بن صسالح يمثل رئيسس إلجمهورية
في مرإسسم تنصسيب رئيسس إ’كوإدور

صص ٠٤

تعديل إلدسستور

منتخبون يطالبون
بتفعيل مجال
مرإقبة إلبرلمان

إلجزإئر تدين إ’عتدإءإت
إإ’رهابية بالنيجر وتجدد
دعوتها للحوإرفي سسورية

صص٠٣

صص ٠٥
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إلسسفير إلبريطاني يشسيد بالعÓقات إلثنائية إلمتميزة:

تعاون في مكافحة إإ’رهاب ومناهضسة دفع إلفدية
إلجزإئر بلد مسستقر سسياسسيا ولديه إلكثير من إلمؤوهÓت
ومصسنع «يونيليفر» مثال للشسرإكة إ’سسترإتيجية

صص ٠٥

إإجرإءإت فعالة لتحسسين ظروف معيشسة إلسسكان وإلنشساط إ’قتصسادي

 ٢٠٠٠مليار دينار لتنمية مناطق إلجنوب منذ ١٩٩٩

منظمة إلعفو إلدولية

وضسعية حقوق إإ’نسسان
بالجزإئر مسستقرة

صص ٠٤

يومإإفريقيا

إإنجازإت خمسسينية
في إلوإجهة
صص ١٠

بن برإهم يكشسفأإهدإف إلمؤوتمر
إلـ ٢٧للكشسافة إلعربية

ترسسيخ مبدأإ إلموإطنة
لدى إلشسباب
صص ٠٥

تربصص إلمنتخب إلوطني
ينطلق إليوم

تحضسير إلمنعرج إلحاسسم
لتصسفيات مونديال ٢٠١٤

أإكثر من  ٣مÓيير دينار دعم لقطاع إلتشسغيل
صص ٠٧

إختبار بوركينا فاسسو
سسيرسسم معالم إلتشسكيلة
إلمعنية بموعدي إلبينين
وروإندإ
صص ١٤/١٣/١٢/١١

العدد
١٦١١٣

السشبت  ٢٥ماي  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ١٥رجب ١٤٣٤هـ

ملتقى دولي حـول ''األمير عبد القادر''
بن ـ ـ ـ ـ ـ ـادي الجـ ـ ـ ـ ـ ـيشش

مباركي يتفقد قطاعه
بالعاصصمة

ندوة صصحفية لسصاحلي
ووزيـ ـ ـ ـ ـرةأارميني ـ ـ ـا

02

تحت الرعاية السشامية لفخامة رئيسس الجمهورية السشيد عبد العزيز
بوتفليقة ،تنظم وزارة العدل ،ملتقى دوليا حول موضشوع «األمير عبد
القادر والقانون الدولي اإلنسشاني» ،أايام  ٣٠،٢٩ ،٢٨ماي ،بداية من
السشاعة الـ ٣٠:٠٨صشباحا ،بنادي الجيشس ببني مسشوسس.

لق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء لم الشصمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل بـ ''جبهـ ـة
الج ـزائـر الجديدة''

ينششط كاتب الدولة لدى وزير الششؤوون الخارجية،
المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج ،بلقاسشم سشاحلي،
يوم الثنين ،ندوة صشحفية،رفقة وزيرة الحالية
''األرمينية'' لجمهورية أارمينيا ،ارانيشس حكوبيان ،بمقر
وزارة الخارجية  ،بدءا من السشاعة الـ ١٠صشباحا.

المؤوتمر الكشصفي العربي
الـ ٢٧بقصصر األمم
تنظم الكششافة اإلسشلمية الجزائرية ،اليوم ،بقصشر األمم
بنادي الصشنوبر بالعاصشمة ،بداية من السشاعة الـ ١٠صشباحا،
فعاليات المؤوتمر الكششفي العربي الـ ٢٧تحت ششعار« الكششافة والمواطنة
الفاعلة».تسشتمر التظاهرة إالى غاية الـ ٢٩ماي وتتزامن مع الحتفالت المخلدة لليوم
الوطني للكششاف الموافق لـ ٢٧ماي من كل سشنة ،وكذا مع الذكرى الـ ٧٢لسشتششهاد
مؤوسشسس ورائد الحركة الكششفية الجزائرية الششهيد محمد بوراسس.

يقوم محمد مباركي ،وزير التكوين
والتعليم المهنيين ،غدا ،بزيارة
عمل وتفقد لهياكل ومؤوسشسشات
قطاعه بالجزائر العاصشمة.

يششرف رئيسس جبهة الجزائر الجديدة ،أاحمد بن عبد السشلم،
اليوم ،على فعاليات اإلعلن عن التفاق على الوحدة والندماج
الكامل لإلطارات السشابقة في الحزب ،من أاعضشاء ومؤوسشسشين
وقيادات في المكتب الوطني ومجلسس الششورى ونواب ومناضشلين.
يعقد اللقاء بالمركز الثقافي عبد الحميد بن باديسس  ،ببلدية
المحمدية ،بداية من السشاعة الـ ١٠صشباحا.

م ـ ـ ـ ـÓح يع ـ ـ ـ ـاين
قطاعه بالبويرة

تجم ـ ـع شصع ـ ـبي لـ ''لوفاق
الوطنـ ـ ـ ـ ـي'' ببجايـ ـ ـ ـة

يقوم كاتب الدولة لدى وزير

ينششط األمين العام لحركة الوفاق الوطني علي بوخزنة ،اليوم،
تجمعا ششعبيا بدار الثقافة لولية بجاية بداية من السشاعة
الـ ٣٠:١٠صشباحا.

ندوة حول المسصاواة بالمجلسش
اإلسصÓمي األعلى

ن ـ ـ ـ ـدوة صصحفـ ـ ـ ـ ـية
بمقر''اإلصصÓح الوطني''

ينظم المجلسس اإلسشلمي األعلى ،غدا ،بمقره ،بداية من السشاعة الـ ٣٠:١٥زوال،
ندوة تحت عنوان« نحو رؤوية جديدة للمسشاواة بين الرجل والمرأاة والرجل في القرآان
الكريم» ،يلقيها المجاهد ،األسشتاذ الطاهر قايد.

نقاشش حول ''مسصاهمة القبعات
الـ ـ ـ ـزرق في حفـ ـ ـ ـظ السصـ ـ ـ ـÓم''
تنظم كل من جمعية «مششعل الششهيد» وجريدة المجاهد
بالتنسشيق مع مركز اإلعلم لألمم المتحدة بالجزائر ،طبعة
جديدة من منتدى الذاكرة ،الذي يتناول موضشوع «مسشاهمة
القبعات الزرق الجزائرية في حفظ السشلم».
اللقاء ،من تنششيط األسشتاذ مسشعود عظيمي ،ويتبع بششهادات لمششاركين في مهمات
حفظ السشلم ،كما تحضشره منسشقة األمم المتحدة المقيمة بالجزائر وششخصشيات
دبلوماسشية .يعقد المنتدى بمركز الصشحافة للمجاهد ،بداية من السشاعة الـ ١٠صشباحا.

الششباب والرياضشة المكلف
بالششباب بلقاسشم ملح ،غدا بزيارة
عمل وتفقد لولية البويرة ،يعاين
األنششطة
بعضس
خللها
والمؤوسشسشات الششبانية  ،كما يششرف
على لقاء مع الحركة الجمعوية
الششبانية .

يعقد جهيد يونسشي الأمين العام لحركة الإصشلح الوطني ،
اليوم ،بمقر الحزب ببئر مراد رايسس ،ندوة صشحفية  ،بداية
من السشاعة الـ ١١صشباحا.

تجمعإلطارات جبهة النضصال الوطني

حاج سصعيد في زيارة
ميدانية لمسصتغانم

ينششط رئيسس جبهة النضشال الوطني عبد الله حداد ،اليوم ،تجمعا
إلطارات ومناضشلي الحزب ،بقاعة السشينما ببلدية أاحمر العين بولية
تيبازة ،بدءا من السشاعة الـ ١٠صشباحا.

ندوة تضصامنية لحزب التحالف
ال ـ ـ ـ ـوط ـ ـني الجمه ـ ـ ـ ـ ـوري

مهرجـ ـان الخ ـ ـط العـ ـ ـربي
بالقصصبة بداية من  ٢٨ماي
يحتضشن المتحف العمومي الوطني للزخرفة
والمنمنمات وفن الخط الكائن بقصشر مصشطفى،
بالقصشبة ،من الـ ٢٨ماي إالى غاية  ٠٤جوان ،فعاليات المهرجان الثقافي الدولي «للخط
العربي ».يتضشمن المهرجان برنامجا ثريا من معرضس ،ومسشابقة دولية ،وورششات
تطبيقية وملتقيات فكرية ،يحتضشنها فندق مزفران بزرالدة.

''التصصل ـب المتعدد'' موضصوع ندوة نقاشش
ينششط البروفيسشور محمد أارزقي رئيسس الجمعية الجزائرية لألعصشاب ورئيسس مصشلحة
األعصشاب بالمسشتششفى الجامعي للبليدة رفقة البرفيسشور سشعدي بلويز رئيسس وحدة
األعصشاب بالمسشتششفى الجامعي مصشطفى باششا ورئيسس الرابطة الجزائرية للصشرع
اليوم ،على السشاعة الـ ١٠صشباحا ،ندوة نقاشس بمنتدى الصشحافة «ديكا نيوز» .
وتندرج هذه الندوة في إاطار إاحياء اليوم العالمي لـ «التصشلب المتعدد» المصشادف لـ ٢٦
ماي الجاري وهو المرضس الذي يمسس أاكثر من  ١٠آالف ششخصس بالجزائر.

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

ينظم حزب التحالف الوطني الجمهوري ،اليوم ،ندوة تضشامنية
بمناسشبة الذكرى الـ  ٤٠لتأاسشيسس الجبهة الششعبية لتحرير السشاقية
الحمراء ووادي الذهب.
وتنعقد الندوة بالمقر المركزي للحزب بالرسشتمية بدالي ابراهيم،
ابتداء من السشاعة الـ١٠صشباحا.
يقوم محمد اأمين حاج سشعيد
كاتب الدولة لدى وزير السشياحة
والصشناعة التقليدية ،مكلف
بالسشياحة ،اليوم ،بزيارة عمل
وتفقد اإلى ولية مسشتغانم،
حيث يعاين بعضس الموؤسشسشات
الفندقية وهياكل ومششاريع
قطاع السشياحة ،كما تكون له
وقفة على حملة «منظفو
الششواطئ» ،التي تنطلق اليوم
لتمسس ششواطئ  ١٤ولية
سشاحلية.

الرئيسسة المديرة العامة
مسسؤؤولة النشسر

أامينة دباشش

مديـر التـحريـر بالنيابة

تؤفيق يؤسسفي

ن ـدوة جهوي ـ ـة للجبهـ ـة
الوطني ـ ـ ـ ـ ـة بورقلـ ـ ـ ـ ـة
يششرف رئيسس الجبهة الوطنية الجزائرية موسشى تواتي،
اليوم ،على فعاليات الندوة الجهوية لوليات الجنوب
الششرقي ،قصشد تنصشيب المجلسس الجهوي لهذه الوليات.
وتنعقد الندوة الجهوية بدار الثقافة مفدي زكريا بورقلة،
بداية من السشاعة الـ١٠صشباحا .

إلعÓناتكم (021) 73.60.59
اتصصلوا ب ـ :السصرعة 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... :

ألسشبت  ٢٥ماي  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ١٥رجب ١٤٣٤هـ

تعديل الدسضتور

منتخبون يطالبون بتوسضيع الصضÓحيات وتفعيل مجال مراقبة البرلمان
ركز ألمتدخلون في تصسريح لـ «ألشسعب» حول تعديل ألدسستور على جملة من ألقضسايا ألتي
تشسغل بال ألمنتخبين ألمحليين وألبرلمانيين وفئات من شسرأئح ألمجتمع ألمدني وألموأطنين على
أختÓف موأقعهم وألتي تم حصسرها في توسسيع مجال صسÓحيات رؤوسساء ألمجالسس ألبلدية وممثلي
ألبرلمان بغرفتيه وعÓقته بالهيئة ألتنفيذية على مسستوى ألو’يات تفعي Óلمرأقبة ألتنمية من
حيث عملية أإ’قترأح وتقديم تصسور ناجع يÓئم خصسوصسية ألمنطقة ويخدم مصسالح سسكانها كون
أن ألجهاز أإ’دأري متغير ،مما يخلقإأنسسجاما على كل أأ’صسعدة ،حسسب محدثينا.

عين ألدفلى /و.ي.أأعرأيبي
عكسشت أآ’رأء ألتي أسشتقيناها مسشتوى ألنضشج
للمنتخبين بالمجلسس ألبلدي وغرفة ألبرلمان ألسشفلى
كاششفة عن ألتناغم مع ألقضشايا ألمطروحة ومسشؤوولية
ألممثل على ألجبهات ألمحلية ألتي يعتبرها ألنوأة
ألحقيقية في مسشار ألتنمية وألتسشيير ألرأششد.
وذهب رئيسس بلدية تبركانين محمد كرششوشس في
عهدته ألرأبعة على رأأسس تسشيير ذأت ألبلدية ،في هذأ
أ’تجاه كونه على درأية كاملة وتامة بمنطقته على كل
أأ’صشعدة ،حسشب ما صشرح به لنا سشكان ألبلدية ،حيث
أأكد لنا أأن عملية ألتعديل جاءت لتتماششى مع ألظرف
ألحالي وطبيعة ألمجتمع ألذي يتششكل من نسشبة كبيرة
من ألششباب وأأغلبهم مثقف وبمسشتويات علمية
ومتفتحة عن ألعالم وأقتصشاد ألسشوق.
وبرأأيه يحق منح صشÓحية أ’سشتقÓلية لرئيسس
ألمجلسس ألبلدي ضشمن ألدسشتور ألقادم ،باعتباره يسشهر
على ألتسشيير ألمباششر لششؤوون منطقته على خلفية
أحتكاكه أليومي بالموأطن ومششاكله وأنششغا’ته،
مضشيفا هذأ هو ألمطلب أأ’ول ألذي نرأه منسشجما مع
مهام ألمنتخب ألمحلي في كل بلدية على ألمسشتوى
ألوطني ،أأما ألمطلب ألثاني ألذي ينبغي مرأعاته في
ألتعديل ألقادم ،فيتعلق بمدأخيل ألمؤوسشسشات
وعÓقتها مع ألبلدية ،ألتي ’ تسشتفيد من عائدأت
ألضشرأئب ألخاصشة بالششركات ألمتوأجدة بترأبها ،حيث
تعود إألى ألبلدية أأ’م ألتي أعتمدت بها ألمؤوسشسشة أ’ول
مرة ،وهذأ غير عادل ـ حسشبه ـ «بالنظر إألى ثروأت
منطقتنا ألتي تذهب إألى بلديات أأخرى أأي أأعني
ألضشرأئب وهذأ في نظرنا إأجحاف خاصشة لمنطقتنا
ألتي تنتظر هذه ألعائدأت فقط نظرأ لغياب ألنششاط
أ’سشتثماري أآ’خر».
ولدى تطرقه إألى ألعهدة ومن باب ألتجربة ،أأكد أأن
عهدة  ٥سشنوأت غير كافية لإÓلمام بكل أ’نششغا’ت
وألتصشور ألتنموي للمنطقة ،مقترحا تمديد ألعهدة بين
 ٥و ٧سشنوأت كافية للمنتخب حتى يتمكن من ألتسشيير
ألوأضشح وأأ’نفع ،أ’ن إأعطاء هذه ألمهلة في مرأجعة
ألمادة ألقانونية يمكن من ألتسشيير ألناجع يقول محمد
كرششوشس ألذي أأرأد ترسشيم هذأ ألتعديل في ألدسشتور
ألقادم.
كما أقترح ـ أأيضشا ـ توسشيع صشÓحيات رئيسس ألبلدية

إألى تسشوية ألعقار وخلق أأ’وعية ألعقارية على أعتبار
أأنها تخول له أتخاذ ألقرأرأت في هذأ ألجانب مع
أسشتششارة ألوصشاية ألمتمثلة في ألجهاز ألتنفيذي
ألمخول له ألسشهر على ألبرأمج ألتنموية على ألمسشتوى
ألو’ئي.
مسشتوى تطلعات ألششعب ألجزأئري يعرف نموأ
مطردأ على كل ألمسشتويات وألميادين ،لذأ يرى
ألبرلماني محمد نفيدسشة عن دأئرته أ’نتخابية وباقي
أأرجاء ألو’ية ،أأن فصشل ألسشلطات عن بعضشها ألبعضس
في ألتعديل ألقادم مسشأالة ضشرورية وجوهرية أ’ن لكل
سشلطة مهامها ،لذأ تحديد مهام ألنائب مع ألسشلطات
ألمحلية وعÓقته بها حتمية في إأعطاء ألدور في
مجال ألتنمية وتفعيل دور ألمرأقبة ،أ’ن ألمنتخب
مطالب بتفعيل أ’نششغا’ت لموأطنيه كونه تعهد
أأمامهم بالعمل في هذأ ألمجال.
ومن جهة أأخرى ،فهو ممثل وطني له ألحق في
ألمرأقبة ومتابعة ألمال ألعام ومجال صشرفه أ’نه مال
ألششعب وهو ممثل ألششعب ،هذه ألنقطة حسشاسشة
وبإامكاننا تضشييق ألخناق على ما يششاع ويرفع بؤور
ألفسشاد وتكميم أأ’فوأه وألقضشاء على ألمصشادر
ألناعقة ،أ’ن مصشدأقية ألنائب ألحقيقي ألذي أنتخبه
ألششعب فوق كل أعتبار عند ألنوأب ألنزهاء
وألمخلصشين وأأصشحاب أأ’يادي ألنظيفة وألعاملين
للصشالح ألعام.
وبرأأيه فإان رئيسس ألبلدية صشار مكبل ألمهام ،مؤوكدأ
بأان هذأ ألحكم مبني على تجربة سشابقة كونه ترأأسس
بلدية عين بويحي ،مضشيفا «عدم ألحرية في أتخاذ
ألقرأر عند رئيسس ألمجلسس ألششعبي ألبلدي تعيقه عن
أأدأء مهامه وتقوضس سشلطته ،فهو قريب من أنششغا’ت
ألموأطن وملم بكل تفاصشيلها».
إألى جانب ما تبذله ألدولة من جهود تنموية ،يبقى
تقنين موأد قانونية تعطى أ’هتمام أ’بناء ألمناطق
ألريفية وألمسشاحات أألعقارية بها وألقابلة للتوسشع مع
مرأعاة ألنظام ألبيئي للبلديات ألغابية ،حيث تجد عدة
مناطق مششاكل عقارية يقول كل من رئيسس بلديتي
ألماين وتاششتة حباسس علي ومكاوي لخضشر في برمجة
وتجسشيد مششاريع تنموية ألتي تنمحها ألو’ية من خÓل
ألبرنامج ألو’ئي ،ونفسس ألرأأي ألذي ذهب إأليه
ألمسشؤوول ألبلدي لتبركانين.

رئيسس حزب ألحرية وألعدألة:

ضضرورة توافق وطني واسضع حول نموذج معين للحكم
أعتبر رئيسس حزب ألحرية وألعدألة
محمد ألسسعيد بعد ظهر أأمسس ألجمعة ببرج
بوعريريج بأانه «يتعين على ألقوى
ألسسياسسية ألوطنية في ألبÓد أأن تسسعى
لتحقيق توأفق وطني وأسسع حول نموذج
معين للحكم في ألبÓد».
وأأوضشح محمد ألسشعيد لدى تنششيطه لتجمع
سشياسشي مع مناضشلي حزبه بدأر ألثقافة «عائششة
حدأد» في إأطار ألتحضشير للمؤوتمر أ’سشتثنائي
للحزب ألمقرر نهاية ألسشنة ألجارية بأان ألدعوة إألى
هذأ ألتوأفق تأاتي أنطÓقا من مسشلمة «أأنه ’ توجد
قوة سشياسشية بعينها قادرة لوحدها على تسشيير
دوأليب ألجزأئر» مسشتد’ على ذلك بتجارب نصشف
قرن من أ’سشتقÓل.
وأأكد محمد ألسشعيد أأنه «ينبغي في كل نقاشس
حول مسشتقبل ألنظام ألسشياسشي في ألبÓد ألعمل
على تفادي أأي عودة لمرحلة ألدم وألمأاسشاة ألتي
عاششتها ألجزأئر في تسشعينيات ألقرن ألماضشي».
ولدى تطرقه لموضشوع مرضس رئيسس ألجمهورية
ألسشيد عبد ألعزيز بوتفليقة تأاسشف محمد ألسشعيد
«لكثرة أأ’صشوأت ألششامتة ألتي ’ تنسشجم مع ألقيم
وأأ’خÓق أإ’سشÓمية» معتبرأ «توظيف هذه ألمسشأالة
’غرأضس سشياسشوية مرتبطة برئاسشيات  ٢٠١٤موقف
أ
’ أأخÓقي وغير مسشؤوول على أإ’طÓق».
ووضشع رئيسس حزب ألحرية وألعدألة ألحمÓت ألتي
تتعرضس لها ألجزأئر وهي ألدولة ألوحيدة ألمسشتقرة
في ألمنطقة -كما قال« -في سشياق ألمناورأت
ألمتتالية من أأجل ضشرب أسشتقرأر ألبÓد ومصشالحها
ألعليا» مضشيفا بأان «ألجزأئر لن تركع لمثل هذه
ألمحاو’ت».
ودعا ألسشيد محمد ألسشعيد بالمناسشبة إألى «ألتمييز
بين ألخÓف ألسشياسشي وألمصشلحة ألوطنية» مضشيفا بأان
ألحكومة قدمت كل ألمعلومات ألخاصشة بمرضس رئيسس
ألجمهورية ألموجود حاليا «في فترة نقاهة وأأنه سشيعود
قريبا إألى أأرضس ألوطن».
وأغتنم رئيسس حزب ألحرية وألعدألة من جهة
أأخرى فرصشة هذأ أللقاء للرد على ما أعتبرها حملة
مغربية ضشد ألجزأئر ووحدتها ألترأبية بالقول بأان

«كل ششبر من أأرضس
ألجزأئر مخضشب بدم
و«كل
ألششهدأء»
ألجزأئريين متفقون
على قدأسشة ألوحدة
ألترأبية للبÓد ومن
سشيقترب من ألحدود
ألجزأئرية سسيلقى
ألدرسس ألمفحم».
ودعا كذلك إألى
ضشرورة «أسشترجاع
ألثقة في مؤوسشسشات
ألجمهورية عبر أسشتعادة ألمصشدأقية في ألميدأن»
مبديا «أسشتعدأد حزبه لسشحب ألثقة من منتخبيه
بالبلديات ألتي يسشيرونها إأذأ ما أتضشح عدم قيامهم
بالوأجب».

ألعدد
وطني
03 ١٦١١٣
حسضينأايتأاحمد يدعو الجزائريين للبقاء متحدين
دعا رئيسس جبهة ألقوى أ’شسترأكية،
حسسين آأيت أأحمد ،أأول أأمسس،
ألجزأئريينإألى ألبقاء متحدين منأأجل
تشسييد دولة ألقانون وألديمقرأطية.
في رسشالة وجهها للمششاركين في ألمؤوتمر
ألـ ٥لجبهة ألقوى أ’ششترأكية ألذي أفتتح يوم
ألخميسس بالجزأئر ألعاصشمة قال زعيم جبهة
ألقوى أ’ششترأكية أأنه يتعين «على ألجزأئريين
أأن يبقوأ متحدين من أأجل بناء دولة ألقانون
وألديمقرأطية وأ’ختÓف بششكل ديمقرأطي
بالنسشبة لما تبقى».
وقال رئيسس أأقدم حزب معارضس بمناسشبة
هذأ ألمؤوتمر ألذي لم يششارك فيه أأن «كفاح حزبه هو كفاح
من أأجل ألديمقرأطية وألحرية ومن أأجل سشيادة ألجزأئر».
وكتب حسشين آأيت أأحمد أأن «كفاح جبهة ألقوى أ’ششترأكية
هو كفاح من أأجل تكريسس ألحرية وسشيادة ألجزأئر ( )...من
خÓل مؤوسشسشات ششرعية ودولة ألحق وألقانون ألتي تضشمن
أحترأمها وسشيرها ألحسشن وديمومتها .هذأ ليسس مجرد
إأضشافة وإأنما أأسشاسس يبنى عليه ما تبقى».
وذكر بأان جبهة ألقوى أ’ششترأكية تأاسشسشت حتى يتكرسس
أ’سشتقÓل ألجزأئري في ألديمقرأطية في ظل أحترأم
ألحريات وأحترأم ألعدألة أ’جتماعية وأحترأم ألتعددية
ألسشياسشية وألثقافية ألتي تقوم عليها ألحركة ألتحررية».
وأأكد «لم أأكن أأتصشور أأنه بعد مرور خمسشين سشنة ’ زلنا
نتصشارع من أأجل ألدفاع عن ألحق في ألوجود ،نحن مناضشلو
جبهة ألقوى أ’ششترأكية وبششكل أأششمل نحن ألجزأئريون»،
مضشيفا أأن «خمسشين سشنة من كفاح حزبه من أأجل

 ١٠٤٤مندوب في ألمؤوتمر ألخامسس لأÓفافاسس

نحو انتخاب قيادة جماعية تعوضض الزعيم حسضينآايتأاحمد

أنعقد ألمؤوتمر ألخامسس لجبهة ألقوى أ’شسترأكية ،في ظرف وصسفه زعيمه حسسين آأيت أأحمد
ألغائب «ألحاضسر» بـ«أ’سستثنائي» ،وصسنع أ’سستثناء مناضسلو أأ’فافاسس من ألجيل ألجديد ،حينما
أأحبطوأ دعوأت أرتفعت من مسسؤوول حزب مغربي ،أسستغل وجوده لحشسد ألدعم للمقترح ألمغربي
لحل قضسية ألصسحرأء ألغربية ،وردوأ بكل قوة «إأرحل ،ألصسحرأء للصسحرأويين» ،في وقت أأحدثت
تلك ألتصسريحات أسستنفارأ وسسط قيادة ألجبهة ،حيث أضسطر ألسسكرتير أأ’ول علي ألعسسكري إألى
معاودة ألتدخل في نهاية أفتتاح ألجلسسة أأ’ولى لتوضسيح موقف حزبه من هذه ألقضسية ،مؤوكدأأأن
أأ’فافاسس «دأفعت وتدأفع دأئما منأأجل حق شسعوب كل ألمنطقة في تقرير مصسيرها».

زهرأء.ب
تصصوير:آأيت قاسصي

سشارت ألجلسشة أ’فتتاحية أ’ششغال
ألمؤوتمر ألـ ٥لجبهة ألقوى أ’ششترأكية
ألمنظم بفندق ألسشفير مازفرأن غرب
ألعاصشمة ،وألتي غاب عنها زعيم
أأ’فافاسس حسشين آأيت أأحمد ،بطريقة
عادية حيث أنطلقت أأ’ششغال في
حدود ألسشاعة ألخامسشة و ١٠دقائق،
بسشماع ألنششيد ألوطني ،تÓها ششعر
قرأأته ألششاعرة مريم بن دياب بعنوأن
«أأرضس ألجزأئر» ،ثم عرضس ششريط
مصشور تضشمن ششهادأت موأطنين حول
رئيسس ألحزب حسشين آأيت أأحمد،
وبعدها تم عرضس رسشالة مصشورة لهذأ
أأ’خير دعا فيه مناضشلي ألجبهة إألى
إأنجاح ألمؤوتمر ،كما قم أعتذأرأته لعدم
تمكنه من ألحضشور أ’سشباب صشحية.
وأسشتمرت أأ’ششغال على هذأ ألمنوأل،
إألى غاية تدخل ممثل حزب أ’تحاد
أإ’ششترأكي للقوأت ألششعبية ألمغربي سشعود
أأ’طلسشي ،وألذي حاول في كلمته إأيهام
ألمششاركين وحتى ألرأأي ألعام بأان جبهة
ألقوى أإ’ششترأكية تدعم ألطرح ألمغربي في
حل ألقضشية ألصشحرأوية ،وهو ما رفضشه
مناضشلو ألجبهة ألذين كانوأ جالسشين في
ألصشفوف ألخلفية ،حيث أنتفضشوأ صشوتا

نزاع في ا’تحاد منأاجل الديمقراطية والحريات
تسساءلت أأمسس قيادة أ’تحاد من
أأجل ألديمقرأطية وألحريات في
بيان تسسلمت «ألشسعب» نسسخة منه
خÓل أجتماع مكتبها ألوطني عن
ألدوأفع ألكامنة ورأء ألتوقيف غير
ألرسسمي للنشساط ألتنظيمي للحزب
من قبل مصسالح وزأرة ألدأخلية
وألجماعات ألمحلية.
وأأششار ألبيان إألى أأن قرأر ألتوقيف هذأ،
حرم ألحزب من ألمششاركة في تششريعيات
 ٢٠٠٧موعزأ ذلك إألى «درأسشة» خاطئة في
حق ألقيادة ألششرعية ،،مع تسشجيل خطأا
كذلك في تقدير وضشعية ملف ألحزب في
آأجله ألقانوني ،وطرح إأجرأء غير منطقي من
قبل مصشالح وزأرة ألدأخلية وألجماعات
ألمحلية وألذي ’يسشمح بترتيب ألششؤوون
ألدأخلية وإأحصشاء ألمناضشلين وألمناضشÓت،
وفقا للنظام ألدأخلي،

ألديمقرأطية تقترن بخمسشين سشنة من
أ’سشتقÓل ألوطني».
ووأصشل أأن جبهة ألقوى أ’ششترأكية،
نششأات في سشياق ألحركة ألتحررية ألوطنية.
كما تضشرب جذورها ألسشياسشية وأأ’خÓقية
في مناهضشة أ’سشتعمار عن قناعة وليسس
بالمناسشبات».
وعلى ألصشعيد ألدولي يرى آأيت أأحمد أأن
«ألفوضشى ألعالمية ألحالية تسشعى ب Óوأزع
’سشتعباد ألششعوب ونهب ثروأتهم»« .إأن من
يقولون لنا أأنه يمكننا أ’سشتغناء عن ألنظر إألى
ما يجري في ألعالم وأسشتخÓصس ألعبر لم
يفهموأ ششيئا من تاريخ ألجزأئر».
وبخصشوصس ألمؤوتمر ألـ ٥لحزبه ،أعتبر أأنه ينعقد في «ظرف
أسشثنائي بالنسشبة للحزب وللبلد وبششكل أأوسشع ألمنطقة وفي
ألعالم».
وأأضشاف «هذأ ألمؤوتمر هام بالنسشبة لي على غرأر كل
مؤوتمرأت ألحزب أأ’خرى ،ولكن في هذأ ألمؤوتمر سشأانسشحب من
رئاسشة ألحزب ،كان بودي وكان بوسشعي أأو ربما كان يجدر بي
ولم أأفعل ذلك من قبل وتحدثت في هذأ أأ’مر مع رفقاء
وأأصشدقاء ولكن ألتاريخ يصشنع نفسشه في ألوقت ألذي نقدم فيه
إأسشهامنا ألمتوأضشع».
يرأأسس ألزعيم ألتاريخي ،حسشين آأيت أأحمد ،جبهة ألقوى
أ’ششترأكية منذ تأاسشيسشها في ألسشرية في سشبتمبر  .١٩٦٣في
رسشالة وجهها للمجلسس ألوطني للحزب ألذي أجتمع في دورة
أسشتثنائية في  ٢١ديسشمبر  ٢٠١٢أأعلن أأيت أأحمد عن إأرأدته في
ألتخلي عن رئاسشة ألجبهة.

و’ بمطالبة حق أسشتمرأرية ألعهدة ألثانية
ألتي أأخذت من قيادة ألحزب ألحالية بغير وجه
حق.
وأأكد ألبيان أأن رئيسس ألحزب ألحالي أأثبت
ششرعيته من خÓل أجتماع ألدورة أ’سشتثنائية
أ’عضشاء ألمجلسس ألوطني ،،وفقا للقانون
أأ’سشاسشي وألنظام ألدأخلي ،باإ’ضشافة
لتجديد ششرعيته من قبل ألمحكمة ألجزأئية
 ،٢٠٠٦وهذأ عند تقدم رئيسس ألحزب ألمخلوع
أأمام ألعدألة بدعوى مسشحوبة با’دعاء
ألمدني ،،وفتح تحقيق في ألموضشوع وصشدر
قرأر قضشائي تم تبليغه لمصشالح ألدأخلية.
وتضشمن ألبيان ألصشادر عن أ’تحاد من أأجل
ألديمقرأطية وألحريات ألكثير من ألحيثيات
ألمتعلقة بالحالة ألتنظيمية للحزب خاصشة
ماتعلق بإاجرأء أ’عتماد في  ،١٩٨٩إألى يومنا
هذأ.

ج.أ

وأحدأ «ألصشحرأء للصشحرأويين» و«إأرحل»،
في إأششارة إألى دعم حق ألششعب ألصشحرأوي
في تقرير مصشيره ،وغادر ألبعضس منهم
ألقاعة بعدما أأعلنوأ رفضشهم تصشريحات
ألمسشؤوول
ألمغربي.
وقد أضشطر
ألسشكرتير أأ’ول
علي
للجبهة
ألعسشكري ،إألى
عقب
ألتدخل
أختتام أأششغال
ألجلسشة أأ’ولى
لتوضشيح موقف
أأ’فافاسس في كل
ما أأثار ،حيث أأكد أأن أأ’فافاسس «مع أأ’مم
ألمتحدة في حل هذه ألقضشية ،وأأنها مع
مغرب كبير موحد يبنى بحق تقرير
ألمصشير» ،في حين رفضس ألتعليق على
أسشتغÓل ألمسشؤوول ألمغربي منبر ألجبهة
للدفاع عن مصشالحه بÓده وأكتفى بالقول
«أأنه مسشؤوول عن تصشريحاته».
ولعل أأهم ما ميز أأششغال ألمؤوتمر
ألخامسس لجبهة ألقوى أإ’ششترأكية ،ألرسشالة
ألمكتوبة ألتي بعث بها زعيم ألجبهة حسشين
آأيت أأحمد للمششاركين وألتي سشلمتها نجله
يوغرطة ،وقد أأعلن فيها رسشميا أنسشحابه
من رئاسشة ألحزب ،غير أأن ذلك لم يمنعه
من دعوة ألجزأئريين إألى ألبقاء متحدين
من أأجل تششييد دولة ألقانون
وألديمقرأطية ،مؤوكدأ أأن كفاح حزبه هو
كفاح من أأجل ألديمقرأطية وألحرية ومن
أأجل سشيادة ألجزأئر من خÓل مؤوسشسشات
ششرعية ودولة ألحق وألقانون ألتي تضشمن

أحترأمها وسشيرها ألحسشن وديمومتها.
وتأاسشف آأيت أأحمد ،أأنه بعد  ٥٠سشنة
«مازلنا نتصشارع من أأجل ألدفاع عن ألحق
في ألوجود نحن مناضشلو جبهة ألقوى
أ’ششترأكية وبششكل
نحن
أأششمل
ألجزأئريون» مذكرأ أأن
ألقوى
جبهة
أ’ششترأكية نششأات في
سشياق ألحركة ألتحررية
ألوطنية كما تضشرب
جذورها ألسشياسشية
في
وأأ’خÓقية
مناهضشة أ’سشتعمار
عن قناعة وليسس
بالمناسشبات».
وفي سشياق تبريره لما يحدث على
ألصشعيد ألدولي ،قال آأيت أأحمد أأن
«ألفوضشى ألعالمية ألحالية تسشعى ب Óوأزع
’سشتعباد ألششعوب ونهب ثروأتهم ،مضشيفا
«أأن من يقولون لنا أأنه يمكننا أ’سشتغناء عن
ألنظر إألى ما يجري في ألعالم وأسشتخÓصس
ألعبر لم يفهموأ ششيئا من تاريخ ألجزأئر».
وأأعلن ألسشكرتير أأ’ول علي ألعسشكري،
أأن أأششغال ألمؤوتمر ألخامسس لجبهة ألقوى
أ’ششترأكية حضشره  ١٠٤٤مندوب يمثلون ٤٠
و’ية ،منهم  ٢١٣إأمرأأة ،و ٤٠بالمائة ششباب.
ومن ألمنتظر أأن ينتخب ألمؤوتمر ألذي
تختم أأششغاله أليوم «قيادة جماعية» تتكون
من  ٥أأعضشاء لتعويضس آأيت أأحمد ألذي قرر
عدم ألترششح لعهدة أأخرى ،وألمصشادقة على
ألقوأنين ألدأخلية للحزب ،وأنتخاب أأعضشاء
ألمجلسس ألوطني.

إانتفاضضة جماعية ضضد
دعوة مغربية لدعم
مقترح الحكم الذاتي
في الصضحراء الغربية

السسبت  ٢٥ماي  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ١٥رجب ١٤٣٤هـ

وطني

لفريقي تنطلق غدأ
Óتحاد أ إ
ألقمة ألـ ٢١ل إ

ملفا السص ـ ـاحـ ـل وم ـ ـالي في جـ ـ ـدول األعم ـ ـ ـ ـال
لثيوبية ،أن مسصأالة ألسصاحل وألوضصع في مالي ومكافحة
أكد وزير ألشصؤوون ألخارجية مرأد مدلسصي ،أمسس بالعاصصمة أ إ
لرهاب ،كلها مسصائل سصتشصكل محور ألمحادثات خÓل أشصغال ألقمة ألـ ٢١لرؤوسصاء دول وحكومات ألتحاد ألفريقي ألمقررة
أ إ
يومي  ٢٦و ٢٧ماي باديسس أبابا.
وأاوضسح مدلسسي ،على هامشش منتدى حول
موضسوع «ضسمان النهضسة الفريقية :دور
القطاع الخاصش خÓل الخمسسين سسنة
المقبلة» يقول انه «ل شسك في ان المواضسيع
التي سسيتم التطرق اليها اكثر سستكون الملفات
الخاصسة بالدول الفريقية التي تواجه أازمة
خاصسة الوضسع في السساحل وفي مالي ،وكذا
مسسائل مكافحة الرهاب والجريمة
المنظمة» .وقال ان «المحادثات سستخصسصش
ب Óشسك لهذه الملفات ومن المنتظر مراجعة
آاليات تسسيير األزمات» ،مضسيفا انه سسيتم
معالجة مسسائل السسلم والمن بصسفة مباشسرة
خÓل قمة التحاد الفريقي المقبلة.
وأاشسار إالى أان القادة الفارقة سسيتطرقون
إالى ملفات أاخرى تمت دراسستها و المصسادقة
عليها من قبل الدورة الـ ٢٣للمجلسش التنفيذي
لÓتحاد الفريقي التي جمعت وزراء الشسؤوون
الخارجية للدول العضساء ( ٢٢إالى  ٢٤ماي).
وقال ان األمر يتعلق بمشسروع إاعÓن
خمسسينية منظمة الوحدة الفريقية/التحاد
الفريقي الذي سسيوقع عليه يوم  ٢٦ماي
موضسحا انه مشسروع «ذي قيمة سسياسسية اكثر
منه قانونية».
وأاشسار إالى أانه «في هذا العÓن تم ابراز
الفكار القوية للوحدة الفريقية وعرضش
حصسيلة  ٥٠سسنة والعناصسر المؤوسسسسة للنفسش
الجديد الذي يجب بعثه في هذه القارة

وشسعوبها».
واسستطرد يقول ان الدول الفريقية
سستسستعرضش المخطط السستراتيجي لÓتحاد
الفريقي خÓل الفترة  ٢٠١٤ـ  ٢٠١٧معتبرا
انه من خÓل هذا المخطط «سستصسبح األمور
اكثر وضسوحا ولن تبقى مجرد طموحات
وآامال».
وقال مدلسسي ،أانه سسيتم اعداد اجندة لما
بعد  ٢٠١٥والمصسادقة عليها فيما بعد من قبل
الدول العضساء في المجلسش التنفيذي
لÓتحاد الفريقي ،موضسحا أان هذا التاريخ
يوافق تحقيق اهداف األلفية للتنمية.
وقال انه «في افريقيا بلغت عدة دول هذه
الهداف ولكن لم تحققها دول اخرى .وتتمثل
اإلشسكالية التي تطرح نفسسها اليوم في معرفة
كيف يمكن للدول المتأاخرة تدارك التأاخر
المسسجل في مجال تحقيق هذه األهداف».
وسستقوم القمة أايضسا ببحث تقرير حول
الوضسع في الصسحراء الغربية وآاخر حول
الشسرق األوسسط وفلسسطين .ويبرز التقرير
حول الوضسع في الصسحراء الغربية الذي تمت
دراسسته والمصسادقة عليه من قبل المجلسش
التنفيذي لÓتحاد الفريقي «ضسرورة دعم
الشسعب الصسحراوي في كفاحه المشسروع».
وأاضساف «أان األمر يتعلق بتمكين التحاد
الفريقي من تشسكيل دعامة إاضسافية
لمسساعدة منظمة المم المتحدة على التوجه

بسسرعة نحو ابرام اتفاق بين الطرفين
(المغرب و جبهة البوليزاريو)» ،مشسيرا إالى أان
«هذا التقرير سسيفضسي من اآلن فصساعدا إالى
تقارير دورية حول الوضسع في الصسحراء
الغربية».
وبخصسوصش التقرير حول الوضسع في الشسرق
األوسسط وفلسسطين ،قال أان وزراء الشسؤوون
الخارجية «عبروا عن مواقفهم المؤويدة لكفاح
الشسعب الفلسسطيني» معربا عن أامله في
«اسستئناف المفاوضسات في إاطار مسسار
السسÓم» .
وأاشسار مدلسسي ،إالى أان بلدين قدما
اقتراحات وهما جنوب افريقيا حول الشستات
وبوركينافاسسو حول التصسحر وتطوير السسينما
اإلفريقية.
وقال أان «المسسائل الثÓث كانت محل
نقاشش ضسمن المجلسش التنفيذي ولقد توصسلنا
إالى إاجماع حول وضسع فريق من الخبراء
مكلف بتنفيذ نتائج الندوة حول الشستات
المنعقدة سسنة  ٢٠١٢في جنوب افريقيا.
واضساف يقول أان هذه القتراحات التي
اعتمدها المجلسش التنفيذي سسترفع لقمة
التحاد الفريقي بغرضش الموافقة.
وأاعلن من جهة أاخرى ،أان الجزائر لقيت
دعم بلدان التحاد اإلفريقي في ترشسحها
لمجلسش حقوق اإلنسسان وفي مجلسش
اليونيسسكو .

