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إلخميسش  ٠٩ماي  ٢٠١٣م
إلموإفق لـ  ٢٩جمادى إلثانية ٤١٤٣هـ

إلعدد
١٦١٠٠

02

غول يتفقد قطإعه بإلعإصشمة
بن عيسشى يترأاسش اجتمإعإ للجنة حمإية الغإبإت

يقوم وزير إألشسغال إلعمومية عمار غول ،إليوم بدءإ من إلسساعة
إلـ ٣٠٠٨صسباحا ،بزيارة عمل وتفقد لمشساريع قطاعه بالجزإئر
إلعاصسمة.

حإج سشعيد يزور ميلة وجيجل

يترإأسش وزير إلفÓحة وإلتنمية إلريفية رشسيد بن عيسسى ،إليوم ،بمقر
إلوزإرة ،إجتماع إللجنة إلوطنية لحماية إلغابات ،خاصش بالإعدإد لحملة
إلوقاية ومكافحة حرإئق إلغابات لسسنة  ،٢٠١٣هذإ بدإية من إلسساعة إلـ٣٠٠٩
صسباحا .

يقوم محمد أإمين حاج سسعيد ،كاتب إلدولة لدى وزير إلسسياحة
وإلصسناعة إلتقليدية ،مكلف بالسسياحة ،يومي ١١و ١٢ماي
إلجاري ،بزيارة عمل وتفقد لوليتي ميلة وجيجل.
يعاين فيها كاتب إلدولة إلمؤوسسسسات إلفندقية وإلحموية ،كما
تكون له وقفة على إلتحضسيرإت لموسسم إلصسطياف بولية جيجل،
إإلى جانب لقاء مع إلمتعاملين في مجال إلقطاع إلسسياحي .

بن يونسش ‘ مؤو“ر «اتفإقية بإل» بجنيف
يشسارك وزير تهيئة إإلقليم وإلبيئة وإŸدينة ،عمارة بن يونسش إبتدإء من
إليوم ‘ ،فعاليات مؤو“ر أإطرإف إتفاقية بال وروتردإم وإسستوكهو ،⁄حيث
تشسهد جنيف إجتماعاتها إلعادية و إلغ Òإلعادية مند إلـ ٢٨أإفريل إŸاضسي

دورة تكوينية لموظفي السشجون بإإسشبإنيإ

.

المجلسش الششعبي الوطني يسشتأإنفأاششغإله اليوم
يسستأانف إلمجلسش إلشسعبي إلوطني ،إليوم ،بدءإ من إلسساعة إلـ١٠صسباحا ،أإشسغاله في
جلسسة علنية يخصسصسها لطرح إألسسئلة إلشسفوية.
توجه إألسسئلة لوزرإء إلدإخلية وإلجماعات إلمحلية ،إلمالية ،إلنقل ،إلتربية إلوطنية،
إلسسكن وإلعمرإن ،وإلعمل وإلتشسغيل وإلضسمان إلجتماعي .

في إإطار تنفيذ برنامج دعم إإصسÓح إلسسجون ،تقوم مجموعة من
موظفي إإدإرة إلسسجون وإإعادة إإلدماج ،بدورة تكوينية بمدينة
كاتالونيا باسسبانيا ،منذ إلـ ٠٥ماي إلجاري.
إلدورة حول موضسوع «إإعادة إإلدماج» ،وتتضسمن زيارة إلمركز
إلمتخصسصش في إلتكوين إلقضسائي بكتالونيا ،وإلتعرف على نظام
تنفيذ إلعقوبات وتطوير نظام إلسسجون ،وكذإ إلنموذج إلتربوي لفئة
إألحدإث وكيفية إلتعامل مع هذه إلفئة .

ملتقى حول تأإهيل المؤوسشسشإت بوهران

مكتب للخدمة الوطنية بعين تموششنت
في إإطار إسسترإتيجية إلجيشش إلوطني إلشسعبي إلهادفة إإلى تقريب إإلدإرة من
إلموإطن ،يتم إليوم ،تدشسين مكتب جديد للخدمة إلوطنية بولية عين تموشسنت،
وإلذي سسيسسمح للشسباب بتسسوية وضسعيتهم إتجاه إلخدمة إلوطنية.

«تإج» يحتفي بذكرى الـ ٠٨مإي ١٩٤٥

ينظم إلمكتب إلولئي لإÓتحاد إلعام للتجار وإلحرفيين
إلجزإئريين بوهرإن ،إليوم ،لقاًء حول موضسوع «إلجديد في إإعادة
تأاهيل إلمؤوسسسسات إلصسغيرة وإلمتوسسطة».
ينشسط إللقاء إلمدير إلجهوي للوكالة إلوطنية لتطوير إلمؤوسسسسات
إلصسغيرة وإلمتوسسطة ،وتحتضسنه قاعة إلمحاضسرإت لمقر إلمكتب ،بدإية من إلسساعة إلـ ١٤زوإل.

جمعي ـ ـ ـ ـ ـة عإمـ ـ ـ ـ ـةألع ـ ـ ـ ـ ـوان
الوق ـ ـإية واألم ـ ـن بإلمدي ـ ـة

ينظم إلمكتب إلسسياسسي لحزب تجمع وأإمل إلجزإئر « ،تاج» إليوم ،فعاليات إلحتفال
باليوم إلعالمي لحرية إلتعبير وذكرى تأاسسيسش جمعية علماء إلمسسلمين إلجزإئريين  ،وكذإ
مظاهرإت إلـ ٠٨ماي .١٩٤٥
يقام إلحتفال ،تحت إإشسرإف رئيسش إلحزب عمارغول ،بمقر إلحزب ببن عكنون ،بدءإ
من إلسساعة إلـ ١٤زوإل .

تعقد إألمانة إلولئية لÓتحادية إلوطنية ألعوإن إلوقاية وإألمن
إلمنضسوية تحت لوإء نقابة إلسسناباب ،إألحد  ١٢ماي ،جمعية
عامة إنتخابية ،يحتضسنها مقر دإر إلثقافة «حسسن إلحسسني»
بالمدية .ويهدف إلجتماع إإلى تعيين مكتب جديد ،يعتني بهذه
إلفئة من إلعمال إلتي تشسمل أإكثر من  ٩٠٠عون متعاقد وعامل في إلمؤوسسسسات إلعمومية وإإلدإرية

حزب التجديد يحضشر لمؤوتمره السشتثنإئي
يحتضسن إلمقر إلمركزي لحزب إلتجديد إلجزإئري ،يوم إلسسبت إلقادم ،على إلسساعة
إلـ ١٠صسباحا ،جمعية عامة ،تضسم كل أإعضساء إلمجلسش إلوطني وممثلي إلوليات  ،هذإ
لمرإجعة إلنصسوصش وتحديد يوم إلمؤوتمر إإلسستثنائي .

أابواب مفتوحة على «عقد العمل المدعم »

والي الجزائر يكرم إاتحإد العإصشمة

تنظم إلمديرية إلجهوية للتشسغيل بولية إلجزإئر ،بدءإ من إليوم ،أإبوإبا مفتوحة حول آإلية «عقد
إلعمل إلمدعم».تقام إلتظاهرة بالمركز إلثقافي عز إلدين مجوبي  ،ببلدية سسيدي أإمحمد ،على
إلسساعة إلـ ٠٩صسباحا .

يقيم محمد إلكبير عدو وإلي إلجزإئر إلعاصسمة  ،إليوم ،حف Óعلى
شسرف فريق إإتحاد إلعاصسمة لكرة إلقدم إلمتوج بكاأسش إلجمهورية
لموسسم .٢٠١٣٢٠١٢
ينظم إلحفل بمقر إلولية  ،بدءإ من إلسساعة إلـ ١١صسباحا.

‚مة تطلق اÿدمة ا◊صشرية «‘ دارك» ()FiDarek

بي ـع بإإلهـ ـداء لكت ـ ـإب طإل ـ ـب عب ـ ـد الرحم ـ ـإن
تنظم إلمكتبة إلقرطاسسية ،يوم  ١١ماي ،على إلسساعة إلـ ١٥زوإل ،بيعا باإلهدإء للكتاب إلجديد إلذي أإصسدره إلمؤورخ محمد
رباح بعنوإن «بورتري طالب عبد إلرحمان أإعدم بالمقصسلة يوم  ٢٤أإفريل . »١٩٥٨

يؤمية وطنيةإاخبارية
تصسدر عن المؤؤسسسسة العمؤمية القتصسادية(شسركة ذاتأاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ١٢٦.٠٠٠ ٠٠٠.٠٠ :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

التحرير

أامانة المديرية العامة

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

اإلدارة والمالية

الهاتف(021) 60. 69. 55:
الفاكسس(٠٢١)٦٠. ٧٠. ٣٥:
(021) 73. 93. 27

الرئيسسة المديرة العامة
مسسؤؤولة النشسر

أامينة دبإشش
مدير التحرير

تؤفيق يؤسسفي

وقع بريد إ÷زإئر و‚مة ،أإمسش ،با÷زإئر إلعاصسمة ،على إتفاقية إإطار تعزز تعاملها وتسساهم ‘
توف Òأإك Èللخدمات إ÷وإرية لصسالح إŸسستهلك .Úترسسي هذه إلتفاقية إŸوقع
عليها من قبل ﬁند إلعيد ﬁلول ،إŸدير إلعام لÈيد إ÷زإئر وجوزف جد،
إŸدير إلعام لنجمة ،أإسسسش شسرإكة إبتكارية ب Úإلقطاع Úإلعمومي وإÿاصش .كما
تدخل إلتفاقية إبتكارإ رئيسسيا من حيث إÿدمات إ÷وإرية بتصسور جديد «‘
دإرك» (‘ بيوتكم) ،إلذي يسسمح للمشسÎك Úإلسستفادة من إلتعبئة إإللكÎونية
«سستورم» ( ‘ (STORMبيوتهم ،وذلك بوإسسطة سسعاة بريد إ÷زإئر ومكاتب
إلÈيد.

إلعÓنإتكم (021) 73.60.59
اتصشلوا ب ـ :السشرعة والجودة
مÓحظة:

المقـــالت والؤثائق التي ترسســــل أاوتسسلــــم للجريــــدة
ل تردإالىأاصسحابها
نشسرتأاو لم تنشسر ول مجال لمطالبة الجريدة بها

تطبع بالمؤؤسسسسات التالية:الؤسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنؤب S.I.A :مطبعة ورڤلة

المؤؤسسسسة الؤطنية للنشسر
واإلشسهار

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

الخميسص  ٠٩ماي  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٩جمادى الثانية ١٤٣٤هـ

العدد

وطني

أأسساتذة ،نؤأب ومؤؤرخؤن من ''ألمنبر ألحر'' للمجلسس ألشسعبي

دعوة لوضشع دراسشة معمقة للمجتمع الترڤي لحماية الهوية الوطنية من ا’نسشÓخ

١٦١٠٠

في زيارة عمل لسسد بني هارون بميلة

فروخي :لقاء مع وزارة الموارد المائية لترقية نششاط الصشيد القاري

أتفق ألمشساركؤن في ندوة حؤل «ألتؤأرق تاريخ وثقافة» ،نظمها «ألمنبر ألحر» للمجلسس ألشسعبي ألؤطني ،على ضسرورة
وضسع درأسسة أجتماعية وأقتصسادية معمقة على ألمجتمع ألترقي ،لحماية ألهؤية ألؤطنية من محاو’ت «ألسسلخ» ألتي تقؤم
بها دولأأجنبية لبث ألفرقة بينأأبناء ألجزأئر.

أأعلن وزير ألصسيد ألبحري وألمؤأرد
ألصسيدية سسيد أأحمد فروخي ،عن
تنظيم لقاء مشسترك مع وزأرة ألمؤأرد
ألمائية أأ’سسبؤع ألمقبل بؤ’ية
سسطيف إ’طÓق حملة وطنية لتثمين
وترقية نشساط ألصسيد ألقاري.

وطالب لحسشن مرموري ،أاسشتاذ باحث من
ولية إاليزي ،في مداخلة له بالمناسشبة بوضشع
دراسشات إاجتماعية واقتصشادية وإايكولوجية عن
الجنوب ،ألن الحتجاجات التي اندلعت في
الفترة األخيرة لها عÓقة بالششركات البترولية
وليسص بمطالب سشياسشية ،داعيا السشلطات
العمومية إالى التعجيل باتخاذ اإلجراءات
للتجاوب مع مطالب وانششغالت ششباب هذه
المناطق ،حتى ل يتم اسشتغÓلها من طرف
أاطراف خارجية همها األول ضشرب اسشتقرار
الجزائر .وششاطر النائب عن تكتل الجزائر
الخضشراء سشالم دحيني رأاي المحاضشر ،حيث
رافع هو األخر لصشالح إانجاز دراسشة معمقة في
المجتمع الترقي «حتى ل تؤوتى الجزائر من
قبلنا» ،قبل أان يؤوكد أان التوارق وطنيون حتى

وأابرز فروخي ،خÓل زيارة عمل وتفقد
قادته لسشد بني هارون بولية ميلة أان الهدف
من تنظيم هذا اللقاء مع وزارة الموارد
المائية ومختلف المتدخلين القتصشاديين هو
اسشتخÓصص الدروسص من التجارب الماضشية
والتي كانت «تلقائية» ،لجعل الصشيد القاري
منظما ومبرمجا يضشمن المتابعة المهنية
والتقنية سشدا بسشد من أاجل تطوير الثورة
السشمكية القارية وإادخال وإاعادة بعث أاصشناف
جديدة تتجاوب وأاذواق المسشتهلكين.
وتوقع فروخي تحقيق قفزة نوعية في
مجال الصشيد القاري خÓل السشنة الجارية مع
مزيد من التنظيم والتأاطير وكذا تنظيم

زهراء.ب

النخاع ولكن ينبغي وضشع دراسشات تبين دورهم
المحوري في منطقة السشاحل ،وفي الجزائر،
مذكرا بموقفهم الرافضص لÓنصشياع للمحاولت
السشابقة التي كانت تدعو إالى تقسشيم المنطقة.
وقال عبد الوهاب بكيلي وزير أاسشبق ،أان
الكÓم على الجنوب كثر في اآلونة األخيرة
«وكأاننا اكتششفنا الصشحراء اليوم في وقت هي
موجودة منذ القديم» ،مضشيفا أانه «حرّي بنا
اليوم أان ندرسص تاريخ بÓدنا لتجنب المششاكل
المفتعلة» داعيا الششباب إالى اكتششاف مناطق
الجنوب والبحث في ثقافته وحضشارته ألن
«الصشحراء المعروفة بنظامها الجتماعي
المتماسشك حافظت على اللغة العربية
واألمازيغية ،والدين ،وجعلت الجزائر
متماسشكة».
وأاكد بكيلي أان التوارق ل ولن يرضشوا بغير
الجزائر بلدا لهم ،محم Óمسشؤوولية إاثارة

الحتجاجات في وليات الجنوب إالى المهربين
بعد أان تم غلق الحدود أامامهم.
أاما رئيسص المجلسص األعلى للغة العربية عز
الدين ميهوبي ،فأابرز في مداخلته أاهمية توثيق
تاريخ التوارق في أاعمال تلفزيونية ،بدل
القتصشار على تدوينها في كتب ومؤولفات إلبراز
الرموز الثورية والنضشالية ألبناء هذه المنطقة
من أامثال «الششيخ أامود» الذي قاوم المسشتعمر
الفرنسشي لمدة  ٤٠سشنة وتمكين جيل الصشورة من
اإلطÓع عليها.
وتحدث العميد المتقاعد مدير اإلعÓم قائد
القطاع العسشكري األسشبق لولية تمنراسشت عبد
السشÓم بوششارب ،عن قيامه رفقة بلقاسشم
غوافي ،وعبد القادر نور بتسشجيل حصشصص عن
مآاثر ومقاومة التوارق في منطقة الطاسشيلي،
جانت وتمنراسشت للتعريف بتاريخ ونضشالت
أابناء الجنوب.

أأحدأث ألشسغب بغردأية

وضسع تحت ألرقابة ألقضسائية مسساء
ألثÓثاء  ١٤شسخصسا مشستبه بهم في
تؤرطهم في أأحدأث ألشسغب بين
مجمؤعات من ألشسباب ألتي شسهدتها ليلة
أأ’حدإألى أإ’ثنين أأ’خيرين عدةأأحياء
بمدينة غردأية كما علمأأمسس من مجلسس
قضساء غردأية .
وقد القي القبضص على هؤولء األششخاصص
الذين كان من بينهم سشبعة أاحداث متمدرسشين
في حالة تلبسص أاثناء قيامهم بأاعمال «تخريب»
و«تحطيم ممتلكات عمومية وخاصشة» و«ضشرب
وجرح أافراد السشلك النظامي» كما ذكر ذات

مئات أأ’طباء يعتصسمؤنأأمام مقر ألؤزأرة

مطالبة بفتح حوار جاد مع الوصشاية
أعتصسم ،أأمسس ،مئات أأ’طباء أأمام مقر
وزأرة ألصسحة وألسسكان وإأصسÓح
ألمسستشسفيات ،تعبيرأ عن تمسسكهم بأارضسية
ألمطالب ألمرفؤعة إألى ألؤزأرة ألؤصسية
ألمتضسمنة تحسسين ألظروف ألمهنية
وأ’جتماعية لهم مع إأعادة مرأجعة
ألقانؤن ألخاصس بالقطاع ،مؤؤكدين عدم
تلقيهم أ’ي قرأر رسسمي من هيئة ألعدألة
يقضسي بإايقاف أإ’ضسرأب ألذي شسهدته
مختلف ألمصسالح أ’سستشسفائية منذ  ٦ماي
ألجاري.

آاسسيا مني

أاكد الناطق الرسشمي باسشم التنسشيقية الوطنية
لممارسشي الصشحة العمومية ،خالد كداد في
تصشريح لـ «الششعب» ،على هامشص الحتجاج ،انه
ليسص هناك أاي ششيء ملموسص لحد السشاعة فيما
بخصص تطبيق مطالبهم المرفوعة منذ ،٢٠٠٢
وحول بيان الوزارة الذي أاكدت فيه أان العدالة

قضشت بعدم ششرعية مطالب النقابة أاضشاف
قائ« Óنحن لم نتلق أاي قرار رسشمي من العدالة
بإايقاف اإلضشراب والعدول عن الوقفات
الحتجاجية المبرمجة».
وأاضشاف كداد أان التنسشيقية ل تزال تنتظر
تطبيق هذه المطالب على أارضص الواقع ،وأاردف
يقول «إان النقابة لم ترفضص يوما مبدأا الحوار
مع الوزارة الوصشية للوصشول إالى أارضشية اتفاق بل
على العكسص تماما لقد كان هذا األخير يششكل
أاول المطالب باعتبارها األداة الوحيدة إلبÓغ
انششغال العمال والتششاور مع الجهات المعنية
لمعالجتها».
بدوره أابدى الياسص مرابط رئيسص نقابة
األطباء العامين تمسشكهم باإلضشراب إالى غاية
تحقيق مطالبهم حيث يرتقب عقد اجتماع مع
أاعضشاء التنسشيقية اليوم للوقوف على ردة فعل
الوزارة الوصشية من اإلضشراب الذي دام  ٣أايام
والخروج بالخطوات المرتقب اتخاذها في
األيام المقبلة إالى غاية تحقيق مطالبهم
المرفوعة .

إأدماج ألمتعاقدين وإألغاء ألبروتؤكؤل

عمال النظافة والتطهير يطالبون بتسشوية انششغا’تهم العالقة
جدد عمال ألنظافة وألتطهير،
دعؤتهم إألى ألسسلطات ألمعنية
لمطالبهم
أ’سستجابة
بضسرورة
ألمرفؤعة ألمتمثلة فيإأدماج وترسسيم
جميع ألمتعاقدين وأ’سستفادة من
منحة ألخطر وألعدوى بأاثر رجعي
أبتدأء من جانفي .٢٠٠٨

فاطمة الزهراء طبة

وأاكد العمال المنضشوون تحت النقابة
الوطنية المسشتقلة لعمال النظافة أانهم
يفتقدون ألدنى الحقوق ،حيث ل يسشتفيدون
من المنح الخاصشة ،وكذا الترقية اآللية التي
من المفروضص أان تمسص العمال واألعوان
الذين يششغلون مسشؤووليات تسشيير منذ عدة
سشنوات بدون مقابل مادي ول حتى وثائق
تبرز صشفتهم ،كما أان أاغلبية العمال ل
يتوفرون على سشكن يليق بهم نظرا للدخل
المحدود الذي يتقاضشوه ما جعلهم يطالبون

بتوفير سشكنات اجتماعية ترفع الغبن عليهم.
وأاضشافوا أانهم قاموا بمسشاعي عديدة من
اجل إاسشماع صشوتهم ونقل انششغالتهم المهنية
الجتماعية العالقة إالى الجهة المعنية ،ولم
يتلقوا أاي رد داعين الولية إالى فتح أابواب
الحوار أامامهم ووضشع حد لمعاناتهم اليومية
من خÓل تسشوية الملفات المطروحة.
وطالب عمال النظافة أايضشا بإاعادة النظر
في سشن التقاعد وجعله  ٢٥سشنة نظرا للعمل
الششاق واألوبئة التي يتعرضشون لها وإالغاء
البروتوكول الذي حدد بخمسص سشنوات ابتداء
من تاريخ إابرامه ،وكان مجحفا من حيث الششكل
والمضشمون ولم يرق إالى تطلعات العمال.
ودعوا إالى ضشرورة إادراج مواضشيع النظافة
ضشمن البرنامج الدراسشي المقرر في
المؤوسشسشات التربوية نظرا ألهميتها داعين إالى
تغيير النظرة السشيئة اتجاههم بالرغم من أانهم
يؤودون مهنة ششريفة ويسشاهمون في نظافة البيئة
والمدينة.

مبعوثة الشسعب :زهراء.ب

الصشيادين ألنفسشهم من أاجل «توفير منتوج
بروتيني ذي جودة وبذوق يقترب من منتجات
البحر».
وطالب والي ميلة عبد الرحمن كديد،
من الوزير فروخي ترقية فرع الصشيد
وتربية المائيات إالى مديرية ولئية ،وإانجاز
مركز للصشيد بسشد بني هارون ،كما دعا إالى
إاعادة اسشتزراع السشد ،وإانجاز مفرخة
بالمنطقة ،وهي الطلبات التي تجاوب معها
الوزير حيث لم يجد مانعا في إانجاز مركز
للصشيد يكون في حدود اإلمكانيات
المتوفرة ،وكذا تنظيم عمليات اسشتزراع
جديدة لتطوير الثروة الصشيدية بالولية
فيما اعتبر أان ترقية النششاط كفيلة وحدها
بإايجاد الششكل اإلداري المناسشب لتأاطير
القطاع بالولية ،فيما أاوضشح بششأان مطلب
إانجاز مفرخة أان الجزائر تتوفر على
إامكانيات إلنتاج «البÓعيط» بمفرختي
سشطيف وسشيدي بلعباسص وهما كفيلتان
بتوفير احتياجات السشدود واألوسشاط
المائية في مجال السشتزراع.

صسالؤن ''باتيماتيك'' فرصسة لتبادل ألخبرأت وألتعريف بنشساطها

صشندوق ضشمان الصشفقات العمومية رافق  ٥٤٠٠مؤوسشسشة

وضشع  ١٤ششخصشا تحت الرقابة القضشائية
المصشدر.
وأاضشاف المصشدر القضشائي أانه تم «وضشع
المتهمين تحت الرقابة القضشائية والتحقيق
يأاخذ مجراه للكششف عن المسشؤوولين عن هذه
األحداث» التي عرفتها أاحياء بغرداية وقصشور
مليكة وبني يزڤن .وقد اندلعت مناوششات في
ششكل تصشاعدي بين مجموعات من الششباب
المتسشاكنين (إاباضشيين ومالكيين) مطلع ششهر
أافريل المنصشرم باألحياء الفاصشلة بين ثنية
المخزن وقصشر بني يزقن قبل أان تمتد إالى حي
آاخر بين ششباب حي ثنية المخزن وقصشر مليكة
السشفلى وذلك على خلفية إانجاز جدار بطريقة
فوضشوية من قبل أاحد السشكان اإلباضشيين قاطن
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بقصشر مليكة السشفلى السشبت األخير مما تسشبب
في عرقلة الدخول إالى مقبرة تابعة للمالكيين.
وقامت مجموعات من الششباب من
المتسشاكنين بالتراششق بالحجارة والزجاجات
الحارقة واإلطارات المطاطية المششتعلة مما
خلق أاجواء غير آامنة بجوار حي ثنية المخزن
وبضشواحي قصشري مليكة وبني يزڤن .
كما تم عرقلة حركة المرور بعد وضشع
حواجز ومتاريسص وذلك قبل أان تقوم قوات
مكافحة الششغب التي انتششرت لدواعي وقائية
عبر مختلف النقاط الحسشاسشة لمدينة غرداية
باسشتعمال الغاز المسشيل للدموع وخراطيم المياه
لفضص اإلششتباك بين الطرفين.

إأختتام ألملتقى ألدولي ألتاسسع
حؤل ألمذهب ألمالكي

المششاركون يتفقون علىأاهمية تقعيد
الفقه وتقنينه ضشمن المنظومة القانونية
أاكد المششاركون في ختام الملتقى الدولي
للمذهب المالكي المنعقد بولية عين الدفلى
ضشمن عنوان :تقعيد الفقه المالكي وتقنينه كونه
مرجعية وطنية في لّم ششمل األمة وتوحيدها
وتطهيرها ،كما حصشل في المملكة العربية
السشعودية ،لذا ينبغي إازالة كل المعوقات لترسشيخ
التقعيد في الفقه الملكي وتقنينه لخدمة األمة.
هذه المسشأالة في نظر المتدخلين من عدة
دول عربية ششقيقة وأاسشاتذة من مختلف
الجامعات الجزائرية يتقدمهم مفتي الديار
المصشرية فضشيلة الششيخ ششوقي إابراهيم عبد
الكريم والششيخ عبد الله بن بيه من السشعودية
والدكتور أاحمد محمد نور سشيف من اإلمارات
وعلماء من موريتانيا وسشوريا ،تعد ضشرروية
لتجاوز الختÓفات وتوحيد األمة التي كان لبن
باديسص الدور الهام في وضشعها على السشكة ،لذا
كان من األجدر وضشع التقعيد والتقنين في
المذهب المالكي موضشع السشياسشة الششرعية
للعمل بذات القواعد الفقهية ضشمن المنظومة
القانونية وقواعد العرف والعمل وحجية
القواعد الفقهية وإامكانية اسشتثمارها في
الجتهاد القضشائي الخاصص بقانون األسشرة
الجزائري ،حسشب الدكتور عليان بوزيان.

عين الدفلى :و.ي.أاعرايبي

أأجمعت ألمؤؤسسسسات ألمشساركة في ألطبعة ألـ  ١٦لصسالؤن «باتيماتيك  »٢٠١٣ألمختتم
أأمسس’ ،سسيما ألؤطنية منها على أرتياحها للتظاهرة أ’قتصسادية ألمنظمة بقصسر
ألمعارضس ،وألتي أأضسحت مؤعدأ هاما للمهنيين وأ’قتصساديين من رجال أأعمال وأأصسحاب
ألمؤؤسسسسات ألمتؤسسطة وألصسغيرة في ألتعريف بنشساطها وبمنتجاتها وتبادل ألخبرأت وربط
ألكثير من ألعÓقات وإأمضساء عقؤد شسرأكة في ظل أأ’جهزة ألمرأفقة لمؤؤسسسسات أإ’نجاز.

سسعاد بوعبوشس
في هذا اإلطار ،أاكد لونيسص عبد العزيز ـ
مهندسص بششركة الدهن للغرب الجزائري
«سشلطان الدهن» ـ أان صشالون باتيماتيك «يعد
موعدا هاما واكتسشب سشمعة جيدة بفضشل
التنظيم المحكم الذي يتميز به ونوعية
المؤوسشسشات المششاركة ما جعله يضشم أاكبر عدد
من مهنيين من مختلف دول العالم.
وأاششار لونيسص إالى أان مششاركتهم في هذا
الصشالون ليسص بغرضص عقد ششراكة ،بل لÓلتقاء
بزبائنهم وتوطيد العÓقات معهم ،باإلضشافة إالى
تلبية حاجيات وطلبات بعضص الزبائن الذي
يبحثون عن منتجات خاصشة من خÓل توجيههم
إالى المقر الرئيسشي للششركة لÓطÓع على
تفاصشيل أاكثر حول منتوجاتها.
وفي تقييمه للصشالون وللمنتوج الوطني ،أاكد
أانه بحكم أانه تظاهرة اقتصشادية مفتوحة على
العالم من خÓل مششاركة الششركات األجنبية إالى
جانب الوطنية الرائدة في مجال األششغال
العمومية والبناء وتجهيزات البناء ،قد عرف
اإلنتاج الوطني بدوره تطورا ملحوظا يواكب
التطورات ويلبي الطلب الوطني خاصشة وأان
الجزائر أاصشبحت ورششة مفتوحة وذلك بحكم
الحتكاك المتاح بين مختلف المهنيين
والفاعلين في هذا المجال.
من جانبها أاعربت نوال نايت ششعبان
المكلفة بالتجارة والتسشويق على مسشتوى ششركة
مواد البناء بجاية «صشوماكوب» العمومية
المتخصشصشة في صشنع اآلجور ،المربعات
األرضشية ،النجارة والجبسص والتي تم إانششاؤوها
منذ  ،١٩٧٩عن ارتياح مؤوسشسشتها للمششاركة في
صشالون «باتيماتيك» في كل مرة للتعريف
بمنتجاتها في مختلف المجالت ،واللتقاء
بزبائنها.

