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حاج سصعيد ‘ زيارة ميدانية ببجاية
غول يتفقد قطاعه بالمدية والبليدة
يقوم وزير األششغال العمومية عمر غول ،اليوم ،بزيارة عمل وتفقد لمقطعي
الطريق الرابط بين الششفة (البليدة) والبرواقية(المدية) ،والبرواقية وبوغزول
بالمدية ،من مششروع الطريق السشريع ششمال-جنوب.

يقوم ﬁمد أام Úحاج سشعيد ،كاتب الدولة لدى وزير
السشياحة والصشناعة التقليدية مكلف بالسشياحة ،بزيارة عمل
وتفقد لولية بجاية ،حيث يعاين بعضس اŸؤوسشسشات الفندقية
وهياكل القطاع ،ويلتقي مع متعاملي السشياحة ،كما يششرف
الوزير على فعاليات الفتتاح الرسشمي Ÿوسشم الصشطياف.

لق ـ ـ ـاء حـ ـ ـ ـول اإلرشصـ ـ ـاد
الفلحي بع ـ ـين تموشصنت

سصاحلي يفتتح ملتقى الجاليات المغاربية

تنظم وزارة الفÓحة والتنمية الريفية ،اليوم وغدا ،لقاء
وطنيا بعنوان «:اإلرششاد الفÓحي والريفي :أادوات التسشيير
والمتابعة والتقييم والتجارب الميدانية» .والذي يحتضشنه
المعهد التقني المتوسشط الفÓحي والعلمي بولية عين
تموششنت ،بداية من السشاعة الـ  ٠٩صشباحا.

يششرف كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج ،بلقاسشم سشاحلي اليوم،
على افتتاح ملتقى الجاليات المغاربية في الخارج بمششاركة كافة دول المغرب
العربي .يتم خÓل اللقاء الذي يدوم يومين ،التطرق إالى المسشائل المتعلقة
بالجاليات المغاربية بالخارج منها الدفاع عن حقوقهم القتصشادية والجتماعية
والثقافية وإاششراك الكفاءات المغاربية في تنمية بلدانها األصشلية .يقام الملتقى
بإاقامة جنان الميثاق ،بداية من السشاعة الـ  ٠٩صشباحا.

نـ ـ ـدوة صصحفي ـ ـة ح ـ ـول مشصـ ـ ـروع «تيراميد بليسس»
يحتضشن مقر التلفزيون الوطني ،غدا ندوة صشحفية حول موضشوع
مششروع «تيراميد بليسس» ،بداية من السشاعة الـ  ١٤زوال .يحضشر
الندوة سشفير اإلتحاد األوروبي بالجزائر ،ماريك سشكوليل ،واألمين
العام للمؤوتمر الدائم للوسشائل السشمعية البصشرية للبحر البيضس
المتوسشط ،بييرلويجي ماليزاني ،والمسشؤوول األول عن المششروع برونو لوفيناتي ،من التلفزيون اإليطالي ،الى جانب
مندوبي عدد هام من تليفزيونات ضشفتي البحر األبيضس المتوسشط.

إاحيـ ـ ـاء الذك ـ ـ ـ ـرى الـ ٢٠لرحيـ ـ ـ ـل
اÛـ ـ ـ ـ ـاهـ ـ ـد سصليم ـ ـ ـ ـا Êم ـ ـ ـ ـ ـوح
تنظم ،جمعية مششعل الششهيد بالتنسشيق مع اŸتحف ا÷هوي للمجاهد
بتيزي وزو ،اليوم ،وقفة عرفان للفقيد الرائد سشليما Êموح اŸدعو «ششÒي
بي بي » ،عضشو ›لسس الولية الثالثة التاريخية .اللقاء يدخل ‘ إاطار تخليد
الذكرى لـ  ٢٠لرحيل اÛاهد ،وينششطه رفقاء الفقيد ‘ ا◊ركة الوطنية،
بحضشور ششخصشيات وطنية ،أاسشاتذة وإاعÓميون ،باŸتحف ا÷هوي للمجاهد ،بداية من السشاعة الـ  ١٠صشباحا.

نقاشس حول دور مجلسس األمن في بناء السصلم

يوم دراسصي حول «الحماية
القانونية والقضصائية لألطفال»
تنظم ،اليوم وزارة العدل ،بالعاصشمة ،يوما دراسشيا حول
موضشوع «الحماية القانونية والقضشائية لأÓطفال ضشحايا
الجرائم» بمناسشبة الحتفال باليوم العالمي للطفل.
يششمل برنامج اليوم الدراسشي على عدة مداخÓت منها
«ششهادة الطفل الضشحية بين التخيل والواقع»«،الضشبطية القضشائية»« ،الطفل ضشحية أافعال
إاجرامية» و«موقف العائلة من الطفل الضشحية».
اللقاء ،ينششطه أاسشاتذة خبراء جزائريون وقضشاة وإاطارات من وزارة العدل وأاطباء نفسشانيون
وأاسشاتذة جامعيون ورؤوسشاء جمعيات مكلفة بالطفولة ومحامون وكذا ممثلو وزارات الداخلية
والصشحة والششباب والتضشامن الوطني والششؤوون الدينية.

اتفاقي ـ ـ ـة بين بنك ايج ـ ـ ـار
الجـ ـزائر ومقـ ـاولي البناء
يحتضشن فندق سشوفيتال ،اليوم ،بداية من السشاعة
الـ ٣٠٠٩صشباحا ،مراسشم إامضشاء اتفاقية بين بنك
«إايجار الجزائر» والجمعية العامة للمقاولين
الجزائريين ،والتي تتعلق حول اسشتفادة أاعضشاء الجمعية المختصشين في البناء واألششغال
العمومية من قروضس بنكية.

تنظم المدرسشة الوطنية العليا للعلوم السشياسشية ،اليوم ،ندوة فكرية بعنوان« :دور
مجلسس األمن في بناء السشلم واألمن الدوليين» .الندوة من تنششيط األسشتاذ
خلفان كريم ،ويحتضشنها المدرج أا ،بداية من السشاعة الـ  ١٠صشباحا.

أامسصيـ ـ ـة شصعريـ ـ ـة بالجاحظيـ ـ ـة
تنظم الجاحظية ،غدا ،بداية من السشاعة الـ ٣٠:١٤زوال،
أامسشية ششعرية ينششطها مجموعة من الششعراء من الجزائر
العاصشمة والبلدية.

تخفيضصات بـ  ٥٠بالمائة « فيأاسصعار طاسصيلي
ايرلينز» باتج ـ ـ ـ ـاهأادرار وتمـ ـ ـنراسصت
أاعلنت ششركة الخطوط الجوية طاسشيلي ايرلينز ،أامسس ،عن تخفيضس بـ  ٥٠بالمائة
في أاسشعار التذاكر لرحÓتها باتجاه كل من أادرار وتمنراسشت في إاطار عرضس ترقوي
يمتد من الفاتح جوان إالى  ٢٦أاكتوبر  .٢٠١٣وعقب هذا التخفيضس ،فإان سشعر تذكرة
الرحلة بين الجزائر العاصشمة-أادرار-الجزائر العاصشمة سشيقدر بـ  ٩٧٤٩دج ذهابا
وإايابا مع إامكانية السشتفادة من هذا السشعر ذهابا فقط أاو إايابا فقط ،أاي بقيمة
 ٤٩٢٥دج في حين أان الرحلة بين الجزائر-تمنراسشت-الجزائر تم تخفيضشها الى  ١٤٤١٢دج مع إامكانية السشتفادة
من هذا التخفيضس ذهابا أاو إايابا فقط بـ  ٧٢٠٦دج .وكانت «طاسشيلي ايرلينز» التي تعد إاحدى فروع مجمع
سشوناطراك ،قد ششرعت مند  ٤مارسس الماضشي في برنامج رحÓتها الداخلية للجمهور العريضس من خÓل فتح
الخطوط العملية الرابطة بين الششمال ومدن الهضشاب العليا والجنوب.
يؤمية وطنيةإاخبارية
تصسدر عن المؤؤسسسسة العمؤمية القتصسادية(شسركة ذاتأاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ١٢٦.٠٠٠ ٠٠٠.٠٠ :دج
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أإ’ثنين  ٠٣جوأن  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ٢٤رجب  ١٤٣٤هـ

كما أأضضاف أ’سضتاذ أأنه يطمح أأن
تكرسش بنود ألدسضتور ألجديد حقوق
أإ’نسضان وأأن تكون مرجعا قويا في تسضيير
ألدولة ألجزأئرية يسضتند إأليه ألقادة
ألسضياسضيون في كل نشضاطاتهم ،وخلصش
إألى ألقول «’ نريد دسضتور مناسضبات يغير
من أأجل ألتغيير وفقط».

أاسصتاذ القانون الدسصتوري يوسصف حاشصي لـ«الشصعب»:

محمد.ب

''نطالب باسضتحداث محكمة دسضتورية''

كشضف ألدكتور يوسضف حاشضي أأسضتاذ
ألقانون ألدسضتوري بجامعة عين
تموشضنت في تصضريح لـ«ألشضعب» ،أأن
ألمنتظر من ألتعديل ألدسضتوري ألحالي
أأن يثبت ألوصضل ما بين ألدسضتور
وألوأقع ،أأي يجب أأن يكون لدى ألسضاسضة

وعي بالدسضتور ألجديد ،أ’ن ألدسضتور
يحدد ألخطوط ألتي تسضير عليها ألدولة
فقط فمث Óبالو’يات ألمتحدة
أأ’مريكية دسضتورهم به  ٤موأد فقط
ولكنها فعالة.
وأأكد حاشضي ،أأنه يجب توسضيع إأخطار

ألمجلسش ألدسضتوري في حالة بقاء
ألدسضتور على صضيغته ألحالة وفي حالة
أقترح أسضتحدأث محكمة دسضتورية
شضرط أأن تتوفر في ألمشضرفين على هذه
ألمحكمة شضروط ألنزأهة ،ألعلم،
ألشضجاعة وألورع.

المحامي عبد القادر بن داود:

نظام شضبه الرئاسضي يحقق توازن السضلطات
دعا ألخبير ألسضابق في مشضروع
إأصضÓح ألعدألة أأ’سضتاذ ألجامعي
بجامعة وهرأن ألمحامي عبد ألقادر
بن دأود في تصضريح لـ«ألشضعب» ،إألى
ضضرورة توسضيع ألنقاشش لكافة أتجاهات
ألمجتمع إ’قامة دسضتور قوي وليسش
دسضتور  ٦أأشضهر فقط.

كما تسضاءل أأ’سضتاذ بن دأود عبد
ألقادر ألمختصش في قانون أأ’سضرة
وقانون ألمرأفعات عن فحوى أللجنة
ألمتكونة من خمسضة أأعضضاء فقط دأعيا
إألى توسضيعها ليكون لها نتائج إأيجابية.
وعن رأأيه وطموحه في ألدسضتور
ألمقبل رأفع أأ’سضتاذ بن دأود للنظام

ألبرلماني أ’نه أأ’صضلح شضرط تعديل
ألبرلمان أ’ن هذأ ألنظام ’ يعمل على
ألبرلمانات ألضضعيفة ،وإأن تعذر ذلك
فالنظام شضبه ألرئاسضي هو أأ’نسضب أ’نه
يعطي أأهمية للبرلمان ويخلق نوعا من
ألتوأزنات ويعطي ألحق للسضلطات
أأ’ربع بما فيها سضلطة أإ’عÓم.

المناسصباتية تطغى على تحركات اأ’حزاب

التعامل مع مختلف الملفات يعكسس وجهات نظر ضضيقة
حكيم/ب

تعرف السصاحة السصياسصية حراكا
نشصيطا من خÓل المؤوتمرات
الوطنية والندوات الصصحفية
للتعاطي مع مختلف الملفات
الوطنية والدولية .غيرأان الطابع
لهذه النشصاطات هو النظرة الضصيقة
وتصصفية الحسصابات في مشصهد يؤوكد
تمسصك التشصكيÓت السصياسصية بالعمل
المناسصباتي وتبني مواقفأاجنبية
دونأان تشصعر من خÓل تأاثرها
بدوائر صصناعة الخبر والمعلومة.
لقد أظهر ألتعامل مع ملف صضحة رئيسش
ألجمهورية ألسضيد عبد ألعزيز بوتفليقة
هشضاشضة ألسضاحة ألسضياسضية فبد’ من أأن
تعتني أأ’حزأب بشضؤوونها وتسضاهم في تهدئة
ألرأأي ألعام ألوطني وأ’ندماج في مسضعى
ألحفاظ على ألمصضلحة ألعليا للبÓد،
شضرعت في حملة غير معلنة ’ نعرف
ألهدف من ورأئها و’ حتى قدرة أأ’حزأب
على تحمل تبعات ما تقترحه وهي ألتي
عجزت على توفير ألحد أأ’دنى من
ألمترشضحين لÓنتخابات ألمحلية.
إأن تسضيير شضؤوون ألدولة يخضضع للعديد
من ألعوأمل وألمناهج ألمتكاملة ألمعلنة
منها وألسضرية من أأجل ألدفاع عن ألموأقف
وألمصضالح .وأأظهرت بÓدنا قدرتها على
ألتعامل مع مختلف ألتحو’ت وألظروف
أ’سضتثنائية محليا أأو إأقليميا أأو دوليا ،وقد
أأنصضف ألوقت ألجزأئر في ألكثير من
ألموأقف ألتي سضبق أ’حزأبنا وأأن أنتقدتها.
ولعل ألتعامل مع أأزمة مالي قد كشضف
حسضن بصضيرة ألجزأئر وقدرتها
أ’سضتشضرأفية على توجهات أأ’زمات حيث
شضعرت فرنسضا بالعوأقب ألوخيمة للتدخل
ألعسضكري وسضحبت قوأتها مبكرأ حتى ’
تقع في ألمسضتنقع ،وعادت باريسش إألى
ألجزأئر من أأجل مرأجعة حلول أأزمة
باماكو.
ونفسش أأ’مر مع أأ’زمة ألسضورية حين
نادت ألجزأئر من على منبر ألجامعة
ألعربية إألى ألتحلي بالتعقل وألحكمة وترك
ألمجال أأمام ألسضوريين لحل مشضاكلهم
بأانفسضهم مع توفير ألظروف ألجيدة
للحوأر ،وهو ماتبنته ألمجموعة ألدولية من

خÓل ألتفكير في عقد مؤوتمر جنيف ٢
ألذي سضيجرى هذأ ألشضهر.
وقد قامت ألسضلطات ألعمومية
بإاجرأءأت سضريعة وأسضتثنائية ’متصضاصش
مشضاكل شضباب ألجنوب وتجاوز مرحلة في
غاية ألصضعوبة.
ونفسش أأ’مر ينطبق على مختلف
ألقضضايا ألوطنية ألمتعلقة با’سضتثمار
وترقية ألصضناعة من خÓل عشضرأت ألعقود
إ’نتاج وخلق ألثروة وألتقليل من ألتبعية
للمحروقات ،حيث ما تم أفتكاكه مؤوخرأ لم
نتحصضل عليه في سضنوأت خلت في صضورة
تؤوكد وصضول ألجزأئر إألى مرأحل مهمة من
بناء مؤوسضسضات تضضمن ألسضير ألحسضن
للشضؤوون ألعامة وألخاصضة.
إأن هذه أ’نجازأت وألمكاسضب حتى وإأن
كانت فيها بعضش ألنقائصش إأ’ أأنها تبقى
مهمة بالمقارنة مع وضضعية أأ’حزأب
ألسضياسضية ألبعيدة كل ألبعد عن ألوأقع،
وفوق ذلك تحولت إألى أأدوأت للترويج
للفوضضى وألبلبلة وتبني موأقف أأعدأء
ألجزأئر.
لقد أأعجبني موقف عبد ألرزأق مقري
رئيسش حركة مجتمع ألسضلم حينما أأكد
أحترأم ألرئيسش وألسضلطة في أختيار ألمكان
ألذي يعالج فيه طالما أأن أإ’نسضان من أأجل
ألصضحة معذور في ألجهة ألتي يتبناها،
مضضيفا بأانه ينتقد ألسضلطات في بناء
منظومة صضحية يثق فيها ،في مشضهد يؤوكد
أأ’خÓق ألسضياسضية ألتي تتبناها «حمسش»
مفرقة بين معارضضة ألسضلطة وألمصضلحة
ألعامة.
وحتى موضضوع ألرئاسضيات لم يزعزع
«حمسش» ألتي تفضضل ألتريث وجمع
ألمعلومات قبل أتخاذ قرأر حول ألقضضية
وبمشضورة ألمجلسش ألشضوري.
من جهتها قطعت جبهة ألقوى
أ’شضترأكية أأشضوأطا مهمة في نضضالها
وعملها ألحزبي ألمبني على ألتنشضئة
أ’جتماعية من خÓل أنتهاجها خطا
معتد’ مبني على نقد أأ’فكار وتقديم
مقترحات مهمة من شضأانها ألحفاظ على
ألصضالح ألعام ،وألحفاظ على مكتسضبات
أأ’مة.
ويبقى غياب جبهة ألتحرير ألوطني
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ا÷زائر ليسضت ‘ حاجة لسضتÒاد ‰اذج دسضتورية

تكريسس المزيد من الحريات السضياسضية واإلعÓمية
أأكد رئيسش ألمكتب ألو’ئي لمنظمة
حقوق أإ’نسضان بتلمسضان أأ’سضتاذ رشضيد
حارك في تصضريح لـ«ألشضعب» أأنه يطمح
أأن يحقق ألدسضتور ألجديد تكريسش
ألمزيد من ألحريات على غرأر حرية
ألصضحافة وحرية ألنشضاطات ألحزبية
وقال حارك أأنه «يريد دسضتور دولة وليسش
دسضتور رؤوسضاء».

١٦١٢١

اأ’سصتاذ ا÷امعي حمايدي بشص Òلـ«الشصعب»:

رئيسس المكتب الو’ئي لمنظمة حقوق اإ’نسصان بتلمسصان لـ«الشصعب»:

ودعا ألمحامي حارك في تصضريحه
أللجنة ألتي تعكف على إأعدأد مشضروع
ألتعديل إألى ألحفاظ على ألتوأبث
ألوطنية وتحديد ألحريات ألتي تسضمح
للموأطنين بضضمان حرية ألتقاضضي
وألوقوف ضضد ألفسضاد بمختلف أأنوأعه
وإأعطاء صضÓحيات للبرلمان بصضفته
ممث Óللشضعب ليرأقب عمل ألحكومة.

ألعدد

وألتجمع ألوطني ألديمقرأطي وأضضحا
للعيان من قلة ألنشضاطات وأقتصضار
ألتشضكيلتين ألسضياسضيتين على تجمعات
شضعبية جعلت ألسضاحة تسضير عرجاء وألتي
سضتسضتمر من دون شضك في ظل أقترأب
ألعطلة ألصضيفية وأختتام ألدورة ألربيعية
للبرلمان وقرب شضهر رمضضان ألمعظم ألتي
تؤوثر على ألسضاحة ألسضياسضية ألتي تسضاهم
في تحريكها مبادرة تعديل ألدسضتور
ورئاسضيات .٢٠١٤

قال أأ’سضتاذ ألجامعي بشضير حمايدي
في تصضريح لـ«ألشضعب» ،أأن ألكÓم على
تعديل ألدسضتور يحتم أإ’شضارة إألى
أأ’سضاسضيات ألتي ترسضم ألمعاني ألكبرى
وألتي تمثل ثوأبت أأ’مة وتلك ألمتكونة
أأيضضا من أ’نتماءأت ألقبلية ألتي تمثل
بدورها جزئيات ألبÓد حتى يكون
ألوثيقة ثابتة و’ جدأل فيها ،ممثلة في
ألثورة ألمباركة ألتي جمعت خبرة هذه
أأ’مة ورسضمتها في جمعها لكل أأصضناف
ألمجتمع ألتي تكون ألجزأئر.
كما يجب وفق طرح حمايدي ،مرأعاة
تصضنيف بنود في ألدسضتور ألتي تمثل
ألحجر أأ’سضاسش على ألمدى ألبعيد لكي
يكون ألجامع وألمانع لÓنحرأف عن
ثوأبت أأ’مة وحتى ’ يأاتي من أأ’جيال
من يغير ويبدل حسضب هوأه ،يضضيف
أأ’سضتاذ ألجامعي ألمحاضضر بجامعة
معسضكر.
وأأعطى أأ’سضتاذ أأمثلة عن تجارب دول
تمثل قدوة ،وقال أأن نموذج ألدسضتور
أأ’مريكي منذ تأاسضيسش ألدولة لم تمسضه
تعديÓت في ألثوأبت وبقيت في شضكل

إأضضافات تتماشضى وألتطورأت ،وألجزأئر
بحكم طبيعتها ألخاصضة ليسضت بحاجة إألى
أسضتيرأد نماذج دسضتورية فثروتها
ألحضضارية وألفكرية غنية عن أسضتيرأد
موأد على شضاكلة ألعلمانية وأإ’سضÓموية
أأو ألرأأسضمالية ،وهنا يجب ألتأاكيد على
ألخمسضينية وألتي هي كافية ’سضتخÓصش
ألعبر وألعمل بها أ’ن ألتحديات ألقادمة
في ظل ألعولمة ’ ترحم ألتهاون
بالدسضتور وبناء قوأنين بحماية فعلية.
وبالنسضبة للجزأئر أقترح أأ’سضتاذ
ألجمع بين ألنظام ألبرلماني وشضبه
ألبرلماني ،حيث في ألمتغيرأت ألحرجة
يكون ألنظام ألبرلماني حاسضما وفاعÓ
حسضبه ،وفي أ’سضتقرأر ..وفي ألجانب
أآ’خر يكون شضبه ألبرلماني هو ألمانع
لÓنفرأد بالسضلطة وذلك يعود لحكمة
ألثورة ألمباركة ألتي أكتسضبت خبرة بعد
نضضال مرير في جمع شضتات ألقبائل تحت
رأية ألجمهورية ألجزأئرية ألديمقرأطية
ألشضعبية.

أأم ألخير.سس

نجل فرانتز فانون:

الجزائر قاطرةإافريقيا
أأكد أأوليفيي فانون نجل ـ ألمناضضل ضضد
أ’سضتعمار فرأنتز فانون ـ ألسضبت بالجزأئر
ألعاصضمة ،أأن ألجزأئر أأصضبحت «قاطرة
إأفريقيا» بفضضل كفاحها من أأجل أسضتقÓلها
ومن أأجل ألحريات.
وأأوضضح أأوليفي فانون في تصضريح لوأأج
على هامشش أأشضغال ألملتقى ألدولي حول
موضضوع «إأفريقيا أليوم وفانون» أأن «ألجزأئر
أأصضبحت قاطرة إأفريقيا أ’نها قد أنتزعت
أسضتقÓلها على خÓف بلدأن أأخرى تم
منحها أسضتقÓلها» ،مضضيفا أأن «ألجزأئر
كانت وسضتظل دوما رمز ألكفاح من أأجل
ألحريات ليسش فقط في إأفريقيا».
وأأشضار إألى أأن ألجزأئر وألجزأئريين
«لطالما كانوأ محل غيرة وحسضد ومرأقبة»
أ’نهم يعملون على «إأذكاء ألوعي» على غرأر
فرأنتز فانون.
ولد فرأنتز فانون سضنة  ١٩٢٥بالمارتينيك
وعين طبيبا رئيسضيا بمسضتشضفى أأ’مرأضش
ألعقلية بالبليدة قبل أأن يدخل ألعمل ألسضري

ليلتحق سضنة  ١٩٥٧بصضفوف جبهة ألتحرير
ألوطني وألنضضال من أأجل أسضتقÓل
ألجزأئر.
وتوفي سضنة  ١٩٦١في مسضتشضفى أأمريكي
متأاثرأ بمرضش أللوكيميا.
من جهة أأخرى تطرق أأوليفيي فانون إألى
أأ’وضضاع في ألبلدأن ألمجاورة للجزأئر ألتي
تشضهد ـ كما قال ـ «حروبا أفتعلتها أأطرأف
تطمع قي ثروأتها».
وبشضأان ألوضضع في مالي ،أعتبر نجل
فرأنتز فانون أأن فرنسضا تلعب «دور ألشضرطي
بنية أسضتعمارية مبيتة».
وقال في هذأ ألصضدد ،إأن «فرنسضا ’ تزأل
تعتقد أأن بعضش ألبلدأن أإ’فريقية مخبر
تجاربها أ’نها لم تتحمل بعد تصضفية
أ’سضتعمار».
من جهته ،دعا عزيز فال ـ عضضو مجموعة
ألبحث وألمبادرة من أأجل تحرير إأفريقيا ـ
إألى توحد أأ’فارقة من أأجل «ألحفاظ» على
ثروأت ألقارة وتحقيق تنميتها.

المنتخب المحلي ناصصف عبد القادر لـ«الشصعب»:

ضضرورةإاشضراك كلأاطياف المجتمع في التعديل
قال ناصصف عبد القادر عضصو
›لسس بلدي بإاحدى بلديات
تيارت ‘ تصصريح لـ«الشصعب» ،ما
’شصك فيهأان الدولة ا÷زائرية
قد خطت خطوة عمÓقة ‘ ›ال
اإ’صصÓحات السصياسصية ،فصصدرت
تبعا لذلك ترسصانة من القوانÚ
والتشصريعات كقوان Úاأ’حزاب
وا÷معيات وا’نتخابات وقانوÊ
البلدية والو’ية وقانون اإ’عÓم.
وأأفاد ناصضف ‘ نفسش ألسضياق ،أأن هذه
ألقوأن Úوألنظم ألتي لها ألدور أأ’سضاسضي
‘ توطيد أأركان مؤوسضسضات أ÷مهورية،
حتى تسضاهم بدرجة فعلية ووأقعية أ’جل
إأرسضاء ألدÁقرأطية أ◊قة ألتي تتطلع
إأليها أ÷ماه Òألشضعبية ،مضضيفا «هذه
أŸتغÒأت أإ’قليمية ـ وإأن كانت أ÷زأئر
بعيدة عنها كل ألبعد ـ فإاننا لسضنا Ãنأاى
عن أنعكاسضاتها أ÷يوسضياسضية خاصضة وأأن
للجزأئر ألكث Òمن أأ’ع Úألتي
تÎصضدها وأأ’يادي ألعابثة ألتي تÎبصش
بها».
وبرأأي ذأت أŸتحدث ،فان ألشضعب
أ÷زأئري له من ألتجارب ما يغنيه عن
أ’سضتعانة بتجارب غÒه من ألشضعوب
ألعربية ،ويشضهد له ألتاريخ بذلك من
أنفتاح دÁقرأطي وألذي تلته أأحدأث
أأكتوبر ألتي أأفرزت عشضرية سضودأء
مريرة ،فمصضا◊ة وطنية ثم إأصضÓحات

سضياسضية عميقة سضيتمخضش عنها ‘
أأ’خ Òألتعديل ألدسضتوري أŸرتقب
أ’سضمى تشضريعات وقوأن Úأ÷مهورية،
على أأن ’ Áسش هذأ ألتعديل ألدسضتوري
أŸبادئ ألعامة ألتي –كم أÛتمع
أ÷زأئري ،بل أأن يعمل على صضونها على
أأكمل وجه ،خاصضة ما يتعلق با◊فاظ
على هوية أأ’مة ومؤوسضسضات أ÷مهورية.
وأأبدى أأمله أأن تعمل ÷نة ألتعديل
على إأشضرأك جميع أأطياف أÛتمع من
أأ’حزأب ألوطنية ومنظمات أÛتمع
أŸد Êوألنخبة أŸثقفة ‘ إأثرأء مسضودة
ألدسضتور أŸرتقب ،أأمر قد يدعم بÓ
شضك ـ حسضبه ـ آأليات أŸمارسضة
ألدÁقرأطية ‘ أ÷زأئر ويزيد من
أŸؤوسضسضات
ومردودية
أسضتقرأر
ألدسضتورية ،حتى توأكب تطلعات شضعب
يريد أ◊فاظ على أسضتقرأر ألبÓد
وسضÓمتها ،لكون أأ’من عماد أ’زدهار
وألرقي وألتحضضر.
وبالنسضبة للمنتخب أÙلي ،فان
أسضتحدأث منصضب نائب رئيسش
أ÷مهورية وأقع يفرضش نفسضه وضضرورة
ملحة أليوم ،نظرأ إأ ¤أŸسضؤوولية ألهامة
أŸلقاة على عاتق رئيسش أ÷مهورية على
ألصضعيدين ألوطني أأو ألعاŸي ،كما أأن
–ديد نظام أ◊كم ألذي يسض ÒألبÓد
شضيء ’بد منه ـ أسضتطرد يقول ـ  ،وإأن كان
من أأ’رجح أ÷مع ب ÚألنظامÚ

ألرئاسضي وألŸÈا ،Êليبقى أÿيار
أأ’فضضل ألذي يفرضش نفسضه ‘ شضكل
نظام شضبه رئاسضي ،يصضون مؤوسضسضات
أ÷مهورية من جهة ويحافظ على “ثيل
ألشضعب عن طريق ‡ثليه أŸنتخب Úمن
جهة أأخرى.
كما أأن أأ’خذ بع Úأ’عتبار مكانة
أ÷ماعات أإ’قليمية ‘ ظل ألتعديل
أ÷ديد وجعلهاتتبوأأ أŸكانة ألتي
تسضتحق ضضرورة وفق طرح ناصضف ،وذلك
من أجل إأرسضاء دÁقرأطية باŸعنى ألتام
وأحÎأم إأرأدة ألشضعب وإأشضرأكه ‘ أتخاذ
ألقرأر أ’جل توأزن كامل ومنح أÛالسش
أŸنتخبةمن أ’سضتقÓلية أ’جل –ريك
عجلة ألتنمية وألتخفيف من هيمنة
ألسضلطات أŸركزية ،وأسضÎجاع أŸنتخب
إأ ¤دوره أ◊قيقي وجعله حلقة ألوصضل
ب ÚأŸوأطن وأإ’دأرة.
كما ركز ‘ نفسش ألسضياق على
أ÷معيات ومنظمات أÛتمع أŸدÊ
وأأ’حزأب ألسضياسضية وألنقابات أŸهنية
أŸسضتقلة وما تلعبه من دور هام ‘
تدعيم ركائز ألعملية ألدÁقرأطية،
و’بد من فسضح أÛال أأمام وسضائل
أإ’عÓم بكل أأنوأعها حتى تكون منÈأ
حرأ ومتنفسضا لهموم أŸوأطن وطرحا
وأقعيا ÷ميع أنشضغا’ته.

عمارة عمر

اإ’ثنين  ٠٣جوان  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٤رجب ١٤٣٤هـ

وطني

الندوة الدولية الـ ٥حول التنمية فيإافريقيا باليابان

بن صضالح يدعوإألى ضضرورةإأيجاد حل سضلمي يدعم ألوحدة ألوطنية لمالي
دعا رئيسس مجلسس األمة ،عبد القادر بن صسالح ،أامسس بالعاصسمة اليابانية طوكيو ،إالى ضسرورة إايجاد حل سسلمي يدعم
الوحدة الوطنية والترابية لمالي ويسستجيب للتطلعات الشسرعية لسسكانه.

وركز بن صصالح ممثل رئيسض الجمهورية في
أاشصغال الندوة الدولية الخامسصة حول التنمية
في إافريقيا في الجلسصة الصصباحية التي
تمحورت حول «تدعيم السصلم» على الوضصع في
منطقة السصاحل خاصصة مالي حيث دعا إالى
«ضصرورة إايجاد حل سصلمي يدعم ويقوي
الوحدة الوطنية المالية ويحمي وحدتها
الترابية ويسصتجيب للتطلعات الشصرعية لسصكان
شصمال مالي».
وكانت هذه الجلسصة ،قد عرفت مشصاركة
رئيسض وزراء اليابان شصينزو آابي واأ’مين العام
لأÓمم المتحدة بان كي مون وكذا رؤوسصاء عدد
من الدول اإ’فريقية.
وفي تدخل آاخر له خÓل الجلسصة المسصائية
التي تناولت موضصوع «السصلم واإ’سصتقرار» دعا
ممثل رئيسض الجمهورية شصركاء إافريقيا إالى
«ضصرورة مسصاندة القارة حتى تتمكن من
ضصمان السصلم واأ’من ومكافحة اإ’رهاب
والجريمة المنظمة».
وأاكد بن صصالح من جهة أاخرى ،على
«إاصصرار الجزائر وعزمها على مكافحة
اإ’رهاب ب Óهوادة» و هو إاصصرار «أاثبتته
خÓل الهجوم اإ’رهابي على المنشصآات الغازية
بجنوب البÓد» كما قال.
وتجدر اإ’شصارة ،إالى أان بن صصالح كان قد
عقد على هامشض الندوة عدة لقاءات مع
رؤوسصاء عدد من الدول والحكومات.
وقد أاكد القادة اأ’فارقة أان البلدان
اإ’فريقية تعمل على إاقامة أانظمة يمكنها
اإ’عتماد على نفسصها بشصكل أاكبر للقضصاء على
إانعدام اأ’من.