لفريقية للتجارة وألصصناعة:
منتدى ألغرفة أ إ

مدلسصي يدعو إالى دور أاكثر فعالية للقطاع الخاصص
ألشصؤوون
وزير
أكد
ألخارجية ،مرأد مدلسصي،
أمسس بأاديسس أبابا (أثيوبيا)،
أن قدرأت ألنمو ألهائلة ألتي
لفريقية
تتمتع بها ألقارة أ إ
للعشصريات ألقادمة تتطلب
«دورأ أكثر فعالية» للقطاع
ألخاصس قصصد تثمينها.
وأاضساف أان «إافريقيا تعمل
على تخطي العراقيل الرئيسسية
التي ل تزال تعيق تنوع بنية
وتنافسسية
اقتصسادياتها
مؤوسسسساتها وذلك ضسمن نظرة تشسجع فتح
المجال ،دائمة وأاوسسع للمسستثمرين».
جاء هذا التصسريح في تدخل مدلسسي
خÓل جلسسة افتتاح المنتدى المنظم من
طرف الغرفة الفريقية للتجارة و الصسناعة
بمناسسبة الذكرى الخمسسين لمنظمة الوحدة
الفريقية  /التحاد الفريقي(حاليا) حول
«ضسمان النهضسة اإلفريقية «دور القطاع
الخاصش خÓل السسنوات الـ ٥٠القادمة».
وأاشسار الوزير إالى أانه فضس Óعن البرامج
الوطنية الخاصسة بالمنشسآات ،فقد أاطلق
التحاد الفريقي برنامج تطوير المنشسآات
في افريقيا.
وأاضساف أان «العجز المسسجل في القارة في
هذا المجال ،يعتبر كبحا لمسستثمري القطاع
الخاصش ،ويسساهم في رفع تكاليف
المعامÓت» ،موضسحا أان اإلسستفادة من
الطاقة وشسبكات النقل والتصسالت التي
تحتل مكانة «رئيسسية» في هذا البرنامج الذي
يغطي المشساريع الجهوية المهيكلة إالى غاية

سسنة .٢٠٤٠
رئيسش
واعتبر
الدبلوماسسية الجزائرية ،أان
العائق اآلخر ،يكمن في
«نقصش قدرات وأادوات دعم
المؤوسسسسات
ومرافقة
الصسغيرة والمتوسسطة التي
تعتبر أاسساسسية لتطوير
النسسيج الصسناعي».
وأارجع مدلسسي «العائق
الثالث إالى ضسعف القدرات
التسسييرية العلمية والتقنية
وتلك المتعلقة باإلبتكار».
واعتبر الوزير أان هذه المبادلت ،سستسسمح
أايضسا بـ «تسسهيل تنسسيق الجهود بين دور الدولة
والقطاع القتصسادي العمومي والخاصش
وتوازن بين المنطقين القتصسادي
والجتماعي».

تقديم ألسصياسصات ألعمومية
ألجزأئرية لترقية ألقطاع ألخاصس
وبهذه المناسسبة ،قدم مدلسسي ،السسياسسات
العمومية لترقية القطاع الخاصش في
الجزائر.
وأاشسار إالى أان اإلطار المؤوسسسساتي
والقانوني إلنشساء المؤوسسسسة في الجزائر
وتطويرها قد «خفف على صسعيد اإلجراءات
واآلجال والتكاليف» ،كما منحت «تسسهيÓت
وتحفيزات خاصسة لصسالح الشسبان أاصسحاب
مشساريع».
وأافاد أامام وزراء أافارقة وممثلين عن

 ..ويتحادث مع نظيرته الجنوب إافريقية
شسكلت مسسأالتا السسلم واألمن في إافريقيا ،محور المحادثات التي أاجراها وزير الشسؤوون
الخارجية ،مراد مدلسسي بأاديسش أابابا (اثيوبيا) ،مع نظيرته الجنوب افريقية مايتي ماسسهبان.
كما تم التطرق خÓل هذا اللقاء الذي عقد على هامشش الدورة الـ ٢٣للمجلسش التنفيذي
لÓتحاد الفريقي تحضسيرا للدورة العادية الـ ٢١لندوة رؤوسساء الدول والحكومات المقررة في
 ٢٦و ٢٧ماي المقبلين إالى الدور الذي ينبغي لÓتحاد الفريقي أان يلعبه في الوقاية من
النزاعات في افريقيا وتسسويتها.
كما تطرق الطرفان إالى اجتماع مجلسش السسلم واألمن لÓتحاد الفريقي المقبل الذي
سسيعقد في جوان بالجزائر.

 ..ومع نائب وزير الشصؤوون الخارجية التانزاني

أاجرى وزير الشسؤوون الخارجية ،مراد مدلسسي ،بأاديسش أابابا (اثيوبيا) ،محادثات مع نائب
وزير الشسؤوون الخارجية و التعاون الدولي التانزاني مهادي جوما معليم.
وجرت المحادثات على هامشش الدورة الـ ٢٣للمجلسش التنفيذي لÓتحاد الفريقي تحضسيرا
للدورة العادية الـ ٢١لندوة رؤوسساء الدول والحكومات المقررة في  ٢٦و ٢٧ماي المقبلين.
وتطرق الطرفان إالى المسسائل المدرجة في جدول أاعمال المجلسش التنفيذي مع «التوقف
عند النقاط المتعلقة بعمليات تصسفية السستعمار غير المسستكملة».

العدد

منظمات قارية أان إاصسÓح العقار الصسناعي
في الجزائر وتهيئة ما يقرب من أاربعين
منطقة صسناعية جديدة سسمح بـ«تقليصش
إاحدى العوائق الرئيسسية لÓسستثمار الخاصش».
كما ذكر جملة من اإلجراءات لترقية ودعم
السستثمار الخاصش السسارية في الجزائر مثل
اإلعفاءات والتخفيفات الجبائية وتخفيضش
تكاليف القرضش الموجه لÓسستثمار وخلق
صسندوق السستثمار وصسناديق جهوية
لÓسستثمار ودعم آاليات الضسمان.

منظمة ألعفو ألدولية:

وضصعية حقوق اإلنسصان في الجزائر
مسصتقرة وتتطلب مزيدا من الجهود

تعرف وضسعية حقوق اإلنسسان في الجزائر
«اسستقرارا» ،غير أان األمر ل يزال يتطلب
بذل مزيد من الجهود في هذا المجال،
حسسبما أاكده رئيسش منظمة العفو الدولية
(أامنيسستي انترناشسيونال) بالجزائر علي
يملول ،أاول أامسش ،بالجزائر العاصسمة.
وأاوضسح ممثل هذه المنظمة بمناسسبة
تقديم التقرير السسنوي  ٢٠١٣لمنظمة العفو
الدولية حول حقوق اإلنسسان في العالم ،أان
«منظمته قد سسجلت في الجزائر وضسعية
مسستقرة في مجال حقوق النسسان إال أانه ل
زالت هناك تجاوزات في مجال حرية التعبير
وإانشساء الجمعيات والتظاهر السسلمي».
كما أاشسار إالى أانه تم الشسروع في اتصسالت
مع جمعيات المجتمع المدني لحماية حقوق
اإلنسسان في الجزائر في إاطار «شسراكة
ومسساعدة» من أاجل «التكفل بالمطالب
المتعلقة بحقوق اإلنسسان».
وتطرق يملول ـ كذلك ـ إالى «شسراكة» مع
جمعيات نقابية واللجنة الوطنية السستشسارية
لترقية وحماية حقوق النسسان التي يرأاسسها
األسستاذ فاروق قسسنطيني بهدف «العمل
سسويا».
وأاضساف ذات المتحدث« ،أان لدينا
انشسغالت مشستركة مع تلك الجمعيات
واللجنة الوطنية السستشسارية لترقية وحماية
حقوق اإلنسسان».
من جانب آاخر ،أاعربت منظمة العفو
الدولية عن «ارتياحها» لتوقيع الجزائر على
المعاهدة التي تمنع التجارة غير المشسروعة
Óسسلحة واصسفة ذلك بـ«النقطة اإليجابية».
ل أ
كما عبرت في سسياق آاخر ،عن «ترحيبها»
بالقانون المتعلق بتمثيل أافضسل للمرأاة في
المجالسش المنتخبة.

١٦١١٣
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يمثÓن رئيسس ألجمهورية

بن صصالح في مراسصم تنصصيب رئيسص اإلكوادور
عين رئيسش الجمهورية ،السسيد عبد العزيز بوتفليقة ،رئيسش مجلسش األمة ،السسيد
عبد القادر بن صسالح ،لتمثيله في مراسسم تنصسيب السسيد رفائيل كوريا بمناسسبة اعادة
انتخابه رئيسسا لجمهورية الكوادور التي جرت اأمسش في العاصسمة كيتو ،حسسبما جاء
في بيان لرئاسسة الجمهورية ،أاول أامسش.

سسلم رئيسش مجلسش األمة ،السسيد عبد القادر بن صسالح ،أامسش الجمعة بكيتو (اإلكوادور)،
رسسالة من رئيسش الجمهورية ،السسيد عبد العزيز بوتفليقة ،إالى نظيره اإلكوادوري السسيد
رافائيل كوريا.
وخÓل هذا اللقاء ،تبادل الرئيسش رافائيل كوريا الذي أاعيد انتخابه مؤوخرا ورئيسش مجلسش
األمة وجهات النظر حول العÓقات الثنائية والقضسايا الدولية ذات الهتمام المشسترك.

 ..رحماني في المنتدى القتصصادي العالمي باألردن

عين رئيسش الجمهورية ،السسيد عبد العزيز بوتفليقة ،وزير الصسناعة والمؤوسسسسات
الصسغيرة والمتوسسطة وترقية السستثمار ،السسيد شسريف رحماني ،لتمثيله في المنتدى
القتصسادي العالمي الـ ١٧لمنطقة الشسرق الوسسط وشسمال إافريقيا المقرر عقده من
 ٢٤إالى  ٢٦ماي بالردن حسسبما جاء في بيان لرئاسسة الجمهورية ،أاول أامسش.

زياري يتحادث مع المديرة العامة لمنظمة الصصحة العالمية
أجرى وزير ألصصحة وألسصكان وإأصصÓح
ألمسصتشصفيات ،عبد ألعزيز زياري ،أول
أمسس بجنيف ،محادثات مع ألمديرة
ألعامة لمنظمة ألصصحة ألعالمية
مارغريت شصان.
وقد سسمح اللقاء الذي جرى على هامشش
أاشسغال الدورة الـ ٦٦للجمعية العالمية للصسحة
بتقييم وضسعية العÓقات بين الجزائر والوكالة

األممية المختصسة ،كما كانت مناسسبة للتطرق
لتعزيز التعاون الثنائي.
كما اسستعرضش الجانبان أاهم التحديات التي
تعرفها النظمة الصسحية في العالم ،سسيما تلك
المتعلقة بالتغطية الصسحية للجميع واألمراضش
غير المتنقلة والسستفادة من األدوية بأاسسعار
معقولة.

لعمامرة يؤوكد:

قمة التحاد اإلفريقي سصتخرج بمواقف قوية
صسرح مفوضش السسلم واألمن بالتحاد
الفريقي ،رمطان لعمامرة ،أاول أامسش بأاديسش
أابابا ،أان قمة التحاد الفريقي الـ ٢١المقررة
يومي األحد والثنين في العاصسمة الثيوبية،
سستخرج بـ«مواقف قوية» لتعزيز العمل
اإلفريقي المشسترك في مجال السسلم واألمن
في القارة.
في تصسريح لوأاج على هامشش أاشسغال
المجلسش التنفيذي لÓتحاد اإلفريقي ،أاوضسح
السسيد لعمامرة ،أان مسسائل السسلم واألمن

«سستعالج مباشسرة في قمة رؤوسساء الدول
والحكومات».
وأاضساف قائ« :Óبخصسوصش عدد من
القضسايا التي سسيتطرق لها القادة اإلفريقيون
نتوقع مواقف قوية لتعزيز العمل الفريقي
المشسترك».
بخصسوصش خمسسينية التحاد الفريقي،
قال أان افريقيا «تتقدم بشسكل طبيعي ،لسسيما
بعد الثورات التاريخية التي مكنت افريقيا من
التخلصش من نير السستعمار واألبارتايد
والتمييز العنصسري».

وزير ألخارجية ألمالي من أديسس أبابا:

الجزائر لم تتوقف أابدا عن مسصاندة مالي
أاكد وزير الشسؤوون الخارجية والتعاون
الدولي المالي ،تييمان كوليبالي ،أاول أامسش
باديسش ابابا ،حيث يشسارك في المجلسش
التنفيذي لÓتحاد الفريقي ان الجزائر لم
تتوقف يوما عن مسساندة مالي.
وصسرح السسيد كوليبالي للصسحافة على
هامشش الجتماع الوزاري أان «المسساعدة
العسسكرية الجزائرية ،لم تتوقف أابدا».
كما ذكر بأان «هناك عÓقة ثقة بين بلدينا
عززها اتفاقي الجزائر العاصسمة
وتمنراسست».
أاما بخصسوصش مبدئي عدم التدخل
والسستقÓلية الذين تدعو اليهما الجزائر،
أاكد رئيسش الدبلوماسسية المالية ان بÓده
تحترمهما.

وأاشسار السسيد كوليبالي إالى أان «الجزائر
تحترم مبدأا عدم قبول قوات أاجنبية على
أاراضسيها وعدم إارسسال قواتها إالى خارج البÓد
ونحن نحترم قناعتها» ،مضسيفا أان «الحدود
المشستركة التي تمتد على طول  ١٣٠٠كلم
يضسمن حمايتها الجزائريون ،مما ل يعطي
بالتالي أاي إامكانية لÓرهابيين للنشساط في
ك Óالجانبين».
كما أاكد أان حضسور الجزائر ـ مؤوخرا ـ في
ندوة بروكسسل للمانحين من أاجل مالي
المخصسصسة لدعم اقتصساده ومؤوسسسساته يعد
دلي Óآاخر على دعمها الراسسخ.
وخلصش وزير الخارجية المالي ،اإلى أان
«عÓقاتنا الثنائية ليسست بحاجة إالى إاشسهار
لتأاكيد حصسولنا على دعم الجزائر».

شصيخ ألطريقة ألتيجانية بنيجيريا يشصيد بالمصصالحة ألوطنية:

نسصعى إليجاد حل لقضصية جماعة «بوكو حرام»

أاكد شسيخ الطريقة التيجانية بنيجيريا،
الخليفة علي أاحمد أابو الفتح ،أاول أامسش
بالجزائرالعاصسمة ،أان الهدف من زيارته
الحالية للجزائر مع وفد من مريدي الطريقة
التيجانية النيجيرية هوالعمل على «إايجاد
حل لمشسكل (التشسدد) في شسمال نيجيريا
والسساحل» عموما.
وأاوضسح المتحدث لدى اسستضسافته في
Óذاعة الجزائرية ،أان
القناة األولى ل إ
محادثاته مع رابطة علماء السساحل
بالجزائرالعاصسمة «تهدف خصسوصسا إليجاد
حّل لمشسكل التشسدد في شسمال نيجيريا
باإلسستفادة من تجربة الجزائر في المصسالحة
الوطنية».
ويشسن الجيشش النيجيري حاليا حملة
عسسكرية على مسسلحي جماعة «بوكو حرام»
المتطرفة التي تحتل مناطق من شسمال شسرق
البÓد ،وكان الجيشش قد دعاهم للقاء

السسÓح واإلسستسسÓم مقابل العفو عنهم.
وقال شسيخ الطريقة التيجانية ،أان بÓده
التي تحصسي  ١٢٠مليون مسسلم ـ من أاصسل
حوالي  ١٧٠مليون نسسمة عدد السسكان
اإلجمالي ـ يشسكل أاتباع الطريقة التيجانية
منهم من  ٦٠إالى  ٧٠بالمائة «تعيشش أازمة مع
المتشسديين عاشستها الجزائر في التسسعينيات
ونحن هنا لنسستفيد من مصسالحتها الوطنية».
وعن الدورالتاريخي للطريقة التيجانية،
اعتبر الشسيخ أان أاتباعها «هم من نشسروا
اإلسسÓم في إافريقيا بخطابهم المسسالم
الموجه للمسسلمين ولغير المسسلمين» ،مشسددا
على أان للطريقة التيجانية حاليا «دور كبير»
في «الدعوة إالى السسلم في كل أانحاء نيجيريا
من خÓل التربية اإلسسÓمية الحقيقية
والتدريسش والوعظ والمحاضسرات التي
تهدف إلرشساد الشسباب إالى الطريق
الصسحيح».

السسبت  ٢٥ماي  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ١٥رجب ١٤٣٤هـ

وطني

إلسشفير إلبريطاني يؤؤكدأإن إلجزإئر بلد مسشتقر:

نطمح لترقية العÓقات اإ’قتصشاديةإالى مسشتوى التعاون اأ’مني

أإعرب سشفير بريطانيا بالجزإئر مارتن روبر،أإولأإمسص بؤهرإن ،عن نية بÓده في ترقية إلعÓقات إإلقتصشادية
بين إلبلدينإإلى مسشتؤى إلتعاون إألمني.
وفي تصسريح للصسحافة خÓل الزيارة التي
قام بها ممثل رئيسس الوزراء البريطاني المكلف
بترقية العÓقات القتصسادية مع الجزائر اللورد
ريسسبي قال السسفير «لدينا عÓقات مميزة في
المجالت األمنية على غرار التعاون في ميدان
مكافحة اإلرهاب وتوافق في سسياسسة مناهضسة
دفع الفدية في قضسايا الختطاف لكن حكومتي
البلدين تطمحان في الوقت الحالي إالى أان
ترقى عÓقاتهما القتصسادية إالى هذا المسستوى
القوي من التعاون».
وأابرز أان الجزائر «بلد مسستقر سسياسسيا ولديه
الكثير من المؤوهÓت التي تجذب المؤوسسسسات
البريطانية التي بدورها تتوفر على بعضس

اإلمكانيات التي تسستطيع إاضسافتها للجزائر من
خÓل مقاربة ترتكز على منفعة مشستركة
ومتبادلة».
وتأاتي زيارة اللورد ريسسبي كفرصسة للمواصسلة
في دفع عÓقات الشسراكة القتصسادية بين
الجزائر وبريطانيا التي تتطور يوما بعد يوم،
كما أابرز السسفير البريطاني.
وفي رده عن سسؤوال حول وضسعية المؤوسسسسات
البريطانية العاملة في مجال المحروقات بعد
حادثة تيقنتورين صسرح روبر أان «المقالت
األخيرة التي تناولتها الصسحافة ل تعكسس الواقع،
كما أان هذه المؤوسسسسات تبقى ملتزمة أاكثر فأاكثر
بمواصسلة العمل في الجزائر».
وينتظر أان يتم تحقيق عدة عمليات في إاطار

السستثمار والشسراكة الجزائرية البريطانية
مسستقب Óـ يضسيف السسفير ـ الذي ذكر أان
محادثات تجري حاليا بين الطرفين للشسراكة
في مجال الصسناعة الصسيدلنية والبناء والتسسيير
السستشسفائي.
كما أان تطوير تعليم اللغة النجليزية
بالجزائر «يوجد ضسمن أاجندة تطوير العÓقات
الثنائية ما بين البلدين» حسسب ما أاشسار إاليه
نفسس المتحدث.
وقد بلغ حجم المبادلت القتصسادية  ٢مليار
دولر سسنويا وثلثا هذه القيمة مرتبطة بقطاع
المحروقات وفق تصسريحات السسفير البريطاني.

ممثل إلؤزير إألول إلبريطاني:

مصشنع «يونيليفر» لوهران «مثال جيد» للششراكة الثنائية
ذكر اللورد ريسسبي ممثل رئيسس الوزراء البريطاني ،المكلف بترقية
العÓقات القتصسادية مع الجزائر ،أاول أامسس بوهران ،أان مصسنع «يونيليفر»
الذي ينشسط في الصسناعات الغذائية ومواد التنظيف بوهران يعد «مثال
جيدا» للشسراكة الجزائرية ـ البريطانية.
وأاوضسح اللورد ريسسبي خÓل زيارته لهذا المصسنع رفقة سسفير بريطانيا
بالجزائر مارتن روبر ووالي وهران عبد المالك بوضسياف ،أان هذه الوحدة
الصسناعية «ترمز إالى نوعية الشسراكة بين البلدين في إاطار ديناميكية

متقدمة في العÓقات القتصسادية».
وأاشسار أان «آافاق تعزيز العÓقات القتصسادية بين البلدين تعد واعدة».
كما ثمن بالمناسسبة المقاربة البيئية لهذه الوحدة اإلقتصسادية في إاطار
رؤوية شساملة للتنمية المسستدامة بالجزائر.
وقد شسارك ريسسبي في مراسسم تدشسين خط إانتاج جديد لمصسنع
«يونيليفر» الذي يعتمد على إادماج األدوات التكنولوجية الحديثة في
سسلسسلة اإلنتاج من أاجل تخفيضس التكاليف والحفاظ على البيئة.

تنقل إألششخاصص:

أاول لقـ ـاء بالعـ ـ ـاصشمة بين الخبـ ـ ـراء الجـ ـ ـزائـ ـريين والبريط ـ ـ ـ ـانيين
أإكد إلناطق باسشم وزإرة إلششؤؤون
إلخارجية ،عمار بÓني ،أإول أإمسص،
أإن إجتماعا أإول قد جرى إألربعاء
بالجزإئر إلعاصشمة بين خبرإء
جزإئريين وبريطانيين تمحؤر
خاصشة حؤل تنقل إألششخاصص بين
إلبلدين.
ويأاتي هذا اللقاء امتدادا للزيارة التي قام بها
إالى لندن كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية

المقيمة بالخارج بلقاسسم سساحلي في نوفمبر
 ،٢٠١٢حيث أاجرى محادثات مع الوزير
البريطاني المكلف بالهجرة مارك آاربر.
كما أابرز بÓني ،أان الجانبين قد شسرعا خÓل
هذا الجتماع في دراسسة أاولى للنصس المقترح
من قبل كتابة الدولة المكلفة بالجالية الوطنية
المقيمة بالخارج في مجال تنقل األشسخاصس بين
الجزائر والمملكة المتحدة بهدف تحسسين
إاجراءات منح التأاشسيرات بين البلدين.

وتابع الناطق باسسم وزارة الخارجية ،أان
الجانب الجزائري قد «أابرز خÓل هذا اللقاء
األهمية التي توليها السسلطات الجزائرية للبعد
اإلنسساني في عÓقات تعاون الجزائر مع
شسركائها طبقا لتوجيهات رئيسس الجمهورية،
السسيد عبد العزيز بوتفليقة ،والتي تضسمنها
برنامج الحكومة».
وخلصس في األخير إالى أان الجانبين قد اتفقا
على مواصسلة مشساوراتهما في اللقاءات المقبلة.

إللجنة إلؤزإرية إلعربية إلمعنية بسشؤريا:

الجزائر تجدد دعوتها لكل اأ’طراف لوقف العنف وتغليب لغة التفاوضس
جددت إلجزإئر ،أإول أإمسص بالقاهرة،
دعؤتها إإلى إإيقاف كل أإعمال إلعنف
وإلقتل وإلدمار في سشؤريا «مهما كان
مصشدرها» وتغليب إلحل إلسشياسشي لأÓزمة
عن طريق إلتفاوضص وإلحؤإر إلششامل بين
إلسشؤريين أإنفسشهم وبما يحفظ سشيادة
وإسشتقÓل سشؤريا ووحدتها إلترإبية
ويصشؤن نسشيجها إلجتماعي ويحقق
للششعب إلسشؤري طمؤحاته إلمششروعة في
إلديمقرإطية وإلحرية.
وأاكد بلقاسسم سساحلي ،كاتب الدولة المكلف
بالجالية الوطنية في الخارج ،أامام اجتماع

اللجنة الوزارية العربية المعنية بسسوريا «أانه أامام
تصساعد األخطار والتسسليم بأانه ليسس هناك أاي
انتصسار ألي طرف ،بل المزيد من التقتيل
والدمار علينا اليوم وبسسرعة تكثيف وتضسافر
الجهود لحمل كل األطراف المتصسارعة لتغليب
لغة الحوار والعقل والتفاوضس من أاجل حل
سسياسسي لنقاذ سسوريا والحفاظ على مصسلحة
الشسعب السسوري وتجنيب المنطقة النزلقات
الخطيرة».
وقال سساحلي أان المؤوشسرات اإليجابية
الحاصسلة وبارقة األمل التي بدأات تلوح في
األفق من خÓل المؤوتمر الدولي المرتقب
«جديرة بالدعم والمسساندة» محييا في هذا

اإلطار كل الجهود الدولية الرامية إالى اطÓق
مسسار سسياسسي والبحث عن حل توافقي وشسامل
في سسوريا على أاسساسس أارضسية وثيقة جنيف
لشسهر جوان  ٢٠١٢والبناء عليها.
ودعا سساحلي المجموعة العربية ،إالى ضسرورة
توفير الظروف واألجواء المÓئمة لنجاح هذا
المؤوتمر الهام وتفادي كل ما من شسأانه أان يؤودي
إالى تعثره وانتكاسسته .وقال «أان كل فشسل سستكون
له عواقب وخيمة وسستترتب عنه تداعيات سسلبية
ونتائج كارثية على المنطقة برمتها وعلى السسلم
واألمن اإلقليمي والدولي».

 ..و تدين بششدة ا’عتداءات اإ’رهابية بششمال النيجر
أاكد الناطق باسسم وزارة الشسؤوون الخارجية،
عمار بÓني ،أان الجزائر تدين «بشسدة»
العتداءات اإلرهابية التي اسستهدفت أاول
أامسس شسمال النيجر والتي خلفت عدة ضسحايا،
كما تعرب عن «تضسامنها التام» مع السسلطات
النيجرية.

وصسرح السسيد بÓني ان «الجزائر تدين
بشسدة العتداءات اإلرهابية التي اسستهدفت
شسمال النيجر مخلفة العديد من الضسحايا».
وقال «امام هذه الظروف المأاسسوية نقدم
تعازينا الخالصسة لعائÓت الضسحايا ونعرب
لشسعب النيجر عن خالصس مواسساتنا وتعاطفنا»

معه .
وأاضساف الناطق باسسم وزارة الشسؤوون
الخارجية «إاننا نعرب عن تضسامننا التام مع
سسلطات هذا البلد الجار والصسديق في كفاحه
للجماعات اإلرهابية وتجار المخدرات»

بن برإهم يكششف عنأإهدإف إلمؤؤتمر إلـ ٢٧للكششافة إلعربية:

ترسشي ـخ مبـ ـ ـدأا المـ ـ ـواطنة الفع ـ ـ ـ ـالـة ل ـدى الششبـ ـ ـ ـ ـ ـاب

كششف أإمسص نؤر إلدين بن برإهم
إلقائد إلعام للكششافة إلجزإئرية
إإلسشÓمية ،أإن إلمؤؤتمر إلـ ٢٧للكششافة
إلعربية إلذي تحتضشنه إلجزإئر منذ
إليؤم ،بقصشر إألمم إلصشنؤبر إلبحري،
أإن إللقاء يهدف إإلى وضشع إآلليات
إلÓزمة لترسشيخ مبدأإ إلمؤإطنة
إلصشالحة وإلفعالة في أإوسشاط إلششباب
إلعربي ،من خÓل إإسشترإتيجية عملية
تؤظف خÓل إلعششرين سشنة إلقادمة .
وأاوضسح بن براهم في تصسريح للصسحافة،
على هامشس الوقفة التضسامنية مع الشسعب
الصسحراوي بمناسسبة إاحياء يوم إافريقيا ،الذي
احتضسنه فندق السسفير ،أانه ونظرا للتحولت

والمتغيرات التي تشسهدها األلفية الجديدة
على الصسعيد القتصسادي والجتماعي
والثقافي ،والسسياسسي ،والتأاثيرات التي قد
تعكسسها على النمط المعيشسي للشسباب ،لبد
من الرهان على التكفل بهذه الفئة التي تشسكل
قوة فاعلة وفعالة لبد من تسسخيرها في
البناء والتقدم.
وأاضساف القائد العام للكشسافة الجزائرية،
أان «العمل ينصسب حاليا إلبعاد الشسباب
العربي عن ثقافة العنف والصسراع وتبديليها
بالحوار والتعاون ومحاولة حل مشساكل
الشسباب المتعلقة على سسبيل المثال باإلدماج
في المجتمع ،والبطالة ،والمنظومة
التربوية».

وأاكد بن براهم أان المؤوتمر العربي
للكشسافة العربية ،سسيتميز في طبعته الـ٢٧
بالخروج من سسياق المحاضسرات النظرية
والشسعارات ،والنمط الكÓسسيكي القديم،
ليصسب جهوده في وضسع قواعد عملية لتناسسق
إاقليمي وقواسسم مشستركة على غرار المواطنة
الفعالة ،وترقية ال Óعنف والمشساركة في
التنمية ،إالى جانب تعزيز دور المجتمع
المدني في الشسراكة مع كل القطاعات
الحكومية وجعل الحركة الكشسفية جزءا منه .
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ولد قابلية يسشتقبل وفدا عن الحرسس الوطني التونسشي
اسستقبل دحو ولد قابلية ،وزير الداخلية والجماعات المحلية ،أاول أامسس بالجزائر العاصسمة،
وفدا عن الحرسس الوطني التونسسي بقيادة قائد الحرسس الوطني التونسسي العميد المنتصسر
السسكوحي.
وقد جرت هذه المقابلة بحضسور األمين العام لوزارة الداخلية ،عبد القادر والي وقائد
الدرك الوطني اللواء احمد بوسسطيلة والمدير العام لأÓمن الوطني اللواء عبد الغني هامل.
كما قام الوفد التونسسي بزيارات قادته إالى عدة هياكل تابعة للدرك واألمن الوطنيين
متخصسصسة في التكوين ،وكذا هياكل عملياتية.

 ..ويسشتقبل من طرف هامل

تنسشيق ميداني لتحقيق اأ’من وا’سشتقرار
إاسستقبل المدير العام لأÓمن الوطني ،اللواء عبد الغني هامل ،أاول أامسس ،وفدا عن الحرسس
الوطني التونسسي يقوده العميد منتصسر السسكوحي ،قائد الحرسس الوطني التونسسي.
وقد اسستمع الوفد الزائر خÓل هذا اللقاء ـ الذي جرى بمقر المديرية العامة لأÓمن الوطني
بالعاصسمة ـ إالى شسروحات حول مهام المديرية العامة لأÓمن الوطني ومختلف الخدمات
األمنية الجوارية التي تقدمها للمواطن.
أاكد قائد الحرسس الوطني التونسسي ،العميد منتصسر السسكوحي ،أان اللقاء الذي جمعه
بالمدير العام لأÓمن الوطني اللواء عبد الغني هامل تناول التشساور والتنسسيق بين البلدين
ميدانيا من أاجل «تحقيق األمن والسستقرار».
من جانبه ،أاكد المدير العام لأÓمن الوطني اللواء هامل أان اسستقبال الوفد التونسسي يندرج
في إاطار «التعاون الثنائي المتعلق باألمن الجهوي» ،مبرزا بأان «كل النقاط الهامة خÓل هذا
اللقاء تمت معالجتها» ،مشسيرا في هذا الصسدد إالى «التكوين والتعاون العملياتي».

إإغتيال رهبان تيبحيرين

فيلم وثائقي لـ «فرانسس  »٣يبرز ششهاداتإارهابيين متورطين
بثت القناة الفرنسسية فرانسس  ٣مسساء أاول
أامسس الخميسس فيلما وثائقيا قدم أادلة دامغة
حول تورط إارهابيي الجماعة اإلسسÓمية
المسسلحة في اغتيال يوم  ٢١ماي  ١٩٩٦رهبان
تيبحيرين (المدية) السسبعة بعد اختطافهم في
عز الليل شسهرين من قبل من كنيسسة «سسيدة
األطلسس» في قلب جزائر التي كان اإلرهاب
يمزقها.
وجاء هذا الفيلم الوثائقي الذي يدوم ٦٢
دقيقة والذي يحمل عنوان «عذاب الرهبان
السسبعة لتيبحيرين» من إاخراج الصسحفي ماليك
آايت عاودية وسسيفرين لبات لتظهر أاخيرا
حقيقة أاخفيت طوي Óجراء نتائج مغرضسة برأات
اإلرهابيين وحملت مسسؤوولية الغتيال «لهفوة»
من الجيشس الجزائري أاو مؤوامرة من مصسالح
السستخبارات.
ويضسع هذا الفيلم الوثائقي ـ الذي أانجز على
أاسساسس شسهادات حصسرية واعترافات مؤوثرة
لهمجية وقسسوة المرتكبين المباشسرين لهذه
المأاسساة ـ أامام الكاميرا إارهابيي الجماعة
اإلسسÓمية المسسلحة والجزائريين الذين نجوا
من هذه المأاسساة.
فإالى اليوم ما زال محمد بن علي حارسس
كنيسسة «سسيدة األطلسس» يتعجب كيف نجا وبقي
على قيد الحياة .إانه شساهد مباشسر لعملية
الختطاف وأاول من أادلى بشسهادته أامام عدسسة
الكاميرا وسسرد بكثير من التأاثر أاحداث تلك
الليلة من ذات الـ  ٢٦و ٢٧مارسس  ١٩٩٦التي
أاختطف فيها الرهبان السسبعة من طرف عناصسر
الجماعة اإلسسÓمية المسسلحة.
سسأاله اإلرهابيون هل يوجد بالكنيسسة سسبعة
أاو ثمانية رهبان .ومع أانه يعرف جيدا أان هناك
تسسعة رهبان و ١٥ضسيفا من رجال الدين خاطر
الحارسس بحياته وقال أانهم سسبعة فقط.
«جاءوا في تلك الليلة رفقة قائدهم الذي
أاراد التحدث لأÓخ كريسستيان .كان ذو لحية
شسقراء طويلة ويحمل نظارة ،إانه الدموي أابو
حارث أاحد القادة الصسغار للجماعة اإلسسÓمية
المسسلحة» .
«فاجؤووا الرهبان وهم نيام حيث لم يكن
بوسسعهم ارتداء مÓبسسهم بشسكل جيد،
أاخرجوهم بسسرعة وأاخذوهم».
وأاضساف يقول «عندما شسعرت أان اإلرهابيين
غضسوا النظر عني عدت وفررت إالى الحظيرة،
ركضست واختبأات في دغل لم أاتحرك منه حتى
طلوع النهار».
وعند طلوع النهار ذهب الرهبان الذين بقوا
في الكنيسسة لتبليغ السسلطات المحلية.
وتذكر العميد عبد الرزاق مايزة من قيادة
القوات البرية انه «تم تفتيشس كل المناطق التي
اشستبه في أان تتخذ كملجأا والله يعلم أانها كانت
شساسسعة وتحتوي على مناطق يمكن الختباء
فيها بكل سسهولة».
وأاوضسح الفيلم الوثائقي أان عمليات
المحاصسرة األولى لم تعط أاية نتيجة وأانه في
غياب معلومات دقيقة حول مكان اعتقال
الرهبان كانت عمليات التمشسيط للجيشس
الجزائري عديمة الجدوى.
ويروي عمر شسيخي أاحد عناصسر الجماعة
اإلسسÓمية المسسلحة بشسأان الرعب الذي زرعته
جماعته في أاوسساط السسكان أان اإلرهابي جمال
زيتوني كان يقول له أان «السسجانين (الحراسس)

تأاثروا بالرهبان حيث أانهم كانوا يضسعون
أاسسلحتهم عندما يرونهم يؤودون صسÓتهم ،وعليه
كان يغيرهم باسستمرار».
كما أان حسسان حطاب الذي غادر الجماعة
اإلسسÓمية المسسلحة ليؤوسسسس الجماعة السسلفية
للدعوة والقتال قال أان جمال زيتوني الذي كان
خصسمه في القيادة اإلرهابية دعاه ليقول له
«أاعلمك أانني قتلت الرهبان هذا الصسباح،
فأاجبته أانه ل يمكننا أان نواصسل العمل معا،
أاتخاف من رجالك أاكثر من خوفك من الله».
أاما أابو إالمان آاخر سسجان للرهبان السسبعة
المغتالين والذي حضسرعملية قطع رؤووسسهم
فقال بكل برودة أانهم (الرهبان) «ذبحوا
جميعهم» .لم يتم إاطÓق أاية رصساصسة ،قال لي
أاحدهم (إارهابي) خذ ـ اذبح ـ كنت مرعوبا،
فدفعني ثم ذبحه».
وأاكد أابو محمد أامير الجماعة اإلسسÓمية
المسسلحة من جهته وببرودة كبيرة أان «زيتوني
قرر التخلصس من الرهبان ،لم يكن من السسهل
التخلصس من أاجسسادهم كاملة فقاموا بقطعها»
مضسيفا أانهم «دفنوا الجثامين في جبال بوڤرة،
وأانا حملت الرؤووسس في سسيارة ورميتها على
الطريق» تحت شسجرة قرب المدية حيث
وجدهم السسائقون.
أاما العيد شسابو أامير وفي لجمال زيتوني
فقال أانه «من يقتل الرهبان سسيتقرب من الله
وكان الجميع متعطشسين للقتل ،لم يكن بينهم
واحد أاعرضس عن ذبح الرهبان السسبعة» مفندا
بذلك تصسريحات حسسان الحطاب الذي ادعى
أانه كان ضسد اغتيال الرهبان.
وكشسف فتحي بوكابوسس حارسس جمال
زيتوني من جهته أانه «عندما أاخذنا الرهبان إالى
جمال زيتوني حضسرت المحادثات لصسياغة
البيان الـ  ٤٣الذي كان يطالب بإاطÓق سسراح
عبد الحق العيادة» ألن اختطاف الرهبان كان
يهدف إالى حمل فرنسسا على العتراف
بالجماعة اإلسسÓمية المسسلحة كمحاور.
كما يكشسف الفيلم الوثائقي أان جون شسارل
ماركياني الذي كان آانذاك رئيسس بلدية الفار
«فرنسسا» اقترح على الرئيسس جاك شسيراك عن
طريق شسارل باسسكوا وزير الداخلية القيام
بمفاوضسات سسرية لتحرير الرهبان.
بيد أان الصسحافة الفرنسسية كشسفت كل
القضسية مما جعل آالن جوبي الذي كان حينها
رئيسسا للدبلوماسسية الفرنسسية ولم يتحمل
«تدخل مصسالح موازية في شسؤوون الدولة» يأامر
بوضسع حد لمهمة ماركياني.
وأاكد هذا األخير في الشسهادة التي أادلى بها
أانه أاخطر باريسس بأانه «في حالة توقيف كل
شسيء سسيقتل الرهبان قريبا».
وبعد مرور وقت قصسير أاصسدر جمال زيتوني
البيان  ٤٤الذي صسرح فيه أان «الرئيسس الفرنسسي
ووزير الشسؤوون الخارجية صسرحا أانهما لن
يتفاوضسا مع الجماعة اإلسسÓمية المسسلحة ،لقد
قرروا وقف كل ما تم القيام به .فقمنا بقطع
رؤووسس الرهبان».
وكان رهبان تيبحيرين السسبعة قد رفضسوا
مغادرة كنسسيتهم رغم تهديدات الجماعة
اإلسسÓمية المسسلحة التي كانت تعد بقتل كل
أاجنبي غير مسسلم يبقى على التراب الجزائري.
لقد بقوا أاوفياء لسسكان القرى والكنيسسة
والتعاونية الفÓحية التي أانشسؤووها .