أأكثر من  ٥٠مؤؤسسسسة تؤأفدت
على جناح صسندوق ضسمان
ألصسفقات ألعمؤمية

وبخصشوصص مرافقة المؤوسشسشات في
السشتثمار بعد الفوز بالصشفقات ،تحدثت نفيلة

بهدفإأزألة ألعرأقيل وتؤضسيح أأ’فق

بلديات دائرة الششراڤة تلتقي حول التنمية المحلية اليوم
ينششط الوالي المنتدب للدائرة اإلدارية
للششراڤة ،السشيد جÓوي عبد القادر ،لقاء اليوم
حول واقع وآافاق التنمية المحلية ببلديات الدائرة،
وذلك بقاعة «البهجة» .وتكون الفرصشة مواتية
لتقييم البرامج المنجزة والجاري إانجازها ،وكذا
تحديد اإلمكانيات المتوفرة وبحث كيفية توظيفها
في مششاريع مندمجة ومتكاملة مابين البلديات
ومن ثمة توسشيع قدرات السشتجابة لتطلعات
السشكان بكل ششرائحهم خاصشة الششباب .وب Óششك
هناك مششاريع ترتبط بالبلدية بحّد ذاتها ،لكن
هناك أاخرى يمكنها أان تكون ذات طابع يجمع أاكثر
من بلدية مثل المسشابح والمÓعب ذات المعايير
الرياضشية .وإالى جانب إانجاز السشكن هناك بلديات

تتوفر على أاوعية عقارية يمكن أان تسشتثمر فيها
بلديات أاخرى تعاني من نقصص العقار ،لكن بعيدا
عن المسشاسص باألراضشي الفÓحية.
ومن ششأان مثل هذه اللقاءات العملية أان تعزز
من التواصشل بين المؤوسشسشات البلدية والمنتخبين
والمصشالح اإلدارية .وقد أاكد الوالي المنتدب على
أاهمية إالقاء جسشور التواصشل بين المجالسص البلدية
حول مششاريع ذات أابعاد اقتصشادية واجتماعية في
ظل ما ترصشده الدولة من موارد وقدرات كفيلة بأان
تغيّر وجه المدن واألحياء.

سس /بن عياد

بورنان ـ رئيسشة مصشلحة التوثيق والتصشال
على مسشتوى صشندوق ضشمان الصشفقات
العمومية ـ عن مششاركتهم في الصشالون التي
جاءت بغية التقرب من المؤوسشسشات العمومية
والخاصشة لÓسشتماع لنششغالتها ومتطلبات
السشوق وإالى ما تطمح إاليه في عملية تسشهيل
تمويل انجاز الطلبية العمومية أاو أاي مششروع.
وأاوضشحت نفيلة في حديث مع «الششعب»،
أان صشندوق مقارنة بضشمان الصشفقات
العمومية يهدف إالى أان يكون على اتصشال مع
أاكبر عدد ممكن من المؤوسشسشات المتوسشطة
والصشغيرة مقارنة بمؤوسشسشات النجاز الكبرى،
ناهيك عن محاولة تطوير إامكانياته من
خÓل إادخال نوع من المرونة في إاجراءاته
لمرافقة أاي مؤوسشسشة في انجاز الطلبية
العمومية.
وكششفت ذات المتحدثة ،أانه من خÓل
صشالون «باتيماتيك» اسشتقبل جناح الصشندوق
ما يزيد عن  ٥٠مؤوسشسشة وتم السشتماع
لنششغالتها وطلباتها ،مششيرة إالى أان هناك
من طالبه بأان يكون أاكثر مرونة من حيث
اإلجراءات ،وعبر البعضص اآلخر عن ارتياحه
لما يقدمه الصشندوق وطالبه بالتدخل أاكثر في
مرافقة المؤوسشسشات المتوسشطة والصشغيرة،
كون انششغالت هذه األخيرة تصشب في عملية
التمويل والضشمانات التي يطلبها البنك
والصشندوق ،لسشيما ما تعلق بتخفيف األعباء
البيروقراطية وفي دراسشة ملفاتها.
وعن تدخل الصشندوق منذ إانششائه في
 ١٩٩٨إالى غاية نهاية  ،٢٠١٢تحدثت بورنان
عنه بلغة األرقام ،حيث سشجل أاكثر من ٥٤٠٠
مؤوسشسشة زبونة من القطاع العام والخاصص،
ومنح  ٤٧١٥٩كفالة بقرضص إامضشاء بقيمة
إاجمالية قدرها  ٢٧٠مليار دج ،باإلضشافة إالى
قروضص خزينة منذ  ٢٠٠٦إالى غاية ٢٠١٢
 ٢٩٨٧حيث تم منح قرضص بما يعادل  ٣٥مليار
دج لكل المؤوسشسشات الخاضشعة للقانون
الجزائري مهما كان حجمها ونوعها.
وفي هذا اإلطار ،أاكدت بورنان أان
الصشندوق يتدخل في كل مرة ليوضشح لهذه
المؤوسشسشات من خÓل دراسشة ملفاتها أان
تدخله لصشالحها لمعرفة مدى قدرته على
التمويل وماهي الضشمانات التي يطلبها وفي
اي إاطار يتدخل ،مششيرة إالى أان الششيء
اليجابي فيه هو أان الصشندوق يرافق
المؤوسشسشة منذ بداية المششروع إالى غاية
انجازه ،خاصشة وأانه كثيرا ما يتدخل لصشالح
صشاحب المششروع ضشامنا ،كونه ل يتدخل إال
لصشالح المؤوسشسشات القادرة على النجاز تقنيا
ولو كانت تواجه بعضص الصشعوبات المالية.
وفيما تعلق بالصشالون ،اعتبرت المتحدثة
التظاهرة ناجحة جدا ،كونها فضشاء للمهنيين
ومؤوسشسشات النجاز وتسشمح للمؤوسشسشات
المتوسشطة والصشغيرة بالتصشال مع أاصشحاب
المششاريع كدواوين الترقية ووكالة عدل
والمؤوسشسشات المالية المرافقة ،وكذا
مؤوسشسشات النجاز الكبرى لتبادل الخبرات.

وطني

ألخميسض  ٠٩ماي  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ٢٩جمادى ألثانية  ١٤٣٤هـ

ضضيـف
«الشضعب»

ألمختصسة في ألقانون ألدسستوري بن عبو:

مقاربة حول مراجعةأاسضمى وثيقة قانونية

قدمتأأسستاذة ألقانون ألدسستوري فتيحة بن عبو مقاربات تاريخية وأقتصسادية وأجتماعية
وأنثربولوجية ونفسسية للوصسولإألىأأحسسن أألوقات وألطرقإلنجاح مبادرة تعديل ألدسستور بعيدأ عنأأية
إأيديولوجيةأأو تحيز موكدةأأن ألمصسلحة ألعامة وألظروف ألتي تمر بها ألبÓد وعقلية ألموأطن وتوجهات ألسسلطة وألوضسع
ألقتصسادي ،ومسستوى ألنقاشس ألسسياسسي وألمسسار ألتاريخي منذ ألسستقÓل يقتضسي ألتفكير جيدأ قبل رفع سسقف ألمطالبأأو
إأحدأثأأي تغيير قد يجعلنا في وضسعأأسسوأأ.

حكيم/ب
تصصوير :م.آآيت قاسصي
وأأضضافت ألمتحدثة أأمسض في منتدى ضضيف
«ألشضعب» أأن مبادرة تعديل ألدسضتور عادية
جدأ وتحدث دوريا طالما أأن ألعÓقات في
ألمجال ألسضياسضي تتطور باسضتمرأر وخاصضة
بين مختلف ألسضلطات وهذأ أألمر يحدث في
ألعديد من ألدول بما فيها ألغربية ،وقالت
أألسضتاذة بن عبو بأان ألتعديل يمكن أأن يمسض
ألكثير من ألمجالت عدأ ألثوأبت ألمعترف
بها ،ودون تغيير ألتوجهات ألعامة ألن ذلك
سضيعتبر دسضتورأ جديدأ مثلما حدث في
ألثمانينات عندما قام ألرئيسض ألشضاذلي بن
جديد باقترأح دسضتور  ٢٣فيفري  ١٩٨٩وألذي
كان بدي Óلدسضتور ١٩٧٦هذأ ألخير ألذي
رفضض ألشضعب تغييره في  ١٩٨٦عندما أأرأد
ألرئيسض ألرأحل ألشضاذلي بن جديد حذف
ألتوجه ألشضترأكي.
وترى أألسضتاذة ألتي كانت ضضيف «ألشضعب»
أأنه وفي ظل كثرة ألمشضاكل وألختÓلت ألتي
تتبع أأي تغيير أأو تعيين في مناصضب عليا،
فاألفضضل أللجوء لÓنتخابات سضوأء لختيار
منصضب نائب رئيسض ألجمهورية أأو معرفة
مدى قابلية ألشضعب للدسضتور ،ألن ذلك سضيمنح
حصضانة للبÓد في ألظروف وألمرأحل
ألسضتثنائية مع ألتركيز على إأبقاء بعضض
ألمناصضب حيادية لتفادي أسضتغÓلها إلحدأث
ألفوضضى في ألبÓد.
ونبهت في سضياق متصضل إألى عقلية ألشضعوب
ألتي تتماشضى في غالب أألحيان بالعاطفة
وهذأ ليسض عيبا أأو خطأا ولكن ألوأقع يقول
هكذأ وعليه فالتوجهات ألعامة وبعضض
ألقرأرأت ألتي تتخذ يجب أأن تسضيطر عليها

ألعدد
١٦١٠٠

أنظمة سسياسسية غير قابلة لÓسستيرأد

توازن السضلطاتأاولوية في التعديل
أأي أألنظمة ألسسياسسية أألنسسب
للجزأئر سسؤوأل طرح على فتيحة بن
عبوأأسستاذة ألقانون ألدسستوري كانت
أأمسس ضسيف «ألتحرير» ،وقد بدأ من
خÓلإأجابتهاأأنها “يلإأ ¤ألنظام
شسبه ألرئاسسي ،لكن يجبأأن يكون
بخصسوصسيات جزأئرية ،مؤوكدةأأن
نظام أ◊كم ‘ ألبÓد ليسس «رئاسسيا».

حياة  /ك

ألعقÓنية وألكثير من أألمور ألتي تتحكم في
تسضيير ألدول غير مدونة في ألدسضتور
وتقتضضي ألتصضرف بطرق تضضمن حماية
ألمصضالح ألعامة وضضمان
ألسضتقرأر ألن ظروف ألدول
تختلف.
ألقانونية
وأأشضارت
بالمقابل إألى ألوقت ألطويل
ألذي تحتاجه أأية دولة لبناء
دولة مؤوسضسضات حقيقية
تتجاوز مبدأأ ألزعامات ،ألن
ما تعيشضه فرنسضا وألوليات
ألمتحدة أألمريكية وبريطانيا
وألكثير من ألديمقرأطيات ألتقليدية رأجع
لمسضار طويل وعريضض فيه ألكثير من ألمشضاكل
وألفسضاد وألتضضحيات وأسضتغÓل ألشضعوب
وغيرها من ألسضلوكات ألبعيدة عن
ألديمقرأطية.

وطالبت في ملف تعديل ألدسضتور ضضرورة
ألتفكير جيدأ في ألصضÓحيات ألممنوحة ألية
هيئات أأو مناصضب وكتابة ما لها وما عليها
وتفادي ترك حالت فرأغ أأو
شضغور قد تتسضبب في إأحدأث
ألفوضضى أأو ضضرب أسضتقرأر
ألبÓد أأو إأثارة حسضاسضيات
بين مختلف ألمناصضب.
وعن ألنظام ألرئاسضي
فقد تحدثت ألسضيدة بن عبو
عن ضضرورة أأن تكون
ألسضلطات مسضتقلة ومنفصضلة
مثل ما يحدث في ألوليات
ألمتحدة أألمريكية فالسضلطة ألتنفيذية ل
يمكنها حل ألبرلمان  -ألكونغرسض -وألرئيسض
ل يشضرع بمرأسضيم وألعدألة بإامكانها جر من
تريد إألى ألمحاكم وبالتالي فاألمر يتجاوز
تجميع صضÓحيات في يد سضلطة معينة.

التعديل يمسس
مجا’ت كثيرة
عدا الثوابت
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أأوضضحت أألسضتاذة بن عبو أأن أ÷زأئر كما
هو أ◊ال بالنسضبة للعديد من ألدول خاصضة
أإلفريقية ⁄ ،تسضتقر بعد على نظام حكم
مع ،Úنظرأ لختÓف أŸناخ ألسضياسضي بÚ
دولة وأأخرى ،وأÿصضوصضيات ألتي يتميز بها
كل بلد عن أألخر ،معتÈة بأان ألنظام ألذي
تبنته بÓدنا ل هو رئاسضي ول برŸا Êكما
يقول ألبعضض.
أأوضضحت أÿبÒة ‘ ألقانون ألدسضتوري
بأان ألنظام ألرئاسضي ل يتناسضب مع أŸناخ
ألسضياسضي ‘ أ÷زأئر ،وأأبرزت ‘ هذأ أإلطار
بأانه ل Áكن أسضتÒأد نظام سضياسضي مهما
كان،ألن لكل بلد خصضوصضياته وتقاليده
ألعرفية.
وترى بن عبو أأن ألتصضنيف أألك Ìشضيوعا
لأÓنظمة ألسضياسضية (ألذي يتبنى مبدأأ ألفصضل
ب Úألسضلطات) هو تصضنيف «مزدوج» Áيز بÚ
ألدسضات Òألرأمية لتكريسض توأزن ألسضلطات
(مثال ألنظام ألرئاسضي أأو ألŸÈا )Êوتلك

ألتي “نح أألفضضلية لسضلطة ما (أ÷معية
ألتشضريعية أأو ألسضلطة ألتنفيذية).
وأعتÈت ألسضيدة بن عبو أأنه ‘ حال
ألنظام ألرئاسضي ألذي Áنح أألفضضلية لرئيسض
أ÷مهورية «يجب ألتأاكيد من أأن أألمر يتعلق
بنظام دسضتوري معمول به ‘ ألعديد من
ألدول ألنامية» ›ددة تأاكيدها «ل يوجد
نظام رئاسضي ‘ أ÷زأئر» حتى وإأن منحت كل
ألدسضات Òأ÷زأئرية منذ ألسضتقÓل لرئيسض
أ÷مهورية ألسضيادة على كل ألهيئات
ألدسضتورية بصضفة Œعل ﬂتلف ألسضلطات
مÎأبطة فيما بينها» ،لكن أألفضضل ‘ نظرها
أأن يكون هناك توأزن ب Úجميع ألسضلطات.
ويبقى ألنظام ألرئاسضي حسضب رأأيها
«‰وذجا خاصضا بالوليات أŸتحدة
أألمريكية» ،ول يوجد أأي بلد ‘ ألعاÁ ⁄كنه
أأن يتبنى هذأ ألنظام ،ألذي يعتمد كما قالت
على «توأزن ذكي» ب Úألسضلطات ألثÓث ـ لكل
سضلطة ألقوة وألقدرة على كبح ألسضلطة
أألخرى وتكميلها ‘ ألوقت ذأته ـ ويتم
تطبيقه ‘ سضياق توأفقي يتم من خÓل
ألتشضاور ب Úألسضلطات.
وإأذأ كان ألنظام ألرئاسضي ل «Áكن»
أعتماده ‘ أ÷زأئر ،فهل ينفع تبني نظام
برŸا Êألذي تنادي به أألحزأب ألسضياسضية
خاصضة «ألعريقة» ذأت أألغلبية ‘ ألŸÈان
،سضؤوأل أأجابت عنه فتيحة بن عبو بصضرأحة
كبÒة أأنه ل Áكن تبني هذأ ألنوع ‘ أ÷زأئر،
قائلة أأن «أأي ألنظام ألŸÈاÁ »Êكن أأن
يخلق مئات ألدكتاتورين بدل دكتاتور وأحد.

ألنظام ألبرلماني مولد لأÓزمات ألسسياسسية

دعوة لتوسضيع صضÓحيات الوزير اأ’ول

رغم صسعوبةإأقرأره بسسبب ألتشستت ألحزبي

توسضيع اإ’خطارإالى الهيئة التشضريعية صضعب التطبيق
أكدت ألأسستاذة في ألقانون
ألدسستوري بن عبو فتيحة أن وجود
جملة أنقسسامات بين ألتشسكيÓت
ألسسياسسية ودأخلها ،أإلى جانب
أنعدأم برأمج مشستركة بينها يصسعب
من أإمكانية توسسيع ألإخطار
بدسستورية ألقوأنين من عدمها أإلى
ألهيئة ألبرلمانية وألموأطنين مثلما
تشسهده ديمقرأطيات عريقة حيث
يتعامل ألأخير مباشسرة مع أعضساء
ألمجلسس ألدسستوري دون وسساطة أو
أنتظار ،مقترحة تغيير ألزعامة
على كل ما من شساأنه تحقيق وفاق
سسياسسي برلماني خدمة لمصسالح
ألوطن ألعليا.
وأأوضضحت ألسضيدة ألتي كانت ضضيفة
«ألشضعب» «أأن ألتغيير يفرضض توسضيع مسضاألة
ألإخطار أإلى ألهيئة ألتشضريعية باإعطائها
صضÓحية أأكثر يقرها مجموعة من ألنوأب،
بمنح مجال أأوسضع للممارسضة ألديمقرأطية

وترسضيخ دولة ألموؤسضسضات وألقانون
وألبتعاد عن مركزية ألقرأر وصضÓحيات
ألسضلطة ،معتبرة أإياه بصضعب ألتجسضيد في
ظل ظرف جزأئري ينتقصض لتجربة
تشضريعية مرسضخة وممارسضة حزبية
ع ر ي ق ة ».
وتكلمت بن عبو على ضضرورة تقليصض
ألكتل ألبرلمانية كون توسضيع ألإخطار
للموأطن يتطلب توسضيعه للنوأب كخطوة
أأولى في خضضم وجود عدد كبير منهم «٦٠
حزبا» غيب ألتفاهم فيما بينهم ،ألأمر
ألذي يصضعب عملية ألتجسضيد وأإشضرأك
ألموأطن مباشضرة كطرف أأسضاسضي وفعال
دأخل دولته ،موؤكدة على ضضرورة توسضيع
صضÓحيات ألبرلمان وألوزير ألأول في
ألدسضتور ألمنتظر بغية كسضر «ألجمود
ألقانوني ألمفتعل حسضبها» كونه غير مخول
قانونا باأية سضلطة خاصضة وأأن جميع
ألخطوط ألعريضضة لبرنامجه متمخضضة عن
برنامج رئيسض ألجمهورية ما يسضهل ألتحكم

في زمام ألأمور موؤقتا في حال غيابه سضيما
فيما تعلق ببعضض ألقضضايا ألتي تتطلب أآنية
ألمعالجة على غرأر ألمصضادقة على قانون
ألمالية نهاية ألعام.
وبخصضوصض تفعيل ألقوأنين ألعضضوية
قالت بن عبو أأن ألدسضتور يسضعى أإلى
تعديلها خاصضة وأأن ألآمر يتعلق بـ «مسضاألة
ألإرأدة ألسضياسضية» كون ألمادة  ١٥٨لم تفعل
منذ مدة ،موؤكدة على أأن ألمجلسض
ألدسضتوري هو ألذي يحدد «حالة ألمنع» مع
أإسضتحالة تطبيقه بالجزأئر نظرأ لظروفها
ألصضعبة حيث فضضلت ـ ألمتحدثة ـ ألتوأزن
في جميع ألأمور لأنه ألأمثل لنجاح ألبÓد
في ظل ألمشضاكل ألسضياسضية ألتي يمكن
وصضفها من ألناحية ألقانونية وأصضطدأمها
بالوأقع من ألجانب ألسضياسضي.

جيهان يوسصفي

ألحتفال بالذكرى ألـ  ٤٠لتأاسسيسس جبهة ألبوليزأريو

وفد كيني جزائري يزور مخيمات الÓجئين اليوم
يزور أليوم وفد كيني يدعم ألقضسية
ألصسحرأوية مرفوقا بوفد جزأئري
مخيمات ألÓجئين ألصسحرأويين من
أأجل مشساركة ألشسعب ألصسحرأوي
ألحتفال بالذكرى ألـ  ٤٠لتأاسسيسس
جبهة ألبولوزأريو وألتعبير عن
مسساندتهم ألقوية وألمسستمرةإألى
غاية حصسولهم على ألسستقÓل.

فاطمة آلزهرآء طبة
وبهذه ألمناسضبة دعا رئيسض لجنة كينيا
للتضضامن مع ألصضحرأء ألغربية «موهاندأ
ويروماهندأ» أألمم ألمتحدة إألى تطبيق
إأجرأءأت فعالة حتى يتمكن ألشضعب
ألصضحرأوي من ألظفر بحقه ألمتمثل في
تقرير ألمصضير ،وحمايته من ألنتهاكات ألتي

يتعرضض لها يوميا جرأء عمليات ألقمع
وألتعذيب ألتي تمارسض في حقه من طرف
ألقوأت ألمغربية.
وأأضضاف خÓل أللقاء ألذي جمعه أأمسض
برئيسض أللجنة ألوطنية لمسضاندة ودعم ألشضعب
ألصضحرأوي محرز ألعماري بمقر أللجنة أأن
مسضؤوولية أألمم ألمتحدة كبيرة حول ما يقع
في ألصضحرأء ألغربية وهو ما يجعلها مطالبة
بوضضع حد لتÓعبات ألقوأت ألمغربية ألتي
تسضتعمل كافة أأسضاليب ألعنف ضضد ألشضعب
ألصضحرأوي.
وأأكد عماري قائ« Óأنتهاء ألسضتعمار
ألمغربي في ألصضحرأء ألغربية مرتبط بقليل
من ألوقت وسضينتهي قريبا بفضضل أإلرأدة
ألقوية للشضعب ألصضحرأوي ألذي أأحييه
بالمناسضبة على نضضاله ألدأئم وعدم
ألسضتسضÓم بالرغم من ألظروف ألصضعبة ألتي
يعيشضها تحت وطأاة ألسضتعمار ألغاشضم ألذي

يعد أأبشضع أأنوأع أإلرهاب » .
من جهته أأكد رئيسض أللجنة ألوطنية لدعم
ومسضاندة ألشضعب ألصضحرأوي محرز عماري
أأن هذأ أللقاء يهدف للعمل على توصضيل
رسضالة وأحدة مفادها أأن ألمجتمع ألمدني
وألسضياسضي عازم على ألسضتمرأر في دعمه
ومسضاندته للشضعب ألصضحرأوي من خÓل
زيارأته لمخيمات ألÓجئين ونقل أنشضغالتهم،
باإلضضافة لتقديم مسضاعدأت مادية هم بأامسض
ألحاجة إأليها.
وفيما يخصض أليوم أإلفريقي ألذي ل
يفصضلنا عنه سضوى أأيام قليلة أأوضضح ألعماري
أأن ألقضضية ألصضحرأوية سضتكون ألموضضوع
ألرئيسضي ألذي سضيطرح بهذه ألمناسضبة مع
حضضور شضخصضيات بارزة من مختلف دول
ألعالم ،مضضيفا «نحن مسضتعدون للكفاح
وألنضضال من أأجل ضضمان ألحرية وألعدألة
لجميع ألشضعوب أإلفريقية».

تصصوير :م.آآيت قاسصي
قالت ألحقوقية ،فتيحة بن عبو،
أن هناك نقاط بالغة ألأهمية،
تسستدعي ألمعالجة وألضسبط في
ألتعديل ألدسستوري ألمرتقب،
وذلك لتحديد ألإجرأءأت
ألقانونية ألضسرورية للتعامل مع
كل أإفرأزأت ألحياة ألسسياسسية
خاصسة ما يوؤدي منها أإلى جمود
قانوني يشسل هياكل ألدولة.
وأعتبرت ألسسيدة بن عبو ألتي
كانت ضسيف «ألشسعب» أمسس أن
أإحدأث ألتوأزن بين ألسسلطات
وصسÓحياتها يضسع حدأ لكل
ألثغرأت.
ورأأت ،أأسضتاذة ألقانون ألدسضتوري ،أأن
ألوزير ألأول ،في حاجة ماسضة أإلى
صضÓحيات أأوسضع وتفويضض لأجل تمكينه
من أإدأرة ألشضاأن ألعام ،في حالة وجود
شضغور أأو جمود ،ناجم عن حالة ألمنع ألتي
تكون نتيجة مرضض رئيسض ألجمهورية .
وأأوضضحت ،أأن غياب ألرئيسض لدوأع
صضحية يشضل أأركان ألدولة ،خاصضة أإذأ كان
نظام ألحكم ألذي يقره ألدسضتور ألقائم
يمنحه كل ألصضÓحيات ،ومن بين ما ينجم
عن ذلك ،تعليق أجتماعات مجلسض
ألوزرأء ،وتعذر صضدور ألقوأنين ألمصضادق
عليها من قبل ألبرلمان في ألجريدة
ألرسضمية ،وعدم ألتوقيع على قانون
ألمالية وتعطيل ألميزأنية ألسضنوية ،ألأمر
ألذي يضضع ألبÓد في حالة ركود تام من

ألناحية ألقانونية ،ويوؤثر سضلبا على سضير
ألشضوؤون ألعامة .
وقالت ،بن عبو ،أأن تفويضض ألوزير
ألأول بعضض ألصضÓحيات كرئاسضة مجلسض
ألوزرأء مث ،Óيقلل من حالت ألركود
ويضضفي مرونة أأكبر على منظومة ألحكم
حتى وأإن تم تعيينه من أأغلبية برلمانية
مختلفة عن أأغلبية ألرئيسض في حالة
ألنظام ألبرلماني حيث يلجاأ لما يسضمى
بتقاليد ألجمهورية ،لأن برنامجه موؤطر
بالخطوط ألعريضضة لبرنامج ألقاضضي
ألأول في ألبÓد .
وعن نظام ألحكم ألأنسضب ،قالت
ألأسضتاذة فتيحة بن عبو ،أأن ألإشضكال في
ألنظام ألبرلماني ألذي تطالب به بعضض
ألأطرأف يكمن في ألمناخ ألسضياسضي
ألمشضتت بسضبب ألعدد ألكبير لÓأحزأب
وعجزها عن أإنشضاء تحالفات قوية دأخل
قبة ألبرلمان ،وكل محاولت ألوحدة
وألئتÓف ألتي أأجرتها ،كانت هشضة وأآيلة
للزوأل سضريعا .
وذكرت ضضيفة «ألشضعب» ،بتجربة
فرنسضا وأإيطاليا مع ألنظام ألبرلماني
منتصضف ألقرن ألماضضي ،ألتي حكم عليها
بالفشضل بسضبب ألسضتقالت ألمتعاقبة
للحكومات (في كل أأسضبوع حكومة)،
أإضضافة أإلى غياب ألعقÓنية ،وسضيطرة
ألديماغوجية لدى ألنوأب .

حمزة محصصول

الخميسض  ٠٩ماي  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٩جمادى الثانية ١٤٣٤هـ

ضشيـف
«الششعب»

وطني

يدخل ضسمن تعزيز دولة ألمؤوسسسسات

اعتماد نائب رئيسس الجمهوريةأامر وارد في التعديل

أأعطت ألدكتورة فتيحة بن عبو ألمختصسة في ألقانون ألدسستوري ،أأمسس ،قرأءتها في تعديل
ألدسستور ألذي تتوله لجنة ألخبرأء إلعطاء أأسسمى قوأنين ألجمهورية آأنية وتكييفا مع ألمتغيرأت
ألتي تعرفها ألجزأئر.

فنيدسس بن بلة
تصصوير:آأيت قاسصي
وقالت السسيدة بن عبو حاملة دكتوراء
دولة في القانون العام واألسستاذة بكلية
الحقوق التي كانت «ضسيف الشسعب» أامسض،
أان دسستور الجزائر الراهن ل يترجم حقيقة
ما يعرفه النظام السسياسسي من تطورات وما
يشسهده المجتمع من تحول أافرز اختÓلت
في الممارسسة وعمل المؤوسسسسات .وهذا
التناقضض والتداخل في الصسÓحيات يحتم
مثل هذا التعديل الدوري للوثيقة حفاظا
على السستقرار.
وعن سسبب هذا التعديل الدوري للدسستور
الجزائري وقصسر المدة التي يتطلبها،
أاجابت الحقوقية أانه أامر طبيعي تفرضسه
حالة المتغيرات .وتسستدعيه المسستجدات
ألن الجزائر ليسست في عزلة عما يجري من
حولها ،وتطوراتها الداخلية تفرضض عملية
التعديل من أاهل الختصساصض وأاصسحاب
التجارب في الفقه القانوني الدسستوري
تحديدا.
وانتقدت الخبيرة ما تروجه الطبقة
السسياسسية وتنظيمات وما
تشستكي منه ،اتخذت منها
العناوين الصسحفية مادة خام
تتصسدر أاحيانا أاولى العناوين
اإلعÓمية .وقالت السسيدة بن
عبو أان الكÓم عن إاقصساء
تشسكيÓت وشسخصسيات من
تركيبة اللجنة المنصسبة لتعديل
الدسستور ليسض ما يبرره طالما
أان العملية جزئية تمسض بعضض األحكام
والمواد ول تمتد إالى عمق الوثيقة القانونية
وجوهرها .وأان هذا الكÓم يكسسب قوة
الحجة والدليل القاطع لو كان األمر يتعلق
بإاعداد دسستور جديد مثلما جرى في حقب
سسابقة حيث فتح النقاشض على مصسراعيه
ومدت قنوات الحوار إالى أابعد مدى
مسستمعة إالى كل القتراحات ،آاخذة بها في
مسسأالة تحضسير وثيقة جامعة صسالحة
لتسسيير شسؤوون الوطن والرعية لفترة زمنية
أاطول ودسستور  ١٩٧٦المثال الحي.

