بارة يعرضص مقاربة الجزائرأامام اأ’مم المتحدة ويؤوكد:

محاربة اإ’رهاب تكسسب نجاعتها بالتنسسيق الدولي وإاعداد ميكانيزمات عملية
صص٤

بفضسل يقظة المواطنين
واحترافية مصسالح اأ’من

زرهوني
في ندوة
تاريخية
عن السسياسسة
ا’سستعمارية
الفرنسسية

تفكيك قنبلتين
تقليديتين بالناصسرية
في بومرداسس

 ٥مÓيين جزائري ُهuجروا قسسريا
طيلة حقبة ا’حتÓل

صص ٤

صص ٥

اأ’حد  ١١شسعبان ١٤٣٣هـ الموافق لـ  ٠١جويلية ٢٠١٢م العدد١٥٨٣٨ :

الثمن  ١٠دج  ٣٢صسفحة

http.//www.ech- chaab.com info@ech-chaab.com

 ٪٥٨ ، ٨٤نسسبة النجاح في البكالوريا وبومرداسص اأ’ولى وطنيا

 ٨٨٧٦١ناجح بدرجة تقدير وتسسجيل مÓحظة 'ممتاز ' للمرة الرابعة منذ ا’سستقÓل
اإ’ناث يتفوقن على الذكور مرةأاخرى بنسسبة نجاح ٪٦٥ ، ٣٨

شسهابأامام مناضسلي
الحزب بالعاصسمة

مضساعفة الجهود
’سستعادة هيبة
''اأ’رندي''
في المحليات القادمة

طالع صص ٢

قسسنطيني ينتقد اكتفاء القضساة بالقرينة بدل الدليل

تبني تدابير جديدة لمعاقبة المتورطين في قضسايا المخدرات
حملة تحسسيسسية ضسد المخدرات بالمدارسص خÓل الدخول ا’جتماعي

صص ٥

صص ٣

عكوشسي يعتبر المطلب
أاولوية سسياسسية ويصسرح:

''تكتل الجزائر
الخضسراء'' لن يتراجع
عن مشسروع قانون
تجريم ا’سستعمار

صص ٣

بلعيد يشسدد علىأاهمية
المحليات لتشسكيلته
ويؤوكد:

''سسنقاضسي كل مناضسل
في الحزب يتورط في
اسستخدام المال
الوسسخ''
صص ٣

 ٢٠٠٠حالة
وفاة
بالسسموم
البيضساء
سسنويا
بوعÓڤ منسسق جمعية اأ’مراضص
المزمنة يتهم:

صص ١٨/١٧/١٦/١٥

لوبيات تتحكم في سسوق اأ’دوية
وأاجهزة المراقبة غائبة صص٧

''هاركز'' جزائري يخترق محادثة
''السسكايب'' ويكشسف المسستور:

هكذا حاول ''زيطوط'' وجامعي من عنابة
التخطيطإ’فسساد عرسس خمسسينية ا’سستقÓل
صص٤

 ٢١٠حا’ت تسسمم غذائي في عرسص
بعنصسر النحاسص بالشسلف

طوارئ في المصسالح الصسحية
إ’نقاذ المصسابين
صص٧

وطني

األحد  ٠١جويلية  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ١١شسعبان  ١٤٣٣هـ

العدد
١٥٨٣٨

شسابخ فرحات مدير متوسسطةأام
عمار سسمية لـ«الشسعب»:

٨٤ر ٪٥٨نسسبة النجاح الوطنية في شسهادة البكالوريا

٤٣ر ٪٣٨تفوق بتقدير والبنات في الصسدارة

انتزاعنا للمرتبة األولى
في امتحانات ''المتوسسط'' سسببه
النضسباط في العمل

سشلوى روابحية
كشسفت وزارة التربية الوطنية عن النتائج
العامة لمتحان شسهادة الباكالوريا (دورة جوان
 ،)٢٠١٢حيث بلغت نسسبة النجاح ٨٤ر،٪٥٨
بتراجع طفيف عن تلك المسسجلة العام الماضسي.
وحسسب بيان وزارة التربية ،فإان عدد
الناجحين بلغ  ٢٣٠٩٨٩طالب وطالبة من بين
عدد الحضسور المقدر بـ ،٣٩٢٥٤٠وكما جرت
العادة ،منذ سسنوات ،فقد تفوق اإلناث على
الذكور بفارق ما فتئ يتعّمق من سسنة إالى أاخرى
بنسسبة ٣٨ر ٪٦٥لإÓناث و٦٢ر ٪٣٤للذكور.
ومن حيث نسسب النجاح ،حسسب الشسعب ،فقد
تربعت الرياضسيات على عرشص الشسعب بـ٠٢ر٪٦٨
تليها شسعبة تقني رياضسي هندسسة الطرائق
بـ١٨ر ٪٦٢ولغات أاجنبية بـ٢٨ر ،٪٦١بينما احتلت
شسعبة تقني رياضسي ـ هندسسة ميكانيكية المرتبة
األخيرة بـ٦١ر ٪٥١فقط ،ويسسجل أان أاغلب
الشسعب الرياضسية تخطت نسسبا غير مسسبوقة،
مما يعني أان فروع الرياضسيات التي لم تكن
تحظى بالهتمام ،بدأا التركيز عليها ،اسستجابة
لمشسروع الوزارة القاضسي بتخصسيصص ثانوية
متخصسصسة في الرياضسيات على مسستوى القبة
والتي من المقرر أان تفتح أابوابها مع الدخول
الدراسسي القادم.
ومن جهة أاخرى ،فقد بلغت نسسبة الناجحين
بتقدير ٤٣ر ،٪٣٨أاي ما يعادل  ٨٨٧٦١تلميذ،
منها ٠٣ر ٪٠فقط بتقدير ممتاز ويقدر عددهم
بـ ٦٣تلميذا ،أاما القريبون من الجيد ،فقد
ناهزوا نسسبة ٧ر ،٪٢٧والحائزون على تقدير
جيد تقدر نسسبتهم ٨٠ر ،٪٨بينما بلغت نسسبة
جيد جدا ٨٩ر.٪١
وفي نفسص سسياق النتائج العامة للبكالوريا،
أاحصست الوزارة عدد الناجحين في المدارسص
الخاصسة بـ ٧٨٢ناجح من بين عدد الحضسور
المقدر بـ ١٨٦٤وبنسسبة ٩٥ر ،٪٤١وتبقى ضسعيفة
مقارنة بتلك المسسجلة على المسستوى الوطني،

زهراء.ب
وهذا يعني أان مسستوى التعليم في هذه
المؤوسسسسات التعليمية الخاصسة لم يرتق بعد إالى
مثيÓتها في المدارسص العمومية ،ويطرح من
جديد نفسص السسؤوال الذي يتكرر سسنويا ،حول
جديّة الوزارة في التعاون مع مؤوسسسسات القطاع
الخاصص التي تبقى حبيسسة الخطاب النظري
دون أان تجسسده على أارضص الواقع في اإلهتمام
البيداغوجي والتكفل بها على النحو الذي
يسسمح بتحسسين المسستوى التعليمي فيها ،بعد أان
بدأات العديد من مؤوسسسسات التعليم الخاصسة
تركز على الجانب التجاري ،أاكثر من تركيزها
على جوانب التعلم والتعليم ،في غياب شسبه كلي
للوزارة الوصسية التي تتحمل مسسؤوولية تراجع
المسستوى في القطاع الخاصص

تحسسن ملحوظ في نتائج المتحانات هذا الموسسم بالجلفة

 ٪٤٩،٢٣نسسبة نجاح في شسهادة البكالوريا
خالد بششار وليد

حصسدت ولية الجلفة نسسبة  ٤٩ . ٢٣بالمائة في
نتائج شسهادة البكالوريا لهذه السسنة ،محققة بذلك
نسسبة إارتفاع مقارنة بالموسسم الماضسي الذي
وصسلت نسسبته  ٤٤ . ٧٧بالمائة ،وعرفت نتائج هذا
العام اسستحسسانا من طرف
الولياء رغم النتقادات الموجهة
طيلة الموسسم بسسبب المشساكل
التي شسلت القطاع.
حسسب المكلف باإلعÓم لدى
مديرية التربية ،فإان نتائج هذا
العام تعتبر قفزة نوعية ،حيث من
مجموع  ٨٨٢٤مسسجل تم تسسجيل
 ٤٣٠٤ناجح اي بمعدل ٤٩ . ٢٣
بالمائة ،وتم تسسجيل معدلت جيدة هذا العام
حيث حصسد ثÓثة تÓميذ على معدل يفوق ١٧
يتقدمهم التلميذ الطاهر بلخيري «شسعبة علوم
تجريبية» من ثانوية حاشسي بلدية مسسعد بمعدل
 ١٧ . ٣٤تليه التلميذة نسسرين هديل بمعدل . ١٥
 ،١٧وفي ذات السسياق ،أاشسار المكلف باإلعÓم
«لزهاري نقبيل» أان ثانوية الشسارف احتلت المرتبة
األولى على مسستوى الولية بنسسبة  ٧٤ . ٤٧بالمائة
تليها ثانوية القديد بنسسبة  ٧٠ . ٨٣بالمائة ،وتعتبر
هذه النتائج ،حسسب متحدثين ل ـ«الشسعب» مفاجئة
بالنظر الى المشساكل التي عرفها القطاع طيلة هذا
الموسسم ،حيث شسهدت اضسرابات متواصسلة
لأÓسساتذة والداريين ،كما عرفت بعضص الثانويات
شسل Óتاما مدة أاسسابيع بسسبب عدم توفر بعضص

سسيارة ''سسيما
موتورز'' هدية
ألعلى معدل

يومية وطنيةإاخبارية
تصسدر عن المؤوسسسسة
العمومية القتصسادية
(شسركة ذاتأاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي:
 ٢٦.٠٠٠ ٠٠٠.٠٠دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر
لكل اتصسالتكم:
)٠٢١(٦٠.٧٠.٤٠

التحرير(021)60 / 67 / 83 :
الفاكسس(021)60. 67. 93 :

القسسم التجاري تيليفاكسس:
(021)73. 60. 59

اإلدارة والمالية
(021)73. 93. 27

تطبع بالمؤوسسسسات التالية:
الوسسط :مطبعة S IMP R AL
الغرب :شسركة الطباعة
الشسرق :شسركة الطباعة
الجنوب :مطبعة ور''لة

 ٪٦١نسسبة نجاح بعين تيموشسنت

الشسعب العلمية في الصسدارة

سسجلت عين تموشسنت في امتحان شسهادة البكالوريا لدورة جوان ٢٠١٢
نسسبة نجاح فاقت  ٦١بالمائة.
قدر عدد الفائزين بـ ٢١٧٣مترشسح ناجح من مجموع  ٣٥٨٢مسسجل،
في حين عادت المرتبة األولى لثانوية ولهاصسة بنسسبة  ٩٨ . ٤٠بالمائة،
تلتها ثانوية «ابن الهيثم» من بني صساف أايضسا بـ ٨٧ . ٠٤بالمائة ثم ثانوية
«غار البارود» بنسسبة  ٧٤ . ٣٨بالمائة.
وقد تحصسلت التلميذة (آامال سسي علي) من شسعبة العلوم التجريبية
بثانوية «شسريف تلمسساني» ببني صساف على أاعلى معدل والمقدر بـ. ٩٥
 ١٧بتقدير جيد جدا.
عّبرت آامال عن فرحتها العارمة بنيلها لهاته الشسهادة بأاعلى معدل ،ما
سستفتح لها اآلفاق مسستقب ،Óآاملة أان تكمل دراسستها الجامعية ضسمن
تخصسصص الطب العسسكري.
ومن جهة أاخرى ،أاشسار مدير التربية السسيد «يحي بشسÓغم» أان الشسعب
العلمية كانت في الصسدارة اذ سسجلت شسعبة العلوم التجريبية نسسبة . ٠٨
 ٩٧بالمائة ،شسعبة الرياضسيات ٦٥بالمائة ،و شسعبة تقني رياضسي نسسبة ٠٩
 ٦٧ .بالمائة ،فيما كانت ثانوية «مليحة حميدو» في ذيل الترتيب
بالولية ،بحصسولها على نسسبة ضسعيفة.

عين تموششنت ب.م ا’مين

الوسسائل ومشساكل بين الداريين والسساتذة،
واعتبر بعضص السساتذة في تصسريحات متطابقة
ل ـ«الشسعب» أان المجهودات المبذولة من طرف
التÓميذ كانت وراء ارتفاع نسسبة النجاح ،كما
اعتمدت بعضص الثانويات دورسص الدعم ما سساعد
الكثير من التÓميذ من التغلب علىÅتعويضص ايام
اإلضسراب.
في سسياق آاخر ،ومن أاجل
تشسجيع التÓميذ على المنافسسة
نظمت مؤوسسسسة بازار المغرب
الكبير مبادرة «سسيارة ألحسسن
معدل على مسستوى الولية» من
نوع «سسيما موتورز» ،وحسسب
القائم بالمسسابقة في تصسريح
لـ«الشسعب» فإان المبادرة «جاءت
إايمانا من صساحب المؤوسسسسة
«مومن أاحمد» بضسرورة خلق الجو التنافسسي بين
التÓميذ» في محاولة لÓهتمام بالطلبة النجباء،
هذا وقد اسستحسسن الكثير من التÓميذ وأاولياءهم
المبادرة ،حيث خصسصص القائمون عليها فضساءات
إاشسهارية للسسيارة لمدة موسسم كامل وجابت
السسيارة كامل تراب الولية من أاجل التعريف
بالمسسابقة ،وأاشسار «علي مركمال» المكلف
بالعملية الشسهارية أان المسسابقة لقت اسستحسسانا
كبيرا بين التÓميذ الذين اعتبروها عملية
تحفيزية ،وأاضساف أان المسسابقة سستبقى تقليدا
للموسسمين القادمين يشسرف عليها «بازار المغرب
الكبير» وأاشسار أانه يسسبارك للفائز الذي سسيسستلمها
في القريب العاجل

تيارت تحقق نتيجة ٧٠ر ٪٥٣والسسوڤر
أاولى القوائم
حققت ولية تيارت نسسبة مئوية قدرت بـ ٥٣ . ٧٠بالمائة ،حيث
اسستطاع  ٤٦٣١ممتحن الولوج الى مدرجات الجامعة من اصسل ٨٦٢٤
مترشسح ،بينما لم يحالف الحظ سسوى  ٥١٣مترشسح من اصسل ٣٦٤٤
بالنسسبة للمترشسحين الحرار وقد تصسدرت ثانوية قداري خالد بمدينة
السسوقر الثانويات بنسسبة  ٩٧ . ٤٦حيث أالفت هذه الثانوية تصسدر ترتيب
الثانويات منذ عدة سسنوات بينما جاءت ثانوية بلخير الشسيخ ببلدية عين
الحديد بنسسبة  ٨٥ . ٥٦في حين جاءت الثانوية الجديدة بدائرة عين
الذهب في المرتبة الثالثة بنسسبة  ٧٤ . ٢٤بالمائة في حين تحصسلت
نابغة تيارت الطالبة نريمان آايت سسعيد بمعدل  ١٨ . ٠٤بينما تحصسلت
التلميذة رحوي صسابرين على معدل  ١٧ . ١٧من ثانوية عداوي الحبيب
بمدريسسة وقد عمت الفراح بيوت جميع الطلبة الذين وفقوا في النجاح
لولوج مدرجات الجامعة.

فرحة عارمة بشسوارعأام البواقي

ع.عمر

بعد نشسر نتائج البكالوريا دورة (جوان  ،)٢٠١٢على الموقع اإللكتروني
للديوان الوطني لÓمتحانات والمسسابقات ،عرفت قاعات األنترنت بأام
البواقي إاقبال كبيرا من طرف المترشسحين ،لÓطÓع على نتائجهم،
التي قدرت على مسستوى ولية أام البواقي بنسسبة  ،٪٥٢وفي نفسص الوقت
عرفت شسوارع أام البواقي حركة كبيرة لمواكب السسيارات مرفقين
بالموسسيقى ،والزغاريد ،وطلقات البارود تعبيرا عن الفرحة ،التي عّمت
عائÓت الطلبة المتفوقين ،في الوقت الذي أاصسبح فيه الرسسوب في هذه
الشسهادة خسسارة

الرئيسسة المديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشش
رئيسس التحرير

مختار سسعيدي
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احتلت متوسسطة أام عمار
سسمية ،كعادتها صسدارة
ترتيب المؤوسسسسات في
امتحان شسهادة التعليم
المتوسسط على مسستوى
ولية الجزائر ،حيث
تحصسلت على نسسبة نجاح
قدرت بـ ٩٨ . ٢٦بالمائة.
وأارجع مدير المتوسسطة
السسيد فرحات شسابخ في
تصسريح خصص به «الشسعب»
أامسص ،تحقيق هذه النتائج
اإليجابية ،إالى العمل الجاد
للطاقم التربوي والدراي
والنضسباط في المؤوسسسسة
والمتابعة اليومية للتÓميذ،
والتواصسل اليومي مع
اولياءهم ،وكذا تقديم
المسساعدة والدعم للتÓميذ
طيلة أايام السسنة من خÓل
فتح أابواب المدرسسة خارج
أاوقات العمل للمراجعة،
خاصسة لتÓميذ أاقسسام
وتوفير
اإلمتحانات،
والخرائط
الوثائق
التدعيمية
والدروسص
واإلكثار من الواجبات
المنزلية والتمارين لتحسسين
مسستوى التÓميذ الضسعفاء
بدرجة أاكبر وتشسجيع
النجباء على تحقيق أاحسسن
المعدلت.
كما سساهمت التحفيزات
وتوزيع الجوائز الفصسلية
للتÓميذ
الممنوحة
النجباء ،بدورها في رفع
درجة التنافسص بين
فالمؤوسسسسة
التÓميذ،
تحرصص «على منح كتب
وأاجهزة اإلعÓم اآللي
لتشسجيع التÓميذ على
القراءة بدل مشساهدة
التلفزيون» ،فضس Óعن
تنظيم الزيارات الميدانية
للمتاحف والتي تسساهم هي
األخرى في تنمية التفكير
لدى التلميذ.
واعتمدت المؤوسسسسة ـ
حسسب ذات المسسؤوول ـ
نظاما صسارما ،جعل
التلميذ يهتم أاكثر بالدراسسة
والعمل ،حيث فرضست

إلعÓناتكم اتصسلوا ب ـ:

المؤوسسسسة الوطنية للنشسر واإلشسهار

 ١شسارع باسستور ـ الجزائر
الهاتف(021)73. 71. 28.... :
(021)73. 76. 78
(021)73. 30. 43
الفاكسس(021)73. 95. 59................... :

أاو اتصسلوا بجريدة «الشسعب»  ٣٩شسارع الشسهداء ـ الجزائر

الهندام مثل المدرسسة
القديمة ،ومعاقبة التلميذ
بعدم الدخول إالى القسسم
في حال تأاخر  ٥دقائق عن
الوقت الرسسمي لتعويده
على الحيوية والنشساط
والنهوضص باكرا.
واضساف شسابخ ،أان
المؤوسسسسة ،عملت منذ
بداية السسنة على تحضسير
التلميذ ليوم المتحان ،من
خÓل إاجراء اإلمتحانات
الفصسلية على شساكلة
اإلمتحان الرسسمي ،بوضسع
التلميذ في طاولة واحد،
وتكثيف الحراسسة ،وهو ما
مكن من تحقيق نتائج
وصسفها بالجيدة ولكن «غير
مرضسية» بسسبب تراجع
النسسبة المحققة قلي Óعن
نتائج السسنة الماضسية التي
قدرت بـ ١٠٠بالمائة.
وفي مقارنته لنتائج
التÓميذ المحققة ،أاوضسح
ذات المسسؤوول ،أانها نتائج
فعلية ول يوجد تضسخيم
للمعدلت ،بدليل أانها
أاحسسن من المعدلت
الفصسلية المسسجلة خÓل
الموسسم الدراسسي ،وسسجل
أاعلى معدل لدى تلميذة
تحصسلت على  ١٨ . ١٩من
 ،٢٠قال سستكون من بين
األوائل على مسستوى
الولية.
وأاعلن ،مدير متوسسطة أام
عمار سسمية ،عن تنظيم
حفل لتكريم الناجحين يوم
 ٤جويلية ،معربا عن شسكره
في هذا السسياق للسسلطات
المحلية لبلدية المرادية
التي قدمت الدعم الÓزم
للمؤوسسسسة سسواء عن طريق
الوسسائل
أاو
النقل
البيداغوجية ،وهو ما
سساهم في تحقيق هذا
النجاح.
ووجه ،ذات المسسؤوول
نصسائح إالى التلميذ ،أاكد من
خÓلها أان العمل الجاد
دائما يكون وراءه النجاح،
وأان العمل يجب أان يكون
طول أايام السسنة وليسص يوم
المتحان فقط

مÓحظة:

المقا’ت والوثائق
التي ترسسلأاوتسسلم
للجريدة ’ ترد
إالىأاصسحابها
نشسرتأاو لم تنشسر
و’ مجال لمطالبة
الجريدة بها

أ’حد  ٠١جويلية  ٢٠١٢م
ألموأفق لـ ١١شضعبان  ١٤٣٣هـ

وطني

ششهاب صشديقأأمام مناضشلي ألحزب بالعاصشمة:

مضساعفة الجهود ’سستعادة هيبة ''اأ’رندي'' في المحليات القادمة
دعا عضشؤ ألمكتب ألؤطني للتجمع ألؤطني ألديمقرأطي ألسشيد صشديق ششهاب ،أأمسس ،مناضشلي حزبه بؤلية
ألجزأئر ألى «أسشتعادة هيبة» ألحزب خÓل ألنتخابات ألمحلية ألمقبلة كاششفا أأن نتائج تششريعيات ألعاششر ماي
كانت بالنسشبة لتششكيلته ألسشياسشية بالعاصشمة «مخيبة» بتقهقرها ألى ألمرتبة ألخامسشة.

وأأضضاف ألسضيد شضهاب أ’مين
ألو’ئي للحزب خÓل أفتتاح ألدورة
ألعادية للمجلسض ألو’ئي أأن
مناضضلي ألحزب «إأذأ عملوأ بذأت
ألطريقة ألتي أنتهجوها في
أ’نتخابات ألتشضريعية فان ألنتائج
سضتكون ’ محالة مخيبة لآÓمال».
وأأشضار في هذأ ألصضدد ،ألى أأن
ألحزب «لم يعد هو ألقوة ألسضياسضية
ألثانية سضيما في ألعاصضمة» ،مذكرأ
أن قوى أأخرى كجبهة ألقوى
أ’شضترأكية وحزب ألعمال «أأضضحت
في مرأتب أأفضضل من ألتجمع» وهو
ما يسضتدعي ـ حسضبه ـ تحقيق «قفزة
نوعية» خÓل أ’نتخابات ألبلدية
وألو’ئية ألمقبلة ألتي تعد «مصضيرية
وحاسضمة» في مسضيرة ألحزب.
وفي معرضض حديثه عن أأهمية
هذه أ’نتخابات ،أأشضار ألسضيد شضهاب
ألى أأنه أذأ كانت ألنسضبة ألمحددة

للحصضول على ألمقعد
أ’نتخابات
في
ألتشضريعية هي  ٥بالمائة
من أ’صضوأت على أأ’قل
فإان هذه ألنسضبة تقدر بـ٧
بالنسضبة
بالمائة
ألبلدية
لÓنتخابات
وألو’ئية.
من جهة أأخرى ،تم
خÓل هذه ألدورة تÓوة
رسضالة أأ’مين ألعام للحزب ألسضيد
أحمد أأويحيى ألى ألمجالسض
ألشضعبية ألو’ئية على ألمسضتوى
ألوطني حث من خÓلها ألمناضضلين
على «ألتجند وألتوحد» خÓل
أ’نتخابات ألمقبلة مبرزأ أن
ألتجمع ألوطني ألديمقرأطي «يملك
كل مؤوهÓت ألنجاح في ألمنافسضات
أ’نتخابية».
كما شضدد أأويحيى على ضضرورة

وضضع قوأئم ألمترشضحين
في ألمجالسض ألشضعبية
ألبلدية وألو’ئية «على
نحو يتوخى فوز ألحزب
كهدف وحيد» ،كما طالب
نوأب ألحزب من جهتهم
بـ«تكثيف خرجاتهم ألى
لÓتصضال
ألو’يات
بمنتخبيهم».
وتضضمنت رسضالة أأ’مين
ألعام أأيضضا تأاسضيسض لجنة في كل
و’ية من و’يات ألوطن تسضهر على
ألتحضضير لÓنتخابات وكل ما يتعلق
باإ’قترأع مع تأاكيدها على أحترأم
ألقوأنين ألتي تحكم ألعملية
أ’نتخابية.
وتتكون أللجنة من  ٧أأعضضاء على
أأ’قل من بينهم رئيسضها كما يتوجب
أأن تضضم أمرأأتين على أ’قل و ٥نسضاء
على أأ’كثر.

سشاحلي يكششف أسشترأتيجية ''ألتحالف ألؤطني ألجمهؤري'':

''الشسروع فيإاعادة هيكلة التشسكيلة السسياسسية لخوضض غمار المحليات''
أأعلنأأمسس عبد ألسشÓم سشاحلي
رئيسس حزب ألتحالف ألؤطني
ألجمهؤري تنصشيب أللجنة ألؤطنية
للتحضشير لÓنتخابات ألمحلية
ألقادم كخطؤةأأولى للمكتب
ألؤطني للحزب ألتي عهدتإأليه
مهمة تجسشيد ألتؤصشيات ألتي
تؤجتأأششغال ألمجلسس ألؤطني
ألمنعقدة يؤم  ١٥و ١٦جؤأن.
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وكشضف سضاحلى ،في تصضريح صضحفي
بمقر ألحزب ،عن أ’نطÓق بجدية في
مسضار ألتجديد ألحزبي وإأعادة ألهيكلة،
وكذأ ألنظر في ألمسضائل ألتنظيمية
وألمالية للحزب وألتموقع على ألسضاحة
ألسضياسضية ،بغية تدأرك ألنقائصض.
وهي نقائصض كشضفت عنها درأسضة
وتحليل ألحوصضلة ألتقييمية لÓنتخابات
ألتشضريعية لـ ١٠ماي ألماضضي .
وأأعتبر رئيسض ألحزب «ألرهان
أ’نتخابي ألقادم بمثابة ألخطوة ألثانية
في جدول أإ’صضÓحات ألسضياسضية
ألوطنية ألتي أعتمدتها ألجزأئر» ،مضضيفا
أأن ألخطوة أأ’ولى قد تجلت في إأنجاح
ألتشضريعيات وألتي كانت نزيهة وشضفافة
بغضض ألنظر عن بعضض ألتجاوزأت
ألخفيفة».
وأأكد سضاحلي في ذأت ألسضياق أأن:
«تحدي ألمحليات ألقادم يسضتلزم ألتجنيد
بقوة وبحكم أأنه سضيكون على ألتشضكيÓت
ألسضياسضية تخطي عقبة نسضبة  ٧بالمائة
ألتي نصض عليها ألقانون ألعضضوي
لÓنتخابات».
وأأضضاف قائ Óأأن «إأنجاح ألمحليات ’
يمكن له أأن يتم إأ’ عن طريق تكريسض

ألممارسضة ألديمقرأطية
ألتشضاركية عبر تفعيل
قانوني ألو’ية وألبلدية
ألذين
ألجديدين،
ألتوأزن
سضيضضمنان
ألمطلوب بين ألمنتخبين
بصضفتهم
وألمحليين
ممارسضين للسضيادة ألشضعبية
وبين أأعوأن ألدولة
لديمومة
ألضضامنين
وأسضتمرأرية ألسضيادة ألوطنية».
ورأفع ألمتحدث من جهة أأخرى على
ألمعادلة ألتي تقتضضي أأن ’ بناء
لجمهورية حديثة دون أقامة حزب
حديت» ،دأعيا في نفسض ألسضياق
ألتشضكيÓت ألجديدة للخروج من ألجمود،
تخطي صضدمة ألتشضريعيات وفوز أآ’فÓن
بعدد كبير من ألمقاعد ،وأ’سضتعدأد
للتمركز بجدية على ألسضاحة .
كما دعا أأ’حزأب ألحاملة لخطاب
حديث وديمقرأطي إألى ألتكتل من أأجل
خوضض غمار ألمحليات ألقادمة في
أنتظار أسضتجابة ألحكومة لطلب حزبه
إ’عادة ألنظر في ألقانون ألعضضوي
لÓنتخابات وكذأ قانون ألجمعيات
ألمحلية ألذي سضيمكن تعديله من فسضح
ألمجال لمشضاركة أكبر وتفعيل قوي لدور
ألمجتمع ألمدني في بناء ألجزأئر
ألحديثة.
ورجوعا إألى مسضار أعادة ألهيكلة ألذي
قرره ألحزب أعتبر عبد ألسضÓم سضاحلي
ألوقت قد حان لـ«تثمين ألديناميكية ألتي
عرفتها قوأعد ألحزب بعد ألتجاوب
ألكبير ألذي لقيه خطاب ألتحالف ألوطني
ألجمهوري لدى أأوسضاط ألمجتمع».
وأأعلن بالمناسضبة عن برمجة سضلسضلة

أعلن عبد ألعزيز بلعيد أألمين ألعام لجبهة
ألمسشتقبل أن حزبه سشيدخل ألنتخابات
ألمحلية بهدف ألمششاركة في كل ألبلديات على
ألمسشتؤى ألؤطني وإأيصشال برنامجه لكل
ألمناطق حتى ألنائية ،رغم أإلحباط ألذي
أأصشاب ألكثير من أألحزأب في ألتششريعيات
أألخيرة.
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وتوقع بلعيد في أ’جتماع ألوطني ألذي جمعه بمقر
حزبه بأاعضضاء ألمكتب ورؤوسضاء ألمكاتب ألو’ئية أأن
يتكرر سضيناريو ألتزوير وسضلب أأ’صضوأت في أ’نتخابات
ألمحلية ،إأ’ أنه تمسضك بموأصضلة ألنضضال وألعمل على
حرأسضة ألمكاتب ،معتبرأ أن ألتشضريعيات كانت محطة
أشضهارية فقط للحزب حديث ألنشضأاة.
ودعا ألمتحدث مناضضليه إألى ألقيام بحملة نظيفة
وألعمل على وضضع قوأئم جيدة يكون على رأأسضها

ألعدد

من أللقاءأت ألجهوية وألو’ئية
وألقاعدة
أإ’طارأت
مع
ألحزبية.

ألحتفال
بالخمسشينية مناسشبة
جيدة لظهؤر طبقة
سشياسشية حديثة
ناشضد عبد ألسضÓم سضاحلي ،رئيسض
حزب ألتحالف ألوطني ألجمهوري أأمسض،
ألحكومة ألجزأئرية لمد يد ألعون
لأÓحزأب ألحديثة ألنشضأاة وألتي تتبني
خطابات وبرأمج حديثة من أأجل إأبرأز
طبقة سضياسضية جديدة من شضأانها موأكبة
مسضار أإ’صضÓحات وألعمل للنهوضض
بالجزأئر خÓل ألخمسضينية ألقادمة.
وأأجاب قائ Óعن سضؤوأل لـ«ألشضعب»
حول كيف يرى تمركز حزبه على ألسضاحة
ألسضياسضية وألجزأئر تشضرع في أ’حتفال
بمضضي خمسضين سضنة عن أسضترجاعها
للسضيادة ألوطنية وتقييم حقبة طويلة من
أ’نجازأت وألتحديات؟ أأن «على ألدولة
أن تلعب دورها بمسضاندة ومسضاعدة وجود
تشضكيÓت سضياسضية جديدة ’سضتكمال ما
تبقى من بيان نوفمبر .١٩٥٤
كما دعا ألجزأئريين بالمناسضبة
لÓسضتناد إألى ألمرجعيات ألوطنية بدل
أأ’جنبية ،ضضاربا ألمثل في ذلك في
شضخصض ومسضيرة ألمرحوم محمد
بوضضياف ألذي لّبى ندأء ألجزأئر في
أأصضعب أأ’حوأل وضضحى بذلك بالنفسض
وألنفيسض.

١٥٨٣٨

عكؤششي يعتبر ألمطلبأأولؤية سشياسشية ويصشرح:

''تكتل الجزائر الخضسراء لن يتراجع عن مشسروع
قانون تجريم ا’سستعمار''

أأكد أألمين ألعام
لحركة أإلصشÓح ألؤطني،
ألسشيد حمÓوي عكؤششي
أأمسس ألعاصشمة،أأن
ألمجمؤعة ألبرلمانية
لتكتل ألجزأئر ألخضشرأء
«سشتعمل علىإأعادة بعث
مششروع قانؤن تجريم
أإلسشتعمار من جديد»،
بطرحه على ألمجلسس
ألششعبي ألؤطني.
وأأوضضح ألسضيد عكوشضي ،خÓل ندوة
صضحفية نشضطها بمناسضبة إأحياء ألذكرى
ألخمسضين لإÓسضتقÓل ،أأن ألمجموعة
ألبرلمانية للتكتل (حركة مجتمع ألسضلم
وحركة ألنهضضة وحركة أ’صضÓح ألوطني)»
سضتعمل على على إأعادة بعث مشضروع قانون
تجريم أإ’سضتعمار من جديد من خÓل
تنقيحه وتوسضيع مجال تأاييده».
وأأضضاف أأنه «من غير ألÓئق أأن يبقى
أإ’سضتعمار يفتخر بجرأئمه ويمجد أأعماله
ونحن بعد مرور  ٥٠من أسضترجاع ألسضيادة
ألوطنية لم نتمكن من إأصضدأر قانون
تجريمه» ،معتبرأ ذلك «إأهانة للثورة
ألجزأئرية» ،مذكرأ بإاصضدأر قانون تمجيد
أإ’سضتعمار في فرنسضا سضنة .٢٠٠٥
كما ذكر ألسضيد عكوشضي بالمطالب
أأ’سضاسضية ألتي جاءت في هذأ ألمشضروع
وألمتمحورة حول طلب أإ’عترأف بالجرأئم
ألتي أرتكبها أإ’سضتعمار ألفرنسضي في حق
ألجزأئريين ثم أإ’عتذأر عنها وكذأ

ألتعويضض.
كما حّمل ألسضيد عكوشضي
في هذأ ألسضياق« ،مسضؤوولية
تعطيل إأصضدأر قانون تجريم
ألفرنسضي
أإ’سضتعمار
للسضلطات ألفرنسضية وبعضض
أأ’طرأف في ألجزأئر».
وعلى صضعيد أأخر ،دعا
ألسضيد عكوشضي إألى تعديل
ألدسضتور ألجزأئري من طرف
مختلف ألتشضكيÓت ألسضياسضية لتحقيق
«دسضتور توأفقي يحترم حرية ألجميع».
وفي رده عن سضؤوأل حول إأمكانية مشضاركة
تكتل «ألجزأئر ألخضضرأء» في محليات
ألقادمة في إأطار قوأئم مشضتركة أأوضضح أأن
ذلك «لم يحسضم بعد» مشضيرأ إألى أأن ألتكتل
مفتوح لجميع ألتيارأت ألسضياسضية ألتي
تتوأفق مع مبادئه أأم Óفي هذأ ألشضأان أأن
يتوسضع هذأ ألتحالف.
وفي ذأت ألسضياق ،قال ألناطق باسضم
حركة أإ’صضÓح أأن تكتل ألجزأئر ألخضضرأء
حقق نجاحين مهمين تجسضدأ في «ألدخول
بقوأئم موحدة في تشضريعيات ألـ ١٠ماي
وكذأ تشضكيل مجموعة برلمانية».
وبالمناسضبة ،جدد ألسضيد عكوشضي دعوة
حركته إألى «إأحدأث تغيير سضلمي لتفادي
موجات ألتغييرأت ألتي تشضهدها بعضض
ألبلدأن ألعربية» مضضيفا «’ بد من ألتفكير
في إأحدأث تغيير ذي طابع جزأئري لتفادي
ألتغييرأت ألمفروضضة».

رباعين يرأفع منأأجل ألتغيير ويذكر:

كتابة التاريخ الوطنيأامر اسستعجالي
قدم أألمين ألعام للحزب
خÓل ألندوة ألصشحفية
ألتي نششطها بمقر ألحزب
أأمسس ،حؤصشلة لتششكيلته
ألحتفال
بمناسشبة
بالذكرى ألـ ٥٠لÓسشتقÓل،
مؤضشحا بتحفظ عدم
ألخروج بقرأر نهائي حؤل
ألمحليات ألمقبلة لنهم
مازألؤأ ـ حسشبه ـ يطالبؤن
ألجتماعية
بالÓمركزية
وألسشياسشية.
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وطالب فوزي رباعين بضضرورة كتابة
ألتاريخ بطريقة موضضوعية بمشضاركة
جميع ألمؤوسضسضات أ’جتماعية وأأن تكون
من طرف دكاترة ومؤورخين مؤوهلين
لذلك ،خاصضة ألمجاهدين ألذين عاشضوأ
ألثورة بهدف بناء مؤوسضسضات تحترم
أإ’رأدة ألشضعبية وترقي حقوق أ’نسضان
بأاسضلوب جدير بكشضف كل ألحقائق
ألتاريخية وألسضياسضية ألتي كانت ورأء
أند’ع ألثورة.
وخÓل ألندوة ألصضحفية قيم أأ’مين
ألعام للحزب ألوضضع في ألجزأئر منذ
أ’سضتقÓل ألى يومنا هذأ مبديا أسضتيائه

بلعيد يششدد علىأأهمية ألمحليات لتششكيلته ويؤؤكد:

''سسنقاضسي كل مناضسل في الحزب حالة توّرطه في اسستخدام المال الوسسخ''
أأشضخاصض ذوي كفاءأت أ’نه يجب
أ’سضتثمار في تغيير ألذهنيات ،مشضيرأ
إألى أن ألتغيير ألحقيقي لتدأول ألسضلطة
يكمن في تدأول أأ’فكار ’ أأ’شضخاصض.
وفي هذأ ألسضياق ،طالب رئيسض جبهة
ألمسضتقبل بفتح ألمجال أأمام ألمناضضلين
’ختيار مرشضحيهم لÓنتخابات ألمحلية
في جمعية عامة بهدف ضضمان وضضع
قائمة متوأزنة ،شضرط أن يكون رؤوسضاء
ألقوأئم شضخصضية علمية أأو معروفة أأو
مؤوثرة.
وتوعد بلعيد بحزم كل من يعمل على «شضرأء ألذمم أأو
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أسضتخدأم ألمال ألوسضخ» في ألحملة
أ’نتخابية ألمقبلة وذهب إألى أبعد من ذلك
من خÓل ألتهديد بمقاضضاة كل من يثب
عليه مثل هذأ ألفعل ،مؤوكدأ أأن جبهة
ألمسضتقبل هي حزب كفاءأت نظيفة وذأت
أأخÓق ما يسضتدعي أ’بتعاد عن مثل هذه
ألممارسضات ألمشضينة ألتي لن تحمل في
طياتها سضوى أإ’سضاءة لصضورة ألحزب.
وبخصضوصض ألتحالف ،أأوضضح بلعيد أن
هذأ ألخيار مسضتبعد و’ فائدة منه ولم يحن
ألوقت بعد لهكذأ قرأر ،مؤوكدأ أأن ألتحالف يجب أن
يكون لقضضية مصضيرية أأو أسضترأتيجية وإأ’ ’ فائدة منه

إأزأء ألعديد من أ’مور
ألتي أنتقدها وعارضضها
بشضدة على غرأر ألوأقع
ألسضياسضي.
وإأتهم رباعين بعضض
ألسضياسضية
ألتشضكيÓت
بالتزوير في أ’نتخابات
ألماضضية بتوأطئ مع
ألعديد من ألجهات ألتي
حرمت ألجزأئريين من
أنتخابات نزيهة وشضفافة تعبر بمصضدأقية
عن أمالهم وطموحاتهم ،مؤوكدأ على عدم
شضرعية ألبرلمان ألجديد في ألتشضريع
للقوأنين في حين لم يقدم أأي أأدلة تثبت
صضحة كÓمه.
كما أأعطى رباعين رأأيه حول ألعديد
من ألقضضايا ألدولية ألرأهنة متمنيا أأن
تكون أللغة أأ’مازيغية رسضمية بد’ من
وطنية ،مؤوكدأ على أأن عÓقة تشضكيلته
ألسضياسضية بالموأطنين ’ يقيمها أأي أحد
كونه وأثق من مكانتها وسضط ألموأطنين.
وأأكد أأ’مين ألعام للحزب على مطالبة
تشضكيلته بضضرورة إأقرأر قانون تجريم
أ’سضتعمار ألفرنسضي على عكسض بعضض
أأ’حزأب ـ حسضب ألمتحدث ـ ألتي لم
تدعم قرأر أعترأف فرنسضا بالجرأئم
أإ’نسضانية.

وألتشضريعيات محطة مضضت وأنتهت ،قائ« :Óنحن حزب
جديد ونضضالنا ما زأل طوي ،Óنحن أأصضحاب مشضروع
ونحلم بجزأئر أأكثر حرية وديمقرأطية».
وعرف أ’جتماع تدخل ألعديد من أإ’طارأت ومن
جملة ألنقاط ألتي أأثارها ألمتدخلون تسضجيل حالة
عزوف ألترشضح بسضبب حالة أإ’حباط ألتي أأصضابت ألكثير
من ألمناضضلين عقب نتائج تشضريعيات ألـ  ١٠ماي ،إألى
جانب صضعوبة إأشضرأك ألعنصضر ألنسضوي في ألمحليات
سضيما بالمناطق ألنائية.
وحول ألجامعة ألصضيفية ،أأكد بلعيد أنه تقرر عقدها
في أأ’سضبوع أأ’ول من شضهر سضبتمبر وسضتعرف ألعديد
من ألمحاضضرأت وألورشضات ألتي سضتتناول ألعديد من
ألموأضضيع ذأت ألصضلة بالسضاحة ألسضياسضية.

