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السسبت  ٢٧أافريل  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ١٧جمادى الثانية ٤١٤٣هـ
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''أألرندي'' يناقشش هندسسة ألقوأنين
ولد خليفة يترأأسش يوما برلمانيا حول تقرير ألمصسير
يشسرف ،د العربي ولد خليفة رئيسس
المجلسس الشسعبي الوطني ،اليوم ،على
أاشسغال اليوم البرلماني الدولي حول
موضسوع «حق الشسعوب في تقرير
المصسير :عامل سسلم وتنمية» ،الذي
يحتضسنه البرلمان ابتداء من السساعة
الـ ٠٩صسباحا.
اللقاء من تنظيم لجنة الشسؤوون
والجالية
والتعاون
الخارجية
والمجموعة البرلمانية للصسداقة
واألخوة «الجزائرـ الصسحراء الغربية» ،بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتضسامن
مع الشسعب الصسحراوي .

''ألجبهة ألوطنيـ ـة'' تعقـ ـد نـ ـدوة بالبليدة
يشسرف موسسى تواتي ،رئيسس الجبهة
الوطنية الجزائرية اليوم ،على اأشسغال
الندوة الجهوية لوليات الوسسط التي
تهدف لتنصسيب المجلسس الجهوي
للوسسط.
تعقد الأشسغال بمسسرح محمد التوري،
بالبليدة ،بدء من السساعة الـ ١٠صسباحا.

تنظم المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي،
«األرندي» ،غدا ،بالتنسسيق مع قسسم المنتخبين بالحزب،
ندوة برلمانية حول «هندسسة القوانين في ظل اإلصسÓحات
السسياسسية».
تقام الندوة بمقر الحزب ابتداء من السساعة الـ٣٠:٠٩
صسباحا.

بن جاب ألله تشسرف على
إأحياء أليوم ألوطني للمسسنين

ورشسة تقنية حول ''ألعودة ألطوعية منأأجل
خيار حقيقي ‘ مسسار ألهجرة''
تنظم اللجنة الوطنية السستشسارية لÎقية حقوق اإلنسسان الورشسة التقنية حول «العودة
الطوعية من اجل خيار حقيقي ‘ مسسار الهجرة» ،غدا ،با◊ظÒة الوطنية للة سسيتي بتلمسسان
ابتداء من السساعة  ٣٠:٠٩صسباحاÃ ،شساركة ﬂتلف اŸنظمات اŸعنية بقضسايا الهجرة من
مؤوسسسسات حكومية وغ Òحكومية ،اÛتمع اŸد Êوأاسساتذة جامعي Úوباحث Úوصسحفي.Ú

احتفاء باليوم الوطني
لأÓشسخاصس المسسنين ،تقوم اليوم
وزيرة التضسامن الوطني واألسسرة
سسعاد بن جاب الله ابتداء من
السساعة  ٣٠:٠٨صسباحا بزيارة
إالى مركز المسسنين بباب الزوار،
ثم تتنتقل مباشسرة إالى ولية
المسسيلة حيث تشسرف على
الحتفالت الرسسمية بهذه
المناسسبة بدائرة بوسسعادة.

أأب ـوأب مفتوح ـ ـة عـ ـلى ألوقاية
في ألعم ـ ـل بب ـ ـومـ ـ ـ ـردأسش

حاج سسعيد يسستعرضش
مشساريع قطاعه

في إاطار الحتفال باليوم العالمي «للوقاية واألمن في
العمل» ينظم الصسندوق الوطني للتأامينات الجتماعية
لولية بومرداسس ،من الـ ٢٨إالى  ٣٠أافريل الجاري ،أابوابا
مفتوحة حول موضسوع «الوقاية من األمراضس المهنية».

ورشسة مغاربية حول ألموأرد ألجينية غدأ بالعاصسمة

ألتج ـ ـديد ألج ـ ـ ـزأئري يسستعـ ـ ـرضش
تحضسـ ـيرأت عقـ ـد ألمؤوتم ـ ـر
ينظم حزب التجديد الجزائري اليوم
لقاء جهويا لوليات العاصسمة ،يكون
متبوعا بندوة صسحفية يعقدها األمين
العام ابتداء من السساعة  ٠٠:١٠صسباحا
بمقر الحزب .اللقاء يتناول مدى تقدم
عملية تحضسير المؤوتمر ،ومواضسيع أاخرى
تخصس شسؤوون الحزب وقضسايا وطنية
ودولية هامة .

ندوة صسحفية لحركة
أإلصسÓح ألوطني

تنظم المديرية العامة للغابات من  ٢٨اإلى  ٣٠اأفريل الجاري بالجزائر العاصسمة
الورشسة المغاربية الأولى حول «السستفادة العادلة من المزايا المتعلقة باسستعمال
الموارد الجينية».
يحتضسن مركز الصسحافة
للمجاهد ،اليوم ،على السساعة الـ١٠
صسباحا ندوة نقاشس ينشسطها كاتب
الدولة لدى وزارة السسياحة
والصسناعة التقليدية ،المكلف
بالسسياحة ،محمد أامين حاج سسعيد،
يسستعرضس خÓلها مشساريع قطاعه.

أتحاد ألتجار يناقشش ملف أنضسمام ألجزأئر
إألى ألمنظم ـة ألعالميـ ـة للتجـ ـارة
ينظم التحاد العام للتجار والحرفيين
الجزائريين ،اليوم ،بمكتب المداومة
ببلكور ،ندوة صسحفية ابتداء من السساعة
 ٣٠:١٠صسباحا لمناقشسة ملف «انضسمام
الجزائر اإلى المنظمة العالمية للتجارة
ونتائجه على السسوق الوطنية» .

مصسيطفى في
وهرأن غدأ

تنظم اليوم حركة اإلصسÓح الوطني ابتداء من
السساعة  ٣٠:١١ندوة صسحفية بمقر الحزب،
ينشسطها األمين العام للحركة وقيادات ومناضسلين
بالحزب .

حزب ألعمال يعرضش
تقريره ألسسياسسي
ينظم المكتب الولئي لحزب العمال
للجزائر العاصسمة ،اجتماعا لإطارات
الحزب بالولية اليوم على السساعة
العاشسرة صسباحا ،بقاعة مكتبة الإخوة
بركات ببلفور -الحراشس  -لمناقشسة
التقرير السسياسسي الذي سسيقدمه جلول جودي عضسو المكتب .

يؤمية وطنيةإأخبارية
تصسدر عن ألمؤؤسسسسة ألعمؤمية ألقتصسادية(شسركة ذأتأأسسهم)
رأأسس مالها ألجتماعي ١٢٦.٠٠٠ ٠٠٠.٠٠ :دج
 39شسارع ألشسهدأء ألجزأئر

ألتحرير

أأمانة ألمديرية ألعامة

ألتحرير(021) 60 / 67 / 83 :
ألفاكسس(021) 60. 67. 93 :

أإلدأرة وألمالية

ألهاتف(021) 60. 69. 55:
ألفاكسس(٠٢١)٦٠. ٧٠. ٣٥:
(021) 73. 93. 27

أنقط ـ ـاع ألم ـ ـاء ألشسـ ـ ـ ـروب يـ ـ ـومي أألح ـ ـ ـد وألثـ ـنين
في بلـ ـديات ألعاصسم ـ ـة
يقوم كاتب الدولة لدى الوزير
األول المكلف بالسستشسراف
واإلحصسائيات ،السسيد بشسير
مصسيطفى ،بزيارة عمل إالى
ولية وهران ،غدا ،يشسرف
خÓلها على افتتاح ورشسة ذات
مسستوى عال مخصسصسة لـ
اإلسستراتيجية
«اليقظة
المؤوسسسساتية» بالشستراك مع
جامعة وهران.

ألرئيسسة ألمديرة ألعامة
مسسؤؤولة ألنشسر

أأمينة دباشش

مدير ألتحرير بالنيابة

تؤفيق يؤسسفي

أافاد بيان لمؤوسسسسة المياه والتطهير للجزائر
العاصسمة (سسيال) أان عملية التزويد بالماء الشسروب
سستعرف انقطاعا من األحد على السساعة الـ ٣مسساء إالى
الثنين على السساعة الـ ٣مسساء ،في العديد من بلديات
الجزائر العاصسمة.
النقطاع راجع إالى أاشسغال مبرمجة من طرف
مؤوسسسسة ميترو الجزائر على مسستوى سساحة الشسهداء،
وسسيمسس شسارعي الحرية وعبان رمضسان (جزئيا) ببلدية
الجزائر الوسسطى وسساحة الشسهداء وحديقة بور سسعيد
ونهج باب الواد وشسارع أاول نوفمبر وشسارع محمد
الصسغير سسعداوي ببلدية القصسبة.

إلعÓناتكم (021) 73.60.59
أتصسلوأ ب ـ :ألسسرعة وألجودة
مÓحظة:

ألمقـــالت وألؤثائق ألتي ترسســــل أأوتسسلــــم للجريــــدة
ل تردإألىأأصسحابها
نشسرتأأو لم تنشسر ول مجال لمطالبة ألجريدة بها

تطبع بالمؤؤسسسسات ألتالية:ألؤسسط :مطبعة  S.I.Aألغرب :شسركة ألطباعة  S.I.Oألشسرق :شسركة ألطباعة  S.I.Eألجنؤب S.I.A :مطبعة ورڤلة

ألمؤؤسسسسة ألؤطنية للنشسر
وأإلشسهار

 ١شسارع باسستؤر ـ ألجزأئر
ألهاتف(021)73. 71. 28.... :
(021)73. 76. 78
(021)73. 30. 43
ألفاكسس(021)73. 95. 59... :

ألسصبت  ٢٧أأفريل  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ١٧جمادى ألثانية ١٤٣٤هـ

وطني

تفتح النقاشس لنشصر الثقافة القانؤنية وتعميم قيم الديمقراطية

مجلة إلمجلسس إلدسضتوري مرجعية في إلجتهاد إلقضضائي
تضصمن العدد اأ’ول لمجلة المجلسس الدسصتؤري الصصادرة مؤؤخرا مؤاضصيعا ثرية جديرة بالمطالعة والتفحصس .وهي مؤاضصيع
كتبها فقهاء القانؤن تحمل قيمة إاضصافية كؤنها تأاتي في وقت تجري فيه الجزائر عملية تعديل الدسصتؤر تتؤ’ها لجنة
خبراء لعÓج اخت’Óت فيأاسصمى تشصريعات الجمهؤرية وترسصيخ دولة المؤؤسصسصات والديمقراطية والقانؤن.

فنيدسس بن بلة
ذكر بهذأ ألبعد ألطيب بلعيز رئيسس
ألمجلسس ألدسصتوري في توطئة للمجلة نصصف
ألسصنوية ألتي تشصرف على إأصصدأرها في أأبهى
حلة لجنة علمية مختصصة مشصددأ على
جدوأها ليسس فقط في ألتعريف بقرأرأت
ألهيئة لكن أجتهادأتها ألفقهية ألتي نادى بها
رئيسس ألجمهورية ألسصيد عبد ألعزيز بوتفليقة
ألقاضصي أأ’ول للبÓد .وهو أجتهاد يحسصم
ألجدل حول قضصايا رأهنة ويعطى إأجابة من
روح ألدسصتور عن إأشصكا’ت عالقة يثار بشصأانها
نقاشس مفتوح.
وتخصس توسصيع صصÓحيات ألهيئات وعÓج
أ’ختÓل وأإ’خطار بعدم دسصتورية قوأنين
تقدم من أأكثر من جهة منها ألبرلمانية وربما
ألموأطنين أأيضصا في مسصعى توسصيع ألممارسصة
ألديمقرأطية ألمباشصرة ألتي قد تعتمدها
ألجزأئر مسصتقب Óبعد تعديل ألدسصتور أسصتنادأ
إألى تجارب دولية حققت ألروأج وكرسصت ألثقة
وألمصصدأقية منها ألتجربة ألفرنسصية ألتي
كشصف ألنقاب عنها رئيسس ألمجلسس ألدسصتوري
مؤوخرأ في أليوم ألدرأسصي جان لوي دوبري.
مجلة ألمجلسس ألدسصتوري تسصلط ألضصوء

على مضصامين أجتهادأت
ألمجلسس ألدسصتوري ألذي
يرأد له في ظل
ألمتعددة
أإ’صصÓحات
أأ’وجه أأن يكون مرنا
متحركا ’ يبقى أأسصير
ألزمان وألمكان يكتفي
بالرد على موأضصيع كلما
أأخطر بها .لكن يتخذ
مبادرة ألنشصاط وطرح آأرأء
فقهية وتفسصيرأت متطورة
لقوأعد وأأحكام توأكب
سصيرورة ألتحول ومضصمون
ألتغيير حماية للحريات
وألحقوق أأ’سصاسصية.
من هذه ألزأوية تقرأأ مجلة ألمجلسس
ألدسصتوري ألتي تعد فضصاء مفتوحا
لمسصاهمات أأهل ألقانون بمختلف
تخصصصصاتهم وتشصعباتهم .مسصاهات تجادل
بالتي هي أأحسصن لترسصيخ ألبناء ألمؤوسصسصاتي
للدولة ،كلهم يسصعون من أأجل أأن تكون ألمجلة
مرجعا للفكر ألقانوني ألنير وأ’جتهاد
ألفقهي ألمتنوع ألمرن وألرأأي ألعلمي ألسصديد
ألذي يعود إأليه كلما كانت هناك ألحاجة

ألملحة لدرأسصة موضصوعية
للتجربة ألجزأئرية في
مجال ألقضصاء ألدسصتوري
ومسصاره ألدأئم لموأكبة
سصيرورة ألتطور مفتاح
أ’سصتقرأر وألتوأزن ألمؤومن
لدولة ألمؤوسصسصات في أأبعد
مدأها وقوة نجاعاتها في
موأجهة ألتحديات وما
أأكثرها.
من هذه ألزأوية جاءت
مسصاهمة ألدكتور أأ’مين
شصريط من جامعة قسصنطينة
«مكانة ألبرلمان ألجزأئري
في أجتهاد ألمجلسس
ألدسصتوري» ،ومسصاهمة ألدكتور محمد
بوسصلطان من جامعة وهرأن «ألرقابة على
دسصتورية ألمعاهدأت في ألجزأئر».
وهناك مسصاهمات للدكتور عمار عباسس
حول دور ألمجلسس ألدسصتوري في ضصمان مبدأأ
سصمو ألدسصتور .وهي مسصاهمة تحاول أأن
تجيب على مسصائل مطروحة على لجنة تعديل
ألدسصتور حول توسصيع أإ’خطار ألمطلب
ألديمقرأطي ألملح على أ’طÓق.

أاسصاتذة جامعة الحقؤق بسصطيف يؤؤكدون:

حقوقيون يدإفعون عن صضÓحيات إلمجالسس إلمنتخبة
شصدد حقؤقيؤن على أاهمية عملية
التعديل الدسصتؤري ،التي أامر بها
رئيسس الجمهؤرية مؤؤخرا ،من خÓل
تنصصيب لجنة خبراء من أاجل وضصع
دسصتؤر جديد للبÓد ،يسصتجيب
لتطلعات المرحلة التي تمر بها البÓد،
ويجنب البÓدأازمات سصياسصية ،ويحافظ
على الهؤية الؤطنية.

سسطيف :نورالدين بوطغان

ولدى رصصد «ألشصعب» بكلية ألحقوق
بجامعة سصطيف ،أنطباعات حول ألموضصوع
أعتبر أأسصاتذة ألحقوق أأن ألتعديل جاء في
محله ،وفي ألوقت ألمناسصب ’سصتكمال

أإ’صصÓحات ألسصياسصية ،ألتي أنطلقت ببÓدنا،
تنفيذأ للوعود ألتي قطعتها ألسصلطة على
نفسصها ،خاصصة حسصبهم ،أأن ألعملية جاءت
مباشصرة بعد أسصتكمال ألمسصار أ’نتخابي
ألتشصريعي وألمحلي وقبيل أ’نتخابات
ألرئاسصية.
وركز محدثونا على أأ’همية ألقصصوى
للتوأفق في وضصع ألدسصاتير ،باعتبارها
نصصوصس قانونية أأسصاسصية لتسصيير ألمجتمعات
وألدول ،ولهذأ طالبوأ بعرضس ألمسصودة ألتي
سصتقترح من طرف لجنة ألخبرأء على ألقوى
ألسصياسصية وأ’جتماعية ،إ’ثرأئها ،وأعتبروأ أأن
وضصع دسصتور توأفقي سصيجنب ألبÓد مشصاكل
سصياسصية.
وعن ألنقاط ألتي يتمنون أأن يتكفل بها

ألدسصتور ألمقبل ،قال أأحد أأ’سصاتذة إأن حقوق
أإ’نسصان ،يجب توسصيعها وإأعطائها أأهمية
خاصصة بمفهومها ألوأسصع ،وللحفاظ حسصبه
على ألنسصق أ’جتماعي وألسصلم ألمدني ،يتعين
أأن ينصس ألدسصتور ألمقبل صصرأحة على ألحق
في ألسصكن وألعمل لكل موأطن ،وإأحدأث
آأليات دسصتورية تسصمح بتوسصيع ألحماية
أ’جتماعية أ’كبر عدد من ألموأطنين.
وعن ألنظام ألسصياسصي ألمناسصب للجزأئر،
قال بعضس أأ’سصاتذة أأن ألجزأئر يناسصبها
ألنظام ألبرلماني ،لكن بعد إأعطاء صصÓحيات
وهيبة أأكثر له ،حتى يتمكن ألشصعب بوأسصطته
من مرأقبة عمل ألجهاز ألتنفيذي ألحكومي.

شصباب بلعباسس يطالبؤن:

تكريسس حق إلمسضاوإة بين إلموإطنين
طالب ألعديد من شصباب و’ية سصيدي
بلعباسس بأاخذ أأرأء ألطبقة ألمثقفة من
ألمجتمع ألجزأئري في تعديل ألدسصتور
ألقادم على أأن يتكفل بكل ألطبقات
ألسصياسصية وألمدنية وألعسصكرية وأأ’منية
وخاصصة ألموأطن ،حسصب تصصريحاتهم لـ
«ألشصعب».
وأعتبروأ تعديل ألدسصتور بمثابة ،مشصروع
ألقرن ألذي يعول عليه للتنمية أ’قتصصادية
وألسصكن وألشصغل وألتطور في كل ألمجا’ت
بدون أسصتثناء ،آأملين أأن يكون في مسصتوى
تطلعات ألموأطنين وخاصصة ألشصباب ،وإألى

ذلك ألتكفل بمختلف أنشصغا’ت ألموأطن
وفتح ألحوأر بين ألمسصؤوولين وألموأطنين،
وأأن يضصم ألدسصتور جميع جذور ألمجتمع
ألمدني بدون أسصتثناء ويمتد إألى ألشصريعة
أإ’سصÓمية.
وطالب بعضس ألمسصؤوولين في حديثهم
لـ«ألشصعب» ،بأان يكون ألدسصتور ألجزأئري
وأضصح ألمعالم وألفصصل بين ألسصلطات
بمفهومها ألدسصتوري ،كما دعا ألشصباب إألى
تحديد ألعهدأت ألرئاسصية في ألدسصتور
ألجديد تكريسصا للديمقرأطية ،وألدعم
ألفلسصفي وألفكري ولغة ألحوأر ،وأأن يكون

ألدسصتور عصصريا يتماشصي مع متطلبات
ألمجتمع ألجزأئري وألمجتمع ألدولي.
وباعتبار ألدسصتور ألجزأئري ألقانون
أأ’سصاسصي للدولة ،فإانه يجب أأن يكون حسصبهم
شصام Óلمختلف قضصايا أأ’مة ،وأأن يحمي
ألحريات وألحقوق أأ’سصاسصية للموأطن
ويكرسصها ويسصاهم في تنفيذ أ’لتزأمات
ألدولية للجزأئر في مجال حقوق أإ’نسصان،
و’بد أأن يكرسس حق ألمسصاوأة بين ألموأطنين
’ فرق بين رئيسس ومرؤووسس ،وإأدماج كافة
ألشصباب ألقادرين على ألعمل..

سسيدي بلعباسس :بيوضس بلقاسسم

بن مهدي يامنة «منتخبة محلية بقؤرصصؤ»

إإرسضاء صضÓحياتأإوسضع وحدود فاصضلة بين إإلدإرة وإلمنتخب
دعت عضصؤ المجلسس الشصعبي
البلدي لقؤرصصؤ يامنة بن مهدي
لجنة خبراء صصياغة الدسصتؤر إالى
ضصرورة إاعطاء أاهمية أاكبر لقانؤن
البلدية والؤ’ية ،بهدف تمكين
المنتخبين المحليين من صصÓحيات
أاوسصع وإاعادة ا’عتبار لرئيسس
البلدية ،الذي فقد وفق مفهؤمها
تلك القؤة والرهبة اإ’دارية التي
كان يتمتع بها سصابقا باعتباره
منتخبا من طرف المؤاطنين
ويتمتع بالشصرعية الشصعبية التي
منحهاإاياه الصصندوق..

بومرداسس..ز ـ كمال

وطالبت بن مهدي وهي أأول إأمرأأة
منتخبة للمجلسس ألبلدي لقورصصو ،بأان
يعاد ألنظر أنطÓقا من مشصروع ألدسصتور

ألقادم في طبيعة ألصصÓحيات وألمهام
أإ’دأرية أأ’سصاسصية ألموكلة لرئيسس ألبلدية
وأأ’عضصاء ألمنتخبين ،ألذين يفتقدون
حاليا لكل ألصصÓحيات ،ووضصع حدود
فاصصلة بين ممثل أإ’دأرة وألمنتخب ألذي
لم يعد مثلما قالت في ألظرف ألحالي
بمقدوره موأجهة ألموأطن وألرد على
أأبسصط ألمعلومات وأ’سصتفسصارأت ألتي
يرغب فيها في مجال ألسصكن ،برأمج
ألتنمية ،ألشصغل وغيرها من أ’نشصغا’ت
أأ’خرى ألتي تكدسصت كلها لدى مصصالح
ألدأئرة ،وهو ما جعل ثقة ألموأطن مع
منتخبيه تتزعزع حسصب تفسصيرها.
وعن تجربة ألمرأأة في ألمعترك
ألسصياسصي وألتطلعات ألمسصتقبلية لهذه
ألفئة ،أأكدت عضصو ألمجلسس ألشصعبي ألبلدي
لقورصصو ومن خÓل تجربتها ألقصصيرة في

ألمجال ألسصياسصي ألتي لم تكن سصهلة
حسصبها ،أأنها تشصجع ألمرأأة على ألمشصاركة
بقوة وخوضس غمار أ’نتخابات للمشصاركة
في حل ألمشصاكل أليومية للموأطن وأ’بتعاد
عن ألنظرة ألسصلبية لأÓمور ،حتى تلعب
ألمرأأة دورأ كام Óوأيجابيا في إأثرأء
ألمشصهد ألسصياسصي للجزأئر ألذي شصهد وفق
قولها نقلة نوعية في مجال ألممارسصة وفتح
مزيد من هامشس ألحرية للموأطن وألمرأأة
بالخصصوصس ،مسصتدلة قولها بالحصصة ألتي
أكتسصبتها هذه أأ’خيرة في مختلف
ألمجالسس ألمنتخبة من ألمجلسس ألبلدي إألى
ألمجلسس ألوطني ،حتى تسصاهم في بناء
مؤوسصسصات ألدولة وتكريسس ألديمقرأطية
وألتعددية ألحزبية ألتي أأدخلت ألجزأئر في
عهد جديد على حد قولها.

تعديل إلدسضتور

ألعدد

١٦٠٩٠

سصلطاني من وهران:
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ضضرورةأإن تكفل إلمرإجعة إلنتقالإإلى إلنظام إلبرلماني
ذكر رئيسس حركة مجتمع
ألسصلم أأبو جرة سصلطاني أأمسس
بوهرأن أأن ألمرأجعة ألشصاملة
للدسصتور يجب أأن تكفل
أإ’نتقال «بشصكل وأضصح» إألى
ألنظام ألبرلماني.
وأأوضصح سصلطاني للصصحافة
على هامشس إأفتتاح أأشصغال
ألجامعة ألربيعية ألتي نظمها
ألمكتب ألتنفيذي ألو’ئي
للحركة أأن هذأ ألتعديل يكون
بموجبه ألبرلمان مسصؤوو’ أأمام ألشصعب
وألجهاز ألتنفيذي أأمام ألبرلمان بشصرط أأن
تخضصع هذه ألمسصؤوولية للرقابة ألعامة
وألمحاسصبة ألقانونية.
وأأضصاف أأنه «’ يجب بأاي حال من
أأ’حوأل ألبقاء أأوصصياء على ألشصعب فهو
ناضصج نضصوجا تاما وإأن ردت له ألثقة في
نفسصه وحمل مسصؤوولية ألرقابة ألشصعبية
فسصيقدم نماذج عالية من ألحرصس على
ألوحدة ألوطنية وألتحلي بروح ألمسصؤوولية».
وأأشصار نفسس ألمتحدث أأن حزبه ’
يريد أأن يكون تعديل ألدسصتور «تقنيا»
تعدل فيه بعضس ألموأد ألخاضصعة للظرف
بل أأن «يكون دسصتورأ بحجم ألجزأئر»

مبرزأ أأن «ألدسصتور أأوسصع من
لجنة تقنية مهما كان
أأعضصاؤوها فرسصانا في ألفقه
ألدسصتوري فالوأقع ألجزأئري
’ تحكمه ألتقنيات بل
ألتوأفقات ألسصياسصية».
وأأضصاف ذأت ألمتحدث أأن
حركته طالبت بأان تطلع على
خÓصصة أ’سصتشصارأت مع
أأ’حزأب ألسصياسصية ألتي شصرع
فيها منذ سصنتين بقيادة عبد
ألقادر بن صصالح ولجنة تعديل
ألدسصتورألتي نصصبت مؤوخرأ «حتى نتمكن
من معرفة مختلف أ’قترأحات ونرى
ألتوجهات ألعامة للدسصتور ألجديد».
وعن أإ’نتخابات ألرئاسصية ألقادمة أأشصار
رئيسس حمسس إألى أأن حزبه ينتظر
ألدسصتور ألجديد أأو’ ليقرر بعد ذلك
موقفه من دعم «ألعهدة ألرأبعة للرئيسس
بوتفليقة» من عدمه.
يذكر أأنه قد شصارك  ١٢٠مناضصل في
أأشصغال هذه ألجامعة ألربيعية وهي آأخر
نشصاط تحضصيري للمؤوتمر ألخامسس
لحركة مجتمع ألسصلم ألذي سصيعقد بدأية
ماي ألقادم بالجزأئر ألعاصصمة.

مناصصرة يؤؤكد:

إإقرإر حقوق إلموإطن «بوضضوح» ضضرورة
أأكد رئيسس جبهة ألتغيير
عبد ألمجيد مناصصرة أأمسس
بغليزأن على ضصرورة أأن
«يقرر ألدسصتور ألقادم حقوق
ألموأطن بوضصوح».
وقال خÓل تجمع شصعبي
بقاعة سصينما دنيازأد «يجب
أأن يكون ألدسصتور دسصتور
ألشصعب وما يرأه يصصلح
لمسصتوى تضصحياته ويقرر
حقوق ألموأطن بوضصوح».
وشصدد لدى حديثه عن موضصوع تعديل
ألدسصتور قائ« Óيجب أأن يؤوسصسس ألدسصتور
للدولة ألتي أسصتهدفها بيان أأول نوفمبر
ويكون ألدسصتور ألذي يريده ألشصعب».
و’حظ مناصصرة أأن تعديل ألدسصتور جاء
«في وقت غير مناسصب» وكان من أأ’نسصب
«طرحه قبل أإ’نتخابات ألسصابقة» وكذأ
إأشصرأك ألشصعب في «حوأر تعديله».
ولدى حديثه عن أإ’صصÓحات قال رئيسس

جبهة ألتغيير «يجب أأن تنتج
أإ’صصÓحات وأقعا يغير من
حياة ألموأطن ويسصمح له بنيل
حقوقه من سصكن وشصغل
وألحقوق ألمتعلقة بالحياة
أ’جتماعية» .
كما تطرق إألى موضصوع
ألفسصاد قائ« Óنسصمع عن
فضصائح كبيرة وصصغيرة متتالية
وأأموأل كبيرة تسصتنزف من
أأموأل ألشصعب».
ومن جهة أأخرى تحدث رئيسس جبهة
ألتغيير عن نضصال حزبه من أأجل «ألتغيير
ألسصلمي عن طريق إأرأدة ألشصعب وضصمن
ألمشصروع أإ’سصÓمي».
وأأشصار في هذأ ألصصدد إألى أأن «ألبعضس
يريد تيئيسس ألشصعب من ألتغيير وزعزعة
ثقته في نفسصه وقدرأته على ذلك» مشصددأ
على أأن «ألشصعب سصيبقى حام ÓلأÓمل في
إأحدأث ألتغيير».

أابدى اسصتعداده لمناقشصة مراجعته مع التيارات السصياسصية

«إألرسضيدي» يقدم إلمشضروع إلتمهيدي إلمتعلق بالدسضتور إلذيأإعده

عقد التجمع من أاجل
الثقافة والديمقراطية
أامسس بالجزائر العاصصمة
دورة عادية لمجلسصه
الؤطني خصصصصت لتقديم
التمهيدي
المشصروع
للدسصتؤر الذي أاعده
الحزب وتحليل الؤضصع
في
العام
السصياسصي
الجزائر.
وسصمحت ألدورة ألتي عقدت برئاسصة
رئيسس ألتجمع من أأجل ألثقافة وألديمقرأطية
محسصن بلعباسس بتوضصيح مضصمون ألمشصروع
ألتمهيدي للدسصتور ألذي أأعدته لجنة تفكير
قبل طرحه للنقاشس من خÓل برنامج لقاءأت
وطنية بمشصاركة أأطرأف فاعلة أأخرى في
ألمجتمع ألمدني وألسصاحة ألسصياحة.
وحسصب «أأ’رسصيدي» يتضصمن مشصروع
ألدسصتور هذأ ألمسصتمد من ألذأكرة
ألجزأئرية وألشصامل وألذي يسصتجيب
للخاصصيات ألوطنية أ’جتماعية وألمرأجع
ألثقافية أ’متنا ثÓثة محاور رئيسصية حول
تحديد ألمبادئ ألعامة ألتي يجب أأن تسصير
ألمجتمع ألجزأئري وتوأزن ألسصلطات
وتوضصيح دور ألهيئات أ’سصتشصارية».
وبخصصوصس ألمبادئ ألعامة ألمسصيرة
للمجتمع ألجزأئري ألكفيلة بـ «تكريسس أأسصسس
دولة ديمقرأطية وأجتماعية» دعا ألتجمع من
أأجل ألثقافة وألديمقرأطية إألى أإ’قرأر
«ألرسصمي» في ألحياة ألسصياسصية لمبادئ
ألعدألة أ’جتماعية وألموأطنة وألمسصاوأة في
ألحقوق بين ألرجل وألمرأأة وتنظيم

أنتخابات حرة وشصفافة
وأسصتقÓل ألعدألة وترقية
حقوق أإ’نسصان.
أأما فيما يخصس تنظيم وسصير
ألمؤوسصسصات وإأعادة تنظيم
ألعÓقات بين ألسصلطات
وألتشصريعية
ألتنفيذية
وألقضصائية فيسصعى ألحزب في
مشصروعه للدسصتور إألى توضصيح
صصÓحيات ألسصلطات ألثÓث
وضصمان توأزن كفيل بضصمان
أسصتقÓلية كل هيئة «دون أأي تمييز محتمل».
وبشصأان ألدور وألمهمة ألمسصندين للهيئات
أ’سصتشصارية سصيما ألمجلسس ألدسصتوري
ومجلسس ألمحاسصبة وألمجلسس ألوطني
أ’قتصصادي وأ’جتماعي وألبيئي يرى ألتجمع
من أأجل ألثقافة وألديمقرأطية أأنه من
«ألضصروري» إأخضصاع سصلطة تعيين مكوناته
إألى رأأي ألبرلمان وأللجان ألمؤوهلة للغرفتين.
وفي ألكلمة ألتي أألقاها عند أفتتاح أأشصغال
هذه ألدورة ألعادية للمجلسس ألوطني للحزب
ألتي توأصصلت في جلسصة مغلقة بعد ظهر
أأمسس ،ذكر بلعباسس أأن ألمشصروع ألتمهيدي
للدسصتور سصيشصكل موضصوع إأثرأء من خÓل
لقاءأت
أأخرى وذلك ـ كما قال ـ لتلخيصس كل
أ’قترأحات وإأعدأد صصيغته ألنهاية.
وبعد أأن أأشصار إألى أأن مرأجعة ألدسصتور
«يجب أأن تمر عن طريق أ’سصتفتاء وليسس
ألبرلمان» ،أأكد ألمتحدث أأن حزبه مسصتعد
لمناقشصة مرأجعة ألدسصتور مع كافة ألتيارأت
ألسصياسصية إأذ أأن أأ’مر يتعلق بـ «قضصية جادة»
كما قال.

