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وطني

اإ’ثنين  ٠٢سشبتمبر ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٦ششوال  ١٤٣٤هـ

مشساريع قوانين تسستكمل اإلصسÓحات للنقاشض والمصسادقة

إلبرلمان يفتتح دورته إلخريفية إليوم

تنطلق الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه اليوم ،طبقاألحكام المادة  ١١٨من الدسستور والمادة  ٥من القانون العضسوي الذي يحدد
تنظيم المجلسض الشسعبي الوطني ومجلسض األمة وعملهما والعÓقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

زهراء.ب
وسش ˘يشش ˘رف ع ˘ل ˘ى ا’ف ˘ت ˘ت ˘اح ال˘رسش˘م˘ي أ’شش˘غ˘ال
الدورة كل من رئيسس ›لسس اأ’مة عبد القادر بن
صش ˘ال ˘ح ورئ˘يسس اÛلسس الشش˘ع˘ب˘ي ال˘وط˘ن˘ي ﬁم˘د
ال ˘ع ˘رب˘ي ول˘د خ˘ل˘ي˘ف˘ة ،ب˘حضش˘ور ال˘وزي˘ر اأ’ول ع˘ب˘د
اŸالك سشÓل وأاعضشاء ا◊كومة.
واسش ˘ت ˘ن ˘ادا إا ¤ب ˘ي ˘ان سش ˘اب ˘ق ل ˘ل ˘غ˘رف˘ة السش˘ل˘ف˘ى
ل ˘ ˘لŸÈان ،سش ˘ ˘يÎأاسس رئ ˘ ˘يسس اÛلسس الشش ˘ ˘ع˘ ˘ب˘ ˘ي
ال˘وط˘ن˘ي ﬁم˘د ال˘ع˘رب˘ي ول˘د خ˘ل˘ي˘ف˘ة ع˘قب افتتاح
الدورة مباششرةÃ ،قر اÛلسس ،اجتماعا مششÎكا
Ÿك˘ت˘ب˘ي ال˘غ˘رف˘ت Úوب˘حضش˘ور ‡ث˘ل ع˘ن ا◊ك˘ومة،
وذلك م ˘ ˘ن أاج˘ ˘ل ضش˘ ˘ب˘ ˘ط ج˘ ˘دول أاع˘ ˘م˘ ˘ال ال˘ ˘دورة
اÿريفية .٢٠١٣
وم˘ ˘ن اŸن˘ ˘ت˘ ˘ظ˘ ˘ر أان ت˘ ˘ن ˘اقشس وتصش ˘ادق ال ˘دورة
اÿريفية للŸÈان على جملة من مششاريع القوانÚ
الهامة التي ترمي إا ¤مواصشلة ترسشيخ اإ’صشÓحات
اŸؤوسشسشاتية ،وإان كانت الرؤوية  ⁄تتضشح بعد حول
ع ˘دد ون ˘وع ˘ي ˘ة ه ˘ذه اŸشش˘اري˘ع بسش˘بب ع˘دم فصش˘ل
ا◊كومة من خÓل اجتماعها ‘ ذلك ،حيث جرت
ال˘ع˘ادة ت˘ن˘ظ˘ي˘م اج˘ت˘م˘اع ›لسس ال˘وزراء ل˘ل˘ن˘ظر ‘
حزمة مششاريع القوان ÚاŸرفوعة من قبل ﬂتلف
ال˘ق˘ط˘اع˘ات ال˘وزاري˘ة ،وم˘ن ث˘م˘ة إاع˘ط˘اء اŸواف˘قة
لتمريرها على أاششغال دورة الŸÈان Ÿناقششتها
واŸصشادقة عليها من قبل أاعضشاء اÛلسش.Ú
وذكرت مصشادر برŸانية ،أان الŸÈان سشيكتفي
‘ ب ˘داي ˘ة ال ˘دورة ب ˘اسش ˘تك ˘م ˘ال م ˘ن ˘اقشش ˘ة مشش ˘روع
ال ˘ق˘ان˘ون اŸتضش˘م˘ن ت˘ن˘ظ˘ي˘م م˘ه˘ن˘ة اÙام˘اة ع˘ل˘ى
مسشتوى ›لسس اأ’مة ،وهو القانون الذي ” تأاجيله
إا ¤هذه الدورة بعد مناقششته واŸصشادقة عليه من
ق ˘ب ˘ل ن ˘واب اÛلسس الشش˘ع˘ب˘ي ال˘وط˘ن˘ي ‘ أاشش˘غ˘ال
ال ˘دورة ال ˘رب ˘ي ˘ع ˘ي ˘ة ال ˘ت ˘ي اخ˘ت˘ت˘مت شش˘ه˘ر ج˘وي˘ل˘ي˘ة
اŸنصشرم.
وتوقعت ذات اŸصشادر مناقششة مششروع القانون
اÙدد للقواعد اŸطبقة على نششاطات الÈيد
واŸواصش ˘Óت السش ˘لك ˘ي ˘ة وال ˘Óسش ˘لك ˘ي˘ة وع˘ل˘ى ت˘لك
اŸرت˘ب˘ط˘ة ب˘تك˘ن˘ول˘وج˘ي˘ات اإ’ع˘Óم وا’تصشال ،بعد
إارجاءه ‘ انتظار “رير مششاريع قوان Úأاخرى
على غرار قانون السشمعي البصشري اŸتواجد على
طاولة ا◊كومة منذ أاششهر.
وباإ’ضشافة إا ¤النششاط التششريعي ،من اŸرتقب

أان يعقد الŸÈان بغرفتيه سشلسشلة من ا÷لسشات
العلنية تخصشصس لأÓسشئلة الششفوية التي يطرحها
أاعضشاء اÛلسش Úعلى ا◊كومة ‘ ،إاطار ‡ارسشة
م˘ه˘ام ال˘رق˘اب˘ة الŸÈان˘ي˘ة ع˘ل˘ى ا÷ه˘از ال˘ت˘نفيذي،
فضش Óعن تنظيم لقاءات وأايام برŸانية كما جرت
عليه العادة ،ونششاطات أاخرى تدخل ضشمن النششاط
الدبلوماسشي الŸÈا ‘ ،Êخطوة لتعزيز أاواصشر
الصشداقة مع البلدان الششقيقة والصشديقة ،وتوضشيح
م ˘ق ˘ارب ˘ة ا÷زائ ˘ر ح ˘ول أاه ˘م اŸل ˘ف˘ات وال˘قضش˘اي˘ا
اإ’قليمية سشيما تلك اŸرتبطة بحل النزاعات.

وب ˘غضس ال ˘ن ˘ظ ˘ر ع ˘م ˘ا ق ˘ي ˘ل وي ˘ق ˘ال ع ˘ن «شش˘ح»
ال ˘ق ˘وان ÚاŸن ˘ت˘ظ˘ر ع˘رضش˘ه˘ا ع˘ل˘ى أاشش˘غ˘ال ال˘دورة
اÿري ˘ف ˘ي ˘ة ،ف ˘إان ه ˘ذه ال ˘دورة ت˘ب˘ق˘ى آاخ˘ر ف˘رصش˘ة
Ÿم˘ ˘ث˘ ˘ل˘ ˘ي الشش˘ ˘عب ‘ غ˘ ˘رف˘ ˘ة الŸÈان ل˘ ˘ل ˘وصش ˘ول
باإ’صشÓحات التي أاعلن عنها رئيسس ا÷مهورية
عبد العزيز بوتفليقة منذ سشنت Úإا ¤غاياتها داخل
م˘ن˘اخ م˘ن اأ’م˘ن وا’سش˘ت˘ق˘رار م˘ع تسش˘ري˘ع ال˘ت˘ن˘م˘ي˘ة
وم ˘واج ˘ه ˘ة ال ˘ت ˘ح ˘دي ˘ات ال ˘ت ˘ي ي˘ف˘رضش˘ه˘ا اÙي˘ط
ا÷ي ˘وسش ˘ي ˘اسش ˘ي ،وذلك أاشش ˘ه˘ر ق˘ل˘ي˘ل˘ة ق˘ب˘ل ت˘ن˘ظ˘ي˘م
ا’نتخابات الرئاسشية اŸقررة ششهر أافريل .٢٠١٤

بن صسالح يترأإسض إجتماعا لهيئة إلتنسسيق بمجلسض إألمة
«الششعب» ترأاسس عبد القادر بن صشالح ،رئيسس
م ˘ج ˘لسس اأ’م ˘ة ،أامسس اج ˘ت ˘م ˘اع ˘ا ل˘ه˘ي˘ئ˘ة ال˘ت˘نسش˘ي˘ق
لمجلسس اأ’مة.
خ ˘Óل ه ˘ذا ا’ج ˘ت ˘م ˘اع ن ˘اقشس أاعضش ˘اء ال ˘ه˘ي˘ئ˘ة
ال ˘ج ˘دول ال ˘زم ˘ن ˘ي أ’شش ˘غ ˘ال م ˘ج˘لسس اأ’م˘ة ،ح˘يث
سشيفتتح الدورة الخريفية لسشنة  ٢٠١٣اليوم.
كما تم تقديم ومناقششة برنامج عمل المجلسس
وه˘ ˘ي˘ ˘اك˘ ˘ل˘ ˘ه وال˘ ˘م ˘ح ˘اور الك ˘ب ˘رى أ’شش ˘غ ˘ال ال ˘دورة
الخريفية.

متابعة تجسسيد برنامج رئيسض الجمهورية

سسÓل في زيارة عمل وتفقد لولية إلنعامة
ي˘ ˘ح˘ ˘ل غ ˘دا ال ˘وزي ˘ر األول
ع˘ب˘د ال˘م˘الك سس˘Óل ب˘النعامة
ف ˘ ˘ي زي ˘ ˘ارة ع ˘ ˘م ˘ ˘ل وت˘ ˘ف˘ ˘ق˘ ˘د
ل ˘ل ˘وق ˘وف ع˘ل˘ى واق˘ع ب˘رن˘ام˘ج
التنمية بالولية ،تندرج في
اط˘ار م˘ت˘اب˘ع˘ة ت˘ن˘ف˘يذ برنامج
رئ ˘يسض ال ˘ج ˘م ˘ه ˘وري ˘ة السس˘ي˘د
عبد العزيز بوتفليقة.
ي ˘ت ˘وق ˘ف سش˘Óل ع˘ن˘د مشش˘اري˘ع
م ˘خ˘ت˘ل˘ف˘ة ف˘ي ع˘دي˘د ال˘ق˘ط˘اع˘ات
اثناء هذه الزيارة ،أاهمها قطاع
السشكن الذي تعزز بعدة مششاريع
تنوعت بين انجاز وحدات سشكنية
ري˘ف˘ي˘ة ،وك˘ذا ب˘ن˘اء مسش˘اك˘ن ت˘رق˘وي˘ة م˘دع˘م˘ة وك˘ذا
وحدات سشكنية ترقوية عمومية .وهي انجازات
رصشدتها «الششعب» عششية زيارة الوزير اأ’ول.
وسش ˘ي ˘ع ˘ط ˘ي ال ˘وزي˘ر ا’ول اشش˘ارة ان˘ط˘Óق ه˘ذه
المششاريع ،كما سشيقوم بمناقششة المواصشفات التي
سشيتم اعتمادها في ا’نجاز والبناء ،وذلك من اجل
ت˘وف˘ي˘ر اج˘ود ن˘وع˘ي˘ة ل˘ل˘م˘واط˘ن ف˘ي ه˘ذا ال˘ق˘ط˘اع،
وي ˘ن ˘درج ك ˘ل ه˘ذا ف˘ي اط˘ار ال˘ب˘رن˘ام˘ج ال˘خ˘م˘اسش˘ي
للتنمية.

وم ˘ ˘ن ال ˘ ˘م˘ ˘رت˘ ˘قب ان يشش˘ ˘رف
الوزير اأ’ول ،على معاينة مششروع
ال ˘ط ˘ري ˘ق ال ˘م ˘زدوج ال ˘راب˘ط ب˘ي˘ن
المششرية وعين الصشفراء المندرج
في اطار مششروع الطريق الوطني
رقم  ٠٦الذي يربط بين و’يتي
بشش ˘ار وال ˘ن ˘ع ˘ام˘ة ،وذلك م˘ن اج˘ل
ال˘ ˘ت˘ ˘خ ˘ف ˘ي ˘ف م ˘ن وت ˘ي ˘رة ح ˘وادث
المرور وضشمان السشير الحسشن.
وسش˘ ˘ ˘ي˘ ˘ ˘ق˘ ˘ ˘وم ال ˘ ˘وزي ˘ ˘ر سش ˘ ˘Óل
ب˘ ˘اإ’ط ˘Óع ع ˘ل ˘ى م ˘رك ˘ز صش ˘ي ˘ان ˘ة
السشكك الحديدية الذي دخل حيز
ا’سش˘ت˘غ˘Óل سش˘ن˘ة  ٢٠١٢والمجهز
بأاحدث التقنيات المادية وكذا الكفاءات البششرية
ل ˘ت˘ق˘ن˘ي˘ي˘ن م˘خ˘تصش˘ي˘ن ف˘ي صش˘ي˘ان˘ة ع˘رب˘ات ال˘ق˘ط˘ار
وضش ˘م˘ان ق˘ط˘ع ال˘غ˘ي˘ار ال˘Óزم˘ة ل˘ذلك ت˘م˘اشش˘ي˘ا م˘ع
المعايير الدولية.
ودائما في اطار سشياسشة الحكومة المنتهجة من
اج ˘ل ال ˘قضش ˘اء ع ˘ل ˘ى ظ ˘اه˘رة ال˘ت˘ج˘ارة ال˘ف˘وضش˘وي˘ة
سشتسشتفيد الو’ية من محÓت مهنية يتم توزيعها
ع ˘ل ˘ى الشش ˘ب ˘اب ،ك ˘م ˘ا سش ˘ي ˘دخ ˘ل السش ˘وق ال ˘ج˘واري
ب˘ال˘مشش˘ري˘ة ح˘ي˘ز ال˘نشش˘اط وال˘خ˘دم˘ة ل˘دع˘م ال˘ق˘وى

الناششطة للششباب .ومن المنتظر ان يقوم سشÓل
ايضشا باإ’ششراف على توزيع مقررات عقود ا’متياز
الفÓحي لفائدة ششباب بلدية تيوت ،و’ يتوقف
دع ˘م ال ˘نشش ˘اط ال ˘ف ˘Óح ˘ي ع ˘ن ˘د ذلك ب˘ل سش˘ي˘دع˘م
ال˘ق˘ط˘اع ب˘مشش˘روع إانشش˘اء م˘ح˘م˘ي˘ات رع˘وي˘ة ل˘فائدة
م˘وال˘ي ال˘م˘ن˘ط˘ق˘ة ،ت˘دع˘ي˘م˘ا ل˘Óسش˘ت˘ثمار في الثروة
الحيوانية بالمنطقة والحفاظ على الطابع العام.
قطاع التربية لم يسشتثن من مخطط الزيارة ،اذ
من المتوقع ان يتم وضشع الثانوية الجديدة حيز
ا’سشتغÓل خÓل الموسشم الدراسشي المقبل ،ومن
المفترضس ان يعاين سشÓل اششغال توسشعة المركز
الجامعي بو’ية النعامة .وسشيتلقى الوزير ا’ول
مختلف الششروح حول مششروع انجاز  ١٠٠٠سشرير
لضشمان توسشيع اكبر لإÓقامة الجامعية بالو’ية.
ال˘م˘ج˘ت˘م˘ع ال˘م˘دن˘ي ل˘و’ي˘ة ال˘ن˘ع˘ام˘ة أايضش˘ا ع˘لى
موعد مع الوزير اأ’ول عبد المالك سشÓل حيث من
المرتقب ان يجتمع والوفد المرافق له مع ممثلي
الجمعيات الناششطة سشيطلع من خÓل ا’جتماع
الموسشع على انششغا’ت المواطنين وتطلعاتهم وكذا
مناقششة كل ما يهمهم.

النعامة :مراسشلنا مروان الششيخ ناصشري

إلوزير إألول بالنعامة هذإ إلثÓثاء
سشيقوم الوزير ا’ول السشيد عبد اŸالك سشÓل،
غدا ،بزيارة عمل لو’ية النعامة حسشبما افاد أامسس
بيان لديوان الوزيراأ’ول .وأاضشاف نفسس اŸصشدر ،انه
خÓل هذه الزيارة التي تندرج ‘ اطار تطبيق برنامج

رئيسس ا÷مهورية السشيد عبد العزيز بوتفليقة سشيقف
الوزير ا’ول «على مدى تقدم ا‚از اششغال اŸششاريع
ا’جتماعية وا’قتصشادية ع Èالو’ية» .ومن جهة
أاخ ˘رى ،سش ˘يÎأاسس السش ˘ي ˘د سش ˘Óل اج ˘ت ˘م ˘اع˘ا م˘وسش˘ع˘ا

Ÿمثلي اÛتمع اŸد ÊلÓطÓع على اŸششاكل التي
قد تعيق التنمية ‘ هذه اŸنطقة قصشد معا÷تها».
وسشيكون السشيد سشÓل مرفوقا خÓل هذه الزيارة
بوفد وزاري .

وعد القيام بمصسالحة داخل بيت ''األفÓن''

سسعدإني يباشسر مهامه كأامين عام للحزب إلعتيد
باششر عمار سشعداني أامسس بمقر حزب جبهة التحرير
الوطني (الجزائر العاصشمة) مهامه كأامين عام للحزب.
وكان لأÓمين العام الجديد بالمناسشبة لقاء مع بعضس
إاط ˘ارات ون ˘واب ال ˘ح ˘زب ب ˘ال˘ب˘رل˘م˘ان وع˘دد م˘ن أاعضش˘اء
اللجنة المركزية .ودعا سشعداني كل المنتخبين «لحمل
انششغا’ت القاعدة» مؤوكدا ان المرحلة الراهنة بمثابة
«اسشتمرارية لمسشيرة الحزب التي ليسس فيها انقطاع».
وأاضش ˘اف ف ˘ي ه ˘ذا السش ˘ي ˘اق أان مسش˘ي˘رة ح˘زب ج˘ب˘ه˘ة
ال ˘ت ˘ح ˘ري ˘ر ال ˘وط ˘ن ˘ي «ف ˘ي ˘ه ˘ا ا’ي ˘ج ˘اب˘ي والسش˘ل˘ب˘ي ال˘ذي
سشنتحمله» داعيا مناضشلي الحزب إالى «ا’بتعاد عن كل
ما من ششأانه أان يفرق بينهم على مسشتوى كل هياكل
ال ˘ح ˘زب» مشش ˘ددا ع˘ل˘ى «ضش˘رورة ت˘وح˘ي˘د الصش˘ف خ˘دم˘ة

لمصشلحة البÓد وحفاظا على الحزب».
وقال اأ’مين العام انه «سشيجري مششاورات مع الجميع
من اجل اختيار مكتب سشياسشي يسشاعده في العمل في
المرحلة الراهنة» مؤوكدا انه «سشيتم اختيار هؤو’ء من قبل
اللجنة المركزية في ظرف حوالي ششهر».
وأاكد أان اللجنة المركزية سشتسشلم في «غضشون ششهر»
لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الوثائق الخاصشة
بمجريات اجتماع اللجنة المركزية للحزب المنعقد يوم
الخميسس الماضشي.
وأاضشاف من جهة أاخرى أان تجديد الكتلة البرلمانية
للحزب سشيكون «بعد افتتاح الدورة الخريفية عن طريق
انتخابات ششفافة ونزيهة».

وف˘ ˘ ˘ ˘ي رد ع ˘ ˘ ˘ن
سش˘ ˘ؤوال ل ˘لصش ˘ح ˘اف ˘ة
يتعلق بالنزاع الذي
ع ˘رف ˘ه ال˘ح˘زب ف˘ي
اآ’ون˘ ˘ة اأ’خ˘ ˘ي ˘رة ’
سش˘ ˘ي ˘م ˘ا ب ˘خصش ˘وصس
عقد اجتماع اللجنة
ال ˘ ˘م ˘ ˘رك ˘ ˘زي ˘ ˘ة أاك˘ ˘د
سشعداني أان «الملف
أاغ˘ل˘ق» مضش˘ي˘ف˘ا أان «حضش˘ور ال˘ل˘ج˘ن˘ة ال˘م˘رك˘زي˘ة ب˘أاغ˘ل˘ب˘ية
أاعضش ˘ائ ˘ه ˘ا ي ˘ب ˘ط˘ل ج˘م˘ي˘ع ال˘مشش˘اك˘ل لك˘ون˘ه˘ا سش˘ي˘دة ب˘ي˘ن
المؤوتمرين».

العدد
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تقديرا لمسساهمته في ''ترقية المرأاة فيإافريقيا'':

منظمة إلمرأإة إإلفريقية تمنح جائزة للرئيسض بوتفليقة
منح رئيسس الجمهورية ،السشيد عبد العزيز
بوتفليقة ،ببريتوريا جائزة من طرف منظمة
المرأاة اإ’فريقية ،تقديرا لمسشاهمته في «ترقية
المرأاة في إافريقيا».
ومنحت المنظمة التي اجتمعت يومي ٣٠
و ٣١أاوت الماضشي ،في إاطار ا’حتفال بذكراها
ال˘خ˘مسش˘ي˘ن ج˘ائ˘زة ل˘ل˘رئ˘يسس ب˘وت˘ف˘ل˘ي˘قة ،تقديرا
لـ«مسش ˘اه ˘م ˘ت˘ه ومسش˘اه˘م˘ة ال˘ج˘زائ˘ر ف˘ي ت˘رق˘ي˘ة
المرأاة اإ’فريقية».
وق ˘د سش˘ل˘مت ال˘ج˘ائ˘زة لسش˘ف˘ي˘ر ال˘ج˘زائ˘ر ف˘ي
جنوب افريقيا ،خÓل حفل أاقيم يوم الجمعة
الفارط بمقر وزارة العÓقات الدولية والتعاون
لهذا البلد بحضشور رئيسشة ديبلوماسشية جنوب
إافريقيا السشيدة مايتي نكوانا ماششابان.
وب˘ه˘ذه ال˘م˘ن˘اسش˘ب˘ة ،أاشش˘ارت رئ˘يسش˘ة المنظمة
السشيدة اسشيتو كويتي أان «هذه ا’لتفاتة ليسشت
سش ˘وى ت ˘ع ˘ب ˘ي˘را م˘ت˘واضش˘ع˘ا ’ع˘ت˘راف ال˘م˘ن˘ظ˘م˘ة
ب˘ا’ل˘ت˘زام ال˘ث˘ابت ل˘ف˘خ˘ام˘ة السش˘ي˘د ع˘ب˘د ال˘عزيز
بوتفليقة ،لصشالح قضشية المرأاة في إافريقيا منذ
توليه منصشب وزير الششؤوون الخارجية».

بمناسسبة العيد الوطني لبÓده

إلرئيسض بوتفليقة يهنئ رئيسض جمهورية إلفيتنام
ب ˘عث رئ ˘يسس ا÷م ˘ه ˘وري ˘ة السش˘ي˘د ع˘ب˘د ال˘ع˘زي˘ز
بوتفليقة بÈقية تهنئة إا ¤رئيسس جمهورية الفيتنام
ا’ششÎاك ˘ي ˘ة ت˘روون˘غ ت˘ان سش˘ان˘غ Ãن˘اسش˘ب˘ة اح˘ت˘ف˘ال
بÓده بعيدها الوطني.
وجاء ‘ الÈقية« :يسشعدÃ ..Êناسشبة ا’حتفال
بالعيد الوطني لبلدكم ،أان أاعرب لكم باسشم ا÷زائر
ششعبا وحكومة وأاصشالة عن نفسشي عن أاحر التهاÊ

مقرونة بتمنياتي اÿالصشة بالصشحة والهناء لكم
شش ˘خصش ˘ي˘ا وÃزي˘د م˘ن ال˘ت˘ق˘دم واإ’زده˘ار ل˘لشش˘عب
الفيتنامي الصشديق» .وأاضشاف رئيسس ا÷مهورية:
«كما أاغتنم هذه السشانحة أ’جدد لكم عزمي على
ضشم جهودي إا ¤جهودكم ‘ سشبيل تعزيز عÓقات
الصشداقة والتعاون القائمة ب Úبلدينا والدفع بها
قدما ،خدمة Ÿصشا◊هما اŸششÎكة».

بقرار من رئيسض الجمهورية

إلجزإئر تمنح مسساعدةإإنسسانية لناميبيا
قدمت الجزائر مسشاعدة اسشتعجالية لناميبيا جراء تعرضشها لفترة طويلة من الجفاف حسشبما أافاد به أامسس
بيان لوزارة الششؤوون الخارجية .وأاوضشحت الوزارة أان «الجزائر منحت بقرار من رئيسس الجمهورية السشيد عبد
العزيز بوتفليقة وفي إاطار التضشامن التقليدي الذي يبديه بلدنا تجاه البلدان الششقيقة والصشديقة مسشاعدة
انسشانية اسشتعجالية إالى ناميبيا التي تعرضشت لفترة طويلة من الجفاف تتكون أاسشاسشا من المواد الغذائية».
وأاضشاف ذات المصشدر أانه تم ارسشال هذه المسشاعدة أامسس إالى ويندووك بالتنسشيق مع القوات الجوية
الجزائرية والجيشس الوطني الششعبي .وأاكد البيان أان «الجزائر تقدم من خÓل هذا العمل التضشامني مسشاهمتها
في التخفيف من المعاناة التي يتكبدها السشكان في هذا البلد الششقيق الذي تأاثر بششكل كبير من ا’نعكاسشات
الوخيمة للظروف المناخية ا’سشتثنائية».

الدورة الـ ١٤٠للمجلسض الوزاري لجامعة الدول العربية

مدلسسي يترأإسض إلوفد إلجزإئري

يترأاسس وزير الششؤوون الخارجية مراد مدلسشي منذ أامسس بالقاهرة
لترؤوسس الوفد الجزائري في أاششغال الدورة  ١٤٠لمجلسس الجامعة
العربية على المسشتوى الوزاري المقرر اليوم حسشبما أافاد به الناطق
الرسشمي باسشم الوزارة عمار بÓني.
وي˘ت˘ن˘اول ال˘م˘ج˘لسس ب˘ال˘ب˘حث «ع˘دة ب˘ن˘ود أاه˘م˘ه˘ا ت˘ط˘ور ال˘وضش˘ع ف˘ي
سشوريا ،تطورات القضشية الفلسشطينية ،مخاطر التسشلح اإ’سشرائيلي على
اأ’من القومي العربي والسشÓم الدولي» حسشب نفسس المصشدر.
ويدرسس المجلسس الوزاري العربي أايضشا «تقرير اأ’مين العام لتطوير
جامعة الدول العربية ،المحكمة العربية لحقوق اإ’نسشان ،اإ’رهاب
الدولي وسشبل مكافحته ،وكذا العÓقات العربية مع التجمعات الدولية
اإ’قليمية» كما أاوضشح بÓني.

تعرضض موكب رئيسض مجلسض الوزراء اليمنيإلطÓق النار

إلجزإئر تدين بقوة إلعمل إإلجرإمي إلجبان

اإسشتنكرت الجزائر «بششدة» تعرضس موكب رئيسس
م˘ج˘لسس ال˘وزراء ل˘ل˘ج˘م˘ه˘وري˘ة ال˘ي˘م˘ن˘ي˘ة ،محمد سشالم
باسشندوة ،مسشاء السشبت الى اطÓق وابل من النار،
حسشب ما صشرح به ،اأمسس ،لواج الناطق الرسشمي
لوزارة الششوؤون الخارجية عمار بÓني.
واأوضشح بÓني اأن «الجزائر تعرب عن اسشتنكارها
الشش˘ ˘دي˘ ˘د ل ˘ت ˘ع ˘رضس م ˘وكب رئ ˘يسس م ˘ج ˘لسس ال ˘وزراء
ل˘ل˘ج˘م˘ه˘وري˘ة ال˘ي˘م˘ن˘ي˘ة الشش˘ق˘ي˘ق˘ة السشيد محمد سشالم

باسشندوة مسشاء اأول اأمسس اإلى اإطÓق وابل من النار».
واضش ˘اف ق ˘ائ ˘« :Óواإذ ت˘دي˘ن ال˘ج˘زائ˘ر ب˘ق˘وة ه˘ذا
ال ˘ع ˘م ˘ل ا’إج˘رام˘ي ال˘ج˘ب˘ان وت˘وؤك˘د م˘ج˘ددا وق˘وف˘ه˘ا
الدائم والمتواصشل اإلى جانب الششعب اليمني وقيادته
ف ˘ي ج ˘ه ˘وده ˘م ˘ا ال ˘رام ˘ي ˘ة ’إن ˘ج ˘اح مسش ˘ار ال˘تسش˘وي˘ة
السشياسشية الجارية والتغيير السشلمي المنششود ’إخراج
ال ˘ي ˘م ˘ن الشش ˘ق ˘ي ˘ق ال ˘ى ب˘ر ا’أم˘ان والسش˘Óم وال˘ت˘ق˘دم˘
وا’إزدهار».

إإنهاء برنامج تعويضض إلبناء إلجاهز بالمؤوسسسسات
إلتربوية يريح إلتÓميذ وإألولياء
كششفت مصشالح مديرية التربية بو’ية الششلف ،عن
اقتراب إانهاء البرنامج الذي وضشعه رئيسس الجمهورية
ع ˘ب ˘د ال ˘ع˘زي˘ز ب˘وت˘ف˘ل˘ي˘ق˘ة ل˘ل˘قضش˘اء ع˘ل˘ى ال˘ب˘ن˘اء ال˘ج˘اه˘ز
بالمؤوسشسشات التربوية ،وتعويضشه بهياكل جديدة مبنية
حسشب المقاييسس المضشادة للزلزال.
وبحسشب ذات المصشادر ،فإان  ٣متوسشطات ويتعلق
اأ’م ˘ر ب ˘السش ˘اي ˘ح ج ˘ب ˘ور والشش ˘ه ˘ي ˘د ال ˘ج ˘ي ˘Óل˘ي وأاح˘م˘د
بلهاششمي التي تعرف وتيرة سشريعة في اإ’نجاز ،من
ال˘م˘ن˘ت˘ظ˘ر تسش˘ل˘ي˘م˘ه˘ا ف˘ي شش˘ه˘ر أاكتوبر ،باإ’ضشافة إالى ٣
مؤوسشسشات إابتدائية ’ تزال حير اإ’نجاز ،وهي نفسس
ال ˘حصش ˘ة ال ˘مسش ˘ل˘م˘ة ل˘ب˘ل˘دي˘ة الشش˘ط˘ي˘ة يضش˘ي˘ف ال˘مسش˘ؤوول
المكلفة بالبرمجة ومتابعة المششاريع.
أاما بخصشوصس قطاع التعليم الثانوي ،فقد نجحت
الو’ية في تجسشيد البرنامج الخاصس بالبناء الجاهز ،ولم
تبق سشوى ثانوية الحاج قاسشم بوسشط بلدية الششلف ،التي

تششهد عملية إاعادة البناء للقضشاء على ا’كتظاظ بعد تم
توزيع المتمدرسشين بها على المؤوسشسشات القريبة من
مسش ˘اك ˘ن˘ه˘م ،م˘ت˘ف˘ادي˘ن أ’ي م˘ت˘اعب ق˘د ت˘ن˘ج˘ر ع˘ن ه˘ذه
العملية.
وق˘ ˘د ح˘ ˘ق˘ ˘ق ال˘ ˘ب˘ ˘رن˘ ˘ام˘ ˘ج ال˘ ˘ذي خصشصس ل ˘ه رئ ˘يسس
الجمهورية خÓل زيارات المتكررة إ’عادة بناء الششلف،
أاموا’ ضشخمة ضشمن المرحلة الثالثة نجاحا كبيرا ،حيث
أان˘ق˘ذ أاب˘ن˘اء ال˘م˘ن˘ط˘ق˘ة م˘ن أاخ˘ط˘ار ال˘ب˘ن˘اء ال˘جاهز الذي
تجاوز مدة صشÓحيته ،مما أاصشبح يششكل خطرا محدقا
بصش˘ح˘ة ال˘م˘ت˘م˘درسش˘ي˘ن وال˘ع˘ام˘لين بالقطاع نظرا لوجود
مادة «’منيانت» ،التي يعتبرونها اأ’طباء والمختصشون
م ˘ن اأ’سش ˘ب ˘اب ال ˘ت ˘ي ق˘د ت˘ن˘ج˘م ع˘ن˘ه˘ا ح˘ا’ت وأام˘راضس
سشرطانية.

الششلف /و .ي .أاعرايبي

وطني

اإلثنين  ٠٢سسبتمبر ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٦شسوال  ١٤٣٤هـ

العدد

١٦١٩٨

غÓم الله فيإارششادات للحجاج:

دعاإالى رد العتبار للمجتمع المدني

اللتزام بتعليمات البعثة الوطنية

د.مصسيطفى :نظام الحوكمة الشسفافأاحسسن
وسسيلة للقضساء على الفسساد

بربارة :دعم مالي للحجاج بـ١٥أالف دج

دعا وزير الششؤوون الدينية واألوقاف بوعبد الله غÓم الله ،أامسس ،ضشيوف الرحمانإالى السشتغÓل األمثل لجهدهم
ووقتهم لتفادي التعب وتخليهم عن الكماليات ،مششيراإالى ضشرورة توقع الكثير من الصشعوبات والمششقة خاصشةأان موسشم
الحج لهذه السشنة اسشتثنائي بالنظرألششغال التوسشعة بالحرم المكي والتي سشتششمل مسشتقب Óالمسشجد النبوي الششريف.

سسعاد بوعبوشش
شس ˘دد ال ˘وزي ˘ر ف ˘ي ن ˘دوة ال˘ح˘ج أامسس ب˘دار
اإلمام بهدف توعية الحجاج دينيا وصسحيا
وتمكينهم من أاداء هذه الفريضسة على أاكمل
وج ˘ه وف ˘ي أاحسس ˘ن ال ˘ظ˘روف ،داع˘ي˘ا ضس˘ي˘وف
الرحمان إالى اللتزام بتعليمات البعثة الوطنية
وأائ ˘م ˘ت ˘ه ˘ا ط ˘وال م ˘راح ˘ل ال ˘ح˘ج ب˘اع˘ت˘ب˘اره˘ا
المرافق الوحيد لهم ،وهذا تفاديا لÓختÓف
وضسمانا للوحدة الوطنية .
أاوضسح غÓم الله  ،أان كل األمور جهزت
ح ˘يث سس ˘ت ˘ن˘ط˘ل˘ق أاول ط˘ائ˘رة ف˘ي ١٨سسبتمبر
ال˘ ˘ج ˘اري ،ك ˘م ˘ا ت ˘م تسس ˘خ ˘ي ˘ر  ٨٠م ˘رشس ˘دا و
٥م ˘رشس ˘دات ل˘ل˘تك˘ف˘ل بـ  ٢٨أال˘ف˘ا و ٨٠٠حاج،
مشس˘ي˘را إال˘ى ج˘م˘ل˘ة م˘ن ال˘ت˘وج˘ي˘ه˘ات المتعلقة
بشس˘ ˘رح األم ˘ور األسس ˘اسس ˘ي ˘ة ل ˘ل ˘ح ˘ج ،وضس ˘م ˘ان
التصس˘ال ال˘دائ˘م م˘ع ال˘ب˘ع˘ث˘ة ،وضس˘رورة ت˘وف˘ير
السس ˘ت ˘ع ˘داد م ˘ن ال ˘ن ˘اح˘ي˘ة ال˘ن˘فسس˘ي˘ة ل˘ت˘ح˘م˘ل
ال ˘مشس ˘اق ،وك ˘ذا م ˘ن ال ˘ن ˘اح ˘ي˘ة ال˘دي˘ن˘ي˘ة ألداء

المناسسك على أاكمل وجه.
ف˘ ˘ ˘ي ذات السس˘ ˘ ˘ي˘ ˘ ˘اق  ،أاك ˘ ˘د
ال˘م˘دي˘ر ال˘ع˘ام ل˘لديوان الوطني
للحج والعمرة الشسيخ بربارة ،أان
تك ˘ ˘ال˘ ˘ي˘ ˘ف اإلسسك˘ ˘ان وال˘ ˘ن˘ ˘ق˘ ˘ل
وخ ˘دم ˘ات ال˘مشس˘اع˘ر ل˘ل˘ح˘ج˘اج
تك ˘ف˘لت ب˘ه˘ا ال˘دول˘ة ف˘ق˘ط ب˘م˘ا
ف˘ي˘ه˘ا ال˘ح˘ج˘اج ال˘ذين سستنقلهم
ال ˘ ˘وك˘ ˘الت وذلك ع˘ ˘ن ط˘ ˘ري˘ ˘ق
ال˘دي˘وان ب˘اإلضس˘اف˘ة إال˘ى ال˘دعم
المالي المقدر بـ  ١٥أالف دج
لك ˘ل ح ˘اج ،ول ˘يسس ك ˘م ˘ا روجت ب˘عضس وسس˘ائ˘ل
اإلعÓم ،أاما باقي الخدمات فهو شسأان داخلي
بين الحجاج المتعاقدين بين الوكالت الـ،٤٣
هذه األخيرة التي تعرف تحسسنا كبيرا ،مشسيرا
إالى وجود لجنة تتولى مراقبة أاداء الوكالت
المعتمدة وكذا الديوان الوطني ومدى تكفلها
بالحجاج.
م˘ ˘ن ج˘ ˘ه˘ ˘ة أاخ˘ ˘رى أاشس˘ ˘ار ب˘ ˘رب˘ ˘ارة إال ˘ى أان

الجزائر عمدت إالى اسستئجار
ال˘ع˘مائر لـ  ٣٦أال˘ف ح˘اج˘ا ف˘ي
وقت م˘بك˘ر وأان اغ˘ل˘ب˘ه˘ا ب˘ع˘ي˘دة
عن الحرم المكي بـ  ٤٠٠إالى
١٤٠٠م ˘ت ˘ر ،لك˘ن ب˘ع˘د ت˘خ˘ف˘يضس
نسسبة الحجاج لكل الدول نتيجة
ألشس ˘غ˘ال ال˘ت˘وسس˘ع˘ة بـ  ٪٢٠أاي
ان˘ ˘خ ˘ف ˘اضس ال ˘ع ˘دد إال ˘ى ٢٨٨٠٠
ح ˘اج ،وم ˘ن ث˘م ه˘ن˘اك ت˘ف˘اوضس
ب ˘ ˘ي ˘ ˘ن ال ˘ ˘ج ˘ ˘انب ال ˘ ˘ج ˘ ˘زائ˘ ˘ري
وال˘ ˘م˘ ˘ت ˘ع ˘ام ˘ل ˘ي ˘ن السس ˘ع ˘ودي ˘ي ˘ن
لسسترجاع  ٪٥٠من الموال.
وبخصسوصس موسسم العمرة أاوضسح بربارة أانه
تم تقييمه ،دون أان يكشسف عن عدد الوكالت
ال ˘ ˘م˘ ˘قصس˘ ˘رة أاو ال˘ ˘ت˘ ˘ي فشس˘ ˘لت ف˘ ˘ي ال˘ ˘تك˘ ˘ف˘ ˘ل
ب˘م˘ع˘ت˘م˘ري˘ه˘ا ،مشس˘ي˘را إال˘ى أان ل˘ج˘ن˘ة ال˘مراقبة
سستحدد بعد نهاية موسسم الحج نوع العقوبة
من خÓل الحرمان ما بين سسنة الى ٣سسنوات
أاو اإلقصساء نهائيا.

جمعية ''أامل نور اإلسشÓم'' بالمسشيلة

مشساريع طموحة للتكفل بذوي الحتياجات الخاصسة
ت ˘ع ˘د ال ˘ج ˘م˘ع˘ي˘ة ال˘وط˘ن˘ي˘ة «أام˘ل ن˘ور
السشÓم» من بين الجمعيات المتضشامنة
والمهتمة بذوي الحتياجات الخاصشة،
وال ˘ت ˘ي ب ˘ال ˘رغ˘م م˘ن ح˘داث˘ة نشش˘أات˘ه˘اإاذ
ت˘حصش˘لت ع˘ل˘ى اع˘ت˘م˘اده˘ا ف˘ي شش˘ه˘ر ماي
ال ˘م ˘اضش ˘ي ،ف˘ه˘ي تسش˘ع˘ى ال˘ي˘وم ،ج˘اه˘دة
«إلط ˘Óق مشش ˘روع ك ˘ب ˘ي ˘ر وه ˘ام خ ˘اصس
ب˘إاحصش˘اء ال˘م˘ع˘اق˘ين وذوي الحتياجات
ال˘خ˘اصش˘ة ،ع˘ل˘ى مسش˘ت˘وى ج˘م˘ي˘ع وليات
الوطن دون اسشتثناء ،وذلك للنظر في
احتياجاتهم والتكفل بهم».

حبيبة غريب

وقد وجهت جمعية «أامل نور اإلسسÓم»،
حسسب بيان لها تحصسلت «الشسعب» على نسسخة
منه «نداءا ألولياء المعاقين حركيا أاقل من ١٨

سسنة لÓتصسال بها وهذا لمسساعدتهم والنظر
في أاحولهم الجتماعية واحتياجاتهم وخاصسة
تلك المتعلقة بتعليمهم وتكوينهم».
ول يقتصسر نشساط الجمعية حول عملية
إاحصساء ذوي الحتياجات الخاصسة فقط ،بل
سس ˘ط ˘رت مشس ˘اري ˘ع أاخ˘رى ،ذك˘ر ال˘ب˘ي˘ان م˘ن˘ه˘ا
«مشس ˘روع ال˘ج˘زائ˘ر ل˘ل˘تضس˘ام˘ن وال˘م˘ت˘م˘ث˘ل ف˘ي
شس ˘راء سس ˘ي ˘ارات إاسس ˘ع ˘اف وسس ˘ي ˘ارات خ˘اصس˘ة،
والتبرع بالدم لتسسهيل عملية نقل المرضسى
بالمجان والتخفيف من معاناتهم».
ويشس ˘ارك ف ˘ي ه ˘ذا ال ˘مشس ˘روع ال ˘تضس˘ام˘ن˘ي
حسسب ن ˘فسس ال ˘مصس ˘در «م˘ؤوسسسس˘ات وشس˘رك˘ات
خاصسة ومحÓت تجارية ،كما سسيسسمح بتوفير
مناصسب شسغل للشسباب» أاضساف ذات البيان.
ومن المشساريع الكبرى التي تطمع الجمعية
الك ˘ائ ˘ن م ˘ق ˘ره ˘ا ب˘ب˘ل˘دي˘ة أاولد ع˘دي ل˘ق˘ب˘ال˘ة

بالمسسيلة خلق صسندوق اسستثماري يسساهم في
عملية تشسغيل فئة ذوي الحتياجات الخاصسة،
ب ˘م ˘ن ˘ح ˘ه ˘م ق˘روضس م˘ال˘ي˘ة إلنشس˘اء م˘ؤوسسسس˘ات
صسغيرة ،كما تشسرف الجمعية حاليا مع لجنة
الثقافة واإلعÓم على إانشساء جريدة «عبير»
وه ˘ي أاسس ˘ب˘وع˘ي˘ة خ˘اصس˘ة ب˘ذوي الح˘ت˘ي˘اج˘ات
ال ˘خ˘اصس˘ة وال˘م˘رآاة ال˘ع˘اكسس˘ة إلب˘راز ق˘درات˘ه˘م
وإابداعاتهم.
وبالرغم من طموحاتها الكبيرة وحرصسها
على تقديم يد العون إالى المعاقين وتوفير لهم
فرصس الندماج في المجتمع والتمتع بحياة
كريمة ،إال أان الجمعية في حاجة بدورها الى
دعم ومسساعدة ذوي القلوب الرحيمة ورجال
األعمال الذين تدعوهم ،حسسب ذات البيان
«للمسساهمة ماديا ومعنويا من اجل تجسسيد
المشسروع التضسامني الذي تتبناه».

جبهة الجزائر الجديدة

الشسروع في تجسسيد برنامج الهيكلة التنظيمية
وضس˘عت ال˘ل˘ج˘ن˘ة ال˘وط˘ن˘ي˘ة ل˘ل˘ه˘يك˘ل˘ة ب˘جبهة
الجزائر الجديدة سسقفا زمنيا لنهاء تنصسيب
اللجان الولئية يتمثل في  ٢١سسبتمبر ،بينما
تم تحديد تاريخ الـ ٣١ديسسمبر كاخر اجل
لتنصسيب اللجان البلدية بالنسسبة لـ ١٥٤١بلدية
على المسستوى الوطني.

وللتذكير ،فقد تم سسابقا تنصسيب اللجنة
ال˘ولئ˘ي˘ة ل˘ولي˘ة ال˘ج˘زائ˘ر م˘ن ط˘رف السس˘تاذ
مشسراق السسعيد عضسو المكتب الوطني حيث
ت ˘مت ت ˘زك˘ي˘ة مصس˘ط˘ف˘ى ال˘ع˘رب˘ي ب˘اي م˘نسس˘ق˘ا
ولئيا لولية الجزائر.
كما اشسرف اول امسس رئيسس جبهة الجزائر

الجديدة جمال بن عبد السسÓم واحمد كروشس
عضسو المكتب الوطني على تنصسيب اللجنة
الولئية لولية البويرة اين تمت تزكية جمال
محمد شسريف منسسقا ولئيا للولية.

ق/و

أامطار طوفانية تتهاطل على وليات باتنة ،خنششلة وأام البواقي

وفاة ٥أاشسخاصص وأاضسرار بليغة بمسساكنأاغرقتها السسيول

تسسببت األمطار الغزيرة التي تسساقطت على
وليتي باتنة وخنشسلة وأام البواقي خÓل الـ٢٤
سساعة األخيرة في وفاة  ٥أاشسخاصس وتسسرب
مياه األمطار إالى مئات المنازل أاغلبها بولية
خنشسلة فيما تعطلت حركة المرور على العديد
من محاور الطرقات حسسب ما علم أامسس لدى
الحماية المدنية بالوليات الثÓث.
وت˘م˘ث˘لت ال˘خسس˘ائ˘ر ال˘مسس˘ج˘ل˘ة ب˘ولي˘ة ب˘ات˘نة
حسسب ال ˘مك˘ل˘ف ب˘اإلع˘Óم ب˘م˘دي˘ري˘ة ال˘ح˘م˘اي˘ة
المدنية زهير نكاع في وفاة فتاة وإاصسابة ٦
آاخ ˘ري ˘ن ب ˘ج ˘روح م ˘ت ˘ف ˘اوت˘ة ال˘خ˘ط˘ورة ت˘ت˘راوح
أاعمارهم ما بين  ١٤و ٥٣سسنة كانوا على متن
سس˘ي˘ارت˘ي˘ن ج˘رف˘ت˘ه˘م˘ا سس˘ي˘ول األم˘طار على إاثر
ارتفاع منسسوب مياه وادي شسروف ببلدية فم
الطوب  .وتم في ذات السسياق حسسب ما أاضساف
ذات ال˘ ˘مصس˘ ˘در إان ˘ق ˘اذ  ٤أاشس ˘خ˘اصس ت˘ت˘راوح
أاع ˘م ˘اره˘م م˘ا ب˘ي˘ن شس˘ه˘ر و ٣٠سس ˘ن˘ة م˘ن م˘وت
م˘ح˘ق˘ق ب˘ع˘دم˘ا ح˘اصس˘رت˘ه˘م م˘ي˘اه أاح˘د األودي˘ة
ب˘ال˘مك˘ان ال˘مسس˘م˘ى م˘زوال˘ة ب˘ب˘ل˘دي˘ة ب˘ومية بعد
ان ˘ح ˘راف السس ˘ي ˘ارة ال ˘ت ˘ي ك ˘ان ˘وا ع ˘ل ˘ى م˘ت˘ن˘ه˘ا
وسسقوطها في واد .
وعاينت الحماية المدنية  ٦منازل تسسربت
إاليها األمطار ببلديتي نقاوسس و تيمقاد كما
تدخلت عناصسرها لضسخ المياه من عمارات ٣٠
مسسكنا ببلدية تيÓطو .

وبولية خنشسلة تم حسسب المكلف باإلعÓم
بمديرية الحماية المدنية المÓزم األول عادل
مسساعدية انتشسال جثتي طفل وطفلة صسبيحة
أامسس ف ˘ي ح ˘دود السس ˘اب ˘ع ˘ة صس ˘ب ˘اح˘ا ب˘ال˘مك˘ان
المسسمى شسير مليح ببلدية تاوزيانت بعد أان
ف ˘ق ˘دا م ˘ن ˘ذ مسس˘اء أامسس السس˘بت ف˘ي˘م˘ا ت˘وف˘يت
طفلة أاخرى ببلدية بوحمامة كانت على متن
سسيارة جرفتها سسيول األمطار .
وذكر المصسدر لوأاج بأان كميات األمطار التي
ك˘انت مصس˘ح˘وب˘ة ب˘ال˘ب˘رد ع˘ب˘ر ب˘ل˘دي˘ات م˘ت˘وسسة
وب˘غ˘اي وق˘ايسس وال˘رم˘ي˘ل˘ة وت˘اوزي˘انت وال˘حامة
وخ ˘نشس ˘ل ˘ة تسس ˘ب ˘بت ف˘ي إال˘ح˘اق ب˘عضس األضس˘رار
ببعضس السسكنات حيث عاين أاعوان الحماية
المدنية بها أاكثر من  ٣٠٠مسسكن إاثر تسسرب
م ˘ي ˘اه األم ˘ط ˘ارإال ˘ي ˘ه ˘ا وظ ˘ه ˘ور تشس ˘ق ˘ق˘ات ف˘ي
األسسقف .وتم في ذات السسياق إاجÓء  ١٩عائلة
متكونة في مجموعها من  ٨٠فردا إالى أاماكن
آام˘ن˘ة خ˘اصس˘ة ب˘م˘ت˘وسس˘ة وك˘ذا إان˘ق˘اذ حوالي ٥٠
شس ˘خصس ˘ا ح ˘اصس˘رت˘ه˘م م˘ي˘اه األم˘ط˘ار ب˘م˘ن˘اط˘ق
متفرقة من هذه البلدية منهم  ٢٨شسخصسا كانوا
على متن  ٨سسيارات سسياحية وشساحنة نصسف
مقطورة في حين تم تسسهيل المرور لـ ١٥سسيارة
وكذا حافلة كان على متنها  ٥٠شسخصسا آاخر
بعد أان علقوا بالمكان المسسمى بقاقة على
الطريق الوطني رقم  ٣٢الرابط بين وليتي

04

خنشسلة وأام البواقي .وذكر المÓزم األول عادل
مسساعدية بأان مصسالح الحماية المدنية بولية
خنشسلة سسخرت كل اإلمكانات الÓزمة لعمليات
التدخل عبر البلديات المتضسررة منها أاكثر من
 ١٠سسيارات إاسسعاف و ١٥شساحنة إاطفاء وأاكثر
من  ٨٠عونا من مختلف الرتب.
وبولية أام البواقي خلفت األمطار الغزيرة
التي تسساقطت منذ فجر السسبت أاضسرارا مادية
بممتلكات مواطنين ببلدية وادي نيني ( ٤٧كلم
شسرق أام البواقي) حسسب ما أافاد به رئيسس
مجلسسها الشسعبي البلدي.
وأاضساف ذات المنتخب بأان غزارة األمطار
تسسببت في إاتÓف محاصسيل زراعية وهÓك
بقرتين لمواطن و تضسرر مسستودعات لتربية
دجاج البيضس.
ولم تتمكن مصسالح البلدية برفقة المواطنين
من إاعادة فتح الطرق المؤودية للطريق الوطني
الرابط بين خنشسلة وعين البيضساء وفك حصسار
الماء إال ليلة أامسس وذلك بفضسل المسساعدة
ال ˘ت ˘ي ق ˘دم ˘ه˘ا م˘ق˘اول˘ون ال˘ذي˘ن سس˘خ˘روا ع˘ت˘اد
األشس˘ ˘غ˘ ˘ال م˘ ˘ن راف˘ ˘ع˘ ˘ات وشس˘ ˘اح ˘ن ˘ات إلزاح ˘ة
الحجارة واألتربة المتراكمة.
وف˘ ˘ي ال ˘وقت ال ˘ذي ل ت ˘زال ف ˘ي ˘ه األم ˘ط ˘ار
تتسساقط على المنطقة تم تنصسيب خلية أازمة
تتولى متابعة كل المسستجدات.

