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IƒYO

áYÉæ°üdGh áMÉ«°ùdG ôjRh ‹É©e É¡£°ûæj ,ÈªàÑ°S 27 `d ≥aGƒŸG áMÉ«°ù∏d »ŸÉ©dG Ωƒ«dÉH ∫ÉØàM’G áÑ°SÉæÃ ,¢TÉ≤f - Ihóf ''Ö©°ûdG'' IójôL ióàæe º¶æj
Ωƒj Gògh .''ôFGõ÷G á¡Lh'' ôjƒ£àd Iô£°ùŸG á«é«JGÎ°S’G ÖfÉL ¤GE ,´É£≤dG ™bGh É¡dÓN øe ¢Vô©à°ùj ,ó«©°ùdG êÉM ÚeGC óªﬁ ó«°ùdG ,ájó«∏≤àdG
.áª°UÉ©dG ôFGõ÷G - AGó¡°ûdG ´QÉ°T 39 `H øFÉμdG ''Ö©°ûdG'' IójôL ô≤Ã ÉMÉÑ°U (É°S11,00) ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG ≈∏Y 2013 ÈªàÑ°S 28 âÑ°ùdG

Éæaô°ûj ºcQƒ°†M

02

Oó©dG
16219

Ω 2013 ÈªàÑ°S 26 ¢ù«ªÿG
`g 1434 Ió©≤dGhP 20 `d ≥aGƒŸG

áHÉæ©H á«æμ°S ™jQÉ°ûe øjÉ©j ¿ƒÑJ
™jQÉ°ûe ,Ωƒ«dG ,¿ƒÑJ ó«ÛG óÑY áæjóŸGh ¿Gôª©dGh øμ°ùdG ôjRh øjÉ©j
∫ÓN ¿ƒÑJ ôjRƒdG Ωƒ≤j ¿CG Qô≤ŸG øeh ,áHÉæY áj’ƒH ¬YÉ£≤d á©HÉJ á«æμ°S
z∫óY{ ™jQÉ°ûe áYƒªÛ ¢SÉ°SC’G ôéM ™°VƒH áj’ƒdG √ò¡d ó≤ØJh πªY IQÉjR
.áj’ƒdÉH

ájQÉædG äÉLGQódG á°ù°SDƒeh ''ΩÉ`` ` ‚GC '' ÚH á«bÉØJG ™«bƒJ
ÉjÉ°†bh Iô°SC’Gh »æWƒdG øeÉ°†àdG IôjRh ±ô°ûJ
…ôëÑdG ó«°üdG ôjRhh ,¬∏dG ÜÉL øH OÉ©°S ICGôŸG
≈∏Y ,Ωƒ«dG »Nhôa óªMCG ó«°S ájó«°üdG OQGƒŸGh
á«æWƒdG ádÉcƒdG ÚH ácGô°T á«bÉØJG ΩGôHEG º°SGôe
á˘˘«˘ æ˘ Wƒ˘˘dG á˘˘°ù°SDƒŸGh ô˘˘¨˘ °üŸG ¢Vô˘˘≤˘ dG Ò«˘˘°ùà˘˘ d
áYÉ°ùdG ≈∏Y ∂dPh É¡JÉ≤«Ñ£Jh ájQÉædG äÉLGQó∏d
1516 »ëH øFÉμdG ádÉcƒdG ô≤Ã ÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG
.áæ«£æ°ùb ô°ùéH á◊ÉŸG ÚY z∫óY{ øμ°ùe

∞«£°ùH ''¿ÓaC’G'' `d ΩÉ©dG ÚeC’G
∫É¨°TCG ≈∏Y ,πÑ≤ŸG âÑ°ùdG Ωƒj ,ÊGó«©°S QÉªY »æWƒdG ôjôëàdG á¡ÑL Üõ◊ ΩÉ©dG ÚeC’G ±ô°ûj
∞«£°S áj’ƒH z…Ée 8 Öcôe{ äÉ°VÉjôdG IOó©àŸG áYÉ≤dÉH ΩÉ≤à°S »àdG Üõ◊G äGQÉWE’ ájƒ¡÷G IhóædG
.ÉMÉÑ°U 9^00 `dG áYÉ°ùdG ≈∏Y Gògh

ájôFGõ÷G á«Ñ©°ûdG ácôë∏d á«Ø«°üdG á©eÉ÷G ∫É¨°TCG ¥Ó£fEG
±ô°û«°Sh ,ÂÉ¨à°ùe áj’ƒH ,Ωƒ«dG ,Üõë∏d á«Ø«°üdG á©eÉé∏d ájôFGõ÷G á«Ñ©°ûdG ácô◊G ≥∏£æJ
.á©eÉ÷G áÑ∏Wh Üõ◊G ‘ äGQÉWEG IóY Égô°†ëjh ,¢ùfƒj øH IQÉªY ácô◊G ¢ù«FQ É¡«∏Y
ÉjÉ°†≤dG øe ójó©dG …QÉ÷G ô¡°ûdG øe 28 ájÉZ ÛEG ôªà°ùJ »àdG á©eÉ÷G ¢ûbÉæJ ¿CG ô¶àæŸG øeh
.á«æWƒdG á°SÉ«°ùdG áMÉ°ùdG Égó¡°ûJ »àdGh ,Üõë∏d áª¡ŸG

¢SÉÑ©∏H …ó«°ùH Ö«°ùf
áj’ƒd ó≤ØJh πªY IQÉjõH ,Ωƒ«dG ,Ö«°ùf Ú°ùM ,á«FÉŸG OQGƒŸG ôjRh Ωƒ≤j
´É£≤dG ™jQÉ°ûe øe ójó©dG ∫É¨°TCG Ωó≤J ióe ≈∏Y ±ƒbƒ∏d ¢SÉÑ©∏H …ó«°S
.áj’ƒdG äGòH

¬YÉ£b AGQóÃ ™ªàéj á«eƒª©dG ∫É¨°TC’G ôjRh

¢SÉÑ©∏H …ó«°ùH »∏MÉ°S
äGQÉWE’ ájƒ¡÷G IhóædG øY »∏MÉ°S º°SÉ≤∏H …Qƒ¡ª÷G »æWƒdG ∞dÉëà∏d ΩÉ©dG ÚeC’G ±ô°ûj
áYÉ≤dÉH ’GhR 14^30 `dG áYÉ°ùdG øe AGóàHG GóZ ,É¡dÉ¨°TCG …ôéà°S »àdG ¢SÉÑ©∏H …ó«°S áj’ƒH Üõ◊G
á«°SÉ«°ùdG äGóéà°ùŸG øe Üõ◊G ∞bGƒe ∫ƒM IhóædG QƒëªàJh ,¢SÉÑ©∏H …ó«°S áæjóÃ ájhÉ°†«ÑdG
.OÓÑ∏d á«YÉªàL’Gh

Iôμ°ùÑH ƒªM øH

,‹É«°T ¥hQÉa ôjRƒdG ±Gô°TEG â– ,á«eƒª©dG ∫É¨°TC’G IQGRh ,Ωƒ«dG º¶æJ
¥óæØH 8^30 `dG áYÉ°ùdG ≈∏Y ∂dPh ,áj’h 48 `d ´É£≤dG AGQóŸ É©ªŒ
.êôa …ó«°ùH ¢VÉjôdG

áª°UÉ©dÉH ¬YÉ£b ó≤Øàj »cQÉÑe
πªY IQÉjõH »cQÉÑe óªﬁ »ª∏©dG åëÑdGh ‹É©dG º«∏©àdG ôjRh ,Ωƒ«dG Ωƒ≤j
πμH á«LƒZGó«ÑdG πcÉ«¡dGh ™jQÉ°ûŸG øe ójó©dG áæjÉ©Ÿ ∂dPh ôFGõ÷G áj’ƒd
9^00 `dG áYÉ°ùdG ≈∏Y Gògh ,øjóªM ó«©°ùH ¥ƒ≤◊Gh QÉ«HC’ÉH Ö£dG á«∏c øe
.ÉMÉÑ°U

ìÉààaG ≈∏Y ±ô°ûj áMÉ«°ùdG ôjRh
Ö°ûî∏d »æWƒdG ¿ƒdÉ°üdG

äGQÉWEÉH ¬©ªé«°S »°SÉ«°ùdG Öàμª∏d ÉjOÉY ÉYÉªàLG ƒªM øH óªﬁ áeGôμdG ÜõM ¢ù«FQ ¢SCGÎj
áMGôdG õcôÃ ÉMÉÑ°U 10^00 `dG áYÉ°ùdG ≈∏Y âÑ°ùdG Ωƒj ∂dPh ,Iôμ°ùH áj’ƒH Üõ◊G »∏°VÉæeh
.á∏Ñ≤ŸG äÉ«°SÉFôdG ´ƒ°VƒŸ ´ÉªàL’G ∫ÓN ƒªM øH ¢Vô©à«°Sh .äÓ°UGƒŸGh ójÈ∏d ™HÉàdG

¢TÉ≤f ´ƒ°Vƒe º∏°ù∏d »ŸÉ©dG Ωƒ«dÉH ∫ÉØàME’G
,áª°UÉ©dG ôFGõ÷ÉH ógÉÛG áYÉ≤H πÑ≤ŸG âÑ°ùdG Ωƒj ,º∏°ùdG áaÉ≤K á«bÎd á«æWƒdG áª¶æŸG ¥ô£àJ
á∏ªéH √DhGôKEG ºàj ¢TÉ≤f ∫ÓN øe º∏°ù∏d »ŸÉ©dG Ωƒ«dÉH ∫ÉØàM’G ÛEG ÉMÉÑ°U 9^30 `dG áYÉ°ùdG ≈∏Y
»JGƒJ ,ΩOÉN ôÄH ájó∏H ¢ù«FQ Qƒ°†Mh á©ªLƒH í∏jƒ°U »eÉÙG Qƒ°†ëH ∂dPh ,äÓNGóŸG øe
.ó«ªM

¢SGOôeƒÑH πÑ≤ŸG ÚæK’G ''QÉªãà°S’G'' ∫ƒM ≈≤à∏e

Ωƒ«dG ,ó«©°S êÉM ÚeCG óªﬁ ájó«∏≤àdG áYÉæ°üdGh áMÉ«°ùdG ôjRh »£©j
ÉMÉÑ°U 9^00 `dG áYÉ°ùdG ≈∏Y ∂dPh ,Ö°ûî∏d »æWƒdG ¿ƒdÉ°üdG ìÉààaG IQÉ°TEG
∞∏àﬂ øe É«aôM 60 É¡«a ∑QÉ°û«°S »àdG IôgÉ¶àdG √òg ±ó¡Jh .108 ≥HÉ£dÉH íàØdG ¢VÉjQ ¿GƒjóH
±QÉ©ŸG ∫OÉÑàd AÉ°†a Èà©j Éªc ,É¡d ™«ÑdG òaÉæe ≥∏Nh á«Ñ°ûÿG äÉLƒàæŸG á«bôJ ÛEG øWƒdG äÉj’h
.Ú«aô◊G ÚH äGÈÿGh

ájQÉ≤©dG á«bÎ∏d ‹ÉHh ''¿ƒ°ùdQÉc'' áYƒª› ÚH ácGô°T
áYÉ°ùdG ≈∏Y »°SGQhC’G ¥óæØH Ωƒ«dG ájó«∏≤àdG áYÉæ°üdGh áMÉ«°ùdG ôjRh ,ó«©°S êÉM ÚeCG óªﬁ ±ô°ûj
QhORQ ¿ƒ°ùdQÉc áYƒª› ÚH ácGô°ûdG ó≤Y AÉ°†eEG º«°SGôe ≈∏Y ,É°S 11 ÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉ◊G
∫É› ‘ á«aGÎM’Gh IOƒ÷G iƒà°ùe ™aQ ÛEG á«∏ª©dG √òg ±ó¡J .ájQÉ≤©dG á«bÎ∏d ‹ÉH áYƒª›h
áYƒª› øeÉK Èà©J QhORQ ¿ƒ°ùdQÉc áYƒª› ¿EÉa ,IQÉ°TEÓd .ôFGõ÷G ‘ »bóæØdG Ò«°ùàdGh äÉeóÿG
.⁄É©dG ‘ á«bóæa

áMÉ«°ù∏d »ŸÉ©dG Ωƒ«dG ä’ÉØàMG ¿É°SCGÎj Ö«°ùfh ó«©°S êÉM

πÑ≤ŸG ÚæK’G Ωƒj zQÉªãà°S’G{ ∫ƒM ≈≤à∏e º«¶æJ øY áYÉæ°üdGh IQÉéà∏d ájôFGõ÷G áaô¨dG âæ∏YCG
.πMÉ°ù∏d áYÉæ°üdGh IQÉéà∏d ájƒ¡÷G áaô¨dG πÑb øe ¢SGOôeƒÑH
√òg ‘ QÉªãà°SÓd º««≤J OGóYEÉH ÚjOÉ°üàb’G Ú∏eÉ©àŸGh øjôªãà°ùª∏d ¬LƒŸG AÉ≤∏dG Gòg íª°ù«°Sh
¢UôØdG ¢VôYh ´É£≤dG Gòg ºYód ájõ«ØëàdG äGAGôLE’G ∞∏àﬂ ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJh áj’ƒdG
.øjôªãà°ùŸG ΩÉeCG áëfÉ°ùdG

ôFGõ÷ÉH ÈªàÑ°S 30 Ωƒj ''ÖYÓŸG ‘ øeC’G'' ∫ƒM ióàæe
ôFGõ÷ÉH Ωó≤dG Iôc ÖYÓe ‘ øeC’Gh ájÉbƒdÉH É°UÉN ióàæe »æWƒdG øeCÓd áeÉ©dG ájôjóŸG º¶æJ
Gòg á›ôH â“ å«M .(ôFGõ÷G) …ôëÑdG ôHƒæ°üdÉH ¢VQÉ©ŸG ô°ü≤H ,πÑ≤ŸG ÚæK’G Ωƒj ∂dPh
øe ájÉbƒ∏d ¢ü°üî«°Sh ,»æWƒdG øeCÓd ΩÉ©dG ôjóŸG ,πeÉg »æ¨dG óÑY AGƒ∏dG øe IQOÉÑÃ óYƒŸG
ÉÑ°ù– ,»æWƒdG øeCÓd áeÉ©dG ájôjóŸG πÑb øe IòîàŸG äGAGôLE’G ÛG áaÉ°VEG ,ÖYÓŸG ‘ ∞æ©dG
. z 2014 ` 2013 { »°VÉjôdG º°Sƒª∏d

¿hô`` `μa Ú©H Ò`` ` £N Qhô`` ` e çOÉ`` ` M ‘ ¿É`` ` `ëjôLh π`` ` «àb
Qhôe çOÉM ,¢ùeCG QÉ¡f ,áHGódG ±ƒ°T ,¿hôμa ÚY ájó∏ÑH 10 ºbQ »æWƒdG ≥jô£dG ±ôY
»àæª°SEG õLÉëH É¡eGó£°UGh 04 º«bôJ z∂«æ«°S ƒfhQ ´ƒf{ øe IQÉ«°S ±GôëfG ‘ πã“ Ò£N
¢UÉî°TCG á°ùªN áHÉ°UEGh (áæ°S 81 AGôgõdG áªWÉa .Ü) ICGôeG IÉah ÛEG iOCG É‡ ≥jô£dG §°Sh
±ƒ°T ≈ª°ùŸG ¿ÉμŸÉH 10 ºbQ »æWƒdG ≥jô£dG ¿CG ôcòj .IQƒ£ÿG áJhÉØàe Qƒ°ùch ìhôéH
»àdG á≤FÉØdG áYô°ù∏d Gô¶f ,IÒ£ÿG ájQhôŸG çOGƒ◊G øe ójó©dG ó¡°ûj ¿hôμa ÚY áHGódG
AÉæKCG ÜÉÑ°ûdG ¢†©H É¡∏ª©à°ùj »àdG áYô°ùdG ÛEG áaÉ°VE’ÉH ,≥jô£dG Gòg ƒ∏ª©à°ùe Égóªà©j
√òg πãe øe π«∏≤à∏d ΩRÉ◊G πNóàdG á«æ©ŸG äÉ£∏°ùdG ≈∏Y ≈≤Ñ«d »Yh …CG ¿hO º¡JÉÑcôe ábÉ«°S
.øjQƒ¡àŸG
´OQh çOGƒ◊G
q

ôjRh ,Ö«°ùf Ú°ùM ó«°ùdG á≤aQ ,á`jó«∏≤àdG á`YÉæ°üdGh áMÉ«°ùdG ô`jRh ,ó«©°S êÉM ÚeCG óªë`e ¢SCGÎj
¢û«÷G …OÉæH ÈªàÑ°S 27 á©ª÷G Ωƒj ∂dPh ,áMÉ«°ù∏d »ŸÉ©dG Ωƒ«dÉH …ƒæ°ùdG ∫ÉØàM’G á«FÉŸG OQGƒŸG
≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùj ΩÉ©dG Gò¡d áMÉ«°ù∏d »ŸÉ©dG Ωƒ«dG QÉ©°T .ÉMÉÑ°U á©°SÉàdG áYÉ°ùdG ≈∏Y ¢Sƒ°ùe »æH
≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ É¡eGõàdGh áMÉ«°ùdG á«dhDƒ°ùe RGôHEGh ∑Î°ûŸG Éæ∏Ñ≤à°ùe ájÉª◊ √É«ŸGh áMÉ«°ùdG
Gòch á«FÉŸG OQGƒŸGh áMÉ«°ù∏d ¢Vô©e ΩÉ≤«°S ∫ÉØàM’G Gòg ¢ûeÉg ≈∏Yh .⁄É©dG ‘ ájƒ«◊G OQGƒŸG
. á«FÉŸG OQGƒŸG ájÉªM ‘ áMÉ«°ùdG ´É£b áªgÉ°ùe RÈJ á∏NGóe
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á«eƒª©dG á°ù°SDƒŸG øY Qó°üJ ájQÉÑNEG á«æWh á«eƒj
(º¡°SCG äGP ácô°T)ájOÉ°üàb’G
êO 126.000 000.00 :»YÉªàL’G É¡dÉe ¢SCGQ
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á«dÉªdGh IQGOE’G

الخميسس  ٢٦سشبتمبر ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٠ذو القعدة ١٤٣٤هـ

العدد

وطني

١٦٢١٩

ارتياح فيأاوسضاط عاصضمة التيطري بعد زيارة سضÓل

اثر وفاة الرئيسس األسضبق لبوركينا فاسضو

ثمـ ـ ـ ـ ـار الج ـ ـ ـ ـديـة واإلنسصج ـ ـ ـ ـ ـ ـام

بن صصالح يوقع على سصجل التعازي باسصم الرئيسس بوتفليقة

تركت زيارة الوزير األولإالى ولية المدية انطباعا ايجابيا عميقا فيأاوسضاط عاصضمة التيطري التي قطفت ثماراأاخرى
تعزز مكاسضب التنمية المحلية الشضاملة التي غيرت وجه المنطقة بفضضل جملة المشضاريع القاعدية المنجزة وتلك التي في
طور التجسضيد على غرار شضق وتعبيد الطرق وبناء المنشضآات القاعدية والسضكن الريفي والحضضري من جهة ،وانجاز وتسضطير
المشضاريع الجتماعية والتربوية مثل الجامعة والمؤوسضسضات التعليمية التي تجسضد حقيقة فك العزلة الجغرافية والذهنية
بما يؤوديإالىإادماج القرى والمناطق العميقة في ديناميكية البناء الوطني.

OÉ«Y øH ó«©°S
وأاكد الحوار المفتوح مع المجتمع المدني
ممث Óلكافة الششرائح بما في ذلك فئة ذوي
الح ˘ت ˘ي ˘اج ˘ات ال ˘خ ˘اصش ˘ة ،درج ˘ة ع ˘ال ˘ي˘ة م˘ن
ال ˘ت ˘واصش ˘ل ال ˘م ˘ب ˘اشش ˘ر والشش ˘ف ˘اف ف ˘ي ج ˘دي˘ة
وانسشجام ،للتعبير عن النششغالت والتطلعات
في ظل تأاكيد الحرصس على وضشع المصشلحة
ال ˘وط ˘ن ˘ي ˘ة ف ˘ي الصش ˘دارة وم˘ن˘ه˘ا تسش˘ت˘م˘د ق˘وة
ال ˘ت ˘غ˘ي˘ي˘ر الق˘تصش˘ادي والج˘ت˘م˘اع˘ي ال˘ه˘ادئ،
وال ˘ذي ت ˘رصش ˘د ل ˘ه ال ˘دول ˘ة ال ˘م ˘وارد ال˘Óزم˘ة
ل ˘ت ˘وسش ˘ي ˘ع ال ˘ورشش ˘ات وتك ˘ريسس وت ˘ي ˘رة ع˘ال˘ي˘ة
ل˘ل˘ت˘ن˘م˘ي˘ة ال˘م˘نسش˘ج˘م˘ة وال˘ت˘ي تصشب في صشالح
السشكان باألسشاسس.
وأامام المجتمع المدني الفرصشة المواتية
في هذا الظرف لتعميق وتوسشيع جهوده تجاه
المجتمع مسشتفيدا من المؤوششرات والمعطيات
الميدانية وأابرزها أارضشية المششاريع المنتششرة
والروح البناءة للسشلطات المحلية انطÓقا من
الحرصس على تجسشيد األهداف اإلسشتراتيجية
ورفع التحدي من خÓل تظافر جهود كافة
الششركاء.

وإالى جانب األثر المباششر
ل˘Óسش˘ت˘ق˘رار واسش˘تتباب األمن
ف˘ ˘ي ظ˘ ˘ل م˘ ˘واصش ˘ل ˘ة ت ˘ق ˘ريب
اإلدارة م ˘ن ال˘م˘واط˘ن˘ي˘ن وه˘و
األمر الذي يرتقب أان يعرف
ت˘ ˘ط˘ ˘ورا ل˘ ˘م˘ ˘ق˘ ˘ارب˘ ˘ة خ ˘اصش ˘ة
ب ˘ال˘خ˘دم˘ة ال˘ع˘م˘وم˘ي˘ة وج˘ع˘ل
ال ˘م ˘رف ˘ق ال ˘ع ˘ام ف ˘ي صش ˘م˘ي˘م
ال˘ ˘ ˘ن˘ ˘ ˘هضش˘ ˘ ˘ة الق˘ ˘ ˘تصش˘ ˘ ˘ادي ˘ ˘ة
والج ˘ت ˘م ˘اع ˘ي ˘ة وال ˘ث˘ق˘اف˘ي˘ة.
وبالفعل اظهرت هذه الولية
ذات ال˘ ˘رصش˘ ˘ي˘ ˘د ال˘ ˘ت˘ ˘اري ˘خ ˘ي
المششهود له ،قدرات وموارد اقتصشادية خاصشة
في الفÓحة ،والتي يمكن الرهان عليها في
ب˘ن˘اء أاق˘ط˘اب ل˘لصش˘ن˘اع˘ة ال˘ت˘ح˘وي˘لية والغذائية
ذات اب ˘ع ˘اد ج ˘ه ˘وي˘ة ،تك˘ون م˘ن ضش˘م˘ن رك˘ائ˘ز
اقتصشاد منتج للثروة يكون بدي Óللمحروقات،
مثلما أالح عليه سشÓل في اششارة إالى سشهل بني
سشليمان وغيره من المحيطات ذات الثقل في
توفير فرصس عمل فÓحية عصشرية تسشتوعب
حجم الطلب على الششغل ،وإانتاج مواد قابلة
ل ˘ل ˘تصش ˘دي ˘ر وال˘م˘ن˘افسش˘ة ف˘ي أاسش˘واق إاق˘ل˘ي˘م˘ي˘ة

مدلسصي يسصتقبل رئيسس المحكمة الدسصتورية للبنين

اسشتقبل رئيسس المجلسس الدسشتوري مراد
م˘دلسش˘ي أامسس ب˘ال˘ج˘زائ˘ر رئ˘يسس ال˘م˘حك˘م˘ة
الدسشتورية للبنين تيودور هولو وهو أايضشا
رئيسس منظمة الهيئات الدسشتورية اإلفريقية
الموجود مقرها بالجزائر.
وفي تصشريح للصشحافة عقب المحادثات
مع السشيد مدلسشي أاششاد السشيد هولو بجهود

ال˘ج˘زائ˘ر وب˘ال˘دع˘م «ال˘م˘ط˘لق» الذي تقدمه
لمنظمة الهيئات الدسشتورية اإلفريقية.
وذك ˘ر أان ال ˘ج˘زائ˘ر ك˘انت ال˘م˘ب˘ادرة سش˘ن˘ة
 ٢٠١٠ب ˘إانشش˘اء ه˘ذه ال˘م˘ن˘ظ˘م˘ة اإلف˘ري˘ق˘ي˘ة
م ˘ع ˘ت ˘ب˘را أان م˘ن˘ظ˘م˘ة ال˘ه˘ي˘ئ˘ات ال˘دسش˘ت˘وري˘ة
اإلفريقية يجب أان تكون «عنصشرا رئيسشيا
في تعزيز الديمقراطية ودولة القانون في

ك ˘رمت م ˘ن ˘ظ ˘م ˘ة ال ˘ه ˘ي ˘ئ ˘ات ال ˘دسش ˘ت ˘وري ˘ة
اإلف˘ري˘ق˘ي˘ة ب˘ال˘ج˘زائ˘ر أامسس رئ˘يسس ال˘م˘ج˘لسس
ال ˘دسش ˘ت˘وري األسش˘ب˘ق ب˘وع˘Óم بسش˘اي˘ح ب˘م˘ن˘ح˘ه
ششهادة الرئيسس الششرفي لهذه المنظمة حسشب
ما أافاد به بيان للمجلسس.
وأاوضشح ذات المصشدر أان تكريم بسشايح تم
من قبل رئيسس منظمة الهيئات الدسشتورية
الف ˘ري˘ق˘ي˘ة ت˘ي˘ودور ه˘ول˘و ال˘ذي ي˘ق˘وم ب˘زي˘ارة
رسش˘م˘ي˘ة ل˘ل˘ج˘زائ˘ر وب˘حضش˘ور رئ˘يسس ال˘م˘جلسس

الدسشتوري مراد مدلسشي وأاعضشاء وإاطارات
المجلسس.
وأاشش ˘ار ال ˘ب ˘ي ˘ان إال ˘ى أان ه ˘ذا ال ˘تك ˘ري ˘م ي˘أات˘ي
«ع ˘رف ˘ان ˘ا ل ˘ج ˘ه ˘ود السش ˘ي˘د بسش˘اي˘ح الك˘ب˘ي˘رة ف˘ي
تجسشيد مششروع تأاسشيسس هذه المنظمة وتقديرا
ل˘دورال˘ج˘زائ˘ر ورئ˘يسس ال˘ج˘م˘ه˘وري˘ة السش˘ي˘د عبد
ال˘ع˘زي˘ز ب˘وت˘ف˘ل˘ي˘ق˘ة ف˘ي ال˘م˘بادرة بضشرورة إانششاء
منظمة قارية متخصشصشة في القضشاء الدسشتوري
ت˘ع˘م˘ل ع˘ل˘ى ت˘رق˘ي˘ة ق˘ي˘م وم˘ب˘ادئ ال˘دي˘م˘قراطية

منظمة الهيئات الدسصتورية اإلفريقية بالجزائر تكرم بسصايح

 ٨سضنوات على اسضتفتاء ميثاق السضلم والمصضالحة الوطنية

قسصنطيني لـ«الشصعب» :تحقيق  ٪٩٥من األهداف

أاك ˘دأامسس ف˘اروق قسض˘ن˘ط˘ي˘ن˘ي
رئ˘ ˘يسس ال˘ ˘ل ˘ج ˘ن ˘ة السض ˘تشض ˘اري ˘ة
لترقية وحماية حقوق اإلنسضان
أان ال˘مصض˘ال˘ح˘ة ال˘وط˘ن˘ية حققت
 ٩٥بالمائة من أاهدافها موضضحا
ف ˘ي تصض ˘ري ˘ح خصس ب ˘ه ج ˘ري ˘دة
«الشضعب»أان الفضضل فيإانجاحها
ي˘ ˘ع˘ ˘ودإال˘ ˘ى رئ ˘يسس ال ˘ج ˘م ˘ه ˘وري ˘ة
السض˘ي˘د ع˘ب˘د ال˘ع˘زي˘ز ب˘وت˘ف˘ليقة والجيشس
الوطني الشضعبي وقال قسضنطيني في هذا
اإلط ˘ار« :ن ˘ق ˘ول ه˘ذا م˘ن ب˘اب الع˘ت˘راف
بفضضل الرجال والمؤوسضسضات».
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وذكر قسشنطيني بعد مرور  ٨سشنوات على
اسشتفتاء السشلم والمصشالحة الوطنية المصشادف
لـ ٢٩سش ˘ب ˘ت˘م˘ب˘ر أان الم˘ت˘ي˘از ف˘ي م˘ب˘ادرة السش˘ل˘م
وال˘مصش˘ال˘ح˘ة الوطنية كان ج˘زائ˘ريا  ٪١٠٠ول ˘م
يكن فيه أاي تدخل أاجنبي وهو ما جعلها تحقق
كل األهداف وتكون مقبولة من قبل الجميع.
وأاضشاف بان إاصشدار المراسشيم التطبيقية في
ظرف قياسشي أاي بعد  ٦أاششهر من السشتفتاء زاد
من قيمة المبادرة وجديتها التي عجلت بحل
جل ملفات المأاسشاة الوطنية واسشترجعت معها
ال ˘ج ˘زائ ˘ر السش ˘ل ˘م واألم ˘ن والزده ˘ار وب˘اشش˘رت
برامج تنموية واسشعة من أاجل تمكين مختلف
الششرائح من حقها في العيشس الكريم.
وي ˘ت ˘وق ˘ع ن ˘فسس ال ˘مصش ˘در إامك ˘ان ˘ي ˘ة إاصش ˘دار
ت ˘ع ˘ل ˘ي˘م˘ات ج˘دي˘دة خ˘اصش˘ة بشش˘رائ˘ح أاخ˘رى ق˘د
تسش˘ت˘ف˘ي˘د م˘ن ت˘داب˘ي˘ر ال˘مصش˘ال˘ح˘ة ال˘وطنية على
غ˘رار م˘ع˘ت˘ق˘ل˘ي الصش˘ح˘راء م˘وضش˘ح˘ا ب˘أان اللجنة
السش ˘تشش ˘اري ˘ة ق ˘د ق ˘دمت م˘ق˘ت˘رح˘ات وراسش˘لت

ال˘ج˘ه˘ات ال˘م˘ع˘ن˘ي˘ة وب˘ال˘تالي فكل
ال˘ ˘م˘ ˘ؤوشش˘ ˘رات ت˘ ˘وح˘ ˘ي ب ˘إانصش ˘اف
مختلف الفئات المتضشررة.
وت˘أات˘ي ال˘ذك˘رى الـ ٨لسشتفتاء
السش ˘ل ˘م وال ˘مصش ˘ال ˘ح ˘ة ال ˘وط ˘ن ˘ي˘ة
وال˘ج˘زائ˘ر ت˘م˘ر ب˘ت˘ح˘ولت ه˘ام˘ة
سشواء داخليا من خÓل مباششرة
إاصشÓحات مهمة أاو إاقليميا من
خÓل التهديدات األمنية على الحدود وهو ما
تحاول السشلطات التحسشيسس به لتجنب الوقوع
ف ˘ي مك ˘ائ ˘د خ ˘ارج˘ي˘ة ه˘دف˘ه˘ا إاع˘ادة ال˘ف˘وضش˘ى
للجزائر والنفخ في رماد اإلرهاب.
لقد صشوت الششعب الجزائري على المصشالحة
الوطنية بنسشبة فاقت  ٪٩٨وهو ما منح القوة
المعنوية للسشلطات لحل ملفات أاكثر من ٦٤٠٠
م˘ف˘ق˘ود وت˘ع˘ويضس الك˘ث˘ي˘ر م˘ن ال˘م˘تضش˘رري˘ن ف˘ي
انتظار تدابير أاخرى قد يلجأا إاليها الرئيسس
حسشب ال˘م˘ادة  ٤٧م˘ن ال˘م˘رسش˘وم ال˘ذي تضش˘من
إاجراءات السشلم والمصشالحة الوطنية.
وق ˘د سش ˘اه ˘م م ˘ي ˘ث ˘اق السش˘ل˘م وال˘مصش˘ال˘ح˘ة
ال ˘وط ˘ن ˘ي ˘ة ف ˘ي ع ˘ودة أاك ˘ث ˘ر م˘ن  ٧٠٠٠آاآلف
شش ˘خصس إال ˘ى أاحضش ˘ان ال ˘م˘ج˘ت˘م˘ع ب˘ع˘د أان ت˘م
اإليقاع بهم من قبل جماعات دموية.
وب˘اتت ال˘مصش˘ال˘ح˘ة ال˘وط˘ن˘ي˘ة م˘رجعا هاما
إاقليميا ودوليا حيث لجأات مالي مؤوخرا الى
طلب معلومات عن المصشالحة الوطنية في
ال ˘ج ˘زائ ˘ر ل ˘Óق ˘ت ˘داء ب ˘ه˘ا ل˘ح˘ل األزم˘ة ال˘ت˘ي
ضشربت البÓد مؤوخرا بالنظر لما تضشمنته من
إاجراءات فعالة للقضشاء على العنف وتحقيق
ال ˘وئ ˘ام وال ˘مصش ˘ال ˘ح ˘ة وإاق˘ن˘اع ح˘م˘ل˘ة السش˘Óح
بالعودة الى الحياة العادية .
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وعالمية.
ول˘ع˘ل ت˘رك˘ي˘ز ع˘ب˘د ال˘م˘الك
سشÓل على الهتمام بالتعليم
ال ˘ع ˘ل ˘م ˘ي وال˘تك˘ن˘ول˘وج˘ي دون
ال˘ق˘ف˘ز ع˘ل˘ى م˘خ˘ت˘ل˘ف ال˘ع˘لوم
الج˘ ˘ت˘ ˘م ˘اع ˘ي ˘ة ال ˘ت ˘ي ت ˘وط ˘د
ع ˘Óق ˘ة الج ˘ي ˘ال ب ˘ال ˘ه ˘وي ˘ة
وال˘ ˘ت˘ ˘اري˘ ˘خ ،دلل˘ ˘ة ع ˘ل ˘ى ان
السش ˘ ˘ب ˘ ˘ي ˘ ˘ل الك˘ ˘ث˘ ˘ر ج˘ ˘دي˘ ˘ة
ل˘ل˘ت˘خ˘لصس ال˘ت˘ام م˘ن ال˘ت˘بعية
وادراك الم ˘م ال ˘م ˘ت ˘ق ˘دم ˘ة
ب˘ ˘ ˘اسش˘ ˘ ˘ت˘ ˘ ˘م ˘ ˘رار ب ˘ ˘ل ول ˘ ˘م ل
منافسشتها يتمثل في التركيز على السشتثمار
في العلوم والمعارف وتوعية التÓميذ في
كل الطوار بان امتÓك المناعة والقوة في
م ˘ق ˘ارع ˘ة ال ˘ع˘ول˘م˘ة يك˘ون ب˘ال˘دراسش˘ة وب˘ذل
الجهد خاصشة وان الدولة لم تدخر جهدا
في تعميق مبدأا ديمقراطية التعليم الذي
بقدر ما يتعزز ويجد اهتمام المجتمع بقدر
م ˘ا ي ˘زح ˘ف ع ˘ل ˘ى ب ˘ؤور ال˘ج˘ه˘ل وي˘مك˘ن م˘ن
الرت˘ ˘ق˘ ˘اء ب˘ ˘النسش˘ ˘ان ويك ˘رسس ل ˘ه ح ˘ري ˘ت ˘ه
بالمفهوم الششامل للكلمة.

إافريقيا».
وأاضشاف في هذا
السشياق أان «تحكيم
المحاكم
ال˘دسش˘تورية مرتبط
ب˘اسش˘ت˘ق˘رار الهيئات
السشياسشية للبلدان».

ودول ˘ ˘ ˘ة ال˘ ˘ ˘ق˘ ˘ ˘ان˘ ˘ ˘ون
واح˘ ˘ ˘ت ˘ ˘رام ح ˘ ˘ق ˘ ˘وق
النسش ˘ ˘ ˘ ˘ان ع ˘ ˘ ˘ ˘ل˘ ˘ ˘ ˘ى
المسشتوى القاري».
وذك ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ر ن ˘ ˘ ˘ ˘ ˘فسس
المصشدر بأانه «قد تم
اعتماد مبادرة رئيسس
ال˘ ˘ج˘ ˘م˘ ˘ه ˘وري ˘ة ه ˘ذه
خÓل أاششغال القمة الفريقية الخامسشة عششر
ال˘م˘ن˘ع˘ق˘دة بك˘ام˘ب˘ال ف˘ي ج˘وي˘لية  ٢٠١٠والتي
توجت بميÓد هذه المنظمة بالجزائر في ماي
.»٢٠١١

ترحما على ضضحايا انهيار
مدرجات ملعب  ٥جويلية

تهمي يدعو للوقوف دقيقة صصمت
دع ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ا وزي˘ ˘ ˘ ˘ ˘ر
الششباب والرياضشة
م˘ ˘ح˘ ˘م˘ ˘د ت˘ ˘ه ˘م ˘ي
أامسس ج˘ ˘ ˘ ˘م˘ ˘ ˘ ˘ي ˘ ˘ ˘ع
الفيدراليات ،كافة
األندية،
والجمعيات
الرياضشية للوقوف
دقيقة صشمت لدى
افتتاح كل المباريات واألنششطة الرياضشية
المبرمجة نهاية هذا األسشبوع ،ترحما على
أارواح الششابين المناصشرين ،سشفيان عزيب،
وسش ˘ي ˘ف ال ˘دي ˘ن درغ ˘وم ،ال ˘ل ˘ذان واف˘ت˘ه˘م˘ا
المنية خÓل مقابلة الـ  ٢١سشبتمبر الحالي.
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وقع رئيسس مجلسس األمة عبد القادر بن صشالح أامسس على
سشجل التعازي بمقر سشفارة بوركينا فاسشو إاثر وفاة الرئيسس
البوركينابي األسشبق صشاي زربو.
وجاء في نصس التعازي والمواسشاة« :على اثر وفاة السشيد
صشاي زربو الرئيسس األسشبق لجمهورية بوركينا فاسشو ،أاتقدم
أاصشالة عن فخامة رئيسس الجمهورية السشيد عبد العزيز بوتفليقة
وباسشمي الخاصس ،بخالصس عبارات التعازي والمواسشاة ألسشرة
ال ˘ف ˘ق ˘ي ˘د ورئ ˘يسس ج ˘م ˘ه ˘وري˘ة ب˘ورك˘ي˘ن˘ا ف˘اسش˘و ب˘ل˘ي˘ز ك˘ام˘ب˘اوري
ول˘حك˘وم˘ت˘ه ول˘لشش˘عب ال˘ب˘ورك˘ي˘ن˘اب˘ي الشش˘ق˘ي˘ق» ،م˘ؤوكدا عن «بالغ
تأاثرنا وعميق تعاطفنا في هذا المصشاب األليم».
وكتب بن صشالح في النصس «انني إاذ انحني أامام هذا المصشاب
ل يسشعني إال أان اجدد خالصس التعازي وبالغ المواسشاة».
للتذكير كان بن صشالح مرفوقا بالوزير المنتدب المكلف بالششؤوون المغاربية واإلفريقية عبد
المجيد بوقرة.

لعمامرة يدعو من نيويوركإالى موقفإافريقي مشضترك منأاجندة التنمية

الجزائر حققت نتائج معتبرة منأاهداف األلفية

دع ˘ا وزي ˘ر الشش ˘ؤوون ال ˘خ ˘ارج ˘ي ˘ة
رمطان لعمامرة أامسس من نيويورك
إال ˘ى اج˘راء مشش˘اورات ب˘ي˘ن ال˘ب˘ل˘دان
الفريقية من أاجل تحديد موقف
مشش ˘ت˘رك لب˘Óغ ال˘م˘ج˘ت˘م˘ع ال˘دول˘ي
ب˘انشش˘غ˘الت˘ه˘م ب˘خصش˘وصس ال˘ب˘رن˘امج
المسشتقبلي للتنمية لما بعد .٢٠١٥
وأاوضش˘ ˘ ˘ح ل ˘ ˘ع ˘ ˘م ˘ ˘ام ˘ ˘رة ان ه ˘ ˘ذا
البرنامج مخصشصس للسشير على خطى أاهداف
األلفية للتنمية التي صشودق عليها خÓل قمة
اللفية سشنة  ٢٠٠٠والتي سشتنتهي سشنة ٢٠١٥
والتي تسشعى إالى القضشاء على الفقر وتحسشين
التعليم والمسشاواة بين الجنسشين وصشحة األمومة
والطفولة واحترام البيئة ومكافحة داء فقدان
المناعة المكتسشبة (السشيدا) وششراكة عالمية من
أاجل التنمية.
وفي معرضس تدخله خÓل جلسشة لجنة الـ١٠
لÓتحاد الفريقي حول أاجندة التنمية لما بعد
 ٢٠١٥التي عقدت على هامشس الجمعية العامة
ل ˘أÓم ˘م ال ˘م ˘ت ˘ح ˘دة أاشش˘ار رئ˘يسس ال˘دب˘ل˘وم˘اسش˘ي˘ة
ال ˘ج ˘زائ ˘ري ˘ة إال ˘ى ان تصش ˘ري ˘ح أاه ˘داف األل˘ف˘ي˘ة
للتنمية الذي صشودق عليه سشنة  ٢٠٠٠سشيجد
صش ˘ع ˘وب ˘ات ف ˘ي ت ˘ح˘ق˘ي˘ق ج˘م˘ي˘ع ت˘لك األه˘داف
لجميع البلدان في آافاق .٢٠١٥
وأاكد في هذا الخصشوصس انه مع اقتراب هذا

ال ˘م ˘وع ˘د ك ˘ان ل ˘زام˘ا ع˘ل˘ى ال˘ب˘ل˘دان
الفريقية التششاور من أاجل تحديد
م ˘وق˘ف مشش˘ت˘رك ل˘ت˘ب˘ل˘ي˘غ ال˘م˘ج˘ت˘م˘ع
ال ˘دول ˘ي ب ˘انشش ˘غ ˘الت ˘ه ˘م ون ˘ظ˘رت˘ه˘م
الخاصشة لما بعد .٢٠١٥
أام ˘ا ب ˘خصش ˘وصس ال ˘ج ˘زائ ˘ر ف ˘ق ˘د
اوضشح السشيد لعمامرة انها جندت
ج˘م˘ي˘ع م˘وارده˘ا ال˘بشش˘ري˘ة وال˘م˘ادية
ال˘م˘ع˘ت˘ب˘رة ف˘ي إاط˘ار ث˘Óث˘ة م˘خ˘ط˘ط˘ات وط˘ن˘ية
متتالية لÓنعاشس القتصشادي من سشنة  ٢٠٠٠إالى
غاية .٢٠١٤
كما أاضشاف أامام لجنة الـ ١٠ان الجزائر قد
ح ˘ق ˘قت ن ˘ت ˘ائ ˘ج م˘ع˘ت˘ب˘رة ف˘ي ال˘تك˘ف˘ل ب˘أاه˘داف
األلفية للتنمية «التي سشيتم بلوغها في التاريخ
المحدد أاي سشنة .»٢٠١٥
من جانب آاخر أاششار الوزير إالى العÓقة بين
أاهداف األلفية للتنمية واألمن مؤوكدا انه من
أاجل تحقيق تلك األهداف ينبغي على التحاد
الف ˘ري ˘ق ˘ي وب ˘ل˘دان˘ه األعضش˘اء ت˘وف˘ي˘ر الشش˘روط
ال ˘Óزم ˘ة ال˘ت˘ي ت˘ت˘م˘ح˘ور ح˘ول ت˘ح˘ق˘ي˘ق ج˘و م˘ن
السشلم واألمن.
أاما الششرط الضشروري اآلخر الذي سشاقه
لعمامرة فيتمثل في تعزيز التعاون والتضشامن
الدوليين على أاسشاسس نظام اقتصشادي عالمي
أاكثر انصشافا تجد فيه الدول الفقيرة مكانا.

...خطة عمل لتحسصين التكفل باألشصخاصس المعاقين
أاكد وزير الششؤوون الخارجية رمطان لعمامرة
خÓل اجتماع رفيع المسشتوى للجمعية العامة
لمنظمة األمم المتحدة حول اإلعاقة والتنمية
الذي عقد بنيويورك أان الجزائر تعمل على
تحسشين آاداء مختلف الترتيبات التي تم وضشعها
للتكفل باألششخاصس المعاقين.
وأاضش ˘اف أان ال˘ج˘زائ˘ر ال˘ت˘ي اخ˘ت˘ارت˘ه˘ا األم˘م
المتحدة لتششارك في المششاورات حول أاجندة
التنمية ما بعد  ٢٠١٥التي سشتتكفل بأاهداف
األلفية للتنمية «تجاوزت اللتزامات الناجمة
عن انضشمامها إالى التفاقية الدولية لـ.»٢٠٠٦
وب ˘ع ˘د أان ذك ˘ر ب˘اإلج˘راءات ال˘رئ˘يسش˘ي˘ة ال˘ت˘ي
ات˘خ˘ذت˘ه˘ا ال˘ج˘زائ˘ر ت˘ط˘رق ال˘وزي˘ر إال˘ى التكوين
القائم على أازيد من  ٢٥٠مركز مختصس يتكفل
بأاكثر من  ٢٠٠٠٠طفل معاق وإالى القانون الذي
ي˘نصس ع˘ل˘ى ت˘خصش˘يصس نسش˘ب˘ة  ٪١م ˘ن م ˘ن˘اصشب
الشش˘غ˘ل ل˘ل˘م˘ع˘اق˘ي˘ن وال˘تك˘ف˘ل المالي بالحاجيات
ال ˘م ˘ت ˘ع˘ل˘ق˘ة ب˘ال˘ح˘م˘اي˘ة الج˘ت˘م˘اع˘ي˘ة وال˘رع˘اي˘ة
الصشحية وكذا إالزامية دمج في دفتر ششروط كل
م ˘ق ˘اول تسش ˘ه ˘ي˘ل دخ˘ول األشش˘خ˘اصس ال˘م˘ع˘اق˘ي˘ن
للبنايات العمومية والخاصشة المنجزة.
وأاضشاف الوزير أانه تم فتح تحقيق وطني في
 ٢٠١١قصش˘د ت˘ع˘م˘ي˘ق ال˘ت˘ق˘ي˘ي˘م ال˘ن˘وعي والكمي
لحاجيات األششخاصس المعاقين وإاعداد خطة
ع ˘م ˘ل شش ˘ام ˘ل ˘ة م ˘وج ˘ه ˘ة ل˘ت˘حسش˘ي˘ن ال˘ت˘رت˘ي˘ب˘ات
الموجودة للتكفل بهذه الفئة من المجتمع.

غول يعلن:

نحو شصراكة بين ''الجوية الجزائرية'' والبريطانية ''رولسس رويسس''
أاعلن وزير النقل عمار غول أامسس أان ششركة الخطوط الجوية
الجزائرية والششركة البريطانية المتخصشصشة في صشناعة محركات
الطائرات «رولسس رويسس» تدرسشان إاقامة ششراكة لتطوير األسشطول
الجوي للخطوط الجوية الجزائرية.
وأاوضشح الوزير عقب المقابلة التي خصس بها السشفير البريطاني
ب ˘ال ˘ج ˘زائ ˘ر م ˘ارت ˘ن ك ˘يت روب ˘ر ووف ˘د م ˘ن الشش ˘رك ˘ة ال ˘ب ˘ري˘ط˘ان˘ي˘ة أان
ال˘م˘ح˘ادث˘ات ال˘ت˘ي ج˘م˘ع˘ت˘ه ب˘ال˘ج˘انب ال˘ب˘ري˘ط˘ان˘ي ت˘ه˘دف إال˘ى إاي˘ج˘اد
اتفاقيات ششراكة بين ششركة الخطوط «الجوية الجزائرية» و«رولسس
رويسس» لتطوير كل ما يحتاجه أاسشطولها البحري دون إاعطاء تفاصشيل
عن طبيعة هذه الششراكة.

وعلى الصشعيد الدولي اعتبر الوزير أانه يبقى
فعل الكثير من أاجل تحسشين التكفل بالمعاقين
الذين يجب أان يردوا في أاجندة التنمية ما بعد
.٢٠١٥
ومن جهة أاخرى ذكر لعمامرة أان التحاد
الف˘ ˘ري˘ ˘ق˘ ˘ي ك˘ ˘ان ق˘ ˘د صش ˘ادق ع ˘ل ˘ى ال ˘عشش ˘ري ˘ة
الفريقية لÓششخاصس المعاقين  ٢٠١٠ـ ٢٠٢٠
التي سشاهمت فيها الجزائر.
وأاضش ˘اف أان ال ˘ج˘زائ˘ر ت˘غ˘ت˘ن˘م ه˘ذه ال˘ف˘رصش˘ة
لحث المجتمع الدولي على دعم األعمال التي
ب˘اشش˘رت˘ه˘ا ال˘ب˘ل˘دان الف˘ري˘ق˘ي˘ة ف˘ي إاط˘ار ت˘ن˘فيذ
خطة العمل الدولية هذه.
وتجدر اإلششارة إالى أان أازيد من مليار معاق
موزعون عبر العالم ( ٪١٥من سشكان العالم) من
بينهم  ٪٨٠في سشن العمل في حين يعيشس أاغلبية
المعاقين بالبلدان النامية.
وفي هذا الصشدد أاكد األمين العام لأÓمم
المتحدة بان كي مون خÓل هذا النقاشس أان
األشش ˘خ ˘اصس ال ˘م ˘ع ˘اق ˘ي ˘ن ه ˘م ط˘رف ك˘ام˘ل ف˘ي
ت˘ح˘ق˘ي˘ق أاه˘داف األل˘ف˘ي˘ة ل˘ل˘ت˘ن˘م˘ي˘ة ال˘ت˘ي ي˘نبغي
بلوغها قبل  ٢٠١٥وكذا في البرنامج اإلنمائي .

اللواء هامل يبحث مع السصفير
اللبناني سصبل تعزيز التعاون األمني
ب ˘حث ال ˘م ˘دي˘ر
ال˘ ˘ ˘ع˘ ˘ ˘ام ل˘ ˘ ˘أÓم ˘ ˘ن
ال˘ ˘وط˘ ˘ن˘ ˘ي ال ˘ل ˘واء
عبد الغني هامل
أامسس ب˘ ˘ال ˘ج ˘زائ ˘ر
ال ˘ ˘ع˘ ˘اصش˘ ˘م˘ ˘ة م˘ ˘ع
سش ˘ ˘ف ˘ ˘ي˘ ˘ر ل˘ ˘ب˘ ˘ن˘ ˘ان
ب ˘ال˘ج˘زائ˘ر أاح˘م˘د
غسش˘ ˘ان ال˘ ˘م˘ ˘ع˘ ˘ل ˘م
«سشبل تعزيز التعاون بين ششرطة البلدين»
حسشب ما أافاد به بيان للمديرية العامة
لأÓمن الوطني.

ألخميسس  ٢٦سضبتمبر ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ٢٠ذو ألقعدة ١٤٣٤هـ

وطني

لكصشاسشي يعرضس الحصشيلة المالية والنقدية للسشداسشي

تحسسن طفيف في حجم إلصسادرإت خارج إلمحروقات وترإجع إلتضسخم
أاكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصشاسشيأان الوضشعية المالية الخارجية للجزائر ل تزال صشلبة خÓل السشداسشي األول من
سشنة  ٢٠١٣ع˘ل˘ى ال˘رغ˘م م˘ن تسش˘ج˘ي˘ل ب˘عضس ال˘ت˘راج˘ع ف˘ي ع˘دد م˘ن ال˘م˘ؤوشش˘رات ال˘م˘ال˘ي˘ة ،ع˘ل˘ى غ˘رار تسش˘ج˘ي˘ل ع˘جز في ميزات
المدفوعات ،بسشبب تراجعأاسشعار النفط بنسشبة ٪٧أاي من ١١٣,٣إالى  ١٠٨,٦دولر للبرميل.