وقال نائب رئيسض كينيا ،وليام روتو ،خÓل
مؤوتمر طوكيو الدولي الخامسض حول التنمية
في أافريقيا (تيكاد) الذي انطلقت أاشصغاله أاول
أامسض السصبت بمدينة يوكوهاما وتسصتغرق ٣
أايام «نحن نوفر قيادة ضصرورية لحل المسصائل
التي تمسض أامن واسصتقرار المنطقة ولدينا
حاليا في القرن ا’فريقي آالياتنا الداخلية
التي تسصهل الرد سصريعا على المسصائل التي
تؤوثر على المنطقة» .وأاضصاف أان «دول القرن
اإ’فريقي سصتتخذ موقفا أاكثر فاعلية».
من جهته ،قال رئيسض جنوب افريقيا،
جاكوب زوما ،أان البلدان ا’فريقية قد
اتخذت اجراءات ’سصتعادة السصÓم
وا’سصتقرار للقارة مضصيفا أان مجلسض السصلم

الجزائر ـ نيوزيلندا

واأ’من التابع لإÓتحاد اإ’فريقي قد أاصصبح
«الهيئة الرئيسصية ’تخاذ أاي قرار حول
القضصايا المتعلقة بالسصÓم واإ’سصتقرار في
إافريقيا».
وتسصتضصيف اليابان كل خمسصة أاعوام قادة
حوالي  ٤٠دولة افريقية في «مؤوتمر طوكيو
الدولي لتنمية افريقيا» (تيغاد) الذي تنظمه
با’شصتراك مع اأ’مم المتحدة والبنك الدولي
وا’تحاد ا’فريقي.
ويركز مؤوتمر طوكيو الدولي الخامسض،
حول التنمية في أافريقيا (تيكاد) الذي
انطلقت أاشصغاله صصباح أاول أامسض السصبت
بـ«يوكوهاما» على دور القطاع الخاصض في
النهوضض بالتنمية في القارة السصمراء.

جزائريين أاعلن سصفير نيوزيلندا أان
«الجزائر بلد مؤوهل لÓسصتفادة من منح
لفائدة طلبة جزائريين في تخصصصصات
الفÓحة ودراسصة حرارة اأ’رضض الجوفية».
وأاكد أان نيوزيلندا سصتكون «سصعيدة»
باسصتقبال طلبة جزائريين في مسصتوى
الدكتوراه ،سصيما وأان تكاليف الدراسصة غير
مرتفعة (تقريبا  ٤٥٠٠دو’ر سصنويا).
وأاضصاف قائ Óإان «حكومتنا سصتمنح
(حينها) رخصصة العمل أ’زواج طلبة
الدكتوراه ،كما سصيسصتفيد أابناؤوهم من
التعليم المجاني» ،مشصيرا إالى أان ذلك من
شصأانه «تشصجيع العÓقات بين البلدين في
مجال البحث العلمي».
وأاعرب الدبلوماسصي النيوزيلندي عن
اهتمام بلده بإاقامة تعاون ثنائي مع الجزائر

السسفير البريطاني يؤوكد:

في عدة مجا’ت ،مشصيرا على سصبيل المثال
الى الفÓحة حيث يتوفر البلدان على
قدرات هامة بإامكانهما اسصتغÓلها.
وخÓل إاقامته بالجزائر ،أاوضصح
سصتراشصان أانه قام بدعوة وزيري التجارة
والفÓحة لزيارة نيوزيلندا بغية اسصتكشصاف
فرصض التعاون في مجال الصصحة النباتية.
وأابرز السصفير «تقدم» نيوزيلندا في
مجال البيوتكنولوجيا مشصيرا إالى أان بلده
يرغب في تطوير شصراكة مربحة للطرفين
مع الجزائر.
من جهة أاخرى ،أاشصار إالى أان الرياضصة
«طريقة جيدة للتقارب» بين البلدين
مقترحا تنظيم مقابلة كرة قدم بين
المنتخبين الوطنيين للبلدين.

''بريتيشش بتروليوم'' لن تتخلى عن ألتزأماتها في ألجزأئر
أاكد سسفير بريطانيا في الجزائر
مارتين روبر أان شسركة بريتيشس
بتروليوم لن تتخلى عن التزاماتها في
الجزائر.
وفي ندوة صصحفية عقدها بمناسصبة الطبعة
الـ ٤٦لمعرضض الجزائر الدولي صصرح السصفير
البريطاني أان «هناك الكثير من اللبسض في
الصصحافة حول بريتيشض بتروليوم إا’ أان
الشصركة سصتبقى في الجزائر وسصتواصصل
مشصاريعها».
واسصتنادا لتصصريحات المدير التنفيذي
لبريتشض بتروليوم بوب دودلي أاكدت برقية
لوكالة رويترز في بداية ماي الفارط أان
الشصركة البريطانية قررت مراجعة رزنامة
إانجاز مشصروعيها بعين أامناسض وعين صصالح
عقب اإ’عتداء اإ’رهابي على المنشصأاة
الغازية لتقنتورين (إاليزي) في جانفي
الماضصي.
وحسصب روبر فإان الشصركات البريطانية
تبدي «اهتماما متزايدا» بالسصوق الجزائرية
بحيث أاعلن في هذا السصياق عن «قيام عشصر
مؤوسصسصات بريطانية تابعة لقطاع الطاقة
بزيارة الى حاسصي مسصعود خÓل اأ’سصبوع
المقبل في إاطار بعثة اقتصصادية للجزائر».
واعتبر أانه بالرغم من أان المحروقات
تسصتحوذ على حصصة اأ’سصد في التباد’ت
التجارية بين البلدين إا’ أان هذا «’ يعكسض

ولد خليفة يتباحث مع رئيسش ألمجلسش ألقتصضادي وألجتماعي ألفرنسضي
شصكل تدعيم الشصراكة بين الجزائر وفرنسصا في مجا’ت
متعددة ،محور المحادثات التي جمعت ،أامسض ،رئيسض المجلسض
الشصعبي الوطني الدكتور محمد العربي ولد خليفة ورئيسض المجلسض
ا’قتصصادي وا’جتماعي والبيئي الفرنسصي جان بول دولفوا ،حسصب
ما أافاد به بيان للمجلسض.
وخÓل جلسصة عقدت بمقر المجلسض ،تطرق الطرفان الى سصبل
تدعيم الشصراكة بين البلدين وتحقيق ا’سصتفادة المتبادلة من
تجاربهما في شصتى المجا’ت تماشصيا مع الديناميكية التي تطبع
العÓقات الثنائية والسصياسصية التي تجمع الجزائر وفرنسصا ،حسصب
البيان.
ويأاتي هذا ،حسصب المجلسض الشصعبي الوطني ،تماشصيا مع «العزم الذي يحدو قياديتي البلدين في
تطوير العÓقات الثنائية ودفعها نحو اأ’مام».
وقدم دولفوا بهذه المناسصبة نبذة عن دور وعمل المجلسض الذي يرأاسصه ،معربا عن أامله في تعزيز
التعاون مع المجلسض الوطني ا’قتصصادي وا’جتماعي الجزائري أاثناء هذا اللقاء الذي حضصره محمد
صصغير باباسض رئيسض هذا المجلسض.

مدلسضي يسضتقبل جون بول ديلوفوي

مباشضرة محادثات سضياسضية علىأأعلى مسضتوى
الجزائر ونيوزيلندا
باشسرت
محادثات سسياسسية على «أاعلى
مسستوى» بغية إاعطاء دفع أاكبر
لعÓقاتهما الثنائية ،حسسبما أافاد به
سسفير نيوزيلندا في الجزائر المقيم
بالقاهرة ديفيد سستراشسان.
وأاوضصح سصتراشصان في حديث لوأاج قائÓ
«آامل شصخصصيا في تكثيف العÓقات بين
الجزائر ونيوزيلندا ولهذا تمت مباشصرة
محادثات سصياسصية على أاعلى مسصتوى
إ’عطاء دفع أاكبر للعÓقات بين البلدين».
واسصتطرد قائ« Óنعتبر الجزائر كبلد
ناشصئ ورائد» ،مضصيفا أان البلدين «يبذ’ن
جهودا ضصمن منظمة اأ’مم المتحدة في
مجال نزع السصÓح».
ولدى لقائه في اأ’يام اأ’خيرة بمسصؤوولين
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الواقع» ،مشصيرا إالى أان «عددا
هاما من المؤوسصسصات البريطانية
التابعة لقطاعات أاخرى
متواجدة في الجزائر».
واسصتنادا أ’رقام الجمارك
الجزائرية فقد تجاوز حجم
التباد’ت التجارية بين الجزائر
وبريطانيا ٧ر ٤مليار دو’ر
خÓل  ٢٠١٢مما يجعل بريطانيا
تصصنف سصابع زبون للجزائر
وممونها الـ.١٣
ويتكون ثلثا الصصادرات الجزائرية نحو
بريطانيا من المحروقات ،حسصب الدبلوماسصي
البريطاني.
وأابرز السصفير البريطاني ،إارادة حكومة
بلده في تعميق العÓقات الثنائية مع الجزائر
وتوسصيع التعاون إالى قطاعات أاخرى ’ ،سصيما
الصصحة معلنا عن ارسصال بعثة اقتصصادية
بريطانية أاخرى إالى الجزائر في هذا المجال
ابتداء من اأ’سصبوع القادم.
وأاردف يقول «إاننا نعتقد أان الجزائر تتوفر
على طاقات اقتصصادية هامة لتطوير تعاوننا
في مجا’ت أاخرى».
وأاوضصح أان حضصور الشصركات البريطانية
في معرضض الجزائر الدولي يعد «إاشصارة
إايجابية على التزامنا وإارادتنا في بعث
العÓقات اإ’قتصصادية والتجارية بين

البلدين».
واعتبر روبر أان تعيين اللورد
ريسصبي ممث Óلرئيسض الوزراء
البريطاني دافيد كامرون مكلف
بترقية الشصراكة مع الجزائر
يعكسض بشصكل واضصح التزام
الحكومة البريطانية بترقية
الشصراكة مع الجزائر.
وحسصب رئيسصة مجلسض
اأ’عمال الجزائري ـ البريطاني
أاولغا مايتÓند ،فإان القدرات ا’قتصصادية
للجزائر واسصتقرارها وموقعها الجغرافي من
شصأانهم أان يسصاهموا في تطوير العÓقات
ا’قتصصادية بين البلدين.
وأاكدت أانه «يتم بذل جهود للتعريف
بالقدرات اإ’قتصصادية للجزائر» ،معربة عن
ثقتها بأان الكثير من الشصركات البريطانية
الهامة تبدي اليوم اهتمامها بالوجهة
الجزائرية.
وأاعلنت أان عدد الشصركات البريطانية
المشصاركة في معرضض الجزائر الدولي
سصيشصهد ارتفاعا خÓل السصنة المقبلة مما
يعكسض اإ’هتمام المتزايد للمملكة المتحدة
بالسصوق الجزائرية.
ومن المرتقب أان ينظم في نهاية جوان
الجاري بلندن ملتقى هام من أاجل التعريف
أاكثر بفرصض اإ’سصتثمار في الجزائر.

أاعرب رئيسض المجلسض ا’قتصصادي وا’جتماعي والبيئي
الفرنسصي ،جون بول ديلوفوي ،أامسض بالجزائر العاصصمة ،عن «إارادة»
بÓده في تعزيز عÓقات الصصداقة مع الجزائر وتنويع التعاون
الثنائي.
وصصرح ديلوفوي ،عقب اسصتقباله من طرف وزير الشصؤوون
الخارجية ،مراد مدلسصي قائ« Óلقد جئنا لتأاكيد ارادتنا في مرافقة
عÓقات الصصداقة بين فرنسصا والجزائر وبناء هذه العÓقات الهامة
للغاية بالنسصبة لبلدينا».
وأاوضصح ديلوفوي ،أان اأ’مر يتعلق بـ«تعزيز تعاوننا ومشصاركتنا في
هذا التبادل المتوازن بين الجزائر وفرنسصا حول مجا’ت التكوين
المهني الموجه للشصباب وكذا التحديات السصياسصية الكبرى المشصتركة
والبيئة».
وأاعرب عن اسصتعداد فرنسصا لـ«تقديم كل المسصاهمات والتباد’ت حول ممارسصاتنا الجيدة
ونتائجنا وآافاقنا واخفاقاتنا بما يسصمح لنا باثراء تجاربنا وبناء طموحات جديدة».

..ويسضتقبل سضفيرة بوتسضوأنا ألجديدة بالجزأئر
اسصتقبل وزير الشصؤوون الخارجية ،مراد مدلسصي ،أامسض بالجزائر العاصصمة ،ماموسصادينيانا جوزيفين
موليفي ،التي قدمت له نسصخ من أاوراق اعتمادها كسصفيرة مفوضصة فوق العادة لجمهورية بوتسصوانا
لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشصعبية ،مع ا’قامة بأاديسض أابابا ،حسصبما أافاد بيان للوزارة.

زياري يشضارك في منتدى جامعة هارفارد لوزرأء ألصضحة

يشصارك وزير الصصحة والسصكان وإاصصÓح المسصتشصفيات ،عبد العزيز
زياري ابتداء من أامسض ،في مسصاشصوسصيت (الو’يات المتحدة) في
منتدى جامعة هارفارد لوزراء الصصحة ،حسصب بيان للوزارة.
ويندرج المنتدى الذي يعقد للسصنة الثانية على التوالي على مدى
ثÓثة ايام بجامعة هارفارد كينيدي في اطار برنامج هذه ا’خيرة
حول الريادة الوزارية في مجال الصصحة.
وأاوضصح ذات المصصدر ،أان البرنامج يهدف الى المقارنة بين
التجارب والنماذج من أاجل السصماح بتعزيز المنظومات الصصحية
وتحسصين المؤوشصرات الصصحية .
وتتمثل المواضصيع التي سصتتم مناقشصتها خÓل هذا المنتدى في
«تحديد اأ’ولويات في مجال الصصحة» و«تسصيير البيئة السصياسصية في مجال الصصحة» و«تمويل الصصحة»
و«تسصيير اسصتراتيجيات ا’تصصال والتحسصيسض في مجال الصصحة» ،وكذا «الجيوسصياسصة العالمية
للصصحة».
كما سصيولي اللقاء «اهتماما خاصصا» لصصحة ا’م والطفل كمؤوشصر اسصاسصي لنجاعة المنظومة
الصصحية وعنصصر مرجعي لتقيييم التقدم المحقق من طرف كل بلد.
للتذكير ،تم تعيين زياري «رائد في مجال الصصحة لسصنة  »٢٠١٣على التزامه وريادته في مجال
الصصحة.

ألقانون ألمتعلق بالموأرد ألبيولوجيةأأمام مجلسش
ألحكومة ألخميسش ألمقبل
كشصفت كاتبة الدولة لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة مكلفة بالبيئة ،دليلة
بوجمعة ،أامسض بالجزائر العاصصمة ،أان القانون المتعلق بالموارد البيولوجية ،سصيعرضض للمناقشصة
الخميسض المقبل أامام مجلسض الحكومة.
وأاوضصحت بوجمعة على هامشض فعاليات يوم دراسصي حول موضصوع البيئة والمواطنة ،أان هذا
القانون ينظم كيفية الوصصول للموارد البيولوجية وكذا حركتها.
وأاضصافت أانه تم لحد اليوم سصن  ١٢قانونا متعلقا بحماية البيئة على غرار القوانين المتعلقة
بالتصصحر وتسصيير النفايات.

رئيسس هيئة التحقيق واإلدعاء العام بالسسعودية:

أأهمية تطويرألعÓقات مع أألجهزة ألقضضائية ألجزأئرية

أاكد رئيسض هيئة التحقيق واإ’دعاء العام
للمملكة العربية السصعودية ،الشصيخ محمد بن فهد
آال عبد الله ،أامسض بالجزائر العاصصمة ،أاهمية
تطوير العÓقات مع اأ’جهزة القضصائية الجزائرية
واإ’سصتفادة المتبادلة في الخبرات والتجارب.
وقال الشصيخ محمد بن فهد آال عبد الله في
تصصريح للصصحافة عقب اسصتقباله من قبل وزير
العدل حافظ اأ’ختام محمد شصرفي« :أانا سصعيد
بزيارة إاخواني في الجزائر ونحن نعمل على تعزيز
وتطويرالتقارب في اأ’جهزة القضصائية بين البلدين
واإ’سصتفادة من تبادل التجارب والخبرات».
وبعد أان اعتبر أان عÓقة التعاون بين المملكة
العربية السصعودية والجزائر هي «عÓقة مميزة»
نوه المتحدث بالجهود التي بذلتها و’زالت تبذلها
المنظومة القضصائية الجزائرية لضصمان العدل
وتحقيقه مشصيرا إالى ان هناك «مسصتقب Óواعدا»
بين البلدين فيما يخصض المشصاريع المتعلقة با’مور

القضصائية.
لإÓشصارة ،يقوم الشصيخ محمد بن فهد آال عبد
الله على رأاسض وفد عن هيئة التحقيق واإ’دعاء
العام للمملكة العربية السصعودية بزيارة عمل إالى
الجزائر من  ١إالى  ٤جوان تندرج في إاطار متابعة
القرارات المنبثقة عن الزيارة الرسصمية التي قام
بها شصرفي إالى السصعودية في شصهر أافريل المنصصرم
والتي توجت بالتوقيع على اتفاقية ثنائية تتعلق
بتسصليم المتهمين والمحكوم عليهم ،حسصب ما
أاوضصحه مصصدر وزاري.
كما تأاتي ذات الزيارة تنفيذا لما تمخضض عن
اللقائين اللذين جمعا شصرفي بكل من نظيره
السصعودي الشصيخ محمد بن عبد الكريم العيسصي
ووزير الداخلية اأ’مير محمد نايف بن عبد
العزيز ،أاثناء زيارته للمملكة السصعودية مؤوخرا.

وطني

اإ’ثنين  ٠٣جوان  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٤رجب  ١٤٣٤هـ

بن مرادي ،فروخي وبن يونسس يشضرفون على انطÓق موسضم ا’صضطياف من تيبازة

ارتفاع عدد الشسواطئ المسسموحة للسسباحةإالى  ٣٦٦شساطئا
دعا وزير السضياحة والصضناعة التقليدية محمد بن مراديأامسس ،كافة المتعاملين والمهنيين وكذا القطاعات الوزارية المختلفةإالى
تذليل الصضعوباتإ’نجاح موسضم ا’صضطياف ،وتمكين الجزائريين سضواء في الداخلأاو منأابناء الجالية من قضضاء عطلة في جو من
الراحة وا’نسضجام ،معلنا عن رفع عدد الشضواطئ المسضموحة للسضباحةإالى  ٣٦٦شضاطئ عبر  ١٤و’ية سضاحلية.

تيبازة :زهراء.ب
تصصوير :عباسس تيليوة
ووصصف بن مرادي في كلمة أالقاها لدى
افتتاحه موسصم ا’صصطياف لسصنة  ٢٠١٣من و’ية
تيبازة بمشصاركة وزير الصصيد البحري والموارد
الصصيدية سصيد أاحمد فروخي ،ووزير تهيئة البيئة
واإ’قليم عمارة بن يونسس موسصم اإ’صصطياف بـ
«المهم» كونه يعد رافدا مهما للسصياحة الداخلية،
حيث يسصمح للمواطنين بالترقية وتبادل وخلق
نشصاطات اقتصصادية تسصاهم في فتح مناصصب شصغل
جديدة وتحريك عجلة ا’قتصصاد ،مشصيرا إالى أان
هذه الحركية ’ تقتصصر على مسصتوى  ١٤و’ية
سصاحلية فقط ،بل تشصمل كل الو’يات حيث يسصتفيد
المواطنون وكذا الجالية التي تسصتغل الفرصصة
إ’عادة ربط عÓقات مع بÓدها.
وأابدى بن مرادي تفاؤو’ ،بنجاح موسصم
ا’صصطياف مسصتد’ في ذلك بارتفاع الطاقة
ا’سصتيعابية في هياكل ا’سصتقبال إالى  ١٤٧أالف
سصرير بدل  ١٤١أالف سصرير في السصنة الماضصية،
مبرزا أان  ٦٠,٠٠٠سصرير توفرها المخيمات
و ٩٠,٠٠٠الفنادق معتبرا أان العدد «لم يبلغ
المسصتوى المطلوب ’سصتقبال أاكبر عدد من
السصياح» ،كما تم حسصب ذات المسصؤوول رفع المبالغ
المالية المخصصصصة لتهيئة الشصواطئ من  ٤,٥مليار
دينار إالى  ٧مÓيير دينار أاي بزيادة بنسصبة ٢٦
بالمائة عن السصنة الماضصية ،من أاجل إانجاح موسصم
ا’صصطياف الذي يعتبر من أاهم المناسصبات التي
تعرفها البÓد سصنويا.
وبخصصوصس تأاخر تهيئة مناطق التوسصع
السصياحي ،قال بن مرادي أان مصصالحه اقترحت
على الوزارة اأ’ولى وضصع آالية جديدة لإÓسصراع في
تهيئة وتعمير هذه المناطق السصياحية ،وإاعطاء
اأ’ولوية للمشصاريع الكبرى في غضصون اأ’سصابيع

المقبلة ،موضصحا أان  ٩٠بالمائة من المشصاريع
المتعلقة بإانجاز فنادق وعددها  ٧٠٥فندق أاقيمت
خارج مناطق التوسصع السصياحي وهذا بسصبب
عراقيل قانونية حالت دون تمكين المؤوسصسصات من
إانجاز مشصاريعها.
وذكر ذات المسصؤوول ،بإادراج تخفيضصات تتراوح
بين  ٥٠إالى  ٦٠بالمائة لفائدة العائÓت المقيمة
في الجنوب لتشصجيعها على قضصاء عطلة الصصيف
في المناطق السصاحلية ،مشصيرا إالى إاتفاقية تم
توقيعها مع بعضس المركبات السصياحية في و’يات
الغرب مع وكا’ت سصياحية في الجنوب ’سصتقطاب
العائÓت.
من جهته ،دعا وزير الصصيد والموارد الصصيدية
سصيد أاحمد فروخي ،في تصصريح بالمناسصبة إالى
ثمين القدرات في جميع القطاعات لخلق مناصصب
شصغل جديدة لفائدة الشصباب خريجي الجامعات
على مسصتوى المناطق السصاحلية ،موضصحا أانه
توجد قدرات اقتصصادية يمكن تجنيدها لتحريك
التنمية وعجلة ا’قتصصاد على طول السصاحل
الجزائري.
وأاعلن فروخي بالمناسصبة عن تنظيم عملية

«ميناء صصيد أازرق» يوم  ١٥جوان المقبل عبر كل
موانئ الصصيد عبر الوطن بهدف المحافظة على
هذه المرافق التي تعتبر أايضصا «وجهات سصياحية
بامتياز» ،مشصيرا إالى أان هذه العملية سصتمسس ٣١
ميناء صصيد ،وتهدف إالى تنظيف الموانئ ومياه
البحر من النفايات المنزلية.
وأاعتبر فروخي أان تنظيف الشصواطئ وتطوير
اأ’نشصطة المقدمة على مسصتوى هذه المناطق
مهمة يتقاسصمها الجميع ،لخلق جو من الراحة
والترفيه وتوفير أاحسصن الخدمات للمصصطافين.
بدوره وصصف وزير تهيئة اإ’قليم والبيئة
والمدينة عمارة بن يونسس مشصاركة قطاعه في هذه
المناسصبة بخطوة هامة تعكسس مبدأا التنسصيق
والتعاون ما بين القطاعات على اعتبار أان
السصياحة مهمة الجميع.
وأاعلن بن يونسس عن حملة تحسصيسصية تتزامن
وإاحياء اليوم العالمي للبيئة المصصادف لـ  ٥جوان
من كل سصنة تسصتهدف المواطن ،لحمله على
المشصاركة في تنظيف الشصواطئ  ،معلنا عن
تخصصيصس  ٣شصواطئ نموذجية في كل و’ية إ’نجاح
حملة التنظيف.

ضضرورة التحلي بالمسضؤوولية تجاه البيئة

المجتمع المدني واإلعÓم شسريكانأاسساسسيانإلرسساء المواطنة البيئية
اأكدت كاتبة الدولة لدى وزير تهيئة
ا’إقليم والبيئة والمدينة المكلفة بالبيئة
دليلة بوجمعة على ضضرورة انخراط
المواطن كعنصضر اأسضاسضي في مجال الحفاظ
على نظافة وسضÓمة محيطه من
ا’نعكاسضات السضلبية لبعضس السضلوكات التي
تصضدر منه ،وذلك من خÓل زرع حسس
المواطنة البيئية فيه ،وقالت «بتصضرفات
بسضيطة نحمي البيئة التي تعتبرها موروث
جماعي ،من التدهور ونحمي الموارد
الطبيعية من الزوال» ،مبرزة باأن القضضية
تعني الجميع بدون اسضتثناء ،وداعية اإلى
التحلي بروح المسضوؤولية.

حياة  /ك

في م ب ا د رة ا أول ى من نوعه ا جمعت ك ل ا ’أ ط را ف
ا لف اع لة في الم جتمع  ،من ممث لين عن ال ب ر لم ان
بغ ر فتي ه ،رو ؤ سص اء جمعي ا ت تنشص ط في مج ا ل ا ل بيئة ،
ا أ سص ا تذة وباح ثين ج امعيين من ت خصص صص ا ت ذا ت
ا لعÓقة بهذا ا ’أ خي ر ،وممث لين عن ا لم ر ك زية
ا لنق ابية و ر ج ا ل ا ’إعÓم  ،في ي وم د را سصي ا حت ضصن ه
ا أ مسس ن ز ل ا له لت ون حو ل ا لم وا طنة وا ل بيئة والتنمية

ا لمسصتدامة من تن ظيم « مو زاي ك ا ايف انتسس» ت حت
رع اية ك ا ت بة ا لدو لة ا لمك لفة با لبيئة  ،حيث ع بر ك ل
ط ر ف عن ا سصتعدا ده لÓنخ راط في مسصعى
ا لحف اظ ع ل ى ا ل بيئة ا لتي م ا ت زا ل تع اني ا إ شصك الية ،
يسصتدعي ح له ا ت حم ل ك ل وا حد ج ان ب ا من
ا لمسص و ؤولية.
وق د اعتب ر ت ا لو زي رة ب و جمعة خ Óل ال ك لمة ا لتي
ا أ لقته ا في الي وم ا لد را سصي  ،وا أ كد ت ع ليه ا خ Óل
ا لن دوة الصص حفية ا لتي ا أعق بت هذا ا ’أخي ر  ،ا أن
«ا لم وا طنة ا لبيئية ح لقة ه ا مة في مسص ا ر حم اية
ا ل بيئة  ،م ب ر زة با أن ع لى الموا طنين ا أن ينخ رط وا في
مسصعى ا لحف اظ ع لى ا ل بيئة من خ Óل الميث اق ا لذي
يتم ت بني ه من ط ر ف ا لمشص ا ر كين وا لمتدخ لين في
هذا ا ل لق اء  ،مع لنة عن ق انو ن جديد يتع لق بالم وا ر د
ا ل بي و لو جية  ،ي ط ر ح ع لى مج لسس ال ح كو مة ال خميسس
ا لق ا دم  ،مشصي رة ا إ لى ا أن ه ا لق انون ا لث ا لث عشص ر () ١٣
ا لذي يصصد ر منذ ا إنشص ا ء و زا رة ا ل بيئة سصنة . ٢٠٠٠
و ر ك ز ت في ه ذا ا ’إ ط ا ر ع ل ى ضص رو رة ا ’ سصتم را ر
في ت ط بيق ال ب رنام ج ا لتحسصيسصي  ،م ب ر زة ا لدو ر
ا لك بي ر ا لذي يم كن ل ل ح ر كة ال جم عوية ا أن ت لع ب ه ،
ل لمسص اهمة في نشص ر ا لثق افة ا ل بيئية  ،مذ ك رة
با إن ج ا زا ت ال ق ط اع في م ج ا ل ا لت ربية ا ل بيئية ،من

خ Óل ا إنشص اء  ٩٠٠٠نا دي ا أخ ضص ر  ،و كشصفت في هذا
ا لصصد د عن ا إنشص ا ء نوا دي مم اث لة ع ل ى مسصتوى
ا لج امع ا ت.
وباعتب ا ره شص ري ك ا أ سص ا سصي في عم لية ا لت حسصيسس
من ا أ ج ل ا لحف اظ ع ل ى ا ل بيئة ،ي ب رز دو ر ا لم جتمع
ا لمدني في ا لمسص اهمة في ت ط بيق ا ل ب را مج ا ل بيئية،
وفي هذا ا ’ إط ا رئ ا أ كد ت ف ا طمة ا ل ز ه را ء ز روا طي
رئيسصة ا لم و ؤ سصسصة ا لو طنية ل حم اية ا ل بيئة ،ا أ ن
«ا لم وا طنة ا ل بيئية تم ر من خ Óل ا لم وا طن ا لصص ا ل ح ،
وا أ ن ن كو ن واعيين ب تصص ر ف ا تنا  ،و م ا يصصد ر عنا ت ج اه
ا لم حيط ا لذي نعيشس في ه».
كم ا يعتب ر ا ’إعÓم ،شص ري ك ل ه و زن ه في الت ا أثي ر
ع لى سص لوك ا لمواطن من خ Óل ا لتغ طي ا ت
ا لم خت لفة ل لمواضصيع ا لتي تعنى بشص و ؤون ا ل بيئة
حسص بم ا ذ ك ر ت يا سصمينة ط اية رئيسصة جمعية
« سصيف» ا لتي نشص طت ال لق ا ء ،مشصي رة ا إ لى
ا لم جه و دا ت ا لتي ت بذله ا ج ريدة «ا لشصعب» في
م را فقته ا لهذا ا لمسصع ى ،وا لذي ا أ كده كم ا ق ا لت
ح ضصو ر ال رئيسصة المدي رة الع ا مة لهذه الي ومية
ا لسصيدة ا أمينة دبا شس  ،وا لتي ا أ ك دت من جهته ا ا أن ه ’
يم كن ’أي ب رنا م ج ا أ ن ي جسصد وي حقق هد ف ه
ا لمنشصو د ا إ’ بم را فقة ا لصص ح افة.

 ٥٠سضنة من العÓقات الدبلوماسضية بين الجزائر وأاندونيسضيا

باندونغأارضسية صسلبة لشسراكة ثنائية متميزة

فنيدسس بن بلة
فتحت الندوة العلمية المنظمة بمؤوسصسصة
اأ’رشصيف الوطني أامسس ملف العÓقات
الدبلوماسصية بين الجزائر وأاندونيسصيا التي مر
عليها  ٥٠سصنة كاشصفة عن جوانب مهمة من تاريخ
البلدين اللذان يتقاسصمان ماضصي مشصترك يميزه
نضصال ضصد المسصتعمر ومسصاندة لحركات التحرر
والقضصايا العادلة في مختلف أانحاء المعمورة،
ويتقاسصمان أايضصا الحاضصر والتطلع إالى شصراكة
متوازنة في أاكثر من مجال.
الندوة التي بادرت بها السصفارة اأ’ندونيسصية
بالجزائر واحتضصنتها مؤوسصسصة اأ’رشصيف كسصبت
قيمتها من خÓل المداخÓت الثرية المرافعة من
أاجل شصراكة إاسصتراتيجية بين الجزائر وأاندونيسصيا
’ سصيما في الجانب ا’قتصصادي الذي لم يبلغ
مسصتوى تمايز الروابط السصياسصية .كسصبت قيمتها
أايضصا من خÓل تبادل مؤوسصسصتي أارشصيف البلدين
وثائق وصصور تعود إالى حقب مضصت مشصكلة مادة
خام للمؤورخين والباحثين في التاريخ للعÓقات

الثنائية التي ظلت راسصخة على الدوام ولم تتأاثر
تحت أاي طارئ .أاكد على هذا عبد المجيد شصيخي
المدير العام لمؤوسصسصة اأ’رشصيف الوطني ودعمته
السصيدة جينا مسصودة حسصني رئيسصة اأ’رشصيف
الوطني اأ’ندونيسصي وعززه أاحمد نعام سصليم
السصفير اأ’ندونيسصي الذي دعا إالى رؤوية متجددة
للعÓقات الثنائية تأاخذ في ا’عتبار متغيرات
الظرف ومتطلبات المرحلة مشصددا على توظيف
القدرات المتوفرة لترسصيخ شصراكة قوية يلعب فيها
ا’قتصصاد الحلقة المركزية.
وعاد ممثل وزارة الخارجية في مداخلته إالى
أاولى الروابط الثنائية بين الجزائر وأاندونيسصيا التي
تحدت الضصغوط واحتضصنت الثورة التحريرية في
مؤوتمر باندونغ الذي كشصف للعالم أاجمع مدى
عدالة القضصية الجزائرية وأاوصصل صصوتها إالى أابعد
نقطة في الجغرافيا السصياسصية مخترقا جدار
الصصمت ا’سصتعماري الفرنسصي والمغالطات
المروجة ب Óتوقف منذ ا’حتÓل البغيضس.
عن مبادرة تسصليم أارشصيف أاندونيسصيا لوثائق

وصصور عن اأ’خضصر اإ’براهيمي ممثل جبهة
التحرير الوطني بجاكرتا أاثناء الثورة قال شصيخي لـ
«الشصعب» أانها خطوة أاخرى في توطيد العÓقات
الثنائية ’ سصيما في ميدان اأ’رشصيف .وهو مجال
تسصعى المؤوسصسصتان إالى إابرام اتفاقية في هذا
الشصأان يرتقب إامضصاؤوها في شصهر ديسصمبر القادم
بمناسصبة انعقاد ندوة الفرع اأ’سصيوي للمجلسس
الدولي لأÓرشصيف بباندونغ.
وحسصب شصيخي فإان مبادرة أاندونيسصيا لتسصليم
وثائق تثري أارصصدة اأ’رشصيف الوطني وتسصهل عمل
الباحثين .وقد تم بذلك ا’تفاق مع اأ’رشصيف
اأ’ندونيسصي إاعداد برنامج عمل لما تبقى من العام
الجاري والقادم .وهو برنامج هدفه تعزيز الصصف
في الميدان الدولي كون البلدين الجزائر
وأاندونيسصيا ينتميان إالى المجلسس الدولي لأÓرشصيف
ومن خÓله يسصعى الطرفان إ’قناع الدول التي
تحوز أارشصيفا ’ تملكه على ضصرورة إاعادته
أ’صصحابه.