ألسشبت  ٢٧أأفريل  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ١٧جمادى ألثانية  ١٤٣٤هـ

وطني

الجزائر -جنوبإافريقيا

رئيسص ألجمهورية يعرب لجاكوب زوما عن أغتباطه لجودة ألعÓقات ألثنائية
أاعرب رئيسس الجمهورية السسيد عبد العزيز بوتفليقة عن اغتباطه لـ «جودة» العÓقات القائمة بين
الجزائر وجنوبإافريقيا معتبرا الزيارة األخيرة التي قام بها الرئيسس جاكوب غدلييهلكيسسا زوما
للجزائر «شساهدا» على هذه الدينامية.
وفي برقية بعث بها لرئيسس جمهورية
جنوب إأفريقيا بمناسشبة ألعيد ألوطني
لبÓده عبر رئيسس ألجمهورية عن
أغتباطه لـ «جودة عÓقات أأ’خوة
وألتضشامن» ألقائمة بين ألجزأئر وجنوب
إأفريقيا وللمبادرأت ألتي باششرأها سشوية
في سشبيل تدعيم مسشعاهما ألمتضشامن
«في سشبيل ترقية ألسشلم وأ’سشتقرأر
وألتنمية في إأفريقيا».
وأعتبر ألرئيسس بوتفليقة ألزيارة
أأ’خيرة ألتي قام بها ألرئيسس زوما
للجزأئر «ششاهدأ على ألدينامية هذه
ألتي تردفها أأوأصشر تاريخية ’ تنفصشم
عرأها وإأرأدة مششتركة في تعزيز ألتعاون
وألششرأكة أإ’سشترأتيجية بين بلدينا».
كما أأكد أأن أ’حتفال بالعيد ألوطني
لجنوب إأفريقيا يتيح «فرصشة طيبة
أ’توجه إأليكم باسشم ألجزأئر ششعبا
وحكومة وباسشمي ألخاصس بتهاني ألحارة
مششفوعة بأاطيب تمنياتي بالصشحة وألهناء لكم
ششخصشيا وألرخاء لششعبكم ألششقيق».

 ..ويهنئ نظيره ألسسييرأليوني
بمناسسبة ألعيد ألوطني لبÓده
بعث رئيسس ألجمهورية ألسشيد عبد ألعزيز
بوتفليقة ببرقية إألى رئيسس جمهورية
سشييرأليون ألسشيد أأرنسشت باي كوروما يهنئه
فيها بالعيد ألوطني لبÓده.
وكتب رئيسس ألجمهورية في برقيته «إأن
أ’حتفال بالعيد ألوطني لجمهورية
سشييرأليون يتيح لي فرصشة طيبة أ’توجه إأليكم
باسشم ألجزأئر ششعبا وحكومة وباسشمي
ألخاصس بتهاني ألحارة مششفوعة بأاطيب
تمنياتي بالصشحة وألسشعادة لكم ششخصشيا

ألمششهود ألذي تحتفل فيه ألجمهورية
ألطوغولية بعيدها ألوطني أأن أأتوجه إأليكم
باسشم ألجزأئر ششعبا وحكومة وباسشمي
ألخاصس بتهاني ألحارة مقرونة بتمنياتي
بالصشحة وألهناء لكم ششخصشيا وبالتقدم
وألرخاء للششعب ألطوغولي ألششقيق».
وأأضشاف رئيسس ألجمهورية «’ يفوتني أأن
أأجدد لكم بهذه ألمناسشبة ألسشعيدة
أسشتعدأدي للعمل با’ششترأك معكم على
تدعيم عÓقات ألصشدأقة وألتعاون ألتقليدية
ألتي تجمع بلدينا وششعبينا وتعزيز مسشعانا
ألمتضشامن دأخل أإ’تحاد أإ’فريقي في
سشبيل تجسشيد أأهدأف ألسشلم وأ’سشتقرأر
وألتنمية في قارتنا».

 ..وألرئيسص ألتنزأني
وبالرقي وأ’زدهار للششعب ألسشييرأليوني
ألششقيق».
وتابع ألرئيسس بوتفليقة مخاطبا نظيره
ألسشييرأليوني «إأنني أأغتنم هذه ألمناسشبة
أ’جدد لكم عزمي على ألعمل معكم على
تدعيم عÓقات ألصشدأقة وألتعاون ألقائمة
بين بلدينا وموأصشلة تششاورنا حول ألمسشائل
ذأت أإ’هتمام ألمششترك خدمة للسشلم
وأ’سشتقرأر في قارتنا».

 ..ونظيره ألطوغولي
بعث رئيسس ألجمهورية ألسشيد عبد ألعزيز
بوتفليقة برقية إألى نظيره ألطوغولي ألسشيد
فور إأيسشوزيمنا غناسشنبي يهنئه فيها بالعيد
ألوطني لبÓده.
وجاء في ألبرقية «يطيب لي في هذأ أليوم

ألجزأئر تعرب عن أرتياحها بخصسوصص ’ئحة مجلسص
أأ’من حول ألصسحرأء ألغربية
تلقت ألجزأئر «بارتياح» مصشادقة مجلسس
أأ’من أأ’ممي أأول أأمسس ألخميسس على ’ئحة
حول ألصشحرأء ألغربية دعا فيها إألى حل سشياسشي
«عادل ومسشتديم ويقبله ألطرفان ويفضشي إألى
تقرير مصشير» ششعب ألصشحرأء ألغربية وإألى
«تحسشين وضشعية حقوق أ’نسشان للصشحرأويين في
أأ’رأضشي ألمحتلة ».
وأأششار ألناطق باسشم وزأرة ألششؤوون ألخارجية
عمار بÓني في تصشريح لوأأج أأن «ألجزأئر تلقت
بارتياح مصشادقة مجلسس أأ’من أليوم على ’ئحة
حول ألصشحرأء ألغربية» مضشيفا أأن ألجزأئر
تعرب عن أرتياحها ’لتزأم ألمغرب و جبهة
ألبوليزأريو «بموأصشلة ألعمل تحت إأششرأف أأ’مم
ألمتحدة من أأجل ألتوصشل عبر مفاوضشات
مباششرة إألى حل يفضشي إألى تقرير ألمصشير».
وأأكد أأن ألجزأئر تنوه بـ «ثبات ألتزأم أأ’مم
ألمتحدة و ألمجموعة ألدولية لصشالح تسشوية
عادلة ومسشتديمة قائمة على حل سشياسشي يقبله
ألطرفان وكفيل بتمكين ألششعب ألصشحرأوي من
ممارسشة حقه في تقرير ألمصشير طبقا لمبادئ
وأأهدأف ميثاق أأ’مم ألمتحدة ولوأئح ألجمعية
ألعامة ومجلسس أأ’من».
وأأضشاف بÓني أأن «ألجزأئر تسشجل حرصس
ألمجموعة ألدولية على مسشأالة حماية حقوق
أ’نسشان ومرأقبتها ألفعلية في ألصشحرأء ألغربية
كما أأنها تبرز ضشرورة دخول أآ’ليات أأ’ممية
ألمخولة وألمنظمات وألمÓحظين أأ’جانب
لحقوق أإ’نسشان بصشفة منتظمة ومن دون
عرأقيل» إألى هذأ أإ’قليم.
وقال ألناطق باسشم وزأرة ألششؤوون ألخارجية
أأن «ألجزأئر تعرب عن أرتياحها ’لتزأم طرفي
ألنزأع ألمغرب وجبهة ألبوليزأريو بموأصشلة ألعمل
تحت إأششرأف أأ’مم ألمتحدة من أأجل ألتوصشل
عبر مفاوضشات مباششرة إألى حل يفضشي إألى

تقرير ألمصشير وتغتنم هذه ألفرصشة لتعرب
مجددأ عن تقديرها للجهود ألتي بذلها لهذأ
ألغرضس أأ’مين ألعام أأ’ممي ومبعوثه ألششخصشي
ألسشفير كرسشتوفر روسس».
وأأكد بÓني أأيضشا أأن ألجزأئر بصشفتها بلدأ
مجاورأ ومرأقبا لمسشار ألتسشوية «سشتوأصشل تقديم
مسشاهمتها في مسشار تصشفية أ’سشتعمار هذأ
ألذي هو من مسشؤوولية أأ’مم ألمتحدة وحدها».
وصشادق مجلسس أأ’من أأ’ممي ألخميسس على
’ئحة حول ألصشحرأء ألغربية جدد فيها دعوته
«لحل سشياسشي عادل و مسشتديم ويقبله ألطرفان
ويفضشي إألى تقرير مصشير ششعب ألصشحرأء
ألغربية» ألمحتلة كما أأكد «أأهمية تحسشين
وضشعية حقوق أإ’نسشان» في ألصشحرأء ألغربية
ألمحتلة.
وقرر مجلسس أأ’من تمديد عهدة منظمة
أأ’مم ألمتحدة من أأجل تنظيم أ’سشتفتاء في
ألصشحرأء ألغربية (مينورسشو) إألى غاية  ٣٠أأفريل
.٢٠١٤
في هذه ألÓئحة ألتي تحمل رقم ٢٠٩٩
( )٢٠١٣ششدد جهاز ألقرأر أأ’ممي هذه ألمرة
على ضشرورة أأن يحترم ألمغرب حقوق أإ’نسشان
للصشحرأويين في أأ’رأضشي ألمحتلة للصشحرأء
ألغربية».
وبهذأ ألخصشوصس أأبرز مجلسس أأ’من «أأهمية
تحسشين وضشعية حقوق أ’نسشان في ألصشحرأء
ألغربية» ودعا إألى « إأعدأد و تنفيذ تدأبير
مسشتقلة وموثوقة لضشمان أ’حترأم ألتام لحقوق
أ’نسشان» للصشحرأويين.
ونظرأ أ’همية هذه ألمسشأالة جدد مجلسس
أأ’من في فقرة أأخرى من ’ئحته ضشرورة «تعزيز
ترقية وحماية حقوق أ’نسشان في ألصشحرأء
ألغربية».

ألموأفقة على تعيين ألسسفير ألجديد للمكسسيك بالجزأئر
أأعطت ألحكومة ألجزأئرية موأفقتها على تعيين ألسشيد خوأن خوسشي غونزأليز
ميخاريسس سشفيرأ مفوضشا فوق ألعادة للو’يات ألمتحدة ألمكسشيكية لدى ألجمهورية
ألجزأئرية ألديمقرأطية ألششعبية حسشب ما أأفاد به بيان لوزأرة ألششؤوون ألخارجية يوم
ألخميسس.

بعث رئيسس ألجمهورية ألسشيد عبد ألعزيز
بوتفليقة برقية تهنئة لرئيسس جمهورية تنزأنيا
ألمتحدة ألسشيد جاكايا مريششو كيكويتي
بمناسشبة أحتفال بÓده بعيد أ’تحاد منوها
بجودة عÓقات ألصشدأقة وألتعاون ألتي تربط
ألبلدين.
وجاء في برقية ألرئيسس بوتفليقة «يطيب
لي وبÓدكم تحتفل بعيد أ’تحاد أأن أأتوجه
باسشم ششعب ألجزأئر وحكومتها وأأصشالة عن
نفسشي بأاحر عبارأت ألتهاني مقرونة
بالتمنيات بالصشحة وألهناء لششخصشكم ألكريم
وبالرفاه وأ’زدهار للششعب ألتنزأني ألششقيق».
وأأضشاف رئيسس ألجمهورية «و’ يفوتني
بهذه ألمناسشبة ألسشعيدة أأن أأنوه بجودة
عÓقات ألصشدأقة وألتعاون ألتي تربط بلدينا
وأأسشجل أرتياحي للديناميكية ألحثيثة ألتي
تميز ألتزأمنا ألمششترك بخدمة أأهدأف ألسشلم
وأ’سشتقرأر وألتنمية أ’قتصشادية وأ’جتماعية
في قارتنا».

مجموعة ألصسدأقة
«ألجزأئر -ألصسحرأء ألغربية»
تسستقبل وفدأ صسحرأويا
ألبرلمانية
ألمجموعة
أسشتقبلت
للصشدأقة وأأ’خوة «ألجزأئر -ألصشحرأء
ألغربية» أأول أأمسس بمقر ألمجلسس ألششعبي
ألوطني وفدأ صشحرأويا سشيششارك في
أأششغال أليوم ألبرلماني ألدولي حول
موضشوع «حق ألششعوب في تقرير ألمصشير:
عامل سشلم وتنمية» حسشب ما أأفاد به بيان
للمجلسس.
وخÓل هذأ أللقاء ألذي حضشره سشفير
ألصشحرأوية
ألعربية
ألجمهورية
ألديمقرأطية بالجزأئر إأبرأهيم غالي،
أأكدت رئيسشة ألمجموعة سشعيدة بوناب أأن
مجموعة ألصشدأقة ألتي تضشم نوأبا من
مختلف ألتششكيÓت ألسشياسشية ألممثلة
بالمجلسس «تعكسس إأجماع ألطبقة ألسشياسشية
في ألجزأئر على دعم هذه ألقضشية
ألعادلة».
وحرصشت في هذأ أإ’طار على ألتذكير
بالجهود ألتي ما فتئ يبذلها ألبرلمانيون
ألجزأئريون في مختلف أللقاءأت
وألمحافل من أأجل حششد ألدعم لنصشرة
ألششعب ألصشحرأوي.

ألعدد
١٦٠٩٠
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وزيرة أŸوأرد أŸنجمية أŸوزمبيقية تزور أ÷زأئر
تقوم وزيرة ألموأرد ألمنجمية
ألموزمبيقية ألسشيدة أسشبيرأنزأ لوريندأ
فرأنسشيسشكو نويان بياسس أبتدأء من أليوم
بزيارة رسشمية إألى ألجزأئر حسشبما أأششار
إأليه بيان لوزأرة ألطاقة وألمناجم أأول
أأمسس.
وخÓل هذه ألزيارة ألتي تدوم ثÓثة
أأيام بدعوة من وزير ألطاقة وألمناجم

يوسشف يوسشفي سشتجري ألسشيدة بياسس
محادثات ’ سشيما مع وزير ألقطاع
ومسشؤوولين بمجمع سشوناطرأك حسشب
نفسس ألمصشدر.
كما أأوضشح بيان وزأرة ألطاقة
وألمناجم أأنه إأضشافة إألى هذه
ألمحادثات سشتزور ألوزيرة ألموزمبيقية
موأقع ألمحطات ألطاقوية.

زياري يسستقبل نظيره البرتغالي

تأاكيد ضسرورة أسستغÓل فرصص ألتعاون في مجال ألصسحة
أأكدت ألجزأئر وألبرتغال
أأول أأمسس بالجزأئر ضشرورة
أسشتغÓل «فرصس» ألتعاون
في مجال ألصشحة من أأجل
«رفعها إألى مسشتوى ألعÓقات
ألتاريخية» حسشبما أأفادت
وزأرة ألصشحة وألسشكان
وإأصشÓح ألمسشتششفيات في
بيان لها.
وخÓل جلسشة خصس بها
وزير ألصشحة عبد ألعزيز
زياري سشفير ألبرتغال
بالجزأئر أنطونيو جاميتو
أسشتعرضس ألطرفان ألعÓقات ألثنائية في

مجال ألصشحة وأتفقا على
رفع هذأ ألتعاون إألى «مسشتوى
ألعÓقات ألتاريخية و
ألعÓقات ألسشياسشة ألممتازة
ألتي تربط ألبلدين».
وفي هذأ أإ’طار أتفق
زياري وجاميتو على ضشرورة
أسشتغÓل فرصس ألتعاون في
ألصشيدلة
مجا’ت
وألتجهيزأت وأنجاز ألمنششآات
أ’سشتششفائية وألتكوين في
ألمجال ششبه ألطبي وخدمات
ألعÓج وألششرأكة بين ألمرأكز
أ’سشتششفائية ألجامعية.

يصسلإالى لندن اليوم

سساحلي يشسرف على تعميم تسسليم جوأز ألسسفر
ألبيومتري على  ١٦بلدأأأوروبيا
يششرف كاتب ألدولة
ألمكلف بالجالية ألوطنية
بالخارج بلقاسشم سشاحلي
خÓل زيارة يجريها أليوم
وغدأ إألى بريطانيا على
تعميم عملية تسشليم جوأز
ألسشفر ألبيومتري على ١٦
بلدأ أأوروبيا ،حسشبما
أأششارت إأليه وزأرة ألششؤوون
ألخارجية أأمسس ألجمعة
في بيان لها.
وأأضشاف نفسس ألمصشدر
أأن هذه ألعملية سشارية بفرنسشا ،موضشحا
أأن زيارة سشاحلي تندرج في إأطار «متابعة
ألقرأرأت وألتوصشيات ألمتخذة خÓل
زيارته أأ’خيرة في نوفمبر ألفارط إألى

بريطانيا» وألتي تحادث
خÓلها مع ألسشلطات
ألبريطانية حول كافة
ألجوأنب ألمتعلقة بالجالية
ألوطنية ألمقيمة بهذأ
ألبلد وكذأ مسشأالة تنقل
أأ’ششخاصس من خÓل
تسشهيل ظروف منح
ألتأاششيرة.
وأأششارت ألوزأرة إألى أأن
سشاحلي سشيلتقي بهذه
ألمناسشبة بممثلي ألحركة
ألجمعوية وإأفرأد ألجالية ألوطنية
ألمقيمة ببريطانيا في إأطار حملة
تحسشيسشية ولÓسشتماع ’نششغا’تهم
وتطلعاتهم.

وفد منأأكاديمية ألعلوم بفرنسسا في ألجزأئر
يششرع وفد من أأكاديمية ألعلوم
بفرنسشا بقيادة رئيسشها فيليب تاكي
أبتدأء من أليوم في زيارة عمل إألى
ألجزأئر تدوم أأربعة أأيام حسشبما أأششار
بيان للمجلسس ألوطني أ’قتصشادي
وأ’جتماعي.
وأأوضشح ألبيان أأن هذه ألزيارة «تندرج
في إأطار مسشعى للششرأكة بين
ألمؤوسشسشتين نابع من ألتزأم ألمجلسس
ألوطني أ’قتصشادي وأ’جتماعي
بالتفكير ألششامل حول أقتصشاد قائم
على ألمعرفة وألتي أأدت إأحدى تجلياته

ألكبرى إألى ألتفكير في إأنششاء ـ أأكاديمية
ألعلوم وألتكنولوجيا للجزأئر ـ ».
كما أأششار ألمجلسس إألى أأن هذه
أ’كاديمية سشتكون «ألسشلطة ألعلمية
ألمسشتقلة ألعليا ألتي تهدف إألى جمع
ألنخبة ألعلمية ألوطنية وكذأ ألسشهر
على إأنششاء فضشاء مÓئم للوسشاطة بين
أنتاج ألمعرفة وسشياسشات صشناع ألقرأر
وألمجتمع» مضشيفا أأن مثل هذأ
ألفضشاء «مخصشصس بششكل أأسشاسشي
لتحقيق أأكبر قدر من أأهدأف
ألتنمية».

أ’سشتوأئية ومرأجعة ألتقدم ألمحرز باتجاه
تحقيق أأ’هدأف أإ’نمائية لأÓلفية في
مجال ألصشحة ألتي حددتها أأ’مم ألمتحدة
لإÓنجاز بحلول .٢٠١٥
كما سشيجري ألمششاركون في ألمؤوتمر
تقييما لمسشتوى تطبيق قرأرأت ألمؤوتمر
ألخامسس لوزرأء ألصشحة أأ’فارقة ويبحثون
ألتقرير ألسشنوي حول أأ’مرأضس غير
ألمعدية في ألقارة كما يرتقب تحديد
موعد ومكان أنعقاد ألمؤوتمر ألسشابع لوزرأء
ألصشحة أأ’فارقة.
وتششير وثائق ألمؤوتمر إألى أأن أأ’مرأضس
غير ألمعدية تتزأيد في ألقارة وتقتل أأكثر
من  ٣٦مليون ششخصس سشنويا وتحدث نحو

 ٨٠في ألمئة من ألوفيات في بلدأن ألقارة.
وتعد أأمرأضس ألقلب وأأ’وعية ألدموية
من أأكثر أأ’مرأضس غير ألمعدية فتكا
باأ’روأح حيث تودى بحياة نحو  ١٧مليون
ششخصس سشنويا تليها أأمرأضس ألسشرطان
بأاكثر من سشبعة مÓيين ششخصس ثم
أأ’مرأضس ألتنفسشية بأاكثر من أأربعة مÓيين
ومرضس ألسشكري بأاكثر من مليون ششخصس
في أأفريقيا ويسشهم في أإ’صشابة بهذه
أأ’مرأضس أأربعة عوأمل وهي أسشتهÓك
ألتبغ وألخمول ألبدني وأسشتعمال ألكحول
أسشتعما’ ضشارأ وألنظام ألغذأئي غير
ألصشحي.

أنطÓقأأعمال ألمؤوتمر ألـ ٦لوزرأء ألصسحة أأ’فارقة بأاديسصأأبابا
أنطلقت في أأديسس أأبابا ألخميسس أأششغال
ألمؤوتمر ألسشادسس لوزرأء ألصشحة أأ’فارقة
بمششاركة نحو  ٤٠بلدأ إأفريقيا.
ويششارك في هذأ ألمؤوتمر ألذي يحمل
ششعار «أأثر أأ’مرأضس غير ألمعدية
وأأ’مرأضس أ’سشتوأئية ألمهملة على ألتنمية
في إأفريقيا» مسشؤوولون با’تحاد أ’فريقي
وممثلون من وكا’ت أأ’مم ألمتحدة ألمعنية
بالرعاية ألصشحية وممثلون من عدد كبير
من ألمنظمات أ’قليمية وألدولية.
ويهدف هذأ ألمؤوتمر ألذي يعقد كل
عامين إألى تبادل أأفضشل ألخبرأت وألتجارب
بين مختلف دول ألقارة حول مكافحة
أأ’مرأضس غير ألمعدية وأأ’مرأضس

السشبت  ٢٧أافريل  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ١٧جمادى الثانية ١٤٣٤هـ

وطني

الوزير األول في زيارة عمل لبجاية اليوم

يقوم الوزير األول عبد المالك سصÓل ،اليوم ،بزيارة عمل وتفقدإالى ولية بجاية يعاين خÓلها مدى تقدم وتيرة األشصغال
بمختلف مشصاريع التنمية الجتماعية والقتصصادية التي تدخل فيإاطار برامج رئيسس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

ويترأاسس الوزير األول وفدا وزاريا هاما
يضشم وزراء الداخلية والجماعات المحلية،
الموارد المائية ،السشكن ،التجارة ،النقل،
الطاقة والمناجم ،الصشحة والسشكان وإاعادة
تأاهيل المسشتششفيات ،األششغال العمومية،
والتعليم العالي والبحث العلمي.
وتعد الزيارة جد هامة حيث ُتَمكن الوزير
األول ،من الوقوف على مششاريع عرف
تجسشيدها تأاخرا ملحوظا ،األمر الذي يعكسس
حرصس الحكومة على تطبيق البرامج التنموية
وتحقيق العدالة والمسشاواة بين كل مناطق
الوطن .ومن المقرر أان يقوم سشÓل بتدششين
محطة لتوليد الكهرباء بسشعة  ١٦٠ميغاواط
بمنطقة أاميزور ،كما تقوده الزيارة الميدانية
إالى منطقة سشوق الثنين ،حيث تكون له وقفة
لمعاينة ورششة انجاز مسشتششفى بسشعة ٦٠
سشريرا.
ومن المششاريع المسشطرة في برنامج
الزيارة التي تهدف إالى تدارك التأاخر الذي
عرفته وتيرة التنمية ببجاية والناتج عن
الضشطرابات الجتماعية التي عرفتها
المنطقة ،ربط الولية بالطريق السشيار ششرق ـ
غرب عبر مششروع انجاز منفذ بطول ١٠٠

كلم ،على مسشتوى الطريق الولئي ١٤١
والطريق الولئي رقم .٢٣
كما سشيتم التوقف عند مششاريع فك العزلة
عن الولية التي تششهد نموا في قطاع
الصشناعات الغذائية على مسشتوى ميناء بجاية،
من خÓل مششروع المحطة البحرية الذي
سشيعطي الوزير األول إاششارة انطÓق األششغال
بها ،إالى جانب إاششارة النطÓق في مششروع
ازدواجية وتحديت خط السشكة الحديدية بني

منصشور ـ بجاية ،كما سشيقدم له عرضس حول
توسشيع الميناء وآاخر حول مدرج للهبوط
بالمطار.
ويششكل كل من ملف البنايات القديمة،
والقضشاء على السشكن الهشس ،أاهم محطات
الزيارة ،حيت يششرف على إاعطاء إاششارة
انطÓق انجاز  ٣٩٢مسشكن عمومي إايجاري
ببلدية وادي غير ،كما يسشتمع لعرضس حول
مششروع  ٤٢٧٠مسشكن من نفسس الصشيغة
خصشصشت للمنطقة.
وسشيقف سشÓل بالمناسشبة على حالة
البنايات القديمة بسشاحة أاول نوفمبر بقلب
مدينة بجاية.
من جهة أاخرى والى جانب المششاريع
الخاصشة بقطاع الموارد المائية بالمنطقة،
سشيكون لملف القضشاء على األسشواق الموازية
وقفة في برنامج الزيارة ،إاذ يششرف الوزير
األول على تسشليم عقود للباعة والششباب
المسشتفيدين من السشوق الجوارية بسشاحة أاول
نوفمبر.
وتكون للوفد الوزاري زيارة لضشريح الششيخ
الحداد بمنطقة صشدوق أاوفلة ،ووقفة على
مششروع انجاز  ١٢٠٠٠مقعد بيداغوجي ،على
أان تختتم الزيارة بلقاء الوزير األول مع ممثلي
المجتمع المدني بدار الثقافة ببجاية.

خÓل زيارته للصصالون الوطني األول لإÓبداع

سسÓل يعلنأأن مشسروع قانون معاشسات ألفنانين سسيعرضض على ألحكومة قريبا
كششف الوزير األول عبد المالك سشÓل أامسس
بالجزائر العاصشمة أان هناك «مششروع قانون
للمعاششات لفائدة الفنانين سشيعرضس على
الحكومة قريبا».
وأاوضشح سشÓل في تصشريح للصشحافة بمناسشبة
زيارة له للصشالون الوطني األول لإÓبداع بأان
«الحكومة سشتدرسس خÓل األسشابيع القادمة
مششروع قانون لفائدة الفنانين بغية تششجيعهم
على اإلبداع والبتكار» .
وذكر الوزير األول الذي كان رفقة وزيرة
الثقافة السشيدة خليدة تومي وعدد من مديري
المؤوسشسشات العمومية للثقافة والعÓم بأان
«هذه الششريحة من المجتمع لم تأاخذ حقها ولم
يتم التكفل بها فع Óمن قبل» مؤوكدا على
ضشرورة الهتمام بهذه الفئة مسشتقبÓ
و«تششجيعها من أاجل الخلق واإلبداع».
من جهة أاخرى تطرق السشيد سشÓل إالى
ظاهرة القرصشنة المنتششرة بكثرة مششددا على

ضشرورة محاربتها ألنها ـ كما أاضشاف ـ «تقضشي
على اإلبداع.
وقال في هذا الصشدد «من الضشروري السشماح
للفنان العيشس في كنف الحترام والكرامة
والعتناء به أاكثر لدفعه إالى اإلبداع والبتكار»،
مؤوكدا على وجود امكانيات لإÓبداع في الجزائر
«يبقى فقط علينا ـ كما أاضشاف ـ تطويرها
واألخذ بيد المبدعين إالى األمام وتششجيعهم
وصشقل مواهبهم» .
ورافع الوزير األول من أاجل «تحقيق ثقافة
السشلم والحب من جهة ومحاربة الضشغينة
ورفضس اآلخر بكل ششراسشة وقوة من جهة أاخرى»
داعيا بالمناسشبة إالى «التسشامح» الذي به ـ كما
قال ـ «نبني األمة» معتبرا أان «الششباب هو الذي
سشيبني هذه األمة» .
وقد أاششاد الوزير األول بالمواهب والمبدعين
الجزائريين ،مبديا إاعجابا كبيرا بهم
ومسشتحسشنا هذه المبادرة الخاصشة باكتششاف
المواهب والملكات المبدعة .

يذكر أان الطبعة األولى للصشالون الوطني
المخصشصس لإÓبداع انطلقت أاول أامسس الخميسس
برياضس الفتح بالجزائر العاصشمة وتسشتمر إالى
غاية  ٢٩أافريل الجاري.
وكانت زيارة السشيد سشÓل للصشالون الوطني
الذي يصشادف الحتفال باليوم العالمي للملكية
الفكرية المصشادف لـ  ٢٦أافريل فرصشة لكتششاف
الفضشاءات الثقافية والفنية المتنوعة.
كما التقى سشÓل برواق الديوان الوطني
للحقوق والحقوق المجاورة بمجموعة من
الششخصشيات والفنانين الجزائريين الكبار
يتقدمهم المطرب الطاهر فرڤاني ومحمد
عجايمي ومحمد حلمي وعبد العزيز بن زينة
وقويدر بوزيان واألمين بششيششي قبل أان يطوف
بمختلف األروقة حيث تفقد جناح المؤوسشسشات
العمومية والخاصشة للسشمعي ـ بصشري ودور النششر
مبديا اسشتحسشانا كبير بهذه المبادرة.

دشصن مصصلحة جديدةإلدارة السصجون ،شصرفي لـ«الشصعب»:

ألمحامون شسركاء بصسفة كاملة في ألعمل ألقضسائي
كششف وزير العدل حافظ األختام ،محمد
ششرفي ،في ندوة صشحفية على هامشس زيارة العمل
والتفقد التي قادته إالى تلمسشان ،أان المحامين
ششركاء بصشفة كاملة في العمل القضشائي ،مششيرا
الى أان قضشية المحامي سشليني والقاضشي هÓلي قد
سشويت بعد تدخله ششخصشيا.
وعن قضشايا الفسشاد ،أاكد الوزير أان العدالة
سشتÓحق المفسشدين بغضس النظر عن مراكزهم
ومسشتوياتهم ألن القضشاء مهمته البحث عن
الحقيقة وسشيتكفل بهذه الملفات وفقا للقانون.
وفيما يخصس قضشايا المحامين بكل من سشعيدة

والبيضس والنعامة ،قال أان القضشية مطروحة على
الوزارة وسشيتم التكفل بها وفقا للقانون وفي إاطار
التنظيم المعمول به ،هذا وأاكد الوزير أان زيارته
تدخل في إاطار الزيارات الميدانية للوقوف على
واقع القطاع بالولية.
وكان الوزير قد اسشتهل زيارته إالى مجلسس
قضشاء تلمسشان ،وأابدى ارتياحه ،لسشرعة العمل
القضشائي ودقته خاصشة في مجال الفصشل في
القضشايا حيث تم بلوغ نسشبة  ،٪١٧ . ٨١في القضشايا
المدنية و ٪٦٢ .٨٥في القضشايا الجزائية ،و ٪٨٤في
قضشايا التحقيق.

النطÓق في تحديد المؤوسصسصات العمومية المؤوهلة لدخول البورصصة

جودي يؤوكد :ألحكومة تقوم بعمل تشساوري بخصسوصض ملف ''جيزي''
أاعلن ،أامسس ،وزير المالية كريم
جودي عن إاطÓق عملية لتحديد عدد
من المؤوسشسشات العمومية المتوسشطة
الحجم المؤوهلة للدخول في البورصشة.
وصشرح الوزير على هامشس ملتقى
حول مزايا الدخول في البورصشة
نظمته لجنة تنظيم ومراقبة عمليات
البورصشة قائ« Óلقد أاخطرنا عددا من
الدوائر الوزارية وفقا لتعليمة للوزير
األول قصشد تحديد المؤوسشسشات
العمومية ذات الحجم المتوسشط
المؤوهلة للدخول في البورصشة».
وأاششار الوزير إالى أان «الوزارات المعنية بصشدد
تسشليمنا قوائم المؤوسشسشات من اجل النظر إان كانت
تسشتجيب للششروط .وبعد تحديد هذه المؤوسشسشات
سشيتم تقديمها لمجلسس مسشاهمات الدولة الذي
سشيقرر بششأان دخولها أام ل في البورصشة» .وقال أان

تششجيع المؤوسشسشات على الدخول في
البورصشة يظهر من خÓل وضشع مزايا
جديدة ممنوحة للمصشدرين مثل
إاعفائهم من الجبائية مدة  ٥سشنوات
فيما يخصس كل الصشفقات المتعلقة
باألسشهم على األكثر قيمة وفيما
يخصس عملية الدخول في البورصشة
في حد ذاتها.
ومن أاجل تزويد القتصشاد الوطني
بسشوق فّعال لرؤووسس األموال يمكن من
ضشمان بديل من أاجل تمويل سشليم
وضشمان تعبئة وتخصشيصس كبير
لÓدخار الوطني أاششار الوزير إالى ضشرورة حث
المؤوسشسشات على اللجوء إالى سشوق مالية.
وأاكد أان «هناك عم Óحكوميا تششاوريا سشواء
تعلق األمر بالجيل الثالث أاو بخصشوصس ملف
«جيزي» كل ششيء يتم في إاطار التششاور.

رحماني يؤوكد على ضصرورة بعثها:

إأعادة فتح  ١٠وحدأت صسناعية بو’ية ألجلفة

تدشسين وإأطÓق مشساريع تنموية هامة
مبعوثة «الشسعب»إالى بجاية:
حبيبة غريب

العدد

١٦٠٩٠
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وأاششرف
على
بالمناسشبة
تدششين مقر جديد
خاصس بالمصشلحة
الخارجية إلدارة
السشجون التي تتكفل
بالمحبوسشين بعد اإلفراج عنهم في إاطار اإلدماج
الجتماعي والمهني ،لينتقل بعدها إالى المحكمة
اإلدارية أاين تلقى ششروحات من قبل رئيسشها ،حول العمل
والقضشايا المعالجة منذ افتتاحها السشنة الماضشية.

تلمسسان :محمد .ب

التزم ،أاول أامسس،
شصريف رحماني وزير
الصصناعة والمؤوسصسصات
وترقية
الصصغيرة
السصتثمار بتوفير الدعم
لـ ٢٢وحدة صصناعية
بالمنطقة
متواجدة
لولية
الصصناعية
الجلفة ،ماديا وماليا ،من اجل دفعها نحو
السصتمرار ،داعيا المسصتثمرين الى وضصع
التحلي بالثقة وإاطÓق اسصتثمارات في
مختلف المجالت.