سسلوى روابحية
أأوضضح محافظ بنك ألجزأئر خÓل ألندوة
أل˘ت˘ي ع˘ق˘دت أأمسس ،ب˘ال˘م˘درسض˘ة أل˘ع˘ل˘ي˘ا ل˘ل˘ب˘نوك
وخصضصضها لعرضس ألمؤوشضرأت ألمالية للسضدأسضي
أألول للسضنة ألجارية ،أأن ألعجز ألمسضجل في
ميزأن ألمدفوعات ألمقدر بـ  ١,٢مليار دولر
مقابل فائضس تجاوز  ١٢مليار دولر يعود إألى
أنخفاضس مدأخيل ألمحروقات ولكن أأيضضا إألى
ترأجع ألكمية ألمصضدرة من ألنفط بـ  ١٠,٦في
ألمائة ،أألمر ألذي أنعكسس سضلبا على أإليرأدأت،
ح ˘يث أن ˘خ˘فضضت م˘ن  ٣٧,٥٠٣ف˘ي ألسض˘دأسض˘ي
أألول لسضنة  ٢٠١٢إألى  ٣٢,١٣٩مليار دولر
خÓل نفسس ألفترة من ألسضنة ألجارية ،بينما
وألرغم من تسضجيل تحسضن طفيف في حجم
ألصضادرأت خارج ألمحروقات من  ٤٧٣إألى٦٨٢
مليون دولر فقط ،إأل أأن ألنسضبة تظل ضضعيفة
للغاية ،أأمام أرتفاع كبير في حجم ألسضتيرأد
بنسضبة  ،٪٢٠أأي من  ٢٣,٦٤مليار إألى ٢٨,٣٨
مليار دولر خÓل نفسس فترة ألدرأسضة.
رصض˘ي˘د م˘ي˘زأن أل˘م˘دف˘وع˘ات أل˘خ˘ارجي ألذي
خسضر أأكثر من  ١٣مليار دولر خÓل سضنة وأحدة
ف˘ق˘ط وصض˘ف˘ه م˘ح˘اف˘ظ أل˘ب˘نك بـ
«ألصض ˘دم ˘ة» ف ˘ي أل ˘م ˘ي ˘زأن ع ˘ل˘ى
أل˘ ˘رغ˘ ˘م م ˘ن أأن ألخ ˘ت ˘Óل ب ˘ي ˘ن
ألصض˘ ˘ادرأت وأل ˘وأردأت وأرت ˘ف ˘اع
هذه أألخيرة إأنما يعود إألى زيادة
وأردأت موأد ألتجهيز ألضضرورية
ل ˘Óسض ˘ت ˘ث ˘م ˘ار ب ˘ي ˘ن ˘م ˘ا أسض˘ت˘ق˘رت
أل˘ ˘وأردأت أل˘ ˘خ˘ ˘دم˘ ˘ات ˘ي ˘ة خ ˘Óل
ألسض˘دأسض˘ي ل˘ه˘ذه ألسض˘ن˘ة وغ˘يرها
م ˘ن أل ˘مصض˘اري˘ف أل˘م˘خصضصض˘ة ل˘Óسض˘ت˘ي˘رأد أأم˘ام˘
ترأجع ألتحويÓت مما سضاهم في تسضجيل عجز
في ألحسضاب ألجاري بـ  ١,٢مليار دولر مقابل
ف ˘ائضس بـ  ١٠م˘ل˘ي˘ار دولر م˘ق˘ارن˘ة ب˘السضدأسضي
أألول للعام ألماضضي.
ومن جهة أأخرى أأشضار محافظ ألبنك إألى أأن
أحتياطي ألصضرف بلغ في نهاية جوأن ألماضضي
مسض ˘ت˘وى ق˘در بـ  ١٨٩,٧٥٠م˘ل˘ي˘ار دولر م˘قابل
 ١٩٠,٦٦١مليار في نهاية ديسضمبر ألفارط ،بينما

ل ت ˘زأل أل ˘م ˘دي ˘ون ˘ي ˘ة أل ˘خ ˘ارج ˘ي ˘ة ف ˘ي مسض˘ت˘وى
منخفضس للغاية وترأجعت من  ٣,٦إألى ٣,٤
مليار دولر خÓل فترة ألدرأسضة ويعد بحسضب
أل ˘م˘ح˘اف˘ظ م˘ؤوشض˘رأ آأخ˘ر ي˘عكسس م˘دى أل˘ح˘رصس
ع ˘ل˘ى ضض˘م˘ان أل˘ت˘م˘وي˘ل أل˘دأخ˘ل˘ي أع˘ت˘م˘ادأ ع˘ل˘ى
أإلمك ˘ان ˘ي ˘ات أل ˘م ˘وج ˘ودة وك ˘ذأ ألسض˘ت˘م˘رأر ف˘ي
سض ˘ي ˘اسض˘ة أل˘تسض˘ي˘ي˘ر أل˘ح˘ذر
للمالية ألخارجية ،مضضيفا
أأنه وعلى ألرغم من ألعجز
أل ˘ ˘مسض ˘ ˘ج˘ ˘ل ف˘ ˘ي م˘ ˘ي˘ ˘زأن
ألمدفوعات إأل أأن معدل
صض ˘ ˘رف أل ˘ ˘دي˘ ˘ن˘ ˘ار أأم˘ ˘ام˘ ˘
ألعمÓت ألرئيسضية تحسضن
بنسضبة  ٪٧في ألسضدأسضي
أألول للعام ألحالي.
ألتضضخم ألذي شضكل لمدة سضنة كاملة هاجسضا
م ˘ق ˘ل ˘ق ˘ا ل ˘ب ˘نك أل ˘ج ˘زأئ˘ر وع˘رف أل˘ذروة أل˘ع˘ام˘
ألماضضي يبدو وبحسضب أألرقام ألرسضمية لذأت
ألمؤوسضسضة ألمالية أأنه يسضير نحو ألترأجع بما أأنه
سض˘ج˘ل أن˘خ˘ف˘اضض˘ا م˘ن  ٧,٢٩ف ˘ي أل ˘م˘ائ˘ة ف˘ي
ألسضدأسضي أألول من سضنة  ٢٠١٢إألى  ٪٦،٥٩في
نهاية جوأن ألماضضي بعد أأن بلغ حده أألقصضى
ألمقدر بـ  ٪ ٨,٨٩في أأوت من ألسضنة ألماضضية.
وف˘ ˘ي ه˘ ˘ذأ ألصض˘ ˘دد أأشض˘ ˘ار أل˘ ˘م˘ ˘ح ˘اف ˘ظ إأل ˘ى أأن

من فائضض بـ  ١٢مليارإإلى
عجز ب  ١٥٠مليون دو’ر
في ميزإن إلمدفوعات

ألتوقعات للسضنة ألجارية قد تسضير في أتجاه
تحقيق ألهدف ألمسضطر من طرف مجلسس ألنقد
وألقرضس.
ترأجع ألسضيولة ألنقدية على مسضتوى ألبنوك
ألوطنية ألناجم عن أرتفاع ألقروضس ألموجهة
لÓقتصضاد بـ  ، ٪ ١٤يبدو أأنه بات يشضكل أنزعاجا
وأضضحا لدى مسضؤوولي ألمصضارف ،على ألرغم
من أأن أأكثر من  ٪٧٠من هذه ألقروضس عبارة عن
أسض˘ت˘ث˘م˘ار م˘ن˘ت˘ج ،أألم˘ر أل˘ذي أع˘ت˘بره ألمحافظ
مشض ˘ج˘ع˘ا وي˘ن˘درج ف˘ي إأط˘ار ألسض˘ي˘اسض˘ة أل˘خ˘اصض˘ة
بتوفير شضروط تحسضين مسضتوى ألقتصضاد خاصضة
خ ˘ارج أل ˘م˘ح˘روق˘ات وأل˘دل˘ي˘ل ع˘ل˘ى ذلك م˘ث˘ل˘م˘ا
يضضيف توجه ألبنوك نحو تسضهيل منح ألقروضس،
فضض ˘ Óع ˘ل ˘ى أأن أل ˘ت ˘رأج ˘ع أل ˘نسض˘ب˘ي ف˘ي ف˘ائضس
ألسضيولة يعود أأيضضا إألى أنخفاضس ودأئع قطاع
ألمحروقات بعد أنخفاضس ألمدأخيل ألنفطية.
عودة ألبنوك بقوة في تمويل ألقتصضاد من
خÓل إأعادة ألتمويل لدى بنك ألجزأئر أعتبره
لكصض˘ ˘اسض˘ ˘ي م˘ ˘ؤوشض˘ ˘رأ أي˘ ˘ج˘ ˘اب ˘ي ˘ا وأأح ˘د أألدوأت
ألمسضتعملة لÓسضتمرأر في منح ألقروضس خاصضة
ف˘ ˘ي إأط˘ ˘ار ت˘ ˘م˘ ˘وي˘ ˘ل أل˘ ˘م˘ ˘ؤوسضسض˘ ˘ات ألصض˘ ˘غ˘ ˘ي˘ ˘رة
وألمتوسضطة وكذأ طريقة توزيع هذه ألقروضس
ألتي تبقى مرهونة بمدى جدوأها ألقتصضادية
ومردوديتها.

 ١٢٤مركز للردم و ١٤٩مفرغة عمومية

إلنفايات مشسكل يؤورق إلجماعات إلمحلية وعÓجها يسستدعي إسسترإتيجية جديدة
كششف األمين العام بوزارة تهيئة اإلقليم والبيئة الهادي مقبول ،عن إادخال طرق
ج˘دي˘دة ف˘ي م˘ج˘ال تسش˘ي˘ي˘ر ال˘ن˘ف˘اي˘ات ،م˘ت˘م˘ث˘ل˘ة في اسشتخدام مراكز للحرق (المرامد)،
واسشتغÓل الطاقة المتولدة من العملية لسشتخدامها ذلك بإانششاء  ٤٤مؤوسشسشات ذات
ط˘اب˘ع ت˘ج˘اري وصش˘ن˘اع˘ي ت˘ت˘ك˘ف˘ل ب˘تسش˘ي˘ي˘ر ال˘م˘راك˘ز ال˘ت˘ق˘ن˘ي˘ة ل˘ردم ال˘م˘خ˘ل˘ف˘ات خ˘اصش˘ة
المنزلية ،باإلضشافةإالى تششجيعإاقامة نششاطات لسشترجاعها وتثمينها.

حياة  /ك
أأكد مقبول خÓل ألكلمة ألتي أألقاها أأمسس،
ف ˘ي أل ˘ن ˘دوة أل˘وط˘ن˘ي˘ة أل˘ت˘ي ت˘دوم ي˘وم˘ي˘ن ،ح˘ول
ألتثمين ألطاقوي للنفايات ألمنزلية وما شضابهها
أل ˘ت ˘ي ن ˘ظ ˘مت أأمسس ب ˘ن ˘زل ألسض˘ف˘ي˘ر «م˘زأف˘رأن»
بالتعاون مع ألمؤوسضسضة ألتقنية ألبلجيكية ،على
أأه˘م˘ي˘ة أإلسض˘ت˘رأت˘ي˘ج˘ي˘ة أل˘ت˘ي أعتمدتها ألوزأرة،
ل˘ت˘ط˘وي˘ر تسض˘ي˘ي˘ر أل˘ن˘ف˘ايات عن
ط ˘ري ˘ق «ألق ˘تصض ˘اد أألخضض˘ر»،
ودعم ألمؤوسضسضات ألتي تنشضط
ف˘ي ه˘ذأ أل˘م˘ج˘ال ب˘ال˘م˘رأف˘ق˘ة
وألسض˘ ˘ت˘ ˘ف ˘ادة م ˘ن أل ˘ت ˘ق ˘ن ˘ي ˘ات
ألمتطورة.
وسض˘ ˘يسض˘ ˘ت ˘ف ˘ي ˘د أل ˘مسض ˘ي ˘رون
لمرأكز ألردم ألتقني ألمرأمد
وكذأ ألمؤوسضسضات ذأت ألطابع
أل ˘ت ˘ج ˘اري وألصض ˘ن˘اع˘ي أل˘ت˘ي ت˘نشض˘ط ف˘ي م˘ج˘ال
أسض ˘ت ˘رج ˘اع وت ˘ث ˘م ˘ي ˘ن أل ˘ن ˘ف˘اي˘ات ،م˘ن أل˘ت˘ج˘رب˘ة
ألبلجيكية ،ألتي قدمها خبير بلجيكي خاصضة وأأن
ه˘ن˘اك ب˘رن˘ام˘ج ل˘ل˘تك˘وي˘ن وأل˘ت˘حكم في ألتقنيات
ألمتطورة للتسضيير ألعقÓني للمخلفات ألمنزلية،
ألذي يحافظ على ألبيئة ،ويحسضن من أإلطار
ألمعيشضي للموأطن ،يشضرع في تطبيقه في ٢٠١٤
ويمتد لغاية  ،٢٠١٧ويمثل ألمرحلة ألثانية من
عقد ألشضرأكة بين ألجزأئر وبلجيكا في هذأ
ألمجال.
وق ˘د سض ˘م ˘ح أل ˘ل ˘ق˘اء أل˘م˘وج˘ه ل˘م˘درأء أل˘ب˘ي˘ئ˘ة
أل˘ولئ˘ي˘ي˘ن ،وم˘درأء أل˘م˘ؤوسضسض˘ات أل˘ع˘مومية ذأت
أل˘ط˘اب˘ع ألصض˘ن˘اع˘ي وأل˘ت˘ج˘اري ل˘ل˘ولية ألمكلفين
بتسضيير مرأكز ألردم ألتقني ،ومسضيري ألمرأمد
وألنفايات ألناجمة عن ألنشضاطات ألسضتشضفائية

أل˘م˘ع˘دي˘ة ،وم˘م˘ث˘ل˘ي مك˘اتب ألدرأسضات ألوطنية،
وك ˘ذأ إأط ˘ارأت م ˘ن وزأرة أل ˘م ˘ال ˘ي ˘ة وأل ˘دأخ ˘ل˘ي˘ة
وأل ˘ج ˘م ˘اع ˘ات أل ˘م ˘ح ˘ل ˘ي ˘ة ،ب ˘ط ˘رح ألنشض˘غ˘الت
ألمتعلقة بالتثمين ألطاقوي ،من خÓل ألنقاشس،
وألذي سضيسضاهم في تحديد ألخطوط ألعريضضة
ل˘ل˘دل˘ي˘ل أل˘م˘ت˘ع˘ل˘ق بـ «درأسض˘ة وإأن˘ج˘از وأسض˘ت˘غÓل
وحدأت ألتثمين ألطاقوي للنفايات ألمنزلية وما
شضابهها».
وفي تصضريح له للصضحافة على
هامشس ألندوة أأبرز ألمدير ألعام
للبيئة طاهر طلبة أأهمية ألجانب
أل˘ت˘ق˘ن˘ي ل˘ت˘ط˘وي˘ر م˘ع˘الجة وتسضيير
أل ˘ن ˘ف ˘اي ˘ات أل˘م˘ن˘زل˘ي˘ة أل˘ت˘ي ي˘ق˘در
حجمها بـ  ١٣مليون طن سضنويا،
مفيدأ بأانه منذ  ١٠سضنوأت من
أع˘ت˘م˘اد أسض˘ت˘رت˘ي˘ج˘ية وطنية ،لبد
م˘ن م˘رأج˘ع˘ت˘ه˘ا ،وت˘ح˘دي˘د م˘ع˘ال˘م
ج ˘ ˘دي ˘ ˘دة ،ت ˘ ˘رأع ˘ ˘ي أل ˘ ˘ت ˘ ˘ط˘ ˘ور ألج˘ ˘ت˘ ˘م˘ ˘اع˘ ˘ي
وألقتصضادي ،وموأكبة ما يحدث في ألعالم في
هذأ ألمجال.
وذكر في هذأ ألصضدد أأنه صضدر خÓل ألسضنة
ألجارية مرسضوم يحث على تنويع مصضادر ألطاقة
غير ألتقليدية ،مشضيرأ إألى أن هناك توجه جيد
لدى ألحكومة إلدرأج تقنية ألحرق «ألمرأمد»،
ألتي تسضاهم في ألتخلصس من ألنفايات بنسضبة ٩٥
بالمائة ،كاشضفا بأان ألمؤوسضسضات ألتي تنشضط في
هذأ ألمجال  ،تسضتفيد من دعم يقدر بـ  ٢مليار
دج سضنويا.
وتسضمح هذه ألعملية كما أأوضضح طلبة في ذأت
أل˘وقت ب˘إان˘ت˘اج ط˘اق˘ة تسض˘ت˘رج˘ع وتسض˘ت˘خ˘دم ف˘ي
تسضيير ألنفايات ،وهذأ ما يسضمح بالتحول إألى
ألقتصضاد أألخضضر ،وهي تقنية أأثبتت نجاعتها

 ٢مليار دينار لدعم
إلمؤوسسسسات إلناشسطة في
«إ’قتصساد إأ’خضسر»

ألعدد

في ألعديد من ألدول منها بلجيكا ألتي لها خبرة
في هذأ ألمجال تفوق  ١٠٠سضنة حسضب ما ذكر
ألسضفير ألبلجيكي خÓل تدخله في ألندوة.
ويذكر أأن هناك  ١٢٤مركز لردم ألنفايات،
و ١٤٩مفرغة عمومية مرأقبة ،باإلضضافة إألى
إأنشضاء  ٤٤مؤوسضسضة ذأت طابع تجاري وصضناعي
تنشضط في مجال معالجة وأسضترجاع ألمخلفات
أل˘ ˘م˘ ˘ن ˘زل ˘ي ˘ة ف ˘ي إأط ˘ار م ˘ا يسض ˘م ˘ى ب ˘الق ˘تصض ˘اد
أألخضضر.

١٦٢١٩

أاششرف عليها ولد خليفة:
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تنصسيبأإعضساء إلمكتب إلجديد للمجلسض إلشسعبي إلوطني وتوزيع إلمهام عليهم
ع˘ق˘د مك˘تب أل˘م˘ج˘لسس ألشض˘ع˘ب˘ي
أل ˘وط ˘ن ˘ي ،أأمسس ،أج ˘ت ˘م ˘اع ˘ا ت˘حت
إأشضرأف رئيسضه محمد ألعربي ولد
خ ˘ل ˘ي ˘ف ˘ة خصضصس ل˘ت˘نصض˘يب أأعضض˘اء
أل˘مك˘تب أل˘ج˘دي˘د ل˘ل˘م˘جلسس وتوزيع
أل˘م˘ه˘ام ع˘ل˘ي˘ه˘م وك˘ذأ ألط˘Óع على
رأأي˘ي أل˘حك˘وم˘ة بشض˘أان أق˘ت˘رأح˘ات˘ها
أل ˘ ˘خ ˘ ˘اصض ˘ ˘ة ب˘ ˘ق˘ ˘ان˘ ˘ون ألج˘ ˘رأءأت
ألجزأئية وألقترأح ألمتعلق بقانون
حماية ألصضحة وترقيتها.
وحسضب بيان للمجلسس فإان ألمكتب قد أطلع
خ˘Óل ه˘ذأ ألج˘ت˘م˘اع ع˘ل˘ى م˘رأسض˘ل˘ة أل˘حك˘وم˘ة
بخصضوصس سضحب مشضروع ألقانون ألذي يحدد
أل ˘ق ˘وأع ˘د أل ˘م ˘ط ˘ب ˘ق ˘ة ع ˘ل ˘ى نشض ˘اط˘ات أل˘ب˘ري˘د
وأل˘م˘وأصض˘Óت ألسض˘لك˘ي˘ة وأل˘Óسض˘لك˘ية وعلى تلك
أل ˘م ˘رت ˘ب˘ط˘ة ب˘تك˘ن˘ول˘وج˘ي˘ات أإلع˘Óم وألتصض˘ال
ألمودع لدى مكتب ألمجلسس بتاريخ  ٠٥فيفري
. ٢٠١٣
وحسضب أل ˘ب ˘ي ˘ان ف˘إان رئ˘يسس أل˘م˘ج˘لسس ألشض˘ع˘ب˘ي
أل ˘وط ˘ن˘ي ق˘د وزع أل˘م˘ه˘ام ب˘ي˘ن أأعضض˘اء أل˘مك˘تب
وكانت على ألنحو ألتالي:
ـ عبد ألÓوي عبد ألقادر ،نائب ألرئيسس مكلف
بالمهام ألمتعلقة بشضؤوون ألتشضريع.
ـ ماضضي جمال ،نائب ألرئيسس مكلف بالمهام
ألمتعلقة بالعÓقات مع مجلسس أألمة وألحكومة
وألهيئات ألدسضتورية أألخرى.
ـ طورشضي بوجمعة ،نائب ألرئيسس مكلف بالمهام
ألمتعلقة بشضؤوون ألنوأب.
ـ ألعرفي كسضال أأوريدة ،نائب ألرئيسس مكلفة
بالمهام ألمتعلقة بالعÓقات ألعامة.

ـ ج ˘م ˘ي ˘ع ˘ي م˘ح˘م˘د ،ن˘ائب أل˘رئ˘يسس
مك˘ل˘ف ب˘ال˘م˘ه˘ام أل˘م˘ت˘علقة بالنشضاط
ألخارجي للمجلسس.
ـ ع ˘ث ˘م ˘ان ˘ي سض ˘ل˘ي˘م˘ة ،ن˘ائب أل˘رئ˘يسس
مك˘ل˘ف˘ة ب˘التصض˘ال وأل˘ث˘ق˘اف˘ة وألنشضر
وألتكوين.
ـ علي ألهامل ،نائب ألرئيسس مكلف
ب˘ال˘م˘ه˘ام أل˘م˘ت˘ع˘ل˘قة بمتابعة ألشضؤوون
أإلدأرية وألمرأقبة ألمالية.
ـ سضنوسضي أأمين ،نائب ألرئيسس مكلف
ب ˘ال˘م˘ه˘ام أل˘م˘ت˘ع˘ل˘ق˘ة ب˘م˘ت˘اب˘ع˘ة ألشض˘ؤوون أإلدأري˘ة
وألمرأقبة ألمالية.
ـ زق ˘ادة سض˘ل˘ي˘م ،ن˘ائب أل˘رئ˘يسس مك˘ل˘ف ب˘ال˘م˘ه˘ام˘
أل˘م˘ت˘ع˘ل˘ق˘ة ب˘م˘ت˘اب˘عة ألشضؤوون أإلدأرية وألمرأقبة
ألمالية.
وع ˘قب ت ˘وزي ˘ع أل ˘م ˘ه ˘ام أأع˘ل˘ن رئ˘يسس أل˘م˘ج˘لسس
ألشض ˘ع ˘ب ˘ي أل˘وط˘ن˘ي أل˘ت˘نصض˘يب أل˘رسض˘م˘ي ل˘مك˘تب
ألمجلسس.
وفي كلمة له في هذأ ألخصضوصس ذكر ولد خليفة
ب ˘أان أل˘مك˘تب ه˘و أل˘ه˘يك˘ل أل˘ذي ي˘ت˘ول˘ى م˘ت˘اب˘ع˘ة
أألشضغال ألتشضريعية وأأعمال أللجان وألملفات
ألهامة وسضائر ألمبادرأت وألنشضاطات باإلضضالة
إألى إألى قيامه بتنظيم ألرقابة ألتي يضضطلع بها
ألنوأب في ألميدأن.
وحرصس رئيسس ألمجلسس في أألخيرعلى دعوة
أأعضضاء ألمكتب للقيام بمهامهم ألجديدة على
أأكمل وجه.
وأأعلن ألمكتب خÓل ألجتماع عن شضغور مقعد
ألنائب عياشس خنشضالي بسضبب ألوفاة وقرر تبليغ
ألمجلسس ألدسضتوري قصضد أسضتخÓفه.

تسشبب في اقصشاء بعضس النششاطات

إلحكومة تسسحب مشسروع قانون إلبريد من إلبرلمان
سشحبت الحكومة مششروع القانون الذي
ي˘ح˘دد ال˘ق˘واع˘د ال˘م˘ط˘ب˘ق˘ة على نششاطات
ال˘ ˘ ˘ب˘ ˘ ˘ري ˘ ˘د وال ˘ ˘م ˘ ˘واصش ˘ ˘Óت السش ˘ ˘ل ˘ ˘ك ˘ ˘ي ˘ ˘ة
والÓسشلكية من المجلسس الششعبي الوطني
حسشبما جاءأامسس في بيان للمجلسس.
وحسضب ألبيان فان مكتب ألمجلسس ألشضعبي
ألوطني قد أطلع خÓل أجتماعه تحت أشضرأف
رئيسس ألمجلسس محمد ألعربي ولد خليفة على
م ˘رأسض ˘ل ˘ة أل ˘حك˘وم˘ة ب˘خصض˘وصس سض˘حب مشض˘روع
أل˘ق˘ان˘ون أل˘ذي ي˘ح˘دد أل˘ق˘وأع˘د أل˘م˘ط˘ب˘ق˘ة على
نشض˘ ˘اط˘ ˘ات أل˘ ˘ب˘ ˘ري˘ ˘د وأل˘ ˘م ˘وأصض ˘Óت ألسض ˘لك ˘ي ˘ة
وألÓسضلكية وعلى تلك ألمرتبطة بتكنولوجيات
أإلعÓم وألتصضال.
وك ˘ ˘انت أل ˘ ˘حك˘ ˘وم˘ ˘ة ق˘ ˘د أأودعت أل˘ ˘مشض˘ ˘روع
ألمذكور لدى مكتب ألمجلسس بتاريخ  ٠٥فيفري
 .٢٠١٣وكان ألمجلسس ألشضعبي ألوطني قد
ن ˘اقشس خ ˘Óل أل˘دورة أل˘رب˘ي˘ع˘ي˘ة ألسض˘اب˘ق˘ة شض˘ه˘ر
أفريل ألفارط دون أن يصضادق عليه .
وللتذكير فان تقرير لسضلطة ضضبط ألبريد
وأل˘م˘وأصض˘Óت ألسض˘لك˘ي˘ة وأل˘Óسض˘لك˘ي˘ة كان خÓل
شضهر أفريل ألماضضي قد أأكد أن مشضروع ألقانون
أل˘مسض˘ي˘ر ل˘ق˘ط˘اع أل˘ب˘ري˘د وأل˘م˘وأصض˘Óت ألسضلكية
وألÓسضلكية وتكنولوجيات أإلعÓم وألتصضال إأذأ
صضادق عليه ألبرلمان سضيؤودي إألى «أضضعاف» في
ألضضبط.

وأأكد ألتقرير أأن ألنتائج ألتي سضتنجم عن
ألمصضادقة على هذأ ألمشضروع تتمثل خاصضة في
إأقصض ˘اء ب ˘عضس أل ˘نشض ˘اط ˘ات أل˘م˘ت˘ع˘ل˘ق˘ة ب˘ال˘ب˘ري˘د
وب˘التصض˘الت ألسض˘لك˘ي˘ة وأل˘Óسض˘لك˘ي˘ة م˘ن م˘جال
ألمرأقبة وألتحكيم وألمسضاسس بوحدة ألضضبط
وتناسضقها.
وأعتبرت ألوثيقة أن مشضروع ألقانون سضيقود
أأيضض˘ ˘ا إأل ˘ى ت ˘رأج ˘ع م ˘ب ˘دأأ ألضض ˘ب ˘ط أل ˘مسض ˘ت ˘ق ˘ل
ألمكرسس منذ سضنة  ٢٠٠٠وألتقسضيم ألصضطناعي
لصض˘ ˘ف˘ ˘ق˘ ˘ات أل˘ ˘ب ˘ري ˘د وأل ˘م ˘وأصض ˘Óت ألسض ˘لك ˘ي ˘ة
وألÓسضلكية.
وأأوضضحت سضلطة ضضبط ألبريد وألموأصضÓت
ألسضلكية وألÓسضلكية أأن مشضروع ألقانون يقترح
إأدخال تعديÓت هامة على ألقانون رقم  ٢٠٠٠ـ
 ٠٣ألمؤورخ في  ٥أأوت ( ٢٠٠٠ألمحدد للقوأعد
ألعامة ألمتعلقة بالبريد وألموأصضÓت ألسضلكية
وألÓسضلكية) في جوأنبه ألتأاسضيسضية (ألضضبط)
وألتقنية ألمدعوة للتعديل بالنظر إألى ألتطورأت
ألتكنولوجية للقطاع.
وتأاسضفت سضلطة ألضضبط كون هذأ ألتعديل
ألهام ألذي ل تظهر فائدته وفرصضته أأثناء
ق ˘رأءة ع˘رضس م˘ب˘ررأت أل˘مشض˘روع أل˘ت˘م˘ه˘ي˘دي
أل ˘ت ˘ي ت ˘مسس خ˘اصض˘ة أل˘م˘ب˘ادئ أل˘ق˘ائ˘م ع˘ل˘ي˘ه˘ا
ألضض ˘ب˘ط أل˘مسض˘ت˘ق˘ل خ˘اصض˘ة أل˘ت˘ي ل˘ه˘ا ع˘Óق˘ة
بوظيفة ألمرأقبة.

الرئيسس المدير العام للششراكة الجزائرية ـ الفرنسشية

سسيارة رونو إلجزإئرية تصسنع بنفسض مقاييسض إلجودة

أاك ˘د ال ˘رئ ˘يسس ال ˘م ˘دي˘ر ال˘ع˘ام ل˘لشش˘رك˘ة
ال˘م˘خ˘ت˘ل˘ط˘ة ال˘ج˘زائ˘ري˘ة ـ ال˘فرنسشية رونو
ال˘ج˘زائ˘ر ل˘إÓن˘ت˘اج ب˘رن˘ار سش˘ون˘يÓكأامسس،
ب ˘وه ˘رانأان سش ˘ي ˘ارة رون ˘و ال ˘ت ˘ي سش ˘تصش ˘ن˘ع
إاب ˘ت ˘داء م ˘ن ع ˘ام  ٢٠١٤ب˘مصش˘نع التركيب
ل˘ ˘وادي ت˘ ˘ل˘ ˘ي ˘Óت سش ˘ت ˘ك ˘ون ب ˘ن ˘فسس ج ˘ودة
سش˘ي˘ارات ه˘ذه ال˘ع˘Óم˘ة ال˘م˘ن˘ت˘ج˘ة ب˘ب˘لدان
أاخرى.
وأأوضض ˘ح سض ˘ون ˘ي ˘Óك خ ˘Óل ت˘نشض˘ي˘ط˘ه ل˘ن˘دوة
صضحفية بمناسضبة أنطÓق أأشضغال هذأ ألمشضروع
أأن «ن ˘وع ˘ي ˘ة ألسض˘ي˘ارة أل˘ت˘ي سض˘ت˘خ˘رج م˘ن مصض˘ن˘ع
ألتركيب بوأدي تليÓت (وهرأن) سضتكون نفسضها
بالضضبط أأو حتى أأفضضل من غيرها من ألسضيارأت
ألمنتجة في أأماكن أأخرى» .
وذكر بأان ألمشضروع يندرج في إأطار شضرأكة
ج ˘زأئ ˘ري ˘ة ـ ف ˘رنسض ˘ي ˘ة ت ˘رم ˘ي إأل˘ى إأنشض˘اء شض˘ع˘ب˘ة
لصض ˘ن ˘اع˘ة ألسض˘ي˘ارأت ب˘ال˘ج˘زأئ˘ر وت˘ح˘ق˘ي˘ق نسض˘ب˘ة
إأدماج وطني تقدر بـ  ٤٢بالمائة.
وأأبرز أأن ألمشضروع يتضضمن مرحلتين حيث
تتعلق أألولى بإانجاز مصضنع ألتركيب بطاقة إأنتاج
تقدر بـ  ٢٥,٠٠٠سضيارة سضنويا مع توفير ٣٥٠
م ˘نصضب شض ˘غ˘ل م˘ب˘اشض˘ر ،وسض˘ي˘ت˘م ل˘ه˘ذه أل˘م˘رح˘ل˘ة
أللجوء إألى مناولين وطنيين للمسضاهمة في خلق
شض ˘ع ˘ب ˘ة م˘ح˘ل˘ي˘ة لصض˘ن˘اع˘ة ألسض˘ي˘ارأت ،وسض˘ت˘خ˘رج
ألسضيارة أألولى من نوع «سضيمبول ألجديدة» من

ألمصضنع في نوفمبر . ٢٠١٤
وسض˘ي˘ت˘م إأط˘Óق أل˘م˘رح˘ل˘ة أل˘ث˘انية سضنة ٢٠١٩
و«ي ˘ت ˘ع ˘ل ˘ق أألم ˘ر ب˘اسض˘تك˘م˘ال أل˘مصض˘ن˘ع وت˘وسض˘ي˘ع
أأنشض˘ط˘ت˘ه لضض˘م˘ان ب˘ع˘ي˘ن أل˘مك˘ان أأع˘م˘ال أل˘ه˘يكل
ألمعدني وألطÓء .وسضيتم بلوغ إأنتاج ٧٥,٠٠٠
مركبة في ألسضنة مع نسضبة إأدماج محلي تعادل
 ٤٢بالمائة» وفق نفسس ألمتحدث.
وأأك ˘د أل ˘رئ ˘يسس أل ˘م ˘دي ˘ر أل ˘ع˘ام لشض˘رك˘ة رون˘و
ألجزأئر لإÓنتاج على عاملي ألجودة وألكفاءة
سضوأء بالنسضبة للعمال أأو ألمناولين أأو ألممونين.
و«تجري حاليا أختبارأت تأاهيل للمرشضحين
ألذين تم إأختيارهم لمتابعة بعد ذلك دورة
تكوينية على مسضتوى ألهياكل ألمحلية بالتعاون
مع مرأكز ألتكوين ألمهني وألتمهين وألوكالة
أل˘وط˘ن˘ي˘ة ل˘ل˘تشض˘غ˘ي˘ل ك˘م˘ا أأوضض˘ح ألمصضدر ذأته
مشضيرأ إألى أأن «كفاءأت جزأئرية سضتتوجه في
ف ˘ي ˘ف ˘ري أل˘م˘ق˘ب˘ل إأل˘ى مصض˘ن˘ع رون˘و ب˘روم˘ان˘ي˘ا
لإÓطÓع على عملية تركيب ألسضيارأت ألتي
سض ˘ت ˘ط ˘ب ˘ق ب ˘وأدي ت ˘ل ˘ي ˘Óت» .وف ˘ي˘م˘ا ي˘ت˘ع˘ل˘ق
بالمناولين ألمحليين أأبرز سضونيÓك أأنه تم
أل ˘ت ˘ع ˘رف ع ˘ل ˘ى زه ˘اء سض ˘ت ˘ي ˘ن م ˘ن ˘ه ˘م وك˘انت
م˘ ˘ؤوسضسض ˘ات ˘ه ˘م م ˘ح ˘ل زي ˘ارة م ˘ن ط ˘رف ف ˘رق
مختلطة للشضركة ألوطنية للسضيارأت ألصضناعية
ورونو من أأجل أإلنتقاء ألنهائي لمنتجاتهم.
ك ˘م ˘ا أأشض ˘ار أأيضض ˘ا إأل ˘ى أأن ˘ه سض ˘ي ˘ت ˘م إأع˘ط˘اء

أألول˘وي˘ة ل˘لشض˘رك˘اء أل˘م˘ح˘ل˘ي˘ين «ألسضباب تتعلق
بقرب ألمسضافة وألتقليصس من ألتكلفة» دون
أسضتبعاد إأمكانية إأنفتاح ألمناولة على بلدأن
ألمغرب ألعربي مبرزأ أأن «أألولوية ل تعني
بالضضرورة ألحق ألحصضري».
وللمرحلة أألولى من ألمشضروع أسضتثمرت
رونو مباشضرة مبلغ  ٥٠مليون يورو «وسضيتم
تمويل ألمرحلة ألثانية كلية من أألرباح ألتي
سضيجنيها مصضنع وأدي تليÓت ،وإأضضافة إألى
ألسضوق ألجزأئرية نسضتهدف أأيضضا على ألمدى
ألبعيد سضوق بلدأن جنوب ألصضحرأء وإأفريقيا
عموما» حسضب نفسس ألمسضؤوول.
وردأ ع ˘ل ˘ى سض ˘ؤوأل ح ˘ول سض ˘ع˘ر أل˘ب˘ي˘ع أل˘ذي
سضيقترح على ألمسضتهلك أأكد مسضؤوول تجاري
أأنه سضيكون تقريبا نفسضه ألذي يطبق لسضيارة
«سضيمبول ألجديدة» ألمنتجة برومانيا وألتي
تسض˘وق ب˘ال˘ج˘زأئرمنذ ربيع  ٢٠١٣ع ˘ل˘م˘ا أأن «
 ١٢,٠٠٠سضيارة قد بيعت وحظيت برضضا تام
من قبل أأصضحابها».
ويملك ألطرف ألجزأئري  ٥١بالمائة من
ألشضركة ألمختلطة ألجزأئرية ـ ألفرنسضية
ع ˘ن ط ˘ري ˘ق ألشض ˘رك˘ة أل˘وط˘ن˘ي˘ة ل˘ل˘م˘رك˘ب˘ات
ألصض˘ن˘اعية ( ٣٤ب˘ال˘م˘ائ˘ة) وألصض˘ندوق ألوطني
ل˘إÓسض˘تثمار ( ١٧ب˘ال˘م˘ائ˘ة) ف˘ي˘م˘ا ت˘ملك شضركة
رونو ألفرنسضية نسضبة . ٪٤٩

ألخميسس  ٢٦سصبتمبر ٢٠١٣م
ألمؤأفق لـ  ٢٠ذو ألقعدة ١٤٣٤هـ

ألعدد

وطني

١٦٢١٩

تناولها سصاهم فيإأنقاذ ألكثير من ألنسصاء
ألبروفيسصور درقيني:

جامعيون يثيرون مشصكل ألتشصغيل في ألجزأئر

مرافقة الشسباب فيإانجاز المشساريع المصسغرة

 ٪٦٢من الجزائريات يسستعملن حبوب منع الحمل

دعا خبرأء ومختصصون ،إألى إأعدأد أسصترأتيجية تجمع بين ألتكوين وألتوجيه وألمرأفقة لمعالجة مشصكل ألشصغل في ألجزأئر،
مؤوكدين أأن ألمؤوسصسصات ألخاصصة وألخلقة للثروة ،أأفضصل ألحلول للنهوضس با’قتصصاد .وأعتبروأ أأن ألشصاب ألجزأئري لديه أ’رأدة
وألحسس ألمهني ،وفي حاجةإألى ألدعم وألوسصائل لتطبيق مشصاريعه علىأأرضس ألوأقع.

أأك ˘د أل ˘ب˘روف˘يسص˘ور
م˘ ˘ ˘رأد درق˘ ˘ ˘ي˘ ˘ ˘ن ˘ ˘ي
رئ ˘ ˘يسس مصص˘ ˘ل˘ ˘ح˘ ˘ة
طب أل˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘نسص ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘اء
ب˘مسص˘تشص˘ف˘ى أل˘ق˘بة
ورئ˘يسس أل˘ج˘م˘ع˘ية
ألجزأئرية
’ن˘ق˘ط˘اع أل˘طمث،
أمسس،أأن ب ˘ ˘ ˘لدن˘ ˘ ˘ا
ت ˘حصص ˘ي ح ˘وأل ˘ي ٩
م ˘لي ˘ي ˘ن أم ˘رأأة ف ˘ي سص ˘ن أ’ن˘ج˘اب ،وأأن
أأكثر من ٪ ٦٢منهن يلجأان ألى وسصيلة
منع ألحمل مقارنة بعشصرية ألسصبعينات
ألتي كانت ’ تتجاوز .٪٧

حمزة محصضول
أأج˘ ˘م ˘ع أأمسس ،أل ˘مشص ˘ارك ˘ؤن ف ˘ي أل ˘ن ˘دوة
ألؤطنية لـ « تؤظيف ألشصباب وألتصصال في
ألجزأئر» ألتي أحتضصنتها جامعة ألجزأئر ،٣
ع˘ل˘ى ضص˘رورة ت˘حسص˘يسس ألشص˘ب˘اب وت˘ؤع˘يتهم
ب˘أاه˘م˘ي˘ة إأنشص˘اء م˘ؤؤسصسص˘ات˘ه˘م أل˘خاصصة ،عبر
مختلف قنؤأت ألتصصال ،وتغيير نظرتهم
ألسصلبية للمسصتقبل وشصرح سصياسصة ألتشصغيل
ألمسصطرة من قبل ألحكؤمة لقطع ألطريق
أأمام أإلشصاعة ومحاولت ألتقليل من قيمة
آأليات ألتشصغيل.
وتسص ˘اءل  ،أل ˘ب ˘روف ˘يسص ˘ؤر شص ˘مسس أل ˘دي ˘ن
شصيتؤر في مدأخلته عن أألسصباب ألكامنة
ورأء ت ˘أاخ ˘ر ألشص ˘غ ˘ل وألق˘تصص˘اد ،وق˘ال إأن˘ن˘ا
ن ˘م ˘لك ث ˘روأت ب˘اط˘ن˘ي˘ة ه˘ام˘ة وم˘ن˘اخ ج˘ي˘د
وطاقات شصبانية معتبرة ،فما ألذي ينقصس،
ل ˘ي ˘ج ˘يب ب ˘أان ألسص ˘Óح أل ˘ؤح˘ي˘د ي˘ت˘م˘ث˘ل ف˘ي
ألمعرفة وتخريج أأناسس أكفاء قادرين على
تسص ˘ي ˘ي ˘ر وخ ˘ل˘ق م˘ؤؤسصسص˘ات م˘ن أل˘فك˘رة إأل˘ى
ألتجسصيد.
وأوضصح أأن ألتكؤين يرتبط
بالنظام ألتربؤي ألذي يجب
أأن ي ˘ ˘ ˘خضص ˘ ˘ ˘ع لصص ˘ ˘ ˘Óح ˘ ˘ ˘ات
أأسص˘اسص˘ي˘ة م˘رح˘ل˘ي˘ة ،معتبرأ أأن
ألسص ˘ ˘ت˘ ˘اذ أأسص˘ ˘اسس ن˘ ˘ج˘ ˘اح أأي
منظؤمة وعليه أأن يكؤن في
ألمسصتؤى ،مضصيفا أن ألجامعة
في حاجة ألى أن تخرج عدد
معين من ألنخب ألقادرة على خلق ألعمل.
وطالب شصيتؤر بإاعدأد أسصرأتيجية تمتد لـ
 ٢٠٣٠ترسصم مسصتقبل ألشصغل ،مضصيفا ،أأن
لقاء ألثÓثية يهتم بالمرحلة أألنية وليسس

وكالت التشسغيل مدعوة
لفتح قنوات اتصسال
وحوار مع طالبي العمل

ألفرع ألنقابيأ’رسصيلور ميطال يدعو ألعمالإألى
جمعية عامة يوم أأ’حد ألقادم

داود كشسيشسي يتهم عيسسى منادي بالتحاد المحلي
بإاثارة الفوضسى داخل المركب
وج ˘ه دأود كشص ˘يشص ˘ي رئ ˘يسس أل˘ف˘رع
أل ˘ن ˘ق ˘اب ˘ي ل ˘م ˘ركب أأرسص ˘ي ˘ل˘ور م˘ي˘ط˘ال
دعوة إألى جميع عمال ألمركب ،من
أأأل عقد جمعية عامة يوم / ٠٩ / ٢٩
 ٢٠١٣ع ˘ل ˘ى أل ˘ع˘اشص˘رة صص˘ب˘اح˘ا ب˘م˘ق˘ر
ألفرع ألنقابي بذأت ألمركب ،إ’بلغ
أل ˘ع ˘م ˘ال ب ˘ك ˘ل أل ˘م˘ع˘ط˘ي˘ات أل˘ج˘دي˘دة
وتوضصيح جميع ألقضصايا ألتي تحاك
ضصد ألمركب.

العيفة سضمير

وجه كشصيشصي أأصصابع ألتهام إألى تدخل
أأطرأف خارجية ليسس لها أأي شصرعية في
ألت ˘ح ˘اد أل ˘م˘ح˘ل˘ي لسص˘ي˘دي ع˘م˘ار ،م˘ت˘ه˘م˘ا
أل ˘ن ˘ق˘اب˘ي ع˘يسص˘ى م˘ن˘ادي ب˘أان˘ه ه˘ؤ أل˘ط˘رف
ألذي يحرك هذه ألحتجاجات ،لهثا ورأء
مشص˘اري˘ع˘ه أل˘خ˘اصص˘ة ب˘غ˘رضس أل˘حصص˘ؤل على
أأكبر قدر من كعكة ألسصتثمار من خÓل
م ˘ح ˘اول ˘ة ت ˘غ ˘ي ˘ي ˘ر أل ˘مك˘تب أل˘ن˘ق˘اب˘ي ل˘ذأت
ألمركب ممث Óفي رئيسصه دأود كشصيشصي.
من جهته ألنقابي ألسصابق عيسصى منادي
وف ˘ي أتصص ˘ال ل ˘ن ˘ا ب ˘ه ن ˘ف ˘ى ج ˘م ˘ي ˘ع أل ˘ت ˘ه˘م
أل ˘م ˘نسص ˘ؤب˘ة إأل˘ي˘ه م˘ن ط˘رف دأود كشص˘يشص˘ي،
مؤؤكدأ أأن مسصأالة سصحب ألثقة من ألفرع
ألنقابي للمركب ل تمت إأليه بأاي صصلة ،وأأن

من أأخطار ألوعية ألدمؤية وآألم ألعادة
وألزيادة في ألؤزن.
أأما فيما يخصس أللؤلب فأاوضصح درقيني
أأن ˘ه م ˘ن أأحسص ˘ن وسص ˘ائ ˘ل م ˘ن˘ع أل˘ح˘م˘ل وم˘ا
ينسصب له في ألجزأئر من سصؤء ألسصمعة
نتيجة لحؤأدث ألحمل غير ألمرغؤب فيها
أو ألفجائية ليسس صصحيحا ألن ذلك سصببه
سص ˘ؤء وضص ˘ع ˘ه م ˘ن ط ˘رف أل ˘ط ˘ب ˘يب وع ˘دم ˘
متابعته ومرأقبته طؤأل فترة وضصعه  ،ألنه
في حالة تؤأجده في وضصع سصليم سصيؤؤدي
دوره كما يجب  ،وألدليل على ذلك أأنه يعد
أل˘ؤسص˘ي˘ل˘ة أألول˘ى ألك˘ث˘ر شص˘ي˘ؤع˘ا ف˘ي ألعالم
وألثاني في فرنسصا .
ومن ألمنتظر أأن يطرح مخبر ڤأام أأسس
دي ڤ في ألسصؤق ألؤطنية خÓل ألشصهر
أل ˘ق ˘ادم ˘ة ل ت ˘ت ˘ج˘اوز م˘ارسس أل˘م˘ق˘ب˘ل أل˘ى
ج˘انب أل˘م˘ن˘ت˘ؤج˘ات أل˘مسص˘ؤق˘ة حاليا وسصيلة
جديدة لمنع ألحمل خاصصة بالنسصاء أللؤأتي
ل ي ˘رغ ˘ب ˘ن ف ˘ي أل ˘ح ˘م ˘ل ع˘ل˘ى م˘دأر ث˘Óث
سصنؤأت وألمسصمى «أإلمبÓنؤن» ،وألذي يعد
وسص ˘ي ˘ل˘ة ن˘اج˘ع˘ة و تسص˘م˘ح ب˘ع˘ؤدة أل˘خصص˘ؤب˘ة
بسصرعة بعد نزعه.
م ˘ ˘ن ج˘ ˘ه˘ ˘ة أأخ˘ ˘رى ت˘ ˘ح˘ ˘دث ضص˘ ˘ي˘ ˘ف
«ديك ˘ان ˘ي ˘ؤز» ع ˘ل ˘ى وسص ˘ي ˘ل ˘ة أأخ˘رى ل˘م˘ن˘ع
أل ˘ح˘م˘ل وه˘ي ألع˘ت˘م˘اد ع˘ل˘ى أل˘رضص˘اع˘ة
ألطبيعية على أأن تكؤن لؤحدها وليسصت
مزدوجة ويجب أأن تمنح أألم لبنها في
أليؤم  ٠٦حصصصس حتى تؤؤدي ألرضصاعة
وظيفتها في جسصم ألمرأأة ،مشصيرأ إألى أأن
أأحسصن طريقة لمنع ألحمل تكمن في
ألتفاهم بين ألزوجين .

سضعاد بوعبوشش

أل ˘م ˘دى أل ˘ب ˘ع ˘ي ˘د ،وأع ˘ت ˘ب ˘ر ف ˘ي تصص ˘ري ˘ح لـ
«ألشصعب» أن ألمشصاريع ألكبرى ألكثر تؤفيرأ
ل˘لشص˘غ˘ل ف˘ي أوسص˘اط ألشص˘ب˘اب ،وأن أل˘ت˘ن˘م˘ي˘ة
ألمسصتدأمة أسصاسس خلق ألثروة ألى جانب
ألطاقات ألمتجددة ألتي تسصتطيع تؤفير ٢
مليؤن منصصب في بÓدنا.
أم ˘ ˘ا أل ˘ ˘دك ˘ ˘ت ˘ ˘ؤر ع ˘ ˘ل ˘ ˘ي
ب ˘ؤق ˘رب ˘ة ،ف ˘ع˘ال˘ج أشصك˘ال˘ي˘ة
ألشص˘ ˘غ˘ ˘ل م ˘ن زوأي ˘ة غ ˘ي ˘اب
أل˘ؤسص˘ائ˘ل أل˘Óزم˘ة ل˘ت˘ط˘بيق
ألمشصاريع ،وغياب ألكفاءة،
ق ˘ ˘ائ˘ ˘ « Óل˘ ˘دي˘ ˘ن˘ ˘ا أألم˘ ˘ؤأل
وألبنى ألتحتية وعليه فإان
قضص ˘ ˘ي ˘ ˘ة ألك ˘ ˘ف˘ ˘اءة ت˘ ˘ط˘ ˘رح
نفسصها» ،ودعا ألشصباب ألى تحسصين قدرأتهم
ف ˘ي ط ˘رق أل ˘ب ˘حث ع ˘ن أل ˘ع ˘م˘ل ع˘ب˘ر ك˘اف˘ة
ألؤسصائل ألتصصالية ألمتاحة.

قرأر تنحية ألمكتب تم ألبت فيها من طرف
ألتحاد ألؤلئي للعمال ألجزأئريين ورئيسصه
حمارنية ،هذأ أألخير ألذي كان في جؤلة
ع ˘م ˘ل إأل ˘ى ألسص ˘ؤدأن ع ˘اد م˘ن˘ه˘ا ي˘ؤم أأمسس،
حيث سصؤف يتم أتخاذ أإلجرأءأت ألقانؤنية
أت ˘ج ˘اه أل ˘ف ˘رع أل ˘ن ˘ق ˘اب˘ي ل˘م˘ركب أرسص˘ي˘ل˘ؤر
ميطال ألحالي بسصحب ألثقة من عناصصره
وعلى رأأسصهم دأود كشصيشصي.
ه ˘ذأ ويشص ˘ن أأعضص ˘اء أل ˘مك ˘تب أل ˘ن ˘ق ˘اب˘ي
ألحالي منذ أأول أأمسس ،وقفة أحتجاجية
أأم˘ ˘ام أل˘ ˘مك˘ ˘تب أل ˘ؤلئ ˘ي لت ˘ح ˘اد أل ˘ع ˘م ˘ال
ألجزأئريين ،منددين باإلجرأءأت ألتعسصفية
أل ˘ت ˘ي ي ˘مك ˘ن أأن ت ˘ت ˘خ ˘ذ ف˘ي ح˘ق˘ه˘م بسص˘بب
حسصابات ضصيقة يروج لها بعضس أألطرأف
خدمة لمصصالحهم ألشصخصصية ،بالدعؤة إألى
عقد جمعية عامة يؤم أألحد ألقادم تتناول
أأهم ثÓث نقاط:
ـ ح˘م˘اي˘ة م˘ل˘ف ألسص˘ت˘ث˘م˘ار م˘ن أألط˘م˘اع
ألخارجية.
ـ طلب تؤقيف ألخؤأصس ألمتؤأطئين في
زرع أل ˘ب ˘ل ˘ب ˘ل ˘ة دأخ ˘ل أل ˘م˘ركب ،لك˘ي ل ي˘ت˘م
تجسصيد ملف ألسصتثمار.
ـ ط˘ ˘لب ت˘ ˘ؤق˘ ˘ي˘ ˘ف ك˘ ˘ل أألعضص˘ ˘اء أل˘ ˘غ ˘ي ˘ر
شص ˘رع ˘ي ˘ي˘ن وع˘ل˘ى رأأسص˘ه˘م أل˘ن˘ق˘اب˘ي ع˘يسص˘ى
منادي من ألتحاد ألمحلي سصيدي عمار.