السصبت  ٢٥ماي  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ١٥رجب ١٤٣٤هـ

وطني

موجهة لحاملي البكالوريا

المدرسشة الوطنية للصشحة العسشكرية بالبليدة تفتحأابوابها للجمهور
فتح مركز اإ’عÓم اإ’قليمي التابع للناحية
العسصكرية اأ’ولى لو’ية البليدة أابوابه
نهاية اأ’سصبوع ،إ’حياء احتفالية اأ’يام
اإ’عÓمية حول المدرسصة الوطنية للصصحة
العسصكرية والتي تتواصصل على مدار ٣أايام.
وجاءت التظاهرة المتميزة التي رصصدتها
«الشصعب» هذه المرة أ’جل تعريف الجمهور،
وباأ’خصص فئة الشصباب والمقبلين على ا’متحان
في شصهادات تعليمية مصصيرية مثل البكالوريا،
بمهام ونشصاطات وتخصصصصات المدرسصة الوطنية
للصصحة العسصكرية.
وأالقى نائب قائد الناحية العسصكرية اأ’ولى
اللواء جبوري حسصان كلمة بالمناسصبة ،ذكر من
خÓلها أان المؤوسصسصة العسصكرية تعمل على تكوين
إاطارات تحمل من الكفاءة والمهارة والمهنية ،ما
يسصتوجب أان تكون عليها ا’طارات في المؤوسصسصات

العسصكرية ا’خرى .هي ا’طارات التي في العادة
تكون مجندة ’جل القيام بمهام في الحا’ت
العادية و في الظروف الطارئة والصصعبة .وأاضصاف
المتحدث «أان الصصحة العسصكرية رغم ما حققته
من انجازات مطالبة بمواكبة والتأاقلم مع كل
التطورات التي يعرفها .وتحدث في هذا المجال

الحيوي ،سصواء التطورات التي تعلقت بالتقنيات
الحديثة أاو التسصيير اإ’داري الفعال والناجع .وأاشصاد
اللواء «جبوري» باإ’نجازات التي حققتها المدرسصة
منذ تاريخ إانشصائها والدور الفعال الذي تقوم به من
أاجل تطوير وتكوين اإ’طارات العسصكرية في
المجال الطبي والصصحي عموما.
وبدروه قال قائد المدرسصة الوطنية للصصحة
العسصكرية العميد سصنوسصي بريكسصي إابراهيم الخليل
في كلمته أامام المشصاركين في ا’فتتاح ،بأان هذه
اأ’يام اإ’عÓمية هي فرصصة ’سصتقطاب ودفع
الشصباب الراغب في ا’نخراط ضصمن المدرسصة،
كونها هيكل تكويني عالي مختصص في الصصحة
العسصكرية وتعريفه بالتخصصصصات التدرجية التي
توفرها المؤوسصسصة.

البليدة  :لينة ياسسمين

الدرك الوطني يعرضس تقنيات حديثة لمكافحة الجريمة بعين تموششنت

أاطلع سصكان عين تموشصنت وعلى مدار ٠٣
أايام على المهام التي تضصطلع بها فرق
ووحدات الدرك الوطني من خÓل اأ’بواب
المفتوحة التي انطلقت اولأامسس الخميسس
ببهو مكتبة مالك بن نبي بعاصصمة الو’ية.

القادر قاري الى تعريف الجمهور بأاهم المهام
الموكلة لمصصالحهم والنشصاطات واأ’جهزة التي
تسصتعملها من أاجل قمع المجرمين وحماية
المواطنين وممتلكاتهم.
وأاضصاف قاري لـ «الشصعب» ان الدرك الوطني
أاصصبح اليوم يزخر بإامكانات وكفاءات عالية
ورصصيد من التجربة والخبرة يخوله مجابهة
التحديات التي تواجه المؤوسصسصة وهذا في ظل
التغيرات والتطورات التي يعرفها المجتمع.
وتندرج التظاهرة التي تنظمها كل سصنة هذه

رفعت النقابة الوطنية لعمال التربية،
’ئحة مطلبية في إاطار اللقاء الثنائيئإالى
وزير التربية الوطنية الذي دعيت إاليه
مؤوخرا ،تتصصدرها الحق في التأاهيل
والترقية ،مؤوكدة على أان الكل يعمل من
موقعه على إانجاح أاهداف وغايات
المدرسصة الجزائرية ،تفاديا أ’ي شصكل من
أاشصكال ا’نسصدادأاو التصصعيد.

يتمسصكون بتلبيتها من طرف الوصصاية.
وتمثلت المطالب المهنية المرفوعة فيئإاعادة
النظر في المرسصوم التنفيذي ٣١٥ / ٠٨ :المعدل
والمتمم بالمرسصوم رقم ٢٤٠ / ١٢ :وخاصصة ما
تعلق باإ’دماج والترقية اآ’لية من خÓل تطبيق
المادة  ٧٣الفقرة  ٣الخاصصة باأ’حكام ا’نتقالية
من المرسصوم التنفيذي  ٣١٥ / ٠٨على هذه الرتب
واأ’سصÓك وإاعادة تصصنيف أاسصÓك مسصتشصاري
التربية ،النظار ومديري التعليم الثانوي.
إالى جانب احتسصاب وتقدير الخبرة المهنية
العامة لجميع الرتب واأ’سصÓك التي اسصتفادت قبل
صصدور القانون الخاصص من ترقيات في إاطار
التعليمة  ١٧١٠سصابقا خاصصة وأانهم اسصتثنوا من
اإ’دماج ،ناهيك عن توسصيع ا’سصتفادة من الخبرة
البيداغوجية ابتداء  ٢٠٠٨لجميع موظفي التربية
الوطنية دون اسصتثناء أاو إاقصصاء أ’ي سصلك من

عين تموشسنت :ب.م األمين

وترمي قيادة الدرك الوطني لعين تموشصنت
التي بادرت بتنظيم هذه التظاهرة حسصب ما
أاوضصحه قائد المجموعة الو’ئية المقدم عبد

المؤوسصسصة في إاطار تقريب المؤوسصسصة من المواطن
وإاطÓع الشصباب الراغب وتحفيزه على ا’نضصمام
إالى سصÓح الدرك الوطني ،وذلك من خÓل التعرف
على مهام هذا السصلك ا’مني بإابراز نشصاط
وحداته بمختلف تخصصصصاتها ،والتعريف بمختلف
مهام المؤوسصسصة العسصكرية وكشصف اخر التقنيات
والوسصائل التي يعتمد عليها سصÓح الدرك الوطني
في مكافحة الجرائم.

نقابة عمال التربية تقدم ’ئحة مطلبية ششاملة للوصشاية

سسعاد بوعبوشش

ركزت النقابة الوطنية لعمال التربية في
الÓئحة المطلبية التي رفعت إالى الوزارة الوصصية
وتلقت «الشصعب» نسصخة منها على أاربعة محاور
مهنية واجتماعية وبيداغوجية وملف الخدمات
ا’جتماعية والنقابية ،بغية التطرق بالتفصصيل إالى
انشصغا’ت عمال القطاع وأاهم المطالب التي

اأ’سصÓك والمطالبة بمنحتي الصصندوق والمسصؤوولية
لموظفي المصصالح ا’قتصصادية.
كما شصددت النقابة على تخفيضص مدة اإ’دماج
لأÓسصاتذة المهندسصين الرئيسصيين في جميع
اأ’طوار إالى  ٠٩سصنوات والتكفل اأ’مثل بحاملي
الشصهادات في كل اأ’طوار ،وتخفيضص سصن التقاعد
إالى  ٥٥سصنة للرجال و ٥٠سصنة للنسصاء ،باإ’ضصافة إالى
تعميم ا’سصتفادة من منحة الجنوب الكبير على
جميع و’يات المنطقة وتحيينها على أاسصاسص
اأ’جر الرئيسصي الجديد وتعميمها على كافة
اأ’سصÓك ،والتطبيق الفوري لمنحة التعويضص
النوعي ،واحتسصاب منحة المنطقة الجغرافية على
أاسصاسص اأ’جر القاعدي الجديد.

احتجاجا على التشصققات التي تسصببت فيهاأاشصغال الحفر

القاطنون بمحاذاة الجسشر اأ’ول للبويرة يغلقون الطريق
أاقدم أاول أامسص المواطنون القاطنون بمحاذاة
الجسصر اأ’ول للبويرة على غلق الطريق المؤودي إالى
الجزائر العاصصمة مرورا با’خضصرية احتجاجا
على الصصدوع والتشصققات التي تتسصببت فيها أاشصغال
الطريق التي يسصتعمل فيها تجهيزات ثقيلة وآا’ت
للحفر ،ما أادت الى شصل حركة المرور.
وتجمع عدد كبير من المواطنين على الطريق
رافعين ’فتات منددة باأ’شصغال واأ’وضصاع المزرية
التي يعيشصونها في تلك المنطقة على غرار عدم

 ٨٧٢٨وحدة سشكنية
لإلنجاز بالبويرة

تزويدهم بالغاز الطبيعي ،مرددين شصعارات تطالب
بتدخل السصلطات المعنية ’يجاد حل بديل يحول
دون اسصتمرار اأ’ضصرار لمنازلهم.
وهدد المحتجون بمواصصلة غلق الطريق في
وجه مسصتعمليه في حال اسصتمرار اأ’شصغال او عدم
تدخل السصلطات المعنية من اجل فتح الحوار معهم
واخذ انشصغا’تهم بعين ا’عتبار ،مشصيرين إالى أان
منازلهم في خطر بسصبب تشصققات الجدران.
واسصتمر غلق الطريق لسصاعات طويلة ما تسصبب

كشصف ،ناصصر معسصكري ،والي و’ية البويرة خÓل اللقاء
الذي جمعه يوم الخميسص بالمقاولين لقطاع البناء انه
سصيشصرع في بناء  ٨٧٢٨وحدة سصكنية.
اللقاء الذي حضصره عبد المجيد دونوني رئيسص
الكنفدرالية العامة ’رباب العمل لقطاع البناء ،في كلمته
ا’فتتاحية ،أاكد والي الو’ية على اهمية هذا اللقاء الذي
يعتبر تشصاوري لتبادل الرأاي وكذا خلق جو ا’خوة بين
ا’دارة والمتعامل ا’قتصصادي ،المناخ الذي يعطي حيوية
ويذيب فكرة البيروقراطية.
فيما يخصص البرامج السصكنية ا’جتماعية فان الو’ية
وخÓل الخماسص ا’خير تحصصلت على  ١٩٣٢٥وحدة سصكنية
وهذا يدل على المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة
الجزائرية ’زالة مشصكل السصكن والقضصاء على البناء الهشص.
حسصب مدير ديوان الترقية العقارية فان  ١٨٤٦وحدة
سصكنية سصوف يتم انطÓق انجازها خÓل ا’يام القريبة بعد
ا’نتهاء من دراسصة المناقصصات ويبقى اكثر من  ٦٠٠٠وحدة
سصكنية لÓنجاز ،وفي هذا السصياق طلب والي الو’ية
المقاولين أاخذ زمام المبادرة وا’سصتجابة لصصالح الوطن
وخدمة للمواطن وهذا برفع تحدي انجاز ماتبقى من
البرنامج .النداء الذي اكده رئيسص الكنفدرالية وهذا بعد
ا’شصادة بالسصواعد الجزائرية التي انجزت  ٪٩٠من البرامج
السصكنية عبر الوطن.
بعد نقاشص صصريح وبناء تطرق المتدخلون لمختلف
العراقيل التي كانوا يتلقونها في السصابق مثل التأاخير في
تسصديد مسصتحقات ا’عمال المنتهية ،نقصص مادة
ا’سصمنت ،نقصص اليد العاملة ذات كفاءة عالية تتماشصى
والتطورات الحديثة.

ع .نايت رمضسان

العدد

في اسصتياء وسصط الركاب القادمين من كل
الو’يات ،والذين عبروا عن سصخطهم بالصصراخ
والنزول من الحافÓت والمركبات ،حيث رصصدت
«الشصعب» بعين المكان الوضصع الصصعب الذي عاشصه
المسصافرون وكذا المحتجون.

فاطمة الزهراء طبة

التجارب التطبيقية اأ’ولية لمششروع نموذج
طائرة بدون طيار في  ٥جويلية المقبل
من المتوقع أان تكون التجارب
التطبيقية اأ’ولية لمشصروع نموذج
طائرة بدون طيار بتاريخ  ٥جويلية
المقبل بو’ية سصيدي بلعباسس حسصب ما
أافاد به أاول أامسس بالجزائر العاصصمة
المدير العام للمركز الوطني للبحث
العلمي والتقني لÓلحام والمراقبة
مصصطفى ياحي.
وقال المدير العام في تصصريح للصصحافة
على هامشص تدشصين المقر الجديد لهذا
المركز من طرف وزير التعليم العالي
والبحث العلمي رشصيد حراوبية أان «الفريق
المكلف بهذا المشصروع يعمل على قدم وسصاق
ليكون تاريخ  ٥جويلية القادم موعد مع أاول
تجربة ميدانية تطبيقة لمشصروع نموذج

هزةأارضشية بقوة ٥ر ٤درجات
على سشلم ريششتر بالمدية
سصجلت مسصاء أاول أامسص على السصاعة ٢١
سصا و ٠٣د هزة أارضصية بقوة ٥ر ٤درجات على
سصلم ريشصتر بو’ية المدية حسصبما أافاد به
مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية
والجيوفيزياء في بيان له.
وأاوضصح المصصدر أان مركز الهزة حدد على
بعد  ١٨كلم جنوب شصرق تابÓط.

طائرة بدون طيار».
وقد شصرع فريق بحث بورشصة في المركز
الوطني للبحث العلمي والتقني لÓلحام
والمراقبة الكائن بالشصراقة باجراء التجارب
اأ’ولية ا’فتراضصية لهذا المشصروع العلمي
اأ’ول من نوعه بالجزائر.
يذكر أان اأ’رضصية التكنولوجية الكائنة
ببوسصماعيل و’ية تيبازة تحتضصن انجاز
مشصروع نموذج طائرة بدون طيار.

العثور على خمسس رفات من الحقبة
ا’سشتعمارية بمروانة بباتنة
فتحت ،نهار امسص ،مصصالح الدرك الوطني
بمدينة مروانة بباتنة ،تحقيقا معمقا في
قضصية  ٥رفات تم العثور عليها من قبل احد
فÓحي منطقة حرقالة التابعة بذات المدينة
اثر أاشصغال حفر لبناء مدجنة.
وتدخلت فيه مصصالح الحماية المدنية
’نتشصال رفات الجثث التي رجح عودتها الى
الحقبة ا’سصتعمارية واعادة دفتها في مقابر
الشصهداء وبمنطقة اقرادوا تم العثور على
مقبرة جماعية خÓل هذه السصنة.

لموشسي حمزة
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جمعية ا’قتصصاديين تختتم نشصاطها السصنوي

الدعوةإالى تبني خيار البنوك اإ’سشلمية

اختتمت جمعية ا’قتصصاديين الجزائريين نهاية
اأ’سصبوع ،برنامجها السصنوي الذي يسصلط الضصوء
ويفتح النقاشص في سصلسصلة محاضصراته على
المواضصيع والتحديات ا’قتصصادية الراهنة ،وتم
طرح ودراسصة المصصرفية ا’سصÓمية وآافاقها
المسصتقبلية إالى جانب القرضص الحسصن ،وتوج
النقاشص بقناعة أان البنوك ا’سصÓمية رغم مزاياها
المتعددة على الصصعيد ا’قتصصادي إا’ أانها مازالت
بعيدة عن اقتحام المجال التنموي بشصكل فعلي
خوفا من أاي مخاطرة .

فضسيلة/ب

اختارت جمعية ا’قتصصاديين الجزائريين معهد
العلوم ا’قتصصادية وعلوم التسصيير بجامعة البليدة
ليكون آاخر محطات نشصاطها السصنوي ،واسصتمع
الحضصور إالى تجربتين عربيتين للمنظومة
المصصرفية ا’سصÓمية ،فجاءت مصصرية وأاردنية،
وتم طرح خÓل النقاشص ا’نشصغا’ت الجزائرية،
وأاكد الدكتور سصعدان شصبايكي رئيسص جمعية
ا’قتصصاديين الجزائريين على حتمية تبني خيار
البنوك ا’سصÓمية وترسصيخ التعامÓت المالية وفقا
للمبادئ ا’سصÓمية على اعتبار أانها جزء معتبر من
المجتمع يفضصل ذلك.
ووقف الدكتور سصعدان شصبايكي على ضصرورة
تبسصيط مرتكزات البنوك ا’سصÓمية التي وصصفها
بالمعقدة ،وقال أانها ليسصت في متناول عامة
الناسص ،على غرار المرابحة والمتاجرة
والمشصاركة ،واغتنم الفرصصة للدعوة من أاجل
تبسصيط مثل هذه المصصطلحات كون الفقه
ا’سصÓمي ليسص في متناول الجميع .
وتحدث الدكتور شصبايكي على تجربة نجاح
البنوك ا’سصÓمية برغم ما تلقته من ضصربات بعد
أان أاقدم البعضص على منح أاسصعار فائدة تناهز
سصقف  ٢٥بالمائة ثم اختفوا ،واعتبر أان ذلك كان
ضصربة موجهة للقضصاء على التجربة .
واعترف أان نشصاط البنوك اإ’سصÓمية يقتصصر
حاليا على جمع المال ،لكن دوره في خلق الثروة

وتسصريع وتيرة التنمية مازال محدودا .
وقدمت الدكتورة كوثر اأ’بجي تفاصصيل
التجربة المصصرية مع البنوك ا’سصÓمية في
الماضصي وآافاقها المسصتقبلية ،واسصتشصهدت بلغة
اأ’رقام على سصقف النمو الذي بلغته المصصارف
ا’سصÓمية مقارنة بنظيراتها التقليدية ،وعكفت
على تحديد نقائصص والمشصاكل التي تواجه البنوك
ا’سصÓمية.
أاما الدكتور اأ’ردني محمد القاضصي فقدم في
مداخلته عرضصا مفصص Óعن القرضص الحسصن وآاثاره
من حيث امتصصاصص التضصخم ،معتبرا أان سصعر
الفائدة أاو ما يطلق عليه في اإ’سصÓم بالربا يعد
في حد ذاته التضصخم ،ووصصل إالى قناعة أان
القرضص الحسصن له دور مهم في الرفع من نسصب
اإ’نتاج .

تكريمأاول جزائرية حاصشلة
على ششهادة دكتوراه

واختارت جمعية ا’قتصصاديين في نشصاطها
التكريمي لأÓسصاتذة الجزائريين الذين قدموا
الكثير للجامعة والبحث وتركوا بصصمتهم ،أاول
أاسصتاذة جزائرية تحصصلت على شصهادة دكتوراه
دولة ،ويتعلق اأ’مر بالدكتورة أاوفريحة فاطمة
الزهراء ،التي قال عنها اأ’سصتاذ شصبايكي أان
سصيرتها الذاتية تم اختزالها في  ١٥صصفحة كاملة .
يذكر أان الدكتورة أاوفريحة بعد حصصولها على
شصهادة الدكتوراه سصنة  ١٩٧٢نالت درجة أاسصتاذة
مبرزة ،كما أاصصدرت أازيد من  ١٠مؤولفات في
ا’قتصصاد وا’جتماعيات ،تعد عضصوا مؤوسصسصا لـ١٥
جمعية ذات منفعة عامة ،ومثلت الجزائر في عدة
فعاليات دولية وعلى صصعيد اأ’مم المتحدة ،ويعود
لها الفضصل في تأاطير العديد من رسصائل البحث
الجزائرية ،وتشصغل عضصوة في مركز البحث في
ا’قتصصاد التطبيقي من أاجل التنمية.

تداعياتأازمة العمال المؤوقتين أ’رسصيلور ميطال وميناء عنابة

الفرع النقابي في عين اإ’عصشار والوالي يوفد لجنة تحقيق
اتهم عمال أارسصيلور ميطال عنابة،
الفرع النقابي المنتخب حديثا برئاسصة
اأ’مين العام شصاوشس طاهر شصاوشس باتخاذه
موقف غير واضصح ما ينبئ ببداية اأ’زمة
في المركب .وطالب العمال الفرع النقابي
ضصرورة ا’لتزام بدفع العملية اإ’نتاجية
للمركب حفاظا على سصير العمل بجميع
الفروع اإ’نتاجية ،اأ’مر الذي اسصتهجنته
فئة العمال المؤوقتين والتي صصنفت الفرع
في خانة المتواطئ مع اإ’دارة.

عنابة :العيفة سسمير

ودعا العمال إالى تجميد عمل الفرع النقابي
الذي جاء بعد سصنوات من الشصغور ،وشصددوا على
ضصرورة سصحب الثقة من أامينه العام ،وهو ما تم
بحيث جمدت مهامه من قبل اأ’مين الو’ئي
لÓتحاد العام للعمال الجزائريين ،وذلك بناء على
العريضصة التي تقدم بها العمال ،الذين دخلوا في
حركة احتجاجية مباشصرة بعد الحادث الذي أاودى
بحياة شصاب على إاثر سصقوط حاوية أاثناء عملية
تحميل البضصائع على متن باخرة تجارية.
وقد أاوفد والي عنابة محمد الغازي لجنة
تحقيق لمؤوسصسصة ميناء عنابة للوقوف على

التجاوزات التي جاءت في شصكوى العمال.
وتضصمنت العريضصة ضصرورة رحيل أاعضصاء الفرع
النقابي إ’خفاقهم في أاداء المهام الموكلة إاليهم
خاصصة فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق العمال.
والنقطة التي أافاضصت الكأاسص هي موقف النقابة
المسصاند إ’دارة الميناء و الوقوف ضصد العمال
الذين يمارسصون نشصاطهم في ظل غياب أادنى
شصروط اأ’من والوقاية على حد تعبيرهم.
كل هذه المعطيات عجلت برحيل الفرع
النقابي والمطالبة بعقد جمعية عامة انتخابية في
أاقرب اآ’جال والتي أاوكلت مهمة تنظيمها إالى
العمال الذين نددوا بالتجاوزات الحاصصلة جراء
التصصرفات غير القانونية أ’عضصاء المكتب
النقابي .علما أان العمال وجهوا عدة تقارير إالى
الجهات المعنية على رأاسصها والي عنابة الذي أامر
بفتح تحقيق في التجاوزات التي جاءت على لسصان
ممثلي العمال الذين توجهوا له بشصكوى وكذا
عريضصة سصحب الثقة من الفرع النقابي.
لإÓشصارة ،فإان الحادث الذي أاودى بحياة الشصاب
اأ’سصبوع الفارط يعد الثاني من نوعه في ظرف ’
يتعدى العام مما بات ينبئ بكارثة تهدد حياة
العمال بصصفة عامة.

جنايات العاصصمة

درودكال و١٩إارهابياأامام المحكمة يوم  ٣جوان
سصتنظر محكمة الجنايات بالجزائر
العاصصمة في  ٣جوان في قضصية  ٢٠ارهابيا
مشصتبه فيهم  ١٧منهم في حالة فرار من
بينهم عبد المالك درودكال امير التنظيم
ا’رهابي الذي يسصمي نفسصه بـ«تنظيم
القاعدة في بÓد المغرب ا’سصÓمي».
ويتابع المتهمون بتهم ا’غتيال
وا’ختطاف بهدف طلب الفدية حسصبما
علم من مصصدر قضصائي.
ويوجد من بين المتهمين في حالة «فرار» في
هذه القضصية عبد المالك درودكال وكذا عبد
المؤومن رشصيد الذي قام بتحصصيل اأ’موال
المسصتعملة في شصراء المتفجرات التي اسصتهدفت
مقر «القطاع العسصكري وأاحد الفنادق بالبويرة».
أاما عن المتهمين الموقوفين فيأاتي على
رأاسصهم المتهم امحمد شصريك ( ٣٨سصنة) «أامير»
كتيبة النور الناشصطة بمنطقة بومرداسص ثم
المتهمين وليد خالد ( ٢٩سصنة) وعثمان تواتي (٤٤
سصنة) الذي قبضصت عليه مصصالح اأ’من مؤوخرا.
وقد شصارك المتهمون في عدة عمليات
ارهابية راح ضصحيتها عدد من افراد الجيشص
الوطني الشصعبي والدرك الوطني بتيزي وزو
وبومرداسص.
وحسصب نفسص المصصدر تعود وقائع القضصية إالى
سصنة  ٢٠٠٩حينما قرر
ا’رهابي «التائب» المدعو سصيد علي تسصليم
نفسصه لمصصالح اأ’من مع اخبارهم أانه كان قد
اتفق مع المتهم امحمد شصريك اسصتغÓل خروج
الجماهير بالعاصصمة لÓحتفال بتأاهل المنتخب

الوطني لكرة القدم لنهائيات كأاسص العالم من أاجل
السصطو على المحÓت و اختطاف بعضص
الشصخصصيات للمطالبة بالفدية بهدف تمويل
الجماعات ا’رهابية التي كانت تعاني آانذاك من
ضصائقة مالية.
وقد سصمحت المعلومات التي أادلى بها سصيد
علي لمصصالح اأ’من بالقاء القبضص على المتهمين
الثÓثة الموقوفين في هذه القضصية.

 ..وإادانة قياديإارهابي سشابق باإ’عدام
أادانت محكمة الجنايات لدى مجلسص قضصاء
تيزي وزو أاول أامسص قيادي إارهابي سصابق كان
ينشصط بمنطقة تيغزيرت باإ’عدام .
وتمت إادانة المتهم مسصرور مراد الملقب بـ«
اكرمة اأ’عور» الذي ينحدر من مدينة دلسص
(و’ية بومرداسص) والبالغ من العمر حاليا  ٣٧سصنة
بعد متابعته بتهم ا’نتماء إالى جماعة إارهابية
مسصلحة وقيادة جماعة إارهابية مسصلحة وحيازة
ونقل أاسصلحة حربية والتزوير واسصتعمال المزور.
واسصتنادا لقرار اإ’حالة فان المتهم التحق
بالجماعات المسصلحة سصنة .١٩٩٧
وللتذكير فقد تم إالقاء القبضص على المتهم في
 ١٧من ماي  ٢٠٠٩بعد أان أاصصيب في كمين لقوات
الجيشص الوطني الشصعبي بمنطقة سصيدي نعمان (
جنوب غرب تيزي وزو) وهو الكمين الذي تم
خÓله القضصاء ايضصا على  ٤عناصصر إارهابية أاخرى
.

السشبت  ٢٥ماي  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ١٥رجب ١٤٣٤هـ

وطني

ممث Óللؤزير األول في البرلمان ،خؤذري يؤؤكد:

تحفيزاتإاضضافية لتحسضين ظروف معيشضة السضكان في وليات الجنوب

أاكد وزير العÓقات مع البرلمان محمؤد خؤذري في رده على سشؤؤال ممثل الششعب نيابة عن الؤزير
األول عبد المالك سشÓل أان وليات الجنؤب تسشتفيد من معالجة خاصشة من خÓل تحفيزات إاضشافية
لتحسشين ظروف معيششة السشكان وتششجيع إاقامة المششاريع اإلقتصشادية ،مبرزا بأان الدولة خصشصشت ٣
مÓيير دج للتششغيل لفائدة ششباب المنطقة.

حياة  /ك
أاوضشح الوزير محمود خوذري في رده
على سشؤوال أاحد نواب المجلسس الششعبي
الوطني أاول أامسس في الجلسشة العلنية
المخصشصشة لطرح اأ’سشئلة الششفهية أان
الدولة لم تنتظر الربيع العربي لÓهتمام
بتنمية و’يات الجنوب ،مششيرا إالى
ا’متيازات التي اسشتفادت منها المنطقة
من بينها تخفيضس بنسشبة ٨٠
بالمائة على اإ’تاوة العقارية
عند التنازل عن اأ’راضشي
إ’نجاز مششاريع سشياحية ،كما
تم إاقرار تخفيضس بنسشبة ٥ر٤
بالمائة على الفوائد المطبقة
البنكية
القروضس
على
الممنوحة لÓسشتثمارات في
المششاريع السشياحية التي تنجز في و’يات
الجنوب.
باإ’ضشافة إالى اإ’متيازات المذكورة
آانفا ،تسشتفيد و’يات الجنوب التي تعد
كما قال الوزير خذري «جزءا ’ يتجزأا
من الوطن» من إاجراءات تحفيزية تتمثل

في تخفيضس بنسشبة ٥٠
بالمائة على قيمة الضشريبة
على الدخل اإ’جمالي
والضشريبة على فوائد
الششركات لمدة  ٥سشنوات
لفائدة المداخيل المتأاتية
عن النششاطات التي يمارسشها
أاششخاصس معنويون أاو
طبيعيون بمن فيهم اأ’جراء
في و’يات
إاليزي
وأادرار
وتندوف
وتمنراسشت.
وفيما تعلق بمجال
الفÓحة أابرز الوزير
خوذري أان السشلطات
العمومية تولى عناية
للفÓحة الصشحراوية من
خÓل التسشهيÓت المقدمة للفÓحين،
وكذا تششجيع ا’سشتثمار في هذا المجال،
مششيرا إالى أان الدولة خصشصشت سشنة ٢٠١٢
غÓفا ماليا تجاوز المليار دو’ر لتنمية
الفÓحة الصشحراوية.

 ٣مليـ ـ ـ ـار د.ج
للتشضغيل لفائدة
الشضباب

كما تطرق الوزير
المكلف بالعÓقات مع
البرلمان إالى اإ’جراءات
اإ’ضشافية المتخذة قصشد
التكفل بتنمية المناطق
الجنوبية من بينها منح
قروضس بدون فوائد
’قتناء المواد اأ’ولية
واإ’سشراع في تطوير ششبكة
البنوك وتششجيع تواجد
ششركات المواد الغذائية
بالجنوب مع منحها مزايا جبائية أاقرتها
الدولة لهذا الغرضس.
وأاكد في سشياق متصشل بأان احتياجات
المؤوسشسشات المتمركزة في و’يات
الجنوب من اليد العاملة سشتتم تلبيتها عن
طريق وكا’ت التششغيل المؤوهلة باللجوء
إالى اليد العاملة المحلية وتششجيع ششباب
المنطقة على خلق مؤوسشسشات صشغيرة
على أان تتكفل الحكومة كلية بنسشب فوائد
القروضس البنكية الممنوحة لتمويل
المششاريع المعتمدة في هذا المجال .

بعد انتهاء األششغال بمهبط المروحيات بالعريششة األسشبؤع الماضشي

مصضالح الجمارك تتدعم بـ ٦حوامات وبرنامج رقمي لمراقبة الحدود الغربية

كششف مسشؤؤول رفيع من
المديرية الجهؤية للجمارك
بتلمسشان ،أان المديرية الجهؤية
سشتتدعم قريبا بمخطط جديد
لمكافحة التهريب وحماية
الحدود الغربية يعززه مراقبة
الحؤامات ،وتحسشبا لذلك تم
اسشتÓم مهبط الطائرات الحؤامة
جنؤب
العريششة
بمنطقة
تلمسشان ،بعدما انتهت األششغال
به بعد اسشتهÓكه لغÓف مالي
يقدر بـ ٩مÓيير.

تلمسسان :محمد ب

ومن ششأان المششروع تسشهيل التصشدي
لتنامي ظاهرة التهريب وتسشهيل مراقبة
الحدود الممتدة على مسشافة  ١٧٠كلم
بإاقليم و’ية تلمسشان.
من جهة أاخرى ،كششف ذات

المسشؤوول عن مخطط خاصس برقمنة
أاجهزة مراكز الجمارك للسشماح لهم
بحماية المواد الغذائية من التهريب
ومراقبة تحركها على النطاق
الجمركي ،كما سشيتدعم القطاع بـ٦
مراكز جديدة متقدمة التي تم إانجازها
ضشمن ا’تفاقية المششتركة بين
الجمارك ووزارتي المالية والدفاع
الوطني ،تأاتي هذه العملية على خلفية
ا’رتفاع المذهل للتهريب على المناطق
الحدودية.
كششف مسشؤوول سشامي بالمديرية
الجهوي للجمارك بتلمسشان عن
السشياسشة الجديدة لحماية الحدود
الغربية التي تحولت إالى طريق خصشب
لتمرير كميات كبيرة من المخدرات،
حيث تم عقد اتفاقيات مع الششركاء من
وزارات التجارة والدفاع والمالية من
أاجل تفعيل مخططات من ششأانها
توقيف النزيف الخطير للتهريب ،ففي

إاطار التعاون مع وزارة الدفاع تم
اسشتحداث  ٢٣مركزا متقدما كما تم
إابرام اتفاقية من أاجل تدعيم مصشالح
الجمارك بطائرات هيليكوبتر لمراقبة
الحدود حيث تم تجديد ا’تفاقية مع
وزارة الدفاع ليرتفع عدد الحوامات
التي سشتسشتلمها مصشالح الجمارك قريبا
من  ٣حوامات إالى .٦

رقمنة المؤاد الغدائية وإاحصشاء سشجÓت
التجار لتفادي تهريب المؤاد المدعمة

ومن ناحية أاخرى ،أاششار ذات
المسشؤوول إالى أانه تم تفعيل ا’تفاقية مع
وزارة التجارة التي تهدف إالى ضشرورة
مراقبة التجار الناششطين على الحدود
الغربية من خÓل رقمنة كل المراكز
الجمركية ودعمها بششبكة خاصشة تسشمح
بضشبط كمية المواد الغذائية التي يمكن
لكل تاجر بالتزود بها لتفادي التهريب
الذي طال المواد الغذائية المدعمة.

فيما قدرت الخسشائر األولية بأاعفير  ٣٠مليار سشنتيم

السضلطات الولئية في قفصس اإلتهام وعائÓت منكوبة تنتظر التكفل
قدر رئيسس بلدية أاعفير ،علي
عمراوي ،في اتصشال مع «الششعب»،
حجم الخسشائر المادية التي
تعرضشت لها البنى التحتية
الفيضشانات
نتيجة
بالبلدية
األخيرة ،بأاكثر من  ٣٠مليار سشنتيم،
في تقييم أاولي أاعدته اللجنة
التقنية المكلفة بتحديد الخسشائر
الناجمة عن هذه الكارثة
الطبيعية ،في حين تظل العديد
من مناطق الؤلية تنتظر
المسشاعدة في ظل صشمت مطلق
للسشلطات الؤلئية.

بومرداسس :ز -كمال

وعن طبيعة الخسشائر التي تعرضشت لها
البلدية ،قال رئيسس المجلسس الششعبي
البلدي أان اأ’مطار الطوفانية التي
ششهدتها المنطقة أادت إالى تضشرر كبير في
ششبكة الطرقات البلدية والمسشالك
المؤودية إالى القرى الجبلية التي خصشصشت
لها البلدية أاغلفة مالية معتبرة لفتحها
وتعبيدها ،كما طالت الكارثة أايضشا حسشب
قوله ،عدة جسشور على مسشتوى واد اوباي

ووادي الحصشار في الحدود مع بلدية
ميزرانة ،مع تسشجيل عدة انز’قات
خطيرة للتربة مسشت بيوت وممتلكات
للخواصس يحتم على البلدية ـ كما قال ـ
التدخل السشريع لمعالجتها مع التعويضس
للمتضشررين ،وعدة خسشائر أاخرى سشجلت
على مسشتوى المحاصشيل الزراعية،
وبالتالي فإان الحجم اإ’جمالي للخسشائر
تعدت وفق اللجنة التقنية  ٣٠مليار دينار،
قد تزيد من أاعباء هذه البلدية الجبلية
الفقيرة من حيث الموارد ،ما جعله يناششد
السشلطات الو’ئية للتدخل من أاجل
تخصشيصس إاعانات إاضشافية لبلدية اعفير.
من جهة أاخرى ينتظر العديد من
المواطنين والفÓحين ببلديات دلسس،
سشيدي داود وبرج منايل التدخل العاجل
للسشلطات المحلية والو’ئية وبالخصشوصس
المصشالح الفÓحية لتقييم اأ’ضشرار والتكفل
بالمتضشررين من الفيضشانات اأ’خيرة ،حيث
قدرها نائب المجلسس الششعبي الو’ئي
لبومرداسس يوسشف زركال الذي كان أامسس
في زيارة تفقدية للمنطقة بالكبيرة جدا
وبالخصشوصس في الميدان الفÓحي ،حيث
تضشررت وفق ما كششف عنه عششرات

العدد

الهكتارات من المحاصشيل الزراعية للكروم
واأ’ششجار المثمرة ،مع وجود  ٥٦عائلة
منكوبة ببلدية سشيدي داود بعدما غمرت
المياه الجارفة بيوتهم هم حاليا موزعون
بين دار الششباب واأ’قارب ،كما تعرضشت
الثانوية الجديدة لسشيدي داود التي تعتبر
مركز امتحان لششهادة البكالوريا إالى عدة
أاضشرار بعد أان امتأÓت قاعات التدريسس
باأ’وحال والمياه ،ونجت حسشب ذات
المصشدر  ١٤عائلة بقرية عين الحمراء
التابعة إاداريا لبلدية برج منايل من موت
محقق نتيجة فيضشانات واد عواجة الذي
انحرف عن مسشاره بسشبب مخلفات احد
الجسشور التي تعرضشت للتخريب خÓل
التسشعينيات ،باإ’ضشافة إالى عدة عائÓت
أاخرى منكوبة بقرية ذراع الحلوف ببرج
منايل ،و ١٤عائلة أاخرى بقرية الثوابت
التابعة إاداريا لبلدية دلسس ،حيث ’ يزال
أاطفال المدرسشة يعبرون الواد المجاور
بعد أان تعرضشت القرية أ’ضشرار كبيرة
وتخريب للمسشالك والطرقات.

١٦١١٣
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وزير العدل:

مراجعة اإلجراءات األمنية على مسضتوى كل األقطاب القضضائية
أاكد وزير العدل وحافظ األختام
محمد ششرفي إاعادة النظر في
الخطة األمنية وتزويد كل من
مجلسس قضشاء الجزائر ،ومجلسس
قضشاء وهران اللذان ششهدا عملية
حرق وإاتÓف للملفات القضشائية
بأاجهزة إالكترونية ،مطمئنا بأانه
يمكن إاعادة تششكيل وترتيب هذه
الملفات من الناحية المدنية.

حياة  /ك

أابرز الوزير ششرفي في رده عن سشؤوال
لنائب بالمجلسس الششعبي الوطني حول
موضشوع الحريقين اللذين ششبا بمصشالح
اأ’رششيف بالمجلسشين القضشائيين
المذكورين آانفا ،أان الحادثتين ششكلتا

فرصشة لمراجعة الجانب اأ’مني ،ولمنع
تكرار مثل هذه الحوادث ـ كما قال ـ
«تمت إاعادة النظر في الخطة اأ’منية
على مسشتوى كل اأ’قطاب القضشائية
وتجهيز البنايتين بأاجهزة الكترونية».
وللعلم أان الحادثتين اأ’خيرين لم تؤوثرا
على وتيرة العمل ومعالجة القضشايا
بالمجلسشين.
وذكر الوزير أان الحريق الذي ششب
بمصشلحة اأ’رششيف لمجلسس قضشاء وهران
بفعل ششرارة كهربائية أاتى على  ٢٢ملف
قضشية واحتراق جزئي لـ  ١٢٢ملف آاخر
وإاتÓف جزئي وناقصس لـ ٤١ملفا بسشبب
المياه المسشتعملة في إاخماد النيران
والتي تسشببت في ضشياع بعضس الوثائق.

