الرئيسض بوتفليقة يوقع على مرسسوم رئاسسي يتضسمن
ترسسيم تاريخ ٢٢أاكتوبر يوما وطنيا للصسحافة

صص ٠٤

الوزير األول
يطمئن المواطنين:

مرضض الرئيسض
سسيصسبح
عما قريب مجرد
حدث عابر

صص ٠٤
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الجزائر سسند قوي لقضسية الصسحراء الغربية

حق تقرير المصصير غير قابل للمسصاومة

سسÓل يوقع
على مرسسومي
منحتي المناوبة
والخطر من العدوى
صص ٠٥

الخارجية األمريكية:

الدسستور الجزائري
«ضسمان للحرية الدينية»

صص ٠٤

الذكرى الـ  ١٠لزلزال
بومرداسص

١٤أالف سسكن جاهز
ينتظر التسسوية

صص ٠٩

تصصوير :ع .تيليوة

تنظيمات طÓبية جزائرية ،تونسصية،
موريتانية ،وصصحراوية تناشصد بان كي مون
تطبيق لوائح تصصفية السصتعمار
صص ٠٧/٠٦

التسسيير العقÓني
لتفادي التبذير
صص ١٨/١٧/١٦/١٥

الثلثاء  ٢١ماي  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ١١رجب ١٤٣٤هـ

العدد
١٦١١٠
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نقاشس حول ''تجربـ ـة
واآفاق مجلسس ا’أمـ ـ ـة''
غـ ـ ـÓم الل ـ ـ ـه يختتـ ـم ملتقى
''أاعـ ـ ـ ـÓم الجـ ـ ـ ـزائ ـ ـ ـر''
يشسرف وزير الشسؤوون الدينية واأ’وقاف ،بوعلم الله غلم الله اليوم،
رفقة الشسيخ د.حافظ النحوي رئيسص التجمع الثقافي اإ’سسلمي
الموريتاني ،على اختتام فعاليات الملتقى الوطني اأ’ول أ’علم
الجزائر ،تحت عنوان «مولود قاسسم نايت بلقاسسم المفكر الجزائري
الموسسوعي».
اللقاء ،تحتضسنه دار اإ’مام ،المحمدية بالحراشص بداية من السساعة
الـ ١٥مسساء.

حاج سسعيد في زيارة ميدانية لقسسنطينة
يقوم محمد أامين حاج سسعيد كاتب الدولة لدى وزير السسياحة والصسناعة
التقليدية ،مكلف بالسسياحة ،اليوم ،بزيارة عمل وتفقد إالى و’ية
قسسنطينة ،يعاين خللها بعضص المؤوسسسسات الفندقية والمشساريع التابعة
لقطاعه.

عم ـ ـار العسسك ـ ـري يلتق ـ ـي الصسحافـ ـ ـة
ينشسط السسكريتير اأ’ول لجبهة القوى ا’شستراكية ،عمار العسسكري ،اليوم
بالمقر الوطني للحزب ،بداية من السساعة الـ ١٤زوا’ ،ندوة صسحفية يتطرق
خللها للمؤوتمر الـ ٠٥للحزب المزمع عقده أايام  ،٢٤ ،٢٣و ٢٥ماي بزرالدة.

يحتضسن مقر مجلسص ا’أمة ،اليوم ،فعاليات
يوم دراسسي تحت عنوان «مجلسص ا’أمة في
الجزائر ..التجربة وا’آفاق».
يعقد اللقاء ،الذي يدخل في اإطار الندوات
الفكرية والثقافية الدورية للمجلسص ،بداية
من السساعة الـ ٠٩صسباحا ،ويشسارك فيه اأسساتذة ومختصسون في القانون.

ندوة صسحفية حول المعرضس
ال ـ ـ ـدولي الـ ٤٦للجـ ـزائ ـ ـ ـر
ينشسط ا’أمين العام لوزارة التجارة عيسسى
زلماطي ،اليوم ،بمناسسبة افتتاح الطبعة
الـ ٤٦للمعرضص الدولي للجزائر  ٢٠١٣ندوة
صسحفية ،بمشساركة سسفير جمهورية
الكاميرون بالجزائر كلود جوزيف اأمبافو
الذي سسيكون بلده ضسيف شسرف هذه
السسنة ،با’إضسافة اإلى الرئيسص التنفيذي لشسركة «سسافكسص» رشسيد قاسسمي.
وتنعقد الندوة ،بقاعة المحاضسرات للمديرية العامة لقصسر المعارضص
«سسافكسص» ،ابتداء من السساعة الـ  ٠٠:١٠صسباحا.

اتحاد التجار يناقشسأاخطار
السسلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع المقل ـ ـ ـ ـ ـ ـدة
يعقد ا’إتحاد العام للتجار والحرفيين
الجزائريين ،اليوم ،ندوة صسحفية حول
«المنتوجات المقلدة في الجزائر» ،بمقره
ببلوزداد بداية من السساعة الـ ٣٠:١٠صسباحا.

الـ ـذكرى الـ ١٠لزل ـ ـزال بومـ ـ ـ ـرداسس
بعد مرور  ١٠سسنوات على زلزال الـ ٢١ماي  ،٢٠١٣تنظم و’ية
بومرداسص وقفة ،من خلل مجموعة من ا’أنشسطة التحسسيسسية،
ا’جتماعية والثقافية ،انطلقا من مقر الو’ية ،بداية من السساعة
الـ.٣٠:٠٨

محاضسرة حول الثقافة والتنمية بجامعة بوزريعة
ينظم مركز البحوث في
ا’قتصساد التطبيقي من اأجل
التنمية ،غدا ،بداية من السساعة
الـ ١٠صسباحا ،محاضسرة تتمحور
حول «الثقافة والتنمية في
الجزائر والبلدان العربية».
يعقد اللقاء بمقر المركز
جامعة
بوزريعة،
بجامعة
الجزائر.٢

بواب ـ ـ ـةإالكترونيـ ـ ـة لـ ـ ـذوي
ا’حتي ـ ـاج ـ ـات الخـاصسـ ـ ـة
اأطلقت وزارة التضسامن الوطني وا’أسسرة ،وقضسايا المراأة موقعها
ا’إلكتروني الجديدwww. m s nfcf. gov. dz. :
يمثل هذا الموقع اأول بوابة الكترونية حكومية في الجزائر ،تتيح
للأشسخاصص ذوي ا’إعاقات البصسرية والسسمعية والحركية دخوله
بسسرعة عن طريق ا’سستعانة بتقنيات خاصسة.
فبالنسسبة لناقصسي البصسر ،على سسبيل المثال ،يمكن الوصسول اإلى
الموقع من خلل تكييف اإظهار الصسفحة اأما بخصسوصص المكفوفين ،فباسستعمال تقنية الصسوت لجميع
نصسوصسه ،باللغتين العربية والفرنسسية.

''الـ ـ ـ ـدرامـا المسسموعـ ـ ـ ـ ـة'' بالجـ ـ ـ ـ ـ ـاحظي ـ ـ ـة
تنظم الجاحظية ،اليوم ،بداية من السساعة الـ ٣٠:١٤زوا’ ،محاضسرة تحت
عنوان «ا’إذاعة المسسموعة بين الماضسي والحاضسر» ينشسطها ا’أسستاذ ابراهيم
جديدي .كما يشسرف الكاتب بالمناسسبة على بيع با’إهداء لكتابه «الدراما
المسسموعة وفن ا’إخراج».
يؤمية وطنيةإاخبارية
تصسدر عن المؤؤسسسسة العمؤمية القتصسادية(شسركة ذاتأاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ١٢٦.٠٠٠ ٠٠٠.٠٠ :دج
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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 دباشس

مديـر التـحريـر بالنيابة

تؤفيق يؤسسفي

حمياني يناقشس ''الوضسعية
ا’قتصس ـ ـادي ـ ـة الـ ـراهن ـ ـ ـة''
ينشسط رئيسص «فوروم رؤوسساء المؤوسسسسات» ،رضسا
حمياني ،اليوم ،بمركز الصسحافة لجريدة «دي كا
نيوز» ،ببن عكنون ،اليوم ،ندوة نقاشص حول
موضسوع« :الوضسعية ا’قتصسادية الراهنة» ،بداية من
السساعة الـ ١٠صسباحا.

إ’عÓناتكم (021) 73.60.59
اتصسلوا ب ـ :السسرعة 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... :

ألثÓثاء  ٢١ماي  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ١١رجب ١٤٣٤هـ

وطني

يعتبرونه فرصسة لتحقيق جزائر العزة

منتخبون محليون بقسسنطينة يدعون لتعديل جذري للدسستور
تعتبر مرحلة تعديل الدسستؤر من أاهم المراحل التي تمر بها البÓد والتي تلقى اهتماما بالغا على
المسستؤى الؤطني والمحلي لدى المنتخبين بالمجالسس البلدية والؤلئية عبر مختلف وليات الؤطن،
هذه الطبقة التي لها دور كبير فيإايصسال انشسغالت المؤاطن والعمل على دفع وتيرة التنمية المحلية
من خÓل العمل الميداني الذي يمسسأابعد النقاط المعزولة بالؤلية.

مفيدة طريفي
وعلى ضسوء أآ’رأء ألتي رصسدتها «ألشسعب»
لبعضس ألممثلين بالمجالسس ألمنتخبة وألذين
أأكدوأ على ألرؤويا ألعامة لعملية ألتعديل
ألدسستوري وإأبرأزها في مجال أسستكمال
مسسار أإ’صسÓحات ألسسياسسية ألتي أأعلن
عنها فخامة رئيسس ألجمهورية في ١٥
أأفريل  ٢٠١١وفقا لمعطيات فرضستها
ألظروف وألمتغيرأت ألتي يشسهدها
ألعالمان ألعربي وأأ’وروبي على حد سسوأء
وهي ألنقاط ألتي كانت منطلقا لمنتخبين
وجدوأ من هذه ألعملية منطلقا جديدأ
لمسستقبل جزأئر ديمقرأطية سسائرة في
طريق ألنمو ،وبدسستور جديد عصسري
يتماشسى وثوأبت أأ’مة.

مبدأا التشساركية

وحسسب بعضس ألمنتخبين ألذي تقربت
منهم «ألشسعب» فإان ألتعديل ألدسستوري
ألجاري ألعمل عليه من طرف لجنة مختصسة
تعمل منذ فترة على صسياغة مسسودة ’بد أأن
يخضسع لمبدأأ ألتشساركية في أأخذ ألقرأرأت
وفتح ألنقاشس وتوسسيعه على طبقات
ألمجتمع بدء من ألموأطن ألممثل في
منتخبيه بالمجالسس ألبلدية وألو’ئية وصسو’
إألى ألطبقات ألسسياسسية وألمجتمع ألمدني
وألمهنيين.
ففي لقاء مع «بوصسبع نبيل» منتخب
بالمجلسس ألشسعبي لو’ية قسسنطينة عن
ألتجمع ألوطني ألديمقرأطي وناشسط
بالمجتمع ألمدني ،أأكد أأن ألمرحلة ألرأهنة
ألتي تمر بها ألبÓد تقتضسي مرأجعة
ألدسستور وتوضسيح ألنظام ألذي سسيحكم
ألجزأئر مسستقب ،Óهل سسيكون نظاما
رئاسسيا أأو شسبه رئاسسي أأو برلماني ،وأأنه
كمنتخب بالمجلسس ألبلدي يأامل أأ’ يكون
تعدي Óجزئيا وإأنما يسسير وفق درأسسة
معمقة وأأن يكون جذريا يضسمن ويعبر عن
جزأئر ديمقرأطية معصسرنة تحكمها مبادئ
وأأسسسس وقيم ألدولة ألجزأئرية ألحقيقية.
وعن ألتعديل ألدوري لدسساتير ألجزأئر
وإأمكانية وجود أخت’Óت أأكد ألمتحدث أأن
ألتعديل ألدوري ليسس وليد أخت’Óت وإأنما
جاء لدوأعي ظرفية طارئة يتحتم علينا
أليوم ألخروج منها وألعمل ،على أأن تكون
دسساتير ألجزأئر ألمسستقبلية ذأت أأبعاد
ونظرة حقيقة لصسورة ألجزأئر كدولة في
مصساف ألدول ألمتقدمة حيث يوضسع دسستور
يرسسم معالم أأي دولة ترقى للتطور وإأرسساء
ألنظام ألديمقرأطي.
وأأضساف أأن ألجزأئر نجحت في
أإ’صسÓحات ألتي قامت بها في شستى
ألمجا’ت وهذأ ما لمسسه ألشسعب ما يحتم
ضسرورة إأرسساء دسستور يعزز أإ’صسÓحات
ألتي أأقيمت طيلة ألسسنوأت ألماضسية ،من
جهة أأخرى أعتبر ألتعديÓت ألدورية فترة
مخاضس تمر بها ألجزأئر وهي أليوم تمر
بخمسسينية أ’سستقÓل ألذي سسيتولد عنه
دسستور بحجم دولة ألجزأئر.
وقال ألمتحدث «نطمح من خÓل هذأ

ألتعديل للمحافظة على ألمكتسسبات على
غرأر ألديمقرأطية ألتي حققتها ألجزأئر
في نظام حكمها حيث دفعت ألنفسس
وألنفيسس لقاء ذلك.
وأأقر قائ« Óرغم أأن أللجنة تعتمد على
إأطارأت كبيرة إأ’ أأننا نتمنى لو توسسعت أأكثر
أأي لو تشسمل كوأدر بعضس أأ’حزأب وأأن هذه
أ’سستشسارأت تكون على مسستوى بعضس
أأ’حزأب ألسسياسسية أ’نه عند ألنظر
لدسساتير ألجزأئر ألسسابقة وألتي يمكن أأن
نسستنبط منها ألدسستور ألجاري صسياغته».
وعبر عن «أأمل أأ’طرأف ألفاعلة في
ألمجتمع ألجزأئري في أأن تجري درأسسة
معمقة ونظرة شساملة تنطوي على
أسسترأتيجية وأضسحة للمسستقبل ،و’بد أأن
ننظر إألى هذه ألعملية بنظرة تقدم وبنظرة
جزأئر تقود دول شسمال إأفريقيا كشسريك
فعال في قضسايا إأقليمية ودولية .فهنا
وأنطÓقا من هذأ نطمح إألى أأن يكون
ألتعديل جوهريا وبروية ،فنحن مطالبون
أليوم بإاعدأد دسستور يليق بالدولة ألجزأئرية
ألتي تحدت كافة ألصسعاب ليبقى علمها
ألوطني يرفرف في ألمحافل ألدولية
وألمناسسبات ألعالمية.
وأأفاد ذأت ألمنتخب بأان فترة ألتعديل
ألتي جاءت بعد أإ’صسÓحات ألسسياسسية ألتي
مسست عددأ من ألقوأنين تفرضس عدم
ألتعجل في صسياغة ألدسستور ألذي جاء بعد
إأصسÓح قوأنين كثيرة كان من بينها قانون
أ’نتخابات ،ألتنافي ،ألمرأأة ،ألبلدية
وغيرها من ألقوأنين ،وأنطÓقا من هنا
فإاننا ’ نعيب على أإ’صسÓحات أ’نها جاءت
وفق ما أأملته ألظروف فهي إأصسÓحات في
جوهرها جيدة ،و’ نسستطيع ألقول بأان
هناك أيجابيات وسسلبيات فهي إأصسÓحات
ظرفية وهنا يجب على ألقائمين على عملية
ألتعديل أأن يقفوأ على تجديد ألوثيقة وأأن ’
يخضسع للظرفية باعتباره وثيقة تاريخية
’بد من توضسيح ألنظام ألرئاسسي ليأاتي
ألفصسل بين ألسسلطات تلقائيا ونحن كتجمع
وطني ديمقرأطي نقترح ألنظام شسبه
ألرئاسسي.
من جهتها أأوضسحت ألمنتخبة ألشسابة
بالمجلسس ألشسعبي لو’ية قسسنطينة أآ’نسسة
«وفاء لعور» عن ذأت ألتشسكيلة وهي محامية
معتمدة لدى مجلسس قضساء قسسنطينة ،بأان
مسسأالة تعديل ألدسستور ضسرورة وحتمية
تمليها ألظروف وألمتغيرأت ألحاصسلة على
ألمسستوى ألوطني ،أإ’قليمي و ألدولي.
وعبرت عن أأملها في «أأن يكون ألتعديل
في مسستوى تطلعات ألموأطن ويخدم
مصسلحة ألشسعب ألجزأئري ،وبما أأن مهمة
ألدسستور هي تنظيم ألحياة ألسسياسسية
وألعمل على إأقرأر ألحريات ألفردية أأكثر،
نحن كنسساء ممثÓت ألشسعب بالمجالسس
ألبلدية نطمح لتوسسيع صسÓحيات ممثلي
ألشسعب عبر كافة ألهيئات وألمجالسس
ألمحلية خصسوصسا ،وتوسسيع دور ألفئة
ألمنتخبة للمسساهمة ألفعلية في ألحياة
ألسسياسسية وهو ما يفتقده ألمنتخب ألمحلي
أليوم.

التجديد الجزائري يعقد مؤوتمره الوطني يوم  ٢٦جوان
كشسف بن أسسماعين عبد ألرزأق أأ’مين
ألعام للجنة ألوطنية للعفو ألشسامل
وألمرشسح ألوحيد لرئاسسة حزب ألتجديد
ألجزأئري في حوأر صسحفي أأنهم بصسدد
ألتحضسير للمؤوتمر ألشسامل للحزب ألمقرر
إأجرأؤوه بالعاصسمة يومي  ٢٥و ٢٦جوأن
ألمقبل حيث ينتظر من خÓله إأعادة
ألحزب إألى طريقه ألحقيقي ومبادئه
ألصسحيحة ألمنبثقة من فكر مالك بن
نبي.
وعن وأقع ألحزب أأكد ألعضسو ألقيادي
عدنان محمد أأن ألحزب دخل في مرحلة

جديدة للهيكلة من خÓل تجميد كل
أأ’مناء ألو’ئيين ،وتعويضسهم بمندوبين
تحضسيرأ للمؤوتمر ألشسامل ألذي من
خÓله سسيتم إأعادة ألحزب إألى مبادئه
ألحقيقية من خÓل مرأجعة ألقانون
أأ’سساسسي للحزب وتغييره تغيرأ جذريا
ليسسمح بموأكبة ألمتغيرأت ألسسياسسية
ألجديدة ،وإأعادة أ’عتبار للحزب كقوة
سسياسسية عظمى تسسمح له بأان يكون قوة
سسياسسية فعالة في ألجزأئر.

تلمسسان  :محمد.ب

كما أأكدت أأن ألقفزة ألنوعية ألتي
حظيت بها ألمرأأة في عهد فخامة رئيسس
ألجمهورية وألتي تعتبر مكسسبا لم تحضس به
ألمرأأة من قبل وألذي تجلى من خÓل
ألمادة  ٣١مكرر ألتي أأعطت ألمرأأة فرصسة
دخول ألمجال ألسسياسسي من بابه ألوأسسع
وكذأ قانون أأ’سسرة ألذي أأنصسفها في
ألعديد موأده.
وشسددت على ضسرورة أأن يكون تعديÓ
جذريا دون ألمسساسس بمقومات ألدولة
وثوأبتها وتعزيز دور ألمرأأة في شستى
ألمجا’ت من خÓل إأعطائها مجا’ أأوسسع
أ’ن تكون في مصساف ألمرأأة أإ’يجابية
وألفعالةئوإأعطائها قيمتها ألحقيقية سسيما
وأأن رصسيدها من ألتضسحيات معلوم في
تاريخ ألجزأئر ،مذكرة بمقترحات تم رفعها
خÓل أللقاءأت ألتشساورية ،من بينها
أسستحدأث منصسب نائب رئيسس وعهدة
وأحدة قابلة للتجديد وغيرها من ألنقاط
ألمقترحة من طرف ألحزب.
من جهة أأخرى أأكدت أأن عملية ألتعديل
هي تكملة لإÓصسÓحات ألتي قامت بها
ألدولة وألذي كان لـ «أأ’رندي» بصسمات
فيها من خÓل مشساركته ألفعالة عن طريق
منتخبيه وقاعدته ألنضسالية ألتي نعتبرها
نحن مكتسسبات ألحزب وألتي كانت ضسرورية
في ألمرأحل ألسسابقة ألتي مرت بها ألبÓد

مقري يؤؤكد:

تجسسيد ا’صسÓحات
السسياسسية ضسرورة
أأكد رئيسس
حركة
مجتمع
ألسسلم عبد
ألرزأق
مقري أأمسس
بالجزأئر
ألعاصسمة أن
حركته حزب
سسياسسي
«مفتوح»
لجميع
ألجزأئريين وألتحالفات.
وأأوضسح مقري ألذي نزل ضسيفا على
منتدى صسحيفة «ليبارتي» أن «حمسس»
سستقيم تحالفات مع تشسكيÓت سسياسسية
أأخرى.
في هذأ ألصسدد أأبرز رئيسس ألحركة أن
ألتقاليد ألخاصسة بالتحالفات وأ’ئتÓفات
تعد من «ألممارسسات ألقديمة» «حمسس»
مذكرأ بجميع ألمبادرأت ألتي قام بها
ألحزب في هذأ ألصسدد منذ سسنوأت . .١٩٩٠
أأما فيما يتعلق بتحالف ألجزأئر
ألخضسرأء ألذي يضسم حركات مجتمع ألسسلم
وألنهضسة وأ’صسÓح فقد أعتبره مقري
«مفيدأ للجزأئر» وسسيتم توسسيعه ـ كما قال ـ
«إألى أأحزأب أأخرى».
كما أأشسار رئيسس ألحركة ألى أن «بناء
ألوطن يتطلب مشساركة جميع ألطبقة
ألسسياسسية» مضسيفا أن ألتدأول على ألسسلطة
«يعتبر ألحل أأ’كثر ترجيحا من أأجل
ألتوصسل إألى تنمية حقيقية للبÓد».
وبخصسوصس ألموأعيد أ’نتخابية ألمقبلة
سسيما أ’نتخابات ألرئاسسية لسسنة ٢٠١٤
أعتبر رئيسس حركة مجتمع ألسسلم أن
«ألقوأعد لم تعرف بعد» وأنه من «ألسسابق
آ’وأنه» بالنسسبة له ألبث في ترشسحه.
وأأشسار في هذأ ألسسياق إألى ضسرورة
تجسسيد أ’صسÓحات ألسسياسسية في
ألجزأئر مضسيفا أن حركته «لن تؤويد
ألتطرف ألذي يدعو إألى ألعمل ألسسياسسي
ألحاقد وألهدأم».

تعديل الدسستور
03 ١٦١١٠
حركة المواطنين اأ’حرار تدعوإالى تبني نظام شسبه رئاسسي
ألعدد

حركة
دعت
المؤاطنين األحرار
أامسس إالى تبني نظام
شسبه رئاسسي في
التعديل الدسستؤري
بشسكل
المرتقب
يسسمح بتؤسسيع مهام
كل من الؤزير األول
ومجلسس األمة.
وأأوضسح رئيسس ألحزب
مصسطفى بودينة خÓل
ندوة صسحفية نظمها
أأمسس بالجزأئر ألعاصسمة
أأن تعديل ألدسستور يجب أأن يكون
«عميقا في ألمضسمون وليسس في ألشسكل
فقط» دأعيا إألى تبني نظام شسبه
رئاسسي كنظام للحكم في ألتعديل
ألدسستوري ألمقبل .
وحسسب بودينة فإان ألنظام ألبرلماني
«غير قابل للتحقيق» في ألوقت ألحالي
نظرأ لما وصسفه بـ «تدني مسستوى
أأ’حزأب ألسسياسسية» «بسسبب سسيطرة
سسلطة ألمال على ألبرلمان ألحالي».
ودأفع بودينة مقابل ذلك عن نظرة
حزبه للنظام شسبه ألرئاسسي ألذي يرأه

للمرحلة
مناسسبا
ألحالية من خÓل
ألفصسل ألكامل بين
ألسسلطات مع تحديد
صسÓحيات كل من
سسلطة ( ألتشسريعية
وألتنفيذية وألقضسائية)
و أسستقÓلية ألقضساء
إألى جانب منح مجلسس
أأ’مة صسÓحية أقترأح
ألقوأنين
مشساريع
ومرأقبة عمل ألحكومة
باسسم ألشسعب .
كما طالب بجعل ألسسلطة ألتنفيذية
مسسؤوولة أأمام رئيسس ألجمهورية ألذي
يقوم بالتقييم ألمرحلي لعملها وجعل
ألسسلطة ألتنفيذية مسسؤوولة أأمام
ألبرلمان بغرفتيه.
ومن جهة أأخرى دعا إألى ضسرورة
تشسكيل «قطب وطني» يتكون من
أأ’حزأب ذأت ألتوجه ألديموقرأطي
على أأن يتم تسسييره في إأطار « قيادة
جماعية».
يذكر أأن حركة ألموأطنين أأ’حرأر
تم أعتمادها في أأفريل . ٢٠١٢

األرندي

الهيئة الوطنية تطلع على التقارير الخاصسة
بدورة المجلسس الوطني
في تقييمها خÓل أجتماعها أأمسس برئاسسة
عبد ألقادر بن صسالح ،لمدى تقدم ألتحضسيرأت
ألخاصسة بعقد ألدورة أ’سستثنائية للمجلسس
ألوطني ألمقرر عقدها يوم  ٢٠جوأن ألقادم،
أطلعت ألهيئة ألوطنية للتجمع ألوطني
ألديمقرأطي على مضسامين ألتقارير ألخاصسة
بتحضسير هذأ ألموعد ،وسسجلت بناء على ذلك
أرتياحها للجهود ألمبذولة تحسسبا لهذأ ألموعد.
وحرصسا على إأنجاحه ،ذكر أأ’مين ألعام
بضسرورة إأيÓء عامل ألوقت أأ’همية ألمطلوبة.
ولدى تناولها موضسوع تشسكيل أللجنة ألوطنية
لتحضسير ألمؤوتمر ألرأبع تقرر أأن تكون هذه
أللجنة مشسكلة من أأعضساء من ألمجلسس ألوطني وإأطارأت من ألحزب ،طبقا لمعايير
وموأصسفات سسيتم إأقرأرها ،باإ’ضسافة إألى ألصسÓحيات ألمخولة لهذه أللجنة
وتركيبتها ألبشسرية.

اختتام األيام الدراسسية حؤل حقؤق اإلنسسان

دعوة لتفادي المحاكمات الطويلة

دعا أامسس خبراء قانؤنيؤن إالى
المحاكمات
آاجال
تقليصس
الجنائية لتجسسيد حق التقاضسي
العادل وضسمان أاحسسن لحقؤق
اإلنسسان ،وأاكدوا أان طبيعة
المعقدة
الجنائية
القضسايا
وكثرتها وطؤل فترة معالجتها
خلق الكثير من التجاوزات
تسسببت في إادانة دول بأاكملها
مثلما حدث في فرنسسا حيث دامت
إاحدى المحاكمات  ٥سسنؤات وهؤ
ما جعل المحكمة األوروبية
لحقؤق اإلنسسان تدين فرنسسا.

حكيم/ب

وقال أأ’سستاذ زرقين رمضسان من
جامعة باتنة أأن ألمحاكم ألجنائية
تعاني من تمديد آأجال ألمحاكمات ألتي
تسستمر لسسنوأت وهو ما يؤوثر على
ضسمان محاكمة عادلة ،وبالتالي فإان
ألبحث عن سسبل جديدة في معالجة
ألملفات ألجنائية من شسأانه ألمسساهمة
في تطوير ألقضساء ومنح فرصس أأكبر
لمحاكمات عادلة.
وأعتبر أللجوء إألى ألقوأنين ألمقارنة
خطوة إأيجابية ’ختيار مناهج وطرق
جديدة في حل ألملفات ألجنائية في
ظل تطور ألقوأنين وألتشسريعات.
ورفضس في سسياق متصسل تفسسير
تقليصس آأجال ألمحاكمة بتعمد خرق
ألقانون وإأطÓق أأحكام متسسرعة قد

تؤودي إألى خرق مبادئ ألعدألة ،موضسحا
أأن مجا’ت ألتقليصس قد تمسس تقارير
إأجرأء ألخبرة فالكثير من ألخبرأء
ألذين تطلب منهم ألمحكمة خبرة
يتسسببون في تأاخير إأطÓق أأ’حكام كما
أأن سسلوك بعضس ألمتهمين ورأء تعطيل
ألمحاكمات باإ’ضسافة إألى مرأجعة
ألتزأمات ألدول ألدولية ألتي تجعل
ألقاضسي يبذل جهودأ كبيرة لتفادي
ألوقوع في تناقضسات مع قوأنين أأسسمى
من ألقوأنين ألوطنية.
وحذر أأ’سستاذ يوسسف حاشسي من
جامعة عين تموشسنت من ألتناقضسات
ألتي قد يقع فيها ألقضساء ،فهو من جهة
يحمي حقوق أإ’نسسان وألحريات ،ومن
جهة أأخرى قد يتسسبب في خرقها من
خÓل عدم أحترأم أإ’جرأءأت ألخاصسة
بالمحاكمات.
وتسساءل نفسس ألمصسدر في ألمحكمة
ألعليا بالعاصسمة في أختتام أأ’يام
ألدرأسسية حول حقوق أإ’نسسان
وألموأثيق ألوطنية وأإ’قليمية وألدولية
عن نوعية أأ’حكام ألصسادرة عن ألعدألة
وأأكد أأنها ’ تمثل كل ألحقيقة أ’ن
ألوأقع قد يكشسف أأمورأ تجعل أأ’حكام
أأكثر قربا من ألحقيقة.
وتقاطع ألجميع حول ضسرورة تقليصس
ألحا’ت ألتي يلجأا فيها ألقضساء للحبسس
ألمؤوقت.

ألثÓثاء  ٢١ماي  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ١١رجب ١٤٣٤هـ

وطني

الرئيسس بوتفليقة يوقع على مرسسوم رئاسسي يتضسمن ترسسيم
تاريخ ٢٢أاكتوبر يوما وطنيا للصسحافة
وقع رئيسس ألجمهورية ،ألسسيد عبد ألعزيز
بوتفليقة ،أأول أأمسس أألحد ،على مرسسوم رئاسسي
يتضسمن ترسسيم تاريخ  ٢٢أأكتوبر يوما وطنيا
للصسحافة حسسب ما جاء ،أأمسس ،في بيان لمصسالح
ألوزأرة أألولى.
وحسسب ذأت ألبيان فإان ألمادة ألثانية من
ألمرسسوم تنصس على أأن ألحتفال باليوم ألوطني
للصسحافة «يتم على أأسساسس برنامج تعده مسسبقا
وزأرة ألتصسال».
وكان رئيسس ألجمهورية قد أأعلن يوم  ٢ماي
ألجاري في رسسالته عشسية أليوم ألعالمي للصسحافة
( ٣ماي) عن قرأره «ترسسيم يوم وطني للصسحافة
أأسسوة بالفئات ألمهنية و ألجتماعية أألخرى تخليدأ
لتاريخ صسدور أأول عدد من جريدة «ألمقاومة
ألجزأئرية» في  ٢٢أأكتوبر  ١٩٥٥ألناطقة باسسم جبهة
وجيشس ألتحرير ألوطني».

 ..ويسستقبل نائب رئيسس البنك العالمي المكلف بمنطقة «مينا»
أسستقبل ألوزير أألول ،عبد ألمالك سسÓل ،أأمسس ،بالجزأئر نائب
رئيسس ألبنك ألعالمي ألمكلف بمنطقة ألشسرق أألوسسط وشسمال
إأفريقيا «مينا» أنجير أأندرسسون ألتي تقوم بزيارة عمل إألى ألجزأئر
حسسب بيان لمصسالح ألوزير أألول.
وقد شسكل أللقاء مناسسبة لتبادل وأسسع لوجهات ألنظر حول تطور
ألتعاون بين ألجزأئر وألمؤوسسسسة ألمالية ألدولية ألذي أعتبره
ألطرفان بـ«ألهام جدأ».
وبعد أأن أأعرب عن أأمله في موأصسلة هذه ألعÓقة وتعزيزها في
بعدها ألنوعي ،دعا سسÓل إألى أنتهاز هذه ألزيارة من أأجل «إأيجاد
ألوسسائل ألكفيلة بتدعيم ألشسرأكة بشسكل سسريع في عدة ميادين
وقطاعات نشساطات سسبق وأأن تم تحديدها» ،يضسيف نفسس ألمصسدر،
وقد جرى أللقاء بحضسور وزير ألمالية ،كريم جودي.

 ..ويوقع على مرسسومي منحتي المناوبة والخطر من العدوى
وقع ألوزير أألول ،عبد ألمالك سسÓل ،على ألمرسسومين ألمتضسمنين رفع نسسب
عÓوتي ألمناوبة وألخطر من ألعدوى لقطاع ألصسحة ،حسسبما علم ،أأمسس ،من وزأرة
ألصسحة وألسسكان وإأصسÓح ألمسستشسفيات.
وجاء في بيان للوزأرة أأن ألوزير أألول «قد أأمضسى على ألمرسسومين ألمتضسمنين
رفع نسسب عÓوتي ألمناوبة وألخطر من ألعدوى» موضسحة أأن تطبيق ألمرسسومين
«سسيتم في أأقرب أآلجال» بعد صسدورهما في ألجريدة ألرسسمية.
وكانت ألفديرألية ألوطنية لعمال ألصسحة قد باشسرت منذ شسهر حركات
أحتجاجية دورية للمطالبة بتحسسين ظروف عمال ألصسحة ألجتماعية وألمهنية.
وتطالب ألفديرألية برفع وتعميم منحة ألعدوى على كافة عمال ألصسحة «دون
أسستثناء» ومرأجعة نظام ألتعويضسات وإأدماج ألمتعاقدين .

تعود للحقبة السستعمارية

أننا على يقين بان
وألجزأئريين
ألجزأئريات
سسيفهمون أنه من خÓل بث
معلومات خاطئة من قبل بعضس
وسسائل ألعÓم ألجنبية حول
رئيسس ألجمهورية ألذي يعتبر
ألمؤوسسسسة ألجمهورية ألضسامنة
لÓسستقرأر وأألمن ألوطنيين فإان
ألجزأئر هي ألمسستهدفة في
أسسسسها ألجمهورية وتطورها
وأأمنها.
إأن مرضس رئيسس ألجمهورية
سسيصسبح عما قريب مجرد حدث عابر».

الدورة الـ ٢٣للمجلسس التنفيذي
لÓتحاد اإلفريقي

مدلسسي يترأاسس الوفد الجزائري
يترأأسس وزير ألشسؤوون
ألخارجية ،مرأد مدلسسي،
ألوفد ألجزأئري في أأشسغال
ألدورة ألـ ٢٣للمجلسس
ألتنفيذي لÓتحاد أإلفريقي
ألتي سستجري غدأ وبعد غد
(ألثÓثاء وأألربعاء) بأاديسس
أأبابا (إأثيوبيا).
وتأاتي هذه ألدورة تحضسيرأ
للدورة ألعادية ألـ ٢١لندوة
رؤوسساء ألدول وألحكومات
ألمرتقبة يومي  ٢٦و ٢٧ماي
بمقر ألتحاد وألتي تصسادف هذه ألسسنة إأحياء ألذكرى ألـ٥٠
لتأاسسيسس منظمة ألوحدة أإلفريقية/ألتحاد أإلفريقي
حسسبما أأفاد به ألناطق باسسم وزأرة ألشسؤوون ألخارجية عمار
بÓني أأمسس.

 ..ويسستقبل السسفير الجديد لسسلوفاكيا

إأسستقبل وزير ألشسؤوون ألخارجية مرأد مدلسسي ألسسيد
إأسستوك مرأك ألذي قدم له أأورأق أعتماده بصسفته سسفيرأ
مفوضسا فوق ألعادة لجمهورية سسلوفاكيا لدى ألجمهورية
ألجزأئرية ألديمقرأطية ألشسعبية مع أإلقامة بباريسس ،حسسب
ما أأورده ،أأمسس ،بيان لوزأرة ألشسؤوون ألخارجية.

تدمير  ٥٦٦٠لغم خلل شسهرأافريل الماضسي التحضسير لإلحصساء الفلحي الـ ٣يسستكمل قريبا
دخل ألتحضسير لإÓحصساء ألعام ألثالث للفÓحة في مرحلته

تمكنت وحدأت ألجيشس ألوطني ألشسعبي ألمكلفة بعملية إأزألة أأللغام
خÓل شسهر أأفريل ألماضسي ،من أكتشساف وتدمير  ٥,٦٦٠لغم تعود إألى
ألحقبة ألسستعمارية وذلك على طول ألحدود ألشسرقية وألغربية للوطن،
حسسبما أأفاد به ،أأمسس ،مصسدر رسسمي.
وأأوضسح نفسس ألمصسدر ،أأنه على مسستوى ألناحية ألعسسكرية ألثانية ،فقد
تم إأكتشساف وتدمير  ٣١٩لغم مضساد لأÓشسخاصس و ٤٠٤لغم مضساد
للجماعات.
أأما بالناحية ألعسسكرية ألثالثة فقد تم إأكتشساف وتدمير  ٧أألغام مضسادة
لأÓشسخاصس في حين تم على مسستوى ألناحية ألعسسكرية ألخامسسة أكتشساف
وتدمير  ٤,٧٦٥لغم مضساد لأÓشسخاصس و ٨٢لغما مضسادأ للجماعات و٨٣
لغما مضسيئا.
وبهذأ يرتفع ألعدد ألجمالي لأÓلغام ألمكتشسفة وألمدمرة إألى غاية ٣٠
أأفريل  ٢٠١٣حسسب نفسس ألمصسدر ألى  ٦٨٠,٢٨٣لغم أأي  ٥٧٥,٣٠٧لغم
مضساد لأÓشسخاصس و ١٠٠,٧٩٢لغم مضساد للجماعات و ٤,١٨٤لغم مضسيئ.

بن صسالح يسستعرضس العلقات التاريخية «المتميزة»
أسستعرضس رئيسس مجلسس أألمة عبد ألقادر بن صسالح
وسسفير ألفيتنام بالجزأئر دو ترونغ كيونغ ،أأمسس،
بالجزأئر ألعاصسمة ألعÓقات ألتاريخية «ألمتميزة» بين
ألبلدين.
وأأوضسح بيان للمجلسس عقب أسستقبال بن صسالح
لسسفير ألفيتنام بالجزأئر ألذي أأدى له زيارة مجاملة إأثر
أنتهاء مهامه أأن ألطرفين أأعربا عن أرتياحهما
لـ«حرصس برلمانيي ألبلدين على تعزيز رصسيد ألعÓقات
بين ألبلدين وألمسساهمة في إأثرأئه».
كما تم ألتطرق خÓل هذأ أللقاء إألى «ألتعاون ألقائم
ألمترجم لإÓرأدة ألسسياسسية في ألبلدين ألسساعية إألى
ترقية مسستوى ألتعاون ألقتصسادي وتعميق ألتقارب
ألثقافي من خÓل موأصسلة وتكثيف تبادل ألزيارأت بين
مسسؤوولي ألبلدين».

الدسستور الجزائري «ضسمان للحرية الدينية»

مرضس الرئيسس سسيصسبح عما قريب مجرد حدث عابر
أأكد ألوزير ألول ألسسيد عبد ألمالك
سسÓل أأمسس ألثنين أأن مرضس رئيسس
ألجمهورية ألسسيد عبد ألعزيز بوتفليقة
«سسيصسبح عما قريب مجرد حدث عابر».
فيما يلي ألنصس ألكامل لتصسريح ألوزير
ألول:
«أأريد أأن أأطمئن ألموأطنين حول
ألحالة ألصسحية للسسيد رئيسس ألجمهورية.
فبعد أن أأجرى فحوصسات طبية
بمسستشسفى فال دو غرأسس بباريسس فإان
رئيسس ألجمهورية ألذي لم يتم ألتطرق
ألى خطورة حالته ألصسحية وألذي يشسهد
تحسسنا يوما بعد يوم يخضسع كما نصسحه

الجزائر ـ فيتنام

كتابة الدولة األمريكية:

الوزير األول يطمئن المواطنين:
أطباؤوه ألى رأحة
بهدف
تامة
ألشسفاء ألتام.
ويتابع رئيسس
ألجمهورية
في
ألمتوأجد
نقاهة
فترة
يوميا
بفرنسسا
نشساطات
في
ألحكومة
أنتظار عودته
لموأصسلة مهامه
خدمة للجزأئر وأألمة.

ألعدد
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ألنهائية مع موأفقة أللجنة ألتقنية ألمكلفة بالتحضسير لهذه
ألعملية ،أأمسس ،على أسستمارة أألسسئلة لهذأ ألجرد ،حسسبما علم
أأمسس لدى وزأرة ألفÓحة.
وخÓل دورة ترأأسسها أألمين ألعام للوزأرة ألسسيد فوضسيل
فروخي «قامت أللجنة بتقييم مدى تقدم أألشسغال ألتحضسيرية
لÓحصساء ألفÓحي ألعام ووأفقت على ألسستمارة ألتي سستوجه
للمسستثمرين ألفÓحيين ألذين سسيشساركون في هذأ أإلحصساء».
حسسبما أأكد بيان لوزأرة ألفÓحة وألتنمية ألريفية.
وتعتبر هذه ألسستمارة من بين ألوثائق ألتي تسستعمل كقاعدة
لنجاز ألحصساء ألفÓحي ألعام ألذي سسيجري طوأل ألثÓثي
ألرأبع من ألسسنة ألجارية يضسيف ذأت ألمصسدر.
وصسادقت أللجنة من جهة أأخرى خÓل هذأ ألجتماع على
ألمنهجية ألعامة ألوأجب إأتباعها من أجل أنجاز عملية
ألحصساء ودرأسسة مدى تقدم ألتحضسيرأت.

أأكدت كتابة ألدولة أألمريكية ،أأمسس ،في
تقرير حول ألحريات ألدينية ،أأن ألدسستور
ألجزأئري يضسمن ألحريات ألدينية و أأن
قوأنين ألبلد تسسمح لغير ألمسسلمين بممارسسة
ديانتهم بكل حرية.
وفي تقريرها ألعالمي  ٢٠١٣ألذي توضسح
فيه وضسعية ألحريات ألدينية في  ١٩٠بلدأ،
أأكدت كتابة ألدولة أألمريكية أنه فيما يخصس
ألجزأئر فإان أألمر  ٠٦ـ  ٠٣ألذي دخل حيز
ألتنفيذ سسنة « ٢٠٠٨يضسمن حرية ممارسسة
ألشسعائر ألدينية في إأطار أحترأم أأحكام
ألدسستور وأأحكام أألمر وألقوأنين وألتنظيمات
أألخرى وأحترأم ألنظام ألعام وأآلدأب ألعامة
و حقوق أآلخرين و حرياتهم أألسساسسية».
وأأضساف ألتقرير ،أأن هذأ أألمر «يحظر
أسستعمال ألنتماء ألديني كأاسساسس لتمييز ضسد
أأي شسخصس أأو جماعة ويضسمن حماية ألدولة

لغير ألمسسلمين و ألتسسامح و ألحترأم بين
مختلف ألديانات».
وبعد أأن أعتبرت أأن بعضس ألقيود ألدينية
«تÓحظ أأحيانا» سسجلت كتابة ألدولة
أألمريكية مع ذلك أأن «مسسؤوولي ألحكومة
ألجزأئرية يؤوكدون أأن أألمر يطبق على غير
ألمسسلمين نفسس ألوأجبات ألمفروضسة على
ألمسسلمين ومنها تلك ألقاضسية بان ألشسعائر
ألدينية يجب أأن تمثل للقانون وأحترأم ألنظام
ألعام وأآلدأب وحقوق أآلخرين وحريات
أألسساسسية».
وبعد أأن سسجلوأ أأن ألتبشسير ألممارسس من
طرف غير ألمسسلمين ،يشسكل في ألجزأئر
مخالفة جزأئية تؤودي إألى عقوبة بغرأمة
بـمليون ( )١دينار و خمسس سسنوأت سسجنا
لحظ معدو هذأ ألتقرير مع ذلك أأن
ألحكومة ل تطبق تلقائيا ألعقوبات.

