡jGC :π«¡°S ∫É≤a ,Éæ«dGE âØà∏j
ºàæc ¿ÉEa ,ºμgƒLh »a …òdG iQGC ób
»YOo ,ºμ°ùØfGC ≈∏Y GƒÑ°†ZÉa kÉHÉ°†Z
ÉeGC ,ºJÉC£HGCh GƒYô°SÉCa ,ºà«YOoh Ωƒ≤dG
ót°TGC π°†ØdG øe ¬H ºcƒ≤Ñ°S Éªd ¬∏dGh
…ò˘dG Gò˘ g º˘ μHÉ˘ H ø˘ e kÉ˘ Jƒ˘ a º˘ μ«˘ ∏˘ Y
ó˘ b A’ƒD˘ g ¿GE ...¬˘ «˘ ∏˘ Y ¿ƒ˘ °ùaÉ˘ ˘æ˘ ˘à˘ ˘J
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ثقـ ـاف ـ ـة

ألخميسس  ٢٩جويلية  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ٢٢أأوت ١٤٣٤هـ

باعتبارها هؤية مجتمع ومسسؤؤولية كل القطاعات

الثقافة تعودإالى الجماعات المحلية وتجمع جمهورها بينأاحضسانها
ليسست الثقافة حكرا على قطاعها ومؤؤسسسساتها ،وإانما هي مسسؤؤولية تقع على عاتق كل القطاعات ،كؤنها هؤية
وشسخصسية كل المجتمع وليسست حكرا على فئة دونأاخرى ،وهذا ما نلمسسه من ا’لتفاتة التي خصسصستها البلديات
في السسنؤات اأ’خيرة ،بعدماأاصسبح للثقافة نصسيب ضسمن برامج المنتخبين المحليين.

سشميرة لخذاري
أه˘ت˘مت أل˘ج˘م˘اع˘ات أل˘م˘ح˘لية وألبلديات وما
ت ˘زأل ت ˘ه ˘ت ˘م ب˘ال˘م˘ي˘دأن أل˘ث˘ق˘اف˘ي ب˘م˘خ˘ت˘ل˘ف
فروعه ،توؤكد على عودة هذأ ألقطاع ألحي
أإل ˘ى أأحضص ˘ان أل˘ب˘ل˘دي˘ات ،ه˘ذه ألأخ˘ي˘رة أل˘ت˘ي
خصصصصت ل ˘ه ح ˘ي ˘زأ ضص ˘م ˘ن ب ˘رأم ˘ج ˘ه ˘ا أل˘ت˘ي
تسصطرها على مدأر ألسصنة.
أنفتاح مميز مسّس عديد ألميادين ألثقافية
وأل˘ف˘ن˘ي˘ة ،ح˘يث أن˘ت˘عشصت ألسص˘ي˘ن˘م˘ا من خÓل
أإيÓء ألأهمية أإلى قاعات ألعرضس ألتي عانت
وأأه ˘م ˘لت م ˘ن ˘ذ سص˘ن˘وأت ،ألشص˘يء أل˘ذي ج˘ع˘ل
ج ˘م ˘ه ˘وره ˘ا ي ˘ه ˘ج ˘ره ˘ا ل ˘ي ˘غ ˘وصس ف ˘ي ع ˘ال˘م
ألتكنولوجيا ألحديثة ،ويتاأثر بهوية وموروث
غ ˘ريب ع ˘ل ˘ى ث ˘ق ˘اف ˘ت ˘ه ،أإع ˘ادة ف ˘ت˘ح ق˘اع˘ات
أل ˘ع ˘رضس ي ˘عكسس أل ˘ت ˘ظ ˘اف ˘ر وتك ˘ام ˘ل ج ˘ه˘ود
أل ˘ب ˘ل˘دي˘ة ووزأرة أل˘ث˘ق˘اف˘ة ب˘م˘ا يضص˘م˘ن أإع˘ادة
ثقافتنا وهوية مجتمعنا ألعربي ألإسصÓمي

أإلى ألوأجهة وغرسصها في قلوب أأبنائها.
شص˘م˘ل ألن˘ت˘ع˘اشس م˘خ˘ت˘ل˘ف ألميادين ألثقافية
ليسس ألسصينما فحسصب ،حيث أأخذ ألكتاب هو
ألآخ ˘ر نصص˘ي˘ب˘ه ،م˘ن خ˘Óل ب˘رأم˘ج أل˘ب˘ل˘دي˘ات
ومشصاريعها ألتي تتجلى في مشصروع مكتبة
في كل بلدية ،وهنا نتحدث عن ألمكتبات
وفق ألمعايير ألتي تبنى عليها هذه ألمرأفق
أل ˘ت ˘ي ت ˘ح˘وي أأحسص˘ن رف˘ي˘ق ل˘Óإنسص˘ان ،ول˘يسس
أل ˘مك˘ت˘ب˘ات ''أل˘عصص˘ري˘ة'' ل˘Óأسص˘ف ،أأي˘ن أأصص˘ب˘ح
ألكتاب وألسصجائر وألعطور و ..تباع في مكان
وأحد تحت لوأء ''مكتبة'' ،ول ننسصى ألمسصرح،
أل˘ف˘ن˘ون أل˘تشصك˘ل˘ي˘ل˘ي˘ة ،وغ˘ي˘ره˘ا من ألأجناسس
ألفنية وألثقافية ألتي عادت من بعيد.
ت˘ ˘ظ˘ ˘اه˘ ˘رة ث˘ ˘ق ˘اف ˘ي ˘ة بسص ˘طت ج ˘ذوره ˘ا ف ˘ي
ألسص ˘ن˘وأت ألأخ˘ي˘رة ل˘ت˘ح˘م˘ل أسص˘م ''ق˘رأءة ف˘ي
أحتفال'' ،هذه ألأخيرة ألتي هي في حاجة
أإلى ألتفاتة فعلية من ألمنتخبين ألمحليين
وألبلديات ،بما يتيح لها فرصصة ألخروج بالغلة

ألوأفرة ،ويتعلق ألأمر هنا بتحقيق ألنتائج
ألي ˘ج ˘اب ˘ي ˘ة ونشص ˘ر ث ˘ق ˘اف ˘ة أل ˘م ˘ط ˘ال˘ع˘ة ل˘دى
ألأط ˘ف ˘ال ب ˘م ˘ا يضص ˘م ˘ن ب˘ن˘اء م˘ح˘ب˘ي ألك˘ت˘اب
وغرسس روح ألقرأءة عبر ألأجيال ،خاصصة وأأن
أل˘ط˘ف˘ل ه˘و أل˘ل˘ب˘ن˘ة وأل˘رك˘ي˘زة ألأسص˘اسصية ألتي
يبنى عليها أأي نجاح.
وق ˘د دعت وزي ˘رة أل ˘ث ˘ق ˘اف ˘ة ألسص ˘ي˘دة خ˘ل˘ي˘دة
تومي ،موؤخرأ ،ألمنتخبين ألمحليين أإلى دعم
مهرجان ''ألقرأءة في أحتفال'' بفتح ألمزيد
م˘ن أل˘فضص˘اءأت أل˘ع˘م˘وم˘ي˘ة ل˘ه˘ذأ أل˘غرضس من
أأجل تمكين أأكبر عدد ممكن من ألأطفال من
.
ألسصتفادة من هذه ألتظاهرة ألجوأرية
وأأك ˘دت أل ˘وزي ˘رة ع ˘ل ˘ى أأه˘م˘ي˘ة أل˘ت˘ع˘اون ب˘ي˘ن
ق ˘ط ˘اع ˘ه ˘ا وأل ˘ج ˘م ˘اع ˘ات أل ˘م˘ح˘ل˘ي˘ة لإن˘ج˘اح
ألتظاهرة وتوسصيعها من خÓل فتح فضصاءأت
لترقية ألقرأءة ألعمومية وألكتابة بمسصاعدة
أل˘مك˘ت˘ب˘ات أل˘م˘ت˘ن˘ق˘ل˘ة على مسصتوى ألسصاحات
ألعمومية.

المهرجان الثقافي ''القراءة في احتفال'' بأام البؤاقي

فضس ـ ـ ـ ـ ـ ـاء لتـ ـ ـ ـ ـ ـوفير الكتـ ـ ـ ـ ـ ـاب وترقيـ ـ ـ ـ ـ ـة المطالعـ ـ ـ ـ ـة العموميـ ـ ـ ـة
سستعرف و’يةأام البؤاقي
في الفترة من ٠١إالى ١٥
سسبتمبر انطÓق فعاليات
المهرجان الثقافي المحلي
القراءة في احتفال تحت
شسعار منأاجل ترغيب
اأ’طفال على القراءة.
أل ˘ت ˘ظ ˘اه ˘رة أل ˘ث ˘ق ˘اف ˘ي ˘ة ألك ˘ب ˘رى
ألموجهة للبرأءة من  ٠٦إألى ١٤
سصنة وألتي سصطرت لها محافظة
ألمهرجان برنامج ثريا ومتنوعا
م ˘ن ع ˘روضس مسص ˘رح ˘ي ˘ة وأأل ˘ع˘اب
بهلوأنية ،وألتي ينشصطها جمعيات
وت˘ع˘اون˘ي˘ات ث˘ق˘اف˘ية منها تعاونية
أأفك ˘ار أل ˘ع ˘ل ˘م˘ة ع˘رضس مسص˘رح˘ي
ع˘م˘ي م˘نصص˘ور ،ج˘م˘ع˘ي˘ة أل˘مسص˘رح
تيزي وزو ،تعاونية ألسصتار للفنون
أل˘درأم˘ي˘ة ع˘ي˘ن أل˘ب˘يضص˘اء ،ع˘رضس
مسص˘ ˘رح˘ ˘ي ''أألم ˘ي ˘رة ي ˘اسص ˘م ˘ي ˘ن''
ج˘م˘ع˘ي˘ة أل˘م˘ن˘ار ل˘ل˘ف˘ن أل˘مسصرحي
ألطارف عرضس مسصرحي ''ألتوتة
أل˘ ˘ح˘ ˘م˘ ˘رأء ف ˘ي م ˘م ˘ل ˘ة أل ˘رم ˘ان''
ت˘ع˘اون˘ي˘ة أل˘ف˘رجة وهرأن ،جمعية
أألضص˘ ˘ ˘وأء ت˘ ˘ ˘ي ˘ ˘ارت مسص ˘ ˘رح ˘ ˘ي ˘ ˘ة
''ألقÓدة'' وألفنان عمار بوصصوف،
زي ˘ادة ع ˘ل ˘ى أل ˘مك ˘ت˘ب˘ة أل˘م˘ت˘ن˘ق˘ل˘ة
أل˘م˘رف˘وق˘ة ب˘ال˘عروضس ألمسصرحية
وأل˘ب˘ه˘ل˘وأن˘ي˘ة أل˘ت˘ي سص˘ت˘ج˘ول ع˘ب˘ر
ألمكتبات ألبلديات منها ألمكتبة