اع ˘ت Èد.بشس Òمصس ˘ي˘ط˘ف˘ى
كاتب الدولة لدى الوزير األول
اŸك˘ ˘ ˘ ˘ ˘ل˘ ˘ ˘ ˘ ˘ف ب ˘ ˘ ˘ ˘اإلحصس ˘ ˘ ˘ ˘اء
والسس ˘تشس ˘راف إارسس ˘اء ن ˘ظ ˘ام˘
ح ˘وك˘م˘ة واع˘ت˘م˘اد الشس˘ف˘اف˘ي˘ة
وال˘ت˘ق˘ل˘يصس م˘ن ال˘ت˘بعية للفرد
على حسساب اآللة ‘ تسسيÒ
األمور اŸالية سسيقلصس كثÒا
من قضسايا الفسساد .مؤوكدا أان
ا÷زائ ˘ر ق ˘ادرة ع˘ل˘ى –ق˘ي˘ق
نسسبة ‰و تناهز  ٧باŸائة ‘
.٢٠١٩
ودافع اŸتحدث أامسس ‘ منتدى جريدة
«ديكا نيوز» عن قطاعه الذي اعتÈه منÈا
لÓقÎاح والتنبيه والتوجيه وتزويد ﬂتلف
القطاعات باإلحصسائيات والتوجهات العاŸية
واإلقليمية والوطنية ‘ اÛالت السسياسسية
والق˘تصس˘ادي˘ة والج˘ت˘م˘اع˘ي˘ة لخ˘ت˘ي˘ار أاحسس˘ن
اŸناهج والÈامج وŒسسيدها ميدانيا.
وتأاسسف د .مصسيطفى غياب قاعدة بيانات
وإاحصسائيات متناسسقة منذ السستقÓل “كن
ﬂتلف ا◊كومات والهيئات من معرفة واقع
ال˘ ˘ب˘ ˘ط˘ ˘ال ˘ة واŸي ˘زان ال ˘ت ˘ج ˘اري والصس ˘ادرات
والواردات وﬂتلف األرقام والتوقعات.
وت ˘ف ˘اءل ب ˘اŸق ˘اب ˘ل ع˘ن اإلمك˘ان˘ي˘ات ال˘ت˘ي
“لكها ا÷زائر لتصسبح قوة اقتصسادية كÈى
‘ غضسون  ٢٠٥٠مع إامكانية القفز ا ¤مصساف
الصس ÚالÈازيل وكوريا ا÷نوبية وروسسيا ‘
 ٢٠٣٠وه ˘ذا م ˘ن خ ˘Óل اسس ˘ت ˘غ ˘Óل ﬂت˘ل˘ف
اŸقومات اŸالية والقتصسادية لبÓدنا.
و‘ سس˘ ˘ي˘ ˘اق م˘ ˘تصس˘ ˘ل رب˘ ˘ط ك˘ ˘اتب ال ˘دول ˘ة
اŸك ˘ل ˘ف ب ˘اإلحصس ˘اء والسس ˘تشس ˘راف ال ˘ت˘ق˘دم˘

بضسرورة تطوير أانظمة التصسال،
واع ˘ ˘ت ˘ ˘م˘ ˘اد اŸع˘ ˘رف˘ ˘ة ‘ ‰اذج
ال ˘ت˘فك ÒوغÒه˘ا م˘ن اŸق˘وم˘ات
ال˘ ˘ب˘ ˘ع ˘ي ˘دة ع ˘ن الرŒال وع ˘دم ˘
العمل Ãراجع وأانظمة واضسحة
ومدروسسة ،وقال بأان رفع نسسب
النمو القتصسادي يجب أان تكون
أاول ˘وي ˘ة ب ˘ع ˘ي˘دا ع˘ن اÙروق˘ات
وه˘ ˘ذا Ãت ˘اب ˘ع ˘ة السس ˘ت ˘ث ˘م ˘ارات
والهتمام باŸؤوسسسسات الصسغÒة
واŸتوسسطة لزيادة اإلنتاج ودعم
الق ˘تصس ˘اد ب ˘ق ˘ي ˘م مضس ˘اف ˘ة Œع ˘ل ˘ن ˘ا ن ˘ه ˘اج˘م
اقتصساديا من خÓل اقتحام األسسوق اÿارجية
وŒاوز سسياسسة السستÒاد.
وأاوضسح بان التفاوضس مع اŸنظمة العاŸية
للتجارة يجب أان يكون حذرا من خÓل الدفاع
عن اإلنتاج الوطني ووضسع بنود حمائية على
غرار ما فعلته الوليات اŸتحدة األمريكية
التي تعت Èمن أاك Ìالدول –قيقا لنسسب ‰و
اقتصسادية كبÒة ‘ الوقت الذي تراجعت فيه
الكث Òمن الدول على غرار الصس.Ú
ودعا مصسيطفى باŸقابل ا ¤ضسرورة رد
العتبار للمجتمع اŸد Êوجعله شسريكا لكل
القطاعات Ÿا له من دور –سسيسسي ورقابي
◊م ˘اي ˘ة الصس ˘ال ˘ح ال˘ع˘ام وت˘ق˘د ËاŸقÎح˘ات
والتوجيهات الÓزمة من اجل اŸصسلحة العليا
ل ˘ل ˘وط ˘ن رافضس ˘ا فك˘رة اŸق˘ارن˘ة بﬂ Úت˘ل˘ف
الهيئات على غرار الكناسس ومراكز الدراسسات
اإلسسÎات ˘ي ˘ج ˘ي ˘ة م ˘وضس ˘ح ˘ا ب ˘أان ت ˘ن˘وع م˘راك˘ز
الدراسسات عامل مهم للتزود باŸعلومات .

حكيم  .ب

فصشائل منظمة التحرير الفلسشطينية بالجزائر تحذر:

العدوان العسسكري على سسوريا يجهضص الحلول السسياسسية
اوضشحت فصشائل منظمة التحرير
ال ˘ف ˘لسش ˘ط ˘ي ˘ن ˘ي ˘ة ب ˘ا÷زائ ˘ر ان الدارة
المريكية ومعها الدول الغربية ذات
الرث السشتعماري الثقيل وتوابعها ‘
اŸن˘ط˘ق˘ة م˘ازالت ت˘ق˘رع ط˘بول ا◊رب
وتشش˘ي˘ع م˘ن˘اخ اره˘اب ال˘ق˘وة وال˘عربدة
ح ˘ول الشش ˘ع˘وب ال˘ع˘رب˘ي˘ة ﬁ،ذرة م˘ن
تصشديق ما اسشمته بـ«دموع التماسشيح»
ال ˘ت ˘ي ت˘ذرف م˘ن ه˘ؤولء ع˘ل˘ى الشش˘عب
السش ˘وري سش˘ي˘م˘ا وان˘ه˘م اŸسش˘ؤوول˘ون ع˘ن
اجهاضس ا◊لول السشياسشية التي تنقذ
الششعب والدولة.

جيهان يوسسفي

وقالت فصسائل اŸنظمة ان هذه ا◊لقة
م ˘ن اıط˘ط السس˘ت˘ع˘م˘اري ال˘ب˘غ˘يضس ه˘ي
ج˘زء م˘ن سس˘لسس˘ل˘ة ا◊روب ال˘ع˘دوان˘ي˘ة ع˘ل˘ى
اŸنطقة العربية من العراق ا ¤ليبيا ثم
سس ˘وري ˘ا حسسب م ˘ا ج ˘اء ‘ ب ˘ي˘ان ل˘ه˘ا ت˘ل˘قت
«الشس˘ ˘عب» نسس ˘خ ˘ة م ˘ن ˘ه ،م ˘ؤوك ˘دة ان تكسسÒ
الدولة السسورية بكل مؤوسسسساتها الصسناعية،
العلمية والعسسكرية هي بالسساسس اهداف
اسس˘ ˘رائ˘ ˘ي˘ ˘ل˘ ˘ي˘ ˘ة ك˘ ˘ون ال˘ ˘ع ˘دوان ـ حسسب ذات
اŸن ˘ظ ˘م ˘ة ـ ع ˘ل ˘ى اي ب ˘ل ˘د ع˘رب˘ي وﬁاول˘ة
تدم Òمقومات وجوده يلحق الضسرر بخيار

اŸق ˘اوم ˘ة ويسس ˘ت ˘ه ˘دف ق ˘وام˘ه˘ا ا ¤ج˘انب
تأاثÒها السسلبي على القضسية الفلسسطينية.
وطالبت الفصسائل جامعة الدول العربية
بالتوقف الفوري عن توف Òالغطاء العربي
على هذا العدوان كون الدولة السسورية ملك
لشسعبها بكل مكوناته ،ومؤوسسسساتها من نتاج
الج˘ي˘ال اŸت˘ع˘اق˘ب˘ة ،م˘ت˘وج˘ه˘ة ب˘ال˘تحية ا¤
الدول العربية الرافضسة للعدوان والداعمة
ÿي˘ ˘ار ال˘ ˘تسس˘ ˘وي˘ ˘ة السس ˘ي ˘اسس ˘ي ˘ة ◊ل الزم ˘ة
عÈا◊وار الوطني.
واك˘ ˘ ˘دت ذات اŸن ˘ ˘ظ ˘ ˘م ˘ ˘ة ان ال ˘ ˘نضس ˘ ˘ال
ال˘ت˘ح˘رري ال˘ف˘لسس˘ط˘ي˘ن˘ي واه˘داف˘ه ال˘وط˘ن˘ية
ل ˘يسست ب ˘ع ˘ي ˘دة ع ˘ن اه ˘داف ه˘ذا ال˘ع˘دوان،
حيث تسسعى الدارة المريكية ا ¤اسستثمار
ح˘ ˘ال˘ ˘ة الضس˘ ˘ع˘ ˘ف ال˘ ˘ع ˘رب ˘ي وال ˘ت ˘ي تسس ˘اه ˘م
سسياسستها ‘ انتاجه من اجل “رير تسسوية
سسياسسية تصسفوية للقضسية الفلسسطينية من
خÓل اŸفاوضسات السسرائيلية الفلسسطينية
ا÷اري˘ة ،م˘ط˘ال˘ب˘ة السس˘ل˘ط˘ات ال˘ف˘لسس˘ط˘ي˘ن˘ية
ب ˘النسس ˘ح ˘اب م ˘ن ˘ه˘ا ع˘ل˘ى اسس˘اسس ان˘ه˘ا غÒ
م˘تك˘اف˘ئ˘ة ك˘ت˘ع˘ب Òواضس˘ح ع˘ن ال˘تضس˘ام˘ن م˘ع
الشس˘ ˘عب السس˘ ˘وري ورفضس ال ˘ع ˘دوان وح ˘م ˘ل
م˘ل˘ف ال˘قضس˘ي˘ة ل˘ ·ÓاŸت˘ح˘دة Ÿط˘ال˘ب˘ت˘ه˘ا
ب ˘ت ˘ن ˘ف ˘ي ˘ذ ق ˘رارات ˘ه ˘ا ذات الصس ˘ل ˘ة ب˘ح˘ق˘وق
الشسعب.

الهÓل األحمر ا÷زائري بوهران يسستعد Ÿوسسم حج  ١٤٣٣هجري
شش ˘رع ال ˘ه ˘Óل األح˘م˘ر ا÷زائ˘ري
بوهران ‘ ضشبط قائمة اŸتطوعÚ
ال ˘ذي ˘نأاب ˘دوا اسش ˘ت˘ع˘داده˘م ÿدم˘ة
ا◊جاج والزوار Ÿوسشم ا◊ج ١٤٣٣
هجرية.
وق ˘ال رئ ˘يسس مك ˘تب ال ˘ه ˘Óل األح ˘م ˘ر
ا÷زائ ˘ري ب ˘وه ˘ران ،ب˘ن م˘وسس˘ى ال˘ع˘رب˘ي
لـ«الشسعب» ،إان الهيئة مسستعدة للمشساركة
‘ موسسم ا◊ج لهذا العام ،مثمنا دور
شس ˘ ˘رك ˘ ˘ة اÿط ˘ ˘وط ا÷وي˘ ˘ة ا÷زائ˘ ˘ري˘ ˘ة
ومصسالح ا÷مارك التي انطلقت ‘ وضسع
فرقها عﬂ Èتلف الرحÓت اŸنتظمة
بدءا من الرابع عشسر من الشسهر القادم،
مشسÒا إا ¤تسسخ ٤ Òفرق خÓل العام
اŸاضس ˘ي ،وع ˘ل˘ى مسس˘ت˘وى ك˘ل رح˘ل˘ة ف˘وج
يتكون من  ٨متطوع.Ú
ك˘ ˘م ˘ا أاك ˘د أان ال ˘ع ˘دد سس ˘يÎاوح ال ˘ع ˘ام ˘
ا÷اري من  ٣٢إا ٤٠ ¤عونا تابعا للهيئة،

يتم توزيع أاعمالهم ‘ تقد Ëاÿدمات
اإلسس ˘ع ˘اف ˘ي ˘ة ‘ م ˘واق ˘ع م ˘ت ˘ف˘رق˘ة وع˘ل˘ى
مسس˘ ˘ ˘ ˘ت ˘ ˘ ˘وى ال ˘ ˘ ˘ق ˘ ˘ ˘ط ˘ ˘ ˘ار وا◊ظÒة ،وأان
اŸت ˘ ˘ط ˘ ˘وع Úم ˘ ˘ن ذوي ال ˘ ˘ت ˘ ˘خصسصس˘ ˘ات
اŸتنوعة منها الطبية واإلدارية والفنية
واإلعÓمية.
وت˘ ˘ت˘ ˘واصس˘ ˘ل ب˘ ˘ع ˘اصس ˘م ˘ة غ ˘رب ال ˘ب ˘Óد
التحضسÒات حسسب نفسس اŸصسدر منذ
أاسسبوع ،بناءا على الجتماع الذي ” على
مسستوى مطار وهران الدو‹ أاحمد بن
ب ˘ل ˘ة م ˘ع ﬂت ˘ل ˘ف ا÷م ˘ع˘ي˘ات وال˘ه˘ي˘ئ˘ات
اŸت ˘دخ ˘ل ˘ة وال ˘ت ˘ي –ضس ˘ر Ÿوسس ˘م ا◊ج
 ،٢٠١٣م˘ ˘ؤوك˘ ˘دا ا◊رصس ع˘ ˘ل˘ ˘ى ت˘ ˘ن˘ ˘ف˘ ˘ي ˘ذ
ال ˘ت ˘وج ˘ي ˘ه ˘ات ل ˘ت˘ق˘د Ëأافضس˘ل اÿدم˘ات
ال˘ط˘ب˘ي˘ة واإلسس˘ع˘اف˘ية والتطوعية لضسيوف
الرحمان.

وهران :براهمية.م

اإ’ثنين  ٠٢سسبتمبر ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٦شسوال  ١٤٣٤هـ
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مصشالح الحالة المدنية بالعاصشمة عششية الدخول ا’جتماعي

طؤابير ومÓسسنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات لسستخ ـ ـراج الؤث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـائق
أاخطاء في كتابة األسسماء ''بسسيكؤز''

تششهد مصشالح الحالة المدنية بمعظم بلديات العاصشمة وككل سشنة عند اقتراب موعد الدخول ا’جتماعي،
اكتظاظا ’سشتخراج الوثائق ،وعلى رأاسشها ششهادة الميÓد اأ’صشلية وششهادة اإ’قامة والتصشديق على اإ’مضشاءات والنسشخ المطابقة لأÓصشول،
والششهادات اإ’دارية المختلفة .يتوافد على هذه المصشلحة تÓميذ اأ’طوار التعليمية الثÓثة من ا’بتدائي ،المتوسشط والثانوي وطلبة الجامعة،
واأ’ششخاصص الذين يرغبون فيإايداع ملفات طلب السشكن والعمل ،هذا ما وقفت عليه «الششعب» خÓل جولتها الى مختلف
البلديات.

سسهام بوعموشسة
ه ˘ذه ال ˘ح ˘رك ˘ي˘ة ’ح˘ظ˘ن˘اه˘ا ي˘وم السس˘بت ع˘ن˘دم˘ا
ت ˘ج ˘ول ˘ن ˘ا ب ˘ب ˘ل ˘دي ˘ات سس˘ي˘دي أام˘ح˘م˘د ،ب˘اب ال˘زوار،
الجزائر الوسسطى ،بولوغين وباب الوادي ،غير أان
بعضض البلديات فتحت أابوابها لبعضض سساعات ثم
أاغلقت ،وهي بلدية باب الواد التي أاغلقت على
السساعة الـ ١١ : ٠٠صسباحا تقريبا ،وهذا يوم السسبت
في حين البلديات اأ’خرى اشستغلت منذ الصسباح إالى
المسساء.
وكانت محطتنا اأ’ولى بلدية سسيدي أامحمد ،أاين
شساهدنا عدد كبير من المواطنين مصسطفين في
ط ˘واب ˘ي ˘ر أام ˘ام الشس ˘ب ˘اب˘يك ال˘م˘خصسصس˘ة ’سس˘ت˘خ˘راج
شس˘ه˘ادة ال˘م˘ي˘Óد اأ’صس˘ل˘ي˘ة (أاسض ،)١٢وك ˘ذا شس˘ب˘اب˘يك
التصسديق على النسسخ المطابقة لأÓصسول ،بحكم أان
هذه الوثائق مطلوبة بكثرة ،حيث كانت السساعة
تشسير إالى حوالي السساعة  ١١ : ٠٠صسباحا.
في هذا اإ’طار ،اقتربنا من بعضض المواطنين
الذين وجدناهم بالبلدية بصسدد اسستخراج الوثائق
ال ˘ت ˘ي ي ˘ح ˘ت ˘اج ˘ون ˘ه ˘ا ال ˘ذي˘ن ع˘ب˘روا لـ«الشس˘عب» ع˘ن
ارتياحهم أ’ن مصسلحة الحالة المدنية تعمل يوم
السسبت ،كما أان كل الشسبابيك تسستقبل المواطنين،
م ˘م ˘ا سس ˘ه ˘ل ع ˘م ˘ل ˘ي ˘ة اسس˘ت˘خ˘راج ال˘وث˘ائ˘ق ،وت˘ف˘ادي
ا’كتظاظ.
وأافادت إاحدى الطالبات في حديث لـ«الشسعب»
أان ˘ه ˘ا ج ˘اءت ’سس˘ت˘خ˘راج شس˘ه˘ادة ال˘م˘ي˘Óد اأ’صس˘ل˘ي˘ة
للتسسجيل في الجامعة ،كونها مطلوبة بكثرة في
ملف التسسجيل ،مضسيفة انه كلما حل موعد الدخول
المدرسسي تكون بلدية سسيدي أامحمد مكتظة ’ن
تÓميذ اأ’طوار التعليمية الثÓثة يأاتون ’سستخراج
ال ˘وث ˘ائ ˘ق ال˘م˘ط˘ل˘وب˘ة ،مشس˘ي˘رة إال˘ى أان اأ’م˘ور تسس˘ي˘ر
بشسكل جيد في بعضض اأ’حيان وأاحيانا تكون غير
مرضسية.

أاجهزة اإ’عÓم اآ’لي
تخفف من الضشغط
وف ˘ي ه ˘ذا الشس ˘أان ،اتصس ˘ل ˘ن ˘ا ب ˘اأ’م ˘ي˘ن ال˘ع˘ام˘
ل ˘ل ˘م˘ج˘لسض الشس˘ع˘ب˘ي ال˘ب˘ل˘دي لسس˘ي˘دي أام˘ح˘م˘د،
صس ˘ال ˘ح أاوب ˘اه ˘ي ،ال ˘ذي أاك ˘د أان ˘ه خ˘Óل اأ’ي˘ام˘
اأ’خيرة من شسهر أاوت ،كان هناك اكتظاظ
كبير على اسستخراج الوثائق لتجديد ملفات
السسكن.
وأاضس˘ ˘اف م˘ ˘ح ˘دث ˘ن ˘ا أان ˘ه ت ˘م ت ˘ج ˘اوز ه ˘ذه
المرحلة بفضسل أاجهزة اإ’عÓم اآ’لي التي
ي˘ق˘در ع˘دده˘ا ب˘ث˘م˘ان˘ي˘ة أاج˘ه˘زة وال˘م˘وظفين
الذين جندتهم مصسالح البلدية للعمل ليل
نهار بنظام الفرق.
وف ˘ي ه˘ذه ال˘ن˘ق˘ط˘ة ،أاب˘رز اأ’م˘ي˘ن ال˘ع˘ام˘
ل˘ ˘ب˘ ˘ل˘ ˘دي˘ ˘ة سس˘ ˘ي˘ ˘دي أام˘ ˘ح˘ ˘م ˘د ف ˘ي ح ˘ديث
لـ«الشس˘ ˘ ˘عب» أان أاك ˘ ˘ث ˘ ˘ر ال ˘ ˘وث ˘ ˘ائ ˘ ˘ق ال ˘ ˘ت ˘ ˘ي
يسستخرجها المواطنون هي شسهادة الميÓد
اأ’صس ˘ل˘ي˘ة وال˘تصس˘دي˘ق ع˘ل˘ى نسس˘خ ال˘وث˘ائ˘ق
اأ’صسلية ،موضسحا أان البلدية توجد وسسط
ال˘ ˘م˘ ˘دي˘ ˘ن˘ ˘ة ي˘ ˘قصس ˘ده ˘ا ع ˘دد ك ˘ب ˘ي ˘ر م ˘ن
المواطنين ،حتى من  ٤٨و’ية ،لهذا يكون الضسغط
عليها كبير.
وق ˘ال أايضس ˘ا صس ˘ال ˘ح أاوب ˘اه ˘ي أان ب ˘ل ˘دي ˘ة سس ˘ي˘دي
أام˘ح˘م˘د ل˘دي˘ه˘ا أارب˘ع م˘ل˘ح˘ق˘ات ،ل˘ت˘غ˘طية العجز مع
وجود ثمانية منتخبين يوقعون على الوثائق ،حيث
أان هناك  ١٢توقيعا بالبلدية ،مؤوكدا أان المسسؤوولين
م˘ت˘واج˘دي˘ن ي˘وم˘ي˘ا ل˘غ˘اي˘ة السس˘اعة السسادسسة مسساءا،
ي ˘مضس ˘ون ال ˘وث ˘ائ ˘ق وه ˘ذا لضس ˘م ˘ان السس ˘ي ˘ر ال˘حسس˘ن
للعملية ،خاصسة مع اقتراب الدخول المدرسسي الذي
يكثر فيه اسستخراج شسهادة الميÓد اأ’صسلية (أاسض)١٢

مصس˘ال˘ح ال˘ب˘ل˘دي˘ة اخ˘ط˘اءا ك˘ث˘ي˘رة ف˘ي اأ’سس˘م˘اء عند
ت˘ح˘وي˘ل˘ه˘ا م˘ن ال˘ل˘غ˘ة ال˘Óت˘ي˘ن˘ي˘ة إال˘ى ال˘ع˘رب˘ية ،وعند
اسستخراج جواز السسفر ،قائلة« :عندما اسستخرجت
أامي جواز السسفر ،اخطأاوا في شسهادة عقد الزواج
فعوضض كتابة (تزوجت) كتبوا (طلقت)».

تدفق على ششبابيك الحالة
المدنية باب الزوار

ب ˘ال ˘نسس ˘ب ˘ة ل˘أÓط˘وار ال˘ت˘ع˘ل˘ي˘م˘ي˘ة ال˘ث˘Óث˘ة م˘ع ال˘ط˘ور
الجامعي.
وأاشس˘ ˘ار صس ˘ال ˘ح أاوب ˘اه ˘ي إال ˘ى أان ب ˘ل ˘دي ˘ة سس ˘ي ˘دي
أامحمد ،هي الوحيدة التي تعمل مصسلحتها للحالة
المدنية يوم السسبت من الثامنة والنصسف صسباحا
ل ˘غ ˘اي ˘ة ال˘راب˘ع˘ة وال˘نصس˘ف مسس˘اءا ،وك˘ذا ط˘ي˘ل˘ة أاي˘ام˘
اأ’سسبوع ،حيث أان هناك فرقتين اأ’ولى تعمل في
م ˘داوم ˘ة الصس ˘ب ˘اح وال ˘ث ˘ان ˘ي ˘ة مسس ˘اء وه ˘ذا ل˘ت˘ف˘ادي
ا’كتظاظ وضسمان الخدمة يوميا.
توجهنا

ب ˘ع˘ده˘ا إال˘ى ب˘ل˘دي˘ة ب˘اب
الوادي التي وجدناها مغلقة يوم السسبت ،حيث كانت
تشسير السساعة إالى  ١١ : ٣٨صسباحا .سسأالنا أاحد
الشسباب الذي كان يجلسض أامام باب بلدية في أاي
سس˘اع˘ة ت˘ف˘ت˘ح ف˘أاج˘اب˘ن˘ا ب˘أان مصس˘ال˘ح ال˘ب˘ل˘دي˘ة عملت
لبعضض سسويعات ثم أاغلقت على السساعة الـ،١١ : ٠٠
وأانها لن تعمل في المسساء .
أاما كمال فأاكد في حديث لـ«الشسعب» أان بلدية
باب الوادي ’ تخلو من المواطنين ففي أاي سساعة
تقصسد البلدية تجد عدد كبير من المواطنين ،ومنهم

من كان غير مكان إاقامته بالبلدية يأاتي ’سستخراج
شسهادة الميÓد اأ’صسلية.
مشسيرا إالى أان خدمات مصسالح البلدية ،تحسسنت
على ما كانت عليه في السسابق بقدوم المنتخب
المحلي الجديد ،كما أان الموظفين ملتزمين بعملهم
ويسساعدون من يأاتي ’سستخراج شسهادة الوفاة أاو
الميÓد والقادمين من و’يات أاخرى .وأاضساف كمال
أانه بالرغم من تخصسيصض صسف للنسساء وأاخر للرجال
إا’ أان الفوضسى دائما موجودة ،وحسسبه فإان الخلل
يكمن في المواطن غير المتحضسر
في سسلوكه وليسض في أاعوان
البلدية الذين على حد قوله
يقومون بواجبهم.
م˘ن ج˘ه˘ت˘ه˘ا ،أاف˘ادت أام˘ينة
ق ˘اط ˘ن˘ة ب˘ب˘ل˘دي˘ة ب˘ول˘وغ˘ي˘ن أان
هذه اأ’خيرة مكتظة يوميا من
الصس ˘ب ˘اح إال ˘ى ال ˘مسس ˘اء ،ب ˘حك˘م
الكثافة السسكانية الكبيرة التي
تتوفر بها زيادة على المواطنين
الذين يأاتون من الو’يات اأ’خرى وهم من أابناء
ال˘ب˘ل˘دي˘ة غ˘ي˘روا مك˘ان إاق˘ام˘ت˘ه˘م ’سستخراج شسهادة
ال˘ ˘م ˘ي ˘Óد اأ’صس ˘ل ˘ي ˘ة
وشسهادة اإ’قامة .
وأاضسافت أامينة
أان ˘ه ن ˘ت ˘ي˘ج˘ة ه˘ذا
ا’ك˘ت˘ظ˘اظ ،فهي
ت ˘رسس ˘ل إاخ ˘وت ˘ه˘ا
ل ˘ي ˘حضس ˘روا ل ˘ه ˘ا
ال˘ ˘وث ˘ائ ˘ق ال ˘ت ˘ي
ت ˘ح ˘ت˘اج˘ه˘ا ف˘ي
عملها ،وأاحيانا
ج˘ ˘اره ˘ا ال ˘ذي
يشستغل
ب ˘ال˘ب˘ل˘دي˘ة ه˘و
م˘ن يسس˘ت˘خرج
ل ˘ه ˘ا ال˘وث˘ائ˘ق
المطلوبة
ويحضسرها
ل˘ ˘ ˘ه˘ ˘ ˘ا إال˘ ˘ ˘ى
المنزل.
مشسيرة
إالى أانه من بين المشساكل التي تعترضسها ارتكاب

ع ˘رفت ب ˘ل ˘دي ˘ة ب˘اب ال˘زوار ه˘ي اأ’خ˘رى ،إاق˘ب˘ا’
كبيرا من المواطنين على مصسلحة الحالة المدنية
م ˘ن˘ذ ي˘وم ال˘خ˘م˘يسض ،حسسب ال˘ع˘ام˘ل˘ي˘ن ب˘ه˘ا ،ب˘ه˘دف
اسس ˘ت ˘خ ˘راج اأ’وراق وال ˘وث ˘ائ ˘ق اإ’داري ˘ة اسس ˘ت ˘ع˘دادا
للدخول ا’جتماعي والمدرسسي على حد السسواء.
وشسهدت مختلف الشسبابيك دون اسستثناء طوابير
ط˘وي˘ل˘ة م˘ا أاج˘ب˘ر مسس˘ؤوول˘ي ال˘مصس˘ل˘ح˘ة ع˘ل˘ى ت˘ع˘زي˘ز
التعداد البشسري العامل بالحالة المدنية ،والعمل
بنظام اأ’فواج لتغطية الطلب المتزايد على الوثائق
اإ’دارية الذي جاء دفعة واحد وفي وقت واحد ،كما
تم ا’سستعانة بموظفين من مصسالح أاخرى ذوي خبرة
لتفادي أاي عجز أاو نقصض في تغطية كل الشسبابيك،
ناهيك عن العمل يوم السسبت.
وأارجع العمال هذه اأ’عداد البشسرية الكبيرة ،إالى
ارتفاع الكثافة السسكانية بهذه البلدية ،نظرا ’نجاز
أاح˘ي˘اء سسك˘ن˘ي˘ة ج˘دي˘دة وب˘ال˘ت˘ال˘ي إاسس˘ت˘ق˘طاب سسكان
جدد ما أادى إالى اتسساع رقعة السساكنة بها.
والغريب في اأ’مر أانه بالرغم من التطمينات
السسابقة التي قدمها اأ’مين العام لبلدية باب الزوار
عبد العزيز حفيان لـ«الشسعب» ،والمتعلقة بإاعادة
نظام اإ’عÓم اآ’لي إالى الخدمة ،إا’ أانه لم ير لحد
السساعة النور ،وهو ما حتم على
أاع˘ ˘وان ال˘ ˘ح˘ ˘ال˘ ˘ة ال˘ ˘م˘ ˘دن ˘ي ˘ة إال ˘ى
اسس˘ت˘ع˘م˘ال ال˘ق˘ل˘م اأ’زرق ف˘ي م˘لء
الوثائق وبالتالي ضسياع الكثير من
الوقت.
ح ˘يث اشس˘تك˘ى ال˘م˘واط˘ن˘ون ف˘ي
أاحاديث مقتضسبة معنا من عدم
ا’سس˘ت˘ف˘ادة م˘ن ه˘ذه ال˘تك˘ن˘ولوجيا
ال˘ح˘دي˘ث˘ة ،رغ˘م أان ال˘ب˘ل˘دي˘ة كانت
م ˘ن ب ˘ي ˘ن ال ˘ب ˘ل˘دي˘ات اأ’ول˘ى ال˘ت˘ي
اسس˘ت˘خ˘دم˘ت˘ه˘ا لك˘ن ك˘ل ال˘ج˘ه˘ود ت˘ب˘خرت بعد توقف
أاجهزة اإ’عÓم اآ’لي وتعطل شسبكة المعلوماتية ؟؟؟

شسهادة الميÓد
األصسلية تؤؤرق
طالبيها
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المدينة الجامعية الجديدة بعلي منجلي مرفق اسستراتيجي
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إاقبال كبير على مراكز البريد لتغطية مصساريفإاضسافية

أاسسعار األدوات المدرسسية بالمسسيلة
تثقل كاهل العائÓت بالمسسيلة

سسيكون الدخول الجامعي  ٢٠١٢ـ  ٢٠١٣هذه السسنة بعاصسمة الشسرق الجزائري
مميزا منفردا عنونته الهياكل الجامعية الجديدة وكذا التقسسيمات اإلدارية خاصسة مع تسسليم جزء
من مشسروع المدينة الجامعية الجديدة الكائنة بعلي منجلي لتخفيف الضسغط على الجامعة المركزية
منتوري التي كانت تعرف اكتظاظا كبيرا سسيما مع النسسبة العالية التيأاضسحت تسسجلها نتائج
امتحانات البكالوريا في السسنوات القليلة الماضسية.

مفيدة طريفي
بعد تأاخر تسضليم اŸشضروع الضضخم اŸنجز
باŸدينة ا÷ديدة علي منجلي قدر بسضنتÚ
ونصضف عن اآلجال اÙددة إال أان حلم هذه
اŸدي˘ن˘ة ا÷ام˘ع˘ي˘ة ال˘ت˘ي –م˘ل أاب˘ع˘ادا دول˘ي˘ة
ونخبوية –قق ذلك من خÓل تسضليم هذا
اŸوسض ˘م ج ˘زء م ˘ن ج ˘ام ˘ع ˘ة قسض ˘ن ˘ط ˘ي ˘ن ˘ة ٣
واŸت˘ ˘م˘ ˘ث˘ ˘ل ˘ة ‘ ت ˘دشض ٥ Úك˘ل˘ي˘ات ل˘لهندسضة
اŸع ˘م ˘اري ˘ة وال ˘تسض˘ي Òوال˘ت˘ق˘ن˘ي˘ات ا◊ضض˘ري˘ة
والعلوم السضياسضية باŸدينة ا÷امعية ا÷ديدة
‘ قسضنطينة ،وهي كليات تكون جاهزة ‘
الدخول ا÷امعي اŸقبل حيث ” Œهيز ١٢
أالف مقعد بيداغوجي كليا بـ ٤آالف مقعد لكل
كلية.
و” تخصضيصس غÓف ما‹ يقدر بـ١ ، ٤
مليار دج برسضم الÈنامج اÿماسضي  ٢٠١٠ـ
 ٢٠١٤وهي اŸيزانية التي خصضصضت Ûموع
كليات هذا القطب ا÷امعي ا÷ديد الذي
Œاوز معدل تقدم أاشضغاله  ٩٠باŸائة ،األمر
الذي سضيسضمح كذلك باقتناء جميع التجهيزات
البيداغوجية الÓزمة للفضضاءات اıصضصضة
ل˘ل˘م˘ط˘ال˘ع˘ة (اŸك˘تبات) واŸدرجات واإلدارة،
باإلضضافة إاŒ ¤هيزات اإلعÓم اآل‹ والنسضخ
والطباعة والتكييف ونظام الصضوت.
اŸدينة ا÷امعية ا÷ديدة علي منجلي،
الصضرح البيداغوجي الضضخم اÎŸبع على أاكÌ
من  ١٧٠هكتار ،يعت Èاألول من نوعه على
اŸسضتوى الوطني واإلفريقي ،هذا اŸشضروع
ك˘ ˘ان ‘ ب˘ ˘داي˘ ˘ة األم˘ ˘ر ›رد تصض˘ ˘ور شض˘ ˘ام ˘ل
Ÿفهوم عام Ÿدينة جامعية تتكون من مرافق
ب ˘ي ˘داغ ˘وج ˘ي˘ة واج˘ت˘م˘اع˘ي˘ة وم˘دارسس وط˘ن˘ي˘ة
“ثلت معظمها ‘ إاقامة  ١٠معاهد ومدارسس
و ١٩إاقامة جامعية فضض Óعن ا‚از مطعم
م ˘ ˘رك ˘ ˘زي ومك ˘ ˘ت ˘ ˘ب˘ ˘ة كÈى .ه˘ ˘ذه ال‚ازات
الضضخمة والتي ‘ طريقها لرؤوية النور تطلبت
‘ ›ملها غÓفا ماليا قدر بـ  ٤٠مليار دج
بعد القيام بعمليات إاعادة التقييم.
اŸدينة ا÷امعية ا÷ديدة هي واقع Áثل
م˘ا ›م˘وع˘ه  ١٣ك˘ل˘ي˘ة و ١٩إاق˘ام˘ة ج˘امعية
ومركب رياضضي وحظÒة علمية ومكتبة بـ٣
آالف م˘ ˘ق˘ ˘ع˘ ˘د وق˘ ˘اع˘ ˘ة ﬁاضض˘ ˘رات كÈى و٤
قاعات للندوات وسضكنات وظيفية.

ب Úحقيقة اإل‚ازات وواقع تسسليم
حرم جامعي ضسخم
قسضنطينة تعرف حركية التنمية اÙلية،
نالت قسضطها ‘ ا‚ازات ومشضاريع سضتعيد لها
إاشض˘راق˘ت˘ه˘ا ال˘ت˘ي ل˘ط˘اŸا اف˘تقدتها لسضنوات
طويل مضضت ،هي إاذن مدينة اإل‚ازات
والعلم والعلماء ،تتوج اليوم ملكة
م˘ ˘ ˘ن ج˘ ˘ ˘دي ˘ ˘د
عاصضمة

للشضرق ا÷زائري من خÓل “ثيلها منذ هذا
اŸوسضم ا÷امعي قطبا جامعيا جهويا ووطنيا
وإافريقيا ،حيث تتضضمن ‘ ›ملها عدد من
اŸعاهد واŸراكز ا÷امعية والتي على رأاسضها
جامعة منتوري التي “ثل –فة فنية جسضدها
ال˘ ˘ف˘ ˘ن˘ ˘ان واŸه˘ ˘ن ˘دسس اŸع ˘م ˘اري الÈازي ˘ل ˘ي
أاوسضك˘ار ن˘ي˘ي˘م˘اي˘ر ،ج˘ام˘ع˘ة ال˘ع˘ل˘وم اإلسضÓمية
األم Òع ˘ب ˘د ال ˘ق ˘ادر ،وه˘ي الم˘ت˘ي˘ازات ال˘ت˘ي
رشض ˘ح ˘ت ˘ه ˘ا لح ˘تضض ˘ان أاول م ˘دي ˘ن ˘ة ج ˘ام˘ع˘ي˘ة
بالوطن.
قسض˘ن˘ط˘ي˘ن˘ة وب˘ه˘ذا اŸشض˘روع ال˘ب˘ي˘داغ˘وج˘ي
ال˘ ˘ف˘ ˘ري˘ ˘د م˘ ˘ن ن ˘وع ˘ه ال ˘ذي ع ˘رف ع ˘دد م ˘ن
اŸشض ˘اك ˘ل وال ˘ع ˘راق ˘ي ˘ل ال ˘ت ˘ي شضك ˘لت ع ˘ام ˘Ó
أاسضاسضيا ‘ تأاجيل مواعيد التسضليم والتي كانت
على رأاسضها عجز ‘ اليد العاملة هذا اŸشضكل
ال˘ ˘ذي ل˘ ˘عب دورا سض˘ ˘ل˘ ˘ب˘ ˘ي˘ ˘ا ‘ مسض˘ ˘ار إاك ˘م ˘ال
اŸشض ˘ ˘روع ال ˘ ˘ذي ك ˘ ˘ان ي ˘ ˘ت ˘ ˘ط ˘ ˘لب ب ˘ ˘ذل ك ˘ ˘ل
اÛه˘ ˘ودات وال˘ ˘ط˘ ˘اق˘ ˘ات الي ˘ج ˘اب ˘ي ˘ة ،لÒى
اŸشضروع النور ‘ هياكل عديدة.
ه˘ ˘ ˘ذا ا◊رم ا÷ام˘ ˘ ˘ع ˘ ˘ي الضض ˘ ˘خ ˘ ˘م اŸثÒ
لإÓعجاب واŸنجز بجوار اŸدينة ا÷ديدة
علي منجلي والذي يعد األول من نوعه ‘
إاف˘ري˘ق˘ي˘ا وال˘ع˘ا ⁄ال˘ع˘رب˘ي ‘ عام  ٢٠١٢بعد
خمسس سضنوات من وضضع رئيسس ا÷مهورية
ع˘ب˘د ال˘ع˘زي˘ز ب˘وت˘ف˘ل˘ي˘ق˘ة حجر أاسضاسضه ‘ ١٦
أافريل  ٢٠٠٧اŸصضادف إلحياء يوم العلم.

....مشساريع لرفع التحدي
واŸضسي قدما
«الشضعب» ‘ جولة اسضتطÓعية قامت بها
◊رم اŸدي ˘ن ˘ة ا÷ام ˘ع ˘ي ˘ة اŸسض ˘اي ˘رة ل˘ل˘ق˘رن
الواحد والعشضرين والتي تتكون من مدارسس
كÈى ﬂصضصضة إلعطاء «بعد عاŸي» للتعليم
ا÷امعي وتشضجيع البحث العلمي ‘ ا÷زائر،
ورؤويتها متأالقة على الصضعيد الدو‹ ،لحظنا
مدى التقدم السضريع ‘ وتÒة األشضغال حيث
“ك˘نت اŸؤوسضسض˘ة الصض˘ي˘ن˘ي˘ة «تشض˘اي˘ن˘ا سض˘ت˘ايت
ك ˘ونسضÎاكشض˘ن أان˘د إا‚ن˘ي˘وري˘ن ك˘ورب˘ورايشض˘ن»
ا◊اصضلة على مناقصضة اإل‚از واŸتابعة من
طرف ثÓثة مكاتب دراسضات و«عدد كب »Òمن
إاطارات مديرية السضكن والتجهيزات العمومية
من إانهاء أاربعة معاهد تتضضمن ما ›موعه
 ١٦أال ˘ف م ˘ق ˘ع ˘د ب ˘ي ˘داغ˘وج˘ي م˘ث˘ل أاق˘ط˘اب
ال ˘ه ˘ن ˘دسض ˘ة اŸع ˘م ˘اري ˘ة وال ˘تسض ˘ي Òا◊ضض ˘ري
والعلوم السضياسضية والبيوتكنولوجي.
وŒري األشضغال على قدم وسضاق من أاجل
وضض ˘ع آاخ ˘ر ال ˘ل ˘مسض ˘ات ع ˘ل ˘ى م ˘دارسس ال˘طب
وال˘ ˘ف˘ ˘ن˘ ˘ون والتصض ˘ال
والسض˘م˘عي البصضري
والهندسضة

والعمليات الصضيدلنية التي ينبغي أان تكون
جميعها جاهزة ‘ فيفري  ،٢٠١٣و‘ جزء
آاخر من هذا ا◊رم ا÷امعي «يتحدى» مئات
العمال الزمن من أاجل أان تكون  ١٥٠٠وحدة
سضك˘ ˘ن˘ ˘ي˘ ˘ة ﬂصضصض˘ ˘ة ل˘ ˘أÓسض ˘ات ˘ذة ا÷ام ˘ع ˘يÚ
جاهزة ،وحتى ل يÎك أاي شضيء للصضدفة ”
ت ˘نصض ˘يب خ ˘ل ˘ي ˘ة Ÿصض ˘ال ˘ح اŸراق˘ب˘ة ال˘ت˘ق˘ن˘ي˘ة
للبناءات باŸوقع من أاجل ضضمان اŸطابقة
التقنية لأÓشضغال «بشضكل دائم».
وألن ال ˘ورشض ˘ات ت ˘تضض˘اع˘ف ت˘ت˘وح˘د ج˘م˘ي˘ع
اŸصضالح اŸعنية باإل‚از يسضارع اŸهندسضون
والتقنيون والعمال واللحامون ورؤوسضاء العمال
‘ وتÒة العمل وكذا عمال شضركة سضونلغاز
ال ˘ ˘ذي ˘ ˘ن يسض˘ ˘ه˘ ˘رون ع˘ ˘ل˘ ˘ى ت˘ ˘رك˘ ˘يب عشض˘ ˘رات
الكيلومÎات من األسضÓك التي سضيتم ربطها
ب˘ ˘أارب˘ ˘عﬁ Úول ،وب˘ ˘اŸق˘ ˘اب ˘ل ” رب ˘ط ع ˘دة
م ˘واق ˘ع م˘ن اŸدي˘ن˘ة ا÷ام˘ع˘ي˘ة بشض˘بك˘ة ال˘غ˘از
ال˘ط˘ب˘ي˘ع˘ي وك˘ذا إا‚از شض˘بك˘ة ال˘ط˘رق˘ات على
مسض˘ت˘وى ال˘عشض˘ر ك˘ل˘ي˘ات وال˘تسض˘ع عشض˘رة إاق˘امة
جامعية بهذا اÛمع الكب.Ò
كما قامت مصضالح اŸوارد اŸائية بإا‚از
ثÓث خزانات للمياه بسضعة  ٥آالف م Îمكعب
وب˘ ˘السض˘ ˘ه ˘ر ع ˘ل ˘ى ت ˘رك ˘يب أان ˘اب ˘يب ل ˘لك ˘ل ˘ي ˘ات
واإلق ˘ام ˘ات ا÷ام˘ع˘ي˘ة ،ح˘يث يسض˘ت˘ح˘ي˘ل ع˘ل˘ى
الزائر Ÿوقع الورشضات الضضخمة اŸسضتحدثة
لسضتكمال اŸشضاريع أان ل يÓحظ ›هودات
العمال الذين يتحركون ‘ جميع الŒاهات
من أاجل ضضمان إا‚از كل منشضأاة وفق القواعد
الفنية ،حيث وفرت للعملية إامكانيات ضضخمة
ذلك بدءا من توف Òأاربعة معامل حدادة تتو¤
إا‚از خ ˘مسض ˘ة ك ˘ي ˘ل˘ومÎات م˘ن السض˘ي˘اج ح˘ول
ا◊رم ا÷امعي وصضول إا ¤تقدم أاشضغال تهيئة
اŸسضاحات اÿضضراء وإا‚از اإلنارة اÿارجية
بوتÒة نشضيطة ومتسضارعة باŸوازاة مع ورشضة
السض ˘اح ˘ة الكÈى ب˘ق˘ط˘ر  ١ك˘ي˘ل˘وم« Îقلب»
اŸدينة ا÷امعية بنافوراتها وبسضاتينها.
وإا ¤ذلك سضيتم إا‚از ﬁول يجمع اŸدينة
ا÷امعية واŸنطقة العمرانية لعلي منجلي
بالطريق السضيار شضرق ـ غرب بإا‚از «طريق
Îﬂق مزدوج» ‘ ح Úأان مشضروع توسضيع
الÎامواي إا ¤غاية هذه اŸدينة ا÷ديدة قد
” ت ˘أاك ˘ي ˘ده م ˘ن ط˘رف اŸسض˘ؤوول ÚاÙل˘ي،Ú
و” اسضتهÓك  ٤٠مليار دج ◊د اآلن مع منح
“ويÓت إل‚از مبنى رئاسضة ا÷امعة وقاعة
ﬁاضضرات تتسضع لـ ١٠٠٠مقعد وباŸقابل ”
إاطÓق دراسضات إل‚از ثÓثة مطاعم خارجية
وم ˘رك ˘ز م ˘ت˘ع˘دد ال˘وظ˘ائ˘ف وﬁط˘ة حضض˘ري˘ة
ومسض˘ ˘ج˘ ˘د وم˘ ˘ركب ري ˘اضض ˘ي ح ˘يث ت ˘تك ˘اث ˘ف
ا÷ه˘ ˘ود اŸشضÎك ˘ة ‘ ال ˘ورشض ˘ات اıت ˘ل ˘ف ˘ة
للحرم ا÷امعي.
وا÷زائ ˘ر ت ˘ع˘يشس إاح˘ي˘اء ذك˘رى خ˘مسض˘ي˘ن˘ي˘ة
اسض˘ ˘ت˘ ˘ق˘ ˘Óل˘ ˘ه˘ ˘ا  ⁄ت ˘ع ˘د اŸدي ˘ن ˘ة ا÷ام ˘ع ˘ي ˘ة
ب˘قسض˘ن˘ط˘ي˘ن˘ة م˘ف˘ه˘وم وفلسضفة و›رد
«فكرة Œ ⁄سضد على أارضس الواقع»
ول ›رد مشض˘ ˘روع ولك˘ ˘ن˘ ˘ه ˘ا صض ˘ارت
«حقيقة ملموسضة» و«ومعجزة» تثÒ
اإلعجاب.

ت ˘ ˘ع ˘ ˘رف اأسس˘ ˘ع˘ ˘ار الأدوات
وال ˘ ˘م ˘ ˘Óبسس ال ˘ ˘م ˘ ˘درسس˘ ˘ي˘ ˘ة
ب˘ ˘ال˘ ˘مسس˘ ˘ي˘ ˘ل˘ ˘ة ه˘ ˘ذه السس ˘ن ˘ة
ارت˘ف˘اع˘ا م˘حسس˘وسس˘ا م˘ق˘ارن˘ة
ب˘ ˘م˘ ˘ا ك˘ ˘انت ع˘ ˘ل˘ ˘ي˘ ˘ه السس˘ ˘ن ˘ة
الماضسية .ما يميز الدخول
ال˘ ˘م ˘درسس ˘ي ه ˘ذا ال ˘م ˘وسس ˘م،
ال ˘ع ˘دد ال ˘ك ˘ب ˘ي ˘ر ل ˘ل ˘ت˘Óم˘ي˘ذ
ال˘ذي˘ن ي˘ل˘ت˘ح˘ق˘ون ب˘ال˘تعليم
البتدائي والذي بلغ حسسب
م˘ ˘ا اأك˘ ˘ده م˘ ˘دي˘ ˘ر ال˘ ˘ت ˘رب ˘ي ˘ة
ادريسس حسس˘ ˘ ˘ون˘ ˘ ˘ة بـ ٢٤٣٩٧
ت ˘ل˘م˘ي˘ذ ج˘دي˘د ،م˘ا اأدى اإل˘ى
الرت ˘ف ˘اع ال ˘ك ˘ب ˘ي ˘ر ل ˘ل˘ط˘لب
ع ˘ ˘ ˘ل ˘ ˘ ˘ى ال ˘ ˘ ˘م˘ ˘ ˘اآزر والأدوات
ال ˘م ˘درسس ˘ي ˘ة م ˘ل ˘ه ˘ب ˘ا ب ˘ذلك
اأسسعارها.