المؤوتمر اإلفريقي لمسسيري البرلمانات بالرباط

مشساركة وفد عن المجلسس الشسعبي الوطني

يشسارك المجلسس الشسعبي الوطني برئاسسة ،دليلة فورار ـ نائب رئيسس المجلسس ـ
فيأاشسغال المؤوتمر الفريقي حول «تدعيم قدرات مسسيري البرلمانات الفريقية
منأاجل تشسريع محكم» والتي انطلقت،أامسس ،بالعاصسمة المغربية الرباط وتدوم
إالى غاية األربعاء القادم.
وتهدف هذه ألندوة ،حسسب بيان صسدر ،أأمسس ،من ألمجلسس إألى متابعة برنامج ألتكوين
ألمنظم في  ٢٠٠٩من طرف ألمركز ألفريقي للتكوين وألبحوث أإلدأرية من أأجل ألتنمية.
كما سسيكون أللقاء فرصسة للبرلمانيين أألفارقة لتقييم آأدأءهم وتحديات ألعهدة ألتشسريعية في
بلدأنهم لتحسسين كفاءتهم في تنفيذ ألمهام ألتشسريعية من أأجل ألتنمية في أفريقيا كما جاء في
نفسس ألبيان.

التصسويت على قانون ممارسسة األنشسطة التجارية
يسستأانف ألمجلسس ألشسعبي ألوطني ،أليوم ،أأشسغاله في جلسسة عامة يخصسصسها للتوصسيت على
مشسروع ألقانون ألمتعلق بشسروط ممارسسة أألنشسطة ألتجارية حسسبما جاء ،أأمسس ،في بيان
للمجلسس.
كما سسيشسرع نوأب ألغرفة ألسسفلى للبرلمان في نفسس أليوم ـ بعد ألتصسويت ـ في مناقشسة
مشسروع ألقانون ألمتعلق بتنظيم وتطوير ألتكوين وأألنشسطة ألبدنية وألرياضسية على أأن تتوأصسل
مناقشسة هذأ ألمشسروع إألى غاية صسباح غد أألربعاء ،ليرد بعدها وزير ألشسباب وألرياضسة محمد
تهمي على تدخÓت ألنوأب.

فروخي يشسرف على لقاء لمهنيي القطاع

دعوة لخلق توازن بين اسستغلل الثروة السسمكية والتكفل بالصسيادين
دعا وزير الصسيد
والموارد
البحري
الصسيدية ،سسيد أاحمد
أامسس،
فروخي،
المشساركين في اليوم
الدراسسي حول مواضسيع
البحث ذات األولوية
المنظم
لقطاعه
ببوسسماعيل (تيبازة) إالى
ضسرورة التفكير في خلق
توازن بين مجال اسستغÓل الثروة
السسمكية والتكفل بالصسيادين وتلبية
احتياجات السسوق.
وقال ألوزير خÓل إأشسرأفه على أفتتاح
هذأ أللقاء بمشساركة مهنيي ألقطاع
وألسسلطات ألمحلية أأن «ألتوأزن ألمنشسود يعد
من بين أأكبر ألتحديات ألتي يوأجهها
ألقطاع».
وأأوضسح أأن «تلبية حاجيات ألمسستهلك
يمكن أأن تضسر بالثروة ألسسمكية وعدم
ألعتناء بالصسيادين من شسأانه أأن يضسر
باقتصساد ألصسيد ألبحري وتربية ألمائيات».

وأأوصسى فروخي في
توجيهاته بـ«ألبتعاد عن
ألفترأضسية
ألحلول
ألنظرية»
وألمقاربات
و«ألهتمام أأكثر بالحلول
ألعملية وألعلمية وألبرأغماتية»
من خÓل إأيجاد «آأليات ضسبط
وتنمية ألثروة ألسسمكية
وألحفاظ عليها».
ويندرج هذأ أللقاء أألول من
نوعه في إأطار إأسسترأتيجية
عمل ألوزأرة ألرأمية إألى «فتح ألنقاشس
وإأثرأئه وألسستماع إألى مهني ألقطاع بالدرجة
أألولى بغرضس إأعطاء دفع قوي للقطاع» ،كما
أأوضسح ألوزير.
ويناقشس ألمشساركون أأربعة قضسايا مهيكلة
في إأطار ورقة ألطريق ألتي أأعدتها وزأرة
ألصسيد ألبحري وألموأرد ألصسيدية وتدخل في
صسلب أهتماماتها» تتعلق بـ«تهيئة و تنمية
ألمسسمكات» وتطوير تربية ألمائيات ألبحرية
وألقارية» و«ألجوأنب ألسسوسسيو ـ أقتصسادية
للصسيد» و« تربية ألمائيات» وأأخيرأ «ألبيئة
ونوعية أألنظمة ألبحرية».

الثÓثاء  ٢١ماي  ٢٠١٣م
المؤافق لـ  ١١رجب ١٤٣٤هـ

وطني

وعد بتمؤين منتظم ،بن بادة:

تجنيدأازيد من  ٦٠٠٠عون لمراقبة الممارسشات التجارية واألسشعار
أاعلن وزير التجارة ،مصسطفى بن بادة ،عن التحضسير لبرنامج خاصش للرقابة على مسستؤى المصسدر ،سسؤق الجملة والتجزئة،
مبرزا بأان العملية جند لها أازيد من  ٦٠٠٠عؤن رقابة لضسمان تغطية واسسعة ألسسعار المؤاد المقننة ،ومعاينة كل المخالفات
المتعلقة بالممارسسات التجارية والنؤعية والجؤدة.

حياة  /ك
شسدد وزير التجارة بن بادة ،خÓل
إاشسرافه ،أامسس ،على اللقاء التقييمي
للنشساطات والبرامج المنجزة في الثÓثي
األول من السسنة الجارية المنعقد بقاعة
المحاضسرات التابعة للمديرية العامة
لمؤؤسسسسة (صسافكسس) ،على ضسرورة مراقبة
األسسعار والممارسسات التجارية المنافية
لقؤاعد المنافسسة ،وكذا محاربة التخزين
الحتكاري المنظم لعÓج مشسكل تذبذب
السسؤق ،وتؤسسيع المجال الرقابي ليشسمل
التداول والعرضس لÓسستهÓك ،باإلضسافة
إالى إاجراءات أاخرى تم اتخاذها تحسسبا
لمؤسسم الصسطياف
والشسهر الفضسيل.
وطمأان في هذا
اإلطار أان الحكؤمة
قد اتخذت كل
اإلجراءات الÓزمة
لضسمان تمؤين منتظم
الؤطنية
للسسؤق
المؤاد
بمختلف
األسساسسية (الخضسر،
الفؤاكه ،الحليب واللحؤم بأانؤاعها
المختلفة) وبكميات كافية لسسيما في األيام
األولى من شسهر رمضسان الكريم ،كما تم
اتخاذ التدابير والترتيبات لتفادي الندرة
في المياه المعدنية ،كما حصسل صسائفة العام
الماضسي.
وفيما يتعلق بالرقابة وقمع الغشس ،وهي
المهمتان األسساسسيتان من خÓل الـ  ٤أاشسهر

األولى لسسنة  ٢٠١٣التي
تضسطلع بهما وزارة التجارة،
قدم الؤزير بن بادة حصسيلة
اعتبرها إايجابية ،حيث
سسجلت مصسالح هذه األخيرة
ارتفاع نسسبة تدخÓتها بـ١٢
بالمائة مقارنة بنفسس الفترة
من سسنة  ،٢٠١٢فيما بلغت
نسسبة المخالفات  ٣بالمائة،
كما بلغت قيمة البضسائع
المحجؤزة  ١٢٩ . ١٣مليؤن
دج ،وتم غلق  ٣٢٦١محل
تجاري ،فيما بلغت قيمة رقم األعمال
المخفي  ١٢،٦٧مليار دج ،وهذا ما يعكسس ـ
حسسبه ـ الجهد المبذول من
طرف فرق الرقابة من
أاجل حماية صسحة وأامن
المسستهلكين والقتصساد
الؤطني.
وفي سسياق آاخر ،أاكد
تنظيم
بأان
الؤزير
التجارية،
الممارسسات
عملية ما تزال مسستمرة،
وقد بدأات نتائجها تظهر
جليا من خÓل األرقام
التي سسجلتها مصسالح (التجارة) خÓل
األشسهر األربعة من السسنة الجارية .فيما
يتعلق األسسؤاق الجؤارية ،أاعلن عن إانجاز
 ١٦٥سسؤق يتم اسستÓمها نهاية الشسهر
الجاري ،و ١١٩أاخرى نهاية جؤان المقبل،
بما سسيؤفر ـ كما قال ـ  ٤٠أالف منصسب عمل
دائم ،حيث تم تسسهيل انخراط الشسباب في

غلقأاكثر من  ٣٠٠٠محل
تجاري ،ورقمأاعمال خفي يقدر
بـ ١٢،٧٦مليار دج خÓل
الثÓثي األول من ٢٠١٣

السسؤق الؤطنية من خÓل
تعديل المادة  ٠٨من القانؤن
بالممارسسات
المتعلق
التجارية ،مشسيرا إالى أان
ضسبط المداومة في األعياد
والمؤاسسم الدينية والؤطنية
وغير ذلك ،مما احتؤاه
القانؤن ،يتم المصسادقة
عليها اليؤم في المجلسس
الشسعبي الؤطني.
وأاضساف في هذا
الصسدد ،بأان دائرته
الؤزارية ،ومن خÓل تعليمة مشستركة مع
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
سستقؤم بتؤفير فضساءات تجارية
لسستيعاب الشسباب الناشسط في السسؤق
المؤازية ،مع اإلشسارة أان العملية تندرج
في إاطار محاربة األسسؤاق الفؤضسؤية التي
انتشسرت بصسفة ملفتة لÓنتباه خÓل
السسنؤات الماضسية.
ومن جهة أاخرى ،كشسف وزير التجارة
بن بادة في الندوة الصسحفية التي أاعقبت
الجتماع التقييمي ،لقاءات ثنائية
سسيشسرع في تنظيمها ابتداء من اليؤم مع
عدد من الدول منها الؤليات المتحدة
األمريكية ،كندا ،بؤليفيا ،اسستراليا ،كؤريا
الجنؤبية وزيÓندا الجديدة ،والتي تندرج
في إاطار اسستكمال مسسار النضسمام إالى
منظمة التجارة العالمية في جؤلتها الـ١١
المزمعة شسهر جؤيلية المقبل.

لؤح يشسدد من سسيدي بلعباسش:

العمل بالمخطط الوطني لمكافحة البطالة وترقية التششغيل
قام ،أامسش الثنين ،وزير العمل
والتشسغيل والضسمان الجتماعي،
الطيب لؤح ،بزيارة تفقدية قادته إالى
ولية سسيدي بلعباسش ،أاين حث على
ضسرورة العمل بالمخطط الؤطني
لمكافحة البطالة وترقية التشسغيل.

سشيدي بلعباسس :بيوضس بلقاسشم

وأاوضسح الؤزير في لقاء جمعه بمسسؤؤولي
قطاعه في إاطار الزيارة الميدانية التي
شسرع فيها إالى ولية سسيدي بلعباسس ،بأانه
يتعين العمل بالمخطط الؤطني لمكافحة
البطالة وترقية التشسغيل الذي أاقرته
الحكؤمة ،وتقدم نظرة شساملة وعامة حؤل
سسبل مكافحة البطالة.
وأاكد لؤح في نفسس السسياق ،أان مكافحة
البطالة تقتضسي معالجتها من منظؤر شسامل
ومن الخطأا الكبير العتماد على تحليل

سسطحي ،مضسيفا أان
المخطط المذكؤر قد أاخذ
كل المجالت المتصسلة
بمكافحة البطالة ومن بينها
آاليات إانشساء مؤؤسسسسات
مصسغرة في إاطار جهازي
الؤكالة الؤطنية لدعم تشسغيل
الشسباب والصسندوق الؤطني
للتأامين على البطالة ،كما
سسمح المخطط الؤطني
لمكافحة البطالة وترقية
التشسغيل كذلك بتؤفير
مناصسب الشسغل وتغيير ذهنية الشسباب وزرع
ثقافة المقاولتية في أاوسساطهم.
ودعا لؤح بالمناسسبة مسسؤؤولي قطاعه
على المسستؤى المحلي ،إالى العمل من أاجل
اسستهداف مختلف المناطق بأاجهزة

التشسغيل التي أاقرتها الدولة،
وأابرز من جهة أاخرى أاهمية
السستثمارات
تؤجيه
الشسبانية نحؤ األنشسطة
العديدة المؤفرة لمناصسب
الشسغل.
كما أاكد الؤزير أايضسا في
هذا اللقاء ،على أاهمية
تفعيل برامج التكؤين
المؤجهة للشسباب في
مختلف األنشسطة المطلؤبة
من أاجل تغطية العجز،
داعيا إالى ضسرورة التنسسيق بين مختلف
القطاعات المعنية لإÓلمام بهذا الجانب
والسستفادة من عروضس العمل المتؤفرة
والتي غالبا ما تتطلب التكؤين.

وزير الشسؤؤون الدينية في ملتقى دولي بجامعة البليدة:

التمسشك بالمرجعية الدينية تحصشين للمجتمع

صسرح وزير الشسؤؤون الدينية
واألوقاف ،غÓم الله بؤعبد الله ،على
هامشش أاشسغال الملتقى الدولي الثاني
حؤل دور التمؤيل اإلسسÓمي غير
الربحي في تحقيق التنمية
المسستدامة ،والمقام بكلية القتصساد
وعلؤم التسسيير بجامعة «سسعد دحلب»
في البليدة لنهار أامسش ،أان الدولة
الجزائرية تعمل على وضسع حد
للتنسسيق والتصسال مع التيار السسلفي
في الخارج ،وباألخصش مع تؤنسش،
ألجل حماية الحدود وتحصسين
المجتمع الجزائري من عؤاقب التأاثير
الهادفإالى نشسر الفؤضسى والضسطراب.

لينة ياسشمين

وجاء تصسريح الؤزير متزامنا مع
األحداث التي تعرفها الشسقيقة تؤنسس.
وتحدث الؤزير عن أاهمية الؤقف في
الجزائر ،مؤؤكدا على أان قيمة األمÓك
الؤقفية المقسسمة بين سسكنات وعقارات
ومحÓت عادلت الـ  ٣٠٠مليار دينار ،وهؤ

رقم علق بشسأانه الؤزير
قائ« :Óأانه يفؤق ميزانية
وزارة التضسامن الؤطني ،ول
بد من السستفادة منه في
الحراك الجتماعي».
واسستحسسن الؤزير تعليمة
الؤزير األول ،عبد المالك
سسÓل ،الداعي فيها إالى
تخفيضس الضسرائب وإالغاء
الفؤائد عن قروضس وكالة
تشسغيل وتدعيم الشسباب،
معتبرا الخطؤة بالمشسجعة
لفئة الشسباب على الزيادة
في المؤؤسسسسات اإلنتاجية والخدماتية والتي
من خÓلها تتقلصس نسسبة البطالة.
وعن تؤسسيع شسرائح المسستفيدين من
القرضس الحسسن ،قال غÓم الله :للجميع
الفرصسة في الحصسؤل على اسستفادة من هذا
النؤع من القروضس ،مضسيفا أان دراسسة
مصسالح وزارته والتباحث حؤل مقترح الرفع
من سسقف القرضس الحسسن.
وكشسف مدير الزكاة والؤقف لدى وزارة

الشسؤؤون الدينية ،عبد
الؤهاب برتيمة ،أان الؤزارة
تخطط لتجسسيد خريطة
وطنية لÓسستثمار بتمؤيل ٣٢
مشسروعا عبر  ٢٤ولية ،وتم
تخصسيصس لها غÓف مالي
سساوى الـ  ٨٠٠مليار سسنتيم،
كما ،سسيتم إانشساء مركبات
وقفية عبارة عن مجمعات
مع إانشساء صسندوق وطني
لرعاية الطفؤلة وإانشساء
شسركة تأامين سستحمل اسسم
(السسÓمة للتأامين) ،وأاضساف
المتحدث ،أان المقدار المالي المجمؤع من
صسندوق الزكاة ،بلغ على امتداد  ١٠سسنؤات
ما يعادل  ٤٧٢مليار سسنتيم ،اسستفاد منه ٠٢
مليؤن مسستفيد ،وعن القيمة الممنؤحة
لـ ٧٠٠٠مسستفيد من القرضس الحسسن ،قال
المتحدث بأانها بلغت  ١٣٢مليار سسنتيم،
وحدد إاجمالي األوقاف بـ ٩٠٠٠ملك وقفي،
 ٦٠بالمائة عبارة عن مسساكن و ٤٠بالمائة
تمثل عقارات ومحÓت.

العدد
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يؤم برلماني حؤل ''محاربة اإلدمان والمخدرات''

دعوة لمعالجة المدمنين ومحاربة المتاجرين بيد من حديد

دعا المشساركؤن في اليؤم البرلماني
حؤل «محاربة اإلدمان والمخدرات»،
أامسش إالى بلؤرة إاسستراتيجية أاكثر فعالية
لمحاربة آافة المخدرات يتحمل فيها
الجميع المسسؤؤولية الكاملة بدًء من
األسسرة ،المسسجد ،القطاعات المعنية،
وإاتاحة الفرصسة ألهل الخبرة
واإلختصساصش للقيام بالدور المنؤط بهم،
مشسددين على ضسرورة معالجة هده اآلفة
والتصسدي لها بالتركيز على األسساليب
التي تركز على الؤقاية وتحصسين الفرد
والمجتمع ،بمد يد المسساعدة للضسحايا،
والتصسدي بكل حزم للمتاجرين
بالمخدرات.

جسسؤر تربط كل الهيئات المؤجؤدة التي تشسارك
في محاربة هذه اآلفة.
ودق المقدم محمد بن شسهاب ،ممثل الدرك
الؤطني في مداخلته ناقؤسس الخطر من ارتفاع
نشساط تهريب المخدرات عبر الحدود الشسمالية
الغربية ،بعد تضسييق الخناق على شسبكات
التهريب بمنطقة الجنؤب الغربي مسستدل في
ذلك بالكميات المحجؤزة سسنة  ٢٠١٢والمقدرة
بـ ٧٢طن من المخدرات ،والثÓثي األول من سسنة
 ٢٠١٣بـ ٤طن ،في حين قدرت الكميات
المحجؤزة من الكيف المعالج بـ ١٣طنا في نفسس
السسنة ،مقابل  ١٦٥كلغ من الكؤكايين السسنة
الماضسية والتي تم إادخالها عن طريق حاوية
قادمة من الخارج وهي القضسية التي مازالت
قيد التحقيق.
وأاقر المقدم شسهاب ،بتزايد تداول هذه
المؤاد وسسط الشسباب ،رغم الجهؤد المبذولة
حيث تبقى الفئة التي يتراوح سسنها بين  ١٨ـ ٣٠
سسنة تتصسدر قائمة المتؤرطين في هذا الجرم.
وشسدد ميهؤب ميهؤبي ـ وزير اإلعÓم
والثقافة األسسبق ـ على ضسرورة تؤظيف جميع
الطاقات الؤطنية من أاجل التصسدي آلفة
المخدرات في إاطار مسسعى مشسترك ومتضسامن
من أاجل وضسع حد لها ،داعيا إالى إاعادة النظر
في القؤانين والفصسل في معالجة ضسحايا
المخدرات ،باعتماد األسسلؤب اإلنسساني
والجتماعي والؤقائي ،ومحاربة المتاجرين بها
بيد من حديد.
وشساطر كاتب الدولة المكلف بالشسباب
بلقاسسم مÓح ،هذا الطرح ،حيث أاكد على
ضسرورة العمل على الكتشساف المبكر للمدمن،
ومعالجته قبل سسجنه ،مبرزا أاهمية السستعانة
بالجمعيات الناشسطة في الميدان للتحسسيسس
بخطر المخدرات ،من خÓل القيام بعمل
جؤاري يسستهدف الشسباب بإاشسراك
المختصسين.

نظم ،صسباح أامسش الثنين ،بمعسسكر
يؤما إاعÓميا خصسصش لتعزيز فرصش
الشسراكة بين متعاملين اقتصساديين
جزائريين وأالمانيين بمبادرة مشستركة
لكل من غرفة التجارة والصسناعة «بني
شسقران» بمعسسكر وغرفة التجارة
والصسناعة الجزائرية ـ األلمانية.

فÓحية هامة ،فضس Óعن المناخ القتصسادي
المÓئم لÓسستثمار خاصسة في المجالت التي
تحتل فيها أالمانيا الريادة على غرار الصسناعات
الغذائية التحؤيلية والمقاولت.
واعتبرت ممثلة غرفة التجارة والصسناعة
الجزائرية ـ األلمانية ربيكا هيلز ـ المكلفة
بالسسياحة والصسناعة التقليدية ـ أان هذا اللقاء
هؤ الثاني من نؤعه مع ممثلي غرفة التجارة
والصسناعة «بني شسقران» ومتعاملين اقتصساديين
بمنطقة معسسكر ذات الطابع الفÓحي المميز
وهي مرحلة أاولى هامة في مرافقة الفاعلين
والمتعاملين القتصساديين من اجل تحقيق ما
أاسسمته بالشسراكة الناجحة مسستقب Óبين
المؤؤسسسسات الجزائرية واأللمانية.

زهرأء.ب

أاكد رئيسس لجنة الصسحة والشسؤؤون الجتماعية
والعمل والتكؤين المهني بالمجلسس الشسعبي
الؤطني صسÓح الدين بؤرزاق ،خÓل افتتاحه
أاشسغال اليؤم البرلماني ،بحضسؤر رئيسس المجلسس
العربي ولد خليفة ،وزيرة التضسامن الؤطني
سسعاد بن جاب الله ،كاتب الدولة المكلف
بالشسباب بلقاسسم مÓح ،أان ظاهرة المخدرات لم
تعد تشسكل خطرا على األفراد فحسسب ،بل
أاصسبح تأاثيرها ومخاطرها تهدد مسستقبل
الشسباب ،مشسيرا إالى أان النصسؤصس التشسريعية
التي سسنتها الجزائر لمكافحة هذه الظاهرة ل
تكفي ،إاذ ينبغي تضسافر جهؤد كل الهيئات
والمؤؤسسسسات الرسسمية ،واألسسرة واإلعÓم لقمع
والؤقاية من هذه اآلفة.
وفي هذا السسياق دعا بؤرزاق إالى بلؤرة
إاسستراتيجية أاكثر فعالية ترتكز على الؤقاية من
هذه اآلفة قبل الردع ،ألن «المدمن مكانه
المسستشسفى وليسس السسجن» على حد تعبيره ،وهؤ
األسسلؤب الؤاجب اعتماده ـ كما قال ـ لمسساعدة
المدمنين على التغلب على هذا الضسعف ووضسع

لقاءإاعÓمي بين غرفة التجارة بني ششقران والغرفة األلمانية ـ الجزائرية

أأم ألخير.سس

وحسسب مدير الغرفة المحلية ،بن خليفة
بؤزيان ،فإان اللقاء يهدف أاسساسسا إالى «مد
جسسؤر الشسراكة والتعاون بين متعاملين
اقتصساديين بمعسسكر ومتعاملين أالمانيين»،
خاصسة وأان المنطقة تتؤفر على معطيات

الملتقى الجهؤي لتقديم المرحلة ٠٣

من مخطط تهيئة فضشاء البرمجة اإلقليمية جنوب ـ غرب ''بششار''
نظمت وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
والمدينة ،ملتقى جهؤيا لتقديم المرحلة
 ٠٣من هذه الدراسسة واعداد مخطط تهيئة
فضساء البرمجة اإلقليمية وتنفيذ مخطط
األعمال والمصسادقة عليه ،وذلك في إاطار
إاعداد مخطط تهيئة فضساء البرمجة
اإلقليمية جنؤب ـ غرب.

بششار :دحمان.ح

ويمثل هذا الملتقى الجهؤي الذي يضسم كل
من (بشسار ،أادرار ،تندوف) مرحلة أاسساسسية من
سسلسسلة المشساورات بين فاعلين وشسركاء
مركزيين ومحليين .ويتعلق األمر باألعضساء
التنفيذيين للؤليات المعنية بمخطط تهيئة
فضساء البرمجة اإلقليمية جنؤب ـ غرب
والمنتخبين وأاعضساء اللجنة الؤلئية للمتابعة
والشسركاء اإلقتصساديين واإلجتماعيين المحليين
وممثلي الحركة الجمعؤية الؤطنية والمحلية
وأاعضساء لجنة اإلشسراف التابعة لؤزارة البيئة
والتهيئة العمرانية والمدينة «اإلطارات
المركزية والهيئات تحت الؤصسية» ،بالضسافة

إالى الصسحافة المكتؤبة والسسمعية ـ البصسرية
وجرد تقرير المرحلة الثالثة « ٠٣لتنفيذ
مخطط األعمال» ،وكذا البرامج العملية
واإلجراءات الملمؤسسة التي من شسأانها تجسسيد
التؤجيهات من أاجل تحقيق تنمية إاقليمية
مسستدامة في هذا اإلقليم.
وعليه ،يشسكل مخطط تهيئة فضساء البرمجة
اإلقليمية جنؤب ـ غرب ،إاطارا لتنسسيق وتجسسيد
الخيارات والتؤجيهات السستراتيجية للدولة في
مجال تهيئة اإلقليم ،قصسد إاضسفاء الجاذبية على
الفضساء وإاقامة نشساطات على قاعدة مسستدامة
تراعي البيئة والمؤارد وكذا تلبية احتياجات
السسكان فيما يخصس التجهيزات والهياكل
األسساسسية ،وتتمثل أاهدافها في المصسادقة على
تقرير المرحلة  ٠٣وإاعداد مخطط تهيئة فضساء
البرمجة اإلقليمية والمباشسرة في عملية
التشساور حؤل أاعمال وبرامج التنفيذ المقترحة
قصسد إاثرائها مع ما يتماشسى وتطلعات الفاعلين
والشسركاء اإلجتماعيين ،وكذا المباشسرة في
عملية متابعة تنفيذ تهيئة فضساء البرمجة
اإلقليمية جنؤب ـ غرب.

مؤؤسسسسة ميترو الجزائر

منح الخط األول لترامواي ورقلة لششركتينإاسشبانية وفرنسشية
منحت مؤؤسسسسة ميترو الجزائر صسفقة إانجاز الخط األول لترامؤاي ورقلة لشسركتين إاسسبانية
وفرنسسية حسسب إاعÓن منح الصسفقة الذي نشسرته المؤؤسسسسة أامسس اإلثنين.
وأاوضسحت مؤؤسسسسة ميترو الجزائر أان الجزء األول لأÓشسغال والمتعلق بإانجاز البنى التحتية قد تم
منحه للشسركة اإلسسبانية ''روفر-أالسسيا/أاسسينيا أالكنؤر'' مقابل مبلغ قدر ب  ٢٣،٨٥مليؤن دج.
أاما الجزء الثاني الخاصس «بالنظام» فتم منحه للمجمؤعة الفرنسسية أالسستؤم مقابل مبلغ قدر ب
٣ر ٨مليار دج  .وحسسب مؤؤسسسسة ميترو الجزائر فإان آاجال إانجاز الخط األول حددت بـ ٣٧شسهرا
ابتداء من المنح النهائي للعقؤد من قبل لجنة الصسفقات .ويتعلق األمر بالترامؤاي الرابع الذي
سستجهزه أالسستؤم بعد ترامؤاي الجزائرالعاصسمة وقسسنطينة ووهران .

ألثÓثاء  ٢١ماي  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ١١رجب ١٤٣٤هـ

وطني

محرز ألعماري ،د.بابا مصسطفى ألسسيد ،محمد عباد:

من
منتدى الجزائر لم تتوقف عن دعم قضصية الصصحراء الغربية
جدد رئيسض أللجنة ألوطنية ألجزأئرية للتضسامن مع ألشسعب ألصسحرأوي محرز ألعماري موقف
«الشصعب» ألشسعب وألقيادة ألجزأئرية ألثابتإأزأء ألقضسية ألصسحرأوية ألعادلة ،موجها تحيةإألى صسمود وشسجاعة

ومقاومة ألشسعب ألصسحرأوي باأ’رأضسي ألمحتلة ضسد قوأت ألمخزن ألتي تمارسض عليه ألقمع وألبطشض
في ألوقت ألذي يحتفل فيه بالذكرى أأ’ربعين ’ند’ع ألكفاح ألمسسلح للشسعب ألصسحرأوي في  ٢٠ماي
من كل سسنة منأأجل تقرير ألمصسير.

سصهام بوعموشصة
تصصوير :عباسس تيليوة
قال محرز ألعماري لدى تدخله أأمسض في
ندوة نقاشض نظمها منتدى «ألشسعب»
بالتنسسيق مع أللجنة ألوطنية ألجزأئرية
للتضسامن مع ألشسعب ألصسحرأوي وجمعية
مشسعل ألشسهيد أأن ألذكرى أأ’ربعين ’ند’ع
ألكفاح ألمسسلح للشسعب ألصسحرأوي هي
فرصسة للترحم على ألشسهيد ألرمز مصسطفى
ألسسيد ألوألي ومن خÓله شسهدأء  ٢٠ماي
 ،١٩٧٣ألذين ضسحوأ من أأجل أسستقÓل
ألصسحرأء ألغربية ،مؤوكدأ أأن حق ألشسعب
ألصسحرأوي في أ’سستقÓل هو موقف غير
قابل للمسساومة وألترأجع.
وفي هذأ ألصسدد ،عبر رئيسض أللجنة
ألوطنية ألجزأئرية للتضسامن
مع ألشسعب ألصسحرأوي عن
ألمسساندة ألعلنية للجنة إأزأء
ألقضسية ألصسحرأوية ألعادلة،
وهو نفسسه موقف ألشسعب
ألجزأئري ألدأعم دأئما لكل
ألقضسايا ألنبيلة وألعادلة في
ألعالم من أأجل تصسفية
أ’سستعمار.
وحمل ألعماري مسسؤوولية أأ’مم ألمتحدة
ومجلسض أأ’من في ألتقاعسض عن منح
ألشسعب ألصسحرأوي حق تقرير مصسيره،
قائ« Óبعد أأربعين سسنة من ألكفاح ،على
ألمجموعة ألدولية أأخذ مسسؤووليتها في هذه
ألقضسية ومنح تقرير ألمصسير للشسعب
ألصسحرأوي» ،مشسيرأ إألى أأنه في حالة عدم
إأجبار أأ’مم ألمتحدة ألمملكة ألمغربية
لتطبيق قرأرأتها فإان ألصسحرأويين
سسيأاخذون ألمسسؤوولية بوسسائلهم ألخاصسة،
وألعالم كله سسيدعمهم.
وأغتنم ألمتدخل ألفرصسة لتثمين
مجهودأت جريدة «ألشسعب» وعلى رأأسسها
ألرئيسسة ألمديرة ألعامة ألسسيدة أأمينة
دباشض ،وصسحفيو ألجريدة في دعم ألقضسية
ألصسحرأوية من خÓل إأيصسال صسوت شسعبها
إألى ألعالم عبر هذأ ألمنبر ألعريق ،وفتح

ألعدد
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قال ألدكتور بابا ألسسيد ألوألي
رئيسض مؤوسسسسة أسسترأتيجية
صسحرأوية وشسقيق ألشسهيد مصسطفى
ألوألي مفجر ثورة  ٢٠ماي ١٩٧٣
لتحرير أأ’رأضسي ألصسحرأوية
ألمحتلة أأن قضسية ألصسحرأء
ألغربية تقف ورأءها فرنسسا
بالدرجة أأ’ولى كونها غطاء
لممارسسات ألنظام ألمغربي وألتي
تسستعمل ألفيتو كلما تعلق أأ’مر
بإادأنة ألمغرب وألمطالبة بتقرير
مصسير ألشسعب ألصسحرأوي وإأقامة
سسيادته على كامل ترأبه ،وذلك
لكونها تحمل فكرأ كولونياليا.

سس  /ناصصر

فضساء
ألديمقرأطي.
مع
وبالموأزأة
ذلك ،توجه محرز
ألعماري إألى أأ’بوأق
على
ألحاقدة
ألجزأئر وألتي تحاول
أسستهدأف أسستقرأر
ووحدة ألبÓد من
خÓل تصسريحاتها ألÓذعة ،وعلى رأأسسها
«ألناطق ألرسسمي لحزب أ’سستقÓل
ألمغربي وأأ’صسوأت ألمخزنية» ،مطالبا
إأياها بالكف عن ألممارسسات ألÓمسسؤوولة
ألحاملة
وألتصسريحات
للفكر ألكولونيالي ،وقال
أأن ألجزأئريين صسامدون
ووأقفون لحماية كل شسبر
من ترأب ألوطن ألغالي من
كل عدو يتربصض به،
وألتضسحية من أأجل
ألجزأئر ألمسسقية بدماء
ألشسهدأء.
وعلى صسعيد أأخر ،أأعرب عن أرتياحه
لرؤوية ألجيل ألصساعد للحركة ألطÓبية من
ألجزأئر ،تونسض ،موريتانيا وألصسحرأء

حق تقرير
المصصير غير قابل
للمسصاومة

للتعبير

ألغربية وألذين حضسروأ منتدى «ألشسعب»
رأفعين ألتحدي ويؤومنون بعدألة ألقضسية
ألصسحرأوية ،وكلهم أأمل في بناء صسرح
أتحاد ألمغرب ألعربي ألكبير متين خالي من
أأ’حقاد.
وفي هذأ ألسسياق ،كشسف محرز ألعماري
عن ألرسسالة ألتي كتبتها ألتنظيمات
ألطÓبية ألجزأئرية ،ألتونسسية ،ألموريتانية
وألصسحرأوية إ’رسسالها إألى أأ’مين ألعام
لأÓمم ألمتحدة ومجلسض أأ’من ألدولي
ليأاخذوأ مسسؤووليتهم و يضسعوأ حدأ
’نتهاكات ألمملكة ألمغربية ألمتملصسة من
ألشسرعية ألدولية.
من جهته ،أأعرب
رئيسض جمعية مشسعل
ألشسهيد محمد عباد عن
تضسامنه مع كفاح ألشسعب
ألصسحرأوي وألفلسسطيني
على حد سسوأء ،من أأجل
تقرير مصسير شسعوبها،
مشسيرأ إألى أأنه باأ’مسض
أأحيت جمعية مشسعل ألشسهيد ألذكرى ألـ ٦٨
لنكبة فلسسطين وأليوم ألذكرى ألـ ’ ٤٠ند’ع
كفاح ألشسعب ألصسحرأوي.

مطالبة اأ’صصوات
الحاقدة بالكف عن
تصصريحاتها الÓذعة

جاء ذلك خÓل وقفة تضسامنية نظمها
منتدى «ألشسعب» بالتعاون مع أللجنة
ألجزأئرية للتضسامن مع ألشسعب
ألصسحرأوي وجمعية مشسعل ألشسهيد
وشسارك فيها ممثلون عن طلبة ألدول
ألمغاربية (ألصسحرأء ألغربية ،تونسض،
ألجزأئر ،موريتانيا ،ليبيا) ألذين أأبوأ إأ’
أأن يبعثوأ برسسالة للعالم وإألى أأ’مين ألعام
أأ’ممي ،بان كي مون يطالبون فيها
باإ’سسرأع في حل قضسية ألصسحرأء ألغربية
وتطبيق ألقوأنين ألدولية ألمتعلقة بحقوق
أ’نسسان وإأطÓق سسرأح ألطلبة
ألصسحرأويين ألمعتقلين بالسسجون

تنظيمات طÓبية من ألجزأئر ،تونسض ،موريتانيا ،وألصسحرأء
ألغربية تناشسد بان كي مون:

تطبيق لـوائح تقرير المصصير مسصؤووليةأاممية
وجه أأمسض ممثلو تنظيمات
طÓبية من تونسض ،موريتانيا،
ألصسحرأء ألغربية وألجزأئر ،إألى
جانب حركة ألشسباب ألعربي،
رسسالة لأÓمين ألعام لأÓمم ألمتحدة
بان كي مون ينددون فيها بما
يتعرضض له ألطلبة ألصسحرأويون
في ألمغرب من إأهانات وسسوء
معاملة ،وأضسطهاد وسسجن وتعذيب
علىأأيدي قوأت ألمحتل ألمغربي.

حبيبة غريب

ونصست ألرسسالة ألتي وقع عليها
ممثلون عن أإ’تحاد ألعام لطلبة
تونسض ،أتحاد طلبة موريتانيا،
ألرأبطة ألوطنية لطلبة ألسساقية

ألملحق ألعسسكري بالسسفارة ألصسحرأوية بالجزأئر لـ «ألشسعب»:

الكفـ ـ ـاح المسصل ـ ـ ـح خي ـار قـائ ـم ’سصتعـ ـادة السصيـ ـ ـ ـادة
أأكد ألملحق ألعسسكري ،لسسفارة جمهورية ألصسحرأء ألغربية بالجزأئر ،ألبشسير مولود ،أأن هناك خطة مسستمرة لبناء
وتدريب وتنظيم ألمؤوسسسسة ألعسسكرية ألصسحرأوية ،وقالأأن ألكفاح ألمسسلح كان وسسيظل خيارأأأو’ ووسسيلة ضسغط بيد
ألشسعب ألصسحرأوي ’سسترجاع سسيادته وحريته ألمغتصسبة.

حاوره :حمزة محصصول

@«ألشسعب» ٤٠ :سسنة من ألكفاح
ألمسسلح ألصسحرأوي ،ما هي أأهم
محطاته وأنجازأته؟
@@ ألبشسير مولود :أأعلن ألكفاح
ألمسسلح في ألصسحرأء ألغربية ،ليلة ألـ ٢٠
ماي من عام  ،١٩٧٣ضسد أ’حتÓل
أ’سسباني ،ليتوأصسل بعد سسنتين ضسد
أ’سستعمار ألمغربي ألذي أسستخلفه في
أغتصساب أأرضض ألصسحرأويين ،وأسستمر
ألقتال إألى غاية  ١٩٩١موعد وقف إأطÓق
ألنار ،ولم يكن يدري ألعالم حجم
ألتضسحيات ألتي قدمها ألشسعب
ألصسحرأوي خÓل  ١٨سسنة من كفاحه
ألمسسلح’ ،سستعادة ألسسيادة وطرد
ألمسستعمر ألغاصسب ،لغياب تغطية
إأعÓمية ،لكننا حققنا نتائج باهرة ،أأكدنا
من خÓلها للملكة ألمغربية أأننا قادرون
بوسسائلنا ألبسسيطة وعددنا ألقليل ،أأن
ندأفع عن أأرضسنا ،عكسض ما كان يعتقد أأن
ألمعركة سستنتهي خÓل أأيام أأو أأسسابيع
قليلة.
@ ما حجم ألقوأت ألتي سسخرها
أأ’رضض
’حتÓل
ألمغرب
ألصسحرأوية ،وكيف صسمد ألشسعب

ألصسحرأويأأمامها؟
@@ بعد خروج أ’حتÓل أ’سسباني ،وأجه
ألشسعب ألصسحرأوي  ٣٠أألف جندي مغربي
قدموأ من ألشسمال و ١٥أألف جندي
موريتاني قدموأ من ألجنوب ،أأي أأن
ألصسحرأويين حوصسروأ بقوأت قوأمها ٤٠
أألف عنصسر ،أسستصسغروأ عدته وعتاده ،لكن
ألمعارك في ألميدأن أأثبت حقيقة أأخرى.
وتجدر أإ’شسارة ،إألى أأن قوأت أ’حتÓل
ألمغربي كانت حينها مدعومة بالو’يات
ألمتحدة أأ’مريكية وإأسسرأئيل وفرنسسا ألتي
قامت بتدخل عسسكري مباشسر عام ١٩٧٨
بطائرأت ألجاغوأر ألموجودة في قاعدتها
بالسسنغال ،إأضسافة إألى دعم بعضض ألدول
ألعربية بالمال وألسسÓح ،وأكتشسفنا دعمها
من خÓل أأ’سسلحة ألتي غنمنها في
ألمعارك وألتي ’زألت إألى أليوم تحمل
أأسسماء تلك ألدول.
فالشسعب ألصسحرأوي لم يقاتل آأنذأك
ألجيشض ألمغربي فقط ،وإأنما رموز ألقوى
أ’مبريالية ألتي وقفت وسساندت ألمغرب
باأ’سسلحة وألمخابرأت وكافة ألوسسائل.
ويرتبط أسستمرأر كفاح ألشسعب
ألصسحرأوي ،بعدألة قضسيته وحقه في تقرير
مصسيره ونيل أسستقÓله وسسيادته على أأرضسه،
وأأثبت ذلك بكافة ألوسسائل ،ومن خÓل

جبهاته ألثÓثة ألمتمثلة في جبهة ألمناطق
ألمحتلة ألتي تقوم بمظاهرأت سسلمية
حضسارية تطالب برحيل ألمسستعمر ألغاشسم،
وجبهة ألصسمود وألصسبر وألمقاومة
ألموجودة بالمخيمات ألتي تبقى ألصسخرة
ألتي تكسسرت عليها كافة ألمحاو’ت لنيل
من عزيمته ،إأضسافة إألى ألجبهة
ألدبلوماسسية ألتي تعمل على إأيصسال صسوت
ألقضسية وعدألته إألى كل مناطق ألعالم،
وأسسترجاع حقوقه كاملة في أأروقة
ألمنظمات ألدولية .
@ ألقيادة ألسسياسسية لجبهة
ألبوليسساريو ،دعت أأ’مم ألمتحدة
إألى تحمل مسسؤووليتها تجاه ألشسعب
ألصسحرأوي ،أأو سستكون هناك تباعات
خطيرة على ألمنطقة ككل ،هل
مازأل خيار ألرجوع إألى ألكفاح
ألمسسلح مطروحا إألى جانب ألجهود
ألدبلوماسسية؟
@@ ألعودة إألى ألكفاح ألمسسلح قرأر
سسياسسي ،يتعلق بالقيادة ألسسياسسية ،لكنه
يبقى أ’حتمال أأ’ول ،أ’ن منطق ألصسرأع
يفرضض وجود وسسائل ضسغط ،ونحن نسستعد
للمعركة منذ  ١٩٩١إألى يومنا هذأ ،وتعمل
وزأرة ألدفاع ألوطني وألقيادة ألعليا على
ألمضسي في خطة بناء وتكوين وتدريب

ألمغربية.
وقد أألقى بابا مصسطفى ألسسيد
بالÓئمة على فرنسسا ألرسسمية أ’نها
وقفت ضسد مبادرة توسسيع صسÓحيات بعثة
أأ’مم ألمتحدة في ألصسحرأء ألغربية
«مينورسسو» وقد أقترحت ألمبادرة ممثلة
آأمريكا ورفضستها فرنسسا بحجة أأنه إأذأ ما
توسسعت صسÓحيات ألمينورسسو لمرأقبة
حقوق أ’نسسان في ألصسحرأء ألغربية
سستكشسف أ’عتدأءأت وألتجاوزأت
ألمغربية ضسد ألصسحرأويين وتفضسح
جرأئمه ألÓإأنسسانية وهو أأ’مر ألذي ’
يمكن لفرنسسا أأن تسسمح به خاصسة إأذأ
تعلق أأ’مر بالنظام ألمغربي.
كما ’م من جهته ممثل طلبة ألصسحرأء
ألغربية ألمجتمع ألدولي وسسكوته عن
حرمان ألشسعب ألصسحرأوي من حريته
وتعرضسه لÓضسطهاد وألمهانة وألبطشض
وألسسجن وأ’عتقال وقد كانت ألذكرى
أأ’ربعين لثورة  ٢٠ماي فرصسة ليعرف
ألعالم أأن ألقضسية ليسست كما كان يدعي
ألنظام ألمغربي أأن ألمناهضسين متمردون
وسسيقضسى عليهم خÓل أأسسابيع بل قضسية
مصسيرية وتصسفية أحتÓل وأأن ألشسعب
ألصسحرأوي أأثبت بأانه قاوم  ٤٠سسنة
وسسيوأصسل إألى غاية تحرير كل أأرأضسيه
بدعم من أأحرأر ألعالم.

