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غلم إلّله يفتتح ملتقى وطنيا بغليزإن
تحت الرعاية السسامية لفخامة رئيسض الجمهورية عبد العزيز
بوتفليقة ،يشسرف وزير الشسؤوون الدينية واأ’وقاف ،بوعبد الله غلم
الله ،غدا ،على افتتاح الملتقى الوطني حول« :الشسيخ الرماصسي
وعلماء غليزان ،اإ’جتهاد والتصسوف» .يدوم اللقاء يومين
وتحتضسنه دار الثقافة بغليزان ،بداية من السساعة الـ  ١٠صسباحا.

رحماني يسشتعرضش
مخطط تطوير
ششعبة إلكهرباء

بن جاب إلّله في زيارة عمل لبسشكرة
تقوم وزيرة التضسامن الوطني واأ’سسرة وقضسايا
المرأاة سسعاد بن جاب الله ،اليوم ،بزيارة عمل وتفقد
لو’ية بسسكرة ،حيث تشسرف على ا’نطلق الرسسمي
لشسهادة التعليم المتوسسط بثانوية ''مكي مني''.
كما تقف الوزيرة على سسير ملحقة بسسكرة للمركز
الوطني لتكوين مسستخدمي المؤوسسسسات المتخصسصسة
باأ’شسخاصض المعوقين ،وتزور معرضسا بدار الجمعيات
أ’صسحاب المشساريع المنظم من قبل الوكالة المحلية
للقرضض المصسغر.

حرإوبية في قسشنطينة
يقوم رشسيد حراوبية ،وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
اليوم ،بزيارة عمل وتفقد لو’ية قسسنطينة ،يعاين خللها بعضض
المرافق الجامعية ،منها مركز البحث البيوتكنولوجيا ،وكالة
البحث الوطني للموضسوعاتية والبحث بيوتكنولوجيا ،إالى جانب
المدرسسة العليا للبيوتكنو لوجيا والمدرسسة الوطنية المتعددة
التقنيات.

غول يتفقد قطاعه بميلة
يقوم وزير اأ’شسغال العمومية عمر غول ،اليوم،
بزيارة عمل وتفقد إالى و’ية ميلة ،حيث يشسرف على
وضسع حجر اأ’سساسض لمشسروع إانشساء جسسر كبير بوادي
منار على الطريق الوطني رقم  ،٧٧الى جانب الوقوف
على عدة مشساريع أاخرى ،منها مشسروع ربط الو’ية
بالطريق السسيار شسرق -غرب.

نسشيب يزور عنابة وقسشنطينة

يشسرف الشسريف رحماني ،وزير
الصسناعة والمؤوسسسسات الصسغيرة
والمتوسسطة وترقية اإ’سستثمار اليوم،
بفندق اأ’وراسسي بالعاصسمة إابتداء من
السساعة الـ ـ ٣٠:٠٩صسباحا ،على
مراسسم عرضض مخطط تطوير شسعبة
الكهرباء ،اإ’لكتروتقني ،واإ’تصسا
ليرتكز مخطط تطوير هذه الشسعبة
على مسسعى تحديثي وبرنامج جديد
لإلسستثمار والتكوين ،إالى جانب تحقيق
شسراكات محددة مع رواد الصسناعة
العالميين.

محمد إلسشعيد يششرف
على ملتقى بجنان إلميثاق

يقوم وزير الموارد المائية حسسين نسسيب ،اليوم
وغدا ،بزيارتي عمل وتفقد لو’يتي عنابة
وقسسنطينة ،يعاين خللهما منشسآات ومشساريع
قطاعه.

ندوة صشحفية بمديرية توزيع إلكهرباء بالعاصشمة
ينشسط مدير توزيع الكهرباء والغاز لجسسر
قسسنطينة ،اليوم ،ندوة صسحفية ،يقدم خللها
الحصسيلة السسنوية  ٢٠١٢باإ’ضسافة الى اإ’علن عن
اسستكمال المخطط اإ’سستعجالي لتحسسين الخدمة
المقدمة في مجال توزيع الكهرباء لصسيف .٢٠١٣
تعقد الندوة ،بداية من السساعة الـ ٠٩ :'٣٠صسباحا،
على مسستوى الوكالة التجارية لعين النعجة.

يقوم بلقاسسم ملح ،كاتب الدولة لدى وزير الشسباب
والرياضسة ،مكلف بالشسباب ،بدءا من اليوم ،بزيارة عمل وتفقد
إالى و’ية إاليزي ،تدوم  ٣أايام ،يعاين خللها ،بعضض اأ’نشسطة
والمؤوسسسسات الشسبابية ،كما يكون له لقاء مع الحركة الجمعوية
الشسبانية.

لقاء تضشامني مع إلششعب إلصشحرإوي بالعاصشمة

أإبوإب مفتوحة على نششاطات إلمرأإة ذإت إلحتياجات
إلخاصشة بجسشر قسشنطينة

تو يزور إلبليدة

تنظم جمعية ترقية الفتاة غدا ،أابوابا مفتوحة ،بغرضض
التعريف بمشسروع اإ’دماج المهني للنسساء ذوات ا’حتياجات
الخاصسة ،لبلدية جسسر قسسنطينة وما جاورها .تقام
التظاهرة ،لمدة يومين ،على مسستوى المركز الثقافي عين
النجعة  ،٢بداية من السساعة الـ  ١٠صسباحا.

ينظم معهد المكتبات
والتوثيق لجامعة وهران ،أايام الـ
 ٠٩والـ  ١٠جوان ،بداية من
السساعة الـ  ١٤زوا’ ،بجامعة
السسانية ،فعاليات ا’حتفال
باليوم العالمي لألرشسيف.

تصسدر عن المؤؤسسسسة العمؤمية القتصسادية(شسركة ذاتأاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ١٢٦.٠٠٠ ٠٠٠.٠٠ :دج
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يترأاسض محرز العماري ،رئيسض اللجنة الوطنية الجزائرية
للتضسامن مع الشسعب الصسحراوي اليوم ،بمقر اللجنة
بالعاصسمة ،بداية من السساعة الـ  ١٠صسباحا ،لقاء تضسامنيا
يحضسره وفد عن الجالية الجزائرية المقيمة بتونسض ،بعد
زيارة له لمخيمات اللجئين الصسحراويين.