الجلفة :خالد بشسار وليد

ششريف رحماني وخÓل زيارة العمل والتفقد التي
قادته إالى ولية الجلفة ،أاول أامسس ،رفقة مدراء أاكبر
المجمعات الصشناعية ،ابرز التوجهات الجديدة
للدولة ،وقال «أان القطاع العمومي الذي عانى بسشبب
إاغÓق المصشانع سشيسشتعيد هيبته بتجسشيد توجيهات
الرئيسس ،وسشيتم إاعادة فتح المؤوسشسشات العمومية
وبعث الصشناعات» ،وأاضشاف أان المحرك األسشاسشي
للدولة هو الصشناعة باعتبارها المحرك األسشاسشي
للتنمية المسشتدامة.
غير أان الوزير أاكد على ضشرورة معرفة
التخصشصشات التي يمكن اقتحامها واصشفا إاياها بـ
«الششعب الرابحة التي تمكننا من تحقيق التفوق

القتصشادي» ،في ذات السشياق دافع
رحماني عن اسشتراتيجية الدولة
التي كانت تعتمد على بناء البنى
التحتية والهياكل وربط األقاليم بين
الهضشاب والششرق والجنوب في
إاششارة إالى الطريق السشيار ،التي ل
يمكن من غيرها ربط بين مجمعات
صشناعية كبرى.
وقام وزير الصشناعة خÓل
الزيارة بإاعادة فتح  ١٠وحدات
صشناعية بولية الجلفة معظمها كان مغلقا ،بينها
وحدة الصشناعة لأÓجهزة اإللكترونية بعين وسشارة
ووحدة التكييف وتوزيع مواد البناء بمدينة الجلفة،
كما أاعطى إاششارة انطÓق لوحدات جديدة كوحدة
صشناعة الكلور بحاسشي بحبح ،ووحدة صشناعة
األسشقف والجدران والواجهات بالجلفة ،حيث
سشتنطلق أاششغال معظمها بداية هذا الششهر ،ومن
المنتظر أان توفر ما يقارب  ٤٠٠منصشب عمل في
مرحلتها األولى.
وبمدينة عين وسشارة اطلع الوزير رحماني على
عرضس مششروع تهيئة حظيرة صشناعية بتكلفة ١١٩
مليار تعد  ٢٢وطنيا ،حيث أابرز ضشرورة وجود حظائر
صشناعية تقدم خدمات إاضشافية تتواجد بها كل
اإلدارات التي لها عÓقة بالصشناعة انطÓقا من
المصشارف الى الجمارك والمرافق الخدماتية،
مضشيفا أان الحظائر الصشناعية هي النظرة الجديدة
من اجل إاعطاء تسشهيÓت للمسشتثمرين.

مÓح:

ألحركة ألجمعوية سستسساهم في تأاطير دور ألشسباب
صشرح كاتب الدولة لدى وزير
الششباب والرياضشة مكلف بالششباب
بلقاسشم مÓح ،أاول أامسس ،باألغواط
أان الحركة الجمعوية سشتسشاهم
مسشتقب Óفي تأاطير دور الششباب.
وأاوضشح كاتب الدولة خÓل
زيارته التفقدية لعدة مرافق ششبانية
بدائرة آافلو أان هذا الجراء يرمي
إالى «تغطية النقصس المسشجل
بخصشوصس تأاطير دور الششباب من
جهة ،ولتكون هذه الهياكل الششبانية
من جهة أاخرى في متناول الششباب
طيلة الوقت ول تخضشع للتسشيير اإلداري».
وششدد مÓح على الدور التكويني والتربوي
للمرافق الششبانية والرياضشية المتوفرة إالى جانب

دورها الترفيهي ،داعيا في نفسس
السشياق إالى إانششاء فضشاءات لترقية
الممارسشة الرياضشية واكتششاف
المواهب الناششئة ل سشيما بالمناطق
الداخلية باعتبارها «خزانا حقيقيا
للمنتخبات الوطنية وفي مختلف
الرياضشات».
وفي هذا السشياق ،ششدد كاتب
الدولة المكلف بالششباب على ضشرورة
اعتناء رؤوسشاء اإلتحاديات الرياضشية
الوطنية برياضشيي أالعاب القوى
بمنطقة آافلو مع التفكير في إانجاز
مركز للتدريب الرياضشي بها لكونها تتوفر على
ظروف طبيعية تسشاعد على تحضشير الفرق.

الشصبكة الجزائرية للنسصاء في القتصصاد األخضصر

دعم أ’سستثمار في ألبيئة لتحقيق ألتنمية ألمسستدأمة

بمبادرة من الشصبكة
الجزائرية للنسصاء في
القتصصاد األخضصر تم يوم
الخميسس الماضصي تنظيم
أاول ملتقى حول المقاولة
وإاقحام المرأاة في القتصصاد
األخضصر ،من أاجل تنمية
مسصتدامة ومدن وصصناعات
نظيفة وزرا عة خضصراء.

سسلوى  /ر

وحسشب كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة السشيدة دليلة
بوجمعة ،فإان القتصشاد األخضشر يعد طريقا للتنمية
المسشتدامة وأان حماية البيئة وكل ما يتعلق بنظافة
المحيط ل يرمز إالى الدراسشات وما ششبه ذلك ،وإانما
اسشتثمارات ضشخمة وفرصس عمل ل يسشتهان بها،
وجب اسشتغÓلها واسشتفادة القتصشاد الوطني منها.
وأاضشافت السشيدة بوجمعة أانه آان األوان إلصشÓح
التدمير الهائل الذي ششهدته البيئة منذ سشنوات

أاكد الحتفاظ بقاعدة '' ٤٩ / ٥١بالمئة'' ،بن حمادي:

’ عÓقة لتأاخرإأطÓق ألجيل ألثالث للهاتف مع 'ألتخوف ألمزعوم ' من 'ألربيع ألعربي '

أاكد وزير البريد وتكنولوجيات اإلعÓم والتصشال موسشى بن حمادي ،أاول أامسس بالجزائر ،أان التأاخر في
إاطÓق خدمة الهاتف النقال للجيل الثالث في الجزائر راجع إالى تأاجيل ششراء المتعامل «جازي» وليسس بسشبب
«التخوف المزعوم» من «الربيع العربي».
وقال الوزير خÓل جلسشة علنية بالمجلسس الششعبي الوطني مخصشصس لبحث مششروع القانون المنظم لقطاع
البريد وتكنولوجيات اإلعÓم والتصشال «أاؤوكد لكم بأان التأاخر الذي يششهده إاطÓق هاتف الجيل الثالث يرجع
فقط إالى تأاجيل ششراء متعامل الهاتف النقال «جازي» وهذا ليسس له أاي عÓقة بتخوف مزعوم من الربيع
العربي».
وأاوضشح أان الدولة ل تريد أان تحرم متعامل الهاتف النقال «جازي» الذي يتوفر حاليا على أازيد من  ١٧مليون
مششترك من سشوق الجيل الثالث ولهذا قررت تأاجيل العملية من أاجل المنفعة العامة.
وفيما يتعلق بششراء «جازي» أاوضشح الوزير أان األمر يتعلق «بعملية معقدة تسشتدعي الوقت الÓزم».
وأاكد بن حمادي بالجزائر أان مششروع القانون المنظم لقطاع البريد و تكنولوجيات اإلعÓم والتصشال
«يحتفظ» بالقاعدة « ٤٩ / ٥١بالمئة» في مجال السشتثمار األجنبي في الجزائر ،مضشيفا أان «نصس القانون (محل
نقاشس) سشيحتفظ بقاعدة  ٤٩ / ٥١بالمئة (التي نصس عليها قانون المالية التكميلي .)٢٠٠٩
وقال «سشنسشتعين أاول بالكفاءات الوطنية لتطوير القطاع ولكن نبقى متفتحين على ششركائنا األجانب».
وأاوضشح الوزير أانه سشيتم إاعداد النصشوصس التطبيقية المتعلقة بمششروع القانون قيد الدراسشة بالتعاون مع
«الششركاء الجتماعيين والمتعاملين والبرلمانيين».
وقال أان الحكومة قررت إاصشدار قانون جديد لتنظيم قطاعه بعد أان لحظت أان «مراجعة القانون ٠٣ـ ـ
 ٢٠٠٠لم تكن سشتأاتي بالنتائج المرجوة».

طويلة ،من خÓل وضشع
الميكانيزمات الÓزمة لبعث صشناعة
بيئية تأاخذ بعين اإلعتبار إاششراك كل
الفاعلين في المجتمع وخاصشة فئة
المرأاة والششباب.
أاما السشيدة مارتيار يدال المديرة
المكلفة ببرنامج تطوير القتصشاد
الدائم في الجزائر ،والممثلة عن
أالمانيا في إاطار التعاون بين البلدين
والسشتفادة من التجربة المتقدمة
لها في مجال القتصشاد األخضشر،
فقد اعتبرت من جهتها أان إانششاء
ششبكة للنسشاء في القتصشاد األخضشر لضشمان ششراكة
مسشتدامة من ششأانها دعم المجهودات التي تبذل في
إاطار توسشيع المششاركة المسشتقبلية للنششاط الخاصس
بإارسشاء اقتصشاد أاخضشر ذو مردودية مربحة وبيئة
نظيفة.
هذه األهداف لن تتحقق بحسشب السشيدة ريدال،
إال عن طريق ترقية القتصشاد الخاصس ،تكون فيه
للمرأاة والششباب على حد سشواء مكانة هامة تفسشح
لهم المجال لمكانية الوصشول إالى المعلومة
والتكوين ،مششيرة إالى ضشرورة وضشع خطة طريق
وتحديد القطاعات التي تسشمح بتحقيق أاهداف
اإلقتصشاد األخضشر وتوفير المزيد من مناصشب ششغل،
مع األخذ بعين اإلعتبار كل العراقيل التي تواجهها
فئة المقاولين المسشتثمرين في هذا النوع من
المششاريع ووضشع آالية للتعاون والششراكة مع أاصشحاب
التجارب الناجحة في هذا المجال .
اإلسشتثمار في اإلقتصشاد األخضشر مجال يعد
مثمرا «بحسشب مداخÓت العديد من الخبراء
اإلقتصشاديين الذين اعتبروا أان الفرصس المتاحة
يمكنها أان تسشاهم في تنمية اإلقتصشاد وترقية الششغل
وبلوغ هدف الحفاظ على البيئة ،خاصشة وأان الوزارة
المعنية سشطرت برنامجا ضشخما يمسس كافة
القطاعات كما أان وكالت دعم تششغيل الششباب
وانششاء المؤوسشسشات الصشغيرة والمتوسشطة وضشعت
ضشمن أاولوياتها دعم المششاريع المرتبطة باإلقتصشاد
األخضشر وحماية البيئة .
اللقاء كان فرصشة لعرضس تجارب عدة نسشاء
مسشتثمرات في مجال الحفاظ على البيئة ،تجارب
تسشتحق كل الدعم والتششجيع إلهتمامها بفروع
جديدة غير مسشبوقة في الجزائر ،األمر الذي يؤوكد
مدى إاهتمام المرأاة بنظافة المحيط وبضشرورة
نششر ثقافة الحفاظ عليه .

وطني

ألسسبت  ٢٧أأفريل  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ١٧جمادى ألثانية  ١٤٣٤هـ

إاختتام صصالون التوظيف بسصلك األمن في ورڤلة

إايداعأاكثر من ٨آا’ف طلب عمل وتسسجيل ٥٠أالف زائر
اختتمت فعاليات صصالون التوظيف في صصفوف األمن المنظم لثمانية وليات ،وعلى رأاسصها ورقلة ،حيثأاشصرف على
مراسصيمها المفتشض الجهوي عميدأاول للشصرطةأاحمد ليتيم ،وسصطإاقبال كبير من الشصباب البطال من ذوي الشصهادات خريجي
الجامعات وكذا محدودي المسصتوى ،بعدما فتحت المديرية العامة لألمن الوطنيأابوابهاأامام الجمهور وشصرحآاخر
اإلجراءات المسصتحدثة في التوظيف والتحفيزات المقررة لموظفي وليات الجنوب.

ورڤلة :مبعوثة «الششعب»
سشعاد بوعبوشش
وحسسب رئيسس خلية ألتصسال للمديرية ألعامة
لألمن ألوطني جيللي بودألية  ،سسجل صسالون
ألتوظيف في صسفوف أألمن ألمنظم على مدأر
ثلثة أأيام إأيدأع أأكثر من  ٠٨آألف طلب عمل
وسسيرة ذأتية متوقعا أرتفاع ألعدد ،باإلضسافة إألى
تسسجيل  ٥٠٢٢٠زأئر على مسستوى ثماني وليات،
في حين سسجلت ولية ورقلة لوحدها  ١٨٠٠٠زأئر،
ما يعكسس مدى تطلع ألشسباب للظفر بمنصسب شسغل
وألتخلصس من شسبح ألبطالة ألذي أأصسبح هاجسسها
عليهم لسسنوأت طويلة.
وثمن شسباب ورقلة في حديث لهم مع «ألشسعب»
تنظيم ألتظاهرة بمنطقتهم وفي هذه ألظروف
ألحسساسسة ألتي يعيشسونها ،معتبرين إأياها بمثابة
أألبوأب ألمفتوحة و ألخطوة أليجابية ألتي تسسجل
لصسالح مديرية أألمن ،خاصسة و أأنها جسسدت خيار
ألتسسيير ألمحلي لهذأ ألملف ألمهم و تخليها عن
ألمركزية في تنظيم ألمسسابقات و ألمتحانات
ألمهنية .
وفي هذأ أإلطار عبر ألطالب عباسس بن صسالح
تخصسصس إأنجليزية و شسعبة علوم تجريبية عن
أرتياحه و أمتنانه لمبادرة ألمديرية ألعامة لألمن
ألوطني ألتي فتحت أأمامهم بابا من أألمن من
خلل توفير مناصسب شسغل لمناطق ألجنوب  ،و
بالتالي مسساهمتها في ألتقليل من ألبطالة وسسط
ألشسباب .
كما أأعرب بن صسالح عن أأمنيته في ألنخرأط
بجهاز أألمن و يكون أأحد ألمدأفعين عن ألوطن ،
ناهيك عن إأتاحة فرصس أأكبر لمشساركة ألعنصسر
ألنسسوي جنبا إألى جنب أأخيها ألرجل.
وهو ما أأكد عليه أأيضسا سسقاي عبد ألغفور سسنة
ثالثة جامعي تخصسصس إأعلم آألي ذي  ٢٣سسنة،
حيث أسستحسسن ألتسسهيلت ألتي قدمتها مديرية
أألمن  ،و هو ما يحفزه على إأيدأع ملفه  ،متمنيا

قبول ملفه لتحقيق أأمنيته في أللتحاق بصسفوف
ألشسرطة .
أما جمال موظف بسسوناطرأك مؤوخرأ و حاصسل
على ماسستر في ألميكانيك  ،ثمن أعتماد ألتوظيف
ألمحلي و حصسره في ألحيز ألجغرأفي للمنطقة
بعدما كان مركزيا  ،مشسيرأ إألى أأنها
خطوة أيجابية تحسسب لصسالح
مديرية أألمن  ،و أأن تنظيمها
للصسالون يكرسس بالفعل ألسسياسسة
ألجوأرية للشسرطة .
وفي ألمقابل حمل ألمتحدث
ألشسركات ألبترولية وضسعف وكالت
ألتشسغيل ،مسسؤوولية تدهور ألوضسع
في وليات ألجنوب و تذمر شسباب
ألمنطقة منها  ،متحدثا عن رحلته في ألبحث عن
منصسب شسغل  ،فبعد فشسله في ألحصسول عليه
بالرغم من ذهابه لوكالة ألتشسغيل  ،تحصسل عليه
بالجزأئر ألعاصسمة عن طريق وكالة تشسغيل و في
ظرف ثلثة أأيام .
من جانبها أعتبرت بن صسالح أأشسوأق سسنة ثانية

بيولوجي أن صسالون ألتوظيف فرصسة ل تعوضس و
مهم جدأ كونه أأتاح للشسباب ألمتخرج و ألعاطلين
عن ألعمل أأمل في ألحصسول على منصسب شسغل ،
آأملة في أأن يتم تعميم هذه ألخطوة على قطاعات
أأخرى على غرأر ألمجال ألطاقوي باعتبار أأن أأكثر
ألشسركات ألناشسطة في
وليات ألجنوب أأغلبها
طاقوية  ،دأعية بهذأ
ألخصسوصس إألى ألقضساء على
مظاهر ألجهوية و ألمحاباة
في ألتوظيف.
أأما ألطالبة سسهام خنفر
سسنة ثانية شسعبة علوم طبيعة
و حياة أسستحسسنت تنظيم
ندوة تحسسيسسية بخصسوصس ألتوظيف في سسلك
ألشسرطة ،باعتبارها حلقة أأسساسسية في توعية أأبناء
ألمنطقة بالفرصس ألمتاحة في عالم ألشسغل في
صسفوف أألمن و آأخر ألمسستجدأت و ألتسسهيلت
ألمسستحدثة .

شسباب يقترحؤن
تعميم التجربة
على قطاعاتأاخرى

بنك التنمية المحلية يؤلي اهتماما خاصسا بالجنؤب
ألمسساهمة ألبنكية في أطار أجهزة دعم تشسغيل
ألشسباب (ألوكالة ألوطنية لدعم تشسغيل ألشسباب،
ألصسندوق ألوطني للتأامين على ألبطالة وألوكالة
ألوطنية لتسسيير ألقرضس ألمصسغر).
أما فيما يخصس ألتشسغيل فقد تم أنشساء جهاز
خاصس على مسستوى هذأ ألبنك من أجل ضسمان
تكوين في مختلف ألمهن ألبنكية لفائدة ألشسباب
ألجامعي من منطقة ألجنوب.
وأضساف رئيسس بنك ألتنمية ألمحلية أن هذه
ألعمال تاتي تطبيقا لتعليمات ألوزير ألول في
مجال ألتنمية ألمحلية في وليات ألجنوب.

وأبرز من جانب أخر أن ألتكوين لفائدة
مسستخدمي ألبنك يشسكل «ألولوية» في مجال
ألتنمية .كما أكد أن أكثر من  ١٤٠٠شسخصس من بين
 ٤١٠٠عامل على مسستوى ألبنك قد أسستفادوأ من
ألتكوين سسنة  ٢٠١٢منهم  ١٢٠٠شساب أطار مضسيفا
أن أكثر من  ٪٨٠من مسستخدمي ألبنك يحملون
شسهادأت جامعية.
وتشسير ألرقام ألتي قدمها مسسؤوول ألبنك ألى
أن هذأ ألخير قد أنفق أكثر من  ٨٠مليون دج في
مجال ألتكوين خلل ألسسنة ألماضسية و يتعلق ألمر
بـ ٢٠٨٩٦يوم تكويني ألعام ألماضسي.

صصدر في الجريدة الرسصمية

مرسسؤم تنفيذي لتنظيم الباعة غير القارين ''المتجؤلين''
صسدر ‘ ألعدد أألخ Òللجريدة ألرسسمية
مرسسوم تنفيذي يلزم ألتجار غ Òألقارين با◊صسول
على سسجل Œاري ورخصسة من رئيسس أÛلسس
ألشسعبي ألبلدي Ÿمارسسة نشساطاتهم على مسستوى
أألسسوأق وألفضساءأت أıصسصسة لذلك.
وحدد أŸرسسوم ألتنفيذي ألصسادر ‘ أ÷ريدة
ألرسسمية رقم  ٢١شسروط ‡ارسسة أألنشسطة
ألتجارية غ Òألقارة ‘ أ◊صسول على سسجل Œاري
ورخصسة من رئيسس أÛلسس ألشسعبي ألبلدي ‘
إأطار مسساعي أ◊كومة لتنظيم أألنشسطة ألتجارية

وأسستيعاب ألتجارة أŸوأزية .و“ارسس أألنشسطة
ألتجارية غ Òألقارة بحسسب هذأ أŸرسسوم ‘ شسكل
تقد Ëخدمات أأو بيع منتجات معروضسة على
ألرفوف أأو ‘ ألسسيارأت أŸهيأاة أأو على ألطاولت
أأو أŸنصسات ‘ أألسسوأق أألسسبوعية أأو نصسف
أألسسبوعية وأ÷وأرية أأو أŸعارضس أأو ‘ أأي فضساء
ﬂصسصس لهذأ ألغرضس عن طريق ألعرضس أأو بصسفة
متنقلة .ويسسمح أŸرسسوم لرئيسس أÛلسس ألشسعبي
ألبلدي بأان Áنح للتجار ـ طبيعي Úآأو معنوي Úـ
ألذين Áارسسون نشساطا قارأ رخصسة أسستثنائية

Ÿمارسسة هذأ ألنوع من ألتجارة.
كما Áكنه أأيضسا ألÎخيصس بصسفة أسستثنائية
للمتدخل Úأآلخرين غ ÒأŸقيدين بسسجل Œاري
Ãمارسسة ألتجارة غ Òألقارة ‘ ألفضساءأت
أıصسصسة لذلك .وشسدد أŸرسسوم من جهة أأخرى
على ضسرورة أحÎأم متطلبات أألمن وألنظافة
وألسسكينة وألصسحة ألعمومية .كما يجب أأل تلحق
‡ارسسة أألنشسطة ألتجارية غ Òألقارة ضسررأ
باÙيط ألعمرأ ÊأÛاور لها وأأل تعرقل
أألنشسطة ألتجارية ألقارة أÙاذية لها.

األمين العام لوزارة الداخلية:

بطاقة رمادية برقم وطني للسسيارة سسنة ٢٠١٤
أأعلن أألمين ألعام لوزأرة ألدأخلية
وألجماعات ألمحلية عبد ألقادر وألي أأول
أأمسس بسسعيدة أأن ألوزأرة بصسدد ألتحضسير
إلصسدأر بطاقة رمادية للسسيارأت برقم وطني
سسنة  ٢٠١٤مما يصسعب ألتزوير وألسسرقة.
وأأوضسح عبد ألقادر وألي لدى تفقده لمقر
دأئرة عين ألحجر في أليوم ألثاني وأألخير من
زيارته للولية أأن «وزأرة ألدأخلية وألجماعات
ألمحلية وألحكومة تتجهان بخطى أأكيدة نحو
ألرقمنة وألعصسرنة لجميع ألوثائق ومنها
ألبطاقة ألرمادية حيث سسيتم إأنشساء قاعدة

بيانات وطنية لحظيرة ألسسيارأت ووضسع رقم
وطني دأئم للسسيارة ل يتغير بتغير مكان سسير
ألسسيارة أأو مالكها».
كما أأكد نفسس ألمسسؤوول أأن رخصسة ألسسياقة
بالنقاط سسيكون لها هي أألخرى رقم وطني
ضسمن سسياسسة ألتحديث للوثائق.
وأأضساف من جهة أأخرى أأنه يتم حاليا
ألتفكير في إأصسدأر بطاقة تعريف وطنية تضسم
بدأخلها شسريحة تشسمل جميع ألمعلومات عن
حاملها إأضسافة إألى بصسماته يصسعب تزويرها
ول تتعرضس لإلتلف بسسهولة معربا عن إأرتياح

ألسسلطات للعمل ألمنجز في إأطار رقمنة
ألوثائق أإلدأرية ومنها جوأز ألسسفر ألبيومتري
ألذي يشسرف عليه إأطارأت شسباب ل يتجاوز
متوسسط أأعمارهم  ٢٧سسنة وفق نفسس
ألمتحدث.
وأأبدى وألي أسستعدأد ألوزأرة لوضسع كل
أإلمكانيات ألمالية تحت تصسرف ولية سسعيدة
ودوأئرها من أأجل ل مركزية إأصسدأر ومتابعة
ألبطاقات ألرمادية للسسيارأت عبر ألدوأئر
تخفيفا عن ألموطنين عناء ألتنقل إألى عاصسمة
ألولية وعن ألموظفين ألمشستغلين بالمصسلحة.

06

بن جاب الله تكشصف عن تخصصيصض  ٢،١مليار دينار للمسصنين

التكفل بأاكثر من  ٢٠٠٠شسخصص عبر  ٣٣دار للشسيخؤخة

ثمنت سصعاد بن جاب الله
وزيرة التضصامن الوطني
واألسصرة وقضصايا المرأاة أاول
أامسض ،تجربة المشصاريع
النموذجية التي انطلقت
منذ سصتة أاشصهر عبر أاربع
وليات ،واعتبرتها خطوة
إاضصافية للهتمام بفئة
المسصنين التي تمثل نسصبة
 ٪٤٤من المجتمع.

فتيحة  /ك

قروضض وتشصغيل

أكد ألرئيسس ألمدير ألعام لبنك ألتنمية ألمحلية
محمد أرسسلن باشس طرزي أن ألبنك يولي أهتماما
خاصسا بمنطقة جنوب ألبلد سسيما في مجال منح
ألقروضس و تشسغيل ألشسباب.
وأوضسح باشس طرزي أنه فيما يخصس منح
ألقروضس فان مدرأء وكالت بنك ألتنمية ألمحلية
بالجنوب «قد تلقوأ تعليمات بتسسهيل أجرأءأت منح
ألقروضس بشستى أنوأعها (ألعقارية و ألسستثمارية و
تشسغيل ألشسباب)».
كما أشسار ألى أن «مدرأء وكالت (ألجنوب)
لديهم جميع ألصسلحيات من أجل تمويل مجموع

ألعدد
١٦٠٩٠

أأكدت بن جاب ألله في ألندوة ألصسحفية ألتي
عقدتها أأول أأمسس بمقر ألوزأرة ،أأن ألقانون
ألمتعلق بالمسسنين ألصسادر في  ٢٠١٠جاء من أجل
ألمحافظة على مكانة هذه ألفئة ودورها في
ألوسسط ألعائلي من خلل ألتعريف بوأجبات
أألسسرة أتجاهها ،ألنها شسريحة هشسة تعتبرها
ألسسلطة ألعمومية أنشسغالها أألول وتحمل على
عاتقها مسسؤوولية ألحفاظ على ترقية ومرأفقة كل
من يسساهم في ألنسسجام ألعائلي ألذي أعتبرته
أأسساسس بناء أجتماعي سسليم.
وقالت بن جاب ألله أأن
ألقانون وضسع إأطار تنظيمي
حول حماية ألشسخصس ألُمسسن،
وهو مبني أأسساسسا على
مسسؤوولية مشستركة بين ألدولة
وأألسسرة وألمجتمع ألمدني،
كما تتوفر ألوزأرة على شسبكة
مؤوسسسساتية تتمثل في  ٣٣دأرأ
لألشسخاصس ألمسسنين تتوزع
على ٢٨ولية تتكفل بـ ٢٢٨٧شسخصس مسسن منها
 ٩٦٠مريضس عقلي ،هذه ألدور تعمل على أسستقبال
أألشسخاصس ألمسسنين دون ألروأبط أألسسرية
وألمعوزين لضسمان تكفل نفسسي وأجتماعي لهم.

أأما ألميزأنية ألتي تخصسصسها
ألدولة لهذه ألفئة فتتجاوز ـ حسسب
سسعاد بن جاب ألله ـ ألمليارين
ومائة أألف دينار جزأئري ،أأما
تكلفة ألمقيم ألوأحد سسنويا فهي
تفوق ألـ ٩٨٤أألف دينار جزأئري.
وتطبيقا ألحكام قانون ٢٠١٠
رقم  ١٠ـ  ،١٢قالت بن جاب ألله
«أأن وزأرة ألتضسامن ألوطني
وأألسسرة وقضسايا ألمرأأة أأدرجت
ترتيبا جديدأ موجها لألشسخاصس
ألمسسنين ألقاطنين لدى عائلتهم
أأو أأولئك ألقاطنين بمفردهم أأو ألذين هم في
وضسعية تبعية إلبقائهم في وسسطهم ألعائلي
ولوقايتهم من ألتخلي».
ولتجسسيد هذأ ألترتيب تم ألشسروع في ألعمليات
ألنموذجية في وليات تيزي وزو ،وهرأن ،ألمدية
وعنابة بمشساركة جمعيات ناشسطة في مجال
ألمرأفقة وفي هذأ ألصسدد تم تكوين  ٢٠مسساعدأ
في ألحياة أليومية في مرأكز خاصسة من أجل
مسساعدة ومرأفقة أألشسخاصس ألمسسنين حيث
سستتخرج عند ألدخول
ألمدرسسي ألمقبل.
كما نظمت وزأرة ألتضسامن
ألوطني وأألسسرة وألمرأأة أياما
أسستجمامية لصسالح هذه ألفئة
ألهشسة وشسملت هذه ألعملية ٤٣١
مسسن قدموأ من  ٣٥ولية ،ألى
جانب عملية ألحج ألتي هي هبة
من فخامة رئيسس ألجمهورية
فكل سسنة يسستفيد أشسخاصس
مسسنون معوزون وأولئك ألمتكفل بهم على مسستوى
دور ألشسخاصس ألمسسنين لدأء مناسسك ألحج.

حماية الفئة
مسسؤؤولية الدولة
و المجتمع واأ’سسرة

لجنة لمراجعة ا’تفاقية الجماعية لبريد الجزائر
أأعلن وزير ألبريد و
تكنولوجيات أإلعلم و
ألتصسال موسسى بن حمادي
تنصسيب لجنة مكلفة بتحيين
ألتفاقية ألجماعية لعمال
قطاع ألبريد ألتي «تجاوزها
ألزمن».
كما أأوضسح بن حمادي أأن
مرأجعة ألتفاقية ألجماعية
لبريد ألجزأئر
ألتي «تجاوزها ألزمن»
سستسسمح بتحسسين ألظروف ألمهنية

للعمال
«رؤوية»
تطور

ألتقاعد».

وألجتماعية
وتمنحهم
بخصسوصس
مشسوأرهم ألمهني.
وأسسترسسل ألوزير أأن
ألجماعية
«ألتفاقية
ألمقبلة سستمنح ألفرصسة
وإأطارأت
للموظفين
ألمؤوسسسسات لمتابعة تطور
مشسوأرهم من تاريخ
توظيفهم إألى غاية

«الشصعب» في معرضض ''سصيكوم ''٢٠١٣

إاقبال على جناحأام الجرائد

شصهد جناح جريدة «الشصعب» بالصصالون
الدولي لإلعلم اآللي ،المكتبية
والتصصال «سصيكو م» ،الذي تختتم
فعالياته اليوم ،اقبال كبيرا من طرف
الزوار لسصيما خلل اليومين األخيرين،
نظرا لتحسصن حالة الطقسض بعد ان تميز
بتسصاقط امطار غزيرة وبرودة.

فاطمة الزهراء طبة

وما لفت أنتباه ألمتوأفدين على ألصسالون
بقصسر ألمعارضس ألصسنوبر ألبحري أأرشسيف
عميدة ألصسحافة ألجزأئرية ،فهناك من جلبهم
ألحنين بمجرد رؤويتهم للصسور ألقديمة
ألمعروضسة وهم أأبناء ألجريدة ألذين سسال قلمهم
في يوم من أأليام ليسساهموأ في كتابة مقالت
وتعاليق ،فقدموأ لرؤوية كتاباتهم ،وأآلن يعلقون
آأمالهم على شسباب ألحاضسر ألذين حملوأ ألمشسعل
من أجل تكملة ما بدأأوه في فترأت سسابقة قبل
ظهور ألعناوين ألخاصسة.
ولم يتوأن ألزوأر من مختلف ألختصساصسات
على غرأر مخرجين وأأطباء وطلبة بالجامعات،
في ألطلع على صسور «ألشسعب» ألمعروضسة،
وألتي تمثل نشساطات رؤوسساء ألجمهورية ألذين
وأكبوأ فترة ما بعد ألسستقلل كالرؤوسساء
ألرأحلين أأحمد بن بلة ،هوأري بومدين ،ألشساذلي
بن جديد ،محمد بوضسياف وألمرحوم علي كافي
رئيسس ألمجلسس أألعلى للدولة ،باإلضسافة إألى
تصسفحهم لألرشسيف ألخاصس بأام ألجرأئد
باعتباره يتضسمن أأهم أألحدأث ألتي مرت بها
ألجزأئر طوأل فترة  ٥٠سسنة.
كما حظي ألجناح ألمخصسصس لـ«ألشسعب»

بإاقبال كبير من طرف ألمهتمين بمجال ألتصسال
وألتكنولوجيا ألحديثة ،ومسسؤوولي ألشسركات ألتي
كانت حاضسرة في هذه ألطبعة ،حيث وقفوأ على
أألعدأد أألولى للجريدة ،ليعرجوأ بعدها على
أأرشسيفها ألخاصس بفترأت ألسسبعينات وألثمانينات
وألتسسعينات.
وأألقى ألجمهور ألمتوأفد على جناح «ألشسعب»
نظرة على ألندوأت ألتي ينظمها منتدى
ألجريدة ،وألذي يتناول مختلف ألمجالت
وألموأضسيع سسوأء ألسسياسسية ،ألقتصسادية أأو
ألثقافية وحتى ألرياضسية ،إأضسافة إألى ضسيوفها
ألتي تتشسرف ألجريدة في كل مرة باسستضسافتهم
لتسسليط ألضسوء على موأضسيع هامة وفتح باب
ألنقاشس حول ألقضسايا ألتي تهم ألقارئ ،من أجل
أن تكون هذه ألجريدة مرآأة عاكسسة لكل ألحدأث
ألتي تعيشسها ألجزأئر وألعالم.
وبغية ألحفاظ على مكانة ألجريدة كصسحيفة
عمومية متطورة وسسط ما ل يقل عن  ١٠٠يومية،
فتحنا مجال للزوأر من أجل ألتعبير عن آأرأئهم
وأإلدلء بانتقادأتهم ،فهناك من يرى أأن
«ألشسعب» ل تزأل شسامخة وقوتها تكمن في
ألكلمة أألصسيلة وألموضسوعية كما أنها تعد
مدرسسة إأعلمية باعتبارها ألجريدة أألولى ألتي
دعمت ألصسحف أألخرى بأاكفأا أألقلم وهم ألذين
قطعوأ وعدأ على أأنفسسهم بان يبقوأ أأوفياء لها
باعتبارها مفخرة ألشسعب وتاريخ ألجزأئر،
وبالمقابل أأكد ألبعضس أآلخر أأنها قليلة ألنتشسار
سسيما في بعضس ألمناطق مما يسستدعي حل
مشسكل ألتوزيع.