من جهته ،كشصف نؤر ألدين خذيم رئيسس
جمعية تطؤري ألحرف ،أن ألجامعة ليسصت
مسص˘ؤؤول˘ة ع˘م˘ا ب˘ع˘د أل˘ت˘ع˘ل˘ي˘م ،وع˘ل˘ى أل˘طلبة
أل˘ت˘فك˘ي˘ر ف˘ي مسص˘ت˘ق˘ب˘ل˘ه˘م أل˘م˘هني وتسصطير
مشص˘اري˘ع˘ه˘م أل˘خ˘اصص˘ة ق˘ب˘ل أل˘ت˘خرج ،لكسصب
هامشس من ألزمن للتفكير وتجسصيد رغباتهم
م ˘ي˘دأن˘ي˘ا ،وأرج˘ع ق˘ل˘ة ألق˘ب˘ال ع˘ل˘ى آأل˘ي˘ات
ألشص ˘غ ˘ل أل ˘ت˘ي ط˘رح˘ت˘ه˘ا أل˘دول˘ة أل˘ى غ˘ي˘اب
ألتصصال ،وأأوضصح أن ألدأرة في حاجة ألى
تفعيل تؤأصصلها ،لشصرح ماتقؤم به ،وتفادي
وق ˘ؤع ألشص ˘ب˘اب ف˘ي ف˘خ ألشص˘اع˘ة أل˘م˘روج˘ة
للصصؤرة ألسصلبية.
وقال أأن آأليات ألتشصغيل ،مفتاح تحريك
ألتنمية ألقتصصادية ،فيما تمثل ألمركبات
ألصص˘ن˘اع˘ي˘ة ألك˘ب˘رى ع˘م˘ؤد ن˘ه˘ؤضس أل˘ق˘ط˘اع
ألصصناعي.
وف ˘ي سص ˘ي ˘اق م˘تصص˘ل ،دع˘ا ع˘ب˘د أل˘ؤه˘اب
حمينة مدير محضصنة ألمؤؤسصسصات بجامعة
سصيدي بلعباسس ،إألى منح ألدعم للمؤؤسصسصات
ألمنتجة ألتي تجلب ألقيمة ألمضصافة ،وقال
أن أل ˘م ˘ؤؤسصسص ˘ات أل ˘خ ˘دم ˘ات ˘ي ˘ة ل ˘ن تسص ˘اه˘م
ب ˘الشصك ˘ل أل ˘م ˘ط ˘ل ˘ؤب ف ˘ي دع ˘م ألصص ˘ادرأت
وتذليل نسصبة ألبطالة ،لن ألنتاج هؤ من
يخلق ألمنصصب.

أأوضصح درقيني في ندوة نقاشس بمنتدى
جريدة «ديكانيؤز» ،أأن وسصائل منع ألحمل
سصاهمت في أنقاذ حياة ألكثير من ألنسصاء
بتجنيبهم ألؤقؤع في ألحمل غير ألمبرمج
أأو غير ألمرغؤب فيه ،مشصيرأ إألى أأنه في
ألجزأئر تعد حبؤب منع ألحمل ألطريقة
ألكثر شصيؤعا في تجنب ألحمل ،علما أن
ألمختصصين يؤؤكدون أأن حؤألي  ٪٦٥من
أل˘نسص˘اء يسص˘ت˘ع˘م˘ل˘ن وسص˘ائ˘ل م˘ن˘ع ألحمل عن
طريق ألفم مقابل  ٪١٠يسصتعملن وسصائل
دأخل ألرحم على غرأر أللؤلب لن أأغلبية
ألنسصاء ليسس لديهن أسصتعدأد لؤضصع ألؤلب أو
ألحلقة ألمهبلية .
وت ˘ط ˘رق أل ˘ب ˘روف˘يسص˘ؤر ب˘م˘ن˘اسص˘ب˘ة أل˘ي˘ؤم˘
أل ˘ع ˘ال ˘م ˘ي ل ˘م ˘ن ˘ع أل ˘ح˘م˘ل أل˘مصص˘ادف لـ ٢٦
سص˘ب˘ت˘م˘ب˘ر م˘ن ك˘ل سص˘ن˘ة ب˘ال˘تفصصيل لمختلف
وسصائل منح ألحمل وإألى فؤأئدها ومختلف
أألث ˘ار أل ˘ج˘ان˘ب˘ي˘ة ل سص˘ي˘م˘ا م˘ن˘ه˘ا ألك˘ب˘رى،
فبالنسصبة لحبؤب منع ألحمل ألتي بدأأت في
ألن ˘تشص ˘ار ف ˘ي أل ˘ج ˘زأئ ˘ر ف ˘ي ألسص ˘ب˘ع˘ي˘ن˘ات
تحتؤي أليؤم على هرمؤنات بثÓث مرأت
أأقل مما كانت عليه في  ١٩٦٠وهي أأكثر
قابلية لدى ألنسصاء وتحتؤي أأقل آأثارأ ،و
أليؤم يحظى منتؤجين رئيسصين من مخابر
«أأم أأسس دي» ب˘ ˘ ˘ث ˘ ˘ق ˘ ˘ة أل ˘ ˘خ ˘ ˘ب ˘ ˘رأء وه ˘ ˘م ˘ ˘ا
«ميرسصيلؤن» و «غازأت»  ،كؤنهما يحتؤيان
على نسصبة أأقل من أألوسصتروجين ما يقلل

مدير ألصصحة بقالمة يطمئن:

فتح قاعة العمليات الجراحية بعد  ٦سسنوات من الغلق
علمت «ألشصعب» من مصصادر مؤوكدة
بقرأر مدير ألصصحة ألذي يقضصي بفتح
قاعة ألعمليات ألجرأحية بعد مرور ٦
سص˘ن˘وأت ع˘ل˘ى غ˘ل˘ق˘ه˘ا ل˘ع˘دم م˘ط˘اب˘ق˘تها
ل˘ل˘م˘ع˘اي˘ي˘ر أل˘ق˘ان˘ون˘ي˘ة  ،وقدأأثار هذأ
أل ˘ق ˘رأر أل ˘م ˘ف ˘اج ˘ئ وغ ˘ي ˘ر أل ˘م˘ن˘ت˘ظ˘ر
أسص˘ ˘ت˘ ˘غ˘ ˘رأب˘ ˘ا ك˘ ˘ب˘ ˘ي˘ ˘رأ وسص˘ ˘ط أأ’ط˘ ˘ب˘ ˘اء
أل ˘ج ˘رأح ˘ي ˘ن أل ˘ذي ˘ن وصص ˘ف ˘وه ب˘ال˘غ˘ي˘ر
ق˘ان˘ون˘ي ك˘ون˘ه ل˘م ي˘خضص˘ع ل˘إلجرأءأت
ألقانونية أللزمة .

قالمة :امال مرابطي

وفي هذأ أإلطار علمنا أأن وألي ألؤلية
قد تنقل صصباح يؤم ألثÓثاء ألى مسصتشصفى
ألحكيم عقبي حيث أأمر بدوره بضصرورة فتح
قاعة ألعمليات على ألفؤر ،وأأمام كل تلك
ألقؤأنين ورغم ألتحفظات ألتي رفعتها لجنة
ألتحقيق ألؤزأرية في شصهر ماي من ألسصنة
أل˘م˘اضص˘ي وأل˘ت˘ي ت˘نصصب م˘ج˘م˘ل˘ه˘ا ف˘ي ع˘دم
صصÓحية ألدأرة ألكهربائية ،وعدم مطابقة

نقلوأإألى ألمسصتشصفى وحا’تهم خطيرة

إاصسابة  ٢٠تلميذا بتسسمم غذائي بإاكمالية بتيزي وزو
أأصصيب ،أأمسس ،أأزيد من  ٢٠تلميذأ بتسصمم غذأئي وذلك باكمالية
قرية سصاحل ألتابعة لبلدية بؤزقان ألتي تبعد بحؤألي  ٤٠كلم شصرق
مدينة تيزي وزو ،وأسصتنادأ لمصصادر من ألحماية ألمدنية ،فإان
ألؤأقعة سصجلت في حدود ألسصاعة ألؤأحدة أأين تم أحصصاء أول حالة
تسصمم نقلت من طرف ألحماية ألمدنية ،ليظهر بعد ذلك أثار
ألتسصمم على ألعديد من ألتÓميذ حيث تم نقل حؤألي  ١٠منهم من
طرف مسصؤؤولي ألمدرسصة ليحؤلؤأ إألى مسصتشصفى منطقة بؤزقان .
ولتزأيد عدد حالت ألتسصمم عند أألطفال تم إأخطار مصصالح
ألحماية ألمدنية نتيجة ظهؤر أأعرأضس ألتسصمم عند أألطفال من
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ألقيئ وآألم بالرأأسس حيث قامت مصصالح ألحماية ألمدنية بنقل
هؤؤلء أألطفال إألى ذأت ألمصصالح ألسصتشصفائية لتلقي أإلسصعافات
ألÓزمة .
ولم تشصر مصصادرنا إألى أألسصباب ألتي أأدت إألى تسصمم تÓميذ
ألكمالية في ألؤقت ألذي تناول جميعهم ألؤجبة ألغذأئية بمطعم
ألمدرسصة حيث لم تسصتبعد مصصادرنا أأن تكؤن ألؤجبة ألتي تناولها
هؤؤلء ألتÓميذ بالمطعم ألمدرسصي سصبب هذأ ألتسصمم.

تيزي وزو :ضضاوية تو’يت

ألطÓء ألدأخلي لقاعة ألعمليات ألتي كان
م ˘ن أل ˘م ˘ف ˘روضس أأن ت ˘ط ˘ل ˘ي ب ˘ط ˘Óء مضص˘اد
للبكتيريا إألى جانب عدم صصÓحية أألرضصية،
ناهيك عن بعضس ألعيؤب أألخرى ألتي ل
تتطابق وألمعايير ألمعمؤل بها في قاعات
ألعمليات ألجرأحية  ،إأل أأن مدير ألصصحة
أتخذ قرأرأ يقضصي بفتح تلك ألقاعة رغم
أع˘ت˘رأضس أل˘ج˘رأح˘ي˘ن لك˘ؤن˘ه˘ا تشصكل خطرأ
كبيرأ على حياة ألمرضصى ل سصيما بالنسصبة
للدأرة ألكهربائية وألتي تسصتغل في تشصغيل
ألتجهيزأت ألجرأحية على غرأر ألمشصرح
ألكهربائي .
خ˘اصص˘ة ب˘ع˘د ألضص˘ج˘ة أإلع˘Óم˘ي˘ة ألك˘بيرة
ألتي أأثارتها وسصائل ألعÓم لؤلية قالمة
بشصأان وضصعية قطاع ألصصحة بقالمة وتحسصبا
لحلؤل أللجنة ألؤزأرية ألمؤفدة من طرف
وزير ألصصحة ألمرتقبة هذه أليام للؤلية
ب ˘ع ˘دم ˘ا ب ˘اشص ˘رت م ˘ن˘ذ ت˘ؤل˘ي وزي˘ر ألصص˘ح˘ة

أل ˘ج ˘دي ˘د ج ˘م ˘ل ˘ة م ˘ن أل ˘ت˘ح˘ق˘ي˘ق˘ات ت˘خصس
أل ˘ق ˘ط ˘اع ف ˘ي أل˘ع˘دي˘د م˘ن أل˘ؤلي˘ات وك˘انت
أألسصبؤع ألماضصي بؤلية عنابة ،أصصدر مدير
ألصصحة قرأر يقضصي بفتح قاعة ألعمليات
أل˘ج˘رأح˘ي˘ة أل˘ت˘ي ظ˘لت م˘غ˘ل˘ق˘ة ألكثر من ٦
سص ˘ن ˘ؤأت و ذلك ب ˘ع ˘د أأن سص ˘ج ˘لت أل ˘ل ˘ج ˘ن˘ة
أل ˘ؤزأري ˘ة ب ˘ت ˘اري ˘خ  ١٢م˘ ˘ ˘اي  ٢٠١٢عدة
تحفظات تبدو بسصيطة ،لكنها أسصتغرقت ١٣
شصهرأ إلصصÓحها ،لكن ألغريب في أألمر أأن
قرأر فتح قاعة ألعمليات ألجرأحية جاء
دون أسصتدعاء ذأت أللجنة ألؤزأرية للتأاكد
من رفع ألتحفظات ناهيك عن عدم تبليغ
حتى ألمجلسس ألطبي ألذي يعتبر من بين
م˘ ˘ه ˘ام ˘ه درأسص ˘ة ك ˘ل أل ˘ؤسص ˘ائ ˘ل أل ˘ت ˘ي ت ˘ه ˘م
ألمؤؤسصسصة وإأبدأء رأأيه ألطبي وألتقني فيها
ل سصيما فيما يتعلق بإانشصاء ألهياكل ألطبية
أو إألغاءها.

رئيسس مصصلحةأأمرأضس ألقلب بمسصتشصفى بارني يحذر

ارتفاع مخيف لنسسبة اإلصسابة بالجلطة القلبية بالجزائر
ح ˘ذر رئ ˘يسس مصص ˘ل ˘ح ˘ة أأم ˘رأضس أل ˘ق˘لب
بالمؤؤسصسصة أإلسصتشصفائية ألجامعية نفيسصة
حمؤد (بارني سصابقا) أألسصتاذ جمال نيبؤشس
م˘ ˘ن أإلرت˘ ˘ف˘ ˘اع «أل˘ ˘م˘ ˘ذه˘ ˘ل» ف ˘ي أإلصص ˘اب ˘ة
بالجلطة ألقلبية بالجزأئر خÓل ألسصنؤأت
أل ˘خ ˘ي ˘رة .وأأك ˘د ألسص ˘ت ˘اذ ن ˘ي ˘ب ˘ؤشس عشص˘ي˘ة
أإلح ˘ت ˘ف ˘اء ب ˘ال ˘ي ˘ؤم أل ˘ع˘ال˘م˘ي ل˘ل˘ق˘لب أل˘ذي
يصصادف  ٢٦سصبتمبر وإأسصتنادأ ألى درأسصة تم
إأنجازها بـ  ١١مؤؤسصسصة إأسصتشصفائية جامعية
أأثبتت أأن إأرتفاع معدل أإلصصابة بالجلطة

ألقلبية قد بلغ نسصبة  ١٠٠بالمائة من شصغل
أألسصرة بهذه ألمؤؤسصسصات.
وأأرج ˘ع ن ˘فسس أل ˘م ˘خ ˘تصس ه˘ذأ أإلرت˘ف˘اع
«أل ˘م ˘ذه ˘ل» ل ˘ل˘ج˘ل˘ط˘ة أل˘ق˘ل˘ب˘ي˘ة أل˘ى تصص˘لب
شص ˘رأي˘ي˘ن أل˘ق˘لب أل˘ت˘ي ت˘ت˘ط˘ؤر م˘ن˘ذ أل˘ؤلدة
وتتعقد عند سصن ألبلؤغ كما تسصاهم عدة
ع ˘ؤأم ˘ل ف ˘ي زي ˘ادة ت ˘ع ˘ق ˘ي˘ده˘ا ع˘ل˘ى غ˘رأر
أل˘ت˘دخ˘ي˘ن وإأرت˘ف˘اع ضص˘غ˘ط أل˘دم ألشص˘ري˘ان˘ي
وألك˘ ˘ؤل˘ ˘يسص ˘ت ˘ي ˘رول ودأء ألسصك ˘ري وأل ˘ق ˘ل ˘ق
بالضصافة ألى عؤأمل جينية.

ألخميسس  ٢٦سسبتمبر ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ٢٠ذو ألقعدة ١٤٣٤هـ

ألعدد

وطني

١٦٢١٩

 ٥مÓيين قنطارإإنتاح ..وإلتسشويق مششكل قائم

مششكل نزع إلملكية يؤوثر علىإإنجاز إلطريق إلسشريع

سصيدي داود ببومرداسس تحتضصن الطبعة الـ  ٢لعيد العنب

 ٨١٠ملي ـ ـ ـار لتع ـوي ـ ـ ـضسأاصصح ـ ـ ـ ـاب األراضصي
رغم إألهمية إلكبيرة إلتي يكتسشيها محول إلطريق إلسشريع إلذي من إلمنتظر أإن يربط بجاية بالطريق إلسشيار ششرق ـ غرب على
مسشافة  ١٠٠كلم على مسشتوى منطقةأإحنيف بالبويرة ،فور إنتهاءأإششغال إإلنجاز إلتي إنطلقت فعليا ،وكذإ إلفوإئد إلتي سشتعود على
إلسشكان خاصشة من إلناحية إلقتصشادية،إإ ّ
لأإن مششكل نزع إلملكية هي منأإكبر إلعرإقيل إلتي بدأإت تؤوثر على سشير إلمششروع.

بجاية :بن النوي ت
هذأ ما تمت مÓحظته على مسستوى
عدد ممن ألقرى ألكبيرة في بلدية أأمالو،
على غرأر قريتي جريبو وبيزيو أللتين
تبعدأن بنحو  ٦كلم عن وسسط ألبلدية،
حيث تضسمان أأكثر من  ٣٠٠من أأصسحاب
أأ’رأضسي وألمنازل ألمعنية بنزع ملكيتها،
وذلك من أأجل أإ’فرأج عن ألمسساحات
ألتي سسيمر عليها محول ألطريق ألسسريع،
وعن مبالغ ألتعويضس ألتي سسيتم تقديمها
أ’صسحاب هذه ألملكيات ،يقول عضسو في
مجلسس بلدية أأمالو أأن لجنة من ألخبرأء سستزور
ألمنطقة قريبا لتحديد قيمة تعويضس أأ’رأضسي
أل˘ت˘ي سس˘ي˘م˘ر ع˘ل˘ي˘ه˘ا أل˘ط˘ري˘ق ،أأم˘ا ف˘ي˘م˘ا ي˘ت˘ع˘لق
ب˘ال˘م˘ن˘ازل أل˘م˘ه˘دم˘ة ،ف˘ال˘ت˘عويضس سسيتم تحديده
وفقا لنوعية ألبناء وحجمه وحالته.
وف˘ي˘م˘ا ي˘ت˘ع˘ل˘ق ب˘اأ’رأضس˘ي أل˘ت˘ي سس˘يمر فوقها
ألمشسروع بمنطقة أأقبو ،فإاّنه سسوف يتم إأنجاز
جسس˘ر ب˘ط˘ول  ٢,٥ك ˘ل ˘م ف ˘وق وأدي ألصس ˘وم˘ام،

لتجنب ألفيضسانات ألتي تحدث غالبا في فصسل
ألشس˘ ˘ت˘ ˘اء ،أأم˘ ˘ا ب˘ ˘خصس˘ ˘وصس أأصس˘ ˘ح˘ ˘اب أأ’رأضس ˘ي
وألمنازل ألتي ُنزعت ملكيتها منهم ،فقد تمت
دعوتهم مؤوخرأ للتشساور حول قيمة ألتعويضس
ألذي سسوف يسستلمونه كام.Ó
وقد خصسصست ألدولة مبلغ بقيمة  ٨١٠مليار
سسنتيم ،لتعويضس أأصسحاب أأ’رأضسي وألملكيات
ألتي سستتم مصسادرتها ،وفق ألقانون من أأجل
أسستكمال إأنجاز مشسروع محول ألطريق ألسسيار،

خ ˘اصس˘ة وأأن ع˘م˘ل˘ي˘ة أل˘ت˘ع˘ويضس ل˘يسست م˘ه˘م˘ة
سسهلة بالنظر أأن أأغلبية أأ’رأضسي ألتي سسيمر
عليها ألمشسروع تعتبر ملكيات خاصسة.
وللتذكير يمتد هذأ ألمشسروع على مسسافة
 ١٠٠كلم منها  ٨٦كلم على مسستوى أأرأضسي
و’ية بجاية و ١٤كلم بو’ية ألبويرة ،وسسيكلف
أأزيد من ١٠١مليار دج وحددت مدة إأنجازه بـ
 ٣٦شسهرأ ،وسستتكفل بالمشسروع شسركة صسينية
بالتعاون مع شسركة جزأئرية ،فيما أأسسندت
م˘ ˘ه˘ ˘م˘ ˘ة إأن ˘ج ˘از أل ˘جسس ˘ور وأل ˘م ˘ح ˘و’ت إأل ˘ى
ألمؤوسسسسة ألوطنية للمنشسآات ألفنية ألكبرى.
ك˘م˘ا سس˘يسس˘اه˘م ف˘ي خ˘ل˘ق ق˘رأب˘ة  ٢٠أألف
منصسب شسغل مؤوقت ،تتكفل بتحويل شسبكات
ألماء ألشسروب وألغاز ،ألكهرباء ،وقنوأت ألصسرف
ألصسحي على طول مسسار ألطريق .هذأ ألمشسروع
ألحيوي سسيسساهم بدون شسك في فك ألضسغط
ألذي يعرفه ألطريق ألوطني رقم  ،٢٦وسسيفتح
آأف˘اق˘ا أق˘تصس˘ادي˘ة وأع˘دة ل˘ل˘و’ي˘ة بصس˘ف˘ة خ˘اصس˘ة
وألو’يات ألمجاورة عامة.

 ٣٢نقطة بيع رسصمية تخضصع لمراقبة البياطرة

تيبازة :عÓء.م

وحسسب ما أأشسار إأليه مصسدر من مصسالح
أل ˘ب ˘ي ˘ط ˘رة ب ˘ال ˘و’ي˘ة لـ «ألشس˘عب» ،ف˘إان˘ه ت˘مت
مرأسسلة جميع رؤوسساء ألبلديات سسلفا لتحديد
م˘خ˘ت˘ل˘ف أأم˘اك˘ن أل˘ب˘ي˘ع أل˘م˘رخصسة من طرف
ألبلديات ذأتها إأ’ أأن  ٥بلديات لم تفصسح إألى حد
ألسس˘اع˘ة ع˘ن أأ’م˘اك˘ن أل˘م˘ع˘ن˘ي˘ة ب˘ال˘عملية ويتعلق
أأ’م ˘ر بك ˘ل م ˘ن أأح˘م˘ر أل˘ع˘ي˘ن وم˘رأد وأ’ره˘اط
وسسيدي سسميان وأأغبال ،بحيث قال مصسدرنا بأان

تلك ألبلديات تعتبر في مجملها ريفية ويعتمد
ف ˘Óح ˘وه ˘ا ع ˘ل ˘ى تسس ˘وي˘ق م˘وأشس˘ي˘ه˘م ب˘اأ’سس˘وأق
أل˘ت˘ج˘اري˘ة أل˘م˘ع˘ت˘م˘دة دون أل˘ل˘ج˘وء إأل˘ى ألتسسويق
ب˘أام˘اك˘ن خ˘اصس˘ة ب˘م˘ن˘اسس˘ب˘ة ع˘ي˘د أأ’ضسحى ،فيما
أأحصست  ٢٣بلدية أأخرى ما مجموعه  ٣٢نقطة

ب˘ي˘ع م˘ع˘ت˘م˘دة ت˘م أل˘ت˘ب˘ل˘ي˘غ ع˘ن˘ه˘ا ل˘مصس˘الح
ألبيطرة ألعاكفة حاليا على إأعدأد برنامج
مرأقبة روتينية لذأت أأ’ماكن .
على صسعيد آأخر ’ تزأل أأماكن بيع
أأضس˘ح˘ي˘ة أل˘ع˘ي˘د ب˘م˘خ˘ت˘ل˘ف ج˘ه˘ات ألو’ية
تشس ˘ه ˘د ع ˘زوف ˘ا غ˘ي˘ر م˘ع˘ه˘ود ل˘ل˘مضس˘ح˘ي˘ن
أ’سس ˘ب ˘اب أأرج ˘ع ˘ه ˘ا ألك˘ث˘ي˘ر م˘م˘ن ج˘م˘ع˘ن˘ا
أل ˘ ˘ح˘ ˘ديث م˘ ˘ع˘ ˘ه˘ ˘م ب˘ ˘ال˘ ˘غ˘ ˘Óء أل˘ ˘ف˘ ˘احشس
لأÓضساحي مقارنة مع ألسسنوأت ألفارطة
ناهيك عن ألتقارب ألكبير ألحاصسل هذه
ألسسنة في مختلف ألموأعيد ألمناسسباتية
ألتي تتطلب إأعدأد ميزأنيات خاصسة بدءأ
بشس ˘ه ˘ر رمضس ˘ان و أن ˘ت ˘ه˘اء ب˘ال˘دخ˘ول أل˘م˘درسس˘ي
مرورأ بعيد ألفطر ألمبارك و’ تزأل صسدمة
ألدخول ألمدرسسي تؤورق ألعديد من أأ’ولياء ألى
حد ألسساعة أأ’مر ألذي لم يعره تجار ألموأشسي
أهتماما.

مصشالح إلتجارة بقالمة تؤوكد خطر تغير نمط إإلسشتهÓك إلغذإئي

حجز  ٦٠٢كلغ من المواد الغذائية في ثÓثةأاسصابيع

علىإإثر إلخرجات إلميدإنية إلتي قام بهاأإعوإن مرإقبة قمع إلغشش بڤالمة منذ
بدإية ششهر سشبتمبر إإلى غاية إليوم  ،فقد تم تسشجيل ٥٠٠عملية تدخل بــ ٨٨
مخالفة ،وتحرير  ٨٥محضشرإ،أإدتإإلى غلق  ٠٤محÓت تجارية ،وقد قدرت مصشالح
إل ˘ت ˘ج ˘ارة إل ˘م ˘ح ˘ج˘وزإت خ˘Óل ه˘ذه إل˘ف˘ت˘رة ب˘ن˘ح˘و  ٦٠٢,٤٤ك ˘ل ˘غ م˘ن إل˘ي˘اغ˘ورت
وإلمششروبات إلغازية ،حسشاء إلدجاج وإلمكسشرإت ،إللحوم بقيمةإإجمالية قدرت بـ
 ٦٨١٧٧,٧٦دج ،وتمثلت طبيعة إلمخالفات في عدم إحترإم ششروط إلعرضش ،عدم
إحترإم ششروط إلنظافة ،باإلضشافة إإلى عدم إلقيام بالمرإقبة إلذإتية ،وعرضش
للبيع منتوجات غير مطابقة.

ڤالمة:آامال مرابطي
وعن ألخطوأت ألتي قامت بها ألمديرية
لردع أأصسحاب ألمطاعم عن أسستعمال زيت
ف˘ ˘اسس˘ ˘د ،أأوضس˘ ˘حت ب˘ ˘وج˘ ˘درة ن˘ ˘ج ˘اة مك ˘ل ˘ف ˘ة
باإ’عÓم على مسستوى مديرية ألتجارة بأانه
م˘وأصس˘ل˘ة ل˘ب˘رن˘ام˘ج أل˘ف˘ت˘رة ألصس˘ي˘ف˘ي˘ة ف˘ق˘د تم
ألتركيز على ألموأد ألتالية أللحوم بأانوأعها،
ألمثلجات ،ألموأد ألغذأئية خاصسة باإ’ضسافة
ل˘م˘رأق˘ب˘ة زي˘وت أل˘ق˘ل˘ي وأل˘ق˘ي˘ام بتحاليل حول
هذه ألمادة وفي ذأت ألسسياق تقول لـ «ألشسعب»
ن˘ ˘ظ˘ ˘رأ أ’ن أل˘ ˘مسس ˘ت ˘ه ˘لك أل ˘ج ˘زأئ ˘ري أرت ˘ف ˘ع
أسس˘ت˘ه˘Óك˘ه ل˘ل˘م˘وأد أل˘غ˘ذأئ˘ي˘ة أل˘مقلية أرتفاعا
كبيرأ في ألعشسرية أأ’خيرة ،فقد قام أأعوأن
قمع ألغشس بإاقتطاع  ١٦عينة منها زيت ألقلي
لدى أأصسحاب أأ’كل ألسسريع ،أأسسفرت نتائج
هذه ألتحاليل بعدم مطابقةألزيت ألمسستعمل
ح ˘ ˘يث ت˘ ˘م ردع ك˘ ˘ل م˘ ˘ن ي˘ ˘تسس˘ ˘بب ف˘ ˘ي ضس˘ ˘رر
للمسستهلك حسسب ألقوأنين ألمعمول بها.
وع ˘ن أل ˘م ˘ج ˘ه ˘ودأت أل ˘م ˘ب˘ذول˘ة م˘ن ط˘رف
ألمديرية أأكدت أأنه تم تنظيم يوما درأسسيا يوم
 ١٧سسبتمبر من طرف إأطارأت من ألمديرية
ألجهوية للتجارة عنابة خصسيصسا لتأاطير أأعوأن
ق ˘م˘ع أل˘غشس ب˘م˘ق˘ر م˘دي˘ري˘ة ڤ˘ال˘م˘ة أأي˘ن شس˘دد
أل ˘م˘خ˘تصس˘ون ع˘ل˘ى م˘رأق˘ب˘ة م˘ح˘Óت أأ’ك˘Óت
ألسسريعة موضسحين بذلك مخاطر زيت ألقلي

وأأ’م˘رأضس أل˘ن˘اج˘م˘ة أل˘ت˘ي ظ˘ه˘رت ب˘مجتمعنا
ف ˘ي أل ˘عشس ˘ري ˘ة أأ’خ ˘ي ˘رة ح ˘يث ت ˘م إأرج ˘اع˘ه˘ا
ل ˘Óسس ˘ت ˘ه ˘Óك أل˘م˘ف˘رط ل˘أÓط˘ع˘م˘ة أل˘م˘ق˘ل˘ي˘ة،
وب ˘ذلك ’ب ˘د ب ˘إال ˘زأم ˘ي˘ة أل˘تصس˘دي ل˘م˘ث˘ل ه˘ذه
أأ’م˘ ˘ور ح ˘ف ˘اظ ˘ا ع ˘ل ˘ى صس ˘ح ˘ة أل ˘مسس ˘ت ˘ه ˘لك،
خصس ˘وصس ˘ا وأأن أل ˘م ˘وأط ˘ن أل ˘ج˘زأئ˘ري ي˘رت˘ف˘ع
أسس˘ت˘ه˘Óك˘ه ل˘ل˘م˘وأد أل˘غ˘ذأئ˘ي˘ة أل˘مقلية أرتفاعا
ك˘ب˘ي˘رأ ف˘ي أل˘ف˘ت˘رة أل˘م˘م˘ت˘دة ب˘ي˘ن شسهري ماي
وسس˘ب˘ت˘م˘ب˘ر أأي˘ن تك˘ث˘ر أأ’ع˘رأسس وأل˘م˘ن˘اسس˘ب˘ات
ألثقافية.
كما صسرحت بوجدرة لـ «ألشسعب» بأانه تم
ألتشسديد على ضسرورة ردع كل من يتسسبب في
ألضسرر للمسستهلكين ،حيث خصسصس هذأ أليوم
ألدرأسسي للتعريف بمخاطر زيت ألقلي من
ج˘ ˘ه˘ ˘ة وت ˘أاط ˘ي ˘ر أأع ˘وأن أل ˘رق ˘اب ˘ة أل ˘ت ˘اب ˘ع ˘ي ˘ن
ل ˘ل ˘م˘دي˘ري˘ة ،وم˘ن ج˘ه˘ة أأخ˘رى ت˘م أل˘ت˘أاك˘ي˘د أأن
أل ˘ت ˘غ ˘ي˘ر أل˘م˘تسس˘ارع ف˘ي أل˘ن˘م˘ط أ’سس˘ت˘ه˘Óك˘ي
للجزأئريين خÓل  ٢٠سسنة أأ’خيرة تسسبب في
ظهور ألعديد من أأ’مرأضس ألتي لم تظهر
سسابقا في مجتمعنا ومن بينها ألسسمنة ،ووجه
أأ’خصسائيون ألعديد من ألنصسائح للمسستهلكين
من بينها عدم أسستخدأم ألزيوت ألنباتية في
ألقلي وعلى رأأسسها زيت ألزيتون.
كما نصسح بعدم غلق أأنية ألقلي أ’ن ذلك
يرفع من درجة حرأرة ألزيت وهو ما يؤودي
إألى رطوبة ألمنتوج ألغذأئي ورغم أأنه يجعل

ت ˘ح ˘تضش ˘ن ب ˘ل ˘دي ˘ة سش˘ي˘دي دإود شش˘رق
بومردإسش هذإ إلسشبت ،إلطبعة إلثانية
ل ˘ع ˘ي ˘د إل ˘ع ˘نب ب ˘ال ˘ت ˘نسش ˘ي˘ق م˘ع إل˘غ˘رف˘ة
إل ˘ف ˘Óح˘ي˘ة وه˘ذإ ب˘مشش˘ارك˘ة  ١٣بلدية
وحوإلي  ٣٠فÓحا يقومون بعرضشأإزيد
من  ١٥نوعا من أإنوإع إلعنب ،في وقت
ي˘ع˘يشش ف˘ي˘ه إل˘م˘ن˘ت˘ج˘ون ه˘اجسش˘ا ك˘ب˘ي˘رإ
وصشعوبة في تسشويق إلمنتوج في إلوقت
إلحالي بسشبب عدم نضشج إلعنب نتيجة
إل˘ ˘ظ˘ ˘روف إل˘ ˘م˘ ˘ن˘ ˘اخ˘ ˘ي˘ ˘ة وق˘ ˘ل ˘ة درج ˘ة
إلحرإرة..

بومرداسس..ز /كمال

وق ˘د ع ˘رفت و’ي ˘ة ب ˘وم ˘ردأسس وب˘الضس˘ب˘ط
بلدياتها ألشسرقية أنتاجا وفيرأ لهذه ألسسنة
بعد دخول مرحلة ألجني ،حيث قدره رئيسس
أل ˘غ˘رف˘ة سس˘ب˘اوي صس˘ادق ب˘ح˘وأل˘ي  ٥مÓيين
ق ˘ن ˘ط ˘ار ك ˘م ˘رح ˘ل ˘ة أأول ˘ى ،ع ˘ل ˘ى أل ˘رغ ˘م م ˘ن
ألصسعوبات ألتي كابدها ألمنتجون هذه ألسسنة
بسس˘بب ط˘ب˘ي˘ع˘ة أل˘ظ˘روف أل˘م˘ن˘اخ˘ي˘ة أل˘م˘تقلبة
وت ˘دن ˘ي درج ˘ة أل ˘ح ˘رأرة ع ˘ل ˘ى عكسس ألسس ˘ن˘ة
ألماضسية ،ما أأدى إألى تأاخر في عملية ألنضسج
وأنتشسار أأنوأع عديدة من أأ’مرأضس كالمليديو

ألمشسهور ألذي يقضسي على ألمحصسول ،مع
ظهور أأنوأع جديدة من أأ’مرأضس هذه ألسسنة
زأدت م ˘ن نسس ˘ب ˘ة أسس ˘ت ˘ع ˘م ˘ال أأ’دوي ˘ة وك ˘ل ˘ه˘ا
تك˘ال˘ي˘ف إأضس˘اف˘ي˘ة ل˘ل˘ف˘Óح˘ي˘ن أل˘ذي˘ن ن˘اشس˘دوأ
أل˘مصس˘ال˘ح أل˘ف˘Óح˘ي˘ة ب˘ال˘ت˘دخ˘ل ل˘مسس˘اع˘دت˘هم
خاصسة من حيث توفير ألتقنيين وألمرأفقة
ألميدأنية عن طريق برأمج أإ’رشساد ألفÓحي
ألذي كان من ألمفروضس أأن تقوم به ألمعاهد
ألمختصسة ألتي تبقى ترأقب من بعيد حسسب
تصس ˘ري ˘ح ˘ات ب ˘عضس أل ˘ف ˘Óح ˘ي ˘ن ب ˘ال ˘م˘ن˘ط˘ق˘ة
ألشسرقية من ألو’ية ألذين يتوقعون خسسائرأ
كبيرة هذه ألسسنة.
يذكر أأن أنتاج و’ية بومردأسس من عنب
ألمائدة يقدر بـ  ٤٥بالمائة وطنيا وبأاصسناف
م˘خ˘ت˘ل˘ف˘ة ون˘وع˘ي˘ة ع˘ال˘ي˘ة وه˘ذأ ع˘لى مسساحة
تصسل إألى أأكثر من  ١٥أألف هكتار وهو ما
بوأأها ألمرتبة أأ’ولى وطنيا في إأنتاج ألعنب،
إأ’ أأن م ˘رح ˘ل ˘ة أل ˘تسس ˘وي ˘ق ’ ت ˘زأل م ˘ن أأك ˘ب ˘ر
ألعرأقيل ألتي يتخبط فيها ألمنتجون نظرأ
ل ˘غ ˘ي˘اب سس˘ي˘اسس˘ة تسس˘وي˘ق˘ي˘ة وأضس˘ح˘ة ف˘ي ه˘ذأ
ألمجال من طرف ألمصسالح ألفÓحية ألتي
عجزت حتى في توفير مخازن ألتبريد لحفظ
ألمنتوج وتوأزن ألسسوق.

عاششوإ ليال من إلرعب جرإء إلفيضشانات

سصكان حي النسصيم بالتÓغمة يشصتكون تضصرر منازلهم

للتأاكد من سشÓمة إألضشاحي

أإحصشت مصش ˘ال ˘ح إل ˘ب ˘ي ˘ط ˘رة ل ˘ولي ˘ة
ت˘ ˘ي ˘ب ˘ازة ه ˘ذه إلسش ˘ن ˘ة  ٣٢ن˘ق˘ط˘ة ب˘يع
مرخصشة من طرف إلبلديات،أإعتمدت
رسش˘م˘ي˘ا ل˘ل˘خضش˘وع ل˘ب˘رن˘امج مرإقبة من
طرف إلبياطرة إلعموميين للتأاكد من
سش ˘ ˘Óم ˘ ˘ة إل ˘ ˘م ˘ ˘وإشش ˘ ˘ي إل ˘ ˘مسش˘ ˘وق˘ ˘ة م˘ ˘ن
إألمرإضش إلخطيرة.
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من أأ’كل لذيذأ إأ’ أأنه غير صسحي للجسسم ،
عدم بلوغ مدة سساعتين من ألقلي ألمتوأصسل
ف ˘ي أل ˘زيت ،ك ˘م ˘ا ت ˘م أل ˘ت ˘أاك ˘ي ˘د ع˘ل˘ى ضس˘رورة
ألتخلصس من كل زيت تغير لونه أأو أأصسبح ’
يصس ˘در صس ˘وت ˘ا ع ˘ن ˘دم ˘ا ي ˘وضس˘ع ف˘ي˘ه أل˘م˘ن˘ت˘وج
ألغذأئي ألمرأد قليه ،أأيضسا تجنب وضسع ألملح
في أأ’غذية ألمرأد قليها أ’ن ذلك يؤودي إألى
أنخفاضس درجة حرأرة ألزيت وبالتالي مدة
ب ˘ق ˘اء أل ˘م ˘ن ˘ت ˘وج أل ˘غ ˘ذأئ ˘ي ف ˘ي ˘ه ت˘زدأد ،وع˘ن
أأ’ط ˘ع ˘م ˘ة أأ’ك ˘ث ˘ر أم ˘تصس ˘اصس ˘ا ل˘ل˘زيت أأوضس˘ح
أل˘م˘خ˘تصس˘ون ب˘أان أل˘ب˘ط˘اط˘اسس أل˘مقلية تمتصس
زيت ألقلي بنسسبة  ١٠بالمائة ،فيما يمتصس
ألسس ˘مك أل˘م˘ق˘ل˘ي م˘ع أل˘ف˘ري˘ن˘ة م˘ا نسس˘ب˘ت˘ه ١٥
بالمائة أأما شسرأئح ألبطاطسس ألمقلية فنسسبة
أمتصساصسها للزيت تترأوح ما بين  ٣٠و.٪٤٠

إإششتكت بعضش إلعائÓت من سشكان حي
إل˘نسش˘ي˘م ب˘ب˘ل˘دية إلتÓغمة ،من تقصشير
مصشالح إلبلدية في إلتكفل بهم خÓل
إإلضشطرإبات إلجوية إألخيرة ،خاصشة
وأإن إلعديد من إلمنازل تضشررت جرإء
ه ˘ذه إألم ˘ط ˘ار إل ˘رع ˘دي˘ةألن ب˘ي˘وت˘ه˘م
مششيدة بالقرب من مجرى مائي.

ميلة :فارسس مدور

وخ ˘Óل م ˘ق˘اب˘ل˘ة ج˘ري˘دة «ألشس˘عب» ل˘ب˘عضس
ألسسكان ،أأكد أأحدهم أأن ألعائÓت ألمتضسررة
وألبالغ عددها  ٨عائÓت ،قد عاشست يوما من
أل˘ ˘رعب ج ˘رأء ت ˘دف ˘ق أل ˘م ˘ي ˘اه أل ˘ت ˘ي غ ˘م ˘رت
م ˘ن ˘ازل ˘ه˘م ،ح˘يث ب˘ل˘غ إأرت˘ف˘اع أل˘م˘ي˘اه دأخ˘ل˘ه˘ا
حوألي  ٧٠سسنتيمتر ما زأد من تخوفهم ،أأما
آأخر فحمل كل ألمسسؤوولية إألى ألبلدية كون أأن

هذأ ألحي يقع على مسستوى مصسب مائي،
وأأنها ليسست ألمرة أأ’ولى ألتي يتعرضس فيها
ألحي إألى مثل هذه ألفيضسانات دون ألتكفل
بحل هذأ ألمشسكل من جذوره ،وطالبوأ من
ألسسلطات ألو’ئية ألتدخل من أأجل تحويل
هذأ ألمجرى ألمائي.
من جهتها أأكدت ألسسلطات ألمحلية على
أأن ألبلدية قامت بدورها إأتجاه هؤو’ء ألسسكان
حين وصسول خبر تعرضس ألحي للفيضسانات،
حيث سسخرت كل ألوسسائل ألمادية وألبشسرية
لمسساعدتهم ،كما أأكد ذأت ألمصسدر أأن ألبلدية
أأم˘رت ب˘درأسس˘ة ه˘ذأ أل˘م˘ج˘رى أل˘م˘ائ˘ي ل˘تقوم
بتحويله ،خاصسة وأأن ألبلدية تملك معدأت
وآأ’ت ’ بأاسس بها لتحويل هذأ ألمجرى إألى
أأن يتم أإ’تفاق مع مديرية ألموأرد ألمائية
إ’يجاد حل نهائي لهذأ ألمشسكل.

سشكان ثانوية ششريف تلمسشاني يطالبون باألمن

 ١٢مطعما مدرسصيا قيد اإلنجاز لفائدة المناطق النائية بعين تموشصنت
كششف مدير إلتربية لولية عين
تموششنت يحي بوششÓغم ،عن عدد
إلتÓميذ إلمسشتفيدين من إلمطاعم
إل˘م˘درسش˘ي˘ة خ˘Óل إلسش˘ن˘ة إل˘م˘اضشية
وإل˘ذي˘ن ب˘ل˘غ ع˘ددهم  ٣١,٠٠٠طفل
م ˘ق ˘اب ˘ل  ١١٦م˘ط˘ع˘م م˘ت˘وزع˘ة عبر
ت˘رإب إل˘ولي˘ة وب˘ل˘غ ع˘دد إل˘ت˘Óم˘يذ
إلمسشجلين في إلتعليم إإلبتدإئي مع
إلتعليم إلتحضشيريأإكثر من ٤٢٠٠٠
تلميذ.

عين تموششنت :ب.م.األمين

وأأكد في ذأت ألسسياق أأن  ١٢مطعما
ه˘˘ي ق˘˘ي˘˘د أإ’ن˘ج˘از يصس˘ل ق˘درة أل˘وأح˘د
م˘˘ن˘ه˘ا  ٢٠٠وج˘ب˘ة ،أأغ˘ل˘ب˘ي˘ت˘ه˘ا ت˘توأجد
بالمناطق ألنائية أأما في ما يخصس قيمة
أل˘وأج˘ب˘ات أل˘م˘درسس˘ي˘ة ف˘ق˘د صس˘رح ذأت
ألمسسؤوول بأانه تم ألرفع منها لتصسل إألى
 ٤٠دي˘˘ن˘˘ار ج˘زأئ˘ري وذلك ب˘إاضس˘اف˘ة ٥
دنانير مقارنة مع ألسسنة ألماضسية.
من جهة أأخرى أأبدى ألطاقم ألتربوي
أل˘م˘ق˘ي˘م ب˘السسك˘ن˘ات أل˘وظ˘ي˘ف˘ي˘ة ب˘ث˘ان˘وية
شسريف تلمسساني ببني صساف بو’ية عين

بعد إنتظار طويل

توزيع حصصة  ٧٩٧سصكن اجتماعي بتيارت
أأعلن سسعيد بوروبة مدير ديوأن ألترقية وألتسسيير ألعقاري بو’ية تيارت ،أأن ألمسستفيدين من
حصسة  ٧٩٧سسكن أجتماعي إأيجاري عبر موأقع  ٥٠٠سسكن و ١٨٠سسكن وحي زعرورة سسيتنقلون
إألى شسققهم صسبيحة أأ’حد بعد تسسديد مسستحقات أإ’يجار أ’ولية.
وطالب مدير ديوأن ألترقية ألعقارية ألمسستفيدين با’لتحاق بشسققهم صسبيحة أ’حد وألتي
جرت عليها ألقرعة منذ أأيام ،كما تم ألتحضسير لهذأ ألحدث ألهام .
وأأضساف بوروبة أأن جميع أ’جرأءأت هيئت لترحيل ألمسستفيدين كالعتاد وتسسخير جميع
ألهيئات ألتي لها عÓقة بترحيلهم في ظروف جيدة،
ونشسير أأن عملية توزيع ألسسكنات ألمذكورة شسهدت عدة مرأحل كاسستقبال ألملفات وفرزها
وإأجرأء ألمعايير ألÓزمة لÓسستفادة وبعد أشسهار ألقوأئم تم أسستقبال مئات ألطعون وبعدها تم
أشسهار ألقائمة ألنهائية.

تيارت :عمارة.ع

ت˘˘˘م˘˘˘وشس˘˘˘نت أسس˘˘˘ت˘˘ي˘˘اؤوه˘˘م ألشس˘˘دي˘˘د م˘˘ن
أل˘وضس˘ع˘ي˘ة أل˘ت˘ي آأل˘وأ أل˘ي˘ه˘ا ب˘ع˘د ألهجوم
أل˘˘ذي شس˘ن˘ه م˘ج˘ه˘ول˘ون ع˘ل˘ى سسك˘ن˘ات˘ه˘م
مطلع هذأ أأ’سسبوع مع إأضسرأم ألنيرأن
ع˘˘˘ل˘˘˘ى م˘˘˘ن˘˘˘ازل˘˘˘ه˘˘˘م ب˘˘˘وأسس˘˘˘ط˘˘˘ة ق˘˘˘ن˘˘اب˘˘ل
ألمولوتوف.
وم ˘ن ج ˘ه ˘ت˘ه˘م إأط˘ارأت أل˘ث˘ان˘وي˘ة أل˘ت˘ي
ت˘ع˘رضست ل˘ل˘ه˘ج˘وم وأل˘ذي˘ن ك˘ان ل˘ه˘م ل˘ق˘اء
ب˘ال˘ج˘ري˘دة ي˘ط˘ال˘ب˘ون ألسس˘ل˘ط˘ات أل˘م˘ع˘نية
ب ˘ت ˘وف˘ي˘ر أأ’م˘ن ب˘ال˘درج˘ة أأ’ول˘ى وإأت˘خ˘اذ
إأج˘رأءأت ت˘ح˘م˘ي˘ه˘م مسس˘ت˘ق˘ب˘ ،Óم˘ه˘ددي˘ن
با’سستقالة في حالة ألتقصسير في توفير
هذأ أأ’خير ،خاصسة وأأن ألحاجب تعرضس
إأل˘ ˘ى كسس˘ ˘ر ب ˘ذرأع ˘ه ،ف ˘ي ˘م ˘ا ك ˘ان أل ˘ح ˘ظ
ح ˘ل ˘ي ˘ف˘ه˘م ل˘ع˘دم وصس˘ول أألسس˘ن˘ة أل˘ن˘ار أل˘ى
أأنابيب ألغاز ألطبيعي ،ليضسيفوأ أأن هاته
ألعملية ألتي تعرضسوأ لها كانت تسستهدف
إأبادتهم في وقت متأاخر من ألليل.
ه˘ ˘ذأ ف˘ ˘ي˘ ˘م˘ ˘ا أأشس˘ ˘ار إأط˘ ˘ار آأخ ˘ر م ˘م ˘ن
ألتقيناهم أأن ما حدث كان نتيجة لتسسريح
أل ˘ت˘Óم˘ي˘ذ أل˘رأسس˘ب˘ي˘ن ،ن˘ظ˘رأ ل˘Óك˘ت˘ظ˘اظ
ألموجود على مسستوى ألمؤوسسسسة ،وهو ما
أأدى ف ˘ي ألسس ˘ن ˘وأت أل ˘م ˘اضس ˘ي˘ة إأل˘ى إأدرأج
أأقسس ˘ام بسس ˘ي ˘دي ألصس ˘اف ˘ي أل˘ب˘ل˘دي˘ة وه˘ي
أأ’ق ˘رب م ˘ن ب ˘ن ˘ي صس ˘اف ع ˘ل ˘م˘ا أأن ه˘ذه
أل ˘ب˘ل˘دي˘ة ت˘ع˘د أل˘ث˘ان˘ي˘ة م˘ن ح˘يث أل˘ت˘ع˘دأد
ألسسك˘ ˘ان ˘ي ب ˘ع ˘د ع ˘اصس ˘م ˘ة أل ˘و’ي ˘ة وب ˘ه ˘ا
٠٣ثانويات فقط.
بقي أأن نشسير إألى أأن سسكان ألثانوية
أأشساروأ لنا أأيضسا أأن ما حدث ما هو إأ’
ن ˘ق ˘ط ˘ة ف ˘ي ب ˘ح ˘ر م˘ن ألضس˘غ˘وط˘ات أل˘ت˘ي
يتعرضس لها ألطاقم ألتربوي ،حيث سسبق
وأأن رفعوأ أنشسغا’تهم من طرف ممثلي
ألتربية ألذي وأجهوأ بدورهم مشساكل مع
أأولياء ألمتمدرسسين ألمفصسولين بالدرجة
أأ’ولى.

الخميسس  ٢٦سسبتمبر ٢٠١٣م
المؤافق لـ  ٢٠ذو القعدة  ١٤٣٤هـ

وطني

مدير اŸعهد الوطني العا‹ للصضيد البحري وتربية اŸائيات سضا ⁄لطرشس لـ«الشضعب»:

ا
سستطÓع

العدد

١٦٢١٩
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التكوين مجاني في كل اإ’ختصساصسات ومركز جديد
لأÓم ـن البح ـري والغطـ ـسس قري ـبا بالحمامـ ـات

وضضعت وزارة الصضيد البحري والموارد الصضيدية نصضب عينيها ،تحسضين برامج التكوين على اعتبارأان
هذا المجال يعد واحد منأاولويات ورقة الطريق القطاعية التي وضضعأاسضسضها الوزير سضيدأاحمد فروخي منذ تنصضيبه
على رأاسس الوزارة ،وقدأاوكلت مهمة تحيين برامج التكوين لخبراء ومختصضين وطنيين وأاجانب حتى تسضتجيب لخصضوصضية
قطاع الصضيد البحري وتربية المائيات من جهة ،ولمتطلبات ا’تفاقيات والمواثيق الدولية خاصضة تلك المتعلقة بمعايير
تكوين رجال البحر وحماية الحياة اإ’نسضانية في هذا المجال ،مثلما يبرزه مدير المعهد الوطني العالي للصضيد البحري
وتربية المائيات سضالم لطرشس في هذا الحديث الذي خصس به «الشضعب».