العدد

١٦١٠٠

ضسرورة ألتحكم فيآأليات تعديل ألدسستور

إاحداث التوازنات بين السشلطات والصشÓحيات
شسددت ألسسيدة بن عبو
فتيحة أأسستاذة ألقانون
ألدسستوري على ضسرورة
ألتحكم في آأليات تعديل
ألدسستور ألمطروح حاليا..
وهذأ من خÓل إأعطاء
ألحقيقية
أألبعاد
لمفهوم
وألملموسسة
ألتوأزنات ألكبرى بين
وفعالية
ألسسلطات،،
ألصسÓحيات لتفادي أأي
أختÓلت قد تؤودي إألى
حدوث فرأغات طارئة..
كما كان ألحال في ألسسابق.

جمالأأوكيلي

وعن أاي األحكام معنية بالتعديل
اسستجابة للظرف وتجاوبا والطارئ وسسدا
للفجوة ،أاكدت الحقوقية إامكانية اعتماد
أاحكام انتقالية لتسسيير شسؤوون الدولة في
فترات خاصسة اسستثنائية تعيشسها رئاسسة
الجمهورية ،وقالت في هذا الشسأان أان هناك
اتجاه يصسب في إانشساء
رئيسض
نائب
منصسب
الجمهورية الذي تسسند إاليه
أامور تسسيير الحكم في
فترات فراغ وشسغور نتيجة
مرضض أاو ظرف طارئ.
وتمنح لنائب الرئيسض
صسÓحيات تقوي سسلطته
وقراراته في إادارة دواليب
الحكم المؤومنة أاكبر لÓسستقرار والمحافظة
على النظام العام تلعب فيه المؤوسسسسات
دورها وتؤودي وظيفتها في دولة القانون
المؤومنة للسسيادة والقرار السسياسسي.
وأاعطت الحقوقية بن عبو أامثلة عن
تجارب دول كثيرة تولى فيها نائب الرئيسض
دوره على أاكمل وجه في فترات انتقالية
وأامن سسيرورة التحول والبناء ،لكن كيف
يمكن تطبيق هذه التجربة في الجزائر التي
تحتفظ بالتمايز والخصسوصسية.

صشÓحيات موسشعة
لتسشيير المرحلة
النتقالية

بالنسسبة للسسيدة بن عبو أان هذه المسسأالة
التي تثار من أاهل الختصساصض وتجد مكانتها
في التعديل الحالي ممكنة التحقيق في
الجزائر التي تعمل جاهدة على ترسسيخ
الممارسسة الديمقراطية ودولة المؤوسسسسات.
هي ممكنة إاذن ،منصسب نائب رئيسض
الجمهورية الذي تسسند إاليه مهمة تسسيير
مرحلة انتقالية بصسÓحيات موسسعة .وقد
يتولها الوزير األول الذي ينتخب من
األغلبية البرلمانية ول يعين ،ويملك برنامجا
يطبق في الميدان عكسض ما يجري في
الظرف الراهن حيث يعتمد فيه مبدأا
التعيين.
وترى القانونية بن عبو أان إاسسناد مهمة
تسسيير المرحلة النتقالية في حالة مرضض
رئيسض الجمهورية إالى نائبه يعطى قوة أاكبر
للممارسسة المؤوسسسساتية ويمنحها صسÓحيات
في تسسيير شسؤوون الحكم والرعية تؤومنها من
أاي اضسطراب وطارئ.
إانها آالية تصسب في مسسعى بناء دولة
المؤوسسسسات المتمخضسة عن اإلصسÓحات
المتعددة األوجه التي يمثل تعديل الدسستور
فيها محطة مفصسلية.
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وترى السسيدة بن عبو بأان
الهدف من تعديل الدسستور هو
إاعادة تنظيم العÓقات بين
المؤوسسسسات الفاعلة في سسيرورة
النظام السسياسسي ،من أاجل وضسع
ضسوابط صسارمة ،،لتترك أاي
قراءة غير منضسوية تحت عنوان
التكامل بين األداءات للظاهرة
السسياسسية.
وحرصست األسستاذة على
العودة إالى الخلفية التاريخية
فيما يتعلق بالمحطات المضسيئة
لبناء الدولة الوطنية في
الجزائر ،التي تبقى حقا من
انشسغالت معدي المواثيق
األسساسسية في هذا البلد ،تتضسح
أاكثر في الديباجة التي تمجد
كفاح الشسعب الجزائري من أاجل
إاقامة دولته الوطنية ،وبالرغم
من ذلك ،فإان الدسستور يأاتي من
أاجل تعزيز هذا الهدف
وتدعيمه أاكثر فأاكثر ،من خÓل
تقنين كل هذه القيم في مواد
واضسحة تكون عبارة عن
مرجعية ثابتة.
وتصسر السسيدة بن عبو على
ربط أاي مسسعى لبناء الدسستور
بالمحيط أاي بالتحولت
الجارية في المجتمع ،حتى
يحصسل دائما ذلك التواصسل
القانوني للحيلولة دون الوقوع

في مواقف صسعبة.
وهذا هو التوجه الذي يتطلب
األمر السسير عليه ،ففي كل مرة
كانت تحيلنا على التجارب
السسابقة في إاعداد الدسساتير
الجزائرية ،خاصسة تلك الصسادرة
في  ،١٩٨٩ ،١٩٧٦و ،١٩٩٦ألن
كل ما تبع الدسستور األخير كان
عبارة عن تعديÓت ،بإادراج
مواد كانت تسستدعي أان تدسستر،
كالمازيغية ،وحماية رموز
الثورة ،والمرأاة ،وغيرها من
المسسائل الملحة آانذاك.
وبالرغم من كل هذا فإان
السسيدة بن عبو ترغب رغبة
شسديدة ،في أان يتم العمل وفق
قاعدة العقÓنية التي تحمل
الرؤوية السسديدة والنظرة
الموضسوعية ،لكل ما يتم
اقتراحه ،،لن الغاية من ذلك
هو الوقوف على مدى القدرة
على إاضسفاء طابع التوازن
واإلعتدال على المسسائل
الخاصسة بالصسÓحيات.
وتدعو السسيدة بن عبو فتيحة
إالى التحلي بالفطنة فيما يخصض
تعديل الدسستور ،وتعني بذلك
عدم ترك المواد فضسفاضسة ،أاو
خاضسعة للتأاويÓت لن ذلك
يضسر بهذه الوثيقة ،،التي
تتطلب وضسوحا كام ،،Óبعيدا
عن أاي قراءات أاخرى غير
مجندة لذلك فإان عنصسر
التوازن بين السسلطات يعد مهما
من باب إاحداث السستقرار في
مسسار العÓقات القائمة بين
المؤوسسسسات ،،تسسمح بأان توزع
بإامعان وحكمة لتجاوز أاي
انسسداد ليليق في أاي ظرف من
الظروف ،،هذا من جهة ،ومن
جهة ثانية يتضسح التصسميم
الكامل لطبيعة النظام السسياسسي
في الجزائر ،والذي يكون
مرجعية بالنسسبة لكل المسستغلين
في الحقل الدسستوري.

قــالــــتأأن ألطبقـة ألسسيــــــاسسيــة غيــر متفقة:

بن عبو تحذر من خيار الجمعية التأاسشيسشية
أأكدت فتيحة بن عبو أأسستاذة مختصسة في ألقانون ألدسستوري ،بأان أألخذ بأارأء
ألطبقة ألسسياسسية في ألتعديل ألدسستوري «غير إأجباري» ،مؤوكدة بأان لجوء ألدولة
إألى هذأ ألخيار ألذي ترجمته سسلسسلة ألمشساورأت حول أإلصسÓحات ألسسياسسية يندرج
فيإأطار ألتسسوية ألسسياسسية ،مؤوكدة بأان هذه ألخيرة هامة وإأن كانت غيرإأجبارية.

فريال  /ب
حذرت بن عبو في معرضض ردها على سسؤوال
حول المقترحات التي رفعتها األحزاب
السسياسسية بخصسوصض تعديل الدسستور في إاطار
المشساورات السسياسسية ،من المطلب الذي رفعته
بخصسوصض اللجوء إالى خيار الجمعية
التأاسسيسسية ،ألنه وبكل بسساطة يعني
و«كأان كل شسيء لم يكن».
وألن التيارات السسياسسية على
اختÓفها في الجزائر غير متفقة ـ
وفق الطرح المقدم من قبل «ضسيفة
الشسعب» ـ ،فإان اللجوء إالى الجمعية
التأاسسيسسية يعني البقاء لعدة سسنوات
في صسراع بين مختلف التشسكيÓت ،وذهبت بن
عبو إالى أابعد من ذلك بتأاكيدها بأان خطورة
الجمعية التأاسسيسسية تكمن في إامكانية «إالغاء
الجمهورية» ألن التيار السسياسسي الغالب هو
الضساغط ومن يحدد في نهاية المطاف.
ولدى تطرقها إالى النتقادات التي وجهتها
الطبقة السسياسسية التي تخصض عدم إاشسراكها في
اللجنة المكلفة بتعديل الدسستور والمكونة أاسساسسا

من تقنيين ،أاوضسحت المختصسة في القانون
الدسستوري بأان المشساورات في حد ذاتها غير
إاجبارية ال أان اللجوء إاليها يعكسض العمد إالى
التسسوية السسياسسية ،لفتة إالى أانها تصسبح إاجبارية
عند ما يتعلق األمر بدسستور جديد فقط وليسض في
حال تعديله.
وأاوضسحت في سسياق موصسول أان
إاشسراك الشسعب وتقديم مقترحاته
يكرسض اإلجماع ،معتبرة بأان عدم
تمثيل األحزاب السسياسسية في لجنة
الخبراء التي أاوكلت لها مهمة
التعديل ،ليعني اقصساءها ،لن
التعديل ليسستلزم إاجماع
وطني ،وفي القانون ـ
اضسافت تقول ـ نكتفي باألغلبية أاي (٥٠
 ،)١ +وخلصست إالى القول من الناحية
السسياسسية ،إاقحام القوى السسياسسية
محبذ.
ولم تفوت ذات المتحدثة المناسسبة،
لتوضسح بأان التعديل نوعان القصسير
التقني وهو المحدد في المادة  ،١٧٦ميزته أانه
ليمسض المبادىء العامة والحقوق وحريات

األخ ـذ ب ـ ـ ـ ـأاراء
الطبقة السشياسشية
غيرإاجباري

المواطن ،ول حتى التوازن األسساسسي بين
السسلطات ،يمكن تمريره عبر البرلمان بغرفتيه
شسرط منح المجلسض الدسستوري
موافقته والحصسول على أاغلبية
الثلث ،بمعنى أان التعديل القصسير أاو
ما يصسطلح عليه بالجزئي مرتبط
بعدة شسروط منها المواد والرأاي
المعلل ممث Óفي المجلسض
الدسستوري وتصسويت البرلمان
بغرفتيه.
أاما التعديل العادي والطويل ،برأاي ـ بن عبو
ـ فإانه يتعلق أاسساسسا بالسسلطات ويأاتي بمبادرة

المششاورات
تكرسس التسشوية
السشياسشية

من رئيسض الجمهورية ،ثم تعرضض على
المجلسض الشسعبي الوطني الذي يدرسسها قبل
عرضسها على مجلسض األمة إاما يرفضسها أاو
يقبلها  ٤ / ٣أاعضساءه وفي حال رفضسه
يسستدعي الوزير األول لجنة متسساوية
األعضساء ،وفي حال عدم التفاق يتم سسحبه،
أاما في حال التصسويت عليه يسستدعي رئيسض
الجمهورية الشسعب لÓسستفتاء ،وفي حال
رفضسه هذا األخير ليمكن عرضسه على نفسض
البرلمان مجددا.

الخميسس  ٠٩مأي  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٩جمأدى الثأنية ١٤٣٤هـ

وطني

الطريق السشيار ششرق ـ غرب

الحكومة سشددت جميع فواتير «كوجأل» اليأبأني

تم دفع األموال العالقة والتي طالب بها المجمع الياباني المكلف بإانجاز الجزء الششرقي للطريق السشيار ششرق ـ
غرب لسشتكمال ششطر قسشنطينة ـ سشكيكدة منذ ما يقارب الششهرين من طرف الحكومة الجزائرية حسشبما علمأامسس
من المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السشريعة محمد زياني في اتصشال بـ «وأاج».
وتم دفع الكلفة اإ’جمألية لألششغأل
القأعدية أاو التكميلية التي سشيتم إانجأزهأ
في إاطأر هذه الورششة بتأريخ  ١٢مأرسس
 ٢٠١٣في الصشندوق الوطني للسشتثمأر وفق
توجيهأت الوزير اأ’ول عبد المألك سشلل
حسشبمأ أاكده زيأني موضشحأ بأأن اليأبأنيين
هم الذين لم يقوموا بجمع هذه اأ’موال
«أ’سشبأب ’ علقة لهأ بألجأنب الجزائري».
وأاضشأف ذات المسشؤوول في هذا السشيأق
بأأن الطرف اليأبأني لم يقدم لحد السشأعة
تمديدا آ’جأل الضشمأن وهي الوثيقة
الضشرورية والتنظيمية الواجب تقديمهأ في
ختأم هذا النوع من الصشفقأت.
وقد انتهى هذا اأ’جل في أاكتوبر ٢٠١٢
حسشبمأ أاوضشحه زيأني مضشيفأ بأأن الوكألة
الوطنية للطرق السشريعة «لن تبقى مكتوفة
اأ’يدي وتعتزم التصشرف وفق التنظيم
المعمول به في تطبيق اإ’جراءات القسشرية
ضشد هذا المتعأمل اأ’جنبي الذي يحوز على
صشفقة إانجأز أاحد أاهم المششأريع بألجزائر».
وبعد أان ذكر «بجميع التسشهيلت متعددة
اأ’ششكأل الممنوحة من طرف الحكومة
الجزائرية للمجمع اليأبأني كوجأل منذ
إايداعه لطلب الحصشول على الصشفقة في
سشبتمبر  »٢٠٠٦أاوضشح المدير العأم للوكألة
الوطنية للطرق السشريعة بأأن هيئته «عبرت
منذ يومين خلل اجتمأع مع الطرف

سشيقوم الوزير اأ’ول السشيد عبد المألك سشلل
بعد غد السشبت بزيأرة عمل إالى و’ية اأ’غواط
تندرج في إاطأر تجسشيد برنأمج رئيسس الجمهورية
السشيد عبد العزيز بوتفليقة.
وأافأد بيأن لديوان الوزير اأ’ول أان السشيد سشلل
سشيقوم خلل هذه الزيأرة بدراسشة مدى تنفيذ
وتقدم عدد من المششأريع ا’جتمأعية
وا’قتصشأدية في عدة بلديأت من و’ية اأ’غواط
قبل أان يترأاسس اجتمأعأ موسشعأ مع ممثلي
المجتمع المدني .وسشيكون الوزير اأ’ول بهذه
المنأسشبة مرفوقأ بوفد وزاري هأم.

قأم الوزير اأ’ول لليزوتو موتسشووا تومأسس تأبأن أامسس بتوقف تقني بمطأر هواري
بومدين الدولي.
وكأن في اسشتقبأل تأبأن الوزير اأ’ول عبد المألك سشلل بحضشور وزير الششؤوون
الخأرجية مراد مدلسشي ووزير الداخلية والجمأعأت المحلية دحو ولد قأبلية.
اليأبأني عن اسشتعدادهأ التأم لتوفير كأمل
الوثأئق اإ’دارية التي بإأمكأنهأ مسشأعدة
اليأبأنيين على الحصشول على تمديد آ’جأل
الضشمأن».
وبذلت الحكومة الجزائرية مأ في وسشعهأ
للوفأء بألتزامأت الوزير اأ’ول خلل زيأرة
العمل التي قأدته إالى قسشنطينة ششهر فيفري
المنصشرم بتسشوية مششكلة الفواتير غير
المدفوعة للمجمع والسشمأح أايضشأ للمجمع
اليأبأني من تسشليم الورششة في اآ’جأل
المحددة حسشبمأ أاكده ذات المسشؤوول
موضشحأ بأأنه إاذا وقع خطأأ فيتحمله الجأنب
اليأبأني لوحده.

وبعد أان تحدث عن «التراجع الملحظ
في وتيرة اأ’ششغأل على ششطر قسشنطينة ـ
سشكيكدة» أاششأر زيأني إالى أان الطرف
الجزائري سشيسشهر على أان «تعود اأ’مور إالى
نصشأبهأ».
وأاششأر ذات المسشؤوول بأأن ششطر الطريق
السشريع ششرق ـ غرب العأبر لو’ية قسشنطينة
على امتداد  ٦٥كلم يتكون من  ٣أانفأق و٥
محو’ت و ٩جسشور مذكرا بأأن خطأ بطول
 ٣٥كلم بين منطقتي عين سشمأرة والمريج
بألقرب من الخروب قد فتح فعليأ أامأم
حركة السشير.

التوقي ـ ـع على اتفـ ـ ـأق جمـ ـ ـ ـركي
المصشألح الجمركية لكوريأ الجنوبية التي
تعتبر من أاهم المصشألح في العألم حيث
تعألج  ١٠٠٠مليأر من المبأد’ت التجأرية
سشنويأ في إاعأدة تنظيم المركز الوطني
للعلم اآ’لي وا’حصشأئيأت.
وأاضشأف ذات المصشدر «نتمنى أان يسشمح
هذا ا’تفأق بمسشأهمة الجمأرك الكورية
الجنوبية في تحديث المركز الوطني
للعلم اآ’لي وا’حصشأئيأت حيث أان
مصشألحهأ تتمتع بخبرة مششهود لهأ في
مجأل المعلومأتية واإ’علم».
وقد ششرعت المديرية العأمة للجمأرك
في عملية تحديث المركز الوطني للعلم
اآ’لي وا’حصشأئيأت الذي سشيتم تزويده
بنظأم معلومأتي جديد «سشيغأد  »٢الذي
يعد أاكثر فأعلية من النظأم الحألي حيث
سشيسشمح بألمعألجة المركزية وفي أاسشرع
اآ’جأل لعمليأت الجمركة التي تتم على
المسشتوى الوطني.

وكالــة «عــــدل»:

سشيت ـ ـم التكف ـل بك ـ ـل المكتتبيـ ـن
أاكد مدير الوكالة الوطنية لتحسشين
السشكن وتطويره ،السشيد الياسس بن
ايدير ،أامسس ،بعد حركة احتجاجية
نظمت خÓل األيام األخيرة أامام
المديرية العامة للوكالة بالجزائر
العاصشمة أانه سشتيم التكفل بكل
المكتتبين في برنامجي  ٢٠٠١و٢٠٠٢
للحصشول على سشكن.
وخلل ندوة صشحفية صشرح السشيد بن ايدير
أانه «سشيتم اسشتدعأء كل المكتتبين في
برنأمجي  ٢٠٠١و ٢٠٠٢من أاجل تحيين
ملفأتهم وسشحب اأ’مر بألدفع .لم ننسس أاحدا
غير أان العملية تسشير حسشب التسشلسشل

06
سشÓل في زيأرة عملإالى ولية األغواط بعد غد السشبت

الوزير األول لليزوتو يقوم بتوقف تقني بألجزائر

الجزائر ـ كوريا الجنوبية

وقعت الجزائر وكوريا الجنوبية
أامسس بالجزائر العاصشمة على اتفاق
جمركي من ششأانه تعزيز التعاون
والمبادلت التجارية بين البلدين
حسشبما تمت مÓحظته.
كمأ يرسشي هذا ا’تفأق الذي وقعه
بأأ’حرف اأ’ولى المدير العأم للجمأرك
محمد عبدو بودربألة ونظيره الكوري
الجنوبي بأك اون ـ ششأن إاطأرا قأنونيأ من
أاجل تسشهيل التجأرة المششروعة بين البلدين
ومواصشلة التعأون المتبأدل في الميدان
الجمركي.
وأاششأر بودربألة في معرضس تلخيصشه
’هم محأور هذه الوثيقة إالى أان ا’تفأق
أ
سشيسشأعد على إارسشأء تعأون في مجأل
«تبأدل التجأرب وأافضشل الممأرسشأت
المتعلقة بألعمليأت الجمركية والمعلومأتية
وتسشيير اإ’خطأر وتكوين اإ’طأرات».
وتتمثل المسشأعدة التقنية التي سشتوفرهأ

العدد

١٦١٠٠

الزمني».
لقد نظم مكتتبون في برنأمج عدل خلل
اأ’يأم اأ’خيرة حركة إاحتجأجية أامأم مقر
المديرية العأمة للوكألة للمطألبة «بششفأفية
أاكثر» في تطهير الملفأت القديمة.
كمأ أاردف مسشؤوول عدل قأئل «يتم التكفل
بألمكتتبين القدمأء بششكل منتظم جدا لكن
ومن أاجل نجأح هذه العملية يجب أان تتم في
جو من الهدوء».
من جهة أاخرى ،أاوضشح السشيد بن ايدير أان
«وكألة عدل مسشتعدة لتسشوية كل مششأكل
المكتتبين غير أاننأ نرفضس العمل في الفوضشى
والضشغط» مضشيفأ أان «العنف ’ يخدم بل

المجلسس الششعبي الوطني

جلسشة علنية لطرح األسشئلة الششفوية اليوم
يسشتأأنف المجلسس الششعبي الوطني اليوم أاششغأله في جلسشة علنية يخصشصشهأ لطرح
اأ’سشئلة الششفوية .حسشب مأ أافأد به أامسس بيأن للمجلسس.
وأاوضشح ذات المصشدر أان ا’سشئلة الششفوية المبرمجة لهذه الجلسشة والبألغ عددهأ
تسشعة أاسشئلة تتعلق بسشت قطأعأت وزارية موزعة على كل من الداخلية والجمأعأت
المحلية (سشؤوال واحد) .المألية (سشؤوال واحد) .النقل (سشؤوا’ن) .التربية الوطنية
(سشؤوا’ن) .السشكن والعمران (سشؤوال واحد) .العمل والتششغيل (سشؤوا’ن).

كمأ اتفقت السشلطتأن الجمركيتين على
ا’عتراف المتبأدل ببرنأمجهمأ الخأصس
بألمتعأملين ا’قتصشأديين المعتمدين
لمسشأعدة مصشدري ومسشتوردي كل البلدين.
وأابرز بودربألة أان مضشمون هذا ا’تفأق
قد تم توسشيعه إالى مجأ’ت جديدة أاخرى
على غرار مكأفحة نششأطأت تبييضس
اأ’موال والجريمة المنظمة بششكل عأم.
من جأنبه أاكد بأك اون ششأن محأفظ
مصسلحة الجمأرك لكوريأ الجنوبية أان هذا
ا’تفأق سشيسشأعد على تحسشين المبأد’ت
التجأرية مع الجزائر وتمكينهأ من مسشأعدة
تقنية في المجأل الجمركي.
ويقوم بأك اون ششأن بزيأرة عمل تدوم
يومين إالى الجزائرمرفوقأ بعديد
المسشؤوولين السشأمين في الجمأرك
الكورية الجنوبية من بينهم المدير العأم
لتسشيير ا’علم والششؤوون الدولية لي
ميونغ كو.
يعقد اأ’مور أاكثر».
وحسشب قوله دائمأ،
فإأن احتجأج المكتتبين
من ششأنه تأأخير العملية
التي من المفروضس أان
تختتم نهأية مأي
بألنسشبة للمكتتبين في
٢٠٠١
برنأمج
جوان
ومنتصشف
بألنسشبة للمكتتبين في
برنأمج  ،٢٠٠٢مششيرا الى أان «هذه
ا’حتجأجأت تعرقل ايضشأ عملية تسشليم مأ
تبقى من البرنأمج السشأبق» دون اعطأء
توضشيحأت في هذا الششأأن .كمأ أاكد مدير
عدل على ضشرورة احترام رزنأمة المواعيد
التي تم نششرهأ على الموقع ا’لكتروني
للوكألة بهدف ضشمأن ششفأفية أاكثر وتنظيم
أافضشل .وفي هذا ا’طأر ،ششرعت وكألة عدل،
أامسس ،في اسشتدعأء القسشم اأ’خير من
المكتتبين في برنأمج  ٢٠٠١من أاجل تحيين
ملفأتهم.
وعليه ،لقد نششرت الوكألة على موقعهأ
القأئمة اأ’خيرة لألششخأصس الذين تم
اسشتدعأؤوهم والتي تخصس المكتتبين الذين
أاودعوا ملفأتهم في أاكتوبر ونوفمبر
وديسشمبر  ٢٠٠١من أاجل تحيينهأ حسشب
الرزنأمة المنششورة على الموقع .أامأ
المكتتبين في برنأمج  ٢٠٠٢فأن القأئمة
اأ’خيرة سشتنششر اأ’سشبوع القأدم ،حسشبمأ
أاعلنه المدير.

التعاون الطاقوي

يوسشفي يتحأدث مع رئيسس البعثة األوروبية بألجزائر
اسشتقبل وزير الطأقة
والمنأجم يوسشف يوسشفي
أامسس رئيسس بعثة ا’تحأد
اأ’وروبي بألجزائر مأرك
سشكوليل حيث تحأدث معه
حول تعزيز علقأت
التعأون بين الجأنبين.
وأاوضشح بيأن للوزارة أان
المحأدثأت قد تمحورت
حول «تعزيز علقأت
التعأون والششراكة بين الجزائر وا’تحأد
اأ’وروبي في مجألي المحروقأت
والطأقة سشيمأ الطأقأت المتجددة».
في هذا الصشدد قدم يوسشفي المحأور

الكبرى للبرنأمج الوطني
لتطوير الطأقأت المتجددة
مؤوكدا على التكوين والبحث
العلمى في هذا الميدان.
كمأ تمت اإ’ششأرة إالى أان
الجأنبين قد تطرقأ كذلك
إالى مذكرة التفأهم حول
الششراكة ا’سشتراتيجية بين
الجزائر وا’تحأد اأ’وروبي
في المجأل الطأقوي.
وخلصس ذات المصشدر إالى أان مذكرة
التفأهم هذه سشيتم توقيعهأ بمنأسشبة
الزيأرة التي سشيقوم بهأ المفوضس
اأ’وروبي للطأقة إالى الجزائر.

هأمل يوصشي بألتفكير في ''نظأم'' لمكأفحة التجأر بألسشلع المحظورة
أاوصشى المدير العام
لأÓمن الوطني ،اللواء
عبد الغاني هامل ،أامسس
في الجزائر العاصشمة،
بمباششرة تفكير حول
وضشع «نظام» تتدخل فيه
كل األطراف المعنية في
مكافحة التجار بالسشلع
المحظورة والمسشاسس
الملكية
بحقوق
الفكرية.
واقترح السشيد هأمل ،في كلمة أالقأهأ في
ختأم ملتقى وطني حول موضشوع مكأفحة
ا’تجأر بألسشلع المحظورة والجريمة
المتعلقة بألملكية الفكرية الذي دام يومين
قأئل« :يجب أان نفكر في وضشع نظأم
تتدخل فيه كل اأ’طراف (ششرطة ،وزارات،
جمأرك وششرطة ا’نتربول) لمواجهة
أاصشحأب ا’تجأر بألسشلع المحظورة
والمسشأسس بحقوق الملكية الفكرية».
واعتبر اللواء هأمل انه «مهمأ كأن
مسشتوى تنظيم أاصشحأب الجرائم ورغم
توزعهم عبر الحدود ينبغي مطأردتهم
وإابطأل مفعولهم» ،وذلك ـ كمأ قأل ـ بفضشل
«تضشأفر جهود مجموع اأ’طراف المتدخلة
في مكأفحة هذه الجرائم».
وأاوضشح السشيد هأمل أان «اأ’مر يتعلق

بضشمأن امن المسشتهلك ،وكذا
بحمأية حقوق المؤولف
والمبدعين والحفأظ على
المتعأملين
مصشألح
ا’قتصشأديين في القطأعين
العأم والخأصس».
وبعد أان أاعرب عن
«ارتيأحه» للنجأح المسشجل
وبلوغ اأ’هداف التي سشطرهأ
الملتقى أاكد السشيد هأمل أان
اللقأء يعد «لبنة» في اتجأه وضشع نظأم كفيل
«بتعزيز» التعأون مع ششرطة ا’نتربول
والبلدان اأ’خرى.
كمأ سشجل المسشأهمة «الثمينة» للخبراء
والمختصشين الجزائريين واأ’جأنب الذين
ششأركوا في هذا الملتقى ،حيث هنأأهم على
التبأدل «المثمر للخبرات» ،داعيأ إايأهم إالى
تجسشيد التوصشيأت التي أافضشت إاليهأ أاششغأل
الملتقى في الميدان.
كمأ «أالح» المسشؤوول اأ’ول عن المديرية
العأمة لألمن الوطني ،على ضشرورة التكوين
وتأأهيل المعأرف وتكييف التنظيم
والتششريع ،وكذا تزويد مخأبر مراقبة
الجودة بتجهيزات فأئقة التطور بفعل
توسشع نطأق ظأهرة تهريب السشلع
المحظورة والمسشأسس بحقوق الملكية
الفكرية.