أل˘ب˘ل˘دي˘ة مسصك˘ي˘ان˘ة ،ع˘ين فكرون،
ع˘ ˘ي˘ ˘ن أل˘ ˘ب˘ ˘يضص ˘اء ،ع ˘ي ˘ن ك ˘رشص ˘ة،
وفك ˘ي ˘ري ˘ن ˘ة أي˘ن سص˘ي˘ط˘ل˘ع أأط˘ف˘ال
أل ˘ب ˘ل˘دي˘ات ع˘ل˘ى م˘خ˘ت˘ل˘ف ألك˘تب
أل˘ع˘ل˘م˘ي˘ة ،وأل˘ث˘ق˘اف˘ي˘ة ،وأل˘تربوية،
ون ˘ظ ˘مت م ˘ح ˘اف˘ظ˘ة أل˘م˘ه˘رج˘ان
ب ˘ال˘مك˘ت˘ب˘ة أل˘رئ˘يسص˘ي˘ة ل˘ل˘م˘ط˘ال˘ع˘ة
أل ˘ع ˘م ˘وم ˘ي ˘ة ورشص ˘ات ل˘ل˘م˘ط˘ال˘ع˘ة
أل ˘ع ˘م˘وم˘ي˘ة ،وأألم˘Óء ،وأألشص˘غ˘ال
أل˘ ˘ي˘ ˘دوي˘ ˘ة ،وأل ˘ل ˘غ ˘ات أألج ˘ن ˘ب ˘ي ˘ة
وج ˘اءت ه ˘ذه أل ˘ورشص˘ات ل˘ت˘دريب
وتمرين أألطفال على ألمطالعة.
وف ˘ي أل ˘ج ˘انب أل ˘ع ˘ل˘م˘ي سص˘ت˘ق˘دم˘

''الشسعب'' تتغلغل في سسحرأانغــــام
''ا’سسطبار'' و''الشسؤار'' التندوفية:
أسص˘ت˘م˘ت˘ع سصك˘ان ع˘اصص˘م˘ة أل˘ت˘ي˘تري بالبرنامج
ألثقافي وألترأثي ألضصارب في عمق تاريخ
ت˘ن˘دوف ب˘دأر أل˘ث˘ق˘اف˘ة حسص˘ن أل˘حسص˘ن˘ي ع˘ل˘ى
مدأر أأيام من ألعرضس لزخمه وأأدأء فرقه
''أإلسصطبار'''' ،ألشصوأر'''' ،قنقا'' ،حيث تفاعل
أل ˘ج ˘م ˘ه ˘ور ب ˘م ˘ا ج ˘ادت ب˘ه ح˘ن˘اج˘ر وأأع˘ن˘اق
وأأناملئه ˘ذه أل ˘ولي ˘ة وسص ˘ط ت ˘م˘ازج أل˘ق˘رأئ˘ح
وألثقافات بسصبب موقعها ألجغرأفي ما بين
أل ˘غ ˘ي ˘وأن ˘ي وأل ˘دي ˘وأن ˘ي وأل ˘م ˘دأئ ˘ح أل ˘دي˘ن˘ي˘ة
بمشصاركة نحو  ٤٥فنانا وعارضصا بما بعث
ألمتعة في نفوسس سصكان ألمدية.
في هذه أأليام ألصصيفية أقتربت ''ألشصعب'' من
بعضس حاملي أإلرث ألفني وألثقافي لتندوف
إألى ألمدية لتغوصس في سصحر هذه ألمنطقة
ألجنوبية من ألوطن.

الفنان بشسير جيÓلي ..الجنؤب
في حاجةإالى تظاهرات
تخرجه من عزلته
ت˘ح˘دث بشص˘ي˘رئج ˘ي ˘Óل ˘ي ن ˘ائب رئ ˘يسس ف˘رق˘ة
أإلسص ˘ط ˘ب ˘ار ق ˘ائ˘'' Óإأن تسص˘م˘ي˘ة ه˘ذه أل˘ف˘رق˘ة
ونشصطائها بنحو  ١٤عضصوأ رسصميا دللة على
تعلق ألرجل ألتندوفي بالصصبر ألقوي  ..أألمر
ألذي ربط كنية هذه ألهيئة بهذه ألخصصلة

أل ˘دك˘ت˘ورة ل˘ي˘ل˘ي˘ى ب˘ن ع˘ائشص˘ة م˘ن
ج˘ ˘ام˘ ˘ع˘ ˘ة سص˘ ˘ط˘ ˘ي˘ ˘ف م˘ ˘ح ˘اضص ˘رة
''أل ˘ق ˘رأءة ف ˘ع ˘ Óحضص ˘اري ل ˘ب ˘ن ˘اء
أل˘ ˘فك˘ ˘ر أل˘ ˘ط˘ ˘ف˘ ˘ول ˘ي'' وأل ˘دك ˘ت ˘ور
ع ˘ ˘زأل ˘ ˘دي ˘ ˘ن ج˘ ˘Óوج˘ ˘ي ي˘ ˘ق˘ ˘دم˘ ˘
محاضصرة حول أأدب ألطفل بين
أل˘ ˘ت˘ ˘أال˘ ˘ي˘ ˘ف وأل˘ ˘ت˘ ˘ل˘ ˘ق˘ ˘ي ت˘ ˘ج ˘ارب
وشص ˘ ˘ ˘ه ˘ ˘ ˘ادأت ت˘ ˘ ˘ج˘ ˘ ˘رب˘ ˘ ˘ة أألديب
ع ˘زأل ˘دي ˘ن ج ˘Óوج ˘ي ،وألسص ˘ت˘اذ
سصليم بركان من جامعة سصطيف
محاضصرة حول ألمتخيل ألسصردي
في أأدب ألطفل ،وألدكتورة زهيرة
ب˘ ˘ول ˘ف ˘وسس م ˘ح ˘اضص ˘رو ح ˘ول أأث ˘ر

قرأءة ألشصعر وحفظه في تنمية
شصخصصية ألطفل ،وأألسصتاذة أأمال
م ˘ ˘ي م ˘ ˘ح ˘ ˘اضص ˘ ˘رة ح ˘ ˘ول أل ˘ ˘نصس
أإللك˘ ˘ت ˘رون ˘ي أل ˘م ˘وج ˘ه ل ˘ل ˘ط ˘ف ˘ل
أل ˘ق ˘رأءة وأل ˘ت ˘ف ˘اع ˘ل ،وأل˘دك˘ت˘ورة
هديا مرزأق محاضصرة حول قصصة
أل ˘ط ˘ف ˘ل ب ˘ي ˘ن ألصص ˘ورة أل ˘ل ˘غ˘وي˘ة،
وألدكتورة طارق ثابث محاضصرة
حول أأهمية ألوسصاطة أإلعÓمية
في أأدب ألطفل.
وت ˘ح ˘دث م ˘ح ˘اف ˘ظ أل ˘م ˘ه ˘رج˘ان
لغديري محمد لجريدة ''ألشصعب''
''أل ˘م ˘ه˘رج˘ان يشص˘م˘ل أل˘ع˘دي˘د م˘ن
أل˘ ˘ج˘ ˘وأنب م˘ ˘ن˘ ˘ه ˘ا أل ˘م ˘ن ˘افسص ˘ات
أل ˘فك ˘ري ˘ة ،وأل ˘ن ˘دوأت أل ˘ع ˘ل ˘م˘ي˘ة،
وأل˘ع˘روضس أل˘مسص˘رح˘ية ،وأأللعاب
ألسص ˘ح˘ري˘ة وأل˘ب˘ه˘ل˘وأن˘ي˘ة ،ل˘ت˘ن˘م˘ي˘ة
ح ˘اسص ˘ة أل ˘م ˘ط ˘ال ˘ع ˘ة وأل ˘م˘ه˘ارأت
أل˘ق˘رأئ˘ي˘ة ل˘دى أألج˘ي˘ال أل˘ناشصئة،
وألتدريب على ألتذوق ألجمالي
ل ˘ ˘ل ˘ ˘نصس ،وأإلحسص ˘ ˘اسس أل ˘ ˘ف ˘ ˘ن ˘ ˘ي
وألنفعالي ألوجدأني بالتعبيرأت
وأل˘ ˘م˘ ˘ع ˘ان ˘ي أل ˘رأئ ˘ع ˘ة وتشص ˘ج ˘ي ˘ع
ألمقروئية وترقيتها وإأعادة قيمة
ألكتاب وتقريبه من ألموأطن عبر
ت ˘رأب أل ˘ولي ˘ة ب ˘اع ˘ت˘ب˘اره أسص˘اسس
ألحضصارة وألتقدم وألمعرفة''.