يترأاسض وزير ا’تصسال ،محمد
السسعيد ،اليوم وغدا ،بإاقامة
فعاليات
جنان الميثاق،
الملتقى الوطني حول موضسوع ''
ا’تصسال المؤوسسسساتي :مواطنة
وتنمية''.

إإحياء إليوم إلعالمي لألرششيف بوهرإن

يؤمية وطنيةإاخبارية

يقوم كاتب الدولة لدى الوزير اأ’ول ،مكلف با’سستشسراف
واإ’حصسائيات ،بشسير مصسيطفى ،اليوم ،بزيارة عمل إالى و’ية
ورقلة ،حيث يشسرف على افتتاح أاشسغال ورشسة رفيعة المسستوى
حول موضسوع« :اليقظة اإ’سستراتيجية والذكاء ا’قتصسادي في
خدمة ا’قتصساد المحلي».

ملح يزورإإليزي

تخرج دفعات لقوإت إلبحرية بتمنفوسشت
تحتضسن المدرسسة العليا
بتمنفوسست،
للبحرية
بالعاصسمة ،اليوم ،مراسسم
تخرج الدفعات ،بداية من
السساعة الـ  ٠٨صسباحا.

مصشيطفى في ورقلة

يقوم وزير النقل ،عمار تو اليوم،
بزيارة عمل وتفقد لو’ية البليدة ،حيث
يقف على سسير اأ’شسغال لمشسروع
الخط الحديدي الرابط بين العفرون
والخميسض ،وكذا مشسروع انجاز محطة
النقل البري ،والمصسعد الهوائي.

الرئيسسة المديرة العامة
مسسؤؤولة النشسر

أإمينة دباشش

مديـر التـحريـر بالنيابة

تؤفيق يؤسسفي

إإحياء إليوم إلعالمي للعتماد باألورإسشي
تحيي وزارة الصسناعة والمؤوسسسسات الصسغيرة والمتوسسطة وترقية ا’سستثمار ،اليوم بفندق
اأ’وراسسي ،اليوم العالمي للعتماد ،تحت شسعار «تسسهيل التجارة العالمية» ،بداية من السساعة الـ
 ٣٠:١٣زوا’.

إلعلناتكم (021) 73.60.59
إتصشلوإ ب ـ :إلسشرعة وإلجودة
مÓحظة:

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

المؤؤسسسسة الؤطنية للنشسر
واإلشسهار
 ١شسارع باسستؤر ـ الجزائر
الهاتف(021)73. 71. 28.... :
(021)73. 76. 78
(021)73. 30. 43
الفاكسس(021)73. 95. 59... :
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تعديل الدسستؤر

وطني

سشتعكف علىإاعداد مقترحات تخصس مراجعةأاسشمى القوانين

حركة اإلصسÓح تنشسئ هيئة وطنية لتعديل الدسستؤر

أاعلن ،أامسس ،األمين العام لحركة اإلصشÓح الوطني جهيد يونسشي ،عن تششكيل الحزب لهيئة لإÓصشÓح
الدسشتوري ،مهمتهاإاعداد دراسشات معمقة واقتراحات حول ما ينبغي تعديله في الدسشتور المقبل ،مؤوكدا في ذات
الوقت ،رفضس الحركة فكرة اللجوءإالى مجلسس تأاسشيسشي مثلما تنادي به تششكيÓت حزبية.

حمزة محصسول

قأل ،جهيد يؤنسسي ،في ندوة صسحفية
بمقر الحركة بألجزائر العأصسمة ،أان
الدسستؤر مسسأألة ينبغي أان تسسبق أاية
انتخأبأت رئأسسية أاو تشسريعية أاو بلدية،
لكؤنه أابؤ القؤانين ويعتمد عليه في بنأء
المؤؤسسسسأت الدسستؤرية وتؤزيع السسلطأت
وتحديد صسÓحيأت هيأكل السسلطة.
وكشسف يؤنسسي عن إانشسأء الهيئة الؤطنية
لإÓصسÓح الدسستؤري ،والمشسكلة من نؤاب
حأليين وسسأبقين للحركة وحقؤقيين وخبراء
قأنؤنيين ،سستعكف على دراسسة وفحصس كل

الجؤانب المتعلقة بألدسستؤر ومأ
يجب إادراجه في التعديل القأدم،
على أان تقدم عملهأ خÓل
الجأمعة الصسيفية للحزب
منتصسف شسهر أاوت الداخل.
وأاوضسح يؤنسسي ،أان إانشسأء
اإلصسÓح الهيئة التي سسيرأاسسهأ
األمين الؤطني للشسؤؤون القأنؤنية
والحريأت وحقؤق اإلنسسأن،
يؤسسف رابح« ،يأأتي تحضسيرا لمأ
قد نفأجأأ به وحتى ل نأأخذ على
حين غرة» ،ودعأ إالى حؤار وطني يقؤد إالى
تؤافق شسأمل حؤل الؤثيقة النهأئية

المتحدث.

للدسستؤر ،مجددا رفضس
اإلصسÓح ،لفكرة اللجؤء
لمجلسس تأأسسيسسي إلعداد
دسستؤر جديد ،بأعتبأر أان
الدولة الجزائرية ليسست
وليدة اليؤم ،ونريد الحفأظ
على أاركأنهأ من اجل الشسعب
ول نريد تهديمهأ ،وهنأك
جؤانب في الدسستؤر الحألي
تسستدعي التثبيت وأاخرى
تسستدعي اإلصسÓح ،يقؤل

بن حمو لـ«الششعب»:

الجزائرأاكبر من كل األحزاب والشسخصسيات ووحدتها خطأاحمر
أاكد بن حمو محمد رئيسس حزب
الكرامة في تصشريح لـ«الششعب» على
هامشس أاششغال الجامعة الصشيفية التي
انطلقت أامسس ،بسشكيكدة انه بالرغم
من حمÓت التهويل والتضشليل فان
المششهد السشياسشي يظهر أان الجزائر
دولة مؤوسشسشات ،وهي أاكبر من كل
األحزاب والششخصشيات ،وان وحدتها
خط احمر ،وعلى كل األطراف من
الفئات والهيئات أان تتماسشك لبناء
جزائر قوية وعصشرية».