الششعب الصشحراوي يتأأهب لتخليد الذكرى الـ٤٠
لتأأسشيسس جبهة البوليسشأريو
يتأأهب الششعب الصشحراوي لتخليد الذكرى الـ ٤٠لتأأسشيسس جبهة البوليسشأري غدا الجمعة
وإاند’ع الكفأح المسشلح يوم  ٢٠مأي القأدم بحضشور دولي «متميز» ،حسشب مأ أاوردته ،أامسس،
وكألة اأ’نبأء لصشحراوية .وحسشب مصشدر مقرب من اللجنة المششرفة على التحضشير لإلحتفأ’ت
المخلدة للحدثين ،سشينظم إاسشتعراضشأت عسشكرية ومدنية يوم الجمعة بمخيم العيون إالى جأنب
تنظيم عدة نششأطأت قنية وثقأفية.
كمأ سشتنظم إاحتفأ’ت ممأثلة يوم  ٢٠مأي بألمنأطق الصشحراوية المحررة ،كمأ أاضشأف نفسس
المصشدر .وسشيحضشر اإ’حتفأ’ت عديد الوفود من منظمأت وأاحزاب وششخصشيأت إاضشأفة إالى
ديبلومأسشيين وصشحفيين من عدة دول من العألم.

وطني

الخميسس  ٠٩ماي  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٩جمادى الثانية  ١٤٣٤هـ

منتدى الذاكرة يفتح ملف مجازر  ٨ماي

تسسليط الضسوء على نضسال بشسير بومعزة التحرري
اسصتعرضض رفقاءأاول رئيسض لمجلسض اأ’مة بشصير بومعزة ومؤوسصسض جمعية  ٨ماي ١٩٤٥أامسض ،مسصاره النضصاليأاثناء الثورة
وبعدها ،وكيف كانأاحد رجا’ت الحركة الوطنية مشصبعا بالوطنية متمتعا بحنكة وقدرة تنظيمية عالية.

سسعاد بوعبوشس
هو المسصار النضصالي الذي وقف عنده
رفقاء بومعزة في منتدى الذاكرة إاحياًء
لمجازر  ٠٨ماي  ١٩٤٥المنظم من طرف
جمعية مشصعل الشصهيد بالتنسصيق مع جريدة
«المجاهد» .تطرق مخلوف عوني لنضصال
بومعزة المبكر في صصفوف حزب الشصعب
الجزائري ومشصاركته في أاحداث  ٨ماي
وسصجنه عقب هذه اأ’حداث المأاسصوية.
كما تحدث عوني عن التحاق بومعزة
بجبهة التحرير الوطني منذ تأاسصيسصها رغم
أانه كان من المقربين من مصصالي الحاج،
ورفضصه أ’ن يكون طرفا في الصصراع بين
المصصاليين والمركزيين إالى أان أالقي عليه
القبضس في  ٢نوفمبر  ١٩٥٤بخراطة ،وكيف
أاصصبح عضصوا فاع Óفي فيدرالية جبهة
التحرير الوطني بفرنسصا .
من جهته فضصل أاسصتاذ القانون بوجمعة
صصويلح التحدث عن نضصال بومعزة في إاطار
الدولة بعد ا’سصتقÓل وشصغله لعدة مناصصب
وزارية ومسصاندته للشصعب الفلسصطيني في
نضصاله ،وكذلك حركات التحرر في إافريقيا،
إالى إاشصرافه على رئاسصة جمعية ماي ١٩٤٥

إالى أان أاصصبح رئيسصا لمجلسس اأ’مة وجهوده
في تطوير العمل البرلماني بما يخدم
الديمقراطية نحو الرقي.
وأاشصار بوجمعة في هذا السصياق إالى أان
بومعزة كان يتمتع ببصصيرة وفطنة ويقظة
كبيرة في العمل التشصريعي.
من جانبه فضصل عبد المجيد شصيخي

المدير العام لأÓرشصيف الوطني التكلم عن
حفظ الذاكرة الوطنية من خÓل العرفان لكل
من سصاهم في لبنة من لبنات الجزائر
وا’سصتلهام ممن سصاهم في إارسصاء قواعد
الدولة الجزائرية ،داعيا إالى ا’طÓع على
اأ’رشصيف لمعرفة المكانة التي كانت الجزائر
تحتلها بين اأ’مم.

اأ’مين الو’ئي لمنظمة المجاهدين لـ «الشصعب»:

كشصف اأ’مين الو’ئي لمنظمة
المجاهدين لو’ية بومرداسض
صصحراوي سصليمان لـ «الشصعب» ،عن
حملة ميدانية لجمع الشصهادات
التاريخية الحية من مجاهدي
المنطقة الذين صصنعوا الحدث
التاريخي وسصاهموا فيإانجاح الثورة
التحريرية الكبرى ،حيث وصصلت
التسصجيÓتأاكثر من  ٦٠٠تسصجيل في
انتظار عملية التدوين والكتابة
بمسصاهمةأاسصاتذة وباحثين
متخصصصصين.

بومردأسس:ز /كمال

وجه اأ’مين الو’ئي لمنظمة المجاهدين
رسصالة إالى كل الوجوه التاريخية التي شصاركت
في صصنع الحدث على مسصتوى بومرداسس

«ذاكر ات  ٨ماي »١٩٤٥

حد قوله.
عن كيفية اقناع مجاهدي المنطقة الذين
شصاركوا في صصنع الحدث الثوري لرواية
الشصهادات ،قال اأ’مين الو’ئي« ،أان الهيئة
تعمل ما في وسصعها ’قناع الجميع بأاهمية
المسصاهمة في صصياغة التاريخ الوطني وإاعادة
تصصحيح كافة اأ’خطاء التي جاءت بها
المدرسصة الفرنسصية ،وذلك باإ’سصتعانة بوسصائل
اإ’عÓم المرئية ،المسصموعة والمكتوبة التي
قد تلعب دورا كبيرا في إانجاح العملية» ،مع
اإ’شصارة إالى أان و’ية بومرداسس قد سصجلت
حضصورها ،حيث قامت السصلطات الو’ئية
والمحلية عبر كافة بلديات الو’ية بتخليد
ذكرى مجازر  ٨ماي اأ’ليمة بعدة نشصاطات
وفعاليات ’سصترجاع اأ’حداث واسصتذكار
أارواح  ٤٥أالف جزائري سصقطوا على مذبح
الحرية.

شسهادات مؤولمة حول القمع السستعماري في الجزائر
عرضض الفيلم الوثائقي «ذاكرات ٨
ماي  »١٩٤٥لمريم حميداتأاولأامسض
بالمركز الثقافي الجزائري بباريسض
أامام جمهور تأاثر كثيرا للشصهادات
المؤولمة التيأافاد بهاأاشصخاصض عايشصوا
اأ’حداث الرهيبة التي طبعت مدة
شصهرين كاملين الشصرق الجزائري
خاصصة سصطيف وخراطة وڤالمة.
ودون أان تقدم أارقاما أاو تعليقات على
اأ’حداث اكتفت المخرجة بالتحدث مع
الفاعلين المباشصرين لهذه الوقائع الذين
شصارك بعضصهم في المسصيرة السصلمية في ٨
ماي  ١٩٤٥بسصطيف لÓحتفال بانتصصار
الحلفاء على النازية والمطالبة با’سصتقÓل
الوطني.
الشصهود على اأ’حداث سصردوا بالتفصصيل

كيف قتل الشصاب بوزيد سصعال الذي كان يحمل
العلم الجزائري بكل برودة من طرف الجيشس
ا’سصتعماري مما جعل المسصيرة التي كانت
الكشصافة تريد القيام بها تتحول إالى مشصادات.
وخÓفا لما تداول لم تتوقف المسصيرة بل
دامت المظاهرات الشصعبية التي قمعت بعنف
’ يوصصف أاسصابيع حسصب شصهادات السصكان
القدامى للمدن المجاورة لسصطيف أامثال
عموشصة وعين الكبيرة وبني عزيز وخراطة
وحتى مالبو على الحدود مع جيجل.
وقد أاكد هذه الشصهادات كل من رئيسس
مؤوسصسصة  ٨ماي  ١٩٤٥بشصير بومعزة والصصحفي
اأ’مريكي لوندروم بولينغ الذي كان في عين
المكان وشصاهد المذابح حيث صصرح أانه شصاهد
من أاعالي جبال خراطة قرى مسصتنزفة
وسصكان سصلبت أاراضصيهم.

وترى المخرجة المولودة في فرنسصا من
أابويين جزائريين أان الهدف اأ’سصاسصي لفيلمها
الوثائقي هذا هو «إاعطاء الكلمة لفÓحين
أاغلبهم أاميين للتكلم عن ماضصي أاقل ما يقال
عنه أانه جد مؤولم».
الفيلم الوثائقي هذا الذي أاخرج في ٢٠٠٧
والذي بثته مختلف القنوات التلفزيونية
الجزائرية تحصصل على جائزة أاحسصن فيلم
وثائقي بـ «بانوراما الجزائر العاصصمة»
( )٢٠٠٨وشصارك في عدة مهرجانات في
فرنسصا وفي العالم .مريم حميدات أاخرجت
كذلك فيلم آاخر بعنوان «وهكذا أاصصبحنا
أاجانب فوق أارضصنا» حول ا’سصتعمار في
منطقة تلمسصان ( )٢٠١٢و«قصصة صصغيرة حول
الوفاق» وهو فيلم حول فريق وفاق سصطيف
الغني عن التعريف.

خبراء في الملتقى الدولي بڤالمة:

مجازر الثامن ماي محطة حاسسمة في مسسار التحرر
توج الملتقى الدولي الحادي عشصر حول
مجازر  ٠٨ماي  ١٩٤٥الذي تم ا’إعÓن عن
افتتاحه اأمسس بجامعة ڤالمة مجمع
سصويداني بوجمعة بعدة حقائق تاريخية
واعترافات دولية بمشصاركة اأسصاتذة
وباحثين من داخل الجزائر وخارجها
تحدثوا فيها عن الشصهادات والوقائع
التاريخية الموؤلمة التي عاشصها الشصعب
الجزائري كغيره من الشصعوب التي
اسصتعمرت ،وما عاشصه من ماآسصي اإنسصانية
لم تمح من الذاكرة وظلت تطارد الذاكرة
ا’سصتعمارية للقرنين الماضصيين.

وتناول ا’أسصتاذ يوسصف قاسصمي في
مداخلته حقيقة مجازر الثامن ماي ٤٥
سصياقها التاريخي ،ماآ’تها ،مÓبسصاتها
ونوع المجازر التي تركزت في مناطق
ڤالمة ،سصطيف ،خراطة ،والتي لم تنه روح
المقاومة لدى الشصعب الجزائري بل كانت
بداية مرحلة جديدة اأعيد خÓلها النظر
في ا’سصتراتيجية وفي وسصائل العمل.
كما اأشصار الدكتور جيÓلي بلوفة عبد
القادر بقسصم التاريخ جامعة اأبي بكر
تلمسصان خÓل مداخلته ’أهمية ما يشصكله
تاريخ  ٠٨ماي  ١٩٤٥من مرجعية تاريخية
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عباسض في اإ’حياء الرسصمي لمجازر  ٨ماي بمسصتغانم :

«ماي شسهر شسهداء المقاومة ورفضص العدوان»

صصرح وزير المجاهدين
محمد شصريف عباسضأامسض
بمسصتغانمأان شصهر ماي
يعتبر موسصم شصهداء
المقاومة ورفضض
العدوان.
وفي كلمة أالقاها ببلدية
«نقمارية» شصرق الو’ية حيث يتم
اإ’حياء الرسصمي للذكرى الـ ٦٨
لمجازر  ٨ماي  ١٩٤٥قال الوزير
«أان هذا الوقوف حق يوجبه
الوفاء إازاء كل اأ’رواح البريئة التي
رحلت ولم تكتحل عيونها بنور الحرية».
وذكر عباسس بتضصحيات شصهداء هذه المجازر
ومحرقة الظهرة ومختلف المقاومات الشصعبية
ضصد اإ’سصتعمار الفرنسصي.
وأاوضصح الوزير أان تخصصيصس الذكرى  ٦٨لمجازر
 ٨ماي  ١٩٤٥لتذكر شصهداء محرقة الظهرة يأاتي
ليسس فقط أ’ن هذه الجريمة غير موثقة
ومقترفوها غير معروفون ولكن يأاتي ذلك في
إاطار الربط والترابط بين جميع حلقات التاريخ
الوطني مشصيرا إالى ضصرورة حضصور مثل هذه
اأ’حداث في الضصميرالجماعي «وفي وعي أاجيال
الحاضصر والمسصتقبل».
كما شصدد على ضصرورة العناية بالتاريخ الوطني
وحسصن نقله إالى اأ’جيال الجديدة داعيا إالى
مراجعة الجوانب المتعلقة باإ’طار المنهجي
للبحوث واإ’سصتقراءات التاريخية و«إاعطاء كل
مرحلة ما تسصتحقه من التنقيب و البحث» و«

إاخراج كل الحقائق واأ’حداث من
النسصيان و نشصرها بأاقÓم نزيهة
وبعيدة عن النوازع واأ’هواء و
الفتاوي التاريخية المضصللة».
وقد أاشصرف وزير المجاهدين
بحضصور اأ’مين العام للمنظمة
الوطنية أ’بناءالشصهداء الطيب
الهواري والقائد العام للكشصافة
اإ’سصÓمية الجزائرية نور الدين
بن براهم إالى جانب السصلطات
الو’ئية وأافراد اأ’سصرة الثورية
وجمع من مواطني بلدية نقمارية
على تدشصين جدارية حول محرقة مغارة الظهرة
من إانجاز الفنان النحات علي بوخالفة.
كما زار محمد شصريف عباسس بالمناسصبة
المغارة التي لجأا اليها الجزائريون هربا من بطشس
ا’سصتعمار الفرنسصي وكذا متحفا أاقيم بجوار
المغارة يعرضس بقايا عظام شصهداء هذه المجزرة
وأاواني فخارية وتحف لها صصلة بتلك الفترة وكتب
حول تاريخ الجزائر.
كما زار الوزير معرضصا للوحتين تشصكيليتين حول
هذه المجزرة وآاخر للصصور حول مجازر  ٨ماي
.١٩٤٥
وللتذكير فإان«مجزرة محرقة الظهرة» التي
شصهدتها بلدية نقمارية بو’ية مسصتغانم يومي  ١٩و
 ٢٠جوان ١٨٤٥قام بها السصفاح الفرنسصي «بيليسصي»
الذي أاباد قبيلة أاو’د رياح خنقا بالدخان داخل
مغارة «الفراشصيح» بإاضصرام نيران حولها .وقد
خلفت هذه الجريمة الشصنعاء حوالي  ١٠٠٠شصهيد .

مسسيرة الذاكرة واإلخÓصص تجمع حشسدا كبيرا بسسطيف

تسسجيل  ٦٠٠شسهادة حية لمجاهدي بومرداسص
للتقدم بشصهاداتهم واسصهاماتهم إابان الثورة
التحريرية والحركة الوطنية ،من أاجل تنوير
الرأاي العام ونقل رسصالة النضصال والكفاح
ومعاناة اأ’باء واأ’جداد إالى جيل ا’سصتقÓل
لحماية الذاكرة الوطنية ومحاربة ثقافة
النسصيان ،وقال صصحراوي الشصعب أاو الدولة
اللذان ليسس لهما تاريخ ليسس لهما مسصتقبل بين
اأ’مم  ،خاصصة وأان الشصعب الجزائري يعتبر
من أاكثر الشصعوب اضصطهادا ومعاناة طيلة أاكثر
من  ١٣٠سصنة من ا’سصتعمار الفرنسصي
البغيضس ،وهو أادرى بحقيقة ا’سصتعمار
وممارسصاته الشصنيعة منها مجازر  ٨ماي ٤٥
الشصاهدة على ذلك ،والتي نسصتذكرها اليوم،
داعيا الشصباب إالى التمسصك بمبادئ الثورة
والحفاظ على المكتسصبات التي جاء بها
ا’سصتقÓل وعدم التفريط فيها أ’نها لم تكن
سصهلة بل جاءت نتيجة تضصحيات جسصام على

العدد
١٦١٠٠

في كتابة التاريخ الوطني و’سصترجاع
«الذاكرة الجماعية» للشصعب الجزائري.
ويضصيف الدكتور جيÓلي في مداخلته
اأن البحث في هذه التسصاوؤ’ت التاريخية،
’بد له من التنقيب في المصصطلح
التاريخي الموظف في الكتابات
ا ل ت ا ر ي خ ي ة  ،و ك ي ف يُ ن ظ ر ا إ ل ى م ا ج ر ى ف ي
ماي  ١٩٤٥في الجزائر في هذه الكتابات،
سصواء منها الجزائرية اأو ا’أجنبية.
وتعرضس لحوادث ماي  ١٩٤٥في الكتابة
التاريخية الجزائرية.

ڤالمة:أأمال مرأبطي

خرج أامسس بسصطيف آا’ف الجزائريين في
مسصيرة الذاكرة واإ’خÓصس والو’ء لعشصرات اآ’’ف
من الذين سصقطوا في  ٨ماي  ١٩٤٥برصصاصس
الجيشس ا’سصتعماري الفرنسصي.
فمثل ما حدث منذ  ٦٨سصنة تجمع حشصد من
المواطنين في السصاعات اأ’ولى من صصباح أامسس
أامام مسصجد أابو ذر الغفاري (مسصجد ’نقار سصابقا)
قبل أان يخرجوا ويمشصوا في خشصوع في مسصيرة كان
على رأاسصها أافراد الكشصافة اإ’سصÓمية الجزائرية
باتجاه النصصب الذي أاقيم تخليدا لسصعال بوزيد
الذي سصقط وقتها شصهيدا برصصاصس الضصابط
لوسصيان أاوليفييريو بكل برودة دم عندما رفضس
إانزال العلم الجزائري.
وأامام هذا النصصب التذكاري تم تدشصين تمثال
لهذا الكشصاف ( ٢٢سصنة) ووضصع باقة من الورود قبل
الترحم على ضصحايا هذه المجازر التي حصصدت
 ٤٥أالف من الجزائريين والتي امتدت أ’سصابيع عدة
لتمسس العلمة وأاوريسصيا وعين الكبيرة وعموشصة ثم
خراطة وڤالمة ومناطق عديدة بالوطن مثل
سصعيدة وغرب البÓد.
وعلى الرغم من تقدمه في السصن وتثاقل
خطواته إا’ أان السصيد لخضصر تاعربيت ( ٨٨سصنة)
شصارك في هذه المسصيرة مثلما اعتاد عليه كل سصنة
حيث حضصر رفقة أاحد أاقاربه.
وكان لخضصر إابان هذه اأ’حداث في الصصفوف
اأ’ولى عندما وقعت هذه المجازر على نطاق
واسصع.
وقال لخضصر تاعربيت «هنا بالضصبط سصقط
سصعال بوزيد شصهيدا متأاثرا بجروحه الخطيرة التي
أاصصيب بها في البطن» مشصيرا إالى زاوية الرصصيف
الواقع قبالة مقهى فرنسصا سصابقا .

ولم ينسس هذا المجاهد «كل الناسس الفارين
وقتها في كل ا’تجاهات وسصط إاطÓق الرصصاصس
وفي كل ا’تجاهات ومناظر الجثث المداسصة
أاحيانا بدون قصصد».
وعبر تاعربيت عن «سصعادته» برؤوية مشصاركة كل
هؤو’ء الشصباب في هذه المسصيرة قائ« Óإانني سصعيد
برؤوية هؤو’ء الشصباب إاناثا وذكورا يرافقوننا في
هذا الموكب أ’نهم سصيحملون المشصعل لبناء بلدهم
الجزائر» لهذا ـ كما أاضصاف ـ فإانه من المهم أان
يسصتلهموا من التضصحيات التي قدمها الجزائريون
في سصنهم من أاجل أان تتخلصس الجزائر من
ا’سصتعمار وتسصتعيد كرامتها.
من جهته أايد أاحد المشصاركين في مسصيرة ٨
ماي  ١٩٤٥وهو المجاهد بلقاسصم بودغة ( ٨٧سصنة)
والذي يعيشس حاليا في منطقة البÓعة (شصرق
سصطيف) رأاي تاعربيت ليؤوكد على ضصرورة «تقديم
المشصعل للشصباب» و«محاربة النسصيان».
إاثرها وبعد الترحم أامام نصصب سصعال بوزيد
على كل ضصحايا مجازر  ٨ماي  ١٩٤٥تجمع
المشصاركون في هذه المسصيرة وعلى رأاسصهم عناصصر
الكشصافة اإ’سصÓمية والسصلطات المحلية ومنتخبون
وعدد من المجاهدين وأابناء الشصهداء بسصاحة
ا’سصتقÓل أاين ينتصصب تمثال عين الفوارة حيث
قدمت أاغاني وطنية من طرف مجموعة صصوتية
مدرسصية.
وقد تم بالمناسصبة بذات السصاحة تقديم عديد
اأ’غاني الوطنية منها «أاوفياء» و«الطيارة
الصصفراء» و«حيوا شصمال إافريقيا» و«من جبالنا»
التي تأاثر بها كثيرا الحضصور سصواء ممن عايشصوا
اأ’حداث أاو أابناء ا’سصتقÓل.

نظمتها جمعيةأاول نوفمبر الثقافية

ندوة تاريخية حول شسخصسية الراحل مهري
نظمت صصباح اأمسس ،جمعية اأول نوفمبر
الثقافية لو’ية سصكيكدة ،ندوة تاريخية حول
شصخصصية المرحوم المجاهد عبد الحميد مهري،
بمناسصبة ذكرى مجاز  ٨ماي  ،١٩٤٥بحضصور الوزير
السصابق علي بن محمد ،الدكتور بوخلخال مدير
جامعة ا’أمير عبد القادر بقسصنطينة ،والعديد من
المتدخلين كاأمثال بوعزارة الذي قام بمداخلة
بعنوان «مهري الموقف وا’إنسصان» ،والذي اعتبر
الراحل قامة في ا’أخÓق والقيم ،وكان عمÓقا
في كل شصيء خاصصة في وطنيته التي ظهرت
مبكرا.
اأما علي بن محمد فقد جاء في مداخلته يوم

 ٨ماي  ٤٥كان امتحانا للشصعب اإزاء الهمجية
ا’سصتعمارية ،وكان ليوم  ٨ماي اأخ وشصقيق وهو يوم
اأول نوفمبر الذي عجل با’سصتقÓل ،مضصيفا لدى
حديثه عن مهري ،الفقيد جمع بين السصياسصة
والثقافة ،واصصفا اإياه بحكيم الجماعة فالكل
يسصتشصيره ،وهو صصريح في كل مواقفه الثابتة ،ومن
المجاهدين الذين لم يتغيروا ومات مجاهدا
كبيرا ،حتى خصصومه السصياسصيين ودعوه بالثناء
واعترفوا له بكل الخصصال والمبادئ المعروفة عنه
في حياته.

سسكيكدة :خـــالد ألعيفة

اتصسالت الجزائر بتلمسسان توضسح

صصدر مقال بجريدتكم ليوم ا’ثنين  ٠٦ماي  ٢٠١٣صصفحة  ،٣٢العدد  ١٦٠٩٧محرر من
طرف الصصحفي محمد.ب يتعلق بقضصية تبديد  ٢ . ٥مليار سصنتيم ولقد ورد فيها ان التحقيق
مع مدير البريد واتصصا’ت الجزائر و ٣موظفين و ١٤مقاو’ ،حيث انه جاء ذكر اتصصا’ت
الجزائر في هذا المقال رغم أانه ليسس لهذه اأ’خيرة أاي عÓقة ببريد الجزائر و’ بهذه
القضصية.
الوقائع التي نشصرت ’ تخصس إاطÓقا المدير العملي ’تصصا’ت الجزائر لو’ية تلمسصان.
@ المدير العملي ’تصصا’ت الجزائر بتلمسصان

دولي

ألخميسض  ٠٩ماي  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ٢٩جمادى ألثانية  ١٤٣٤هـ

دعوةإإلى توفيرإلحماية إلدولية للمدنيين إلصضحرإويين

مركز كينيدي يدين القمع المغربي العنيف ضصد المتظاهرين
دعت وزإرة إ’عÓم إلصضحرإوية إلى توفير إلحماية إلدولية للمدنيين إلصضحرإويين في إأ’رإضضي
إلمحتلة عبرآإليةأإممية لمرإقبة حقوق إ’نسضان وذلك بعد إلتهديدإت إ’خيرة لوزير إلدإخلية
إلمغربي بتصضعيد إلقمع في تلك إأ’رإضضي.

دفوسس فضضيلة -ألوكا’ت-
ودعت ألوزأرة ألى ألسشعي ألجاد
لحماية قيم ألعدل وألحرية بما فيها
تنظيم أسشتفتاء تقرير ألمصشير وأطÓق
سشرأح ألمعتقلين ألسشياسشيين وأحترأم
حقوق أ’نسشان وفتح ألمنطقة أأمام
ألمرأقبين وألصشحافيين ألدوليين ووقف
نهب وسشرقة ألثروأت ألصشحرأوية.
من جهة أأخرى ،إأسشتنكرت ألوزأرة
بششدة ألتهديدأت ألتي وردت في تصشريح
وزير ألدأخلية ألمغربي أأمام برلمان بÓده
حول أ’حدأث ألتي عرفتها ألمدن
ألرئيسشية للصشحرأء ألغربية ألمحتلة
وجنوب ألمغرب عقب قرأر مجلسض أأ’من
أأ’خير.
ومن جهتها ،أأدأنت ألمنظمة غير
ألحكومية أأ’مريكية مركز روبيرت
كينيدي من أأجل ألعدألة وحقوق أ’نسشان
قبل يومين أأعمال ألقمع ألتي قامت بها
قوأت أأ’من ألمغربية ضشد ألمتظاهرين
ألصشحرأويين في ألصشحرأء ألغربية
ألمحتلة.
وأأضشافت هذه ألمنظمة في بيان لها
أأنها جد قلقة من وضشعية حقوق أ’نسشان
في ألصشحرأء ألغربية ألتي طبعتها
أ’عتدأءأت أأ’خيرة لقوأت أأ’من
ألمغربية على ألسشÓمة ألبدنية وكرأمة
ألششعب ألصشحرأوي.
ويأاتي هذأ ألتنديد ألجديد من طرف
هذه ألمنظمة ألتي يوجد مقرها في
وأششنطن كرد فعل على أأعمال ألقمع ألتي
أرتكبتها يوم أأ’حد ألماضشي ألقوأت
ألمتظاهرين
لتفريق
ألمغربية
ألصشحرأويين ألذين كانوأ بصشدد تنظيم
مسشيرة أحتجاج سشلمية ،مما خلف عددأ
من ألجرحى من ألمدنيين ألصشحرأويين.
وعليه ،فقد أأوضشحت ألمنظمة أأن
موأصشلة أأعمال ألعنف هذه من طرف
ألسشلطات ألمغربية تؤوكد ضشرورة وضشع
آألية دأئمة أأممية لمرأقبة حقوق أ’نسشان
في ألصشحرأء ألغربية وألتقرير عنها.

ومقابل حمÓت ألقمع وأ’نتهاك
ألمغربي لحقوق ألصشحرأويين ،تعرف
ألقضشية ألصشحرأوية ألتي تحتفل هذه
أأ’يام بذكرى أنطÓق ألكفاح ألمسشلح
تعاطفا دوليا متزأيدأ وتأاييدأ ’ مششروطا
لكفاح ألششعب ألصشحرأوي ألعادل.
وفي هذأ أإ’طار ،أأكدت ألمجموعة
ألبرلمانية ألباسشكية على ألموقف ألثابت
وألÓمششروط من قضشية ألششعب
ألصشحرأوي وكفاحه من أأجل نيل ألحرية
وأ’سشتقÓل.
وذكرت أأنه في إأطار ألتحسشيسض
بالقضشية ألصشحرأوية ألتقى ممثل جبهة
ألبوليسشاريو بإاقليم ألباسشك ألليه أأمحمد
بيروك بمجموعة ألصشدأقة مع ألششعب
ألصشحرأوي بالبرلمان ألباسشكي وألمتمثلة
في جميع قوى أأ’حزأب ألسشياسشية
ألباسشكية ألممثلة بقبة ألبرلمان .وقد تم
خÓل هذأ أللقاء تناول آأخر تطورأت
ألقضشية ألوطنية وخاصشة ما يحدث من
أنتهاكات جسشيمة من قبل قوأت أ’حتÓل
ألمغربي بالمناطق ألمحتلة.
وسشيقوم مدير وكالة ألتعاون وألتنمية
بالحكومة ألباسشكية باول أورتيغا بزيارة
إألى مخيمات ألÓجئين ألصشحرأويين
بصشفته ممث Óللحكومة ألباسشكية
للمششاركة باسشمها ضشمن فعاليات ألذكرى
ألـ  ٤٠لتأاسشيسض ألجبهة ألششعبية لتحرير

ألسشاقية ألحمرأء ووأدي ألذهب.
كما سشيقوم ألوزير أأ’ول لمملكة
ليسشوتو ألسشيد موتسشوأها توماسض بزيارة
رسشمية إألى ألجمهورية ألعربية
ألصشحرأوية ألديمقرأطية ،أبتدأء من
أليوم ألخميسض ألقادم على رأأسض وفد كبير
يضشم عدة وزرأء في حكومة دولة لوسشوتو
وتسشتمر إألى غاية ١١ماي ألجاري.