أام البواقي:عقيدي امحمد

ألعدد

١٦١٩٥

ترك مخلفات ثقافية ما تزال متجليةإالى اليؤم

توسسيع البحث لنفضض الغبار على لخضسر بن خلوف
اختتمت ليلة اأول اأمسس ،فعاليات المهرجان الؤطني للشسعر الملحؤن بملتقى
وطني حؤل الشسعر الملحؤن وشسخصسية الؤلي الصسالح والشساعر والمجاهد
سسيدي لخضسر بن خلؤف في دار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي بمسستغانم.
كان ألحتفال بسصهرة
ف˘ ˘ن ˘ي ˘ة شص ˘ارك ف ˘ي ˘ه ˘ا
أأق ˘ ˘ط ˘ ˘اب ألأغ ˘ ˘ن ˘ ˘ي˘ ˘ة
ألشص ˘ ˘ ˘ع ˘ ˘ ˘ب˘ ˘ ˘ي˘ ˘ ˘ة مسصك
أÿت ˘ام ،ح ˘يث أأط˘رب
أ÷م˘ ˘ه˘ ˘ور ب ˘وصص ˘Óت
ف ˘ن ˘ي ˘ة أأدأه ˘ا ك ˘ل م ˘ن
ألشص˘ ˘ ˘ ˘ي ˘ ˘ ˘خ م ˘ ˘ ˘ع ˘ ˘ ˘زوز
ب ˘ ˘ ˘ ˘وع ˘ ˘ ˘ ˘ج˘ ˘ ˘ ˘اج م˘ ˘ ˘ ˘ن
مسص˘ت˘غ˘ا ،Âأأح˘د أأب˘رز
أل˘ ˘ ˘وج ˘ ˘وه أإ ¤ج ˘ ˘انب
ألشص ˘ ˘ ˘ي ˘ ˘ ˘خ أل ˘ ˘ ˘ق˘ ˘ ˘ب˘ ˘ ˘ي
ألعاصصمي ،وشصارك ‘
ألفعاليات مشصايخ أآخرون على شصاكلة عبد
أل ˘ق ˘ادر شص ˘اع ˘و وب ˘ورديب ومسصك ˘ود م˘ي˘زت
ألحتفالية أıلدة للشصاعر ألكب Òومدأح
ألرسصول سصيدي ÿضصر بن خلوف.
وت˘ ˘ت˘ ˘خ˘ ˘ل˘ ˘ل أŸه˘ ˘رج˘ ˘ان سص˘ ˘ه˘ ˘رأت ف˘ ˘ن ˘ي ˘ة،
وم ˘دأخ ˘Óت Ÿت ˘خصصصص Úت ˘ت ˘م ˘ح˘ور ح˘ول
أأشصعار من لقب Ãدأح ألرسصول وهذأ على
م˘ ˘ ˘دأر أأسص˘ ˘ ˘ب ˘ ˘وع ك ˘ ˘ام ˘ ˘ل ،حسصب ﬁاف ˘ ˘ظ
أŸهرجان عبد ألقادر بن دعماشس ألذي
ت ˘ف ˘ادى أÿوضس ‘ م ˘ي ˘زأن ˘ي ˘ة أل˘ت˘ظ˘اه˘رة،
وتضص ˘م˘ن أŸه˘رج˘ان ١٠ح˘ف˘Óت ف˘ن˘ي˘ة على
مدأر ألأيام أıصصصصة له أإ ¤جانب أإلقاء
سص ˘ ˘لسص ˘ ˘ل ˘ ˘ة م˘ ˘ن أÙاضص˘ ˘رأت وأŸع˘ ˘ارضس
أل˘ ˘ف˘ ˘ن˘ ˘ي˘ ˘ة .خ˘ ˘رج م˘ ˘ن˘ ˘ظ˘ ˘م˘ ˘و أل˘ ˘ت˘ ˘ظ˘ ˘اه ˘رة
وأŸشص ˘ارك ˘ون ف ˘ي ˘ه ب˘ت˘وصص˘ي˘ات ه˘ام˘ة ع˘ل˘ى
رأأسصها أإصصدأر موؤلف علمي أأكادÁي يتناول
شص ˘خصص ˘ي ˘ة ومسص ˘ار ومسصÒة م˘دأح أل˘رسص˘ول
أل˘ ˘ذي ع ˘اشس أأزي ˘د م ˘ن ١٢٠سص˘ن˘ة ‘ ك˘ت˘ابة
م˘ئ˘ات أل˘قصص˘ائ˘د بك˘ل أأب˘ع˘اده˘ا أل˘ت˘اري˘خ˘ي˘ة
وألدينية وألجتماعية ،أإضصافة أ ¤ضصرورة
ت ˘وسص ˘ي ˘ع ›ال أل ˘ب˘حث ل˘ن˘فضس أل˘غ˘ب˘ار ع˘ن
شصخصصية سصيدي ÿضصر بن خلوف خÓل
ألقرن  ،١٦حيث كتب وأألف وأأ‚ز وترك
ﬂل ˘ف ˘ات وأأث ˘ار ل ت ˘زأل م˘ت˘ج˘ل˘ي˘ة أإ ¤ح˘د
أليوم منها قصصائد وصصفت ونقلت معارك
أŸقاومة ألوطنية ضصد ألغزأة ألإسصبان على
غ ˘رأر م ˘ع ˘رك ˘ة م˘زغ˘رأن بضص˘وأح˘ي م˘دي˘ن˘ة
مسصتغا Âسصنة  ،١٥٥٨ثم معركة أŸرسصى
ألك ˘ب Òب ˘ال ˘ق ˘رب م ˘ن م˘دي˘ن˘ة وه˘رأن ،ه˘ذأ
ألشص ˘اع ˘ر أŸتصص ˘وف ن ˘ق ˘ل ت ˘ف ˘اصص ˘ي ˘ل ت˘لك
أŸع ˘ارك وصص ˘وره˘ا ب˘ال˘دق˘ة مÈزأ م˘Óح˘م
أÛاه˘ ˘دي˘ ˘ن أ÷زأئ ˘ري ،Úأل ˘ذي ˘ن أن ˘زل ˘وأ
ألهزأئم بالغزأة ألإسصبان.
أŸهرجان ألوطني للشصعر أŸلحون ،رغم
نقصس أ÷مهور وأŸتتبعÙ Úاوره ،فقد
سصجل حسصب أŸتتبع‚ Úاحا متميزأ نظرأ
Ÿا أحتوأه من برأمج أسصتحقت ألتنويه،
فيما يظل ألإŸام بشصخصصية ألو‹ ألصصالح
سصيدي ÿضصر بن خلوف ‘ أأمسس أ◊اجة
أإ ¤أله ˘ت ˘م ˘ام ألأوسص ˘ع ل ˘ت ˘ع˘ري˘ف ألأج˘ي˘ال
أŸسصتقبلية باأبطال ورجالت ألوطن ‡ن
ت˘ ˘رك ˘وأ بصص ˘م ˘ات ˘ه ˘م .ب ˘ال ˘ت ˘زأم ˘ن م ˘ع ذلك
ت ˘ت ˘وأصص ˘ل ف ˘ع ˘ال ˘ي ˘ات أŸه ˘رج ˘ان أل ˘وط˘ن˘ي
Ÿسص˘ ˘رح أل˘ ˘ه ˘وأة ‘ ط ˘ب ˘ع ˘ت ˘ه ألـ  ،٤٦ح˘ ˘يث

اإلنشساد مفخرة المزج بين التراث والعصسرنة
أل˘رب˘ان˘ي˘ة ،ك˘م˘ا أأن˘ه˘ا ت˘اب˘ع˘ة ل˘لجمعية ألثقافية
''مالك بن نبي'' وهذأ نسصبة وأقتدأء وعمÓ
بنهج هذأ ألعÓمة وألمصصلح ألفذ.
أأك ˘د ج ˘ي ˘Óل˘ي لـ''ألشص˘عب'' ف˘ي ه˘ذه ألسص˘ان˘ح˘ة
ع ˘ل ˘ى ه ˘امشس ألسص˘ه˘رة أل˘ف˘ن˘ي˘ة أل˘ت˘ي أأح˘ي˘ت˘ه˘ا
ف˘رق˘ت˘ه ب˘ال˘فضص˘اء أل˘خ˘ارج˘ي ب˘ه˘ذه أل˘مؤوسصسصة
ألثقافية بالمدية لبعضس من سصاكني عاصصمة
ألتيتري من عمرئهذأ أألسصبوع ألثقافي ،عقب
خ ˘رج ˘ة سص˘ي˘اح˘ي˘ة خصّس ب˘ه˘ا ه˘ذأ أل˘وف˘د إأل˘ى
منعرجات ألشصفة ،أأن هيئته تعمل في جميع
ألطبوع ول سصيما في مجال أإلنشصاد وألمديح
ألدينيئاألمرألذي سصمح لها من أنجاز قرصس
بعنوأن «يا سصعد أأمك يا حليمة» وهذأ في
أسصتغÓل لكلمات ترأثية تم تطويرها فصصارت
كلمات رأقية باعثة للحسس ألفني إألى جانب
أسص˘ت˘ع˘دأده˘ا إلن˘ت˘اج ق˘رصس آأخرئف˘ي أل˘قريب
بعد أسصتعمال خليط من أأللوأن ألفنية.
وعن أأجوأء جولتهم ألتي قادتهم نحو هذه
ألولية ألوسصطى ،كشصف ذأت ألمسصؤوول في
هذأ ألسصياق بأان هذه ألزيارة تعد بالنسصبة له
أألولى من نوعها بما في ذلك بالنسصبة لكل
طاقم ألوفد ألمرأفق له ،مبيديا إأعجابه بما
ل ˘ق ˘ي م ˘ن ت ˘رح ˘اب م ˘ن ط ˘رف أل ˘م ˘وأط ˘ن ˘ي˘ن
وألمشصرفين عليئمحافظة ألمهرجان ألثقافي