سسكيكدة :خــالد العيفة

وقأل بن حمؤ :للحزب مترشسح
لÓسستحقأقأت الرئأسسية  ،٢٠١٤واللجنة
المركزية للحزب هي التي تفصسل في تقديم
المترشسحين ،رافضسأ مأ اسسمأه القبؤل بلعب
دور األرنب في هذا السستحقأق .واعتبر أان

«السسأحة السسيأسسية فأرغة،
والشسرعية الثؤرية قد ولت،
والمسستقبل للكفأءات واألحزاب
التي لهأ برامج».
كمأ طألب بن حمؤ بمحؤ ديؤن
الشسبأب في مختلف آاليأت
التشسغيل ،وديؤن الفÓحين للؤضسع
المألي المريح.
نظم حزب الكرامة الجأمعة
الصسيفية بمخيم الشسبأب بشسأط
تلزة ببلدية القل ( ٧٠كلم غرب
مدينة سسكيكدة) ،ودام يؤمين ابتداء من يؤم
الجمعة المأضسية ،تخلل هذه التظأهرة عدة
محأضسرات قدمت من قبل اطأرات في
الحزب ،وبحضسؤر  ٤٠ولية وتأأتي هذه
الجأمعة الصسيفية تحت شسعأر «تكريسس
الؤحدة الؤطنية» الثأنية في عمر الحزب بعد
الجأمعة الصسيفية المنظمة السسنة المأضسية

بتلمسسأن ،وحسسب المكلف
بأإلعÓم بألحزب النأئب
داوي محمد فأن هذه
التظأهرة تزامنت مع
تحؤلت عميقة وظروف
حرجة تمر بهأ البÓد،
واسستحقأقأت هأمة مقبلة
عليهأ.
ونؤه حزب الكرامة بدور
الصسحأفة الؤطنية في تفعيل
السسأحة السسيأسسية الؤطنية،
وذلك من خÓل حضسؤرهأ الدائم والمÓزم
لفعأليأت كل المشسأركين السسيأسسيين في
الؤطن ،داعيأ نقأبة المحأمين الجزائريين
إالى لعب دور فأعل في الحراك السسيأسسي
الؤطني على غرار مأ تشسهده الدول الصسديقة،
وان ل يبقؤا حبيسسي أاروقة المحأكم والهيأكل
القضسأئية.

مقري في تجمع ششعبي ببسشكرة:

ضسرورة عدم النسسياق وراء دعؤات التطرف والصسراع
انتهج عبد الرزاق مقري أامسس ،في تجمع ششعبي ببسشكرة احتفاء باليوم العالمي للقدسس والذكرى
العاششرة لرحيل مؤوسشسس الحركة الششيخ محفوظ نحناح ،احتضشنته قاعة الزعاطششة بوسشط المدينة،
خطابا اعتبره األوضشح واألنسشب فيإايصشالأافكار الحركة ورسشائلها للششعب.

بسسكرة :جراف عبد الحق
وقأل مقري بأن «حمسس» دأابت على أان
تكؤن الجزائر نمؤذجأ يقتدى به في التطؤر
والتقدم ،وذلك من خÓل رسسألتهأ الؤطنية
التي أاسسسست ألجلهأ ،على رأاسس الحركة،
مؤؤكدا «بأأنهأ أادت مأ عليهأ عندمأ كأنت

الجزائر في خطر وأانقذت إالى جأنب
تشسكيÓت أاخرى مؤؤسسسسأت الدولة من الزوال
أايأم الحقبة السسؤداء».
وفي سسيأق متصسل ،دعأ مقري إالى الرقأبة
على المأل العأم وإايجأد سسيأسسة بديلة عن النفط
والغأز ،تحفظ أامن الشسعب ورزق األجيأل
القأدمة ،كمأ دعأ أايضسأ األحزاب إالى لعب الدور

إاعادة بناء التؤازن بين المؤؤسسسسات
صسرح رئيسس حركة مجتمع السسلم عبد الرزاق مقري مسسأء الجمعة بألغؤاط ان تشسكيلته
السسيأسسية انتظمت الى «دور جديد في نشسأطهأ السسيأسسي يهدف الى اعأدة بنأء التؤازن بين
المؤؤسسسسأت».
واوضسح مقري خÓل تجمع شسعبي نشسطه بدار الثقأفة «النخي عبد الله بن كربؤ» بألغؤاط
بحضسؤر منأضسلي الحركة بمنأسسبة احيأء مرور ذكرى النكسسة وسسقؤط القدسس ان الدور الجديد
للحركة يتضسمن ايضسأ «اعطأء لمؤؤسسسسأت الجمهؤرية مقأمهأ الدسستؤري والفصسل بين السسلطأت».
وخأطب رئيسس حركة مجتمع السسلم منأضسليه قأئ« :Óسسنشسجع الحزاب على تحمل مسسؤؤوليأتهأ
لتكؤن في خدمة المصسلحة العأمة» و«سسنكأفح في السسأحة السسيأسسية وسسنعيد للطبقة السسيأسسية
مصسداقيتهأ».
وبخصسؤصس القضسية الفلسسطينية ذكر رئيسس حركة مجتمع السسلم انهأ تبقى في عمق اهتمأمأت
حركته السسيأسسية مؤؤكدا ان «النشسأط من اجلهأ يأأتي من عمق النشسأط لجل الجزائر وبأعتبأرهأ
قضسية مركزية».