وطني

أألحد  ٠١جويلية  ٢٠١٢م
ألموأفق لـ  ١١ششعبان  ١٤٣٣هـ

بارة يعرضسأامام األمم المتحدة مقاربة الجزائر ويؤوكد:

محاربة اإ’رهاب تكسشب نجاعتها بالتنسشيق الدولي دون انتقائية
قدم ألمسشتششار لدى رئاسشة ألجمهورية،
كمال رزأق بارة ،ألجمعة أأمام أألمم
ألمتحدة ألمحاور ألتي تدور حولها مقاربة
ألجزأئر حول مكافحة ألرهاب ،مششيرأ
إألى أأهمية تنسشيق ألجهود على ألمسشتويين
أإلقليمي وألمتعدد أألطرأف.
وتندرج مدأخلته في إأطار أللقاء ألثالث
ألخاصس بإاسشترأتيجية أألمم ألمتحدة حول
مكافحة أإلرهاب ألمنعقدة يومي ألخميسس
وألجمعة بمقر ألمم ألمتحدة بنيويورك.
وقد عرضس رزأق بارة أأمام ألجمعية
ألعامة ألممية ألعناصشر ألرئيسشية للمقاربة
ألتي تتبعها ألجزأئر في مكافحة أإلرهاب
«ألنابعة من تقييم ألبÓد
للتهديدأت وألتحديات ألتي
تطرحها هذه أآلفة».
وأأكد رزأق بارة أأن هذه ألمقاربة
ألتي تششكل «مسشاهمة هامة» في
ألجهود ألقليمية وألدولية من
أأجل تعاون وتنسشيق أأكبر تعتمد
بششكل كبير على ضشرورة تعبئة
ألجبهة ألدأخلية ،مششيرأ إألى
ألبعد ألسشياسشي ألذي يعد «ذو أأهمية
قصشوى».
وفي هذأ ألمضشمار ،ذكر ألمتدخل
بتطبيق ميثاق ألسشلم وألمصشالحة ألوطنية
ألذي بادر به رئيسس ألجمهورية وألذي
سشمح ـ كما قال ـ بـ«ضشمان إأسشترجاع ألسشلم
ألمدني وأإلنسشجام أإلجتماعي وترقية
ألتنمية أإلقتصشادية وأإلجتماعية».
لكن كما أأوضشح ،ل يمكن إأنجاح مكافحة
ألرهاب دون أأخذ بعين ألعتبار «معالجة
مصشادره أأليديولوجية ومكافحة ألخطاب
أإلسشتفزأزي ألمتطرف ألذي يؤوثر على
ألفئات ألتي قد تكون أأكثر ضشعفا وأأقل
مقاومة».
وبهذأ ألششأان ششرح ألسشيد رزأق بارة بأان
ألجزأئر أأعدت برأمج توجيه ديني وتربوي
وثقافي «تششجع على مبادىء ألتسشامح
وألسشلم وحقوق ألنسشان».
كما أأفاد بأان ألجزأئر «عززت كذلك قيم
ألديمقرأطية وسشيادة ألحق وحماية
ألحريات ألعمومية» ،ذأكرأ «ألتقدم
ألمسشجل على طريق أإلصشÓحات
أإلقتصشادية وألمؤوسشسشاتية وألعمال ألتي
تم ألقيام بها لتقليصس ألفوأرق
ألجتماعية».
وبخصشوصس أإلرهاب ألعابر لأÓوطان ،قال
ألمتحدث أأن سشياسشة ألجزأئر في هذأ

ألتعاون في مجال مكافحة أإلرهاب في
ألمنطقة وألذي ترمي على وجه ألخصشوصس
إألى إأعدأد «ميكانيزمات عملية» .كما أأششار
إألى ألمبادرأت ألتي أأطلقت في إأطار
ألمنتدى ألششامل لمكافحة ألرهاب ألذي
وضشع في سشبتمبر ألماضشي بنيويورك.
وقد جلب ألمتدخل إأنتباه ألجمعية ألعامة
ألممية حول «إأرتباط إأنعدأم أألمن في
منطقة ألسشاحل وتصشاعد أألعمال
ألرهابية وألمرتبط وأأسشاسشا بالمتاجرة
بالسشلحة وألمخدرأت».
وهنا دق رزأق بارة ناقوسس ألخطر لششد
إأنتباه ألمم ألمتحدة وألمجموعة ألدولية
حول «ضشرورة مكافحة تمويل
وسشرعة أأكبر
أإلرهاب بحزم
ومكافحة إأختطاف ألرهائن مقابل
فدية ألتي سشمحت للمجموعات
ألرهابية بجمع أألموأل ومن ثم
دعم قدرأتها ألفتاكة».
ولدى تطرقه إلسشترأتيجية ألمم
ألمتحدة ألعالمي لمكافحة ألرهاب
ألتي تم تبنيها في  ٢٠٠٦جدد رزأق
بارة تأاكيد ألجزأئر على دعمها ألكامل
لهذه ألمبادرة ألتي يجب مع ذلك ،كما
أقترح أأن تبقى مفتوحة وتكون موضشوع
تغييرأت حسشب تطور ألرهاب»
وعقب هذأ ألنقاشس ،سشجلت ألجمعية
ألعامة لÓمم ألمتحدة إأقترأح أألمين ألعام
بتعيين منسشق لÓمم ألمتحدة من أأجل
مكافحة ألرهاب كما عبرت عن قلقها إأزأء
تزأيد عدد ألختطافات وحجز ألرهائن
بهدف ألحصشول على أأموأل وتنازلت
سشياسشية

الخطاب المتطرف
والفوارق اإلجتماعية
تششجع على تنامي الخطر
ألمجال تكتسشي «بعدأ إأقليميا بالغ
أألهمية».
وفي هذأ ألششأان ،أأششار رزأق بارة إألى
«ألتعاون ألوثيق وألمتعدد ألششكال مع
بلدأن منطقة ألسشاحل ألتي عرفت في
ألسشنوأت ألخيرة وخاصشة في أألششهر
ألخيرة تطورأت وتحديات خطيرة تتمثل
في إأنتششار نششاطات ألجماعات ألرهابية
ومنها تنظيم ألقاعدة في ألمغرب
ألسشÓمي
وبخصشوصس هذه ألنقطة ،ذكر بأان
ألجزأئر تعمل مع بلدأن ألميدأن لتعزيز

في موكب جنائزي مهيب بباتنة:

تششييع جثمان الضشابط مالكي ضشحية ا’عتداء اإ’رهابي
ششيعت أأمسس ،بمقبرة بوزورأن بمدينة باتنة وفي جو مهيب جنازة ألضشابط (ألمÓزم
أألول) في ألدرك ألوطني جمال مالكي ألذي كان ضشحية ألتفجير أإلرهابي ألذي
أسشتهدف فجر أأمسس ألجمعة مقر ألقيادة ألجهوية للدرك ألوطني بورقلة.
وحضشر مرأسشم ألجنازة إألى جانب وألي ألولية ألسشيد حسشين مازوز ألسشلطات ألمدنية
وألعسشكرية وجمع غفير من أأصشدقاء وأأقارب ألضشحية وكذأ عدد كبير من ألموأطنين
ألذين رأفقوأ ألفقيد إألى مثوأه أألخير إأنطÓقا من ألمسشجد ألعتيق بوسشط ألمدينة ،حيث
أأقيمت عليه صشÓة ألجنازة .
وينحدر ألضشحية ،ألذي يبلغ من ألعمر  ٣١سشنة وأأب لرضشيعة عمرها ششهر ،من منطقة
آأريسس وكان يقطن بقرية عيون ألعصشافير ألتابعة لبلدية سشيدي أأمعنصشر وقد عرف،
حسشب ششهادأت أأقاربه وأأصشدقائه ورفقائه بحسشن ألسشيرة وألسشلوك وطيبة ألقلب محبا
لوطنه وعمله وقد ترك رحيله ألمفاجئ صشدمة كبيرة في أأوسشاط عائلته ومعارفه.

جيار يكششف عن سشوء تسشيير داخل الهياكل الرياضشية ويؤوكد:

لنأاتسشاهل في قضشية تناول المنششطات التي تسشئ
للجزائر في المحافل الدولية
زهيرة.ن
كششف وزير ألششباب
وألرياضشة ،هاششمي جيار،
عن ضشعف في ألتسشيير
للهياكل ألرياضشية على
ألمسشتوى ألوطني ،مششيرأ
في سشياق حديثه إألى
ضشرورة ألعمل على تكوين
أإلطارأت ألرياضشية ،
مؤوكدأ أأن هذه هي ألنقطة
ألتي تأاثر على مردود هذه
وليسس
ألهياكل
أإلمكانيات ألمادية ألتي قال
أأن وزأرته تتوفرعليها.
هذأ و قد كانت للوزير
زيارة عمل و تفقد قادته
لمدة يومين لعاصشمة ألششرق
ألجزأئري توقف من خÓلها
عند ألكثير من ألمنششآات
وألمÓعب
ألرياضشية
ألرياضشية ألتي دششنها على
غرأر ملعب «مسشعود
بوجريو» و«بن زياد» ،كما
وضشع حجر أألسشاسس لمركب
رياضشي بمنطقة ششعب
ألرصشاصس بـ  ١٠٠مليون دج
يضشم ألكثير من ألمرأفق
ألرياضشية مسشبح وحدة
متابعة
إأسشترجاع

حديقة
فيزيولوجية،
وحظيرة أألعاب مائية.
أأعطى إأششارة أإلنطÓق في
إأنجاز ألششطر أألول من
ألمخيم ومركز تكوين ألتابع
للمركب وألذي تناهز تكلفته
ألـ  ٦٠مليار سشنتيم.
جيار قال إأن ميزأنية
ألقطاع مفتوحة للمششاريع
ألتي لها طابع قاعدي على
غرأر ألملعب أألولمبي
ومسشبح سشيدي مسشيد هذأ
أألخير ألذي إأسشتفاد من
ميزأنية إلعادة ألعتبار ب
 ٢٤مليار سشنتيم وألذي
سشيعرف تهديم جزئي
لتحرير ألمسشار إلنجاز
ملعب أأولمبي.

إأسشتهدف ألوزير خÓل
ألمششاريع
زيارته
ألموجهة
ألجوأرية
للششباب ،قبل ألحتفالت
عيدي
بخمسشينية
وألششباب
ألسشتقÓل
بتدششينه لسشتة مÓعب
كرة قدم ترأوحت تكلفة
إأنجاز وتجهيز ألبعضس
منها بين  ٥٥إألى  ٥٩مليار
سشنتيم.
ألششباب
وزير
وألرياضشة ،أأكد أأن وزأرته
لن تتهاون أأو تتسشاهل في
قضشية معاقبة ألرياضشيين
ألذين يتناولون منششطات أأو
أأدوية  ،خاصشة منهم ألذين
يمثلون ألجزأئر في مختلف
وألتصشفيات
ألمنافسشات
وألتي تؤوثر على سشمعة
ألجزأئر في ألمحافل سشوًءأ
ألدولية أأوألوطنية ،مضشيفا
أأن ألوزأرة في صشدد ألتحقق
وإأجرأء ألخبرة في قضشية
تورط كل من ألعدأئين زهرة
بورأسس وألعربي بورعدة في
ألمنششطات
تناول
وإأقصشائهما من أولمبياد
لندن لم يؤوكد بعد

ألعدد
١٥٨٣٨
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بفضشل يقظة المواطنين وإاحترافية مصشالح األمن

تفكيك قنبلتين تقليديتين بالناصشرية في بومرداسس
زهراء.ب
تمكنت قوات األمن ،ليلة أاول أامسس
من إابطال مفعول قنبلتين تقليديتين،
زرعتا على الطريق الوطني رقم ١٢
الرابط بين تيزي وزو وبومرداسس،
حسشبما لحظناه بعين المكان.
عايششت «ألششعب» لحظات خوف وفزع،
مسشتعملي ألطريق ألوطني رقم  ،١٢وألذين
كانوأ متوجهين إألى بومردأسس وألعاصشمة،
حيث كانت متوأجدة بالمكان ألذي أأرأدت
ألجماعات أإلرهابية تحويله إألى مسشرح
لجريمة ششنعاء عندما زرعت على طريق
ششندر بالناصشرية ،قنبلتين تقليديتين ،في
خطوة وأضشحة منها إللحاق أألذى وألضشرر
بموأطنين أأبرياء.
كانت ألسشاعة تششير إألى ألثامنة وألنصشف
مسشاء عندما وصشلنا إألى ششندر ،بالناصشرية
قادمين من ولية تيزي وزو بإاتجاه ألعاصشمة،
تفأاجئنا رفقة جميع مسشتعملي ألطريق
بإازدحام ششديد في حركة ألمرور ،سشرعان ما
توقفت ألسشيارأت نهائيا عن ألسشير ،قيل لنا أأن
حادث مرور خطير قد وقع ،وهو ما تسشبب
في غلق ألطريق ،وفي تلك أألثناء كنا نÓحظ
نزول ألعديد من ألمسشافرين من سشيارأتهم
بغرضس إأسشتطÓع ألوضشع ،ليتم إأخبارنا من
أأحد ألموأطنين بأانه تم إأكتششاف قنبلة على
بعد أأمتار قليلة من توقفنا..دفعنا فضشولنا
ألصشحفي إألى إأسشتطÓع ألوضشع ،لذأ قمنا
بالتقرب من ألحاجز أألمني ،لنسشتفسشر أألمر،
رفضس عون أألمن ألذي كان على أأهبة
ألسشتعدأد أإلفصشاح لنا عما يجري بالضشبط،
أأو حتى تأاكيد أأو نفي خبر وجود قنبلة ،ولكن
بمجرد سشماعنا تحذيرأت من أأفرأد ألجيشس
ألوطني ،وقوأت أألمن تطالبنا بالرجوع إألى
ألخلف ،وتأامر أأصشحاب ألسشيارأت بفتح نوأفذ
عرباتهم حتى تأاكدنا أأنه بالفعل يوجد قنبلة
بالمكان ،وتحاول ألفرق ألمختصشة تفكيكها.

لم نكن قد إأبتعدنا عن ألمكان سشوى ب١٠٠
متر حتى سشمعنا دوي إأنفجار عنيف ،تنفسشنا
ألصشعدأء ،لنتهاء أألمور بخير ،ولكن عدم
فتح ألطريق بعد تفكيك ألقنبلة ،ضشاعف من
قلق ألموأطنين ،خاصشة ألعائÓت ألتي كانت
رفقة أأبناءها ،وبعد ربع سشاعة من تفجير
ألقنبلة أألولى ،سشمعنا دوي إأنفجار ألثانية،
وعقارب ألسشاعة كانت تششير إألى ألتاسشعة
وخمسشة دقائق لي.Ó
ما لحظناه بعين ألمكان ،ألحرصس ألششديد،
من قبل أأعوأن أألمن ،وألفرق ألمختصشة في
تفكيك ألقنابل وحتى أأفرأد ألجيشس ألششعبي
ألوطني ،على تأامين ألموأطنين ،كما أأبانت
تلك ألقوأت على إأحترأفية عالية في تعاملها
مع مثل هذأ ألوضشع ،وهو ما يعكسس مسشتوى
تطور ألتكوين في مختلف ألمؤوسشسشات أألمنية
وألعسشكرية.
وإأسشتنادأ إألى مصشادر مؤوكدة ،تلقت مصشالح
أألمن بÓغا من موأطنين ،لحظوأ حركة غير
عادية بالمنطقة ،ليتنقلوأ على إأثرها إألى عين
ألمكان.
وأأضشافت ذأت ألمصشادر أأنها ليسشت ألمرة
أألولى ألتي تسشتهدف فيها ألجماعات
أإلرهابية مسشتعملي هذأ ألطريق سشوأء
ألمدنيين ،أأو ألعسشكريين ،حيث زرعت في
أأكثر من مرة قنابل تقليدية ،خلفت ألبعضس
منها خسشائر في أألروأح وألممتلكات ،آأخرها
ألسشنة ألماضشية ،حيث إأسشتهدف على بعد ٦٠٠
متر من هذأ ألمكان دورية لششرطة ذهب
ضشحيتها  ٤أأعوأن.
وتزأمنت محاولة أإلعتدأء بالناصشرية ،مع
ألهجوم أإلرهابي ألجبان ألذي إأسشتهدف مقر
ألقيادة ألجهوية ألرأبعة للدرك ألوطني بولية
ورقلة ،وهي محاولت فاششلة من فلول
أإلرهاب ،وردأ يائسشا منها ،بعد أأن تلقت
ضشربات موجعة أأضشعفت تنظيمها وقضشت
على ألكثير من رؤوسشها

بسشبب عدم دفع مسشتحقات تعدت المÓيير:

مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالغرب تقاضشي  ٣٧٤ششخصس
أأفاد ،أأول أأمسس ،ألرئيسس ألمدير ألعام
لششركة توزيع ألكهرباء وألغاز للغرب ،نور
ألدين غول أأنه سشيتم إأعدأد فوترة جديدة
لسشتهÓك ألطاقة من طرف ششركة
ألتوزيع للغرب إأبتدأء من  ١جويلية ألمقبل،
حيث سشتعد وثيقة ألتسشديد بعين ألمكان
على غرأر فوترة ألجزأئرية للمياه ،وذلك
بالموأزأة مع تركيب عدأدأت إألكترونية
متطورة للغاز وألكهرباء لدى زبائن ألفرع.
وذلك بهدف مكافحة ألغشس.

وتسشمح مثل هاته ألعدأدأت ألذكية
ألمسشطر من طرف مجمع سشونلغاز ،وفق
ما ورد على لسشان ألمتحدث خÓل
تنششيطه ألندوة ألصشحفية أأمسس بفندق
«ألروأيال» بوهرأن ،بالقيام بعمليات عن
بعد دون تنقل ألعون ألتقني أأو حضشور
ألزبون ،وكذأ بإالغاء ألعمل أليدوي.

براهمية.م

«هاكرز» جزائري يخترق محادثة ««السشكايب»» ويكششف المسشتور:

هكذا حاول العربي زيطوط رفقة جامعي من عنابة و«منار
منصشري» التخطيطإ’فسشاد عرسس خمسشينية ا’سشتقÓل
ب.م األمين
كششفت وكالة األنباء «نوميديا
نيوز» في موقعها على النترنيت
أامسس ،عن إاختراق «هاركز» جزائري
يدعى ديدي زاد لمحادثة صشوتية
عبر «السشكايب» بين العربي زيطوط
الدبلوماسشي الفار والصشحفية الفارة
منار منصشري بمصشر وجامعي من
عنابة حاولوا التخطيط ألعمال
تخريب إلفسشاد عرسس خمسشينية
اإلسشتقÓل وإاثارة الفوضشى في
الجزائر بحجة إادراجها ضشمن ما
يعرف بمسشلسشل الربيع العربي.
ويظهر ألتسشجيل حسشب «نوميديا نيوز»
مقابلة في «ألسشكايب» بين ألدبلوماسشي
ألفار ألعربي زيطوط وعدد من ألمتآامرين
هنا في ألجزأئر ،يحثهم فيها على
ألتحضشير لمظاهرأت في عدد من ألوليات
تتزأمن مع أإلحتفال بالذكرى ألخمسشين
إلسشتقÓل ألجزأئر ،في محاولة من هؤولء
إلفسشاد ألعرسس ألجزأئري.
وحسشب ذأت ألوكالة ،فإان ألمدعى
وألعربي زيطوط يبدأأ بالقول لمسشتمعيه في
««ألسشكايب»» أأنه يملك عÓقات مع مختلف
ألقنوأت ألتلفزيونية وألصشحفيين في
مختلف ألمجالت ،لتتدخل بعدها «منار
منصشري» رفقة ششاب آأخر بسشؤوأله عن بدأية

ألمظاهرأت ليرد عليهم زيطوط بالقول:
«لدينا أأششخاصس على ألحدود ويجب أأن
نششكل مجموعات هناك» ،ويضشيف مخاطبا
ألمعنيين إأن ألششاب صشالح موجود في عنابة
فيجيبه صشالح «أأترك أألمر لي فلدّي
أأششخاصس ذوو ثقة يمكن أإلتكال عليهم»
ليتدخل ألعربي زيطوط بالقول« :هذأ
ممتاز» ،مضشيفا «يجب أأن نوفر عناصشر على
مسشتوى ألحدود يتكفلون باإلرسشال
وسشنحاول توفير أأجهزة هوأتف تعمل
بالسشاتل ثريا ،لكي يسشتطيع هؤولء ألتكلم
بحرية فيما بينهم بعيدأ عن ششبكات ألهاتف
ألجزأئرية ألموجودة تحت ألحرأسشة»
ولذلك يقول زيطوط مخاطبا مسشتمعيه في
«ألسشكايب» «حاولوأ أآلن ألتكلم عن طريق
«ألسشكايب» ل يمكن إأخترأقه هناك في
ألجزأئر».
ويضشيف ألمتآامر زيطوط لمخاطبيه ،أأن
ألهوأتف ألتي تعمل باألقمار أإلصشطناعية
يمكن للجميع أأن يتحدثوأ من خÓلها مع
ألقنوأت وألصشحفيين وبين مجموعات
مششكلة بعيدأ عن مصشالح أألمن ،وطلب
زيطوط أأيضشا من مسشتمعيه في ألجزأئر
بالبحث عن متبرعين باألموأل لششرأء هذه
ألهوأتف باهظة ألثمن ،وأأنا من جهتي،
يقول زيطوط ،سشأاحاول توفير ألبعضس منها
لكم.
وأأوصشى ألعربي زيطوط في نفسس
ألمحادثة ألصشوتية ،أأن يكون لمسشتمعيه

وألمجموعات ألتي يسشعون إألى تششكيلها
عÓقات على مسشتوى ألحدود من أأجل
أإلرسشال عن طريق ششبكة ألهاتف ألتونسشية
أأ وألمغربي ،ألن ألجزأئر يضشيف زيطوط
ألمتآامر ل يمكن أأن تقطع أإلنترنت ،خاصشة
في ألعاصشمة ألن فيها سشفارأت وغيرها.
ويسشأال أأحدهم أأنه عندما يخرج
ألموأطنون إألى ألششارع فيجب أأن تكون
مسشاندة من ألجالية ألجزأئرية ألموجودة
في ألخارج لكي تكون لهذه ألمظاهرأت
مصشدأقية هنا في ألجزأئر ،فيجيب زيطوط
للرفع من معنويات مسشتمعيه أأنه في ١٢
فبرأير ألماضشي ،خرجت ألجالية كما أأن
حركة رششاد إأسشتطاعت تحريك ٥
مظاهرأت في باريسس وليون وجنيف
وبروكسشل ولندن.
ولم يتوقف زيطوط عند هذأ ألحد ،بل
أأن أأهم ششغل يكمن في ألعمل ألميدأني
وألعمل أإلعÓمي ،فالعمل ألميدأني ـ
يضشيف ألمتآامر زيطوط ـ يجب ألتخطيط
له وفق مجموعة ششروط «نحن على بعد
أأكثر من ششهر يمكنكم ترتيب أأموركم فإاذأ
إأسشتطعتم توفير  ٣أأ و ٤مجموعات مؤوهلة
في ألوليات وهذه ألمجموعات يجب أأن
تكون لها عناصشر ،ألنه لبد على
ألجزأئريين أأن يخرجوأ في أأغلب
ألوليات في نفسس ألتوقيت» ،يقول ألمدع
وزيطوط ـ حسشب «نوميديا نيوز».

ا’حد  ٠١جويلية  ٢٠١٢م
الموافق لـ ١١ششعبان  ١٤٣٣هـ

العدد

وطني

١٥٨٣٨

زرهوني في ندوة تاريخية عن السسياسسة ا’سستعمارية الفرنسسية:

 ٥مÓيين جزائري ُهuجروا قسصريا طيلة حقبة الحتÓل

قدم نائب الوزير اأ’ول ،نور الدين يزيد زرهوني ،خÓل ندوة النقاشس التي نظمها أامسس مركز الصسحافة
لجريدة «المجاهد» بالتعاون مع جمعية «مشسعل الشسهيد» ،بعضس الحقائق عن سسياسسة تهجير الجزائريين
وتشسريدهم ’قتÓعهم من جذورهم من قبل السسلطات ا’سستعمارية ،وذلك باسستعمال كل اأ’سساليب الوحشسية،
واللجوءإالى اسستعمال اأ’سسلحة المحرمة دوليا لحرقأاراضسي الجزائريين وإابادتهم جماعيا.

حياة  /ك
ذكر الوزير زرهوني في
المداخلة التي أالقاها والتي
لم تكن مبرمجة ،انطÓقا
من المعلومات التي حصشل
عليها عندما كلف حين كان
طالبا في الثانوية بجمع
المعلومات رفقة بعضس
أاقرانه الذين انخرطوا في
النضشال عن العمليات البششعة
والجهنمية التي كان
يمارسشها الجيشس الفرنسشي
تحت قيادة جنرا’ت سشفاحين ،قاموا
بإابادة سشكان قرى ومداششر بأاكملها ،لقطع
كل اتصشال مع المجاهدين ،ومحاصشرة
الثورة وإاضشعافها والقضشاء عليها ،إا’ ان هذا
الهدف لم يتحقق.

وقد ركز الوزير على
تجمع السشكان في أاماكن
مطوقة تفتقر أ’بسشط
ضشروريات العيشس ،بهدف
عزلهم عن المجاهدين،
حيث كششف انه حوالي ٥
مÓيين من السشكان (٨
مÓيين العدد اإ’جمالي) تم
تجميعهم في مكان واحد.
وأاضشاف في سشياق متصشل
بأان أاول تجمع كان سشنة
 ،١٩٥٧وتولت هذه العملية
طيلة السشنوات المتبقية من الكفاح ،حيث
انطلقت عملية التهجير والمطاردة على
نطاق أاوسشع.
التهجير القصشري بعد تجريد السشكان
من كل ممتلكاتهم وحرق أاراضشيهم ،كان
ضشمن مخططات ا’سشتعمار الفرنسشي

رئيسس جمعية «البركة» يكشسف:

المتقاعدون المهاجرون بفرنسصا يطالبون بتمديد اإلجازةإالى سصنة
البليدة :لينة ياسسمين
قال رئيسس جمعية «البركة» ،رابح بن دكوم
ومنششط سشابق باذاعة (اف.ام) في فرنسشا ،أان
الكثير من المهاجرين الجزائريين
المتقاعدين بفرنسشا على وجه الخصشوصس،
يطالبون الهيئات الرسشمية المعنية والمسشؤوولة
بالجزائر بضشرورة تمديد فترة ا’جازة
المحددة لهم بـ ٠٣أاششهر عند جلبهم سشيارات
مرقمة أاجنبية إالى فترة اطول اقترحوها بـ١٢
ششهرا’ ،ن ذلك يجبرهم على السشفر بتلك
السشيارات إالى فرنسشا دوريا كلما انقضشت
الفترة القانونية.
وأاضشاف المتحدث بأان المتقاعدين من
الجزائريين المغتربين بديار الهجرة اعتبروا
بأان تلك المدة قصشيرة وأان رجوعهم كل ٠٣
أاششهر أاثر وزاد في مضشاعفاتهم الصشحية
خاصشة مع تقدمهم في العمر ،فضش Óعن أان
الكثير أايضشا من العائÓت المهاجرة تطمع

ايضشا في إايجاد حل لمششكل تكاليف سشفر كل
أافراد العائلة بمن فيها اأ’ولياء واأ’بناء وزيارة
ا’هل بالجزائر سشيما بالنسشبة للعائÓت كثيرة
ا’فراد ومع حلول العطلة الصشيفية.
وأاوضشح بأان ارتفاع قيمة التذكرة بالرغم
من التخفيضشات من حين آ’خر ،جعل تلك
العائÓت تتخلى وتعدل عن زيارة كل أافراد
العائلة إالى الجزائر ،وأاصشبح ا’باء يضشطرون
قسشرا للسشفر من دون ابنائهم وأان ذلك ترتب
عنه وقوع قطيعة بين جيل ا’بناء المغتربين
وبلدهم ،وان ذلك سشيكون له انعكاسس سشلبي
في نفورهم وعدم تعلقهم ببلدهم ،ومن ثمة
ا’رتباط بالمكونات الثقافية الغربية بدل
عادات وتقاليد وثقافة وطنهم الجزائر ،وهي
مششكلة حرصس المتحدث أان يتفطن
المسشؤوولون إالى احدى تداعيات ا’غتراب
الجديدة ،وضشرورة تدارك ا’مر مخافة ان
يفوت الوقت ويصشبح الحل بعدها غير مجد.

عمليات مراقبة فجائية لمراقبة النوعية ووجهة المسسحوق

رفع كمية البودرة لسصد حاجيات وهران في رمضصان
براهمية.م

كششف الديوان الوطني المهني للحليب
ومششتقاته ،أان فرقا تقوم بمراقبة توزيع
وإانتاج الحليب بطريقة فجائية لمراقبة نوعية
الحليب ومدى اسشتعمال الملبنات لكل
المسشحوق الموجه إ’نتاج الحليب وليسس
أ’غراضس أاخرى ،مضشيفا أانه تم تجنيد
الملبنات العمومية والخاصشة على مسشتوى
الو’يات المجاورة كمسشتغانم ،معسشكر ،عين
تموششنت وسشعيدة ،لسشد حاجيات وهران
بحصشة معتبرة من الحليب خÓل الششهر
الفضشيل باعتبارها أاكثر الو’يات اسشتهÓكا
لهذه المادة الحيوية.
تحرصس مصشالح مراقبة السشوق على متابعة
إانتاج وتوزيع مادة الحليب ،خاصشة مع اقتراب
حلول ششهر رمضشان الكريم.
وأاوضشحت المصشادر المتحدثة ،أان هناك
مقاييسس معينة للملبنات بمزج حليب البقر
بالمسشحوق تتمثل في منح ١٢دج ،لكل لتر من
الحليب للمربي ٥ ،دنانير للمنتج و ٦دنانير
للملبنة و ٤دنانير تكون من حق صشاحب
الملبنة في حالة خلطه حليب البقر مع
المسشحوق.
وذكر في هذا السشياق ،أانه تم تسشجيل بعضس
التجاوزات تتعلق بمششاكل في نوعية اإ’نتاج،
ويباششر الديوان الوطني للحليب بالتنسشيق مع
كل مصشالح المديرية الوصشية باتخاذ إاجراءات
فورية لتفادي الخلل على مسشتوى بعضس
البلديات ،مؤوكدا أانه تم اتخاذ كل اإ’جراءات
الÓزمة لتوفير حليب اأ’كياسس خÓل ششهر
رمضشان.

أاما الملبنات العمومية التي اسشتفادت من
الدعم ،فمن المنتظر منها أان ترفع منتوجها
من  ١٠آا’ف لتر يوميا إالى  ٤٠أالف لتر يوميا،
وأاششار إالى أان البودرة الموجهة لتغطية السشوق
الوطني بهذه المادة الواسشعة ا’سشتهÓك
خاصشة خÓل هذا الششهر الكريم ،موجودة
حاليا بمخازن الديوان الوطني للحليب وأان
هناك  ١١٤ملبنة متعاقدة مع الديوان الوطني
للحليب فيما يخصس مسشحوق اللحليب
والحليب الطازج ،و ١٣٣ملبنة عامة وخاصشة
تعمل مع الديوان على مدار السشنة بالنسشبة
للحليب المدعم وحليب البقر.
نظم،أامسس ،بالمسستشسفى
الجامعي «محمد نذير» بتيزي وزو،
يوم وطني حول ا’دمان على
المخدرات ،وذلك تحت شسعار:
(اطلع على مخاطر ا’دمان على
المخدرات) ،وقد حضسرإالى جانب
مصسالح ا’من الدرك الوطني
والجمارك والحماية المدنية،
أاطباء مختصسون القوا محاضسرات
انصسب مجملها على طرق الوقاية
من المخدرات.

تيزي وزو :ضساوية.ت

وفي تدخله البروفيسشور ديزي مدير
المسشتششفى الجامعي محمد نذير
بتيزي وزو كششف عن ادمان مليوني
ششخصس على المخدرات عبر التراب
الوطني مخلفتا ما يعادل  ٢٠٠٠حالة

’قتÓع الجزائريين من جذورهم،
وتششريدهم ،إ’خماد الثورة التحريرية،
وهي العمليات التي مورسشت ضشد ششعب
أاعزل ودونت من قبل المنفذين لها ،والتي
تمثل دلي Óقاطعا على بششاعة وهمجية
الجيشس ا’سشتعماري ،والذي يحبط
ادعاءات فرنسشا بان ا’سشتعمار لم ولن
يكون رسشالة حضشارية بل تهديم
للحضشارات التي مرت بالجزائر.
قدم اأ’سشتاذان فضشيل أاورابح ،ومحمد
القورصس معلومات وحقائق انطÓقا من
الششهادات التي دونها منفذو عمليات
التهجير والمطاردة التي اسشتهدفت ششعبا
أاعزل في القرى والمداششر ،بعد تجريده
من ممتلكاته ،وا’سشتيÓء على قطعان
المواششي ،وحرق المحاصشيل الزراعية ،حتى
’ تكون هناك رغبة في العودة إالى اأ’رضس
وإاجباره على تركها.
أاوضشح محمد القورصس وأاسشتاذ في التاريخ
ان ا’سشتعمار الفرنسشي اسشتعمل سشياسشة إافراغ
الجزائر من سشكانها ،مسشتهدفا في أاول اأ’مر
القبائل ،باعتبار ان القبيلة تمثل الوطن ،فيما
قدم فضشيل أاورابح ششهادة عن طرد قبيلتي
عكرمة وأاو’د مسشعود وتهجيرها من أارضشها،
منها قبيلة مششكلة من  ٥٠٠امرأاة وطفل،
مجردين من أالبسشتهم ،تم تهجيرهم في
ديسشمبر  ،١٩٤٥تحت البرد القارصس والثلوج،
وأاكد انه يجهل لحد اآ’ن ما حدث بالضشبط
لهاتين القبيلتين.
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قسسنطيني ينتقد اكتفاء القضساة بالقرينة بدل الدليل:

تبني تدابير جديدة في معاقبة المتورطين في قضصايا المخدرات
دعا ،أامسس ،مصسطفى فاروق
قسسطيني ـ رئيسس اللجنة
الوطنية اإ’سستشسارية لرقية
حقوق اإ’نسسان ـ إالى ضسرورة
إاعادة النظر في القانون
من
بالوقاية
المتعلق
المخدرات والمؤوثرات العقلية
وقمع اإ’سستعمال واإ’تجار غير
المشسروعين بها ،على اعتبار
أان القاضسي في الوقت الراهن،
يكتفي بالقرينة أاي الحيازة
ويسستغني عن الدليل المادي
وكون المتاجرة في المخدرات
جريمة مادية كان ينبغي حسسب
قسسنطيني مراعاة عناصسرها المادية،
مشسددا على تبني تدابير جديدة
لتسسليط العقوبة على اأ’شسخاصس.

فضسيلة/ب

اعتبر فاروق قسشنطيني ـ رئيسس اللجنة
الوطنية اإ’سشتششارية لترقية حقوق اإ’نسشان ـ
أان كل ما اقترفته فرنسشا اإ’سشتعمارية طيلة
 ١٣٢سشنة من اسشتعمارها للجزائر ،جريمة،
وقال أانه ’ يهمنا ما يرددونه ،مطالبا فرنسشا
بأان تعتذر وتعوضس الجزائريين عن كل ما
ارتكبته.
وأاثار قسشنطيني مسشأالة انتششار وترويج
المخدرات وسشط الششباب واأ’طفال والتي
طالت حتى أاطفال المدارسس واقترح فتح
حوار مع المغرب من اجل الوقوف على كيفية
تجفيف منابع تدفق السشموم البيضشاء على
الجزائر ،أ’نه بدا مقتنعا أان كمية كبيرة من
المخدرات تدخل عبر الحدود الجزائرية
المغربية ،ولم يخف في سشياق متصشل أانه ضشد
فتح الحدود مع المغرب على اأ’قل في الفترة
الراهنة ويرى أان اأ’مر سشابق أ’وانه ولم يخف

تخوفه من خطر
تدفق المخدرات.
بأان
واعترف
الملفات القضشائية
بخصشوصس قضشايا
المخدرات تتفاقم
ملفت
بششكل
لإÓنتباه ،وقال أانه
يوجد فرق بين
اإ’حصشائيات اأ’منية
والقضشائية.
ورافع قسشنطيني
من أاجل مراجعة
القانون رقم  ٠٤ـ  ١٨الصشادر بتاريخ ٢٥
ديسشمبر سشنة  ،٢٠٠٤ويتعلق بالوقاية من
المخدرات والمؤوثرات العقلية وقمع
ا’سشتعمال وا’تجار غير المششروعين بها،
حيث قال ان المرافعة في قضشايا المخدرات
صشار ششبه مسشتحيل على اعتبار كما أاوضشح أان
القضشاة صشاروا يكتفون بالقرينة في الحيازة
ويسشتغنون عن الدليل رغم ان المتاجرة في
المخدرات جريمة مادية ،واثار قسشنطيني
مسشالة أان القضشاة يكتفون بالششهادة القولية
وعلى إاثر ذلك تلقى المتهم عقوبة ثقيلة
تتراوح ما بين  ٨و ١٥سشنة في تلك الجنحة،
وأاششار إالى ضشرورة إايجاد حلول لمثل هذه
المسشأالة.
وفي رده على سشؤوال حول الملفات التي
سشيضشمنها تقريره السشنوي حول وضشعية
حقوق اإ’نسشان ،الذي سشيرفعه نهاية السشنة
الجارية إالى رئيسس الجمهورية ،تحفظ
قسشنطيني قائ Óمازال أامامنا مدة سشتة اششهر
كاملة حتى ننهي التقرير في إاششارة منه إالى
أان لم يحن اآ’وان إالى اإ’د’ء بأاي تصشريحات
بخصشوصس هذا الملف.

تنظمها اللجنة ا’سستشسارية لحقوق اإ’نسسان

حملة تحسصيسصية ضصد المخدرات داخل المدارسس في الدخول الجتماعي
تشسرع اللجنة الوطنية
اإ’سستشسارية لترقية حقوق
اإ’نسسان بالتنسسيق مع اتحاد
المحاميين في تنظيم حملة
توعوية واسسعة ضسد تعاطي او
ترويج سسموم المخدرات عبر
المؤوسسسسات التربوية والجامعية مع
الدخول الدراسسي المقبل بالتعاون
معأاطباء مختصسين وجمعيات
أاولياء التÓميذ ورؤوسساء اأ’حياء،
ويذكرأان هذه الحملة التي اطلقت
منها تجربة نموذجية على مسستوى
و’ية قسسنطينة وجابت ٨
متوسسطات مرشسحة ان تجوب بدون
توقفأاغلبية المؤوسسسسات التربوية
عبر كامل التراب الوطني.

محامي أان يششارك في الحملة التحسشيسشية
انطÓقا من حبه لوطنه وخوفه على
اأ’جيال والششعب الجزائري.
وتأاسشفت بن براهم أان سشن المتهمين في
قضشايا المخدرات التي تعالج على مسشتوى
المحاكم لقصشر صشغار اسشتغلوا من طرف
جماعات تروج السشموم البيضشاء بخدع
ماكرة.

المحامون واألطباء
المختصصون يعلنون الحرب
على السصموم البيضصاء

فضسيلة .ب

قالت المحامية فاطمة الزهراء بن
براهم ،التي نششطت ندوة صشحفية رفقة
اأ’سشتاذ فاروق قسشنطيني واأ’سشتاذة
كريكوك كوثر ،أان خطر المخدرات يفتك
بششبابنا ،مسشتششهدة بالمأاسشاة الكبيرة التي
وقفت عليها على مسشتوى المحاكم،
وتحدثت عن رغبتهم كمحامين عن تغيير
مهمتهم في الدفاع عن المتهمين إالى تبني
الدور التوعوي الذي حسشبها بإامكان أاي

ووقفت عند رغبة نقيب المحامين حتى
يفعل من دور المحامين من أاجل حماية
اطفالنا بالفعل التوعوي عبر المدارسس
والجامعات عن طريق ششرح مخاطر
اسشتعمال المخدرات ونتائجها المأاسشاوية.
وأافادت المحامية بن براهم أان العششرات
من من القضشايا المتعلقة بالمخدرات تعالج
عبر محاكمنا بششكل يومي.

خبراء يدقون ناقوسس الخطر من تيزي وزو

 ٢٠٠٠حالة وفاة بالمخدرات سصنويا بالجزائر
وفاة سشنويا ،وذلك حسشب ا’حصشائيات
ا’خيرة واكثر المناطق مسشاسشا بهذه
الظاهرة هي المناطق الحدودية
للجزائر على غرار تلمسشان وهران ،ما
جعل المختصشين في المجال يدقون
ناقوسس الخطر من خÓل تنظيم ايام
تحسشيسشية لفائدة الششباب بهدف
توعيتهم بالقدر الكافي للتقرب من أاهم
المراكز المتواجدة على المسشتوى
الوطني ،كمركز باب الواد ،والبليدة من
اجل تلقي العÓج من هذه ا’فة التي
من ششانها ان تحطم وتدمر مسشتقبل
الششباب جراء تناول هذه السشموم،

مضشيفا ان الششباب الجزئري متخوف من
ا’لتحاق بهذه المراكز بسشبب عقد نفسشية
وعدم تقبلهمئا’عتراف بمششكلة ا’دمان،
اضشافة لعدم تقبل نظرة المجتمع لهم بعد
ا’عتراف وا’لتحاق بمراكز العÓج ،وكذا
خوفا من احالتهم للعدالة ،لجهلهم
بقانون يمنع المدمنين المقبلين على
العÓج من ادانتهم بعد تقربهم من مراكز
العÓج.
وقد اكد ذات المتحدث ان و’ية تيزي
وزو اسشتفادت من مششروع انجاز مركز
لمعالجة المدمنين على المخدرات بعدما
اصشبحت هذه الظاهرة بدورها تعرف

ومن جهتها ،المحامية كريكوك كوثر
والتي أاششرفت على التجربة النموذجية
للحملة التحسشيسشية بو’ية قسشنطينة والتي
قادتهم إالى  ٨إاكماليات ،وذكرت انه بعد
نجاحها تقرر توسشيعها عبر كافة التراب
الوطني ،واقتناعا منهم أانه حان الوقت لكي
تصشبح المدرسشة مكانا للتوعية تجنبا
للوصشول الى المحاكم ،وأاثارت اأ’سشتاذتان
مششكل نقصس في المصشحات اإ’سشتششفائية
للمدمنين كون الجزائر ’ تتوفر سشوى على
 ٤٠سشرير بو’ية البليدة حيث لم تخف ان
المدمنيين يعالجون مع المجانين إالى جانب
مركز سشيدي الششحمي بوهران.
يذكر أان هذه التجربة تعد اأ’ولى من
نوعها للمحامين وتجري مع أاطباء
مختصشين ومصشالح اأ’من ورؤوسشاء اأ’حياء
وجمعيات او’ياء التÓميذ أاعطت ثمارها
حسشب المحامية كريكوك بالنظر إالى نوع
اأ’سشئلة التي طرحها التÓميذ.
من جهته اأ’سشتاذ فاروق قسشنطيني أاكد
أان هذه الحملة التوعوية يجب أان تششبه تلك
التي نظمت ضشد حوادث المرور ،كون خطر
المخدرات يهدد فلذات أاكبادنا ،وكششف عن
مششاركة وزارة التربية وتقديم تسشهيÓت من
أاجل إانجاح الحملة التوعوية.

بتيزي وزو ارتفاعا خاصشة وسشط الششباب
حيث بلغت نسشبة اششغال المششروع ما
يعادل  ٦٠بالمائة وذلك يقينا بان اسشاليب
الردع غير كافية إ’نقاذ المدمن وانما
يحتاج إالى مسشاعدة من طرف مختصشين
من أاجل تخطي مششكلة ا’دمان ،موجها
نداءا إالى الششباب لÓسشتعÓم اكثر حول
مخاطر ا’دمان على المخدرات لتفادي
الوقوع في مأازقها وعلى العائÓت ان
تلعب دورها في مكافحة وارششاد ابنائهم
لأÓخذ بهم لبر ا’مان.
على ان يتواصشل اليوم التحسشيسشي
بإالقاء محاضشرات عدة تناولت وضشعية
ا’دمان على المسشتوى الوطني وكيفية
معالجة المدمنين با’سشتعانة بخبرة
مركز البليدة اضشافة إالى ا’دمان عند
المراهقين كما تم برمجة محاضشرات
دينية تصشب في نفسس الموضشوع.

أ’حد  ٠١جويلية  ٢٠١٢م
ألموأفق لـ ١١ششعبان  ١٤٣٣هـ

وطني

«الششعب» عاششت وقائعها المرة وتنششر تفاصشيلها:

 ٢١٠حا’ت تسسمم غذائي في عرسس بعنصسر النحاسس في الشسلف
عاشض دوار بقعة عنصشر النحاسض ببلدية سشدي عكاششة بششمال عاصشمة الو’ية حالة من الهيسشتيريا بسشبب حادثة
تسشمم غذائي جماعي خطير بلغ عدد ضشحاياه  ٢١٩ششخصض منهم من يوجد تحت الرعاية الطبية المكثفة.

الشسلف :و.ي.أاعرايبي
ألوضشع ألكارثي ألذي حضشرت جزء من
تفاصشيله «ألششعب» في حدود ألسشاعة ٧
و ١٠دقائق بالقرية ألمسشماة عنصشر
ألنحاسض عن بعد حوألي  ٤كيلومترأت
ششرق بلدية سشدي عكاششة ألقريبة من
مدينة تنسض ألسشاحلية ،وقع بعرسض ششعبي
لذأت ألناحية ،أأين تم توزيع حلويات
فاسشدة حسشب مصشدرنا ،أأ’مر ألذي جعل
في ألحين عدة أأششخاصض يسشقطون تحت
تأاثير حا’ت ألغثيان وألتقيؤو ألششديدة
جرأء تناولهم هذه ألمادة ألفاسشدة.
وفور تفاقم ألوضشعية أتصشل ألمعنيون
بالعرسض بمصشالح ألحماية ألمدنية ألتي
أسشتنفرت كل وسشائلها بتجنيد أأزيد من ١٠
سشيارأت جاءت من ألبلديات ألمجاورة
لنقل ألمصشابين ألى ألمصشالح
أإ’سشتششفائية بكل من تنسض وألششلف
وألعيادأت ألطبية للبلديات ألمجاورة مع
أسشتدعاء كل أأ’طباء ألذين كانوأ خارج
ألخدمة.
وتزأمنت هذه ألحادثة
مع نزول ألمصشالح أأ’منية
من فرق ألدرك وألششرطة
إألى ألطريق ألوطني رقم
 ٤و ١٩لتسشهيل مهام
ألتنقل بأاسشرع وقت ممكن،
كون أأن حركة أإ’زدحام
ألمروري وكثافتها وألتي
وصشلت إألى  ٤سشيارأت في أإ’تجاه ألوأحد
نحو مدينة ألششلف وهي ألمدة ألتي
تختارها ألعائÓت للعودة من أإ’صشطياف

بششوأط و’ية ألششلف ،هذأ أإ’نتششار
للمصشالح أأ’منية وألتي فاق عددها أأزيد
من ٢٠موقعا تمركزوأ فيه لتنفيذ هذه
ألمهمة ألتي لقيت أسشتحسشان مسشتعملي
ألطريق رغم ألصشعوبات
ألتي وجهها هؤو’ء ألذين
قضشوأ أأزيد من سشاعتين
ونصشف في مسشافة ’
تتجاوز  ٥٠كلم من تنسض
إألى ألششلف.
أإ’سشتنفار
حالة
ألقصشوى ألتي نفذتها
مصشالح ألحماية ألمدينة
وألدرك وألششرطة في نقل ألمصشابين في
سشباق مع ألزمن مكن من أنقاذ عششرأت
ألعائÓت ألتي كانت في وضشع صشحي

جمعية اأ’طباء الخواصض تفتح الملف من الششلف:

تشسريح مفصسل لقطاع الصسحة خÓل الخمسسينية

الشسلف :و.ي.أاعرايبي

وبحسشب ألمتدخلين في عدة
نقاط من محاور أللقاء فإان ألتركيز
على سشر نجاح ألثورة وأأهم ألمعوقات
ألتي وأجهتها في ظل قلة أإ’مكانيات
ومحدودية ألوسشائل ألتي كانت
بحوزة ألمجاهدين وألمنخرطين في
صشنف من ألعمل ألثوري.
في هذأ أ’طار أأكد ألدكتور
يوسشف ألخطيب ألمدعو «سشي
حسشان» أأن تنظيم فرع ألصشحة لم
يكن قبل مؤوتمر ألصشومام بل تدعم
وأأصشبح هيك Óفي ألعمل ألثوري
حيث وجهت بعضض أإ’طارأت
وألممرضشين ألى تكوين ألطلبة من
ألثانويات في مهنة ألتمريضض
وألعÓج.
وقال ألخطيب أن هؤو’ء أتجهوأ
ألى مدأوأت ألمجاهدين وفئات
ألششعب ،مما جعل هذأ ألفرع
يخضشع للحرأسشة أأ’منية خوفا من
أسشتهدأفه ،كما نجح ذأت ألفرع في
إأجرأء عمليات جرأحية لبتر ألذرأع
ألمجاهدين
لدى
وألرجل
وألمجاهدأت ضشمن تنظيم ألو’ية
ألرأبعة ألتاريخية.

