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الثلثاء  ١٨ديسسمبر  ٢٠١٢م
المؤافق لـ  ٠٥صسفر ١٤٣٣هـ

العدد
١٥٩٨١

02

يششرف عليها ششريف رحماني

بن يونـسض الي ـ ـوم بم ـدين ـ ـة ب ـ ـوغـ ـزول
يقؤم وزير تهيئة الإقليم والبيئة
واŸدينة ،عمارةبن يؤنسض اليؤم،
بزيارة ميدانية اإ ¤مؤقع
اŸدينة ا÷ديدة بؤغزول بؤلية
اŸدية ،ابتداء من السساعة ٩
و٣٠د.
تدخل هذه الزيارة ‘ ،اإطار
الزيارات التفقدية للطلع على
وضسعية القطاع ،وضسمن متابعة
اÿاصسة
التنمؤية
الÈامج
بالهضساب العليا وا÷نؤب الكب.Ò

الج ـ ـ ـ ـائ ـ ـ ـ ـ ـ ـزة الجـزائري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
للجـ ـ ـ ـ ـ ـودة لسضنـ ـ ـ ـ ـ ـة ٢٠١٢

دورة غ ـ ـ ـ ـ ـير عادي ـ ـة
للبرلمان بقصضر األمم

يعقد المجلسض الشسعبي
الؤطني ومجلسض الأمة،
غدا ،دورة غير عادية على
السساعة الـ ٨صسباحا بقصسر
الأمم بنادي الصسنؤبر،
لؤضسع النظام الداخلي
للبرلمان والمصسادقة عليه.
وياأتي عقد هذه الدورة،
بناء على المرسسؤم الرئاسسي
رقم  ١٢ـ  ٤٠٨المؤؤرخ في
ديسسمبر  ،٢٠١٢والمتضسمن
اسستدعاء البرلمان بغرفتيه
للسسبب المذكؤر اأعله.

إادم ـاج األطفال
اŸع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاق ـ ـ ـ ـÚ
‘ ي ـ ـوم دراسضي

تأاجي ـل النطق في قضضية
القـ ـ ـ ـذف الت ـ ـي تـ ـوبـ ـع
به ـ ـ ـ ـ ـا حنـ ـ ـ ـ ـ ـاشضي

اجتماع اللجنة التنفيذية للمتقاعدين غدا بالعاصضمة

عـ ـ ـرضض لألزيـ ـ ـ ـاء التقليـ ـ ـديـ ـة
تنظم مؤؤسسسسة فنؤن وثقافة ،بمركز التسسلية العلمية
بالعاصسمة ،غدا ،عرضسا لألزياء التقليدية للمصسممة
زوبيدة مؤمن ،وذلك على السساعة الـ ١٠صسباحا.
يتم خلل عرضض تشسكيلت مختلفة ألزياء تقليدية،
تبرز الفن الجمالي الذي يمثل الهؤية الجزائرية
الممتدة عبر التاريخ..
يومية وطنيةإاخبارية
تصشدر عن المؤوسشسشة العمومية القتصشادية(ششركة ذاتأاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي ١٢٦.٠٠٠ ٠٠٠.٠٠ :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

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

األمانة العامة
(021) 60. 69. 55

اإلدارة والمالية
(021) 73. 93. 27

من تنظي
م
ا
ل
و
ك
ا
ل
للجيـــــولوجيــ ة الوطنية
ـا
(أانجــام)

ندوة حول صضناعة الرخام بوزارة الطاقة
تنظم ،اليؤم ،الؤكالة الؤطنية للجيؤلؤجيا والرقابة المنجمية (انجام) بمقر وزارة
الطاقة والمناجم ،ندوة نقاشض تتناول مؤضسؤع تطؤير فرع صسناعة الرخام والأحجار
التزينية في الجزائر.
يشسارك في هذه الندوة ،التي تنعقد ابتداء من السساعة ( ،)٩,٣٠مؤؤسسسسات وطنية
تعمل في مجال صسناعة الرخام والأحجار التزينية ،مسستغلين للأحجار المنجمية
ومسستكشسفين جزائريين المهتمين بهذا المجال ،كما يتم خلل اللقاء تقديم
مداخلت تتناول تاريخ هذا النشساط ووسسائل تطؤيره.

في اإطار مشسروع التعليم الشسامل نحؤ اإدماج الأطفال في وضسعية
اإعاقة في النظام التعليمي العادي ،تنظم مديرية الأنشسطة الثقافية
والرياضسية والنشساط الجتماعي بؤزارة التربية الؤطنية ،بالتنسسيق مع
جمعية (البركة) يؤما دراسسيا ،اليؤم ،بقاعة المحاضسرات على السساعة
 ٩صسباحا ،وذلك بقصسر المعارضض بالصسنؤبر البحري.

تعقد ،اليؤم ،اللجنة التنفيذية للفيديرالية
الؤطنية للعمال المتقاعدين بنزل
«الكيتاني» بالعاصسمة على
السساعة الـ ٩صسباحا ،اجتماعا
يتم من خلله مناقشسة
حؤصسلة نشساطات األمانة
الفيديرالية ،وتعزيز المكتب
الفيديرالي بتعيين ممثل في
ولية الجزائر.

يقام ،اليؤم ،بفندق «الأوراسسي» ،ابتداء من السساعة
الـ ٩و ٣٠د صسباحا ،حفل تسسليم ا÷ائزة ا÷زائرية
للجؤدة لسسنة  ٢٠١٢والتي سسيقدمها وزير الصسناعة
واŸؤؤسسسسات الصسغÒة واŸتؤسسطة وترقية
السستثمار ،شسريف رحما.Ê
وللتذك ،Òتقدم ا÷ائزة كل سسنة للشسركات
والهيئات ا◊اصسلة على اŸطابقة وفق اŸقاييسض
الدولية من فئات (ايزو  )٩٠٠١اŸتعلقة بتسسÒ
ا÷ؤدة اأو (ايزو  )١٤٠٠١اŸتعلقة باحÎام البيئة.

أاجلت محكمة السستئناف
بمجلسض قضساء تيزي وزو،
مسساء أاول أامسض ،النطق
بالحكم في قضسية القذف التي
تؤبع بها محند الشسريف
حناشسي ،رئيسض شسبيبة القبائل،
وذلك إالى غاية األحد القادم.
محند الشسريف حناشسي ،تؤبع
بجنحة القذف العلني بالعنف
في حق الرئيسض األسسبق
للمجلسض الشسعبي الؤلئي
بتيزي وزو ،السسيد محفؤظ
بلعباسض ،المنتمي إالى التجمع
من أاجل الثقافة
والديمقراطية (األرسسيدي)،
حيث قام حناشسي بتاريخ
سسبتمبر  ٢٠١١بتؤجيه عبارات
فضّسة للضسحية عن طريق
إاحدى الحصسصض التلفزيؤنية
التي بثتها قناة (بربير
تليفيزيؤن) الناطقة
باألمازيغية،

الرئيسشة المديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

أاول فضضـاء ( VIPلنجمـة) بـوهـران
بصسفتها الرائدة في إاطلق
فضساءات ذةضض بالجزائر
تطبيق
إاطار
وفي
اسستراتيجيتها البتكارية
للتقرب من زبائنهاُ ،تعزز
نجمة حضسؤرها على
الصسعيد الجهؤي وُتؤسسع
شسبكتها للبيع من خلل
فتح أاول فضساء ذةضض
بؤهران بحي ابن رشسد ،في
ملتقى شسارع ِ ج ِميلة و
ت ّل َ ُُيذ) .
شسارع  ٢٠أاوت ْ( ّ ّ
جرى حفل ُ التدشسين
الرسسمي لهذا الفضساء،
األول من نؤعه في منطقة الغرب الجزائري،
بحضسؤر مدير البريد وتكنؤلؤجيات العلم
والتصسال لؤلية وهران وإاطارات نجمة.
على غرار فضساء ذةضض األول لنجمة الذي
ُدشسن في سسبتمبر  ٢٠١١بحيدرة-الجزائر
العاصسمة-يضسمن فضساء ذةضض لعاصسمة الغرب

إلعلناتكم (021) 73.60.59
اتصضلوا ب ـ :السضرعة والجودة
مÓحظة:
المقا’ت والوثائقالتي ترسسلأاوتسسلم للجريدة ’ تردإالىأاصسحابها
نشسرتأاو لم تنشسر و’ مجال لمطالبة الجريدة بها

تطبع بالمؤوسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ور ڤلة

الجزائري نفسض معايير
السستقبال والخدمات
والمرافق
المشسخصسة
األخرى.
محل نجمة بؤهران مهيأا
على شسكل فضساءات
مخصسصسة
منفصسلة
للزبائن ذةضض والخؤاصض،
بطريقة تضسمن تكفل
باحتياجاتهم
أافضسل
المتطلبات
حسسب
الخاصسة بكل فئة ،وهؤ
مزود أايضسا في جزئه
للزبائن
المخصسصض
الخؤاصض و العام باآللة األوتؤماتيكية
(الخدمة الذاتية لنجمة N e dj m a S e l f -
 ،)S e rv i c eالحل الجديد لتعبئة الرصسيد
بؤاسسطة حزدشسسض و /أاو باقتناء بطاقات
التعبئة .تجمع هذه الخدمة الحصسرية بين
الفعالية والسسرعة وسسهؤلة السستعمال.

المؤوسشسشة الوطنية للنششر
واإلششهار

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

وطني

الثÓثاء  ١٨ديسضمبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ٠٥صضفر  ١٤٣٤هـ

العدد
١٥٩٨١

مشساركون في ملتقى «دور ا’جتهاد القضسائي في تطوير القانون»

برإجع يدعو لتجاوز إلختÓفات في تطبيق إلنصشوصس
أاثار المشساركون فيأاشسغال ملتقى مشسترك بين المحكمة العليا وجامعة الجزائر ،١حول «دور اإ’جتهاد القضسائي
في تطوير القانون» جدلية تفسسير القاضسي للقانون فيإاطار ممارسسة مهامه،إاذ يرى البعضسأان اإ’جتهاد القضسائي
مصسدر للقانون ،بينما يرى آاخرون عكسس ذلك ،على اعتبار أان القاضسي يسسعى إالى تطبيق القانون ،وهو ما يبرز
أاهمية صسياغة قواعد قانونية عامة لتوحيد اإ’جتهاد حتى ’ تكون هناك اختÓفات عند تطبيق القانون.

المحكمة العليا :زهراء.ب
تصسوير :فواز بوطارن
وأاوضضح الرئيسس األول للمحكمة
العليا قدور براجع ،في كلمة
أالقاها في افتتاح أاشضغال الملتقى
بحضضور رئيسس جامعة الجزائر١
الطاهر حجار ،ورئيسس المجلسس
العلمي لكلية الحقوق علي فيÓلي،
ومجموعة من األسضاتذة وطلبة كلية
الحقوق ،أان تنظيم هذا الملتقى
«األول من نوعه» ،يرمي إالى توحيد
الرؤوية بين الدروسس النظرية ،ومن
يتولى تطبيق القانون الوضضعي،
مشضيرا إالى أان المحكمة العليا
يكمن دورها في تقويم القانون
وتوحيد الجتهاد حتى ل تكون
هناك اختÓفات كثيرة في تطبيق القانون،
فالدسضتور خول للمحكمة العليا توحيد
الجتهاد القضضائي والنظرة القانونية في
تطبيقها الميداني ،إالى غاية صضدور اجتهاد
نظري جديد.
وأاكد براجع ،أان المحكمة العليا التي
كانت تسضمى إالى غاية  ١٩٨٩المجلسس
األعلى ،هي أاول هيئة قضضائية تعنى بتوحيد
اإلجتهاد القضضائي ،وتقويم عمل مختلف
الجهات القضضائية بما يضضمن تطوير
القانون ،وبالتالي ل يجوز ألي جهة قضضائية
أان تحكم في قضضايا عن طريق اجتهادها
الخاصس ،بل يتعين عليها العودة إالى

اجتهادات المحكمة العليا التي تصضدر في
مجلتها وموقعها اإللكتروني الذي زود
مؤوخرا بمحرك بحث في
الجتهاد القضضائي.
وفي إاطار السضهر على
توحيد اإلجتهاد القضضائي،
قال براجع أان المحكمة العليا
حرصضت على تجسضيد قيام
تعاون علمي مثمر مع مختلف
الجزائرية
الجامعات
والسضتفادة من أابحاثها ومن
التأاصضيل النظري لمختلف
المفاهيم والمبادئ القانونية المتوصضل إاليها
في مختلف مخابر وفرق البحث العلمي

الجامعي ،وذلك تمكينا للقاضضي من
اإلطÓع على رأاي الفقه القانوني
الجزائري بخصضوصس مختلف
تعليقا
والقرارات،
األحكام
وتوضضيحا.
من جهته ،أاعلن رئيسس جامعة
الجزائر  ١الطاهر حجار ،في كلمة
له بالمناسضبة ،عن المضضي في إانشضاء
محاكم تمثيلية على مسضتوى كليات
الحقوق ،حتى ل يبقى يعاب على
الجامعة الجزائرية إاهمالها للجانب
التطبيقي ،مضضيفا أان هذه الخطوة
تدخل في إاطار أاهداف «أال.أام.دي»
الذي يطمح إالى تقليصس الفجوة بين
ماهو نظري وتطبيقي.
وتعهد حجار ،بالعمل على نشضر
جميع الرسضائل العلمية التي نوقشضت
لحد اآلن خاصضة في مجال القانون،
محصضيا في هذا الصضدد مناقشضة ما يزيد
عن  ١٠٠٠رسضالة
ماجسضتير ودكتوراه في
األخيرة،
السضنوات
ولكن دون أان تجد
طريقا للنشضر ،وهو ما
الجامعة
جعل
الجزائرية تتذيل قائمة
ترتيب الجامعات على
المسضتوى العالمي مثلما
قال.

حجار:إإنششاء
محاكم تمثيلية
يقوي معارف إلطلبة

رئيسس المحكمة العليا يرد على تقرير لجنة قسسنطيني:

إلقضشاة يمارسشون مهامهم باسشتقÓلية

فند الرئيسس األول للمحكمة العليا ،قدور براجع ،أامسس ،ما
تضضمنه التقرير السضنوي حول وضضعية حقوق اإلنسضان لسضنة ،٢٠١٢
في شضقه المتعلق بالقضضاء والذي جاء فيه أان اسضتقÓلية القضضاء
تظل نقطة سضوداء تقف حائ Óفي سضبيل تحقيق دولة الحق
والقانون ،حيث أاكد أان القاضضي يمارسس مهامه بكل حرية
واسضتقÓلية ،والدليل على ذلك النطق بأاحكام القضضايا في
جلسضات علنية مفتوحة على الجميع.
وكان براجع ،يرد على سضؤوال حول موقفه من تقرير اللجنة
السضتشضارية لترقية وحماية حقوق اإلنسضان ،على هامشس ملتقى
حول «الجتهاد القضضائي في تطوير القانون» نظم بالشضراكة مع
جامعة الجزائر ،١حينما أاكد أانه «لم ولن يسضمح لنفسضه» على
اعتبار أانه الرئيسس األول للمحكمة العليا ب«أان يملي للقضضاة

كيف يحكم بل يتركه لضضميره يحكم باسضتقÓلية تامة».
وتسضاءل براجع ،أاين تكمن النقطة السضوداء في اسضتقÓلية
القضضاء ،هل في إاصضدار القرار؟ موضضحا أان من يقوم بالنطق
بالقرار« ،قضضاة أاحرار يناقشضون ،يتداولون ،ويتفقون على أاسضاسس
الحكم بكل حرية» فضض Óعن أان النطق بالحكم القضضائي يكون
في جلسضات علنية ،بل أاكثر من ذلك «ينشضر الحكم في المجلة
القضضائية».
وخلصس رئيسس المحكمة العليا إالى القول« ،أان القضضاء سضيد ول
يسضتطيع أاي أاحد القول أان هناك تدخ Óمن أاي جهة للتأاثير في
قرار القاضضي ،ومن يطعن في اسضتقÓلية القضضاء فليتفضضل
وليناقشس ذلك معنا وسضنرد عليه».

زهراء .ب

الحركة «التقويمية» من تيبازة

إإعادة هيكلة إلحزب وتصشحيح مسشاره

ذّكرت «تقويمية» تصسحيح
مسسار «اأ’فÓن» بتيبازة في بيان
حصسلتئ«الشسعب»ئعلى نسسخة منه
والصسادر بداية اأ’سسبوع الجاري
بمطالبها ا’سستعجالية والتي ’
تقبل التفاوضس أاو التراجع نحو
الخلف بخصسوصس رحيل المحافظ
الو’ئي ومن معه بمكتب
المحافظة إاضسافة إالى تشسكيل
لجنة تسسيير مؤوقتة تعهد لها
مهمة إاعادة هيكلة الحزب من
القاعدةإالى القمة.

تيبازة :عÓء.م

وأاشضارت «التقويمية» في بيانها الى
انّ تحاليلها للوضضع عشضية النتخابات
تحققت على أارضس الواقع من خÓل
فور الناخبين من قوائم الجبهة من
جهة وممثلي التشضكيÓت األخرى من
التحالف معها من جهة ثانية عقب
بروز النتائج النهائية بحيث تأاّكد
لمجمل ممثلي األحزاب كون القيادة
الحالية للجبهة ل تحظى بالمصضداقية
والثبات على القرارات المتخذة ومن ثّم

فقد فضّضلت التعامل مع أاحزاب أاخرى
غير «األفÓن» لضضمان تموقعها على
السضاحة مما أالحق بحزب جبهة
التحرير انتكاسضة كبرى وهزيمة
تاريخية لم يشضهدها الحزب منذ بروز
التعددية الحزبية قبل أاكثر من  ٢٠عاما
 ،كما أاشضارت التقويمية في بيانها أايضضا
إالى ضضعف الخطاب السضياسضي المنتهج
خÓل الحملة من لدن القائمين على
الجبهة في ظل غياب مناضضليها
األوفياء وإاطاراتها الكفؤوة التي
اسضتبعدت من قوائم الترشضح لغاية في
نفسس يعقوب ،وأاّكدت على أاّن النتائج
المحققة ل تعّبر عن الوعاء النتخابي
للحزب الذي تزخر به الولية بل وتعتبر
أادنى بكثير مما يمكن تحقيقه في
الظروف العادية بحيث انحدر التمثيل
بمختلف المجالسس من  ١٦٠منتخب من
مجموع  ٢٨٤منتخب على المسضتوى
الولئي سضنة  ٢٠٠٧إالى  ١٨٤منتخب من
مجموع  ٤٩٩منتخب بمختلف
المجالسس هذه السضنة مما يؤوكد على اّن
نسضبة التمثيل انخفضضت من اكثر من
٪٥٠ئسضنة  ٢٠٠٧إالى أاقل من ٪٣٧ئهذه

السضنة كما انحدر عدد البلديات
المسضيرة من طرف الحزب من  ١٥بلدية
في  ٢٠٠٧إالى  ٦بلديات فقط هذه
السضنة ومن هذا المنطلق فقد دعت
التقويمية جميع المناضضلين المخلصضين
إالى اللتفاف حولها وعزل القيادة
الولئية الحالية كخطوة لبد منها
لعادة الحزب إالى مسضاره الطبيعي
وخطه السضياسضي األصضيل.
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رئيسسة مشسروع ديمقراطية الشسرق اأ’وسسط بمعهد بولونيا:

إلجزإئر قادرة على تحقيق مكتسشباتأإخرى

مشسروع
رئيسسة
أاكدت
ديمقراطية الشسرق اأ’وسسط
بمعهد التفكير البولوني باتريسسيا
سساسسنال أان الجزائر قادرة على
تحقيق مكتسسبات أاخرى فيما
للمسسار
ا’نتقال
يخصس
الديمقراطي ورسسم مسستقبل
زاهر نظرا لإÓمكانات الكبيرة
التي تتوفر عليها موضسحة بأانها
عاشست ربيعها في وقت سسابق
وتمكنت من اكتسساب تجارب
كثيرة في تطبيق مبادئ
الديمقراطية علىأارضس الواقع.

فاطمة الزهراء طبة

مشضروع
رئيسضة
واسضتعرضضت
ديمقراطية الشضرق األوسضط بمعهد
التفكير البولوني خÓل تنشضيطها أامسس
لندوة بمنتدى الصضحافة «المجاهد»
نتائج المقارنة التي تم أاجراها مؤوخرا
حول التغير الديمقراطي في بولونيا
وبعضس الدول العربية على غرار تونسس
ومصضر مؤوكدة على وجود اختÓف كبير
بين الوضضع السضائد في بولونيا والدول
العربية على الصضعيد السضياسضي
والقتصضادي والجتماعي.
وتطرقت إالى دور الدين في التحول
السضياسضي مؤوكدة أان ما يحصضل من
حراك ببعضس الدول العربية على غرار
مصضر أانتج صضراعات محلية بين
اإلخوان المسضلمين وباقي المجتمع كان

مخططا له من طرف حركة اإلسضÓم
ألغراضس سضياسضية ومصضالح شضخصضية ل
غير كما أان الجمع بين الدين والسضياسضة
على حد قولها سضيزول تدريجيا نظرا
لنسضبة الوعي التي تتميز بها الشضعوب
العربية حيث ل يمكنها أان تقبل مثل
هذه الصضراعات والنقسضامات التي
تشضكل خطرا على تطور البلد.
وفيما يخصس التصضريح الصضادر عن
الرئيسس البولوني يذكر فيه بأان التحول
العربي سضيسضتمر لمدة  ٢٥عاما علقت
باتريسضيا على ذلك قائلة :ممكن أان
يحدث هذا لعوامل كثيرة من بينها
وجود ديمقراطية غير ناضضجة في هذه
الدول وبالتالي يكون من الصضعب تجاوز
األزمة في مدة قصضيرة.
من جهة أاخرى أاشضارت ذات
المتحدثة إالى الدور األمريكي في
الحالة البولونية والعربية موضضحة بأان
الدول العربية تفتقد لوضضوح الرؤوية
والتوافق وهو ما يحدث ـ حسضبها ـ في
مصضر أاما بولونيا فقد ركزت فيها على
نقطة التحول حول من سضيكون رئيسس
دولة وينتخب من طرف الجمعية
الوطنية كاشضفة بأان ربع المجتمع
البولوني يعتقد بأانه مؤوثر في القرار
السضياسضي.

الحركة الشسعبية

تزكية مرششح إألرندي لنتخابات إلتجديد إلنصشفي لمجلسس إألمة
صضرح النائب البرلماني عن الحركة
الشضعبية الجزائرية سضي حمدي خثير أان
حزبه تحالف مع التجمع الوطني
الديمقراطي لعتبارات أارجعها إالى
تطابق الحزبين في وجهة النظر
والبرامج مضضيفا بأان هذا التحالف يعد
منطقيا وأاوضضح بأان اتفاق التحالف مع
األرندي يقضضي بعدم تقديم األمبيا
مرشضحا عنها لمجلسس األمة ودعوة
منتخبيها  ١٣٤للتصضويت لصضالح مرشضح
األرندي مهني غريسضي رجل أاعمال
وعضضو المجلسس الشضعبي لبلدية فروحة
على أان يدعم هذا األخير لسضتحقاقات
مجلسس األمة بعد ثÓث سضنوات.

من جهته أاكد ميلود شضرفي الناطق
الرسضمي للتجمع الوطني الديمقراطي أان
معركة مجلسس األمة ليسضت سضهلة وحذر
من ظاهرة شضراء الذمم التي تفاقمت في
السضتحقاقات األخيرة ،حيث اعتبر
أايضضا أان اختيار األرندي غريسضي مهني
هو قرار األغلبية من المنتخبين وذلك
باعتبار الرجل واحد من أاهم إاطارات
الحزب وهو رجل أاعمال وتتوفر لديه كل
الشضروط التي تخول له التمثيل الحسضن
للحزب لعضضوية مجلسس األمة المقرر
إاجراء انتخاباتها في  ٢٩ديسضمبر
الجاري.

معسسكر:أام الخير.سس
إاحتجاجا على نتائج المحليات

سشكان '' كميل'' بباتنة يغلقون مقر إلبلدية
أاقدم ،أامسس ،العديد من سسكان
بلدية كيمل بدائرة تكوت بو’ية
باتنة ،على تنظيم حركة
احتجاجية عارمة ،قاموا خÓلها
بمطالبة السسلطات المعنية
بوجوب التدخل العاجل قبل أان
تنفلت اأ’مور بسسبب تشسكيلة
المجلسس الشسعبي البلدية الجديد
الذي أافرزته نتائج ا’نتخابات
المحلية اأ’خيرة ،وقد رفع
المحتجون شسعارات كثيرة أابرزها
وجوب فتح تحقيق معمق في

ا’حتجاجات تطلبت تدخل مصسالح اأ’من

توقيف  ١١ششخصشا في عملية إنتخاب رئيسس بلدية مغنية
عرفت ليلة أاول أامسس عملية تنصضيب رئيسس المجلسس البلدي لبلدية مغنية مشضاحنات
كبيرة ما بين المرشضحين في ظل التحالف مابين األحزاب ما أادى إالى توقيف العملية
أاكثر من  ٣مرات بفعل مهاجمة الشضعب للقاعة ما منع المرشضحين من النتخاب ،،األمر
الذي أاجبر مدير التنظيم إالى السضتنجاد بالقوة العمومية التي تمكنت من تفريق
المحتجين وتوقيف  ١١منهم بمديرية أامن الدائرة وفتح المجال لÓنتخاب تحت أانظار
مصضالح األمن ،األمر الذي دفع مرشضحو األرندي وحمسس على النسضحاب ليفوز رأاسس
قائمة اآلفÓن مغرودي محمد وبعد إاتمام اإلجراءات تم إاطÓق سضراح الموقوفين دون
متابعة.

تلمسسان :محمد ب

المحلية

ا’نتخابات
نتائج
الماضسية.
حيث وصضف العديد من المواطنين
المجلسس الشضعبي البلدي الجديد بـ
«األجنبي والمسضتورد» كونه ل يمثل
سضكان البلدية حسضبهم ،متهمين جهات
«معينة» بجلب  ٧٠٠صضوت من خارج
البلدية للتصضويت على قوائم معينة،
وبالعودة إالى نتائج النتخابات األخيرة
في بلدية كيمل فقد حصضل كل من
حزب األرندي على  ٦مقاعد وحزب
األفÓن على  ٣مقاعد وجبهة
المسضتقبل على مقعدين والحركة
الشضعبية على مقعدين ،وفور إاعÓن
النتائج خرج أانصضار األرندي لÓحتفال
بطريقة أاسضاءت كثيرا للتشضكيÓت
األخرى حسضب ما أاكده لجريدة
«الشضعب» العديد من المواطنين
لتدخل التشضكيÓت
والمرشضحين،
األخرى في تحالف ضضد األرندي ويتم
أاخيرا تنصضيب المير محمد نويوة من
حزب جبهة المسضتقبل ،ليقوم مؤويدو
األرندي ببناء جدار إاسضمنتي على الباب
الرئيسس لمقر البلدية وتدخل بذلك
البلدية في حالة كبيرة من النسضداد
تعطلت معها شضؤوون المواطن..

باتنة :لموشسي حمزة

وطني

الثÓثاء  ١٨ديسشمبر  ٢٠١٢م
المؤافق لـ  ٠٥صشفر  ١٤٣٤هـ

الدكتور مصسطفى سسايج في حوار مع «الشسعب»:

زيارة هؤ’ند فرصسة لتعزيز مكاسسب اتفاقية ١٩٦٨
تكتسسي زيارة الرئيسص الفرنسسي فرانسسوا هو’ند الى الجزائر المرتقبة يومي  ١٩و ٢٠من الشسهر الجاري طابعا
اسستراتيجيا ،وفي نفسص الوقت تحاول ان تدفع نحو شسراكة ذات امتياز في قطاعات حيوية ،حسسب ما ذكره المحلل
السسياسسي واسستاذ في العلوم السسياسسية والعÓقات الدولية الدكتور مصسطفى سسايج ،الذي اكد من خÓل الحوار
الذي اجرته معه «الشسعب» على اهمية الملفات التي سسيتناولها مع الرئيسص عبد العزيز بوتفليقة ،يأاتي في
مقدمتها ملف الهجرة المتعلق با’تفاقية المبرمة بين الجزائر وفرنسسا سسنة  ١٩٦٨وملفات اقتصسادية وامنية
’سسيما ماتشسهده منطقة السساحل من توتر واضسطراب وأازمة مالي.

حاورته :حياة كبياشش
الشسعب :ماهي طبيعة الملفات
المدرجة ضسمن زيارة فرانسسوا هو’ند
للجزائر؟
الدكتور سسايج :تحمل هذه الزيارة
طابعا اقتصشاديا ،حيث من المنتظر ان تتؤج
بششراكة في مجا’ت اسشتراتيجية كالطاقة بين
كل من ششركة سشؤناطراك و«تؤتال» الفرنسشية،
ضشف الى ذلك الملف المتعلق بالخدمات،
خصشؤصشا ان هناك بنؤكا فرنسشية متؤاجدة
في الجزائر ،وكذا من اجل دفع ششراكة اكثر
في مجال ا’تصشا’ت والمؤاصشÓت ،وكذا
ششراكة على مسشتؤى العÓقات الدفاعية.
وفيما يتعلق بهذه ا’خيرة ،اذكر بانه تم
في مجلسس الششيؤخ المصشادقة على اتفاقية
الدفاع مع الجزائر ،التي تفتح المجال واسشعا
للتعاون العسشكري  ،من حيث المناورات
المششتركة قد تصشل الى ا’سشتفادة من
الصشناعات الحربية الفرنسشية.
@ ما هي أاهم الملفات التي سستكون
مطروحة برأايكم في مجال التعاون
بين البلدين ؟
@@ اعتقد ان الزيارة وجدت قاعدة
للتعاون المششترك منذ فترة حكم الرئيسس
الفرنسشي السشابق نيكؤ’ سشاركؤزي الى اليؤم،
حيث مثل جؤن رافاران الؤسشيط ا’قتصشادي
الذي سشاهم في تجاوز الكثير من العقبات
التقنية او التجارية  ،لبناء ششراكة اسشتراتيجية
في القطاعات الحسشاسشة  ،وينتظر ان يتم
التؤقيع على اتفاقيات عمل عليها رافاران ما
يقارب سشنتين  ،وهي المسشائل المتعلقة
بالجانب السشياسشي ذات ا’همية المششتركة.
@ وماذا عن ملف الهجرة المرتبط
با’تفاقية المبرمة بين الجزائر و
فرنسسا سسنة  ،١٩٦٨ما هو الجديد الذي
يمكن ان تحمله زيارة الرئيسص
الفرنسسي؟
@@ ملف المهاجرين ملف حيؤي ،و قد
طالب الفرنسشيؤن اعادة النظر في ا’جراءات
المعلقة به ،والمتضشمنة في هذه ا’تفاقية،
مما يجعل المهاجرين الجزائريين يفقدون
ا’متيازات التي جاءت فيها .
و من بين ا’متيازات التي تضشمنتها هذه
ا’تفاقية تنظيم الهجرة  ،و اعطاء اأ’فضشلية
للمهاجرين الجزائريين فيما يخصس التنقل
الى الجزائر و التجمع العائلي  ،وفيما هناك
مسشاعي فرنسشية ’عادة النظر فيها  ،يريد

الطرف الجزائري ا’بقاء
عليها  ،و تمثل هذه نقطة
اختÓف جؤهرية يتم
مناقششتها خÓل الزيارة ،و
اعتقد ان التفاوضس مع
فرنسشا سشيكؤن هام جدا في
الجانب ا’جتماعي و
ا’نسشاني .
وفيما يتعلق با’جراءات
نجد ان الفرنسشيين طالبؤا
بمراجعة اتفاقية تنقل
اأ’ششخاصس للمرة الرابعة
على التؤالي ،في اتجاه
التقليصس من محتؤيات اتفاقية ١٩٦٨
والمكاسشب المتعلقة بها والتي يسشمح
باسشتفادة المهاجرين الجزائريين من بطاقات
إاقامة صشالحة لمدة  ١٠سشنؤات وتسشؤية
وضشعيتهم بعد اإ’قامة المتتالية على التراب
الفرنسشي وكذا ا’سشتفادة من بطاقة اإ’قامة
المؤؤقتة بغرضس العÓج أاو القيام بنششاط
تجاري.
ونظرا لتؤاجدها ضشمن صشرح ا’تحاد
اأ’وروبي  ،فان فرنسشا ’ يمكنها أان تقدم
المهاجرين
بخصشؤصس
«اسشتثناءات»
الجزائريين ،وهي تعمل على تجديد القؤانين
الخاصشة بالهجرة  ،خاصشة في إاطار ا’تحاد
واتفاقيات فضشاء «ششنغن».
وبالنظر الى ما سشيترتب عن تعديل هذه
ا’تفاقية  ،بالششكل الذي يناسشب الفرنسشيين،
بالرغم من انه يقدم مزايا ششبيهة بتلك التي
اسشتفادت منها تؤنسس والمغرب متعلقة
بتنظيم الهجرة ،وهؤ ا’تفاق الذي أابرمته
باريسس مع تؤنسس وينصس على تيسشير حركة
تنقل اأ’ششخاصس في هذه الدول والدول
اأ’وروبية كافة بحرية تامة طيلة مدة
التأاششيرة التي تمنح لفترة أاطؤل ،حيث تتراوح
بين سشنة وخمسس سشنؤات دون الحاجة إالى
اسشتخراج تأاششيرة جديدة كل مرة ،إا’ ان هذا
اقتراح تعديل أاو إالغاء ا’تفاقية ترفضشه
الجزائر على أاسشاسس أانها سشتفقد العديد من
ا’متيازات المتضشمنة في اتفاقية .١٩٦٨
و انطÓقا مما سشبق فان ملف المهاجرين
سشيكؤن من أاهم الملفات التي سشتؤقع الجزائر
مع فرنسشا اتفاقيات بششانها .
@ وهل سسيؤوثر ذلك على مجال
التعاون ا’جتماعي و اإ’نسساني ؟
@@ تمسشك الجزائر بهذه ا’تفاقية يبقي
ا’متيازات التي تحؤلت الى مكاسشب لفائدة

أاكد مسسؤوولون قدماء في فيدرالية فرنسسا
لجبهة التحرير الوطني في تصسريح صسحفي
عشسية زيارة العمل التي سسيقوم بها الرئيسص
فرانسسوا هو’ند إالى الجزائر أانهم يتوقعون
«خطوات اكثر اهمية» من الرئيسص الفرنسسي
من تلك التي قام بها في ١٧أاكتوبر الماضسي.
في هذا الصشدد صشرح محند أاكلي بن يؤنسس
المدعؤ «دانيال» إاطار سشابق في فيدرالية فرنسشا
لجبهة التحرير الؤطني بمنطقة باريسس أانه يثمن
«الخطؤة ا’يجابية التي قام بها هؤ’ند (ا’عتراف
بقمع مظاهرات  ١٧أاكتؤبر  )١٩٦١معربا بهذه
المناسشبة عن أامله بأان «تتبع هذه المبادرة بخطؤات
أاهم».
كما أاضشاف يقؤل أانه «’ يكن أاي ششعؤر تجاه الدولة
الفرنسشية كما هي عليه غير أان ا’عتراف بجرائمها
ا’سشتعمارية بالجزائر أامر مفروضس» معتبرا أان
«فرنسشا التي تقؤم في بعضس اأ’حيان بإاعطاء دروسس
إازاء إابادة اليهؤد و اأ’رمن التي قد تفضشي إالى قطع

العÓقات الديبلؤماسشية مع تركيا يجب عليها أاو’
ا’عتراف بجرائمها».
و من جهته أاعرب المجاهد محمد غفير المدعؤ
مؤح كيلششي و الذي كان ايضشا عضشؤا في هذه
الفيدرالية عن «ارتياحه» تجاه «الخطؤة اأ’ولى» التي
قام بها هؤ’ند من خÓل ا’عتراف بالمجازر التي
اسشتهدفت الجزائريين منذ  ٥١سشنة بالعاصشمة
الفرنسشية.
و أاردف يقؤل «قد ينبئ هذا بالتؤقيع على معاهدة
الصشداقة التي أاعرب بششأانها كل من الرئيسس الفرنسشي
جاك ششيراك و الجزائري عبد العزيز بؤتفليقة عن
أاملهما في تحقيقها» مششيدا باأ’عضشاء الـ ٤٠٠٠في
ششبكتي جانسشؤن و كؤرييل و اأ’ششخاصس المجهؤلين
اآ’خرين الذين دعمؤا ثؤرة الفاتح نؤفمبر .١٩٥٤
ولإÓششارة يقؤم الرئيسس الفرنسشي السشيد فرانسشؤا
هؤ’ند يؤمي  ١٩و  ٢٠ديسشمبر بزيارة عمل إالى
الجزائر تدوم يؤمين.

مجاهدون يتؤقعؤن مؤاقف جريئة من الرئيسس الفرنسسي

أاكد المؤورخ الفرنسسي المختصص
في حرب الجزائر ()١٩٦٢ / ١٩٥٤
بنجامين سستورا في حديث لواج انه
يترقب «التحركات المقبلة» للرئيسص
هو’ند الذي يمكن ان يعتمد خطابا
يكشسف الطبيعة «القمعية» للنظام
ا’سستعماري.
و اششار المؤؤرخ في هذا الحديث الى انه
يترقب «التحركات المقبلة» للرئيسس هؤ’ند
’سشيما من خÓل خطابات تتطرق الى
«الطبيعة القمعية» للنظام ا’سشتعماري او
«لقاءات بين فاعلين في حرب التحرير
الؤطني او فرنسشيين ششاركؤا في المعركة من

الجالية الجزائرية المتؤاجدة
بفرنسشا من اكبر الجاليات بهذا
البلد ،وهذا الملف مطروح في
مجال التعاون ا’جتماعي
وا’نسشاني.
الجزائر تعيب على فرنسشا و
ا’تحاد ا’وروبي بصشفة عامة
انها تعطي اهمية الى الجانب
التجاري على حسشاب تنقل
ا’ششخاصس .
@ زيارة هو’ند إالى
الجزائر تأاتي في ظرف
حسساسص يتميز بانعكاسسات
الوضسع في دول الجوار و’سسيما بشسمال
المالي ،ما مدى تقارب وجهات نظر
الطرفين في ظل التباين في المواقف
الذي حملته التصسريحات الرسسمية
لكليهما؟
@@ يرتقب ان يكؤن ملف مالي و قضشية
التدخل العسشكري في المنطقة الششمالية
للبÓد محؤرا هاما في المحادثات و
المششاورات ’ ،سشيما في في ظل التؤتر القائم
على المسشتؤى ا’قليمي .
و اذا اخذنا هذه القضشايا  ،نجد هناك
وجهات نظر منتاقضشة بين الطرفين  ،و
بالنسشبة للجزائر فان مؤقفها بنته على اسشاسس
تكريسس التفاوضس بين ا’طراف المتصشارعة
في باماكؤ و ششمال مالي  ،و العمل على فصشل
او تحييد الجماعات ا’رهابية  ،عن
الجماعات «الترڤية» ذات المطالب
ا’جتماعية و ا’قتصشادية و السشياسشية  ،بينما
الفرنسشيؤن ضشغطؤا من اجل دفع الخيار
العسشكري من خÓل الضشغط على السشلطة
ا’نتقالية في باماكؤ  ،و من خÓل دول
«ا’كؤاسس» (المجمؤعة ا’قتصشادية لغرب
افريقيا) .
و اششير هنا ان مجلسس ا’من حاول ان
يقارب بين الخيار التفاوضشي مع ا’سشتعداد
للتدخل العسشكري وفق المقاربة الجزائرية
(محاربة ا’رهاب باعطاء ا’ولؤية لدول
الجؤار في اطار الدول ا’ربعة  ،او في ا’طار
الدولي) .
و فيما يخصس ا’زمة الليبية  ،كان مؤقف
الجزائر مختلف منذ البداية  ،و ذلك انطÓقا
من ادراكها ’نعكاسشات ا’زمة على مسشتقبل
ا’سشتقرار السشياسشي و ا’مني في المنطقة ،
حيث اعتبرت ان الخيار العسشكري الخارجي
يؤؤدي الى حالة الÓاسشتقرار في دول الجؤار ،
خاصشة السشاحل  ،و هذا ما اتضشح فيما بعد
من خÓل تهريب  ١٠ا’ف قطعة سشÓح  ،و
صشؤاريخ «سشام  ،»٥ادت في النهاية الى
ا’طاحة بالنظام في المالي  ،وزعزعة
ا’سشتقرار في هذه المنطقة الهششة.
@ تمثل قضسية الصسحراء الغربية ملفا
اخر مطروحا للنقاشص بين الطرفين
،هل تعتقدون ان يتم التوصسل الى
تقارب في الرؤوى؟
@@ فيما يتعلق بالقضشية الصشحراوية ،
اعتقد انه سشيكؤن هناك تكريسس للتناقضس
بين الطرح الفرنسشي الذي يرى في خيار
الحكم الذاتي المؤسشع الذي تتمسشك المملكة
المغربية كخيار اسشتراتيجي ’ ،لحاق
الصشحراء الغربية بالمغرب ،و دوافع فرنسشا
في ذلك ا’سشتفادة من الثروات والمؤارد
الطاقؤية و المنجمية ،بينما الجزائر تدعم
خيار حق الششعؤب في تقرير مصشيرها بما
يكفل الششعب الصشحراوي حقه في ا’سشتفتاء
حؤل الخيارات المفتؤحة وليسشت المحددة .