أل˘م˘ح˘ل˘ي ل˘ل˘ف˘ن˘ون وأل˘ث˘ق˘اف˘ات ألشص˘ع˘ب˘ي˘ة بهذه
''ألولية ألمحافظة وألنظيفة وطيبة أألعرأف
ن˘ظ˘ي˘ر حسص˘ن ألضص˘ي˘اف˘ة وألسص˘ت˘قبال'' ،مشصيرأ
من جهة أأخرى أأن فرقته باتت منذ سصنوأت
تسصعى جاهدة لتطوير أأعمالها نحو ألعالمية
عبر إأعطاء هذه ألكلمات ألروحية أيقاعات
هندية من أأجل منحها نكهة جديدة على أأمل
ت ˘ ˘وسص ˘ ˘ي ˘ ˘ع ذلك إأل˘ ˘ى أل˘ ˘ط˘ ˘اب˘ ˘ع أل˘ ˘ف˘ ˘رنسص˘ ˘ي
وأإلنجليزي وألمشصرقي وألمغربي وأإلفريقي
بما يخدم آأذأن ألمتلقي وسصمعه وتجعل منها
ذأت روأج عالمي دون أخرأجها من محتوأها
وعمقها ورسصائلها ألهادفة إألى خدمة ألرسصالة
ألمحمدية.
كما أأكد ذأت ألمتحدث ،أأن أألسصابيع ألثقافية
ألتي سصطرتها وزأرة ألثقافة فتحت ألعضصاء
فرقته ألمؤوسصسصة عام  ،١٩٩٨فرصصة ألتزأور
في ما بين أأبناء هذأ ألوطن ألمترأمي ،قائÓ
ف˘ ˘ي ه˘ ˘ذأ ألصص˘ ˘دد ''ل ˘ول ه ˘ذه أل ˘ت ˘ظ ˘اه ˘رأت
أل ˘ث ˘ق ˘اف ˘ي ˘ة ل ˘م ˘ا م˘ن˘حت ل˘ه˘م ه˘ذه أل˘ف˘رصص˘ة
ل ˘م˘خ˘ال˘ط˘ة وأإلح˘تك˘اك بسصك˘ان ه˘ذه أل˘ولي˘ة
ون˘ ˘ظ ˘ري ˘ت ˘ه ˘ا سص ˘وق أأه ˘رأسس وب ˘اق ˘ي ولي ˘ات
أل ˘وط ˘ن'' ،م ˘ؤوك ˘دأ ف ˘ي زأوي ˘ة أأخ ˘رى أأن ه ˘ذه
أألسص ˘اب ˘ي ˘ع ت˘ع˘د م˘ح˘ط˘ات ه˘ام˘ة لك˘تشص˘اف
ترأث وطباع وطبوع وتاريخ مختلف ربوع
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أل ˘وط ˘ن '' ،ه ˘ذه أل ˘ق ˘ارة ألشص ˘اسص ˘ع ˘ة'' وف˘رصس
إلخرأج سصكان ألجنوب من عزلتهم.
وع ˘ن ت ˘ف ˘اع ˘ل ن ˘خب وسصك ˘ان أل ˘ولي˘ات أل˘ت˘ي
زأرها وفد ولية تندوف ،أسصتطرد محدثنا
قوله ''هناك وليات تهتم كثيرأ بترأثنا من
منطلق أأن هذه ألزخم خاصصة أإلنشصاد هادف
وله ثمرة مرجوة في تربية ألناشصئة ،بينما
هناك من ل يعير أأهمية لما نقدمه بالنظر
إأل ˘ى خصص ˘وصص ˘ي ˘ة ك˘ل م˘ن˘ط˘ق˘ة ع˘ل˘ى أأخ˘رى''،
مختتما أفادته هذه بتوجيه ألشصكر إألى هذه
سصكان ألمدية ألمحافظة ومسصؤووليها وكذأ
ألوزأرة ألوصصية ،ألتي أهتمت بمجال أإلنشصاد

سصتعرضس أŸسصرحيات ألـ ١٢لي Óلأسصباب
ت˘ ˘ ˘ق ˘ ˘ن ˘ ˘ي ˘ ˘ة ،لسص ˘ ˘ي ˘ ˘م ˘ ˘ا م ˘ ˘ن ˘ ˘ه ˘ ˘ا ألإضص ˘ ˘اءة
وألسصينوغرأفيا ،حسصب ما أأفاد به ﬁافظ
أŸه ˘رج˘ان رشص˘ي˘د ج˘رورو ،وأأوضص˘ح ألسص˘ي˘د
ج˘ ˘رورو ،ف˘ ˘اإن أŸسص˘ ˘رح˘ ˘ي ˘ات أل ˘ت ˘ي ك ˘انت
م›Èة خÓل ألظهÒة و‘ بدأية ألسصهرة
Ãع˘ ˘دل مسص˘ ˘رح˘ ˘ي˘ ˘ت ‘ Úأل˘ ˘ي ˘وم ،أأع ˘ي ˘دت
ب˘ ˘ر›ت ˘ه ˘ا ع ˘ل ˘ى ألسص ˘اع ˘ة أل ˘ث ˘ام ˘ن ˘ة ل ˘ي ˘Ó
وألعاشصرة وألنصصف لي Óبتوصصية من ÷نة
ألتحكيم وأللجنة ألفنية بغية ضصمان أإضصاءة
أأحسص ˘ن ل ˘ل ˘رك ˘ح وأسص ˘ت ˘غ ˘Óل أأم˘ث˘ل ل˘لضص˘وء،
وكانت مديرة ألثقافة Ÿسصتغا Âقد أأشصارت
أإ ¤أأن فعاليات أŸهرجان ألوطني Ÿسصرح
أل ˘ه ˘وأة Ÿسص ˘ت˘غ˘ا Âأل˘ت˘ي Œري ع˘ادة ب˘دأر
ألثقافة للمدينة نقلت هذه ألسصنة أإ ¤دأر
ألشص ˘ب ˘اب ب ˘ح ˘ي سص ˘الم ˘ن ˘در ج ˘رأء أأشص˘غ˘ال
ترميم مسصرح دأر ألثقافة ألتي  ⁄تسصتكمل
بعد.

سشيدي بلعباسس :بلقاسشم بيوضس

دورات تك ـ ـويني ـ ـ ـ ـ ـة
لمسسـيري المكتب ـ ـات
بع ـ ـ ـ ـ ـين تمـ ـ ـ ـوشسنت
ع˘ ˘ق ˘دت أأمسس إأدأرة م ˘ه ˘رج ˘ان أل ˘ث ˘ق ˘اف ˘ي
ألمحلي ألقرأءة في أحتفال ،ندوة صصحفية
بمكتبة مالك بن نبي للكشصف عن ألخطوط
ألعريضصة ألتي يتضصمنها برنامج ألتظاهرة
أل˘ث˘ق˘اف˘ي˘ة ف˘ي ط˘ب˘ع˘ت˘ه˘ا أل˘ث˘ال˘ث˘ة .وفي هذأ
أإلطار كشصف ألسصيد عبد ألقادر بن حمو
عضصو محافظة ألمهرجان ،أأن طبعة هذه
ألسصنة ألتي تهدف إألى تشصجيع ألمقرئية و
ألتحفيز على ألمطالعة ،تتضصمن باإلضصافة
إأل ˘ ˘ى ورشص ˘ ˘ات و أل˘ ˘ع˘ ˘روضس أل˘ ˘مسص˘ ˘رح˘ ˘ي˘ ˘ة
ألمبرمجة ،تنظيم دورأت تكوينية لفائدة
مسص ˘ي˘ري أل˘مك˘ت˘ب˘ات ب˘اإلضص˘اف˘ة إأل˘ى ت˘وزي˘ع
أأزي ˘ ˘د م ˘ ˘ن  ٦٨٠٠ك˘ ˘ت ˘اب ع ˘ب ˘ر ع ˘دد م ˘ن
ألمكتبات ألبلدية.

عين تموششنت :ب.م األمين

ون ˘اصص ˘ف ˘وه'' ،وإأن ي ˘دل ذلك إأن ˘م ˘ا ي ˘دل ع ˘ل˘ى
ح˘رصس أل˘ج˘ه˘ة أل˘وصص˘ي˘ة ع˘ل˘ى أإله˘ت˘مام بهذأ
ألموروث ألثقافي ألعالمي ،متمنيا ألمزيد من
ألهتمام بهذأ ألميدأن حتى يأاخذ نجوميته
على أعتبار بأان أإلنشصاد كان وما يزأل مفخرة
بدليل أأنه كلما شصاركت ألجزأئر في كبريات
أل˘ ˘مسص˘ ˘اب˘ ˘ق˘ ˘ات ف˘ ˘ي ألشص˘ ˘ارق˘ ˘ة إأل وحصص ˘دت
أألصص ˘ ˘وأت أل ˘ ˘ج ˘ ˘زأئ ˘ ˘ري ˘ ˘ة أأرق ˘ ˘ى أل˘ ˘م˘ ˘رأتب
وألشصهادأت.