Ü.AGô````````gR
تحيينها وفق المقاييسس العالمية التي تتماشسى
وبرامج تكؤين المنظمة العالمية للبحار ،وقد
أاشسرف على ذلك أاسساتذة المعهد بالتعاون مع
ال ˘م ˘ع ˘اه ˘د ال˘م˘خ˘تصس˘ة ف˘ي ال˘تك˘ؤي˘ن ال˘ب˘ح˘ري
باإ’ضسافة إالى خبراء وطنيين وأاجانب ،كما تم
مراجعة نظم التمدرسس من الشسروط وكيفية
ا’لتحاق بالمعهد.

البكالوريا لدخول المعهد
وتكوين حسسب الطلب للمهنيين
ويؤؤكد ذات المسسؤؤول أان النظرة تغيرت باتجاه
هذا القطاع فبعدما كان ينظر إاليه على أانه
ليسس بحاجة إالى تكؤين عالي وعلمي ،تغيرت
الصسؤرة بعد أان تحؤل إالى قطاع اقتصسادي
ه ˘ام ،وصس ˘ارت أادوات إان ˘ت˘اج˘ه ت˘ت˘ط˘لب ك˘ف˘اءة
ومهارة عالية تتسساوق مع التقنيات الحديثة
والعصسرية ،وتطؤرات النشساط البحري ،فضسÓ
عن مخططات التنمية التي فتحت الباب على
مصسراعيه لÓسستثمارات الكبرى وهذا ما بات
يفرضس تؤفر يد عاملة مؤؤهلة لتغطية هذه
البرامج ،وهؤ ما يعكف المعهد على تؤفيره
م˘ن خ˘Óل ف˘ت˘ح ب˘اب ف˘رصس ال˘تك˘ؤي˘ن ل˘ل˘ط˘ل˘ب˘ة
ح ˘ام ˘ل ˘ي شس ˘ه˘ادة ال˘بك˘ال˘ؤري˘ا وذوي ال˘مسس˘ت˘ؤى
المحدود وللمهنيين على حد السسؤاء.

من الحرفيةإالى المهنية..
تحول لخدمة ا’قتصساد الوطني
يعّرف لطرشس المعهد الؤطني العالي للصسيد
البحري وتربية المائيات على أانه أاول مؤؤسسسسة
تكؤين في المجال البحري بحيث كان يمنح
تك˘ؤي˘ن˘ا ف˘ي م˘ج˘ال الصس˘ي˘د ال˘ب˘ح˘ري وال˘تجارة
البحرية قبل وبعد ا’سستقÓل إالى غاية سسنة
 ،١٩٧٤ح ˘يث انشس ˘أا ال ˘م˘ع˘ه˘د ال˘ع˘ال˘ي ال˘ب˘ح˘ري
ببؤسسماعيل ليصسبح ملحقا تابعا له ،ثم في
سسنة  ١٩٨١أاصسدرت الحكؤمة قرارا يقضسي
بفصسل التكؤين في الصسيد البحري عن التكؤين
ف˘ي ال˘ت˘ج˘ارة ال˘ب˘ح˘ري˘ة وأاصس˘ب˘ح ب˘ذلك مسستقل
ب ˘ذات ˘ه وانشس ˘أا ال ˘م˘ع˘ه˘د ال˘تك˘ن˘ؤل˘ؤج˘ي ل˘لصس˘ي˘د
البحري وتربية المائيات إالى غاية  ٢٠٠٦بعد
إانشساء وزارة قائمة بذاتها مختصسة في تطؤير
الصسيد البحري وتربية المائيات ،وتماشسيا مع
السسياسسة الجديدة لتطؤير القطاع ـ يقؤل ذات
المسسؤؤول ـ تحؤل المعهد من معهد تكنؤلؤجي
إالى معهد وطني عالي للصسيد البحري وتربية
ال˘م˘ائ˘ي˘ات وذلك ل˘ت˘غ˘ط˘ي˘ة ح˘اج˘ي˘ات ال˘مهنيين
بالدرجة اأ’ولى ومرافقة السسياسسة الجديدة
ل ˘ل ˘ؤزارة ال˘ق˘اضس˘ي˘ة ب˘رف˘ع ت˘أاط˘ي˘ر ال˘ق˘ط˘اع م˘ن
كفاءات وإاطارات عليا أ’نه ’ يؤجد تكؤين
خ ˘اصس ف ˘ي الصس ˘ي ˘د ال ˘ب ˘ح ˘ري ع ˘ل ˘ى مسس˘ت˘ؤى
الجامعات لذا حؤل المعهد وأاضسيفت
له المهمة الرئيسسية وهي التكؤين
العالي في الصسيد البحري لتغطية
مشس ˘اري ˘ع ت ˘ن˘م˘ي˘ة ال˘ق˘ط˘اع ال˘ب˘ح˘ري
وت ˘ط ˘ؤي ˘ره وال ˘خ ˘روج ب ˘ه م˘ن
قطاع تقليدي حرفي إالى
ق˘ ˘ ˘ط˘ ˘ ˘اع م˘ ˘ ˘ه˘ ˘ ˘ن˘ ˘ ˘ي
وعصسري ،بحيث
ي˘ ˘مك˘ ˘ن أان

يتزود المهنيؤن بسسفن كبيرة وحتى صسناعية،
كذلك تربية المائيات التي تؤفر فرصس كبيرة
لÓسستثمار وهذا يحتاج إالى إاطارات عليا في
هذا المجال وبالتالي تكفل المعهد بالدرجة
اأ’ولى بتكؤين إاطارات لقيادة السسفن أاو’ في
مناطق الصسيد البعيدة ،وكذلك لتأاطير مزارع
تربية المائيات سسؤاء في البحر أاو خارجه.

مقلدات وسسفن حديثة تحت
تصسرف الطلبة والمتربصسين
جهز المعهد الؤطني العالي للصسيد البحري
وت˘رب˘ي˘ة ال˘م˘ائ˘ي˘ات ب˘ع˘دة وسس˘ائ˘ل ب˘ي˘داغ˘ؤج˘ية
حديثة للقيام بمهامه على أاكمل وجه ،حيث
تحصسل في إاطار ميزانية الدولة على وسسائل
ج ˘د م ˘ت ˘ط ˘ؤرة م ˘ن م˘ق˘ل˘دات ،سس˘ف˘ن ج˘دي˘دة،
ووسس˘ائ˘ل ح˘دي˘ث˘ة وه˘ي إامك˘ان˘ي˘ات ب˘يداغؤجية
’زمة لضسمان تكؤين حسسب المعايير الدولية،
أاما الجانب البشسري فقد تم جلب أاسساتذة
جدد كما تم رسسكلة وتكؤين اأ’سساتذة القدامى
لتمكينهم من القيام بمهامهم الجديدة حسسب
ال ˘مسس ˘ت ˘ج ˘دات ال ˘دول ˘ي˘ة ،ك˘م˘ا ت˘م ا’سس˘ت˘ع˘ان˘ة
ب ˘أاسس ˘ات ˘ذة م ˘ن ال ˘ج ˘ام˘ع˘ات وال˘م˘ع˘ه˘د ال˘ع˘ال˘ي
ال ˘ب ˘ح ˘ري وم ˘ه ˘ن ˘ي˘ي˘ن وخ˘ب˘راء وإاط˘ارات ع˘ل˘ى
مسس ˘ت ˘ؤى ال ˘م ˘ؤان ˘ئ ال˘ت˘ج˘اري˘ة ال˘ذي˘ن ي˘ق˘ؤدون
السسفن التجارية من أاصسحاب الكفاءة والخبرة،
وهؤؤ’ء تم ا’سستعانة بهم لتدريسس الطلبة أاو
تأاطير اأ’سساتذة ،في حين اسستفاد حؤالي ٧٠
إالى  ٨٠بالمائة من اأ’سساتذة ـ حسسب مدير
ال ˘م ˘ع ˘ه ˘د ـ م ˘ن تك ˘ؤي ˘ن ف˘ي ال˘داخ˘ل أاو خ˘ارج
ال ˘ؤط˘ن ل˘م˘دة ت˘ت˘راوح ب˘ي˘ن  ٣أاشس˘ه˘ر إال˘ى ع˘ام
حؤالي.
وأاكد لطرشس أان المعهد وبغرضس ضسمان تكؤين
ي˘ت˘م˘اشس˘ى وا’ت˘ف˘اق˘ي˘ات ال˘دول˘ي˘ة ال˘ت˘ي ت˘غ˘ط˘ي
ال ˘نشس ˘اط ال ˘ب ˘ح ˘ري ،ح ˘ت ˘ى ’ تك ˘ؤن الشس ˘ه˘ادة
الممنؤحة للمهني غير معترف به أاو ناقصسة أاو
تسسبب مشساكل للمهني أاثناء مزاولة النشساط
لزم عليه مراجعة كل برامج التكؤين لذا تم

وأ’ن المعهد أاصسبح يكؤن في التعليم العالي،
أاصسبح من شسروط ا’لتحاق به الحصسؤل على
شسهادة البكالؤريا ،كما تم تكييف مدة التكؤين
من سسنتين إالى سسنتين ونصسف ٦ ،أاشسهر منها
تك˘ؤي˘ن ت˘ط˘ب˘ي˘ق˘ي وه˘ذا ح˘ت˘ى ت˘ع˘ادل الشس˘هادة
الممنؤحة من المعهد شسهادة الجامعة ،أاما
بالنسسبة للتكؤين المهني الذي يشسترط مسستؤى
الثالثة ثانؤي فقد تم مراجعة مدته هؤ كذلك
ح˘ ˘يث أاضس˘ ˘ي ˘فت ل ˘ه م ˘دة  ٦أاشس˘ه˘ر ل˘ل˘تكؤين
ال˘ت˘ط˘ب˘ي˘ق˘ي ح˘ت˘ى ي˘تسس˘ل˘ح ال˘متربصس بالتطبيق
وب ˘ال ˘م ˘ه ˘ن ˘ي ˘ة ق˘ب˘ل ال˘ت˘ح˘اق˘ه ب˘م˘نصسب ع˘م˘ل˘ه،
وب ˘ال ˘ت ˘ال ˘ي يك ˘ؤن ل ˘دي˘ه ح˘ظ اك˘ب˘ر ف˘ي ف˘رصس
التشسغيل.
وإال˘ ˘ى ج˘ ˘انب ال ˘تك ˘ؤي ˘ن ال ˘ق ˘اع ˘دي ال ˘م ˘ه ˘ن ˘ي
وال ˘تك ˘ؤي˘ن ال˘ع˘ال˘ي ،اسس˘ت˘ح˘دث ال˘م˘ع˘ه˘د ن˘م˘ط
جديد في التكؤين وهؤ التكؤين حسسب الطلب
يؤجه للمهنيين ،أاو للمؤؤسسسسات ،أاو لمجمؤعة
م˘ن اإ’ط˘ارات وال˘مسس˘ت˘خ˘دم˘ي˘ن ال˘راغ˘بين في
التكؤين في مجال معين ،بحيث يتم تؤفير لهم
التكؤين حسسب طلبهم ،شسرع في تنفيذه السسنة
ال ˘م ˘اضس ˘ي˘ة وأاع˘ط˘ى ث˘م˘ار ج˘ي˘دة ،أ’ن˘ه يسس˘م˘ح
بتكؤين المهني في تخصسصس معين وفي مدة
قصس˘ي˘رة ح˘يث ي˘ت˘حصس˘ل˘ؤن ع˘ل˘ى ال˘مسس˘ت˘جدات
الجديدة وكفاءة معينة في ظرف  ١٥يؤما ،أاو
شسهر كأاقصسى تقدير.
ويمكن للطالب التكؤن في أاربعة تخصسصسات
ك˘ب˘رى ،ي˘ؤف˘ره˘ا ال˘م˘ع˘ه˘د م˘ن˘ها قيادة السسفينة
والصسيد البحري ،تخصسصس ميكانيك ،وتربية
المائيات وإاحصسائيات إادارة الصسيد البحري،
وهي تتفرع حسسب المسستؤى الدراسسي ،مثلما
أاكده لنا المدير الفرعي
ل ˘لشس ˘ؤؤون ال ˘ب ˘ي ˘داغ˘ؤج˘ي˘ة
محمد عباسس.
وذك˘ ˘ر ع˘ ˘ب˘ ˘اسس أان ب ˘عضس
الشسعب على غرار تقني
سس˘ ˘ ˘ام˘ ˘ ˘ي ف˘ ˘ ˘ي ت ˘ ˘رب ˘ ˘ي ˘ ˘ة
ال˘م˘ائ˘ي˘ات وت˘ق˘ن˘ي سس˘امي
ف˘ي الصس˘ي˘د ال˘ب˘ح˘ري ت˘ت˘ط˘لب مسس˘ت˘ؤى ال˘ث˘الثة
ث˘ان˘ؤي شس˘ع˘ب˘ة ع˘ل˘ؤم ط˘ب˘ي˘ع˘ي˘ة ،ب˘اإ’ضس˘اف˘ة إال˘ى
مسس˘اب˘ق˘ة ،ك˘م˘ا ي˘ؤف˘ر ال˘م˘ع˘ه˘د ف˘رصسة للشسباب
الراغبين في التكؤين في شسعبة بحار مؤؤهل،
أاو ب ˘ح ˘ار م ˘يك ˘ان˘يك˘ي ،م˘ث˘ :Óإاج˘راء مسس˘اب˘ق˘ة

بالمعهد بالعاصسمة والتكؤين بملحقة المرسسى
بؤ’ية الشسلف.
ان التكؤين في قطاع الصسيد البحري لديه
خصسؤصسية التدرج بمعنى أان المتربصس الذي
ي ˘درسس أاول م˘رت˘ب˘ة ل˘ل˘تك˘ؤي˘ن ب˘إامك˘ان˘ه ال˘ع˘ؤدة
للتكؤين في مرتبة ثانية بعد مزاولته النشساط
بحيث يتحصسل على الخبرة المهنية ،ودبلؤم
أاعلى يمكنه من العمل في سسفينة أاكبر والصسيد
ف˘ي م˘ن˘ط˘ق˘ة أاب˘ع˘د ،وك˘ذلك ي˘تسس˘ل˘ح ب˘م˘خ˘تلف
المعارف والتقنيات الحديثة.

إاقتحام العنصسر النسسوي مجال
التكوين البحري
يعترف مدير المعهد العالي للصسيد البحري
وت ˘رب ˘ي ˘ة ال ˘م ˘ائ ˘ي ˘ات أان إاق ˘ب ˘ال الشس˘ب˘اب ع˘ل˘ى
ال ˘تسس˘ج˘ي˘ل ف˘ي ال˘م˘ع˘ه˘د ك˘ان «م˘ح˘تشس˘م˘ا» ف˘ي
السس ˘ن ˘ؤات ال ˘م ˘اضس ˘ي ˘ة لك ˘ن ب ˘ع˘د تك˘ؤي˘ن أاول˘ي
أ’صس˘ ˘ ˘ ˘ح˘ ˘ ˘ ˘اب شس ˘ ˘ ˘ه ˘ ˘ ˘ادة
ال ˘بك ˘ال ˘ؤري ˘ا وت ˘ؤج ˘ه ˘ه ˘م
ل˘ ˘ل˘ ˘ع ˘م ˘ل ف ˘ي ال ˘م ˘ي ˘دان،
أاصس ˘ب˘ح ال˘ع˘دد ي˘تضس˘اع˘ف
م ˘ ˘ن سس˘ ˘ن˘ ˘ة إال˘ ˘ى أاخ˘ ˘رى،
خ ˘ ˘اصس ˘ ˘ة وأان ال˘ ˘ب˘ ˘ؤاخ˘ ˘ر
ال˘ ˘ج˘ ˘دي ˘دة ت ˘ح ˘ت ˘اج إال ˘ى
تأاطير عالي ومتخرجين يزاولؤن تكؤين عالي
ح ˘ت ˘ى ي ˘مك ˘ن˘ه˘م ق˘ي˘ادة السس˘ف˘ن وال˘ذه˘اب إال˘ى
مناطق جديدة وبالتالي تحصسيل منتؤج وفير،
فك ˘ل ˘م˘ا ت˘م اسس˘ت˘ع˘م˘ال وسس˘ائ˘ل ت˘ق˘ن˘ي˘ة ج˘دي˘دة
وتكنؤلؤجيات حديثة تمكن من صسيد علمي
وت˘حصس˘ي˘ل م˘ردود وف˘ي˘ر ،ح˘ت˘ى ث˘ق˘ة ال˘م˘هنيين
ورؤوسساء السسفن تضساعفت أ’ن الربان الجدد
ب˘ ˘ره ˘ن ˘ؤا أان ˘ه ˘م ق ˘ادرون ع ˘ل ˘ى م ˘ن ˘ح إاضس ˘اف ˘ة
للنشساط.
وسسجل لطرشس إاقبال العنصسر النسسؤي على
التكؤين في المجال البحري بعد أان كان حكرا
ع˘ ˘ل˘ ˘ى ال˘ ˘رج˘ ˘ال ل˘ ˘ع˘ ˘دة سس˘ ˘ن˘ ˘ؤات ،وق˘ ˘ال ذات
ال ˘مسس ˘ؤؤول أان تك ˘ؤي ˘ن اإ’ن ˘اث ك˘ان ي˘رتك˘ز ف˘ي
السس ˘اب ˘ق ع ˘ل ˘ى ت ˘رب˘ي˘ة ال˘م˘ائ˘ي˘ات ل˘يشس˘م˘ل ف˘ي
السسنؤات اأ’خيرة التكؤين في سسطح السسفينة
وال˘ ˘م˘ ˘يك˘ ˘ان˘ ˘يك ح˘ ˘يث ت ˘خ ˘رجت ح ˘ؤال ˘ي ٧
متربصسات كضسباط سسفن ،وفيهن من يزاولن
ال ˘نشس ˘اط ع ˘ل ˘ى مسس˘ت˘ؤى
ال˘ ˘م˘ ˘ي˘ ˘ن ˘اء وم ˘ن ˘ه ˘ن م ˘ن
يدرسسن بالمعهد.
وب˘ل˘غ ع˘دد ال˘مسس˘ج˘ل˘ي˘ن ـ
حسسب ال˘م˘دي˘ر ال˘ف˘رع˘ي
ل˘لشس˘ؤؤون ال˘ب˘ي˘داغ˘ؤج˘ية ـ
في الدورة اأ’ولى التي
جرت شسهر سسبتمبر  ١٦٠ ،٢٠١٣طالب ،مشسيرا
إالى أان الشساب الذي لديه رغبة في التكؤين في
المجال البحري يمكنه الحصسؤل على شسهادة
تؤؤهله للنشساط بعد دراسسة الجانب النظري
والتطبيقي ،هذا اأ’خير الذي يتيح للمتربصس
فرصس واسسعة للحصسؤل على منصسب عمل ،أ’ن

@إانجاز مقر جديد للمعهد
بسسعة  ٥٠٠مقعد بيداغوجي
بعين طايةآافاق ٢٠١٥

التربصس التطبيقي يتم غالبا لدى الخؤاصس
ب ˘ه ˘دف ال˘ت˘ع˘رف ع˘ل˘ى م˘ح˘ي˘ط ال˘ع˘م˘ل وع˘ل˘ى
المهنيين.
وتمكن المعهد من تكؤين  ٢٤٦٦متربصس خÓل
 ،٢٠١٣ - ٢٠١٢و  ٦٥٠٠مك ˘ؤن م ˘ن˘ذ إانشس˘اء
المعهد ،في حين تشسير التؤقعات إالى تكؤين
 ٢٢٧٥متربصس خÓل مؤسسم  ٢٠١٤ - ٢٠١٣في
جميع الفروع والتخصسصسات.
وأاشساد عباسس ،بخبرة الشسباب المتخرجين من
المعهد ،حيث تمكنؤا ـ حسسبه ـ من تعؤيضس
ربان السسفن اإ’سسبان الذين تم جلبهم منذ سسنة
 ٢٠٠٤لقيادة السسفن الجديدة المسستؤردة.
ولعل من بين المعؤقات التي تقف حائ Óأامام
اسستقبال أاكبر عدد من المتربصسين والطلبة
محدودية المقاعد البيداغؤجية التي يؤفرها
المعهد ،حيث ’ يتجاوز عدد المقاعد الـ١٢٠
مقعد ،فضس Óعلى عدم تؤفر أاماكن لإÓيؤاء،
وهؤ ما جعل طاقة ا’سستقبال تتؤقف عند
حدود  ٢٠٠ط˘الب ب˘ال˘نسس˘ب˘ة ل˘ل˘تك˘ؤي˘ن العالي
و ١٠٠٠م˘ه˘ن˘ي ب˘النسسبة
ل˘ ˘ل˘ ˘تك˘ ˘ؤي˘ ˘ن ال˘ ˘ق˘ ˘اع ˘دي
وحسسب الطلب.
وب˘ ˘غ˘ ˘رضس رف˘ ˘ع ق ˘درات
ا’سس ˘ ˘ت ˘ ˘ق˘ ˘ب˘ ˘ال ،أاع˘ ˘طت
الؤصساية الضسؤء اأ’خضسر
إ’ن˘ ˘ج˘ ˘از م˘ ˘ق˘ ˘ر ج˘ ˘دي ˘د
للمعهد بمنطقة عين طاية .وفي هذا الشسأان
أاوضسح مدير المعهد الؤطني العالي للصسيد
ال ˘ب˘ح˘ري أان مصس˘ال˘ح˘ه ت˘حصس˘لت ع˘ل˘ى ق˘ط˘ع˘ة
أارضس خ˘ ˘اصس˘ ˘ة ب˘ ˘ال˘ ˘مشس˘ ˘روع ،ك˘ ˘م˘ ˘ا ت ˘م رصس ˘د
الميزانية الÓزمة ومن المقرر انطÓق أاشسغال
ا’نجاز السسنة المقبلة ،كما شسرع في إاعداد
دراسس˘ة ل˘ت˘ج˘ه˘ي˘ز ال˘م˘ع˘ه˘د وه˘ذا ل˘رب˘ح الؤقت،
مشس ˘ي ˘را إال ˘ى أان ال ˘م ˘ع ˘ه˘د ي˘تسس˘ع لـ ٥٠٠مقعد
ب ˘ي ˘داغ ˘ؤج ˘ي وإاق ˘ام˘ة إ’ي˘ؤاء ال˘ط˘ل˘ب˘ة ب˘ط˘اق˘ة
اسس ˘ت ˘ي˘ع˘اب ت˘ق˘در بـ ٣٠٠سس ˘ري ˘ر ١٠٠ ،سسرير
ل ˘إÓن˘اث ،و ٢٠٠ل˘ل˘ذك˘ؤر ،ك˘م˘ا ي˘مك˘ن ل˘ل˘م˘عهد
اسستقطاب  ١٠٠٠مهني.
ويؤؤكد مدير المعهد العالي للصسيد البحري
وتربية المائيات سسالم لطرشس أان التكؤين في
المجال البحري مجاني في كل ا’ختصساصسات
وحتى التكؤين حسسب الطلب ،مسستثنيا شسهادة
اأ’م ˘ن ال ˘ب ˘ح ˘ري ال ˘ت ˘ي ق˘ال أان˘ه˘ا ت˘خضس˘ع إال˘ى
ق˘ؤان˘ي˘ن أاخ˘رى ح˘يث ت˘تك˘ف˘ل ال˘ؤك˘ال˘ة الؤطنية
ل˘Óتصس˘ا’ت ال˘ب˘ح˘ري˘ة ال˘ت˘اب˘ع˘ة ل˘ؤزارة ال˘ب˘ري˘د
والمعهد العالي البحري ببؤسسماعيل بالتكؤين،
وتشسترط مسساهمة رمزية للمهني.
ولك ˘ن ط ˘م ˘أان ذات ال ˘مسس ˘ؤؤول ب ˘ق ˘رب ان ˘ف˘راج
ال˘ؤضس˘ع˘ي˘ة ح˘يث اسس˘ت˘ف˘اد ال˘م˘ع˘هد من مشسروع
إانجاز مركز في التكؤين في اأ’من البحري
والغطسس على مسستؤى الحمامات« ،تحصسلنا
على قطعة اأ’رضس والدراسسة وضسعت ننتظر
اإ’جراءات النهائية إ’كمال دراسسة المشسروع
لنشسرع في إانجاز المركز وسسيكؤن التكؤين فيه
مجاني».

@ تكييف نظم التكوين وفق
المقاييسس العالمية لÓسستجابة
لطلبات سسوق العمل

من مراسصلينا

الخميسس  ٢٦سصبتمبر ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٠ذو القعدة  ١٤٣٤هـ

العدد

١٦٢١٩

رئيسض بلدية ألجزأئر ألوسصطى وجها لوجه مع ألموأطنين

اإ’سصتمـ ـ ـاع ’نشصغ ـ ـ ـا’ت السصك ـ ـ ـان وتعهـ ـ ـد بحلـ ـ ـها
باشصر رئيسض بلدية أ÷زأئر ألوسصطي عبد أ◊كيم بطاشض بزيارأتإأ ¤عدد منأأحياء ألعاصصمة للوقوف شصخصصيا على ﬂتلف
أŸشصاكل ألتي تعÎضض أŸوأطن ،Úوﬁاولةإأيجاد حلول مسصتعجلة لهاأأو معا÷تها ‘ أŸكان ،مرفوقا بعدد منأأعضصاء أÛلسض ألبلدي.

العاصشمة:آاسشيا مني
وأاّك ˘د ب ˘ط ˘اشس ف˘ي تصص˘ري˘ح
لـ''الشصعب'' رغبته الكبيرة في
ت˘ح˘ق˘ي˘ق ال˘ت˘ن˘م˘ي˘ة وال˘رف˘اهية
لسصك ˘ان ال ˘ب ˘ل ˘دي˘ة ،م˘ن خ˘Óل
ال ˘ت˘ق˘رب م˘ن˘ه˘م ومشص˘ارك˘ت˘ه˘م
مشص ˘اك ˘ل ˘ه ˘م وم˘ح˘اول˘ة إاي˘ج˘اد
ال˘ح˘ل˘ول الك˘ف˘ي˘ل˘ة ل˘معالجتها،
حيث أاوضصح في هذا المقام
ع˘ ˘ن ت˘ ˘مك˘ ˘ن˘ ˘ه م˘ ˘ن ال˘ ˘تك˘ ˘ف˘ ˘ل
ب ˘ ˘ال ˘ ˘ع ˘ ˘دي ˘ ˘د م ˘ ˘ن ال˘ ˘ح˘ ˘ا’ت
المطروحة بعين المكان من
خÓل تقديمه لتعليمات تلزم
ال˘م˘دراء ال˘ف˘رع˘ي˘ي˘ن ل˘ل˘ب˘ل˘دي˘ة
بمعالجتها على الفور.
وأاوضصح بطاشس أاّنه تمّكن من
خ ˘Óل زي ˘ارت ˘ه إال ˘ى ع˘دد م˘ن
أاحياء البلدية من التقرب من
ال˘م˘واط˘ن˘ي˘ن أاك˘ث˘ر ومعرفة ما
ي ˘ؤوث ˘رع˘ل˘ى ح˘ي˘ات˘ه˘م ال˘ي˘وم˘ي˘ة

على غرار مشصكل النفايات،
ت ˘رم ˘ي ˘م واج ˘ه ˘ة ال ˘ع ˘م˘ارات،
اه˘ ˘ت ˘راء ال ˘ط ˘رق ˘ات ،مشصك ˘ل
ال˘ب˘ال˘وع˘ات...وغ˘ي˘ره˘ا ،وهي
المشصاكل التي وقف عندها
وأاع ˘ط ˘ى بشص ˘أان ˘ه ˘ا ت˘ع˘ل˘ي˘م˘ات
واضصحة لتذليلها ،فضص Óعن
فك ال ˘خ ˘ن ˘اق ع ˘ن ال ˘ع˘اصص˘م˘ة
وتنظيم حضصيرة السصيارات.
وت ˘ح ˘ّدث ب ˘ط˘اشس ع˘ن ح˘م˘ل˘ة
ال˘ ˘ن˘ ˘ظ ˘اف ˘ة ال ˘ت ˘ي ب ˘اشص ˘رت ˘ه ˘ا
مصص˘ ˘ال˘ ˘ح˘ ˘ه م˘ ˘ؤوخ ˘را ،وال ˘ت ˘ي
ت ˘رم˘ي إال˘ى ال˘قضص˘اء ال˘ن˘ه˘ائ˘ي
ع˘ل˘ى ال˘ن˘ف˘اي˘ات داخ˘ل أاح˘ي˘اء
ال ˘ ˘ب ˘ ˘ل ˘ ˘دي˘ ˘ة وإاع˘ ˘ادة ال˘ ˘وج˘ ˘ه
ال ˘ح˘ق˘ي˘ق˘ي ل˘ع˘اصص˘م˘ة ال˘ب˘Óد،
وت ˘ ˘ح ˘ ˘دث ع˘ ˘ن فك˘ ˘رة وضص˘ ˘ع
حاويات خاصصة بوضصع الخبز
بد’ من رميه مع النفايات
اأ’خرى.
م˘ ˘ن ج˘ ˘ه˘ ˘ة أاخ˘ ˘رى ،ت˘ ˘ح˘ ˘ّدث

ب˘ ˘ط ˘اشس ع ˘ن مشصك ˘ل السصك ˘ن ال˘ ˘و’ي˘ ˘ة ال˘ ˘ق˘ ˘اضص˘ ˘ي ب ˘إاع ˘ادة ي ˘ ˘دخ ˘ ˘ل ف˘ ˘ي إاط˘ ˘ار مشص˘ ˘روع
الذي ما يزال يشصّكل الشصغل إاسصكان العائÓت التي تقطن ال ˘حك ˘وم ˘ة ال ˘ق ˘اضص ˘ي ب ˘إازال˘ة
الشصاغل للعديد من السصكان ،ف ˘ ˘وق أاسص ˘ ˘ط ˘ ˘ح ال ˘ ˘ع ˘ ˘م˘ ˘ارات السصك˘ ˘ ˘ن ˘ ˘ات ال ˘ ˘قصص ˘ ˘دي ˘ ˘ري ˘ ˘ة
وه ˘ن ˘ا ت ˘ح ˘ّدث ع ˘ن ب ˘رن ˘ام˘ج واأ’قبية ،وهو البرنامج الذي المشصّوهة لوجه المدينة.

تمويــــل  ١٧٦٤مشصـــروع للقــــرضض ألمصصغــــر بالمديــــــة

النقــــــــل يتصصـــــــــدر اإ’هتـمـــــــــام
ن أأ’ولوية لتنفيذ برنامج ألعمل ألمسصّطر منأأجل
أأّكد عمار زروقي مدير ألوكالة ألو’ئية للقرضض ألمصصغر بالمدية مؤوخرأ ،بأا ّ
أ’سصتجابة للطلبات ألتي تقدم بهاأأصصحاب ألمشصاريع من مختلف أأ’عمار وألمسصتويات ،و’سصيما في ألبلديات أأ’كثر عزلة.

المدية  :م.أامين عباسس
وب˘ ˘ل ˘غ ˘ة اأ’رق ˘ام ،أاوضص ˘ح ب ˘أاّن
وكالته قامت إالى غاية شصهر
أاوت  ٢٠١٣ب ˘ت˘م˘وي˘ل ١٧٦٤
مشص ˘روع ف ˘ي إاط ˘ار ال ˘ق˘روضس
ال ˘م˘وج˘ه˘ة لشص˘راء م˘واد أاول˘ي˘ة
بقيمة  ١٠٨٩٣٦٠٨٤ . ٨٣دج
أاي ب˘نسص˘بة  ١٠٠ب˘ال˘مائة من
المشصاريع المودعة والمؤوهلة،
ب˘ ˘ع˘ ˘د اسص˘ ˘ت˘ ˘ق˘ ˘ب˘ ˘ال أاصص ˘ح ˘اب
المشصاريع ومناقشصة أافكارهم
وت ˘ح ˘دي ˘د م ˘واع ˘ي ˘د م ˘ع ˘ه ˘م،
واإ’ط˘ ˘Óع ع˘ ˘ل˘ ˘ى وسص˘ ˘ائ ˘ل ˘ه ˘م
ا’ن ˘ت ˘اج ˘ي ˘ة ث ˘م تسص˘ري˘ح ه˘ذه
القروضس في أاجل أاقصصاه ’
يتعدى  ٣٠يوما بعد ا’تفاق
ع˘ ˘ل˘ ˘ى ارج˘ ˘اع ه ˘ذا ال ˘ق ˘رضس
خ˘ ˘Óل  ٣٦شص ˘ه ˘ر ب˘داي˘ة م˘ن
الشصهر السصادسس.
كما تمّ تمويل في نفسس الفترة
 ١٢٧مشص˘روع ب˘ق˘ي˘مة . ٨٣

 ٢٥٦١٠٧٥٣دج ف ˘ ˘ ˘ي إاط˘ ˘ ˘ار
صص ˘ي ˘غ ˘ة ال ˘ق ˘روضس ال ˘ث ˘Óث ˘ي˘ة
ال ˘م ˘وج ˘ه ˘ة إ’نشص ˘اء مشص ˘اري ˘ع
''اقتناء عتاد وأاجهزة '' عقب
اسص˘ت˘Óمها لـ  ٤٤١م˘ل˘ف ،تّم
ت˘أاه˘ي˘ل م˘ن ب˘ي˘ن˘ه˘م  ٤٥٢ملفا
ب˘اح˘تسص˘اب ال˘م˘ل˘فات المؤوهلة
من الثÓثي اأ’خير من العام
الفارط على أاّن آاجال إارجاع
ه ˘ذه ال ˘ق ˘روضس ت ˘خ˘ت˘ل˘ف م˘ن
م˘ ˘ؤوسصسص˘ ˘ة أ’خ˘ ˘رى (أاون ˘ج ˘ام،
بنوك).
واسص ˘ت ˘ن ˘ادا ل˘ل˘م˘ع˘ط˘ي˘ات ال˘ت˘ي
قّدمها لنا هذا المسصؤوول ،فإاّن
غ˘ال˘ب˘ي˘ة ال˘ق˘روضس ال˘م˘م˘نوحة
أ’صصحاب المشصاريع في إاطار
الصصيغتين خÓل هذه الفترة،
جهت لقطاع
من بينها  ٩٩و ّ
ال˘خ˘دمات و ٠٨إال˘ى اأ’شص˘غال
العمومية و ٠٧للصصناعة
وق˘ ˘ ˘رضس واح˘ ˘ ˘د ل ˘ ˘ل ˘ ˘نشص ˘ ˘اط
الحرفي ،في حين أاّن نشصاط

ال ˘ن ˘ق ˘ل اسص ˘ت ˘ح˘وذ ع˘ل˘ى أاك˘ب˘ر
حصص˘ ˘ة م˘ ˘ن ه˘ ˘ذه ال ˘ق ˘روضس،
فيما نال قطاع تربية اأ’بقار
والماعز جزءا مقبو’ إالى حد
ما بنحو  ١٢مشصروعا،
ف˘ ˘ي وقت ت˘ ˘وّزعت أاه ˘م
ال ˘ ˘ ˘مشص ˘ ˘ ˘اري ˘ ˘ ˘ع ع˘ ˘ ˘ل˘ ˘ ˘ى
ال˘ ˘خ˘ ˘ي˘ ˘اط˘ ˘ة ،اأ’ع˘ ˘م ˘ال
الحرة من محاماة لدى
ال ˘ج˘ام˘ع˘ي˘ن ،ال˘ب˘ي˘اط˘رة،
أاط˘ ˘ب˘ ˘اء اأ’سص ˘ن ˘ان وب ˘ي ˘ع
اأ’سصماك.
واسص˘ ˘ت˘ ˘ط˘ ˘رد م ˘ح ˘دث ˘ن ˘ا
قائ Óأاّن وكالته قامت
ب ˘اخ ˘ت ˘ي ˘ار ب ˘ل ˘دي˘ة أاو’د
ه ˘Óل ال ˘ت˘اب˘ع˘ة ل˘دائ˘رة قصص˘ر
ال ˘ب˘خ˘اري ك˘ب˘ل˘دي˘ة ن˘م˘وذج˘ي˘ة
ل˘ت˘رق˘ي˘ة ال˘م˘رأاة ال˘ريفية ،وهو
ما مّكن قرابة  ١١٠امرأاة من
اإ’سص ˘ت ˘ف˘ادة م˘ن ق˘روضس ب˘ع˘د
ت˘ ˘ ˘ن˘ ˘ ˘ظ˘ ˘ ˘ي ˘ ˘م ي ˘ ˘وم إاع ˘ ˘Óم ˘ ˘ي
وت ˘حسص ˘يسص ˘ي ح ˘يث ت ˘ف˘اع˘لت

''حواء'' بهذه المنطقة الهشصة
بهذا البرنامج عقب اقتراح
ت˘ ˘ق˘ ˘ّدمت ب˘ ˘ه ل˘ ˘ج ˘ن ˘ة و’ئ ˘ي ˘ة
ق˘ط˘اع˘ي˘ة م˘ه˘ت˘م˘ة ب˘ال˘ب˘لديات
النائية والفقيرة لدمج المرأاة
ال ˘ري ˘ف ˘ي ˘ة ف ˘ي إاط ˘ار صص ˘ي ˘غ ˘ة
القروضس بدون فوائد ،حيث
ت˘م˘ث˘لت ق˘ط˘اع˘ات ال˘نشصاطات
في حدود  ٥٥مشصروعا خاصصا
بالصصناعة اليدوية ٥٠ ،آاخرا
مشصاريع
ف˘ ˘ ˘Óح ˘ ˘ي ˘ ˘ا و٠٤
خ˘ ˘ ˘دم˘ ˘ ˘ات ،ومشص˘ ˘ ˘روع˘ ˘ ˘ي˘ ˘ ˘ن
للحرفيات.
وع˘ ˘ن خ˘ ˘ارط˘ ˘ة ط˘ ˘ري ˘ق ه ˘ذا
ال˘ج˘ه˘از وآاف˘اق˘ه ال˘مسص˘تقبلية،
اعتبر مدير هذه الوكالة بأان
ت˘جسص˘د ف˘ي خ˘ارط˘ة ط˘ري˘قها
ب˘مسص˘اع˘دة السص˘لطات ،ولديها
م˘ ˘راف˘ ˘ق˘ ˘ي˘ ˘ن ع˘ ˘ل˘ ˘ى مسص ˘ت ˘وى
ال ˘دوائ ˘ر ب ˘م ˘ا سص ˘م˘ح ل˘ه˘ا م˘ن
ال˘ت˘واج˘د ب˘ال˘ق˘رب م˘ن طالبي
ال˘ ˘ت˘ ˘م˘ ˘وي˘ ˘ل ع˘ ˘ب˘ ˘ر غ˘ ˘ال˘ ˘ب˘ ˘ي˘ ˘ة

معينة.
وع ˘ن رؤوي ˘ة ودراسص ˘ة مسص ˘ب˘ق˘ة
كتمزقيدة ،الحمدانية ،أاو’د
ذاي˘ ˘د ،ع˘ ˘ي˘ ˘ن ال˘ ˘قصص˘ ˘ي˘ ˘ر ،أام˘ ˘
ال˘ ˘ج˘ ˘ل˘ ˘ي˘ ˘ل ،سص˘ ˘ي ˘دي ال ˘رب ˘ي ˘ع
وال˘ح˘وضص˘ين ،فضص Óع˘ ˘ن ١١
ي˘ ˘وم˘ ˘ا إاع˘ ˘Óم˘ ˘ي ˘ا ب ˘م ˘راك ˘ز و
م ˘ع ˘اه ˘د ال ˘تك ˘وي ˘ن ال ˘م ˘ه ˘ن˘ي
لفائدة المتكونين ،يضصاف إالى
ذل ˘ ˘ ˘ ˘ك  ١٥ي ˘وم ˘ا إاع ˘Óم˘ي˘ا
ب˘ ˘ال˘ ˘م˘ ˘ؤوسصسص˘ ˘ات ال˘ ˘ع˘ ˘ق˘ ˘اب ˘ي ˘ة
ال ˘م ˘ن ˘تشص ˘رة ب ˘أارج˘اء ال˘و’ي˘ة،
ع˘ ˘Óوة ع ˘ل ˘ى ع ˘ق ˘د دورات
تك˘وي˘ن˘ي˘ة ح˘ول ك˘ي˘ف˘ي˘ة تسص˘يير
م˘ؤوسصسص˘ات مصص˘غ˘رة ل˘لراغبين
ومودعي الطلبات لنحو ٢٣٤
م˘ ˘تك ˘ون و ١٨٢م ˘تك ˘ون ف˘ي
اإ’طار المالي ،أاشصرف عليها
مكّونون من ذوي اإ’ختصصاصس
تابعين لهذه الوكالة.
أاما بشصأان اآ’فاق المسصتقبلية،
ف˘ ˘ ˘ ˘حصص˘ ˘ ˘ ˘ره ˘ ˘ ˘ا ذات
المتحدث في ضصرورة
عمل الوكالة لتدارك
النقصس الحاصصل في
بعضس اأ’نشصطة سصواء
ال ˘ ˘ ˘ ˘ت ˘ ˘ ˘ ˘ج ˘ ˘ ˘ ˘اري˘ ˘ ˘ ˘ة أاو
ال˘ ˘ ˘خ˘ ˘ ˘دم˘ ˘ ˘ات˘ ˘ ˘ي˘ ˘ ˘ة أاو
الصصناعية أاو الحرفية
ف˘ي ال˘دوائ˘ر ال˘م˘ع˘ن˘ية
ب˘ ˘ب˘ ˘ل ˘ورة ال ˘مشص ˘اري ˘ع،
وم ˘ ˘ح ˘ ˘اول ˘ ˘ة إايصص ˘ ˘ال
فك˘ ˘رة ج ˘ه ˘از ''أاون ˘ج ˘ام'' إال ˘ى
أاقصص˘ ˘ى ن˘ ˘ق ˘ط ˘ة ف ˘ي ال ˘و’ي ˘ة
ب ˘إاشص˘راك ال˘ب˘ل˘دي˘ات إ’حصص˘اء
اأ’نشص ˘ط ˘ة ال ˘م ˘غ ˘م ˘ورة ب ˘غ ˘ي˘ة
ت ˘جسص ˘ي ˘ده ˘ا ف ˘ي ال ˘ب ˘ل ˘دي ˘ات
النائية.

بلديةأاو’د هÓل
نم ـوذجا لترقي ـ ـة
المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرأاة
ال ˘ج ˘م ˘اع ˘ات ال ˘م ˘ح˘ل˘ي˘ة ،م˘ن
م˘ ˘ن˘ ˘ط ˘ل ˘ق أاّن ه ˘ذا اإ’م ˘ت ˘داد
سص˘ي˘مّك˘ن˘ه˘ا م˘ن ال˘ت˘دخ˘ل ع˘لى
مسصتوى البلديات التابعة لهذه
الدوائر ،كما أان هذا التواجد
مكّنها في شصق آاخر من إانجاز
 ١٣ي˘وم˘ا اع˘Óم˘ي˘ا ب˘ب˘ل˘ديات
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أأخبار عين تموشصنت
مخطط التهيئة العمرانية يدخل
مرحلته النهائية
وصص ˘لت ال ˘دراسص˘ة ال˘خ˘اصص˘ة ب˘م˘خ˘ط˘ط
التهيئة العمرانية لو’ية عين تموشصنت
م ˘رح ˘ل ˘ت ˘ه ال ˘خ ˘ت ˘ام˘ي˘ة ب˘ع˘د سص˘لسص˘ل˘ة م˘ن
الدراسصات التقنية المنجزة من قبل كل
الجهات الوصصية ،والتي سصتسصمح بإايجاد
ال˘م˘ق˘ت˘رح˘ات ال˘م˘ث˘ال˘ي˘ة م˘ن أاج˘ل التهيئة
الشصاملة تتماشصى والنمط العمراني عبر
إاق˘ل˘ي˘م ال˘و’ي˘ة ،ح˘يث ت˘ّم تشص˘ري˘ح ال˘واق˘ع
ال˘ن˘م˘ط˘ي ل˘ل˘وصص˘ول إال˘ى م˘خ˘ط˘ط ن˘ه˘ائي
منتظر المصصادقة عليه ،وإاطÓقه حيز
الخدمة بعد ا’جتماع التنسصيقي المقرر
شصهر سصبتمبر الجاري.
وف˘ي تصص˘ري˘ح ل˘م˘دي˘ر ال˘ب˘رم˘ج˘ة وم˘تابعة
الميزانية السصيد جمال الدين عثماني،
فإاّن مصصالحه اآ’ن في مسصتوى المرحلة
الثالثة لمخطط التهيئة العمرانية.

المصصالح البيطرية تحّدد ٢٨
نقطة لبيع المواشصي
خصّصصصت مديرية المصصالح الفÓحية ٢٨
نقطة لبيع المواشصي موزعة عبر إاقليم
الو’ية ،متبعة بمرافقة ميدانية من قبل
المصصالح البيطرية التي سصّطرت برنامجا
م ˘وسص ˘ع˘ا ي˘ه˘دف ب˘اأ’سص˘اسس إال˘ى مسص˘اي˘رة
العملية في كل مراحلها بغية التصصدي
لمختلف اأ’مراضس ،خاصصة مع اقتراب
عيد اأ’ضصحى المبارك.
كما تعمل الجهات البيطرية على مراقبة
اأ’ضص˘اح˘ي ال˘م˘ن˘ت˘ظ˘ر تسص˘وي˘ق˘ه˘ا ب˘الو’ية
وال ˘ق ˘ادم ˘ة م ˘ن خ ˘ارج ت˘راب و’ي˘ة ع˘ي˘ن
تموشصنت من خÓل فحصصها وتشصخيصصها
وإاع ˘ط ˘اء شص ˘ه ˘ادات صص˘ح˘ي˘ة .وحسصب م˘ا
صص ˘ّرح ب˘ه ال˘م˘ف˘تشس ال˘ب˘ي˘ط˘ري ب˘م˘دي˘ري˘ة
الفÓحة السصيد موسصاوي سصعيد ،فإاّنه تّم
تحضصير برنامج مصصادق عليه من طرف
ال ˘و’ي ˘ة ،إاضص ˘اف˘ة إال˘ى ال˘ت˘أاط˘ي˘ر الصص˘ح˘ي
وال ˘ع ˘م ˘ل˘ي˘ات ال˘ت˘حسص˘يسص˘ي˘ة ف˘ي˘م˘ا ي˘خصس
اأ’ضص ˘اح˘ي ،وذلك ب˘ال˘ت˘نسص˘ي˘ق م˘ع رؤوسص˘اء
البلديات ومصصالح اأ’من من أاجل تجهيز
أام ˘اك ˘ن ال ˘ب ˘ي ˘ع ال˘ت˘ي سص˘تك˘ون ب˘ع˘ي˘دة ع˘ن
النسصيج العمراني ،وتتوفر على شصروط
الحفظ والسصÓمة والصصحة.

ميثاق لقطاع الصصيد البحري
وتربية المائيات
ت˘ع˘م˘ل مصص˘ال˘ح الصص˘ي˘د ال˘ب˘حري وتربية
المائيات على إاصصدار ميثاق رسصمي ،من
شصأانه تنظيم القطاع ’سصيما في ما تعلق
بضص ˘ ˘رورة اإ’ل ˘ ˘ت˘ ˘زام بصص˘ ˘ي˘ ˘د مسص˘ ˘ت˘ ˘دام˘ ˘
ومسصؤوول يهدف باأ’سصاسس للحفاظ على
اإ’رث السصمكي عبر الشصريط السصاحلي
ل ˘ل ˘و’ي ˘ة ،ح˘يث ت˘ّم ب˘رم˘ج˘ة سص˘لسص˘ل˘ة م˘ن
ال˘ل˘ق˘اءات ال˘تشص˘اوري˘ة التحسصيسصية ضصّمت
ج˘م˘ي˘ع ال˘م˘ت˘ع˘ام˘ل˘ي˘ن ف˘ي ال˘م˘جال ،خلصصت
لوضصع آاخر الترتيبات والتعريف بالنصصوصس
القانونية تجنبا للصصيد العشصوائي وحفاظا
على التنوع البيولوجي.
وف ˘ي ه ˘ذا السص ˘ي ˘اق ،صص ˘ّرحت ال ˘مك ˘ل ˘ف˘ة
بلجنة المنازعات القضصائية على مسصتوى
ال ˘م ˘دي ˘ري ˘ة ال ˘وصص ˘ي ˘ة السص ˘ي ˘دة ب˘ن ع˘ي˘اد
خديجة ،أاّن هذا الميثاق سصيتم ترسصيمه
خ ˘Óل اأ’ي ˘ام ال ˘ق˘ل˘ي˘ل˘ة ال˘م˘ق˘ب˘ل˘ة ،ويك˘ون
ه ˘ن ˘اك ال ˘ت ˘زام ب ˘ه م ˘ن ق ˘ب ˘ل ال˘م˘ه˘ن˘ي˘ي˘ن
للمحافظة على هذا اإ’رث الطبيعي ،أاما
في ما يخصس الدليل فإاّنه يضصم توجيهات
وإارشص ˘ادات خ ˘اصص˘ة ب˘ال˘م˘ه˘ن˘ي˘ي ل˘ي˘ت˘ج˘نب
السصلوكات الخاطئة ويحافظ على التنوع
البيولوجي.