بن جامين سستورا:

فضسح الطبيعة القمعية لÓسستعمارأامر وارد في خطاب هؤ’ند
اجل ا’سشتقÓل.»..
وقال سشتؤرا «يبقى قؤل و فعل الكثير
حؤل الحقبة ا’سشتعمارية و لكن هذا العمل
قد ششرع فيه منذ عدة سشنؤات من قبل
مؤؤرخي الضشفتين و خاصشة ا’جيال الجديدة
من الباحثين الذين يكششفؤن حقائق حؤل هذا
التاريخ» مششيرا الى ان الرئيسشين الفرنسشي و
الجزائري عليهما اخذ كل هذه ا’عمال بعين

ا’عتبار.
و في  ١٧اكتؤبر الفارط اكد الرئيسس
فرانسشؤا هؤ’ند ان الجمهؤرية الفرنسشية
تعترف «بؤعي» بـ«القمع الدمؤي» الذي راح
ضشحيته جزائريؤن يؤم  ١٧اكتؤبر ١٩٦١
بباريسس و هي التفاتة رحبت بها الجزائر.
و بعد ا’ششارة الى ان رئيسس الدولة
الفرنسشية من خÓل هذا ا’عتراف برز عن
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بمناسسبة احتفال بÓده بذكرى تولي الشسيخ
جاسسم بن محمدآال ثاني الحكم

الرئيسس بؤتفليقة يهنئأامير قطر

هنأا رئيسس الجمهؤرية السشيد عبد العزيز
بؤتفليقة أامير دولة قطر الششيخ حمد بن
خليفة آال ثاني بمناسشبة احتفال قطر بذكرى
تؤلي الششيخ جاسشم بن محمد آال ثاني الحكم
في البÓد.
وجاء في برقية الرئيسس بؤتفليقة « يطيب
لي بمناسشبة احتفال قطر بذكرى تؤلي الششيخ
جاسشم بن محمد آال ثاني الحكم في البÓد
أان أاتؤجه إاليكم باسشم الجزائر ششعبا
وحكؤمة وأاصشالة عن نفسشي بخالصس التهاني
وأازكى التبريكات سشائ Óالله عز وجل أان
يرزقكم مؤفؤر الصشحة والعافية ويحقق
للششعب القطري الششقيق اطراد التقدم
والرخاء».
وأاضشاف رئيسس الدولة بالمناسشبة قائ« Ó
وأاغتنم هذه السشانحة أ’ششيد بالتطؤر الذي
يششهده بلدكم وبما تحقق له من إانجازات تحت قيادتكم الرششيدة».
كما ’ يفؤتني أان أاعرب لكم --يضشيف رئيسس الجمهؤرية في برقيته --عن عميق
ارتياحي للمسشتؤى المتميز الذي بلغته العÓقات الجزائرية-القطرية في ششتى
المجا’ت مجددا حرصشي على المضشي قدما في العمل المششترك معكم من أاجل
ا’رتقاء بالتعاون الثنائي إالى مسشتؤيات أاعلى تخدم المصشلحة المششتركة بلدينا وششعبينا

 ..و يهنىء نظيره النيجري
بعث رئيسس الجمهؤرية السشيد عبد العزيز بؤتفليقة برقية تهنئة إالى رئيسس جمهؤرية
النيجر إايسشؤفؤ محمدو بمناسشبة الذكرى الـ ٥٤إ’عÓن جمهؤرية النيجر.
وجاء في برقية الرئيسس بؤتفليقة« :يطيب لي بمناسشبة اإ’حتفال بالذكرى الرابعة
والخمسشين إ’عÓن جمهؤرية النيجر أان أاتؤجه إاليكم بإاسشم الجزائر ششعبا وحكؤمة
وبإاسشمي الخاصس بأاحر عبارات التهاني وبأاطيب تمنياتي بالصشحة والسشعادة لكم ششخصشيا
وبالرقي واإ’زدهار للششعب النيجري الششقيق».
كما أاود أان أاعرب بهذه المناسشبة عن إارتياحي لجؤدة روابط اأ’خؤة العريقة التي
تجمع بلدينا والتي جسشدتها ـ يضشيف رئيسس الدولة ـ عÓقات مثلى قائمة على التضشامن
وحسشن الجؤار والتعاون وأانا أاجدد لكم بهذا الششأان تمام إاسشتعدادي لمؤاصشلة العمل
معكم على تدعيمها وتنؤيعها.
وأاضشاف رئيسس الجمهؤرية قائ « :Óكما أاسشجل أان جهؤدنا المتضشامنة من أاجل ترقية
السشلم واإ’سشتقرار والتنمية في منطقتنا إانما هي إاسشهام في المسشعى الذي نحن ماضشؤن
فيه على مسشتؤى قارتنا من أاجل تحقيق التطلعات المششتركة لششعؤبنا وأاهداف اإ’تحاد
ا’فريقي». .

للوقوف علىآاخر الترتيبات قبل زيارة هو’ند وبوتفليقة للمدينة

ولد قابلية وهامل في زيارة خاطفة لتلمسسان

حل نهار امسس وزير الداخلية والجماعات المحلية السشيد دحؤ ولد قابلية في زيارة خاطفة
الى تلمسشان برفقة المدير العام لÓمن الؤطني اللؤاء عبد الغاني هامل للؤقؤف على مدى
التحضشيرات والرتؤششات ا’خيرة التي تعرفها تلمسشان اسشتعدادا لزيارة الرئيسشين فرانسشؤا
هؤ’ند وعبد العزيز بؤتفليقة ،هذا وقد قد وقف وزير الداخلية ومدير ا’من الؤطني على اهم
النقاط المعنية بالزيارة دون تقديم اي تصشريح.

تلمسسان :محمد  .ب

مدلسسي يتحادث مع رئيسس الؤفد ا’وروبي للعÓقات مع البلدان المغاربية
تحادث وزير الششؤؤون الخارجية السشيد
مراد مدلسشي أامسس بالجزائر العاصشمة مع
رئيسس الؤفد البرلماني ا’وروبي المكلف
بالعÓقات مع بلدان المغرب العربي السشيد
بيار انتؤنيؤ بانزيري.
و في تصشريح للصشحافة أاكد السشيد
بانزيري الذي وصشف اللقاء ب «الهام جدا»
أانه تطرق مع السشيد مدلسشي إالى مختلف
المسشائل «’ سشيما الدور الذي يمكن أان يلعبه
مجلسس الششراكة» الجزائري اأ’وروبي.

ويعتبر مجلسس الششراكة الجزائري
اأ’وروبي أاعلى هيئة سشياسشية تم تنصشيبها في
إاطار متابعة تنفيذ اتفاق الششراكة الذي يربط
الطرفين منذ .٢٠٠٥
كما تطرق الطرفان إالى ضشرورة «العمل
معا على ضشمان إادماج أافضشل لمنطقة
المغرب العربي و التمكن من مؤاجهة كل
المسشائل المطروحة على اأ’صشعدة
ا’قتصشادية و ا’جتماعية و اأ’منية.

تحادث الؤزير المنتدب المكلف
بالششؤؤون المغاربية و ا’فريقية السشيد عبد
القادر مسشاهل أامسس بمدريد مع كاتب
المكلف بالششؤؤون
الدولة ا’سشباني

الخارجية السشيد غؤنثالؤ دي بينيتؤ.
و خÓل هذا اللقاء اسشتعرضس الطرفان
وضشعية التعاون الثنائي و كذا مششاريع
ا’تفاقات الجاري اسشتكمالها و التي سشيتم
التؤقيع عليها بمناسشبة انعقاد القمة الثنائية
الجزائرية-ا’سشبانية المقررة في ششهر
جانفي المقبل حسشبما علم من مصشدر
دبلؤماسشي.
كما ششكل البعد ا’نسشاني للعÓقات بين
البلدين ’سشيما في جانبه المتعلق بتنقل
اأ’ششخاصس محؤر المحادثات خÓل هذا
اللقاء.
و يرى نفسس المصشدر ان القمة المقبلة
الجزائرية-ا’سشبانية سشتعطي«دفعا جديدا»
للتعاون بين البلدين في جميع المجا’ت
’سشيما في مجال ترقية ا’سشتثمار المنتج و
تطؤير الششراكة.

مسساهل يتحادث مع كاتب الدولة ا’سسباني للشسؤؤون الخارجية

سشابقيه من خÓل وضشع حد لكذب الدولة
الذي دام  ٥١سشنة قالت المؤؤرخة ليندة
عميري ان هذا ا’عتراف يظل «غير كافي
ششك Óو مضشؤنا.
وقالت «ا’مر يتعلق ببيان صشحفي وجيز لم
يتم وصشف الجرائم فيه و ’ تسشمية
المسشؤؤولين .حتى و ان ورد هذا ا’عتراف من
الرئيسس الفرنسشي الحالي فانه ’ يمكن طي
ملف ذاكرة حرب التحرير الؤطني» مضشيفة
انه «اششارة على الهدوء و نتمنى فتح صشفحة
جديدة من العÓقات بين فرنسشا و الجزائر» .

وطني

الثÓثاء  ١٨ديسسمبر  ٢٠١٢م
المؤافق لـ  ٠٥صسفر  ١٤٣٤هـ
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محمد السسعيد يزور مركز التدريب اإ’ذاعي بتيبازة ويؤوكد:

مركز اأ’غواط يشسرع في صسناعة بطاقة «الشسفاء»

اعطاء التكؤينأاهمية قصسؤى داخل المؤؤسسسسات اإ’علمية

بنك معلؤمات يعزز مصسالح الضسمان ا’جتماعي

شسدد وزير ا’تصسال،
السسيد محمد السسعيد،
أامسس ،في تيبازة على
إاعطاء
ضسرورة
التكوين أاهمية قصسوى
المؤوسسسسات
داخل
قصسد
اإ’عÓمية
تحقيق «ترقية نوعية»
لهذا القطاع «الحسساسس»
.
وأاكد الؤزيرعلى إاثر
زيارة تفقد قادته ،أامسس،
إالى مركز التدريب اإلذاعي
والتلفزيؤني أاين تجري دورة تكؤينية
يشسارك فيها عددا من الصسحفيين من
الدول العربية على «التكؤين المتؤاصسل
للصسحفيين كضسرورة قصسؤى» على
اعتبار أان «السستثمار الحقيقي
والمراهنة الحقيقية يكمنان في
العنصسر البشسري وليسس في المادة».
كما ذكر مجددا بأان برنامج الحكؤمة
يؤلي «أاهمية قصسؤى» لقطاع اإلعÓم
والتصسال ،مشسيرا إالى أان القانؤن
العضسؤي لإÓعÓم «يلزم المؤؤسسسسات
اإلعÓمية بتخصسيصس  ٢بالمائة من
فؤائدها للتكؤين».
وأاضساف في سسياق ،التذكير بمسساعي
الدولة للنهؤضس بالقطاع إالى القرار
الذي تمخضس عن الجتماع الحكؤمي
األخير والمتعلق بإاعادة تنشسيط
الصسندوق الخاصس بتدعيم الصسحافة
وذلك بتحؤيل أامؤاله لصسالح تكؤين
الصسحفيين.
وكان الؤزير قد أاعرب عن تقديره
وفخره لتؤاجد «صسحفيين أاشسقاء من
خمسسة دول عربية (السسعؤدية واألردن
والسسؤدان والكؤيت وسسلطنة عمان) في
دورتين تكؤينيتين يؤؤطرهما خبراء
عرب في دولة عربية شسقيقة» ،داعيا
مسسئؤلي اإلذاعة الؤطنية إالى «تكرار

أاعطى ،أامسس ،وزير العمل والتشسغيل والضسمان الجتماعي ،الطيب لؤح ،من مركز بن عكنؤن للشسخصسنة ،إاشسارة انطÓق صسناعة
بطاقة «الشسفاء» مباشسرة من المركز الثاني التؤأام باألغؤاط انطÓق من مؤقع ونظام واحد وقاعدة بيانات واحدة.

سصعاد بوعبوشس
وحسسب الؤزير ،فإان هذا المركز الذي
يديره فريق جزائري  ١٠٠بالمائة ينتظر
منه ضسمان عمل مصسالح الضسمان
الجتماعي واسستمرار نظام بطاقة
«الشسفاء» ،وكذا إاصسدارها وتأامين كل
قؤاعد المعلؤمات عند تسسجيل أاي خلل
على مسستؤى مركز بن عكنؤن األصسلي
سسؤاء كان نتيجة كارثة طبيعية أاو قرصسنة
أاو خلل تقني.
وكشسف لؤح ،أانه ابتداء من  ٠٣فيفري
 ٢٠١٣سسيعرف نظام المراقبة الطبية،
تغييرا لتعذر متابعة المصسالح المختصسة
لها بصسفة جدية ،حيث سسيتم التركيز على
المراقبة الطبية البعدية لتماشسيها مع
السستعمال الؤطني لبطاقة ،مشسيرا إالى أان
نظام المراقبة هذا ،يقؤم على معايير
دقيقة جدا تضسمن الجانب التقني
والطبي منها ،وتسسمح
بالؤقؤف على أاي خلل.
من جهة أاخرى ،أاعلن
الؤزير ،أانه يتم ـ حاليا ـ
التحضسير
اسستكمال
وعرضس مشسروع القانؤن
التمهيدي للتعاضسديات
خÓل السسداسسي األول من
السسنة الداخلة على البرلمان ،حيث
سسيسسمح بمؤجبه بإادخال خدمات التأامين
على المرضس التي تقدمها التعاضسديات
في نظام بطاقة «الشسفاء» ما يسسمح بدوره
للمؤؤمنين اجتماعيا بنسسبة  ٨٠بالمائة
المنخرطين بها بالسستفادة من تعؤيضس
 ١٠٠بالمائة ،وبمؤجب ذلك يكؤن قد تم
اسستكمال كل الحلقات في الضسمان
الجتماعي واسستعمال بطاقة «الشسفاء».
وبناءا عليه ،أاكد المسسؤؤول األول عن

القطاع أان عدد المسستفيدين من بطاقة
«الشسفاء» وصسل إالى ما يقارب  ٢٧مليؤن
مؤؤمن ،وأانه تم إاصسدار
أاكثر من  ٠٨مÓيين
بطاقة «الشسفاء» ،في
حين تجاوز عدد
اإللكترونية
الفؤاتير
المعالجة عن طريق
بطاقة
«الشسفاء»
أاكثر من  ٩٠مليؤن و٦٠٠
فاتؤرة ،ما يعكسس  -حسسبه -
سسير نظام بطاقة «الشسفاء»
بؤتيرة جيدة ودقيقة وفقا
للمعايير المعمؤل بها دوليا.
وفي سسياق آاخر ،كشسف لؤح
عن انتهاء مشسروع مرسسؤم
تنفيذي صسدر ـ مؤؤخرا ـ في الجريدة
الرسسمية ،والمتعلق بالمتعاونين مع
الصسحافة يحدد اشستراكاتهم لضسمان

تغيير جذري في
المراقبة الطبية
وتجاوزأاي خلل

تغطية اجتماعية ،يضساف إالى ذلك
مشساريع أاخرى تتعلق بفئات ذات
خصسؤصسية على غرار فئة الصسيادين الذي
هؤ قيد النتهاء ،وكذا بالنسسبة للفنانين
هؤ قيد النجاز.
لإÓشسارة ،فإان الؤزير قام بزيارة
تفقدية لكل من وكالة (فيكتؤر هيغؤ)
للعمال غير األجراء ،وكالة الضسمان
الجتماعي لأÓجراء
بسساحة الشسهداء ٠١
نؤفمبر ،حيث اطلع
على سسير بطاقة
«الشسفاء» بها ،وتلقى
شسروحات وافية من
مّلؤكة
مديرها
سسليمان ،الذي كشسف
عن تؤزيع  ٥٥٠أالف
بطاقة والتعاقد مع  ١٨٧طبيب من بينهم
 ٦٩طبيب مختصس لضسمان المراقبة
الطبية.

 ٢٧مليؤن مؤؤمن
اسستفاد من بطاقة
««الشسفاء»»

مديرأامÓك الدولة حول معالجةأازمة العقار

مراسسلة للؤ’ة لجرد بنايات المؤؤسسسسات المفلسسة
أاكد مديرأامÓك الدولة ـ التابعة
لوزارة المالية ـ محمد حيمور ،بأانه
تم إاحصساء  ٢٤أالف ملك كان تابع
لأÓجانب ،وهو رقم مؤوقت في
انتظار اسستكمال عملية الجرد،
موضسحا بأانه سسيتم تطبيق القانون
 ٦٦/١٠٢الذي ينصس على ضسم
اأ’مÓك الشساغرة التابعة لهم إالى
أامÓك الدولة ،مقرا في سسياق
موصسول بوقع خلل في السسابق
يتمثل في عدم تسسجيل الو’ة
قرارات الشسغور على مسستوى
المحافظات العقارية ما أابقاها على
أاسسمائهم.

والمسساعدة ،تحدث عن تهيئة  ١٥٠مؤقعا
و ١١١مركز عقاري ما بين البلديات.

مسسح  ٤٥بالمائة من
اأ’راضسي بالمدن الكبرى

فريال/ب
تصصوير :عباسس تيليوة

واسستنادا إالى تؤضسيحات مدير أامÓك
الدولة ،خÓل الندوة الصسحفية التي
نشسطها أامسس بمقر وزارة المالية ،فإان
عدم تسسجيل قرارات الشسغؤر على
مسستؤى المحافظات العقارية وبقيت
بذلك تابعة لأÓجانب الذين غادروا
الجزائر بعد السستقÓل ،دفع المعنيين
باألمر إالى المطالبة باسسترجاعها في
التسسعينيات من خÓل اسستخراج شسهادات
نقل الملكية من المصسالح القضسائية ،غير
أانه تم اسستدراك الخلل وفق القانؤن من
خÓل بتحيين الملفات في إاطار قانؤني.
وإاذا كان أاولئك األجانب الذين غادروا
الجزائر غداة السستقÓل لم يعد لهم
الحق في المطالبة بملكية أامÓك بقيت
شساغرة ،فان األجانب الذين عاشسؤا
بالجزائر ل تسسقط ملكيتهم كما أان الؤرثة
من حقهم المطالبة بممتلكاتهم ،لفتا إالى
أانه يتم حاليا التحقيق لتحديد هؤية

المسستفيدين.
وفي سسياق آاخر ،أاشسار حيمؤر إالى
تؤجيه مراسسلة إالى الؤلة من أاجل إاحصساء
البنايات الشساغرة التي كانت
تابعة للمؤؤسسسسات التي
أافلسست في التسسعينات على
أان يسستفيد منها المسستثمرون
في القطاع الخاصس ما
سسيسساهم في معالجة
إاشسكالية وفرة العقار
الصسناعي ،ومن بينها البنايات التابعة
للمؤؤسسسسات الجزائرية منها األروقة
الجزائرية التي يتم جردها في مرحلة
أاولى ثم األراضسي الشساغرة في مرحلة
ثانية ،ولم يخف في هذا الشسأان تجميد
كل القؤانين الصسادرة منذ  ٢٠٠٧في العام
.٢٠١١
وأاشسار بالمناسسبة ،إالى أان تطبيق
القانؤن الخاصس بمطابقة البنايات وإاتمام
انجازها  ٠٨/١٥يصسطدم بعدة ممارسسات

منها السستحؤاذ على مسساحات إاضسافية،
وانجاز بنايات على أاراضسي الدولة
بطريقة غير شسرعية ،مضسيفا بأانه تم
العتماد على المادة ٤٠
التي تخؤل للجنة
الدائرة إاصسدار رخصسة
البناء وتحديد سسعر
الؤعاء العقاري ،وفي
هذا الشسأان أاكد بأانه
لنشسغال
واسستجابة
المعنيين بهذا الخصسؤصس إالى إايجاد حل
وسسط يتمثل في الدفع عن طريق أاقسساط
تمتد إالى  ١٠سسنؤات وفق ما أاقره قانؤن
المالية التكميلي لسسنة .٢٠١١
وفي سسياق حديثه ،عن اإلصسÓحات
التي تؤقف عندها مطؤل ولعل أابرزها
اسستحداث  ٤مديريات مركزية تابعة لها
منها مديرية العقار والمالية واألمÓك
وتقييم األمÓك باإلضسافة إالى مفتشسية
عامة تعنى بالمراقبة والتنشسيط

إاحصساء ٢٤أالف
ملكية لألجانب
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كشسف ،أامسس ،مصسطفى راضسي ـ المدير
الؤكالة الؤطنية لمسسح األراضسي على
مسستؤى إادارة أامÓك الدولة ـ عن مسسح
 ١٧٠أالف من مجمؤع  ٤٠٠أالف هكتار من
األراضسي بالمدن الكبرى ما يمثل ٤٥
بالمائة ،فيما قدر العقار الفÓحي
المعني بالعملية بـ ١٩أالف هكتار وتم
النتهاء من مسسح السسهؤب واألراضسي
الصسحراوية في ظرف ل يتعدى السسنتين
رغم أان مسساحتها تمتد على  ٢٢٠مليؤن
هكتار ،ولم يفؤت الفرصسة للفت النتباه
إالى أان اآلجال المحددة من قبل رئيسس
الجمهؤرية للعملية تنقضسي في العام
.٢٠١٤
لم يخف ذات المسسؤؤول ،صسعؤبة عملية
مسسح العقار لسسيما في المدن الكبرى
قدر عدد المسساحات العقارية المعنية
بعملية المسسح ،مؤضسحا بأان الجانب
التشسريعي يحدد ثÓث مراحل ويتعلق
األمر بتحديد البنايات وتحديد الحقؤق
واألعباء إاضسافة إالى تحديد األشسخاصس،
كما أان الؤضسعية في الميدان غير عادية
نظرا لعدم احترام المسساحات ،واسستنادا
إالى األرقام التي قدمها فانه تم مسسح
مليؤن و ٣٠٠أالف هكتار في سسنة ٢٠١٠
وقفزت إالى حدود مليؤن و ٥٠٠أالف
هكتار في العام المؤالي وناهزت خÓل
األشسهر  ٩األولى من السسنة الجارية أاي
إالى غاية سسبتمبر حؤالي  ٩٥٠أالف هكتار.

مثل هذه المبادرات» .
كما كان للؤزير وقفة
على مختلف المرافق
التقنية
والتجهيزات
لمركز التدريب اإلذاعي
والتلفزيؤني باإلضسافة
إالى مقر اإلذاعة الجهؤية
بتيبازة أاين قدمت له
شسروح وعروضس حؤل
أانشسطة
مختلفة
المؤؤسسسستين.
تتناول
لإÓشسارة،
الدورتان التكؤينيتان ،التي انطلقتا،
أامسس ،وتدوم إالى غاية  ٢٠ديسسمبر
الجاري ،في إاطار برنامج التكؤين
لتحاد اإلذاعات العربية ،مؤضسؤعي
(اإلذاعة والنترنت) و(مقدمي البرامج
على المباشسر) ،وهذا بمشساركة
صسحفيين من القناة األولى واإلذاعة
الثقافية وراديؤنات ،وكذا اإلذاعات
المحلية لكل من الشسلف وتيزي وزو
وغرداية .
للعلم ،فإان المركز الؤطني للتكؤين
في مجال السسمعي ـ البصسري افتتح في
ماي الماضسي بمقر اإلذاعة المحلية
المتؤاجد بإاقليم بلدية تيبازة.
وقد نظمت أاول دورة تكؤينية بهذا
المركز في جؤيلية المنصسرم لفائدة
دفعتين من المتربصسين ضسمتا ٢٤
صسحفيا من اإلذاعات المحلية الذين
تعرفؤا بالمناسسبة على مختلف
التقنيات المتعلقة بالنشساط اإلذاعي .
كما يضسمن المركز الذي يسسع
لسستقبال  ٧٠متربصسا التكؤين «حسسب
الطلب» لفائدة الصسحفيين والتقنيين
وكذا
والمصسؤرين
والمنشسطين
المؤظفين بالمصسالح اإلدارية و المالية
والمسسيرين).

موسساوي في تقييم عملية
التأاهيل المؤوسسسساتي

 ٩٧١مؤؤسسسسة اسستفادت
من المسساعدات المالية

بلغ عدد المؤؤسسسسات الصسغيرة
والمتؤسسطة ،التي اسستفادت من المخطط
الؤطني إلعادة التأاهيل  ٧١٩مؤؤسسسسة ،مع
نهاية نؤفمبر الفارط ،حسسبما ذكر أامسس
بالجزائر ،مدير عام الؤكالة الؤطنية
لتطؤير المؤؤسسسسات الصسغيرة و المتؤسسطة
رشسيد مؤسساوي ،
وأاوضسح نفسس المسسؤؤول ،خÓل اليؤم
الؤطني للتقييسس ،أان هناك  ٧١٩قرارا
للحصسؤل على مسساعدات مالية تم التؤقيع
عليها من قبل وزارة الصسناعة
والمؤؤسسسسات الصسغيرة والمتؤسسطة و
ترقية السستثمار من بين  ٢١٥٣ملفا أاودع
على مسستؤى الؤكالة.
وأاضساف أان قطاع الصسناعات التحؤيلية
يمثل  ١٨بالمائة من إاجمالي المؤؤسسسسات
الصسغيرة والمتؤسسطة التي تحصسلت على
المسساعدات المالية في إاطار هذه
التدابير التي طبقت ضسمن المخطط
 ٢٠١٤٢٠١٠والتي خصسصس لها غÓف مالي
بقيمة ٧ر ٣٨٥مليار دج.
كما مثل قطاع الخدمات من جهته،
نسسبة  ١٢بالمائة من المؤؤسسسسات الصسغيرة
و المتؤسسطة المسستفيدة من هذا البرنامج
ـ حسسب نفسس المتحدث ـ الذي أاضساف أان
 ٤بالمائة من المؤؤسسسسات تعمل ضسمن
الصسناعات الغذائية متبؤعة بالنقل (٣
بالمائة) والصسيد البحري ( ١بالمائة).
ويتمثل هذا البرنامج الذي سستسستفيد
منه  ٢٠,٠٠٠مؤؤسسسسة صسغيرة ومتؤسسطة
في آافاق  ٢٠١٤في تطبيق برنامج عمل
داخلي للمؤؤسسسسة باإلضسافة إالى أاعمال
أاخرى مؤجهة إالى تحسسين بيئتها عبر
ثÓث مراحل هي  :التشسخيصس األولي
والسستثمار المادي وغير المادي والتكؤين
والمسساعدة الخاصسة.

وطني

إلثÓثاء  ١٨ديسسمبر  ٢٠١٢م
إلموإفق لـ  ٠٥صسفر  ١٤٣٤هـ

إلعدد
١٥٩٨١

تحولتإالى مزار للرؤوسشاء والسشفراء والسشياح

تهدف حماية ثروة الو’ية من الحرائق

 ٩١٨مليون دج لمشصاريع سصياحية رأقية بتلمسصان

كششف مدير السشياحة لو’ية
تلمسشان بششيري مراد في تصشريح
لجريدة الششعب عن تخصشيصص
غÓف مالي يقدر بـ ٩١٨مليون
دج من أاجل النهوضص بالقطاع
السشياحي بتلمسشان وفتح أافاق
ا’سشتثمار فيه لجعله يرقى إالى
القطاعات التي تسشاهم في
الدخل الوطني وتسشتقطب اليد
العاملة للقضشاء على البطالة
وذلك من خÓل تسشطير برامج
ومششاريع هامة على رأاسشها إاقامة
١٣فندقا جديدا بطاقة إاسشتعاب
تقدر بـ١٠٣٧سشريرا ومن ششأانه
توفير ٢١٠منصشب ششغل ليصشل
عدد الفنادق بالو’ية ٥٥فندقا
بطاقة إاسشتعاب إاجمالية
بـ٣٣٣٧سشرير .
وعن توزيع إلفنادق إلجديدة فقد
أإكد ذإت إلمتحدث أإنه سسيتم إإنجاز
فندقا بمنطقة عين فزة إلسسياحية
إلتي تحوي على مغارإت بني عاد
إلعجيبة وشس’Óت إلوريط إلشسهيرة
بطاقة ١٢٧سسرير ويوفر ٣٧منصسب
شسغل وأإخذ بنفسص إلحجم وإلطاقة
بمدينة مرسسى بن مهيدي حيث

سسيكلف هذإن إلمشسروعان مبلغ
٣٣٩مليون دج ،كما سسيتم إإنجاز
٥مشساريع فندقية من سسعة ٣٠٨سسرير
و٨٧منصسب شسغل بكل من مغنية
،تلمسسان ومرسسى بن مهيدي ،كما
سستنطلق إأ’شسغال في إإنجاز  ٤مشساريع
فندقية من طرإز ٢٩٢سسرير
و٥٧منصسب شسغل بكل من إلغزوإت
وتلمسسان ومرسسى بن مهيدي ،في
حين يوجد مشسروع فندقين توقفت
بهما إأ’شسغال بعد إنطÓقها بكل من
مرسسى بن مهيدي وتلمسسان .وعن
تطوير إلقطاع إلسسياحي بمدينة
تلمسسان إلتي صسارت تسستقطب
إلرؤوسساء وإلسسفرإء وإلوفود إأ’جنبية
حيث سسبق وأإن زإرها رئيسص مالي
إأ’سسبق «أإمادو توماري توري » وهي
مبرمجة لزيارة إلرئيسص إلفرنسسي
«فرإنسسوإ هولند » وقد كشسف مدير
إلسسياحة عن وجود ٩مناطق للتوسسع
إلسسياحي بو’ية تلمسسان  ٨منها تم
إختيارها سسنة ٢٠٠٨في حين تم
إإضسافة منطقة أإخرى ضسمن برنامج
قطب إ’متياز إلسسياحي إلذي حظيت
به إلو’ية سسنة ٢٠١٠وهو ما جعل
مديرية إلسسياحة وتحت وصساية
إلوزإرة تعمل على بعث مشساريع كبرى

 ٧٤٢عملية مداهمة

مصصالحأأمن تيزي وزو توقف  ٤٤متهما
في إإطار مكافحة إلجرإئم إلمنظمة
وإلمحافظ على أإمن و سسÓمة
إلموإطنين ،تمكنت مصسالح أإمن
و’ية يتزي وزو من معالجة ما عدده
 ١٥٦قضسية متعلقة بجرإئم ضسد
إ’شسخاصص إين تورط فيها ٧٠
متهما تم إيقافهم وتقديمهم أإمام
وكيل إلجمهورية إلذي أإمر بوضسعهم
رهن إلحبسص إلمؤوقت .
وإسستنادإ لبيان صسادر من خلية
إ’عÓم وإ’تصسال أ’من إلو’ية فإان
هذه إلحصسيلة سسجلت خÓل شسهر
نوفمبر إلمنصسرم  ،إين تمكنت من
تسسجيل  ٧٤٢عملية مدإهمة
لأÓماكن إلمشسبوهة إلتي بلغ عددها
 ٦٦٩نقطة على مسستوى ترإب
إلو’ية في كل من إأ’حياء ،محطات
وقد
إلحافÓت،إأ’سسوإق
عالجت١٩٨ئ قضسية في إإطار تنظيم
عمليات مدإهمة تم توقيف على
إإثرها٥٦ئ شسخصسا تورطوإ في شستى
إلجرإئم إين تم وضسع ٢٥منهم رهن
إلحبسص إلمؤوقت .
كما عالجت ذإت إلمصسالح و في
نفسص إلفترة  ١٣قضسية أإسسفرت عن
توقيف  ١٨شسخصسا بتهمة إ’عتدإء
على ممتلكات إلموإطنين وإلسسرقة
تم وضسع  ١٦منهم رهن إلحبسص
إلمؤوقت .
وعلى خلفية تفتيشص بعضص

إلمشسبوهين إثناء إلمدإهمات فقد
خضسع حسسب ذإت إلبيان ما عدده
إلعملية  ٣٨١١شسخصص لعملية تفتيشص
إين تم وضسع  ٤٤منهم رهن إلحبسص
لتورطهم في قضسايا عديدة منها
حمل أإسسلحة بيضساء ،وموإد مخدرة
و كذإ أإشسياء مسسروقة مبحوث عليها
.
وبخصسوصص حوإدث إلمرور
سسجلت ذإت إلمصسالح خÓل ذإت
إلفترة  ٢٧حادثا خلف إإصسابة ٢٩
شسخصسا بجروح ،ووفاة شسخصسين
إثنين كما تم وضسع  ٤٣مركبة في
إلمحشسر و سسحب  ١٩٥رخصسة
سسياقة ،حيث نظمت  ٨١٩حملة
تحسسيسسية ضسد حوإدث إلمرور عبر
شسوإرع إلو’ية لتحسسيسص إلموإطنين
بأاهمية إحترإم قوإنين إلمرور
وإلحفاظ على سسÓمتهم ،وفي
سسياق مغاير وفي إإطار محاربة
إلتجارة إلغير إلشسرعية توصسلت
مصسالح إلشسرطة إلقضسائية إلى غلق
 ٦محا’ت لبيع إلمشسروبات
إلكحولية بينما تم تقديم طلب بغلق
 ٩محÓت لبيع مختلف إلمشسروبات
إلكحولية ،بالمقابل تم تسسجيل ٦٩
عملية مرإقبة للمحÓت لبيع
إلمشسروبات إلكحولية.
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 ٤٨١٣منصصب عمل لضصمان مرأقبة مسصتمرة
لغابات تيزي وزو

على مسستوى إلمناطق إلسسياحية
إلهائلة إلتي تزخر بها إلو’ية وإلتي
تعد مقصسد إلسسوإح من دإخل إلوطن
وخارجه ولعل أإهم هذه إلمشساريع،
مشسروع إلقرية إلسسياحية لمسسكاردة
١١كلم شسرق مدينة مرسسى بن مهيدي
إلذي يتسسع لـ ٨٣٦موزعة على فندق
فخم دي خمسسة نجوم بسسعة
٤٠٠سسرير وإإقامات سسياحية من
إلطرإز إلرإقي بسسعة١٤٠سسرير
وفيÓت بسسعة ٢٩٦سسرير كما يضسم
هذإ إلمشسروع عدة مرإفق للتسسلية
وإلترفيه وأإماكن للرإحة ومرإكز
لÓسسترخاء  ،من جهة أإخرى أإشسار
بشسيري عن منطقتين للتوسسع
إلسسياحي إلسساحلي بمسساحة تزيد عن
إلـ١٠٠هكتار لكل منها بمنطقتي بيدر
إلتابعة لبلدية مسسيردة إلفوإكة
ومنطقة سسيدي لحسسن ببلدية سسوق
إلثÓثة كما تم تخصسيصص ٩٠هكتار
بمنطقة إلبخاتة للتوسسع إلسسياحي
و١٠٠هكتار بمنطقة عين عجرود و٥٧
هكتار بسسيدي يوشسع و١٠٥هكتار
بهنين و٤٥هكتار بتافسسوت وعن
إلسسياحة إلحموية أإشسار مدير
إلسسياحة عن وجود ٣محطات تتثمل
في حمام سسيدي إلعبدلي إلذي يضسم
٦٣في Óبطاقة إسستيعابية تقدر
ب٢٥٢وحمام بوغرإرة إلذي به فندقا
يحوي ٢٠غرفة وشسقق بها  ٨٠سسرير
و١٢في Óبها ٤٨سسرير إإضسافة لحمام
إلشسيقر وعن إلشسوإطئ فقد تم تهيئة
من أإصسل ٢٥شساطئا
٨شسوإطئ
مسسموحا للسسباحة وفتح ٥شسوإطئ
جدد ،هذإ وتسسعى مديرية إلسسياحة
إإلى تفعيل نشساط إلوكا’ت إلسسياحية
إلـ ٣٠إلموجودة بالو’ية عن طريق
تحفيزها لجلب إلسسوإح لهذه إلو’ية
إلتي عرفت قفزة نوعية خصسوصسا من
خÓل إحتضسانها لتظاهرة تلمسسان
عاصسمة إلثقافة إإ’سسÓمية أإين تم
ترميم أإثارإها وسسبق وأإن تم إإنجاز
متنزه هضسبة ’’ سستي إلشسهير سسنة
 ٢٠٠٧وإلتي زإرها أإكثر من ١٠مÓيين
شسخصص وتحولت إإلى أإشسهر قطب
سسياحي إلجزإئر بعد تدشسينها من
طرف إلرئيسص عبد إلعزيز بوتفليقة
يوم  ٢٣أإكتوبر ٢٠٠٨

باششرت مديرية الغابات
بو’ية تيزي وزو ،خÓل السشنة
الجارية من اسشتحداث ما يعادل
 ٤٨١٣منصشب عمل وذلك بهدف
الحفاظ وضشمان المراقبة
المسشتمرة لغابات الو’ية التي
تسشجل في كل فترة صشيف
حرائق كبيرةأاضشعفت من الثروة
الغابية ومسشت زراعة الفÓحين
وأاششجار الزيتون و غيرها ،ومن
أاجل ذلك فتحت المديرية
المعنية عدة مناصشب للششباب
منها  ٥٠٠منصشب عمل هي
مناصشب دائمة  ،والتي تم
توفيرها في الجهاز اإ’داري  ،الى
جانب الوحدات المتعلقة
بحراسشات الغابات عبر إاقليم
الو’ية .
ئهذه إلمناصسب إلجديدة لقيت
إسستحسسان كبير من طرف شسباب
إلو’ية خاصسة وأإن أإغلبهم حاليا
يوإجهون شسبح إلبطالة حيث
إسستطاعت إلمديرية خÓل إلـ ٥
سسنوإت إلماضسية من خلق ١٤٦٠١
منصسب عمل منها إلدإئمة و إلمؤوقتة
هذه
قسسمت
وإلموسسميةئوقد
إلمناصسب عبر إلعديد من بلديات
إلو’ية وذلك لحماية أإشسجار إلزيتون
وغابات إلو’ية من إلحرإئق إلتي
تلتهم سسنويا أإشسجار إلزيتون ،وتتلف
هكتارإت من إلقمح .
وقد قامت وزإرة إلفÓحة سسابقا
لتدإرك هذه إلخسسائر بمنح إلو’ية
عدة أإشسجار إلزيتون للفÓحين أ’عادة
غرسسها ،ولكن حسسب مديرية إلغابات

تلمسسان  :محمد ب

فإان إلحل إأ’نسسب للوضسع هو زيادة
وحدإت إلمرإقبة وتوظيف عمال جدد
وذلك لتدعيم إلمرإقبة إلمسستمرة
لثروة إلمنطقة خÓل فصسل ،حيث
فتحت ماعدده  ٢٥٥منصسبا بمنطقة
أإعكورن  ٢٣٤ ،منصسبا في آإيت شسافع ،
أإقرو  ٢٢٣منصسبا مقابل  ١٤٣منصسبا
بميزإرنة ١٤٢،بازفون و ١٥١آإيت يحي
موسسى في حين تم تسسجيل ٢٨٠
منصسب ببلدية إيجر و ٢٧٠منصسب
ببلدية زكري فيما عادت حصسة إأ’سسد
لبلدية بونوح بـ ٣٣٢منصسبا
ولضسمان تكوين جيد لهؤو’ء إلعمال
إلجدد فقد قامت إلمديرية
با’سستعانة بـ  ٦٦مؤوسسسسة سستعمل على
تأاطير إلشسباب من خÓل تعليهم
كيفيات إلتدخل إلسسريع أإثناء
توإجدهم بوحدإت إلمرإقبة وكذإ
طرق إ’عÓم وإلحفاظ على غابات
إلو’ية وتهيئة إلطرق وفتحها إلى
جانب تنظيف إأ’رصسفة من إأ’حرإشص
إلتي تسسبب في نشسوب إلنيرإن ناهيك
عن غرسص إأ’شسجار إلمثمرة .
وللذكر فإان إلمديرية إسستعانت
إلسسنة إلمنصسرمة بـ  ٣٦مؤوسسسسة لتأاطير
مختلف إلعمليات إلتي تم مباشسرتها
في إإطار إلبرنامج إلقطاعي للتنمية
ومشساريع جوإرية من أإجل بعث
إلتنمية إلمسستدإمة في إلمناطق
إلريفية  ،ومسست مختلف إلمجا’ت
كفتح إلطرقات لأÓرإضسي إلفÓحية
إلمتوإجدة في أإعالي إلجبال  ،ترميم
وحماية مياه إأ’نهار وإلينابيع ،
إسستغÓل إلخشسب ،وغيرها .
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أاحكام بالسشجن بين  ٣و  ٦سشنوات

إأدأنة  ١٠متهمين ينتمون لجماعةإأرهابية مسصلحة بتيزي وزو
قضست محكمة إلجنايات لدى
مجلسص قضساء تيزى وزو أإمسص ،بأاحكام
تترإوح بين  ٦و  ٣سسنوإت سسجنا نافذإ
وعامين و إلبرإءةئضسد  ١٠متهمين
متورطين في قضسية إ’نتماء لجماعة
إإرهابية مسسلحة تعمل على بعث
إلرعب في أإوسساط إلسسكان ،ويتعلق
إأ’مر بكلئمن إلمتهمين«ر.برإهيم» ،
«بن.حكيمة» «،ر.رزيقة» «،ر.مرزوق»
« ،بن كمال» « ،بن مصسطفى » «خ
مرزإق»«،ك.محمد » «،ر .لوناسص»
و«إ.كمال»ئحيث توبعوإ بجناية
إ’نتماء إإلى جماعة إإرهابية تنشسط
دخل إلوسسط .
تعود وقائع إلقضسية حسسب ماورد
في وثيقة إ’حالة إلى تلقي مصسالح
إلضسبطية إلقضسائية بالمصسلحة
إلجهوية لشسرطة إلقضسائية بالبليدة
إلتابعة للناحية إلعسسكرية إ’ولى
معلومات مفادها وجود إإرهابي مسسلح
ينشسط بو’ية تيزى وزو وإثر إلتحقيق
إلمعمق في إلقضسية تم إلوصسول إلى
تحديد مكان إ’رهابي إلمدعو
«ك.موسسى» إلمكني عمر إبو حمزة

إلذي تم إلقضساء عليه بحي كريم
بلقاسسم بالمدينة إلجديدة إإثر خروجه
من أإحد إلعمارإت ،وبعد عملية
تحقيق معمقة في إلقضسية توصسلت
عناصسر إلشسرطة إلقضسائية إلى تحديد
إلعنصسر إ’ول إلتي هي إلمرأإة
إلمدعوة«ر.رزيقة» حيث قامت ذإت
إلمصسالح بعملية تفتيشص مسسكن
إلمتهمة إلكائن بحي كريم بلقاسسم
بالمدينة إلجديدة .
عند سسماع إلمتهمة إمام إلضسبطية
إلقضسائية صسرحت إن إ’رهابي
إلمدعو«صص.محمد» ينشسط في
إلتنظيم إلمسسلح إلذي يطلق عليه
تسسمية إلقاعدة قي بÓد إلمغرب
إ’سسÓمي وذلك بمدينة تيزى وزو
وإلذي تم إلقضساء عليه بتاريخ
 ٠٣٠٥٢٠٠٨بغابة حروزة فيما أإصسيب
إ’رهابي إلثاني إلمدعو«ك.موسص»
بجروح على مسستوى ظهره فاتصسل
بالمدعو«ر.برإهيم» إ’يجاد له مأاوى
وهذإ إ’خير قام بدوره با’تصسال بها
،وسسلم لها رقم هاتف إ’رهابي

إلمذكور حيث قامت با’تصسال به إين
طلب منها شسرإء موإد غذإئية وغيرها
من إلمسستلزمات حيث قامت بإاقناء
مختلف إلموإد وسسلمتها له بغابة
حروزة .
بعد إسسبوع حضسر إإليها رفقة
إلمدعو «ر.برإهيم» وهذإ خÓل شسهر
مارسص  ، ٢٠٠٨إلتقيت باإ’رهابي
«ك.موسص» بباب عمارتها وأإدخلته
إلى بيتها إين إخبرها بالتخطيط
للقيام بسسلسسة من إ’غتيا’ت وفي
بدإية شسهر ماي من نفسص إلسسنة عاد
إلى بيتها وهو مجهز برشساشص من نوع
كÓشسينكوف لتلقي إلعÓج وقد مكث
بمنزلها لمدة  ١٦يوما وإحضسر قرصص
مضسغوط يحتوي على أإعمال إإرهابية
،لتتوصسل بعدها مصسالح إلشسرطة من
إلقضساء عليه إثناء محاولته إلخروج
من منزل إلمتهمة ،حيث كشسفت بعد
عملية إإلقاء إلقبضص عليها عن إسسماء
إلمتهمين إ’خرين إلذين يشساركون في
إ’عمال إإ’رهابية .
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وطني

ألثÓثاء  ١٨ديسشمبر  ٢٠١٢م
ألموأفق لـ  ٠٥صشفر  ١٤٣٤هـ

الناحية العسسكرية الرابعة

«أابواب مفتوحة» حول القاعدة الجوية باألغواط
إانطلقت ،أامسس ،فعاليات
«األبواب المفتوحة» حول
القاعدة الجوية باألغواط
بالناحية العسسكرية الرابعة (ن
ع  - ٤ورقلة) لتعريف
الجمهوربالتطور الذي بلغته
هذه الوحدة من قوات الجيشس
الوطني الشسعبي.