وتنظيم ألمؤوسسسسة ألعسسكرية ،ووحدأتنا
مرأبطة على طول  ٢٤٠٠كلم لي Óونهارأ.
@ كلمة عن ندوة «ألشسعب»؟
@@ نحن على عهد ألشسهدأء ماضسون
ومقتنعون بأاخذ حقنا في ألحرية
وأ’سستقÓل ،وألندوة ألتي أحتضسنتها
«ألشسعب» تحمل ألكثير من ألقيم وألمعاني
ألتاريخية ألمشستركة بين ألجزأئر
وجمهورية ألصسحرأء ألغربية كونها متزأمنة
مع أليوم ألوطني للطالب ألجزأئري
وألذكرى أأ’ربعون لتأاسسيسض ألحركة ألشسعبية
وأند’ع ألكفاح ألمسسلح ،وهنا نسستحضسر
مقولة ألشسهيد وألمؤوسسسض مصسطفى سسيد
مو’ي ألشسهيرة «إأذأ أأرأدت ألقدرة ألخلود
إ’نسسان سسخرته لخدمة ألجماهير».

ألحمرأء ووأدي ألذهب ،أإ’تحاد ألعام
للطلبة ألجزأئريين ،أإ’تحاد ألوطني
للطلبة ألوطنيين وحركة ألشسباب
ألعربي ،أأمسض على هامشض منتدى
ألشسعب ،على ألمطالبة «بالتطبيق
ألعاجل وألفوري لمقتضسيات ألقانون
ألدولي وتحديدأ ما تعلق منها بحق
ألشسعوب في تقرير مصسيرها وتمكين
ألشسعب ألصسحرأوي من ممارسسة ذلك
ألحق».
وطالبت أ’تحادأت ألطÓبية ،ألتي
جاءت لتقاسسم ألطلبة ألجزأئريين
أحتفائهم باليوم ألوطني للطالب،
وألطالب ألصسحرأوي تخليده للذكرى
ألـ’ ٤٠ند’ع ألكفاح ألمسسلح ،أأ’مم
ألمتحدة بـ «فرضض مرأقبة حقوق
أإ’نسسان في ألصسحرأء ألغربية وألتقرير
عنها ،وكذأ أإ’فرأج ألفوري
وألÓمشسروط عن جميع ألمعتقلين
ألصسحرأويين بالسسجون ألمغربية وعلى
رأأسسهم ألطلبة ألمحرومين من حقوقهم
في مزأولة درأسساتهم».
وناشسد ألموقعون على ألندأء بان كي
مون ،بالسسهر على «حماية ألثروأت
ألطبيعية ألصسحرأوية من ألنهب ألتي
تتعرضض له من قبل ألدولة ألمغربية ،وكذأ
إأرغام ألمغرب على إأزألة جدأر ألعار
وألفصسل ألعنصسري ألذي يقسسم ألشسعب
ألصسحرأوي وأأرأضسيه إألى شسطرين».
وأتسسمت مرأسسم ألتوقيع على رسسالة
ألسسÓم ،بتعبير ألطلبة ألصسحرأويين
وبحماسض عن وأقعهم ووأقع موأطنيهم
في أأ’رأضسي ألمحتلة ،وتنديدهم بما
يتعرضسون له من أنتهاكات لحقوق
أإ’نسسان ،كما جددوأ عزمهم وإأرأدتهم
على موأصسلة ألنضسال وألتفاني
وألتضسحية بالدم وألروح رأفعين شسعار
كل ألوطن أأو ألشسهادة.
هذأ فيما أأجمع كل ألمتدخلون من
ممثلين عن ألتنظيمات ألطÓبية،
على «أأن ألسسÓم في منطقة ألمغرب
ألعربي مرهون بحل عادل ونزيه
للقضسية ألصسحرأوية في ظل أحترأم
حقوق أإ’نسسان ،ألذي ’ يتم إأ’
بتقرير ألمصسير وتمكين ألشسعب
ألصسحرأوي من ممارسسة حقه في
ذلك دون شسرط أأو مسساومة».

ألثÓثاء  ٢١ماي  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ١١رجب ١٤٣٤هـ

وطني

لعÓمي
كسشرت جدار الصشمت والتعتيم ا إ

من
منتدى معركة مصضيرية من أاجل تحرير الصضحراء الغربية
ششرح «منتدى الششعب» في ندوة نقاشس نظمها أامسس بمقر الجريدة مسشيرة نضشال الششعب
«الشضعب» الصشحراوي وكفاحه في اسشتعادة السشيادة والحرية متوقفا عند محطات مضشيئة من تاريخه

البطولي من أاجل الوطن مكسشرا المناورات المغربية رافضشا التنازل قيد أانملة عن قضشيته العادلة.

فنيدسس بن بلة
وأأظهر ألمنتدى ألذي عرف مدأخÓت
سسلطت ألضسوء على كفاح ألشسعب ألصسحرأوي
على مدأر  ٤٠سسنة أأنه فضساء للنقاشش ألحر
وألجدل بالتي هي أأحسسن حول ألقضسايا
ألعادلة في مختلف أأنحاء ألمعمورة .وهو
مبدأأ تعتمده جريدة «ألشسعب» في معالجة
مسسائل ألتحرر تطبيقا للقاعدة ألمقدسسة
ألرأأي وألرأأي ألمعاكسش مرأفقة ألحركات
ألنضسالية مرأفعة لسستقÓلها.
ذكرت بهذأ ألتوجه ألرئيسسة ألمديرة ألعامة
ألسسيدة أأمينة دباشش مبرزة ألدعم
ألÓمشسروط ألذي تقدمه ألجزأئر للقضسية
ألصسحرأوية وفاء لقيم نوفمبر ومبادئه
ألمرجعية للسسياسسة ألتي تنتهجها وتعتمد
عليها دبلوماسسيتها في تحركاتها عبر مختلف
ألدوأئر ،وأهتم بها محمد عباد رئيسش جمعية
مشسعل ألشسهيد.
وشسدد على هذأ ألطرح محرز ألعماري
رئيسش أللجنة ألجزأئرية للتضسامن مع ألشسعب
ألصسحرأوي معيدأ إألى أألذهان صسور ألكفاح
ألتي صسنعتها ألجزأئر
عبر مختلف أألطوأر
وألحقب في مسساندة
حركات ألتحرر في
أأنحاء ألمعمورة ،شسكلت
ألصسحرأوية
ألقضسية
أأحد وأجهتها ألكبرى
في وقت تنكرت فيه
قوى لمبادئ ثورأتها
وقيم تدعي أأنها مرجعية عن هذأ ألتوجه.
وأختارت ألنسسياق ورأء ألمحتل ألمغربي
مفضسلة ألتحرك عكسش مجرى ألتاريخ
ومسسارأت ألحرية وتقرير ألمصسير ،من هذه
ألدول فرنسسا ألتي تناقضش سسياسستها ألثالوث

ألعدد
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Óمم ألمتحدة بخطوة
قامت ألجمعية ألعامة ل أ
مهمة في أتجاه خدمة ألشسعوب ألمضسطهدة
وألمسستضسعفة ،حيث تبنت باإلجماع مقترح خمسسة
دول من ألمحيط ألهادي ،بإادرأج بولينيزيا
ألفرنسسية في قائمة أألقاليم ألمعنية بتصسفية
ألسستعمار ،وفقا للمادة ( )٧٣من ميثاق أألمم
ألمتحدة ألقاضسي بحق ألشسعوب في ألسستقÓل
وتقرير مصسيرها ،فرنسسا وبالطبع قاطعت ألجلسسة
أألممية ألنها ألمعنية مباشسرة بالÓئحة ومعنية
بدعم ألسستقÓل ورعايته في مناطق آأخرى من
هذأ ألعالم ويتعلق أألمر بالصسحرأء ألغربية ألتي
لتزأل ترزح تحت وطأاة ألحتÓل ألمغربي منذ ٣٨
سسنة وليزأل هذأ ألحتÓل يمارسش أأبشسع صسور
ألتعذيب ألجسسدي وألنفسسي ضسد ألشسعب ألصسحرأي
على مرأأى ومسسمع ألمجتمع ألدولي وألدول ألكبرى
ألتي تتغنى بالديمقرأطية وألحرية ولكن ليسش
عندما يتعلق أألمر بالشسعب ألصسحرأوي ألذي
ليطالب بأاكثر من حقه في ألحياة ألكريمة
وأختياره ألسسيد في تقرير مصسيره وفقا للشسرعية
ألدولية ،ألتي يبدو أأنها تكيل بمكيالين وتشسوبها
ألتناقضسات وإأل كيف تسستطيع مجموعة من ألدول
ألصسغيرة في ألمحيط ألهادى من وضسع شسعب
بولييزيا ألفرنسسية على سسكة ألسستقÓل وتقرير
ألمصسير ،في حين لم تنجح أأو ترأجعت أأكبر دولة

في ألعالم ألوليات ألمتحدة ألمريكية على مجرد
توسسيع بعثة ألمينورسسو إألى مرأقبة حقوق ألنسسان
في أألرأضسي ألمحتلة ،مهما يكن من أأمر فإان ما
حصسل لصسالح بولينيزيا ألتي تريد أأن تكون فرنسسية
منذ ألجمعة ألماضسية هي خطوة تبعث أألمل في
ألتفاتة عادلة ومنصسفة من ألمجتمع ألدولي لقضسية
ألصسحرأء ألغربية وكل ألمؤوشسرأت وألمعطيات
تخدم هذأ ألتجاه ف Óأأحد يعترف بأاحقية
ألمغرب على ألصسحرأء ألغربية ،بينما تعترف أأكثر
من ثمانين ( )٨٠دولة بالجمهورية ألعربية
ألصسحرأوية وألممثل ألشسرعي وألوحيد للشسعب
ألصسحرأوي في نضساله ضسد ألحتÓل ألمغربي
وألتي أحتفلت بالسسنة ألربعين على تأاسسيسسها و ٤٠
سسنة من مناهضسة ألحتÓل ألمغربي ألذي أرتبط
أسسمه بآاخر مسستعمرة في ألقارة ألفريقية في
زمن ألسسماوأت ألمفتوحة وحقوق ألنسسان وكل ما
تحمله من معاني مكافحة ألسستغÓل وألقضساء
عليه ،وألمسسؤوولية تقع على ألمجتمع ألدولي في
إأنصساف ألصسحرأويين كما أأنصسف ألبولينيزيون،
ولماذأ لتكون أأقاليم ألصسحرأء ألغربية رقم ١٨
على قائمة أألقاليم ألمعنية بتصسفية ألسستعمار؟

أامين بلعمري

الطلبة الصشحراويون في ششهادات مثيرة

ألمقدسش :مسساوأة ،حرية وإأخوة ألتي رفعتها
ألثورة ألفرنسسية وظلت تروج للعالم على أأنها
نموذجية ووصسفات تعتمدها حركات ألتحرر
وألقوى ألمتطلعة لÓسستقÓل.
لكن هيهات بين ألخطاب
ألسسياسسي وألممارسسة .بين
ألنظرية وألوأقع .ففرنسسا
خالفت هذه ألشسعارأت
ودأسست عليها لحسسابات
ألمصسالح وألنفوذ .فانخرطت
منذ أأولى ألبدأيات في
ألمغربية
أإلسسترأتيجية
ألسستعمارية وشساركت في
مختلف أأطوأر ألمعارك ألحربية بطائرأت
«ألجاغوأر» وأضسعة منطقة ألمغرب ألعربي
ألكبير في وأجهة ألتوتر وألتصسعيد .
حدث هذأ منذ إأعÓن ألمغرب عن ما
يعرف بـ «ألمسسيرة ألخضسرأء» معطيا لنفسسه

الدبلوماسضية
الوجه اآلخر
للكفاح المسضلح

طلبة جزائريون ،تونسشيون ،موريتانيون وصشحراويون

الدعوة لتأاسضيسس مغرب عربي بصضحراء غربية مسضتقلة

أأحقية أحتÓل بلد لم يكن في يوم من أأليام
خاضسع لسسيادة ألمملكة مثلما أأكدته لئحة
محكمة ألعدل في نظرتها ألسستشسارية
ودعمتها كل أللوأئح أألممية ألتي تثبت
بالملموسش ألقاطع أأن ألصسحرأء ألغربية قضسية
أسستعمار ل تشسوبها شسائبة .وأأن حق تقرير
مصسير ألشسعب ألصسحرأوي غير قابل للتنازل
وألمسساومة.
مع ذلك تسستمر قوى خارجية فرنسسا في
ألصسدأرة في إأغماضش أألعين تجاه حقائق
ألتحرر ألصسحرأوي ألتي صسادقت على لوأئح
أأممية تصسب في هذأ ألمسسعى .آأخر خرجة
لباريسش أسستعمال كل أألورأق من أأجل
إأجهاضش مبادرة توسسيع صسÓحيات
«ألمينورسسو».
لكن هذأ ألموقف ألفرنسسي ألمتخاذل لم
يمنع مسسيرة ألثورة ألصسحرأوية نحو ألحرية،
على ألعكسش يزيدها قوة وأشستعال ،أأكد هذأ
ألدكتور بابا مصسطفي ألسسيد شسقيق مصسطفى
ألوألي مفجر ثورة  ٢٠ماي  ١٩٧٣ألتاريخية
بالصسحرأء ألغربية قائ Óأأن ألسسند ألمقدم من
ألجزأئر ب Óأنقطاع ورقة رأبحة في ألنضسال
ألدأئم لسستعادة ألسسيادة وألحرية ألمسسلوبة،
وأأن هذأ ألدعم ألمحفز أألبدى لرفع ألتحدي
ومعركة ألمصسير ألذي تخوضسها ألثورة
ألصسحرأوية ألتي فجرت لتنتصسر.

لن نتخلى عن قضضيتنا العادلة

على هامشش ندوة ألنقاشش بمناسسبة حلول ألذكرى
أألربعين لندلع ألكفاح ألمسسلح لجبهة ألبوليزأريو
في  ٢٠ماي  ١٩٧٩أأمسش بمنتدى «ألشسعب»،
صسرحت محمودة لحسسن ألحسسين ٢١سسنة طالبة
بجامعة خميسش مليانة تخصسصش علوم سسياسسية لـ
«ألشسعب» ،أأن ألصسحرأويين ككل لن يظلوأ صسامتين
في ألمجتمع ألدولي وسسيسسمعون كلمتهم لهيئة
أألمم ألمتحدة ولكل ألجهات ألمعنية  ،ألن ألحل
لقضسيته هو أسستقÓل أألرأضسي
ألوحيد
ألصسحرأوية ألمحتلة سسوأء كان بالكفاح أأو
بالسسÓح ،وقالت أأن أأربعين سسنة كاملة عانى فيها
ألشسعب ألصسحرأوي أألمرين وكذأ ألحرمان من كل
ما يمثل ألوطن ،وأأكدت أأن ألشسعب ألصسحرأوي
يريد حرية كمطلب شسرعي تتمتع به كل ألشسعوب.
ووجهت محمودة لحسسن ألحسسين صسرخة لكل
دول ألعالم من أأجل تحرير هذه ألقضسية
وإأعطاءها مسسارأ حقيقيا ووأضسحا من أأجل
تحرير مصسيره ،وقالت أأنها ل تتوأنى عن مسساندة

شسعبها رغم أأنها بعيدة عن أألرأضسي ألمحتلة
جاعلة جوهر نضسالها ألذي تقدمه لشسعبها هو
ألدرأسسة وإأعطاء تعريف عن هويتها ووطنها
ألمحتل.
أأما إأبرأهيم صسلوح طالب بجامعة أأم ألبوأقي
تخصسصش تسسيير تقنيات حضسارية ،فقال ألشسعب
ألصسحرأوي يخوضش حربا تحريرية منذ أأربعين
Óرضش منذ أأن أحتلها ألطرف ألمغربي
عاما ل أ
ودنسست أأقدأمه أأرضسه ألطيبة ،هي أنتفاضسة
ونضسال يقودهما ألحقوقيون بالكلمة وألشسعار في
حق ألشسعب ألصسحرأوي من أأجل أأخذ حق تقرير
ألشسعب ألصسحرأوي لمصسيره ،وأأكد أأنهم كطلبة
يعبرون عن تضسامنهم ألÓمحدود وألÓمشسروط
في ألحرية ولن يتنازلوأ عن ألقضسية حتى آأخر
نفسش من أأجل ألحرية.

ف/ك

التحديات تزيد الشضعب الصضحراوي عزما على التحرر والسضتقÓل

منتدى «الشضعب» يكرم
الشضهيد الرمز السضيد
مصضطفى الوالي
عاششت «الششعب» أامسس  ،في إاطار الفوروم
لربعين
الذي احتضشنته تزامنا والذكرى ا أ
لندلع الكفاح المسشلح لجبهة
البوليزاريو وعيد الطالب الجزائري ،مع
ثورة ششبانية جمعت إاتحادات الطلبة لكل
من الجزائر ،تونسس ،موريطانيا والصشحراء
الغربية ،التي نادت بصشوت واحد يدعم
ويقف مع القضشايا العادلة الرامية إالى
تقرير المصشير.

سسميرة لخذاري

أأبدى ممثلو ألطلبة ألجزأئريين ،ألتونسسيين،
ألموريطانيين ،وألصسحرأويين مسساندتهم
ألمطلقة لقضسية ألصسحرأء ألغربية ألتي تحتفل
بالذكرى أألربعين لندلع ألكفاح ألمسسلح بها،
كفاح مرير ومتوأصسل في ظل ألظروف ألقاسسية
وألبطشش وكل أأنوأع ألمهانة ألتي تمارسش من
طرف ألعدو ،حيث عبر هذأ ألجيل ألشساب
وركيزة ألمجتمع على عزيمته وتحديه لكل
ألظروف من أأجل إأيصسال هذه ألقضسية ألعادلة
إألى أأبعد ألنقاط ،ومحاولة ألوصسول إألى تأاسسيسش
مغرب عربي موحد تكون ألصسحرأء ألغربية
ضسمنه دولة ألمسستقلة.
وقد أتخذت أتحادأت ألطلبة ألحاضسرة في
فوروم «ألشسعب» من هذأ ألمنبر فضساء لقرأءة
رسسالة من طرف ألتونسسية خديجة سسويسسي
يعزمون على إأيصسالها إألى أألمم ألمتحدة ،تؤوكد
على حق ألصسحرأويين في تقرير ألمصسير بناء
على مقتضسيات ألقانون ألدولي ،إأضسافة إألى

فرضش مرأقبة حقوق أإلنسسان فيها ،وحماية
ترأثها من ألنهب ألذي يطالها من طرف
ألمغرب ،مع أإلفرأج عن ألمسساجين ألذين
يخضسعون لبطشش ألدولة ألمغربية ،ويتعلق أألمر
بالطلبة ألصسحرأويين أألربعة ،هذه ألرسسالة ألتي
أعتبرتها ذأت ألتونسسية خطوة لفتح ألمجال أأمام
توحيد سساحة ألطلبة ألمغاربة.
ومن جهتهم ،شساطر كل من ممثلي أتحاد
ألطلبة ألموريطانيين وألجزأئريين زميلتهم
ألتونسسية ألرأأي ،حيث أأبدوأ رغبتهم في ألظفر
وألخروج بنتيجة إأيجابية تتمثل في مغرب عربي
موحد.
وبلغة نوفمبرية ووفاء لرسسالة  ١٩ماي ،١٩٥٦
وإأيمانا برسسالة مليون ونصسف ألمليون شسهيد ،أأكد
ممثلو ألطلبة ألجزأئريين رغبتهم في بناء مغرب
بمصسير مشسترك ،مؤوكدين على موأصسلتهم
للموقف ألذي تبنته ألجزأئر ألرأفضش لمغرب
عربي كبير دون صسحرأء غربية مسستقلة.
في جو حماسسي أرتفعت فيه شسعارأت
مطمئنة للشسهدأء ،وبأاصسوأت صسدحت من منبر
«ألشسعب» مرددة لعبارأت تقشسعر لها أأبدأن
ألغيورين على أأوطانهم ،أأكد ممثل ألطلبة
ألصسحرأويين أأن عزيمتهم كطلبة سستصسل إألى
ألشسيء ألذي عجزت أألمم ألمتحدة عن تحقيقه،
مذكرأ في هذأ ألصسدد بالعزيمة ألتي تميز بها
ألطلبة ألجزأئريون ،ألذين ضسموأ صسوتهم إألى
ألمجاهدين وألمناضسلين ليدخلوأ أأسسماءهم في
ألتاريخ في إأضسرأب  ١٩ماي . ١٩٥٦

شسكل أأمسش أللقاء ألتضسامني ألذي
أحتضسنه منتدى «ألشسعب» ،بمناسسبة أحتفال
ألشسعب ألصسحرأوي ألشسقيق بالذكرى ألـ ٤٠
لندلع كفاحه ألمسسلح في  ٢٠ماي ،١٩٧٣
فرصسة لكل من جريدة «ألشسعب» ،أللجنة
ألوطنية ألجزأئرية للتضسامن مع ألشسعب
ألصسحرأوي وجمعية مشسعل ألشسهيد لتكريم
روح ألشسهيد ألصسحرأوي ألرمز ألسسيد
مصسطفى ألوألي.
وقد قدمت جريدة «ألشسعب» للدكتور بابا
ألسسيد ألوألي ،أأخ ألشسهيد ،أأول عدد لها ،إألى
لبن بلة
جانب صسورتين لتكريمها
ألصسحرأوي ،ألطفل ألذي رأأى ألنور بالجزأئر
في  ١٧جويلية  ،٢٠١٢خÓل فعاليات
جبهة
ألجامعة ألصسيفية إلطارأت
ألبوريسساريو ،ببومردأسش ،وألذي سسمته
وألدته ألقامة من ألمناطق ألمحتلة أأحمد بن
بلة ،على إأسسم أأول رئيسش للجزأئر ألمسستقلة،
كما قدمت أللجنة ألوطنية ألجزأئرية
للتضسامن مع ألشسعب ألصسحرأوي وسساما
يحمل صسورة ألشسهيد ألرمز ،قدمه بدوره بابا
ألسسيد ألوألي إألى ألطلبة ألصسحرأويين ،ألذين
يعول عليهم لحمل ألمشسعل وموأصسلة
ألنضسال.
وكانت هدية جمعية «مشسعل ألشسهيد»
عبارة عن وشساح طبع عليه علمي ألجزأئر
وألصسحرأء ألغربية ،وعبارة «حتى ل تنطفئ
شسعلة نوفمبر» ،كرمز لتوأصسل مسساندة
ألمجتمع ألمدني ألÓمشسروطة للقضسية
ألصسحرأوية حتى ألنصسر.

حبيبة غريب

«إاصشرار الششعب الصشحراوي على بسشط
جمهوريته لم يتحول بل يزداد في كل يوم
قوة وعزما» ،هذه الكلمات هي أاهم ما جاء
في تدخل بابا سشيد الوالي مدير معهد
لسشتراتيجية
ا إ
لبحاث
وا أ
الدراسشات
للصشحراء الغربية في ندوة النقاشس التي
نظمها منتدى «الششعب» بالتنسشيق مع
جمعية «مششعل الششهيد» واللجنة
الجزائرية للتضشامن مع الششعب الصشحراوي ،
أامسس.

فتيحة  /ك

جرم ألشسعب
وأأكد بابا سسيد ألوألي أأن ُ
ألصسحرأوي هو إأرأدته في ألحرية ورغبته في
ألحصسول على ألسستقÓل من أأخ وجار أأبى إأل أأن
ينتهك كل ألحقوق وألحرمات ليغتصسب أأرضسا ل
تحيى إأل بشسعبها ألصسحرأوي ألصسامد ،ورغم قلة
عدده وضسعف عدته وقف باسس Óقويا في وجه
ألسستعمار ألمغربي بكل أأدأة ووسسيلة تمكنه من
إأسسماع صسوته ألجريح ألناطق بأالم ألصسبر
وألُمصسابرة حتى فجر ألحرية ألبازغ ل محالة.
أأربعون سسنة مرت -حسسب بابا سسيد ألوألي ـ من
ألكفاح لصسد كل محاولت ألمسستعمر ألمغربي ومن
ورأئه فرنسسا وألمماليك ألعربية في ألقضساء على
ألشسعب ألصسحرأوي وإأبادته عن بكرة أأبيه ،ولكن
هيهات أأن يخرسش صسوت ألحق وإأن طالت ألمعاناة،
ألتي جسسدتها كل أأنوأع ألضسطهاد وألمهانة
وألتعذيب وأنتهاكات ألبسسط حقوق أإلنسسان ،من
خÓل قنابل ممنهجة للطائرأت ألمغربية ،إألى
جانب فتح سسجون ومعتقÓت تتفنن فيها ألقوأت
ألسستعمارية في إأذلل شسعب عقد ألعزم أأل يسسكت

عن حقه ألمسسلوب أأبدأ.
وأأعطى في تدخله أأمثلة عن تلك ألمسساجين
كسسجن قلعة «مقوتة» ،درب مولي شسريف ،وسسجن
لكحل في ألعيون ،كلها وآأخرى عانى فيها ألشسعب
ألصسحرأوي طوأل تلك ألسسنوأت ألتي شسهدت تلك
طول تللك ألمسسيرة ،تأاكيد في كل صسرخة أألم
أسستحالة كل حل عسسكري مهما كان للقضسية.
وقال رئيسش معهد ألدرأسسات وأألبحاث
أإلسسترأتيجية للصسحرأء ألغربية أأنه بعد أأربعين
سسنة يحق لهذأ ألشسعب أأن يقول أأن ألمعركة ما
تزأل في بدأيتها رغم أآللة ألقمعية وظروف لجوء
ألصسحرأويين ،أعتبرها حصسيلة مشسرفة صسنعتها
دماء ألشسهدأء ألزكية ألتي أأسسالوها وقدموها
قربانا للحرية ...ألغاية ألمنشسودة لكل صسغير وكبير
منهم.
وقال بابا سسيد ألوألي أأن مناسسبة ألذكرى
أألربعين لندلع ألكفاح ألمسسلح لجبهة ألبوليزأريو
في  ٢٠ماي  ،١٩٧٩هي وقفة للترحم على كل من
دفع روحه ثمنا زهيدأ في سسبيل ألحرية ،قوأفل
من ألشسهدأء كانت رمزأ لكل وأحد من ألشسعب
ألصسحرأوي ألذي لن يبخل أأن يضسيف قوأفل أأخرى
ممن يبخسسون ألحياة في سسبيل ألحرية.
ولم ينسش في آأخر تدخله أأن ينوه بابا سسيد
ألوألي رئيسش ألمعهد ألدرأسسات وأألبحاث
أإلسسترأتيجية للصسحرأء ألغربية أأن يشسكر ألجزأئر
قيادة وشسعبا ألنها أأول من جعل قضسية ألشسعب
ألصسحرأوي قضسيته ألتي ل طالما أأعطت ألكثير من
أأجل إأسسماعها إألى كل ألعالم ،ومدت له يد
ألمسساعدة عندما كان في أأمسش ألحاجة لها وكانت
Óخوة بين ألشسعبين.
ألقضسية ما جعلها عنوأن آأخر ل أ

ألثÓثاء  ٢١ماي  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ١١رجب ١٤٣٤هـ

وطني

الذكرى الـ  ١٠لزلزال بومرداسس

أاكثر من ١٤أالف سسكن جاهز ينتظر التسسوية
يسسترجع اليوم وككل سسنة سسكان
و’ية بومرداسس الذكرى العاشسرة
لزلزال  ٢١ماي  ٢٠٠٣الذي أالم
بالمنطقة وأادخل مواطني الو’ية في
حزن عميق وحالة هيسستريا وهلع
كبيرين ،باإ’ضسافة إالى نتائج وخيمة
وخسسائر بشسرية ومادية معتبرة قدرت
بحوالي  ١٥٠٧قتيل حسسب تقرير خاصس
بالز’زل ١٢٤٥٠ ،جريح و ١٧٠أالف
شسخصس بدون مأاوى ،وكذا تهدم ١٧٢٠٠
بناية بصسفة كلية و ٥٦٠محل تجاري
و ١١٦٠تاجر منكوب بقيمة اجمالية
للخسسائر قدرت بحوالي  ٣مليير
دو’ر.

بومرداسس :ز /كمال

تبقى ذكرى زلزأل ماي  ٢٠٠٣حاضضرة بقوة
في ألذأكرة ألجماعية لموأطني و’ية
بومردأسش بالنظر إألى حجم ألكارثة ألنفسضية
وأ’جتماعية ألرأسضخة في نفوسضهم إألى أليوم
كأاول تجربة فظيعة يمتحن فيها ألموأطنون
وألسضلطات ألمحلية وألو’ئية ألتي تفتقد
للتجربة وألخبرة في طريقة ألتعامل مع مثل
هذه ألحا’ت ألطارئة وغياب مصضلحة
متخصضصضة في إأدأرة أأ’زمات وألكوأرث
ألطبيعية ألكبرى.
إأ’ أأن ألدولة وكافة ألهيئات أ’جتماعية
وأإ’نسضانية لم تبخل على ألسضكان بمسضاعدأتها
ألمادية وألمالية ،حيث نظمت عشضرأت
ألقوأفل باتجاه ألو’ية من مختلف مناطق
ألوطن ،كما تلقى ألمنكوبون ألذين تضضررت
سضكناتهم تكف Óخاصضا من طرف ألدولة،
خاصضة في مجال إأعادة إأسضكان آأ’ف
ألمنكوبين ألتي كلفت ألخزينة ألعمومية أأكثر
من  ٧٨مليار دينار إ’عادة ترميم ألسضكنات
ألمتضضررة ،وتوفير مأاوى للمنكوبين باللجوء
إألى تنصضيب أأكثر من  ٩٠موقع للشضاليهات
أحتوت على قرأبة  ١٥أألف سضكن جاهز .في
حين أسضتفادت فئة وأسضعة أأخرى من
مسضاعدأت مادية مباشضرة إ’عادة بناء
سضكناتهم ألمصضنفة في ألخانة ألحمرأء ٥
وصضلت ألى  ١٠٠مليون سضنتيم و ٧٠مليون
سضنتيم بالنسضبة للسضكنات ألمصضنفة في ألخانة
ألبرتقالية  ٤و ٤٠مليون سضنتيم للبرتقالي ٣
و ٢٠مليون سضنتيم للخانة ألخضضرأء  ٢وغيرها
من ألمسضاعدأت أأ’خرى ألهادفة إألى مسضح
أأثار ألفاجعة ألتي أألمت بالموأطنين في نكبة
غير مسضبوقة يضضاف إأليها ألصضدمات ألنفسضية
ألتي تعرضش لها عشضرأت أأ’شضخاصش منذ ذلك
ألتاريخ خاصضة بالنسضبة للعائÓت ألتي فقدت
عزيزأ عليها وبالتالي أأصضبح مجرد محاولة
فتح صضفحة من تلك ألمأاسضاة يثير ألكثير من
ألحسضاسضية وعدم ألقدرة على أسضترجاع تلك
أللحظات ألمؤولمة.
وبعد مرور عشضر سضنوأت من ألنكبة ألتي
بدت في ألبدأية أأزمة وطنية عابرة ،تنتهي
بانتهاء أأثارها أ’جتماعية بإاعادة إأسضكان
ألمنكوبين وتقديم إأعانات لأÓشضخاصش ألذين
تضضررت مسضاكنهم بناء على ألخبرة ألمقدمة
من طرف مركز ألمرأقبة ألتقنية للبناء’ ،
تزأل حسضب مصضادر محلية  ٣٣٣عائلة منكوبة
تنتظر أإ’سضكان في حين قدرتها مصضادر
بديوأن ألترقية وألتسضيير ألعقاري لبومردأسش

بـ ٢٧١عائلة بعد إأسضكان  ٧٣٧٥عائلة عبر
ألعديد من ألصضيغ ألسضكنية ،مع إأزألة وتحطيم
 ٥٣٥شضالي في مناطق من ألو’ية خاصضة حي
ألمرملة من أأصضل  ١٤٩٩٧شضالي ٦٠ ،شضالي
أتلف بسضبب ألحرأئق ،باإ’ضضافة إألى وجود ٧٠
مؤوسضسضة تربوية من ألسضكن ألجاهز على
مسضتوى موأقع ألشضاليهات.
لكن ألمشضكل ألذي حدث بالو’ية هو
تحول ملف ألزلزأل وخاصضة بالنسضبة
للشضاليهات إألى أكبر معضضلة وتحدي للسضلطات
ألمحلية ألتي لم تعالج سضريعا ألقضضية من
جذورها ،بل تركت للزمن ألذي تولد عنه
مشضاكل عديدة بعدما تحولت ألسضكنات
ألجاهزة إألى عملية بزنسضة في أأيدي بعضش
أ’نتهازيين ألذين ’ عÓقة لهم بالمنكوبين،
وورقة ضضغط للحصضول على سضكنات
أجتماعية نتيجة أسضتفادة ألعديد من
أأ’شضخاصش أغلبهم من خارج ألو’ية من
قرأرأت أسضتفادة أأو شضرأء لشضالي بأاسضعار
مختلفة ،أأ’مر ألذي صضعب من عملية إأحصضاء
ألمنكوبين ألفعليين وحتى ألحا’ت
أ’جتماعية ألحقة ،مع تشضويه عام لصضورة
ألو’ية ومدنها بعدما تحولت هذه ألموأقع
ألى أحياء للصضفيح مع أنتشضار مختلف أآ’فات
أ’جتماعية.

٤٠أالف وحدة سسكنية مسسجلة لإلنجاز

شضكل ملف ألسضكن بو’ية بومردأسش في
ألسضنوأت أأ’خيرة عائقا فعليا بسضبب عدة
أأسضباب متدأخلة منها تأاخر ألمشضاريع
ألمبرمجة ألتي يعود ألبعضش منها إألى سضنة
 ،٢٠٠٢وهي إأشضكالية حرمت ألو’ية من برأمج
جديدة ،كما خلقت ألسضكنات ألجاهزة مشضكلة
جديدة للسضلطات ألمحلية بعد تحول ٩٠
بالمائة منها إألى وضضعيات أجتماعية تتطلب
ألحل ألسضريع ،و ٩٠بالمائة أأيضضا منها غير
صضالحة للسضكن بناء على تقرير أللجنة ألتقنية
ألو’ئية ألتي كلفت بمهمة أإ’حصضاء
وألمرأقبة ،حيث أأحصضت دأئرة بومردأسش
لوحدها أأكثر من  ٦أأ’ف طلب سضكن
أجتماعي.
كما أأظهرت أإ’حصضائيات ألمقدمة من
طرف مديرية ألسضكن وألتجهيزأت ألعمومية
تعثر صضيغة ألسضكن ألريفي ألذي كان موجها
’متصضاصش ألطلب ألمتزأيد على ألسضكن
وبالخصضوصش في ألمناطق ألريفية حيث تم

تحمل اسسم شسهيد الواجب الوطني بوزيد محمد

تخرج الدفعة ٢٥أ’عوانأامن السسجون بتيارت

أأشضرف يوم أأمسش ألمدير ألمركزي ممث Óعن
وزير ألعدل رفقة وألي و’ية تيارت وألنائب
ألعام لمجلسش قضضاء تيارت وسضلك ألقضضاء
وألسضلطات ألعسضكرية وألمدنية لو’ية تيارت
على حفل تخرج ألدفعة ألـ ٢٥أ’عوأن أأمن
ألسضجون.
وخÓل ألحفل ألذي أحتضضنته ألملحقة
ألوطنية لمدرسضة إأدأرة ألسضجون بدأئرة قصضر

ألشضÓلة بو’ية تيارت ،قدمت أسضتعرأضضات
عسضكرية تمثلت في حصضصش للدفاع عن ألنفسش.
وحملت ألدفعة ألـ ٢٥أسضم شضهيد ألوأجب
ألوطني بوزيد محمد وهو عون أأمن ألسضجون
ألذي أغتالته يد ألغدر سضنة  ١٩٩٤بباب
ألجديد بالجزأئر ألعاصضمة وهو يؤودي وأجبه
ألوطني في ألدفاع عن ألوطن.

عمارة.ع

قاصسر يسسلبأاهله حوالي  ٨٠٠مليون سسنتيم بسسيڤ في معسسكر
عالجت عناصضر فرقة ألشضرطة ألقضضائية بأامن
دأئرة سضيق بو’ية معسضكر ،قضضية تحريضش قاصضر
على ألسضرقة وفسضاد أأ’خÓق ،ألتي تعود وقائعها
إألى إأقدأم قاصضر على سضرقة كمية من ألحلي من
دأخل صضندوق من مسضكنه ألعائلي على فترأت
متفرقة ،وقد قدرت قيمة ألمجوهرأت ألمسضروقة
بحوألي  ٨٠٠مليون سضنتيم.
وبعد أكتشضاف وألدي ألقاصضر أختفاء
ألمجوهرأت قاما بتقديم شضكوى لدى مصضالح
ألشضرطة بسضيق ،حيث أشضتبها في أبنهما ألقاصضر،

ألعدد

خاصضة بعد ألتصضرفات ألتي كان يقوم بها حول
صضرف أأ’موأل ،وقامت عناصضر ألشضرطة بسضماع
أأقوأل ألقاصضر ألذي أأكد أسضتيÓئه أ’موأل وألديه
وأأنه قام بتسضليمها لشضخصضين بعد تحريضش منهما.
وتم توقيف ألمشضتبه فيهما وتقديمهما أأمام
وكيل ألجمهورية لدى محكمة سضيق ألذي أأحال
ألملف أأمام قاضضي ألتحقيق بذأت ألمحكمة ألذي
أأمر بوضضعهما تحت ألرقابة ألقضضائية.

أام الخير.سس

أنجاز  ٢٩٧٥سضكن منذ سضنة  ٢٠٠٢من أأصضل
 ٩١٢٢قرأر أسضتفادة أأي بنسضبة ٣٢ . ٦١
بالمائة.
وعلى ألرغم من توزيع  ٣٠٦٣سضكن
أجتماعي إأيجاري بالو’ية في نهاية سضنة
 ،٢٠١٢إأ’ أأن كثرة ألطلبات حتمت على
ألجهات ألمعنية برمجة مشضاريع أسضتعجالية
للتخفيف من وطأاة ألسضكن ،قدرتها ألحصضيلة
ألمقدمة من طرف وألي ألو’ية بـ٤٠٧٧٨
وحدة سضكنية سضتنجز خÓل ألسضنوأت ألقادمة
منها  ٢١أألف وحدة في طور أ’نجاز  ١٩أألف
وحدة في طور ألدرأسضة وأ’نطÓق ،موزعة
على عدة صضيغ منها  ١١أألف سضكن عمومي
إأيجاري ٥ ،آأ’ف سضكن تطوري مدعم وقرأبة
 ٣آأ’ف سضكن ريفي.

 ١١٦٠تاجر متضسرر من
الزلزال ينتظرون التعويضس

كشضف أأ’مين ألو’ئي لإÓتحاد ألعام للتجار
وألحرفيين ألجزأئريين إأبرأهيم جقنون
لـ«ألشضعب» ،عن وجود  ١١٦٠تاجر متضضرر من
زلزأل  ٢١ماي  ٢٠٠٣ينتظرون ألتعويضش عن
محÓتهم ألتي تعرضضت للهدم أأو أأ’ضضرأر
ألجزئية ،أأو أ’سضتفادة ـ كما قال ـ من قروضش
إ’عادة بعث ألنشضاط ،خاصضة وأأن  ٥٦٠تاجر
قد هدمت محÓتهم بصضفة كلية حسضب
ألمصضدر.
وعلى ألرغم من ألوعود ألمقدمة لهذه
ألفئة أأضضاف أأ’مين ألو’ئي لتسضوية ألقضضية
ومسضاعدة هؤو’ء ألتجار في إأعادة بعث
نشضاطهم ،إأ’ أأن ألمسضأالة ’ تزأل عالقة نتيجة
تعقد ألوضضعية أإ’دأرية لبعضش ألتجار فيما
تعلق بملف ألتأامين وألضضرأئب ،وملف ألسضجل
ألتجاري وألبطاقة ألجبائية ،مما دفع
با’تحاد ألعام للتجار وألحرفيين ألجزأئريين
يقول جقنون إألى تقديم أقترأح لدى ألحكومة
يتعلق بمنح قرضش بقيمة  ١مليون دينار لفائدة
هؤو’ء ألتجار إ’عادة بناء محÓتهم وتهيئتها،
إأ’ أأن ألمقترح ظل عالقا لدى بنك ألتنمية
ألمحلية على ألرغم من ألموأفقة ألمبدئية من
ألجهات ألوصضية مع وجود مرأسضلة في هذأ
ألشضأان بين وزأرة ألمالية ووزأرة ألتجارة
للشضروع في تسضوية ألملف.

البويرة

عمال عقود ما قبل التشسغيل
يطالبون باإ’دماج
بعد ألمسضيرة ألتي إأنطلقت أأمسش من أأمام
جامعة آأكلي محند ولحاج بالبويرة ومن تنظيم
نقابة «سضناباب» ،نظمت وقفة أحتجاجية أأمام
مقر ألو’ية ،ألمسضيرة ألسضلمية جابت عدة شضوأرع
ألمدينة أأين رفع ألمتظاهرون شضعارأت تندد
بحا’تهم ألمزرية’ ،فتات كتبت فيها عبارأت
تدعو إألى ألحق ألمشضروع في ألعمل وفق ما ينصش
عليه ألدسضتور.
ألوقفة أإ’حتجاجية شضارك فيها عشضرأت
ألشضبان ألذين يعملون في إأطار عقود ما قبل
ألتشضغيل وألشضبكة أإ’جتماعية .ألمنظمون قرأأوأ
ألبيان ألذي يحتوي على سضتة مطالب منها:
إأدماج كافة ألمسضتفيدين من عقود ما قبل
ألتشضغيل وألشضبكة أ’جتماعية في مناصضب عمل
دأئمة دون شضرط أأو قيد ،تجميد مسضابقات
ألتوظيف ألعمومي إألى غاية إأدماج هذه ألفئة،
إأحتسضاب سضنوأت ألعمل في ألخبرة ألمهنية وفي
منحة ألتقاعد ،ألبيان سضلم من طرف ممثلي
ألمحتجين إألى رئيسش ديوأن ألوألي ،وإأنتهى
أ’حتجاج في هدوء.