العدد

05
محمد السسعيد يدعو المؤوسسسستين التلفزيونيتين
العموميتين الجزائرية والتونسسيةإالى زيادة تعاونهما
١٦١٢١

دعا وزير ا’تصصال محمد
السصعيد أامسس بالجزائر العاصصمة،
التلفزيونيتين
المؤوسصسصتين
الجزائرية والتونسصية إالى زيادة
مباد’تهما وتعاونهما حسصبما
أاكده بيان للوزارة.
جاء ذلك خÓل اسصتقبال
الوزير لوفد من التلفزيون
العمومي التونسصي تقوده الريئسصة
المديرة العامة السصيدة ايمان
بحرون بحضصور المدير العام
للمؤوسصسصة العمومية للتلفزيون
وسصفير تونسس بالجزائر ومدير التعاون
والتكوين بالوزارة.
وأاضصاف ذات المصصدر أان هذا اللقاء كان
«فرصصة لتبادل المعلومات حول قطاع ا’تصصال
في ك Óالبلدين سصيما في ميدان السصمعي

البصصري ومكانة القطاعين
العمومي والخاصس والتعاون بين
الجزائري
التلفزيونين
والتونسصي».
كما هنأا الوزير السصيدة
بحرون لكونها أاول امراة تتولى
هذا المنصصب على مسصتوى
بلدان المغرب العربي داعيا
الجانبين إالى «زيادة مباد’تهما
وتعاونهما».
وخلصس بيان الوزارة إالى أان
الجزائري
«التلفزيون
والتلفزيون العمومي التونسصي بصصدد دراسصة
إامكانية إاجراء مباد’ ت في أاسصرع وقت ممكن
والتعاون من حيث برامج اأ’خبار وإانشصاء آاليات
لÓنتاج المشصترك والحفاظ على اأ’رشصيف وكذا
تطوير الجانب التكويني».

مشسروع القانون التمهيدي المتعلق باإلشسهار في طور
أاعلن مسصؤوول بوزارة ا’تصصال أامسس بالجزائر،
أان مشصروع القانون التمهيدي المتعلق باإ’شصهار
يجرى إاعداده بالتشصاور مع كل الخبراء في هذا
المجال «من أاجل تنظيم النشصاط بشصكل دقيق».
في هذا الصصدد أاكد رئيسس ديوان وزير ا’تصصال
محي الدين أاوحاج خÓل اأ’يام اأ’ورو ـ مغاربية الـ
 ٧حول ا’تصصال ا’شصهاري أان «مشصروع القانون
التمهيدي المتعلق باإ’شصهار يجري اإ’عداد له
بالتشصاور مع خبراء في المجال من أاجل تنظيم
النشصاط بشصكل دقيق» .
وأاوضصح ذات المتحدث أان قطاع ا’شصهار في
الجزائر «هام للغاية» بالنسصبة للمجتمع ’سصيما في
جوانبه التجارية والمؤوسصسصاتية معتبرا أانه من
المفروضس أان يكون هناك إاطار تنظيمي.
ويرى أاوحاج أان «هذا المشصروع التمهيدي
سصيتعلق بالجوانب المتمثلة في المضصمون

والقواعد التي يجب وضصعها وكذا الشصق
التنظيمي».
من جهة أاخرى أاكد المتحدث أانه سصيتم ضصمن
هذا المشصروع التمهيدي إادراج إانشصاء وكالة لتنظيم
اإ’شصهار مشصيرا إالى ضصرورة تحديد «من هم
الفاعلون في هذا القطاع وما الذي يقومون به
بالتدقيق» .واعتبر نفسس المتدخل أان «اإ’شصهار هو
نشصاط معقد وجد حديثا ومتطور وهو السصبب
الذي يجب من أاجله توفير الوسصائل وتحديد
اأ’شصخاصس الذين يمكنهم مسصاعدتنا في إاعداد
هذا القانون .واأ’هم ’ يكمن في إاعداد المشصروع
التمهيدي في حد ذاته بل في مضصمونه».
كما ’حظ أاوحاج «أان الفئات المعنية با’شصهار
هي فئات مهمة نسصبيا وعليه يجب التوفر على
فضصاء منظم يكون فيه المحترفون أامام قواعد
واضصحة تسصمح بمنافسصة نزيهة وسصليمة وهذه

بهدف تحسضين مناخ ا’سضتثمار تماشضيا مع الحركية ا’قتصضادية

مراجعة تقييم قانون السستثمار وعرضسه على الحكومة قريبا
كشضف وزير الصضناعة والمؤوسضسضات
الصضغيرة والمتوسضطة وترقية ا’سضتثمار
شضريف رحماني،أامسس ،عن مراجعة
محتملة لقانون ا’سضتثمار الوطني
وتقييمه بعد مرور  ١٢سضنة من المصضادقة
عليه في ،٢٠٠١بهدفإاعطاء انطÓقة
جديدة لÓقتصضاد الوطني تماشضيا مع
الحركية ا’قتصضادية العالمية.

سصعاد بوعبوشس

أاوضصح الوزير على هامشس إاشصرافه على
المنتدى الجزائري الكتالوني للمؤوسصسصات بفندق
اأ’وراسصي أانه سصيتم تقديم مشصروع المراجعة إالى
الحكومة في اأ’يام القليلة المقبلة ،حيث ينتظر أان
يشصكل القانون إاطارا عاما وشصام ÓلÓسصتثمار في
الجزائر وفقا للمعايير الدولية ومرجعا للمسصتثمر
اأ’جنبي ،مشصيرا إالى أان قاعدة ٥١
ـ  ’ ٤٩تشصكل عائقا لÓسصتثمار
في الجزائر والدليل على ذلك
اهتمام الكثير من المؤوسصسصات
اأ’جنبية عربية وأاوروبية عامة
وخاصصة با’سصتثمار ببÓدنا وفي
كل المجا’ت.
وأاشصار رحماني إالى أان القانون
سصيضصفي ا’نسصجام والمصصداقية الÓزمة على كل
ما ينتج بالجزائر ،وسصيسصمح بتطوير الدعائم
ا’قتصصادية لبÓدنا أ’ن أاي تطور في هذا المجال
يرتكز على الصصناعة والتكنولوجيا ويعطي

اسصتقرارا وشصفافية قانونية ومؤوسصسصاتية ما
سصيشصجع على اسصتقطاب ا’سصتثمار إالى الجزائر
وفتح المجال أامام شصراكة متوازنة وذكية ومحددة.
إالى جانب ذلك أاشصرف الوزير على مراسصيم
توقيع  ١٢بروتوكول اتفاق بين المتعاملين
الجزائريين والكتالونيين من بينها  ١١بروتوكو’
اسصتفاد منه متعاملون وطنيون خواصس بإانشصاء
مؤوسصسصات مختلطة في مجا’ت البناء وا’شصغال
العمومية والخدمات المؤوسصسصاتية والصصيانة
والمطبعة الصصناعية وإاعادة التهيئة والهندسصة
المدنية وانشصاء مصصنع بقسصنطينة إ’نتاج المواد
الصصيد’نية بشصراكة بين «أاورل زاد فارم ـ فارما
مديتيرنيا».
وأاشصار المسصؤوول اأ’ول عن القطاع إالى أان
منتدى اأ’عمال الجزائري الكتلوني الذي يضصم
مؤوسصسصات كثيرة تنشصط في
مجا’ت تابعة لفروع البناء ومواد
البناء واأ’شصغال العمومية
والصصناعات الغذائية واآ’’ت
الزراعية والتجهيزات الصصناعية
واإ’لكترونية والكهربائية ،يشصكل
أارضصية لمشصاريع شصراكة من
شصأانها تثمين المسصاهمة
التكنولوجية ’ سصيما في تحويل المعرفة ودعم
التشصغيل بين كل من الدولتين.

توقيع  ١٢بروتوكول
اتفاق ب ÚمتعاملÚ
جزائري ÚوكتالونيÚ

تبادل الخبرات لمعالجة القضضايا ا’قتصضادية وا’جتماعية

الكناسس يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره الفرنسسي اليوم

يوقع ،اليوم ،المجلسس ا’قتصصادي وا’جتماعي
مع نظيره الفرنسصي ،اتفاقية مشصتركة ،تسصمح
بتعزيز التعاون بين الهيئتين وتجسصيد اأ’فكار
والمقترحات المتبادلة لحل ومعالجة التحديات
ا’قتصصادية وا’جتماعية.
وقال ،رئيسس المجلسس ا’قتصصادي وا’جتماعي
الفرنسصي ،جون ـ بول دو’فواي ،على هامشس
المباحثات التي جمعته والوفد المرافق له ،أامسس،
بمحمد صصغير باباسس رئيسس الكناسس ،أان التوقيع
على ا’تفاقية ،يعد ثمرة للحركية الجديدة التي
بعثها رئيسس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة
ونظيره فرنسصوا هو’ند ،في العÓقات الثنائية بين
الجزائر وفرنسصا .
وأافاد أان المباحثات التي أاجراها الطرفان،
خÓل اليومين الماضصيين بالجزائر العاصصمة،

تركزت حول تحديد سصبل التعاون في القضصايا التي
تهم البلدين ،ومواجهة التحديات ا’قتصصادية
وا’جتماعية ذات ا’هتمام المشصترك ،وعلى
رأاسصها تكوين وتشصغيل الشصباب وتمكينهم من حقوق
الضصمان ا’جتماعي ،إالى جانب اإ’شصكا’ت
المتعلقة بفعالية اأ’نظمة التربوية.
وأاوضصح دو’فواي ،أان تقوية العÓقات بين
الهيئتين ،تهدف في شصقها الدبلوماسصي بما يخدم
العÓقات ا’ورومتوسصطية ،وأاضصاف أان اللقاء أاتاح
الفرصصة لشصرح التجربة الفرنسصية في التعديل
الدسصتوري اأ’خير .وأاخذ البعد البيئي قدرا كبيرا
من ا’هتمام رفقة توفير المناخ المÓئم لنشصاط
المجتمع المدني وتمكين المواطنين من التعبير
بحرية.

حمزة/م

وطني

اإ’ثنين  ٠٣جوان  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٤رجب  ١٤٣٤هـ

اسستهÓك الطاقة محليا قد يقفزإالى  ١٠٠مليون طن في ٢٠٣٠

دعوةإإلى ترششيد عملية إلسشتهÓك وإلتجاه نحو إلطاقة إلمتجددة
كشسف مسستشسار وزير الطاقة والمناجمأاحمد مشسراوي من بومرداسص،أان نسسبة اسستهÓك الطاقة بالسسوق المحلي قد
تقفز من  ٤٠مليون طن في الوقت الحاليإالى معدل  ١٠٠مليون طن سسنويا في حدود سسنة  ،٢٠٣٠بسسبب حالة النمو
ا’قتصسادي الذي تعيشسه الجزائر ،ما حتم على خبراء الطاقة التفكير فيآاليات علمية جديدة ’قتصساد الطاقة
وترشسيد ا’سستهÓك مع حتمية التوجه نحو الطاقة المتجددة لحماية الثروات الوطنية.

بومردأسس :ز /كمال
وقال مسشتششار وزير الطاقة ‘
كلمته خÓل افتتاح اŸؤو“ر اŸغاربي
اÿامسس لهندسشة الطرائق الذي
احتضشنه معهد البحث والتطوير
Ÿؤوسشسشة سشوناطراك ببومرداسس ،أان
ا◊كومة قد سشطرت برنا›ا
طموحا بغÓف ما‹ وصشل إا١٠٠ ¤
مليار دينار من أاجل وضشع قاعدة
عملية وتكنولوجية متينة لتطوير
ميدان الطاقة اŸتجددة بكل
مصشادرها ،أاهمها الطاقة الششمسشية
من أاجل تنويع مصشادر اإ’نتاج
والتقليل من تكاليف ا’سشتخراج ،باإ’ضشافة إا¤
دورها اŸسشتقبلي كعنصشر أاسشاسشي ‘ حماية البيئة
واÙيط العام ،كما كششف باŸناسشبة أايضشا أان
نسشبة اسشتهÓك الطاقة قد تششهد ارتفاعا هي
اأ’خرى لتصشل إا ¤حوا‹  ٣٦أالف ميغاوات سشنة
 ٢٠٣٠بد’ من  ١٢الف ميغاوات ‘ الوقت الراهن.
وعن أاهمية اŸلتقى اŸغاربي لهندسشة
الطرائق ،قال مسشتششار وزير الطاقة أان الهدف
اأ’سشاسشي منه هو ﬁاولة دعم التوجه الصشناعي
الذي سشطرته ا÷زائر والتأاقلم مع التطورات
العلمية والتكنولوجية التي يعيششها العا ‘ ⁄ميدان
اإ’نتاج و–ويل اŸواد اÿام إا ¤مواد اسشتهÓكية
اسشتعانة بالطرق العلمية ا◊ديثة التي تقدم إانتاجا
ذو جودة عالية للمسشتهلك وبأاقل تكلفة مع عامل
ثالث مهم بالنسشبة إاليه هو حماية البيئة اŸعيششية.
كما قدم أايضشا مسشتششار وزير الطاقة ثÓثة

–ديات أامام ا÷زائر يجب التكيف معها إايجابيا
وŒاوزها ،أاهمها واجب ا’سشتجابة السشريعة
Ÿتطلبات السشوق اÙلي على اŸدى القصشÒ
والطويل بسشبب ارتفاع الطلب ا’سشتهÓكي للطاقة،
توعية اŸواطن على أاهمية ا’قتصشاد ‘
ا’سشتعمال وترششيد ا’سشتهÓك ،وﬁاولة اسشتغÓل
الÌوات الطبيعية أاحسشن اسشتغÓل لتحسشÚ
الوضشعية ا’قتصشادية وا’جتماعية للمواطن،
ضشرورة اعتماد ا÷زائر على طاقتها البششرية
اÙلية لتطوير البحث وضشمان إانتاج ﬁلي بديل
عن اŸنتوج اÿارجي ‘ ›ال التجهيزات
ووسشائل العمل ،وأاخÒا إاعطاء التكوين أاهمية
قصشوى من خÓل التكفل اأ’مثل باليد العاملة
وتوف Òفرصس للتششغيل.
هذا وششهد اليوم ا’ول من اŸلتقى اŸغاربي
الذي يدوم يوم ،Úتقد Ëعدة مداخÓت من قبل
خÈاء الدول اŸششاركة اŸمثلة ‘ كل من اŸغرب،

 ٢٥وفاة في  ٢٣حادثا

غرق ٠٤أإششخاصش مع بدإية موسشم إلصشطياف
سسجلت وحدات ا◊ماية اŸدنية خÓل
الفÎة اŸمتدة ما ب ٣٠ Úمايإا ٠٢ ¤جوان
ا÷اري  ٥٤٨٨تدخﬂ ‘ ، Óتلف ›ا’ت
أانشسطتها من بينها  ٢٣حادث مرورأادىإا¤
وفاة  ٢٥شسخصسا وجرح ٧٧آاخرين” ،
إاسسعافهم ونقلهمإا ¤اŸراكز اإ’سستشسفائية،
حيث سسجلتأاثقل حصسيلة بو’ية اŸدية
بوفاة ٠٤أاشسخاصص وجرح ٠٤آاخرينإاثر
تصسادم ب Úسسيارت Úعلى مسستوى الطريق
الوطني رقم  ٠١ببلدية ›ـ.È
وفيما يخصس ا’ختناقات ق ـامت وحـدات
ا◊ماية اŸدنية بتدخ ـل واحد ” ،ف ـيـه إاسش ـعاف
وإاجÓء  ٠٧أاششخاصس ﬂتنق Úبغاز أاحادي
الكربون بو’ية سشكيكدة ،أاما إاخماد ا◊رائق فقد

قامت ا◊ماية بعدة تدخÓت إ’خ ـماد  ٠٥حرائق
منزلية ،صشناعية  ،وإاسشعاف وإاجÓء  ٠٩أاششخاصس
أاصشيبوا بحروق واختناقات من جراء اسشتنششاق
الدخان الكثيف بكل من عنابة  ،سشطيف وو’ية
الششلف .
من جهة أاخرى سشجلت وحدات ا◊ماية
اŸدنية ‘ نفسس الفÎة وفاة  ٠٤أاششخاصس غرقا
منهم  ٠٣أاششخاصس توفوا ‘ البحر على مسشتوى
الششواط التالية و’ية ا÷زائر الرمال الذهبية
وبجاية بششاط ملعب تيششي ،وسشكيكدة بششاط
العربي بن مهيدي ،أاما الششخصس الرابع فلقي حتفه
Ãجمع مائي بو’ية الششلف.

سسعاد.ب

معسسكر:

نحوإإعÓن قريتي إلرمايكية وإلرمايلية ببلدية هاششم مناطق منكوبة
كششف والي معسشكر أاو’د صشالح زيتوني أامسس،
أانه سشيتم إاعÓن قريتي الرمايكية والرمايلية
ببلدية هاششم «منطقة منكوبة» جراء فيضشان المياه
المسشتعملة عليها من مصشب فيضس العطشس ببلدية
تيغنيف.
وأاوضشح نفسس المسشؤوول على هامشس عملية فتح
أاظرفة إامتحان ششهادة البكالوريا ببلدية تيزي أان
لجنة تتششكل من الصشندوق الوطني للتعاون
الفÓحي وبلدية تيغنيف التي كانت تششرف على
مصشب المياه المسشتعملة بفيضس العطشس الذي
تسشبب في أاضشرار لفÓحي وسشكان الرمايكية
والرمايلية سشتعاين الخسشائر لدراسشة كيفية
تعويضس المعنيين بالتعاون بين البلدية وصشندوق
التعاون الفÓحي.
وأاضشاف أان التقنيين المكلفين بمعاينة بنايات
القريتين اللتين تضشمان  ١٢٠مسشكن صشنفت ٥

سشكنات في وضشعية خطيرة و ٦٦في وضشعية
متوسشطة وسشيششرع في منح إاعانات للبناء الريفي
أ’صشحاب السشكنات الخمسشة لترميم سشكناتهم أاو
بناء أاخرى جديدة كما تجري عملية واسشعة
لمكافحة الحششرات وعملية مراقبة طبية للسشكان
يششارك فيها  ١٣طبيبا وأاعوان السشلك ششبه الطبي
كما تقرر تجديد ششبكة الكهرباء واإ’نارة
العمومية.
من جهة أاخرى عاين مكتب دراسشات من
السشويد مصشب فيضس العطشس نهاية اأ’سشبوع
الماضشي وطرح إامكانية إانششاء محطة لتصشفية
المياه المسشتعملة وتوجيهها لسشقي المحاصشيل
الزراعية عوضس إانجاز قناة جر هذه المياه نحو
واد ماوسشة ويتم دراسشة ا’قتراحين على مسشتوى
وزارتي تهيئة اإ’قليم والبيئة والمدينة والموارد
المائية ’ختيار الحل اأ’نسشب .

المدية

ضشحايا إإلرهاب يطالبون بحقوق إلعيشش إلكريم
قام نحو  ٢٠ششخصشا من بين ضشحايا اإ’رهاب صشبيحة أامسس اأ’حد با’حتجاج للمرة الثانية أامام
مقر و’ية المدية مجددين في هذه الوقفة طرح مششاكلهم العالقة ،والمتمثلة أاسشاسشا في ضشرورة منحهم
قانونا أاسشاسشيا يحفظ ماء وجههم ويصشون كرامتهم ،ورفع منحة الضشحية للششخصس الذي كان بدون عمل
أاثناء تعرضشه لÓعتداء اإ’رهابي وكذا العامل الذي تعرضس لإÓصشابة أاثناء أاداء عمله حتى تتماششى هذه
المنحة مع اأ’جر القاعدي للعامل ،والمتقاعد بما يواكب حاجة أاسشرهم وعيالهم .
كما أاصشر هؤو’ء والذين كانوا قد رفعوا جملة المطالب يوم  ١٣من ششهر أافريل الفائت أامام ممثل
الوالي ،على حتمية إايجاد الحلول لتمكين الضشحية من حصشوله على منحته ششهريا ،والحق في ا’سشتفادة
من السشكن ا’جتماعي واإ’بقاء على منحة الضشحية أ’و’ده بعد وفاته ،وإاعفاء هؤو’ء الضشحايا الذين كان
لهم ششرف توقيف نزيف الدم وحقنه من المراقبة الطبية أ’صشحاب اإ’عاقة الدائمة.

م.أأمين عباسس

تونسس ،فرنسشا ،روسشيا ،بلجيكا
وايطاليا ،كانت أابرزها مداخلة
الÈوفيسشور جاك ششاربونتي من
فرنسشا حول أانواع هندسشة الطرائق
ا◊ديثة «اÿضشراء» من أاجل تنمية
مسشتدامة ‘ ظل عوŸة السشوق
ا’قتصشادي وإاششكالية اŸنتجات
الصشناعية التي ÿصشها ‘ كون
›ال هندسشة الطرائق يرتكز على
–سش Úا’نتاج بعد عملية التحويل
بأاقل تكلفة وأاك Ìحماية للبيئة
الطبيعية ،من جهته ÿصس بلعادي
صشالح أاسشتاذ بجامعة هواري
بومدين ورئيسس اÛمع ا÷زائري
لهندسشة الطرائق أاحد الششركاء ‘ تنظيم اŸلتقى،
أان الهدف من الندوة هو ﬁاولة ا÷مع بÚ
الصشناعي Úوأاصشحاب اŸؤوسشسشات بالطلبة
والباحث ÚاŸتخصشصش ‘ Úميدان الطاقة ،بغرضس
التبادل العلمي وفهم أاك Ìلهذه اŸقاربة العلمية
ا÷ديدة اÿاصشة بهندسشة الطرائق التي تهتم
بتحويل كل اŸواد اÿام ا ¤منتوج اسشتهÓكي ،لكن
بطريقة تضشمن جودة اŸنتوج بأاقل التكاليف
اسشتجابة Ÿتطلبات السشوق التنافسشي ا◊ا‹ ،كما
صشنف رئيسس اÛمع ا÷زائر كرائدة ‘ اÛال
مقارنة مع باقي دول ا÷وار والدليل على ذلك أان
ا÷زائر –تضشن اŸؤو“ر اÿامسس بعد الثالث
والرابع ،وÃششاركة حوا‹  ٢٠٠بحث ميدا Êمن
أاصشل  ٨٠٠بحث مقÎح للمششاركة على حد قوله.

إلمقصشيون من إلسشكن
إلجتماعي بمقرة يغلقون
مقر إلدإئرة وإلبلدية
أاقدم صشباح أامسس المئات من المقصشيين من
قائمة حصشة  ٢٨٠سشكن اجتماعي ببلدية مقرة
و’ية المسشيلة ،ومباششرة بعد اإ’فراج عنها على
غلق مقر الدائرة والبلدية مطالبين المسشؤوولين
بإاعادة النظر في المسشتفيدين والذين حسشبهم ’
يسشتحقون هاته السشكنات ،رافعين ششعارات
مفادها أان القوائم حملت أاسشماء المسشؤوولين
مششبهين إاياهم بمصشاصشي الدماء.
وأاقدم أامسس سشكان حي الخراريب بنفسس
البلدية على غلق الطريق الوطني رقم ٢٨
الرابط بين بلدية مقرة وبريكة بباتنة ،عن
طريق وضشع المتاريسس والحجارة وإاششعال النار
في العجÓت المطاطية على مسشتوى الطريق،
احتجاجا على ما وصشفوه بـ «تماطل» المصشالح
المحلية في ا’سشتجابة لمطالبهم المتعلقة
بمششكل غياب قنوات الصشرف الصشحي بحيهم
ناهيك عن انعدام اإ’نارة العمومية ،باإ’ضشافة
إالى عدم تخصشيصس أاماكن لرمي النفايات
المنزلية لسشكان الحي ومششكل عدم تكملة تهيئة
الوادي الذي يمر بالحي عن طريق الخرسشانة
اإ’سشمنتية ،وتخفيضس مدة توزيع المياه من ثÓث
أايام إالى يومين زيادة عن المطلب اآ’خر الخاصس
بغلق المفرغة العمومية التي اسشتحدثتها البلدية
مؤوخرا بالقرب من الحي مما يجعلهم عرضشة
لأÓمراضس الناجمة عن هذا الوضشع الكارثي .

ألمسسيلة :عامر ناجح

تدششين محطة نقل
إلمسشافرين لعين تموششنت

أاششرفت مصشالح قطاع النقل لو’ية عين
تموششنت على ا’فتتاح الرسشمي لمحطة نقل
المسشافرين الجديدة التي جرى تدششينها
مؤوخرا.
المحطة التي كلفت الدولة مبلغ ٥٧٠مليون
دينار تعد منششأاة تتوفر على كل المرافق الÓزمة
للمسشافرين وتجمع الخطوط الوطنية ما بين
الو’يات على مسشافة يفوق امتدادها  ١٠٠كلم
على أان يتم تحويل الخطوط الو’ئية بدءا من
 ١٦جوان القادم .لإÓششارة فإان المحطة تقدم
خدمات على غرار اأ’كل ،الجرائد والنقل إالى
وسشط المدينة من السشادسشة صشباحا إالى غاية
الثامنة والنصشف مسشاًء ،حسشب تصشريح رئيسس
المحطة قاسشمي محمد .

عين تموشسنت:ب.م أألمين
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أاطباء وأاسساتذة يدقون ناقوسص الخطر

وضشع برنامج وطني للتكفل بأامرإضش إلحسشاسشية
أإهم توصشيات إلمؤوتمر إألوروإإفريقي
دق اأ’طباء واأ’سساتذة ،أامسص ،ناقوسص
الخطرإ’همال عÓج التهاب مخاطية
اأ’نف المرتبط بالحسساسسية باعتباره
يمسص  ٥٠٠مليون شسخصص على المسستوى
العالمي ،في حين يمسص  ٪ ٧من اأ’طفال
في الجزائر ،مؤوكدينأان التهاب مخاطية
اأ’نف الذي يسستمر لدى الشسخصص لمدة
سسنة بأاكملها يتسسبب في حدوث
مضساعفات خطيرة من بينها اإ’صسابة
بالربو والتهاب القصسبات الهوائية.

فاطمة ألزهرأء طبة

وأاكد اأ’طباء في ثاني يوم من افتتاح المؤوتمر
ا’رو إافريقي للربو والحسشاسشية والمناعة العيادية
الذي احتضشنه فندق الششيراطون تحت الرعاية
السشامية لفخامة رئيسس الجمهورية عبد العزيز
بوتفليقة أان التهاب مخاطية اأ’نف المرتبط
بالحسشاسشية هو اأ’كثر انتششارا في الجزائر ويصشاب
به اأ’ششخاصس نتيجة عدة عوامل على غرار
اسشتنششاق حبوب الطلع وانتششار المواد الملوثة
والغبار داخل المنزل وكذا التدخين .
من جهته كششف البروفيسشور دوبلي خÓل
مداخلته أان  ٪ ٨٠من مرضشى الربو مصشابون
بالتهاب مخاطية اأ’نف المرتبطة بالحسشاسشية
،كما أان هذه اأ’خيرة حسشبه مسشؤوولة عن اإ’صشابة
بالربو في أاغلب الحا’ت  ،أاما البروفيسشور عبد
العزيز دعا إالى ضشرورة التكفل بهذا المرضس الذي

يعتبر -حسشبه -مششك Óيهدد الصشحة العمومية لما
يكلفه من أاعباء تثقل الخزينة العمومية وتعيق
ا’قتصشاد الوطني  ،في حين أاكد البروفيسشور أايوب
على أاهمية البحث عن مسشببات اإ’صشابة بمختلف
أانواع الحسشاسشية المزمنة سشواء الحسشاسشية
الغذائية أاو الحسشاسشية من الحششرات الÓسشعة
والحسشاسشية الجلدية والمهنية وذلك بغية تسشهيل
عملية العÓج .
وأاوضشح رئيسس الجمعية الجزائرية أ’مراضس
الربو والحسشاسشية والمناعة العيادية حبيب دواقي
الذي أاششرف على تنظيم هذه التظاهرة أان هذا
المؤوتمر ا’ورو إافريقي الخامسس هو مناسشبة لفتح
المجال أامام المحاضشرين الدوليين والمحليين
لتبادل تجاربهم العلمية في مجال التششخيصس
والعÓج والوقاية من أامراضس الربو والحسشاسشية
التي تششكل حم Óثقي Óعلى ميزانية الصشحة في
الجزائر.
وقدم البروفيسشور دواقي أاهم التوصشيات التي
سشيخرج بها المؤوتمر الخامسس الذي ضشم  ٣٠أاسشتاذا
محاضشرا دوليا ومحليا ،يعرضس كل واحد منهم
خبرات بلده في مجال تششخيصس وعÓج أامراضس
الحسشاسشية والربو المناعة العيادية  ،ومن بينها
وضشع برنامج وطني للتكفل بأامراضس الحسشاسشية
المزمنة وإانششاء مرصشد إافريقي لرصشد وجمع كل
المعلومات المتعلقة بالحسشاسشية ومسشبباتها،
إاضشافة إالى وضشع ششهادة افريقية في هذا
ا’ختصشاصس.

فيماأاقر المدير بشسرعية مطالبهم

عمال مؤوسشسشة تسشيير إلخدمات وهياكل مطار إلجزإئر يحتجون
نظمأامسص عمال مؤوسسسسة تسسيير الخدمات
وهياكل مطار الجزائر تجمعا احتجاجيا،
تنديدا بسسياسسة الÓمبا’ة التي انتهجتها
اإ’دارة تجاه مطالبهم المرفوعة لديها
وفي مقدمتها الزيادة في اأ’جور وتحسسين
ظروف العمل المزرية على حد تعبيرهم.

سسارة بوسسنة

أاوضشح أاحد العمال المحتجون في تصشريحه لـ «
الششعب» أان خيار اإ’ضشراب جاء نتيجة رفضس إادارة
مؤوسشسشة تسشيير الخدمات وهياكل مطار هواري
بومدين الدولي تلبية جملة مطالبهم المرفوعة
إاليها منذ مدة ،وعلى رأاسشها الزيادة في اأ’جور
وإادخال منحة الخبرة وا’حترافية حيز التنفيذ ،
باإ’ضشافة إالى الترقية اآ’نية وتحسشين ظروف
العمل المزرية على -حد قولهم  -ومطالب مهنية
واجتماعية أاخرى .
وطعن العمال المضشربون في ششرعية النقابة
الحالية والمنصشبة منذ عامين تقريبا ،مؤوكدين
بأانها ليسشت مخولة لتمثليهم والتفاوضس نيابة
عنهم ،وفي هذا الششأان أالح المحتجون على
ضشرورة إاعادة انتخاب نقابة جديدة بطريقة
ششفافة وديمقراطية ،وتطبيق ’ئحة القوانين التي
تحتوي على ثمانية بنود المتفق عليها سشنة . ٢٠٠٦

من جانبه أاقر ممثل نقابة عمال المؤوسشسشة
سشليم خليفاتي بششرعية المطالب المرفوعة من
طرف العمال ،داعيا في هذا الششأان إالى إاعادة
مراجعة بعضس بنود ا’تفاقية التي وقعت في
 ،٢٠٠٦باإ’ضشافة إالى مراجعة طريقة التنقيط
الخاصشة بتحديد منحة المردودية ،وكذا نسشب
الخصشم من الرواتب جراء اأ’خطاء المهنية.
وفي هذا اإ’طار اتصشلنا بالمدير العام لمؤوسشسشة
تسشيير الخدمات وهياكل مطار الجزائر طاهر
عÓشس لÓسشتفسشار عن الموضشوع لكن العاملة
بالمحول الهاتفي أاكدت لنا غيابة .
غير أانه صشرح لـ (واج) بأانه قد قام أامسس
بتنصشيب لجنة متسشاوية اأ’عضشاء للتفاوضس حول
مطالب العمال تتكون من ثمانية أاعضشاء يمثلون
اإ’دارة والنقابة بالتسشاوي ،معترفا في ذات السشياق
بششرعية بعضس المطالب’ ،سشيما ماتعلق بالزيادة
في الرواتب خاصشة كما قال «في ظل غÓء
المعيششة» ،غير أانه أاكد أان الزيادة في الرواتب
مرتبطة باإ’مكانيات المادية للمؤوسشسشة .
وقد تسشبب هذا اإ’ضشراب حسشب ما ’حظته
«الششعب» ،في عرقلة عدة خدمات ما سشبب فوضشى
عارمة على مسشتوى النقل وحمل اأ’متعة والنظافة
في المطار ،ولجأات اإ’دارة إالى ا’سشتعانة
بششركات خاصشة لتغطية العجز .

يطالبون باإ’فراج عن مشسروع القانون الخاصص بهم

عمال إلغابات في وقفة إحتجاجيةأإمام مقر إلمديرية في
اعتصشم نهار أامسس ،العششرت من أاعوان الغابات
أامام مقر المديرية الو’ئية في البليدة ،وعبروا عن
موقفهم ا’حتجاجي والداعي إالى ضشرورة
اسشتجابة المصشالح الوصشية والمسشؤوولة التكفل
بمطالبهم المهنية وا’جتماعية ،لضشمان أاداء جيد
وحماية الثروة الوطنية الغابية والحيوانية والنباتية
من ا’سشتغÓل اإ’جرامي وا’عتداء عليها بششكل
غير قانوني .
ورفع المحتجون ’ئحة مطالب مدونة من قبل
تمثيلهم النقابي سشلمت نسشخة منها للوزارة الوصشية
ومصشالحها المسشؤوولة تحصشلت « الششعب » على

نسشخة منها  ،دعوا فيها إالى ضشرورة اإ’فراج عن
مششروع قانون الغابات الجديد ،وكششف المحتجون
بأانه حبيسس اإ’دراج منذ عششرين سشنة  ،كاششفين
عن عدم فاعلية القانون الحالي (، )١٢ / ٨٤
لعجزه عن وضشع حد لÓنتهاكات الخطيرة
وا’عتداءات المسشتمرة على الثروة الغابية
والحيوانية والنباتية ،وأايضشا ا’سشتغÓل المفرط
للثروة الطبيعية وا’سشتحواذ العششوائي وغير
القانوني على اأ’راضشي الغابية.