وتندرج هذه ألتظاهرة أإ’عÓمية في
إأطار تنفيذ ألمخطط ألعام لإÓتصشال
ألمسشطر من طرف وزأرة ألدفاع ألوطني
تزأمنا مع أإ’حتفال بالذكرى ألخمسشين
’سشترجاع ألسشيادة ألوطنية ،كما أأوضشح
قائد ألجو بالناحية ألعسشكرية ألرأبعة
بورقلة ألعقيد عبد ألمجيد عثماني .
وتهدف هذه «أأ’بوأب ألمفتوحة» إألى
إأطÓع ألموأطنين على نماذج من ألعتاد
وألتجهيزأت ألتي تتوفرعليها ألقوأت
ألجوية وتوطيد ألروأبط بين ألمجتمع
وألجيشس ألوطني ألششعبي
ألمدني
وألتعريف بالمسشتجدأت ألحاصشلة في
ميدأن ألطيرأن ألحربي في ألعالم وكذأ
إأبرأز أأهمية تكوين أأ’فرأد وصشيانة
ألعتاد قصشد منح أأ’مة سشÓحا جويا في
مسشتوى ألسشÓح ألمتوأجد دوليا ،كما
أأوضشح ألعقيد عثماني.
ويتم ضشمن هذه ألتظاهرة أإ’عÓمية

ألتي سشتدوم يومين عرضس صشور متعلقة
بتاريخ ألقاعدة ألجوية باأ’غوأط
وأأ’سشطول ألرأبع لإÓسشناد وأإ’خترأق
وعرضس عدد من ألطائرأت ألحربية
بكافة معدأت ألتسشليح .
كما تتضشمن أأيضشا ورششة تقنية تبرز
أأنششطة صشيانة ألطائرأت مع ششرح مفصشل
لمحتوياتها وتجهيزأتها وقدرة ألحمولة
بها ومهامها ألحربية وألتموينية .
وسشيتم ضشمن فعاليات هذه أأ’بوأب
ألمفتوحة حول ألقاعدة ألجوية باأ’غوأط
بث أأفÓم وثائقية حول ألقوأت ألجوية

وششريط بعنوأن «يوم مع طيار ألمطاردة»
وحول «أأ’سشطول ألرأبع لإÓسشناد
وأإ’خترأق» و فيلم بعنوأن «من جيشس
ألتحرير ألوطني إألى ألجيشس ألوطني
ألششعبي» وآأخر بعنوأن «طيارألغد» ،كما
أأوضشح ألمنظمون .
لإÓششارة ،فإان قيادة ألقاعدة ألجوية
باأ’غوأط وفرت جميع أإ’مكانيات لنقل
ألموأطنين من عاصشمة ألو’ية إألى مقر
ألقاعدة حتى يتسشنى لهم زيارة هذه
ألتظاهرة أإ’عÓمية.

قضسايا المجازر الجماعية باسستعمال المتفجرات
وقفة احتجاجية لعمال
قطاع الشصبيبة
محاكمة ٤٨إارهابي مشصتبه بهم في  ١٠فيفري المقبل
سستنظر محكمة الجنايات و«أ’ختطاف باسشتعمال ألعنف والرياضصة بسصكيكدة

بالجزائر العاصسمة في ١٠
فيفري المقبل قي قضسية ٤٨
متهم من بينهم سستة موقوفين
ضسالعين في عدة مجازر
جماعية باسستعمال المتفجرات
حسسب جدول الدورة الجنائية
الثالثة لسسنة .٢٠١٢
غير أأن هذأ ألجدول لم يحدد
أأ’ماكن ألتي تمت فيه هذه ألمجازر و’
عدد ألضشحايا.
ويتابع هؤو’ء ألمتهمون من بينهم
درودكال عبد ألمالك «أأمير» ألتنظيم
أإ’رهابي ألذي يسشمي نفسشه بـ«تنظيم
ألقاعدة في بÓد ألمغرب أإ’سشÓمي»
بجنايات «تأاسشيسس جماعة إأرهابية»
و«أرتكاب مجازر جماعية باسشتعمال
ألمتفجرأت في أأماكن عمومية»

وألتهديد بالقتل بدأفع طلب ألفدية».
كما توبع ألمتهمون بتهم «ألتخريب
ألعمدي لمباني عمومية» و«لمركبات
بوأسشطة موأد متفجرة».
كما سشتنظر ذأت ألجهة ألقضشائية
بتاريخ سشابق ( ١٤جانفي) في قضشية
سشبعة متهمين هم «رهن ألحبسس
أ’حتياطي» ومتابعين بتهم إأنششاء
جماعة إأرهابية مسشلحة تعمل على
نششر «ألتقتيل وألتخريب» و«وضشع
متفجرأت في أأماكن عمومية وأأسشوأق»
أأدت إألى «وفاة وجرح عدة أأششخاصس».
وتوبع ذأت ألمتهمين بجنايات
أ’ختطاف وأ’غتصشاب وألقتل ألعمدي
مع سشبق أإ’صشرأر وألترصشد ،حسشب
جدول ألدورة ألجنائية ألثالثة لسشنة
.٢٠١٢

مصصرع شصاب في حادث مرور بباتنة

لقي ،أأمسس ،ششاب في ألعششرينات من ألعمر مصشرعه ،حسشب ما أأكدته مصشادر
طبية  ،بعد حادث مرور أأليم بوسشط مدينة قصشر برزمة بباتنة ،وأأكدت ألمصشادر
ألتي أأوردت ألخبر أأن ألضشحية كان على متن درأجة نارية أصشطدمت بعنف
بششاحنة في أ’تجاه ألمعاكسس ،وقد باششرت مصشالح أأ’من ألمعنية فتح تحقيق
أأمني للوقوف على مÓبسشاته.

باتنة :لموششي حمزة

قام صشباح أأمسس ،إأطارأت وموظفو
قطاع ألششباب وألرياضشة ،بتنظيم وقفة
أحتجاجية أأمام مقر مديرية ألششباب
وألرياضشة بو’ية سشكيكدة ،رأفع Úعدة
مطالب أأبرزها تعديل مششروع ألقانون
أأ’سشاسشي للقطاع ،إأعادة ألنظر ‘
ألقرأر ألوزأري أŸششÎك أŸتعلق
بتصشنيف دوأوين مؤوسشسشات ألششباب
وديوأن أŸركب ألرياضشي  ،وكذأ إأدماج
أإ’طارأت ألبيدأغوجية أŸقدر عددهم
 ٢٠٠إأطار ،باإ’ضشافة إأ ¤تسشوية ﬂلفات
ألعمال أŸالية ،أبتدأء من جانفي ٢٠٠٨
وحسشب ‡ثل نقابة ألقطاع مرأبط
صشالح فإان مطالب أÙتج Úتتمثل ‘
أأ’سشاسس حول ملف تسشوية إأدماج
أإ’طارأت ألبيدأغوجية ،طبقا للقانون
أأ’سشاسشي للقطاع ،وهذه ألعملية كانت
م›Èة خÓل سشنة  ٢٠٠٨وقد قامت
مديرية ألششباب وألرياضشة بتقدË
مقررة أإ’دماج للمرأقب أŸا‹ للو’ية
‘ حينها ،إأ’ أأن هذأ أأ’خ Òرفضشها،
بحجة أأن أإ’دماج يكون بعد مرحلة
ألتكوين ،يضشيف ‡ثل ألنقابة أأن هذأ
أأ’مر ﬂالف للمرسشوم ألتنفيذي رقم
 -١٨٧ ٩١أŸؤورخ ‘ سشنة  ١٩٩١أÙدد
كيفية أإ’دماج.

سشكيكدة :خالــد العيفة

حجز  ٥٨٢٠قرصص مهلوسص ببسصكرة
ألششرطة
مصشالح
حجزت
ألقضشائية لو’ية بسشكرة كمية جد
معتبرة من ألحبوب ألمهلوسشة ،
قدرت بـ  ٥٨٢٠قرصس مهلوسس ،
وهذأ بناء على معلومات أأكيدة تفيد
بأان ششخصشا يبلغ من ألعمر  ٤٠سشنة ،
يسشتغل منزله وسشط مدينة بسشكرة
إ’خفاء وترويج ألمؤوثرأت ألعقلية ،
وبناء على هذأ تنقلت مصشالح
ألششرطة بعد حصشولها على إأذن
بالتفتيشس ألى منزل ألمعني  ،أين تم
ألعثور على ألكمية ألمذكورة  ،مع
سشائل مهلوسس سشعته  ٣٠ملل من نوع
نيوزينان با’ضشافة ألى مبلغ مالي

من عائدأت ألترويج يقدر بـ
١٠٨٦٧٥,٠٠دج
و في ذأت ألسشياق  ،باششرت
مصشالح أأ’من فتح تحقيقات
للوصشول ألى مصشدر أقتناء ألحبوب
ألمهلوسشة .

اسصتخدم صصك الضصحية
...فسصقط في قبضصة الشصرطة

كما تمكنت مصشالح أأ’من بو’ية
بسشكرة من ألقاء ألقبضس على
ششخصس من موأليد سشنة  ، ١٩٩١على
أثر ششكوى تقدمت بها سشيدة تفيد
بأان ششخصشا ما قام بسشحب قيمة

مالية من رصشيدها ألبريدي ،
مصشالح أأ’من  ،وبعد مباششرتها فتح
تحقيق في ألقضشية  ،توصشلت ألى أن
ألششخصس قام بسشحب قيمة مالية
قدرت بـ ٥٠٠٠دج  ،ليتم توقيفه
وألتحقيق معه  ،أين أأقر بسشطوه
على منزل ألضشحية لغرضس ألسشرقة ،
حيث لم يجد ششيئا غير ألصشك
ألبريدي ألذي أأطاح به في أيدي
ألششرطة  ،وألتي بدورها باششرت
بإانجاز ملف جزأئي ليتم تقديمه
للعدألة ويصشدر في حقه أأمر
با’يدأع

بسشكرة :جراف عبد الحق

ألعدد
١٥٩٨١
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دعوات لتدخل حراوبية

مشصاكل بين النقابات واألسصاتذة تعرقل السصير
الحسصن للتعليم العالي بالجنوب
يششهد قطاع ألتعليم
ألعا‹ وألبحث ألعلمي ‘
أأغلب أŸؤوسشسشات أ÷امعية
با÷نوب حالة من ألفوضشى
ومششاكل متزأيدة حيث
طالبت عدة فروع نقابية بكل
من جامعة غردأية وجامعة
ورقلة وكذأ جامعة ألوأدي
تدخل عاجل لوزير ألتعليم
ألعا‹ وألبحث ألعلمي رششيد
حرأوبية ،وتأاتي هذه ألندأءأت من طرف
عدد كب Òمن أأ’سشاتذة وألنقابات
ألطÓبية وبعضس أإ’دأري Úبعدما –ولت
فيه هذه أŸؤوسشسشات إأ ¤حلبة ıتلف
ألصشرأعات وألقرأرأت أإ’نفرأدية حسشبما
جاء على لسشان ألعديد من ألذين –دثوأ
للششعب ،وتأاتي حالة ألفوضشى ألتي تششوب
جامعات أ÷نوب أ÷زأئري إأثر دخول
هذه أأ’خÒة ‘ إأضشرأبات  ⁄تششهدها من
قبل على غرأر غلق ألطريق ألوطني رقم
 ٠١بجامعة غردأية وألششلل ألكلي ألذي
◊ق بها نفسس ألششيء بعد غلق أŸئات من
ألطلبة جامعة قاصشدي مرباح بورقلة
÷ملة من أŸششاكل جاءت ‘ أأزيد من ٤٠
مطلبا ،ودخول طلبة جامعة ألوأدي ‘
إأضشرأب كامل لعدد من ألكليات ،وقد هدد
‡ثلو ألتنظيمات ألطÓبية وكذأ فروع

نقابات أأ’سشاتذة بدخول
سشنة جامعية متذبذبة إأذأ ⁄
–رك أ÷هات ألوصشية
وتأاخذ بزمام أأ’مور Œنبا
للمششاكل ألتي يتسشبب فيها
مسشÒو هذه أŸؤوسشسشات
بالدرجة أأ’و ¤حسشبما جاء
‘ بيانات هذه أأ’خÒة ،هذأ
و ⁄تتمكن ألششعب من
أإ’تصشال Ãدرأء أŸؤوسشسشات
أ÷امعية كون أأن مدير جامعة ورقلة
خارج أ÷زأئر منذ مدة ،هذأ و ⁄نتمكن
من أ◊ديث مع مدير جامعة غردأية
وألوأدي نظرأ ’نششغا’ت هؤو’ء ،هذأ
ومن جهة أأخرى تعيشس جامعة غردأية
على وقع رحيل أŸؤوسشسشة أأ’منية حيث
أأضشحت أ÷امعة بدون مؤوسشسشة أأمنية ما
عدأ أأعوأن أأ’من وألذين يعدون باأ’صشابع
وهو ما يششكل خطرأ حقيقيا لتجهيزأت
أ÷امعة أŸقدرة باÓŸي ،Òوب Úكل هذه
ألتخبطات ألتي تعيششها أ÷امعة
أ÷زأئرية ‘ هذه أŸناطق ينتظر
أŸئات من ألطلبة وأأ’سشاتذة تدخل وزير
ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي رششيد
حرأوبية لوضشع حل جذري قبل تفاقم
ألوضشع مع بدأية ألسشنة أ÷ديدة.

غرداية◊.رشش عبد الرحي

تورطوا في ثغرة مالية تقدر بـ  ٦٠:مليون سسنتيم

التحقيق مع  ٤عمال لمحطة نفطال للرمشصي
باششرت مصشالح أأمن دأئرة ألرمششي ٢٥
كلم ششمال تلمسشان عملية تحقيق معمقة
مع  ٤عمال من محطة نفطال لبلدية
ألرمششي على خلفية ششكوى تم تحريكها
من طرف مدير ألمحطة على خلفية
أكتششاف ثغرة بـ ٦٠مليون سشنتيم من مدأ
خيل ألمحطة ليوم أأول أأمسس ويششتبه في
 ٤عمال كانوأ بالمحطة يوم ألوأقعة منهم

عامل غير معني بالعمل ذلك أليوم حيث
تم سشماعهم من طرف مصشالح ألضشبطية
ألقضشائية قبل تحويلهم لوكيل ألجمهورية
لدى محكمة ألرمششي ألذي كلف عميد
قضشاة ألتحقيق لذأت ألمحكمة للتحقيق
في ألملف.

تلمسشان  :محمد ب

سصكان بوحنيفية يحتجون ضصد قرار فتح مخمرة
أحتج ألعششرأت منئششباب مدينة
بوحنيفية في و’ية معسشكر،بقطع
ألطريق ألوطني رقم  ،٠٧في ششطره ألمار
بالجسشر ألوأقع وسشط ألمدينة وألمؤودي
إألى و’ية سشيدي بلعباسس ،أحتجاجا على
إأعادة فتح حانة وأقعة بوسشط ألمدينة
،مناششدين وألي ألو’ية،ألتدخل ألعاجل
لغلق ألمخمرة،مع وضشع حد للتجاوزأت
ألخطيرة ألتي تطال ألعائÓت وألسشكان
من طرف مرتاديها ،وقد ششلت حركة
ألمرور طيلة صشباح أأمسس ،كما أعتصشم
هؤو’ء ألششباب أأمام مقر دأئرة بوحنيفية،
مطالبين من رئيسس ألدأئرة إأيصشال
أنششغالهم لدى ألمسشؤوول أأ’ول على
ألو’ية وأأخذه بعين أ’عتبار،من أأجل
أتخاذ قرأر ألغلق ألنهائي للحانة
موضشحين أأن سشكان ألمدنية ،أأصشبحوأ
يعيششون حالة من ألرعب وألفزع ،جرأء
ألمششاكل ألتي تنجر عن ألسشكر ألسشافر
للمترددين على ألمخمرة ناهيك عن

أإ’زعاج وألضشوضشاء ألتي يحدثونها في
وقت متأاخر من ألليل ،دون مرأعاة
حرمات ألمنازل وألعائÓت ألسشاكنة
بمحاذأتها ،باإ’ضشافة إألى أ’عتدأءأت
ألجسشدية ألمتكررة على ألسشكان وألسشياح
على حد سشوأء ،مهددين بإاعادة ألكرة
وتصشعيد أ’حتجاج في حالة عدم أتخاذ
ألسشلطات ألمحلية قرأر ألغلق ألنهائي،
كما أأصشر ألمحتجون أأنهم ،لن يسشمحوأ
بفتح هذه ألحانة ألتي لطالما أحتجوأ
بششأانها فيما سشبق.
من جهتها تدخلت مصشالح ألششرطة
مدعومة بعناصشر فرقة ألدرك ألوطني
إ’قليم بوحنيفية وطوقت مكان أ’حتجاج
و قامت بتهدئة ألمحتجين بحضشور
رئيسس ألدأئرة ،ألذي قدم لهم وعودأ
بالنظر في ألقضشية .

معسشكر:أام الخير.سش

منشصط قناة ا÷زيرة الرياضصية يحاضصر بجامعة اŸسصيلة

نششط ألدكتور وألمنششط ألرياضشي
بقناة ألجزيرة ألرياضشية سشمير ذويدي
بمعهد علوم وتقنيات ألنششاطات ألبدنية
وألرياضشية بالقطب ألجامعي بالمسشيلة
أأول صشباح أأمسس ندوة إأعÓمية جمعته
بطلبة قسشم أإ’دأرة وألتسشيير ألرياضشي
فرع أإ’عÓم ألرياضشي تطرق من خÓلها
إألى كيفية إأعدأد ألتقارير ألرياضشية من
خÓل عرضس بعضس ألتقارير ألرياضشية
ألمسشجلة لبعضس ألمعلقين ألرياضشيين
بقناة ألجزيرة ألرياضشية .فيما تعرضس
ذأت ألمتحدث إألى ششرح مطول لكيفية

أنجاز ألتقرير أإ’خباري وألتقارير
ألخاصشة بعرضس ألبرأمج ألتي يتطلب من
ألمتتبع ألقيام بمتابعة كل ما يتعلق
بدأخل ألمبارأة وخارجها باإ’ضشافة إألى
تسشجيل كل ما تحمله ألكوأليسس .هذأ
ويحتضشن ألمركب ألرياضشي بالمسشيلة
لقاء إأعÓميا يوم ألخميسس بحضشور
منششطين رياضشيين من إأذأعة ألمسشيلة
وألتلفزيون كذأ أأسشاتذة جامعيون
وباحثيون.

المسشيلة :عامر ناجح

دولي

ألثÓثاء  ١٨ديسشمبر  ٢٠١٢م
ألموأفق لـ  ٠٥صشفر  ١٤٣٤هـ

واشسنطن تشسكك فيإامكانية نجاح الحل العسسكري

التدخل في مالي يصشطدم بعراقيل مادية وتقنية
أاعلن وزير الخارجية
الفرنسسي لوران فابيوسس يوم
ا’حد ان اتفاقا سسيتم التوصسل
الفرنسسيين
بين
اليه
واأ’ميركيين في اأ’مم المتحدة
حول قرار يسسمح ببدء عمل
عسسكري في شسمال مالي الذي
الجماعات
عليه
تسسيطر
المسسلحة مند عدةأاشسهر.

وقال فابيوسس في برنامج دوليات
بقناة «تي.في ٥.موند» ألفرنسشية «هناك
قرأر دولي سشيطرح من أآ’ن وحتى بضشعة
أأيام في أأ’مم ألمتحدة لوضشع إأطار لهذأ
ألعمل».
وأأضشاف ألوزير ألفرنسشي «هناك ١٥
عضشوأ في مجلسس أأ’من وفي ألوقت
ألرأهن نحاول إأيجاد قرأر يمكن أن يضشم
ألجميع حول هذه ألمسشأالة».
أأوضشح فابيوسس أن ألو’يات ألمتحدة
أأعلنت عن عنصشرين أأسشاسشيين أأ’ول هو
أأن كل هذأ سشيكلف ما’ وتقول ألو’يات
ألمتحدة أنه من ألصشعب جدأ عليها
ألتوجه إألى ألكونغرسس وطلب سشلفات
وألحجة ألثانية أأن أأ’ميركيين أأعلنوأ أأن
تدخ Óمسشلحا يتطلب دعما عسشكريا
قويا عندما سشيكون أأ’مر متعلقا
بموأجهة إأرهابيين».
وأأضشاف «وبالتالي فنحن نبحث في
ألوسشائل ألتقنية لهذأ ألدعم ألعسشكري

العراق

 ٢٥قتي Óو ١٠٠جريح
في سشلسشلة تفجيرات
أرتفعت حصشيلة سشلسشلة
ألهجمات ألتي ششهدتها مناطق
متفرقة من ألعرأق صشباح أأمسس
أ’ثنين إألى  ٢٥قتي Óوأأكثر من
 ١٠٠جريح فضش Óعن ألخسشائر
ألمادية وفق مصشدر في ألششرطة
ألعرأقية .
وقال ألمصشدر إأن سشبعة
أأششخاصس بينهم ثÓث نسشاء
وطفÓن قتلوأ وأأصشيب  ١٤آأخرون
بجروح في أنفجار سشيارة
مفخخة في قرية «طهرأوة»
ألتابعة لمدينة ألموصشل .
وأأضشاف ألمصشدر أأن أأربعة
منازل أنهارت على سشاكنيها
نتيجة أ’نفجار فضش Óعن ألحاق
أأضشرأر مادية بعدد من ألمنازل
ألقريبة.
وأأوضشح ألمصشدر أأن سشيارتين
مفخختين أنفجرتا بالتعاقب
أأ’ولى في حي «ألششهدأء» ذي
ألغالبية ألكردية وألثانية في
ألحي ألعسشكري ألذي تسشكنه
أأغلبية ششيعية في بلدة ألطوز (٩٠
كم) ششرق تكريت مركز محافظة
صشÓح ألدين مما أأسشفر عن مقتل
خمسشةأأششخاصس وأصشابة ٢٥
آأخرين بجروح وألحاق أأضشرأر
مادية بعدد من ألمنازل .
وهاجم مسشلحون مجهولون
نقطة تفتيشس تابعة للششرطة
جنوب تكريت ما أأدى ألى مقتل
ششرطي وأصشابة أثنين آأخرين
بجروح فيما ’ذ ألمسشلحون
بالفرأر وفقا للمصشدر ألذي لفت
ألى أأن دورية ششرطة ’حقت
ألمسشلحين وفي طريقها أنفجرت
سشيارة مفخخة ما أأدى ألى أصشابة
أثنين من عناصشر ألدورية بجروح
وتدمير سشيارتهم .
هذأ وكانت سشلسشلة هجمات
ضشربت مدينة كركوك مسشاء
أأ’حد ورأح ضشحيتها  ١١قتيÓ
فضش Óعن جرح  ٥٠آأخرين.

وسشنتفق».
وتصشطدم رغبة فرنسشا وأأ’فارقة في
ألحصشول سشريعا على موأفقة أأ’مم
ألمتحدة على تدخل قوة دولية في ششمال
مالي ألوأقع بين أيدى جماعات مسشلحة
بموقف وأششنطن ألتي تششك في قدرة
باماكو وجيرأنها على أنجاز ألعملية
بششكل ناجح.
وأعتبر مسشاعد وزيرة ألخارجية
أأ’ميركية للششوون أ’فريقية جونى
كارسشون أأن خطط ألمجموعة
أ’قتصشادية لدول غرب أفريقيا «’ تجيب
عن عدة أأسشئلة أأسشاسشية وبينها قدرأت
ألقوأت ألمالية وألدولية لتحقيق أأهدأف

ألمهمة وتمويلها ألمقدر بنحو ٢٠٠
مليون يورو» .
ويذكر أأن قادة جيوشس ألدول أأ’عضشاء
في ألمجموعة أ’قتصشادية لغرب إأفريقيا
(أيكوأسس) وضشعوأ أأول أأمسس في أأبيدجان
أللمسشات أأ’خيرة على خطتهم لعملية
ألعسشكرية في مالي.
وقال رئيسس أأ’ركان في كوت ديفوأر
ألجنرأل سشوماي Óباكايوكو«أسشتكملنا
أليوم مفهوم ألعملية ألمنسشقة ألمششتركة
أي خطة ألتدخل ألتي يفترضس أأن تحدد
ألمهمة وعدد ألقوأت وغيرها من
ألنقاط».

نتيجة التصسعيد اأ’مني في بنغازي والجنوب

ليبيا تغلق مؤوقتا حدودها معأاربع دول

يششهد جنوب ليبيا ومدينة بنغازى ششرقها
تصشعيدأ أأمنيا «خطيرأ» بسشبب سشلسشلة من
ألهجمات ألمسشلحة أسشتهدفت فى أ’يام
ألقليلة ألماضشية بششكل خاصس رجال أأمن
ومقرأت أأمنية خلفت قتلى وجرحى ودفعت
بالسشلطات ألى غلق حدودها ألجنوبية
مؤوقتا و أعÓن جنوب ألبÓد «منطقة
عمليات عسشكرية مغلقة».
ووصشف وكيل وزأرة ألدأخلية ألليبية عمر
ألخدأروى فى تصشريحات لقناة (ليبيا
ألحرة) ألوضشع بمدينة بنى وليد جنوبا
بـ«ألخطير» أثر سشلسشلة من ألهجمات
وأ’ششتباكات بين عناصشر أأمنية نظامية و
مجموعات مسشلحة بالمدينة خÓل أ’يام
ألقليلة ألماضشية.
فقد قتل ثÓثة عناصشر من ألجيشس ألليبى
وأأصشيب تسشعة أخرون من أللجنة أأ’منية
ألعليا بوزأرة ألدأخلية يوم ألسشبت بعد
تعرضشهم إ’طÓق نار كثيف عند قيامهم
بدورية دأخل أأحد أأحياء بني وليد (١٨٠كم)
جنوب ششرقي ألعاصشمة طرأبلسس .
وأأدت تلك ألعملية ألى أند’ع أششتباكات
بين قوة من ألجيشس ألليبى و ألمجموعات
ألمسشلحة .
وفى حادث أأخر قتل أ’حد عنصشرأن من
إأدأرة ألبحث ألجنائي فى أششتباكات مماثلة
دأرت بين أأهالي مدينة بني وليد وقوة إأدأرة
أأ’من ألوطني ألليبي في ألمدينة عندما
كانت هذه أ’خيرة تقوم بمدأهمة ألمنطقة
بحثا عن بعضس «ألمطلوبين».
وفى عملية أأخرى إأغتيل رئيسس ألمجلسس
ألمحلى لمدينة ترأجن بالجنوب ألليبى على
يد جماعة مسشلحة مجهولة أأمام منزله
حيث فتحت ألسشلطات تحقيقا لكششف

ألجناة وألمسشئولين عن ألحادث.
وتأاتى تلك ألعمليات ألمسشلحة بالرغم من
أعÓن ألجيشس ألليبي سشيطرته ألكالملة
بمسشاندة قوية من (كتائب ألثوأر) في أكتوبر
ألماضشي على بلدة بني وليد بعد نحو ششهر
من ألحصشار وألمعارك .
وفى مسشعى منه لضشبط أ’من فى ألبلدة
فوضس ألمؤوتمر ألوطني ألليبي وزأرتي
ألدفاع وألدأخلية بمÓحقة مجموعة «من
ألمطلوبين للعدألة» من سشكان بني وليد على
خلفية عمليات خطف وقتل عدد من
«ألثوأر» ألذين ششاركوأ فى ألعمليات
لÓطاحة بنظام معمر ألقذأفى.
ولم يسشلم عناصشر أأ’من ألوطني ألليبي
في مدينة بنغازي ششرقي ليبيا من أعتدأءأت
ألمجموعة ألمسشلحة أأمسس أأ’ول أأسشفرت
عن مصشرع أأربعة عناصشر من ألزمن ألوطني
ألليبي وإأصشابة أأكثر من  ١٠آأخرين بجروح
أأسشفرت .
وكانت أأغلب ألقيادأت أأ’منية بمدينة
بنغازي قد تلقت تهديدأت بالقتل عبر
هوأتفهم في رسشائل نصشية تضشمنت
تهديدأت مباششرة بالقتل في حالة
إأسشتمرأرهم في تأادية عملهم أأ’مني .
ولم تتوصشل ألسشلطات أليبية ألجديدة
ألتي تحاول تششكيل جيشس وششرطة وطنيين
بعد إألى نزع أأسشلحة مجموعات «ألثوأر»
ألسشابقين ألذينن قاتلوأ نظام معمر ألقذأفي
وخرفا منها من أنز’ق ألوضشع أأ’مني
قررت ليبيا رسشميا أأمسس أأ’ول رسشميا أأمسس
أأ’ول أغÓق حدودها ألجنوبية مع أأربع دول
وهي ألنيجر وتششاد وألسشودأن وألجزأئر كما
أأعلنت جنوب ألبÓد.

متعهد بعدم التسسامح

أاوباما يعتزم وضشع حد لحوادث القتل الجماعي
قال ألرئيسس أأ’مريكي بارأك أأوباما أأنه يعتزم أسشتخدأم سشلطاته لوضشع حد لحوأدث ألقتل
ألجماعي عبر إأطÓق ألنار قائ Óإأن ألو’يات ألمتحدة كبلد ’ تقوم بما يكفي لوقف مثل
هذأ ألعنف .
وتسشاءل أأوباما ،في كلمة أألقاها بمناسشبة تأابين ضشحايا مذبحة مدرسشة سشاندي هووك
أ’بتدأئية في مدينة نيوتاون بو’ية كونيكتيكت قائ« Óكبلد هل نفي بتعهدأتنا هل نبقي
على أأو’دنا جميعهم آأمنين من أأ’ضشرأر» .
وتابع أأوباما قائ ’« Óنسشتطيع ألتسشاهل مع ألمزيد من هذأ و’ بد من وضشع حد لهذه
ألمآاسشي .ومن أأجل إأنهائها يجب علينا أأن نتغير» .
وتعهد أأوباما باسشتخدأم سشلطاته لوضشع حد لحوأدث ألقتل ألجماعي عبر إأطÓق ألنار.

ألعدد
١٥٩٨١

13

العودةإالى الحوار
صشرح فاروق ألششرع نائب ألرئيسس ألسشوري أأن ألحسشم ألعسشكري أأصشبح غير ممكن
سشوأء بالنسشبة للمعارضشة كما هو ألششأان بالنسشبة للنظام ألسشوري مؤوكدأ أأن أإ’هتمام هو
ألدفاع عن سشوريا وليسس عن نظام أأو فرد كما أأوردته جريدة ألحياة ألجديدة
ألفلسشطينية.
إأن هذأ ألتصشريح يعطي أإ’نطباع بأان طرفي ألمعادلة ألسشورية (نظام ومعارضشة)
وصش Óإألى قناعة مفادها أأن أإ’سشتماع إألى أآ’خر وألجلوسس على ألطارلة هو ألمخرج
ألوحيد للمأازق ألسشوري وأأن ألحل ألسشياسشي أأصشبح ألوأقع ألمتاح ألحتمي أ’نه من غير
ألممكن أإ’سشتمرأر في أإ’قتتال وتخريب ألبيت ألسشوري ألذي لن يسشتفيد منه أأحد وهو
خرأب ،أ’ن ألمناحي ألتي أأخذتها بعضس ما يسشمى (بالتورأث ألعربية) أأدت إألى تفتيت
وتقويضس ألدولة وألمؤوسشسشات أأدخلت بلدأنها في ألفوضشى ألضشياع أ’ن ألتغيير يرجى
منه وأقع أأحسشن أأو على أأ’قل ليسس باأ’سشوأأ.
أأ’كيد أأن ألعقÓء يتوأجدون هنا وهناك في سشوريا ويدركون أأن سشياسشة نزع ألمقود
من ألسشيارة سشيؤودي حتما إألى أإ’صشطدأم حتى ألفناء أأو ألسشقوط في ألهاوية وبالمقابل
هناك من ينتج سشياسشة خلط أأ’ورأق وصشب ألزيت على ألنار ،أ’ن مصشالحها تخدمها
ألنيرأن ألمسشتعرة وفي أأ’خير ألششعوب هي ألتي تدفع ألثمن وكلما كان عمر أأ’مة
صشغيرأ كان ألثمن أأقل كارثية.
إأن ألعنف دأئرته مفرفة من ألسشهل ألدخول فيه لكن إأنهائه ليسس بالهين فقد يحتاج
إألى أأششهر قلة إ’يقافه ولكن مخلفاته وأضشعافه تحتاج إألى أأمد بعيد لتزول وتنتهي.
وتحضشرني هنا مقولة ششهيرة لهنري كيسشنجر حول ألحرب أأ’هلية في لبنان (دعهم
ينضشجون بدمائهم) ’ ،يهم مادأم ذلك ألدم ليسس أأمريكيا.

(أأمين بلعمري)

تتضسمن مباشسرة حوار وطني وتشسكيل حكومة مؤوقتة

إايران تقدم خطة لتسشوية اأ’زمة السشورية

أأعلنت وسشائل أإ’عÓم أإ’يرأنية أأمسس
أأن إأيرأن قدمت تفاصشيل «خطة للخروج»
من أأ’زمة في سشوريا تنصس خصشوصشا
على «وقف أأعمال ألعنف وأجرأء حوأر
وطني بين ألنظام وألمعارضشة».
وذكرت مصشادر أعÓمية أأن ألخطة
ألتي تتضشمن سشت نقاط وأعدتها أيرأن
تدعو ألى «وقف فوري أ’عمال ألعنف
وأأ’عمال ألمسشلحة باششرأف أأ’مم
ألمتحدة و رفع ألعقوبات ألمفروضشة على
سشوريا ’تاحة توزيع ألمسشاعدأت
ألغذأئية».
كما تنصس على «بدء حوأر بعد عودة
ألهدوء ’نششاء لجنة مصشالحة من أأجل
تششكيل حكومة أنتقالية وسشتكلف هذه
ألحكومة بتنظيم أنتخابات حرة للبرلمان
وألجمعية ألتأاسشيسشية وألرئاسشية».

كما تقضشي ألخطة بأان «تفرج ألحكومة
عن ألسشجناء ألسشياسشيين ومحاكمة
ألمعتقلين ألمتورطين في جرأئم أأمام
محاكم غير منحازة».
وأأخيرأ تنصس ألخطة على أنششاء لجنة
«لتقييم أأ’ضشرأر ألناجمة عن ألنزأع في
ألبنى ألتحتية».
وتطلب ألخطة من وسشائل أ’عÓم
تأامين «تغطية موضشوعيةڤ من أأجل
«وقف حملة ألتظليل ألحالية ضشد
سشوريا».
وكان وزير ألخارجية أ’يرأني علي
أأكبر صشالحي قدم في  ١٤أأكتوبر ألماضشي
صشيغة أأولى من هذه ألخطة ألتي وصشفت
حينذأك بأانها «غير رسشمية» ألى ألوسشيط
ألدولي لسشوريا أأ’خضشر أ’برأهيمي.