ع.نايت رمضضان

١٦١١٠
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في انتظار تدخل مديرية الثقافة لترميم باب الفندق

الشسروع في جرد مقتنيات المسسجد التاريخي ''الباشسا'' بوهران

شسرع أامسس الديوان الوطني لتسسيير
واسستغلل الممتلكات الثقافية المحمية في
عملية جرد لمقتنيات المسسجد التاريخي
الباشسا بوهران ،بالتعاون مع جمعية اإ’مام
الهواري والكشسافة اإ’سسلمية وفوج
الموحدين ،كما تم تنظيم عملية تنظيف
واسسعة بادر بها اأ’طفال المنخرطون في
الكشسافة اإ’سسلمية بمشساركة فرقة من
المختصسين في علم اآ’ثار والتراث المادي،
احتفاء باختتام فعاليات شسهر التراث الذي
يصسادف يوم  ١٨ماي .٢٠١٣
وشضملت عملية ألجرد مختلف ألكتب ألقديمة
وألمخطوطات ألثمينة وألثرأيا وغيرها من
ألمحتويات ،حسضب ما صضرحت به مصضادر «ألشضعب»
من ألديوأن ألوطني لتسضيير وأسضتغÓل ألممتلكات
ألثقافية ألمحمية ،مؤوكدأ أأن ألهدف من ألمبادرأت
هو رد أ’عتبار إألى ألمعالم أأ’ثرية وتوعية
ألسضلطات ألمعنية حول ضضرورة ألحفاظ على
ألموروث ألثقافي .وذلك في أنتظار ترميم هذأ

ألصضرح ألديني ألذي يعرف أأيضضا باسضم ألمسضجد
ألكبير ،وإأعادة فتحه أأمام ألمصضلين بموقعه في
سضيدي ألهوأري ،بعد أأكثر من خمسش سضنوأت عن
تاريخ غلق هذأ ألصضرح ألديني ،يضضيف ألمتحدث
بسضبب حدوث بعضش ألتشضققات على مسضتوى
ألسضقف .وحسضب ألمعطيات ألتاريخية فإان جامع
«ألباشضا» شضيد سضنة  ١٧٩٦في عهد ألباي محمد
ألكبير ،وذلك بأامر من حسضن باشضا باي ألجزأئر،
إألى أأن صضنف سضنة  ١٩٥٢لما يتميز به من هندسضة
معمارية فائقة ألدقة.
وتنقل ألمشضاركون في ألمبادرة إألى حديقة أبن
باديسش موقع حجارة باب ألفندق ،أأين قام ألفوج
في سضياق متصضل بجرد حجارة هذأ ألباب ألتي
بقيت مرمية منذ  ٢٠٠١تنتظر تدخل مديرية
ألثقافة للو’ية من أأجل إأعادة أ’عتبار لهذأ ألباب
ألتاريخي ،بعد أأن عرف أنهيارأ كام.Ó

براهمية.م

تعدأاول تجربة في الجزائر

اسستحداث جهاز خاصس لمكافحة اإ’جرام بوهران
تم على مسستوى مديرية اأ’من الوطني
بو’ية وهران تنصسيب جهاز خاصس بمكافحة
اإ’جرام بكل أاشسكاله ،وهي التجربة اأ’ولى
من نوعها في الجزائر ،في ظل تطور أاسساليب
اإ’جرام وتنامي مختلف أاشسكال العنف،
بعدما احتلت و’ تزال الجامعات اإ’جرامية
أاو ما يعرف «بالغانغ» أاوالعصسابات المنظمة
سساحة اأ’حداث بعديد المدن الجزائرية
وخاصسة الكبرى منها.
وهي ألظاهرة ألتي تعرف في أآ’ونة أأ’خيرة
توسضعا خطيرأ في ألجزأئر ،كما جاء على لسضان
رئيسضئخلية أإ’عÓم وأ’تصضال وألعÓقات ألعامة
بمديرية وهرأن ،ألمÓزم أأ’ول للشضرطة ،رحماني
عبد ألرحمان ،في مدأخلته أأمام ألمشضاركين في
فعاليات ألندوة ألعلمية ألتي نظمت مؤوخرأ على
مسضتوى مركز ألبحث في أأ’نثروبولوجيا ألثقافية
وأ’جتماعية «ألكرأسضك» ،تحت عنوأن «ألعنف في
ألوسضط ألحضضري ألجزأئري» ،وألغاية منها كما
أأضضاف ذأت ألمتحدث ،هو تشضريح وفهم أأسضاليب
أإ’جرأم ألحديثة ألتي أنتشضرت في بÓدنا بشضكل
بات يسضتدعي منا أسضتحدأث أأسضاليب حديثة ،ومن
بينها إأنشضاء هذه ألفرقة على مسضتوى و’ية
وهرأن.
وبلغة أأ’رقام ،أأكد ألسضيد زيغد عبد ألقادر من
ألمعهد ألوطني لإÓجرأم ألتابع للدرك ألوطني ،أأن
مسضتوى ألجريمة آأخذ في ألتصضاعد ،حيث قفزت
من  ٥٠أألف في سضنة  ٢٠٠٨إألى  ٧٤أألف سضنة ،٢٠١٢
فيما تمثل جرأئم ألقتل ،ألجرح ألعمدي وأ’عتدأء
بالسضÓح أأ’بيضش وألضضرب  ١٧بالمائة من مجموع
ألجرأئم ألتي تسضجلها هذه ألمصضالح وتصضدرت
جرأئم ألضضرب وألجرح ألعمدي قائمة ألجرأئم
في  .٢٠١١ونوه في سضياق متصضل ألسضيد زيغد بدور

ألرقم أأ’خضضر في أكتشضاف جرأئم أأخرى ’ تقل
خطورة على ما سضبق ،في إأشضارة منه إألى خيانة
أأ’مانة ،أ’ختÓسش ،ألتزوير ،وقد تم في هذأ
ألصضدد معالجة  ١٣ . ٦٥١قضضية في  ٢٠١١من قبل
ألمصضالح ألتابعة لمديرية أأ’من ألو’ئي بوهرأن،
وسضجل ألعدد أرتفاعا بـ ٦٠بالمائة مقارنة بسضنة
 ٢٠١٢ألتي شضهدت  ١٣ . ٩٧٩قضضية.
وكان من ثمار أليوم ألدرأسضي ألذي أأشضرف على
تنظيمه مركز «ألكرأسضك» بوهرأن ،إأنشضاء
وأسضتحدأث جهاز أأو فرقة خاصضة لمكافحة
أإ’جرأم بكل أأشضكاله في ألمدن ألكبرى .وهذأ بعد
تشضريح لوأقع ظاهرة أإ’جرأم ومحاولة معالجتها
وموأجهتها بالطرق ألعلمية ألحديثة بمشضاركة
مختصضين ورجال أأمن وضضباط وباحثين ،وكانئهذأ
ألملتقى أأيضضا فرصضة سضانحة ،لعرضش آأخر
أأ’بحاث ألتي أأجرأها ألطلبة بكل من ألجزأئر
ألعاصضمة ،عنابة ،قسضنطينة ووهرأن حول تطور
ظاهرة أإ’جرأم وأأسضاليبه وأأهم أأ’سضباب ألناجمة
أأسضاسضا عن ألمشضاكل أ’جتماعية ،باإ’ضضافة إألى
ألعشضرية ألسضودأء ألتي مرت بها ألجزأئر
وإأفرأزأتها من أنسضدأد أجتماعي وأنتشضار رهيب
للبنايات ألقصضديرية من قبل ألوأفدين من ألقرى
وألبلديات ألنائية .كما سضمحت أأ’يام ألدرأسضية
باكتشضاف آأخر ألتجارب ألعالمية في مكافحة
أإ’جرأم ،على غرأر تجربة مركز أأ’بحاث ألعلمية
بمدينة ليون ألفرنسضية ،حيث عرضش ألبروفيسضور
عدي ألهوأري آأخر ما توصضلت إأليه أأ’بحاث حول
تطور أأسضاليب أإ’جرأم وسضبل مكافحة ألجريمة،
وهذأ بالتنسضيق مع مصضالح ألشضرطة وكبار ألضضباط
في فرنسضا.

براهمية.م

إاضسراب عمال المؤوسسسسات المتخصسصسة التابعة لمديرية النشساط ا’جتماعي

نسسبة ا’سستجابة لإلضسراب بلغت  ٪٩٥بوهران في اليوم اأ’ول

بلغت نسسبة ا’سستجابة لإلضسراب الذي
دعت إاليه ا’تحادية الوطنية لعمال
وموظفي قطاع التضسامن الوطني واأ’سسرة
المنضسوية تحت لواء النقابة الوطنية
المسستقلة لمسستخدمي اإ’دارة العمومية
«السسناباب» في صسبيحة يومه اأ’ول نسسبة
 ٩٥بالمائة بوهران.
وأأكد عضضو أ’تحادية ـ محمد لحوألي ـ
ألتصضعيد في حال بقاء دأر لقمان على حالها،
باعتباره أإ’ضضرأب ألثاني على ألتوألي بعد ذلك
ألذي دأم مدة ثÓثة أأيام منتصضف أأفريل ألفارط،
وألذي جاء عقب ألوقفة أإ’حتجاجية أأمام ألوزأرة
ألوصضية بمشضاركة أأزيد من  ١٠٠٠عامل من
ألقطاعئنظرأ للوضضعية أ’جتماعية وألمهنية
ألمتدنية وألتهميشش ألذي ’زأل يÓحقهم حسضب

ألبيان ألذي تحوز «ألشضعب» نسضخة منه ،وتضضمنت
’ئحة ألمطالب عدة نقاط أأبرزها تعديل ألقانون
أأ’سضاسضي لعمال ألقطاع وكذأ أأ’سضÓك ألمشضتركة
وأأعوأن ألصضيانة وألنظافة وألسضائقين وألحجاب
وألنظام ألتعويضضي ،حل مشضاكل أأ’جور ألعالقة
وتسضديد ألمخلفات ألمالية لكل ألعمال ،وألترقية
أآ’لية بعد  ١٠سضنوأت من ألخدمة وألمطالبة
بمنحة قطاعية خاصضة وأإ’سضتفادة من منحة
ألدعم ألبيدأغوجي بأاثر رجعي من جانفي .٢٠٠٨
وكان أإ’ضضرأب قد شضمل ألمؤوسضسضات ألـ٦
ألمتوأجدة بعاصضمة ألغرب ألجزأئري ألتي تتوفر
على  ٤٠٠عامل.

براهمية.م

افتتاح الدورة بقضسية اغتيال حجو غيلسس

 ١٨قضسية تتعلق باإ’رهابأامام مجلسس قضساء تيزي وزو
تنظر محكمة الجنايات لدى مجلسس قضساء
تيزي وزو في الدورة الجنائية الثانية
لسسنة  ٢٠١٣التي تفتتح غدا ،في  ١٨قضسية
تتعلق باإ’رهاب تورط فيها  ٣١إارهابيا،
توبعوا بتهم ثقيلة على غرار ا’نخراط في
جماعة إارهابية مسسلحة تعمل على بث
الرعب فيأاوسساط السسكان وخلق جو انعدام
اأ’من.
وخÓل ألدورة برمجت قضضية أغتيال ألشضاب
ألمدعو «غيÓسش حجو» ألبالغ من ألعمر  ١٩سضنة
وألذي أختطف من قبل أأربعة أأشضخاصش توبعوأ
بجناية بتهمة ألقتل ألعمدي مع سضبق أإ’صضرأر
وألترصضد وألخطف عن طريق ألغشش بدأفع تسضديد
فدية وجنحة إأخفاء جثة.
ألدورة ألجنائية سضتفتتح بقضضية أأسضالت ألكثير
من ألحبر وأأثارت ألهلع في أأوسضاط سضكان تيزي
وزو ،حيث تعود وقائعها إألى  ١٩أأكتوبر  ٢٠١٢بعد

أتصضال ألمتهمين ألثÓثة ألتي تترأوح أأعمارهم ما
بين  ١٩و ٢١سضنة ودعوه لقضضاء وقت معا وألخروج
في نزهة حيث طلبوأ منه أ’لتحاق بهم في إأحدى
منزل أأصضدقائه ،وهو ما فعله غيÓسش حيث ألتحق
بهم ،ليتم خنقه دأخل مسضتودع.
وقد تم تحديد هوية مقترفي ألجريمة من
طرف مصضالح ألدرك ألتي تمت با’عتماد على
تكنولوجيات أ’تصضال ألحديثة وذلك بعد أأن
توصضلت إألى تحديد أأرقام ألهوأتف أأ’خيرة ألتي
أتصضلت بالضضحية فقط بعد مرور يومين من
أختطافه ما سضمح من عناصضر ألدرك تحديد موقع
شضريحة هاتفه ألنقال بالمكان ألمسضمى بوليماط
ببجاية ،بعد أأن قام أأحد ألمتورطين بوضضع شضريحة
هاتف نقال ألضضحية في هاتفه قصضد إأجرأء أتصضال
هاتفي بأاحد أأصضدقائه.

تيزي وزو :ضضاوية تو’يت

دولي
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العدد
١٦١١٠

دعؤات لنبذ الطائفية وتفعيل مبدأا الشسراكة الؤطنية

خطاب عنيف يطبع المشسهد السسياسسي التؤنسسي

مؤجة عنف تضصرب العراق وتخلف عشصرات القتلى والجرحى

المؤاجهة مرشصحة للتصصعيد بين الحكؤمة و''أانصصار الشصريعة''
يؤحي الخطاب السسياسسي
السسائد في تؤنسس والذي يتبناه ـ
بالخصسؤصس ـ التيار السسلفي
بأان
الشسريعة)،
(أانصسار
المؤاجهة سستشستّد أاكثر بين
الحكؤمة التؤنسسية بقيادة
التيار
وهذا
«النهضسة»،
في
المسستثمر
المتنامي
اأ’وضساع ا’قتصسادية الصسعبة
التي تعيشسها البÓد ،بحشسد
المزيد من اأ’تباع واأ’نصسار من
أاجل فرضس تصسؤراته ممارسسة
في تؤنسس والممثل في الحكؤمة في
منه لسسياسسة اأ’مر الؤاقع.

أأمين بلعمي

الحكؤمة التؤنسشية من جهتها وفي
لهجة غير مسشبؤقة تجاه هذا التيار،
وصشفته على لسشان رئيسشها علي العرّيضس،
باإلرهاب ،في إاششارة إالى حركة (أانصشار
الششريعة) ،التي دخل أاتباعها في
مؤاجهات مع قؤات األمن التؤنسشية على
خلفية حظر عقد مؤؤتمرها السشنؤي
بالقيروان ،جنؤب العاصشمة ،على خلفية
عدم حصشؤلها على تسشريح من
السشلطات ،ما يعني أانها مخالفة للقانؤن،
ولششّد الخناق أاكثر على هذه الحركة،
كان وزير الداخلية التؤنسشي قد أاصشدر
تعليمة إالى الششرطة التؤنسشية بمÓحقة
كل من يحمل أاعÓما أاو رايات غير العلم
الؤطني التؤنسشي ،كما حّذر كل من
ينصشب الخيام في األماكن العمؤمية
بالمÓحقة تحت طائلة القانؤن ،الششيء
الذي يعني أان الحكؤمة التؤنسشية قد
تبّنت وجهة جديدة في التعاطي مع
التيار السشلفي ،التي اسشتعملت معه في
السشابق لهجة مرنة في إاطار لعبة
التؤازنات مع التيار العلماني المتجّذر

إاطار التحالفات السشلطؤية في البÓد.
في حين يبقى التيار السشلفي يعتمد لغة
راديكالية تقصشي اآلخر من اللعبة،
إازدادت حّدتها األيام األخيرة وهي
مرششحة للتصشعيد أاكثر ،خاصشة بعد
تسشجيل صشؤتي ،أاول أامسس (األحد)
للمدعؤ (أابؤ عياضس) سشيف الّله بن
حسشين على الطريقة التي تنتهجها
القاعدة وقادتها ،على غرار أاسشامة بن
لدن وأايمن الظؤاهري ،علما أان المدعؤ
(أابؤ عياضس) هؤ من العائدين من
أافغانسشتان متششّبع بالفكر الجهادي،
حيث قاتل في صشفؤف القاعدة قبل أان
يدّبر اإلعتداء على السشفارة األمريكية
في سشبتمبر الماضشي على خلفية عرضس
فيلم مسشيء للرسشؤل الكريم (صشّلى اللّه
عليه وسشّلم) ،ودخؤله مرحلة السّشرية،
بعدما أاصشبح المطلؤب رقم  ١للسشلطات
التؤنسشية .ولم يظهر إال أاول أامسس ،في
تسشجيل صشؤتي أاثنى فيه على أاتباعه من
أانصشار الششريعة وتؤّعد الحكؤمة
التؤنسشية بالمزيد من المؤاجهة.
إان هذا الخطاب الذي يطبع المششهد
السشياسشي التؤنسشي غير المسشبؤق يخفي

بين طّياته الكثير من عÓمات اإلسشتفهام
حؤل المسشتقبل السشياسشي واألمني
للبÓد ،التي تعاني باإلضشافة إالى ذلك من
أازمة إاقتصشادية حاّدة جّراء األحداث
الجارية واعتماد إاقتصشاد البÓد على
السشياحة للحصشؤل على العملة الصشعبة
الششيء الذي جعله في وضشعية هش ّشة
للغاية.

ضسربت،أامسس اإ’ثنين ،مؤجة عنف
جديدة محافظتي بغداد والبصسرة بالعراق
متسسببة في مقتلأاكثر من  ٣١شسخصسا في تصسعيد
بدأا يأاخذ أابعادا طائفية بشسكل اثار قلق
واسستنكار العالمين العربي واإ’سسÓمي الذين
حذروا من مغبة عؤدة العنف الطائفي إالى
البÓد.
وبعدما ششهدت األيام األخيرة من األسشبؤع
الماضشي مقتل أاكثر من  ١٣٠ششخصس في أاعمال العنف
التي ششهدتها مناطق عدة بالعراق أاعلنت مصشادر
طبية امسس الثنين عن مقتل  ٣١ششخصشا وإاصشابة ١٢٩
على األقل بجروح في التفجيرات التي ضشربت
مناطق متفرقة من العاصشمة بغداد ،حيث انفجرت
سشيارة مفخخة في منطقة الكمالية ششرق بغداد
واخرى بمنطقة الزعفرانية ششمال العاصشمة وثالثة
في حي اإلعÓم جنؤب بغداد وتفجير رابع اسشتهدف
منطقة الششرطة الرابعة جنؤب غرب بغداد ،أاما
النفجار الخامسس فؤقع بمنطقة جسشر ديالي جنؤب
ششرق بغداد.
وفي مدينة البصشرة كبرى مدن جنؤب العراق
سشجل انفجار سشيارتين مفخختين قتل خÓلهما ١٣
ششخصشا وأاصشيب  ٣٥وفقا لمصشدر في ششرطتها.
ويرى المÓحظؤن أان المششهد السشياسشي في
العراق بعد اإلنسشحاب األمريكي قد أاصشبح أاكثر
تعقيدا بعدما أاصشبحت السشلطات الثÓث في البÓد
غير مؤؤهلة جديا للنهؤضس بالؤاقع المرير بسشبب
البناء الخاطئ للنظام السشياسشي الجديد الذي سشاهم

اإلحتÓل اإلمريكي في بنائه على اسشسس الطائفية
والقؤمية والجهؤية.
ومنذ الحادي والعششرين من ديسشمبر الماضشي
يششهد البلد تظاهرات مطالبة باإلصشÓح انطلقت
ششرارتها من محافظة األنبار لتمتد إالى محافظات
صشÓح الدين ونينؤى وكركؤك على خلفية عدد من
المطالب يأاتي في مقدمتها المطالبة بإاطÓق سشراح
جميع المعتقلين والمعتقÓت وتطبيق قانؤن العفؤ
العام .وفي ظل المششهد األمني المرتبك في العراق
الذي بات يهدد انزلق العراق إالى هاوية العنف
الطائفي الكثر ضشراوة منذ الغزو المريكي للبلد
والطاحة بنظام الرئيسس السشابق صشدام حسشين دعا
نؤري المالكي رئيسس الؤزراء العراقي علماء الدين
إالى العمل على نبذ الطائفية والفرقة في البÓد
مششددا على ضشرورة تؤفير الحماية لجميع دور العبادة.
وكانت العديد من المسشاجد السشنية ششهدت في
األيام القليلة الماضشية سشلسشلة تفجيرات وهجمات
أاسشفرت عن مقتل وجرح العششرات.
من جهته ،إاعتبر إاياد عÓوي رئيسس ائتÓف
«العراقية» أان بÓده تنزلق بسشرعة ومنذ فترة ليسشت
بالقصشيرة إالى حافة الهاوية إاذ يششهد العراق منذ
الحادي والعششرين من ديسشمبر الماضشي تظاهرات
انطلقت ششرارتها من محافظة األنبار لتمتد إالى
محافظات صشÓح الدين ونينؤى وكركؤك على خلفية
عدد من المطالب يأاتي في مقدمتها المطالبة
بإاطÓق سشراح جميع المعتقلين والمعتقÓت وتطبيق قانؤن
العفؤ العام.

غاب عن جلسسات المؤؤتمر لمدةأاسسبؤعين

هل اسصتقال المقريف؟!

أاكد أاعضساء بالمؤؤتمر الؤطني العام في
ليبيا ،أامسس ،أان رئيسسه محمد المقريف،
يتغيب عن جلسساته منذ أاسسبؤعين دون
أاسسباب واضسحة ،وذلك وسسط معلؤمات
تحدثت عن عزمه ا’سستقالة خÓل اأ’يام
المقبلة.
وقال المتحدث باسشم المؤؤتمر الؤطني
(البرلمان) عمر حميدان في تصشريح صشحفي ،لم
يقدم الرئيسس أاسشباب تفسشر عدم حضشؤره جلسشات
المؤؤتمر خÓل األسشبؤعين الماضشيين.
وكان عضشؤ بالمؤؤتمر الؤطني قد قال في
تصشريحات إلحدى الصشحف المحلية األحد إان
المقريف سشيقدم اسشتقالته بششكل علني أامام
أاعضشاء المؤؤتمر في جلسشة أامسس.

منح مؤؤقت لصصفقة
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واكد حميدان «لم يصشل المؤؤتمر طلب يفيد
عزم المقريف السشتقالة من الرئاسشة واأليام
القادمة سشتكششف حقيقة تغيبه عن حضشؤر
الجلسشات».
بدوره قال رئيسس كتلة حزب (العدالة والبناء)
المنبثق عن جماعة اإلخؤان المسشلمين في ليبيا،
نزار كعؤان« ،يعتزم عدد من الكتل والمسشتقلين من
أاعضشاء المؤؤتمر الؤطني التقدم بطلب رسشمي
لسشتيضشاح حقيقة تغيب المقريف عن رئاسشة
المؤؤتمر منذ أاسشبؤعين».
وأاضشاف في تصشريح «يبدو أان المقريف لم تعد
لديه رغبة البقاء في المؤؤتمر الؤطني خاصشة وأانه
تغيب عن رئاسشة الجلسشات والحضشؤر منذ جلسشة
إاقرار قانؤن العزل السشياسشي في الخامسس من ماي

الجاري.
وكان المؤؤتمر الؤطني ،قد أاقر قانؤن العزل
السشياسشي في الخامسس من ماي الجاري بعد
محاصشرة مسشلحين لعدد من مقار الؤزارات
الحكؤمية وأابرزها الخارجية والعدل لنحؤ
أاسشبؤعين للمطالبة بتطهيرها من رمؤز النظام
السشابق.
وحسشب مراقبين قد يطال قانؤن العزل
السشياسشي والذي سشتباششر هيئته الخاصشة مهامها
رسشميا في الخامسس من جؤان المقبل رئيسس
المؤؤتمر الؤطني الليبي الذي عمل رئيسشا لديؤان
المحاسشبة (بدرجة وزير) في عهد القذافي سشنة
 ١٩٧٢كما ششغل منصشب السشفير الليبي في الهند عام .١٩٨٠
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رياضضة

اسسدال السستار اليوم على الرابطة المحترفة اأ’ولى

يسسدل السستار ،مسساء اليوم ،على الرابطة المحترفة اأ’ولى بالتعرف عن صساحب المركز الثاني المؤوهل لرابطة اأ’بطال
اإ’فريقية ،حيث ان المباراة الفاصسلة تجمع بين اتحاد الحراشس ومولودية الجزائر بملعب المحمدية ،وهي المقابلة التيأاسسالت
الكثير من الحبر قبل اجرائها من خÓل برمجتها بملعب صسغير ،رغمأاهميتها الكبيرة كونها حاسسمة.

حامد حمور
تصشوير:آآيت قاسشي

امام المولودية للوصسول إالى
الهدف ،خاصسة وأان شسارف سسوف
يعتمد على تشسكيلته األسساسسية
التي تضسم كل من دوخة و بلقروي
و العمالي و بونجاح ،هذا األخير
الذي قد يكون القوة الضساربة
للهجوم الحراشسي  ،بالنظر
لÓمكانيات الكبيرة التي أابانها
لحد الن في مقابÓت فريقه.
في حين ان مولودية الجزائر
التي مرت بفترة صسعبة بعد
حادثة كأاسس الجمهورية تسسعى
للحاق بالركب وانقاذ الموسسم،

كونه كثيرا ما كان فاصس Óبين
الفريقين في السسنوات األخيرة..
كما أان العديد من الÓعبين
الذين تقمصسوا أالوان التحاد
انضسموا إالى المولودية ،وسسيلتقون
بزمÓئهم في هذه المباراة ،التي
نتمنى ،بالرغم من أانها فاصسلة
محطة للروح الرياضسية بين
فريقين عريقين في الرابطة
المحترفة األولى.
أاما المقابÓت األخرى ،لهذه
الجولة ،فليسست لها أاهمية كبيرة
ما عدا محاولة انهاء البطولة في
ظروف جيدة بالنسسبة للعديد من
الفرق  ،على غرار اتحاد
العاصسمة الذي سسيحتفل مع
أانصساره باللقبين اللذان توج بهما
من خÓل اسستقباله لشسباب
بلوزداد بملعب بولوغين.

وتجنب الخروج فارغة اليدين..
ويمر ذلك عبر افتكاك المركز
للرابطة
المؤوهل
الثاني
الفريقية.
والمدرب زميتي ركز خÓل األيام
األخيرة وبعد الفوز على شسباب
باتنة على الجانب البسسيكولوجي
لبقاء التركيز لدى لعبيه ،حيث
أان المكانيات الفنية والرغبة في
الفوز موجودة عند كل من جاليت
وجغبالة وحشسود لمحاولة احداث
الفارق والمفاجأاة في هذا
الداربي العاصسمي من نوع خاصس

البرنامج
ج.الشسلف ـ شس.بجاية
شس.السساورة ـ ا.بلعباسس
ا.العاصسمة ـ شس.بلوزداد
و.سسطيف ـ شس .قسسنطينة
ا.الحراشس ـ م .الجزائر
شس.باتنة ـ شس .القبائل
م .العلمة ـ شس.أا البرج
و .تلمسسان ـ م .وهران

مصسطفى جاليت:

حضش ـ ّـرنـ ـا بششكـ ـل جي ـ ـد لم ـ ـباراة الي ـ ـوم

قبل المباراة الهامة التي تنتظر
مولودية الجزائر في الداربي المصسيري
لتحديد صساحب المركز الثاني في
الترتيب العام في بطولة الرابطة
المحترفة اأ’ولى لكرة القدم المؤوهلة
للعب كأاسس رابطة اأ’بطال اإ’فريقية،
إاتصسلنا بمهاجم المولودية «مصسطفى
جاليت» الذي تعلق عليه جميع اآ’مال
منأاجل قيادة العميدإالىإانتصسار في
ملعب المحمدية ،وحدثنا عن مباراة
الحراشس وعن مسستقبله ،كما حدثنا عن
عدمإاسستدعائه للمنتخب الوطني
المحلي ،في هذا الحوار:

حاوره :محمد فوزي بقاصص
تصشوير :محمدآآيت قاسشي

@ الشسعب :تنتظركم مباراة صسعبة أامام
إاتحاد الحراشس في ملعبه ،كيف تمت
التحضسيرات؟
@@ مصسطفى جاليت :ل أاخفي عليك أاننا منذ
خسسارة نهائي الكأاسس أامام إاتحاد العاصسمة،
أاحوال الفريق سساءت كثيرا وذهب كل ما بنيناه
في مهب الريح تقريبا ،فلم نعد مركزين على
النتائج كثيرا بقدر ما نفكر في المشساكل التي

تÓحقنا من كل جهة.
وتعقدت األمور بعد العقوبات التي تعرضس لها
زمÓئنا والمسسؤوولين ،ما عسساني أاقول الكل
شساهد المسستوى الذي ظهرنا به في المباراة
األخيرة أامام شسباب باتنة وتيقن الجميع بأان
مولودية ذلك اليوم ليسست مولودية الموسسم كله،
الحمد لله أان تلك المباراة إانتهت لصسالحنا ولم
نعقد المأامورية ألنفسسنا ،وبعدها مباشسرة دخلنا
في التحضسيرات لمباراة الحراشس حضسرنا لها
بصسورة جيدة لكنها عرفت الكثير من
اإلضسطرابات ،بعدما تقرر إاجراء المواجهة في
ملعب أاول نوفمبر بالمحمدية ،وهو األمر الذي
أاقلقنا وكان جميع الÓعبين يطالب بالمقاطعة.
@ تبدو جد متأاثر لما يحدث في الفريق،
هل هذا اأ’مر جعلك تمر بفترة فراغ ؟
@@ بطبيعة الحال ،منذ تاريخ الفاتح من ماي
ونحن نتخبط في المشساكل التي تحدثت لك
عنها منذ قليل ،باإلضسافة إالى أان الهدف الذي
عملت له جاهدا طوال السسنة والمتمثل في
اإللتحاق بالمنتخب الوطني ذهب أادراج الرياح،
بعدما تم إابعادي حتى من منتخب المحليين
دون مبرر خاصسة أاني هداف البطولة بـ ١٤
هدفا ،كما أان هذا القرار جاء قبل مباراة باتنة
وهو ما جعلني أافقد تركيزي ودفعت ثمنه
بتضسييع العديد من الفرصس ،لكن يجب أان يفهم
أانصسارنا الذين سسخطوا علي طوال أاطوار اللقاء
بأاني أاعيشس فترة صسعبة في مشسواري الكروي،
وكنت أاريد إاضسافة أاهداف أاخرى في رصسيدي
الشسخصسي ،لكن براعة حارسس شسباب باتنة حالت
دون ذلك.

نهائي الكأاسس الوطنية العسسكرية للخماسسي العسسكري

مششاركـ ـ ـ ـة  ١٣فريق ـ ـ ـ ـ ـا في المنافسشـ ـ ـ ـ ـة
أاشسرف ،أامسس ،العميد «محمد عمر» ،قائد
المدرسسة التطبيقية لسسÓح المدرعات
بولية باتنة ،على انطÓق فعاليات الكأاسس
الوطنية العسسكرية للخماسسي العسسكري
 ،٢٠١٣ / ٢٠١٢بمشساركة  ١٣فريقا من
مختلف هياكل الجيشس الوطني الشسعبي
والنواحي العسسكرية الـ ،٦حيث سسيتنافسس
المشساركون إالى غاية الجمعة القادم في
خمسس رياضسات هي :السسباحة ،والعدو
لمسسافة  ٨٠٠٠متر ،والرمي بالقنابل،
والرمي بالبندقية ٢٠٠ ،متر والقفز على
الحواجز ،والتي اعتبرها العميد «محمد
عمر» في كلمته مقياسسا حقيقيا لمسستوى
الرياضسة العسسكرية بالجزائر وضسرورية
للياقة البدنية ألفراد القوات المسسلحة.
ونوه كذلك بوجوب أان تكون هذه الطبعة
معبرة فع Óعن الروح الرياضسية والتنافسس
النزيه ،والتي سستكون دافعا قويا لتحقيق
الرياضسيين ألفضسل النتائج وتحسسين ترتيبهم
العام .و قال أامام الرياضسيين المشساركين

«إانكم مدعوون لرفع مسستوى هذه األلعاب
وتحسسين أاداء الرياضسة العسسكرية
الجزائرية» ،مشسيرا إالى أان الخماسسي
العسسكري رياضسة تسسمح للمقاتل بتحسسين
قدراته في مجال التحمل والتنافسسية وروح
النضسباط.
وجرت المنافسسات التصسفوية في يومها
األول في ظروف مناخية مÓئمة وذلك بعد
السستماع للنشسيد الوطني واسستعراضسات
قدمتها الوفود المشساركة ،وذلك بحضسور
ضسباط سسامين ومسسؤوولي المدرسسة
التطبيقية لسسÓح المدرعات.
وقد اتخذت جميع الترتيبات إلنجاح هذه
المنافسسة التي تدوم  ٥أايام تهدف إالى
اكتشساف مواهب جديدة لتدعيم الفريق
الوطني العسسكري ،وكذا من تحضسير النخبة
المرشسحة لتمثيل الجزائر في المواعيد
الرياضسية القارية والجهوية المقبلة.

لموششي حمزة
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حمزةآايت واعمر:

''داربي'' ك ـ ـ ـ ـبير مـ ـ ـ ـنأاجـ ـل المـ ـ ـركز الث ـ ـ ـ ـاني

فقد قررت الرابطة الوطنية أان
تجرى بهذه الملعب ،ولو ان
(العميد) كان قد طالب ببرمجتها
بملعب ( ٥جويلية) للسسماح لعدد
أاكبر من جمهور الفريقين متابعتها
في ظروف جيدة  ..لكن القرار
األخير هو ملعب المحمدية كون
التحاد هو المسستقبل في هذا
الموعد.
وبالتالي ،فإان األنظار سستكون
مشسدودة بشسكل مركز بالحراشس،
اين سستكون مهمة أاشسبال المدرب
شسارف تحقيق التعادل و الذي
سسيكون كافيا لهم لكسسب المرتبة
المؤوهلة لرابطة األبطال اإلفريقية
بعد موسسم ناجح إالى أابعد الحدود
من ناحية المردود و كذا النتائج
المسسجلة ،آاخرها كان التعادل
الثمين الذي عاد به أاصسحاب الزي
(األصسفر واألسسود) من قسسنطينة
أامام الشسباب المحلي.
وسسوف يسستفيد التحاد من
توافد جمهوره على مدرجات
الملعب بشسكل كبير لدفع الفريق
نحو األمام وتشسجيع الÓعبين

العدد
١٦١١٠

@ لكن لما تضسعون أانفسسكم في كل هذا
الضسغط وقد ضسمنتم تأاشسيرة كأاسس
الكاف؟
@@ الكل يعرف بأان رابطة األبطال اإلفريقية
تسستهوي الجميع وفيها الكثير من اإلثارة
والحماسس ،كما أانها منافسسة تنطلق وتنتهي في
نفسس السسنة .كما أان الترتيب العالمي للفرق يمر
عبر تحقيق مسسيرة جيدة في رابطة األبطال،
نحن الÓعبون مسستعدون لمواجهة الحراشس
وأاتمنى أان نتمكن من تحقيق الفوز الذي ينتظره
عشساق الفريق بفارغ الصسبر.
@ بعد مباراة الحراشس ينتهي عقدك في
المولودية ،فهل بدأات تفكر في مسستقبلك؟
@@ بطبيعة الحال ،أانا مرتاح في المولودية التي
فتحت لي األبواب إلعادة بعث مشسواري الكروي
من جديد بعدما حطمت في بجاية ،موسسمي
األول كان متواضسعا في المولودية لكن هذا
الموسسم ـ الحمد لله ـ بمسساعدة كل زمÓئي في
الفريق والطاقم الفني بقيادة «جمال مناد»
الذي كان كل مرة يضسع في الثقة ،أانا حاليا
هداف البطولة وأاتمنى إاضسافة األهداف في
مباراة الحراشس ،إاذا أارادت اإلدارة اإلحتفاظ بي
فلن أاجد أافضسل من المولودية رغم كل المشساكل
التي يتخبط فيها الفريق حاليا ،إال أاني متأاكد
من أان األمور سستنفرج في األسسابيع القليلة
المقبلة بإاذن الله ،رغم أاني أاملك العديد من
اإلتصسالت من فرق الرابطة المحترفة األولى
وأاخرى من السسعودية ،حسسب ما أاكده لي
مناجيري ،إال أان المولودية هي الفريق الذي
أاريد حمل أالوانه الموسسم المقبل.

السسد القطري

نذير بلحاج يمدد عقده حتى ٢٠١٥
جدد الÓعب الدولي الجزائري السسابق ،نذير بلحاج،
عقده لمدة سسنتين حتى  ٢٠١٥مع نادي
السسد القطري لكرة القدم الذي
ينشسط في بطولة نجوم قطر.
وأاوضسح الموقع الرسسمي لبطل
قطر  ٢٠١٣أان إادارة النادى
أاتمت إاجراءات تجديد
المحترف
مع
التعاقد
الجزائري نذير بلحاج لمدة
موسسمين مقبلين ( ٢٠١٣ـ ٢٠١٤
و ،)- ٢٠١٥ ٢٠١٤وكان بلحاج قد
أانضسم لفريق السسد قادما من بورتسسموث األنجليزي فى
الموسسم  ،- ٢٠١١ ٢٠١٠ونجح خÓل الثÓثة مواسسم
الماضسية في تحقيق العديد من النجازات مع الفريق
أابرزها التتويج بلقب رابطة أابطال أاسسيا  ،٢٠١١والمركز
الثالث في كأاسس العالم لÓندية باليابان ،والحصسول على
لقب دوري النجوم القطري الموسسم الحالي  ٢٠١٢ـ
 .٢٠١٣يذكر أانه بالتجديد لنجم منتخب الخضسر السسابق
فسسيكون الثÓثي راؤوول غوزناليسس والكوري الجنوبي لي
جونغ والجزائري نذير بلحاج ،أابرز محترفي الفريق
السسداوي في الموسسم الجديد .- ٢٠١٤ ٢٠١٣

''نجاح موسشمنا مرتبط بتحقيق المركز الثاني''
اعتبر متوسسط ميدان ـ
اتحاد الحراشس ـ حمزةآايت
واعمر ،المباراةأامام
مولودية الجزائر ،بمثابة
نهائي ..وأاضساف في حوار
خصس به جريدة
«الشسعب»،أان نجاح موسسم
الفريق مرتبط بتحقيق
المركز الثاني ،وهذا من
خÓل الفوز على
«العميد» ،رغمأان التعادل
يكفي اتحاد الحراشس من
أاجلإانهاء الموسسم في
المركز الثاني.

حاوره :عمار حميسشي
وفي تقييمه لمسستوى الفريق
خÓل هذا الموسسم ،اعتبره
أاكثر من ناجح ،رغم قلة الموارد المالية
مقارنة باألندية األخرى وفي سسياق متصسل
أابدى الÓعب السسابق لشسباب بلوزداد واتحاد
العاصسمة سسعادته بالمسستوى الذي قدمه هذا
الموسسم رغم انه واجه بعضس الصسعوبات في
بدايته بسسبب اإلصسابة.
@ (الشسعب) :في البداية كيف تسسير
التحضسيرات تحسسبا لمواجهة مولودية
الجزائر؟
@@ آايت واعمر :التحضسيرات تسسير بطريقة
عادية وكما تعلم لم يكن هناك وقت كبير بين
المباراة الماضسية ومباراة المولودية وهذا ما
جعل الجهاز الفني يركز على عامل
السسترجاع باألسساسس.
@ المولودية لعبت علىأارضسية ميدانها
خÓل الجولة الماضسية بينما سسافرتم
إالى قسسنطينة لمواجهة الشسباب
وعدتم بالتعادل أا’ تخشسون عامل
اإ’رهاق؟
@@ ل اعتقد ذلك خاصسة أان الجهاز الفني
أاعطانا راحة إاضسافة إالى أاننا سسافرنا في
طائرة خاصسة وهو ما جعلنا نتفادى مشسقة
السسفر والعودة.
@ كيف ترى مواجهة المولودية؟
@@ سستكون مباراة صسعبة ،وهي بمثابة نهائي
ألن هدف كل فريق هو الحصسول على المركز
الثاني ،ونحن كفريق عازمون على تحقيق
هذا الهدف من أاجل إاسسعاد األنصسار.
@ هل نسستطيع القول أان مجهوداتكم
طوال الموسسم مرتبطة بهذه المباراة ؟
@@ بالفعل ،فنجاح موسسمنا مرتبط أاسساسسا

بتحقيق المركز الثاني،
ألنه مؤوهل للمشساركة في
رابطة أابطال إافريقيا
أاما إاذا حدث العكسس
فسستكون خيبة أامل كبيرة
بالنسسبة لنا.
@ تحتاجون لنقطة
وحيدة من اجل
ضسمان المركز الثاني
هل هذا معناه أانكم
سستنتهجون خطة
حذرة ؟
@@ ل بالعكسس ،سسنحاول
الضسغط من البداية من
أاجل تسسجيل هدف
السسبق الذي سسيكون
محررا بالنسسبة لنا رغم
أان التعادل يرضسينا إال
أاننا لن نرضسى إال

بالفوز.
@ المباراة سستلعب على أارضسية
ميدانكم ،هل يعطي هذا أافضسلية لكم
خاصسةأان المباراة (داربي)أام تعتقدأان
العكسس سسيحدث؟
@@ بالتأاكيد أان لعب المباراة في ملعبنا
سسيعطينا أافضسلية خاصسة اننا متعودون على
تحقيق النتائج اليجابية فيه.
@ أا’ تخشسون ضسغط الجمهور المنتظر
قدومه بقوة؟
@@ حضسور الجمهور بقوة سسيكون دعما كبيرا
بالنسسبة لنا وهذا األمر سسيزيد من حظوظنا
في تحقيق الفوز.
@ كيف تقيم مسستوى الفريق هذا
الموسسم؟
@@ لقد قدمنا مسستوى مميزا رغم نقصس
اإلمكانيات مقارنة باألندية األخرى ،حيث
عانينا كثيرا هذا الموسسم من هذا المشسكل..
لكن رغم ذلك اسستطعنا تحقيق مشسوارا
مشسرفا وسسيكون من الرائع تحقيق المركز
الثاني والمشساركة في رابطة أابطال إافريقيا.
@ ماذا عن مسستواك ..هل أانت راضس عنه؟
@@ الحمد لله لقد وجدت معالمي في اتحاد
الحراشس وهذا بفضسل دعم زمÓئي في
الفريق إاضسافة إالى الجهاز الفني بقيادة
المدرب شسارف الذي سساعدني كثيرا من
خÓل إاعطائي الفرصسة ..واعتقد أان اإلصسابة
التي تعرضست لها في بداية الموسسم عطلت
مشسواري نوعا ما لكن على العموم أانا راضس
عن المسستوى الذي قدمته هذا الموسسم.

إاسستعدادا لتصسفيات مونديال ٢٠١٤

كادامورو يتلقى دعوة هاليلوزيتشش فيآاخر لحظة
إالتحق عدد من ’عبي
المنتخب الوطني بمركز
التحضسير لسسيدي موسسى
وهذا قبل بدء التربصس
بصسفة رسسمية تحضسيرا
للقاءين الهامين ضسد كل
من البنين ورواندا على
التوالي ضسمن اإ’قصسائيات
الخاصسة بمونديال
البرازيل  ،٢٠١٤وهم كل
من سسليماني وبلكا’م من
جانب المحليين بماأان
هذا الثنائيأاعفي من
طرفإادارتي نادييهما
بسسبب حسسم اأ’مور في البطولة التي
بقي فيها الصسراع بين المركز الثاني
والثالث فقط.