المعرضض العالمي «بابلو نيرودا»
يحل بمخيمات الÓجئين
سشيحل ألمعرضض ألعالمي «بابلو نيرودأ»
قريبا بمخيمات ألÓجئين ألصشحرأويين
وألمناطق ألمحتلة من ألصشحرأء ألغربية
كوقفة تضشامنية مع ألششعب ألصشحرأوي
في كفاحه ألعادل .وتعتبر هذه ألتظاهرة
ألثقافية ألتي سشتنطق فعالياتها يوم
ألجمعة ألقادم وتسشتمر إألى غاية  ٢٥ماي
ألجاري كوقفة للتضشامن مع كفاح ألششعب
ألصشحرأوي ألعادل عبر إأبدأعات ألعديد
من ألفنانين عبر ألعالم من خÓل
مششاركات فنية رأئعة وبمناسشبة ألذكرى ألـ
 ٤٠لتأاسشيسض جبهة ألبوليسشاريو وأند’ع
ألكفاح ألمسشلح .يذكر أأن «بابلو نيرودأ»
هو ششاعر ومكافح ودبلوماسشي ششيلي.

الحكومة الليبية تؤوكد تماسصكها والتحول الديمقراطي على المحك
طالبت بإاسشناد رئاسشة ألوزرأء ألى عوضض
ألبرعصشي رئيسض حزب ألعدألة وألبناء
ألليبي ،في حين أقترحت محمد صشوأن
منصشب وزير ألخارجية وألى وسشام بن
أأحميد وزأرة ألدفاع ،إأن هذأ ألوضشع ألذي
تطبعه سشيطرة ألميليششيات ألمسشلحة
أأصشبح مصشدرأ حقيقيا ،للرسشميين
ألليبيين ،فقد أأكد عمر أحميدأن ،أأمسض،
أأن أنتقاد آأدأء ألوزأرأت يتم بالطرق
ألسشلمية وألقانونية ،معتبرأ أأن هذه
أ’حدأث تعرقل عمل ألدولة وتمدد
ألششرعية ،نفسض ألمخاوف عبر عنها
رئيسض ألمؤوتمر ألعام ألليبي محمد
ألمقريف بدأية أ’سشبوع ألجاري ،حين
أأكد أأن ألتنمية وأ’سشتقرأر ’يمكن
حصشولهما في ظل ألتوتر وألفوضشى.

رفضضت محكمة إلنقضس إلمصضرية طعن
إلنيابة على إأحكام إلبرإءة في قضضية
«موقعة إلجمل» إلتي وقعت إأثناء
إ’حتجاجات إلتي شضهدتها مصضر وإلتي رإح
ضضحيتها  ١٤قتي Óوإأكثر من إألف مصضاب
يومي إلثاني وإلثالث من فيفري  ،٢٠١١في
ميدإن إلتحرير بقلب إلقاهرة .
وأأوردت مصشادر أأن حكم محكمة ألنقضض برفضض
طعن ألنيابة في أ’أحكام ألتي صشدرت بتبرئة  ٢٥متهما
موؤخرأ ،يعني أإغÓق ألملف تماما أإ’ أإذأ فتحته نيابة
«ألثورة» ألمششكلة حديثا وفقا ’أدلة جديدة.
وأأضشافت أأن أأهالي ألضشحايا كانوأ ينتظرون خيرأ
باإعادة محاكمة ألمتهمين بموقعة ألجمل ،مششيرأ أإلى
أأن حكم ألنقضض أ’أخير ياأتي بالتزأمن مع أتهامات

إأن ألوضشع ألخطير ألذي تعيششه ليبيا،
يؤوششر بوضشوح ألى أأن ألتحول
ألديمقرأطي ألمنششود من خÓل
ألتأاسشيسض لدولة قانون ومؤوسشسشات يعتمد
في تسشييرها وتحسشين آأدأئها على
ميكانيزمات ششفافة ووأضشحة وتدأول
سشلمي على ألسشلطة عبر ألقنوأت
ألسشياسشية ألتوأفقية وأفرأزأت ألصشناديق
أ’نتخابية ،ألتي من ألمفروضض أأن تكون
ألوسشائط ألوحيدة ألتي توصشل ألبرأمج
وأأ’سشماء ألى مرأكز ألقرأر ،وليسض فرضض
أأششخاصض أأو أأسشماء باسشتعمال أأسشاليب
ألضشغط وألتهديد تحت وطأاة ألسشÓح.

أأمين بلعمري

توافق روسصيأامريكي على الدفع نحو حل سصلمي
إعت Èإأ’خضضر إ’برإهيمي إŸوفد
إأ’‡ي إ ¤سضوريا،أإمسس إ’ربعاء،
إلتوإفق إلروسضي إ’مريكي على حث
طر‘ إلنزإع (إلنظام ومسضلحي
إŸعارضضة) ’يجاد حل سضياسضي
لأÓزمة ‘ مؤو“ر دو‹ نهاية إلشضهر
إ÷اري بأارضضية جنيف ،خطوة
هامة ’نفرإج إأ’زمة إلسضورية،
مضضيفاأإنهاأإول معلومات تدعو إ¤
إلتفاؤول منذ وقت طويل جدإ.
وكان أ’برأهيمي يفكر ‘ أ’سشتقالة،
أأمام أنسشدأد أ◊ل ألسشياسشي وعدم تعامل
أأطرأف ألنزأع معه بجدية بحسشب ما صشرح
به أأحد مسشاعديه.
ولكن ألتوأفق ألروسشي أأ’مريكي على
تنظيم مؤو“ر دو‹ حول سشوريا ‘ أأسشرع
وقت ‡كن وقبل نهاية ألششهر أ◊ا‹ جعل
أ’برأهيمي يوأصشل مهامه أأ’‡ية.
كما أأعلن وزير أÿارجية أ’يرأ« Êعلي
أأك Èصشا◊ي» أسشتعدأد طهرأن ألكامل
إ’‚اح أأي مبادرة منصشفة وعادلة تضشمن
مصشالح ألششعب ألسشوري وتؤودي أ ¤أسشتقرأر
بلده ،كما رحب من جهة أأخرى وزير
أÿارجية أأ’Ÿا Êأأمسض ،باقÎأح ألو’يات
أŸتحدة وروسشيا عقد مؤو“ر دو‹ حول
سشوريا ،معتÈأ أŸقÎح إأششارة قوية للجميع
إ’نهاء ألعنف ألذي بدأأ منذ مارسض ،٢٠١١
حيث أأتى  ٢٦ششهرأ من ألقتال على قتل أأكÌ
من  ٧٠أألف ششخصض وقرأبة مليون ونصشف
مليون ’جئ توزعوأ على ألدول أÛاورة
منهم  ٥٠٠أألف منذ  ٦مارسض أŸاضشي ،أأما
عدد ألنازح Úدأخل ألبلد ،فقد بلغ عددهم

أأك Ìمن  ٤مÓي ÚخÓل أأ’ششهر أأ’خÒة.
أأما وزير خارجية كندأ ،فقد أأعلن أأن
بلده مع أ◊ل ألسشياسشي لأÓزمة ‘ سشوريا،
حيث قال« :بنظرنا ’يوجد إأ’ حل وأحد
لوضشع حد آ’’م ألششعب ألسشوري وهو أ◊ل
ألسشياسشي وأأبلغت كندأ أŸعارضشة ألسشورية
ألتي ’تعÎف بها عن قلقها ألكب Òحيال
قمع أ’كرأد وأŸسشيحي Úوألعلوي Úوألششيعة
وأأقليات أأخرى.
وعلى ألرغم من أ’تفاق ألروسشي
أ’مريكي وألباعث لبصشيصض من أأ’مل يبقى
ألتششاؤوم هو أآ’خر قائما ،أ’ن أ’قوأل ’
تتطابق مع أأ’فعال ‘ غالب أ’حيان حيث
أأكد «كÒي» على دعم بلده للمعارضشة
ألسشورية بـ  ١٢٣مليون دو’ر وألعمل على
–قيق أنتقال سشلمي سشريع للسشلطة ‘
سشوريا ،إأ’ أأن ’فروف وصشف أللقاء مع
نظÒه با’يجابي وإأن كانت بعضض أŸششاكل
عالقة بينهما غ Òأأن أللقاء أأ’خ Òبينهما
‘ موسشكو قّرب وجهات ألنظر ،وكانت
سشوريا قد تعرضشت مؤوخرأ ’عتدأء
أسشرأئيلي ماجعل أأ’سشد يربط تورط
أ’حتÓل بالتنسشيق مع دول أقليمية وغربية
دأعمة لÓحدأث أ÷ارية ‘ سشوريا مؤوكدأ
على أأن ألششعب وأ÷يشض ألسشوري ألباسشل
قادر على ألرد وأŸوأجهة ضشد أ’رهاب
ألذي يسشتهدف سشوريا يوميا ،فهل سشتحقق
سشوريا ألنصشر بعد هذه أأ’زمة ألتي طالت
ويتحقق أ’نفرأج وتعيد أ’سشتقرأر للبلد
باŸؤو“ر ألدو‹؟ أأم أأن ألفششل سشيسشتمر
كا◊لول وأ’قÎأحات ألسشابقة ويبقى ألدم
ألسشوري ينزف وألدولة تتآاكل وتنهار؟.

ردإ على إعتقال ﬂابرإت إ’حتÓل Ÿفتي إلديار إلفلسضطينية

›لسض النواب األرد Êيطالب بطرد السصف Òاإلسصرائيلي
فضضيلة دفوسس  -ألوكا’ت-
أعتقلت ألمخابرأت أ’سشرأئيلية ،صشباح أأمسض،
مفتي ألقدسض وألديار ألفلسشطينية ألششيخ محمد
حسشين وقال مصشطفى أ’عرج ،مدير مكتب ألششيخ
محمد حسشين بأان ألمخابرأت أ’سشرأئيلية
حاصشرت منزل ألمفتي في منطقة جبل ألمكبر
بالقدسض ألمحتلة وأعتقلته وأقتادته ألى سشجن
ألمسشكوبية بالقدسض.
وقال أأحد أأبناء ألمفتي أأن سشيارتين للمخابرأت
أ’سشرأئيلية حضشرتا ألى منزلهم في منطقة جبل
ألمكبر وأعتقلت وألده وأقتادته ألى ألمسشكوبية
للتحقيق.
وأأضشاف أأن عناصشر ألمخابرأت لم يذكروأ سشبب
أعتقالهم لوألده .ومن جهة أأخرى ،أعتقلت قوأت
أ’حتÓل مصشطفى أأبو زهدة ،رئيسض لجنة رعاية
ألمقابر إ’سشÓمية في ألقدسض خÓل مروره عبر
باب أ’سشباط ألمؤودي للمسشجد أأ’قصشى.
وأأششارت مصشادر أأمنية أسشرأئيلية أأن أعتقال
مفتي ألقدسض وألديار ألفلسشطينية جاء بتهمة
أ’ششتباه بضشلوعه في أضشطرأبات جرت في باحة
ألمسشجد أأ’قصشى ،أأمسض أأ’ول.
وأأوردت ألمصشادر ،أأن أ’ضشطرأبات ألتي
ششهدتها باحة أ’قصشى تمثلت في أ’عتدأء على
مجموعة من أليهود وإألقاء بعضض ألكرأسشي عليها.
وألحرم ألششريف ألذي يسشميه أليهود "جبل
ألهيكل" في إأششارة ألى هيكل ألقدسض ألقديم ألذي
دمره ألرومان في ألعام  ،٧٠مكان مقدسض لÓسشÓم
وأليهودية ومصشدر توتر.
ويقع ألمسشجد أ’قصشى في ألششطر ألششرقي من
ألقدسض ألتي أحتلتها أسشرأئيل وضشمتها في ١٩٦٧
في أجرأء ’ يعترف به ألمجتمع ألدولي .وألحرم
ألقدسشي ألذي يضشم ألمسشجد أأ’قصشى وقبة

ترحيبإإخوإني وإلمعارضضة تنتقد إلتعديل إلحكومي

محكمة النقضض بمصصر تغلق ملف «موقعة الجمل»
وجهتها قوى سشياسشية للنيابة ألعامة بالتقصشير في
تقديم أ’أدلة.
وكانت ألدأئرة أ’أولى بمحكمة جنايات ألقاهرة قد
بsرأأت جميع ألمتهمين بقتل ألمتظاهرين في ميدأن
ألتحرير بوسشط ألقاهرة في «معركة ألجمل» وعددهم
 ٢٥متهمًا.
وتضشم قائمة ألمتهمين ألذين تمت تبرئتهم أأقطاب
ألنظام ألسشابق وفي مقدمتهم رئيسشا مجلسشي ألششعب
وألششورى فتحي سشرور وصشفوت ألششريف ووزيرة ألقوى
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مؤوتمر دولي حول سضوريا نهاية إلشضهر

سس .ناصضر

إلجماعات إلمسضلحة توإصضل ضضغطها

أأبقت ألميليششيات ألمسشلحة في ليبيا
على حصشارها للوزأرأت ألسشيادية ،بعدما
ظن ألجميع أأن أسشتصشدأر قانون ألعزل
ألسشياسشي ألذي صشادق عليه ألمؤوتمر
ألليبي ألعام ،بدأية أ’سشبوع ألجاري،
سشينهي هذأ ألمسشلسشل ألمقلق ،إأ’ أأن ما
حذر منه أأعيان وششيوخ ألقبائل ومثقفون
وناششطون في بيان مششترك ألسشبت
ألماضشي ،ألحكومة من مغّبة ألرضشوخ
لمطالب تلك ألجماعات تحت ضشغط
ألسشÓح وألحصشار ،سشيفتح ششهية هذه
أأ’خيرة ويرفع سشقف مطالبها وهو
ألششيء ألذي حصشل بالفعل فلم تمر أأكثر
من  ٤٨سشاعة عن أقرأر قانون ألعزل
ألسشياسشي ،حتى قدمت تلك ألجماعات
مايششبه حكومة ظل أأو حكومة موأزية،

ألعدد
١٦١٠٠

ألعاملة ألسشابقة عائششة عبد ألهادي ،ورئيسض أ’تحاد
ألعام لنقابات عمال مصشر حسشين مجاور ،وعدد من
أأقطاب ألحزب ألوطني ألمحلول ألذي أحتكر ألحياة
ألسشياسشية ’أكثر من ثÓثة عقود.
وكانت ألنيابة ألعامة أأحالت ألمتهمين أإلى ألمحاكمة
ألجنائية باأربعة أتهامات رئيسشية أأعدتها هيئة تحقيق
قضشائية وهي قتل ألمتظاهرين وألششروع في قتلهم
’أغرأضض أإرهابية ،وأإحدأث عاهات مسشتديمة بهم،
وأ’عتدأء عليهم بالضشرب بقصشد أ’إرهاب ’إنهاء

ألصشخرة ،هو أأولى ألقبلتين وثالث ألحرمين
ألششريفين لدى ألمسشلمين .ويأاتي أعتقال حسشين
بينما تسشتعد ألدولة ألعبرية لÓحتفال بالذكرى
ألسشادسشة وأأ’ربعين ’حتÓل وضشم ألقدسض
ألششرقية عام  ،١٩٦٧إأذ من ألمتوقع خروج
مظاهرأت أسشرأئيلية في ألمدينة.
وقد تم نششر آأ’ف من رجال ألششرطة في
ألقدسض وألبلدة ألقديمة وحولهما للتحضشير لهذه
ألمرأسشم ألسشنوية.
أعتقال مفتي ألقدسض أأثار أحتجاج ونقمة
ألفلسشطينيين وألعالم أ’سشÓمي على حد سشوأء،
حيث إأسشتنكرت عدة أأطرأف فلسشطينية إأعتقال
ألششيخ محمد حسشين وأصشفة هذأ ألفعل بغير
أأ’خÓقي لكونه يتعرضض لرمز ديني ودعت ألى
أطÓق سشرأحه .وطالبت ألرئاسشة ألفلسشطينية
ألحكومة أإ’سشرأئيلية بلجم ألمسشتوطنين مناششدة
ألمجتمع ألدولي بالتدخل لوقف هذأ ألتصشعيد
ألذي يدخل ألمنطقة في دوأمة من ألعنف.
وقالت وزأرة أإ’عÓم ألفلسشطينية في بيان
صشحفي ،إأن أعتقال ألششيخ حسشين يدل على تجاوز
أ’حتÓل كل ألخطوط وإأطÓق يد ألمجموعات
ألمتطرفة ألتي تقرع ألطبول ’خترأق ألقدسض
ألقديمة بمسشيرأت ضشخمة في ألذكرى ألـ  ٤٦لما
يسشمى «توحيد ألقدسض».
وطالبت ألوزأرة بإاطÓق سشرأح ألمعتقلين
وألتحرك ألدولي لوقف مخططات أ’حتÓل في
ألقدسض .ومن جهتها ،أرتفعت أأصشوأت ألعديد من
ألدول وأأ’وسشاط أ’سشÓمية منددة بالخطوة
أ’سشرأئيلية وأمتد مجلسض ألنوأب أأ’ردني
للمطالبة با’جماع بمغادرة ألسشفير أإ’سشرأئيلي في
عمان أأرأضشي ألمملكة أأ’ردنية ألهاششمية.

تظاهرهم وترك ميدأن ألتحرير.
ومن ناحية ثانية ،تباينت ردود ألفعل أإزأء ألتعديل
ألوزأري ألذي ششمل تسشع حقائب بحكومة رئيسض
ألوزرأء ألمصشري هششام قنديل وألذي أأعلن عنه
ألثÓثاء ،حيث رحب ألحزب ألمنبثق عن جماعة
أ’إخوأن ألمسشلمين «ألحرية وألعدألة» بالتششكيل
ألجديد دأعيا للتعاون مع ألحكومة ،بينما أعتبرت قوى
معارضشة ألخطوة ششكلية ودعت ألقيادة ألحالية لعدم
أ’نفرأد بالقرأرأت أ’إسشترأتيجية .وذهبت بعضض
أ’حزأب ألى ألقول باأن ألتعديل ألوزأري ألجديد ’
يضشيف جديدأ وسشيكون هناك حاجة لتعديل جديد في
ألمدى ألقصشير .وأعتبرت أأن ألتعديل ’ يغير كثيرأ،
دأعية أإلى حكومة وحدة وطنية ذأت كفاءأت عالية يثق
فيها ألناسض.

الخميسس  ٠٩ماي  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٩جمادى الثانية ١٤٣٤هـ

سسلطت لجنة إإلنضسباط
للرإبطة إلمحترفة إلوطنية
عقوبات صسارمة ضسد مسسيري
ولعبي مولودية إلجزإئر،
يومأإمسش على خلفية
مقاطعة إلفريق لمرإسسم
تسسلم إلميدإليات في نهائي
كأاسش إلجمهورية إلذي جرى
إألربعاء إلماضسي  ...ويأاتي
عمر غريب ،منسسق فرع كرة
إلقدم في «إلمقدمة» ،كونه
عوقب باإليقاف مدى إلحياة
من ممارسسة كل نشساطأإو
شسغل منصسب متعلق بكرة
إلقدم ،مع إقترإح إيقافه
مدى إلحياة من إلحركة
إلرياضسية إلوطنية  ...في
حينأإن إلمدرب جمال مناد
عوقب بسسنتين ،منها وإحدة
مع وقف إلتنفيذ ...

حامد حمور

كما طالت العقوبات بعضس لعبي
المولودية ،وهما قائد الفريق رضضا
بابوشس الذي عوقب بسضنة واحدة
 ...بينما تم معاقبة الحارسس فوزي
شضاوشضي لمدة عامين.ومن جهة
أاخرى ،فإان رئيسس مجلسس اإلدارة
كمال عمروشس عوقب بدفع غرامة
قدرها ( )٢٠٠أالف دج..باإلضضافة
إالى حرمان فريق مولودية الجزائر
من منحة «الفاف» التي تقدمها
لمنشضطي كأاسس الجزائر.

إإقصساء غريب مدى
إلحياة

وبالتالي ،فإان لجنة اإلنضضباط

العدد
١٦١٠٠

رياضضة
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لجنة إلنضسباط للرإبطة إلوطنية إلمحترفة

حاج بوقشش لـ «إلشسعب »:

عقوبات صضارمة ضضد مسضيري ولعبي العميد

نسضعى للفوز بالمركز الثاني لمحوإاخفاق الكأاسس

ضضربت بقوة ،بعد التصضرف غير
الÓئق الذي صضدر من طرف
مسضيري ولعبي الفريق العاصضمي،
الذين «أالصضقوا» التهمة بالحكم
الذي أادار المباراة  ...لكن الرأاي
العام الرياضضي لم يتقبل ما حدث
وكان الكل يعاتب مسضيري أاعرق
نادي جزائري ،الذي لم يكن
رياضضيا إالى حد بعيد  ..لذلك ،فإان
العقوبات الصضادرة من طرف
اللجنة المعنية تصضب في منحى
منطقي وسضتكون محطة حاسضمة
لعدم تكرار مثل هذه الردود
والدخول في ذائرة عدم احترام
الروح الرياضضية  ..أاين عشضنا
مباراة نهائية في المسضتوى من
الناحية الكروية ،قبل أان يفسضد
العرسس بالمفاجأاة التي «قدمها»
العميد لمÓيين عشضاق الكرة
والمتتبعين  ..حتى أان «الغلطة»
الكبيرة احتكرت حديث الناسس منذ
لحظة وقوعها وغطت فع Óفرحة
تتويج النادي العاصضمي اآلخر
إاتحاد الجزائر ،الذي ركز بشضكل
جيد على النهائي وقام بدوره كما
ينبغي في وسضط احترافي يعد
بمسضتقبل زاهر.
وفي جهة المولودية ،فإان الحسضرة
قررت لجنة اإلنضضباط للرابطة
الوطنية المحترفة بعد اعتمادها
على قوانين العقوبات للفاف
والفيفا إاصضدار العقوبات التالية:
عمر غريب:
المنع مدى الحياة من ممارسضة أاي
نشضاط في مجال كرة القدم بسضبب
إاهانته للرسضميين والهيئات
الرياضضية بداية من  ٨ماي ٢٠١٣
باإلضضافة إالى معاقبته بدفع
غرامة مالية قدرها ( )٢٠٠أالف دج
 ...مع اقتراح بإاقصضائه مدى
الحياة من الحركة الرياضضية

حدإج:

العقوبات تم اتخاذها عن قناعة
أاكد رئيسس لجنة
النضضباط التابعة
للرابطة المحترفة
لكرة القدم حميد
حداج ،أامسس ،أان
اتخذت
هيئته
عن
العقوبات
بشضأان
«قناعة»
نادي
مقاطعة
مولودية الجزائر
تسضليم
لمراسضم
الميداليات عقب نهائي كأاسس الجزائر الذي
انهزمت فيه أامام إاتحاد العاصضمة (.)٠-١
وأاوضضح حميد حداج ،أان « الهيئة التي يشضرف
عليها اتخذت قراراتها عن قناعة .أاظن أاننا
طبقنا القوانين السضارية المفعول نظرا
لخطورة الفعال التي صضدرت من قبل هؤولء
األشضخاصس عقب نهائي كأاسس الجزائر».
وسضلطت على مسضير نادي مولودية الجزائر
عمر غريب عقوبة اليقاف مدى الحياة من
ممارسضة كل نشضاط أاو شضغل منصضب متعلق
بكرة القدم في حين عوقب المدرب جمال
مناد باليقاف لسضنتين والحارسس فوزي
شضاوشضي سضنتين مع سضنة واحدة موقوفة
النفاذ ،كما عوقب قائد الفريق رضضا بابوشس
بسضنة واحدة.
« ما حدث عقب هذا النهائي شضيء نتأاسضف
له .قمنا بالسضتماع الى األطراف المعنية قبل
شضروع اللجنة في مداولت أافضضت الى النطق
بهاته العقوبات «يضضيف المسضؤوول األول على
لجنة النضضباط .وعن األنظمة والقوانين
التي تم السضتناد عليها لتبرير هاته العقوبات
صضرح السضيد حميد حداج أان «هيئته كانت
سضيدة في اتخاذها لهاته القرارات من خÓل
اسضتنادها
لقوانين التحادية الجزائرية لكرة القدم
(فاف) والتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)».
« من الجانب القانوني ل توجد أاية نصضوصس
تعالج مثل هاته الحالة التي تعتبر األولى من
نوعها .أاعضضاء اللجنة اسضتندوا على قوانين
الفاف والفيفا حتى ل نترك مثل
هاته السضلوكات تمر دون معاقبة مرتكبيها»
 .من جهة أاخرى ،أاوضضح رئيسس لجنة
النضضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة
القدم أان الشضخاصس المعاقبين يمكنهم رفع
طعن في ظرف  ٤٨سضاعة على مسضتوى لجنة
الطعون.

كبيرة لما حدث من صضنع
المسضيرين ،أاين وصضل الفريق
العريق إالى وجود صضفحة غير
منيرة في سضجله.وفي دردشضة مع
العديد من محبي أاصضحاب الزي
األخضضر واألحمر ،فإانهم يتمنون
عودة اإلسضتقرار إالى الفريق،
خاصضة وأان اللجنة التي أاصضدرت
العقوبات لم تعاقب النادي ،كما
تداول من قبل  ..وهذا للسضماح له
بتنظيم أاموره بشضكل جيد للموسضم
القادم ،كون التصضرف الذي حدث
في كأاسس الجزائر ل يعني الفريق
ككل .

شساوشسي في مفترق
إلطرق

أاما المدرب جمال مناد الذي

قرارات اللجنة

الوطنية.
 )٢جمال مناد :إاقصضاء لمدة
عامين ( ،)٢منها سضنة ( )١مع وقف
التنفيذ من أاي نشضاط في كرة
القدم بسضبب إاهانة رسضميين
على
الÓعبين
وتحريضس
الÓإانضضباط وتغريمه بـ ( )١٠٠أالف
دج .
 )٣رضسا بابوشش :معاقبته

عرف بنزاهته طوال مشضواره
الكروي ،عوقب لمدة سضنتين ( مع
سضنة واحدة غير نافذة) ،األمر
الذي قد يؤوثر على مسضاره ،هو
الذي كان يتمنى مواصضلة نجاحاته
وكان قريبا جدا من تجديد عقده
أاو اإللتحاق بفريقه السضابق شضبيبة
القبائل.بينما يبقى المشضوار
الرياضضي للحارسس شضاوشضي بين مد
وجزر ،في الوقت الذي ارتاح
الجميع برؤويته في مسضتوى جيد
وكان مرشضحا للعودة للفريق
الوطني من الباب الواسضع ،بعد أان
بدا مركزا على موضضوعه  ...ها
هو يسضقط من جديد في فخ
النرفزة ويعاقب لمدة عامين
كاملين  ..األمر الي قد يؤوثر بشضكل
كبير على مشضواره الرياضضي .
بإاقصضاء لمدة سضنة ( )١بسضبب
إاهانة رسضميين واحتجاج عن
احترامه
وعدم
القرارات
لمسضؤوولياته كقائد الفريق ...
وتغريمه بـ ( )١٠٠أالف دج.
 )٤فوزي شساوشسي :إاقصضاء لمدة
عامين نافذة ،بسضبب اهانة
رسضميين والهيئات الرياضضية،
وتغريمه بمبلغ ( )١٠٠أالف دج.
 )٥كمال عمروشس :غرامة مالية بـ
( )٢٠٠أالف دج .

مصسطفى برإف:

نأاملأال تتكرر هذه الحلقة المؤوسضفة
عّبر رئيسس اللجنة األولمبية الجزائرية،
مصضطفى براف عن أامله في عدم تكرار الحلقة
المؤوسضفة لمقاطعة مولودية الجزائر للحفل
البروتوكولي لنهائي كأاسس الجزائر بعد هزيمتها
أامام إاتحاد الجزائر ( ٠ـ  ،)١عقب العقوبات
التي سضلطتها ،أامسس ،لجنة النضضباط التابعة
لرابطة كرة القدم المحترفة  .وفي تصضريح له،
قال رئيسس الهيئة األولمبية ما يلي« :أاتمنى أال
تتكرر هذه الحلقة المؤوسضفة للرياضضة الجزائرية
وأاحذر كل من يتصضرفون مسضتقب Óبطريقة
منافية للرياضضة وللروح الرياضضية ،بأانهم
سضيتعرضضون ألقسضى العقوبات ،كما سضنقوم
بمكافأاة كل من يتحلون بشضجاعة وجدارة فوق
الميدان وعبر كل النشضاطات الرياضضية» .وكانت
الرابطة الوطنية قد سضلطت على مسضير نادي
مولودية الجزائر عمرغريب ،عقوبة اإليقاف
مدى الحياة من ممارسضة كل نشضاط أاو شضغل

نادي
برإسست

منصضب متعلق
بكرة القدم ،في
عوقب
حين
المدرب جمال
مناد باإليقاف
لسضنتين
والحارسس فوزي شضاوشضي سضنتين مع سضنة واحدة
موقوفة النفاذ لمناد ،كما عوقب قائد الفريق
رضضا بابوشس بسضنة واحدة ،هاته العقوبات
دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من أامسس .أاما
مولودية الجزائر التي توقع البعضس اقصضاءها
من الدورتين القادمتين لكأاسس الجزائر،
فسضتحرم فقط من المنحة التي خصضصضتها
التحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)
للفريقين المنشضطين للمباراة النهائية.