بعد مقتل حاكم الو’ية في تحطم مروحية

السشلطات النيجيرية تششدد اأ’من بكادونا
ششددت ألسشلطات في مدينة (كادونا)
ألوأقعة ششمال نيجيريا أإ’جرأءأت
أأ’منية لمنع أأية أأعمال عنف محتملة بعد
مقتل حاكم ألو’ية باتريك إأبرأهيم ياكوأ
يوم ألسشبت.
ولقي باتريك إأبرأهيم مصشرعه في
تحطم مروحية عسشكرية بمنطقة
(نيمبي) بالقرب من مدينة (يانوجوأ)
عاصشمة و’ية (بايلسشا) هو وخمسشة
آأخرون من بينهم قائد ألطائرة ومسشاعده
ومسشتششار أأ’من ألقومي ألسشابق
ألجنيرأل أيوي أزأزي.
وأأكد متحدث عسشكري «إأنتششار قوأت
أأ’من وألجيشس في ألمدينة ألتي ينقسشم
سشكانها بين مسشلمين ومسشيحيين وألتي
ششهدت أأعمال عنف طائفي خÓل
أأ’ششهر ألماضشية أأودت بحياة ألعديد من

ألجانبين».
وتعهد ألحاكم ألجديد ألحاج مختار
رمÓن يرو أأثناء حلف أليمين باإ’سشتمرأر
في سشياسشة أإ’صشÓح ألتي إأنتهجها
ألحاكم ألرأحل وألحفاظ على أأمن
ووحدة ألو’ية.
ألجدير بالذكر أأن ألموأطنين
ألنيجيريين ينتابهم حالة من ألرعب أأثناء
ركوبهم ألطائرأت بعد تحطم طائرة
ركاب تابعة لششركة «دأنا أير» بالقرب من
مطار ’غوسس في  ٣جوأن ألماضشي رأح
ضشحيته أأكثر من  ١٦٠ششخصشا.
وجاء ألحادث ألذي قتل فيه ألحاكم
بعد ششهر تقريبا من سشقوط مروحية
حاكم و’ية (تارأبا) دأنباب سشونتاي ألذي
أأصشيب هو ومن معه بإاصشابات خطيرة
ومازألوأ يتلقون ألعÓج في أألمانيا.

فنزويÓ

الحزب ا’ششتراكي الموحد يفوز في ا’نتخابات الجهوية
أأعلن ألمجلسس ألوطني أ’نتخابي عن
فوز «ألحزب أ’ششترأكي ألموحد
لفنزوي »Óفي أ’نتخابات ألجهوية ألتي
نظمت أأول أأمسس أأ’حد في ألبÓد
’ختيار حاكمي ألو’يات ونوأب
ألمجالسس ألتششريعية ألجهوية.
و قالت رئيسشة ألمجلسس تيبيسشاي
لوسشينا خÓل تقديمها لنتائج لهذه
أ’سشتحقاقات إأن ألحزب أ’ششترأكي
ألموحد لفنزوي Óفاز بـ  ١٩و’ية من
أأصشل  ٢٣فيما حصشلت ألمعارضشة على
ثÓث و’يات ولم يحسشم بعد منصشب
و’ية وأحدة  .كما أأوضشحت أأن زعيم
ألمعارضشة إأنريكي كابريليسس رأدونسشكي

أأعيد أنتخابه حاكما لو’ية ميرأندأ
إأحدى أأهم ألو’يات ألفنزويلية بعد
تحقيقه للفوز أأمام منافسشه نائب رئيسس
ألجمهورية ألسشابق إألياسس خاوأ.
وأعتبرت لوسشينا أأن هذه أ’نتخابات
ألتي جندت لها ألسشلطات ألفنزويلية نحو
 ١٤٠أألف عنصشر أأمن للسشهر على تأامين
سشيرها ألعادي مرت في أأجوأء «هادئة» .
يذكر أأن هذه أ’سشتحقاقات ألجهوية
نظمت في غياب ألرئيسس هوغو تششافيز
ألذي خضشع ألثÓثاء ألماضشي في كوبا
لعملية جرأحية معقدة ’سشتئصشال أأورأم
سشرطانية بعد أأن عاود ألمرضس ألخبيث
ظهوره من جديد.

^ألثÓثاء  ١٨ديسسمبر ٢٠١٢م ألموأفق لـ  ٠٥صسفر .١٤٣٤هـ ألعدد ١٥٩٨١
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رفع الغبن عن المواطن في المناطق النائية
بعث ألتنمية بدون خلفيات حزبية

كلمة ألعدد

التوجه الجديد
عهدة جديدة يدخلها
الذين
المنتخبون
حظوا بثقة المصصّوتين
مسصتوى
على
تختلف
بلدياتهم،
اختÓفا جذريا عن
سصابقتها نظرا للحسس
والشصعور المÓحظ
عند أاغلب من اقتحم
هذه
أاسصوار
جمالأأوكيلي
المؤوسصسصات المحلية،
وما يسصجل اليوم من
اختÓفات ما هو إا’ انعكاسس لهذا ا’تجاه الذي
يريد حقا أان تكون المجالسس المنتخبة في خدمة
مواطنيها ،وهذا بإابعاد كل اأ’شصخاصس الذين
أاسصاؤووا إالى سصكانها بشصتى الطرق.
اليوم نحن أامام واقع غير الذي اعتدنا عليه ،وهو
أاّن هناك وعيا ملموسصا لدى الكثير من المنتخبين
في عدم ترك البلدية عرضصة للعبث وفي أايدي
أاناسس أافسصدوا حرمتها ،محّولين إاياها إالى مصصدر
للثراء فقط وتناسصوا كل من حولهم ،هذا الكÓم
لم نبتدعه أاو هو من وحي الخيال ،وإانما هذا هو
واقعنا علينا بمواجهته إان آاج Óأاو عاج.Ó
ويدرك المنتخبون أاكثر من أاي وقت مضصى
بأاهمية المسصؤوولية الملقاة على عاتقهم هذه
المرة ،و’ نعتقد بأانّ كل ا’نسصدادات في بعضس
المجالسس ذات طابع سصياسصي ،بل لها امتدادات
أاخرى كرفضس اأ’شصخاصس الذين ترشص ّحوا ثانية
ولم يقّدموا أاي شصيء للبلدية ،ويريدون العودة
ثانية إالى منصصب للرئاسصة مرة أاخرى .وحالة
المجلسس الشصعبي في حالة يرثى لها من كافة
النواحي ،كانعدام المرافق العمومية والمنشصآات
القاعدية ،ذهبوا وتركوا بلديتهم في وضصع مزري
حقا ،لذلك فإانّ العهدة الجديدة كفيلة بأان تكون
هذه المرة مميزة في التكفل بانشصغا’ت
المواطن ،بالكف عن الممارسصات السصابقة
المضصرة ،والدخول في منطق آاخر يكون فيه خيار
خدمة المواطن هو اأ’كثر تواجدا عند مسصؤوولي
هذه الفضصاءات ،أ’نّ تجربة السصنوات الفارطة
والمتميزة بالتراخي في الحفاظ على وتيرة
التنمية يعّد درسصا ’ ينسصى قد يكون حافزا قويا
لفرضس نظرة أاخرى.

مياه الشضرب ،غاز المدينة والتهيئة
الشضاملة من األولويات ببومرداسس
توفير المرافق ،وتهيئة األحياء،
انشضغالت تنتظر التجسضيد بسضكيكدة

القضض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء
على مشضكل النفايات
واسضتكمال مشضاريع
 2009بتيزي وزو
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Ió¡©d ÖîàæªdG ájó∏ÑdG ¢ù«FQ øe íÑjhQ ø«Y
á∏°ü≤e øe ø«æWGƒªdG ¬Ø°üfCG Ée ó©H IójóL
Ió¡©dÉH ¬«dGE â¡Lh »àdG º¡àdGh ádGó©dG
. IOóéàªdG º¡JÉfÉ©e ≈dGE âØà∏j ¿GC ,á≤HÉ°ùdG
ó©ÑJ ’ »àdG ,íÑjhQ ø«Y ájôb ¿Éμ°S ¢û«©«a
á«FGóH IÉ«M ,¿GójƒdG ø«H ájó∏H ô≤e øY
’ å«M ,¢û£©dGh ádõ©dG É¡©Ñ£J á«°SÉb
¿ƒ∏ª©à°ùjh áÄaóàdG πLGC øe ¿ƒÑ£àëj ¿ƒdGõj
≈dGE Ühô°ûdG AÉªdG π≤æd ∫É¨ÑdGh ô«ªëdG
.º¡dRÉæe
ájôb ≈dGE á«YÓ£à°S’G ÉæàdƒL âØ°ûc ó≤a
ióe øY ,Iô«N’CG ΩÉj’CG ∫ÓN ,íÑjhQ ø«Y
º¡à«ÑdÉZ ∫Gõj ’ å«M ,É¡fÉμ°S IÉfÉ©e
∫É¨ÑdGh ô«ªëdGh áÄaóà∏d Ö£ëdG ¿ƒ∏ª©à°ùj
óMGC Éæd ¬dÉb Ée Ö°ùM ,Ühô°ûdG AÉªdÉH Ohõà∏d
.á«æ©ªdG ájô≤dÉH √Éæ«≤àdG ¿Éμ°ùdG

¿ƒ≤∏©jh ,¿Éμ°ù∏d »°û«©ªdG QÉW’EG ø°qùëJ
âë°TôJ »àdG OƒLƒdG ¢†©H ≈∏Y iôÑc ’ÉeGB
.ájó∏ÑdÉH ájƒ°†©dÉH äRÉah
º¡fCG Éæd GhôcP ájó∏ÑdG ¿Éμ°S ™e ÉæFÉ≤d »ah
≈∏Y ,»æe’CG ÖfÉédG õjõ©J »a ¿ƒëª£j
RÉéfÉEH ¿Éμ°ùdG ÖdÉ£j å«M ,ájó∏ÑdG iƒà°ùe
AÉ«M’CG øe ô«ãμdG äQÉ°U å«M ,øeÓ
C d ô≤e
á°SQÉªeh ø«aôëæª∏d É©Jôe ádhõ©ªdG
∫ÓN √ó«°ùéJ ºàj ºd Ée ƒgh ,äÉYƒæªªdG
¿Éμ°ùdG ÖdÉ£e øe ºZôdÉH ,á≤HÉ°ùdG Ió¡©dG
∑QódG óLGƒàd ájó∏ÑdG ô≤àØJ å«M ,áë∏ªdG
∑GQóà°SG »a ¿Éμ°ùdG πeÉCj Éªc ,áWô°ûdGh
πª©dGh øμ°ùdÉH á≤∏©àªdG ,¢üFÉ≤ædG ¢†©H
ájQhô°†dG ÖdÉ£ªdG øe ójó©dGh ,IQÉéàdGh
.Iô≤à°ùe IÉ«ëd
ájôb ¿Éμ°ùc ¿GójƒdG ø«H »dÉYGC ƒæWGƒe πeÉCjh

¿ƒ°SQóªàªdG Éª«°S ’h ÜÉÑ°ûdG √ô¶àæj …òdGh áMÓØ∏d »æWh
ø«©H ó¡©ªdG Gòg ô«àNG óbh ,∞¨°ûH äÉ©eÉédG »éjôNh
≈©HÉ£dG ÖÑ°ùH ájó∏Ñ∏d ºjó≤dG ¢ù«FôdG Ö°ùM ÖgòdG
π«NGóe ∞°üfh á«Ñ¡°S á≤£æe É¡fƒch á≤£æª∏d »MÓØdG
å«M ,äÉæμ°ùdG ™jRƒJ ∂dòch äÉ«ªëªdG äGóFÉY øe ájó∏ÑdG
,á«dÉààªdG äGó¡©dG »a äÉæμ°ùdG ±’BG øe ájó∏ÑdG äOÉØà°SG
.ÖgòdG ø«©H ÓëØà°ùe ∫GR ’ øμ°ùdG πμ°ûe ¿CG ô«Z
ø«æWGƒªdG ¿ÉEa »fÉμ°S ™ªéJ ôÑcCG »fÉK ôbƒ°S áæjóªH ÉeGC
π«©ØJh ájƒHôàdG äÉ°ù°SƒDªdGh øμ°ùdG ™jQÉ°ûe ¿hô¶àæj
.ájó«∏≤àdG áYÉæ°üdG
»a AÉ«M’CG ø«H ¿RGƒàdG π«©ØàH ÖdÉ£e ôbƒ°ùdG ájó∏H zô«e{h
»fGôª©dG è«°ùædG πNGO AÉ«MG ∫GõJ ’ å«M ,á«ªæàdG
’ iôÑμdG AÉ«MC’G ¢†©Hh AÉHô¡μdG ≈dG ô≤àØJ …ô°†ëdG
áæjóe ¬H RÉàªJ A»°T ºgGCh ájƒHôJ äÉ°ù°SƒDe É¡H óLGƒàJ
ƒg áª°ùf ∞dG 100 ¥ƒØj …òdG »fÉμ°ùdG ójó©àdG äGP ôbƒ°ùdG
äô¡à°TG »àdG êhô°ùdG áYÉæ°U Éª«°S ’h ,ø««aôëdG Iôãc
…OÉfh »HGQõdG áYÉæ°Uh ájQÉîØdG »fGh’CGh É«ªdÉY ¬©æ°üH
GƒdGR ’ ∫ÉéªdG Gò¡H §°ûæJ »àdG äÉ«dÉ©ØdG ™«ªL ¿Gô«£∏d
ΩGó©fG ≈∏Y IOÉjR É¡H ¿ƒ£°ûæj äGAÉ°†ah äGô≤ªd ¿hô≤àØj
âØà∏j ¿G ójóédG ájó∏ÑdG ¢ù«FQ øe ô¶àæªa …OÉªdG ºYódG
,ájó∏ÑdG πÑ≤à°ùeh ôîa »g »àdG äÉÄØdG √òg ≈dG
∫Gõj ’ IôNÉØdG êhô°ùdG áYÉæ°U »a Éjƒ¡L ¢ü°üîàªdÉa
.™Hôe ôàe 15 áMÉ°ùªH ≥«°V â«H πNGO §°ûæj
äÉeóîdG IOó©àe áYÉb ≈dG ¿ƒëª£j áª«ë°T ájó∏H ÜÉÑ°T
.±ÉjQ’CG ¿Éμ°S øY ádõ©dG ∂ah
ájó∏H ≈dG ø«æWGƒªdG ä’É¨°ûfG ≈∏Y ´ÓW’G QÉWG »a Éæ∏≤àfG
»μà°ûj »àdG ájó∏ÑdG πNóe ≈∏Y É¡HÉÑ°T Éæ«≤d »àdG áª«ë°T
,äÉeóîdG IOó©àe IOÉ«Y ΩGó©fG øe ÜÉÑ°ûdG Éª«°S ’h É¡fÉμ°S
»àdG ôbƒ°ùdG áæjóe hG á°ùjQóe ≈dG ¿ƒæWGƒªdG π≤æàj å«M
á©HQG äGP ¬àæHG ¿G ÜÉÑ°ûdG óMG Éæd ôcP å«M ,º∏c 50`H ó©ÑJ
,ôbƒ°ùdG ≈Ø°ûà°ùe ≈dG É¡dÉ°üjG ó©H Iô°TÉÑe âaƒJ ô¡°TG
¬LÉàëj Ée ™«ªL ≈∏Y ôaƒàJ ’ êÓ©dG áYÉb ¿G å«M
»a ø«∏é°ùªdG ¿Éμ°ùdG OóY ¢übÉæJ ≈dG iOG Éªe ,¢†jôªdG
á°ùjQóªc ájó∏ÑdG êQÉN ó«dGƒªdG π«é°ùJ iOG å«M ,º¡àjó∏H
≈dG iOG Éªe ,º∏c 50 øe ôãcÉCH ó©ÑJ »àdG Iófôah ôbƒ°ùdGh
øe ¿hô¶àæj ¿ƒæWGƒªdG .äGƒæ°S òæe ø«∏é°ùªdG OóY ¢übÉæJ
á∏μ°ûªdG IOó©àªdG ôjhGhódG øY ádõ©dG ∂a OóédG ø«ÑîàæªdG
∂dÉ°ùeh ¥ôW ≥°ûH ¿ƒÑdÉ£j å«M ,ájó∏ÑdÉH ¿Éμ°ùdG OGó©àd
áØ«£≤dGh …OÉjõdGh IOGô£dGh ¢VÉ«ØdG äôªdG ≥WÉæªc
.»ØjôdG øμ°ùdG Gòch á«ØjôdG AÉHô¡μdGh

áahô©eh ∂dÉ°ùªdG áÑ©°U á«∏ÑL á∏°ù∏°S
áHƒ©°U É¡fÉμ°S óéj å«M ,¢UQÉ≤dG ÉgOôÑH
º¡Ñ∏ZÉCa ,¿ÉJƒÑdG RÉZ äGQhQÉ≤H Ohõà∏d Iô«Ñc
.áÄaóà∏d Ö£ëdG ¿ƒ∏ª©à°ùj ¿ƒdGõj ’
ø«dhƒD°ùªdG iód IQôμàªdG …hÉμ°ûdG ºZQh
ø«Y ájó∏H QƒeGC ô««°ùJ ≈∏Y ø«ÑbÉ©àªdG
iô≤dG ¿Éμ°S ä’É¨°ûfG ¿GC ’GE ,âjhõdG
øe ¿ƒ∏eÉCj øjòdG ,áªFÉb ∫GõJ ’ ábôØàªdG
º¡°ü∏îj ÓM É¡d Ghóéj ¿GC OóédG ø«ÑîàæªdG
.á∏jƒW äGƒæ°S QGóe ≈∏Y º¡àbQGC ÖYÉàe øe
Oƒªëe áWÉ£°TƒH ájó∏H ¿Éμ°S ∫AÉØJ óbh
¿ƒ≤∏©jh ,ójóédG ÖîàæªdG ¢ù∏éªdÉH Gô«N
ºd »àdG º¡J’É¨°ûfÉH πØμà∏d Iô«Ñc ’ÉeBG ¬«∏Y
¿hô°ûÑà°ùjh ,á≤HÉ°ùdG Ió¡©dG ∫ÓN ó°ùéàJ
É¡JRôaGC »àdG IójóédG √ƒLƒdÉH Gô«N
¿GC É¡æe ¿hô¶àæj º¡fGC GhócGC »àdGh äÉHÉîàf’G

.ó«©H óeGC óæe áÄ«¡àdG
ºgÉæ«≤àdG øjòdG ¿Éμ°ùdG äGOÉ¡°T äócGCh
á«∏ëªdG äÉ£∏°ùdG ¿GC ,áfóªdG AÉ«MGC ∞∏àîªH
»a ´hô°ûdG ¢SÉ°SGC ≈∏Y äÉbô£dG ôØëH Ωƒ≤J
∞bƒàJ Ée ¿ÉYô°S øμd ,ó«Ñ©àdG äÉ«∏ªY
∑ôHh ôØM ≈dGE äÉbô£dG ∫ƒëàJh ™jQÉ°ûªdG
`H ∂dP ø«Ø°UGh ,√É«ªdG Égôª¨J Iô«Ñc
Ió¡©dG ôNGB »a ∂dP èeôÑj ÉªFGOh ê’ƒμjôÑdG
»àdG RÉéf’EG ô«jÉ©e ΩGôàMG ΩóYh ,á«HÉîàf’G
ÉbôW ¿GC Éªc ,Qƒà°ùªdG øY Iôe πc »a ∞°ûμJ
ø«æ°S òæe ó«Ñ©àdG á«∏ªY É¡∏ª°ûJ ºd iôNGC
.á«∏NGódG ´QGƒ°ûdÉc ,â∏N
,AÉ«M’CG âbôZGC »àdG ∫ÉMh’CG ≈dGE áaÉ°VGEh
É¡Ø∏îj »àdG äÉjÉØædG ¿GC ¿ƒæWGƒªdG ócGC
íFGhôdG QÉ°ûàfG »a ÖÑ°ùàJ ¿ƒjƒ°VƒØdG áYÉÑdG
,QÉ£e’CG √É«ªH π∏ÑàJ ÉeóæY Éª«°S’ ,á¡jôμdG
,áªjó≤dG AÉ«M’CÉHh áæjóªdG §°Sh π©éj Éªe
∫Éªg’EG áé«àf ,É¡«∏Y ó°ùëJ ’ ádÉM »a
ºd »àdG á«∏ëªdG äÉ£∏°ùdG I’ÉÑe ΩóYh
.ájƒ°VƒØdG IQÉéàdG ádGRÉEH º¡Ñ∏£d Öéà°ùJ

RÉZ ’h ,±É©°SGE IQÉ«°S ’ ,π≤f áeRGC
âjhõdG ø«©H

¿ÉEa ,É¡«∏Y Éæ∏°üëJ »àdG äÉeƒ∏©ªdG Ö°ùMh
ó©H ,IOÉM π≤f áeRGC ¬LGƒJ âjhõdG ø«Y ájó∏H
QƒgóJ áéëH π≤ædG πFÉ°Sh É¡Jôég ¿GC
…ó«°S á≤£æeh ájó∏ÑdG ø«H §HôdG ≥jô£dG
»a ójó°ûdG √QGóëf’ ≥jô£dG áHƒ©°Uh ,QhRQR
Ohô≤dƒH »M ájÉZ ≈dGE ∫Ébƒe OGh ø«H ™£≤ªdG
.Ióμ«μ°ùH
»àdG ÖdÉ£ªdG ºgGC øe »©«Ñ£dG RÉ¨dG ó©jh
§°Sh ™≤J º¡à≤£æe ¿GC ºμëH ¿Éμ°ùdG É¡©aôj

áØ«©dG ódÉN :Ióμ«μ°S
íàah áÄ«¡J øe ájƒªæàdG á«∏ª©dG â∏μ°T ó≤d
±ô°üdGh √É«ªdG äÉμÑ°ûH §HôdGh ¥ô£dG
á«ë°üdG πcÉ«¡dGh ¢SQGóªdG AÉæHh »ë°üdG
,øWGƒªdG äÉeÉªàgG RôHGC øe π¨°ûdG ô«aƒJh
á«∏ÑédG É¡æe É°Uƒ°üN áj’ƒdG äÉjó∏H º¶©ªa
á«©°Vƒd Gô¶f áeÉJ ádõY øe »fÉ©J á«FÉædGh
AÉHô¡c ’h AÉe ÓH äÓFÉ©dG ±’GC ,äÉbô£dG
.RÉZ ’h »ë°üdG ±ô°ü∏d äÉμÑ°T ’h
Ióμ«μ°S ájó∏H AÉ«MGC øe ójó©dG ¿Éμ°S ÖdÉ£j
∫ÓN áéeôÑe âfÉc »àdG ™jQÉ°ûªdG ó«°ùéJ
,»°û«©ªdG ºgQÉWGE ø«°ùëàd á«°†≤æªdG Ió¡©dG
äGƒæbh äÉbô£dÉH É¡æe ≥∏©J Ée á°UÉN
,á«eƒª©dG IQÉf’EG ΩGó©fG ,»ë°üdG ±ô°üdG
Éæg Iô°ûàæªdG äÉjÉØædGh »©«Ñ£dG RÉ¨dG
º¡ãjóM »a ¿Éμ°ùdG ¢†©H ìô°Uh ,∑Éægh
¢ùdÉéªdG øe ¿ƒ∏eÉCj º¡fÉCH ,''Ö©°ûdG'' Iójôé`d
ÖYÉàªdG AÉ¡f’E ™jQÉ°ûªdG √òg ó«°ùéJ áeOÉ≤dG
ôe’CG ¢ùØfh ,äGƒæ°S òæe É¡fƒ°û«©j »àdG
,á«æμ°ùdG äÉ©ªéªdGh äÉjó∏ÑdG ∞∏àîªH
É¡fGC ’GE ÖdÉ£ªdG ±ÓàNG øe ºZôdÉÑa
.IÉfÉ©ªdG »a âcôà°TG
øe ,áj’ƒdG áª°UÉY ájó∏H ¿Éμ°S ÖdÉ£j
ójó©dG ádGRGE ≈∏Y πª©dG ,áÑîàæªdG ¢ùdÉéªdG
AÉ«MGC ∞∏àîªH IOƒLƒªdG AGOƒ°ùdG •É≤ædG øe
äÉbô£dG AGôàgG É¡àeó≤e »ah ,áæjóªdG
QhôªdG ácôM π°T »a ÖÑ°ùàj Éªe ,á«∏NGódG
,äÉÑcôªdG hGC ø«∏LGôdÉH ôe’CG ≥∏©J AGƒ°S
∑ôÑdG QÉ°ûàfG øe ¿Éμ°ùdG ƒμ°ûjh
ΩÉªàg’Gh ,º¡æcÉ°ùe ΩÉeGC äÉ©≤æà°ùªdGh
™jQÉ°ûe É¡°ùªJ ºd »àdG ádhõ©ªdG AÉ«M’CÉH

Ö©°ûdG äÉ«∏ëe

15981

Ω2012 ôÑª°ùjO 18 AÉKÓãdG¯
`g1433 ôØ°U 05 `d ≥aGƒªdG

¢SGOôeƒÑH á∏«≤K äÉØ∏e

Ióμ«μ°ùH ó«°ùéàdG ô¶àæJ ä’É¨°ûfG ,AÉ«M’CG áÄ«¡Jh ,≥aGôªdG ô«aƒJ
äÉHÉîàf’G øY á≤ãÑæªdG áÑîàæªdG á«Ñ©°ûdG ¢ùdÉéªdG ô¶àæJ Iô«Ñc äÉjóëJ
¬°û«©J …òdG …OôàªdGh »KQÉμdG ™bGƒdG É¡°VôØj ,Ióμ«μ°S áj’ƒH Iô«N’
C G á«∏ëªdG
øe Ó«≤K ÉKQGE âcôJ »àdG á≤HÉ°ùdG Ió¡©dG äGRGôaGEh ,áj’ƒdG äÉjó∏H øe ójó©dG
ÉgRhÉéJ OóédG ø«ÑîàæªdG ≈∏Y π¡°ùdG øe ¢ù«d áμFÉ°ûdG ÉjÉ°†≤dGh äÉØ∏ªdG
.áªcGôàªdG πcÉ°ûªdG øe Égô«Zh ,É¡àédÉ©eh

Oó©dG

äÉjƒdh’CG øe áÄ«¡àdGh áæjóªdG RÉZ ,Üô°ûdG √É«e
πÑb äOÉ°S »àdG äÉaƒîàdG ºZQ IõFÉØdG á«Ñ∏Z’G øe ájó∏ÑdG á«Ñ©°ûdG ¢ùdÉéªdG Ö«°üæJ »a ´hô°ûdG ó©H í°†àJ ¢SGOôeƒÑH á«F’ƒdGh á«∏ëªdG äÉHÉîàf’G èFÉàf ó©H Éªd á«°SÉ«°ùdG á«©°VƒdG äGCóH
á≤ãdG IOÉY’
E äÉjóëJ øe áeOÉ≤dG á∏MôªdG ¬∏ªëJ Ée πμH ójóL ó¡Y »a äÉjó∏ÑdG ∂dP ó©H πNóàd ,á«Ñ∏Z’
C ÉH á«°†≤dG º°ùM øe ºFGƒ≤dG á«Ñ∏ZGC IQób ΩóYh äÉØdÉëàdG áé«àf á«∏ª©dG √òg
áÑ°ùædÉH á«eƒª©dG áeóîdG iƒà°ùe ø«°ùëJ ™e áéeôÑªdG ™jQÉ°ûªdG ó«°ùéJh á«∏ëªdG á«ªæàdG Iô«Jh ∂jôëJ πLG øe ø«ë°TôªdG øe ójó©dG ¬«∏Y ™ªLG »°SÉ°SG •ô°ûc ’hGC IQGO’
E Gh øWGƒªdG ø«H
..Gô«ãc É¡æe ≈μà°TG »àdG øWGƒª∏d
É¡æe ≈fÉY IójóY iôNG πcÉ°ûeh QGô≤à°S’G ≥«≤ëJ
∫Éªc / R..¢SGOôeƒH
íàah ájó∏ÑdG äÉbô£d á∏eÉ°ûdG áÄ«¡àdÉc ¿Éμ°ùdG
..¬dƒb óM ≈∏Y á«ØjôdG ≥WÉæªdÉH IójóL ∂dÉ°ùe
¬JÉÑ©°ûJh ¬∏«°UÉØJ πμH ´ƒ°VƒªdG ¢VôY πLGC øe
âfÉμa ÉgÉfôàNG »àdG ´ƒ°VƒªdG »a áãdÉãdG áæ«©dG ÉeGC
¢ùdÉéªdG ô¶àæJ »àdG äÉØ∏ªdG π≤K ≈dGE ô¶ædÉH
ájó∏H iôN’CG »gh áj’ƒdG ¥ô°ûH ∫ÉªY ájó∏H øe
áj’ƒH ájó∏H 32 ôÑY áÑîàæªdG ájó∏ÑdG á«Ñ©°ûdG
¢ü≤fh á«ªæàdG ÜÉ«Z øe »fÉ©J ∫GõJ ’ á«∏ÑL á«ØjQ
É¡JÉ«HÉéjÉH á≤HÉ°ùdG Ió¡©dG äÉªcGôJh ¢SGOôeƒH
ácôëdG í°Tôe ∞°ûc Éægh ,á«°SÉ°S’G πcÉ«¡dG
êPÉªf áKÓK ∞∏ªdG Gòg »a ÉfôàNG ,É¡JÉ«Ñ∏°Sh
…ó∏ÑdG ¢ù∏éªdG ¢SGCôàJ ¿GC ô¶æj »àdG á«Ñ©°ûdG
ÖÑ°ùH á«ØjôdGh Iô«≤ØdG äÉjó∏ÑdG øe âØæ°U äÉjó∏Ñd
™e ∫É°üJG »a óªëe ≈∏Y IQÉb ó«°ùdG ójóédG
√òg »a á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG ≥«≤ëJ áHƒ©°Uh OQGƒªdG á∏b
πª°ûJ áeOÉ≤dG á∏Môª∏d ájó∏ÑdG ájƒdhGC ¿GC Ö©°ûdG
äÉ«°Uƒ°üîdG øe ô«ãμdG πªëJ »àdG á«∏ÑédG ≥WÉæªdG
Gô«ãc ¿Éμ°ùdG É¡¶àfG ájƒ«ëdG ™jQÉ°ûªdG øe á∏ªL
¢ùdÉéªdG øe É°†jG ¿ƒ∏eÉCj øjòdG É¡fÉμ°ùd áÑ°ùædÉH
√É«e áμÑ°T ójóéJh ™«°SƒJ ,áæjóªdG RÉZ É¡ªgG
,QÉÑàYG πc ¥ƒa áeÉ©dG º¡àë∏°üe ™°†J ¿G IójóédG
áÄ«¡J ,ájó∏ÑdG iôbh AÉ«M’C »ë°üdG ±ô°üdGh Üô°ûdG
»gh óédG πªëe º¡J’É¨°ûfG πªM ≈∏Y πª©dGh
,á«∏ÑédG ∂dÉ°ùªdG íàa ™e áFôà¡ªdG ájó∏ÑdG äÉbôW
ájó∏Ñd ójóédG …ó∏ÑdG ¢ù∏éªdG ƒ°†Y É¡°üîd Iô«ãc
≈∏Y IQÉb ó«°ùdG Ö°ùëH ójóédG ¢ù∏éªdG ≈©°ùj Éªc
ôjôëàdG á¡ÑL ÜõM øY ÖîàæªdG ≈°ù«Y O’hGC
øjòdG ájó∏ÑdG ò«eÓJ ídÉ°üd ájƒfÉK èeÉfôH ô«£°ùJ
,á«°SÉ°SG •É≤f »a ∫ÓÑ°T ≈Ø£°üe ó«°ùdG »æWƒdG
≈∏Y ¿GôªY »æH ájó∏H »a É«dÉM º¡à°SGQO ¿ƒ©HÉàj
â≤∏£fG …òdG »ØjôdG øμ°ùdG ´hô°ûe á∏°UGƒe ÉgRôHG
Gòg ó«°ùéJ πbô©j …òdG QÉ≤©dG πμ°ûe øe ºZôdG
..∫ƒ≤dÉH Éë°Vƒe á≤HÉ°ùdG Ió¡©dG »a ájó∏ÑdG ¬«a
áë°üdG ´É£b ™°Vh …òdG ÉæKóëe ∫ƒ≤j ´hô°ûªdG
á«©°VƒdG øe Gô«ãc âfÉY »àdG ≈°ù«Y O’hGC ájó∏H ¿GE{
º«YóJ ≈∏Y πª©dG ∫ÓN øe äÉ«dh’CG øe É°†jG
á∏MôªdG ∫ÓN ≈©°ùJ äÉ«æ«©°ùàdG Iôàa ∫ÓN á«æe’CG
ájôb õcôe õ«¡éJh IO’ƒ∏d áë∏°üªH »ë°üdG õcôªdG
IóFÉØd áéeôÑªdG ™jQÉ°ûªdG ∫Éªμà°SG ≈dG áeOÉ≤dG
IQÉ«°S ô«aƒJ É¡æe ájQhô°†dG πFÉ°SƒdÉH ∫ó«YƒH
»M »ØjôdG øμ°ùdG ¢Uƒ°üîdÉH É¡æeh ájó∏ÑdG ¿Éμ°S
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iôNG ™jQÉ°ûeh ä’Éé©à°SÓd áë∏°üeh ±É©°SG
IóFÉØd IOÉØà°SG QGôb 600 øe ôãcG ™jRƒJ ô¶àæj
ºYOh á«ØjôdG ájó∏ÑdG √ò¡d É¡°ü«°üîJ ô¶àæj IójóY ,∫Éb Éªc πëdG ≈dG ¬≤jôW óéj ¿GC ¿hO IóY äGƒæ°S äÉeóîdG Oó©àe õcôe ´hô°ûe OÉªàYÉH »ë°üdG äRhÉéJ »àdG á≤HÉ°ùdG á°üëdG ≈dG ±É°†J ø«æWGƒªdG
á
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áYGQõH IQƒ¡°ûªdG á≤£æªdG √ò¡d ¢UÉN »MÓa
iôNG ™jQÉ°ûe ó«°ùéJ ≈dG áaÉ°V’ÉH IOÉØà°SG 400
ô«N’CG »a ≈≤Ñàd ,¬dƒb óM ≈∏Y ¿ƒàjõdG êÉàfGh ≥«°ùæàdÉH á«ØjôdG á«ªæàdG º«YóJ ,áæjóªdG RÉZ É¡æe iô≤dG º«YóJh Ωó≤dG Iôc ´ôa É¡æe ¢Uƒ°üîdÉHh É¡æe ójóédG ¢ù∏éª∏d áÑ°ùædÉH ájƒdhG äôÑàYG
¢SGOôeƒH áj’h äÉjó∏H ä’É¨°ûfGh äÉeÉªàgG º«YóJ ≈∏Y πª©dG ∫ÓN øe äÉHÉ¨dG á¶aÉëe ™e á«fÉÑ°T ≥aGôªH á«fÉμ°ùdG äÉ©ªéàdGh IQhÉéªdG πé°ùªdG áæjóªdG RÉZ ´hô°ûe RÉéfG »a ¥Ó£f’G
èeÉfôH π«©ØJ å«M øe ÉÑjô≤J á¡HÉ°ûàeh ácôà°ûe ájôb 25 »dGƒM πª°ûJ »àdG á«ØjôdG ájó∏ÑdG ¿Éμ°S Éª∏ãe áªjôμdG IÉ«ëdG äÉÑ∏£àe øe Égô«Zh á«aÉ≤Kh øjòdG ájó∏ÑdG ò«eÓJ IóFÉØd ájƒfÉK RÉéfG ,Ióe òæe
≥jôW øY ÜÉÑ°ûdG áÄØH ΩÉªàg’G ,á«∏ëªdG á«ªæàdG IóYÉ°ùªd ø«MÓØ∏d ºYódG èeÉfôH π«©ØàH ∂dPh …ó∏ÑdG »Ñ©°ûdG ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ¬à¡L øe ,∫Éb á«dÉªcGh πjÉæe êôHh OhGO …ó«°S ájƒfÉK ≈dG ¿ƒ∏≤æàj
»°û«©ªdG QÉW’G ø«°ùëJh πª©∏d IójóL ¢Uôa ≥∏N º¡«°VGQG ∫Ó¨à°SG ≈∏Y ≥WÉæªdG √òg ¿Éμ°S ó«°ùdG ¢SGOôeƒH áj’h ¥ô°ûH ô«ØYG ájó∏Ñd ójóédG á«dÉªc’G ≈∏Y ô«ÑμdG §¨°†dG ¢UÉ°üàe’ á«fÉK
.øWGƒª∏d ΩÉ©dG §«ëªdGh QÉé°TÉCH á°UÉN ¢ü°üëH ºgójhõJh á«MÓØdG ∞∏e ∫hG ¿GC ócGC ¢SÉaÉa’G ÜõM øY »fGôªY »∏Y ó«°ùdG ∫ƒ≤j Gòg ≈dG áaÉ°V’ÉH ,É«dÉM Ió«MƒdG
»dÉàdÉHh ,QÉH’BG ôØMh ΩÉæZ’CGh QÉ≤H’CG ,¿ƒàjõdG ƒg ÉÑjôb á«F’ƒdG äÉ£∏°ùdG ádhÉW ≈∏Y ™°Vƒ«°S

äQÉ«àH IOÉM ÖdÉ£e

áæJÉÑH OƒªédG »fÉ©J á«ªæàdG

äGOÉ«©dGh ..äÉbô£dG .. √É«ªdG

¿Gó«ªdG äÉjóëJ ΩÉeGC OóédG äÉjó∏ÑdG AÉ°ShDQ

á«∏ªY äôL Éª∏c ¿ƒéàëj øμ°ù∏d äÉÑ∏£H Gƒeó≤J øjòdG
ºà¡«°S ¬fG ¢ùeôc ø«Y ¢ù«FQ ±É°VGCh ,äÉæμ°ù∏d ™jRƒJ
¢ùeôc ø«Y ÜÉÑ°ûH ≥«∏j Ö©∏ªH ô«μØàdG ∫ÓN øe ÜÉÑ°ûdÉH
Gƒ≤≤M ób ájó∏ÑdG ¿ÉÑ°T ¿G Éª«°S ’h iôNGC á«°VÉjQ ≥aGôeh
hó©dÉc É«dhOh É«æWh ≈àM GƒcQÉ°Th á«HÉéjG óL èFÉàf
.hó«édGh èfô£°ûdGh

ádÉ£ÑdG øe º¡dÉ°ûàfG ¿hô¶àæj äQÉ«J ájó∏H ÜÉÑ°T
.äÉæμ°ùdG ™jRƒJ »a ádGó©dG AÉ°SQGh

óYÉ≤e á©HQÉCH RÉa ¬fƒμd …ó∏ÑdG ¢ù∏éªdG πNGO ∫GR ’ …òdGh
ø«H øeh ,ójóédG …ó∏ÑdG ¢ù∏éªdG ô¶àæj ÉªH Éæd ìô°üa
á¡édG ôaƒàJ ’ »M ÜÉÑ°û∏d â«H É¡à°SGQO âªJ »àdG ™jQÉ°ûªdG
ø«Yh IófôØc iôÑμdG ¿óªdG »a ≈àM ÜÉÑ°û∏d â«H á«HƒæédG
´hô°ûe øe ÖgòdG ø«Y ájó∏H äOÉØà°SG Éªæ«H Égô«Zh ¢ùeôc
≈∏Y ∞Øîj ¿G â«ÑdG Gòg ¿ÉC°T øeh √RÉéfG »a ´ô°T
AGôë°ü∏d áHGƒH ájó∏ÑdG ¿ƒμd AGôë°ü∏d øjôHÉ©dG øjôaÉ°ùªdG
ô≤àØJ å«M ,≈Ø°ûà°ùe ƒg ìÉëdÉEHh ¿ƒæWGƒªdG ¬H ÖdÉ£j ÉeG
.≈Ø°ûà°ùe ≈dG á≤£æªdG
Qôq≤J ¬fÉEa ô«ªdG Ö«°üæJ AÉæKG áj’ƒdG »dGh íjô°üJ Ö°ùMh
¿GC ¬fÉC°T øe Gôjô°S 60`H ºéëdG §°Sƒàe ≈Ø°ûà°ùe AÉ°ûfG
¬æe ó«Øà°ùJh º∏c 45`H ó«©ÑdG ôbƒ°ùdG ≈Ø°ûà°ùe øY ∞Øîj
´hô°ûeh áª«©ædGh ÖgòdG ø«Yh áª«ë°Th á°ùjQóe äÉjó∏H
ó¡©e »a πãªàªdGh ¬à«°VQG äOóM å«M ,≥a’CG »a ôNGB