نبيلة بوقرين
وانضسم إالى الÓعبين كل من قديورة ،مبولحي
وجبور وهذا الثÓثي أاصسبح حرا من كل
اإلرتباطات مع فرقهم نوتينغهام فورسست،
أاولمبياكوسس وغازليك أاجاكسسيو على التوالي.
وحسسب مصسادرنا الخاصسة قد برمج المدرب
هاليلوزيتشس حصستين لإÓسسترجاع األولى في
الصسباح والثانية في المسساء ،من أاجل إاراحة
الÓعبين من التعب جراء لعبهم عدد كبير من
اللقاءات خاصسة قديورة وجبور بالنظر إالى
طابع المنافسسة في كل من الدوري اإلنجليزي
واليوناني على التوالي.

تايدر ،مصسباح ومجاني منتظران
بداية من الغد

في حين من المنتظر أان يلتحق بالمجموعة
كل من تايدر ومصسباح في السساعات القادمة
بعد إاسسدال السستار على الدوري اإليطالي أاول
أامسس أاين كان لعب بولونيا قد أادى لقاء في

القمة أانهى به
الموسسم بمجموع
 ٣٥لقاء.
وبالتالي فإان
الÓعب في أاتم
من
جاهزيته
الناحية البدنية
والمعنوية لتقديم
اإلضسافة للمنتخب
خÓل
الوطني
اللقاءين
المصسيريين من
أاجل الحفاظ على
حظوظهم في بلوغ

المونديال.
من جهته كارل مجاني هو اآلخر أاصسبح حرا
من كل اإللتزامات مع موناكو بعد أان حقق
الصسعود إالى الليغ ١ولعب معه نصسف موسسم
شسارك في أاغلب المباريات الهامة بعد
الصسعوبات التي وجدها في بداية األمر.
نفسس األمر مع الثÓثي الناشسط بالدوري
البرتغالي المنتظر إالتحاقه بالجزائر في
نهاية األسسبوع الحالي ،بعد أان تحرروا أايضسا
من كل اإلرتباطات ،وهم يتواجدون في
وضسعية جيدة تسساعدهم على مواصسلة العمل
بكل جد مع «الخضسر».
أاما مهدي مصسطفى ،قادير وغولم منتظرون
بداية من األسسبوع القادم.
فيما يخصس فغولي ،لحسسن وكادامورو
سسيكونون آاخر الملتحقين بالمجموعة بداية
من بداية األسسبوع الثاني ،وذلك بما أان الليغا
اإلسسبانية بقي يفصسلنا على إانتهائها جولتين.
وكان كادامورو قد تلقى دعوة المدرب
الوطني ،ظهيرة أامسس ،حسسبما جاء في الموقع
الرسسمي لناديه ريال سسوسسيداد ،وجاء ذلك
بعد عودة الÓعب إالى جو المنافسسة مع فريقه
ضسد إاشسبيلية.
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π≤j ’ ÉªH ,áªjó≤dG ™jRƒàdG äÉμÑ°T ∞∏àîe
πμ°ûJh ,áeÉg á«ªc »gh ,áFÉªdÉH 5 øY
äÉ¡édG ≈©°ùJ »àdG á∏°†©ªdG √òg
∞∏àîe ójóéàH É¡cQGóàd á°üàîªdG
iOƒDJ »àdG ÜÉÑ°S’CG óMG ,áªjó≤dG äÉμÑ°ûdG
. áj’ƒdG øe ≥WÉæªdG ¢†©H »a IQóædG ≈dGE
√É«ªdG á«ªc ≈dGE ô¶ædÉH ∫ƒ≤dG øμªjh
â¨∏H »àdGh »F’h ∫ó©ªc ,OôØ∏d áYRƒªdG
äGQó≤dG ¿GC ,É«©bGh ôàd 105h Éjô¶f 144
»fƒ«∏ªdG AÉgR É¡æ£≤j »àdG ,áj’ƒ∏d áeÉ¡dG
¢†bÉæJh ,á≤«≤ëdG ¢ùμ©J ’ ,ÉÑjôb áª°ùf
¢ü≤æH ÉeGE ,Éæ∏b Éªc áª°ùàªdG á«©°VƒdG
ÜƒæL á°UÉN áæ«©e ≥WÉæe »a ìOÉa
≈dGE Aƒé∏dG ≈dG äÉ£∏°ùdÉH iOGC Éªe ,áj’ƒdG
á«aƒédG √É«ªdG ∞©°V ºZQ ÜÉ≤f’G ôØM
»a √É«ªdG á«MÓ°U ΩóY Gòch ,á≤£æªdÉH
áaÉãμdG å«M øe ,á«ªgGC ôãcGC iôNGC ≥WÉæe
±GôàY’G øe ™æªj ’ Gògh á«fÉμ°ùdG
ádhódG ±ôW øe ádhòÑªdG äGOƒ¡éªdÉH
πcÉ°ûªdG øe ∞«Øîà∏d á«∏ëªdG äÉYÉªédGh
∫ÓN øe ,…ƒ«ëdG ´É£≤dG Gòg »a
.¬d IOƒ°UôªdG áeÉ¡dG äGOÉªàY’G

IÉ` ` ` ` ` fÉ` ` ` `©ªdG
√É` ` ` `«ªdG ™` ` `e
á`æJÉÑH Iôªà°ùe
3Ω ∞dGC 200

É` `Yhô°ûe 15h
¿É°ùª∏àH É≤ë∏e
Ohó°S ™jQÉ°ûe
ìhGôJ Ióμ«μ°S
É` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `¡fÉμe

äÉ≤ëà°ùªdG áª«bh OGóq©dG ¬∏é
q °ùj Ée »a ¢ù«d ôe’CG ¿qÉCH ó°ü≤fh ó©H Éª«a
√òg πc ÖgòJ øjGC ≈dGE ±ô©f ¿GC Éæ«∏Y πH AÉªdG ô©°Sh ,¿ƒjódGh ô«JGƒØdGh
.äÉ°TQƒdGh ™fÉ°üªdG ≈dGE ¬LƒJ »àdG ∂∏J á°UÉN ?á∏FÉ¡dG äÉ«ªμdG
¿qGC í«ë°U ,√É«ªdG ô««°ùJ »a IQóædG ¢ù«dh á«fÓ≤©dG ≈dGE IOƒ©dG Éæ«∏Y
¿Éª°†d »°SÉ«≤dG ∞≤°ùdG ≈dGE π°üJ ¿ÉCH ¢†©ÑdG πeÉCj ÜÉ©«à°S’G äGQób
Ö∏£àj …òdG ∫GƒD°ùdG ƒg Gòg ?∂dP ∞«c øμd ,ÉfÉ«MGC áÑ©°üdG äGôàØdG
.»aGƒdGh »aÉ°ûdG ÜGƒédG
∑GQóà°SG ƒg áægGôdG á∏MôªdG »a á«FÉªdG OQGƒªdG IQGRh ¬«∏Y õcqôJ Ée
á∏Môe Æƒ∏H QÉW’G Gòg »a …ƒæJh ,Ohó°ùdG AÉæH »a πé°ùªdG ôNÉCàdG
,∫Éª©à°S’Gh ´ÉLôà°S’G »a ¿RGƒJ ∑Éæg ¿ƒμj ≈àM RÉéf’G øe áeó≤àe
ºàqëJ äÉ¡ÑédG √òg πc .áYÉæ°üdGh »≤°ùdGh »eƒ«dG ∑Ó¡à°SÓd ¬L
q ƒj Éeh
øe Iô£b …GC ô««°ùJ »a áeGô°üdÉH ´É£≤dG Gòg ≈∏Y ¿ƒaô°ûªdG ≈∏qëàj ¿GC
ô°VÉëdG äÉ«°†à≤e ø«H Ée §HôJ á°SÉ«°S QÉWGE »a êQóæj ¬∏c Gògh ,AÉªdG
.√É«ªdG »a í°ûdG …OÉØàd πÑ≤à°ùªdG äÉÑ∏£àeh

¿É¨WƒH øjódGQƒf :∞«£°S

QÉàμg 40000 »≤°S Gòch ,Éª¡d IQhÉéªdG
iƒà°ùe ≈∏Y á«MÓØdG »°VGQ’CG øe
.∞«£°ùd É«∏©dG ÜÉ°†¡dG
…òdG ìƒª£dG ´hô°ûªdG Gòg øª°†àjh
ôÑ°üdG ÆQÉØH á≤£æªdG ¿Éμ°S √ô¶àæj
»bô°Th »HôZ ø«eÉ¶f
π«¨jG ó°S øe äÓjƒëàdG :»Hô¨dG ΩÉ¶ædG `1
πjƒëàdG ºéM Qó≤jh: ¿GƒªdG ó°S ƒëf IóeG
:Ö©μe ôàe ¿ƒ«∏e120 …ƒæ°ùdG
á©°Sh ôàe 76 ´ÉØJQÉH ¿GƒªdG ó°S ` GC
≈dƒàJh ,Ö©μe ôàe ¿ƒ«∏e150 á«dÉªLGE
Ö≤Jôjh ,á°üàîe á«æ«°U ácô°T √RÉéfG
ôÑª°ùjO ô¡°T ájÉ¡f ¬H ∫É¨°T’CG AÉ¡àfG
. πÑ≤ªdG
ó°S ƒëf IóeG π«¨jGó°S øe äÓjƒëàdG ` Ü
¿ƒ«∏e120`d …ƒæ°S πjƒëJ øª°†àjh ,¿GƒªdG
É¡dƒW äGƒæ≤H ï°†∏d äÉ£ëeh ,Ö©μe ôàe
™ªée √õéæJh ,ºe1800 ô£≤Hhôàeƒ∏«c 22
â≤∏£fGh ,ájô°üeh ájôFGõL ø«à°ù°SƒDe
»¡àæàd ,2010ôHƒàcG 31 »a ¬H ∫É¨°T’CG
.2013 ôÑªàÑ°S ô¡°T »a Éjô¶f
…ó°S øe äÓjƒëàdG :¥ô°ûdG ΩÉ¶f ` 2
¢ùjódG ø«Y ó°S ƒëf äƒ∏HÉWh øZGQG
¥ô°T á©bGƒdG IOƒ°TÉJ ájó∏H »MGƒ°†H
200 πjƒëà∏d …ƒæ°ùdG ºéëdG ≠∏Ñjh áj’ƒdG
.Ö©μe ôàe ¿ƒ«∏e
ôàe 21 ƒ∏©H (πé«L áj’h) äƒ∏HÉW ó°S
Ö©μe ôàe ¿ƒ«∏e 300`HQó≤J á«dÉªLGE á©°ùH
RÉéfG áYƒªée √RÉéfG ≈∏Y ±ô°ûJh
»°Sh ∫RGQ áYƒªée »gh á«dÉ£jG á«°ùfôa
¬H ∫É¨°T’CG AÉ¡àfG Ö≤Jôjh ,Éæ«aGôjO »°S ΩG
.2013 ôHƒàcG »a
ƒëf (πé«L) äƒ∏HÉW ó°S øe äÓjƒëàdG
¿ƒμj Gògh ,(∞«£°S) ¢ùjódG ´GQP ó°S
äGƒæ≤∏d ô£≤Hh ôàeƒ∏«c 42 áaÉ°ùe ≈∏Y
äÉ£ëe 3 ™e ºe1800≈dG ºe1200 ø«H
»a Ö©μe ôàe7.2`H Qó≤J á«ªμH ï°†∏d
Qó≤J
á«dÉªLGE
IQó≤Hh
á«fÉãdG
á«ªμdG ≠∏ÑJ ø«M »a ,•GhÉ¨«e92.5`H
ôàe ¿ƒ«∏e 200 ó°ùdG ƒëf Éjƒæ°S ádƒëªdG
ÉHÉe á°ù°SƒDe √RÉéfG ≈∏Y ±ô°ûJh ,Ö©μe
.á«côàdG äÉ°ùfG

∞«£°S áj’ƒH ¢ùjódG ø«Y ó°S

Ö©μe ôàe ¿ƒ«∏e 190 `H ¬à©°S Qó≤Jh
Ö©μe ôàe ƒàμg 190 `H Qó≤j º¶æe ºéëHh
ácô°T √RÉéfG ≈∏Y ±ô°ûJh ,áæ°ùdG »a
´hô°ûªdG º∏°ù«d á°üàîe á«æ«°U RÉéfG
.2012 ájQÉédG áæ°ùdG ájÉ¡f »a Éjô¶f
…òdG ºî°†dG ´hô°ûªdG Gòg ¿ƒμ«°Sh
Éjô¶f GõgÉL ∞«£°S áj’h ¬æe äOÉØà°SG
áeRGC πM »a ºgÉ°ù«°Sh 2013 ôHƒàcG »a
¬à«MÓ°U å«M øe áj’ƒdÉH Ühô°ûdG AÉªdG
,ájQòL áØ°üH ø«μ∏¡à°ùª∏d áYRƒªdG ¬à«ªch
.Iô«Ñc ’ÉeGC ¿Éμ°ùdG ¬«∏Y ≥∏©j å«M
ájôjóe øY IQOÉ°üdG á«ª°SôdG ΩÉbQ’CG ø«ÑJh

…òdG ôe’
C G ,É¡≤WÉæe øe ójó©dG »a Iô°ûàæe ™HÉæeh ,á∏FÉg á«FÉe OQGƒªH ±GôW’
C G á«eGôàªdG ∞«£°S áj’h ™àªàJ
√òg ¿G ábQÉØªdG øμd ,iôNGC áª∏c É¡«dGE ÉaÉ°†e ''ø«Y'' º°SG ≈∏Y iô≤dGh äGó∏ÑdG á«ª°ùJ »a ≈dh’
C G áÑJôªdG πàëJ É¡∏©L
øe hGC ,á°UÉN á«HƒæédG ≥WÉæªdG »a á«ªμdG å«M øe AGƒ°S ,Üô°û∏d áëdÉ°üdG √É«ªdG áeRGC πëH á∏«Øc hóÑJ ’ ,äÉbÉ£dG
.iôNGC äÉjó∏Hh áª∏©dGh ∞«£°S ¿ƒªj …òdG ,IOGR ø«Y ó°S øe IOQGƒdG √É«ª∏d áÑ°ùædÉH Üô°û∏d á«MÓ°üdG ΩóY å«M

:áj’ƒ∏d á«aGôZhQó¡dG áμÑ°ûdGh
øe áYƒªée ≈∏Y áj’ƒdG ôaƒàJh
QÉWGE »a äõéfGC »àdG á«FÉªdG äÉë£°ùªdG
ô«aƒJ ≈dGE áaOÉ¡dG ájƒªæàdG èeGôÑdG ∞∏àîe
¢ü«∏≤Jh áYÉæ°üdGh áMÓØdGh Üô°û∏d √É«ªdG
¿Éμ°S ójhõJ ºàj PGE ¬∏«é°ùJ πªàëªdG õé©dG
3ºμg 22.07 `H áª∏©dGh ∞«£°S »àæjóe
IOGR ø«Y ó°S øe Üô°û∏d á¡LƒªdG √É«ªdÉH
´ƒªéªd áÑ°ùædÉH á«aƒédG √É«ªdG øe »bÉÑdGh
RÉéfG »a ´hô°ûdG ºJ Éªc áj’ƒdG ¿Éμ°S
´GQP ó°Sh ¿GƒªdGC ó°S Éªg øjô«Ñc øjó°S
.¢ùjódG

á«FÉªdG äÓjƒëàdG ´hô°ûe
Ö©μe ôàe ¿ƒ«∏e 390 á©°ùH

á«Ñ∏Z’CG ¿GC äGôªdG øe ójó©dG »a ÉfócGC
IOGR ø«Y ó°S √É«e πª©à°ùJ ’ ¿Éμ°ùdG øe
Ωó©d Üô°ûdG »a ∞«£°S áæjóe ÜôZ
, ¿hô£°†ªdG ’GE ¬∏ª©à°ùj ’h ,¬à«MÓ°U
∫hƒD°ùªdG ¬fÉEa ,AGó°U’CG ¢†©H Ö°ùMh
,áj’ƒdÉH ¿ÉWô°ùdG ¢Vôe QÉ°ûàfG øY ∫h’CG
¿Éμ°ùdG ±ôW øe Oƒ≤©e πe’CG ¿GC Éfô°TGCh
áæjóe ∫Éª°T ôàeƒ∏«c 10 ¿GƒªdG ó°S ≈∏Y
Qƒ¡°ûdG »a ¬bÓWGE ™eõªdGh ,∞«£°S
.áeOÉ≤dG
äÓjƒëàdÉH á≤«≤ëdG »a ôe’CG ≥∏©àjh
390 ∫OÉ©J á«ªμH ,∞«£°ùH É«∏©dG ÜÉ°†¡∏d
»dGƒM ójhõàd á¡Lƒe Ö©μe ôàe ¿ƒ«∏e
áëdÉ°üdG √É«ªdÉH áª°ùf ¿ƒ«∏e ∞°üfh ¿ƒ«∏e
≥WÉæªdGh áª∏©dGh ∞«£°S øe πμH ,Üô°û∏d

ºe 400 »dGƒM É«∏©dG ÜÉ°†¡dG á≤£æe
»HƒæédG §jô°ûdG á≤£æe Éªæ«H ,Éjƒæ°S
QÉ£e’CG ∫ó©e ójõj Óa »bô°ûdG »HƒæédGh
π°üa »a ÉeGC ,ºe 300 ≈∏Y É¡H …ƒæ°ùdG
™ØJôJh ,QÉ£e’CG Ωó©æJ OÉμàa ∞«°üdG
´’ófG ≈dGE ÉfÉ«MGC …OƒDàa Ió°ûH IQGôëdG
ájOhGC ≈∏Y ôKƒDJ πeGƒ©dG √ògh .≥FGôM
ô«Z ¿ÉjôL äGP Égóéæa ∞«£°S áj’h
¿ÉjôédG IôjõZh ∞«°üdG »a áaÉL º¶àæe
C ªJh äÉfÉ°†«a çóëJ å«M ,AÉà°ûdG »a
Ó
.á«æWÉÑdG Üƒ«édGh ¢VGƒM’CG
É¡ªgGCh GOGh 55 áj’ƒdÉH ájOh’CG OóY ≠∏Ñj `
¿ÉjôédG ºFGódG ΩÓ°SƒH …OGh ¥ÓW’EG ≈∏Y
IóY RÉàéj ƒ¡a ∞«°üdG π°üa »a ≈àM
áj’h »a ΩÉeƒ°üdG …OGh ≈dGE π°ü«d ôFGhO
¥ƒa IOGR ø«Y ó°S RÉéfGE ºqJ ó≤dh .ájÉéH
…òdG (èjôjôYƒH êôH áj’h) …OGƒdG Gòg
√É«ªdÉH áª∏©dGh êôÑdGh ∞«£°S ¿óe ¿ƒªj
ájOh’CG √òg ¿ƒªJh á«YÉæ°üdGh Üô°û∏d
±hô©e ´ƒÑæj 21104 ÉgOóY ≠dÉÑdG ™«HÉæ«dG
√É«ª∏d Qó°üªc ´ƒÑæj 124 É¡æe π¨à°ùJ
π°üa »a iôéJ »bÉÑdGh Üô°û∏d áëdÉ°üdG
Ö°üJ hGC ∞«°üdG »a ∞éJh QÉ£e’CG
.ájOh’CG »a É¡gÉ«e
»a äGQóëæªdG ≈∏Y ájQÉédG √É«ªdG ÉeGC
IOƒLƒªdG •ƒ£°ûdG ¿ƒqªàa QÉ£e’CG π°üa
»HƒæédGh »HƒæédG §jô°ûdG á≤£æe »a
ió©ààa á«dÉª°ûdG iQÉéªdG ÉeGC »bô°ûdG
í°Vƒfh ôëÑdÉH É¡gÉ«e Ö°üàd áj’ƒdG OhóM
ñÉæªdÉH ø«à≤∏©àªdG ø«à£jôîdÉH ádÉëdG √òg

QOÉ°üe øY ΩÉ≤ªdG Gòg »a åjóëdG ø«©àjh
√É«ªdG »gh áj’ƒdÉH áØ∏àîªdG √É«ªdG
äÉ¡édG É¡JQób »àdGh á«ë£°ùdGh á«aƒédG
170 É¡æe ,Ö©μe ºμg 785 `H á«æ©ªdG
.á«ë£°ù∏d 615h á«aƒé∏d
í£°S âëJ óLƒJ »àdG √É«ªdG »gh ≈dh’CÉa
øe ójó©dGh QÉH’BG √É«e Qó°üe »gh ¢VQ’CG
É°SÉ°SGC ™ªéàJ ,áHòY √É«e É¡Ñ∏ZGCh ™«HÉæ«dG
»àdGh áHôàdG ôÑY í°TôJ »àdG QÉ£e’CG øe
äGô«ëÑdG øe ¢VQ’CG øWÉH ≈dGE Üô°ùàJ
äÉeÉ°ùªdG »a √É«ªdG √òg ô≤à°ùJh ,∑ôÑdGh
,¢VQ’CG ±ƒL »a Qƒî°üdG ø«H ¥ƒ≤°ûdGh
,AÉÑ°üëdG ™£bh πeôdG ø«H äÉZGôØdG »ah
,πØ°S’CG ≈dGE Ö≤ædG hGC QÉH’BG ôØM ºàjh
á«FÉªdG ájôî°üdG äÉ≤Ñ£dG ≈dGE ’ƒ°Uh
∫Éª©à°SÉH ,¢VQ’CG í£°S ≈dGE √É«ªdG Öë°ùd
¬Lh ≈∏Y ,Ö∏£àJ Éªc ï°†dG äGó©e
»Lƒdƒ«ÑdG çƒ∏àdG øe É¡àjÉªM ,¢Uƒ°üîdG
h ¿É°ùf’EG äÉØ∏îe øY ºLÉædG »FÉ«ª«μdGh
hGC á«fó©ªdG OGƒªdG hGC ¿Gƒ«ëdG hGC äÉÑædG
≈dGE ájOƒDªdG ,É¡à«Yƒæd Ió°ùØªdG á«YÉæ°üdG
≈∏Y É¡JQób øe π∏≤j Éªe ,É¡eÉ¶f ∫ÓàNG
É¡àª«b Égó≤Øjh ,»©«Ñ£dG ÉgQhO AGOGC
á«ë°U QGô°VGC »a ÖÑ°ùàJh ,ájOÉ°üàb’G
Ée ºZôdÉH ,É¡dÉª©à°SG óæY Iô«ãc á«Ä«Hh
√É«ªdG á«Ø°üJh ,í«°TôJ øe áHôàdG ¬H Ωƒ≤J
¿GC ’GE ,ÖFGƒ°ûdG º¶©e øe É¡°ü«∏îJh
ô«ÑμdG ¿hõîªdG ¢Vô©J ≈dGE ô«°ûJ ógGƒ°ûdG
ºLÉædG çƒ∏àdG ≈dGE áHò©dG √É«ªdG øe ¢VQÓ
C d
,ájô°ûëdG äGó«ÑªdG ΩGóîà°SG Aƒ°S øY
√É«e í°TôJh ájƒ°†©dGh ájhÉª«μdG Ióª°S’CGh
õ«côJ IOÉjR ≈dGE iOGC Éªe ,»ë°üdG ±ô°üdG
ÉjôàμÑdG Iôãch äGôàædGh ¿OÉ©ªdGh ìÓe’CG
Ö∏£àj Ée Gògh ,á«aƒédG √É«ªdÉH ájƒ°†©dG
√É«ªdG áédÉ©ªd á°üàîe ôHÉîe çGóMGE
ájƒØYh ájQhO áØ°üH π«dÉëàdG AGôLGEh
.á«eƒª©dG áë°üdGh á©«Ñ£dG ≈∏Y á¶aÉëª∏d

á«ë£°ùdG √É«ªdG

…òdGh óFÉ°ùdG ñÉæªdG πeGƒY É¡«a ºμëàJh
,±ÉL ¬Ñ°T …QÉb ñÉæe ¬Ø°UƒH áj’ƒdG õ«ªàJ
AÉà°ûdG QÉ£eGC .GAÉà°T ¢SQÉbh ÉØ«°U QÉM
ô«Z á£bÉ°ùàªdG QÉ£e’CG á«ªch IôjõZ
øe ∞∏àîJ »¡a á°ùfÉéàe ô«Zh ájhÉ°ùàe
óéæa ,áæ°S ≈dGE áæ°S øeh iôNGC ≈dGE á≤£æe
»dGƒM ≈≤∏àJ á«dÉª°ûdG á«∏ÑédG á≤£æªdG
êƒ∏ãdGh §bÉ°ùJ π«é°ùJ ™e Éjƒæ°S ºe 700
√É«ªdÉH áHôàdG ™Ñ°ûJ »¡a ,AÉà°ûdG π°üa AÉæKGC
á«dÉ©dG πÑédG ºªb á«£¨e êƒ∏ãdG ≈≤ÑJh
≈dGE iOƒDj Ée ,πjôHGCh ¢SQÉe ô¡°T ≈àM
≈≤∏àJh ,√É«ªdÉH á«æWÉÑdG Üƒ«édG ójhõJ

¿É°ùª∏àH »à°S ’ÓH ºî°V ¿GõN RÉéfGE

3Ω ∞dGC 200 ÜÉ©à°SG IQó≤H RÉéf’
E G ≥jôW »a ÉYhô°ûe 15

Oó©dG áª∏c
≈dGE ô¶ædÉH Ó«≤K óq©j ´É£≤dG Gòg »a QÉãªà°S’G
.iôNGC õLGƒM hGC Óãe Ohó°ùdG RÉéfGE ∫ÉLGB
É≤M Ö∏q£àJ √É«ªdG øe äÉ«ªμdG √òg »a ºμëàdGh
’ √É«ªdG ôjòÑJ ¿qÉCH Gó«L ∑QóJ áeQÉ°U á°SÉ«°S
∂dP ¿q’C ,¬YÉÑJG OGôj Qƒ°üJ …’C á∏°üH âªj
.…óqL ≈©°ùe …’C ∞dÉîe
√É«ªdG ™ªL ø«H áHQÉ≤ªdG á«LGhORG ¿qÉEa ∂dòd
º««≤J ≈dGE É≤M êÉàëJ É¡dÉª©à°SGh É¡æjõîJh
»∏«chGC ∫ÉªL
ºμëH ôe’CG Gò¡d ¬Ñàæf ’ ób ô¶ædG IOÉYGEh
IOÉªdG √òg ô«aƒJ »gh ’GC ájOÉMGC IóYÉb ≈∏Yõ«côàdGh á«eƒ«dG äÉeGõàd’G
áë°VGh Iô¶f Éæjód ¢ù«d ¬æμd ,ôe’CG ¿Éc Éª¡e É¡YÉ£≤fG ΩóYh ájƒ«ëdG

OóY ≈∏Y áj’ƒdÉH ájôFGõédG ídÉ°üeh …ôdG
™«ªéà∏d áªî°†dG äÉB°ûæªdG øe πFÉg
ÉgOóY ≠∏H Üô°û∏d áëdÉ°üdG √É«ªdG øjõîJh
493h (√É«ª∏d êôH) ô«Ñc ¿GõN 85 É¡æe 1151
™«ªéàd ¢VƒM 573 á©°ùdG §°Sƒàe ¿GõN
3Ω 231525 á«dÉªL’EG É¡æjõîJ á©°S ,√É«ªdG
.™jRƒàdGh πjƒëàdG »àμÑ°ûH ádƒ°Uƒe
á«dh’CG ÉgQOÉ°üe øe √É«ªdG πjƒëJ áμÑ°T `
ºàj Éªc ,»dƒW ôàe 1601858 É¡dƒW ≠∏Ñjh
QƒW »a »g »dƒW ôàe 72350`H É¡ª«YóJ
.RÉéf’G
3205508 É¡dƒW ≠∏Ñj :™jRƒàdG áμÑ°T ÉeGC `
QƒW »a »dƒW ôàe 53790h »dƒW ôàe
3Ω 216894.62 ™jRƒJ É¡ÑLƒªH ºàj RÉéf’G
¥QÉØdG IôJƒØe á«ªc 3Ω 133090.03 É¡æe
Qó≤J √É«ªdG øe Iô«Ñc á«ªc ´É«°†H »Mƒj
á°ù°SƒDªdG ≈∏Y ,Éjƒæ°S 3Ω83804.59`H
í°Vhh ÖÑ°ùdG áaô©e ≈∏Y πª©dG Iô«°ùªdG
ÉÑ∏°S ôKƒDJ »àdG á«ªμdG √òg Qó¡d óM
É«eƒj ôàd 144 øe OôØdG á°üM øe ¢ü≤æJh
»a õé©H »Mƒj Gògh É«eƒj ôàd 105 ≈dGE
πc á°ù°SƒDªdG π«ªëJh π«°üëàdGh ô««°ùàdG
.ájƒ«ëdG IOÉªdG √òg øe ¢ü≤f

... áeGô°üdG
á∏MôªdG »a á«eƒª©dG äÉ£∏°ùdG äÉjƒdhGC øe ƒg á«fÓ≤©H √É«ªdG ô««°ùJ
äGQób πμd ó«°TôdG ∫Éª©à°S’G ≈∏Y ¢UôëdG ∫ÓN øe Gògh ,áægGôdG
ôÑY Góq°S 84 RÉéfGE áéeôH ƒg äGô°TƒDªdG ≈dhGCh ,IôaƒàªdG ÜÉ©«à°S’G
¬àYÉ£à°SÉH »FÉe õLÉM 100h Ö©μe ôàe ô«jÓe 9 `H »æWƒdG ÜGôàdG πeÉc
.Ö©μe ôàe ¿ƒ«∏e 5h 2 ø«H Ée øjõîJ
√É«ªdG øe øμªj Ée ∫Ó¨à°SG ≈∏Y ºFÉ≤dG ¬LƒàdÉH ≥∏©àJ iôNGC ΩÉbQGC ∑Éæg
¿qGC øe ºZôdÉH AkÉÑg ÖgòJ É¡côJ ΩóYh ,QOÉ°üªdG áaÉc øe áMÉàªdG

∫ÉéªdG ≈dGE Éª¡gÉ«e πjƒëJ ºqJ ¿Gò∏qdG ,IQGôZƒH ΩÉªMh
QÉÑàY’G ó«©j ¿GC IQGôZƒH ó°S ¿ÉC°T øe å«M »YGQõdG
¿ÉehôdG ∫ƒ≤M ájÉªMh á°TÉeôdGh áæaÉJ π¡°S ≈dGE
âfÉc »àdG ∫É≤JôÑdGh
äƒªdÉH
IOó¡e
QÉHGB ¿qGC Éªc ,É°û£Y
âfÉc »àdG ájhõdG
AÉªdG ô«aƒJ »a π¨à°ùJ
¥GhôdG π¡°ùd Ühô°ûdG
¢TÉ©fGC âdƒqM »Hô¨dG
ø«°SGh »æH π¡°S
ÉWÉ£ÑdG óée IOÉY’E
,¬JGhô°†Nh ¿ƒàjõdGh
ó°S ∫ƒM ø«M »a
ó°S º«Yóàd ∑Éμ°S
∫ƒëØdGh
á°TÉeôdG
êÉàfÉEH
áahô©ªdG
ìÉØàdGh äGhô°†îdG
ô°†îdÉH »JGòdG AÉØàc’G øª°†j Ée ΩhôμdGh ∫É≤JôÑdGh
±ô©J âfÉc »àdG ¿É°ùª∏àH áYGQõdG óée óq©jh ,¬cGƒØdGh
.äÉæ«fÉªãdG ájGóHh äÉfÉ«©Ñ°ùdG ∫ÓN ô«Ñc Gƒªf

Ü `` óªëe :¿É°ùª∏J

¿Éμ°S ≈∏Y IóFÉØdÉH Oƒ©J ôëÑdG √É«e á«Ø°üJ á«∏ªY ¿qGCh
âëàa iôNGC á¡L øeh ,¢û£©∏d º¡©jOƒàH ¿É°ùª∏J
Gòch í∏ªdG êGôîà°S’C äÉ°ù°SƒDe áeÉb’E IójóL ÉbÉaGC
í∏e
äGó©e
¿qGC å«M ,ΩƒjOƒ°üdG
äô°TÉH
ôFGõédG
øY åëH á∏ªM
∫Ó¨à°S’C äÉ°ù°SƒDe
áLôîà°ùªdG OGƒªdG
ôëÑdG √É«e á«Ø°üJ øe
â≤∏£fGE ø«M »a,
AÉHô¡μdG ó«dƒJ á«∏ªY
IõcôªdG OGƒªdG øe
√É«e øe IÉØ°üªdG
´hô°ûªdG Gòg ,ôëÑdG
∫ƒëj ¿GC ¬fÉC°T øe
ábÉ£dG
∫Ó¨à°SG
»a
á«dhôàÑdG
∫ƒëJ »a ¬dÓ¨à°SG ¢VƒY ,á«dhôàÑdG OGƒªdG êGôîà°SG
®ÉØëdG á°SÉ«°S øª°V πNój ´hô°ûªdG Gòg ,AÉHô¡μdG
√É«e ¿qGCh ,∫hôàÑdG ó©H Ée Iôàa »a ô«μØàdGh ábÉ£dG ≈∏Y
∑Éμ°S …ó°S ∫Ó¨à°SG á∏Môe â¡fGC ób √òg ôëÑdG

äÉ£ëe AÉ¡àfÉH á«dÉª°ûdG ôFGhódG ≈∏Y Ö©μe ôàe
»JôFGO π©éjÉe ∞°Sƒj ø«Yh óªMGC …ó«°ùH ï°†dG
24 `dG ióe ≈∏Y √É«ªdG øe ó«Øà°ùJ ájÉæëdGh »°ûeôdG
.´É£≤fG ¿hO áYÉ°S

»Hô¨dG ¥GhôdÉH áeR’CG AÉ¡fGE

Ωƒj ájQƒ¡ªédG ¢ù«FQ øq °TO ¿É°ùª∏J áj’h ÜôZ ≈°übÉCH
ôëÑdG √É«e á«Ø°üàd á£ëe ∫hGC 2011 áæ°S øe πjôaGC16
√òg ,áKÓãdG ¥ƒ°S ájó∏ÑH ójÉY øH O’hGC ≈°SôªH
¿GC πÑb »fGƒ°ùdG ó°S AÉ«MGE É¡d èeôÑe ¿Éc »àdG á£ëªdG
≥WÉæªdG ≈∏Y ádõ©dG ∂Ød Iô°TÉÑe ∫ƒëJ ¿GC Qô≤j
øμqe Q’hO ¿ƒ«∏e 60 ¬d ó°UQ …òdG ´hô°ûªdG GP .á«Hô¨dG
øY §¨°†dG ∂Ød É«eƒj Ö©μe ôàe ∞dGC 150 ï°V øe
,’Éª°T äGhõ¨dG ≈dGE ÉHƒæL ájhõdG øe »Hô¨dG ¥GhôdG
∫Ó¨à°SG ≈∏Y »°†≤j ¿GC ´hô°ûªdG ¿ÉC°T øe ¿qGC å«M
ô°TÉÑJ äÉ£∏°ùdG π©L ∫GhõdÉH IOó¡ªdG á«aƒédG √É«ªdG
øe ÉbÓ£fG AÉªdÉH ájOhóëdG ¿óªdG πc §Hôd É££îe
á°ù©dG ÜÉH ôFGhO ≈∏Y ádõ©dG âμqa »àdG á£ëªdG √òg
ø«M »a ,ájhõdGh á«æ¨eh ø°ShÓah áehQófh á«æ¨eh
¢ùØf ,§HôdG øe ÉgQhO ô¶àæJ ≥WÉæªdG ¢†©H ∫GõJ’
Ωób ≈∏Y πª©J »àdG áØ∏μªdG äÉ°ù°SƒDª∏d áÑ°ùædÉH A»°ûdG
¢û£©dG áeR’C óM ™°Vhh ´hô°ûªdG AÉ¡fGE á«¨H ¥É°Sh
.¿É°ùª∏àH

¿
q GC ''Ö©°ûdG'' `d ¿É°ùª∏J áj’ƒd …ôdG ôjóe ∞°ûc
AÉ¡àf’G ó©H Ühô°ûdG AÉªdG áeRGC â∏qM áj’ƒdG
ºàj …òdG ,ºî°†dG AÉªdG ¿GõN ´hô°ûe øe
…òdGh ¿É°ùª∏J »dÉYÉCH »à°S ’’ áÑ°†¡H √RÉéfGE
Ö©μe ôàe ∞dGC 200 øe ôãcGC ™jRƒàH πØqμà«°S
™jRƒàd ∑Éμ°S á£ëe øe ádƒ≤æªdG √É«ªdG øe
á«Ø°üJ á£ëe øe É¡î°V ó©H IÓëªdG √É«ªdG
ájGóH πª©dG õ«M â∏NO »àdG ø«æ¡H √É«ªdG
.Ωô°üæªdG á«∏jƒL
πM OÉéjGE ºqJ ¬fqGC ¿É°ùª∏J áj’ƒd …ôdG ôjóe ∞°ûc óbh
¢û«©j ¿Éc …òdG ,»fÉ°ùª∏àdG ∫Éª°ûdÉH AÉªdG áeR’C »FÉ¡f
ÅWÉ°ûH √É«ªdG á«Ø°üJ á£ëe áeÉbGE ó©H á«≤«≤M áeRGC
∫Éª°T º∏c 60 ,ø«æg áæjóe ¥ô°T º∏c 1) äƒ°ùaÉJ
ô¡°T ≈dGE ÉgRÉéfGE ïjQÉJ ™Lôj á£ëªdG √òg ,(¿É°ùª∏J
á°UÉN á«°VQGC á«μ∏e ´õf ºqJ øjGC 2008 áæ°S øe ¢SQÉe
√É«ªdG á«∏ëàd á£ëe áeÉb’E äƒ°ùaÉJ ÅWÉ°T πMÉ°ùH
øe πc âØ∏qch ,Q’hO ¿ƒ«∏e 260 `H Qób »dÉe ±Ó¨H
á«fÉÑ°S’G ΩGhGCh âjOÉ°S áYƒªéeh ''Gó«L'' áYƒªée
äGƒæ°S 4 ±ôX »a á£ëªdG RÉéfGE øe âæqμªJ »àdG
.Ö©μe ôàe ∞dGC 200 øe É¡æ«μªàd
√É«e ™jRƒJ »a ÉYhô°ûe15 á£ëªdG ÖfÉL óbh Gòg
∞dGC 80 ™jRƒJ øe øμªà°S ,áj’ƒdG ≥WÉæe ≈∏Y ôëÑdG
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áæJÉÑH áªî°†dG ájQÉªãà°S’G ™jQÉ°ûªdG øe ºZôdÉH

Iôªà°ùe π¶J √É«ªdG ™e IÉfÉ©ªdG
ô¡°T ∫ÓN á°UÉN , áæJÉH ¢SGQh’
C G áª°UÉY ¿Éμ°S ≥∏≤J »àdG ä’É¨°ûf’Gh πcÉ°ûªdG ôãcGC ø«H øe ,Üô°û∏d áëdÉ°üdG √É«ªdÉH OhõàdG ¢ü≤f πμ°ûe ôÑà©j
AÉ°†≤∏d á©LÉædG ∫ƒ∏ëdG OÉéjGE ≈dGE âYQÉ°S å«M ,óédG πªëe ≈∏Y ä’É¨°ûf’G √òg äòNGC ,áæJÉÑH á«F’ƒdG äÉ£∏°ùdÉa hóÑj Ée ≈∏Yh , ºjôμdG ¿É°†eQ
IQÉjR ó©Hh πÑb á«FÉªdG OQGƒªdG ´É£b IóFÉa áeÉ¡dGh áªî°†dG ™jQÉ°ûªdG øe áYƒªée áéeôH ∫ÓN øe πNGódG ∞«°üdG ∫ÓN √É«ªdG πμ°ûe ≈∏Y
IÉfÉ©e ≈≤ÑJ ,á«FÉªdG OQGƒªdG ∫Ó¨à°SG ''Aƒ°S'' ¿GC ’GE äGOƒ¡éªdG ∂∏J πc øe ºZôdG ≈∏Yh ,øμdh.Ö«°ùf ø«°ùM ôjRƒdG ´É£≤dG øY ∫h’
C G ∫hƒD°ùªdG
.ájƒ«ëdG IOÉªdG ∂∏J ¢ü≤f ™e Iôªà°ùe øWGƒªdG
º¡JÉéæe »≤°S »a ø«MÓØdG øe äÉÄªdG ¬«∏Y óªà©j …òdG ó«MƒdG Qó°üªdG ¬fGC ºZQ
QÉé°T’CG Oóq¡j …òdG ôe’CG ƒgh »°ù«FQ êƒàæe ôÑà©j …òdG ¿ƒàjõdG á°UÉN ,á«MÓØdG
¢SôZ ójóªàH º¡JÉMƒªW íÑc ≈dGE »≤°ù∏d iôNGC QOÉ°üe ΩGó©fG ∫ÉM óbh ,±ÉØédÉH
IóLGƒàªdG ø«JÉ°ùÑdG QGôZ ≈∏Yh ¿ƒàjõdGh ¢ûª°ûª∏d áÑ°ùædÉH á°UÉNh IôªãªdG QÉé°T’CG
¿ƒMô£j IQhÉéªdG ≥WÉæªdÉH ¢ûª°ûªdGh ¿ƒàjõdG »éàæe ™«ªL ¿ÉEa ,ájó∏ÑdG õcôªH
äGQÉàμ¡dG äÉÄe ≈∏Y ÉgQhóH ™HôàJ »àdG ¿GôØ«J á≤£æªd ∫ÉëdG ƒg Éªc á∏μ°ûªdG ¢ùØf
.IôªãªdG QÉé°T’CG øe
OQGƒªdG ôjóe ''…ôÑ°T ºjôμdG óÑY'' ó«°ùdG ócGC ø«MÓØdG ä’É¨°ûfGE ≈∏Y √OQ »ah
áMÓØdG ájôjóe ídÉ°üe ™e ≥«°ùæàdÉHh É«dÉM πª©J ¬ëdÉ°üe ¿GC ,áæJÉH áj’ƒd á«FÉªdG
äGP »a ÉØ°TÉc ,áj’ƒdG ≥WÉæe ∞∏àîe ôÑY ø«MÓØ∏d »≤°ùdG OQGƒe ô«aƒJ ≈∏Y
äQÉ≤HÉJ ó°S RÉéfGE »a πãªàªdGh á¡édG ∂∏J ¬æe äOÉØà°SG ô«Ñc ´hô°ûe øY ¥É«°ùdG
Qó≤J å«M ,á«MÓØdG »°VGQ’CG …ôd É°ü«°üN ¬Lƒ«°S ¿Éª«∏°S »°S O’hGC á≤£æªH
≥aGC »a õéæ«°S …òdG ó°ùdG ábÉW
Ö©μe ôàe ¿ƒ«∏e 14 `H 2015
,äÉjó∏H IóY äÉ«LÉM »£¨à°S
ÖbÉæªdG QÉ°ûàfG ¿ÉCH Éë°Vƒe
íÑ°UGC QÉH’BG »a á∏ãªàªdG ájôØëdG
»a Iô«N’CG äGƒæ°ùdG »a ôKGC ¬d
.á«aƒédG √É«ªdG äÉ«ªc ¢VÉØîfG
∫h’CG ∫hƒD°ùªdG ,GôNƒDe ,∞°ûch
ø«°ùëdG'' ó«°ùdG áj’ƒdG øY
RÉ¡édG ™e ¬YÉªàLG ∫ÓN ''RhRÉe
¿GC ,áj’ƒdG iƒà°ùe ≈∏Y …ò«ØæàdG
OÉØà°SG ób á«FÉªdG OQGƒªdG ´É£b
äGQÉªãà°S’G øe á∏ªL øe
≥∏©àj Ée á°UÉN ,IójóédG
,á«ë£°ùdG √É«ªdG »a QÉªãà°S’ÉH
»dGh Ö°ùMh ,áæJÉH áj’h ¿GC PGE
´hô°ûe øe äOÉØà°SG ób áj’ƒdG
øe Üô°ûd áëdÉ°üdG √É«ªdG πjƒëJ
á«dÉªLGE ábÉ£H ¿hQÉg »æH ó°S
,Ö©μe ôàe ¿ƒ«∏e 100 ≈dGE π°üJ
¬H ájQÉL ∫ÉªY’CG ∫GõJ ’ …òdGh
å«M ,2013 áæ°S ájÉ¡f ájÉZ ≈dGE
…òdG ΩÉ¡dG ´hô°ûªdG Gòg ¿GE
»àdG ôFGhódG øe ójó©dG ¢ùª«°S
Ó°†a ,»MÓØdG ´É£≤dG ºYO ≈dGE áaÉ°VGE ,√É«ªdG øe IôÑà©ªdG äÉ«ªμdG ¬JÉg ≈dGE êÉàëJ
ΩÉàdG AÉ°†≤dG ó°üb áj’ƒdG áª°UÉ©H á°UÉN ™jQÉ°ûe øY RhRÉe ø«°ùëdG ∞°ûc Gòg øY
áeR’CG ¬JÉg øY É«FÉ¡f »°†≤J IójóL äÉfGõN 5 AÉ°ûfGE ∫ÓN øe √É«ªdG áeRGC ≈∏Y
äÉgÉàe »a áj’ƒdG ôÑY ôFGhódG øe ójó©dG Gòch ,áj’ƒdG áª°UÉY â∏NOGC »àdG IOÉëdG
ºî°†dG ´hô°ûªdG ÖfÉL ≈dGE ,áj’ƒdG ôFGhO ôÑY á«FÉe äÉfGõN AÉ°ûfGE ™e ,É¡d πM ’
ó°S AÉ°ûfGEh ,áj’ƒ∏d ó«MƒdG ¢ùØæàªdG ó©j …òdG Qhóªd ájóc ó°S ´hô°ûe πKÉª«°S …òdG
.áj’ƒdG ¿Éμ°S √ô¶àæj …òdG »fÉãdG º∏ëdG ó©j …òdG áæjRƒH IôFGóH â°SƒbÉJ