١٥٨٣٨

ومن جانب آأخر تدأول على
ألمنصشة كل من ألبروفيسشور عبيد
ألمدير ألعام لمصشالح ألصشحة
وإأصشÓح
ألصشحة
بوزأرة
ألمسشتششفيات وألدكتور صشالحي
رحماني ألذي ششغل منصشب قاضشي
سشابقا حيث أأششار هؤو’ء إألى ألدور
ألكبير ألذي أأدته مهنة ألممرضض
وألطبيب في عÓج ألمرضشى من
ألجنود وألمدنيين وكذأ ألجرحى
ألذين تم أنقاذهم من ألموت
ألحقيقي في أأصشعب ألمرأحل
خاصشة أأمام ألندرة في أأ’دوية
ووسشائل ألتمريضض وألتي كانت
تسشرب من هنا وهناك وعن
ألمحافظ ألسشياسشي.
وبحسشب ألدكتور رأجح مسشؤوول
ألتنظيم لهذأ أللقاء بالتنسشيق مع
ألو’ية ألرأبعة ألتاريخية ،فإان
ألهدف من هذأ أللقاء هو ربط
أأجيال ألثورة بجيل أإ’سشتقÓل
وتعليم ألششباب مرتكزأت ألثورة
ونظامها ألدقيق رغم ألمحن
وألظروف ألصشعبة ألتي وأجهت
ألعمل ألثوري في تلك ألفترة من
تاريخ ألجزأئر ألثوري ،في وقت
تششهد ألجزأئر تحركا كبيرأ
لإÓحتفالية بالخمسشينية ،وبهذه
ألمناسشبة ينتظر أأن يفتح
ألمسشتششفى ألجديد  ٢٤٠سشرير
ألذي أنتهت به أأ’ششغال منذ ٣
سشنوأت ومن أأ’كيد أأن يحمل هذأ
ألهيكل ألصشحي ألعمÓق أسشم
أأ’خوأت باج وهما من ألممرضشات
بنوأحي
أسشتششهدن
أللوأتي
ألونششريسض.

خطير حسشب معاينتنا للحادثة ،هذأ
وتعمل ألمصشالح ألصشحية بفرق طبية
وممرضشين يفوق عددهم  ١٠٠حسشب
مصشادرنا ،حيث تمكنت من أنقاذ عدة
أأششخاصض غادوأ ألمصشالح ألطبية فيما ’
يزأل لحد ألسشاعة مرضشى تحت ألرعاية
ألطبية ألمكثفة.
يذكر أأن و’ية ألششلف لم تششهد مثل هذه
ألحادثة أأ’ليمة منذ مطلع هذه ألسشنة،
و’زألت مصشالح ألتجارة وألصشحة تقوم
بحملتها ألتحسشيسشية بمناطق ألو’ية.
هذأ وقد فتحت مصشالح ألدرك
تحقيقا في أأسشباب ألكارثة ألصشحية ألتي
لقيت أسشتنفار كل ألمصشالح وألجهات
ألمختصشة.

من بينهم  ٨نسشاء و٤أاطفال
’ زالوا بالمسشتششفى:

اختناق  ١٣شسخصسا بدخان
احتراق مؤلد كهربائي
وسسط تلمسسان
تدخلت مصشالح ألحماية ألمدنية لو’ية
تلمسشان منتصشف ليلة أأول أأمسض لنقل  ١٣ششخصشا
من سشكان ألعمارة «ج» بحي ألنسشيم وسشط
تلمسشان بعد أختناقهم بفعل دخان كثيف ناجم
عن أحترأق مولد كهربائي بدرج ألطابق أأ’ول
للعمارة ألذي أششتعلت فيه ألنيرأن بفعل تسشرب
ألماء من أأحد ألمسشاكن بالطابق ألرأبع ما
تسشبب في ششرأرة كهربائية أأ’مر ألذي خلق
موجة دخان كثيفة تسشببت في خنق أأنفاسض١٣
ششخصشا كانوأ يغصشون في نوم عميق منهم ٨
نسشاء و ٤أأطفال و ٣رجال أأحدهم في حالة
حرجة بسشبب مرضشه ألمزمن.
وحسشب سشكان ألعمارة فإانهم بلغوأ رجال
ألحماية ألمدنية قبل أأن تقع ألكارثة ألتي كادت
أن تودي بحياة سشكان ألعمارة ،هذأ وفور حدوث
ألوأقعة تنقلت مصشالح أأ’من إألى عين ألمكان
وتم إأخÓء ألعمارة في حين باششرت مصشالح
ألحماية ألمدنية في نقل ألضشحايا إألى مصشلحة
أ’سشتعجا’ت بعدما قدمت لهم أإ’سشعافات
أأ’ولية في عين ألمكان.
في حين فتحت مصشالح أأ’من تحقيقا في
ألموضشوع من جهتها قطعت مصشالح سشونلغاز
ألغاز وألكهرباء عن ألعمارة لتفادي كارثة .من
جهتهم قضشى سشكان ألعمارة ليلة بيضشاء خوفا
من أنفجار ألغاز ألذي قد يتسشبب في كارثة
حقيقية.
وقد أأحدثت صشفارأت سشيارأت أإ’سشعاف
حالة هلع وسشط سشكان تلمسشان ألذين خرجوأ
بقوة إألى ألششارع ما خلق فوضشى عارمة خاصشة
بعدما تضشاربت أأ’حدأث وأإ’ششاعات حول وفاة
ألسشكان ما أأعاد إألى أأ’دهان حادثة أنفجار
مطعم ألخدمات ألجامعية ألذي جرى يوم ٢٥
ماي ألماضشي.

تلمسسان :محمد.ب
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بوعÓق منسشق جمعية اأ’مراضض المزمنة يتهم:

لؤبيات تتحكم في سسؤق اأ’دوية وراء الندرة
وأاجهزة المراقبة غائبة

دق عبد الحليم بوعÓق منسشق
جمعية اأ’مراضض المزمنة
ناقوسض الخطر لتدني مسشتوى
التكفل الصشحي بالمرضشى داخل
المسشتششفيات مششيراإالى وجود
أاطراف من داخل المؤوسشسشات
اإ’سشتششفائية واصشفاإاياها
باللوبيات التي تتسشبب بالدرجة
اأ’ولى في ندرة اأ’دوية على
مسشتوى هذه المراكز.

فاطمة الزهراء طبة

طؤارئ في
المصسالح الصسحية
إ’نقاذ المصسابين

وضشع المششاركون في اليوم
الدراسشي للصشحة في الثورة
التحريرية الذي نظمته
جمعية السشلك الطبي للقطاع
الششلف
لو’ية
الخاصض
تششريحا تفصشيليا لواقع هذا
القطاع وأاهميته في الثورة
قبل مؤوتمر الصشومام وبعده
وقدرته على رفع التحدي
الذي واجهه آانذاك ،يأاتي
التذكر بذلك والجزائر تسشتعد
إ’حتفالية الخمسشينية.

ألعدد

وقال عبد ألحليم بوعÓق خÓل
تنششيطه أأمسض ندوة صشحفية بششارع
ديدوشض مرأد أأن هذه أللوبيات توأصشل
تÓعبها بسشوق ألدوأء في ألجزأئر منتهزة
غياب ألرقابة وتدهور أأ’وضشاع
بمسشتششفيات ألعاصشمة دأعيا إألى ضشرورة
تكثيف سشبل ألرقابة للتصشدي لمثل هذه
ألممارسشات ألغير أأخÓقية.
وطالب نفسض ألمتحدث وزأرة ألصشحة
ألتي غيرت من سشياسشتها مؤوخرأ بعد أأن
فتحت أأ’بوأب وأسشعا أأمام مختلف
ألجمعيات ألتي تدعو إألى ألتكفل أأ’مثل
بالمريضض وضشمان حقه في ألعÓج
بضشرورة ألتدخل ألعاجل إ’نهاء مثل هذه
ألتصشرفات ألتي تتنافى ومهنة ألطب
ألنبيلة .كما وجه ذأت ألمتحدث أأصشابع
أإ’تهام إألى بعضض مسشؤوولي ألقطاع سشيما
رؤوسشاء مصشالح ألمسشتششفيات محمÓ

إأياهم مسشؤوولية تفاقم هذأ ألوضشع وعدم
ألوقوف في وجه كل من يحاول زعزعة
ألقطاع وألمسشاسض بكرأمة ألمريضض،
مضشيفا أأن جمعيته ألتي تضشم  ٨أأعضشاء
تسشعى جاهدة إألى ألتحسشين من مسشتوى
ألتكفل ألصشحي بالمريضض وألقضشاء على
مختلف أأششكال ألفسشاد ألتي تعم ألمرأكز
أإ’سشتششفائية.
وكششف منسشق جمعية أأ’مرأضض
ألمزمنة عن لجوء بعضض رؤوسشاء ألمصشالح
إألى تغريم ألمريضض مبلغا ماليا تفوق
قيمته  ٣٠٠دينار جزأئري كثمن
للتششخيصض مششيرأ إألى ألمعاملة ألسشيئة
ألتي يتلقاها ألمريضض من قبل هذه ألفئة
ألتي تسشتعمل نفوذها في ألكششف وألعÓج
من خÓل تهميشض ألمرضشى على حسشاب
معارفهم ،محذرأ من أنتششار هذه
أإ’نز’قات ألخطيرة وألمؤوثرة على صشحة
ألمريضض وعلى سشمعة مختلف
ألمسشتششفيات.
وفي ذأت ألسشياق أأوضشح عبد ألحليم
بوعÓق أأن هذه أللوبيات ألمتوأجدة
دأخل ألمسشتششفيات هي ألسشبب ألرئيسشي
في خلق ألندرة ألتي تعرفها
ألمسشتششفيات وغÓء تكلفتها في ظل
تماطل رؤوسشاء ألمصشالح في تأادية مهامهم
ألرقابية على أأكمل وجه ،مضشيفا أأن
ألذين ’ يحررون قائمة أأ’دوية ألناقصشة
على مسشتوى مصشالحهم في ألوقت ألÓزم
هم ألمتسشببون في ألندرة.

في وقت ششهدت عملية التسشوية طوابير ’ متناهية

نفاذ قسسيمات السسيارات يؤؤرقأاصسحابها بؤ’ية غليزان
غليزان :ع .عبد
الرحيم
أأرق مششكل نفاذ
ألسشيارأت
قسشيمات
ألنفعية بو’ية غليزأن
أأصشحاب ألمركبات ،ألذين
هم في رحلة ألبحث عنها
حتى خارج ألو’ية ،وقد
عبر عبر ألعششرأت من
ألموأطنين عن أسشتيائهم
وتذمرهم جرأء هذأ ألمششكل ،ألذي
أأرغمهم على تحمل معاناة هم في غنى
عنها.
وتششير تصشريحات ألموأطنين أأّن
ألقسشيمات ألمعنية بالنفاذ ،تلك ألخاصشة
بـ  ١٥٠٠دينار و ٥٠٠٠دينار ،وألغريب في
أأ’مر يقول أأحد ألموأطنين أأّن أختفاء
ألقسشيمة كان منذ منتصشف أأ’سشبوع
ألماضشي ،متسشائلين عن أأ’سشباب
ألحقيقية ورأء أ’ختفاء ألغريب.
ويتحتم على أأصشحاب ألمركبات
تسشديد نفقات إأضشافية بعد أنتهاء أآ’جال
ألقانونية للعملية ،أأ’مر ألذي أسشتنكره
ألمعنيون ،دأعين إألى توفير هذه ألقسشيمة
عبر ششبكات مصشلحة ألضشرأئب
بالبلديات.

وششهدت عملية تسشديد نفقات
قسشيمات ألسشيارأت ألنفعية ،طوأبير أأمام
ألمصشالح ألمعنية ،سشاعات قبل بدأية
ألعمل ،أبتدأء من ألسشاعة ألثامنة ،في
وقت تششهد هذه ألمصشالح أكتظاظا دأخل
ألششبكات ،وسشط درجة حرأرة مرتفعة ،ما
دعا بعضض أأصشحاب ألسشيارأت إألى ألتأاخر
في ألدفع ،أيمانا منهم بأاّن أأ’يام أأ’خيرة
من ألمدة ألقانونية تكون موأتية للحصشول
على مبتغاهم ،غير أأّن مششكل ألندرة
فاجأاهم ،ودعاهم إألى تحمل مششقة
ألسشفر وألبحث عبر ألبلديات ،وحتى
ألتنقل نحو ألو’يات ألمجاورة .علما أأّن
ألعملية تم تأاخيرها هذه ألسشنة إألى ششهر
جوأن ،بدأعي أ’نتخابات ألتششريعية ألتي
ششهدتها ألبÓد في  ١٠ماي ألماضشي.

إارهاب الطرقات يحصشد المزيد من الضشحايا

 ٤قتلى و ٥جرحى في حادث مرور خطير بعين تمؤشسنت
عين تموشسنت :ب.م ا’مين
سشجلت مصشالح ألحماية ألمدنية لعين
تموششنت على ألسشاعة ألتاسشعة ليلة أأمسض
حادث مرور خطير بالطريق ألوطني
رقم ٢٢ :ألرأبط بين و’يتي عين
تموششنت و تلمسشان و بالتحديد بالمكان
ألمسشمى سشيد ألمهدي ،تمثل في
أصشطدأم سشيارة من نوع بيجو  ٣٠٧بسشيارة
أأخرى من نوع قولف ألجيل ألرأبع ،ما
أأدى إألى وفاة  ٤أأششخاصض وأصشابة ٥
آأخرين من ألحناية.
لقي ألمدعو ـ ب.سض.ي ـ ألبالغ من

ألعمر  ٢٨سشنة وألذي كان على متن
ألسشيارة أأ’ولى حتفه رفقة أبنته ألرضشيعة
ذأت ألعششر أأششهر وزوجته ،فيما توجد
أأخته وأأمه في حالة خطيرة.
إألى جانب وفاة ألسشائق ألثاني ذي ٢٨
سشنة وأصشابة مرأفقيه بجروح متفاوتة،
وقد نقل ألجرحى إألى مصشلحة
أ’سشتعجا’ت ألطبية ببني صشاف
وألضشحايا إألى مصشلحة حفظ ألجثث
بمسشتششفى ألمدينة ،في حين تم فتح
تحقيق مفتوح من طرف مصشالح ألدرك
ألوطني لمعرفة مÓبسشات ألحادث
وتحديد ألمسشؤوولية.

األحد  ٠١جويلية  ٢٠١٢م
الموافق لـ ١١شصعبان  ١٤٣٣هـ

العدد
١٥٨٣٨

من مراسسلينا

السسياحة الحموية بقالمة ....بين المتعة والترفيه والعÓج
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تيبازة

انخفاضس محسسوسس لحوادث المرور بتيبازة

تتمتع و’ية قالمة بمواقع سسياحية عديدة ومتنوعة ،بتوفرها على مناطق حموية تطل على مناظر طبيعية
خÓبة ،مماأاعطاها مكانة هامة لدى سسكان قالمة ،حيث تتوفر المتعة لأÓطفال وكبار السسن ،كما وفرت للشسباب فرصض
للعمل من التصسوير الفوتوغرافي وبيع اإ’كسسسسوارات التقليدية واأ’واني الفخارية على الطاو’ت ،كما شسهدت المنطقة
حضسورا مكثفا لأÓجانب في اآ’ونة اأ’خيرة .وأاصسبحت قطبا سسياحيا رائدا يسستقطب حتى الجالية الجزائرية المقيمة
بالخارج للتنزه والترفيه والترويح عن النفسض بقضساء يوم كامل رفقة اأ’هل والعائلة.

وتحتل الحمامات المعدنية في قالمة مكانة
هامة ألهميتها السصتجمامية والسصتشصفائية وما
توفره من راحة للزوار وخاصصة كبار السصن .حيث
يشصهد حمام دباغ المعروف بحمام مسصخوطين
الذي يبعد عن عاصصمة الولية بـ  ٢٥كلم اسصتقطاب
العائÓت والسصياح من مختلف مناطق القطر
الجزائري وخارجه يتوافدون إاليه للتداوي من
عدة أامراضص ،منها الروماتيزم وضصغط الدم
وأامراضص الجلد والحسصاسصية بالسصتحمام بمياهه
الحارة التي تبلغ  ٩٠درجة.
كما تعرف منطقة حمام مسصخوطين إاقبال
العائÓت عليها كل أامسصية من أاجل قضصاء
السصهرات ،حيث تجد المنطقة مليئة بالحركة،
وخاصصة بفصصل الصصيف أاين تÓحظ الحدائق
ممتلئة بالعائÓت مع صصغارهم يفرشصون على
األرضص ويجلسصون وسصط جو عائلي حتى سصاعات
متأاخرة من الليل ،لما يتميز بالهدوء والجمال
والمنظر الطبيعي الخÓب ،وهو مشصهور عالميا
ألنه منطقة سصياحية فريدة جدا فإاذازرت المكان

يأاخذك إالى عالم األسصاطير بروعته وجماله.
وما يلفت انتباه الزائر لحمام مسصخوطين الصصخور
مقابل الشصÓلت ،فإاذا سصأالت عنها تذكر لك
أاسصطورة أاشصخاصص مسصخو أاحجارا وهي أاسصطورة
تداولت عبر األجيال وتروي قصصة أاخ تزوج بأاخته
فغضصب الّله عليهم فسصخطوا ،حيث تحّول
العروسصين والحضصور إالى حجارة نبعت بجانبها مياه
معدنية.
أاسصطورة متداولة في المنطقة عن أاشصخاصص نزل
بهم السصخط فصصاروا حجارة يتدفق منها الماء،
تعود القصصة لفترة بعيدة سصكنت فيها قبيلة قوية
هذه المنطقة بطل القصصة عرف منذ صصغره بتميزه
وتفوقه ،فصصار فارسص القبيلة الذي ل يرد له طلب
حتى أانه رغب في أاخته زوجة له فواجهته معارضصة
من شصيوخ القبيلة وحكمائها ألنه األمر خارج عن
أاعراف القبيلة ولم يأابه بهم ا .صصمم على رأايه
واسصتمر في اإلعداد لحفل زفافه ،وحضصر الحفل
بعضص األفراد من بينهم القاضصي لترسصيم الزواج
باإلضصافة إالى اسصتنكار معظم أاهل القبيلة لأÓمر،

مما أادى بهم لمغادرة المنطقة ،وعند عودة بعضص
أافراد القبيلة إالى المنطقة صصدموا بمنظر الناسص
الذين حضصروا الزفاف وقد صصاروا حجارة.
باإلضصافة لـ مركب حمام دباغ نجد حمام أاولد
علي الذي يبعد عن عاصصمة الولية بـ  ١٥كلم ،الذي
يتوفر على أاربعة ينابيع حموية ،ويوجد بها مركبان
معدنيان ،مركب البركة ومركب بوشصهرين،
باإلضصافة للمركب البلدي القديم الذي ما زال
يعاني من نقصص في التحسصين والهتمام.
يشصتهر حمام أاولد علي بمياهه المعالجة ألمراضص
عدة منها أامراضص المفاصصل ،األذن والتنفسص
وأامراضص األعصصاب ،حيث يحتوي على العديد من
المكونات منها البيكربونات ،الكالسصيوم ،الصصوديوم،
السصلفات ،المنغنيزيوم ،البوتاسصيوم.
وتنبع المياه في مركب البركة بحمام أاولد علي من
باطن األرضص ،حيث تبلغ درجة حرارة المياه ٥٧
درجة مئوية وتكتسصب درجة الحرارة هذه من جراء
بركان خامد وبدرجة حموضصة  ٧,٨ويحتوي على
عدة مركبات معدنية منها :المغنيزيوم ،١٩
البيكربونات  ،٣٩٧سصلفات  ، ٣٠٠صصوديوم ، ٤٠
كالسصيوم  ، ٢٢٤بوتاسصيوم . ٠٥
يمنح مركب الهدوء والراحة للسصياح ،كما وفرت
شصقق وغرف مجهزة في قلب جبال أاولد علي
المعروفة بمناظرها الرائعة والخÓبة ،كما يحتوي
المركب على قاعة للمؤوتمرات بالضصافة إالى
توفره ي على أابرز المراكز العÓجية في الولية
بجانب حمام دباغ ،حيث يحتوي المركب المعدني
على التجهيزات الضصرورية لكي يتسصنى للزائر
السصتفادة من العÓج بشصكل كامل ،حيث يحتوي
المركب على مراكز للعÓج الطبيعي مثل التدليك
المائي تنفسص وتنشصق ،تدليك باأليدي ،التكييف
الوظيفي الجمباز الطبي ،العÓج الميكانيكي،
وتجد كذلك بمراكزها العÓجية يوجد هناك عÓج
فيزيائي مثل العÓج الكهربائي أاشصعة تحت
الحمراء وفوق البنفسصجية وفوق الصصوت ،التدليك
الهتزازي.

فيما تشسهد الواجهة البحريةإاقبا’ كبيرا للسسياح

ڤالمة لمرابطي امال

شساط ـ ـئ مل ـ ـ ـبو يسستقط ـ ـ ـب الـ ـ ـ ـزوار

يشصهد شصاطئ ملبو ببجاية إاقبال
كبيرا للمصصطافين والسصياح الذين
يبحثون عن خلوة يتأاملون فيها سصحر
الطبيعة التي تجود عليهم بالراحة
والمتعة والترفيه ،وصصادفت زيارتنا
هذا الشصاطئ نهاية األسصبوع وكان
مكتظا ،حيث كان إاقبال المصصطافين
بأاعداد هائلة لخصصها لنا بعضصهم في
نقاط محددة ،أاهمها األمن الذي
تسصهر على تجسصيده أاعوان الدرك
الوطني ،على جانب نقاوة الشصاطئ
وصصفاء مياه البحر ،وتوفر كل هذا
الخدمات المتنوعة التي وضصعت
خصصيصصا في متناول المصصطافين
كدورات المياه ،مرشصات خاصصة

بالنسصاء وأاخرى بالرجال ،وكل
المزايا اإليكولوجية التي يتمتع بها
الشصاطئ أاكسصبته سصمعة كبيرة ،حيث
جنّدت له السصلطات الوصصية فرقا
صصحية تقوم بإاجراء التحاليل
المخبرية لمياه البحر بشصكل مسصتمر،
ولراحة المصصطافين وسصÓمتهم عند
السصباحة فقد جّندت المديرية
العامة للحماية المدنية أاعوان
مختصصين في عمليات اإلنقاذ
واإلسصعاف ،إالى جانبهم بعضص
الشصباب المكون لذات المهام
يقدمون نفسص الخدمات المخولة
ألعوان الحماية المدنية ،ومن خÓل
البرج الوقائي الذي نصصب على

مقربة من مياه البحر الممتد على
علو أاربعة أامتار حال دون وقوع
حوادث غرق ،كما تسصهر الجهات
المسصؤوولة على الحفاظ على نظافة
هذا الشصاطئ بشصكل مسصتمر ودائم
على مدى أايام األسصبوع ،وذلك بتوفير
اليد العاملة المسصخرة لهذا الغرضص،
إاذ تنقل القمامات كل صصباح على
متن شصاحنة ،إالى جانب توفير جرار
خاصص بهذا الشصاطئ يعمل منذ
الصصباح وإالى غاية المسصاء على رفع
القمامة ،كما جهز الشصاطئ بسصÓت
لرمي المهمÓت حفاظا على نظافة
المحيط والبيئة.
وفي سصياق متصصل تشصهد الواجهة
البحرية بمدينة بجاية حركية كبيرة
ومتسصارعة ،سصيما في الفترتين
المسصائية والليلية ،عندما تغادر
أاغلب العائÓت الشصواطئ المفتوحة
أامام المصصطافين وتبحث عن مكان
هادئ سصواء لتناول وجبة العشصاء أاو
المثلجات ،وبهذا عرفت هذه
الواجهة حلة جديدة بعد إاقدام
السصلطات على تهيئة المكان ،حيث
يلمسص الزائر هذه السصنة التغير
الكبير مقارنة بالسصنة الماضصية سصواء
بإانجاز شصبكة اإلنارة العمومية
والتبليط ،مع تسصجيل حركية
متواصصلة آللف الزوار من مختلف
الشصرائح ،واإقبال كبيرا على اأطباق
السصمك والشصوارمة والمثلجات
بالعديد من الأكشصاك ،وصصرح لنا
صصاحب اإحدى المقاهي التي
اأضصفى عليها هذا الموسصم لمسصة

أاشسارت حصسيلة حوادث المرور بالمناطق غير الحضسرية
المسسجلة خÓل الخمسسة أاشسهر اأ’ولى من السسنة الجارية من
طرف مصسالح مجموعة الدرك الوطني لو’ية تيبازة ،إالى
انخفاضض محسسوسض بهذا الشسأان مقارنة بنفسض الفترة من
السسنة المنصسرمة سسواء تعلق اأ’مر بعدد الحوادثأاو ضسحاياها
أايضسا من جرحى وقتلى وسسجلت المجموعة في هذا اإ’طار
 ٢٣٦حادث منذ بداية السسنة الجارية إالى غاية  ٣١ماي
الفارط ،أاسسفرت عن جرح  ٣٦٢شسخصض و وفاة  ٢٦آاخر في
ظروف مختلفة ،فيما شسهدت نفسض الفترة من السسنة
المنصسرمة تسسجيل  ٢٧٧حادثأاسسفرت عن جرح  ٣٩٤شسخصض و
وفاة ٣٤آاخر.
وأارجعت مصصادرنا من المجموعة الولئية هذا التراجع إالى فاعلية
الجهاز األمني المثّبت على مسصتوى مجمل طرق الولية بحيث تم
التركيز على المناطق التي تشصهد عادة كثافة الحوادث المرورية ،على
عكسص ما حصصل خÓل ذات الفترة من السصنة المنصصرمة والتي أاعقبت
احتجاجات السصكر والزيت التي شصهدتها العديد من مناطق البÓد األمر
الذي أافرز تراجعا ملحوظا في تشصديد الرقابة على حركة المرور بمختلف
الطرق .وتشصير آاخر المسصتجدات المتعلقة بهذا الشصأان إالى أاّن تشصديد
جل منحى ايجابيا فيما يتعلق بأارواح و مركبات األشصخاصص.
الرقابة سص ّ
أاما فيما يتعلق باألسصباب المباشصرة المؤودية إالى تسصجيل حوادث المرور
فقد سصجلت مصصالح الدرك  ٥٥حالة تتعلق بعدم التحكم في مقاليد
المركبة و ٣٨حالة تتعلق بالتجاوز الخطير و ٢٥حالة متعلقة بقطع
الطريق بدون حذر والتي يتسصبب فيها الراجلون عادة إالى جانب عدة
حالت أاخرى مختلفة وجاءت األسصباب المرتبطة بالعنصصر البشصري في
المرتبة األولى بـ  ، ٪٨٠فيما لم تتجاوز الحالت المتعلقة بحالة المركبة
عتبة  ٪١٤,٤٣و من بين  ٣٧٠مركبة تعرضصت لمختلف الحوادث لوحظ
كون  ٢٩٢منها مركبات نفعية.

تيبازة :عÓء.م

ملفات هامةأامام المجلسس الشسعبي الولئي بسسطيف

مغايرة ،زادت من روعة المكان،
اأن هذه الواجهة تعرف ديناميكية
سصريعة من سصنة لأخرى ،واأضصاف
اأن المخطط الأمني والنتشصار
المكثف لأعوان الأمن زاد العائÓت
والسصياح اإقبال كبيرا ،كما اأن اأغلب
مواكب الزفاف تتوقف به انطÓقا
من الفترة المسصائية ،حيث تجد
العرسصان ببدلتهم الرسصمية
ينتظرون على شصرفات الطرقات
كل في موكبه ،لرشص كل العائÓت
بمختلف العطور وهي عادة قديمة
في األعراسص.

بن النوي  .ت

انطلقت نهاية األسصبوع أاشصغال الدورة العادية ألشصغال المجلسص الشصعبي
الولئي لولية سصطيف لÓسصتعراضص النقاط المبرمجة في جدول
األعمال ،وحسصب نائب رئيسص المجلسص فإان الدورة تعكف على دراسصة
الميزانية اإلضصافية لسصنة  ،٢٠١٢والمصصادقة عليها ،كما يتناول المجلسص
بالدراسصة المعمقة البرنامج التكميلي للتنمية الذي اسصتفادت منه الولية
إاثر زيارة السصيد عبد العزيز بوتفليقة رئيسص الجمهورية لولية سصطيف في
 ٨ماي الماضصي والمقدر بأازيد من  ٤٢٠٠مليار سصنتيم ،وهو برنامج ضصخم
وطموح ،وكنا قد اطلعنا القراء في مراسصÓت سصابقة على محتواه
بالتفصصيل ،حيث ركز علة الري واألشصغال العمومية والشصباب وعدة مرافق
ادارية ،ويكون موضصوع السصكن الحسصاسص بمختلف أانماطه في صصلب
اشصغال الدورة ،وأاخيرا التطرق إالى موضصوع اسصترجاع األراضصي الفÓحية
إلقامة مشصاريع تنموية عبر ربوع الولية لنقصص العقار ويقدر عددها
مبدئيا ٢٦

تيسسمسسيلت

عمال معهد التكوين المهني
يطالبون باإلفراج عن قائمة
السسكنات الوظيفية
طالب عمال المعهد الوطني المتخصصصص في التكوين
المهني تاج الدين حامد عبد الوهاب بمدينة
تيسصمسصيلت ،أاعضصاء لجنة التوزيع باإلسصراع في توزيع
السصكنات الوظيفية التي شصيدت لفائدة عمال المؤوسصسصة
التكوينية المذكورة ملحين على ضصرورة اإلسصراع في
عملية توزيعها من طرف اللجنة المكونة للعملية
والمنصصبة حديثا والتي تضصم ممثلين عن اإلدارة
واألسصاتذة ،حيث تم النتهاء من أاشصغال النجاز
والتسصليم ،وقد أاعرب عمال وموظفو المعهد الوطني
المتخصصصص في التكوين المهني الوحيد على مسصتوى
الولية في عريضصة احتجاجية موجهة إالى أاكثر من

سسطيف :نورالدين بوطغان

جهة عن رفضصهم القاطع لمنح هاته السصكنات ألناسص
غرباء عن مؤوسصسصتهم ،وذلك بعد بلوغ مسصامعهم انه
سصيتم تخصصيصص سصكن من الحصصة المكونة من أاربع
سصكنات المتواجدة داخل المعهد لضصيوف القطاع من
مفتشصين وغيرهم خÓل زياراتهم للولية في إاطار
التفتيشص والترسصيم والتكوين ،معتبرين ذلك خرقا
للقانون كون ضصيوف المعهد قلما يحلون بهذه
المؤوسصسصات ،حيث لم تتعد زياراتهم المرة أاو مرتين في
السصنة التكوينية وفي حالة صصدق الشصاعة فإان عمال
سصيحرمون من سصكن هم في أامسص الحاجة إاليه ول
سصيما في ظلّ الظروف الصصعبة للحصصول على سصكن من
خارج القطاع زيادة على غÓء اليجار مع المبالغ
الزهيدة التي يتقاضصوها وأالح الموقعون على البيان
الذي تم ارسصاله إالى العديد من الهيئات ووسصائل
العÓم إالزام الجميع لمسصطرة القانون ول سصيما
المنشصور الوزاري رقم  ٩٣٣٧٦الذي ينصص على مراعاة
أاولوية السصتحقاق في السصكن.
عمر.ع تيسصمسصيلت

الحد  ٠١جويلية  ٢٠١٢م
الموافق لـ ١١شسعبان  ١٤٣٣هـ

العدد

دولي

١٥٨٣٨

بين الطاعون والكوليرا!

وعد بعودة المؤوسصسصات المنتخبةآ’داء دورها والجيشس لثكناته

مرسصي يؤودي اليمين الدسصتورية ويتعهد بمصصر جديدة
قال الرئيسس المصصري محمد مرسصيأامسسإان الجيشس الذيأادار فترةإانتقالية بعد سصقوط الرئيسس السصابق حسصني
مبارك سصيعودإالى مهمته التي قالإانها حماية حدود الوطن وإان المؤوسصسصات المنتخبة سصتعودأ’داء دورها.
وأاردف في خطاب أالقاه بقاعة
الحتفالت الكبرى بجامعة القاهرة بعد
وقت قصسير من قيامه بأاداء اليمين أامام
المحكمة الدسستورية العليا حضسره
المشسير محمد حسسين طنطاوي رئيسس
المجلسس األعلى للقوات المسسلحة
والقائد العام للقوات المسسلحة ووزير
الدفاع والفريق سسامي عنان رئيسس
األركان ،أان الجيشس المصسري العظيم
سسيتفرغ لمهمته في حماية حدود الوطن.
وأاضساف مرسسي إان المؤوسسسسات
المنتخبة سستعود ألداء دورها فيما بدا
أانها إاشسارة إالى مجلسس الشسعب الذي كان
اإلسسÓميون يهيمنون عليه وحله المجلسس
األعلى للقوات المسسلحةالشسهرالماضسى
بعد حكم أاصسدرته المحكمة الدسستورية
العليا بعدم دسستورية مواد في قانون
إانتخابه.
وقال في الخطاب الذي أالقاه في جامعة
القاهرة لقد وفى المجلسس األعلى للقوات
المسسلحة بوعده وعهده الذي أاخذه وقطعه
على نفسسه أال يكون بدي Óعن اإلرادة
الشسعبية.

وطالب مرسسى بطي الصسفحة الماضسية
التي وصسفها بالبغيضسة وبفتح صسفحة
جديدة والنظر إالى األمام وليسس إالى أاسسفل
األقدام.
وحول الدسستور ،طالب بأان يضسمن
الحريات ويعزز اإلبداع.ودافع بقوة عما
أاعتبر مشسروعه إلقامة دولة ديمقراطية
مدنية.

وكرر مرسسي التزامه بالمواثيق
والمعاهدات الدولية وبإاعادة بناء
منظومة األمن القومي المصسري.
وقال إان مصسر لن تصسدر الثورة ولن
تتدخل في الشسؤوون الداخلية للدول
األخرى ولن تقبل تدخل أاحد في
شسؤوونها.
وأاكد الرئيسس الجديد دعم مصسر
للشسعب الفلسسطيني وقال إان هذا الدعم
سسيبقى حتى يسستعيد الشسعب الفلسسطيني
حقوقه.
وأاشسار إالى أان مصسر الجديدة تدعم
أايضسا الشسعب السسوري.
وحضسر اللقاء شسخصسيات عامة منها
محمد البرادعي ،أاحد أابرز دعاة الحركة
الديمقراطية واإلصسÓحية في مصسر،
والذي توقعت تقارير إاختياره رئيسسا ألول
حكومة في عهد مرسسي.
وبعد اللقاء ،زار مرسسي مقر قيادة
المنطقة العسسكرية المركزية بالقاهرة
لحضسور مراسسم عسسكرية لتسسلم السسلطة
رسسميا من المجلسس األعلى للقوات
المسسلحة.

اأ’سصد يرفضسأاي حل يأاتي من الخارج

عنان يحث على التوحد لتسصوية األزمة السصورية
ناشصد مبعوث اأ’مم المتحدة
وجامعة الدول العربية بشصأان اأ’زمة
السصورية ،كوفي عنان ،القوى العالمية
أامسس التوحد بشصأان خطة سصÓم في
سصوريا بما في ذلك وضصع مبادىء
لتحول سصياسصي يقوده السصوريون.
وقال عنان في كلمة إافتتاحية إلجتماع
وزراء المؤوتمر الدولي لمجموعة العمل حول
سسوريا في جنيف ان الوضسع قد يشسعل
المنطقة ويفجر أازمة دولية إاذ لم يجر التوصسل
لحل ،وأاضساف أانه تلوح في الفق أازمة دولية
بالغة الخطورة ،نحن هنا لÓتفاق على
خطوط رئيسسية ومبادئ لتحول سسياسسي في
سسوريا يلبي الطموحات المشسروعة للشسعب
السسوري .وحضسر وزراء خارجية دول غربية
وعربية إاجتماعا عقده الوسسيط الدولي في
جنيف في محاولة لوضسع إاسستراتيجية مشستركة
لنهاء الصسراع المسستمر منذ  ١٦شسهرا في
سسوريا لكن مصساعب بشسأان مصسير الرئيسس

السسوري بشسار األسسد ربما تعرقل المحاولة.
وكان الرئيسس السسوري ،بشسار األسسد ،إاسستبق
الجتماع وقال إانه لن يقبل أاي حل ألزمة
بÓده يُفرضس من الخارج.
وأاضساف في مقابلة مع التلفزيون اإليراني
أان ما يجري في سسوريا قضسية داخلية ول
عÓقة لها بالدول األجنبية ،مؤوكدا على أان
الضسغوط التي تمارسسها القوى الخارجية لن
تجعل حكومته تغير سسياسستها إاتجاه األمن
الداخلي.
وحول موقف الدول الغربية والقليمية من
األزمة السسورية أاشسار الرئيسس األسسد إالى أان
الدول الغربية والقليمية التي تدعي دعم هذه
الخطة هي التي تسستخدم هذا العنوان بشسكل
زائف وغير صسحيح ألن لها مصسلحة في فشسلها
كي تتهم سسوريا بذلك وتذهب إالى مجلسس
األمن من أاجل إاتخاذ قرارات ضسدها.
وبين الرئيسس األسسد أان من يمارسس القتل
بحق الشسعب السسوري مزيج من الخارجين

سصوريا ـ تركيا..أاو الوجه الجديد للحروب بالنيابة
أأمين بلعمري
عرفت العÓقات بين سسوريا والجارة تركيا
منذ اإلحتجاجات الشسعبية ضسّد األنظمة
العربية المسستبدة أاو ما سسمي بالربيع العربي،
حالة من الفتور ،ثم التدهور التام للعÓقات
بين الجارتين على غرار إاسستقبال تركيا
لÓجئين سسوريين في ترابها وإاتهام سسوريا لها
بدعم المعارضسة ماديا ومعنويا سسواء من
خÓل اإلمداد باألسسلحة والعتاد أاو من خÓل
الدعم السسياسسي كإاحتضسان تركيا (للمجلسس
الوطني السسوري) ،وصسول إالى إاسسقاط
الطائرة الحربية من قبل الدفاعات الجوية
السسورية و التي حسسب روايتها قد إاخترقت
أاجواءها،أاما الجانب التركي فصسرح بأان
الطائرة قد أاسسقطت في الجواء الدولية
،حيث دعت إالى إاجتماع أاعضساء الحلف
األطلسسي للبت في القضسية وأاخيرا الحشسد
الكثيف لقواتها على الحدود بين البلدين على
طول  ٩١٠كلم مؤوكدة أان الدولة والجيشس
التركيين سسوف لين يبقيا مكتوفي األيدي أامام
ما سسمياه بالسسلوك العدواني السسوري .ورغم
أان العÓقات بين البلدين عرفت خÓل فترة
الثمانينات حالة من المواجهة على خلفية
تسسيير نهري دجلة والفرات من قبل تركيا
على إاعتبارها بلد المنبع ،وكذا الدعم الذي
قدمته سسوريا إالى حزب العمال الكردسستاني
وإاحتضسان الحركة في ترابها ولما كان حزب
العمال بقيادة عبد الّله أاوجÓن حركة
(يسسارية لينينية ،تلقى الدعم من سسوريا
الحليف األول لإÓتحاد السسوفياتي سسابقا)

وتركيا حليف الوليات المتحدة والدولة
العضسو في الحلف األطلسسي تجّلت حروب
النفوذ بالنيابة بين الدولتين ،خاصسة ما تعلق
بالمسسأالة القبرصسية ،في مرحلة الحرب
الباردة بين اإلتحاد السسوفياتي والوليات
المتحدة ،ثم التقارب التركي ـ اإلسسرائيلي في
تلك المرحلة الذي جعل سسوريا تتردد في
الدخول في مواجهة مسسّلحة مع تركيا.
ورغم فترة من التوافق بين البلدين بداية
من نهاية التسسعينيات تمّثل في تقارب
سسياسسي وإاقتصسادي مثل حّل النزاع الحدودي
بينهما وإامضساء بروتوكول إاتفاق للتبادل
الحّر بين البلدين وإالغاء التأاشسيرة ...إالخ،
تعود العÓقة بين البلدين إالى الواجهة في
حالة يشسبه إالى حّد بعيد الحالة التي كانت
عليها في الحرب الباردة ـ فهل يشسهد العالم
عودة هذه الحرب خاصسة بعد الزيارة
األخيرة للرئيسس الروسسي بوتين إالى الشسرق
األوسسط ـ في خضسم األزمة بين البلدين،
والدعم الÓمشسروط للحليف األول لروسسيا
اليوم ،كما كان الحليف األول لÓتحاد
السسوفياتي باألمسس.
وهل يمكن إاعتبار الدعم التركي
للمعارضسة السسورية ضسّد الحليف الروسسي،
ما هو إال السسعي لقب النظام الموالي
للروسس في المنطقة في مشسهد مسستمر
لحروب النفوذ بالنيابة ،كما كانت عليه
باألمسس ،فهل سستشسهد المنطقة الدخول
في حرب شساملة تبدأا بمواجهة بين سسوريا
وتركيا.

على القانون والمتطرفين الدينيين.

إايران ترفضسإاسصتبعادها
و العنف يتصصاعد
ومن ناحية ثانية قال سسفير ايران لدى
األمم المتحدة محمد خزاعي أان إاسستبعاد
طهران من مفاوضسات جنيف ليسس في
مصسلحة من يحاولون حل األزمة السسورية.
ودعا خزاعي األطراف التي قال إانها
إاسستبعدت إايران بأان تأاخذ بعين
العتبارنفوذ قوة إايران في الموضسوع
السسوري.
وكان المعارضسون السسوريون قالوا إان
األسسد يجب أان يسسلم السسلطة ويرحل عن
البلد كجزء من أاي تسسوية سسياسسية.
ميدانيا قالت لجان التنسسيق المحلية إان
ثÓثة وثÓثين شسخصسًا قتلوا برصساصس قوات
األمن والجيشس النظامي في مناطق
مختلفة من سسوريا أاغلبهم في حماه وإادلب،
وأافاد نشسطاء بإاقتحام الجيشس النظامي
لدوما في ريف دمشسق.
كما ذكرت وكالة النباء السسورية ان
السسلطات واصسلت مÓحقتها للمجموعات
المسسلحة في منطقة دوما بريف دمشسق
ومداهمة أاوكارها وأاسسفرت الشستباكات عن
مقتل العشسرات من اإلرهابيين وإاصسابة
وإاعتقال عدد كبير منهم .