السصبت  ٢٧أافريل  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ١٧جمادى الثانية ١٤٣٤هـ

وطني

أالحقتأاضسرارا بالمسساكن وشسلت حركة المرور

األمطار تحاصصر السصكان بعين تموشصنت ،سصيدي بلعباسش وغليزان
أادت التقلبات الجوية األخيرة التي تميزت بسسقوط كميات معتبرة من األمطار ،إالى الحاق أاضسرار بالسسكنات ،وفي وقوع
حوادث مرور في عدة وليات.

المراسسلون :ب.م ـ ب.ب ـ ع.ع
وتسصببت اأ’مطار والرياح القوية التي
عرفتها و’ية وهران خÓل الـ  ٢٤سصاعة
الماضصية في مصصرع شصخصص واحد حسصبما
علم أامسص من مصصالح الحماية المدنية
التي سصجلت ما ’ يقل عن  ١٨٥تدخل.
وقد توفي أاحد المواطنين بحي النصصر
(اكدرب) العتيق جراء انهيار مسصكنه
فيما سصجلت العديد من ا’نهيارات
والتسصربات المائية وانجرافات التربة
والحرائق الكهربائية في أانحاء عديدة من
الو’ية لم تؤود لحسصن الحظ إالى أاية خسصائر
بشصرية أاو إاصصابات يضصيف ذات المصصدر.
وعاشصت و’ية عين تموشصنت مند ليلة
اأ’ربعاء الماضصي على وقع التقلبات الجوية
والتهاطل الغزير لأÓمطار التي فاق معدلها
 ٦٠ملمتر ،ما تسصبب في شصل حركة المرور
بعدد من طرق الو’ية وتسصجيل عديد حوادث
المرور إالى جانب تضصرر عدد من المسصاكن.
حيث سصجلت مصصالح الحماية المدنية
خÓل  ٢٤سصاعة المنقضصية  ٣٣تدخ Óمن
بينها  ٠٦حوادث للمرور اسصفرت عن جرح ما
’ يقل عن  ٢٣شصخصصا ،وتم تسصجيل تدخÓت
بعدد من بلديات الو’ية ،أاهمها بقرية مقرة
التابعة إاداريا لبلدية العامرية أاين غمرت
المياه ثÓثة مسصاكن تم انقاذ اأ’شصخاصص
الذين كانوا داخلها ،وبميناء بوزجار فقد تم

تأاجيل الجمعية العامة
السستثنائية لمحامي
منطقة الجزائر

حديث عن ''صصلح''
بين النقيب سصيليني
والقاضصي هÓلي

سصجلت تدخ Óعبر أاربعين
نقطة سصوداء ،وفي نفسص
السصياق سصجلت وحدات
المجموعة اإ’قليمية للدرك
الوطني ،خÓل يومين ٠٥
حوادث مرور تسصببت في
إاصصابة  ٠٣أاشصخاصص بجروح
متفاوتة الخطورة والتي
وقعت في  ٤بلديات وهي
سصفيزف ،ابن باديسص ،تÓغ
وعين البرد.
فيما احتج ليلة أامسص
سصكان المدينة الجديدة
بورمادية بغليزان معبرين عن
اسصتيائهم الشصديد جراء
اأ’وضصاع الكارثية التي آالت إاليها عشصرات
اأ’حياء بعدما حاصصرتها مياه اأ’مطار ،التي
تسصاقطات خÓل  ٢٤سصاعة الماضصية .حيث
عمدوا إالى قطع الطريق الوحيد الرابط بين
بورمادية وعاصصمة الو’ية غليزان مطالبين
بحضصور الوالي للوقوف على حجم اأ’ضصرار
المادية التي خلفتها مياه اأ’مطار ،مع فتح
تحقيق ومحاسصبة المقاو’ت التي أاوكلت لها
مهام التهيئة الحضصرية بالمنطقة.
وأاكد قاطنو حي  ٢٦٢سصكن ،أاّن البالوعات
 ١٧التي تم انجازها مسصدودة ببقايا ا’سصمنت
واأ’لواح الخشصبية التي تركتها المقاولة.

انقاذ باخرة راسصية هناك غمرتها مياه
اأ’مطار ،كما تم تسصجيل عدة تدخÓت بكل
من بلدية المالح وحمام بوحجر ،أاين تم
إاجÓء عشصرات العائÓت من منازلها الهشصة
بما مجموعه  ١٣تدخ.Ó
من جهتها ،شصهدت و’ية سصيدي بلعباسص
تسصاقط أامطار رعدية مصصحوبة برياح هوجاء
مع انخفاضص في درجات الحرارة ،حيث
عرفت بعضص الطرقات بالمدينة حركة مرور
صصعبة بسصبب انسصداد البالوعات ومجاري
المياه لفترات وتدهور العديد من المسصالك.
وفي نفسص السصياق جندت معظم الهيئات
المشصتركة للتدخل من بينها فرق الديوان
الو’ئي للتطهير بسصيدي بلعباسص والتي

رئيسس الغرفة الجهوية للمحضسرين القضسائيين للوسسط:

ضصرورةإادخال تعديÓت قانونية للحماية من الضصغوط

طالب رئيسس الغرفة الجهوية
للمحضسرين القضسائيين للوسسط محمد
راشسدي بضسرورة توضسيح النصسوصس
التي تتعلق بالتنفيذ ،وكذا النصسوصس
القانونية المنظمة لمهنة المحضسر
القضسائي ،لحمايته من الضسغوطات
تم تحديد يوم السصبت  ١١ماي
والشسكاوى التي تقدم ضسده ،وتعرضس
القادم لعقد الجمعية العامة
العديد من ممارسسي المهنة إالى
ا’سصتثنائية لمحامي منظمة منطقة
المتابعات القضسائية.
الجزائر العاصصمة ،الذين وجدوا
حياة  /ك
أانفسصهم مجبرين على العودة من
ويتطلع المحضصرون القضصائيون حسصب ما صصرح
حيث أاتوا.
وقد فرضص هذا التأاجيل نفسصه به راشصدي لـ«الشصعب» على هامشص أاشصغال اليوم
بعد أان بقيت أابواب قاعة الدراسصي الذي نظمته الغرفة الجهوية للمحضصرين
المحاضصرات التابعة لمقر ا’تحاد للوسصط أاول أامسص بالمدرسصة العليا
العام للعمال الجزائريين موصصدة في للقضصاة إالى تغيير هذا الوضصع الذي
يعرقل عملهم ،وهم ينتظرون من
وجوه ما يزيد عن أالفي محامي
الحكومة ووزارة العدل على وجه
ل
ومحامية بحجة عدم حصصو
أاخصص ،إادخال تعديÓت عن طريق
ن
المنظمة على ترخيصص مسصبق م
نصصوصص قانونية على قانون
ة
ي
مصصالح و’ية الجزائر لعقد الجمع
اإ’جراءات الجزائية وكذا تعديل
ه
ذ
العامة .وكان قرار عقد ه
القانون المنظم لمهنة المحضصر القضصائي ،من أاجل
الجمعية قد اتخذه باإ’جماع مجلسص وضصع اأ’دوات القانونية لتسصهيل عمل المحضصر في
منظمة المحامين لمنطقة الجزائر تنفيذ اأ’حكام خاصصة في مجال تحصصيل اأ’موال
العاصصمة برئاسصة المحامي عبد التي تخسصرها الخزينة العمومية بسصبب عدم
المجيد سصليني ،غداة التÓسصن الذي تحصصيل الغرامات المحكوم بها قضصائيا .وأاضصاف
وقع أاثناء الجلسصة يوم الخميسص  ١٨راشصدي في سصياق متصصل ،أان حماية المحضصر
من الشصهر الجاري بين هذا اأ’خير القضصائي ضصرورة ،أ’نها تسصاعد على تأادية مهامه
بعيدا عن كل تأاثير ،مشصيرا إالى الضصغوطات التي
والقاضصي محمد هÓلي رئيسص
يتعرضص إاليها من جميع اأ’طراف ،من أاجل توقيف
محكمة الجنايات بمجلسص قضصاء التنفيذ ،وذلك باللجوء إالى شصكاوى «كيدية» ،قائ:Ó
العاصصمة.
«ينظر إالى المحضصر كجرم مفترضص فيه في حين

المادي كخطأا جزائي ،يترتب عنه متابعة جزائية،
في حين انه يمكن رفع دعوى البطÓن ،الذي حرره
المحضصر القضصائي وكأانه لم يكن ،وعلى المتضصررين
رفع دعوى تعويضص طبقا للمادة  ٢٤من القانون
المدني.
وقد ترتب عن اسصتعمال الطريق الجزائي ضصد
المحضصر القضصائي لمعاقبته عن أاخطاء مهنية
ارتكبها ،أاضصرارا بليغة على هذا الضصابط العمومي
حسصب ما ذكر المتحدث ،وهذا ما اثر على أاداء
المحضصرين القضصائيين ،الذين أاصصبحوا يترددون
في تنفيذ اأ’حكام القضصائية .
وشصكل اليوم الدراسصي الذي نظمته الغرفة
الجهوية للمحضصرين القضصائيين بالوسصط حول
مسصؤوولية المحضصر القضصائي عن أاعماله تحت
عنوان «نحو تفعيل المتابعة
المدنية» ،فرصصة لممارسصي المهنة
لطرح هذا ا’نشصغال ،والتأاكيد على
ضصرورة ا’سصتجابة له ،على أاسصاسص
أان تنفيذ اأ’حكام القضصائية أاحد
أاوجه تحقيق العدالة التي يتطلع
إاليها المواطن.
ومن جهته ،دعا اأ’سصتاذ إابراهيم الهاشصمي
مسصتشصار بالمحكمة العليا الغرفة الجزائية إالى
ضصرورة الحد من المتابعة الجزائية أ’عمال
المحضصر القضصائي أ’جل تحقيق اأ’من القانوني
والقضصائي.
ويذكر أان الجزائر تعد دولة نموذجية بالنسصبة
لدول جامعة الدول العربية وللدول اإ’فريقية وحتى
بالنسصبة لإÓتحاد الدولي للمحضصرين القضصائيين،
من حيث أانها دولة مؤوثرة في مجال تنفيذ اأ’حكام
القضصائية و’سصيما في الجانب الخاصص بمهنة
المحضصر القضصائي.

تنفيذ األحكام
أاكبر تحدي

م /نجيب بوكردوسس

تم أاول أامسس في جلسسة
تحديد تاريخ المحاكمات
برمجة المحاكمة الخاصسة
بقضسية عبد المؤومن رفيق
خليفة في فرنسسا بتهمة
«اإلفÓسس واختÓسس أاموال» من
 ٢إالى  ٢٠ديسسمبر المقبل أامام
محكمة الجنح بنانتير (أاو دو
سسين) حسسبما علم من مصسدر
قضسائي مقرب من الملف.
وسصتعقد جلسصة مسصبقة في الـ ٢٥
سصبتمبر لدراسصة طلبات البطÓن.
كما أاشصير إالى ان مؤوسصسص مجمع
الخليفة يعتبر المتهم الرئيسصي في
هذه المحاكمة التي يمثل فيها ايضصا
عشصرة اشصخاصص اخرين من بينهم
زوجته السصابقة نادية عميروشصن
وممثلين سصابقين للمؤوسصسصة في

أانه ضصابط عمومي ،وينفذ اأ’حكام القضصائية».
وأاكد راشصدي على ضصرورة عدم اعتبار الخطأا

بتهمة ''اإلفÓسس وإاختÓسسأاموال''

محاكمة قضصية الخليفة في فرنسصا في ديسصمبر القادم
فرنسصا فضص Óعن متعامل في مجال
تصصنيع وتجهيز الطيران.
ويتابع هؤو’ء بتهم «ا’ختÓسصات»
التي رافقت انهيار شصركات المجمع
والفروع الفرنسصية لشصركة الطيران
«خليفة ايروايز» و«خليفة لتاجير
السصيارات» اللذين توقف نشصاطهما
في جويلية  .٢٠٠٣وبشصكل دقيق فان
رفيق خليفة متهم «بجنح ا’فÓسص
بإاخفاء الحسصابات أاو تحويل اأ’صصول».
كما يتعلق اأ’مر بالبيع أاو التنازل «في
ظروف مشصبوهة» للعديد من السصيارات
الفاخرة تابعة لشصركة الخليفة وفيÓ

«باغاتيل» بكان التي اشصترتها شصركة
خليفة للطيران في جويلية ٢٠٠٢
بحوالي  ٣٦مليون أاورو وأاعادت بيعها
سصنة من بعد بـ  ١٦مليون أاورو.
كما انه متابع باعادة ترقيم ثÓث
طائرات تابعة لشصركة الطيران بقيمة
٧ر ١مليون أاورو لكل واحدة منها
لفائدة شصركة أاخرى لم يكن لها أاي
عÓقة بخليفة للطيران .للتذكير فان
رفيق خليفة كان قد لجأا إالى بريطانيا
بعد كشصف الفضصيحة سصنة .٢٠٠٣
وهو محتجز منذ  ٢٠٠٧بلندن حيث
تم توقيفه على أاسصاسص مذكرة توقيف

أاوروبية .وفي  ٢٠١٠سصمحت وزارة
الداخلية البريطانية بتسصليمه إالى
الجزائر إا’ ان محاميه قدم اسصتئنافا
لدى المحكمة العليا البريطانية أاوقف
هذا القرار.
من جانب آاخر تم الحكم غيابيا
على رفيق خليفة بالحبسص المؤوبد سصنة
 ٢٠٠٧بالجزائر بتهم تكوين جماعة
أاشصرار والسصرقة الموصصوفة والنصصب
وا’حتيال وخيانة الثقة وتزوير الوثائق
الرسصمية وا’فÓسص في قضصية الخزينة
الرئيسصية لبنك الخليفة .وقد تم تأاجيل
محاكمة جديدة في هذه القضصية كانت
سصتبدأا في الـ  ٢أافريل بالبليدة
(الجزائر) إالى تاريخ ’حق لغياب
المتهمين.

العدد

١٦٠٩٠
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مواضسيع سسياسسية وعسسكرية بمجلة ''الجيشس''

تعزيز التكوين العسصكري ومحاربة اإلرهاب بالسصاحل في الصصدارة
تناول العدد األخير من مجلة
الجيشس الصسادر فيأافريل الجاري،
مواضسيع ذات أاهمية من بينها
ربورتاج خاصس بمركز التدريب
للمشساة بالمويلح ،واألزمة في
منطقة السساحل والنزاعات في
القارة اإلفريقية ،باإلضسافة إالى
وفاة رئيسس المجلسس األعلى
للدولة السسابق علي كافي ،وعيد
النصسر المصسادف لـ ١٩مارسس
واألهداف اإلنمائية لأÓلفية.

حياة  /ك

جاء في افتتاحية مجلة «الجيشص» أان
الظروف الداخلية والعوامل الخارجية،
جعلت من الصصعب التحكم في منطقة
السصاحل ومراقبتها والسصيطرة عليها
أامنيا ،مما حولها إالى مÓذ لبعضص
الجماعات اإ’رهابية سصواء لÓسصتقرار
فيها ،أاو لتخزين اأ’سصلحة ،أاو للقيام بأاعمال
إارهابية على أاراضصيها.
وتقتضصي مكافحة اإ’رهاب تبني مبدآا
رئيسصا يوجه عمل كل بلد من المنطقة ،يتمثل
في تولي المهام با’عتماد على قواته
المسصلحة الوطنية بالدرجة اأ’ولى ودعم
مسصاعدة الدول المجاورة.
كما أافردت المجلة صصفحتين للحديث عن
رئيسص المجلسص اأ’على للدولة السصابق علي
كافي الذي انتقل إالى جوار ربه يوم ١٦
أافريل ،قدمت المجلة نبذة عن حياة الفقيد،
ومختلف مناصصب المسصؤوولية التي تقلدها
علي كافي المناضصل ،الدبلوماسصي ،ورجل
الدولة ،الذي اعتبره رئيسص الجمهورية فقيد
اأ’مة الذي لم يبخل بالبذل والتضصحية في
سصبيل انعتاقها باإ’ضصافة إالى تذكر خصصال
ومآاثر الرجل ،وقد دون ذلك في سصجل
التعازي.
وعادت المجلة للحديث عن الذكرى الـ٥١

لعيد النصصر المصصادف لـ  ١٩مارسص ،١٩٦٢
تحت عنوان «بداية مسصار تاريخي جديد»،
وجاء فيها بعضص مقتطفات من رسصالة رئيسص
الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إالى
المشصاركين في ندوة حول «تطوير جيشص
التحرير أاثناء ثورة الفاتح نوفمبر» ،قال فيها
«لو’ ذلك الجيل الذي كان على قلب رجل
واحد إايمانا ويقينا وصصدق غاية وقوة وعزيمة
ووحدة موقف ،ما كان ليوم  ١٩مارسص ١٩٦٢
ليشصرق علينا فجره».
كما تضصمنت المجلة عناوين مختلفة
لمواضصيع متفرقة منها الذكرى الـ٥٥
لتأاسصيسص فريق جبهة التحرير الوطني لكرة
القدم ،وخصصصصت نصصف صصفحة للحديث
عن المدرب اأ’سصبق للمنتخب الوطني لكرة
القدم عبد الحميد كرمالي الذي وافته
المنية يوم  ١٣أافريل الماضصي ،باإ’ضصافة
إالى موضصوع حول الجذور التاريخية
لإÓسصتراتيجية العسصكرية الجزائرية  ١٩٥٤ـ
.١٩٦٢

عقب ترصسد تحركات مشسبوهة بأاغريب

قوات الجيشش تقضصي علىإارهابي بتيزي وزو
نجحت قوات الجيشص الوطني الشصعبي أامسص اأ’ول في حدود السصاعة الثامنة صصباحا في عملية
نوعية من القضصاء على إارهابي في منطقة أاغريب الواقعة على بعد حوالي  ٢٥كلم جنوب و’ية تيزي
وزو .واسصتنادا لمصصادر لـ«الشصعب» ،فإان العملية جاءت بعد ترصّصد قوات الجيشص تحّركات مشصبوهة
لعناصصر إارهابية ناشصطة بالمنطقة ،أاين نصصبت كمينا محكما بأاحد المسصالك التابعة لقرية اذرار
بالمنطقة المذكورة ،وبعد اشصتباك عنيف ،تمكنت قوات الجيشص من القضصاء على إارهابي تم نقل
جثته إالى مصصلحة حفظ الجثث بمسصتشصفى تيزي وزو.
وبعد معاينة الجثة تم الكشصف عن هويته ويتعلق اأ’مر حسصب مصصادرنا المكنى بعقبة وهو
إارهابي خطير يدعى «عمور.ب» ينحدر من منطقة تكدات ببلدية دلسص ببومرداسص ،وهو أامير
سصرية تيمزارت بافليسصن.
وحسصب ذات المصصادر التحق ا’رهابي بالجماعات الدموية منذ ما يقارب  ١٠سصنوات وكان محل
متابعة في قضصايا إارهابية ،سصيما بعد القضصاء على أاقربائه الذين كانوا ينشصطون ضصمن ما كان يعرف
بكتيبة اأ’نصصار المنضصوية تحت لواء التنظيم اإ’رهابي الجماعة السصلفية للدعوة والقتال سصابقا .
وتسصتمر قوات الجيشص في تمشصيط واسصع النطاق بالمناطق الحدودية للو’ية للقضصاء على
الجماعات اإ’رهابية الفارة.

تيزي وزو :ضساوية تو’يت
بتهمة السسعيإلعادة نشساط جماعة دموية

تأاجيل محاكمة ٧إارهابيينإالى  ١٦جوان

أاجلت محكمة الجنايات بالجزائر العاصصمة إالى  ١٦جوان المقبل قضصية سصبعة إارهابيين
مشصتبه فيهم سصعوا سصنة  ٢٠١٠إالى إاعادة بعث جماعة إارهابية بالجزائر العاصصمة وخميسص
الخشصنة للقيام بأاعمال ارهابية ضصد مؤوسصسصات الدولة حسصبما ’حظته (وأاج) أاول أامسص بعين
المكان .وقد تم تأاجيل القضصية من قبل رئيسص محكمة الجنايات علي آايت عكاشص بسصبب عدم
اسصتخراج أاحد المتهمين من سصجن البرواقية .
وحسصب مصصدر قضصائي فإان وقائع القضصية تعود إالى سصنة  ٢٠١٠حينما اكتشصفت مصصالح اأ’من
«شصبكة خفية» ببراقي متكونة من عناصصر اجرامية مسصبوقة في قضصايا ارهابية كانت تسصعى
لتجنيد الشصباب لÓلتحاق بالجماعات ا’رهابية الناشصطة بالجزائر العاصصمة ونواحي خميسص
خشصنة  .وقد ثبت من التحقيق ـ حسصب ذات المصصدر ـ أان المتهمين التحقوا بصصفة فعلية
بجماعة ارهابية كانت تنشصط بنواحي خميسص خشصنة تسصتهدف أامن الدولة والوحدة الوطنية
وكذا اسصتقرار المؤوسصسصات وسصيرها العادي عن طريق القيام بأاعمال إارهابية.

اختطفها مدمن مخدرات

عناصصر الدرك تحرر طفلة بتلمسصان
تمكنت عناصصر الدرك الوطني لبلدية أاو’د رياح ،التابعة لدائرة الحناية ـ  ٢٠كلم شصمال
تلمسصان ـ من تحرير طفلة تبلغ  ٧سصنوات ،بعدما اختطفها مدمن مخدرات في اأ’ربعينات من
العمر .وحسصب مصصالح الدرك ،فقد لفت انتباه مجموعة أاطفال اختطاف شصخصص للطفلة
(ت.عائشصة)  ٧سصنوات ،واتجاهه نحو قرية أاو’د قدور ،حيث قاموا بإابÓغ ولي أامرها ،الذي
اتصصل بمصصالح الدرك الوطني ،وتمكنت من تحديد هوية المختطف المدعو (ب.ميلود)
وتوقيفه ،حيث عثر بحوزته على كمية من المخدرات ،في حين تم العثور على الطفلة عائشصة
في سصكن مهجور ،وهي مقيدة اليدين والرجلين وشصريط ’صصق على فمها.
و’ تزال التحقيقات جارية في القضصية ،حيث تم تحويل الطفلة على الطب الشصرعي للتأاكد
من سصÓمتها ،في حين لم يتم اإ’فصصاح عن اأ’سصباب التي دفعت هذا الشصاب الذي هو من سصكان
القرية ’ختطاف طفلة في سصن ابنته ،وهل تم ا’عتداء عليها جنسصيا أام ’.

تلمسسان  :محمد.ب

السسبت  ٢٧أافريل  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ١٧جمادة الثانية  ١٤٣٤هـ

ثقافة

أاكبر انجازات الفن السسابع

الجزائر تشصارك بفيلمين ''معركة الجزائر'' و''زبانة'' في
مهرجان ليفربول السصينمائي
تشسارك الجزائر في مهرجان
ليفربول ،الذي تحتضسنهإانجلترا
من  ١٧ماي إالى  ١٤جويلية ،في
دورته الـ  ،١٢بفيلمين طويلين
وهما ''معركة الجزائر'' لÓيطالي
جيلوبو نتيكورفو ،و ''زبانة''
للمخرج سسعيد ولد خليفة.

١٦٠٩٠

األألجندة الثقافية
@ تومي تفتتح ملتقى ''تراث المغرب العربي في العصصر الرقمي''
تشسرف غدا وزيرة الثقافة
خليدة تومي على افتتاح
أاشسغال الملتقى الدولي الثامن
''تراث المغرب العربي في
العصسر الرقمي'' ،الذي تنظمه
المدرسسة الوطنية لحفظ
الممتلكات الثقافية وترميمها،
بالتنسسيق مع جامعة باريسس ٨
بفرنسسا ،وذلك على ٠٩ : ٠٠
صسباحا بفندق الهيلتون.

هدى بوعطيح
تشسارك الجزائر في هذا المهرجان،
إالى جانب تونسس ،ليبيا ،مصسر ،فلسسطين،
سسوريا والعراق بهدف تسسليط الضسوء على
مختلف فنون وثقافة الدول العربية.
وتتوزع فعاليات المهرجان الذي
أاقيمت أاول دورة له سسنة  ٢٠٠٢على
عروضس األفÓم ،الموسسيقى ،المسسرح،
الرقصس والمعارضس الفنية ،حيث يكون
جمهور انجلترا على موعد مع ''معركة
الجزائر'' ،والذي يعد أاعظم فيلم في
تاريخ السسينما الجزائرية ،وصسّنف السسنة
الماضسية ،ضسمن قائمة الـ ٥٠فيلما
األحسسن عالميا في تاريخ السسينما .جاء
في التقييم السسنوي لمعهد ''بريتيشس فيلم''
الشسهير أان الفيلم الجزائري ـ اإليطالي
احتل المرتبة الثامنة واألربعين في
التصسنيف العالمي.
ويروي ''معركة الجزائر'' إاحدى فترات
تاريخ الجزائر إابان الثورة التحريرية

العدد
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@ معرضض ''التراث ثقافة وذاكرة''
الكبرى ،حيث منعت فرنسسا عرضسه لمدة
نصسف قرن.
وتمكن الفيلم من حصسد عديد الجوائز
من بينها جائزة ''األسسد الذهبي'' في
مهرجان البندقية عام  ،١٩٦٦جائزة
النقد في مهرجان ''كان'' .كما حصسد
ثÓثة أاوسسكارات سسنتي  ١٩٦٧و،١٩٦٩
كأاحسسن فيلم وأاحسسن إاخراج وأافضسل
سسيناريو .
كما يسستمتع عشساق الفن السسابع بفيلم
شسهيد المقصسلة أاحمد زبانة ،الذي
أاخرجه سسعيد ولد خليفة ،الذي يروي فيه
قصسة شسهيد جابه همجية المسستعمر
الفرنسسي ،إالى آاخر يوم في حياته ،وهو
يقاد إالى المقصسلة لتنفيذ فيه حكم

قراءة في تطور الخطاب
الثقافي ومعالجة الختÓل

النخبة الوجه اآلخر في
المعادلة الوطنية

تحتضسن قاعة
''سسينما الحضسنة''
اليوم ،ندة حول
''تطور الخطاب
الثقافي ومعالجة
اختÓلته ،وعÓقته
بالخطاب
السسياسسي ..كتاب
النزعة النقÓبية
األحزاب
في
الجزائرية..
نموذجا'' ،ينشسطها
األسستاذان إابراهيم قارة علي ،ومحمد بغداد..
تشسهد الندوة التي يشسرف عليها المكتب الولئي
ألكاديمية المجتمع المدني بالمسسيلة ،حضسور إاطارات
الولية ،وكل المنتخبين المحليين،باإلضسافة إالى
مثقفين وسسياسسيين وإاعÓميين.
وخصسصست جمعيةأاكاديمية المجتمع المدني
الجزائري برنامجا ثريا في هذا اإلطار ،وتسسعى
األكاديمية إالى تحقيق،حيث أانها تملك من الخبرة
والعلم،ما يؤوهلها لذلك.
وحسسب رئيسس المكتب الولئي لـ ''الشسعب'' فإان
اسستضسافةالندوة ،هيمحاولةإلعادة قراءةتطور
الخطاب الثقافي ومعالجة اختÓلته وعÓقته
بالخطاب السسياسسي ،من أاجل ردم الهوة بينهما،عن
طريق تكثيف الجهودرفقة المثقفين والسسياسسيين،
وأاكد المتحدث أان ''على المثقفأان يفهم بأانه هومن
يمتلك الرؤوية والضسوابط األخÓقية والمسسؤوولية
التاريخيةلهذه الرؤوية ،والسسياسسي بدورهله
فضساءهالمتمثلفي مفهوم أان السسياسسة فنالممكن''،
وهذا المصسطلح الفضسفاضس الذي قديؤودي إالى الهاوية
ـ يقول المتحدث ـ لذلك''وجب على المثقفأان يكون
دائما إالى جانبالسسياسسي لضسبطوعقلنةفن الممكن
هذا؟ والسسياسسي من جهته عليهاحتضسان المثقف من
أاجإÓخراجه من عزلته ،قصسد إانضساجأايعمل''..
وأاشسار رئيسس المكتب إالى أان ذلك ل يأاتي إال من
خÓل تنظيم مجتمع سسليم للوصسول به إاليغاية مفادها:
أان مسسؤووليةبناء الوطن مسسؤوولية الجميعومسسؤوولية أامن
الوطنمسسؤوولية الجميع ،ويبقيدور مؤوسسسساتالدولةدور
وظيفي توفير المكانيات إلنجاح المشسروع الوطني.

آآمال مرآبطي

اإلعدام يوم  ١٩جوان .١٩٥٦
ولن تقتصسر مشساركة الجزائر على
األفÓم السسينمائية ،حيث تقدم
الكوريغرافية الفرانكو ـ جزائرية ''نصسيرة
بالعزة'' عرضسا في الرقصس المعاصسر،
متبوعا بورشسات عمل متنوعة في هذا
المجال ،ويكون الحضسور على موعد مع
الموسسيقى الجزائرية على اختÓف
طبوعها.
لإÓشسارة تأاسّسسس مهرجان ليفربول
للفنون العربية سسنة  ،١٩٩٨من طرف
مركز ليفربول العربي ،ومؤوسسسسة بلوكوت
بغرضس إابراز الفنون والثقافة العربية
وتمكين البريطانيين من التعرف عليها.

إلسسهامه في ترقية الحوار ما بين الثقافات

مصصطفى شصريف يتسصلم جائزة اليونيسصكو ـ
الشصارقة للثقافة العربية

سسلمت جائزة اليونيسسكو ـ
الشسارقة للثقافة العربية
 ،٢٠١٣بباريسس للمفكر
ا÷زائري
وا÷امعي
مصسطفى شسريف ،خÓل حفل
أاشسرفت عليه اŸديرة العامة
لليونيسسكوإايرينا بوكوفا.

و” اإلعÓن عن فوز الكاتب
والوزير ا÷زائري السسابق بجائزة
اليونيسسكو ـ الشسارقة للثقافة العربية
‘ مارسس اŸاضسي'' ،إلسسهامه على
مدى ثÓث Úسسنة ‘ ترقية الثقافة
العربية اإلسسÓمية وا◊وار ما بÚ
الثقافات''.
و‘ كلمة أالقتها أامام شسخصسيات
دبلوماسسية ومفكرين و‡ثل Úعن
وسسائل اإلعÓم العربية والغربية،
نّوهت السسيدة بوكوفا بالفائز
ا÷زائري الذي ''ما فت يعمل حيث
ما كان األمر يتعلق بثقافة التفتح''.
وقالت ‘ هذا الصسدد إان ''اŸفكر
مصسطفى شسريف ،سساهم من خÓل
مؤولفاته ‘ فهم العا ⁄العربي
اإلسسÓمي وأانا ‡تنة له''.
و‘ تصسريح لوكالة األنباء
ا÷زائرية أاكد اŸفكر ا÷زائري بأان
هذه ا÷ائزة تشسرفه وتشسرف
ا÷زائر ،كما ''تعد مرحلة أاسساسسية
وحاسسمة ‘ مشسواره من أاجل العيشس
سسويا والتعايشس والبحث عن حضسارة
مشسÎكة''.
واقÎاح اسسم مصسطفى شسريف من
طرف ‡ثلية ا÷زائر الدائمة لدى
اليونسسكو ليتم تعيينه فائزا ،مناصسفة
مع اŸعهد العربي الÈيطا Êمن
اŸملكة اŸتحدة ،وقد اخت Òمن بÚ
 ٣٥مرشسحا ،من بينهم  ٢١مرشسحا
عربيا من  ١٧بلدا.
وكانت مؤوسسسسة دوتشسي اإليطالية،
قد منحت مصسطفى شسريف مؤوخرا
''جائزة دوتشسي من أاجل ثقافة

تنظم القناة الثانية ،بالشسراكة مع
الديوان الوطني للحظيرة الوطنية
األهقار ،ومحافظة معرضس ''الصسحراء''،
معرضسا بعنوان ''التراث ثقافة وذاكرة''،
من  ٢٩أافريل إالى  ٣٠ماي المقبل،
بالمركز الثقافي عيسسى مسسعودي
باإلذاعة الوطنية الجزائرية.

@ البالي الوطني يحيي اليوم العالمي للرقصض
إاحياء لليوم العالمي للرقصس ،ينظم
البالي الوطني الجزائري بالتنسسيق مع
قصسر الثقافة مفدي زكريا ،نشساطات
ثقافية وفنية متنوعة ،تحت شسعار
''الحرية'' ،بدءا من الثنين المقبل
بمشساركة فرق وطنية وأاجنبية من بينها
اسسبانيا ،المغرب ،تونسس ،وتركيا.

@ ندوة حول ''العلوم عند المسصلمين''
يحتضسن مقر اتحاد الكتاب الجزائريين اليوم على
السساعة الـ١٤سسا زوال ،ندوة بعنوان ''ماذا قدم المسسلمون
لإÓنسسانية'' ،حيث يقدم الدكتور عبد الّله لعريبي مداخلة
بعنوان ''إاسسهامات المسسلمين في العلوم الطبيعية'' ،وينشسط
لعمري مرزوق مداخلة ''إاسسهامات المسسلمين في العلوم
اإلنسسانية''.