حريق مجلسس قضضاء وهران يتلف  ٢٢ملفا
ذكر وزير العدل حافظ ا’ختام محمد ششرفي أاول أامسس بالجزائر العاصشمة أان عدد
الملفات التي اتلفت كليا بفعل الحريق الذي ششب بمصشلحة حفظ ملفات القضشايا
المدنية بمجلسس قضشاء وهران في الثامن من أافريل المنصشرم هو  ٢٢ملفا موضشحا
أانه في المجال المدني يمكن اعادة تركيب الملفات .
وقال الوزير في رده على سشؤوال ششفوي للنائب بالمجلسس الششعبي الوطني يوسشف
خبابة عن تجمع الجزائر الخضشراء أان الحريق الذي ششب بمصشلحة اأ’رششيف لمجلسس
قضشاء وهران بفعل ششرارة كهربائية أاتى على  ٢٢ملف قضشية واحتراق جزئي لـ١٢٢
ملف آاخر واتÓف جزئي وناقصس لـ ٤١ملفا بسشبب المياه المسشتعملة في اخماد النيران
والتي تسشببت في ضشياع بعضس الوثائق.
وأاششار ششرفي في ذات السشياق إالى أانه في المجال المدني يمكن اعادة تركيب
ملفات القضشايا و’ ينجر عن ا’تÓف أاي ضشرر أ’صشحاب القضشايا.

مؤؤسشسشة وطنية للتكفل بتسشيير صشندوق الزكاة قبل نهاية السشنة

كل الظروف مهيئةإلسضتقبال شضهر الصضيام

كششف وزير الششؤؤون الدينية
واألوقاف بؤعبد الله غÓم الله عن
إاعداد نصشؤصس قانؤنية إلنششاء
مؤؤسشسشة وطنية للتكفل بتسشيير
صشندوق الزكاة سشتكؤن جاهزة قبل
نهاية السشنة الجارية ،معلنا عن
تحصشيل  ١٠٠مليار سشنتيم خÓل
السشنة الماضشية مما سشمح بتأاسشيسس
 ٧الف مؤؤسشسشة صشغيرة من طرف
الششباب العاطل عن العمل بؤاسشطة
القرضس الحسشن.

حياة  /ك

أاوضشح الوزير غÓم الله في إاجابته عن
سشؤوال طرحه نائب بالمجلسس الششعبي
الوطني أان هناك إاششكال قانوني خاصس
بصشندوق الزكاة وتأاسشيسس مؤوسشسشة لتنظيم
وجمع وتسشيير هذا الركن الهام في
اإ’سشÓم ،مفيدا بأان مششروع القانون الذي
هو حاليا قيد التحضشير سشيرى النور ريثما
يصشدر القانون المتعلق بالجمعيات
الدينية أاو اللجان الدينية.
وذكر في سشياق متصشل بأان وزارته

قامت بعدة محاو’ت لتنظيم الزكاة إالى
أان إاهتدت إالى إانششاء صشندوق الزكاة في
سشنة  ٢٠٠٣مضشيفا بأان التجاوب مع فكرة
الصشندوق قد بدأات قبل أان يششير إالى أان
«بعضس الجزائريين ’ يزالون يزكون
بطريقتهم الخاصشة».
أاكد وزير الششؤوون الدينية واأ’وقاف في
تصشريحات له أاول أامسس على هامشس
أاششغال الجلسشة العلنية المخصشصشة لطرح
اأ’سشئلة الششفهية بالمجلسس الششعبي
الوطني أان «جميع الترتيبات واإ’جراءات
الÓزمة لتمكين الششعب الجزائري من
قضشاء ششهر رمضشان في جو من
الروحانيات والخششوع وا’طمئنان
والعبادة قد اتخذت».
وأاكد غÓم الله أان «كل مسشاجد
الجمهورية محضشرة ’سشتقبال جموع
المصشلين كافة أ’داء الصشلوات الخمسس
وصشÓة التراويح» مضشيفا بأان «كل
المسشاجد عبر التراب الوطني مفتوحة
أامام الششعب الجزائري طوال النهار
والليل».

بن يؤنسس:

عدم تسضديد اإلسضهام المالي لشضركة اإلمارات
الدوليةأاعاق مشضروع حظيرة الرياح الكبرى
قدم وزير تهيئة اإلقليم
والبيئة والمدينة عمارة بن
يؤنسس تؤضشيحات بششأان حظيرة
الرياح الكبرى حيث أارجع أاسشباب
تأاخر اسشتكمال هذا المششروع إالى
تسشجيل «تعقيدات قانؤنية
ومالية» منها «عدم تسشديد
اإلسشهام المالي المتفق عليه بين
اإلمارات
وششركة
الجزائر
الدولية لÓسشتثمار».

حياة  /ك

وذكر الوزير بن يونسس في رده عن
سشؤوال لنائب بالمجلسس الششعبي الوطني
أان هذا المششروع الذي يندرج في إاطار
المششاريع التنموية الكبرى خصشصس له
غÓف مالي «يقدر بـ ٢ر ٥مليار دو’ر

أامريكي وجه منها  ٧٠٠مليون دو’ر
أامريكي للحظيرة العمومية دون المنششآات
اأ’خرى».
كما ششكلت اإ’جراءات القانونية
واإ’دارية المتعلقة بإاعداد عقود التنازل
عن الملكية وأايضشا عملية نزع الملكية
التي تتطلب إاجراءات قانونية وإادارية
معقدة أاهم اأ’سشباب التي سشاهمت في
تأاخر تجسشيد هذا المششروع الذي حدد له
آاجال  ٨سشنوات إ’تمامه.
وأاضشاف الوزير أانه بالرغم من هذه
التعقيدات المالية واإ’دارية والقانونية إا’
أان دائرته الوزارية تسشعى ’سشتكمال هذا
المششروع ،مششيرا إالى أانه تم تنصشيب لجنة
متابعة أافريل الماضشي تتولى مهام
التنسشيق بين مختلف اأ’طراف المسشاهمة
في تجسشيده.

السصبت  ٢٥ماي  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ١٥رجب  ٣٤١٤هـ

من مرأسسلينا

العدد

١٦١١٣

سسكـــانأأو’د ألشســـارف بمغنيـــة يعانــــون

لجنـــــة ألخدمــــات
أ’جتماعية بباتنة

ل مدرسسـ ـ ـة ول مسستوصسـ ـ ـف
طالب سسكان قريةأأو’د ألشسارف ألتابعة لمغنية من ألسسلطات بالتدخل ألعاجل منأأجل بعث بوأدر ألتنمية ألتي تنعدم
فيهاأأدنى شسروط ألحياة ألتي تصسّنف ضسمن أإ’قليم ألحضسري لمدينة مغنية ،وألتي ’ تبعد عنها بأاكثر من  ٧كلم شسرقا.
المواطنون عن غياب قنوات
الصصرف الصصحي ،ما جعل
السصكان يعتمدون على المطامر
وما لها من أاثر سصلبي خاصصة في
فصصل الصصيف ،إاذ أاصصبحت تهدد
قنوات الماء الشصروب المهترئة
التي تحولت سصيولها إالى سصواقي
وسصط القرية .با’ضصافة إالى
خطر كبير يهدد حياة السصكان
نتيجة قيام أاحد المقاولين على
إايصصال شصريط كهربائي بطاقة ٣٠
أالف فولط بدون احترام مقاييسض
الربط ،حيث أاّن حفرة التوصصيل
’ تزيد عن  ٢٠سصم وهو ما جعل
السصكان يحتجون خوفا من الموت
الذي أاصصبح يقترب منهم بفعل
التهرب من هذا سصلك خاصصة في
حالة مÓمسصته للماء .

هذه القرية ’ تتوّفر على سصكك القطارات ،كما أاّن هذا فإاّن المنطقة ينعدم بها مسصتوصصف
مدرسصة و’ مسصتوصصف لمعالجة التÓميذ وفي ظل وجود مشصكلة للتكفل بصصحة المرضصى الذين أاصصبح
تلمسسان :محمد ــ ب
المرضصى و’ مركز بريدي يقّدم سصرقة اأ’طفال أاصصبح سصكان أاو’د مفروضصا عليهم التنقل إالى مدينة مغنية
الخدمات و’ تهيئة حضصرية ،وقد الشصارف مرغمون على التنقل في من أاجل حقنة أاو عÓجه.
أاّكد السصكان الذين يزيد عددهم وسصط الحقول رفقة أاو’دهم .أاكثر من من ناحية أاخرى ،كشصف
عن الـ  ٣٠٠٠نسصمة أاّن أابنائهم
أأو’د جÓل ببسسكرة
يقطعون أاكثر من  ٣كلم سصيرا
على اأ’قدام من أاجل التمدرسض
في قرية لقفاف  ٤مرات في
اليوم أاو في اتجاه قرية الجرابعة
عبر السصكة السصكة الحديدية خصّصصصت السصلطات المحلية لدائرة أاو’د جÓل ببسصكرة مبلغ  ٥٠٠مليون سصنتيم وأازيد من  ٣٠٠٠قفة
ومخاطرها ،وهو ما يجعل تحسصبا لشصهر رمضصان المقبل لفائدة الفقراء والمعوزين ،حيث كّلفت رؤوسصاء اأ’حياء للتكفل بقوائم
العشصرات من اأ’طفال مخيرين المحتاجين واأ’سصر التي يمكنها ا’سصتفادة من المبالغ المالية التي خصّصصصت لذات الغرضض ،كون هؤو’ء
ّ
بين الموت تحت عجÓت أادرى من غيرهم باأ’سصر المحتاجة ،حيث سصيتم ضصبط القوائم اإ’سصمية للعائÓت وفق شصروط وضصوابط
السصيارات والشصاحنات أاو تحت دقيقة حّددتها مصصالح البلدية.
بسسكرة :جراف عبد الحق

 ٥٠٠مليون سسنتيم وأأكثر من  ٣٠٠٠قفة لرمضسان ألقادم

إأيـ ـ ـ ـ ـ ـدأع ملفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات ألسسـك ـ ـ ـ ـن
وألقروضض أألسسبوع ألقادم
أاّكد رئيسض اللجنة الو’ئية للخدمات ا’جتماعية
لعمال قطاع التربية بو’ية باتنة ،السصيد محمد
بوطاهير ،أاّنه وخÓفا لما تناولته بعضض وسصائل
اإ’عÓم حول لجنة الخدمات اإ’جتماعية وبشصكل
خاصض ما تعلّق باللجان التي سصبقت لجنته في
التسصيير ،فإاّنه ’ يزّكي و’ يدين أاي لجنة وليسض ذلك
من صصÓحياته ،وكل ما في اأ’مر أاّنه تعّرضض
بالحديث للهياكل التابعة للخدمات ،مشصيرا إالى أاّنها
تحّققت في عهد اللجنة التي كان يرأاسصها السصيد عبد
الÓوي محمد ،ولهم الفضصل في ذلك.
وبخصصوصض قضصية السصكنات الوظيفية الـ  ،١٠أاّكد
بوطاهير أانّ هذه القضصية من اختصصاصض اللجنة
الوطنية للخدمات ا’جتماعية ،وهي من تنازلت عن
تلك السصكنات لصصالح المسصتفيدين منها بالسصعر
الحقيقي.
وبالعودة إالى نشصاطات لجنة الخدمات ا’جتماعية
لو’ية باتنة ،قال السصيد بوطاهير أاّن مصصالحه سصتبداأ
اأ’سصبوع القادم اسصتÓم الملفات الخاصصة بالسصكن
وباقي السصلفيات بعد أان اسصتحدثت اللجنة الوطنية
شصروطا وضصوابطا جديدة لتحسصين الخدمة
والحفاظ في المقابل على أاموال موظفي القطاع،
كما أاّن اللجنة قد بدأات فع Óومنذ مدة في
المسصاهمة الكبيرة في عÓج مرضصى القطاع أاو
أابنائهم من خÓل التكفل بـ  ٦٠بالمائة من ثمن
العمليات الجراحية بعد أان تعاقدت هذه اأ’خيرة مع
مجموعة من العيادات المحلية بو’ية باتنة
والعيادات اأ’خرى المتواجدة خارج الو’ية ،والتي
تربطها عقود مع اللجنة الوطنية.
ونشصير إالى أاّن لجنة الخدمات ا’جتماعية لعمال
قطاع التربية لو’ية باتنة قد عرفت منذ تنصصيبها
جوان الماضصي حركة نوعية من حيث النشصاطات
المنّظمة والخدمات المقّدمة لعمال القطاع.

مينــــــــاء بجايــــــة ينشســــــط بمقاييــــــسس دوليــــــة

مؤوسسسس ـ ـ ـ ـ ـات جزأئري ـ ـ ـ ـة تقتح ـ ـ ـم أألسسـ ـ ـ ـوأق ألعالمي ـ ـة
يشسهد ميناء بجاية نموأ كبيرأ وحيوية تجارية غير مسسبوقة خاصسة مع أنفتاح ألسسوق وبروز شسركات أقتصسادية كبيرة على ألسساحة
ألوطنية وحتى أأ’جنبية ،ألذين يفضسلون ألتعامل مع مؤوسسسسة ميناء بجاية نظرأ للسسمعة ألكبيرة ألتي يتمتع بها ،وألتزأم أ’دأرة
بالمعايير ألدولية في تقديم ألخدمات ،وهو أأ’مر ألذي كان له أأ’ثر أأ’كبر على ألمتعاملين مع ألميناء دأخليا وخارجيا.
هذا الميناء التجاري الضصخم الذي يعتبر عصصب
نشصاط العديد من المؤوسصسصات الوطنية ا’قتصصادية
الضصخمة ،التي تريد أان تسصتفيد من اتفاق الشصراكة
مع ا’تحاد اأ’وروبي بعد إازالة العوائق الجمركية
والعراقيل أامام السصلع والخدمات الصصناعية خارج
المحروقات ،على غرار الشصركة المتخصصصصة في
الصصناعات الغذائية ''سصيفيتال'' التي جسّصدت
اسصتراتيجية الشصراكة مع عدة دول بامتياز الشصركة
متخصصصصة في تكرير زيوت الطعام ،السصمن
والسصكر ،تنتج ما يقرب من  ٪ ١٠من حجم أاعمالها
من الصصادرات نحو بلدان المغرب العربي
وإافريقيا وأاوروبا والعديد من الوجهات ،حيث تعد
المنافسصة السصمة المميزة للشصركة ،إالى جانب
شصركة ''سصيفيتال'' التي تمّكنت من اكتسصاح السصوق
الوطنية وعديد اأ’سصواق اأ’جنبية.
شصركة أاخرى اسصتطاعت أان تخطو في نفسض النهج
وهي شصركة ''إايفري'' المنتجة للمياه المعدنية،
المشصروبات الغازية والفواكه وزيت الزيتون
الصصافي ،حيث اسصتطاعت هذه العÓمة التجارية
أان تكتسصح المحÓت التجارية التي تمثل اليوم من
 ٥إالى  ٪ ٨من مبيعاتها السصنوية ،فبعد أان تمكنت
في سصنوات قليلة فقط أان تغطي  ٪ ٥٠من حصصة
السصوق الوطنية ،قّررت التوجه نحو الصصادرات
الخارجية ،وخاصصة نحو فرنسصا التي تتواجد بها
جالية وطنية كبيرة ،إالى جانب كندا ،بلجيكا،
بريطانيا ،البرازيل ،ا’مارات المتحدة ودبي،

وكذلك مالي والسصودان جينرال أاومبÓج ،شصركة
رائدة وطنيا في إانتاج الورق المقوى للتعبئة
والتغليف ،وهي في طريق توسصيع تفوقها على
المنطقة المغاربية ،منتجاتها تعتبر من نوعية
جيدة وهي تحظى بشصعبية لدى المتعاملين
الصصناعيين لشصمال إافريقيا.
نفسض السصمعة تحظى بها مجموعة ''عميمر
للطاقة'' ،المختصصة في صصناعة المولدات
الكهربائية وإانشصاء محطات التوليد
الكهربائية ،تمّكنت المجموعة من تحويل
صصادرات المصصنع لدول أاخرى
وباكسصتان،
العراق
كموريتانيا،
''الكترومال'' وحدة جديدة مختصصة
في إانتاج المصصابيح الكهربائية
ا’سصتهÓك
ذات
الصصغيرة
المنخفضض ،حيث اسصتطاعت بعد
أاربع سصنوات فقط من إايجاد مكانة
لها في السصوق الوطنية ،ما سصمح
لها بالتوجه نحو الخارج وتمّكنت
من التواجد في تونسض إالى جانب
دول أاخرى مثل السصنيغال
وموريتانيا ،با’ضصافة إالى وحدات
أاخرى متخصصصصة في تعبئة
وتغليف المواد الزراعية كنبات
الكبار ،الفلفل وزيتون المائدة،
الخروب إاذ تمكنت من إابرام
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صصفقات قليلة للتصصدير نحو دول ا’تحاد
اأ’وروبي ،ما يقرب عن  ٪٨٠من المنتجات
الموجهة للتصصدير خارج المحروقات تتم عبر
ميناء بجاية ،وهذا يبين
مدى

باتنة :لموشسي حمزة

اأ’همية اإ’قتصصادية وا’سصتراتيجية التي يتمتع
بها هذا الميناء ،وهو ما أاّهله كي يحتل المرتبة
اأ’ولى وطنيا على الرغم من أان حجم الصصادرات
’تزال متواضصعة نسصبيا ،إاّ’ أانّه يدّعم المصصدرين
من خÓل ترويج المنتجات ،الربط الشصبكي،
الخدمات اللوجسصتية ،إادارة العمليات والتسصهيÓت
الجمركية ،فا’سصتراتيجية التي يتبعها ميناء بجاية
تشصّكل آالية فاعلة لتدعيم المنافسصة ا’قتصصادية
الوطنية ،والمسصاهمة في دفع قاطرة التنمية
لأÓنشصطة التي تعود بالنفع على ا’قتصصاد الوطني
والمحلي وتوفير مناصصب الشصغل.

بجاية :بن النوي ــ ت

السصبت  ٢٥ماي  ٢٠١٣م
الموافق  ١٥رجب  ١٤٣٤هـ

العدد

دولي

١٦١١٣

الصسحرايون يواصسلون اإلحتفال بذكرى الكفاح المسسلح

يومإافريقيا

ألمغرب يتعرضضإ’نتقادأت ’ذعة من منظمات دولية

تقييمإأنجازأت خمسصينية

حمزة محصضول

يمثل الـ ٢٥ماي من كل سسنة «يوم
إافريقيا» الموافق إلعÓن قيام منظمة
الوحدة اإلفريقية ،التحاد اإلفريقي
حاليا عام  .١٩٦٣وتعد المناسسبة
محطة لتقييم مسسار التنمية والتطور
والتقارب بين شسعوب القارة ذات
األهداف والطموحات المشستركة رغم
اختÓف األعراق واألنسساب.
انتقلت إافريقيا غداة ائتÓف دولها في
اتحاد جامع ألفكارها وأاملها ،من مجرد
مسصاحة جغرافية ترقد على ثروات طبيعية
هائلة ،يقطنها شصعب غارق في التخلف
والفقر والجهل ،إالى كيان سصياسصي حامل
لخطاب واضصح ومنسصجم ينقل للعالم الرؤوى
المسصتقبلية ونضصالت السصعي نحو التقدم
والرقي ،ومعاملة عادلة مع نظرائها من دول
الشصمال التي بنت ازدهارها على حسصاب
القارة السصمراء ثروة وشصعبا.
لقد مرت  ٥٠سصنة على تأاسصيسس منظمة
الوحدة اإلفريقية بعد اسصترجاع أاغلب الدول
لسصتقÓلها من السصتعمار ،وشصرعت في وضصع
األسصسس األولى بوسصائل بسصيطة وبدائية
لتشصييد بلدان قوية ذات سصيادة كاملة حاضصنة

نهضصة مزدهرة ،كما لم يكن خفيا على القوى
الكبرى منذ عقود انها مسصتقبل العالم بعد ان
كانت مهدا لÓنسصانية .ول يجد مسصؤوولها
اليوم حرجا أاو شصعورا بالنقصس في الوقوف
على المنابر الدولية للمطالبة بمعاملة ندية
قائمة على الحترام المتبادل والكف عن
نمط التعامل الدوني الذي يأابى ال النظر من
زاوية سصلوكات القتتال والفوضصى والحط من
قيمة النفسس البشصرية.
وعلى الرغم من المظالم والمشصاهد
المرعبة التي مرت بها أاغلب الدول ال انها
صصمدت ونجحت في تجاوز اغلب التحديات،
وهو مؤوشصر هام على اسصتمرارها في التقدم
نحو المام ،ول تفصصلها ال خطوات قليلة
تتطلب تعاونا جديا وإارادة سصياسصية فولذية
من طرف الرؤوسصاء والقادة.
وتكشصف األرقام التي يسصجلها نموها
القتصصادي كل سصنة ان دورة التقدم حطت
رحالها بافريقيا ألن حركية التنمية تسصير
بوتيرة أاسصرع من اي وقت وتتشصابه وتلك التي
مرت بها كبرى الدول اآلسصياوية قبل  ٣عقود.
ولشصك ان العيد العالمي الـ ٥٠الموافق لهذا
اليوم سصيكون مرحلة مفصصلية من تاريخ
افريقيا.

لكافة األطياف ذات النتماءات اإلثنية
والعرقية المختلفة رغم الصصعوبات والعراقيل
التي واجهتها ولزالت الى غاية اليوم.
وتفطن رواد القارة األوائل إالى أان شصتات
البلدان في مراحل البناء والسصعي نحو تغيير
طبيعة الظروف المعيشصية القاهرة ونيل
أابسصط الحقوق اإلنسصانية لن يزيد القارة إال
ضصعفا ومطية لرموز السصتعمار لمواصصلة
اسصتغÓلهم الفاحشس ،لذلك كانت الضصرورة
ملحة في اللتحام وتوحيد المطامح
والمطالب أامام المجموعة الدولية التي
تعتبرها مخيم لجوء يثقل كاهلها باحتياجاته
من الغذاء والدواء والتعليم.
ورغم الحروب األهلية ،والنزاعات اإلثنية
وفوضصى النقÓبات العسصكرية وما ينجم عنها
من مآاسصي للسصكان ال ان الدول الفريقية
اليوم باتت مدركة اكثر من اي وقت مضصى
لمصصالحها وكيفية الحفاظ عليها والتعامل
بمبدأا ''الرابح-رابح'' مع نظرئها من الدول
الغربية ،وهذا ليسس على مسصتوى النخب
السصياسصية فقط وانما على مسصتوى الشصعب
البسصيط ،بدليل الرتفاع الهائل لنشصطاء
المجتمع المدني والنضصال من اجل
الديمقراطية والحرية.
لم يعد اليوم خافيا على افريقيا انها مركز

إادانة دولية وتشسديد على تطهير السساحل من اإلرهاب

فضضيلة دفوسس ـ الوكا’ت ـ

التي هاجمت المعسصكر وموقع شصركة «اريفا»
لسصتخراج اليورانيوم في منطقة ارليت.
وقال «لن يكون األمر تدخ Óفي النيجر كما
فعلنا في مالي لكن سصتكون لدينا إارادة التعاون
نفسصها في مكافحة اإلرهاب».
واسصتهدف اعتداءان انتحاريان بسصيارة
مفخخة تبنتهما حركة التوحيد والجهاد فى
غرب افريقيا الخميسس ثكنة عسصكرية ومنجما
تابعا لشصركة اريفا النووية الفرنسصية وأاسصفرا
عن سصقوط نحو عشصرين قتي Óمعظمهم
عسصكريون.
وأاعلنت حركة التوحيد والجهاد في غرب
افريقيا اإلرهابية مسصؤووليتها عن الهجمات
المتزامنة وقالت أانها تأاتي ردا على العمليات
العسصكرية التي قادتها فرنسصا في مالي
المجاورة.
وأافادت وسصائل إاعÓمية بأان مختار بلمختار
يكون قد أاشصرف على العتداءين الدمويين ،رغم
أان الجيشس التشصادي أاعلن في مارسس الماضصي
مقتله في عملية للجيشس في مالي.
وكان محمدو كاريدجو وزير الدفاع
النيجري قد صصرح لإÓذاعة الحكومية بأان ٢٠

ألمعارضصة تحضصر خطة ’نتقال ألسصلطة في سصوريا

دفوسس فضضيلة ـ الوكا’ت ـ

أاعلنت روسسياأامسسأان الحكومة
السسورية وافقت من حيث المبدأا
على حضسور مؤوتمر «جنيف
»٢الذي اقترحته كل من موسسكو
وواشسنطن وانتقدت في نفسس
الوقت ما وصسفته بمحاولت
تقويضس جهود السسÓم.
وقال الكسصندر لوكاشصيفيتشس
المتحدث باسصم وزارة الخارجية
الروسصية أان دمشصق عبرت عن
اسصتعدادها من حيث المبدأا للمشصاركة
في المؤوتمر الدولي حتى يجد السصوريون

ألنفسصهم مسصارا سصياسصيا للحل.
وأاشصار لوكاشصيفتشس إالى أان روسصيا
في اآلونة األخيرة تبذل جهودا كبيرة
لتطبيق المبادرة الروسصية األميركية
لعقد مؤوتمر دولي لدعم التسصوية في
سصوريا مؤوكدا أان موسصكو تعتبر أان تنفيذ
المبادرة على أاسصاسس إاعÓن جنيف
المؤورخ في  ٣٠جوان  ٢٠١٢هو فرصصة
واقعية لوقف نزيف الدماء ومأاسصاة
السصوريين ولتأامين مسصتقبل ديمقراطي
لسصوريا لمصصلحة جميع مواطنيها وهذه
فرصصة ل يجوز إاضصاعتها.
وجاءت الموافقة المبدئية لدمشصق
فشصل زعماء
في الوقت الذي

المعارضصة السصورية في دعم مبادرة
اقترحها زعيم ائتÓفهم المسصتقيل
معاذ الخطيب ،يسصلم الرئيسس بشصار
األسصد بموجبها السصلطة تدريجيا وذلك
إلنهاءالصصراع الدموي في البÓد مما
يبرز العقبات التي تواجه محادثات
السصÓم الدولية المتوقعة الشصهر القادم.
وتحث المبادرة المكونة من ١٦
نقطة التي اقترحها معاذ الخطيب
الذي اسصتقال من رئاسصة الئتÓف
الوطني السصوري المعارضس في مارسس،
األسصد على تسصليم صصÓحياته لنائبه أاو
لرئيسس الوزراء والسصفر إالى الخارج
بصصحبة  ٥٠٠من بطانته.
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مؤوسسسسةإانتاج مواد البناء
م.ا.م.ب تمنراسست
دج  ٩٣ ٠٠٠ ٠٠٠ . ٠٠رأاسس المال الجتماعي
 ٠٢٩ ٣٤ . ٣١ . ٦٠رقم الفاكسس  ٠٢٩ . ٣٤ . ٤١ . ٤٦رقم الهاتف

إأعÓن عن عدم جدوى

طبقا ألحكام المادة رقم  ٤٤من المرسصوم الرئاسصي رقم  ٢٣٦ / ١٠المؤورخ في ٢٠١٠ / ١٠ / ٠٧
المتضصمن تنظيم الصصفقات العمومية المعدل والمتمم تعلم مؤوسصسصة انتاج مواد البناء بتمنراسصت
جميع المتعهدين والذين شصاركوا في المناقصصة الوطنية والدولية رقم  ٢٠١٣ / ٠١المتعلقة باقتناء
تركيب وتشصغيل مصصنع األجر بطاقة انتاجية متطورة ب  ١٢٠ ٠٠٠طن بعين صصالح بعدم جدوى
هذه المناقصصة لسصتÓم عرضس وحيد.

يسصتمر الشصعب الصصحراوي في التظاهر
إاحتفاءا بمرور  ٤٠سصنة إلندلع كفاحه المسصلح
ضصد اإلحتÓل المغربي الذي لم يمنع قمعه
وممارسصاته المشصينة ،الجماهير الصصحراوية
من التظاهر في مدينة سصمارة المحتلة
يرتدون الزي التقليدي الصصحراوي رمز الهوية
و النتماء وهم يرددون شصعارات تنادي
باإلسصتقÓل وخروج اإلحتÓل ،كما نظمت
ببجدور المحتلة وقفة تخليدا لذكرى إاندلع
الكفاح المسصلح ،قمعتها قوات األمن المغربية
التي قامت بالعتداء على المشصاركين في
الوقفة التخليدية واقتحام منازل عائÓتهم.
الصصحرايون بأاسصاليبهم النضصالية المتنوعة
لم يمنعهم الحصصار والقمع المفروضس على
مختلف أاحياء مدينة «كليميم» الصصحراوية من
تنظيم حملة مركزة للكتابة على الجدران بها،
وقد لقت هذه التظاهرات الصصحراوية صصدا
خارج األراضصي المحتلة حيث صصادقت البلدان
األعضصاء في المجلسس التنفيذي لÓتحاد
اإلفريقي األربعاء الماضصي على تقرير حول
الوضصع في األراضصي الصصحراوية ،الذي دعا
الهيئة األممية ومجلسس األمن إالى تحمل
المسصؤوولية اتجاه هذا الملف الذي طال أامده،

«أأنصصار ألشصريعة» تلغي أ’حتجاجات بعد أطÓق سصرأح ناطقها ألرسصمي

جنديا على األقل قتلوا في أاغاديز أاكبر بلدة
في شصمالي النيجر الصصحراوي وأاصصيب ١٦
جنديا آاخرين عندما هاجم مفجرون
انتحاريون الثكنة .وقتل ثÓثة متشصددين أايضصا
في الهجوم.
وقالت مصصادر عسصكرية ومسصؤوولون إان
قوات األمن اسصتعادت السصيطرة بعد معركة
شصرسصة باألسصلحة النارية وقيام أاحد المسصلحين
باحتجاز ثÓثة عسصكريين على األقل رهائن.
كما أاعلن وزير الدفاع إالقاء القبضس على
منفذي الهجوم على الثكنة
وأاسصفر الهجوم الثاني عن مقتل شصخصس
وإاصصابة  ١٤مدنيا على األقل بعد أان شصن
انتحاريون هجوما بسصيارة اسصتهدف منجم
سصومير لليورانيوم الذي تتولى تشصغيله شصركة
اريفا الفرنسصية وهو أاكبر منجم في البÓد.
ولعبت النيجر دورا
كبيرا في العمليات
العسصكرية في مالي
وشصاركت في القوة
الفريقية التي انتشصرت
هناك بنحو  ٦٥٠جنديا.

دمشسق مسستعدة مبدئيا للمشساركة في مؤوتمر «جنيف » ٢

الوكا’ت اأ’مين بلعمري

تراجع تنظيم أانصصار الشصريعة في تونسس
عن القيام بوقفة احتجاجية أامسس الجمعة
أامام مقر حزب حركة النهضصة اإلسصÓمية
بالقيروان ،وعدل أانصصار الشصريعة عن
الحتجاج بعد أان أاطلق القضصاء سصراح الناطق
باسصم التنظيم سصيف الدين الرايسس الذي جرى
إايقافه.
واعتقل الرايسس السصبت الماضصي بتهمة
التحريضس على األمن وسصفك الدماء خÓل
مؤوتمر صصحفي عقده تنظيم أانصصار الشصريعة
قبل ذلك بيومين وأاخلى قاضصي التحقيق سصبيله
األربعاء.
ومنعت وزارة الداخلية انعقاد مؤوتمر
ألنصصار الشصريعة في مدينة القيروان األحد
الماضصي مما فجر حالة من الحتقان امتدت

إالى حي التضصامن بالعاصصمة حيث اندلعت
مواجهات أادت إالى سصقوط قتيلين وإاصصابة
سصتة متظاهرين و ٢١من أافراد األمن.
وحذرت الوزارة في بيان لها الخميسس
قائلة إان كل تجمع أاو وقفة أاو تظاهر بالطرق
والسصاحات العامة تخضصع إالى اإلجراءات
والترتيبات المنصصوصس عليها بالقانون
بالتنسصيق مع السصلطة المركزية والجهوية،
وسصبق أان أاعلنت وزارة الداخلية التونسصية
أامسس الول إايقاف سصبعة إارهابيين ذبحوا في
الثاني من ماي الحالي ضصابط شصرطة في
منطقة جبل الجلود جنوب العاصصمة تونسس،
وأاحالتهم على المحاكمة بموجب قانون
مكافحة اإلرهاب.

ألجمهورية ألجزأئرية ألديمقرأطية ألشصعبية
وزأرة ألسصياحة وألصصناعة ألتقليدية
رقم ألتعريف ألجبائي٤١٠٠١٩٠٠٠٠٠٠٠٨٠ :

إأعÓن عن عدم جدوى
للمناقصصة ألوطنية ألمحدودة
رقم ٢٠١٣ / ٠٢
تطبيقا ألحكام المادتين  ١١٤و ١٢٢من المرسصوم الرئاسصي
رقم  ٢٣٦-١٠المؤورخ في  ٠٧أاكتوبر  ٢٠١٠المتضصمن تنظيم
الصصفقات العمومية ،المعدل والمتمم وتبعا لجتماع لجنة فتح
األظرفة المنعقد يوم  ٢٠١٣/٠٥/١٢بجلسصة علنية  ،تعلم
وزارة السصياحة والصصناعة التقليدية جميع المتعهدين الذين
شصاركو في المناقصصة الوطنية المحدودة رقم ٢٠١٣/٠٢
المتضصمن ''أامان الشسبكة المعلوماتية لوزارة السسياحة
والصسناعة التقليدية'' ،المدرجة في الجريدتين
اليوميتين :الشصعب ،المجاهد والنشصرة الرسصمية لصصفقات
المتعامل العمومي ،بأان هذه األخيرة أاعلنت بدون جدوى
وهذا عم Óبأاحكام المادة  ٤٤من نفسس المرسصوم المذكور
أاعÓه.
السسبب :تم اسصتÓم عرضس واحد فقط.

ANEP 523790

الشصعب ٢٠١٣/٠٥/٢٥

كما طالب أاصصحاب التقرير اإلتحاد اإلفريقي
إالى المسصاهمة في تسصوية المسصأالة ،وجددت
الدول الفريقية ،دعمها لحق الشصعب
الصصحراوي في تقرير مصصيره والدعوة إالى
اإلسصراع في تصصفية اإلسصتعمار.
منظمة العفو الدولية من جهتها في تقرير
فروعها بفرنسصا حول حقوق اإلنسصان في
العالم ،إاعتبرت أان المغرب يفرضس قيودا على
حرية التعبير ،وأان الشصرطة المغربية إاسصتعملت
(القوة المفرطة) ضصد المحتجين في إاشصارة
إالى حركة  ٢٠فبراير التي منعت من تنظيم
إاحتجاج أامام البرلمان.
من جهته أاكد المقرر الخاصس لأÓمم
المتحدة حول التعذيب الذي كان منتشصرا بقوة
في المغرب دون أان يتعرضس ممارسصوه إالى
المتابعة القضصائية ،وحول الوضصع في السصجون
أاكد المجلسس الوطني لحقوق اإلنسصان أان
المسصاجين يعاملون بقسصوة من قبل أاعوان
المؤوسصسصات العقابية.
وفيما يتعلق بالمهاجرين وطالبي اللجوء
إالى المغرب أاشصار المقرر الخاصس لأÓمم
المتحدة عند زيارته إالى المغرب إالى
إاعتداءات وعنف جسصدي ضصد المهاجرين غير
الشصرعيين.