عين تموششنت :ب ـ م ـ األمين

دولي

الخميسس  ٢٦سصبتمبر  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٠ذو القعدة  ١٤٣٤هـ

نددت بالخروقات ألتي يرتكبها ألحتÓل ألمغربي

كتابة الدولة األمريكية قلقـ ـة مـ ـ ـن النتهـ ـ ـاك
اŸسستمـر ◊قوق اإلنسسان ‘ الصسحراء الغربية
أكدت كتابة ألدولة أألمريكية في تقريرها ألجديد أن أنتهاك حقوق ألنسصان في ألصصحرأء ألغربية
من قبل ألمغرب ل يزأل مسصتمرأ وهو وضصع مثير للقلق.
وتم اعداد هذا التقرير تطبيقا
ل ˘ل ˘ق ˘ان ˘ون ال ˘مصص ˘ادق ع˘ل˘ي˘ه سص˘ن˘ة
 ٢٠١١م˘ ˘ن ق˘ ˘ب˘ ˘ل الك˘ ˘ون ˘غ ˘رسس
األمريكي الذي يطلب من كتابة
الدولة األمريكية مراقبة وضصعية
ح˘ ˘ق ˘وق النسص ˘ان ف ˘ي الصص ˘ح ˘راء
ال ˘غ˘رب˘ي˘ة ال˘م˘ح˘ت˘ل˘ة ق˘ب˘ل م˘ن˘ح اي
مسص˘ ˘اع˘ ˘دة م˘ ˘ال˘ ˘ي˘ ˘ة أاو عسصك˘ ˘ري ˘ة
للمغرب.
وم ˘ن خ ˘Óل ه ˘ذا ال ˘ق ˘ان ˘ون ق ˘ي˘د
الكونغرسس المسصاعدة األمريكية
ال ˘م˘ق˘دم˘ة ل˘ل˘م˘غ˘رب ب˘ح˘ق دخ˘ول
م ˘ ˘ن ˘ ˘ظ ˘ ˘م ˘ ˘ات ح ˘ ˘ق˘ ˘وق النسص˘ ˘ان
والصص˘ح˘ف˘ي˘ين وممثلي الحكومات
األج˘ن˘ب˘ي˘ة إال˘ى الصص˘ح˘راء ال˘غربية
دون عرقلة.
وأاشصارت كتابة الدولة في التقرير
المعد في سصبتمبر الجاري إالى ان
الصص ˘ح ˘راء ال ˘غ ˘رب ˘ي˘ة اق˘ل˘ي˘م غ˘ي˘ر
مسصتقل يطالب المغرب بسصيادته
وه˘و م˘وق˘ف ل ي˘ق˘ب˘ل˘ه ال˘م˘ج˘ت˘م˘ع
الدولي.
وبعد تقديم كل هذه التوضصيحات
أاط˘ل˘عت ك˘ت˘اب˘ة ال˘دولة الكونغرسس
ب ˘ال ˘ق ˘ل ˘ق ال˘م˘ت˘زاي˘د ح˘ول مسص˘ال˘ة
ح ˘ق ˘وق األشص˘خ˘اصس ف˘ي ال˘ت˘ع˘ب˘ي˘ر
ب˘ح˘ري˘ة ع˘ن ارائ˘ه˘م ف˘ي˘م˘ا ي˘خصس
وضص˘ ˘ ˘ع الصص˘ ˘ ˘ح˘ ˘ ˘راء ال ˘ ˘غ ˘ ˘رب ˘ ˘ي ˘ ˘ة
ومسص ˘ت ˘ق ˘ب ˘ل˘ه˘ا وكشص˘ف ان˘ت˘ه˘اك˘ات
حقوق النسصان.
وسصجلت بأان المغرب يسصتمر في
م ˘ن ˘ع دخ ˘ول م ˘ن ˘ظ ˘م ˘ات ح ˘ق ˘وق

وأشصنطن تتخلى
عـــــن أإلخــوأن

النسص ˘ان والصص ˘ح ˘ف˘ي˘ي˘ن وم˘م˘ث˘ل˘ي
الحكومات الجنبية إالى األراضصي
الصص ˘ح ˘راوي ˘ة ك ˘م ˘ا يسص ˘ت ˘م˘ر ف˘ي
فرضس تقييدات مبالغ فيها فيما
ي ˘خصس ال ˘ح ˘ق ف ˘ي ال ˘ت ˘ج ˘م ˘ع ˘ات
السص ˘ل˘م˘ي˘ة وال˘م˘نشص˘ورات ال˘داع˘ي˘ة
إالى السصتقÓل أاو تنظيم اسصتفتاء
يتضصمن السصتقÓل كخيار.
وي ˘ ˘ع ˘ ˘ت ˘ ˘ب ˘ ˘ر ال ˘ ˘ت ˘ ˘ق ˘ ˘ري ˘ ˘ر ان ك ˘ ˘ل
المظاهرات الكبرى حول حقوق
النسصان أاو كل مظاهرة لصصالح
اسص˘ت˘ق˘Óل األراضص˘ي الصص˘ح˘راوي˘ة

توق ـ ـع تصساعـ ـد وتيرة عمليات العنف واإلرهاب في مصسر

أأثارت تصصريحات ألرئيسس أألمريكي بارأكأأوباما حول مصصر،
خÓل أجتماع ألجمعية ألعامة لأÓمم ألمتحدة بنيويورك،
ألنتباه حيث أعتبرها ألبعضس نوعا من ألتخلي من قبل أإلدأرة
أألمريكية عن دعم جماعة أإلخوأن ألمسصلمين.
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أاوباما صصرح بأان «محمد مرسصي
ان˘ت˘خب بشصك˘ل دي˘م˘ق˘راط˘ي ،لكنه
أاثبت عدم قدرته على الحكم لكل
أاط ˘ ˘ي ˘ ˘اف الشص˘ ˘عب ،وال˘ ˘حك˘ ˘وم˘ ˘ة
ال˘ ˘م˘ ˘ؤوق˘ ˘ت˘ ˘ة ال˘ ˘ت˘ ˘ي ح ˘لت م ˘ح ˘ل ˘ه
اسص˘ ˘ت˘ ˘ج˘ ˘ابت ل˘ ˘رغ ˘ب ˘ات م ˘Óي ˘ي ˘ن
المصصريين المعتقدين بأان الثورة

ذهبت باتجاه خاطئ».
وأاضصاف« :سص˘ن˘واصص˘ل ال˘عÓقات
البناءة مع الحكومة المؤوقتة التي
ت ˘دع ˘م مصص ˘ال˘ح˘ن˘ا م˘ث˘ل ات˘ف˘اق˘ي˘ة
كامب ديفيد ومكافحة اإلرهاب،
وسص ˘ن˘واصص˘ل ال˘دع˘م ف˘ي م˘ج˘الت
التعليم التي تخدم الشصعب ،ولكن
في نهاية األمر فإان تقديم أاي
أان˘ظ˘م˘ة عسصك˘ري˘ة أاو مسص˘اع˘داتها

ألكيماوي ألسصوري يثير زوبعة
بالجمعية ألعامـــة أألمميـــــة
أأعلنت ألخارجية أألمريكية
وجود خÓفات حول أتخاذ
قرأر بشصأان ألكيماوي
ألسصوري حيثأأشصار ألناطق
باسصمهاإألى وجود ثÓثأأو
أأربع عقبات يجب تجاوزها
وقام لفروف وكيري بعمل
بناء يجب صصياغته في
صصورة نصس بشصكل قرأر ولم
يشصرإألىإأدرأج ألبند ألسصابع
في ألقرأر مكتفيا بالقول
نحتاجإألى قرأر ملزم يسصمح
بامكانية تنفيذه بالقوةإأذأ
أقتضصى أألمر.
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واأعلن وزير الخارجية الروسصي
«لفروف» من جهته اأن بÓده
تاأمل اأن يتم التوافق على قرار
في مجلسس الأمن الدولي حول
سصوريا دون الخروج عن اأطر
ات ˘ ˘ف ˘ ˘اق ˘ ˘ي ˘ ˘ة ج ˘ ˘ن ˘ ˘ي ˘ ˘ف ،وق˘ ˘ال
«لف˘ ˘ ˘ ˘روف» ع ˘ ˘ ˘ل ˘ ˘ ˘ى ه ˘ ˘ ˘امشس
اجتماعات الجمعية العامة مع
ن ˘ظ ˘ي ˘ره الأم˘ريك˘ي «ك˘ي˘ري» اأن

يحظرها القانون المغربي بشصدة
مضصيفا ان األشصخاصس الذين تم
توقيفهم لمشصاركتهم في مظاهرة
ضص˘ ˘د ضص˘ ˘م الصص˘ ˘ح˘ ˘راء ال ˘غ ˘رب ˘ي ˘ة
للمغرب ل يسصتفيدون عادة من
محاكمة عادلة.
وب ˘ ˘ع˘ ˘د ان ذك˘ ˘ر ب˘ ˘الن˘ ˘ت˘ ˘ه˘ ˘اك˘ ˘ات
ال ˘مسص˘ج˘ل˘ة أاك˘د ال˘ت˘ق˘ري˘ر ان ع˘دة
م ˘ن ˘ظ ˘م ˘ات صص ˘ح ˘راوي ˘ة ل˘ح˘ق˘وق
النسص ˘ان ت ˘ت ˘ل ˘ق ˘ى صص ˘ع ˘وب˘ات ف˘ي
الحصصول على اعتمادات أاو في
ال˘ع˘م˘ل ب˘ح˘ري˘ة م˘م˘ا ي˘ح˘رمها من

السص˘ت˘ف˘ادة ق˘ان˘ون˘يا من تمويÓت
وتنظيم اجتماعات عمومية.
وأاشصار إالى ان القانون المغربي
يمنع المواطنين من التعبير عن
م ˘ع ˘ارضص˘ت˘ه˘م ل˘ل˘م˘وق˘ف ال˘رسص˘م˘ي
للحكومة ازاء الصصحراء الغربية
م˘ ˘وضص˘ ˘ح˘ ˘ا ان اغ˘ ˘ل˘ ˘ب ˘ي ˘ة وسص ˘ائ ˘ل
الع˘ ˘ ˘ ˘Óم والصص˘ ˘ ˘ ˘ح˘ ˘ ˘ ˘ف ˘ ˘ ˘ي ˘ ˘ ˘ي ˘ ˘ ˘ن
اللك˘ت˘رون˘ي˘ي˘ن ي˘م˘ارسص˘ون الرقابة
ال˘ذات˘ي˘ة ب˘ي˘ن˘م˘ا ي˘ج˘بر الصصحفيون
اللك˘ت˘رون˘ي˘ون ال˘ذي˘ن يشصك˘ون في
ك ˘ ˘ون ˘ ˘ه˘ ˘م م˘ ˘راق˘ ˘ب˘ ˘ون م˘ ˘ن ق˘ ˘ب˘ ˘ل
السص˘ل˘ط˘ات ال˘م˘غ˘رب˘ي˘ة على اخفاء
هويتهم.
وت ˘ ˘م ال˘ ˘ت˘ ˘ذك˘ ˘ي˘ ˘ر ب˘ ˘أان ال˘ ˘ولي˘ ˘ات
ال ˘م ˘ت ˘ح ˘دة اق ˘ت ˘رحت ف˘ي أاف˘ري˘ل
ال˘ف˘ارط ع˘ل˘ى م˘ج˘موعة أاصصدقاء
الصص˘ ˘ح˘ ˘راء ال ˘غ ˘رب ˘ي ˘ة (ال ˘ولي ˘ات
ال˘ ˘م˘ ˘ت˘ ˘ح˘ ˘دة وروسص˘ ˘ي˘ ˘ا وف˘ ˘رنسص˘ ˘ا
وال ˘م ˘م˘لك˘ة ال˘م˘ت˘ح˘دة واسص˘ب˘ان˘ي˘ا)
مشص ˘روع لئ ˘ح ˘ة ت ˘م ˘ه˘ي˘دي ي˘نصس
ع˘ل˘ى ادراج ال˘ي˘ة ل˘م˘راق˘ب˘ة ح˘قوق
النسص ˘ ˘ان ضص˘ ˘م˘ ˘ن م˘ ˘ه˘ ˘ام ب˘ ˘ع˘ ˘ث˘ ˘ة
مينورسصو و لكن رفضصتها فرنسصا.
ونصصب الكونغرسس األمريكي في
أاوت ال˘ ˘ ˘ف ˘ ˘ارط ال ˘ ˘م ˘ ˘ج ˘ ˘م ˘ ˘وع ˘ ˘ة
البرلمانية للصصحراء الغربية على
مسصتوى غرفة النواب التي تهدف
ال ˘ ˘ى ال˘ ˘دف˘ ˘اع ع˘ ˘ن ح˘ ˘ق الشص˘ ˘عب
الصص˘ح˘راوي ف˘ي ت˘ق˘ري˘ر ال˘مصص˘ير
وح˘ ˘م˘ ˘اي˘ ˘ة ح˘ ˘ق ˘وق النسص ˘ان ف ˘ي
الصص˘ح˘راء ال˘غ˘رب˘ي˘ة ال˘م˘ح˘ت˘ل˘ة من
قبل المغرب.

م ˘ن ه ˘ذا ال ˘ن ˘وع سص ˘ي˘ت˘وق˘ف ع˘ل˘ى
ت˘ ˘ ˘ق˘ ˘ ˘دم مصص˘ ˘ ˘ر ع ˘ ˘ل ˘ ˘ى ط ˘ ˘ري ˘ ˘ق
الديمقراطية».
ي˘ ˘ت˘ ˘وق˘ ˘ع م˘ ˘راق˘ ˘ب˘ ˘ون وم ˘ح ˘ل ˘ل ˘ون
سصياسصيون تصصاعد وتيرة عمليات
العنف واإلرهاب في مصصر حيث
أاج ˘م˘ع ب˘عضص˘ه˘م ع˘ل˘ى أان «ح˘دوث
عمليات إارهابية من جانب حلفاء
اإلخ ˘وان م ˘ن ت ˘ن ˘ظ ˘ي ˘م ال ˘ق ˘اع˘دة
والتكفيريين في سصيناء خصصوصصا
ردا ع˘ ˘ل ˘ى حك ˘م ال ˘ح ˘ظ ˘ر ،ال ˘ذي
اع˘ت˘ب˘روه ضص˘رب˘ة شص˘دي˘دة ت˘ل˘ق˘ت˘ه˘ا
الجماعة يعادل وقعها مخلفات
ع ˘زل ال ˘رئ˘يسس وفضس اع˘تصص˘ام˘ي

رابعة العدوية والنهضصة.
كما توقع منشصقون عن اإلخوان
عودة التنظيم إالى العمل السصري
بسص˘ ˘بب ال˘ ˘وضص˘ ˘ع ال˘ ˘م˘ ˘ربك ال ˘ذي
ت˘وج˘د ف˘ي˘ه ال˘ج˘م˘اع˘ة ح˘ال˘ي˘ا م˘ن
ال˘ن˘واح˘ي ال˘ق˘ان˘ون˘ي˘ة والسص˘ي˘اسص˘ي˘ة
وال˘م˘ج˘ت˘م˘ع˘ي˘ة ،ف˘ي˘م˘ا ي˘رى ب˘عضس
ال˘ ˘م˘ ˘خ˘ ˘تصص˘ ˘ي˘ ˘ن ف˘ ˘ي ال˘ ˘ح˘ ˘رك ˘ات
اإلسص ˘Óم˘ي˘ة أان ال˘حك˘م ال˘قضص˘ائ˘ي
الصص ˘ ˘ادر ضص˘ ˘د اإلخ˘ ˘وان ي˘ ˘م˘ ˘ه˘ ˘د
ل˘ ˘ت˘ ˘ح˘ ˘رك˘ ˘ات ت˘ ˘ق˘ ˘وم ب˘ ˘ه˘ ˘ا ب ˘عضس
األط˘ ˘راف وال˘ ˘ق˘ ˘وى السص˘ ˘ي ˘اسص ˘ي ˘ة
ل˘ل˘دف˘ع ب˘ات˘ج˘اه إاع˘Óن ال˘ج˘م˘اع˘ة
«تنظيما إارهابيا».

خـ ـ ـ ـ ـÓفات حـ ـ ـادة حـ ـ ـ ـول القـ ـ ـ ـ ـرار األنسسـ ـ ـ ـ ـب

ال ˘ل˘ق˘اء ت˘ط˘رق اإل˘ى الك˘ث˘ي˘ر م˘ن
المسصائل اأهمها سصوريا وقرار
ال˘م˘ج˘لسس ال˘ت˘ن˘ف˘ي˘ذي ل˘م˘ن˘ظ˘مة
ح ˘ظ ˘ر الأسص ˘ل ˘ح ˘ة الك ˘ي ˘م ˘اوي ˘ة
وق˘ ˘رار م˘ ˘ج˘ ˘لسس الأم˘ ˘ن ال˘ ˘ذي
سصيدعم الخطوات التي يجب
اأن ت˘ ˘ت˘ ˘خ˘ ˘ذ ل˘ ˘ت˘ ˘دم ˘ي ˘ر السص ˘Óح
الك ˘ ˘ي ˘ ˘م ˘ ˘اوي السص˘ ˘وري واأشص˘ ˘ار
لف˘ ˘روف اإل˘ ˘ى اأن ال˘ ˘ج˘ ˘ان˘ ˘ب ˘ي ˘ن
الروسصي والأمريكي اأكدا على
اأن الحديث يدور حول تدمير
كل السصÓح الكيماوي السصوري
لأن هناك مخاوف جدية من
اح ˘ت ˘م ˘ال ح ˘ي ˘ازة ال ˘م ˘ع ˘ارضص ˘ة
لبعضس مكونات المواد السصامة،
واأضصاف لفروف «نحن نعتمد
على الحقائق ،والحقائق تشصير
اإل˘ ˘ى اأن ال˘ ˘حك˘ ˘وم˘ ˘ة السص˘ ˘وري˘ ˘ة
اإنضص˘ ˘مت اإل˘ ˘ى م˘ ˘ع˘ ˘اه ˘دة م ˘ن ˘ع
ان ˘ ˘تشص˘ ˘ار السص˘ ˘Óح الك˘ ˘ي˘ ˘م˘ ˘اوي
واأعربت عن اسصتعدادها لتنفيذ
الإل ˘ ˘ت˘ ˘زام˘ ˘ات بشصك˘ ˘ل ف˘ ˘وري»،
م ˘وؤك ˘دا ع ˘ل ˘ى اأن ال ˘م ˘ح ˘ادث˘ات
ك˘ ˘انت ب˘ ˘ن ˘اءة ول ˘دي ˘ن ˘ا ت ˘ف ˘اه ˘م
مشصترك حول طريقة المضصي

والتصصرف على اأسصاسس اتفاقية
جنيف وذكر البيت الأبيضس اأن
ن˘ ˘ ˘ائب ال˘ ˘ ˘رئ˘ ˘ ˘يسس الأم ˘ ˘ريك ˘ ˘ي
جوزيف بايدن ونيكولسس كليغ
نائب رئيسس الوزراء البريطاني
دعا اإلى تسصوية الأزمة السصورية
ب˘السص˘ب˘ل السص˘ي˘اسص˘ي˘ة واأكدا على
ضص ˘رورة ت ˘ب ˘ن ˘ي م ˘ج ˘لسس الأم˘ن
ق˘ ˘رارا ق˘ ˘وي˘ ˘ا يضص ˘م ˘ن ت ˘ن ˘ف ˘ي ˘ذ
السص˘ل˘ط˘ات السص˘وري˘ة التزاماتها
بشصاأن السصÓح الكيماوي.
ورغم خÓفات في الروؤية حول
القرار الأممي بشصاأن الكيماوي
السصوري اإل اأنه يوجد تاأكيد من
ال ˘ج˘م˘ي˘ع ع˘ل˘ى ضص˘رورة ت˘دم˘ي˘ر
الترسصانة النووية السصورية اأما
ب˘خصص˘وصس م˘ع˘اق˘ب˘ة مسص˘ت˘عمليه
في الصصراع فاإن فريق مفتشس
الأمم المتحدة وصصل اأمسس اإلى
دمشص ˘ ˘ق ق ˘ ˘ادم ˘ ˘ا م˘ ˘ن ب˘ ˘ي˘ ˘روت
برئاسصة الخبير السصويدي «اآكي
سصيلسصتروم» وخمسصة اأشصخاصس
اآخ˘ ˘ري˘ ˘ن وال˘ ˘ذي ˘ن سص ˘ي ˘ق ˘وم ˘ون
ب˘ ˘ ˘دراسص˘ ˘ ˘ة ن˘ ˘ ˘ح ˘ ˘و  ١٤حالة
اسص ˘ت ˘خ ˘دام م ˘ح ˘ت ˘م ˘ل ل ˘لسص˘Óح

الكيماوي خÓل النزاع الأهلي
وكانت رئيسصة ديرما يعقوب في
سصوريا غادرت مع الفريق لدى
وصصوله اإلى جهة مجهولة ربما
تكون اإحدى المناطق التي قد
ت˘ ˘وف˘ ˘ر ال˘ ˘دلئ˘ ˘ل لسص˘ ˘ت ˘خ ˘دام ˘
ال˘ ˘م˘ ˘ج˘ ˘م˘ ˘وع˘ ˘ات ال˘ ˘مسص˘ ˘ل˘ ˘ح˘ ˘ة
الكيماوي فيها.
ان˘ت˘ق˘د ال˘رئ˘يسس ال˘ب˘ول˘ي˘ف˘ي إاي˘فو
م ˘ ˘ورال˘ ˘يسس خ˘ ˘ط˘ ˘اب ال˘ ˘رئ˘ ˘يسس
األمريكي أاوباما أامام الجمعية
ال ˘ ˘ع ˘ ˘ام ˘ ˘ة األم˘ ˘م˘ ˘ي˘ ˘ة ووصص˘ ˘ف˘ ˘ه
«بالمسصتهتر» وكأان العالم ملك
ل ˘ه ح ˘يث ي ˘ت˘ح˘دث ع˘ن ال˘ح˘ري˘ة
وال˘ ˘ ˘ع˘ ˘ ˘دال ˘ ˘ة والسص ˘ ˘Óم وه ˘ ˘و ل
ي˘ ˘ح˘ ˘ت˘ ˘رم˘ ˘ه ˘ا ح ˘يث أان أام ˘ريك ˘ا
تتدخل في شصؤوون الدول دون أان
ت ˘ح ˘ت ˘رم ال ˘ق ˘وان ˘ي ˘ن واألع ˘راف
ال ˘دول ˘ي ˘ة وك ˘أان ˘ه ˘ا الشص ˘رط ˘ي أاو
الدركي العالمي صصاحب وصصاية
فإادارة أامريكا كما نعتها «إايفو
م ˘ورال ˘يسس» حك ˘وم˘ة ظ˘ل˘م ف˘ق˘د
ت˘ ˘دخ˘ ˘لت ف˘ ˘ي ال ˘ع ˘راق ب ˘ح ˘ج ˘ة
م˘ح˘ارب˘ة سص˘Óح ال˘دم˘ار الشصامل
ال˘ع˘راق˘ي وإاق˘ام˘ة ال˘دي˘مقراطية
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بوأدر أنفرأج لأÓزمة ألتونسصية

النهضسة تعلن قبول مبادرة التسسوية والحوار مع المعارضسة
اأع˘ل˘نت ح˘رك˘ة ال˘ن˘هضص˘ة السص˘Óم˘ية الحاكمة
ف˘ ˘ي ت˘ ˘ونسس اأمسس ق˘ ˘ب˘ ˘ول م ˘ب ˘ادرة ط ˘رح ˘ه ˘ا
الت˘ح˘اد ال˘ع˘ام ال˘ت˘ونسص˘ي ل˘لشص˘غ˘ل (ال˘م˘ركزية
ال ˘ن˘ق˘اب˘ي˘ة ال˘ق˘وي˘ة) وث˘Óث م˘ن˘ظ˘م˘ات اأه˘ل˘ي˘ة
اأخ ˘رى ،لخ ˘راج ال ˘ب ˘Óد م ˘ن اأزم˘ة سص˘ي˘اسص˘ي˘ة
حادة اندلعت اثر اغتيال النائب المعارضس
محمد البراهمي في  ٢٥جويلية .٢٠١٣
وي˘ ˘اأت˘ ˘ي ذلك ب˘ ˘ع˘ ˘د ق ˘رار الت ˘ح ˘اد ت ˘ن ˘ظ ˘ي ˘م
تظاهرات وتحركات احتجاجية بداية من
اأمسس بكامل البÓد للضصغط على الئتÓف
الثÓثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضصة
حتى يقبل بمبادرة وخارطة طريق طرحهما
الرباعي لحل الأزمة.
وت ˘ ˘نصس ال ˘ ˘م ˘ ˘ب ˘ ˘ادرة وخ ˘ ˘ارط ˘ ˘ة ال ˘ ˘ط ˘ ˘ري ˘ ˘ق
ب˘ال˘خصص˘وصس ع˘ل˘ى اسص˘ت˘ق˘ال˘ة ال˘حك˘وم˘ة ال˘تي
ي˘راأسص˘ه˘ا ع˘ل˘ي ال˘ع˘ريضس ال˘ق˘ي˘ادي ف˘ي ح˘ركة
ال˘ن˘هضص˘ة ،وت˘ع˘ويضص˘ه˘ا ب˘حك˘وم˘ة كفاءات غير
م ˘ت ˘ح ˘زب ˘ة ،وت ˘ق ˘ي ˘ي ˘د ال˘م˘ج˘لسس ال˘ت˘اأسص˘يسص˘ي
(البرلمان) باآجال لإتمام صصياغة الدسصتور
الجديد لتونسس والتصصديق عليه.
وق ˘الت ح ˘رك ˘ة ال ˘ن ˘هضص ˘ة ف ˘ي ب ˘ي ˘ان اصص ˘دره
رئيسصها راشصد الغنوشصي «توؤكد حركة النهضصة
م˘ج˘ددا ق˘ب˘ول˘ه˘ا ب˘م˘ب˘ادرة رب˘اع˘ي ال˘م˘ج˘ت˘م˘ع

المدني ،والدخول فورا في الحوار الوطني
مع المعارضصة على قاعدتها».
واأضصافت «كما تجدد دعوتها كل الطراف
اإلى تجاوز خÓفاتها بالحوار ،والبحث عن
التوافقات التي تجنب البÓد مخاطر العنف
وتضص ˘ع ˘ه ˘ا ع ˘ل ˘ى ط ˘ري ˘ق اسص ˘تك ˘م˘ال ال˘مسص˘ار
النتقالي».
وفي  ٢١سصبتمبر اسصتنكرت المركزية النقابية
في بيان ما اسصمته اأسصلوب المماطلة والتلكوؤ
وربح الوقت الذي مارسصه الئتÓف الحاكم
وخاصصة حزب حركة النهضصة ،ولفتت الى اأن
اأحزاب المعارضصة العلمانية اعلنت عن قبول
خ ˘ارط ˘ة ال ˘ط ˘ري˘ق دون ت˘ح˘ّف˘ظ˘ات ،وق˘ّدمت
تنازلت جّدية عن بعضس مطالبها السصياسصية
السصابقة مراعاة لمصصلحة الوطن ،وبحثا عن
اإي ˘ج ˘اد ت ˘واف ˘ق ˘ات ضص ˘روري˘ة لإن˘ه˘اء م˘رح˘ل˘ة
ف الأضص˘رار
الن ˘ت ˘ق ˘ال ال ˘دي ˘م ˘ق ˘راط ˘ي ب ˘اأخ˘ ّ
وتجنيب البÓد النزلق اإلى المجهول.
وح ˘ددت ال ˘م ˘رك ˘زي ˘ة ال ˘ن ˘ق ˘اب ˘ي˘ة ن˘ه˘ار امسس
ل˘ ˘لشص˘ ˘روع ف ˘ي ت ˘ن ˘ظ ˘ي ˘م ت ˘ج ˘م ˘ع ˘ات ع ˘ام ˘ة،
ومسصيرات على مسصتوى كل الجهات وهذا
ال ˘ت ˘ه ˘دي ˘د يك˘ون وراء ق˘رار ال˘ن˘هضص˘ة ب˘ق˘ب˘ول
مبادرة تسصوية الأزمة السصياسصية في تونسس.

وسصط ترحيب غربي ''باللهجة ألتصصالحية''

روح ـ ـاني يديـ ـن ''المحرقـ ـة'' وإاسسرائيل تنتقده
اع ˘ت ˘ب ˘ر ال˘رئ˘يسس اإلي˘ران˘ي حسص˘ن روح˘ان˘ي أان
مقتل يهود على يد النازيين في ما يعرف
ب˘ال˘م˘ح˘رق˘ة ال˘ي˘ه˘ودي˘ة «ال˘ه˘ولوكوسصت» جريمة
تسص ˘ت˘ح˘ق اإلدان˘ة ،م˘ج˘ددا ن˘ف˘ي ب˘Óده السص˘ع˘ي
لمتÓك السصÓح النووي ،وسصط ترحيب غربي
وانتقاد إاسصرائيلي.
فقد قال روحاني في نيويورك إان النازيين
ارتكبوا جريمة ضصد الشصعب اليهودي تسصتحق
اإلدانة ،وذلك في رده على سصؤوال أاثناء مقابلة
تلفزيونية عما إاذا كان يقّر بحدوث المحرقة.
ولك˘ ˘ن ال˘ ˘رئ˘ ˘يسس اإلي˘ ˘ران˘ ˘ي أاضص˘ ˘اف أان األم ˘ر
متروك للمؤورخين لتحديد نطاق ما حدث،
مشصيرا إالى أان أاي جريمة تحدث في التاريخ
ضصد اإلنسصانية بما في ذلك المحرقة التي
أانشص˘ ˘أاه˘ ˘ا ال ˘ن ˘ازي ˘ون ل ˘ل ˘ي ˘ه ˘ود ،ف ˘ه ˘ي ج ˘دي ˘رة
بالسصتنكار واإلدانة .وكانت كلمة روحاني في
الجمعية العامة لأÓمم المتحدة أامسس الول
قد تميزت بغياب الدعوة إالى إازالة إاسصرائيل
م ˘ن ال ˘وج ˘ود ،وب ˘ت ˘ج ˘نب ال ˘ح˘ديث ع˘ن وج˘ود
«الشصيطان األكبر» ،خÓفا لما اعتاده سصلفه
م ˘ح ˘م ˘ود أاح ˘م ˘دي ن ˘ج ˘اد .غ ˘ي ˘ر أان ال ˘رئ˘يسس

اإليراني انتقد أايضصا الحتÓل اإلسصرائيلي،
وقال «أان تغتصصب جماعة أارضس جماعة أاخرى
وتحتلها عمل يسصتحق اإلدانة أايضصا».
وفيما يتعلق بالبرنامج النووي اإليراني الذي
ي˘ ˘زع˘ ˘م ال˘ ˘غ˘ ˘رب أان ه ˘دف ˘ه ام ˘ت ˘Óك السص ˘Óح
النووي ،وهو ما تنفيه طهران ،أاكد روحاني
في كلمته موقفه بأان الحل يمكن أان يكون عبر
العتدال والحكمة والحترام المتبادل ونبذ
العنف واإلرهاب.
وفي الوقت ذاته أاشصار روحاني في أاول ظهور
له بالجمعية العامة لأÓمم المتحدة بعد توليه
الرئاسصة في أاوت الماضصي ،إالى حق بÓده في
السصتخدام السصلمي للطاقة النووية وتخصصيب
اليورانيوم ،قائ Óإان هذا األمر كان وسصيظل
دائما هدف البÓد.
ولقيت تصصريحات روحاني ترحيبا من قبل
مسص˘ؤوول˘ي˘ن غ˘رب˘ي˘ي˘ن ب˘ل˘ه˘ج˘ته التصصالحية تجاه
الغرب ،غير أانهم أاصصروا على ضصرورة رؤوية
أافعال.أاما رئيسس الوزراء اإلسصرائيلي بنيامين
ن˘ت˘ن˘ي˘اه˘و ف˘ق˘د ان˘ت˘ق˘د تصص˘ري˘ح˘ات˘ه ،وقال إانها
«سصاخرة ومليئة بالنفاق».

ألرئيسس ألكيني يعلن أنتهاء حصصار مركز ''وأسصت غيت'' ألتجاري

اعتقال بريطاني مشستبه به قبل مغادرته نيروبي
أأعلن ألرئيسس ألكينيأأوهورو كينياتا عن أنتهاء حصصار مركز «وأسصت غيت»
ألتجاري بنÒوبي ،مشصÒأإأ ¤سصقوط  ٦١ضصحية من أŸدني Úو ٦ضصباط قتلوأ
علىأأيدي عناصصر حركة شصباب أÛاهدين ألصصومالية ألذين هاجموأ أŸركز
يوم ألسصبت أŸاضصي وأحتجزوأ أŸتسصوق Úبه كرهائن .وأأضصافأأن ٥إأرهابيÚ
قتلوأ و ١١أعتقلوأ ،مشصÒأإأ¤أأن ألعديد من طوأبق أŸركز ألتجاري أنهارت.
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وأاف ˘اد مصص ˘در أام ˘ن ˘ي أان ع ˘م ˘Óء إاسص˘رائ˘ي˘ل˘يÚ
سص ˘اع ˘دوا ال ˘ق ˘وات الك ˘ي ˘ن ˘ي ˘ة ع ˘ل ˘ى م ˘واج ˘ه˘ة
اإلرهابي .Úوق˘ ˘ت˘ ˘ل ‘ ال˘ ˘ه˘ ˘ج˘ ˘وم ع˘ ˘دد م ˘ن
األج˘انب ب˘ي˘ن˘ه˘م ف˘رنسص˘ي˘ان وسص˘ت˘ة ب˘ري˘ط˘انيÚ
وج˘ن˘وب إاف˘ري˘ق˘ي وك˘وري˘ة ج˘ن˘وب˘ي˘ة وه˘ول˘ندية
وبÒو‘ وه˘ ˘ن˘ ˘دي ˘ان وك ˘ذلك الشص ˘اع ˘ر ال ˘غ ˘اÊ
اŸشصهور كو‘ اوونور .وب Úا÷رحى خمسصة
أامريكي Úوعدد من الغربي.Ú
قالت وزارة اÿارجية الÈيطانية أان مواطنا

بريطانيا اعتقل ‘ نÒوبي ‘ أاعقاب حصصار
اŸرك˘ز ال˘ت˘جاري .وأاوردت صص ˘ح˘ي˘ف˘ة «دي˘ل˘ي
ميل» أان بريطانيا من أاصصل صصوما‹ ( ٣٥سصنة)
اعتقل ‘ مطار جومو كينياتا ‘ نÒوبي بينما
كان يحاول مغادرة كينيا على رحلة للخطوط
ا÷وية الÎكية .ورفضس اŸتحدث باسصم وزارة
اÿارجية التعليق على ا ،Èÿواكتفى بالقول
أان السصلطات الÈيطانية على علم باعتقال
بريطا ‘ Êالعاصصمة الكينية وجاهزة لتقدË
اŸسصاعدة القنصصلية .هذا وقد أاعلنت كينيا
حدادا وطنيا.

خطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب مسستهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتر!
إال أان أاك˘ ˘ ˘ذوب˘ ˘ ˘ت˘ ˘ ˘ه ˘ ˘ا اتضص ˘ ˘حت
وافتضصح أامرها حيث ل نووي
ول هم يحزنون وما زال العراق
ي ˘دف ˘ع ث ˘م ˘ي ˘ن ت ˘ب˘ع˘ات ذلك إال˘ى
ال˘ي˘وم ،وق˘د اح˘ت˘لت أاف˘غ˘انسص˘تان
ب˘ح˘ج˘ة م˘ح˘ارب˘ة الره˘اب وه˘ي
م˘ ˘ن ي˘ ˘ق˘ ˘وم ب˘ ˘إاره ˘اب الشص ˘ع ˘وب
والدول ،وها هي اليوم تريد أان
ت˘ ˘ق˘ ˘وم ب˘ ˘ع˘ ˘دوان خ˘ ˘ارج اإلط ˘ار
ال ˘دول ˘ي ع ˘ل ˘ى سص ˘وري ˘ا ب ˘ح ˘ج ˘ة
اسصتعمال النظام الكيماوي في
الصصراع الداخلي الذي دام أاكثر
من سصنتين دون تقديم دليل على

ذلك ول ˘ج ˘ن ˘ة ال ˘ت˘ح˘ق˘ي˘ق ل˘م ت˘ن˘ه
عملها بعد .وموقفها هذا ليسس
دفاعا عن الشصعب السصوري ألنها
إاذا ق ˘ ˘ ˘امت بضص ˘ ˘ ˘رب سص ˘ ˘ ˘وري˘ ˘ ˘ا
فالضصربة ل تختار ضصحاياها ول
ت˘ف˘رق ب˘ي˘ن ال˘ن˘ظ˘ام وشص˘ع˘ب˘ه ،ب˘ل
لتحمي اسصرائيل ،كما أان سصياسصة
الك˘ي˘ل ب˘مك˘ي˘ال˘ي˘ن ل ي˘ؤوه˘لها ألن
ت ˘أاخ ˘ذ ع˘ل˘ى ع˘ات˘ق˘ه˘ا مسص˘ؤوول˘ي˘ة
الرقابة على األسصلحة الكيماوية
والنووية لدول أاخرى فهي تملك
ال ˘ ˘ن ˘ ˘ووي وال˘ ˘ع˘ ˘اب˘ ˘ر ل˘ ˘ل˘ ˘ق˘ ˘ارات
وحليفتها إاسصرائيل هي األخرى

ت˘ ˘م˘ ˘لك م˘ ˘خ˘ ˘ت˘ ˘ل˘ ˘ف األسص˘ ˘ل˘ ˘ح ˘ة
واسصتعملت في عدائها على غزة
غاز الفوسصفور األبيضس دون أان
ت ˘ع˘اقب وت˘ح˘ت˘ل أاراضص˘ي ع˘رب˘ي˘ة
ب˘ ˘م˘ ˘ا ف ˘ي ˘ه ˘ا ال ˘ج ˘ولن السص ˘وري
فلماذا تعاقب سصوريا ول تعاقب
اسص˘ ˘رائ˘ ˘ي ˘ل ،إان ال ˘ذي يسص ˘ت ˘ح ˘ق
ال ˘ ˘ع ˘ ˘ق ˘ ˘اب ف ˘ ˘ع ˘ ˘ Óم˘ ˘ن ط˘ ˘رف
ال ˘م ˘ج ˘ت ˘م ˘ع ال ˘دول ˘ي ه ˘و ال ˘ذي
ي ˘م ˘ت ˘لك ي ˘األسص ˘ل ˘ح˘ة وم˘خ˘ت˘ل˘ف
وسص ˘ائ ˘ل ال˘ت˘جسصسس وال˘م˘Óح˘ق˘ة
وال ˘ب ˘حث ع ˘ن مصص ˘ال ˘ح˘ه ف˘ق˘ط
ع ˘ل ˘ى حسص ˘اب اآلخ ˘ري˘ن م˘ث˘ل˘م˘ا
تفعل أامريكا تماما.

ô°UÉf / ¢S
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Ω 2013ôÑªàÑ°S 26 ¢ù«ªîdG
`g 1434 Ió©≤dG hP 20 `d ≥aGƒªdG

Oó©dG

á```æ«£æ°ù≤H ΩOÉ`````≤dG ô````Ñªaƒf ô`````¡°T ¢Vô````©J

πª©dG
.¥ƒÑ°ùe ô«Z GójóL Éfƒd
ºà«°S á«Mô°ùªdG √òg ¿Éa ôcòdÉH ôjóédGh
…ƒ¡édG ìô°ùªdÉH πÑ≤ªdG ôÑªaƒf 15 »a É¡°VôY
¿óe øe ójó©dG »a É¡°VôY ºàj ºK ,áæ«£æ°ù≤H
.É°†jGC øWƒdG êQÉN ’ Éªdh ô£≤dG

ìô°ùe ábôa ΩÉ«b øY ,zÖ©°ûdG{`d ,z∫Óg ôàæY{ ôjó≤dG …ó«eƒμdG πãªªdGh »Mô°ùªdG êôîªdG ∞°ûc
.zÜGôJ øe á«fƒØª«°S{ ¿GƒæY πªëj ójóL »Mô°ùe πª©d ´ƒÑ°SGC òæe â≤∏£fG äÉæjôªàH …ƒ¡édG áæ«£æ°ùb
¿ÉCH
z∫Óg »˘°ù«˘Fô˘dG Qhó˘dG ¿ÉE˘a Qó˘ °üª˘ dG ¢ùØ˘ f Ö°ùMh
»∏«HO óªMGC :áæ«£æ°ùb
øjógÉ°ûªdG z»LGQódG ï«°ûdG{ `d OÉY ¢ùÑà≤ªdG πª©dG Gò¡d
OÉ≤ædGh ∑QÉ°T …òdG ógÉéªdGh ìÓØdG Ü’CG πãªj …òdG
¿CG ¿ƒ˘ ˘ Ø˘ ˘ °ûà˘ ˘ μ«˘ ˘ ˘°S Gòg ∫ÓN øe õeôj å«M ,ájôjôëàdG IQƒãdG »a ≈˘dƒ˘à˘j »˘à˘ dG á˘ «˘ Mô˘ °ùª˘ dG ¿GC π˘ ã˘ ª˘ ª˘ dG ∫É˘ bh
π˘ª˘©˘ dG Gò˘ g êGô˘ NGE AÉ£°ùÑdG ∫Éª˘©˘dGh ø˘«˘MÓ˘Ø˘dG á˘≤˘Ñ˘W ≈˘dGE π˘ª˘©˘dG »g ,õjõY øH ø°ùM √óYÉ°ùe á«©ªH É¡LGôNGE
É˘eÉ˘ª˘J ô˘jÉ˘¨˘e ƒ˘g äÉYGô°U ¿ƒ°û«©j GƒfÉch IQƒãdG »a GƒcQÉ°T …òdG øe »ª«gO Ö«£dG ôjó≤dG êôîªdG ¬°ùÑàbG πªY
á«∏ª©∏d ¥Éà©f’EG ≥jôW ºgQÉ«àNG ÖÑ°ùH º¡JÓFÉY πNGO »æ«£°ù∏ØdG ¬ØdƒDªd zGQÉØ«Z »°T IÉ°SÉCe{ ÜÉàc
»˘a á˘jó˘«˘∏˘ ≤˘ à˘ dG ï˘ «˘ °ûdG{ »˘ æ˘ HGE ´Gô˘ °üdG Gò˘ g Rô˘ Ñ˘ jh ,Qô˘ ë˘ à˘ dGh ìô°ùªdG πNOGC ¿GCh ≥Ñ°S …òdGh zƒ°ù«°ùH ø«©e{
. …ó«∏≤àdG ìô°ùªdG »a …ô©°ûdG
êGôN’EG OÉ¡édG ≥jôW ÉªgóMGC QÉàNG …òdG z»LGQódG
å«M ,»Mô°ùªdG ,øWƒdG π«Ñ°S »a Gó«¡°T äÉe å«M ,QôëàdGh z∫Óg ôàæY{ ∫ƒ≤j á«Mô°ùªdG ¿ƒª°†e øYh
á≤jôW ∫ÉNOGE ºJ øeh ôª©à°ùªdG ≥jôW ôN’CG øH’G QÉàNG Éª«a ôª©à°ùªdG áë˘aÉ˘μeh á˘jô˘ë˘dG ø˘Y çó˘ë˘à˘J É˘¡˘fGC
É¡«a êhGõàj IójóL
.ó¡©dG áfÉ«N áªK ø˘e Gò˘gh ,Üƒ˘©˘°ûdG ø˘e ô˘«˘ã˘μdÉ˘H ó˘Ñ˘ à˘ °SG …ò˘ dG
…ò˘dGh ''GQÉ˘Ø˘«˘Z »˘°T'' º˘«˘Yõ˘dG á˘«˘°üî˘ °T ∫Ó˘ N
ø˘e º˘à˘j É˘ª˘c »˘FÉ˘ª˘æ˘«˘°ùdÉ˘H »˘Mô˘°ùª˘dG êGô˘ N’EG º¡∏c Óãªe 13 á«Mô°ùªdG √òg »a ∑QÉ°ûjh
ø«∏ãªªdG øÑj QGóédG hCG õLÉëdG ô°ùc ¬dÓN º¡æe ôcòf ,…ƒ¡édG áæ«£æ°ùb ìô°ùªH AÉ°†YGC ôjôëàH GƒeÉb øjòdG AÉªYõdG πc ≈dGE ¬Ñ°ùM õeôj
,Iôe ∫h’C π«ãªàdG »a ºë≤j …òdG Qƒ¡ªédGh π«∏N ,»dQÉJ AÓéf ,…OƒªM ΩƒdO ,OGôa ∫Éªc{ Gò˘g ¿É˘c AGƒ˘°S QÉ˘ª˘©˘à˘°S’G ô˘«˘ f ø˘ e º˘ ¡˘ Hƒ˘ ©˘ °T
IAÉ°VGE øe iôN’CG êGôN’EG äÉ«æ≤J ¿GC ∞«°†jh
.zºgô«Zh ìõMRƒH ôjƒæJ ô«N’CG »a iOGC Éªe ,ôμØdG hGC ìÓ°ùdÉH
Gò˘g ∫Ó˘N ø˘eh iô˘N’CG »˘ g ó˘ ¡˘ °ûJ É˘ gô˘ «˘ Zh ôàæ˘Y{ π˘ã˘ª˘ª˘dGh êô˘î˘ª˘dG ô˘«˘N’CG »˘a ∫ƒ˘≤˘jh
.QôëàdGh »fÉ°ùf’EG ôμØdG

»¨jRÉe’
C G çGôà∏d ¬eób Éªd ÉfÉaôY

»ØæM øH óªëe ôYÉ°ûdG ôcòàJ hRh …õ«J
Oƒdƒe áaÉ≤ãdG QGO äó¡°T
hRh …õ˘ ˘«˘ ˘à˘ ˘H …ô˘ ˘ª˘ ˘ ©˘ ˘ e
ôYÉ°ûdG ºjôμJ GôNƒDe
,»˘ Ø˘ æ˘ M ø˘ H ó˘ ª˘ ë˘ ˘e
ô˘©˘°ûdG Ió˘ª˘ YGC ó˘ MGC
ø˘ jò˘ dG »˘ ¨˘ ˘jRÉ˘ ˘e’
C G
»˘ a Iƒ˘ ≤˘ H Gƒ˘ ˘ª˘ ˘gÉ˘ ˘°S
á˘ ˘ MÉ˘ ˘ °ùdG ∂jô˘ ˘ ë˘ ˘ ˘J
,á˘«˘ ∏˘ FÉ˘ Ñ˘ ≤˘ dG á˘ «˘ æ˘ Ø˘ dG
á˘ «˘ ª˘ jô˘ μ˘ ˘à˘ ˘dG á˘ ˘Ø˘ ˘bƒ˘ ˘dG
AÉ˘ ˘ bó˘ ˘ °UGC Qƒ˘ ˘ °†M äó˘ ˘ ¡˘ ˘ °T
IÉ˘æ˘≤˘dG »˘a ø˘«˘£˘ °ûæ˘ ª˘ dG ≈˘ eGó˘ b ø˘ e ¬˘ FÓ˘ eRh ô˘ YÉ˘ °ûdG
ø«fÉæØdG Gòch ,á«¨jRÉeC’ÉH á≤WÉæ˘dG á˘«˘fÉ˘ã˘dG á˘«˘æ˘Wƒ˘dG
.»ØæM øH äÉª∏μH Gƒæ¨J øjòdG
AGô©°ûdGh ø«fÉæØdG QÉÑc ¬eób Éªd ¿ÉaôY »g á«ªjôμàdG áØbƒdG
,»¨jRÉe’CG çGôàdG AGôKGE »a ºgÉ°S …òdG »ØæM øH óªëe ∫ÉãeGC
±ô©àdG hRh …õ«J áj’h Qƒ¡ªéd áëfÉ°S á°Uôa áÑ°SÉæªdG ¿CG Éªc
øe ,ôYÉ°ûdGh »YGP’EGh »Mô°ùªdG ¬LƒdG Gòg ≈∏Y Üôb øY
º˘jó˘≤˘Jh äGô˘°VÉ˘ë˘eh äGhó˘f º˘«˘¶˘æ˘Jh ,Qƒ˘°ü∏˘d ¢Vô˘ ©˘ e ∫Ó˘ N
…ôª©e Oƒdƒe áaÉ≤ãdG QGO ô≤ªH πLôdG á«°üî°T ∫ƒM äGOÉ¡°T
.hRh …õ«àH
ºjó≤àd √ƒaôY øeh ó«≤ØdG AÉbó°UCG øe ô«ãμdG √ô°†M ºjôμàdG
øÑd »≤«≤ëdG º°S’G ,ôgÉ£dG âjBG óªëe ¢Uƒ°üîH º¡JGOÉ¡°T
02 á«æWƒdG áYGP’EG »a Gƒ∏ªY øjòdG πFGh’CG øe ƒgh ,»ØæM
ájƒ¡dÉH ∞jô©àdG »a ô«Ñc πμ°ûH ºgÉ°S å«M ,á«¨jRÉe’CÉH á≤WÉædG
AÉ˘≤˘à˘fG ≈˘∏˘Y √ô˘¡˘°Sh ¢ü°üë˘d ¬˘ª˘jó˘≤˘J ∫Ó˘N ø˘ e á˘ «˘ ¨˘ jRÉ˘ e’CG
ø«fÉæØdG øe Iô«Ñc áLƒe Qƒ¡X AGQh ¿Éμa ,áHÉ°ûdG ÖgGƒªdG
.∫GQƒμdG ábôa ¢ù«°SÉCJh ,á«æWƒdG áYGP’EÉH ø««Mô°ùªdGh
iÉCJQG å«M ,2012 ¢SQÉe »a á«æªdG ¬àaGh »ØæM øH ôYÉ°ûdG
»a ¬H GƒMô°U Éªc ,ôÑªàÑ°S »a ¬ªjôμJ ≈∏Y É¡æ«M ¬FÉbó°UGC
.hRh …õ«àH záéjóN ’’{ ¥óØæH Égƒ£°ûf á«Øë°U Ihóf
∞°TQƒDªdG É¡©ªL Qƒ°Uh ≥FÉKh º°†j ¢Vô©ªH ºjôμàdG íààaGh
.á«æWƒdG ∞ë°üdG ∞∏àîe øe »eÉ°S
øH íjô°V ≈∏Y QƒgõdG øe π«∏cGE ™°Vh IôgÉ¶àdG âaôY Éªc
.z∞«°SGh ç’C{ á©HÉàdG z¿ÉªãY …ó«°S çÉH{ ¬°SCGQ §≤°ùªH »ØæM
»ØæM øH Iô«°ùeh IÉ«M ∫ƒM Iô°VÉëe º«¶æJ áÑ°SÉæªdÉH ºJh
ó«©°S åMÉÑdGh PÉà°S’CG É¡£°ûf ,»aÉ≤ãdGh »eÓY’EG π≤ëdG »a
.É«HGQ ΩÓYƒHh ñÉª°T
á∏é°ùe óFÉ°üb ¢VôY ó¡°T ó≤a ºjôμàdG øe »fÉãdG Ωƒ«dG ÉeGC
.á≤£æªdG øe ¿ƒfÉæa ¬£°ûf »≤«°Sƒe πØMh ,πMGô∏d
á˘«˘æ˘Z’CG »˘fÉ˘æ˘a QÉ˘Ñ˘μd ó˘FÉ˘°ü≤˘dG ø˘e ô˘«˘ã˘μdG Ωó˘b »˘Ø˘æ˘M ø˘ H
...»fÉªãYh áëHÉ°T ,Ö«ÑM Oƒdƒe ,ôjójEG QGôZ ≈∏Y á«∏FÉÑ≤dG
IôLôL ∫ÉÑL »dÉYÉCH ¿ÉªãY …ó«°ùH 1927 áæ°S ódh ..ºgô«Zh
.áæ°S 85 õgÉf ôªY øY 2012 ¢SQÉe á«æªdG ¬«aGƒàd ,∞«°SGh çÉBH
ø«Yoh ,»æWƒdG ôjôëàdG á¡ÑL ±ƒØ°üH ≥ëàdG 1954 ôÑªaƒf »a
áª°UÉ©dG ≈˘dGE π˘Nó˘«˘d ,äQÉ˘«˘à˘H á˘«˘fÉ˘ã˘dG á˘≤˘£˘æ˘ª˘dG ≈˘∏˘Y ’hƒD˘°ùe
ΩÓ≤d{ á°üM »a ô«K’CG êGƒeCG ôÑY πª©jh ∫Ó≤à°S’G ó©H Iô°TÉÑe
∫ÉØWÓ
C d á°üM Ωó≤j ºK ,¿ÉªjGE óªMGCh »ª∏M óªëe ™e zójóLG
¢TGQGC ¿ÉMôØ°ùjG ,¿É°VÉª°ùjG ¿ÉeGhP ø«≤«LP øjô«ëÑ«J{ ¿Gƒæ©H
ìôØJ áHò©dG √É«ªdGh ,QƒgõdG ,≥FGóëdG{ ≈æ©ªH z¿ÉMƒ£°ûªjG
Oƒ©jh á«æWƒdG áYGP’EG ∑ôàj »ØæM øH ,1997 áæ°Sh ,z∫ÉØW’CG
áaÉM ≈∏Y{ ≈æ©ªH z¿ƒfÉμdG …ôjG ±ÉZ{ á°üM §°ûæ«d 2001
.zóbƒªdG

âj’ƒJ ájhÉ°V :hRh …õ«J

zácQÉ°ûªdG QGô°SGC{ áÑ∏Y »a á«dhódG ¥ôØdG â©°Vho o Éª«a

¿GƒjódG ≈≤«°SƒªH Qƒ¡ªédG ´Éàe’E É¡≤jôW »a ájôFGõL ¥ôa 3
O’hG{ »˘g á˘«˘fÉ˘ ã˘ dG á˘ bô˘ Ø˘ dGh
ôNG Üƒ∏°SÉH º¡°ùJ »àdG ,zGôÑªH
≈˘≤˘«˘°Sƒ˘e QÉ˘WG »˘a É˘¡˘ H ¢UÉ˘ N
øe É«∏L ô¡¶j Ée ƒgh ,¿ƒjódG
…ò˘dG ¢†jô˘©˘dG Qƒ˘¡˘ª˘é˘dG ∫Ó˘N
ábôØdG ¢VhôY á˘©˘HÉ˘à˘ª˘d π˘≤˘à˘æ˘j
.ÉgÉ≤«°Sƒe ´Éª°Sh
âeÉb »àdG É¡JGOƒ¡éªd ÉaGôàYGh
á¶aÉëe äQÉàNG ,áæ°S 15 òæe É¡H
zá˘jGOô˘Z ¿hOGO{ á˘bô˘a ¿É˘Lô˘¡˘ª˘dG
õ«ªe A»£H äô«H Qƒ¡ªédG ´Éàe’
…òdG ≈≤«°SƒdG ´ƒædG Gòg ºdÉY »a
á≤£æªdG êQÉN ≈dGE √QhòL äóàeG
»a ¬d ió°U óé«d ,É¡H ±hô©ªdG
. »fÉÑ°ûdG §°SƒdG
ó˘≤˘a á˘«˘dhó˘dG á˘cQÉ˘ °ûª˘ dG É˘ eGC
»aÉ≤ãdG ¢Sô©dG á¶aÉëe É¡àcôJ
QGô°SGC{ áÑ∏Y »a íàØdG ¢VÉjôH
IÉCLÉØe É¡æe π©éàd zácQÉ°ûªdG
≈≤«°Sƒªd ø«˘Ñ˘ë˘ª˘dGh ø˘«˘©˘dƒ˘ª˘∏˘d
.¿GƒjódG