المسسيلة :عامر ناجح
يضضطر الأولياء اإلى شضراء
ك ˘ ˘ل مسض ˘ ˘ت ˘ ˘ل ˘ ˘زم ˘ ˘ات ال ˘ ˘دخ ˘ ˘ول
المدرسضي ،على الرغم من ان
مصضاريف شضهر رمضضان ما تزال
ف˘ ˘ ˘ي ع ˘ ˘داد ال ˘ ˘دي ˘ ˘ون ال ˘ ˘واجب
تحصضيلها ليطبق بعدها الدخول
ال˘م˘درسض˘ي ب˘اأسض˘ع˘ار ج˘د خ˘ي˘الية
بالنسضبة لجل المسضتلزمات .وهو
م˘ ˘ا دف˘ ˘ع بـ«الشض˘ ˘عب» ل˘ ˘ل˘ ˘ق˘ ˘ي˘ ˘ام ˘
ب ˘ال ˘ج ˘ول ˘ة السض ˘ت˘ط˘Óع˘ي˘ة ع˘ب˘ر
م ˘خ ˘ت ˘ل ˘ف الأح ˘ي ˘اء وال ˘ب˘ل˘دي˘ات
وال˘مك˘اتب وال˘م˘ح˘Óت ووق˘وفها
على اأسضعار مرتفعة جدا.
م˘ا ي˘م˘ي˘ز ال˘دخ˘ول ال˘م˘درسض˘ي
ه ˘ذه السض ˘ن ˘ة الن ˘تشض ˘ار ال ˘واسض˘ع
للباعة عبر العديد من الشضوارع
وك˘ ˘ذا ال˘ ˘مك˘ ˘ت ˘ب ˘ات وال ˘م ˘ح ˘Óت
ال˘ ˘م˘ ˘ن˘ ˘تشض˘ ˘رة ب˘ ˘الأح˘ ˘ي ˘اء ،ف ˘ف ˘ي
ال˘ ˘مك˘ ˘ت˘ ˘ب˘ ˘ات ال ˘م ˘ق ˘اب ˘ل ˘ة ل ˘ب ˘اب
الجامعة لحظنا الإقبال الكبير
ل ˘ل ˘م ˘واط ˘ن ˘ي ˘ن ال ˘ذي ˘ن ي ˘ق ˘ت ˘ن˘ون
الأدوات ال ˘ ˘م ˘ ˘درسض˘ ˘ي˘ ˘ة وبشضك˘ ˘ل
كبير ،رغم غÓء اأسضعارها التي
تخطت حدود المعقول.
وفي هذا الصضدد وصضل سضعر
الك˘راسس م˘ن ح˘ج˘م  ٩٦صضفحة
اإل˘ ˘ى  ٣٩دج ،والك ˘راسس ب ˘ح˘ج˘م
 ٢٨٨اإل ˘ى  ١٣٠دج وك ˘راسس م ˘ن
ح˘ج˘م  ١٩٢اإل ˘ى  ٨٠دج ب˘ي˘نما،
تراوح سضعر الماآزر عبر سضوق بن
ط ˘ب ˘ي ال ˘ذي ي ˘ع ˘ت ˘ب ˘ر ال ˘م ˘قصض ˘د
الأسض˘اسض˘ي لسضك˘ان ال˘مسض˘ي˘ل˘ة م˘ن
 ٨٠٠دج اإلى حدود  ١٥٠٠دج.
وهذا ما يتعلق بتÓميذ الطور
الأول والثاني .اأما الطور الثالث
فحدث ول حرج.
ف ˘ ˘ ˘ي ˘ ˘ ˘م ˘ ˘ ˘ا ي ˘ ˘ ˘خصس اأسض˘ ˘ ˘ع˘ ˘ ˘ار
ال ˘م˘ح˘ف˘ظ˘ات ،ت˘راوحت م˘ا ب˘ي˘ن
 ٦٠٠دي ˘ ˘ن ˘ ˘ار اإل˘ ˘ى  ٢٤٠٠دج،
وت ˘ن ˘وعت م ˘ا ب ˘ي˘ن ال˘م˘ح˘ف˘ظ˘ات
الجلدية والبÓسضتيكية.
وع˘ ˘ب˘ ˘ر ال˘ ˘ع˘ ˘دي ˘د م ˘ن اأول ˘ي ˘اء
ال˘ ˘ ˘ت˘ ˘ ˘Óم ˘ ˘ي ˘ ˘ذ لـ«الشض ˘ ˘عب» ع ˘ ˘ن

تذمرهم مما وصضل اإليه الرتفاع
الجنوني لÓأسضعار ،الذي يرتفع
في كل دخول مدرسضي ،في حين
ق ˘ ˘رر ال ˘ ˘ع ˘ ˘دي ˘ ˘د م ˘ ˘ن الأول ˘ ˘ي˘ ˘اء
م ˘يسض˘وري ال˘ح˘ال شض˘راء م˘Óبسس
ج˘دي˘دة لأب˘ن˘ائ˘ه˘م لإضض˘فاء نكهة
جديد على الدخول المدرسضي.
ع˘ ˘ل˘ ˘ى ال˘ ˘رغ˘ ˘م م ˘ن الأسض ˘ع ˘ار
المرتفعة التي وصضلت الى حد ل
يطاق اأدى اإلى تذمر الأولياء.
كما سضجلت نفسس السضعار عبر
ال ˘ع ˘دي ˘د م˘ن ب˘ل˘دي˘ات ال˘مسض˘ي˘ل˘ة
ك˘ ˘ب˘ ˘ل˘ ˘دي˘ ˘ة ال˘ ˘ده˘ ˘اه˘ ˘ن˘ ˘ة وع ˘ي ˘ن
الخضضراء واأولد دراج وبلدية
بلعائبة..
شضهدت مختلف مراكز البريد
عبر العديد من بلديات الولية
اإقبال كبيرا واكتظاظا ل تشضهده
اإل ف ˘ي ال ˘م ˘ن ˘اسض˘ب˘ات والأع˘ي˘اد،
وق ˘د سض ˘ج ˘ل ˘ن ˘ا ه ˘ذا الك ˘ت˘ظ˘اظ
بالبريد المركزي بوسضط مدينة
المسضيلة ،حيث لحظنا جماهير
غفيرة تقف في طوابير طويلة
وك˘ ˘ذا الإق˘ ˘ب˘ ˘ال ال˘ ˘واسض˘ ˘ع ع˘ ˘ل ˘ى
ال ˘م ˘وزع ˘ات الآل ˘ي˘ة ال˘ت˘ي ت˘وج˘د
خارج المركز البريدي.
ون ˘ ˘فسس ال ˘ ˘ح ˘ ˘ال سض ˘ ˘ج˘ ˘ل˘ ˘ن˘ ˘اه
ب ˘ال ˘م˘رك˘ز ال˘ب˘ري˘دي دائ˘رة اأولد
دراج واأولد عدي لقبالة وكذا
بلدية برهوم ،حيث يحاول كل
شضخصس سضحب امواله من مراكز
ال˘ب˘ري˘د قصض˘د ت˘غ˘ط˘ية مصضاريف
ابنائه لÓلتحاق بالمدارسس يوم
الثامن من الشضهر الحالي ،واأول
م ˘ا ي ˘ف ˘اج ˘اأ ب ˘ه زب ˘ون ال ˘م ˘راك ˘ز
البريدية هو غياب السضيولة اأو
انقطاع شضبكة الربط.

 ١٠٥األف منحة
و ٥٦٠مطعم
كشضف مدير التربية بالمسضيلة
ان ع ˘دد ال ˘م ˘ط˘اع˘م ال˘م˘درسض˘ي˘ة
بالولية قدرت بـ ٥٧٦مطعم وانه
سض ˘وف ي ˘ت ˘م ه˘ذه السض˘ن˘ة تسض˘ل˘ي˘م
اأربعة مطاعم جديدة من شضاأنها
تخفيف معاناة الأطفال كما اأكد
المتحدث ان مصضالحه سضجلت
ما قدره  ١٠٥٠٠٠حصضة تخصس
م˘ن˘ح˘ة رئ˘يسس ال˘ج˘م˘ه˘وري˘ة التي
ت˘ ˘ت˘ ˘ع˘ ˘ل˘ ˘ق ب˘ ˘ال˘ ˘ف˘ ˘ئ˘ ˘ات ال ˘م ˘ع ˘وزة
دينار
وال˘ ˘ ˘م˘ ˘ ˘ق ˘ ˘درة بـ ٣٠٠٠
جزائري.
وان ˘ط ˘ل ˘قت ع ˘ب˘ر ال˘ع˘دي˘د م˘ن
بلديات الولية عمليات واسضعة
لصضيانة المدارسس البتدائية من
تبليط وطÓء وكذا صضيانة جميع
ح˘ ˘اف˘ ˘Óت ال˘ ˘ن˘ ˘ق˘ ˘ل ال˘ ˘م ˘درسض ˘ي
لضض˘ ˘م˘ ˘ان ال˘ ˘ت˘ ˘ح˘ ˘اق ال˘ ˘ت ˘Óم ˘ي ˘ذ
بمدارسضهم في الوقت المحدد
وخاصضة تÓميذ القرى النائية.
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» الشسعب« ترصسد سسوق األدوات المدرسسية بأادرار

مركز التكوين المهني والتمهين
غوقال عائشسةُأام البواقي

ارتياح العائÓت من انخفاضصأاسسعار المحفظات والكراريسص
تشسهد ولية أادرار هذه األيام حركية واسسعة مرتبطة بالدخول المدرسسي واإلجتماعي من خÓل اإلقبال على
المحÓت والمكتبات لشسراء األدوات والمÓبسس المدرسسية خÓل جولة قادت"" الشسعب"" اليوم إالى بعضس أاسسواق مدينة
أادرار سسجلنا إارتياحا لدى المواطنيين حول أاسسعار األدوات المدرسسية والتي شسهدت ِانخفاضسا نسسبيا مقارنة بالعام
الماضسي حسسب تعبير األولياء .
ال ˘م ˘ح ˘اف ˘ظ ج˘د م˘ع˘ق˘ول˘ة م˘ق˘ارن˘ة ب˘السس˘ن˘ة
الماضسية ،حيث تتراوح مابين  500و  600دج
وأاضس˘ ˘اف أان ه˘ ˘ذا ال˘ ˘ن ˘وع م ˘ن ال ˘م ˘ح ˘ظ ˘ات
يسستعمل في جميع اأ’طوارالدراسسية حتى
الجامعة ،وأاوضسح آاخر أان سسعرها مرتبط
بنوعية المادة التي تصسنع منها ،حيث كلما
كانت مصسنوعة من مادة جيدة كان سسعرها
مرتفع والعكسص.
وبخصسوصص أاسسعار المآازر أاكد لنا ( ت.
ف) صساحب مكتبة أان أاسسعار ها مسستقرة
مثل العام ولم تشسهد أاي تعديل  ،وأاسسعار
المئازر ترتبط باسسعار القماشص المصسنوع
منه المئزر وتتراوح اسسعار المئازر من 400
دج ال˘ ˘ى  700دج  ،واك ˘ ˘ ˘د
المتحدث ان اقبال الزبائن
ع˘ ˘ ˘ل˘ ˘ ˘ى اق˘ ˘ ˘ت ˘ ˘ن ˘ ˘اء ا’دوات
المسستويات
íJÉa …ó«≤Y /QGQOGC
المدرسسية ’زال عاديا ’ن
الدراسسية و’ يوجد
ع˘دي˘د ال˘م˘واط˘ن˘يين ’زالوا
أاي ن˘ ˘قصص وج˘ ˘دي ˘د
وأاوضسحت (ج،م) أان اأ’سسعار منخفضسة
في عطلة الصسيف .
هذاالموسسم
،
حيث ا ِقتنيت سسجÓت وكراريسص مدرسسية
بالنسسبة للمئزر اوضسح بعضص الزبائن أان
ال˘ ˘دراسس˘ ˘ي ا ِن˘ ˘خ˘ ˘ف ˘اضص أاسس ˘ع ˘ار الك ˘راريسص
ِ
فيما أاوضسح (علي ) أان أاسسعار المحافظ م ˘ق ˘ارن ˘ة ب ˘ال ˘ع ˘ام ال ˘م ˘اضس ˘ي ،ح˘يث ا ِرت˘ف˘ع أاسسعارها مرتفعة ولم تعرف انخفاضسا
جد معقولة بعضسها لم يتعد  540دج وهو سس ˘ع˘رالك˘راسص ف˘ي اأ’ع˘وام ال˘م˘اضس˘ي˘ة واآ’ن إاذام ˘ا ق ˘ارن ˘ه ˘ا ب ˘ال ˘ع ˘ام ال ˘م ˘اضس ˘ي ،ب ˘ائ˘ع˘وا
سسعر جد معقول .
يشس˘ ˘ه˘ ˘د ا ِن˘ ˘خ˘ ˘ف ˘اضس ˘ا وأاك ˘د ال ˘م ˘ت ˘ح ˘دث أان اأ’دوات ال ˘م ˘درسس ˘ي˘ة وأاصس˘ح˘اب ال˘مك˘ت˘ب˘ات
وأاك ˘ ˘د م ˘ ˘ح˘ ˘م˘ ˘د أان أاسس˘ ˘ع˘ ˘ار الك˘ ˘راريسص الحقائب المدرسسية يتراوح سسعرها مابين أاك˘ ˘ ˘دوا لـ » الشس˘ ˘ ˘عب« أان أاسس ˘ ˘ع ˘ ˘ار اأ’دوات
منخفضسة وفي متناول الجميع  ،على سسبيل  250دج إالى  450دج ،بحسسب وعية الحقيبة ال˘ ˘م˘ ˘درسس˘ ˘ي˘ ˘ة ف˘ ˘ي ه˘ ˘ذا ال˘ ˘م ˘وسس ˘م تشس ˘ه ˘د
ال ˘م ˘ث˘ال ك˘راسص  96صس ˘ف ˘ح ˘ة م ˘ن أاك ˘ث ˘ر ب˘ال˘نسس˘ب˘ة ل˘إÓب˘ت˘دائ˘ي وب˘ال˘نسس˘بة المتوسسط ا ِسستقرارا.
وكانت مصسالح التربية لو’ية أادرار قد
الك ˘راريسص إاسس ˘ت ˘ع ˘م ˘ا’ وك ˘ان سس ˘ع˘ره ال˘ع˘ام˘ يبلغ سسعرها أازيد من  600دج.
وأاوضس ˘ ˘ح » صس ˘ ˘ال ˘ ˘ح« لـ » الشس ˘ ˘عب« أان˘ ˘ه أاحصست  109أالف تلميذ هذه السسنة منهم
الماضسي  30دج وانخفضص هذا الموسسم إالى
اشسترى محفظة مدرسسية العام الماضسي ب  900تلميذ جديد  ،فضس Óعن افتتاح 04
 20دج .
وأابرز أاحمد بائع أادوات مدرسسية أان أازي ˘ ˘د م˘ ˘ن  800دج و’ح˘ ˘ ˘ظ أان أاسس˘ ˘ ˘ع ˘ ˘ار م˘ت˘وسس˘ط˘ات ج˘ديدة و  09إاب˘ت˘دائيات هذا
الموسسم .
اأ’دوات م ˘ ˘ت ˘ ˘وف ˘ ˘رة ف˘ ˘ي ال˘ ˘م˘ ˘ح˘ ˘Óت لك˘ ˘ل

وفرة في مختلف
المحÓت ونقاط البيع

فيما تنافسس األسسواق الموازية المركز الجهوي لتوزيع الوثائق والكتب

سسوق األدوات المدرسسية بوهران يلتهب

ت ˘ع ˘رفأاسس ˘ع ˘ار ال ˘م˘ح˘اف˘ظ وال˘م˘آازر
واألدوات المدرسسية بوهران ارتفاعا
ج ˘ن ˘ون ˘ي ˘ا ع ˘ل ˘ى ح ˘د ت ˘ع˘ب˘ي˘ر ع˘دد م˘ن
األولياء ليومية ""الشسعب "" أامسس عبر
م˘ ˘خ˘ ˘ت˘ ˘ل˘ ˘ف ن˘ ˘ق˘ ˘اط ال˘ ˘ب ˘ي ˘ع ب ˘األسس ˘واق
والمكتبات بوهران ،أاياما فقط قبل
الدخول المدرسسي.

Ω.á«ªgGôH / ¿Gô`gh
ومازاد الطين بلة ،أان اأ’طفال يبحثون
دائ˘ ˘م˘ ˘ا ع ˘ن اأ’دوات ال ˘م ˘درسس ˘ي ˘ة م ˘ن ن ˘وع
""م ˘ارك ˘ة "" ،ال ˘ت ˘ي ع ˘ادة م˘ا تك˘ون أاسس˘ع˘اره˘ا
مرتفعة ،هذا ما
أاوضسحه اأ’ولياء
ف˘ ˘ي تصس˘ ˘ري˘ ˘ج لـ
(الشس ˘ ˘عب) أاك˘ ˘د
ب ˘ ˘ ˘عضس ˘ ˘ ˘ه˘ ˘ ˘م أان
تك˘ل˘ف˘ة حاجيات
ال˘ت˘ل˘م˘يذ الواحد
م˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ن اأ’دوات
المدرسسية
والمحفظة
وال ˘م ˘آازر ي ˘ف ˘وق
ال ˘خ ˘مسس ˘ة آا’ف
دي˘ ˘ ˘ ˘ن ˘ ˘ ˘ار ،م ˘ ˘ ˘ن
ج ˘ه ˘ت ˘ه ˘م ت ˘ج˘ار
ال˘ت˘ج˘زئ˘ة ،وك˘ما
هي العادة يرجعون ذلك إالى ا ِرتفاع سسعر
هذه السسلع لدى تجار الجملة وكثرة الطلب
عليها من جهة أاخرى.
وف ˘ي م ˘وضس ˘وع م ˘ن ˘فصس ˘ل ،وت ˘ف ˘ادي ˘ًا أ’ي
مشسكل حول توفير الكتاب المدرسسي ،أاكد
ال ˘م˘رك˘ز ال˘ج˘ه˘وي ل˘ت˘وزي˘ع ال˘وث˘ائ˘ق والك˘تب
المدرسسية ،أان الكتاب المدرسسي الذي شسرع
في توزيعه على كافة المؤوسسسسات منذ نهاية
شس ˘ه ˘ر ج˘وان م˘ت˘وف˘ر وب˘ن˘فسص أاسس˘ع˘ار ال˘ع˘ام˘
الماضسي ،ماعدا بعضص الكتب الجديدة التي
ا ِرتفع سسعرها بخمسص دنانير فقط.
وفي هذا اإ’طار أاكد مسسؤوول بالمركز أان
ك ˘اف ˘ة الك ˘تب م ˘ت ˘وف˘رة دون اسس˘ت˘ث˘ن˘اء ،وأان˘ه
بإامكان التÓميذ اقتنائها بمجرد اإ’نتهاء
من عمليات التسسجيل المدرسسي ،و’ حاجة
لأÓولياء أان يقتنوها من الباعة الطفيليين
ف ˘ي اأ’سس ˘واق ال˘م˘وزاي˘ة ،م˘ا دامت م˘ت˘وف˘رة
وبالزيادة داخل المؤوسسسسات التربوية ،إا’ أان

م ˘ا ي ˘جب ال ˘ت ˘أاك˘ي˘د ع˘ل˘ي˘ه أايضس˘ًا ه˘و ال˘وف˘رة
الك ˘ب ˘ي ˘رة ل˘لك˘تب ال˘مسس˘ت˘ع˘م˘ل˘ة ف˘ي اأ’سس˘واق
الشس ˘ع ˘ب ˘ي ˘ة ،وال ˘ت ˘ي يضس ˘ط ˘ر ب ˘عضص اأ’ول˘ي˘اء
اقتناءها بدل الكتب الجديدة كونها تمكنهم
من توفير بعضص الدنانير.

 ...وتأاخر ِاسستÓم الهياكل
التربوية يبقي على اإلكتظاظ

وإاذا كانت السسلطات العمومية تقوم بكل
ما يمكنها من أاجل توفير الظروف العملية
المناسسبة من أاجل أان يجد التلميذ واأ’سستاذ
ضسالتهم ،إا’ أان أاكبر المشساكل التي ما زال
ي ˘واج ˘ه˘ه˘ا ق˘ط˘اع
التربية تتمثل في
اإ’ك˘ت˘ظ˘اظ داخل
اأ’قسس ˘ ˘ام بسس ˘ ˘بب
عدم التمكن من
اسس˘ت˘Óم م˘خ˘ت˘لف
المؤوسسسسات
ال ˘ ˘ت˘ ˘رب˘ ˘وي˘ ˘ة ف˘ ˘ي
وق ˘ ˘ت˘ ˘ه˘ ˘ا ،بسس˘ ˘بب
ع ˘دم ت ˘مك ˘ن م ˘ن
إان˘ ˘ه˘ ˘اء اأ’شس ˘غ ˘ال
بالكثير منها على
ال˘ ˘ ˘رغ ˘ ˘م م ˘ ˘ن أان
ال˘ ˘ ˘دول ˘ ˘ة وف ˘ ˘رت
اإ’مكانيات
ومنحت كافة التسسهيÓت ،وهو ما أاكده والي
وه˘ ˘ران ف˘ ˘ي ا’ج˘ ˘ت ˘م ˘اع اأ’خ ˘ي ˘ر ال ˘خ ˘اصص
بالدخول المدرسسي.
كان من المفروضص اسستÓم  8مؤوسسسسات
م˘ع ال˘دخ˘ول ال˘م˘درسس˘ي ال˘ج˘دي˘د ،ل˘ي˘تقلصص
ال ˘ع ˘دد إال ˘ى ث ˘Óث ث ˘ان ˘وي ˘ات ف ˘ق ˘ط  ،وه ˘و
اإ’شسكال الذي تتخوف منه مصسالح مديرية
التربة بالو’ية التي تقوم بالكثير من أاجل
تجاوز هذا النوع من العقبات التي تؤوثر
سس˘ل˘ب˘ًا ع˘ل˘ى ال˘ت˘Óم˘ي˘ذ خ˘اصس˘ة المترشسحين،
’جتياز شسهادة البكالوريا الذين يجب أان
توفر لهم كافة إامكانيات التركيز والنجاح،
في انتظار اسستÓم أاربعة ثانويات أاخرى
قبل نهاية العام أاي بعد الثÓثي اأ’ول من
ال ˘ع ˘ام ال ˘دراسس ˘ي ،وم ˘ن ال ˘م ˘ن ˘ت˘ظ˘ر أان ي˘ت˘م
اسس˘ت˘Óم ب˘ق˘ي˘ة ال˘ث˘ان˘وي˘ات ال˘ث˘م˘انية اأ’خرى
تدريجيا  .أاما في ما يتعلق بالطور الثاني،
فقد فكرت في ا’سستنجاد بملحقات الطور
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ا’بتدائي من أاجل تفادي الضسغط الكبير
على مسستوى المتوسسطات التي تعرف هي
اأ’خرى تعرف تأاخرا ً كبيرا ً ،بحيث لم يتم
ا’نتهاء من إانجاز سسوى متوسسطتين فقط
بكل من بلديتي بير الجير والكرمة ،إاضسافة
إالى إاجراء توسسعات بالعديد من المؤوسسسسات
التربوية الخاصسة بالطور اإ’بتدائي ،وإانجاز
م ˘ا ي˘ع˘ادل  70قسس ˘م˘ًا ج˘دي˘دا ً ل˘م˘واج˘ه˘ة
الضسغط.
وا ِن ˘ط ˘Óق ˘ًا م ˘ن ه ˘ذه ال ˘م ˘ع˘ط˘ي˘ات ،ف˘إان
الكثير من اأ’سساتذة يؤوكدون ،أان الدخول
ال ˘م˘درسس˘ي سس˘يك˘ون م˘ن˘ق˘وصس˘ًا بسس˘بب ح˘ال˘ة
اإ’كتظاظ واإ’ختناق التي تعرفها مختلف
المؤوسسسسات التربوية بالباهية التي ’ يقل
فيها أاي قسسم في مؤوسسسسة عن  40أاو 42
ت ˘ل ˘م ˘ي˘ذا ً ،وه˘و أام˘ر م˘رف˘وضص م˘ن ال˘ن˘اح˘ي˘ة
البيداغوجية ،مع العلم أانه سسيلتحق بداية
من اأ’حد القادم بمقاعد الدراسسة في
مختلف اأ’طوار الدراسسية بو’ية وهران ما
’ ي˘ ˘ق ˘ل ع ˘ن  807209ت˘ل˘م˘ي˘ذا ً م˘ن ب˘ي˘نهم
 143930تلميذا ً بالطور اإ’بتدائي و107519
بالطور المتوسسط و 53754بالطور الثانوي،
فيما بفوق العدد اإ’جمالي للتÓميذ الذين
ت ˘م ت ˘وج ˘ي ˘ه ˘ه ˘م إال˘ى اأ’قسس˘ام ال˘ت˘حضس˘ي˘ري˘ة
 11000ت ˘ل ˘م ˘ي˘ذ ك˘م˘ا أان ع˘دد ال˘م˘ؤوسسسس˘ات
التربوية التي سستفتح أابوابها للتÓميذ تبلغ
 600مؤوسسسسة.

عروضص واعدة يتجاوب واألنشسطة
اإلقتصسادية المÓئمة لسسوق الشسغل

ي˘ع˘ت˘ب˘ر م˘رك˘ز ال˘تك˘وي˘ن ال˘مهني والتمهين
ل ˘ل ˘ب ˘ن ˘ات غ ˘وق˘ال ع˘ائشس˘ة ب˘ُأام ال˘ب˘واق˘ي م˘ن
ال ˘م ˘راك ˘ز ال ˘ت ˘ي ت ˘ق˘دم ت˘خصسصس˘ات ع˘دي˘دة
للشسباب  ،تم فتح المركز  15جويلية 1985
يتربع على على مسساحة 23669م ،2بطاقة
إاسستيعاب 300طالب في التكوين اإ’قامي ،
يتوفر على سسبعة ورشسات خاصسة باأ’عمال
ال ˘ت ˘ط ˘ب ˘ق ˘ي ˘ة وق ˘اع˘ات ال˘دراسس˘ة  ،وم˘ط˘ع˘م
للداخليين والنصسف داخليين ومكتبة تحتوي
على مختلف الكتب في جميع التخصسصسات
 ،ف ˘ي ال ˘وقت ال˘ذي ي˘ت˘ل˘ق˘ى ف˘ي˘ه ال˘م˘ت˘ربصص
تكوينا نظريا  ،وتطبيقا داخل المؤوسسسسة
وه ˘ذا ط ˘ي ˘ل ˘ة ف ˘ت ˘رة ال ˘ت ˘ربصص  ،م˘ع ت˘ربصص
تطبيقي وميداني في احدى المؤوسسسسات أاو
اإ’دارات ال ˘ع ˘م ˘وم ˘ي ˘ة ب ˘ت ˘أاط ˘ي ˘ر م˘ن ط˘رف
اأ’سساتذة أاو الخاصسة يتوج بمذكرة للتخرج
تحت إاشسراف أاسساتذة من المركز.
وت ˘زام˘ن˘ا م˘ع ال˘دخ˘ول ال˘م˘ه˘ن˘ي ال˘ج˘دي˘د
لسسنة  2014 -2013خصسصص المركز مكتبا
لإÓسستقبال واإ’عÓم والتوجيه على مسستوى
ال ˘م ˘رك ˘ز م ˘ن أاج ˘ل ضس ˘م ˘ان أاحسس ˘ن ل˘تك˘ف˘ل
ب ˘ط ˘ال ˘ب ˘ي ال ˘تك˘وي˘ن وخ˘اصس˘ة الشس˘ب˘اب ح˘ول
مختلف فرصص وعروضص التكوين المتوفرة ،
وت˘خصس˘يصص مسس˘تشس˘اري˘ن ل˘ل˘ت˘وج˘ي˘ه والتقييم
واإ’دماج المهني إ’عداد وتطبيق برنامج
اإ’عÓم  ،والتحضسير التقني أ’يام التوجيه
وا ِنتقاء المرشسحين لمتابعة تكوين مهني
ومرافقتهم خÓل فترة التربصص.
وف ˘ي ه˘ذه ال˘ف˘ت˘رة ق˘ام ال˘م˘رك˘ز ب˘ح˘م˘ل˘ة
إاعÓمية واسسعة  ،عبر إاذاعة ُأام البواقي
الجهوية  ،وتوزيع ملصسقات عبر اأ’ماكن
العمومية بام البواقي  ،من اجل تحسسيسص
الشس ˘ب ˘اب ب ˘اه ˘م ˘ي ˘ة ال ˘تك ˘وي ˘ن  ،وف ˘ت ˘ح ب˘اب
التسسجيÓت لصسالح الشسباب الراغيبين في
ال˘تك˘وي˘ن وال˘حصس˘ول ع˘ل˘ى شس˘ه˘ادة ف˘ي ك˘افة
التخصسصسات المفتوحة منها على سسبيل
ال ˘م ˘ث ˘ال  ،ال ˘ت ˘ج ˘م ˘ي ˘ل  ،اأ’م ˘ان ˘ة  ،ال˘ل˘ب˘اسص
التقليدي  ،طبخ الجماعات  ،الخياطة ،
ام ˘ي ˘ن م ˘خ ˘زن  ،م˘ب˘ادئ اول˘ي˘ة ف˘ي اإ’ع˘Óم˘
اآ’لي  ،خياطة  ،حÓقة السسيدات  ،مرطبات
 ،كما يتوفر المركز على نمط التكوين عن
ط˘ ˘ري ˘ق ال ˘ت ˘م ˘ه ˘ي ˘ن ف ˘ي ج ˘م ˘ي ˘ع ا’نشس ˘ط ˘ة
ا’ق˘تصس˘ادي˘ة ال˘م˘Óئ˘م˘ة لسس˘وق الشس˘غ˘ل دهن
وتركيب  ،طبخ تقليدي  ،كهرباء السسيارات
ع ˘ام ˘ل ف ˘ي ال˘م˘يك˘روم˘ع˘ل˘وم˘ات˘ي˘ة  ،خ˘ي˘اط˘ة
ا’لبسسة الجاهزة ،سسكرتارية  ،دهن وتركيب
الزجاج ،مسستغل المعلوماتية .

بزاز مريم مسستشسارة التوجيه
واإلدماج المهني لـ ""الشسعب""

من جهتها أاكدت بزاز مريم مسستشسارة
التوجيه وا’دماج المهني لـ ""الشسعب"" ،أان
نمط التكوين في الدروسص المسسائية يعرف

إاقبا’ كبير من طرف الشسباب  ،وهذا يرجع
حسسبها لكون العديد من الشسباب يفضسلون
ال ˘ع ˘م ˘ل ف ˘ي ال ˘ن ˘ه˘ار ف˘ي وظ˘ائ˘ف ع˘دي˘دة ،
والدراسسة في المسساء.
وأافادت في نفسص السسياق ،بأانه وفيما
يخصص التخصسصسات التي تعرف إاقبا’ كبير
من طرف النسساء هي تخصسصسات المرأاة
الماكثة بالبيت  ،في الوقت الذي يعرف فيه
ت ˘خصسصص ال ˘ت˘ج˘م˘ي˘ل إاق˘ب˘ال م˘ح˘تشس˘م وه˘ذا
يرجع الى مدة التكوين عامين والحصسول
على شسهادة تقني في التجميل  ،وهناك
ال˘ع˘دي˘د م˘ن ال˘ف˘ت˘ي˘ات ي˘رغ˘ب˘ن ال˘دراسسة في
ه ˘ ˘ذا ال ˘ ˘ت ˘ ˘خصسصص لك ˘ ˘ن ب˘ ˘م˘ ˘دة  18شسهر
والحصسول على شسهادة المهارة الفنية في
التجميل.
وع ˘ن ال ˘تك ˘وي ˘ن ˘ات ال ˘ت ˘ي ت ˘ت ˘م ˘اشس ˘ى م ˘ع
خصسوصسيات المنطقة ،قالت بزاز أان المركز
فتح تخصسصسات في ملحقة قصسر الصسبيحي
 ،البسستنة  ،وزراعة ا’شسجار المثمرة  ،لكن
ال ˘ت ˘خصسصس ˘ات ’ت ˘ع ˘رف اق ˘ب ˘ال م ˘ن ط˘رف
الشس ˘ب ˘اب  ،وه ˘ذا ي ˘رج ˘ع إال ˘ى ال ˘ع ˘دي ˘د م˘ن
اأ’سسباب منها العمل النفسسي الذي يتلقاه
الطالب من طرف العائلة  ،والمحيط الذي
ي˘ق˘وم ب˘إاح˘ب˘اط˘ه˘م  ،وع˘دم ت˘ح˘ف˘ي˘زه˘م على
ا ِكتسساب حرفة مهنية تسساعد الشساب في
اإ’دم ˘ ˘اج ف ˘ ˘ي ع ˘ ˘م ˘ ˘ل الشس˘ ˘غ˘ ˘ل  ،وضس˘ ˘م˘ ˘ان
المسستقبل.
وفي هذا الصسدد قام المركز أاضسافت
ت˘ق˘ول ب˘ت˘ن˘ظ˘ي˘م ي˘وم دراسس˘ي ب˘م˘ل˘حقة قصسر
الصس˘ ˘ب˘ ˘ي˘ ˘ح˘ ˘ي  ،ب˘ ˘حضس ˘ور شس ˘خصس ˘ي ˘ات م ˘ن
ال˘م˘ج˘ت˘م˘ع ال˘م˘دن˘ي  ،وم˘ح˘اف˘ظ˘ة الغابات ،
والفÓحة  ،ورؤوسساء الدوائر  ،موجهين دعوة
للمجتمع المدني بمسساعدتنا بجلب الشسباب
لدراسسة هذه التخصسصص التي تعود بالفائدة
على المحيط واإ’نسسان.
وعن كيفية ادماج المتخرجين في عالم
الشسغل ،أاوضسحت ذات المسسؤوولة أان هناك
خ ˘Óي ˘ة ل ˘إÓرشس ˘اد وال ˘م ˘ت ˘اب ˘ع ˘ة ت ˘ن˘ظ˘م ي˘وم˘
إاع ˘Óم ˘ي ت ˘حسس ˘يسس ˘ي ع ˘ن ك ˘ي ˘ف˘ي˘ة اإ’دم˘اج
المهني بحضسور ممثل عن مديرية النشساط
ا’جتماعي  ،ومديرية التشسغيل  ،والصسندوق
ال˘وط˘ن˘ي ل˘ل˘ت˘ام˘ي˘ن ع˘ن ال˘ب˘ط˘ال˘ة  ،وال˘وك˘ال˘ة
الوطنية لدعم تشسغيل الشسباب  ،والقرضص
المصسغر  ،وإاعطائهم شسروحات وتوضسيحات
عن كفية تكوين مؤوسسسسات مصسغرة  ،وكيفية
ا’دماج في عالم الشسغل والحمد لله هناك
العديد من المتمهين الذين قاموا بتكوين
م˘ ˘ؤوسسسس ˘ات مصس ˘غ ˘رة  ،وه ˘م ا’ن ب ˘دوره ˘م
يسساعدون المركز في تمهين وتكوين الطلبة
الجدد.
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تخصسصسات جديدة في التكوين المهني ببجاية

١٠٠٠متربصص في دورة سسبتمبر

سس˘ ˘خ˘ ˘رت م ˘دي ˘ري ˘ة ال ˘تك ˘وي ˘ن ال ˘م ˘ه ˘ن ˘ي
وال˘ت˘م˘ه˘ي˘ن ل˘و’ي˘ة ب˘ج˘اي˘ة ك˘اف˘ة اإ’مكانيات
ال ˘ ˘ ˘ت ˘ ˘ ˘ي تضس ˘ ˘ ˘م ˘ ˘ ˘ن حسس˘ ˘ ˘ن اسس˘ ˘ ˘ت˘ ˘ ˘ق˘ ˘ ˘ب˘ ˘ ˘ال
ال ˘م ˘ت ˘ربصس ˘ي˘ن ل˘ل˘دخ˘ول ال˘م˘ه˘ن˘ي ال˘م˘ق˘ب˘ل،
حيث تم فتح دورة 9000منصسبا بيداغوجيا
ج ˘دي ˘دا ،م ˘قسس ˘م ˘ا ع ˘ل ˘ى ج ˘م ˘ي ˘ع اأ’ن˘م˘اط
والتخصسصسات المتاحة ،منها  1200للمرأاة
ال˘م˘اك˘ث˘ة ب˘ال˘ب˘يت ،ل˘Óسس˘ت˘ف˘ادة م˘ن تكوينات
وتخصسصسات تناسسب تطلعاتهم.
وحسسب مصس ˘ادر مسس ˘ؤوول ˘ة ف ˘ق˘د ت˘م ف˘ت˘ح
ت ˘خصسصس ˘ات ج ˘دي ˘دة وذلك ع ˘ل ˘ى مسس ˘ت ˘وى

25م ˘رك˘زا ،ع˘ل˘ى غ˘رار ،ال˘خ˘ي˘اط˘ة ،تصس˘ل˘ي˘ح
اأ’جهزة الكهرومنزلية وأامانة اإ’دارة ،كما
ت˘ ˘م وضس˘ ˘ع م˘ ˘دون˘ ˘ة ت˘ ˘خصسصس ˘ات ت ˘تضس ˘م ˘ن
ا ِحتياجات التكوين ،ومختلف التخصسصسات
ال˘م˘رت˘ب˘ط˘ة أاسس˘اسس˘ا ب˘ت˘ط˘وير التكنولوجيا أاو
تخصسصسات أاخرى ذات طابع محلي ،بهدف
السسماح بتكييف التكوين مع الواقع المحلي،
والوصسول إالى تلبية احتياجات المؤوسسسسات،
’سس ˘ي ˘م ˘ا وأان ب ˘Óدن ˘ا تشس ˘ه ˘د ن ˘م˘وا ك˘ب˘ي˘را،
وبالتالي في حاجة إالى مؤوهÓت وتكوينات
متنوعة ،تتضسمن تحسسين الخدمة العمومية

من خÓل ترقية مؤوهÓت الشسباب وتلبية
حاجيات الفضساء اإ’جتماعي واإ’قتصسادي
بعمال مؤوهلين ،وذلك بهدف الوصسول إالى
تحسسن نوعية التكوين.
وحسسب ذات المصسادر ،فإان التسسجيÓت
اأ’ول ˘ي ˘ة ع ˘رفت ا’ن ˘ط ˘Óق˘ة ف˘ي 7جويلية
الفارط ،وسستمتد إالى غاية  12من الشسهر
الجاري ،كما سستكون أايام اإ’نتقاء 16 ،15
و 17سس˘ب˘ت˘م˘ب˘ر ،أام˘ا ال˘دخ˘ول ال˘رسسمي فقد
حدد يوم  22سسبتمبر الجاري.
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من مرأسضلينا

اإ’ثنين  ٠٢سسبتمبر ٢٠١٣م
المؤافق لـ  ٢٦شسؤال  ١٤٣٤هـ

ألنفايات تحاصشرهم وأإ’زدحام ألمروري كابوسص مفزع

سضكان ألحميز يناشضدون بتسضوية ألمشضاكل ألعمرأنية
يششتكي سشكان ألحميز من عدة مششاكل منها كثرة ألنفايات ألمنتششرة بموقف ألحافÓت ،هذأ أأ’خير
يفتقد بدورهإألى وأقي ألموأقف لحمايتهم من حر ألششمسص في ألصشيف وأأ’مطار في ألششتاء،أأضشفإألى
ذلك أنتششار ظاهرة ألبيع ألعششوأئي للموأد ألسشريعة ألتلف ،أهترأء ألطرق ،وأنقطاع ألماء ،أ’زدحام
ألمروري بسشبب دخول ألششاحنات ،وأأ’تربة ألتي تنتقل بفعل ألرياح .مع أنتششار ألحششرأت وألبعوضص
نتيجة ألوأد وما يخلفه من ألروأئح ألكريهة.

العدد
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سشكان قرية ''مقرة'' بعين تموششنت يششتكون

غياب مشضاريع سضكنيةأأكبر أنشضغال يؤورق ألسضكان
رف ˘ع ق ˘اط ˘ن ˘ؤ ق ˘ري˘ة م˘ق˘رة ال˘ت˘اب˘ع˘ة
إاق˘ل˘ي˘م˘ي˘ا ل˘ب˘ل˘دي˘ة ال˘عامرية والتي تبعد
ع ˘ن ˘ه ˘ا ب ˘ح˘ؤال˘ي  ٥ك ˘ل ˘م ج ˘م ˘ل˘ة م˘ن
ا’نشسغا’ت التي انحصسرت معظمها
في قطاع السسكن بغياب مشساريع من
شسأانها تعزيز الحضسيرة السسكنية التي
ت ˘ع ˘رف رك ˘ؤدا ت ˘ام ˘ا ،سس ˘ؤاًء م ˘ا ت˘ع˘ل˘ق
ب˘ال˘نسس˘ب˘ة ل˘ل˘حصسصس السسكنية المؤجهة
للقرية أاو من خÓل وتيرة اأ’شسغال
ال ˘ت˘ي ت˘ع˘رف ع˘دي˘د ال˘ت˘أاخ˘رات وال˘ت˘ي
جعلتهم يعانؤن الؤيÓت في حياتهم
ج ˘راء ه ˘ات ˘ه ال ˘مشس ˘اك ˘ل ال˘ت˘ي ن˘ّغ˘صست
حياتهم.
وفي هذا السسياق ،اشستكى المؤاطنؤن

أايضسا من غياب عامل النظافة ونقصس
المرافق العمؤمية ،إالى جانب مشسكل
اه˘ت˘راء ال˘ط˘رق˘ات،ح˘يث أان ال˘م˘ريضس
ي˘ع˘ان˘ي اأ’م˘ّري˘ن ل˘ي˘ل˘ت˘ح˘ق ب˘ال˘م˘ؤؤسسسس˘ة
ا’سس ˘تشس ˘ف ˘ائ ˘ي˘ة ن˘ظ˘را ل˘ت˘ع˘دد وت˘راك˘م
ال˘ح˘ف˘ر ال˘ت˘ي ت˘زي˘ده˘ا خ˘ط˘را ان˘ع˘دام˘
اإ’نارة العمؤمية لي ،Óوأامام كل هذه
ال ˘مشس˘اك˘ل ال˘ت˘ي ي˘ت˘خ˘ب˘ط ف˘ي˘ه˘ا سسك˘ان
ق˘ ˘ري˘ ˘ة ''م˘ ˘ق˘ ˘رة'' ي˘ ˘ؤج˘ ˘ه˘ ˘ؤن ن ˘داءه ˘م
’نتشسالهم من الغبن الذي تربصس بهم،
ويناشسدون السسلطات المحلية بتسسؤية
انشسغا’تهم في أاقرب وقت.

عين تموشسنت  :ب .م األمين
أنسشدأد قنوأت ألصشرف ألصشحي منذأأكثر من ششهر

مياه ملوثة تحاصضرأأحياء ألمحمدية بمعسضكر
الجزائر :سسهام بوعموشسة
وفي هذا الصسدد ،أاوضسح العيد أاحد
قاطني الحميز لـ''الشسعب'' أان شساحنات
رشس البعؤضس تؤقفت عن عملها جاءت
مرتين فقط قبل شسهر رمضسان للقيام
ب ˘ع ˘م˘ل˘ي˘ة ال˘رشس ،مضس˘ي˘ف˘ا ب˘أان ال˘ب˘ي˘ؤت
ال˘قصس˘دي˘ري˘ة م˘ن˘تشس˘رة بك˘ث˘رة بمحاذاة
الؤادي ،وسسكانها يعيشسؤن في وضسعية
مزرية نتيجة غياب النظافة ،الكهرباء
مما يضسطر بعضس اأ’فراد إالى سسرقة
كؤابل الكهرباء ،مما يؤؤدي إالى حدوث
مشس ˘اج ˘رات م ˘ع أاصس ˘ح ˘اب ال ˘ب ˘ن ˘اي ˘ات
المجاورة لهم.

وبالمؤازاة مع ذلك ،أاضساف محدثنا
في شسكؤاه أان البلدية لها فرع بلدي
صسغير ’ يلبي احتياجات السسكان ،مع
وج ˘ؤد مسس ˘ت˘ؤصس˘ف واح˘د ،م˘م˘ا ي˘دف˘ع
ال ˘م ˘ؤاط ˘ن ˘ؤن ل ˘ل˘ت˘ن˘ق˘ل إال˘ى ال˘روي˘ب˘ة أاو
الرغاية لتلقي العÓج.
ن ˘اه ˘يك ع ˘ن مشسك ˘ل ن ˘قصس ال ˘م˘خ˘اب˘ز
بالبلدية ،وحسسب العيد أاحد قاطني
البلدية ،فإان الخبز أاضسحى يباع على
أارصسفة الطرقات بسسبب هذا المشسكل،
وك ˘ذا ان ˘ع ˘دام ال˘ن˘ظ˘اف˘ة بسس˘بب غ˘ي˘اب
ح˘اوي˘ات ل˘رم˘ي ال˘ن˘ف˘اي˘ات ،م˘ما يجعل
م˘ن˘ظ˘ر ال˘ب˘ي˘ئ˘ة م˘ق˘زز ،م˘ؤؤك˘دا أانه منذ
سست أاشسهر وهم على نفسس الحالة.
نفسس

ال ˘مشس ˘اك ˘ل ي ˘ع ˘ان ˘ي م ˘ن ˘ه ˘ا سسك˘ان ح˘ي
م ˘ؤح ˘ؤسس ال˘ذي ي˘ع˘د أاق˘دم ح˘ي ب˘ب˘رج
الك ˘ي˘ف˘ان ،بسس˘بب ع˘دم رف˘ع ال˘ن˘ف˘اي˘ات
وغياب مكان مخصسصس لرميها ،حسسب
ما أافاد به مروان أاحد قاطني الحي،
مضس˘ ˘ي ˘ف ˘ا ف ˘ي شسك ˘ؤاه لـ''الشسعب'' ،أان˘ ˘ه
زيادة على هذا المشسكل يعانؤن من
انقطاعات متكررة للماء الذي يأاتيهم
م ˘رت ˘ي ˘ن ف ˘ي اأ’سس ˘ب ˘ؤع ،وك ˘ذا اه ˘ت˘راء
ال ˘ط ˘رق وع ˘دم ت˘زف˘ي˘ت˘ه˘ا ،م˘ع اف˘ت˘ق˘اد
سسك˘ ˘ان ال ˘ع ˘م ˘ارات ل ˘ق ˘ن ˘ؤات الصس ˘رف
الصسحي.
وف˘ ˘ي ه˘ ˘ذا الشس˘ ˘أان ،أاف˘ ˘اد م˘ ˘روان أان ˘ه
بالرغم من مراسسÓتهم إالى المنتخبين
المحليين بدائرة الدار البيضساء ،إا’ أان
نداءاتهم لم تلق ردا ايجابيا ،مشسيرا
إالى أان رؤوسساء البلديات الذين تعاقبؤا
لم يقدمؤا شسيئا لصسالح سسكان البلدية.
وفي هذه النقطة ،طالب محدثنا من
المسسؤؤولين المحليين التدخل لتسسؤية
مشس ˘اك ˘ل ˘ه˘م ال˘ع˘ال˘ق˘ة .ول˘ل˘ت˘ذك˘ي˘ر ،ف˘إان
شسباب حي مؤحؤسس قامؤا قبل شسهر
رمضسان بإاحراق النفايات التي كانت
م˘ل˘ق˘اة ع˘ل˘ى اأ’رضس ،اح˘ت˘ج˘اج˘ا ع˘ل˘ى
عدم جمعها

يششتكي سشكان دأئرة
ألمحمدية بو’ية معسشكر من
أنتششار مريب للقاذورأت
وأأ’وسشاخ بأاغلبأأحياء ألمدينة
وباأ’خصص سشكان حي سشيدي
قادة بذأت ألبلدية ألذين
يششتكون من أنسشدأد قنوأت
ألصشرف ألصشحي ،منذأأكثر من
ششهر حين تعرضشت قنوأت
ألصشرف ألصشحيإألى أنسشدأد تام
أأدىإألى تسشرب ألمياه ألملوثة
وأنتششار ألحششرأت ألضشارة
وألجرذأن وأنبعاث ألروأئح
ألكريهة.
المشسكل الذي أاضسحى يؤؤرق سسكان

أأيــــــــام قبـــــــــل ألدخــــــــــول ألمدرسشي بالمديــــــــة

ال ˘ح ˘ي ،ال˘ؤاق˘ع وسس˘ط ال˘م˘دي˘ن˘ة ،ب˘ات
ي ˘ه ˘ّدد صس˘ح˘ت˘ه˘م زي˘ادة ع˘ل˘ى تشس˘ؤي˘ه˘ه
ل ˘ل ˘م ˘ح ˘ي˘ط م˘ؤضس˘ح˘ي˘ن أان˘ه˘م ي˘ج˘دون
صسعؤبة كبيرة في عبؤر الحي نتيجة
الكمية الهائلة من مياه الصسرف التي
ت ˘ف ˘رزه ˘ا ال ˘ق˘ن˘ؤات ال˘م˘نكسس˘رة وال˘ت˘ي
ط˘ ˘فت ح˘ ˘ت˘ ˘ى ع ˘ل ˘ى أارصس ˘ف ˘ة ال ˘ح ˘ي،
السسك ˘ان أاع ˘رب ˘ؤا أايضس˘ا ع˘ن ت˘ذم˘ره˘م
لعدم تدخل مصسالح البلدية في فك
الحصسار الذي تفرضسه القذارة عليهم
مشسيرين أانهم تقدمؤا بعدة شسكاوى
لمصسالح البلدية التي لم تحرك سساكنا
من أاجل سسلت المياه القذرة المتسسربة
أاو إاعادة تهيئة القنؤات المهترئة.