Üô°ûdG √É«ªH OhõàdG QOÉ°üªd ô≤àØJ áæJÉH äÉjó∏H å∏K
…ôdG ájôjóe ídÉ°üe ¿GC ’GE ,´É£≤dG É¡æe OÉØà°SG »àdG Iô«ÑμdG ™jQÉ°ûªdG ∂∏J πc ºZQ
ô≤ªH …ò«ØæàdG »F’ƒdG ¢ù∏éªdG ´ÉªàLG ∫ÓN âØ°ûc ,áæJÉH áj’ƒd á«FÉªdG OQGƒªdGh
20 iƒà°ùe ≈∏Y Ühô°ûdG AÉªdG QOÉ°üe ô«aƒJ »a ô«Ñc õé©d É¡∏«é°ùJ øY ,áj’ƒdG
áØ°üH πª°û«d »dÉé©à°S’G èeÉfôÑdG »JÉCjh ,áj’ƒdG º«∏bGE ôÑY 61 π°UGC øe ájó∏H
ó©H Qhóªd ájóc ó°S ≈∏Y ÉgOhõJ »a óªà©J »àdG äÉjó∏ÑdÉH AÉªdG ô«aƒJ á°UÉN
Gòg ≈∏Y óªà©J »àdG á«fÉμ°ùdG äÉ©ªéà∏d AÉªdG ô«aƒJ »Øμj ’ ÉªH ¬Hƒ°ùæe ¢VÉØîfG
á«HÉ©«à°S’G ¬àbÉW Qó≤J âbh »a Ö©μe ôàe ¿ƒ«∏e 25 ≈∏Y É«dÉM …ƒàëj …òdG ó°ùdG
§bÉ°ùJ ¢ü≤f ÖÑ°ùH áæ°ùdG √òg ¬Hƒ°ùæe ¢†ØîfG óbh Ö©μe ôàe ¿ƒ«∏e 74 øe ójRÉCH
.QÉ£e’CG
äÉ©ªéàdG øe Iô«ÑμdG áÑ°ùædG ¿GC í°VhGC ,á«FÉªdG OQGƒªdGh …ô∏d »F’ƒdG ôjóªdG
π«é°ùJ ócGCh ,á«aƒédG QOÉ°üªdG ≈∏Y AÉªdÉH ÉgOhõJ »a óªà©J áæJÉH áj’ƒd á«fÉμ°ùdG
áÑ°ùædÉH hGC QÉHÓ
B d á«aƒédG √É«ªdÉH OhõàJ »àdG AGƒ°S äÉjó∏ÑdG øe ôÑà©e OóY »a õéY
äô°TÉH ¬ëdÉ°üe ¿GC ≈dGE Gô«°ûe ,OÉ≤ª«àH Qhóªd ájóc ó°S øe OhõàJ »àdG äÉjó∏Ñ∏d
02 ,QGõédÉH 02 ,áμjôÑH 04 É¡æe á«HƒæédG äÉjó∏ÑdG iƒà°ùe ≈∏Y IójóL QÉHGB 10 ôØM
ôÄH 25 π«gÉCJ IOÉYGE »a ´hô°ûdG ™e QOÉ≤dG óÑY πjõY ájó∏ÑH ôÄHh ,ΩÉ£«ÑH 01 ,áfÉ≤°ùH
ôÄHh áJƒàdG ø«©H 05h áμjôÑH 50h áæJÉH áæjóªH 04 É¡æe áªjób QÉHGB ∫Ó¨à°SGh ,
»a óªà©J »àdG á≤HÉ°ùdG á«fÉμ°ùdG äÉ©ªéàdG »a õé©dG á«£¨J πLGC øe ∂dPh ,¢ùjQÉCH
.Qhóªd ájóc ó°S ≈∏Y AÉªdÉH ÉgOhõJ
»a AÉªdG π«°Uƒàd äÉjó∏ÑdG ôÑY èjô¡°U 150 ¢ü«°üîJ ºJ èeÉfôÑdG ¢ùØf QÉWGE »ah
õ«M ™°Vh ™e äÉfGõN π«gÉCJh áî°†e 43 ójóéJ ºàj ¿GC ≈∏Y ,¬YÉ£≤fG ádÉM
»àdG äGAGôL’EG »gh øWGƒªdG áë°U ájÉªëd Iô¡£e OGƒeh áî°†e 60 •É«àM’G
á«°VÉªdG áæ°ùdG øe ôHƒàcGC ô¡°T »a …ôdG ájôjóe ídÉ°üe É¡àeôHGC á«bÉØJG øª°V πNóJ
.AÉªdG ô«aƒàH á≤∏©àªdG á«eƒª©dG áeóîdG ø«°ùëJ QÉWGE »a iôNGC ídÉ°üe ™e
™LGôàd Gô¶f áLôM á«©°Vh áæ°ùdG √òg ±ô©J áj’ƒdG ¿ÉCH ócGC ,áj’ƒdG »dGh √QhóHh
,iôNGC á¡L øe á«aƒédG √É«ªdG OhOôe ¢VÉØîf’h á¡L øe Qhóªd ájóc ó°S Üƒ°ùæe
áaÉc É¡ª°SÉ≤àj á«dhƒD°ùªdG ¿GC GôÑà©e ô««°ùàdG ø°ùëH á«dÉëdG á«©°VƒdG »£îàH ÉæÄª£e
¢üNQ íæe »a á«dhƒD°ùªdG äÉjó∏ÑdG AÉ°ShDQ πªqM å«M ,á«∏ëªdG äÉYÉªédG »∏ãªe
ÉYOh äÉÑcôªdG π°ùZ äÉ£ëe »a á«aƒédG √É«ªdG ∫Ó¨à°SÉH Oóqfh QÉH’BG ôØM
OÉ°üàbÉH ΩÓY’EG ∫ÓN øe ø«æWGƒªdG QÉ©°TGE ≈dGE √É«ª∏d ájôFGõédG IóMƒH ø«dhƒD°ùªdG
∑QódGh øe’CG ídÉ°üe ácQÉ°ûe ™e ,äÉHô°ùà∏d óM ™°Vƒd πNóàdG IQhô°V ™e √É«ªdG
.áMÓØdG »a É¡dÓ¨à°SGh √É«ªdG ábô°ùd AÉªdG äÉμÑ°T ≈∏Y øjóà©ªdG ∞«bƒàd

IõªM »°Tƒªd:áæJÉH

ábÉ£H ø«ªî°V øjón°S RÉéf’E ø«Yhô°ûªH ,áæJÉH áj’ƒH …ôdG ´É£b ,É«ª°SQ ºYqóJh
»°SÉªîdG èeÉfôÑdG øª°V ó°S πμd á«HÉ©«à°SG IQó≤c Ö©μe ôàe ¿ƒ«∏e 11 ¥ƒØJ Iô«Ñc
å«M ,á≤£æªdG ¿Éμ°S IÉfÉ©ªd »FÉ¡f óM ™°Vh ¬fÉC°T øe Ée ƒgh , 2014 ` 2010…QÉédG
óÑY …ôdG ôjóe ócGCh ,OÉ≤«ªàH ºî°†dG Qhóªd ájóc ó°S ≈dGE ø«Yhô°ûªdG ±É°†j
áæjRƒH ájó∏ÑH â°SƒbÉJ á≤£æªH ó°S RÉéfGE ºà«°S ¬fG ''Ö©°ûdG'' Iójôéd …ôÑ°T ºjôμdG
O’hGC ájó∏ÑH äQÉ≤HÉJ á≤£æe ó«Øà°ùJ …òdG âbƒdG »a áj’ƒdG øe á«HƒæédG á¡édG »a
á∏jƒW IÉfÉ©e ó©H ôNGB ó°S øe áæJÉH áj’ƒ∏d á«dÉª°ûdG á«Hô¨dG á¡édG »a ¿Éª«∏°S »°S
.á≤HÉ°S OGóYGC »a ∂dòd Éfô°TGC Éªc ,Ühô°ûdG √É«e ¢Uƒ°üîH ¿Éμ°ù∏d
á≤£æªdG äÉÑ∏£àe QÉÑàY’G ø«©H äòNGC äÉ°SGQO ≈∏Y AÉæH øjó°ùdG »©bƒe QÉ«àNG ºJh
øeh ,»MÓa ™HÉ£H ¿Gõ«ªàJ ø«à≤£æªdG ¿GCh á°UÉN ,ÓÑ≤à°ùeh É«dÉM √É«ªdG øe
á≤∏©àªdG äGAGôL’EG ∫Éªμà°SG ó©H ÉÑjôb â°SƒbÉJ ó°S ∫É¨°TGC ≥∏£æJ ¿GC ô¶àæªdG
á«HÉ©«à°S’G ¬àbÉW Qó≤Jh á«dhO ¿ƒμà°S »àdGh á°SGQódG ¬æe â¡àfG ¿GC ó©H á°übÉæªdÉH
Ö©μe ôàe ¿ƒ«∏e 12`H á«dh’CG
áæjRƒH á≤£æe ¬æe ó«Øà°ùà°S
áaÉ°VGE ,IQhÉéªdG äÉjó∏ÑdGh
áj’h º«∏bGE øe iôNGC ≥WÉæªd
∫É¨°T’CG ≥∏£æJ ¿GC ≈∏Y ,Iôμ°ùH
áæ°ùdG »a äQÉ≤HÉJ ó°S RÉéfGE »a
¬JQób ≠∏ÑJ …òdGh á∏Ñ≤ªdG
¿ƒ«∏e 14 øe ôãcÉCH á«HÉ©«à°S’G
…ô∏d É°ü«°üN á¡Lƒe Ö©μe ôàe
OQGƒªdG í°T πX »a »MÓØdG
áÑdÉ£eh á≤£æªdÉH á«aƒédG
»FÉªdG OQƒªdG ô«aƒàH ø«MÓØdG
IôªãªdG QÉé°T’CG ±’GB PÉ≤f’E
á°UÉN ,á≤£æªdG É¡H ±ô©J »àdG
»a ¿ƒàjõdGh ¢ûª°ûªdG QÉé°TGC
O’hGC ,¿É«Ø°S ,¢ShÉ≤f äÉjó∏H
âfÓ°ùcÉJh ,ô≤eƒH ,¿Éª«∏°S »°S
AÉªdG ¢ü≤f Öq Ñq°ùJ å«M ,¿É°ùªdh
»MÓØdG …ôdG hGC Ühô°ûdG AGƒ°S
¿Éμ°ùd á∏ªédÉH πcÉ°ûe »a
øe ô«ãc »a º¡àLôNGC á≤£æªdG
»a á°UÉN ´QÉ°ûdG ≈dGE ¿É«M’CG
.∞«°üdG π°üa
áæJÉH áj’h ¿GC ,ôcòdÉH ôjóédGh
»a øjô«Ñc ø««FÉe øjõLÉM RÉéf’E QÉæjO ô«jÓe 08 `dG ¥ƒØj É«dÉe ÉaÓZ äó°UQ ób
,»MÓØdG …ô∏d ¬Lƒà°S Iô«°ùZ »a ¢Sô©dG OGhh âdhRÉJ ájó∏ÑH »°ù«Y ´GQP øe πc
.á«Yƒf á∏≤f Ióe òæe ±ô©j …òdG
πãªàJ ∫É¨°TGC áYƒªée Wabag áahô©ªdG ájhÉ°ùªædG ácô°ûdG ,GôNƒDe ,äõéfGh
äGP IójóédG äÉî°†ªdGh Iõ¡L’CG øe áYƒªée Ö«côJ »a á«ª°SQ QOÉ°üe Ö°ùM
É°SÉ°SGC ≥∏©àJ ,ó°ùdG IQGOÉEH êÉàf’EG IóMh ±Gô°TGE âëJ ,á«dÉYh áeó≤àe á«LƒdƒæμJ
áj’ƒdG äÉjó∏H øe ô«Ñc AõL ∫ƒªj …òdGh OÉ≤ª«J IôFGóH óLGƒàªdG Qhóªd ájóc ó°ùH
ºgGC ø«H øe ¿GC ≈dGE ÉfQOÉ°üe äQÉ°TGCh ,Üô°û∏d áëdÉ°üdG √É«ªdÉH á∏°ûæN Gòch áæJÉH
√É«ªdÉH ºgójhõàH á≤∏©àªdGh ¿Éμ°ù∏d áeó≤ªdG áeóîdG ø«°ùëJ ójóéàdG á«∏ªY ±GógGC
™£b ä’ÉM »a á°UÉN IójóédG äGAGôL’EG øe áYƒªée PÉîJG ºqJ å«M ,Ühô°ûdG
øY √É«ªdÉH AÉ«M’CG ójhõJ ¿Éª°†d ¬«dÉé©à°SG ô«HGóàd ÓÑ≤à°ùe AÉªdÉH ¿Éμ°ùdG ójhõJ
Ióe ¢ü«∏≤J ™e ÜhÉæàdÉH AÉ«M’CG ójhõJh äÉfGõîdÉH AÉªdG øe »WÉ«àMG ô«aƒJ ≥jôW
»FõL ™£b ájóédG äÉî°†ªdG Ö«côJ á«∏ªY ÖMÉ°U óbh ,√É«ªdÉH ¿Éμ°ùdG ójhõJ
¬à∏ªM …òdG …óédGh ,áãjóëdG äÉ«æ≤àdG äGP Ö«côàdG á«∏ª©d ÉÑ°ùëJ √É«ªdÉH øjƒªà∏d
´É£≤fG ádÉM »a AÉªdG IOƒ©H É≤∏£e É¡MÉª°S ΩóY ƒg IójóédG äÉî°†ªdG á«æ≤J
´É£≤fG ádÉM »a áªjó≤dG äÉî°†ªdG ¿GC Ωƒ∏©eh ,É≤HÉ°S ¿Éc Ée ¢ùμY Gògh AÉHô¡μdG
.§¨°†dG áé«àf äGQÉ°ùμfG Ió©d É¡«a äGƒæ≤dG ¢Vô©J AÉHô¡μdG
QÉ«∏e 500`dG ¥ƒØj ºî°V »dÉe ±ÓZ øe GôNƒDe äOÉØà°SG ób áæJÉH áj’h ¿GC ô«°ûfh
áμÑ°T ójóéàH ≥∏©àjh GôNƒDe ¬H ∫É¨°T’CG â≤∏£fG º¡e ôNGB ´hô°ûe ó«°ùéàd º«àæ°S
.ôàeƒ∏«c 123`H Qó≤J áaÉ°ùe ≈∏Y áæJÉH áæjóªH Üô°û∏d áëdÉ°üdG √É«ªdG

É«é«JGôà°SG Gó©H πªëJ á«FÉªdG OQGƒªdG

äGƒæ≤dG ìÓ°UGE IQhô°V

hRh …õ«àH √É«ªdG øe % 60 ´É«°V

≥a’CG »a Gó°S 80h.. …ƒæ°ùdG ÜÉ©«à°S’G IQób 3Ω QÉ«∏e 17

¿G ºZQ IOÉM ¢û£Y áeRGC øe hRh …õ«J iôb øe ójó©dG »fÉ©J
''âÑ°übÉJ ó°S '' »æWƒdG iƒà°ùªdG ≈∏Y ó°S ôÑcG ≈∏Y ôaƒàJ áj’ƒdG
.ΩÉjGC áKÓK πc »a Ωƒj áFÉªdÉH 9h Ωƒj ó©H
á«Ø°üJh á«≤æàd äÉ£ëe 7h , áî°†e 149 h ¿õîe 1049 √Oó©H
h ôØëdÉH áLôîà°ùªdG √É«ªdG ™«HÉæj øe 209 ÖfÉL ≈dG , √É«ªdG OóY ` áKóëàªdG Ö°ùM ` π°Uh ó≤a ,áÄ«ÑdG ájÉªMh ô«¡£àdG äGô°TƒDe øYh
ôëÑdG √É«e á«∏ëàd áî°†e Gòch √É«ª∏d Qó°üe 121h ,Ö«≤æàdG Ö≤Jôj º∏c ∞dGC 43 áμÑ°T ∫ƒ£H á£ëe 138 `d »©«Ñ£dG ô«¡£àdG äÉ£ëe
. äQõ≤àH »a IócƒDe ,2014»a º∏c 45 `H Qó≤J áμÑ°T ∫ƒ£H á£ëe 200 ≈dGE É¡YÉØJQG
≈dGE â∏°Uh ób á∏ª©à°ùªdG √É«ªdG ô«¡£à∏d á«æWƒdG IQó≤dG ¿GC ¬JGP ¥É«°ùdG
âj’ƒJ ájhÉ°V: hRh …õ«J
,2014 »a 3Ω QÉ«∏e 1 , 2 ≈dGE É¡YÉØJQG Ö≤JôªdG á©°ùdG »gh ,3Ω ¿ƒ«∏e 800
»gh ,3Ω QÉ«∏e 800 ƒëf IÉ≤∏ªdG á∏ª©à°ùªdG √É«ªdG á©°S â∏°Uh ø«M »a
≈dGE ™LGQ ∂dP ¿G hRh …õ«J áj’ƒH …ôdG ôjóe ócG π∏îdG Gòg ÖÑ°S áaô©ªd h
.2014 »a 3Ω QÉ«∏e 1 , 4 ≈dGE É¡YÉØJQG í°TôªdG á©°ùdG
√É«e π≤f äÉμÑ°T ™jQÉ°ûe RÉéfGE »a ¬ëdÉ°üe É¡¡LGƒJ »àdG IOÉëdG á°VQÉ©ªdG Ée §Hôj …GC º∏c ∞dGC 43 ≈dGE â∏°Uh ó≤a ô«¡£àdG äÉμÑ°T ¢üîj Éª«a ÉeGC
¿ƒ°†aôj ¢UGƒîdG ¿GC ≈dGE Gô«°ûe ,äÉfGõîdGh äÉ£ëªdGh äGƒæ≤dÉc ,Üô°ûdG ≈dGE 2014 »a áμÑ°ûdG √ò¡H §HôdG áÑ°ùf π°üJ ¿GC Ö≤Jôjh ,áFÉªdÉH 87 ∫OÉ©j
∫É¨°TÉCH ΩÉ«≤dG ≈∏Y ájôjóªdG ôÑéjÉe,ΩÉ©dG ™Øæ∏d á°UÉîdG º¡«°VGQGC øY »∏îàdG
.áFÉªdÉH 95
¢ùμ©æ«a ,á°VQÉ©ªdG πëe á«°VQ’CG ™£≤dG øY Gó«©H ™jQÉ°ûªdG RÉéf’E á«aÉ°VGE
iô≤dG øe ójó©dG π©éj h, OóëªdG ¬àbh »a ´hô°ûªdG RÉéfGE »a ÉÑ∏°S ∂dGP
»àdG QÉH’G h ™«HÉæ«dG øe …GC √É«ªdG Ö∏L »a á«FGóÑdG ¥ô£dG ≈∏Y óªà©J ∫GõJ’
15 πc Iôe äÓFÉ©dG ¢†©H ∫RÉæe Qhõj OQƒªdG Gòg ¿G á°UÉN, º¡≤WÉæe É¡jƒëJ
. Éeƒj
√É«ªdG øe º¡fÉeôM ÖÑ°S øY ±ƒbƒ∏d ø«æWGƒªdG ¢†©H ™e ''Ö©°ûdG'' âKóëJh
π≤f äGƒæb Ωób ≈dGE ™LGQ π∏îdG ¿GC äQhOÉ°üJ ájôb áæéd ¢ù«FQ ∞°ûc óbh,
ÖÑ°ùj Ée ,äÉ«æ«©Ñ°ùdG äGƒæ°S ≈dGE É¡Ñ∏ZGC Oƒ©J »àdGh ,Üô°ûdG √É«e
áFÉªdÉH 60 øe ójRÉCa √É«ªdG øe IôÑà©e äÉ«ªc Üô°ùJh IójóY äGQÉ°ùμfG »a
h, äGƒæ≤dG Ωób ÖÑ°ùH á©«Ñ£dG »a Üô°ùàJ äGƒæ≤dG »a ï°†J »àdG √É«ªdG øe
¬Lh »a ∞bƒ∏d ∫ÉL’BG ÜôbG »a É¡MÓ°UÉEH áÑdÉ£ª∏d ¿ƒ∏Nóàj ¿Éμ°ùdG ¿G ºZQ
»a ÖÑ°ùj Ée πNóàdG »a ¿ƒ∏WÉªàj ´É£≤dG øY ø«dhƒD°ùªdG ¿GC ’G ôjòÑàdG Gòg
. √É«ªdG øe iô≤dG ¢†©H ¿ÉeôM
¿ÉeôM ¿GC ócG hRh …õ«J áj’ƒH √É«ªdG ô««°ùJ ∞∏ªH º∏Y ≈∏Y iôNG QOÉ°üe
™jQÉ°ûªdG RÉéfG »a ´Gô°S’G ΩóY ≈dG ™LGQ √Éª«dG øe hRh …õ«J áj’h iôb
…òdG âbƒdG »a IÉØë∏°ùdG Iô«Jh ≈∏Y ô«°ùJ »àdG h É¡æe äOÉØà°SG »àdG áeÉ¡dG
ƒg h ô«¡HƒH ó°S RÉéfG ôNÉCàH ’óà°ùe, ádƒ¡ée ÜÉÑ°S’C á°ù«ÑM iôNGC â«≤H
≈dGE øμd äÉ°SGQódG äGAGôLGE âªJh ,1965 áæ°S òæe ¬∏«é°ùJ ºJ …òdG ´hô°ûªdG
.√ó«°ùéJ ºàj ºd Éæeƒj
âjG ájó∏H ¿Éa √É«ªdG π≤f Ö«HÉfG ìÓ°UG ΩóY ƒg ¢û£©dG áeRG ÖÑ°S ¿ÉμfGh
»a ¿ƒ°û«©j á≤£æªdG ¿Éμ°S øe áFÉªdÉH 75 ±, ∂dP ≈∏Y π«dO ôÑcG ≈°Sƒe »ëj
πëH áÑdÉ£ª∏d äAÉL á«LÉéàM’G äÉcôëdG øe áFÉªdÉH 80 h IOÉM ¢û£Y áeRGC
∫ƒW ≈∏Y √É«ªdG π≤f äGƒæb ìÓ°UGE IOÉYGE »a øªμj πëdG ¿GC ºZQh √É«ªdG á∏μ°ûe
.¬∏M ó©H ºàj ºd ∂dP ¿GC ’GE ≥FGôëdG AGôL Ö£©∏d â°Vô©J É¡fƒc ôàe 1500
πμ°ûªd É°Vô©J ôãc’G ≥WÉæªdG ø«H øe ó©J ¿É"RƒH ájó∏H ¿Éa iôNG á¡L øeh
π«∏≤àdG øμªj á«©«ÑW ™«HÉæj ≈∏Y …ƒëJ á≤£æªdG ¿G ºZQh, Ühô°ûdG √É«ªdG ÜÉ«Z
»a äÉYÉ°S 3 √É«ªdÉH OhõJ É«dÉM »¡a É¡dÓ¨à°SG ºàj ºd ¬fG ’G ¢û£©dG áeRGC øe
á≤£æªdG ¿Éμ°S ó≤àfG å«M, áÑFÉZ ¬Ñ°T ähGCh á«∏jƒLh ¿GƒL »ah ,´ƒÑ°S’CG
OhR âÑ°übÉJ ó°ùa …ƒ«ëdG OQƒªdG Gòg ô««°ùJ á≤jôW »a ø«dÉ«μªH π«μdG á°SÉ«°S
áehôc …OÉªM äÉjó∏H ≈dGE áaÉ°V’EÉH ,ójR »æH ó°ùd á«°ù«FôdG IÉæ≤dG Ö«°üJ
¿ƒaRGC QGôZ ≈∏Y , º∏c 60 øe ôãcÉCH ó©ÑJ »àdG á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæªdG äÉjó∏H πc
≈∏Y IOÉjR ,áæjóª∏d á«YÉæ°üdG á≤£æªdGh ≥FGóëdGh á∏Ø∏ØH''Ö°ü≤dG OGh''
âÑ°übÉJ ó°S √É«ªH ¿É"RƒH AÉ°übG ºJ Éª«a ,…ôcRh ™aÉ°T çGBh hôbGCh äôjõ#«Jh
ídÉ°Uh ∫ÉªL ¿É°†eQh ô«°ûH »æH äÉjó∏H º°†j …òdG áj’ƒdG ÜƒæL ¥GhQ
.º∏c 50 RhÉéàJ ºd áaÉ°ùªdG ¿GC ºZQ
AÉªdÉH OhõàJ É¡∏c ,¢û«°TódG RÉéeGh ¢ThôëdGh Qƒ©°ûdGƒH ídÉ°Uh IhôμdGƒH
¿G ’G áØ«∏N …ó«°S ó°S øe ÉbÓ£fG É¡£HQ øe äOÉØà°SG á≤£æªdG ¿G ºZQh
á≤£æªdÉH IóLGƒàªdG ôëÑdG √É«e á«∏ëJ á£ëe øe ÉbÓ£fG Ühô°ûdG
¿ƒc ∫ÉæªdG ó©«H ó©j 2014 áæ°S ájÉ¡f ´hô°ûªdG Gòg ΩÓà°S’ ¿Éμ°ùdG äÉ©bƒJ
ôàe ∞dGC áFÉe `H Qó≤J êÉàfGE ábÉ£H 2009 áæ°S ÉgRÉéfGE ºJ »àdG ,á«YÉæ°üdG
»àdG Iô«ãμdG OƒYƒdG ºZQ ´hô°ûªdG »a ¥Ó£f’G Ωƒ«dG ≈àM ºàj ºd º¡Ñ°ùM
.Ωƒ«dG »a Ö©μe
º∏M ¿Éμ°ùdG Ö°ùM ´hô°ûªdG ¿ƒμ«d É¡©°Vh ó©H ºàj ºd ø«HÉf’G ≈àëa Égƒ≤∏J
ø«æWGƒªdG πÑb øe Gô«Ñc GOÉ≤àfG áj’ƒdÉH AÉªdG ô««°ùJ á°SÉ«°S âaôY óbh
.¬Ñ°ùM ∫ÉæªdG ó«©H
ìÓ°UGE á«∏ªY A§H ¢üîj Éª«a Éª«°S ’ ,ÉgRƒëJ »àdG Iô«ÑμdG äÉfÉμeÓ
E d
äÉ≤≤°ûJ h äÉYó°üàd ¢Vô©àJ »àdG √É«ªdG π≤f äGƒæb í«∏°üJ »a πWÉªàdG ø«Hh
á©«ÑW ™e ÜhÉéàJ ’ á«FGóH óL ¥ô£H ôjô≤àdG Ö°ùM ºàJ »àdG ÜÉ£Y’CG
É¡eÓà°SG h ™jQÉ°ûªdG RÉéfG »a ôNÉJ h á«©«Ñ£dG »a √É«ªdG ôjòÑJ »a ÖÑ°ùj Ée
¿hO ÜÉ£Y’CG øe ójó©dG AÉ≤H øY ∂«gÉf ,É¡H ΩÉ«≤dG ÖLGƒdG áfÉ«°üdG
øjôe’G »fÉ©jh ∂dP øªK ™aój §«°ùÑdG øWGƒªdG ≈≤Ñj IOóëªdG É¡dÉLG »a
´É«°Vh áØ°UQ’CGh äÉbô£dG QƒgóJ ≈dGE …OƒDj Éªe á∏jƒW Ióªd ìÓ°UGE
. iôNG á¡L øe ¢û£©dG h á¡L øe ∫Éªg’G
.√É«ªdG øe IôÑà©e äÉ«ªc

¬∏μq°ûJ Éªd É«é«JGôà°SG É©HÉW ôFGõédG »a á«FÉªdG OQGƒªdG »°ùàμJ
äÉØ∏ªdG ø«H øe É¡∏©L áeGóà°ùªdG á«ªæàdG QÉ°ùe »a á«ªgGC øe
¢ù«FQ §£îe QÉWGE »a äóªY å«M ,áeƒμëdG iód áeÉ¡dG
É«æWh É¡JQób π°üàd ájƒ«ëdG IOÉªdG √òg õjõ©J ≈∏Y ájQƒ¡ªédG
ÉgOóY π°üj ¿GC Ö≤Jôj Gó°S 70 ∫ÓN øe Éjƒæ°S 3Ω QÉ«∏e 17 ≈dGE
.Gó°S 80 ≈dGE 2014 »a

»`æe É«°SGB
ábÉW ¿qGC ,''Ö©°ûdG''`d á«FÉªdG OQGƒªdG IQGRh iód ΩÓY’ÉH áØ∏qμªdG âØ°ûc
¿GC Ö≤Jôjh ,3Ω 7 , 7 ƒëf ≈dGE É«dÉM â∏°Uh ób á«FÉªdG OQGƒªdG ∫Ó¨à°SG

É¡fÉμe ìhGôJ Ióμ«μ°S Ohó°S ™jQÉ°ûe

áØ«©dG ódÉN : Ióμ«μ°S

øe QÉàμg 1700 »≤°ùd á¡LƒªdG ±ô°üdG √É«e á«Ø°üàd §£îe »a πãªàj
.»°VGQ’CG
á°üëdG §°Sƒàªc ,á«∏μ°T …ôdG ídÉ°üe É¡eó≤J »àdG äÉ«FÉ°üM’EG ≈≤ÑJh
»a ôàd 137 `H Qó≤j ¿ƒæWGƒªdG √É≤∏àj »àdG áëdÉ°üdG √É«ªdG øe á«eƒ«dG
áédÉ©e äÉ£ëe OóYh áFÉªdG »a 89 äÉμÑ°ûdG ∫ƒW ≠∏jh ,É«eƒj á«fÉãdG
áª°UÉY »a AÉ«MGC ±ô©J å«M ,359 äÉfGõîdG OóYh á°ùªîdG √É«ªdG
øe ójó©dG ø«M »a ,á∏«∏b á«ªμHh ´ƒÑ°S’CG »a Iôe ’GE OhõàJ ’ áj’ƒdG
¿hóH á«bô°ûdGh á«HƒæédGh á«Hô¨dG ≥WÉæªdG »a á«æμ°ùdG äÉ©ªéàdG
πãe áªjó≤dG Ω’CG ôFGhódG Éª«°S’ ,É¡∏ªcÉCH ôFGhO ó¡°ûJ óbh , äÉμÑ°T
äÉμÑ°T Ωób ÖÑ°ùH áëdÉ°üdG √É«ªdG »a ÉMOÉa ¢ü≤f øe ,π≤dGh áHGõY
Oó©H É¡JGP áj’ƒdG áª°UÉY »a ≈àMh ,äÉæ«°ùªîdG »a âª«bGC »àdG ™jRƒàdG
.äÉæμ°ùdG øe
á«dÉààe äÉeRG Ióμ«μ°S ÜôZ π≤dG áæjóe äGôªdG øe ójó©dG »a ó¡°ûJh
»àdG IQôμàªdG ÜÉ£Y’G ÖÑ°ùH ,Üô°û∏d áëdÉ°üdG √É«ªdG øe OhõàdG »a

Qó≤J å«M , á∏FÉg á«FÉe äGQób ≈∏Y Ióμ«μ°S áj’h ôaƒàJ
¿ƒ«∏e 1620 »dGƒëH á«æ©ªdG ídÉ°üªdG Ö°ùM á«ë£°ùdG √É«ªdG
102 h áfõîe Ö©μe ôàe ¿ƒ«∏e 293 É¡æe ,áæ°ùdG »a Ö©μe ôàe
∂∏àªJ áj’ƒdÉa ,É¡æe IOÉØà°S’G ¿hO ÖgòJ ,Ö©μe ôàe ¿ƒ«∏e
IQó≤H ¢ThôëdG IôFGóH IRGOQR ó°S »gh ,iôÑc Ohó°S á©HQGC
’ AÓàeG áÑ°ùæH , ,ôàeƒàμg 17 ≈dGE π°üJ ájƒæ°S ÜÉ©«à°SG
É«eƒj Ö©μe ôàe ∞dGC 18 É¡æe ´Rƒj ,áFÉªdG »a ø«°ùªîdG ió©àJ
ôàeƒàμg 3 h áëdÉ°üdG √É«ªdÉH ójhõà∏d ¢ThôëdG IôFGO ¿Éμ°ùd
πcÉ°ûe ô«N’
C G Góg ±ô©j Éªc ,á«YGQõdG »°VGQ’
C G »≤°ùd Ö©μe
áªcGôàªdG ∫ÉMh’
C Gh »ª£dG ¢üN’
C G ≈∏Y É¡æe ,áª«°ùL á«æ≤J
ádÉcƒdG ¿G øe ºZôdÉH ,Iô«ÑμdG ¬JGQób øe óëJ »àdGh ,¬«a
êGôîà°S’ äGƒæ°S 3 òæe ∫É¨°TÉCH Ωƒ≤J Ohó°ù∏d á«æWƒdG
∫É¨°T’
C G √òg ¿GC ’GE ,ÜÉ©«à°S’G ∫Éée ™«°SƒJh »ª£dGh ∫ÉMh’
C G
á«dÉY á«æ≤J IôÑN Ö∏£àJ h Iô«Ñc áé«àf §©J ºd âëÑ°UGC
.iôÑc äÉ«fÉμeGEh iƒà°ùªdG
ÉÑjô≤J ¬àbÉW ∞°üæH ,áj’ƒdG ÜôZ ,Üƒ£dG ΩGC »a Iô£«æ≤dG ó°S π¨°ûjh
»a 75 ¬FÓàeG áÑ°ùf GôNƒDe â¨∏Hh ,Ö©μe ôàeƒàμg 118 `H IQó≤ªdG
á«YÉæ°üdG á≤£æªdG ójhõàd É«eƒj Ö©μe ôàe ∞dGC 40 á«ªc ¬LƒJh ,áFÉªdG
8.5 ºéMh áëdÉ°üdG √É«ªdÉH ¢û«Zõe …ó«°S ájó∏Hh Ióμ«μ°S áæjóeh
ájó∏ÑH áÑæ©dG âjR ó°S ÜÉ©«à°SG ábÉW Qó≤J Éªc .»≤°ù∏d Ö©μe ôàeƒàμg
»a 87 AÓàe’G áÑ°ùf Æƒ∏H ™e ,Ö©μe ôàeƒàμg 118 `H ô°†îd ¢TƒμH
≈dGE ,áëdÉ°üdG √É«ªdÉH RhõY øHh áHGõY »JôFGO ójhõàd á¡Lƒe ,áFÉªdG
øe ¢ü°üNh .√É«ªdÉH É«eƒj ÉÑ©μe Gôàe 195 `H Ióμ«μ°S øe AGõLGC ÖfÉL
ó°S ƒgh ™HGôdG ÉeGC .»MÓØdG …ô∏d Ö©μe ôàeƒàμg 12 `H AõL á«ªμdG √òg
ójhõàd ¬gÉ«e Ö∏ZGC â¡Lh ôàeƒàμg 40 `H ájô¶ædG ¬àbÉW Qó≤J ,ójR »æH
1.1 `H á«ªc ™£à≤Jh ,áëdÉ°üdG √É«ªdÉH áj’ƒ∏d á«Hô¨dG á¡édG äÉjó∏H
.»MÓØdG …ô∏d Ö©μe ôàeƒàμg
äÉ°SGQóH á«FÉªdG äGRÉéf’G »a ¢ü°üîàe »°ùfôa äÉ°SGQO Öàμe ΩÉbh
π°üJh ,ÖLÉMƒHh ΩÉªNƒH »à≤£æe ájOhGC øe Üô≤dÉH IRGOQR ájó∏ÑH á«æ≤J
,™Hôe ôàeƒ∏«μ∏d 319 ¬°VƒMh Ö©μe ôàeƒàμg 71.5 ≈dGE ájô¶ædG ¬àbÉW
`H Qó≤J ájô¶f ábÉ£H áWÉ£°TƒH »a ó°S AÉæÑd »dÉ¨JôH äÉ°SGQO Öàμeh
OGR ájó∏H »a ó°S AÉæÑd ´hô°ûªc ∂dòc óLƒjh .Ö©μe ôàeƒàμg 8.5
AGóàHG √RÉéfÉEH á«æ«°U ácô°T âØ∏c Ö©μe ôàeƒàμg 22.9 ábÉ£H QƒgõdG
,ájOÉeh á«æ≤J ÜÉÑ°S’C ó©H GCóÑJ ºd ¬dÉ¨°TGC ¿GC ’GE ,»°VÉªdG …Ée íJÉØdG øe
. iôNG ácô°ûd ¬ëæe QÉ¶àfG »a Iô«N’G √óg øe Öë°ù«d
´hô°ûe øe ,∫h’CG »°SÉªîdG §£îªdG QÉWGE »a ,áj’ƒdG äOÉØà°SG Éªc

¢SGOôeƒÑH á©ªL OGh ó°S QÉ¶àfG »a

¿ÉeôMh ¢û£Y ¬∏HÉ≤j..á«∏ëà∏d á£ëeh iôÑc Ohó°S áKÓK
á«FÉªdG õLGƒëdG √òg ¿qGC Éªc ,äÉfÉ°†«ØdG ô£N á«FÉªdG
á°UÉN ,ÓÑ≤à°ùe RÉéfÓd áéeôÑªdG iôN’CGh IOƒLƒªdG
äGP Ö°ùëH »FÉªdG ¬°VƒM ™°ùàj …òdG ô°ùj OGh ó°S É¡æe
QÉ«∏e ≈dGE π°üJ êÉàfGE ábÉ£Hh Ö©μe ôàe 1200 ≈dGE Qó°üªdG
»≤°ùdG ∫Éée »a ÓÑ≤à°ùe π¨à°ùJ ób ,áæ°ùdG »a Ö©μeôàe
.áj’ƒdÉH áYGQõdG ôjƒ£àd »MÓØdG

áHôJ’CÉH Üô°ûdG √É«e •ÓàNG ¿ƒμà°ûj áμjôH ¿Éμ°Sh...