فـ ـراج يج ـ ـري عمليـ ـة جراحيـ ـة اإلثنين المقـ ـبل

يجري المدافع الجزائري لنادي براسضت ٢٩
(الدرجة األولى الفرنسضية لكرة القدم) عملية
جراحية على مسضتوى الركبة الثنين المقبل،
حسضبما نقلته الصضحافة المحلية .وتعرضس فراج
إلصضابة يوم السضبت المنصضرم خÓل مباراة لعبها
وانهزم خÓلها فريقه خارج الديار أامام
مونبيليي ( )١ - ٢لحسضاب الجولة  ٣٥من
البطولة .الفحوصضات التي أاجراها المدافع
الجزائري كشضفت إاصضابة على مسضتوى
الغضضروف تتطلب الخضضوع لعملية جراحية هو

ما سضيبعده عن المÓعب ألربعة أاسضابيع وهو ما
يعني نهاية الموسضم بالنسضبة له .واسضتدعي فراج
مرة واحدة لصضفوف المنتخب الوطني
الجزائري بمناسضبة مباراة المغرب ( )-٠ ٤يوم ٤
جوان  ٢٠١١بمراكشس لحسضاب الجولة الرابعة من
تصضفيات كأاسس إافريقيا لأÓمم  .٢٠١٢ويتذيل
نادي براسضت جدول ترتيب الرابطة الفرنسضية
األولى برصضيد  ٢٩نقطة على بعد  ٦نقاط من
أاول فريق غير معني بالسضقوط قبل  ٣جولت من
نهاية المنافسضة.

بمناسسبةإإحياء ذكرى إلـ ٨ماي  ١٩٤٥بلدية عين إلبنيان

تكريم الرياضضيين المتفوقين بدار الشضباب لحي  ١١ديسضمبر
حظي الرياضضيون المتفوقون ببلدية عين
البنيان بتكريم اإحياء لذكرى مجازر  ٨ماي
 ١٩٤٥وذلك خÓل حفل احتضضنته دار
الشضباب بحي  ١١ديسضمبر ،حيث سضلم الوالي
المنتدب للدائرة الإدارية للشضراقة السضيد
جÓوي عبد القادر هدايا وجوائز
للرياضضيين البارزين الذين نالوا بطولت
ونتائج مشضرفة تعكسس اإرادة الشضباب
الجزائري وقدرته على اإثبات الذات في
الميادين الرياضضية.
وبالمناسضبة اسضتفاد الرياضضيون والشضباب
الممارسس للرياضضة من مسضاعدة لقتناء

التجهيزات الÓزمة تكفل بها والي ولية
الجزائر الذي مثله مدير الشضباب والرياضضة
بحضضور المنتخبين المحليين وجموع كبيرة
من الشضباب خاصضة اأبناء هذا الحي الذين
يتطلعون لمزيد من الدعم لتوسضيع مسضاحة
ممارسضة الرياضضة بكل اأنواعها خاصضة على
مسضتوى غابة باينام التي تمثل مقصضدا
يسضتحق التفاتة كبيرة خاصضة من جانب
تاأمين المحيط ومنع انتشضار سضلوكات
مشضينة ومنفرة.

ب - .سسعيد

بعد نهاية إلمبارإة بين
مولودية إلجزإئر ووفاق
سسطيف برسسم إلجولة إلـ
 ٢٧من إلرإبطة
إلمحترفة إألولى لكرة
إلقدم وإلتيإإنتهت
بنفسش نتيجة إلمبارإة
إلنصسف نهائية ( ،)-٢ ٣
إإقتربنا من إلمهاجم
«حاج بوقشش» إلذي قام
بكل شسيء في هذإ إللقاء
وسسجل هدف إلفوز
للعميد في إلدقيقة إلـ
 ٨١من إلشسوط إلثاني،
إلذي حدثنا عن مبارإة إلوفاق ونهائي
إلكأاسش وعن إلعقوبات ،في هذإ إلحوإر:

حاوره :محمد فوزي بقاصص
تصسوير :محمدآآيت قاسسي

«إلشسعب»  :عدتم إإلى أإجوإء إإلنتصسارإت
وحققتم فوزإ عريضسا على إلوفاق،
وآإدإءكم كان أإحسسن بكثير من يوم
إلنهائي؟
حاج بوقشش :صضحيح اليوم كنا أافضضل من
المباراة النهائية وحققنا فوزا عريضضا على رائد
الترتيب وفاق سضطيف مكننا من اإلقتراب من
المركز األول وإاعادة التمركز في المرتبة

الثانية ،اليوم كانت مباراة القلب
والرجال.
مرة أإخرى قمت بكل شسيء
وسسجلت هدف إلفوز ؟
¯¯ عودتي في الميركاتو الشضتوي إالى
المولودية كانت من أاجل تقديم
اإلضضافة للفريق ،عندما تنقلت
للعب في الخليج كان من أاجل
تحسضين مسضتواي وإاضضافة األلقاب
في رصضيدي الشضخصضي ،تعلمت
الكثير وعدت للمولودية أاقوى من
الماضضي .كوني أاحسضن لعب في
الفريق ،أاعتقد أان هذا مبالغ فيه أانا
أاقدم كل ما بوسضعي من أاجل إارضضاء
األنصضار رفقة زمÓئي ،وكل هذا بتوفيق من الّله
عّز وجل.
¯ تفصسلنا  ٣مبارإيات عن نهاية إلموسسم،
وبقيت لكم لقاءإت صسعبة ،كيف ترإها؟
¯¯ المبارايات الثÓث المتبقية سضتكون بمثابة
مقابÓت كأاسس خاصضة أاننا نلعب ضضد الفرق التي
تلعب على البقاء على غرار البرج وباتنة وضضد
إاتحاد الحراشس في اللقاء األخير من البطولة
التي تصضارع معنا من أاجل نيل المركز الثاني ..
نحن من جهتنا يتوجب علينا التركيز لإÓطاحة
بالبرج ،إابتداء من يوم السضبت المقبل على
أارضضية ميدانه من أاجل المواصضلة في نفسس
السضلسضلة اإليجابية من النتائج في البطولة
وأامنيتي الوحيدة اآلن أان يوفقنا الّله عّز وجل
لنيل المركز الثاني لمحو هزيمة الكأاسس.

فيما يقترب سسليماني من إلحترإف في إلبرتغال

شضباب بلوزداد ُيحضضر بجدية لمواجهة «الصضفراء»
يوإصسل فريق
شسباب بلوزدإد
–ضسÒإته،
–سسبا Ÿوإجهة
إإ–اد إ◊رإشش
خلل إ÷ولة
إŸقبلة للرإبطة
إÎÙفة إألو¤
لكرة إلقدم وهي
إŸقابلة إلتي
سستجرى Ãلعب
أإول نوفمÈ
بدإية من إلسساعة إÿامسسة Ãاأإن مبارإة
إلذهاب كانت قد جرت ‘ ملعب ٢٠أإوت.

عمار حميسسي

وسضيكون ا÷هاز الفني –ت قيادة اŸدرب
حريتي الذي يخلف بوعلي ‘ قيادة الفريق Ãا
أان هذا األخ Òمتواجد ‘ إايطاليا ،أاين يقوم
بإاجراء تربصس خاصس باŸدرب Úمن تنظيم
ال–اد اليطا‹ لكرة القدم وبالتا‹ فسضيكون
غائبا عن مباراة السضبت أامام إا–اد ا◊راشس.
وقد أاجرى الفريق مباراة ودية أامام اŸنتخب
العسضكري الذي يحضضر لÓسضتحقاقات التي
تنتظره وكانت هذه اŸباراة فرصضة للمدرب
حريتي من أاجل التحضض Òا÷يد Ÿباراة إا–اد
ا◊راشس .وعاد الفوز فيها لزمÓء اŸهاجم
سضليما Êبثنائية نظيفة و توحي هذه النتيجة أان
الفريق Áر بفÎة جيدة ‘ اآلونة األخÒة‡،ا
يجعله ‘ أافضضل رواق من أاجل مواصضلة سضلسضلة
نتائجه اليجابية التي حققها مؤوخرا وسضتكون
مواجهة إا–اد ا◊راشس اختبارا حقيقيا Ãعرفة
مدى جاهزية الفريق خÓل نهاية اŸوسضم
خاصضة من الناحية البدنية ومدى إامكانية
منافسضته على مرتبة مؤوهلة Ÿنافسضة قارية وهو
الهدف الذي يسضعى ا÷هاز الفني لتحقيقه.

سساŸي مرشسح لتدريب
إآلمال
يتواجد الÓعب السضابق
للفريق سضاŸي ‘ أافضضل
رواق من أاجل تدريب
فريق اآلمال وهذا
بتوصضية من اŸدرب
بوعلي الذي لحظ هذا
اŸوسضم الضضعف الكبÒ
الذي يعانيه فريق اآلمال
بالفرق
مقارنة
األخرى.وسضتكون مهمة
سضاŸي هي إاعادة الروح لهذا سضيكون خزانا
للفريق األول خاصضة وأان بوعلي وجد صضعوبة
كبÒة ‘ أاك Ìمن مناسضبة ‘ إايجاد لعبÚ
‡يزين ‘ اآلمال من أاجل تدعيم الفريق األول
خاصضة بعد إاصضابة عدد من كوادر الفريق .يذكر
أان سضاŸي كان قد –صضل على شضهادة ‘
التدريب مؤوخرا سضتسضمح له بدخول هذا العا⁄
بداية من اŸوسضم الرياضضي اŸقبل .من جهة
أاخرى ،تعاقد لعبا الفريق إاسضÓم سضليماÊ
ومهدي بن علجية مع شضركة «كÓسضيكو»
اıتصضة ‘ –ويل الÓعب Úوالتي يديرها
وكيل الÓعب Úالسضعودي غرم العمري .وكانت
هذه الشضركة ،حسضبما ،أاكدته مصضادر خاصضة لـ
«الشضعب» وراء العروضس التي وصضلت إا ¤الثنائي
اŸذكور من كل من سضيتوبال الÈتغا‹ بالنسضبة
ل Íعلجية وسضبورتنغ لشضبونة بالنسضبة لسضليماÊ
ورغم حداثة تأاسضيسس هذه الشضركة ،إال أانها كانت
وراء العديد من العمليات الناجحة وهذا من
خÓل اعتمادها على العمل مع الÓعب Úالعرب
سضواء اŸتأالق ‘ Úاألدوار اÙلية أاو األروربية.
يذكر أان غرم العمري هو وكيل أاعمال قائد
«اÿضضر» سضابقا عن Îيحيى وهو من كان وراء
احÎافه ‘ السضعودية ،كما تو ¤اŸفاوضضات بÚ
الÓعب وإادارة الÎجي التونسضي.

دورة كرة إليد لأللعاب إلمتوسسطية

المنتـخ ـ ـب ال ـ ـ ـوطني يتع ـ ـ ـرف ع ـ ـ ـلى منافسضي ـ ـ ـه
تعرف المنتخب الوطني الجزائري على
منافسضيه في دورة كرة اليد الخاصضة بالطبعة
الـ  ١٧من األلعاب المتوسضطية المقررة من
 ٢٠الى  ٣٠جوان بمدينة مرسضين (تركيا) ،إاثر
عملية سضحب القرعة التي جرت مسضاء
الثÓثاء بالمدينة التركية.
فالمنتخب الوطني الجزائري (ذكور) سضيلعب
في المجموعة الثانية المكونة من صضربيا على
رأاسس المجموعة واليونان وتونسس (حامل لقب
بطولة إافريقيا  ٢٠١٢على حسضاب الجزائر).
أاما منتخب السضيدات ،فسضيلعب في
المجموعة الثالثة التي تتضضمن كل من فرنسضا
على رأاسس المجموعة وتركيا (البلد المنظم)
وسضلوفينيا.
وسضتنطلق دورة كرة اليد الخاصضة باأللعاب
المتوسضطية  ٢٠١٣يوم  ٢٢جوان المقبل
بالنسضبة لإÓناث و ٢٣من نفسس الشضهر بالنسضبة

للذكور.
ـ تركيبة المجموعات :
ـ الذكور:
ـ المجموعة األولى ( :فرنسضا ومصضر
وسضلوفينيا)
ـ المجموعة الثانية( :صضربيا والجزائر
واليونان وتونسس)
ـ المجموعة الثالثة ( :كرواتيا ومقدونيا
وإايطاليا وتركيا)
ـ إلسسيدإت:
المجموعة األولى( :إاسضبانيا وتونسسوصضربيا)
المجموعة الثانية( :مونينيغرو وإايطالياومقدونيا وكرواتيا)
 المجموعة الثالثة( :فرنسضا وسضلوفينياوالجزائر وتركيا).

ألخميسس  ٠٩ماي  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ٢٩جمادى ألثانية  ١٤٣٤هـ

يوميــات إإسسـÓميـــة
إإعداد  :عبد إلكريم  .ل

هام جدا

هذه ألصسفحة تحتوي على آأيات قرآأنية كريمة
وأحاديث نبوية شسريفة ،ألرجاء ألحفاظ عليها
وحمايتها من ألتدنيسس .وشسكرأ

التربية اإليمانية واألخÓق هي األسساسس األول

كي ـ ـ ـ ـف نرب ـ ـ ـ ـيأأبنـ ـ ـ ـاءنا عل ـ ـ ـ ـى ح ـ ـ ـ ـب ألصس ـ ـ ـÓة؟
قال األحنف بن قيسس يعظ
معاوية ‘ فضسل الولد :ياأامÒ
اŸؤومن Úهم ثمار قلوبنا
وعماد ظهورنا ونحن لهم
أارضس ذليلة وسسماء ظليلة
وبهم نصسول على كل جليلة.
فإان طلبوا فأاعطهم وإان
غضسبوا فأارضسهم Áنحوك
ودهم ويحبوك جهدهم.
وأ’ن أأبناءنا هم رياح Úأ◊ياة
وفلذأت أأ’كباد فقد أأوصسى ألّله
تعا ¤أأ’بوين بهم خÒأ ،وأأمر
ألنبي ـ صسلى ألّله عليه وسسلم ـ
بحسسن رعايتهم وتأاديبهم ورحمتهم
فقال ـ صسلى ألّله عليه وسسلم ـ مبينا
من هو خ Òألناسس'' :خÒكم خÒكم
أ’هله'' وأأعظم أألوأن أ Òÿأ’فرأد
أأ’سسرة حسسن ألرعاية وألتأاديب.
وإأن أأعظم صسور تأاديب أأ’بناء
تعليمهم ألصسÓة وغرسس ﬁبتها ‘
قلوبهم ليقوموأ بحقوقها خÒ
قيام.
فهي ألشسعÒة ألعظيمة ألتي سسماها
ألرسسول ـ صسلى ألّله عليه وسسلم ـ
نورأ وجعلها للدين عمادأ وهي
ألصسلة ألتي تربط ب Úألعبد وخالقه
‘ أليوم ألوأحد خمسس مرأت ،هي
ﬁطات للخلوة باإ’له ألعظيم
وتعظيمه
وذكره
ومناجاته
سسبحانه...
فيها يقف ألعبد موليا وجهه نحو
ربه .فييمم رب ألعزة وجهه ألكرË
نحو عبده ويقول جل من قائل:
عبدي›...دÊ
''حمدÊ
عبدي...فلعبدي ما سسأال'' وهي
مفتاح أ÷نة وأ◊صسن أ◊صس Úمن
ألذنوب وأŸعاصسي .قال تعا:¤
﴾إأن ألصسÓة تنهى عن ألفحشساء
وأŸنكر﴿.
وقد نّبه رسسولنا ألكر Ëـ صسلى ألّله
عليه وسسلم ـ أأ’بوين إأ ¤ضسرورة
ربط صسلة أأ’بناء بالّله تعا‘ ¤
سسن ألطفولة أŸبكرة ـ عند سسن
ألسسابعة ـ أ’ن ذلك أأدعى أأن يشسب
أأ’و’د على ﬁبة ألّله وأ◊رصس
على ألصسÓة .وإأدرأك أأسسرأرها
وفضسائلها ألكثÒة فقال ـ صسلى ألّله
عليه وسسلم ـ ''مروأ أأو’دكم بالصسÓة
وهم أأبناء سسبع وأضسربوهم عليها

ألعدد
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حكم وأأقوأل
@ عجبت لعين تنام وقد عرفت طول ألرقاد في
ظلم ألقبور.
@ هل تعرف أأين سسعادةألدنيا وأآ’خرة إأنها في
طريق أ’لتزأم.
@ إأن كنت على حق ف Óدأعي لرفع صسوتك.
@ طوبى لمن ترك ألدنيا قبل أأن تتركه وبنى قبره
قبل أأن يدخله.

آأية في حياتي
 ...رب أأوزعني أأن أأشسكر نعمتك ألتي أأنعمت علّي
وعلى وألدي وأأن أأعمل صسالحا ترضساه وأأدخلني
في عبادك ألصسالحين''.
هذه ألكلمات ألطيبة نجعلها أأمامنا دأئما
نتدبرها فهي تذكرنا دأئما بفضسل ألّله تعالى
عليsنا وأأنه جل وع Óقادر على كل شسئ وأأن فضسله
علينا ’ يعد و’ يحصسى ..وهذه أآ’ية ألكريمة
تجعلنا دأئما مع ألّله سسبحانه وتعالى.

وهم أأبناء عشسر وفرقوأ بينهم ‘
أŸضساجع ''.
وتطبيقا ◊ديث أŸصسطفى ـ صسلى
أللّه عليه وسسلم ـ أأضسع ب Úيدي
إأخوأ Êأآ’باء وأأخوأتي أأ’مهات
هذه ألطرق وأÿطوأت ألعملية
ألتي تسساعد على –بيب ألصسغار
(بن Úوبنات) ‘ ألصسÓة وأ◊رصس
عليها.
ف Óيتوقع أأ’بوأن ألتزأما تاما من
أأ’بناء بأادأء ألصسلوأت وقلوبهم
فارغة من معا Êألعقيدة؛ أ’ن
ألطفل ‘ مرأحله أŸبكرة ’
يسستطيع إأدرأك ألغيبيات فيكون
دور أأ’بوين هنا تقريب معاÊ
ألعقيدة كحقيقة ألّله ألوأحد
ومعنى ألنبوة ،وحقيقة أليوم
أآ’خر ،ونسسبة ألدنيا إأ ¤أآ’خرة.
ولنا ‘ ذلك ألقدوة أ◊سسنة من
رسسول أللّه ـ صسلى أللّه عليه وسسلم ـ
وقد أعتنى ‘ ألسسنوأت أأ’و ¤من
ألدعوة بتثبيت عقيدة أإ’Áان بالّله
ألوأحد ‘ نفوسس أأصسحابه حتى إأذأ
أسستقرت ⁄ ،يجد أأصسحابه
غضساضسة ‘ طاعة أأوأمر أللّه
وألعمل بأاحكام ألشسريعة .فيعلم
ألطفل منذ نعومة أأظفاره أأن أللّه
هو خالق كل ألناسس وأأ’شسياء
أÙيطة به .
أأن يقدم أأ’بوأن ألقدوة ألصسا◊ة

أ’بنائهم  ‘:أ◊رصس على ألصسÓة
‘ أأول ألوقت ،وألعناية بالسس
وألنوأفل بعد ألفرأئضس ،أ’ن
أأ’طفال مولعون ‘ ألصسغر بتقليد
أآ’باء ،إأذن فليسستغل أآ’باء هذه
أŸلكة ‘ غرسس ﬁبة ألصسÓة لدى
أأبنائهم.
فإاذأ أعتاد أأ’بناء رؤوية أآ’باء
يسسارعون إأ ¤ترك أأي عمل على
أأهميته وأŸسسارعة إأليها بعد كل
أأذأن فسستÎسسخ ‘ قلوبهم ألصسغÒة
أأهمية ألصسÓة وإأدرأك فضسلها.
ويسستحب كذلك أأن ترتبط موأعيد
أأ’سسرة Ãوأقيت ألصسÓة كاÿروج
لسسفر ،أأو زيارة قريب فيقول أأ’ب
مث Óسسنزور جدتكم بعد صسÓة
ألعصسر إأن شساء ألّله فÎتبط حياة
ألطفل فيما بعد بالصسÓة حتى ‘
شسقها ألدنيوي.
أ’سستعانة بالقصسصس وأŸوأعظ
أŸأاثورة عن رسسول ألّله ـ صسلى ألّله
عليه وسسلم ـ وأأصسحابه أأو قصسصس
ألصسا◊ Úليدرك ألطفل فضسل
ألصسÓة وسسر تعلق ألكبار بها .أ’ن
أسستغÓل أÿطاب أŸباشسر قد ’
يسستوعبه ألطفل ‘ أŸرأحل
أŸبكرة فقد يعت ÈألصسÓة عبأا
ثقي Óأ’نها “نعه أللعب.
مصساحبة أأ’طفال إأ ¤أŸسسجد

أ’ن بيوت ألّله هي موأطن إأنشساء
ألرجال ألعظماء أŸتشسبعÃ Úحبة
ألّله وأ◊رصس على طاعته حتى
تتعلق قلوبهم ألصسغÒة Ãحبة بيوت
ألّله ،وحيث سسيجدون دروسس ألعلم
وأإ’رشساد وألرفقة ألصسا◊ة
ويÎبون على معا Êأإ’Áان كلما
كÈت أأعمارهم وأزدأد وعيهم.
أ’عتماد على مكافأاة أأ’بناء كلما
حافظوأ على صسلوأتهم :إأن كل
طفل يكتسسب معا ⁄شسخصسيته
وثقته بنفسسه أأو’ من قبل وألديه
فكل طفل يحتاج إأ ¤ألتحفيز
وأŸكافأاة على كل عمل إأيجابي
يقوم به ـ وهو أأمر أأسساسسي ‘
موضسوع ألÎبية عموما ـ فكيف إأذأ
تعلق أأ’مر بالصسÓة.
وطرق مكافأاة ألطفل تكون :بالثناء
عليه أأمام أأفرأد ألعائلة ،أأو
تخصسيصس هدية يحبها ألطفل أ’ن
قيمة ألهدية سستجعله يدرك قيمة
ألصسÓة وأأهميتها .علما بأان علماء
ألÎبية ينصسحون بالتدرج مع
ألطفل ‘ أأدأء ألصسÓة فيكفي ‘
أليوم أأ’ول أÙافظة على صسÓة
وأحدة و‘ أليوم ألثا Êعلى
صسÓت...Úإأ ¤أأن يصسل إأ ¤مسستوى
أÙافظة على ألصسلوأت أÿمسس
بنجاح.

لتقــــياء
مـــــــــــن حيـــــــــاة األأ

خرج عمر بن الخطاب يوما في سسواد
الليل وحيدًا ،حتى ل يراه أاحد ،ودخل
بيتًا ،ثم دخل بيتاً آاخر ،ورآاه رجل ،لم
يعلم عمرأان هذا الرجل رآاه.
رآأه طلحة رضسي ألّله عليه وأأرضساه ،فظsن أأن في
أأ’مر شسيء أأوجسس طلحة في نفسسه ،لماذأ دخل
عمر لهذأ ألبيت؟ ولماذأ وحده؟ ولماذأ في
ألليل؟ ولماذأ يتسسلل؟ ولماذأ ’ يريد أأن يرأه
أأحد؟ أرتاب طلحة في أأ’مر ،وأأ’مر عند طلحة
يدُع إألى ألريبة.
ولما كان ألصسباح ذهب طلحة فدخل ذلك ألبيت
فلم يجد إأ’ عجوزأ ً عمياء مقعدة ،فسسأالها :ما
بال هذأ ألرجل يأاتيك؟ وكانت ’ تعرف أأن
ألرجل ألذي يأاتيها هو عمر بن ألخطاب رضسي
ألّله عنه وأأرضساه  ...قالت ألعجوز ألعمياء
ألمقعدة :إأنه يتعاهدني منذ كذأ وكذأ بما
يصسلحني ،ويخرج أأ’ذى عن بيتي  ..أأي يكنسس

بيتها ويقوم بحالها ،ويرعاها عمر رضسي ألّله
عنه وأأرضساه ..
ولن نعجب أأن رئيسس ألدولة وأأمير ألمؤومنين عمر
بن ألخطاب يفعل ذلك ،فكم من ألمرأت فعل
ذلك عمر بن ألخطاب رضسي ألّله عنه وأأرضساه..
فهذه ألموأقف ليسست عجبًا في حياة عمر..
ولكن نعجب من شسدة إأخفاء عمر لهذأ ألعمل
حتى ’ يرأه أأحد ،وفي ألليل ،وفي سسوأد ألليل،
ويمشسي لوأذأ ً خشسية أأن يرأه أأحد فيفسسد عليه
عمله ألذي هو سسر بينه وبين ألّله.
قالت أمرأأة حسسن بن سسنان  :كان يجيء ـ أأي
حسسن ـ فيدخل معي في فرأشسي ثم يخادعني
كما تخادع ألمرأأة صسبيها فإاذأ علم أأني نمت سسsل
نفسسه فخرج ،ثم يقوم فيصسلي.
قالت فقلت له يا أأبا عبد ألّله ،كم تعذب نفسسك،
أأرفق بنفسسك  ..فقال أسسكتي ويحك ،فيوشسك أأن
أأرقد رقدة ’ أأقوم منها زمانا ..وعن بكر بن

ماعز قال :ما رئي ألربيع متطوعًا في مسسجد
قومه قط إأ’ مرة وأحدة.
وفي ألصسيام :من أأعجب ألموأقف ما ذكره
ألذهبي في ألسسير ،قال ألفÓسس ،سسمعت أبن أأبي
علي يقول( :صسام دأود بن أأبي هند أأربعين سسنة
’ يعلم به أأهله ،كان خزأزأ ً يحمل معه غذأئه
فيتصسدق به في ألطريق) ،وكان بعضسهم إأذأ
أأصسبح صسائما أأsدهن ،ومسسح شسفتيه من دهنه
حتى ينظر إأليه ألناظر ف Óيرى أأنه صسائم.
أأما أأ’خفياء وألبكاء ،فقال محمد بن وأسسع :
لقد أأدركت رجا’ كان ألرجل يكون رأأسسه مع
رأأسس أمرأأته على وسسادة وأحدة ،قد بsل ما تحت
خده من دموعه ’ تشسعر أمرأأته).
يقول رحمه ألّله تعالى﴾ :إأن كان ألرجل ليبكي
عشسرين سسنة وأمرأأته ’ تعلم ،ولقد أأدركت رجال
يقوم أأحدهم في ألصسف ،فتسسيل دموعه على
خده و’ يشسعر به ألذي إألى جنبه).

أبن ألمبارك وألجار أليهودي!
كان أبُن ألمبار ِ
ك لُه جاٌر يهودٌي ،فكان يبدأأ
ِ
ِ
فُيطعم أليهودsي قبل أأبنائه ،ويكسسوه قبل أأبنائه،
فقالوأ لليهودuي :بعنا دأرك .قال :دأري بأالفْي
ف جوأُر أبن ألمبار ِ
ك.
ف قيمُتها ،وأأل ٌ
ديناٍر ،أأل ٌ
فسسمع أبن ألمبار ِ
ك بذلك ،فقال :ألّلهsم أهِدهِ إألى
أإ’سسÓم .فأاسسلم بإاذِن ألّلهِ.
جا بقافلٍة ،فرأأى أمرأأًة
ومsر أبنُ ألمبارك حا v
ٍ
َ
ت ُغرأبا ْميتا من مزبلة ،فأارسسل في أأثِرها
أأخذ ْ
ت :ما لنا منُذ ثÓثةِ أأياٍم إأ’
غÓمه فسسأالها ،فقال ْ
ت عيناُه ،وأأمر بتوزيع ِ ألقافلةِ
ما ُيلقى بها .فدمع ْ
في ألقريةِ ،وعاد وترك حجّته تلك ألسسنِة ،فرأأى
في مناِمهِ قائ Óيقوُل :حwج مبروٌر ،وسسعٌي
ب مغفوٌر.
مشسكوٌر ،وذن ٌ

دعاء
جuنْبني ِمْن سَسَخِطكَ
أ َلّلـُهsم َقuرْبني إألى مَْرضساتِ َ
كَ ،و َ
ِ
ِ
حَمت َ
كَ ،وَوuفْقني لقرأءة آأيـات َ
َوَنِقماتِ َ
حَم
ك يا أ َْر َ
ك ِبَر ْ
ألّرأِحميَن .أ َلّلـُهsم أْرُزْقني ألuذْهَن َوألتْsنبيهَ،
َوباِعْدنيِمَن ألسsسفاَهةِ َوأsلتْمويهَِ ،وأجَْعلْ لي َنصسيباً ِمنْ
جوِد َ
جَوديَن.
ُكuل َخْيٍرُتْنِزُل فيهِِ ،ب ُ
ك يا أأجود أ’ْ ْ

حديث نبوي
َعْن َعْبِد ألsلِه ْبن َِعْمٍرو َقاَل ِقيَل ِلَرسُسول ِألsلِه ـ صَسsلى
ألsلهم َعلَْيهِ َوسَسلَsم ـ أأَtي ألنsاسس ِ أأَْفضسَلُ َقالَ ُكلt
ب صَسُدوِق ألuلسَساِن َقاُلوأ صَسُدوُق ألuلسَسانِ
َمْخُموِم أْلَقْل ِ
َنْعِرُفُه َفَما َمْخُموُم أْلَقْل ِ
ب َقاَل ُهَو ألsتِقtي ألsنِقtي َلا
حسَسَد .أبن ماجه
إأِْثَم ِفيهِ َوَلا َبْغَي َوَلا ِغsل َوَلا َ

تحذير ألنبي منآأفات أللسسان
عن سسهل بن سسعد أأن ألنبي ـ صسلى ألّله عليه وسسلم ـ
قال'' :من يضسمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه
أأضسمن له ألجنة'' .قال أبن حجر :ألضسمان بمعنى
ألوفاء بترك ألمعصسية ..فالمعنى :من أأدى ألحق
ألذي على لسسانه من ألنطق بما يجب عليه أأو
ألصسمت عما ’ يعنيه .وقال ألدأودي :ألمرأد بما بين
أللحيين :ألفم  ،قال :فيتناول أأ’قوأل وأأ’كل
وألشسرب وسسائر ما يتأاتى بالفم من ألفعل.
قال أبن بطال :دل ألحديث على أأن أأعظم ألبÓء
على ألمرء في ألدنيا لسسانه وفرجه ،فمن وقي
شسرهما وقي أأعظم ألشسر .وعن أأبي هريرة أأن ألنبي
ـ صسلى ألّله عليه وسسلم ـ قال'' :إأن ألعبد ليتكلم بالكلمة
ما يتبين فيها يزل بها في ألنار أأبعد مما بين
ألمشسرق'' .وفي روأية له( :يهوي بها في نار جهنم).