لينة ياسسمين

بهدف تعريف الشسباب بآاليات دعم تشسغيل الشسباب

أإيامإإعÓمية مفتوحة بأادرإر

نظمت الوكالة الوطنية لدعم وتسشيير
القرضس المصشغر ،فرع أادرار اليوم بمركز
التكوين المهني رقم  ،٠٣يوما إاعÓميا موجها
لفائدة متربصشي مركز التكوين المهني الذين
هم على مششارف التخرج ،أاو الذين هم في
طور التربصس.
وأاوضشحت المكلفة باإ’عÓم على مسشتوى
الوكالة الوطنية للتششغيل حفصشة لعيدي ،أان
هذه اأ’يام تدخل في إاطار العمل الجواري

للوكالة والخروج للميدان وتقريب اإ’دارة من
المواطنين’ ،سشيما الششباب لتمكينهم من
ا’طÓع على اآ’ليات الجديدة المعتمدة في
التششغيل بالجزائر ولغرسس الثقافة المقاولتية
في أاذهان المتربصشين الششباب .
وقد ششهد اليوم اإ’عÓمي إاقبا’ من طرف
المتربصشين حيث قدمت لهم توضشيحات
إ’نششاء مششاريع اسشتثمارية واعدة.

أأدرأر :عقيدي فاتح

اإلثنين  ٠٣جوان  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٤رجب ١٤٣٤هـ
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باباأأحمد يششرف من ورڤلة على أنطÓق أمتحانات ششهادة ألبكالوريا

أاكث ـ ـ ـر من ٥٦٦أالـ ـف مت ـ ـ ـ ـ ـرشس ـح عبـ ـ ـ ـر الوط ـ ـ ـ ـن

أأعطى وزير ألتربية ألوطنية عبد أللطيف باباأأحمد صشباحأأمسس من و’ية
ورڤلة رسشميا إأششارة أنطÓق أمتحانات نيل ششهادة ألبكالوريا دورة جوأن
 ،٢٠١٣ألتي تقدم لها  ٥٦٦ . ٦٩٤مترششح من بينهم  ١٥٧ . ٠٧٢مترششح حر على
ألمسشتوى ألوطني.
وقد أأششرف ألوزير ألذي كان مرفوقا بوألي ألو’ية علي بوقرة ومسشؤوولي
قطاع ألتربية وممثلي هيئات أأولياء ألتÓميذ بثانوية ألخوأرزمي بحي

تازقرأرت بعاصشمة ألو’ية على مرأسشيم فتح ظرف أختبار مادة أللغة
ألعربية في ششعبةآأدأب وفلسشفة .
وتقدم على مسشتوى و’ية ورقلة ’جتياز هذه ألدورة من أمتحان
ألبكالوريا ألتي تتوأصشلإألى غاية  ٦جوأن ما ’ يقل عن  ١٢ . ٧٦٠مترششح من
بينهم  ٤ . ١٣٥مترششح حر موزعين على  ٤٢مركز إأجرأء ألتي يؤوطرها . ٩٧٩
 ٣ما بين مرأقب وحارسس وإأدأري.

اإلمضساء على المرسسوم التنفيذي الخاصس
بمنحة الجنوب سسيتم هذه األيام

ألمترششحون بالعاصشمة يصشرحون لـ«ألششعب»:

األسسئلة في المتناول ولم تخرج عن المقرر

صشرح وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أاحمد أامسس بورقلة أان المرسشوم التنفيذي الخاصس
بمنحة الجنوب لفائدة موظفي وعمال
قطاع التربية سشيتم اإلمضشاء عليه في غضشون األيام القليلة القادمة .وأاوضشح الوزير على هامشس زيارة
التفقد التي قادته إالى ولية ورقلة أان هذا اإلجراء يأاتي بعد اسشتجابة الحكومة للمطالب التي كانت
مرفوعة فيما يتعلق بهذه المسشأالة.
ومن جهة أاخرى أاكد بابا أاحمد أان نسشبة النجاح في ششهادة البكالوريا على مسشتوى وليات جنوب
الوطن في «تحسشن مسشتمر» وذلك بفضشل المجهودات المبذولة من طرف األسشاتذة والتÓميذ وأاولياء
التÓميذ ويدل على ذلك ـ مثلما أاضشاف بقوله «أاننا ل نجد كل وليات الجنوب في آاخر القائمة عندما

أنطلق ألمترششحون لششهادة
ألبكالوريا لدورة جوأن ٢٠١٣أأمسس
في أجتياز أمتحانات تششكل منعرجا
حسشاسشا في حياتهم يحدد
مسشتقبلهم ،وسشط أأجوأء تنظيمية
وأأمنية محكمة حسشب ما ’حظته
«ألششعب» ،جرأء أإ’مكانيات ألمادية
وألبششرية ألتي عملت ألجهات
ألمعنية على توفيرها قصشد إأنجاح
هذأ ألموعد ألمصشيري وضشمان
ألظروف ألتي من ششأانها أأن تكفل
للمترششحين فرصس ألنجاح.

أأولأأيام أمتحان ألبكالوريا بعين تموششنت

ظروف تنظيمية محكمة وإاجماع على سسهولة المواضسيع
أاعطيت صشبيحة أامسس رسشميا من ثانوية مليحة حميدو بعين تموششنت إاششارة انطÓق امتحان ششهادة
البكالوريا دورة جوان ٢٠١٣التي ترششح لها محليا نحو  ٤١٣٨تلميذ وتلميذة موزعين على  ١٥مركزا
إلجرائها .النطÓقة الرسشمية حضشرتها والي الولية يمينة نورية زرهوني وممثل عن الوزارة ومدير
القطاع يحي بن ششÓغم الذي راهن على اإلمكانيات المسشخرة في الرفع من نسشبة النجاح هذه السشنة.

جيهان يوسشفي
تصشوير :فواز بوطارن

وقفت «الششعب» عبر عدد من المراكز على
مسشتوى الجزائر العاصشمة على ظروف إاجراء
المتحان حيث اجمع تÓميذ ثانوية عمارة
رششيد ،واإلدريسشي وزينب أام المسشاكين الذين
التقيناهم على ان أاسشئلة اليوم األول كانت في
متناول الجميع ولم تخرج
عن المقرر بالنسشبة
لششعبتي العلوم التجريبية
وتقني رياضشي إال ان المر
كان صشعبا بالنسشبة
األحرار
للمترششحين
تخصشصس آاداب وفلسشفة،
حيث لحظنا عÓمات قلق
واسشتياء كبيرين على
وجوههم سشيما وان مادة اللغة واآلداب
رئيسشية لهم على أاسشاسس انها كانت مفاجئة
وغير متوقعة ،أاملين ان يكون اختبار مادة
الششريعة في الفترة المسشائية في متناولهم.
وأاعرب عدد من األسشاتذة ممن التقيناهم

بمراكز المتحانات والذين اسشتسشهلوا
بدورهم األسشئلة عن أاملهم في أان تكلل
مجهودات المترششحين لهذه الششهادة بالنجاح
سشيما وأان المواضشيع المتضشمنة في األسشئلة لم
تخرج عن المقررات التي تناولها التÓميذ
خÓل السشنة الدراسشية،
وكذا عن العتبة التي تم
تحديدها من طرف
الوزارة الوصشية ،مؤوكدين
في ذات السشياق أان
المتحانات في يومها
األول جرت بصشفة
طبيعية ،في خضشم توفر
المادية
اإلمكانيات
والبششرية ،حيث تم تششديد الحراسشة من
خÓل المراقبين والمؤوطرين في كل قسشم
لضشمان ششفافية المتحان ،كما تم تخصشيصس
مركز للعÓج يضشم طبيبا وأاخصشائيا نفسشانيا.

امتحان اللغة العربية
صسعب حسسـب طلبة
اآلداب والفلسسفة

«ألششعب» تنقلأأصشدأء أمتحانات ألبكالوريا بقسشنطينة:

األسسئلة في متناول كافة الطلبة

ششهدت أأمسس عاصشمة ألششرق
ألجزأئري قسشنطينة حالة غير
معهودة من ألحركية صشنعها طÓب
ألمرحلة ألنهائية ألمقبلين على
أجتياز أمتحانات ششهادة ألبكالوريا،
هذه ألششهادة ألتي تعتبر بالنسشبة
لهؤو’ء ألمترششحين فرصشة للنجاح
وأثبات أأنفسشهم وقدرأتهم ألتعليمية
ليعبروأ جسشر ألتربية وألتعليم
بجدأرة تأاهلهم لبلوغ ألتعليم ألعالي
وألتوجه نحو ألجامعة.

قسشنطينة :مفيدة طريفي

هذا الحلم الذي كان ينتظره الكثير من
الطلبة انطلق صشباح أامسس عبر عديد مراكز
إاجراء المتحانات الخاصشة بششهادة
البكالوريا لموسشم  ٢٠١٢ـ  ٢٠١٣حيث
اسشتقبلت مراكز اإلجراء ما يقارب . ٥٤٤
 ١٦مترششح موزعين عبر  ٥٤مركزا
بالولية.
«الششعب» رصشدت األجواء من خÓل
دردششة مع أاحد المترششحين بمركز اإلجراء
بثانوية يوغرطة الكائنة وسشط المدينة
حيث أاكد المترششح «أاحمد بوفلغط» ششعبة
تقني ميكانيك« :أان أاسشئلة اول مادة كانت
في متناول الجميع سشيما وأاننا اجتزنا اللغة

العربية التي تعتبر مادة ثانوية مقارنة
بمواد الششعبة الرئيسشية على غرار
الرياضشيات ،الفيزياء ،الكيمياء وهو ما
نتطلع ألن تكون في متناولنا ألنها وببسشاطة
سشتضشمن نجاحنا ومرورنا للجامعة»،
وأاضشاف المترششح« :إالغاء العتبة بالبرنامج
السشنوي لم يؤوثر على مراجعتنا للدروسس
ونحن نتمنى للجميع النجاح في هذه
الششهادة المصشيرية» .وهي نفسس
التصشريحات التي قالت عنها «منى» طالبة
بششعبة العلوم اإلنسشانية قائلة لنا« :األسشئلة
كانت على العموم سشهلة وفي متناول
الجميع ومع على المجتهد سشوى اإلجابة
على أاسشئلة لم تخرج عن البرنامج السشنوي،
رغم أاننا كمترششحين تخوفنا من مسشأالة
إالغاء العتبة وتحديد الدروسس إال أاننا
راجعنا كافة الدروسس المبرمجة ونرى أان
األسشئلة لن ولم تخرج عن ما درسشناه طيلة
سشنة كاملة».
وقد أاكد لنا احد األسشاتذة المكلفين
بالحراسشة أان اليوم األول من اجتياز ششهادة
البكالوريا مرت في أاجواء هادئة بعيدة كل
البعد عن الفوضشى والحتجاجات التي
بإامكانها تعكير صشفو هذه الششهادة
المصشيرية.

وأاوضشحوا فيما تعلق المواضشيع المرتقب
اقتراحها أان مترششحي بكالوريا دورة ،٢٠١٣
لن يمتحنوا إال في المواضشيع المدروسشة في
األقسشام ،حيث تم تحديد عتبة الدروسس
المعنية ،ما سشيسشمح لهم بحصشد معدلت تتيح
لهم فرصشة اختيار التخصشصشات التي تتماششى
ومسشتواهم العلمي ورغباتهم الفكرية.

تعزيزأتأأمنية عبر
مختلف ألمرأكز

وسشجلنا خÓل الجولة السشتطÓعية إالى
مختلف مراكز المتحانات أان مصشالح األمن
والحماية المدنية كانت بدورها على موعد
مع الحدث حيث وفرت المصشالح الولئية كل
الظروف األمنية الضشرورية المعتاد
تخصشيصشها عند إاجراء مثل هذا المتحان
الوطني الهام والمصشيري.

التسسجيÓت الجامعية
الجديدة من ٧إالى ٣١
جويلية القادم
تنطلق التسشجيÓت الجامعية الخاصشة
بالناجحين الجدد في ششهادة البكالوريا يوم «٧
جويلية القادم وسشتتواصشل الى غاية  ٣١من
نفسس الششهر» حسشبما علم أامسس األحد
بالجزائر العاصشمة لدى وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي.
وخÓل ندوة وطنية ضشمت مدراء
المؤوسشسشات الجامعية برئاسشة وزير التعليم
العالي والبحث العلمي رششيد حراوبية صشرح
المين العام للوزارة مصشطفى حوششين أان فترة
التسشجيÓت الجامعية للفائزين الجدد في دورة
البكالوريا  ٢٠١٢ـ  ٢٠١٣التي انطلقت
امتحاناتها أامسس قد حددت من « ٧الى ٣١
جويلية القادم».
كما أاكد حوششين الذي عرضس «المنششور
الجديد  ٢٠١٣ـ  »٢٠١٤المتعلق بالتسشجيÓت
وتوجيه الناجحين الجدد في ششهادة البكالوريا
أان أاول مرحلة خاصشة بهذه التسشجيÓت التي
سشتتم عبر ششبكة النترنيت «سشتكرسس
للتسشجيÓت الولية من  ٧الى  ١٣في حين يتعين
على الناجحين في هذه الششهادة خÓل الفترة
الممتدة من  ١٤و ١٦جويلية تأاكيد اختيارهم».

مختصشون نفسشانيون وأأطباء عبر  ٥١مركزإأجرأء

 ١٠٨٩غائب خÓل اليوم األول من المتحانات بوهران
سشجلت مديرية التربية لولية وهران،
خÓل اليوم األول من امتحانات ششهادة
البكالوريا نحو  ١٠٨٩غائب ،من بينهم ٩٦١
مترششح حر ،وحتى وإان تباينت انطباعات
المترششحين بعد امتحان مادة اللغة العربية،

إال أان الثابت ،أان أاسشئلة صشباح أامسس لم تخرج
عن المقرر الدراسشي.
بدوره ،رئيسس الفدرالية الوطنية ألولياء
التÓميذ ،الحاج دللو ،وصشف سشير امتحانات
البكالوريا بالعادية عبر سشائر مراكز اإلجراء

على المسشتوى الولئي ،مع تسشجيل  ١٥أالف
و ٩٢٧مترششح من المزمع أان يجتاز هذا
المتحان عبر  ٥١مركز إاجراء.

وهران :براهمية

عين تموششنــت :ب.م األمـــين
مدير ألتربية:

'سسخرنا كل الظروفإلنجاح الموعد '
وأاكد مدير التربية يحي بن ششÓغم ،تسشخير
المديرية كل الظروف المادية والبششرية إلنجاح
الدورة بـ ٩٢٩مؤوطر يششرفون على تنظيم مجريات
الدورة متوقعا نسشبة نجاح مرتفعة مسشتندا في ذلك
إالى اإلمكانات المسشخرة بالتعاون مع مختلف
الششركاء الفاعلين.

رئيسس لجنة ألمÓحظين
بلحوألة عثمان:

''تنظيم جيد وعدد الحراسس وفير''
وكإاجراء جديد اتخذت الوزارة الوصشية العمل
بمبدأا المÓحظين بهدف الرقي باألمانة التربوية
والتوافق ما بين كل األسشÓك المششتركة في تسشيير
ششؤوون المتحانات ،وحسشب تصشريح بلحوالة عثمان
رئيسس لجنة المÓحظين ومتابعة المتحانات فان
كل األمور مضشبوطة ل سشيما من ناحية التنظيم

الجيد ،وكذا عدد الحراسس عبر مختلف المراكز
المجهزة أاحسشن تجهيز وبكل الوسشائل الضشرورية.

أنطباعات أيجابية للتÓميذ وأجماع على
سشهولة موأضشيع أللغة ألعربية

وقد بدت النطباعات الولية حول مواضشيع
امتحان اللغة العربية ايجابية على أامل ان تسشتمر
على هذا النحو حسشب تصشريحات عدد كبير من
الممتحنين الذين اسشتحسشنوا الظروف المسشخرة
من طرف مديرية التربية وكذا سشهولة المواضشيع
التي اعتبروها في متناول الجميع ومن المقرر
الدراسشي متمنيين ان تكون المواضشيع القادمة
بنفسس السشهولة.

غياب  ٢١٣مترششح

سشجلت مديرية التربية لولية عين تموششنت
أامسس  ٢١٣غائب في امتحانات ششهادة البكالوريا
بنسشبة مئوية بلغت  ٥ . ١٦بالمائة من مجموع ٤١٢٨
مسشجل من بينهم  ٩٠٢مترششح حر تغيب منهم ١٨٤
تلميذ و ٣٢٢٦تلميذ نظامي تغيب منهم  ٢٩تلميذا.
وقد جرت المتحانات في ظروف تنظيمية
محكمة سشخرت لها المديرية الوصشية كل الظروف
المادية والبششرية إلنجاحها.

فليون يعرب عن ارتياحه لسسير امتحانات البكالوريا لدى فئة المحبوسسين
أاعرب المدير العام لدارة السشجون واعادة
ادماج المحبوسشين مختار فليون عن ارتياحه لسشير
امتحانات البكالوريا (دورة جون  )٢٠١٣لدى فئة
المحبوسشين الموزعين عبر ٣٥مركز امتحان.
وأابرز فليون على هامشس اششرافه على انطÓق
امتحانات البكالوريا بمؤوسشسشة اعادة التربية
والتأاهيل بالحراشس أان «هذه األجواء الجيدة الذي
ميزت سشير المتحانات سشبقتها العديد من
الجراءات كالتحضشيرات النفسشية التي قام بها
األخصشائيون لصشالح  ٢٣٥٥مترششح من فئة

المحبوسشين».
وأاضشاف المسشؤوول ذاته ان ارتفاع عدد
المؤوطرين وأاسشاتذة دروسس الدعم وتعزيز الوسشائل
البيداغوجية للمسشاجين المترششحين سشاهم في
«توفير الظروف الجيدة لجراء المتحان».
وكششف المتحدث أان «عددا معتبرا من
المحبوسشين المترششحين المفرج عنهم بعد انقضشاء
عقوبتهم ،إالتحقوا بمراكز المتحان منهم ٩
مترششحين بمركز مؤوسشسشة اعادة التربية والتأاهيل
بالبوني ولية عنابة».

ألغيابات لم تتعد ألـ ٥بالمائة بتلمسشان

اجماع على سسهولة المواضسيع

أاششرف نهار أامسس ممثل وزير التربية سشي أاحمد
على افتتاح امتحانات البكالوريا بولية تلمسشان رفقة
والي ولية تلمسشان عبد الوهاب نوري ومدير التربية
نجادي مسشقم.
عملية الفتتاح تمت بثانوية مليحة حميدو بوسشط
تلمسشان أاين وقف على التحضشيرات وفتح أاظرفة
األسشئلة قبل أان يتوجه الوفد نحو الثانوية الجديدة
بششتوان ،أاين تم معاينة أاجواء المتحانات ،وبالرمششي
وقف ممثل الوزير والوفد المرافق له على أاجواء

المتحان قبل التوجه مباششرة نحو مدينة سشبدو
بجنوب الولية.
وفي هذا الصشدد ،كششف مدير التربية لولية
تلمسشان أان أاجواء المتحان انطلقت في ظروف
عادية ،وعن الغيابات أاكد ذات المسشؤوول أانها لم تتعد
نسشبتها  ٥بالمائة وسشط فئة األحرار ول تزيد عن ، ١
 ٠بالمائة وسشط فئة المتمدرسشين.

تلمسشان :محمد ب

األسسئلة احترمت عتبة الدروسس بالجلفة
مر اليوم األول من امتحان ششهادة البكالوريا
بولية الجلفة في ظروف حسشنة حسشب المترششحين
الذين التقتهم «الششعب» في جولتها عبر مختلف
المراكز ،مؤوكدين أان األسشئلة احترمت عتبة الدروسس.
التحق أامسس ما يقارب  ١٧٩٠٠مترششح بمراكز
المتحان بولية الجلفة بينهم أاكثر من  ٩١٨٠مترششح
حر ،في ظروف وصشفت بـ «الجيدة» ،وأاعطى والي
الولية رفقة الوفد الرسشمي إاششارة النطÓق بثانوية
النجاح حيث وقف على ظروف سشير العملية.

وفي ذات السشياق ،أاعطى النائب العام لدى مجلسس
قضشاء الجلفة إاششارة النطÓق بالمؤوسشسشة العقابية
بعين وسشارة التي يمتحن فيها  ٥٢سشجينا ،ويششرف
على امتحان البكالوريا ما يقارب  ٥٠٠٠مؤوطر
موزعين على  ٦٧مركزا تتوفر على عيادات خاصشة
وحراسشة أامنية.

خالد بششار وليد

دولي

اإ’ثنين  ٠٣جوان  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٤رجب  ١٤٣٤هـ

العدد
١٦١٢١

سضوريا سضتسضمح للصضليب اأ’حمر بدخول القصضير بعد انتهاء القتال

أادتإالى اعتقال مئات المتظاهرين وإاصضابة العشضرات

«جنيف »٢قد يتأاخرإإلى جويلية إلقادم وسسبعة
آإلف لجئ يعودون من إلعرإق

هدوء حذر في تركيا بعد إحتجاجات عنيفة
الوكا’ت

نقل التلفزيون السضوري عن وزير
الخارجية ،وليد المعلم ،قوله
لأÓمين العام لأÓمم المتحدة بان
كي مون أامسس ،إان سضوريا سضتسضمح
للصضليب اأ’حمر بدخول بلدة
القصضير المحاصضرة بعد انتهاء
العمليات العسضكرية.

بدأا الباعة وعمال البلدية في
تنظيف شضوارع اسضطنبول وأانقرة،
أامسس ،بعدأاعنف موجة من المظاهرات
ضضد الحكومة منذ سضنوات .وأاشضعل
محتجون النار واشضتبكوا مع الشضرطة
أاثناء الليل ،لكن الشضوارع كانت أاكثر
هدوءا بعد اشضتباكات على مدى يومين
أالقي فيها القبضس علىآا’ف ا’شضخاصس
وأاصضيب المئات.
واندلعت هذه ا’ضسطرابات إاثر
احتجاجات ضسد خطط الحكومة إ’قامة
مركز تجاري في مكان حديقة عامة بميدان
ڤتقسسيمڤفي اسسطنبول والذي يعد مكانا
لÓحتجاجات السسياسسية منذ فترة طويلة.
ولكن ا’حتجاجات اتسسعت لتتحول الى تحد
أاوسسع لرئيسص الوزراء رجب طيب اردوغان
وحزبه العدالة والتنمية.
ويبدو أان ا’مطار سساهمت أامسص في أابعاد
المحتجين عن سساحة تقسسيم بوسسط
اسسطنبول حيث بدأات ا’حتجاجات ،لكنها لم
تطفئ حماسسة مجموعة صسغيرة من
المحتجين ظلوا متجمعين حول نار أاشسعلوها
وأاكدوا بأانهم سسيبقون الى النهاية حتى تسسقط

فضضيلة دفوسس  -الوكا’ت-

الحكومة التي وصسفوها بالقمعية.
وشسهدت شسبكات التواصسل ا’جتماعي
دعوات لمزيد من ا’حتجاجات أامسص في كل
من اسسطنبول وأانقرة لكن لم تكن هنالك
اسستجابة.
وقال مسسؤوولون إانه كان هناك أاكثر من ٩٠
مظاهرة منفصسلة في أانحاء البÓد يومي
الجمعة والسسبت .ويقول مسسعفون أان أاكثر من
 ١٠٠٠شسخصص أاصسيبوا في اسسطنبول وأاصسيب
عدة مئات في أانقرة.
وصسدمت ضسراوة رد الشسرطة اأ’تراك
با’ضسافة الى السسائحين الذين فوجئوا
با’ضسطرابات في واحدة من أاكثر المناطق
جذبا للسسياح في العالم .وقوبل ذلك بانتقاد
من الو’يات المتحدة وا’تحاد ا’وروبي
وجماعات حقوقية دولية.
واطلقت طائرات هليكوبتر عبوات الغاز
المسسيل للدموع في أاحياء سسكنية واسستخدمت
الشسرطة الغاز المسسيل للدموع في محاولة
إ’جبار محتجين على الخروج من مبان.
وأاظهرت صسورة على يوتيوب شساحنة شسرطة
مدرعة تصسدم محتجا لدى اقتحامها حاجزا.
وشسهدت تركيا تحو’ منذ تولي اردوغان

أاضضحت ثاÊأاسضرع قارة من حيث النمو

إأل· إŸتحدة وإلبنك
إلدو‹ يتعهدإن بتحسسÚ
مناخ إألعمال ‘إإفريقيإ

تعهد اأ’م Úالعام لأ ·ÓاŸتحدة بان كي
مون ورئيسص ›موعة البنك الدو‹ جيم
يونغ كيم ،أامسص ،بالعمل معا لتحسس Úبيئة
‡ارسسة اأ’عمال ‘ إافريقيا وجلب التنمية
ا’قتصسادية إا ¤كافة أانحاء القارة.
ووفقا لتقرير بنك التنمية اإ’فريقي الذي
صسدر على هامشص مؤو“ر يوكوهاما اليابانية
اÿاصص بالتنمية ،سسجلت هذه ا’خÒة خÓل
العقد اŸنصسرم نسسبة ‰و رائعة وأاضسحت
ثا Êأاسسرع قارة من حيث النمو.
وحسسب التقرير ،فإانه من اŸتوقع خÓل
العام ÚاŸقبل Úأان يكون هناك ٧
اقتصسادات من القارة ضسمن أاسسرع ١٠
اقتصسادات ‰وا .وقال رئيسص ›موعة
البنك الدو‹ اآ’ن هناك فرصسة رائعة للنمو
ا’قتصسادي ‘ إافريقيا وفوائد هذا النمو
يجب أان يتم تقاسسمها بفاعلية.
وأاضساف أانه رغم تسسارع وتÒة النمو ،إا’
أان هذا النمو  ⁄يتقاسسمه ا÷ميع ويجب أان
يكون النمو شسام Óحتى يخلق Ãا يكفي من
الوظائف اŸنتجة والفرصص ا’قتصسادية.
من جانبه ،قال بان كي مون ،إان زيارته
اأ’خÒة إ’فريقيا مع رئيسص ›موعة البنك
الدو‹ وهي ظاهرة نادرة من جانب رئيسسي
اŸنظمت ÚالعاŸيت Úتظهر إالتزام اأ’·
اŸتحدة والبنك الدو‹ Ãسساعدة إافريقيا
من خÓل شسراكة قوية .وأاوضسح أان اأ’·
اŸتحدة والبنك الدو‹ يتشساركان نفسص
مهمة –سس Úمناخ اأ’عمال وضسمان السسÓم
والنمو اŸسستدام ‘ إافريقيا.

السسلطة قبل عشسر سسنوات حيث قام بتحويل
اقتصسادها من اقتصساد يعاني من أازمات إالى
أاسسرع ا’قتصسادات نموا في أاوروبا.
و’ يزال أاردوغان هو السسياسسي اأ’كثر
شسعبية في البÓد إالى حد كبير إا’ أان
معارضسيه يشسيرون إالى ما يصسفونه بتسسلطه
وتدخله كمحافظ من الناحية الدينية في
الحياة الشسخصسية للناسص في الجمهورية
العلمانية.
وأادى تشسديد القيود على بيع الخمور
وتحذيرات من اظهار مشساعر الحب عÓنية
في ا’سسابيع ا’خيرة الى إاثارة احتجاجات.
واندلعت احتجاجات سسلمية أايضسا بسسبب
مخاوف من أان تؤودي سسياسسة الحكومة إالى أان
يجر الغرب تركيا إالى الصسراع في سسوريا.
ودعا أاردوغان الى وقف ا’حتجاجات
فورا وقال إان حكومته سستحقق في ادعاءات
اسستخدم الشسرطة القوة المفرطة .وقال في
كلمة تلفزيونية إاذا كان هذا اأ’مر يتعلق
بتنظيم التجمعات وإاذا كان هذا حراكا
اجتماعيا يجمعون فيه  ٢٠فإانني سسأاقوم
وأاجمع  ٢٠٠أالف شسخصص .وإاذا جمعوا مئة
أالف سسأاجمع مليونا من حزبي.

يعرضس على المجلسس التأاسضيسضي بعدأاسضبوعين

إلنتهاء من صسياغة مشسروع إلدسستور إلتونسسي
أاعلنت مصضادر رسضمية في تونسس أان
المجلسس التأاسضيسضي أانهى السضبت
صضياغة المشضروع النهائي للدسضتور
الجديد للبÓد والذي اسضتغرق وضضعه
وقتا طوي Óبسضبب غياب توافق حول
طبيعة الحكم وصضÓحيات رئيسس
الجمهورية ورئيسس الحكومة.
ووقع مصسطفى بن جعفر رئيسص المجلسص
التأاسسيسسي رئيسص لجنة الصسياغة والحبيب
خضسر المقرر العام للدسستور ،المشسروع
النهائي للدسستور أامام عدسسات المصسورين
والصسحافيين قبل أاداء النشسيد الوطني.
وسسيرفع المشسروع والتقرير العام الخاصص
به قريبا الى رئيسسي الجمهورية المنصسف
المرزوقي والحكومة علي العريضص على أان
يعرضص بعد  ١٥يوما أامام الجلسسة العامة
للمجلسص الوطني التأاسسيسسي.
ومنذ بداية أاعمال المجلسص الوطني في ١٥
فيفري  ٢٠١٢تم وضسع ثÓث مسسودات للدسستور
التونسسي الجديد واحد في أاوت والثاني في

خطوة نحوإانهاء ا’ضضطرابات السضياسضية

سسبتمبر  ٢٠١٢والثالث في مارسص .٢٠١٣
وكانت ا’حزاب السسياسسية الرئيسسية في
تونسص التزمت بمدة عام واحد اعتبارا من
تاريخ انتخاب المجلسص التأاسسيسسي في ٢٣
أاكتوبر  ٢٠١١لصسياغة مشسروع الدسستور
الجديد الذي سسيكون بدي Óعن دسستور ١٩٥٩
الذي تم تعليق العمل به بعد تغيير النظام
ودخول البÓد في مرحلة انتقالية تديرها
قوانين مؤوقتة عمادها دسستور صسغير هو
النظام المؤوقت ’دارة أاجهزة الدولة.
غير ان اعمال المجلسص التأاسسيسسي
تقدمت ببطء شسديد بسسبب غياب توافق
خصسوصسا حول طبيعة النظام السسياسسي
الجديد وصسÓحيات رأاسسي السسلطة التنفيذية
رئيسص الجمهورية ورئيسص الحكومة .ويحتاج
مشسروع الدسستور ليتم تبنيه الى أاصسوات ثلثي
أاعضساء المجلسص التأاسسيسسي الـ .٢١٧ووعد
رئيسص الحكومة والقيادي في النهضسة علي
العريضص بتبني الدسستور الجديد وتنظيم
انتخابات تشسريعية ورئاسسية قبل نهاية .٢٠١٣

مصضر

وكان مسسؤوولو إاغاثة تابعون لأÓمم
المتحدة دعوا إالى وقف فوري ’طÓق
النار في القصسير حيث تقاتل قوات
النظام مقاتلي المعارضسة .وأاضسافوا أان
 ١٥٠٠شسخصص أاصسيبوا وبحاجة إالى العÓج
على الفور.
وأابدى المعلم دهشسته من القلق الدولي
إازاء القتال في القصسير قائ :Óإان العالم
التزم الصسمت عندما سسيطر مقاتلو
المعارضسة على البلدة قبل  ١٨شسهرا وإان
سسوريا تقوم اآ’ن بتخليصص المواطنين من
إارهاب المجموعات اإ’رهابية المسسلحة
وعودة اأ’من وا’سستقرار لمدينة القصسير
وريفها.
ومن ناحية ثانية ،صسرح وزير
الخارجية الفرنسسي لوران فابيوسص أامسص
أان المؤوتمر الدولي حول سسوريا الذي
وصسفه بمؤوتمر الفرصسة اأ’خيرة قد يعقد
في جويلية المقبل وليسص في جوان كما
كان مقررا ،أ’ن اختيار المعارضسة
لممثليها و ا’تفاق على جدول ا’عمال
كما أاضساف سسيسستغرق بعضص الوقت.
وكرر فابيوسص تحفظ فرنسسا إازاء
مشساركة إايران في مؤوتمر جنيف ،اأ’مر
الذي تطالب به موسسكو .وقال بأان
ا’يرانيين ’ يؤويدون التوصسل الى حل،

أاعلن رئيسص حكومة إافريقيا الوسسطى اŸؤوقت
ميشسيل دجوتوديا أان تشسكيل حكومة إافريقيا
الوسسطى ا÷ديدة سسيكون اليوم من أاجل
وضسع نهاية لإÓضسطرابات السسياسسية
اŸسستمرة منذ شسهور.
وجاءت تصسريحات دجوتوديا ‘ مدينة
أاويو بجمهورية الكونغو الدÁقراطية ،حيث
اجتمع مع الرئيسص الكونغو‹ دنيسص سساسسو
نغيسسو .وأاكد على ضسرورة تشسكيل حكومة
جديدة قائ :Óأانها أاحد اŸهام الرئيسسية

النيجر

مقتل حارسسي سسجنإإثر محاولة فرإر متهمين باإلرهاب
قتل حارسسان في سسجن نيامي السسبت برصساصص موقوفين مÓحقين بتهم ارهابية كانوا يحاولون الفرار،
دون ان تتضسح طريقة حصسول الموقوفين على ا’سسلحة التي اسستخدموها في محاولة الفرار.
وقال المدعي العام للجمهورية ابراهيم وزير موسسى للتلفزيون الرسسمي ان هناك قتيÓن وحوالى
 ١٠آاخرين أاصسيبوا بجروح لكن عدد القتلى قد يرتفع أ’ن بعضص المصسابين جروحهم خطيرة.
وأاضساف لقد اعتدوا على الحراسص والحراسص ردوا عليهم.