@ صصالون اإلبداع لديوان حقوق المؤولف
يتواصسل بسساحة رياضس الفتح ،صسالون اإلبداع لديوان حقوق المؤولف والحقوق
المجاورة ،والذي يسستمر إالى غاية  ٢٩أافريل الجاري ،في إاطار الحتفال باليوم
العالمي للملكية الفكرية ،ومرور  ٤٠سسنة على تأاسسيسس الديوان.
السسلم ،'' ٢٠١٣عرفانا للتزامه بتثمÚ
ا◊وار ب Úالثقافات والديانات
ولعمله لصسالح ترقية اŸعرفة
اŸتبادلة وجهوده ‘ ،إاطار البحث
عن ثقافة السسلم اŸسستدام بÚ
الثقافات.
أانشسئت جائزة اليونسسكو ـ الشسارقة
التي تبلغ قيمتها  ٦٠أالف دولر
أامريكي تقسسم بالتسساوي على
الفائزين الثن ‘ Úعام ،١٩٩٨
احتفال بتعي Úمدينة الشسارقة
اإلماراتية عاصسمة ثقافية للمنطقة
العربية ،وباقÎاح من حكومة إامارة
الشسارقة وصساحب السسمو الشسيخ
سسلطان بن ﬁمد القاسسمي.
قررت اليونسسكو ‘ عام  ٢٠٠١بعث
جائزة اليونيسسكو ـ الشسارقة للثقافة
العربية ،والتي “نح منذ ذلك التاريخ
وبشسكل سسنوي لثن Úمن اŸتفوق،Ú
سسواء كانوا من الشسخصسيات العامة أاو
ا÷ماعات أاو اŸؤوسسسساتŸ ،ا
يقدمانه من مسساهمات وإا‚ازات
بارزة لصسالح فهم أافضسل ‘ ›ال
الفن والثقافة العربية.
وكان الروائي والصسحفي الراحل
الطاهر وطار أاحد الشسخصسيات
البارزة ‘ األدب ا÷زائري الناطق
بالعربية ،قد –صسل على هذه
ا÷ائزة ‘ .٢٠٠٥

@ رابح عصصمة في حفل فني
يحيي الفنان القبائلي رابح عصسمة ،بمناسسبة
صسدور أالبومه الجديد ،حف Óفنيا اليوم بقاعة
األطلسس بالعاصسمة ،على الـ ١٦مسساء.

@ سصيدي بيمول بابن خلدون
ينشسط سسهرة اليوم الشسيخ سسيدي بيمول،
حف Óسساهرا بقاعة ابن خلدون ،ابتداء من
 ٢٠ : ٣٠سسا.

@ األطفال على موعد مع ''الحطاب والشصجرة''
يكون األطفال صسبيحة اليوم ،على
موعد مع مسسرحية ''الحطاب
والشسجرة'' للجمعية الثقافية الشسموع
للنعامة ،وذلك بقاعة األطلسس على
الـ ١٠سسا صسباحا.

@ الطائر الحكيم'' بتيبازة
تعرضس بمركب عبد الوهاب سسليم شسنوة بتيبازة ،مسسرحية ''الطائر الحكيم''
لجمعية األفراح للمدية ،أامسسية اليوم على السساعة  ١٤سسا زوال.

دولي

السضبت  ٢٧أافريل  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ١٧جمادى الثانية  ١٤٣٤هـ

شسددت على حق تقرير المصسير وتحسسين وضسعية حقوق النسسان

ألصشحرأويون يرحبون بالÓئحة أأ’ممية ويدعونإألى وقف أ’نتهاكات ألمغربية
أاقر مجلسس األمن األممي،أاولأامسس ،لئحة حول الصسحراء الغربية جدد فيها دعوته لحل سسياسسي عادل ومسستديم ويقبله
الطرفان ويفضسيإالى تقرير مصسير الشسعب الصسحراوي مؤوكداأاهمية تحسسين وضسعية حقوق النسسان في الصسحراء الغربية
المحتلة .وقّرر مجلسس األمن تمديد عهدة بعثة األمم المتحدة منأاجل تنظيم السستفتاء في الصسحراء الغربية (مينورسسو)
إالى غاية ٣٠أافريل .٢٠١٤

فضضيلة دفوسس /الوكا’ت
وفي هذه الÓئحة التي تحمل رقم ٢٠٩٩
شضدد القرار األممي على ضضرورة أان يحترم
المغرب حقوق النسضان في األراضضي
المحتلة للصضحراء الغربية ودعا إالى إاعداد
وتنفيذ تدابير مسضتقلة وموثوقة لضضمان
الحترام التام لحقوق النسضان الخاصضة
بالصضحراويين.
ونظرا ألهمية هذه المسضأالة جّدد
مجلسض األمن في فقرة أاخرى من لئحته
ضضرورة تعزيز حقوق اإلنسضان في الصضحراء
الغربية وترقيتها وحمايتها.
و رغم أان الÓئحة األممية لم تكن في
مسضتوى تطلعات المجموعة الدولية المؤويدة
للقضضية الصضحراوية خاصضة بعد أان تراجعت
الوليات المتحدة األمريكية عن مبادرة
كانت طرحتها قبل أاسضبوع لتوسضيع مهام
المينورسضو لتشضمل مراقبة حقوق النسضان،
فإان المسضؤوولين الصضحراويين ثمنوا تشضديد
الÓئحة على إاقرار حق تقرير مصضير
شضعبهم واصضرارها على تحسضين وضضعية
حقوق النسضان.
وفي هذا الطار ،أاكد ممثل جبهة
البوليزاريو باألمم المتحدة السضيد أاحمد
بوخاري أان ما ميز لئحة مجلسض األمن
الجديدة حول الصضحراء الغربية هو التأاكيد
على تمسضك مجلسض األمن بحق تقرير
مصضير الشضعب الصضحراوي كأاسضاسض لحل
سضياسضي للنزاع الذي تسضبب فيه الحتÓل
المغربي.
وسضجل أان مسضأالة حقوق اإلنسضان شضغلت
حيزا هاما من النقاشض الذي دار بين أاعضضاء
مجلسض األمن ولدى وسضائل اإلعÓم ،قبل أان
يضضيف بأان الخوف الذي انتاب المغرب
خشضية إامكانية تمديد مجلسض األمن
لصضÓحيات المينورسضو يدل جليا على وجود
انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسضان يريد

المغرب إاخفائها على المجموعة الدولية،
وأاورد أان الÓعقاب ليمكن أان يدوم.
وبعد أان نّوه بمسضعى الحكومة األمريكية
التي أاظهرت حرصضا كبيرا على اقرار حقوق
النسضان باألراضضي الصضحراوية ،أاوضضح
السضيد بوخاري أان جبهة البوليزاريو تأامل
في أان تسضود روح مبادرة الوليات المتحدة
في المسضتقبل وأان يضضع مجلسض األمن حدا
لسضياسضة الكيل بمكيالين في مجال حقوق
اإلنسضان على حسضاب الشضعب الصضحراوي
والتي تمسض بمصضداقية المجلسض.
وبالرغم من سضحب المبادرة األمريكية،
فقد أاكد جهاز القرار األممي في لئحته
على ضضرورة تحسضين وضضعية حقوق اإلنسضان
بالصضحراء الغربية من قبل السضلطات
المغربية ودعا إالى إاعداد وتطبيق تدابير
مسضتقلة وموثوقة من أاجل ضضمان الحترام
التام لحقوق اإلنسضان للصضحراويين.
كما تقدم الÓئحة كل الدعم للسضيد
كريسضتوفر روسض المبعوث الشضخصضي لأÓمين
العام األممي في الجهود التي يبذلها من
أاجل التوصضل إالى حل عادل يبقى ضضروريا

بالنسضبة لمنطقة المغرب العربي ولمنظمة
األمم المتحدة التي تنتهك مبادؤوها النبيلة
ولوائحها بفعل تواصضل النزاع.
وفيما أاظهر الصضحراويون خيبة أاملهم
من سضحب أامريكا لمشضروعها ،فإان المغرب
أابدى غبطة كبيرة ألن قرار مجلسض األمن لم
يقضض بتوسضيع تفويضض بعثة حفظ السضÓم
في الصضحراء الغربية (مينورسضو) لتشضمل
مراقبة حقوق اإلنسضان واعتبر بيان للقصضر
الملكي أان القرار الجديد يشضكل امتدادا
للقرارات السضابقة التي صضادق عليها
المجلسض منذ سضنة  .٢٠٠٧,ويجدد فيه
مجلسض األمن  -حسضب قوله-مرة أاخرى
التأاكيد على أاولوية مبادرة الحكم الذاتي
التي قدمها المغرب وعلى محددات حل
سضياسضي نهائي مبني على الواقعية وروح
التوافق.
وكان المقترح األمريكي بتوسضيع مهمة
المينورسضو قد لقي رفضضا مغربيا قاطعا
وتحركات للعرشض في الداخل والخارج لعدم
إاصضدار القرار ،حيث اعتبر المغرب أانه فيه
مسضاسض بسضيادته.

عّززت الّتضسامن العالمي مع المرأاة الصسحراوية

ألرئيسس ألصشحرأوي ينّوه بنجاح ندوة ألجزأئر

أاكد رئيسض الجمهورية العربية الصضحراوية
الديمقراطية ،السضيد محمد عبد العزيز ،أان
الندوة الدولية حول حق النسضاء في المقاومة
«نموذج المرأاة الصضحراوية» التي احتضضنتها
الجزائر ـ مؤوخرا ـ حققت نجاحا ملموسضا جعل
منها واحدة من أاحسضن فعاليات التضضامن مع
الشضعب الصضحراوي.
وأاوضضح األمين العام لجبهة البوليسضاريو في
رسضالة وجهها إالى رئيسض اللجنة الوطنية
الجزائرية للتضضامن مع الشضعب الصضحراوي
السضيد محرز العماري بأان الندوة لم تكتف
بتسضليط الضضوء على مقاومة المرأاة الصضحراوية
وظروفها ومعاناتها وكفاحها وتضضحياتها ،بل
أاقرت جملة من الخطوات العملية شضكلت
برنامج عمل متكامل وطموح .وفي إاشضارة منه
إالى فعاليات سضير الندوة نّوه الرئيسض الصضحراوي
بالتنظيم المحكم وبالنجاح المنقطع النظير
لهذا الجتماع مخاطبا السضيد العماري بقوله:
«وبهذا تكونون قد رفعتم التحدي وجعلتم
الجزائر تؤوكد ميدانيا قوة التضضامن مع القضضية
الصضحراوية وقدرتها على احتضضان أاكبر
الفعاليات بسضخاء وكرم وجدية والتزام».
وبالمناسضبة عّبر السضيد عبد العزيز عن
عرفانه وتقديره للجزائر على احتضضانها لهذا

اللقاء معتبرا إاياه محطة دولية
بارزة عززت عرى التضضامن
والصضداقة العالمية مع المرأاة
الصضحراوية خاصضة ومع كفاح
الشضعب الصضحراوي من أاجل
الحرية والسضتقÓل عامة.
واسضترسضل في رسضالته مؤوكدا:
«نحن جد ممتنون للمشضاركة
الجزائرية التي جاءت على
أاعلى مسضتوى من رئاسضة
الجمهورية ومن البرلمان
بغرفتيه ومن رئاسضة الحكومة
ومن المجتمع المدني عامة ومن وسضائل العÓم
المرئية والمسضموعة والمكتوبة وهو أامر يعكسض ـ
كما قال ـ قوة ورسضوخ وشضمولية الموقف المبدئي
الجزائري إالى جانب القضضية الصضحراوية
انسضجاما مع مثل ومبادئ ثورة األول من نوفمبر
المجيدة وميثاق وقرارات األمم المتحدة.
وأاردف الرئيسض الصضحراوي أان هذه الندوة
وبالمقارنة مع الطبعتين السضابقتين حققت قفزة
كبيرة في عدد المشضاركين وشضمولية المشضاركة
لكل قارات العالم والحضضور العربي الكبير ألول
مرة ،إاضضافة إالى النوعية في المشضاركين
والمداخÓت والمحطات المتنوعة والتي شضملت

مخيمات الÓجئين الصضحراويين
وصضول إالى النقاشضات العميقة
والبيان الختامي الذي بلور
تصضورا موحدا عامرا بالتضضامن
والصضرار على مواصضلة الكفاح
إالى جانب المرأاة الصضحراوية
والشضعب الصضحراوي حتى بلوغ
أاهدافه المشضروعة.
وخلصض الرئيسض عبد العزيز
إالى القول بأان إالقاء نظرة على
لئحة المشضاركين والمشضاركات
في هذا الحدث لكفيل بأان
يعطينا فكرة عن مدى اتسضاع رقعة التضضامن
والتآازر مع المرأاة الصضحراوية ولكنه يؤوكد من
جانب آاخر مدى الجدية والندفاعية والحماسض
التي ميزت الجهات القائمة على تنظيم هذه
الندوة.
واسضتعرضض المشضاركون الذين قدموا من ٤٥
بلدا من مختلف قارات العالم اإلسضهام
الجوهري للمرأاة الصضحراوية في انتصضار كفاح
الشضعب الصضحراوي وشضجبوا مماطÓت
السضلطات المغربية التي لم تظهر أاية نية بناءة
في البحث عن حل عادل ومسضتدام لنزاع
الصضحراء الغربية.

خÓل اسستقباله لوفد برلماني صسحراوي

محرز ألعماري يدعو لبعث مفاوضشات جادة ُتنهي أ’حتÓل
دعا رئيسض اللجنة الوطنية Ÿسضاندة الشضعب
الصضحراوي ،السضيد ﬁزر العماري ،اأمسض
با÷زائر العاصضمة ،الأ· اŸتحدة اإ ¤السضراع
‘ بعث مفاوضضات ب Úالصضحراوي ÚواŸغرب
Áكن الشضعب الصضحراوي
تسضمح باإجراء اسضتفتاء ّ
من نيل حقوقه وفقا للشضرعية الدولية.
وقال السضيد العماري ‘ كلمة خÓل اسضتقباله
للوفد الŸÈا Êالصضحراوي الذي تقوده السضيدة
معلومة لرباسض رئيسضة ÷نة الشضوؤون اÿارجية
للŸÈان الصضحراوي اأننا ندعو السضيد بان كي
مون اإ ¤السضراع ‘ بعث مفاوضضات جادة بÚ

اŸسضوؤول Úالصضحراوي ÚواŸغرب واجراء
Áك ن ا ل ش ض ع ب ا ل ص ض ح ر ا و ي م ن ‡ ا ر س ض ة
اسضتفتاء ّ
حقه ‘ تقرير اŸصض.Ò
كما طالب نفسض اŸسضوؤول الأم Úالعام لÓأ·
اŸتحدة بالتدخل ◊ماية اŸواطن ÚواŸقاومة
السضلمية للصضحراوي ‘ Úالأراضضي اÙتلة من
الظلم اŸسضلط عليها من طرف قوات الحتÓل،
مشضÒا ‘ نفسض الوقت اإ ¤عمليات خرق ◊قوق
النسضان من قبل السضلطات اŸغربية ،وكذا اإ¤
عدم امتثالها للشضرعية الدولية ‘ هذا اÛال.
وجدد ذات اŸسضوؤول تضضامن ودعم اللجنة

الوطنية مع الكفاح العادل الذي يخوضضه الشضعب
الصضحراوي من اأجل اسضÎجاع حقوقه
اŸغتصضبة ،موؤكدا اصضرار اللجنة على اسضتغÓل
كل اŸنابر واÙافل الدولية والقليمية للتنديد
بالتعذيب والبطشض اŸسضلط على الشضعب
الصضحراوي ‘ الأراضضي اÙتلة وكذا ابراز
نضضاله.
وع Èالسضيد العماري عن تضضامن اÛتمع
اŸد Êا÷زائري بكل مكوناته مع الكفاح العادل
الذي يخوضضه الشضعب الصضحراوي للتحرر من
السضتعمار.

العدد
١٦٠٩٠
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تسساعد فيإاقرار حوار سسياسسي وتنظيم النتخابات

قوأتأأممية لحفظ ألسشÓم في مالي مطلع جويلية ألمقبل
صسادق مجلسس األمن الدولي،أاولأامسس،
باإلجماع على مقترح تشسكيل قوة حفظ
سسÓم في مالي قوامها  ١٢٦٠٠عنصسر،
ابتداء من الفاتح جويلية المقبل ،تدعمها
قوات فرنسسيةإاذا اسستلزم األمر لمكافحة
تهديدات الجماعات اإلرهابية.
وينصض القرار على نشضر هذه القوة التابعة
لأÓمم المتحدة لحفظ السضتقرار في شضمال مالي
(منيوسضما) ،التي سضتحل محل القوات اإلفريقية
(مسضما) مطلع شضهر جويلية إاذا سضمحت الظروف
األمنية بذلك ولمدة سضنة قابلة للتجديد ،وأاوضضح
أانه « خÓل الـ  ٦٠القادمة سضيحدد المجلسض ما إاذا
كانت الظروف األمنية في الميدان كافية لتطبيق
القرار الذي أاعدته فرنسضا واعتمد باإلجماع».
وتضضم القوة األممية كأاقصضى حد ١١٢٠٠
عسضكري ١٤٤٠ ،شضرطي ،بينهم وحدات احتياط لها
القدرة على النتشضار السضريع ،ويسضمح القرار
«للقوات الفرنسضية بالتدخل لدعم عناصضر قوة
األمم المتحدة في حال تعرضضها لخطر كبير
ووشضيك وبناء على طلب األمين العام لأÓمم
المتحدة» بان كي مون .ومن المقرر بقاء ١٠٠٠
عسضكري فرنسضي بصضفة دائمة ،في شضمال مالي
لقتال المجموعات اإلرهابية ،التي تعتمد أاسضلوب
حرب العصضابات.
ولن تكون مكافحة اإلرهاب من مهام قوة األمم
المتحدة التي سضتكلف بحفظ السضتقرار في
المناطق العمرانية الرئيسضية وخاصضة في الشضمال،
ومنع عودة العناصضر اإلرهابية إالى المدن .وسضيكون
على جنود األمم المتحدة حماية المدنيين والتراث
الثقافي ومراقبة احترام حقوق اإلنسضان.
كما سضتسضاعد هذه القوة سضلطات مالي على
إاقامة حوار سضياسضي وطني وتنظيم انتخابات حرة
وعادلة وشضفافة ،وتشضجيع المصضالحة مع الطوارق
في الشضمال .وسضيتم تعيين ممثل أاممي خاصض في
مالي لقيادة قوات منيوسضما.
وفي ذات السضياق ،اجتمع بان كي مون مع وزير
خارجية مالي ،تيمان كوليبالي ،لبحث الوضضع

األمني والسضياسضي في البلد ،وتبادل الطرفين
وجهات النظر بشضأان تطبيق قرار مجلسض األمن
الدولي رقم  ٢١٠٠لسضنة  ،٢٠١٣الذي يخول نشضر
بعثة أاممية متعددة الجنسضيات لدعم السضتقرار في
مالي» .إاضضافة إالى وضضع حقوق اإلنسضان
والسضتعدادات إلجراء انتخابات حرة ونزيهة
وموثوقة.
وجدد األمين العام لأÓمم المتحدة التزام
هيئته ،بالعمل عن كثب مع السضلطات المالية لدعم
الحوار السضياسضي الشضامل وحماية حقوق اإلنسضان
والرتقاء بها وضضمان حماية السضكان المدنيين».

تنظيم أ’نتخابات في موعدها
أاكد وزير الدفاع الفرنسضي جون إايف لورديان،
أامسض ،على ضضرورة إاجراء النتخابات بمالي في
موعدها المقرر في شضهر جويلية القادم .وقال
لودريان في تصضريحات إلذاعة «مونت كارلو» أان
إاجراء النتخابات الرئاسضية والتشضريعية بمالي في
شضهر جويلية القادم «أامر لغنى عنه» ،مشضيرا إالى
أان جميع السضياسضيين في مالي يتفقون على هذا
التاريخ.
وأاضضاف وزير الدفاع الفرنسضي الذي يزور مالي
حاليا في إاطار جولة إافريقية تشضمل كذلك ك Óمن
تشضاد والنيجر أان «ضضرورة تنظيم النتخابات تنبع
من أانه وفي الوقت الراهن كون الحكومة الحالية
في مالي هي حكومة انتقالية مع رئيسض إانتقالي».
وبالتالي «لبد من وصضول رئيسض جمهورية
شضرعي عن طريق التصضويت» .وأاوضضح أانه قام
بتسضليم رسضالة من الرئيسض الفرنسضي فرانسضوا
هولند إالى الرئيسض المالي النتقالي ديانكودا
تراوري خÓل الزيارة التي اسضتهلها الخميسض إالى
باماكو مكررا أان جميع الجهات السضياسضية الفاعلة
في مالي تجتمع على وجوب احترام موعد
النتخابات.

حمزة محصضول /الوكا’ت

النزاع السسوري يتخذ طابعا طائفيا

ألحسشابات أ’قليمية وألدولية تعرقل مهمة أإ’برأهيمي
صضّرح اإلبراهيمي خÓل لقائه
المغلق مع أاعضضاء مجلسض األمن
الدولي ،أان الوضضع في سضوريا
ميؤووسض منه بعد أان وصضف مهمته
بأانها شضبه مسضتحيلة في البداية،
وجاء هذا الحكم من اإلبراهيمي
بعد الدمار الذي لحق بسضوريا
جّراء اسضتمرار ومواصضلة العنف
واإلقتتال وعدم وجود أارضضية
دولية للتعاون ،حيث تقوم دول
بتحريضض أاطراف الصضراع
وإاشضعال نار الفتنة فيما بينهم مع
أاطماع في اسضتغÓل ثروات البلد ،كما يريد ذلك
التحاد األوروبي ،بالتعاون مع الئتÓف المعارضض
المسضيطر على بعضض اآلبار.
وقد سضعى اإلبراهيمي لمحاولة إاقناع الجميع
بضضرورة الحّل السضياسضي والدبلوماسضي الضضامن
لإÓسضتقرار واسضتباب األمن ،معتبرا أان العنف ل
يزيد إال إالحاق الضضرر بسضوريا والسضوريين ويجب
التخلي عنه ،إال أان إاصضرار الغرب وبعضض العرب،
على ضضرورة تنحي األسضد ،جعلت الحكومة
السضورية تصضّر على مواصضلة محاربة من تصضفهم
بالمتمردين ،متهمة اإلبراهيمي بالنحياز والغرب
بدعم اإلرهاب ،حيث ثبت أان العديد من المقاتلين
في سضوريا قدموا من عدة بلدان ومن جنسضيات
مختلفة ،فقد فككت السضلطات األمنية التونسضية ـ
مؤوخرا ـ شضبكات لتجنيد الشضباب لÓقتتال في

سضوريا ،بحسضب وزير الداخلية
التونسضي السضيد «لطفي بن جدو»،
وقد صضدرت ضضدهم بطاقات
إليداعهم السضجن ،منهم
المتشضددين دينيا ومنهم المرتزقة
الباحثين عن الربح المادي على
حسضاب السضوريين.
وأامام تعّقد الوضضع في سضوريا
وتبادل التهم بين أاطراف القتال،
باسضتعمال األسضلحة الكيماوية،
نفت دمشضق ذلك ،وقالت« :إاننا لم
ولن نسضتعمل هذا السضÓح ضضد
شضعبنا حتى وإان وجد» ،وهو الشضيء الذي ذهب إاليه
نائب وزير الخارجية السضورية.
وأامام فشضل اإلبراهيمي في مهمته جّراء
العراقيل ،برز اقتراح من زعيم حزب األمة
السضوداني« :الصضادق المهدي» ،إلنشضاء هيئة حكماء
لحّل النزاع السضوري تتكون من  ١٢حكيما من دول
مختلفة ،وسضيقدم هذا القتراح خÓل مؤوتمر
مسضتقبل سضوريا الذي سضيعقد بالعاصضمة اإليرانية ـ
طهران ـ قريبا ،وشضدد المهدي على ضضرورة منح
الهيئة تفويضضا كام Óيلتزم معه جميع األطراف
بقرارات التحكيم ،مبينا أان النزاع في سضوريا أاصضبح
طائفيا وتصضفية حسضابات دولية وإاقليمية ضضحيتها
الشضعب السضوري.

سس .ناصضر

أأليسس فيهم رجل رششيد؟!
الومضضات اإلشضهارية عن الحلقات التي سضجلتها قناة «النهار» الجزائرية مع الدكتور محيي
الدين عميمور ،وسضتبث اليوم السضبت على العاشضرة مسضاء ،ركزت على العÓقات مع المغرب،
مما دفع قناة «الحرة» األمريكية إالى التصضال من واشضنطون بالوزير الجزائري األسضبق إلجراء
حوار حول التطورات المتعلقة بالصضحراء «المغربية» ،وكان رّد عميمور ،بأاسضلوبه الماكر
المعروف ،أانه ل يدخل في حوار حول جزء ل يتجزأا من بلد شضقيق ،وصُضدم مندوب القناة ثم
اسضتدرك قائ Óأانه يقصضد الصضحراء «الغربية» وكان رّد عميمور بأان هذا أامر آاخر ،ألن الصضحراء
الغربية هي أارضض محتلة بدون سضند قانوني.
وتم بث الحلقة مباشضرة على قناة «الحرة» مسضاء األربعاء الماضضي ،عبر ما يقرب من
السضاعة ،بمشضاركة صضحفية هولندية كانت أاكثر من رائعة وهي تكشضف فضضائح حقوق اإلنسضان
في الصضحراء الغربية المحتلة ،كما شضارك ممثل للحزب الحاكم في المغرب ومنشضق عن
البوليزاريو يقيم في موريتانيا ،كررا نفسض الطروحات المعروفة المعادية للشضعب الصضحراوّي.
وأاكد عميمور المشضاعر األخوية للجزائريين تجاه المغرب الشضقيق ،مضضيفا بالقول...لكن
الحق حق ،ومحكمة لهاي رفضضت العتراف بأاي سضيادة مغربية على الصضحراء الغربية،
واتفاقية مدريد لم يقرها «الكورتيسض» ولم تعترف بها األمم المتحدة ،وفكرة الحكم الذاتي
التي تقدم بها المغرب كان يمكن أان تكون ذات قيمة لو أادخلت مع الختيارين اآلخرين ،لكنها
بدت كمنحة علوية إالزامية ل يمكن أان تكسضب احترام الشضعوب التواقة للحرية.

ألسشبت  ٢٧أأفريل  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ١٧جمادى ألثانية  ١٤٣٤هـ

ما يذكر من أأن ألصشحابة أأحرقوأ
بيت فاطمة رضشي ألله عنها،
وأأسشقطوأجنينها ،كذب ـ ظاهر ،وإأفك
ب Úأألقاه ألششيطان على عقول بعضس
أŸرضشى أ◊اقدين على أإلسشÓم
وأأهله ،ـ أŸبغضش Úللنبي صشلى ألله
عليه وسشلم وآأل بيته ‘ أ◊قيقة.
إأن ألطعن ‘ أأصشحاب ألنبي صشلى ـ
ألله عليه وسشلم طعن ‘ ألرسشول
ألكر Ëصشلى ألله عليه وسشلموأتهام له
بالفششل وأإلخفاق ‘ ـ دعوته وأأنه
قضشى سشنوأت بعثته عاجزأ ً عن
أصشطفاء جماعة مؤومنة مسشتقيمة من
حوله ،وأأنه أختار لصشحبته ألفسشاق
وألفجار وأÿونة .وحاششاه صشلى ألله
عليه وسشلم أأن يكون كذلك ،وحاششا
أأصشحابه أأن يتصشفوأ بششيء من ذلك،
كيف وقد زكاهمالله تعا ¤ومدحهم
وأأثنى عليهم.
وقد بعث فيهم صشلى ألله عليه
وسشلم لÒبيهم ويزكيهم ويعلمهم
ألكتاب وأ◊كمة ،وقد كان ذلك
وأ◊مد لله.
وألصشحابة  ⁄يكن أأحب إأليهم من
رسشولهم ألكر Ëصشلى ألله عليه
وسشلم ،ومن آأل بيته ألقريب Úمنه،
وهكذأ أŸسشلم ﬁب لنبيه صشلى ألله
عليه وسشلم ل يقبل أأن ُيمسس أأحد من
ذريته ألطاهرة بأادنى أأذى.
فكيف يتصشور أأن تنقلب أأللوف من
أأصشحاب ألنبي صشلى ألله عليه وسشلم
ألذين كانوأ من حوله ‘ حجة ألودأع
يتقاتلون على أأخذ ششعره ،وششرب
فضشلة مائه ،فكيف تنقلب هذه
أأللوف أأسشودأ ً ضشارية معتدية ،تنال
من أأحب ألناسس إأليه ،فاطمة رضشي
ألله عنها،وهل هذأ يسشتقيم إأل عند
أأصشحاب ألعقول أŸظلمة وألنفوسس
أŸريضشة ألتي ل تعقل ولتفهم ول «تدرك »
كيف يتصشور عاقل أأن يحدث مثل
هذأ أ◊دث أŸنكر أŸفزع ،ثم ليهب
ألرجال وألنسشاء وألششبان وألصشبيان
لنصشرة نبيهم صشلى ألله عليه وسشلم،
وأأين بنوعبد أŸطلب ،وأأين بنو هاششم
وأأين أŸهاجرون وأأين أألنصشار ،وأأين
أŸسشلمون منحولهم.؟!
إأن بطÓن هذأ أإلفك ٌيدرك
ببدأئه ألعقول ،ول يحتاج إأ ¤بحث
ولأسشتنباط ،ول يقدم على هذه
ألفرية إأل رجل حاقد مارق يرى كفر
أأصشحاب ألنبي صشلى أللهعليه وسشلم
وخيانتهم ونفاقهم .وهذأ يعني
بطÓن ما جمعوه من ألقرآأن وألسشنة،
أأي بطÓنالدين ألذي جاء عن
طريقهم .ولهذأ فطن ألسشلف إأ ¤هذأ
أألمر وقالوأ :إأن من طعن فيالصشحابة
فهو زنديق يتوصشل بذلك إأ ¤ألطعن
‘ ألدين كله.
ثم ليعلم أأن هذأ أإلفك أŸفÎى
يتضشمن أأبلغ ألطعن ‘ علي رضشي ألله
عنه ،وأأولده ألششجعان أألقوياء .فأاي
منطق يÈر سشكوت ألرجل ألششجاع
ألقوي عن حماية عرضشه وصشيانة
حرÁه ،وهو يرى هدم بيته،وقتل جنينه؟ !
وإأذأ كان من قتل دون عرضشه فهو
ششهيد ،فأاي ذل وعار وخور Áكن أأن
يوصشف به رجل مقاتل يرى أنتهاك
عرضشه ،وألعتدأء على زوجه ثم ل
يحرك سشاكنًا؟!! أأَماإأنها ليسشت زوجه
فحسشب ،ولكنها أبنة أأحب ألناسس إأليه
 ..تركها أأمانة عنده.
فاللهم عفوك وغفرأنك ،وحمدأ ً
لك على نعمة ألعقل بعد نعمة
أإلسشÓم ،ونسشأال ألله أأن يهدي
ضشالŸسشلم ،Úوأأن يردهم إأ¤
رششدهم وصشوأبهم.

هام جدا

هذه ألصشفحة تحتوي على آأيات قرآأنية كريمة
وأحاديث نبوية ششريفة ،ألرجاء ألحفاظ عليها
وحمايتها من ألتدنيسس .وششكرأ

إإعداد  :عبد إلكريم  .ل

وقفةإايمانية

من التاريخ اإلسسÓمي

هل فعÓأان الصسحابة
أاحرقوا بيت فاطمة
وأاسسقطواجنينها؟!

يوميــات إإسسـÓميـــة

ماأاحلى العملأاجيرًا عند الله
ما أاحلى أان يعمل اإلنسسان
أاجيرا عند الله سسبحانه
وتعالي وما الذي يمكن أان
يشسعر به وهو يؤودي ما كلفه
الله به من أاعمال وخاصسة إاذا
كانت هذه األعمال غير
اجبارية مثل العبادات
المفروضسة ..إاذن هي أاعمال
يقوم بها اإلنسسان باختياره..

ما ألذي يمكن أأن يتوقعه من أأجر
وهو يدرك جيدأ أن من أسشتأاجره هو
ألغني ألكريم ألذي يرزق كل
ألمخلوقات ويعطي من يششاء بغير
حسشاب ..هو ليسس مجرد أأجر سشيحصشل
عليه وإأنما أأجور تتعدى ما يمكن أأن
يخطر علي بال أإلنسشان وأأهمها
أحسشاسس بالرضشا وألسشعادة تفوق
ألوصشف وهو يرى نفسشه مقب Óعلى
عمل بعد عمل بعد عمل ..أأعمال
وأأبوأب يفتحها ألله له وييسشر له أأدأءها
ويرى أأثرها في عيون من أفادهم هذأ
ألعمل ..هل جربت عزيزي ألقاريء
رؤوية نظرة ألحزن في عين طفل يتيم..
وأأيضشا نظرة ألقلق وألخوف من
ألمسشتقبل وكل ما يحيط به ..هل
جربت رؤوية هذأ ألطفل بعدما تربت
على رأأسشه وتقوم بما يقدرك ألله به
من عمل إلسشعاده وطمأانته؟ إأذأ فعلت
هذأ دون دعاية أأو فخر مُعلن ..إأذأ
فعلت هذأ أبتغاء وجه ألله وحده..
وتلمسشت عÓمات ألرضشا في دأخلك
وتأاكدت أأنك كنت أأجيرأ عند ألله أبدأأ
في ترقب عÓمات ألقبول من ألله
سشبحانه وتعالى في نفسشك وأأحوألك
وأأحوأل كل من يحيط بك ..في رزقك
وكيف يبارك ألله لك فيه ..وأعلم أأنك
بما قدمته لهذأ ألطفل أليتيم متطوعا
ومبتغيا وجه ألله وحده قد نلت رضشا
ألله سشبحانه وتعالى ألذي وعد
بإارضشائك في ألدنيا ..وفي أآلخرة.