ثقافة

الخميسس  ٠٩ماي  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٩جمادى الثانية ١٤٣٤هـ

في حفل فني اسشتقطب جمهورا غفيرا

رابح عصسمة يعود لجمهور تيزي وزو بعد غياب طويل
اأحيا اأمسس ،الفنان القبائلي رابح عصشمة حف Óفنيا ،بدار الثقافة «مولود معمري» بتيزي وزو ،ششهد
توافدا كبيرا للجمهور الذي لم تسشعه القاعة ،حيث تمتع بالأغاني التي اششتهر بها الفنان وكذا تلك
الماأخوذة من األبومه الجديد ،بعد غياب طويل عن جمهور تيزي وزو.

ضضاوية تو’يت
أاكد رابح عصسمة لـ ''الشسعب'' أان
الحفل جاء في إاطار تنظيمه
لجولة عبر المسستوى الوطني
والدولي بمناسسبة إاصسداره اأ’لبوم
الجديد ،الذي جمع من خÓله
جل أاغانيه على مدار مشسواره
ُ
الفني.
ومن المنتظر ،حسسب رابح
عصسمة ،أان يحيي اليوم حفÓ
بتيبازة ،لينتقل السسبت المقبل الى
فرنسسا ،حيث يلتقي بالجالية
الجزائرية بفرنسسا ،وعن سسبب
هذا الغياب الطويل وعن المشسوار
الفني الذي دام حوالي  ٣٠سسنة،
أاكد ذات الفنان أان ذلك راجع إالى
بعضس ا’لتزامات واأ’عمال التي
تسسببت في انقطاعه عن الغناء
واعدا جمهوره بإاصسدار أالبوم
جديد والذي سسيكون في اأ’سسواق

عن قريب .وفي إاجابته عن سسؤوال
«الشسعب» وعن الجديد الذي هو
في صسدد التحضسير له ،قال إانه
سسيصسدر في اأ’يام القليلة المقبلة
أالبوما يحمل عنوان «بÓنات

كابيل» أاو «الفضساء القبائلي»،
سستشسارك فيه نخبة من الفنانين
القبائليين المعروفين في السساحة
الفنية ،على غرار محمد عÓوة،
فريد قيا ،وهي اقتراح من طرف

المنتج والتي لقيت إاعجاب جل
الفنانين وموافقتهم على هذا
المشسروع الجديد.
لإÓشسارة ،فإان الحفل الفني الذي
نشسطه ،أامسس ،رابح عصسمة
حضسره جمهور غفير من محبيه
وعشساقه الذين رددوا وتفاعلوا
مع أاجمل اأ’غاني ،التي غناها
طيلة مشسواره الفني ،منها
«أاماشساها»« ،الزاير صسباح
الخير» ،وغيرها من اأ’غاني التي
تدور مواضسيعها حول الحب،
والشسباب ،واإ’خÓصس ،والجزائر،
ومواضسيع اجتماعية بكلمات
شسعرية ،والتي أاغلبها كتبها
بنفسسه .ومن جهته ،الجمهور
الغفير الذي حضسر الحفل أابدى
إاعجابه بالحفل بعد غياب الفنان
الطويل عن السساحة الفنية وعن
مدينة تيزي وزو.

قالإانه يسشعىإلحياء التراث من خÓلأاششعاره

حدوشض يحضسر لمشسروع غنائي مع فنانات جزائريات
يواصشل الششاعر عبد القادر
حدوشس فيإاثراء السشاحة
الثقافية والفنية ،من خÓل
أاششعاره التي يعمل على
تحويلهاإالىأاغاني ،حيث
يحضشر حاليا لمششروع فني مع
مطربات جزائريات من بينهن
دليلة نعيم ،وهيبة مهدي
والفنانة نرجسس ،مؤوكداأانه
في مششاورات معهن بخصشوصس
اختيار الكلمات المناسشبة.

أانه يسسعى أ’ن تكون قصسائده
هادفة ،أ’ن الشساعر هدفه
اأ’سسمى من خÓل كلماته هو
إايصسال رسسالة ذات مغزى ،وليسس
فقط الكتابة أ’جل الكتابة ،كما
دعا في ذات السسياق إالى ا’هتمام
بالفن الجزائري وترقيته ،أ’ن
الفنان ـ حسسبه ـ سسفير بلده خارج
الجزائر ومرآاة صسادقة لوطنه،
كما أانه سساهم سسواء بقلمه أاو
بصسوته في خدمة هذا البلد.
وأاشسار عبد القادر حدوشس إالى
أانه يعمل على أان تكون عÓقاته
متواصسلة مع الفنان ،حيث تعامل
في وقت سسابق مع عبد القادر
شساعو ،نرجسس ،دحمان دريشس،
محمد راوي وسسعاد بوعلي،
مشسيرا إالى أان الشساعر عليه أان
يكون على دراية بالمقامات
واأ’غاني .إاضسافة إالى الكتابة
التي بدأاها سسنة  ،١٩٨٠يسسعى
الشساعر عبد القادر حدوشس إالى
إاحياء التراث الجزائري ،حيث

هدى بوعطيح
تصضوير :عباسس تيليوة

أاشسار الشساعر عبد القادر حدوشس
في حديث لـ''الشسعب'' أانه يسسعى
إالى إاحياء التراث الجزائري من
خÓل أاشسعاره ،مؤوكدا أان الشساعر
يجب أان يكون على اتصسال دائم
بالفنان ،وأان تربطه عÓقة متينة
مع المطرب والملحن ،حيث أان
كل واحد يكمل اآ’خر .وأاضساف

قدم مؤوخرا مشسروعا لإÓذاعة
الوطنية الجزائرية ،لتنشسيط
حصسة حول التراث الشسعبي،
على اعتبار أانه باحث في اأ’دب
الشسعبي وقّدم بحثا حول حياة
شسعراء الشسعر الشسعبي للقرن
العاشسر والسسابع عشسر ،إا’ أانه ـ
يقول ـ ما يزال ينتظر الرد إالى
يومنا هذا .ويواصسل حدوشس
نشساطاته الفنية إاثراء للمشسهد
الثقافي الجزائري ،حيث يعد من
مؤوسسسسي جمعية «أاحباب الفنانة
فضسيلة الذزيرية» ،والتي يعملون
من خÓلها على إاحياء ذكرى
واحدة من عمالقة الفن
الجزائري ،إالى جانب تنظيم
نشساطات فنية وثقافية متنوعة.
فقد تقلد حدوشس عديد
المناصسب من بينها نائب رئيسس
جمعية مسسرح الهواة ،نائب رئيسس
جمعية الموسسيقى اأ’ندلسسية
لفنون زرياب ،إالى غاية ،٢٠٠١
كما أانه من بين مؤوسسسسي النقابة

الوطنية للفنانين الجزائريين
بالمركزية النقابية ،إاضسافة إالى
ذلك شسارك في حوالي ٢٥٠
مهرجان وطني للشسعر الشسعبي
واأ’غنية البدوية .نال خÓل
مشسواره الفني ،شسهادة تقدير من
الهيئة العامة لحلقة الحوار
اللبناني في ملتقى الرابطة
الوطنية لأÓدب الشسعبي بتيبازة
في  ،٢٠٠٧وشسهادة تقدير من
المجلسس اأ’على للغة العربية،
بمناسسبة الملتقى الوطني للغة
العربية والشسعر الشسعبي ،وكرم
بمناسسبة اليوم الوطني للفنان في
 ٨جوان .٢٠٠٩

كمال عبدات يضسفي الفرجة والترفيه وسسط جمهور تيزي وزو
اسشتمتع جمهور ''كاتب ياسشين'' بتيزي
وزو على مدار ثÓثةأايام بأاوقات من
الفرجة والترفيه ،نقلتهإالى عالم
التسشلية في ''ربيع الضشحك'' ،الذي
احتضشنته عاصشمة جرجرة.

تيزي وزو :ضضاوية تو’يت

أاضسفى الفكاهي كمال عبدات لمسسة خاصسة
لهذه التظاهرة ،حيث توافد للعرضس الذي
حضسره جمهور غفير من كل فئات اأ’عمار
خاصسة المراهقين والشسباب ،حيث انطلق
العرضس أامسس اأ’ول ،وعلى مدار سساعتين من
الزمن أادخل من خÓله الفكاهي كمال عبدات
الفرحة وسسط المتفرجين ،الذين لم يتوقفوا
عن التصسفيق في لحظات الفكاهة والضسحك،
التي تأالق فيها الشساب المنحدر من بلدية
فريحة من تيزي وزو.
الفكاهي كمال عبدات ،أارجع الجمهور إالى
أاحسسن العروضس الفكاهية ،حيث ظهر أاول مرة
على الشساشسة في حصسة قهوة القوسسطو بالقناة
الجزائرية ،وقد نال إاعجاب الجمهور
الجزائري نتيجة إابداعه وموهبته الكبيرة في
كتابة مواضسيع تعالج الواقع الجزائري بطريقة
هزلية باللغتين العربية واأ’مازيغية.
وقد حمل عرضسه عنوان «تحيا أانا» ،حيث
جمع جميع «سسكاشساته» في عرضس واحد،
تناول جُل المواضسيع بطريقة فكاهية ،التي
تشسمل تصسرفات المرأاة القبائلية ،وكذا
اأ’عراسس ومشساعر الحب ،الذي يعد موضسوع
«طابو» بالجزائر ،وغيرها من المواضسيع
المتنوعة ،وقد تعالت أاصسوات الجمهور

توارق .هذا وعلى مدار أايام الضسحك المنظمة
بالمسسرح الجهوي ،اسستمتع جمهور و’ية
تيزي وزو بلقطات فكاهية ،حيث روحوا عن
أانفسسهم أامام الضسغط اليومي والنفسسي،
خاصسة أان الضسحك ،حسسب بعضس العلماء يزيد
في عمر اإ’نسسان ويقوي الدورة الدموية.

المهرجان الثقافي للعرائسس من ٣إالى  ١٠جوان بعين تيموششنت

التركيز على جودة التكوين في طبعته السسابعة

سستتميز الطبعة السسابعة من المهرجان
الوطني الثقافي للعرائسس المقررة من  ٣إالى
 ١٠جوان المقبل في عين تيموشسنت بـ
''جودة التكوين'' ،حسسبما أاعلن عنه محافظ
المهرجان.
سسيؤوطر هذا التكوين اسسم ’مع في مسسرح
العرائسس الفنلندية السسيدة ماريا نيكانن
لفائدة جميع المشساركين عم Óبتوصسيات
هيئة التحكيم للطبعة الماضسية ،كما ذكره
السسيد أاحمد مودع .وسسيجري التكوين على
مسستوى ثÓث ورشسات عمل سستركز على
الجوانب النظرية والعملية لعالم العرائسس،
كما ينتظر عرضس أافÓم العرائسس.
أاما عن هذه الطبعة ،فقد خصّسصس
المنظمون عم Óبتوصسيات هيئة التحكيم
ذاتها جائزة خامسسة تمنح أ’فضسل محرك
للدمى من أاجل جذب اهتمام المشساركين
لهذا الفن .وتقدر قيمة هذه الجائزة بـ ١٥٠
أالف دج سستضساف إالى جائزة أافضسل عرضس

بمبادرة من جمعية «القمم» لبلدية قدارة

دورة ثقافية تكوينية لفائدة  ١٦٠طفل ببومرداسض
اسشتفاد  ١٦٠طفل من
قرى بلدية «قدارة
بوزقزة» بولية
بومرداسس من دورة
تكوينية في الميادين
الثقافية والفنية تمتد
من الفاتح ماي الى
غاية نهاية الششهر،
تحت تأاطير جمعية
«القمم» الششبانية
لترقية الفتاة والطفل
بالتنسشيق والتعاون مع دار الثقافة
«رششيد ميموني» لبومرداسس ،وذلك
بالمكتبة البلدية..

بومرداسس :كمال  -ز
تسسعى التظاهرة التي سسطرتها الجمعية،
حسسب تصسريح رئيسسها السسيد لوناسس تينقلين
لـ «الشسعب» ،إالى ترقية الثقافة الجوارية،
وخلق فضساءات لفائدة أاطفال المنطقة،
بهدف التكوين وا’سستفادة من مختلف
النشساطات الثقافية والفنية التي أاعدتها
الجمعية ،انطÓقا من الورشسات المخصسصسة
لهذا الحدث ،وهذا تحت تأاطير ومتابعة
أاسساتذة متخصسصسين في مجال التنشسيط
المسسرحي والفني ،الرسسم ،اأ’شسغال اليدوية
وغيرها من اأ’نشسطة اأ’خرى ،التي تضسم
كذلك معرضسا للفنون التشسكيلية والصسورة
الفنية ،إاضسافة إالى خرجات ترفيهية
واسستكشسافية لفائدة اأ’طفال.
كما تسسعى التظاهرة ،حسسب ذات المتحدث،
إالى تفعيل السساحة الثقافية المحلية لبلدية
«قدارة بوزقزة» التي تشسهد ركودا كبيرا ،مع
خلق فضساءات لÓحتكاك والتبادل بين

اأ’طفال.
وعن أاهداف الدورة ،أاكد
الوناسس تيقلمين لـ «الشسعب»
أان الجمعية تهدف من
خÓل هذا النشساط الثقافي
إالى تكوين أاطفال اأ’حياء
المعزولة بالبلدية ،مع إادماج
فئة الطفولة في الحياة
الثقافية والفنية ،تحريك
العجلة الثقافية بهذه
اأ’حياء ،خلق فضساءات فنية
ثقافية في أاوسساط الطفولة ،ترقية الحسس
والذوق الفني لدى الطفل ورفع المسستوى
الفني لديه ،باإ’ضسافة إالى تشسجيع اإ’بداع
الثقافي الفني ببلدية «قدارة».
أاما جديد الطبعة الثالثة للدورة التكوينية في
الميادين الثقافية والفنية ،كشسف رئيسس
جمعية «القمم» الشسبانية ،أان دورة هذه السسنة
شسملت أاربع ورشسات فنية سستجرى وقائعها في
الهواء الطلق إ’عطائها طابعا خاصسا،
وتشسجيع اأ’طفال على اإ’بداع وا’سستمتاع
باأ’جواء الربيعية التي تميز منطقة بوزقزة
الجبلية.
وبالموازاة مع هذه النشساطات التكوينية،
أاعدت الجمعية أايضسا ،حسسب رئيسسها،
برنامجا تحسسيسسيا لتشسجيع التÓميذ على
ا’سستعداد اأ’مثل ’متحانات نهاية السسنة
الدراسسية التي هي على اأ’بواب ،يذكر أان
جمعية «القمم» الشسبانية لترقية الفتاة
والطفل نظمت طبعتين قبل هذه ،اأ’ولى
كانت سسنة  ٢٠١١بدار الثقافة «رشسيد
ميموني» بمشساركة  ٦٧طف ،Óوالثانية سسنة
 ٢٠١٢بالمركز الثقافي لبودواو بمشساركة ١٠٧
طفل في التظاهرة.

األجنـ ـ ـ ـ ـدة الثق ـ ـ ـ ـافيـ ـ ـ ـة

ربيع الضشحك بالمسشرح الجهوي ''كاتب ياسشين''

بالضسحك تحت تصسفيقاتهم.
وفي ذات السسياق ،تواصسلت أايام الضسحك
بجملة من العروضس على غرار «ثاضسسسا اقوق»
لعمار كولومبو ،وكذا عرضس وردية أارزقي لكل
من الفكاهيين سسعيد خÓصس و كريمو أاعراب،
الى جانب العرضس «اسسكران  » ٢أاو ''المدمن
على الكحول في جزئه الثاني من تقديم خالد

العدد
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 ٣٥٠أالف دج ،أاحسسن إاخراج ونصس (مائتي
أالف دج لكل منهما) ،وأاخيرا جائزة هيئة
التحكيم  ١٥٠أالف دج.
وسستتنافسس تسسعة فرق من مختلف و’يات
البÓد من بينها فرقتا المسسرحين الجهويين
لسسكيكدة وتيزي وزو على هذه الجوائز من
بين  ١٨عم Óعرضست على لجنة ا’ختيار.
كما سسيتميز المهرجان بنوعية هيئة التحكيم
التي سستفصسل بين هذه الفرق التسسع ،منها
التي سستأاتي من ورقلة والشسلف .وتتشسكل
هذه الهيئة التي يرأاسسها مدير المسسرح
الجهوي لسسعيدة السسيد عبار عز الدين من
السسيدة أانوال تامر من جامعة وهران
ومحمد بكراسس ناقد مسسرحي و الممثل
عبد الحليم زربيع والمدير العام للمهرجان
العالمي للعرائسس لمدينة شسارلفيل ميزيار
«فرنسسا».

الموسسيقى األندلسسية في لقاء مع الفÓمينكو والفادو
برياضض الفتح
تضسرب الموسسيقى اأ’ندلسسية اليوم على السساعة السسابعة
مسساء بقاعة ابن زيدون برياضس الفتح موعدا مع عشساق
هذا الفن اأ’صسيل في عرضس حول «الموسسيقى اأ’ندلسسية
في لقاء مع الفÓمينكو
والفادو».

زبانة بالموقار
يعرضس اليوم وغدا الفيلم السسينمائي الثوري «زبانة»
للمخرج سسعيد ولد خليفة بقاعة الموقار بمعدل  ٠٤حصسصس
في اليوم ١٤سسا١٦ ،سسا١٨ ،سسا ٢٠ ،سسا.

معرضض «التراث ،ثقافة وذاكرة» باإلذاعة الوطنية
تتواصسل بالمركز الثقافي عيسسى مسسعودي باإ’ذاعة الوطنية
فعاليات معرضس «التراث ،ثقافة وذاكرة» من تنظيم القناة
الثانية والديوان الوطني للحظيرة الوطنية لأÓهقار
ومحافظة معرضس ''الصسحراء'' ،الذي يندرج في إاطار شسهر
التراث.

¯أالعاب سسحرية لأÓطفال بأام البواقي
يكون أاطفال أام البواقي غدا على
السساعة العاشسرة صسباحا بالمركب
الجواري «الضسلعة» ،وعلى السساعة الثانية زوا’ بالمركب الجواري
واد نيني ،على موعد مع اأ’لعاب السسحرية للفنان عمار بوصسوف.

«األميرة والتسسول» تعرضض بتيزي وزو
تعرضس اليوم على السساعة الثانية زوا’ بالمسسرح الجهوي لتيزي وزو مسسرحية «اأ’ميرة
والتسسول» من إانتاج مسسرح سسكيكدة.

¯ نادية بارود في حفل فني بـ «ابن خلدون»
تحيي الفنانة نادية بارود غدا على السساعة الخامسسة مسساء
بقاعة ابن خلدون حف Óفنيا بمناسسبة صسدور أالبومها
الجديد.

«هناء والحلم» تلتقي باألطفال
يلتقي اأ’طفال ،غدا على السساعة
العاشسرة صسباحا بقاعة الموقار ،مع العرضس المسسرحي «هناء
والحلم» لفرقة «أاضسواء المسسرح» لدار الثقافة ،خنشسلة.

العرضض العالمي األول لكليب وردة الجزائرية «أايام» بالموقار
يلتقي هذا السسبت ،عشساق
المرحومة وردة الجزائرية مع
آاخر أاغنيتها ''أايام'' المترجمة في كليب لمخرجه مؤونسس
خمار ،يعرضس على السساعة السسابعة مسساء من ذات اليوم
بقاعة الموقار ،بعد عرضسه اأ’ول صسباحا للصسحافة على
السساعة العاشسرة.

04.07...............:ôéØdG
12.45...............:ô¡¶dG
16.33...............:ô°ü©dG
19.44...............:Üô¨ŸG
21.16................:AÉ`°û©dG

á«îjQÉàdG IôµØŸG

â«bGƒe

π≤à©J ∫ÓàM’G äGƒb :1945 …Ée 09 ¯
''»˘˘ °ùÑ˘˘ à˘ ˘dG »˘˘ Hô˘˘ ˘©˘ ˘ dG'' Úî˘˘ ˘«˘ ˘ °ûdG
á«©˘ª˘L ø˘e ''ø˘jó˘dG ÒN ó˘ªﬁ''h
Újô˘˘ ˘FGõ÷G Úª˘˘ ˘∏˘ ˘ °ùŸG AÉ˘˘ ˘ª˘ ˘ ∏˘ ˘ ©˘ ˘ ˘dG
.áæ«£æ°ùb øé°S EG Éª¡∏≤æJh

IÓ°üdG

ó¨dG h Ωƒ«dG ô¶àæŸG ¢ù≤£dG
26°

¿Gôgh 26°

ôFGõ÷G 23°

áHÉæY

25°

¿Gôgh 25°

ôFGõ÷G 20°

áHÉæY

32

Oó©dG
Oó©dG
16100

france prix 1

/êO 10 øªãdG Ω2013 …Ée 09 `d ≥aGƒªdG `g 1434 á«fÉãdG iOÉªL 29 ¢ù«ªÿG

Úà«Yƒ`````f Úà«∏``ªY ‘

ódGƒN ódGh ø©W ΩóY ádÉM ‘

»μ∏ŸG ƒØ©dG hCG •hô°ûŸG êGôaE’G Ö∏£æ°S :»æ«£æ°ùb
Éæd øμÁ{ •hô°ûŸG êGôaE’G
ó˘dGƒ˘N ÜÉ˘°ûdG ÜCG á˘≤˘ aGƒÃ
GÈà©e ,z»μ∏ŸG ƒØ©dG Ö∏W
ÒNC’G π◊G ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘g{ ∂dP ¿CG
á≤aGƒŸG ‘ ÒÑc πeC’G ¿CGh
.z¬«∏Y
iód á«FÉæ÷G áaô¨dG âfÉch
ôjOÉZ’ ±ÉæÄà°S’G áªμﬁ
ºμ◊G äójCG ób (Üô¨ŸG)
≥˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘M ‘ QOÉ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘°üdG ‹h’G
ÜÉ°ûdG …ô˘FGõ÷G »˘°VÉ˘jô˘dG
§˘˘«˘ ∏˘ ˘°ùà˘˘ H ΩÓ˘˘ °SG ó˘˘ dGƒ˘˘ N
ÉgQób á«dÉe áeGôZh GòaÉf Éæé°S áæ°S áHƒ≤Y
ôcòj .Qô°†dG øY ¢†jƒ©àc ºgQO 400 . 000
π≤à©ŸG (áæ°S 15) ódGƒN ΩÓ°SEG ÜÉ°ûdG ¿G
∑QÉ°ûj ¿Éc …òdGh »°VÉŸG …ôØ«a 11 òæe
¢üHô˘J ‘ ∞˘jó˘é˘à˘∏˘d »˘æ˘ Wƒ˘˘dG ≥˘˘jô˘˘Ø˘ dG ™˘˘e
»°ùæ÷G AGóà˘Y’G{`H º˘¡˘à˘e ô˘jOÉ˘ZCÉ˘H »˘Ñ˘jQó˘J
.zô°UÉb ≈∏Y

á«æWƒ˘dG á˘æ˘é˘∏˘dG ¢ù«˘FQ ø˘∏˘YCG
¥ƒ˘˘ ≤˘ ˘M á˘˘ jÉ˘˘ ˘ª˘ ˘ Mh á˘˘ ˘«˘ ˘ bÎd
¥hQÉ˘˘ ˘ a ó˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘ °ùdG ,¿É˘˘ ˘ ˘°ùfE’G
¬fCG ,Ió«∏ÑdÉH ¢ùeCG ,»æ«£æ°ùb
êGô˘˘ ˘ aE’G Ö∏˘˘ ˘ ˘W{ º˘˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ °S
z»˘μ˘∏ŸG ƒ˘Ø˘©˘dG hCG •hô˘˘°ûŸG
…ô˘FGõ÷G »˘°VÉ˘jô˘˘dG í˘˘dÉ˘˘°üd
π≤à©ŸG ΩÓ°SG ódGƒN ÜÉ°ûdG
.Üô¨ŸÉH É«dÉM
êCGƒd »æ«£æ°ùb ó«°ùdG í°VhCGh
áYƒªÛG IQÉjR ¢ûeÉg ≈∏Y
ájôFGõ÷G ábGó°ü∏d á«fÉŸÈdG
zº«°S{ á«FGò¨dG äÉYÉæ°üdG ™ªÛ á«°ùfôØdG `
⁄h É«FÉ¡f ºμ◊G íÑ°UCG GPG Ée ádÉM{ ‘ ¬fCG
Qhôe ó©H ºμ◊G ‘ ΩÓ°SG ÜÉ°ûdG ÜCG ø©£j
•hô°ûŸG êGôaE’G Ö∏£H Ωƒ≤æ°S ô¡°TCG áKÓK
»˘©˘ °Vƒ˘˘dG ¿ƒ˘˘fÉ˘˘≤˘ dG ¬˘˘«˘ ∏˘ Y ¢üæ˘˘j ÉŸ É˘˘≤˘ Ñ˘ W
.z»Hô¨ŸG
¢†aQ ádÉM ‘ ¬fCG »æ«£æ°ùb ó«°ùdG ±É°VCGh

áYhô°ûŸG ÒZ ™∏°ùdG ‘ QÉŒE’G áëaÉµe ∫ƒM »æWƒdG ≈≤à∏ŸG ΩÉààNG

≥«Ñ£àdG õ«M á«∏YÉa ÌcCG áëaÉμe πFÉ°Sh ™°Vƒd äÉ«°UƒJ

™e ájôμØdG á«μ∏ŸG ájÉªëH á≤∏©àŸG á«fƒfÉ≤dG
.zóMGh ¿ƒfÉb ‘ É¡∏©Lh É¡æ««–
ÚH ≥«°ùæJ äÉ«dBG ™°Vh{ á«ªgCG ÛG GhQÉ°TCG Éªc
¥ƒ˘≤˘M á˘jÉ˘ª˘ë˘H á˘Ø˘∏˘μŸG äÉ˘Ä˘«˘¡˘ dG ∞˘˘∏˘ àﬂ
øeC’G ídÉ°üŸ øª°†j ÉÃ ájôμØdG á«μ∏ŸG
äÉeƒ∏©ª∏d …Qƒah ™‚CG ∫Ó¨à°SG ∑QÉª÷Gh
.zá«fÉ«ÑdG óYGƒ≤dG ‘ áfõıG
äÉ«dBG ™°Vh{ ÛEG ∫ÉÛG Gòg ‘ AGÈÿG ÉYOh
ø˘Y ≠˘«˘∏˘Ñ˘à˘dG ø˘e ø˘˘WGƒŸG Úμ˘˘ª˘ à˘ d á˘˘«˘ ∏˘ ª˘ Y
¿É˘˘ª˘ °†d ™˘˘LÉ˘˘f QÉ˘˘WEG ™˘˘ °Vh Gò˘˘ ch ,º˘˘ FGô÷G
™jRƒàdG áμÑ°T Ú°ù– ±ó¡H ™∏°ùdG á«côM
áØjô°ûdG ÒZ á°ùaÉæŸGh áHQÉ°†ŸG áëaÉμeh
Ió˘∏˘≤ŸG äÉ˘Lƒ˘˘à˘ æŸG á˘˘æ˘ jÉ˘˘©˘ e π˘˘«˘ ¡˘ °ùJ ™˘˘e
.zÉgQOÉ°üeh

áëaÉμe ∫ƒM »æWƒdG ≈≤à∏ŸG ∫É¨°TCG âLƒJ
¢SÉ°ùŸGh áYhô°ûŸG ÒZ ™∏°ùdG ‘ QÉŒ’G
,áª°UÉ©dG ôFGõ÷ÉH ¢ùeCG ,ájôμØdG á«μ∏ŸÉH
™°Vh ÛEG É¡∏ª› ‘ ±ó¡à°ùJ äÉ«°UƒJ Ió©H
áëaÉμŸ zá«dÉ©a ÌcCG{ πFÉ°Sh ≥«Ñ£àdG õ«M
.ºFGô÷G øe ´ƒædG Gòg
¿ƒ˘jô˘FGõ˘˘L AGÈN) ¿ƒ˘˘cQÉ˘˘°ûŸG ≈˘˘°UhCG ó˘˘bh
¬àª¶f …òdG ≈≤à∏ŸG Gòg ΩÉààNG ‘ (ÖfÉLCGh
áª˘¶˘æŸGh »˘æ˘Wƒ˘dG ø˘eÓ
C ˘d á˘eÉ˘©˘dG á˘jô˘jóŸG
‘ ô¶ædÉH (∫ƒHÎfCG) á«FÉæ÷G áWô°û∏d á«dhódG
á˘«˘ ©˘ jô˘˘°ûà˘˘dG ¢Uƒ˘˘°üæ˘˘dG π˘˘jó˘˘©˘ J á˘˘«˘ fÉ˘˘μ˘ eEG{
ºFGô÷G øe ´ƒædG Gò¡H á≤∏©àŸG á«ª«¶æàdGh
á˘Ñ˘dÉ˘°ùdGh á˘«˘dÉŸG äÉ˘Hƒ˘≤˘©˘dG ó˘jó˘°ûJ ±ó˘¡˘ H
¢Uƒ°üædG ™«ªŒ{ IQhô°V Gƒ∏é°Sh .zájôë∏d