بريطانيا تدين خططإاسصرائيلية
لبناء مسصتوطنات جديدة بالقدسس
أاعربت وزارة الخارجية البريطانية عن
إادانتها لما أاعلنته إاسسرائيل عن بدء تلقي
العروضس لبناء مسستوطنات جديدة فى
القدسس الشسرقية.
وقال المتحدث بإاسسم الخارجية
البريطانية أان بÓده تطالب الحكومة
السسرائيلية بإالغاء هذه القرارات الخاصسة
ببناء المسستوطنات والتى يرى أانها قرارات
خاطئة ولها نتائج سسلبية على عملية السسÓم
بالضسافة إالى كونها غير قانونية وفقا
للقانون الدولى.
وأاشسار المتحدث إالى أان قرار إاسسرائيل بدء
تلقي عروضس لبناء  ١٧١منزل فى مسستوطنتى
حارحوما وبيسسجات زئيف فى القدسس
الشسرقية والذى أاعلن عنه فى وقت سسابق
مخيب لآÓمال.
ودعا إاسسرائيل الى اإلمتناع نهائيا عن بناء
المسستوطنات ألنه يضسر بعملية السسÓم.
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أاخذ الوضسع بشسمال دولة مالي منعطفات خطيرة بعد أان إانقلبت التنظيمات اإلسسÓمية
المسسّلحة المقّربة من تنظيم القاعدة على الحركة الوطنية لتحرير أازواد ،وأانتزعت منها
بقّوة الّنار والحديد سسيطرتها على هذه المنطقة التي أاعلنتها دولة مسستقلة شسهر مارسس
الماضسي...
ويبدو جلّيا اليوم أان البركان الذي تنام على فوهته هذه المنطقة السساخنة ،بدأا يلقي
بحممه إالى دول الجوار ليحرقها بعمليات إارهابية مرشسحة ألن ترتفع وتيرتها ،خاصسة
بعد التهديد الصسريح الذي أاعلنته حركة التوحيد والجهاد وأانصسار الدين باسستهداف أاي
دولة تقبل المشساركة عسسكريا في حّل األزمة في مالي.
ولم يعد اإلنفصساليون التوارق وحدهم من يشسكل الخطر في شسمال مالي وعموم
منطقة السساحل بعد أان دخلت على الخط المجموعات اإلسسÓمية المسسلحة التي
إاسستغلت قّوتها العسسكرية وأاسساليبها الترهيبية لتفرضس هيمنتها على هذا الجزء من
األراضسي المالية التي أاصسبحت خارج مجال السسيطرة...
ففي نهاية األسسبوع الماضسي وقعت مدينة غاو ،كبرى مدن شسمال مالي ـ والتي أاعلنتها
حركة األزواد عاصسمة لدولتها المعلنة من جانب واحد قبل نحو  ٤أاشسهر  ،بين أايدي
حركة الجهاد والتوحيد المنشسقة عن تنظيم القاعدة في بÓد المغرب اإلسسÓمي والتي
تحتجز الديبلوماسسيين الجزائريين ،وحركة أانصسار الدين وتحولت السسيطرة في المنطقة
من بين أايدي التوارق لتقع في قبضسة اإلسسÓميين الذين أاكدوا عزمهم وإاصسرارهم على
اإلحتفاظ بنصسرهم الكبير هذا والدفاع عنه ،ولم يكتفوا بالتهديد والوعيد ،بل أابرقوا
برسسائل دموية من خÓل التفجير اإلرهابي الذي إاسستهدف القيادة الجهوية للدرك
الوطني بورڤلة ،ليؤوكدوا بأانهم يقفون وراءه وبأان عمليات مماثلة ،بل وأاكثر خطورة
سستطال أاي دولة تفكر في التدخل عسسكريا لتحرير شسمال مالي...
والظاهر أان التهديد الذي تشسكله هذه المجموعات المقّربة من القاعدة ،هو الذي
يكبح كل محاولت التحرك نحو تطويق األزمة المالية وحّلها ،ففي حين تطالب
المجموعة اإلقتصسادية لدول غرب إافريقيا (إايكواسس) وبإالحاح شسديد ،إارسسال قوات
مسسلحة لسستعادة السسلطة على الشسمال ،نجد المجموعة الدولية تتصسدرها دول الجوار،
تعارضس بشسدة هذا الخيار لما له من إانعكاسسات أامنية خطيرة عليها وعلى المنطقة
بأاكملها ،وتتمسسك بالحّل السسلمي التفاوضسي ،فهو حسسبها األمثل و إان أاخذ بعضس الوقت
وتآاخر في تسسوية األزمة.
وبين الموقفين نجد بعضس األوسساط ل ترى في الخيارين ح ،Óفإاسستخدام الحوار أاو
القوة ـ حسسبها ـ كان يمكن أان يأاتي أاكله لو كان الخصسم هم فقط اإلنفصساليون التوارق
الذين لهم مطالب إاجتماعية وسسياسسية مشسروعة باإلمكان تلبيتها ونزع فتيل األزمة.
لكن العدّو الحقيقي اليوم ،هم المجموعات المسسلحة التي لها إارتباطات وثيقة بتنظيم
القاعدة وبفروعها المنتشسرة في منطقة السساحل والصسحراء الكبرى وشسمال إافريقيا...
وإاختيار الحوار معهم أامر مرفوضس تماما ،أاما مجابهتها بالقوة فسسيكون بمثابة هّز لعشّس
الدّبور ،وسسيدخل المنطقة بكاملها في حالة من األفغنة والعرقنة والصسوملة.
ولهذا نجد الجزائر المعنية أاكثر من غيرها بإانعكاسسات األزمة في شسمال مالي
تتمسسك بأاقل الضسررين وتصسّر على إاسستبعاد أاي خيار تصسعيدي يلهب المنطقة المشستعلة،
ويمنح الضسوء األخضسر لتدخل عسسكري دولي تحت غطاء الحرب على اإلرهاب،
وبالتأاكيد الجميع يدرك كنة هذه الحرب ويتصسّور عواقبها والتي تهدد بتحويل شسمال
مالي إالى أافغانسستان جديدة.
الوضسع في مالي خطير ،وشسماله الذي يتنازعه اإلنفصساليون التوارق من جهة
والمجموعات المسسلحة من جهة ثانية ،يجد نفسسه معتقل ويعاني الطاعون والكوليرا،
والوباءان كما نرى قابÓن لنقل عدواهما إالى دول الجوار ،فهل من دواء؟

مالي

واشصنطن تعارضس اي مغامرة عسصكرية في الشصمال

حذرت الو’يات المتحدة
المجموعة ا’قتصصادية لدول غرب
إافريقيا (ايكواسس) منأاي عملية
عسصكرية محتملة فى شصمال مالي الذى
يسصيطر عليهإاسصÓميون مسصلحون.
وخÓل جلسسة إاسستماع فى الكونغرسس
أاعرب مسساعد وزيرة الخارجية األميركية
المكلف بالمسسائل الفريقية جونى كارسسون
عن تأاييده لمشسروع المجموعة اإلفريقية التى
عقدت قمة فى كوت ديفوار إلرسسال قوة من
 ٣٣٠٠عنصسر إالى مالي.
لكن كارسسون إاعتبر أان على هذه القوة أان
ترسسى اإلسستقرار في جنوب مالي ل أان
تخوضس مغامرة عسسكرية فى شسمالها.
وقال أامام لجنة الشسؤوون الخارجية فى
مجلسس النواب ينبغي التنبه إالى أانه لم يعد
لحكومة الجنوب قوة مسسلحة بالمعنى الفعلى

تونسس

للكلمة لقد خسسرت نصسف معداتها حين
غادرت الشسمال.
ونبه كارسسون إالى أان معاودة إاحتÓل
الشسمال سسيكون مهمة بالغة الصسعوبة بالنسسبة
إالى المجموعة القتصسادية لغرب إافريقيا
مشسددا على وجوب التحضسير لمهمة مماثلة
فى الجنوب بتأان وتأامين المكانيات لها.
وتسستعد المجموعة الفريقية لغرب
إافريقيا التى عقد قادتها قمة الجمعة فى
كوت ديفوار إلحتمال إارسسال قوة من ٣٣٠٠
عنصسر إالى مالي ،لكنها تحتاج مع التحاد
الفريقى إالى دعم دولى لعملية مماثلة وإالى
دعم لوجسستى.
وعزز السسÓميون سسيطرتهم على شسمال
مالى بعدما طردوا األربعاء والخميسس
المتمردين الطوارق من غاو شسمال شسرق
وتمبكتو شسمال غرب.

عودة الهدوءإالى القصصرين

ذكرت وكالة األنباء التونسسية أان الهدوء
عاد الى مدينة القصسرين وسسط تونسس بعد
المواجهات التي جرت الجمعة بين سسكان
المدينة وقوات األمن على خلفية مقتل
شسابين الخميسس خÓل مطاردتهما من
طرف الشسرطة.
وأاوضسحت الوكالة أان الهدوء عاد بعد
التوتر بحى النور في القصسرين بعد أان تم
إالقاء القبضس على حوالي  ١٢شسخصسا من
مرتكبي أاعمال الشسغب الذين تسسببوا فى
إاصسابة  ٦أاعوان أامن واحد منهم إاصسابته
بليغة في الرأاسس تم نقله بسسرعة الى
المسستشسفى بالعاصسمة.
وأاضسافت الوكالة أانه تحسسبا لتجدد
المواجهات وأاعمال الفوضسى وصسلت

تعزيزات
أامنية مكثفة من عدد من الوليات
المجاورة حيث تمركز فريق منها بحى
النور وفريق آاخر بالطرق الرئيسسية
واألحياء المجاورة للحي إاضسافة إالى قيام
فريق آاخر بدوريات مشستركة مع أاعوان
الجيشس بكامل أانحاء المدينة.
وكانت المواجهات تجددت منتصسف
نهار الجمعة مباشسرة بعد دفن شسابين توفيا
في حادث مرور حسسب ما أاكدته مصسادر
أامنية فيما أاكدت عائÓتهما أانهما توفيا
نتيجة مطاردة أاجهزة األمن لهما
بإاعتبارهما مطلوبان لدى العدالة.
وتسسبب هذا الحادث في إاندلع هذه
المواجهات الخميسس .
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إاعداد:
سسهام بوعموشسة
أألحد  ٠١جويلية  ٢٠١٢م ألموأفق لـ ١١ششعبان  ١٤٣٣هـ

في الذكرى الـ  ٦٥لسستشسهأد مليكة قأيد

مثـ ـ ـال للممرضض ـ ـة ؤالمجاهـ ـ ـدة الشضجاع ـة
ولدت الممرضسة والمجأهدة ضسمن صسفؤف العقيد عميروشش ،مليكة قأيد في الـ ٢٤أاوت  ١٩٣٣بشسأرع كأمبريك شسأرع ''أا ــ شسأل''،
بلكؤر حأليأ ببيت يدعى ''دار الكيهأل'' ،منحدرة من عأئلة معلمين ،منأاصسل ريفي وهي الطفلة السسأبعة واألخيرة ترتيبأ في
العأئلة التيأابقت علىأاصسؤلهأ.
وخÓل ألفترة  ١٩٥٢ـ  ١٩٥٣تابعت مليكة
قايد تكوينها كممرضشة موجهة من طرف
ألدكتور سشماتي في مدرسشة ألششبه ألطبي
ألتابعة لمسشتششفى سشطيف .وبعد هذأ ألتكوين
عّينت في وظيفة بمسشتوصشف بخرأطة أأين
عملت لمدة سشنة أأي في  ،١٩٥٤وهنا بدأأ
أتصشالها بالخÓيا أألولى للمجاهدين لمدها
باألدوية للرأحل بششير بومعزة وزير سشابق
ورئيسص مجلسص أألمة ،قبل أأسشابيع رفضشت
ألششهيدة منصشب ممرضشة في ألجزأئر
ألعاصشمة أأين يقيم ألبعضص من أأفرأد عائلتها،
حيث رأأت بأانها سشتكون أأكثر فعالية بقرب
قريتها وعليه أسشتقرت ''بقنزأت''.
كانت ألششهيدة ألبطلة تحّول كميات من
أألدوية لصشالح جنود ألخفاء ألذين صشنعوأ
مجد ألوطن ،حيث عرفت بقوة ششخصشيتها
ألنادر توأجدها ووعيها ألسشياسشي ،ويتجلى
ذلك من خÓل مسشاهمتها قبل أندلع ألثورة
في حركة سشرية تهدف إللصشاق بعضص
ألنششريات في مدينة برج بوعريريج مكان
تمركز أأخويها ،وأأخذت حزمة من ألمنششورأت
من بيت أأخيها لتلصشق عششرأت ألمنششورأت
ألدأعية للكفاح ضشد ألمسشتعمر وذلك في ألليل
مرتدية لباسشها ألمدرسشي.
كما أأنّها كانت من بين أألقلية ألتي تحضشر
ألجتماع ألذي كان يجمع كوأدر حركة إأنتصشار
ألحريات ألديمقرأطية في مرآأب بحي
لفونتان ببلكور ،وهذأ عششية ألحركة ألوطنية
ألوأسشعة ألتي ششملت كل
ألقرى وألمدن ألجزأئرية،
حيث تطّوعت في ألمهام
أألكثر خطورة إلسشعاف
ألجنود ألجرحى ،مظهرة
ألجدية وألحزم وتخفف من
آألم أألطفال وألششيوخ.
فمنذ أنخرأطها في صشفوف
جبهة ألتحرير ألوطني بدأية  ١٩٥٥بعد
معالجتها لجرحى عند ألقتال ألحاصشل بين
جنود ألجبهة وألعدو بغابة تهي Óقرب قنزأت،
فأاصشبحت مليكة موضشع بحث وتقصشي من
طرف ألمصشالح ألنفسشية للقوأت ألفرنسشية بعد
حصشولها على صشورة لها كمتمدرسشة ،حيث
أسشتعمل ألعدو كل أألسشاليب ألممكنة للضشغط

المنزل العأئلي لمليكة قأيد
على أأهلها وألمسشاومة عليها.
وكانت وضشعية وألديها بدون موأرد قد ششّكلت
قلقها إأضشافة إألى أنششغالتها ألثورية ،خاصشة
في ظل أإلششاعات ألمروجة من طرف قوأت
أإلحتÓل ألقاضشية بأان
ألحالة ألصشحية لأÓم
طاوسص تحّتم على
مليكة أأّن تكون بجانبها
لرعايتها.
وبالمقابل ،ففي نهاية
سشنة  ١٩٥٦لجأا وألدي
ألششهيدة إألى بلكور،
وبسشرعة وضشعت ألمناضشلة كل طاقتها في
خدمة ألكفاح ألمسشلح من أأجل أسشتعادة
ألسشيادة ألوطنية ،وكانت تحمل رغبة في رؤوية
وألديها في مأامن بالمدينة ألتي كانت
تÓحظها من بعيد من خÓل جبال حمام
ملوأن ،ألن ألمعركة على أأششدها .وبالرغم من
أأّن قائد ألناحية ألرأبعة للولية طمئنها على

العقيد عميرؤشش
أاشضاد بقوتها النضضالية

الجزء الثاني واألخير
@ هل األرشسيف الذي اسسترجعته
الجزائر كأفإلعداد دراسسأتأاكأديمية
علمية تتعلق دائمأ بألحقبة العثمأنية؟
@@ هناك أأرششيف رئاسشة ألوزرأء ألتركي ألذي
يعرف باألرششيف ألعثماني ،ويعتبر أأكبر
أأرششيف عالمي .حيث تقدر محتوياته بـ٢٠٠
مليون وثيقة ،ويوجد تحت جامعة أسشطنبول
وأألرقام ألتخمينية تششير إألى أأنه توجد أأكثر
من عششرة آألف وثيقة تخصص ألجزأئر.
وألمرحوم أأحمد توفيق ألمدني عندما كان
سشفير ألجزأئر بأانقرة في سشنوأت ألسشبعينات
جلب حوألي ثÓثة آألف وثيقة آأنذأك .كما
قام ألمدير ألسشابق لأÓرششيف ألعثماني ''فكري
تونا'' بترجمة ألوثائق ألتركية إألى ألعربية،
وبعد ذلك بدأأت إأدأرة أألرششيف ألوطني
تسشتقدم ألوثائق على مرأحل.
ومؤوخرأ علمت أأنه تم أسشتعادة بضشعة آألف من
ألوثائق أألخرى ،وهي تنتظر أأن تخصشصص لها
إأدأرة أألرششيف باحثين أأرششفيين مختصشين
ومتفرغين يقومون بترجمتها إألى ألعربية،
لتكون في متناول ألباحثين.
وبالمقابل ،هناك وثائق أأخرى تم ألتعرف
عليها تعود لتاريخ ألجزأئر ،ول توجد درأسشة
إأحصشائية ،وبالتالي يجب أأن يسشتمر ألبحث عن
ألوثائق ألمتعلقة بالجزأئر .وتعد كمرحلة
أأولى إأعدأد فهارسص تعريفية لتسشهيل ألرجوع
إأليها أأو أسشتعادتها لحقا .وحسشب عبد
ألمجيد ششيخي ألمدير ألعام للمركز ألوطني
لأÓرششيف ،فإان هناك أتفاقيات بين أأرششيف
رئاسشة ألوزرأء ألتركية وأألرششيف ألوطني،

أأهلها إأّل أأّن عيون ألمجاهدة إأمتأÓت بالدموع
عند طريق عودتها للوحدة أألصشلية بالولية
ألثالثة.
وأأحبطت كل محاولة في رؤوية أأهلها من
جديد ،لكن مليكة وجدت ألموأسشاة في
ألخدمات ألطبية ألتي أأسشدتها لششعبها لسشيما
إأتجاه أألطفال ألذين كانوأ يذكرونها بأابناء
إأخوأنها ،وبنات أأخوأتها ألذين كانت تحبهم.،
كما أأنّ ألقائد عميروشص كان يدفعها بخطى
أأكيدة وثابتة ،وكان يرأها كرجل من رجاله
وليسص كامرأأة نظرأ لششجاعتها ألقتالية.
ويروي ألششهيد عميروشص ظروف أسشتششهاد
ألمناضشلة ألباسشلة مليكة قايد ،قائ« :Óبعد
معركة عنيفة دأمت يوما كام Óبين ألعدو
وقوى سشي ألمولود رئيسص ألششرطة ألوطنية
ألسشياسشية ورئيسص أإلطفاء ،حاصشر ألجنود
ألفرنسشيون مسشتششفى ألكهف وأسشتششهد سشي
مولود».
وأأضشاف أأّنه بقيت ثÓث فتيات هن مليكة،

رشصيدة ودنيا بالكهف أأين أأوكلت لهن مهمة
حرأسشة مسشتوصشف متمركز بذأت ألمكان،
وفي أأحد أأليام أقتحمت قوأت ألعدو
ألكهف وصشوبت ألنار نحو ألفتاتان
وألجرحى بجبن ،وبسشرعة فائقة تناولت
مليكة مدفع رششاشص وخرجت من
ألمسشتوصشف ثم صشوبته نحو ألجنود
ألفرنسشيين ،ولم تخف أأو تتوقف لغاية
أسشتنزأف كل ألذخيرة ثم أسشتششهدت عند
مدخل ألكهف بمنطقة ياكورأن وذلك
بتاريخ ألـ  ٢٧جوأن .١٩٥٧
وقد ووري جثمانها ألترأب من طرف أأهل
ألمنطقة بالرغم من ألخطر ألمفروضص قبل
أأن ينقل لمقبرة ألششهدأء بمششدأ ألّله غدأة
ألسشتقÓل كآاخر أعترأف ألششجع مجاهدة
وهبت نفسشها ألجل تحرير ألجزأئر من
أأغÓل أإلسشتعمار ألبغيضص ،فرحم ألّله هذه
ألششهيدة ألفّذة وكّل ألشّشهدأء.

لم تتأأّخر المرأاة الجزائرية في مسسأندة
أاخيهأ الرجل حين طلب منهأ يد المسسأعدة
لهزم المسستعمر الفرنسسي ،فزيأدة على
مهأمهأ كزوجة وأاّم تسسهر على شسؤؤون
المنزل ورعأية أابنأئهأ ،عندمأ يكؤن األب
غأئبأأاو في الجبأل يجأهد منأاجلإاسستقÓل
وطنه ،وتطبخ لرفقأئه في النضسأل.
اشستغلت المرأاة كممرضسة لمداواة الجرحى
من منأضسلي جبهة وجيشش التحرير
الؤطنيين ،وفي يدهأ األخرى حملت السسÓح
في وجه العدو الذي أادرك خطؤرة الؤضسع
وأان رحيله عن الجزائر ،سسيكؤن في القريب
العأجل ،حيث قأل أاحد جنرالت فرنسسأ
لجنؤده« :إاحذروا فرفع المرأاة الجزائرية
السسÓحإالى جأنب الرجل ،معنأهأان بقأءنأ لن
يطؤل في الجزائر».
ن الفتيأت الجزائريأت في ربيع
فكثيرات ه ّ
ن حأمÓت
ه
و
ت
ا
د
ي
ه
س
ش
ن
الزهؤر سسقط
ّ
السسÓح ،حيثأاثبتن شسجأعتهن القتأليةإابأن
الثؤرة المجيدة بألرغم من بنيتهن الجسسدية
ل أاّنهن اقتحمنأ درب الكفأح
الضسعيفة ،إا ّ
ببسسألة كبيرة وصسمؤد وتحدي لقؤات العدو
سسؤاء بألقرى والمداشسر النأئيةأاو بألمدن.
فكل واحدة منهن قأمت بألمهأم التي
أاوكلت لهأ دون ارتكأب أاّي خطأأ ،مّمأ جعل
الرجل يحترمهأ ويفتخر بهأ ،حتى غداة
السستقÓل سسأهمت المرأاة الجزائرية في
معترك البنأء والتشسييد ولم تتؤان في
تلبية نداء الؤطن.
ففئة الفتيأت الممرضسأت خدمت بشسكل
كبير الثؤرة التحريرية ،بحكم النقصش
المسسجل بألنسسبة لأÓطبأء والممرضسين
ن أاغلب
خÓل فترة الحتÓل ،كمأ أا ّ
الجزائريين كأنؤا أاميين وفقراء ولم تكن
لديهم اإلمكأنيأت لتدريسش أابنأئهم ،بسسبب
السسيأسسة الجهنمية للمسستعمر الفرنسسي في
تجهيل الجزائريين كي يبقؤا عبيدا عندهأ
ول يفكروا في الثؤرة عليهأ.
ن مسسأعيهأ بأءت بألفشسل بفضسل نسسأء
إا ّ
لأا ّ
حؤا بألنفسش
ورجأل هذا الؤطن ،الذين ضس ّ
والنفيسش من أاجل أان تحيأ الجزائر حرة
أابية.
فلهذا ل يجب إاغفأل دور المرأاة
الجزائرية التي أاّدت واجبهأ على أاكمل
وجه ،فتحية إاجÓل وإاكبأر لكل هؤؤلء
ن شسهيدات أاو ال ّ
Óئي بقين
النسسؤة سسؤاء ك ّ
على قيد الحيأة.

التاريخ الجزائري مرتبط بالعثمانيين
ألنهم شضركاؤؤنا في األحداث
وهذأ ما تّوج باسشتعادة ألوثائق خÓل ألفترة
أألخيرة.
@ وهل يؤجد تعأون بين البأحثين
الجزائريين والجأمعأت التركية فيمأ
يخصش التأأريخ لهذه الحقبة؟
@@ مؤوخرأ بدأأ ألتعاون ألعلمي بششكل
تدريجي ،حيث ششارك في ملتقى تلمسشان
أأربعة أأسشاتذة من
أسشطنبول
جامعة
باعتباري عضشوأ في
مخبر ألوحدة ألمغاربية
ألذي تترأأسشه ألدكتورأه
مسشعودة يحياوي .كما
ششارك حوألي خمسشة
زمÓء من ألمخبر
وخارجه في ملتقى نظم بجامعة أسشطنبول
بالتعاون بين هذه ألطرفين.
ونفكر في تنظيم ملتقى دولي آأخر بالتعاون
مع نفسص ألجامعة ألتركية ،وسشيكون ألعام
ألمقبل إأنششاء ألّله.
وتجدر أإلششارة إألى أأنه ألعام ألماضشي تم فتح
تخصشصص تاريخ ألجزأئر بجامعة أسشطنبول
يششرف عليه ألدكتور محمد نام .وهو بصشدد

الطبعة الثانية من
الكتاب تحتاج الى
تثبيتأاسضماء األعÓم

ألعدد
١٥٨٣٨

الممرضضات قدمن الكثير
فيإاسضعاف الجرحى

الدكتؤر محمد دراج يؤؤكد لـ''الشسعب'':

إأعدأد درأسشة معمقة عن أألمير عبد ألقادر،
وأأتوقع مسشتقب Óأأن يتطور هذأ ألتعاون من
أإلطار ألششخصشي إألى أإلطار ألمؤوسشسشاتي
ألرسشمي .كما أأتمنى أأن يتوج ذلك بعقد
أتفاقيات بين جامعاتنا وألجامعة ألتركية عن
طريق تبادل ألخبرأت وقبول ألطلبة من
ألطرفين .ومثلما قامت ألنهضشة أإلسشÓمية
في عصشر ألتدوين على ترجمة
ألترأث أإلنسشاني من ألهندية،
ألصشينية ،أإلغريقية ،أليونانية
وألعربية ،ومثلما قامت
ألنهضشة أألوروبية بترجمة
أإلسشÓمي
ألترأث
وألعربي.أأتصشور أأن تقوم
ألنهضشة ألجزأئرية أأيضشا على
ترجمة ألترأث أإلنسشاني إألى أللغات ألعالمية
إألى ألعربية.
ألنني على يقين أأن ألعششرأت من ألكتب في
ألتاريخ مكتوبة بالتركية ،ومئات ألمقالت
وآألف ألوثائق تحتاج إألى ترجمتها .وأأششير
هنا إألى أأن ألجزأئر حاضشرة بقوة في ألترأث
ألتاريخي وألفني وأألدبي ألتركي ،وما زألوأ
يذكروننا في قصشائدهم وفي أأعرأسشهم يغنون
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أأغنية ألجزأئر ،وعندما تهب ألرياح من ألغرب
يقولون هذأ نسشيم ألجزأئر .كما أأن هناك
مقبرة ''جانك كÓر'' ألتي زرتها سشنة ،٢٠٠٥
أأين وجدت أأسشماء لششهدأء جزأئريين قتلوأ في
معركة جرت خÓل ألحرب ألعالمية أألولى
بين ألعثمانيين وألتحالف أألوروبي.
لهذأ حين نتكلم عن ألفترة ألعثمانية من تاريخ
أألترأك ،في ألحقيقة نتكلم عن حاضشرنا
ألمششترك وليسص ألماضشي ألمششترك.
@ قلتم ،إانه تؤجد الطبعة العلمية
الثأنية من كتأب ''مذكرات خير الدين
بربروسش'' ،متى سستصسدر؟
@@@ ألطبعة ألعلمية تحتاج إألى تفريغ آأخر ،لو
كان أألمر بيدي لقمت بإانجازه وتمنيت لو
يقوم أأحد طلبة ألماجيسشتر بمرأجعة
أألحدأث وألتحقق منها ،ويقوم بمقارنة

أألحدأث وما جاء في ألمصشادر أألخرى
لنعرف مدى قيمة هذه أألعمال .وأأتمنى أأن
يكون عم Óعلميا.
أأما عن سشؤوألك ،فقد أنتهيت بمقدمة علمية
عن كل ألنسشخ ألمخطوطة ،أأماكن وجودها،
وألنتقادأت ألتي وجهت إأليها .وقد أألقيت في
ملتقيات ونششرت ألعام ألماضشي بمجلة
''حوليات ألمؤورخ'' .وسشأاقوم بتثبيت أألحدأث
ألتاريخية وأأسشماء أألماكن وأألعÓم
(أألششخاصص) ،وهذأ مهم جدأ .وسشنثبت
أألحدأث ألتي لم يرأَع فيها ألتسشلل حسشب
وقوعها ،وبذلك تكون طبعة علمية يسشهل
أسشتغÓلها علميا.
ولأÓسشف ليسص لديا وقت كاف ،خاصشة وأأنني
بصشدد ترجمة كتاب ''تحفة ألكتاب في عالم
أألسشفار'' ،وأأتمنى أأن يصشدر قريبا .ولديا كتاب
صشدر باللغة ألتركية في أفريل ألماضشي بعنوأن
''ألدخول ألعثماني في ألجزأئر ( ١٥١٢ـ
 ،'')١٥٤٣تحت طبعة ''عصشملي سشيزأيير''
o s m al i l ari n
C e z ay i ré
''  Gi ri s iوسشوف يصشدر قريبا وبنفسص
ألعنوأن ،مع تغيير بسشيط وهو ''ألدخول
ألعثماني إألى ألجزأئر ودور أإلخوة بربروسص
( ١٥١٢ـ . '')١٥٤٣
هذأ ألكتاب يسشّلط ألضشوء على ألكثير من
ألمحطات ألمبهمة من ألمذكرأت ،ويحلل
ألكثير من أألحدأث .كما أأنه يؤورخ لنفسص
ألمرحلة ألتي تتحدث عنها ألمذكرأت.

@ كلمةأاخيرة.

@@ ششكرأ لجريدة ألششعب ألتي أأتاحت لي
فرصشة ألحديث عن كتابي وإأصشدأرأتي
ألمسشتقبلية.

@العفؤ.

إألحد  ١جويلية ٢٠١٢م
إلموإفق لـ  ١١شسعبان ١٤٣٣هـ

رياضضة

شسبـــــــــــاب بلــــــــوزداد

المدرب سسعيد حموشص

«لمأاتف ـ ـاوضش م ـ ـع شضبيبـ ـة السضـ ـ ـاورة»

سضليماني يـرفضش عرضضا من ثروا الفرنسضي

بعدما قيل في وسسائل اإلعÓم
الجزائرية عن فشسل صسفقةإانتقال
المدرب السسابق لمولودية السسعيدة
وشسبيبة بجاية لتدعيم العارضسة
الفنية للصساعد الجديد شسبيبة
السساورة،إاتصسلنا بالمدرب والمحلل
الرياضسي في اإلذاعة الوطنية
«سسعيد حموشص» وأادلى لنا بهذا
الحوار:

رفضص المهاجم الدولي الجزائريإاسسÓم سسليماني عرضسا مقدما من فريق ثروا
الفرنسسي الذي ينشسط في الدرجة الثانية مفضس Óالبقاء مؤوقتا في فريقه شسباب
بلوزدادإالى غاية وصسول عرضص خارجي يليق به حيث يفضسل الÓعب خوضص
تجربةإاحترافية في فريق يلعب في الدرجة األولى والعرضص الوحيد الذي وصسل
لÓعب هو منأاحد األندية التركية التي تلعب في القسسم األول مع العلمأان
الÓعب لم يجدد عقده مع الفريق لحد اآلن وأاجل ذلكإالى غاية عودته
من تركياأاين يقضسي عطلته السسنوية.

مكحوت سسيجدد اليوم
من جهته توصسل وسسط إلميدإن إلمتأالق مكحوت إإلى إإتفاق نهائي
مع إإدإرة فريقه بقيادة رئيسسه ڤانة للتجديد مع إلفريق رغم أإنه كان
قريبا من إإلنضسمام إإلى فريق أإهلي برج بوعريريج إإل أإنه ترإجع
وقرر إلتجديد مع فريقه شسباب بلوزدإد لمدة سسنتين وذلك بعد أإن
قامت إإدإرة إلفريق بزيادة رإتبه إلشسهري إإلى  ١٢٠مليون سسنتيم
شسهريا وفضسل إلÓعب إلبقاء في إلشسباب ليحافظ على إلسستقرإر
إلذي إإنعكسش إإيجابا على مسستوإه خÓل إلموسسم إلماضسي مما جعله
من أإحسسن إلÓعبين في إلبطولة إلوطنية.

إارتياح لدى األنصسار
من جهتهم أإبدى أإنصسار إلفريق إإرتياحهم إلنضسمام ثنائي إإتحاد
إلعاصسمة فارسش حميتي ومهدي بنعلجية للفريق خاصسة أإن إلثنائي
يملكان مؤوهÓت فنية وبدنية جيدة بإامكانهما تقديم إإلضسافة

إاتحاد الحراشص

للفريق خÓل إلموسسم إلمقبل ويأاتي إإرتياح إألنصسار بعد أإن فقدوإ
إألمل في ضسم فريقهم لعبين ممتازين بسسبب إلمشساكل إلدإرية،
إلتي يعاني منها إلفريق خاصسة فيما يخصش قضسية تجميد إلرصسيد
وإلتي أإثرت على عملية إلسستقدإمات خÓل إلميركاتو إلصسيفي
إلحالي.

ڤانة مازال متردد
أإما فيما يخصش رئيسش إلفريق ڤانة فما زإل لم يفصسل في موضسوع
بقاءه من عدمه على رأإسش إلفريق رغم أإن كل إلمؤوشسرإت ما زإلت
تؤوكد أإنه سسيوإصسل عمله على رأإسش إإدإرة إلفريق بعد أإن أإصسبح ينال
رضسى إألنصسار بعد إإنضسمام ثنائي إإتحاد إلعاصسمة حميتي وبن علجية
وتجديد مكحوت وفضسل سسليماني لمسستقبله إلبقاء في حال عدم
وصسول عرضش جيد له من أإوربا لكن موضسوع تجميد رصسيد إلفريق
هو إلذي مازإل يؤورق ڤانة وإلذي مازإل لم يجد له ح Óلحد إآلن.

عمار حميسسي

دوخ ـ ـ ـ ـ ـة يجـ ـ ـ ـدد اليـ ـ ـ ـ ـوم رسضمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

سسيمضسي اليوم ،الحارسص الدولي عزالدين دوخة ،على عقده الجديد مع فريقه
إاتحاد الحراشص ،ليقرر بذلك مواصسلة المغامرة وتفضسيل اإلسستقرار على حسساب
تغيير األجواء نحو وجهةأاخرى كادتأان تكون وفاق سسطيف.

بدافع تعرضسها للتسسمم

زهـ ـ ـ ـ ـرة بـ ـ ـ ـ ـوراسش تـ ـ ـ ـ ـرفع دعـ ـ ـ ـ ـوى قضضـ ـ ـائيـ ـ ـ ـ ـة

فعل أإي شسيئ لبنته قصسد
إلتخفيف من حدة إلصسدمة».
«بعد ما تأاكدت من صسحة إلخبر
جلسست رفقة زهرة لمدة سساعتين

تحويÓت

لمحاولة إلتخفيف من حدة
إلصسدمة إلتي وقعت كالفاجعة
على إلعدإءة إلجزإئرية لكن ذلك
لم يجد نفعا .إآلن علينا إنتظار

نتائج إلتحقيقات إلمضسادة للنظر
فيما سسنقوم به لحقا» يقول
بورإسش.
وأإعلنت إلتحادية إلجزإئرية
أللعاب إلقوى يوم إلربعاء أإن
زهرة بورإسش ُ،أإكتشسف تناولها
لموإد محظورة في مناسسبتين يوم
 ٥جوإن  ٢٠١٢في تجمع
مونتروي بفرنسسا وإلثانية يوم ٩
جوإن بتجمع فيلنوف دإسسك
بمدينة ليل (فرنسسا) .وكانت
بورإسش قد فازت بالمرتبة إلولى
في إلسسباقين وبالتالي تم
إإقصساؤوها بصسفة تحفظية حيث ل
يمكنها إلمشساركة في أإلعاب لندن
.٢٠١٢

ع ـ ـ ـراشش ق ـ ـ ـريب م ـ ـ ـن ب ـ ـ ـراغا الـ ـ ـ ـبرتغالي

إإقترب إلدولي إلجزإئري
إلسسابق ،سسليم عرإشش ،من
برإغا
لفريق
إإلنضسمام
(إلبرتغالي) ،حيث أإكدت بعضش
إلصسحف إلبرتغالية عن إإقترإب
إلÓعب من إلتوقيع للفريق
ويتمتع إلÓعب بإامكانيات
جيدة ،حيث يملك كل صسفات
رأإسش إلحربة إلناجح ،إإل أإنه لم
يحسسن تسسيير مسسيرته إلرياضسية
بطريقة سسليمة ،وهو ما أإثر على
مسستوإه إلفني ،حيث إإنعكسش
عدم إإسستقرإر إلÓعب في فريق
وإحد سسلبا على مسستوإه ،يذكر

أإن عرإشش صساحب  ٢٩ربيعا آإخر
فريق لعب له هو إلقادسسية
(إلكويتي) قبل أإن يقوم إلنادي
بفسسخ عقده بالترإضسي بعدما
فشسل في فرضش نفسسه في
إلتشسكيلة إألسساسسية للفريق وهو
ما جعل إإدإرة إلفريق إلكويتي
تقدم على هذه إلخطوة.
وكان إلÓعب قد لعب لفرق
أإولمبيك مرسسيليا وسسترإسسبورغ،
ورإمسش ،وتولوز وباسش جيانيكا
(إليوناني) وإلقادسسية (إلكويتي).

عمار حميسسي

@الشسعب :أاول ،هل يمكنك أان
تحدثنا عن تفاصسيل التي جرت
والتيأادتإالى فشسل الصسفقة؟
@@حموشش :ليسست هناك تفاصسيل ،إإدإرة
إلسساورة إإتصسلت بي لمرتين متتاليتين ،وطلبت
مني إلتنقل إإلى بشسار من أإجل إلتفاوضش مع
إلرئيسش زروإطي لإÓلتحاق بالسساورة ،وكل ما
في إألمر أإني طلبت تنقل أإحد إألعضساء في
إلمكتب إلمسسير أإو إلرئيسش إإلى إلعاصسمة من
أإجل إلتفاوضش فكل إلفرق إلتي أإشسرفت عليها
يتنقل أإحد إإلى إلعاصسمة من أإجل إلتفاوضش
معي أإظن أإن ذلك منطقي ،أإنا مدرب وكل
فريق يطلب خدماتي عليه إلتنقل للتفاوضش
معي ،كما يقوم به كل رؤوسساء إألندية.
@إاذن هذا كل ما في األمر؟
@@نعم هذإ هو إألمر إلذي دفعهم إإلى إلقول
أإن إلصسفقة فشسلت ،ألني طلبت تنقل أإحد
إألعضساء إإلى إلعاصسمة وإلجلوسش في إإحدى
إلفنادق للتفاوضش.

@هناك معلومات مفادها أان األمر الذي
دفعك للتنازل عن الصسفقة أانك سسمعت
بأان إادارة زرواطي كانت تتفاوضص مع
المدرب «فؤواد بوعلي» في نفسص الوقت،
هل هذا صسحيح؟
@@ل أإبدإ ،هذإ إألمر ل يهمني شسبيبة إلسساورة
فريق ومن حقه ،إلتفاوضش مع إلطاقم إلفني
إلذي يريده وإلمدرب إلذي يختاره كل ما في
إألمر أإن «سسعيد حموشش» ،ل ولن يتنقل إإلى
بشسار من أإجل إلتفاوضش مع إلرئيسش ول أإي
رئيسش آإخر ،وفي حال فشسل إلصسفقة ،سستسسمع
أإطرإف تقول «سسعيد حموشش» تنقل إإلى بشسار
ولم يقنع إإلدإرة ،بعدها أإصسبح حديث إلسساعة
في إلصسحف ،أإنا مدرب محترف وما طالبت
به شسرعي ،وفي حال ما إإذإ أإرإدت إإلدإرة
إلتفاوضش معي أإقول لها عبر جريدتكم ،على
إإدإرة إلسساورة إلتنقل إإلى إلعاصسمة.

ابن مدينة المسضيلة ديخة المرشضح األول للذهاب لبرشضلونة

حمزة /م

رفعت بطلةإافريقيا في
إاختصساصص  ٨٠٠متر زهرة
بوراسص دعوى قضسائية ضسد
مجهول بدافع «التسسمم»
عقب ثبوت تعاطيها
لمنشسط «سستانوزولول»
الممنوع دوليا ،حسسب ما
صسرح به مدرب ووالد
العداءة الجزائرية.

حاوره :محمد فوزي بڤاصص

المرحلة األخيرة من ( (THE CHANCEلشسركة ()NIKE

ويعود إإختيار دوخة ،تجديد عقده ،بعد تماطل إإدإرة إلوفاق من جهة ،وتحمسش إإدإرة إإتحاد إلحرإشش
بقيادة محمد إلعايب للحفاظ بكل إلوسسائل على حارسش عرينها ،حيث قامت بتسسوية جميع مسستحقاته
إلعالقة ،وإإتفقت معه على بنود إلعقد إلجديد.
وتنفسست عائلة نادي إإتحاد إلحرإشش وجماهيره إلصسعدإء بعد تأاكد خبر بقاء إلحارسش وعدم توقيعه في
جهة أإخرى ،وهذإ ما سسيعزز من جانب آإخر إإلسستقرإر إلعام للفريق ألكثر من أإربع سسنوإت على
إلتوإلي ،بقيادة إلمدرب بوعÓم شسارف ،إلذي سسيعمل مع نفسش كوإدر إلموسسم إلماضسي،
أإبرزهم هندو ودمو ،وزيان إلشسريف وغيرهم...
من جانب آإخر ،بدأإت إإلدإرة إلتخطيط لبرنامج إلتربصش إلتحضسيري ،وهذإ بعد
إإنفرإج إألزمة إلمالية إلخانقة وحل إلعديد من إلمشساكل إلمرتبطة باإلسستقدإمات
وتسسوية مسستحقات إلÓعبين.

وأإوضسح عمار بورإسش في تصسريح
خاصش لوإج أإنه «في إإنتظار
إلتحقيقات إلتي سستقيمها وزإرة
إلشسباب وإلرياضسة وإإلتحادية
إلجزإئرية أللعاب إلقوى وإللجنة
إلولمبية إلجزإئرية قررت زهرة
بورإسش رفع دعوى قضسائية ضسد
مجهول بدإفع إلتسسمم.
«قبل شسهر وإحد من إإنطÓق
إأللعاب إلولمبية بلندن ومن
خÓل هذإ إلقصساء فقد تعرضست
زهرة بورإسش إلى ضسرر معنوي
وجسسماني أإثر كثيرإ على
معنوياتها .لم أإكن أإنتظر أإن
تسسفر كل إلتحاليل إلتي أإقيمت
على إإبنتي على نتيجة إإيجابية،
خاصسة وأإنها إإختارت إلمشساركة
في إلبطولة إإلفريقية بالبنين
مما يعني أإنها كانت جد وإثقة
من نفسسها» يضسيف عمار بورإسش.
وأإكد إلمدرب بورإسش إلذي كان
متوإجد ببورتو نوفو (إلبنين)
رفقة عدإءته عندما سسمع بالخبر
إلذي وقع كالصساعقة أإن «إلخبر
أإثر كثيرإ عليه ولم يكن بوسسعه

إلعدد

١٥٨٣٨
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جرت ،أإمسش ،إلمرحلة إألخيرة من عملية
إإلنتقاء إلمسسماة (،)THE C HANC E
إلمنظمة من طرف إلعÓمة إلتجارية
( ،)NIKEبملعب حيدرة بالعاصسمة،
جمعت  ٣٠لعبا لختيار إألحسسن قصسد
إلتنقل لتمثيل إلجزإئر في برشسلونة ،في
إلتجمع إلذي سسيعرف حضسور  ٥٥بلدإ،
لختيار  ١٧لعبا من بين  ١٠٠لعب ،في
جولة حول إلفرق إلتي ترتدي إلمÓبسش
إلرياضسية ( )NIKEفي أإكبر إلبطولت
إلعالمية ،على غرإر فريق مانشسيسستر
يونايتد وبرشسلونة ويوفانتوسش ،وإلمنتخب
إألمريكي لأÓوإسسط.
وحسسب إلمناجير «رؤووف سساري» ،إلمكلف
بالعÓقات إلعامة لدى إلشسركة إلمنظمة
لهذه إلتظاهرة ،أإن إلهدف من كل هذإ هو
إنتقاء عناصسر شسابة بإامكانها تدعيم
إلبطولة إلوطنية ،بعدما تم إإكتشساف عديد
إلموإهب من مختلف إلمناطق عبر إلقطر
إلوطني ،وأإكد لنا نفسش إلمتحدث ،بأان كل
إلذين وصسلوإ إإلى إلمربع إألخير من (THE

 ،)C HANC Eسسوف
إإدماجهم في فرق إلنخبة.
من جهة أإخرى ،أإكد لنا سساري ،بأان إلÓعب
إلذي سسيختار وسسيعلن عنه في إلندوة
إلصسحفية إلتي تنظم إليوم بفندق
(إلسسوفيتال) بالعاصسمة ،سسيدخل في إختبار
أإصسعب حين يقابل  ١٠٠شساب من  ٥٥بلدإ
للظفر بمكان في قائمة إلـ ١٧لعبا إلذين
سسيختارون من قبل إلمدرب إلسسابق
للبارصسا غوإرديول ومسساعد إلمدرب
مورينيو (كارنكا) ،ومسساعد مدرب أإتليتيكو
مدريد ،ويرشسح إلمدربون وإلÓعب إلسسابق
رإبح ماجر ،وإلعربي هÓل سسودإني إلذي
حضسر كضسيف رفقة رئيسش نادي بارإدو
زطشسي ،إلرقم ( )١٣ديخة إلذي يلعب
كصسانع أإلعاب صساحب  ١٩سسنة من مدينة
إلمسسيلة ،للظفر بتأاشسيرة إلذهاب إإلى
جل
برشسلونة ،بعدما قّدم كرإت حاسسمة وسس ّ
أإهدإفا رإئعة.