الحكومة التونسسية تمنحها مهلةإلدانة اإلرهاب

مصصرع  ٢٥وإأصصابة ألعشصرأت في أسصتهدأف ثكنة ومنجم «’ريفا» شصمال ألنيجر
أاعلن وزير الدفاع الفرنسسي جان ايف
لودريان أامسس أان مسسلحين اثنين قتÓ
فى تدخل القوات الخاصسة الفرنسسية
لدعم القوات النيجرية في أاغاديز
شسمال النيجر حيث نفذ مسسلحون
الخميسس هجوما على ثكنة عسسكرية
تسسبب في مقتل  ٢٥شسخصسا.
وقال لودريان للصصحافة أان الهجوم الذي تم
خÓل الليل أاسصفر عن مقتل مسصلحين على
األقل ،في الوقت الذي أاكد فيه وزير الدفاع
النيجري انتهاء العملية العسصكرية بعد أان تمت
السصيطرة على آاخر عناصصر مجموعة
الكومندوسس التي هاجمت الثكنة.
وأاكد الوزير الفرنسصي أان األوضصاع في شصمال
النيجر مسصتقرة على العموم بعد أان تدخلت
قواتنا الخاصصة لدعم القوات النيجرية تلبية
لطلب الرئيسس النيجري محمادو ايسصوفو.
وكان الرئيسس الفرنسصي من جهته صصرح في
ليبزيغ بالمانيا أامسس األول أان باريسس تدعم
كل جهود النيجريين للقضصاء على المجموعة

10

الشصعب ٢٠١٣/٠٥/٢٥
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πëdG øY åëÑdG áæéd
ó«dG Iôc ájOÉëJG á«°†b »a

14

AÉ` ` `≤H’EGh RGhQO AÉ` ` ` °übGE
Ö` ` `àμªdG AÉ` ` `°†YGC ≈` ` ∏Y

ó«dG Iôc ájOÉëJG á«°†b »a πëdG øY åëÑdG áæéd

π£©dG õcGôe ô«°†ëàd á«æWƒdG áæé∏dG Ö«°üæJ ≈∏Y ¬aGô°TGE ∫ÓN

ÖàμªdG AÉ°†YGC ≈∏Y AÉ≤H’EGh RGhQO AÉ°übGE

ÜÉÑ°û∏d áëjôe áeÉbGE ¿Éª°†d …Qhô°V äÉYÉ£≤dG πc äÉ«fÉμeGE ó°ûM :»ª¡J

(QƒcP) IôFÉ£dG Iôμ∏d ájQƒ¡ªédG ¢SÉCc »FÉ¡f

11

QƒªM óeÉM ±Gô°TG

16113 Oó©dG `g 1434 ÖLQ 15 `d ≥aGƒªdG Ω 2013 …Ée 25 âÑ°ùdG¯

∞«£°S ºéf ø«H IóYGh á¡LGƒe
è` `jôjô` ` YƒH êô` ` H …OÉ` ` ` `fh

Ωƒ«dG ≥∏£æj »æWƒdG ÖîàæªdG ¢üHôJ

2014 ∫Éjófƒe äÉ«Ø°üàd º°SÉëdG êô©æªdG ô«°†ëJ
GófGhQh ø«æÑdG …óYƒªH á«æ©ªdG á∏«μ°ûàdG ºdÉ©e º°Sô«°S ƒ°SÉa Éæ«cQƒH QÉÑàNG

ø«ÑYÓdG øe OóY ôNÉCJ
áYƒ` `ªéªdÉH ¥É` `ëàd’G »` `a

Oó©dG

Ω 2013 …Ée 25 âÑ°ùdG¯
`g 1434 ÖLQ 15 `d ≥aGƒªdG

16113

âfÉc »àdG áYƒªéªdG á≤aQ »ØjôYƒH ∞°ûc
»àdG Iô«N’CG äGQGô≤dG øY ¬©e IOƒLƒe
¢ùeGC ∫hGC ó≤©æªdG ´ÉªàL’EG øe É¡H GƒLôN
…òdGh , ájôFGõédG á«Ñªdh’CG áæé∏dG ô≤ªH
ájôFGõédG ó«dG Iôc êGôNGE ≈dGE É°SÉ°SGC ±ó¡j
.Iô«N’CG áfh’BG »a É¡°û«©J »àdG áeR’CG øe
¢ù«FQh »dhódG OÉëJ’EG πãªe Qƒ¶ëH ∂dPh
á∏FÉY øe ø««FÉ°üNGC á≤aQ »≤jôa’EG OÉëJ’EG
∫ƒM åjóëdG ºJh ,ôFGõédÉH Iô«¨°üdG IôμdG
•É≤ædG πch áeR’CG »a áÑÑ°ùàªdG Qƒe’CG
â≤Ñ°S »àdG ôjQÉ≤àdG »a IQƒcòªdG á«°SÉ°S’CG
. ø«ÑfÉédG øe É¡«∏Y ´ÉªàL’EG
OÉëJ’EG ¬ã©H …òdG ôjô≤àdG á«ë°UGC ócÉCJ Éªc
¢†aôH »°VÉ≤dGh á«Ñªdh’CG áæé∏d »dhódG
¢SQÉe ô¡°T »a äôL »àdG äÉHÉîàf’EG
»àdG áÄWÉîdG á«©°VƒdG ≈dGE ô¶ædÉH »°VÉªdG
. RGhQO ó«°ùdG É¡H í°TôJ

: »ØjôYƒH

: ∫É¨«e

''á≤HÉ°ùdG AÉ£N’CG í«ë°üJ ''

''¿É°ûdG'' äÉ«Ø°üàd Gô«°†ëJ

øe §≤a ôFGõédÉH »dhódG OÉëJ’EG óLGƒJ
ó©H áeRÓ
C d Ö°SÉæªdG πëdG OÉéjGE πLGC
øëfh πÑb øe äAÉL »àdG äGQGô≤dG
,É«fGó«e É¡≤«Ñ£J ∫hÉëf πªY áYƒªéªc
ô«Z á«°VÉªdG äÉHÉîàf’EG ¿GC ø«aôà©e øëfh
º«¶æJ »a ô¶ædG IOÉYGE »dÉàdÉHh ádƒÑ≤e
√ócG Éªc. IójóL á«HÉîàfGE áeÉY á«©ªL
. »ØjôYƒH ó«°ùdG
á«©ªédG »a øjOƒLƒªdG AÉ°†Y’CG πc »dÉàdÉHh
áeOÉ≤dG äÉHÉîàfÓ
E d í°TôàdG º¡fÉμeÉEH áeÉ©dG
áæé∏d Iô«N’CG Qƒe’CG ∑ôJ h º¡JÉØ∏e ™°Vhh
»a π°üØdG πLGC øe äÉHÉîàf’EG º¶æà°S »àdG
. ''É¡eóY øe äÉë«°TôàdG ∫ƒÑb
ájQGO’EG Qƒe’CG ô««°ùJ ≈∏Y πª©J áæé∏dGh
ÖàμªdG »JÉCj ÉeóæY É¡eÉ¡e »¡àæJh §≤a
≈≤Ñ«°S GPGE Ée ∫ÉM »a Qô≤j …òdG ójóédG
º¡fÉμeÉEHh ¬eóY øe áæé∏dG √òg AÉ°†YGC
. äÉHÉîàfÓ
E d í°TôàdG

»` ` æWƒdG ÖîàæªdG
¬` ` LGƒj ø` `««∏ëª∏d
»fÉ` àjQƒªdG √ô«¶f
Ió«∏ÑdÉH Ωƒ«dG É` jOh

¢ù«FQ ∫É¨«e ¢ùeGC ìÉÑ°U §°ûf
Iôμd »dhódG OÉëJ’
E G πªY áYƒªée
OÉëJ’
E G ¢ù«FQh Qƒ°üæeh ó«dG
±GôH Qƒ°†ëH áÑ©∏d »≤jôa’
E G
øe GƒØ°ûc á«Øë°U Ihóf »ØjôYƒHh
»àdG Iô«N’
C G äGQGô≤dG øY É¡dÓN
Iôc πμ°ûe ¢Uƒ°üN »a ÉgPÉîJGE ºJ
. ájôFGõédG ó«dG

∫h’CG ÖFÉædG ™e Éæ©ªàLGE ó≤d'' ´ƒ°VƒªdG
OÉëJ’EG ¢ù«FQh áÑ©∏d »dhódG OÉëJÓ
E d
∫ƒM ÉæJÉMGôàbGE πc Éæ«£YGCh »≤jôa’EG
ºbÉ£dÉH ®ÉØàM’EÉH »°†≤J »àdGh πμ°ûªdG
»a ø«WQƒàªdG ô«Z øjôWƒDªdGh ô«°ùªdG
ÖàμªdG AÉ°†YGC Gòch ∞°SƒDªdG πμ°ûªdG
. '' §≤a ¢ù«FôdG ÜÉîàfGE IOÉYGEh »dGQó«ØdG
OÉëJ’EG ∫ƒÑ≤d øjQhô°ùe óL øëf z ±É°VGCh
Iôc áë∏°üe ¿Éª°V πLGC øe ÉæÑ∏£ªd »dhódG
AÉ°übGEh ≈dh’CG áLQódÉH ájôFGõédG ó«dG
. á«fƒfÉb á≤jô£H áeR’CG »a ø«ÑÑ°ùàªdG
ΩOÉ≤dG º°Sƒª∏d ô«°†ëàdG πLGC øe ∂dP πch
Iƒbh áeGô°U πμH á°ùaÉæªdG ≈dGE IOƒ©dG ±ó¡H
IôμH ∞°ü©J ¿GC äOÉc »àdG πcÉ°ûªdG øY Gó«©H
QGôZ ≈∏Y á«HÉéjGE QƒeÉCH ÉæLôN ÉæfGC ÉªH ,ó«dG
. { äÉHÉîàf’EG AGôLGE óYƒe ô««¨J
ΩOÉ≤dG ôÑªàÑ°S øe íJÉØdG ïjQÉJ ÉfOóMhz
á«æWƒdG ádƒ£ÑdG ¥Ó£f’E »ª°SQ óYƒªc
πcÉ°ûe …GC OƒLh ¿hO øe ,á«FÉ¡f áØ°üH
. { Iô«¨°üdG Iôμ∏d áÑ«¡dG IOÉYGE »dÉàdÉHh
AÉ°übGE QGô≤H ¿ƒ©ªàéªdG êôN ô«N’CG »ah
ájôFGõédG ájOÉëJ’EG á°SÉFQ øe RGhQO õjõY
äÉHÉîàf’EG â≤aGQ »àdG AÉ£N’CG ≈dGE ô¶ædÉH
»a Qƒe’CG ô««°ùJ áª¡e ∑ôJh ,á«°VÉªdG
øe 15 `dG ájÉZ ≈dGE ¿’BG øe IóàªªdG IôàØdG
ájƒ¡édG á£HGôdG ¢ù«FQ ≈dGE ΩOÉ≤dG ähGC ô¡°T
ô«°S ¿Éª°V πLGC øe Oƒμ°ùe ó«°TQ ¥ô°û∏d
. á«aÉØ°T πc »a Qƒe’CG

øjôbƒH á∏«Ñf

ô«°†ëàH áØ∏μªdG á«æWƒdG áæé∏dG Ö«°üæJ ≈∏Y IQGRƒdG ô≤ªH ¢ùeGC ∫hGC »ª¡J óªëe á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ôjRh ±ô°TGC
.ÜÉÑ°û∏d ¬«aôàdGh π£©dG õcGôe á∏ªM á©HÉàeh
,∞«°üdG π°üa ≈∏Y á∏ªëdG √òg ô°üà≤J ødh
áæ°ùdG ∫GƒW π°UGƒàà°S É¡fGC »ª¡J ócGC å«M
≈dGE ÉæJQGRh πª©à°S ∂dP ≈dGE áaÉ°VGE'' :ÓFÉb
≈àM áæ°ùdG á∏«W á∏ªëdG √òg á∏°UGƒe
≥WÉæªdG ±É°ûàcG øe ÉæHÉÑ°T øμªàj
π£Y ∫ÓN õjõ©dG ÉææWƒd áØ∏àîªdG
.''AÉà°ûdGh ∞jôîdG

:ìÓqe
''áj’h 48 ¢ùªà°S á«Ø«°üdG á∏ªëdG''
ádhódG ÖJÉc ìÓe º°SÉ≤∏H ócGC ,¬à¡L øe
Iójôéd íjô°üJ »a ÜÉÑ°ûdÉH ∞∏μªdG
≈∏Y ÜÉÑ°ûdG øe ójó©dG ¿qGC ,''Ö©°ûdG''
√òg øe ¿hó«Øà°ù«°S äÉj’ƒdG πc iƒà°ùe
êQóæj áæé∏dG πªY'' :ÓFÉb á«Ø«°üdG á∏ªëdG
á«Ø«°üdG π£©dG ójóëJ èeÉfôH QÉWGE »a
»àdG äÉYÉ£≤dG πc ¢ùªJh ,É¡ª«¶æJh
äÉª«îªdG »a ÉæFÉæHGC áMGQ ≈∏Y ô¡°ùà°S
≈∏Y ÜÉÑ°ûdG øe ójó©dG ¿qGC á°UÉN á«Ø«°üdG
√òg øe ¿hó«Øà°ù«°S äÉj’ƒdG πc iƒà°ùe
.''á∏ªëdG

: ±GôH

ºjó≤J ≈∏Y Éæ∏ªY''
''äÉHÉîàf’EG óYƒe

»ª¡J ôjRƒdG äƒqØj ºd ,¥É«°ùdG ¢ùØf »ah
ô«aƒJ IQhô°†H áÑdÉ£ªdG πLGC øe á°UôØdG
∫ÉØW’C á°UÉN á∏£©dG AÉ°†≤d ºFÓe ƒL
äÉ«fÉμe’G ™«ªL ô«î°ùJ'' :ÓFÉb ÜƒæédG
Éª«°S’ ÉædÉØW’C ºFÓe ƒL ô«aƒJ πLGC øe
»c ÜƒæédG äÉj’h øe ø«eOÉ≤dG ∂ÄdhGC
…ƒHôJ QÉWGE »a áëjôe ÉJÉbhGC Gƒ°†ªj
IójóL áæ°S ∫ÉÑ≤à°SG øe º¡æμqªj »¡«aôJh
.''•É°ûfh óéH

èjôjôYƒH êôH …OÉfh ∞«£°S ºéf ø«H IóYGh á¡LGƒe
.á«°VÉªdG
òæe äÉéjƒààdG ≈dGE IOƒ©∏d ôN’BG ƒg ≈©°ù«a ∞«£°S ºéf …OÉf ÉeGC
ø«H ácôà°ûªdG •É≤ædG øeh ,á«æWƒdG ádƒ£ÑdÉH RÉa øjGC 2010
¿qGC ≈∏Y ô°TƒDe Gògh ,ÉHÉ°T GOGó©J Éª¡cÓàeG ƒg ø«≤jôØdG
.ø«≤jôØdG ø«H Iô«Ñc IQÉKGE ó¡°ûà°S á¡LGƒªdG

ì `` QÉªY

ájQƒ¡ªédG ¢SÉCc »FÉ¡f Ωƒ«dG AÉ°ùe ¿É°ùM á°TôM áYÉb ø°†àëJ
,∞«£°S ºéfh èjôjôYƒH êôH …OÉf ø«H (QƒcP) IôFÉ£dG IôμdG »a
¢SÉCμH èjƒààdG ∫ÓN øe Iƒ≤H º°SƒªdG AÉ¡f’E ±ôW πc ≈©°ùjh
ájQƒ¡ªédG
øe ¬JôÑN πeÉc ∞«XƒàH ÉÑdÉ£e èjôjôYƒH êôH …OÉf ¿ƒμ«°Sh
¬d ≥Ñ°S ¬fqGC á°UÉN ∞«£°S ºéf øe ájQƒ¡ªédG ¢SÉCc ¢UÉæàbG πLGC
áæ°ùdG ¿Éc ÉgôNGB äÉÑ°SÉæe ™HQGC »a á≤HÉ°ùªdG √ò¡H èjƒààdG

á«HhQh’
C G ∫É£H’
C G á£HGQ

»∏ÑeGƒH Ωƒ«dG ΩÓM’CG »FÉ¡f »a ófƒªJQhOh ¿ôjÉÑdG

»a ∫Éb á«Ñªdh’CG áæé∏dG ¢ù«FQ ±GôH ÉeGC

ó«dG Iôμd »æWƒdG ÖîàæªdG

GójóL ÉHQqóe »dGQOƒH ø««©J
øjó«°ùdG ¢ù«ªîdG Ωƒ«dG ó«dG Iôμd ájôFGõédG ájOÉëJÓd »dGôjó«ØdG ÖàμªdG ø«qY
ôHÉcGC »æWƒdG Öîàæª∏d ø«HQóe »dGƒàdG ≈∏Y Qƒ°TÉY ºjôch »dGQOƒH º«gGôHGE
.â«fôàf’
C G ≈∏Y á«dGôjó«ØdG áÄ«¡dG ™bƒe »a AÉL ÉªÑ°ùM ,(äGó«°Sh ∫ÉLQ)

:áNhO

≥«≤ëJ IQhô` `°V''
á«HÉ` ` éjGE èFÉ` àf
''¿GƒL »à£ëe »a
»°SÉb âjGB :ôjƒ°üJ

Oó©dG áª∏c
πc »a IôãμHh OóL ø«ÑY’ OƒLh ≈dGE ájóf’CG âdƒqM á«©°VƒdG √òg
»a πª©dG ÜQóª∏dh ÖYÓd ’ á°UôØdG »£©J ’h º°SƒªdG øe á∏Môe
.iƒà°ùªdG á«bôJh á«JGƒe ±hôX
»°VÉªdG º°SƒªdG âKóM »àdG áØjô£dG äÉ«©°VƒdG ióMGE øYh
Iôãc øeh Éahô©e ÉªLÉ¡e ¿GC ≈dh’
C G áaôàëªdG á£HGôdG »a
»a πHÉ≤j ,…ƒà°ûdGh »Ø«°üdG ƒJÉcô«ªdG »a ájóf’
C G ø«H ¬JÓ≤æJ
∞©°Vh Iƒb •É≤f πc ±ô©j á≤HÉ°ùdG ¬bôa óMGC ´ƒÑ°SGC πc
ÉJÉàH Ωóîj ’ …òdG ™°VƒdG ƒgh ,í«ë°U ¢ùμ©dGh ¬«°ùaÉæe
¿’
C ,á«HÉéj’G ¬WÉ≤f ¢†©H ≈dGE ∫ƒ°UƒdG ójôf …òdG ±GôàM’G
ºdÉ©e º°SQ »a Gô«Ñc GQhO Ö©∏J ø«ÑYÓd á«dÉªdG äGAGôZ’G
∞°SÓ
C d...»°VÉjôdG ´hô°ûªdG øY ó«©H º°Sƒe πc »a OGó©àdG
.ójó°ûdG

¿qGCh ,¢SQódG ßØM ¬fqGC ™«HÉ°SGC òæe ∫Éb
,πb’CG ≈∏Y ø«ÑY’ 3 `H ºYqó«°S ≥jôØdG
Qƒe’CG â∏©L ƒJÉcô«ªdG ájGóH øμd
»FÉ¡ædG ôjô≤àdG ≈àM ô¶àæj ºdh ô«¨àJ
.Égójôj »àdG AÉª°S’CG ™°†«d ÜQóª∏d
Ghóéj ºd ø«ÑYÓdG øe ójó©dG ¿qGC Éªc
,¬«dGE Gƒª°†fG …òdG ≥jôØdG »a º¡àdÉ°V
êôîe OÉéjGE øe º¡d óH’ ¬«∏Yh
QƒªM óeÉM ''Ühô¡∏d'' IQÉY’ÉH QhôªdG ôÑY á∏μ°ûª∏d
»a ¿ƒμj …òdGh ,π°TÉØdG QÉ«àN’G øe
ÖYÓdG óéj ’ øjGC ájƒà°ûdG äÓjƒëàdG ¥ƒ°S »a ¿É«M’CG Ö∏ZGC
.ájGóÑdG òæe ’É©qa ¿ƒμj ¿GC ¬æe Ö∏£àj âbh »a ¬ªdÉ©e

?...»°VÉjôdG ´hô°ûªdG
»a IójóY äGô««¨J QÉ¶àfG ƒëf ΩÉj’CG √òg Ö
q °üJ äG qô°TƒDªdG πc
øY ádhGóàªdG äÉYÉ°T’Gh QÉÑNÓ
C d ô¶ædÉH ,áaôàëªdG ájóf’CG OGó©J
ºZQ ,ádƒ£ÑdG AÉ¡àfG ó©H Iô°TÉÑe á«≤«≤ëdGh á«°VGôàa’G äÓjƒëàdG
≈∏Y ¢VôØj ÉfƒfÉb Gƒ©°Vh ób GƒfÉc IôμdG ¿hƒD°T ≈∏Y ø«ªFÉ≤dG ¿qGC
¿ƒª°†æj …òdG ≥jôØdG »a πb’CG ≈∏Y ø«àæ°ùd ó≤Y AÉ°†eGE ø«ÑYÓdG
áahô©ªdG ájóf’CGh πμ°ûdG Gò¡H ¿ƒμJ ød Qƒe’CG ¿qGC hóÑj øμd ,¬«dGE
ºZQ Iƒ≤Hh ''Égó«dÉ≤J'' ≈∏Y ßaÉëà°S ä’É≤àf’G ¥ƒ°Sh É¡WÉ°ûæH
…òdG πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T ƒg »æ©ªdG ≥jôØdGh ,á≤HÉ°ùdG ÜQÉéàdG π°ûa
''»°TÉæM'' …OÉædG ¢ù«FQ ¿qGC ƒdh ,¬àªFÉb ≈∏Y πWÉ¡àJ AÉª°S’CG äGCóH

ø«àæ°S á«Ñªdh’CG ÜÉ©d’CGh 1986 ∫Éjófƒe »a
.∂dP ó©H
RÉa å«M ,ÜQóªc √QGƒ°ûe »a É°†jGC ≥dqÉCJ Éªc
§°q ûfh ,1988 áæ°S »a äGQÉ≤dG ø«H Ée ¢SÉCμH
,Üô¨ªdÉH 2002 áæ°ùd É«≤jôaGE ¢SÉCc »FÉ¡f
áæ°S »°Sô«H IQhO »a áãdÉãdG áÑJôªdÉH RÉah
.∂dP ó©H
É«dÉM »dGQOƒH º«gGôHGE ÜQóªdG óLGƒàjh
,»∏ëªdG ÖîàæªdG ÜQqój å«M ¿ÉªY áæ£∏°ùH
ä’ƒ£ÑdG øe ójó©dG »a ¬©e ∑QÉ°T …òdGh
.øjôëÑdG Öîàæe ÜQqO Éªc ,ºeÓ
C d ájƒ«°S’CG
,äGó«°ùdG Öîàæªd ójóédG ÜQóªdG ÉqeGC
äGP »a ∞∏N ó≤a Qƒ°TÉY ºjôc ó«°ùdG
âjGC OGôe ó«°ùdG ≥HÉ°ùdG ÜQqóªdG Ö°üæªdG
≈∏Y É«dÉM Qƒ°TÉY ÜQqóªdG ±ô°ûjh ,ÜGôYh
.QÉ«H’CG …OÉæd á«æ≤àdG á°VQÉ©dG

É≤HÉ°S É«dhO ÉÑY’ ¿Éc …òdG »dGQOƒH º«gGôHGE
áæ°S »a …ôFGõédG ÖîàæªdG ÜQqO ¿GCh ≥Ñ°S
»a ¢Vƒq©j 2003 ≈dGE 2001 øeh 1998
ídÉ°U ≥HÉ°ùdG »æWƒdG ÜQqóªdG Ö°üæªdG
.ƒjôμ°TƒH
∫ÉLôdG Öîàæªd ójóédG ÜQqóªdG ≈dqƒà«°Sh
,ΩOÉ≤dG á«∏jƒL ô¡°T øe íJÉØdG Ωƒj ¬eÉ¡e
∫ÓN ÖîàæªdG ≈∏Y ±Gô°T’G ≈dƒà«°S Éªæ«H
áæjóªH áeOÉ≤dG á«£°SƒàªdG ÜÉ©d’CG IQhO
ó«°ùdG áJƒJ ø«Y ºéf ÜQóe á«côàdG ø«°SQÉe
.»HôZ íHGQ ¬eÉ¡e »a √óYÉ°ùjh »fÉ°ùM
øe ÉÑY’ ¿Éc ''ô°†îdG'' `d ójóédG ÜQqóªdG
ôFGõédG ájOƒdƒe ±ƒØ°U »a 1996 ≈dGE 1983
çÓãH ¬©e RÉa …òdG ,»æWƒdG ÖîàæªdGh
á«ÑgòdG á«dGó«ªdÉHh á«≤jôaGE ¢ShƒDc
∑QÉ°T Éªc ,1987 áæ°S á«£°SƒàªdG ÜÉ©dÓ
C d

¢SÉCμdG õFGƒL ∂àØJ 5`dG ájôμ°ù©dG á«MÉædG
»°SÉªî∏d ájôμ°ù©dG á«æWƒdG
»a ácQÉ°ûªdG ∫ÓN á«æWƒdG ¿Gƒd’CG ∞jô°ûJ
.á«ªdÉ©dG äÉ°ùaÉæªdG
á«dÉ©dG á«°VÉjôdG ìhôdÉH çóëàªdG OÉ°TGC óbh
IôgÉ¶àdG äOÉ°S »àdG áØjô°ûdG á°ùaÉæªdGh
.á«æWƒdG á«°VÉjôdG
øe 5`dG ájôμ°ù©dG á«MÉædG ≥jôa øμªJ óbh
,¥ôØdG á°ùaÉæe »a ΩÉ©dG Ö«JôàdG èFÉàf Qó°üJ
»a ≈dh’CG áÑJôªdG ¬«a äOÉY …òdG âbƒdG »a
»a ,á«MÉædG ¢ùØf ≈dGE πJÉ≤ªdG •ƒ°T á°ùaÉæe
øe ôªY OGôØd ∞jô©dG ¬«a ∂àaGE …òdG âbƒdG
Ö«JôàdG IQGó°üd 3`dG ájôμ°ù©dG á«MÉædG
.…OôØdG

ìÓ°ùd á«≤«Ñ£àdG á°SQóªdÉH ,¢ùeGC ,âªààNG
¢SÉCμdG äÉ°ùaÉæe äÉ«dÉ©a ,áæJÉÑH äÉYQóªdG
/ 2012 »dÉëdG »°SÉªî∏d ájôμ°ù©dG á«æWƒdG
∞«°S ìÓ°Sh ájÉeôdÉH á°UÉîdG ,2013
hó©dG ¥GôàNGh á«°ShôØdGh áMÉÑ°ùdGh IRQÉÑªdG
É≤jôa 13 ¿ƒ∏ãªj É°ùaÉæàe 78 â©ªL »àdGh
∫ÓNh 6`dG ájôμ°ù©dG »MGƒædG ∞∏àîe øe
{ôªY óªëez ó«ª©dG ócGC á°ùaÉæªdG ΩÉààNGE
äÉYQóªdG ìÓ°ùd á«≤«Ñ£àdG á°SQóªdG óFÉb
ô¶àæªdG ìÉéædG â«≤d IôgÉ¶àdG ¿GC ,áæJÉÑH
±É°ûàcGE ƒgh ,Oƒ°ûæªdG ±ó¡dG â≤≤≤Mh
É¡fÉC°T øe »àdG ájôμ°ù©dG á«°VÉjôdG ÖgGƒªdG

,äGQGRh ™°ùJ øY ø«∏ãªe áæé∏dG √òg ºq°†Jh
»æWƒdG øeÓ
C d áeÉ©dG ájôjóªdG ≈dGE áaÉ°VGE
»æWƒdG ∑QódG IOÉ«bh
áaÉ°VGE ,á«fóªdG ájÉªë∏d áeÉ©dG ájôjóªdGh
.äÉHÉ¨dG á¶aÉëe ≈dGE
™«ªL ô«aƒJ IQhô°V ≈∏Y ôjRƒdG Oóq°T óbh
áeÉbGE π°†aGC ¿Éª°V πLGC øe ±hô¶dG
IGOGC ó©J'' :ÓFÉb π£©dG õcGôe »a ÜÉÑ°û∏d
á∏«°Shh äÉYÉ£≤dG ø«H Ée πª©dG õjõ©àd
πc äÉ«fÉμeG ó°ûMh Oƒ¡édG ôaÉ¶àd
»a áëjôe áeÉbGE πLG øe äÉYÉ£≤dG
.''ÜÉÑ°û∏d áæeGB ±hôX
πc ∫òH IQhô°V ≈∏Y ó«cÉCàdG »ª¡J ócqGCh
»a Ée πc áæé∏dG √òg »a ƒ°†Y ´É£b
»a á«Ø«°üdG á∏ªëdG ìÉéfGE πLG øe ¬©°Sh
á∏ªëdG ¥Ó£fG ÜÉàYGC ≈∏Y øëfh'' :¬dƒb
á°UôØdG √òg ºæàZGC ,2013 áæ°ùd á«Ø«°üdG
πc ∫òÑd ¬fGó«e »a πc ºcƒYO’C áëfÉ°ùdG
.''á∏ªëdG √òg ìÉéf’E äGOƒ¡éªdG

(QƒcP) IôFÉ£dG Iôμ∏d ájQƒ¡ªédG ¢SÉCc »FÉ¡f

''á«aÉØ°T »a πμ°ûªdG AÉ¡fGE Éæaóg''

á«Øë°üdG IhóædG »a ¬∏NóJ ∫ÓN ∫É¨«e ócGCh
»dhódG OÉëJ’EG óLGƒJ øe »°ù«FôdG ±ó¡dG ¿GC
øY ø«dhƒD°ùªdG ™e åëÑdG ƒg ôFGõédÉH
AÉ¡f’E ácôà°ûe ∫ƒ∏M OÉéjGE πLGC øe ™°VƒdG
ÉªÑ°ùM á«aÉØ°T πμHh á«ª°SQ áØ°üH πμ°ûªdG
. »dhódG OÉëJ’G ø«fGƒb ¬H ô≤J
øe ø«gGôÑdGh ádO’CG πc AÉ£YGE ºJ ¿GC ó©Hh
ó«dG Iôc á°VÉjQ π«©ØJ IOÉY’E ø«aô£dG
¿ƒdƒàj øjòdG ¢UÉî°T’CG ø««©Jh ájôFGõédG
≈∏Y AÉ≤HÓ
E d Üôb øY Qƒe’CG á©HÉàe áª¡e
á«dhódG äGôgÉ¶àdG »a ôFGõédG ácQÉ°ûe
. áeOÉ≤dG

»°ù«ªM QÉªY

,1997 ΩÉY GójóëJh Ö≤∏dÉH äRÉa »àdG
»a 1 ` 3 ¢Sƒàæaƒj ≈∏Y Ö∏¨J Éeó©H ∂dPh
ºdh »fÉªd’CG ≥jôØ∏d áÑ°ùædÉH »îjQÉJ »FÉ¡f
Iôe iƒ°S ádƒ£ÑdG »FÉ¡f ≈dGE É«°ShôH π°üj
IôªdG ¿ƒμà°Sh ,É¡H RÉa »àdG »gh IóMGh
¬ªjôZ ΩÉeGC Ö©∏j ÉeóæY ΩÉ©dG Gòg á«fÉãdG
.»∏Ñªjh »FÉ¡f »a ï«fƒ«e ¿ôjÉH
≥Ñ°S ,ô°†N’CG π«£à°ùªdG πNGOh
»a ¿ôjÉH ≈∏Y Ö∏¨J ¿GC ófƒªJQhód
…QhóH Éª¡æ«H á≤HÉ°ùdG Ió«MƒdG á¡LGƒªdG
ádƒ£Ñ∏d á«fÉªãdG QhO »a âfÉch ,∫É£H’CG
.∞«¶f ±ó¡H ófƒªJQhO RÉah 1998 ΩÉY

AGõédG äÓcôH »°ù∏«°ûJ ΩÉeGC ï«fƒ«e
` 1 ∫OÉ©àdÉH AÉ≤∏dG ≈¡àfGE ¿GC ó©H á«ë«LôàdG
.1
ßëdG ∞≤j ¿GC ¿ôjÉÑdG ¥É°ûY ô¶àæjh
ΩÉeGC ô°TÉ©dG »FÉ¡ædG »a ºgQGƒéH
á©HQÉCH RÉa ≥jôØdG ¿GC á°UÉNh ,ófƒªJQhO
Gƒ∏gÉCJ á«FÉ¡f äGAÉ≤d á©°ùJ øe §≤a ÜÉ≤dGC
áÑ≤M ôÑà©Jh ,% 50 øe πbGC áÑ°ùf »gh É¡d
¿ôjÉÑ∏d á«ÑgòdG IôàØdG »g äÉ«æ«©Ñ°ùdG
á«dÉààe ÜÉ≤dGC áKÓãH RÉa å«M ,É«HhQhGC
.âbƒdG ∂dP »a ≥jôØdG Ωƒéf π°†ØH
ïjQÉJ ¬d ¢ù«∏a ófƒªJQhO É«°ShôH ≥jôa ÉeGC
á«HhQh’CG ¥ôØdG óMGC ¿Éc ¿GEh ¬°ùaÉæe πãe

…QÉaÉÑdG ¥Óª©∏d RÉëæj ïjQÉàdG q¿GC ∂°T ’
äÉcQÉ°ûªdG å«M øe ∫É£H’CG …QhO »a
»a ófƒªJQhO É«°ShôH ¬ªjôZ ≈∏Y ¥ƒØàjh
Ωƒ«dG á«HhQh’CG ∫É£H’CG á£HGQ ¢SÉCc »FÉ¡f
¥ôØdG ôãcGC »fÉK ¬fGC »Øμjh ,»∏ÑeGh Ö©∏ªH
,∫É£H’CG …QhO »FÉ¡æd ’ƒ°Uh á«HhQh’CG
»àdGh É«°ShôH AÉ≤d πÑb äGôe 9 πgqÉCJ å«M
∫ÉjQ Qó°üJ Éªæ«H ,Iô°TÉ©dG IôªdG ôÑà©J
13 ó«°UôH »FÉ¡ædG AÉ≤∏d ∫ƒ°UƒdG ójQóe
É«°ShôÑd GRÉëæe ∫hDÉØàdG ≈≤Ñj Éªæ«H ,Iôe
πÑb QhódG »a ∫ÉjôdG ≈°übGCh ≥Ñ°S …òdG
É¡≤≤M »àdG Ió«MƒdG ádƒ£ÑdG ∫ÓN »FÉ¡ædG
ádƒ£ÑdG »a QôμJ Ée ƒgh ,1997 ΩÉY
≈∏Y ófƒªJQhO Rƒa ÖfÉL ≈dGE ,á«dÉëdG
…QhO »a Éª¡æ«H ó«MƒdG AÉ≤∏dG »a ¿ôjÉÑdG
.∫É£H’CG
äGôe 4 ádƒ£ÑdG …QÉaÉÑdG ≥jôØdG RôMGC óbh
ÉgôNn G ¿Éc á«FÉ¡f äGAÉ≤d 5 ô°ùN Éªæ«H
,…õ«∏éf’EG »°ù∏«°ûJ ΩÉeGC »°VÉªdG ΩÉ©dG
äGôªdG áeOÉ≤dG Qƒ£°ùdG ∫ÓN ¢Vô©à°ùfh
…QhO »FÉ¡æd ¿ôjÉÑdG É¡«a π°Uh »àdG ™°ùàdG
:∫É£H’CG
ójQóe ƒμ«à∏JGC ≈∏Y RÉah ,1974 ΩÉY :≈dh’CG
Éª¡æ«H IGQÉÑªdG IOÉYGE ó©H áØ«¶f á«YÉHôH
.õ∏«°ShôH Ö©∏ªH
óàjÉfƒj Ró«d ≈∏Y RÉah ,1975 :á«fÉãdG
.¢ùjQÉH áæjóªH 0 ` 2 …õ«∏éf’EG
¿É«JGE âfÉ°S ≈∏Y RÉah ,1976 :áãdÉãdG
.ƒ¨°SÓZ áæjóªH 0 ` 1 »°ùfôØdG
ΩÉeGC »FÉ¡ædG AÉ≤∏dG ô°ùNh ,1982 :á©HGôdG
»a ∞«¶f ±ó¡H …õ«∏éf’EG Ó«a ¿ƒà°SGC
.ΩGOôJhQ áæjóe
ƒJQƒH ΩÉeGC Ωõ¡fGh ,1987 á°ùeÉîdG
.Éæ««a áæjóªH 2 ` 1 »dÉ¨JôÑdG
ô¡°TGC øe ƒgh ,1999 ΩÉY :á°SOÉ°ùdG
Iô«¡°ûdG áªjõ¡dGh ¥ÓW’EG ≈∏Y äÉ«FÉ¡ædG
≥FÉbódG »a 2 ` 1 óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ΩÉeGC
Iô«N’CG ≥FÉbódG ≈àM ¬eó≤J ºZQ Iô«N’CG
.áfƒ∏°TôH áæjóªH
4 ` 5 É«°ùædÉa ≈∏Y RÉah ,2001 :á©HÉ°ùdG
âbƒdG ¿Éch á«ë«LôàdG AGõédG äÓcôH
πμd ±ó¡H ∫OÉ©àdÉH ≈¡àfG ób »∏°U’CG
.≥jôa
¿Ó«e ôàfGE ΩÉeGC Ωõ¡fGh ,2010 :áæeÉãdG
.¿Ó«e ôàfGE ΩÉeGC ø«Ø«¶f ø«aó¡H
áæjóªH ¬Ñ©∏ªH ô°ùNh ,2012 :á©°SÉàdG
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:êÉHôb ®ƒØëe

πÑ≤à°ùà°S á«ª°UÉ©dG ¥ôØdG πc
É¡ÑYÓe »a á«∏ëªdG äÉjQÉÑªdG
GPÉªd ≈°ùæj ¿GC Öéj ’ ô°UÉæªdÉa...GôgÉb ÉaôX ¢ù«d ≥jôØdG π≤æJ ó«ª©dG Qƒ¡ªL ™æe''
á«∏ëªdG äÉjGQÉÑªdG ∞«°†à°ùJ á«ª°UÉ©dG ¥ôØdG πc πÑ≤ªdG º°SƒªdG »ah ?OƒLƒe ƒg
¢ù«ªîdG Ωó≤dG Iôμd áaôàëªdG á£HGôdG ¢ù«FQ ,êÉHôb ®ƒØëe ¬dÉb Ée Gòg ,''É¡Ñ©∏e »a
q M ø«M
»àdGh ,•É≤ædG ójóY øY åjóë∏d ¥ôq£J øjGC ,''ógÉéªdG'' ΩhQƒa ≈∏Y ÉØ«°V π
á«°†bh ájóªëªdG Ö©∏e ≈dGE ôFGõédG ájOƒdƒe á∏«μ°ûJ π≤æJ ΩóY á«°†b É¡«a äòNGC
.ó°S’
C G á°üM ó«ª©dG É¡«∏Y á£∏q°ùªdG äÉHƒ≤©dG

¢UÉ≤H …Rƒa óªëe
Iƒ«∏«J ¢SÉÑY :ôjƒ°üJ

,äÉ«dGó«ªdG º∏°ùàd ≥jôØdG Oƒ©°U ΩóY á«Ø∏N
á«°SÉb äÉHƒ≤Y øY åjóëdG ábÉªëdG øe'' :∫Éb
ÉæjGCQ Éæfq’C ÖjôZh OÉæe ,»°ThÉ°T ,¢TƒHÉH √ÉéJG
çóM Ée πch ,IGQÉÑªdG ó©Hh AÉæKGC áWô°T’CG πc
ôeGC çóMh π«b Éeh ¢ùHÓªdG ßØM ±ôZ »a
.''ájÉ¨∏d ô«£N
øe ¬«∏Y πªJ ºd IòîàqªdG äÉHƒ≤©dG ¿qÉCH ócqGC Éªc
âYóà°SG äÉHƒ≤©dG áæéd ¿q’C ,iôNGC øe hGC á¡L
äQó°UGC Égó©Hh ,º¡«dGE â©ªà°SGh ø««æ©ªdG
.''äÉHƒ≤©dG

á«∏jƒL 5 Ö©∏e IQGO’E øjóf''
''¿ƒ«∏e 200h øjQÉ«∏ªH
á«æWƒdG á£HGôdG ¢ù«FQ çóqëJ ,iôNGC á¡L øe
OÉëJ’ »°ùfôØdG ÜQóªdG øY áaôàëªdG
¢ù«d á£HGôdG áéeôH ó≤àfG ¢ù«HQƒc'' :ôFGõédG
120 áª«b ¬©««°†àd ÉªfGEh áª°UÉ©dG OÉëJG »a ÉÑM
ó«Øà°ùj ¿GC ¢VôàØj ¿Éc áëæe »gh ,hQhGC ∞dGC
∫É£HGC á£HGQ »a ácQÉ°ûªdG øª°V ƒd É¡æe
.''√ó≤Y »a ¿hqóe ƒg Ée Gògh ,É«≤jôaGE
ºà«°S »fƒjõØ∏àdG åÑdG ¥ƒ≤M ¿qÉCH êÉHôb ócqGC Éªc
ájófÓ
C d á«aÉ°VGE íæe ¢ü«°üîàH ,É¡àØYÉ°†e
¥ôq£J Éªc ,IôãμH É¡JÉjQÉÑe π≤æH ≈¶ëJ »àdG
Oóq°ùJ ºd »àdG á«∏jƒL 5 Ö©∏e IQGOGE øY åjóë∏d
,á£HGô∏d º«àæ°S ¿ƒ«∏e 200h øjQÉ«∏e áª«b
¢VôØæ°Sh äÉjQÉÑªdG π«NGóe øe áÑ°ùf ∂∏ªf''
ƒd ≈àM ,áæ«©e áÑ°ùf πÑ≤ªdG º°SƒªdG ájóf’CG ≈∏Y
.''Qƒ¡ªL ¿hO É¡àjQÉÑe äôL

áæJÉH ` ¢T á«°†b
?øjG ≈dGE.. IQhÉ°ùdG ` ¢T `
''QGõf ójôa'' áæJÉH ÜÉÑ°T ¢ù«FQ äÉcôëJ ¿ÉC°ûHh
≈∏Y IQhÉ°ùdG áÑ«Ñ°T ≥jôa áªcÉëªH á«°VÉ≤dG
IóLGƒàªdGh ø«ÑYÓdG ¢†©H ºeP AGô°T ádhÉëe
QGõf '' êÉHôb ócqGC ,ádGó©dG iƒà°ùe ≈∏Y É«dÉM
á£HGôdG AÉ°ShDôH ™ªàLG ø«M ,áHÉ≤f AÉ°ûfGE ójôj
’õf øjò∏dG ø«≤jôØdG »dhƒD°ùeh á«fÉãdG áaôàëªdG
¬«∏Yh ,∫hõædG AÉ¨dGE ≈∏Y ÉæªZôj ≈àM ¬≤jôa ™e
,É«°VÉjQ ∫õf ¬f’C ≥≤ëàj ød ¬Ñ∏£e ¿ÉCH º¡Øj ¿GC
áÑ«Ñ°T ™e ¬aÓN »a ádGó©dG â∏°üa ƒd ≈àMh
∫GõfGE ≈dGE ÉfQô£°VGh ¬ëdÉ°U »a IQhÉ°ùdG
É¡°Vƒ©f ød ÉæfqÉEa ,ßØëJ πμH Gòg ∫ƒbGC IQhÉ°ùdG
»a É≤jôa 15 `H Ö©∏æ°Sh ∫õf ≥jôa …ÉCH
.''πÑ≤ªdG º°SƒªdG ∫h’CG ±ôàëªdG
áæéd ΩÉeGC ø«æK’G πãª«°S QGõf q¿ÉCH êÉHôb ÉfOÉaGCh
OÉëJG ¢ù«FQ ±É«°VƒH QGôZ ≈∏Y •ÉÑ°†f’G
,ßØëàdG ÖLGh Ωôàëj ºd ∫h’CG ¿’C'' ,áHÉæY
IGQÉÑe áé«àf Ö«JôàH äÉeÉ¡JqG ¬Lh »fÉãdG Éªæ«H
,π«dO …GC ºjó≤J ¿hO ,AÉ©HQ’CG πeGC ΩÉeGC ¬≤jôa
ΩÉeGC áæJÉH ÜÉÑ°T á«°†b ≈∏Y ≥∏qYGC ød'' :ÉØ«°†e
¿hO ádGó©dG ≈dGE ÉCéd QGõf ¿q’C ,IQhÉ°ùdG áÑ«Ñ°T
»≤M øe ¢ù«dh ±ÉØdG hGC á£HGôdG QÉ©°TGE
.''ádGó©dG QGôb πÑb á«°†≤dG øY çóëàdG