∫ÓN øe IójóL á©ÑW »a áª°UÉ©dG »a É¡«Ñëe ¿É°†MGC ≈dGE ¿GƒjódG ≈≤«°Sƒe Oƒ©J
ô¶àæªdG √òg ¬JQhO »a è∏«d ,íàØdG ¢VÉjQ áMÉ°ùH Qƒ¡ªédG ¬«∏Y Oƒq©J »aÉ≤K óYƒe
™ªéj äGƒ°UGCh ´ƒÑ£H ,¿hójR øHG áYÉb »dÉëdG ôÑªàÑ°S 27 øe GAóH É¡JÉ«dÉ©a ¥Ó£fG
.á«≤jôa’G ÉgQhòéH Ωó≤dG »a á∏ZƒªdG ¿GƒjódG ≈≤«°Sƒe πé°S »a êQóæj ´É≤jGE É¡æ«H
√ò˘ g ,zº˘ «˘ gGô˘ HG »˘ ª˘ Y{ á˘ bô˘ a Ωƒ°Sƒª˘dG »˘aÉ˘≤˘ã˘dG ¢Sô˘©˘dG Gò˘g
…QGòîd Iô«ª°S
¿ƒ˘fÉ˘æ˘a É˘¡˘∏˘ª˘M »˘à˘dG á˘«˘ª˘ °ùà˘ dG ¿Gƒ˘L ô˘¡˘°T »˘a á˘«˘æ˘Wh á˘¨˘Ñ˘°üH
äGP »˘ a zø«eó≤ªdG{`H ¿ƒaô˘©˘j â∏μ°T IôgÉ¶J ,QÉ°ûÑH •QÉØdG
™aôJ ¿Gh ’GE âHGC ¥ôa çÓK
ø˘ª˘e ,ô˘cò˘dG á˘Ø˘dÉ˘°ùdG á˘æ˘jó˘ª˘ dG ácQÉ°ûªdG í«°Tôàd É«°ùaÉæJ AÉ°†a
¿É˘Lô˘¡˘ª˘dG è˘eÉ˘fô˘H á˘ ª˘ «˘ b ø˘ e
ó˘ jó˘ Y ø˘ ˘jƒ˘ ˘μJ »˘ ˘a Gƒ˘ ˘ª˘ ˘gÉ˘ ˘°S ¿É˘ Lô˘ ¡˘ ª˘ dG »˘ ˘a á˘ ˘jô˘ ˘FGõ˘ ˘é˘ ˘dG
»g ,¿GƒjódG ≈≤«°Sƒªd »dhódG
.¿GƒjódG ≈≤«°SƒªH ø«©dƒªdG ø˘e π˘μH ô˘e’G ≥˘∏˘©˘à˘jh ,»˘dhó˘dG
ô«¶f »a èjƒààdÉH äôØX ¥ôa

á©dÉ£ªdG ∫ƒM Iôμ°ùÑH »°SGQO Ωƒj

QGƒ˘W’CG ∞˘∏˘à˘î˘ ª˘ d äÉ˘ jQhó˘ dGh
.äÉaÉ≤ãdGh
»˘°SGQó˘ dG Ωƒ˘ «˘ dG ±ô˘ Y É˘ ª˘ c
á˘°ù«˘Fô˘dG á˘Ñ˘à˘μª˘dÉ˘ H ó˘ ≤˘ ©˘ æ˘ ª˘ dG
á°TQh áeÉbGE ,á«eƒª©dG á©dÉ£ª∏d
Iò˘JÉ˘°SÓ
C ˘d á˘Mƒ˘à˘ Ø˘ e á˘ «˘ æ˘ jƒ˘ μJ
∂dPh ,á˘Ñ˘∏˘£˘dG ™˘e ø˘«˘°üà˘î˘ª˘dG
äÉ˘bƒ˘©˘ª˘dGh ÜÉ˘Ñ˘ °S’CG á˘ °SGQó˘ d
AÉ˘ æ˘ KGC ÖdÉ˘ £˘ dG …ô˘ à˘ ˘©˘ ˘J »˘ ˘à˘ ˘dG
í˘ «˘ ë˘ °üJh ,»˘ °SGQó˘ dG QÉ˘ °ùª˘ dG
É¡é¡˘à˘æ˘j ¿G ø˘μª˘j »˘à˘dG π˘Ñ˘°ùdG
»°SGQódG º°SƒªdG AÉæKGC ÖdÉ£dG
.π°†aGC èFÉàf π«°üëJ á«¨H

≥ëdG óÑY ±GôL :Iôμ°ùH

á©dÉ£ªdG ìhQ ≥∏N »a á°ù«FôdG
º˘ J »˘ à˘ dG …OGƒ˘ ˘æ˘ ˘dG ∫Ó˘ ˘N ø˘ ˘e
∂dP É˘ ˘fQÉ˘ ˘b É˘ ˘e GPGE ,É˘ ˘ghDÉ˘ ˘ °ûfGE
äQÉ°TGC ,»°SGQódG Ωƒ«dG QƒëªH
¿GC ≈˘ ˘ dGE zIOƒ˘ ˘°S hO{ Ió˘ ˘«˘ ˘°ùdG
É°Sƒª∏e Éeó≤J â≤≤M áÑàμªdG
IQGO’EG â∏˘ ˘ é˘ ˘ °S å«˘ ˘ ˘M ,Gó˘ ˘ ˘L
ø˘«˘©˘dÉ˘£˘ª˘dG Oó˘Y »˘a É˘YÉ˘Ø˘ JQG
,á˘«˘°VÉ˘ª˘dG äGƒ˘æ˘°ùdÉ˘ H á˘ fQÉ˘ ≤˘ e
π˘é˘°ùª˘dG ´É˘Ø˘JQ’G Gò˘g »˘ JÉC˘ jh
áé«àf ,IôjóªdG Ió«°ùdG Ö°ùM
…òdG ójóéàdGh …QhódG ø««ëàdG
ójhõJ ∫ÓN øe áÑàμªdG áaô©J
ÖàμdG çóMÉCH É¡FGôbh É¡aƒaQ

áÑàμªdG âæ°†àMG
á©dÉ£ª∏d á°ù«FôdG
∫É¨°TGC ,Iôμ°ùÑH á«eƒª©dG
∫ƒM Qƒëªàj »°SGQO Ωƒj
Ωƒ«dÉH á©dÉ£ªdG ábÓY{
±ó¡j …òdGh ,z»°SGQódG
»a ôKGC çGóMGEh OÉéjGE ≈dGE
≈∏Y áÑ∏£dG ¢SƒØf
Éªd ,º¡JÉjƒà°ùe ±ÓàNG
á©dÉ£ªdGh IAGô≤∏d
ÖàμdG ∞∏àîªd áYƒæàªdG
ô°TÉÑe ôKGC øe ,É¡JÉ¡eGCh
»a º∏©àªdG π≤Y ≈∏Y
¬aQÉ©e π«°üëJ IOÉjR
.á«aÉ≤ãdGh á«ª∏©dG
zhO IOƒ˘ ˘ °S{ Ió˘«˘°ùdG äó˘ cGC
á˘ ˘°ù«˘ ˘Fô˘ ˘dG á˘ ˘Ñ˘ ˘à˘ ˘μª˘ ˘dG Iô˘ ˘jó˘ ˘e
íjô°üJ »a Iô˘μ°ùÑ˘H á˘©˘dÉ˘£˘ª˘∏˘d
…òdG QhódG ≈∏Y zÖ©°ûdG{`d ¬H
Éeƒª˘Y Iô˘°S’CGh AÉ˘«˘dh’CG ¬˘Ñ˘∏˘©˘j
ió˘d á˘©˘dÉ˘£˘ª˘dG ìhQ ¢Sô˘Z »˘a
¬«≤Ñj ¬d πjóH π°†aÉCc ,ÖdÉ£dG
π˘ ¡˘ é˘ dG ø˘ KGô˘ H ø˘ e ¬˘ «˘ ˘é˘ ˘æ˘ ˘jh
.»ª∏©dG ∞∏îàdGh
≥∏©˘à˘j É˘æ˘d ∫GƒD˘°S ¢Uƒ˘°üî˘Hh
á˘Ñ˘à˘μª˘dG QhOh á˘ «˘ ∏˘ YÉ˘ a ió˘ ª˘ H

Qƒ``````¡ªédG ™`````àªà°SG
É¡``°Vhô©H »`````°SÉ«≤dG

zá` ` `«Mô°ùe IAGô` ` b{
¢û©æJ »°ùfôØdG êôîª∏d
»aÉ≤ãdG ó¡°ûªdG
…ó«°S áj’ƒd …ƒ¡édG ìô°ùªdG ø°†àMG
É«Mô°ùe É°VôY ¢ùeGC ∫hGC AÉ°ùe ¢SÉÑ©∏H
êôîª∏d ,zá«Mô°ùe IAGôb{ ¿GƒæY πªM
˘ ΩÉ˘ b å«˘ M ,zƒ˘ dhô˘ H OQÉ˘ °ûjQ{ »°ùfôØdG
øe IóMGh áYÉ°S ∫ÓNh Iô°û©dG ¿ƒ∏ãªªdG
ø««HO’CG ø«ÑJÉμdG ¢Uƒ°üf áªLôàH øeõdG
z¿ƒYôa Oƒdƒe{ …ôFGõédG ¬ÑMÉ°üd ∫h’CG
πªY ≈dGE z»eÉc äQÉÑdGB{ »°ùfôØ∏d »fÉãdGh
…òdG Qƒ¡ªédG Ö°ùM ,±ôàëe »Mô°ùe
.ìô°ùªdÉH Gô°VÉM ¿Éc
∫ÓN øe zƒdhôH{ êôîªdG ∫hÉM ó≤a
ó˘cƒD˘J á˘dÉ˘°SQ Ωó˘≤˘j ¿GC »˘Mô˘°ùª˘dG ¬˘∏˘ª˘Y
ájôFGõédG ø«àaÉ≤ãdG ø«H Ió«WƒdG ábÓ©dG
ºμëH Ió«©H áæeRGC óæe Gògh ,á«°ùfôØdGh
∫ƒ˘ë˘à˘à˘d ,ï˘jQÉ˘à˘dG É˘ gRô˘ HGC Ió˘ Y π˘ eGƒ˘ Y
ø«H ÖM á°üb ≈dGE ábÓ©dG √òg Qƒ£Jh
.»°ùfôØdGh …ôFGõédG Ö©°ûdG

º°SÉ≤∏H ¢Vƒ«H :¢SÉÑ©∏H …ó«°S

»Hô©dG º∏«Ø∏d ¿Gôgh ¿ÉLô¡e

¿ÉLô¡ªH á∏ãªe ø°ùMGC
»fƒ```````ØμfGôØdG º```∏«ØdG
:¿Éjõe á«eÉ°S ,É°ùfôØH

ôNGB ¿ƒ∏H ójóL »Mô°ùe πªY øY ∞°ûμj ∫Óg ôàæY

â°ù«d á` `aÉ` ` ≤ãdG
ø` `μd á«dÉ`ØàMG á` Ñ°SÉæe
º`FGO »` `YGóHEG ∑GôM
¿ÉLô¡e »a ácQÉ°ûª∏d ô«àNG …òdG ƒgh
.»dhódG ¿ƒeô«∏c
º∏«ØdG ¿ÉLô¡ªH á∏ãªe ø°ùMGC á«eÉ°S âæ«Hh
´É£b ¿GC {Ö©°ûdGz `d Ω’ƒ≤fÉH »fƒØμfGôØdG
∫Ó˘ N ∑ô˘ ë˘ à˘ J º˘ Yó˘ dG á˘ ∏˘ é˘ Yh êÉ˘ à˘ f’EG
.Égô«Zh á«aÉ≤ãdG ,á«æWƒdG äÉÑ°SÉæªdG
,¿Éjõe ájôFGõédG á∏ãªªdG πNóJ ¿Éc Gòμg
ºd …òdGh ,É¡d º∏«a ôNGB øY çóëàJ »gh
ádƒ¡˘é˘e ÜÉ˘Ñ˘°S’C á˘≤˘HÉ˘°ùª˘dG QÉ˘ª˘Z π˘Nó˘j
É¡©jQÉ°ûe øYh ,''Ö©°ûdG'' áKóëàe ∞«°†J
º∏«a òæe ≥∏àJ ºd É¡fGC äócGC ,á«∏Ñ≤à°ùªdG
≈˘∏˘Y Ió˘cƒD˘e ,ô˘cò˘J ¢Vhô˘Y á˘jGC ''á˘∏˘£˘Ñ˘dG''
.ÜGƒH’CG íàa á«ªgGC
≥Ñ°S Éªc ,â∏°üëJ ¿Éjõe á«eÉ°S ¿GC ôcòjh
∫ÓN á∏ãªe ø°ùMGC IõFÉL ≈∏Y Éfô°TGC ¿GCh
˘Ω’ƒ˘≤˘fÉ˘H »˘fƒ˘Ø˘μfô˘Ø˘dG º˘∏˘«˘Ø˘ dG ¿É˘ Lô˘ ¡˘ e
√ò˘ g âª˘ ∏˘ °ùJ å«˘ M ,2010 á˘æ˘°S ,É˘°ùfô˘Ø˘H
≈˘dGE á˘ ∏˘ MQ ''º˘ ∏˘ «˘ Ø˘ H É˘ gQhO ø˘ Y Iõ˘ FÉ˘ é˘ dG
.∫ƒ∏¡H ºjôμdG óÑY ¬Lôîªd ''ôFGõédG
.''¢†«H’CG ≈∏Y Oƒ°S’CG »°†ªj''
á°UÉN áfÉμe ájôFGõédG Éªæ«°ù∏d ¿GC âaÉ°VGCh
∂dP ≈˘∏˘Y π˘«˘dO ô˘«˘Nh ,»˘ª˘dÉ˘©˘dG ó˘¡˘ °ûª˘ dÉ˘ H
,É¡«a ƒ°†Y »g »àdG º«μëàdG áæéd ¢ù«FQ
øμd ,QÉμ°ShÓ
C d π°Uh …òdGh …ó°TGQ óªMGC
øe ` ∞«°†J ` óH’h ,Ó«∏b ≈≤Ñj É«dÉM êÉàf’EG
ø«Lôîª∏d á≤ãdG íæeh ,ôÑcGC äÉ«fÉμeGE ô«aƒJ
êôîªdG ∫ÉªYGC ≈dGE É¡æe IQÉ°TGE »a ,ÜÉÑ°ûdG
äócGC …òdGh ,QÉªN ¢ùfƒDe ÜÉ°ûdG …ôFGõédG
.ôãcGC ´GóH’EG ¬fÉμeÉEH ¿GC
QÉà°S èeÉfôÑH É¡àcQÉ°ûe ô«°üeh AÉæ¨dG øYh
Ée Qó≤H ºμdÉH ºà¡J ’ É¡fGC äócGC ,»ªjOÉcGC
á°UôØdG ¿ƒμJ ø«Mh ,π°†a’CG AÉ≤àfÉH ºà¡J
ø°ùM’CG'' É¡dƒ˘b ó˘M ≈˘∏˘Y QÉ˘à˘î˘à˘°S á˘Ñ˘°SÉ˘æ˘e
É¡fGC äócGCh ,''á˘«˘æ˘Ø˘dG »˘Jô˘«˘°ùe á˘jQGô˘ª˘à˘°S’
Gòg ≈dGE É¡eÉª°†fG ∫ÓN øe ≈©°ùJ âfÉc
,É¡àÑgƒe π≤˘°U ≈˘dGE …ô˘«˘gÉ˘ª˘é˘dG è˘eÉ˘fô˘Ñ˘dG
±Gôà˘YÉ˘H É˘ë˘°VGh Gõ˘«˘ª˘J ¬˘«˘a â∏˘é˘°S å«˘M
º˘μdÉ˘H á˘fQÉ˘≤˘e ,è˘eÉ˘fô˘Ñ˘dG ≈˘∏˘Y ø˘«˘ aô˘ °ûª˘ dG
É¡Jó°üM »àdG Qƒ¡ªédG äGƒ°UGC øe πFÉ¡dG
,»Hô©dG øWƒdG AÉëfGC ≈à°T »a
ø«ë°TôªdG ôãcGC øe âfÉch
.Ö≤∏dÉH RƒØ∏d

Ω . á«ªgGôH

Ω 2013ôÑªàÑ°S 26 ¢ù«ªîdG
`g 1434 Ió©≤dG hP 20 `d ≥aGƒªdG

áaÉ≤K

16219

á«eÉ°S ,ájôFGõédG á∏ãªªdG âMô°U
áÑ°SÉæe â°ù«d áaÉ≤ãdG ¿GC ¿Éjõe
∑GôM áeƒªjO ÉªfGEh ,á«dÉØàMG
¿ƒμJ ¿GCh ,øeõdG QGóe ≈∏Y »YGóHGE
ôeGC ,á«Hô©dG Éªæ«°ùdG áª°UÉY ¿Gôgh
áæjóe É¡fGC ≈dGE Iô«°ûe ,ôîØ∏d ƒYój
ºgGC â≤∏£fG É¡æeh ,Ék«îjQÉJ áaÉ≤ãdG
.∫ÉéªdG »a á°üàîe IôgÉ¶J
º«μëàdG áæéd ƒ°†Y ¿Éjõe á«eÉ°S äQÉ°TGCh
ájôFGõédG Éªæ«°ùdG ¿GC ≈dGE Iô«°ü≤dG ΩÓa’CG
á∏b ≈dGE ô¶ædÉH ôãcGC ácôM ≈dGE áLÉM »a
ºd É¡«YóÑªd äÉLÉàfG áªK Gòg ™eh ,êÉàf’EG
º∏«ØH Iôcòe ,ó©H Qƒ¡ªédG É¡«∏Y ±ô©àj
¿GC ∫hÉM …òdGh ,¿ƒ≤Y ∞jô°ûd ''á∏£ÑdG''
…òdG πª©dG Gòg »a á«LGôN’EG ¬àjhDQ Ωó≤j
É˘¡˘H äôq˘e »˘à˘dG AGOƒ˘°ùdG á˘jô˘°û©˘dG ∫hÉ˘ æ˘ à˘ j
∫hGC ó©jh ,äÉ«æ«©°ùàdG Iôàa »a ôFGõédG
ô«°üb º∏«a ∫hGC ó©H êôîª∏d πjƒW º∏«a
,á≤«bO 22 øe á«¨jRÉe’CG á¨∏dÉH ±ôàëe

™HÉ°ùdG øØdG »a QÉªãà°SÓ
E d ¿ƒYój Üô©dG ΩƒéædG

ôjó≤àdG ≥ëà°ùJh GQÉÑc ’É£HGC â©æ°U ájôFGõédG Éªæ«°ùdG
¿óæd ¿ÉLô¡ªH ∑QÉ°û«°S ΩOÉ≤dG ô¡°ûdGh ºdÉ©dÉH
âbh »˘a ,á˘«˘ª˘ gGC π˘ ≤˘ J ’ iô˘ NGC äÉ˘ ë˘ «˘ °Tô˘ Jh
¿Ééd {∞jô°T ¿É°ùfGEz º∏«a ¢VôY ¬«a π°UGƒàj
ó«Mƒ˘dG º˘∏˘«˘Ø˘dG ƒ˘g {…Qƒ˘Ø˘°üYzh. »˘°Só˘b Oƒ˘∏˘c
ô˘gƒ˘dG'' á˘≤˘HÉ˘°ùe ø˘ ª˘ °V ¿É˘ æ˘ Ñ˘ d ø˘ e ∑QÉ˘ °ûª˘ dG
IQhódG ∫ÓN á∏jƒ£dG á«FGhôdG ΩÓaÓ
C d ''»ÑgòdG
πª©dG ,»Hô©dG º∏«Ø∏d ¿Gôgh ¿ÉLô¡ªd á©HÉ°ùdG
ÖJÉc ¬°ùØf ƒgh ,¿Gƒ«∏Y OGƒDa »fÉæÑ∏dG êGôNGE øe
»°Tƒª°ûe ôjó≤˘dG π˘ã˘ª˘ª˘dG Üô˘°†jh .ƒ˘jQÉ˘æ˘«˘°ùdG
ôÑªàÑ°S 29 Ωƒj á∏eÉc º∏«ØdG çGóMGC ™Ñààd GóYƒe
…ó˘ é˘ e …OƒD˘ jh ,Üô˘ ¨˘ ª˘ dG á˘ ˘YÉ˘ ˘≤˘ ˘H ,…QÉ˘ ˘é˘ ˘dG
»fÉæÑ∏dG ¿ ó˘ ˘dƒ˘ ˘ d ÜGC,QÉ˘hªO˘æ˘«»˘°ù˘ ˘ d°TÉ˘Hƒ˘ Ω˘ ªh˘ô˘ °˘¨û˘ee
: »°Tƒª°ûe ÉæØdG ¢ü°üî˘à˘«˘d ô˘aÉ˘ °ùj
…óée ,ô˘ ˘ ˘jƒ˘ ˘ ˘°üà˘ ˘ ˘dG »˘ ˘ ˘ a
ähô«H ≈˘dGE ¬˘JOƒ˘©˘Hh
ähô«H ,IôcGòdG ó«©j
Ωƒ«dG ähô«H ,¢ùe’CG
,Üô˘ ˘ ë˘ ˘ dG ähô˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘Hh
IóL ájÉæH øY º∏«ØdGh
»˘ ˘gh ,»˘ ˘Ø˘ ˘«˘ ˘Ø˘ ˘ Y ƒ˘ ˘ HGC
äÉ˘ jÉ˘ æ˘ Ñ˘ ˘dG ø˘ ˘e Ió˘ ˘MGh
º˘∏˘«˘a π˘NGO É˘gô˘ jƒ˘ °üJ QGô˘ b ò˘ î˘ JG É˘ æ˘ g ø˘ eh
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dGh ähô«H »a áªjó≤dG
.É¡JQƒ°U ßØëjh É¡≤Kƒj »c É¡æY çóëàj

ô` ` ` ` ` ` ` ` `FGõédG
RÉ«àeÉEH á¡LGh

äôq˘ ˘e äGƒ˘ ˘æ˘ ˘ °S çÓ˘ ˘ K
â¡˘Ñ˘j ,É˘ª˘¡˘à˘bÓ˘Y ≈˘∏˘ Y
IÉC˘Wh âë˘J É˘ª˘¡˘æ˘«˘H Öë˘dG
ÜÉéf’EG Iôμa hóÑJh ,™bGƒdG
IÉ«M Ékeƒj ¿Éc Ée ÖjôîàH ák∏«Øc
.á«dÉãe
∂«JÉªæ«˘°ùdG á˘YÉ˘≤˘H Qƒ˘¡˘ª˘é˘dG ™˘à˘ª˘à˘°SGh
,¢ùeGC Ωƒj øe á«MÉÑ°üdG IôàØdG ∫ÓNh ÉªFGO
,ôFGõédG øe ''»ØæªdG'' ô«°ü≤dG º∏«ØdG çGóMGC ™e
,á≤«bO 15 `dG RhÉéàJ Ióe »a OÉæe ∑QÉÑe êôîªdG ¬eób
,»dÉ«îdG ´ƒædG »a êGôN’EG ºdÉY »a ¬HQÉéJ ∫hGC óq©j …òdGh
πcÉ°ûªdÉH áÄ«∏e á«°üî°T ÜQÉéJ º∏«ØdG ógÉ°ûeh QGƒWGC …hôJ
,»YÉªàL’G §«ë˘ª˘dG ø˘ª˘°V hGC á˘«˘∏˘FÉ˘©˘dGh á˘«˘JGò˘dG ≥˘FGƒ˘©˘dGh
¢ù«°SÉMÉCH ô«°üb êÉJôHhQh á©£≤àe Qƒ°U πμ°T ≈∏Y ¢Vô©J
πμH ≈ØæªdGh ºd’CGh ¿õëdG øY ôÑ©J ≈≤«°Sƒe É¡à≤aGQ áØ∏àîe
øe ójó©dG ™e πeÉ©Jh ,áæ«©e IôgÉX »a ¢Uƒ¨dG ¿hO ,¬«fÉ©e
iód º∏ëdG º∏«ØdG çGóMGC »μëJh .…QƒJÉμjQÉc º°SôH ÉjÉ°†≤dG
,äGQó˘ î˘ ª˘ dG ,ÜÉ˘ gQ’EGh ,¢Uô˘ Ø˘ dG ΩGó˘ ©˘ fG ΩÉ˘ eGC ÜÉ˘ Ñ˘ ˘°ûdG
≈°Sƒe ≈àØdG IQƒ°U É¡æeh ,Égô«Zh πaÉμàdG ÜÉ«Z ,IóMƒdG
á£°SGƒH ¬eÓMGC IÉàa OÉéjGE ∫ÓN øe ''á"ôëdG'' ∫hÉëj …òdG
»YÉªàLG ÖfÉL hGC ≈ØæªdG ≈∏Y õ«côàdG ¿hO ,â«fôàf’CG
.ø«©e
Qƒ°üdG ô«HÉ©Jh âª°üdG Ö∏Z ,IôãμH ∞XƒJ ºd á«¨jRÉeGC á¨∏Hh
»a ™Ñ≤J »àdG Iô«ég ¬eqGC π«©e ,≈°Sƒe ÜÉ°ûdG IÉ«M á°üb ≈∏Y
πª©dGh IóMƒdG ø«Hh ,π∏°ûdÉH É¡àHÉ°UGE AGôL ∑ôëàe »°Sôc
ó°üb Üô¨dG ƒëf Iôé¡dG »a ÉehO ≈°Sƒe ôμØj ,Ω’CG IÉfÉ©eh
É¡«a iôj »àdG â«fôàf’CG ∫ÓN øe ¬°û«©j …òdG ™°VƒdG ô««¨J
ºgh ¿ÉÑ°ûd GQƒ°U º∏«ØdG º°Sôj πHÉ≤ªdÉH ,¬d ô«N’CG òØæªdG
º¡JÉ«Mh ºgô«°üe ó°V ñGô°U »a ø«NóàdGh ôªîdG ¿ƒ°ùàëj
º¡©bGh øe Ühô¡dGh ¢û«©dG ¿Éμe πjóÑJ ø«dhÉëe ,á°ù«©àdG
... º¡°VQGCh

≈∏Y √O’hGC ºZôj ,á«°û«©ªdG IÉ«ëdG IÉCWh âëJ
..º¡à°SGQO á©HÉàe øY »∏îàdGh πª©dG
º∏«a …hÉ°UôH …ó¡e »°ùfƒàdG êôîªdG Ωóbh Gòg
RhÉéàj ºd …òdG ,¢SQÉa á°üb …hôj …òdG ,{»HƒH''
≈dGE √OôØªH Iôe ∫h’C ¬HÉgPh √ôªY øe áæeÉãdG
,Oô°ûà˘e Ö∏˘c ¬˘∏˘«˘Ñ˘°S ¢Vô˘à˘©˘«˘d ,á˘°SQó˘ª˘dG
,''»HƒH'' ¬«ª°ùjh Éª¡æ«H ábGó°U ÉC°ûæàa
ƒ˘gh .¬˘à˘«˘H ≈˘dGE √ò˘NGC ¢SQÉ˘a Qô˘ ≤˘ jh
ó©H ,…hÉ°UôÑ∏d ô«°üb §jô°T »fÉK
º∏«ØH ¥Gô©dG âcQÉ°Th.''¥ô˘à˘Ø˘ª˘dG'' º∏«a
»àdG á«bGô©dG ΩÓa’CG »bÉH øY ∞∏àîe
´ƒædG øe º∏«ØdG ,ΩGôL’Gh πà≤dGh ÜôëdG ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùJ
π°VÉa …ƒDd ÜÉ°ûdG ¬Lôîe ¬æY ∫Éf ,á≤«bO 18 ¬Jóe âeÉ°üdG
è«∏îdG ¿ÉLô¡e »a 2013 »FÉªæ«°S êôîe π°†aGC'' IõFÉL
êÉàfGE ''ø£b'' º∏«a »a π°VÉa …ƒDd Ωóqbh .»dhódG »FÉªæ«°ùdG
âeÉ°U º∏«ØdÉa ,IQƒ°üdG ≈∏Y ÉfÉgQ ¬∏ch »bGôY ` »JGQÉeGE
á¶ëd …hôjh ,É¡«∏Y »æHo á°ù«FQ IOôØe ¬fGƒæY πqμ°ûjoh ,’khGC
òNÉCJ ,á°UÉN ±hô¶H ôªJ ΩÉæZGC á«YGQ IÉàa IÉ«M øe á«∏°üØe
Iôe ∫h’C IÉàØdG ôÑàîJ ø«M ájƒbh áÄLÉØe IQƒ°U IÉ«ëdG √òg
.∞éædG áæjóe øe Üô≤dÉH AGô©dG »a »gh ,êƒ°†ædG á∏Môe
{äÉª°üH'' ¿ÉLô¡e ºK É«côàH ''»dhódG Iô≤fGC'' ¿ÉLô¡e ó©Hh
º∏«Ø∏d ¿Gôgh ¿ÉLô¡ªH á°TGôØdG ôë°S º∏«a §ëj Üô¨ªdÉH
êô˘î˘ª˘dG Iô˘¶˘f ≈˘∏˘Y É˘ª˘æ˘«˘°ùdG ¥É˘°ûY ±ôq˘ ©˘ J ø˘ jGC ,»˘ Hô˘ ©˘ dG
''»°ùæédG ¢TôëàdG'' á«°†b èdÉ©j ƒgh ó©°S ≈fÉehQ …ô°üªdG
¢SQóJ IÉàa »gh ,≈ª∏°S IÉ«M …hôj …òdG ójóédG ¬ª∏«a »a
É˘¡˘°Vô˘©˘J á˘é˘«˘à˘f á˘≤˘gô˘e ƒ˘ë˘°üJ ,á˘∏˘«˘ª˘é˘dG ¿ƒ˘æ˘Ø˘dG á˘ «˘ ∏˘ μH
ô£b øe »°Só≤e ¢VÉjôd ''QÉ«∏e 8 '' º∏«ØdG ÉeGC .¢Tôëà∏d
á«˘°†b á˘≤˘«˘bO 27 »a ó°Uô«a ,¢UÉî˘dG ¬˘£˘ª˘æ˘H ±hô˘©˘ª˘dG
πãe iôNGC ÉjÉ°†bh ô£b »a IÉ«ëdG ™bGhh »fÉμ°ùdG QÉéØf’G
ÜÉ°T ø«H ÖM …hôJ á°üb »a IQÉ°ùîdGh πe’CG áÑ«Nh QÉμf’EG
ó©Hh ,»∏°U’CG Éª¡æWƒe øY k Gó«©H áMhódG »a ¿É°û«©j IÉàah

¬d IQÉjR ∫hGC »a ô«¡°ûdG »fÉæÑ∏dG πãªªdG ∞bh
»Hô©dG º∏«Ø∏d ¿Gôgh ¿ÉLô¡e øe ôFGõédG ≈dGE
É¡fGC ócGC å«M ,ájôFGõédG Éªæ«°ù∏d ôjó≤J áØbh
∞˘«˘°†j É˘¡˘fGCh ''»˘Hô˘©˘dG º˘dÉ˘©˘dÉ˘H ø˘Ø˘dG ≈˘bQGC ø˘e
∫hGC ¿GC Gô«°ûe ,''º¶YGC …ô¶æH πH ,ÉHhQhGC ÜQÉ≤J''
øe âfÉc ''áæjóªdG ∞«W'' º∏«a »a ¬d ádƒ£H
OQh Ée Ö°ùM ,º«¶©dG …ôFGõédG ôjƒ°üJ IQGOGE
.¬∏dG ¬ªMQ …hGôë°U ∞°Sƒj ¬æY
¬°ùØf óéj ¬fGC …óée ócGC ,»æØdG ¬dƒ«e øYh
á˘ «˘ eGQó˘ dG ∫É˘ ª˘ Y’CG º˘ ZQ ,ô˘ ˘ã˘ ˘cGC É˘ ˘ª˘ ˘æ˘ ˘«˘ ˘°ùdÉ˘ ˘H
¿GC ìô°Uh ,É¡H ±hô©ª˘dG Iô˘«˘Ñ˘μdG á˘«˘fƒ˘jõ˘Ø˘∏˘à˘dGh
¿ÉLô¡e øe ôãcGC »a ∑QÉ°T ,{…QƒØ°üYz º∏«a

»FÉ` ` ` ` ` ªæ°ùdG êÉàf’EG
∑ô` ` ` ` J …ô` ` ` ` ` FGõédG
øØdG ºdÉY »a ¬JÉª°üH

á≤ãdG íæe IQhô°V
ÜÉÑ°ûdG ø«Lôîª∏d

Rƒ˘Ø˘J ¿GC ,âYÉ˘£˘à˘°SG ™˘°VGƒ˘à˘ª˘ dG É˘ gQGƒ˘ °ûe
Üô©dGh ≈dh’CG áLQódÉH ø«jôFGõédG Üƒ∏≤H
Ée GPGE Éªæ«°ùdG ºdÉY è∏à°S É¡fGC âØ°ûch ,áeÉY
ø˘Y âØ˘°ûch ,á˘Ñ˘ °SÉ˘ æ˘ ª˘ dG •hô˘ °ûdG äô˘ aƒ˘ J
ô˘«˘Z É˘ ¡˘ «˘ ∏˘ Y â°Vô˘ Y ™˘ jQÉ˘ °ûeh ¢Uƒ˘ °üf
¿hO ,IAGô≤dG ó«b É«dÉM »g ,ÉeGQódG
áahô©e É¡fGC IócDƒe ,É¡«a π«°üØàdG
óM ≈∏Y çóëàJ ’h ,ßØëàdÉH
ø˘ ˘ «˘ ˘ M ’GE É˘ ˘ ¡˘ ˘ dƒ˘ ˘ b

{Ö©°ûdGz á∏°SGôe : ¿Gôgh
Ω . á«ªgGôH

π«HÉb Oƒªëe êôîªdG

º«μëàdG áæéd ƒ°†Y
''Ö©°ûdG'' `d á°Tƒ°TƒH ∫ÉeGC

∫ÉeGC ájôFGõédG áfÉæØdG âHôYGC
ÉgRGõàYGh ÉgQÉîàaG øY ,á°Tƒ°TƒH
ôFGõédG É¡d É¡àëæe »àdG á«dhƒD°ùªdÉH
»a á≤dÉª©dG ácQÉ°ûe ≈∏Y É¡à©é°Th
,IóYÉ°üdG á∏ãªªdG â∏°UGhh ,zº««≤àdG
¿GCh É¡d ≥Ñ°S ¬fGC{Ö©°ûdGz `d íjô°üJ »a
øμd ´ƒædG Gòg øe äÉ«dhƒD°ùe âëæe
.áØ∏àîe ÖdGƒ≤H
á∏jƒ£dG ΩÓa’CG º«μëJ áæéd ƒ°†Y äócGCh
π°UGƒàJ …òdG »Hô©dG º∏«Ø∏d ¿Gôgh ¿ÉLô¡ªH
»gh ,…QÉédG ôÑªàÑ°S 30 ájÉZ ≈dGE ¬JÉ«dÉ©a
,º¡©e â∏¨à°TG ø«Lôîeh ø«fÉæa øY çóëàJ
¿ƒμj’ ≈àM á«HÉéjGE ájOÉ«M'' ¿ƒμà°S É¡fGC
AÉ«°T’CG òNÉCJ áfÉ°ùfGE'' É¡fGCh , ''ô«°ü≤J ∑Éæg
.''á«dhƒD°ùeh áfÉeGC πμH É¡∏≤ãH
ºZQh ¬fGC á°Tƒ°TƒH ∫ÉeGC ,ájôFGõédG âàØdh

≈˘∏˘Y ,»˘°Tƒ˘ª˘°ûe …ó˘ é˘ e ,π˘ ã˘ ª˘ ª˘ dG Oó˘ °T
»˘a …ƒ˘≤˘dG Qƒ˘°†ë˘dGh á˘cQÉ˘ °ûª˘ dG á˘ «˘ ª˘ gGC
≠∏Ñj ¿GCh ,á«Hô˘©˘dG äÉ˘fÉ˘Lô˘¡˘ª˘dG ∞˘∏˘à˘î˘e
âÑ˘ã˘f »˘c á˘«˘°SÉ˘«˘b äÉ˘jƒ˘à˘ °ùe ΩÉ˘ ª˘ à˘ g’G
Ö©˘°T ø˘ë˘f ,ø˘«˘«˘é˘ª˘g É˘æ˘°ùd É˘æ˘fGC'' º˘dÉ˘©˘∏˘ d
Éªæ«°S ¬°ùØæd ≥∏îj ¿GC ≈∏Y QOÉb ô°†ëàe
.''øah

»a …óLGƒàd ÉfGC •ƒ°ùÑe'' ∫Éb å«M ,¿GôgƒH
.''Qó°üdG ™°SGh ,»bGôdG Ö©°ûdG §°Sh ,ôFGõédG
á£≤f áHÉãªH ¿Éc ô°üªH »Hô©dG ™«HôdG ¿GC iGCQh
AÉ£YGE IQhô°V ≈∏Y GócƒDe ,ÜÉéj’EG ƒëf ∫ƒëJ
.¬à«ªgGC øØdGh Éªæ«°ùdG
Qƒ¡ª˘é˘dG ¬˘d ø˘μj …ò˘dG π˘«˘HÉ˘b Oƒ˘ª˘ë˘e ≈˘≤˘Ñ˘jh
ø˘«˘fÉ˘æ˘Ø˘dG ø˘e ô˘jó˘≤˘à˘dGh ΩGô˘à˘ M’G …ô˘ FGõ˘ é˘ dG
,ádÉ°U’CGh ÇOÉÑªdG ≈˘∏˘Y ø˘«˘¶˘aÉ˘ë˘ª˘dG π˘FÓ˘≤˘dG
Qhó˘H ΩÉ˘«˘≤˘∏˘d ¢†aGô˘dG ¬˘Ø˘ bƒ˘ e ±ô˘ ©˘ j ’ ø˘ eh
.IQƒ¡°ûe Iô«ãc ∫ÉªYGCh ≈ÑæLGC º∏«ØH »HÉgQGE

`d åjóM »a π«HÉb Oƒªëe …ô°üªdG πãªªdG ócGC
¬à∏b øe ºZôdÉH …ôFGõédG êÉàf’EG ¿GC {Ö©°ûdGz
¿GC Gó˘cƒD˘e ,iô˘N’CG á˘«˘Hô˘©˘ dG ∫hó˘ ∏˘ d á˘ Ñ˘ °ùæ˘ dÉ˘ H
,É˘°ùfô˘a ≈˘dGE Ghô˘LÉ˘gÉ˘¨˘HGƒ˘f âÑ˘é˘ fGC ô˘ FGõ˘ é˘ dG
π˘«˘ã˘ª˘à˘dG ä’É˘é˘e »˘a á˘ª˘«˘¶˘Y ΩÓ˘aGC Gƒ˘∏˘ª˘ Yh
É˘ª˘æ˘«˘°ù∏˘d ¿GC »˘Ø˘μj'' ∫É˘bh ,á˘HÉ˘à˘ μdGh êGô˘ N’EGh
.{…ó°TGQ óªMG ¥Óª©dGz ájôFGõédG
±ƒ˘«˘ °V ø˘ e ó˘ MGh{Ö©˘ °ûdGz `d π˘ «˘ HÉ˘ b π˘ °UGhh
º∏«Ø∏d ¿Gôgh ¿ÉLô¡ªd á©HÉ°ùdG IQhó∏d ±ô°ûdG
Ghôªãà°ùj ¿GC ôFGõédG ÜÉÑ°T øe ≈æªJGC'' »Hô©dG
ácQÉ°ûª∏d ¬JÉMƒªW øY Éë°üØe ,''∫ÉéªdG »a
,á∏Ñ≤ªdG äÉ©Ñ£dG ∫ÓN á≤HÉ°ùªdG »a É«ª°SQ
∫ÉªYGC ≈∏Y êôØàjh ,ôFGõédG ≈dGE Oƒ©j ¿GC ≈æªJh
.ôãcGC á«æa
√ó˘LGƒ˘à˘d ¬˘à˘Mô˘ a ø˘ Y »˘ Hô˘ ©˘ dG º˘ é˘ æ˘ dG ô˘ Ñ˘ Yh

¿Gôgh ¿ÉLô¡ªH Iô«°ü≤dG ΩÓa’
C G

IójóL á¨∏H á«YÉªàLGE ÉjÉ°†b ≈∏Y IAÉ°VGE
ô°†ëj …òdG Ü’CG ¿ƒ«Y øY k Gó«©H ábhô°ùªdG á©àªdG øe π«∏b
¿hO ¬àæHG øY ÉkãëH ¿ÉμªdG ¢ûàØjh ,ádƒ¡ée ájÉ°Th ó©H IÉCéa
.Ió∏ÑdG øY π«MôdG Qô≤j Égó©Hh ,ihóL
¬ª∏«a ¿GC ,¿Gƒ∏Y óªëe »fOQ’CG êôîªdG QÉ°TGC ,¬à¡L øeh
˘ΩÓ˘a’CG á˘≤˘HÉ˘°ùe ø˘ª˘°V É˘°†jGC ∑QÉ˘ °ûª˘ dG ''ô˘ «˘ N’CG AÉ˘ °û©˘ dG''
’kÉ˘ª˘μà˘°SG ó˘©˘j ,á˘©˘ª˘é˘dG ó˘Z Ωƒ˘j ¢Vô˘©˘ J »˘ à˘ dGh Iô˘ «˘ °ü≤˘ dG
»àdG ΩÓa’CG øe á∏°ù∏°S É¡«a õéfGC »àdGh ,á«æØdG ¬Jô«°ùªd
OóY ≈∏Y ¢Vô©J »àdGh ,AÉ°†«ÑdG …OÉj’CG ÉeGQO øª°V â°VôY
¬fƒc »JÉCJ º∏«ØdG Gòg á«°Uƒ°üN øμdh .á«Hô©dG äGƒæ≤dG øe
,»FÉªæ«°S êÉàfGE ºjó≤J »a á«fOQ’CG áaÉ≤ãdG IQGRƒd ≈dhGC IQOÉÑe
™«£à°ùJ áàHÉK á«fOQGC Éªæ«°S OÉéj’E É¡«©°S QÉWGE »a ∂dPh
»˘FÉ˘ª˘æ˘«˘°ùdG Ö°ùM ,á˘«˘dhó˘dG äÉ˘fÉ˘Lô˘¡˘ ª˘ dG »˘ a á˘ °ùaÉ˘ æ˘ ª˘ dG
π£H QOÉ˘≤˘dG ó˘Ñ˘Y ¢û«˘©˘jh.¿Gƒ˘∏˘Y ó˘ª˘ë˘e ÜÉ˘°ûdG ,»˘eÓ˘Y’EG
™e GóMƒàe IÉ«ë∏d ó°ûj Éªe GOôéàe øeõdG QÉWGE êQÉN á°ü≤dG
AÉæH πLGC øe É¡∏Mh »a É°ùª¨æe ,¬àÑ«ÑM âØd »àdG ¢VQ’CG
™ª≤dÉH áÄ«∏e IÉ«M øe ΩOÉ≤dG ƒgh ,ôN’BG ºdÉ©dG »a IÉ«M
≥aÉCH ¬Ø∏J »àdG »¶°ûàdG ádÉM ≈dGE ’ƒ°Uh OGóÑà°S’EGh º∏¶dGh
πc »a ¬àÑ«ÑM Ó«îàe ¬JOGQÉEH É¡°û«©j »àdG IóMƒdGh ádõ¡dG
.á∏«d
áLôîªdG ¢Vô©J ,¢Vô©dG ádÉ°U ¢ùØæHh Ωƒ«dG ¢ùØf ∫ÓNh
ΩÓaGC ∫hGC øe ,ô«°ü≤dG »eQGódG ´ƒædG øe ƒgh ,≥aGC º∏«a
è˘dÉ˘©˘j ,…QhO ø˘jR ,á˘«˘fOQ’CG á˘Ñ˘JÉ˘μdG ,á˘∏˘≤˘à˘°ùª˘dG á˘Lô˘î˘ª˘ dG
IQôëàe áLhR ø«H É¡KGóMGC QhóJ ájOÉ°üàbG á«YÉªàLG á∏μ°ûe
ió©àj ’GC Öéj áLhõdG QhO ¿GC iôj ,…ó«∏≤J êhRh áMƒªW
,êhõdG π©éj ¿ÉCH á∏μ°ûªdG ºbÉØàJ ºK ,ïÑ£dGh ∫õæªdG OhóM

¿Gôgh ¿ÉLô¡ªH Iô«°ü≤dG ΩÓa’
C G á≤HÉ°ùe π°UGƒàJ
Ωƒ«∏d á©HÉ°ùdG á«FÉªæ«°ùdG ¬JQhO »a »Hô©dG º∏«Ø∏d
πX »a ,∂«JÉª«æ«°ùdG áYÉ≤H »dGƒàdG ≈∏Y ådÉãdG
¿hõîªdG øe Gkô«Ñc ÉkÑfÉL â°ùμY á«HôY ácQÉ°ûe
Éeh »Hô©dG ¥ô°ûªdG ∫hód á°UÉNh ,»æØdGh »aÉ≤ãdG
.áYƒæàe äÉLÉàfGE øe ¬∏ªM
…hÉ°Sƒe ºjôc …ôFGõédG êôîªdG Üô°†j ,∂dP Aƒ°V ≈∏Yh
πª©dG ƒgh ,''ΩÉj’CG πÑb'' º∏«a á©HÉàªd √Qƒ¡ªL ™e GóYƒe
øe ƒ∏îj ’ …òdGh ,{ìÉÑ°üdG Qƒ£a'' ô«°ü≤dG ¬ª∏«a ó©H »fÉãdG
,¿GõM’CÉH ±ƒØëe ºdÉY ≈dGE ∂∏ªëJ »àdG á«bGôdG ≈≤«°SƒªdG
.á©àªdGh áØîdÉH Qƒ©°ûdGh πe’CG
ΩÉY áª°UÉ©dG ôFGõédG Üôb Ió∏H »a º∏«ØdG çGóMGC QhóJh
k gGPh k GOQÉ°T hóÑj …òdG ôHÉL ≥gGôªdG ádÉM ¢ü≤J ,1994
Ó
≈àM ,¬JGP ≈∏Y Ékjƒ£æeh ¬à°SGQóH ÅHÉY ô«Z ,âbƒdG ∫GƒW
.»ëdG »a ¬JQÉLh á°SQóªdG »a ¬à∏«eR áæ«ªj ≈∏Y √Éæ«Y íàØàJ
™e ¬JÉ«M π∏¶J …òdG ôHÉL ø«©H ÉgGôf ádÉM Ó£H Éª¡fGE
’kƒ¡ée iôj ÉeóæY áHÉBc OGOõJh ,AGƒîdGh áHÉBμdG AGƒLGC ¬JódGh
¬JÉ«M »a áæ«ªj Qƒ¡X øμd ,¢UÉ°UôdÉH kÉ«eQ Ék«Wô°T ´ô°üj
ó©H ¿ÉÑ°ûdG óMGC πØM ≈dGE ÜÉgòdG πÑ≤j ¬∏©éjh ÉkæcÉ°S ∑ôëj
øμdh É¡°ùØf ádÉëdG ¢û«©f øëfh ,É¡∏HÉ≤j ¬∏qY πjƒW ¢†aQ
ÜÉÑ°S’C ,øμd iôN’CG »g ádƒgòe ¢û«©J »àdG ,áæ«ªj »æ«©H
âbƒdG »a ≈°SÉCàJh ,™«ªédG É¡HÉ¡jh »Wô°T áæHG »¡a ,IôjÉ¨e
É¡°ùØf äQòf »àdG É¡àNGCh ¢TGôØdG áëjô£dG É¡eGC ≈∏Y ¬JGP
k ≤K áæ«ªj IÉ«M OGOõàd ,Ω’CG áeóîd
»Wô°T ´ô°üe ™e Ó
Oôéªd ¬°ùØf ÜÉ°ûdG πØM ≈dEG ÜÉgòdÉH ºà¡J É¡æμdh ,Ió∏ÑdÉH

إإششهار

الخميسس  ٢٦سسبتمبر ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٠ذو القعدة  ١٤٣٤هـ
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قانون مسسابقة

جائزةأإحسشن إلمقا’ت عن إلعÓقات إلصشينية إلجزإئرية
بمناسسبة الذكرى الـ 55إلقامة العÓقات الدبلوماسسية الجزائرية الصسينية ،تنظم سسفارة جمهورية الصسين الشسعبية
بالجزائر بالتعاون مع جريدة «الشسعب» مسسابقة أاحسسن مقال عن العÓقات العريقة بين البلدين والروابط التاريخية بينهما.

قانون المسسابقة:
المادة ا’ولى :يجب أان تتناول المقالت المرشسحة للمسسابقة موضسوع العÓقات الصسينية الجزائرية العريقة
والروابط التاريخية بين البلدين.
المادة الثانية :المسسابقة مفتوحة لكافة الفئات من إاعÓميي الصسحافة المكتوبة ،السسمعية البصسرية والصسحافة
اللكترونية وكتاب ومثقفين وقراء .وتتضسمن مختلف األنواع اإلعÓمية من مقالت تحليلية ،حوارات ،قصسصس،
مذكرات عن سسفريات وشسهادات عن أاحداث صسنعت قوة العÓقات الثنائية.
المادة الثالثة  :تكون مقالت المسسابقة محررة باللغة العربية أاو الفرنسسية ول يجب أان يتجاوز المقال الواحد ١٠٠٠
كلمة على أاقصسى التقدير.
المادة الرابعة :ل تقبل من المسسابقة المقالت التي نشسرت في العناوين الصسحفية المختلفة من ورقية أاو رقمية.
المادة الخامسسة :يسسمح لكل مترشسح المشساركة في المسسابقة بكتابة واحدة فقط.
المادة السسادسسة  :ترسسل المقالت المعروضسة للمسسابقة إالى البريد اللكتروني لسسفارة جمهورية الصسين الشسعبية
بالجزائر ZHenewen2013@Hotmail.com
أاو للموقع اللكتروني لجريدة ““الشسعب““ info@ech-chaab.com
المادة السسابعة  :على كل مترشسح إارفاق العمل المعروضس للمسسابقة هويته الكاملة بالخصسوصس للموقعين باسسم
مسستعار.
المادة الثامنة  :الكتابات مفتوحة من  ٢٠١٣/٠8/١5إالى  ٢٠١٣/٠9/٣٠واإلعÓن عنها ينشسر طيلة هذه الفترة
بجريدة «الشسعب» الطبعة الورقية والرقمية.
المادة التاسسعة :كل األعمال المقدمة للمسسابقة ل تعاد إالى أاصسحابها ويقصسى كل ملف غير معروف هوية صساحبه.
المادة العاشسرة  :تقوم لجنة التحكيم المتكونة من أاسساتذة جامعيين وإاعÓميين محترفين باختيار  ١٠أافضسل
الكتابات ،وقرارات لجنة التحكيم نهائية غير قابلة للطعن .
المادة الحادية عشسر :جوائز المقالت الـ ١٠المختارة التي يعلن عنها في حفل خاصس ،تتوزع كالتالي:
الجائزة اأ’ولى :تسسلم للفائزين الثنين ( :)٠٢رحلة إالى الصسين مدة أاسسبوع.
الجائزة الثانية ٠٣ :أاجهزة كمبيوتر محمول حديثة.
الجائزة الثالثة 5 :أاجهزة هواتف نقالة من طراز عالي.
المادة ا’ثنى عشسر  :تنشسر المقالت باللغة العربية الفائزة في المسسابقة بجريدة «الشسعب».
الشسعـب

pub

مجتمع

الخميسش  26سسبتمبر  2013م
الموافق لـ  20ذو القعدة  1٤3٤هـ
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منبر للمواطنين في طرح انشضغالتهم

تيبازة تخوضش حملة ضضد داء الكلب

 1500حقنة للتلقيح
المجاني للكÓب والقطط

كثيرة هي مظاهر التخلف والحرمان ،التي مازال يعاني منها سضكان القرى ،واألرياف ،والمدن الصضغيرةأاو ما يصضطلح عليه في
عالم اإلعÓم ،بالجزائر العميقة التي تنّوعت ،حسضب خصضوصضيات كل منطقة.