تحويÓت

يعملون

على

محمد فوزي بڤاصص

خـ ـ ـرجة ينضض ـ ـم للع ـ ـربي القطـ ـ ـ ـري
توصسل نادي إلعربي إلقطري
لتفاق مع إلدولي إلمغربي
حسسين خرجة ،إإثر إإجتماع
بين إلطرفين بحضسور وكيل
أإعمال إلÓعب ورئيسش
مجلسش إإدإرة إلنادي هتمي
بن علي إلهتمي وعدد من
إلمسسؤوولين.
وأإكد مصسدر من إإدإرة
إلنادي ،أإن إلمفاوضسات
«إإتسسمت بتجاوب إلطرفين،
حيث أإبدى إلÓعب رغبة في
إلتوقيع لنادي إلعربي
وسسانده في ذلك وكيل أإعماله
ولكن إلعائق إلوحيد يبقى في
فك إإرتباطه بناديه».
وأإضساف إلمصسدر «وعدنا
خرجة بأانه سسينهي هذه
إلمسسأالة في أإسسرع وقت حيث
يجتمع مع مسسؤوولي نادي
فيورنتينا إإليطالي في
إلسساعات إلقادمة إلنهاء
إلمسسأالة وإلحصسول على

بطاقة إإلسستغناء .نحن
سسعدإء أإن يكون لعب في
قيمة حسسين خرجة معنا
إلموسسم إلمقبل».
وحسسب إلمصسدر ذإته ،فقد
أإرجأا إلطرفان توقيع إلعقد
إإلى حين توصسل خرجة إإلى
إإتفاق مع مسسؤوولي فيورنتينا
ألنه يرتبط معه بعقد لموسسم
آإخر.

وأإشسار إلمصسدر ،إإلى أإن
خرجة سسافر أإمسش رفقة
وكيل أإعماله إلنهاء كل
إألمور إإلدإرية إلمتعلقة
بإانتقاله ليكون إلمحترف
إلثالث في صسفوف إلعربي
بعد موإطنه يوسسف حجي
وإلبرإزيلي فاندرلي في
إإنتظار إلتعاقد مع محترف
آإسسيوي لم يكشسف عن إإسسمه.

األحد  ١جويلية  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ١١شصعبان ١٤٣٣هـ

العدد

رياضضة

نهــــــــــــــــــائيأإورو ٢٠١٢

إإسسبـــــــــــانيـــــا ـإإيطــــــــالـــيا إليــــــــــوم عــــــــــلى ٤٥:١٩

بعد التعادل في المباراة األولى ..من سصيتّوج باللقب

١٥٨٣٨

برانديلي «الطموح» في مواجهة
«الداهية» ديل بوسصكي
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يلتقي ،مسساء إليوم ،منتخباإإيطاليا وإإسسبانيا لرسسم إلمبارإة إلنهائيةأ’ورو  ،٢٠١٢إلذي تحتضسنه كل
منأإوكرإنيا وبولونيا ،وسسيكون ذلك علىأإرضسية إلملعب إأ’ولمبي «كييف» على إلسساعة إلـ.٤٥:١٩

نبيلة بوڤرين
حيث تشصهد المواجهة بين
الطرفين ،صصراعات فردية عادة
بالنظر اإلى طريقة اللعب التي
يمتاز بها كل واحد ،في ظل
القوة التي يعرفها وسصط ميدان
المنتخبين ،ولهذا فاإن الحرب
التكتيكية والرقابة الفردية على
كل لعب فوق الميدان سصتكون
موجودة سصواء من الإسصبان اأو
الطليان.
في حين نجد باأن زمÓء بوفون
يتمتعون بمعنويات عالية بعد اأن
عادوا اإلى المسصار الصصحيح مع
مرور المباريات عقب الإنطÓقة
السصيئة في المنافسصة ،حيث كان
مصصيرهم في بلوغ الأدوار
المتقدمة مرهون بنتائج
المجموعة التي كان موجود
فيها ،ولكن الإرتفاع الملحوظ
على المسصتوى البدني سصيسصاعد
الÓعبين على فرضس منطقهم
خÓل اللقاء.
اأما الإسصبان ،فاإنهم سصيسصعون
اإلى اإنتزاع الكرة من الخصصم من
اأجل اإحباط معنوياته ،وهذا ما
جرت عليه العادة خÓل الدورة
من اأجل التغلب على القوة
البدنية الإيطالية ،خاصصة في
ظل التعب والإرهاق الذي يعاني
منه معظم لعبو لروخا بعد
موسصم شصاق مع نواديهم ،اأبرزهم
الذين ينشصطون في الريال
والبارصصا والذي بلغ عددهم
كوادر
ويشصكلون
ثمانية
المجموعة وبالتالي ،فاإن

مدربا
يسستعد
إسسبانيا فيسسنتي ديل
و إيطاليا
بوسسكي
برإنديلي
شسيزإري
للموإجهة في نهائي
كاأسس إأوروبا ٢٠١٢
لكرة إلقدم مسساء
إليوم بكييف.

دلبوسصكي سصيكون مطالب
باختيار خطة تكتيكية مثلى من
اأجل الإطاحة بالخصصم ودخول
التاريخ من اأوسصع الأبواب
بتحقيق ثنائية متتالية والأولى
في مسصيرة البطولة منذ
اإنطÓقها واإعادة سصيناريو سصنة
.٢٠٠٨
وفي ظل هذا الصصراع الكبير بين
المدرسصتين الإيطالية والإسصبانية
رغم اإختÓف طريقة اللعب
بينهما ،فاإن برانديلي يريد اأن
يهدي ثاني لقب للجمهور
الإيطالي واإعادة المنتخب اإلى
منصصة التتويجات الأوروبية ،بعد
اأن غاب عنها لمدة  ٤٤سصنة
والإثبات للجميع اأن الكرة
الإيطالية بخير ،رغم اأنه صصّرح
خÓل الندوة الصصحفية الأخيرة،

باأن الإسصبان يسصتحقون الفوز
باللقب لكنهم سصيقدمون كل ما
لديهم في هذا النهائي من اأجل
الإطاحة بهم ،خاصصة واأنه يريد
اأن ينهي مهمته مع الأتزوري
بنتيجة اإيجابية.
في حين رّد عليه ديلبوسصكي
قائ Óباأن النهائي يختلف عن
جميع المواجهات ،لأنه يكون
بمعطيات خاصصة ويغلب عليها
الضصغط النفسصي ،وبالتالي فاإن
الحسصم سصيكون بعد صصافرة
الحكم.
ولÓإشصارة ،فاإن المنتخبان
الإيطالي والإسصباني ،سصبق لهما
واأن توجها في هذه الطبعة في
اأول لقاءات دوري المجموعات
واإنتهت النتيجة بالتعادل
الإيجابي بهدف في كل شصبكة،

ولهذا فاإن المسصتوى متقارب
بينهما كثيرا ويعد بمشصاهدة
لقاء كبيرمليء بالإثارة والفرجة
في نهائي مفتوح على كل
الإحتمالت ،خاصصة واأن زمÓء
ديناتالي تطور لعبهم بالحفاظ
الدفاعية
الصصÓبة
على
والإعتماد على الهجمات
المنظمة القادمة من الخلف
ونجاعتها وقدرتهم على اإزاحة
اأقوى المنتخبات المرشصحة لنيل
اللقب على غرار الألمان.
اأما الحكم الذي سصيدير اللقاء،
فهو البرتغالي بيدرو اأوليفيرا
اأفاسس برونكا قارسصيا.
النهائي:
ـ إايطاليا ـ إاسصبانيا على سصا.٤٥:١٩

صص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراع الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوسصط بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـين بيرلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو وتشصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـافي

قبل إإنطÓق بطولة يورو
 ،٢٠١٢كان ينظر إإلى ’عبي
إلوسسط إ’إيطالي إأندريا بيرلو
وإ’إسسباني تشسافي هيرنانديز
بوصسفهما إأيقونتي فريقيهما
خÓل إلبطولة وإلمحرك
إلرئيسسي لهما.
فبيرلو واصصل اللعب بالمسصتوى
المذهل الذي قدمه طوال الموسصم
مع يوفنتوسس ،واأثبت اأنه موهبة
فريدة من نوعها ،وبات حديث
الصصباح والمسصاء في البطولة.
وقدم بيرلو مباريات رائعة مع
المنتخب الإيطالي حتى وصصل
للنهائي ،حيث كان نجم فريقه اأمام
كرواتيا واأيرلندا واإنكلترا وحتى

األمانيا ،وبات اأفضصل لعب يقوم
بدور «القلب» في البطولة ،والمرشصح
الأول للفوز بجائزة اأفضصل لعب في
البطولة.
واأحرز بيرلو هدفا من ركلة حرة في
شصباك الكروات ،وصصنع هدفين
لزمÓئه اأمام اإسصبانيا واأيرلندا في
دور المجموعات ،كما كان محور
اأداء الفريق اأمام اإنكلترا واألمانيا في
ربع ونصصف النهائي على الترتيب،
ول ننسصى ركلة الجزاء الرائعة التي
اأحرزها في شصباك جو هارت حارسس
الإنكليز.
على الجانب الآخر ،فاإن تشصافي
يبدو وكاأنه بداأ يفقد البسصاط من
تحت قدميه ،ويعبر الأداء الذي
يقدمه خÓل البطولة عن موسصمه

بشصكل عام ،والذي بداأ بشصكل قوي،
قبل اأن تعصصف به الإصصابات،
ليتراجع اأداوؤه كثيرا في المباريات
الأخيرة لبرشصلونة في الموسصم.
واإعتاد الجمهور على مشصاهدة
المدرب السصابق لبرشصلونة بيب
غوراديول وهو يسصتبدل نجم وسصطه،
وهو ما حدث مرتين خÓل البطولة
الحالية من قبل المدرب فيسصنتي ديل
بوسصكي.
ويمكن لتشصافي اأن ينظر اإلى قرينه
الإيطالي الذي مر بنفسس الظروف
الموسصم قبل الماضصي مع فريقه
السصابق ميÓن ،فكان قراره بالرحيل
هو الأفضصل في حياته المهنية ،ففاز
بالدوري مع يوفنتوسس وكان عنصصرا
اأسصاسصيا وحاسصما في تاأهل الأتزوري
لنهائي يورو . ٢٠١١
وبالمقارنة بين الÓعبين ،فاإن بيرلو
يتفوق في الأهداف وصصناعتها،
اإضصافة اإلى دوره الحاسصم في صصعود
الفريق للنهائي ،فيما يتفوق تشصافي
في عدد التمريرات ودقتها ،واإن كان
هذا ل يعد موؤشصرا نظرا لإختÓف
طريقة اللعب الإسصبانية التي تعتمد
على التمريرات القصصيرة المكثفة
في الوسصط ،بعكسس المنتخب
الإيطالي الذي يعتمد اأكثر على
التمريرات المباشصرة.
لكن لعب الوسصط الإسصباني يبقى
عنصصرا اأسصاسصيا ول يمكن الإسصتغناء
عنه في برشصلونة ،فقط عليه اأن
يحلل الأرقام التالية ليكتشصف ما
فاته ويعود «المايسصترو» تشصافي.

وبالنسصبة لمدرب اإسصبانيا ديل
بوسصكي فاإن المباراة التي
العاصصمة
في
سصتقام
الأوكرانية كييف تمثل فصصÓ
جديدا في الهيمنة الإسصبانية
على الكرة العالمية منذ
تتويج الفريق بكاأسس اأوروبا
 ٢٠٠٨ثم الفوز بكاأسس العالم
بعد ذلك بعامين في جنوب
اإفريقيا.
وبالنسصبة لبرانديلي فان
اللقاء مرة اأخرى مع اإسصبانيا
حاملة اللقب بعد ثÓثة
مواجهة
من
اأسصابيع
الفريقين وتعادلهما في
مباراتهما الأولى في
المجموعة الثالثة هو مكافاأة
له على ما قام به من جهد
في سصبيل اإعادة بناء

المنتخب الإيطالي وهي
المهمة التي اأوكلت اإليه عند
تعيينه بعد اأداء اإيطاليا
المخيب لÓآمال في كاأسس
العالم الأخيرة  ٢٠١٠عندما
دور
من
خرجت
المجموعات.
ولم يتغير الكثير بالنسصبة
لإسصبانيا اأو بالنسصبة للمدرب
ديل بوسصكي ( ٦١عاما) خÓل
اأربعة اأعوام من قيادته
للفريق ولم يتغير التزامه
بطريقة الأداء السصبانية
التي تعتمد على التمريرات
والحركة الدائمة.
وقال ديل بوسصكي بعد فوز
فريقه بركÓت الترجيح على
البرتغال قبل النهائي يوم
الأربعاء الماضصي «كل ما
اأريده هو اأن نقدم الأسصلوب
الذي نعشصقه ومحاولة دخول
التاريخ وتحقيق الفوز».
واأضصاف ديل بوسصكي قوله
«لقد حققنا بالفعل اإنجازا
يفخر به الجميع واإذا ما
صصنعنا تاريخا في النهائي
سصيكون ذلك اإنجازا كبيرا

لنا

»

بالنسصبة
.
ول يعرف بعد ،اإن كان ديل
بوسصكي سصيشصرك سصتة
لعبين في خط الوسصط دون
مهاجم كما فعل اأمام اإيطاليا
في جدانسصك في العاشصر من
الشصهر الجاري.
اأما مدرب اإيطاليا ف Óيعاني
من اأمور من هذا القبيل بعد
تاألق مهاجميه اأنطونيو
كاسصانو وماريو بالوتيلي
الذي اأحرز هدفي الفريق
في مرمى األمانيا اأمسس
الخميسس.
ومنذ توليه المهمة في ٢٠١٠
لم يعرف برانديلي طعم
الهزيمة في اأي مباراة
رسصمية.
وخاضصت اإيطاليا تصصفيات
البطولة بدون هزيمة وفازت
في ثماني من عشصر مباريات
واأحرزت  ٢٠هدفا وكانت
اأيضصا الأفضصل دفاعا اإذ دخل
مرماها هدفان فقط.

معركة «كييف» بين بوفون و كاسصياسس

سسيكون إلملعب إ’ولمبي في
كييف ،مسساء إليوم ،مسسرحا
لمعركة إلعمالقة بين إلحارسس
إ’يطالي جانلويجي بوفون
ونظيره إ’سسبانيإإيكر كاسسياسس،
وذلك عندما يتوإجه منتخبا
بÓدهما في نهائي كأاسسأإوروبا
 ٢٠١٢ومن إلمؤوكدأإن موقعة
إلنهائي بين إلعمÓقين إإ’يطالي
وإإ’سسباني سستكون قمة بكل ما
للكلمة من معنى ،نظرإإإلى
إلمسستوى إلذي قدمه إلطرفان في
إلبطولة إلقارية ونظرإإإلى
موقعهما على إلسسلم إلكروي إلقاري
وإلعالمي ،وما يعطي هذه
إلموإجهةأإهميةإإضسافية هو وجود
بوفون وكاسسياسس بين إلخشسبات
إلثÓث لكل من «إأ’تزوري».
ألنهما من أافضصل الحراسس الذين
عرفتهم اللعبة الشصعبية األولى في العالم.
وهناك الكثير من النقاط المشصتركة
والتقاطعات بين العمÓقين ،اإلثنان
يرتديان شصارة القائد في منتخبي

بÓدهما وفريقيهما يوفنتوسس وريال
مدريد ،واإلثنان توجا بلقب كأاسس العالم
عامي  ٢٠٠٦و ،٢٠١٠وكÓهما توجا مع
منتخبي بÓدهما على صصعيد الشصباب،
حيث أاحرز بوفون كأاسس أاوروبا تحت ٢١
عاما ( )١٩٩٦وكاسصياسس كأاسس العالم تحت
 ٢٠عاما ( ،)١٩٩٩كما أانهما توجا باللقب
الدوري المحلي ،األول في ثÓث
مناسصبات والثاني في  ٥مناسصبات اللقبان
األخيران لهما خÓل الموسصم المنصصرم.
لكن كاسصياسس يتفوق على بوفون بإاحرازه
لقب مسصابقة دوري أابطال أاوروبا مرتين،
فيما إاكتفى بوفون بلقب كأاسس التحاد
األوروبي حين كان في صصفوف بارما ،كما
أان الحارسس اإلسصباني يتفوق على نظيره
اإليطالي بإاحرازه لقب كأاسس أاوروبا مع
منتخب بÓده عام  ٢٠٠٨حين مر ببوفون
خصصوصصا خÓل الدور ربع النهائي بالفوز
على «األتزوري» بركÓت الترجيح  ٤ـ ٢
بعد أان نجح حارسس الريال في صصد ركلتي
دانييلي دي روسصي وأانتونيو دي ناتالي،
فيما صصد حارسس يوفنتوسس ركلة دانيال
غويزا.
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خامات صسوتها النادرة سسحرت بها الجميع

الموهبة الجزائ ـ ـ ـ ـ ـرية
í«°ûdG É` ` ` ` ` ` «dGO
علـ ـ ـ ـى خط ـ ـ ـ ـ ـ ـى
النجـوم الكبـ ـار

سسلوى روابحية

نجوى كرم التي لم تتمالك نفسصها في المرات الثÓثة التي وقفت
ف˘ي˘ه˘ا ل˘ل˘م˘وه˘ب˘ة دال˘ي˘ا ،ل˘م ت˘ف˘ع˘ل˘ه˘ا م˘ع أاي م˘ن ال˘م˘تسصابقين اآلخرين
المتميزين أامثال منال مÓط ومكسصيم الشصامي من لبنان أاو فرقة
»حالة كين زو« من المغرب وغيرهم من المبدعين العرب الذين
تأالقوا في نهائي المسصابقة ،وكانت الجزائرية داليا شصيح ومعها
الموهبتين من لبنان من أاكبر المرشصحين لنيل لقب »أاراب غوت
تالون« ،إال أان الجمهور العربي أاو هكذا مثلما ُأاعلن عن النتائج رشصح
ثÓث مواهب إاثنان من الخليج ،وهي فرقة »خواطر الظÓم« من

إاعاقتي كانت محفزا لمواصسلة رحلة
تقليد الشسخصسيات الكوميدية
ت˘م˘ي˘زتأاع˘م˘ال ال˘ف˘ك˘اه˘ي ي˘اغ˘و ب˘ال˘ت˘ل˘ق˘ائ˘ي˘ة ال˘م˘فرطة في غياب يد
العون التي قد تدفع بهإلعطاءأاكثر وإاخراج كلإامكانياته الفنية،
ال ان اع˘اق˘ت˘ه ل˘م ت˘ع˘ج˘زه ب˘ل ك˘انت ال˘ح˘اف˘ز ال˘ك˘ب˘ي˘رإلع˘ط˘اء الكثير
خاصسة وأان تأاثره بالفكاهي ““حديدوان““ جعله يبدع أاكثر و يقدم
أاعمال تكون في مسستوى قيمة هذا الفنان الذي يعد طفرة في فن
الكوميديا الجزائرية.

هدى حوحو

تحدث ““ياغو علي““ عن إاعاقته التي زادت من عزيمته لمواصصلة رحلته في عالم
تقليد شصخصصية الفنان الفكاهي حديدان ،هو اب لـ ٣اطفال من مدينة عين
تموشصنت كما يعد من قدامى الكشصافة السصÓمية ،حيث انخرط فيها منذ ٢6
سصنة.
شصارك ياغو علي في عدة تظاهرات فنية و ثقافية منها المهرجان الوطني
الذي نظم بمناسصبة الحتفال باليوم العالمي للطفولة كما شصارك في حفÓت
فنية اقيمت بدار العجزة والسصجون ،وكذا حفÓت في مسصتشصفى األمراضص
المزمنة في وهران ،كما شصارك في مسصرح األطفال بمديرية الثقافة بعين
تموشصنت.
نجح ياغو في تطوير أاسصلوب خاصص به يعتمد على األداء الرتجالي بشصكل
أاسصاسصي ،إالى جانب الحوار الخاصص الذي يعتمد على التلقائية .كما شصخصصية
حديدوان تعد أاسصطورة في عالم الفكاهة في الجزائر كما كان يعد سصلطان
الكوميديا خاصصة في مسصرح الطفل .فكانت شصخصصيته رمزا للضصحك و الترفيه
ب ˘ال ˘نسص ˘ب ˘ة ول ˘أÓط˘ف˘ال وح˘ت˘ى الك˘ب˘ار .ال˘رسص˘ال˘ة ال˘ت˘ي ي˘ري˘د
الك ˘ ˘وم˘ ˘ي˘ ˘دي ي˘ ˘اغ˘ ˘و إايصص˘ ˘ال˘ ˘ه˘ ˘ا
ل˘ل˘ج˘م˘ه˘ور ه˘ي رسص˘ال˘ة ف˘ن˘ي˘ة
ت˘رب˘وي˘ة ل˘ذا فك˘ل اق˘ت˘باسص
ل˘ ˘ل˘ ˘ت˘ ˘راث الشص˘ ˘ف ˘وي ه ˘و
خدمة ثمينة لإÓنسصانية
و الثقافة الشصعبية.
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º∏c 120 ∫ƒ£H πMÉ°S OGóàeG ≈∏Y ÉHÓN ÉÄWÉ°T 50

صسيف مريح للجميع
سسعيد بن عياد

في سسابقة متميزة وحفل بهيج بشسارع الشسهداء

عائلة ““تروم““ تحتفي بإابنها وأاطفال الحي المتفوقين في الشسهادة اإلبتدائية
ف ˘ي ج ˘ّو اح ˘ت ˘ف ˘ائ ˘ي ب ˘ه ˘ي ˘ج ،اح˘ت˘فت
عائلة »تروم« بنجاحإابنها في شسهادة
ال ˘ت ˘ع ˘ل ˘ي ˘م اإلب˘ت˘دائ˘ي ،واألم˘ر ال˘ذي
ج ˘ذب ˘ن ˘ا ويسس ˘ت ˘ح˘ق ال˘ث˘ن˘اء،أان ه˘ذه
ال ˘ع ˘ائ ˘ل ˘ة فضس ˘لت اإلح ˘ت ˘ف˘اء ب˘ت˘ف˘وق
جميع األطفال الناجحين في هذه
الشس˘ ˘ ˘ه˘ ˘ ˘ادة م˘ ˘ ˘نأاب˘ ˘ ˘ن ˘ ˘اء ال ˘ ˘ج ˘ ˘ي ˘ ˘ران
واألق ˘ ˘ ˘ارب ،وج ˘ ˘ ˘اءت ه ˘ ˘ ˘دي˘ ˘ ˘ت˘ ˘ ˘ه˘ ˘ ˘ا
ل˘ل˘ن˘اج˘ح˘ي˘ن م˘ن ف˘رحأاث˘ارت غ˘ب˘ط˘ة
ال˘ ˘ب˘ ˘راءة م˘ ˘ت˘ ˘م˘ ˘ث ˘ل ˘ة ف ˘ي ال ˘ع ˘روضض
ال ˘ب ˘ه ˘ل ˘وان˘ي˘ة ال˘م˘ث˘ي˘رة ال˘ت˘ي ق˘دم˘ه˘ا
المتأالق »لولو«.

,á«°ùeGC ,∫ÉØW’CG øe äGô°û©dG ¢TÉY GPkGE
á≤HÉ°S óq©Jh º¡JôcGP »a ï°Sôàà°S Iõ«ªe
πaÉµàdGh øeÉ°†àdG »a πãªdG É¡H Üô°†j
™˘à˘ª˘à˘°SG å«˘M ,É˘¡˘H ió˘à˘≤˘j ¿GC π˘LGC ø˘e
á∏«ªédG ≈≤«°SƒªdÉH ¿ƒëLÉædG ∫ÉØW’CG
,º˘¡˘à˘Ñ˘¡˘dGC »˘à˘dG á˘«˘fGƒ˘∏˘¡˘Ñ˘ dG ¢Vhô˘ ©˘ dGh
øe á∏eÉ˘c á˘æ˘°S Ö©˘J ¿ƒ˘°ùæ˘j º˘¡˘à˘∏˘©˘Lh
º«∏©àdG IOÉ¡°T »a ø«ëLÉædG πch ¬æHGE
.óédGh π«°üëàdG
ÖgPh ,õ«ØëàdG áaÉ≤K ï«°SôJh »FGóàH’EG {∫ÓL ΩhôJz ó«°ùdG áÑ°SÉæªdG √ò¡H ócGCh
∫Éb ÉeóæY ,∂dP øe ó©HGC ≈dGE ∫ÓL ΩhôJ ÖMÉ°Uh {ΩÓ°SGEz íLÉ˘æ˘dG ò˘«˘ª˘∏˘à˘dG ó˘dGh
»˘a π˘°UGƒ˘à˘«˘°S ø˘«˘ ë˘ LÉ˘ æ˘ dG º˘ jô˘ µ˘ J ¿GC ™«é°ûJ øY ºæJ IQOÉÑe É¡fGC IôµØdG √òg
øjòdG ø««˘°VÉ˘jô˘dG ,∫É˘Ø˘W’CG ™˘e Iô˘¡˘°ùdG

16h áæ°S 14 ø«HÉe ºgQÉªYGC ìhGôàJ
…ó«°S ∂«˘Ñ˘ª˘dhGC »˘a ø˘«˘Wô˘î˘æ˘ª˘dGh á˘æ˘°S
ÉfÉaôYh ÉªjôµJ ,Gƒ≤dÉCJ ¿GC ó©H óªëeGC
å«M ,á«˘°VÉ˘jô˘dG º˘¡˘à˘Ñ˘gƒ˘eh º˘¡˘FÉ˘£˘©˘d
™e Iô¡°ùdG ∫ÉªcÉEH {ƒdƒdz ¿Gƒ∏¡ÑdG óYh

QÉ˘°†MGEh ,»˘ë˘dÉ˘H ø˘«˘ë˘LÉ˘æ˘ dG
É˘«˘°VÉ˘jQ Ó˘Ø˘W 20 ƒëf
AÉØ°V’E ¿Gƒ∏¡H
ìÉéædG áMôa º¡à˘ª˘°SÉ˘≤˘ª˘d
á˘ °UÉ˘ N á˘ ¡˘ µ˘ f
º˘ ¡˘ ë˘ æ˘ eh á˘ °VÉ˘ jô˘ dG »˘ a
’ π˘ Ø˘ ë˘ dG ≈˘ ∏˘ Y
øª°†àJ áWƒ¨°†e É°UGôbGC
É˘ ¡˘ bhò˘ J ±ô˘ ©˘ j
.º¡≤dÉCJ øY Qƒ°U
QÉ˘ ˘ ¨˘ ˘ ˘°üdG iƒ˘ ˘ ˘°S
Ió˘ ˘ dGh É˘ ˘ ¡˘ ˘ à˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘L ø˘ ˘ ˘e
º¡à≤jô£H
{áæ«ez Ió«°ùdG {ΩÓ°SGEz
.á°UÉîdG
É˘ ¡˘ à˘ Mô˘ a ø˘ Y äô˘ ˘qÑ˘ ˘Y
…òdG »fÉãdG ôe’CGh
π˘ ˘ °†Ø˘ ˘ H Iô˘ ˘ «˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘µ˘ ˘ ˘dG
Gò˘ ˘ ˘ g ¿GC É˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘°ûgOGC
á˘∏˘ «˘ ª˘ é˘ dG äÉ˘ Mƒ˘ ∏˘ dG
ó«Y ™e øeGõJ πØëdG
,πØë˘dG É˘¡˘ª˘°SQ »˘à˘dG
{∫Ó˘ Lz Ü’CG OÓ˘ «˘ ˘e
√ò˘ ˘ ˘ ˘ ˘ g ¿G âdÉ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ bh
` ¬q∏dG É¡ªMQ ` ¬JódGhh
¢Uô˘ë˘ J IQOÉ˘ Ñ˘ ª˘ dG
` ΩGCƒ˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘dG ¬˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ NGCh
™˘ ˘ «˘ ˘ é˘ ˘ ˘°ûJ ≈˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘Y
á˘∏˘Ø˘Wh ` ¬˘q∏˘dG É˘ª˘¡˘ª˘ MQ
Gƒ˘Ñ˘gò˘«˘ d ∫É˘ Ø˘ W’CG
á∏Ø˘ë˘d äô˘°†M Iô˘«˘¨˘°U
.»ª«∏©àdG ºgQÉ°ùe »a Gó«©H
∞˘YÉ˘°†Jh {Qƒ˘fz ≈˘Yó˘ J
,ΩÓ°SGE) ø«bƒØàªdG ∫ÉØW’CG øe ÉæHôàbGh
Üƒ∏b »a áMôØdG âØYÉ°†J Éªc AÉØàM’G (...º˘gô˘«˘Zh ≥˘«˘aQh ø˘jô˘°T ,ø˘«˘d ,π˘«˘ ∏˘ L
Éªc ` ∫õæªdG Gòg ¿GCh á°UÉN ,™«ªédG ¿ƒWÉëe º¡fGC ø«bó°üe ô«Z ºgÉfóLh
¢UôëJ ÉªFGO ¬àÑMÉ°U âfÉc ` ÉfhôÑNGC á˘ ˘°UÉ˘ ˘æ˘ ˘©˘ ˘dGh á˘ ˘ Mô˘ ˘ Ø˘ ˘ dG ø˘ ˘ e AGƒ˘ ˘ LÉC˘ ˘ H
GôeÉY ™˘«˘ª˘é˘∏˘d É˘Mƒ˘à˘Ø˘e ≈˘≤˘Ñ˘j ¿GC ≈˘∏˘Y
.ΩÉªàg’Gh
.á«côëdGh á£Ñ¨dÉH ¬æHG óYh ób ¿Éc {∫ÓL ΩhôJz ¿GC ôcòjh
ف .ب
¬d º¶æj ¿GC Iôª©dG ∂°SÉæe ¬àjOÉCJ AÉæKGC
∫É˘Ø˘ W’CG ™˘ «˘ ª˘ L á˘ ≤˘ aQ ¬˘ MÉ˘ é˘ f π˘ Ø˘ M
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المرحوم الفكاهي حديدوان رفقة ماما مسسعودة

عندما كنتألول مرةأامام جمهور عريضض فيأاول حصسة
م ˘ن مسس ˘اب ˘ق ˘ة ““أاراب غ ˘وت ت ˘ال ˘ون““ ال ˘ت ˘ي ن ˘ظ ˘م ˘ت ˘ه ˘اإاح˘دى
قنوات ““األم.بي.سسي““ ،وقفت النجمة اللبنانية نجوى كرم
وك ˘انت ضس ˘م ˘ن ل ˘ج˘ن˘ة ال˘ت˘ح˘ك˘ي˘م ،ل˘ت˘ن˘ح˘ن˘يإاك˘ب˘ارا وإاع˘ج˘اب˘ا
بالموهبة الجزائرية المتأالقة التي سسحرت الجميع بصسوتها
العذب والقوي .إانها الفتاة داليا شسيح ذي الـ 14ربيعا التي
دخلت المسسابقة بقوة وخرجت منها بنفسض القوة في آاخر
سسهرة بثت مسساءأاولأامسض ،وكانت من بين الثÓثة األوائل
الذين تحصسلوا علىأاعلى نسسبة تصسويت.

السصعودية والمطربة شصمة حمدان من اإلمارات العربية المتحدة،
ليعلن في األخير عن حصصول الفرقة السصعودية على أاعلى نسصبة
تصصويت ،رغم أانه طيلة أاسصابيع المسصابقة لم تتأالق نفسص الفرقة بنفسص
مسصتوى العديد من المواهب الحقيقية بمن فيهم ممثلة الجزائر
والتي كانت أاصصغر مترشصحة في السصباق ،كما أانه لم يتم ترشصيحها (أاي
الفرقة) ولو مرة واحدة من قبل أاعضصاء لجنة التحكيم الممثلة في
الفنانة نجوى كرم واإلعÓمي اللبناني علي جابر والممثل الفكاهي
السصعودي ناصصر القصصبي ،الذين لم يترددوا ولو لحظة في وضصع دالية
شص˘ي˘ح ف˘ي م˘ق˘دم˘ة ال˘م˘رشص˘ح˘ي˘ن ل˘ن˘ي˘ل ل˘قب حصص˘ة ال˘م˘واهب ال˘عربية
الفريدة من نوعها على مسصتوى العالم العربي.
لم تنل ممثلة الجزائر ،الموهبة داليا شصيح لقب
»أاراب غوث تالون« ،لكنها
ن ˘الت إاع ˘ج ˘اب ال˘ج˘م˘ه˘ور
العربي العريضص ،والغربي
أايضص ˘ا ب ˘ع ˘د أان ت ˘أال˘قت ف˘ي
آاداء مجموعة من األغاني
األم˘ريك˘ي˘ة وألك˘ب˘ر م˘طربي
»األفرو أامريكان« ،وعندما
صص˘ ˘ ˘ع ˘ ˘بت آلخ ˘ ˘ر م ˘ ˘رة آلداء
أاغ ˘ ˘ن ˘ ˘ي ˘ ˘ت˘ ˘ه˘ ˘ا األخ˘ ˘ي˘ ˘رة ف˘ ˘ي
ال ˘ ˘مسص ˘ ˘اب ˘ ˘ق˘ ˘ة ،ق˘ ˘ال ع˘ ˘ن˘ ˘ه˘ ˘ا
اإلعÓمي اللبناني علي جابر،
المعروف بالتشصدد في التقييم
أان داليا أاصصبحت نجمة عالمية
وتسص˘ت˘ح˘ق ال˘ل˘قب ،ل˘تميزها في
اآلداء وف˘ ˘ي خ˘ ˘ام˘ ˘ات صص ˘وت ˘ه ˘ا
الشص ˘ج ˘ي ˘ة وال ˘ن˘ادرة ،وه˘و ن˘فسص
اإلط ˘ ˘ ˘راء ال˘ ˘ ˘ذي صص˘ ˘ ˘رحت ب˘ ˘ ˘ه
اللبنانية نجوى كرم التي قالت
أانه كلما غنت داليا شصيح ،إال وتهز
آاخ ˘ر واح ˘د ف ˘ي ˘ن˘ا ب˘ق˘وة وب˘ج˘ن˘ون
وب˘ع˘ب˘ق˘ري˘ة ن˘ادرة ،ب˘ي˘ن˘ما لم يخرج
السصعودي ناصصر القصصبي عن نفسص
إاطار اإلطراء عندما صصاح بأاعلى
صص ˘وت ˘ه ب ˘أان ال ˘م ˘وه ˘ب˘ة ال˘ج˘زائ˘ري˘ة
جميلة جدا في كل شصيء ،شصك Óومضصمونا وأانها سصحرت الجميع
قائ Óلها» :من أاين جئت أانت وماذا فعلت بنا؟!« ،مضصيفا أانها مثلما
هزت لجنة التحكيم والجمهور العربي العريضص ،فإانها سصتكون بكل
تأاكيد أاحد أابرز نجوم العرب مسصتقب.Ó
يذكر أان داليا شصيح من مواليد ولية تيبازة وتدرسص في مسصتوى
التعليم المتوسصط ،وهي فتاة خلوقة ومؤودبة
وخجولة إالى أابعد حدود ،لكنها عندما
تصص˘ع˘د ع˘ل˘ى ال˘رك˘ح ل˘ت˘غ˘ن˘ي ،ف˘إان˘ه˘ا
تضص˘ ˘ع خ˘ ˘ج˘ ˘ل ˘ه ˘ا ج ˘ان ˘ب ˘ا وت ˘ب ˘دع
ب˘ ˘ح˘ ˘رك˘ ˘ات ع˘ ˘ف˘ ˘وي˘ ˘ة ولك˘ ˘ن ˘ه ˘ا
منسصجمة مع كل لون غنائي
ت˘ ˘ؤودي˘ ˘ه ،إان˘ ˘ه ˘ا ال ˘م ˘وه ˘ب ˘ة
واإلبداع.

''¿GhójóM'' »gÉµØdG ó∏b
: »∏Y ƒZÉj ¿ÉæØdG ¬FGOGC »a ´óHÉCa

ôëÑdGh ∫ÉØW’CG
غياب المرافق يعرضسهم لخطر داهم
““مارينا بالم““ وجهة ترفيهية للعائÓت

عندمـ ـا تتحول
برج البحري
إال ـ ـ ـ ـى قطب
سسي ـ ـ ـ ـ ـاح ـي

تخصصصص الشصعب ابتداء من عدد اليوم مسصاحة متميزة
تنقل نشصاطات موسصم الصصيف وتعكسص وتيرة الحياة بعد
سصنة كلها جهود وعطاء وعمل كل في حقله ،من العامل إالى
الموظف مرورا بالتÓميذ والطلبة.
إانها ““صصيفيات““ التي تحمل أاوراقها كل يوم مسصتجدات
ومعطيات الموسصم عبر مختلف أارجاء الوطن حيث يقضصي
ال ˘م ˘واط˘ن˘ون وب˘األخصص ال˘ع˘ائ˘Óت ف˘ت˘رة ال˘ع˘ط˘ل˘ة ف˘ي ظ˘ل
الطمأانينة والهدوء رغم هاجسص األسصعار التي ل تزال
تتصصف بالرتفاع ما يخلط حسصابات أاكثر من شصخصص.
عطلة الصصيف وإان كانت تعني التوجه الطبيعي ألغلبية
السصكان وبشصكل ل تردد فيه إالى الشصواطئ الخÓبة على
امتداد السصاحل الوطني بكل ما يعكسصه من جمال ورونق،
فان هناك شصريحة معتبرة تفضصل مقصصد الغابات كوجهة
لقطف قسصط وفير من الراحة والهدوء وتجديد النفسص.
وسصواء في البحر أاوفي الغابة ل ينبغي على اإلطÓق تخلي
اإلنسصان عن حيوية الفكر والتجديد المعنوي بالسصقوط في
قطيعة مع المحيط بمفهومه الشصامل .بل المفيد في
ظروف مواتية كهذه الحرصص على إاعادة صصياغة نمط
الحياة اليومية دون فقدان حلقة الربط مع محيطه وذلك
بإاتباع جملة من الحتياطات مهما كان الموقع.
ب ˘ Óشصك أان لك ˘ل مك ˘ان أاو ن ˘وع ل ˘Óصص ˘ط ˘ي˘اف م˘ت˘ط˘ل˘ب˘ات˘ه
الوقائية التي ينبغي اللتزام بها تفاديا لنعكاسصات سصلبية
قد تكلف صصاحبها الكثير ،ما يجعل األمر يقتضصي الحذر
والحيطة على كافة الجبهات سصواء السصتجمام أاو األكل أاو
التعرضص للشصمسص خاصصة لشصريحة األطفال والنسصاء وكذا
كبار السصن.
ولكن في ظل كل هذا المناخ المثير والمغير لسصلوكات
اإلنسصان بميله أاكثر إلتباع مسصار اجتماعي مخالف لذلك
الذي رافقه طيلة سصنة من النشصاط ،ل ينبغي النقطاع عن
المطالعة مث Óأاو متابعة المسصتجدات .وليت أان يبقى
الكتاب رفيقا حتى على ضصفاف الشصاطئ أاو تحت ظل
شصجرة ،على اعتبار أان العطلة ل يمكن أان تكون فترة
لضصياع وقت ثمين في عالم يفاجئ في كل مرة بتفوق
شصعوب تعرف كيف تحول العطلة إالى مصصدر إانتاج أافكار أاو
تجديد للحياة.
صصيفيات هي أايضصا أاوراق لمرافقة القراء الكرام خاصصة
من خÓل شصبكة مراسصلينا في كافة أارجاء البÓد لنقل
ي˘وم˘ي˘ات ال˘ح˘ي˘اة بك˘ل ت˘ط˘ل˘ع˘ات˘ه˘ا ومصص˘اع˘ب˘ه˘ا وتحدياتها،
ونحرصص على أان تكون مرآاة صصادقة للواقع ونقل صصورة
الجزائر العميقة التي ل يوجد غير الصصيف فصص Óمواتيا
لسص˘تكشص˘اف˘ه˘ا ع˘ن ق˘رب وال˘ت˘م˘ت˘ع ب˘ال˘ج˘غ˘راف˘ي˘ا وال˘ط˘ب˘يعة
والتقاليد العريقة لإÓنسصان الجزائري الذي يعيشص حاليا
على صصدى الذكرى الخمسصين لسصترجاع السصيادة الوطنية.
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””مارينا بالم”” وجهة ترفيهية للعائÓت

عندما تتحول برج البحريإالى قطب سسياحي
أاك˘ ˘د رج˘ ˘ل األع˘ ˘م˘ ˘ال ورئ˘ ˘يسس م ˘ج ˘لسس األع ˘م ˘ال ب ˘اإلم ˘ارات
وال ˘ج ˘ال ˘ي ˘ة ال ˘ج ˘زائ ˘ري ˘ة السص ˘ي ˘د رضص ˘ا ب ˘وراي ˘و،أان ال ˘م˘ن˘ت˘ج˘ع
ال˘ع˘ائ˘ل˘ي””م˘اري˘ن˘ا ب˘ال˘م”” ب˘ب˘رج ال˘ب˘ح˘ريأاو ك˘م˘ا ي˘فضصل تسصميته
ب˘ن˘خ˘ل˘ة ال˘ب˘ح˘ر األب˘يضس ال˘م˘ت˘وسص˘ط ،يشص˘ك˘ل ع˘Óمة فارقة في
السصياحة المنتجعية الترفيهية المتكاملة ،حيث من شصأانهأان
يوطد خÓل المرحلة المقبلة مكانة الجزائر على الخريطة
السصياحية العالمية من خÓل جذبهألفواج سصياحية .