معسسكر:أام الخير.سس

أأولياء ألتÓميذ يبدون حالة من ألقلق وألغضضب
المؤؤسسسسة القديم تحت اأي ظرف لما
عّبر مجموعة منأأولياء ألتÓميذ تذمرهم ألششديد جرأء تحويل أكمالية وثانوية وأقعتين بالقطب ألحضشريإألى حظيرة هياكل
ألجامعة بغية تدأرك ألنقصص في ألمقاعد ألبيدأغوجية بتزكية قطاع ألتربية ألوطنية بو’ية ألمدية
يشسكله من مخاطر بحق مئات الطلبة
وب ˘ات ˘خ˘اذ ح˘اف˘Óت ال˘ن˘ق˘ل ال˘ج˘ام˘ع˘ي
وقد تعهد هؤؤ’ء ا’أولياء ،حسسب ا’أول˘ ˘ ˘ي˘ ˘ ˘اء ج˘ ˘ ˘راء ح ˘ ˘ؤادث ال ˘ ˘م ˘ ˘رور
م ˘ؤق ˘ف ˘ا دائ ˘م ˘ا ب ˘م ˘ح˘ي˘ط˘ه ،م˘ه˘ي˘ب˘ي˘ن
مصس ˘ادر م ˘ط ˘ل ˘ع˘ة ب˘م˘ن˘ع اأب˘ن˘ائ˘ه˘م م˘ن الخطيرة المتكررة ’نعدام اإجراءات
ب ˘السس ˘ل ˘ط ˘ات ال ˘م ˘ح ˘ل ˘ي ˘ة وك ˘ل غ˘ي˘ؤر
ا’إل˘ت˘ح˘اق ب˘م˘ؤؤسسسس˘ات ت˘رب˘ؤي˘ة اأخ˘رى السسÓمة به ،قامت السسلطات المحلية
لبعد المسسافة ،قام اآخرون بمراسسلة وق˘ ˘ت ˘ه ˘ا وع ˘ل ˘ى ع ˘ج ˘ل وم ˘ن ˘ذ خ ˘مسس
ل˘ ˘ل ˘ؤق ˘ؤف ف ˘ي وج ˘ه ال ˘ت ˘ط ˘اول ع ˘ل ˘ى
رئيسس المجلسس الشسعب الؤ’ئي يؤم ٢٣سس ˘ن ˘ؤات خ˘لت ب˘اسس˘ت˘ح˘داث ال˘م˘دخ˘ل
ممتلكات القطاع وبحق البراءة هذه
جؤيلية  ٢٠١٣الفارط ،معبرين لهذا ال˘ح˘ال˘ي وراء اأسس˘ؤار شس˘رك˘ة سس˘ؤن˘ل˘غ˘از
ال ˘ف˘ئ˘ة ا’أضس˘ع˘ف ف˘ي ال˘م˘ج˘ت˘م˘ع ل˘ع˘ل˘ه
المنتخب عن اسستيائهم الكبير عقب بعد اإغÓق المدخل القديم ،بعد اأن
ي ˘ل ˘فت ان ˘ت ˘ب˘اه ال˘م˘ع˘ن˘ي˘ي˘ن ب˘اسس˘ت˘ح˘ال˘ة
مصسادرة المدخل الرئيسسي والؤحيد تّم تشسييد المدخل وتهيئة محيطه
ت˘رسس˘ي˘م سس˘ل˘ؤك ال˘ت˘ط˘ف˘ل ضس˘من حلقة
ل˘م˘ت˘ؤسس˘ط˘ة ال˘بشس˘ي˘ر ا’إبراهيمي ذكؤر ’حقا بما يتيح المجال لتجمع الطلبة
ال ˘عشس ˘ؤائ ˘ي ˘ات ال ˘م ˘ن ˘تشس˘رة ب˘ال˘م˘دي˘ن˘ة
بعاصسمة الؤ’ية ،نتيجة اإجراء تطفلي ول˘ح˘رك˘ات ت˘ن˘ق˘ل˘ه˘م ع˘ند الدخؤل اإلى
وم ˘تسس ˘رع ب ˘ح ˘ق ال˘م˘ؤؤسسسس˘ة وال˘ق˘ط˘اع ال ˘م ˘ؤؤسسسس ˘ة وال ˘خ ˘روج م˘ن˘ه˘ا ب˘م˘رون˘ة
وا’أق˘ب˘ي˘ة اآم˘ل˘ي˘ن ب˘ه˘ذه ال˘م˘ن˘اسس˘بة في
التربؤي عمل على نسسف كل التدابير واأريحية قبل ا’نتشسار في اتجاهات
ت ˘ف ˘ه ˘م السس ˘ل ˘ط˘ات ال˘م˘ح˘ل˘ي˘ة ع˘م˘ؤم˘ا
واإجراءات السسÓمة المتخذة وا’أمان م˘ت˘ع˘ددة ع˘ب˘ر ال˘ت˘فرعات المسستحدثة فضس ˘ Óع ˘ن م ˘Óءم ˘ة ال ˘م˘ب˘ن˘ى ل˘ط˘اب˘ع وال˘ ˘م˘ ˘ب˘ ˘اشس˘ ˘ر ف˘ ˘ي ق˘ ˘ؤاع ˘د السس ˘Óم ˘ة وب˘ ˘رصس˘ ˘ي ˘د ال ˘حك ˘م ˘ة وال ˘خ ˘ب ˘رة ل ˘دى
لزهاء  ٨٠٠ط ˘الب ي ˘ت ˘رددون ع ˘ل ˘ى بعيدا عن المخاطر ومضسايقات حركة
ال˘م˘دي˘ن˘ة ال˘حضس˘اري وال˘تجانسس رفقة المسستهدفة مسسبقا والنتائج المتؤخاة سس˘ي˘ادت˘ه ل˘ل˘م˘ح˘اف˘ظ˘ة ع˘ل˘ى م˘م˘تلكات
المؤؤسسسسة بشسكل يؤمي.
ال ˘م ˘رور وخ ˘ط ˘ر سس ˘ي ˘ارات ا’إسس˘ع˘اف ان ˘ج ˘ازات اأخ ˘رى مشس ˘ي ˘دة ف ˘ي اأرق ˘ى منهئ.
ال˘ق˘ط˘اع ال˘ت˘رب˘ؤي ال˘حسس˘اسس وح˘م˘اية
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كما نّبه هؤؤ’ء في ه
اأن ˘ه بسس ˘بب سس ˘ي˘ل دم˘اء ا’أب˘ري˘اء ع˘ن˘د ب ˘مسس ˘تشس ˘ف ˘ى م˘ح˘م˘د ب˘ؤضس˘ي˘اف ع˘ل˘ى صس ˘ؤر ف ˘ن ˘ؤن ال ˘ه ˘ن ˘دسس ˘ة ال ˘م ˘ع˘م˘اري˘ة ولم يتاأخر هؤؤ’ء ا’أولياء عن كشسف مكتسسباته واأرواح الناشسئة.
والعمران ،اإلى جانب تاأثيره ا’يجابي رفضس المؤاطنين لمعاودة فتح مدخل
مدخل هذه المؤؤسسسسة السسابق ودمؤع ان ˘ق ˘اضس م ˘ح ˘Óت زن ˘ق ˘ة السس˘ب˘ي˘ط˘ار،
المدية :م.اأمين عباسس
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ƒ˘¡˘a É˘æ˘©˘e ¢ù«˘d ø˘e'' …CG ,á˘jOÉ˘«˘ë˘dÉ˘ H ±Gô˘ à˘ Y’G
.''Éfó°V
Iô˘«˘¡˘°ûdG π˘°Tô˘°ûJ .h ,á˘dƒ˘≤˘e ø˘ e º˘ Zô˘ dG ≈˘ ∏˘ Yh
É˘gô˘«˘Z Gó˘YÉ˘e á˘ª˘¶˘fC’G CGƒ˘°SCG á˘«˘WGô˘bƒ˘ ª˘ jó˘ dG{
∞≤J áahô©ªdG É¡àª¶fCG »a É¡fEÉa ,zÉ¡æe Aƒ°SC’G
ôjRh ∂dP øY ôÑY Éªc ádhódG ídÉ°üe CGóÑJ øjCG
≥Ñ°SC’G »°ùfôØdG á«∏NGódG
( La dém o crat i e s 'arrêt e o u co m m ence l 'i nt érêt de
l 'ét at )

ô«°üeh á«WGôbƒªjódG (3
á«æWƒd ádhódG
É˘ ¡˘ à˘ bÓ˘ Yh á˘ «˘ WGô˘ ≤˘ ª˘ ˘jó˘ ˘dG IQƒ˘ ˘°U âfÉ˘ ˘c É˘ ˘jCGh
ájÉZ â°ù«d É¡fEÉa á«YÉªédGh ájOôØdG äÉjôëdÉH
IQƒ˘°U É˘≤˘HÉ˘°S É˘fô˘°TCG É˘ª˘ c É˘ ¡˘ fEG ,É˘ ¡˘ JGP ó˘ M »˘ a
»Ñ°ùf ¢SÉ«≤ªd ™°†îJ ádGó©dGh ájôë∏d á«Ñ«côJ
»˘YÉ˘ª˘à˘L’G Qƒ˘£˘à˘dGh ¿É˘μª˘dGh ¿É˘eõ˘dÉ˘H §˘Ñ˘ Jô˘ j
á˘«˘ dÉ˘ μ°T’G ¿EG .Ió˘ FÉ˘ °ùdG á˘ «˘ °SÉ˘ «˘ °ùdG á˘ aÉ˘ ≤˘ ã˘ dGh
»a øªμJ á«WGô≤ªjódG á°SQÉªªdG »a ájõcôªdG
¿CG π˘ ˘ ˘ g :»˘ dÉ˘ à˘ ˘dG ∫DhÉ˘ ˘°ùà˘ ˘dG ≈˘ ˘∏˘ ˘Y ÜGƒ˘ ˘é˘ ˘dG
áª«b »g ΩCG ?äÉ«æ≤J Oôée á«WGô≤ªjódG
¿CG ÉfóLh äÉ«æ≤J Oôée É¡fEG Éæ∏b GPEÉa ?á≤∏£e
»a íéf Éª∏c »WGô≤ªjO Ée óM ≈dEG ƒg ΩÉ¶f πc
≠«∏ÑàdG Iƒb øe √ôaƒj ÉªH á£∏°ùdG •ƒ¨°V ∞«∏¨J
äGAGôLEGh á«dGƒªdG á£°ûædG äÉ«©ªédGh »eÓYE’G
™e ájôëdG ¢ü≤fh §¨°†dÉH Qƒ©°ûdG ¢üàªJ á«æ≤J
.AÉàØà°S’Gh ÜÉîàf’G øjQÉªàd ó«L ∫Éª©à°SG
…ôμØe QÉÑc ¿EÉa ,á≤∏£e áª«b É¡fEG Éæ∏b GPEG ÉeCG
¿CG π˘g ø˘jó˘≤˘Y ø˘e ô˘ã˘cCG ò˘æ˘e ¿ƒ˘dAÉ˘°ùà˘j Üô˘ ¨˘ dG
äÉ˘«˘©˘ª˘é˘dGh ÜGõ˘MC’Gh á˘ Ñ˘ bÉ˘ ©˘ à˘ ª˘ dG äÉ˘ £˘ ∏˘ °ùdG
OôØdG ô«°üe ÉØ∏°S äQôb ób iôNC’G äÉ«Hƒ∏dGh
»a ó«°Sh √QÉ«àNG »a ôM ¬fCÉH ¬àªghCGh áYÉªédGh
¬JGó≤à©eh ¬cƒ∏°S ¿CG á≤«≤ëdGh ?á«°üî°ûdG ¬JÉ«M
¬J’É°üJGh ¬JÉahh √OÓ«eh ¬°ùÑ∏eh ¬∏cCÉe ≈àMh
≈˘à˘M á˘Ñ˘bGô˘eh á˘∏˘é˘°ùe ¬˘FÓ˘eRh ¬˘ FÉ˘ bó˘ °UCG ™˘ e
,(É«fÉ£jôÑH) áeÉª≤dG ≥jOÉæ°U ΩÉeCG ôqªj ÉeóæY
’ ,Ió«àY Iõ¡LCG ±ôW øe áéeôÑe É¡∏c »¡a
á˘ «˘ Lƒ˘ ZGó˘ «˘ H »˘ a º˘ gÉ˘ °ù«˘ d á˘ ¶˘ ë˘ ˘d ¬˘ ˘d ∑ô˘ ˘à˘ ˘J
(04) ¬bÉaQh ófƒªjQ É¡«dEG ô«°ûj Éªc á«WGô≤ªjódG
AÉ˘æ˘Ñ˘ dG IOÉ˘ YEG ø˘ Y ¬˘ Ø˘ dDƒ˘ e »˘ a R.Rémond
óëdG Gòg óæY ΩDhÉ°ûàdG ∞≤j ºd ,»WGô≤ªjódG
ájÉ¡f{ `H (J.M Ghehenno) ƒæ«¡b ô°ûH ó≤a
. (05) zá«WGô≤ªjódG
»a ábódG øe Iô«Ñc áLQO ≈∏Y ÖJÉμdG áMhôWCGh
á˘«˘WGô˘≤˘ª˘jó˘dG ¿CG :É˘gGODƒ˘eh ,π˘«˘dó˘à˘ dGh ¢Vô˘ ©˘ dG
Éªgh áeC’G ` ádhódG OÓ«ªH äô¡X ºμë∏d ΩÉ¶æc
¿É«μdG Éª¡∏ëe πëj ±ƒ°Sh ,∫GhõdG ≥jôW »a É©e
äÉ©ªàée »a (Supra-national) »eƒ≤dG ¥ƒa
äÉ©ªàéªdG »a ≈Mh ,á«Hô¨dG ™«æ°üàdG ó©H Ée
,á˘LhOõ˘e âfÉ˘c É˘¡˘à˘Ñ˘«˘N ¿EÉ˘a É˘ã˘jó˘M á˘∏˘≤˘à˘°ùª˘ dG
á«æWƒdG äÉfÉ«μdG »a ∂μØJ ájGóH á¡L øe ∑Éæ¡a
Gó«¡ªJ á∏«Ñ≤∏d AÉ£Z ≈dEG âdƒqëJ »àdG IójóédG

01)G. BurdeauÅ 01 : La democratie PP, 17.23 Paris 1966

:¢ûeGƒ¡dG

. 1959 IôgÉ≤dG áªLôJ 17 ¢U ,áØ°ù∏ØdG ¢SƒDH : ¢ùcQÉe ∫QÉc (02
¿GƒjO . 261 ` 249 ¢U.¢U 1 ê áfQÉ≤ªdG á«°SÉ«°ùdG º¶ædGh …Qƒà°SódG ¿ƒfÉ≤dG : ô«©°TƒH ó«©°S ,O (03
. 1991 ôFGõédG á«©eÉédG äÉYƒÑ£ªdG
04) R.Rémond et AL . La démocratie à refaire ,pp, 16*19 Paris 1963

05) J.M. GUEHENNO : La fin de la démocratie PP,51-59 Flammarion Paris 1993.

Iô°TÉÑªdG á«WGô≤ªjódG ≈dEG IOƒY
≈dEG Iô˘°TÉ˘Ñ˘ª˘dG á˘«˘WGô˘≤˘ª˘jó˘dG ø˘e IOƒ˘©˘dG »˘¨˘Ñ˘æ˘j
»gh ô«Ñ©àdG íq°U GPEG Iô°TÉÑªdG ∞°üf á«WGô≤ªjO
á«HhQhC’G äÉ«WGô≤ªjódG É¡H èdÉ©J »àdG á¨«°üdG
»˘Ñ˘©˘°ûdG AÉ˘à˘Ø˘à˘ °S’G á˘ £˘ °SGƒ˘ H »˘ bÉ˘ Ñ˘ dG ∞˘ °üæ˘ dG
Gò˘ g ≈˘ dEG AÉ˘ é˘ à˘ d’G ¿CG ô˘ «˘ Z ,(Référendum)
ÖÑ°ùH AÉ°ü©à°S’G ä’ÉM »a ’EG çóëj ’ πëdG
…ODƒj ¿CG πªàëj πM øe ÜGõMC’Gh á£∏°ùdG QƒØf
∫ƒZhO ∫Gôæé∏d çóM Éªc ,º¡æe á≤ãdG ´õf ≈dEG
ÜGõ˘ MCÓ˘ d Ωƒ˘ «˘ dG çó˘ ë˘ j É˘ ª˘ ∏˘ ã˘ ˘eh ,1968 áæ°S
øe OóY »a á«ë«°ùªdG á«WGô≤ªjódGh á«cGôà°T’G
.á«Hô¨dG ¿Gó∏ÑdG
(Gouvernée) ''á¡LƒªdG'' á«WGô≤ªjódG πãªJh
™°†îJ ¬«ah »WGô≤ªjódG ΩÉ¶æ∏d »dhC’G πμ°ûdG
ø«fGƒ≤dGh áª¶fC’G ¿CG å«ëH IÉØ°üªd Ö©°ûdG IOGQEG
IOGQEG ..¢ù«d øμdh ,Ö©°ûdG IOGQEG øY ô«Ñ©J »g
íÑ°üJ ¿CG øμªj É¡fCG øe ºZôdG ≈∏Y ,¬∏c Ö©°ûdG
á˘ «˘ WGô˘ ≤˘ ª˘ jó˘ dG ¿CG É˘ ª˘ Hh ,É˘ fƒ˘ fÉ˘ b hCG É˘ ª˘ «˘ ¶˘ æ˘ J
äGQGô≤dG πc ¿EÉa ,á«fÉªdôH É°SÉ°SCG »g ''á¡LƒªdG''
â©æàeG hCG á«∏bC’G â°VôàYG AGƒ°S á«Ñ∏ZC’ÉH Qó°üJ
¥É˘Ø˘JG …CG ´É˘ª˘L’G çó˘ ë˘ j ó˘ bh ,âjƒ˘ °üà˘ dG ø˘ Y
ÜôëdG ¿ÓYEG πãe ΩÉg QGôb ≈∏Y Ö©°ûdG »∏ãªe
»a •Gôîf’G hCG ájQƒà°SódG äÉ°ù°SDƒªdG ô««¨J hCG
QGô≤dG Ö°ùæj òFóæYh á«dhO hCG ájƒ¡L IógÉ©e
.É¡∏c áeCÓd
á˘ ª˘ cÉ˘ M ¿ƒ˘ μJ ¿CG ø˘ μª˘ j á˘ «˘ WGô˘ ≤˘ ª˘ jó˘ dG ø˘ ˘μdh
á£∏°ùdG øe πμ°T »gh ,É°†jCG (Gouvernante)
hCG á∏HÉb ¿ƒμàd ájôëdG ¬«LƒJ ≈∏Y óªà©J á«∏«ãªàdG
øe äGó¡©J πHÉ≤e »a (Consentante) á«°VGQ
IóMƒdG πãe ±GógC’G øe á∏ªL ≥«≤ëàH á£∏°ùdG
AÉæKCG É«fÉ£jôH) »LQÉN ¿GhóY á¡LGƒeh á«æWƒdG
.(á«fÉãdG á«ªdÉ©dG ÜôëdG
»˘ °SÉ˘ Fô˘ dG ΩÉ˘ ¶˘ æ˘ dG §˘ Hô˘ j …ò˘ ˘dG ó˘ ˘≤˘ ˘©˘ ˘dG »˘ ˘gh
.á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG »a ø«ÑîàæªdÉH
á≤˘£˘æ˘ª˘dG »˘a á˘«˘WGô˘≤˘ª˘jó˘dG ∫É˘M ¢üî˘j É˘ª˘«˘ah
á˘«˘HhQC’G á˘«˘°SÉ˘«˘°Sƒ˘«˘é˘dG äÉ˘«˘HC’G »˘a á˘Ø˘æ˘ °üª˘ dG
∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG{ ¿GƒæY âëJ á«μjôeC’Gh
á˘«˘ Ø˘ «˘ °Uƒ˘ à˘ dG äÉ˘ °SGQó˘ dG ¢†©˘ H ¿EÉ˘ a ,É˘ «˘ ≤˘ jô˘ aEG
ô˘«˘μØ˘à˘dG ™˘eÉ˘é˘e É˘¡˘H Ωƒ˘≤˘J »˘à˘dG á˘«˘aGô˘°ûà˘°S’Gh
Ióëà˘ª˘dG äÉ˘j’ƒ˘dG »˘a á˘ahô˘©˘ª˘dG »˘é˘«˘JGô˘à˘°S’G
øe ¿EÉa ,(Task Force) ¢SQƒa ∂°SƒW º°SÉH
¿ƒ°Sóg πμjÉe ™«bƒJ πªëJ »àdG ∂∏J É¡æ«H
ø˘e ô˘«˘NC’G ó˘≤˘©˘dG á˘jÉ˘¡˘f »˘ a (M. Hudson)
:»∏jÉe É¡à°UÓN øe ∞£à≤Jh »°VÉªdG ¿ô≤dG
ø˘e á˘Ñ˘ ≤˘ ë˘ dG √ò˘ ¡˘ d á˘ «˘ °SÉ˘ °SC’G á˘ Ø˘ °üdG π˘ ã˘ ª˘ à˘ J
á«Yô°ûdG ÜÉ°ùàcG »a ádhódG π°ûa »a ÜGô£°V’G
»˘a á˘dhó˘dG ƒ˘ª˘f ¿CG ™˘bGƒ˘dGh ,™˘ª˘à˘é˘ª˘dG ô˘¶˘f »˘ a
QƒØæ˘dG ø˘Y ∫hhDƒ˘°ùª˘dG ƒ˘g »˘WGô˘bhô˘«˘Ñ˘dG É˘gó˘©˘H
Iõ˘ ˘Lô˘ ˘Ñ˘ ˘à˘ ˘ª˘ ˘dG á˘ ˘«˘ ˘ WGô˘ ˘ bhô˘ ˘ «˘ ˘ Ñ˘ ˘ dG ¿EG ,É˘ ˘ ¡˘ ˘ æ˘ ˘ e
ó˘jGõ˘Jh •É˘ Ñ˘ M’G ó˘ qdƒ˘ J (Embourgeoised)
ÜÉÑ°ûdG øe á°ù«°ùªdG ô°UÉæ©dG ¿CG Éªc ,AÉ«à°SE’G
ôFGhO øe ÉgOÉ©HEG ôªà°ùj »àdGh ÉjOóY ójGõàJ »àdG
ºμëj ¿CG »a ΩÉ¶ædG ≥M èjQóàdÉH ióëàJ ádhódG
.√óMh
ôÑà©j ΩÉ©dG …CGôdG øe º°ùb OƒLh ∂dP ≈dEG ±É°†j
É˘ª˘e ,á˘«˘LQÉ˘N iƒ˘≤˘d á˘∏˘«˘ª˘Y á˘ª˘cÉ˘ë˘dG á˘ª˘¶˘ fC’G
GPEG øμdh ,áª¶fC’G ∂∏J ¬à«Yô°T ôãcCG ∞©°†j
É˘ ¡˘ d ¢ù«˘ dh á˘ μ°SÉ˘ ª˘ à˘ e ô˘ «˘ Z á˘ °VQÉ˘ ©˘ ª˘ dG âfÉ˘ ˘c
≥aGƒJ ≈dEG »dÉàdÉH π°üJ ’ É¡fEÉa ,á∏jóH äÉMhôWCG
.ôjÉ¨e ™°Vh ≈dEG …ODƒj »YÉªàLG ó≤Y ≈∏Y
»a (S.Huntington) ¿ƒà¨æà«g .¢S CÉÑæJ Éªc
√Éª°S Éª«a ≥HÉ°ùdG ó≤©dG ájGóH »a äô°ûf á°SGQO
»a õ«ªàJ (The third wave) áãdÉãdG áLƒªdG
¿ƒ˘ ZÉ˘ à˘ æ˘ Ñ˘ dG »˘ a QÉ˘ °ûà˘ °ùª˘ dG åMÉ˘ Ñ˘ dG Gò˘ ˘g …CGQ
hCG Iô˘«˘ Ñ˘ c ÜGõ˘ MCÉ˘ H É˘ eEG ,á˘ «˘ Hõ˘ ë˘ dG á˘ jOó˘ ©˘ à˘ dÉ˘ H
ø˘Y á˘dhó˘dG OÉ˘©˘HEGh ¥ƒ˘°ùdG ô˘jô˘ë˘Jh á˘«˘FÉ˘°ùØ˘«˘ °ùa
á˘°UÉ˘î˘dG á˘«˘μ∏˘ª˘dG ó˘«˘é˘ª˘ J …CG OÉ˘ °üà˘ b’G ¿hDƒ˘ °T
Orientations äÉ˘ ˘¡˘ ˘Lƒ˘ ˘ª˘ ˘dG ô˘ ˘«˘ ˘ KCÉ˘ ˘ J IOÉ˘ ˘ jRh
IOÉYEGh á«LQÉîdG äGQÉªãà°S’G Ö∏éd á«LQÉîdG
ø˘e ó˘jõ˘ª˘dG Ö∏˘Wh á˘°UÉ˘î˘dG á˘«˘μ∏˘ª˘∏˘d á˘ «˘ Yô˘ °ûdG

áØ«∏N ódh »Hô©dG óªëe .O
(»````©eÉL)

2
á«WGô≤ÁódG πã“h
''á¡LƒŸG''
πμ°ûdG (Gouvernée)
ΩÉ¶æ∏d ‹h’
C G
™°†îJ ¬«ah »WGô≤ÁódG
å«ëH IÉØ°üŸ Ö©°ûdG IOGQGE
ÚfGƒ≤dGh áª¶f’
C G ¿GC
IOGQGE øY ÒÑ©J »g
..¢ù«d øμdh ,Ö©°ûdG
≈∏Y ,¬∏c Ö©°ûdG IOGQGE
¿GC øμÁ É¡fGC øe ºZôdG
,ÉfƒfÉb hGC Éª«¶æJ íÑ°üJ
á«WGô≤ÁódG ¿GC ÉÃh
É°SÉ°SGC »g ''á¡LƒŸG''
πc ¿ÉEa ,á«fÉŸôH
Qó°üJ äGQGô≤dG
â°VÎYG AGƒ°S á«Ñ∏Z’
C ÉH
øY â©æàeG hGC á«∏b’
C G
çóëj óbh ,âjƒ°üàdG
»∏ã‡ ¥ÉØJG …GC ÉªL’G
ΩÉg QGôb ≈∏Y Ö©°ûdG
hGC Üô◊G ¿ÓYGE πãe
äÉ°ù°Sƒ
D ŸG Ò«¨J
•Gôîf’G hGC ájQƒà°SódG
hGC ájƒ¡L IógÉ©e ‘
Ö°ùæj òFóæYh á«dhO
.É¡∏c áeÓ
C d QGô≤dG

دولي

اإ’ثنين  ٠٢سسبتمبر  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٦شسوال  ١٤٣٤هـ

بعد معارضسة مجلسس النواب البريطاني

مجلسس الشصيوخ األمريكي يحسصم في التدخل العسصكري قريبا
اأ’سسد :سسوريا قادرة على مواجهةأاي عدوان خارجي

رغم انحسسار مؤويديه وظهوره كمن تسسرع في اتخاد قرار غير محسسوم العواقب ،جددأاوباماإالتزامه بتوجيه ضسربةإالى
سسوريا وأارجأاهاإالى التاسسع من سسبتمبر علىأاملأان يحصسل على تفويضس من الكونغرسس.

فضصيلة دفوسس
وسس ˘ت ˘ن ˘ط ˘ل ˘ق اأ’سس ˘ب˘وع ال˘م˘ق˘ب˘ل ،ال˘م˘ن˘اقشس˘ات
البرلمانية في مجلسس الشسيوخ بشسأان مشسروع
اسستخدام القوة في سسوريا وفق ما أاعلن زعيم
اأ’ك ˘ث ˘ري˘ة ال˘دي˘م˘ق˘راط˘ي˘ة ال˘ذي وع˘د ب˘إاج˘راء
تصسويت حول المسسأالة إالى اأ’سسبوع الثاني من
سسبتمبر.
وقال هاري ريد ـ زعيم الديمقراطيين في
مجلسس الشسيوخ ـ إان المجلسس سسيدخل مباشسرة
ف ˘ي ه ˘ذا ال ˘ن ˘ق ˘اشس ال ˘ج ˘وه˘ري ،م˘ع ج˘لسس˘ات
اسس ˘ت ˘م˘اع ع˘ام˘ة واج˘ت˘م˘اع˘ات إ’ع˘Óم أاعضس˘اء
مجلسس الشسيوخ بالتطورات اأ’سسبوع المقبل.
وسسيتم تنظيم جلسسات ا’سستماع من جانب
لجنة الشسؤوون الخارجية في مجلسس الشسيوخ
كما يشسارك فيها مسسؤوولون رفيعو المسستوى
في اإ’دارة اأ’ميركية.
وأاضساف ريد أان مجلسس الشسيوخ سسيصسوت على
القرار في التاسسع من سسبتمبر ،كأاقصسى حد،
كما طلبت إادارة أاوباما.
أام ˘ا م ˘ج ˘لسس ال ˘ن ˘واب ال ˘ذي يسس˘ي˘ط˘ر ع˘ل˘ي˘ه
الجمهوريون فسسيبدأا مناقشساته في التاسسع من
سسبتمبر ،وفق ما أاعلن رئيسسه جون باينر.
وبينما أالقى أاوباما الكرة في ملعب الكونغرسس
لتخليصس نفسسه من ورطة شسن عدوان قد يلهب
منطقة الشسرق اأ’وسسط التي تنام على برميل
ب ˘ارود ق ˘اب ˘ل ل ˘Óن˘ف˘ج˘ار ف˘ي أاي ل˘ح˘ظ˘ة ،ف˘إان
حليفه الفرنسسي فرانسسوا هو’ند يمضسي في
نفسس ا’تجاه ،و قد يرضسخ للضسغط المتزايد
ع˘ل˘ي˘ه إ’ج˘راء تصس˘ويت ب˘رل˘م˘ان˘ي ع˘ل˘ى مسس˘أالة
التدخل في سسوريا.
وب˘ ˘ه˘ ˘ذا ال˘ ˘خصس˘ ˘وصس ،ق˘ ˘ال وزي ˘ر ال ˘داخ ˘ل ˘ي ˘ة
الفرنسسي مانويل فالز ،أامسس ،إان فرنسسا لن
تشسن هجوما على سسوريا بمفردها وسستنتظر
ق ˘رار الك ˘ون ˘غ ˘رسس ا’م ˘ريك ˘ي ،م ˘ؤوك ˘دا زي˘ادة
الضس ˘غ˘ط ف˘ي ف˘رنسس˘ا ع˘ل˘ى ال˘رئ˘يسس ف˘رانسس˘وا
هو’ند إ’جراء تصسويت برلماني على مسسأالة
التدخل في سسوريا.
وق ˘ال رئ ˘يسس ال ˘وزراء ال ˘ف˘رنسس˘ي ،ج˘ان م˘ارك
إاي ˘رو ،إان ˘ه سس ˘ي ˘ل ˘ت ˘ق ˘ي م ˘ع رئ ˘يسس ˘ي م ˘ج ˘لسس˘ي
ال ˘ب ˘رل˘م˘ان وزع˘م˘اء ال˘م˘ع˘ارضس˘ة ال˘ي˘وم ل˘ب˘حث
ال ˘وضس ˘ع السس˘وري ق˘ب˘ي˘ل ن˘ق˘اشس ب˘رل˘م˘ان˘ي ي˘وم˘
اأ’ربعاء.
وذك˘ ˘ر وزي˘ ˘ر ال˘ ˘داخ˘ ˘ل ˘ي ˘ة أان إاع ˘Óن ال ˘رئ ˘يسس
اأ’مريكي باراك أاوباما السسبت عزمه طلب
تفويضس من أاعضساء الكونغرسس قبل تنفيذ أاي
ضسربة عسسكرية أاحدث غحالة جديدةغ تدفع
فرنسسا إالى ا’نتظار حتى انتهاء هذه المرحلة
الجديدة.
وكان هو’ند قال يوم الجمعة ،إان تصسويت
البرلمان البريطاني برفضس العمل العسسكري
ف ˘ي سس ˘وري ˘ا ل˘ن ي˘ؤوث˘ر ع˘ل˘ى رغ˘ب˘ة ف˘رنسس˘ا ف˘ي
معاقبة حكومة اأ’سسد التي تحملها باريسس
مسسؤوولية الهجوم بالغاز.
وأاظهر اسستطÓع نشسرت نتائجه السسبت ،أان
م˘ع˘ظ˘م ال˘ف˘رنسس˘ي˘ي˘ن ’ ي˘واف˘ق˘ون ع˘ل˘ى ال˘ق˘يام
بعمل عسسكري في سسوريا وأان اأ’غلبية ’ تثق
في قيام هو’ند بهذا العمل.
وردا على قرار أامريكا بضسرب سسوريا ،قال
الرئيسس السسوري بشسار اأ’سسد ،أامسس ،إان بÓده
قادرة على مواجهة أاي عدوان خارجي.
وأاشسار إالى إان سسوريا بصسمود شسعبها المقاوم
وت ˘Óح ˘م ˘ه م ˘ع ج ˘يشس ˘ه ال ˘ب˘اسس˘ل ،ق˘ادرة ع˘ل˘ى
مواجهة أاي عدوان خارجي ،قبل أان يضسيف
ب ˘أان ب ˘Óده ت ˘واج ˘ه ي ˘وم˘ي˘ا ال˘ع˘دوان ال˘داخ˘ل˘ي
ال˘م˘ت˘م˘ث˘ل ب˘ال˘م˘ج˘موعات اإ’رهابية ومن يقف
خ˘ل˘ف˘ه˘ا ،إا’ أان˘ه˘ا ت˘ح˘ق˘ق ا’ن˘تصس˘ار ت˘ل˘و اآ’خر
وصسو’ إالى إاعادة اأ’من وا’سستقرار إالى ربوع
الوطن.
ومن جهته ،قال فيصسل المقداد نائب وزير
ال ˘خ˘ارج˘ي˘ة السس˘وري ،إان تصس˘ري˘ح أاوب˘ام˘ا ب˘أان˘ه
يسسعى لطلب موافقة الكونغرسس على توجيه
ضسربة عسسكرية لسسوريا كان ينم على الكثير
من التردد وا’رتباك.

المعارضسة تدق طبول الحرب
ف ˘ي˘م˘ا ي˘ب˘دو ال˘ع˘ال˘م أاج˘م˘ع م˘ع˘ارضس˘ا ل˘ل˘ت˘دخ˘ل
العسسكري في سسوريا ،بما في ذلك الذين ظلوا
في اأ’يام اأ’خيرة يقرعون طبول الحرب ،فإان
المعارضسة السسورية المسسلحة التي عجزت عن
تحقيق أاي انتصسار بعد عامين ونصسف من
قتالها لنظام اأ’سسد ،تعتقد بأان الفرصسة اليوم
سس ˘ان ˘ح ˘ة ل ˘ت ˘ن ˘تصس˘ر ع˘ل˘ى ه˘ذا ال˘ن˘ظ˘ام ،وذلك

بتدخل عسسكري غربي يزيح اأ’سسد عن سسدة
الحكم لتتربع هي عليها دون مبا’ة بما يمكن
أان يخلفه هذا التدخل من ضسحايا ودمار.
وق ˘د دعت ال ˘م˘ع˘ارضس˘ة السس˘وري˘ة الك˘ون˘غ˘رسس،
اأ’مريكي للموافقة على التحرك العسسكري
ضسد اأ’سسد ،وقالت إان أاي تدخل يجب أان
يصسحبه مزيد من اأ’سسلحة لمقاتليها.
وقال ا’ئتÓف السسوري المعارضس في بيان
صسدر في اسسطنبول ،إان النظم الدكتاتورية
مثل إايران وكوريا الشسمالية ترقب عن كثب
كيف سسيرد العالم الحر على اسستخدام نظام
اأ’سس ˘د ل ˘أÓسس ˘ل ˘ح ˘ة الك ˘ي ˘م ˘اوي ˘ة ع˘ل˘ى الشس˘عب
السسوري.
وأاضساف البيان إانه إاذا لم يرد العالم الحر على
ه ˘ذا ا’ن ˘ت ˘ه ˘اك الصس ˘ارخ ل˘أÓع˘راف ال˘دول˘ي˘ة،
فسس˘ت˘ت˘ج˘رأا ال˘ن˘ظ˘م ال˘دك˘ت˘ات˘وري˘ة ف˘ي م˘خ˘ت˘لف
أارجاء العالم في جهودها ’تباع خطى اأ’سسد.
وقالت المعارضسة ،إان عدم التدخل الدولي في
الصسراع الدائر في سسوريا الذي دخل عامه
الثالث شسجع اأ’سسد وسسمح بتصساعد العنف.
وقال البيان إان العالم الديمقراطي لم يقدم
على مدى عامين ونصسف العام سسوى التعازي
والوعود في حين كان نظام اأ’سسد المدعوم
بحلفائه في إايران وروسسيا مشسغو’ بقتل آامال
الديمقراطية في سسوريا.
وأاضس ˘ ˘اف ال ˘ ˘ب˘ ˘ي˘ ˘ان أان ال˘ ˘ت˘ ˘دخ˘ ˘ل ال˘ ˘عسسك˘ ˘ري
ال ˘م ˘ح˘ت˘م˘ل ،ي˘جب ان ي˘ق˘ت˘رن ب˘ج˘ه˘د ل˘تسس˘ل˘ي˘ح
مقاتلي الجيشس السسوري الحر .وأاضساف أان
هذا أامر حيوي في كبح جماح اأ’سسد وإانهاء
ال ˘ق ˘ت ˘ل وال ˘ف ˘وضس ˘ى ال ˘ت ˘ي ي ˘ري ˘د نشس ˘ره˘ا ف˘ي
المنطقة.

اأ’زه ˘ر ي˘رفضس ال˘ع˘دوان وال˘ب˘اب˘ا
سسيصسوم منأاجل السسÓم
ب ˘ي ˘ن ˘م ˘ا ت ˘درسس واشس ˘ن ˘ط ˘ن وب ˘اريسس ال˘ت˘دخ˘ل
العسسكري في سسوريا ،أابدت دول كثيرة ،بما
فيها شسعوب البلدان التي تعتزم شسن العدوان،
رفضس ˘ه ˘ا ل ˘ل˘ع˘م˘ل˘ي˘ة خ˘اصس˘ة ق˘ب˘ل ظ˘ه˘ور ن˘ت˘ائ˘ج
تحقيقات المفتشسين اأ’مميين.
وف ˘ي ه ˘ذا اإ’ط˘ار ،دعت ال˘ج˘زائ˘ر ال˘م˘ج˘ت˘م˘ع
الدولي لمسساعدة اأ’طراف السسورية للبدء في

حل سسياسسي لأÓزمة.
وأاكد اأ’زهر الشسريف بالقاهرة ،أامسس ،رفضسه
الشسديد واسستنكاره لقرار الرئيسس اأ’مريكي
بتوجيه ضسربة عسسكرية لسسوريا متخطيا بذلك
كل الحدود واأ’عراف الدولية .
ورأاى اأ’زه ˘ر ف ˘ي ال ˘ق˘رار اأ’م˘ي˘رك˘ي ،اع˘ت˘داء
وتهديدا لأÓمة العربية واإ’سسÓمية وتعريضسا
للسسلم واأ’من الدوليين للخطر.
ومن جهته ،أاعلن البابا فرنسسيسس يوم صسوم
وصس ˘Óة ف ˘ي ال ˘ع ˘ال ˘م أاج ˘م ˘ع ف ˘ي السس ˘اب ˘ع م˘ن
سس ˘ب ˘ت ˘م ˘ب ˘ر م˘ن أاج˘ل السس˘Óم ف˘ي سس˘وري˘ا وف˘ي
الشسرق اأ’وسسط.
ومنذ بضسعة أاسسابيع ،دعا البابا إالى الحوار،
معربا عن رفضسه بقوة أ’ي تدخل عسسكري في
سسوريا.
كما أاكدت قبرصس بدورها أانها لن تكون منصسة
إ’ط˘ ˘Óق الصس˘ ˘واري˘ ˘خ ضس˘ ˘د سس˘ ˘وري˘ ˘ا ،وأاع˘ ˘رب
ال˘رئ˘يسس ال˘ف˘ن˘زوي˘ل˘ي ن˘يك˘و’سس مادورو رفضس
بÓده لقرار الو’يات المتحدة بتوجيه ضسربة
عسسكرية لسسوريا.

اأ’ردن ليسس جزءا من أاي حرب
متوقعة
أاع ˘ل ˘ن رئ ˘يسس ال ˘حك ˘وم ˘ة اأ’ردن ˘ي ˘ة ع ˘ب ˘دال˘ل˘ه
النسسور ،أامسس ،أان بÓده ليسست جزءا من أاي
حرب متوقعة على سسوريا ،داعيا مواطنيه إالى
عدم القلق والذعر.
وقال النسسور نحن نسستعد من قبيل اإ’حتياط
وليسس من قبيل شسعورنا بالخطر .وأاضساف أان
الحكومة ’ ترى أان هناك سسببا للخوف من
تفاقم اأ’وضساع في سسوريا جراء عمل عسسكري
متوقع كون المملكة لن تكون منطلقا للهجوم
على هذا البلد.
وأاوضسح رئيسس الحكومة اأ’ردنية ،أانه إاذا كان
ه ˘ن ˘اك أاي ع ˘م ˘ل عسسك˘ري ضس˘د سس˘وري˘ا ،ف˘ل˘ن
يكون عبر أاجوائنا وأاراضسينا و’ داعي للقلق
أاو الذعر.
وتوقع اأ’ردن نزوح أاعداد كبيرة من الÓجئين
السسوريين إالى أاراضسيه ،جراء أاية تداعيات أاو
تصسعيد في اأ’زمة السسورية على ضسوء الحديث
عن توجيه ضسربة عسسكرية أامريكية ضسد هذا
البلد.

العدد

١٦١٩٨

وضسعه مازال حرجا

نيلسصـ ـ ـون م ـ ـاندي Óيغـ ـ ـادر المسصتشصفـ ـ ـى
خ˘ ˘رج ال˘ ˘رئ ˘يسس ا÷ن ˘وب
ا’إف˘ ˘ ˘ري ˘ ˘ق ˘ ˘ي السس ˘ ˘اب ˘ ˘ق،
ن˘لسس˘ون م˘ان˘دي˘ ،Óال˘ب˘ال˘غ
 ٩٥ع ˘ ˘ام˘ ˘ا ،اأمسس ،م˘ ˘ن
اŸسستشسفى ‘ بريتوريا،
ح˘ ˘يث ك˘ ˘ان ي˘ ˘ع˘ ˘ال˘ ˘ج م ˘ن
التهاب رئوي منذ قرابة
ال ˘ث ˘Óث˘ة اشس˘ه˘ر ،وف˘ق م˘ا
اع˘ ˘ل˘ ˘نت رئ ˘اسس ˘ة ج ˘ن ˘وب
افريقيا.
وقالت الرئاسسة اإن حالة
م˘ان˘دي˘ ’ Óت˘زال دق˘ي˘ق˘ة
واأح ˘ي ˘ان ˘ا غ Òمسس˘ت˘ق˘رة،
قبل اأن تضسيف باأنه Áكن
اأن ي˘ ˘ت˘ ˘ل˘ ˘ق˘ ˘ى ‘ م˘ ˘ن˘ ˘زل ˘ه
ال˘ع˘ن˘اي˘ة اŸك˘ث˘ف˘ة نفسسها
ال ˘ت ˘ي ك ˘انت ت˘ق˘دم ل˘ه ‘
اŸسس ˘تشس ˘ف ˘ى ،لك ˘ن ق ˘د ي˘دخ˘ل ›ددا اإ¤
اŸسستشسفى اذا تطلب وضسعه الصسحي ذلك.
وك ˘انت رئ ˘اسس ˘ة ج ˘ن ˘وب اإف ˘ري ˘ق ˘ي˘ا ،ذك˘رت
السسبت اأن ا◊الة الصسحية Ÿاديبا ـ وهو
اللقب الذي يطلق على الزعيم ا’فريقي ـ
تصس˘ب˘ح ح˘رج˘ة اأح˘ي˘ان˘ا ،لك˘ن˘ه ي˘ت˘ج˘اوب مع

يبدوأان التهديدات الغربية
باسستعمال القوة العسسكرية ،ضسد
سسوريا بذريعةإاسستعمال الكيماوي
لم تجد تأاييدا دوليا حتى من طرف
الشسعوب الغربية ،كون القّوة ’ تح ّ
ل
المشسكلة ،بل تزيدها تعقيدا ومآاسس
إاضسافية للشسعب السسوري ،مما جعلها
تتراجع وتبقي علىأامل الح ّ
ل
السسلمي واإ’سسراع بعقد مؤوتمر
جنيف  ٢قائما.

سس /ناصصر

فسسياسسة الّردع التي تسستعملها أامريكا في
ع ˘Óق ˘ات˘ه˘ا م˘ع ال˘دول ،ل˘م ت˘ع˘د ت˘ج˘د ن˘ف˘ع˘ا
وباأ’سساسس مع اأ’زمة السسورية ،خاصسة مع
انسسحاب بعضس حلفاء أامريكا من التّورط
م ˘ع ˘ه ˘ا ث ˘ان ˘ي ˘ة ،م˘م˘ا ج˘ع˘ل أاوب˘ام˘ا ي˘ت˘راج˘ع
ويسستشسير الكونغرسس الذي يرفضس أاغلبية
أاعضس ˘ائ˘ه اسس˘ت˘ع˘م˘ال ال˘ق˘وة ق˘ب˘ل أان ي˘ن˘اقشس
تقرير اللجنة اأ’ممية الخاصسة باسستعمال
الك ˘ي ˘م ˘ي ˘اوي وال ˘ت ˘ح ˘ق ˘ق إان ك ˘ان ف˘ع˘ Óق˘د

ال ˘ ˘ع ˘ ˘Óج .وق ˘ ˘د
ن˘ ˘ق ˘ل م ˘ان ˘دي ˘Ó
اإ ¤اŸسس˘تشس˘ف˘ى
‘ ال ˘ث ˘ام ˘ن م ˘ن
ج ˘وان ’إصس˘اب˘ت˘ه
ب ˘ال ˘ت˘ه˘اب رئ˘وي
ح ˘ ˘اد واع˘ ˘تÈت
ح ˘ال ˘ت˘ه ح˘رج˘ة،
وم ˘ ˘ن ح˘ ˘ي˘ ˘ن˘ ˘ه˘ ˘ا
وال˘رئ˘اسس˘ة ت˘علن
تسس ˘ج ˘ي˘ل ت˘ق˘دم˘
م˘ن˘ت˘ظ˘م ،لك˘ن˘ه˘ا
ترفضس الدخول
‘ ال ˘ت ˘ف ˘اصس ˘ي ˘ل
احÎام˘ا لسس˘ري˘ة
اŸعلومات
الطبية.
ويرجح اأن تكون مشساكل ماندي Óالتنفسسية
ناجمة عن تداعيات اصسابته بالسسل خÓل
سسجنه ‘ معتقل روبن اآيÓند قبالة مدينة
الك ˘اب ح ˘يث قضس˘ى  ١٨سس˘ن˘ة م˘ن اأع˘وام˘
السس˘ج˘ن الـ  ‘ ٢٧زن ˘زان˘ات ن˘ظ˘ام ال˘فصس˘ل
العنصسري.

في ظل اسستمرار اأ’زمة السسياسسية في تونسس

هل يكتفي اتحاد الشصغل بدور الوسصيط؟
أأم Úبلعمري
ي˘ ˘واصس˘ ˘ل ا’–اد ال˘ ˘ت˘ ˘ونسس ˘ي
للشسغل مسساعيه ◊ّل اأ’زمة
التونسسية من خÓل التوسسط
ب Úطرفيها لتقريب وجهات
ال ˘ن ˘ظ ˘ر ،قصس ˘د ال ˘وصس˘ول إا¤
حّل توافقي ينهي واحدة من
أاك Èاأ’زمات السسياسسية التي
تعيشسها تونسس ،والتي إاندلعت
ب˘ ˘اغ˘ ˘ت˘ ˘ي˘ ˘ال ال˘ ˘ن˘ ˘ائب ﬁم˘ ˘د
الÈاه˘ ˘م ˘ي ،شس ˘ه ˘ر ج ˘وي ˘ل ˘ي ˘ة
اŸاضسي ،وهي حادثة قطعت
ك˘ ˘ ˘ل ق˘ ˘ ˘ن ˘ ˘وات ا’تصس ˘ ˘ال بÚ
ال ˘ ˘ن ˘ ˘هضس ˘ ˘ة وم ˘ ˘ع˘ ˘ارضس˘ ˘ي˘ ˘ه˘ ˘ا
اŸط˘ال˘ب Úب˘رح˘ي˘ل حكومتها
التي يرأاسسها علي العرّيضس،
اŸط˘ ˘ ˘لب ال˘ ˘ ˘ذي إاع˘ ˘ ˘تÈت˘ ˘ ˘ه
ال˘ ˘ ˘ن ˘ ˘هضس ˘ ˘ة ب ˘ ˘غ Òال ˘ ˘ق ˘ ˘اب ˘ ˘ل
ل˘ ˘ ˘ ˘إÓسس ˘ ˘ ˘ت ˘ ˘ ˘ج ˘ ˘ ˘اب ˘ ˘ ˘ة ،رغ ˘ ˘ ˘م
اŸظ˘اه˘رات واإ’ح˘ت˘ج˘اجات
اليومية للمعارضسة.
‘ اأ’ثناء ،أاعلن اأ’م Úالعام
ل ˘إ–Óاد ال ˘ت ˘ونسس ˘ي ل ˘لشس˘غ˘ل،
حسس Úالعباسسي ،أان اإ’–اد
‘ إاط ˘ ˘ ˘ار وسس ˘ ˘ ˘اط ˘ ˘ ˘ت ˘ ˘ ˘ه بÚ
ال˘ ˘ط˘ ˘رف ،Úق ˘ّدم م ˘قÎح ˘ات
ورؤوى الÎويك ˘ ˘ ˘ا ا◊اك ˘ ˘ ˘م ˘ ˘ ˘ة
ب ˘ق ˘ي ˘ادة ال˘ن˘هضس˘ة إا ¤زع˘م˘اء
و‡ثلي اŸعارضسة ‘ إانتظار
قيامه باŸقابل بنقل وجهة
نظر اŸعارضسة إا ¤الÎويكا.
كما أافاد الناطق بإاسسم جبهة

اإ’ن˘ ˘ق˘ ˘اذ ال˘ ˘وط˘ ˘ن˘ ˘ي ،ح˘ ˘ام˘ ˘ة
الهمامي ،أان جبهته ،تقدمت
ب ˘داي ˘ة اأ’سس ˘ب ˘وع ÃقÎح ˘ات
ع ˘ ˘ل˘ ˘ى ضس˘ ˘وء م˘ ˘ب˘ ˘ادرة إا–اد
الشس ˘ ˘غ ˘ ˘ل ،وه˘ ˘ي م˘ ˘قÎح˘ ˘ات
وصسفها باŸنطقية واŸواتية
للظرف اŸتأازم ،راميا الكرة
‘ مرمى الÎويكا بإاعتبار أان
ا◊ل ب˘ ˘ي˘ ˘ده˘ ˘ا ،وأان اÿط ˘وة
اأ’و ‘ ¤إاŒاه ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ه ه ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘و
إاسس˘ ˘ت˘ ˘ق˘ ˘ال˘ ˘ة حك˘ ˘وم˘ ˘ة ع˘ ˘ل˘ ˘ي
العريّضس ،الذي  ⁄ينجح كما
يبدو ‘ التقليل من إاصسرار
اŸع˘ ˘ارضس˘ ˘ة ع˘ ˘ل˘ ˘ى رح˘ ˘ي ˘ل ˘ه،
ع˘ ˘ن˘ ˘دم˘ ˘ا كشس ˘ف ‘ خ ˘ط ˘اب
متلفز اأ’سسبوع اŸاضسي ،أان
ج ˘م ˘اع ˘ة «أانصس ˘ار الشس˘ري˘ع˘ة»
اإ’رهابية هي من تفق وراء

ليبيا

إاغتيال كل من شسكري بلعيد
وﬁمد الÈاهمي ،وقد سسبق
للمعارضسة اإ’◊اح ‘ طلبها
بكشسف هوية القتلة.
إان اإ’–اد ال˘ ˘ت˘ ˘ونسس˘ ˘ي ال ˘ذي
ي˘ ˘ق ˘ف وراءه أاك Ìم ˘ن نصس ˘ف
م ˘ل ˘ي ˘ون م˘ن˘خ˘رط ،سس˘وف ل˘ن
يكتفي ـ كما يبدو ـ بلعب دور
سس ˘ ˘اع ˘ ˘ي الÈي ˘ ˘د ب Úط˘ ˘ر‘
اأ’زم˘ ˘ة ،إاذا م˘ ˘ا أاصّس˘ ˘ر ع˘ ˘ل ˘ى
رك˘وب رأاسس˘ي˘ه˘م˘ا واإ’سستمرار
‘ ح˘ ˘وار ال˘ ˘ط˘ ˘رشس˘ ˘ان ،وق ˘د
ي ˘ن ˘ت ˘ه ˘ي ب˘ه اأ’م˘ر سس˘ّي˘م˘ا م˘ع
غياب فواعل أاخرى بحجمه،
إا ¤ف˘ ˘رضس خ˘ ˘ارط˘ ˘ة ط ˘ري ˘ق
تخرج البÓد من اأ’زمة من
خÓل لعب دور ا◊كم بدل
الوسسيط الفاشسل.