≈Ø°ûà°ùe ≈dGE áLÉëH ÖgòdG ø«Y ƒæWGƒe

ºd áj’ƒ∏d »HƒæédG êôîªdG »a ÖgòdG ø«Y ájó∏H ¿G ºZQ
Ö°üæe ≈∏Y ôMÉæàdG ÖÑ°ùH ô«Ñc ô°ùY ó©H ’GE Égô«e Ö°üæJ
äÓ«μ°ûJ çÓK ∞dÉëJ ó©H ’G ôe’CG º°ùëj ºd å«M ,ô«ªdG
ºqJ å«M ,èeGôÑdGh äÉ«Lƒdƒjój’G á°†bÉæàe á«°SÉ«°S
äGOGó°ùf’G ¿G ’G ,á«HõM á∏«μ°ûJ øe óMGh õFÉØH OÉéæà°S’G
≥∏≤J ’ á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG »a ¢ù∏éªdG äOÉ°S »àdG
…ó∏ÑdG »Ñ©°ûdG ¢ù∏éª∏d ójóédG ¢ù«FôdG ¿G ºZQ ,ø«æWGƒªdG
πLG øe πª©j ¬fG ,áj’ƒdG »dGh ±ôW øe ¬Ñ«°üæJ AÉæKG ó¡©J
ø«æWGƒªdG äÉÄa ™«ªL áeóNh ¢ù∏éªdG πNGO ΩÉé°ùf’G
áaô©ªd IôμdG ÉfóYGCh ¬H ∫É°üJ’G ÉfOQG ¬Ñ«°üæJ ó©H Iô°TÉÑeh
ôØ¶dG øe øμªàf ºd ÉæfG ô«Z ,ójóédG ¢ù«FôdG äÉjƒdhG
¬àj’h á«¡àæªdG ¢ù«FôdÉH OÉéæà°S’ÉH ÉfôÑLG Éªe ,¬à∏HÉ≤ªH

ÉgOGó©Jh áj’ƒdG áª°UÉY ÉgQÉÑàYÉH äQÉ«J ájó∏H ¢ù«FQ ÉeGC
º«îj ∫GR ’ ádÉ£ÑdG πμ°ûe ¿ÉEa ,á©ªàée ôFGhO IóY ¥ƒØj
øe ádhódG ¬H âeÉb Ée ºZQ ÜÉÑ°ûdG øe Iô«Ñc áÑ°ùf ≈∏Y
≈∏Y AÉ°†≤dG ó©H Éª«°S ’h ájQÉéJ äÓëe íæªc äGOƒ¡ée
’h .¬«a ábÉÑ°ùdG äQÉ«J âfÉc …òdGh ájƒ°VƒØdG ¥Gƒ°S’CG
»a ¬°ùØf ¥ôM ≈∏Y ΩóbG …òdG ÜÉ°ûdG á°üb ™«ªédG ≈°ùæj
…òdG ¿ƒfÉ≤∏d øe’CG ídÉ°üe ≥«Ñ£J ÖÑ°ùH Ωô°üæªdG ΩÉ©dG
Éª«°S ’h ≥jô£dG áYQÉb ≈∏Y ™∏°ùdG ¢VôY ΩóY ≈∏Y ¢üæj
»àdG ºdÉ°S ºdÓ°ùc á≤«°†dG ábR’CG »ah áØ°UQ’CG ≈∏Y
,ø«jƒ°VƒØdG QÉéàdG øe Égô«¡£J πÑb QhôªdG ≥«©j âfÉc
ÜÉÑ°û∏d iôNGC äGAÉ°†a OÉéjÉEH É°†jG ÖdÉ£e ójóédG ô«ªdÉa
¥Gƒ°S’CG ≈∏Y AÉ°†≤dG QGôb ó©H º¡bRQ äƒb Ghó≤a …òdG
ábGôëdG IôgÉX ≈∏Y AÉ°†≤dG ºK øeh ,ájƒ°VƒØdGh ájRGƒªdG
¿G ºZQ äGƒæ°S òæe äQÉ«J ÜÉÑ°ûH â∏ëØà°SG »àdGh
áÑ°ùædÉH Éë∏e ÉÑ∏£e íÑ°UGC ôN’BG ƒg øμ°ùdG ,âØbƒJ IôgÉ¶dG
á«LhõdG ¢ûY GƒæH …òdG ÜÉÑ°ûdG Éª«°S ’h äQÉ«J »æWGƒªd
ó«°ùdG äQÉ«J ájó∏H ¢ù«FQ øe ô¶àæjh .á∏«∏b äGƒæ°S òæe
äQÉ«J ¿Éμ°ùd á«Ñ∏Z’CG ±ôW øe ô«àNG …òdGh íHGQ áé∏KƒH
ó«°TôJ ¬æe ô¶àæj å«M ,ô««°ùàdG »a ¬JôÑNh ¬JAÉØc ÖÑ°ùH
á∏eÉ©e áaÉ≤K AÉ°SQGE »a ájƒdh’CG AÉ£YGh ΩÉ©dG ∫ÉªdG ô««°ùJ
øe ƒg ájó∏ÑdG πNGO πª©j øe πch ¥ƒ≤ëdG ™«ªL ¬d øWGƒªdG
íÑ°UGC å«M ,ídÉ°üªdGh ÖJÉμªdG πNGO Éª«°S ’h ¬àeóN πLG
hGC OÓ«e IOÉ¡°T êGôîà°SG πLGC øe ô«HGƒ£dG ≈°ûîj øWGƒªdG
Gô«ãc ø«æWGƒªdG ¥QƒDj Éeh ,á«fóªdG ádÉë∏d á«°üî°T ábÉ£H
∞∏e πLG øe äGQGO’EG øe Ö∏£J »àdG ≥FÉKƒdG ΩRQ ƒg
ô¶ædG IOÉYG ójóédG äQÉ«àd …ó∏ÑdG ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ,§«°ùH
∫ƒ°üëdG πLG øe äGƒæ°S òæe á°SóμªdG äÉØ∏ªdG á°SGQO »a
IOÉYGh É¡æY QÉÑ¨dG ¢†Øf É¡HÉë°UG ÖdÉ£j »àdGh øμ°ùdG ≈∏Y
¿G Éª«°S ’h ¬≤M ≥M …P πc AÉ£YGh ÉgQÉ°ùe »a É¡LGQOGE
ó©H äGƒæ°S òæe Öîàæe ájó∏H ¢ù«FQ ¿hO ô«°ùJ âfÉc ájó∏ÑdG
.É¡«a â©bh »àdG áeR’CG

,áæJÉH ¢SGQh’
C G áª°UÉ©H IõFÉØdG á«°SÉ«°ùdG ÜGõM’
C G ∫GõJ Éeh ,»°VÉªdG ôÑªaƒf 29`dG äÉ«∏ëe èFÉàf ¿ÓYGE ≈∏Y ´ƒÑ°SGC øe ôãcGC ôe
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GƒªdG ä’É¨°ûfG ≈≤Ñàd ,ájó∏ÑdG á°SÉFQ øe É¡æμªJ äÉØdÉëJ ó≤©d IógÉL ≈©°ùJ
á«∏ëªdG ¢ùdÉéªdG äGô≤e ≈dG ΩÉjGC òæe QÉ¶f’
C G ó°ûJ
.π°UÉëdG
Ö«°üæJ ó©H ∂dPh ,äQÉ«J áj’ƒH äÉjó∏ÑdG Éª«°S’h
hQó°üàe π°üM »àdG ájó∏ÑdG á«Ñ©°ûdG ¢ùdÉéªdG
IõªM »°Tƒªd : áæJÉH
äÉHÉîàfG Gƒ°VÉN hGC á≤∏£e á«Ñ∏ZG ≈∏Y É¡«a ºFGƒ≤dG
øe áYƒªée IQÉjõH ∞∏ªdG Gòg OGóYGE AÉæKGC ''Ö©°ûdG'' IójôL âeÉb óbh
º¡d âëª°S ,É¡«dG iôN’
C G äÓ«μ°ûàdG ¢†©H º°V ó©H
ºg’CG á≤∏ëdG √QÉÑàYÉH øWGƒªdG Gòch OóédG É¡«dhƒD°ùªH â≤àdGh äÉjó∏ÑdG
Ö«°üæJ πªàμj ºd äQÉ«J áj’ƒÑa äÉjó∏ÑdG ¢SGCôàH
¢ùdÉéªdG äÉjƒdhGC ¢üîJ Iô«ãc äÉYÉÑ£fG ≈∏Y ÉæØbh øjGC ,Gòg πc øe
ÖÑ°ùH ájó∏H 42`H IQó≤ªdG äÉjó∏ÑdG ™«ªL
ä’É¨°ûfÉH πØμàdGh á«∏ëªdG á«ªæàdG ¢Uƒ°üîH IójóédG á«Ñ©°ûdG
ΩóY ÖÑ°ùH AÉ°ShDôdG QÉ«àNG äOÉ°S »àdG äGOGó°ùf’G
.øWGƒªdG
äÉjó∏ÑdG øe ójó©dG Ö«°üæàd Éfô°†M óbh ,≥aGƒàdG
øWGƒªdG ´Éæb’E IõFÉØdG ÜGõM’CG É¡à°VÉN ¢Shô°V á«HÉîàfG á∏ªM ó©Ña
áj’ƒdG »dGƒc ø««∏ëªdG ø«dhƒD°ùªdG ±ôW øe
í∏°U’CG ƒg É¡éeÉfôH ¿GC øWGƒª∏d IócƒDe ,É¡éeGôH ≈∏Y âjƒ°üà∏d
¿hƒD°ûdGh º«¶æàdG ôjóeh áj’ƒ∏d ΩÉ©dG ¢ûàØªdGh
áæJÉÑH øWGƒªdG ≈∏Y â°ü¨f á«ªæàdÉH É°SÉ°SGC ≥∏©àJ πcÉ°ûe πëd π°†a’CGh
ÉfóLGƒJ ÉªæàZG óbh á«∏ëªdG IQGO’
E G ôjóeh áeÉ©dG
ádRÉ¨e ≈∏Y áæJÉÑH IõFÉØdG ºFGƒ≤dG èeGôH Ö∏ZG õcôJ å«M ,¬JÉ«M
äÉjó∏Ñ∏d OóédG AÉ°ShDôdG Éfô°ùØà°SG h Ö«°üæàdG AÉæKG
∫ÓN áæJÉH »∏ãªªd A»°ùdG AGO’CG ôJh ≈∏Y ±õ©dG ∫ÓN øe ¿Éμ°ùdG
»àdG ájƒdh’
C G øY Iô«N’
C G äÉHÉîàf’G É¡JRôaG »àdG
ÜGõM’CG ÉeGC ,IõFÉØdG IójóédG äÓ«μ°ûà∏d áÑ°ùædÉH á«°†≤æªdG Ió¡©dG
’h á«HÉîàf’G º¡Jó¡Y ájGóH »a ΩÉªàg’G É¡fƒ∏j
''äógÉL'' É¡fGC iôàa ,É¡«∏ãªªd IójóL Ió¡Y ∑ÉμàaG »a âëéf »àdG
á∏ªëdG AÉæKG Éμ∏eh ó«°ùdG íÑ°UG øWGƒªdG ¿G Éª«°S
Ió¡©dG ∫ÓN ¢üFÉ≤ædG ∑GQóà°SÉH Ió¡©àe OƒYƒdG ¢†©H ≥«≤ëàd Gô«ãc
,≥«≤ëà∏d á∏HÉb GOƒYh ≈£YG øe º¡æeh á«HÉîàf’G
.Ω2017 ` 2012 á«dÉëdG
.GOƒYh ¿hôNGB ≈£YG Éªæ«H
øe πc ócGC …òdGh ,»WGô≤ªjódG »æWƒdG ™ªéàdG ÜõM ™e ájGóÑdG âfÉch

´.IQÉªY
ø«°ùM »ª°SÉb ó«°ùdG ƒg ∫GƒD°ùdG ¬«∏Y ÉæMôW øe ∫hGCh
ôFGhódG øe »gh ¢ùeôc ø«Y ájó∏Ñd ÖîàæªdG ¢ù«FôdG
øe Öîàæe ¬fÉCH Éæd ìôq°U å«M 1984 áæ°S QGôb øY á≤ãÑæªdG
»æWGƒe ™«ªéd É°ù«FQ íÑ°UGC ¬fGC ô«Z áæ«©e áÑ°ùf ±ôW
å«M øe ¬àjó∏H iƒà°ùe øe ™aôdG ƒg πZÉ°ûdG ¬∏¨°Th ájó∏ÑdG
¥ô£dG ó«Ñ©Jh Ö©∏ªdÉc á«eƒª©dG ≥aGôªdGh ¿Gôª©dGh AÉæÑdG
¿Éμa ,äÉjƒdh’CG øY ÉædGƒD°S »a ÉæëëdG ÉæfG ô«Z Égô«Zh
IóY áéeôH »dÉé©à°S’G èeÉfôÑdG »a ìôà≤j ¬fG ¬HGƒL
ø«Y ájó∏H ¿Éμ°S ¥QƒDj πX …òdG Ühô°ûdG AÉªdG É¡dhGC ™jQÉ°ûe
πμ°ûe øe ÉgƒæWÉb »fÉ©j »àdG Ió«MƒdG âëÑ°UGC »àdG ¢ùeôc
á∏μ°ûªdGh IQhÉéªdG äÉjó∏H ¢ùªN øª°V Üô°ûdG √É«e
áØFÉ°U πc ∫ÓWG ™e å«M ,º¡JôFGO ¢SGCôàJ »àdG É¡JÉjó∏Ñd
ºZQ √É«ªdG Ö∏éd ÉÑ°ùëJ º¡àeõMG AÉ«M’CG ¢†©H ¿Éμ°S ó°ûj
±ô°U äGƒæb Ωóbh ™jRƒàdG ¿GC ô«Z ,øjôÄÑH IOhõe ájó∏ÑdG ¿G
±É°VGCh ôëdG π°üa πM Éª∏c ÜòHòàdG ≈dG iOGC Üô°ûdG √É«e
É«°ü©à°ùe íÑ°UG øμ°ùdG πμ°ûe ¿G ¢ùeôc ø«Y øjó∏H ¢ù«FQ
äÉ«FÉ°üMG Ö°ùM Oó©dG π°Uh å«M ,äÉÑ∏£dG Iôãc ÖÑ°ùH
øe óØà°ùJ ºd ájó∏ÑdG Éªæ«H Ö∏W 2000 øe ôãcG ≈dG á≤HÉ°S
¿ƒæWGƒªdG π©L Ée ƒgh Oó©dG Gò¡d ¢Vô¨dG »Ñ∏j ´hô°ûe

á∏éY ™aO ≈∏Y óYÉ°ùJ áªî°V ™jQÉ°ûªd êÉàëJ Iô«Ñc áj’h É¡fGC QÉÑàYG
øe óH ’ ¬fG áæ°TÉ°ûM ó«°ùdG iôjhh ,¬«∏°VÉæe ¢†©H Ö°ùM á«ªæàdG
≈∏Y øWGƒªdG ä’É¨°ûfÉH á≤∏©àªdG äÉYÉ£≤dG πc »a …QòL ô«¨J AGôLGE
øe áªî°†dG á«dÉªdG ≠dÉÑªdG ºZQ Gƒæμªàj ºd áj’ƒdG »dhƒD°ùe ¿GC É°SÉ°SGC
,á«îjQÉàdG áj’ƒdÉH á«ªæàdG á∏éY ™aOh ¿Éμ°ùdG πcÉ°ûe ≈∏Y AÉ°†≤dG
OóY å«M øe ôFGõédG »a á«fƒ«∏e áj’h ¢ùeÉN ôÑà©J áæJÉH ¿GCh á°UÉN
.¿Éμ°ùdG
,á¡HÉ°ûàe 2012 äÉ«∏ëe »a IõFÉØdG ÜGõM’CG πc èeÉfôH ¿GC ≈dGE ô«°ûfh
á∏ªëdG AÉæKGC º¡JÉHÉ£N øμdh ,¿ƒª°†ªdG ≈àMh πμ°ûdG å«M øe
Ö«©jh á«WGôbhô«ÑdG ≈dGE IQÉ°T’EG øe ÉeÉªJ á«dÉN hóÑJ á«HÉîàf’G
ô°üb áæJÉÑd á∏μ°ûªdG 61`dG äÉjó∏ÑdÉH OóédG øjõFÉØdG Ö∏ZGC ≈∏Y ¿Éμ°ùdG
´É£≤H πeÉY ƒgh ''ójRƒH'' ó≤à©j å«M ,º¡JÉjó∏ÑH á«ªæà∏d º¡eƒ¡Øe
πcÉ°ûªd ∫ƒ∏ëdG äGô°û©d á°SÉe áLÉëH ¿Éμ°ùdG ¿GC ,áæJÉÑH á«HôàdG
iƒà°ùe ≈∏Y ÜGõM’CG √ò¡d ô««°ùàdG Aƒ°S É¡Ñ∏ZGC »a ÖÑ°ùJ áªcGôàe
ób øWGƒªdG äÉLÉM ¿G ócƒDàa ''¿ÉæM'' ÉeGC »F’ƒdG ¢ù∏éªdGh äÉjó∏ÑdG
øjõFÉØdG á«fÉfGC ÖÑ°ùH Égó©H ôNGC ô¡°Th äÉHÉîàf’G πÑb ô¡°ûd â∏£©J
øëfh ,''áμ©μdG'' ΩÉ°ùàbG ≈∏Y º¡bÉØJG ΩóY ÖÑ°ùH ¢ùdÉéªdG OGó°ùfGh
GhOƒ©j ºd áæJÉH äÉjó∏H »ØXƒe ójóY ¿GC π«îàa øªãdG ™aój øe ÉªFGO
...º¡à≤gQGC äÉHÉîàf’G ¿ÉCH ø«ééëàe º¡ÑJÉμe ≈dGE ó©H
∫ÉeGC ≈≤ÑJ øWGƒªdG AGQGCh áæJÉH äÉjó∏Ñd OóédG ø«dhƒD°ùªdG …GCQ ø«Hh
.á«HÉîàf’G á∏ªëdG ∫ÓN ºgOƒYƒH QÉ«e’CG AÉah ≈∏Y á≤∏©e A’ƒDg

≈dGE á«ªæàdG IOÉYGE ¿GC ,Qò©ªdG ájó∏H ¢ù«FQh áJƒàdG ø«Y ájó∏H ¢ù«FQ
äÉæμ°ùdG RÉéfGE Iô«°ùe ∫ÉªcGEh Üõë∏d ájƒdhGC »g á«≤«≤ëdG É¡àμ°S
»æÑdGh áMÓØdG äÉYÉ£b »a á°UÉN áeGóà°ùe á«ªæJ ™jQÉ°ûªH áÑdÉ£ªdGh
äÉYÉ£b ø«KóëàªdG Ö°ùM ÉgQÉÑàYÉH á«eƒª©dG ∫É¨°T’CGh á«àëàdG
.äÉjó∏ÑdÉH á«ªæàdG á∏éY ™aO ≈∏Y óYÉ°ùJ á«é«JGôà°SGE
õFÉØdG √QÉÑàYÉH ÜõëdG ájƒdhG ¿G ÉeG …ÉμH Ió«°ùdG äócÉCa ¿Óa’BG ÉeGC
iôjh ,äÉYÉ£b IóY ìÓ°UGEh ,á«∏ëªdG á«ªæàdÉH ≥∏©àJ áæJÉH ájó∏ÑH
≥«≤ëJ ≈dGE ≈©°ùj ó©≤e 17`H ¬«a RÉa …òdG ójóédG ¢ù∏éªdG ¿GC ¿Óa’BG
≈∏Y ’ƒ©e .øWGƒªdG ä’É¨°ûfÉH »≤«≤ëdG πØμà∏d IójóL á«é«JGôà°SG
âëJ á∏jƒW äGƒæ°ùd âfÉc áæJÉH ájó∏H ¿GCh á°UÉN ,∫ÉéªdG »a ¬JôÑN
IÉfÉ©eh πcÉ°ûe Gó«L ¿ƒ©j º¡fG ÉæàKóëe ∞«°†Jh ¿Óa’CG á°SÉFQ
OóY å«M øe Iô«Ñc áæJÉH ájó∏H ¿’C ,á«∏ëªdG á«ªæàdG »a øWGƒªdG
™jQÉ°ûªH Ió¡©dG √òg »a ºà¡æ°S å«M ,á«aGô¨édG áMÉ°ùªdGh ¿Éμ°ùdG
ÉæJó¡Y ∫ÓN ÜõëdG èeÉfôH øe ó°S’CG á°üM òNÉCà°S »àdG á«àëàdG »æÑdG
RÉ¨dGh AÉHô¡μdG »àbÉ£c ¿Éμ°ù∏d äÉjQhô°†dG ¢†©H ô«aƒJ ≈dGE áaÉ°VGE
¬æ°ùfGCh ¥ô£dG áÄ«¡Jh áæJÉH ájó∏ÑdG ¿Éμ°S πc ≈dGE É¡dÉ°üjGE ÜƒLhh
»a øWGƒª∏d á∏jƒ£dG ô«HGƒ£dG ≈∏Y AÉ°†≤∏d á«fóªdG ádÉëdG ídÉ°üe
.ájQGO’EG ¬≤FÉKh ¢†©H êGôîà°SG
á«YÉæ°üdG É¡àfÉμªd áæJÉH ájó∏H IOÉ©à°SG ÜƒLh ≈∏Y õcô«a ÉfÉa’CG ÜõM
,áØbƒàªdG ™fÉ°üªdG AÉ«MGE ∫ÓN øe Ió«°ûc á«YÉæ°üdG á≤£æªdG π«©ØàH
Iô«ÑμdG ™jQÉ°ûªdG ¢†©H π«é°ùJ áaÉ°V’EÉH ,ÜÉÑ°û∏d π¨°ûdG ¢Uôa ô«aƒJh
≈∏Y ,(á«Ñ∏Z’CÉH É¡«a RÉa »àdG äÉjó∏Ñ∏d áÑ°ùædÉH) áæJÉH áj’h IóFÉØd
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محليات الششعب
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تحت عدسشة الرقابة الششعبية وانششغالت المواطن بالششلف
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المنتخبون الجدد يدخلون معركة تفعيل وإانعاشش التنمية
فيما يتوالى تنصشيب المجالسض الششعبية البلدية بوليتي الششلف وعين الدفلى ،تبرز بإالحاح مطالب السشكان والرهانات التنموية التي تواجه رؤوسشاء البلديات الجدد للتكفل بالنششغالت
المطروحة سشواء فيما يخصض المششاريع الجارية والمعّطلة،أاو تلك التي يطالب المواطنون بتحقيقها في ظل النقائصض المسشجلة والتي طالما اششتكى منها المحرمون.
هي التحديات التي رصشدت ““الششعب““ من عمق البلديات في اسشتطلع ميداني وتصشريحات من طرف رؤوسشاء البلديات الجدد الذين يتحركون تحت عدسشة الرقابة الششعبية.

»ÑjGôYGC `` … `` h :∞∏°ûdG
وبحسشب ألمعطيات ألميدأنية ألتي
سشجلناها لدى معاينتا لهذه ألمناطق وكذأ
تصشريحات مسشؤوولي ألبلديات ألجدد وما
ينتظرهم من تحديات وأأولويات تماششيا
مع مطالب ألسشكان وطبيعة كل بلدية
وأحتياجاتها ،فإان أ’نششغا’ت ألمطروحة
تجعل هؤو’ء ألمنتخبين ألجدد أأمام
رهانات يحسشدون عليها بو’يتي ألششلف
وعين ألدفلى.
وأقع سشكان بلديات زدين وتاششتة
ألريفيتين تلّخصس حجم ألطلبات
وألمششاريع ألمنتظرة لتغطية ألنقائصس
ألمسشجلة ،وأسشتكمال ما تم تحقيقه وما
هو جار من خÓل ألعمليات ألمبرمجة،
وألتي لم ترق إألى طموحات ألسشلطات
ألمحلية ومطالب ألسشكان خاصشة في
توفير ششروط أ’سشتقرأر ألسشكاني عبر
أأ’رياف وألمدأششر ألمنعزلة ألتي مازأل
موأطنوها بحاجة إألى مجهودأت إأضشافية
لتجاوز ألنقائصس ألمسشجلة.

مكاوي لخضضر ،رئيسش بلدية تاشضتة:
““اهتمامنا تدارك النقائصش والقضضاء
على النقاط السضوداء““

عودة ألمطالب ألسشكانية برزت للسشطح
بعد أسشتتباب أأ’من وأسشتقرأر ألعائÓت
بمناطقها ألريفية ألتي عايناها رفقة
بعضس ألموأطنين ،وهي مطالب لم تعد
خافية عن رئيسس ألمجلسس ألششعبي ألبلدي
ألجديد لخضشر مكاوي ،ألذي سشبق وأأن
كان ممث Óبرلمانيا لو’ية عين ألدفلى
بالغرفة ألسشفلى ،حيث أأكد لنا بقوله:
““خصشوصشية بلدية تاششتة وموقعها وتباعد
مدأششرها من قهوة ألخميسس وبني مرحبة

وسشوق أإ’ثنين وألخبابزة وأأو’د باسشة
وأأو’د علي وأأو’د صشالح وألتاغية وأأو’د
بلحاج ومركز ألبلدية ،بحاجة إألى تحسشين
ألطرقات وفي ألمقام أأ’ول تهيئة قنوأت
ألصشرف للمياه ألقذرة ،حيث صشارت
ألحفر ألتقليدية تهدد صشحة ألعائÓت
ألتي يئسشت من ألروأئح ألكريهة،
باإ’ضشافة إألى تدعيم ألسشكن ألريفي كون
هؤو’ء فقرأء ويفتقد أأغلبهم إألى مناصشب
ششغل ،فاأ’نششطة ألزرأعية ألبسشيطة لم
تعد توفر لهم ألعيشس ألمريح وحتى سشكان
سشوق أإ’ثنين ألمختصشين في ألزرأعة
ألبÓسشتيكية هم بحاجة إألى دعم كافي
ومرأفقة من طرف مصشالح ألفÓحة،
باعتبارهم يوفرون أأزيد من  40بالمائة
من ألخضشر لو’ية عين ألدفلى وألششلف
وبعضس ألو’يات ألتي تقصشد ألمنطقة““،
يقول ألسشيد مكاوي لخضشر.
كما لم ينسس ألتأاكيد على نقائصس أأخرى
’زألت ألبلدية لم تحققها منذ نششأاتها
حسشب قوله““ :ألسشكن أإ’جتماعي بتاششتة
مركز وهي ألنقطة ألسشودأء ألتي سشأاقنع
ألوألي ألمتفهم لمعاناة هذه ألجهة ويعرف
نقائصشها بإايجاد حل لها  ،وهذأ بالبحث
عن قطع أأرضشية وألتفكير في مششكل غاز
ألمدينة ،بضشاف إأليه تهيئة ألطرقات““،
يقول محدثنا رئيسس ألبلدية ألجديد
لخضشر مكاوي.

بن حاج جيÓلي مهدي ،رئيسش
بلدية زدين““ :إاعادة شضبكة الماء
الشضروب وانطÓق مشضروع 500
سضكن ريفي...وجهتنا األولى““

لم يختلف رئيسس بلدية زدين بن حاج
ألجيÓلي مهدي عن رغبة ومطالب سشكان
بلديته ألتي يعرفها جيدأ ،كونه ذأق

ترقية الجانب السضياحي بالوجهة
البحرية وتحسضين الخدمات
والنظافة بالشضلف

أأ’مّرين مع موأطنينها خÓل فترة
أإ’رهاب ألذي دّمر ألبلدية عن آأخرها
بوأسشطة ألجرفات ،غير أأّن جهود سشكانها
وألسشلطات ألو’ئية وتعاقب ألمنتخبين
عليها ،ومن بينهم ألرئيسس ألحالي بن حاج
ألجيÓلي ألذين منحهوأ لها صشورة ألبلدية
ألتي تتنفسشت مششاريع أأعادت لها ألروح
حسشب أأقوأل ألسشكان ،لذأ فإاّن تفكيرنا ـ
يقول ذأت ألمنتخب ألجديد ـ ““ينصشب
حول تفعيل أنطÓق حصشة  500وحدة
سشكنية ألتي منحها ألوألي للمنطقة ألتي
عانت ألكثير بمدأششرها  19ألمنتششرة عبر
إأقليم ألبلدية ،حيث ’زأل سشكان ينتظرون
مغادرة ألسشكنات ألطوبية وما تخلف من
أأمرأضس صشحية ،وهذأ بعدما تم تحقيق
ألبرأمج ألتنموية ألتي خصّشصشتها ألو’ية
للمنطقة““.
ومن جهة أأخرى ،فإاّن تحرك بلديته
سشيكون باتجاه تجسشيد ألمششروع
ألقطاعي للري بمبلغ  5مÓيير ،وألذي

يسشتهدف إأعادة ششبكة ألماء ألششروب
بمركز بلدية زدين بعدما عرفت ألششبكة
تدهورأ كبيرأ ،باإ’ضشافة إألى ألتوسشع ألذي
ششهدته خÓل  15سشنة ألماضشية ـ يقول
ذأت ألمنتخب ـ ألذي يعتبر ألمششروع
ألذي أأعطى أنطÓقته عبد ألمالك سشÓل
أأيام كان مسشؤوو’ عن قطاع ألري بالروينة
إ’قامة محطة ضشخ عمÓقة إ’يصشال ألماء
ألششروب إأنطÓقا من سشد أأو’د ملوك
بزدين يكون بادرة خير وحل لأÓزمة ألتي
يتخّبط فيها عدة بلديات تعرف نقصشا في
ألماء ألششروب ،يقول محدثنا ألذي
أأضشاف ““أأنّ عمليات أأخرى سشنرّكز عليها
في هذه ألعهدة لخدمة ألموأطن بمركز
ألبلدية وألمدأششر وألتجمعات ألسشكانية
ألكبرى ،في أنتظار لترحيل أأزيد من 600
عائلة من منطقة زدين ألقديمة ،وألذين
يهددهم ألسشد يقول رئيسس ألبلدية
ألمعروف بحيويته ونششاطه حسشب
تصشريحات ألسشكان ورئيسس ألدأئرة.

مهمة ششاقة وتحديات كبرى تنتظر
ألمنتخبين ألجدد بو’ية ألششلف ،فتحسشين
ألخدمات دأخل ألمقرأت ألحالة ألمدنية
وألقضشاء على ألمعاناة ألتي توأجه
ألموأطن كما كششفته ““ألششعب““ في
أأعدأدها ألسشابقة وتنظيف ألمحيط ألذي
عرف تدهورأ وإأهما’ للمسشاحات
ألخضشرأء ،وتوزيع ألسشكنات ألمنجزة بكل
ألششطية وتنسس وألمدينة ألجديد بمركز
بلدية ألششلف وتخصشيصس مششاريع سشكنية
أجتماعية لوأد ألفضشة ألتي تتخبط في
أأزمة خانقة ،خاصشة بمركزها وتدعيمها
بالسشكن ألريفي .هي أأ’ولويات ألتي يرّكز
عليها ألسشيد طهروأي محمد ألرئيسس
ألجديد أإ’طار ألسشابق بالحالة ألمدنية
لبلدية وأد ألفضشة ،وهو نفسس ألتوجه ألذي
يسشعى إألى تحقيقه رئيسس بلدية ألششلف
محمد تقية رفقة رئيسس ألمجلسس ألششعبي
ألو’ئي عامر عمر أبن مدينة ألششطية
للنهوضس بعاصشمة ألو’ية ،ألتي مازألت
غارقة في نقائصس لتكسشب معالم عاصشمة
ألو’ية وتلتحق بالمن ألكبرى.
أأما ألتحدي أأ’كبر ألذي مازأل ينتظر
مجهودأ محليا لهؤو’ء ألمنتخبين بالجهة
ألسشاحلية للو’ية ،وألتي تمتلك 120
كيلومتر من ألششوأطئ دون أأن يكون لها
طابعا سشياحيا بسشبب أنعدأم تصشور
وتسشهيÓت من طرف ألجهات ألمركزية
إ’نعاشس هذأ ألقطاع ألذي ’زأل مششلو’
بالنظر إألى أ’مكانيات ألموجودة بكل من
بلديات بني حوأء ،ألمرسشى ،تنسس ،سشدي
عبد ألرحمان ووأد قوسشين.

تيزي وزو

القضضاء على مشضكل النفايات واسضتكمال مشضاريع 2009
يعّد مششكل النفايات وانتششار المفرغات العششوائية التي
ترمى هنا وهناك ببلدية تيزي وزو ،منأاهم المششاكل الكبرى
المسشجلة والتي أارقت حياة السشكان وششّوهت المظهر الجمالي
والحضشاري للمدينة ،ناهيك عن تاخر اسشتكمال مختلف
المششاريع التنموية التي اسشتفادت منها البلدية ،التي لألسشف
بقيت حبيسشة األدراج منذ سشنة  2009والمتعلقة خصشوصشا
بمششاريع سشكنية ،وكذا بناء ملعب بلدية وأاسشواق جوارية
وترميم الطرقات وتهيئة بعضض األحياء.
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ولعل من أأوليات رئيسس ألمجلسس ألششعبي ألبلدي لبلدية تيزي وزو
ألمنتخب ،هو نفضس ألغبار عن هذه ألمششاريع
وإأيجاد حلول عاجلة ’سشترجاع ألمظهر ألحضشاري للبلدية ألذي ششّوهته
ألقمامات ألمنتششرة بسشبب تماطل عمال ألبلدية في جمعها في أأوقاتها
ألمحددة نتيجة أحتجاجاتهم ألمتوأصشلة.
تعّد بلدية تيزي وزو من بين أأكبر ألبلديات بالو’ية كونها تضشم ألعديد
من ألقرى على غرأر قرية أرجاونة ،حسشناوة ،بوهينون ،بوخالفة،
تميزأر ،بترونة ،ثالة عÓم وغيرها ،ولÓسشف ألششديد فجملة هذه ألقرى
أأصشبحت في طي ألنسشيان رغم قربها من وسشط مدينة تيزي وزو فمششكل
غياب ألغاز ألطبيعي ألذي لم تسشتفد منه كل من قرية تصشادورت
بوخالفة وبعضس قرى حسشناوة من بين أأهم متطلبات ألقرى فتششهد تأاخر
فادح رغم موقعها ألقريب من عاصشمة ألو’ية ،أأين تتمركز قنوأت
أأنابيب ربط ألغاز بهذه أأ’خيرة ،فقرية تصشادورت ألتي ’ تبعد إأ’ّ
بحوألي  3كلم عن وسشط ألمدينة يششتكي سشكانها من أنعدأم هذه ألمادة
ألحيوية ألتي يزدأد ألطلب عليها خاصشة في فصشل ألششتاء ،إألى جانب
ذلك فتأاخر ترميم طرقات ألقرى أأثار أسشتياء ألموأطنين أأين أأصشبحت
ششوأرعها عبارة عن حفر يتجمع فيها ألمياه في فصشل ألششتاء يكبد
ألسشكان يوميا معاناة أسشتعمالها ،خاصشة كما هو ألحال بقرية تصشادورت
وكذأ قرية بوهينون ويامل ألسشكان من رئيسس ألبلدية ألجديد بعث روح
ألتنمية بهذه ألبلدية ألتي تعد قلب و’ية تيزي وزو ،وكذأ ضشرورة ألتزأمه
بالوعود ألتي قدمها وتجسشيدها في أأرضس ألوأقع بدل أ’كتفاء بتدأولها
بين رئيسس بلدية سشابق وجديد فقط بهدف ألحصشول على أأصشوأت
ألموأطنين.
فمششاكل بالجملة تحاصشر سشكان قرى بلدية تيزي وزو ،لكن ولأÓسشف

ألششديد فإان ألوضشعية ’ تقتصشر على ألقرى فقط بل هي نفسس ألمششاكل
جلت بوسشط ألمدينة أأين أأصشبحت أأزقتها وأأحيائها مهترئة
ألتي سش ّ
وتحتاج للترميم وإأعادة بناء أأرصشفتها ،فالمتجول بالمدينة ألجديدة على
سشبيل ألمثال وبالضشبط بششارع ’تور فحّدث و’ حرج ،فرغم كونها
عاصشمة ألو’ية إأّ’ أأنّ أ’زدحام يوميا يسشجل على مسشتوى ششارعها
بسشبب أهترأء طرقاتها وألتي يصشعب أسشتعمالها.
وما يزيد من حدة ألمششكل ،أنسشدأد ألبالوعات بسشبب عدم جمع
ألنفايات ما يجل ألششارع ألذي يربط بوسشط ألمدينة تغمره ألمياه
بمجرد سشقوط قطرأت من أأ’مطار ،حيث تختلط ألنفايات بالمياه ما
يسشبب في أنسشدأدها ويجعل مسشتعملي ألطريق وألموأطنون ينفرون
يوميا من ألروأئح ألكريهة وأنتششار ألمياه ألذي يخلق يوميا أزدحام
كبير ،ونتيجة لذلك فإاّنه يسشتوجب على رئيسس ألبلدية ألمنتخب أقتناء 3
ششاحنات نظافة تضشاف إألى  3أأخرى متوفرة لتدعيم عمل حظيرة

ألبلدية ،فبالرغم من ألوعود ألتي قدمها رئيسس ألبلدية ألسشابق إأّ’ أأنّ
ذلك لم يتم في أرضس ألوأقع ،وينتظر ألسشكان من ألمير ألجديد ألنظر
في جملة هذه ألمششاكل خاصشة أأنه تابع لذأت ألحزب.
تحوز بلدية تيزي وزو على عدة مششاريع تنموية في إأطار ألبرأمج
ألتنموية ولعل مششروع  50مسشكنا ببوخالفة ،وألذي أنطلق سشنة 2005
ووأجهته صشعوبات أأدت إألى تأاخر أإ’نجاز به من أأهم مطالب ألسشكان،
ويسشتوجب على رئيسس ألبلدية ألنظر فيها للقضشاء على مششكل ألسشكن
ألذي يوأجهه سشكان ألبلدية بدليل أأن عدد ألملفات ألمودعة على
مسشتوى ألبلدية وصشلت إألى  4000طلب سشكن أجتماعي ،أأما ألتسشاهمي
فقد بلغ  7000ملف ،ومنذ سشنوأت فقد أسشتفادت ألبلدية فقط من 100
وحدة سشكنية ،في أنتظار إأنجاز  80وحدة سشكنية أجتماعية قريبا.
كما يسشتوجب على رئيسس ألبلدية ألجديد إأعادة بعث ألمششروع ألذي
أنطلق بدرڤانة سشنة  ،2006وعرف توقفا بسشبب ألمششاكل ألمالية ،ألتي
أختلسشت من طرف رؤوسشاء ألبلدية ألسشابقين حيث وصشلت ديون ألبلدية
 81مليار سشنتيم ،وكانت ألبلدية لسشنوأت عاجزة حتى عن تسشديد أأجور
ألعمال بالششكل ألكافي.
عدة مششاريع أتخذت ببلدية تيزي وزو بعين أ’عتبار للقضشاء على مششكل
ألنششاط ألتجاري ألفوضشوي ،وهو ما يتيح للبلدية ألقضشاء على نسشبة
معتبرة من ألبطالة وتوظيف ألششباب ،حيث ُبرمج مششروع إأنجاز سشوق
جوأري على مسشتوى ألمدينة ألجديدة ووأد فالي سشينطلق قريبا،
ومششروع إأنجاز مركز تجاري بـ  4طوأبق ،أأما بالنسشبة للتجار ألطفيليين
ألمتمركزين بالمدينة ألجديدة فسشيسشتفيدون من محÓت وطاو’ت
سشيتم تسشليمها مباششرة بعد أنتهاء أأ’ششغال بسشوق وأد فالي ،وقد كلّفت
ميزأنية إأنجازه ما قيمته  4مÓيير سشنتيم ،لذأ سشيتم ألقضشاء نهائيا على
ألتجارة ألفوضشوية خÓله بكامل ترأب ألبلدية ،دون ألمسشاسس بمسشتقبل
ألششباب أأو دفعهم إألى أأحضشان ألبطالة.
ويأامل ألسشكان مجددأ في أسشتكمال هذه ألمششاريع ألتي من ششأانها أأن
تنهي معاناتهم خاصشة أأن و’ية تيزي وزو تعد من بين ألو’يات ألمتأاخرة
تنمويا ،وألذين ذأقوأ ذرعا من هذه ألمششاكل وتوجهوأ لصشناديق أ’قترأع
من أأجل أختيار أأ’نسشب للنظر في ألمششاكل ألتي تحاصشرهم منذ
سشنوأت.
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QÉ˘£˘bCG ∫ƒ˘LCG º˘¡˘à˘∏˘aÉ˘b ø˘ª˘°V ¿ƒ˘˘cCÉ˘ °Sh
.zá«fÉ°ùfE’G ádÉ°SQ ≠∏Ñfh Gô©°T ôFGõ÷G
≈˘∏˘Y Úª˘FÉ˘≤˘dGh AÉ˘HOCÓ˘d á˘dÉ˘°SQ É˘¡˘Lƒ˘e
»àdG ÉæàaÉ≤K Éæjód{ ÓFÉb ,áaÉ≤ãdG ´É£b
∫ÉãeCG ÉfDhGô©°Th ÉfDhÉª∏Y É¡∏LCG øe ÜQÉM
»Ñf øH ∂dÉeh ¢ùjOÉH øH ó«ª◊G óÑY
ÉjôcR …óØeh áØ«∏N ∫BG ó«©dG óªﬁh
‘ Ú∏ªμe iƒ°S Éæ°ùd øëfh ,ºgÒZh
QÉKCG øe Éæfƒæ≤ëa ,√ƒª°SQ …òdG è¡ædG
ÓgCG ¢ù«d ¬fCG iôj øe ,QÉeõŸG áaÉ≤K
¿CG »YGóHEGh ‘É≤K ∫É› …CG ‘ Ö°üæŸ
ïjQÉàdG ¿C’ ,QóLCG ƒg øŸ ¬Ñ°üæe ∑Îj
.z∫É¡÷G ºMôj ’
¬˘ã˘jó˘M …OÉÛG ±hDhô˘dG ó˘Ñ˘Y º˘à˘Nh
IÉ«◊G ‘ êÉeóf’G ÛE G ÜÉÑ°ûdG IƒYóH
Éæ°ùd ` í°VhCG Éªc ` ÉæfC’ ,ºÄ°ùdG ∑ôJh
,π«Ñ°S …ôHÉY πH ¢VQC’G √òg ÜÉë°UCG
≈˘∏˘Y ´Ó˘WE ’ G ÛE G º˘gƒ˘˘YOC G { É˘˘Ø˘˘«˘˘°†e
ÉæØæ˘°U É˘æ˘fC’ ,Öà˘μ˘dG á˘©˘dÉ˘£˘eh ÜOC’G
GƒëàØJ ¿CG ¿hójôJ ∞«ch ,CGô≤J ’ áeCÉc
,ÉHÉàc GƒëàØJ ⁄ ºàfCGh √hô«q ¨Jh ⁄É©dG
…CGôdG »æfƒØ˘dÉ˘î˘j ø˘jò˘dG ¢UÉ˘î˘°TC’Gh
.zIÉ«◊G ¢SÉ°SCG ∫ÉŸG ¢ù«d º¡d ∫ƒbCG