آاسسيا مني
وأإفاد بورإيو في تصصريح لـ ““إلشصعب““ أإن
إإن˘ج˘از إل˘م˘ن˘ت˘ج˘ع إلسص˘ي˘اح˘ي إلعائلي إلذي
يحاكي في شصكله مشصروع نخلة دبي ،يعود
إإل˘ى سص˘ن˘ة  2001ح ˘يث ت ˘م وضص ˘ع ح ˘ج ˘ر
إأ’سصاسض إ’نجاز إلمركب إلذي كان في
إلبدإية عبارة عن سصاحل صصخري مليء
بالقاذورإت يخترقه مجرى للمياه إلقذرة
تصصب ف ˘ي إل ˘ب ˘ح ˘ر ل˘ي˘ت˘ح˘ول إإل˘ى م˘ن˘ط˘ق˘ة
سص ˘ي ˘اح ˘ي ˘ة ذإت م ˘ي ˘اه ن ˘ظ ˘ي ˘ف ˘ة وسص ˘ب˘اح˘ة
مسصموحة.
وأإرجع إلفضصل في تجسصيد حلم رإوده منذ
عقود على أإرضض إلوطن إإلى حبه في جعل
إل ˘ج˘زإئ˘ر ق˘ط˘ب˘ا سص˘ي˘اح˘ي˘ا ع˘ال˘م˘ي˘ا ه˘ام˘ا،
ج ˘ع ˘ل ˘ت ˘ه ي ˘ع ˘ت ˘م ˘د ب ˘ذلك ع ˘ل ˘ى إإمك˘ان˘ات˘ه
إلشص ˘خصص ˘ي ˘ة وي ˘ت ˘ح ˘ل ˘ى ب ˘الصص ˘ب˘ر وإل˘ع˘م˘ل
متحديا كل إلعرإقيل ،بعيدإ عن إأ’ضصوإء
إإ’ع ˘Óم ˘ي ˘ة ،وك˘ذإ ب˘مسص˘اع˘دة ت˘ق˘ن˘ي˘ة م˘ن
شصركة ““إرت ’ند““ إإ’مارتية إلتي شصيدت
مشصروع إلنخلة إإ’مارإتية بعد أإن قامت
ب ˘درإسص ˘ة وإج ˘ه ˘ة إل ˘ج ˘زإئ ˘ر ب ˘ا’سص˘ت˘ع˘ان˘ة
ب˘ ˘ال˘ ˘ق˘ ˘م ˘ر إلصص ˘ن ˘اع ˘ي ،مضص ˘ي ˘ف ˘ا أإن ه ˘ذإ
إل˘ ˘مشص˘ ˘روع أإن˘ ˘ج ˘ز ب ˘ال ˘ت ˘نسص ˘ي ˘ق م ˘ع وزإرة

إأ’شص ˘غ ˘ال إل ˘ع ˘م˘وم˘ي˘ة وإلسص˘ي˘اح˘ة وإل˘ب˘ي˘ئ˘ة
وإل˘مصص˘ال˘ح إل˘و’ئ˘ي˘ة ،ح˘يث ك˘ان إل˘ت˘ع˘ام˘ل
أإكبر تحد إ’نجاز هذإ إأ’خير.
«إلشص˘ ˘عب““ وق˘ ˘فت خ˘ ˘Óل زي ˘ارت ˘ه ˘ا ل ˘ه ˘ذإ
إل˘م˘ن˘ت˘ج˘ع إلسص˘ي˘اح˘ي إل˘ع˘ائ˘ل˘ي إل˘ه˘ام ع˘لى
م ˘خ˘ت˘ل˘ف أإغصص˘ان ه˘ذه إل˘ن˘خ˘ل˘ة إل˘ب˘ح˘ري˘ة
إل˘م˘ب˘ن˘ي˘ة ف˘وق إل˘ب˘ح˘ر إأ’ب˘يضض إل˘م˘ت˘وسصط
وإلذي يفتخر بورإيو بها كثيرإ ،كونه أإول
جزإئري يزيد من مسصاحة إلجزإئر ولو
ب˘عشص˘رإت إأ’م˘ت˘ار إل˘م˘رب˘ع˘ة ويضص˘ف˘ي على
طابعها إلسصياحي إلوطني رونقا آإخرإ.
ي ˘م ˘ث ˘ل ““م ˘اري ˘ن ˘ا ب ˘ال˘م““ وج˘ه˘ة م˘ن˘ت˘ج˘ع˘ي˘ة
وترفيهية إإسصتثنائية ’ مثيل لها إإذ يجمع
بين أإطرإفه إلمترإمية على شصكل جذع
إل˘ن˘خ˘ل˘ة ،ت˘ج˘رب˘ة م˘تك˘ام˘ل˘ة ذإت إإ’ط˘Óلة
إلخÓبة على إمتدإد  180مترإ في إلبحر
إل ˘م ˘ت ˘وسص ˘ط ب ˘اع ˘ت˘ب˘اره يضص˘م تصص˘م˘ي˘م˘ات
دإخلية أإخاذة شصارك في تنفيذها نخبة
من أإهم إلمصصممين من دولة إإ’مارإت،
كما يحوي إلمركب إلسصياحي على حديقة
م˘ائ˘ي˘ة ي˘ت˘م ف˘ي˘ه˘ا ت˘رب˘ي˘ة إأ’سص˘م˘اك بشصكل
ط˘ب˘ي˘ع˘ي ح˘يث ي˘ت˘ي˘ح ل˘م˘رت˘ادي˘ه إل˘ت˘ف˘اع˘ل
وإلتوإصصل مع بيئة بحرية تضصم كائنات
بحرية مختلفة.
يضصم منتجع إلنخلة إلبحرية  12فرعا أإو

غصصنا و 8أإحوإضض مائية مختلفة خاصصة
با’سصتجمام تضصم إأ’لعاب إلمائية وتربية
إأ’سصماك باإ’ضصافة إلى إلنادي إلبحري
إل ˘ذي يضص˘م  60ق˘ارب˘ا م˘ط˘اط˘ي˘ا صصغيرإ
ب˘م˘خ˘ت˘ل˘ف أإشصك˘ال إل˘ح˘ي˘وإن˘ات ع˘لى غرإر
إلبط.
وزي ˘ادة ع ˘ل ˘ى م ˘ا سص ˘ب ˘ق ي˘م˘ت˘از إل˘م˘ن˘ت˘ج˘ع
بشص ˘اط ˘ئ ˘ه إلسص ˘اح˘ر ،وم˘ت˘اج˘ره وم˘ط˘ع˘م˘ه
وخدماته إلتي يشصرف على إإدإرتها أإشصهر
إل ˘ط ˘ه ˘اة إل ˘ذي ˘ن ي ˘ع ˘م ˘ل ˘ون ع ˘ل ˘ى ت ˘ق˘دي˘م
مأاكو’ت جزإئرية تقليدية وكذإ مأاكو’ت
ع˘ال˘م˘ي˘ة ووج˘ب˘ات خ˘ف˘ي˘ف˘ة ت˘ن˘اسصب ج˘ميع
إأ’ذوإق وذلك لتحقيق منتجع من شصانه إن
يك˘ون إل˘وإج˘ه˘ة إل˘م˘ث˘ال˘ي˘ة لك˘اف˘ة ق˘اصصديه
وم ˘رت ˘ادي˘ه ع˘ل˘ى إخ˘ت˘Óف أإذوإق˘ه˘م وك˘ذإ
مطعم بشصكل قارب بطول  42مترإ سصيتم
جلبه مسصتقب Óحتى يسصمح للزبائن بتناول
وج ˘ب ˘ات غ ˘ذإئ ˘ي ˘ة ف˘ي ن˘زه˘ة ب˘ح˘ري˘ة م˘ن
سص ˘اح˘ة إلشص˘ه˘دإء إل˘ى غ˘اي˘ة ب˘رج إل˘ب˘ح˘ري

لتمكين زوإر إلجزإئر من إلتعرف على
إل˘وإج˘ه˘ة إل˘ب˘ح˘ري˘ة ل˘ل˘ع˘اصص˘م˘ة ،ب˘م˘ا ي˘ل˘ي˘ق
بصص˘ ˘ورت ˘ه ˘ا إل ˘ح ˘ق ˘ي ˘ق ˘ي ˘ة ذإت إل ˘م ˘ن ˘اظ ˘ر
إلخÓبة.
ك˘م˘ا يضص˘م م˘ن˘ت˘ج˘ع ““م˘اري˘ن˘ا““ ب˘ال˘م إإطÓلة
خ˘ ˘Óب˘ ˘ة ع˘ ˘ل˘ ˘ى إم ˘ت ˘دإد إل ˘ب ˘ح ˘ر إأ’ب ˘يضض
إل ˘م ˘ت ˘وسص ˘ط ،ح˘يث ُت˘مك˘ن م˘نصص˘ة خ˘اصص˘ة

لÓسصترخاء بالتمتع بطبيعتها إلعذرإء إلتي
تجمع بين جمال إلبحر وإلنخيل وغروب
شصمسصها إلتي جعلت منها قطبا سصياحيا
من إلدرجة إأ’ولى.
وي˘ت˘ي˘ح إل˘م˘ن˘ت˘ج˘ع لضص˘ي˘وف˘ه م˘ج˘م˘وع˘ة من
إ’خ˘ ˘ت˘ ˘ي ˘ارإت ذإت إل ˘خ ˘دم ˘ة إل ˘حصص ˘ري ˘ة
ب ˘اإ’ضص ˘اف ˘ة إل ˘ى ن ˘ادي خ ˘اصض ب˘م˘م˘ارسص˘ة
إلرياضصة ،كما ينفرد بفكرة تخصصيصض يوم
خ ˘اصض ب ˘ال˘نسص˘اء ف˘ق˘ط ح˘ت˘ى تك˘ون دإخ˘ل
إإطار محترم وتمارسض نشصاطات وأإلعاب
بحرية ،مشصيرإ في هذإ إلصصدد إإلى أإنه
أإول من فكر في هذه إلمبادرة في إلخليج
باعتباره يشصغل منصصبا مهما في حكومة
دبي.
ويفكر رجل إأ’عمال رضصا بورإيو كمرحلة
قادمة في بناء نفق أإسصفل إلبحر بهدف
إسصتمتاع إلزوإر بمشصاهد خÓبة في قاع
إل ˘ب ˘ح ˘ر إأ’ب ˘يضض إل ˘م ˘ت˘وسص˘ط ،ت˘خ˘ل˘ق م˘ن
خÓله إإحسصاسصا بأان إلمرء يسصكن تحت
إلبحر يعايشض من خÓلها مغامرإت مائية
شص ˘ي ˘ق ˘ة ،ب˘اإ’ضص˘اف˘ة إل˘ى إل˘ب˘ي˘ئ˘ة إل˘ب˘ح˘ري˘ة
إلطبيعية إلمفتوحة إلتي تشصكل معا أإهم
منتجع ““مارينا بالم““ ،وكذإ إإنشصاء مارينة
ع˘ائ˘م˘ة ت˘ح˘ي˘ط ب˘ال˘مشص˘روع ك˘ل˘ه يمكن من
خ˘ ˘Óل ˘ه ˘ا ت ˘ن ˘ظ ˘ي ˘م مسص ˘اب ˘ق ˘ات ري ˘اضص ˘ي ˘ة
ومهرجانات فنية وثقافية وطنية وعربية
وحتى دولية.
وإ’عطائه بعدإ ثقافيا يرغب رضصا بورإيو
في تحويله إلى ملتقى للمثقفين وإلتجار
وإلعائÓت وحتى إلطÓب ،حيث ينتظر إن
ي˘ ˘وزع ب ˘ط ˘اق ˘ات إن ˘خ ˘رإط ل ˘زب ˘ائ ˘ن ه ˘ذإ
إلمنتجع إلسصياحي لتنظيم إلزوإر أإكثر.

كورنيشس جيجل قبلة للمصصطافين

خم٥سس٠وشنساشسطائاطئاخÓخباÓبعالعىلاىماتمدتاداسدساسسحالح بل بطوطلو٠ل 21٠2ك1لكملم

اسصتقبلت شصواطئ الكورنيشس الجيجلي منذ افتتاح موسصم الصصطياف مطلع جوان الجاري أازيد من  700أالف مصصطاف
وتم تسصجيل حالتي غرق في البحر عبر شصواطئ هذه المنطقة ،حيث نشصرت كل من الحماية المدنية والدرك
واألمن الوطنيين عناصصرها لحراسصة المصصطافين منأاجل ضصمان ظروف جيدة لهم.
للتذكير ،فخÓل إإعطاء إإشصارة إنطÓق
م ˘وسص ˘م إ’صص ˘ط ˘ي ˘اف ي˘وم  2جوإن
إلجاري بجيجل كان إلعقيد مصصطفي
لهبيري إلمدير إلعام للحماية إلمدنية
قد دعا إلمصصطافين بالخصصوصض إإلى
»إلتحلي بمزيد من إليقظة وإلحذر«
لتفادي حا’ت غرق في إلبحر.
ويوجد  22شص ˘اط ˘ئ˘ا م˘ن م˘ج˘م˘وع 50
بطول إإجمالي يصصل إإلى  48.197متر
ط˘ول˘ي م˘ف˘ت˘وح˘ا ل˘لسص˘ب˘اح˘ة وذلك ع˘ب˘ر
شصريط سصاحلي بطول  120كلم وهو
إلعاشصر على مسصتوى إلوإجهة إلبحرية
إلوطنية.
وبشصأان إإحياء إليوم
إل ˘وط˘ن˘ي ل˘لسص˘ي˘اح˘ة
إل˘ ˘ ˘ت˘ ˘ ˘ق ˘ ˘ى ع ˘ ˘دي ˘ ˘د
إلمتعاملين
وإلمرقين
وإل ˘مسص˘ت˘ث˘م˘ري˘ن ف˘ي
ه ˘ ˘ ˘ ˘ذإ إل ˘ ˘ ˘ ˘نشص˘ ˘ ˘ ˘اط
ب ˘ال ˘م ˘رك˘ز إل˘ث˘ق˘اف˘ي
إإ’سص˘Óم˘ي ل˘ل˘م˘دي˘نة
لمناقشصة أإمور تتعلق
ب ˘ه˘ذإ إل˘ق˘ط˘اع إل˘ذي
ي ˘ ˘ ˘وإج˘ ˘ ˘ه مشص˘ ˘ ˘اك˘ ˘ ˘ل
عديدة.
وت˘ ˘ ˘ ˘م إل˘ ˘ ˘ ˘ت˘ ˘ ˘ ˘ط˘ ˘ ˘ ˘رق
باأ’سصاسض خÓل هذإ
إللقاء إإلى إلجانب إأ’مني وذلك من
ط ˘رف ع ˘دي ˘د مسص ˘ي ˘ري إل ˘م ˘ؤوسصسص ˘ات
إلفندقية إلذين أإشصاروإ إإلى أإن هذإ
إل˘ج˘انب ي˘ع˘د أإسص˘اسص˘ي˘ا وه˘ام˘ا بالنسصبة

إ’نجاح إلسصياحة إلمحلية.
ومن بين إلمشصاكل إلعديدة
إل ˘ت ˘ي ط ˘رحت م ˘ن ط˘رف
إلمشصاركين في هذإ إللقاء
إل ˘ ˘ذي نشص˘ ˘ط˘ ˘ه مسص˘ ˘ؤوول˘ ˘ون
بالمديرية إلو’ئية للسصياحة
وإلصص ˘ ˘ن˘ ˘اع˘ ˘ة إل˘ ˘ت˘ ˘ق˘ ˘ل˘ ˘ي˘ ˘دي˘ ˘ة
إ’ح ˘ ˘ت ˘ ˘Óل غ˘ ˘ي˘ ˘ر إلشص˘ ˘رع˘ ˘ي
ل˘لشص˘وإط˘ئ إل˘ع˘م˘ومية ومجاري
إل˘م˘ي˘اه إل˘مسص˘ت˘ع˘م˘لة إلتي تصصب
ف˘ ˘ي إلشص˘ ˘وإط˘ ˘ئ إن ˘ط ˘Óق ˘ا م ˘ن
قنوإت إلصصرف وكذإ إلصصعوبات

إلتي تعترضض إإنجاز مشصاريع ذإت طابع
سصياحي.
وفي مدإخلة له بالمناسصبة ،ذكر مدير
إلسصياحة وإلصصناعة إلتقليدية بالو’ية

إلسصيد
نور إلدين منصصور على
إلخصصوصض بتدإعيات إلنشصاط
إلسص˘ ˘ي˘ ˘اح˘ ˘ي إل˘ ˘م˘ ˘ول ˘د ل ˘ل ˘ث ˘روة
وم˘ ˘ن˘ ˘اصصب إلشص˘ ˘غ ˘ل وذلك ف ˘ي
سص ˘ي ˘اق إإح ˘ي ˘اء إل ˘ي ˘وم إل˘وط˘ن˘ي
للسصياحة.
وأإضصاف نفسض إلمسصؤوول ،بأان
إأ’م˘ ˘ ˘ر ي ˘ ˘ت ˘ ˘ع ˘ ˘ل ˘ ˘ق ب ˘ ˘ق ˘ ˘ط ˘ ˘اع
إسص˘ت˘رإت˘ي˘ج˘ي م˘ذك˘رإ في هذإ
إلسص ˘ي˘اق ،ب˘ب˘عضض إل˘ب˘ل˘دإن ف˘ي
إلضص ˘ف ˘ة إل ˘ج ˘ن ˘وب ˘ي ˘ة ل ˘ل ˘ب ˘ح˘ر
إأ’بيضض إلمتوسصط إلتي يسصهم
فيها إلنشصاط إلسصياحي بشصكل كبير في
إلمنتوج إلوطني إلخام.
وذك˘ ˘ر ك˘ ˘ذلك ب˘ ˘ال˘ ˘مسص ˘اه ˘م ˘ة إل ˘ت ˘ي ’
يسص˘ت˘ه˘ان ب˘ه˘ا وإل˘تك˘ام˘ل إل˘ذي تضص˘م˘نه
إلصص˘ن˘اع˘ة إل˘ت˘ق˘ل˘ي˘دي˘ة م˘ن أإج˘ل إإن˘جاح

إلقطاع
إلسصياحي.
وت ˘ ˘ت ˘ ˘وف˘ ˘ر و’ي˘ ˘ة
ج ˘ ˘ ˘ي˘ ˘ ˘ج˘ ˘ ˘ل ذإت
إلطابع
إلسص ˘ي ˘اح ˘ي ف ˘ي
إل ˘وقت إل ˘ح ˘ال ˘ي ع ˘ل ˘ى ح ˘ظ ˘ي˘رة
ف ˘ن ˘دق ˘ي ˘ة تضص˘م  26م˘ؤوسصسص˘ة ب˘ق˘درة
إسصتقبال تفوق  2.000سصرير ،حسصبما
أإفادت به مفتشصة بالمديرية إلمحلية
للسصياحة.
ومن شصأان مشصروعين إثنين في طور
إإ’نجاز بقدرة إسصتقبال إإجمالية تصصل
إإلى  170سص˘ ˘ري˘ ˘ر أإن ت˘ ˘ع ˘زز ق ˘درإت
إ’سصتقبال في هذإ إلمجال.
وتخلل إإحياء إليوم إلوطني للسصياحة
ك ˘ذلك إإق ˘ام ˘ة م ˘ع ˘رضض شص ˘اركت ف ˘ي ˘ه
إل˘م˘دي˘ري˘ة إل˘و’ئ˘ي˘ة ل˘ل˘ب˘ي˘ئ˘ة وإلحظيرة
إلوطنية لتازإ وإلدوإوين إلسصياحية لكل
من جيجل وسصيدي عبد إلعزيز وكذإ
مركز إلتكوين إلمهني بالعوإنة وإلغرفة
إلو’ئية للصصناعة إلتقليدية وإلحرف.
وأإب˘ ˘رزت ه˘ ˘ذه إل ˘ت ˘ظ ˘اه ˘رة إل ˘ق ˘درإت
وإل ˘م ˘ؤوه ˘Óت ف ˘ي م ˘ج ˘ال ˘ي إلسص ˘ي˘اح˘ة
وإلصصناعة إلتقليدية لهذه إلو’ية.

نصسف ماراطون ““الكورنيشش““
شصارك ما ’ يقل عن  480عدإء وعدإءة أإمسض بجيجل
في »نصصف مارإطون إلكورنيشض« على مسصافة  18كلم
بين مدينة إلعوإنة (غربا) وعاصصمة إلو’ية حسصب ما
لوحظ.
وج ˘رى ه ˘ذإ إلسص ˘ب ˘اق إل ˘ذي ي ˘ن ˘درج ف˘ي إإط˘ار ب˘رن˘ام˘ج
ت ˘ظ ˘اه˘رإت إإح˘ي˘اء خ˘مسص˘ي˘ن˘ي˘ة إ’سص˘ت˘ق˘Óل ف˘ي ظ˘روف
صصعبة بسصبب إرتفاع درجة إلحرإرة إ’سصتثنائية إلتي
تسصود هذه إأ’يام إلمنطقة.
وع ˘ل ˘ى إل ˘رغ ˘م م˘ن إل˘ظ˘روف إل˘م˘ن˘اخ˘ي˘ة إلصص˘ع˘ب˘ة ،ف˘إان
أإعدإدإ كبيرة من إلمصصطافين إلمقيمين بشصوإطئ إلبحر
تتبعوإ أإطوإر هذإ إلسصباق مبدين إإعجابهم بشصجاعة
إلعدإئين وإلعدإءإت.
ولدى إلرجال فإان إلعدإء نور إلدين عثامنة من خنشصلة
جاء في إلمقدمة في نقطة إلوصصول متبوعا بكل من
هوإري سصمارة من عين إلدفلى وربيع سصناني من عنابة.
ولدى إلسصيدإت ،فقد فازت بالمرإتب إلثÓث إ’ولى
على إلتوإلي كل من فضصيلة همسض (عزإزقة) ومليكة بن
دربال (إلجزإئر إلعاصصمة) وحفيظة مرإكل (بلوزدإد،
إلجزإئر إلعاصصمة).
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غياب المرافق يعرضسهم لخطر داهم

حياة  /ك

دخ˘ل فصص˘ل الصص˘ي˘ف ب˘ق˘وة ،ه˘ذه السص˘ن˘ة ،ح˘رارة م˘رت˘فعة
ل˘ف˘حت ال˘وج˘وه وج˘ع˘لت ال˘ع˘رق ي˘تصص˘بب ب˘ق˘وة م˘نأاجسصام
أانهكها التعب والتفكير في متطلبات حياة لم تضصع بعد
نقطة النهاية لمطالبها.

ف /كلواز
إل ˘ب ˘ح ˘ر وج ˘ه ˘ة إل ˘م ˘وإط ˘ن إأ’ول ف ˘ي ه˘ذإ
إلفصصل يلجأاون إإلى شصوإطئه علها تخفف
ول˘ ˘و ق˘ ˘ل ˘ي ˘ Óم ˘ن وط ˘أاة إل ˘ح ˘ر إل ˘ذي يك ˘اد
إل ˘م ˘وإط ˘ن ˘ون م ˘ن إ’ت ˘ف ˘اق ح ˘ول تشص˘ب˘ي˘ه˘ه
بالفرن إلكهربائي إلذي جمعنا دإخله.
ورغم أإن إلبحر يلعب دور إلمهدئ هذه
إأ’يام إإ’ أإنه يخفي ورإء عذوبة أإموإجه
غو’ يبتلع من يسصتهين بقوته ،أإطفال على
شصوإطئ إلبحر ب Óولي أإو رإشصد يحرسصهم
من خطر يحدق بهم في كل لحظة’ ،
أإدري أإين يكون إأ’ولياء عندما يقرر إلطفل
إل˘ ˘ذه˘ ˘اب إإل˘ ˘ى إل˘ ˘ب ˘ح ˘ر وح ˘ده أإو ب ˘رف ˘ق ˘ة
أإصصدقائه إلذين ’ يتجاوزون سصنه كثيرإ.
يسصتقبل شصاطئ »لي زوندين« ببرج إلبحري
إلكثير من إلزوإر في هذإ إلفصصل كبارإ
وصص ˘غ ˘ارإ ،ولك ˘ن أإيضص ˘ا أإط ˘ف ˘ا’ صص ˘غ ˘ارإ ’
ي ˘ت ˘ج ˘اوز سص ˘ن ˘ه ˘م إلسص˘ب˘ع أإو إلسصت سص˘ن˘وإت
يتجولون على رماله إلناعمة ويسصبحون في
مياهه إلباردة ،يسصتمتعون بطفولتهم بعيدإ
عن أإعين أإوليائهم إلتي كثيرإ ما تجعل
مرحهم يهرب من أإيامهم بسصبب سصلطتهم
ونصص˘ائ˘ح˘ه˘م غ˘ي˘ر إل˘م˘ب˘ررة حسصب م˘ا ق˘اله
إلطفل نزيم إلذي أإخبرنا بأانه يسصكن في
حي« كوسصيدإر« إلقريب من إلشصاطئ ما
ي ˘ج ˘ع˘ل ت˘ن˘ق˘ل˘ه إإل˘ي˘ه سص˘ه˘ Óج˘دإ وب˘دون أإن
تشصعر وإلدته بذلك ،وقال أإيضصا أإنه يعرف
إلشص ˘اط ˘ئ ج ˘ي ˘دإ أ’ن ˘ه ب ˘م ˘ث ˘اب˘ة »إل˘ح˘وم˘ة«
بالنسصبة له.
محمد إإسصÓم ثماني سصنوإت وجدناه يلعب
إلك ˘رة ع ˘ل˘ى إلشص˘اط˘ئ م˘ع ب˘عضض إأ’ط˘ف˘ال،
سصأالناه عن وإلديه أإو أإي مرإفق رإشصد جاء
معه إإلى إلبحر فقال أإن أإمه ’ تسصتطيع
إل ˘م˘ج˘يء م˘ع˘ه إإل˘ى ه˘ن˘ا ولك˘ن˘ه˘ا تسص˘م˘ح ل˘ه
ب ˘ال ˘ذه ˘اب م ˘ع أإب ˘ن ˘اء إل ˘ج ˘ي˘رإن ولك˘ن ف˘ي
إلمقابل جيرإنه شصباب يطلبون منه إللعب
بعيدإ أ’نه صصغير ’ يمكنه مخالطتهم ،ما
ي˘ع˘ن˘ي ف˘ي إل˘ن˘ه˘اي˘ة أإن˘ه ي˘أات˘ي إإل˘ى إلشص˘اطئ
وحيدإ ب Óرقيب و’ رفيق ،ولكنه كما يقول
ي ˘ج ˘د ن ˘ظ ˘رإءه م ˘ن إل ˘ه ˘ارب ˘ي ˘ن م˘ن إل˘ب˘يت
وحرإرته ومن رقابة إأ’ولياء فيلعب معهم
ويشصاركهم في »إلطوإيشض«.
كمال  12سصنة وكميليا  10سصنوإت شصقيقان
ي˘أات˘ي˘ان إإل˘ى إلشص˘اط˘ئ ي˘وم˘ي˘ا أ’ن وإل˘دي˘هما
يملكان بيتا بمحاذإة إلشصاطئ يقول كمال
أإن وإلدته تتركه مع شصقيقته يذهب إإلى
إلشصاطئ أ’نه يسصتطيع حرإسصة أإخته وأ’نه
إبن إلبحر أإو كما قال ،فيمكنه فعل ذلك
ولك ˘ن إل ˘ح ˘ق˘ي˘ق˘ة أإن˘ه ي˘ل˘عب م˘ع أإصص˘دق˘ائ˘ه
وأإخ ˘ت ˘ه ت ˘ل ˘عب م˘ع ب˘عضض إل˘ف˘ت˘ي˘ات إل˘Óئ˘ي
تجدهن على إلشصاطئ أإي أإن كل منهما
موجود منفصصل عن إآ’خر ولنا أإن نتخيل
إلخطر إلذي يمكنه أإن يحصصل لهما وإإن
كانا يسصكنان بمحاذإة إلشصاطئ ’ ،أإعلم أإي
قلب تمتلك وإلدتهما حتى تتركهما هناك
وح ˘ده ˘م ˘ا خ ˘اصص ˘ة وأإن إل˘مصص˘ط˘اف˘ي˘ن ه˘م
م ˘ج ˘م˘وع˘ة م˘خ˘ت˘ل˘ط˘ة م˘ن أإن˘اسض ’ ي˘ع˘رف
بغضصهم إلبعضض ما يجعل كل إ’حتما’ت
وإردة ،وإإن كان حرإسض إلشصوإطئ وإلشصرطة
موجودين لتأامين سصÓمة إلمصصطافين.
أإمين  10سصنوإت وجدناه في شصاطئ »’
سصيڤون« يسصبح وحيدإ سصأالناه إإذإ ما قدم
إإلى إلشصاطئ رفقة أإهله فقال أإنه دإئما
يأاتي إإلى هنا بمفرده ورغم أإن إلشصاطئ
خاصض إإ’ أإنه يعرف إلمنطقة جيدإ ويدخل
إلشصاطئ سصباحة وأ’نه صصغير فكل إلشصبهات
بعيدة عنه ،وأإخبرنا أإن جدته تقطن هنا
ف ˘ي ب ˘رج إل˘ب˘ح˘ري ل˘ذلك ف˘ب˘م˘ج˘رد إإع˘Óن

إل˘ع˘ط˘ل˘ة إل˘م˘درسص˘ي˘ة
ت˘رسص˘ل˘ه وإل˘دت˘ه إإل˘ى
ج˘دت˘ه ك˘ي يسص˘ت˘م˘تع
ب ˘ال˘ب˘ح˘ر وح˘ت˘ى ي˘غ˘ي˘ر ق˘ل˘ي˘Ó
وأ’ن ج˘ ˘دت ˘ه م ˘ريضص ˘ة ف ˘ه ˘ي ’ تسص ˘ت ˘ط ˘ي ˘ع
إلمجيء معه إإلى إلشصاطئ ،يقول أإنه في
بعضض إأ’حيان يقع في مشصاكل ومشصاجرإت
مع أإطفال في إلشصاطئ ولكنه في كل مرة
يخرج منها معافى ،إلمهم بالنسصبة له هو
إ’سصتمتاع بالبحر بعيدإ عن شصكوى أإمه
إلدإئمة من »قباحتو«.

األبناء مسسؤوولية اآلباء
هي ’ مسصؤوولية ،غير مقدرة إلعوإقب أ’ن
إلطفل مهما بلغت درجة وعيه لأÓمور إإ’
أإنه يبقى غير قادر على موإجهة إأ’خطار
وغير مؤوهل لتقدير إأ’مور وعوإقبها ،لماذإ
’ ي ˘فك ˘ر إآ’ب ˘اء ف ˘ي
إح ˘ت ˘م ˘ال إل ˘غ˘رق أإو
إ’خ ˘ ˘ت ˘ ˘ف ˘ ˘اء إل˘ ˘ذي
ي˘ ˘ج˘ ˘ع˘ ˘ل إل˘ ˘ق ˘ل ˘وب
مشص˘ ˘ت˘ ˘ع ˘ل ˘ة ب ˘اأ’ل ˘م
وإلحزن.
ك ˘ ˘ ˘ي˘ ˘ ˘ف ي˘ ˘ ˘ت˘ ˘ ˘رك
إأ’ول ˘ي˘اء أإب˘ن˘اءه˘م
ي˘ ˘ت ˘م ˘ردون ع ˘ل ˘ى
سصلطتهم
ب˘ ˘ال˘ ˘ذه˘ ˘اب إإل ˘ى
شص ˘اط ˘ئ إل ˘ب ˘ح˘ر
دون طلب إإ’ذن
م˘ ˘ ˘ن˘ ˘ ˘ه ˘ ˘م ،دون
خ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘وف و’
إحترإم،
وإل˘م˘ح˘ي˘ر أإن˘ه˘م˘ا ’ ي˘Óح˘ظ˘ان آإث˘ار إل˘ب˘حر
على أإبنائهم أإو أإنهم يÓحظونها ولكن ’
يبالون بذلك أإو أإنهم يعلقون قائلين أإنه
طيشض »إلصصغر«.
أإي مسص ˘ؤوول ˘ي ˘ة يشص˘ع˘رون ب˘ه˘ا ت˘ج˘اه أإط˘ف˘ال
ي˘ب˘ح˘ث˘ون ع˘ن إل˘م˘رح وإل˘ل˘عب ع˘ل˘ى شص˘اط˘ئ
إلبحر إلذي إإن نطق فسصيقول أإنه ’ يحصصي
عدد إأ’ولياء إلذين جاءوإ إإليه يسصأالونه عن
ولد ضصاع فوق رماله إلذهبية.
كم من مرة سصمعنا صصرإخ إإحدإهن أ’نها
ف˘ق˘دت إب˘ن˘ه˘ا وسص˘ط ج˘م˘وع إل˘مصص˘طافين،
يهب إلجميع إإليها ويبدأإ إلجميع في عملية
بحث يائسصة عن وجه مجهول ’ يعرفه إإ’
أإم ˘ه وأإب ˘وه ولك ˘ن ف ˘ي ل ˘ح ˘ظ ˘ة ي˘ق˘ف ف˘ي˘ه˘ا
إل˘ج˘م˘ي˘ع ويسص˘أال ع˘م˘ا ك˘ان ي˘ف˘ع˘له إلوإلدإن
عندما غاب إبنهما في بحر ’ يرحم من
يغفل عن خطره.
وجدت شصوإطئ إلبحر لÓسصتجمام وإلتمتع
بمياهه إلباردة إلتي تنعشض إلمرء وتنسصيه
ح ˘رإرة إلصص ˘ي˘ف إل˘ح˘ارق˘ة ،ولك˘ن ي˘ت˘ن˘اسص˘ى
إلبعضض وجهه إلمخيف فيترك أإبناءه بÓ
رقيب و’ مرإفق يبعد عنه إلخطر إإن هو
إقترب منه.
ل ˘ن ت ˘م ˘ن ˘ع دم ˘وع إل ˘ح ˘زن أإو إأ’ل ˘م ت ˘ح ˘م˘ل
مسص˘ؤوول˘ي˘ة أإي شص˘يء ي˘ح˘دث ل˘ط˘ف˘ل˘ه˘م على
شصوإطئ إلبحر خاصصة غير إلمرإقبة إلتي
ي˘تضص˘اع˘ف ف˘ي˘ه˘ا إل˘خ˘ط˘ر أ’ن˘ه˘م إل˘مسص˘ؤوول
إأ’ول وإأ’خير عنهم فكما هم مسصؤوولون
عن مأاكلهم ومشصربهم وكسصوتهم ،هم كذلك
مسصؤوولون عن سصÓمتهم وإإن ذهب إأ’بناء
دون علمهم.

المسسابح المطاطية بديل بÓسستيكي
يجمع إلكل على أإن إلصصيف يعني إلبحر
وإإن كان إلبعضض يسصتطيع إ’سصتجمام على
شصوإطئه ،فالبعضض إآ’خر ’ يسصتطيع ذلك

وحتى
يسص˘ ˘ت˘ ˘ط˘ ˘ي˘ ˘ع ه ˘ؤو’ء
إل˘ ˘ ˘ل˘ ˘ ˘ح˘ ˘ ˘اق ب ˘ ˘ركب
إلمصصطافين
ي ˘خ ˘ل ˘ق˘ون أ’ن˘فسص˘ه˘م
م ˘ح ˘ي ˘ط˘ا يك˘اد يك˘ون
شص˘ب˘ي˘ه˘ا ب˘أاجوإء إلبحر
ونغماته إلصصامتة.
إل ˘مسص ˘اب ˘ح إل ˘م˘ط˘اط˘ي˘ة
هي أإهم ما يميز صصيف
بعضض إأ’طفال إلذين ’
يتمكنون من بلوغ أإموإج
إل ˘ب ˘ح ˘ر وع ˘ل ˘ى إخ ˘ت˘Óف
أإح ˘ج ˘ام ˘ه˘م تصص˘ن˘ع ب˘ه˘ج˘ة
وسصعادة إأ’طفال في كثير

من
إل ˘ب ˘ي ˘وت إل ˘ج ˘زإئ ˘ري ˘ة ،ورغ ˘م أإن أإث ˘م˘ان˘ه˘ا
متفاوتة إإ’ أإن بعضض إأ’ولياء يخصصصصون
جانبا من مصصروف إلشصهر لشصرإئها خاصصة
وأإن إلبعضض يجدها إقتصصادية وتمنع عنهم
إلكثير من إلمصصاريف إلجانبية إإن هو تنقل
وأإبناؤوه إإلى شصاطئ إلبحر من جهة ،كما أإنه
يبعد عن إأ’طفال خطر إإ’صصابة بضصربات
إلشصمسض إلقوية وأإشصعتها إلحارقة.
ت˘زإم˘ن˘ا م˘ع م˘وسص˘م إ’صص˘ط˘ي˘اف ن˘ج˘د مثل
هذه إلمسصابح إلمطاطية في محÓت بيع

إأ’لعاب
وف ˘ ˘ي إأ’سص˘ ˘وإق إلشص˘ ˘ع˘ ˘ب˘ ˘ي˘ ˘ة،
يترإوح سصعرها بين  500دينار جزإئري
و 7500دينار جزإئري ،إلمهم أإنها تشصبع
شص ˘ ˘غ ˘ ˘ف إأ’ط ˘ ˘ف˘ ˘ال ب˘ ˘اأ’ل˘ ˘وإن وإأ’شصك˘ ˘ال
إلمختلفة.
ولكن هذه إلمسصابح إلتي يضصعها إلبعضض
في شصرفة إلبيت أإو في حديقته أإو حتى
دإخل إلمنزل هي خطر إإن غابت رقابة
إآ’ب ˘اء ع ˘ن أإب ˘ن˘ائ˘ه˘م ل˘ذلك ن˘نصص˘ح إأ’ول˘ي˘اء
بالحذر وعدم ترك أإبنائهم لوحدهم دإخل
ه ˘ذه إل ˘مسص ˘اب ˘ح إل ˘زل ˘ج ˘ة ،ه ˘ذإ إل ˘م˘ط˘اط
إلمنفوخ وإلمملوء بالماء قد يكون خطرإ
على حياة إأ’طفال فهم مهددون بالغرق
دإخله إإن إنعدمت مرإقبة إآ’باء لهم وحتى
إل ˘رضص ˘وضض وإلكسص ˘ور إإن وضص ˘ع ˘ن ˘اه˘ا ع˘ل˘ى
سصطح صصلب.
وحتى ’ نجعل من فرحة أإبنائنا مصصدر
حزنهم ،علينا كآاباء أإن نتذكر دإئما أإنهم
أإط ˘ف˘ال ي˘ب˘ح˘ث˘ون ع˘ن إل˘ل˘عب غ˘ي˘ر م˘ب˘ال˘ي˘ن
بالخطر ،لذلك علينا أإن نعي مسصؤوولياتنا
تجاههم وإإن كان بحرإ أإو مسصبحا مطاطيا
علينا أإن نرإقب أإبناءنا كي تكون سصعادتهم
مصصدر فرحنا وإرتياحنا ،وإإن كان إلبحر أإو
بديله إلمطاطي فلن يكون إأ’مر مختلفا
أ’ن إلمسصؤوولية وإحدة لأÓولياء.

م˘ ˘ع إق ˘ت ˘رإب م ˘وسص ˘م إ’صص ˘ط ˘ي ˘اف
تعرف مختلف شصوإطئ إلوطن حملة
ت ˘ن˘ظ˘ي˘ف وإسص˘ع˘ة ،ي˘ق˘وم ب˘ه˘ا شص˘ب˘اب
بصص˘ورة ت˘ط˘وع˘ي˘ة ،وتسص˘ت˘م˘ر إل˘عملية
ل ˘ع ˘دة أإي ˘ام ل˘ت˘ن˘ق˘ي˘ة إل˘رم˘ال م˘ن ك˘ل
إل ˘ن˘ف˘اي˘ات وإل˘ب˘ق˘اي˘ا إل˘ت˘ي تك˘ون ق˘د
تجمعت فيها طول إلسصنة.
غير أإن هذه إلعملية إلتي يقوم بها
ب˘عضض إل˘م˘وإط˘ن˘ي˘ن إل˘ذي˘ن ي˘م˘ت˘لكون
إل ˘حسض إل ˘م ˘دن ˘ي ،م ˘ن إج ˘ل ت˘وف˘ي˘ر
إلمكان إلمريح للمصصطافين لقضصاء
ي˘ ˘وم ˘ه ˘م ب ˘اط ˘م ˘ئ ˘ن ˘ان ،وأإم ˘ان م ˘ن
إل˘ق˘ارورإت إل˘مكسص˘ورة إل˘م˘غ˘روسصة
في إلرمال حتى ’ تؤوذي أإرجلهم
إل˘ع˘اري˘ة ،وم˘ن إأ’ك˘ي˘اسض إلسص˘ودإء
إل ˘م ˘ت˘ن˘اث˘رة إل˘مشص˘وه˘ة ل˘لشص˘اط˘ئ
وإلتي تبعث في إلنفوسض نوعا
م ˘ن إلك ˘آاب ˘ة ،غ ˘ال ˘ب ˘ا م ˘ا يضص˘ي˘ع
م ˘ج ˘ه ˘وده ˘م ب˘م˘ج˘رد أإن ي˘ب˘دأإ
إل ˘م ˘وإط ˘ن ˘ون ي ˘ت ˘رددون ع ˘ل˘ى
إلشصوإطئ.
ظاهرة ترك بقايا إأ’كل على
إل˘ط˘او’ت إل˘ت˘ي يسص˘ت˘ع˘م˘ل˘ه˘ا
إل˘مصص˘ط˘اف˘ون ،أإو إأ’ك˘ي˘اسض
إل ˘ت ˘ي يسص˘ت˘ع˘م˘ل˘ون˘ه˘ا ل˘رم˘ي
إل ˘ن ˘ف ˘اي ˘ات م ˘ا ف ˘ت ˘ئت ت ˘تك ˘رر ك ˘ل
صص ˘ائ ˘ف ˘ة ،ب ˘ال ˘رغ ˘م م ˘ن إل ˘ح ˘م˘Óت
إلتحسصيسصية إلتي تقوم بها وسصائل
إإ’عÓم إلمرئية وإلمسصموعة ،غير
إن إل ˘ق ˘ادم ˘ي ˘ن ل ˘ل˘ب˘ح˘ر ل˘Óسص˘ت˘م˘ت˘اع
بعطلتهم ’ ،يتركون ورإءهم سصوى
م ˘ن ˘اظ ˘ر م ˘ق˘ززة أ’ك˘وإب وق˘ارورإت
بÓسصتيكية تعبث بها إلرياح ،وتلقي
بها في إلبحر ،حتى أإصصبح إأ’طفال
يسصتعملونها للعب بها.
وإلسص ˘ؤوإل إل ˘م ˘ط˘روح م˘ت˘ى ي˘ت˘خ˘لصض
إلمصصطافون (ليسض كلهم) من هذه
إلسصلوكات إلمرفوضصة ،إلتي تعطي
ن˘ ˘ظ˘ ˘رة غ˘ ˘ي˘ ˘ر ’ئ˘ ˘ق˘ ˘ة ع˘ ˘ن إلشص˘ ˘عب
إل ˘ج ˘زإئ ˘ري ،خ ˘اصص˘ة وأإن إلسص˘ي˘اح˘ة
ب˘دأإت ت˘ن˘ت˘عشض ،وأإصص˘ب˘حت إل˘ج˘زإئر
تسصتقبل سصنويا ،وخاصصة في موسصم
إل ˘ع ˘ط ˘ل ع ˘ددإ ك ˘ب ˘ي ˘رإ م ˘ن إلسص˘ي˘اح
إأ’جانب ،إلذين يحلمون بالمناظر
إلطبيعية إلخÓبة إلتي تتوفر عليها
ب ˘Óدن˘ا ،ف˘ل˘م˘اذإ ي˘ت˘م ت˘ن˘ف˘ي˘ره˘م م˘ن
إ’سص˘ت˘م˘ت˘اع ب˘ه˘ا ب˘ه˘ذإ إلسص˘ل˘وك غير
إل˘ ˘م˘ ˘ت˘ ˘م˘ ˘دن ،وإل ˘ذي ’ ي ˘عكسض ف ˘ي
إل˘ح˘ق˘ي˘ق˘ة إل˘خصص˘ال إل˘م˘ت˘ج˘ذرة ف˘ي
إلشص˘عب إل˘ج˘زإئ˘ري ،إل˘م˘ف˘ط˘ور على
إلنظافة وإلجمال.

حذار من الذبح السسري بتيارت
في إإطار إلبرنامج إلو’ئي لمكافحة إأ’مرإضض إلمتنقلة عن
طريق إلحيوإن ،تم أإول أإمسض من خÓل إجتماع تقييمي ووقائي
ب ˘ال ˘و’ي ˘ة رصص ˘د ك ˘ل إإ’مك˘ان˘ات إل˘Óزم˘ة ل˘ل˘ح˘ف˘اظ ع˘ل˘ى إلصص˘ح˘ة
إلعمومية على مسصتوى و’ية تيارت ،سصوإء من جانب إلشصق إلوقائي
أإو متابعة إلصصحة إلحيوإنية وإلقضصاء على ظاهرة إلذبح إلسصري
خارج إلمذإبح إلعمومية بتفعيل عمل إللجان إلمختلفة .حيث أإكد
إل ˘م ˘ج˘ت˘م˘ع˘ون ع˘ل˘ى شص˘ن ح˘م˘ل˘ة ل˘ل˘قضص˘اء ع˘ل˘ى إل˘ظ˘اه˘رة ،خ˘اصص˘ة
باأ’سصوإق على أإن يتم تدعيم إلفرق بعناصصر من إأ’من ومن ناحية
أإخرى تم إ’تفاق على ترميم إلمذإبح إلبلدية لتسصويق لحوم
مرإقبة وذإت نوعية .وحسصب مديرية إلفÓحة لو’ية تيارت ،فإان
إلمفتشصية إلبيطرية للو’ية خÓل إلسصدإسصي إأ’ول قامت بتطبيق
برنامج إلحملة إلوطنية لتلقيح إلموإشصي ضصد مرضض إلبريسصيلوز
وإلحمى إلمالطية ،مرضض إلجذري ،إلكلب إللسصان إأ’زرق ،حيث
تمت معاينة  164مزرعة و فحصض  1467رأإسض في إإطار مكافحة
مرضض إلبريسصيلوز ،حيث بلغت عدد إلحا’ت إلمؤوكدة  04خضصعت
للذبح إلصصحي وتعويضض مالكيها ،أإما بخصصوصض مرضض إلسصل تم
زيارة  38مزرعة وإلقيام بفحصض  348رأإسض تم إلتأاكد من 03
حا’ت خضصعت هي إأ’خرى للذبح إلصصحي .في إلوقت إلذي
توصصلت فيه إلو’ية لكميات معتبرة من إللقاحات منها  300أإلف
جرعة خاصصة بالتلقيح ضصد إلبريسصيلوز ،حيث تم تلقيح 251.252
رأإسض من إأ’غنام و 28951رأإسض من إلماعز مملوكة من طرف
 2156مربي .وبلغت إللقاحات إلخاصصة بالحمى إلقÓعية  25أإلف

جرعة ،تم تلقيح من خÓلها  11أإلف رأإسض من إلبقر من خÓل
زيارة  10008مربي وإلعملية متوإصصلة فيما تم تلقيح  310أإلف
رأإسض من إلغنم ضصد مرضض إلجذري ،بعدما تحصصلت إلو’ية على
 790أإلف جرعة وإلعملية هي إأ’خرى متوإصصلة ولقد سصخر لحملة
إلتلقيح إلتي ما زإلت متوإصصلة  115بيطري وفي إإطار إلعمل
إلرقابي إلمشصترك مع إلغرف إلمختلطة ،تم حجز  68كلغ من
إللحوم إلحمرإء منها  25كلغ غير صصالحة لÓسصتهÓك و 220كلغ
من إللحوم إلبيضصاء إلفاسصدة و 10كلغ من إأ’سصماك و  07كلغ من
إأ’حشصاء ،هذإ وتعول ذإت إلمديرية بالتنسصيق مع مختلف إللجان
إل˘مشص˘ت˘رك˘ة ومك˘اتب إل˘ن˘ظ˘اف˘ة ،مضص˘اع˘ف˘ة ج˘هدها إلرقابي خÓل
شصهر رمضصان من خÓل مرإقبة أإسصوإق إلماشصية وإلمذإبح للحوم
إلحمرإء وإلبيضصاء ومحاربة ومكافحة إلذبح إلسصري .ومن جهة
أإخرى ،بلغت عدد تدخÓت مصصالح إلتجارة خÓل إلـ  06أإشصهر
إلماضصية  1863تدخل سصجل من خÓله  240مخالفة حرر على
إإثرها  230محضصر وجهت إإلى إلعدإلة وبلغت إلعينات إلمقتطعة
 103ع˘ي˘ن˘ة ل˘ل˘م˘وإد إل˘غ˘ذإئ˘ي˘ة ن˘ت˘ج عنها  29غ˘ي˘ر م˘ط˘اب˘ق˘ة ،أإما
إلمحجوزإت فقد بلغت  929كلغ من إلموإد إلغذإئية غير إلصصالحة
ومشصير إلى أإن مصصالح إلمرإقبة إليومية للمتاجر تم تكثيفها مما
أإدى إلى تحسصين إلوضصع و’سصيما من جانب إلنظافة وإحترإم
مقاييسض إلموإزين.