OhõàdG »a Iô«Ñc áeRGC ,áæJÉH áj’ƒH áμjôH ¿Éμ°S øe äGô°û©dG ,Ióe òæe ,¢û«©j
¥É£J ’ á¡jôc íFGhQ OƒLhh áHôJ’CÉH É¡WÓàNG ó©H ,Üô°û∏d áëdÉ°üdG √É«ªdÉH
√É«ªdG √òg ÖÑ°ùJ øe º¡aƒîJ øY ø«æWGƒªdG øe ójó©dG Éæd ôÑY å«M ,º¡JÉ«ØæëH
IOÉªdG √ò¡d ô«ÑμdG ∑Ó¡à°S’G ™e á°UÉN ,º¡àë°U Oóq¡J á«FÉHh ¢VGôeGC çhóM »a
,ÜGôà∏d ÜôbGC »g íFGhQ É¡Hƒ°ûJ √É«ªdG ¿ÉCH ø«æWGƒªdG ¢†©H ócGC å«M ,ájƒ«ëdG
»a §≤a √É«ªdG ∂∏J ¿ƒ∏ª©à°ùj GƒëÑ°UGC º¡fÉCH øjócƒDe ,ôØ°U’CG É¡fƒd ≈dGE áaÉ°V’EÉH
iôNGC íFGhQ ¿ƒªqà°ûj Éªc ,Üô°û∏d É¡æe IOÉØà°S’G GóY iôN’CG ¢VGôZ’CGh π«°ù¨dG
º¶©e ∫ƒqëJ πμ°ûªdG Gòg ÖÑ°ùHh ,OQÉH ô«Zh á«dÉY IQGôM áLQO »a AÉªdG ¿ƒμj Éªd
QÉKGC ôe’CG ,º¡dRÉæe äÉ«ØæM ≥∏Zh á«fó©ªdG √É«ªdG äGQhQÉb AÉæàbG ƒëf áμjôH ¿Éμ°S
º¡jhÉμ°T ºZQ º¡à∏μ°ûªd ÓM A’ƒDg óéj ºd å«M ,ø«æWGƒªdG AÉ«à°SGh á¶«ØM
åëÑdGh á«fó©ªdG √É«ªdG ∑Ó¡à°SÉH ø«eõ∏e GƒëÑ°UGC å«M ,á«æ©ªdG ídÉ°üªd Iójó©dG
.º¡dRÉæe äÉ«ØæM √É«e øY OÉ©àH’Gh ™HÉæªdG √É«e øY
≈∏Y ôªJ √É«ªdG ¿ÉCH ¿ÉC°ûdG Gòg »a âë°VhGC ,√É«ª∏d ájôFGõédG ídÉ°üe É¡à¡L øeh
Üô°û∏d áëdÉ°üdG √É«ªdG ¿ƒμJ ¿GC øμªªdG ô«Z øeh ,áæJÉH áj’ƒdG áª°UÉ©H ôHÉîªdG
áëFGQ ¢Uƒ°üîHh ,áμjôH »æWGƒe ∞°Uh Ö°ùM íFGhQ É¡Hƒ°ûJ hGC áHôJC’ÉH áKƒ∏e
ó°ùdG ÖÑ°ùH ¿ƒμj ¿GC iƒ°S hó©j ’ ôe’CG ¿GC ÉfQOÉ°üe äócÉCa AÉªdÉH IOƒLƒªdG ÜGôàdG
≈≤ÑJ √É«ªdG ¿ÉEa Ö∏Z’CG »a øμd ,áæJÉH áj’h iƒà°ùe ≈∏Y ¬H AÉªdG øjõîJ ºàj …òdG
áfh’BG »a ∫Éμ°T’EG ¢ùØf áfGhôeh áJƒàdG ø«Y ¿Éμ°S ìôWh Gòg ,Üô°û∏d áëdÉ°U
.Iô«N’CG
,''Ö©°ûdG'' Iójôéd ¿Éª«∏°S »°S O’hGCh ¿É«Ø°Sh ¢ShÉ≤f á≤£æe »MÓa Ö∏ZGC ócƒDjh
≥jôW øY ¿ƒMÓØdG ∫hGóàj å«M ,êÉàf’EG Iôah ¿hO ∫ÉM »≤°ùdG OQƒe ÜÉ«Z ¿GC
,äGƒæ°ùdG òæe ™LGôJ ó«MƒdG OQƒªdG OhOôe ¿GCh É°Uƒ°üN ºgQÉé°TGC »≤°ùd áHhÉæªdG

40 á«aƒédG äÉWÉ«àM’G â∏é
q °S â«M ,2014 »a 3Ω QÉ«∏e 9 óM ≈dGE ™ØJôJ
∫Éª°ûdG »a 3Ω QÉ«∏e 2 âaô©a êGôîà°S’G ábÉW ÉeGC ,áfõîe 3Ω QÉ«∏e ∞dGC
.ÜƒæédG »a 3Ω QÉ«∏e 2h
á∏ãªe äOÉaGC ,Üô°û∏d áëdÉ°üdG √É«ªdÉH ójhõàdG äGô°TƒDe ¢üîj Éª«ah
øe ºqJ ,º∏c ∞dGC 105 ™jRƒJ áμÑ°T ∫ƒ£H 3Ω QÉ«∏e 3 , 4 ƒëf π«é°ùJ IQGRƒdG
2014 »a π°üJ ¿GC Ö≤Jôj áFÉªdÉH 95 `dG âbÉa π«°UƒJ áÑ°ùf ≥«≤ëJ ¬dÓN
89 π«°UƒJ áÑ°ùfh º∏c ∞dGC 112 ™jRƒJ áμÑ°T ∫ƒ£H 3Ω QÉ«∏e 3 , 6 ≈dGE
.áFÉªdÉH
,∫ 175 øcÉ°S πμd á«eƒ«dG á°üëdG â∏°Uh ó≤a ,ádhƒD°ùªdG äGP ≈dGE GOÉæà°SGh
∞∏àîe ôÑY áYRƒe ájó∏H 1541 ¿Éμ°S πªée øe áFÉªdÉH 75 ó«Øà°ùj å«M
80 ≈dGE É¡YÉØJQG Ö≤JôªdG áÑ°ùædG »gh ,»eƒ«dG ™jRƒàdG øe »æWƒdG ô£≤dG
Éeƒj ájƒ«ëdG IOÉªdG √òg øe áFÉªdÉH 16 ó«Øà°ùj ø«M »a ,2014 »a áFÉªdÉH

Iôªà°ùe IÉfÉ©e...ô«ØYGh ôeÉ©dG áÑ©°T ,âjQõª«J

q e ¢VGôàYG áé«àf ô¡°TGC Ió©d ∞bƒJ
øjòdG »°VGQ’CG ∑Ó
ôeÉ©dG áÑ©°T ájó∏Ñd É¡°ùØf á«°†≤dGh ,¢†jƒ©àdÉH ¿ƒÑdÉ£j
ÉfÉ«MGC ÜÉÑ°S’C IôgÉ¶dG øe »fÉ©J IójóY iôNGC ≥WÉæeh
IhôãdG √ò¡d ∫OÉ©dG ™jRƒàdGh áéeôÑdG πμ°ûªH á£ÑJôe
.áj’ƒdG ¿Éμ°S áaÉc ø«H ájƒ«ëdG

ôãcGC øe ôÑà©J »àdG ô«ØYG ájó∏Ñd áÑ°ùædÉH ôe’CG ¢ùØf
Ióe òæe ¿Éμ°ùdG ô¶àæj å«M ,πμ°ûªdG øe GQô°†J äÉjó∏ÑdG
ø«Yhô°ûe RÉéfGE øe AÉ¡àf’Gh ,Üô°ûdG √É«ªH ºgójhõJ á«∏ªY
á£ëeh âHÉ°übÉJ ΩÉ¶f ´hô°ûe Éªg ájó∏ÑdG ¬æe äOÉØà°SG
¬æY ∞°ûc Ée Ö°ùëHh ø«Yhô°ûªdG øμd ,ôëÑdG √É«e á«∏ëJ
ó©H áÄWÉÑàe Iô«JƒH ¿Gô«°ùj ''Ö©°ûdG'' `d ô«ØYG ájó∏H ¢ù«FQ

´É£b É¡H ºYóJ …òdG ™jQÉ°ûªdG ´ƒæJh Iôãc øe ºZôdG ≈∏Y
øμ°ùdG IÉfÉ©e ¿GC ’GE ,¢SGOôeƒH áj’ƒd á«FÉªdG OQGƒªdGh …ôdG
øe É¡JóM âØ∏àNG ¿GEh Iôªà°ùe ∫GõJ’ ≥WÉæªdG ¢†©H »a
áKÓK âØæq°U á«fGó«ªdG ôjQÉ≤àdG ¿GC ’GE ,iôNGC ≈dGE ájó∏H
ôÑcGC øe ô«ØYGh ôeÉ©dG áÑ©°T ,âjQõª«J »g äÉjó∏H
á«∏ªY ÜòHòJh Üô°ûdG √É«e ÜÉ«Z πμ°ûe øe øjQô°†àªdG
¢Vô©àJ »àdG Iô«ãμdG ÜÉ£Y’CG É¡æe ,IójóY ÜÉÑ°S’C ™jRƒàdG
iôNGCh ,É¡FGôàgGh É¡eób Ö°ùH äÉμÑ°ûdG øe OóY É¡d
äGƒæb √ó¡°ûJ Éª∏ãe »fƒfÉ≤dG ô«Z §HôdGh ábô°ù∏d ¢Vô©àJ
OGh øe ÉbÓ£fG âjQõª«J ájó∏H OhõJ »àdG Üô°ûdG √É«e
IQÉjõdG ∫ÓN áj’ƒdG »dGƒH ôe’CG Gòg ™aO óbh ,QÉÑ«°S
§HQ »a ô«μØàdG ≈dGE á≤£æªdG ≈dGE ¬JOÉb »àdG ájó≤ØàdG
’óH ,äÉæéH ôëÑdG √É«e á«∏ëJ á£ëe øe ÉbÓ£fG ájó∏ÑdG
ôãcGC á«F’ƒdG áæjõîdG ∞∏μ«°S …òdG IôjƒÑdÉH ¿hOô°SG ó°S øe
¿hO §≤a »°VGQ’BG ∑Óe ¢†jƒ©àd QÉæjO QÉ«∏e 7 øe
.´hô°ûªdG áØ∏c ÜÉ°ùàMG

»a ,äÉæL ¢SGCQh πjÉæe êôH ,áWÉ≤d …QƒeR äÉjó∏H ójhõàd
∫ÓN á£ëªdG ¢ùØf øe ¢ùdOh ô«ØYG äÉjó∏H §HQ QÉ¶àfG
.áæ°ùdG √òg

»WÉ«àMG Ö©μe ôàe ¿ƒ«∏e 178

áj’ƒdG ¿qGC ,¢SGOôeƒH áj’ƒd …ôdG ájôjóe øe Qó°üe ∞°ûc
¿Éμ°S OƒjõJ øª°†J iôÑc Ohó°S áKÓK ≈∏Y É«dÉM ôaƒàJ
ÜQÉ≤J á«dÉªLG ábÉ£H áª°UÉ©dG øe »bô°ûdG AõédGh áj’ƒdG
øe ó°S’CG á°üM IQGób ó°S òNÉCj ,Ö©μeôàe ¿ƒ«∏e 178
¬«∏j ,Ö©μe ôàe ¿ƒ«∏e 146 ≈dGE π°üJ ábÉ£d øjõîàdG áÑ°ùf
15 `H ¿GôªY »æH ó°S ºK Ö©μeôàe ¿ƒ«∏e 17 `H õ«ªëdG ó°S
√É«ªdG √òg ™«ªéJh πjƒëJ ºàj å«M ,Ö©c ôàe ¿ƒ«∏e
áédÉ©e á«∏ª©H ΩÉ«≤∏d hGhOƒÑd á«°ù«FôdG á«Ø°üàdG á£ëªH
ójhõJ πLGC øe É«eƒj Ö©μe ôàe ∞dGC 400 ≈dGE π°üJ
IóYh ¢SGOôeƒHh ≈°Sƒe O’hGC ,ƒ°UQƒb ,hGhOƒH ,áª°UÉ©dG
á«bô°ûdG äÉjó∏ÑdG ¢†©H ójhõJ ºàj Éªc ,áj’ƒdG Üô¨H äÉjó∏H
…õ«àH âHÉ°übÉJ ó°U ΩÉ¶f ≈∏Y GOÉªàYG á£ëªdG ¢ùØf øe
≈∏Y º∏e 1 . 800 Égô£b äGƒæ≤H á£ëªdG Ohõj …òdG hRh
.º∏c 50 áaÉ°ùe
»àdG á«é«JGôà°S’G èeGôÑdÉH ™jQÉ°ûªdG √òg âØæq°U óbh
πHÉ≤e ,Üô°ûdG √É«ªH áj’ƒdG ¿Éμ°S ójhõJ ¿Éª°V ≈dGE ±ó¡J
’GE áMGQ »a ≈≤ÑJ »àdG Iô«ÑμdG á«aƒédG √É«ªdG ≈∏Y ®ÉØëdG
øe ójó©dG Ö«æéJ πY πª©dG ™e ,IQhô°†dG ádÉM »a
¢VGƒM’CG ±ÉØ°V ≈∏Y IóLGƒàªdG á«fÉμ°ùdG äÉ©ªéàdG

ºFGódG ójhõàdGh Üô°ûdG √É«e ô«aƒJ á«°†b â∏qμ°T
IOÉªdG √ò¡H ¢SGOôeƒH áj’h ¿Éμ°ùd º¶àæªdGh
äÉ£∏°ùdG â¡LGh »àdG äÉjóëàdG ôÑcGC øe ájƒ«ëdG
Ö∏£dG Iôãc ≈dGE ô¶ædÉH ,á«∏ëªdGh á«F’ƒdG
¿Éμ°S OóY ´ÉØJQÉH ∑Ó¡à°S’G áÑ°ùf ´ÉØJQGh
âbh »a ,áª°ùf ∞dGC 800 `dG ió©J …òdG áj’ƒdG
øe »fÉ©J É¡∏ªcÉCH äÉjó∏Hh ≥WÉæe IóY π¶J
É¡JÉ«ØæM âØL …ôNGCh ™jRƒàdG á«∏ªY ÜòHòJ
.ô«ØYG ájó∏H É¡æe äGƒæ°ùd

∫Éªc ` R :¢SGOôeƒH
™jQÉ°ûªdG øe á∏ªLRÉéfGE ¢SGOôeƒÑH 2012 áæ°S äó¡°T
ô«jÉ©ªdG øY Ió«©H ∫GõJ ’ »àdG Üô°ûdG √É«e áμÑ°T º«Yóàd
88 »dGƒëH §HôdG áÑ°ùf ÜGôàbG øe ºZôdG ≈∏Y á«æWƒdG
Ö°ùM ºqJ å«M ,…ô¶ædG ÖfÉédG øe πb’CG ≈∏Y áFÉªdÉH
»a ôàd 100 IQó≤H á≤«ªY QÉHGB 3 RÉéfGE …ôdG ájôjóªd ôjô≤J
Üô°û∏d áëdÉ°üdG √É«ªdÉH OhõàdG äGƒæb óe äÉ«∏ªYh á«fÉãdG
»dƒW º∏c 44 . 445 ójóéJ ™e ,º∏c 32 . 353 ∫ƒW ≈∏Y
∞dGC 16 . 100 `H Qó≤J á«dÉªLGE á©°ùH »FÉe ¿GõN 21 RÉéfGEh
â∏NO Éªc ,ï°V äÉ£ëe 3 ≈dGE áaÉ°V’ÉH ,Ö©μe ôàe
áæ°ùdG áeóîdG äÉæL ¢SGCôd ôëÑdG √É«e á«∏ëJ á£ëe
Ωƒ«dG »a Ö©μe ôàe ∞dGC 100 ≈dGE π°üJ êÉàfGE ábÉ£H á«°VÉªdG
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RG™HEÕ ‡²Hƒ¡•e ''ROQGhCG †Gh ƒjñÖCG''
‡ÇJƒeÄ¸©ÙG ºƒÝ Ô òY—„ÙG

É™FG›ÖG †ƒ„¡ž¸d ‡ÇfhëµdEG ‡HGÄH ''ÀƒL OG›jO'' ªbÄe
“Äˆ¯e ,ÂJƒÁLÄJh ÂJƒjÄˆ¡•e ±îˆNG Å¸Y É™FG›ÖG †ƒ„¡ž¸d ‡ÇfhëµdEG ‡HGÄH ,zÀƒL OG›jO{ ªbÄe éˆ©j
…gGÄÙG I™²a éY ªbÄÙG ºhƒ‘jh ,‡ÇHƒ„¡ždG ŠG™gƒ¦ˆdGh •G—MCÕG °¸ˆß ‡©Hƒˆeh ÂJÕƒ¬¡žfGh ÃQƒµaCG ¿Y ñ„©ˆ¸d Âd
Å¸Y ±™¡žÙG æƒ„¡ždG ³j™¯dG Å©¡•jh ,ÃQÄÁ»L òHh Â¾ÇH ¹¡UGÄˆdG ¿e ™¡•L ³¸Nh ,ÂH °j™©ˆdGh «—„ÙG †ƒ„¡ždG ªÇŽ¡žJ
. ºƒóG G˜g Ô ‡¸¡Ÿ¯e ŠƒeÄ¸©e è—²Jh ,ºƒ¡ŸJÕGh ½îYEÕG ŠƒÇLÄdÄ¾µJ ÀG—Çe ¢Ÿ”j —j—L ¹c ‡„cGÄe ªbÄÙG

,†ƒ„¡ždG ’dƒ¡U Ô ƒfOÄÁLh ƒ¾¸»Y
‡ùe—ùN ½—ù²ùj ƒù¾ù©ùbÄùùe ÀCG ‡ùù¡UƒùùN
.z‡€¯dG Ã˜Ád ‡»Çb
·Qƒ¡T ªbÄÙG ³j™a ÀCG ºƒ„¸H ™cPh
½ƒùjCG{ ƒùÁù ¾ù e ,ŠG™ùùgƒùù¦ù J I—ùùY Ô
z0 . 2 ƒjñÖG{h ,z†GÄ¸d ™FG›ÖG
É—ùÇù¡•H ‡ùÇù JƒùùeÄùù¸ù ©ÙG Iñ¦×ƒùùH
z†GÄùù dG «Äùù „ù ù ¡SCG{h ,Âùù ù¸ù ù dG —ùù ù„ù ù Y
‡aƒ¡VEG ,ºƒ»YCîd ƒÇ¸©dG ‡¡SQ—ÙƒH
ŠƒjñKCG éY ³j™¯dG ‡aƒ¡ ˆ¡SG ÛEG
‡ùcQƒùù¡žÙG ªùùbGÄÙG ºƒùù¡SQEG Ó ,É™ùù¯ù Çù a ÉOƒùù ¾ù ùdG ¢•Çùù FQ ,É—ùù Áù ùe ÀhQƒùù g “™ùù ¡U .‡ùÇùYGPEÕG ŠGÄù¾ù ²ù dG ¿ùùe —ùùj—ùù©ù dG
¹LCG ¿e ,¼Çµ‘ˆdG ‡¾Ö ÛEG ‡€a 34 Ô 641`dG ,ÜBÕG ½îYEîd ƒÇ¸ù©ùdG ‡ù¡SQ—ù»ù¸ùd Èù»ù¸ù©ùdG ’ˆa Ô Gñµ¯J ·ƒ¾g ÀCG ÛEG Qƒ¡TCGh
•Fƒˆ¾dG ¿Y ‰¾¸YCGh ,ƒÁ¾¡•MCG QƒÇˆNGh ƒÁ»ÇÇ²J ‡²Hƒ¡•e ›FGÄL ªjRÄJ ¹¯M ¢žeƒg Å¸Y †ƒùù „ù ù ¡ždG ªùù ùbÄÙG QGh›ùù ùd ‡ùù ùHGÄùù ùH
QƒÇˆNG Ó ŒÇM ,2013 ¢SQƒe 27 Ô ‡ÇdhCÕG Ó I™gƒ¦ˆdG ÀCG ,zROQGhCG †Gh ƒjñÖCG{ ÀÄùfƒùù²ù dG I˜ùùJƒùù¡SCG ªùùe ¹ùù¡UGÄùùˆù ¸ù d
.‡€a ¹c ¿e ªbGÄe ‡KîK ¿¡•MCG 19 …dƒ£dG —ùÇùY ªùe ¿ùeG›ùˆùˆùd ƒùgQƒùÇùˆùNG òÇùù ùfƒùù ù¡•¯ùù ùf ò¡Ÿˆßh Aƒùù ù„ù ù WCGh
¿ùùY ÀîùùYEÕG —ùù©ù H ÂùùfCG ,É—ùù Áù ùe Qƒùù ¡TCGh ‡j›eQh ‡fƒµe ¿e •jQƒˆdG G˜Ád ƒÙ ,Éƒe ¼Á¸cƒ¡žÙ Aƒ¬¡UEîùd ,òÇùYƒù»ùˆùLGh
ŠGOƒ¡TQEÕGh
‡ù¸ùM™ùe ŠAƒùL ‡ùÇùdhCÕG •ùFƒùˆù ¾ù dG
,™ùFG›ÖG ‡ù„ù¸ùW ªùÇù»ùL i—ùd Iñ„ùc ÀCG ƒùg—ùj™ùf ƒù»ùc ,ºÄù¸×G è—ù²ù Jh ƒ¾¡Vë©j ¹µ¡že ¼gCG ‡¾¡U™²dG ¹„b ¿e ƒÁLƒˆ‘j .ÈˆdGzQƒ„c
I˜Jƒ¡SCG
è—ùù ²ù ù ˆù ù d ƒùù ù¡ jCG ‡ùù ùHGÄùù ùH ÀÄùù ùµù ù J
ÈFƒÁ¾dG ¼ùÇùÇù²ùˆùdGh ‰jÄù¡ŸˆùdG
ÛEG ±—ÁJ ‡²Hƒ¡•ÙG ÀCG Gñ¡že Šƒùù ù ù ùMGëbÕG ,Šƒùù ù ù ù ¦ù ù ù ù ùMîÙG
ÀCG ,ºƒù„ù¸ù H ¼ùùÇù gG™ùùHEG ½ƒùù¡žg Qƒùù¡TCG QOƒ¡Ÿe ºÄM ºGDÄ¡S ¿Y ÃOQ Ôh ºhDÄ¡•e ,ºƒ„¸H ¼ÇgG™HEG ½ƒ¡žg —cCG
¿e ªbÄe ¿¡•MCG QƒÇˆNÕ
òY—ùù ù „ÙG …gGÄùù ù e RG™ùù ù HEG
.‡j™M ¹µH ñ„©ˆdGh ŠGOƒ²ˆfÕGh ÈˆdG ¹cƒ¡žÙG ¼gCG éˆ©J ‡¾¡U™²dG Ô ™¡ž¾J ÈˆdG ŠƒeÄ¸©ÙGh Qƒ„NCÕG Œj—ùù ùM Ô ,ªùù ù bÄÙƒùù ù H ºƒùù ù ¡ŸJÕG
ò‘ù¡T™ÙG ‡ùùKîùù‹ù dG òH
¼ùgOÄùÁùL Åù¸ùY ¼ùÁç™ùµùJh ºƒù„ù¸ù H ¼ùùÇù gG™ùùHEG ½ƒùù¡žg ¹ùù¬ù ˆù ¡SCGh «Äù„ù¡SCG ˜ù¾ùe{ :îùùFƒùùb ,¼ùùÁù ¡Vë©ùùJ ÀCG ºƒ„¸H ºƒb ,zÀƒL OG›jO{ ªbÄe ªùù bÄùù e ¢•Çùù ù¡SCƒù ù J ÀCG ,z…©ùù ù¡ždG{`d
´îWG Óh ,‡€a ¹c Ô
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ªùù bÄùù e éY ‰jÄùù ¡Ÿˆùù dG
ºÄùù ù¡UÄùù ù¸ù ù ùd ¼ùù ù Áù ù ù»ù ù ùYOh ÅùˆùM Âù©ùÇù Žù ¡žJh †ƒùù„ù ¡ždG ¼ùùY—ùùd ŠƒùjÄùˆÞ Åù¸ùY ‰JCG ‡ùù¾ù ¡U™ùùb ÛEG ¿e ‡ÇbG—¡Ÿe ŠGP ŠƒeÄ¸©e ™¡ž¾d Ô Gh™µa ,‰fëfÕG Úƒ©H ÀÄaÄ¬¡T
IOƒùe ½—ù²ùJ ‡ùÇùeîùYEG ‡ùùHGÄùùH ’ùùˆù a
¿ùµç ŒÇùM ,‡ù²ùHƒù¡•ÙG
iÄùùˆù ¡•e ÛEG ¼ùùÁù dƒùù»ù YCƒù ùH ¿ùù ùe ¿ùù ùµù ù »ù ù ùˆù ù ùj
…ÇŽˆ¡•J ,‡Ça™©eh ‡Ç»¸Y ‡jQƒ„NEG
‰jÄù¡ŸˆùdG ¢Ÿ”ù¡T ¹ùùµù d
ƒà ,‡ùù Çù ù dh—ùù ùdG ñjƒùù ù©ÙG Â©jQƒ¡že —Ç¡•Î
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ÃG™ùj É˜ùdG ªùùbÄÙG Åùù¸ù Y
‡ùù j™ùù µù ùa ƒùù ¡U™ùù a ³ùù ¸ù ù”ù ùj
ÂJƒMÄ»W
ªbÄÙG ÀCG ÛEG Gñ¡že ,ŠÕƒóG
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•ùùFƒùùˆù ù¾ù ùdG ¿ùù Y Àîùù YEÕG Óh
‡ÇJƒeÄ¸©ÙG «ƒ£b ªe ¹Yƒ¯ˆj ,³ùFGÄùYh ¹ùcƒù¡že
ÂùÇù¸ùY ±™ù¡žj ÂùùfCG ƒùùÁù ¾ù e ,…fGÄùùL
ëjÄJh ·Ä„¡•jƒ¯dG Å¸Y ªbÄÙG ‡‘¯¡ŸH
¼¦f ¹¯M Ô ¢•eCG ºhCG ‡ÇFƒÁ¾dG
.™FG›ÖG Ô ícCG Ô ‰„KCG ÂfCÕ
ÀÄ¡SQ—j ÀÄYÄ£ˆe ÀÄÇ©eƒL ‡„¸W
‡»¡Uƒ©dG ™FG›ÖG ,¢TG™×ƒH ¼Ç²e `
ÂfCG …fƒL ÛEG ,‡¯¸ˆß Šƒ¡Ÿ¡Ÿ”J
Å¸Y ›FGÄL ‰YRh ŒÇM ,ÀÄˆ¸ÇÁdG ´—¾¯H ‡©„£d ñ„µdG “ƒŽ¾dG —©H ÂfCG ÀhQƒg ™cPh ºƒb ƒ»c ` I™e ¿e ƒùÇù¸ù©ùdG ‡ù¡SQ—ÙƒùH ´ƒù‘ùˆùdÕG :Èù¡SGQ—ùdG “Äù»ù£ùdG `
Ô ‡»Çb ŠƒeÄ¸©eh Šƒe—N ½—²j
‡aƒ²ù‹ùdG) Šƒù€ù¯ùdG °ù¸ùˆß ¿ùe ¿ùj›ùFƒù¯ùdG Ô ªbÄe 446 ·Qƒ¡T ¿jCG ,È¡VƒÙG ½ƒ©dG ŠGQ—b ¶¸ç ÂfCG `
¢TG™×ƒH ŠƒÇ¾²ˆdG IO—©ˆÙG
¢ŸNCÕƒH ÂùLÄùeh ¿ùjOƒùÇÙG ªùÇù»ùL
ƒùùÇù fO ªùùbÄùùe'' •ùù„ù £ù dG ,''‡ùùL™ùùN ªùùbÄùùe'' i™NCG ‡©„W ¼Ç¦¾J Å¸Y ƒ¾ˆ©Ž¡T ‡€a 40 ªùÇù»ùL Ô ‡ù¸ùFƒùùg
Äùù ù ùgh ,ŠÕƒóG
ªùùbGÄÙG ¢•µùùY ,†ƒùù„ù ù¡ždG ‡ùù €ù ù¯ù ùd
,''Šƒ¾dƒa É™¡žf ªbÄe'' IQƒŽˆdG ,''¿j›jÄc ,¥h™ùù¡ždGh ñjƒùù©ÙG ¢•¯ùù¾ù H ½ƒùù©ù dG G˜ùùg Ã—Yƒ¡•j ¿e ÛEG ¤²a ‡LƒM Ô
IOƒYEG ƒ¾Ç¸Y ¼ˆM ,¹eƒµdƒH ªbÄÙG Oƒ»ˆYÕG ¼ˆj Õh ,‡¡UƒN QOƒ¡Ÿe ƒùg—â Èùùˆù dG i™ùùNCÕG ‡ùùÇù Hƒùù„ù ¡ždG
,''—ùù ùj—ùù ùL ¢Tƒùù ùc ªùù ùbÄùù ùe'' Šƒùù ùfîùù ù YEÕG ªbGÄùe ŠîùÇùŽù¡•J Èù²ù¸ùJ ‡ù¸ùM™ùe ŠCG—ùHh Ô Ã™µ¡T ƒÁLÄe ,ƒgñŽ¯J Å¸Y ÀCG °¡SDÄe •¡T .—j—L ¿e Â¸Ç¬¡žJ ƒeCG ,GQOƒf ÕEG i™NCG ªbGÄe Å¸Y ÀG—ùù Çù ùe Ô AGÄùù ¡S ,‡ùù ù¡Ÿ¡Ÿ”ùù ùˆù ù e
,''ƒùjñÖG ¢SOƒùùeÄùùf ªùùbÄùùe'' ŠƒùùÇù ©ù »ÖG 22 ‡jƒZ ÛEG 2013 È¯fƒL 17 ¿e z†GÄdG{ Åùù ¸ù ùY z…©ùù ¡ždG{ I—ùù j™Ö ½ƒùù ˆØG Ã˜ùg ¹ù‹ùe ÛEG ƒùù¾ù ©ù bÄùùe ¢V™ùù©ù ˆù j —©ùH ™ù¡ž¾ùˆùa Šƒù¡SGQ—ùdGh •Äù‘ù„ùdG È¾¯dG hCG È¡Vƒj™dG hCG ÜBÕG ½îYEÕG
. (...,''OG›jO 2012 G›Çe ªbÄe'' Qƒ„NCÕG Èùù »ù ù¡S™ùù dG ªùù bÄÙG éY 2013 É™ùù ¯ù ùÇù ùa ¿Y ñ„©ˆ¸d †ƒ„¡ž¸d ºƒóG ƒÁ‘ˆa ¿ùùe ‡ùùÇù bîùù NCGîùù dG Šƒùù ¡SQƒùù »ÙG ÅùˆùM òah™ù©ùe I˜ùJƒù¡SCG IQƒù¡žˆù¡SG
...ÉOƒ¡ŸˆbÕG hCG
.¼ÁJÕƒ¬¡žfG “™Wh ¼gQƒµaCG ñ¡•µùJ Àh—ùj™ùùj ,òdÄùùÁÝ ±™ùùW ³j™a ÀCG ÛEG Gñ¡že ,I—Fƒ¯dG ¼©J Àƒ©ˆ¡SG ªbÄÙG ÀCG ,ºƒ„¸H ±ƒ¡VCGh
22 Ô ŠîÇŽ¡•ˆdG ³¸Z —©Hh ,‡²Hƒ¡•»¸d
Éhî¬e.½
…cGÄj ÀCG G—gƒL ºhƒ‘j ™j™‘ˆdG ò¡Ÿˆßh AGéNh I˜ùù ù ù Jƒùù ù ù ¡SCƒù ù ù ù H
ºƒ¬¡žfÕG ¼ZQ ƒÁ¾ÇM Ô •G—MCÕG ªùÇù»ùL Åùù¸ù Y ‡ùùHƒùùLEîù d òÇùù¾ù Áù eh
‡eƒfRQ ƒÇeÄj ™¡žf ¼ˆjh ,‡¡SGQ—dƒH ƒù¾ùe ‡ùdhƒÞ{ ,†ƒù„ù¡ždG ŠÕƒù¬ù ¡žfG
,‡¾Ž¸dG Aƒ¡ YCG ±™W ¿e ‡¸€¡SCG I—Y qÈ¸Y ‰M™oWh
,‡Çù¡Vƒùj™ùdG ŠG™ùgƒù¦ùˆùdG °ù¸ùˆõ ,¼ÁJ—Yƒ¡•eh ¼ÁˆÇYÄJh ¼gñWCƒJ
.zÈ„Ç¡Ÿf ¿e Àƒc RÄ¯dG ‡jƒÁ¾dG Ôh
.... ‡Ç»¸©dG ,‡Çaƒ²‹dG hCG Èùù¡SGQ—ùùdG ¼ùù gQƒùù ¡•e Ô AGÄùù ¡S
³ùjÄù¡•ˆùdƒùH °ù¸ùµùeh ¼ù»ù¡Ÿ»ùc ƒùÇùdƒùùM —ùùj™ùùa ¹ùù»ù ©ù j
°¡žc ,¹jÄÒ ¼Ád Àƒc GPEG ƒe ºÄMh ºhƒù‘ùf ¿ù‘ùf{ ƒù¯ù Çù ¡ e ,zÈùù¾ù ÁÙG
Â©jQƒ¡že ¿Yh ,‡jƒŽ„H ‡¡UƒN ‡¡•¡SDÄe Ô ºƒ¡ŸJÕGh
ÀÄùù¸ù ¯ù ùµù ùˆù ùj Aƒùù ¡ YCÕG ÀCG ºƒùù „ù ù¸ù ùH ÈùˆùdG ‡ùHÄù¸ù£ÙG ‡ùaƒùù¡VEÕG è—ùù²ù J
™ùjÄù£ùˆùd ¢U™ùa OƒùŽùjEG ºhƒùMCG{ ºƒùb ,‡ùÇù¸ù„ù ²ù ˆù ¡•ÙG
ƒ¾d ’ˆJ Ú ŒÇ‘H{ ,ÜƒÙG …fƒÖƒH ±îùˆù NƒùùH †ƒùù¡ždG ƒùùÁù ¾ù Y Œ‘ùù„ù j
ò¡•Ðh ƒùùÇù aG™ùùZÄùù¯ù fCÕG ÀG—ùùÇù e Ô ícCG ÈùùJGQ—ùù b ,z†GÄdG «Ä„¡SCG{ ¿e ºhCÕG ½ÄÇdG Ô ƒÁ»Ç¦¾J Ó ÈˆdG ŠÕƒÝ Ô †ÄùùgÄùù e †ƒùù ¡T ,OG—ùù MG —ùù j™ùù a
Å¸Y ºÄ¡Ÿ‘¸d ‡¡U™¯dG ÀBÕG —× †ƒùù¡ždƒùùa ,ÂùùJÕÄùùÇù eh Âùù Jƒùù Áù ùLÄùù J
Âd ‡ù¡U™ùa ‰fƒùc ‡ù©ùeƒÖG ‡ù¸ùM™ùe ,‡ù¯ù¸ùˆß
Õ ¼n pdh ,Èˆ„gÄe ¹²¡Uh ÔQƒ©e ªÇ¡SÄJh ÉGÄˆ¡•e ‡ù¾Ö ½ƒùùeCG ÈùùYh™ùù¡že ‰e—ùùb ŒÇùù‘ù H
,‡ÁL ÉCG ¿e QƒÁ¡TEG —²Y hCG ¼YO Å²Ç¡SÄÙG «ƒ»¡•d ¹Çç É™FG›ÖG
Ô ‡ùÇù»ù¸ù©ùdG ÂùùJƒùùÇù fƒùùµù eEGh ÂùùJGQ—ùùb Šƒùù„ù KEÕ
ÈJƒMÄ»£d …ÇŽˆ¡•j ¹»Y …¡Ÿ¾e Å¸Y ºÄ¡Ÿ×G ‡¡•»ØG ò¡•aƒ¾ÙG ‡²aQ ¼Çµ‘ˆdG
¢ ©ùH Ô ƒù²ù FƒùùY °ùù²ù j ƒùùe G˜ùùgh ,‰fëfÕG éY ½îaCÕG I—gƒ¡žeh
Ôh ,‰¾ù»âƒùe ¢Ÿ¡Ÿ”ùùJ ñÇùù¡•ˆùùdG ÀG—ùùÇù e
.zƒÇaG™ZÄ¯fÕG hCG ‰¾»âƒÙG Ô AGÄ¡S ,î„²ˆ¡•e î©a ‰fƒch ,È¡VƒÙG Éƒe 11 Ô
¢ ©ùù H —ùù Çù ù ¡•Î ½ƒùù ùeCG Àƒùù ùÇù ù MCÕG ''ÀƒL OG›jO'' ºîN ¿e Å©¡•f ƒ¾¾µd
QÄùù Wh Âùù ˆù ù„ù ùgÄùù e ¹ùù ù²ù ù ¡U ‰bÄùù ùdG ¢•¯ùù ùf
†ƒ„¡ž¸d ‡dƒ¡SQ ÂÇLÄˆd ‡¡U™¯dG OG—MG —j™a ¹¬ˆ¡SGh æCG ‡¡UƒN ,I™KDÄe —L Šƒ¦×
ºƒù‹ÙG ¹ùÇù„ù ¡S Åùù¸ù ©ù a ,ŠGQOƒùù„ÙG ¿ùY Œ‘ù„ùdG Äù‘ù f †ƒùù¡ždG ÂùùÇù LÄùùJ
™ùjÄù¡ŸˆùdGh ¼ùÇù»ù¡ŸˆùdG ¿ùùa Ô ÂùùJƒùùeƒùù»ù ˆù gG
¹¬ˆ¡•jh ,ÂJƒÇfƒµeEG Ô ‡²‹dG ª¡ j ÀCƒH É™FG›ÖG I˜ùù ù ù Jƒùù ù ù ¡SCG ½ƒùù ù ù eCG ‰¯ùù ù ù bh
‡ù¯ù¸ùˆß ŠG™ùgƒù¦ùJ Ô ‡ùcQƒù¡žÙG ½ƒùù»ù ˆù gÕGh ‡ùù»ù Çù ²ù dG ‡ùù eÄùù ¸ù ù©ÙG
°ù¸ùµùeh ¼ù»ù ¡Ÿ»ùùc ¹ùù»ù ©ù j ,ÔG™ùùZÄùùJÄùù¯ù dG
ÂùaQƒù©ù e ™ùùjÄùù£ù Jh Œ‘ùù„ù dGh ±ƒùù¡žˆùùcîùùd ¢U™ùù¯ù dG
ò¡Ÿˆß
ŠGQÄù¡ž¾ùeh ŠƒùˆùaÕ ªù„ùW …¸ù£ùˆù j I—Ç¯e i™NCG ¿jOƒÇÌh ‡a™©ÙƒH
,‡ùjƒùŽù „ù H ‡ùù¡UƒùùN ‡ùùc™ùù¡T Ô ³ùùjÄùù¡•ˆùùdƒùùH
ƒÙ{ :îFƒb ,é¡ŸdG ¿e ñ‹µH Å¸‘ˆj ÀCGh ,‡¯¸ˆõG Cîe QÄùÁù»ùLh
¿µd ,ƒ¾HÄÇL ¿e ƒÁ©a—f Iñ„c ºGÄeCƒH …fƒùL ÛEG ,Âùù¸ù „ù ²ù ˆù ¡•eh Ã™ùù¡Vƒ×
G™NDÄe ¹¡ŸÐ ,Šƒ²Hƒ¡•e I—Y Ô ·Qƒ¡T
…g˜j ÈZG™a ‰bh ·™JCG Õ ‡©eƒÖG Ô ¢SQOCG ‰¾c
,‡Yƒ²dG
QÄùù eCÕG ™ùù Çq ù ù¬ù ùJ Ô ñ„ùù ùc ¹ùù ùeCG ƒùù ù¾ù ù j—ùù ùd ’ùù ùFƒùù ù¡Ÿ¾ùù ù dG °ùù ù ¸ù ù ùˆß è—ùù ù ²ù ù ùJ
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الموافق لـ  ١١رجب  ١٤٣٤هـ

يوميــات إاسسـÓميـــة
إإعداد  :عبد إلكريم  .ل

هام جدا

هذه الصشفحة تحتوي على آايات قرآانية كريمة
واحاديث نبوية ششريفة ،الرجاء الحفاظ عليها
وحمايتها من التدنيسض .وششكرا

المسشـ ـ ـ ـ ـاواة مـ ـنآاث ـ ـار األخـ ـوة اإلسشÓمي ـة
المسساواةأاولآاثار األخوة وأاصسدق شسواهدها ،والتخلق بها والتدريب عليهاأاجلى مظاهر تمكن معنى األخوة من النفوسس.
إان المسشاواة اإ’سشÓمية
الناششئة عن اأ’خوة ليسض المراد
منها التسشاوي في منتجات
العقول أاوفي العلوم أاوفي مآاثر
اأ’عمال لظهور التفاوت بين
الناسض في القابيليات والهمم،
ولكن يراد منها ما ينششأا عن
معنى اأ’خوة وهو تسشاوى
المسشلمين في ا’نتسشاب إالى
الجامعة اإ’سشÓمية كما قال
اإ’مام الششيخ الطاهر بن
عاششور ،وفي التهيؤو والصشÓحية
لكل فضشيلة في اإ’سشÓم إاذا
وجدت أاسشبابها وسشمحت بها
مواهب أاصشحابها وأايضشا في
إاعطاء الحقوق المخولة في
الششريعة بدون تفاوت بين
أاصشحاب هذه الحقوق فيما ’
أاثر للتفاوت فيه بين الناسض.
قال تعالى في سشورة النحل :
﴾من عمل صشالحا من ذكر أاو
أانثى وهو مؤومن فلنحييsنه حياة
طيبة ولنجزsينهم أاجرهم
بأاحسشن ما كانوا يعملون﴿ اآ’ية
 ٩٧يقرر القرآان الكريم بهذه
القاعدة العامة أان الجنسشين
الذكر واأ’نثى متسشاويان في
قاعدة العمل والجزاء وفي
صشلتهما بالّله تعالى وفي
جزائهما عندالّله ،وأان العمل
الصشالح ’بد له من القاعدة
اأ’صشلية يرتكز عليها ،قاعدة
اإ’يمان بالّله ''و هو مؤومن''،
فبغير هذه القاعدة ’ يقوم
بناء ،وبغير هذه الرابطة ’
يتجمع ششتاته إانما هو هباء
كرماد اششتدت به الريح في يوم
عاصشف .والعقيدة هي المحور
التي تششد إاليه الخيوط جميعا،
وإا’ فهي أانكاث .فالعقيدة هي
التي تجعل للعمل الصشالح باعثا
وغاية فتجعل الخير أاصش Óثابتا
يسشتند إالى أاصشل كبير’ ،

عارضشا مزعزعا يميل مع
الششهوات واأ’هواء حيث تميل.
وتقرر هذه اآ’ية الكريمة أايضشا
أان العمل الصشالح مع اإ’يمان
جزاؤوه حياة طيبة في هذه
اأ’رضض ’ يهم أان تكون ناعمة
رغدة ثرية بالمال ،فقد تكون
به ،وقد ’ يكون معها .وفي
الحياة أاششياء كثيرة غير المال
الكثير تطيب بها الحياة في
حدود الكفاية :فيها ا’تصشال
بالّله والثقة به وا’طمئنان إالى
رعايته وسشتره ورضشاه .وفيها
الصشحة والهدوء والرضشى
والبركة ،وسشكن البيوت ومودات
القلوب .وفيها الفرح بالعمل
الصشالح وآاثاره في الضشمير
وآاثاره في الحياة ،وليسض المال إا’
عنصشرا واحدا يكفي منه القليل،
حين يتصشل القلب بما هو أاعظم
وأازكى و أابقى عند الّله.
إان هذه الحياة الطيبة في
الدنيا ’ تنقصض من اأ’جر
الحسشن في اآ’خرة ،وأان هذا
اأ’جر يكون على أاحسشن ما
عمل المؤومنون العاملون في
الدنيا ويتضشمن هذا تجاوز الّله
لهم عن السشيئات فما أاكرمه من
جزاء  ..وما أاعظمه من حليم.
إان المسشاواة هي أايضشا أاصشل
عظيم من أاصشول نظام

ا’جتماع اإ’سشÓمي وهي من
أاجل ذلك ذات طرفين :طرف
تظهر فيه بمظهر أادب إاسشÓمي
تابع للعقيدة اإ’سشÓمية يجب
تخلق المسشلمين به وهذا
ا’عتبار تقديسض لها وترويضض
ديني للمسشلمين بأان يكون ذلك
خلقا لهم حتى ينسشاقوا إاليها
انسشياقا اختياريا جمي،Ó
وطرف تظهر فيه بمظهر أاصشل
تششريعي يجري على المسشلمين
لزوم المصشير إاليه وإالى فروعه
في أانواع المعامÓت وهي بهذا
ا’عتبار أاصشل من أاصشول
التششريع راعته الششريعة
ويراعيه و’ة اأ’مور ويحمل
الناسض عليه .أاما الطرف اأ’ول
المسشاواة التي تظهر فيه
بمظهر أادب إاسشÓمي تابع
للعقيدة اإ’سشÓمية فهي فيه
فرع اأ’خوة التي هي فرع
الدخول في الجامعة اإ’سشÓمية
وقد أاثبتها القرآان فقال في
سشورة السشجدة﴾ :أافمن كان
مؤومنا كمن كان فاسشقا ( ،أاي
مششركا) ’ يسشتوون﴿( ،اآ’ية
 )١٨فعلمنا أان المؤومنين
مسشتوون في ذلك المقدار ..
وقال جل ذكره في مثل المؤومن
والكافر﴾ :وما يسشتوي اأ’عمى
والبصشير و’ الظلمات و’ النور

العدد

١٦١١٠

و’ الظل و’ الحرور وما
يسشتوى اأ’حياء و’ اأ’موات﴿ (
فاطر اآ’ية  ١٩ـ  )٢٢لن يسشتوى
عند الّله اإ’يمان والكفر والخير
والششر والهدى والضشÓل كما ’
يسشتوى العمى والبصشر والظلمة
والنور والظل والحرور والحياة
والموت وهي مختلفة الطبائع
من اأ’سشاسض.
ثم بينت السشنة المطهرة تلك
المسشاواة بقول رسشول ـ صشلى
اللّه عليه وسشلم ـ في الصشحاح:
''’ يؤومن أاحدكم حتى يحب
أ’خيه ما يحب لنفسشه  '' ...أاي
حتى يصشير ششعور بالمسشاواة
خلقا له إاذ المراد بنفي اإ’يمان
نفي خلق اإ’يمان وكماله
ورسشوخه أ’ن المسشاواة ليسشت
من أاصشل العقيدة التي يكون بها
الدخول في جماعة المسشلمين
ولكنها فرع فرعها  ..وأ’جل
ذلك وبخ رسشول الّله ـ صشلى الّله
عليه وسشلم ـ الصشحابي الجليل
أابا ذر رضشي الّله عنه إاذ بدرت
منه بادرة تؤوذن بإالغاء المسشاواة
فيما اعتبرت فيه المسشاواة ..
فقد روى في صشحيح البخاري
أان أابا ذر رضشي الّله عنه قال:
''سشاببت عبدا فعيرته بأامه
فذكر ذلك لرسشول الّله ـ صشلى
اللّه عليه وسشلم ـ فقال ''لي
أاعيرته بأامه  .قلت نعم  .قال
عليه الصشÓة والسشÓم'' :إانك
امرؤو فيك الجاهلية'' .فجعل
عليه الصشÓة والسشÓم تحقيره
للعبد والمؤومن من جهة
العبودية بقية من أاخÓق أاهل
الجاهلية وإاذ ما كان من ششيم
هذا الصشحابي الجليل أان يعامل
بمثل تلك المعاملة.