انتشصارأامني مكثف في بنغازي

شسرعت مديرية ا’من الوطني بمدينة (بنغازي) ،في شسرق
ليبيا ،بإاعداد خطه لنشسر (  )١٤٣٥شسرطيا سسيتم توزيعهم
لحفظ اأ’من فى المدينة.
وقال الناطق باسسم الغرفة اأ’منية المشستركه ببنغازى ،العقيد
عبدالله الزائدي ،في تصسريح إان المديرية باشسرت بنشسر
حوإالى  ١٥٠شسرطيا بمنفذ مطار بنينا الدولي لمراقبة عملية
دخول وخروج المسسافرين ،وهي بصسدد نشسر عناصسر أامنية
أاخرى بمدينة بنغازي من خريجي اللجنة اأ’منية العليا الذين
تم تنسسيبهم لوزارة الداخلية مؤوخرا.
وأاضساف الزائدي إان عناصسر الشسرطة سستبدأا خÓل اأ’يام
ال˘ق˘ادم˘ة ب˘ال˘م˘ج˘اه˘رة اأ’م˘ن˘ي˘ة ف˘ى ب˘ن˘غ˘ازي م˘ن خÓل توزيع
العناصسر اأ’منية على اإ’سسناد اأ’مني والمرور واسستكمال
النقصس فى مراكز الشسرطة والدوريات الراجلة.

 ..ويبقـ ـ ـ ـ ـ ـى األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل في جني ـ ـ ـ ـ ـف ٢
اسستعمل النظام السسوري هذا السسÓح ،أام
هم اإ’رهابيون.
كما أان الخاسسر والتكاليف الباهضسة التي
تتطلبها الحرب ترهق كاهل الدول ،وقد
ك ˘ل ˘فت ال ˘ح ˘رب ع˘ل˘ى ال˘ع˘راق وأاف˘غ˘انسس˘ت˘ان
الكثير من الخسسائر البشسرية والمادية.
وأام˘ريك˘ا ال˘ي˘وم ت˘ب˘حث خ˘روج ج˘ن˘وده˘ا م˘ن
أافغانسستان ،فكيف لها أان تغامر من جديد
في بلد تدخلت فيه  ٣٨دولة ،منذ سسنتين
ول ˘م ت ˘حسس ˘م اأ’م ˘ور ،رغ ˘م ال ˘دع˘م ال˘م˘ادي
بالمال والسسÓح والمقاتلين ومع ذلك بقيت
سسوريا قائمة .ومما قلل من حماسسة العداء
لدى أاوباما ضسد سسوريا ،هو سسماع حليفه
البريطاني كاميرون لممثلي شسعبه واعتذاره
ل ˘ه ب ˘ع ˘دم ال ˘مشس ˘ارك ˘ة ،ك˘م˘ا أان ف˘رنسس˘ا ه˘ي
اأ’خرى التي كانت متحمسسة فوق اللزوم
لضسرب نظام اأ’سسد عسسكريا ،أاكدت أامسس،
ع˘ل˘ى لسس˘ان وزي˘ر داخ˘ل˘ي˘ت˘ه˘ا م˘ان˘وي˘ل فالسس
بأانها لن تتحرك بمفردها أ’نها تدرك أان
سس ˘وري˘ا ل˘يسست ل˘ي˘ب˘ي˘ا ،ك˘م˘ا أان رئ˘يسس ح˘ل˘ف
الناتو أاعلن عدم التدخل ورفضست اأ’مم
ال ˘م ˘ت ˘ح ˘دة اإ’نسس ˘ح ˘اب م ˘ن سس˘وري˘ا ،ك˘ي ’
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تفسسح المجال للتدخل العسسكري ،إاضسافة
إالى معارضسة الكثيرين من الدول والشسعوب
اسستعمال القوة والعنف ،أ’ن الحرب ’ تميز
بين هذا وذاك ،و’ بين المؤوّيد والمعارضس
و’ ب ˘ي ˘ن الصّس ˘ال˘ح وال˘ط˘ال˘ح ،ب˘ل ت˘أات˘ي ع˘ل˘ى
اأ’خضس˘ ˘ر وال˘ ˘ي ˘ابسس وال ˘راب ˘ح ف ˘ي ˘ه ˘ا يك ˘ون
خاسسرا ،و’ يسستطيع أاحد أان يحدد نهايتها
إاذا ما اشستعل لهيبها ،حيث تكون عواقبها
وخيمة على الجميع.
وب ˘ن ˘ب ˘ذ ال ˘ع ˘ن ˘ف وال ˘ت ˘راج ˘ع ع ˘ن ال ˘ت˘ه˘دي˘د
باسستعماله وعدم السسماح الدولي بالتدخل
العسسكري في سسوريا يكون المجال مفتوحا
ل˘ل˘م˘ج˘ه˘ودات ال˘دب˘ل˘وم˘اسسية ،إ’قامة مؤوتمر
جنيف  ،٢الذي اتفقت عليه كل من روسسيا
وأام˘ريك˘ا إ’ي˘ج˘اد ح˘ّل سس˘ل˘م˘ي ل˘أÓزم˘ة ال˘ت˘ي
طالت أاكثر من سسنتين ،وذلك بلقاء جميع
الفاعلين من أاطراف النزاع وبعضس الدول
اإ’ق ˘ل ˘ي ˘م ˘ي ˘ة ال ˘ف˘اع˘ل˘ة ،خ˘اصس˘ة إاي˘ران ال˘ت˘ي
هددت بضسرب إاسسرائيل حليفة أامريكا في
حالة ا’عتداء على سسوريا.

اليمن

‚ـ ـ ـ ـاة رئيسس الوزراء من
ﬁاولةإاغتيال ‘ صصنعـ ـاء
‚ا رئيسس الوزراء اليمنيﬁ ،مد سسا ⁄باسسندوة ،من
ﬁاول ˘ة اغ ˘ت ˘ي ˘ال ت˘ع˘رضس ل˘ه˘ا ج˘راء اط˘Óق ن˘ار ع˘ل˘ى
موكبه ‘ صسنعاء مسساء السسبت.
وقالت اŸصسادر ،إان أاربعة مسسلح› Úهول Úأاطلقوا
النار على موكب رئيسس حكومة الوفاق الوطنيﬁ ،مد
سسا ⁄باسسندوة ‘ ،ا◊ي السسياسسي وسسط صسنعاء أاثناء
عودته إا ¤منزله ،و ⁄تسسجل أاي أاصسابات ،وقد ’ذ
اŸسس ˘ل ˘ح ˘ون اŸه ˘اج˘م˘ون ب˘ال˘ف˘رار .وشسك˘ل ب˘اسس˘ن˘دوة
حكومة وحدة وطنية ‘ ديسسمÃ ٢٠١١ Èوجب اتفاق
لÓنتقال السسياسسي ‘ البÓد افضسى إا ¤تنحي الرئيسس
السسابق علي عبد الله صسالح .وهذا الهجوم اأ’ول على
رئ ˘يسس ال ˘وزراء ال ˘ي ˘م ˘ن ˘ي ،وه ˘و أاح˘د ق˘ادة اŸع˘ارضس˘ة
السس˘اب˘ق˘ة ضس˘د صس˘ال˘ح ،م˘ن˘ذ تشسك˘ي˘ل˘ه حك˘وم˘ة ال˘وح˘دة
الوطنية إا’ أان أاعضساء عدة ‘ حكومته ‚وا من
ﬁاو’ت إاغتيال خصسوصسا وزيري الدفاع واإ’عÓم.
وقد أادان الرئيسس اليمني ،عبد ربه منصسور ،حادث
إاطÓق النار على موكب رئيسس ›لسس الوزراء ووصسفه
بالعملية الفردية اŸدانة غ ÒاŸقبولة التي سستواجه
با◊زم باعتبار ذلك عمل إاجرامي يسستحق العقاب
الرادع.

اإلثنين  02سصبتمبر  2013م
الموافق لـ  26شصوال  1434هـ

الن غيغر

العدد
161٩8

رياضضة
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علينا الحفاظ على منطق ا’نتصسارات رغم النقائصص الموجودة
ثّمن مدرب مولودية الجزائر الفوز الذي حققه فريقه على حسشاب ششباب عين فكرون ،مؤوكدا خÓل الندوة
الصشحفية التي عقدها عقب المباراة بقاعة المحاضشرات بملعب  05جويلية ان اششبال المدرب بوغرارة اسشالوا
العرق البارد لفريقه وقدموا كرة جميلة.
كل البطولت سصتتوقف لهذا لم افهم لماذا
يتم برمجة جولة يوم الثÓثاء خاصصة ...
فالبطولة ليسصت قطارا نجري وراءه ولكن
هي مجموعة من المباريات يجب توزيعها
بطريقة ل تعرقل عملنا كمدربين.
ول ˘م ي ˘ف ˘وت ال ˘ف ˘رصص ˘ة ل ˘ي ˘ب˘دي ت˘خ˘وف˘ه م˘ن
البرمجة قائ““ :Óاخشصى اننا بعد ان لعبنا
م˘ ˘ب˘ ˘ارت˘ ˘ي˘ ˘ن ف˘ ˘ي اسص˘ ˘ب ˘وع ع ˘ل ˘ى ال ˘ط ˘ري ˘ق ˘ة
النجليزية ان نتحول الى بطالة مؤوقتة من
خÓل لعب مباراة في  20يوم لهذا يجب
األخ˘ذ ف˘ي ال˘حسص˘ب˘ان ال˘ع˘م˘ل ال˘م˘ت˘ب˘ع داخ˘ل
األندية عند وضصع البرمجة .

»°ù«ªM QÉªY
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ابدى مدرب ““العميد““ الن غيغر سصعادته
ب˘ال˘ف˘وز ال˘م˘ح˘ق˘ق ع˘ل˘ى حسص˘اب شص˘ب˘اب عين
فك˘ ˘رون رغ˘ ˘م ت˘ ˘اك˘ ˘ي ˘د اح ˘ت ˘رام ˘ه الشص ˘دي ˘د
ل ˘م ˘ن ˘افسص ˘ه ال ˘ذي ق˘دم حسص˘ب˘ه ك˘رة ج˘م˘ي˘ل˘ة
قائ““ :Óلقد حققنا فوزا مهما لكنه صصعب
ل ˘ل ˘غ ˘اي ˘ة واألم ˘ور ل ˘م تك ˘ن سص ˘ه ˘ل˘ة ك˘م˘ا ك˘ان
يتوقعها البعضس ،حيث اسصال لنا فريق عين
فك ˘رون ال ˘ع ˘رق ال ˘ب ˘ارد ل ˘درج ˘ة ان ˘ن˘ي ك˘نت
احسصسصت ان˘ه˘م سص˘ي˘ع˘دل˘ون ال˘ن˘ت˘ي˘ج˘ة في اي
لحظة بعد المسصتوى الهجومي الجيد الذي
قدموه.
و لم يفوت غيغر الفرصصة ليؤوكد اعجابه
ب ˘ال ˘مسص ˘ت ˘وى ال ˘ج˘ي˘د ال˘ذي ظ˘ه˘ر ب˘ه اشص˘ب˘ال
المدرب بوغرارة خÓل هذه المباراة قائ:Ó
““عين فكرون قدموا كرة جميلة وكانوا في
كل مرة يقلصصون الفارق وبدا لي ان الفريق
كان منظما للغاية ،خاصصة في الهجوم وهو
المر الذي سصاعده على اسصتغÓل الهفوات
الدفاعية التي تم ارتكابها.

«’ تقسسوا على جميلي””

ح ˘اول غ ˘ي ˘غ ˘ر ال ˘دف ˘اع ع ˘ل˘ى ح˘ارسص˘ه ال˘ذي
يتحمل مسصؤوولية الهدف الثاني ولم يظهر
بمسصتوى جيد حيث لم يعط المان لدفاعه
بعد تردده الكبير في اكثر من تدخل ،وقال
غيغر في هذا الخصصوصس ““جميلي بالنسصبة
لي قدم مباراة جيدة رغم تلقيه هدفين ال
ان ˘ن ˘ا ل ي ˘جب ان ن ˘قسص ˘وا ع ˘ل˘ي˘ه ف˘ل˘يسس م˘ن
السصهل تعويضس حارسس مثل شصاوشصي الذي
ودون ال ˘ح ˘ديث ع ˘ن مسص ˘ت ˘واه ال ˘ف˘ن˘ي ال˘ذي
يعرفه الجميع متعود على الضصغط الكبير

«حشسود كان جيدا ””...

ال˘ ˘ذي ي˘ ˘م ˘ارسص ˘ه النصص ˘ار ف ˘ي م ˘ل ˘عب 05
جويلية““.
ورفضس غ ˘ي ˘غ˘ر ال˘ح˘ديث ع˘ن امك˘ان˘ي˘ة م˘ن˘ح
ال ˘ف ˘رصص ˘ة ل ˘ج ˘م˘ي˘ل˘ي خ˘Óل م˘ب˘اراة ال˘ج˘ول˘ة
ال ˘م ˘ق˘ب˘ل˘ة ام˘ام م˘ول˘ودي˘ة وه˘ران ق˘ائ˘““ :Óل
أادري لماذا أاحسس من كÓمكم ان جميلي
لعب مباراة كارثية وهو امر غير صصحيح
فقد ادى ما عليه ول يجب ان ننسصى ان هذه
المباراة هي الثانية له فقط كحارسس لفريق
كمولودية الجزائر و يجب ان نصصبر عليه““.

«لم افهم برمجة الرابطة””

اجاب غيغر بلغة فيها كثير من الدبلوماسصية
على سصؤوال متعلق بالبرمجة بما انه سصيكون
مضصطرا للسصفر غدا الى وهران لمواجهة
المولودية المحلية التي كانت معفاة بعد
تاجيل مباراتها امام وفاق سصطيف قائ:Ó
““نحن حاليا دخلنا تواريخ الفيفا واعتقد ان

رغم انه ابدى اعجابه بالمسصتوى الذي
ظهر به المدافع األيمن حشصود ال انه
بالمقابل حاول ان يقلل من الطناب
عليه حتى ل يتسصلل الغرور اليه قائ:Ó
““حشصود قام بعمل جيد حيث ادى الدور
المطلوب منه على اكمل وجه ال انه
يبقى غير متوازن في المباريات فعندما
نلعب داخل الديار اتوقع منه مسصتوى
ج ˘ي ˘د ،لك ˘ن ع ˘ن ˘دم˘ا ن˘خ˘وضس م˘ب˘اري˘ات
خ˘ارج م˘ل˘ع˘ب˘ن˘ا ي˘ج˘د ب˘عضس الصص˘ع˘وب˘ات،
خاصصة من الناحية الدفاعية““.
وابدى بالمقابل تحمسصه لعودة بابوشس
عندما قال““ :بابوشس زارني في غرف
ح ˘ف ˘ظ ال˘م˘Óبسس وخ˘ل˘ق ج˘وا رائ˘ع˘ا م˘ع
الÓعبين وهو المر الذي لحظته وقد
طلب مني امكانية اللتحاق بتدريبات
الفريق ووافقت على هذا األمر ،خاصصة
عندما لحظت نظرات ابنه الذي بدا
غير سصعيد برؤوية والده في المدرجات
بعد ان كان يشصاهده على الملعب““.

ø«aôàëªdG QÉÑNGC

براهيمي في لياقة ممتازة ..
وسسوداني يسستعيد فعاليته
يشش˘رع ع˘ن˘اصش˘ر ال˘م˘ن˘تخب الوطني في
اللتحاق تباعا بتربصص سشيدي موسشى
ب˘ ˘ال˘ ˘ع˘ ˘اصش˘ ˘م˘ ˘ة ب˘ ˘داي˘ ˘ة م˘ ˘ن السش ˘اع ˘ات
ال ˘ق ˘ادم ˘ة م ˘نأاج ˘ل ب ˘داي˘ة ال˘ت˘حضش˘ي˘ر
ل ˘ل ˘م ˘ب ˘اراة األخ ˘ي ˘رة م ˘ن ال ˘تصش ˘ف ˘ي˘ات
ال˘ ˘م ˘ؤوه ˘ل ˘ة ل ˘م ˘ون ˘دي ˘ال  ،2014ضش ˘ ˘ ˘ ˘د
المنتخب المالي.
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وان ˘ت˘ه˘ى أاغ˘لب ال˘Óع˘ب˘ي˘ن م˘ن م˘ه˘ام˘ه˘م م˘ع
ال ˘ف ˘رق ال ˘ت ˘ي ي ˘نشص ˘ط ˘ون ب˘ه˘ا ف˘ي م˘خ˘ت˘ل˘ف
ال˘ ˘دوري˘ ˘ات األوروب˘ ˘ي˘ ˘ة ،ع˘ ˘ل ˘ى غ ˘رار ي ˘ب ˘دة
وبراهيمي ..وهذا الثنائي كان قد خاضس
رف ˘ق ˘ة ف ˘ري ˘ق غ ˘رن ˘اط ˘ة ل ˘ق ˘اء صص ˘ع˘ب˘ا ضص˘د
سصيلتافيغو ضصمن الجولة الثالثة من الدوري
اإلسصباني.
شصارك أاول أامسس براهيمي أاسصاسصيا في هذه
المواجهة وقدم أاداء مقبول فوق الميدان
طيلة فترة تواجده فوق الميدان ،بدليل أانه
كان وراء كرة الهدف الوحيد الذي سصمح لهم
بالعودة إالى الديار بنقطة مهمة.
ورغم أان الدولي الجزائري كان أافضصل من
ال ˘ل ˘ق ˘اءات ال ˘م ˘اضص ˘ي˘ة ،إال أان م˘درب˘ه فضص˘ل
إاخراجه في الـ د 71من اللقاء بعد أان شصعر
الÓعب بالتعب بعد تحركاته الكثيرة ،من
أاجل تفادي تعرضصه لإÓصصابة.

يبدة يعود لمقاعد البد’ء

أاما يبدة دخل بدي Óفي الشصوط الثاني من
المواجهة للمرة األولى له خÓل الموسصم
الك˘روي ال˘ح˘ال˘ي ،بسص˘بب خ˘ي˘ارات تك˘ت˘يك˘ي˘ة
لمدرب الفريق األندلسصي الذي ركز على
الهجوم بدرجة أاكبر.
ورغم ذلك ،إال أان الÓعب الجزائري حاول
أان يقدم اإلضصافة في وسصط الميدان خÓل
الربع سصاعة التي لعبها ،من أاجل العودة إالى

ال˘تشصك˘ي˘ل˘ة األسص˘اسص˘ي˘ة في
ال ˘ج ˘ولت ال ˘ق ˘ادم ˘ة م ˘ن
الليغا اإلسصبانية.
م ˘ن ج˘ه˘ة أاخ˘رى ت˘واج˘د
ل ˘حسص ˘ن ف ˘ي ال ˘تشصك ˘ي ˘ل ˘ة
األسص ˘اسص ˘ي˘ة ل˘ف˘ري˘ق˘ه خ˘ي˘ت˘اف˘ي
وكان ذلك خÓل المباراة التي جمعتهم مع
ن˘ ˘ادي ب˘ ˘ل˘ ˘د ال˘ ˘ول˘ ˘ي˘ ˘د ،أاي ˘ن أاظ ˘ه ˘ر ال ˘دول ˘ي
ال˘ ˘ج˘ ˘زائ˘ ˘ري مسص ˘ت ˘وى م ˘ق ˘ب ˘ول ف ˘ي وسص ˘ط
الميدان.
كما شصارك أاول أامسس مهدي مصصطفى في
المواجهة التي جمعت فريقه أاجاكسصيو مع
سصوشصو ضصمن الجولة الثالثة من الليغ ، 1أاين
نشص ˘ط ف ˘ي م ˘نصصب وسص ˘ط م ˘ي ˘دان دف ˘اع˘ي
مثلما جرت عليه العادة في مؤوخرا.
وبهذا يكون لعب الخضصر قد أاضصاف دقائق
أاخ˘رى ل˘رصص˘ي˘ده خ˘Óل ال˘م˘ن˘افسص˘ة ل˘ل˘م˘وسصم
الحالي ،من أاجل أان يحضصر للجزائر في
جاهزية بدنية ومعنوية أافضصل بما أاننا في
بداية الموسصم الكروي.

قديورة اكتفى بشسوط
مع نوتينغهام فورسست

أاما قديورة الذي دخل مع فريقه نوتينغهام
فورسصت منذ بداية اللقاء الذي جمعهم مع
نادي ““ويغان““ في إاطار الجولة الخامسصة من
الدوري اإلنجليزي الممتاز ،إال أانه لم يكن
في المسصتوى المطلوب من ناحية األداء.
أاين كانت من بين أاسصوء مشصاركة للدولي
ال ˘ج ˘زائ˘ري م˘ع ف˘ري˘ق˘ه م˘ن˘ذ ف˘ت˘رة ط˘وي˘ل˘ة،
بدليل أان مدربه اضصطر إالى إاخراجه بين
الشصوطين وتعويضصه بÓعب آاخر ،من أاجل
تحقيق نتيجة إايجابية.
في حين تختلف األمور مع سصوداني الذي
وضصع حد لصصيامه الطويل عن التهديف في
الفترة الماضصية ،وكان ذلك خÓل المباراة
الجولة الثامنة من الدوري الكرواتي التي

جمعت بين ناديه
دينامو زغرب مع
فريق اسصترا.
ول ˘إÓشص ˘ارة ،ف˘إان
المهاجم
ال˘ ˘ج˘ ˘زائ˘ ˘ري ق ˘دم ˘
واح ˘دة م ˘ن أافضص ˘ل
ال˘م˘ب˘اري˘ات ل˘ه م˘ن˘ذ
ال ˘ت ˘ح ˘اق˘ه ب˘ال˘دوري
الك ˘ ˘روات ˘ ˘ي ،لك ˘ ˘ن ˘ ˘ه
غادر الميدان في الـ
د  82من اللقاء بعد
أان ضصمن فريقه دينامو
الفوز بثÓثية مقابل هدف واحد منفردين
بصصدارة الترتيب.
أام˘ا سص˘ل˘ي˘م˘ان˘ي اك˘ت˘ف˘ى ب˘ل˘عب خ˘مسس دق˘ائق
ف ˘ق ˘ط م˘ن ل˘ق˘اء دارب˘ي ال˘دوري ال˘ب˘رت˘غ˘ال˘ي
ال˘ذي ج˘م˘ع ب˘ي˘ن سص˘ب˘ورت˘ي˘ن˘غ لشص˘بونة وفريق
بنفيكا أاول أامسس ،أاين تحرك كثيرا من أاجل
فرضس نفسصه وحاول تقديم اإلضصافة ،إال أان
الوقت لم يكن كافيا.
وبالتالي ،فإان الناخب الوطني هاليلوزيتشس
سص ˘يسص ˘ت ˘ف ˘ي ˘د م ˘ن أاغ ˘لب ال ˘Óع ˘ب ˘ي ˘ن ال˘ذي˘ن
اسصتدعاهم من أاجل الدخول في التربصس
القادم الخاصس بمباراة مالي الذي سصيكون
بمركز سصيدي موسصى بداية من اليوم.
ولهذا ،فإان الرجل األول على رأاسس العارضصة
الفنية للخضصر سصيشصرع في العمل البدني
وال ˘تك ˘ت ˘يك ˘ي مسص ˘اء غ ˘د ،أاي ب ˘ع ˘د اك ˘ت ˘م˘ال
التعداد قبل منتصصف النهار خÓل التحاق
باقي العناصصر على غرار كادامور ،فغولي
ومصصباح.

ألولى
الرابطة المحترفة ا أ
ل

وتيرة تغيير المدربين قد تكون سسريعة ...
أاصشبح الضشغط كبيرا على مدربي
أان˘دي˘ة ال˘م˘ح˘ت˘رف األول ،وم˘ن˘طق
ال ˘ ˘ن ˘ ˘ت ˘ ˘ائ˘ ˘ج ي˘ ˘ك˘ ˘ون ف˘ ˘ي م˘ ˘ق˘ ˘دم˘ ˘ة
انشش˘غ˘الت ال˘مسش˘ي˘ري˘ن وال˘ج˘م˘هور
على حد سشواء ،ومن المحتمل ان
يتم تحطيم الرقام القياسشية في
م˘ج˘ال ت˘غ˘ي˘ي˘ر المدربين اذا سشارت
الم ˘ور ع ˘ل ˘ى ح ˘ال ˘ه ˘ا  ..وب ˘ال˘ن˘ظ˘ر
ل ˘أÓصش ˘داء ال ˘م ˘ت ˘داول ˘ة ب ˘ال˘نسش˘ب˘ة
للفرق المكونة لهذا القسشم.

QƒªM óeÉM
واول مدرب غادر الفريق الذي قام معه
ب ˘ج ˘م ˘ي ˘ع ال ˘ت ˘حضص ˘ي ˘رات ه ˘و ع ˘ب ˘د ال˘ق˘ادر
ع ˘م ˘ران ˘ي م˘ن ف˘ري˘ق شص˘ب˘ي˘ب˘ة السص˘اورة ،ف˘ي
ال ˘ج ˘ول ˘ة األول˘ى ،بسص˘بب ع˘دم ال˘ت˘ف˘اه˘م م˘ع
ال˘مسص˘ي˘ري˘ن ال˘ذي˘ن ي˘ب˘دو أان˘ه˘م ت˘دخ˘ل˘وا ف˘ي
الشص ˘ؤوون ال ˘ف ˘ن ˘ي ˘ة ،األم ˘ر ال ˘ذي ل ˘م ي ˘ع˘جب
المدرب الذي يكون قد فضّصل النسصحاب
على الدخول في مشصاكل  ..بالرغم من ان
الفريق لم يؤوكد بصصفة رسصمية اسصباب هذا
الطÓق  ..وعوضس بالمدرب مشصيشس بعد
يوم واحد من ذهاب عمراني ...
وي˘ب˘دو ان ال˘ع˘دي˘د م˘ن ال˘م˘درب˘ي˘ن م˘ه˘ددون
بالتغيير ،في حالة عدم تحقيق نتائج جيدة
ون ˘ح˘ن ف˘ي ال˘ج˘ول˘ة ال˘ث˘ان˘ي˘ة ف˘ق˘ط ،خ˘اصص˘ة
بالنسصبة لأÓندية التي لها طموحات كبيرة
هذا الموسصم ،على غرار اتحاد الحراشس،
اين يجد المدرب بوعÓم شصارف صصعوبات

ل ˘رسص ˘م اسص ˘ت ˘رات ˘ي ˘ج ˘ي ˘ت ˘ه ب ˘ف ˘ع˘ال˘ي˘ة  ..وه˘و
ال ˘م ˘وج ˘ود ع ˘ل ˘ى رأاسس ال ˘ف ˘ري ˘ق م ˘ن˘ذ ع˘دة
سصنوات  ..فالضصغط اصصبح كبيرا عليه بعد
انهزامين متتاليين.
في حين ان المنطق يفرضس على ان تكون
المهلة اكثر من الجولة الثانية ،ألن اغلب
المختصصين يرون ان العمل الفعلي للمدرب
سصتبدأا اثاره في الظهور ابتداء من الجولة
الـ .. 6اين يمكن لÓعبين الجدد التأاقلم ..
الى جانب ايجاد النسصجام الضصروري بين
مختلف الخطوط.
وي˘ ˘مك˘ ˘ن ال ˘ق ˘ول ان الصص ˘ب ˘ر غ ˘ي ˘ر م ˘وج ˘ود
بالتسصبة للعديد من الفرق ،رغم اننا نلعب
الموسصم الرابع في الحتراف ،اين يمكننا
السص˘ي˘ر ع˘ل˘ى خ˘ط˘ى الن˘دي˘ة الج˘ن˘ب˘ية التي
سص ˘ب˘ق˘ت˘ن˘ا ف˘ي ه˘ذا الط˘ار وال˘ت˘ي ك˘ث˘ي˘را م˘ا
تعطي الوقت الكافي للمدرب الذي يقنع
بعمله على المدى البعيد.
وف ˘ي ه ˘ذا ال ˘م ˘ق ˘ام ،اسص ˘ت ˘وق ˘ف˘ن˘ي تصص˘ري˘ح
ل ˘م ˘درب ال ˘ب˘اي˘رن غ˘واردي˘ول ي˘وم ال˘ج˘م˘ع˘ة
م˘ب˘اشص˘رة ب˘ع˘د ت˘ت˘وي˘ج ن˘ادي˘ه بك˘أاسس السص˘وب˘ر
الوروبية  ..حيث أاكد وبصصراحة كبيرة ان
تتويج اليوم هو بفضصل العمل الكبير الذي
قام به المدرب السصابق هاينكسس  ..وهو
اع ˘ت ˘راف ب ˘ال˘ع˘م˘ل ال˘ق˘اع˘دي ال˘ذي ق˘ام ب˘ه
الموسصم الماضصي  ..في الوقت الذي يتباهى
المدرب عندنا بعمله ،ولو انه عمل ألسصبوع
واح ˘د ع ˘ل ˘ى رأاسس ال ˘ف ˘ري˘ق  ..وه˘ن˘ا يك˘م˘ن
الفرق؟.

بطولة افريقيا لكرة السشلة

تتويجأانغو’ للمرة الـ 11

تّوج المنتخب النغولي لكرة السصلة بالبطولة الفريقية التي تسصتضصيفها العاصصمة اإليفوارية
أابيدجان عقب فوزه على نظيره المصصري في المباراة النهائية مسصاء السصبت بنتيجة  57ـ .40
واحرز المنتخب األنغولي البطولة األفريقية للمرة الـ 11في تاريخه في آاخر  13بطولة بعد
أان كان فقد الكأاسس في النسصخة الماضصية أامام المنتخب التونسصي فى مفاجأاة كبرى .وقد
تأاهلت منتخبات مصصر وانغول والسصينغال إالى نهائيات بطولة كأاسس العالم التي تسصتضصفيها
إاسصبانيا العام القادم.

بطولة افريقيا للمحليين 2014

الموزمبيقآاخر المتأاهلينإالى المرحلة النهائية
ت ˘أاه ˘ل م ˘ن˘ت˘خب ال˘م˘وزم˘ب˘ي˘ق إال˘ى ال˘م˘رح˘ل˘ة
النهائية لبطولة افريقيا لأÓمم لكرة القدم
 ،2014الخاصصة بالÓعبين المحليين ،بفضصل
التعادل الذي عاد به من تنقله الى انغول
( )1-1لحسصاب إاياب الدور الثاني واألخير
للتصصفيات .وبالرغم من ان منتخب انغول،
الذي نشصط نهائي الطبعة الماضصية لهذه
ال ˘م ˘ن ˘افسص ˘ة ال˘ق˘اري˘ة ،ك˘ان ال˘م˘رشص˘ح الك˘ب˘ر
للتأاهل ،سصيما بعدما احرز نقطة ثمينة عند
تنقله في لقاء الذهب ( ،)0-0ال ان منتخب

البطولة العربية للكرة الطائرة (أاششبال):

تتويج المنتخب البحريني

تّوج المنتخب البحريني للكرة الطائرة لصصنف األشصبال باللقب العربي لهذا الصصنف عقب
فوزه على نظيره التونسصي بنتيجة ( 3ـ  )1في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مسصاء
السصبت بسصيدي بوسصعيد (ضصاحية تونسس).
ويعتبر هذا اللقب ،الثالث بالنسصبة للبحرين على غرار المنتخب التونسصي المتوج عام 2011
بمصصر .وعادت المرتبة الثالثة للمنتخب القطري الفائز على نظيره اليمني ( 3ـ .)0
أاما المنتخب الجزائري الذي احتل الصصنف الرابع عام  ،2011فقد أاقصصي من الدور األول
بعد احتÓله المركز الرابع لمجموعته بفوزين وثÓث هزائم.

الموزمبيق عرف كيف يقلب الكفة لصصالحه
ب˘فضص˘ل اح˘رازه ل˘ه˘دف ث˘م˘ي˘ن خ˘ارج ال˘دي˘ار
بفضصل ديوغو د  30ليعادل النتيجة ()1-1
ب ˘ع˘دم˘ا ك˘ان ال˘م˘ن˘ت˘خب ال˘مضص˘ي˘ف م˘ت˘ق˘دم˘ا
بهدف غيداسس د.11وكان هذا اللقاء الخير
في تصصفيات بطولة افريقيا لÓمم لÓعبين
المحليين  ،2014ح˘ ˘يث ن˘ ˘ج˘ ˘ح م˘ ˘ن˘ ˘ت˘ ˘خب
الموزمبيق في افتكاك اخر تذكرة مؤوهلة
الى المرحلة النهائية التي سصتقام في جنوب
افريقيا من  11جانفي الى  1فيفري .2014
وسص˘ ˘ت˘ ˘ح˘ ˘تضص˘ ˘ن ارب˘ ˘ع˘ ˘ة م ˘Óعب م ˘ب ˘اري ˘ات
المنافسصة القارية ويتعلق المر بكل من كاب
ت˘ ˘اون سص ˘ت ˘ادي ˘وم واث ˘ل ˘ون سص ˘ت ˘ادي ˘وم وف ˘ري
سصتايت سصتاديوم وبيتر موكابا سصتاديوم.
وانضصم منتخب الموزمبيق الى المنتخبات
الـ 15التي سصبق لها وان اقتطعت تأاشصيرة
تاهلها الى النهائيات وهي جنوب افريقيا
ال ˘ب ˘ل ˘د ال ˘مضص ˘ي ˘ف ،غ˘ان˘ا ،ل˘ي˘ب˘ي˘ا ،ال˘م˘غ˘رب،
موريتانيا ،بوركينافاسصو ،المالي ،نيجيريا،
أاوغ ˘ن ˘دا ،الك ˘ون ˘غ ˘و ،ال ˘ب ˘ورن ˘دي ،اث ˘ي ˘وب ˘ي˘ا،
ال ˘غ ˘اب ˘ون ،زي˘م˘ب˘اب˘وي وج˘م˘ه˘وري˘ة الك˘ون˘غ˘و
الديمقراطية.
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¥Ó˘W’E ''ø˘«˘∏˘ Ø˘ à˘ ë˘ ª˘ dG'' êhô˘ î˘ H
ºZQ ,äGQÉ«°ùdG òaGƒf øe äÉaÉàg
Gò˘ g É˘ ¡˘ H ô˘ «˘ °ùj »˘ à˘ dG á˘ ˘Yô˘ ˘°ùdG
¢VôØj …òdG âbƒdG »a ..ÖcƒªdG
¢ùdÉédGh ≥FÉ°ùdG πª©à°ùj ¿ƒfÉ≤dG
¬ÑfÉéH …òdG »eÉe’CG ó©≤ªdG »a
???.... øe’CG ΩGõëd

≥∏©àj ôe’CG ¿GC ÉªdÉW ,ájÉ¨∏d áëHôe Ébƒ°S ó©J ó«cÉCJ
. Éjƒæ°S ¢SQóªàe ø«jÓe 7 øe ôãcÉCH
»àdG IOQƒà°ùªdG OGƒªdG h ™∏°ùdG øe ójó©dG πãe É¡∏ãe
AÉ˘°ûfGE Iô˘gÉ˘X âë˘Ñ˘°UGC ,»˘æ˘Wƒ˘dG êÉ˘à˘ f’EG π˘ ë˘ e â∏˘ M
QÉªãà°S’G øe ô«ãμH π¡°SGC ™jRƒà∏d äÉ°ù°SƒDe h ä’Éch
ójóL øe ócÉCààd É«∏ëe á«°SQóªdG äGhO’CG êÉàfGE »a
QÉKófp G h ≥æN ºàj ÉeóæY ájhÉ°SÉCe ôãcGC iôNGC IôgÉX
. ''á«fƒfÉb'' ¥ôWh äGhOÉCH »æWƒdG êÉàf’EG

á«°SQóªdG OGƒªdG øe áFÉªdG »a 80 øe ôãcGC ¿GC ≈dGE ô«°ûJ
ø˘ e º˘ Zô˘ dG ≈˘ ∏˘ Y ¬˘ fGC h É˘ gOGô˘ «˘ à˘ °SG º˘ à˘ j IOƒ˘ Lƒ˘ ª˘ dG
á«ë°üdG ô«Z OGƒª∏d ∑QÉªédG iƒà°ùe ≈∏Y äGRƒéëdG
h äÉÑàμªdG »a GOƒLƒe ∫Gõj ’ É¡æe ô«ãμdG ¿GC ’GE
™«H »a ¢ü°üîàJ Ée IOÉY »àdG '' á«ª°SƒªdG'' äÓëªdG
¢†©H Ö°ùM h ,É°†jGC '' á«ª°SƒªdG '' ΩRGƒ∏dG √òg πãe
≈dGE Oƒ©j É¡H ΩÉªàg’G ≈∏Y âaÉ¡àdG ¿ÉEa äGôjó≤àdG
πμH »g h , êO QÉ«∏e 30 ô«ãμH RhÉéàj Ée πãªJ É¡fƒc

êO QÉ«∏e 30 øe ôãcÉCH Ébƒ°S πãªJ

±É«£°U’
E G º°Sƒe ≈∏MGC ∞«°üdG ôNGhGB

á«°SQóªdG ΩRGƒ∏dG øe äÉLÉ«àM’EG á«Ñ∏àd á«ªdÉY äÉcQÉe

ôHƒàcGCh ôÑªàÑ°S …ô¡°T »a É¡à∏£©H ™àªà°ùJ äÓFÉY

hGC ó˘jGõ˘à˘ª˘dG Ö∏˘£˘dG á˘ ¡˘ LGƒ˘ e ø˘ Y √õ˘ é˘ Y ÖÑ˘ °ùH É˘ eGE
C ˘d
ô˘WÉ˘î˘ª˘dG ø˘e º˘Zô˘dG ≈˘∏˘Y Gó˘L á˘«˘°ùaÉ˘æ˘à˘dG QÉ˘©˘ °SÓ
¢†©H øe ∫ÉØW’CG Oó¡J âJÉH »àdG Iójó©dG á«ë°üdG
±ôW øe ™°SGh OÉ≤àfG πëe ¿Éc h IOQƒà°ùªdG ™∏°ùdG
áë°üdG »a ø«°üàîe Gòc h ò«eÓàdG AÉ«dhGC äÉ«©ªL
. á«eƒª©dG
E d Gô¶f h ∑GP h Gòg ø«H
IQó≤dG »a ¢Sƒ°ùëªdG ´ÉØJQÓ
,…ôFGõédG ™ªàéªdG »a áæ«¡dÉH â°ù«d äÉÄØd á«FGô°ûdG
á«YƒædG …P á«°SQóªdG ΩRGƒ∏dG AÉæàbp G ≈∏Y ∫ÉÑb’EG äÉH
IOÉ˘jR ¬˘ °ùμ©˘ J ..,É˘ jó˘ YÉ˘ °üJ ≈˘ ë˘ æ˘ e ±ô˘ ©˘ j Ió˘ «˘ é˘ dG
øe IôªdG √òg øμd h OQƒà°ùªdG êƒàæªdG øe ¢Vhô©ªdG
'' h ''ó«HÉe'' QGôZ ≈∏Y Iô«¡°T äÉcQÉªH h á«HhQhGC ∫hO
á«ªdÉ©dG äÉcQÉªdG øe Égô«Z h ''ƒæμ«J'' h ''¢ùμ«Jô«a
QÉ©°SÉCH øμdh á«æWƒdG ¥ƒ°ùdG ≈∏Y âaÉ¡àJ âëÑ°UGC »àdG
h É«∏ëe áéàæªdG ™∏°ùdG ±É©°VGC RhÉéàJ GóL á©ØJôe
¥ƒ˘°ùdG »˘a á˘©˘°SGh äÉ˘MÉ˘°ùª˘d É˘¡˘dÓ˘à˘Mp G ¿ÉE˘a Gò˘ g ™˘ e
¿GC »g h IóMGh á≤«≤ëH ’GE √ô«°ùØJ øμªj ’ á«æWƒdG
. ÉÄ«°ûa ÉÄ«°T ™°Sƒàj GCóH É¡«∏Y ∫ÉÑb’EG
˘ΩRGƒ˘ ∏˘ dG ¥ƒ˘ °S º˘ é˘ M ∫ƒ˘ M á˘ ≤˘ «˘ bO ΩÉ˘ bQGC ÜÉ˘ «˘ Z »˘ a
QOÉ°üªdG ¢†©H ¿ÉEa á«dÉªdG áØ∏μàdG å«M øe á«°SQóªdG

Qô≤ªdG ójóédG »˘°SGQó˘dG º˘°Sƒ˘ª˘dG ¥Ó˘£˘fGp π˘Ñ˘b
C G
ÉC˘«˘¡˘à˘J á˘«˘æ˘Wƒ˘dG ¥ƒ˘°ùdG äGCó˘H ΩOÉ˘≤˘ dG ´ƒ˘ Ñ˘ °S’
,GkAóH á«°SQóªdG ΩRGƒ∏dÉH ≥∏©àj Ée πc ∫ÉÑ≤à°S’p
±ô˘©˘j É˘e É˘°†jGC ø˘μ˘d h ß˘ aÉ˘ ë˘ ª˘ dG ≈˘ dGE QRÉB˘ ª˘ dÉ˘ H
πc πãe É¡∏ãe h ,ájQhô°†dG á«°SQóªdG äGhO’
C ÉH
äGCó˘H ∂dP ô˘«˘Z h á˘ «˘ °SÉ˘ °S’
C G ΩRGƒ˘ ∏˘ dG h OGƒ˘ ª˘ dG
É˘gô˘«˘Z h É˘¡˘æ˘e Iô˘«˘¡˘°ûdG á˘«˘Ñ˘ æ˘ L’
C G äÉ˘ cQÉ˘ ª˘ dG
á«æWƒdG ¥ƒ°ùdG »a ¥ƒÑ°ùe ô«Z GQÉ°ûàfGp ±ô©J
ø˘«˘°SQó˘ª˘à˘ª˘dG ø˘e É˘¡˘«˘ ∏˘ ª˘ ©˘ à˘ °ùe ió˘ d É˘ LGhQ h
É˘¡˘à˘Ø˘∏˘μ˘J º˘ZQ É˘gAÉ˘æ˘à˘bGp º˘¡˘ª˘ ∏˘ M äÉ˘ H ø˘ jò˘ ∏˘ dG
¬«dGE ´É£à°SG øªd GhOGQGC Ée º¡∏c ∂dP h á¶gÉÑdG
. Ó«Ñ°S

á«ëHGhQ iƒ∏°S
á«∏ªY »a ÉMhô£e QÉ«îdG øμj ºd â°†e äGƒæ°S πÑb
±Éc »∏ëªdG êƒàæªdG ¿Éc h á«°SQóªdG ΩRGƒ∏dG AGô°T
º˘à˘j π˘e ¬˘«˘dGE ±É˘°†j á˘jQhô˘°†dG äÉ˘LÉ˘«˘à˘M’EG á˘ «˘ Ñ˘ ∏˘ à˘ d
á«∏ªY äGCóH ºK øe h õé©dG á«£¨àd ø«°üdG øe √OGô«à°SG
á∏μ°ûe ÜóM h Üƒ°U πc øe á«æWƒdG ¥ƒ°ùdG ¥GôZGE
≈°TÓàj OÉμj …òdG »∏ëªdG êƒàæªdG ΩÉeGC É«≤«≤M É°ùaÉæe

¿GC É˘æ˘d ó˘cGC ∫É˘Ø˘WGC á˘©˘HQ’C ÜGC ¿É˘«˘Ø˘°S É˘ ª˘ æ˘ «˘ H
äGhO’CG ô˘«˘aƒ˘J »˘a ,¬˘à˘∏˘ Ñ˘ b á˘ jRGƒ˘ ª˘ dG ¥ƒ˘ °ùdG

ÉYÉØJQG ó¡°ûJ á«°SQóªdG ΩRGÜƒ/∏ád∏«G°†Qa É©°SGC

áÑFÉZ áHÉbQh á«ë°U ôWÉîe
äÓ˘FÉ˘©˘dG ΩÉ˘ª˘à˘gGp Ö°üæ˘jh ,π˘Ñ˘≤˘ª˘dG »˘°SQó˘ª˘dG ∫ƒ˘Nó˘dG ø˘Y É˘æ˘∏˘°üØ˘J §˘≤˘a á˘ ∏˘ «˘ ∏˘ b ΩÉ˘ jGC
ßaÉëªdGh QRÉBªdGh á«°SQóªdG äGhOÓ
C d º¡JÉ≤Øf ¬«LƒJ ≈∏Y IôàØdG √òg »a ájôFGõédG
øY ÉãëH º¡WÉ°ûf ô««¨àd á°UôØdG √òg ºgQhóH QÉéàdG ºæà¨jh ,¢ùHÓªdG πbGC áLQóHh
ájRGƒªdG ¥ƒ°ùdGh ä’hÉ£dG ÜÉë°UGC ≈∏Y ∫ÉÑb’
E G äÓFÉ©dG øe ójó©dG π°†ØJh ,ôahGC íHQ
™e AÉ«dh’
C G πeÉ©àj ∞«μa ,Ió«L ô«Z á«Yƒf ¥ƒ°ùJ É¡fGC ºZQ äÉ≤ØædG øe ∞«Øîà∏d
?GOóée QÉ©°S’
C G »a ´ÉØJQG π«é°ùJ ΩÉeGC IójóédG ∞«dÉμàdG

πc É¡Lƒe ,ßaÉëªdG Gòch QRÉBªdGh á«°SQóªdG
»ØàμJ ’ É¡fGC iôj »àdG äÉÑàμª∏d ¬°VÉ©àep G
CGóÑJ »˘à˘dG ¬˘JÉ˘fÉ˘©˘e ø˘Y çó˘ë˘Jh ,ó˘«˘gR í˘Hô˘H
äÉ˘Ñ˘∏˘W å«˘M ,»˘°SQó˘ª˘dG ∫ƒ˘Nó˘dG π˘Ñ˘b É˘eÉ˘ jGC
É¨∏Ñe ô˘«˘aƒ˘J ¬˘«˘∏˘Y ¢Vô˘Ø˘J ∫É˘Ø˘W’CGh á˘Lhõ˘dG
¢†gÉÑ˘dG êƒ˘à˘æ˘ª˘dG »˘æ˘à˘≤˘j ’ ¬˘fGC º˘ZQ É˘«˘aÉ˘°VGE
.øªãdG
á°ù°SƒDe »a QÉWGE ''ê.≈ª∏°S'' Ió«°ùdG É¡à¡L øe
áæ°S πc »a ¬fGC ÉæJôÑNGC ø«∏Ø£d ΩGC á«eƒªY
É˘YÉ˘Ø˘ JQGE á˘ «˘ °SQó˘ ª˘ dG äGhO’CG QÉ˘ ©˘ °SGC ó˘ ¡˘ °ûJ
ô«ãμ∏d á«æWƒdG ¥ƒ°ùdG ìÉ°ùàc’E áé«àf GójGõàe
ΩÉeGCh IójóédG á«ªdÉ©dG ájQÉéàdG äÉeÓ©dG øe
AÉ˘ «˘ dh’CG ¿ÉE˘ a É˘ «˘ eƒ˘ ª˘ Y ò˘ «˘ eÓ˘ à˘ dG äGAGô˘ ˘ZGE
¥É«°ùf’pG ≈dGE ¿É«M’CG øe ô«ãμdG »a ¿hô£°†j
á«dÉ©dG áØ∏μdG ºZQ ,º¡dÉØWGC äÉÑZQ á«Ñ∏J AGQh
ΩÉ≤ªdG äGP »a òcƒDJh ,º¡Hƒ«L ±õæà°ùJ »àdG
¢†©H ºjó≤J º¡àYÉ£à°SÉH øjòdG AÉ«dh’CG ¿GC
á«°SQóªdG äGhO’CG AÉæàbGE ¿ƒ∏°†Øj äÉ«ë°†àdG
ºà˘j »˘à˘dG ∂∏˘J ø˘Y É˘°Vƒ˘Y QÉ˘©˘°S’CG á˘©˘Ø˘Jô˘ª˘dG
…ƒ£æ˘j É˘eh á˘jhÉ˘«˘°S’CG ¢†©˘H ø˘e É˘gOGô˘«˘à˘°SG
»a ∫ÉØW’CG ≈∏Y á«ë°U ôWÉîe øe É¡«∏Y
äÉ˘¡˘é˘dG ±ô˘W ø˘e á˘ «˘ ≤˘ «˘ ≤˘ M á˘ HÉ˘ bQ ÜÉ˘ «˘ Z
..á«æ©ªdG

QRÉBªdG ™«H äÓëe ≈∏Y âaÓdG ∫ÉÑb’EG GCóH
äGhO’CG ¢†©Hh ßaÉëªdG AÉæàb’p äÉÑàμªdGh
á˘ª˘∏˘≤˘ª˘dG QGô˘Z ≈˘∏˘ Y á˘ jQhô˘ °†dG á˘ «˘ °SQó˘ ª˘ dG
π˘ ˘X »˘ ˘a Öà˘ ˘μdG Gò˘ ˘ch ¢ùjQGô˘ ˘μdGh ΩÓ˘ ˘b’CGh
äGõ˘«˘¡˘é˘J »˘a ´É˘Ø˘JQ’EG ø˘e ó˘jõ˘ª˘dG π˘«˘ é˘ °ùJ
¢†©H Éæd √ócGC Ée Ö°ùM »°SQóªdG ∫ƒNódG
º¡jód øªe ôN’BG ¢†©ÑdG Éæd ôÑYh ,AÉ«dh’CG
¿GC ,IOhóëe á«FGô°ûdG º¡JQóbh ø«∏ØW øe ôãcGC
á˘∏˘«˘≤˘K á˘«˘fGõ˘«˘e º˘¡˘æ˘e Ö∏˘ £˘ à˘ J Iô˘ à˘ Ø˘ dG √ò˘ g
ÜÉ«˘Z π˘X »˘a ,º˘¡˘≤˘gô˘Jh º˘¡˘Hƒ˘«˘L ±õ˘æ˘à˘°ùJ
..ºYO QÉ©°SÉCH äGhO’CG ¢Vô©J á°UÉN ¥Gƒ°SGC
áÑ«°ùM ´QÉ°ûH ÉgÉæ«≤àdGE ø«∏Ø£d ΩGC IõjõY âdÉb
âeÉ˘b É˘¡˘fGC ,äÉ˘Ñ˘à˘μª˘dG ió˘MGE »˘a »˘∏˘Yƒ˘H ø˘ H
á«∏ªY »a ´hô°ûdG πÑb QÉ©°S’CG ¢†Ñf ¢ùéH
´ÉØJQ’G ∞îJ ºdh ,É¡dÉØWGC Ö°SÉæj Ée QÉ«àNG
áfQÉ≤e áæ°ùdG √òg ¬H äô©°T …òdG ¢Sƒ°ùëªdG
ìhGôàj QõÄªdG ô©°S ¿GC äôcPh ,áWQÉØdG áæ°ùdÉH
Ö°ùM …GC QÉ˘ æ˘ ˘jO 2400h QÉ˘æ˘jO 600 ø«˘H É˘e
ßaÉëªdG ø«M »a ,ájQÉéàdG áeÓ©dGh á«YƒædG
RhÉéà˘j ó˘bh É˘æ˘jO 1000 ø˘Y É˘gô˘©˘°S π˘≤˘ j ’
Ée ô«aƒàd É¡fGC âë°VhGCh ,QÉæjO 3000`dG ∞≤°S
15øY π≤j ’ ≠∏Ñe ≈dGE êÉàëJ É¡«∏ØW êÉàëj
.QÉæjO ∞dGC