''ó«ª©dG'' á©WÉ≤e á«°†b øY êÉHôb çóqëJ
QÉ°üfGC ™æe áéM ¿qÉCH GócƒDe ,¢TGôëdG IGQÉÑªd
ÉaôX GóHGC ôÑà©j ’ π≤æàdG øe º¡≤jôa ájOƒdƒªdG
áëjô°üdG ¢ThôªY ø«°ùM IƒYO'' ÉØ«°†e ,GôgÉb
∫hƒD°ùe øe GóL ô«£N ôeGC IGQÉÑªdG á©WÉ≤e ≈dGE
¿ÉμeÉEH ¿Éch Gôaƒàe ¿Éc øe’CG ¿q’C ,≥jôY OÉf
ø«M ∂dP øe ó©HGC ≈dGE ÖgPh ,''...π≤æàdG ≥jôØdG
ôcòj πμ°ûe …GC ógÉ°ûf ºd º°SƒªdG Gòg'' :∫Éb
,áæeqƒDe óL âfÉc »àdG áª°UÉ©dG ÖYÓe »a
Ö©∏e »a âfÉc ÉgÉæ«≤∏J »àdG Ió«MƒdG πcÉ°ûªdG
.''á«∏jƒL 5
AÉ≤HGE ≈∏Y ≥aGƒæ°S'' :QÉ°TGC ,¬ãjóM ¥É«°S »ah
á«∏jƒL 5 Ö©∏ªH á«ª°UÉ©dG á«∏ëªdG äÉjQÉÑªdG
»ª°UÉY ≥jôa …GC òîqàj ’qGC •ô°ûH ,»Ñªdh’CG
∫ÉM »ah ,±ƒ«°†dG ∫ÉÑ≤à°S’ »Ñªdh’CG Ö©∏ªdG
ÜÉgòdG »à∏HÉ≤e Ö©d ≈∏Y ø«≤jôa á≤aGƒe
,∂dP »a ™fÉe Óa »Ñªdh’CG Ö©∏ªdÉH ÜÉj’EGh
…GC …OÉØàd ÉHƒàμe ¥ÉØJ’EG ¿ƒμj ¿GC •ô°ûH
Ωƒ≤æ°S πÑ≤ªdG º°SƒªdG øëf ÉæfqGC Éªc ,πcÉ°ûe
âKóM »àdG á∏Ñ∏ÑdG …OÉØàd ∂dP »HÉàc ¿É«ÑH
Gƒ≤aGh ájOƒdƒªdG ƒdhƒD°ùe'' :Éë°Vƒe ,''GôNƒDe
IGQÉÑe áeÉbGE ≈∏Y ,ÜÉgòdG á∏Môe ájÉ¡f »a
∫hGC Ö©∏ªH ¢TGôëdG OÉëJGEh º¡≤jôa ø«H ÜÉj’EG
É¡≤qM øe ¢TGôëdGh ,ájóªëªdÉH ôÑªaƒf
á∏Môe »a ájOƒdƒªdG q¿’C É¡Ñ©∏e »a ∫ÉÑ≤à°S’G
¬H Éæªb Ée πãe áYô≤dG áeÉbGE â°†aQ ÜÉgòdG
` ôFGõédG ájOƒdƒe »àjQÉÑe »a »°VÉªdG º°SƒªdG
ø«°ùM ô°üf ` áª°UÉ©dG OÉëJGh OGORƒ∏H ÜÉÑ°T
5 `H ≈dh’CG IGQÉÑªdG áYô≤dG â©bhGC øjGC ,…GO
¢TGôëdG π©L Ée ƒgh ,Ió«∏ÑdÉH á«fÉãdGh á«∏jƒL
ádƒédG ∂∏J »a ¿q’C ájóªëªdG »a Ö©∏dG Ö∏£J
»a áª°UÉ©dG OÉëJG OGORƒ∏H ÜÉÑ°T IGQÉÑe âÑ©d
.''ähGC 20 Ö©∏e
≈∏Y ó«ª©dG ≈∏Y á£∏q°ùªdG äÉHƒ≤©dG ¢Uƒ°üîHh

...±GôàM’G
?πμ°ûe ≈dGE πqM øe
Ü `` º«μM
±GôàM’G ∫ƒëJh ø«æ°ùdGh º°SGƒªdG ≈dGƒàJ
ôãcGC πμ°ûe ≈dGE ájôFGõédG Ωó≤dG Iôc »a
»àdG äÉYÉªàL’Gh ájÉYódÉa ,πM ¬æe
''±Gôëf’G'' ≈dGE ∫É≤àf’G ¿ÓYGE â≤Ñ°S
ó«dÉ≤e ≈∏Y OÉ°ùØdGh IQGO’EG Iô£«°S äócqGC
õéY πX »a á°UÉN ôFGõédG »a Ωó≤dG Iôc
»a ºμëàdG ≈∏Y ÉjÉ°UƒdGh á«HÉbôdG äÉÄ«¡dG
Iƒ≤dG ≥£æªH πeÉ©àJ »àdG Ωó≤dG Iôc ájófGC
.§FÉëdG ¢VôY ø«fGƒ≤dG Üô°Vh
»a ìÉéædG QÉ°ùªd èjƒàJ ƒg ±GôàM’G ¿qGE
Qƒ£à∏d ÉØ°Uh ôÑà©jh ,¢SÉCμdGh ä’ƒ£ÑdG
º«¶æàd ∫ƒ°UƒdG á∏Môeh ô°†ëàdGh Ωó≤àdGh
º«≤dG ¢Vôah äGôgÉ¶àdGh äÉ°ùaÉæªdG ô«°S
,∞jô°ûdG ¢ùaÉæàdGh á«eÉ°ùdG á«Ñªdh’CG
.á«°VÉjôdG ìhôdG ô°ûfh áªjõ¡dG πÑ≤Jh
∫Éãe ôÑcGC ôÑà©J ôFGõédG »a Ωó≤dG Iôc ¿qGE
,''»éj »d øe ô«N ìhôj »d ΩÉ©dG'' :πãª∏d
’qGE ádƒL ôqªJ ’h ΩÉY πc QôμàJ ∫RÉ¡ªdÉa
≈∏Y IQó≤dG ΩóY πX »a áë«°†a πé°ùfh
ô«NÉCJh ºjó≤Jh áeÉfRôdG »a ºμëàdG
¿GC π≤©j Óa ,ΩÉμëdG ø««©Jh äÉjQÉÑªdG
øëfh É¡JGQGôb IOÉ«°S øY á£HGôdG çóëàJ
ºd »àdG äGô««¨àdG øe ô«ãμdG ≈∏Y ÉæØbh
QGôZ ≈∏Y áHƒàμe ™FÉbh ≈∏Y ≈àM óæà°ùJ
äGAÉ≤∏dG IóYÉb ô«°ùμJ ™e çóM Ée
.á«∏jƒL 5 Ö©∏e »a á«∏ëªdG
äÉMôà≤ªdG øe ô«ãμdG ≈∏Y ÉfOƒq©J ó≤d
∫RÉ¡ªdG øe ájôFGõédG Ωó≤dG Iôc êGôN’E
∂∏J ∫ƒëàJ Iôe πc »a øμdh ,íFÉ°†ØdGh
∂∏J ¿q’C ,∫RÉ¡eh πcÉ°ûe ≈dGE ∫ƒ∏ëdG
øe ôãcGC ô«°ùμà∏d äAÉLh á«dÉéJQG ∫ƒ∏ëdG
≈∏Y ∞≤f ±É£ªdG ôNGB »ah Ö«JôàdG
´É«°Vh ΩÉ©dG ∫Éª∏d á∏°UGƒàe Ö¡f äÉ«∏ªY
.ÜÉÑ°ûdGh ¿ÉÑ°ûdG ∫ÉeGB º«£ëJh âbƒdG
Iôc Qƒ£Jh á«ªdÉ©dG ä’ƒëàdG äô¡XGC ó≤d
QÉ°ùªdG øY ó©ÑdG πc øjó«©H ÉæfqÉCH Ωó≤dG
»àdG ∫hódG øe ô«ãμdG ¬«∏Y äôqe …òdG
ÜôZ’CGh ,Ωó≤dG IôμH AÉ≤JQ’G »a âëéf
¢SÉc »FÉ¡f á©HÉàªH Éæ©bGh ΩÉeGC ∞≤æ°S ÉæfGC
∞°ûàμ«°S å«M ,Ωƒ«dG ÉHhQhGC ∫É£HGC á£HGQ
ájóf’CG »dhƒD°ùeh …ôFGõédG Qƒ¡ªédG
¥ôØdG øY ájOÉëJ’Gh á£HGôdG …ô«q°ùeh
π¡a...±GôàM’G øY Éæ∏°üØJ »àdG Iƒ¡dGh
?¿ƒ¡Ñàæe øëf

∫É£H’
C G á£HGQ »a ∑QÉ°û«°Sh Iƒ≤H º°SƒªdG ≈¡fGC

Ωƒ«dG ≥∏£æj »æWƒdG ÖîàæªdG ¢üHôJ

á©°VGƒàªdG äÉ«fÉμe’EG ºZQ ¬°ùØf ¢VôØj ¢TGôëdG OÉëJG

2014 ∫Éjófƒe äÉ«Ø°üàd º°SÉëdG êô©æªdG ô«°†ëJ

øe äGõ«ØëJ Ö∏q£àj Gògh AÉ≤ÑdÉH ±QÉ°T
ø«ÑY’ º°†H ¢SÉ°S’CÉH á≤∏©àe ¢UÉN ´ƒf
.øjõ«ªe
≈∏Y ±QÉ°T ìôW ,¢Uƒ°üîdG Gòg »ah
¢VhÉØàdG πLGC øe AÉª°SGC IóY IQGO’G
≈dGE áaÉ°VGE ,êGƒYh IõYƒH QGôZ ≈∏Y É¡©e
¬©e óbÉ©àdG ó©j …òdG …hô≤∏H ™aGóªdG
.±QÉ°T ÜQóª∏d áÑ°ùædÉH ájƒdhGC
≥jôØdG ¬H ô¡X …òdG iƒà°ùª∏d ô¶ædÉHh
IQGO’G ≈∏Y ÉeGõd ¿ƒμ«°S º°SƒªdG Gòg
QGôμJ πLGC øe áeRÓdG äÉ«fÉμe’G ô«aƒJ
hGC πÑ≤ªdG º°SƒªdG ∫ÓN ƒjQÉæ«°ùdG Gòg
áÑ«côàdG ¿GC ÉªH ø°ùMGC èFÉàf ≥«≤ëJ
.Iôaƒàe ájô°ûÑdG

á«dÉªdG áeRÓCd êôîe OÉéjGE
∞«μàJ ¿GC Öéj »àdG äGô«¨àª∏d ô¶ædÉHh
πÑ≤ªdG º°SƒªdG øe ájGóH IQGO’EG É¡©e
»a ≥jôØdG ácQÉ°ûªH á≤∏©àªdG ∂∏J á°UÉN
Ö∏£àj Ée ƒgh ,É«≤jôaGE ∫É£HGC á£HGQ
≥«≤ëJ πLGC øe âHÉK πjƒªJ Qó°üe OÉéjGE
∫ÓN øe πb’CG ≈∏Y áaô°ûe ácQÉ°ûe
ô¶ædG ¢†¨H ≥jôØdÉH ≥«∏j iƒà°ùªH Qƒ¡¶dG
.á∏«≤ãdG ºFGõ¡dG …OÉØJh èFÉàædG øY
≥jôØdG ¢ù«FQ ócqGC ,¢Uƒ°üîdG Gòg »ah
á«Øë°U äÉëjô°üJ »a ÖjÉ©dG óªëe
á«aÉμdG äÉ«fÉμe’
E G ∂∏ªj ’ ≥jôØdG ¿qGC
,á°ùaÉæªdG √òg »a ácQÉ°ûªdG πLG øe
≈dGE π≤æàdÉH ≥∏©àªdG ÖfÉédG »a á°UÉN
º«YóJ ¿É«°ùf ¿hO É«≤jôaGE ∫ÉZOGC
á«aÉμdG IôÑîdG ¿ƒμ∏ªj ø«ÑYÓH ≥jôØdG
√òg ∫ÓN ≥jôØdG ¿ÉÑ°T ô«WÉàd
.á°ùaÉæªdG

≈dGE ∫ƒ°UƒdG »a ºgÉ°S ≥jôØdG iƒà°ùe
q¿GC ’qGE ,º°SƒªdG AÉ¡àfG ºZQ áfÉμªdG √òg
IOÉ«≤H ¢TGôëdG OÉëJ’ »æØdG RÉ¡édG
áØ«ØN á°üM èeôH ±QÉ°T ÜQóªdG
ºqJ ájóªëªdG Ö©∏ªH AÉ©HQ’CG ìÉÑ°U
.´ÉLôà°S’G πeÉY ≈∏Y É¡«a õ«côàdG
πLGC øe á°UôØdG √òg ±QÉ°T õ¡àfG Éªc
º««≤J ¢Uƒ°üîH ø«ÑYÓdG ™e åjóëdG
IQƒ°üdG í«°VƒJ É°†jGCh ,º°SƒªdG Gòg
…òdG πª©dG èeÉfôH ∫ƒM º¡d áÑ°ùædÉH
»àdG ô«°†ëàdG Iôàa ∫ÓN ¬YÉÑJG ºà«°S
Ωƒ≤«d ¥ôØdG ™«ªL ¢ùμY GôμÑe GCóÑà°S
ø«ÑYÓdG íjô°ùàH »æØdG RÉ¡édG Égó©H
.á«Ø«°üdG º¡à∏£Y AÉ°†b πLGC øe
ÖjÉ©dG óªëe ≥jôØdG ¢ù«FQ èeôH Éªc
±ô°T ≈∏Y AÉ©HQ’CG Ωƒj AGòZ áHOÉCe
øe áª°UÉ©dG ºYÉ£e óMÉCH ø«ÑYÓdG
»àdG äGOƒ¡éªdG ≈∏Y ºgôμ°T πLGC
π∏qμJ …òdG º°SƒªdG á∏«W ÉgƒdòH
.»fÉãdG õcôª∏d ≥jôØdG ∫ÓàMÉH
»FÉæãdG AÉ≤∏dG Gòg øe »æãà°SG óbh
¥óæØH É≤ëàdG ¿Gòq∏dG ,ìÉéfƒHh …hô≤∏H
∫ƒNódG πLG øe …hÉ°TƒÑH ±É«°†dG QGO
.»∏ëªdG ÖîàæªdG ¢üHôJ »a

™«ªédG Ö∏£e ±QÉ°T ≈∏Y AÉ≤H’EG
OÉéjGE ÖjÉ©dG ¢ù«FôdG IQGOGE ≈∏Y ¿ƒμ«°Sh
É¡æe ≈fÉY »àdG á«dÉªdG áeRÓd êôîe
≈dGE âªgÉ°S »àdGh ,º°SƒªdG Gòg ≥jôØdG
âfÉc •É≤ædG øe OóY ™««°†J »a ó«©H óM
≈∏Y á°ùaÉæªdG QGƒ°ûe »a áª¡e ¿ƒμà°S
ÜQóªdG ´ÉæbGE ∂dP ≈dGE ∞°V ,ádƒ£ÑdG

º°SƒªdG ¢TGôëdG OÉëJG ≈¡fGC
Gògh ,»fÉãdG õcôªdG »a …hôμdG
»a ôFGõédG π«ãªàH ¬d íª°ù«°S Ée
É«≤jôaGE ∫É£HGC á£HGQ á°ùaÉæe
¥Éah á≤aQ πÑ≤ªdG º°SƒªdG ∫ÓN
.∞«£°S

»°ù«ªM QÉªY
»°SÉb âjGB :ôjƒ°üJ
√òg »a ≥jôØ∏d ácQÉ°ûe ôNGB Oƒ©Jh
êôN øjGC 1999 áæ°S ≈dGE á°ùaÉæªdG
øªãdG QhódG øe ¿GõjõY AÉ≤aQ ∑GòfGB
.…QGƒØj’G ¿Éé«HG ∂«°SG ój ≈∏Y »FÉ¡f
¢ùØædG ¿ƒæªj ≥jôØdG ƒÑY’h QÉ°üfGC ¿Éch
ájOƒdƒe ºjô¨dG ≈∏Y RƒØH º°SƒªdG AÉ¡fÉEH
º¡eôM ô«N’CG Gòg ÜÉ«Z øμd ,ôFGõédG
º¡àMôa ó°ùØj ºd ¬æμd ôe’CG Gòg øe
º¡æY ∞ØqN …òdG »fÉãdG õcôªdG ≥«≤ëàH
¢SÉCc øe AÉ°üb’G IQGôe á°UÉN ô«ãμdG
.ájQƒ¡ªédG
»a º°Sƒª∏d ''AGôØ°üdG'' AÉ¡f’E IOƒ©dÉHh
ógÉ°T øe πc ™ªLGC ,»fÉãdG õcôªdG
¬fGC ≈∏Y º°SƒªdG Gòg ≥jôØdG äÉjQÉÑe
Gô¶f É¡«dGE π°Uh »àdG áfÉμªdG ≥ëà°ùj
,≥jôØdG ¬H ô¡X …òdG õ«ªªdG iƒà°ùª∏d
Iô«N ∂∏ªJ ¥ôa ΩÉeGC óæ∏d óædG ¬aƒbhh
OÉëJG øμd ,ádƒ£ÑdG »a ø«ÑYÓdG
≥«≤ëJ ´É£à°SG ÜÉÑ°T ø«ÑYÓH ¢TGôëdG
âaô°U »àdG ¥ôØdG á«≤H ¬æY õéY Ée
øμd ,äÉHGóàf’G ≈∏Y á∏FÉW ’GƒeGC
≈∏Y »æØdG RÉ¡édGh á∏«μ°ûàdG QGô≤à°SG

ø«ÑYÓdG øe OóY ôNÉCJ
áYƒªéªdÉH ¥Éëàd’G »a

º°Sô«°S ƒ°SÉa Éæ«cQƒH QÉÑàNG
á«æ©ªdG á∏«μ°ûàdG ºdÉ©e
GófGhQh ø«æÑdG …óYƒªH

''¿É°ûdG'' äÉ«Ø°üàd Gô«°†ëJ

¬LGƒj ø««∏ëª∏d »æWƒdG ÖîàæªdG
Ió«∏ÑdÉH Ωƒ«dG ÉjOh »fÉàjQƒªdG √ô«¶f
ô«ãN øe πμH ôe’CG ≥∏©àjh ,á∏Ñ≤ªdG ''¿É°ûdG''
∞«£°S ¥Éah øe ájOƒY ø«ªd óªëeh »àjR
¥hQÉah ¢TƒeÉeR ø«eGC óªëe ,ìÉàØe ™«HQh
áÑ«Ñ°T ´ÉaO Iôî°Uh áª°UÉ©dG OÉëJG øe »©aÉ°T
.Ω’Éμ∏H ó«©°S πFÉÑ≤dG
ºgh á«æWƒdG á∏«μ°ûàdÉH Gƒ≤ëàdG ¿ƒÑYÓdG
»°ûjôb ≥«aƒJ ÜQóªdG ™aO Ée ƒgh ,¿ƒHÉ°üe
ô£°†j ¿GC πÑb ,»àjRh ìÉàØe »FÉæãdG íjô°ùJ ≈dGE
ájOƒY ¥ÉaƒdG ºLÉ¡ªd ô°†N’CG Aƒ°†dG íæe ≈dGE
ó©H ∫h’CG ¢ùeGC ≈°Sƒe …ó«°S õcôe IQOÉ¨ªd
π°q†a âbh »a ,»∏°†Y èæ°ûàd ¬°Vôq©J
»æ≤àdG õcôªdÉH »©aÉ°Th ¢TƒeÉeõH ®ÉØàM’G
ÖîàæªdG π°Uh ,πHÉ≤ªdÉH.êÓ©dG á∏°UGƒªd
å«M ,ÉÑY’ 20 º°†j óaƒH ¢ù«ªîdG »fÉàjQƒªdG
≈Ø£°üe Ö©∏ªH ø«à«ÑjQóJ ø«à°üM iôLGC
¿Éch ,ô°†îdG á¡LGƒªd ô«°†ëàdG ó°üb ôcÉ°ûJ
çÓK ó©HGC ób ƒaƒf ¢ùjôJÉH »°ùfôØdG ÜQóªdG
.Ωƒ«dG á¡LGƒªd ÉÑ°qùëJ ¬à∏«μ°ûJ øe ø«ÑY’
»∏ëªdG »æWƒdG ≥jôØdG ¢ùaÉæe ,iôNGC á¡L øe
…OGóY’EG √ôμ°ù©e ≈¡fGC »Ñ«∏dG ÖîàæªdG
™bƒàªdG øe å«M ,ÉehQ á«dÉ£j’EG áª°UÉ©dÉH
ÉÑ°ùëJ ∂dPh ¿ÉªY á«fOQ’CG áª°UÉ©dÉH ¬dƒ∏M
.ájOƒdG »fOQ’CG ÖîàæªdG á¡LGƒªd
ÖîàæªdG øe ô°UÉæY 5 º°†æJ ¿GC ™bƒàªdG øeh
ó©H ∂dPh ,GóZ ∫h’CG ÖîàæªdG ≈dGE »∏ëªdG
ΩGO …òdGh ø««∏ëª∏d …ô«°†ëàdG ¢üHôàdG AÉ¡àfG
ø«°SQÉëdG øe πμH ôe’CG ≥∏©àjh ,ΩÉjGC 4
,»fÉª«∏°S ΩÓ°SGE øY Ó°†a ájôjGòNh ¢TƒeÉeR
ΩÉeGC ájOƒdG á¡LGƒª∏d ÉÑ°qùëJ ,Ω’Éμ∏H Gòch »àjR
.»HÉæ«cQƒÑdG ÖîàæªdG

ó«YGƒªdG ô«°†ëàd Ωƒ«dG ≥∏£æ«°S …òdG ô°†îdG ¢üHôàH ø««æ©ªdG ø«ÑYÓdG áªFÉb ¿ÓY’
E ÓjƒW ¢ûàjRƒ∏«dÉg »æWƒdG ÖNÉædG ô¶àfG
É¡bô¨à°ù«°S »àdG IóªdG ¿ƒc ø«©ÑààªdG Ö∏ZGC Ö°ùM Iô«ãc äGQÉÑàY’ IOÉ©dG ô«Z ≈∏Y Gògh ,2014 ∫Éjófƒe äÉ«Ø°üàd áª°SÉëdG
.QÉjódG êQÉNh ø«à«ª°SQ ø«à∏HÉ≤ªH äÓHÉ≤e 3 ¬∏∏îàJh ,πeÉc ô¡°T ÉÑjô≤J ,á∏jƒW ¢üHôàdG
ÖNÉædG áØ°ù∏a »a πNój ’ …òdG ôe’CG ,ÉjQhô°V ¿ƒμj ¢SGôM 4 ≈∏Y OÉªàY’G ¿ÉEa
QƒªM óeÉM
ΩóYh •ÉÑ°†f’G ™°†j …òdG »æWƒdG ¢SQÉëdG ¿GC ócƒDJ QÉÑN’G ôNGB ¿qGCh á°UÉN
»°SÉb âjGB :ôjƒ°üJ
áeó≤e »a ¬JÉ«MÓ°U »a ∫ƒNódG ™«q°†j óbh áHÉ°U’E ¢Vô©J ¢TƒeÉeR
ÖîàæªdG ¿qÉEa »dÉàdÉHh ,¬à«é«JGôà°SG »a áéeôÑªdG äÓHÉ≤ªdG »a á°UôØdG øjòdG ø«ÑYÓdG ≈∏Y Ö«≤æàdG ¿ÉEa ,»dÉàdÉHh
π«°VƒØ∏H äÉeóN øe ó«Øà°ùj ød »æWƒdG ≈eôe á°SGôëd í°TôªdG ¿Éc ¬fGC ºZQ ,¿GƒL óL ±hôX »a áª¡ªdG πªëJ º¡fÉμeÉEH
¿GC ÉæjGCQ GPGE á°UÉN ,á«dÉëdG IôàØdG »a ™e √ô¡XGC …òdG RQÉÑdG ¬LƒdG ó©H ô°†îdG ∂dP øe ôãcGCh ,É«≤jôaGE ∫ÉZOGC »a áÑ©°U
,…OÉædG »a ¬∏Ñ≤à°ùªH ôãcGC π¨°ûæe ÖYÓdG .ø«YƒÑ°SGC ±ôX »a ø«°SÉCμH êƒàªdG ¬jOÉf »àdGh º°SƒªdG ájÉ¡f ó©H äAÉL IôàØdG ¿ÉEa
øe »æWƒdG ÖîàæªdG ¢üHqôJ Ωƒ«dG ≥∏£æj
±ôW øe ¬d âe óqb »àdG ¢Vhô©dG ó©H
øe πc ó°V ø«eÉ¡dG øjAÉ≤∏d ô«°†ëàdG πLGC
?äÉeÉ¡Øà°SGh ÜÉ«Z...π«°VƒØ∏H ø«ÑYÓdG øe ójó©∏d á«FÉæãà°SG ÉªFGO ¿ƒμJ
»àdG ¢Vhô©dG √òg ,Iô«Ñc á«dÉ£jGE ájófGC á°UôØdG ≈£YGC ób ¢ûàjRƒ∏«dÉg ¿Éc GPGEh ÉfÉ«MGC äÓjƒëàdÉH ø«∏¨°ûæe ¿ƒfƒμj øjòdG
á°UÉîdG äÉ«FÉ°üb’G øª°V GófGhQh ø«æÑdG
äôKqGCh Ée Iôàa »a √Gƒà°ùe »fóJ AGQh âfÉc »a ºgGôf øjòdG ø«ÑYÓdG øe ójó©∏d ÉfÉ«MGC áMGô∏d Iôàa øe IOÉØà°S’G IQhô°Vh
≈°Sƒe …ó«°S õcôªH ∂dPh ,2014 ∫ÉjófƒªH
.iôNGC
.ô«Ñc πμ°ûH √õ«côJ ≈∏Y ºd ¬fGC ’GE ,á«æWƒdG ¿Gƒd’CG πªM iƒà°ùe
.áª°UÉ©dÉH
êQÉN ≈≤Ñj ¿hóÑY ÖYÓdG ¿qGC ø«M »a »dÉ£j’G ÉeQÉH …OÉf ºLÉ¡ªd IƒYódG ¬Lƒj á∏«μ°ûàdG ≈∏Y Iô«Ñc äGô««¨J GCô£J ºd øμd
øjôbƒH á∏«Ñf
,É¡«ÑY’ Ö∏ZGC ≈∏Y â¶aÉM »àdG á«æWƒdG
,ádƒ¡ée ÜÉÑ°S’ ¢ûàjRƒ∏«dÉg äÉHÉ°ùM
¥Éë°SGE
á∏°UGƒeh øjójóL ø«¡Lh Ωhóbh
OhOôªdG øe ºZôdÉH
…òdG,π«°VƒØ∏H
ø«ÑYÓdG ¢†©H IOÉYGE ΩóY ¢û°ûàjRƒ∏«dÉg
ô°UÉæY á©HQGC OƒLh ¢üHôàdG øe ∫h’CG Ωƒ«dG ±ô©j
ádƒ£ÑdG »a ¬d Ö«£dG
Éª¡Ñe ¬HÉ«Z ≈≤Ñj
ÆQÉØH Qƒ¡ªédG ºgô¶àæj øjòdG øjõ«ªªdG
ÖNÉædG ÉgÉYóà°SG »àdG áªFÉ≤dG áªFÉ≤dG øe §≤a
ô«àNG øjGC á«fÉfƒ«dG
Ωƒ¡Øe
ô«Zh
Ωhób ƒg ô°†îdG iód ójóédÉa ,ôÑ°üdG
»bÉH äÉWÉÑJQG ≈dGE ô¶ædÉH ¢ûàjRƒ∏«dÉg »æWƒdG
»a ÖY’ ø°ùMGC
…GCô∏d áÑ°ùædÉH
ÖNÉædG ¬©HÉJ …òdG ''…RGƒZGC'' ÖYÓdG
»a ø«aôàëª∏d áÑ°ùædÉH º¡jOGƒf ™e ø«ÑYÓdG
êƒqJh
á°ùaÉæªdG
»°VÉjôdG ΩÉ©dG
¬fƒc ¬JÉ«fÉμeÉH ÖéYGCh äGôe IóY »æWƒdG
»∏ëªdG ≥jôØdG •ÉÑJQG Gòch ,á«HhQh’CG ä’ƒ£ÑdG
¬jOÉf ™e á«FÉæãdÉH
ó≤a ,…ôFGõédG
§°Shh ™aGóªc øªj’CG ¥GhôdG »a Ö©∏j
,áeOÉ≤dG áæ°ùdG ¿ƒμ«°S …òdG ''¿É°ûdG'' äÉ«Ø°üàH
á≤aQ
¢SƒcÉ«ÑªdhGC
Ióe òæe ø∏YGC
≈°Sƒe …ó«°S õcôªH ø««∏ëªdG πc ≥ëà∏«°S øμd
…òdG ô«N’CG Gòg ,QƒÑL ôN’BG …ôFGõédG πμH ΩÉbh ôFGõé∏d Ö©∏dG QÉàNG ¬fqGC á∏jƒW ¬fqGC …GC ,âbƒdG ¢ùØf »a ºLÉ¡eh ¿Gó«e
™e º¡©ªé«°S …òdG AÉ≤∏dG ájÉ¡f ó©H Iô°TÉÑe
∫GRÉe ¿hóÑY øμd ,ô°†îdG ±ƒØ°U ≈dGE OÉY iód ¬∏«gÉCJ ±ÉØ∏d âëª°S »àdG äGAGôL’G ¿GC ó©H ∫ÉéªdG Gòg »a Iô«ãc ’ƒ∏M Ωóq≤j
ó¡°ûJ ø«M »a ,Ωƒ«dG »fÉàjQƒªdG ÖîàæªdG
ó©H á°UôØdG √òg »JÉCJ ’ O h á°UôØdG ô¶àæj §≤a ¿ÉeGC ≈dGE ∂dP πc ∫ƒëJ øμd ,ÉØ«ØdG »a IójóY πcÉ°ûe øe »æWƒdG ≥jôØdG ≈fÉY
AÉYóà°SG ≈≤Ñj Éªæ«H ,≈æª«dG á¡édG
¢ùªN óLGƒJ á«fÉãdGh ≈dh’CG ø«à«ÑjQóàdG ø«à°üëdG
»dÉ©dG RGô£dG øe ÜÉ©dGC ™fÉ°U ≈∏Y ''Qƒã©dG''
.A»éªdG Ωó©d GQGòYGE óéj ¿Éc øjGC
¢SQÉëdG øe πμH ≥∏©àj ôe’CGh §≤a ø«ÑY’
á≤«≤M Iõ«cQ ≈£YGC …òdG ,»ª«gGôH ¬ª°SG äÉKOÉëªdG ¿GC ôjQÉ≤àdG ¢†©H ∫ƒ≤Jh ≥jôØdG ¢SQÉM ¬fƒc »≤£æe ''ájôjGòN''
¿GC ÉªH »fÉéeh IôbƒH ,IQƒjób ,QƒÑL ,»ëdƒÑe
√Gƒà°ùe ™ØJô«°Sh ,»eƒég ¿Gó«ªdG §°Sƒd Ö∏W ¢ûàjRƒ∏«q dÉg ™e ÉgGôLGC »àdG Iô«N’CG øμqªJ øjGC ´ÉaO ø°ùMÉCc ádƒ£ÑdÉH êƒàªdG
.äÉeGõàd’G πc øe ôqM »°SÉªîdG Gòg
¬jOÉf ™e ¬eó≤j Éªd ô¶ædÉH ô°†îdG ™e ôãcGC ,Iôe πc »a É«°SÉ°SGC ¿ƒμj ¿GC π«°VƒØ∏H ,Iô«Ñc áØ°üH ≥dÉCàdG øe ¢SQÉëdG Gòg
Iô«°üb Iôàa »a ó«YGƒe 3 OƒLƒd ô¶ædÉHh
ä’ƒ£ÑdG »a ø«aôàëªdG ø«ÑYÓdG »bÉH ÉqeGC
.»fÉÑ°S’G áWÉfôZ
Iô«¡X øe ájGóH áYƒªéªdÉH ¿ƒ≤ëà∏«°S á«HhQh’CG
iôNGC á°Uôa §©j ºd ¢ûàjRƒ∏«dÉg ¿qGC Éªc
É«dÉ£jGE øe QójÉJh ìÉÑ°üe »FÉæãdG »JÉC«°S øjGC ó¨dG
¢SÉCc äÉ«FÉ¡f »a çóM Éeó©H RƒHOƒÑd
¢TGôëdG OÉëJ’ ¬JQOÉ¨e á«fÉμeGE GócƒDe
.ƒ«°ûàdÉμdG »a á°ùaÉæªdG ΩÉààNG ó©H
¿ƒμjh ,É«≤jôaGE ÜƒæéH á«°VÉªdG É«≤jôaG
''áHƒ≤©dG'' √òg ÖÑ°ùH Gô«ãc ôKqÉCJ ób ÖYÓdG
RÉàªe ¥GhQ »a QójÉJ
»æØdG ºbÉ£dG äÉHÉ°ùM êQÉN ¬à©°Vh »àdG
q dG ôNÉCJ »JÉCjh
ó©H ôFGõédÉH ¥Éëàd’G »a ø«ÑYÓ
ƒ
°Tƒ°S …OÉf ™e √Gƒà°ùe OÉ©à°SG ¬fGC ƒdh
áMGQ ¢ûàjRƒ∏«dÉg »æWƒdG ÜQóªdG Éª¡ëæe ¿GC
.»°ùfôØdG
á°UÉN Éª¡°SÉØfGC ´ÉLôà°SG πLGC øe âbƒdG ¢†©Ñd
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Öîàæª∏d ójóédG ¬LƒdG Gògh .QójÉàH ≥∏©àj Éª«a
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cQÉ°ûªdG ø«eOÉ≤dG ø«FÉ≤∏dG ¿qGC ,áNhO øjódG õY ,¢TGôëdG OÉëJG ≥jôØd »dhódG ¢SQÉëdG ócqGC
,É«fƒdƒH ¬≤jôa ™e É©FGQ Éª°Sƒe ¢TÉY ób »æWƒdG
OÉëJG ÖY’ ¬æe ócÉCJ Ée Gògh ,QÉ«àN’G ø«æÑdG ΩÉeGC Ωó≤dG Iôμd 2014 ºdÉ©dG ¢SÉCμd á∏gƒDªdG äÉ«Ø°üàdG øª°V …ôFGõédG Öîàæª∏d
∑QÉ°T øjGC …OÉædG QOGƒc ø«H øe ôÑà©j ¬fGC π«dóH
í°VhGCh ,''¿Éª°SÉM'' πÑ≤ªdG ¿GƒL 16h 9 »eƒj GófGhQh
áªFÉ≤dG øe êôN …òdG QÉéJ áª°UÉ©dG
4 AÉæãà°SÉH AÉ≤d 35 ´ƒªéªH äÉjQÉÑªdG πc »a
ójóëàd ø«ª°SÉM ¿Éfƒμ«°S ¿ÉeOÉ≤dG ¿GAÉ≤∏qdG'' :ÓFÉb áNhO
ó¡Y »a á∏jƒW Iôàa òæe Iôe ∫h’C
π°†aGC øe ∂dòH ¿ƒμ«d áHƒ≤©dG ÖÑ°ùH äÉ¡LGƒe
,GófGhQh ø«æÑdG øe πc ΩÉeGC ô«N’CG QhódG ≈dGE πgÉCàªdG
ºd RGõH ¿GC Éªc ,¢ûàjRƒ∏«dÉg ÜQóªdG
øe ¢ûàjRƒ∏«dÉg É¡«∏Y ∫ƒq©«°S »àdG ô°UÉæ©dG
πÑb ÉæXƒ¶M ≈∏Y ®ÉØë∏d á«HÉéjGE èFÉàf ≥≤qëf ¿GC Éæ«∏Yh
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.''»dÉe Öîàæe ∫ÉÑ≤à°SG
OÉëJG ` áæ«£æ°ùb ` ¢T IGQÉÑe ™HÉJ
ºgh ø«æK’EG Ωƒj øe ájGóH ''1 ≠«∏dG'' »a ø«£°TÉædG
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»£©«°S »æWƒdG ÖNÉædG ¿GC º¡ªdG
»¡àæ«°S ôN’BG ƒg »dÉ¨JôÑdG …QhódG ¿qGC ÉªH »fGOƒ°Sh
áãdÉãdG áÑJôªdG ø«æÑdG πàëj Éª«a ,''ô°†îdG'' ídÉ°üd ±Góg’CG
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ÖîàæªdG QOGƒc ¿ÉμeÉEH íÑ°üj »dÉàdÉHh ´ƒÑ°S’CG Gòg
á£≤æH …ófGhôdG ÖîàæªdG πjqòàj Éªæ«H •É≤f 4 ó«°UôH
ÖîàæªdG ΩÉeGC Ió«∏ÑdÉH ¿GƒL 2 `dG Ωƒj
.»dÉëdG ´ƒÑ°S’CG ∞°üàæe »a ¢üHôàdÉH ¥Éëàd’G
á
°UÉN Éfô¶àæJ »àdG áª¡ªdÉH ¿ƒYGh øëf'' :±É°VGCh .IóMGh
ábÉ«d ≈∏Y ±ƒbƒ∏d »HÉæ«cQƒÑdG
ä
ÉHƒ©°U Éæ¡LGh Ió«∏ÑdG »a ,áÑ©°U hóÑJ »àdG GófGhQ »a
ø«≤ëà∏ªdG ôNGB ''É¨«∏dG'' »KÓK
…ƒæ©ªdG ºgQƒ°†Mh ø«ÑYÓdG
πμq°û«°S ≥jôØdG Gòg ¿GC ócÉCàe ÉfGCh ±GógGC áKÓK π«é°ùàd
ôNÉCà«°S ø°ùëd óFÉ≤dGh »ª«gGôH ,»dƒ¨a ÉeGC
Éª∏Y ,ø«à«ª°SôdG ø«à∏HÉ≤ªdG ô«°†ëàd
áNhO ¿ƒμ«°Sh .''¬Xƒ¶M ¢TÉ©fGE πLGC øe äÉHƒ©°U Éæd
¿qGC ÉªH ΩOÉ≤dG ´ƒÑ°S’CG ájÉZ ≈dGE ôFGõédÉH º¡bÉëàdG
óL ÉªFGO ¿Éc º°SƒªdG ájÉ¡f ô««°ùJ ¿qGC
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õcôªdÉH »æWƒdG ≥jôØdG ¬ª«≤«°S …òdG ¢üHôàdÉH É«æ©e
≈∏Y ø«àdƒL ¬æY Éæ∏°üØj ≈≤Ñj »fÉÑ°S’G …QhódG
øjGC ø««æ≤àdG øe ójó©∏d áÑ°ùædÉH ,ÉÑ©°U
»
a
ó
g
¿
C
G
ó
«
c
C
G
'
'
•
É
«
à
M
’
G
á
c
O
≈
∏
Y ¬FÉ≤H ádÉC°ùe ¿qCG áNhO ∫Ébh.Ωƒ«dG øe AkGóàHG (ôFGõédG)
q
πª©dG ájGóH øe ΩÉjGC 10 ó©H ¿ƒμ«°S Gò¡dh AÉ¡àf’EG
.äÉHÉ°U’G »dÉàdÉHh ¥ÉgQ’G ô¡¶j ¿GC øμªj
.''∂dP ≥«≤ëàd óéH πªYGC ¿GC Öéj øμd ≥jôØdG »a ∫h’CG ¢SQÉëdG íÑ°UGC ¿GC ƒg
¢üHôàdG ¿ƒμ«°S ø«M »a.»æWƒdG ≥jôØdG »a
áªFÉ≤dG π°q†a ¢ûàjRƒ∏«dÉg ¿qÉEa ∂dòd
IôàØdG »a ≈dh’CG Ωƒ«dG »a ø«à°üM ∫ó©ªH
äÉHÉ«¨dG πcÉ°ûe »a ´ƒbƒdG Ωó©d á©°qSƒªdG Iôμa ''AGôØ°üdG'' `d ∫h’CG ¢SQÉëdG ∞æj º∏a ,¢TGôëdG OÉëJG ™e ¬∏Ñ≤à°ùªH ≥∏q©àj Éª«ah
á«∏jƒL 5 Ö©∏e ø«H AÉ°ùªdG »a á«fÉãdG á«MÉÑ°üdG
¿ƒc äÉHÉ°U’G AGôL øe á¶ëd ôNGB »a ¿GC øμªªdG øeh ¢TGôëdG ™e äGƒæ°S ™HQGC â°†e ó≤d'' :±É°VGCh .»ª°UÉ©dG …OÉædG ¬JQOÉ¨e
ø«YGC øY Gó«©H Ió«∏ÑdÉH ôcÉ°ûJ ¿Gó«eh »Ñªdh’CG
™e ÓeÉc Éª°Sƒe Gƒeóqb ø«ÑYÓdG Ö∏ZGC Ée ∫ÉM »a øμd …OÉædG ™e ó≤©H §ÑJôe ∫GRGC ’ .»ª°SQ A»°T óLƒj ’ øμd ,≥jôØdG QOÉZGC
.''∂dP øe »æ©æªj ød ±ƒ°S IQOÉ¨ªdG ¢ù«FôdG øe âÑ∏W
.§¨°†dG øY OÉ©àHÓd Qƒ¡ªédGh ø««eÓY’G
.ø«aôàëªdG hGC ø««∏ëªdG AGƒ°S º¡àjófGC