إلششيخ إألسشتاذ إلطاهر بدوي
إلجزإئر إلعاصشمة
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aفàتÉاhوiى Tش°شôرYع«يáة
هل يفيد الدعاء في عÓج األمراضض؟
أامرنا الّله تعالى بأان ندعوه ووعدنا باإ’سشتجابة ،وقد دعاه
المصشطفون اأ’خيار من اأ’نبياء فاسشتجاب لهم كما حدث
أ’يوب وذي النون وزكريا وغيرهم .وهو سشبحانه يمتحن إايماننا
بششيء من الخوف والجوع ونقصض اأ’موال واأ’نفسض لنصشبر
ونلجأا إاليه ليكششف عنا الضشر ،ولو تركنا بغير هذه ا’متحانات
’ششتدت الغفلة ونسشينا ربنا ،فهو يذكرنا به لنعود إاليه .قال
تعالى﴾ :فلو’ إاذ جاءهم بأاسشنا تضشرعوا ولكن قسشت قلوبهم
وزين لهم الششيطان ما كانوا يعملون﴿( ،اأ’نعام اآ’ية  .)٤٣ومن
هنا أامرنا الّله سشبحانه بدوام ذكره باللسشان وبالقلب حتى ’
حوهُ
ننسشاهَ﴾ :يا َأاtيَها اsلِذيَن آاَمُنوا اْذُكُروا الsلَه ِذْكرا ً َكِثيرا ًَ ،وسَشuب ُ
ُبْكَرًة َوأاَصِشي( ،﴿ًÓاأ’حزاب اآ’ية  ٤١ـ .)٤٢
وإاذا كان باإ’نسشان مرضض عضشوي أاو عصشبي طلب العÓج عند
المختصشين كما قال النبي صشلى الّله عليه وسشلم ـ ''يا عباد الّله
تداووا فإان الّله لم يضشع داء إا’ وضشع له دواء ،علمه من علمه
وجهله من جهله'' ،ومع اأ’خذ باأ’سشباب ’بد من اإ’يمان بأان
كل ششيء بإارادة الّله سشبحانه ،وإاذا كان للرسشول ـ صشلى الّله عليه
وسشلم ـ رقى وأادعية فهى كلها مرهونة بمششيئة الّله لكنها تقوي
القلب وتريح النفسض وتسشاعد على الششفاء.
إان النفسض إاذا اطمأانت والروح إاذا أاششرقت بالعبادة والذكر،
صشح بها الجسشم واسشتطاع أان يتحصشن من كثير من اأ’مراضض
وأان يقوى على طاعته سشبحانه.

نعم الّله
ـ نعمة الخلق ولو’ مششيئته وفضشله لبقى في ظلمة العدم،
ولم يكن ششيئًا مذكورا ً.
ـ نعمة اإ’نسشانية ،فقد ششاء الّله أان يخلقه بششرا ً سشوياً،
ويسشتخلفه في اأ’رضض ،ويفضشله على كثير من خلقه.
ـ نعمة اإ’دراك والعلم﴾ :اقرأا وربك اأ’كرم ( )٣الذي علم
بالقلم ( )٤علم اإ’نسشان ما لم يعلم (( ،﴿ )٥العلق).
ـ نعمة البيان النطقي والخطي﴾ :الرحمن ( )١علم القرآان
( )٢خلق اإ’نسشان ( )٣علمه البيان (( ،﴿)٤الرحمن).
ـ نعمة الرزق﴾ :قل من يرزقكم من السشموات واأ’رضض قل
الّله﴿( ،سشبأا اآ’ية .)٢٤
ـ نعمة اإ’يمان والهداية ،وهذا خاصض بالمؤومن.
ـ نعمة اأ’خوة والمحبة .قال تعالى﴾ :واذكروا نعمت الّله
عليكم إاذ كنتم أاعداء فأالف بين قلوبكم فأاصشبحتم بنعمته
إاخوانا﴿( ،آال عمران اآ’ية .)١٠٣

للفـــــــــة والتماسســـــــــك في حيــــــــاة الرسســـــــول
األأ

من هدي اإ’سشÓم ومن مميزاته أانه
دائماً يدعو إالى اأ’لفة والتماسشك،
والتعاطف والتراحم بين اأ’فراد
والجماعات .وقد توسشع اإ’سشÓم في
ذلك حتى دائرة اأ’سشرة ليششمل
كاإ’خوان
واأ’رحام
اأ’قارب
واأ’خوات ،واأ’عمام والعمات،
واأ’خوال والخا’ت .فأاوجب صشلتهم
والرحمة بهم ورغب فيها ويقول تعالى
مرغبًا في اإ’حسشان إاليهم﴾ :وآات ذا
القربى حقه والمسشكين وابن السشبيل
و’ تبذر تبذيرا ً﴿ .ويقول تعالى:
﴾واعبدوا الّله و’ تششركوا به ششيئًا
وبالوالدين إاحسشانًا وبذي القربى
واليتامى والمسشاكين والجار ذي
القربى والجار الجنب والصشاحب
بالجنب وابن السشبيل وما ملكت
أايمانكم﴿ .وقد سشئل الرسشول ـ صشلى
اللّه عليه وسشلم ـ عما يدخل الجنة من
اأ’عمال ويباعد عن النار فقال'' :تعبد
اللّه و’ تششرك به ششيئًا ،وتقيم الصشÓة

وتؤوتي الزكاة ،وتصشل الرحم'' .ويقول
عليه الصشÓة والسشÓم'' :الصشدقة على
المسشكين صشدقة ،وعلى ذي الرحم
صشدقة وصشلة .وقال'' :من أاحب أان
يبسشط له في رزقه وينسشأا له في أاثره
فليصشل رحمه''.
نقل الصشنعاني رحمه الّله في ششرح
هذا الحديث قوله :ظاهر الحديث
معارضض لقوله تعالى'' :فإاذا جاء
أاجلهم ’ يسشتأاخرون سشاعة و’
يسشتقدمون'' والجمع بينهما وجهان
أاحدهما :أان الزيادة كناية عن البركة
في العمر بسشبب التوفيق إالى الطاعة
وعمارة وقته بما ينفعه في اآ’خرة
وصشيانته عن تضشييعه في غير ذلك
ومثل هذا ما جاء أان النبي ـ صشلى الّله
عليه وسشلم ـ تقاصشر أاعمار أامته
بالنسشبة إالى أاعمار من مضشى من
اأ’مم فأاعطاه ليلة القدر.
ً
وصشلة الرحم تكون سشببا للتوفيق
للطاعة والصشيانة عن المعصشية،

فيبقى بعده الذكر الجميل فكأانه لم
يمت ومن جملة ما يحصشل له من
التوفيق العلم الذي ينتفع به من بعده
بتأاليفه ونحوه ،والصشدقة الجارية
عليه ،والخلف الصشالح .وقد جاء في
الحديث'' :إاذا مات ابن آادم انقطع
عمله إا’ من ثÓث :صشدقة جارية ،أاو
علم ينتفع به أاو ولد صشالح يدعو له''.

وثانيهما :بالنسشبة إالى علم الّله كأان
يقال للملك مث ً
 :Óإان عمر فÓن مئة
إان وصشل رحمه ،وإان قطعها فسشتون،
وقد سشبق في عمله أانه يصشل أاو يقطع
فالذي في علم الّله ’ يتقدم و’
يتأاخر ،والذي في علم الملك هو الذي
يمكن فيه الزيادة والنقصض ،وإالى هذا
أاششارت اآ’ية﴾ :يمحو الّله ما يششاء

ويثبت وعنده أام الكتاب﴿ ،فالمحو
واإ’ثبات بالنسشبة إالى ما في علم
الملك ،وما في أام الكتاب .وأاما الذي
في علم الّله ف Óمحو فيه البتة.
وكان الصشحابة ـ رضشي الّله عنهم ـ
يتسشابقون لفعل مثل ذلك الخير ،وجاء
رجل إالى النبي ـ صشلى الّله عليه وسشلم
ـ فقال'' :يا رسشول اللّه إان لي قرابة
أاصشلهم ويقطعونني ،وأاحسشن إاليهم
ويسشيئون إالّي ،وأاحلم عنهم ويجهلون
علّي'' .قال'' :لئن كنت كما قلت فكأانما
تسشفهم الملل ،و’ يزال معك من الّله
ظهير عليهم ما دمت على ذلك''.
والصشلة ’ تكون بالعطاء من المال
والطعام واللباسض فحسشب فقد يكون
قريبك في غني عنك ،أاو قد تكون
أانت فقيرا ً ليسض لديك ما تعطي
اأ’قارب ،وتواسشيهم بالمال فتصشلهم
حينئذ بالزيارة والمراسشلة ،وتهتم
بششؤوونهم وششؤوون أاو’دهم ،كما تهتم
بششؤوونك الخاصشة وششؤوون أاو’دك.
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ترسشيخا لفن فرضض نفسشه فيأإحلك فترإت تاريخ إلوطن

في حفلأإبدعت فيهأإصشوإت عالمية بتيزي وزو

أام البواق ـ ـي على وق ـ ـع ملتقـ ـى األسسطورة عيسسـ ـى الج ـ ـرم ـ ـوني
تنظم مديرية إلثقافة لو’يةأإم إلبوإقي في إلفترة إلممتدة من  ٨إلى  ١١جوإن بدإر إلثقافة نوإر
بوبكر ،فيإإطار إ’حتفال بالذكرى إلخمسشين لعيد إ’سشتقÓل وبمناسشبة عيد إلفنان ،إلملتقى
إلوطني حول إلفنان عيسشى إلجرموني تحت ششعار «عيسشى إلجرموني رجلأإسشطورة وتاريخ».

أأم ألبوأقي :عقيدي أمحمد
أاكد مدير الثقافة محمد لغديري
لـ «الششعب» أان الهدف من
الملتقى هو إاحياء التراث
الثقافي المحلي ،قصشد تواصشل
اأ’غنية المحلية التقليدية بجميع
طبوعها الفلكلورية والرحابة،
باعتبار هذا اأ’Nير «جزء من
التراث الوطني الثري ثراء تاريخ
وطننا الجليل»  ،من اجل بعث
روح جديدة لجلب اهتمام
المواطن على العموم والششباب
على الخصشوصش بأاهمية الحفاظ
على الموروث الثقافي المادي
وغير المادي.
كما قال ذات المتحدث
لـ«الششعب» «اأ’وضشاع الحالية
تتطلب تجنيدا أاكثر وعم Óفي

العمق لسشد الطريق أامام كل ما
من ششأانه تحريف ما يزNر به
الوطن من موروث ثقافي»،
Nاصشة وأان الثروة في هذا
الميدان الذي تتميز به الجزائر
باتت العصشرنة وطرق ا’تصشا’ت
الحديثة ووسشائل اإ’عÓم تهدد
إاغفاء
بدهائها
التراث الوطني،
مضشيفا «وما اNتيار
ششخصشية الفنان
عيسشى الجرموني
لهذه
كمحور
الفعاليات الثقافية
إا’ دليل على ما
قدمه الششيخ من
أاجل ترسشيخ الثقافة المحلية
والوطنية في فترة من أاحلك
فترات تاريخ الوطن ،ليخطف
بذلك اأ’ضشواء وهو يغني للوطن،
للحب والحرية».
يششارك في التظاهرة الثقافية
والفنية دكاترة باحثون في
التراث الجزائري ،منهم رزيقة
طاوطو من جامعة ام البواقي
بمداNلة «القيم الصشوتية في
اأ’غنية الششعبية عند عيسشى
الجرموني» ،عبد القادر نطور
من سشكيكدة بـ«عيسشى الجرموني
معاصشرة وتراث» ،اضشافة الى كل
من راضشية عداد بمحاضشرة حول
«دور اأ’غنية الجرمونية إابان
الثورة التحريرية»  ،باديسش
فوغالي في «عيسشى الجرموني
والذاكرة الفنية والثقافية ،ششيخة
حفناوي ،باإ’ضشافة إالى عديد

المحاضشرات التي تتغلغل في
ا’غنية الششاوية ودورها في
مسشاندة حاملي السشÓح في وجه
المسشتعمر الفرنسشي من اجل
جزائر مسشتقلة وششعب حر.
لإÓششارة عيسشى بن رابح مرزوقي
الحركاتي المعروف في السشاحة
الثقافية والفنية بالجرموني ،أادى
اأ’غاني ليقضشي بها على وحدته،
حيث غنى لأÓحاسشيسش ،ومن
الششعراء الذين غنى لهم أامثال
«بوفرير» الششيخ مكي بوكريسشة،
وكانت فرقته تتكون من الحاج
محمد بن الزين ،وميلود قريششي،

ومح بن دراجي.
كانت بدايته الفنية سشنة ،١٩١٠
حيث ذاع صشيته في الجزائر
وNارجها ،سشجل أاسشطوانتين،
بباريسش برعاية «جوزي هارون»،
عششرات
إالى
إاضشافة
غنى
كما
اأ’سشطوانات،
باأ’ولومبيا سشنة  ١٩٣٧بباريسش.
من أاششهر أاغانيه «عين الكرمة»،
«أاكرد أانوقير»« ،نبدا باسشم الله»،
توفي سشنة  ١٩4٥ودفن بمدينة
عين البيضشاء بو’ية أام البواقي.

@ ندوة حول مهرجان المسسرح المحترف
بـ''بشسطارزي''
يحتضشن اليوم
على السشاعة
العاششرة
والنصشف صشباحا
المسشرح الوطني
محي الدين بششطارزي ندوة صشحفية
لتقديم تفاصشيل الطبعة الثامنة
للمهرجان الوطني للمسشرح المحترف.
@''جوهرة السسÓم'' بأام البواقي
يعيشش اليوم أاطفال
أام البواقي بدءا من
العاششرة
السشاعة
بالمركز
صشباحا
الثقافي «بئر رقعة»
العرضش
مع
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األمريكية ''لورا جاكسسون'' تبحر بالجمهور
في عالم الموسسيقى العالمية
أإبحرت إ’وركسشترإ إلسشيمفونية
إلوطنية بقيادة إلماسشيترو إ’مريكية
لورإ جاكسشون بجمهور تيزي وزو ،في
عالم إلموسشيقى إلعالمية بالمسشرح
إلجهوي «كاتب ياسشين» ،حيث إكتششف
إلحضشور ’ول مرة إأ’وركسشترإ
إلسشيمفونية إلوطنية إلتيأإبدعت في
قيادتهاإلفنانة إأ’مريكية وأإطربت
إلحاضشرين بمعزوفات عالمية.

تيزي وزو :ضضاوية تو’يت

ششارك في أاداء اأ’وبرا ثÓثة أامريكيين:
كريسشتين ماك كيون كليمونسش «سشوبرانو»،
وبول سشبانسشر اد كينسش «تينور» ،وجون
سشيمينو «باريتون» ،إاضشافة إالى فرقة جون

كليبونوف في «البيانو» ،والجزائري جمال
غازي «فلوت».
جاء الحفل في اطار ا’حتفال بخمسشينية
ا’سشتقÓل ،حيث ششهد توافدا كبيرا من
الجمهور الذي غصشت به القاعة’ ،كتششاف
الفرقة السشيمفونية الوطنية والمايسشترو لورا
جاكسشون ،كما اسشتمتع جمهور تيزي وزو
بأاغاني تم أاداؤوها بأادوات موسشيقية
كÓسشيكية ،تفاعلوا معها بانسشجام كبير.
وعلى مدار سشاعتين من الزمن أابحرت الفرقة
في الموسشيقى العالمية والوطنية للموسشيقار
الجزائري الكبير محمد اقربوششن ،في حفل
أابدعت فيه اأ’صشوات الثÓثة للمبدعين
العالميين في اأ’برا كريسشتين ماك كيون
كليمونسش ،وبول سشبانسشر ادكينسش ،وجون
سشيمينو.

األجن ـ ـدة الثقـ ـافيـة
المسشرحي «جوهرة السشÓم» لجمعية
مسشرح وثقافة الطفل بعين البيضشاء.
@ عرضض المشسهد الثقافي الصسيني باتحاد الكتاب
ينظم اليوم بدءا من السشاعة الثانية
والنصشف زوا’
اتحاد الكتاب
الجزائريين
حفل
بمقره
اسشتقبال الكتاب
الصشينيين
وعرضشهم
للمششهد الثقافي الصشيني.
@''الجزيرة المفقودة'' تعرضض بتيزي وزو

تعرضش اليوم على السشاعة الثانية زوا’
بالمسشرح
الجهوي لتيزي
وزو مسشرحية
«الجزيرة
المفقودة»
الموجهة
لأÓطفال من
إانتاج ذات المسشرح الجهوي.
@ محاضسرة حول األمير عبد القادر وحوار األديان
الفيلسشوف
يلقي
مصشطفى ششريف
حول
محاضشرة
«اأ’مير عبد القادر

في حوار اأ’ديان» وذلك بعد غد
الخميسش بالمعهد الفرنسشي بالجزائر،
وذلك في إاطار ملتقى مؤوسشسشة اأ’مير
عبد القادر.
@@''زبانة'' باŸو"ار
يعرضش اليوم بقاعة اŸوقار الفيلم
السشينمائي الثوري «زبانة» للمخرج
ولد
سشعيد
Nليفة Ãعدل 4
‘
حصشصش
اليوم  ١4سشا١6 ،
سش١8 ،سشا٢٠ ،
سشا.
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@ الحمل
يا الّلي رايحين للكندا أادوني
معاكم ماششي في خاطركم في
خاطر الششباب الّلي معاكم.

مقهى للحزن يقدم البصصل والفلفل األحمر
في خطوة تهدف للتنفيسض عن السسياح
المصسابين با’كتئاب ،افُتِتح في شسرق الصسين أاول
مقهى سسياحي للحزن ،يتيح لرواده التعبير عن
حزنهم بالبكاء الجماعي.
أاّكد خبير أامراضض نفسسية وعصسبية أان هذه
الطريقة تسساعد في عÓج المشسكÓت النفسسية،
مشسيًرا إالى أان لها أاسساسًسا علمًيا في طب النفسض،
ُيعرف باسسم العÓج الجماعي ،الذي يعتمد على
اجتماع اصسحاب المشسكÓت النفسسية في مكان
واحد للتنفيسض عما بداخلهم بالفضسفضسة
والحديث عن مشساكلهم.وذكرت صسحيفة ''تشساينا
ديلي'' في طبعتها التي تصسدر في هونغ كونغ أان
تكلفة ارتياد المقهى تبلغ  ٥٠يواًنا ( ٦دو’رات)
لكل سساعة ،مع تقديمأافضسل المشسروبات للزبائن
الذين يذهبون للبكاء.
ويوفر المقهى أايضًسا المناديل وزيت
النعناع لتخفيف آا’م المكتئبين ،كما
يقّدم البصسل والفلفل اأ’حمر لمسساعدة
الذين يرغبون في ذرف الدموع.

@ الثور
جاز على دارنا لبسس تلمسشاني،
قتلو يا ششباب بالك تنسشاني
قاللي يا خليلتي والّله ما ننسشاك
ما انّحيك من بالي.
@ الجوزاء
حبطت للبحر وفرششت زربية،
قعدت وكسشلت رجليا جاز ششباب
بقا يخزر فيا ،قتلو يا ششباب عÓه
راك تخزر فيا؟ قالي كنوزي ومالي وقلبي ليك
وأانت حÓلي في هذه الدنيا.
@ السسرطان
فاطمة فّطوم سشبحان خÓقك،
ششفت نجوم السشما حسشباتلي
سشاقك العين مقابلة العين
والقلب مششتاقك.
@ اأ’سسد
أانا بنت المير نقعد فوق البير
ناكل خبز الششعير والّلي حب
يغير يغير.
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@ واحد غبي حلم بلي جماعة تاع الرجال
ضشربوه ،إاّمال واشس دار؟
غدوة منداك جاب ولد عمو ورقدوا بكري...زعما
باشس يتحاماوا.
@ إاذا ركبت مع داركم في السشيارة وأانت زعفان
تقعد كامل الطريق وأانت تقرا في أاسشماء
المحÓت.
@ وحدة سشمينة بزاف قالولها الميزان اللكتروني
يخّرج ورقة مكتوب فيها الوزن بالضشبط.
وقفت المرأاة السشمينة على الميزان وخرجت لها
ورقة مكتوب فيها  :بالدالة واحد يا جماعة ماششي
مع بعضس.
نصشيحة لكل ششاب :ما اديرشس مششاكل مع طفلة
أاظفارها طوال ،بصشح اّدير مششاكل مع بنت ششعرها
طويل...والفاهم يفهم
@ وحد الخطرة غبي ششاف كهف ،حب يسشمع صشدى
تاع الصشوت ديالو....قال :نحاونا من الششهرية!!
الكهف جاوب وقال :مااااااااااااااكااااااااااشس
منهاااااااااااااا!!
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@ بعضض السسعادة ’ تتحقق إا’ بوجود أاشسخاصض
يتمنونك كما تتمناهم.
@ في قلب كل منا ''غرفة مغلقة'' نخاف طرق بابها
حتى ’ نبكي.
@ ا’هتمام المفاجئ = مصسلحة.
@ بـكـل أامـور حـيــاتـنـا نـبــحث عـن اأ’فـــضســل ،إا ّ
’
بـمـا يخصض قـلـوبــنا ،فـهي تـبـحـث عن الـمـفـضّسـل.
@ يحمل الرحيل معه أاشسياء كثيرة ،منها ما يعّوضض
ومنها ما يسسلبه الراحلون.

و

همسصـــة
صصــــدى
الحّجاج والصصبيان الثÓثة
لّما تولى الحجاج ششؤوون العراق ،أامر مرؤووسشه أان يطوف بالليل فمن
وجده بعد العششاء ضشرب عنقه ،فطاف ليلة فوجد ثÓثة صشبيان
فأاحاط بهم وسشأالهم :من أانتم ،حتى خالفتم أاوامر الحجاج؟
فقال األول :أانا ابن الذي دانت الـرقاب له ما بين مخـزومها
وهاشش ـمها،
تأاتي إاليه الرقـاب صشاغـ ـرة يأاخذ من مـ ـالها ومن دمها.
أامسشك عن قتله ،وقال :لعله من أاقارب األمير.
وقال الثاني :أانا ابن الـذي ل ينزل الدهر قدره ،وإان نزلت يـ ـوماً
فـسشوف تعود ،ترى الناسس أافواجًا إالـى ضشـوء نـاره فمنهم قيام حولـ ـها
وق ـعـود.
..يت ـ ـب ـع
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@ مازلني حايرة؟!
حر وليدها تبكي عليه
وعÓشس المرأاة العربية إاذا تب ّ
وإاذا لقاتو تضشربو؟
@ واحد سشقسشى غبي :ششحال السشاعة؟ قالو :راهي
الوحدة،قال :كيفاشس عرفت وأانت ما عندكشس
سشاعة؟ قالو :من الششمسس ،قال :صشاحا يا ذكي
كيفاشس تعرف السشاعة فالليل؟
جاوبو :نجيب الدربوكة ونبدا ندربك ،قالو :واشس
دخل الدربوكة فالسشاعة؟ قال :كي نكون ندربك
تنوضس جارتنا وتبدا تعّيط ششكون هاذ المهبول الّلي
راهو يدربك على الوحدة تاع الليل؟!

٣١

أانت وفالك
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ل تندمأابدًا على معرفةأاي شصخصص في
حياتك ،فالناسص الجيدون يعطونك
السصعادة ،والناسص السصيئون يعطونك
التجربة،أاماأاسصوا الناسص فيعطونك
درسصا ،وأافضصل الناسص يعطونك
ذكريات.

العدد
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هنا مسصتغانم

الكÓم الزيـ ـ ـ ـن
قصصيـ ـ ـدة جزائ ـرية
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن الـ ـ ـتراث
''قولوا ليامنه''
أامير الغرام حرق احشسايا
وفناني شسرب لي كيسسان من
سسموم ابÓه
حتى حرم قوتي والنوم اجفاني
يا ناسسي ’ طبيب فادني بدواه
واللي هويتو يا وعدي ما يهواني
بدلني بالغير ’حني وراه
قولو ليامنة تهليل العثماني
ارأافي بالمعشسوق بيك شسرع الّله
يا من درى نزور رسسامي ويفجى
العقل من تخمامو
هذا شسحال طال غرامي وأانا
بحبها واحكامو
نرى في اليقضسة ومنامي
مكسسوب ليها صسرت اغÓمو
ب Óمقابلة عÓشض اليوم شسراني
دخل على عيبي تحن له
وترضساه
وبقيت فوق لوحة ماني عوامي
بحر الحب صسعيب وعاشسقو
يلقاه
مول الغرام ديما متعذب فاني
كل ما شساف الزين كايهيج بÓه
قولو ليامنة تهليل العثماني
رافي بالمعشسوق بيك شسرع الّله

ُذكرت مسشتغانم في كتاب تاريخ ابن خلدون تحت عنوان
ڤالخبر عن انتزاء الزعيم ابن مكن ببلد مسشتغانمڤ ،حيث
قال'' :كان يغمراسشن بن زيان كثيرا ً ما يسشتعمل قرابته في
الممالك ويوليهم على العمالت ،وكان قد اسشتوحشس من
يحيى بن مكن وابنه الزعيم وغربهما إالى األندلسس ،فأاجازا
من هنالك إالى يعقوب بن عبد الحق سشنة ثمانين ولقياه
بطنجة بالمملكة المغربية في إاحدى حركات جهاده.
وزحف يعقوب بن عبد الحق السشلطان المغربي الذي كان
يحكم المغرب والجزائر أايام كانت الجزائر تحت الحكم
المغربي إالى تلمسشان عامئذ ،وهما في جملته فأادركتهما
النعرة عنى قومهما وآاثرا مفارقة السشلطان إاليهم فأاذن
لهما في النطÓق ولحقا بيغمراسشن بن زيان ،حتى إاذا
كانت الواقعة عليه بخرزوزة سشنة ثمانين كما قدمناه،
وزحف بعدها إالى بÓد مغراوة وتجافى له ثابت بن منديل
عن مليانة وانكفأا راجعًا إالى تلمسشان ،اسشتعمل على ثغر
مسشتغانم الزعيم بن يحيى بن مكن ،فلما وصشل إالى تلمسشان
انتقضس عليه ودعا إالى الخÓف ومأ Óعدوه من مغراوة على

@ العذراء
قمر يا قمر انت نجمة في السشما
وأانا الهÓل داير بيك ،أانت
غزالي في الصشحرا وأانا الرمل
تحت رجليك ،نطلب ربي
الرحمان يجمع ششملي بيك.
@ الميزان
علي يا علي يا الّلي سشومك غالي،
من صشابك تجي لعندي نفرششلك
مطرح حرير ونغطيك بإايزاري.
@ العقرب
حكمت الطير بتكة الحرير وما
ظنيته يطير ،من بعد ما والف
خلّى قفصشي وعّمر قفصس الغير،
واقعدت أانا في البحور نتمششى تالف
ل سشواري ل قÓع ل وجدت مقاذف هذ
الزمان يعطي ويخالف.
@ القوسض
عّيطت على سشيد المÓح صشبت
الناسس رقود ،هّزيت الدالية طاح
منها عنقود ،النجوم قالت النجوم
نحكي وقال القمر نذوب ،اصشبر يا قلبي ياك
كل ششي مكتوب.
@ الجدي
يا الّلي ملكتيني بزينك ،يا زايدة
في عذابي في الليل نومك وفي
النهار نترجاك ،قوليلي غير كليمة
يرحم اللّي رّباك.
@ الدلو
وين الطريق الّلي فيها محبوبي،
جيبولي التراب من ثمة نششريه
نعمله جعيبة في مكتوبي وإاذا مرضشو عينيا
نكحل بيه ،حبيبي ما يسشمح فيا وأانا ما نسشمح
فيه.
@ الحوت
ذاك الحمام الّلي محبوسس في
السشجنة يعيا ويفرج رّبي
ونرجعوا خير من الّلي كنّا.

المظاهرة عليه فصشمد إاليه يغمراسشن وأاحجره بها حتى لذ
منه بالسشلم على اإلجازة فعقد له وأاجازه ،''...وهذا ما يدّل
على عراقة بلد مسشتغانم ،كما أاششار إاليها ابن خلدون.

الفجر٠٣.٥٢...............:
مواقيت الظهر١٢.٤٥...............:
الصضلة العصضر١٦.٣٥...............:
المغرب١٩.٥٤...............:
العشضـاء٢١.٣١................:
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 ٢١ماي  :١٩٥٧سسقوط حكومة «غي مولي»
الفرنسسية أامام ضسربات الثوار الجزائريين.
 ٢١ماي  :١٩٥٨تسسارع نهب خيرات
الجزائر بنقل حمولة  ٢٠. ٠٠٠طن من
البترول الخام من حاسسي مسسعود ،على متن
السسفينة الفرنسسية الحاملة للبترول «بور ـ إايتيان».
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صصفحةأأسصبوعية منإأعدأد  :حمزة محصصول

الــــدول المانحــــة تؤوؤوكـــّـد دعـمـهــــا لمـــالي

 ٣ ، ٢مليار أأأورو لدعم مخطط ألتنمية وأ’سستقرأر ألسسياسسي

ألعدألة وألمحاسسبة

ألحي ـ ـاة بـ ـدأأت تع ـ ـود تدريجـ ـيا لمـ ـدن ألشسم ـ ـ ـال
وضضعت األمم المتحدة منذ تفاقم األزمة األمنية والنسضانية في مالي ،مقاربة شضاملة تقوم على الحل
السضياسضي عبر المصضالحة بين جميع األطراف .ومنحت األولوية لتنمية مسضتدامة تذّلل الظروف القاسضية
التي يكابدها سضكانإاقليم الشضمال قبل وبعد الحرب .وتعترف كل األطراف الداخلية والخارجية لألزمة
ن شضعور مواطني الشضمال بالحرمان جراء انعدام المرافق ومشضاريع البنى التحتية ،كانت سضببا رئيسضيا في
بأا ّ
تعميق الشّضرخ بين شضعب البلد الواحد.

حمزة محصصول
منع هجوم الجماعات اإلرهابية على منطقة
التماسش (مدينة كونا) بين شسمال مالي وجنوبها
هيئة األمم المتحدة من إاعداد خطة تنموية
قصسيرة أاو متوسسطة المدى وأادى إاعÓن فرنسسا
الحرب من جانب واحد دون إاذن المجموعة
الدولية إالى تعطيل هذه المخططات التي
تشسّكل عماد الحل النهائي والتوافقي لÓزمة،
ف Óيمكن تجسسيد مصسالحة بين مختلف
الشسرائح واألطياف في ظل شسعور البعضش
بالظلم والتهميشش وعدم المسساواة في توزيع
الثروة ،ول تملك السسلطات النتقالية المالية
غير إاطÓق مشساريع تنموية وتجسسيد وعودها،
وعدم منح أاي فرصسة للتوتر وبعث الخÓفات.

وبعد خمسسة أاشسهر من الحرب التي أاّدت إالى
طرد المجموعات اإلرهابية من مدن الشسمال،
بدأات المقاربة التنموية تفرضش نفسسها على
الحكومة المالية والمجموعة الدولية ،وقام
الرئيسش النتقالي ديونكوندا تراوري بإاعداد
برنامج الخروج من األزمة تناهز قيمته ٤
مليار دولر.
ونجحت قمة الدول المانحة لتنمية وتطوير
مالي ،التي انعقدت نهاية األسسبوع الماضسي
ببروكسسل في توفير مبلغ فاق كل التوقعات بعد
أان كان طموح الوفد المالي جمع  ٢مليار أاورو
كأاقصسى تقدير ،لكن سسخاء الشسركاء فاق كل
التوقعات وبلغت القيمة اإلجمالية المحصسلة ٣
مليار و ٢٥٠مليون أاورو ،لتمثل بذلك ٨٠

بالمائة من تكلفة البرنامج الشسامل.
شسّكل نجاح ندوة بروكسسل مفاجأاة سسارة
للسسلطات النتقالية في مالي بعد مخاوفها من
تكرار قمة أاديسش أابابا التي كانت غايتها جمع
األموال لتمويل الحرب ،ولم يصسل ما تقدمت
به الدول المانحة آانذاك نصسف القيمة
اإلجمالية ،ما يعني أاّن المجموعة الدولية
مسستعدة لتمويل مشساريع التنمية والعمل على
تكريسش المقاربات السسلمية لضسمان السستقرار،
ول تبدي ذات التحمسش لتمويل الحروب ألّنها
الوسسيلة األسسوأا لعÓج المشساكل التي لها أابعاد
إانسسانية واجتماعية عميقة.
ومنح التحاد األوروبي  ٥٢٠مليون أاورو
لصسندوق دعم التنمية والتطور على مدى

سسنتين ،مقّدما بذلك أاكبر مسساهمة ضسمن
مجموع المشساركين في الندوة رغم حالة
الركود القتصسادي التي يمر بها ،والتزمت
فرنسسا لوحدها بـ  ٢٥٠مليون أاورو ،مبلغ قال
بشسأانه الرئيسش ''فرنسسوا هولند'' أاّنه تطّلب
مجهودا كبيرا نظرا للوضسعية الصسعبة التي تمر
بها بÓده ،لكن الغاية من وراء ذلك هي تبييضش
صسورة الجمهورية الفرنسسية من خÓل
الهتمام بالجوانب األمنية والتنموية بنفسش
القدر ،وتدخل الزيارة النسسانية لرفيقة
هولند ''فاليري تريرفايلر'' بدعوة من الرئيسش
''مينتو تراوري'' زوجة الرئيسش النتقالي لمالي
إالى مدينة غاو.
وسساهم البنك الدولي والبنك اإلسسÓمي للتنمية
والتطور بمبلغ  ٢٥٠مليون أاورو ،بينما تفاوتت منح
باقي الدول والمؤوسسسسات التي بلغ عددها .١٠٨
وفور انتهاء أاشسغال قمة بروكسسل وسسط إاشسادة
واسسعة ،نادت بعضش األصسوات بضسرورة متابعة
األموال التي تم رصسدها والتأاكد من تجسسيدها
في مشساريع تنموية تحقق المنفعة العامة
للشسعب المالي ،وهو ما يضسع السسلطات المالية
أامام اختبار هام ،يفرضش عليها الشسروع في
تطهير مؤوسسسسات الدولة من الفسساد والرشسوة،
ينهي الحكم الراشسد.
من جانب آاخر ،بدأات بوادر الحياة تعود إالى
سسابق عهدها تدريجيا في مدينة تمبكتو
شسمال مالي ،بعد اسستئناف الدراسسة وعودة
أاعداد معتبرة من النازحين ،حيث قامت ثÓث
منظمات اليونيسسيف وبرنامج الغذاء العالمي
ومنظمة األمم المتحدة للتغذية والزراعة،
بزيارة إالى المدينة لÓشسراف على إاطعام ٣٠
أالف تلميذ بسسب النقصش الشسحيح في المؤون
ومسساعدة الفÓحين.

فيأاكبر عملية منذ ٢٠٠٩

نيجيريا تشسّن حربا شساملة على جماعة ''بوكو حرأم'' أإ’رهابية
قّررت الحكومة النيجيرية شض ّ
ن عملية عسضكرية واسضعة على معاقل الجماعة الرهابية ''بوكو حرام'' ،وتوصضف
العملية بأاّنها األقوى منذ  ٢٠٠٩ضضد هذا التنظيم الذي يتعاظم خطره علىأامن نيجيريا وكامل منطقة غربإافريقيا
بعدأان اسضتطاع تكوين شضبكات تابعة له في دول الجوار على غرار الكاميرون.

ودخل هجوم الجيشش النيجيري المدعوم بالمروحيات
الحربية يومه السسادسش أامسش ،حيث أاعلنت حالة الطوارئ
القصسوى ومنع التجوال في مدينة مايدوغوري الواقعة شسمال
شسرق البÓد ،وقالت قيادة أاركان الجيشش النظامي لنيجيريا أان
الهدف من هذه العملية النوعية هو اسستعادة السسيطرة على
المدينة والمناطق التي تتحصسن بها جماعة ''بوكو حرام'' ،حيث
أاقامت ثكنات ومراكز تدريب مّكنتها من تنفيذ عدة تفجيرات
وكمائن لقوات األمن والمدنين حصسدت مئات الضسحايا.
وحسسب التقارير الصسحفية اإلفريقية والدولية التي تتابع
العملية عن كثب ،فإاّنه ل توجد أارقام تتعلق بعدد الخسسائر
والقتلى في صسفوف التنظيم اإلرهابي أاو الجيشش النيجيري،
ماعدا ما يصسدر عن المؤوسسسسة العسسكرية التي قالت أانها قامت
باعتقال حوالي  ٧٠شسخصسا يشستبه في قيامهم بأاعمال إارهابية،
وأاّكدت أاّنها مصسممة على إانجاح العملية واسستعادة السسيطرة
على المقاطعة.

وتتابع كثير من الدول ،باهتمام بالغ ،إاعÓن نيجيريا الحرب
على الجماعة الرهابية ،حيث عبرت واشسنطن عن ''قلقها
الشسديد'' إازاء المعارك التي تدور رحاها بين القوات النيجيرية
والعناصسر المحسسوبة على جماعة ''بوكو حرام'' ،وذلك بعد أان
تحّدثت تقارير عن ارتكاب الجيشش النيجيري تجاوزات بحق
ث وزير الخارجية ''جون ''كيري'' هذه القوات
المدنيين .وح ّ
على عدم الفراط في اسستعمال القوة ،وعلى حماية المدنيين
واحترام حقوق اإلنسسان.
لكن الحكومة النيجيرية تؤوّكد أاّنها تسستهدف العناصسر التي
تعبث بأامن واسستقرار البÓد منذ سسنوات ،ورغم محاولتها
المتكررة إاقامة حوار مع قادة جماعة ''بوكو حرام'' إاّل أان
المجازر وأاعمال العنف بقيت حاضسرة في المشسهد النيجيري،
ول يمر أاسسبوع دون سسقوط ضسحايا ،ناهيك عن عمليات الحرق
والتخريب التي تطال دور العبادة ،بعدما اتخذ الصسراع بعدا
طائفيا خطيرا ليقرر الرئيسش ''كودلك جونثان'' ،إاعÓن حرب

شساملة وتطهير ثÓثة مدن رئيسسية هي األكبر في البلد بنشسر ٢٠٠٠
جندي .وأادت هذه العملية األمنية الواسسعة إالى ترك الكثير من
السسكان منازلهم ،والنزوح إالى المناطق المحاذية للكاميرون.
وتعّد هذه العملية العسسكرية األكبر ضسد ''بوكو حرام'' منذ عام
 ،٢٠٠٩حين اجتاح الجيشش مدينة مايدوغوري عاصسمة ولية
بورنو معقل الجماعة ،وقتل الجيشش النيجيري حينها أاكثر من
 ٨٠٠عنصسر تابع لها وأارغمت على وقف أانشسطتها لمدة سسنة.

حمزة م

وجد بعضش القادة والرؤوسساء
األفارقة أانفسسهم متابعون من
طرف المحاكم الدولية ،بتهم
جرائم ضسد النسسانية ،وفرضش
على آاخرون الرقابة القضسائية
في بلدانهم التي توّلوا فيها
مقاليد الحكم والمسسؤوولية.
لم يتصسّور المتابعون لجرائم
الحرب واإلبادة الجماعية أان
يأاتي اليوم الذي يقف فيه هؤولء
أامام القضساء للمحاسسبة بعد أان
حملوا مسسؤوولية مآاسسي الحروب
األهلية التي عرفتها بلدانهم
بسسبب نزاع إاثني أاو صسراع على
النفوذ والسسلطة خّلف مقتل
اآللف من المدنيين.
يعتقد هؤولء أاّن العنف
والقتتال واسستعمال كل
الوسسائل من أاجل تحقيق
النتصسار على الطرف اآلخر
هو السسبيل الوحيد ،واعتمدوا
على تكريسش الختÓف
والتسسلط على حسساب النفسش
البشسرية وحقوقها األسساسسية
في الحياة واألمن والصسحة
والتعليم ،لكن مسسار المنظمة
الدولية جعل من حقوق اإلنسسان
مبدأا سساميا ل يقبل التقصسير أاو
الخرق.
ومهما طال زمن مرتكبي تلك
الجرائم الشسنعاء ،فإاّن تقارير
المنظمات غير الحكومية
تطاردهم وتضسع ملفات التهم
الموجهة لهم في أاروقة
المحاكم الدولية ،على غرار ما
حدث للمتسسّببين في الحرب
األهلية الطاحنة برواندا
وغيرهم مّمن يقبعون كÓجئين
في دول أاو مناطق ل
يسستطيعون مغادرتها.
أاما القادة والمسسؤوولون
المتابعون على مسستوى محاكم
بلدانهم األصسلية ،فإاّنهم
الفسساد
بتهم
متابعون
والختÓسش وإاهدار المال،
وحتى التورط في قضسايا
تهريب وتجارة المخدرات،
ويتحولون بمجرد مغادرتهم
سسدة الحكم إالى أاشسخاصش
عاديين ،يجري تجريمهم من
طرف نظام رغم أان البعضش
ينظر إاليها بتصسفية حسسابات
قديمة فقط كما هو حال عدد
من الوزراء والمسسؤوولين
السسينغاليين ،الذين عملوا في
عهد الرئيسش السسابق عبد الÓي
واد ومن ضسمنهم ابنه كريم.
العبرة من هذا كله ،هو أاّن دور
العدالة في إافريقيا يتعاظم من
سسنة إالى أاخرى ،نتيجة لجهود
الراشسد
الحكم
إارسساء
والحكامة ،وعلى الجميع أان
بةالسمّساب
حقصيصنو.ل
يعتبر من تجحارمز