المدية  :م.أامين عباسس
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الخميسش  ٢٢شصوال  ١٤٣٤هـ الموافق لـ ٢٩أاوت ٢٠١٣م

مجلــــة ''الجيشش'' تعــــود
إالى معرضش الخمسصينيـة
مواضصيع ثرية تضصمنتها مجلة
«الجيشش» عددأاوت ٢٠١٣
تثبت بحق مدى الجدية
الممنوحة لإÓعÓم
العسصكري الذي يحظى
باألولوية لدى الجيشش
الوطني الشصعبي .وهو
إاعÓم يمثل الوجه
األخر للجيشش الذي
يسصابق الزمن لبلوغ
احترافية تسصاهم في
البناء الوطني وحماية
الجزائر من تهديدات
في محيط
جيواسصتراتيجي
حبلى بالضصطرابات
والهتزازات.

أل˘ف˘اصص˘ل˘ة في

خ˘ ˘مسص˘ ˘ي˘ ˘ن˘ ˘ي ˘ة أسص ˘ت ˘ع ˘ادة
ألسصيادة ألوطنية .وهي خمسصينية
ت˘رك أل˘ج˘يشس بصص˘م˘ات˘ه ع˘ل˘ي˘ه˘ا في
م˘ع˘رضس «ذأك˘رة وأن˘ج˘ازأت» أظ˘ه˘ر
م ˘ن خ ˘Óل ˘ه ˘ا أن ˘ه ق ˘وة ت ˘رهب م ˘ن

إاصسابةأاكثر من  ٢٠صسحراويا في مظاهرة
سسلمي ـ ـ ـ ـة بمدين ـ ـ ـ ـة العي ـ ـ ـ ـون المحتلـ ـ ـ ـة
أأصصيب أأكثر من  ٢٠صصحرأويا أثر
أعتدأء «عنيف» من طرف قوأت
أ’ح˘ ˘ت˘ ˘Óل أل˘ ˘م˘ ˘غ˘ ˘رب ˘ي ل ˘ت ˘ف ˘ري ˘ق
مظاهرأت سصلمية بمدينة ألعيون
أل˘م˘ح˘ت˘ل˘ة ل˘ل˘م˘ط˘ال˘ب˘ة بحق ألشصعب
ألصص ˘ح ˘رأوي ف ˘ي ت˘ق˘ري˘ر أل˘مصص˘ي˘ر
حسصب ما أأفادت به أأمسس أأ’ربعاء
وكالة أأ’نباء ألصصحرأوية .وأأوضصح
ذأت ألمصصدر أأن هذه ألمظاهرأت
ألسص ˘ل ˘م˘ي˘ة «ج˘رت بشص˘ارع ألسص˘م˘ارة
أأم ˘ام ح ˘ي م ˘ع ˘ط ˘ى أل ˘ل ˘ه ب˘م˘دي˘ن˘ة
أل˘ع˘ي˘ون أل˘م˘ح˘ت˘ل˘ة ل˘ل˘م˘ط˘ال˘بة بحق
ألشص ˘عب ألصص ˘ح ˘رأوي ف ˘ي ت ˘ق ˘ري ˘ر
ألمصصير وتوسصيع صصÓحيات بعثة
ألمينورسصو لتشصمل حماية ومرأقبة
ح˘ ˘ق˘ ˘وق أ’نسص˘ ˘ان ف˘ ˘ي ألصص˘ ˘ح ˘رأء
أل ˘غ˘رب˘ي˘ة ول˘ل˘م˘ط˘ال˘ب˘ة ب˘وق˘ف ن˘هب
أل˘ث˘روأت أل˘ط˘ب˘ي˘ع˘ي˘ة ف˘ي ألصصحرأء
ألغربية» .وردد أل˘م˘ت˘ظ˘اه˘رون
ألصص ˘ ˘ح˘ ˘رأوي˘ ˘ون «وه˘ ˘م رأف˘ ˘ع˘ ˘ي˘ ˘ن
أ’ع˘ ˘ ˘Óم أل ˘ ˘وط ˘ ˘ن ˘ ˘ي ˘ ˘ة ل ˘ ˘ل ˘ ˘دول ˘ ˘ة
ألصص ˘ح ˘رأوي ˘ة خ ˘Óل ه˘ذه أل˘وق˘ف˘ة
أ’حتجاجية شصعارأت مطالبة بحق

ألشص ˘عب ألصص ˘ح ˘رأوي ف ˘ي ت ˘ق ˘ري ˘ر
أل˘ ˘مصص˘ ˘ي ˘ر وأ’سص ˘ت ˘ق ˘Óل وم ˘ن ˘ددة
باسصتغÓل ألثروأت ألطبيعية وكذأ
شص ˘ ˘ع ˘ ˘ارأت أأخ˘ ˘رى تضص˘ ˘ام˘ ˘ن˘ ˘ا م˘ ˘ع
ألسص˘ج˘ن˘اء وأل˘م˘ع˘ت˘ق˘لين ألسصياسصيين
ألصصحرأويين» كما أأوضصحت وكالة
أأ’ن˘ب˘اء ألصص˘ح˘رأوي˘ة .وأأضصاف
ألمصصدر ذأته أأن ألقوأت ألمغربية
«أأق˘دمت ع˘ل˘ى ق˘م˘ع أل˘م˘ت˘ظاهرين
ألصصحرأويين وضصربهم وإأسصتعملت
ضصدهم ممارسصات مهينة وحاطة
من ألكرأمة أ’نسصانية مع أرغامهم
ع ˘ ˘ل ˘ ˘ى م ˘ ˘غ˘ ˘ادرة مك˘ ˘ان أل˘ ˘وق˘ ˘ف˘ ˘ة
أ’حتجاجية» .وأأشص ˘ار أل ˘مصص˘در
ذأته أأن قمع ألسصلطات ألمغربية
ل ˘ل ˘ح ˘ق ف ˘ي أل ˘ت ˘ع ˘ب ˘ي ˘ر وأل˘ت˘ظ˘اه˘ر
ألسصلمي للمتظاهرين ألصصحرأويين
تزأمن مع زيارة ألمسصاعدة أأ’ول
للمقرر ألخاصس عن وضصعية حقوق
أ’نسص ˘ان ف ˘ي ألصص ˘ح ˘رأء أل ˘غ ˘رب˘ي˘ة
وألسصاحل جون أأتان لمدينة ألعيون
ألمحتلة في ألفترة ألممتدة من ٢٧
ألى  ٢٩أأوت.

تـ ـ ـ ـ ـوقيـ ـ ـ ـف بارون مغ ـ ـ ـ ـ ـ ـربي بح ـ ـ ـ ـ ـوزت ـ ـ ـ ـه
٦٠٠غ م ـ ـ ـ ـ ـ ـن الكيـ ـ ـ ـ ـ ـف بالبويهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
ت ˘مك ˘نت ع˘ن˘اصص˘ر أل˘درك أل˘وط˘ن˘ي
ل˘ب˘ل˘دي أل˘ب˘وي˘هي ( ٧٠ك˘ل˘م ج˘نوب
غرب و’ية تلمسصان) من توقيف
بارون مغربي في ألثÓثينات من
ألعمر بحوزته كمية من ألمخدرأت
قدرت بـ٦٠٠غ من ألكيف ألمعالج.
ألمغربي يكون قد دخل من أأجل
إأبرأم صصفقة مخدرأت مع بارونات
جزأئرية وأأن ألكمية ألتي وجدت
عنده هي عينة من ألبضصاعة فقط
خصص˘وصص˘ا وأأن ألك˘م˘ي˘ة أل˘م˘حجوزة

حــــوادث

ت ˘ ˘ب ˘ ˘ي ˘ ˘ن أأن ˘ ˘ه ˘ ˘ا م˘ ˘ن أأج˘ ˘ود أأن˘ ˘وأع
أل ˘ ˘ ˘م˘ ˘ ˘خ˘ ˘ ˘درأت ،ه˘ ˘ ˘ذأ و’ ت˘ ˘ ˘زأل
ألتحقيقات جارية معه من أأجل
ألوصصول إألى زبائنه من ألجزأئر،
تأاتي ألعملية بعد يوم وأحد من
أصص ˘اب˘ة ع˘ن˘اصص˘ر أل˘ح˘دود ل˘م˘ه˘رب
بمنطقة باب ألعسصة بعدما رفضس
ألتوقف ،هذأ و’ تزأل ألتحقيقات
جارية في ألقضصية.