قضست المحكمة الدسستورية العليا ،أاعلى
محكمة مصسرية ،أامسص ،بعدم دسستورية
قانون مجلسص الشسورى ،الذي يتولى سسلطة
التشسريع بصسفة مؤوقتة ،با’ضسافة لقانون
معايير الجمعية التأاسسيسسية للدسستور والتي
وضسعت دسستور البÓد ،حسسبما أافاد
التلفزيون الرسسمي.
وقالت المحكمة أان القانون الذي
أاجريت على أاسساسسه انتخابات مجلسص
الشسورى غير دسستوري ،وهو ما ينطبق أايضسا
على القانون الذي اختير على أاسساسسه
أاعضساء الجمعية التأاسسيسسية للدسستور التي
صساغت دسستور البÓد.
وقال المسستشسار ماهر البحيري ،رئيسص
المحكمة الدسستورية العليا وقاضسي تلك
القضسية ،أان مجلسص الشسورى سسيظل في
موقعه حتى انتخاب مجلسص نواب جديد
ولكن دون أان يكون له سسلطة التشسريع،

أانهم ضسد السسÓم ،وروسسيا وإايران هما
حليفتان للنظام السسوري .وتعارضص إايران
تشسكيل حكومة انتقالية في سسوريا
بصسÓحيات كاملة ،وهو ما قال فابيوسص
أانه النقطة المركزية للمؤوتمر .ومن
المقرر عقد لقاء تمهيدي ا’ربعاء في
جنيف بين ممثلين عن الو’يات المتحدة
وروسسيا وا’مم المتحدة.
و من ناحية ثانية ،أادى انفجار سسيارة
مفخخة ،أامسص ،قرب قسسم للشسرطة فى
العاصسمة السسورية دمشسق الى مقتل
ثمانية على ا’قل من عناصسر قوات
ا’من وإاصسابة مدنيين.
وكانت اأ’مم المتحدة قد دعت السسبت
جميع اأ’طراف في سسوريا الى عمل
أاقصسى ما يمكن لتجنب وقوع ضسحايا بين
المدنيين في الصسراع الدائر في البÓد.
في شسأان آاخر ،أاصسدر الرئيسص السسوري
بشسار اأ’سسد ،أامسص ،مرسسوما تشسريعيا
يقضسي بتعيين أاحمد شسيخ عبد القادر
محافظا جديدا لمحافظة الÓذقية
السساحلية الواقعة شسمال شسرق سسوريا.
ويأاتي تعيين المحافظ الجديد وسسط
أانباء عن وجود اشستباكات عنيفة بين
الجيشص النظامي و مسسلحي المعارضسة
في ريف الÓذقية السساحلية القريبة من
الحدود التركية.
هذا وقال مسسؤوول عراقي أامسص ،إان
أاكثر من سسبعة آا’ف ’جئ سسوري عادوا
الى بلدة البوكمال السسورية الحدودية في
ا’سسابيع القليلة الماضسية بعد تحسسن
الوضسع اأ’مني هناك.

الحزب اإ’شضتراكي النرويجي يجدد دعمه للقضضية الصضحراوية

إلسسلطات إلمغربية توقف روإتب صسحرإويين بالسسمارة

قامت السضلطات المغربية بوقف
الرواتب الشضهرية لعدد من
المواطنين الصضحراويين بمدينة
السضمارة المحتلة على خلفية
المظاهرات المسضتمرة التي تعرفها
المدينة للمطالبة بتقرير مصضير
الشضعب الصضحراوي.
وانتهجت قوات ا’حتÓل المغربي بهذا
الموقف سسياسسة قطع ا’رزاق لثني
المواطنين عن المشساركة في ا’نتفاضسة.
يذكر أان مدينة السسمارة المحتلة عرفت
يومي  ٢٤و ٢٥ماي الماضسي مظاهرات
عارمة تطالب بتقرير المصسير وا’سستقÓل
لجأات خÓلها القوات المغربية الى اقتحام
عدد من المنازل واختطاف شسابين
صسحراويين.
وأاشسار مصسادر الى أان حملة ا’ختطاف
واقتحام المنازل ’زالت متواصسلة من قبل
قوات ا’حتÓل المغربية التي لجأات الى
ارتداء الزي المدني واأ’قنعة تدعمها
سسيارات التدخل السسريع.
ومن ناحية ثانية ،جددت مسسؤوولة
العÓقات الخارجية في حزب اليسسار

إإفريقيا إلوسسطى تعلن تشسكيلة إلحكومة جديدة إإبطال قانوني مجلسس إلشسورى وإلجمعية إلتأاسسيسسية للدسستور
◊كومة رئيسص الوزراء نيكو’سص تيا‚ياى
اŸؤوقتة  .وأاشسار دجوتوديا إا ¤أان ا÷هود
تبذل لنزع السسÓح ‘ العاصسمة بانغوي وسسيتم
اسستكمال هذه العملية خÓل أاسسبوع Úأاو
ثÓثة .وكان ائتÓف متمردي –الفسسيلكا
السسابق اسستو ¤على السسلطة ‘ بانغوي ‘ ٢٤
مارسص وخلع الرئيسص السسابق فرانسسوا بوزيز
ونصسب زعيم سسيلكا نفسسه رئيسسا ثم انتخبه
اÛلسص اŸؤوقت رئيسسا مؤوقتا ووعد بقيادة
اأ’مة ا ¤انتخابات جديدة خÓل شسهر.
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حسسبما قالت مصسادر قضسائية.
وكان عدد من المحامين أاقاموا دعاوى
قضسائية ضسد مجلسص الشسورى معترضسين
على القانون الذي أاجريت على أاسساسسه
ا’نتخابات.
وأاجريت انتخابات غرفتي البرلمان
المصسري (مجلسص الشسعب ومجلسص
الشسورى) وفق نفسص قانون ا’نتخابات،
والذي حكمت المحكمة الدسستورية العليا
بعدم دسستوريته في شسهر جوان من العام
الماضسي ،ما أادى لحل البرلمان المصسري
الذي سسيطر عليه ا’خوان حينذاك.
وصساغت الجمعية التأاسسيسسية للدسستور،
والتي سسيطر عليها اإ’خوان أايضسا دسستور
البÓد .وانسسحب ممثلو القوى المدنية من
الجمعية بحجة عدم اأ’خذ بمقترحاتهم.
وأاقر الدسستور المصسري في اسستفتاء على
مرحلتين في ديسسمبر الماضسي.

ا’شستراكي النرويجي السسيدة مونة ويرنيسص
تأاكيد موقف حزبها الداعم لكفاح الشسعب
الصسحراوي من أاجل الحرية وا’سستقÓل
مطالبة المغرب با’لتزام بعملية التسسوية
السسلمية التي ترعاها ا’مم المتحدة منذ
 ١٩٩١والسسماح بتنظيم اسستفتاء تقرير
المصسير والقبول بنتائجه.
ومن جهته ،أاطلع ممثل جبهة
البوليسساريو السسيدة ويرنيسص بمسستجدات
القضسية الصسحراوية والحاجة الملحة أ’ن
يتحرك المجتمع الدولي للضسغط على
المغرب لينصساغ للشسرعية الدولية ويتوقف
عن عرقلة مسسار تصسفية ا’سستعمار من
الصسحراء الغربية والسسماح للشسعب
الصسحراوي بممارسسة حقه في تقرير
المصسير وا’سستقÓل.
يذكر أان اللجنة المركزية لحزب اليسسار
ا’شستراكي النرويجي سسبق وأان صسادقت في
أافريل  ٢٠٠٧على ’ئحة يدين فيها الحزب
ا’حتÓل المغربي للصسحراء الغربية
ويطالب الحكومة النرويجية با’عتراف
الصسحراوية
العربية
بالجمهورية
الديمقراطية.

ANNIVERSAIRE
Notre
petite
princesse
ALINE YARA
SABRINE
a
soufflé sa première
bougie au mois de
mai
dernier
en
semant par la même
occasion un grand bonheur dans le coeur de sa maman
FATIHA et son papa Fouzi.
nous ANIS et LYLY , ainsi que
les familles SILINI et
SAKET lui souhaitons
tous une longue et heureuse vie et joyeux
anniversaire.
الشسعب ٢٠١٣/٠٦/٠٣

^اإلثنين  ٠٣جوان ٢٠١٣م الموافق لـ  ٢٤رجب  ١٤٣٤هــ العدد ١٦١٢١
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أ’جيال
التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواصشل بين ا أ
’
ضشرورة ملحة لخدمة عالم الششعر
شضعراء
شضباب بين
واقعين

أاردنا في هذا الملف طرح موضضوع ““الشضعراء الشضباب““ ،لما
لعالم القافية من دور في الحديث بلسضان مجتمع ينمو فيه ،ففي
القديم لم تكن تخلو السضهرات أاو التجمعات الترفيهية من الشضعر،
حيث كان هو سضيد ““القعدة““ كما يقال في عاميتنا ،غير أاّنه اليوم
يعيشش في متاهة الضضياع.

الششعر سشفر دون
جواز على مراكب
الخيال والتصشور
تعتيم الصشورة الششعرية
يصش ّعب عل ـ ـ ـ ـى الششب ـ ـ ـاب
ايجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد موقع
ا’بداع مرتبط بحجم
المسشاعدة والتوجيه

كلمة العدد

القصشيدة الراقية هي الفاصشل..
…QGòîd Iô«ª°S
تبقى الكلمة المعّبرة والكتابة التي تلج قلوب وأاذهان القّراء هي الفاصصل
بين شصخصص وآاخر بغضص النظر عن الشصريحة العمرية التي ينتمي إاليها،
حيث أانّ المتذّوق لعالم القافية ،أاظن أاّنه ’ يولي أاهمية لÓسصم الذي نّظم
القصصيدة ،بل يبحر في الكلمات والتعابير التي تحملها.
تسصميات عديدة اقتحمت جميع الميادين ،بما فيها السصاحة الثقافية بكل

أاجناسصها والتي تراوحت بين الكتابة النسصوية ،الرجالية ،الشصبابية وغيرها،
تسصميات ’ أاسصاسص لها من الصصحة والوجود ،كما يراها عديد المثّقفين
الغيورين على الثقافة كعالم إابداع وهوية ،وليسص حّبا في أاسصماء بَدعمها
وصصنع الدعاية لها حتى تصصل إالى الشصهرة ولو على حسصاب مسصتوى الكتابات
وإالحاق الضصرر بالثقافة ،التي تبقى ،من المفترضص ،بعيدة وأاسصمى من
الربح السصريع والنفوذ..
إاذا أاخذنا بعين ا’عتبار التصصنيف الموسصوم بـ ““شصعر الشصباب““ ،ف Óيختلف
اثنان في غنى الجزائر بمواهب شصابة ،منها من فتحت أامامها اأ’بواب
وطرقت باب النجومية واسصتطاعت تمثيل بلدها أاحسصن تمثيل في المحافل
جعها ويعطيها حقها
الدولية ،وأاخرى في انتظار الضصوء اأ’خضصر الذي يشص ّ
في حجز مكان لها بين الكبار.
أاسصماء عديدة هي كÓسصيكيات الشصعر واأ’دب الجزائري ،وتتابعت وراءها
اأ’جيال التي تركت أاسصماءها من ذهب في سصجل الثقافة الجزائرية ،ليأاتي
الدور اليوم على الجيل الشصاب ليحمل المشصعل ويبذل ما في وسصعه إ’عادة

الشصعر الجزائري إالى الواجهة بعد ضصياع عاشصه في سصنوات ماضصية.
و’ ننسصى العصصر الذي نعيشصه ،عصصر من الصصعب أان يبقى فيه الشصعر حيا
في ظل العولمة الجارفة لخصصوصصيات ومميزات العالم العربي ،عصصر
يمّيزه صصراع بين جيل قديم وجيل جديد ،عصصر أاصصبحت المادة والجاه
والربح السصريع أاكبر هّم فيه ،عصصر أاصصبح يسصتوجب فيه توليد أاعمال جادة
تترّبع على كل أانواع الجماليات واإ’بداع الذي من شصأانه إاعادة الجمهور إالى
عالم القافية والكلمة المعّبرة ،وهنا علينا إادراك وجوب ا’بتعاد عن إاعادة
نسصخ أاعمال كبار الشصعراء ،وهذا ليسص تقلي Óمن شصأانهم أاو انتاجاتهم ،فعلى
العكسص فالفضصل كله لهم في التعريف بثقافتهم ،لكن على الشصعراء الشصباب
إاعطاء بصصمة خاصصة لكتابات هذا العصصر بما يتماشصى معه ،هذا الشصيء
الذي يكون با’هتمام بهم دون قطيعة مع الماضصي ،هذا الشصباب الذي وجد
جع له ،وربما هذا الشصيء فرضص عليه
التكنولوجيا الحديثة أاكبر مشص ّ
الحصصار من طرف الجيل القديم ،لتبقى في اأ’خير الكلمة المعّبرة والكتابة
الراقية الجادة والحامية لهوّيتها وثقافتها هي الفاصصل بين اأ’سصماء.
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∫ÉæªdG Ö©°U ÉªgÓMGC ø«©bGh ø«H ÜÉÑ°T AGô©°T

ô©°ûdG ºdÉY áeóîd áë∏e IQhô°V ∫É«L’
C G ø«H π°UGƒàdG

á∏«ÑWƒH ájOÉf IóYGƒdG IôYÉ°ûdG

¬∏qdG ∞∏N ¥QÉW ôYÉ°ûdG

¬«LƒàdGh IóYÉ°ùªdG ºéëH §ÑJôe »YGóH’G »MƒªW

Qƒ°üàdGh ∫É«îdG ÖcGôe ≈∏Y RGƒL ¿hO ôØ°S ô©°ûdG

áÑ°SÉæªH ∂dPh ,''IGCôªdG OÉ¡L'' ¿Gƒæ©H Ió«°üb
á«°VÉªdG áæ°ùdG º«bGC …òdG IGCôªdG ó«Y AÉ«MGE
Ió«°üb »gh ,»fƒª«e ó«°TQ áaÉ≤ãdG QGóH
∫hÉëJ áeÉY áØ°üH äÉ¡e’CGh IGCôª∏d á¡qLƒe
√òg »a Iô«ãμdG ø¡JÉ«ë°†Jh ø¡ÑbÉæe ¢VôY
á«HôJ ø°ùMGC ø¡FÉæHGC á«HôJ π«Ñ°S »a IÉ«ëdG
¿Éc »dÉàdÉHh ,ôYÉ°ûdG ∫Éb Éªc á°SQóe É¡fq’C
Éªd Ω’CGh IGCôªdG »g áHÉàμdG »a »d √ÉéJG ∫hGC
√òg »a á«bÓNGCh á«fÉ°ùfGE áª«bh QhO øe ¬∏ãªJ
,É¡æY AÉæ¨à°S’G ¢üî°T …’C øμªj ’ IÉ«ëdG
,''ájôëdG ™Ñf'' ¿Gƒæ©H á«fÉK Ió«°üb »d âfÉc Éªc
…OGƒdG áj’h äÉ≤HÉ°ùe ióMÉEH É¡«a âcQÉ°T
,Égô«°üe ±ôYGC ¿GC ¿hO á∏°SGôªdG ≥jôW øY
»àdG ájôëdGh øWƒdÉH ≈æ¨àJ Ió«°üb »gh
ó«¡°T ¿ƒ«∏e ∞°üfh ¿ƒ«∏e É¡∏LGC øe ≈që°V
.∫Ó≤à°S’ÉH ôFGõédG º©æJ ≈àM
óëd âeóq≤a Iô«°ü≤dG á°ü≤dG ∫Éée »a ÉeGC
''IOÉ©°ùdG ìÉàØe'' ¿Gƒæ©H ≈dh’CG ,ø«àjGhQ ¿’BG
¿Gƒæ©H á«fÉãdGh Gó«°ùdG ≈°Vôªd á°üq°üîe
»àHôéJ É¡«a ìôWGC ,''ΩÓ¶dG õqY »a IôgƒédG''
.ÉjQƒdÉμÑdG IOÉ¡°T ™e á«°üî°ûdG
»a á«∏Ñ≤à°ùªdG ºμ©jQÉ°ûe øY GPÉeh @
?ájô©°ûdGh á«°ü°ü≤dG áHÉàμdG ä’Éée
É«dÉM ΩƒbGC @@
≈∏Y
∫É¨à°T’ÉH
,ø«àjô©°T ø«Jó«°üb
É¡d äôàNG ≈dh’CG
¢ùª°T''
¿GƒæY
IQÉÑY »gh ''ájôëdG
»a Ió«°üb øY
èdÉ©J ,ôëdG ô©°ûdG
ájôëdG ´ƒ°Vƒe É°†jGC
IÉ«M »a É¡à«ªgGCh
πc ¿q’C ,Üƒ©°ûdG
≥°û©j ƒ¡a √ó∏H hGC ¬àØ°U âØ∏àNG Éª¡e ¿É°ùfGE
,á«fÉ°ùf’EG ¬à©«ÑW É¡f’C É¡«dGE ≥«àjh ájôë∏d
Ée'' ¿Gƒæ©H á«fÉK Ió«°üb ≈dGE áaÉ°V’EÉH
É¡«a ôμaGC IójóY iôNGC ™jQÉ°ûeh ,''?ºμÑ£N
.»dÉëdG âbƒdG »a
ô°ûfh ™ÑW »a ºJôμqa ∂°T ¿hO @
ôe’
C G ¢ùØfh …ô©°T ¿GƒjO »a ºcóFÉ°üb
á¡L ájÉCH ºà∏°üJqG πg ,¢ü°ü≤∏d áÑ°ùædÉH
ô°ûæ∏d QGO hGC áaÉ≤ãdG ájôjóªc á°üàîe
iód ºμJÉYGóHÉEH ∞jô©àdG πLGC øe
?™°SGƒdG Qƒ¡ªédG
ÉfGC ,º«ª°üdG »a »dÉ¨°ûfG ∂dGƒD°S ¢qùe ó≤d @@
ÜGƒH’CG …GC ¿’BG óëd ±ôYGC ’ áFóàÑe IôYÉ°T
áaÉ≤ãdG QGód »HO’CG …OÉædG GóY Éªa ?¥ôWGC
âæc »àdG AÉ«°T’CG øe ô«ãμdG »d ôaqh …òdG
¢Uôa ≈dGE áaÉ°V’EÉH áHÉàμdG ¿Gó«e øY É¡∏¡LGC
’ øμd ,á¡L ájÉCH ¿’BG óqëd π°üJGC ºd ,∑ÉμàM’G
π°UGƒàdG »a ÖZQGC ’ »fqÉCH ∂dP »æ©j
πH ,áHÉàμdG ™e »àHôéJ ºYO »a QGôªà°S’Gh
øe áHÉéà°SG »FGóf ≈≤∏j ¿GC ≈æªJGC ¢ùμ©dÉH
áj’ƒH áaÉ≤ãdG ∫ÉéªH ø«ªà¡ªdG ±ôW
,QGƒ°ûªdG á∏°UGƒe ≈∏Y »JóYÉ°ùªd ¢SGOôeƒH
¢Uôa ≥∏Nh …óFÉ°üb ™ÑW ≈∏Y »©«é°ûJh
»àdG á«aÉ≤ãdG äÉ«dÉ©ØdG ∞∏àîe »a ácQÉ°ûª∏d
∂dP ¿q’C ,áaÉ≤ãdG QGOh áaÉ≤ãdG ájôjóe É¡ª¶æJ
≈©°ùj ´óÑe …q’C …ƒb ™aOh õaÉM áHÉãªH ¿ƒμj
¬©jQÉ°ûe »a Éeób »°†ªdGh QGôªà°S’G ≈dGE
.á«YGóH’G

øe á∏«ÑWƒH ájOÉf IôYÉ°ûdG ôÑà©J
áj’ƒH IóYÉ°üdG ájô©°ûdG ÖgGƒªdG
É¡àHôéJ ô°üb øe ºZôdG ≈∏©a ,¢SGOôeƒH
q GE áHÉàμdG ™e
øe ô«ãμdG ∂∏ªJ É¡fqGC ’
á°ü≤dGh ô©°ûdG ä’Éée »a ä’hÉëªdG
•É≤°SGE øY IQÉÑY É¡Ñ∏ZGC ,Iô«°ü≤dG
øjOÉ«e IóY »a á«°üî°T áHôéàd
äÉÑKGE É¡dÓN øe ∫hÉëJ ,á«YÉªàLG
»a Oƒéj ÉªqY ájôM πμH ô«Ñ©àdGh äGòdG
øY á«eÉ°S »fÉ©eh QÉμaGC øe ÉgôWÉN
.øWƒdGh Ω’
C G ,IÉ«ëdG
ÉgOƒ≤j øªqY åëH á∏MQ »a Ωƒ«dG »g
»a IóYÉ°ùªdGh ,™°SGƒdG ´GóH’
E G ºdÉY ≈dGE
Éª∏ãe á«YGóH’
E G É¡JÉHÉàc ô°ûfh ™ÑW
.''Ö©°ûdG'' ™e QGƒëdG Gòg »a ¬©HÉàf

R `` ∫Éªc :¢SGOôeƒH
…OÉædG AÉ°†a »a ºJóLh ó≤d :Ö©°ûdG @
»fƒª«e ó«°TQ áaÉ≤ãdG QGód »HO’
C G
´Éªà°S’G ,áHÉàμ∏d Gó«Mh É°ùØqæàe
á«HO’
C G ÖgGƒªdG »bÉH ™e ∑ÉμàM’Gh
âëJ É¡d ¿Éμe øY åëÑJ »àdG iôN’
C G
á∏b πX »a ¢ùª°ûdG
ÜÉ«Zh
äGAÉ°†ØdG
™e π°UGƒàdG äGƒæb
øμªj ∞«c ,Qƒ¡ªédG
√òg ∫ÓN øe
¢VôY
á«©°VƒdG
áHÉàμdG ™e ºμàHôéJ
ájô©°ûdG
?á«°ü°ü≤dGh
:á∏«ÑWƒH ájOÉf @@
É¡àjGóH âfÉc ,Iô«°üb áHôéJ »g á≤«≤ëdG »a
âØ°ûàcG å«M ,…ƒfÉãdG ºK §°SƒàªdG á∏Môe »a
ôãcGC π«eGC »æfqGC …ô°S’CG »æjƒμJ øe ÉbÓ£fG
Gô«ãc ™àªà°SGC »°ùØf óLGCh ,OÉ°†dG ±ôM ≈dGE
øeh ,…ôFGõédGh »Hô©dG ô©°ûdG ™FGhQ IAGô≤H
IQÉÑY âfÉc »àdG ≈dh’CG ábÓ£f’G äGCóH Éæg
É¡dÓN øe ºLôJGC ájô©°T ä’hÉëe øY
á«ØWÉ©dGh á«YÉªàL’G »°ù«°SÉMGCh …QÉμaGC
Aôª∏d πμ°ûJ »àdG ,ÉjÉ°†≤dG øe ójó©dG √ÉéJG
Égô«Zh øWƒdG ,Ω’CÉc IÉ«ëdG √òg »a äÉ«°SÉ°SGC
»àdG á∏«ªédG AÉ«°T’CG øe
¢Uƒ°üîdÉHh ¬JÉ«ëH §ÑJôJ
á°SÉ°ùëdG á∏MôªdG ∂∏J »a
øe ºZôdG ≈∏Yh ,ôª©dG øe
áHÉàμdG øY IôàØd »YÉ£≤fG
q¿GC ’qGE QGƒ°ûªdG á∏°UGƒeh
á«fÉK IOƒ©dÉH iƒbGC ¿Éc …QGô°UGE
¿GC πeGC ≈∏Y áHÉàμdG ¿Gó«e ≈dGE
.QGƒ°ûªdG Gòg »a Gó«©H ÖgPGC
øe ¿’
B G óëd ºàeób GPÉe @
á°ü≤dG ä’Éée »a äÉYGóHGE
ºμd âfÉc πgh ,ô©°ûdGh
äÉcQÉ°ûe
∑ÉμàMÓd
Qƒ¡ªédÉH
¢VôYh
ºμàHôéJ
?á«YGóH’G
∫hGC âeóqb ó≤d @@

ºdÉY »a áFóàÑªc
±ôYGC ’ á«aÉ≤dG
¥ôWGC ÜGƒH’
C G …GC
»YGóHGE ™aód

QÉμa’
C G ΩÉ¡∏à°SG Qó°üe ôYÉ°ûdG RGõØà°SG äÉ¶ëd
QOÉÑàj ∞«c âjGCQGC ,GCóÑªd ô°üàæj hGC á«°†b èdÉ©j ¿GC É¡dÓN øe ôYÉ°ûdG
±ôY QGõf ,ô©°ûdG »a IGCôªdG øY åjóëdG OôéªH »fÉÑb QGõf º°SG ÉæfÉgP’C
hGC ,É¡fÉ°ù∏H çóëàj ¿GCh ≈ãfÓ
C d ô°üàæj ¿GCh ôgGƒL √óFÉ°üb øe ™æ°üj ∞«c
.É¡∏Ñb π«b Ée øY áØ∏àîe ¿ƒμJ ¿GC ,Ωó©dG øe ’ÉªL Ió«°ü≤dG ™æ°üJ ¿GC
∞«ch É¡FQÉb ∑ôëJ ∞«c ±ô©J »àdG »g áëLÉædG Ió«°ü≤dG ô«N’CG »ah
.≈∏YGC IOƒéH ôYÉ°ûdG É¡£≤àdG »àdG Qƒ°üdG ¬d π≤æJh ,É¡KGóMGC ¢û«©j ¬∏©éJ
øe ∫õ¨dG §≤°ùj ≈àe ,∫õ¨dG óFÉ°üb áHÉàc ≈dGE ¿ƒ∏«ªJ @
?ºμJÉHÉ°ùM
,¢SÉCμdG â°VÉaGC »àdG Iô£≤dG ¬fƒμd á©LGQ ∫õ¨dG »a »àHÉàc ÉªHQ @@
»≤∏q©Jh áHÉàμdG ÖM ∞°ûàcGh ,¥GôàMG äGP »d á°ûHôN ∫hGC ÖàcGC »æà∏©Lh
øe π«∏≤H ¬«a º∏μJGC ¿GC ™«£à°SCG …òdG ó«MƒdG ´ƒ°VƒªdG ¬fq’C ÉªHQh ,ìƒÑdÉH
.çGóM’CG á«HÉÑ°Vh á°SÉ«°ùdG ≈°Vƒa øY Gó«©H ∑GQO’EG
?»Jƒ°U ¿GƒjO ºμjód πg @
.É≤∏£e áHôéàdG √òg ¢VƒN ∫hÉMGC ºdh ,»Jƒ°U ¿GƒjO …qód ¢ù«d ’ @
øe πgh ,áYÉÑ£dG ó«b ƒg …òdG πÑ≤ªdG ºμfGƒjO øY ÉfƒKóqM @
?QƒædG ≈dGE ºμ∏ªY êôî«d ºμà¡LGh äÉHƒ©°U
ájô©°T áYƒªée øY IQÉÑY ,ÉÑjôb QƒædG iô«°S …ô©°T •ƒ£îe »d @@
πμch ,ájOƒªY √óFÉ°üb ™«ªLh á«dõZ áYƒ£≤eh Ió«°üb 40 ≈∏Y …ƒàëJ
Ωóq≤f ¿GC ≈æªJGCh ô°ûædG á°Uôa »d ìÉàJ ¿GC πÑb Gô«ãc â«fÉY GCóàÑe ôYÉ°T
.»≤∏àª∏d Ó«ªL ÉÄ«°T
º¡àYÉ£à°SÉH ôFGõédG »a AGô©°ûdG ÜÉÑ°ûdG ¿ÉCH ¿hôJ πg @
?á«Hô©dG á«dhódG äÉ°ùaÉæªdG »a ∫ƒNódG
øWh ôFGõédG ¿qGC iQGC √ó∏Ñd ¬∏«ãªJh …ôFGõédG ÜÉÑ°ûdG øY ÉæKóqëJ GPGE @@
πc ≈∏Y ¬aôq°ûJ ¿GCh ¬°SGCQ ™aôJ ¿GC ™«£à°ùJ ÖgGƒªH ôNõj AÉ£©e
πãªe ájôcÉH øjódG ô°UÉf …ôFGõédG ôYÉ°ûdG ÅægGC áÑ°SÉæªdÉHh ,äÉjƒà°ùªdG
π°üj ¿GCh πgÉCàj ¿GC ´É£à°SG …òdG ,AGô©°ûdG ô«eGC èeÉfôH »a ôFGõédG
.á∏Ñ≤ªdG πMGôªdG »a ≥«aƒàdG ¬d ≈æªJGCh ,áeó≤àe πMGôªd
≈∏Y É¡JhÓMh ÉgôqªH á«JÉ«ëdG ºμàHôéJ ¿ƒ£≤°ùJ ∞«c @
?ájô©°ûdG ºμàHôéJ
»eƒj çGóMGCh ,êôîàd çóëd êÉàëJ »∏NGO Ió«°ü≤dG ¿GC â∏bh ≥Ñ°S @@
¿GC ÉeGEh Ée Ió«°üb π°SôJ ¿GC ÉeGE ,πeGCh π∏eh ¿õMh ìôa øe πªëJ ÉªH
É°ùØqæàe ¿ƒμj ¿É«M’CG øe ô«ãc »a ô©°ûdG áFOÉg QÉf ≈∏Y è°†æJ É¡∏©éJ
.¬°û«©fh ¬«fÉ©f ÉªqY
ºcô©°ûH ∞jô©àdG »a á«JƒÑμæ©dG áμÑ°ûdG QhO Ée @
?á«Hô©dG ∫hódG AÉëfGC ≈à°ûH á«≤ÑdG ™e ºμ∏°UGƒJh
¢ü≤ædG ≈∏Y â£qZ á≤«≤M á«JƒÑμæ©dG áμÑ°ûdG @@
™°SƒH íÑ°UGCh ,É¡YGƒfÉCH ΩÓY’EG πFÉ°Sh ¬KóëJ …òdG
ÖWÉîj ¿GCh áeÉg áëjô°T ™e π°UGƒàj ¿GC ôYÉ°ûdG
¬d ≥∏îj ¿GCh ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉμÑ°T ∫ÓN øe áÑîædG
»æfqGC ∫ƒbGC ¿GC ™«£à°SGC ,´É≤ÑdG πc øeh ∫hódG áaÉc øe GQƒ¡ªL
∫ÓN øe Gô«ãc É¡æe äóØà°SG GôYÉ°T ¿ƒμj ¿GC ∫hÉëj ÜÉ°ûc
.QÉÑc AGô©°T ™e »∏°UGƒJ
¿hó¡J GPÉe Iô«NGC áª∏c »a @
Gòg áÑ°SÉæªH ''Ö©°ûdG'' AGôq≤d
?AÉ≤∏dG
ºμd ≈æªJCGh QGƒëdG Gòg ≈∏Y ºcôμ°TGC @@
πμd á«ëJh ,±ôëdG áeóN »a AÉ£©dG øe Gójõe
:äÉ«H’CG √òg ºμjógGCh ,''Ö©°ûdG'' IójôL AGôqb
≥°ûY áª«ªJ
»≤``à∏f ø``````d ÉæfqÉC``H ∫ƒ```≤J »Øc
»``≤aqôJh »````ªMQG »``qØc Éj ∫ƒ``bGCh
»```àaGôY ihDQ …QGó````bGC ¿É````éæa
¥ô`°ûªdG Üƒ`````°U ìƒHòªdG …ó``góg ΩGC
á```ª```«ªJ ∞dGC â≤```∏Y »àÑZQ ø``e
»≤∏q©Jh iƒ`````¡dG »a »bƒ`°T âë``°†ah
É¡∏```c óFÉ°ü```≤dG ™```Lh Éj â``fGC Éj
»≤````````∏`îàd â≤∏N ó```b »fqGC ∂«Øμj

GƒaôY ÜÉÑ°T AGô©°T π«L OƒLh ¬∏qdG ∞∏N ¥QÉW ôYÉ°ûdG iGCQ
ºZQ ,áMÉ°ùdG ≈∏Y ºgOƒLh GƒàÑãjh áàHÉK ≈£îH Ghô«°ùj ∞«c
»a IOÉe É¡æe Gƒ∏©éj ¿GC É¡HÉë°UGC ´É£à°SG »àdG äÉgÉØàdGh ácÉcôdG
á«eÓY’
E G äÉ°ù°SƒDªdG ¢†©H Óªqëe ,AGô≤dG øe áeÉg á≤ÑW …ójGC
Ió«°ü≤dG øe π©L ô©°û∏d ¬ÑqM .á«Ñ∏°ùdG èFÉàædG √òg øe GAõL
¬fGCh á°UÉN hóYƒe ¿hO √Qƒ°†ëH ó©°ùj …òdG ∞«ØîdG ∞«°†dG
ô©°ûdG Öëj ,øeõdG øe äÉ¶ëd É¡JQGôM ió©àJ ’ IôªL ó«dh
¬«∏Y ô£«°S ºdÉY »a É¡°û«©j »àdG áHô¨∏d ∞°qSÉCàj …òdG …Oƒª©dG
¬æY ≈∏îJ Éeó©H á«aÉ≤dG ºdÉ©d Qƒ¡ªédG IOƒY ≈æªàjh ,…ôãædG
.¬àbGP »°Vôj Ée ≈∏Y ¬dƒ°üM Ωó©d ÉªHQ