…hÓ¨e óªﬁ

…ôFGõL ôYÉ°T ô¨°UCG âæch
É˘˘ ˘ eCG ,É˘˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘a ±É˘˘ ˘ °†à˘˘ ˘ °ùj
âfÉc á«HOC’G ÒZ äÉcQÉ°ûŸG
iô˘cP ‘ äÉ˘jƒ˘fÉ˘˘ã˘ dG ΩÉ˘˘jCG ‘
.zπjôaCG 16 º∏©dG Ωƒj

∫ƒNO Oó°üH ÉfCG
∞«dCÉàdG ⁄ÉY
á˘˘∏˘ μ˘ °ûŸG ¿CG ,…OÉÛG ô˘˘cP
´óÑ˘e π˘c É˘¡˘æ˘e ô˘é˘°†j »˘à˘dG
ô˘˘aƒ˘˘J Ωó˘˘Y »˘˘ g ,…ô˘˘ FGõ˘˘ L
»˘˘à˘ dG π˘˘ FÉ˘˘ °Sƒ˘˘ dGh ä’ÉÛG
,¬˘˘dÉ˘˘ª˘ YCG ô˘˘°ûæ˘˘H ¬˘˘ d í˘˘ ª˘ ˘°ùJ
¬dÉªYCG ¢†©H ¿CG ÛEG GÒ°ûe
¢†©˘˘H ‘ äô˘˘°ûf á˘˘ jô˘˘ ©˘ ˘°ûdG
äÓ›h á˘«˘ æ˘ Wƒ˘˘dG ó˘˘FGô÷G
º˘˘∏˘ ≤˘ dG á˘˘∏˘ é˘ ª˘ c á˘˘«˘ fhÎμ˘˘ dEG
¬˘à˘ë˘Ø˘°U ÛEG á˘aÉ˘°VEG ,∫É˘ª˘°ûdG äGƒ˘˘°UCGh
»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bƒe ≈∏Y ájô©°ûdG
√Qó˘˘°üe É˘˘gÈà˘˘YG »˘˘à˘ dG ,z∑ƒ˘˘ Ñ˘ ˘°ùjÉ˘˘ a{
ÚYó˘ÑŸG ø˘e É˘fÒ¨˘˘c{ É˘˘Ø˘ «˘ °†e ,»ª°SôdG
øe ¿ƒ©dG ój ô¶àæf Öé°ûe ≈∏Y ¢ù∏‚
.zÉædÉªYCG ô°ûæd ô°ûædG QhO hCG áaÉ≤ãdG IQGRh
ó˘cCÉ˘a ,¬˘©˘jQÉ˘˘°ûeh ¬˘˘JÉ˘˘Mƒ˘˘ª˘ W ø˘˘Y É˘˘eCG
≥FGôMh ≥FGóM ÛEG π°UCG ¿CG »MƒªW{

™˘e ∑É˘μ˘à˘MG ‹ ¿É˘ch ,π˘≤˘ dG á˘˘æ˘ jó˘˘e ‘
êQÉ˘˘ Nh π˘˘ NGO ø˘˘ e Úbƒ˘˘ eô˘˘ e AGô˘˘ ©˘ ˘°T
‘ á˘˘ cQÉ˘˘ °ûe ‹ âfÉ˘˘ c É˘˘ ˘ª˘ ˘ c ,ô˘˘ ˘FGõ÷G
áj’ƒd áaÉ≤ãdG ájôjóe ¬àª¶f ¿ÉLô¡e
1 iôcP ‘ á«îjQÉJ äÉ«eƒjh ,Ióμ«μ°S
»àcQÉ°ûe »g É¡∏°†aCG ÉeCG .1954 Èªaƒf
á˘∏˘«˘d{ á˘«˘fƒ˘jõ˘Ø˘∏˘à˘dG á˘°ü◊G ‘ Iõ˘˘«˘ ªŸG
,á∏˘bQh á˘£ﬁ É˘¡˘é˘à˘æ˘J »˘à˘dG ,zAGô˘©˘°ûdG

øHG …OÉÛG ±hDhôdG óÑY ôYÉ°ûdG ƒg
π˘jô˘aCG 23 ‘ Oƒ˘dƒŸG ,Ió˘μ˘«˘μ˘°S á˘æ˘jó˘˘e
20 á©eÉéH É«∏©dG ¬à°SGQO ∫hGõj ,1991
,¥ƒ≤M ¢ü°üîJ ,Ióμ«μ°ùH 1955 ähCG
äGƒ˘˘æ˘ °ùdG ‘ äCGó˘˘H ô˘˘©˘ °ûdG ™˘˘e ¬˘˘ à˘ ˘°üb
É˘eó˘æ˘Y ,§˘°Sƒ˘àŸG á˘∏˘Mô˘e ø˘˘e IÒNC’G
Ö◊G ‘ ô˘˘ ˘ ˘ ˘WGƒ˘˘ ˘ ˘ ˘N Öà˘˘ ˘ ˘ ˘μ˘ ˘ ˘ ˘ j ¿É˘˘ ˘ ˘ ˘ c
ÓFÉb Éæd ìô°U ∂dP øYh ,á«WGôbhÒÑdGh
ø˘˘Wƒ˘˘∏˘ d ∫hC’G ´ƒ˘˘æ˘ ˘dG ø˘˘ e ≥˘˘ °TÉ˘˘ Y É˘˘ fCG{
™«£à°SCG ød »æfCG ∫ƒbCG ¿CG øμÁ ,IÉ«◊Gh
∂dòd ,§Ñ°†æe IÉ«◊G ¢†Ñf ™e ¢û«YCG ¿CG
,…ô©°ûdG Ö¡∏dG ájhGR áYÉæb øYh äÎNG
¥ÎMCGh á˘bQƒ˘˘dG ≈˘˘∏˘ Y »˘˘HÉ˘˘°üYCG ¥ô˘˘MC’
∂d ¿ƒμj ¿CG Öéj ÖàμJ »μd ∂dòd ,É¡©e
.záaô©ŸG øe áeƒch º∏bh Ö∏b
‘ ¬˘JÉ˘cQÉ˘°ûeh á˘jô˘©˘ °ûdG ¬˘˘dÉ˘˘ª˘ YCG ø˘˘Yh
,á˘«˘HOC’G äGAÉ˘≤˘∏˘dGh äÉ˘WÉ˘°ûæ˘dG ∞˘∏˘àﬂ
ÚH áYƒæe ájô©°T óFÉ°üb …ód{ í°VhCG
∫õ¨dG ∫hÉæàJ …ÌædGh á∏«©ØàdGh …Oƒª©dG
‘ É˘˘ ¡˘ ˘H âcQÉ˘˘ °T ,¥Ó˘˘ ˘NC’Gh ø˘˘ ˘Wƒ˘˘ ˘dGh
É¡˘æ˘μ˘d á˘∏˘«˘∏˘b É˘gÈà˘YG á˘«˘HOCG äGô˘gÉ˘¶˘J
¿É˘˘ Lô˘˘ ˘¡˘ ˘ e ‘ âcQÉ˘˘ ˘°T å«˘˘ ˘M ,Iõ˘˘ ˘«‡
∞«°U πc º¶æj …òdG …ô©°ûdG ÅWÉ°ûdG

ádÉ£ÑdG
ádÉ£ ÑdG ™e
™e IÉfÉ©e
IÉfÉ©e
≥jôW øY É¡Ñ°ùàcG hCG √ƒ≤Ñ°S øjòdG øY É¡KQh áaôM ¢ùµ©j π¨°T hCG πªY Ö°üæÃ ôØ¶dG ‘ ß◊G ¬Ø©°ùj ⁄ …òdG ÜÉÑ°ûdG øe Òãc
.á«æ¡ŸGh á«∏ª©dG IÉ«◊G ¬∏Nójh ,ádÉ£ÑdG øe ¬°ü∏îj πM OÉéjEGh ÒµØàdG ÜÉÑ°ûdG Gòg ≈∏Y .ƒg √QÉàîj ∫É› ‘ ¢üHôJ hCG øjƒµJ
á°UÉN ÜÉÑ°ûdG πc ∂∏Á ¿CG π«ëà°ùŸG
hCG É˘«˘∏˘Y äGOÉ˘¡˘°T ,á˘eÉ˘Y ¢SÉ˘˘æ˘ dG á˘˘aÉ˘˘ch
øe ´GƒfCG ∑Éæg q¿EG å«M ,á«ª∏Y äÓgDƒe
¢†aôjh ,á«fóÑdG Iƒ≤dG ÛEG êÉà– πª©dG
,É¡H ΩÉ«≤dG äGOÉ¡°ûdG »∏eÉM øe ÒãμdG
πª©f ÉæfCG º¡ŸG ,¬JGQób Ö°ùM πc ¿PEG
‘ á˘˘aÉ˘˘°†e á˘˘ª˘ «˘ b ¿ƒ˘˘ μ˘ ˘fh
ø˘e É˘˘æ˘ bRQ Ö°ùμ˘˘fh É˘˘æ˘ æ˘ Wh
. Éææ«ÑL ¥ôY

øYh ,ÒHhR πãe ÜÉÑ°ûdG ¬«dEG ¬éàj …òdG
ÜÉÑ°ûdGh ƒg ¢ù«d ¬fEG ,∫ƒ≤j É¡æ«æ≤J ΩóY
¢ù«d ¬fCG Éªc Gòg øY ÚdhDƒ°ùŸG ¬∏ãe
â˘ªq ˘Y GPEG ø˘μ˘d π˘ª˘ ©˘ dG Gò˘˘g ‘ ó˘˘«˘ Mƒ˘˘dG
hCG Ò¨dG ≈∏Y ió©JCG ’ »æfCG º¡ŸG ,âØN
¬˘H π˘Ø˘μ˘à˘j π˘μ˘°ûŸGh º˘¡˘JÉ˘˘μ˘ ∏˘ à‡ ≈˘˘∏˘ Y
¬d ∫ƒîJ øe ¬«a π°üØjh ¿CÉ°ûdG ÜÉë°UCG
Gò˘˘g ø˘˘e Aõ˘˘L ø˘˘ë˘ f É˘˘eCG .¬˘˘JÉ˘˘«˘ MÓ˘˘ °U
.¬JÉ«£©e ≥ah Ò°ùdG ∫hÉëf ™ªàÛG
ó˘˘M ÛEG É˘˘˘æ˘˘˘©˘˘˘e É˘˘˘ë˘˘˘jô˘˘˘°U ¿É˘˘˘c ÜÉ˘˘˘°ûdG
¬˘˘JQOÉ˘˘¨˘ e ≈˘˘∏˘ ˘Y Ωó˘˘ æ˘ ˘j ⁄ ¬˘˘ fCG ±ÎY’G
ø˘˘°S ‘ á˘˘°SGQó˘˘ dG ó˘˘ YÉ˘˘ ≤˘ ˘e
ø˘e Òã˘μ˘dG ¢ùμ˘Y ,Iô˘μ˘Ñ˘ e
GƒcôJ øjòdG ÜÉÑ°ûdG
≈˘˘∏˘ ˘Y º˘˘ ¡˘ ˘JÉ˘˘ ª˘ ˘°üH
ÜÉÑ°T'' á˘˘ ˘ ë˘ ˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘ °U
å«M ,''…OÓH
øe ¬fEG ócCG

.IóMGh
ô¡°TCG á©°ùJ: ''áØXƒe áæ°S 30 á«fƒe
»˘°üHô˘J AÉ˘¡˘ fEG ó˘˘©˘ H π˘˘ª˘ Y ¿hó˘˘H â«˘˘≤˘ H
ΩÓYE’G ‘ »æ≤J IOÉ¡°T ≈∏Y ‹ƒ°üMh
ÜQÉbC’G óMCG IóYÉ°ùe ¿CG ôμfCG ’ .‹B’G
äÉ˘˘ °ù°SDƒŸG ió˘˘ MEÉ˘ ˘H π˘˘ ª˘ ˘Y OÉ˘˘ é˘ ˘jEG ‘
Gòg ,¿B’G ¬«a ÉfCG Ée ÖÑ°S ƒg á«eƒª©dG
»˘à˘dG IOGQE’G ¢ùØ˘æ˘H ó˘¡˘à˘LGC »˘æ˘ ∏˘ ©˘ L É˘˘e
≈˘≤˘HCG ’ ≈˘à˘M »˘JGP ≥˘˘≤˘ MC’ É˘˘¡˘ H â°SQO
â≤≤M .‹ âeób »àdG IóYÉ°ùŸG áæ«gQ
πc ≈¨dCG πªY Ö°üæÃ ôØ¶dG ‘ »ª∏M
»æfCG »æªgƒjh »ææμ°ùj ¿Éc …òdG ±ƒÿG
âÑKCG ¿CG ’EG »
q ∏Y Ée ¿B’Gh ádÉq£H ≈≤HCÉ°S
ÛEG É˘eó˘b Ò°ù∏˘d »˘JÓ˘gDƒ˘eh »˘JÉ˘«˘fÉ˘μ˘˘eEG
.ΩÉeC’G
≥jô£dGh áHÉ°T âdGR’ É¡fCG á«fƒe äócCG
É¡àfÉμeh É¡à«°üî°T AÉæÑd É¡eÉeCG ìƒàØe
äÉ°üHô˘J ô˘aq ƒ˘j ø˘jƒ˘μ˘à˘dG ΩGOÉ˘e ,á˘«˘æ˘¡ŸG
‹ƒ°üM óæY ∞bƒàdG ójQCG ’ ÉfCÉa IÒãc
hCG ¢üHôJ πc ÛEG ¬ŒCG πH ,πªY ≈∏Y
äÉ«æ≤J »æÑ°ùμjh »JAÉØc øe ójõj øjƒμJ
º˘˘ ˘ °†N ‘ ,‹B’G ΩÓ˘˘ ˘ YE’G ‘ Ió˘˘ ˘ jó˘˘ ˘ L
ó©H Éeƒj Qƒ£àJ âJÉH »àdG É«LƒdƒæμàdG
. Ωƒj
πªëj ’ :IOhGhO øe áæ°S 25 ÒHhR
áaôM ≈àM hCG »ª∏Y πgDƒe hCG IOÉ¡°T …CG
Éæd ócDƒj Gòg ™eh ,π¨°T hCG πª©H ¬d íª°ùJ
í∏£°üe ¬JÉ«M ¢SƒeÉb ‘ Ωóîà°ùj ’ ¬fCG
óªà©jh ,''¢ûeóîfÉe'' áª∏c hCG ''ádÉ£ÑdG''
º¡ŸG ,á≤jôW ájCÉH ¬bRQ Ö∏÷ ¬°ùØf ≈∏Y
,∫Éb É˘ª˘c ''∫Ó◊ Iõ˘Ñ˘N'' ø˘˘e ¿ƒ˘˘μ˘ ˘J ¿CG
CÉ˘é˘∏ŸG É˘ª˘FGO á˘«˘ª˘°SƒŸG ø˘¡ŸG ≈˘≤˘ Ñ˘ Jh

Ω . á∏«Ñf
™e ™°VGƒàŸG ´Ó£à°S’G Gòg ‘ Éæd ¿Éc
øe ¢ü∏îàdG á«Ø«c ‘ ¬jCGQ ''…OÓH ÜÉÑ°T''
.∞«ıG íÑ°ûdG Gòg
√ÉfóLh :QÉ˘«˘H’
C G ø˘e á˘æ˘°S 28 ∫É˘˘ª˘ c
á°†jôŸG ¬eCG Öë£°üj áÑ≤dG ≈Ø°ûà°ùÃ
ßØ– …CG ¿hóH ¬æe Üô≤àf Éæ∏©L Éæàæ¡e
ójôf …òdG ´ƒ°VƒŸG ,ÉæàdÉ°V ¬«a óéæd
≈˘∏˘Y É˘gÒKCÉ˘Jh á˘dÉ˘£˘Ñ˘dG'' ,¬˘«˘dEG ¥ô˘˘£˘ à˘ dG
,á«eDhÉ°ûJ Iô¶f ¬d ÜÉ°ûdG .''…OÓH ÜÉÑ°T
AGƒ°S ÜÉÑ°ûdG ¿CG ¢ùFÉ«dG IÈæHh ócCG å«M
≈∏Y π°üëàŸG hCG á©eÉ÷G øe êôîàŸG
≈˘à˘M hCG ,ø˘jƒ˘μ˘à˘dG õ˘cGô˘˘e ø˘˘e äGOÉ˘˘¡˘ °T
¢û«©j …òdG §«ÙG øe É¡Ñ°ùàcG áaôM
Òãc ‘ ºMôJ ’ »àdG ádÉ£Ñ∏d ¢Vôq ©e ¬«a
»˘à˘dG á˘dÉ◊É˘H Gó˘¡˘°ûà˘°ùe . ¿É˘˘«˘ MC’G ø˘˘e
.πJÉ≤dG íÑ°ûdG Gòg ™e É«eƒj É¡°û«©j
πªY Ö°UÉæe ∑Éæg ¿CG ∫Éªc ±ÎYG
äGƒ˘æ˘°ùdG ‘ ÜÉ˘Ñ˘°û∏˘d á˘°ü°üﬂ Ió˘˘jó˘˘L
¬¶M ¿CG ’EG ,ä’É› IóY ‘ IÒNC’G
¬fCG ºZQ É¡æe IOÉØà°S’G øe ¬©æe A»°ùdG
IQÉéàdG ‘ á«©eÉL IOÉ¡°T ≈∏Y π°üëàe
á≤HÉ°ùe πc ‘ π°ûØj ¿Éc å«M ,á«dhódG
á°UÉÿG ≈àM ,äÉ°ù°SDƒe IóY ‘ É¡jôéj
π˘c ó˘æ˘Y ¬˘˘¡˘ Lh ‘ É˘˘¡˘ HGƒ˘˘HCG ó˘˘°ùJ âfÉ˘˘c
,á«JGòdG ¬JÒ°S É¡«a ¢Vô©j ¿Éc ádhÉﬁ
øe'' É¡æY ∫ƒ≤j …òdG IÈÿG ó≤àØJ É¡fƒc
»àdG äGƒæ°ùdG øe É¡Ñ°ùcCG ¿CG π«ëà°ùŸG
¿ƒcôdGh πªY øY åëÑdG ÚH AÉÑg âÑgP
≈∏Y óªà©j ¿CG ÜÉ°û∏d ∞«μa ,''â«ÑdG ‘
ÉHÉH ¬d íàØJ ¿CG ¿hO πªY OÉéjEG ‘ ¬°ùØf

الثÓثاء  ١٨ديسسمبر  ٢٠١٢م
المؤافق لـ  ٠٥صسفر  ١٤٣٤هـ

يوميــات إإسسـÓميـــة
إإعدإد  :عبد إلكريم  .ل

هام جدا

هذه الصسفحة تحتؤي على آايات قرآانية كريمة
واحاديث نبؤية شسريفة ،الرجاء الحفاظ عليها
وحمايتها من التدنيسص .وشسكرا

األسشاليب النبوية في التعامل مع المراهق
توجد مشسكلةأاسسريةأازلية تبدأا مع تحول اأ’بناء من سسن الطفولةإالى سسن المراهقة وقد احتار اأ’باء في عÓج المشسكلة رغم
خبراتهم السسابقة فيها وذلك لتغير الموقف عند اأ’ب واأ’م من مراهقأاثناء فترة مراهقتهإالى راعٍأاثناء فترة مراهقةأابنائه.
وتتركز مشسكلة المراهق في النمؤ
البدنيالمتسسارع ،واإلفراز الهرمؤني
الزائد والرغبة الجنسسية القؤية،
والحاجات النفسسية المعقدة  ،وفي
هذا الؤضسع المتأاجج تجد األسسرة
نفسسها في مشسكلة كبيرة .من هنا
وجب الهتمام بالمراهق في مناهج
التربية األسسرية في المدرسسة
والتعاون بين البيت والمدرسسة
والمسسجد ووسسائل اإلعÓم ووسسائط
الثقافة األخرى ،بحيث يتكامل
الهتمام بالجؤانب البدنية والنفسسية
والجتماعية والتعليمية والثقافية
والروحية ،وهذا يتطلب مناهج
يعدها
ومترابطة
متكاملة
اختصساصسيؤن في علؤم األحياء
والنفسص والتربية اإلسسÓمية والتربية
األسسرية ،والتربية الجتماعية
والبدنية .
الرسسؤل صسلى الّله عليه وسسلم
والمراهق:
عالجت السسنة النبؤية المطهرة
الجؤانب النفسسية والبدنية والتعليمية
والجتماعية والتربؤية للمراهق في
الحديث الذي أاورده اإلمام أاحمد
رضسي الّله عنه في مسسنده.عن أابي
أامامة :أان فتى شسابًا أاتى النبي صسلى
الّله عليه وسسلم فقال :يا رسسؤل الّله!
ائذن لي في الزنا ،فأاقبل القؤم عليه
فزجروه وقالؤا ( :مه ،مه ) فدنا منه
قريباً قال :فجلسص ( أاي :الشساب ).
ـ قال :أاتحبه ألهلك؟ قال :ل والّله
جعلني الله فداءك.قال :ول الناسص
يحبؤنه ألمهاتهم.
ـ قال :أاتحبه ألختك؟ قال :ل والّله
جعلني الله فداءك.قال :ول الناسص
يحبؤنه ألخؤاتهم.
ـ قال :أاتحبه لعمتك؟ قال :ل والّله
جعلني الله فداءك.قال :ول الناسص

النتائج المرجؤة.
٤ـ بيان أابعاد المشسكلة:حتى يعلم
الرسسؤل صسلى الله عليه وسسلم
المراهق خطؤرة الزنا بين معه
جؤانب المشسكلة الجتماعية
والنفسسية  ،وأان ما يريد اإلقدام عليه
من المخالفات الجتماعية والخلقية
التي ل يرضساها الناسص ألنفسسهم
وهنا اسستشسعر المراهق أابعاد
المشسكلة.

تحديـ ـ ـد المششكل ـ ـة:

يحبؤنه لعماتهم.
ـ قال :أاتحبه لخالتك؟ قال :ل واللّه
جعلني الله فداءك.قال :ول الناسص
يحبؤنه لخالتهم.
ـ قال :فؤضسع يده عليه وقال ( :اللهم
اغفر ذنبه ،وطهر قلبه ،وحصسن
فرجه ) .فلم يكن الفتى بعد ذلك
يلتفت إالى شسيء.أاخرجه اإلمام
أاحمد في مسسنده.

من التربية األسشرية في الحديث:
١ـ الرفق واللين في المعاملة:عندما
أافصسح الفتى بما يعانيه من حاجة
إالى الزنا زجره القؤم وقالؤا ( :مه ـ
مه ) ولكن الرحمة المهداة  ،رسسؤل
الّله صسلى الّله عليه وسسلم رفق بالفتى
وعامله باللين وهدأا من روعه ودنا
منه قريبًا ،فأانسص الفتى وهدأا  .من
هنا وجب معاملة المراهقين بالرفق
واللطف واللين وتقدير المؤقف
العصسيب الذي يعاني منه المراهق.
٢ـ فتح باب الحؤار مع

المراهق:عندما أانسص الفتى لرسسؤل
الله صسلى الله عليه وسسلم فتح معه
باب الحؤار والمناقشسة  ،وهذا من
أاحدث أاسساليب التعليم والتعtلم في
التربية الحديثة ،والحؤار وإايجابية
المتعلم يؤؤديان إالى سسرعة التعلم
وإاشسراكه في النتائج التعليمية
والتقؤيم فيشسعر أانه صساحب القرار
وأان الحل ليسص مفروضسًا عليه ،من
هنا وجب علينا بناء مناهج دراسسية
تقؤم على فتح باب الحؤار مع
المتعلم وأان يكؤن المعلم والمربي
قادرا ً على إادارة الحؤار  ،وهذا لن
يتأاتى إال بالعلم بنفسسية المراهق
وخصسائصص نمؤه  ،وحاجته البدنية
والجتماعية والتربؤية.
٣ـ الِعلم بنفسسية المراهق وخصسائصص
نمؤه:حتى يتمكن المعلم أاو المربي
أاو الؤالد من معالجة المراهق يجب
عليه أان يكؤن على دراية تامة
بالجؤانب النفسسية وخصسائصص نمؤ
المراهق حتى نسستطيع الؤصسؤل إالى

الوالدان

برهما واإلحسشانإاليهما والعمل على رضشاهما فرضض عظيم
''يحكي لنا النبي صسلى الّله
عليه وسسلم قصسة ثÓثة رجال
اضسطروا إالى أان يبيتؤا ليلتهم في
غاٍر ،فانحدرت صسخرة من
الجبل؛ فسسدت عليهم باب الغار،
فأاخذ كل واحد منهم يدعؤ الّله
ويتؤسسل إاليه بأاحسسن األعمال
التي عملها في الدنيا؛ حتى يفuرج
الّله عنهم ما هم فيه ،فقال
أاحدهم :اللهم إانه كان لي أابؤان
شسيخان كبيران ،وكنت أاحضسر
لهما اللبن كل ليلة ليشسربا قبل أان
يشسرب أاحد من أاولدي ،وتأاخرت
عنهما ذات ليلة فؤجدُتهما
نائمين ،فكرهت أان أاوقظهما أاو
أاعطي أاحًدا من أاولدي قبلهما،
فظللت واقًفا -وقدح اللبن في
يدي -أانتظر اسستيقاظهما حتى
طلع الفجر ،وأاولدي يبكؤن من
شسدة الجؤع عند قدمي حتى
اسستيقظ والدي وشسربا اللبن،
ت فعلتُ ذلك ابتغاء
اللهم إان كن ُ
وجهك ففuرج عنا ما نحن فيه،
فانفرجت الصسخرة ،وخرج
الثÓثة من الغار[.القصسة
مأاخؤذة من حديث متفق
عليه]''.بر الؤالدين هؤ اإلحسسان
إاليهما ،وطاعتهما ،وفعل
الخيرات لهما ،وقد جعل الّله
للؤالدين منزلة عظيمة ل تعدلها
منزلة ،فجعل برهما واإلحسسان
إاليهما والعمل على رضساهما

العدد
١٥٩٨١

علم رسسؤل اللّه صسلى الّله عليه وسسلم
أان للمشسكلة أاسسسص خلقية وقلبية
وبدنية  ،فؤضسع يده على صسدر
الشساب ثم دعا له بالمغفرة لطلبه
الزنا ،وتطهير القلب من نؤازع
الشسيطان وإاحصسان فرجه ،من هنا
يجب أان نعلم مشساكل المراهقين
ونحددها.

aفàتÉاhوiى العقيقة عن النفسض
Tش°شôرYع«يáة في الكبر ..مسشتحبة
 يسسأال محمد من العاصسمة لو أان حالة اأ’ب ’
تسسمح بأان يعق عن والده فهل يجوز أان يعق بعد
سسنةأاو سسنتين من عمر الطفلأام لها وقت محدد؟ ''
عن سسمرة بن جنؤب رضسي الّله عنه قال :قال صسلى الّله
عليه وسسلم ''الغÓم مرتهن بعقيقته تذبح عنه يؤم السسابع
ويسسمي ويحلق رأاسسه'' أاخرجه أاصسحاب السسنن والترمذي
 ١٥٢٢وقال قيل معنى ''مرتهن'' إان شسفاعته ألبؤيه يؤم
القيامة متؤقفة عليها قال الترمذي :والعمل على هذا
عند أاهل العلم يسستحبؤن أان يذبح عن الغÓم العقيقة يؤم
السسابع فإان لم يتهيأا يؤم السسابع فيؤم الرابع عشسر فإان لم
يتهيأا عنه يؤم حاد وعشسرين وقالؤا :ل يجزيء في
العقيقة إال ما يجزيء في األضسحية'' .وللعلماء خÓف
مشسهؤر حؤل ذلك والحنابلة لهم روايات في اعتبار
األسسابيع بعد ذلك والشسافعية قالؤا :إان ذكر السسابع
لÓختيار ل للتعيين وقال الشسافعي :إانها ل تؤؤخر عن
السسابع اختيارا فإان تأاخرت إالي البلؤغ سسقطت عمن كان
يريد أان يعق عنه ..نيل األوطار ج  ٥.؟والذي يظهر والّله
أاعلم أان من لم يتمكن من العقيقة يؤم السسابع فيمكنه
فعلها عند تيسسرها ما دام الطفل صسغيرا لم يبلغ الحلم
فإاذا بلغ سسقطت'' .فإاذا بلغ ولم يعقق عنه أابؤه واسستطاع
أان يعقق عن نفسسه اسستحب له ذلك ألنه ثبت أان النبي
صسلي الّله عليه وسسلم عق عن نفسسه بعد البعثة.

دع ـ ـ ـ ـاء

ع ـ ـ ـÓج المششكلـ ـ ـة:
ـ عالج المصسطفى صسلى الّله عليه
وسسلم المشسكلة بعد تحديدها ،فؤضسع
يده على الفتى ليهدأا بدينا ،وطلب
من الّله أان يحصسن فرجه  ،ويطهر
قلبه ،وحتى نحصسن فرج الشسباب
علينا تيسسير سسبل الزواج والحث عليه
بضسؤابطه الشسرعية ،وتربية الشسباب
تربية إايمانية واتاحة مجالت
لأÓنشسطة الشسبابية  ،وتنميته
إاجتماعيًا واقتصساديًا وسسياسسيًا .ومن
سسبل تحقيق ذلك بناء المناهج
الدراسسية في مجال التربية األسسرية
وتعاون الجميع من أاجل تربية
المراهقين التربية السسؤية.
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الsلهم sاْغِفر لي َخِطيَئتي وجْهلي ،وِإاسْسَرافي في َأاْمري ،وما
ت َأاعَلم ِبهِ مِuني ،اللsهم sاغِفْر ليِجuدي َوَهْزليَ ،وَخَطئي
َأاْن َ
َوعْمدِيَ ،وكtل ذلِ َ
ت َوَما
ك ِعْندِي ،الsلُهsم اْغِفْرلي َما َقsدْم ُ
ت أاَْعَلُم بِهِ مِuنيَ ،أاْنت
تَ ،وَماَأاْن َ
تَ ،وما َأاسْسرْر ُ
َأاsخْر ُ
ت َوَما َأاْعَلْن ُ
ت َعلى كل uشس َْيٍء َقدِيٌر.
ت الُمَؤؤuخُرَ ،وَأاْن َ
المَقuدُمَ ،وَأاْن َ

حديـ ـ ـث القل ـ ـوب
يقول ابن القيم رحمه الله ‘ القلب شسعث ’ يلمه إا’
ا’قبال على الّله ،وفيه وحشسة ’ يزيلهاإا’ اأ’نسس به ‘
خلوته ،وفيه حزن ’ يذهبه إا’ السسرور Ãعرفته
وصسدق معاملته ،وفيه قلق ’ يسسكنهإا’ ا’جتماع عليه
والفرارإاليه ،وفيه نÒان حسسرات ’ يطفئهاإا’ الرضسى
بأامره ونهيه وقضسائه ومعانقة الصس Èعلى ذلكإا ¤لقائه

احترام مششاعر الناسض ..منآاداب اإلسشÓم
شسريعة اإلسسÓم سسمحة ل إافراط فيها ول تفريط تعمل دائما على تماسسك المجتمع وترابطه فإاذا مات مسسلم وأاثناء تشسييع الجنازة
وجدنا غير مسسلم يشسارك المسسلمين ويؤاسسيهم فهل من أادب اإلسسÓم أان نطرده وأان نعنفه ألنه جاءنا مؤاسسيا؟! أاو األولى أان نتخلق
بخلق اإلسسÓم وسسماحته ونشسكره علي مؤاسساته لنا؟! وهنا نقرأا النصص القرآاني الذي يقؤل الله تعالى فيه ''إاذا حييتم بتحية فحيؤا
بأاحسسن منها أاو ردوها''.
والثابت أان الرسسؤل صسلى الّله عليه وسسلم كان يؤاسسي غير المسسلمين ولم يثبت أانه أاسساء إاليهم بل وقف لجنازة فقالؤا له :إانه يهؤدي!!
فقال أاليسست نفسسا خلقها الّله عز وجل؟!
فاإلسسÓم يحترم مشساعر الناسص ويتعامل معهم بأادب واحترام من غير إافراط ول تفريط.

كُـــــن سسعــــيـــــدا ..

فرضص عظيم ،وذكره بعد األمر
بعبادته ،فقال جsل شسأانه:
﴾وقضسى ربك أال تعبدوا إال إاياه
وبالؤالدين إاحسساًنا﴿ [اإلسسراء:
''.]٢٣فالمسسلم يبر والديه في
حياتهما ،ويبرهما بعد مؤتهما؛
بأان يدعؤ لهما بالرحمة
والمغفرة ،ويَنuفَذ عهدهما،
ويكرَم أاصسدقاءهما''.يحكي أان
رج Óمن بني سسلمة جاء إالى
النبي صسلى الّله عليه وسسلم فقال:
يا رسسؤل اللّه ،هل بقي من بر
أابؤي شسيء أابtرهما به من بعد
مؤتهما؟ قال( :نعم .الصسÓة
عليهما (الدعاء) ،والسستغفار

لهما ،وإايفاٌء بعهؤدهما من بعد
مؤتهما ،وإاكرام صسديقهما،
وصسلة الرحم التي ل تؤصسل إال
ث الله
بهما) [ابن ماجه]''.وح s
كsل مسسلم على اإلكثار من الدعاء
لؤالديه في معظم األوقات،
فقال﴾ :ربنا اغفر لي ولؤالدي
وللمؤؤمنين يؤم يقؤم الحسساب﴿
[إابراهيم ،]٤١ :وقال﴾ :رب
اغفر لي ولؤالدي ولمن دخل
وللمؤؤمنين
مؤؤمًنا
بيتي
والمؤؤمنات﴿[نؤح''.]٢٨ :

 اإلÁان والعمل الصسالح هما سسرحياتك الطيبة فاحرصص عليهما -'' .
اطلب العلم واŸعرفة وعليك
بالقراءة فإانها تذهب الهم  -''.جدد
التؤبة واهجر اŸعاصسي ألنها تنغصص
عليك ا◊ياة  .؛ -عليك بقراءة
القرآان متدبرا ً وأاك Ìمن ذكر الله
دائماً '' -أاحسسن إا ¤الناسص
بأانؤاع اإلحسسان ينشسرح صسدرك
'' -كن شسجاعًا ل وج ً
 Óخائفًا ،
فالشسجاع منشسرح الصسدر '' .
 طهر قلبك من ا◊سسد وا◊قدوالدغل والغشص وكل مرضص -''.
اترك فضسؤل النظر والكÓم
والسستماع واıالطة واألكل والنؤم
 -''.انهمك ‘ عمل مثمر تنسَص
همؤمك وأاحزانك  -''.عشص ‘ حدود
يؤمك وانسص اŸاضسي واŸسستقبل ''-

انظر إا ¤من هؤ دونك ‘ الصسؤرة
والرزق والعافية ونحؤها  -'' .قuدر
أاسسؤأا الحتمال ثم تعامل معه لؤ وقع
 -''.ل تغضسب  ،واصسÈ
واكظم واحلم
؛
وسسامح

فالعمر
قصس -'' . Òل تتؤقع
زوال النعم وحلؤل النقم  ،بل على
الله تؤكل  -'' .أاع ِ
ط اŸشسكلة حجمها

الطبيعي ول تضسخم ا◊ؤادث -''.
تخلصص من عقدة اŸؤؤامرة وانتظار
اŸكاره  -'' .صسحح تفكÒك  ،ففكر
‘ النعم والنجاح والفضسيلة '' -حدد
مشسروعًا نافعًا لك  ،وفكر فيه
وتشساغل به لتنسسى همؤمك -'' .
احسسم عملك ‘ ا◊ال ول
تؤؤخر عمل اليؤم إا ¤غد  .؛-
فكر ‘ نعم الّله عليك  ،و–دث
بها واشسكر الّله عليها  -'' .اقنع
Ãا آاتاك الله من صسحة ومال
وأاهل وعمل  -'' .تغافل عن الزلت
والشسائعات وتتبع السسقطات وأاخبار
الناسص  -'' .عليك باŸشسي والرياضسة
والهتمام بصسحتك ؛ فالعقل السسليم
‘ ا÷سسم السسليم  ('' .من كتاب ل
–زن للشسيخ عائضص القرنى ) .

منوعات

إلثÓثاء  ١٨ديسشمبر  ٢٠١٢م
إلموإفق لـ  ٠٥صشفر  ١٤٣٤هـ

 ٢١ديسضمبر

''مسستقبـ ـ ـل مجه ـ ـول ل ـ ـدى الماي ـ ـ ـا؟''

إلعدد
١٥٩٨١
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في ـ ـ ـÓن غريبـ ـ ـ ـا األط ـ ـ ـ ـوار
 ⁄يجد عامل سشبي ً
 Óإلنقاذ فيل Úمن برد سشيبÒيا إلقارسس ،إإل من خÓل جعلهما يششربان إلفودكا
ويجريان على إلطريق إلعام ليحصش Óعلى إلدفء .وذكرت وكالة إألنباء إلروسشية ـ نوفوسشتي ـ أإن حريقًا
إندلع ‘ إلقسشم إŸدّفأا من ششاحنة تنقل على متنها فيل Úهندي Úتابع ÚلسشÒك بولندي من منطقة
نوفوكوزويتسشك إإ ¤أإومسشك ‘ سشيبÒيا و“كن إŸششرفون على إلفيل Úمن إإنزإلهما إإ ¤إلطريق إلعام
من دون أإن يصشابا بأاذى من إ◊ريق.
وألن درجة إ◊رإرة ‘ إÿارج كانت  ٤٠درجة –ت إلصشفر ،أإج Èإلعامل إلفيل Úعلى إ÷ري ثم
جعلهما يششربان صشندوق Úمن إلفودكا وإŸاء إلسشاخن.
وأإبلغت إلسشلطات إÙلية إلتي نقلت إلفيل Úإإ ¤دإخل مرآإب مدفأا ،و ⁄يصشابا إإل بلسشعة برد طفيفة
‘ إألذن Úوإلقوإئم ولكنها سشيكونان بخ Òوسشيتمكنان من إŸششاركة ‘ عروضس إلسشÒك.
ونقل إŸششرف على إلفيل Úأإيضشًا إإ ¤إŸسشتششفى بسشبب تعرضشه للسشعة برد.