تلمسشان :محمد.ب

يشصكك في قدرأت ألبÓد ألدفاعية
وموأجهتها أ’ي طارئ ،وحادث
تيقنتورين ألشصاهد ألحي.
ليسس من ألغرأبة في شصيء أن
تعود ألمجلة إألى هذأ ألحدث
ألتاريخي ألمفصصلي من مسصيرة
ألجزأئر .وقد نشصرت في أعلى
ألصص˘ ˘ف˘ ˘ح ˘ة أأ’ول ˘ى م ˘ن أل ˘غ ˘Óف
ألمقدم في أأبهى حلة من أأ’لوأن
أل˘زأه˘ي˘ة ع˘ودة رئ˘يسس أل˘ج˘م˘هورية
أل˘ق˘ائ˘د أأ’ع˘ل˘ى ل˘ل˘ق˘وأت أل˘مسص˘لحة
وزير ألدفاع ألى أرضس ألوطن بعد
ف ˘ت ˘رة ن ˘ق ˘اه ˘ة ب ˘ال ˘خ˘ارج وإأشص˘ادت˘ه
ب˘ ˘خصص˘ ˘ال ه˘ ˘ن˘ ˘ري ع˘ ˘Óق أل ˘م ˘ؤورخ
أل˘م˘ن˘اضص˘ل أل˘م˘ن˘اهضس ل˘Óسص˘ت˘ع˘م˘ار
وصصاحب ألمسصار ألمتميز مسصاندأ
للقضصايا ألعادلة وألتحرر فاضصحا
ألتعذيب ألفرنسصي.
ليسس من ألغرأبة أن تهتم «ألجيشس»
ب ˘ ˘ادق أل ˘ ˘ت ˘ ˘ف ˘ ˘اصص ˘ ˘ي˘ ˘ل ب˘ ˘م˘ ˘ع˘ ˘رضس
أل ˘خ ˘مسص ˘ي ˘ن ˘ي˘ة أل˘ذي شصك˘ل وأج˘ه˘ة
أل˘ ˘ج˘ ˘زأئ˘ ˘ري˘ ˘ن ت˘ ˘اب˘ ˘ع ˘وأ ع ˘ن ق ˘رب
أنجازأت ألجيشس ألوطني ألشصعبي
وم ˘ ˘ ˘وق ˘ ˘ ˘ع ˘ ˘ ˘ه ف ˘ ˘ ˘ي أل ˘ ˘ ˘خ ˘ ˘ ˘ارط˘ ˘ ˘ة
ألجيوسصياسصية ألمتغيرة وأسصتعدأده
ألدأئم للتصصدي بحزم أ’ية تهديد
ي ˘مسس ب ˘اأ’م ˘ن أل ˘وط ˘ن ˘ي وأل˘وح˘دة
ألترأبية معتبرأ ألسصيادة خط أأحمر
’ يقبل ألمسصاسس.
وج˘ ˘اء ف˘ ˘ي م˘ ˘ج˘ ˘ل˘ ˘ة «أل ˘ج ˘يشس» أن
أ’حتفائية بالخمسصينية على مدأر
ألعام بقدر ما هي تظهر ألمكاسصب

هÓك ٦أاشسخاصص في
حادث مرور بتاملوكـة

هلك  ٦أأشصخاصس من بينهم  ٣من
عائلة وأحدة في حادث مرور
وقع صصباح أأمسس بقرية سصيدي
معاشس ببلدية تاملوكة ( ٦٠كلم
غرب ڤالمة) حسصب ما علم من
ألحماية ألمدنية.
وأسصتنادأ لذأت ألمصصدر فقد وقع
ألحادث إأثر أصصطدأم مركبتين
على ألطريق ألوطني رقم ١٠٢
ألرأبط بين أأم ألبوأقي وڤالمة
مما تسصبب في وفاة  ٥أأشصخاصس
بعين ألمكان فيما هلكت ألضصحية
ألسصادسصة بعد نقلها إألى مسصتشصفى
وأدي ألزناتي مشصيرأ إألى أأن
أأعمار ألضصحايا تترأوح بين ٣٢
سصنة و ٥٣سصنة.
وتم تحويل جثث ألضصحايا نحو
مصصلحة حفظ ألجثث بمسصتشصفى
وأدي ألزناتي حسصب ما أأفادت به
ألحماية ألمدنية.

وفاة  ٩٨شسخصس ـ ـا وجـ ـ ـرحأازيـ ـد من ١٦٠٠آاخريـن

لقى  ٩٨شصخصصا حتفهم وأأصصيب
 ١٦٤٢أآخرون بجروح ‘ ٧٢٦
حادث مرور ” تسصجيلها عÈ
ألÎأب ألوطني ‘ ألفÎة ما بÚ
 ٢٠و ٢٦أأوت أ÷اري ،حسصب ما
أأف ˘ ˘ ˘ادت ب ˘ ˘ ˘ه ق˘ ˘ ˘ي˘ ˘ ˘ادة أل˘ ˘ ˘درك
أل ˘وط ˘ن˘ي ،أأمسس ‘ ،حصص˘ي˘ل˘ت˘ه˘ا
أ’أسصبوعية.
وجاءت و’ية ع Úألدفلى على
رأأسس قائمة أ◊وأدث بتسصجيلها
لـ  ٣٦ح˘ادث˘ا م˘ت˘ب˘وع˘ة ب˘و’ي˘ت˘ي
بومردأسس وباتنة أللت Úأأحصصتا
 ٣٣حادث مرور لكل منهما ثم

و’ي˘ ˘ة وه˘ ˘رأن أل˘ ˘ت ˘ي وق ˘ع ب ˘ه ˘ا
خ ˘ ˘ ˘Óل أل ˘ ˘ ˘فÎة أŸذك˘ ˘ ˘ورة ٣٢
حادثا تليها أ÷زأئر ألعاصصمة
وبرج بوعريريج بـ ٢٩حادثا.
وت ˘ ˘ب˘ ˘ق˘ ˘ى ألسص˘ ˘رع˘ ˘ة أŸف˘ ˘رط˘ ˘ة

العثـ ـ ـور ع ـ ـلى ٣٠
كلغ من
المخدرات

وألتجاوزأت أÿطÒة و’مبا’ة
أŸارة ،وك ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ذأ ع˘ ˘ ˘ ˘ ˘دم أحÎأم
أŸسص˘ ˘اف˘ ˘ة أ’أم˘ ˘ن˘ ˘ي˘ ˘ة م˘ ˘ن أأه ˘م
أ’أسصباب أŸوؤدية أ ¤وقوع هذه
أ◊وأدث.
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الثمن  ١٠دج

ألعدد ١٦١٩٥

ر ـج ـ ـ ـ ـال ال ـج ـ ـ ـزائر في ال ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـرب والسس ـل ـ ـ ـ ـم

فنيدسس بن بلة

حملت مجلة «ألجيشس» في عددها
 ٦٠١ه˘ذه أ’ه˘ت˘م˘ام˘ات م˘ت˘ط˘رقة
ب˘ ˘الك˘ ˘ل ˘م ˘ات وألصص ˘ور إأل ˘ى أأم ˘ه ˘ات
أل ˘قضص ˘اي ˘ا وأ’نشص˘غ˘ا’ت ف˘ي رح˘ل˘ة
أل˘ت˘ع˘ري˘ف ب˘ج˘ه˘ود أل˘جيشس ألوطني
ألشص ˘ع ˘ب ˘ي وأل ˘م ˘ح˘ط˘ات أل˘ح˘اسص˘م˘ة

الطقسش المنتظر اليوم و الغد

اختصصـــــت في السصطــــــو عـــــلى المنـــــــازل

ألمحققة باسصتقÓلية قرأر سصياسصي
’ ي˘ ˘ق ˘ب ˘ل أل ˘مسص ˘اوم ˘ة وأ’م ˘Óءأت
أل ˘خ˘ارج˘ي˘ة ت˘ث˘بت ن˘ج˘اع˘ة أل˘م˘ن˘ه˘ج
ألمتبع من أأجل ألوصصول إألى هذه
ألمحطة .وه˘ ˘ي م˘ ˘ح ˘ط ˘ة ت ˘ؤورخ
لمرأحل متعاقبة في سصلسصلة نضصال
وأحد تخوضصه ألجزأئر ألمسصتقلة
ب ˘ت ˘ح ˘د دون خ ˘وف أأو ل ˘وم ˘ة ’ئ ˘م،
غايتها بلوغ محطات أأخرى أأكثر
قوة وقيمة وعزة.
وأأع ˘طت أل ˘م ˘ج ˘ل˘ة ف˘ي م˘ق˘ارع˘ت˘ه˘ا
ل˘ ˘ل˘ ˘وأق ˘ع أل ˘م ˘ت ˘غ ˘ي ˘ر ف ˘ي رصص ˘ده ˘ا
ل˘ل˘م˘ت˘ح˘و’ت غ˘ي˘ر مك˘تفية بالنظرة
أل˘قصص˘ي˘رة أأ’م˘د ،م˘ق˘ارب˘ة ومقارنة
’ن ˘ ˘ج ˘ ˘ازأت أأ’مسس أل ˘ ˘ت ˘ ˘ي ك ˘ ˘انت
م ˘ح ˘ط ˘ة أن ˘ط˘Óق ل˘مك˘اسصب أل˘ي˘وم˘
وألمسصتقبل .وأأكدت «أأن ألحروب
وألثورأت ألمتعاقبة تؤورخ لمسصيرة
أأب ˘ط ˘ال ورج ˘ال ضص˘ح˘وأ ب˘أاغ˘ل˘ى م˘ا
يمتلكون من أأجل ألوطن».
ووأصصلت ألمجلة« :كما أأن إأحÓل
ألسصلم وألسصÓم وألوئام وألمصصالحة
يحتاج إألى رجال عقال يجمعون ما
يفرق ويوحدون ما تشصتت فتمكنوأ
بذلك من بناء وطن موحد منسصجم
في كنف ألسصلم وألطمأانينة هؤو’ء
ه ˘م رج ˘ال أل ˘ج ˘زأئ ˘ر ف ˘ي أل ˘ح˘رب
وألسص ˘ل˘م أل˘ذي˘ن ت˘ت˘ل˘خصس أأع˘م˘ال˘ه˘م
ومسص˘ي˘رت˘ه˘م ف˘ي أل˘م˘ق˘ول˘ة ألشص˘هيرة
«أل ˘ح ˘رب ت˘اري˘خ أل˘رج˘ال وألسص˘Óم˘
تاريخ ألعقÓء»».