المنؤط بهأ في
بنأء المجتمع
بألقؤل «نريد أان
نشسجع المجتمع
على لعب الدور
المنؤط به في
بنأء الؤطن» ،كمأ
ابرز ضسرورة عدم النسسيأق وراء دعؤات
التطرف والصسراع ،ونبذهأ حتى ل تدخل البÓد
في دوامة هي في غنى عنهأ ،على حد قؤله .
وفي ذات السسيأق ،اعتبر مقري بأن الجزائر
ملك للجميع ليسس من السسهؤلة بمكأن أان يفرط
فيهأ الفرد الجزائري ،وان النتخأبأت النزيهة
القأدمة «فرصسة من اجل النهؤضس بألبÓد»،
وانه لبد من البحث عن تقأربأت صسحيحة
ووطنية ،بين مختلف األطراف ،وحتى من
المعأرضسة التي اعتبرهأ شسريكأ في الحيأة
السسيأسسية ،بأعتبأر ـ حسسب رئيسس الحركة ـ
الؤضسع الذي تمر به الجزائر من سسخؤنة الحدود
والمشسأكل الجتمأعية يقتضسي تؤاجد الجميع،
وإان اقتضسى األمر إاعأدة التحألف مع «األرندي»
و«األفÓن» على حد تعبيره.

العدد
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محمد السشعيد في تجمع ششعبي بالجلفة:

الرئيسس بخير ويتابع شسؤؤون الدولة بنفسس الؤتيرة
اعت ،Èأامسسﬁ ،مد
السشعيد ،رئيسس حزب
ا◊رية والعدالة ،ما
صشحة
حول
يقال
الرئيسس ›رد «تهويل»
«الرئيسس
وقال أان
يتعافى ويتابع ششؤوون
الدولة عن قرب وبنفسس
الوتÒة ول تخفى عنه
خافية» ،مضشيفا أان
«ا◊كومة Œتمع كل يوم أاربعاء
بصشفة عادية».

ا÷لفة :بشسار وليد

اسستغرب ﬁمد السسعيد ‘ Œمع
شسعبي Ãدينة ا÷لفة من الذي يريد
التغي Òمن اÿأرج دون اŸشسأركة الفعلية
بألقؤل «أاؤومن بألتغي Òوفق اŸنأقشسة ول
أاؤومن بألتغي Òالسسيأسسي من اÿأرج،
والذي يريد أان يبقى معأرضسأ كل حيأته
فليبقى».
وردا عن انشسغألت منأضسليه عن
مؤقع حزبه ،أاكد ﬁمد السسعيد أان
برنأمج حزب ا◊رية والعدالة يشسبه
برنأمج ا◊كؤمة «مأ جعله يقبل
اŸشسأركة ،وأاضسأف« :القرار  ⁄اتخذه
بنفسسي بل بعد مشسأروات» مشسÒا إا ¤أان
قبؤله Ãنصسب الؤزير تضسحية شسخصسية.
ﬁمد السسعيد اعت Èأان الشسعب
ا÷زائري ‚ح مرة أاخرى ‘ الختيأر

نششط الدكتور عمار غول رئيسس حزب تجمعأامل
الجزائر «تاج» مسشاء أامسس بدار الثقافة مبارك
الميلي بولية ميلة تجمعا ششعبيا بحضشور إاطارات
ومناضشلي حزبه ،أاكد خÓله أان الحزب يريد بناء
دولة حقيقية مبنية علىأاسشسس تسشتثمر في سشواعد
أابنائها وتؤوطر المجتمع الجزائري.

ميلة :فارسس مدور

وتأأسسف رئيسس الحزب لعدم تأأطير المجتمع الجزائري
من طرف األحزاب ،مؤؤكدا أان المجتمع الجزائري
المؤؤطر والمنضسؤي تحت لؤاء األحزاب ل يتجأور ،٪١٠
ولهذا يهدف حزب تجمع أامل الجزائر وفق طرحه ،إالى
بنأء مجتمع واع ومثقف يقؤم على مبأدئ أاول نؤفمبر

ب Úاألهم واŸهم وأاعطى
درسسأ للمÎبصس Úبأ÷زائر،
معÎفأ بؤجؤد مشسأكل
حقيقية كألبطألة والسسكن
والرشسؤة لكن «ل Áكن حلهأ
دون أان يكؤن هنأك اسستقرار
وأامن» ،وهذا مأ اسستطأع أان
يعيه الشسعب ا÷زائري دون
أان يعطي الفرصسة لقؤى
أاجنبيه تريد أان تسستثمر ‘
بعضس اŸشسأكل وهي ل –ب ا Òÿللبلد،
مشسÒا إا« ¤هنأك من يÎبصس بألبÓد
خصسؤصسأ أان األوضسأع ‘ البلدان
اÛأورة أاثرت على الؤضسع الداخلي»،
مطمئنأ «أان األمؤر –ت السسيطرة رغم
ﬁأولت قؤى أاجنبية معروفة».
‘ ذات السسيأق ،أارجع ﬁمد السسعيد مأ
وصسفه ب ـ«التهؤيل» حؤل صسحة الرئيسس
خصسؤصسأ ‘ وسسأئل اإلعÓم إا ¤غيأب
›لسس أاخÓقيأت اŸهنة ،معتÈا أانه من
الصسعب الؤصسؤل إا ¤تنظيم القطأع بسسبب
شستأت اإلعÓمي Úوعدم وجؤد هيئة
“ثلهم ،وأاضسأف أان خطة العمل اŸرسسؤمة
لتنظيم قطأع التصسأل “شسي وفق خطؤات
مدروسسة ،والؤزارة تسسعى لتحقيق تكؤين
الصسحفي Úو–سس Úظروفهم الجتمأعية،
معÎفأ «الصسحفيؤن يعملؤن ‘ ظروف
اجتمأعية صسعبة».
واعت Èالؤزير ‘ ذات السسيأق أان ا◊رية
أامر مطلؤب لكن «ل حرية دون مسسؤؤولية».