رحمته صسلى الله عليه وسسلم بالخلق
ألنبي ألذي قابل أإلسشاءة باإلحسشان
وأألذّية بحسشن ألمعاملة
جمع ألله سشبحانه وتعالى في نبّيه
محمد صشلى ألله عليه وسشلم صشفات
ألجمال وألكمال ألبششري ،وتأاّلقت
روحـه ألطاهرة بعظيم ألششمائـل
وألِخصشال ،وكريم ألصشفات وأألفعال،
حتى أأبهرت سشيرته ألقريب وألبعيد،
وتملكت هيبتُه ألعدّو وألصشديق...
فمن سشمات ألكمال ألتي تحّلى بها ـ
صشلى ألله عليه وسشلم ُ -خُلُق ألرحمة
وألرأأفة بالغير ،كيف ل؟ وهو ألمبعوث
رحمة للعالمين  ،فقد وهبه ألله قلباً
رحيماً ،يرقّ للضشعيف  ،ويحّن على
ألمسشكين ،ويعطف على ألخلق أأجمعين
 ،حتى صشارت ألرحمة له سشجّية ،
فششملت ألصشغير وألكبير ،وألقريب
وألبعيد ،وألمؤومن وألكافر ،فنال بذلك
رحمة ألله تعالى ،فالرأحمون يرحمهم
ألرحمن  ..وقد تجّلت رحمته صشلى
ألله عليه وسشلم في عدٍد من ألمظاهر
وألموأقف ،ومن تلك ألموأقف:

رحمته باألطفال
كان صشلى ألله عليه وسشلم يعطف
على أألطفال ويرّق لهم  ،حتى كان
كالوألد لهم  ،يقّبلهم ويضشّمهم،
ويÓعبهم ويحّنكهم بالتمر ،كما فعل
بعبد ألله بن ألزبير عند ولدته  .وجاءه
أأعرأبي فرآأه ُيقّبل ألحسشن بن علي
جب أألعرأبي
رضشي ألله عنهما فتع ّ
وقال  « :تقبلون صشبيانكم ؟ فما نقبلهم

ألعدد
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دعاء
أللهم ثبتنا على أإليمان وألعمل ألصشالح
وأأحينا حياة طيبة وأألحقنا بالصشالحين ..ربنا
تقبل منا إأنك أأنت ألسشميع ألعليم وأأغفر لنا
ولوألدينا ولجميع ألمسشلمين ..وآأخر دعوأنا
أأن ألحمد لله رب ألعالمين.

السسراج الوهاج والسسراج
المنير

» فرد عليه ألنبي صشلى ألله عليه وسشلم
قائ ً
( : Óنزع ألله من قلبك ألرحمة؟) .
وصشلى عليه ألصشÓة وألسشÓم مّرة
وهو حامل أأمامة بنت زينب  ،فكان إأذأ
سشجد وضشعها وإأذأ قام حملها .
وكان إأذأ دخل في ألصشÓة فسشمع
بكاء ألصشبّي  ،أأسشرع في أأدأئها
وخّففها ،فعن أأبي قتادة عن ألنبي
صشلى ألله عليه وسشلم أأنه قال)  :إأني
ألقوم في ألصشÓة أأريد أأن أأطول فيها،
فأاسشمع بكاء ألصشبي ،فأاتجوز في
صشÓتي  ،كرأهية أأن أأششّق على أأمّه(
روأه ألبخاري ومسشلم.
وكان يحزن لفقد أألطفال  ،ويصشيبه
ما يصشيب ألبششر  ،مع كامل ألرضشا
وألتسشليم  ،وألصشبر وألحتسشاب  ،ولما
مات حفيده صشلى ألله عليه وسشلم
فاضشت عيناه  ،فقال سشعد بن عبادة -
رضشي ألله عنه  « :يا رسشول ألله ما
هذأ؟ » فقال  ( :هذه رحمة جعلها ألله
في قلوب عباده  ،وإأنما يرحم ألله من
عباده ألرحماء ) .
رحمته بالنسشاء
لما كانت طبيعة ألنسشاء ألضشعف
وقلة ألتحمل  ،كانت ألعناية بهّن أأعظم
 ،وألرفق بهّن أأكثر  ،وقد تجلّى ذلك
في خلقه وسشيرته على أأكمل وجه ،
ث صشلى ألله عليه وسشلم على رعاية
فح ّ
ألبنات وأإلحسشان إأليهّن  ،وكان يقول( :
من ولي من ألبنات ششيئًا فأاحسشن إأليهن
كن له سشترأ من ألنار)  ،بل إأنه ششّدد في
ألوصشية بحق ألزوجة وألهتمام
بششؤوونها فقال  ( :أأل وأسشتوصشوأ
بالنسشاء خيرأ ؛ فإانهّن عوأن عندكم
ليسس تملكون منهن ششيئا غير ذلك  ،إأل
أأن يأاتين بفاحششة مبينة ).
وضشرب صشلى ألله عليه وسشلم أأروع
أألمثلة في ألتل ّطف مع أأهل بيته ،حتى
إأنه كان يجلسس عند بعيره فيضشع ركبته
وتضشع صشفية رضشي ألله عنها رجلها
على ركبته حتى تركب ألبعير ،وكان
عندما تأاتيه أبنته فاطمة رضشي ألله
عنها يأاخذ بيدها ويقبلها ،ويجلسشها
في مكانه ألذي يجلسس فيه.
رحمته بالضشعفاء
وكان صشلى ألله عليه وسشلم يهتّم
بأامر ألضشعفاء ألذين هم مظّنة وقوع
ألظلم عليهم  ،وألسشتيÓء على
حقوقهم ومثل ذلك أليتامى وأألرأمل،
ث ألناسس على كفالة أليتيم ،
فقد ح ّ
وكان يقول  ( :أأنا وكافل أليتيم كهاتين
في ألجنة  ،وأأششار بالسشبابة وألوسشطى
) ،وجعل ألسشاعي على أألرملة
وألمسشكين كالمجاهد في سشبيل ألله،
وكالذي يصشوم ألنهار ويقوم ألليل ،
وأعتبر وجود ألضشعفاء في أألمة،
وألعطف عليهم سشببًا من أأسشباب ألنصشر
على أألعدأء  ،فقال صشلى ألله عليه
وسشلم  ( :إأنما تنصشرون وُترزقون

بضشعفائكم ) .
رحمته بالبهائم
وششملت رحمته صشلى ألله عليه
وسشلم ألبهائم ألتي ل تعقل  ،فكان
ث ألناسس على ألرفق بها  ،وعدم
يح ّ
تحميلها ما ل تطيق  ،فقد روى أإلمام
مسشلم أأن رسشول ألله صشلى ألله عليه
وسشلم قال ( :إأن ألله كتب أإلحسشان على
كل ششيء ،فإاذأ قتلتم فأاحسشنوأ ألقتلة ،
وإأذأ ذبحتم فأاحسشنوأ ألذبحة ،وليحد
أأحدكم ششفرته وليرح ذبيحته ) .ودخل
ألنبي صشّلى ألله عليه وسشلم ذأت مرة
بسشتانًا لرجل من أألنصشار  ،فإاذأ فيه
جَمل  ،فلما رأأى ألجمُل ألنبsي صشلى ألله
َ
عليه وسشلم ذرفت عيناه  ،فأاتاه رسشول
ألله صشلى ألله عليه وسشلم فمسشح عليه
حتى سشكن  ،فقال  ( :لمن هذأ ألجمل؟
) فجاء فتى من أألنصشار فقال :لي يا
رسشول ألله  ،فقال له ( :أأف Óتتقي ألله
في هذه ألبهيمة ألتي ملكك ألله إأياها
؛ فإانه ششكا لي أأنك تجيعه وتتعبه ) روأه
أأبو دأوود .

رحمته بالجمادات
ولم تقتصشر رحمته صشلى ألله عليه
وسشلم على ألحيوأنات ،بل تعّدت ذلك
إألى ألرحمة بالجمادأت  ،وقد روت لنا
كتب ألسشير حادثة عجيبة تدل على
رحمته وششفقته بالجمادأت ،وهي :
حادثة حنين ألجذع  ،فإانه لّما ششّق على
ألنبي صشلى ألله عليه وسشلم طول
ألقيام ،أسشتند إألى جذع ٍ بجانب ألمنبر،
فكان إأذأ خطب ألناسس أّتكأا عليه ،ثم
ما لبث أأن صُشنع له منبر ،فتحول إأليه
وترك ذلك ألجذع ،فحّن ألجذع إألى
ألنبي صشلى ألله عليه وسشلم حتى سشمع
ألصشحابة منه صشوتًا كصشوت ألبعير،
فأاسشرع إأليه ألنبي صشلى ألله عليه وسشلم
فاحتضشنه حتى سشكن ،ثم ألتفت إألى
أأصشحابه فقال لهم  ( :لو لم أأحتضشنه
لحّن إألى يوم ألقيامة ) روأه أأحمد .

رحمته باألعداء حربًا وسسلمًا
كما تجّلت رحمته صشلى ألله عليه
وسشلم أأيضشًا في ذلك ألموقف ألعظيم ،
يوم فتح مكة وتمكين ألله تعالى له،
حينما أأعلنها صشريحًة وأضشحًة  ( :أليوم
يوم ألمرحمة ) ،وأأصشدر عفوه ألعام عن
قريشس ألتي لم تّدخر وسشعًا في إألحاق
أألذى بالمسشلمين ،فقابل أإلسشاءة
باإلحسشان ،وأألذّية بحسشن ألمعاملة .
لقد كانت حياته صشلى ألله عليه
وسشلم كلها رحمة  ،فهو رحمة،
وششريعته رحمة ،وسشيرته رحمة ،
وسشنته رحمة ،وصشدق ألله إأذ يقول « :
وما أأرسشلناك إأل رحمة للعالمين ﴾ (
أألنبياء . ) : ١٠٧

أن ألله سشبحانه وتعالى أطلق على ألششمسس
أسشمًا وهو «ألسشرأج ألوهاج» في قوله
تعالى«:وجعلنا سشرأجًا وsهاجاً» سشورة ألنبأا أآلية
.١٣
وأطلق على سشيدنا محمد صشلى ألله عليه
وسشلم ..أسشما وهو «ألسشرأج ألمنير» في قوله
تعالى« :يا أأيها ألنبي إأنا أرسشلناك ششاهدأ ً
ومبششرأ ً ونذيرأ ً .ودأعيا إألى ألله بإاذنه وسشرأجًا
منيرأ ً» سشورة ألحزأب أآليتان ٤٥,,٤٦
فما ألفرق بينهما :أأوًل  :ألسشرأج ألوهاج وهو
ألششمسس فيه ضشوء وحرأرة تؤوذيك صشيفا أأما
ألسشرأج ألمنير وهو سشيدنا محمد صشلى ألله
عليه وسشلم ففيه ضشوء وليسس فيه حرأرة تؤوذيك
صشيفا ول ششتاءأ ..ثانيا :ألسشرأج ألوهاج يغيب
لي Óويطلع نهارأ ً وأأما ألسشرأج ألمنير ل يغيب
لي Óول نهارأ ً.
ثالثا :ألسشرأج ألوهاج إأذأ أزددت منه قربا
أأذأك بحره أأما ألسشرأج ألمنير كلما أزددت منه
قربا كلما أزددت من ألله حبا.

سسنة مهجورة في األذان
قول وأأنا أششهد رضشيت بالّله ربا وباإلسشÓم دينا
وبمحمد رسشول ،وذلك بعد ألششهادتين ..عن سشعد.
قال :قال رسشول ألّله :من قال حين يسشمع ألمؤوذن
أأششهد أأن ل إأله إأل ألّله وحده ل ششريك له وأأن محمدأ
عبده ورسشوله رضشيت بالّله ربا وبمحمد رسشول
وباإلسشÓم دينا ُغفر له ما تقدم من ذنبه .روأه مسشلم

قبسسات من حياة الرسسول
رّبى ألرسشول ـ صشلى
أللّه عليه وسشلم ـ
ألصشحابة على ألعلم
وألعمل ،فلم يكن
يعلمهم ألعلم دون
ألعمل ،بل يأامرهم
بالعمل ويحثهم عليه،
وأأسشاليبه في ذلك كثيرة
متنوعة ،وعن أبن عمر
رضشي ألّله عنه قال:
''لقد عششت برهة من
دهري ،وإأن أأحدنا يؤوتى
أإليمان قبل ألقرآأن،
وتنزل ألسشورة على
محمد ـ صشلى ألّله عليه
وسشلم ـ فيتعلم حÓلها
وحرأمها ،وما ينبغي أأن
يقف عنده منها كما
تعلمون أأنتم ألقرآأن .ثم
لقد رأأيت رجال يؤوتى
أأحدهم ألقرآأن قبل
أإليمان ،فيقرأأ ما بين

فاتحة ألكتاب إألى
خاتمته ما يدري ما
آأمره ول زأجره ،وما
ينبغي أأن يقف عنده
منه وينثره نثر ألدقل''،
روأه ألطبرأني في
أألوسشط ،ورجاله رجال
ويقول
ألصشحيح،
ألتابعي أأبو عبد
ألسشلمي:
ألرحمن
''حدثنا من كان ُيقرئنا
من أأصشحاب ألنبي ـ
صشلى أللّه عليه وسشلم ـ
إأنهم كانوأ يقترئون من
رسشول ألّله ـ صشلى ألّله
عليه وسشلم ـ عششر آأيات،
ف Óيأاخذون في ألعششر
أألخرى حتى يعلموأ ما
في هذه من ألعلم
وألعمل ،قالوأ :فعلمنا
ألعلم وألعمل ،روأه
أأحمد وغيره.

حديث نبوي
عن أأبي هريرة أأن ألرسشول ـ صشلى ألّله عليه وسشلم ـ
قال'' :أأتدرون ما ألغيبة؟ قالوأ :ألّله ورسشوله أأعلم؛
قال :ذكرك أأخاك بما يكره؛ قيل :أأفرأأيت إأن كان في
أأخي ما أأقول؟ قال :إأن كان فيه ما تقول فقد أغتبته،
وإأن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته''.

فيما أابدى ارتياحه لحالـة ””ملعـــب  05جويلية””
قبيــــــل نهـــــــــائي كــــــــــأاسس الجمهوريـــــــة

تهم ـ ـ ـ ـ ـي:
اشسراف حامد حمور
^آلسسبت  2٧آفريل  2٠١٣م آلموآفق لـ  ١٧جمادى آلثانية  ١٤٣٤هـ آلعدد ١٦٠٩٠
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«آألرضضي ـ ـة
آلجديـ ـ ـدة
سضتكون ذآت
جودةعالية»

أانديتنـــــا تتخّبــــط فــــي رزنامــــة مكثفــــة فــــي المنعـــــرج الحاسســــم للموسســــم

ضض ـرورة ضضبـ ـ ـط آألم ـ ـ ـور ف ـ ـ ـي آلمشضاركـ ـ ـات آلدولي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
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»°SÉb âjGB óªëe :ôjƒ°üJ

ســ

ر بشّســوشس

ناص ـة أآث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرت
«آلرزنام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ى إآ.آلحّرآشش
سضلبـ ـ ـ ـ ـ ـا عل ـ ـ ـ ـ ـ لة آلعـ ـ ـ ـ ـودة»
خـ ـ ـÓل مرحـ ـ ـ ـ
نهائي كأاسس الجزائر (سسيدات):

كلمة العدد

آلكرة  ””..علوم دقيقة عند آأللمان”” ؟!
عاشست آلكرة آلعالمية نهاية آألسسبوع آلماضسي نقطة تحول كبيرة،
صسنعتها آلكرة آأللمانية آلتي أآذهلت آلجميع بطريقة لعب تركت
آلرآآي آلعام آلرياضسي آإلسسباني وآلعالمي في حيرة  ..بعد آألدآء غير
آلمسسبوق لبايرن ميونيخ وبروسسيا دورتموند أآمام عمالقة آلكرة لحد
آآلن ““آلبارصسا““ و«آلريال““ آللذآن تلقيا هزيمة تاريخية عادت بهما إآلى
نقطة آلصسفر.
ومّونت آلوآقعة حديث آلشسارع آلرياضسي في كل آلعالم وآحتكر
آلموضسوع نسسبة كبيرة من ““آلتعاملت““ في آلموآقع آلجتماعية ..أآين
تسساءل آلعديد من آلمتتبعين وآلتقنيين ،هل وصسلت آلكرة آأللمانية
لجعل كرة آلقدم حقيقة ““علوم دقيقة““؟.
لقد أآلفنا سسماع آلمدربين وآللعبين على أآن آللعبة آلشسعبية رقم
وآحد في آلعالم ليسست علوما دقيقة ،وبإامكان أآي فريق إآحدآث
آلمفاجأات ،وكل شسيء يفرضسه آلميدآن ،من خلل لياقة آللعبين
و«آلتكتيك““ آلمختار من طرف آلمدرب ..لكن بالنظر آلدآء آلفريقين

آأللمانيين آلمذكورين يظهر جليا أآن كل
شسيء تم تحضسيره بدقة لمدة سسنوآت ،أآين
ل يترك أآي شسيء صسغير ،دون آلعتناء
به ،حتى وصسلت هذه آألندية إآلى موقع
آلمتياز ..وتركت ““أآشسهر““ آألندية
آلعالمية في وضسعية كارثية من خلل
نتيجتين لم يكن ينتظرهما حتى أآكبر
آلمتفائلين في صسفوف آلناديين
آلسسبانيين.
Qƒ``ªM ó```eÉM
وأآكثر من ذلك ،فإان مورينيو آلذي
صسّنف لحد آآلن بأانه ““آلرقم وآحد““ ظهر عاجزآ على إآعطاء تفسسير
لما حدث لفريقه ““آلمدجج““ أآرمادة من آللعبين آلموهوبين.
لكن يبدو أآن آلكرة آأللمانية عملت أآشسياء كبيرة ..بعيدة عن آلضسوء
لسسنوآت طويلة ..وأآعطت أآحسسن آألمثلة فوق آلميدآن بأاسسلوب جديد
يؤوهلها للسسيطرة على عالم آلكرة في آلسسنوآت آلقادمة ..ألن
آسسترآتيجيتها قّدمت آلبديل عن ما كنا نرآه لدى أآندية أآحسسن بطولة
في آلعالم ..ففلسسفة ““آلبارصسا““ قد تبدو غير مجدية أآمام آلتكنولوجيا
آأللمانية في آلكرة آلمسستديرة!!؟

آآفاق غليزآن يتوج بلقبه آلرآبع
توج فريق آآفاق
بكأاسس
غليزآن
آلجزآئر لكرة آلقدم
( سسيدآت) ،بعد فوزه
في آلنهائي أآمسس
على نظيره نادي
قسسنطينة بنتيجة
وبالتالي
(:)٠/٥
حقق فريق غليزآن
لقبه آلرآبع على
آلتوآلي في هذه
آلمنافسسة ،كونه سسيطر على آلمبارآة بالطول وآلعرضس بفضسل
تشسكيلة قوية أآكدت مسستوآها آلعالي.
لشسارة ،فإان كأاسس آلجزآئر سسيدآت ( أآقل من  2٠سسنة)
ول إ
عادت لنادي آلجزآئر آلوسسطى آلذي تفوق على نادي أآقبو
بضسربات آلترجيح.
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Ωƒ¡d
Oƒ©æ°Sh Éæ«∏Y ôKqGC ¢SÉCμdG øe ÉfhDÉ°übGE
O
:
(
∞
∞∏°ûdG ΩÉeGC äGQÉ°üàf’G AGƒL’C
«£°S OGôe
¥Éah
)

ó©H ádƒ£ÑdG »a •ôØf ød Éæf’C ,ÉæaGógGC ™««°†J ±Éîf ’ Éæà¡L øe øëf ,Iô«N’CG
á£HGQ øe ¬∏dG ¿PÉEH »FÉ¡ædG ™HôdG QhódG ≈dGE πgÉCàæ°Sh ,ájQƒ¡ªédG ¢SÉCc ™««°†J
Éæf’C ,√Gƒà°ùe ™LGôJ ∞«£°S ¥Éah ≥jôa ¿GC ∫ƒ≤dG øμªj ’h ,á«≤jôa’EG ∫É£H’CG
√ó«cÉCJ øμªj Ée øμd ,∞∏°ûdG IGQÉÑe øe AGóàHGE É¡æe êôîæ°Sh ÆGôa Iôàa »a óLGƒàf
.Éæ«∏Y äôKGC ó«YGƒªdG Iôãc ¿GC
øe ¿ƒaƒîàe ºà°ùdGC ,Iô«N’
C G áfh’
B G »a áéeôÑdG áaÉãc øY åjóëdÉH
?ø«ÑYÓdG ¢†©H º°Sƒe »¡æJ äÉHÉ°UGE »a ÖÑ°ùàJ ób »àdG áéeôÑdG äÉØ∏îe

ΩƒædGh áMGô∏d âbh ¢ü«°üîJh ¬àbh º«¶æJ ¬«∏Y Öéj ±ôàëªdG ÖYÓdG :..
äó¡LGC GPGEh áaÉ≤ãdG √òg ¬d â°ù«d …ôFGõédG ÖYÓdG ∞°S’CG ™e ,ó«édG πc’CGh
πc íÑ°T »¡a äÉHÉ°U’EG øY ÉeGC ,Éeƒj áMGôdG ∂æe Ö∏£«°S ¬fGC ∂°T ¿hO øe ∂fóH
≈¡àfG …òdG …hGôb Éæ∏«eõd çóM Ée Öæéàfh É¡d ¢Vô©àf ’ ¿GC ≈æªàf »°VÉjQ
.É¡d ¢Vô©J »àdG Iô«£îdG áHÉ°U’EG ó©H ¬ª°Sƒe
?AÉ≤∏dG iôJ ∞«c ,Ωƒ«dG ádƒ£ÑdG »a ∞∏°ûdG á«©ªL ¿ƒ¡LGƒà°S :
Iô«N’CG ä’ƒédG »a øμªJ ¢ùaÉæªdG ¿GCh á°UÉN áÑ©°U ¿ƒμà°S á¡LGƒªdG : ..
iƒbGC ø«H øe ôÑà©j …òdG áª°UÉ©dG OÉëJGE ΩÉeGC á°UÉN á«HÉéjGE áé«àæH IOƒ©dG øe
¢ùØf ≈∏Y á∏°UGƒªdG πLGC øe ∞«£°S ≈dG π≤æà«°S »dÉàdÉHh ,ádƒ£ÑdG »a ¥ôØdG
Ö«JôàdG IQGó°U πàëf Éæà¡L øe .ÉæHÉ°ùM ≈∏Y IÉCLÉØªdG çGóMGE ∫hÉë«°Sh Iô«JƒdG
QÉªãà°S’G ∫hÉëæ°Sh QÉ°üàf’G ≥«≤ëJh ¢SÉCμdG »a ÉæJÉa Ée ∑QGóàH ¿ƒÑdÉ£e øëfh
¿ƒc ,º¡e óL ¿ƒμ«°S RƒØdG ¿GCh á°UÉN ∂dP ≥«≤ëàd Qƒ¡ªédGh ¢VQ’G »∏eÉY »a
ájOƒdƒe ∞«°UƒdG á¡LGƒªd á∏Ñ≤ªdG ádƒédG »a áª°UÉ©dG ≈dG π≤æà«°S ≥jôØdG
.∞∏°ûdG »ÑªdhGC ≥jôa ΩÉeGC äGQÉ°üàf’G AGƒLGC ≈dGE IOƒ©dG Éæ«∏Y Öéj Gòd ,ôFGõédG

á£ZÉ°V áeÉfRQ ô«KÉCJ âëJ

ádƒ£ÑdG Ö≤∏H º°SƒªdG PÉ≤fGE ácô©e »a ¥ÉaƒdG
»a ô«ÑμdG ôK’CG É¡d ¿ƒμ«°S »àdGh
≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a ¥ÉaƒdG á«≤MGC ó«cÉCJ
ôNÉCàªdG AÉ≤∏dG »g ,¢SOÉ°ùdG Ö≤∏dG
…OÉf ™e ádƒ£ÑdG øe 26 ádƒédG øY
Ö©∏ez `H âÑ°ùdG Ωƒ«dG ,∞∏°ûdG »ÑªdhGC
RƒØdG ≥≤ëJ GPGEh ,{∞«£°S 45 …Ée 8
8 ≥MÓªdG øY •É≤ædG ¥QÉa íÑ°ü«°ùa
ájÉ¡f øe ä’ƒL 4 πÑb ,á∏eÉc •É≤f
,ájQÉCK á∏HÉ≤e ∂dòc ¿ƒμà°Sh ,º°SƒªdG
`H ÜÉgòdG AÉ≤d »a Ωõ¡fG ¥ÉaƒdG ¿’C
.óMGh πHÉ≤e (2)
4 ádƒ£ÑdG »a áeÉfRôdG øª°†àJ Éªc
≈dG ÉghDGôLGE ø«©àj ,iôNGC äGAÉ≤d
√ògh ,ádƒL ôNGB ïjQÉJ …Ée 21 ájÉZ
ájOƒdƒe ™e IGQÉÑªdG »g äGAÉ≤∏dG
»dÉëdG ≥MÓªdG ,áª°UÉ©dÉH ôFGõédG
,…Ée 7 Ωƒj ,ôFGõédÉH ¥Éaƒ∏d ô°TÉÑªdG
`dG ádƒédG øY ôNÉCàe AÉ≤d QÉWGE »a
≈¡àfG ób ÜÉgòdG AÉ≤d ¿Éch ,27
AÉ≤dh ,(0) πHÉ≤e ( 1) `H ¥ÉaƒdG ídÉ°üd
11 âÑ°ùdG Ωƒj ∞«£°ùH 28 ádƒédG
AÉ≤d ≈¡àfG »àdG πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T ™e …Ée
1) ∫OÉ©àdÉH hRh …õ«àH É¡©e ÜÉgòdG
.(1 ¬LGƒ«°ùa ,29 ádƒédG »a ÉeGC
»∏g’CG èjôjôYƒH êôÑH ¥ÉaƒdG
»gh ,…Ée 18 âÑ°ùdG Ωƒj ,»∏ëªdG
»∏g’CG ¿Éª°V Ωó©d ájQÉf á∏HÉ≤e
QÉÑàYÉEH ájQÉCK ¿ƒμJ Éªc ,ó©H AÉ≤ÑdG
áé«àæH ÜÉgòdG AÉ≤d »a RÉa ¥ÉaƒdG
ádƒédG »a ÉeGC ,(1) πHÉ≤e (3) á°†jôY
ÜÉÑ°T) ÉJô«°S AÉæHGC π≤àæ«°ùa ,Iô«N’CG
,ÜÉ°†¡dG áª°UÉY ≈dGE (áæ«£æ°ùb
»a Ωƒ¡dO óFÉ≤dG ¥ÉaQ á¡LGƒªd
á∏HÉ≤e
¥ÉaƒdG øª°V GPGE á«∏μ°T ¿ƒμJ ób
ÜÉgòdG AÉ≤d ¿GC º∏©dG ™e ,Ö≤∏dG
∫OÉ©àdÉH ≈¡àfG ób ¿Éc áæ«£æ°ù≤H
.»Ñ∏°ùdG
∫É£HGC á£HGQ á°ùaÉæe »a ÉeGC
á∏HÉ≤e Oƒ∏«a ∫ÉÑ°TGC ô¶àæàa ,É«≤jôaGE
,∞«£°ùH 45 …Ée 8 Ö©∏ªH ,IOƒ©dG
¢SQÉHƒ«d …OÉf á¡LGƒªd ,…Ée 3 Ωƒj
»a ¥ÉaƒdG ≈∏Y RÉa …òdG ,»dƒ¨fƒμdG
1 / 3 `H »°VÉªdG óM’CG ÜÉgòdG AÉ≤d
¥ÉaƒdG ≈∏Y ºàëJ »àdG áé«àædG »gh
¿ƒμJ áé«àf »gh ,0 / 2 áé«àæH RƒØdG
.πÑ≤ªdG Qhó∏d πgÉCà∏d á«aÉc
º¡eÉeGC ,Oƒ∏«a ∫ÉÑ°TGC ¿ÉEa Gòμgh
ø«ÑYÓdG ≈∏Y ø«©àj ,á£ZÉ°V áeÉfRQ
áªμëH Égô««°ùJ »æØdG ºbÉ£dGh
ÖfÉédG øe á°UÉNh ,ájƒb IOGQGEh
Ö≤∏H πb’CG ≈∏Y ôØ¶∏d ,»°ùØædG
¿GC QÉÑàYÉH ,º°SƒªdG PÉ≤f’E ádƒ£ÑdG
¿hO Ö©∏dG ≈°Vôj ó©j ºd ¥ÉaƒdG
.º°SƒªdG ájÉ¡f »a ÜÉ≤dGC IRÉ«M

¿É¨WƒH øjódGQƒf :∞«£°S

»a á«°VÉjôdG áeÉfRôdG â°Vôa
πμ°ûH ôKGC ,É©bGh GôeGC Iô«N’CG IóªdG
ÜQóªdG ∫ÉÑ°TGC OhOôe ≈∏Y »Ñ∏°S
∞«£°S ¥ÉaƒH iOGC ,Oƒ∏«a »°ùfôØdG
≈∏Y ,á«HÉéjG ô«Z èFÉàf π«é°ùJ ≈dGE
»a á«Ñ∏°S ∫ƒ≤f ’ ≈àM ,πb’CG
Gògh ,Iô«N’CG çÓãdG äÓHÉ≤ªdG
äÉ°ùaÉæe øe AÉ°üb’EG á°ùμæH ájGóH
ájOƒdƒe ój ≈∏Y ájQƒ¡ªédG ¢SÉCc
,»FÉ¡ædG ∞°üf QhódG »a ,ôFGõédG
QÉWGE »a á«YÉHôH ΩGõ¡f’G ÉgÓJh
ádƒ£Ñ∏d øjô°û©dGh ¢ùeÉîdG Ωƒ«dG
ÜÉÑ°T ≥jôa ™e ,≈dh’CG á«aGôàM’G
ôNÉCàe AÉ≤d »a ,áª°UÉ©dÉH OGORƒ∏H
,á°†Øîæe äÉjƒæ©ªH Ωƒ¡dO ¥ÉaQ √GOGB
≈dGE iOGC ,í°VGh »fóH Ö©àH ≈àMh
Gòg ¬«∏Y ¢Vôah ,π«≤ãdG ΩGõ¡f’G
QGƒ°ûe ¿ÉC°ûH ,GójGõàe É£¨°V ΩGõ¡f’G
≥MÓªdG øY ¬∏°üØJ å«M ,ádƒ£ÑdG
,á∏eÉc •É≤f 5 ôFGõédG ájOƒdƒe
AGôL’E ƒ¨fƒμdG ≈dGE Iô°TÉÑe ¬Lƒà«d
øªK QhódG QÉWGE »a ,ÜÉgòdG á∏HÉ≤e
∫É£HGC á£HGQ ¢SÉCμd »FÉ¡ædG
Ωõ¡fG ∑Éægh ,É«≤jôaGE
≥jôa ΩÉeGC »°VÉªdG óM’CG
3 áé«àæH ¢SQÉHƒ«d
±óg
πHÉ≤e
óªëe ÖYÓdG
.ájOƒY ø«e’CG
±ƒîàjh
ô°ùædG QÉ°üfGC
øe
Oƒ°S’CG
áeÉfRôdG
≈∏Y á£ZÉ°†dG
Éª«a ,≥jôØdG
øe
≈≤ÑJ
ádƒ£ÑdG QGƒ°ûe
∫É£HGC á£HGQ ¢SÉCc Gòch á«aGôàM’G
¿’BG πμ°ûJ âë°VGC »àdG ,É«≤jôaGE
,≥jôØ∏dh QÉªM ¢ù«FôdG IQGO’E Éaóg
áæ°S É≤HÉ°S É¡H RƒØdG ¬d ≥Ñ°S …òdG
¢SÉCc øe AÉ°üb’EG ó©H Gòg πch ,1989
.ájQƒ¡ªédG
áYƒªée áeÉfRôdG Éæ«∏Y ìôà≤Jh
Gòg QGƒ°ûe »a áeÉ¡dG äÓHÉ≤ªdG øe
øe á∏«∏b ™«HÉ°SGC ó©H ≈∏Y ,º°SƒªdG
±óg ¿ÉEa ,Éæë°VhGC Éªch ,¬FÉ¡àfG
º°SƒªdG PÉ≤fGE »a É«dÉM πãªàj ≥jôØdG
Iƒ≤H »ØjÉ£°ùdG …OÉædG √ô«q°S …òdGh ,
IOÉjôdG ≈∏Y É¶aÉëe ,º°SƒªdG ∫GƒW
¿ƒμjh ,á«aGôàM’G ádƒ£ÑdG Ö«JôJ »a
Ö≤∏H RƒØdÉH ,∂°T ¿hO PÉ≤f’EG
,»dGƒàdG ≈∏Y »fÉãdG º°Sƒª∏d ádƒ£ÑdG
IÉ«M »a ¢SOÉ°ùdG Ö≤∏dG íÑ°ü«d
.≥jôØdG
,π«ÑædG ±ó¡dG Gòg ≥«≤ëJ πL’Ch
äÓHÉ≤e IóY √ô¶àæJ ≥jôØdG ¿ÉEa
,¥ÓW’EG ≈∏Y á∏HÉ≤e ºgGC πq©dh ,áeÉg