مصسالح الدرك بالعاشسور تطيح بعصسابة اإلجرام
ت ˘مك ˘نت أل ˘ف˘رق˘ة أإ’ق˘ل˘ي˘م˘ي˘ة
للدرك ألوطني بالعاشصور من
أإ’ط˘اح˘ة ب˘عصص˘اب˘ة م˘خ˘تصص˘ة
ف ˘ي ع ˘م ˘ل˘ي˘ات ألسص˘ط˘و ع˘ل˘ى
أل˘ ˘م˘ ˘ن˘ ˘ازل ب˘ ˘إاق ˘ل ˘ي ˘م ب ˘ل ˘دي ˘ة
أل˘ع˘اشص˘ور ،إأث˘ر شصك˘وى ت˘ق˘دم˘
بها ضصحيتين تعرضصا لعملية
ألسص ˘ط ˘و ع ˘ل ˘ى مسصك ˘ن ˘ي ˘ه˘م˘ا
خÓل ألليل ،أأين سصلب منهما
مبالغ مالية وحلي ذهبية ،و
ب˘ ˘ن˘ ˘اءأ ع˘ ˘ل˘ ˘ى أل˘ ˘م˘ ˘ع ˘ط ˘ي ˘ات
أل ˘م ˘ق ˘دم˘ة ب˘اشص˘رت أل˘ف˘رق˘ة
أإ’ق ˘ل˘ي˘م˘ي˘ة ل˘ل˘درك أل˘وط˘ن˘ي
ب ˘ال ˘ع ˘اشص ˘ور ت ˘ح ˘ري ˘ات˘ه˘ا ف˘ي
ألقضصية باإ’سصتعانة بعناصصر
م˘ن خ˘ل˘ي˘ة ألشص˘رط˘ة أل˘ت˘ق˘ن˘ية
وأل ˘ع ˘ل ˘م ˘ي ˘ة ل ˘ف ˘رق ˘ة أل˘ب˘حث
وأل˘ت˘ح˘ري ل˘درك ب˘ب˘ئ˘ر مرأد
رأيسس.
وأأسص ˘ف ˘رت أل ˘ت ˘ح˘ري˘ات ع˘ل˘ى
ت ˘ح ˘دي ˘د ه ˘وي ˘ة أأف ˘رأد ه˘ذه
ألعصصابة ألمتكونة من ثÓثة
أأشص˘ ˘ ˘خ˘ ˘ ˘اصس ف˘ ˘ ˘ي
()٠٣
أل˘عشص˘ري˘ن˘ات م˘ن أل˘ع˘مر ،في
حين ما يزأل ألتحقيق جاري
للقبضس على ألعنصصر ألرأبع
أل ˘م˘ت˘وأج˘د ح˘ال˘ي˘ا ف˘ي ح˘ال˘ة
ف ˘رأر .وأأك ˘د أل ˘ت ˘ح ˘ق˘ي˘ق ف˘ي

أل˘ ˘قضص˘ ˘ي˘ ˘ة ،أأن ن˘ ˘فسس أأف˘ ˘رأد
أل ˘عصص ˘اب ˘ة ن ˘ف˘ذو أ ع˘م˘ل˘ي˘ت˘ي
ألسص˘ ˘ط˘ ˘و ،ح˘ ˘يث إأق˘ ˘ت˘ ˘ح ˘م ˘و
مسصك ˘ ˘ ˘ن ألضص˘ ˘ ˘ح˘ ˘ ˘ي˘ ˘ ˘ة أأ’ول
(شس.ح) أأي˘ ˘ن إأسص ˘ت ˘ول ˘و ع ˘ل ˘ى
مبلغ مالي يقدر بـ  ٩مÓيين
سصنتيم وحلي ذهبية ،لينتقلو
بعدها إألى مسصكن ألضصحية
ألثاني (ت.شس) أأين إأسصتولوأ
على مبلغ مالي يقدر بـ ١٠٠
م˘ل˘ي˘ون سص˘ن˘ت˘ي˘م ،أل˘جناة وفي
بدأية ألتحقيق أأنكروأ ألتهم
أل˘م˘نسص˘وب˘ة إأل˘ي˘ه˘م غ˘ي˘ر أأن˘هم
ت ˘رأج˘ع˘وأ ع˘ن أأق˘وأل˘ه˘م ب˘ع˘د

تـ ـ ـوقيف سس ـ ـ ـارقي المج ـ ـوهـ ـ ـرات بتي ـ ـ ـزي وزو
أأودع وك ˘ي˘ل أل˘ج˘م˘ه˘وري˘ة ل˘دى
م˘ ˘حك˘ ˘م˘ ˘ة ت˘ ˘ي˘ ˘زي وزو أأمسس،
متهمين رهن ألحبسس ألمؤوقت
ل˘م˘ت˘اب˘ع˘ت˘ه˘م˘ا ب˘تهمة ألسصرقة،
وأسص ˘ت ˘ن ˘ادأ ل ˘ب ˘ي ˘ان صص˘ادر م˘ن
خ˘ ˘ل˘ ˘ي ˘ة أإ’ع ˘Óم أ’م ˘ن و’ي ˘ة
تيزي وزو ،تحصصلت ''ألشصعب''
على نسصخة منه ،فإان مصصالح
أأ’من تمكنت من وضصع حد
ل ˘ ˘نشص ˘ ˘اط ألسص˘ ˘ارق˘ ˘ي˘ ˘ن ب˘ ˘ع˘ ˘د
ت ˘وق ˘ي ˘ف˘ه˘م˘ا ،ح˘يث ك˘ان˘ا ورأء
ع ˘م ˘ل ˘ي ˘ة ألسص ˘ط˘و ع˘ل˘ى ك˘م˘ي˘ة
م ˘ع ˘ت ˘ب ˘رة م ˘ن أل ˘م ˘ج ˘وه˘رأت

وأأ’م ˘وأل أل ˘ن ˘ق˘دي˘ة م˘ن أأح˘د
ألضص ˘ح ˘اي ˘ا ب ˘دأي ˘ة شص ˘ه˘ر أأوت
ألجاري.
وأأف˘ ˘اد أل˘ ˘ب˘ ˘ي˘ ˘ان ،أأن مصص˘ ˘ال ˘ح
أأ’م ˘ن ب ˘اشص ˘رت ف ˘ي ع ˘م ˘ل ˘ي˘ة
ت ˘ح ˘ق˘ي˘ق ،ف˘ور ألشصك˘وى أل˘ت˘ي
أأودع ˘ ˘ه˘ ˘ا ألضص˘ ˘ح˘ ˘ي˘ ˘ة وأل˘ ˘ت˘ ˘ي
م˘ ˘ف˘ ˘اده˘ ˘ا ت˘ ˘ع˘ ˘رضس م˘ ˘ن˘ ˘زل˘ ˘ه
للسصرقة ،ليسصفر ألتحقيق إألى
ت˘وق˘ي˘ف أل˘م˘ت˘ه˘م˘ي˘ن ،وي˘ت˘ع˘ل˘ق
أأ’مر بكل من ''أ.ح'' ألبالغ من
ألعمر  ٢٢سصنة ،وكذأ مخبئ
أل ˘ ˘م ˘ ˘ج˘ ˘وه˘ ˘رأت وأل˘ ˘م˘ ˘دع˘ ˘و

''ب.سس'' ألبالغ من ألعمر ٢٤
سص˘ن˘ة وي˘ن˘ح˘درأن م˘ن م˘ن˘قطة
رجاونة ألتابعة لبلدية تيزي
وزو.
عملية ألسصرقة وقعت بعد أأن
أأوك˘ل ألضص˘ح˘ي˘ة أل˘م˘ت˘ه˘م م˘هام
ألقيام بعضس أشصغال ألبناء في
ب ˘ي ˘ت ˘ه ،ل˘يسص˘ت˘غ˘ل ذلك لسص˘رق˘ة
م ˘م˘ت˘لك˘ات˘ه أل˘خ˘اصص˘ة ،وي˘ق˘وم˘
بعدها بمنحها لشصريكه ألذي
تكفل بإاخفاء ألمسصروقات.

تيزي وزو :ضشاوية تو’ي

بعـــد خطـــة محكمـــة مـــن مصصالح األمن:

إالقاء القبضص على مروج للكيف المغربي المعالج ببشسار الجديد
ن˘ ˘ ˘ ˘ج˘ ˘ ˘ ˘حت وح˘ ˘ ˘ ˘دة أ’أم ˘ ˘ ˘ن
أل˘ ˘حضص˘ ˘رى أل˘ ˘ث˘ ˘الث ب˘ ˘بشص˘ ˘ار
ألجديد بعد ورود معلومات
م ˘وؤك ˘دة ت ˘ف ˘ي ˘د ب˘اأن أل˘م˘دع˘و
(ب.أأ)  ٢٦سص˘ن˘ة ي˘ق˘ي˘م ب˘ه˘ا،
يقوم بترويج ألكيف ألمعالج
م˘ ˘ ˘م ˘ ˘ا ت ˘ ˘ط ˘ ˘لب م ˘ ˘ن ق ˘ ˘وأت
ألشصرطة بوضصع خطة دقيقة

وم ˘حك ˘م ˘ة وت ˘ت ˘ب ˘ع ت˘ح˘رك˘ات
ألمشصتبه فيه لمدة أأسصبوع.
وق ˘د أأسص˘ف˘رت أل˘م˘ت˘اب˘ع˘ة ع˘ن
ت˘ ˘وق˘ ˘ي˘ ˘ف أل˘ ˘مشص˘ ˘ت˘ ˘ب˘ ˘ه ف ˘ي ˘ه،
وب˘ح˘وزت˘ه  ٠٢ك˘ي˘ل˘وغرأم من
ألك ˘ي ˘ف أل ˘م˘غ˘رب˘ي أل˘م˘ع˘ال˘ج،
وعلى أأثرها تّم ألتنقل أإلى
منزل ألمشصتبه فيه ،وألقيام

ب˘ع˘م˘ل˘ي˘ة ت˘ف˘ت˘يشس أل˘منزل ،ما
مكّ ˘ ˘ن رج˘ ˘ال ألشص˘ ˘رط˘ ˘ة م˘ ˘ن
وضصع يدها على٢.٤ئ غ من
ألك˘ي˘ف دأخ˘ل أل˘م˘ن˘زل وعليه
ت ˘مّ ت ˘وق ˘ي˘ف˘ه ف˘ي أن˘ت˘ظ˘ار م˘ا
سصتتوصصل أإليه ألتحقيقات.