سشاحلي يطالب برفع التمييز بين الجنسشين في العمل السشياسشي:

محاربةأافكار التطرف المعيقة لترقية مشساركة المرأاة

دعا األمين العام لحزب
الوطني
التحالف
الجمهوري بلقاسشم سشاحلي
إالى إاعطاء حظوظ «وليسس
حضشور» أاكثر لمششاركة
المجال
في
المرأاة
السشياسشي ،مبرزا بان المادة
 ٣١مكرر من الدسشتور
دقيقة جدا ول تحتاج إالى
إاعادة الصشياغة كما يطالب
به البعضس .وقال سشاحلي ان
األمر يتعلق بعوائق سشوسشيولوجية
وأافكار دينية متطرفة ،تريدأان تسشلب
المرأاة حقوقها ،وتمنعها من اإلسشهام
في الحياة السشياسشية.

حياة  /ك

أاكد بلقأسسم سسأحلي خÓل الكلمة
الفتتأحية التي أالقأهأ في الندوة الؤطنية
األولى حؤل ترقية مشسأركة المرأاة في العمل
السسيأسسي المنظمة أامسس بمقر الحزب على
ضسرورة تجأوز التمييز بين الجنسسين فيمأ
يتعلق بممأرسسة العمل السسيأسسي ،وعدم
الكتفأء بسسن قؤانين فقط ،معتبرا بأأن
التحألف الؤطني الجمهؤري منذ تأأسسيسسه
سسنة  ،١٩٩٥دعأ إالى تؤسسيع المجأل أامأم
المرأاة للممأرسسة السسيأسسية.
واعتبر سسأحلي في هذا اإلطأر بأأن ترقية
مشسأركتهأ في العمل السسيأسسي ،ل يمكن
تحقيقه بألقؤانين فحسسب ،وإانمأ بمشسروع
مجتمع ،مؤؤكدا على دور المسسجد والمدرسسة
في صسيأغة النظم القيمية ،التي يقؤم عليهأ
المجتمع ،مشسيرا إالى أان هنأك خطأبأ دينيأ
متطرفأ يجعل من المرأاة مرادف للرذيلة،
يريد سسلب المرأاة حقؤقهأ بمأ فيهأ

األحزاب في الجزائر ل تؤؤطر سسؤى  ٪١٠من المؤاطنين
 ١٩٥٤والثؤرة المجيدة التي اسستطأعت جمع جميع
التيأرات السسيأسسية والحركأت بغضس النظر عن
تؤجهأتهأ.
وأاكد غؤل عزم حزبه على السستثمأر في العنصسر
البشسري وتكؤين الشسبأب بتربيتهم وتعليمهم وتلقينهم
األفكأر البنأءة وليسست الهدامة ،كمأ أان «تأج» يأأمل في
تأأطير هؤؤلء الشسبأب فكريأ سسيأسسيأ وجمع كل التيأرات
من أاجل الجزائر ،وأان تكؤن أاحسسن أامنأ وتطؤرا
واسستقرارا ،بتأأسسيسس دولة المؤؤسسسسأت تعتمد على الفصسل
بين السسلطأت التشسريعية والتنفيذية والقضسأئية مع إايجأد
التؤازن والتكأمل بين هذه السسلطأت في حدود كل مأ
يخؤل له القأنؤن.
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وبمنأسسبة الذكرى المبأركة
لحأدثة اإلسسراء والمعراج،
أاكد أان حزبه مع القضسية
الفلسسطينية معيدا كلمة
الرئيسس الراحل هؤاري
بؤمدين ،بأأن الجزائر مع
فلسسطين ظألمة أاو مظلؤمة.
وعن صسحة الرئيسس عبد العزيز بؤتفليقة قأل رئيسس
الحزب أانه بخير وسسيعؤد في القريب العأجل مفندا
أاقؤال المشسككين في تصسريحأت المسسؤؤولين ،وخلصس إالى
القؤل أان الجزائر بخير.

السسيأسسية.
وأاوضسح في سسيأق متصسل
بأن تشسكيلته ترى في إاشسراك
المرأاة في المجألسس المنتخبة
ليسس غأية الغرضس منهأ جعلهأ
مجرد ديكؤر ،بل جعل
حضسؤرهأ أاكثر فأعلية،
وإاعطأئهأ حظؤظ أاكثر
العمل
في
للمشسأركة
السسيأسسي».
وذكر سسأحلي في معرضس
حديثه حؤل المقترحأت التي قدمهأ الحزب
في الجلسسأت مع عبد القأدر بن صسألح سسنة
 ٢٠١١حؤل تمثيل المرأاة ،مشسيرا بأن هذه
األخيرة احتلت نسسبة في قؤائم الترشسح في
السستحقأقأت التي شسهدتهأ السسنة المأضسية
( ٤٧بألمأئة في التشسريعيأت ،و ٤٨بألمأئة في
المحليأت).
وكشسف سسأحلي في تصسريح لـ«الشسعب» عن
مؤقف حزب التحألف الؤطني الجمهؤري من
مسسأألة تعديل الدسستؤر ،مؤؤكدا على أاهم
المسسأئل التي تحتأج إالى تغيير ،وتلك التي
يجب ـ كمأ قأل ـ أان تصسأغ في ديبأجة أاعلى
وثيقة في الدولة ،منهأ الحفأظ على النظأم
الجمهؤري وتكريسس الطأبع التعددي
الديمقراطي ،التي تعد حسسبه خطؤطأ
حمراء ل يمكن تجأوزهأ مهمأ كأنت
الظروف.
وطألب سسأحلي اإلبقأء على النظأم
الجمهؤري من ضسمن الثؤابت ،ألنه يسسمح
لجميع المؤاطنين من مختلف الشسرائح
الجتمأعية ،ومن جميع المنأطق المتؤاجدين
فيهأ ممأرسسة حقؤقهم والقيأم بؤاجبأتهم،
بأإلضسأفة إالى ترسسيخ التعددية الحزبية التي
«كلفت فأتؤرة بأهظة من الشسهداء ( ٣٠أالف
شسهيد) سسقطؤا في العشسرية السسؤداء من
القرن المأضسي ،ل بد أان تتضسمنهأ التعديÓت
التي سستطرأا على الدسستؤر ،مؤؤكدا على
ضسرورة جعل مقؤمأت الدولة (الثؤابت) في
منأأى عن السستغÓل السسيأسسي.
وفي نفسس السسيأق يرى سسأحلي أان النظأم
السسيأسسي األنسسب للجزائر هؤ النظأم شسبه
الرئأسسي ،لعدة أاسسبأب منهأ الطبيعة
السسؤسسيؤلؤجية للمجتمع ،ومركزية القرار،
مفضس Óالرجؤع إالى صسيغة «رئيسس الحكؤمة
بدل الؤزير األول» ،بأإلضسأفة إالى تفعيل آالية
الرقأبة ،وإاعطأء البرلمأن صسÓحيأت أاوسسع
في هذا المجأل ،كمأ اقترح «دسسترة» مأدة
تتضسمن ترقية دور المجتمع المدني ،ألنه ل
ينبغي كمأ قأل «بنأء مجتمع حديث دون
سسلطة شسعبية مضسأدة والمتمثلة في
الجمعيأت».