¬HQóeh ø««∏ëª∏d »æWƒdG ÖîàæªdG ¿ƒμ«°S
»dƒJ òæe QÉÑàNG ∫hGC ™e »°ûjôb øjódG Qƒf
ô°†î∏d á«æØdG á°VQÉ©dG ¢SGCQ ≈∏Y ¬eÉ¡e »æ≤àdG
ájOƒdG ¬JGQÉÑe »a ô°†îdG ¬LGƒj ø«M ,Ωƒ«dG
≈Ø£°üe Ö©∏ªH »fÉàjQƒªdG ÖîàæªdG ≈dh’CG
Gô«°†ëJ 17 : 45 áYÉ°ùdG ≈∏Y Ió«∏ÑdÉH ôcÉ°ûJ
ºeGC ¢SÉCc »a ácQÉ°ûª∏d á∏gƒDªdG äÉ«Ø°üà∏d
''¿É°ûdG'' ø««∏ëªdG ø«ÑYÓd É«≤jôaGE

≥«≤ëJ IQhô°V :áNhO
¿GƒL »à£ëe »a á«HÉéjGE èFÉàf

¢UÉ≤H …Rƒa óªëe

»fÉãdG õcôªdG º¡∏«f ó©H ¢TGôëdG OÉëJG »ÑY’ áMôa

Égôμ°ù©e »a â∏NO »àdG á«∏ëªdG ô°UÉæ©dG
»æØdG ºbÉ£dG »dƒJ ó©H »fÉãdG …OGóY’EG
òæe ±É«°†dG QGO ¥óæØH ¬eÉ¡e ô°†î∏d ójóédG
¢ü°üM ™HQÉCH âeÉb »àdGh ,»°VÉªdG AÉ©HQ’CG
ó«cÉCàdG πLGC øe óYƒe ™e Ωƒ«dG ¿ƒμà°S ,á«ÑjQóJ
ó°V á«æWƒdG ¿Gƒd’CG πªM ¿ƒ≤ëà°ùj º¡fÉCH
IGQÉÑª∏d Gô«°†ëJ ∂dPh ,»fÉàjQƒªdG ÖîàæªdG
É«≤jôaGE ºeGC ¢SÉCμd á∏gƒDªdG áeÉ¡dG ájƒØ°üàdG
ΩÉY É«≤jôaGE ÜƒæéH É¡FGôLGE ™eõªdG ø««∏ëª∏d
óªëe ¢SQÉëdG AÉ≤aQ É¡°Vƒî«°S »àdG ,2013
ô¡°T øe øjô°û©dGh ådÉãdG »a ¢TƒeÉeR ø«ªd
.»Ñ«∏dG ÖîàæªdG ó°V πÑ≤ªdG ¿GƒL
É«fÉàjQƒe AÉ≤d πÑb á©Lƒe áHô°V ≈≤∏J »°ûjôb
ÜÉ«¨H »Ñ£dG ºbÉ£dG πÑb øe ¬ZÓHGE ºJ Éeó©H
É¡«∏Y ∫ƒq©j ¿Éc »àdG AÉª°S’CG øe ø«ÑY’ 6
á¡LGƒªdG »a »∏ëªdG »æWƒdG ÖîàæªdG IOÉ«≤d
»gh ,áHÉ°U’EG »YGóH É«fÉàjQƒe ΩÉeGC ájOƒdG
≈∏Y ∫h’CG πLôdG É¡«∏Y ≥∏©j »àdG ô°UÉæ©dG
øe ∫Ée’BG πc ''ô°†îdG'' `d á«æØdG á°VQÉ©dG ¢SGCQ
¢SÉCc äÉ«FÉ¡æd πgÉCà∏d ÖîàæªdG IOÉ«b πLGC

¬à¡Lh ∂jQó«°S ô«qZ Éª«a

»cQÉÑ«eh »fÉjRƒH äÉeóN øª°†J ájÉéH áÑ«Ñ°T
õFÉcQ ™e ¢VhÉØàdG »a ´ô°û«°S å«M ,ΩOÉ≤dG º°SƒªdG »a ájóéH
ójóéàH É¡YÉæbGE ¢Vô¨H ÉgOƒ≤Y ájÉ¡f »a IóLGƒàªdG ≥jôØdG
.QƒaGR ,¥GQO ,IQGQR ,äGQÉÑL »dGƒàdG ≈∏Y ºgh ,Iô«N’CG √òg
¢†©H ≈∏Y ∂dP ô°üà≤j ó≤a ø«ÑYÓdG äÉeóN øY AÉæ¨à°S’G ÉeGC
GOhOôe Ωó≤J ºdh º°SƒªdG á∏«W Ö©∏J ºd »àdGh ,§≤a ô°UÉæ©dG
.É«HÉéjGE
…QGO’EG RÉ¡édG øY ∫h’CG ∫hƒD°ùªdG É¡©£b »àdG OƒYƒ∏d ô¶ædÉHh
¬∏μ«g ≥jôØdG ¬∏μ«g IOÉYGE ÉgOÉØe »àdGh ,ÜÉ«W ΩÓYƒH ≥jôØ∏d
,á∏«≤K AÉª°SÉCH ¿ƒÑdÉ£jh ¿hô¶àæj ≥jôØdG QÉ°üfGC ¿qÉEa ,á«≤«≤M
ádƒ£ÑdG »a ≈dh’CG QGhO’CG Ö©d øe ájÉéH áÑ«Ñ°T ø«μªJ πLGC øe
ájhDQ »a º¡àÑZQ ≈∏Y Gƒ©ªLGC å«M ,ø«∏Ñ≤ªdG ájQƒ¡ªédG ¢SÉCch
.»æØdG √Gƒà°ùe ™aôjh ≥dÉCàj º¡≤jôa

…ƒf øH `` ä :ájÉéH

ódÉN øe Óc á≤aGƒe »≤∏J øe ájÉéH áÑ«Ñ°T IQGOGE âæμqªJ
OÉëJG øe »cQÉÑ«e óªëe …ó«°Sh ,ºfÉ¨à°ùe »LôJ øe »fÉjRƒH
≈dGE ∫ƒ°UƒdG ºqJ å«M ,Éª¡JÉeóN øe IOÉØà°S’G ó°üb á«æ¨e
äÉYÉ°ùdG »a äÉ°VhÉØªdG º«°SôJ iƒ°S ≥Ñj ºdh ¥ÉØJG á«°VQGC
.áeOÉ≤d
≈∏Y iôNGC ô°UÉæY º°V ≈dGE áÑ«Ñ°ûdG ≈©°ùJ ,¥É«°ùdG äGP »ah
äÉjóLh »Ø«æM ,∞«£°S ¥Éah ≥jôa øe Ωƒ¡dOh …hGôb ,QGôZ
øe ¿ƒ≤©∏H ,¢TGôëdG OÉëJG øe …ôgGƒW ,áª°UÉ©dG OÉëJG øe
.hOGQÉH …OÉf
∂jQó«°S ¢SQÉëdG ¬«a ≈≤àdG …òdG âbƒdG »a Gòg çóëj
≥°ûdG ∫ƒM ¥ÉØJG ≈dGE ¿Éaô£dG π°Uƒàj ºdh ,ÜÉ«W ¢ù«FôdÉH
πLGC øe ,áæ«£æ°ùb ≈dGE π≤æàj ∂jQó«°S π©L Ée …OÉªdG
Ö°ùMh ,»∏ëªdG ÜÉÑ°ûdG ≥jôa ≈dGE ¬eÉª°†fG ∫ƒM ¢VhÉØàdG
ô«μØàdG »a áÑ«Ñ°ûdG hô«°ùe GCóH ó≤a ÉæJRƒëH »àdG äÉeƒ∏©ªdG

السشبت  ٢٥ماي  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ١٥رجب  ١٤٣٤هـ

العدد

ثقافة

١٦١١٣

حكيـــــــــــم صشالحــــــــــي لـ ''الششعــب'':
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على إلفنانين إلشضباب إيÓء أإهمية للغتهم وثقافتهم لضضمان إلنجاح
بقاء إلحفÓت وإلمهرجانات حكرإ على إلصضيف إجحاف في حق فننا
أاكد المطرب حكيم صشالحي في مقابلة خصض بها ''الششعب'' ،على هامشض إاحيائه حف Óفنيا بدار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو بمناسشبة
’صشلية المرتبطة ارتباطا وثيقا
خمسشينية ا’سشتقÓل ،على ضشرورة إايÓء الششباب المواظب على مجال الغناء بكل الطبوع أاهمية للغتهم ا أ
بهويتهم وثقافتهم ،بدل التوجه إالى لغات أاخرى ،إاضشافة إالى ا’هتمام بعامل التنظيم في الحفÓت التي أاقرتها وزارة الثقافة.

âj’ƒJ ájhÉ°V :hRh …õ«J øe QGƒëdG äôLGC
الششعب :ما هو إاحسشاسشكم وأانتم تحيون حفÓ
للمرة الثانية بو’ية تيزي وزو؟
حكيم صشالحي :تعد هذه المرة الثانية التي اغني فيها
بتيزي وزو بعد غياب جد طويل ،أاتذكر أاول مرة غنيت
فيها بهذه القاعة التي لم تسشع للجمهور الذي توافد بكثرة
لدرجة أان السشيارة التي كنت فيها لم تتمكن حتى من
المرور ،وهو حدث ’ يزال راسشخا في ذاكرتي إالى حد
اليوم وكانت لحظات جد جميلة ،وأانا هنا مجددا أاغني
بمنطقة القبائل ،وأاقدر جمهوري مهما كان عدده في
القاعة ،فالعششرات مثل اآ’’ف بالنسشبة لي ،امنح لهم كل
ما لدي من طاقة بهدف ا’سشتمتاع والترفيه عن النفسس.
’خيرة في الجولة المنظمة من
@ هذه محطتكم ا أ
طرف ديوان رياضض الفتح ،ما مدى تقييمكم لهذه
التجربة؟
@@ أاششكر وزارة الثقافة وديوان رياضس الفتح في
تنظيمهما لهذه الجو’ت الفنية ،التي تفتح الباب للفنانين
الجدد في السشاحة الفنية ’كتششافهم من طرف الجمهور
عبر كافة التراب الوطني ،كما أانها تعود بالفائدة للفنانين
للتششهير بأانفسشهم ،فانتظار الصشيف فقط لتنظيم حفÓت
غير كاف فالسشنة طويلة ،ويجب ا’حتفال على مدار أاششهر
السشنة وعدم انتظار المهرجانات.
لكن أاتأاسشف من جهة أاخرى على عدم إاتباع هذه الجو’ت
بإاعÓنات بششتى الطرق من إاذاعة وتلفزة وجرائد’ ،ئحات
حتى يعلم الجمهور بمواعيد هذه الحفÓت ،وادعوا على
وجوب التنظيم أاكثر في هذه الجو’ت واطÓع المواطنين
بالبرنامج المقرر قبل ششهر على اأ’قل عبر الÓئحات حتى
يتسشنى للناسس حضشورها ،خاصشة بالنسشبة لفئة الششباب.
وحتى أاكون جد واضشح ،فأانا أاتفاجأا يوميا بلقاء أاصشدقاء
ومعارف يقولون لي ''وين راك رايح ياحكيم'' أ’قول لهم بأان
لدّي موعد تنظيم حفل بالقاعة الفÓنية ،ليؤوكدوا لي
بدورهم بأانهم يسشكنون بالجوار و’ يعلمون بها'' وهذا
ششيء جد مؤوسشف ،لذا أانا مسشتعد ششخصشيا أ’كون من احد
المبادرين لتنظيم مثل هذه الحفÓت لضشمان نجاحها فÓ
يجب اخذ قرارات في أاخر دقيقة لتنظيم تظاهرة فنية.

@ اقتحمتم مؤوخرا عالم التنششيط في التلفزة،
كيف ترون هذه الخطوة؟
@@ صشحيح أانني دخلت مؤوخرا عالم التنششيط التلفزيوني،
ولقد رحبت بفكرة انضشمامي لقناة ''الجزائرية'' بتنششيطي
لبرنامج ''فنانين ’يف'' من أاول وهلة ،رغم علمي بأان هذا
اأ’مر مسشؤوولية كبيرة ،خاصشة وأانها تجربة أاولى بالنسشبة
لي ،وما زاد ترحابي بالفكرة كون البرنامج فنيا ،باعتباري
قريب من فئة الفنانين ،وأاعرف عنهم الكثير ،خاصشة عن
مسشارهم الفني.
والغرضس اأ’كبر من إانجاز هذه الحصشة هو اختيار فنان له
تاريخ فني طويل ،وقدم الكثير لثقافة بÓده قصشد تقريبه
أاكثر من جمهوره ،وأايضشا نسشتضشيف مواهب غنائية من
الجيل الجديد قصشد التعريف بهم ،وهذا تششجيعا منا،
ويمكنني القول إان عالم التنششيط ليسس بالسشهل ولكن أاقدم
كل من بوسشعي إ’نجاح هذه الحصشة ،خاصشة أانها حصشة
خاصشة بالفنانين ،واششكر القناة بالمناسشبة لهذه الثقة التي
منحتها لي.
@ هناك عدد كبير من الفنانين الجدد في السشاحة
الفنية ،ما رسشالتكم لهذه المواهب الششابة؟
@@ أاطلب من الششباب الجدد في السشاحة الفنية أان يغنوا
بالقبائلية والششاوية والعربية ،بأاي لهجة أ’بائهم
وأاجدادهم ،فهم يغنون بالفرنسشية وا’نجليزية وهذا خطأا
كبير بالنسشبة لي ،فالششعب الجزائري متعطشس لثقافته
وهويته ،هذه المواهب الششابة تفسشر عدم نجاح أاغانيها
إالى أان الششعب الجزائري يحب الششطيح والرديح ،لكن
أاقول أان النجاح يتطلب ا’هتمام أاو’ بما لدينا من ثقافة
ثم ا’نتقال إالى طبوع أاخرى ،وبخصشوصس الكلمات أاظن أان
كل ششخصس يحترم نفسشه يسشتعمل كلمات نظيفة ،كما اطلب
من الفنانين التقرب من كتاب الكلمات والششعراء لتحسشين
الكلمات ،فالششاعر ينتظر الفنان والفنان ينتظر الششاعر
ويجب أان يكون البحث بين الطرفين أ’داء عمل جيد.
@ هل لك أان تكششف لنا برنامجكم الفني الخاصض
’بواب؟
بششهر رمضشان والصشيف ،اللذين على ا أ
@@ لقد دخلت مؤوخرا من السشويد ،حيث مثلت الجزائر

تحضشيرا لـ'' قسشنطينة عاصشمة الثقافة العربية ''٢٠١٥

تومي تؤوكد أإن إلضضبط إلرسضمي لبرنامج إلتظاهرة في  ٣٠نوفمبر إلمقبل
صشّرحت وزيرة الثقافة
السشيدة خليدة تومي نهاية
’سشبوع الفارط بأان البرنامج
ا أ
النهائي لحدث ''قسشنطينة
عاصشمة الثقافة العربية لعام
 ''٢٠١٥سشيضشبط بصشفة رسشمية
في  ٣٠نوفمبر المقبل.
وخÓل تدخلها بعد قراءة توصشيات
الورششات التسشع التي ششكلت ،بهدف
اقتراح مواضشيع المششروع التمهيدي
للبرنامج المرتقب ضشبطه ،أاوضشحت
تومي بأان برنامج الحدث اأ’كبر
بعاصشمة ششرق البÓد التي تتأاهب
’حتضشانه سشيتم التعرف عليه في
سشبتمبر المقبل وأان فترة الششهرين
الفاصشلين سشتخصشصس للمراجعة.
وأاضشافت وزيرة الثقافة ،أان ''لجنة
انتقاء'' اأ’عمال التي سشتنششر
والسشيناريوهات التي سشيتم إاخراجها
والتوصشيات التي سشتجسشد ''سشيتم
تنصشيبها عما قريب بمدينة الجسشور
وسشتتكفل ـ حسشبها ـ بدراسشة وانتقاء
اأ’عمال ،موضشحة في هذا السشياق
بأان قرار اختيار اأ’عمال سشيعود إالى
''مهنيين ومحترفين وخبراء في
المجال'' ،وذلك وفق دفتر ششروط
الذي يعد بمثابة مؤوششر ''تطور''
ومدى إارادة من دائرتها الوزارية من
أاجل ''إاششراك جميع الكفاءات بهذه
المدينة وبالبÓد'' في الحدث الثقافي
اأ’برز في العالم العربي خÓل سشنة
.٢٠١٥

في حفل فني نظم هناك ،وفي الحقيقة ليسس لدي
أاي برنامج خاصس بالصشيف أاو رمضشان ،ولكنني
انتظر دعوات من طرف المنظمين والمسشؤوولين اإ’داريين
وفي حال تلقيتها سشأاسشتجيب لها بالتأاكيد ،كما أاتمنى
المششاركة في مهرجان الفراولة الذي سشينظم قريبا
بسشكيكدة التي هي مدينة جميلة جدا ،فمنذ حوالي ٢٠
سشنة كان هذا ا’حتفال اكبر حدث بالمنطقة و’ أادري إان
Óحياء حفل هناك.
كان يعد كذلك اليوم ،وارجوا أان أاتلقى دعوة ل إ

عÓقة تنافر بين إلفنان وإلشضاعر
وكل منهما ينتظر إآلخر
@ ما هو جديد حكيم صشالحي في عالم الفن؟
@@ أاصشدرت مؤوخرا أالبوما جديدا يحمل عنوان ''راحة
البال'' يضشم  ١٣أاغنية واحدة منها غنيتها على وطننا
الحبيب الجزائر ،فعلى كل الفنانين الجزائريين الغناء على
الوطن ،كما أان اأ’لبوم يحوي عدة أاغاني بريتم وششاعرية،
وهو في اأ’سشواق حاليا ،وأاتمنى أان يلقى إاعجاب الجمهور،
وإان لم يكن في المسشتوى المنتظر منهم  ،فأانا
اسشتسشمحكهم ،وسشيتوجب علّي العمل أاكثر في المسشتقبل.
وبخصشوصس اأ’غنية القبائلية فقد أاصشدرت واحدة كتبها لي
فرحات مبروك وقد لقيت إاعجاب الكثيرين سشواء من
حيث الموضشوع والكلمات وكذا اإ’لقاء وأانا سشعيد بذلك.

للفنان
كيف
.
’ن؟
وضشعيته ا آ

تقييمون

@@ لسشت من الفنانين الذين يششتكون ويقولون إان الفنان
الجزائري فقير ويعيشس في وضشعية صشعبة ومتدهورة،
صشحيح أان عالم الفن يعاني العديد من المششاكل ،لكن هذا
الوضشع نلمسشه بجل القطاعات اأ’خرى التي بدورها تواجه
صشعوبات.
ومن باب المقارنة ،فالفنان في البلدان المتقدمة يعيشس
في رفاهية وعالم الفن يربحه الكثير من اأ’موال ،ولكن
Óسشف هذا عكسس ما يحدث في الجزائر ،فالفن ’ يعد
ل أ
مصشدر رزق ،لكن ’ أاقول أان الفنان الذي ’ يملك سشيارة
ويعيشس في رفاهية أان وضشعيته ليسشت جيدة ،ففي بعضس
المرات نقول إان الّله إاذا لم يعطينا فهو اعلم بسشبب ذلك
والحمد للّه على كل ششيء.
@ بماذا يختم حكيم صشالحي مقابلة ''الششعب''؟
@@ أاششكر الديوان الوطني لرياضس الفتح لتنظيمه هذه
الجو’ت الفنية ،وأادعوا إالى ا’جتهاد أاكثر في تنظيمها،
كما اششكر ''الششعب'' على هذه المقابلة ،وبمناسشبة اليوم
العالمي للفنان احيي جل الفنانين الجزائريين ،وأاقول لهم
''صشح عيدكم مسشبقا'' ،ومن باب النكتة فقط أاظن أانه على
الجمهور أان يصشعد للمنصشة ليغني للفنان في عيده الوطني
''تبادل اأ’دوار'' ،فالفنان يغني حتى في عيده لذا أادعوا
المتفرج والجمهور أان يقوموا بإامتاعه هذه المرة.

’حتفال باليوم الوطني
@ ونحن على أابواب ا إ

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الششعبية
و’ية الجزائر
مديرية الميزانية والمحاسشبة والممتلكات
مصشلحة الصشفقات والبرامج
رقم التعريف الجبائي٤١٠٠٠٢٠٠٠٠١٦٠٨٥ :

إإعÓن عن عدم جدوى
ولدى تطرقها لجانب الميزانية التي
سشيتم تخصشيصشها لتظاهرة ''قسشنطينة
عاصشمة الثقافة العربية للعام ''٢٠١٥
أافادت الوزيرة بأان هذه الميزانية،
سشتعرف من خÓل قانون المالية
التكميلي المقبل المرتقب في أاكتوبر
من السشنة الجارية.
تجدر اإ’ششارة إالى أان الورششات التسشع
التي ششارك فيها جامعيون
ومختصشون وفنانون ووجوه مسشرحية
اهتمت بالمهرجانات والسشينما
والمحاضشرات والملتقيات والمسشرح
والتراث المادي وغير المادي وترميم
والنششريات
والكتب
التراث
والمعارضس ،باإ’ضشافة إالى اأ’سشابيع
الثقافية.
وقد قدم مقررو الورششات سشلسشلة
ثرية ومتنوعة من التوصشيات تتمحور

حول تثمين تاريخ سشيرتا القديمة
والرموز التي تركت بصشماتها في
تاريخ هذه المدينة الضشاربة في
أاعماق التاريخ وكذا حول التاريخ
الصشوفي.
وقد تضشمنت توصشيات هذه الورششات
كذلك إاعادة نششر أاعمال كل من مالك
حداد ونجية عبير ومالك بن بني
ورضشا حوحو كما اقترحوا إاعادة
تأاهيل زوايا ودور ذات قيمة هندسشية
معمارية كبيرة بالمدينة العتيقة ،وكذا
أازقة المدينة العتيقة.
كما أاكدت السشيدة خليدة تومي أان
هذه المقترحات والبرنامج النهائي
الذي سشيتم ضشبطه سشتنششر على
الموقعين ا’لكترونيين لكل من وزارة
الثقافة و''حدث قسشنطينة عاصشمة
الثقافة العربية لعام .'' ٢٠١٥

طبقا للمادة  ٤٤و  ٤٥من المرسشوم الرئاسشي رقم
 ٢٣٦/١٠المؤورخ في  ٢٠١٠ / ١٠ / ٠٧المعدل والمتمم
المتضشمن تنظيم الصشفقات العمومية تعلم مديرية
الميزانية المحاسشبة والممتلكات لو’ية الجزائر كافة
المتعهدين الذين ششاركوا في المناقصشة الوطنية
والدولية المحدودة رقم  ٠٢ / ٢٠١٢المتعلقة بعملية
دراسشة ومتابعة مششروع انجاز مذبح عصشري ببابا علي
الدائرة اإ’دارية لبئر توتة بأان المناقصشة غير مجدية.
الششعب ٢٠١٣/٠٥/٢٥
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ألسسبت  ٢٥ماي  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ١٥رجب  ١٤٣٤هـ

انتهزيآاخر فرصصة قبل امتحانات
آاخر العام لتحسصين مسصتواك

إعدإد :دليلةأإوزيان

من الحياة
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للرجـــــال فقــــــط:

أاحسصن طريقة لمواجهإالحاحأاسصرتك على الزواج
سستحاصسرك اأ’سسرة دائما ،دون مبرر واضسح،
بأاسسئلتها عن سسبب عدم ارتباطك وسسعيك لتكوين
أاسسرة ،وقد تدخل معهم ـ فيأاي مناسسبة تجمعكم ـ
في نقاشسات غير محببة حول ضسرورة الزواج ،وقد ’
تجد طريقة مناسسبة لإÓفÓت من هذا الجدال العقيم
(بالنسسبة لك)إا’ بما يتناسسب مع طبيعة انتمائك
الفلكي ،وهذا ما سسنوضسحه فيما يأاتي:

كلما اقترب موعد امتحاناتآاخر العام ،تشسعرين باليأاسس،
و’ تعتقدينأانه بإامكانك فعلأاي شسيء اآ’ن لتحسسينأادائك
فيها ،وأان اأ’وان قد فات؟
ألحقيقة أأنها لم يفت أألوأن
بعد ،أنفضسي عنك ألخوف وألتوتر
وأإلحسساسض بالعجز ،وأسستعيدي
هدوءك حتى ُيمكنك إأنقاذ ما
يمكن إأنقاذه في ألوقت ألبسسيط
ألمتبقي ،حاولي أسستيعاب
ألنصسائح ألتالية جيدأ وإأتباع ما
تجدينه مناسسبا لك منها حتى
يتحسسن مسستوأك وترتفع درجاتك
في أمتحانات نهاية ألسسنة.
أطلبي من ألمدرسسين مسساعدتك
في مرأجعة وتصسحيح أأخطائك
ألسسابقة إأذأ كنت تشسعرين بعدم
ألثقة تجاه مادة أأو أأكثر ،أجمعي
أأورأق أمتحانات أألشسهر ألماضسية،
أأو ألمسسائل ألنهائية ألتي قمت
بحلها ،وأذهبي لمدرسض كل مادة
على حدى ،وبابتسسامة وطريقة
لبقة أطلبي منه أأن يقوم بمرأجعة
أألسسئلة ألتي سسبق لك حُلها،
ألتي
لأÓخطاء
وإأرشسادك
أرتكبتيها ،وتصسحيحها مع ألشسرح،
ول أأظن أأن أأي ُمدرسض يحترم
عمله ويريد ألخير لطÓبه
سسيرفضض طلبا كهذأ ،بل ربما
تندهشسين من ألتعاون ألذي
سستÓقينه من جانب ألمعلمين.
ل تترددي في طرح أأية أأسسئلة
جزء بالمنهج ترينه
تخصض أأي ُ
غامضسا بالنسسبة لك ،فقط ألتزمي
بلهجة مهذبة مليئة بالتقدير
وألحترأم لمعلمك ،وركزي كل
أنتباهك لما يقول ،ودّوني ألنقاط
ألمهمة حتى تعودي إأليها أأثناء
مرأجعة ما قبل ألمتحان ،ألُمهم
تنصسرفي قبل أأن تتضسح لك
ألصسورة بالنسسبة لكل ما كنت
تجهلينه في منهج تلك ألمادة ،ول
تنسسي توجيه ألشسكر ألجزيل
ألسستاذك على أهتمامه ووقته
ألذي أختصسك به.

نظمي لنفسصك جدو’
للمراجعة والتزمي به
قومي بإاحصساء أأليام ألمتبقية
على بدأية ألمتحانات ،ثم
قسسميها على عدد ألموأد ألتي
تدرسسينها ،بحيث يكون عليك في
كل يوم مرأجعة مادة أأو مادتين
على أألكثر وحل أأكبر عدد من
نماذج ألمتحانات وألتمارين
ألخاصسة بها ،ل تجعلي سساعات
ألمرأجعة تزيد على ثماني
سساعات في أليوم ألوأحد،
وقسسميها على فترتين أأو حتى
أأربع فترأت ،يتخللها نصسف سساعة
رأحة ،ألتزمي بالجدول ألذي
حددته لنفسسك ،ول تنسسي خÓل
ذلك تناول وجباتك ألثÓث في

موأعيدها ألمنتظمة ،وأبتعدي
عن ألمشسروبات ألمنبهة ألمليئة
بمادة ألكافيين ألضسارة.
وعندما تبدأأ ألختبارأت سسيكون
عليك في ألفترة ألفاصسلة بين كل
مادة وأأخرى مرأجعة ألمادة ألتي
عليك ألمتحان فيها مرة أأخرى
بشسكل مكثف مع عدم ألتفكير في
أأي شسيء آأخر ،ول حتى أأدأئك غير
ألمرضسي في ألمتحان ألسسابق ،ما
فات ضسعيه خلف ظهرك ،وأنظري
لأÓمام حتى يمكنك أألدأء بشسكل
أأفضسل فيما هو قادم.
وفي ليلة كل أمتحان ،أحرصسي
على ألنتهاء مبكرأ من ألمرأجعة،
وتناولي وجبة ألعشساء مع كوب من
ألحليب ألدأفئ ،ثم أحصسلي على
قدر كا ٍ
ف من ألنوم ل يقل عن
ثماني سساعات خÓل ألليل ،حتى
تسستيقظي نشسيطة ومنتبهة يوم
ألمتحان.

كافئي نفسصك
أأثناء تنفيذك لجدول ألمرأجعة
ألذي وضسعتيه ُمسسبقا ،قومي
خÓل فترأت ألرأحة ألتي
تحصسلين عليها من وقت آلخر
بتقييم أأدأئك ومدى أسستفادتك
مما تمّ مرأجعته ،وإأذأ لحظت
أأنك تحرزين تقدما وتبلين بÓء
حسسنا ،كافئي نفسسك بتناول
وجبتك ألمفضسلة في ألمطعم
ألقريب ،أأو بالمشسي قلي Óحول
ألمنزل وألسستمتاع بهوأء ألربيع
ألجميل ،أأو حتى ببعضض ألقطع من
ألحلوى حتى ترتفع روحك
ألمعنوية وتوأصسلي ألمرأجعة
بنفسض أألدأء ألجيد ،وربما أأفضسل.

حولي المراجعةإالى لعبة
تنافسصية لطيفة مع
صصديقاتك
إأذأ كان لك صسديقة مقربة أأو أأكثر،
وكانت زميÓتك في نفسض ألقسسم،
أنتهزي هذه ألفرصسة لخلق نوع من
ألتنافسض ألجميل بينكن ليتولد
بدأخل كل منكن ألحماسض وألرغبة
في ألتفوق على قريناتها ،حددي
للمجموعة هدفا ،وليكن حل عدد
معين من ألتمارين أأو نماذج
ألمتحانات في مادة بعينها دون
ألسستعانة بأاي مسساعدة خارجية،
وفي وقت محدد ،ثم يقوم ألجميع
بمرأجعة أإلجابات معا ،مع وضسع
جائزة للفائزة منكن ،ولتكن علبة
من ألشسكولطة أللذيذة أأو بعضض
ألحلوى.

الحمل
لن تتوقف أألسسرة عن أإللحاح
على ضسرورة أرتباطك ،وهذأ
قد يكون لصسالحك ،فمن
ألممكن أأن تسستغل ذلك
بتهديد ألعائلة باإلحجام عن
مناسسباتها
مشساركتها
ألجتماعية ،إأن لم تكف عن
تلك أألسسئلة ،حّول ألنقاشض
إألى أأمور أأسسرية قد تبدو أأكثر
أأهمية أأو أبحث عن طريقة
تقنع ألجميع بها برأأيك.
الثور
أأنت بطبعك ل تحب أأن
يحاصسرك أآلخرون بأاسسئلتهم
وتبحث عن ألرأحة بعد يوم
عمل شساق؛ لذأ عليك تجنب
ألرد عن أأية أأسسئلة تثير
سسخطك وحاول أسسترقاق
قلب أفرأد أسسرتك بالتحدث
عن متاعبك أليومية.
الجوزاء
أأبهرهم بخفة ظلك وبتحويل
ألحديث من أأمر أرتباطك إألى
أأشسياء مثيرة للضسحك ،تظاهر
بعدم ألهتمام بالموضسوع
وحّول تركيز ألجميع إألى ما
هو أأهم ،خاصسة ألتحديات
أليومية ألتي توأجهها أألسسرة.

السسرطان
ل تتخل عن طريقتك
ألمعهودة بتجاهل ألحديث
عن أألمر وأإلصسرأر على
رأأيك ،عدهم بالتفكير في
ألموضسوع عندما تتحسسن
أأوضساعك ألمالية.
اأ’سسد
تجنب ألتوأجد ألتجمعات
أألسسرية لكي لتفادي أألسسئلة
ألمحرجة.. ،أعتذر عن
حضسور ألحفÓت ألعائلية أأو
ضسع حدأ لتدخل أألسسرة في
شسؤوونك.
العذراء
إأذأ تلقيت سسؤوأل عن سسبب
عدم زوأجك من أأحد
ألمقربين فحاول إأحرأجه
بسسؤوأل عن أأمر ملح يهمه،
ركز على ما ُيÓقونه من
مشسكÓت ،حينها فقط
سسيتركونك وشسأانك.
الميزان
تجاهل تلك أألسسئلة بالتركيز
على أأي من نشساطاتك
ألمنزلية ألمحببة ،فمثÓ
شساهد ألتلفاز أأو إأبدأأ في
ألدردشسة مع بعضض أأصسدقائك
في ألفايسض بوك ،وحاول أأن
تفتح نقاشض حول أأمور تُهم

أألسسرة بأاكملها.
العقرب
سسيحاول ألبعضض وضسع
تخمينات لتفسسير عدم
أرتباطك ،وقد يختلق أأحدهم
قصسصسا غير صسحيحة ل
عÓقة لها مع ألحقيقة ،ل حل
لذلك سسوى تجاُهلها وإأظهار
عدم ألهتمام بها.
القوسس
عليك مصسارحة ألجميع
بأاسسباب إأحجامك عن ألزوأج،
ألن ألخدأع ليسض من طباعك؛
أأما إأذأ أألحت أألسسرة على
ضسرورة ألرتباط بعد ذلك
فأاخبرهم بأانك أأيضسا تسسعى
للزوأج وتنتظر ألفرصسة
ألمناسسبة فقط.
الجدي
أأخبر ألجميع بأانك مشسغول
عن ألزوأج بأامورك ألمهنية،
يمكنك ألمبالغة في إأظهار

الغذاء ’ الدواء:

فوائد عصصير الشصمندر ’تعد و’ تحصصى
يسساعد مادة النيترات في عصسير
الشسمندر على تفتح اأ’وعية
الدموية ،وبالتالي تدفق الدم
واأ’وكسسجين ،خاصسةإالىأاجزاء
الدماغ التي تنقصسها هذه المادة
الضسرورية.
وعادة ما يبدأأ مفعوله من ثÓث ألى سست
سساعات ،ويصسبح جليًا بعد مرور يوم
كامل .ويقول ألباحثون ألذين درسسوأ أأثر
ألشسمندر في تخفيضض ضسغط ألدم بأان
شسرب عصسيره قد تكون له أأعرأضض
جانبية ،كتلوين ألبول باللون ألزهري.
وقد تناولت مجموعة من ألمرضسى
ألمصسابين بالضسغط ألدموي عصسير
ألشسمنذر.
ولوحظ أنه بعد مرور أربعة و عشسرين
سسنة فقط من تناوله أن حالتهم قد
تحسسنت ،باإلضسافة إألى هذه
ألمنافع ألصسحية فهو أأيضسا
يزيد ألقدرة على ألتحّمل،
ويسساعد ألعضسÓت على
ألقيام بمجهود إأضسافي
خÓل ألتمارين ألرياضسية
مثل ركوب ألدرجات
ألهوأئية.
وقال ألباحثون إأن هذأ
ألكتشساف يعني أأن عصسير
ألشسمندر يمكن أأن يحسسن حياة
ألمسسنين من خÓل ألسسماح لهم
بالقيام بمهام قد ل يقوونا على
أأدأئها من دونه.
وقام ألعلماء في محاولة

لتقييم ألربط بين جذور ألشسمندر
أألحمر ألغنية بالنيترأت وزيادة تدفق
ألدم إألى ألدماغ ،بتحليل أأثر ألغذأء ألغني
بهذه ألمركبات لدى  ١٤شسخصسًا زأد
عمرهم عن أل  ٧٠عامًا.
وبعد إأجرأء فحوصض ألدم لمعرفة كمية
ألنيترأت في أأجسساد من شسملتهم
ألدرأسسة وتصسوير أأدمغتهم تبين أأن ألذين
تناولوأ أأغذية غنية بالنيترأت ظهرت
لديهم زيادة ملحوظة بتدفق ألدم في
ألمنطقة ألبيضساء من ألدماغ ألتي تتأاثر
لدى ألتقدم في ألسسن ،ما يؤودي إألى
ألخرف وأضسطرأبات إأدرأكية أأخرى .
وقال ألطبيب ألمسسؤوول عن ألدرأسسة
دأنييل شسابريو هناك درأسسات عدة تظهر
أأن تناول عصسير ألشسمندر أألحمر يخفف
من ضسغط ألدم ،لكننا أأردنا أأن نبّين أأنه
أأيضسًا يزيد من تدفق ألدم للدماغ .

وقد
أنشسغالك،
مدى
يسساعدك ذلك في أإلفÓت
من تلك أألسسئلة.
الدلو
أأخبرهم بأانك تنوي ألزوأج
بالفعل وبأانك أخترت شسخصسا
تتمنى أأن يصسبح ألزوج
ألمناسسب لك ،حينها قد
يكفون عن مطاردتك
باألسسئلة ألُمحرجة.
الحوت
أأنت معروف بقدرتك على
نسسج قصسصض خيالية ،ما
سسيُعينك على أختÓق أأي
سسبب يخطر على بالك
للتظاهر بعدم رغبتك في
ألزوأج ،وإأن لم تتوقف أألسسرة
عن تلك أألسسئلة عليك أأن
تتظاهر بالنزعاج وألقلق.

إارشص ـادات
لمسصاعـدة طفلـك علـ ـ ـ ـ ـ ـى
الجل ـ ـوسس دون خـ ـ ـوف
قبل أان يجلسس الطفل بمفرده يمر
بمراحل عديدة يحتاج فيها إالى
مسساعدة اأ’ب واأ’م ،وعادة ما
يكون ذلك في بداية اأ’مر إالى
غاية أان يتمكن من ا’عتماد على
نفسسه كليا.
’بد للطفل أان يكون قادرا على
رفع رأاسسه بثبات وبدون اهتزاز،
مع الحرصس أان يكون ظهره
مسستقيما.
يبدأا الطفل في الجلوسس من الشسهر
الثالث بمسساعدة امه التي تدعم
رأاسسه أ’نه سسيÓحظ تمايلها إالى
الوراءأاو اأ’مام.
كما أانه بعد الشسهر الثالث والرابع
’ يكون هناك خوف عليه أاو على
ظهره من ا’نحناء إاذا تم تدعيمه
جيدا ،ويÓحظ خÓل هذه
الفترة أانه ومن وقت آ’خر يميل
الطفل لأÓمام مثبتًا نفسسه بيديه
أامامه.
وببلوغه الشسهر السسابع يجلسس بضسع
دقائق بمفرده دونأاي مسساعدة من
اأ’هل ويمكنه اإ’مسساك بلعبه
بيديه دونأان ينقلبإالى اأ’مام.
وفي الشسهر العاشسرأاو الحادي عشسر
يسستطيع ا’لتفاف إالى الجنب أاو
الوراء دونأان يفقد التوازن.

السسبت  ٢٥ماي  ٢٠١٣م
المؤافق لـ  ١٥رجب  ١٤٣٤هـ

يوميــات إأسسـÓميـــة
إاعدإد  :عبد الكريم  .ل

الوف ـاء واإلخ ـÓصصأاه ـم مـ ـن التديـ ـ ـن
بين صصخب إلحياة وتكالب همومها ،يبحث كل منا في صصديقه على وإحة يسصتأانسس بها ويسصتظل بأاشصجارها،
ويرتوي من عذوبةآإبارها لكي يوإصصل حياته؛إإذ تجمع إلدنيا بين إلنعيم وإلشصقاء ،ويحتاج إإلنسصانإإلى من
يشصاركه همه ويقاسصمه فرحه ويسصتشصيره فيأإمره ،وهذإ ما ينشصده في رفيق إلدرب.
األمان ،ولكن صسديق السسؤء
سسيشسدني نحؤ الهاوية حتى لؤ
تحصسّنت بأاخلقي ،فكما
يقؤلؤن :الصساحب سساحب''.