تيارت عمر عمارة

اأ’حد  ٠١جويلية  ٢٠١٢م
الموافق لـ ١١شضعبان  ١٤٣٣هـ

يوميــات إإسسـÓميـــة
إأعدأد  :عبد ألكريم  .ل

رحمة رسصول الّله ـ صصلى الّله عليه وسصلم ـ بذوي الحتياجات الخاصصة
منذأأن بزغ نور أإلسسÓم أنتشسر ألعدل بين ألناسس وتخّلصسوأ من عباد ألناسسإألى عبادة رب ألناسس في
منهج متكامل يجمع بين ألدين وألدنيا ،وقد كانت تلك ألحادثة ألتي وقعت لعبد ألّله بن مكتوم وهو
رجلأأعمى جاء للرسسول ــ صسلى ألّله عليه وسسلم ــ وكان عندهأأكابر ألقوم يدعوهمإألى أإلسسÓم،
ن ذوي
فأاعرضس عنه ونزلت في حقهآأيات عتاب رقيق للنبي ــ صسلى ألّله عليه وسسلم ــ لتثبت لناأأ ّ
ن ألعناية بهم وتقديم ألخدمات ألمتميزة
ألحتياجات ألخاصسة (ألمعاقين) هم جزء من مجتمعنا ،وأأ ّ
لهم هي مبدأأ من مبادئ أإلسسÓم ألخالدة.
فقد كان النبي ـ صضلى الّله
عليه وسضلم ـ بعد هذه الحادثة
يبسضط رداءه ’بن مكتوم ويقول
له مداعبا« :أاهل بمن عاتبني
فيه ربي» ،قال تعالى﴾ :عبسض
وتوّلى ،أان جاءه اأ’عمى ،وما
يدريك لعّله يتزّكى ،أاو يذّكر
فتنفعه الذكرى﴿ (سضورة عبسض
اآ’يات  ١ـ  ،)٤فكون أان يخلق
الفرد ولديه نقصض أاو كمال فهو
بمشضيئة الّله قال تعالى﴾ :هو
الذي يصضّوركم في اأ’رحام كيف
يشضاء ’ إاله إاّ’ هو العزيز
الحكيم﴿ (آال عمران اآ’ية .)٦
جهنا ديننا الحنيف إالى عدم
ويو ّ
النفور من ذوي ا’حتياجات
الخاصضة هذا اأ’مر كان شضائعا
قبل اإ’سضلم ،وجاء اإ’سضلم
ليكّرم هذه الفئة قال تعالى:
﴾ليسض على اأ’عمى حرج و’
على اأ’عرج حرج و’ على
المريضض حرج﴿ (النور اآ’ية .)٦١
وتتجّلى رحمة رسضول اللّه ـ صضلى
الّله عليه وسضلم ـ بذوي
ا’حتياجات الخاصضة عندما كان
جهًا بالجيشض إالى جبل أاحد ،
متو ّ
واضضطر المرور بمزرعة لرجل
ب النبي ـ صضلى
ضضرير ،قام بسض ّ
الّله عليه وسضلم ـ بل وأاخذ في يده
حفنة من تراب وقال للنبي ـ
صضلى الّله عليه وسضلم ـ والّله لو
أاعلم أاّني ’ أاصضيب بها غيرك
لرميتك بها! فهّم أاصضحاب النبي ـ

صضلى الّله عليه وسضلم ـ بقتل هذا
اأ’عمى فأابي عليهم ـ نبي
الرحمة ـ وقال« :دعوه فهذا
اأ’عمى أاعمى القلب ،أاعمى
البصضر».
وهنا لم ينتهز رسضول الّله ـ صضلى
الّله عليه وسضلم ـ ضضعف هذا
الضضرير ،ولم يأامر بقتله أاو حتى
بأاذيته ،بل عفا عنه ،وذلك أ’ن
ليسض من شضيم المسضلمين ا’عتداء
على أاصضحاب العاهات أاو النيل
من أاصضحاب اإ’عاقات ،فقد
كانت سضنة نبينا محمد ـ صضلى
الّله عليه وسضلم ـ هي الرفق بهم
وا’تعاظ بحالهم.

إاّن اإ’سضلم أاّكد أاولوية هذه الفئة
في التمتع بكافة هذه الحقوق،
بل إاّن قضضاء حوائجهم مقدم
على قضضاء حوائج اأ’صضحاء،
ورعايتهم مقدمة على رعاية
اأ’كفاء ،يكفى أان أاقول أان ذوو
ا’حتياجات الخاصضة في
المجتمعات اأ’وروبية الجاهلية
كانوا مادة للسضخرية والتسضلية إالى
أان جاء الدين اإ’سضلمي السضمح
ليحرم السضخرية من الناسض
عامة ،ومن أاصضحاب البلوى
خاصضة ،وأانزل الّله تعالى آايات
بينات تؤوكد تحريم هذه الخصضلة
ِ
الجاهلية ،فقالَ﴾ :يا َأاtيَها اsلذينَ

آاَمُنوا َلا َيسْضَخْر َقوٌم مuن َقْوٍم َعسَضى
َأان َيُكونُوا َخْيرا ً uمْنُهْم َوَلا ِنسَضاء
uمن uنسَضاء َعسَضى َأان َيُكsن َخْيرا ً
uمْنُهsن َوَلا َتْلِمُزوا َأانُفسَضُكْم َوَلا
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(الحجرات اآ’ية ،)١١فا’حتقار
من الناسض وا’سضتخفاف بهم
حرام ،فالمبتلى قد يكون أاعظم
قدًرا عند الّله أاو أاكبر فضض ً
ل على
الناسض ،ولقد حّذر النبي ـ صضلوات
الّله عليه ـ أاشضّد التحذير من
تضضليل الكفيف عن طريقه ،أاو
إايذائه سضخرية فقالَ« :مْلُعوٌن َمْن
َكَمَه َأاْعَمى َعْن َطِريق» ،ففي هذا
التحذير النبوي وعيد شضديد لمن
اّتخذ العيوب الخلقية سضببا
للتسضلية أاو التقليل من شضأان
أاصضحابها ،فصضاحب اإ’عاقة هو
أاخ أاو أاب أاو ابن ابتله الّله ليكون
بيننا شضاهًدا على قدرة الّله ’ ،أان
نجعله مادة للتسضلية.
الشضريعة
رحمة
ومن
ا’إسضلمية بذوي ا’حتياجات
ا ل خ ا ص ض ة م ر ا ع ا ت ه م ف ي ك ث ي ٍر
التكليفية
ا’أحكام
من
والتيسضير عليهم ورفع الحرج
ع ن ه م  ،ف ع ن ز ي د ب ن ث ا ب ت ا أ نّ
ر س ض و ل ا ل لّ ه ـ ـ ص ض ل ى ا ل لّ ه ع ل ي ه
وسضلم ــ اأملى عليه ’« :يسضتوي
القاعدون من الموؤمنين
و ا ل م ج ا ه د و ن ف ي س ض ب ي ل ا ل لّ ه » .

الكلمة الطيبة في المدرسصة المحمدية

الحديث عن مفهوم الكلمة في اإ’سضلم هو
الحديث عن أاول آاية نزلت في اإ’نجيل وفي
القرآان الكريم ،وفي البدء كانت الكلمة ،وفي
اإ’سضلم أاعظم آاية قرآانية تحدثت عن هذا
ظ مِن َقْول ٍ ِإاsلا
الموضضوع بقوله تعالىَ﴾ :ما َيْلِف ُ
ِ ِ
ب َعتِيٌد﴿ (ق اآ’ية  ،)١٨فالكلمة إاّما
َلَدْيه َرقي ٌ
أان تكون لك أاو عليك ،فكل ما يخرج من الفم
من كلم ،أاو حول إالى فكرة كصضورة أاو فلم ،أاو
أاذيع في وسضيلة للتصضال يحاسضب عنها المرء
أاو صضاحبها ،فبالكلمة الطيبة نجني ثمارا
طيبة ،نوحد الصضفوف ،نصضفي القلوب ،نبني
مجتمعا متماسضكا ،فحضضارة قوية.
فبالكلمة الخبيثة نفرق بين الشضركاء ،ونفسضد
ث الشضك
بين اأ’صضدقاء ونهّدم بيوتا ،ونب ّ
والريبة في المجتمعات فتنهدم حضضارات.
فالمتتّبع آ’يات كتاب الّله يجد أانّ القرآان
الكريم أاعطى أاهمية كبيرة لمفهوم الكلمة في
اإ’سضلم ،فالكلمة الطيبة تؤودي إالى الجنة،
جَعل sلُه َعْيَنْين َِ ،ولِسَضانًا
قال تعالىَ﴾ :أاَلْم َن ْ
َوشضفَ َ َتْين ِ﴿ (البلد اآ’يتين  ٨ـ  ،)٩فإاّما إالى نار

أاو إالى نعيم الفردوسض ،فبالكلمة يحاسضب
اإ’نسضان يوم القيامة ،لقوله سضبحانه عز وجل:
ِ
ِ
جُلُهم
﴾َيْوَم تَشْضَهُد َعَلْيِهْم َأاْلسضَنُتُهْم َوَأاْيديِهْم َوَأاْر ُ
ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴿ (النور اآ’ية .)٢٤
وفي المدرسضة المحمدية أاحاديث كثيرة ،تبين
وتوضضح مفهوم الكلمة في اإ’سضلم ،مثل
سضؤوال أاحد الصضحابة عندما طلب النصضيحة
والتوجيه من رسضول اأ’مة ـ صضلى الّله عليه
وسضلم ـ بقوله :يا رسضول اللّه انصضحني ،فقال
عليه الصضلة والسضلم« :قل آامنت ثم اسضتقم»،
قال الرجل :ثم أاي؟ ،فقال له صضلى الّله عليه
وسضلم« :عليك بهذا» ،فأاخرج عليه الصضلة
والسضلم عضضلة لسضانه الطيبة الشضريفة ،مبينا
قيمة الكلمة وأاهميتها في اإ’سضلم ،بقوله
أايضضا صضلى الّله عليه وسضلم« :إاّن العبد ليتكّلم
بالكلمة من رضضوان الّله تعالى ما يلقي لها باً’
يرفعة الّله بها درجات ،وأاّن العبد ليتكّلم
بالكلمة من سضخط الّله تعالى ’ يلقي لها باً’
يهوى بها في جهنم» ،وقال صضلى الّله عليه
وسضلم أايضضا مشضيرا إالى عظم الكلمةِ« :إاَذا
حتِ اأ’َْعضضَاءُ ُكtلَها ُتَكuفُر
َأاصْضَبَح اْبُن آاَدَم َأاصْضَب َ

من كنوز السصنة النبوية

روى البخاري ومسضلم عن ابن عمر ـ رضضي الّله عنهما ـ أانّ رسضول اللّه ـ صضلى اللّه عليه وسضلم
ـ قال« :عّذبت امرأاة في هّرة حبسضتها حتى ماتت جوعا ،فدخلت فيها النار ’ ،هي أاطعمتها
وسضقتها ،إاذ هي حبسضتها ،و’ هي تركتها تأاكل من خشضاشض اأ’رضض».
جٌل
وعن أابي هريرة ـ َرضضي الّله عنه ـ أاّن الرسضول ـ صضلى الّله عليه وسضلم ـ قالَ« :بيَْنَما َر ُ
ِ
ِ
ث
ب َيْلَه ُ
جَد ِبْئرا ً َفَنَزَل فيَها َفش َضِر َ
َيْمشضي ِب َطِريق ِ ،اشض َْتsد َعَلْيه اْلَع َطشُضَ ،فَو َ
بُ ،ثsم َخَرَجَ ،فإاَذا َكْل ٌ
ب مَِن اْلَع َطشض ِ مِْثُل اsلِذي َكاَن بََلَغ
ل
ك
ل
ا
ا
ذ
ه
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ُ
َ
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َ
َيْأاُكُل الsثرىَ ِمَن اْلَع َطشض ِ»َ َ ،
ُ َ ْ َ َ َ
َ
ل ُخَفُه ماءُs ،ثم َأامسضَكُه بَِفيهِ حsتى رقِ
بَ ،فش َضَكَر الّلُه َلُه،
ل
ك
ل
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ى
ق
ض
س
ف
ي
مِuنيَ ،فَنَزَل اْلِبْئر َفم َأ
َ
ْ
ْ
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َ
َ َ
َ
ْ َ
َفَغَفر َلُهَ ،قاُلوا َ :يا َرسضوَل الّلهِ! ًوإان َsلَنا فِي هِذهِْ اْلبها َئِم ِ َأ’ َجرا ً؟ َفَقالَِ« :في ُكuل َكِبدٍ ر ْطبةٍ
َ s
َ
ََ
َ َ
ْ
َ
َ َ ُ
جٌر».
َأا ْ
ما أاروع هذا الشضمول الذي تتمتع به تعاليم اإ’سضلم! امرأاة تعّذب بسضبب قسضوة قلبها تجاه
هرة ،ورجل يغفر له بسضبب رحمته كلبا.
إاّن الرحمة اإ’يمانية لتمّد ظللها وراء حدود اإ’نسضان لتشضمل حتى الحيوانات ،نسضأال الّله أان
يجعلنا من عباده الرحماء.

ك إاِِن
الuلسَضاَنَ ،تُقوُل :اsتق ِ الsلَه ِفيَناَ ،فإاِsن َ
جَنا»،
ج َ
اسْضَتَقْم َ
ت اْعَو َ
ت اسْضَتَقْمَناَ ،وإاِِن اْعَو َ
ج ْ
ج ْ
وقال عيسضى عليه السضلم للخنزير الذي
داهمه لما قام حوارييه لقتله دعوه يمّر
بسضلم ،قالوا لما يا نبي الّله؟ فأاجابهم بقوله:
''أاردت أان أاعّود لسضاني أان ’ يقول إاّ’ طّيبا''،
وقال موسضى عليه السضلم للكلب الذي أافزعه:
''يا كلب أافزعتني'' ،قالها بغضضب شضديد ،فنزل
ملك يقول له إانّ الّله يقرؤوك السضلم ،ويقول
لك'' :أاتعيب الخلق أام الخالق؟''.
ونختم هذه ا’سضتد’’ت التي وردت في
القرآان الكريم ،وفي اآ’ثار الواردة عن سضيدنا
عيسضى وموسضى عليهما السضلم ،بقول خاتم
الرسضل واأ’نبياء محمد بن عبد الّله ،بقوله
صضلى الّله عليه وسضلم« :من كان يؤومن بالّله
واليوم اآ’خر فليقل خيرا أاو ليصضمت»،
وللحفاظ على هذا السضلوك اإ’نسضاني المثالي
حتى ’ يصضدر مّنا إاّ’ كلم طيب ،علينا باّتباع
اأ’دوية التالية:
 ١ـ العلم ،كلما تعلّمنا ازددنا تبصضرا ،وتفهما،
ووعيا ،فديننا يبنى على العلم ،فبالعلم يبنى
اإ’نسضان ،وبه تبنى الحضضارة.
 ٢ـ كل إانسضان ’بد أان يشضغل نفسضه بما ينفعه
في دينه ودنياه ،وأان ’ يشضغلها بعيوب
اآ’خرين.
 ٣ـ اختيار الصضديق والرفيق ،خاصضة المخلصض
منه والطيب ،الذي إان رأاى منه اعوجاجا
جهه ،وإان صضدر منه ما يسضعد دينه
وّعاه وو ّ
ووطنه ،وضضع كفه بيده ،فكم من إانسضان فاز
بسضبب صضديق مخلصض ،وكم من إانسضان خسضر
دينه ودنياه بسضبب صضحبة ’ يسضتحقها الطرف
اآ’خر ،والحكمة تقول'' :اأ’صضدقاء
واأ’صضحاب واأ’حباب كثر ،والقليل منهم من
يسضتحق التضضحية'' ،قال صضلى الّله عليه وسضلم:
«المرُء على دين ِ خليِلهِ فلينُظْر أاحُدُكم من
ُيَخالُِل».

أأبوأأحمد ألغزألي ــ ألجزأئر
ألعاصصمة ــ

هام جدأ

العدد
١٥٨٣٨

هذه الصضفحة تحتوي على آايات قرآانية كريمة
واحاديث نبوية شضريفة ،الرجاء الحفاظ عليها
وحمايتها من التدنيسض .وشضكرا
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فتاوى شسرعية
@ سس :هل تبطل صسÓة
ألجمعة إأذأ تحّدث ألمصسلي
مع مصسل xآأخر وأإلمام
يخطب؟
@@ ج :ذهب جمهور الفقهاء
عدا الشضافعية إالى أاّن ا’سضتماع
واإ’نصضات لخطبة الجمعة
واجب لقوله تعالى﴾ :وإاذا قرئ
القرآان فاسضتمعوا له وأانصضتوا﴿
(اأ’عراف اآ’ية  ،)٢٠٤ولقول النبي ـ صضلى الّله عليه وسضلم ـ
«إاذا قلت لصضاحبك يوم الجمعة :أانصضت واإ’مام يخطب فقد
لغوت» (فتح الباري  ٢ـ  ،)٤١٤وقالوا أايضضًا :إانّ الخطبة مثلها
مثل الصضلة ،فهي تقوم مقام ركعتين من الفريضضة.
ورغم قول الفقهاء بوجوب اإ’نصضات ،فإان من تكّلم أاثناء
الخطبة فإاّن صضلته صضحيحة ،مع أانه أاتى قوً’ خلفًا لما
يجب .وذهب الشضافعية إالى أاّن ا’سضتماع واإ’مام يخطب سضنة،
و’ يحرم الكلم بل يكون مكروهاً ،وإانما قالوا بالكراهة،
جمعًا بين الحديث السضابق ،وقال أانسض ـ رضضي الّله عنه قال ـ
فبينما رسضول الّله ـ صضلى الّله عليه وسضلم ـ يخطب على المنبر
يوم الجمعة ،قام أاعرابي فقال :يا رسضول الّله ،هلّل المال
وجاع العيال ،فادع لنا أان يسضقينا ،قال :فرفع رسضول الّله ـ
صضلى الّله عليه وسضلم ـ يديه وما في السضماء قزعة (الحديث)
(فتح الباري  ٢ـ  ٥١٩ومسضلم  ٦ـ .)١٩٣
ولكن من جانب آاخر ،إاذا كان لكلم الرجل أاثناء الخطبة سضبب
فل حرمة و’ كراهة ،كنهي عن منكر أاو تحذير من خطر،
فل بأاسض بالكلم إان لم يسضتطع إايصضال المراد باإ’شضارة.

ألشصيخأأحمد حماني ــ رحمه ألّله ــ
وقفةإأيمانية

الرسصول ـ صصلى الّله عليه وسصلم ـأاشصد حياء
من العذراء في خدرها
كان الرسضول ـ صضلى الّله عليه وسضلم ـ أاشضّد حياء من العذراء
في خدرها ،وقد تأاّثر به أاصضحابه ومنهم عثمان بن عفان ـ
رضضي الّله عنه ـ فقد كان شضديد الحياء إالى درجة أاّنه ’
يتجّرد من ثيابه عند ا’غتسضال حياء ،وقد مدحه النبي ـ
صضلى الّله عليه وسضلم ـ بذلك وأاخبر بأاّن الملئكة تسضتحيي
منه ،بل أاخبر أاّنه هو صضلى الّله عليه وسضلم بنفسضه يسضتحيي
منه فقال ’ :أاسضتحيي من رجل تسضتحيي منه الملئكة.
ومّما يدل على أاهمية الحياء أاخبار النبي ـ صضلى الّله عليه
وسضلم ـ بأانه من اإ’يمان كما في قوله صضلى اللّه عليه وسضلم:
«اإ’يمان بضضع وسضبعون ،أاو قال :بضضع وسضتون شضعبة،
فأافضضلها ’ :إاله إاّ’ اللّه وأادناها إاماطة اأ’ذى عن الطريق،
والحياء شضعبة من اإ’يمان» ،وفي حديث آاخر يقول صضلى الّله
عليه وسضلم :الحياء واإ’يمان قرناء جميعا فإاذا رفع أاحدهما
رفع اآ’خر» ،وقد صضدق صضلوات ربي وسضلمه عليه إاذا وجد
اإ’يمان وجد الحياء.
والحياء أانواع ،أاهّمها الحياء من الّله عز وجل وهذا النوع هو
أاكد أانواع الحياء ،ولذلك قال النبي ـ صضلى الّله عليه وسضلم ـ
«اسضتحيوا من الّله حق الحياء ،من اسضتحى من الّله حق الحياء
فليحفظ الرأاسض وما وعى والبطن وما حوا ،وليذكر الموت
والبلى ومن أاراد اآ’خرة ترك زينة الدنيا ،فمن فعل ذلك فقد
اسضتحيا من الّله حق الحياء».

األمراضض القلبية عÓجها في القرآان الكريم
لقد بsين الّله سضبحانه وتعالى
اأمراضض القلوب وشضفاءها في
كتابه القويم ،ومن ذلك قوله
تعالىِ﴾ :في ُقُلوِبِهْم مََرضٌض
َفَزاَدُهُم الsلُه َمَرضضًا َوَلُهْم
ب اأَلِيٌم بَِما َكاُنوا
َعَذا ٌ
َيْكِذُبونَ﴿ (البقرة ا’آية ،)١٠
وقال تعالىَ﴾ :يا ِنسَضاَء النِsبuي
حدٍ مَِن الuنسَضاِء اإِنِ
َلسْضُتsن َكاَأ َ
اsتَقْيُتsن َفل َتْخضَضْعَن بِاْلَقْول ِ
َفَي ْطَمَع اsلِذي فِي َقْلِبهِ مََرضٌض
مَْعُروفًا﴿
َقْوً’
َوُقْلَن
(ا’أحزاب ا’آية  ،)٣٢وقال
تعالىَ﴾ :لِئْن َلْم َيْنَتِه
ِ
ِ
ِفي
اْلُمَنافُقوَن َواsلذينَ
ُقُلوِبِهْم َمَرضٌض َواْلُمْرِجُفونَ
ك بِِهْم ثُsم
فِي اْلَمدِينَةِ َلُنْغِرَيsن َ
ِ
ك فِيَها اِإsلا َقليل﴿
جاِوُروَن َ
’ ُي َ
(ا’أحزاب ا’آية .)٦٠
ومرضض القلب هو نوع فسضاد
يحصضل للإنسضان ،يفسضد به
تصضوره للحق واإرادته له ،فل
يرى الحق حًقا ،اأو يراه على
خلف ما هو عليه ،اأو ينقصض
اإدراكه له ،فيبغضض الحق

النافع اأو يحب الباطل الضضار
اأو يجتمعان له ،وهو الغالب.
اأصضحاب
فاإّن
ولذلك
ا’نحرافات ينفرون من
الحق
اأهل
مجالسضة
والصضلح ،وربما اأبغضضوهم؛
’أنهم ينهونهم عن اإشضباع
بالمحرمات؛
شضهواتهم
و’أنهم على غير شضاكلتهم،
وربما راأوا في الصضالحين
اأنهم ’ يدركون ،وهذا غاية
الجهل والضضلل.
واأمّا العلج ،فبّينه الحق
تبارك وتعالىَ﴾ :يا اَأtيَها
الsناسُض َقْد جَاَءْتُكْم َمْوِع َظٌة
مِْن َرuبُكْم َوشِضَفاٌء لَِما فِي
حَمٌة
الصtضُدوِر َوُهد ً
ى َوَر ْ
لِْلُموْؤمِنِين﴿ (يونسض ا’آية
.)٥٧
فمن اأراد الخير والعافية
القلبية التي يبحث عنها كثير
من الناسض ،فعليه بكتاب الّله
وسضنة رسضوله ــ صضلى الّله عليه
وسضلم ــ ففيهما سضعادة
الدارين الدنيا وا’آخرة.

دعاء
جعـَْل في قلبي نـورا ً،
«اللـُsهـsم ا ْ
ُ
وفي بـَصضـَري نـورا ً ،وفي
ُ
سضـَْمعي نـورا ً ،وعنْ َيميني
ُ
نـورا ً ،وعـَْن َيسضاري نـورا ً،
ُ
ُ
وفـَوقي نـورا ً ،وتـَحتي نـورا ً،
ِ ُ
ُ
وأاَمامي نـورا ً ،وخـَلفـي نـورا ً،
ُ
ُ
جع َـلْ لي نـورا ً».
وا ْ
ُ

أاقوال مأاثورة
@ ربما ’ نملك القدرة على
إاسضعاد اآ’خرين ،ولكنّنا
نسضتطيع أان نبعد عنهم
أاشضواك اأ’لم.
@ اأ’دب واأ’خلق ثوب
الروح ،فكيف يسضتطيع
اإ’نسضان أان يتخّلى عن
أاناقته؟
@ امنح نفسضك الحق بأان
تكون نفسضك...لسضت بحاجة
أ’ن تتطابق مع أاي صضورة
مهما تكن.
@ إاّن الرفيق الوحيد الذي ’
يخذلك مطلقًا هو أانت
نفسضك.
@ اأ’مل تصضنعه اأ’رواح
القوية ،فل تكن ضضعيفًا
يهزمك اليأاسض.

حديث نبوي
عن علي بن أابي طالب ـ
رضضي الّله عنه ـ قال :سضمعت
رسضول الّله ـ صضلى الّله عليه
وسضلم ـ يقول« :إاذا عاد الرجل
أاخاه المسضلم مشضى في خرافة
الجنة حتى يجلسض ،فإاذا
جلسض غمرته الرحمة فإان كان
غدوًة صضّلى عليه سضبعون أالف
ملك حتى يمسضي ،وإان كان
مسضاًء صضّلى عليه سضبعون أالف
ملك حتى يصضبح».

من قصصصض
الصصالحين
اجتمع الفضضيل بن
عياضض وسضفيان الثوري
فجلسضوا
يومًا،
يتذاكرون شضيئًا من
الرقائق َفرق كل واحد
منهم وبكى ،فقال
سضفيان الثوري رحمه
الّله'' :أارجوا أان يكون
هذا لمجلسض علينا
رحمة وبركة'' ،فقال
الفضضيل بن العياضض:
''ولكني أاخاف يا أابا
عبد الّله أا’ّ يكون أاضضtر
ت
علينا...أالسضت تخّلصض َ
من أاحسضن حديثك
وتخلّصضتُ أانا إالى
حديثي
أاحسضن
ت
ن
ي
ز
...فت ّ ُ
ت لي،''...
ن
لك...وتزّي َ
فبكى سضفيان الثوري
رحمه الّله وقال:
''أاحييتني أاحياك الّله''.

األحد  ١جويلية  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ١١شسعبان ١٤٣٣هـ

ثقافة

مهرجانات عربيةأاوروبية تحتفي بالذكرى الـ ٥٠لÓسشتقÓل

ندوات وأافÓم سشينمـائية تبرز تاريـخ الجـزائر الـ ـثوري
تحيي الوكالة الجزائرية لÓإششعاع الثقافي بخمسشينية اسشتقÓل الجزائر في عدد من الدول
العربية ـ حسشب ما جاء على موقعها ـ باإقامة العديد من ا’أنششطة السشينمائية التي تبرز
تاريخ الجزائر الثوري العريق..

هدى بوعطيح
تشسارك عدد من الدول
العربية الجزائر فرحتها
بمرور نصسف قرن على
اسسترجاع سسيادتها الوطنية،
من خلل تنظيم عدد من
النشساطات ،حيث يحتفل
مهرجان الأقصسر للسسينما
الإفريقية على مرور  ٥٠عاما
السسينما
بدايات
على
الجزائرية ،بتنظيم اأسسبوع
للفن السسابع الجزائري من ١٠
اإلى  ١٥جويلية الجاري ،بمركز
الإبداع الفني بدار الأوبرا
بحضسور نخبة من نجوم الفن،
حيث سسيتم عرضس  ٥اأفلم
''معركة
طويلة
روائية
الجزائر'''' ،الخارجون على
القانون'''' ،العفيون والعصسا''،
''وقائع سسنوات الجمر'' لمحمد
الأخضسر حامينا كما سسيتم
عرضس الفيلم المشسترك
الجزائري المصسري ''عودة البن
الضسال'' للمخرج يوسسف شساهين،
اإضسافة اإلى الفيلم التسسجيلي  ''٥٠سسنة
سسينما جزائرية'' ،كما سسيتم في نفسس
السسياق تنظيم ندوتين الأولى بعنوان
''الإنتاج السسينمائي المصسرى الجزائري
المشسترك ..تاريخ واآفاق'' يديرها
الناقد المصسري سسمير فريد والناقد
الجزائري جمال الدين حازورلى
و''السسينما الجزائرية الجديدة''
ينشسطها الناقد المصسري احمد فايق
والجزائري نبيل حاجي.
وتمثل اأربعة اأعمال سسينمائية

اdGأ’≤ãجن Éـ ـaـ ـ«ـ ـ ـáـ ـ ـ ـدة
لخضشر بن تركي في ندوة
باأ’طلسس
يعقد السسيد لخضسر بن تركي محافظ
مهرجان تيمقاد الدولي اليوم على السساعة
العاشسرة صسباحا ندوة صسحفية بقاعة
األطلسس ،للحديث عن حيثيات برنامج
الطبعة الـ ٣٤للمهرجان الذي يحتضسن
فعالياته المسسرح الجديد بالمدينة األثرية
لتيمقاد بولية باتنة في الفترة الممتدة بين
 ٠٧و  ١٤جويلية الحالي.

ملتقى حول فرانز فانون با’وراسشي
يحتضسن اليوم فندق الوراسسي ملتقى
حول صسديق الثورة الجزائرية ''فرانز
فانون'' ،والذي يندرج ضسمن النشساطات التي
سسطرتها وزارة الثقافة للحتفال بخمسسينية
السستقلل ،هذا الملتقى الذي يسستمر إالى ٣
من جويلية الحالي.

''تحرير التاريخ'' بالمكتبة
الوطنية الجزائرية
تحتضسن المكتبة الوطنية الجزائرية اليوم
وعلى مدار  ٣أايام الملتقى الدولي ''تحرير
التاريخ'' ،الذي يشسرف عليه المركز الوطني
للبحث في عصسور ما قبل التاريخ
والنثربولوجيا والتاريخ ،حيث سسيعرف
الملتقى مشساركة نخبة من كبار المفكرين
والمثقفين.

العدد

١٥٨٣٨
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الو’يات المتحدة تششارك الجزائر في خمسشينية ا’سشتقÓل

''معركة الجزائر'' يجوب كبرى مدنأامريكا
تششارك بعضض قاعات
السشينما بالو’يات
المتحدة اأ’مريكية
الجزائر في ا’حتفال
بخمسشينية اسشترجاع
السشيادة الوطنية ،من
خÓل عرضض فيلم ''معركة
الجزائر''ابتداء من
منتصشف هذا اأ’سشبوع،
والذي تنظمه الششركة
اأ’مريكية لتوزيع
اأ’فÓم.

سسميرة لخذاري

الجزائر في الطبعة السسابعة لـ''مهرجان
السسينما العربية'' الذي انطلق بسساو
باولو وريو دي جانيرو بالبرازيل ويدوم
اإلى غاية  ١٢جويلية ،حيث سستشسارك
هذه الأفلم حاليا واإلى  ٥جويلية
بسساوو باولو ومن  ٦اإلى  ١٢من نفسس
الشسهر بريو دي جانيرو ،وسسيمثل
الجزائر في هذه التظاهرة التي تحمل
عنوان ''خرائط الذات'' ،التي تنظمها
المعهد الثقافي العربي ''وقائع سسنين
الجمر'' للخضسر حمينة و''تحيا يا
ديديو'' لمحمد زينات و''كم اأحبكم'' لعز
الدين مدور ،بالإضسافة اإلى فيلم ''قبلة''
لطارق تقية وقد شساركت الأربع اأفلم
الجزائرية العام الماضسي في الطبعة
''السسينما
لـ''مهرجان
السسادسسة
العربية'' ،كما جاء دائما حسسب موقع
الوكالة ،الذي نظم بنيويورك بالتعاون
مع الوكالة الجزائرية للإشسعاع
الثقافي ،وقسسم السسينما بمتحف
الفنون المعاصسرة والقسسم الفني اآرت
ايسست وافتتح المهرجان بفيلم ''وقائع
سسنين الجمر'' للخضسر حمينة الحاصسل
على ''السسعفة الذهبية'' الإفريقية
والعربية بمهرجان كان الدولي عام
١٩٧٥
من جانب اآخر سسيحتفل مهرجان
السسينما الإفريقية بقرطبة السسبانية

من  ١٣اإلى  ٢١اأكتوبر المقبل بالذكرى
الـ ٥٠لسستقلل الجزائر ،حيث سسيتم
عرضس مجموعة من الأفلم تحت
عنوان ''الجزائر ..خمسسون سسنة بعد
السستقلل''.
اإضسافة اإلى ذلك تنظم الوكالة
الجزائرية للإشسعاع الثقافيئلقاءات
سسينمائية بالتعاون مع جمعية ''مغرب
الأفلم'' تدوم اإلى غاية  ٠٨جويلية
بقاعة السسينما  ٣لوكسسمبورغ بباريسس،
حيث يعرضس حاليا عدد من الأفلم
الوثائقية والمطولة التي تسستحضسر
الفترة الممتدة من الحتلل الفرنسسي
في  ١٨٣٠اإلى غاية السسنوات الأولى من
اسسترجاع السسيادة الوطنية.
ويسسمح هذا البرنامج ـ حسسب ما جاء
في الوكالة بتغطية حقبة مهمة من
الزمن لفهم الثورة الجزائرية ومن هذا
المنظور ،تم اإختيار ''السسلم الوليد''
لجاك شساربي ''،المنطقة المحرمة''
لمحمد علم '' ،صسوت الشسعب'' لجمال
شسندرلي'' ،الحطاب'' لمحمد بعماري،
''بني هندل'' للمين مرباح'' ،نوة'' لعبد
العزيز طولبي'' ،تحيا يا ديدو'' لمحمد
زينات'' ،الصسوت'' لمحمد سسليم رياضس
و''الرجل الذي ينظر من النافذة''
لمرزاق علواشس.

للنهوضض بالميدان الفني بغليزان

تدششين ''كونسشرفتوار'' الموسشيقى مع
الدخول ا’جتماعي المقبل
كششف ،عبد المجيد حديبي،
مدير المعهد الموسشيقي بغليزان
ن من المنتظر اأن يتم تدششين
اأ ّ
كونسشرفتوار الموسشيقي ،الذي تم
انجازه من قبل وزارة الثقافة،ئ
وهو المعهد الذي من ششاأنه اأن
يفتح مششكل'' ئ الضشيق'' الذي
كان يعاني منه القائمون على
تعليم الموسشيقى بهذه الو’ية.

غليزان :ع .عبد الرحيم

و ا أ و ض س ح م د ي ر ا ل م ح ل ق ة ب ا أ نّ ا ل م ع ه د
الجديد يتوفر على مختلف الإمكانات التيئ
تعمل على تحسسين ظروف التعليم ،منها
قاعة كبرى للتدريبات ،اأقسسام ،قاعة
للإعلم والنترنيت ،وقاعة للأسساتذة،
فضسل عن حجرات الدرسس لتلقي الدروسس
النظرية.

و ا ع ت ب ر ا ل س س ي د ح د ي ب ي ا أ نّ ا ل م ع ه د ا ل ج د ي د
يمكن من فتح الباب اأمام الشسباب الغليزاني
لدخول المعهد ،في خطوة لرفع الحصسة
المراد الموافقة عليها ،بعد اإجراء
المسسابقةئ الخاصسة قبل دخول المعهد
واسستفادة من التكوينات المقدمة.
وتخرج من ملحقة الموسسيقى برسسم
الموسسم الدراسسي  ٢٠١٢٢٠١١سست '''' ٠٦
طلبة ،في ئمختلف التخصسصسات ،ويزاول
بهذه الملحقة  ١٥٠متربصسا في نوعين من
التكوين،ئ الأولى لفائدة المكونين والثانية
تخصس الممثلين ،حيث يحضسى النوع الأول
بتكوينئ مدته  ٤سسنوات ،في حين اأن مدة
التكوين الثاني يصسل اإلى سست سسنوات.
وتعول اإدارة الملحقة على كونسسرفتوار
الموسسيقيئ لتقديم تكين نوعي لفائدة
المتربصسين ،الذي يحبذون اختيار
الموسسيقى تخصسصسا لهم ،ولتكون مهنة
المسستقبل.

سسيتم عرضس ''معركة الجزائر''
خلل جويلية الحالي بنيويورك،
وكاليفورنيا
وبنسسلفانيا
احتفاء؟ئ ؟بخمسسينية اسستقلل
الجزائر ،حسسبما جاء في؟
؟موقعها اإللكتروني؟ ،حيث
سسيعيشس األمريكيينئوجالتنا بها ابتداء من
الـ ٦جويلية الحالي والى غاية  ١٢من ذات
الشسهر مع احداث الفيلم ،؟الذي؟ ؟أاخرجه
اإليطالي؟ ؟جيلوبونتيكورفو في١٩٦٦؟
؟،حيث يبدأا عرضسه بنيويورك ،وأايضسا
خلل مهرجان الفنون األسسبوعي؟''؟بارد؟ئ
؟سسامرسسكايب؟ ''؟في؟ ؟١٩؟ ؟جويلية؟،
؟كما سسيعرضس الفيلم في؟ ؟بيتسسبيرغ؟
؟بمقاطعة بنسسلفانيا؟'' ؟شسمال شسرق
الوليات المتحدة؟ئ ''؟وأايضسا بمتحف سسان
دييغو للفن بكاليفورنيا؟.؟
وقد سسبق للشسركة األمريكية لتوزيع
األفلم ''ريالتو بكتشسرز'' ،والمعروفة بتوزيع
األفلم الكلسسيكية العالمية عبر الوليات
المتحدة األمريكية ،وان تحصسلت على
حقوق التوزيع التجاري؟ ؟لفيلم؟'' ؟معركة
الجزائر''؟ ،حيث تم عرضسه بكبرى مدن
الوليات المتحدة األمريكية ،ويتعلق األمر
بكل من واشسنطن ،نيويورك ،لوسس أانجلسس،
وشسيكاغو ،حيث فتحت المجال لألمريكيين
والجالية العربية وغيرها من المقيمين
بذات الدولة لكتشساف والتعرف على أاهم
المحطات الحاسسمة في الثورة الجزائرية
المجيدة ،؟ومن جهة أاخرى سسيعرضس الفيلم
أايضسا بالرواق الوطني؟ ؟األمريكي؟ ؟للفنون
بمقره؟ئ ؟بواشسنطن في؟ ؟٢٨؟ ؟جويلية
المقبل ،حسسبما جاء في؟ ؟موقع الرواق

اإللكتروني.؟
ويعد فيلم ''معركة الجزائر'' من األفلم
التي رفعت اسسم السسينما الجزائرية في
كبرى المحافل الدولية ،وسساهم بشسكل كبير
بالتعريف بثورة التحرير المظفرة ،حيث
من خلله اكتشسف الكثيرون أاهم ميزات
ونضسالت الشسعب الجزائري من اجل الظفر
ونيل السستقلل وضسمان حياة كريمة
لألجيال تحت كنف الحرية ،وما يزال هذا
الفيلم الذي؟ ؟حصسل على عديد الجوائز
الدولية منها جائزة؟'' ؟األسسد الذهبي؟ئ
''؟عن أاحسسن فيلم من مهرجان البندقية؟''
؟فينيسسيا ايطاليا؟ ''؟في؟١٩٩٦؟ ؟ ،؟ورشسح
مرتين لجائزةئ ؟األوسسكار في؟ ؟١٩٦٧؟
؟و ١٩٦٩؟ئيعتبر واحدا من أافضسل األفلم
السسياسسية في؟ ؟تاريخ السسينما؟
؟العالمية؟.؟
و''معركة الجزائر؟ ''يسستعرضس العمليات
العسسكرية التي؟ ؟قام بها الجيشس؟ئ
؟الفرنسسي؟ ؟في؟ ؟١٩٥٧؟ ؟بالجزائر
العاصسمة وخصسوصسا التعذيب الذي؟ ؟كان؟
؟يمارسس ضسد الجزائريين؟ئ ؟إلجبارهم
على كشسف تحركات مناضسلي؟ ؟جبهة
التحرير الوطني؟ ،حيث عرضس ألول مرة
في؟ ؟قاعات السسينما الفرنسسية في؟ئ
؟٢٠٠٤؟ ؟بعد منعه لحوالي؟ ؟نصسف
قرن؟.؟

و’يـــــــة خنششلـــــة

انط ـ ـ ـ ـ ـÓق المهـ ـ ـ ـرج ـ ـ ـ ـان الثق ـ ـ ـافي
المحـ ـلي لأÓغنيـ ـ ـ ـة الششاويـ ـ ـ ـ ـة
احتفا’ بالذكرى
الخمسشين لعيد
ا’إسشتقÓل ،تعرف
و’ية خنششلة
الششاوية في طبعته
الخامسشة من ٠١
اإلى  ٠٧جويلية
انطÓق فعاليات
المهرجان الثقافي
المحلي لÓأغنية
الششاوية في طبعته
الخامسشة ،حيث
سشتعرف دار
الثقافة فعاليات
ا’إنطÓق ،التي
سشتنفرد هذه السشنة
بتكريم عائلة
الفنانة زوليخة.

عقيدي امحمد

الجمهور
ليسستمتع
الخنشسلي بالمحاضسرات
التي سسيقدمها باحثون
في التراث الأوراسسي
الأصسلية
والسسهرات
والعصسرية لموسسيقى
الشساوية ،التي يحبها

كل من حكيم صسالحي،
الشسابة يمينة ،حسسن
دادي ،الشساب رضسوان،
مراد جعفري ،مع العلم
اأن المهرجان يعرف
مشساركة ولية اأم
وتبسسة،
البواقي،
وخنشسلة
بسسكرة،
لتتنافسس على المراتب

الأولى للفوز بالمشساركة
في المهرجان الوطني
الأمازيغية
للأغنية
الذي تحتضسنه ولية
تمنراسست خلل شسهر
ديسسمبر.

آألحد  ٠١جويلية  ٢٠١٢م
آلموآفق لـ ١١شسعبان  ١٤٣٣هـ
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بطل أآم درمان
لعتزل آلكرة

عبر هذه ألمتاهة
حاولإأعادة كل
حرفإألى مكانه
أألصصلي ،فسصوف
تحصصل على
كلمة.