وطني

إأ’حد  ٠٩جوإن  ٢٠١٣م
إلموإفق لـ  ٣٠رجب  ١٤٣٤هـ

بن بادة يؤوكد اجتماع مجلسس المنافسشة قبل  ٢٠جوان :

كل اإ’جراءات اتخذت للحد من المضساربة في اأ’سسواق
وفرة المواد واسسعة ا’سستهÓك يشسجع على اسستقرار اأ’سسعار خÓل الشسهر الكريم
ششدد،أامسس ،مصشطفى بن بادة ،وزير التجارة ،علىإاتخاذ كل اإلجراءات الضشرورية والتدابير الÓزمةإلسشتقرار األسشعار خÓل ششهر
رمضشان الكريم ..مؤوكدا على جانب الوفرة للمواد الغذائية الواسشعة السشتهÓك ..وكذلك األمر بالنسشبة للخضشر التي تششهد تراجعا
محسشوسشا ..بفعل التموين الجّيد ،ماعدا البعضس من المواد التي تسشتعمل بكثرة خÓل هذا الششهر كالزبيب و«العينة» والمششمشس المجفف.

جمالأأوكيلي
وقال بن بادة ،خÓل حصشة «نقاشص إأ’سشبوع»
للقناة إأ’ولى وإلتي نششطتها إلزميلة آإمال
إإدريسص ،أإن مصشالح وزإرته تعمل جاهدة من
أإجل مطالبة إلكثير من إلناششطين في هذإ
إلحقل بتخفيضص إأ’سشعار خÓل إلششهر
إلفضشيل.
وكششف بن بادة ،أإن هناك مبادرة صشادرة عن
إإ’تحاد إلعام للعمال إلجزإئريين ،وإلمعروفة
بإاسشم «سشوق إلتضشامن» إلتي سشتسشهر على إإقامة
فضشاءإت للبيع بأاسشعار معقولة ،تكون في فائدة
ذوي إلدخل إلمحدود ،وحماية لقدرتهم
إلششرإئية ..نافيا أإن تكون هناك مضشاربة حول
هذه إلموإد إلحيوية ،خاصشة مع إإزإلة إأ’سشوإق
إلموإزية ..وإإحÓل محلها هياكل جديدة ٪٦٠
منها تسشلم قبل رمضشان ..وإلباقية تكون جاهزة
فيما بعد ،فهناك  ٣٢٠سشوق لـ«بتيميتال» توزع
في سشنة  ،٢٠١٣وما تبع من  ٢٥٠سشوق
باإ’سشمنت في سشنة  ،٢٠١٥كما هناك ١٥٠٠
هيكل ـ  ٨٠٠منه موضشوع منح للمسشتفيدين.
وفي هذإ إلششأان ولتفادي كل إإحتكار في
هذه إلمنتوجات إلحيوية ،فإانه تم إإحصشاء ١٢٠٠
مكان للتخزين ،ترإقب دوريا ،باإ’ضشافة إإلى
أإعوإن إلمرإقبة إلمقدر عددهم بـ٧٠٠٠
مرإقب ،مقابل مليون و ٥٠٠أإلف حامل للسشجل
إلتجاري ،وقسص على ذلك ،موضشحا بأان هناك
مذكرة جديدة ..لم يمر عليها  ١٥يوما بين
وزإرتي إلتجارة وإلدإخلية وإلجماعات إلمحلية
بخصشوصص إإ’سشتغÓل إلسشريع للمسشاحات
إلتجارية.
ونفى وزير إلتجارة نفيا قاطعا أإن يكون
هناك قرإر خاصص بالزيادة في سشعر إلخبز..
كل ما في إأ’مر أإن إللجنة إلمعنية لهذإ إلغرضص
درسشت نقطتي إلسشعر وإلنوعية ،بالنسشبة للسشعر
’ يوجد أإي إإرتفاع في قيمة هذه إلمادة
إلحيوية ،وحاليا فإان إلعمل متوجه إإلى إلنوعية
من خÓل إلفرينة إلمسشتعملة إلتي سشيحدد

نوعها حتى ’ تذهب إإلى نوع
إلحلويات إأ’خرى ،وقد سشجلنا
عنصشرإ جديدإ ،وهو إإدخال
إلمحسّشنات على صشناعة إلخبر
على غرإر «إلفرينة» وإلماء
وإلملح ،وهذإ ما يقوم به خبرإء
في مادة «إلفرينة» وسشيأاتي إليوم
إلذي ترإجع فيه أإسشعار إلخبز.
ولم يخف بن بادة وجود ٦٠٠٠
حالة متابعة تجاه إلخبازين ،مع
تسشجيل  ٢٧٥حالة غلق ..وأإمام
كل هذإ ،أإبرز بأان هناك حملة
وإسشعة لحماية إلمسشتهلك ،وضشبط إلسشلوك
إإ’سشتهÓكي.
ومن جهة أإخرى ،قال وزير إلتجارة ،بأان
مجلسص إلمنافسشة سشيعقد أإول إجتماع له قبل
يوم  ٢٠جوإن لدرإسشة مجموعة من إلملفات
إلمطروحة عليه ،قصشد إلفصشل فيها ،خاصشة
إلتي يسشجل فيها هيمنة قطاع معين على
إلدورة إإ’قتصشادية ..وبخصشوصص وكÓء
إلسشيارإت ،أإوضشح بأانه تم إقترإح سشحب إعتماد
 ٤وكÓء لبيع إلسشيارإت.
وأإبدى بن بادة إإرتياحه لمسشار إلمفاوضشات
’نضشمام إلجزإئر إإلى منظمة إلتجارة إلعالمية،