º````°Sƒª∏d º````°SÉëdG êô`````©æªdG »````a á````Øãμe á````eÉfRQ »````a §````ÑqîàJ É`````æàjófGC

á` ` ` `«dhódG äÉ` ` `cQÉ°ûªdG »` ` ` a Qƒ` ` ` e’CG §` ` `Ñ°V IQhô` °V

á«°ûY ∞«£°S ¥Éah ¿ƒμ«°S
¬©ªéJ áª¡e á¡LGƒe ™e óYƒe ≈∏Y Ωƒ«dG
ádƒédG øe IôNÉCàe IGQÉÑe øª°V ∞∏°ûdG á«©ªéH
Iôμd ≈dh’
C G áaôàëªdG á£HGôdG øe øjô°û©dGh á°SOÉ°ùdG
á∏«∏b ΩÉjGC ÜÉ°†¡dG AÉæHGC iƒà°ùe ™LGôJ ó©H Gòg »JÉCj ,Ωó≤dG
á¡LGƒªd ƒ¨fƒμdG ¬∏≤æJ øe áÑ«îe áé«àæH ≥jôØdG IOƒY øe
πHÉ≤e ±GógGC áKÓK áé«àæH Ωõ¡fGE ¿GC ó©H {¢SQÉHƒ«dz ≥jôa
™e áé«àædG ≥«ª©J ¬°ùØf ≈∏Y äƒa ¿Éc É¡∏Ñbh ,±óg
ób ¿Éch ,á«YÉHôH OGORƒ∏H ÜÉÑ°T ó°V Ωõ¡fGE ø«M ¬«≤MÓe
ój ≈∏Y ájQƒ¡ªédG ¢SÉCc øe »FÉ¡ædG ∞°üf QhódG øe »°übGC
™LGôJ ó©Hh ,ø«aó¡d ±GógGC áKÓãH ôFGõédG ájOƒdƒe
óFÉ≤H Éæ∏°üJGE ,øjô«N’
C G ø«YƒÑ°S’
C G »a ¥ÉaƒdG OhOôe
:QGƒëdG Gò¡H Éæd ≈dOGCh ,{Ωƒ¡dO OGôez ≥jôØdG

ájh
D ôdG ìƒ°Vh ΩóY πX »a ø`««æ≤à∏d Iô«ãc IÉfÉ©e
»a É¡æe ¢†©ÑdG ô¶àæJ »àdG Iójó©dG ó«YGƒª∏d ô¶ædÉH ... Iô«N’
C G IóªdG »a á¡LGƒdG ÉæàjófGC áeÉfRQ áaÉãc ∫ƒM QGƒëdG ôμàMGE
™°Vhh.... ájóf’
C G √òg ájQƒeÉCe øe ó≤Y øjô«°ùªdG äGQÉ«àN’
E Qƒe’
C G ∑ôJh ≥«bódG §«£îàdG ΩóY ¿GC å«M ,º°SƒªdG Gòg ájÉ¡f
. »dÉëdG º°SƒªdG øe ≈≤ÑJ Ée É¡H ô«°ùJ »àdG á≤jô£dG ∫ƒM äGOÉ≤àf’
E É¡«≤∏J ∫ÓN øe áWQh »a áaôàëªdG á«æWƒdG á£HGôdG

ó` ` ` ` `jóëJ
...... äÉ` ` ` ` `jƒdh’CG
Gòg áHôéJ ¿ÉEa ,∂dòd
ójó©dG ø«YGC âëàa º°SƒªdG
Ωó≤dG Iôc ≈∏Y ø«dhƒD°ùªdG øe
≈∏Y õ«côàdG ºàj »μd ,ájôFGõédG
√ò¡d á°ùaÉæªdG ∫ƒ∏ëdG OÉéjG
ójóëJ øe óH’ øjGC ,''áWô£dG''
ájófÓ
C d áÑ°ùædÉH äÉjƒdh’CG
ø««æ≤àdGh øjô«°ùªdG ø«H
á«dhódG á°ùaÉæªdG »a º°ùë∏d
,≥jôØdG É¡«a ∑QÉ°ûj »àdG
√òg πãe çGóMGE ¿hO
Iôc ó≤ØJ »àdG AÉ«°T’CG
≥gôJh ,É¡à¡μf Ωó≤dG
ób …òdG ÖYÓdG
¿ƒc äÉHÉ°UE’ ¢Vô©àj
Éªe ôãcGC ¿ƒμJ áæë°ûdG
... ÖY’G Gòg πªëàj
±Góg’CG
∫ƒëàJh
≈∏Y áª≤f ≈dGE Iô£°ùªdG
ó≤Øj …òdG ≥jôØdG
…ôéj »àdG ÜÉ≤d’CG
ø«ÑYÓdGh
ÉgAGQh
º¡«a ôªãà°SG …òdG
!! ... ô«jÓªdG

¢UÉ≤H …Rƒa óªëe :√QhÉM
»°SÉb âjGB óªëe :ôjƒ°üJ
ó©H äGô«°†ëàdG ƒL ≈dG IOƒ©dG âfÉc ∞«c :Ö©°ûdG
? á«≤jôa’
E G ∫É£H’
C G á£HGQ »a ô«N’
C G ôã©àdG
ô°†M ≥jôØdGh Ió«L AGƒLGC »a âfÉc IOƒ©dG :Ωƒ¡dO OGôe
Iô«N’CG áfh’BG »a ôªj ≥jôØdG ¿GC ºZQh ,ádƒ£ÑdG á¡LGƒªd ΩÉ¶àfÉH
øe πeÉCf Éæc »àdG ájQƒ¡ªédG ¢SÉCc øe AÉ°üb’EG Ö≤Y ÆGôa IôàØH
Ée ƒgh á«FÉæãdÉH èjƒààdGh ≥HÉ°ùdG º°SƒªdG ƒjQÉæ«°S QGôμJ ≈dGE É¡dÓN
ÜÉÑ°T ó°V á∏«∏b ΩÉjÉCH Égó©H ôã©àf Éæ∏©Lh ,ÉÑ∏°S ø«ÑYÓdG ≈∏Y ôKGC
•É≤ædG øe Éfó«°UQ õjõ©J Éæ°ùØfGC ≈∏Y ÉæJƒqah ádƒ£ÑdG »a OGORƒ∏H
á£HGQ »a ≥jôØdG ΩGõ¡fGE øμd ,ádƒ£ÑdG ¿Éª°V øe ôãcGC ÜGôàb’EGh
Éæc Éæf’C ,»fóÑdG ’h »Lƒdƒμ«°ùÑdG ô«KÉCàdÉH ¬d ábÓY ’ ∫É£H’CG
øe ÉæeôM ºμëdGh ÉgQhO âÑ©d ¢ù«dGƒμdG øμdh ¢ùaÉæªdG øe π°†aGC
ô«Z âfÉc ¢SQÉHƒ«d ±GógGC ¿GC Éªc ,í«LôJ äÉHô°V IóYh ±GógGC
,º¡æY ÉªZQ πgÉCàæ°Sh ôNGB ΩÓc ¿ƒμ«°S …Ée 3 Ωƒj øμd ,á«Yô°T
.ô«ãμH º¡æe π°†aGC Éæf’C
’GC ,Iô«N’
C G áfh’
B G »a ºcGƒà°ùe ™LGôJ ô°ùØJ ÉªH
QhO ≈dGE πgÉCàdÉH á°UÉN ºμaGógGC ™««°†J øe ¿ƒaÉîJ
? ∫É£H’
C G á£HGQ ¢SÉCc øe äÉYƒªéªdG
…Ée ô¡°T ôNGhGC »¡àæJ ájôFGõédG ádƒ£ÑdÉa ,í°VGh ÖÑ°ùdG
Ö©∏dG »a ´ô°ûJh ¢SQÉe ∞°üàæe »a ≥∏£æJ á«≤jôa’G á°ùaÉæªdGh
,ájôFGõédG ádƒ£ÑdG ájÉ¡f ó©H Ωƒj 20 ,äÉYƒªéªdG QhO »a
ájóf’CG πL π°ûa ÖÑ°S ƒg ô«°†ëàdG ¢ü≤f ¿ÉEa »dÉàdÉHh
≈dGE áaÉ°VGE ,á°ùaÉæªdG ájGóH »a É¡ªdÉ©e OÉéjGE »a ájôFGõédG
êQÉN äÉ¡LGƒªdG É¡«a Ö©∏J »àdG ±hô¶dG É¡ªgGC ,iôNGC ÜÉÑ°SGC
á£≤ædG ≈≤Ñj …òdG º«μëàdGh áÑ©°üdG á«NÉæªdG ±hô¶dÉc QÉjódG
Éæà¡LGƒe »a Éæd çóM Ée ∂dP ≈∏Y π«dOh É«≤jôaGE »a AGOƒ°ùdG

»` ` `fÉãdG õ` `côªdG ≈` ` `∏Y zAGô` ` `Ø°üdG{ ø` ` ` «Yh ¥QÉ` ` ` ØdG ≥` ` ` ` «ª©àd ¥É` ` `aƒdG

è````````eÉfôÑdG
(18 : 00) ∞∏°ûdG »ÑªdhGC ` ∞«£°S ¥Éah
(18 : 00) IQhÉ°ùdG áÑ«Ñ°T ` áª°UÉ©dG OÉëJGE
(17 : 00) ájÉéH áÑ«Ñ°T ` ¢TGôëdG OÉëJGE

á£HGôdG äÉjQÉÑe Ωƒ«dG AÉ°ùe ∞fÉCà°ùJ
ájƒ°ùJ ∫ÓN øe Ωó≤dG Iôμd ≈dh’
C G áaôàëªdG
∞«£°S ¥Éah πÑ≤à°ùj øjGC ,26 ádƒédG áeÉfRQ
ÉØ«°V ájÉéH áÑ«Ñ°T πëjh ∞∏°ûdG á«©ªL ≥jôa
áª°UÉ©dG OÉëJGE ¬LGƒj Éªæ«H ,¢TGôëdG OÉëJGE ≈∏Y
.IQhÉ°ùdG áÑ«Ñ°T √ô«¶f

:OÉ``````ëJÓ
E d ΩOÉ`````````≤dG è`````````eÉfôÑdG
ô`````FGõédG á``````jOƒdƒe

á``````ª°UÉ©dG OÉ````````ëJGE

á``````ª°UÉ©dG OÉ````````ëJGE

ΩÉ``````````à«H …OÉ````````````f

á``````ª°UÉ©dG OÉ````````ëJGE

¢SÉ````````````Ñ©∏H OÉ````````ëJGE

»`````àjƒμdG »Hô````````©dG

á``````ª°UÉ©dG OÉ````````ëJGE

OGORƒ``````````∏H ÜÉ````````Ñ°T

á``````ª°UÉ©dG OÉ````````ëJGE

á``````ª°UÉ©dG OÉ````````ëJGE

¿Gô`````gh á````````jOƒdƒe

á````````jÉéH á``````````Ñ«Ñ°T

á``````ª°UÉ©dG OÉ````````ëJGE

..... »` ` ` ` ` ≤«≤M ¢ù` ` ` ` ` `LÉg
É«≤«≤M É°ùLÉg âëÑ°UGC á«dhódG äÉ°SÉæªdÉa
¿ƒc ,á«∏ëªdG áØãμªdG áeÉfRôdG ™e ,Éæàjóf’C
ÉgóYƒe »a Qƒe’CG º°ùM ójôJ á£HGôdG
,á°ùaÉæªdG AÉ¡fGE ∫ÉLGB ójóªJ hGC ™«°SƒJ ΩóYh
á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG ''äÉ°SQÉªe'' ¿GCh Éª«°S’
äÓHÉ≤ªdG ójóY OƒLƒH É¡ª©W ádƒ£ÑdG ò≤fGC
OóY å«M øe á°ùaÉæªdG ∫ƒWh á∏LƒDªdG
.ô¡°T’CG
∫hóL OGóYGE ¢VôØj ±GôàM’EG ºdÉY ÉædƒNO
á≤Øàe ájóf’CG πch ,ádƒ£ÑdG ä’ƒéd ≥«bO
ájôM É¡«£©j …òdG ,Üƒ∏°S’CGGòg ≈∏Y
≈∏Y É«°TÉªJ á«dhódG Égó«YGƒe QÉ«àNG
Ée ≈∏Y Qƒe’CG ¿ƒμJ ’ »μd ..á«æWƒdG áeÉfRôdG
§¨°†dGh º°SƒªdG Gòg ájÉ¡f »a ¬«∏Y »g

Qƒ`````ªM ó``````eÉM
Iôc »a ø«∏YÉØdG πc ¬«a ºgÉ°S ™°VƒdG Gò¡a
±GôàM’EG Éæ∏NO Éæfƒc ,ájôFGõédG Ωó≤dG
»àdG äÉaô°üàdG øe ójó©dG ô«¨àJ ¿GC ¿hóH
π≤©j π¡a ... ¬à«dÉ©a »é¡æªdG πª©dG ó≤ØJ
(4) ≈∏Y Ö©∏dG OGQGC …OÉf Ö∏W ∫ƒÑb ºàj ¿GC
≈∏Y ... ø««dhO ø«°ùaÉæe É¡æ«H øe ,äÉ¡ÑL
…òdG ,áª°UÉ©dG OÉëJG ≥jôØd çóëj Ée QGôZ
»ah ,ΩÉjGC (3) πc IGQÉÑe Ö©∏j ¬°ùØf óLh
... ôFGõédG »a §≤a ¢ù«d áØ∏àîe ™bGƒe
øª°V ,Ió«©H ¿Gó∏H ≈dGE ôØ°ùdG ¬«∏Y ÉªfGEh
... á«≤jôa’EG Gòch á«Hô©dG ájóf’CG äÉ°ùaÉæe
ájQƒ¡ªédG ¢SÉCc »FÉ¡æH »æ©e ¬fGC ™e
ΩÉjGC ó©H Gògh ... ΩOÉ≤dG …Ée hGC Ωƒj ô¶àæªdG
»FÉ¡f iôLGC øjGC âjƒμdG øe ¬JOƒY øe á∏«∏b
!! á«Hô©dG ájóf’CG ¢SÉCc

Ió` ` ` ` `jóY ''ihÉ` ` ` ` ` `μ°T{
âæ∏YGC ÉeóæY Iô«Ñc IÉCLÉØªdG äAÉLh
,áª°UÉ©dG OÉëJG èeÉfôH áaôàëªdG á£HGôdG
ô¶ædÉH ,»≤£æe ™°Vh …GC »a πNój ’ …òdG
É¡©£≤j ¿GC óH’ »àdG á∏jƒ£dG äÉaÉ°ùª∏d
»a äÓHÉ≤ªdG øe OóY Ö©∏«°S …òdG ,≥jôØdG
¢ù«FQ ócGC âbƒdG ¢ùØf »a ... Iõ«Lh Iôàa
¿GC êÉHôb ó«°ùdG áaôàëªdG á«æWƒdG á£HGôdG

zIOƒ` ` ` `©dG á∏` ` `Môe ∫Ó` ` N ≥` `jôØdG ≈` ` `∏Y É` ` ` Ñ∏°S äô` q` ` `KGC á` ` ` eÉfRôdG{

IOƒ©dG á∏Môe »a á°UÉN ,≥jôØdG ≈∏Y ô«Ñc πμ°ûH äôKGC áHòHòàªdG áéeôÑdG ¿GC zÖ©°ûdG{ IójôL ¬H ¢qüN QGƒM »a ¢Tƒ°ûH ô°UÉf ¢TGôëdG OÉëJGE ÜQóe óYÉ°ùe ócGC
.º°SƒªdG ájGóH òæe ¬YÉÑJG º
q àj í°VGh èeÉfôH OƒLh Ωó©d Gô¶f ,zAGôØ°üdG{ èFÉàf ™LGôJ »a âªgÉ°Sh
»àdG ádƒ¡°ùdÉH ¢ù«d ájOh IGQÉÑe áéeôHh ø«ÑYÓdG ábÉ«d ≈∏Y
.áHƒ©°üdG ájÉZ »a ôe’CÉa ,¢†©ÑdG É¡©bƒàj
ô«°ùJ ∞«c ,ájÉéH áÑ«Ñ°T IGQÉÑe øY GPÉe
?äGô«°†ëàdG

ƒg »°SÉ°S’CG Éæ°ùLÉg ¿Éc ájOÉY á≤jô£H ô«°ùJ äGô«°†ëàdG
»````°ù«ªM QÉ````ªY
ô«°†ëJ πLGC øe ájOƒdG äÉjQÉÑªdG ≈dGE ÉfÉCédh »fóÑdG πeÉ©dG
.É«fóH ø«ÑYÓdG
áª¡e øe ôãcGC ó©J »àdG çÓãdG •É≤ædG ≥«≤ëàd ∞«£°S ¥Éah ≈©°ùj
≈∏Y á«fÉãdG Iôª∏d ádƒ£ÑdG Ö≤∏H èjƒààdG »a ¬Xƒ¶M õjõ©J OGQGC ¿GE
á¡LGƒe ∫ÓN ≥jôØdG ±ƒØ°U »a äÉHÉ«Z ∑Éæg πg
.¬«≤MÓe ÜôbGC øY •É≤f »fÉªK ≈dGE ¥QÉØdG ≥ª©«°S ¬fGC ÉªH »dGƒàdG
?ájÉéH áÑ«Ñ°T
πÑ≤à°ùj …òdG ¢TGôëdG OÉëJGE ±GógGC øe á«fÉãdG áÑJôªdG ¿ƒμà°S Éªc
Éeó©H iôNGC Iôe áaÉ°Uƒ∏d √ó«©«°S …òdG RƒØ∏d íª£jh ájÉéH áÑ«Ñ°T
º¡àjõgÉL ΩóY ÖÑ°ùH ΩÉ£«H hOÉeGB Ö«¨j ¿GC øμªªdG øe
.ôFGõédG ájOƒdƒe ídÉ°üd ¬æe âYÉ°V
.ÖbÉ©ªdG …hô≤∏H ≈dGE áaÉ°VGE

»a á«≤jôa’EG Gòch á«Hô©dG ,á«∏ëªdG äÉjQÉÑªdG ø«H ó«YGƒªdG ÜQÉ°†J ÖÑ°ùH ∂dP »JÉCj
äÉ≤HÉ°ùªdG øe áeó≤àªdG QGhO’CG ≈dGE πgÉCàdG øe »ª°UÉ©dG ≥jôØdG øμªJ ¿GC ó©H á«dÉëdG IôàØdG
.»dÉëdG º°SƒªdG ∫ÓN á∏eÉc äÉ¡ÑL á©HQGC ≈∏Y ´QÉ°üj ƒ¡a Gò¡dh ÉgôcP ≥Ñ°S »àdG
ô«N’CG »a ìÉéædG πLGC øe ºμëe èeÉfôH Oóëj ¿GC ¢ù«HQƒc ≈∏Y ¬fÉEa ,»dÉàdÉHh
ájGóH òæe ádhòÑªdG äGOƒ¡éªdG IôªK ¿ƒμJ »àdG ÜÉ≤d’CG RGôMGE »a ó°ùéàj …òdGh
≈dGE ô¶ædÉH ¬H á°UÉîdG ¬JÉ«£©ªH AÉ≤d πc èeÉfôH IôjÉ°ùe ∫ÓN øe …hôμdG º°SƒªdG
.iôN’C á¡LGƒe øe Ö©∏dG á«∏≤Yh á≤jôW ±ÓàNG

øjôbƒH á∏«Ñf

πLGC øe Gògh ,ô«¨àj ød ô£°ùªdG èeÉfôÑdG
á°ùaÉæªdG ≈∏Y QÉà°ùdG ∫Gó°SGE óYƒe ΩGôàMG
''ihÉμ°ûdG'' øe ójó©dG ¬«≤∏J ºZQ .. á«æWƒdG
äÉ°ùaÉæªdG »a Éæ∏ãªJ »àdG ájóf’CG ±ôW øe
¥Éahh áª°UÉ©dG OÉëJG á°UÉN ,á«dhódG
IOÉjQ πàëj …òdG ô«N’CG Gòg .... ∞«£°S
øe Oó©d ¬©««°†J ó©Hh ,ádƒ£ÑdG Ö«JôJ
áeÉfRQ ''∞«ØîJ'' ≈dGE ∫ƒ°UƒdG OGQGC •É≤ædG
ó©H º¡JÉ«fÉμeGE ´ÉLôà°SG ¬«ÑYÓd íª°ùj ≈àM
IGQÉÑe Ö©∏d ¬H GƒeÉb …òdG ¥É°ûdG ôØ°ùdG
.ƒ¨fƒμdG ≈dGE á«≤jôa’EG á£HGôdG

¢TGôëdG OÉëJGE ÜQóe óYÉ°ùe ` ¢Tƒ°q ûH ô°UÉf

≈dh’
C G áaôàëªdG á£HGôdG
IQhÉ°ùdG áÑ«Ñ°T ¬LGƒ«a ,áª°UÉ©dG OÉëJGE ÉeGC
¢SÉCc »FÉ¡f ≈∏Y ¬æ«Yh
¿GC ™bƒàªdG øeh ájQƒ¡ªédG
¢†©H ¢ù«HQƒc ÜQóªdG çóëj
øe á∏«μ°ûàdG ≈∏Y äGô««¨àdG
ô°UÉæ©dG áMGQGE ∫ÓN
á¡LGƒªd ÉÑ°ùëJ áª¡ªdG
.¢SÉCμdG »FÉ¡f »a {ó«ª©dGz

..... áaôàëªdG á«æWƒdG á£HGôdG ≈∏Y ¢SQÉªªdG
ìÉª°ùdG ΩóY á£HGôdG äQôb ó≤a ,»dÉàdÉHh
á°ùaÉæe øe ôãcGC »a ácQÉ°ûªdG ≥jôa …’C
áª°UÉ©dG OÉëJG ∫Éãe ¿’C ,IóMGh á«dhO
... ájôFGõédG Ωó≤dG Iôc »a AiQGƒW çóMGC
á«Ø«c øY ø««æ≤àdG øe ójó©dG ∫AÉ°ùJ óbh
äÉ¡ÑL IóY ≈∏Y Ö©∏dÉH OÉëJ’EG Ö∏W ∫ƒÑb
ó≤©e »æ≤àdG ÖfÉédG ¿’C ,óMGh º°Sƒe »a
iƒà°ùªdG »a ¿ƒμj ¿GC ÖYÓd øμªj ’h
´ÉLôà°SÉH ¬d íª°ùJ’ áØãμe áeÉfRôH
»àdG Qƒe’CG πc ≥jôØdG ™«q°†j óbh ,¬JÉ«fÉμeGE
»a ¢ùaÉf »àdG ô¡°T’CG ∫ÓN ÉgÉæH
.É¡Ñ©d »àdG äÉ°ùaÉæªdG
IójóL äÉª∏c â∏NOGC á≤jô£dG √òg ¿GC Éªc
ÉeóæY ,ájôFGõédG Ωó≤dG Iôc ¢SƒeÉb »a
¢ù«HQƒc ¿’h ,áª°UÉ©dG OÉëJG ÜQóe ìôq°U
á°ùaÉæe »a ¬≤jôa πgÉCàj ’ ¿GC ≈æªàj ¬fGC
™e á¡HÉée ™«£à°ùj ’ ¬fƒc ''±ÉμdG'' ¢SÉCc
»FÉ¡ædG øªK ≈dGE πgÉCJ GPGE º°SƒªdG øe ≈≤ÑJ
πgÉCJh ∂dP ¢ùμY äQÉ°S Qƒe’CG øμd ...
»æ≤àdG ≈∏Y πª©dG §¨°V øe ójõ«d OÉëJ’EG
á«dGƒªdG á∏HÉ≤ªdG »a ô¡X …òdG ,»°ùfôØdG
''√ôeGC ≈∏Y Üƒ∏¨e'' ¬fÉCch á°ùaÉæªdG ¢ùØæd
á£≤f ≈dGE Gƒ∏°Uh ø«ÑY’G ¿ƒc É«æ≤J
»àdG á«Øë°üdG IhóædG »a ìôq°Uh ''¥ÉgQ’EG''
’ ¬fGC …GC ... ''ÖdÉZ ¬∏qdG'' IGQÉÑªdG âÑ≤Y
.¬«ÑY’ Gòch ∂dP øe ôãcGC π©a ¬æμªj

É¶aÉM ø«aô£dG Óc ¬fGC ÉªH ..áÑ©°üdG á¡LGƒªdG √òg ∫ÓN π°†ØªdG º¡≤jôa IófÉ°ùªd
.§≤a O 90 É¡æY Éæ∏°üØJ »àdG ájÉ¡ædG IôaÉ°U ó©H ¢SÉCμdÉH RƒØdG »a Éª¡Xƒ¶M ≈∏Y

äÉéjƒààdG á°üæe ≈dGE IOƒ©∏d ±ó¡j OÉëJ’G
á«Hô©dG á°ùaÉæªdG ÜÉH øe äÉéjƒààdG ó¡Y ø«°TóJ ¿hójôj ΩÉgO AÓeR ¿ÉEa Gò¡Hh
πμ°ûe ≈dGE ô¶ædÉH É¡«a äAÉL …òdG ±ô¶dG ≈dGE ô¶ædÉH ¢UÉN º©W É¡d ¿ƒμ«°S »àdGh
.GôNƒDe ¿ƒÑYÓdG ¬H ôªj …òdG ¥ÉgQ’EG πeÉYh äÉHÉ°U’EG
≥dÉCàdGh πª©dG á∏°UGƒªd ìÉàØªdG á«Hô©dG ájóf’CG ¢SÉCμH RƒØdG ¿ƒμj ¿GC ¬fÉC°T øe Éªc
ó©H á«≤jôa’EG á«dGQóØfƒμdG ¢SÉCc á°ùaÉæe »a §Ñ°†dÉHh ..»LQÉîdG iƒà°ùªdG ≈∏Y
´ƒÑ°S’CG »a »fƒHÉ¨dG {ΩÉ£«Hz …OÉf ¿ƒ¡LGƒ«°S å«M ,»FÉ¡ædG øªK QhódG ≈dGE º¡∏gÉCJ
.á≤HÉ°ùªdG øe »dGƒªdG QhódG Æƒ∏H ≈∏Y º¡æ«Yh ΩOÉ≤dG
iƒà°ùªdG ≈∏Y Qƒ¡ªédG ¢SÉCc Ö≤d AGógGE πLGC øe »©aÉ°T AÓeR áÑZQ ≈dGE áaÉ°VGE
AÉ©HQ’CG Ωƒj ,ôFGõédG ájOƒdƒe …OÉf ™e ¬©ªéà°S »àdG á¡LGƒªdG ∫ÓN »∏ëªdG
.§≤a »∏ëªdG ó«©°üdG ≈∏Y Ö©∏j ¢ùaÉæe ΩÉeGC ájQƒeÉCªdG áHƒ©°U ºZQ ,πÑ≤ªdG

áeÉfRôdG áaÉãc πX »a ´ÉLôà°S’G ÖfÉL ≈∏Y õ«côàdG
ÖfÉéH ¢UÉN ô«Ñc πªY ºgô¶àæj OÉëJ’EG ≈∏Y ø«ªFÉ≤dG ø«dhƒD°ùªdG ¿ÉEa Gò¡Hh
áaÉãc ÖÑ°ùH ¥ÉgQ’EG øY ø«ÑYÓdG OÉ©HGEh äÉHÉ°U’EG πμ°ûe …OÉØJ πLGC øe ´ÉLôà°S’EG
á∏°UGƒªd Gô«Ñc GQhO Ö©∏j ¬fGC ÉªH Iô«N’CG IôàØdG »a ≥jôØdG É¡H ôªj »àdG áeÉfRôdG
.≥dÉCàdG

.Iôe πc »a ô«°†ëàdG èeÉfôH ô««¨J Éæe Ö∏£àj Ée ƒgh á°ùaÉæe
IGQÉÑªd QôμàªdG π«LÉCàdG ó©H á°ùaÉæe ¿hóH ºà«≤H
? ™°VƒdG Gòg ™e ºà∏eÉ©J ∞«c ,ájÉéH áÑ«Ñ°T
â∏LÉCJ IGQÉÑªdG øμd ,ájÉéH áÑ«Ñ°T ¬LGƒf ¿GC ¢VhôØªdG øe ¿Éc
ôNGB »a ’qGE â∏LGC IGQÉÑªdG ¿GC º∏©f øμf ºdh âÑ°ùdG Ωƒj èeôÑà°Sh
IGQÉÑe áéeôH ∫ÓN øe äÉHÉ°ùëdG IOÉYGE Éæe Ö∏£J Ée ƒgh á¶ëd
.ø«ÑYÓdG ábÉ«d ≈∏Y ®ÉØëdG πLGC øe ájOqh
q dG ôKÉCàj ∞«c ,ä’ÉëdG √òg πãe »a
?ÖYÓ
¿ƒμj áØãqμe áeÉfRQ ™°†J Éeóæ©a ,»MGƒf IóY øe ôKÉCàj ÖYÓ
q dG
∫ÓN øe AÉcòH á∏MôªdG ∂∏J ô««°ùàH ÉÑdÉ£e »æØdG RÉ¡édG
á°ùaÉæªdG øY Gó«©H ¿ƒμJ ÉeóæY ÉeGC .´ÉLôà°S’G ≈∏Y OÉªàY’G
®ÉØëdG πLGC øe ájOh äÉjQÉÑe áéeôÑH ÉÑdÉ£e ¿ƒμJ á∏jƒW IôàØd

OOôJ ¿hóH ,∫h’CG õcôªdG ≈∏Y Iƒ≤H Éæ°ùaÉfh ™«ªédG Éfô¡HGCh
ƒg ÜÉgòdG á∏Môe »a Iôc Ö©d ≥jôa π°†aGC ¿GC ∫ƒ≤dG ™«£à°SGC
∫ÓN ¬H Éæªb …òdG …óYÉ≤dG πª©∏d Oƒ©j Gògh ¢TGôëdG OÉëJGE
.ô«°†ëàdG Iôàa
,ÜÉÑ°SGC Ióq©d Oƒ©j Gògh èFÉàædG â©LGôJ IOƒ©dG á∏Môe »a øμd
≈∏Y õ«côàdÉH ø«ÑYÓd íª°ùJ »àdG á«dÉªdG OQGƒªdG ¢ü≤f ƒg É¡ªgGC
»æa RÉ¡éc Éæe Ö∏£J …òdG ôe’CG ƒgh ,¬≤«≤ëJ ójôf …òdG ±ó¡dG
QGô≤à°SG ≈∏Y ®ÉØëdG πLGC øe ô«Ñc »°üî°T πª©H ΩÉ«≤dG
.á∏«μ°ûàdG
? IOƒ©dG á∏Môe »a á°UÉN áéeôÑdG øe ≥jôØdG ¿É©j ºdGC
Óa IOƒ©dG á∏Môe »a á°UÉN iƒà°ùªdG »a øμJ ºd áeÉfRôdG
Ö©∏f ÉfÉ«MÉCa ,áHòHòàªdG áeÉfRôdG √òg πX »a πª©dG ™«£à°ùJ
¿hóH Éeƒj 20 áHGôb ≈≤Ñf ÉfÉ«MGCh ´ƒÑ°SGC »a äÉjQÉÑe çÓK

á```````````«Hô©dG á`````jóf’
C G ¢SÉC```````c

¢Tƒ°ûH √ôÑàYG º°SƒªdG Gòg ≥jôØdG iƒà°ùªd ¬ª««≤J »ah
»àdG ájOÉªdG πcÉ°ûªdG πX »a á°UÉN OhóëdG ó©HGC ≈dGE ±ôq°ûe
.º°SƒªdG Gòg ¢TGôëdG OÉëJGE É¡æe ≈fÉY
hGC »fÉãdG õcôªdG ¢Tƒ°ûH OóqM ,Iô£°ùªdG ±Góg’CG ¢Uƒ°üîHh
ácQÉ°ûªdÉH ≥jôØ∏d íª°ù«°S ôe’CG Gòg ¿’C ,»°SÉ°SGC ±ó¡c ådÉãdG
.á«HôYhGC á«≤jôaGE á°ùaÉæe »a πÑ≤ªdG º°SƒªdG
¿’
B G óëd ≥jôØdG QGƒ°ûe øY ¿ƒ°VGQ ºàfGC πg :(Ö©°ûdG)
?ádƒ£ÑdG »a

ó©H ≈∏Y áª°UÉ©dG OÉëJGE
»dhO Ö≤d ∫hGC øe Iƒ£N
ó©H º¡îjQÉJ »a ∫h’CG »Hô©dG Ö≤∏dG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG øe IQÉ£°Sƒ°S AÉæHGC ÜôàbGE
º¡cÉÑ°T áaÉ¶f ≈∏Y Gƒ¶aÉM º¡fGC ÉªH ,QÉjódG êQÉN øe ¬«∏Y π°üëªdG ô«ÑμdG RÉéf’EG
øe ≥jô£dG º¡d ó¡ªqj Ée Gògh ,âjƒμdÉH äôL »àdG á¡LGƒªdG øe ∫h’CG •ƒ°ûdG »a
…Ée 14 Ωƒj ôFGõédÉH ¿ƒμ«°S …òdG IOƒ©dG AÉ≤d »a RƒØdG ≥«≤ëJ ≈∏Y πª©dG πLGC
.ΩOÉ≤dG
á°üæe ≈dGE IOƒ©dG ƒëf áàHÉK ≈£îH ¿hô«°ùj ¢ù«HQƒc ÜQóªdG ∫ÉÑ°TGC ¿ÉEa ,»dÉàdÉHh
…OÉædG hô«°ùe É¡H ΩÉb »àdG äÓjó©àdG ºZQ á∏jƒW Ióªd É¡æY GƒHÉZ »àdG äÉéjƒààdG
ôªM’CG …õdG ÜÉë°UGC É¡H ôqe »àdG ÆGôØdG á∏Môe ó©H Iô«N’CG º°SGƒªdG »a »ª°UÉ©dG
.Oƒ°S’CGh
Ö©∏ªdG ≈dGE ¿ƒ∏≤æà«°S øjòdG QÉ°üf’CG äÉ©«é°ûàH ÉªYóe ¿ƒμ«°S áª°UÉ©dG OÉëJÉEa

»°ù«ªM QÉªY :√QhÉM

ºZQ ¿’BG óëd Éaôq°ûe GQGƒ°ûe Éæeób ÉæfqGC ó≤àYGC :¢Tƒ°ûH
ÉfGCh iôN’CG ájóf’CÉH áfQÉ≤e É¡μ∏àªf »àdG IOhóëªdG äÉ«fÉμe’G
áÑJôªdG √òg ≥jôØdG πàëj ¿GC ™bqƒàj óMGC ∑Éæg øμj ºd ¬fqGC ócÉCàe
…òdGh ¬H Ωƒ≤f …òdG πª©dG ≈∏Y ô°TƒDe Gògh Ö«JôàdG øe áeó≤àªdG
.á«aGôàM’G ≈∏Y óªà©j

≥≤M
OÉëJGE
≥jôa
Iƒ£N áª°UÉ©dG
π«f πLGC øe Iô«Ñc
ó©H »Hô©dG Ö≤∏dG
»Hô©dG …OÉædG ™e ÉÑ∏°S ¬dOÉ©J
»àdG á¡LGƒªdG ∫ÓN »àjƒμdG
øe »FÉ¡ædG QhódG ÜÉgP QÉWGE »a πNóJ
.á«Hô©dG ájóf’
C G ¢SÉCc á≤HÉ°ùe

?º°SƒªdG Gòg ¬≤«≤ëàd ¿ƒëª£J …òdG ±ó¡dG ƒg Ée
hGC ájQÉb á°ùaÉæªd á∏gƒDe áÑJôe ∫ÓàMG ƒg »°SÉ°S’CG Éæaóg
ó≤àYGCh Éæaóg ƒg ådÉãdG hGC »fÉãdG õcôªdG IQÉÑ©dG íjô°üHh ,á«HôY
¿ƒμ«°Sh äÉjQÉÑªdG øe OóY ∑Éæg ∫GRÉeh ó©H º°ùëJ ºd Qƒe’CG ¿GC
.»fÉãqdG õcôªdG ∑ÉμàaG πLGC øe É¡«a RƒØdG ≥«≤ëJ ƒg Éæaóg
¬LƒH ºJô¡Xh iƒà°ùªdG »a ÜÉgòqdG á∏Môe ºàjOqGC
â©LGôJh IOƒ©dG »a âØ∏àNG Qƒe’
C G øμd ,™FGQ øe ôãcGC
?GPÉªd ,≥jôØdG èFÉàf
™FGQ øe ôãcGC ¬LƒH ≥jôØdG ô¡X ÜÉgòqdG á∏Môe »a π©ØdÉH

ألعدد
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قضشية أتحادية كرة أليد

فيماأأبدى أرتياحه لحالة »ملعب  05جويلية« قبيل نهائي كأاسس ألجمهورية

تهم ـ ـ ـ ـي« :األرضضية الجديدة سضتكون ذات جودة عالية» إاعادة الجمعيتين العادية والنتخابية

أبدى وزير ألششباب وألرياضشة محمد تهمي أرتياحه لحالة ملعب  05جويلية ،قبيل أحتضشانه لنهائي كأاسس
ألجمهورية بينإأتحاد ألعاصشمة ومولودية ألجزأئر .وأأكد خÓل زيارته ألتفقدية للملعب،أأولأأمسس،أأن
أألرضشية ألجديدة سشتكون ذأت جودة عالية ومششابهةألرضشيات ألمÓعب ألكبرى فيأأوروبا.