عائلـ ـة تـ ـرزق بـ ـأاولأانثـ ـ ـى منـ ـ ـذ ١٩٠٩
إحتفلت عائلة ‘ جنوب ويلز ‘ بريطانيا بولدة طفلة ،هي إألنثى إألو ¤إلتي تولد ‘ هذه إلعائلة
منذ أإك Ìمن قرن.أإن إلطفلة إإيوين غوينيث جينكينز ،إلتي ولدت إألسشبوع إŸاضشي ،هي إألنثى إألو¤
إلتي تولد لعائلة جينكينز ‘ بلدة كارمارثينششاير منذ عام  .١٩٠٩وقال إإ ،ÒÁوإلد إإيوين ،إإنه صُشدم
ح Úإكتششف كم من إلنادر ولدة طفلة ‘ إلعائلة بعد أإن أإجرى –قيقات حول إŸوضشوع .وأإضشاف ـ
بعد ولدتها بدأإنا نتحدث عن إŸوضشوع ،وبعد أإن –ققنا من تاريخ إلعائلة تبّين لنا أإنها إلطفلة إألو¤
منذ  ١٠٣سشنوإت ـ  .وإل ÒÁطفل ذكر أإك Èسشنًا من إإيوين .وكانت إألنثى إألخÒة ‘ إلعائلة ولدت ‘
أإكتوبر  ١٩٠٩وإسشمها سشارة أإوليون جينكينز ،وهي عّمة أإب إإ. ÒÁ
حط غونزالو أالفاريز رحاله ‘
كانكون ‘ اŸكسضيكإلمضضاءأاسضبوعÚ
من الحتفالت اÿاصضة بحدث
ضضخم ‘ تقو ËاŸايا ،لكنه يبدو هادئًا
نوعاً ما بالنسضبةإا¤إانسضان على وشضك
أان يشضهد نهاية العا.⁄
ويقول هذإ إŸهندسس إŸعماري إلبالغ من
إلعمر  ٣٩عامًا وهو يجمع حقائبه ‘
إŸطار ''جئنا إإ ¤هنا لنتسشلى ونتحضشر
◊قبة جديدة'' .
ذهب أإلفاريز إإ ¤إŸكسشيك من ولية
فلوريدإ إألمريكية ،وذلك ◊ضشور
إلحتفالت إلتي سشتقام Ãناسشبة بدإية
حقبة جديدة بحسشب تقو ËإŸايا٢١ ‘ ،
إ÷اري ‘ ،كل أإنحاء إŸكسشيك وأإمريكا
إلوسشطى.
وتكتسشب بدإية إ◊قبة إ÷ديدة أإهمية
خاصشة ،إإذ إإنها “ثل نهاية حقبة من خمسشة
آإلف عام بدأإت ‘ عام  ٣١٤٤قبل إŸيÓد.
وإŸكسشيك وإحدة من إلدول إÿمسس ‘
أإمريكا إلÓتينية إلتي سشتحتفل بهذإ إليوم،
إإضشافة إإ ¤بيليزيا وغوإتيمال وإلسشلفادور
وهندورإسس.
وسشتؤودي هذه إŸناسشبة إإ ¤حركة سشياحية
وإسشعة إلنطاق ‘ إŸنطقة ،إإذ ينتظر

وصشول مÓي Úإلزوإر للمششاركة ‘
إلحتفالت إلتي تتضشمن أإلعابًا نارية
وحفÓت موسشيقية وعروضشًا أإخرى تقام ‘
أإك Ìمن ثÓث Úموقعًا أإثريًا.
و‘ إلوقت إلذي يسشتعد فيه معظم إلناسس
هناك لÓحتفال بنهاية تقو ËإŸايا،
يتحضشر آإخرون لأÓسشوأإ ،أإي لنهاية إلعا.⁄
وهناك فئة كبÒة من إلناسس ‘ أإماكن
ﬂتلفة من إلعا ⁄تؤومن بأان نهاية إلعا⁄
سشتكون ‘  ٢١إ÷اري.
وترتكز هذه إلفرضشية على كتابات
منقوششة على حجر Ãوقع موكوسشبانا
إألثري ‘ ولية تاباسشكو جنوبي
إŸكسشيك.
وهذإ إ◊جر هو إلسشبب ‘ إنتششار
إلتكهنات حول وجود نبوءة لدى إŸايا
تشش Òإإ ¤نهاية إلعا.⁄
ويروي هذإ إلنقشس إ◊جري قصشة سشيد
من إŸايا يذكر فيها تاريخ  ٢٣ديسشم،È
وليسس  ٢١منه ،بطريقة عششوإئية.
ويبدي إÈÿإء ‘ حضشارة إŸايا
إنزعاجهم من إلتفسشÒإت إŸغلوطة إلتي
أإعطيت لهذإ إلنصس.
ويقول عا ⁄إآلثار إŸكسشيكي خوسشيه
رومÒو إإن ''إلنصشب إلسشادسس ل يتحدث عن

تاريخ مع Úول نبوءة ول نهاية إلعا ،⁄إإنها
قصشة ''سشيد مقدسس'' لدى إŸايا إسشمه بالم
أإهاو''.
وأإسشهمت إألفÓم إÿيالية عن نهاية إلعا⁄
‘ تغذية إıاوف ب Úإلناسس ،ولسشيما
إلفيلم '' ''٢٠١٢لأŸÓا Êرولند إمÒيشس،
إإضشافة إإ ¤كتب مثل ''نبوءة إŸايا'' Ÿؤولف
قصشصس إÿيال إلعلمي سشتيف أإلت.Ú
وينتقد عا ⁄إآلثار إŸكسشيكي هوليوود
لتناولها هذإ إŸوضشوع ـ من دون معرفة
حقيقية لوقائع ـ تاريخ إŸايا وثقافتها ،لكن
إلعتقاد بنهاية إلعا ⁄أإصشبح منتششرإ ً ‘ كل
بقاع إلدنيا ‘ .مدينة تومسشك إلروسشية
مث ،ًÓتبيع إإحدى إلششركات ''عدة لنهاية
إلعا– ''⁄توي على أإطعمة وأإدوية
ومششروبات ،بحسشب رغبة إŸششÎي.
ويبدي زعماء إلسشكان إألصشليون ‘
إŸكسشيك إنزعاجهم من طريقة تدإول
موضشوع نهاية إلعا ⁄و–ويل تقو ËإŸايا
إإ ¤سشلعة Œارية .ويقولون إإنهم يفضشلون
إلÎكيز على ثقافة هذإ إلششعب وإŸعاÊ
إ◊قيقية للحقبة إ÷ديدة إلتي تبدأإ كل
خمسشة آإلف عام.

يحتل األلمان المرتبة األولى
في العالم في الفصضل بين أانواع
النفايات .فبينما يعاد تصضنيع ٪ ٤٠
منها في الدول األوروبية ،تبلغ
النسضبة في أالمانيا أاكثر من ،٪ ٦٠
ويتوقع أان تزيد هذه النسضبة بفضضل
قانون جديد.
تعالج إلصشناعات إأللمانية سشنويا ما قيمته
 ٥٠٠مليار يورو من إلموإد إلخام ،ويششكل
هذإ إلمبلغ  ٪ ٤٥من تكاليف إإلنتاج ،في
حين تششكل إألجور  ٪ ١٨فقط.
وتعتقد سشكرتيرة إلدولة في وزإرة إلبيئة
إأللمانية كاتارينا رإيششه أإن كفاءة إلموإرد
وإلموإد إلخام باتت ضشرورة ملحة لضشمان
إلرخاء إلقتصشادي وإلحفاظ على إلبيئة،
وتقول إإن أإحد إلعوإمل إألسشاسشية في
إلمنافسشة وإلسشلطة وإلثروة في إلقرن
إلوإحد وإلعششرين سشيكون إلقدرة على
إلتعامل بذكاء مع إلموإد إلخام وإإلنتاج
بأاسشعار قادرة على إلمنافسشة.
وتضشيف كاترينا أإن أإلمانيا قررت كسشب
هذإ إلتحدي ،خاصشة وأإن إلكثير من إلموإد
إلخام سشتصشبح نادرة وأإسشعارها سشترتفع.
وتعتبر أإجهزة إلهاتف إلمحمول مثال
جيدإ على إلكنوز إلمدفونة في إلنفايات،
إإذ يوجد في

أإدرإج إلبيوت إأللمانية حوإلي مائة مليون
هاتف محمول غير مسشتعملة ،وكمية
إلذهب إلموجودة في كل طن من إلهوإتف
إلمحمولة تسشاوي  ٦٠ضشعفا كمية إلذهب
إلموجودة في طن من خام إلذهب.
وسشيتغير هذإ إألمر مع إنطÓق إلعمل
بقانون ''تدوير إلقتصشاد'' ،إلذي هو تعديل
لقانون إلتعامل مع إلنفايات ،وقد أإلغى
إلمششّرعون كلمة نفايات من إلقانون
إلجديد عن قصشد ،بهدف إلتأاثير على وعي
إلموإطنين وحثهم على عدم إعتبار إلموإد
إلخام نفايات.
وتؤوكد كاتارينا رإيششه أإن إلنظر إإلى
إلنفايات كموإد خام حسشب قانون تدوير
إلقتصشاد إلجديد سشيرفع من كفاءة
إلقتصشاد وسشيششجع على إإعادة إسشتخدإم
إلنفايات وسشيسشاهم في توفير إلموإد إلخام
إلثانوية.

إلسشنوي  ٣ ، ٢مليارإت يورو ويعمل لديها
تسشعة آإلف عامل في أإلمانيا وفي  ١٢بلدإ
أإوروبيا ،إإضشافة إإلى نششاطها في آإسشيا
وإلوليات إلمتحدة.
وحسشب عضشو مجلسس إإدإرة ششركة ''أإلبا''
إإيريك ششفايتزر فإان حجم صشناعة إلنفايات
سشيفوق حجم صشناعة إلسشيارإت في أإلمانيا
خÓل إلسشنوإت إلعششر إلمقبلة ،ويقول
''إسشتخرجنا في إلسشنة إلماضشية سشبعة
مÓيين طن من إلموإد إلخام إلثانوية من
إلنفايات وقمنا ببيعها إإلى إلمصشانع ،وبذلك
وفرنا سشتة مÓيين طن من غاز ثاني أإكسشيد
إلكربون ،أإي ما يعادل حوإلي  ٪ ١من
مجموع إنبعاثات إلغازإت في أإلمانيا''.
ويقول إإيريك ششفايتزر إإن نسشبة إلموإد
إلخام إلثانوية في إلعام  ١٩٩٥كانت تسشاوي
 ٢إإلى  ٪ ٣من مجموع إلموإد إلخام
إلمسشتهلكة في أإلمانيا ،وفي إلعام ٢٠١١
إرتفعت هذه إلنسشبة إإلى  .٪ ١٣ويقول
إإيريك ششفايتزر إإذإ فحصشنا حاوية نفايات
في أإلمانيا سشنجد أإن  ٪ ٤٤من محتوإها
عبارة عن موإد عضشوية و ٪ ٢٠عبارة عن
معادن وبÓسشتيك وأإخششاب ،و ٪ ٢٠ورق
وزجاج ،وفقط  ٪ ١٦نفايات ل يمكن إإعادة
تصشنيعها.
لكن إإيريك وغيره من إلمسشؤوولين في
ششركات إلقطاع إلخاصس يششكون من أإن
إلبلديات تحرق جميع إلنفايات لتوليد
إلطاقة إلكهربائية بأاسشعار رخيصشة من دون
فصشل إلنفايات إلثمينة وإلموإد إلخام.
وهذإ إألمر سشيتغير إبتدإء من إلعام ،٢٠١٥
بعد إإدخال تعديÓت على إلقوإنين تجبر
إلبلديات على عدم حرق إلنفايات قبل
إسشتخÓصس إلموإد إلخام إلثانوية منها.
ويبلغ إإجمالي إإيرإدإت صشناعة إلتخلصس
من إلنفايات وإإعادة تدويرها في أإلمانيا ٥٠
مليار يورو سشنويا.

كنـــــوز فـــــي القمامــــــة؟

تجـ ـ ـ ـ ـارة مربح ـ ـ ـ ـة

وتعد تجارة إلنفايات تجارة مربحة ،ومثال
ذلك ششركة ''أإلبا'' إلتي يوجد مقرها في
إلعاصشمة إأللمانية برلين ويبلغ حجم
مبيعاتها

أاكبر ز

دة في سسكانإاسسبانيا؟
يا

دد سشكانها خÓل
في ع
وإم إلعششرة إلماضشية أإكبر زيادة بالعاصشمة مدريد
ع
ششهدت إإسشبانيا خÓل إأل هد إلوطني لإÓحصشاء ''آإي إإن إإي'' ة  ،٪ .١٦ ٦ليصشل
حديث .وقال إلمع
 ٢إإلى  ٢٠١١بنسشب
لفترة من ٠٠١
إلعصشر إل
أإمسس إإن عدد إلسشكان إرتفع في إ  ٤٦مليون نسشمة.
ذه إلزيادة خÓل
إإلى ، ٨
مثل ه
اءإت إلسشكانية إلسشابقة لم تعهد ى أإن إرتفاع عدد
عهد'' :أإن إإلحصش
نسشبية'' ،مششيرإ إإل
د إلم
ل إل
وقال إلمعهد ،إإن
وأإك أإعوإم ،ل في قيمتها إلمطلقة و مÓيين ششخصس.
ة يعادل نحو سشتة
عششرة
جرة إإلى إإسشبانيا.
كور
تيار هائل من إله
إلسشكان بالنسشبة إلمذ إلكبيرة هو توإفد
في هذه إلزيادة
إلسشبب

إاقال ـ ـ ـة نائ ـ ـ ـب صسينـ ـ ـي م ـ ـزواج

أإعلنت إلسشلطات ‘ إإقليم ششانششي ششمال إلصش ،Úأإمسس ،إإقالة مششّرع ﬁلي إكتششفت أإنه متزّوج من
 ٤نسشاء ولديه  ١٠أإولد .ونقلت وكالة أإنباء إلصش Úإ÷ديدة ''ششينخوإ'' عن بيان من حكومة إإلقليم أإن،
‹ جونوين ( ٤٣عاما) ،وهو نائب سشابق ‘ ›لسس إلششعب ‘ مدينة تايوإن ،أإقيل من إلهيئة إلتششريعية
لإÓقليم إألحد إŸاضشي بعد أإن إعتقل قبلها بيوم لÓششتباه بتزوير ششهادة إلزوإج .ووبخ  ١٤مسشؤووًل
يششتبه ‘ أإنهم سشاعدوإ ‘ تسشجيل أإطفال ‹ غ Òإلششرعي ،Úبينهم سشكرت Òإ◊زب إلششيوعي إلصشيني،
ورئيسس قسشم إلششرطة وإلعديد من إŸسشؤوول Úإıتصش Úبالتخطيط إألسشري .و–ظر قوإن Úإلزوإج
‘ إلصش Úتعدد إلزوجات ،وتسشمح سشياسشة إلطفل إلوإحد بإا‚اب طفل ثان ‘ ظروف خاصشة فقط.

ولدة ‘ السسمـ ـ ـاء
فششلت إإحدى إلسشيدإت Ãرحلة إıاضس إلوصشول إإ ¤إŸسشتششفى ‘ إلوقت إŸناسشب ،لكونها
تعيشس ‘ جزيرة نائية ،لتلد طفلها على م Ïمروحية على إرتفاع .وإسشتدعي طاقم مروحية إإنقاذ
لنقل إألم من جزيرة أإونسشت ‘ أإقصشى ششمال إسشكتلندإ ألقرب جناح لأÓمومة باŸسشتششفى ولكن
إنتهى إألمر بولدتها دإخل إلطائرة ،على يد أإحد إŸسشعف.Ú

على عكسس ما يعتقد به:

وفيات
البدانة تفوق
سسوء التغذية
البدانة تقتل حاليا ثÓثةأاضضعاف
عدد الناسس الذين يموتون من سضوء
التغذية ،حيثإانها تودي بحياةأاكثر
من ثÓثة مÓيين شضخصس سضنويا في
جميعأانحاء العالم.
وكششفت إلدرإسشة إلعاŸية ،إلتي نششرت ‘ طبعة
خاصشة من ›لة لنسشيت إلطبية إلÈيطانية ،أإن
إإلفرإط ‘ إألكل ،باسشتثناء أإفريقيا ،أإششد خطورة
على صشحة إلششعوب من إألكل إلهزيل.
ُيششار إإ ¤أإن إلعا ⁄حقق بالعقود إŸاضشية ‚احا
كبÒإ ‘ معا÷ة سشوء إلتغذية ،حيث إنخفضشت
إلوفيات بسشببها Ãقدإر إلثلث Úمنذ عام  ،١٩٩٠إإ¤
أإقل من مليون بحلول .٢٠١٠
لكن إلرخاء إŸتزإيد قاد إإ ¤زيادإت بالوزن ‘ دول
من كولومبيا إإ ¤كزإخسشتان ،حيث يسشرف إلناسس
هناك ‘ إألكل ول يكادون Áارسشون إلرياضشة.
وقال د .ماجد عزتي ،وهو رئيسس إلصشحة إلبيئية
إلعاŸية بإامÈيال كوليدج لندن وأإحد كبار معدي
إلدرإسشة ڤلقد إنتقلنا من عا ⁄ما قبل عششرين
عاما ،حيث  ⁄يكن إلناسس يجدون ما يكفي من
إلطعام إإ ¤إلعا ⁄إ◊اضشر ،حيث إإلسشرإف إلششديد
بالطعام وإألغذية إلضشارة ـ حتى بالدول إلنامية ـ
يجعلنا ‰رضس''.
إلرخاء إŸتزإيد قاد إإ ¤زيادإت بالوزن بدول من
كولومبيا إإ ¤كزإخسشتان ،حيث يسشرف إلناسس هناك
باألكل ول يكادون Áارسشون إلرياضشة''.
وإ÷دير بالذكر ،أإنه ب Úعامي  ١٩٩٠و ٢٠١٠زإد
معدل إ◊ياة إلعاŸي إإلجما‹ عند إلولدة بنحو
خمسس سشنوإت .ومن إŸتوقع ،أإن إŸولود إلذكر
إلطبيعي إلسشليم Áكن أإن يعيشس حتى  ٦٧ ، ٥سشنة
بينما يتوقع أإن تعيشس إألنثى إلطبيعية إلسشليمة
إلعادية حتى  ٧٣ ، ٣سشنة.
لكن إلدرإسشة ،أإظهرت أإن إلناسس يقضشون إŸزيد من
سشنوإتهم إألخÒة ‘ صشحة ضشعيفة ،إإ ¤حد كب،Ò

بسشبب إلزيادإت باألمرإضس إŸرتبطة بالبدإنة ومنها
إلسشكري من إلنوع  ٢وأإمرإضس إلقلب وإلسشرطان.
وقد إرتفع متوسشط إلعمر إŸتوقع بالذكور
بÈيطانيا من  ٧٢ ، ٩إإ ٧٧ ، ٨ ¤من عام  ١٩٩٠إإ¤
 ،٢٠١٠ومتوسشط إلعمر إŸتوقع لإÓناث من ٧٨ ، ٣
إإ.٨١ ، ٩ ¤
ومن إ÷دير بالذكر ،أإن وفاة أإي ششخصس –دث
نتيجة عدد من إلعوإمل إŸتدإخلة ،على سشبيل
إŸثال إلوفاة بسشبب إلسشكتة إلدماغيةÁ ،كن أإن
تكون بسشبب إرتفاع ضشغط إلدم وإلتدخ Úوإلوزن
إŸفرط.
وقال د .عزتي بإامكانية إتخاذ إإجرإء Ÿعا÷ة
إŸششاكل إ÷ديدة إلتي توإجه إألطباء بأانحاء إلعا.⁄
وأإضشاف ڤا Èÿإ÷يد هو أإن هناك إلكث Òمن
إألششياء إلتي نسشتطيع عملها لتقليل خطر إألمرإضس.
ولتخفيف عبء ضشغط إلدم إŸرتفع نحتاج إإ¤
تنظيم ﬁتوى إŸلح بالطعام وتسشهيل تناول إلفاكهة
وإÿضشرإوإت إلطازجة وتعزيز خدمات إلرعاية
إلصشحية إألولية''.
وأإششارت إلدرإسشة إإ ¤بعضس إلتحسشينات إلهامة
بالصشحة إلعاŸية ،وأإبرزها ‘ ›ال صشحة إلطفل.
فقد كان هناك إنخفاضشات كبÒة منذ عام ١٩٩٠
بالوفيات إلتي ُتعزى إإ ¤إألطفال ناقصشي إلوزن وإإ¤
إلرضشاعة إلطبيعية إلضشعيفة.
وإنخفضشت وفيات إألطفال (دون سشن إÿامسشة)
بنحو  ٪ ٦٠ب Úعامي  ١٩٧٠و ،٢٠١٠من  ١٦ ، ٤مليون
بالسشنة إإ ٦ ، ٨ ¤مÓي.Ú
وكان هناك أإيضشا إنخفاضشات هامة بالوفيات إلتي
ُتعزى إإ ¤ضشعف جودة إŸياه وإلصشحة إلعامة.

الثÓثاء  ١٨ديسسمبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ٠٥صسفر ١٤٣٣هـ

رياضضة

روراوة يعقد ندوة صصحفية يوم  ٢٩ديسصمبر بسصيدي موسصى

نقاشس سساخن حول وضسعية كرة القدم الجزائرية
يعقد رئيسس ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم ﬁمد روراوة ندوة صصحفية ‘  ٢٩ديسصم Èا÷اري Ãركز –ضصÒ
اŸنتخبات الوطنية بسصيدي موسصى بداية من السصاعة العاشصرة صصباحا حسصبما أاكد اŸوقع الرسصمي «للفاف».

عمار حميسصي
وسسيكون هذا اللقاء هو األول من
نوعه مع وسسائل اإلعÓم منذ
ضسمان التأاهل لكأاسص األ·
اإلفريقية ..وسستكون الفرصسة
مواتية للحديث عن األهداف
التي سسيتم –قيقها خÓل
مشساركة «اÿضسر» ‘ كأاسص األ·
اŸقبلة إاضسافة إا ¤كل ما يخصص
اŸنتخبات الوطنية على غرار
إاقصساء منتخب اقل من  ١٧سسنة
ومشساركة منتخب أاقل من ٢٠
سسنة ‘ كأاسص إافريقيا التي
سستحتضسنها ا÷زائر دون نسسيان
ا◊ديث أايضسا عن وضسعية
وأايضسا
وغولم
بلفوضسيل
براهيمي .وسسيتم على هامشص
هذه الندوة الصسحفية تنظيم
زيارة لفائدة الصسحفي Úيطلعون
من خÓلها على الهياكل
واŸنشسآات التي يتوفر عليها
اŸركز كما سستكون الفرصسة
مواتية أايضسا من اجل الطÓع
على األرضسية ا÷ديدة التي ”
وضسعها .يذكر أان أاخر مرة عقد
فيها رئيسص ال–ادية ندوة
صسحفية كانت Ãناسسبة إامضساءه
على عقد التمويل مع شسركة
«آال.جي» بفندق الشسÒاطون و”
حينها دعوة صسحفي Úبعينهم
لتغطية هذه الندوة وهو ما أاثار
حفيظة الكث Òوجعل العÓقة
تتوتر ب« Úالفاف» واإلعÓم

مدرب اŸنتخب الوطني وحيد
هاليلوزيتشص مع أاعضساء جهازه
الفني والذي سسيكون اليوم أاو غدا
على أاقصسى تقدير حيث سسيتم
خÓل هذا الجتماع غربلة
القائمة اŸوسسعة و–ديد
القائمة النهائية اŸعنية بالسسفر
إا ¤جنوب إافريقيا والذي سسيكون
مبدئيا سسهرة يوم  ٠٣جانفي على
م Ïطائرة خاصسة لكن ◊د اآلن
يبقى هذا التاريخ مرتبطا
بحضسور ا÷ميع يوم  ٠٢جانفي
مع العلم أان تكلفة الطائرة
اÿاصسة تقدر بحوا‹ مليار
سسنتيم .

نوبيلو يتلقى عرضصا من
أاوŸبيك مرسصيليا
الرياضسي ا÷زائري .

اجتماع اŸكتب الفيدرا‹
من جهة أاخرى أاكدت مصسادر
خاصسة «للشسعب» أان ﬁمد
روراوة سسيÎأاسص ‘ نفسص اليوم
اجتماعا للمكتب الفيدرا‹
ل–Óادية Ãركز سسيدي موسسى
حيث “ت إارسسال الدعوات
÷ميع أاعضساء اŸكتب.
ومن اŸتوقع أان يتم مناقشسة
خÓل هذا الجتماع موضسوع
مشساركة اŸنتخب الوطني ‘
كأاسص األ· اإلفريقية و
اإلمكانيات التي سسخرتها
«الفاف» إل‚اح مشسوار أاشسبال

هاليلوزيتشص إاضسافة إا ¤ذلك
سسيتم التطرق Ÿوضسوع إاقصساء
منتخب اقل من  ١٧سسنة من
التأاهل لكاسص إافريقيا وكذلك
السستماع لتقرير رئيسص الرابطة
الوطنية حول تقييمه Ÿرحلة
الذهاب من البطولة الوطنية.

ارسصال الدعوات لÓعبÚ
يوم اÿميسس
كما أاكدت ذات اŸصسادر أان
الدعوات اÿاصسة بالÓعبÚ
اŸعني ÚبالÎبصص الذي سسينطلق
يوم  ٠٢جانفي بسسيدي موسسى
سسيتم إارسسالها يوم اÿميسص أاي
بعد الجتماع الذي سسيعقده

من جهة أاخرى أاكدت مصسادر
مقربة من جون مارك نوبيلو
مدرب اŸنتخب الوطني ألقل من
 ٢٠سسنة أان هذا األخ Òتلقى
عرضسا جديا من فريق اوŸبيك
مرسسيليا من اجل اإلشسراف على
مركز التكوين اÿاصص بنادي
ا÷نوب الفرنسسي وإان  ⁄يرد
نوبيلو على العرضص إال انه بدا
متحمسسا ÿوضص هذه التجربة
خاصسة ‘ حال فشسله ‘ تأاهيل
«اÿضسر» لنصسف نهائي كاسص
إافريقيا ألقل من  ٢٠سسنة التي
سستجري Ãدينتي وهران وعÚ
تيموشسنت وبالتا‹ تأاهلهم تلقائيا
لكأاسص العا ⁄التي سستجري بÎكيا.

رضصا سصايح (مولودية الجزائر) لـ«الشصعب»:

حاوره  :محمد فوزي بقاصص
تصصوير  :محمد آيت قاسصي
الشصعب :عدت إالى اللعب في المباراة
الماضصية أامام إاتحاد الشصاوية ؟
رضصا سصايح :المباراة كانت صسعبة وشساقة أامام
إاتحاد الشساوية  ،الذي كان متجمعا بطريقة
جيدة في الخلف  ،وكانت المأامورية صسعبة
علينا خاصسة أاننا كنا متأاخرين في النتيجة ،
الحمد لله أان زميلي «مصسطفى جاليت» تمكن
من تعديل النتيجة  ،ثم حالفنا الحظ في
ضسربات الترجيح وتأاهلنا إالى الدور المقبل ،
وسسنلعب أامام شسبيبة القبائل في مباراة نهائية
قبل األوان .
بعد نهاية اللقاء المدرب «جمال مناد»
قال بأان دخولك كان إايجابيا؟
¯ هذا أامر ممتاز و يشسرفني  ،أانا من جهتي
بعد الضسربة القوية التي تلقيتها من المدرب

الفرنسسي «فرانسسوا رابييه» ،في بداية الموسسم
بعدما كنت جاهزا من أاجل القيام بموسسم
كبير بفعل التحضسير الجيد الذي قمنا به مع
المدرب «ليفينغ» و«كمال قاسسي سسعيد» ،ولم
يضسعنا حتى في قائمة الÓعبين المدعويين
للمقابÓت الثÓث األولى تحطمت من الناحية
النفسسية ،بعد قدوم مناد بدأا يتحدث إالي من
يوم إالى آاخر و يشسركني في بعضص اللقاءات
كبديل  ،في مباراة الشساوية دخلت في الربع
سساعة األخير من اللقاء و لعبت في الوقت
اإلضسافي بمعدل شسوط  ،أاعتقد أانه أامر ممتاز
أان أاعود إالى جو المنافسسة قبل نهاية مرحلة
الذهاب .
يمكن أان يعتمد عليك مناد في اللقاء
القادم أامام الحراشس ؟
¯ مناد هو الوحيد الذي يمكنه اإلجابة عن
هذا السسؤوال  ،أاحترم قرارات المدرب و إاذا
أاشسركني سسأاكون عند حسسن حظه بإاذن الله ،
كما فعلت في مباراة الشساوية  ،المواجهة أامام
إاتحاد الحراشص مهمة جدا  ،و ل أاعتقد أان
المدرب سسيغامر بÓعب ناقصص منافسسة  ،ألنه
يجب قول الحقيقة يعÓوي جاليت و اآلخرون
يتواجدون في أاحسسن مسستوياتهم هذا الموسسم
 ،ومن جهتي سسأاقوم بتحضسير كبير في إاسسبانيا
و في مرحلة العودة كÓم آاخر فإانتظروني .

في سصلسصلة ضصربات الترجيح ضصيعت
ركلة الجزاء أال تعتقد أانها الضصربة
التي كانت سصتسصمح لك بالتحرر ؟
¯ ربما كانت سستحررني لو سسجلتها لكن لسسوء
الحظ أاني ضسيعت ركلة الجزاء  ،لكن الحمد
لله أاننا تأاهلنا بأاربعة أاهداف لهدفين ،اآلن
يجب علينا الفوز في المباراة األخيرة أامام
Óقتراب من أاصسحاب
إاتحاد الحراشص ل إ
المقدمة خاصسة في حالة إانهزام كل من وفاق
سسطيف في داربي الشسرق ضسد شسباب
قسسنطينة  ،و إاتحاد العاصسمة في الداربي
العاصسمي امام شسباب بلوزداد  ،و بعدها يجب
علينا إانهاء السسنة بفوز إان شساء الله و التأاهل
إالى الدور ثمن النهائي من كأاسص الجمهورية
حين نواجه شسبيبة القبائل في ملعبنا .

ممووللووددييةةووههرراانن

بن شساذلي يطالب باسستقدام (’ )٣عبين
تنوي إادارة مولودية وهران
التعاقد مع ثÓثة لعبين جدد
تحسسبا للمرحلة الثانية من بطولة
الرابطة الجزائرية األولى لكرة
القدم ،وذلك
بطلب من مدرب الفريق جمال
بن شساذلي ،وفق ما علم أامسص من
طرف األخير.

وصسرح بن شساذلي« :لقد أابلغت
المسسيرين باحتياجاتي من
الÓعبين تحسسبا للشسطر الثاني
من المنافسسة ،وقلت لهم أاني
أارغب في جلب حارسص مرمى،
ولعب وسسط هجومي إالى جانب
قلب هجوم».
واعتبر مدرب «الحمراوة» بأان
تدعيم تشسكيلته بتلك العناصسر
«ضسروري جدا» لمنحها نفسسا
جديدا خÓل المرحلة الثانية من
الموسسم الجاري ،مبديا تفاؤوله
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تحضصيرا لبطولة العالم لكرة اليد

''الخضسر'' في المجر لمواجهة سسلوفينيا وسسلوفاكيا وديا
تنقل ظهيرة أامسس
المنتخب الوطني لكرة
اليد رجال إالى المجر
من مطار هواري بومدين
من أاجل الدخول في
آاخر مرحلة تحضصيرية
قبل إانطÓق بطولة
العالم التي سصتجري
بداية من شصهر جانفي
القادم بإاسصبانيا.

نبيلة بوقرين
وضسم التعداد  ١٧لعبا
محليا الذين كانوا خÓل آاخر
معسسكر لهم بعين طاية في
األسسبوع الماضسي باسستثناء
الحارسص سسÓحجي الذي
إاعتزل اللعب دوليا ورفضص
التنقل مع المجموعة رغم
إاسستدعائه من طرف المدرب
وكذا توسسط بعضص زمÓئه
من الفريق الوطني من أاجل
التراجع عن قراره بهدف
تفادي زعزعة إاسستقرار
المجموعة إال أان ذلك لم
يأاتي بأاي نتيجة ولهذا إاكتفى
الرجل األول على رأاسص
الفريق بالعناصسر المتبقية.
وكشسف لنا بعضص الÓعبين
أانهم لم يتأاثروا بغياب
سسÓحجي ألنهم طلبوا منه
العودة لكنه رفضص ،وبالتالي
عليه أان يتحمل مسسؤوولية
قراره وهم مركزون على
التدريبات فقط ألنه لم يبق
وقتا كثيرا عن اإنطÓق
المنافسسة الرسسمية والتي
تتطلب جاهزية كبيرة من كل

الجوانب ..خاصسة معنويا ألن
األمور تتطلب ذلك بالنظر
إالى صسعوبة المجموعة التي
سسيلعب فيها زمÓء بركوسص
والتي يوجد بها منتخب
إاسسبانيا صساحب األرضص
والجمهور .
بينما سسيعرف التربصص الذي
برمجه بوشسكريو وجود كل
الÓعبين بمن فيهم العناصسر
المحترفة في أاوروبا الذين
بالمجموعة
سسيلتحقون
مباشسرة بعد وصسول المحليين
على غرار كل من مقراني
،بولطيف ،سسوداني ،رحيم
،والوجه الجديد للمجموعة
ياسسين بوعكاز لعب نادي
شسارت بينما يغيب بوبايو عن
التربصص بما أانه لم يشسف من
اإلصسابة التي تعرضص لها
خÓل الشسهر الماضسي .
وسسيجري المنتخب الوطني
مباراتين وديتين ضسد كل من
سسلوفينيا وسسلوفاكيا على
التوالي من أاجل الوقوف على
مدى جاهزية الÓعبين قبل

التنقل إالى إاسسبانيا خاصسة في
ظل توقف البطولة الوطنية
والتي أادت إالى نقصص في
اللياقة البدنية من جانب
العناصسر المحلية.
وبالتالي فإان بوشسكريو
يسسعى إالى تثمين المجهودات
التي قام بها طيلة الفترة
التحضسيرية التي بدأات خÓل
شسهر رمضسان الماضسي ولهذا
كان دائما يسسعى إالى إاجراء
مباريات ودية من شسأانها أان
تسساعده من كل الجوانب
سسواء معرفة مدى جاهزية
الÓعبين إاضسافة إالى أانها
إايجابية من الناحية البدنية
للعناصسر المحلية.
Óشسارة فإان بوشسكريو
ول إ
سسيمنح لÓعبين عطلة لمدة
أاربعة أايام بعد عودتهم من
المجر في الـ ٣١من الشسهر
الحالي وذلك بهدف
إاسسترجاع أانفاسسهم والبقاء
مع األهل وكل هذا يدخل في
العمل البسسيكولوجي قبل
إانطÓق بطولة العالم.

نصصر حسصين داي

خديسس يحصسل على وثيقة تسسريحه

انتظـ ـروني ..خـ ـÓل مرحل ـة العـ ـودة
لخيرة من
بعد إاشصراكه في الدقائق ا أ
لقاء كأاسس الجمهورية أامام إاتحاد
لخير لحسصاب
الشصاوية ،بملعب هذا ا أ
الدور  ٣٢من الكأاسس ،إاتصصلنا بهداف
مولودية الجزائر الموسصم الماضصي
«رضصا سصايح ،و أادلى لنا بهذا الحوار:

العدد
١٥٩٨١

بخصسوصص قدرة فريقه على
مغادرة المنطقة الحمراء التي
يقبع بها منذ انطÓق الموسسم
الجاري.
وتابع« :شسخصسيا ،تحدثت مع
الÓعبين الذي أارغب في
اسستقدامهم ،وتلقيت منهم
الموافقة المبدئية ،في انتظار أان
يقوم المسسيرون بالجراءات
الدارية والمالية التي تسسمح
بتأاهيلهم في صسفوف تشسكيلتنا».
غير أان ذات المتحدث فضسل عدم

الكشسف عن األسسماء التي يطمح
للتعاقد معها بمناسسبة افتتاح
فترة التحويÓت الشستوية ،مبررا
ذلك برغبته في عدم التسسبب في
مشساكل لهم مع األندية التي
ينتمون اليها حاليا ،على حد
تعبيره.
وبخصسوصص قائمة المسسرحين،
أاخبر مدرب النادي الوهراني
بأانه لن يعتمد من اآلن على ثÓثة
لعبين ،ويتعلق األمر بكل من
حارسص المرمى هشسام مزاير،
الذي فسسخ عقده مع المولودية،
والمهاجمين فدال ،المصساب،
ويحيى صسÓح الدين المقصسى من
التشسكيلة على خلفية غياباته
المتكررة عن التدريبات.

تحصسل الÓعب سسيد احمد
خديسص على وثيقة
تسسريحه من نادي نصسر
حسسين داي بعد فسسخ
العقد الذي يربط
الطرفين ،حسسب
ما علم لدى
مصسدر مسسؤوول
النادي
في
الناشسط بالرابطة
المحترفة الثانية
لكرة القدم.
خديسص
واضسطر
لمغادرة الفريق الذي تكون
فيه بسسبب خÓف نشسب بينه
وبين رئيسص النادي محفوظ ولد زميرلي،
على خلفية رغبة هذا األخير في تخفيضص

أاجرة مدافعه األوسسط،
وفق ما أاوضسح نفسص
وأاضسحى
المصسدر.
الÓعب السسابق لشسبيبة
ومولودية
القبائل
الجزائر مجبرا على
البحث عن فريق
لمواصسلة
آاخر
وذلك
مشسواره،
بمناسسبة افتتاح فترة
التحويÓت الشستوية.
وحسسب وكيل أاعمال
الÓعب ،فإان هذا األخير
يتواجد في مفكرة مولودية
بجاية ،صساحب الصسف الثاني
حاليا في بطولة الرابطة الثانية ،وأاحد
المرشسحين بقوة للصسعود إالى الرابطة األولى.

مولودية باتنة

اسستقالة المدرب زموري
اسستقال أامسص لمين زموري مدرب مولودية
باتنة من على رأاسص العارضسة الفنية للنادي
«وذلك على إاثر النتائج السسيئة للفريق» حسسب
ما علم من المعني.
وقال المدرب السسابق لمولودية باتنة في هذا
الصسدد «ليسص باسستطاعتي العمل في الظروف
المحيطة حاليا بالفريق كما إاني سسئمت
الضسغط المفروضص علي من طرف األنصسار
الذين يطالبون برحيلي» .
و أاكد زموري بأانه اتخذ قرار مغادرة العارضسة

الفنية عقب الخسسارة في مباراة السسبت
الماضسي أامام وداد تلمسسان ( ٠ـ  )٠لحسساب
الدور الـ ٣٢لكأاسص الجمهورية لكرة القدم.
وأاضساف «لقد أانهيت مهمتي بعدما عملت كل
ما في وسسعي غير أان النتائج لم تكن في
المسستوي ( )...و أاتمنى حظا أاوفر للمدرب
الذي سسيخلفني و تحقيق نتائج أافضسل».
و تحتل مولودية باتنة بعد  ١٤جولة المرتبة
العاشسرة في البطولة الوطنية الحترافية
الثانية بمجموع  ١٦نقطة .

ترامبولين

انطÓق البطولة الوطنية السسبت القادم بوهران
سستجري المرحلة النهائية للبطولة الوطنية
للجمباز في اختصساصص الترمبولين لكل
األصسناف ،يوم السسبت المقبل بالقاعة
المتعددة الرياضسات «تروفيل» بوهران ،حسسب
ما علم لدى التحادية الجزائرية للجمباز.
وسسيتم التعرف على األبطال عقب هذه

المنافسسة الرياضسية التي تشسارك فيها تسسعة
أاندية تمثل سسبع رابطات ولئية.
اما منافسسات البطولة الوطنية للجمباز
اليقاعي ،فسستحتضسنه قاعة بيروت
(الجزائر) يوم الجمعة المقبل بمشساركة عدة
اندية من مختلف جهات الوطن.