QhôŸG çOGƒM

´ƒÑ°SCG ∫ÓN ôNBG 800 øe ÌcCG ìôLh É°üî°T 57 IÉah
äÉ˘j’ƒ˘˘dG Ö«˘˘Jô˘˘J ∞˘˘«˘ £˘ °S á˘˘j’h äQó˘˘°üJh
É¡«∏J ÉKOÉM 22`d É¡∏«é°ùàH QhôŸG çOGƒ◊
Ió«∏ÑdG »àj’ƒa ÉKOÉM 20`H ¢SGOôeƒH áj’h
.ÉKOÉM 18`H áæJÉHh
º˘˘gCÉ˘ H ,»˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ∑Qó˘˘ dG á˘˘ ∏˘ ˘«˘ ˘°üM äô˘˘ cPh
çOGƒ◊G √òg ´ƒbh ÛEG äOCG »àdG ÜÉÑ°SC’G
RhÉ˘é˘à˘dGh á˘Wô˘ØŸG á˘Yô˘°ùdG ‘ á˘˘∏˘ ã˘ ª˘ àŸGh
áaÉ°VEG øeC’G áaÉ°ùe ΩGÎMEG ΩóYh Ò£ÿG
.á«≤Ñ°SC’G ΩGÎMEG ΩóYh IQÉŸG I’ÉÑe ’ ÛEG

‘ ìhôéH ôNBG 819 Ö«°UCGh É°üî°T 57 ‘ƒJ
Ö°ùM ,»æWƒdG ÜGÎdG ÈY Qhôe çOÉM 446
30) á«YƒÑ°SC’G á∏«°ü◊G ,¢ùeCG ,¬H äOÉaCG Ée
∑QódG äGóMƒd (…QÉ÷G …Ée 06 ÛG πjôaCG
.»æWƒdG
OóY ‘ ´ÉØJQEG πé°S ¬fEÉa ,á∏«°ü◊G Ö°ùMh
É¡à≤HÉ°ùH áfQÉ≤e IÎØdG √òg ∫ÓN äÉ«aƒdG
‘ ¢VÉØîfE’G øe ºZôdG ≈∏Y ≈∏àb 06`H Qób
.ÉKOÉM 84`H çOGƒ◊G OóY

¢ùÑ◊G øgQ ''≥°S’'' ÜÉ°ûdG â∏àbh âØ£àNG »àdG áYÉª÷G ´GójEG
zñ.±{h 1983 zñ.Ü{ Gòch ,1985 ó«dGƒe øe
Gƒ˘˘ eÉ˘˘ b ¿ƒ˘˘ ª˘ ˘¡˘ ˘àŸG ,1981 z…G.±{h 1984
å«M ,ô¡°T øe ójRCG òæe á«ë°†dG ±É£àNÉH
ôÄH ´Éb πNGO ¬«eQh ¬∏à≤H ∂dP ó©H GƒeÉb
¬jƒ°ûJ ó©H ¢SGOôeƒH áj’ƒH âÑjõ©J »MGƒ°†H
.¬àãéH π«μæàdGh

âj’ƒJ ájhÉ°V :hRh …õ«J

,hRh …õ«J áªμﬁ iód ájQƒ¡ª÷G π«ch ´OhCG
AGQh GƒfÉc ô°UÉæY áà°S øe áfƒμàŸG áYÉª÷G
ó˘˘©˘ H z»˘˘∏˘ Y ≥˘˘°S’{ á˘˘«˘ ë˘ °†dG π˘˘à˘ b áÁô˘˘ L
.¬aÉ£àNG
ìhGÎJ Úª˘˘¡˘ ˘àŸG ¿EÉ˘ ˘a QOÉ˘˘ °üŸ GOÉ˘˘ æ˘ ˘à˘ ˘°SGh
πμH ôeC’G ≥∏©àjh ,áæ°S 28h 30 ÚH ºgQÉªYCG
z´.Ü{h z¢U.Ü{ ƒYóŸG º¡àŸGh zΩ.Ü{ øe

IQÉ`` `éædG á`` `°TQh äÉ`` `bhô°ùe AÉ`` `ØNEG ¿É`` `μe ójó`` `–

»bGƒÑdGΩCΩCGG
»bGƒÑdG

ájƒg ÛEG ∫ƒ°UƒdG øe ,»bGƒÑdG ΩCÉH ∫hC’G …ô°†◊G øeC’ÉH á«FÉ°†≤dG áWô°ûdG ô°UÉæY âæμ“
øe πc á«©Ã ábô°ù∏d ¬aGÎbÉH ±ÎYG …òdG ,(CG.¿) ô°UÉ≤dÉH ôeC’G ≥∏©àjh º¡«a ¬Ñà°ûŸG óMCG
áWô°ûdG äGƒb âæμ“ äÉëjô°üàdG √òg ôKEG ≈∏Yh ,áæ°S 19 (¿.¢S)h áæ°S 18 (EG.∑) øjƒYóŸG
øe QGôØdG ¬àdhÉﬁ ™e Iójó°T áehÉ≤e (EG.∑) ƒYóŸG ióHG å«M ôcòdG »ØdÉ°ùdG ∞«bƒJ øe
á©°SÉàdG áYÉ°ùdG ‹GƒM 2013 / 03 / 28 ïjQÉJ ÛEG á«°†≤dG ™FÉbh Oƒ©Jh .áWô°ûdG ô°UÉæY á°†Ñb
øeC’ÉH á«FÉ°†≤dG áWô°ûdG ô°UÉæY ÛG (IQÉ‚ á°TQh) …QÉŒ πﬁ ÖMÉ°U Ωó≤J øjCG ÉMÉÑ°U
ájô◊G »ëH øFÉμdG ¬∏ﬁ ¢Vô©J ¢Uƒ°üîH á«ª°SQ iƒμ°T Ëó≤àd »bGƒÑdG ΩCÉH ∫hC’G …ô°†◊G
IQÉéædG ΩRGƒdh äGhOC’G øe áYƒª› ±ó¡à°SG (¿.…) ∫ƒ¡› πÑb øe ábô°ùdG ÛG »bGƒÑdG ΩCÉH
AÉØNEG ¿Éμe ÛEG π°UƒàdG ”h .ÜÉÑ°ûdG π«¨°ûJ QÉWEG ‘ É¡æe OÉØà°SG »àdG äGhOC’G »gh
42 (Ω.±) ƒYóŸG øe πμH ôeC’G ≥∏©àjh øjôNBG Ú°üî°T ∞«bƒJh É¡YÉLÎ°SGh äÉbhô°ùŸG
áæ°S 22 (Q.¢S) ƒYóŸG Gòch É¡«a äÉbhô°ùŸG AÉØNEG ” á°TQh ¢SQÉM π¨à°ûj …òdG áæ°S
.äÉbhô°ùŸG π≤f ‘ â∏ª©à°SG »àdGh (ƒÑ«g) ´ƒf øe ájQÉf áLGQO õéM ÛEG áaÉ°VE’ÉH

óªﬁG …ó«≤Y

á`` °TÉ°TQ á`` ë∏°SCG 6 ´É`` LÎ`` `°SGh Ú«HÉ`` gQEG 7≈`∏Y AÉ`` °†≤dG
‘ ,¢ùeCG ∫hCG ,Ú«HÉgQEG á©Ñ°S ≈∏Y AÉ°†≤dG øe »Ñ©°ûdG »æWƒdG ¢û«é∏d ÜÉgQE’G áëaÉµe äGóMh âæµ“
.¢ùeCG »æWƒdG ´ÉaódG IQGRƒd ¿É«H Ö°ùM ,á°TÉ°TQ áë∏°SCG áà°S ´ÉLÎ°SGh Úà«∏ªY

(êCGh) /âj’ƒJ ájhÉ°V :hRh …õ«J

Ú«˘HÉ˘gQE’G ≈˘∏˘Y AÉ˘°†≤˘dG ” É˘ª˘ c.á«FÉ°†≤dGh
ôeC’G ≥∏©àjh º¡àjƒg ójó– ” øjòdG áKÓãdG
ó˘«˘©˘°S ≈˘æ˘μŸG ó˘«˘©˘°S ¢TGó˘©˘ H ø˘˘jƒ˘˘YóŸÉ˘˘H
¢ThôªYh OÉ©e ≈æμŸG Ëôc »JÉØ«∏Nh á«°TÉH
.¬∏dG óÑY ≈æμŸG øjódGQƒf

27 ôª©dG ‘ ≠dÉÑdG zIõªM ` ‹Gƒf{ ƒYóŸG
Oƒ˘°T ÍH ø˘cÉ˘°ùdG (AGÈdG ƒ˘˘HCG) ≈˘˘æ˘ μŸG á˘˘æ˘ °S
øe ≠dÉÑdG zóªﬁ ` ¢ThôªY{h ,¢SGOôeƒÑH
çƒëÑŸG õjõ©dG óÑ©H ≈æμŸG áæ°S 32 ôª©dG
á«æeC’G äÉ¡÷G πÑb øe 2007 áæ°S òæe ¬æY

á«fƒfÉb ÒZ á≤jô£H ôëÑdG ∫ÉeQ êGôîà°SG áª¡àH

á`dGó©dG ΩÉ`` `eGC ≥HÉ`` `°ùdG äÉ`` `æL ¢SCGQ á`` ` jó∏H ¢ù`` «FQ
á˘jó˘∏˘Ñ˘dG ¢ù«˘FQ äÉ˘˘ë˘ jô˘˘°üJ
á˘˘Ø˘ dÉﬂ äAÉ˘˘ L ,Oƒ˘˘ ¡˘ ˘°ûdGh
á˘«˘∏˘ª˘Y ¿CG ≈˘˘∏˘ Y ó˘˘«˘ cCÉ˘ à˘ dÉ˘˘H
á˘≤˘ jô˘˘£˘ H â“ ∫Ó˘˘¨˘ à˘ °S’G
º¡àdG øe A…ôH ¬fCGh á«fƒfÉb
¢ùª˘à˘dG É˘ª˘c ,¬˘«˘dG á˘¡˘ LƒŸG
º˘μ◊G ó˘«˘ jCÉ˘ J º˘˘¡˘ àŸG ´É˘˘aO
á˘ª˘μﬁ ±ô˘W ø˘˘e ≥˘˘HÉ˘˘°ùdG
É˘¡˘ «˘ a äCGô˘˘H »˘˘à˘ dG á˘˘Ñ˘ jhô˘˘dG
ºμ◊G π˘«˘LCÉ˘J º˘à˘«˘d ,º˘¡˘àŸG
.Å…QÉ÷G …Ée 15 ïjQÉJ ÛEG

∫Éªc.R :¢SGOôeƒH

∞˘˘dG 70 `H IQó˘˘≤ŸG ∫É˘˘eô˘˘ dG
ájQhO ôKG ≈∏Yh ,™Hôe Îe
∑Qó˘˘dG í˘˘dÉ˘˘°üŸ á˘˘«˘ ˘æ˘ ˘«˘ ˘JhQ
…ô˘Ø˘«˘a 28 ï˘jQÉ˘à˘H »˘æ˘Wƒ˘˘dG
äÉ«dBG OƒLh â¶M’ ,2010
á«MÉædG øe πeôdG êGôîà°S’
ÒZ AÉ˘˘ æ˘ ˘«˘ ˘ª˘ ˘∏˘ ˘d á˘˘ «˘ ˘bô˘˘ ˘°ûdG
ø˘e ∫Ó˘˘¨˘ à˘ °SÓ˘˘d á˘˘°ü°üﬂ
¬«∏Yh ,ájó∏ÑdGh ácô°ûdG πÑb
ó˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘°V iƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘YO ∂jô– ”
RhÉŒ áª¡àH ájó∏ÑdG ídÉ°üe
∫Ó¨à°S’Gh ÊƒfÉ≤dG ¥ÉØJ’G
.πeôdG IOÉŸ »Yô°ûdG ÒZ

Gƒ`` ` ` ` dhÉ`` ` ` ` ` M Úª¡àe 3 ∞`` ` ` «bƒ`` ` ` ` ` `J
ôFGõ`÷G ójôH øFÉHR ∫GƒeCG ¢SÓ`` ` àNG
¢UÉî°TCG áKÓãd GóM ¢SÉÑ©∏H …ó«°S áj’h øeCG ídÉ°üe â©°Vh
”h ôFGõ÷G ójôH øFÉHR Ió°UQCG øe ∫GƒeCG ¢SÓàNEG GƒdhÉM
ójÈdG ô˘≤˘e π˘NGO ,É˘ª˘¡˘eô˘é˘H Ú°ùÑ˘∏˘à˘e º˘¡˘ æ˘ e Úæ˘KEG §˘˘Ñ˘ °V
≥jôW øY ºàæ°S ÚjÓe 10 Öë°ùH ¿Éª¡j Éªgh ,…õcôŸG
äÉj’h øe áLôîà°ùe IQhõe É¡fCG ÚÑJ ,IQhõe ∞jô©J ábÉ£H
â∏ª©à°SG ób ¿ƒμJ É¡fCG íLôj Éª¡JQƒ°U πª– äQÉ«Jh ôμ°ù©e
∑ÉÑ°ûdG ∫ÉªY ø£ØJ óæYh.ôFGõ÷G ójôH øFÉHR ∫GƒeCG ábô°S ‘
á˘˘j’ƒ˘˘H á˘˘ª˘ bô˘˘e 207 ´ƒ˘˘f ø˘˘e IQÉ˘˘ «˘ ˘°ùH ÚHQÉ˘˘ g Gô˘˘ a ô˘˘ e’C É˘˘ H
ºgó°V iƒμ°T Ëó≤àH ™aO ,Éªgô¶àæJ âfÉc »àdG â∏«°ùª°ù«J
…ó«°S áæjóÃ º¡«∏Y ¢†Ñ≤dG ” å«M ,á«æeC’G ídÉ°üŸG iód
.ÜôZ ` ¥ô°T QÉ«°ùdG ≥jô£dG Gƒμ∏°ùj ¿CG πÑb ,¢SÉÑ©∏H

¢SCGQ á˘˘ jó˘˘ ∏˘ ˘H ¢ù«˘˘ FQ ∞˘˘ ˘bh
ΩÉeCG z»∏Y.Ü{ ≥HÉ°ùdG äÉæL
¢ù∏˘˘ ˘éÃ í˘˘ ˘æ÷G á˘˘ ˘ª˘ ˘ ˘μﬁ
á«Ø∏N ≈∏Y ¢SGOôeƒH AÉ°†b
ÛEG ,áØ«XƒdG ∫Éª©à°SG Aƒ°S
ôëÑdG ∫ÉeQ êGôîà°SG ÖfÉL
å«M ,á«fƒfÉb ÒZ á≤jô£H
‹GƒëH á«dÉŸG É¡àª«b äQób
‘ Gò˘gh ,º˘«˘à˘ æ˘ °S ÒjÓ˘˘e 7
AÉ˘æ˘«˘e á˘Ä˘«˘¡˘à˘d á˘≤˘Ø˘°U QÉ˘˘WG
¬˘JCGô˘H É˘eó˘˘©˘ H ,äÉ˘˘æ˘ L ¢SCGQ
.. á˘Ñ˘jhô˘˘dG á˘ª˘μﬁ É˘˘≤˘ HÉ˘˘°S
ÛEG Oƒ˘©˘J á˘«˘°†≤˘dG äÉ˘«˘ã˘˘«˘˘M
á˘jó˘∏˘ H ¢ù«˘˘FQ Ωó˘˘≤˘ J ï˘˘jQÉ˘˘J
Ö∏˘£˘H ≥˘HÉ˘°ùdG äÉ˘˘æ˘ L ¢SCGQ
êGôîà°SÉH áj’ƒdG ‹Gh iód
Ö©˘μ˘e Îe ∞˘˘dCG 100‹Gƒ˘˘M
QÉ˘˘WEG ‘ ô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ∫É˘˘ eQ ø˘˘ e
¢UÉÿG AÉæ«ŸG áÄ«¡J IOÉYEG
¬æe äOÉØà°SG …òdG ¬«aÎdÉH
á≤aGƒe ≈≤∏J å«M ,ájó∏ÑdG
¥ÉØJ’G ” ¬«∏Yh ,¬Ñ∏W ≈∏Y
»Ñ©°ûdG ¢ù∏ÛG ¢ù«FQ ÚH
á°ù°SDƒeh äÉæL ¢SCGQ ájó∏Ñd
á˘«˘ ∏˘ ª˘ ©˘ H á˘˘Ø˘ ∏˘ μŸG z…Oƒ˘˘c{
™e ¥ÉØJ’G ÖfÉL ÛEG øë°ûdG
å«˘M z∫É˘«˘fGÎjó˘«˘e{ á˘cô˘°T
ø˘˘e á˘˘ jó˘˘ ∏˘ ˘Ñ˘ ˘dG äGP âæ˘˘ μ“
Îe ∞dCG 43 ‹GƒM ∫Ó¨à°SG
øe É¡à°üM øe §≤a Ö©μe

âæ°Tƒ“ ÚY ‘ ÖLQR øH ≈Ø°ûà°ùÃ á«ÑW äGó©e ábô°S ádhÉﬁ •ÉÑMEG
äÉjô– ¢ùeCG äô°TÉH âæ°Tƒ“ ÚY áj’h øeCG ídÉ°üe ¿CG ,zÖ©°ûdG{`d ábƒKƒe á«æeCG QOÉ°üe âØ°ûc
¥ƒØJ »àdG zÖLQR øH QƒàcódG{ á«FÉØ°ûà°S’G á°ù°SDƒŸÉH á«ÑW äGó©e ábô°S ádhÉﬁ á«∏ªY ∫ƒM
∑ƒμ°T ∫ƒM ,»æWƒdG øeC’G ídÉ°üe ≠«∏ÑàH á°ù°SDƒŸÉH øeCG ¿ƒY ΩÉ«b ó©H ,º«àæ°S QÉ«∏ŸG á«dÉŸG É¡àª«b
” øjCG ¿ÉμŸG ÚY ÛEG á«FÉ°†≤dG áWô°ûdG øe ô°UÉæY â∏≤æJh .ÚWQƒàŸG óMCG ‘ ¬gÉÑà°TG ôKEG ¬JOhGQ
.≥«≤ëàdG á«∏ªY á«æ©ŸG ídÉ°üŸG äô°TÉH óbh ,IQÉ«°S ÖMÉ°U ¬μjô°T á≤aQ Ú°VôªŸG óMG ∞«bƒJ

Úe’G Ω.Ü :âæ°Tƒ“ ÚY

á`` ` ` ` ` ` `ª` `∏©dÉH IÒ`` ` ` ` ` `£N QGô`` ` ` ` ` ` `°TCG á`` ` ` ` ` ` ` HÉ°üY ¢ù`` ` ` ` ` `ÑM

QGô°TCG áHÉ°üY áeÉ©dG áHÉ«ædG ΩÉeCG ,áª∏©dG IôFGO øeCÉH á«FÉ°†≤dG áWô°û∏d á∏≤æàŸG ábôØdG âdÉMCG
™∏°ùdG ¿RÉﬂh ájQÉéàdG äÓÙG ≈∏Y ƒ£°ùdG äÉ«∏ªY ±Î– âfÉc ,¢UÉî°TCG á©HQCG øe áfƒμàe
πﬁ ÖMÉ°U É¡YOhCG iƒμ°ûd áª∏©dG IôFGO øeCG ídÉ°üe ∫ÉÑ≤à°SG ÛEG á«°†≤dG äÉ«ã«M Oƒ©Jh .Ó«d
ÊÉãdG …ô°†◊G øeC’G iƒà°ùe ≈∏Y ∂dPh ,áª∏©dÉH øμ°ùe 400 z±ôaQƒH{ »ëH óLGƒàe …QÉŒ
¿ƒdƒ¡› É¡aÎbG ábô°S á«∏ª©d ,™∏°ùdG øjõîàd ¢ü°üıG ¬∏ﬁ ¢Vô©J ó©H ,¢UÉ°üàN’G ÖMÉ°U
âæμeh .ádƒªÙG ∞JGƒ¡dÉH á°UÉÿG äÉ≤ë∏ŸGh Iõ¡LC’G øe IÈà©e óL äÉ«ªc ¬Ñ∏°S øe Gƒæμ“
™e áKÓãdG »æ©ŸG AÉcô°T äÉjƒg ójó–h ,ábô°ùdG á«∏ªY õ¨d πM øe ídÉ°üŸG äGP äÉjôëàdG
äGôKDƒŸG øe ¢UGôbCG 08 ºgóMCG IRƒëH §Ñ°V ∞«bƒàdG á«∏ªY ∫ÓN ” å«M ,É``©«ªL º¡Ø«bƒJ
.´ƒædG ¢ùØf øe ¢UGôbCG 10 ôNBG iódh ,á«∏≤©dG

¿É¨WƒH øjódGQƒf :∞«£°S

‘ »˘˘Ñ˘ ©˘ °ûdG »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ¢û«÷G äGƒ˘˘b âë‚
á˘˘©˘˘HQCG ≈˘˘∏˘˘Y AÉ˘˘°†≤˘˘dG ø˘˘e ÛhC’G á˘˘«˘˘∏˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG
ó©ÑJ »àdG âjôjõ≤J á≤£æÃ ∂dPh ,Ú«HÉgQEG
,hRh …õ˘˘«˘ J á˘˘j’h ∫É˘˘ª˘ °T º˘˘ ∏˘ ˘c 35 ‹Gƒ˘˘ ë˘ ˘H
áYÉª÷G ≈∏Y AÉ°†≤dG ¿Éa ÉfQOÉ°üŸ GOÉæà°SGh
äAÉL ô°UÉæY áKÓK øe áfƒμàŸG á«HÉgQE’G
¥É£ædG á©°SGh §˘«˘°û“ á˘«˘∏˘ª˘Y á˘«˘Ø˘∏˘N ≈˘∏˘Y
å«M ,áfGQõ«e äÉHÉ¨H ¢û«÷G äGƒb É¡Jô°TÉH
AÉ°†≤dG ” »àdG áYÉªé∏d ºμﬁ Úªc âÑ°üf
≈˘∏˘Y á˘«˘∏˘ª˘©˘dG äô˘Ø˘°SCG É˘ª˘c ,ìÉ˘é˘æ˘H É˘¡˘ «˘ ∏˘ Y
Éª«a ,z±ƒμ«æ°TÓc{ áë∏°SCG áKÓK ´ÉLÎ°SG
≈˘˘Ø˘˘°ûà˘˘°ùŸG ÛEG Ú«˘˘HÉ˘˘gQE’G åã˘˘L π˘˘≤˘˘˘f ”
ó˘jó– QÉ˘¶˘à˘fG ‘ zô˘jò˘f ó˘˘ªﬁ{ »˘˘©˘ eÉ÷G
.º¡àjƒg
¿Gó«ªMƒH á≤£æÃ âªàa á«fÉãdG á«∏ª©dG ÉeCG
äOCG ,IôjƒÑdGh ¢SGOôeƒH »àj’h OhóM ≈∏Y
´ÉLÎ°SGh Ú«HÉgQEG áKÓK ≈∏Y AÉ°†≤dG ÛG
IÒNòdG øe áeÉg á«ªch á°TÉ°TQ ¥OÉæH çÓK
.iô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ NCG ¢VGô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ZCGh
πbCG ‘ âæμ“ ¢û«÷G äGƒb ¿EÉa ,IQÉ°TEÓd
,Ú«˘HÉ˘gQEG á˘à˘°S ≈˘∏˘ Y AÉ˘˘°†≤˘˘dG ø˘˘jô˘˘¡˘ °T ø˘˘e
…õ«àH ÜÉ˘fƒ˘H »˘∏˘Y …ó˘«˘°S á˘≤˘£˘æÃ º˘gó˘MCG
Úæ˘˘KG Ú«˘˘HÉ˘˘gQEG ≈˘˘∏˘ Y ¢†Ñ˘˘≤˘ dG AÉ˘˘≤˘ ˘dEGh ,hRh
É˘¶˘Ø˘d ¿Gò˘∏˘dG ,hRh …õ˘«˘à˘H IOƒ˘cÉ˘e á˘˘≤˘ £˘ æÃ
Éª¡àHÉ°UEG ó©H hRh …õ«J ≈Ø°ûà°ùÃ Éª¡°SÉØfCG
…òdG ∞«æ©dG ∑ÉÑà°T’G ∫ÓN IÒ£N ìhôéH
.¢û«÷G ™e º¡æ«H ™bh
øe πμH ôeC’G ≥∏©àjh É¡àjƒg ójó– ” óbh

ó¨dG EG ôªà°ùJ IQGô◊G äÉLQO

áMÉÑ°ùdG øe ¿hQòëj AÉÑWC’G
¿CG ¿Gô˘gh á˘˘j’ƒ˘˘d á˘˘jƒ÷G OÉ˘˘°UQC’G âæ˘˘∏˘ YCG
ÚH âMhGôJ »àdGh IQGô◊G äÉLQO ´ÉØJQG
ÛEG Ωhóà°S »∏ÙG iƒà°ùŸG ≈∏Y !32h !29
QÉ£eC’G øe ´ƒÑ°SCG Ö≤Y ∂dPh ,óZ Ωƒj
øe zÖ©°ûdG{ QOÉ°üe âØ°ûc Éªc .á«fÉaƒ£dG
,OÓÑdG ÜôZ áª°UÉ©H ájƒ÷G OÉ°UQC’G ó¡©e
É˘˘°VÉ˘˘Ø˘ î˘ fG ±ô˘˘©˘ ˘à˘ ˘°S IQGô◊G äÉ˘˘ LQO ¿CG
√ò˘g ó˘¡˘°ûJ É˘ª˘c ,π˘Ñ˘≤ŸG ´ƒ˘Ñ˘°SC’G É˘Ø˘«˘ Ø˘ W
ø˘Wƒ˘∏˘d á˘«˘Hô˘˘¨˘ dG äÉ˘˘j’ƒ˘˘dG ∞˘˘∏˘ àﬂ ΩÉ˘˘jC’G
,IQGô◊G äÉLQO ‘ ¥ƒÑ°ùe ÒZ ÉYÉØJQG
á«∏NGódG ≥WÉæŸÉH áLQO 37 ájÉZ ÛEG π°üJ
.á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæª∏d áÑ°ùædÉH áLQO 30 ¥ƒØJh

Ω.á«ªgGôH

á°SQóe ≥jôØH ¬à©ªL á∏HÉ≤e ‘
∞°üdG •ÉÑ°V

á°ùeÉÿG ájƒ¡÷G IOÉ«≤dG ≥jôa
ájƒ¡÷G ¢SCÉμdG ∂àØj »æWƒdG ∑Qó∏d
áæ«£æ°ù≤H …hÓªM ó«¡°ûdG Ö©∏e ø°†àMG
á˘«˘FÉ˘¡˘æ˘dG á˘∏˘ HÉ˘˘≤ŸG äÉ˘˘«˘ dÉ˘˘©˘ a ¢ùeCG AÉ˘˘°ùe
Ωó˘≤˘dG Iô˘μ˘d á˘jô˘μ˘°ù©˘˘dG á˘˘jƒ˘˘¡÷G ¢SCÉ˘ μ˘ ∏˘ d
º˘°Sƒ˘ª˘∏˘d á˘˘°ùeÉÿG á˘˘jô˘˘μ˘ °ù©˘˘dG á˘˘«˘ MÉ˘˘æ˘ ∏˘ d
ÖFÉf Qƒ°†ëH ∂dP ,2013 ` 2012 »°VÉjôdG
á˘°ùeÉÿG á˘jƒ˘˘¡÷G á˘˘«˘ MÉ˘˘æ˘ dG ó˘˘FÉ˘˘b AGƒ˘˘∏˘ dG
.»æWƒdG ∑Qó∏d …ƒ¡÷G óFÉ≤dGh
IOÉ˘«˘≤˘dG ≥˘jô˘a ™˘ª˘L …ò˘dG …hô˘μ˘dG AÉ˘˘≤˘ ∏˘ dG
≥˘jô˘ah »˘æ˘Wƒ˘dG ∑Qó˘∏˘d á˘°ùeÉÿG á˘jƒ˘¡÷G
RƒØH êƒJ ,ájóªà©ŸG ∞°üdG •ÉÑ°V á°SQóe
»æWƒ˘dG ∑Qó˘∏˘d á˘°ùeÉÿG á˘jƒ˘¡÷G IOÉ˘«˘≤˘dG
á°SQóe ≥jôØd ó«Mh ±óg πHÉ≤e Úaó¡H
¢SCÉc Ëó≤J ºà«d ,ájóªà©ŸG ∞°üdG •ÉÑ°V
±ôW øe Ωó≤dG Iôμd ájôμ°ù©dG ájƒ¡÷G
. á°ùeÉÿG ájƒ¡÷G á«MÉædG óFÉb AGƒ∏dG ÖFÉf

»ØjôW Ió«Øe