بششار :دحمان ج

إاصسابة نحو  ٥٠حالة بتسسممات غذائية بالمدية
تعرضس ما ’ يقل عن  ٥٠حالة
لتسصممات غذأئية خÓل ٤٨
سص˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘اع˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ة أأ’خÒة ،حسصب
مصص˘ ˘ادر ط ˘ب ˘ي ˘ة م ˘ن ب ˘ي ˘ن ˘ه ˘م
ح˘ال˘ت Úت˘ت˘وأج˘دي˘ن Ãصص˘لحة
أأ’مرأضس أŸعدية Ãسصتشصفى
ﬁمد بوضصياف باŸدية ،بعد
أأن أأخضصعتا للعناية ألطبية.
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وحسصب هذه أŸصصادر ،تعمل
بالوقاية Ãديرة ألصصحة ،فإان
من ب Úهذه أ◊ا’ت هناك
 ١٤حالة سصجلت يوم  ٢٧من
” إأحصصاء
هذأ ألشصهر فيما ّ
 ٣٥حالة أأمسس ،مع ألعلم أأن
 ٤٥حالة من ب Úهذه أ◊ا’ت
تقيم بحي مرجاشصيكر ،بينما

عثرت مصصالح حرأسس ألسصوأحل أأمسس بمدينة بني حوأء ألتي تبعد عن و’ية ألشصلف بحوألي  ٧٠كلم،
على كمية كبيرة من ألمخدرأت مرمية على ألشصاطئ بلغت ألـ  ٣٠كلغ.
وكانت هذه ألكمية من ألمخدرأت محولة إألى صصفائح ذأت ألـ  ١٠٠غ من أأجل تسصويقها في ألمدن
ألدأخلية للو’ية ،لتفادي ألعرأقيل ألقيام بعملية ألتوزيع .وفي هذأ ألصصدد فتحت مصصالح ألدرك
ألوطني تحقيقا ميدأنيا حول ألموضصوع من أأجل معرفة أأكثر تفاصصيل عن ألمسصؤوولين حول هذه أأ’مور
ألخطيرة ،خاصصة أأنه غالبا ما تكون في هذه ألفترة هناك مثل هذه ألعمليات.

و.ي.عريبي

هناك  ٠٤حا’ت قدمت من
وسصط مدينة أŸدية.
وف˘ ˘ي ˘م ˘ا أأق ˘دم مك ˘تب ح ˘ف ˘ظ
ألصص˘ح˘ة ب˘ب˘ل˘دي˘ة أŸدي˘ة ع˘لى
أل˘ ˘غ˘ ˘ل˘ ˘ق أل˘ ˘ت ˘ح ˘ف ˘ظ ˘ي لكشصك
لإÓطعام ألسصريع بأاعا‹ حي
بزويشس ومباشصرة عملية بحث
ع˘ ˘ن أأسص˘ ˘ب ˘اب ه ˘ذه أإ’صص ˘اب ˘ة
بعديد أÓÙت ،قام أأعوأن
أل ˘ ˘ت ˘ ˘ج˘ ˘ارة صص˘ ˘ب˘ ˘ي˘ ˘ح˘ ˘ة أأمسس
ب ˘ت ˘ف˘ت˘يشس دق˘ي˘ق ل˘ه˘ذأ أÙل
أل ˘ ˘ ˘ذي ي ˘ ˘ ˘ق ˘ ˘ ˘دم أŸأاك˘ ˘ ˘و’ت
أÿف˘ي˘ف˘ة ،أسص˘تنادأ Ÿعلومات
أأولية يفتقر إأ ¤دورة ماء.

م .أأم Úعباسس

موأجهتهم باأ’دلة ألتي تثبت
تورطهم في ألقضصية.
وت ˘مّ أسص ˘ت ˘رج˘اع م˘ب˘ل˘غ م˘ال˘ي
ي˘ ˘ ˘ ˘ق ˘ ˘ ˘در بـ  ٨٤٠٨٠٠دينار
جزأئري ،أأفرأد ألعصصابة تم
ت ˘ ˘ق ˘ ˘دي ˘ ˘م˘ ˘ه˘ ˘م أأم˘ ˘ام وك˘ ˘ي˘ ˘ل
أل ˘ج ˘م ˘ه ˘وري˘ة ل˘دى م˘حك˘م˘ة
ألشص˘ ˘ ˘ ˘رأڤ˘ ˘ ˘ ˘ة ،ح˘ ˘ ˘ ˘يث أأم ˘ ˘ ˘ر
ب ˘ ˘ ˘إاي ˘ ˘ ˘دأع ˘ ˘ ˘ه˘ ˘ ˘م أل˘ ˘ ˘ح˘ ˘ ˘بسس
أإ’ح˘ت˘ي˘اط˘ي بمؤوسصسصة إأعادة
ألتربية وألتأاهيل بالحرأشس .

ق.و

عن ـ ـ ـدما يتحول
السستجم ـ ـ ـ ـ ـ ـام
إا ¤مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأا” . .
ك ˘ ˘م م ˘ ˘ن شص ˘ ˘اط ˘ ˘ئ ي ˘ ˘قصص˘ ˘ده
أŸصصطافون بانشصرأح ،ليلتهم
بعضصهم ‘ صصمت وعلى غفلة،
ت ˘ارك ˘ا ع ˘ائ ˘Óت ب ˘أاك˘م˘ل˘ه˘ا ‘
حسصرة ،هكذأ أأصصيبت عائلة
بوألعام Ãكروه إأثر وفاة أبنها
خ˘ال˘د ب˘وأل˘ع˘ام غ˘رق˘ا بشصاطئ
صص ˘خ ˘ر أل ˘ب ˘ل ˘ح بسص ˘ي ˘دي ع˘ب˘د
أل ˘ع ˘زي˘ز ب˘و’ي˘ة ج˘ي˘ج˘ل وذلك
ي ˘وم أ÷م˘ع˘ة  ٢٣أأوت ،٢٠١٣
وترك أ◊ادث أأثرأ بالغا ‘
أŸن ˘ ˘ط ˘ ˘ق ˘ ˘ة ذأت ألشص˘ ˘وأط˘ ˘ئ
أ÷م˘ ˘ي˘ ˘ل˘ ˘ة ،لك˘ ˘ن أÙف˘ ˘وف ˘ة
ب ˘اıاط ˘ر ب ˘ال ˘نسص ˘ب ˘ة Ÿن ’
يجيد ألسصباحة.
خ˘ال˘د أب˘ن  ١٨سص˘ن˘ة ،ط˘الب
ث ˘ان ˘وي ،ت˘وج˘ه ‘ ذلك أل˘ي˘وم˘
رف˘ق˘ة إأخ˘وأن˘ه وب˘عضس أأق˘ارب˘ه
إأ ¤ألشص ˘اط ˘ئ ل ˘Óسص ˘ت ˘ج ˘م ˘ام ˘
ط ˘م˘ع˘ا ‘ قضص˘اء ي˘وم ج˘م˘ي˘ل،
و ⁄يكن يدري ما يخبئ له
ألقدر ..وب ˘ع˘د سص˘وي˘ع˘ات م˘ن
ألرأحة وأللعب لوحظ أختفاء
خ˘ال˘د ع˘ن أأ’ن˘ظ˘ار م˘رأف˘ق˘ي˘ه
أل ˘ذي ˘ن أأصص ˘ي ˘ب˘وأ بصص˘دم˘ة و⁄
يصص ˘دق ˘وأ م ˘ا حصص ˘ل ..حتى
ق ˘ذف˘ت˘ه أأ’م˘وأج إأ ¤ألشص˘اط˘ئ
وسصط حسصرة ’ توصصف.
لقد غرق خالد وهو ‘ عمر
أل ˘زه ˘ور ك ˘ان ي˘ح˘م˘ل أأح˘Óم˘ا
Ãوأصصلة ألدرأسصة بعد عطلة
مليئة بالسصعادة ،قبل أأن تنقلب
أأ’مور ..ورحل ليÎك فرأغا
ب Úذويه .كل ألتعازي ألقلبية
أ’هله وأبن عمه حميد بوألعام
ألذي يحتفظ بذكرى جميلة
ع˘ ˘ن أŸرح˘ ˘وم ت˘ ˘غ ˘م ˘ده أل ˘ّل ˘ه
ب ˘رح ˘م ˘ت ˘ه أل ˘وأسص˘ع˘ة وأأسصك˘ن˘ه
فسص˘ ˘ي ˘ح ج ˘ن ˘ان ˘ه وأل ˘ه ˘م ذوي ˘ه
جميل ألصص Èوألسصلوأن.

سس  /بن عياد