مدرب سسابق
للخضسر
مدرب آلخضسر
لموسسم ٢٠١٠

٥

حرف نصسب

١

صسانع أآلعاب شسباب
بلوزدآد في كأاسس
آلجمهورية ٢٠١٢

قبيح
مجوهرآت (مع)

نصسف (أآحمد)

متشسابهان
لÓسستثناء

نعم باألجنبية

في (سسعح)

رقد
آسسم إآشسارة

تفقد

٢
للتمني

عبر

’عب دولي جزائري ينشسط فيأاوروبا ،صسّرح بأاّنه مسستعد

الح ـ ـ ـ ــل

تسسل و ثتقف

أربط بخط ألعاصصمة بالدولة ألتي
تنتهيإأليها

١
١

كلمة ألسصر:
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ألحل :كلمات متقاطعة
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@ أآفقيا  )١:سسقوط آلقمر ،مال ،ل ،أآمل ،يلي،
أآمنة رزق ،رمال ،يسس ،ة ـ ة ـ ة ،يمل ،عدل ،هل،
عبد آللّه غيث ،نعيمة ماجر ،دآ ،محمود
درويشس ،بلقاسسم حجاج.
@ عموديا )٢:سسميرة سسعيد ،قالمة ،أآمل ،ولية،
ند ،حق ،آلعمال ،لم ،معلم ،دم ،نيل ،ة ـ ة ،دح،
هم ،نغم ،جر ،أآسسرآر ،يا ،وآ ،مز ،ثلج ،آلقالة،
شسدر.
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آ
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ألنصص:

روى ألكثير من ألمؤورخين ألعرب قصصة أعتناقأأبي
ذر ألغفاري ألدين أإلسصÓمي ،لقد ذكرها كل من
أإلمامين مسصلم وألبخاري في صصحيحها...وذكرها
كذلك ألمؤورخون ألطبري وألبيهقي
وأبن.....وغيرهم....أأبا....لقدأأن.....

شسروين
بنايرية
آلمخرق
عين ببوشس
تيÓطو

أآدرآر
آلشسلف
آألغوآط
أآم آلبوآقي
باتنة

٩

ل وتثّقف
ألحل تسص ّ

١٠

آ
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ت

آ

ق

أآ

ب ي

ذ

ر

ة

١١

ل

آ

م

سس ل

م

ن
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آ

أآكد قائد نادي آلوفاق في آلنهائي بأان فريقه
كان يبحث على هذآ آلتتويج لذآ قدم كل ذلك
آلمسستوى ليقطف ثمرة جهد أآشسهر طوآل،
وعلى آلرغم من بعضس آلصسعوبة آلتي آعترضست
آلفريق.....
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حلآألوA LO...

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

٤

@ آلدولة
أآنغول
إآيطاليا
آلنمسسا
آلبرتغال
آلمكسسيك

٣

٥

الكلمـ ـ ـ ـات المتقاط ـع ـ ـ ـة

آ

ة

١

لتحمل مسسؤوولياته كواحد من كوادر المنتخب.

٢

٤

٦

٣

شسطب آلكلمات آلمدونة دآخل آلمربعات في جميع آإلتجاهات مع آسستعمال أآول
وآآخر حرف للكلمة آلثانية وآلحروف آلباقية تؤولف كلمة آلسسر.

ظرف مكان

ثلثا رعب

@ آلعاصسمة
مكسسيكو
لشسبونة
فيينا
روما
لوآندآ

وآلدة

٢

الكلمــــــات السسرية

@ اللغز:

آلشسبكة آلسسهمية
كلمة آلسسر
آختبر ذكاءك
متاهة آلحروف

زوآوي بوبكر
آلعصسور
عمر بن آلخطاب
آعتزآل

٣

في (رجع)
أآرقد

منزل
عملة آآسسيوية

هل يمكنك بهذه
ألحروفأأن تعرف
أسصمألديب عربي
رأحل؟

في آلعروق
وآلدتي

جوآب
حرف مكرر
سسنة
أآلعب (مع)

رئيسس
آلكنفدرآلية
لكرة آلقدم

٦

مشسروب منبه

من آلقارآت
(مع)
للتعريف

اختبر ذكاءك..

٤

من مرآحل
آلعمر

ثلثا (بتر)

للحصسول على نصس آلرسسالة عليك
بترجمة آألرقام إآلى آلحروف تم آكتبها
بعد جمعها !.....
نصس آلكلمة باألرقام:
١٧٠٨٥ . ١٩١٥٦ . ٩١٥٢١٥٠
٢٨٣١ . ٠٤٨١ . ٢٩١٤٢٨٨
٥٨٣ . ٨٠١٨١ . ٨٩٠٨٠٨١
١٠٨٦١٨١ . ١٥١٧٠
١٠٨٦١٨١ . ١٥١٧٠
١٠٨٤٠٨١ . ٤١٣١٠٢٨١٠
٥١٠٤٨١ . ٥١٧٤١ . ٢١٣
١٢٤٤ . ٠٨ . ٢١٠ . ٠٠١٨٨١٨١
١١٢١ . ١٨١ . ١٠٥٨٨١٨١
١٠٥١٢٠١ . ٢٩١٤٢ . ٤٦٦٤

صسهر عنتر
يحيى
ثروة

أآن ّظف (مع)

عبر
أآحسسب
في (ليل)

حرف ندآء للندبة
مدرب شسباب
بلوزدآد لـ ٢٠١٢

آالــــــــــــــوALO..

ن

آلعدد
١٥٨٣٨

@أأفقيا
 )١كاتب ومؤولف جزآئري.
 )٢متشسابهان ،عاصسمة عربية
محتلة.
 )٣دولة مغاربية ،أآصسلح آلبناء.
 )٤بعث (مع) ،شستم.
 )٥غذآء آآسسيوي (مع) ،سساخن (مع).
 )٦يقنط ،ضسمير للمخاطب.
 )٧للمسساحة ،نصسف لرقم.
 )٨شساعر عربي رآحل.
 )٩رجاء (مع) ،للتعريف.
 )١٠فيلسسوف أآوروبي ،دولة عربية.
 )١١رقاد ،من آألهل ،للموصسول.

@ عموديا:

 )١دولة آآسسيوية ،مدينة يمنية.
 )٢وجهة نظر ،شساعر أآموي (مع)
متشسابهان.
 )٣حرف مكرر ،في (كان).
 )٤عاصسمة أآمريكية (مع) ،يعاتب.
 )٥عائÓت ،في آلصسحرآء (مع).
 )٦ثلثا (بال) ،في أآعلى آلجسسم ،لوم
(مع).
 )٧يرآعي ،منعنا.
 )٨في (طقسس) ،توفي.
 )٩أآعّلم وأآمّرن ،آلسسمو.
 )١٠شسمسس (متفرقة) ،درب (مع)،
أآرقد في آألمر.
 )١١تسستمر (مع) ،سسجين (مع).

إألحد  ١جويلية  ٢٠١٢م
إلموإفق لـ ١١شسعبان  ١٤٣٣هـ

إلعدد
١٥٨٣٨

الدورة الـ  ١٤لعقود
النجأعة المتعلقة بألتجديد
الفÓحي والريفي

نـ ـ ـ ـدوة وطنيـ ـة
حـ ـول األورام
السسـ ـرطأنية
يشسرف الدكتور جمال
ولد عباسس وزير
الصسحة والسسكان
واصسلح المسستشسفيات
على افتتاحأاشسغال الندوة
الوطنية األولى حول
األورام السسرطانية ،اليوم
األحد  ٠١جويلية ،على
السساعة ( ، ٤٥ ٠٨سسا)
صسباحا بإاقامة الميثاق.
يشسارك في الندوة خبراء
من مختلف وليات
الوطن
(أاسساتذة،
رؤوسساء
مصسالح،
مسسيرون
ومدراء.)...

تعقد إلدورة إلرإبعة عشسرة لÓجتماع
إلتقييمي إلفصسلي لعقود إلنجاعة إلمتعلق
بالتجديد إلفÓحي وإلريفي للوليات،
إليوم إلأحد  ٠١جويلية  ٢٠١٢بمقر وزإرة
إلفÓحة وإلتنمية إلريفية ،برئاسسة
د.رشسيد بن عيسسى وزير إلفÓحة وإلتنمية
إلريفية إبتدإء من إلسساعة إلثامنة ونصسف
٠٨سسا صسباحا.
يشسارك في إلجتماع عÓوة على
إلإطارإت إلمركزية ،مسسوؤولو إلهيئات
وإلمعاهد تحت وصساية إلوزإرة وممثلو
إلمهن وما بين إلمهن إلفÓحية وكذإ
إلهيئات إلوطنية إلمعنية ،إإلي جانب
مدرإء إلمصسالح إلفÓحية ومحافظي
إلغابات لمختلف وليات إلوطن.
سسبق هذإ إلإجتماع ،تنظيم ورشسات عمل
لسستعرإضص وتعزيز تقارير برإمج
إلتجديد إلفÓحي وإلريفي بمشساركة
إلتاأطير إلعلمي ،إلتقني ،وإلقتصسادي
للقطاع.

 ١٧٠تدخل واقتراح
غلق  ٨محÓت تجأرية
بعـين تم ـوشسنت
سسجلت مصسالح إلرقابة لمديرية إلتجارة
بولية عين تموشسنت خÓل جوإن إلماضسي
في مجال مرإقبة جودة إلمنتوجات
وإلخدمات  ٩٢تدخ Óأإسسفر عن تسسجيل
 ٢٧مخالفة وتحرير  ٢٧محضسر متابعة
قضسائية ،مع إقترإح غلق  ٥محÓت تجارية
شسملت موإد غذإئية عامة ومحÓت لبيع
إلحلويات وهذإ لنعدإم شسروط إلنظافة
وكذإ لعدم تقيدها بالسسجل إلتجاري.
كما قامت ذإت إلمصسالح بحجز موإد غير
صسالحة لÓسستهÓك عبارة عن مثلجات
بقيمة مالية قدرت بـ  ٣٢٢٥دج ،ليتم على
إإثر ذلك إقتطاع خمسص عينات لمختلف
أإنوإع إلحليب ،أإما في مجال مرإقبة
إألسسعار وإلممارسسات إلتجارية فقد تم
تسسجيل  ٧٨تدخ Óأإسسفر عن معاينة ٢١
مخالفة مع إقترإح غلق  ٣محÓت تجارية،
إثنين منها لعدم حيازتها على سسجل
تجاري ومحل وإحد لممارسسته نشساطا
خارج نطاق إلسسجل إلتجاري.

مكأفح ـ ـة الجـ ـراد «المغربي» بألمسسيلـ ـ ـة
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اإحيأء الذكرى الـ
 ٢٠لوفأة المجأهد
سسليمأن عميرات

في إإطار إلإحتفالت إلمخلدة
للذكرى إلـ  ٥٠لسسترجاع إلسسيادة
إلوطنية وإإحياء إلذكرى إلـ ٢٠
لوفاة إلمجاهد سسليمان عميرإت.
تنظم موؤسسسسة سسليمان عميرإت
وجمعية مشسعل إلشسهيد بالتنسسيق
مع قصسر إلثقافة وقفة عرفان
لعمي سسليمان في إلذكرى إلـ ٢٠
لرحيله تحت شسعار «لو خيروني
بين إلديمقرإطية وإلجزإئر
لأخترت إلجزإئر».
وطنية
شسخصسيات
بحضسور
ومجاهدين وإإعÓميين وإلكشسافة
إلإسسÓمية إلجزإئرية وذلك إليوم
إلأحد  ٠١جويلية  ٢٠١٢على
إلسساعة  ، ٣٠ ١٣بقصسر إلثقافة
مفدي زكريا.

م ـوسسى يتفقـد قطأعـه بقسسنطينـ ـة

قامت مصسالح إلمحافظة إلسسامية لتنمية وتطوير إلسسهوب لولية إلمسسيلة بمعالجة عن
طريق إلرشص مسساحة على  ٢٠هكتارإ بنوإحي بلدية إلهامل بولية إلمسسيلة في إإطار
مكافحة إلجرإد يعرف بالجرإد (إلمغربي) إلذي ظهر بهذه إلمنطقة.
وأإوضسح إلمصسدر بأان هذه إلعملية جاءت بعد أإن تلقت مصسالح محافظة إلسسهوب
معلومات تفيد بوجود أإسسرإب من إلجرإد بمنطقة قريبة من بلدية إلهامل ( ١٠٠كلم
جنوب-غرب إلمسسيلة) ،حيث تمت معاينة إلموقع ليتأاكد بأان أإسسرإب إلجرإد ليسست متنقلة
بل بيضست بعين إلمكان.
وأإضسافت مصسالح محافظة إلسسهوب بأانه بعد عملية إلرشص إلتي شسملت إلمسساحة إلمذكورة
تم إإبادة إلجرإد إلمنتشسر بالمنطقة .

يقوم السسيد نور الدين موسسى ،وزير السسكن
والعمران ،اليوم الأحد ٠١
جويلية  ،٢٠١٢بزيارة عمل وتفقد
لولية قسسنطينة ،للإطلع عن
كثب على مدى تقدم اإنجاز
المشساريع السسكنية
ومختلف البرامج
التابعة لقطاعه
بهذه الولية.

جمعيـ ـة وطني ـة للتكف ـل بأأطف ـأل القـمر قريبأ
سسيتم (قريبا) إإنشساء جمعية وطنية لمسساعدة إألشسخاصص إلذين يعانون من غياب لون إلبشسرة
وإلشسعر (وهو مرضص ورإثي يتميز بنقصص في مادة إلميÓنين) لضسمان تكفل أإفضسل بهذه إلفئة
من إلمرضسى ،كما أإشسار إإليه أإمسص بقسسنطينة ،مشساركون في لقاء درإسسي حول هذه إلحالة
إلمرضسية.
وسسيتم إعتماد هذه إلجمعية إلوطنية «في غضسون إألسسبوع إلجاري» بهدف إإيجاد آإليات
(فعالة ومÓئمة) ،من شسأانها أإن تمكن مسساعدة إلمصسابين بهذإ إلمرضص إلنادر حتى يتمكنوإ
من إلعيشص بصسورة عادية نوعا ما ،كما أإوضسح إلسسيد حكيم لفوإل رئيسص جمعية (إلرسسالة)
لمسساعدة إلمرضسى إلتي بادرت بتنظيم هذإ إللقاء.

يـ ـوم تحسسيسسي حـ ـ ـ ـ ـول صسعوبأت
األطف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأل المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوقين
في إإطار مشسروع «إلتعليم إلجامع نحو إإدماج إألطفال في
وضسعية إإعاقة في إلنظام إلتعليمي إلعادي» ،تنظم إلجمعية
إلوطنية لمسساندة إألشسخاصص إلمعوقين «إلبركة» يوما
تحسسيسسيا حول إلصسعوبات إلتي يتلقاها إلطفل في وضسعية
إإعاقة خÓل مشسوإره إلدرإسسي وذلك بالتنسسيق مع مختلف
مفتشسيات إلتربية للدإر إلبيضساء وإلرويبة من أإجل تحسسين
إلتطبيقات على مسستوى إلمؤوسسسسات إلتربوية إلموضسوعة
لفائدة إلطفل إلمعاق حركيا بمشساركة إلمفتشسين وإلمدرإء
إلمعلمين وإلمربين لأÓقبسسام إلتحضسيرية وإألقسسام
إلخاصسة وإلمرإكز إلبيدإغوجية.
وذلك يوم إلثÓثاء  ٠٣جويلية  ٢٠١٢بالمعهد إلوطني
إلمتخصسصص في إلتكوين إلمهني إإلخوة طنجاوي لبرج
إلبحري وذلك على إلسساعة إلثامة وإلنصسف صسباحا.

تسسجيل  ٢٠تسسممأ غذائيأ بتيبأزة

سسجلت مصسالح مديرية إلصسحة لولية تيبازة منذ بدإية إلسسنة إلجارية
 ٢٠حالة تسسمم غذإئي أإفرزها تناول وجبات غير صسحية في ظروف
مختلفة تتعلق معظمها بتناول إلحلويات وإلدجاج غير إلمحفوظ في
شسروط صسحية مÓئمة.وأإشسارت مصسادرنا من مديرية إلصسحة بالولية
إإلى أإن عدد إلحالت إلمسسجلة خÓل إلسسنوإت إألخيرة أإضسحى يأاخذ
منحى تنازليا بحيث تم تسسجيل  ٤٧حالة فقط خÓل إلسسنة إلمنصسرمة
مقابل  ٨٨حالة خÓل  ٢٠١٠تتعلق معظمها بتناول إلحلويات وإلدجاج.
وترتبط معظمها أإيضسا باللقاءإت إلعائلية كاألعرإسص وحفÓت إلخطوبة
وإإحياء أإعياد إلميÓد ،فيما تبقى نسسبة إإلصسابة بتناول إلمأاكولت على
مسستوى محÓت إإلطعام إلسسريع وإلمرطبات وغيرها ضسئيلة مقارنة مع
إلموإعيد إلعائلية .إألمر إلذي فسسرته مصسادرنا بفاعلية جهاز إلرقابة
على أإماكن إإلطعام إلعمومية بمختلف أإنماطها باإلضسافة إإلى فاعلية
حمÓت إلتخسسيسص وإلتوعية إلتي نظمتها على فترإت مختلفة قوإفل
متخصسصسة أإو لجان ولئية مختلطة كلفت بهذه إلمهمة لسسيما عشسية
إنطÓق موسسم إلصسطياف من كل سسنة.
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إألحد  ٠١جويلية  ٢٠١٢م
إلموإفق لـ ١١شسعبان  ١٤٣٣هـ

kotoufcom@gmail. com

أإنــت

º` ∏©J π`g

@ إلجوزإء
ــ مهنيا :حريصض على جعل
أإجوإء إلعمل في غاية إلتميز
وإإلتقان.
بالحزن
تشسعر
ــ عاطفيا:
وبالسسعادة...وهذإ وين قلت بسسم إلّله؟!
@ إلسصرطان
ــ مهنيا :لقد تحّولت من
مهام إإلى مدإفع...وربما
سستتحول إإلى إحتياط ،إنتبه
وإفتح عينيك!!....
ــ عاطفيا :إلمورإل طايح وإلعقل دإيخ.

مصصطفى بن بولعيد

أبتسصم
á` ` ` ` ` ` `jƒ°T

@ وإحد يسسكن في إلقرية إأّدإ إلباك،
وباه يروح للجامعة خاف يضسحكوإ
عليه ،قاتلو يّماه :روح برك إلنهار
إلأول يضسحكو عليك وإلنهار إلثاني
يضسحكو عليك وإلنهار إلثالث توإلف
وتروحلك إلعقدة....قالها :إإّمال
حتى إلنهار إلثالث باشض نروح.
@ قالكم مرة كاين وإحد إلشسيخ
مريضض قريب يموت وهو على
إ ل ف ر إ ش ض ع يّ ط ل و ل د و ب ا ه ي ن ص س ح ه م ،
وقالهم كل وإحد يجيب معاه عصسا
صسغيرة..إلمهم دإرو بيه ولدو
وجابوإ معاهم إلعصسي ،عطا إلشسيخ
لوإحد من إلأولد  ٢عصسيات
وقاّلو :كسّسرهم...إإّمال إلولد حكم
كسسرهم ،زإد عطالو  ٣زإد كسّسرهم،
و ب ق ى ي ز ي د ل و ح ت ى ل ـ  ٩ع ص س ي ا ت ق ا لّ و :
هاك كسّسرهم ،قالك حكم إلطفل
هذإك إلعصسي وزإد كسّسرهم ،شساف
فيهم باباهم وقالهم :روحو يا ولي
مدإم معاكم إلجحشض هذإ ما
نخافشض عليكم.
@ قالك خطرة وإحد حابسض عطالو
جارو  ١٠٠٠دج ،قاّلو جيبلي قهوة
وإشسري حاجة ليك ،جابلو قهوة
جة.
وشسرإ قم ّ

و

إلفــال

@ إلثور
ــ مهنيا :لم يكن تجدر بك أإن
تهاجم إلزميل إلذي أإرإد أإن
يمّد لك يد إلمسساعدة...إإّنك
مخطئ «ورإك غلطان في حقو».
ــ عاطفيا :بين «إلنعم» وإلـ «ل» خطوة
جّبارة...يا إإّما تقولها وّل ما نقولهاشض.

á` ` ` ` ` ` `°†eh

إإإثر خروجه من سصجن إلكدية
بقسصنطينة أإوإخر  ،١٩٥٦دعا إإلى عقد
إجتماع بكيمل ،حضصر إ’جتماع عدد
كبير من إلقادةأإهّمهم :عجول عاجل،
جبار عمر ،إلتيجاني ،عمر بن بولعيد
خطب فيهم فقال« :أإرضصنا سصقيت
جلت فيها
بدماء إلشصهدإء ،بأارضصنا ته ّ
إلنسصاء ،يّتمت أإطفالها ،إلثورة كالبحر
’ تقبل إلجيفة ،جزإئرنا سصتأاخذ
إسصتقÓلها بشصدة إلّرجال».
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@ إلحمل
ــ مهنيا :إسستمع جيدإ ثم حّلل
جيدإ ثم حّول ما سسمعته حرفا
بحرف لمن يهّمه إألمر.
ــ عاطفيا :قلبك غريق في بحر عميق
فهل أإنت جريء؟

@ أإّن إلطفل حديث إلولدة يبكي
في إلمتوسسط مدة  ١١٣دقيقة
يوميا ،وإلدموع إلتي يفرزها
تسساعد كثيرإ على رعاية
صسحته إلعامة.
@ أإّن أإكبر عدد إلحروف
في إللغة هي حروف
إللغة إلكمبودية إلتي
يبلغ عدد حروفها
 ٧٢حرفا.

وصصيةأأسصد
أألورأسس
مصصطفى بن
بولعيد

إلعدد

إلرسصالة

∂ª∏M ô«°ùØJ
º∏YGC ¬q∏dGh
á«ªdÉY ∫ÉãeGCh ºµM
@ IQOÉb ájQƒcòdG º«≤dG âfÉc GPGE
háª≤dG ƒëf ¢üî°T …GC ™aO ≈∏Y
πgqƒDJ »àdG »g á«FÉ°ùædG º«≤dÉa
.áª≤dG »a AÉ≤Ñ∏d ¢üî°ûdG Gòg
@ ÉgôãcGCh äÉHòµdG ¿ƒgGC ¿qGE
Üòµj øe π©éJ ¿GC »a ƒg ,GôªK
.¬bóq°üJ ∂fGC ¥óq°üj ,∂«∏Y
@ ...Å«°T ÖëdG ¿Éc GPGE
.AÉ«°TGC áeGôµdÉa

ió°Uh á°ùªg
…RÉ¨dG Ühô°ûªdGh Ö«∏ëdG
إلحليب...:دخلت إلموإئد ودخلت معك
إألمرإضض وإلمصسائب ،فجلبت إلِبطنة
وذهبت بالقطنة.
إلمشصروب إلغازي :ماذإ؟ ماذإ؟ ماذإ
تقول أإّيها إلعجوز؟ فأانت لم يعد لك عهد
ووجود ،فقد إسستبدلك إلناسض بي ،فضّسلوني
عليك ،وإلشساهد على ذلك كثرة مبيعاتي
إلعالم
أإنحاء
في
وإنتشساري
وإزدهاري...ف Óترى شسابا إإّل وهو يمسسك
بي بافتخار وفي يده سسيجارة وشسعلة نار.
إلحليب :أإتعيرني بقدمي؟ هذإ فخر لي
أإّني موجود من قديم إلزمان في عصسر
إلصسحة وإألعيان...وهّون عليك...ما
فضّسلك علّي إإّل أإهل إلعقول إلخاوية و.....

@@...يتبع @@

إإذإ حلمت أإنّك رأإيت رسسالة مسسجلة فإان هذإ ينبئ أإّن بعضض
إألمور إلمالية سسوف تمزق عÓقات تو ّطدت منذ زمن بعيد ،وإإذإ
حلمت إلفتاة أإنها إسستلمت رسسالة فإاّن هذإ ينبئ أإّنها سسوف تحصسل
على دخل كاف ولكنه لن يكون شسرعيا بأاكمله.

كوميديا
إإذإ حلمت أإّنك في مسسرحية كوميدية فهذإ يعني أإنك سستنغمسض
في متع حمقاء قصسيرة إألجل ،وإإذإ حلمت أإّنك ترى مسسرحية
كوميدية فهذإ يرمز إإلى مسسّرإت لطيفة ،ومهمات مفرحة.
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إلمقادير:

كيلو فرإولة مقطعة شسرإئح٢ ،
 ١ /كأاسض عصسير برتقال،
 ١ / ٢كأاسض سسكر عادي.
مكونات عسسل إلكريمة:
كيسض كريمة ،كأاسسين زبدة،
ملعقة طعام عسسل ،ملعقة
صسغيرة من إلسسكر ١ / ٢ ،ملعقة
قرفة مطحونة ١ / ٢ ،ملعقة فاني.Ó
كيفية إلتحضصير:

نمزج في وعاء إلفرإولة ،عصسير إلبرتقال وإلسسكر ،نتركه مدة
نصسف سساعة ،ثم نخفق إلكريمة في وعاء كبير
بوإسسطة مضسرب كهربائي ثم نضسيف إلزبدة
وإلعسسل وإلسسكر وإلفاني ،Óمع إلخفق إلمسستمر ،ثم
يضساف إلخليط إإلى إلفرإولة
مع وضسع قليل من إلقرفة
على إلوجه قبل
إلتقديم.

@@ »fÉK …PÉgh
»gGQ É¡æe »dƒ∏qN
@@ ô°SÉj ô°SÉj áæ«æH

@ إأ’سصد
ــ مهنيا :زئيرك غاب هذه
إأليام...
ــ عاطفيا :ل يعرف إلشسوق إإّل
من يكابده ول إلصسبابة إإل من يعانيها.
@ إلعذرإء
ــ مهنيا :إلحياة أإلم يخفيه
أإمل...وأإمل يحققه عمل.
ــ عاطفيا :تشسعر بأاّن إلشسعور
يشسعرك باسستشسعار قد شسعرت به عندما
تشسعر بك...هذإ يعني لزمك تنوضض
«رإك تحلم».
@ إلميزإن
ــ مهنيا :ول تِر إألعادي قط
ذّل...فإاّن شسماتة إألعدإء بÓء.
ــ عاطفيا :إإّن إلمحب إإذإ
ب حبيبه صسدق إلصسفاء
أإح ّ
وأإنجز إلموعود.
@ إلعقرب
ــ مهنيا :عشض مع إلناسض
كمحتاج يتوإضسع لهم،
وكمسستغن يحسسن إإليهم.
ــ عاطفيا :أإتاك هوإه قبل أإن تعرف
إلهوى ،فصسادف قلبا خاليا فتمكنا.
@ إلقوسس
ــ مهنيا :من خانك في
صسدإقتك فقد أإرإحك من
عبء وإجباتك نحوه.
ــ عاطفيا :إإن شسئت أإن تلقى إلمحاسسن
كلّها...ففي وجه من تهوى جميع
إلمحاسسن.
@ إلجدي
ــ مهنيا :كن في إلطريق
عفيف إلخطى ،شسريف
إلسسمع ،كريم إلنظر.
ــ عاطفيا :ل يعرف إلحزن إإّل كل من
عشسق ،وليسض من قال إإّني عاشسق صسدقا.
@ إلدلو
ــ مهنيا :كن رج Óإإن أإتوإ
بعده...يقولون مّر وهذإ
إألثر.
جرت
ــ عاطفيا :إلحب ينبوع إلحياة تف ّ
من رإحتيه سسعادة إألكوإن.
@ إلحوت
ــ مهنيا :إإّن إلكريم إإذإ تمّكن
من أإذى...جاءته أإخÓق إلكرإم
فأاقلعا.
ــ عاطفيا :كم منزل في إألرضض يأالفه
إلفتى وحنينه أإبدإ ألول منزل.

ألطقسس
ألمنتظر
أليوم

á«îjQÉàdG IôµØªdG
 ٠١جويلية  :١٩٥٨قام ألجنرأل «ششارل ديغول»
بالزيارة أألولى إألى ألجزأئر بعد توّليه
منصشب رئيسس ألجمهورية ألفرنسشية.
 ٠١جويلية  :١٩٦٢نّظمت ألهيئة ألتنفيذية
ألمؤوقتة أسشتفتاء حول تقرير مصشير ألششعب
ألجزأئري أأسشفر عن نتيجة إأيجابية بلغت نسشبتها
٧٠ر ٪٩٩لصشالح أإلسشتقÓل.

عنابة

32°

ألجزأئر

26°

عنابة

ألجزأئر

ألطقسس
ألمنتظر
ليوم ألغد 29°

27°

موأقيت ألصشÓة

وهرأن

29°

وهرأن

ألفجر٠٣.٤٢ ..:
ألظهر١٢.٥٢ ..:
ألعصشر١٦.٤٣..:
ألمغرب٢٠.١٣..:
ألعششـاء٢١.٥٤..:

29°
العدد
١٥٨٣٨

أألحد  ١١ششعبان  ١٤٣٣هـ ألموأفق لـ ١جويلية ٢٠١٢م ألثمن  ١٠دج

حصشيلـــــةإأيجابيــــــة تسشجلـــــــــها «ألجويـــــــة ألجزأئريــــــة»:

مخطط عمـل ألشسركـة يعيد بعـث طاقاتـها مـن جـديد
إأيـــرأدأت فاقـــت  ٪، ٦ ٧وترأجـــع محسشوسس في تأاخر ألرحÓت
أأعلن ألرئيسس ألمدير ألعام لششركة ألخطوط ألجوية ألجزأئرية محمد صشالح بولطيفأأمسس بالجزأئرأأن
ألششركة حققت نتائج «جد أيجابية» خÓل ألثÓثي أألول من سشنة .٢٠١٢
وفي كلمة األقاها خÓل الندوة السصنوية
للشصركة على مدار يومين صصرح نفسص
المسصوؤول اأن «النتائج المحققة بفضصل
تطبيق اأعمال هامة من اأجل اعادة بعث
طاقات الشصركة تعتبر جد مشصجعة في
انتظار تزويدها بمخطط متوسصط
المدى».
وحسصب قوله فان الشصركة سصجلت ارتفاعا
في عائداتها فاقت نسصبته ٦ر ٧بالمئة في
حصصتها في السصوق بـ ٠٢ر ٥٠بالمئة وفي
نسصبة ملء الطائرات فاق  ٣بالمئة اإضصافة
اإلى زيادة في الرحÓت الدولية باأكثر من
٣١ر ٦بالمئة وعلى شصبكتها الداخلية
باأكثر من ١١ر ١٧بالمئة خÓل الثÓثي
الأول .٢٠١٢
كما ارتفع معدل نسصبة اللتزام بالمواقيت
اإذ بلغ  ٧٥بالمئة في ماي الماضصي
لتتجاوز بذلك الهدف الذي حددته
الشصركة اأي  ٧٠بالمئة حسصب قوله.

وبخصصوصص ظاهرة الفائضص في عدد
الموظفين ( ٩٣٦٤موظف) الذي تعرفه
الشصركة اأوضصح بولطيف اأن «بورصصة عمل
داخلية» تم اسصتحداثها من اأجل احتواء

 ٤محاولت أنتحار في وسشط ألرأسشبين و ٥٠حالةإأغماء لدى ألناجحين

ألباهية تحقق  ٪٦٣نسسبة نجاح في ألباكالوريا
أاحصصت ولية وهران مباشصرة بعد اإلعÓن
عن نتائج شصهادة البكالوريا  ٤محاولت
انتحار وسصط الراسصبين تتراوح أاعمارهم بين
 ١٧و ٢٠سصنة ،وذلك بكل من وادي تليÓت،
أارزيو ،حي الضصاية وبوسصفر أاين تناول اثنين
منهم موادا كاشصطة ،في الوقت الذي حاول
ثÓثة منهم اإلنتحار عن طريق ابتÓع سصم
الفئران وكميات معتبرة من األدوية على حد
ما كشصفته مصصادر الشصعب الطبية.
تم إاحصصاء ما يربو عن  ٥٠حالة إاغماء وسصط
الناجحين اسصتقبلتهم مصصلحة اإلسصتعجالت
الطبية الجراحية من صصبيحة الجمعة إالى
غاية سصاعات متأاخرة من نفسص اليوم على
غرار إاصصابة حوالي  ١٠ناجحين في ذات
اإلمتحان بأازمات قلبية تم إاسصعافهم بمجرد
الوصصول إالى مصصلحة اإلسصتعجالت الطبية
الجراحية.
على الصصعيد نفسصه أاوضصحت مصصادر من

القطاع أان ولية وهران سصجلت نسصبة نجاح
قاربت الـ  ٦٣بالمائة ،لتعتلي الوليات على
المسصتوى الوطني ضصمن المراتب العشصرة
األولى ،وكان أاعلى معدل من نصصيب
التلميذة زهوم ناريمان بمعدل  ١٨,٤٥من
 ٢٠حسصب نفسص المصصدر في امتحانات
البكالوريا التي اجتازها  ١٥٧١٥من مجموع
 ١٥٨١٣مسصج Óلهاته اإلمتحانات ،بينهم
 ٥٠٣٥من الذكور و ٧٦٦٢من اإلناث ومن
شصريحة األحرار  ١٥١٧من الذكور و ١٥٩٩من
اإلناث عبر  ٤٩مركز إلجراء اإلمتحانات
خصصصصتها مديرية التربية إاضصافة إالى ١٦
مركزا احتياطيا ،مع اإلشصارة أانه من بين
المرشصحين للبكالوريا  ٧مكفوفين وآاخر
معوق حركيا.

براهمية.م

نجاة شسابة من ألموت بأاعجوبة بعد سسقوطها دأخل بئر
نجت أاول أامسص شصابة تبلغ من العمر  ٢٢سصنة
بأاعجوبة من الهÓك بالمنطقة الريفية سصي
الحواسص ببلدية الرشصايقة شصمال تيارت حيث
سصقطت داخل بئر عميقة غير ان األسصباب
الحقيقة وراء السصقوط تبقى مجهولة لكون
الشصابة بالغة وليسص بالسصهولة السصقوط داخل
بئر دون أاخذ الحذر وفور بلوغها الخبر
تنقلت مصصالح الحماية المدنية إالى عين

المكان وقامت بإاخراج الفتاة من البئر حيث
أاصصيبت برضصوضص بسصيطة تم نقلها على اثرها
إالى مسصتشصفى دائرة مهدية القريب من
المنطقة فيما فتحت مصصالح الدرك الوطني
تحقيقا في الحادثة لمعرفة األسصباب
الحقيقة.

عمر.ع

ح ـ ـ ـبسس سسكـ ـ ـ ـير بحـ ـ ـ ـ ـوزتـ ـ ـ ـ ـهأأسسلحـ ـ ـ ـ ـ ـة

تمكنت عناصصر األمن بسصطيف ،من توقيف
شصخصص مؤوخرا على مسصتوى حي بيلر (١٣٠
مسصكن) في حالة سصكر ،وكانت بحوزته أاسصلحة
بيضصاء (سصاطور حديدي كبير الحجم إالى
جانب قادوم ذو مقبضص خشصبي) ،الموقوف
اقتيد على الفور إالى مقر الشصرطة ،أاين إاتضصح
أانه مسصبوق قضصائيا ،األسصلحة البيضصاء تم
وضصعها داخل حروز لتودع إالى النيابة كدليل
إاثبات ،في نفسص الوقت الذي تم توقيف
السصكير وتحويله إالى مقر الشصرطة ،تقدمت

ضصحية إالى األمن الحضصري الثامن قصصد
التبليغ عن تعرضصهائللتهديد من طرف
السصالف الذكر بواسصطة سصÓح أابيضص (خنجر)،
تمكنت من نزعه منه وإاحظاره إالى الشصرطة
كونه كان في حالة سصكر سصافر ،المعني أاحيل
على العدالة بتهمتي :حمل سصÓح أابيضص بدون
مقتضصى شصرعي ،والتهديد بواسصطة سصÓح
أابيضصئ.وصصدر في حقه أامر إايداع.

سسطيف :نورالدين بوطغان

التوظيفات واإعادة توزيع العمال من اأجل
تدعيم مخططات التنمية واإعادة تنظيم
الموؤسصسصة.
وقد سصمحت «بورصصة العمل الداخلية»
هذه اأيضصا بضصمان حركية الموارد
البشصرية واإعادة تكييف الموظفين
والشصفافية في الدعوة اإلى الترشصحات
وكذا مراقبة والمصصادقة على التوظيفات
الخارجية» حسصب قوله.
وعليه تم نشصر اعÓن عن مناقصصة وطنية
ودولية من طرف شصركة الخطوط الجوية
الجزائرية لختيار مكتب دراسصات
سصيتكفل باعداد السصلم التسصلسصلي للمهن
والأجور لمجموع العمال.
وفيما يتعلق بالتكفل بالنشصغالت
الجتماعية والمهنية لموظفي الشصركة
اأشصار السصيد بولطيف الى اأنه تمت
«الموافقة على زيادة في الأجور بالنظر
اإلى التضصخم والتعديÓت التي اأصصبحت
ضصرورية بفعل تعقد بعضص المهام
التقنية».
كما ذكر في هذا الخصصوصص باأنه تم
التوقيع على التفاقات حول نظام العمل
للموظفيين التقنيين فيما برمجت
اتفاقات من نفسص النوع خاصصة بتقني
المÓحة
ومسصتخدمي
الطائرات
التجارية.

سشابقــــة خطــــيرة لم
تأالفهــــا ألــــبرج:

ه ـ ـ ـÓك فتـ ـ ـاة بسسبب
تناولها مبيـد ألفئرأن

برج بوعريريج :ن.شسراد

لقيت الفتاة المدعوة ـ م .رـ والبالغة من
العمر  ١٨سصنة مصصرعها بعد تناولها لمبيد
الفئران عن طريق الخطأا ،حسصب
المعلومات األولية ،وذلك ببلدية الرابطة
التابعة لدائرة الحمادية بولية البرج،
وتذكر بعضص المصصادر المحلية ،أان الفتاة
قد شصربت من قارورة سصائل مبيد الفئران.
وأاشصارت المعلومات المتوفرة لدينا أان
الفتاة قد اسصتقبلت جثتها مصصلحة
اإلسصتعجالت ليلة أامسص ،والتي حولتها إالى
مصصلحة التشصريح ،فيما فتحت المصصالح
األمنية تحقيقا معمقا قصصد الوصصول إالى
حقيقة وفاة الفتاة ،ول تزال هذه الحادثة
في أاطوارالتحقيقات األولى.
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ألطفلة ''آأية'' تتعرضس لعضّسة كلب منعتها من ألدرأسسة
دخلت الطفلة اآية (١٠
سصنوات) ،بحي الغزاغزة
بالمدية في حالة نفسصية
كارثية جراء تعرضصها يوم
 ٠٢من الشصهر الجاري اأي
يوم بعد احتفائية عيد
الطفولة لعضّصة كلب على
مسصتوى الوجه األزمت
عائلتها البحث عن التلقيح
المضصاد لهذا الداء المتنقل
عن طريق الحيوان بدء من
المركز الصصحي ببلدية بن
شصكاو لأجل تلقي الجرعة
المناسصبة ثم معاودة هذه
الرحلة المرهقة بكل من
المركز الصصحي ببلدية
حناشصة اإلى البرواقية بينما
بقيت جرعتها الخاصصة
بفترة  ٣٠يوما محل بحث
من قبل ذويها في وقت ل
يزال المواطنون يدقون

ناقوسص الخطر بسصبب ندرة
هذه المادة الحيوية عبر
المراكز الصصحية.
هذا ،وفيما تبقى الأرقام
الحقيقية للمصصابين بهذا
الداء على مسصتوى ولية
المدية غير مصصرح بها من
طرف اللجنة الولئية
المختصصة ،علم باأن هذه
الطفلة البريئة اأجبرت على
التوقف عن الدراسصة
مخافة تعليق زميÓتها
وتشصوهها بينما يضصطر
البعضص الآخر البحث عن
«المعريفة المسصبقة» حتى
يتسصنى للمعضصوضصين الظفر
بجرعات تقيهم الموت
الحتمي في حين غير بعضص
المصصلين بهذه المدينة
ونظرائهم ببعضص الدوائر
بالإسصتعانة
سصلوكاتهم

بالعصصي عند قصصدهم
لبيوت الله من اجل اأداء
صصÓة الفجر حتى يتسصنى
لهم التصصدي في بعضص
الأحيان لقطعان الكÓب
الضصالة على مقربة من
اأو
الأحياء الحضصرية
المسصاكن الريفية.
هذا ،واإلى اأن تتدخل
السصلطات المحلية لتوفير
المواد القاتلة لهذه
الحيوانات الضّصالة ،يبقى
سصكان عاصصمة التيتري
هذه الأيام تحت رحمة
حشصرة الناموسص بسصبب
النتشصار الفظيع لهذه
الحشصرة الخطيرة والناقلة
لÓأمراضص الفتاكة .

المدية:
م.أامين.عباسس

تـ ـ ـ ـوقيف م ـ ـ ـ ـروجين للم ـخـ ـ ـ ـدرأت بسسطي ـ ـ ـف
في سصياق النشصاط المكثف والحمÓت
الواسصعة التي ما فتئت العناصصر األمنية بأامن
ولية سصطيف تقودها لمكافحة كافة أاشصكال
اإلجرام ،تمكنت نهار أاول أامسص شصرطة أامن
دائرة عين أازال من توقيف شصاب بتهمة حيازة
قطع من المخدرات مهيأاة لÓسصتهÓك،
المعني باألمر تمت إاحالته أامام الجهات
القضصائية بموجب ملف إاجراءات جزائية،
حيث صصدر في حقه أامر إايداع.
في نفسص السصياق اسصتطاعت عناصصر الشصرطة
القضصائية باألمن الحضصري األول بامن دائرة
العلمة هي األخرى ،من توقيف شصاب بتهمة
حيازة المخدرات ،المعني باألمر ضصبط
بجيب سصرواله قطع من الكيف المعالج مهيأاة
لÓسصتهÓك ،السصالف الذكر أاحيل أامام النيابة

المحلية ،حيث صصدر في حقه أامر إايداع ،كما
تمكنت الشصرطة القضصائية بأامن دائرة عين
ولمان ،من توقيف شصابين بتهمة الحيازة
والمتاجرة بالمخدرات حيث ضصبط بحوزتهما
كمية من الكيف المعالج إالى جانب أاداة حادة
تسصتعمل لتقطيع مادة الكيف المعالج (كيتور)،
السصالفي الذكر ضصبط بحوزة أاحدهما مبلغ
مالي معتبر عائد من عائدات بيع هذه
السصموم ،المعنيان تم تقديمهما أامام الجهات
القضصائية ،حيث صصدر في حق األول أامر
إايداع ،في حين الثاني اسصتفاد من اسصتدعاء
مباشصرئئ.

سسطيف :نورالدين بوطغان

ألعثور على جثة بعد ١٠أأيام من ألبحث بوأدي ألرمال بقسسنطينة

تمكنت عناصصر الحماية المدنية لقسصنطينة،
من انتشصال أاجزاء جثة من وادي الرمال أاسصفل
جسصري سصيدي راشصد وسصيدي مسصيد ،وحسصب
ذات العناصصر فإان هوية الجثة لم تكشصف بعد،
كون جميع المعالم اختفت وتعرضصت لمزق
كبير وتعفن ،هذا وقد أاخذ أامر العثور على

الجثة مدة  ١٠أايام باسصتعمال فرق الغواصصة،
وهذا بعد ان تم اإلخطار عن قيام شصخصص
برمي نفسصه من أاعلى جسصر سصيدي راشصد
مسصاءا.

في أنتظــــــــار ألمفاجــــــأاة بعــــــــالم ألسشيــــــنما

أأمير ألرأي يعود بقوة ليعانق جمهوره بالباهية
كشصف أامير األغنية الرايوية الشصاب مامي خÓل ندوة صصحفية
نشصطها بوهران عن فيلم جديد سصيقوم بدور البطولة
فيه ،مشصيرا أان األمر سصيبقى مفاجأاة لعشصاق الشصاب
مامي خاصصة وأانه لم يسصبق له وأان خاضص مجال
السصينما ،بعد أان قام بفديوهات مع ٣فنانين
عالميين ،وهو األلبوم الذي سصيتم إاطÓقه قبل
نهاية العام الجاري.
وتحاشصى ضصيف الباهية الذي عاد بقوة ليحتضصن
جمهوره من جديد بعد غياب طويل بسصبب سصجنه
بفرنسصا تحاشصى الحديث عن أالبومه الغنائي
الجديد الذي يحمل حسصبه حلة من مفاجأاة ،منتقدا
في نفسص الوقت السصلبيات التي طالت األغنية الرايوية
بالجزائر عقب اقتحام أاشصخاصص ل تهمهم الكلمة والمعنى
بقدر ما يهمهم الربح السصريع ،مفندا في نفسص المضصمار ما
روج من إاشصاعات عن الخÓفات التي شصبت بينه وبين ملك الراي،
ألن الشصاب خالد حسصبه رفيق دربه وهما من أاوصص Óاألغنية الراوية
إالى العالمية حسصبه دائما ،جدير بالذكر أان الشصاب مامي قد أاحيا
حف Óمسصاء أاول أامسص بمسصرح الهواء الطلق حضصره أازيد من ٣٠
أالف من جمهور أامير أاغنية الراي في احتفاليات وهران
بالذكرى الخمسصين لعيد اإلسصتقÓل والشصباب الممتد من
 ٣٠إالى  ٨جويلية.

براهمية.م