اإلإلع ـ ـ ـ ـÓم الج ـ ـ ـواري
يكسسب المصسداقية
¿É¨WƒH øjódGQƒf :∞«£°S
وأامام الضسغط المتزايد للطلبات الجتماعية
ال˘م˘ت˘ع˘ددة ،وال˘ت˘ي ق˘اب˘ل˘ه˘ا وم˘ازال ي˘ق˘ابلها في
ك ˘ث ˘ي ˘ر م ˘ن ال ˘ح ˘الت ،ضس ˘ع˘ف واضس˘ح ف˘ي أاداء
اإلدارة والمجالسش الشسعبية المحلية ،إاهتدى بل
اضسطر السسكان للتعبير عن احتجاجاتهم بكافة
الوسسائل ،خاصسة بعد أان فشسلت المسساعي مع
ال˘ج˘ه˘ات ال˘م˘ذك˘ورة بشسك˘ل م˘ب˘اشس˘ر ،وه˘ذا من
خ ˘Óل ال ˘رسس ˘ائ ˘ل ال ˘م˘ف˘ت˘وح˘ة ع˘ب˘ر الصس˘ح˘اف˘ة
ال ˘وط ˘ن ˘ي ˘ة ،إال˘ى الع˘تصس˘ام˘ات أام˘ام ال˘م˘ق˘رات
اإلدارية المعنية ،وحتى قطع الطرق في وجه
حركة المرور ،مما يؤودي حتما إالى التدخل
ال˘ع˘اج˘ل ل˘مصس˘ال˘ح األم˘ن ،والسس˘ل˘ط˘ات المحلية
ل ˘ح ˘ل األشسك ˘ال ،أاو ع ˘ل ˘ى األق ˘ل ت˘ق˘دي˘م وع˘ود
للنظر فيه وحله ،وفي كثير من األحيان يتضسح
أان السس˘ ˘ل˘ ˘ط˘ ˘ات ت˘ ˘ج˘ ˘ه˘ ˘ل ت˘ ˘م˘ ˘ام˘ ˘ا ال˘ ˘مشسك˘ ˘ل ˘ة
المطروحة.
وفي المقابل ،لعبت ومازالت تلعب وسسائل
اإلع ˘Óم ،وال ˘ت ˘ي ع ˘رفت ان ˘تشس ˘ارا ك ˘ب ˘ي ˘را ف˘ي
السسنوات األخيرة ،من خÓل اإلذاعات المحلية
المتواجدة تقريبا في كل الوليات ،من أاجل
إاعÓم جواري فعال ،وكذا لنتشسار المراسسلين
الصسحفيين لعشسرات اليوميات الوطنية ،دورا
ب ˘ارزا وم ˘ح ˘وري ˘ا ورائ ˘دا ف ˘ي كشس˘ف ال˘م˘ع˘ان˘اة
وإايصس˘ ˘ال األصس˘ ˘وات والنشس˘ ˘غ˘ ˘الت ب ˘ط ˘ري ˘ق ˘ة
حضس ˘اري ˘ة ل ˘م ˘ن ي ˘ه ˘م ˘ه األم ˘ر ،فك˘ان اإلع˘Óم˘
ب˘م˘ث˘اب˘ة ه˘م˘زة وصس˘ل ح˘ق˘ي˘ق˘ي˘ة ب˘ل وضس˘روري˘ة،
وأاع˘ط˘ى ل˘ل˘م˘وق˘ف سس˘م˘ة أاخ˘رى أاك˘ث˘ر حضسارة،
وهي التعامل بثقة مع وسسائل اإلعÓم ،إلبÓغ
معاناة السسكان وانشسغالتهم للجهات المعنية.

وكنتيجة تغّيرت ،شسيئا فشسيئا ،نظرة السسلطات
لوسسائل اإلعÓم ،وأاصسبحت تعتبرها أاكثر من
همزة وصسل بين المواطن واإلدارة ،إالى مكانة
أاكبر بما يشسبه الشسراكة ،وعمدت بالتالي إالى
أاسس ˘ال ˘يب ج ˘دي ˘دة ف ˘ي ال ˘ت ˘ع ˘ام ˘ل م ˘ع وسس ˘ائ ˘ل
اإلعÓم ،من خÓل عدة محاور منها :المتابعة
المسستمرة بواسسطة خÓيا اإلعÓم ،لكل ما يبث
أاو ي˘ ˘نشس˘ ˘ر ع˘ ˘ن واق˘ ˘ع ال˘ ˘ت˘ ˘ن˘ ˘م˘ ˘ي ˘ة ال ˘م ˘ح ˘ل ˘ي ˘ة،
واإلخ ˘ت ˘Óلت ال ˘مسس ˘ج˘ل˘ة وتك˘ل˘ي˘ف ب˘ال˘ن˘ت˘ي˘ج˘ة
ال˘ج˘ه˘ات ال˘م˘ع˘ن˘ي˘ة ب˘ال˘مشسك˘ل˘ة ال˘مثارة بمتابعة
الوضسعية إالى غاية حلها ،ودعوة رجال اإلعÓم
في كثير من األحيان ،للتنقل رفقة السسلطات
ال˘م˘ح˘ل˘ي˘ة ف˘ي زي˘ارات˘ه˘ا ال˘م˘ي˘دان˘ي˘ة ،ل˘ل˘حضس˘ور
وال˘م˘ت˘اب˘ع˘ة وال˘ت˘غ˘ط˘ية اإلعÓمية الموضسوعية،
ع ˘ن ق ˘رب ل ˘واق ˘ع ال ˘ت ˘ن ˘م ˘ي ˘ة وال ˘وق ˘وف ع˘ل˘ى
المشساكل مباشسرة.

مشساكل تجد طريقهاإالى الحل

ومن جهة أاخرى ،أاصسبح المواطنون يثقون أاكثر
فأاكثر في الصسحافة ،وأاضسحوا بذلك يمدونها
ب˘ال˘م˘ع˘ل˘وم˘ات وط˘رح النشس˘غ˘الت ع˘ل˘ي˘ه˘ا ،ل˘ما
شسعروا به من أاهمية في إابرازها للرأاي العام.
وقد ترتب عن كل ذلك ،أان متتبع نشسرات أاخبار
وبرامج اإلذاعات المحلية ،وقارئ الصسحافة
الوطنية المكتوبة ،أاصسبح يÓحظ الحيز الكبير
ال ˘ذي ت ˘خصسصس ˘ه ه ˘ذه ال ˘وسس ˘ائ ˘ل لنشس ˘غ ˘الت
ال˘م˘واط˘ن˘ي˘ن ف˘ي م˘خ˘ت˘ل˘ف ال˘م˘ن˘اط˘ق ،وخ˘اصسة
ال ˘م ˘ح ˘روم ˘ة م ˘ن ˘ه˘ا ،ح˘ت˘ى أان ب˘عضش الصس˘ح˘ف
الوطنية تخصسصش صسفحات كاملة لكل الولية،
من حين آلخر ،تتناول فيها خاصسة إانشسغالت
السسكان في المدن والقرى والمداشسر ،للفت
ان ˘ت ˘ب ˘اه السس ˘ل ˘ط ˘ات ال ˘م˘ح˘ل˘ي˘ة ل˘ه˘ا ،وت˘خصسصش
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اإلذاعات الجهوية برامجا تتناول بالتفصسيل
واقع التنمية المحلية بالمناطق التي تخضسع
لتغطيتها.
وقد أاثبتت التجربة صسحة التوجه على اعتبار
أان ال ˘ع ˘دي ˘د م ˘ن النشس˘غ˘الت ال˘م˘ع˘روضس˘ة ع˘ن
طريق وسسائل اإلعÓم ،وجدت طريقها إالى
ال˘ ˘ح˘ ˘ل ع˘ ˘ل˘ ˘ى أارضش ال˘ ˘واق˘ ˘ع ،ب ˘فضس ˘ل ت ˘دخ ˘ل
السس˘ ˘ل ˘ط ˘ات ال ˘م ˘ح ˘ل ˘ي ˘ة وف ˘ي ب ˘عضش األح ˘ي ˘ان
ال ˘م ˘رك ˘زي ˘ة ،وك ˘م ˘ا ه ˘و م ˘ع ˘ل ˘وم ت˘ت˘م˘ت˘ع أاغ˘لب
الجماعات المحلية ،خاصسة الوليات ،والعديد
من المؤوسسسسات المختلفة النشساط ،على خÓيا
لإÓعÓم والتصسال ،تهتم باإلتصسال بالمواطنين
والصسحافة ،ومتابعة كل ما يصسدر عن هذه
األخيرة ،ويكون له عÓقة بهذه المؤوسسسسات أاو
بمجال تدخلها ،للنظر في محتواه والتصسرف
الÓزم حيال ما يصسدر عنها ،وجنبت هذه
الطريقة وسسرعة التدخل ،العديد من المناطق
لجوء السسكان إالى العنف والتعبير بالحتجاج،
ف˘ي ال˘وقت ال˘ذي ن˘ح˘ت˘اج ف˘ي˘ه ج˘م˘ي˘ع˘ا ل˘ل˘هدوء
والعمل في أامان.
ول ˘ه ˘ذا وح ˘يث ل ي˘خ˘ت˘ل˘ف اث˘ن˘ان ح˘ول أاه˘م˘ي˘ة
اإلعÓم الجواري في دعم التنمية المحلية،
ي ˘ت ˘ع ˘ي ˘ن ع ˘ل˘ى ال˘ج˘م˘ي˘ع ت˘رق˘ي˘ة ه˘ذا األسس˘ل˘وب
الحضساري والمثمر ،ول يتأاتى هذا إال بالمزيد
م˘ن ال˘ت˘ق˘رب م˘ن الصس˘ح˘اف˘ة سس˘واء ال˘م˘واط˘نين
والمسسؤوولين ،وان يشسعروا بصسدق وبثقة في
دورها للقيام بعمل موضسوعي ألحد الحقوق
األسس˘اسس˘ي˘ة ل˘ل˘م˘واط˘ن ،وتسس˘ه˘يل المهمة لرجال
مهنة المتاعب ،الذين يبقى شسغلهم الشساغل
تقديم خدمة عامة ،بموضسوعية ،بعيدا عن
التهويل أاو تصسفية الحسسابات.

تشض ˘رع مصض ˘ال ˘ح ال ˘ب˘ي˘ط˘رة ال˘ت˘اب˘ع˘ة ل˘م˘دي˘ري˘ة ال˘مصض˘ال˘ح
الفÓحية بتيبازة ،بداية من اليوم (الخميسش) في حملة
تلقيح مجاني واسضعة للكÓب والقطط بمختلف بلديات
الولية ،تزامنا مع اليوم العالمي للوقاية من داء الكلب
المصضادف لـ 28سضبتمبر من كل سضنة.
وحسسب ما علمناه من المصسالح المعنية بالعملية ،فإاّن األمر ل
يقتصسر على يوم واحد فقط وإانما تم تمديد الفترة الى غاية
األسسبوع القادم لتمكين أاكبر شسريحة من مÓك الكÓب والقطط
من تلقيحها لسسيما بالمناطق النائية التي يصسعب بها التنقل الى
أاماكن بعيدة ،بحيث عمدت الجهات المعنية الى مراسسلة رؤوسساء
البلديات مسسبقا لتمكين البياطرة من وسسائل متحركة تمكنهم من
التنقل الى األماكن البعيدة إلتمام عملية التلقيح لسسيما و أاّن
حملة التحسسيسش و التوعية التي باشسرتها ذات المصسالح منذ فترة
لم تأاخذ في الحسسبان تلك المناطق و من ثم ،فيحتمل بأان ل
ي ˘ت˘ب˘ادر ال˘ى أاسس˘م˘اع سسك˘ان˘ه˘ا م˘ب˘اشس˘رة ال˘ع˘م˘ل˘ي˘ة ،وت˘ل˘قت مصس˘ال˘ح
البيطرة بالولية هذه السسنة  1500حقنة من المعهد الوطني
للطب البيطري خصسيصسا لهذا الغرضش مقابل  1000حقنة فقط
العام المنصسرم ،وترتقب ذات المصسالح بلوغ نسسبة تلقيح عالية
تضساهي أاو تفوق تلك التي تم تسسجيلها العام المنصسرم حين تم
تلقيح  872كلب و 52قط مع الشسارة الى أاّن مجمل الحقن
المرصسودة لهذا الغرضش تم توزيعها على مختلف بلديات الولية
يومين أاو أاكثر قبل بداية الحملة اليوم و هي العملية التي يباشسرها
بياطرة عموميون
جندتهم
المصسالح المعنية
لهذا الغرضش.
وبالرغم من هذا
ال ˘ ˘ج ˘ ˘ه ˘ ˘د ال˘ ˘ذي
ت ˘ع ˘ت ˘م˘ده سس˘ن˘وي˘ا
مديرية المصسالح
الفÓحية
ب ˘م ˘ن˘اسس˘ب˘ة ال˘ي˘وم˘
ال ˘ع ˘ال ˘م˘ي ،إال أاّن
عديد الكÓب و القطط تبقى خارج مجال التغطية والمراقبة
على مسستوى مختلف بلديات الولية بالنظر الى العدد الهائل من
الكÓب والقطط المتشسردة التي تجوب شسوارع األحياء والمناطق
الحضسرية في الليل ،كما في النهار مسسببة أاخطارا صسحية محدقة
بالمارة ،األمر الذي أارغم الجهات المعنية على مباشسرة برنامج
سسنوي للقضساء على ذات الحيوانات المنتشسرة بمشساركة البلديات
المعنية بحيث تم القضساء على  260كلب و 5قطط طيلة العام
الماضسي فيما ارتفعت الحصسيلة الى  323كلب و  18قطا خÓل
األشسهر الثمانية األولى من العام الحالي و ل تزال العملية جارية
على قدم وسساق بمختلف بلديات الولية لغرضش الوقاية من داء
الك ˘لب ال ˘ذي ي ˘ؤودي ف ˘ي م ˘ع ˘ظ ˘م ح ˘الت ˘ه ال˘ى ال˘ه˘Óك و ال˘م˘وت
للمصساب.
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مع بداية العد التنازلي لعيد األضضحى المبارك،

المبارزة بين الكباشش تسضتهوي العنابيين
م˘ ˘ع ب ˘داي ˘ة ال ˘ع ˘د ال ˘ت ˘ن ˘ازل ˘ي ل ˘ع ˘ي ˘د
األضض˘ح˘ى ال˘م˘ب˘ارك ،يسض˘ارع ال˘ت˘ج˘ار
والسض ˘م ˘اسض ˘رة ب ˘ع˘ن˘اب˘ة م˘م˘ن اع˘ت˘ادوا
ع ˘ ˘ل˘ ˘ى اسض˘ ˘ت˘ ˘غ˘ ˘Óل ه˘ ˘ذه الشض˘ ˘ع˘ ˘ي˘ ˘رة
الدينية للكسضب غير المشضروع ،الى
اسضتغÓل بعضش الفضضاءات العمومية
ل ˘ع ˘رضش وب ˘ي ˘ع ك ˘ب ˘اشش ال ˘ع ˘ي ˘د ،دون
احترام أادنى شضروط النظافة ،غير
م ˘ب ˘ال ˘ي ˘ن ب ˘ال ˘ط ˘اب ˘ع ال ˘حضض˘ري ل˘ه˘ذه
األح˘ي˘اء ،ل˘ت˘ت˘ح˘ول ه˘ذه ال˘فضض˘اءات
إال ˘ى اصض ˘ط ˘ب ˘Óت ن ˘ظ ˘ي ˘ر م ˘ا ي ˘خ ˘ل˘ف˘ه
ه˘ ˘ؤولء ال˘ ˘ب˘ ˘اع ˘ة م ˘ن ب ˘ق ˘اي ˘ا ال ˘ت ˘ب ˘ن
وفضضÓت الحيوانات.
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كانت لنا جولة اسستطÓعية ألهم نقاط البيع
على مسستوى أاكبر أاحياء الولية للوقوف عن
هذه الظاهرة عن قرب.
تتوزع نقاط بيع ماشسية العيد غير المرخصسة
بعنابة على مسستوى األحياء الشسعبية كحي
""وادي الذهب"""" ،السسهل الغربي"" ""،ديدوشش
مراد ""لكلون "" ،واد القبة"""" ،حي الريم"" ،
باإلضسافة إالى الطرق العمومية الرابطة بين
أاه˘ ˘م دوائ˘ ˘ر ال˘ ˘ولي˘ ˘ة ،وك˘ ˘ذا ب ˘ال ˘ق ˘رب م ˘ن
السساحات العمومية ،باإلضسافة الى المÓعب

الجوارية ،أاين تجرى مباريات بين كباشش
العيد التي أاصسبحت الشسغل الشساغل لسسكان
المدينة كلما اقترب موعد عيد األضسحى
المبارك.
وف ˘ي ه ˘ذا الصس ˘دد ،ي˘ق˘ول م˘ح˘م˘د ،صس˘احب
سس˘ ˘ي ˘ارة أاج ˘رة :أان ال ˘ف ˘وضس ˘ى ف ˘ي األم ˘اك ˘ن
الحضسارية أاصسبحت ل تطاق بسسبب عدم
احترام نقاط البيع المحددة لذلك ،وأاضساف
يقول :أان أاغلب الماشسية المعروضسة للبيع
على مسستوى هذه النقاط يتم بيعها على
أاكثر من ثÓث مراحل ،ليتم انتقاؤوها بعيدا
عن األسسواق األسسبوعية ،لتعرضش كل مسساء
على مسستوى هذه النقاط الحضسرية ،مما
أاع ˘اق ح ˘رك ˘ة السس ˘ي ˘ر خ ˘اصس ˘ة ف ˘ي األم˘اك˘ن

المأاهولة بالسسكان ،والسساحات العمومية.

العنابي :تمسسك بالعادات

ون˘ ˘ح˘ ˘ن ن ˘ق ˘ف ع ˘ل ˘ى مسس ˘ت ˘وى إاح ˘دى ه ˘ذه
ال ˘ن ˘ق ˘اط ،أاي ˘ن ل ح ˘ظ˘ن˘ا حشس˘دا ك˘ب˘ي˘را م˘ن
ال ˘م ˘واط ˘ن ˘ي˘ن ي˘ت˘داف˘ع˘ون م˘ن أاج˘ل ال˘ف˘رج˘ة
والسستمتاع بالمبارزة التي تجمع الكباشش،
فتصسنع أاجواء مميزة كلما بدأا العد التنازلي
لعيد الضسحى المبارك ..بل أاكثر من ذلك،
فقد بلغ األمر الى اطÓق أاسسماء خاصسة إاذا
ك ˘انت م ˘م˘ي˘زة وذات ح˘ج˘م ك˘ب˘ي˘ر ،وق˘د ي˘ت˘م
تزيينها بالحناء و""الحاشسية "".
وما تجدر الشسارة إاليه أان كباشش المبارزة
تعود كلما اقترب عيد األضسحى ،وفي هذا

الصسدد ،يقول أاحد المربين ،أانه يقوم بذلك
ألنه يعتبر ذلك هواية كالهوايات األخرى
التي يحبها الشسباب ،فهو ل يعرضسها بهدف
الربح بل يوليها عناية كبيرة بسسبب المبارزة،
حيث عهدنا مثل هذه الظاهرة في مثل
هذه الموسسم ويضسيف هذا المربي :إان من
تسس˘ت˘ه˘وي˘ه م˘ث˘ل ه˘ذه ال˘م˘ب˘ارزة ق˘د ت˘ج˘ده ل
يفكر في شسرائها رغم أانه بمقدوره شسراء
أاضس ˘ح ˘ي ˘ة ،ب˘ل ي˘ت˘اب˘ع ف˘ق˘ط ل˘م˘ن ت˘ع˘ود ه˘ذه
الك ˘ب ˘اشش ،ألن ˘ه ب ˘ات م ˘ع ˘روف ˘ا ف˘ي ال˘وسس˘ط
ال ˘ع ˘ن ˘اب ˘ي وج ˘ود ه ˘واة مصس ˘ارع˘ة الك˘ب˘اشش،
هؤولء الذين ينتقون أاقواها ،بغرضش إالحاق
الهزيمة بكبشش الخصسم ،فهي غير موجهة
إالى األضسحية في أاغلبها ،بل تتخذ كوسسيلة
لتحقيق الربح من خÓل المصسارعة التي
أاضس˘ ˘حت الشس˘ ˘غ ˘ل الشس ˘اغ ˘ل ل ˘ف ˘ئ ˘ة الشس ˘ب ˘اب
والمراهقين خاصسة.

تدابير تمنع اسستغÓل
األماكن غير المّرخصسة

إاحسساسسا بالمخاطر الصسحية الكبيرة التي
ق ˘د ت ˘تسس ˘بب ف ˘ي ˘ه ˘ا ه ˘ذه ال˘ظ˘اه˘رة خ˘اصس˘ة
بالمجمعات السسكانية ،اتخذت بلدية عنابة
جملة من التدابير من خÓل إاعداد لجان
صس ˘ح ˘ي ˘ة ل˘م˘ن˘ع السس˘ت˘غ˘Óل غ˘ي˘ر ال˘م˘رخصش
لأÓماكن العمومية وبيع ماشسية العيد بها.

جاء ذلك قبل أاسسبوع عقب اجتماع طارئ
عقده رئيسش البلدية فريد مرابط مع رؤوسساء
ال ˘ق ˘ط ˘اع ˘ات ال ˘حضس ˘ري ˘ة ل ˘دراسس ˘ة ظ˘اه˘رة
النتشسار الواسسع لبيع المواشسي على مسستوى
المسستودعات والمسساحات الخضسراء وسسط
المدينة مع قرب عيد األضسحى المبارك
وما تسسببه من تدهور للوضسع البيئي جراء ما
ت ˘خ ˘ل ˘ف˘ه م˘ن فضس˘Óت وروائ˘ح ك˘ري˘ه˘ة ،ب˘ع˘د
اسستقبال سسيل من شسكاوى المواطنين الذين
اسس ˘ت ˘نك ˘روا ت ˘زاي˘د ع˘دد األشس˘خ˘اصش ال˘ذي˘ن
يبيعون المواشسي بشسكل غير مسسبوق.
ك˘ ˘م˘ ˘ا أاع˘ ˘رب عشس˘ ˘رات ال˘ ˘م˘ ˘واط˘ ˘ن˘ ˘ي ˘ن ع ˘ن
انزعاجهم الشسديد من انتشسار ظاهرة بيع
ال˘م˘واشس˘ي ب˘ال˘ق˘رب م˘ن سسك˘ن˘ات˘ه˘م واصس˘فين
ذلك ب ˘ال ˘تصس ˘رف غ ˘ي ˘ر ال ˘مسس ˘ؤوول م ˘ن ق˘ب˘ل
سس ˘م˘اسس˘رة ي˘ق˘وم˘ون ب˘ج˘لب الك˘ب˘اشش إلع˘ادة
ب ˘ي ˘ع˘ه˘ا داخ˘ل وسس˘ط ال˘م˘دي˘ن˘ة دون م˘راع˘اة
خصس ˘وصس ˘ي ˘ة ه ˘ذه األم˘اك˘ن ال˘حضس˘اري˘ة وم˘ا
تسسببه من انتشسار للروائح الكريهة وفضسÓت
المواشسي ،خاصسة أامام األماكن العمومية،
والمدارسش ومÓعب كرة القدم ،أاين يكثر
ت ˘ردد األط ˘ف ˘ال الصس ˘غ˘ار ع˘ن ه˘ذه األم˘اك˘ن
العمومية ،كما أان عملية بيع الكباشش غالبا
ما تسستهوي األطفال احتفاءا بقدوم عيد
األضسحى المبارك لحث أاوليائهم على شسراء
كبشش بمواصسفات مميزة.
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لن يحدث تغييرات كثيرة على تشضكيلة الشضباب

قاموندي يريد العودة بالنقاط
الثÓث منأامامأاهلي البرج

ي˘واصض˘ل شض˘ب˘اب ب˘ل˘وزداد ت˘حضض˘ي˘راته
ت ˘ ˘حسض ˘ ˘ب ˘ ˘ا ل˘ ˘م˘ ˘واج˘ ˘ه˘ ˘ةأاه˘ ˘ل˘ ˘ي ب˘ ˘رج
ب ˘وع˘ري˘ري˘ج ،ي˘وم السض˘بت ،ف˘يإاط˘ار
مباريات الرابطة المحترفة األولى
ل˘ك˘رة ال˘ق˘دم وب˘رم˘ج ال˘ج˘ه˘از ال˘ف˘ن˘ي
ل˘ل˘ف˘ري˘ق ب˘ق˘ي˘ادة ال˘م˘درب ق˘اموندي
ع ˘دة حصضصس ت ˘دري ˘ب˘ي˘ة ل˘ل˘رف˘ع م˘ن
ال˘ ˘ج˘ ˘اه˘ ˘زي˘ ˘ة ال˘ ˘ب˘ ˘دن˘ ˘ي ˘ة وال ˘ف ˘ن ˘ي ˘ة
ل˘Óع˘ب˘ي˘ن ق˘ب˘ل ال˘ذه˘ابإال˘ى م˘دينة
البرج لمواجهة الفريق المحلي.

نيل ثقة المدرب قاموندي الذي سسيضسحي
بأاحدهما خÓل المواجهة المقبلة رغم أان
اأ’مور تتجه إ’عادة بورقبة في الهجوم رغم
تسسجيل حنيفي لهدف الفوز لفريقه خÓل
مباراة شسبيبة القبائل.
وسس˘ي˘ج˘دد ال˘م˘درب ق˘ام˘ون˘دي ب˘نسسبة كبيرة
ثقته في الحارسس واضسح الذي أادى مباراة
في القمة أامام الشسبيبة وهذا بعد اسستئناف
الحارسس شسويح التدريبات.
ورصسدت إادارة شسباب بلوزداد منحة قدرها
ثمانية مÓيين سسنتيم في حال حقق رفقاء
ال ˘ح ˘ارسس ال˘م˘ت˘أال˘ق واضس˘ح ال˘ن˘ق˘اط ال˘ث˘Óث
حيث ارتأات اإ’دارة تحفيز الÓعبين لبذل
مجهودات إاضسافية وتحقيق نتيجة ايجابية
ك ˘ال ˘ف ˘وز أاو ال ˘ت˘ع˘ادل ع˘ل˘ى اأ’ق˘ل وال˘ذي ل˘ن
يكون مخيبا.

فيما ظهر كادامورو بمسضتوى مقبولأامام برشضلونة

غو’م يفتتح عّداده التهديفي
ويؤوكد عودته القوية مع سسانإايتيان

اف ˘ ˘ ˘ت˘ ˘ ˘ت˘ ˘ ˘ح ف˘ ˘ ˘وزي غ˘ ˘ ˘ولم ع˘ ˘ ˘داده
التهديفي رفقة ناديه سضانت إاتيان
خ˘Óل ال˘م˘واج˘ه˘ة ال˘ت˘ي جمعتهم مع
فريق أاولمبيك مرسضيليا ،أاول أامسس،
ضض˘م˘ن ال˘ج˘ول˘ة السض˘ابعة من الدوري
الفرنسضي.
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ح ˘اف ˘ظ ال ˘دول ˘ي ال ˘ج ˘زائ˘ري ع˘ل˘ى مك˘ان˘ت˘ه
اأ’سساسسية في هذه المباراة التي تمكن من
تسس˘ج˘ي˘ل ه˘دف ف˘ري˘ق˘ه ال˘وح˘ي˘د ع˘ن طريق
ركلة جزاء نفذها بإاحكام ،إاضسافة إالى الدور
الك ˘ب ˘ي ˘ر ال˘ذي ق˘ّدم˘ه ع˘ل˘ى مسس˘ت˘وى ال˘رواق
اأ’يسسر .كما كان لÓعب ""الخضسر"" دورا
ك ˘ب ˘ي ˘را ف ˘ي ت˘نشس˘ي˘ط ال˘ع˘م˘ل ال˘ه˘ج˘وم˘ي م˘ع
زمÓئه من أاجل العودة بنتيجة إايجابية من
عاصسمة الجنوب الفرنسسي ،ورغم الهزيمة
إا’ أان غو’م قام بدوره على مسستوى
الرواق اأ’يسسر.
وب˘ال˘ت˘ال˘ي ،ف˘إان ال˘مسس˘توى الرائع
ال˘ ˘ذي ظ˘ ˘ه˘ ˘ر ب˘ ˘ه ال˘ ˘دول˘ ˘ي
ال ˘ج˘زائ˘ري ج˘ع˘ل˘ه يك˘م˘ل
ال˘ ˘ل˘ ˘ق˘ ˘اء ح˘ ˘ت˘ ˘ى صس ˘اف ˘رة
ال˘ن˘ه˘اي˘ة ،ب˘دل˘ي˘ل أان˘ه ن˘ال
ث˘ان˘ي أافضس˘ل ت˘ن˘ق˘يط من
جانب سسانت إاتيان .وبهذا
يكون غو’م قد ضسمن مكانته اأ’سساسسية من
جديد بعد المشساكل التي عاشسها
ف ˘ ˘ ˘ي اأ’سس ˘ ˘ ˘اب˘ ˘ ˘ي˘ ˘ ˘ع
ال˘م˘اضس˘ية بسسبب
رغ ˘ ˘ب ˘ ˘ت˘ ˘ه ف˘ ˘ي
ال˘ ˘رح ˘ي ˘ل ع ˘ن
المجموعة،
لكن اأ’مور عادت إالى مجراها في الوقت
المناسسب بالنظر إالى المهمة التي تنتظره
م ˘ع ال ˘ف ˘ري˘ق ال˘وط˘ن˘ي .خ˘اصس˘ة أان ال˘م˘درب
الوطني أامام مشسكل غياب المنافسسة عند
’عبي الجهة اليسسرى على غرار كادامورو
ومصسباح الذي ’ يلعب بانتظام مع ناديه
بارما اإ’يطالي.

رياضضة
غربي لـ ““الشضعب““:

حان الوقتإ’ظهارأاحقيتي بحملأالوان «العميد»
بعدما عاد من اإلصضابة التي حرمته
من المنافسضة في ثÓث جولت في
ال˘ ˘دارب˘ ˘يأام˘ ˘امإات˘ ˘ح˘ ˘اد ال ˘ع ˘اصض ˘م ˘ة،
اق ˘ت ˘رب ˘ن ˘ا م ˘ن صض ˘ان˘عأال˘ع˘اب ال˘ع˘م˘ي˘د
““صض ˘ب ˘ري غ ˘رب ˘ي““ ال˘ذي ح˘دث˘ن˘ا ع˘ن
ع˘ودت˘ه وع˘ن ال˘م˘ب˘اراة القادمةأامام
ف˘ري˘ق˘ه السض˘اب˘قأاول˘مبي الشضلف ،في
هذا الحوار:
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وقد ركز قاموندي خÓل التدريبات على
ك˘ي˘ف˘ي˘ة سس˘د ال˘ث˘غ˘رات ال˘م˘وج˘ودة ف˘ي وسسط
ميدان الفريق الذي يبدو أانه سسيركز على
الهجمات المرتدة من أاجل العودة بنتيجة
إاي˘ج˘اب˘ي˘ة .وحسسب اأ’صس˘داء ال˘ت˘ي رصس˘دت˘ه˘ا
»الشس ˘عب« ي ˘ب ˘دو أان ال ˘ت ˘ق ˘ن ˘ي اأ’رج ˘ن ˘ت˘ي˘ن˘ي
سس˘ي˘ع˘ت˘م˘د ع˘ل˘ى ن˘فسس ال˘تشسك˘ي˘لة التي فازت
على شسبيبة القبائل مع تعزيز خط وسسط
ال˘ ˘م˘ ˘ي ˘دان ل ˘Óح ˘ت ˘ف ˘اظ ب ˘الك ˘رة وتضس ˘ي ˘ي ˘ق
المسساحات على ’عبي أاهلي البرج.
طمأانت حالة الÓعب عمور الجهاز الفني
بعد التعافي من اإ’صسابة أاثناء مباراة شسبيبة
القبائل واندماجه في التدريبات كان بشسكل
تدريجي تفاديا لحدوث مضساعفات قد تؤوثر
على جاهزيته خÓل مباراة السسبت .ونفسس
اأ’مر ينطبق على وسسط الميدان مكحوت
ال ˘ذي ان ˘دم ˘ج ه ˘و اآ’خ ˘ر ف ˘ي ال ˘ت ˘دري ˘ب˘ات
ال˘ج˘م˘اع˘ي˘ة وسس˘يك˘ون ح˘اضس˘را في التشسكيلة
التي سستتنقل إالى مدينة البرج.
كما يبقى الصسراع على أاشسده في الهجوم
بين الثنائي بورقبة وحنيفي وهذا من أاجل

العدد
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أام ˘ا ف ˘ي إاسس ˘ب ˘ان ˘ي˘ا شس˘ارك ،أاول أامسس ،ك˘ادا
مورو طيلة الـ  90د من اللقاء الذي جمع
فريقه ريال سسوسسيداد مع نادي برشسلونة
ضسمن الجولة السسادسسة من ""الليغا""
اإ’سسبانية.
أاين نشسط الدولي الجزائري في
منصسب قلب دفاع في الشسوط
اأ’ول ق˘ ˘ ˘ب ˘ ˘ل أان ي ˘ ˘ع ˘ ˘ود إال ˘ ˘ى
م ˘نصس˘ب˘ه ال˘م˘ع˘ت˘اد ف˘ي ال˘رواق
اأ’يمن ،وذلك إالى الخيارات
ال˘تك˘ت˘يك˘ي˘ة ال˘ت˘ي اعتمد
عليها مدربه.
وك ˘ ˘ان م ˘ ˘ردود
ك ˘ ˘ادا م ˘ ˘ورو
متوسسطا
طيلة

ال ˘م ˘واج ˘ه˘ة بسس˘بب ن˘قصس
في اللياقة البدنية بما أانه أ’ول مرة
يك ˘م ˘ل ال ˘م ˘ب ˘اراة إال ˘ى م ˘ن ˘ذ ن˘ه˘اي˘ة
الموسسم الماضسي ،وبهذا شسارك
ال˘ ˘Óعب ال˘ ˘ج˘ ˘زائ˘ ˘ري ل˘ ˘ل˘ ˘م ˘رة
ال˘راب˘ع˘ة ب˘ع˘د ل˘ق˘اء ك˘ل م˘ن
ل˘ي˘ون ،إال˘تشس˘ي وأات˘ل˘ي˘تيكو
مدريد.
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»الشضعب« :عدت إالى أاجواء المنافسضة
بعد غياب  3جولت بداعي اإلصضابة،
كيف تقيم مشضاركتكأامام اإلتحاد؟
صض˘ب˘ري غربي :دخ ˘ول ˘ي مك˘ان زم˘ي˘ل˘ي
""يحيى الشسريف"" كان موفقا ،حيث عملت
على إايصسال الكرات نحو اأ’مام والتنسسيق
بين خط الوسسط والهجوم وتنشسيط اللعب،
والحمد لله تمكنت من تطبيق توجيهات النتائج اإ’يجابية التي حققناها ،لكن هذا
م ˘درب˘ي لك˘ن˘ه˘ا ل˘م ت˘أات ب˘ال˘ج˘دي˘د أ’ن˘ن˘ا م˘ع قدر الله وقدره ،أاتمنى أان يشسفع لي هذا
ال ˘م˘ردود أام˘ام الشس˘ل˘ف خ˘اصس˘ة أان˘ه˘ا م˘ب˘اراة
اأ’سسف الشسديد انهزمنا.
 : .ظهرت بمردود حسضن ضضد اإلتحاد ،خاصسة بالنسسبة لي.
وهو ما قد يدفع غيغر إالى إاشضراكك  : .كما قلت المباراة القادمة سضتكون
أامام جمعية الشضلف فريقك السضابق،
أاسضاسضياأامامأاولمبي الشضلف؟
 : ..هدفي العودة إالى التشسكيلة اأ’سساسسية ،كيف ترى اللقاء ؟
يجب ا’عتراف بأان اإ’صسابة لم تأات في  : ..جمعية الشسلف هي التي فتحت لي باب
وقتها أ’نها حرمتني من التأالق في الجو’ت ال ˘ت ˘أال˘ق والشس˘ه˘رة ،ل˘ع˘بت ل˘ه˘ا لسس˘ب˘ع م˘واسس˘م
اأ’ول ˘ى م ˘ن ال ˘ب ˘ط˘ول˘ة ،خ˘اصس˘ة ع˘ن˘دم˘ا ك˘ان كاملة وقدمت فيها الكثير ،اآ’ن أانا تحت
ال˘ف˘ري˘ق ي˘ل˘عب ب˘م˘ع˘ن˘وي˘ات م˘رت˘ف˘عة بعد كل أالوان مولودية الجزائر وسسأاقوم بكل شسيء

نّوهت بمسضتوى ““الخضضر““
في تصضفيات المونديال

““الفيف ـ ـ ـ ـ ـا““ ترشسح تأاهل
الجزائـ ـ ـر على حسس ـ ـ ـاب
بوركينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـافـ ـ ـ ـ ـاسسـ ـ ـو

يمتلك المنتخب الجزائري لكرة القدم أافضسلية
مقارنة بمنافسسه بوركينافاسسو في سسباق التأاهل
لمونديال  2014وال ˘ت ˘ي سس ˘ي ˘ق ˘ام ذه˘اب دوره˘ا
ال ˘ ˘ف ˘ ˘اصس ˘ ˘ل ي ˘ ˘وم السس˘ ˘بت  12أاك ˘ت ˘وب ˘ر ()00،17
بواغادوغو ،حسسبما يعتبره ا’تحاد الدولي لكرة
القدم (الفيفا).
وكتبت الهيئة الدولية بموقعها الرسسمي »الجزائر
ه ˘ي ال ˘م ˘رشس ˘ح ˘ة ل ˘ل ˘ت˘أاه˘ل خ˘Óل ال˘دور ال˘ف˘اصس˘ل
م˘ق˘ارن˘ة ب˘ب˘ورك˘ي˘ن˘اف˘اسس˘و وه˘ي ت˘ع˘رف أان˘ه˘ا تملك
ت˘ع˘دادا شس˘اب˘ا ي˘ت˘م˘ي˘ز ب˘م˘ه˘ارات ع˘الية ،المسستقبل
لهم« .وعد موقع »فيفا .كوم« لنتائج المنتخبات
ال ˘عشس ˘رة ال˘م˘ت˘أاه˘ل˘ة ل˘ل˘دور ال˘ف˘اصس˘ل ،ح˘يث ن˘ّوه
ب ˘مسس ˘ي ˘رة زم ˘Óء سس ˘ف˘ي˘ان ف˘ي˘غ˘ول˘ي خ˘Óل دور
ال ˘م ˘ج ˘م˘وع˘ات ،م˘وضس˘ح˘ا »مسس˘ي˘رة ال˘م˘ن˘ت˘خب
الجزائري كان بقليل أاقل توفيقا من مصسر (6

انتصسارات
في سست مباريات) ضسمن
المجموعة الثامنة حيث نافسس رفقة
مالي والبنين ورواند .هزيمة واحدة
ف ˘ي اأ’راضس ˘ي ال ˘م˘ال˘ي˘ة ه˘ي ال˘ن˘ق˘ط˘ة
السس ˘وداء ف ˘ي مشس ˘وار ال ˘ج ˘زائ˘ر ال˘ت˘ي
ت ˘أام ˘ل ال ˘ت ˘أاه ˘ل ل ˘ل ˘م˘رة ال˘ث˘ان˘ي˘ة ع˘ل˘ى
التوالي لنهائيات كأاسس العالم«.
وف˘ ˘ ˘از أاشس˘ ˘ ˘ب˘ ˘ ˘ال ال˘ ˘ ˘م˘ ˘ ˘درب وح˘ ˘ ˘ي ˘ ˘د
هاليلوزيشس بخمسس مقابÓت من بين
السستة التي لعبوها ضسمن المجموعة
الثامنة حاصسدين  15نقطة كاملة.
حسسب م˘ ˘وق˘ ˘ع ا’ت˘ ˘ح˘ ˘اد ال˘ ˘دول ˘ي
»’ع˘ ˘ب˘ ˘و ال ˘ج ˘زائ ˘ر ال ˘ح ˘ال ˘ي ˘ون ’
ي ˘م ˘لك ˘ون ن ˘فسس ق˘وة ال˘م˘ج˘م˘وع˘ة
السسابقة من الÓعبين التي حققت
ال˘ت˘أاه˘ل ل˘م˘ون˘ديال  2010بجنوب
إاف ˘ري ˘ق ˘ي˘ا ع˘ل˘ى حسس˘اب مصس˘ر ف˘ي
م ˘ب ˘اراة السس ˘د ،لك ˘ن ˘ه ˘م يسس ˘م ˘ح˘ون
للشسعب الجزائري أان يحلم بأان يكون
مصسير الفريق أاحسسن من  ،2010حيث
أاقصسيت التشسكيلة بداية من الدور ا’ول
بدون تسسجيل أاي هدف فيما تلقت شسباكها
 4أاهداف«.
وأاضساف» :الخضسر يكونون مجموعة متÓحمة
حيث ’ يبرز أاي نجم في الفريق يصسنع الحدث
وهو ما يريح المدرب«.

من أاجل الفوز ،أ’ن الجميع يعرفني بأاني
’عب ’ يحب ا’نهزام ويعمل دائما بجدية
كبيرة للبقاء في القمة ’ ،أاخف عليك أان
هذا اأ’مر تعلمته من زميلي زاوي الذي
يلعب دائما بحرارة كبيرة ،اآ’ن يجب علي
أان أابرهن أاني ’عب يسستحق حمل أالوان
ال ˘ع˘م˘ي˘د ،ك˘ون الشس˘ن˘اوة ل˘م يشس˘اه˘دون˘ي ف˘ي
م˘ل˘ع˘ب˘ن˘ا وم˘ا ي˘مك˘ن˘ن˘ي ت˘ق˘دي˘م˘ه ف˘ي تسس˘عين
دقيقة ،سسأاضسع المشساعر جانبا وأاتمنى أان
أاظهر إامكاناتي أامام الجمعية ،هي مباراة
تبقى صسعبة للغاية خاصسة أانها جاءت بعد
هزيمة ُمرة أامام اإ’تحاد ،عكسس المنافسس
ال ˘ذي سس ˘ي˘ت˘ن˘ق˘ل إال˘ى ال˘ع˘اصس˘م˘ة ب˘م˘ع˘ن˘وي˘ات
مرتفعة بعد فوزه في الجولة الرابعة على
الوافد الجديد أامل اأ’ربعاء ،كما سسيعمل
ع˘ل˘ى ال˘ف˘وز ل˘Óل˘ت˘ح˘اق ب˘ن˘ا ،ال˘ه˘زيمة ليسست
ن ˘ه ˘اي ˘ة ال ˘ع ˘ال ˘م ،ال ˘Óع ˘ب˘ون واع˘ون ب˘ح˘ج˘م
ال˘مسس˘ؤوول˘ي˘ة ،وسس˘ن˘حضس˘ر ب˘ج˘دي˘ة ك˘ب˘ي˘رة من
أاجل تدارك نتيجة الداربي ،للبقاء دائما مع
أاصسحاب مقدمة الترتيب.
 : .ب ˘ع ˘د مشض ˘اه˘دتك ل˘م˘ردود ف˘ري˘قك
ه˘ل ت˘ظ˘ن ب˘أان˘ك˘م ق˘ادرون ع˘ل˘ى ال˘لعب
على اللقب ؟
 : ..بطبيعة الحال إامكانيات كبيرة وضسعت
م ˘ ˘ن أاج ˘ ˘ل ذلك م ˘ ˘ن ق ˘ ˘ب˘ ˘ل اإ’دارة ،ن˘ ˘ح˘ ˘ن
سس ˘ن ˘واصس ˘ل ب ˘إاذن ال ˘ل ˘ه سس ˘لسس ˘ل ˘ة ن ˘ت ˘ائ ˘ج ˘ن ˘ا
اإ’يجابية إابتداء من الجولة المقبلة ،ومع
تدعيم الفريق بÓعبين جدد في الميركاتو
وبعد تربصس إاسسبانيا سسنكون أافضسل بكثير
في مرحلة العودة ،وكما يقال عندنا يفوز
بالبطولة صساحب النفسس الطويل.

الرابطة المحترفة الثانية

قمة مرتقبة بين و.تلمسسان ون .ح .داي
تعتبر المواجهة بين وداد تلمسسان ونصسر
حسسين داي اللذان سسبق لهما المنافسسة
في حظيرة الكبار قمة مباريات الجولة
السسادسسة من بطولة الرابطة الجزائرية
ال˘ ˘ث ˘ان ˘ي ˘ة لك ˘رة ال ˘ق ˘دم ال ˘م ˘ق ˘ررة ،ي ˘وم ˘
ال˘ج˘م˘ع˘ة ،ف˘ي˘م˘ا ي˘ت˘ن˘ق˘ل إات˘ح˘اد ب˘ل˘عباسس
ل˘مسس˘ت˘غ˘ان˘م ل˘م˘واج˘ه˘ة ال˘ت˘رج˘ي ال˘محلي
ال ˘ذي ي˘ع˘ان˘ي ف˘ي ب˘داي˘ة ه˘ذا ال˘م˘وسس˘م.
وي˘ت˘واج˘د ""ال˘زي˘ان˘ي˘ون"" ف˘ي ح˘الة نفسسية
ط˘ي˘ب˘ة ب˘ع˘د ال˘ت˘ع˘ادل خ˘ارج ال˘دي˘ار أام˘ام˘
م˘ول˘ودي˘ة سس˘ع˘يدة ( ، )0 - 0وه ˘ ˘و م ˘ ˘ا
يحفزهم ’سستعادة نغمة الفوز بمناسسبة
اسس ˘ت ˘ق ˘ب˘ال نصس˘ر حسس˘ي˘ن داي ع˘ل˘ى أام˘ل
ا’ح ˘ت ˘ف ˘اظ بصس ˘دارة ال ˘ت ˘رت ˘يب .م˘ه˘م˘ة
زمÓء شسريف حجار لن تكون سسهلة أامام
ذوي الزي »اأ’حمر واأ’صسفر« المنتشسين
ب˘ال˘ف˘وز ال˘م˘ح˘ق˘ق ف˘ي ال˘ج˘ول˘ة ال˘م˘اضسية
أامام الترجي المسستغانمي.
من جهته ،المÓحق إاتحاد بلعباسس (10

نقاط) الذي يتواجد على بعد خطوة
واحدة عن المتصسدر والذي عرف بداية
موفقة بقيادة المدرب عبد الكريم بيرة،
سس ˘ي ˘ت ˘ن˘ق˘ل ل˘مسس˘ت˘غ˘ان˘م م˘ت˘ذي˘ل ال˘ت˘رت˘يب
ب ˘ه ˘دف ال ˘ع ˘ودة ال ˘ى ال ˘دي ˘ار ب ˘ال ˘ن ˘ق˘اط
ال˘ث˘Óث .أاب˘ن˘اء مسس˘ت˘غ˘ان˘م ت˘حت اشسراف
المدرب نصسر الدين أاكلي يسسعون هم
أايضسا لتحقيق الوثبة أامام أابناء مدينة
""ال ˘مك ˘رة"" ال ˘ذي˘ن ي˘م˘رون ب˘ف˘ت˘رة زاه˘ي˘ة
مسس˘ت˘ف˘ي˘دي˘ن م˘ن ال˘ل˘ي˘اقة العالية لهداف
البطولة المخضسرم حسسين عشسيو .شسباب
باتنة الثالث ( 9نقاط) سسيتنقل لمباراة
أامل بوسسعادة بهدف تحقيق فوزه الرابع
ع ˘ل ˘ى ال ˘ت ˘وال ˘ي .ب ˘ع ˘د ب ˘داي ˘ة م ˘خ ˘ي ˘ب˘ة
بهزيمتين متتاليتين عاد أاشسبال المدرب
ع ˘ل ˘ي ف ˘رق ˘ان˘ي ف˘ي ال˘ب˘ط˘ول˘ة ب˘تسس˘ج˘ي˘ل
ا’ن ˘تصس ˘ار ت ˘ل˘و ا’خ˘ر وه˘و م˘ا سس˘م˘ح ل˘ه
بالتمركز ضسمن كوكبة الريادة.