ثقافة

الثÓثاء  ١٨ديسصمبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ٠٥صصفر ١٤٣٣هـ

بيع حقوق إلنشسر إلحلقة إأ’ضسعف في إلعÓقات إلثقافية إلفرنسسية ـ إلجزإئرية

ه ـ ـ ـل تت ـ ـ ـ ـدراك حكومـ ـ ـ ـ ـة «هو’ن ـ ـد»
أاخطـ ـ ـ ـاء سصابقته ـ ـ ـا في حـ ـ ـق تراثنـ ـ ـا؟
ما تزإل إلعÓقة بين دور إلنشسر إلجزإئرية وإلفرنسسية جد ضسعيفة ،خاصسة ما تعلق ببيع إلحقوق
إأو تحقيق إلنشسر إلمشسترك بين إلفاعلين في ميدإن صسناعة إلكتاب في إلبلدين ،وإختيار إلبيع
إلمباشسر للكتب ،ما جعل عديد إلموؤلفات لكبار إلكتاب إلجزإئريين بعيدة عن إلقارئ إلجزإئري
بسسبب إلغÓء إلفاحشص وعدم تمكن من إقتنائها.

سسميرة لخذاري
تهدف كبرى المعارضس التي
تحتضصنها الدول إالى التصصدي
لمشصكل حقوق التأاليف والنشصر،
خاصصة ما تعلق بعمليات النشصر
الحقوق،
وبيع
المشصترك
والجزائر معروفة بالمعرضس
الدولي للكتاب الذي تحتضصنه كل
عام وتسصتضصيف فيه عددا ل
يسصتهان به من دور النشصر
الوطنية ،العربية واألجنبية ،سصعيا
إالى الظفر بالهدف األسصمى
واألسصاسصي من مثل هذه
التظاهرات ،وهذا ما أاكدته
وزيرة الثقافة خليدة تومي في
عديد المناسصبات ،حيث تلح على
ضصرورة تبني مشصاريع نشصر
مشصترك بين الجزائر ودول أاخرى
وعلى رأاسصها فرنسصا ،باعتبارها
البلد الذي أاسصال فيه كبار الكتاب
الجزائريين حبرهم وهي اليوم
ملك دور نشصر فيها أامثال محمد
ديب ،كاتب ياسصين ،مولود فرعون
ومولود معمري وغيرهم الذين
يمثلون كÓسصيكيات األدب
الجزائري ،ولعبوا دورا هاما في
رسصم الهوية الثقافية والوطنية.
وفي سصياق متصصل أاكدت وزيرة
الثقافة خليدة تومي أان «دور
النشصر الفرنسصية ترفضس بيع
حقوق نشصر ألسصباب اقتصصادية
ربحية ،حيث أان بيع حقيق
التأاليف يفقد تلك الكتب ثمنها
الباهضس الذي تباع به في فرنسصا،

والذي هو في الحقيقية ليسس في
متناول القارئ الجزائري» ،كما
أاكدت تومي أايضصا على رفضس بيع
حقوق تأاليف الكتب التي تلقى
طلبا هائ Óمن طرف الباحثين،
الجامعيين واألكاديميين في
مختلف التخصصصصات العلمية،
الشصيء الذي يسصتدعي تظافر
جهود وزارات مختلفة على
رأاسصها وزارة التجارة والشصؤوون
الخارجية إليجاد سصبل لخدمة
القارئ الجزائري.
وقد أاكدت الوزيرة المنتدبة لدى
وزير الشصؤوون الخارجية الفرنسصي
المكلفة بـ «الفرانكفونية» يمينة
بن قيقي ،في زيارتها األخيرة
للجزائر ،على إايجاد حلول تقنية
ومالية لتمكين القارئ الجزائري
من الطÓع على تراثه وكنوزه

اإلبداعية التي كتبت ونشصرت
خارج ترابه بدور نشصر فرنسصية،
لكن ما تزال هذه القتراحات
بعيدة عن الواقع ،حيث دخل
للكتاب
الدولي
المعرضس
بالجزائر دورته الـ ١٧ومشصكل بيع
حقيق التأاليف والنشصر المشصترك
ما يزال قائما بين فرنسصا
والجزائر ،وعدة دول أاخرى.
جاءت حكومة فرانسصوا هولند
ووضصعت في تفكيرها السصير في
اتجاه تهدئة العÓقات الجزائرية
الفرنسصية ،وهذا حسصب ما أاكدته
بن قيقي في لقائها األخير مع
تومي ،ليبقى السصؤوال المطروح
هل تتمكن هذه المحكومة من
تدارك أاخطاء سصابقتها في حق
التراث الجزائري الذي بقي
أاسصير دور النشصر الفرنسصية ،وهذا

ما ذهب اليه مدير الديوان
الوطني لحقوق المؤولف والحقوق
المجاورة سصامي بن شصيخ ،حيث
صصرح لـ «الشصعب» ببقاء مشصكل
التبادل في ميدان حقوق النشصر
حلقة مفقودة في العÓقات
الثقافية بين البلدين ،متمنيا
دخول الكتابات الجزائرية
لأÓدباء الفرانكوفونيين إالى
لرفوف
وإاثرائها
بÓدها
المكتبات مع نفضس الغبار عليها
وتقريبها من القارئ الجزائري
بغية اطÓعه على مورث زاخر
تركته أاسصماء برزت في عالم
الكتابة خارج الوطن.

المراكز الثقافية همزة وصصل بين الجزائر وفرنسصا

هدى بوعطيح

تواصصل فرنسصا في تحقيق
وتجسصيد هذا التعاون ،حيث تعد
الجزائر من الدول األولى التي
تحضصى باهتمامات فرنسصا لنشصر
ثقافتها ،وعلى هذا األسصاسس
سصعت إالى فتح مراكز ثقافية عبر
مختلف ربوع الوطن وصصلت إالى
خمسصة في كل من الجزائر
العاصصمة ،عنابه ،وهران،
قسصنطينة وتلمسصان ،على أامل
إاعادة أايضصا فتح معهد ثقافي
فرنسصي بتيزي وزو قريبا ،ليكون
مقره بشصارع شصيخي عمر.
ويعد المركز الثقافي الفرنسصي
بالعاصصمة همزة وصصل بين
الجزائر وفرنسصا ،والذي يحتضصن
مختلف النشصاطات الثقافية
والفنية ،كما أانه يسصاعد
الجزائريين على تعلم اللغة
الفرنكفونية  .ولترسصيخ التبادل
أاكثر تم دمج المراكز الثقافية
الفرنسصية الخمسصة ومصصالح
التعاون الجامعي والتربوي
والثقافي ،التابعة لسصفارة فرنسصا

لبعث نوإة مخرجين لتعزيز إ’نتاج

دورة تكوينية حول فنون العرضض بتيزي وزو
نظم إلمسسرح إلجهوي
كاتب ياسسين بتيزي
وزو،أإيام تكوينية
لفائدة إلشسباب لتعليم
فنون إلعرضص
إلمسسرحي وإ’خرإج،
تهدفإإلى تعليم
إلشسباب فنون إلمسسرح
وكذإ إلهوإة طرق
إ’خرإج وذلك
لضسمان إ’حترإفية
في هذإ إلمجال.

تيزي وزو :ضض.ت

للتتححققييققإإللتتببااددللببييننإإللببللدديينن

تسسعى فرنسسا جاهدة إلى
ربط وتمتين إلعÓقات مع
إلجزإئر في مختلف
إلميادين إلسسياسسية منها
وإ’قتصسادية ،وحتى في
إلمجال إلثقافي ،إلذي
إنطلق في إطار إتفاقية
إلشسرإكة إلموقعة بين
إلبلدين في ديسسمبر ٢٠٠٧
.

العدد

١٥٩٨١

بالجزائر فيما بينها ،والتي
أاصصبحت منضصوية تحت لواء
المعهد الفرنسصي بالجزائر ،حيث
اعتبر السصفير الفرنسصي كزافييه
ديريانكور هذه المبادرة اسصتجابة
لخيار الحكومة الفرنسصية لدعم
المسصاعي الثقافية الفرنسصية عبر
العالم ،ضصمن ما يسصمى
بالدبلوماسصية الثقافية ،بهدف
تحقيق إاصصÓح شصامل يعطي
الفرنسصي
الثقافي
العمل
بالجزائر دفعا وفعالية أاكثر.
وفي هذا الصصدد تم تخصصيصس
لعمل المعهد  ١٤مليون أاورو٤٤ ،
بالمائة من هذه الميزانية للتعاون
الجامعي والعلمي بين البلدين،
بينما خصصصصت نسصبة  ١٧بالمائة
لتدريسس اللغة الفرنسصية ،ونفسس
النسصبة لتنظيم النشصاطات
الثقافية .ويهدف المسصؤوولون
الفرنسصيون أايضصا إالى فتح معهد
بالجنوب
فرنسصي
ثقافي
الجزائري ،وذلك كله في إاطار
دعم ونشصر الثقافة الفرنسصية
ولغتها عبر برامج التعاون
الخاصصة باللغة الفرنسصية ومن
خÓل مقررات مصصالح تدريسس
اللغة ،ووضصع برنامج ثقافي
وتربوي لغوي ،عبر تنظيم أانشصطة
مختلفة من معارضس ،سصينما،
حفÓت موسصيقية ،عروضس
راقصصة ،مسصرح ،دروسس اللغة
ولقاءات فكرية بداخل وخارج
مقرات المعهد .إاضصافة إالى ذلك
خصصصصت فرنسصا مركزا ثقافيا
جزائريا بباريسس يديره الروائي
الكبير ياسصمينة خضصرا ،حيث

تتواصصل الدورة التكوينية
على مدار  ١٠اأيام متتالية
جاءت تحت اإشصراف
المسصرح الوطني الجزائري
محي الدين بشصطارزي
،حيث يتولى مهمة تاأطير
الشصباب كل من الأسصتاذ
شصكيب هشصام من فرنسصا
الإخراج
بخصصوصس
المسصرحي اأما الأسصتاذة
اإبراهيم نوال سصتلقى
محاضصرات في مدخل اإلى
علم المسصرح.
وحسصب الأسصتاذ شصكيب
هشصام فان هذه الدورة لقت
اإقبال كبيرا من طرف
الشصباب الراغب في الإبداع
في هذا المجال بهدف
الرفع من مسصتوى الأعمال
المسصرحية ،حيث شصدد

يعمل على تعزيز الروابط
الثقافية بين الجالية المغتربة
والوطن ،أاين يسصتضصيف مختلف
األدباء والكتاب الجزائريين،
وسصمح للجزائريين المغتربين
الحتفاء بخمسصينية اسصترجاع
السصيادة الوطنية ،كما يسصعى في
كل مرة إالى مضصاعفة جهوده
ليكون فضصاء لكتشصاف مختلف
أاوجه الثقافة الوطنية ،وقد تدعم
ألجل تكثيف النشصاطات بمكتبة
مرقمنة تسصمح لمسصتخدمها
بالقيام ببحوث حول الموسصيقى
وتعلم اللغة العربية ،ونشصرية
«كليلة» توضصع بين يدي المثقفين
كل  ٣أاشصهر.
ول تقتصصر مهمة المركز الثقافي
عند
بباريسس
الجزائري
النشصاطات الثقافية ،بل يعمل
أايضصا على تسصليط الضصوء على
الفن السصابع والرابع في الجزائر
بتقديم آاخر األعمال الفنية،
إاضصافة إالى ذلك ربط المركز
عÓقات مع مختلف الجمعيات
المتواجدة بفرنسصا لتجسصيد
التعاون بين مختلف المؤوسصسصات
الجزائرية للنهوضس بالثقافة
الوطنية وتشصبع الجالية المغتربة
بها .

خÓل دروسصه على هواة
المسصرح ضصمن فرق
مسصرحية حرة اأو جمعيات
ثقافية على ضصرورة الرفع
من مسصتوى الإخراج
المسصرحي ،وذلك من خÓل
القاء جملة من التعليمات
والدروسس في كيفية
النصس
مع
التعامل
الممثلين،
المسصرحي،
الإنارة
السصنوغرافيا
وغيرها
والموسصيقى
لضصمان عرضس مشصوق وذات
نوعية كبيرة ليلقى اإعجابا
كبيرا لدى المتفرجين.
يسصعى الموؤطرون لهذا
تنمية
اإلى
التربصس
المهارات الفنية الناشصطة
في الإخراج وتجاوز
السصطحية
الممارسصات
والرتجالية وتحقيق درجة
عالية من الحتراف

المهني وخلق نواة من
مخرجين لتعزيز الإنتاج
المسصرحي عموما.
كما اأكد ذات المتحدث ان
المسصرحية
العروضس
بالجزائر يجب اأن تتبنى
شصروط الإخراج لضصمان
الحرفية ،مضصيفا انه لحظ
اأن الأعمال المسصرحية التي
قدمت من طرف الهواة
المهرجانات
خÓل
ولقاءات مسصرحية اأخرى
تحتاج اإلى تطبيق قواعد
الإخراج ،حيث يهدف من
هذه الدورة التكوينية تعليم
هوؤلء اأسصاسصيات الإخراج
المسصرحي وكيفية اسصتغÓل
مواهب الممثل في العمل
المسصرحي بصصفته عامل
اأسصاسصي ولسصان المخرج.

إلمخرج إلفلسسطيني جهاد إلشسرقاوي لـ «إلشسعب»

«البل ـ ـح المر» تحـ ـدى الحروب ليذكر
الع ـ ـالم بوثيق ـ ـة ترومـ ـ ـان
كشسف ﬂرج فلم «إلبلح
إŸر» ،جهاد إلشسرقاوي‘ ،
لقاء جمعه بـ «إلشسعب»
بسسينيماتيك وهرإن،أإن
إلطاقم –دى إلقلق
وإ◊روب ونقصص إŸوإرد
‘ ظل ضسعف إلطاقة
إلكهربائية وإنعدإمها،
ليسسطع بدون ميزإنية
بفكرة ونضسال سسياسسي
Ãهرجان إلفيلم إلعربي
بوهرإن.

وهران :م .براهمية
وللتسصيير المحكم للمراكز
الثقافية المتواجدة خارج الوطن
أاقرت الجزائر مرسصوما رئاسصيا
يهدف إالى إاعادة هيكلتها
بوضصعها تحت وصصاية وزارة
الشصؤوون الخارجية ،على أان
تضصبط نشصاطها بما يتماشصى
والسصياسصة الثقافية للجزائر،
وتكون وزارة الثقافة شصريك في
عملية التسصيير لتجربتها في هذا
الميدان.
وينصس المشصروع على أان تقيد
ميزانية المراكز الثقافية من قبل
وزارة الشصؤوون الخارجية على أان
يسصير كل مركز من طرف مجلسس
إادارة يرأاسصه السصفير ،ورئيسس
البعثة الدبلوماسصية إالى جانب
ممثل عن وزارة الثقافة ،وعدد
من ممثلي الوزارات التي لها
عÓقة سصواء بطريقة مباشصرة أاو
غير مباشصرة على غرار وزارة
المالية ،السصياحة ،التربية
وزارتي
وكذا
الوطنية،
المؤوسصسصات الصصغيرة والصصناعة
التقليدية ،ووزارة التعليم العالي
والبحث العلمي ،ونصس المرسصوم
على أان مدير المركز يعين
بمرسصوم رئاسصي .
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وهي ثا Êزيارة له إا¤
ا÷زائر ،بعد مهرجان بجاية
 ،٢٠١٠أاول مناسصبة خرج
منها من فلسصط Úبعد عشصرة
سصنوات ،وكشصف الشصرقاوي
خريج قسصم اإلخراج الفني
باليونان عام  ،١٩٩٠ويعمل
حاليا منذ  ١٩٩٤كموظف
بتلفزيون فلسصط Úأان مدة
تصصوير اŸشصاهد الراوية ⁄
تتعدى األسصبوع ،لكن
التحضص Òقارب السصنت،Ú
وناهز العمل الرسصمي ‘
اŸونتاج ثÓث شصهور.
اıرج
اعتنق
إاذ
الفلسصطيني جهاد الشصرقاوي
حسصب ما ورد عنه عا⁄
الصصورة بإامكانيات بسصيطة
–مل رسصائل شصعب يرفضس
وتاريخ
مصصادرة حق
فلسصط ،Úوبفيلم قصصÒ
عنون بالبلح اŸر عاد
بجمهور مهرجان وهران
للفيلم العربي ‘ طبعته
السصادسصة إا ¤حضصارة أاريحة،
أاول مدينة ‘ العا ⁄عرفت
بزراعة القمح واŸباÊ
ا◊جرية وصصناعة رغيف
خبز ،وقدمت الكث Òللبشصرية

ليتم إاحراقها وتدمÒها من
بني إاسصرائيل الذين أاتوا إا¤
فلسصط Úبعد وفات موسصى
عليه السصÓم بسصناء.
وقال الشصرقاوي ،بعد ٤٩
العرضس
من
دقيقة
بسصينيماتيك وهران ،وهو
يسصرد منحى الفيلم ،نحن
أاو ¤بكل األنبياء ،ولتربط
اسصرائيل بعد سصيدنا موسصى
أاية عÓقة باألنبياء ول
اليهودية ،ويأاتي هذا من
خÓل وثيقة ترومان التي
برزت ألول مرة خÓل العصصر
ا◊ديث من خÓل الفيلم
يضصيف ،وهي وثيقة ،تقدم
بها أاول رئيسس وزراء
اسصرائيلي بعد قيام الدولة
اليهودية بفلسصط ،Úتطالب
الوليات اŸتحدة األمريكية
بالعÎاف بدولة يهودية
بأارضس فلسصط ،Úلكن
الرئيسس األمريكي اشصÎط
العÎاف بأاي دولة ولكن
ليسس بدولة دينية يهودية.
لتجدد اسصرائيل اŸطلب
الذي يلغي اŸسصاجد،
اŸقدسصات،
الكنائسس،
وبالتا‹ مصصادرة كل األديان
لصصالح ديانة واحدة .ثم قال

«نؤومن مع الديانات وضصد
الÎحيل والعنصصرية» ،وهذا
«اŸصصا◊ة
يقتضصي
يضصيف
الفلسصطينية»
الشصرقاوي ح Úقال أان
الراوية بفيلم البلح اŸر،
هاته اŸرأاة العجوز تتطوق
للمصصا◊ة والعودة.
وعن سصر توظيف البلح
كعنوان للفيلم اŸشصارك
ضصمن مسصابقة األفÓم
القصصÒة Ãهرجان الفيلم
العربي بوهران ‘ طبعته
أان
كشصف
السصادسصة،
اŸصصادفة جاءت أاثناء
تصصوير الفيلم وأامه تعد
معجون البلح إلطعام
أاولدها ،و“سصكت بتحضصÒ
اŸربى أام ‘ Óالعودة من
اÿارج ،ليكون بهذا رمزا
للقوة وا◊رية والرجوع إا¤
األسصرة داخل الوطن.
و‘ معرضس حديثه أافاد أان
حقيبته الفنية –مل  ٧أافÓم
قصصÒة ” عرضصها بعضصها
بتلفزيون فلسصط ،Úوبعضصها
أاثناء عمله ‘ التلفزيون
كمخرج ،وقال ‘ اÿتام ل
أادخر أاية جهد ألجل قضصية
انسصانية أاو سصياسصية ﬁددة.
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الثÓثاء  ٠٥صسفر  ١٤٣٤هـ الموافق لـ  ١٨ديسسمبر ٢٠١٢م الثمن  ١٠دج

بحظورأاصسدقاء و رؤوسساء حكومات سسابقين

اليابان تمنح عبد المالك بن حبيلسس «الوشصاح األكبر لوسصام الشصمسس المشصرقة»
منحت اليابان السسيد عبد
المالك بن حبيلسسأاول
سسفير للجزائر باليابان
()١٩٦٦ / ١٩٦٤أامسس
الثنين بالجزائر العاصسمة
«الوشساح األكبر لوسسام
الشسمسس المشسرقة» وهو
أاعلى وسسام لهذا البلد.
وقد سضلم الوسضام سضفير اليابان
بالجزائر السضيد تسضوكازا كاوادا
بحضضور أاصضدقاء السضيد بن
حبيلسض منهم رؤوسضاء حكومات
سضابقون هم مولود حمروشض
ومقداد سضيفي واسضماعيل
حمداني وأاحمد بن بيتور.
في هذا الصضدد أاشضارت مصضالح
السضفارة اليابانية إالى ان هذا
القرار قد اتخذ خÓل اجتماع
مجلسض الوزراء الياباني في الـ ٣
نوفمبر األخير وذلك بهدف
«التعبير عن امتنان شضعب
وحكومة اليابان للسضيد بن
حبيلسض نظير نشضاطاته وجهوده
الطويلة التي اسضهمت في تعميق
العÓقات الثنائية بين البلدين».
وأاوضضح السضيد كاوادا خÓل كلمة
مقتضضبة القاها قبل تسضليم
الوسضام «اني تعرفت بالسضيد بن

حبيلسض قبل سضنة فقط عند
وصضولي وقد اعجبت خÓل لقائنا
األول بحكمته وطريقة رؤويته
لأÓمور».
وأاضضاف ان السضيد بن حبيلسض
يسضتحق تسضمية «سضقراط» الذي
أاطلق عليه موضضحا ان هذا
التكريم له «رمزية كبيرة» بما ان
الجزائر تحيي ليسض فقط
الذكرى الـ  ٥٠لسضتعادة

اسضتقÓلها وانما أايضضا مرور ٥٠
سضنة على اقامة العÓقات
الدبلوماسضية مع اليابان.
كما أاشضار السضيد كاوادا إالى ان
الرئيسض األسضبق للمجلسض
الدسضتوي الذي أاصضبح بين الـ ١١
والـ  ١٤جانفي  ١٩٩٢رئيسضا
للجمهورية بالنيابة يعد مؤوسضسض
العÓقات بين الجزائر واليابان.
وتابع يقول انه «حتى قبل

اسضتقÓل الجزائر بذل السضيد «بن
حبيلسض» جهودا كبيرة لربط
العÓقات مع اليابان بصضفته
ممث Óلجبهة التحرير الوطني»
مذكرا بأانه هو الذي نظم سضنة
 ١٩٦٣زيارة أاول وفد رسضمي
ياباني أالى الجزائر.
من جانبه أاعرب السضيد بن
حبيلسض عن ارتياحه لتقليده هذا
الوسضام مقدما شضكره لليابان
لتكريمه بـ «الوشضاح األكبر لوسضام
الشضمسض المشضرقة».
للتذكير ان السضيد بن حبيلسض
الذي انشضا سضنة  ١٩٨٨جمعية
الصضداقة الجزائرية اليابانية قد
مثل الحكومة سضنة  ١٩٩٠بمناسضبة
حفل تتويج امبراطور اليابان.
وكان اليابان قد منح هذا الوسضام
سضنة  ٢٠١٢لعديد الشضخصضيات
السضياسضية من بينهم الوزير األول
اليطالي األسضبق السضيد رومانو
برودي والوزير األول البريطاني
األسضبق السضيد جون مايجر
واألمين العام السضابق لمنظمة
الغذاء العالمي السضيد جاك
ديوف ونائب الوزير األول السضابق
ووزير الشضؤوون الخارجية األسضبق
لفيتنام السضيد فام جيا خيام.

المخرج لكحل العربي في حوار مع «الشسعب»

اسصتعـادةأارشصيـف الثـورة دون مسصـاومـة
حاورته براهمية.م
@الشسعب :فيما تكمن إاشسكالية اإلبداع أاو
اإلنتاج السسنمائي بالجزائر؟
@@المخرج لكحل العربي :بمناسضبة احتفاليات
خمسضينية اإلسضتقÓل ،تظهر الكثير من
الحتميات ،انطÓقا من المضضي قدما بالسضينما
الجزائرية بعيدا عن البكاء على الماضضي مرحلة
اإلزدهار الفني ،لبد من البديل ،واإلشضكال في
الجزائر يكمن في األرشضيف.
@ أاو لم تمنح فرنسسا جزء من األرشسيف
إالى الجزائر؟
@@ نحن نريد تقييما جادا للعمل السضينمائي،
ول يكون هذا إال من خÓل العودة إالى
األرشضيف ،وبالرغم من المحتوى ،فكل التاريخ
الجزائري المصضور عند فرنسضا.

ـك ـ ـوال ـي ـ ـ ـسس:
سصوسصن بدر ترفضس القدوم وروبي
ممنوعة بوهران

رفضضت بطلتي الفيلم المصضري المثير للجدل
«الشضوق» والذي عرضض عشضية أامسضئبقاعة
سضينما المغرب كل من الفنانة سضوسضن بدر
وممثلة اإلغراء ذات األصضل المغربي روبي
رفضضتا الحضضور لوهران كما مقررا من قبل
لجنة المهرجان الدولي للفلم العربي.
وعللت سضوسضن بدر التي نالت جائزة أاحسضن
دور في هذا الفيلم بمهرجان القاهرة
السضينمائي ،غيابها بأامور شضخصضية طارئة،
وحسضب ما كشضفته مصضادر مقربة من لجنة
التنظيم أامسض فإان الممثلة اإلسضتعراضضية
راجعت قرار حضضورها بعد الضضغوط
التيئمورسضت عليها عبر شضبكات التواصضل
اإلجتماعي ورفضض حضضورها.
«الشضوق» من بين األفÓم الروائية الطويلة
التي تدخل مسضابقة «الوهر الذهبي» بقوةئمن
بين  ١٣عم Óسضينمائيا ،وشضارك في العديد
من المهرجانات السضينمائية العالمية ،منها
مهرجان الفيلم العربي في ليفربول ومهرجان
الدوحة السضينمائي ومهرجان سضان
فرانسضيسضكو وتدور أاحداث الفيلم في إاطار
درامي اجتماعي ئبطولة سضوسضن بدر وروبي

@ ماذا عن الركود السسينمائي عندنا؟
@@ لعل انعدام الثقافة السضنمائية وانعدام
الدعم والتموين من أاهم األسضباب .ول بد من
تسضهيÓت مالية وجبائية ،ودعم النظام للفن
بعيدا عن الهيمنة إاذا ما قرنا الجزائر بالدول
الشضقيقة على غرار المغرب وتونسض.
@كيف ترى أافاق اإلنتاج السسينمائي
المشسترك مع دول المغرب العربي؟
@@ يمكن أان يكون هناك اتفاق على إانتاج
سضينمائي جزائري مع المغرب ،هناك العديد
من النقاط التفاهم مع هذا البلد خاصضة في
مجال الفن والثقافة ،لبد من تواصضل على
مسضتوى اإلنتاج واإلبداع والسضياسضة ل تمنع
التكامل الفني.
@وفي الختام ،ماذا تقول بعد  ٥٥سسنة من
تاريخ السسينما الجزائرية؟
@@ بعد نصضف قرن من تحرير الجزائر وتواصضل
«المثيرة لكل شضيء» وشضقيقتها ميريهان
وإاخراج خالد الحجر ،ويتضضمن هذا العمل
مشضاهد مكررة تصضور مظاهر الشضذوذ بين
فتاتين وهو ما أاثار جدل كبيرا بعد عرضضه
في عدة مهرجانات وينافسض فيلم «شضوق» في
المسضابقة من أاجل الجائزة األولى حسضب
النقاد والمتتبعين ،وسضاد الجدل كثيرا عند
الكشضف عن برمجة هذا الفيلم في المهرجان
ووصضفته الجهات المعارضضة لحضضوره في
وهران باألكثر جد ً
ل وسضخونة.

شصاشصات فلسصطينية بوهران
يقدم مهرجان وهران للفيلم العربي في
طبعته السضادسضة ألول مرةئمختارات من
األفÓم التي انتجتها مؤوسضسضة «شضاشضات
فلسضطينية» ،وهي مؤوسضسضة غير حكومية
مسضجلة رسضميَا في فلسضطين ،تركز في عملها
على سضينما المرأاة ،وأاهميتها ،وأابعادها في
طرح مفاهيم اجتماعية حول تصضورات عن
ماهية النوع الجتماعي ،ومن نشضطاء في
مجال الثقافة ،ليؤوسضسضوا جمعية شضاشضات،
وقد نجحت في تنظيم مهرجانات خاصضة
بسضينما المرآاة ،إاضضافة إالى توفير فضضاءات
لعرضض األفÓم عبر التراب الفلسضطيني،
ودعمها عبر التواصضل مع مختلف وسضائل
اإلعÓمئونتج عن دعمها لسضينما المرآاة إانتاج
عدة أافÓم قصضيرة منها سضبعة تجتمعئفي
ريبرتوار «مسضارات» ،ومن األشضرطة
السضينمائية التي تحظى وهران بعرضضها في
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أا ـق ـ ـÓم رفـ ـعت الت ـح ـ ـدي في الزمـ ـن الصصعب
أاصضدرت جريدة «الشضعب»
في الذكرى الخمسضين
لتأاسضيسضها في ديسضمبر
 ١٩٦٢بعد أاشضهر قليلة من
اسضتقÓل الجزائر عددا
خاصضا يحمل شضحنة من
الحنين والذكريات عن
بدايات أاول جريدة
بالعربية تصضدر بعد
السضتقÓل.
ويعتبر هذا العدد
الخاصض الذي جاء في
شضكل مجلة ـ والذي
نشضرته الوكالة الوطنية
للنشضر واإلشضهار ـ تحت
عنوان «مسضيرة نصضف
قرن :أاقÓم حبرها
من عرق ودم» تكريما لكل الذين سضاهموا
من صضحافيين وتقنيين وعمال في بناء وتطوير
هذه المؤوسضسضة اإلعÓمية العتيدة والوقوف عند
أاهم المحطات التي ميزت سضجلها في مختلف
المراحل التي عرفتها الجزائر التي تحتفل
أايضضا بخمسضينية اسضتقÓلها كما أاكده مسضؤوولو
الجريدة.
وحمل العدد الكثير من الذكريات التي ل يزال
يحتفظ بها األحياء من الجيل األول الذي قدم
الكثير من أاجل النهوضض بالجريدة وتطويرها
«رغم قلة اإلمكانيات ونقصض التجربة آانذاك»
كما جاء على لسضان الرواد األوائل الذين عملوا
بها .واعتبر الكثير من الذين سضاهموا
بشضهاداتهم وتصضريحاتهم في هذا العدد أان
جريدة «الشضعب» كانت بمثابة «مدرسضة تكون
فيها معظم الكتاب واألدباء الحاليين
وكبارالصضحافيين والموظفين السضامين».
ولم تنسض الجريدة في هذه الذكرى فضضل
األوائل الذين سضاهموا بأاقÓمهم ومواقفهم في
رفع التحدي وقدموا للقارئ مادة إاعÓمية
«ثرية» وبأاسضلوب «متميز» لكل ما كان يجري في
الجزائر وفي العالم.
كما خصضصض العدد حيزا واسضعا لمقالت

أاسضماء
وشضهادات
بارزة ضضمن المدراء
الذين تعاقبوا على
الجريدة
رئاسضة
وعددهم  ١٧مديرا،
ومن بين هؤولء خصضت
بالذكر المرحوم علي
مفتاحي أاحد مؤوسضيسضها
ومحمد الميلي والصضوت
عيسضى
الجهوري
مسضعودي الذي ارتبط
اسضمه بإاذاعة «صضوت
الجزائر الحرة» وغيرهم.
العدد
تضضمن
كما
وشضهادات
مسضاهمات
بعضض من مدراء الشضعب
السضابقين مثل رئيسض
مجلسض األمة السضيد عبد
القادربن صضالح ورئيسض المجلسض الشضعبي
الوطني محمد العربي ولد خليفة وكلمة وزير
الشضؤوون الدينية واألوقاف السضيد بوعبد الله
غÓم الله إالى جانب حوارمع عز الدين
بوكردوسض المدير السضابق لـ «الشضعب»الذي بقي
في هذا المنصضب مدة  ١٨سضنة.
وخصضصض العدد أايضضا مقال للمديرة الحالية
لجريدة «الشضعب» أامينة دباشض أاول امرأاة تنصضب
على رأاسض الجريدة منذ نشضأاتها التي أاكدت أانها
سضتعمل جاهدة على «إاعادة المجد ألم الجرائد
العربية بالجزائرباعتمادها العمل الجواري
والحترافية لترقية الخدمة العمومية» .كما
فتح العدد صضفحاته لشضهادات أاشضهر الكتاب
واألدباء الجزائريين الذين تعاملوا مع الجريدة
حيث ثمن أامين الزاوي الدورالذي لعبته
الجريدة في إارسضاء معالم الثقافة قائ« Óلم
تدرالجريدة ظهرها أابدا للثقافة وللمثقفين
ورغم أان البلد كان في زمن الحزب الواحد إال
أانها كانت مسضاحة لجميع المثقفين واألدباء من
اليمين إالى اليسضارللتعبير» مضضيفا أان الجيل
األول من مؤوسضسضي الصضحافة الحرة المعربة
خرجوا من عباءة الشضعب .

م ـ ـ ـائـ ـدة مسصتدي ـ ـ ـرة بسصينيمـ ـاتي ـ ـ ـك
احتفاليات خمسضينية اإلسضتقÓل ،فإان أاقل ما
يمكن عمله هو أان نكتب عن هذه السضينما،
ومسضيرتها منذ  ١٨٩٥إالى  ١٩٦٢واألدلة بيد
فرنسضا وصضارت أاقرب إالي أاوربا .ولو تابعت هذه
المراجع وقرأات تاريخ السضينما الجزائرية
لنبهرنا بمكنوناتها .وأاطالب من مهرجان
وهران للفلم العربي الدولة التحرك وحل
إاشضكالية اسضتغÓل األرشضيف واسضتعماله
باسضتقÓلية.
مهرجانها بالطبعة الحالية بذور الرمان
للمخرجة غادة الطراوي و بعيدا عن الوحدة
للمخرجة سضوسضن قصضود وأاول حب لديمة أابو
غوشض وفيلم «خارج اإلطار» لريهام الغزالي،
والقدم القدم الصضغيرة للمخرجة إايناسض
عييشض ،وفيلم «قصض» للمخرجة آاثار
الجديلي.

«يما» تحط الرحال من دبي
سضيدخل الفيلم الروائي الجزائري الطويل
«يما» المنافسضة في مهرجان وهرانئمسضاء
األربعاء بقاعة سضينما المغرب ،وكان فيلم
«يما» لمخرجته جميلة صضحراويئقد شضارك
ومثل الجزائر خÓل الطبعة التاسضعة من
مهرجان دبي السضينمائي الدولي التي
اختتمت فعالياته أاول أامسض األحد ضضمن
المنافسضة الرسضمية لمسضابقة «المهر العربي»
الخاصضة باألفÓم العربية الطويلة وحاز
جائزة التحاد الدولي لنّقاد السضينما لأÓفÓم
الروائية .وتم عرضض فيلم «يما» ،يومي ١١
و ١٣ديسضمبر ،وهو من سضيناريو وإاخراج
وبطولة جميلة صضحراوي ،يسضتحضضر فترة
العشضرية السضوداء ،ويظهر إارادة الجزائريين
للخروج منها واسضتعادة المجرى الطبيعي
لحياتهم ،بمحاكاة يوميات «وردية» التي
تقطن في بيت ريفي منعزل ،وتحاول تخطي
المحن التي عاشضتها.

نظم أامسض بقاعة متحف السضينما بوسضط مدينة وهرانئمائدة مسضتديرة ،حيث كان اÛال
مفتوحا للنقد األكادÁي السضينمائي ،بالتوازي مع العروضض،ئالتي تتواصضل لليوم الرابع ‘
مسضابقتي األفÓم الطويلة والقصضÒة .وتناولت الندوة التي اطلق عليها اسضم مائدة مسضتديرة لـ
 ٥٥سضنة سضينما جزائرية ثمانية ﬁاور منها نظرة العرب للسضينما ا÷زائرية وسضينما ا÷زائر
بعيون اآلخر وﬁوري سضينما اليوم واألمسضئماب Úا÷زائر ما بعد اإلسضتقÓل وا÷يل ا◊ا‹
وŒربة النوادي السضينمائية ‘ ا÷زائر ،فجمعت هذه اŸائدة متخصضصض ‘ ÚاÛالت
السضينمائية ،والثقافية بشضكل ٍ عام ،بحضضورئأاسضماء صضنعت جزءا من حصضيلة نصضف قرنئ لهذا
الفنئ من غوتي بن ددوشض وعدة شضنتوفئومزيان يعليئوعمار العسضكريئوأاحمد راشضدي وحازر‹
واألسضتاذ بجاويئÈئاسضةئاıرج والناقد السضينمائيئوالباحثئبا÷امعة ا÷زائريةئوعضضو
اÛلسض األعلى للسضمعي البصضري سضابقا ﬁمد بن صضالح.
وسضجلنا على الهامشض أان ا◊ظور كان قلي Óبالقاعة حيث إاقتصضر على الفضضوليÚ
والوجوه الفنية على قلتها ،وأاهم ما –دث عنه أاحمد بجاوي الرئيسض الشضر‘ شضمل كتبا عن
السضينما وأاحوال السضينما ،كما دعا إا ¤ضضرورة إاعادة صضورة القاعات السضينمائية للواجهة وتوفÒ
المكانيات اÿاصضة لÓنتاج السضينمائي مع إاعطاء الولوية للشضباب اÙب للفن السضابع ،فيما
دعا عبد الباسضط بن خليفة إا ¤ضضرورة ا◊فاظ على تقاليد السضينما ا÷زائرية وهذا
باÙافظة على مهرجانات ا÷زائر ،كما أان الربيع العربي خيم على أاجوار اŸائدة اŸسضتديرة
ح Úتطرق عديد الفنان Úللجانب اŸعاشض ‘ بعضض الدول العربية.

ب Úاللغ ـ ـة ..واللهج ـ ـة جـ ـدل مفتـ ـوح
أاعاد مهرجان وهران للفلم العربي ا÷دل الدائر حول صضعوبة اللهجة اÙلية با÷زائر التي
تقف حائ Óلبلوغ الطرف اآلخر من العرب ،وقارنت وضضعها باللهجة اŸصضرية التي تتمتع
بانتشضار واسضع ‘ العا ⁄العربي بدرجة Áكن وصضفها بـ «اللهجة العاŸية».
وحصضر تدخل ‡ثلة مصضرية ‘ أاشضغال اŸائدة اŸسضتديرة Ãتحف سضينيماتيك  ٥٠سضنة سضينما
جزائرية تاريخ سضينما ا÷زائر وبلوغها مصضر من خÓل يوسضف شضاه ،Úوأاكدت أان مصضر اعتلت
الريادة Ãشضروع هدفه الرئيسض بلوغ اŸتفرج وبعد القطن الدخل القومي Ÿصضر هو السضينما،
جاء ذالك وقت اتفاق ا÷زائر واŸغرب على –قيق التكامل لبلوغ صضناعة سضنمائية قوية.
اŸمثلة اŸصضرية طالبت من أاعضضاء اŸائدة اŸسضتديرة اÿروج من دائرة ا◊وار اŸغاربي
اÙضض وتعديه إا ¤الدول العربية من اŸشضرق ،واقÎحت مشضروعا جزائريا ﬂططا يخرج
بالفلم ا÷زائري من الدائرة الصضغÒة إا ¤الدائرة األعم لبلوغ  ٢٠٠مليون متفرج مصضري.
ووافقها ‘ الرأاي ،اŸمثل ا÷زائري بقوة شضخصضية وفصضاحة لسضانه أان ا÷زائر ،ح Úقال أان
ا÷زائر شضهدت ،ول تزال تعا Êنسضخ منذ ثÓثة قرون من الوجود العثما ،Êوقاد العرب ‘ رحلة
ع Èالتاريخ ليختم تدخله بأان اإلسضتعمار الفرنسضي قضضى على ما تبقى ،واسضتدل ‘ اÿتام
بجمل غريبة وهجينة حسضب وصضفه من اللهجة ا÷زائرية ‘ خليط ب Úالفرنسضية والعربية.
ورد ا◊ضضور من اŸدافع Úعن اللهجة ا÷زائرية أان الفن صضورة والÎجمة جائزة ،مؤوكدين أان
حب السضينما بعد  ٥٥سضنة سضينما جزائرية جعل ا÷زائري يتقن أاصضعب لهجات اŸشضرق.
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