»£HGôe ∫ÉeGB :¬JQhÉM
¬μ∏ªJh »≤∏àªdG ´ÉæbGE ≈∏Y ôYÉ°ûdG IQób Ωó©d Gòg ™Lôj ÉªHQh ,Qƒ¡ªédGh
»Ø°†J ób áaÉ°VGE …ô©°ûdG Ö«∏μdG á≤jôW âëÑ°UÉCa ,ÉgóMƒd äÉª∏μdÉH
.∞©°V …GC ≈∏Y »£¨Jh Ée á«dÉªL
≈°TÉªàJ áFOÉg ≈≤«°Sƒe É¡≤aGôJ »àdG ájô©°ûdG äÉ«°ùe’CG øe ô«ãμdG óéfh
πc ,á«YGP’Gh á«fƒjõØ∏àdG ¢ü°üëdG »a ≈àMh IAGô≤dG äÉ¶ëd äÉª∏μdG ™e
ô©°ûdG ÆôØf ób ÉfÉ«MGCh ™ªà°ùªdG ádÉªà°S’ âKóëà°SG ´óH øY IQÉÑY Gòg
ÜÉéYGE πëe É¡JGP óëH ¿ƒμJ ób ¬æY á∏≤à°ùe OGƒªH ¬≤aôfh ¬fƒª°†e øe
¿GCh ,GQƒ°†M ¬Jó«°ü≤d π©éj ¿GC ôYÉ°ûdG ≈∏Y ≈≤Ñjh ,»≤∏àª∏d ó°ü≤eh
.Ió«°ü≤dG ∫ÓN øe √Qƒ¡ªL øe ¬Hôq≤J Ée §HGhQ OÉéjGE ∫hÉëj
ºgQÉ©°TGC IAGôbh º¡à©HÉàe ¿ƒÑqëJ øjòdG AGô©°ûdG RôHGC ºg øe @
?ºgóFÉ°übh
≈∏Y ôYÉ°ûdG óYÉ°ùJ »àdG ÜÉÑ°S’CG ºgGC øe πgÉæªdG Oóq©J ¿qGC ∫ƒbGC ÉªFGO @@
™e ¬∏eÉ©J ∫ÓN øe ¬∏©éJh ¬à≤FGP »ªæJh ,áª∏μdG ôëH »a ôãcGC ¢Uƒ¨dG
Oóqëjh ,áMGQ πμH ¢UÉîdG √QÉ°ùe º°Sôj Ö«dÉ°S’CGh ´ƒÑ£dG øe ô«ãμdG
øe áYƒªée áZÉ«°U iƒ°S Ió«°ü≤dG Éeh ,áHÉàμdG »a ójóédG ¬≤jôW
.á«æa á≤jô£H äÉÑ°ùàμªdG
,''IôgR ¿Éà°ùH πc øe ô©°ûdG »a ∞£bGC'' πFÉ≤dG πãªdG ≥ah ô«°SGC áMGô°U
∑ôëj ¿GC ™«£à°ùj øªd ,ôYÉ°T ¬fGC ¬JÉHÉàc ∫ÓN øe »d âÑãj øe πμd GCôbGC
IAGôb πªcGC »æ∏©éj ∞«c ±ô©jh QÉ¡H’EG IQÉ¡e ∂∏àªj øªd ,Ée ÉÄ«°T »∏NGO
.É¡JGCóH GPGE Ió«°ü≤dG
äÉ«≤à∏ªdÉH ºμàcQÉ°ûe øY ÉfƒKóqM ,õ«ªà∏d íª£J ÜÉ°ûc @
?´óÑe πc ≈∏Y É¡°SÉμ©fG Éeh ,ájô©°ûdG ájôμØdG äGhóædGh
QÉÑc AGô©°T ø«H ¬°ùØf ôYÉ°ûdG óéj ¿GC πªLGC Éeh ,º¡e »YÉªédG πª©dG @@
øe áMGQ πμH ó«Øà°ùj ¿GCh ¢ûbÉæj ¿GC ™«£à°ùj áîeÉ°T á«HOGC äÉeÉbh
™ª°ùf ÉæëÑ°UGC ∞°SÓ
C d øμd ,º¡aQÉ©e øe π¡æj ¿GCh ,º¡HQÉéJ øeh º¡JGôÑN
ádÉ°SQ πªMh á∏«ªédG áª∏μdG áeóN øY ¿ƒμJ Ée ó©HGC äÉ«≤à∏ªH ÉfÉ«MGC
.ô©°ûdG
»àdG äÉ«dÉ©ØdG øeh ,äÉ«≤à∏ªdG √ò¡H Gô°VÉM ¿ƒcGC Éª∏q≤a »àHôéJ øY ÉeGC
™«HôdG ,…ô©°ûdG ÅWÉ°ûdG ,IôjƒÑdÉH ô©°ûdG ≈≤à∏e ÉgQƒ°†ëH âaôq°ûJ
.±ƒ°S …OGƒH ôNGBh ájóªdÉH …ô©°ûdG
?GPÉªdh Qƒ¡ªédG ≈dGE ÜôbGC É¡fhóéJ óFÉ°ü≤dG øe …qGC @
ôÑcGC ¥ó°üH âÑàc »àdG ∂∏J »g Qƒ¡ªé∏d ÜôbGC ÉgóLGC »àdG Ió«°ü≤dG @@
,Üƒ∏≤∏d ¬≤jôW ±ô©j Ö∏≤dG øe êôîj Ée ∫É≤j Éªch ,≥aqóàe ¢SÉ°ùMÉEHh
.ÉgQƒ¡ªL Ö°ùμJ ∞«c ±ô©àd ábOÉ°U Ió«°ü≤dG ¿ƒμJ ¿GC »Øμ«a
áHÉàμdG ΩGC í«°üØdG ô©°ûdG :É¡dÉª©à°SG ¿hòÑqëJ »àdG á¨∏dG Ée @
?á«eÉ©dGh áLQGódÉH
,∞°ùæJ äOÉc Éeó©H π«∏îdG QƒëÑH õqàYGCh …Oƒª©dG ô©°ûdG ÖàcGC @@
¢SÉ°SGC »gh »Hô©dG ô©°ûdG »a ájOƒª©dG Ió«°ü≤dG áHôZ iôf ÉæëÑ°UGCh
ÉgRhÉéJ ÖLh á∏Môe º¡°†©H óæY »æ©J π«∏îdG QƒëH âëÑ°UGCh ,ô©°ûdG
ΩôàMGC ,…ôãædG ô©°ûdG ¬fƒª°ùj ÉªH ¬ãjóëJh ¬«£îJ Öéj É«μ«°SÓc É£ªfh
Qƒe’CG »ª°ùf ¿GC •ô°ûH Öëj »àdG á≤jô£dÉH Öàμj ¿GC ´óÑe πμdh ´GóH’EG
.∑ÉëJ »àdG äGôeGƒDªdG ¬JÉg øY Gó«©H ´óÑªdG ≈≤Ñj ¿GCh É¡JÉ«ª°ùªH
?áëLÉf Ió«°ü≤dG íÑ°üJ ≈àe ºμjGCôH @
™«£à°ùj å«M ,Ée ÉÄ«°T ∞«°†J ø«M …ô¶æH áëLÉf Ió«°ü≤dG íÑ°üJ @@

ôYÉ°ûc ºμ°Sƒ≤W »g Éªa ,á°UÉN ¢Sƒ≤W ôYÉ°T πμd :Ö©°ûdG @
?√QGƒ°ûe ájGóH »a ÜÉ°T
øY Gó©àÑe ôYÉ°ûdG É¡H OôqØàj ádÉM ƒg ô©°ûdG :¬∏qdG ∞∏N ¥QÉW @@
IÉcÉëe »a πZqƒàjh ¢UÉîdG ¬ªdÉY øμ°ù«d ¬H §«ëj Ée πc øYh ,¬ªdÉY
ø«M ≈∏Y »JÉCj …òdG ôØ°ùdG ∂dP ƒg ,Oƒ≤Øe A»°T øY åëÑdG »ah ,√Qƒ©°T
ƒg ,Qƒ°üàdGh ∫É«îdG ÖcGôe ≈∏Y äÉeó≤e ¿hOh ôØ°S RGƒL ¿hO IôZ
,¿ƒμJ ’ hGC Ió«°ü≤dG É¡H ¿ƒμJ ¿GC ÉeqÉEa ,äÉ¶ë∏dG É¡JQGôM ió©àJ ’ IôªL
∞«ØîdG ∞«°†dG ¿ƒμJ »æJÉCLÉa Éª¡e Ió«°ü≤dG q¿GC ¬dƒb ™«£à°SGC Ée πch
.óYƒe ¿hO √Qƒ°†M »fó©°ùj …òdG
?á«aÉ≤dG ºdÉY ™e ºμJÉjGóH øY ÉfƒKóqM @
É¡æ«M â
o æc ,äGƒæ°S 10 øY ójõj Ée òæe âfÉc ô©°ûdG ™e »JÉjGóH @@
∫hÉMGCh …Oƒª©dG ô©°ûdG ≥°ûYGC ,¬¶ØM ≈∏Y ÉehGóeh ô©°ûdG IAGô≤H Éaƒ¨°T
¬°qùMGC Ée áHÉàμH ä
o GCóH Égó©H ,√ÉjÉÑN º¡ah ¬JÓ«©ØJ »a QÉëH’EG ÉªFGO
™«ªédG ≈∏Y ¢VôYGC ÜÉàμdG πØ£c âæch ¿RƒdG øe ÜGôàb’G ’hÉëe
øjòdG AGô©°ûdG ¢†©H ≈∏Y Égó©H oâaôq©J ,»d ∫É≤j Ée πμH ™æàbGCh »J’hÉëe
É¡LÉàMGC »àdG äÉeƒ∏©ªdG øe ô«ãμdG »d GƒØ«°†j ¿GC GƒYÉ£à°SGh …ó«H GhòNGC
.±ôëdG ™e ô«°ùdG ∫hÉMGC âdRÉeh
?ºcóFÉ°üb QÉμaGC ¿ƒª¡∏à°ùJ øjGC øe @
Qó°üdG ≥«°†jh ¬°SÉØfGC ±hôëdG É¡«a ºMGõJ äÉ¶ëd øe ôYÉ°û∏d óH’ @@
ìƒÑdGh áHÉàμ∏d ÉLÉàëe ¬°ùØf ôYÉ°ûdG óéj ¿GC çóëjh ,Ée Ió«°üb ôëH
¢TÉ©e ±ôX ó©H ádÉëdG √òg »JÉCJ Ée ÉÑdÉZh ,¬∏NGO ó≤àJ Ée IôªL AÉØW’E
,AÉ°†a’EGh áHÉàμ∏d √ƒYóJh ¬∏NGO ôYÉ°ûdG õØà°ùJ á¶ëd hGC ,É¡H ôqe Ée á°übh
º¡∏à°SGC É¡dÓN øe ô¡¶j ºd ¿GEh ,Ée çóM ≥ªY øe á©HÉf »JÉHÉàc πc
.Öàc’C áHÉàμ∏d ´GO óLGC ¿GC óH ’h Ωƒ«dG çGóMGC øe »©«°VGƒe
ÜÉÑ°ûdG áªgÉ°ùe ióe Éeh ,ôFGõédG »a Ωƒ«dG ô©°ûdG ¿hôJ ∞«c @
?ºgQÉμaÉCH äGhóædGh äÉ«≤à∏ªdG AGôKGE »a
∑Éæg »jGCôH øμd ,äGòdÉH ∫GƒD°ùdG Gòg »a ÉªFÉ°ûàe ¿ƒcGC ¿GC ójQGC ’ @@
øjÉÑàJh É¡HÉÑ°SGC Oóq©àJ ób ,ôYÉ°ûdGh ÇQÉ≤dG ø«H â∏qμ°ûJ Iƒéah ,Ée π∏N
»a ôYÉ°ûdG óæY óéj ’ »≤∏àªdG ¿qÉEa …ô¶f á¡Lh Ö°ùMh ,É¡dƒM AGQ’BG
√QÉÑàYG ™«£à°ùj Éeh ,¬àdÉM øY ôÑq©j Éeh ¬à≤FGP »°Vôj Ée ¿É«M’CG øe ô«ãc
√OÉ≤àaG ió©àj óbh ,¬∏cÉ°ûeh √ÉjÉ°†b èdÉ©Jh ¬dÉM ¿É°ù∏H çóëàJ ÉahôM
.Ió«°ü≤dG »a »dÉªL ¢ùëd
ácÉcôdG øe ô«ãμdG óéæ°S Qó°üJ øjhGhOh ™Ñ£J ∫ÉªYGC øY ÉæKóqëJ ƒdh
á≤ÑW …ójGC »a IOÉe É¡æe Gƒ∏©éj ¿GC É¡HÉë°UGC ´É£à°SG »àdG äÉgÉØàdGh
hGC ó°üb øY á«°†≤dG »a ój Ée ÉYƒf ΩÓYÓ
E d ¿ƒμj ÉªHQh ,AGô≤dG øe áeÉg
≈∏Y ¥ƒ°ùj ÉÄjOQ ÉeÓc ¿É«M’CG øe ô«ãμdG »a óéf ó≤a ,ó°üb ¿hO øe
ΩÉªàg’G øe ≈≤∏Jh É«eÓYGE É¡d êhôj ¿GC ≥ëà°ùJ ’ AÉª°SGC óéfh ô©°T ¬fGC
∫ƒ°UƒdG »a ≥Ñ°ùdG áLhôªdG IAGOô∏d ¿ƒμ«°S ™Ñ£dÉHh ,É¡≤M øe ôãcGC
áàHÉK ≈£îH Ghô«°ùj ∞«c GƒaôY ÜÉÑ°T AGô©°T π«L ∑Éæg Gòg ™e ,ÇQÉ≤∏d
.áMÉ°ùdG »a ºgóLGƒJ GƒàÑãjh
πg ,á«Hô©dG ∫hódÉH Ö«∏μdG Ió«°üb QÉ°ûàfG Éæëªd GôNƒDe @
ÜÉÑ°ûdG ¬LƒJ ¿hO ∫ƒëj …òdG Éeh ?¬LƒàdG Gòg ¿ƒªYqóJ
?IôμØdG √òg ó«°ùéàd …ôFGõédG
±ô©Jh ™°SGh πμ°ûH Iô°ûàæe âJÉH …ô©°ûdG Ö«∏μdG Ió«°üb á≤«≤M @@
ôYÉ°ûdG ø«H π°UGƒàdG ¥ôW øe áeÉg á≤jôW âëÑ°UGC å«M ,Gô«Ñc ÉLGhQ

åjóëdG »a QhO øe á«aÉ≤dG ºdÉ©d Éªd ,''ÜÉÑ°ûdG AGô©°ûdG'' ´ƒ°Vƒe ìôW ∞∏ªdG Gòg »a ÉfOQGC
,ô©°ûdG øe á«¡«aôàdG äÉ©ªéàdG hGC äGô¡°ùdG ƒ∏îJ øμJ ºd ºjó≤dG »Øa ,¬«a ƒªæj ™ªàée ¿É°ù∏H
´É«°V ,´É«°†dG ágÉàe »a ¢û«©j Ωƒ«dG ¬fqGC ô«Z ,Éæà«eÉY »a ∫É≤j Éªc ''Ió©≤dG'' ó«°S ƒg ¿Éc å«M
,¬H á∏°üH âªJ ’ AÉ«°TÉCH ¬ªgƒJ hGC ÇQÉ≤dG ôØqæJ óFÉ°üb º¶qf ∫ÓN øe á¡L øe √hDÉæHGC ¬«∏Y ¬°Vôa
ΩóY ÖÑ°ùH ôNGBh ,áªdƒ©dGh ô°ü©dG É¡«∏Y É¡°Vôa π«bGôY Égô°UÉëJ »àdG á¨∏dG ≈dGE áaÉ°VGE
πÑ°ùdG OÉéjGE É¡fÉC°T øe »àdG ,¿Gó«ªdG Gòg »a á°ü°üîàªdGh á«°UƒdG äÉ¡édG ±ôW øe É¡H ΩÉªàg’G
»æ¨J ’h øª°ùJ ’ á«JÉÑ°SÉæe äÉ«dÉ©ah äÉfÉLô¡e ¢ü«°üîJ ¢ù«dh ,¬«dGE ô©°ûdG AGôqb ó«©J »àdG
.√Qƒ¡ªL ¬d ó«©jh ô©°ûdÉH Ó©a ¢†¡æj ÉªH á«HÉéjGE èFÉàf ∞∏îJ ’ ,´ƒL øe
»a 70 É¡«a ÜÉÑ°ûdG áÑ°ùf ¿
q GC ôFGõédG ßM ø°ùëdh ,ÜÉÑ°ûdG ƒg π©°ûªdG πªëj …òdG π«édG ≈≤Ñ«d
»Øa ,ô©°ûdG º¶fh áHÉàμdG øe ¬æμªJ Ωó©H ÜÉÑ°ûdG º¡àJ »àdG IõgÉédG ΩÉμM’
C G øY Gó«©Hh ,áFÉªdG
πØμàdG ≈dGE áLÉM »a »gh ,AGô©°ûdG QÉÑc ô«ãc É¡H OÉ°TGC áHÉ°T AÉª°SGC á¡LGƒdG ≈dGE êôîJ áæ°S πc
õéMh É¡dÉªYGC QÉ¡X’
E á°UôØdG É¡àMÉJ’
E h ,á¡L øe áæeÉμdG É¡àbÉW ô«éØàd Égó«H òN’
C Gh É¡H
.QÉÑμdG äÉØ°U ∂∏ªj ÉgójóY ¿GCh á°UÉN QÉÑμdG ø«H É¡d ¿Éμe
…QGòîd Iô«ª°S

ô©°ûdÉH ΩÉªàg’G øY »YÉªL ±hõY ≈dGE äOqGC ÉgõFGƒLh ájGhôdG êGhQ

ájÉ°UƒdG ƒYój ¿Gƒ°VQ …ó°TQ ôYÉ°ûdG
»HOC’G ´ƒædG Gòg ±É°üf’E á«aÉ≤ãdG äÉ«©ªédGh
¿Gó«ªdG »a á°üàîªdG äÉ¡édG ¿Gƒ°VQ …ó°TQ ôYÉ°ûdG ÉYO
áfÉμªdG ¬ëæe ≈∏Y πª©dGh ,ô©°ûdÉH ôãcGC ΩÉªàg’G ≈dGE »aÉ≤ãdG
QhO øe ¬d Éªd ,á«YGóH’
E Gh á«HO’
C G ¿ƒæØdG •É°ShGC »a áeRÓdG
»a äGQƒ£àdÉH ¢ù«°ùëàdGh »YÉªàL’G »YƒdG á«ªæJ »a ô«Ñc
ô©°ûdG ¿ƒμj ¿GC øμªj ó«ØªdG ô°üàîªdÉHh ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe
.™ªàéª∏d IGBôe

IQGôZƒH º«μM

ÜÉH øe ¢ù«d Gògh'' :Oó°üdG Gòg »a ÓFÉb ,ôFGõédG »a ô©°ûdG ïjQÉJ »a
Gƒ∏é
q °S ó≤a ∂dP øe ¢ùμ©dG ≈∏©a ,º¡fÉC°T øe π«∏≤àdG hGC º¡FGOGC ∞©°V
íæªf Éæ∏©éJ äGQƒ£àdGh ä’ƒëàdG ¿qGC ô«Z ,ÖgP øe ±ôMÉCH ºgAÉª°SGC
ô©°ûdG ∞«XƒJ πLGC øe ∂dPh ,»°VÉªdG øY á©«£b ¿hO ÜÉÑ°û∏d ΩÉªàg’G
™«°Sƒàd ô©°ûdG ≥jôW øY É«dÉM …ôéj Ée ìôW ádhÉëeh áaÉ≤ãdG ôjƒ£àd
.''™ªàéªdG É¡aô©j »àdG ¥GóM’CGh πMGôª∏d ïjQÉCàdGh ôμØdGh ¢TÉ≤ædG IôFGO
çGóMGE IQhô°V ≈∏Y ó«cÉCàdÉH ''Ö©°ûdG'' ™e ¬ãjóM ∞≤ãªdG äGP ºàNh
ø«ªà¡ªdG äÉLÉM ´ÉÑ°T’E á«aÉ≤ãdGh á«HO’CG »MGƒædG ∞∏àîe ≈∏Y ¿RGƒJ
èjhôàdG ¢SÉ°SGC »g áãjóëdG ∫É°üJ’G πFÉ°Sh q¿ÉCH Éë°qVƒe ,ø«©ÑààªdGh
øμdh ,ôHÉæªdGh ≥WÉæªdG πc ≈dGE ∫ƒ°UƒdG ≈∏Y É¡JQób ∫ÓN øe ô°ûædGh
¢Vƒ¡ædG AGQh Ió«édG ∫ÉªY’CGh äÉYGóH’G »≤∏àd ΩÉ©dG …GCôdG ¬«LƒJ ≈≤Ñj
.»≤«≤ëdG »aÉ≤ãdG

áãjóëdG äÉ«LƒdƒæμàdG ¿qGC ''Ö©°ûdG'' `d íjô°üJ »a çóëàªdG ∫Ébh
»ah ™«é°ûJ »a ôaGh §°ù≤H âªgÉ°S »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉMÉ°ùeh
äÉj’ƒdG »a á°UÉN ,ô°ûædG QhO É¡°VôØJ âfÉc »àdG ô°ûædG äÉÑ≤Y ô°ùc
ΩóY øe ô©°ûdG ∫Éée »a ÜÉÑ°ûdG ø«YóÑªdG ≈μà°TG ÉªdÉ£d »àdG á«∏NGódG
.Qƒ¡ªédG ≈dGE ºgóFÉ°üb ∫É°üjGE ≈∏Y IQó≤dG
âëàah ,ájó«∏≤àdG õLGƒëdG ô°ùc øe âfôàf’CG âæμqªJ ó≤d'' :±É°VGCh
,á«eÓY’EGh á«aÉ≤ãdG ôHÉæªdG ∞∏àîe ≈dGE ∫ƒ°Uƒ∏d äÉYGóH’EG ΩÉeGC ∫ÉéªdG
.''¢û«ª¡àdGh AÉ°üb’EÉH èéëà∏d QôqÑe ∑Éæg ó©j ºd å«M
IOÉjR »æ©j ’ ô°ûædG πFÉ°Sh Qƒ£J ¿GC ''Ö©°ûdG'' çóqëe äGP πHÉ≤ªdÉH ócqGCh
,ÜÉÑ°ûdG AGô©°ûdGh ô©°û∏d ™ÑààªdG Qƒ¡ªédG á©bQ ´É°ùJqGh ,ΩÉªàg’G
ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG ä’ƒëàdG øe ô«ãμdG ¢Vôa ΩÉ©dG ™°VƒdÉa
¬à∏©Lh ,…ô©°ûdG êÉàf’EG Iôãc ≈∏Y ™é°ûJ ºd á«aÉ≤ãdGh á«YÉªàL’Gh
´ƒædG Gòg ƒëf ø«YóÑª∏d πeÉ°T ìhõf çhóMh ,ájGhôdG ∞MR ΩÉeGC ∫AÉ°†àj
≈àMh ,¬«∏Y á£∏q°ùe AGƒ°V’CG πc âëÑ°UGC …òdG ,´GóH’EG øe ô«N’CG
ájOô°ùdG äÉYGóH’EÉH ójGõàj ΩÉªàg’G â∏©L á«ª«∏b’EGh á«∏ëªdG õFGƒédG
¬KóëJ …òdG ''è«à°SôÑdG{h Iô¡°ûdG ôaƒj ’ …òdG ,ô©°ûdÉH ΩÉªàg’G øe ôãcGC
.êôY’CG »æ«°SGhh QÉWh ôgÉ£dG πMGôdGh …hGõdG ø«eGC ¢UÉ°üàNG ¿ƒæa
»a äGôgÉ¶J º«¶æJh ájô©°ûdG õFGƒédÉH ΩÉªàg’G ≈dGE …ó°TQ ÉYOh
á«Yƒf á«bôJh áHÉ°ûdG äÉbÉ£dÉH ΩÉªàg’G ™e ,»YGóH’EG ´ƒædG Gòg iƒà°ùe
.äÉYGóH’G
Ö©d øe ''á©eÉédG ádÉ≤à°SG'' øY ôNGB ÖfÉL øe ¿Gƒ°VQ …ó°TQ ∞°qSÉCJ Éªc
âJÉH É¡fqÉCH Éë°qVƒe ,…ôμØdGh »aÉ≤ãdG êÉàf’EGh ´GóHÓ
E d ∑ôëªdG QhO
øe ºZôdÉÑa ,á«YGóHGE É¡æe ôãcGC á«æ¡e ¥GQhGC íæeh äGOÉ¡°ûdG ≠jôØàd ÉfÉμe
ÜÉ«Zh ,ΩÉªàg’G ¢ü≤f ÖÑ°ùH ô¡¶J ’ É¡fGC ’GE äÉYGóHGEh äÉbÉW OƒLh
.™«é°ûàdG
ÉjôcR …óØe QGôZ ≈∏Y ∞∏°ùdG ∫ÉªYGC ñÉ°ùæà°SG IOƒY ÉæKóqëe ¢†aôjh
º¡JÉª°üH GƒcôJ øjòdG AGô©°ûdG øe ºgô«Zh ,»ëFÉ°ùdG ô°†N’CG óªëeh

اإلثنين  ٠٣جوان  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٤رجب ١٤٣٤هـ

رياضضة

بعد تأاهلهإإلى دور إلمجموعات لكأاسس '' إلكاف ''

لم يكن إلكثير من إلمتتبعين إنتظار تأاهل فريق وفاق سصطيف إلى دور إلمجموعات من كأاسس إلكاف
بالنظر للعدد إلقليل من إللعبين إلذين كانوإ معنيين بسصفرية إلغابون وعددهم  ١٤لعبا فقط ..
فالمعجزة حدثت حقا وأإعطت بياناآإخرأإن إلوفاق دإئما يسصتخدم إلنفسس إلثاني في إلظروف إلصصعبة
كما يعرف في تاريخه إلعريق .

حامد حمور

والتأاهل الى دور المجموعات في مثل
هذه الظروف سضيعطي قوة أاخرى للفريق
السضطايفي لكي يسضير في نفسس المنوال
بداية من جويلية القادم ،حيث أان
المسضيرين سضيعطون فترة راحة ضضرورية
للعبين قبل العودة الى جو التدريبات في
نهاية جوان الجاري ،ذلك ان انطلق
المنافسضة في دور المجموعات سضيكون ما
بين  ١٩و ٢١جويلية  ..وقد تكون المباراة

األولى أامام نادي مازمبي
الكونغولي والغني عن
التعريف في حالة تأاهله ..
وكان الحظ بجانب الوفاق
كونه يسضتقبل في مباراته
األولى ما يوفر عليه مشضقة
السضفر في منتصضف جويلية
وخلل شضهر رمضضان
المعظم.
و قبل الوصضول الى هذا
التاريخ ،فاإن المجهودات
منصضبة الآن حول ملف
التحويلت ،اأين ينتظر
اأن يعيشس الفريق حركة كبيرة بذهاب
العديد من اللعبين الى اأندية اأخرى
وقدوم عدد من العناصضر الجديدة
التي سضتدعم الفريق ،وهذا وسضط
السضتقرار في الطار الفني ،رغم اأن
بعضس الخبار التي تداولت موؤخرا
ومفادها امكانية ذهاب مسضاعد
المدرب خير الدين ماضضوي.

إللجنــــة إألولمبيــــــة إلجزإئريــــــة

إامضضـ ـ ـاء اتفاقي ـ ـة م ـ ـع مؤوسضسضـ ـة ''أاليان ـ ـسسأاسضـ ـ ـورانسس''
تم ،يوم أإمسس ،إإمضصاء إتفاقية بين إللجنة إألولمبية
إلجزإئرية و شصركة (أإليانسس إسصورإنسس) للتأامين ،وذلك
بمقر إللجنة بحضصور عدد من شصخصصيات وإلمدعوين
على غرإر كاتب إلدولة إلمكلف بالشصباب إلسصيد بلقاسصم
ملح وإلرئيسس إلشصرفي للهيئة إألولمبية مصصطفى
إلعرفاوي.

حامد .ح

وأاكد مصضطفى براف أان التفاقية ،تعد خطوة اضضافية في إاطار تدعيم
المكانيات المتاحة للحركة الرياضضية ،والتي تسضاهم في ترقية

مسضتواها ،خاصضة وأان الشضركة المعنية اليوم ،معروفة بمنتوجها المميز
 ..كما ذكر أان إامضضاء التفاقية يدخل ضضمن اسضتراتيجية دعم نادي
المتعاملين مع اللجنة األولمبية الجزائرية ،والذي يوجد في اتسضاع
دائم خدمة للرياضضة الجزائرية.
ومن جهته ،أاشضار الرئيسس المدير العام لمؤوسضسضة «اليانسس اسضورانسس»
السضيد خليفاتي حسضان ،أان هيئته سضترافق اللجنة األولمبية الجزائرية
في رزنامتها وهذا الى غاية  ،٢٠١٧أاين تتمكن كل التحاديات الرياضضية
السضتفادة من أاسضعار تفضضيلية بإامضضاء هذه الشضراكة التي سضتدعم
الحركة الرياضضية الجزائرية.
ولإلشضارة ،فإان حفل التوقيع عرف حضضورا كبيرا للرياضضيين السضابقين
وبطلت أاولمبيات أامثال حسضيبة بوالمرقة ونورية بنيدة مراح.

إإتحاد إلعاصصمة

بقاء زيايـ ـة محـ ـور خÓف بين ك ـ ـوربيسس وح ـ ـ ـداد

مازإل إلمدرب إلفرنسصي
رولن كوربيسس لم يحسصم
موضصوع بقائه من عدمه في
إتحاد إلعاصصمة في ظل عدم
وصصولهإإلى إتفاق معإإدإرة
إلرئيسس حدإد.

عمار حميسسي
تصسوير:آآيت قاسسي

ورغم أان البعضس اعتقد أان
المشضكل في الجانب المادي من

خلل طلب كوربيسس زيادة
في أاجره ،إاضضافة إالى
الخاصضة
العلوات
وعلوة
بالمقابلت
التتويج بأاي بطولة في
نهاية الموسضم.
لكن مصضادر من داخل
الفريق أاكدت لـ ''الشضعب'' أان
قائمة المسضرحين والتعاقدات
الجديدة هي مكمن الخلف بين
الرجلين بعد أان أاصضر كوربيسس
على تسضريح زياية.
وكانت حجته المسضتوى الهزيل
الذي ظهر به ،إاضضافة إالى عدم
انضضباط اللعب الذي غاب في
أاكثر من مناسضبة منها غيابه
لثلثة أايام كاملة عن التدريبات
بدون مبرر.
كما كان كوربيسس قد أابدى
لمسضاعديه عدم رضضاه أايضضا على

عدم التزام اللعب على أارضضية
الميدان خاصضة فيما يخصس
اللتزام التكتيكي وتطبيق
تعليمات مدربه.
وقد طلب كوربيسس مقابل تسضريح
زياية التعاقد مع مهاجم إاتحاد
الحراشس بغداد بونجاح بعد أان
أاعجب كثيرا بإامكانياته إاضضافة
إالى التزامه التكتيكي على أارضضية
المباريات دون نسضيان صضغر سضنه
مقارنة بزياية وطموحه الكبير
من أاجل الفوز باأللقاب وهو ما
يحتاجه التحاد بالمقابل رفضس
ربوح حداد تسضريح المهاجم زياية
وهذا لرغبته في اعطائه فرصضة
أاخرى رغم اقتناعه بأانه كان
خارج اإلطار هذا الموسضم.
بوعلم يجري عملية
جرإحية ثانية
أاصضبح المشضوار الرياضضي لمهاجم

إاتحاد العاصضمة حمية بوعلم
مهددا أاكثر من أاي وقت مضضى
خاصضة أانه سضيكون مجبرا على
إاجراء عملية جراحية ثانية بعد
عدم نجاح العملية األولى.
وهو ما سضيجبره على الغياب مرة
أاخرى لفترة غير معلومة وتبقى
إارادة اللعب هي الكفيلة
لسضتعادته الرغبة في اللعب
خاصضة من الناحية النفسضية
ووقفت إادارة التحاد إالى جانب
اللعب حيث أاكد له الرئيسس
حداد وقوفه إالى جانبه ،حيث
تكفل ببرمجة رحلة فرنسضا ،أاين
سضيقوم بإاجراء العملية الجراحية
األسضبوع المقبل .وقد اسضتحسضن
اللعب كثيرا هذه الوقفة من
اإلدارة رغم غيابه الطويل الذي
قد يمتد إالى الموسضم المقبل.

إلبطولة إلوطنية لكرة إليد

تت ـ ـ ـوي ـ ـ ـ ـج المجم ـ ـ ـ ـ ـع الب ـ ـ ـ ـ ـ ـترولي باللق ـ ـ ـ ـ ـب

تّوج نادي اÛمع الرياضضي البÎو‹ بطل
للجزائر للقسضم اŸمتاز لكرة اليد ذكور عقب

تغلبه على نادي شضباب براقي بنتيجة  ٣٣ـ ٢٦
‘ اŸباراة النهائية التي جرت مسضاء السضبت
بقصضر الرياضضات حمو بوتليليسس لوهران.
وقد سضيطر لعبو اÛمع البÎو‹ على
›ريات هذه اŸباراة النهائية حيث تفوقوا
على منافسضهم على كل الأصضعدة رغم اأن
فريق براقي قد اأظهر لقطات فنية ‘
اŸسضتوى .وللإشضارة اإنتزع فريق اÛمع
الرياضضي البÎو‹ الذي يشضرف على تدريبه
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إلمنتخب إلوطني لكرة إلقدم

''النفسس الثاني'' للوفاق يصضنع الفارق
وهذا الجيل الجديد من
اللعبين أاثبت أايضضا أانه
من هذه الطينة ويمكن
العتماد عليه لحمل
الفريق السضطايفي الى
األمام في المنافسضات
الوطنية والقارية.
و يمكن القول أان الموسضم
المميز الذي لعبه الوفاق
على مسضتوى الرابطة
المحترفة األولى سضاهم
في إاعطاء الثقة للعبين أاغلبهم في
بداية الطريق على غرار قورمي و لقرع
وتيولي وفراحي ،وبالتالي الذهاب بعيدا
في المغامرة الفريقية  ..والتي كانت في
األول كل الجهود مصضّوبة نحو النجاح في
رابطة األبطال ،لكن الرزنامة المكثفة
للفريق في البطولة والكأاسس كان لها الوزن
الكبير في تضضييع الوفاق لهذا الهدف
الذي يبقى مؤوجل الى المواسضم القادمة.