Oƒ°ûëdG ∂∏J πc OƒLƒH ∞«°üdG π°üØH ´Éàªà°S’EG
√ƒ°ûj º¡æe óMGh πμa , ΩÉ©dG ô¶æªdG ó°ùØJ »àdG
∂dòd , á∏°üH ¿Éμª∏d âªJ ’ äÉaô°üàH ÅWÉ°ûdG
™e »à∏£Y øeGõàJ Iô«N’CG äGƒæ°ùdG »a âëÑ°UGC
á°UÉN ,á∏eÉc »àMGQ ¿ƒμàd »YÉªàL’EG ∫ƒNódG
Üƒ°Uh óM πc øe ¿hóaGƒàj øjòdG ±ƒ«°†dG ¿GEh
º¡FÉæHGC ¢SQóªJ ÖÑ°ùH ∂dP øY ¿ƒØbƒàj ,ÉæJQÉjõd
á˘°UÉ˘N á˘Ø˘°üH äÉ˘Ñ˘∏˘£˘dÉ˘H »˘Jó˘dGh »˘æ˘bQƒD˘J ø˘ ∏˘ a ,
áª°UÉ©dG ≈∏Y ±ô©à∏d ágõf »a ÜQÉb’CG êGôNGE
ô˘Ñ˘ª˘à˘Ñ˘°S ø˘e π˘©˘é˘J É˘¡˘∏˘c ÜÉ˘Ñ˘°S’CG √ò˘g,ô˘ë˘ Ñ˘ dGh
’ IQGôë˘dG ≈˘à˘ë˘a ,∞˘«˘°üdÉ˘H ´É˘à˘ª˘à˘°SÓ˘d π˘°†a’CG
.{á«∏jƒLh ähGC »a Éªc á©ØJôe QƒμJ
á˘°UÉ˘N á˘°SQó˘ª˘H º˘∏˘©˘e ,á˘ æ˘ °S 49 ''¢S- OGô˘ ˘ e''
øe ájGóH ΩÉjGC Iô°ûY ∑ôàdG ø«©H õéM , á©jQRƒÑH
øμªJGC ºd z:∫Éb ∂dP ÖÑ°S øY √ÉædÉC°S , ¢ùeGC Ωƒj
…òdG ®É¶àc’G ÖÑ°ùH ïjQÉàdG Gòg πÑb õéëdG øe
ø˘e ¢†©˘Ñ˘dÉ˘a , »˘MÉ˘«˘°ùdG ™˘é˘à˘ æ˘ ª˘ dG ¬˘ aô˘ ©˘ j ¿É˘ c
, áæ°S πÑb ähGC ô¡°T »a ¿hõéëj ø«aÉ£°üªdG
OGóYÉCH á≤£æªdG ¿hQhõj øjòdG ø«Hôà¨ªdG á°UÉN
¬aô©J Éªd Ö°SÉæe âbƒdG ¿GC iQGC øμdh , Iô«Ñc
OóY »a ôÑà©e ¢VÉØîfG øe á«MÉ«°ùdG äÉÑcôªdG
øe »æf’C ôe’CG ≈∏Y ¿õMG ºd ∂dòd , ø«aÉ£°üªdG
ø«à∏dG áMGôdGh Ahó¡dG øY ¿ƒãëÑj øjòdG ¢SÉædG
ÉªHQh , ±É«£°U’EG º°Sƒe êhGC »a Ωó©æJ ¿GOÉμJ
âbƒ˘ dG ∞˘ «˘ °üdG ô˘ NGB π˘ ˘©˘ ˘L »˘ ˘LhR ™˘ ˘e »˘ ˘HÉ˘ ˘gP
óYƒeh ,»MÉ«°S Öcôe »a á«∏FÉY á∏£©d Ö°SÉæªdG
øe á∏eÉc áæ°S πLG øe ÉæJÉbÉW ójóéàd »≤«≤M
. {IôHÉãªdGh πª©dG

∞«°üdG π°üa ôNGhGC »a ∞jôîdG ºFÉ°ùf

AÉ«dh’
C G ≈∏Y ™bGƒdG ôe’
C G á°SÉ«°S QÉé
q àdG ¢SQÉªj Éª«a

ôNGB »a ∞«°üdG π°üa IhÓM ¢üî∏J AGQGB »g
≈dh’CG ∞jôîdG äÉª°ùf ™e á°û©æe ¿ƒμJ »àdG ¬eÉjGC
ójóL π°üa ∫ƒ∏M øY áæ∏©ªdG ô£ªdG äÉNR ™eh
A’ƒDg ∫ÉãeGC ∫hÉëj , áYô°ùH ¬eÉjGC ≈dGƒàJ ôªY øe
.äÉ«fÉμeGE øe ¿ƒ©«£à°ùj Ée πμH É¡H ´Éàªà°S’EG

Ióμ«μ°S áæjóe ¥Gƒ°SÉCH áFÉªdÉH 10`H ™ØJôJ ¢ùjQGôμdG QÉ©°SGC
¿GC ø«©FÉÑdG óM í°Vƒ«d Iô«N’CG √ò¡d ¢ûMÉØdG ´ÉØJQ’G ÜÉÑ°SGC
øe IOó©àe ∫Éμ°TGCh áØ∏àîe ´GƒfÉCH Iôaƒàe á«°SQóªdG äGhO’CG)
,É¡aÓàNGh ÉgQÉ©°SGC ´ÉØJQG ÜÉÑ°SGC óMGC ƒgh áÄjOôdG ≈dGE Ió«édG
á«YƒædG øe »g »àdG ∂∏J ô©°S ¿ƒμj ¿GC øμªj ’ ¬fGCh å«M
å«˘M ø˘e á˘jOÉ˘©˘dGh á˘£˘°Sƒ˘à˘ª˘dG ô˘©˘°S ¢ùØ˘æ˘H ´É˘Ñ˘J ¿GC Ió˘ «˘ é˘ dG
øë˘fh AÉ˘«˘dh’CG ó˘æ˘Y AÉ˘«˘à˘°S’Gh ô˘Jƒ˘à˘dG É˘æ˘°ùª˘d ó˘≤˘a ,(á˘«˘Yƒ˘æ˘dG
øjódG ø«jƒ°VƒØdG áYÉÑdG óæYh äÉÑàμªdG ø«H áæjóªdG ´QGƒ°ûH
äGhO’CG QÉ©°S’C ¢ûMÉØdG AÓ¨dG ÖÑ°ùH ,áØ°UQ’CG ≈∏Y Gƒdƒà°SG
.Iô«N’CG áfh’BG »a √ÉÑàfÓd âØ∏e πμ°ûH á©ØJôªdGh ,á«°SQóªdG
ΩÉ©dG ¥Ó£fG Üôb ™e á«°SQóªdG äGhO’CG QÉ©°SGC ´ÉØJQG ∫ƒMh
Gòg πãe ¿GE),(Ü . ¥GRQ) áYÉÑdG óMGC ∫Éb ,ójóédG ≈°SGQódG
GójGõàe ’ÉÑbG ó¡°ûJ ≈àdG ™∏°ùdG á«≤Ñc ,É«©«ÑW ôÑà©j ´ÉØJQ’G
√òg QÉÑàY’G ø«©H óNGC AÉ«dhGC ≈∏Y »¨Ñæjh ,áæ«©e äÉbhGC »a
’ å«M ,ójóédG »°SGQódG ΩÉ©dG ájGóH øe ±Éc âbh πÑb Qƒe’CG
ø«æWGƒªdG óMGC ócGC Éªc ,(IôàØdG √òg »a GójGõàe ∫ÉÑb’G ¿ƒμj
Ée ƒgh ,iôN’C áÑàμe øe ∞∏àîJ á«°SQóªdG äGhO’CG QÉ©°SGC ¿GC
¿GC ºZQ ,äÉÑàμªdG »a QÉ©°SÓ
C d ó«MƒJ OƒLh ΩóY ≈∏Y ócƒDj
äÉÑàμªdG ¢†©H ¿GC ≈dGE Gô«°ûe ,¬¡HÉ°ûàe á«°SQóªdG äGhO’CG
»°SGQódG ΩÉ©dG AóH óYƒe ÜôàbG Éª∏c QÉ©°S’CG ™aôJ äÓëªdGh
º¡∏©éjh ,QÉéàdG øY áHÉbôdG ÜÉ«Z ≈∏Y ócƒDj Ée ƒgh ,ójóédG
.Ö«bQ ¿hO ∂dP OGQGC Ée ≈àe QÉ©°S’CG ¿ƒ©aôj ∂dP
äGhO’CG AGô°T ≈∏Y ôÑée ¬fGC'' Oó°üdG Gò¡H ø«æWGƒªdG óMGC ∫Ébh
∂dP ¿’C QÉ©°S’CG ´ÉØJQG »a ô«μØàdG ¿hO ,áeRÓdG á«°SQóªdG
¿ÉC˘H âaÉ˘°VGCh .''»˘°SQó˘e ∫ƒ˘ NO π˘ c ó˘ æ˘ Y É˘ jOÉ˘ Y Gô˘ eGC í˘ Ñ˘ °UGC
Éææμd ,IOQƒà°ùªdG ¢ùjQGôμdG »a É°Uƒ°üN ®ƒë∏e ´ÉØJQ’G''
»a áMôØdG ∫ÉNO’E áfGóà°S’G Ö∏£J ƒdh Égô«aƒJ ≈∏Y ¿hôÑée
.''ÉæFÉæHGC Üƒ∏b
Ö°ùM ` á∏ª˘é˘dÉ˘H á˘«˘°SQó˘ª˘dG äGhO’CG ƒ˘©˘FÉ˘H IOÉ˘©˘dÉ˘c è˘é˘ë˘à˘jh
¢ùjQGôμdG QÉ©°SGC ´ÉØJQG ÖÑ°S ¿ÉCH ` áFõéàdG »©FÉH øe ójó©dG
¿GC øe ºZôdÉH á«ªdÉ©dG ¥ƒ°ùdG »a ¥QƒdG QÉ©°SGC ´ÉØJQG ≈dGE ™Lôj
.Iô«N’CG √òg ¢VÉØîfG óæY ¿ƒμj ’ ôe’CG
øY ÜôYÉCa ¢SQóªàdG øq°S »a ∫ÉØWGC áKÓãd ÜGC ,(Ü.óªMGC) ÉeGC
≈∏Y ¿ƒdhƒD°ùªdGh QÉéàdG É¡é¡àæj »àdG äÉ°SQÉªªdG AGRGE ¬FÉ«à°SG
áHÉbôdG ídÉ°üe ÜÉ«Zh ∫Éªg’EGh I’ÉÑeÓdÉH º¡ª¡àe AGƒ°S óM
¿hó°ü≤j AÉH’BG øe ô«ãμdG óéàd ,ø««eÉ¶ædG QÉéàdG á©HÉàe øY
á«Yƒf äGO äGhO’CG ∂∏J ¿GC º¡ª∏Y øe ºZôdÉH øjƒ°VƒØdG QÉéàdG
.™«ªédG ∫hÉæàe »a ÉgQÉ©°SGC ¿GC ’GE áÄjOQ

á˘ ∏˘ £˘ ©˘ dG AÉ˘ °†b ¢†©˘ Ñ˘ ˘dG π˘ ˘°†Ø˘ ˘j
∞˘«˘°üdG π˘ °üa ô˘ NGhGC »˘ a á˘ jƒ˘ æ˘ °ùdG
¢ùμ˘ Y ¿hô˘ j ¢SÉ˘ æ˘ dG Ö∏˘ ZGC ¿GC º˘ ˘ZQ
êÉ˘ ˘ YRGE ø˘ ˘ e Ühô˘ ˘ ¡˘ ˘ dG ø˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘Hh ,∂dP
Å˘ ˘ WGƒ˘ ˘ °ûdG ®É˘ ˘ ¶˘ ˘ à˘ ˘ cGph ∫É˘ ˘ Ø˘ ˘ W’
C G
¥OÉ˘æ˘Ø˘dG AÓ˘à˘eGp ≈˘dGE ø˘«˘aÉ˘£˘ °üª˘ dÉ˘ H
, ÉgôNGB ø˘Y á˘«˘MÉ˘«˘°ùdG äÉ˘Ñ˘cô˘ª˘dGh
»˘ a √ƒ˘ æ˘ ˘ª˘ ˘à˘ ˘j É˘ ˘e π˘ ˘c A’ƒD˘ ˘g ó˘ ˘é˘ ˘j
.±É«£°U’
E G º°Sƒe ôNGhGC º¡à∏£Y

∑/áë«àa

∞˘«˘°üdG π˘°üa ø˘e ≈˘dh’CG Qƒ˘¡˘°ûdG »˘a ’GE É˘©˘ à˘ ª˘ e
IQÉM ÉfOÓH ¿GCh á°UÉN ¬eÉjGC ôNGB »a ∂dòc ¬æμdh
»a ¬æY ÉØ∏àîe ôÑªàÑ°S »a ôëÑdG ÅWÉ°T ¿ƒμj ødh
¢ü≤ædG ƒg º¡e ¥QÉa ™e øμdh ,á«∏jƒL h ähGC
ÅWÉ°ûdG π©é«°S Ée ø«aÉ£°üªdG OóY »a ô«ÑμdG
AÉNôà°S’ÉH π«ªL Qƒ©°T »æ©j Ée GAhógh á©àe ôãcGC
ájhDQ ™e ôëÑdG êGƒeGC äƒ°U ´Éª°S øe »ææμªj Ée ,
¿ƒμ«°S »LhR ¿GC »àMôa OGR Éeh , ôëÑ∏d áë°VGh
á«°Vôa áMGôdÉH »YÉàªà°SG π©éj Ée É°†jGC á∏£Y
.{áæμªe

∞«°üdG ôNGhGC ’GE õéëdG »ææμªj ’
,á«eƒªY á°ù°SƒDªH ¢SQÉM ,áæ°S 28 ''… -∫ÉªL'' ÉeGC
,…ô˘ë˘Ñ˘dG êô˘Ñ˘H ''¿ƒ˘≤˘«˘°S ’'' Å˘WÉ˘ °T »˘ a √É˘ fó˘ Lh
ájÉ¡fh øeGõà˘J »˘à˘dG á˘jƒ˘æ˘°ùdG á˘∏˘£˘©˘dG ø˘Y ∫ƒ˘≤˘«˘a
øμªj ’ á≤«≤ëdG »a z''∫ƒ≤«a ,±É«£°U’EG º°Sƒe

äÓFÉ©∏d Gô«Ñc ’ÉÑbGE ó¡°ûJ '' GOÉμ«°ShQ'' ÅWGƒ°T

ò˘«˘eÓ˘ à˘ dG AÉ˘ «˘ dhGC ´Gô˘ °SGE ΩÉ˘ j’
C G √ò˘ g ∫Ó˘ N π˘ é˘ °ùj
C G AÉ˘ æ˘ à˘ b’
…ò˘dG §˘¨˘°†∏˘ d É˘ jOÉ˘ Ø˘ J á˘ «˘ °SQó˘ ª˘ dG äGhO’
,á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SƒDªdG πÑb øe ºFGƒ≤dG º«∏°ùJh øeGõàj
á«côM Ióμ«μ°S áæjóe äÉÑàμeh ´QGƒ°T ó¡°ûJ å«M
…ò˘dG ô˘«˘HGƒ˘£˘dGh §˘¨˘°†∏˘d É˘jOÉ˘Ø˘J ΩÉ˘j’
C G √ò˘g á˘£˘ °TÉ˘ f
.»°SQóªdG ∫ƒNódGh øeGõàj

´.ódÉN :Ióμ«μ°S
äGhO’CG å«M øe Gô«Ñc É≤aóJ âaôY ¥Gƒ°S’CG øe ô«ãμdÉa
»g ÉgQÉ©°SGC âaôYh ,É¡dÉμ°TGCh É¡YGƒfGC ∞∏àîªH á«°SQóªdG
ô«Z ´ÉØJQ’G Gògh ,áæ°ùdG √òg ∫ÓN É«°SÉ«b ÉYÉØJQG iôN’CG
˘Ωƒ˘«˘dG ¢Vô˘©˘J å«˘M ,¬˘∏˘Ñ˘≤˘J ø˘e AÉ˘«˘dh’CG ø˘μª˘à˘j º˘d ∫ƒ˘ ≤˘ ©˘ ª˘ dG
äóÑqμJ ¿GC ó©Ña ,á«°VÉªdG áæ°ùdÉH áfQÉ≤e ÉgQÉ©°SGC ±É©°VÉCH
ΩÉj’CG »a ±É«£°U’G º°Sƒeh ,¿É°†eQ ô¡°T ∞jQÉ°üe äÓFÉ©dG
≈∏Y ÉÑ©°U ¿ƒμ«°S hóÑj Ée ≈∏Y »°SQóªdG ∫ƒNódÉa ,Iô«N’CG
.AÉ«dh’CG á«fGõ«e Ö∏ZGC
∫ƒ˘Nó˘dG ™˘e á˘«˘aÉ˘°VGE ∞˘jQÉ˘°üe ™˘aO ≈˘ dGE äÓ˘ FÉ˘ ©˘ dG ô˘ £˘ °†Jh
É˘°Uƒ˘°üN ,á˘«˘°SQó˘ª˘dG äGhO’CG AÉ˘æ˘ à˘ b’ ,ó˘ jó˘ é˘ dG »˘ °SQó˘ ª˘ dG
ÉgQÉ©°SGC äõØb å«M ,É¡æY AÉæ¨à°S’G øμªj ’ »àdG ¢ùjQGôμdG
äGhO’CG ™«H äÓëe iƒà°ùe ≈∏Y áFÉªdÉH 10`H Qó≤J áÑ°ùæH
10h 5 ø«H Ée ìhGôàj ÉªH IOÉjõdG áÑ°ùf π°üàd ,á∏ªédÉH á«°SQóªdG
¥Gƒ°SGC ≈dGE ,''Ö©°ûdG'' âdõf óbh ,óMGƒdG ¢SGôμdG »a ô«fÉfO
IOÉjõdG √òg ≥ah É«∏ëe áéàæªdG ¢ùjQGôμdG ô©°S å«M ,Ióμ«μ°S
É¡«a IOÉjõdG áÑ°ùf âbÉa »àdG IOQƒà°ùªdG ¢ùjQGôμdG ¢ùμY ≈∏Y
.áFÉªdÉH 15 øe ôãcGC
´ÉÑj ¿Éc ¿GC ó©H ,GQÉæjO 30`H áëØ°U 96 hP ¢SGôμdG ô©°S Qóq≤jh
´ÉÑ«a äÉÑàμªdG iƒà°ùe ≈∏Y ÉeGC ,á∏ªédG ¥ƒ°S »a GQÉæjO 25`H
ø«M »a GQÉæjO 50`H ´ÉÑ«a áëØ°U 120 hP ¢SGôc ÉeGC ,GQÉæjO 35`H
áª∏≤ªdG ô©°S ™ØJQG Éªc ,GQÉæjO 55`H áFõéàdÉH äÉÑàμªdG »a ´ÉÑj
35 øe º°SôdG ¥GQhGC ô©°S π°üjh .QÉæjO 250 ≈dGE QÉæjO 150 øe
øe áëØ°U 100 áYƒªée ÉeGC ,á«YƒædG Ö°ùM GQÉæjO 75 ≈dGE
.GQÉæjO 60`H á∏ªédG ¥ƒ°S »a Égô©°S Qó≤a áLhOõªdG ¥GQh’CG
∞∏àîªH ≥∏©àj É˘ª˘«˘a á˘«˘°SQó˘ª˘dG äGhOC’G á˘ª˘FÉ˘b ≈˘dGE ô˘¶˘æ˘dÉ˘Hh
º°SƒªdG ∫ÓN áHƒ∏£ªdG ¢ùjQGôμdG AÉæàbG ¿ÉEa ,á«ª«∏©àdG QGƒW’CG
ÜÉ°ùàMG ¿hóH ,QÉæjO 1500h 500 ø«H Ée ìhGôàà°S πμc »°SGQódG
.iôN’CG »g ÉgQÉ©°SGC â©ØJQG »àdG ,á«°SQóªdG äGhO’CG »bÉH
äGhO’CG ™«ÑH á°UÉîdG äÓëªdG ¢†©H Üƒéf ¿GC ÉæjÉCJQG óbh
áaô©ªd ádhÉëe »a ,OGôe ¢ThójO ´QÉ°T ∫ƒW ≈∏Y á«°SQóªdG

±É˘°U »˘æ˘H »˘a º˘«˘NÉC˘°S á˘æ˘°ùdG √ò˘g »˘ah,∞˘«˘°üdG
áMGôH º©f’C ∫õæªdG ≈dGE OƒY’C Ωƒj ô°ûY á°ùªîd
»˘Jƒ˘NGEh »˘JGƒ˘NGC AÉ˘æ˘HGC ø˘Y Gó˘«˘©˘H ¿ƒ˘μ°Sh ¬˘ ∏˘ NGO
≈dGE ¿ƒ≤Ñjh ¿GƒL ô¡°T »a Éæà«H ≈dGE ¿ƒYô¡j øjòdG
íÑ°UGC Iô«N’CG äGƒæ°ùdG »a øμdh , á∏£©dG ΩÉjGC ôNGB
.{ΩÉ«°üdG ΩÉjGC Éfò≤æj ¿É°†eQ ô¡°T
ió˘MÉE˘H á˘ë˘∏˘°üe á˘°ù«˘FQ , á˘ æ˘ °S 40 ''¿ -áμ«˘∏˘e''
∫ÉØWGC áKÓãd ΩGCh áª°UÉ©dÉH á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SƒDªdG
É¡eÉjGC ∫hGC âéeôH »àdG ájƒæ°ùdG á∏£©dG øY ∫ƒ≤J
ΩÉjGC ôNGB QÉàNGC Iôe πc »a z:»°SQóªdG ∫ƒNódG ™e
¿ƒ˘μ«˘°S á˘æ˘°ùdG √ò˘g, á˘∏˘£˘Y »˘a êhô˘î˘∏˘d ∞˘«˘ °üdG
, ∫õæªdG »a ¬«a ≈≤HGC ∫h’CG ƒg πÑ≤ªdG ´ƒÑ°S’CG
øe áeÉàdG áMGôdG »æ©j Ée ¬à°SQóe »a πc O’h’CÉa
»a É¡fƒÑÑ°ùj »àdG ≈°VƒØdGh êÉYR’EGh ≥∏≤dG πc
¿ƒcÉC°Sh »dõæªH ÉfGCh º¡à°SGQóH ¿ƒªà¡«°S ºg â«ÑdG
{.¬∏NGO á«≤«≤M áμ∏e
¿ƒμj ’ ôëÑdG ¿GC ø¶j ¢†©ÑdG z:∫ƒ≤J ôëÑdG øYh

Oô°ùJh …hôJ »àdG äÉHÉàμdG ≈∏Y Oƒ©J ÇQÉ≤dG π©d
π˘°üa ∫Ó˘N ô˘ë˘Ñ˘dG Å˘WGƒ˘°T ¬˘aô˘©˘J »˘à˘dG ∫É˘Ñ˘b’EG
»a ø«ÑZGôdGh ø«aÉ£°üª∏d ô«ÑμdG óaGƒàdGh ∞«°üdG
»˘a á˘©˘à˘ª˘dG ø˘Y ø˘«˘ã˘MÉ˘Ñ˘dG ΩÉ˘ª˘é˘ à˘ °S’EGh á˘ MGô˘ dG
AGQGB ¢Vô©æ°S »∏j Éª«a øμdh ,á«Ø«°üdG º¡à∏£Y
ΩÉjGC ôNGB »a á«˘Ø˘«˘°üdG º˘¡˘à˘∏˘£˘Y ¿ƒ˘é˘eô˘Ñ˘j ¢SÉ˘fGC
ΩÉjGC AÉ°†≤d Ö°SÉæªdG âbƒdG ¬fhóéj º¡f’C , π°üØdG
.AÉNôà°S’EGh á©àªdÉH áÄ«∏e
äÉ°ù°SƒDªdG ióMÉEH Ö°SÉëe ,áæ°S 30 ''Ω ` º«°SQ''
ájGóH ≈dGE á∏£©∏d √ô«NÉCJ ÖÑ°S øY √ÉædÉC°S , á°UÉîdG
øeGõàJ ä’ÉëdG Ö∏ZGC »az: ∫É≤a , ôÑªàÑ°S ô¡°T
iQGC »æf’C »YÉªàL’EG ∫ƒNódG ™e ájƒæ°ùdG »à∏£Y
áëjôeh á©àªe äÉbhGC AÉ°†≤d Ö°SÉæªdG âbƒdG ¬fGC
∞«°üdG π°üa ∫Gƒ£a ,≥∏≤dGh êÉYR’EG øY Ió«©H
É¶àμe ∫õæªdG ¿ƒμj á«°SQóªdG á∏£©dG ájGóH ™eh
É˘ã˘Ñ˘Y ¿É˘μª˘dG ¿hƒD˘∏˘ª˘j …ò˘ dG QÉ˘ ¨˘ °üdGh ∫É˘ Ø˘ W’CÉ˘ H
íª°SGC ∂dòd ¬dÉªàMp G ™«£à°SGC ’ ôeGC , ÉÑjôîJh
Gó«Mh πªYGC ≈≤HGCh á∏£Y »a ÜÉgòdÉH »bÉaôd
øe IOÉØà°S’EG ¿hóH á∏£©dÉa , ÉÑjô≤J ô¡°TGC áKÓãd
øe äóLh …òdG ±ó¡dG …OƒDJ ¿GC É¡æμªj ’ É¡eÉjGC
. {¬∏LGC
∫ƒ˘Nó˘dG ÜGô˘à˘ bG ™˘ e z:∞˘ «˘ °†«˘ d Ó˘ «˘ ∏˘ b ∞˘ bƒ˘ à˘ j
ÖMGC …òdG ¿ÉμªdG »a õéëdG ™«£à°SGC »YÉªàL’EG
π°üØd ≈dh’CG Qƒ¡°ûdG ¿hQÉàîj ø«ª«îªdG ÖdÉZ ¿’C

á˘«˘dÉ˘ª˘L »˘a OGR É˘ª˘e ,º˘ë˘Ø˘dG ≈˘ ∏˘ Y
π˘°†Ø˘«˘a ô˘N’BG ¢†©˘Ñ˘dG É˘ eGC ,¿É˘ μª˘ dG
å«M ,ôëÑdG ÅWÉ°T ≈∏Y Iô¡°ùdG AÉ°†b
∞˘∏˘à˘î˘e ∫ƒ˘M ô˘eÉ˘°ùà˘J á˘∏˘FÉ˘©˘dG ∞˘ à˘ ∏˘ J
∫ÓN É˘ª˘«˘°S’ º˘¡˘∏˘¨˘°ûJ »˘à˘dG ™˘«˘°VGƒ˘ª˘dG
hóÑjÉe ≈˘∏˘Y õ˘«˘ª˘à˘J »˘à˘dG Iô˘«˘N’CG Iô˘à˘Ø˘dG
øe πc ™LQGC óbh ,»Ø«°üdG º°SƒªdG ™jOƒàH
Ó«d ÅWÉ°ûdG ≈∏Y ∫ÉÑb’EG ÖÑ°S º¡©e ÉæKóëJ
.øe’CG ô°üæY ôaƒJ ≈dGE
¢†©H πq°T »a »°SÉ«≤dG óaGƒàdG ÖÑ°ùJ óbh
á˘é˘ «˘ à˘ f , Å˘ WGƒ˘ °ûdG ≈˘ dGE á˘ jOƒD˘ ª˘ dG äÉ˘ bô˘ £˘ dG
iƒà°ùe ≈∏Y á°UÉN ,ácôëdG »a ô«ÑμdG ΩÉMOR’EG
≥jô£dG OGóàeG ≈∏Yh ,44h 03 ºbQ »æWƒdG ≥jô£dG
≈∏Y Gòch ,á∏Ø∏a ájó∏H ájÉZ ≈dGE …OƒªM ¢ThôªM êhOõªdG
áæjóªdG §°SƒH ÉeGC ,IQƒ£°S ájÉZ ≈dGE Ióμ«μ°S ¢û«fQƒc OGóàeG
.∞bƒàJ ¿GC äGQÉ«°ùdG ácôM OÉμàa êôM ’h çóëa

´.ódÉN :Ióμ«μ°S

…òdG ¿É°†eQ ô¡°T ÖÑ°ùH ,ôëÑdÉH Gô«ãc ™àªà°ùj ºd º¡æe ójó©dG ¿GC
…ôLÉCà°ùe óMGC ≈dGE ''Ö©°ûdG'' â¡L
q ƒJ Éªc.á«∏jƒL ô¡°Th øeGõJ
¿GC ócGC …òdG óaGƒàdG Góg ºéM øY ∫GhDƒ°ùH äÉ«°ùª°ûdGh »°SGôμdG
ô¡°T ájÉ¡f òæe äÓFÉ©∏d Gô«Ñc GóaGƒJ ±ô©J) IQƒ£°S ÅWGƒ°T
ôãcGC ∫ÉÑb’G OGOõjh áMÉÑ°ùdGh ΩÉªéà°S’G πLGC øe ∂dPh ¿É°†eQ
AÉ°†b äÓFÉ©dG π°†ØJ å«M ,π«∏dG »a á°UÉN ,´ƒÑ°S’CG ájÉ¡f óæY
.(á©FGQ A GƒLGC »a ôëÑdG ÅWÉ°T ≈∏Y Iô¡°ùdG
,»°SQóªdG ∫ƒNódG ÜGôàbG ºZôa
Å˘ WGƒ˘ °ûdG ≈˘ ∏˘ Y ∫É˘ Ñ˘ b’EG ¿GC ’GE
≈≤Ñj Ióμ«μ°S áæjóªd á«bô°ûdG
IÉ«ëdG ¢û©fGC Éªe ,GóL Gô«Ñc
ôãcGC ºgÉ°S Éeh ,GQÉ¡fh Ó«d
á«Ø«°üdG AGƒL’CG π«©ØJ »a
iƒà°ùe ≈∏Y Ióμ«μ°S »a
å«M ,…ó«¡e øH »Hô©dG
π¨à°SG

ô«LÉC˘J ¿hô˘ª˘ã˘à˘°ùª˘dG
É¡àÄ«¡àH ÅWÉ°ûdG øe äÉMÉ°ùe
,äÓFÉ©dG ÜÉ£≤à°S’ äGAÉ°†Øc
’ ,Ó˘ «˘ d á˘ cô˘ ë˘ dG âë˘ Ñ˘ °UÉC˘ ˘a
,IôNÉCàe áYÉ°S ó©H ’GE ™£≤æJ
iƒà°ùe ≈∏Y AGƒ°S π«∏dG øe
»˘a á˘°ü°üî˘à˘ª˘ dG äÓ˘ ë˘ ª˘ dG
ájƒ°ûªdG ∑Éª°S’CG Éª«°S’ äÉÑLƒdG ∞∏àîe ºjó≤J

πÑb øe Gô«Ñc ’ÉÑbGE ,ΩÉj’
C G √òg Ióμ«μ°S ÅWGƒ°T ±ô©J
,áæ«£æ°ù≤c iôN’G äÉj’ƒdG øe ø«eOÉ≤dG ø«aÉ£°üªdG
Å˘ WGƒ˘ °T iƒ˘ à˘ °ùe ≈˘ ∏˘ Y á˘ °UÉ˘ N ,á˘ ∏˘ °ûæ˘ Nh »˘ bGƒ˘ Ñ˘ ˘dG ΩG
øH »Hô©dG »Hô©dG ÅWGƒ°ûc á«˘bô˘°ûdG á˘¡˘é˘dÉ˘c á˘æ˘jó˘ª˘dG
∫ƒ˘ W ≈˘ ∏˘ Y á˘ «˘ Hô˘ ¨˘ dG á˘ ¡˘ é˘ dG Å˘ WGƒ˘ °T Gò˘ ch ,…ó˘ ˘«˘ ˘¡˘ ˘e
ô˘ °ü≤˘ dG Å˘ WÉ˘ °T ø˘ e É˘ bÓ˘ £˘ fG …ó˘ μ˘ «˘ μ˘ °ùdG ¢û«˘ fQƒ˘ ˘μ˘ ˘dG
.IQƒ£°S ÅWGƒ°T ájÉZ ≈dG ,ô°†N’
C G
IôàØdG √òg ∫ÓN ¢Uƒ°üîdÉH ´ƒÑ°S’CG ájÉ¡f óæY ºgOóY OGOõjh
äÓFÉ©dG Éª«°S’ ,»YÉªàL’G ∫ƒNódG ÜGôàbÉH Iõ«ªàªdG Iô«N’CG
øe πμ°ûªdG ÜGòqédG ÇOÉ¡dG πMÉ°ùdG »a É¡àdÉ°V äóLh »àdG
É˘eÉ˘MORG ó˘¡˘°ûj …ò˘dG ≥˘jô˘£˘dG äÉ˘Ñ˘æ˘L ≈˘∏˘ Y Qƒ˘ î˘ °üdG á˘ ∏˘ °ù∏˘ °S
…ôFGõédG ô£≤dG äÉj’h ∞∏àîe øe º«bôJ πªëJ »àdG äGQÉ«°ù∏d
øe ø«aÉ£°üªdG óMGC ócGC ,Oó°üdG Gòg »ah .á«ÑæLGC ∫hO øeh
øe á¶ëd πc Iô«¨°üdG ¬à∏FÉYh ƒg π¨à°ùj ¬fGC áæ«£æ°ùb áj’h
πÑb Gògh ¬«aôàdGh á«∏°ùàdG »a á«Ø«°üdG á∏£©dG øe Iô«N’CG ΩÉj’CG
∫ƒ˘W ≈˘∏˘Y á˘HhhDO á˘cô˘ë˘dG ≈˘≤˘Ñ˘Jh ,π˘ª˘©˘dGh á˘°SGQó˘dG ≈˘dGE IOƒ˘ ©˘ dG
á©HGôdG ájÉZ ≈dGE äÓFÉ©dG πÑb øe GQÉ¡fh Ó«d ¢û«fQƒμdG
É˘¡˘©˘Ñ˘£˘j AGƒ˘LGC »˘a É˘ MÉ˘ Ñ˘ °U
Ahó¡dG
áMôØdGh
¿hO êÉ¡àH’Gh
π˘ ˘ cÉ˘ ˘ °ûe á˘ ˘ jGC
ø˘ e’CG ô˘ aƒ˘ ˘à˘ ˘d
∫ƒ˘ ˘ ˘ W ≈˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ Y
¢û«fQƒμdG
,…óμ«μ°ùdG
É˘æ˘d í˘ °VhGC â«˘ M
¿GC ôNGB ±É£°üe
…ò˘ ˘ ˘dG ∫É˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ b’EG
A»˘WÉ˘°ûdG √ó˘ ¡˘ °ûj
ó©dG AóH ≈dGE ™LGQ
∫ƒ˘Nó˘∏˘d »˘dRÉ˘ æ˘ à˘ dG
Éª«°S’ ,»YÉªàL’G

إإششهار

اإلثنين  ٠٢سشبتمبر  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٦ششوال  ١٤٣٤هـ
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قانون مسسابقة

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

قانون المسسابقة:
المادة ا’ولى :يجب أان تتناول المقالت المرششحة للمسشابقة موضشوع العÓقات الصشينية الجزائرية العريقة
والروابط التاريخية بين البلدين.
المادة الثانية :المسشابقة مفتوحة لكافة الفئات من إاعÓميي الصشحافة المكتوبة ،السشمعية البصشرية والصشحافة
اللكترونية وكتاب ومثقفين وقراء .وتتضشمن مختلف األنواع اإلعÓمية من مقالت تحليلية ،حوارات ،قصشصص،
مذكرات عن سشفريات وششهادات عن أاحداث صشنعت قوة العÓقات الثنائية.
المادة الثالثة  :تكون مقالت المسشابقة محررة باللغة العربية أاو الفرنسشية ول يجب أان يتجاوز المقال الواحد ١٠٠٠
كلمة على أاقصشى التقدير.
المادة الرابعة :ل تقبل من المسشابقة المقالت التي نششرت في العناوين الصشحفية المختلفة من ورقية أاو رقمية.
المادة الخامسسة :يسشمح لكل مترششح المششاركة في المسشابقة بكتابة واحدة فقط.
المادة السسادسسة  :ترسشل المقالت المعروضشة للمسشابقة إالى البريد اللكتروني لسشفارة جمهورية الصشين الششعبية
بالجزائر ZHenewen2013@Hotmail.com
أاو للموقع اللكتروني لجريدة ““الششعب““ info@ech-chaab.com
المادة السسابعة  :على كل مترششح إارفاق العمل المعروضص للمسشابقة هويته الكاملة بالخصشوصص للموقعين باسشم
مسشتعار.
المادة الثامنة  :الكتابات مفتوحة من  ٢٠١٣/٠8/١5إالى  ٢٠١٣/٠9/٣٠واإلعÓن عنها ينششر طيلة هذه الفترة
بجريدة «الششعب» الطبعة الورقية والرقمية.
المادة التاسسعة :كل األعمال المقدمة للمسشابقة ل تعاد إالى أاصشحابها ويقصشى كل ملف غير معروف هوية صشاحبه.
المادة العاشسرة  :تقوم لجنة التحكيم المتكونة من أاسشاتذة جامعيين وإاعÓميين محترفين باختيار  ١٠أافضشل
الكتابات ،وقرارات لجنة التحكيم نهائية غير قابلة للطعن .
المادة الحادية عشسر :جوائز المقالت الـ ١٠المختارة التي يعلن عنها في حفل خاصص ،تتوزع كالتالي:
الجائزة اأ’ولى :تسشلم للفائزين الثنين ( :)٠٢رحلة إالى الصشين مدة أاسشبوع.
الجائزة الثانية ٠٣ :أاجهزة كمبيوتر محمول حديثة.
الجائزة الثالثة 5 :أاجهزة هواتف نقالة من طراز عالي.
المادة ا’ثنى عشسر  :تنششر المقالت باللغة العربية الفائزة في المسشابقة بجريدة «الششعب».
الششعـب
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áÑW AGôgõdG áªWÉa - Ö«°ùf Iô«°†f :OGóYGE

ô£îdG ¢SƒbÉf ¥óJ ¢SGOô`eƒÑH ¿É```Wô°ùdG ≈``°Vôe á```«©ªL

ô¡éªdG âëJ ¢VôªdG
''äÉà°ShôÑdG'' ¿ÉWô°S ƒg Ée

ÈcGC ájÉæY ¤GE áLÉM ‘ AGódÉH ¿ƒHÉ°üŸG
áaÉ°V’
E ÉH ,á«ë°üdG º¡àdÉëH πØμà∏d äÉ«fÉμe’
E G OƒLh ΩóY ÖÑ°ùH Iô«Ñc IÉfÉ©e ,∫ÉëdG …Qƒ°ù«e Éª«°S’ ¢SGOôeƒH áj’ƒH ¿ÉWô°ùdG ≈°Vôe ¢û«©j
áæ°S ≈dGE π°üJ Ióªd ¿hô¶àæj ºgóéJ å«M ,»ë°üdG º¡©°Vh IQƒ£N øe ºZôdÉH ≈°VôªdG á«ÑdÉZ ¬æe ó«Øà°ùj ’ »àdG »YÉ©°T’
E G êÓ©dG πμ°ûe ≈dGE
.IójôédÉH ÉgÉæ∏Ñ≤à°SG »àdG …RÉZ áμ«∏e ¢SGOôeƒH áj’ƒH ¿ÉWô°ùdG á«©ªL á°ù«FQ ''Ö©°ûdG'' `d ¬àØ°ûc Ée Gòg ,êÓ©dG Gò¡H ôØ¶dG ó°üb

á````ÑW É````«fƒ°U

»àdG á©FÉ°ûdG äÉfÉWô°ùdG ôãcGC øe óMGh ƒg
Ió˘Z É˘jÓ˘î˘d ƒ˘ª˘f ƒ˘gh Qƒ˘cò˘dG ó˘æ˘Y ô˘¡˘¶˘J
π˘Ø˘°SGC IOƒ˘Lƒ˘ª˘dGh ô˘cò˘dG ió˘d äÉ˘à˘°Shô˘Ñ˘dG
≈dGE ''äÉà°ShôÑdG ¿ÉWô°S'' …OƒDj ób ,áfÉãªdG
∫ƒÑdG ìÉëdGE ,∫ƒÑdG ô°ù©c IójóY ¢VGôYGC
AÉ˘ °†YGC Ö«˘ °ü˘ oj ó˘ bh .ÜÉ˘ °üà˘ f’G ∞˘ ©˘ ˘°Vh
.ø«àFôdGh ΩÉ¶©dÉc iôNGC
’GE ,k GóL ™FÉ°T äÉà°ShôÑdG ¿ÉWô°S ¿GC ºZQh
º˘ ˘à˘ ˘j ’h ∞˘ ˘°ûà˘ ˘μ˘ ˘oJ ’ Ió˘ ˘jó˘ ˘Y ä’É˘ ˘ M ¿GC
,äÉ«fÉμeG Ió©H ¬LÓY øμªjoh É¡°ü«î°ûJ
∫É˘°üÄ˘à˘°S’ á˘«˘MGô˘é˘dG á˘é˘dÉ˘©˘ ª˘ dG É˘ gRô˘ HGC
êÓ˘ ©˘ dGh á˘ ©˘ °T’CÉ˘ H êÓ˘ ©˘ dG ¿GC É˘ ª˘ c .ΩQƒ˘ dG
¿Éà∏«°Sh äÉfƒeô¡˘dÉ˘H êÓ˘©˘dGh ,»˘FÉ˘«˘ª˘«˘μdG
¬fGC Éª∏Y ,¿ÉWô°ùdG øe ´ƒædG Gòg êÓ©d
.∫ÉLôdG øe % 10 ` 8 ÜQÉ≤jo Ée Ö«°üjo

¬` ` ` ` ` ` °VGôYGC
¿É˘ Wô˘ °S'' ¿ƒ˘ ˘μj ’ ,≈˘ ˘dh’CG ¬˘ ˘∏˘ ˘MGô˘ ˘e »˘ ˘a
¢VGôYGC ájÉC˘H IOÉ˘Y ,É˘Hƒ˘ë˘°üe ''äÉ˘à˘°Shô˘Ñ˘dG
Iô«ãch .É¡à¶MÓeh Égõ««ªJ øμªj á«ÑfÉL
¢ü«î°ûJ É¡«a ºàj ’ »àdG ä’ÉëdG »g GóL
ΩQƒdG ¿ƒμj ¿GC ó©H ’GE äÉà°ShôÑdG ¿ÉWô°S
ó˘æ˘Yh .Ió˘¨˘dG êQÉ˘N ô˘°ûà˘fG ó˘b »˘fÉ˘Wô˘ °ùdG
Iô˘ª˘∏˘d ,∫h’CG ∞˘°ûμdG º˘à˘j ,∫É˘Lô˘dG º˘¶˘©˘ e
,äÉ˘à˘ °Shô˘ Ñ˘ dG ¿É˘ Wô˘ °S Oƒ˘ Lh ø˘ Y ,≈˘ dh’CG
ø˘Y ∞˘°ûμ∏˘d »˘æ˘«˘JhQ ¢üë˘a ∫Ó˘N ,É˘ Ñ˘ dÉ˘ Z
.»YƒædG »JÉà°ShôÑdG ó°†à°ùªdG
äÉ˘eÓ˘Y hGC ¢VGô˘YGC ,π˘©˘Ø˘dÉ˘ H ,ô˘ ¡˘ ¶˘ J É˘ eó˘ æ˘ Y
˘ΩQƒ˘dG Qƒ˘£˘J á˘LQó˘H É˘¡˘à˘©˘«˘Ñ˘W ≥˘∏˘ ©˘ à˘ J ,Iô˘ μÑ˘ e
AÉ˘ °†Y’CG »˘ a √QÉ˘ °ûà˘ ˘fG ió˘ ˘ª˘ ˘H hGC »˘ ˘fÉ˘ ˘Wô˘ ˘°ùdG
.iôN’CG
˘ΩQh Oƒ˘Lƒ˘ d ≈˘ dh’CG ¢VGô˘ Y’CG π˘ ª˘ °ûJ ó˘ bh
»a πcÉ°ûe áJÉà°ShôÑdG IóZ »a »fÉWô°S
ΩQƒdG ¬∏μ°ûj …òdG §¨°†dG øY áªLÉf ∫ƒÑàdG
Üƒ˘Ñ˘f’CG ≈˘∏˘Y hGC á˘fÉ˘ã˘ª˘dG ≈˘∏˘Y »˘fÉ˘ Wô˘ °ùdG
.áfÉãªdG øe ∫ƒÑdG π≤æj …òdG
¿ƒμJ ¿GC øμªj ∫ƒÑàdG πcÉ°ûe ¿ÉEa ,∂dP ™eh
πcÉ°ûªdG øe ójó©dG ≈∏Y áeÓY ,IOÉ©dG »a
Ió˘ Z »˘ a ,(á˘ ã˘ «˘ Ñ˘ ˘î˘ ˘dG ô˘ ˘«˘ ˘Z) Ió˘ ˘«˘ ˘ª˘ ˘ë˘ ˘dG

»°SÉb âjGB . Ω: ôjƒ°üJ
AGó˘dG ó˘jó˘ë˘J ≈˘∏˘Y ¿hõ˘é˘©˘j AÉ˘ Ñ˘ WC’G
.¢†jôªdG ¬H ÜÉ°üj …òdG
»˘ æ˘ Y ∫hõ˘ j'' á˘ ∏˘ FÉ˘ b …RÉ˘ Z âaÉ˘ ˘°VCGh
iQCG ÉeóæY ô«Ñc ìôØH ô©°TCGh Ö©àdG
ó«MƒdG Éæªg ¿C’ ,ø«MÉJôe ≈°VôªdG
A’Dƒ˘g Ió˘YÉ˘°ùe ƒ˘g á˘jô˘«˘N á˘«˘©˘ª˘é˘ c
øY π«∏≤dÉ˘H ƒ˘dh ∞˘«˘Ø˘î˘à˘dGh ≈˘°Vô˘ª˘dG
¢ùë˘j É˘e'' ¿C’ ,''Iô˘«˘ Ñ˘ μdG º˘ ¡˘ JÉ˘ fÉ˘ ©˘ e
¿CG É˘ª˘∏˘Y ,''ƒ˘JGƒ˘c »˘d ô˘ «˘ Z Iô˘ ª˘ é˘ dÉ˘ H
âÑ«°UCG ¿CGh É¡d ≥Ñ°S á«©ªédG á°ù«FQ
ó˘©˘H AÉ˘Ø˘°ûdG ø˘e âæ˘μª˘Jh ¿É˘Wô˘°ùdÉ˘ H
GóYh â©£≤a á«MGôL á«∏ª©d É¡FGôLEG
É¡JÉ«M á«≤H ¢SôμJ ¿CÉH É¡°ùØf ≈∏Y
.ô«£îdG AGódG Gò¡H ø«HÉ°üª∏d áeóN

É˘ª˘c ,∫É˘Ø˘W’CG É˘ª˘«˘°S’ ¢ùª˘°ûdG á˘ ©˘ °T’C
á∏Ñ≤ªdG ΩÉj’CG ∫ÓN Ihóf ó≤©H Ωƒ≤à°S
øY åjó˘ë˘dG º˘à˘«˘°S å«˘M ,á˘æ˘JÉ˘H á˘j’ƒ˘H
ió˘eh á˘eÉ˘Y á˘Ø˘°üH á˘ã˘«˘Ñ˘î˘dG ¢VGô˘e’CG
»˘à˘dG IÉ˘fÉ˘ ©˘ ª˘ dG ≈˘ ∏˘ Y IOÉ˘ jR É˘ gQÉ˘ °ûà˘ fG
.≈°VôªdG É¡°û«©j
∞˘∏˘à˘î˘ª˘H äÉ˘HÉ˘°UE’G º˘bÉ˘Ø˘J π˘X »˘ah
ÖLGƒdG øe íÑ°UCG äÉfÉWô°ùdG ´GƒfCG
ô«î°ùJh á«æ˘©˘ª˘dG äÉ˘¡˘é˘dG π˘c ∞˘KÉ˘μJ
πLCG øe ájô°ûÑdGh ájOÉªdG πFÉ°SƒdG πc
π˘°üj ¿CG π˘Ñ˘b ô˘ Ñ˘ cCG á˘ «˘ Yƒ˘ J ≥˘ «˘ ≤˘ ë˘ J
å«˘M ,IQƒ˘£˘à˘ e ä’É˘ M ≈˘ dEG ¢Vô˘ ª˘ dG
AÉ˘°†≤˘dG »˘a Ö«˘dÉ˘°SC’G ™˘«˘ª˘ L õ˘ é˘ ©˘ J
»a ábódG IQhô°V ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,¬«∏Y
ø˘ e ô˘ «˘ ã˘ μdG ¿C’ ¢Vô˘ ˘ª˘ ˘dG ¢ü«˘ ˘î˘ ˘°ûJ

á˘ «˘ Yƒ˘ J á˘ «˘ ˘¨˘ ˘H á˘ ˘°ù«˘ ˘°ùë˘ ˘J äÓ˘ ˘ª˘ ˘ë˘ ˘H
∞˘ ˘°ûμdG AGô˘ ˘LGE IQhô˘ ˘ °†H ¢UÉ˘ ˘ î˘ ˘ °T’CG
´GƒfGCh …ó˘ã˘dG ¿É˘Wô˘°S É˘ª˘«˘°S’ ,ô˘μÑ˘ª˘dG
âë˘Ñ˘°UGC »˘à˘dG äÉ˘fÉ˘ Wô˘ °ùdG ø˘ e iô˘ NGC
∂dP ≈∏Y π«dódGh ,ÉÑ«gQ GQÉ°ûàfG ó¡°ûJ
≈dGE øeó≤àj »JGƒ∏dG AÉ°ùæ∏d πFÉ¡dG Oó©dG
»a øgh á°üàîªdG á«FÉØ°ûà°S’G õcGôªdG
.¢VôªdG Ωó≤J ÖÑ°ùH á«KQÉc äÉ«©°Vh
Iôe πc »a º¶æJ É¡à«©ªL ¿GC âaÉ°VGCh
´Gƒ˘fGC ∞˘∏˘à˘î˘e ∫ƒ˘M á˘«˘°ù«˘°ùë˘J äGhó˘ f
ø˘«˘ °üà˘ î˘ e AÉ˘ Ñ˘ WGC Qƒ˘ °†ë˘ H ¿É˘ Wô˘ °ùdG
≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ QGôZ ≈∏Y ø«dhƒD°ùeh
á«FÉbƒdG Ö«dÉ°S’CG ºgGCh ,ó∏édG ¿ÉWô°S
π°üa »a IQGôëdG áLQO OGóà°T’ Gô¶f
¢UÉî°T’CG øe ójó©dG ¢Vô©Jh ∞«°üdG