»°ù«ªM QÉªY
»°SÉb âjGB :ôjƒ°üJ
وأطلع ألوزير تهمي على مدى
جاهزية أألرضشية وألجرأءأت
ألمتخذة من طرف إأدأرة ألملعب
إلنجاح ألنهائي ألذي سشيعرف
حضشور كبار ألششخصشيات في ألدولة،
يتقدمهم رئيسس ألجمهورية ألسشيد عبد
ألعزيز بوتفليقة.
وخاصشة فيما يخصس بيع
ألتذأكر وألتدأبير ألمتخذة لتوفير
وسشائل ألرأحة لأÓنصشار ألمنتظر
توأفدهم بكثرة على ألملعب.

أأكد تهمي أأن مششكل أألرضشية
سشيطوى نهائيا بعد فرشس
أألرضشية ألجديدة  ...علما أأن
هذه ألعملية سشتبدأأ أأوأخر ششهر
ماي ليكون ألملعب جاهزأ
لحتضشان ألمباريات بدأية من
ألموسشم ألمقبل قائ““ :Óأتخذنا
قرأر تغيير أألرضشية بعد مبارأة
ألبوسشنة ،أأين كانت أألرضشية في
حالة سشيئة للغاية  ...بصشرأحة ل
أأريد ألحديث عن مششكل أأرضشية
ملعب  05جويلية مرة أأخرى ،ل
بد أأن تكون في مسشتوى ألمÓعب
ألكبرى ،ألننا سشنقوم بتغيير
أألرضشية في أأوأخر ششهر ماي

ششبيبة بجاية

اإلدارة تحّفز الّÓعبين منأاجل الفوز
قال ألرئيسس طياب أأنّ فريقه عازم على رفع ألتحدي وألعودة
بنتيجة إأيجابية في أللقاء ألذي سشيجمعهم باتحاد ألحرأشس ،حيث
سشتكون ألنتيجة أليجابية حافزأ إأضشافيا في لقائه أأمام ألترجي
نإأدأرته قامت
ألتونسشي في منافسشة رأبطةأأبطالإأفريقيا ،مضشيفاأأ ّ
بتحفيز ألÓعبين بمنحة مغرية.
هذأ ومن جهته ،رّكز سشوليناسس على ألجانب ألنفسشي لعبيه على
عدم تفويت ألفرصشة للعودة بنتيجة إأيجابية على ضشمان ألبقاء ،مضشيفا
أأّنهم يدركون ما ينتظرهم ويسشعون إألى تحقيق ألهدف في ألبقاء.
وفيما يخصس ألغيابات سشتكون ألششبيبة منقوصشة من خدمات
ألمدأفع زأفور بدأعي ألصشابة ومتوسشط ألميدأن نياطي نظرأ لعدم
جاهزيته.

مسضيرة مشضّرفة للبجاويين رغم قّلة التجربة

يعتبر فريق ششبيبة بجاية من ألفرق ألتي فاجأات ألجميع بعد
وصشولها لنتائج مششّرفة في رأبطة أأبطال إأفريقيا ،حيث أأنّ ألملفت
لÓنتباه ورغم عدم توفر ألخبرة إألّ أأّنها وقفت ألند للند أأمام فرق
كبيرة على غرأر ألترجي ألتونسشي ألذي لم يكن يتوقع هذأ ألصشمود.
وقّدم ألبجاويون أأدأء جيدأ وأأظهروأ روحا قتالية من أأجل تحقيق
نتائج إأيجابية ،وكانت كل ألمعطيات قبل بدأية ألمنافسشة تششير إألى
صشعوبة مهمة ألنادي ألبجاوي ،كونهم سشيتبارون في ألدور ألتمهيدي
أأولمبيك نيامي ألنيجري ،ذهابا في ألوحدة ألمغاربية وإأيابا عند
ألمنافسس ،وألمنافسس ألغاني أأششانتي كوتوكو ذهابا في بجاية وإأيابا في
ألعاصسمة ألغانية آأكرأ ،إألى جانب لقاء ألدور أألخير قبل دوري ألمجموعات
ألمنافسس ألتونسشي ألقوي ألترجي وصشيف بطولة ألسشنة ألماضشية.
وللتذكير ،فقد لعبت ششبيبة بجاية  15لقاء في كأاسس ألتحاد
أإلفريقي وكأاسس ششمال إأفريقيا لأÓندية ألحائزة على ألكؤووسس ورأبطة
أأبطال إأفريقيا ،وألتي سشجّلت فيها خمسشة أنتصشارأت ،خمسشة تعادلت
وخمسشة هزأئم.

عجز الفرق الجزائرية على تنشضيط
نهائي رابطةأابطالإافريقيا
ل يختلف أثنان أأّن ألفرق ألجزأئرية عجزت على بلوغ ألدور
ألنهائي في منافسشة رأبطة أأبطال إأفريقيا ،وهذأ منذ تحويلها إألى
ألنسشخة ألجديدة منذ سشنة  ،1997حيث لم تكلّل سشوى ببلوغ أتحاد
ألعاصشمة بقيادة مدّربه ألمرحوم مرأد عبد ألوهاب في ألموسشم
ألكروي سشنة  ،2003ألدور نصشف ألنهائي وألذي أأقصشي أأمام أأينمبا
ألنيجيري.
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بأارضشية تكون من نوعية رفيعة«.
أأما بخصشوصس رأأيه في أأرضشية
ألملعب بعد أأن تفقدها أأبدى
تهمي أرتياحه لحالتها في قوله:
»حاليا أألرضشية في حالة جيدة
على ألعموم رغم أألمطار ألتي
تسشاقطت ،لكنها لم تتأاثر بششكل
كبير وهذأ بفضشل ألعمل ألكبير
ألذي قام به عمال ألملعب«.
وأأعطى تهمي بعضس ألتفاصشيل
ألخاصشة بنوعية أألرضشية
ألجديدة من خÓل ألعتماد على
تقنية حديثة أأثبتت نجاحها في
ألعديد من ألمÓعب أألوروبية
»..سشتكون من عششب طبيعي..
ولكن من ألمحتمل أأن تكون
خليط بين عششب طبيعي
وأصشطناعي وهذه تقنية جديدة
تم أسشتعمالها في مÓعب كبرى
في ألعالم كملعب ويمبلي في
إأنجلترأ وملعب سشان سشيرو في
إأيطاليا ..وهذأ أألمر قيد
ألدرأسشة ومن ألمحتمل أأن تكون
أألرضشية ألجديدة من هذه
ألنوعية وألتي تسشمح بلعب ثÓث
مباريات متتالية دون أأن تتأاثر«.
وعن رأأيه بصشفة عامة عن
سشير ألتحضشيرأت بالملعب قبل
ألنهائي ،أأبدى ألوزير تهمي
تفاؤوله بتوفير كافة ألمكانيات
من أأجل إأنجاح هذأ ألعرسس
ألكروي» .أألششغال سشتبقى
مسشتمرة إألى غاية ألنهائي وهناك

ميÓن ـ ـ ـو

برنامجا مسشطرأ ليكون ألملعب
في أأبهى حلة قبل هذأ ألموعد
ألهام ...وأأعتقد أأن كل ألششروط
متوفرة من أأجل أأن يكون
ألرياضشيون في أأحسشن ألظروف
ونفسس أألمر ينطبق على
ألمتفرجين ،حيث سشيتم توفير
أألكل وألماء ،إأضشافة إألى
ألمرحاضس من أأجل رأحة
أألنصشار«.
كما لن يقتصشر أألمر على
إأعادة أألرضشية ،بل سشيتعّدأه
أألمر لترميم بعضس ألجوأنب ألتي
مازألت تعطي صشورة غير جيدة
للملعب ،حسشب ألوزير »يجب أأن
ل ننسشى أأن هذأ ألملعب تصشل
مدة خدمته ألى  41سشنة ويجب
ترميمه بالمقاييسس ألحالية
للمÓعب ألكبيرة ،وهذأ أألمر
يتعلق بالمدرجات وأأيضشا كل ما
يحتاج لترميم«.
وحول وجهة نظره ألفنية فيما
يخصس ألنهائي ،تّوقع ألوزير أأن
يكون كبيرأ بين »ألعميد« و »أأبناء
سشوسشطارة« ،نظرأ لقيمة
ألفريقين »عّودنا ألفريقان بالروح
ألرياضشية عندما يلعبان في
ألنهائي ويعتبر ألخامسس بينهما
وأأوجه ندأء للمتفرجين من أأجل
إأعطاء صشورة جيدة للرياضشة
وألروح ألرياضشية هي ألتي يجب
أأن تسشود مهما كانت ألنتيجة«.

سشيتمإأعادةأأششغال ألجمعيتين
ألعامة ألعادية وألنتخابية
لÓتحادية ألجزأئرية لكرة أليد
منأأجلإأيجاد حل ““لأÓزمة
ألعميقة““ ألتي تجتازها كرة أليد
ألجزأئرية منذأأكثر من عامين،
حسشبما علم لدى أللجنة
أألولمبية ألجزأئرية.
وأّتخذ هذأ ألقرأر عقب جلسشة ألعمل
ألتي جمعت رئيسس أللجنة ألولمبية
ألجزأئرية مصشطفى برأف ورئيسس
ألتحاد ألدولي لكرة أليد حسشن
مصشطفى يوم ألخميسس ألماضشي بمدينة
بال ألسشويسشرية.
ويقتضشي ألتفاق ألمبرم بين ألهيئتين
تنظيم جمعية عادية في مرحلة أأولى
““من أأجل مطابقة قوأنين ألتحادية
ألجزأئرية مع قوأنين ألهيئة ألعالمية،
ثم جمعية أنتخابية تتوّلى تعيين
منتخبين جدد مع أعتبار أأنّه يجب
ألسشماح لكل أأعضشاء ألجمعية ألعامة
بالترششح دون تدخل أأي طرف كان““،
حسشب بيان رئيسس أللجنة أألولمبية.
وقد حصشل برأف على موأفقة
مبدئية إلششرأك ششخصشية رياضشية في
فوج ألعمل ،ألذي سشبق له وأأن غضّس
ألطرف في إأقحام ششخصشية من ألعائلة
ألرياضشية ألكبيرة لكرة أليد ألجزأئرية.
وصشّرح ألسشيد برأف بعد لقائه
برئيسس ألتحاد ألدولي““ :في هذه
ألقضشية لم نقم سشوى بالدفاع عن
مصشالح ألرياضشة ألجزأئرية بصشفة عامة
وكرة أليد بصشفة خاصشة ،ألنّه من
صشالحنا أأن تسشتعيد هذه ألعائلة ألكبيرة
ألتي قّدمت ألكثير للحركة ألرياضشية
ألوطنية وألرأأي ألعام ألرياضشي مجدها
وهدوءها““.
وأأضشاف يقول““ :أأعتقد أأنّه حان

ألوقت للتحلي بالحكمة وترك ألعائلة
ألكبيرة تعبّر عن آأرأئها بكل حرية
وسشيادة في إأطار أحترأم ألقوأنين
ألوطنية ألتي يجب أأن تكون
مطابقة للنصشوصس ألدولية““.
وعّبر رئيسس أللجنة أألولمبية
ألجزأئرية عن ثقته في ألجمعية ألعامة
ألسشلطات
ومسشؤوولي
لÓتحادية
ألعمومية ألعازمة على ألدفاع عن
مصشالح ألرياضشة ألجزأئرية.
للتذكير ،فإاّن ألتحاد ألدولي لكرة
أليد كان قد بعث بمرأسشلة للجنة
أألولمبية ألجزأئرية يحيط فيها علما
بأاّنه ل يعترف بالمكتب ألفيدرألي
ألجديد ألذي يرأأسشه ألسشيد دروأز
ألمنتخب يوم  14مارسس ألمنصشرم،
مانحا مهلة مّدتها  3أأششهر لتنظيم
جمعية عامة أنتخابية جديدة.
وهّدد ألتحاد ألدولي ألذي يرأأسشه
ألمصشري حسشن مصشطفى ألتحادية
ألجزأئرية لكرة أليد بتسشليط عقوبات
في حال عدم رضشوخها لتعليماته.

بعدأأعمال ألششغب ألتي عرفها ملعبأأحمد زبانة بالحمري

إادانة  11حمراويا بعقوبة شضهرين حبسضا غير نافذا

أأدأنت ،أأول أأمسس ،محكمة وهرأن  11متهما في ألعششرينات من ألعمر ،بعقوبة ششهرين حبسشا
غير نافذأ ،من بينهم طالب ثانوي مقبل على أجتياز ششهادة ألبكالوريا ،وذلك بعد ضشلوعهم في
قضشية ألتجمهر غير ألمسشلح ،ألعصشيان ،أإلخÓل بالنظام ألعام ألتحطيم ألعمدي لملك ألغير وألتعدي على
موظف .ويتعلق أألمر بمناصشري فريق مولودية وهرأن من ألمتورطين في أأعمال ألششغب ألتي
عرفها ملعب (أأحمد زبانة) بالحمري عقب ألمبارأة ألمؤوهلة للنصشف ألنهائي لكأاسس ألجمهورية
ألتي جمعت ما بين فريق إأتحاد ألجزأئر ومولودية وهرأن أألسشبوع ألماضشي بملعب أأحمد زبانة
بالحمري وكانت ألغلبة فيها لفريق سشوسشطارة ،ليقوم على إأثرها مناصشرو ألحمرأوة بأاعمال
ششغب أأسشفرت عن ألعديد من ألجرحى ألذين تم نقلهم للمسشتششفى ألجامعي بوهرأن ،باإلضشافة
إألى تحطيم أأحد ألمحÓت ألمسشمى بالبندقية ألذي تم رششقه بالحجارة ،وأإلعتدأء على أأحد
أأعوأن أألمن ألذي حاول تهدئة ألوضشع ،ليتم على إأثرها توقيفهم وإأحالتهم على ألعدألة ،أأين
ألتمسشت ألنيابة ألعامة ضشدهم عقوبة سشنتين حبسشا نافذأ مع تسشديد غرأمة مالية مفروضشة
ألسشدأد .مع ألعلم أأنهم خÓل ألجلسشة أأنكروأ ألتهمة ألمنسشوبة إأليهم.

تحويـــــــÓت
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تمامه لضشمّ لعب
أه
نادي ميÓنو أليطالي لكرة ألقدم در إألى تششكيلته
اي
ى
أأبد لونيا ،ألدولي ألجزأئري سشفير ت مقابل  5مÓيين
وسشط بو
صشيفية ألمقبلة،
رة ألتحويÓت أل
خÓل فت
.
ت
ر
و
ب
ش
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ع
موق
ب تايدر ــ ألمولود
يورو ،حسشبما كششف عنه ونيري عقد ألÓع
شفقة ششرأء ألروسش
مع نهاية ألموسشم
يص
يق
وتأات  1ــ نظرأ لمغادرة عدة عناصشر ألفر مبروزيني لنهاية
عام 992
ميني وماسشيمو أأ
ألحالي ،أأبرزهم ماثيو ف Óوباكاري ترأوري.
رينو
ذأ ألموسشم وكان
عقديهما وأأنتو نيو نوتششي ترأجعا خÓل ه
ني
ألمونديال ولعدم
وعرف مسشتوى فÓمي أأسشاسشيا في موسشم
نفسس ألوقت للعب
في
د
يطمح Óعب ألثاني بالمسشتوى ألمتوقع بع دأئل ألقادرة على
ظهور أل
نادي في جلب ألب
ل
ن نيوز أأنّ قيمة
أنضشمامه ،ولذأ يرغب أ وضشح موقع ميÓ
فريق .وأأ
شجع ألدأرة على
أإلضشافة لوسشط أل مليون يورو ،وهو ما يش ّ
س سشبق وأششترى
أئري تقّدر بـ 5
فنتوس
ألجز قدما في ألصشفقة ،علما أأنّ أليو ى عنها بعد فترة.
ي
لونيا قبلأأن يتخلّ
ألمضش طاقة تايدر من بو
نصشف ب
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 ٢٧أافريل  :١٩٥٨بداية أاشسغال مؤوتمر
طنجة التاريخي بمشساركة جبهة
التحرير الوطني الجزائري ،حزب
ا’سستقÓل المغربي ،والحزب
الدسستوري التونسسي.
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انسسرسس جار ني فاسسن انكم كل اسس نالسسبث اغميسس نتمازيغث..ماني اتافم لخبار
نتمورثنا اسس ووالن يÓن نسسنيهن اق غورن سسكل ،اشسنويث ،امزابيث ،اقبايليث،
اشساويث ،اتراقيث..الشسياي يÓن هيقيث"الشسعب" مانك اتيلي سسما او ازاث ان كل
نوقراي..الهدف انغ نتا اعذال نالشسي يÓن يتراق اق جرنان "الشسعب"  ،واانتشسني
نترحب سسالخطواث انيغ لرياي ني قراين نوجرنان مانك اثنحسسن.

المتحف ييذلسس دلعوايذ نطيطوامان

تخابيث لعوايذإايداجين لجذوذ دو’ دالشساهاذ فومزرويأاغيرني
أايقيم المتحف لعوايذ نطيطوامان نيغ ڤحجرة النصسڤإاقهسسبدأاربعث نـڤآا’ وزرفڤ ييذلسس نتان دالشساهاذ
نيغ داخامأامزرويإابانان قغيرأاغربي نالو’ية نتيبازةأالمعاذأاسسوحثو ’خطر يزذي رذاخليسسأاخÓل
دلكواراضس يسساوا’ن فلعوايذ لجذوذ دو’ فماتا يصسران قغيراني سسعيطاأايو امعاذأاسسوحثإاديوسسان سسذفر
اياسستقÓل نتمورثناغ.

تيبازة :عÓء.م
وسسقذغوان إابانان رذاخل
إايالمتحفو اناف لوماعان
أاوفخار نيغ نتÓخث تزريعين
نيغ غعÓفيين نعيطايو دواروضس
أاقذيم دو’ شسرى نتوريقين
يسساوا’ن فمزروي نطيطوامان
يقنان سسالعرشس إاجعوظان
يدافاران داداثسسان امقران
«عمر اوجعوظ» إايديغليان
سسقغير نبجاية قسسقاسس ١٧٧٣
ويقيم يعشسر قطيطوامان أاكذ
شسرى إامزذاغ إاديوسسان سسقغير
نالمروك قالوقثني محال مانك
اناف رذاخل إايالمتحفو
السسجرث نتواشسولت يÓن يتبان
ذيسس أافروراخ نالكول إاواشسولين
نطيطوامان سسهسسوحث نالجد
أامقران «عمر أاوجعوظ» أالمعاذ
إامارو ،وفوامان اروشسيهانت
إاواشسولينو أاطفانت قالعاة ننوال
نيغ أاسستشسي إاققارانت فالوالي
«سسيدي عمر اوجعوظ» كل
اسسقاسس ،نوالو نيغ أاسستشسيو
اهايان تمكثنيهيد إامزذاغ

نطيطواما سسذفر إاهسسوحث
اونبذو نيغ وامجار و تمÓقان
قالواليو ماني تمسسفهامان و
تتون إانوغان يتيلين جاراسسان و
بانان الريان إازعيمان يÓن
ذيسسان الفايت ميدان دو’
الفايت نتمورث و أاسستشسيو
رييمارو
يتوا’د
اهايان
ذقالحومان نكل اسسقاسس و
إاذني
ذيسس
تفوروجان
هيحطران فحناشسان دو’ تاتان

اهايان يقور أايزذي سسيا رزاه
اخÓل دوذماوان نالبحث دو’
نتمسسÓيين ييمجاهذان نيغ
نحد نيضسان إاحضسران قدواران
إاقهسسبد فرنسسا قسسقاسس نـ٥٨
قغير أاغربي نتيبازة هÓيام
ذيسسان إامزذاغ أاغيراني قلمداذ
أاهنتاسسيقاج فييمجاهذان  ،و
قيمان إادوارنو بدان محال
القوقثني سسذفر اياسستقÓل
نتمورث أالمعاذ أاسسو.

الطعام و يوّكذ ماسس «عبد
القادر غيÓسسي » أاقرضسال
نتربعث «أا’ أاوزرف» فوامو بلي
المتحف يتورزمان ذين أاهايان
يسسنقصس اخÓل دينوغان جار
ميدان و يصسيواضس رعيطا
وامسسفهام جاراسسان محال
مانك يجيهان تمكثنيد لعوايذ
لجذوذ نسسان إاققيمان اطفان
رييمارو .
دو’ أاراغ أايتي بلي المتحفو

أامبع ـ ـذأاقـ ـ ـفور،أاصس ـ ـا؟
أاقفور إادغلين ذقطاسس انتموين
أاتمورث ،أاذوين الديغول سسصساب
علحسسب إامسسنون ،أاقفور مغرسس
ذيبرير يتسسويد الخير يذسس
المكان نعلم الو’ية انتوبرتسس
تسسع أازال  ١٩٠ . ٠٠٠هكتار
إافتحوصسن إاثفلحث ،أافاق . ٠٠٠
 ٤٠هكتار نتجور الفاكية٨٠٠٠ ،
هكتار إاوز نلبطاطا .
مايل ذازمور أاناف ٢٨٠٠٠
هكتار ،أاسسقاسسه الغلة أاثعوم ـ

لمسس ـرح نقـ ـداشسن ذي باثنـت يسسعÓم
الـ ـ ـدريث م ـ ـ ـ ـامـ ـ ـكأاذحـ ـبنأادزايـ ـر
إاكمل ،أاسسناط ،أاوسسان
نالمسسرح نقداشسن أاقلى
ثنظميث بلدية نعين التوتة
ذالديوان السسياحي نالبلدية،
٩
ذيسس
أاثشسارك
نتمدرسسيوين،ئوالطبعة
الثنياي ثرفذ الشسعار
«المسسرح نتمدرسست تغاوسس
أاقسسقوي الروح الوطنية»
وأاثغاوسس أاكحÓن ذي الطبعة
نسسقاسس أان إاقداشسن أاوسسيد
ذي
أافورج
سسلباسس
المسسرحياث أاق Óمثلنهنت
دريث قراي أاوشساخنت
اوفلمدرسسة
فلثورث
الجزائرية ،أاوكل ثغاوسس
ثح Óذي الدزاير ،وإانا
المدير نلديوان السسياحي
نعين التوتة بلي التظاهرثاي
ثوسسد فلجال ندريث أاقÓ
أاتحبان المسسرح وإاقداشسن
أاق Óغرسسن امواهب بشسام
أاهنتنمامو أاذول Óذي
المسستقبل تغاوسس ،أاوثاني
بشسام أاذبينن بلي المسسرح
أانقاو أانق إايسس لباسس
نتغاوسسوين فلجال نالجزاير،
ولمسسرح نسسقاسس يعجاب
إادريث إاقشساركن أاوكل،

خاطر كرمن أاي أاقربحن \ي
المسسابقة سسشسهداث نتقدير
ذالجوائز ثحلى لباسس.
أاقشساركن
إاقداشسن
وأاقحضسرن يعجباسسن الحال
إاجرنال
وانن
لباسس
نـ«الشسعب» ،بلي نهنين ،
يعجباسسن الحال خاطر
أاثعلمن لباسس سسالمسسرح ،
والحفل نإÓختتمام يشسهذ
لباسس نعروضس الفنية ثحÓ
،وقبل ما هتكمل تظاهرثاي
 ،أاثقا اللجنة إاقنظمن المسسر
لباسس نندوات ذاورشساث
ثحكا فالمسسرح مامك إاقÓ

سسلجه إانسسن يكنند الفرح انسسن
إام أاسسقاسس يفكاد أاذميسس العلى .
أاصساب أاثياند أاول نحضسرة أاند
أالناف لسسوام مبند  .البطاط

ثبضس غر  ٢٥دج إاكيلو  .إامزداغ
فرحن أاسسويق .

البويرة :ع  .ثايت رمضضان

تم ـ ـ ـورا انتكـ ـ ـرزت تج ـ ـديـ ـ ـ ـدن
اسسوفغد الديوان نتكرزت نالو’ية نتغردايت اقن
وناو يعنى اجرد  ٢٩ . ٥٠٠نتمورا انتكرزت
تجديدن دمناوت البلديات أايا الفائدة نمكراسس
دوسس يغسس اخدام نتمورت اتاتف السسياسسة
تجددت بالدولة أاو أاسسهل امدان اوطوف نتمورا
دوخدامنسسنت دسسمنكر بالقلت نوخدام اآ’ن جار
لمكاريسس بالو’ية .
اجرد نتموار سساول سس  ٩٥المحيطات نتكرزت .
 ٣٣٣٩هكتار دلقرارة  ٢ . ٦٥٠هكتار البلدية
نسسبسسب  ١٩٩٠ .د البلدية نتمليلي  ١٥أالف هكتار
د المنيعة  ١٨٢٠دتجنن ١٣٠٠هكتا’ دزلفانة ١٩٦٠

هكتار دبريان .
التسسهيÓت تجديدن تانفنت المخطط اغناو
نورني ناالغلة نتكرزت دتنري دتمورا ايولنت مع
لمعونات ا’ن اتووشسان اكرزان باشس اضسوضسان
غال تضسفوين توحديين .
اونوجم بل الو’ية نتغردايت دسس  ٢٣أالف ٧٤٥
نالهكتارات نتكرزت  ١٣ .أالف  ٧١٠المسستثمرات
نتكروت اأ’نت ندهنت مان  ٢٥في المئة نمدان
سسون اتكل تمورت نوغÓن .

غرداية  /الشضيخ باعلي واعمر

أاو مامك ’زم أاذيلي،
إانشسطيط قلي نأÓسساتذة
\المسسرح،
المختصسين
وأامبعد رزم الباب نتوثÓيث
إادريث بشسام أاذسسقسسون
إاقÓ
فتغاوسسوين
أاهنتفهمنشس ذي المسسرح..
وفالخر نخسس أانين بلي
الو’يث أانباثت ذإاقسسقاسسناي
إانقورا ذيسس لباسس نحراكث
نثقافة ذتربية سسيرتو ثا
ندريث أاو نقداشسن.

باتنة :لموشضي حمزة

ثيزي وزو ثسسفايذيد سس  ١١نلسسواق نلخضسرا
ثسسفايذيد ثاغيوانت
نثيزي وزو سس ١١
لسسواق نلخضسرا ،ارا
يتوابنون ذي ١١
ثغيوانين امخÓفن
نو’ية ،امبد مي اكسسن
امضسبرن لسسواق نبÓ
القانون ابدلن اوذم
نتمذينت،انشسثا يوسساد
سسداو نلعنايا اونغÓف
نتجارة مصسطفى بن
بادة اديرزان سسمانا
اعدان ار لو’ية .

ثوبيرانسس

أازال  ٦١٥٠ . ٠٠٠لتر نزيث ..
مايل نوغالد سسقفور ،إاديغلين
أاذوين السسد يغلون سسصسابة .
أاعلحسسب إامسسناون يتسسورجو
أازال  ٢١٠٠ . ٠٠٠قنطار ذلعول
أاسسقاسس يغرمر يال أاقطار أادمود
 ٢٧قنطار أاقرذن ـ أاسسقاسس
أاغلنتد أازال  ٤٩٠لتر أاوقفور .
سسراى إامسسناون ثيذرث اتسسن
اليرزن أاطاسس ودفك أاعق يوضسن
 .أاول ذلمزان أاذيزي  .إافÓحن

الطبعة الثنايأاثيمأاسسناط

ثيزي وزو :ضضاوية تو’يت
انمزيين نثزي وزو سسي حولفان ذمقرانن
اد سسفايذين سسلسسواق اقي’،بعدا سسوق
نتنصسيف نتمذيت امبعد امي د’نت
ذقسسن لشسغال اسسقم اكلفن  ١١امليارن
ادينارن  ،ادخلقن  ١٥٠اموكان نلخذما
الفايذا انمزيين ذي لسسواق نتجارة
اسسقمن نلخضسرا ذ لفاكية  .سسي لجيها
نيضسن انغÓف نتجارة يسسرسس ذي ثرزا
ينيسس ار لو’ية نتيزي وزو اسسرسسوا
نلسساسس نلبني نوزال  ٦٧٠٠نلمحÓث ذي
ثغيوانين امخÓفن نو’ية  ،اندا كفان
لشسغال نلبني  ٣٩٢٠لمحÓث ،ما ١٠٥٥
نتحونا حبسسن لشسغال ذقسسن .
 ٧٨٧نتحونا ثوزعيثن الدولة الفايذا
انمزيين اسسعان ارا لخذما انيضسن ذي ١٨
نتغيوانين نو’ية ذقسسنت  ١٠٠ذي ثيزي
نثÓثة ٦٢ ،ذي ذراع الميزان ٥٤ ،ذي بني
زمنزر ،ذتنماضسين انيضسن .

افقند ماسس بن بادة ذكان  ٢٠اسسوقاسسن
اعدان الدولة اوثفكارا ازال Åاإلشسغال
نلبني نلسسواق ذي ثنمهالت اقي ،ذاين
ادخلقن لسسواق نبلى القانون Å Åذي يا ل
ثما نلزاير ،ايناد ذاكن ثيزي وزو ذييوث
نو’ية ثمزواروث اندا امضسبرنيسس
خذمن لقذيشس سسوازال ايسس امي كسسن
مرا لسسواق اقذشسن بلى لقانون ذق
سسقاسسن اعدان .
افايا يارا بن بادة ثجميلت القذيشس
اومضسبر نتغيوانت نتيزي وزو ،اقبدن
ارثما انمزيين نو’ية’ ،بعدا امي
اعاونيثن سسلشسغال نلبني نسسوق اديوسسان
برا نتمذينت ذي مذوحا ،ادخلقن ازال ن
 ١٥٠اموكان ،او يكلف ازال  ٨مليار
ندينار سسي لخزينة نتغيوانت.
لسسواق ذ لمحÓث سسوايسس ادسسفايذي
ثيزي وزو،اذجن امزذاغ ذي رمضسان
ادتدون اذقضسون لخضسرا ذق موكان
زديقن او يقرزن .