خاصشة مع إنتظار إأ’جوبة عن
إأ’سشئلة إلمودعة لدى إلبعضص
من إأ’طرإف ..وهذإ قبل ١٠
ماي ،لتترجم إإلى لغة إلبلد
إلمعني ويسشتلمها يوم  ٧جوإن،
وأإمام كل هذإ ،فإان إإ’جتماع
إلقادم سشيكون قبل نهاية
إلسشنة ،معربا عن أإسشفه
لسشياسشة إلكيل بمكيالين
بخصشوصص إلمسشاعدة على
إ’نضشمام ،وفي هذإ إإ’طار،
فإان إلجزإئر أإخطرت تركيا
بأانه من إلضشروري دعم إلجزإئر في هذإ
إلمسشعى ،كما أإنه ’ يمكن إلذهاب إإلى خيار
إلمناطق إلحرة ،دون إلحسشم في مسشأالة
إإ’نضشمام إإلى منظمة إلتجارة إلعالمية.
إإ’قتصشادية
إلعÓقات
وبخصشوصص
إلجزإئرية ،قال بن بادة بأان إلصشين ششريك
حيوي بالنسشبة للجزإئر ،وأإن إلششغل إلششاغل
لبÓدنا هو أإن تكون فضشاء لإÓسشتثمار وليسص
سشوقا أإو بازإرإ فقط.

نحو اسستÓم ٦أاسسواق جوارية و ٢٠٠محل متعدد الخدمات بمعسسكر

في إإطار تنظيم إلنششاط إلتجاري وإلقضشاء على مظاهر إلتجارة إلفوضشوية بالتجمعات إلسشكنية إلكبرى
للو’ية ،سشيتم إسشتÓم  ٦أإسشوإق جوإرية قبل حلول إلششهر إلكريم ،تقع ٣منها بكبريات أإحياء عاصشمة إلو’ية
معسشكر وإأ’خرى موزعة على دإئرة سشيق ،بوحنيفية وإلمحمدية.
جاءت هذه إلتوضشيحات على لسشان وإلي إلو’ية أإو’د صشالح زيتوني ،خÓل معاينته لمششروع إإنجاز
سشوق جوإري ببلدية بوحنيفية يتربع على مسشاحة  ٢٠٠متر مربع ويحتوي على  ٤٠مح Óتجاريا باإ’ضشافة
إإلى  ١٨كششكا مركزيا ،إلمششروع إلذي خصشصص له مبلغ  ٢٥مليون دينار في إإطار إلبرنامج إلبلدي للتنمية
مرتقب إسشتÓمه قبل حلول ششهر رمضشان.
وفي إلسشياق ذإته ،كششف نفسص إلمسشؤوول عن عملية لتعويضص تجار حي طريق إلوإد ببلدية معسشكر
إلذين مسشهم قرإر هدم محÓتهم إلتي كانت في حالة كارثية ومهترئة إلمتوإجدة على مسشار إلطريق
إلمزدوج إلذي تقرر إلششروع في إإنجازه مؤوخرإ.

أأم ألخير.سس

تهمي يششدد على معالجة مششكل تأاطير دواوين مؤوسشسشات الششباب:

الجماعات المحلية شسريكأاسساسسي في التكفل با’نشسغا’ت
ششدد وزير الششباب والرياضشةﬁ ،مد
تهمي ،على ضشرورة –سش Úاÿدمات
والنششاطات اŸوجهة للششباب التي تعت Èمن
أاولويات برنامج ا◊كومة.

زرألدة :عمار حميسسي
وأإكد إلوزير خÓل إإششرإفه ،أإمسص ،على يوم
درإسشي حول دوإوين مؤوسشسشات إلششباب Ãخيم
إلششباب بزرإلدة وإلذي عرف حضشور بلقاسشم
مÓح كاتب إلدولة إŸكلف بالششباب أإن بطاقة
إلششباب سشتدخل حيز إ’سشتعمال ‘  ٠٥جويلية
Ãناسشبة عيد إ’سشتقÓل وإلششباب.
أإكد إلوزير تهمي على أإهمية هذإ إليوم
إلدرإسشي إلذي يعتﬁ Èطة مهمة وتقييمية
قائ« Óسشت سشنوإت مضشت عن إإسشتحدإث ديوإن
مؤوسشسشات إلششباب ،ويبدو أإنه حان إلوقت لنقف
معا ‘ ﬁطة تقييمية للنظر ‘ حوصشلة آإدإء
مؤوسشسشاتها ونششاطاتها وطريقة تسشيÒها
Ÿوإردها إلبششرية من أإجل تقوية إلنقاط
إإ’يجابية مع إ◊د من إلنقائصص ورسشم آإفاق
جديدة بغية تدعيم إلتكفل Ãتطلبات إلششباب».
وتطرق تهمي لضشرورة إإعادة إلنظر ‘ بعضص
إأ’مور من أإجل إلوصشول لنتائج أإحسشن ‘ قوله
«يجب أإن يكون تقييمنا موضشوعي وششفاف
آإخذين بع Úإ’عتبار إلعوإمل إÿارجية
وإلدإخلية إŸعيقة للسش Òإ◊سشن Ÿؤوسشسشاتنا
خاصشة إإعادة إلنظر ‘ طريقة آإدإء أإنششطتنا
وﬁتوى إلÈإمج ،وكذإ تنويعها إإضشافة إإ¤
طريقة تسشي ÒإŸوإرد إلبششرية وتوطيد عÓقتنا
مع إلششريك إ÷معوي وإÙيط».