فيما ينتظر بلفوضضيلإالتفاتة من المدرب

تايدر يواصسل ظهوره كأاسساسسي
اليومأامام فيورونتينا

يلتقي ،مسضاء اليوم ،سضفير تايدر
رفقة ناديهإانتر ميÓن مع فريق
ف˘ ˘ي˘ ˘ورون˘ ˘ت˘ ˘ي˘ ˘ن˘ ˘ا م˘ ˘نأاج˘ ˘ل ل˘ ˘عب
المواجهة التي تدخل في إاطار
ال ˘ج ˘ول ˘ة ال ˘خ ˘امسض˘ة م˘ن ال˘دوري
اإليطالي على السضاعة . 19.45

øjôbƒH á∏«Ñf
وم˘ن ال˘م˘ن˘ت˘ظ˘ر أان ي˘ت˘واجد
ال ˘دول ˘ي ال˘ج˘زائ˘ري ضس˘م˘ن
التشسكيلة اأ’سساسسية لإÓنتر
في مباراة اليوم من أاجل
ت ˘ق˘دي˘م اإ’ضس˘اف˘ة ل˘زم˘Óئ˘ه
فوق الميدان ،خاصسة بعد
ال ˘ ˘ت ˘ ˘أال˘ ˘ق ال˘ ˘Óفت ل˘ ˘ه ف˘ ˘ي
اللقاءات الماضسية.
تمكن تايدر من تسسجيل
ث˘ ˘ن˘ ˘ائ˘ ˘ي˘ ˘ة خ˘ ˘Óل ال˘ ˘ج ˘ول ˘ة
ال ˘م ˘اضس ˘ي ˘ة ج ˘ع˘ل˘ت˘ه ي˘دخ˘ل
ضس˘م˘ن ال˘تشسك˘ي˘ل˘ة ال˘م˘ثالية،
إاضس ˘اف ˘ة إال ˘ى ال˘دور الك˘ب˘ي˘ر
ال˘ ˘ذي ي ˘ق ˘دم ˘ه ف ˘ي وسس ˘ط
الميدان بالنظر إالى بنيته
ال ˘ق ˘وي ˘ة وك˘ذا ح˘رارت˘ه ف˘ي ال˘ل˘عب ف˘وق
الميدان .وهذا ما جعله ينال ثقة مدربه

في وقت قياسسي رغم وجود ’عبين كبار
في الفريق إا’ أانه اسستطاع فرضس نفسسه
بكل جدارة وسسط تشسكيلة أانتر ميÓنو
في وقت قصسير ،خاصسة بعد تسسجيله
لثنائية في الجولة الماضسية.
يبقى بلفوضسيل يعاني من الغياب عن
المنافسسة بما أانه يÓزم مقاعد البد’ء
خÓل الفترة الحالية ،بالنظر إالى عدم
دخوله في مخطط المدرب الذي لم
ي ˘ث ˘ق ف ˘ي ق ˘درات ˘ه إال˘ى ح˘د
اآ’ن .ي ˘ ˘أات˘ ˘ي ذلك ب˘ ˘م˘ ˘ا أان
مهاجم ""الخضسر"" لم يقدم
الشس˘ ˘ ˘يء الك˘ ˘ ˘ث˘ ˘ ˘ي˘ ˘ ˘ر خ ˘ ˘Óل
ال ˘دق ˘ائ ˘ق ال˘ت˘ي م˘ن˘حت ل˘ه،
إاضسافة إالى وجود منافسسة
ك˘ ˘ب˘ ˘ي˘ ˘رة م˘ ˘ن ط˘ ˘رف ب ˘عضس
الكوادر في منصسبه رغم أانه
ي˘م˘لك إامك˘ان˘ي˘ات ك˘بيرة من
الناحية البدنية.
وبالتالي ،فإان بلفوضسيل يمر
بوضسعية صسعبة قد تؤودي به
إال˘ ˘ى قضس˘ ˘اء نصس˘ ˘ف م ˘وسس ˘م
أابيضس ،وهذا ما ’ يخدمه
بالنظر إالى المواعيد الهامة
ال˘ت˘ي ت˘ن˘ت˘ظ˘ره م˘ع ال˘ف˘ري˘ق ال˘وط˘ن˘ي في
الدور الفاصسل.
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ó˘©˘H »˘Mƒ˘dG ÛGƒ˘Jh ,Ëô˘μ˘˘dG
äÉjBG ¢†©H âaôY ≈àM ∂dP
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,øjô°üàæe øjôaÉX ,Iôé¡∏d
™˘aQh ∑ô˘°ûdG á˘dhO â¡˘˘à˘ fÉ˘˘a

π˘˘ c ø˘˘ e âbƒ˘˘ ˘dG Gò˘˘ ˘g ‘h
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è◊Gh É˘˘ª˘ ¡˘ æ˘ «˘ H ÉŸ IQÉ˘˘Ø˘ c Iô˘˘ª˘ ©˘ ˘dG
.''áæ÷G ’EG AGõL ¬d ¢ù«d QhÈŸG

øe'' ` º∏°Sh ¬«∏Y ¬q∏dG ≈∏°U ` ∫ƒ°SôdG
™LQ ≥°ùØj ⁄h åaôj º∏a ¬∏d èM
s
øe Oƒ©j GkPEG ƒ¡a ,''¬eCG ¬Jódh Ωƒ«c
Üƒ˘fò˘dG Qƒ˘Ø˘¨˘e Gkô˘˘gÉ˘˘W É˘˘v«˘˘≤˘ f è◊G
.Üƒ«©dG øe Ékªs∏°ùn oe
¿CG ≈∏Y ∫óJ QÉKBG áæ°ùdG ‘ äOQh óbh
,∫É˘˘ ª˘ ˘YC’G π˘˘ °†aCG ƒ˘˘ g QhÈŸG è◊G
’ …ò˘˘ ˘ ˘ ˘dG è◊G ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘g QhÈŸG è◊Gh
¿CG ƒ˘g :ø˘°ù◊G ∫É˘bh .º˘KEG ¬˘£˘ dÉ˘˘î˘ oj
.IôNB’G ‘ ÉÑk pZGQ É«fódG GógGR
™Lôj
k
.ΩÓμdG Údh ,ΩÉ©£dG ΩÉ©WEG ¬fCG …hQh
o
nπn©nL ÉsŸ :∫Éb ¢UÉ©dG øH hôªY øYh
¬q∏dG ∫ƒ°SQ â«JCG ,»Ñ∏b ‘ ΩÓ°SE’G ¬q∏dG
§°ùHG ,â∏≤a ` º∏°Sh ¬«∏Y ¬q∏dG ≈∏°U `
,§˘˘ °ùÑ˘˘ a ,∫É˘˘ b ,∂©˘˘ jÉ˘˘ HCÓ˘ ˘a ,∑ó˘˘ j
É˘˘j ∂d É˘˘ e'' :∫É˘˘ ≤˘ ˘a ,…ó˘˘ j â°†Ñ˘˘ ≤˘ ˘a

’ áæ÷G ∫ƒNóH ™£≤dG
¿C’ ;º∏°ùe ¬H Ωõéj ¿CG ™«£à°ùj
¬q∏dG º∏Y E G ∫ƒcƒe áæ÷G ôeC G
nOnQhn óbh ,¬dÓL sπL ¬ªµoMh
¬«∏Y ¬q∏dG ≈∏°U `` ¬q∏dG ∫ƒ°SQ øY
ºcóMC
n G πpNó
r jo ’'' :¬dƒb `` º∏°Sh
Éj âfCG ’h :GƒdÉb ,áæ÷G ¬o∏ªY
¿CG ’EG ÉfCG ’h'' :∫Éb ?¬q∏dG ∫ƒ°SQ
.''¬àªMôH ¬q∏dG Êóª¨àj
q
áæs °So øeh ,ΩÓ°SE’G øe º¡Øf Gòg ™eh
q¿GC ` º∏°Sh ¬«∏Y ¬q∏dG ≈∏°U ` ∫ƒ°SôdG
,áæ÷G ’EG AGõL ¬d ¢ù«d QhÈŸG è◊G
,QhÈŸG è◊G Gòg º∏°ùŸG iOCs G ƒ∏a
≈∏Y ¬q∏dG ÛEG ≈°†eh ,√ó©H Öfòjo ⁄h
π°†ØH áæ÷G πNO •Gô°Uh áeÉ≤à°SG
∫ƒ˘˘b Gò˘˘g ó˘˘jDƒ˘ j ó˘˘bh ,¬˘˘eô˘˘ch ¬˘˘∏˘ ˘dG

Ú``````````````◊É°üdG
q OGR
ô˘cò˘dG »˘JƒD ˘ j ≈˘˘à˘ M ¿É˘˘æ÷Gh ¿É˘˘°ù∏˘˘dG
ó˘≤˘a ,√QÉ˘KBG ó˘Ñ˘©˘dG ô˘©˘°ûà˘˘°ùjh √QÉ˘˘ª˘ K
º¡fCÉH ÜÉÑdC’G ‹hCG ÛÉ©J ¬q∏dG ∞°Uh
GOƒ
k ©˘o obhn É˘eÉ˘
k «˘n pb ¬˘n ∏˘dG n¿hô˘o ocrò˘jn ø˘
n jpò˘sdG}
p
p≥˘r∏˘N
»˘
a
¿
n
h
ô˘
μ
s
˘
Ø
n
˘
à˘
j
h
º˘
¡
p
˘
H
p
ƒ˘
æ˘
L
n
o nnn r
o o ≈˘∏n ˘Yn hn
nâ˘r≤˘n∏˘nN É˘ne É˘˘næ˘˘sHnQ p¢VrQ’nC Ghn päGhÉ˘
n ˘nª˘˘°ùdG
s
nÜGnò˘nY É˘næ˘p≤˘na n∂˘nfÉ˘në˘rÑ˘˘°S
o kÓ˘ pWÉ˘˘nH Gnò˘ ng
Û É © J ¬q∏dG ôcP ÚH Gƒ©ªL º¡a ,|pQÉædG
s
‘ ôμØàdGh ,¬FÉYOh º¡dGƒMCG πc ‘
.¢VQC’Gh äGhÉª°ùdG ≥∏N
ôcòH OGóàYG ’ :ÚaQÉ©dG óMCG ∫Ébh
‘ ôcP øe ∂dP øμj ⁄ Ée ¿É°ù∏dG
;¬àª˘¶˘©˘d ¿ƒ˘μ˘j ÛÉ˘©˘J √ô˘cPh ,Ö∏˘≤˘dG
IQÉJh ,∫ÓLE’Gh á˘Ñ˘«˘¡˘dG ¬˘æ˘e ó˘dƒ˘à˘«˘a
,á«°ûÿGh ±ƒÿG ¬æe ódƒà«a ¬JQó≤d
Ö◊G ¬˘æ˘e ó˘˘dƒ˘˘à˘ «˘ a ¬˘˘à˘ ª˘ ©˘ æ˘ d IQÉ˘˘Jh
Iô˘˘gÉ˘˘Ñ˘ dG ¬˘˘dÉ˘˘°†aC’ IQÉ˘˘ Jh ,ô˘˘ μ˘ ˘°ûdGh
≥ëa ;QÉÑàY’Gh ÒμØàdG ¬æe ódƒà«a
≈∏Y √ôcP øY GóHCG ∂Øæj ’ ¿CG øeDƒª∏d
.¬LhC’G √òg óMCG

∑ƒ∏ŸG É¡ª∏Y ƒd Iòd »Ød ÉqfGE ¬q∏dGh
É˘˘¡˘ «˘ ∏˘ ˘Y É˘˘ fhó˘˘ dÉ÷ ∑ƒ˘˘ ∏ŸG AÉ˘˘ æ˘ ˘HCGh
.±ƒ«°ùdÉH
¿É°ùd ¬æY ≥àa Ée º¶YCG ƒg ¬q∏dG ôcPh
´É˘ª˘à˘LG ø˘e ó˘H Ó˘a ,¿É˘˘æ˘ L √ô˘˘Hó˘˘Jh

,Üƒ∏≤∏d äƒb πLh õY ¬q∏dG ôcP
¬˘H ,¢Sƒ˘Ø˘æ˘∏˘d Qhô˘°Sh ,¿ƒ˘«˘©˘ ∏˘ d Iô˘˘bh
áª©f ƒ¡a ;º≤ædG ™aóoJh º©ædG Ö∏éoJ
É¡cQój ’ Iòd ¬d ,iÈc áëæeh ≈ª¶Y
:∫É≤a ºgóMCG É¡æY ÈY ,É¡bGP øe ’EG

AÉ`` ` ` ` ` YO
n∂pH oPƒoYGnC hn ,Ékª«p∏°n S ÉkÑr∏nbhn
,º
o n∏©r Jn Éen ôu °n T ø
r pe
p
n
pô«r N
ø
e
∂
d
o
É
C
°
S
n r n r GnC hn
,oºn∏r©Jn Éne
n∑oôpØr¨nà°r SGnC hn
º
o n∏©r Jn Éªs pe
â
n rfGnC ∂
n sfGpE
oΩÉs∏nY
.pÜƒo«o¨rdG

näÉnÑsãdG n∂odÉnC °r SGnC »ufGpE sºo¡s∏dG
∂
n odÉnC °r SGnC hn ,pôer ÉnC rdG »pa
,pó°r Tôt dG náÁ
n põY
n
nôrµ°o T n∂odÉnC °r SGnC hn
,n∂pànªr©pf
ø
n °r ùM
o hn
p
,∂
J
O
n n ÉÑn pY
n∂odÉnC °r SGnC hn
p
ÉkbOÉ°n U ÉkfÉ°n ùpd

الفجر٠٥.١٢...............:
مواقيت الظهر١٢.٣٩...............:
الصصÓة العصصر١٦.٠٣...............:
المغرب١٨.٣٩...............:
العشصـاء٢٠.٠٠................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
ـ  ٢٦سص˘ب˘ت˘م˘ب˘ر  :١٩٥٨اق˘ت˘رحت ال˘ح˘ك˘ومة
المؤوقتة للجمهورية الجزائرية في أاول
تصصريح لهاإاجراء مفاوضصات مع الحكومة
الفرنسصية.
ـ  ٢٦سصبتمبر  :١٩٥٨اعترفت الفيتنام رسصميا
بالحكومة المؤوقتة للجمهورية الجزائرية.

الطقسس المنتظر اليوم و الغد

عقب التغيير األخير لرئيسس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسصلحة وزير الدفاع الوطني

ألجيشش ألوطني ألشسعبي يرفضش ألتأاويÓت ألمغرضسة ألرأمية للتشسكيك في وحدته وتماسسكه
مؤوسصسصة جمهورية تؤودي مهمتها النبيلة في ظل احترام الدسصتور
ع˘ب˘ر أل˘ج˘يشض أل˘وط˘ن˘ي ألشش˘عبي
ع˘ ˘ن رفضش˘ ˘ه لك˘ ˘ل أل˘ ˘ت˘ ˘أاوي ˘Óت
«أل ˘م˘غ˘رضش˘ة» أل˘ت˘ي تسش˘ع˘ى أل˘ى
زع ˘ ˘زع ˘ ˘ة أ’سش ˘ ˘ت ˘ ˘ق˘ ˘رأر وزرع
ألششك˘ ˘ ˘ ˘وك ح ˘ ˘ ˘ول وح ˘ ˘ ˘دت ˘ ˘ ˘ة
وصش˘ ˘Óب ˘ت ˘ه وت ˘م ˘اسشك ˘ه وذلك
ع˘قب أل˘ت˘غ˘ي˘ي˘ر أأ’خ˘ي˘ر أل˘ذي
ق ˘ام ب ˘ه رئ ˘يسض أل ˘ج˘م˘ه˘وري˘ة
أل˘ ˘ق˘ ˘ائ˘ ˘د أأ’ع˘ ˘ل ˘ى ل ˘ل ˘ق ˘وأت
أل˘ ˘مسش˘ ˘ل˘ ˘ح˘ ˘ة وزي˘ ˘رأل˘ ˘دف˘ ˘اع
ألوطني على مسشتوى بعضض
أإ’دأرأت أل˘ت˘اب˘ع˘ة ل˘ل˘جيشض.
وج ˘اء ف˘ي أف˘ت˘ت˘اح˘ي˘ة ع˘دد
ششهر سشبتمبر  ٢٠١٣لمجلة
أل ˘ج ˘يشض أأن ه˘ذأ أل˘ت˘غ˘ي˘ي˘ر
يأاتي «في إأطار أسشتكمال
مسشار عصشرنة وأحترأفية
ألجيشض ألوطني ألششعبي
آأخ˘ ˘دأ ب˘ ˘ع˘ ˘ي ˘ن أ’ع ˘ت ˘ب ˘ار
أل˘ ˘ظ ˘روف ألسش ˘ائ ˘دة ب ˘ال ˘م ˘ن ˘ط ˘ق ˘ة
وأل˘م˘ت˘غ˘ي˘رأت أل˘دول˘ية وأ’قليمية».
وي˘ ˘ت˘ ˘ع˘ ˘ي˘ ˘ن ع˘ ˘ل˘ ˘ى أأصش˘ ˘ح˘ ˘اب ه˘ ˘ذه

ألتأاويÓت
-كما أأكدت أ’فتتاحية« --تحريألحقيقة حفاظا على سشمعة وقوة

ألشسرط ـ ـة تحـ ـ ـذر من ظاه ـ ـ ـرة ترك أألطفـ ـ ـال دأخـ ـل ألمركب ـ ـات
ح˘ ˘ذرت أل˘ ˘م˘ ˘دي˘ ˘ري˘ ˘ة
Óمن ألوطني ،من عوأقب
ألعامة ل أ
ت ˘رك أأ’ط ˘ف ˘ال ب ˘م ˘ف ˘رده ˘م دأخ˘ل
ألمركبات ،خصشوصشا وهي في حالة
أل˘تشش˘غ˘ي˘ل ،ه˘ذه أل˘ظ˘اه˘رة ألسش˘ل˘ب˘ي˘ة
أل ˘ت ˘ي م ˘ن شش ˘أان ˘ه ˘ا ت ˘ع ˘ريضض ح ˘ي˘اة
أ’ط˘ ˘ف ˘ال أ’خ ˘ط ˘ار ع ˘دة ،أأب ˘رزه ˘ا
أ’خ ˘ت˘ن˘اق وأل˘ع˘بث ب˘أادوأت أل˘ق˘ي˘ادة

قوأت أألمن تضسرب بقوة
و–جـ ـ ـزأأك ـ ـ ـ Ìم ـ ـن ٥٠
سسيارة تهريب بتلمسسان

“كنت عناصشر ألدرك ألوطني
ألناششطة بإاقليم و’ية تلمسشان
بالتعاون مع عناصشر فرق
أ÷مارك بنفسض ألو’ية ،من
حجز أأك Ìمن  ٥٠مركبة تهريب
خÓل أأ’سشبوع أŸاضشي
ıالفتها تعليمة وأ‹ و’ية
تلمسشان ألسشابق ألتي –مل رقم
 ٢٠١٣ / ٤٠٦ألرأمية إأ ¤تسشقيف
ألوقود ،حيث “كنت عناصشر
جمارك هن ،Úألعريششة ،سشيدي
أ÷ي ،‹Óألعقيد لطفي ،ألعقيد
عباسض ومغنية من حجز ٥٦٦٠
ل Îمن ألوقود كان مهربا على
م Ïششاحنت Úو ٠٣سشيارأت
نفعية.
كما تب Úأأن إأحدى ألششاحنات
أÙجوزة –مل خزأنا خاصشا
بالتهريب سشعته تزيد عن ٤٠٠٠ل
كان صشاحبه يطوف به
أÙطات لتجفيفها وملء خزأن
ششاحنته لتهريبه نحو أŸغرب.

تلمسسانﬁ :مد ب

ب˘ ˘م˘ ˘ا ي˘ ˘ه˘ ˘دد سش˘ ˘Óم˘ ˘ت˘ ˘ه˘ ˘م .ودعت
ألمديرية في بيان لها عقب ألدخول
أل˘م˘درسش˘ي ،سش˘ائ˘ق˘ي أل˘م˘ركبات إألى
أأخ˘ ˘ذ أل˘ ˘ح ˘ي ˘ط ˘ة وأل ˘ح ˘ذر ،وأت ˘ب ˘اع
إأرشش ˘ادأت ألسش ˘Óم ˘ة وأأ’م˘ان ت˘ج˘اه
هذه ألظاهرة ألسشلبية حفاظاً على
أأروأح أأبنائهم .في هذأ أإ’طار ،نبه
رئ˘ ˘يسض إأدأرة أأ’ع˘ ˘Óم وأل ˘ع ˘Óق ˘ات
Óم˘ن
أل˘ع˘ام˘ة ب˘ال˘م˘دي˘ري˘ة أل˘ع˘ام˘ة ل˘ أ
أل˘ ˘وط˘ ˘ن ˘ي أل ˘ع ˘م ˘ي ˘د أأول ل ˘لشش ˘رط ˘ة
جيÓلي بودألية ،إألى ألمخاطر ألتي
ق˘ ˘د ت˘ ˘ن˘ ˘ج˘ ˘م ع˘ ˘ن ت˘ ˘رك أأ’ط˘ ˘ف˘ ˘ال
بمفردهم دأخل ألمركبات ،ولو كان
أأ’مر بصشورة مؤوقتة .وأأششار إألى أأن
أل ˘ط ˘ف ˘ل ب ˘غضض أل˘ن˘ظ˘ر ع˘ن ع˘م˘ره،
يكون عرضشة لخطر ألوفاة نتيجة
أ’ختناق ألذي قد ينتج عن تسشرب
غ˘ ˘ازأت سش˘ ˘ام ˘ة ،أأو ح ˘دوث ع ˘ط ˘ل
م˘ ˘يك˘ ˘ان˘ ˘يك˘ ˘ي ي˘ ˘ؤودي إأل˘ ˘ى أح ˘ت ˘رأق
ألسشيارة ،كما يمكن أأن يلحق ألخطر
بنفسشه بأان يتصشرف بطريقة غير
مسش˘ؤوول˘ة م˘ن خ˘Óل أل˘ع˘بث ب˘م˘ف˘تاح
أل ˘م ˘رك ˘ب ˘ة أأو أل ˘م ˘ق˘ود ،أأو أأن ي˘غ˘ل˘ق

أأ’بوأب على نفسشه من ألدأخل.
وذكر بودألية في هذأ أإ’طار أأن
ألمادة  ٩٣من قانون ألمرور ينصض
ع˘ل˘ى م˘ع˘اق˘ب˘ة ق˘ائ˘د أل˘م˘رك˘بة ألذي
Óطفال دون سشن ألعاششرة
يسشمح ل أ
بالجلوسض في ألمقعد أأ’مامي في
أل ˘م˘رك˘ب˘ة ب˘غ˘رأم˘ة ج˘زأف˘ي˘ة ت˘ت˘رأوح
مابين ٢٠٠٠دج و ٤٠٠٠دج.
وأأك ˘د ذأت أل ˘مسش ˘ؤوول ع ˘ل˘ى أأه˘م˘ي˘ة
زيادة ألوعي ألمروري لدى أأ’ولياء،
مناششدأ إأياهم بأان يتخذوأ ألحيطة
وأل˘ ˘ح˘ ˘ذر ب˘ ˘ع˘ ˘دم ت˘ ˘رك أأط ˘ف ˘ال ˘ه ˘م
بمفردهم دأخل ألمركبات ،وأ’نتباه
دأئ ˘م ˘ًا أ’ن أل˘ط˘ف˘ل ي˘مك˘ن أأن ي˘ق˘وم˘
بتصشرف غير متوقع دأخل ألمركبة
ت˘ت˘رتب ع˘ل˘ي˘ه ن˘ت˘ائ˘ج سش˘لبية ،مششيرأ
إألى أسشتمرأر جهود ألمديرية ألعامة
Óم ˘ن أل ˘وط ˘ن˘ي ،ل˘زي˘ادة أل˘ت˘وع˘ي˘ة
ل˘ أ
أل˘م˘روري˘ة ب˘أاه˘م˘ي˘ة توفير إأجرأءأت
Óطفال دأخل ألمركبات.
ألسشÓمة ل أ

مسصابقة جائزة موبيليسس للصصحافة

١أأكت ـ ـ ـوبـ ـ ـرآأخ ـ ـ ـرأأج ـ ـ ـ ـل للمترشسحين
تقترب اآلجال المحددة لجمع األعمال الصصحفية للمشصاركة في
«جائزة موبيليسس للصصحافة الوطنية»  ،األولى من نوعها لمتعامل
الهاتف التاريخي «موبيليسس» على النتهاء ،حيث حدد تاريخ
الواحدأاكتوبر قبل السصاعة الرابعة والنصصف كآاخرأاجلإليداع
كل ما نشصر وبث في وسصائل اإلعÓم الجزائرية والذي عالج
موضصوع « دور الصصحافة في التنمية المحلية ».

ب ˘ع ˘د إأع ˘Óن أل˘رئ˘يسض
أŸدي˘ ˘ ˘ ˘ر أل˘ ˘ ˘ ˘ع˘ ˘ ˘ ˘ام˘ ˘ ˘ ˘
Ÿؤوسشسشة «موبيليسض»
سشاعد دأمة ،ي لقاء
إأعÓمي ششهر رمضشان
أŸاضشي ،عن أنطÓق

بارونات ألتهريبأأغرقوأ ألجزأئر بأاكـ ـثر
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن  ٦٠٠٠سسي ـ ـ ـ ـارة مـ ـ ـ ـزورة
كششفت مصشادر قضشائية رفيعة ألمسشتوى أأن أأكثر من ٦٠٠٠
سش˘ي˘ارة مزورة م˘وج˘ودة ضشمن حضش˘ي˘رة ألسش˘ي˘ارأت ب˘المناطق
ألغربية أأغلبها بو’يات تلمسشان ووهرأن ،تسشتعمل في تهريب
ألوقود نحو ألمغرب وتم تزويرها من قبل ورششة خاصشة ألتي
ت˘م ت˘فك˘يك˘ها بتاريخ ١٦م ˘ارسض  ٢٠١٣ب˘ح˘ي أل˘م˘ذبحة بمغنية
وت ˘وق˘ي˘ف صش˘اح˘ب˘ه˘ا أل˘م˘ع˘روف ب˘اسش˘م ك˘وج˘اك وأأح˘د أأق˘رب˘ائ˘ه
و٣م˘ه˘ن˘دسش˘ي م˘ن˘اج˘م ،وأسش˘ت˘رج˘اع ك˘م˘ي˘ات ك˘ب˘ي˘رة م˘ن أل˘وثائق
وألملفات ألقاعدية ألمزورة  .هذأ ألعدد تم كششفه على إأثر
أل˘ت˘ح˘ق˘ي˘ق˘ات أل˘ت˘ي ب˘اشش˘رت˘ه˘ا ع˘ن˘اصش˘ر ف˘رق˘ة أل˘بحث وألتحري
ألتابعة أ’من و’ية تلمسشان وألتي تمكنت من حل لغز وجود
عشش˘رأت ألسش˘ي˘ارأت أل˘ج˘دي˘دة ب˘ت˘رق˘ي˘م˘ات ق˘ديمة وأسشتطاعت
أسش˘ت˘رج˘اع ح˘وألي  ٤٠سش ˘ي˘ارة م˘زورة أل˘ق˘يد وتوقيف صشاحب
ألورششة ألذي تبين أأنه إأنسشان أأمي لكنه يملك ألوسشائل ألدقيقة
للتزوير بما فيها دمغة ألدولة ألممنوعة ألتدأول.

ج ˘ ˘ ˘م ˘ ˘ ˘ع أأ’ع ˘ ˘ ˘م ˘ ˘ ˘ال
ألصش ˘ح ˘ف ˘ي ˘ة ل ˘ل˘ط˘ب˘ع˘ة
أأ’و ¤لـ «ج˘ ˘ ˘ ˘ ˘ائ ˘ ˘ ˘ ˘زة
م˘وب˘ي˘ل˘يسض ل˘لصش˘ح˘افة
ألوطنية».
ب˘ ˘اشش˘ ˘ر أإ’ع ˘Óم ˘ي ˘ون
إأي ˘دأع ت ˘رشش ˘ي ˘ح ˘ات˘ه˘م
للمششاركة ‘ ألطبعة
أأ’و ¤للجائزة ،وألتي
ح ˘ ˘ت ˘ ˘م ˘ ˘ا سش ˘ ˘ت ˘ ˘ع˘ ˘رف
مشش ˘ ˘ارك ˘ ˘ة أأك Èع˘ ˘دد
‡ك ˘ ˘ ˘ن م ˘ ˘ ˘ن رج˘ ˘ ˘ال
أŸه˘ن˘ة ن˘ظ˘رأ ل˘ق˘ي˘م˘ة
أŸوضش˘ ˘ ˘ ˘ ˘وع ،ح ˘ ˘ ˘ ˘يث
ت˘خصض م˘وب˘ي˘ل˘يسض ك˘ل
عمل صشحفي نششر ‘
ألصشحافة أŸكتوبة أأو
أإ’لكÎون ˘ي ˘ة ،أأذي ˘ع أأو
ب ˘ ˘ ˘ث ‘ أ◊˘ ˘ ˘صش˘ ˘ ˘صض
أإ’خبارية أإ’ذأعية أأو
أل˘ ˘ت˘ ˘ل˘ ˘ف˘ ˘زي ˘ون ˘ي ˘ة عÈ
وسش˘ ˘ ˘ائ˘ ˘ ˘ل أإ’ع˘ ˘ ˘Óم˘ ˘ ˘
أ÷زأئ ˘ري ˘ة ‘ أل˘فÎة
أŸم˘ ˘ت˘ ˘دة م˘ ˘ا ب٠١ Ú

ج ˘ان ˘ف˘ي و  ٠١أأكتوبر
. ٢٠١٣
من جهة أأخرى ،فإان
÷نة أŸسشابقة تقبل
أأ’ع ˘م ˘ال ألصش ˘ح ˘ف˘ي˘ة
أŸقÎح˘ة ل˘ل˘مشش˘ارك˘ة
‘ أŸسشابقة ‘ ششتى
أأ’سش ˘ال˘يب ألصش˘ح˘ف˘ي˘ة
م˘ ˘ن أل˘ ˘رب ˘ورت ˘اج ˘ات،
أل˘ت˘ح˘ق˘ي˘ق ألصش˘ح˘ف˘ي،
أŸق ˘ا’ت ألصش ˘ح˘ف˘ي˘ة
‘ ألصشحافة أŸكتوبة
وأإ’لكÎونية،
ألرسشومات ألصشحفية،
ألصش˘ور وألك˘اريك˘اتور،
أ◊صشصض أإ’خ ˘ب ˘اري ˘ة
أإ’ذأع ˘ ˘ي˘ ˘ة ،أ◊صشصض
أإ’خبارية
أل˘ ˘ت˘ ˘ل˘ ˘ف˘ ˘زي˘ ˘ون˘ ˘ي ˘ة‘ ،
م˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘وضش˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘وع «دور
ومسشاهمة أإ’عÓم ‘
ألتنمية أÙلية».
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الثمن  ١٠دج

ألعدد ١٦٢١٩

الخميسس  ٢٠ذو القعدة  ١٤٣٤هـ الموافق لـ  ٢٦سصبتمبر ٢٠١٣م

م˘ ˘ؤوسشسش ˘ات أل ˘ج ˘م ˘ه ˘وري ˘ة ل ˘ن ˘رف ˘ع
أل ˘ت ˘ح ˘دي ˘ات أل˘ت˘ي ت˘وأج˘ه
ألجزأئريين جميعا».
وبعد أأن ذكرت أ’فتتاحية
بأانه «ينبغي علينا أأن نتذكر
ون ˘ ˘ق ˘ ˘رأأ أل ˘ ˘ت ˘ ˘اري˘ ˘خ ق˘ ˘رأءة
صشحيحة و’ نتنكر للحقائق
ألتي ’ يمكن إأخفاؤوها أأو
طمسشها» أأكدت أأن «ألجيشض
أل˘وط˘ن˘ي ألشش˘ع˘ب˘ي أل˘ذي كان
دأئما ألصشخرة ألتي تتحطم
عليها أ’طماع وألمؤوأمرأت،
سشاهم بششكل حاسشم في أنقاذ
أل˘ ˘ج˘ ˘م ˘ه ˘وري ˘ة م ˘ن أ’ن ˘ه ˘ي ˘ار
وألسش ˘ ˘ق ˘ ˘وط ت˘ ˘حت ضش˘ ˘رب˘ ˘ات
أإ’رهاب ألمدمر» .وأأضشافت
أ’فتتاحية في هذأ ألسشياق أأن
أل˘ب˘Óد «ت˘مك˘نت م˘ن أسش˘ت˘رج˘اع
ألسش ˘ل ˘م وأأ’م ˘ن وأل ˘ط ˘م ˘أان ˘ي ˘ن ˘ة
ب ˘فضش ˘ل أإ’ج ˘رأءأت أل ˘حك ˘ي ˘م ˘ة
لرئيسض ألجمهورية ألتي أأفضشت
أل ˘ى ت ˘ح ˘ق˘ي˘ق مصش˘ال˘ح˘ة وط˘ن˘ي˘ة
ششاملة» معتبرة أأن ألجيشض ألوطني
ألششعبي «مؤوسشسشة وطنية جمهورية
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ي ˘ؤودي م ˘ه ˘م ˘ت ˘ه أل ˘ن ˘ب ˘ي ˘ل ˘ة ف˘ي ظ˘ل
أ’ح ˘ ˘ت ˘ ˘رأم ألصش ˘ ˘ارم ل ˘ ˘ل ˘ ˘دسش ˘ ˘ت˘ ˘ور
وأ’نسشجام ألتام مع ألقوأنين ألتي
ت˘ ˘حك˘ ˘م سش˘ ˘ي˘ ˘ر م ˘ؤوسشسش ˘ات أل ˘دول ˘ة
ألجزأئرية».
وتأاتي هذه ألتوضشيحات كرد فعل
ع˘ ˘ل ˘ى ت ˘أاوي ˘Óت «ب ˘عضض أأ’ط ˘رأف
وأأ’ق ˘Óم أل ˘ت ˘ي ت ˘ن ˘اولت م ˘وأضش ˘ي˘ع
متعلقة بالجيشض ألوطني ألششعبي»
كما ورد في أ’فتتاحية.
م ˘ن ج ˘ه ˘ة أأخ ˘رى ت ˘ط ˘رقت م˘ج˘ل˘ة
ألجيشض في هذأ ألعدد ألى ألذكرى
ألمزدوجة لـ ٢٠أأوت  ١٩٥٥و ،١٩٥٦
مبرزة ألدعوة ألتي وجهها رئيسض
أل ˘ج ˘م ˘ه ˘وري˘ة ألسش˘ي˘د ع˘ب˘د أل˘ع˘زي˘ز
بوتفليقة في رسشالته بهذه ألمناسشبة
إألى ألششباب ألجزأئري ألى «عدم
ألتفريط في ألترأث ألعيني ألذي
خ˘ ˘ل˘ ˘ف˘ ˘ه روأد أل ˘ث ˘ورة أل ˘ج ˘زأئ ˘ري ˘ة
ألمجيدة» .ك˘م˘ا ت˘ط˘رقت ألمجلة
أل ˘ى م ˘وأضش ˘ي ˘ع أأخ ˘رى م˘ن˘ه˘ا م˘ل˘ف
مخصشصض للمحكوم عليهم با’عدأم
وشش ˘ه ˘دأء أل ˘م ˘قصش ˘ل ˘ة أأث˘ن˘اء أل˘ث˘ورة
ألتحريرية

مصسال ـ ـح أألمن توق ـ ـ ـ ـف ٤
أأشسخاصش بتهمة ألمت ـ ـ ـ ـاجرة
بالمخـ ـ ـ ـ ـدرأت بعين تمـ ـ ـ ـوشسـنت
تمكنت عناصشر فرقة ألبحث وألتحري
أل˘ت˘اب˘ع˘ة ل˘ل˘مصش˘ل˘ح˘ة أل˘و’ئ˘ي˘ة ل˘لشش˘رطة
أل˘قضش˘ائ˘ي˘ة أ’م˘ن و’ي˘ة ع˘ي˘ن ت˘م˘وششنت
أأول أأمسض ،من توقيف أأربعة أأششخاصض
وحجز كمية من ألمخدرأت على خلفية
ت˘ل˘ق˘ي ذأت أل˘ع˘ن˘اصش˘ر م˘ع˘ل˘وم˘ات ت˘ف˘يد
بترويج أأحد ألمششتبه فيهم للمخدرأت
ب ˘ي ˘ن أأوسش ˘اط ألشش ˘ب ˘اب ب ˘م ˘دي ˘ن˘ة ع˘ي˘ن
تموششنت.
وت ˘م ت ˘ح ˘دي ˘د ه ˘وي ˘ة أل ˘مشش ˘ت ˘ب˘ه ف˘ي˘ه˘م
وتوقيفهم بعد ألترصشد لهم  ،أأين تم
توقيف ألمدعو « ب.م.خ » ألبالغ من
ألعمر  ٣٢سشنة في حالة تلبسض وهو
بصشدد ششرأء كمية من ألكيف ألمعالج ،
فيما ضشبط بحوزة ألمدعو «خ.خ» ٤٠
سشنة كمية  ٦٤,٨غرأم من ألمخدرأت
على ششكل ٧١قطعة بمختلف أأ’ششكال
بدأخل كيسض بÓسشتيكي مهيئة للترويج،
إأضشافة إألى ألعثور على مبلغ مالي قدره
 ١٦٠٤٠,٠٠دج يعتبر من عائدأت بيع
ألمخدرأت.
وم˘ ˘ن ج˘ ˘ه˘ ˘ة أأخ˘ ˘رى أأفضشت ت ˘ح ˘ري ˘ات
مصشالح ألششرطة إألى ألتعرف وتحديد
هوية ممونهم ألمدعو « ه.ح» صشاحب
 ٤٤سشنة وتوقيفه على متن سشيارة من
نوع فولزفاقن بولو مع حجز مبلغ من
ع˘ ˘ائ˘ ˘دأت ب˘ ˘ي˘ ˘ع ه ˘ات ˘ه ألسش ˘م ˘وم ق ˘دره
 ٢٣٧٠٠,٠٠دج.
كما عثر أأيضشا على كمية  ٤١,٤غرأم
من ألكيف بدأخل خوذة درأجة نارية
كانت تسشتعمل لترويج ألمخدرأت بعد
تفتيشض منزل ششقيق ألممون ذو  ٣٣سشنة
وألذي تم توقيفه هو أآ’خر ،ناهيك
ع ˘ن أل ˘ع˘ث˘ور ب˘ذأت أل˘مسشك˘ن ع˘ن م˘ب˘ل˘غ
 ١١٧٠٠,٠٠دج م˘ ˘ن م˘ ˘حصش ˘Óت ب ˘ي ˘ع
ألمخدرأت .
وعلى إأثر ذلك قدم ألمششتبه فيهم أأمام
وك˘ي˘ل أل˘ج˘م˘ه˘وري˘ة ل˘دى م˘حك˘م˘ة ع˘ين
تموششنت ألذي أأمر بإايدأعهم ألحبسض
ألمؤوقت.

عين تموشسنت:ب.م األميــن
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المهرجان الدولي للمالوف في طبعته السصابعة

دولأأجنبي ـ ـة وأأع ـ ـÓم وطن ـ ـية تشس ـ ـارك في ألتظـاهرة
تحت شصعار «نبضس المالوف في قلب العالم »،
تحتضصن قسصنطينة من  ٢٨سصبتمبر وإالى غاية
٤أاكتوبر القادم المهرجان الثقافي الدولي
للمالوف في طبعته السصابعة .

قسسنطينة /أاحمد دبيلي

وتأاتي هذه ألطبعة ألجديدة تكريما للششيخ «حسشونة
علي خوجة » ،حسشب ما صشرح به «جمال فوغالي»
مدير ألثقافة لو’ية قسشنطينة في ندوة صشحفية
إأحتضشنها أليوم ألمركز ألثقافي محمد ألعيد آأل
خليفة  .وقال «فوغالي» وهو في نفسض ألوقت
محافظ ألمهرجان ،أأن هذه ألطبعة ألجديدة هي
صشورة جميلة تضشاف ألى ألطبعات ألسشابقة وأأجمل
ما فيها «حوأر ألموسشيقى» ألذي أأضشحى عالميا
باعتبار هذه أأ’خيرة ’ تعرف ألحدود ،مضشيفا بأان
أل˘م˘وسش˘ي˘ق˘ى أل˘ع˘رب˘ي˘ة أن˘ط˘Óقا من «زرياب» مرورأ
باأ’ندلسض هي إأرث حضشاري يجب ألمحافظة عليه
وإأعطائه ألمكانة ألمرموقة ألتي يسشحقها .
وع˘ن أل˘مشش˘ارك˘ي˘ن ف˘ي ه˘ذه أل˘ط˘ب˘ع˘ة ق˘ال م˘حافظ
ألمهرجان بأان ثÓثين إأسشما فنيا من دأخل ألوطن
سشيششاركون في إأمتاع ألجمهور ألقسشنطيني بأاغاني

 ٢٤متهما ضصالعا ‘ تهريب
البنزيــــــن والختــــÓسس

أأصش˘ي˘ل˘ة م˘ن ه˘ذأ أل˘ل˘ون أل˘م˘وسش˘ي˘ق˘ي ب˘اإ’ضشافة إألى
حضشور فنانين من سشبعة ) (07دول وهي تركيا،
سش ˘وري ˘ا ،أل ˘م˘غ˘رب ،أل˘ع˘رأق ،ل˘ب˘ن˘ان ،مصش˘ر ،ت˘ونسض،
زيادة على فرقة «ألجاكوميزيكنطي» أإ’سشبانية .
وحسشب ألبرنامج ألمسشطر فإان ألسشهرأت ألفنية
ألتي تمتد على مدأر سشبعة أأيام متوألية تحمل كل
سشهرة إأسشم فنان من أأعمدة ألمالوف ألقسشنطيني
أأمثال «ألششيخ عبد ألحميد بلبجاوي ،حمو رقاني
ألمدعو ألفرقاني ،قارة بغلي ألمدعو بابا عبيد،
سش ˘ي أب ˘رأه ˘ي ˘م ب ˘ن أل ˘ع ˘م ˘وشش˘ي ،سش˘ي أل˘ط˘اه˘ر ب˘ن
كرطوسشة  ،ألششيخ عمر بوحوألة» .حيث يحتضشن
هذه ألسشهرأت مسشرح قسشنطينة ألجهوي ،إأضشافة
أل ˘ى إأق ˘ام ˘ة ح ˘ف ˘Óت ف ˘ي م ˘ج˘م˘وع˘ة م˘ن ب˘ل˘دي˘ات
قسشنطينة ألمختلفة .كما تقام بالمناسشبة وعلى
هامشض ألمهرجان معارضض متنوعة بالتنسشيق مع
جمعية ألبهاء للفنون وألثقافات ألششعبية ،تبرز من
خ˘Óل˘ه˘ا أل˘ت˘رأث أل˘قسش˘ن˘ط˘ي˘ن˘ي أأ’صش˘ي˘ل ،كالنحاسض
وأل˘ل˘ب˘اسض أل˘ت˘ق˘ل˘ي˘دي وأآ’’ت أل˘م˘وسش˘ي˘ق˘ية وألفنون
أل ˘تششك ˘ي ˘ل ˘ي ˘ة ب ˘اإ’ضش ˘اف˘ة إأل˘ى ع˘رضض صش˘ور لشش˘ي˘وخ
ألمالوف وأأعÓمه تعريفا بمن سشاهم في ألحفاظ
على هذأ ألترأث ألموسشيقي أأ’صشيل .

تأاجيل محاكمة قضسية نفطالإألى ٢أأكتوبر

أأجلت رئيسشة ألقطب ألجزأئي ألمتخصشصض لدى
محكمة سشيدي محمد (ألجزأئر ألعاصشمة) محاكمة
ألمتهمين ألـ ٢٤جميعهم موظفون بمؤوسشسشة نفطال
وألضشالعون في قضشية تهريب ألبنزين وأختÓسض
أأموأل عمومية في سشنة  ٢٠١٢إألى  ٢أأكتوبر ألقادم.
وقد تم تأاجيل ألقضشية بسشبب غياب هيئة ألدفاع
ع ˘ن أل ˘م ˘ت˘ه˘م˘ي˘ن أل˘ث˘Óث˘ة أل˘م˘وق˘وف˘ي˘ن وك˘ذأ ب˘عضض
ألششهود .ويتابع ألمتهمون من بينهم  ١٨ألموجودون
حاليا رهن ألحبسض أ’حتياطي بتهم تكوين جمعية
أأشش ˘رأر ب ˘غ ˘رضض أرتك ˘اب ج˘رأئ˘م وأخ˘ت˘Óسض أأم˘وأل

عمومية وسشوء أسشتغÓل ألوظيفة .وتعود وقائع
ألقضشية إألى سشنة  ٢٠١٢عندما تلقت مصشالح أأ’من
معلومات تفيد بخروج ششاحنات خزأن لي Óبطريقة
مشش ˘ب˘وه˘ة م˘ن م˘ح˘ط˘ة تك˘ري˘ر أل˘ب˘ن˘زي˘ن ب˘ال˘خ˘روب˘ة
(أل ˘ع ˘اصش ˘م˘ة) وه˘ي م˘م˘ل˘وءة ب˘ال˘ب˘ن˘زي˘ن ن˘ح˘و وج˘ه˘ة
مجهولة .وبعد ألتحقيق تبين أأن مسشؤوولين بهذه
أل ˘م ˘ح ˘ط ˘ة وب ˘ال ˘ت˘وأط˘ؤو م˘ع ع˘م˘ال أإ’دأرة ،ق˘ام˘وأ
ب ˘ت˘ه˘ريب ك˘م˘ي˘ات ك˘ب˘ي˘رة م˘ن أل˘ب˘ن˘زي˘ن م˘ن م˘ح˘ط˘ة
ألخروبة لبيعها بالسشوق ألسشودأء مقابل مبالغ مالية
معتبرة.

ألحكم على قاتل ألتلميذ « حسسين» بـالسسجن ألنافذ لمدة  ٩سسنوأت

نطقت هيئة ألمحاكمة في جلسشتها ألمغلقة لدى
ألغرفة ألجنائية لدى مجلسض قضشاء ألبليدة عششية
نهار أأمسض ،باإدأنة قاتل ألتلميذ حسشين ششافعي من
مدينة ألششفة ألوأقعة أإلى ألغرب من ألبليدة ،بـ ٩
سشنوأت سشجنا نافذأ و برأءة ششريكه في ألملف من
ت ˘ه ˘م˘ت˘ي أل˘مشش˘ارك˘ة وع˘دم أل˘ت˘ب˘ل˘ي˘غ  .أأث˘ار أل˘ن˘ط˘ق
بالحكم ألمسشتاأنف فيه صشدمة بين أأهل ألضشحية
ألتلميذ «حسشين» ألذي تعرضض للقتل في ششهر
جانفي مطلع ألعام ألجاري ،خاصشة وألدته ألتي لم
ت ˘هضش ˘م أل ˘حك ˘م وأأث ˘ارت ضش˘ج˘ة بصش˘رأخ˘ه˘ا وسش˘ط
م ˘م ˘ث ˘ل ˘ي أل ˘دف ˘اع م ˘ن أل ˘م ˘ح ˘ام ˘ي ˘ن وأأم ˘ام ه˘ي˘ئ˘ة
ألمحكمة ،وباءت محاولة دفاع ألضشحية فليفتي
هاجر في مرأفعتها بالفششل في ألحصشول على
حكم يتناسشب وجريمة ألقتل ألعمدي وألمششاركة
وعدم ألتبليغ عن جريمة ألقتل ،حيث ركزت على
وجود نية في أإرتكاب ألجرم من قبل ألمتهمين
وأأط ˘رأف ق ˘دم ˘وأ ل ˘ه ˘م أل ˘مسش ˘اع ˘دة ف ˘ي ت ˘ن ˘ف ˘ي ˘ذ
ألجريمة ،فضش Óعن تقرير ألطبيب ألششرعي ألذي
أأك ˘د ب˘اأن أل˘ق˘ات˘ل ط˘ع˘ن أل˘ت˘ل˘م˘ي˘ذ -أل ˘ذي ك ˘ان ف˘ي

طريقه لتقلي دروسض في ألدعم بعد أأن تناول
وجبة سشريعة -أأسشفل ألقلب مسشببا له نزيفا حادأ
وج˘رح˘ا ع˘م˘ي˘ق˘ا بطول  ٥سش˘ن˘ت˘ي˘م˘ت˘رأت ،كما أأن
أأطرأفا صشنفوأ ششهودأ في ألملف لم يقدموأ يد
ألمسشاعدة للضشحية وهو ينزف بل على ألعكسض
زأدوأ في تعجيل وفاته بتركه وزأدت ألمحامية
بالقول أأن تخطيطا كان مبرمجا لقتل ألضشحية
بدليل أإخفاء أأدأة ألقتل لدى أأحد ألششركاء كما أأن
ألضش ˘ح ˘ي ˘ة ت ˘ل ˘ق ˘ى ت ˘ه ˘دي ˘دأت مسش ˘ب ˘ق˘ة ،وأن أأح˘د
أ’طرأف كان يبتز وألدته وياأخذ منها مبلغا ماليا
قدره بـ  ٤٠٠٠دينار ثم رفع من قيمته أإلى نحو
 ٥٠٠٠مقابل توقيف ألتهديدأت ،وبالرغم من ذلك
جاء ألحكم مخففا مقارنة بحجم ألجريمة ،وهو
ما لم تتقبله ألوألدة ألمفجوعة في ولدها ألذي
ك ˘ان ي ˘حضش ˘ر ل ˘Óم ˘ت ˘ح ˘ان ف ˘ي أل˘بك˘ال˘وري˘ا وح˘ت˘ى
بالنسشبة للطرف ألمدأفع عنه .

البليدة :لينة ياسسمين

منعرج ألموت بوأد فرجة يحصسد ضسحيتين ويدخل ألوألد و ألبنت أإلنعاشش

عاد أ◊ديث أأمسض ،عن منعرج
أŸوت بالطريق ألوطني رقم
 ١٤ألذي حصشد عدة أأروأح ‘
ألسشنوأت أŸاضشية وكان آأخرها
أب ˘ن عضش ˘و أÛلسض ألشش ˘ع ˘ب ˘ي
ألوطني عز ألدين بن طالب ‘
ألصش˘ ˘ائ˘ ˘ف ˘ة أŸاضش ˘ي ˘ة ،ل ˘ي ˘ع ˘ود
أŸن ˘ ˘ع ˘ ˘رج وحصش˘ ˘د أأول أأمسض
ضش ˘ ˘ح ˘ ˘ي˘ ˘ت Úوه˘ ˘م˘ ˘ا أل˘ ˘زوج˘ ˘ة
أŸم ˘ ˘رضش ˘ ˘ة ‘ أ’رب˘ ˘ع Úم˘ ˘ن
ألعمر وأبنها ألبالغ من ألعمر
 ١٧سشنة بينما حول أأ’ب وهو
م ˘ق˘تصش˘د م˘ت˘ق˘اع˘د ‘ ألÎب˘ي˘ة
Ãدي ˘ن ˘ة ف ˘رن ˘دة و’ي ˘ة ت˘ي˘ارت
وأبنته إأ ¤مسشتششفى وهرأن.
أ◊ادث وقع بعد أأن أنقلبت

تأاجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل محاكمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ألخليفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
في ف ـ ـ ـ ـ ـرنسس ـ ـ ـاإألى شسه ـ ـ ـ ـ ـر ج ـ ـ ـ ـ ـوأن
أأجلت ﬁكمة أ÷نح بنانت( Òأأو دو سش )Úأأمسض ،أÙاكمة أÿاصشة
Ãؤوسشسض ›م˘ع أÿل˘ي˘ف˘ة ع˘ب˘د أŸؤوم˘ن رف˘ي˘ق خ˘ل˘ي˘ف˘ة ب˘ف˘رنسش˘ا ب˘تهمة
«أإ’فÓسض وأختÓسض أأموأل» أ ¤ششهر جوأن أŸقبل وذلك ببعد أأن أأثار
ألدفاع مسشأالة مدى تطابق هذأ أإ’جرأء مع ألدسشتور حسشبما علم من
مصشدر قضشائي مقرب من أŸلف.
وكانت أÙاكمة قد “ت بر›تها أأول أأ’مر من ألـ ٢أ ¤ألـ ٢٠ديسشمÈ
مع جلسشة مسشبقة ‘ ألـ ٢٥سشبتم Èلدرأسشة طلبات ألبطÓن أ’ أأن
تاريخ أÙاكمة قد حدد أ’ن بالـ  ٢وألـ ٢٠من ششهر جوأن أŸقبل.

سشيارتهم وألتي كان على متنها
أأ’ب وأل ˘زوج˘ة وأ’ب˘ن وأل˘ب˘نت
حيث توفيت ألزوجة ذأت ألـ٤٠
ربيعا وأبنها ذو  ١٧سشنة على
أل ˘ف ˘ور ب ˘ي ˘ن ˘م˘ا ” ن˘ق˘ل أل˘وأل˘د
وأب ˘ن ˘ت˘ه إأ ¤مسش˘تشش˘ف˘ى وه˘رأن
وأللذين ’ يزأ’ن ‘ غيبوبة.
ب ˘ع ˘د أأن أن ˘ق ˘ل ˘بت ألسش ˘ي ˘ارة ‘
منعرج أŸوت بوأد فرجة ،و
حسشب م˘ ˘ ˘رت˘ ˘ ˘ادي أل ˘ ˘ط ˘ ˘ري ˘ ˘ق
أل ˘رأب˘ط ب Úف˘رن˘دة وع˘اصش˘م˘ة
أل˘ ˘و’ي˘ ˘ة ت˘ ˘ي˘ ˘ارت ف˘ ˘إان ضش˘ ˘ي ˘ق

أل˘ط˘ري˘ق وم˘ن˘ع˘رج وأد أل˘فرجة
يششكÓن خطرأ على ألسشائق،Ú
و‘ سش˘ ˘ي˘ ˘اق م˘ ˘تصش˘ ˘ل يشش˘ ˘تك ˘ي
سشك ˘ان ح ˘ي ح ˘ط ˘اب أح ˘م ˘د (
شش˘ع˘ب˘ة ع˘رب˘ي˘ة) ب˘ف˘رندة وألذي
يضشم أأك Ìمن  ١٠أ’ف سشاكن
من إأهÎأء ألطرقات أŸؤودية
أ ¤حيهم حيث أأج Èسشائقو
ألنقل أ◊ضشري بالعزوف عن
ألسش Òعليه ونقل أŸوأطن.Ú
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أأمن تلمسسان يحقق في محطات تخلط
ألوقود بالماء لرفع هامشش ألرب ـ ـ ـح
باششرت عناصشر أأمن و’ية تلمسشان ،تحقيقات معمقة مع عششرأت
ألمحطات ألخاصشة بتوزيع ألوقود ألموزعة على ترأب و’ية
تلمسشان ألتي يزيد عددها عن  ٦٣محطة وقود على خلفية
ششكاوي موأطنين تفيد بأان هناك محطات توزع وقودأ ممزوجا
بالمياه ما أأدى إألى أرتفاع عدد ألمركبات ألمعطلة.
ومن أأجل إأعطاء مصشدأقية للموضشوع تقربنا من أأحد مÓك
ألمحطات ألذي رفضض ألتصشريح بهويته ،حيث أأكد أأن ألقضشية قد
ترتبط باأ’مطار أأ’خيرة ،وألتي تكون قد أأدت إألى تسشربات
مائية في صشهاريج بعضض ألمحطات ألتي تحتاج إألى ترميم.
وقد تم تششكيل لجنة تضشم مختصشين سشتكون كفيلة بكششف حقيقة
ألوضشع من خÓل أأخد عينات من كل محطة وإأخضشاعها للمعاينة
لكششفئالخلل.