العدد
١٦١٢١

رضضا زقيلي لقب البطولة الـ  ٢٥واÿامسس له
على التوا‹ بتسضميته ا◊الية مولودية
ا÷زائر سضابقا حيث ل يزال يفرضس سضيطرته
‘ هذه الرياضضة.
يذكر اأنه قد اأدار اŸباراة ثنائي التحكيم
الأخت Úالتواأم Úبن فاطمة الزهرة وخديجة.
اأما ‘ اŸباراة الÎتيبية التي جرت عند
الفتتاح فقد عاد اŸركز الثالث لفريق عÚ
توتة اأمام اأوŸبي الوادي بنتيجة  ٢٧ـ .٢٢

كادامورو و لحسضن يلتحقان بالتربضس
وصصل كل من
كادإمورو و لحسصن
يوم إأمسس إلى إلجزإئر
في حدود إلسصاعة إلـ
 ١٣,١٥على متن
إلرحلة إلقادمة من
برشصلونة للإلتحاق
بتربصس إلمنتخب
إلوطني تحضصيرإ
لتصصفيات مونديال
إلبرإزيل  ٢٠١٤وكان
منتظرإ كذلك وصصول
كل من برإهيمي و
فغولي ليكتمل تعدإد
رباعي إلليغا،

نبيلة بوقرين
واأكدا اأنهما في اأتم الجاهزية من كل
النواحي من اأجل الدخول في التربصس مع
زملئهم .خاصضة اأنهما يعلمان اأن المهمة لن
تكون سضهلة في ظل المعطيات المتوفرة بما
اأنهم سضيلعبون لقاءين رسضميين خارج الديار،
حيث اأكد لحسضن قائد الفريق« :نحن على
دراية تامة بما ينتظرنا في اللقاءين
القادمين من اأجل العودة بنتيجة اإيجابية
للتاأهل اإلى المونديال».

لحسصن « :قوة إلفريق تكمن في
إلعمل إلجماعي»
واأضضاف « نحن فريق شضاب ونعمل بطريقة
جماعية فوق الميدان ،ونركز على الأمور
فوق الميدان دون الكواليسس التي من شضاأنها
اأن توؤثر على معنوياتنا».
«كما اأننا نملك حظوظا كبيرة للتاأهل اإلى
المونديال بما اأننا نحتل المركز الأول،
ويكفينا تحقيق اأربعة نقاط من خارج الديار،
خاصضة اأننا نملك لعبين يملكون الخبرة
اللزمة في مثل هذه المباريات».

عن

لزملء فوق الميدان».

اأما
وضضعيته
الصضحية ،قال:
« صضحيح لقد
مرت علي فترة
صضعبة عندما
كنت بعيد عن
المنافسضة ،لكني
اأعمل
كنت
بمفردي و لم
عن
اأنقطع
التدريبات
ولهذا اأنا جاهز
بدنيا ومعنويا
من اأجل تقديم
الإضضافة

اأما عن العناصضر الجديدة قال « :اأهل بكل
اللعبين الجدد بما اأنهم سضيقدمون لنا
الإضضافة ،كما اأنه من حقهم اأن يمثلوا قميصس
بلدهم ،وسضنسضاعدهم على التاأقلم مثلما
يحدث مع الوافدين الجدد في كل مرة».

كادإمورو« :هدفنا هو إلتاأهل
للمونديال رغم صصعوبة إلمهمة»
من جهته ،كادامورو قال« :سضنبذل كل
مجهوداتنا خلل الفترة التحضضيرية مع
الفريق والمدرب من اأجل ضضمان اأفضضل
اإسضتعداد لنا ،و ذلك قبل السضفر اإلى كل من
البنين و رواندا في الأيام القادمة»« .نحن
نعلم اأن المهمة لن تكون سضهلة ضضد متنافسس
يلعب على اأرضضه واأمام جمهوره ويريد
الإبقاء على الفوز في الديار ،لكن سضنعمل
على تحقيق نتيجة اإيجابية من اأجل التاأهل
اإلى المونديال».
كما اأكد اأنه ل يعرف الوجه الجديد للفريق:
« اأنا ل اأعرف اأغوازي شضخصضيا ،واإنما
شضاهدته في بعضس المباريات فقط لكن
اأرحب به معنا في الفريق واأتمنى له النجاح».

تجمعأإوجان للرإبطة إلماسصيةأللعاب إلقوى

مخلوفي يكتفي بالمركز الـ  ١١في سضباق المايل
إكتفى إلبطل
إألوŸبي إ÷زإئري
Ÿسصافة إلـ  ١٥٠٠م،Î
توفيق ﬂلو‘
باحتلل إŸركز إلـ١١
‘ سصباق إŸايل يوم
إلسصبت خلل Œمع
أإوجان «إلوليات
إŸتحدة إألمريكية»
رإبع مرإحل إلرإبطة
إŸاسصيةأللعاب
إلقوى.
ففي أاول مشضاركة له ‘
مشضواره الرياضضي ‘ سضباق اŸايل  ١٦٠٩م،Î
سضجل ﬂلو‘ وقتا قدره  ٣د- ٥٢ث - ٩٤ج ‘
سضباق عادت الكلمة فيه للكيني سضيلسس
كيبلجا بزمن قدره ٣د ـ  ٤٩ث ـ  ٤٨ج متبوعا
Ãواطنه اسضبال كيÈوب ‘ اŸركز الثا Êب
٣د ـ ٤٩ث ـ ٥٣ج  .ويعد هذا التجمع اÿرجة
الرسضمية األو ¤للعداء ا÷زائري منذ تتويجه
باŸيدالية الذهبية لسضباق الـ  ١٥٠٠م« Îلندن

» . ٢٠١٢
و–سضبا للمنافسضات الدولية
الرسضمية اŸقبلة ،على
راسضها بطولة العا٢٠١٣ ⁄
اŸقررة من  ١٠ا ١٨ ¤اوت
Ãوسضكو شضرع ﬂلو‘ ‘
التحضضÒات بإاثيوبيا –ت
اشضراف مدربه الصضوما‹
جاما آادم قبل مواصضلتها
بإاسضبانيا.
ومعلوم أان الهدف اŸسضطر
لبن مدينة سضوق أاهراسس٢٥
عاما هذه السضنة يبقى
يتمثل ‘ البطولة العاŸية Ãوسضكو .الهدف
األسضاسضي ‹ سضنة  ٢٠١٣هو بطولة العا⁄
Ãوسضكو التي اعتزم فيها –قيق وقت أاقل من
 ٣دقائق و ٣٠ثانية ‘ مسضافة الـ  ١٥٠٠مÎ
وكذا –سض Úرقمي ‘ سضباق الـ  ٨٠٠م،Î
حسضب ما أاكده أاحسضن رياضضي جزائري لسضنة
 ‘ ٢٠١٢عملية سض Èاآلراء اŸنظمة من قبل
وكالة النباء ا÷زائرية.

بعد تحقيق نتائجإإيجابية في إلبطولة إلعربية بالدوحة

الفـريق الوطني لرفع األثقال عـاد أام ـ ـسسإالى الجزائ ـر

عاد ،ظهيرة إأمسس ،إلفريق إلوطني لرفع إلأثقال عند
إلصصنفين (إإناث ،ذكور) بعد إأن شصارك في إلبطولة إلعربية
إلتي جرت وقائعها بالعاصصمة إلقطرية 'إلدوحة' بين  ٢٦ماي
وإلفاتح جوإن.

نبيلة بوقرين
حقق الفريق الوطني المرتبة الثالثة عند الذكور والثانية عند الإناث مجموع
 ٦٨ميدالية منها  ٢١ذهبية و ١٨فضضية و ٢٥من البرونز رغم اأن الجزائر شضاركت
بتعداد صضغير بالمقارنة مع باقي الفرق العربية الأخرى بـ  ١٦رباع منهم  ٣فتيات.
وللإشضارة ،فاإن الوفد ككل مكون من  ٢٧فردا بين طبيب ومدلك ،وكذا حكمان
دوليان و  ٦مدربين ورئيسس الوفد سضاهموا جميعهم في تحقيق هذه النتيجة
الإيجابية حسضبما اأكده لنا بعضس عناصضر الوفد .

أإ’ثنين  ٠٣جوأن  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ٢٤رجب  ١٤٣٤هـ

حكم ومواعظ
@ سسئل أأحد ألحكماء :أأّي عّز يكون بالذل متصس ً
Ó؟
فقال ألعز :في خدمة ألسسلطان.
@ أأرأد رجل أأن يطلق زوجته ،فقيل له :ما يسسوؤوك
منها؟ قال :ألعاقل ’ يهتك سستر زوجته ،فلما طّلقها
قيل له ِلَم طّلقتها؟ قال :ما لي وللكÓم فيمن صسارت
أأجنبية.
@ قال أأحد ألحكماء ’ :يغرّنك أأربعة إأكرأم ألملوك،
وضسحك ألعدو ،وتمّلق ألنسساء ،وحّر ألشستاء.
@ قال أأحد ألحكماء أأصسحاب ألغم وألحزن في ألدنيا
ثÓثة محب فارق حبيبه ،ووألد ضسل ولده ،وغني فقد
ماله.

مـ ـ ـن فضضائـ ـ ـل السضـ ـ ـور
عن خارجة بن ألصسلت عن عمه قال :أأتيت ألنبي ـ
صسلى أللّه عليه وسسلم ـ فأاسسلمت ثم رجعت فمررت
على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد ،فقال
أأهله :إأنا قد حدثنا أأن صساحبك هذأ قد جاء بخير
فهل عندك شسيء ندأويه ،فرقيته بفاتحة ألكتاب
فبرأأ ،فأاعطوني منه شساة ،فأاتيت ألنبي ـ صسلى ألّله
عليه وسسلم ـ فأاخبرته ،فقال :هل إأّ’ هذأ؟''.
وعن أأبي هريرة ـ رضسي ألّله عنه ـ أأن رسسول ألّله ـ
صسلى أللّه عليه وسسلم ـ قال ’'' :تجعلوأ بيوتكم مقابر ،إأن
ألشسيطان ينفر من ألبيت ألذي تقرأأ فيه سسورة ألبقرة''.
وعن عبد ألّله بن خبيب ،قال :خرجنا في ليلة مطيرة
وظلمة شسديدة ،نطلب رسسول ألّله ـ صسلى ألّله عليه
وسسلم ـ يصسلي لنا ،فأادركته فقال'' :قل'' ،فلم أأقل
شسيئًا ،ثم قال'' :قل هو ألّله أأحد ،ألفلق ،وألناسس ،حين
تمسسي وتصسبح ثÓث مرأت تكفيك من كل شسيء''.

’ تصضح ـ ـبّن خمسضـ ـة
قال أأحد ألحكماء :إأن صساحبت فصساحب أأ’خيار ،فإان
ألفجار صسخرة ’ يتفجر ماؤوها ،وشسجرة ’ يخضسر
ورقها ،وأأرضس ’ ينبت غرسسها ،وقال ’ تصسحبن
خمسسة ،و’ تتخذهم لك إأخوأنًا ألفاسسق فإانه يبعك
بأاكلة فما دونها ،وألبخيل فإانه يخذلك بماله وأأنت
أأحوج ما تكون إألى معونته ،وألكذأب فإانه كالسسرأب
ُيبعد عنك ألقريب ويدنى ألبعيد ،وأأ’حمق فإانه يريد
أأن ينفعك فيضسرك ،وقاطع ألرحم فإانه ملعون في
كتاب أللّه.

إإعداد  :عبد إلكريم  .ل
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Ÿاذا كان –ويلها من بيت اŸقدسسإا ¤مكة؟
نعيشس هذه األيام ‘ هذا
الشضهر الكر Ëحدث –ويل
القبلة من اŸسضجد األقصضىإا¤
اŸسضجد ا◊رام ،ومنذأايام
ِعشْضَنا مع ذكرى اإلسضراء
واŸعراج التيكانت من اŸسضجد
ا◊رامإا ¤اŸسضجد األقصضى،
وهذا الÎابط والتلزم بÚ
اŸسضجَدين يؤوكد لناأاهميتهما
اŸقsدسضة عند اŸسضلم ،Úوما
زال اŸسضجد األقصضىأاسضًÒا ‘
أايدي اليهود.
لقد كان حدث –ويل ألقبلة فتنًة
جًة كÈى ‘
أأي فتنة؛ حيث أأحدث ر s
صسا
و
س
ص
خ
،
أÛتمع أŸسسلم آأنذأك
ً
مع وجود أليهود ‘ أŸدينة أŸنورة؛
حيث أسستغل أليهود هذأ أ◊دث
وأأشسعلوأ نار ألفتنة ب ÚأŸسسلم Úـ
وهذأ هو حالهم ‘ كل زمان ومكان
ـ وبدأأوأ يشسككون أŸسسلم‘ Ú
عقيدتهم ودينهم.
وحتى نقف على أأبعاد هذأ أ◊دث
يجب أأن نعلم أأن أŸسسلم ‘ Úمكة
كانوأ يتوجهون إأ ¤ألكعبة منذ أأن
ُفرضست ألصسÓة ،وأأنهم بعد ألهجرة
توجهوأ إأ ¤بيت أŸقدسس بأامر إألهي
للرسسول ـ صسلى ألّله عليه وسسلم ـ ثم
جاء أأ’مر ألقرآأ Êأأ’خَ﴾ :Òفَوuل
جَه َ
حَرأِم
ك شس َْطَر أْلَمسْسِجِد أْل َ
َو ْ
t
ُ
َ
جوَهُكْم
و
أ
و
ل
و
ف
م
ت
ن
ك
ا
م
ث
ي
ُ
ُ
َو َ
َ ْ َ
ُ ُ
حْ
شس َْطَرُه﴿ (ألبقرة من أآ’ية ،)١٤٤
ولذلك كان ألتوجه إأ ¤بيت
أŸقدسس ـ وهو قبلة أأهل ألكتاب ـ
سسبًبا ‘ أتخاذ أليهود إأياه ذريعًة
لÓسستكبار عن ألدخول ‘ أإ’سسÓم؛
إأذ أأطلقوأ ‘ أŸدينة أألسسنتهم
بالقول بأان أŒاه ﬁمد ومن معه
إأ ¤قبلتهم ‘ ألصسÓة دليٌل على أأن
دينهم هو ألدين ،وقبلتهم هي ألقبلة

دعاء
جعَـ ْ
ل في قلبي نُـورًا وفي بَـصضَـري نُـورًا وفي
اللsـُهـ s
ما ْ
ن يَميني نُـورًا وعَـ ْ
سضَـْمعي نُـورًا ،وع ْ
ن يَسضاري نُـورًا،
وفَـوقي نُـورًا وتَـحتي نُـورًا ،وأاَمامي نُـورًا وخَـلِفـي نُـورًا،
واجْعَــلْ لي نُـورًا.

دمـعـة ثـمـنـهـا الـجـنـة
قال رسسول أللّه ـ صسلى ألّله عليه
وسسلم ـ ''عينان ’ تمسّسهما ألنار
أأبدأ ً :عيٌن بكت من خشسية أللّه،
وعين باتت تحرسس في سسبيل
أللّه'' (صسحيح ألترمذي) ،وعنه
صسلى ألّله عليه وسسلم أأنه قال:
سسبعٌة يظلّهم أللّه في ظّله ،يوم ’
ظّل إأ’ ظّله ،''...وذكر منهم
''ورجل ذكر ألّله خاليًا ففاضست
عيناه'' (روأه ألبخاري ومسسلم).

يوميــات إاسسـÓميـــة

هام جدا

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

ألعدد
١٦١٢١

قال عبد ألله بن عمر ـ رضسي ألّله
عنهما ـ أ’ن أأدمع من خشسية ألّله
أأحب إألّي من أأن أأتصسّدق بأالف دينار.
وقال صسلى ألّله عليه وسسلم'' :ليسس
شسيء أأحب إألى أللّه من قطرتين
وأأثرين :قطرة دموع من خشسية
أللّه ،وقطرة دم ترأق في سسبيل
أللّه ،وأأما أأ’ثرأن :فأاثر في سسبيل
أللّه ،وأأثر في فريضسة من فرأئضس
أللّه'' (صسحيح ألترغيب).

من أادب النبوة
ن النبي ــ صضلى
عن ابن عباسس ــ رضضي الّله عنهما ــأا ّ
الّله عليه وسضلم ــ قالألشضبح عبد القيسس :فيك
خصضلتين يحبهما الّله :الحلم واألناة (رواه مسضلم).

وأأنهم هم أأ’صسل ،فأاوÃ ¤حمد
ومن معه أأن يرجعوأ إأ ¤دينهم ’ أأن
يدعوهم إأ ¤ألدخول ‘ أإ’سسÓم!
و‘ ألوقت ذأته كان أأ’مر شساvقا
على أŸسسلم Úمن ألعرب ،ألذين
أأِلُفوأ ‘ أ÷اهلية أأن يعظموأ حرمة
ألبيت أ◊رأم ،وأأن يجعلوه كعبتهم
وقبلتهم ،وزأد أأ’مر مشسقًة ما كانوأ
يسسمعونه من أليهود من ألتبجح بهذأ
أأ’مر.
وكان ألرسسول ـ صسلى ألّله عليه وسسلم
ـ يقلب وجهه ‘ ألسسماء متجًها إأ¤

ربه دون أأن ينطق لسسانه بشسيء ـ
أنظروأ إأ ¤أأدب ألرسسول مع ربه ـ ثم
نزل ألقرآأن يسستجيب لرغبة ألرسسول
ـ أنظروأ إأ ¤مكانة ألنبي ـ صسلى ألّله
ب
عليه وسسلم ـ عن ربه ﴾َقْد َنَرى َتَقtل َ
جِه َ
ك ِفي ألسsسَماِء َفَلُنَوuلَيsنَكِقْبَلًة
َو ْ
َتْرضَساَها﴿ (ألبقرة من أآ’ية . )١٤٤
وروى أإ’مام ألبخاري ـ رحمه ألّله
تعا ¤ـ عن ألÈأء بن عازب ـ رضسي
ألّله عنه ـ أأّن رسسول ألّله ـ صسلى ألّله
عليه وسسلم ـ صسلsى إأ ¤بيت أŸقدسس
سستة عشسر شسهًرأ ،أأو سسبعة عشسر

بركة الرزق عÓمة من عÓمات حب الّله لعبده
القاعدة العامة ان رزق الّله يسضاق لإلنسضان في هذه الدنيا على ما قدره
الّله ﴾نحن قسضمنا بينهم معيشضتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضضهم فوق
بعضس درجات ليتخذ بعضضهم بعضضا سضخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون﴿
(الزخرف اآلية .)٣٢
وألتسسخير هنا هو تبادل
ألمنافع وأحتياج كل أإنسسان
لÓآخر مهما كان وضسعه،
وليسست كثرة ألمال أأو قلته
د ل ي  Óع ل ى م ح ب ة أ ل لّ ه ل ع ب د ه
أأو بغضسه له فاإن ألدنيا
ليسست جزأء لموؤمن
وشسوأهد ذلك من ألقرأآن
وألسسنة كثيرة ،قال تعالى:
﴾ولو’ أأن يكون ألناسس أأمة
وأحدة لجعلنا لمن يكفر
بالرحمن لبيوتهم سسقفا
من فضسة ومعارج عليها
يظهرون ولبيوتهم أأبوأبا
وسسررأ عليها يتكئون
وزخرفا وأإن كل ذلك لما
متاع ألحياة ألدنيا وأ’آخرة
عند ربك للمتقين﴿
(ألزخرف أ’آيات  ٣٣ـ  ٣٤ـ
.)٣٥
وجاء في صسحيح ألحديث

أ أ ن ر س س و ل أ ل لّ ه ـ ـ ص س ل ى أ ل لّ ه
عليه وسسلم ــ قال ’'' :أأحد
أأصسبر على أأذي يسسمعه من
أ ل لّ ه ع ز و ج ل أ أ ن ه ي ش س ر ك ب ه
ويجعل له ألولد ثم هو
يعافيهم ويرزقهم'' .وروى
ألترمذي حديثا حسسنا
صسحيحا أأن ألرسسول ــ
ص س ل ى أ ل لّ ه ع ل ي ه و س س ل م ـ ـ
قال'' :لو كانت ألدنيا تزن
ع ن د أ ل لّ ه ج ن ا ح ب ع و ض س ة م ا
سسقي منها كافرأ شسربة
ماء أأبدأ''.
وألذي يجب أأن يعلمه
ألناسس أأن كثرة ألمال أأو
قلته أإنما هي أمتحان من
أ ل لّ ه ل ع ب د ه ل ي ش س ك ر أ أ و ي ص س ب ر ،
قال تعالى﴾ :فاأما أ’إنسسان
أإذأ ما أبتÓه ربه فاأكرمه
ونعمه فيقول ربي أأكرمن
وأأما أإذأ ما أبتÓه فقدر

عليه رزقه فيقول ربي
أأهانن﴿ (ألفجر أ’آيات ١٥
ـ  ١٦ـ .)١٧
و م ح ب ة أ ل لّ ه ل ع ب د ه أ إ ن م ا
تكمن في بركة ألرزق
ألمسساق أإليه وليسس في
كثرته أأو قلته ،ولهذأ كان
و ع ي د أ ل لّ ه ف ي ه ذ ه أ ل ح ي ا ة
للمعرضسين عن شسرعه هو
ما حكاه ألقرأآن ألمجيد
في قوله ﴾ومن أأعرضس
عن ذكري فاإن له معيشسة
ضسنكا﴿ طه أ’آية ،)١٢٤
قال ألعلماء :ألضسنك في
ألدنيا هو ألذي ’ طماأنينة
له و’ أنشسرأح لصسدره ،وأإن
تنعم ظاهره ولبسس ما شساء
وأأكل ما شساء وسسكن حيث
شساء فاإن قلبه ما لم
يخلصس أإلى أليقين وألهدي
فهو في قلق وحيرة وشسك.

شسهًرأ ،وكان يعجبه أأن تكون قبلته
قَِبل ألبيت ،وأأنه صسsلى أأو صسÓها،
صسÓة ألعصسر وصسلى معه قوم،
فخرج رجل ‡ن كان صسلى معه فمsر
على أأهل أŸسسجد وهم رأكعون،
قال :أأشسهد بالّله لقد صسليت مع
ألنبي ـ صسلى أللّه عليه وسسلم ـ ِقَبل
مكة ،فدأروأ كما هم ِقَبل ألبيت،
وكان من أŸسسلم Úمن مات على
ألقبلة قبل أأن تتحsول ألقبلة إأ¤
ألبيت أ◊رأم ⁄ ،نْدِر ما نقول فيهم،
فأانزل أللّهَ﴾ :وَما َكاَن أللهُ ِلُيضِسيَع
Áانَُكْم ِإأsن أللَه بِالsناسس ِ َلَرُؤووفٌ
ِإأ َ
sرِحيم﴿ (ألبقرة من أآ’ية .)١٤٣
عندما –ولت ألقبلة من أŸسسجد
أأ’قصسى إأ ¤أŸسسجد أ◊رأم
أنطلقت أأبوأق ألسسفهاء من أليهود
وأŸشسرك ÚوأŸنافق ،Úفقد عsز
على أليهود أأنيتحsول أŸسسلمون عن
قبلتهم وأأن يفقدوأ حجتهم ألتي
يرتكنون إأليها ‘ تشسكيك أŸسسلمÚ
‘ دينهم ،فبدأأوأ يلقون بذور ألفتنة
وألشسك ‘ صسفوف أŸسسلمÚ
وقالوأ :لقد ترك ﬁمد قبلة
أأ’نبياء قبله ،وقال مشسركو ألعرب:
توجsه إأ ¤قبلتنا ويوشسك أأن ينقلب
بكليته إأ ¤ديننا ،وقال أŸنافقون:
إأن كانت ألقبلة ألتي توجه إأليها أأوً’
هي أ◊ق فقد ترك أ◊ق ،وإأن
كانت ألقبلة ألتي توجه إأليها ثانًيا
هي أ◊ق فقد كان على ألباطل
قبلذلك ..وقد سسsماهم ألّله
ڤسسفهاءڤ وأأنزل فيهم قرآأًنا بل
أأنزله قبل أأن يقولوأ وهذأ من
أإ’عجاز﴾ :سَسَيُقوُل ألسtسَفَهاُء مِْن ألنsاسس ِ
َماَوُ’sهْم َعْن قِْبَلتِِهْم أsلتِي َكاُنوأ َعَلْيَها ُقْل
ب يَْهِدي َمْن َيش َساُء
ِلsلهِ أْلَمش ْسِرُق َوأْلَمْغِر ُ
إألِ َى صِسَرأ ٍ
ط مُسْسَتِقيم ٍ﴿ (ألبقرة أآ’ية
.)١٤٢

الحكمة من
تحويل القبلة
@ أمتحان ألمؤومنين ألصسادقين
وتمييزهم عن غيرهم ،كما قال
سسبحانه﴾ :وَما جعْلَنا ألقبلَة ألتي
كنتَ عليَها إأsلالنعلََم َمن يsتبُع
ب عَلى َعِقبيِه،
ألرسسولَ مsمن ينقل ُ
َ
وإأْن كانتْ لكبيرةً إألsا على ألذيَن
َهَدى ألّلُه﴿ (سسورة ألبقرة )١٤٣
كما قاله أبن عباسس.
@ تنبيه للرسسول ـ صسلى ألّله عليه
وسسلم ـ على عدم طمعه في إأيمان
أليهود.
* أإ’يحاء بأاّن مكة ’ ُبsد أأن تعود
إألى أإ’سسÓم ،ففيها قبلة
ألمسسلمين وأأن يجاهد أأهلها حتى
يخضسعالبيت للمسسلمين ،وبشسارة
بنصسر ألرسسول ـ صسلى ألّله عليه
وسسلم ـ على قريشس وأسستخÓصس
ألبيت منهم ،لتطهيره من أأ’صسنام
وجعل ألدين خالصًسا لّله.
هذأ ،ومن ألحكمة ألعامة لتحديد
قبلة ألصسÓة تجميع أأهل ألدين
وتوحيد أتجاههم ومشساعرهم
وتقوية ألرأبطة بينهم.

03.41...............:ôéØdG
12.46...............:ô¡¶dG
16.37...............:ô°ü©dG
20.05...............:Üô¨ŸG
21.44................:AÉ`°û©dG

á«îjQÉàdG IôµØŸG

â«bGƒe
IÓ°üdG

á˘eƒ˘µ◊G ¢ù«˘˘FQ ìôq ˘ °U :1956 ¿Gƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ L 03 ¯
∑Éæg ¢ù«d{ :¬fCÉH z‹ƒe »Z{ »°ùfôØdG
.zôFGõé∏d »Hô¨e πM hCG »°ùfƒJ πM
ájQƒã˘dG á˘æ˘é˘∏˘dG :1954 ¿Gƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ L 03 ¯
É˘¡˘JÉ˘YÉ˘ª˘à˘˘LG hCG ó˘˘≤˘˘©˘˘J π˘˘ª˘˘©˘˘dGh Ió˘˘Mƒ˘˘∏˘˘d
.í∏°ùŸG πª©dG E G ƒYóJh

ó¨dG h Ωƒ«dG ô¶àæŸG ¢ù≤£dG
21°

¿Gôgh 21°

ôFGõ÷G 23°

áHÉæY

23°

¿Gôgh 21°

ôFGõ÷G 20°

áHÉæY

Oó©dG
france prix 1 /êO 10 øªãdG Ω2013 ¿GƒL 03 `d ≥aGƒªdG `g 1434 ÖLQ 24 ÚæKE’G
24 Oó©dG
16121
á«Hô¨dG Ohó◊ÉH OƒbƒdG øe ∫2430 `H á∏ªﬁ áë«Ø°U 81 õéM
ÛE G É˘¡˘∏˘jƒ–h É˘gõ˘˘é˘˘M ” å«˘˘M Üô˘˘¨ŸG
áª«b â¨∏H å«M á«æ¨Ã ∑QÉª÷G á°VÉÑb
á«˘fÉ˘ã˘dG á˘«˘∏˘ª˘©˘dG É˘eCG .êO17500 á˘YÉ˘°†Ñ˘dG
ø˘jCG á˘≤˘jQõ˘dG á˘jô˘b iƒ˘à˘˘°ùe ≈˘˘∏˘˘Y âª˘˘à˘˘a
øe »Ø£d ó«≤©∏d á∏≤æàŸG ábôØdG âë‚
≈∏Y á∏ªﬁ âfÉc OƒbƒdG øe ∫ 1200 õéM
å«M Üô¨ŸG ÛE G É¡≤jôW ‘ IôªMC G 6 ô¡X
êO16600 áYÉ°†ÑdG áª«b â¨∏Hh ÉgõéM ”
∫ƒ°Uƒ∏d ájQÉ˘L äÉ˘≤˘«˘≤˘ë˘à˘dG ∫Gõ˘J’h Gò˘g
.áYÉ°†ÑdG ÜÉë°UC’

Ü.óªﬁ :¿É°ùª∏J

∫hCG á∏«d ¿É°ùª∏àH ∑QÉª÷G ô°UÉæY âæμ“
âfÉc OƒbƒdG øe ∫2430 õéM øe ¢ùeCG
30 á©°S äGP áë«Ø°U 81Ïe ≈∏Y áHô¡e
É¡≤jôW ‘ âfÉc áHGO 13 ô¡X ≈∏Y á∏ªﬁ
.Ohó◊G ÛE G
Úà∏°üØæe Úà«∏ªY ‘ ÉgõéM ” á«ªμdG
á˘jô˘b iƒ˘à˘°ùe ≈˘∏˘Y â“ ÛhC ’ G á˘«˘∏˘˘ª˘˘©˘˘dG
IOó˘©˘àŸG á˘bô˘Ø˘dG âë‚ ø˘jCG ,á˘«˘μ˘«˘Ñ˘˘°ûdG
øe ∫1230 õéM øe ¢SÉÑY ó«≤©∏d ΩÉ¡ŸG
≈∏Y áë«Ø°U 41 ‘ á∏ªﬁ âfÉc OƒbƒdG
ƒëf É¡˘≤˘jô˘W ‘ á˘©˘HÉ˘à˘à˘e Iô˘ª˘MCG 7 ô˘¡˘X

∫hC’G »KÓãdG ∫ÓN á«°†b 5290 á÷É©e

á`` ` ` ` bô`` ` °ùdG º`` ` FGô`` `L ‘ •Qƒ`` ` àe 6291∞«bƒ`` ` `J
™jô°ùdG πØμàdG ¿CG ¬æe áî°ùf zÖ©°ûdG{ â≤∏J
,¿CÉ°ûdG Gòg ‘ áeó≤ŸG ÚæWGƒŸG ihÉμ°ûH
äÉ˘«˘Lƒ˘dƒ˘æ˘μ˘à˘dGh á˘«˘ª˘∏˘©˘dG π˘FÉ˘°Sƒ˘∏˘d ™˘Lô˘˘j
»æWƒdG øeC’G IOÉ«b É¡Jôah »àdG áãjó◊G
á«JÉ«∏ª©dG äGóMƒdG ™«ªL õ«¡Œ QGôZ ≈∏Y
Ú≤≤ëª∏d âëª°S ,IQƒ£àe Iõ¡LCGh äGó©Ã
.ádGó©dG ΩÉeCG º¡Áó≤Jh ÚWQƒàŸG Ö≤©àH
…òdG ΩÉ¡dG QhódÉH ∫hDƒ°ùŸG äGP OÉ°TCG Éªc
™e ¿hÉ©àdGh ΩÉ¡°SE’G ÈY øWGƒŸG ¬Ñ©∏j äÉH
QÉ£NE’G ∫ÓN øe ,»æWƒdG øeC’G ídÉ°üe
15 48 ô˘°†NC’G º˘bô˘dG ≥˘˘jô˘˘W ø˘˘Y …Qƒ˘˘Ø˘˘dG
ídÉ°üe ±ôW øe º¡aô°üJ â– ´ƒ°VƒŸG
.»æWƒdG øeCÓd áeÉ©dG ájôjóŸG

äGƒ≤d »FÉ°†≤dG §Ñ°†dG ¥ôa âæµ“
áæ°ùd ∫hC’G »KÓãdG ∫ÓN áWô°ûdG
≈∏Y á«°†b 5290 á÷É©e øe ,2013
ºFGôL ¢üîJ »æWƒdG iƒà°ùŸG
±É≤jEG ≈∏Y äôØ°SCG å«M ,ábô°ùdG
øe 15 º¡æ«H øe ,•Qƒàe 6291
≈∏Y Gƒ∏«MCG ,ICGôeG 38h á«ÑæLCG á«°ùæL
ºgó°V âeób á°üàıG á«∏ÙG áHÉ«ædG
.á©WÉ≤dG ádOC’ÉH á«FGõL äÉØ∏e

¢TƒÑYƒH OÉ©°S

á«dGOƒH ‹Ó«L áWô°û∏d ∫hCG ó«ª©dG ócCGh
á˘˘eÉ˘˘©˘˘dG äÉ˘˘bÓ˘˘©˘˘dGh ΩÓ˘˘YE’G IQGOEG ô˘˘˘jó˘˘˘e
¿É«H Ö°ùM »æWƒdG øeCÓd áeÉ©dG ájôjóŸÉH

á«æµ°S ™jQÉ°ûe øe IOÉØà°S’G ≈∏Y º¡JóYÉ°ùÃ ÉgÉjÉë°V ºgƒJ

º`` «àæ°S ÒjÓ`` e 3 ´É`` LÎ°SGh á`` ∏ª©dG ôjhõJ áμÑ°T ∂«μØJ
IOÉØà°SG äGQGôb øY Ó°†a
.IQhõe
Úª˘˘ ¡˘ ˘ àŸG ∫ƒ˘˘ ˘ã˘ ˘ e ∫Ó˘˘ ˘Nh
ôjhõàdGh ∫É«àM’Gh Ö°üædÉH
á˘˘ ∏˘ ˘ª˘ ˘Yh á˘˘ jQGOEG ≥˘˘ FÉ˘˘ ˘Kh ‘
QGô°TCG áYÉªL øjƒμJh á«æWh
ájQƒ¡ª÷G π«ch Öàμe ΩÉeCG
ô˘eCG ,Ió˘«˘∏˘Ñ˘ dG á˘˘ª˘ μﬁ ió˘˘d
º˘˘ ˘¡˘ ˘ YGó˘˘ ˘jEÉ˘ ˘ ˘H ÒNC’G Gò˘˘ ˘ g
OÉØà°SG Éª«a âbDƒŸG ¢ùÑ◊G
AGô˘LEG ø˘˘e ™˘˘HGô˘˘dG ô˘˘°üæ˘˘©˘ dG
.á«FÉ°†≤dG áHÉbôdG