¬H πØμà∏d äÉ£∏°ùdG ó°TÉæj äÉà°ShôÑdG ¿ÉWô°ùH ÜÉ°üe

¬` ` JÉfÉ©e º`éM ø`e OGR ''∂` jõ«ée'' AGhO ô` ` `aƒJ Ωó` ` `Y
¿ÉWô°S ™e É¡JÉfÉ©e äó°UQh ''Ö©°ûdG'' É¡àaOÉ°U »àdG ä’ÉëdG øe ádÉM ,áæ°S 64 ôª©dG øe ≠dÉÑdG ¢TƒμH ó«ªM
∞«dÉμJ ™aóH ¬d íª°ùJ ’ »àdG ájQõªdG á«YÉªàL’G ¬à«©°Vh ¢†jôªdG áë°U QƒgóJ øe OGR Éeh ,''äÉà°ShôÑdG''
.øªãdG ¢†gÉÑdGh ôaƒàªdG ô«Z ''∂jõ«ée'' ¬àdÉëH ¢UÉîdG AGhódG øY IOÉjR ,êÓ©dG
øjGC ¬dÉÑ≤à°SG ºàj ºd å«M ,´QÉ°ûdG »a
.AGô©dG »a á∏«∏dG ≈°†b
ø˘e É˘gÉ˘≤˘∏˘à˘ j »˘ à˘ dG Ió˘ YÉ˘ °ùª˘ dG ’ƒ˘ dh
äOGõ˘d ¢SGOô˘eƒ˘Ñ˘H ¿É˘Wô˘°ùdG á˘«˘©˘ª˘L
¬˘bÉ˘ë˘à˘dG Oô˘é˘ª˘ Ñ˘ a ,GQƒ˘ gó˘ J ¬˘ à˘ dÉ˘ M
≥˘∏˘¨˘J º˘d »˘à˘dG …RÉ˘Z á˘μ«˘∏˘e Ió˘«˘°ùdÉ˘ H
πª©J ∫GõJ ’ »àdG É¡dõæe ÜGƒHGC ¬eÉeGC
á°ù«FQ Ωƒ≤J ÖMQ Qó°U πμHh πH ,¬«a
É¡H πØμàdGh ¬àdÉM á©HÉàªH á«©ªédG
¬H á°UÉîdG ájhOÓ
C d É¡FGô°T ∫ÓN øe
,É°TÉH ≈Ø˘£˘°üe ≈˘Ø˘°ûà˘°ùe ≈˘dGE ¬˘∏˘≤˘fh
óYƒe ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d IógÉL πª©J Éªc
π«dÉëàdÉH ¬eÉ«≤d øμªe âbh ÜôbGC »a
ó˘©˘Jh ,á˘©˘°T’
C É˘H êÓ˘©˘dG Gò˘ch á˘eRÓ˘ dG
ä’ÉëdG øe §≤a IóMGh ádÉëdG √òg
á˘«˘©˘ª˘é˘dG á˘°ù«˘FQ Ωƒ˘≤˘J »˘à˘dG Iô˘«˘ã˘μdG
¢ü≤˘ f ø˘ e º˘ ˘Zô˘ ˘dÉ˘ ˘H É˘ ˘¡˘ ˘Jó˘ ˘YÉ˘ ˘°ùª˘ ˘H
.äÉfÉμe’
E G

áÑW É«fƒ°U

≈˘dGE á˘aÉ˘°V’
E É˘ H ,¬˘ JÉ˘ fÉ˘ ©˘ e º˘ é˘ M ø˘ e
ÖÑ°ùH IÉ«ëdG Iòdh πc’
C G á«¡°ûd ¬fGó≤a
.¬bQÉØJ ’ »àdG Ω’’BG
øªμj ÉæKóëe Ö°ùM ºFÉ≤dG πμ°ûªdGh
¬˘ H ¢UÉ˘ î˘ dG AGhó˘ dG ô˘ ˘aƒ˘ ˘J Ωó˘ ˘Y »˘ ˘a
5`d ÜGCh Iô«≤a á∏FÉY øe ¬fGCh Éª«°S’
πª©dG ≈dGE ¬àLhR ô£°†J å«M ,AÉæHGC
˘ΩÉ˘©˘£˘dG ô˘«˘aƒ˘J π˘LGC ø˘e äƒ˘«˘ Ñ˘ dG »˘ a
¢Tƒ˘μH ó˘«˘ °ùdG ¿ÉE˘ a Gò˘ ¡˘ dh ,É˘ gAÉ˘ æ˘ H’C
…OÉ˘ª˘ dG º˘ Yó˘ dG ≈˘ dGE á˘ LÉ˘ ë˘ dG ¢ùeÉC˘ H
áKÉ¨à°SG AGóf Ωó≤j ¬∏©L Ée ,»°ùØædGh
¬˘à˘dÉ˘M ó˘N’
C á˘ª˘«˘Mô˘dG Üƒ˘∏˘≤˘dG …hò˘d
.¬JÉfÉ©ªH Qƒ©°ûdGh QÉÑàY’G ø«©H
¬àHÉ°UGE ∞°ûàμj ºd ¬fGC ÉæKóëe ìôq°Uh
á˘∏˘Mô˘e »˘a ’GE äÉ˘à˘°Shô˘Ñ˘dG ¿É˘Wô˘ °ùH
5 ò˘æ˘ e ∂dPh ¢Vô˘ ª˘ dG ø˘ e á˘ eó˘ ≤˘ à˘ e
√ódGh ¿GC ¬æHG ó≤à©j ¿Éc å«M ,ô¡°TGC
,≈∏μdG »a ≈°üëdG OƒLh øe »fÉ©j
≈Ø£°üe ≈Ø°ûà°ùe ≈dGE ¬∏≤æJ OôéªHh
¬°ùØf óLh áª°UÉ©dG ôFGõédG »a É°TÉH

¢Tƒ˘ ˘μH ¢†jô˘ ˘ª˘ ˘ dG ó˘ ˘ °TÉ˘ ˘ f
áj’ƒH IhÉæ°T áæ˘jó˘ª˘H ø˘WÉ˘≤˘dG
á«æ©˘ª˘dG äÉ˘£˘∏˘°ùdG ¢SGOô˘eƒ˘H
áæ«Y ó©J »àdG ¬àdÉëH πØμà∏d
ø«HÉ°üªdG øe ô«Ñc OóY øe
»à˘dGh å«˘Ñ˘î˘dG ¢Vô˘ª˘dG Gò˘¡˘H
á˘ «˘ ë˘ °üdG º˘ ¡˘ ˘à˘ ˘dÉ˘ ˘M ó˘ ˘¡˘ ˘°ûJ
’ ¬fGC GócƒDe ,Gô«Ñc GQƒgóJ
Ió°T øe ΩƒædG ≈∏Y iƒ≤j
¬˘bQÉ˘Ø˘J ’ »˘ à˘ dG Ω’’BG
»˘à˘dGh GQÉ˘¡˘fh Ó˘«˘ d
äOGR

≈∏Y πª©J »àdG á«©ªédG á°ù«FQ â∏≤fh
áj’ƒdG êQÉNh πNGO ≈°VôªdG IóYÉ°ùe
IÉ˘fÉ˘©˘e É˘ ¡˘ jó˘ d á˘ MÉ˘ à˘ ª˘ dG äÉ˘ fÉ˘ μe’EÉ˘ H
¿É˘Wô˘°ùdG ´Gƒ˘fGC ∞˘∏˘à˘î˘ ª˘ H ø˘ «˘ HÉ˘ °üª˘ dG
êÓ©dÉH ΩÉ«≤∏d º¡°Vôà©J »àdG πcÉ°ûªdGh
ó«YGƒe ôNÉCJ πμ°ûe ¿GC IócƒDe ,ΩRÓdG
πμ°ûªdG ≈˘≤˘Ñ˘j ''»HGô˘«˘J ƒ˘jOGQ'' AGôLGE
˘ ˘Ωƒ˘ ˘≤˘ ˘J ¿GC ÖLGƒ˘ ˘dG ø˘ ˘e …ò˘ ˘dG ô˘ ˘Ñ˘ ˘ c’CG
.¬d »FÉ¡f πM OÉéjÉEH á«æ©ªdG äÉ£∏°ùdG
êÓ©dÉH ¢†jôªdG ΩÉ«b ó©H ¿GC âaÉ°VGCh
á∏MôªdG ô¶àæj ¬°ùØf óéj ,»YÉ©°T’EG
êÓ©dG ó≤Øj ’ »μdh ,êÓ©dG øe á«dGƒªdG
∞°Uƒd AÉÑW’CG ô£°†j ¬à«dÉ©a á©°T’CÉH
¿ƒ˘«˘∏˘ª˘H Qó˘≤˘J ¢†jô˘ª˘∏˘ d á˘ °UÉ˘ N ø˘ ≤˘ M
’ …ò˘dG ≠˘∏˘Ñ˘ª˘ dG ƒ˘ gh ,º˘ «˘ à˘ æ˘ °S ∞˘ °üfh
ø˘ e ¬˘ fGC ’GE ,¬˘ ©˘ aO ¢†©˘ Ñ˘ dG ™˘ «˘ ˘£˘ ˘à˘ ˘°ùj
¬FÉ¡àfG OôéªH ÜÉ°üªdG ¿GC ¢VhôØªdG
ô¡°T ó©H π≤˘à˘æ˘j »˘FÉ˘«˘ª˘«˘μdG êÓ˘©˘dG ø˘e
.»YÉ©°T’EG êÓ©∏d Iô°TÉÑe

Éjƒæ°S áHÉ°UGE ∞dGC 42 π«é°ùJ
äÉfÉWô°ùdG ´GƒfGC ∞∏àîªH
á˘fh’BG »˘a á˘ ã˘ «˘ Ñ˘ î˘ dG ¢VGô˘ e’CG ó˘ ¡˘ °ûJ
äÉ˘ H å«˘ M É˘ Ñ˘ ˘«˘ ˘gQ GQÉ˘ ˘°ûà˘ ˘fG Iô˘ ˘«˘ ˘N’CG
ºqJ óbh ,É¡≤M É¡«aGƒj ’ É¡æY åjóëdG
Iójó˘L á˘HÉ˘°UGE 42000 »˘dGƒ˘M AÉ˘°üMGE
iƒà°ùªdG ≈∏Y ¿ÉWô°ùdG ´GƒfGC ∞∏àîªH
áμ«∏e á«©ªédG á°ù«FQ Ö°ùM ` »æWƒdG
ø«H øªa ¢SGOôeƒH áj’ƒH ÉeGC ` …RÉZ
Oó°üH ádÉM 300 π«é°ùJ ºqJ ∞∏e 400
äÉØ∏ªdG ÉeGC ,»YÉ©°T’EG êÓ©dÉH ΩÉ«≤dG
ó©J Óa á∏jƒ£dG ó«YGƒªdG ÖÑ°ùH á≤dÉ©dG
.≈°üëJ ’h
ájhO’CG ¢ü≤f ƒg ÉeRÉCJ ™°VƒdG OGR Éeh
êÓ˘ ©˘ d á˘ °ü°üî˘ à˘ ª˘ dG äÉ˘ «˘ Ø˘ °ûà˘ °ùª˘ dGh
á˘ j’ƒ˘ H É˘ ª˘ «˘ °S ’ ,¿É˘ ˘Wô˘ ˘°ùdG ≈˘ ˘°Vô˘ ˘e
∫ÉÑ≤à°SG ºàj å«M ,á°ûª¡ªdG ¢SGOôeƒH
≈∏Y É«eƒj óaGƒàJ »àdG á∏FÉ¡dG OGóY’CG
∞˘∏˘à˘î˘e ø˘e á˘«˘©˘eÉ˘é˘dG äÉ˘«˘Ø˘°ûà˘°ùª˘ dG
π«dÉëàdG AGôLGE πLGC øe øWƒdG äÉj’h
¿GC ’GE ,êÓ˘ ˘©˘ ˘dG π˘ ˘LGC ø˘ ˘e hGC á˘ ˘ ©˘ ˘ °T’CGh
≈≤ÑJ »YÉ©°T’EG êÓ©dG AGôLGE ó«YGƒe
.≈°VôªdG ΩÉeGC ôÑc’CG ¢ùLÉ¡dG
á«©ªédG á°ù«FQ âYO ,¥É«°ùdG äGP »ah
»FÉ«ª«μdG êÓ©dÉH ¿ƒeƒ≤j øjòdG AÉÑW’CG
º¡JÉØ∏e ºjó≤J πLGC øe ≈°VôªdG á«Yƒàd
êÓ˘©˘dG á˘∏˘Mô˘e ó˘©˘H Iô˘°TÉ˘Ñ˘e á˘ «˘ ë˘ °üdG
øe ºgQÉ¶àfG Ióe øe π«∏≤à∏d »FÉ«ª«μdG
êÓ˘ ˘©˘ ˘dÉ˘ ˘H ΩÉ˘ ˘«˘ ˘≤˘ ˘dG »˘ ˘a ´hô˘ ˘ °ûdG π˘ ˘ LGC
.»YÉ©°T’EG

»a äÉà°ShôÑdG ¿ÉWô°S ±É°ûàcG
AÉØ°ûdG á°Uôa Rõ©j IôμÑe á∏Môe

»°SÉb âjGB . Ω: ôjƒ°üJ

¿ÉWô°ùdG ≈°Vôe á«©ªL á°ù«FQ äócGC
¿É˘ ˘Wô˘ ˘°S ±É˘ ˘°ûà˘ ˘ cG ¿GC ,¢SGOô˘ ˘ eƒ˘ ˘ Ñ˘ ˘ H
ø˘e Iô˘μÑ˘ª˘dG π˘MGô˘ª˘dG »˘a äÉ˘à˘°Shô˘Ñ˘ dG
∫Gõj ’ ¿ƒμj ÉeóæY ójóëàdÉHh ¢VôªdG
,äÉ˘à˘°Shô˘Ñ˘dG Ió˘Z Ohó˘M »˘a GQƒ˘ °üë˘ e
.AÉØ°ûdG ¢Uôa Rõ©j
˘ ΩÉ˘ «˘ ≤˘ dG á˘ «˘ ª˘ gGC ≈˘ ∏˘ Y …RÉ˘ Z äOóq˘ ˘°Th

Oó©dG

GóL ΩÉg

16198

áªjôc á«fBGôb äÉjBG ≈∏Y …ƒàëJ áëØ°üdG √òg
É¡«∏Y ®ÉØëdG AÉLôdG ,áØjô°T ájƒÑf åjOÉMGh
Gôμ°Th .¢ù«fóàdG øe É¡àjÉªMh
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á«Yô°T ihÉàa
ádhódG ∫GƒeCG øe ¥ô°ùj
¢†©˘˘H ‘ ∞˘˘ Xƒ˘˘ e ≥˘˘ jó˘˘ °U
º˘˘∏˘ YCG É˘˘fCGh ,á˘˘dhó˘˘dG ô˘˘FGhO
s»∏Y Öéj π¡a ,¥ô°ùj ¬fCÉH
Î°ùdG ΩCG ,¬˘˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ Y ÆÓ˘˘ ˘ ˘HE’G
?í°üædG ™e ¬«∏Y
,ÚŸÉ˘©˘dG ÜQ ¬˘˘∏q ˘ d ó˘˘ª◊G :ê
º˘«˘∏˘°ùà˘˘dG ”CGh IÓ˘˘°üdG π˘˘°†aCGh
¬dBG ≈∏Yh ,óªﬁ Éfó«°S ≈∏Y
:ó©H ÉeCG ,Ú©ªLCG ¬Ñë°Uh
áeÉ©dG ∫GƒeC’G øe ábô°ùdG :k’hCG
uπ˘ ˘ ˘c ‘ á˘˘ ˘ dhó˘˘ ˘ dG ∫É˘˘ ˘ ˘e ø˘˘ ˘ ˘e `
u≥˘ M ø˘˘e ∫Gƒ˘˘eC’G √ò˘˘g ¿C’ ,kÉ˘ Yô˘˘°T ΩGô˘˘ M ` É˘˘ ¡˘ ˘JÉ˘˘ °ù°SDƒ˘ ˘e
kÉbQÉ°S áeÉ©dG ∫GƒeC’G øe ¥QÉ°ùdG Èà©jh ,kÉ©«ªL ÚæWGƒŸG
.ÚæWGƒŸG ™«ªL øe
,áeÉ©dG ∫GƒeC’G ≈∏Y øeCÉà°ùŸG ƒg ¥QÉ°ùdG ¿Éc GPEG :kÉ«fÉK
øe áfÉ«ÿGh ,ÚæFÉÿG øe ¬fC’ ,ô£NCG ¬ªKEGh ÈcCG ¬Ñfòa
øs oc ør en ™l Hn Qr GnC ) :∞jô°ûdG åjó◊G ‘ AÉL Éªc ,Ú≤aÉæŸG áØ°U
â
r nfÉnc øs ¡o ær pe lán∏°r üN
n p¬«pa â
r nfÉnc ør en hn ,É°k üpdÉN
n Ék≤paÉæn eo n¿Énc p¬«pa
p
p
p
p
GnPGE hn ,n¿ÉnN nøªoJhrD G GnPGE :Én¡nYnónj ≈sànM ¥ÉnØuædG røpe lá∏n °r ünN p¬«pa
√GhQ (nô˘ né˘ na nº˘ °n UÉ˘˘nN GnPGpE hn ,nQnó˘ ˘nZ nó˘ ˘ngÉ˘˘ nY GnPGpE hn ,nÜnò˘ ˘nc nçsó˘ ˘nM
.º∏°ùeh …QÉîÑdG
,¬fÉN øŸ ≈àM áfÉ«ÿG ±ô©j ’ …òdG ƒ¡a øeDƒŸG ÉeCG
’hn ,n∂nænªnàrFG røne ≈ndGpE nánfÉne’nC G uOGnC ) :∞jô°ûdG åjóë∏d ∂dPh
.…òeÎdGh OhGO ƒHCGh óªMCG ΩÉeE’G √GhQ (n∂nfÉnN røne røoînJ
ôàu °ùàoŸG ¿ƒμjh ,kÉYô°T ΩGôM ¥QÉ°ùdG ≈∏Y Î°ùàdG :kÉãdÉK
ºn àn nc ør en ) :∞jô°ûdG åjó◊G ‘h ,ºKE’G ‘ ¥QÉ°ù∏d kÉμjô°T
øe ábô°ùdG ƒg ∫ƒ∏¨dGh ,OhGO ƒHCG √GhQ (o¬o∏rãpe o¬sfpEÉna k’ÉnZ
.É¡∏ãe áeÉ©dG ∫GƒeC’G øe ábô°ùdGh ,É¡ª«°ù≤J πÑb ºFÉæ¨dG
¿CGh ,≥jó°üdG Gòg í°üæJ ¿CG ∂«∏Y Öé«a:∂dP ≈∏Y AÉæHh
•ô°ûH ¬«∏Y Î°ùJ ¿CGh ,ôμæŸG øY √É¡æJh ±hô©ŸÉH √ôeCÉJ
∫ÉŸG √uOQh ¬àHƒJ ¥ó°U øe âæs≤«J ¿EÉa .¬bô°S Ée sOôj ¿CG
¬Ñë°Uh ¬dBG ≈∏Yh ¬«∏Y ¬q∏dG ≈∏°U ¬dƒ≤d ,√Î°S ∂«∏Y Öé«a
√GhQ (páen É«n p≤rdG Ωn ƒr jn ¬o ∏s dG √o ôn àn °n S Éªk p∏°r ùeo ôn àn °n S ør en hn ) :º∏°Sh
.º∏°ùeh …QÉîÑdG
Öé«a ,¥hô°ùŸG sOôj ⁄ hCG ,ábô°ùdG ≈∏Y kGô°üe »≤H GPEG ÉeCGh
ΩôÛG Gòg áÑ°SÉÙ ∂dP ‘ ¿CÉ°ûdG ÜÉë°UCG º∏©J ¿CG ∂«∏Y
.º∏YCG ÛÉ©J ¬∏dGh ,Gòg .áæFÉÿG √ój ∞
u ch ¬àÑ°SÉÙ ìÎÛG

ôgÉb ∞jô°T óªﬁ ï«°ûdG

óFGƒØdG ™FGóH øe
¿EG'' :∫Éb øe ¬∏dG ≈∏Y §∏Zh
É«fódG ‘ ¬æe ™bh ∫ƒ≤dG Gòg
øcCG ¿EG :ôjó≤àdGh ,¬©aQ πÑb
''..¬˘˘ª˘˘∏˘˘©˘˘J ∂fEÉ˘˘a Gò˘˘g ∫ƒ˘˘bCG
Gòg ¿C’ ,ájBÓd ∞jô– Gògh
ó˘©˘H ¬˘˘æ˘˘e Qó˘˘°U É‰EG ÜGƒ÷G
¬∏dGh ,∂dP øY ¬d ¬∏dG ∫GDƒ°S
,¬eƒb ô¡XCG ÚH ƒgh ¬dCÉ°ùj ⁄
ó©H ’EG Ú¡dEG ¬eCGh √hòîJG ’h
Óa ,Úæ°ùdG øe ÚÄÃ ¬©aQ
¬˘˘˘∏˘˘˘dG ΩÓ˘˘˘c ∞˘˘˘jô– Rƒ˘˘˘˘é˘˘˘˘j
Ωóng ,ájƒëf IóYÉ≤d kGQÉ°üàfG
ø˘˘e π˘˘¡˘˘°SCG É˘˘¡˘˘dÉ˘˘ã˘˘˘eCG á˘˘˘FÉ˘˘˘e
.ájB’G ≈æ©e ∞jô–

‘ ¬∏dG ¬ªMQ º«≤dG øHG ∫Éb
¬˘∏˘dG ∫É˘b : ''ó˘FGƒ˘˘Ø˘˘dG ™˘˘FGó˘˘H''
IÓ°üdG ¬«∏Y ≈°ù«Y øY ÛÉ©J
ó˘≤˘a ¬˘à˘∏˘b âæ˘c ¿EG :ΩÓ˘˘°ùdGh
. ( 166 : Ió˘˘FÉŸG) ¬˘˘à˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘Y
»°VÉe ≈∏Y πNO •ô°T Gò¡a
≈˘æ˘©ŸG »˘°VÉ˘e ƒ˘gh ,ß˘Ø˘∏˘˘dG
¬˘˘«˘˘∏˘˘Y í˘˘«˘˘°ùŸG ¿C’ ,kÉ˘˘©˘˘£˘˘˘b
¿ƒμj ¿CG ÉeEG ΩÓ°ùdGh IÓ°üdG
ó˘©˘H ¬˘æ˘e ΩÓ˘˘μ˘˘dG Gò˘˘g Qó˘˘°U
¿ƒ˘˘μ˘˘j hCG ,AÉ˘˘ª˘˘°ùdG ÛEG ¬˘˘©˘˘aQ
..áeÉ«≤dG Ωƒj ¬dƒ≤j Ée ájÉμM
≥∏©J É‰EÉa ,øjôjó≤àdG ≈∏Yh
,»˘˘°VÉŸÉ˘˘˘H √DhGõ˘˘˘Lh •ô˘˘˘°ûdG

QÉ«NC’G áÑë°U
QÉéØdG ¿EÉa ,QÉ«NC’G ÖMÉ°üa âÑMÉ°U ¿EG AÉªμ◊G óMCG ∫Éb
âÑæj ’ ¢VQCGh ,É¡bQh ô°†îj ’ Iôé°Th ,ÉgDhÉe ôéØàj ’ Iôî°U
≥°SÉØdG kÉfGƒNEG ∂d ºgòîàJ ’h ,á°ùªN Íë°üJ ’ ∫Ébh ,É¡°SôZ
âfCGh ¬dÉÃ ∂dòîj ¬fEÉa π«îÑdGh ,É¡fhO Éªa á∏cCÉH ∂©Ñj ¬fEÉa
∂æY ó©Ñoj ÜGô°ùdÉc ¬fEÉa ÜGòμdGh ,¬àfƒ©e ÛEG ¿ƒμJ Ée êƒMCG
,∑ô°†«a ∂©Øæj ¿CG ójôj ¬fEÉa ≥ªMC’Gh ,ó«©ÑdG ≈fójh Öjô≤dG
.¬∏dG ÜÉàc ‘ ¿ƒ©∏e ¬fEÉa ºMôdG ™WÉbh

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

Ω 2013ÈªàÑ°S 02 ÚæKE’G
`g 1434 ∫Gƒ°T 26 `d ≥aGƒŸG

»FÉ£dG OhGód áØ«æM »HCG ΩÉeE’G ÉjÉ°Uh øe

.ó°SC’G øe ∑QGôa ¢SÉædG øe ôs pa :∫ƒ≤«a
,kÉ°VôYh k’ƒW ¬¡Lh ‘ QhóJ á∏ªædG âfÉch
.ÒμØàdGh ºu ¡dG øe É¡d ø£Øj Óa
: ` ?¿É«Ø°S Ée ∑GQOCG Éeh ` …QƒãdG ¿É«Ø°ùd kÉeƒj ∫Ébh
,OsÈŸG AÉŸG Üô˘˘°ûJ âæ˘˘c GPEG ¿É˘˘«˘ Ø˘ ˘°S É˘˘ j
,uπ˘¶˘dG ‘ »˘°û“h ,Ö˘s«˘£ŸG ò˘jò˘∏˘dG π˘˘cCÉ˘ Jh
?¬∏dG ≈∏Y Ωhó≤dGh ,äƒŸG tÖ– ≈àªa
äÉª∏μdG ∂∏J øe ≈∏μãdG AÉμH ¿É«Ø°S ≈μÑa
,¿ÉÁE’ÉH mA»∏e pÖ∏b ¥ÉªYCG øe â©Ñf »àdG
¿hDƒ°ûdG Qt óà°ùJ ,¢UÓNE’Gh ¥ó°üdÉH m ≥jôY
.¿ƒ«©dG »μÑoJh

ºμMh ∫GƒbCG
ÈdG ìÉàØeh ,øØ°ùdG QÉëÑdG ìÉàØe @
,Aƒ˘˘°Vƒ˘˘dG IÓ˘˘°üdG ìÉ˘˘à˘ Ø˘ eh ,¥ô˘˘£˘ ˘dG
áæ÷G ìÉàØeh ,ÉYódG AÉª°ùdG ìÉàØeh
.ó«MƒàdG
≥aÉæŸGh Ohõàj É«fódG ‘ øeDƒŸG @
.™àªàj ôaÉμdGh øjsõàj
,Ö°ùædG IƒNCG øe âÑKCG øjódG IƒNCG @
øjódG áØdÉîÃ ™£≤æJ Ö°ùædG IƒNCÉa
.™£≤æJ ’ øjódG IƒNCGh

ΩOBG øHÉj
øH Éj :…ô°üÑdG ø°ù◊G ΩÉeE’G ∫ƒ≤j
É˘ª˘¡˘ë˘Hô˘˘J ∂Jô˘˘NBÉ˘ H ∑É˘˘«˘ fO ™˘˘H :ΩOBG
∑É˘˘«˘ fó˘˘H ∂Jô˘˘NBG ™˘˘Ñ˘ J ’h ,kÉ˘ ©˘ «˘ ª˘ ˘L
GPEG :ΩOBG ø˘H É˘j .kÉ˘©˘«˘ª˘L É˘ª˘gô˘°ùî˘à˘ a
,¬«a º¡°ùaÉæa ÒÿG ‘ ¢SÉædG âjCGQ
,¬«a º¡£Ñà¨J Óa ô°ûdG ‘ º¡àjCGQ GPEGh
∑É˘æ˘g AÉ˘≤˘Ñ˘dGh π˘«˘∏˘b É˘æ˘g É˘g AÉ˘≤˘ Ñ˘ dG
ó˘˘©˘ H á˘˘eCG ’ ¬˘˘∏˘ dGh ¬˘˘fEG É˘˘eCG ..π˘˘jƒ˘˘ W
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»æLôNCG ,ójóL ôeCG ‘ Ωƒj πc ƒg øe Éjh ,ó«YƒdG
’ Ée ™aOG ∂H ,≥jôW ™°ShCG EG ≥«°†ŸG ≥∏M øe
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∂qÑM »qdG ,…OÓH ‘ »eƒªg Éjh ,Ö«Ñ◊G ¬fÉN øe íjh
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πØ£dG Ö°ùμJ Ö«dÉ°SCG Qƒ°üJ
q Ωó≤a ™HGôdG QƒÙG ÉeCG
ÜÉàμdG OÉ–G ´ôa ¢ù«FQ OÉ°TCGh .¬bhòJh
q ∫Éª÷G qÖM
Ò°ùH áØ˘«˘∏˘N ø˘H ø˘jó˘dG ∫É˘ª˘ L ó˘˘«˘ °ùdG Újô˘˘FGõ÷G
∫ÉØWC’G áÄØH ºàgG ¬fCGh á°UÉN ,≈≤à∏ŸG äÉ«dÉ©a
¢SGôgCG ¥ƒ°ùH ÚjôFGõ÷G ÜÉàμdG OÉ–G ´ôØc :ÓFÉb
óæY ´GóHE’G ≈∏Y ìhôdG
q á«HôJ QhO RGôHEG ≈∏Y πª©f
GƒfÉc Éªã˘«˘M ∫É˘ª÷G ¿ƒ˘YQõ˘j QÉ˘Ñ˘c ø˘jƒ˘μ˘à˘d QÉ˘¨˘°üdG
øe ¬«∏Y ƒg É‡ ,πªLCG ⁄É©dG πH ôFGõ÷G ¿ƒμàd
‘ π˘Ø˘ £˘ dG ÜOCG ™˘˘bGh ≈˘˘∏˘ Y Aƒ˘˘°†dG §˘˘«˘ ∏˘ °ùJ ∫Ó˘˘N
á«dÉª÷G á«HÎdG ÖfGƒL ¢†©H óFGƒa ≈∏Yh ,ôFGõ÷G
´Gó˘HEG ø˘e A»˘˘°T RGô˘˘HEG h ìhô˘˘dG Öjò˘¡˘J ‘ É˘˘gô˘˘KCGh
,≈˘≤˘«˘°SƒŸGh º˘°Sô˘dG ,ìô˘°ùŸG ,á˘HÉ˘à˘μ˘dG ‘ QÉ˘˘¨˘ °üdG
ôFGõ÷G ‘ ÚYóÑŸG ÚH ábÓ©dG Ú°ù–h ó«WƒàH
.Üô©dG Üô¨ŸG OÓHh

á©dÉ£ŸG ≈∏Y ÚæWGƒŸG ójƒ©àd á«¡«aôJh ájôμa äÉWÉ°ûf
»æWGƒe Úμªàdh ,Úªà¡ŸG øe ¬LQÉNh øWƒdG πNGO
ø˘e Iô˘gÉ˘¶˘à˘dG √ò˘g ‘ ÚcQÉ˘°ûŸG ™˘˘«˘ ª˘ Lh á˘˘j’ƒ˘˘dG
.á£°ûfC’G πc á©HÉàe
á∏eÉ°T ájô°ûf QGó°UEG ≈∏Y áª¶æŸG äÉ¡÷G âeÉbh
.á«eÓYE’G √ƒLƒdG øe áÑîf É¡«∏Y ±ô°ûj

¿É¨WƒH øjódGQƒf :∞«£°S

∞jô°ûdG ôgRC’G ¢TôY ≈∏Y ™HôJ ⁄ÉY

±GôL ≥◊G óÑY :Iôµ°ùH

äÉHƒ©˘°üdG
q QÉ˘¡˘XEG ≈˘∏˘Y π˘ª˘©˘f'' :∫É˘bh
≈∏Y πª©dGh Ò¨°üdG ´óÑŸG ¬LGƒJ »àdG
Oó©H ∞jô©àdÉH º¡jód ´GóHE’G ¬«LƒJ
.''QÉ¨°üdG ÚYóÑŸG øe
IôgÉ¶àdG øe ∫hC’G Ωƒ«dG õ«“h
π˘˘ Ø˘ ˘£˘ ˘dG ÜOCG ¢Vô˘˘ ©˘ ˘e IQÉ˘˘ jõ˘˘ ˘H
ó˘˘«˘ °ûæ˘˘∏˘ d ´É˘˘ª˘ à˘ °S’Gh ,¬˘˘YGó˘˘ HEGh
‘ á˘«˘ æ˘ Wƒ˘˘dG ìhô˘˘dG ¢Sô˘˘¨˘ d »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG
OÉ–G ´ôa ¢ù«FQ ≈≤dCG Éªc ,IóYÉ°üdG ∫É«LC’G
»àdG º«¶æàdG áæ÷ º°SÉH áª∏c ÚjôFGõ÷G ÜÉàμdG
ÛEG áaÉ°VE’ÉH ,ÜÉÑ°ûdG äÉ°ù°SDƒe ¿GƒjO ôjóe º°†J
.»∏ÙG ‘É≤ãdG ¿ÉLô¡ŸG ßaÉﬁ áª∏c
ÚYóÑe ∫ÉØWC’ á«aô°T äGAGôb ≈≤à∏ŸG øª°†J
Éªc
q
´Gó˘HE’G ‘ π˘Ø˘£˘ dG IQƒ°U ¿Gƒ˘æ˘Y â– á˘∏˘ NGó˘˘eh
,¢SGô˘˘gCG ¥ƒ˘˘°S á˘˘©˘ eÉ˘˘L QGƒ˘˘f ø˘˘H AÉ˘˘¡˘ H IPÉ˘˘ à˘ ˘°SCÓ˘ ˘d
∫ÉeBG IPÉà°SCÓd πØ£dG ÜOCG ‘ ´GóHE’G É«Lƒdƒ«°Sƒ°S
á«HOCG äGAGôb ÛEG áaÉ°VEG ,á©eÉ÷G äGP øe á°ùª°T øH
á∏NGóeh . πØ£dG É˘gQƒﬁ QÉ˘Ñ˘μ˘∏˘d iô˘NCGh ,QÉ˘¨˘°ü∏˘d
¿’õZ »ª°TÉg IPÉà°SCÓd ìô°ùŸGh πØ£dG" ¿Gƒæ©H

∞«£°ùH ''∫ÉØàMG ‘ IAGô≤dG'' ¿ÉLô¡e

¿ÉÑjõdG á≤£æe ΩÓYCG øe óMGh Ú°ùM ô°†ÿG óªﬁ áeÓ©dG

ÛƒJ å«M ,á≤«≤°ûdG ¢ùfƒàH Ö°UÉæe IóY ΩÉeE ’ G ó∏≤J
™eÉ÷G ‘ áHÉ£ÿGh ¢ùjQóàdGh äQõæH áæjóe ‘ AÉ°†≤dG
É˘˘Ñ˘˘M OÉ˘˘Y ¿CG ÛEG Ö°üæŸG Gò˘˘˘g ‘ åÑ˘˘˘∏˘˘˘j ⁄h ,ÒÑ˘˘˘μ˘˘˘dG
òîJG »æjódG ¬WÉ°ûf ójGõJ ™eh ,áfƒàjõdG ™eÉéH ¢ùjQóà∏d
É‡ ,»°ùfôØdG ôeóà°ùŸG ó°V OÉ¡L IGOCG Gòg √Èæe øe
,π–QGh πM Éªã«M áHÉbôdG â– ¬©°†j ÒNC’G Gòg π©L
IQÉKEÉH ¬eÉ¡JGh ¬dÉ≤àYG ÛEG óª©a Gò¡H πàÙG ∞àμj ⁄h
,¬˘°ùdÉ› ‘ …ô˘é˘j ÉÃ á˘eƒ˘μ◊G ÆÓ˘˘HEG Ωó˘˘Yh á˘˘æ˘˘à˘˘Ø˘˘dG
.ΩGóYE’ÉH É«HÉ«Z ÉªμM ¬≤M ‘ Qó°ü«d
π≤àfG å«M ,¬fÉeR ádÉMQ áeÓ©dG Èà©j ,¥É«°ùdG äGP ‘h
øWƒŸG ÛG IOƒ©dG ±ô°T ¬d ¿Éc ,¿óŸG øe ójó©dG ÚH
,IÒ°üb Ióe iƒ°S É¡H åÑ∏j ⁄ ¬fCG ÒZ ,1903 áæ°S π°UC’G
áæ°S õ©ŸG IôgÉ≤a ≥°ûeóa ¢ùfƒJ ÛEG ´ƒLôdG OhÉ©«d
ΩÉeCG ''á˘¨˘∏˘dG ‘ ¢SÉ˘«˘≤˘dG'' ¬˘à˘dÉ˘°SQ ï˘«˘°ûdG ¢ûbÉ˘˘f ,1920
¿ÉÑ∏dG ï«°ûdG º¡°SCGôj ,IôgÉ≤dG AÉª∏Y QÉÑc øe Iô¡ªL
√ÈàYGh ¬ª∏Y IQGõ¨H ô¡ÑfG …òdG ,ó«ÛG óÑY
‘ ¬˘©˘e ∞˘≤˘f ∞˘«˘μ˘a'' ,¬˘d π˘MÉ˘°S ’ Gô˘˘ë˘˘H
.¿ÉÑ∏dG ï«°ûdG ∫Éb ''êÉéM
ôgRC ’ G ÛE G ¬≤jôW á°ûbÉæŸG √òg âfÉch
25 ‘ »μ∏e ôeCG Qó°U å«M ,∞jô°ûdG
áYÉªL ‘ Gƒ°†Y ¬æ˘«˘«˘©˘à˘H ,1951π˘jô˘aCG
Ìc ,IÒNC’G √ò¡Hh .ô°üÃ AÉª∏©dG QÉÑc
,ájƒ©ª÷Gh á«HOC’Gh á«ª∏©dG ¬JÉWÉ°ûf
Úª˘˘∏˘˘°ùŸG ¿É˘˘Ñ˘˘°ûdG á˘˘«˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘L ¢ù°SCG
á«≤jôaG ∫Éª°T äÉ«dÉL ¿hÉ©J á«©ªLh
QGô˘˘˘˘˘b Qó˘˘˘˘˘°U 1952 ‘h ,É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘gÒZh
¢Tô˘Y ≈˘∏˘Y ¬˘æ˘˘«˘˘«˘˘©˘˘à˘˘H AGQRƒ˘˘dG ¢ù∏Û
⁄ ¬˘˘fCG ÒZ ,∞˘˘jô˘˘°ûdG ô˘˘gRC’G á˘˘î˘˘˘«˘˘˘°ûe
,1954 á˘˘æ˘˘°S ≈˘˘à˘˘M ¬˘˘Ñ˘˘˘°üæ˘˘˘e ‘ ô˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘°ùj
IOƒ©dG ôKBÉa ,É¡d ¢Vô©J á«°SÉ«°S äÉWƒ¨°†d
π≤àfEG . •ƒ¨°†dG ∂∏˘J ≈˘∏˘Y ¢ùjQó˘à˘∏˘d
Ωƒj ¬HQ QGƒL ÛE G π«∏÷G áeÓ©dG
¿Éch .1958 …ôØ«a 20 óMC’G
ô°ü©dG ‘ ⁄ÉY ôNBGh ∫hCG ∂dòH
»°Sô˘c »˘∏˘à˘©˘j ô˘°üe êQÉ˘N ø˘e
.∞jô°ûdG ôgRC’G

Ω 2013 ÈªàÑ°S 02 ÚæKE’G
`g 1434 ∫Gƒ°T 26 `d ≥aGƒŸG

˙¡ ¡T
`LG˜dG

‘ äGƒ°UC’G âdÉ©J
‘ ,IÒNC’G áfhB’G
çGóMC’G º°†N
∫ƒM ô°üÃ ájQÉ÷G
ødh ,∞jô°ûdG ôgRC’G á«gÉe
√ò¡d á«°SÉ«°ùdG ÖfGƒ÷G øY åjó◊G ‘ ¢Vƒîf
áÑîæH »eÓ°SE’G ⁄É©dG ÒæJ ∫GõJ ’ »àdG IQÉæŸG
ÚjÓŸG ¢SƒØf ‘ ≠«∏ÑdG ôKC’G É¡d ¿Éµa ,É¡FÉª∏Y
.⁄É©dG ´ƒHQ ‘ Úª∏°ùŸG øe
åjó◊G ÛE G Iô°TÉÑe Oƒ≤j ôgRC ’ G ïjQÉJ øY åjó◊G ¿E G
øe ∫ƒ≤©dG ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ π°†ØdG º¡d ¿Éc øjòdG øY
¿EGh ,º«gÉØŸG ≠jRh ¬jƒ°ûàdG øe øjódGh ±ô£àŸG ôμØdG
∫ƒ°UC’G …P áeÓ©dG ôcòj ¿CG CÉàØj Ée ¬fEÉa A’Dƒg ôcoP
.Ú°ùM ô°†ÿG óªﬁ ájôFGõ÷G
ÜGõdG á≤£æe ÛE G áëª°ùdG IQÉæŸG √òg ∫ƒ°UC G Oƒ©Jh
√ódƒe ¿CG ÒZ ,Iôμ°ùÑH á≤dƒW áæjóÃ »Hô¨dG
á£Øf áæjóÃ ódh ó≤a ,É¡æY ó«©ÑH øμj ⁄
ó˘b ¬˘Jô˘°SCG âfÉ˘c ,Ω1876 ΩÉ˘Y ¢ùfƒ˘˘à˘˘H
á˘jhGR AÉ˘°ûfEG á˘«˘¨˘˘H É˘˘¡˘˘«˘˘dEG äô˘˘LÉ˘˘g
Ëô˘μ˘dG ¿Gô˘≤˘dG ß˘«˘Ø˘ë˘à˘d á˘˘«˘˘ª˘˘∏˘˘Y
√ÉJCÉe A»°ûdG ¿C’h ,á©jô°ûdG Ωƒ∏Yh
¿BGô˘≤˘dG ß˘Ø˘M ó˘≤˘a ,Üô˘¨˘à˘°ùj ’
.äGƒæ°S 5 RhÉéàJ ⁄ ¬æ°Sh ËôμdG
ÛE G π°SQC É a ¬H Iô°SC ’ G AÉæàYG OGR
Gò˘g ¿É˘c å«˘M ,á˘fƒ˘à˘˘jõ˘˘dG ™˘˘eÉ˘˘L
IQƒ˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘dG OGƒ˘˘˘˘˘˘b ø˘˘˘˘˘˘˘°†ﬁ ÒNC’G
¬H RÉM ¿C G ÛE G ,É¡FÉHOC G h ájôFGõ÷G
AÉ≤dE’ ´ƒ£àdG IOÉ¡°T ≈∏Y
Ö£ÿGh ¢ShQó˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG
¿É˘˘˘ch ,¢ùjQó˘˘˘à˘˘˘dGh
áî«°ûŸG øe ™ª÷
⁄É˘˘˘˘°S ï˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ûdÉ˘˘˘˘˘c
øH ôªYh ÖLÉMƒH
ƒ˘HCG ó˘ª˘MGh ï˘˘«˘˘°ûdG
,ø˘˘jô˘˘˘NBGh ∞˘˘˘jô˘˘˘N
âÑ˘˘ã˘˘˘j ¿CG ‘ π˘˘˘°†a
¬«a ¢ùjQóà∏d Ú©jh
.iôNCG ≥WÉæe ‘h

á«fGƒ∏¡ÑdG ¢Vhô©dG Gòch ,…Qƒ∏μ∏ØdG ¢übôdGh ,AÉæ¨dG
.á«æØdG äÓØ◊Gh ájôë°ùdG ÜÉ©dC’Gh
á©dÉ£ŸG ‘ á«æa äÉ°TQh º«¶æJ èeÉfÈdG øª°†àjh
ÛEG áaÉ°VEG ,á°UÉN á«HOCG äÉ°TQhh á«∏«μ°ûàdG ¿ƒæØdGh
?CGô≤f GPÉe'' ¿GƒæY â– ÛhC’G Úà«HOCG ÚJhóf º«¶æJ
‘ á«eƒª©dG á©dÉ£ŸG'' ¿Gƒæ©H á«fÉãdGh ''?CGô≤f ∞«ch
.''»°SQóŸG §°SƒdG
IôgÉ¶àdG √òg ¿CG ,áaÉ≤ãdG ájôjóÃ QÉ°ûà°ùe ∞°ûch
ÈcCG Ö∏÷ ójó÷G »°SGQódG º°SƒŸG ¥Ó£fGh øeGõàJ
¢Sô©dG Gòg äÉ«dÉ©a Qƒ°†◊ ∫ÉØWC’G øe øμ‡ OóY
á°üàﬂ áæ÷ √Ò°S ≈∏Y ô¡°ùJ …òdG è«¡ÑdG ‘É≤ãdG
.áj’ƒdÉH áaÉ≤ãdG ájôjóe øe
áÑàμe á›ôH q” ,äÉWÉ°ûædG √òg ™e IGRGƒŸÉHh
øjhÉæY IóY º°†J áj’ƒdG äÉjó∏H ¢†©H ÜƒŒ á∏≤æàe
¢†©ÑH É°†jCG ábƒaôe ¿ƒμà°S ,äÉ°ü°üîàdG ≈à°T ‘
Ió˘FÉ˘Ø˘d á˘jô˘ë˘°ùdG ÜÉ˘©˘dC’Gh á˘«˘¡˘ «˘ aÎdG äÉ˘˘WÉ˘˘°ûæ˘˘dG
.IAGÈdG
ójƒ©àd áj’ƒdG ¿Éμ°ùd á°Uôa IôgÉ¶àdG √òg Èà©Jh
§– »àdG ájôμØdG äÉWÉ°ûædG ≈∏Y IóYÉ°üdG ∫É«LC’G
.IGQƒØdG ÚY áª°UÉ©H ‹GƒàdG ≈∏Y Iôe ådÉãd ∫ÉMôdG
,á©dÉ£ŸG ÖM áaÉ≤K ¢SôZ ¿ÉLô¡ŸG ±GógCG øeh
π˘°†aCG ÜÉ˘à˘μ˘dG π˘©˘L ≈˘∏˘Y ó˘jó÷G π˘«÷G ™˘˘«˘ é˘ °ûJh
äQó°U »àdG á«HOC’G øjhÉæ©dG ∞∏àﬂ Öjô≤Jh ,≥«aQ

»˘∏ÙG ¿É˘Lô˘¡ŸG äÉ˘«˘dÉ˘©˘a ≈˘∏˘Y ∞˘˘«˘ £˘ °S ¢û«˘˘©˘ J
äÉ˘«˘©˘ª÷G ¢†©˘H á˘˘cQÉ˘˘°ûÃ ''∫É˘Ø˘à˘ MG ‘ IAGô˘˘≤˘ dG''
,''∂«æaÉJ'' á«fhÉ©J º¡æe á«æWƒdGh á«∏ÙG á«aÉ≤ãdG
ìô°ùŸG á˘«˘©˘ª˘L ,ÜÉ˘¡˘°ûdG á˘«˘©˘ª˘L IQGƒ˘Ø˘dG á˘«˘fhÉ˘©˘J
á˘«˘fhÉ˘©˘J ÛEG á˘aÉ˘°VE’É˘H ,ìôŸG »˘KÓ˘ã˘dG á˘bô˘˘a ,ô◊G
.¿ƒæah QÉμaCG á«fhÉ©J ,áeÉª«dG ábôa ,±Ó«e
á˘aÉ˘≤˘ã˘dG QGO ¬˘˘æ˘ °†à–h É˘˘eƒ˘˘j 15 ¿É˘˘Lô˘˘¡ŸG Ωhó˘˘jh
™àªà°ù«°S å«M ,áj’ƒdG áª°UÉ©H ''øjóeƒH …QGƒg''
,ìô°ùŸG ÚH ´ƒæàJ »àdG ¢Vhô©dÉH ∫ÉØWC’G Qƒ¡ªL

πÑ≤ŸG IGƒ¡dG ìô°ùe ¿ÉLô¡e äÉ«dÉ©a ó¡°û«°S

á`` ` ` æ°ùdG á`` ` `jÉ¡f …ƒ`` ` ¡L ìô`` ` °ùÃ Rõ©àJ ÂÉ`` ` `¨à°ùe
»∏°Sôe óªﬁ ÜÉÑ°ûdG QGO ÛEG ájQÉ÷G á©ÑW π≤f
¬d øμÁ É©°SGhh ÉÑMQ AÉ°†a √QÉÑàYÉH
IÒÑc GOGóYCG ø°†àëj ¿CG
¥É°ûYh ÒgÉª÷G øe
.™HGôdG øØdG
AÉ˘˘ °†a Ò«˘˘ ¨˘ ˘J AÉ˘˘ ˘Lh
ÖÑ°ùH IGƒ¡dG ¿ÉLô¡e
á˘˘ ˘fÉ˘˘ ˘«˘ ˘ °üdG ∫É˘˘ ˘¨˘ ˘ °TCG
QGO É¡aô©J »àdG ,º«eÎdGh
øª˘Mô˘dG ó˘Ñ˘Y ó˘dh á˘aÉ˘≤˘ã˘dG
äQÉ˘˘°TCGh .á˘˘j’ƒ˘˘dÉ˘˘H »˘˘ cÉ˘˘ c
á˘˘j’ƒ˘˘d á˘˘ aÉ˘˘ ≤˘ ˘ã˘ ˘dG Iô˘˘ jó˘˘ e
É˘¡˘d í˘jô˘˘°üJ ‘ ,ÂÉ˘˘¨˘ à˘ °ùe
ìô˘˘ ˘ ˘ ˘°ùŸG ¿CG ,''Ö©˘˘ ˘ ˘ ˘ °ûdG''`d
á˘˘Ø– ÂÉ˘˘¨˘ à˘ ˘°ùŸ …ƒ˘˘ ¡÷G
¢ù«jÉ≤˘eh ÒjÉ˘©Ã á˘jQÉ˘ª˘©˘e
∞˘˘∏˘ àﬂ π˘˘ª˘ °ûJ á˘˘«ŸÉ˘˘Y
AGƒ˘°S ìô˘°ùŸG ô˘°UÉ˘æ˘ Y
ô˘˘ ˘°UÉ˘˘ ˘æ˘ ˘ Y hCG ,í˘˘ ˘cô˘˘ ˘dG
,á«æØdGh á«æ≤àdG ÖfGƒ÷G ∞∏àﬂh äƒ°üdGh IAÉ°VE’G
á˘æ˘°ùdG á˘jÉ˘¡˘f ´hô˘°ûŸG º˘«˘∏˘°ùJ º˘à˘ j ¿CG Qô˘˘≤ŸG ø˘˘eh
.ôjó≤J ≈°übCÉc …QÉ÷G

¢Vƒ«H º°SÉ≤∏H

ìô˘˘°ùŸG ´hô˘˘°ûe º˘˘ «˘ ˘∏˘ ˘°ùJ º˘˘ à˘ ˘«˘ ˘°S
á˘æ˘°ùdG á˘jÉ˘˘¡˘ f ÂÉ˘˘¨˘ à˘ °ùŸ …ƒ˘˘¡÷G
Iôjóe ¬H äOÉaCG Ée Ö°ùM ,ájQÉ÷G
áª«∏M Ió«°ùdG ÂÉ¨˘à˘°ùe á˘j’ƒ˘d á˘aÉ˘≤˘ã˘dG
QƒμæM
.''Ö©°ûdG''`d
áÑ°ùf â∏°Uh
∫É¨°TC’G
ìô°ùª∏d
`dG …ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ¡÷G
,á˘˘ FÉŸÉ˘˘ ˘H 95
â¨˘˘∏˘ H É˘˘ª˘ «˘ ˘a
á«dÉŸG ¬àØ∏μJ
QÉ˘˘ ˘«˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘e 72 `H
Ö°ùM ,º˘«˘à˘æ˘ °S
,áKó˘ë˘àŸG äGP
â«˘˘ ≤˘ ˘ H ¬˘˘ ˘fCGh
¢†©H
äÉ°TƒJôdG
.¢Vô©∏d á«°ù«FôdG áYÉ≤dG õ«¡éàH á≤∏©àŸG §≤a
ójó÷G …ƒ¡÷G ìô°ùŸG ø°†àëj q¿CG ,ô¶àæŸG øe
»æWƒdG ¿ÉLô¡˘ª˘∏˘d á˘eOÉ˘≤`dG 47`dG á˘©˘Ñ˘£˘dG äÉ˘«˘dÉ˘©˘a
”
q »àdGh ,2015 ` 2014 áæ°ùd ÂÉ¨à°ùÃ IGƒ¡dG ìô°ùŸ