الوفاء واإلخÓصصأاهم من التدين

الصساحبأاين هو؟
يذكر منير ـ صس ،طالب
بالجامعة اإلسسلمية'' :أاعترف
أاّنني لم أاضسع في بدايات
صسحبتي لآلخرين معايير
محددة؛ وعلى وجه الخصسؤصس
التدين ،غير أاّنني مع األيام
شسعرت بأاهمية الصسحبة
الصسالحة'' .وأاضساف'' :بصسراحة،
لم أاكن أادري أان الصسداقة تؤؤثر
في سسلؤك الفرد ،وتعدل من
تؤجهاته .وبعد أان خضست
تجربتي مع شسباب ل يتمتعؤن
بحسسن الخلق أايقنت أاّنني
سسأانزلق ،ففكرت مليا وابتعدت

ووجدت نفسسي وآامالي بين كنؤز يجب البحث عنهم،
وتحمل التعب من أاجل
الشسباب المسسلم''.
''من فاتـه وtد أاخ ٍ صسـالح ٍ...فذلك اكتشسافهم؛ حتى ل تختلط
ت من علينا األحجار بالجؤاهر''.
المغبـؤن حق يقين'' ،بي ٌ
الشسعر يرفعه محمد ـ ت ـ طالب وبنبرات واثقة تحدث إالينا
أاختار
''بالطبع
بكلية اآلداب ـ كلّما اقترب من محمد:
أاحد زملء الجامعة ،ويتابع :أاصسدقائي وفق معيار التدين
''الصسداقة تغّذي األخلق واألخلق ،فصسديقي المتدين
وتسستثمر المبادئ ،واألصسدقاء سسيعينني ويأاخذ بيدي نحؤ بر

يشسير خالد عمر طالب في
السسنة الرابعة إادارة األعمال''
:هناك مؤاصسفات مهمة أاحتاج
إاليها في اإلنسسان الذي
أاصسادقه ،وليسس بالضسرورة أان
يكؤن منها التدين .فالؤفاء
واإلخلصس أاهم ،فماذا يفيد إان
تعاملت مع شسخصس يّدعي
التدين وهؤ خائن؟'' ،ويحكي
عن معاناته مع األصسدقاء'' :لقد
عانيت سسنؤات مّمن يسسّمؤن
أانفسسهم أاصسدقاء ،وتجاهلت
هذه المعاناة لسسنؤات ،ولكن
هذه المعاناة جعلتني أاعيد
النظر وأاعيد ترتيب أاصسدقائي،
وفرزت الجميع واسستبعدت
معظمهم ،ومن تبقؤا يتصسفؤن
بما يلي :التقارب في الفكر
والتؤجه والطمؤح''.
وأاوضسح أاّن التدين ليسس من
الصسفات التي يبحث عنها في
األصسدقاء؛ وعّلل بقؤله'' :رغم
أاهمية التدين فإانني لسست وصسيا
على الناسس؛ ألني ل أارى نفسسي
أاني بلغت هذا األمر.
أاهم ما أابحث عنه عند
اختياري لألصسدقاء هؤ حسسن
الخلق ،والهتمام بالدراسسة
وعدم إاهمالها''.

أإتدري بماذإ غفر ُ
ت لك؟
يروي ابن عسساكر في كتاب (تاريخ دمشسق) ،أان بعضس أاصسحاب الشسبلي رآاه في النؤم بعد مؤته ،فقال له :ماذا فعل الّله بك؟ قال الشسبلي:
أاوقفني الّله بين يديه وقال :يا أابا بكر ،أاتدري بماذا غفرت لك؟ قلت :بصسالح عملي؟ قال :ل ،قلت :بإاخلصسي في عبؤديتي؟ قال :ل،
جي وصسؤمي وصسلتي؟ قال :للم أاغفر لك بذلك ،قلت :بهجرتي إالى الصسالحين وإادامة أاسسفاري في طلب العلؤم؟ قال :ل ،قلت:
قلت :بح ّ
ِ
فهذه يا رب هي المنجيات التي كنت أاعقد عليها خنصسريؤظني أانك تعفؤ عني وترحمني ،قال :كل هذه لم أاغفر لك بها ،قلتَ :فبَم يا
رب؟ قال'' :أاتذكر حين كنت تمشسي في دروب بغداد ،فؤجدت هّرة صسغيرة قد أاضسعفها البرد وهي تنزوي من جدار إالى جدار من شسدة
البرد والثلج ،فأاخذتها رحمة لها ،وأادخلتها في فرٍو كان عليك وقاية لها؟'' ،قلت :نعم ،قال'' :برحمتك لتلك الهّرة رحمتك''.

فضسلآاية الكرسسي
وفيما تذكر
ثبت عن النبي ـ صسلى الّله
عليه وسسلم ـ أاّنها أاعظم آاية
في كتاب الّله ،وأان من
قرأاها في ليلة لم يزل عليه
من اللّه حافظ ول يقربه
شسيطان حتى يصسبح ،وهذا
فضسل عظيم وحماية عظيمة
من الّله سسبحانه وتعالى لمن
قرأاها ،ويسستحب أايضسًا أان
تقرأا في أادبار الصسلؤات
المكتؤبة.

وقفةإإيمانية
من نعم الّله تعالى على عباده أان
تكفل لهم بالرزق ،وأاّمن المؤؤمنين
بحق من الخؤف ،فكانت حياتهم
هادئة ونفؤسسهم مطمئنة ،وكان
اإليمان بالنسسبة لهم روح الحياة
ونبضسها..
لقد امتن الّله تعالى على العباد
بنعمتين من أاعظم نعمه على
خلقه وهما نعمة اإلطعام ونعمة
األمن؛ لقؤله تعالىَ﴾ :فْلَيْعُبُدوا
ب َهَذا اْلَبْيتِ اsلِذي َأاْطَعَمُهم uمن
َر s
جؤع ٍ َوآاَمَنُهم uمْن َخْؤفٍ﴿ ،وإاذا
ُ
كان اإلطعام من الجؤع يحفظ
على اإلنسسان حياته الجسسدية
المادية؛ فإان األمن يحفظ كذلك

عناية اإلسسÓم بتحقيق األمن واألمان
على اإلنسسان روحه وحياته من
القتل والعدوان ولكنه يحفظها
أايضسا من القلق والخؤف والفزع
فهؤ أاكثر فائدة من الطعام وإازالة
الجؤع .وتحقيق األمن النفسسي
والروحي والمعنؤي لإلنسسان ل
يقتصسر فقط على حفظ روحه
ونفسسه من القتل والعدوان بل
يشسمل األمن القلبي والداخلي
لإلنسسان ،ولذلك قال العلماء
قديما :سسلطان غشسؤم خير من
فتنة تدوم.
والقرآان الكريم عمل على تؤجيه
الناسس إالى أان يتحققؤا باألمن
الداخلي ،وهؤ الذي يأاتي من

هام جدإ

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

إألخÓق وإلصصحبة إلصصالحةأإين موقعها في حياة إلمتدينين في إلجزإئر؟

ولكن الكارثة أان تتحّؤل هذه
الؤاحة إالى مزرعة أاشسؤاك ،ول
يلقى اإلنسسان الراحة حيث
اسستؤدع صسديقه قلبه ،وآامنه
وطمؤحه
أاسسراره
على
وأاحلمه؛ عندئذ يخسسر
اإلنسسان دنياه ويحمل نفسسه
المزيد من األعباء والضسغؤط
النفسسية ،ويفتقد من كان يتؤقع
أان يعينه على الخير وفعل
الصسالحات ،ومشساركته في
الحلؤة والمرة...فكيف يختار
الشسباب أاصسدقاءهم؟ وما أاهمية
الصسداقة اجتماعيا ونفسسيا
وخلقيا في حياة اإلنسسان؟ وهل
وجؤد األصسدقاء في حياتنا
مجرد قدر ،أام أانه اختيار
يحاسسب عليه اإلنسسان ،ويتحمل
عؤاقبه؟

العدد
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اإليمان بالله وبقدره وبأانه القاهر
فؤق عباده الفعال لما يريد كما
يأاتي من عبادته ومن ذكره
واإلنابة إاليه كما قال تعالى:
﴾اsلِذيَن آاَمُنؤا ْ َوَتْطَمِئtن ُقُلؤُبُهم
ِبِذْكِر الّلِه َأا َ
ل ِبِذْكِر الّلِه َتْطَمِئtن
ب﴿ ،فإاذا اختل األمن
اْلُقُلؤ ُ
الخارجي والمادي في حياتنا أاو
مجتمعنا بدرجة أاو بأاخرى فإان
المؤؤمن يجد راحته وطمأانينته
وأامنه في لجؤئه إالى ربه واعتماده
عليه وحده ل شسريك له ،كما قال
تعالى﴾ :اsلِذيَن آاَمُنؤا ْ َوَلْم يَْلِبسُسؤا ْ
ك لَُهُم ا َ
إاِيَماَنُهم بُِظْلم ٍ ُأاْوَلـِئ َ
ألْمُن
َوُهم مْtهَتُدوَن﴿.
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لماذا يدعو المسسلمون ول يسستجاب لهم؟
حين يلجأا اإلنسسان المؤؤمن إالى
اللّه تعالى بعد أان يسستنفذ كل
األسسباب التي منحها سسبحانه
له ويتجّرد من حؤله وقؤته إالى
حؤل الّله تعالى وقؤته هنا
يسستجيب الله سسبحانه وتعالى،
فقد اقتضست حكمته سسبحانه
أان يكؤن دعاء العبد المؤؤمن
مقبؤلً ،ألنه دعاء مضسطر
لذلك يجب علينا أان نقف عند
اآلية القرآانية الكريمة التي
يفهمها بعضس الناسس فهًما
قاصسًرا﴾ :وإاذا سسأالك عبادي
عني فإاني قريب أاجيب دعؤة
الداع إاذا دعان﴿ ،معناها،
ويقؤل سسبحانه﴾ :فليسستجيبؤا
لي وليؤؤمنؤا بي لعّلهم
يرشسدون﴿ .البعضس منا قد
يتسساءل ،لقد دعؤت الّله فلم
يسستجب لي ،لماذا؟ وقد يشسرد
ذهن بعضس هؤؤلء الذين لم
يتمكن اإليمان من قلؤبهم؛
فيظنؤن أان الّله تعالى قد
أاخلف وعده ،لهؤؤلء نقؤل :أانتم
دعؤتم الّله دون اسستخدام ما
وهبكم سسبحانه من إامكانات؛
لذلك كانت دعؤاتكم من غير
اضسطرار ،ألن الّله يسستجيب
الدعاء ممن اسستنفذ كل أاسسباب
الدنيا ،فتؤجه إالى الّله تعالى
بقلبه وعقله ،ومطعمه حلل
ومشسربه حلل كما أان الدعاء
المرجؤ قبؤله ل يضسر بصسالح
قؤم آاخرين ،ثم إان السستجابة
قد تكؤن فؤرية في الدنيا وقد
تؤؤجل آلخرة لمصسلحة العبد
المؤؤمن فعندما يضسعف مثل
هذا المؤؤمن في أاي مؤقف ،فإان
الله سسبحانه يعين هذا اإلنسسان
على تحقيق ما يرجؤه .
وهذه المسسأالة تعّلمنا أان الحق

سسبحانه وتعالى له جند ل
يعلمهم إال هؤ ،يمد بهم
المضسطر المؤؤمن الذي اسستنفد
كل األسسباب.
إاّن خلق الكؤن ل يتخلى أابًدا
عن عبد مؤؤمن اسستنفد كل
األسسباب المشسروعة؛ لتحقيق
هدف في إاطار المنهج
اإلسسلمي ،لذلك يطمئن الّله
عباده المؤؤمنين ،بأان الؤاحد
منهم ل يؤاجه المتاعب التي
فؤق قدرته بمفرده ،ولكن
العبد المؤؤمن يؤاجه الحياة
كلها مسستنًدا إالى قؤة من آامن
به وأاخلصس في عبادته له ،فما
دام العبد قد اختصس الّله
بالعبادة أاركاًنا وبنياًنا،
فالمؤؤكد أان الّله يغيث ،وينجد
العبد الطائع الداعي الذي
اسستنفد قدرته على مؤاجهة
مشساكله.
اعلم أاخا اإلسسلم أان الدعاء
بمنزلة السسلح ،والسسلح
بضساربة ل بحده ،فمتى كان
السسلح تاًما ل آافة به،
والسساعد سساعًدا قؤًيا ،والمانع
مفقؤًدا ،حصسل المطلؤب،
ومتى تخلف واحد من هذه
الثلثة تخلف التأاثير.

الششيخ الششعراوي ــ
رحمه الّله ـ

أأخلـصص قلبـك لّله
قال مالك بن دينار ـ رضسي الّله عنه :ـ خرجت إالى
الحج ،وفيما أانا سسائر في البادية إاذ رأايت غرابًا في فمه
رغيف ،فقلت :هذا غراب يطير وفي فمه رغيف ،إان له لشسأانًا،
فتبعته حتى نزل عند غار ،فذهبت إاليه ،فإاذا بي أارى رج ً
ل
مشسدودا ً ل يسستطيع فكاكا والرغيف بين يديه ،فقلت للرجل:
من تكؤن؟ ومن أاي البلد أانت؟ فقال :أانا من الحجاج ،أاخذ
اللصسؤصس مالي ومتاعي ،وشسّدوني وأالقؤني في هذا المؤضسع
كما ترى ،فصسبرت على الجؤع أاياما ثم تؤجهت إالى ربي بقلبي
وقلت :يا من قال في كتابه العزيز﴾ :أامـّن يجيب المضسطر إاذا
دعاه﴿ ،فأانا مضسطر فارحمني ،فأارسسل الّله إالّي هذا الغراب
بطعامي .قال مالك :فحللته من الؤثاق ثم مضسينا فعطشسنا
وليسس معنا ماء ،فنظرنا في البادية فرأاينا عليه ظباء ،فدنؤنا
منه فنفرت الظباء وأاقامت غير بعيد ،فلما وصسلنا إالى البئر
كان الماء في قعره ،فاحتلنا حتى اسستقينا وشسربنا ،وعزمت أاّل
نبرح حتى نسسقي الظباء ،فحفرت وصساحبي حفرة ومألناها
بالماء ،وتنحينا فأاقبلت الظباء فشسربت حتى رويت ،فإاذا هاتف
يهتف بي ويقؤل :يا مالك ،دعانا صساحبك وتؤجه إالينا بقلبه
ونفسسه فأاجبناه وأاطعمناه ،وحّللنا وثاقه وسسقيناه ،وتؤّكلت
علينا الظباء فسسقيناها.

دعاء
م أإصصلح لنا ديننا إلذي هو عصصمة أإمرنا ،وأإصصلح
إلّله ّ
لنا دنيانا إلتي فيها معاشصنا ،وأإصصلح لناآإخرتنا إلتي فيها
معادنا ،وإجعل إلحياة زيادة لنا في كل خير ،وإجعل
إلموت رإحة لنا من كل شصر.
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ألسسبت  ٢٥ماي  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ١٥رجب  ١٤٣٤هـ

koutoufcom@gmail.com

الحمل :أأعظم حب ..ليسس
ألذي يبهرك منذ أللقاء
أأ’ول ..بل ألذي يتسسلل
دأخلك دون أأن تشسعر ..وتكتشسف
فجأاة بأانه أأصسبح ألهوأء ألذي تتنفسسه.

خطأا ينتهي بمسسافرينإالى قارةأاخرى
أأكثر ألكوأبيسس ألتي قد توأجه ألمسسافر هو أأن ’ يلحق برحلته
في موعدها ألمحدد أأو فقدأن حقائبه ألتي قد ينتهي بها
ألمطاف في دولة أأخرى ،لكن أأن ينتهي ألمطاف بمسسافر ليسس
في مدينة أأخرى فحسسب بل في قارة أأخرى ،فهذه حادثة لم
يشسهدها سسوى زوجين أأمريكيين بلوسس أأنجلوسس .وحصسلت
ألوأقعة عندما حجز ألزوجان ،سساندي فالديفيسسو وزوجها،
للسسفر ،على متن ألخطوط ألتركية ،من لوسس أأنجلوسس إألى مدينة
دأكار بالسسنغال جنوبي ألقارة أأ’فريقية ،إأ’ أأنهما وجدأ نفسسيهما
في مدينة ـ دأكا ـ ببنغÓديشس ،جنوب آأسسيا ،أأي على بعد  ٧آأ’ف
ميل من وجهتما أأ’صسلية .وبدأأ أ’لتباسس عندما طبعت على
تذكرة ألزوجين رمز  DACألمسستخدم من قبل ألشسركة للتعريف
بمطار دكا في حين أأن يرمز لمطار دأكار  .DARونقلت
صسحيفة ''لوسس أأنجلوسس تايمز'' إأن ألزوجين لم يلحظا أ’لتباسس
حتى بعدما أأعلنت ألمضسيفة عبر نظام ألندأء ألدأخلي بأان
ألطائرة في طريقها لدكا ،وبرر ألزوج للصسحيفة :أعتقدنا بأانها
ألطريقة ألتي ينطق بها أأ’ترأك مدينة دأكار'' .وبعد توقف في
مدينة أسسطانبول ألتركية ،أأحسس ألزوجان بأان هنا خطأا ما عندما
أأفاقا من ألنوم بأان كافة ركاب ألطائرة آأسسيويين وليسس أأفارقة..
وأأكدت خريطة ألرحلة على ألفيديو مخاوفهما .وأأضساف ألزوج:
''عندها تأاكد لنا بأان هناك خطاء جسسيمًا قد حدث''.

الثور :شسعارك دوما يا ثور.
كل شسيء عليك َيارب
أأمانينا.
هين..أأحÓمنا،
وأأفرأحنا ألمؤوجلة
َفنسسأالك َيارب َتحقيقها.
شسعارك
الجوزاء:
أأ’شسياء
ياجوزأء...أأكثر
أرهاقا للنفسس ،هو كتمان ما
نحن بحاجة لـ ـقوله.
السشرطان:
شسعارك....ألكرأمة ليسست
بضساعة لـ تُرد أأو تُسستبدل!!
يا
نصسيحة
اأ’سشد:
تشستاق،
أأسسد....عندما
أبتعد قلي Óعن هاتفك
أ’نك سستفعل شسيء تندم عليه ’
حقا.

ومضس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

إابتسسم
á` ` ` ` ` ` ` ` ` `jƒ°T
ـ قال رجل ألشسرطة للمرأأة :هل عرفت رقم ألسسيارة ألتي
صسدمتك.
فقالت ،’ :بل كل ألذي أأذكره أأن ألمرأأة ألتي كانت تسسوق
كانت ترتدي فسستانا حريريا بنيا فاتحا وتربط رأأسسها
بلفة حمرأء فيها رسسومات بلون أأسسود.
مرة وأحد غبي كان قاعد مع ألجمهور في ملعب يشسوفو
فالمبارأة ..وألجمهور متحمسس ويشسجع ويقول هيييييه
دوك يجي ألهدف أأ’ول( ،جاب ألفريق ألهدف أأ’ول)
وممبعد زأدو قالوأ هييييييييييييه دوك يجي ألثآاني
(وجاب ألفريق ألهدف ألثاني).
ناضس هدأك ألغبي وقال لهم :يرحم ألشسيخ أللي شسايف
ألمبارأة من قبل َماsكÓه يقوللنا على ألنتيجة.
حكمتي في هذه الحياة:
ألكسسل ’ يعني أأنك ’ تريد أأن تقوم بشسيء..ألكسسل يا
إأخوأني هو قانون حفظ ألطاقة.........وشسكرأ على
ألمتابعة........
هل تعلمونأان الهدهد
إأذأ غابت أأنثاه ’ يأاكل و’ يشسرب
و’ يقطع ألصسياح حتى تعود إأليه
فإان ماتت ’ ينظر أ’ي أأنثى بعدها أأبدأ
ويصسيح عليها طالما هو عايشس
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ـ حـب الرجل لـ اُ’نثى ف ـطرة :ولكن حمايتها والحفاظ علـ ـيها
رجولة !.
ـ ’ تدع غيرك يلون حيات ـك فقد ’ يحـ ـمل بيده سس ـوى قل ـم
أاسسـ ـ ـود.
ـ دائماً تقولون أان الزمان القديم جميل؛ أانتم سسوف تصسبحون
زمان قديم في المسستقبل؛ فأاجعل ـوه جميـ ـل.
ـ من عاشش خادمًا تح ـ ـت قدم أامه .عاشش سسي ـ ـدا فوق رؤووسش
ق ـ ـومه.

همسصـــة

و

ُيحكى أن زوجة ُعِر َ
ف عنها
ألسسخاء وألطيبة قدر ألّله لها أن
تتزوج برجل عصسبي ألمزأج
وكثير ألمشساكل ،مشساكل أأغلبها
كانت بسسبب طبخها ألذي لم
يرق يوما لزوجها بالرغم من
سسعيها ألدأئم على تقديم
أفضسل ما يمكنها في ألطبخ
إ’رضساء زوجها.
ولكن كلما كان يتذوق ألزوج
ألطعام يبدأأ بالصسرأخ ويقول أأن
ألطعام سسيء ألمذأق وأنه
يحتاج ألمزيد من ألملح

صصــــدى
وألمنكهات...وكانت ألزوجه

تحاول أقناعه بأانه لذيذ وليسس
به شسيء...باتو على هذه ألحاله
وهي تحتمل عبارأته ألقاسسيه
أتجاهها ..فكان يصسف طعام
جميع ألنسساء أللوأتي يعرفهن
بأانه أفضسل من طعامها ...مرت
أأ’يام وسسئم ألزوج تصسرف
ألزوجه...فقرر أأن يهددها بأانه
سسوف يتزوج عليها أذأ لم يتغير
طبعها...ولكنها بقيت على
حالها..
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 ...وهل تعلمون
أأن ألبطة تعيشس مع ذكر وأحد فقط
وإأذأ مات تبقى وحيدة طول ألعمر
قمة في ألوفاء
ألّلهم هدهد جميع ألرجال
وبطبط جميع ألنسساء......شسكون أللي رأهو يقول
آأمين؟؟؟؟.

غبي ناضس من ألنعاسس
قال لخوه :حلمت بلي مسسمار دخل في رجلي
قال أخوه :تسستهل و أأنت وعÓشس ترقد بالحفى..

٢٣

أانت وفالك
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هناك أاششخاصس يمرون في حياتك،
فيتركونأاثر جرح ..وهم كثر.
وأاششخاصس يمرون ..فيتركون رائحة
عطر ..وهم قلة.
وآاخرون يمرون فيتركونك ششخصشا
آاخر ،وهؤو’ء ..قد ’ تراهم سشوى مرة
واحدة في حياتك.

ألعدد
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هنا الجلفة....حجر الملح:

..يت ـ ـب ـع

الكÓم الزيـ ـ ـ ـن

ب أأن تتقْبل
العذراء :يج ّ
حقيقه أن بَعضس أأ’شسخاصس ِ
حياتك مهما
’ يÓئُمون َ
كنت ،تريدُهم!!

للمرحوم الكبير الباجي
يعيا ٍايجي النهار

حـبْ ِلَيـسَس
الميزان :أْل َ
َأأْعَمـ ـَى ولكنه يجعلنا نعشسق
كل شسيء في ذلك ألشسخصس
حتى عيوبه.

يعيا ٍايجي النهار وين الششمسس
تّدرق ذاك النهار يــتــغــّيـــر
يـرجـع لـيل
’ّبــد الــقــمــر يـنــحــل ويـنـششـــق
وًانـجــوم من سشماها تـسشـقـط
وًاتميل.
يـقــوى حــسس الـرعــد مـع لـبـــّرق
مطار من سشماها ويـدان
ًاتـسشـــيــــل.
سشـاعــة ا ً
’خــيـــرة ’ّبــد تـلـحــــق
فالدنيا ما يــبــقــى حـتــى
جــيـــــل.
قـد مـا تـعــاششــر ’بــد ًاتــفـــــارق يا
سشعد من فـعـــلــو فـعــل ًاجــمـيـل.
تزلزل دنـــيــة وتـتـــفـّلـــق لجـبـال
تـركـع وتـخــششــــع
يعوم عـليـها بحــر ا ً
’زّرق ما يبقى
ششى فــيــهـا يـنــفــع
لي مكّذب يـعــيـــا يـلـحــق بعينو
يـششــوف الـششــي يخـّلع
ولـي مـًاّمــن ومُـــصشــــّدق غدوى
مـحــمــد فـيــه يـششـفع
من نار جهـّنم تــحــــــــّرق يمنـعــو
ويـديـــرلـو تــاويــل
يـفــنــى كــل مــن عــلــيها
مــرجــوعــنـا ٍالى الـُتــراب
نخرجو مرة خÓف مـــنـها نسشيرو
كـلـنـا لـلـِحــسشـــــاب

ُيعد معلم جيو سسياحي وثالث جبل
ملح في ألعالم ،يوجد ببلدية عين
معبد ويبعد عن مدينة ألجلفة
بحوألي  ٣٠كم شسما’ و ١٥كم عن
هضسبة ألزهرز ويمثل حجر ألملح
إأحدى ألمعالم أأ’كثر أأهمية في
ميدأن ألجيولوجيا فهو عبارة عن
تركيبة من ألملح ألذي يظهر في
وسسط مكونات ألقارية ألحجرية،
حيث يمثل في ألميدأن ألسسياحي
متعة للمشساهدة بأالوأنه ألمتغيرة من
أأ’صسفر إألى أأ’خضسر وألبنفسسجي
وأأحيانا إألى أأ’حمر ،مما يعطي
خليطا متجانسسا وجمي Óأأين تخرج
عيون تشسكل شسطوطا بيضساء ويصسنع

شسعارك
العقرب:
ألدأأأئم...يمارسسون ألكذب
حتى ’ يكسسروأ لنا خاطر،
وهل أأصسبح ألكذب جبرأ للخوأطر؟؟.
القوسس:
شسعاركَ..مـنْ
يتَع ـام ـلْ مِع ـْي بَـ أحَت ـ ـرأمْ ..
أأحتـ ـرمـ ـْه  .وَِمـنْ ’ يعـ ـَرفْ
َ
أإ’حَتـ ـرأْم ..يسس ـَرنـ ـي ِ أأنْ أأعـلمـ ـْه !.
الجدي :ألمسسـ ـ ـ ـ ـ ـتحيل ما
لم يكتبه ألّله لك وليسس مما
عجزت أنت عنه.
الدلو ’ :تنزعج يا دلو
..فالَقـسسـ ـوة َلـي ـسس ـت دأئـمـًا
عـنـ ـوأن للـقـلـ ـوب ألـقاسسيـه،
َفـ ـ ـ ـ بـعـضس ألقـلـوب ألـطـيـبـة
تـقسسـ ـو أ’نـهـا مـجـروحـ ـه.
شسعاركُ...كلt
الحوت:
ج ـ ـآاع ِ سستَْنَتِهي ِحيَن
أأ’ْو َ
ط َمِزيدأ ً
ْي ـ ـأاَذُن لَهآا رuبي؛ َفَق ْ
ِمَن ـ ألصسsبِر ـ َيـا َنْفسِسي.

سسيÓن ألماء ألمتشسعب زريبة رأئعة ..يحتضسن أألوأن ألطيف حين
من ألملح ...من ألمشساهد أأ’كثر تتÓمسس أأشسعة ألشسمسس بلورأت
سسحر جيولوجي وأأعجوبة طبيعية ألصسخور.
...ملح صسخري على ألخريطة
ألسسياحية

الفجر٠٣.٤٨...............:
مواقيت الظهر١٢.٤٥...............:
الصشÓة العصشر١٦.٣٦...............:
المغرب١٩.٥٧...............:
العششـاء٢١.٣٥................:
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 ٢٥ماي  :١٨٣٠قوات الغزو تبحر من ميناء
تولون ’حتÓل الجزائر ،يششارك في
هذه الحملة آا’ف الجنود والسشفن
الحربية وغيرها.
 ٢٥ماي  :١٨٨٣وفاة «اأ’مير عبد القادر»
مؤوسشسش الدولة الجزائرية العصشرية بسشوريا.

الطقسش المنتظر اليوم و الغد
عنابة

 2 3 °الجزائر

 2 0 °وهران

22°

عنابة

 2 0 °الجزائر

 1 9 °وهران

21°

السشبت  ١٥رجب  ١٤٣٤هـ الموافق لـ  ٢٥ماي  ٢٠١٣الثمن  ١٠دج
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انسشرسش جار ني فاسشن انكم كل اسش نالسشبث اغميسش نتمازيغث..ماني اتافم لخبار
نتمورثنا اسش ووالن يÓن نسشنيهن اق غورن سشكل ،اششنويث ،امزابيث ،اقبايليث،
اششاويث ،اتراقيث..الششياي يÓن هيقيث"الششعب" مانك اتيلي سشما او ازاث ان كل
نوقراي..الهدف انغ نتا اعذال نالششي يÓن يتراق اق جرنان "الششعب"  ،واانتششني
نترحب سشالخطواث انيغ لرياي ني قراين نوجرنان مانك اثنحسشن.

أاغ ـ ـورآامسس ـ ـؤوول هيا بوها نتغاوسسيوين
بـ ـ ـ ـاشسأاع ـ ـّدان ا’متحان ـ ـاث ملي ـ ـح

أاخ ـام ق ـذلسس نتيـزي وزوإاهقاد ثجمليت اطاهر جاووت

تراجانإايقداششنأاسشعدان ا’متحاناث نالعام أانسشن من بعد ما خلصشن القرايث
أانسشن غوسشاناي ،و اسشنا هسشجل الدزاير ذي الدورة نـ  ، ٢٠١٣ايقداششنآاغ
حر ،وأاآ’ن
اسشعدان الباك ذي  ٢حتى  ٦يونيو ٦٥٦٦٩٤أاقداشش ْيقsرا و ذ ْل ُ
إانيذسشن ٦١٩أاقداشش سشي ثمورا يطنين  ،و ٦٠٠أالف نوقداشش ذي الششهادة
نأاسشوجد و ٣٦٠أالف ذي ا’بتدائي.

هقاد ،اأخام قذلسش نتيزي وزو ،يون اأسشارق ،اأندا اأذرن ثجمليت ،اماروامقران ذي ثمرث
نلزاير طاهر جاووت.

تيزي وزو :ضساوية تو’يت

لقذيشش أاقي ،يوسساد سسداو لعنايا نتغلفث قذلسش،سسلمعاونة قخام قذلسش أاث معمر،ذ
تغيوانت نايت شسافع ذق ازفون  ،أاسسرغاقي اذيبذوا أاسساقي  ٢٥أارما ذ  ٢٦ذي شسهر
اقاي نماي .
و أاتراجون ،أاثحضسرن ،أاطاسش إاميورا نتسسداويين ،أاراد يسسان ،سسثمناط نتمورث
نلزاير ،أاندا أاداوين أاوال أافاين يخذم ذي ثوذرثيسش ذواين يورا،ذاكن اثحضسرن
تواشسولتيسش اواكن اذعرضسن ادفكن ثقاث اف طاهر جاووت وامك ي Óذي
ثلماسش نتواشسولت اسش.ئئ
طاهر جاووت ،ذماروا ،يورا اطاسش ،قذليسسن أاندا ديبو أاموال ،أاف
ثمسسÓيث بقذوذ أامازيغ ،وذمذان يفكان أازال أامقران ،إايذلسش ذ ثوثÓيث
تمازيغث  ،طاهر جاووت إايلول أاسش  ١١دوجمبر  ١٩٥٤ذي ثدارث اولخو ،
ذق اغيل ابحريين ارثما ازفون ذي ثمورث نلقبايل،يغرا ذق غرفاز نتمناط
اقي ارمي ذسسقاسش ، ١٩٦٤امبد ثروح ثواشسولتيسش ارلزاير ثماناغث.
يفوك لقرايسش ذق سسقاسش  ١٩٧٤اندا ديبوي لليسسونسش ذي ثسسداويث
نلزاير ،يورا اطاسش انغماسسن ذي يال اجرنان ذقسسن المجاهد ذوياضش
انيضسن .
طاهر جاووت يموث ذقسسقاسش ن  ١٩٩٣سسق فاسسان نعذاون نتمورث نلزاير
وي Óذامنزوا ذمسسجرنان يموث سسفاسسن نخداع ن
الرهاب ،و ثجميلت اقي ادهقا اخام قذلسش اتفوك
سسيوث نزيارة ارثمقبرث امارو يقي ذي ثدارثيسش
اولخوا اندا اذسسرسسن ثمقون ازجيقن وذ سسثرحم
افروحيسش .

سسعاد بوعبوشش
و يوسسيدنت اإلمتحاناث
نسسنا ذي الظروف صسعبنت
بوها آاغ عاشسنيت إايموعليمن
و إايقداشسن و أارنين
نيخدامن
الضسراباث
نالتربية آاغ طولن و يتعاواذن
دايما  ،و نتا آاغ حتى يجيهن
أاروحن غالمدرسساث أانسسن ،
بصسح قدرن أاكملن  ٩٣سسي
البرامج أانسسن ،وباشش
إايقداشسن
أاسسعدان
المتحاناث ذي أانسسن ذي
ظروف أاحÓنت هوجد
بوها
آامسسؤوول
أاغور
نغاوسسوين و كل اإلمكانياث

اأقيمن وسشان اذروسشن
انمÓق ايذ ان يور
ان رمضشان ،واي
يÓن يتيلي
ذيسش البرنامج
نالتلفزيون
انيغ نالثقافة
غرسشن
الخصشوصشية
انسشن ،يوراي
اقÓن يتيلي
ذيسش
امواطن
ندزاير يكرف ايذ
نالبرنامج نالتلفزيون
انسش.
اسسقاسسن اسسنيين انقورا يرول
قلي الجمهور ادزيري سسي
التلفزيون انسش ،او ذاي
اداسسن قي خفاوننا كم ان
وانشساذ ،اننشسذ سسق غور
لفÓم،
ان
فالمسستوى
المسسلسسÓث ،ذ الحصسصش
يÓنعدان اقو يورن اسسنيينان
رمضسان اقعدان ،او سسق غور
ايشست اننشسذ فالشسسش اقÓن
يتافيث ادزيري قي القنوات
هييضش ،هياي يÓن اتقن جار
نالبرنامج انسسن الحصسصش

لمثـ ـ ـ ـ ـول
سستم ـازيغث

احÓنت اذ لفÓم اول امزيان
يتوثÓي
ذومقران
ارناسش
فÓسسن،
انشساذ ايشست
نتا
مايÓ

لفÓم
اقÓن اتلين
سسدو او ارقن سسغر افنانن
نتمورث انغ اتوثÓين امبلحق
فالواقع اقÓن يتعاشسيث
امواطن انيغ اراح.
يقيم سسدو ان سسن ان يورن
رمضسان
ان
افاذعاسش
المبارك ،او نريوشش او
نسسليشش اف لك ني فولنن
اذروسسن فالشسيء اقÓن
اذيراجا الجمهور ،وسسيغن
ماي Óالنتاج يذروسش قي
همورث ذيسش العدد لباسش
ني فنان اقغورن سسكل،

اسسقاسش قي  ٨جوان ،او ذاي
انيني اف واوال يناث شسرا
نوفنان ذادزيري ،ماني اياأكد
فالغيرث تبديث انن ايد
نالثقافث نتمورث انسش ،ثاي
يÓن اسسروسساينت سسنق
نالمال ذالسسوارد ،لكين يثمنا
اذيحتافل ايسسن الجمهور قي
العيد انسش واي ،عناهي
يخسش اسش واوال انسش اذيقي
افنان واذيثمتع سسالخدماث
ذالكادو انسش لكين ،يعني
نيهنين
افنانن
ادييلي
ذالجمهور.

سسميرة لخذاري

الجمهور ،واي
سسق غور او سسق غور ايشست
اشسكاي ني فنان هييضش،
هياي يÓن انان قي كم
نالمرث بلي الخذماث انسسن
قي العالم نالفن اهن الن،
لكين اسسعدي انسش قي
التلفزيون او ريتليشش سسدو
نالسسباث انان بلي اهن
اوهنتسسيننشش.
وسسان اذروسسن واذييلي اسش
نالفنان يÓن يتاسسد كل

يبد ذي الكاف و يتÓغا يا بابا خÓف
الفوخ و الزوخ وأامنسشي ذاششخششوح
وينإابكرن الششغليسش

سسي التنظيم
ندروسش .
و لوق يقيم برك أاسسعدي
نالمتحاناث ماني نزر
الولدين نيقداشسن نهني آاغ

ثوبيراتسش

مـ ـ ـ ـ ـاغـ ـ ـ ـ ـف هـ ـ ـ ـرو’ سسـ ـ ـ ـ ـي الغلث نالنثقافـ ـث نتمـ ـ ـ ـورث؟
انقوراي يÓن تراجان قي
ادهاسش
الفرصسث
غرسسنمانكاذسسرقن اوسسماون
انسسن غر

غلوحدد

قومن فالذراري أانسسن باشش
أانجحن و تعاونيهن ذي
الدروسش أانسسن  ،أاو
وجدانسسن الجو يحلى باشش
أاسسعsدان أاوسساناي عادي.

ثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـورث رف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذتتسس ورويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسس
أاطاسش إاقمذنن مازال
لسسعيشسين ذثقنثن إاوعرن
مازال آاراسش ثوشسولن
زغنت نطق .
إاوكن الحالة أاتسسونع،
تدزيريث
ثمندوث
غفقريبسش ماسش عبد
العزيز بوتفليقة إاقزمد
ذرى أالين بزال سسن إامليونن
انتزذغن .
أاند أابضسن لشسغل زلبن ـ أاباق يرسسد سسسسقرذشش
اسش الخميسش ذقون أاوسسقموا إاديلن غار
إامعلن انتكبن أالين ياك ذلولى انتوبيراتسش
سسلمند ذ أامنال انتكل ثغنوث أاغمعلمن
.ذقولسش ،ماسش ناصسر معسسكرى والى
انتوبيراتسش يسسمكثد أاسسورف ثخدم أاثمرث
ذقحرشش أالبن انتزغذن  .إاوكذد غفمكن
أاسسعنت أاثكين تدزيريين ذلين أاتمورث.
ثمليليث
إاسسوسش إاسش ذسسقرنشش أابوغورن إادتسسفنت

اغــــــــــــــربـــــاز نتـــــــــــــــاونــــــــــــزة

تف ـ ـ ـرت فيـ ـ ـدشسـ ـ ـارد اإ’مـ ـ ـارات
ينعر اغرباز نتاونزة سسالولية
نتغردايت امزوار نوعزام دطالع
نلكتوب دتمورت نالمارات اغرم
ندبي مان يسسعى انلماد امناسسن الحاج
يوسسف سسونشسان فيدشسارد ايجبى
غفسش اغرباز نوبراسش انغ البحث
العلمي نوغرم ندبي اموني اسسن ١٦
ماي اقضسعن.
اتوخير امناسسن جار  ١٠٠ننلمادن
ادوسسين سش ١١نتمورا تعربين دونعار
ناجار  ٣٠٠نغربازن انعران التصسفيات
 ١٥الف ننلمادان اقدان اعزام انغ
اطالع نالمليون نلكتوب  .وني اتوكرم
يد سسن اضسضسنين الحملة نوشسجع

ننلمادن اطالع دوعزام تمورا تعربين
اموني سسالرعاية نالنائب نالبرلمان
نلبنان بهية الحريري دمقران نوغرم
ندبي سسوحضسار نالقنصسل ندزير
اشسارك الوفد ندزير الفرحة دالتتويج
نوغرباز نتاوزة انشسان امزوار توت
لبنان دفرسش السسعودية دزير انشسان
فيدشسارد اتشسارك اتتشسلت تمززورت
امزوارالطبعة فيد  ١٥اموني سسشسارد
انلمادن دين امناسسن الحاج يوسسف،
باكلي الحاج ابراهيم ،الحاج ابراهيم
بكير.

الشسيخ باعلي واعمر :غرداية

أاثكبن ذقنر أالبن
أاسسندنف
إاوكن
ثفرث .
أامكن إاديكن أاميل ن
الولية إاقسسوضسن
٨٠٠٠
غار
أانتنزذغين أاناف
 ٢٠٠٠أابذان لبن
أاقرانتد
أانسسنت
 ٦٠٠٠يسسول إاثكبن
أاكن أاديدنت سسنديسش اإلدارة باشش أاميل الين
أاذفك ومذانن يلن نلحيف أادفغن أاسسقسش .
إامذبرن انتكبن سسلجه أانسسن بكنند أاكر أابقرن
اتسسفن أام لخصسيصش ن اإلسسمنت ،غصسيصش
إاخدمن ،أاوخر لخÓصش  .أامكان ذلبن أاعون
أاثكبنيين قلمزين .ذثقر انتمليليث إامذبرن
أانتكبنيين أالبن قرمند ذزاى أاكن ثمورث
إاتسسرفذن ذرويسش ،أاناند نوجد إاوكن ابنو
ثمورث .

البويرة:ع.نايت رمضسان