Úª°SÉj áæ«d

.IQhõe
á˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘eCG QOÉ˘˘ ˘ ˘ °üe Ò°ûJh
ábôØdG ô°UÉæY ¿CG zÖ©°ûdG{`d
∫ƒ°UƒdG øe âæμ“ á«FÉæ÷G
,á©HQC’G áHÉ°ü©dG ô°UÉæY ÛEG
Qób É«dÉe É¨∏Ñe â©LÎ°SGh
øY IQÉÑY ,º«àæ°S ÒjÓe 3 `H
≈˘˘ ˘∏˘ ˘ ˘Y Ö°üæ˘˘ ˘ dG äGó˘˘ ˘ FÉ˘˘ ˘ Y
¥GQhC’G øe á«ªch ,ÉjÉë°†dG
QÉæjO 2000 áÄa øe IQhõŸG
º«àæ°S ¿ƒ«∏e 20 ∫OÉ©j Ée)
áμÑ°ûdG ô°UÉæY ¿Éc (IQhõe
äÉ˘˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘Ø˘ ˘ ˘°U ¿ƒ˘˘ ˘ ª˘ ˘ ˘¶˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ j
,¥ƒ˘˘ °ùdG ‘ É˘˘ ¡˘ ˘fƒ˘˘ Mô˘˘ £˘ ˘jh

…òdG »æeC’G ≥«≤ëàdG ôªKCG
øeC’ á«FÉæ÷G ábôØdG ¬Jõ‚CG
∂«˘μ˘Ø˘ J ø˘˘e Ió˘˘«˘ ∏˘ Ñ˘ dG á˘˘j’h
ÉbGQhCG QhõJ IÒ£N áHÉ°üY
¿CG âYÉ˘˘ £˘ ˘à˘ ˘°SGh ,á˘˘ jó˘˘ ˘≤˘ ˘ f
20 ø˘˘ ˘e ÌcCG ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y Ö°üæ˘˘ ˘J
É¡jód ¿CG º˘¡˘eÉ˘¡˘jEÉ˘H ,á˘«˘ë˘°V
ÉjÉë°†dG ∫ƒ°üM ‘ ∫ƒ∏◊G
≠«°üdG ∞∏àîÃ äÉæμ°S ≈∏Y
äGQÉ˘˘≤˘ Yh á˘˘ jQÉŒ äÓﬁh
»˘æ˘Hh á˘©˘ eƒ˘˘°üdG ø˘˘e π˘˘c ‘
á˘˘ Ø˘ ˘°ûdGh á˘˘ aô˘˘ Yƒ˘˘ Hh OGô˘˘ ˘e
º˘¡˘dƒ˘°üM π˘HÉ˘≤˘e Ió˘«˘ ∏˘ Ñ˘ dGh
IOÉ˘˘Ø˘ ˘à˘ ˘°SG äGQô˘˘ ≤˘ ˘e ≈˘˘ ∏˘ ˘Y

á«Ñ°üY äÉHƒf h á«∏≤Y ¢VGôeCG IóY π«é°ùJ ó©H

¿Gô`` ` gƒ`` ` H êÉ`` ` `M 2026 ¢üëa è`` ` ` eÉfô`` ` H
áë°üdG õcGôŸG ÈY ájó©ŸG
≈∏Y ,º¡æcÉ°ùe øe áÑjô≤dG
§˘Ñ˘°V á˘«˘∏˘ª˘ Y π˘˘°UGƒ˘˘à˘ J ¿CG
ø˘˘ ˘jò˘˘ ˘dG êÉ˘˘ ˘ é◊G AÉ˘˘ ˘ ª˘ ˘ ˘°SCG
á˘˘æ˘˘jóŸG ÛEG ¿ƒ˘˘∏˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘æ˘˘˘«˘˘˘°S
,á˘˘ ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘ MQ 31 ‘ IQƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ æŸG
7 ø˘e ó˘jRCG π˘≤˘ æ˘ H í˘˘ª˘ °ùà˘˘°S
á¡÷G äÉj’h øe êÉM ±’BG
ájƒ÷G •ƒ£ÿG ÈY á«Hô¨dG
ájƒ÷G •ƒ£ÿGh ájôFGõ÷G
.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªª∏d

Ω.á«ªgGôH

è˘˘ë˘ ∏˘ ˘d »˘˘ æ˘ ˘Wƒ˘˘ dG ¿Gƒ˘˘ jó˘˘ dG
¿hDƒ˘ ˘°ûdG IQGRƒ˘˘ H Iô˘˘ ª˘ ˘ ©˘ ˘ dGh
á˘≤˘HÉ˘°ùdG º˘°SGƒŸG á˘˘«˘ æ˘ jó˘˘dG
äÉ˘˘ HÉ˘˘ ˘°UE’G ó˘˘ ˘jó˘˘ ˘Y ó˘˘ ˘æ˘ ˘ Y
¢Vô©Jh á«∏˘≤˘©˘dG ¢VGô˘eC’É˘H
ó©H á«fƒæL äÉHƒæd äÉÄŸG
∫hÉ˘˘ æ˘ ˘J ø˘˘ Y º˘˘ ¡˘ ˘YÉ˘˘ £˘ ˘≤˘ ˘ fG
¿CG Ö≤˘˘ ˘ JôŸG ø˘˘ ˘ ˘eh.ájhOC’G
ÛEG ¢üëØdG á«∏ªY π°UGƒàJ
¢ü«˘˘î˘ °ûà˘˘d ô˘˘¡˘ °ûdG á˘˘jÉ˘˘ ¡˘ ˘f
,êÉ˘é˘ë˘∏˘ d á˘˘«˘ ë˘ °üdG á˘˘dÉ◊G
AGôLEG á∏Môe Iô°TÉÑe É¡«∏J
¢VGôeC’G ójóY ó°V í«≤∏àdG

ÜôZ áª°UÉ©H ¢ùeCG ≥∏£fG
≈∏Y »Ñ£dG ∞°ûμdG ,OÓÑdG
IOó˘©˘ àŸG IOÉ˘˘«˘ ©˘ dG iƒ˘˘à˘ °ùe
,AGó˘˘¡˘ °ûdG »˘˘ë˘ ˘H äÉ˘˘ eóÿG
ø˘˘ jò˘˘ ˘dG êÉ˘˘ ˘é◊G Ió˘˘ ˘FÉ˘˘ ˘Ø˘ ˘ d
,áYô≤dGÅº˘˘¡˘ «˘ ∏˘ Y äô˘˘ Ø˘ ˘°SCG
2026 º˘˘ ˘gOó˘˘ ˘Y ≠˘˘ ˘ dÉ˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘dGh
,∂dP Aƒ˘˘°V ≈˘˘∏˘ Yh .π˘˘é˘ °ùe
áj’ƒd áë°üdG ájôjóe äóæL
AÉÑWCG IOÉ©dG ÒZ ≈∏Y ¿Gôgh
‘ Ú°üàﬂh Ú«˘˘ ˘ fÉ˘˘ ˘ °ùØ˘˘ ˘ ˘f
π˘ª˘Y ≥˘jô˘a ø˘ª˘°V ,á˘ë˘ °üdG
∞˘bh É˘eó˘˘©˘ H ,AÉ˘˘Ñ˘ WCG 5 ø˘˘e

¿GôgƒH IO’ƒdG π«¡°ùJ ájhOCÉH ¥ƒ°ùdG ¥GôZEG

AÉ`` °ùf 3 ∞«bƒ`` Jh ¢VÉ`` ¡LE’G ‘ á°üàﬂ áμÑ°ûd óM ™°Vh
ágƒÑ˘°ûe ¢VGô˘Z’C π˘ª˘©˘à˘°ùJ
¢VÉ¡LE’G äÉμÑ°T ±ôW øe
…òdG ,¿ƒæ«°SƒàfÉ°S AGhO πãe
äÉ«∏ªY π«¡°ùJ ‘ πª©à°ùj
¿ƒμJ ÉeóæY á°UÉN ,IO’ƒdG
π˘¡˘ °ùj É˘˘ª˘ c ,IÒ°ùY IO’ƒ˘˘dG
êhô˘˘ N ô˘˘ °†ë˘˘ à˘ ˘ °ùŸG Gò˘˘ ˘g
‘ ¬˘˘ JÉ˘˘ ah á˘˘ dÉ˘˘ M ‘ Úæ÷G
.¬eCG ø£H

Ω.á«ªgGôH

ÚH ø˘˘gQÉ˘˘ª˘ YCG ìhGÎJ AÉ˘˘°ùf
õ˘˘ ˘ ˘é˘ ˘ ˘ Mh ,á˘˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘°S 53h 30
¢UGô˘˘ ˘bC’G ø˘˘ ˘e á˘˘ ˘ Yƒ˘˘ ˘ ª›
,¢VÉ¡LE’G π«¡°ùàH á°UÉÿG
.zÖ©°ûdG{ QOÉ°üe Ö°ùM
ádOÉ«°üdG áHÉ≤f É¡à¡L øeh
âbO ¿Gô˘˘ ˘ ˘ ˘ gƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘H ¢UGƒÿG
íàØH áÑdÉ£e ,ô£ÿG ¢SƒbÉf
¢†©˘H AÉ˘Ø˘à˘NG ∫ƒ˘M ≥˘˘«˘ ≤–
»˘˘à˘ dG ∂∏˘˘J á˘˘°UÉ˘˘N ,á˘˘jhOC’G

ø˘˘ ˘ eC’G í˘˘ ˘ ˘dÉ˘˘ ˘ ˘°üe âæ˘˘ ˘ ˘μ“
ø˘e ¿Gô˘˘gƒ˘˘H 16`dG …ô˘˘°†◊G
á˘˘«˘ eGô˘˘LEG á˘˘μ˘ Ñ˘ °T ∂«˘˘μ˘ ˘Ø˘ ˘J
πeGƒ◊G ¢VÉ¡LEG ‘ á°üàﬂ
∂dP AÉL .AÉØÿG ‘ §°ûæJ
É¡°ùØf QOÉ°üŸG ÛEG GOÉæà°SG
É¡à≤∏J äÉ˘eƒ˘∏˘©˘e ≈˘∏˘Y GAÉ˘æ˘H
.á«æ©ŸG ídÉ°üŸG
…ô–h åë˘H á˘«˘∏˘ª˘ Y ó˘˘©˘ Hh
çÓ˘˘K ∞˘˘«˘ bƒ˘˘J ø˘˘ e âæ˘˘ μ“

.ƒaƒfƒJQƒH
πX ‘h ≈eôŸG á°SGôM ¿G Éªc
á˘˘ NhO ÚH Ió˘˘ jó˘˘ °ûdG á˘˘ ˘°ùaÉ˘˘ ˘æŸG
π°†a »æØdG ºbÉ£dG ¿Éa »◊ƒÑeh
ÊÉãdG πNOh ∫hC’G •ƒ°ûdG ‘ ∫hC’G
.á«fÉãdG á∏MôŸG ‘
ÖNÉædG iôLCG á«fÉãdG á∏MôŸG ‘h
πNOCG øjG äGÒ«¨àdG ¢†©H »æWƒdG
iôNCG Iôeh ,QƒÑL ¿Éμe ÊÉª«∏°S
OGORƒ˘˘∏˘ H ÜÉ˘˘Ñ˘ ˘°T ÖY’ ™˘˘ «˘ ˘°†j ⁄
,ÊÉ˘ã˘dG ±ó˘¡˘dG á˘aÉ˘°V’ á˘°Uô˘˘Ø˘ dG
äÓHÉ≤e ‘ IÒÑμdG ¬à«dÉ©a ócCÉjh
.»æWƒdG ≥jôØdG
»°SÉ°SCÉc Ö©∏d Éë°Tôe ¿Éc Éeó©Hh
Öî˘à˘æŸG ‘ ó˘˘jó÷G ¬˘˘Lƒ˘˘dG ¿É˘˘a
¬˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ NOG …RGƒ˘˘ ˘ ˘ZG »˘˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ Wƒ˘˘ ˘ ˘ dG
IÒN’G äÉ¶ë∏dG ‘ ¢ûàjRƒ∏«dÉg
¬˘˘Lƒ˘˘H OÉ˘˘Y …ò˘˘dG IQƒ˘˘jó˘˘b ¿É˘˘μ˘ e
¿É˘c ƒ˘HÉ˘L ∫ƒ˘˘NO ¿G É˘˘ª˘ c ..ó˘˘«˘ L
≥FÉbódG ¢†©H ‘ ¬fG å«M É«HÉéjG
¿Gó˘˘«ŸG §˘˘°Sh ‘ á˘˘aÉ˘˘°V’G Ωó˘˘b
.»eƒé¡dG
ø˘˘°ùMG á˘˘«˘ fÉ˘˘ã˘ dG á˘˘∏˘ MôŸG âfÉ˘˘ch
á˘fQÉ˘≤˘e ô˘°†î˘∏˘d á˘Ñ˘°ùæ˘˘dÉ˘˘H Òã˘˘μ˘ H
É˘fƒ˘Ñ˘Y’ ™˘«˘°V ø˘jG ∫hC’G •ƒ˘°ûdÉ˘˘H
.IÒ£ÿG ä’hÉÙG ¢†©H
¬fG âÑKCG »æWƒdG ÖîàæŸG ¿Éa Gòd
á°UÉN ,Úà∏HÉ≤ª∏d ó©à°ùeh ô°VÉM
ΩÉeCG ÉjóL ¿Éc ¢ùeCG QÉÑàN’G ¿Gh
Ωó˘b …ò˘˘dG É˘˘«˘ ≤˘ jô˘˘aG π˘˘£˘ H ÖFÉ˘˘f
¬˘˘«˘ Ñ˘ Y’ π˘˘ °†Ø˘˘ H É˘˘ Ñ˘ ˘«˘ ˘W GOhOô˘˘ e
ÜÉ˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ Z ‘ ,¢ùfƒ˘˘ ˘ ˘Hh …QhGô˘˘ ˘ ˘W
`dG Ö©d ¬fG øe ºZôdÉH ..ÉÑjhÎ«H
ÚÑ˘˘ Y’ 10 `H IÒNC’G á˘˘ ≤˘ ˘«˘ ˘bO 25
.Ú«WÉ«àM’G OƒLh ΩóY ÖÑ°ùH
¿ÉaGó¡dG ÈY IGQÉÑŸG ájÉ¡f ‘h
Éª¡MÉ«JQG ø˘Y ÊGOƒ˘°Sh ÊÉ˘ª˘«˘∏˘°S
Gò˘ch á˘«˘æ˘Wƒ˘dG á˘∏˘«˘ μ˘ °ûà˘˘dG OhOôŸ
πÑb ÌcCG Éjƒæ©e Èà©j …òdG RƒØdG
. ájôØ°ùdG ájGóH
(»◊ƒÑe) áNhO :ô°†ÿG á∏«μ°ûJ
IôbƒH (¢û«∏M) ` Ω’Éμ∏H ` ≈Ø£°üe
ÊÉ› (…RGƒbG) IQƒjób ` ìÉÑ°üe `
ÊGOƒ°S ` ¢SÓ«Z ` (ƒHÉL) QójÉJ `
.(ÊÉª«∏°S) QƒÑL ` (Ω’ƒZ)

¬`` ` `Ñà°ûe É«HÉ`` `gQEG 20
∫ÉcOhQO º¡æ«H º`¡«a
äÉjÉæ÷G á`` `ªμﬁ ΩÉeCG
Ωƒ`` `«dG á`` ` ` ` `ª°UÉ©dÉH
äÉ˘˘jÉ˘˘æ÷G á˘˘ ª˘ ˘μﬁ ô˘˘ ¶˘ ˘æ˘ ˘J
‘ Ωƒ˘«˘dG á˘ª˘°UÉ˘©˘dG ô˘˘FGõ÷É˘˘H
,º¡«a ¬Ñà°ûe É«HÉgQG 20 á«°†b
ø˘e QGô˘˘a á˘˘dÉ˘˘M ‘ º˘˘¡˘ æ˘ e 17
∫É˘cOhQO ∂dÉŸG ó˘Ñ˘Y º˘˘¡˘ æ˘ «˘ H
…òdG z»HÉgQ’G º«¶æàdG{ ÒeCG
IóYÉ≤dG º«¶æJ{ ¬°ùØf »ª°ùj
z»˘˘eÓ˘˘°S’G Üô˘˘¨ŸG OÓ˘˘H ‘
Qó°üe øe ¢ùeCG º∏Y ÉªÑ°ùM
.»FÉ°†b
äÉ˘jÉ˘æ˘é˘H ¿ƒ˘ª˘¡˘àŸG ™˘HÉ˘˘à˘ jh
±ó¡˘H ±É˘£˘à˘N’Gh ∫É˘«˘à˘Z’G
äGP Ö°ùM á˘˘ ˘ jó˘˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘dG Ö∏˘˘ ˘ W
.Qó°üŸG
‘ Úª¡àŸG ÚH øe óLƒjh
á«°†≤dG √òg ‘ zQGôa{ ádÉM
Gò˘˘ ch ∫É˘˘ cOhQO ∂dÉŸG ó˘˘ Ñ˘ ˘ Y
ΩÉb …òdG ó«°TQ øeDƒŸG óÑY
á∏ª©˘à˘°ùŸG ∫Gƒ˘eC’G π˘«˘°üë˘à˘H
»˘˘à˘ dG äGô˘˘é˘ ˘Ø˘ ˘àŸG AGô˘˘ °T ‘
´É˘˘£˘ ≤˘ dG{ ô˘˘≤˘ ˘e âaó˘˘ ¡˘ ˘à˘ ˘°SG
¥OÉ˘˘æ˘ ˘Ø˘ ˘dG ó˘˘ MCGh …ô˘˘ μ˘ ˘°ù©˘˘ dG
.zIôjƒÑdÉH
ÚaƒbƒŸG Úª¡àŸG øY ÉeCG
º˘¡˘àŸG º˘¡˘ °SCGQ ≈˘˘∏˘ Y »˘˘JCÉ˘ «˘ a
(á˘˘ ˘æ˘ ˘ °S 38) ∂jô˘˘ ˘ °T ó˘˘ ˘ ªﬁG
á˘£˘°TÉ˘æ˘dG Qƒ˘æ˘dG á˘Ñ˘«˘à˘c zÒeCG{
º˘˘ ˘K ¢SGOô˘˘ ˘eƒ˘˘ ˘H á˘˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘£˘ ˘ ˘æÃ
(áæ°S 29) ódÉN ó«dh Úª¡àŸG
…òdG (áæ°S 44) »JGƒJ ¿ÉªãYh
ø˘eC’G í˘dÉ˘˘°üe ¬˘˘«˘ ∏˘ Y â°†Ñ˘˘b
.GôNDƒe

ájÒ°†– ájOh IGQÉÑe ‘

2 ô````FGõ```÷G
0 ƒ°SÉa Éæ«cQƒH

á«ª°SôdG ó«YGƒ`ŸG π`ÑbÒÑc …ƒ``æ©e Rƒ``a
±ô˘˘W ø˘˘e âfÉ˘˘c ¿Gó˘˘ «ŸG §˘˘ °Sh
á˘«˘dÉ˘©˘Ø˘dG ¿G ’EG äƒ˘˘H ∫ƒ˘˘H ∫É˘˘Ñ˘ °TCG
»æWƒdG ÖîàæŸG á¡L øe âfÉc
Iƒ˘Ø˘g ÊGOƒ˘°S ±Gó˘˘¡˘ dG π˘˘¨˘ à˘ °SGh
34 á≤«bódG ‘ ¢ùaÉæŸG ¢SQÉ◊G
≥˘˘jô˘˘Ø˘ ∏˘ d ∫hC’G ±ó˘˘¡˘ dG π˘˘é˘ °ù«˘˘ d
Ée ÉYƒf Qô– …òdG ..…ôFGõ÷G
á˘˘∏˘ «˘ ª˘ L á˘˘jOô˘˘a ä’hÉ˘˘ëÃ ΩÉ˘˘bh
¿É˘˘c Qó˘˘jÉ˘˘J ÖYÓ˘˘dG ¿Gh É˘˘ª˘ «˘ °S’
§°Sh ‘ IOÉ©dÉc √QhO ‘ É≤aƒe
.¿Gó«ŸG
¬£°Sh ÛG OÉY ´ÉaódG ¿G ÚM ‘
¬Hƒ∏°SCG Ωób …òdG IôbƒH hÎ°ùjÉŸG
áLôÿG √òg ‘ RÉ«àeÉH ¬JÈNh
¿É˘˘ ˘ ˘ a ∂°T ¿hó˘˘ ˘ ˘ Hh ..á˘˘ ˘ ˘ ˘jOƒ˘˘ ˘ ˘ ˘dG
‘ ¬˘«˘∏˘Y ó˘ª˘à˘©˘«˘°S ¢ûà˘jRƒ˘∏˘ «˘ dÉ˘˘g

‘ ÖY’ πμd …OôØdG º««≤àdG ¿Éch
” »˘˘ ˘à˘ ˘ dG è˘˘ ˘FÉ˘˘ ˘à˘ ˘ æ˘ ˘ dG á˘˘ ˘eó˘˘ ˘≤˘ ˘ e
»àdG IGQÉÑŸG √òg ‘ É¡°UÓîà°SG
ÈcCG á©HÉàe ≈∏Y ¢ûàjRƒ∏«dÉg πªY
OGó˘˘©˘ à˘ °SÓ˘˘d ÚÑ˘˘YÓ˘˘dG ø˘˘e Oó˘˘ Y
.Úà«ª°SôdG Úà∏HÉ≤ª∏d
≈˘∏˘Y »˘æ˘Ø˘dG º˘bÉ˘£˘dG ó˘ª˘à˘YG ó˘˘bh
∫hC’G •ƒ°ûdG ‘ áfRGƒàe á∏«μ°ûJ
¿Éc å«M 3 ` 3 ` 4 ∂«àμàdG QÉàNGh
QÉ¶àf’G ádÉM ‘ »æWƒdG ≥jôØdG
á°ùcÉ©ŸG äÉeƒé¡dG ≈∏Y Ö©∏dGh
√ò˘˘ ˘ ˘gh ,¢ùaÉ˘˘ ˘ ˘æŸG á˘˘ ˘ ˘ã˘ ˘ ˘ ZÉ˘˘ ˘ ˘ ÑŸ
¿G ô¶àæŸG øe »àdG á«é«JGÎ°S’G
9 `dG Ωƒj ÚæÑdG IGQÉÑe ‘ ÉgógÉ°ûf
.…QÉ÷G ¿GƒL
‘ IôμdG ≈∏Y Iô£«°ùdG ¿G ºZQh

Ωƒj »æWƒdG ÖîàæŸG Ö∏¨J
»HÉæ«cQƒÑdG √Ò¶f ≈∏Y ¢ùeCG
IGQÉÑŸG ‘ 0 ` 2 áé«àæH
»àdG ájÒ°†ëàdG ájOƒdG
Ö©∏Ã Éª¡æ«H â©ªL
‹ÉàdÉHh ,ôcÉ°ûJ ≈Ø£°üe
GRƒa Gƒ≤≤M ô°†ÿG ¿Éa
G á∏MôdG πÑb GÒÑc Éjƒæ©e
øjóYƒŸG ‘ É«≤jôaG ∫ÉZOCG
ƒaƒf ƒJQƒH ‘ øjô¶àæŸG
á∏«∏≤dG ΩÉj’G ‘ ‹É¨«ch
.áeOÉ≤dG

QƒªM óeÉM
»°SÉb âjBG :ôjƒ°üJ

âæ°Tƒ“ Ú©H áæaÉJ IógÉ``©e ≈``∏Y ™``«bƒà∏d 176 `dG iô`` còdG AÉ``«MEG
ÒeC’G ìhQ ≈˘∏˘Y É˘ª˘ Mô˘˘J âª˘˘°U
IAGô˘˘b â“ É˘˘ª˘ c QOÉ˘˘ ≤˘ ˘dG ó˘˘ Ñ˘ ˘Y
ô°†Mh . ÜÉ˘˘à˘˘μ˘˘dG á–É˘˘˘a
ø˘˘e AÉ˘˘°†YCG º˘˘¡˘ æ˘ e ¿ƒ˘˘cQÉ˘˘°ûŸG
áÑ°SÉæŸG √ò¡H ájƒ©ª÷G ácô◊G
ïjQÉJ ∫ƒM »≤FÉKh º∏«a ¢VôY
á˘jô˘FGõ÷G á˘˘«˘ Ñ˘ ©˘ °ûdG á˘˘ehÉ˘˘≤ŸG
.(1911 ` 1830)

záæaÉJ{ á«aÉ≤ãdG á«©ª÷G É¡àª¶f
™˘˘e ¿hÉ˘˘ ©˘ ˘à˘ ˘dÉ˘˘ H âæ˘˘ °Tƒ“ Ú©˘˘ d
QƒgõdG øe π«∏cEG ™°VƒH ájó∏ÑdG
º«bCG …òdG …QÉcòàdG Ö°üædG ≈∏Y
á˘˘ ˘ dhó˘˘ ˘ dG ¢ù°SDƒŸ Gó˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘î˘ ˘ ˘J
…ò˘dG ¿É˘μŸG ¢ùØ˘æ˘H á˘˘jô˘˘FGõ÷G
√ò˘˘ g ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ™˘˘ «˘ ˘bƒ˘˘ ˘à˘ ˘ dG ó˘˘ ˘¡˘ ˘ °T
á≤«bO Qƒ°†◊G ∞bhh .IógÉ©ŸG

ó˘˘Ñ˘ Y ÒeC’G á˘˘jó˘˘ ∏˘ ˘H âæ˘˘ °†à˘˘ MG
∫hCG âæ°Tƒ“ ÚY áj’ƒH QOÉ≤dG
iô˘˘cò˘˘dG AÉ˘˘«˘ MEG º˘˘«˘ °SGô˘˘e ¢ùeCG
áæaÉJ IógÉ©e ≈∏Y ™«bƒà∏d 176`dG
±ô˘˘ W ø˘˘ e 1837 …É˘˘ ˘e 30 Ωƒ˘˘ ˘j
…ô˘˘FGõ÷G QOÉ˘˘≤˘ ˘dG ó˘˘ Ñ˘ ˘Y ÒeC’G
.ƒé«H »°ùfôØdG ∫GÔ÷Gh
»˘à˘dG ä’É˘Ø˘à˘ME’G √ò˘˘g äõ˘˘«“h

Ió`` «∏ÑdÉH á`` jó`` ≤ædG ¥GQhC’G è`` jhôJh ôjhõ`` àd á`` ` ` μÑ°T ∂`` `«μØJ
øe ÌcCG ≈∏Y PGƒëà°SE’Gh É°üî°T
≠˘∏˘Ñ˘e õ˘é˘M ” QÉ˘æ˘jO ¿ƒ˘«˘∏˘ e 30
IQhõe QÉæjO ∞dCG 200 ¥ƒØj ‹Ée
ΩÓYEG RÉ¡Lh QÉæjO ÚØdCG áÄa øe
ó©Hh . ô˘jhõ˘à˘∏˘d π˘ª˘©˘à˘ °ùj ‹BG
ΩÉeCG á©HQC’G º¡«a ¬Ñà°ûŸG Ëó≤J
á˘ª˘μﬁ ió˘d á˘jQƒ˘˘¡˘ ª÷G π˘˘«˘ ch
º¡æe áKÓK ≥M ‘ Qó°U Ió«∏ÑdG
¢üî°ûdG ™°Vh Éªæ«H ´GójG ôeGhCG
.á«FÉ°†≤dG áHÉbôdG â– ™HGôdG

OhQh ó˘˘ ˘©˘ ˘ H ¢UÉ˘˘ ˘î˘ ˘ °TCG á˘˘ ˘©˘ ˘ ˘HQCG
A’Dƒ˘g ΩÉ˘«˘b É˘gOÉ˘Ø˘e äÉ˘eƒ˘˘∏˘ ©˘ e
º˘gÉ˘jÉ˘ë˘°V ΩÉ˘˘¡˘ jÉ˘˘H ¢UÉ˘˘î˘ °TC’G
≈˘˘∏˘ Y º˘˘¡˘ Jó˘˘YÉ˘˘°ùe á˘˘«˘ fÉ˘˘μ˘ eÉ˘˘ H
äÓﬁh äÉæμ°S ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
á˘«˘ dÉ˘˘e ≠˘˘dÉ˘˘Ñ˘ e π˘˘HÉ˘˘≤˘ e »˘˘°VGQCGh
äGQGô˘˘ b º˘˘ ¡˘ ˘ë˘ ˘æÃ ¿ƒ˘˘ eƒ˘˘ ≤˘ ˘ jh
¢û«àØJ ó˘©˘Hh . IQhõe IOÉØ˘à˘°SG
»àdG áμÑ°ûdG √òg ô°UÉæY ∫RÉæe
20 ≈˘˘∏˘ Y ∫É˘˘«˘ à˘ ME’G ø˘˘e âæ˘˘μ“

á«FÉæ÷G ábôØdG ô°UÉæY âæμ“
øeCÉH á«FÉ°†≤dG áWô°ûdG áë∏°üŸ
∂«μØJ øe GôNDƒe Ió«∏ÑdG áj’h
è˘jhô˘Jh ô˘˘jhõ˘˘à˘ H Ωƒ˘˘≤˘ J á˘˘HÉ˘˘°üY
ÚØ˘dCG á˘Ä˘a ø˘e á˘jó˘˘≤˘ æ˘ dG ¥GQhC’G
≈∏Y ∫hGóàdG ≈∏Y É¡MôWh QÉæjO
¬H äOÉaCG ÉªÑ°ùM áj’ƒdG iƒà°ùe
iƒà°ùe ≈∏Y ΩÓYE’G á«∏N ¢ùeCG
±É˘˘°ûà˘˘cG ” ó˘˘bh . á˘j’ƒ˘dG ø˘eCG
øe áfƒμŸG áμÑ°ûdG √òg •É°ûf

…õ`` ` ` ` «dEG á`` ` ` ` j’ƒd ≥`` ` ` `HÉ°ùdG ‹Gƒ`` ` ` dG ∞`` ` ` `£àı ó`` ` HƒD ` ` ` ŸG
≥HÉ°ùdG ‹GƒdG ∞£àNG Éªæ«M
»Ø∏N ó«©dG óªﬁ …õ«dEG áj’ƒd
ÜÉÑ°ûdG øe áYƒª› ±ôW øe
ÚdGhô˘ª˘«˘J á˘≤˘£˘æÃ Úë˘˘∏˘ °ùŸG
øe äGÎeƒ∏«c á©°†H ó©H ≈∏Y
áj’ƒH ájOhó◊G ÜGóHódG á≤£æe
≥HÉ°ùdG ‹GƒdG ó«àbG óbh . …õ«dEG
ÛEG ¬˘«˘Ø˘WÉ˘N ±ô˘W ø˘e É˘¡˘æ˘«˘˘M
ºàj ¿CG πÑb »Ñ«∏dG ÜGÎdG πNGO
í˘˘dÉ˘˘°üe ÛEG ¬˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘°ùJh √ô˘˘jô–
.ájôFGõ÷G øeC’G

äGƒ˘˘æ˘ °S 10 á˘˘Hƒ˘˘≤˘ Y á˘˘ ª˘ ˘μÙG
¬˘μ˘ jô˘˘°T ≥˘˘M ‘ Gò˘˘aÉ˘˘f É˘˘æ˘ é˘ °S
á˘ª˘¡˘à˘H (á˘˘æ˘ °S 30 h.CG) ≈˘˘ª˘ °ùŸG
áë∏°ùe á«HÉgQEG á«YÉªL AÉ°ûfEG
(áæ°S 25 Æ.CG) ƒYóŸG øjOCG Éª«a
áeGôZh GòaÉf Éæé°S äGƒæ°S 4 `H
ó©H êO 100 . 000 ÉgQób á«dÉe
≠«∏ÑàdG ΩóY áª¡J ¬d â¡Lh ¿CG
ádÉME’G QGôb Ö°ùMh .ájÉæL øY
á«°†≤dG √òg ™FÉbh ¿EÉa á«FÉ°†≤dG
2012 áæ°S »ØfÉL 16 ÛEG Oƒ©J

¢ù∏éÃ äÉjÉæ÷G áªμﬁ â°†b
QÉ˘˘ ˘WEG ‘ ¢ùeCG á˘˘ ˘∏˘ ˘ ˘"Qh AÉ˘˘ ˘ °†b
2013 áæ°ùd á«fÉãdG ájOÉ©dG É¡JQhO
∞£àﬂ ≥M ‘ óHDƒŸG øé°ùdÉH
…õ˘˘«˘ dEG á˘˘ j’ƒ˘˘ d ≥˘˘ HÉ˘˘ °ùdG ‹Gƒ˘˘ dG
.(áæ°S 23 Ω ` Ω) ƒYóŸG
∞£àıG áªμÙG âfGOCG óbh
øe á«HÉgQEG áYÉªL AÉ°ûfEG º¡àH
QGô˘˘≤˘ à˘ °SÉ˘˘H ¢SÉ˘˘°ùŸG É˘˘ ¡˘ ˘fCÉ˘ ˘°T
±É˘£˘à˘NE’Gh á˘dhó˘˘dG äÉ˘˘°ù°SDƒ˘ e
â£∏˘°S É˘ª˘c . ÉjÉë°†dG ó˘jó˘¡˘Jh

¢SGOôeƒÑH Oƒ°T øH ájó∏ÑH »©«Ñ£dG RÉ¨dG π≤æd á«°ù«FôdG IÉæ≤dÉH QÉéØfG
Qƒ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘Y ÛEG ÚJÒNC’G Úà˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘°ùdG
â– RÉ˘˘¨˘ ∏˘ d á˘˘«˘ °ù«˘˘Fô˘˘dG IÉ˘˘æ˘ ≤˘ ˘dG
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