∫ƒ≤j ∂dÉa
:πª◊G
GhOôj ¬q∏dG ÖjÉZ hóæY øe
Ö«˘Ñ˘M hó˘æ˘Y ø˘eh GhOÓ˘Ñ˘d
øeh ƒHGòY ≈∏Y GhÈ°üj ¬q∏dG
,ƒ˘HÉ˘Ñ˘M ≈˘∏˘Y Gƒ˘ª˘°ù≤˘j ô˘gõ˘dG hó˘˘æ˘ Y
ôgõdG »sdÉb ƒHÉL øe óæY øe ƒàrdCÉ°S
»ch ƒHÉë°U ±É°T Úe ô£ŸG »c
ôaGh º∏©dG »ch ƒHÉH ¥ôW øe ∞«°†dG
.ƒHÉàc ‘
:QƒãdG
á∏Øb ÉfCG ¢SƒfôH âfCG GPEG
ÉfCG ¢ùÑﬁ âfCG GPEGh ,∂«a
äƒ‰ ÉfCG »æÑ– âfCG GPEGh ∂«a IOQh
.∂«∏Y
:AGRƒ÷G
‹ƒdÉb á∏îædG â– äó©b
á∏ëædGQhOCG äÉL,Qƒf á∏bO
√É©e ,Qƒ°üdG â«∏Y π°ù©dÉHh
‘ ø˘˘cÉ˘˘°ùdG ∑Gò˘˘ g ≈˘˘ ∏– á˘˘ °û«˘˘ ©˘ ˘dG
.Qƒ°ü≤dG
:¿ÉWô°ùdG
â«˘∏˘ °Uh Ió˘˘é˘ °S äó˘˘é˘ °S
â«æ“h ËôμdG »ÑædG ≈∏Y
â©˘aQh â«˘˘YOh …ó˘˘j äó˘˘aQh
»∏≤≤M Ëôc Éj »HQÉj â«μHh É«æ«Y
∫ƒW ‹CG ∑GP »∏©Lôj Ö∏b ‘ Ée πc
.â«æ“ …ôªY
:ó°SC’G
»Ñ«ÑM â∏b í£°ù∏d â©∏W
Ée ¬q∏dGh ‹Éb ÊÉ°ùæJ ∑ÓH
ÊÉ˘˘©˘ ∏˘ H »˘˘à˘ Ñ˘ «˘ Ñ˘ M ∑É˘˘ °ùæ˘˘ f
ô˘gƒ÷É˘c á˘«˘aÉ˘°U »˘˘Ñ˘ ∏˘ b ‘ ∂à˘˘Ñﬁ
ÊÉ≤◊G
:AGQò©dG
ÒW ΩÉ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ª◊GÉ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘j ÒW
‘ ∫õfh ìÉJôJ ’hÒWh
∫õfCGh ìÉ£°ùd ójRh ÉjGô°ùdG
ƒdƒbh ìÉØàdG ƒ∏jOq h Ö«Ñ◊ ôéM ‘
ìÉàØe ƒ∏àÑ°UÉe ∂«∏Y »Ñ∏b
:¿Gõ«ŸG
»˘˘æ˘ ˘«˘ ˘©˘ ˘H ø˘˘ jõ˘˘ dG âØ˘˘ °T
≈∏Y âeófh ¬«∏Y â«μHh
É˘˘¡˘ «˘ ˘a âæ˘˘ c »˘˘ ∏˘ ˘dG ΩÉ˘˘ jC’G
qÉ«d ¬«∏îjCG »HQ »æ`«¨Ñj »∏dGh ¬«HÓH
¬«d »æ«∏îjh
:Üô≤©dG
∂Ñ∏b ‘ ¿Éc ‹CG âØ°T
óª◊G,¿ÉM ƒàbh ‹h ¿ÉH
∑OGRh ∂eÓY ™∏W âf GC ¬q∏d
.∂fÉ°T ‘ ¬q∏dG
:¢Sƒ≤dG
È°üdG ƒdƒ≤j ∑Éj È°üdG
ìGQh Iƒ˘∏˘ M ƒ˘˘YÉ˘˘J Iô˘˘ª˘ K
∑ô˘ª˘Y ∫ƒ˘W ¢TGh ≈˘≤˘ ∏˘ J
™e Üô°ûJh ΩÉ«d ∂«∏Y ≈Ø°üJh iƒ¡J
ÓH ¬q∏dG AÉ°T ¿EG É«aÉ°U Iƒ¡b ÜÉÑ◊
iƒ∏J
:…ó÷G
≈˘˘∏˘ Yh âjó˘˘H ¬˘˘∏q ˘ dG º˘˘°ùH
ƒ˘d â«˘æ“ ,â«˘∏˘°U »˘Ñ˘æ˘ dG
»˘˘ eÉ˘˘ ˘æ˘ ˘ e ‘ É˘˘ ˘¡˘ ˘ aƒ˘˘ ˘°ûf
Êƒd á°ùH’ ΩÓμd ƒdOÉÑàfh É¡Kóëfh
Üô¡j π«∏dG ‘ êôîJ »c ΩÉjôd áæjR
§≤°ùj ôª≤dG ‘ ±ƒ°ûJ »ch ΩÓ¶dG
É¡«éj äƒbÉ«dG Ö∏£J »ch ΩÉ¡°ùdÉc
É˘¡˘«˘L á˘μ˘ë˘°†dG Ö∏˘£˘J »˘c h ΩGƒ˘˘Y
Ö∏˘˘£˘ J »˘˘ch ΩÉ˘˘ ª◊ ìÉ˘˘ æ˘ ˘L ≈˘˘ ∏˘ ˘Y
»∏Y É¡dÉ°ùJ »ch ΩGƒg í«£j áÑÙG
.ΩGƒY ∑ôH ∫ƒ≤J
:ƒdódG
…ój ‘h á©ª÷ÉH âLôN
¥ƒ˘a ¿PDƒŸG â«˘≤˘dá˘©˘ª˘°T
∂«H ¢TGh ‹Éb á©eƒ°üdG
ÚHÉe πªs ˘ë
n ˘er ∂«˘é˘j á˘«˘dhÉ˘j
.á«°û©dGh áë«Ñ°üdG
:äƒ◊G
ô˘é˘Ø˘dGh AÉ˘æ˘¡˘dG º‚ ¿É˘H
hôªY »sdh.., º°ùÑJ hQƒæH
Ωƒ«dG √GQ, ìÉHÉe É«d ƒÑëH
.º∏μJh Üô≤dG ≈∏Y ΩõY
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§≤d ΩódÉH ´Èàj Ö∏c

¬d ´ÈàdG ∫ÓN øe
§b
ÚH …ó«∏≤àdG ±Óÿ IÉ«M Góæ∏jRƒ«f ‘ Ö∏c ò≤fCG
G ájô¶f ∂dòH É°†Mó
ÚH ΩódG π≤f øe kGóL
«d ΩódÉH
IQ
∞˘ë˘°üdG ¬˘Jô˘cP É˘e OÉf ádÉM ‘ ,äÉfGƒ«◊G √òg
Ö°ùM á˘Ø˘∏˘àﬂ á˘«˘fGƒ˘
˘«˘ M ´Gƒ˘ fCG
.GófÓjRƒ«æH á«∏Ù
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‘ ÇQGƒ£dG º°ùb
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É°U
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£«H IOÉ«Y
.(∫Éª°ûdG
ΩO ÛEG êÉàMÉa áYô°
ùH
ô∏∏«g …Éc ájô£«ÑdG Qƒgóàj §≤dG ™°Vh ¿Éch
áÑ«
ÛEG áæ«Y ∫É°SQE’ âbƒ Ñ£dG øμd kGóL πLÉY πμ°ûH
dG øe »Øμj Ée É¡jó
d øμ
.ô¡dG ΩO áÄa áaô©Ÿ j ⁄
É¡d IQÉL Ö∏c øe ¬J
òNGC ÜÓc ΩO ΩGóîà ÈàıG
°SG
á˘Ø˘«˘ë˘°üd á˘Ñ˘«˘Ñ˘£˘dG
âdÉ˘bh .QhOGô˘ H’ ´ƒ äQô≤a
˘ f ø˘˘e ƒ˘˘gh
ôe’C G ‘ ¿CG ¢SÉædG
Èà©j ób{ : ódGÒg
ófÓjRƒ«f"
âë‚ á«∏ª©dG øμd
,í«ë°U Gògh IôWÉ
ﬂh á¨dÉÑe
. zô¡dG IÉ«M Éfò≤fGC h

»q∏N

º∏≤dG ôjô°U

∫ÉãeGC h ºµM
.∂dP π©ØJ »àdG »g Üƒ∏≤dG.. GóMCG ó©ÑJ’ h GóMCG Üô≤J ’ äÉaÉ°ùŸG `
. áYÉ°†H ÒZ øe ìÉHQC’G ∂«JCÉJ ,IQÉŒ ¬q∏dG áYÉW òîJG `
. âªp∏Xl GPEG GóL áeÉ°S »¡a AGƒM GhQòMG `
.áLÉq◊G ¢ùneÉC H âfCGh »ØàμoŸG Qhr O ¢q üªn≤àJ o¿GC ƒl g AÉjÈμdG `

..ÊÉÑb QGõæd ô©°T
..øWƒdG øY
má∏°U ≈∏Y ≈≤HCG »c ∂Ñt MCG ÊEG
,p¬∏dÉH
p øeõdÉH p ïjQÉàdÉH ,p ¢VQ’C ÉH
dÉH ,pAÉŸÉH
Gƒμë°V ¿EG p ∫ÉØW’C ÉH ,p ´Qõ
dÉH ,põÑÿÉH
p øØ°ùdÉH ,p±Gó°U’C ÉH ,pôëÑ
éæH
ÉgQn hÉ°SCG »æjó¡oJ ,p π«∏dG áª
©°ûdÉH
»ææo μ°ùj ìo ôr o÷Gh ¬o æo μ°SGC pô
dG pâfCG
É¡àn jƒgo »æ«£©oJ »àdG Oo ÓÑ
øe
p øWn h É‰hO ≈≤Ñj ∂Ñt ëjo ’
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†eh
á
eh
»°ùæe øFÉc ™e kÉØWÉ©J â°ù«d z≈ãfC’G{ øY áHÉàµdG
IôcGòdG ó≤a ™ªà› ‘ É¡æY kÉYÉaO ’h
É¡∏NGO ‘ iôNCG ''É«HƒfR'' ß≤«à°ùJ ¿CG ‘ kÉ©ªW πH
ïjQÉJ øe ÌcCGh ... á°üb øe ÌcCG Éæd »æÑàd
É¡àµ∏‡ âHÉZ ¿EGh áµ∏e ICGôepG πc
ó¡ŸG õ¡J Égójh kÉØ«©°V kÉæFÉc ¿ƒµJ ødh
''áØ«©°V'' â°ù«d ∫ÉØWC’G''™æ°üJ'' øªa
...∫ÉLôdG äGOÉ¡°T πc øe ''iƒbCG ''»g ...k’ÉLQ ''º¡∏©Œ'' øeh

π°†ØŸG ∂fƒd ∫ÓN øe ∂à«°üî°T ±ôY Gp
ÉfÉ«MCGh »YÉªàLEG ¿ƒμJ
.É«FGƒ£fEG
ôØ°UC’G ¿ƒ∏dG
πH ,ôëÑdG ≥°û©Jh ¢û©àæJ ¿CG Ö–
¿CG ÉªFGO ≈æªàJh ¬«dEG ô¶ædG ≥°û©J
,¬˘˘∏˘ «˘ ª÷G Qõo o÷G ió˘˘ ME’ Ögò˘˘ J
Üƒ˘Ñﬁ »˘YÉ˘ª˘à˘LEG ¢üî˘°T âfCÉ˘a
RôHCG øeh ,¢SÉædG πμd ÒÿG Ö–
,AÉ£©dGh ,¿Éæ◊Gh ,ΩôμdG ∂JÉØ°U
,∑ÒZh ∂°ùØ˘˘ f ó˘˘ ˘©˘ ˘ °ùJ ¿CG Ö–
∂fƒ˘˘Ñ˘ ë˘ ˘j É˘˘ ª˘ ˘c ∫É˘˘ Ø˘ ˘WC’G Ö–h
ôØ°UC’G ¿ƒ∏d ≥°TÉ©dG É¡jCG âfCÉa,
.¬jƒb ¬«°üî°T hP íLÉf ¢üî°T
‹É≤JÈdG ¿ƒ∏dG
»°û“ ¿CG Ö–h,Ëôμ°ùjB’G ≥°û©J
Öﬁ ÒZ âfCGh ,≥∏£dG AGƒ¡dG ‘
ó©°ùJ ¿CG ¿ÉμeE’ÉH øμdh ,IÉ«ë∏d
QƒgõdG »Ñﬁ øe âfCÉa ,∂°ùØf
π˘c Ö–h ¬˘©˘«˘ Ñ˘ £˘ dG »˘˘Ñﬁ ø˘˘eh
π˘˘ c Ö–h, ¢û©˘˘ æ˘ ˘eh OQÉ˘˘ H A»˘˘ °T
∫É≤JÈdG Öëàa ∂fƒd ¢üîj A»°T
É˘¡˘fƒ˘d π˘«Á »˘à˘ ∏˘ dG ¢ùHÓŸG π˘˘ch
¢ùM ∂jó˘d ø˘˘μ˘ dh Ühô˘˘¨˘ dG ¿ƒ˘˘n∏˘ pd
.ÖjôZ »gÉμa

OhQƒdG Ö– ,∞MÉàŸGh ∞ëàdÉH
âfCGh AGô˘˘ ˘ª◊G ∂jó˘˘ ˘d π˘˘ ˘°†ØŸGh
¬˘˘ fÉ˘˘ «ÿG √ô˘˘ μ˘ ˘Jh ..,‘
q hn ¢üî˘˘ ˘°T
∂dò˘d ∑DhÉ˘bó˘°UCG Ö–h Üò˘˘μ˘ dGh
.ÜƒÑﬁ ¢üî°T âfCG
»é°ùØæÑdG ¿ƒ∏dG
ÜGòL ¢üî°T âfCÉa ¬«HPÉ÷G ¿ƒd
Qƒ˘£˘ ©˘ dG ≥˘˘°û©˘˘Jh ¬˘˘«˘ HPÉ÷G Ö–
âfCGh ,π«ªL »°T ∂d áÑ°ùædÉH »¡a
Ó«ªL ⁄É©dG iôJ ‹É«N ¢üî°T
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ó≤a √ô¡°ûdG Ö– ∂dƒM ¢übôjh

¢†«HC’G ¿ƒ∏dG
,Ée ÉYƒf IÉ«◊G Ö– íàØàe âfCG
ø˘˘ ˘ ˘eh QÉ˘˘ ˘ ˘gRC’G Öﬁ ø˘˘ ˘ ˘e âfCGh
¿É˘˘ ˘ °ùfEG âfCGh ,ô˘˘ ˘ WGƒÿG »˘˘ ˘ ˘Ñﬁ
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…OQƒdG ¿ƒ∏dG
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∂d á˘Ñ˘°ùæ˘dÉ˘H »˘¡˘a QÉ˘gRC’G »˘˘Ñﬁ
π˘Ø˘dG á˘°UÉ˘Nh π˘«˘ª˘Lh º˘¡˘e A»˘°T
∂°ùØf ¢û©æJ ¿CG Ö–h ,≥ÑfõdGh
,≥«°†dGh áHBÉμdG ôYÉ°ûe Ö– ’h,
∂°ùØ˘˘f OÉ˘˘©˘ °SE’ Gó˘˘gÉ˘˘L ≈˘˘©˘ °ùJh
ÌcCG ƒ˘g ..,Gò˘˘g π˘˘°†ØŸÉ˘˘μ˘ fƒ˘˘∏˘ a
¿CG Ö–’ Ö«W ∂Ñ∏bh ¬bQ ¿GƒdC’G
âfCGh ø˘˘ ˘jô˘˘ ˘NB’G ô˘˘ ˘YÉ˘˘ ˘ °ûe ìôŒ
»YÉªàLEG ¢üî°T
ôªMC’G ¿ƒ∏dG
¢üî˘°T ∂æ˘μ˘ d ¬˘˘«˘ °ùfÉ˘˘ehô˘˘dG ¿ƒ˘˘d
ø˘˘e Òã˘˘ μ˘ ˘d ¿ƒ˘˘ μ˘ ˘e »˘˘ YÉ˘˘ ª˘ ˘à˘ ˘LEG
¬àμf ÖMÉ°Uh ó¡à›, äÉbGó°üdG
∂eÉªàgEG Qó≤H ¬˘©˘«˘Ñ˘£˘dG ∂ª˘¡˘J’

Éæ«∏Y ∂àeÉ°ùàHG
¬dCÉ°Sh ∞°ûμdG ôjô°S ≈∏Y ´QGõŸG ≈≤∏à°SG ¯
: Ö«Ñ£dG
? ∑óæY GPÉe
.QÉªMh áé©fh ¿ÉJô≤H ´QGõŸG ∫Éb
¿EG :¬˘˘d ∫É˘˘≤˘˘˘a ΩRÉ˘˘˘M »˘˘˘HCG ÛEG π˘˘˘LQ AÉ˘˘˘L ¯
∂àLhR â≤∏W ób ∂fCG :∫ƒ≤«a »æ«JCÉj ¿É£«°ûdG
É¡à≤∏£a ¢ùeCG »æJCÉJ ⁄CG :¬d ∫É≤a .»æμμ°û«a
’h Ωƒ˘«˘dG ’EG ∂à˘˘Ä˘ L É˘˘e ¬˘˘∏˘ dGh :∫É˘˘≤˘ a ?…ó˘˘æ˘ Y
Éªc ∑AÉL GPEG ¿É£«°û∏d ∞∏MÉa :∫Éb .É¡à≤∏W
.á«aÉY ‘ âfCGh ‹ âØ∏M
∫É≤a ΩÉjCG á©HQCG …óL øe ÓLQ πLQ º©WCG ¯
¬JÉ«M ‘ ¬æe GôªY ∫ƒWCG ¬Jƒe …ó÷G Gòg :¬d
á˘Ø˘«˘∏ÿG ¢ù∏› ‘ RÉ˘ª˘é˘∏˘d í˘à˘Ø˘dG ∫É˘˘b ¯
:πcƒàŸG
IôjõL ∑’h ≈àM ∂«a ÚæeDƒŸG ÒeCG âª∏c ób
™˘ª˘°ùdG ∂«˘˘∏˘ Y ¿PEG :RÉ˘˘ª÷G ¬˘˘d ∫É˘˘≤˘ a ,Ohô˘˘≤˘ dG
.íàØdG πéîa ,áYÉ£dGh

ió°Uh á°ùªg
ƒgh Iójô÷G GC ô≤j á©ª÷G Ωƒj ìÉÑ°U ÜC’G ¢ù∏L
»∏Y
q ôμ©j ¿CG Ωƒ«dG óMC’ íª°SCG ød ∫ƒ≤jh ¬°ùØf çóëj
:¬d ∫ƒ≤j ƒgh √Ò¨°U AÉL ≈àM ,Gòg »à∏£Y Ωƒj
,? ágõæ∏d Ωƒ«dG êôîæ°S ≈àe »HCG
¿CG »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ‘ √óYh ¬fCG ôqcòJh √ƒHCG ¬«dEG ô¶f
.ágõf ‘ √òNCÉj
,√òg á∏£©dÉH ™àªà°ùj ¿CG kÉªª°üe ¿Éc Ωƒ«dG ¬æμdh
ióMEG ≈∏Y iCGôa ÉgDhô≤j ¿Éc »àdG ¬JójôL ‘ ô¶æa
,⁄É©dG á£jôÿ IQƒ°U É¡JÉëØ°U
IÒ¨°U ™£b ÛEG á£jôÿG ™£b ¿CG ’EG ¬æe ¿Éc Éªa
:kÓFÉb √ódh ΩÉeCG ÉgÌfh
h á£jôÿG √òg ìÓ°UEGh ™«ªéàH Ωƒ≤J ¿CG k’hCG ∂«∏Y
êôîf Égó©H
¿EG :¬°ùØæH ∫ƒ≤j ƒgh ¬JójôL IAGô≤H ™àªà°ù«d OÉY ºK
™«£à°ùj ød á«aGô¨L PÉà°SCG ÈcCG
..AÉ°ùŸG ÛEG á£jôÿG √òg ™«ªŒ
:kÓFÉb ≥FÉbO ô°ûY ó©H OÉY πØ£dG øμdh
?¿B’G »°ùØf õ¡LCG πg á£jôÿG »g √òg
‘ í‚ ∞˘«˘c :¬˘∏˘Ø˘ £˘ d ∫É˘˘bh iCGQ É‡ ó˘˘dGƒ˘˘dG π˘˘gò˘˘a
!??áYô°ùdG √ò¡H É¡©«ªŒ
IQƒ°U »æà«£YCG ÉeóæY »HCGÉj âfCG :Ò¨°üdG ¬«∏Y Oôa
∞∏ÿG ‘ äô¶f á£jôÿG
:»°ùØf ‘ â∏≤a ¿É°ùfEG IQƒ°U âjCGôa
⁄É˘˘©˘ dG á˘˘£˘ jô˘˘N q¿EÉ˘ a ¿É˘˘°ùfE’G Gò˘˘g âë˘˘∏˘ °UCG É˘˘fCG ¿EG
!.í∏°üæà°S É¡à©«Ñ£H

إلفجر٠٤.٤٩...............:
موإقيت إلظهر١٢.٤٨...............:
إلصشÓة إلعصشر١٦.٢٧...............:
إلمغرب١٩.١٨...............:
إلعششـاء٢٠.٤٢................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
ـ  ٠٢سش ˘ب ˘ت˘م :١٩٥٥ Èأإصش˘ ˘درت إلسش˘ ˘ل ˘ط ˘ات
إل˘ف˘رنسش˘ي˘ةأإوإم˘ر ل˘ل˘تضش˘ي˘ي˘ق ع˘ل˘ى إ÷م˘ع˘ي˘ات
إلششبانية ،وإلرحÓت إلدرإسشية حتى ليجند
هؤولء ‘ صشفوف جبهة وجيشض إلتحرير إلوطني.
ـ  ٠٢سشبتم :١٩٦١ ÈإعÎإفأإفغانسشتان با◊كومة
إŸؤوقتة للجمهورية إ÷زإئرية.

إلطقسض إلمنتظر إليوم و إلغد

في مبــــــــادرة لقـــــــت إسشتحسشــــــان إلفــــــــــائزين

''موبيليسض'' تكـرمأاصشح ـاب نقـ ـاط
البيع التي حققتأاعـ ـلى اŸداخيل
نظمت ششركة «موبيليسض»أإمسض حف Óعلى ششرفأإصشحاب نقاط إلبيع إلتي حققت
أإعلى إلمدإخيل خÓل سشنة ٢٠١٢إإضشافةإإلى إلفائزين في «أإرسشلي».
إلحفل إلذيأإقيم بمقر إلششركة بباب إلزوإر بالعاصشمة عرف حضشور إلرئيسض
إلمدير إلعام سشاعد دإمةإإضشافةإإلىإإطارإت إلششركة.

دإما يصشرح لـ«إلششعب»:

وتندرج هذه المبادرة في إاطار
تشش˘ج˘ي˘ع ال˘م˘ت˘ع˘ام˘ل˘ين التابعين
ل˘لشش˘رك˘ة ع˘ل˘ى ب˘ذل م˘جهودات
إاضش ˘اف ˘ي ˘ة م ˘ن اج ˘ل رف ˘ع اسش˘م
الشش ˘رك ˘ة ف ˘ي السش ˘وق ال ˘وط˘ن˘ي
وال˘ح˘ف˘اظ ع˘ل˘ى ال˘مك˘ان˘ة ال˘تي
وصش˘ ˘ل˘ ˘ت˘ ˘ه˘ ˘ا خ˘ ˘Óل السش˘ ˘ن˘ ˘وات
األخيرة .وه ˘ ˘ذا م ˘ ˘ن خ˘ ˘Óل
كسشب ثقة الزبون عن طريق
مجموعة من المتيازات التي
ي ˘ت ˘م م ˘ن˘ح˘ه˘ا ل˘زب˘ائ˘ن الشش˘رك˘ة
وهذا ما سشيسشاهم في زيادة
عدد المنتسشبين إاليها.
وك˘اف˘أات «م˘وب˘ي˘ل˘يسس» أاصشحاب
نقاط البيع التي حققت أاعلى
ال ˘م ˘داخ ˘ي ˘ل ع ˘ل ˘ى ال ˘مسش ˘ت ˘وى
ال ˘وط ˘ن ˘ي م ˘ن خ ˘Óل م ˘ن˘ح˘ه˘م

بذلوها طيلة السشنة الماضشية.
كما سشتسشاهم أايضشا في تحفيز
أاصشحاب نقاط البيع األخرى
على القيام بنفسس األمر من
اج ˘ ˘ل ال ˘ ˘حصش˘ ˘ول ع˘ ˘ل˘ ˘ى ه˘ ˘ذه
ال˘ف˘رصش˘ة ون˘ي˘ل شش˘رف ال˘تكريم
من قبل الرئيسس المدير العام
وإاطارات الششركة .وفي هذا
ال˘ ˘خصش˘ ˘وصس أاك˘ ˘د صش˘ ˘ح˘ ˘راوي
ال˘ ˘ي ˘اسس صش ˘احب ن ˘ق ˘ط ˘ة ب ˘ي ˘ع
بالعاصشمة في تصشريح خصس به
جريدة «الششعب» على سشعادته
الكبيرة بهذا التكريم الذي لم
يك ˘ن ي˘ن˘ت˘ظ˘ره .وأاضش˘اف ق˘ائ˘Ó
«ل˘ق˘د ح˘ظ˘يت بشش˘رف ال˘تكريم
م ˘ن ط ˘رف ال ˘رئ ˘يسس ال ˘م ˘دي ˘ر
ال ˘ ˘ع ˘ ˘ام وه ˘ ˘ذا أام ˘ ˘ر مشش ˘ ˘ج˘ ˘ع
ب˘ال˘نسش˘ب˘ة ل˘ي ول˘م أاك˘ن ان˘ت˘ظ˘ره
وأات˘ ˘ ˘م˘ ˘ ˘ن ˘ ˘ى أان ت ˘ ˘تك ˘ ˘رر ه ˘ ˘ذه
المناسشبة مرة أاخرى».

كان عائدإ من مأاتم ششقيق وزير إلدإخلية بالعاصشمة

والي تلمسشان يتعرضض لحادث مرور بالطريق السشيار في الششلف
تعرضس نهار أامسس والي ولية
ت ˘ل ˘مسش ˘ان ن˘وري ع˘ب˘د ال˘وه˘اب
لحادث مرور بالطريق السشيار
ششرق غرب على مسشتوى ولية
الشش ˘ل ˘ف .ال ˘ح˘ادث ن˘اج˘م ع˘ن
م˘ ˘ادة ال˘ ˘م˘ ˘ازوت ال˘ ˘ت˘ ˘ي ك ˘انت
بالطريق ،حيث تعرضس الوالي
إال˘ ˘ى ب˘ ˘عضس الك˘ ˘دم˘ ˘ات ع˘ ˘ل˘ ˘ى
مسش ˘ت ˘وى األط ˘راف ن˘ق˘ل ع˘ل˘ى
أاث˘ره˘ا إال˘ى مسش˘تشش˘ف˘ى الشش˘ل˘ف

ل ˘ل ˘م ˘ع ˘اي ˘ن ˘ة ال ˘ط ˘ب˘ي˘ة .وحسشب
المعلومات األولية ،فإان الوالي
ك˘ ˘ان ف˘ ˘ي ط ˘ري ˘ق ال ˘ع ˘ودة م ˘ن
حضش˘ ˘ور م˘ ˘أات˘ ˘م شش˘ ˘ق ˘ي ˘ق وزي ˘ر
الداخلية والجماعات المحلية
في العاصشمة ،قبل أان تنزلق به
السش ˘ ˘ي ˘ ˘ارة ب ˘ ˘ف˘ ˘ع˘ ˘ل ال˘ ˘م˘ ˘ازوت
ال ˘ ˘م ˘ ˘وج ˘ ˘ود ف ˘ ˘ي ال ˘ ˘ط˘ ˘ري˘ ˘ق،
وتصش ˘ط ˘دم ب ˘ال ˘ج ˘دار ال ˘واق ˘ي
ح ˘يث ت ˘ع ˘رضشت السش ˘ي ˘ارة إال ˘ى

تفكيك  ٣ششبكات دعم وإإسشناد إلجماعات إإلرهابية بتلمسشان

اختفـ ـ ـاء شش ـ ـاب ببندقي ـة صشيـد والده بسشيدي العبدلي
ب˘اشش˘رت ع˘ن˘اصش˘ر الك˘ت˘ب˘ة اإلق˘ل˘ي˘م˘ي˘ة ل˘ل˘درك ال˘وط˘ن˘ي بأاولد
ميمون ( ٣٣كلم ششرق تلمسشان) تحقيقات معمقة في قضشية
اختفاء ششاب من منطقة سشيدي العبدلي  ٢٥كلم ششرق ولية
تلمسشان وبحوزته بندقية صشيد ملك لوالده منذ يومين ،حيث
يحتمل أانه التحق بالجماعات اإلرهابية التي عادت إالى
النششاط بالمنطقة في الوقت الذي حددت مصشالح الدرك
الوطني قائمة بـ ١٥إارهابيا مبحوثا عنهم منهم  ٣إارهابين من
ولية تلمسشان .من جانب آاخر ،تمكنت عناصشر السشتعÓمات
ال ˘عسشك ˘ري ˘ة م ˘ن ت ˘فك ˘يك شش ˘بك˘ة ل˘دع˘م وإاسش˘ن˘اد ال˘ج˘م˘اع˘ات
اإلرهابية تظم عناصشر من بني بوسشعيد وسشيدي مبارك
وصشبرة ،كانت على صشلة بالجماعات اإلرهابية وتدعمها
بالمؤون والمعلومات والهواتف النقالة ،حيث كان لتسشليم ٠٣
عناصشر إارهابية ألنفسشهم الدور الفعال في كششف  ٠٣جمعات
للدعم اللوجسشتيكي للجماعات اإلرهابية بكل من مناطق
بني بوسشعيد وأاولد ميمون وبني سشنوسس.
محمد ب

خسشائر مادية معتبرة.
ون˘ج˘ا وال˘ي ال˘ولي˘ة ب˘أاع˘جوبة،
وف ˘ور وق ˘وع ال ˘ح˘ادث ت˘دخ˘لت
مصش˘ال˘ح ال˘درك ال˘وط˘ن˘ي ال˘ت˘ي
ف ˘ت ˘حت ت ˘ح˘ق˘ي˘ق˘ا م˘ع˘م˘ق˘ا ف˘ي
قضش˘ ˘ ˘ي ˘ ˘ة سشكب ال ˘ ˘وق ˘ ˘ود ف ˘ ˘ي
ال˘ ˘ط˘ ˘ري˘ ˘ق السش˘ ˘ي˘ ˘ار م˘ ˘ن ق ˘ب ˘ل
شش˘بك˘ات م˘ن˘ظ˘م˘ة م˘ختصشة في
السشطو ،في حين نقلت مصشالح
الحماية المدنية والي الولية
ع ˘ ˘ل ˘ ˘ى ج˘ ˘ن˘ ˘اح السش˘ ˘رع˘ ˘ة إال˘ ˘ى
مسشتششفى الششلف لتقي العÓج
والفحوصشات الÓزمة في حين
أاكدت مصشادر طبية من الولية
أان إاصش˘ ˘اب˘ ˘ات ال˘ ˘وال ˘ي وصش ˘فت
بالخفيفة.

تلمسسان :محمد.ب

بعد مرضض عضشال
إلزمه فـــــــرإشض

إلثمن  ١٠دج
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إعتدوإ عليه بعيارإت نارية وبالعصشي

تك ـ ـريسض السشياسش ـ ـة ٠٤أاششخاصض حاولوا قتل راعي بسشيدي العبدلي
الج ـدي ـ ـدة المبنيـ ـ ـ ـ ـة
على الششراكة الكاملة
إكد إلرئيسض إلمدير إلعام لششركة
«موبيليسض» في تصشريح خصض به
جريدة «إلششعب» على هامشض حفل
إلتكريم إلذي جرى إمسض إهمية
مثل هذه إلمبادرإت إلتي سشتسشاهم
في تحفيز إلمتعاملين إلتابعين
للششركة على بذل مجهودإت إضشافية
من إجل إلمسشاهمة في نجاحها
إضشافة إلى تحفيز بقية إلمتعاملين
على إلقيام بهذإ إلمر من خÓل
خلق منافسشة فيما بينهم.

عمار حميسسي

عمار حميسسي
تصسوير :عباسس تيليوة

عنابة

 2 0 °إلجزإئر

 2 6 °وهرإن

2 7°

العدد ١٦١٩٨

إإلثنين  ٢٦ششوإل  ١٤٣٤هـ إلموإفق لـ  ٠٢سشبتمبر ٢٠١٣م

سشيارات نفعية تسشاعدهم في
تأادية عملهم على أاكمل وجه
إاضشافة إالى التقرب أاكثر من
الزبون في كل أارجاء الوطن
وه˘ي السش˘ي˘اسش˘ة ال˘ت˘ي أاصش˘بحت
ت ˘ت ˘ب ˘ع˘ه˘ا الشش˘رك˘ة وع˘رفت م˘ن
خÓلها نجاحا كبيرا.
وق˘د ت˘حصش˘ل خ˘مسش˘ة أاصش˘حاب
نقاط بيع على جوائز تحفيزية
من طرف «موبيليسس» تمثلت
ف ˘ي سش ˘ي ˘ارات ن ˘ف˘ع˘ي˘ة وي˘ت˘ع˘ل˘ق
األم ˘ ˘ر بك ˘ ˘ل م ˘ ˘ن صش˘ ˘ح˘ ˘راوي
الياسس من الجزائر العاصشمة
وخرباشس مراد من قسشنطينة،
ميمون اسشكندر وجبيلي عبد
الحق من قسشنطينة إاضشافة إالى
بلعابد فيصشل من الششلف .وقد
اسش ˘ت ˘حسش ˘ن ال ˘م˘ت˘وج˘ون ك˘ث˘ي˘را
المبادرة التي قامت بها ششركة
«م ˘وب ˘ي ˘ل˘يسس» ب˘م˘ا إان˘ه˘ا ج˘اءت
كمكافأاة على المجهودات التي

عنابة

 2 3 °إلجزإئر

 2 6 °وهرإن

26°

واعتبر داما هذه المبادرة بداية لمفاجآات
اخرى في المسشتقبل سشتقوم بها الششركة في
اط ˘ار سش ˘ي˘اسش˘ت˘ه˘ا ال˘ج˘دي˘دة ال˘م˘ت˘م˘ث˘ل˘ة ف˘ي
تحفيز وتششجيع متعامليها لتحقيق اعلى
المبيعات ورسشم معالم اسشتراتيجية جديدة
سشيتم اتباعها مسشتقب.Ó
وسشتقوم الششركة بالمناسشبة بالكششف قريبا
عن مجموعة من المفاجآات الخرى من
اجل الزيادة من عدد المنتسشبين اليها دون
اغفال عامل التسشويق الذي يعد مهما وهو
م ˘ا ت ˘ح ˘رصس ع ˘ل ˘ي ˘ه دائ ˘م˘ا الشش˘رك˘ة حسشب
مديرها العام.
اع˘ ˘ت˘ ˘ب˘ ˘ر دام˘ ˘ا ال ˘تك ˘ري ˘م ال ˘ذي ح ˘ظ ˘ي ب ˘ه
مجموعة من اصشحاب نقاط البيع التابعين
ل˘لشش˘رك˘ة ان˘عك˘اسش˘ا ل˘لسش˘ي˘اسش˘ة المتبعة والتي
اصش˘ب˘حت «م˘وب˘ي˘ل˘يسس» ت˘حصش˘د ث˘م˘ارها في
قوله «هذه المبادرة تعكسس السشتراتيجية
التي اصشبحت الششركة تتبعها والمتمثلة في
ال˘ق˘ي˘ام بشش˘راك˘ة ك˘ام˘ل˘ة غ˘ي˘ر م˘ن˘ق˘وصش˘ة مع
ال ˘م ˘ت ˘ع ˘ام ˘ل ˘ي ˘ن ال ˘ت ˘اب ˘ع ˘ي ˘ن ال˘ي˘ن˘ا م˘ن اج˘ل
المسشاهمة جميعا في الحفاظ على المكانة
ال˘ ˘م˘ ˘رم˘ ˘وق ˘ة ال ˘ت ˘ي وصش ˘لت ال ˘ي ˘ه ˘ا شش ˘رك ˘ة
موبيليسس في الجزائر».
داما اكد ان هذه المبادرة لن تكون الولى
بل سشتتبعها مجموعة من المبادرات التي
سش˘تسش˘اه˘م ف˘ي ن˘ج˘اح الشش˘رك˘ة ع˘ل˘ى ال˘مدى
ال ˘م ˘ت ˘وسش ˘ط وال ˘ب ˘ع ˘ي ˘د ف ˘ي ق ˘ول ˘ه «تك ˘ري˘م
اصشحاب نقاط البيع الذين حققوا اعلى
ال ˘م ˘داخ ˘ي˘ل ل˘يسشت الول˘ى ح˘يث ت˘ع˘د ه˘ذه
الطبعة هي الثانية وعرفت مششاركة ٩٠٠
نقطة بيع وتتعلق بسشنة  ٢٠١٢اما عدد
المترششحون للحصشول على جائزة افضشل
ن˘ق˘ط˘ة ب˘ي˘ع وال˘م˘ت˘ع˘ل˘ق˘ة بسشنة  ٢٠١٣فقد
تجاوز  ١٠٠٠مششارك وسشيتم العÓن عن
الفائزين خÓل الفترة المقبلة».
وب ˘خصش ˘وصس ن ˘زاه˘ة ال˘ع˘م˘ل˘ي˘ة اك˘د دام˘ا ان
«موبيليسس» تحرصس دائما على النزاهة في
ال˘ ˘ت ˘ع ˘ام ˘ل م ˘ن خ ˘Óل اح ˘ت ˘رام الضش ˘واب ˘ط
ال˘م˘وج˘ودة واضش˘اف ق˘ائ˘« Óال˘ع˘م˘ل˘ية جرت
تحت اششراف محضشر قضشائي وهذا دليل
على اهتمامنا الكبير بهذه المبادرة اضشافة
الى التاكيد على نزاهة الختيار واسشتحقاق
الفائزين بالجوائز التي تحصشلوا عليها».
وتحدث داما عن تحضشير الششركة لعديد
ال ˘م ˘ف ˘اج ˘آات ال ˘ت ˘ي سش˘تسش˘اه˘م ف˘ي ت˘ح˘ف˘ي˘ز
ال˘م˘ت˘ع˘ام˘ل˘ي˘ن واصش˘ح˘اب ن˘ق˘اط ال˘ب˘ي˘ع ع˘لى
ال˘ق˘ي˘ام ب˘م˘ج˘ه˘ودات اضش˘اف˘ي˘ة م˘ن اجل نيل
ششرف التكريم.

المجاه ـد حمو وايني يششيعإالى مث ـواه األخير

ان˘ت˘ق˘ل ال˘ى رح˘م˘ة ال˘ل˘ه أامسس ال˘دب˘ل˘وم˘اسش˘ي ال˘ج˘زائ˘ري السش˘اب˘ق ب˘ق˘نصشلية كيدال
جمهورية مالي المجاهد حمو وايني ببلدية تيط دائرة اولف عن عمر يناهز ٨٦
سشنة .المجاهد حمو وايني من مواليد  ،١٩٢٧وكان احد رفقاء المرحوم عبد الله
بلهوششات ،احمد دراية ومحمد الششريف مسشاعدية ،بالجبهة الجنوبية خÓل
الفترة السشتعمارية ،وعمل بعد السشتقÓل بالسشفارة الجزائرية بمالي منسشقا
للجالية الجزائرية بقنصشلية كيدال.
جنازة الفقيد ششيعت مسشاء امسس بمقبرة تيط بحضشور السشلطات المحلية واسشرة
الفقيد وجمع غفير من المواطنين ،حسشب ماصشرح به ابن الفقيد الطيب وايني.

أأدرأر :عقيدي فاتح

ششهدت منطقة سشيدي
إلعبدلي ( ٢٥كلم ششرق
ولية تلمسشان) حادثة
مأاسشوية حيثأإقدم
أإربعةأإششخاصض على
إلعتدإء علىأإحد
إلفÓحين باسشتعمال
بندقية صشيد.
حسشب ال ˘م ˘ع˘ط˘ي˘ات األول˘ي˘ة،
ف˘ ˘إان الشش˘ ˘اب «ت.ب» ال˘ب˘ال˘غ
من العمر  ٣٤سشنة المصشاب،
كان يرعى أاغنامه في أاحد
الحقول  ٠٧كلم ششرق بلدية
سش ˘ي ˘دي ال ˘ع ˘ب ˘دل˘ي ،ق˘ب˘ل أان
ي˘ ˘ه˘ ˘اج˘ ˘م ˘ه  ٠٤أاششخاصس
م ˘دج ˘ج ˘ي ˘ن ب˘ب˘ن˘ادق الصش˘ي˘د
والعصشي حيث حاول الفرار
ق˘ ˘ ˘ب˘ ˘ ˘ل أان يسش ˘ ˘ددوا ن ˘ ˘ح ˘ ˘وه
بنادقهم ،حيث أاصشيب بعيار
ن˘اري ،ك˘م˘ا ت˘ع˘رضس ل˘لضش˘رب
ب ˘واسش ˘ط ˘ة ال ˘عصش ˘ي ،ق˘ب˘ل أان

ي ˘ت ˘رك ج ˘ث ˘ة شش ˘ب ˘ه ه ˘ام˘دة.
وت˘ ˘دخ˘ ˘ل أاح˘ ˘د ال˘ ˘ف ˘Óح ˘ي ˘ن
المقربين منه ،وتم نقله نحو
ال˘مسش˘تشش˘ف˘ى أاي˘ن ي˘ع˘يشس ف˘ي
شش˘ ˘ب˘ ˘ه غ˘ ˘ي˘ ˘ب˘ ˘وب˘ ˘ة ،وأاشش˘ ˘ارت
مصشادر مقربة من الحادثة،
أان الضشحية كان قد طلب من
أاح˘ ˘د ال˘ ˘م˘ ˘ت˘ ˘ه˘ ˘م ˘ي ˘ن إاخ ˘راج
أاغنامه من أارضشه ما جعل
الضش˘ح˘ي˘ة يسش˘ت˘ن˘ج˘د ب˘أاخ˘وي˘ه

وال ˘م ˘ق ˘رب ˘ي ˘ن م ˘ن ˘ه ،وق˘ام˘وا
بمهاجمة الضشحية في أارضشه
مسش˘ت˘ع˘م˘ل˘ي˘ن السش˘Óح ال˘ناري
والعصشي ولما تركوه ظنوا أانه
قد توفي ،لكن مششيئة الله
أان ˘ق ˘ذت ˘ه ،ف ˘ي ح˘ي˘ن ل ت˘زال
مصش ˘ال ˘ح األم ˘ن ت ˘ح ˘ق ˘ق م ˘ع
المتهمين األربعة.

تلمسسان :محمد ب

حج ـ ـ ـ ـ ـ ـز  ٠٩كيلوغرام ـ ـ ـ ـات م ـ ـن الكيـ ـ ـف بعين تمـ ـ ـوششنت
كششفت مصشالح األمن الولئي
تسشجيلها ارتفاعا محسشوسشا
فيما يخصس قضشايا مكافحة
ت˘ ˘ه ˘ريب ال ˘م ˘خ ˘درات خ ˘Óل
السش ˘داسش ˘ي األول م ˘ن السش˘ن˘ة

ال ˘ج ˘اري ˘ة م ˘ق˘ارن˘ة م˘ع ن˘فسس
الفترة من السشنة الفارطة.
وتشش˘ ˘ي˘ ˘ر اإلحصش˘ ˘ائ ˘ي ˘ات ع ˘ن
ح˘ ˘ ˘ ˘ج˘ ˘ ˘ ˘ز م˘ ˘ ˘ ˘ا ي˘ ˘ ˘ ˘ف ˘ ˘ ˘وق ٠٩
ك ˘ي ˘ل ˘وغ ˘رام ˘ات م ˘ن الك ˘ي ˘ف

المعالج و ٧٠٦قرصس مهلوسس
ت ˘ورط ف˘ي˘ه˘ا  ١٤٧ششخصس
ب ˘ي˘ن˘ه˘م أاج˘ن˘ب˘ي و ٠٤ششابات
قدموا جميعهم أامام مختلف
محاكم الولية.

تـ ـ ـوقيف حـ ـ ـارسض ابتـ ـ ـدائية بحوزت ـ ـه مخـ ـ ـدرات بالع ـ ـامري
تمكنت قوات الششرطة ألمن
دائ ˘رة ال ˘ع˘ام˘ري˘ة خ˘Óل ه˘ذا
األسش˘ ˘ب˘ ˘وع ،إاث˘ ˘ر م˘ ˘ع˘ ˘ل ˘وم ˘ات
ت˘ ˘ل ˘ق ˘ت ˘ه ˘ا م ˘ف ˘اده ˘ا أان أاح ˘د
األشش˘ ˘خ ˘اصس ي ˘ق ˘وم ب ˘ت ˘روي ˘ج
ال˘ ˘ ˘م˘ ˘ ˘خ˘ ˘ ˘درات واألق˘ ˘ ˘راصس
ال˘ ˘م˘ ˘ه˘ ˘ل˘ ˘وسش˘ ˘ة ب ˘ي ˘ن أاوسش ˘اط
الششباب متخذا من المدرسشة
اإلب ˘ت ˘دائ˘ي˘ة ال˘ت˘ي ي˘ع˘م˘ل ب˘ه˘ا
ح˘ ˘ارسش˘ ˘ا مك ˘ان ˘ا ل ˘م ˘م ˘ارسش ˘ة

أافعاله .بعد مراقبة المششتبه
فيه والترصشد له تم توقيفه
بمكان عمله في حالة تلبسس
وب˘ح˘وزته ثماني ( )٠٨قطع
من المخدرات مهيأاة للترويج
كانت مخبأاة داخل حاويتين
للقمامة قدر وزنها بـ(١٧ . ٤
غرام) ،كما تم العثور داخل
أاح ˘د األقسش ˘ام ع ˘ل˘ى أاسش˘ل˘ح˘ة
بيضشاء محظورة (سشكينان من

ال ˘ح ˘ج ˘م الك ˘ب ˘ي ˘ر والصش˘غ˘ي˘ر،
م˘ن˘ج˘ل) ب˘اإلضش˘اف˘ة إال˘ى م˘بلغ
مالي قدره ( ١٤٠٠دج) يعتبر
من عائدات بيع المخدرات،
ويتعلق األمر بالمدعو (ب ع)
 ٤٤سشنة .المششتبه فيه قدم
أامام السشيد وكيل الجمهورية
لدى محكمة العامرية الذي
أاصش˘ ˘ ˘در ف˘ ˘ ˘ي ح˘ ˘ ˘ق˘ ˘ ˘ه أام˘ ˘ ˘را
بالحبسس المؤوقت.

 ...وت ـ ـ ـ ـ ـ ـوقيف مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـروجي األقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراصض المهلوسش ـ ـ ـ ـ ـ ـة
وف ˘ي السش ˘ي ˘اق ذات ˘ه ت ˘مك ˘نت ع ˘ن ˘اصش˘ر الأم˘ن
الحضشري الخامسس باأمن ولية عين تموششنت
من توقيف ششابين يقومان بترويج الأقراصس
ال˘ ˘م˘ ˘ه˘ ˘ل ˘وسش ˘ة ب ˘ي ˘ن اأوسش ˘اط الشش ˘ب ˘اب ب ˘اأح ˘د
المقاهي بحي المدينة الجديدة ،وهذا اإثر
م˘ع˘ل˘وم˘ات ت˘ف˘ي˘د ب˘نشش˘اطهما المششبوه ويتعلق
الأمر بالمدعوين (ك.ن)  ٢٢سشنة( ،ح سس) ٢٢

سشنة .عملية ترصشد تحركات المششتبه فيهما
اأسش˘ ˘ف ˘ر ع ˘ن ت ˘وق ˘ي ˘ف ˘ه ˘م ˘ا ف ˘ي ح ˘ال ˘ة ت ˘ل ˘بسس
وبحوزتهما اأربعة ( )٠٤اأقراصس مهلوسشة من
ن˘وع ن˘وزي˘نان  ٢٥ملغ .ال˘مشش˘ت˘ب˘ه ف˘ي˘هما تم
تقديمهما اأمام السشيد وكيل الجمهورية لدى
محكمة عين تموششنت الذي اأمر باإيداعهما
الحبسس الموؤقت.

...وحجـ ـ ـ ـ ـ ـز  ٠٦قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارورات مسشيل ـ ـ ـ ـ ـة لل ـ ـ ـدم ـ ـ ـ ـ ـوع
وفي سشياق أاخر تمكنت عناصشر المصشلحة الولئية للششرطة القضشائية نهاية هذا األسشبوع ،من
حجز كمية معتبرة من قارورات مسشيلة للدموع .العملية جاءت إاثر نششوب ششجار بين ششخصشين
كانا في حالة سشكر جد متقدمة ليتم توقيفهما ،بينما أاسشفرت عملية تفتيشس أاحدهما من العثور
على قارورة غاز مسشيلة للدموع غير مسشتعملة مدون عليها باللغة األجنبية DEFENCE OF
 WOMEN- MEN XAمخبأاة في جيبه وعلبة أاخرى تحمل خمسس ( )٠٥قارورات من نفسس
الصشنف داخل علبة كانت ملقات بالقرب من مكان الششجار ،يتعلق األمر بالمدعوين (ع .ه) .٢٧
سشنة( ،ب .م)  ٢٥سشنة .المششتبه فيهما قدما أامام السشيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين
تموششنت الذي أامرا بإايداعهما الحبسس المؤوقت.

عين تموشسنت :ب.م أألمين

إلبطولة إإلفريقية لأÓوإسشط ( ٤٠٠م حوإجز)

الجـ ـ ـ ـزائريـ ـ ـ ـ ـة ديهيـ ـ ـ ـ ـة ح ـ ـ ـ ـ ـدار تنـ ـ ـ ـ ـ ـال الذهبيـ ـ ـ ـ ـة
نالت العداءة الجزائرية ديهية حدار الميدالية الذهبية في نهائي سشباق  ٤٠٠متر (حواجز) الذي
جرى أامسس بملعب جيرمان كومارموند لحسشاب اليوم الرابع من منافسشات الطبعة الـ ١١للبطولة
الفريقية ببامبوسس (جزر موريسس)  ٢٦أاوت ـ  ١سشبتمبر .٢٠١٣
وانجزت حدار وقتا قدره ٥٨ثا و ٨٢جزء متقدمة على الثيوبية باششا كيديبي مييزا (١د و ٠١ثا
و٢١جزء) والنيجيرية اكبوفا دايزي (١د و ٠١ثا و ٣٤جزء).
م˘ن ج˘ه˘ت˘ه˘م˘ا ،اك˘ت˘ف˘ى ال˘ج˘زائ˘ري˘ان اسش˘م˘اع˘ي˘ل اوشش˘رف˘ي˘و وحسش˘ي˘ن خ˘ليف على التوالي بالمركز
السشادسس في نهائي  ١١٠متر (حواجز) والسشابع في نهائي  ٨٠٠متر .وحقق اوششرفيو وقتا قدره
١٥ثا و اربعة اجزاء في النهائي الذي فاز به المغربي محمد كوسشي (١٤ثا و١٤جزء) متبوعا
بالجنوب افريقي تيان سشميت (١٤ثا و٣٠جزء) واألثيوبي ليما اليمششيت بيهايلو (١٤ثا و٥٧جزء).
وحقق خليف في نهائي  ٨٠٠متر وقتا قدره (١د و ٥٢ثا و ٤٩جزء)،