دخول بطاقة الشسباب حيز اÿدمة
كششف وزير إلششباب وإلرياضشة ،أإن بطاقة
إلششباب سشتدخل حيز إÿدمة بدإية ششهر
جويلية بالتزإمن مع إ’حتفال بذكرى إ’سشتقÓل
وإلششباب وإŸصشادف للخامسص من نفسص إلششهر
قائ« Óإغتنم هذه إلفرصشة أ’وجه لكم إلندإء
إ’ششرإك إللجنة ما ب Úإلقطاعات ،وذلك ضشمن
إلورششة إأ’و ¤للبحث عن إŸيكانيزمات إ’صشدإر

بطاقة إلششباب وإلتي سشتدخل
حيز إ’سشتعمال Ãناسشبة
إ’حتفال بعيد إ’سشتقÓل
وإلششباب».
وإسشÎسشل تهمي ،على
هامشص إليوم إلدرإسشي خÓل
لقائه مع إلصشحافة ‘ ،إلتأاكيد
على أإهمية هذه إلبطاقة
إلذين
للششباب
بالنسشبة
سشيسشتفيدون من إلعديد من
إŸزإيا ‘ قوله «إلبطاقة
سشتكون موجودة ‘ أإوإخر ششهر
جوإن وسشتسشمح للششباب
باسشتعمال كل إŸنششآات
إŸوجودة دإخل دوإوين إلششباب بسشعر معقول
وهناك إتصشا’ت مع إلوزإرإت إأ’خرى عن
طريق إللجنة إŸششÎكة إلتي يÎأإسشها كاتب
إلدولة إŸكلف بالششباب».

معا÷ة نقصص التأاط Òمن اأ’ولويات
تعهد تهمي من جهة أإخرى ،على معا÷ة
إŸششكل إلذي تعا Êمنه مؤوسشسشات إلششباب
وإŸتمثل ‘ نقصص إŸؤوطرين
قائ« Óمن ب Úإلعوإمل إلتي
تعيق إلسش Òإ◊سشن Ÿؤوسشسشاتنا
إلنقصص ‘ إلتأاط Òإلبيدإغوجي
أإين إŸتوسشط إلوطني أإصشبح ’
يتعدى إإطارين لكل مؤوسشسشة
بينما إŸعدل إŸعمول به يجب
أإن يÎإوح ما ب ÚثÓثة إإ¤
خمسشة إإطارإت بيدإغوجية».
ومن ب Úإ◊لول إŸقÎحة ـ
حسشب تهمي ـ هو فتح إÛال
للتوظيف ‘ قوله «أإن إلدعم ‘ إلتأاط Òفيما
يخصص بعضص إلدوإوين قد وجد ضشالته كحل
مؤوقت ‘ إإطار عملية عقود ما قبل إلتششغيل».
ويقدر إلعجز ـ حسشب إلوزير ـ بـ ١٥أإلف إإطار،
وسشيتم حل هذإ إŸششكل تدريجيا عندما قال
«نقصص مناصشب إلششغل يقدر بـ ١٥إلف إإطار
وسشنة  ٢٠١٣فتحنا مناصشب ÿمسشة أإ’ف إإطار
وسشيتم تكرإر إلعملية خÓل إلسشنت ÚإŸقبلتÚ

لذإ نطلب منكم وبصشفة
توجيه
إإعادة
إسشتعجالية
إإ’طارإت إلبيدإغوجية ‘
إŸيدإن».
كما ششدد إلوزير على ضشرورة
إلتحكم ‘ ميزإنية إلتسشي‘ Ò
قوله «إإن ›مل عمليات إلتقييم
إلتي قامت بها إŸفتششية إلعامة
للوزإرة على مسشتوى عدة دوإوين
إلتي تدخل ‘ إإطار مرإفقة
إإطارإتنا ‘ مهامهم لوحظ عدم
إلتحكم ‘ مدونة ميزإنية إلتسشيÒ
رغم أإنها تسشتجيب للمتطلبات
إŸتعددة للششباب ،حيث سشجل أإن
معدل إسشتهÓك إŸتوسشط إلوطني ’ يتجاوز ٥٠
 ‘ ٪أإحسشن إ◊ا’ت».
وسشيتم ـ حسشب إلوزير ـ تنظيم دورإت تكوينية
لفائدة إإ’طارإت ‘ ›ال إلتسشي ÒإŸا‹
وإإ’دإري،
وفيما يخصص إلعÓقة مع إلبلديات ،طالب
تهمي مدرإء دوإوين مؤوسشسشات إلششباب ،بضشرورة
تعزيز إلعÓقة مع إ◊ركة إ÷معوية وأإيضشا
إلبلديات أ’نها ششريك مهم للوصشول إإ ¤إلششباب
وجذب إهتمامهم للنششاطات وإلفعاليات إلتي
يتم تسشطÒها ‘ قوله «ضشرورة
تدعيم عÓقاتكم مع إ◊ركة
إ÷معوية إÙلية من خÓل
إتفاقيات ششرإكة تسشتجيب
Ÿتطلبات إلششباب فيما يخصص
إلنششاطات وفضشاءإت إلتكوين».
وأإضشاف ـ أإيضشا ـ عنصشر إ’تصشال
وأإخذ رأإي إلششباب ‘ إلنششاطات
إŸسشطرة قائ« Óيتوجب علينا ـ
بالدرجة إأ’و ¤ـ تدعيم
نششاطاتنا ،فيما يخصص إإ’عÓم
وإ’تصشال باŒاه إلششباب ’طÓعهم على
ﬂتلف إلÈإمج إŸسشطرة ومرإفقتهم ‘ –قيق
مششاريعهم إ◊ياتية وإلÎفيهية».
وأإكد إلوزير على ضشرورة إإششرإك إ◊ركة
إ÷معوية ‘ قوله «إإن طريقة إلسش ÒإŸعتمدة
‘ تسشي Òنششاطاتنا يفرضص علينا إإششرإك أإكÈ
للحركة إ÷معوية وإلبلديات وإŸدإرسص
وجمعيات إ’حياء وجمعيات أإولياء إلتÓميذ».

دخول بطاقة
الشسباب حيز الخدمة
في ذكرى اسستعادة
السسيادة

إلعدد
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اتحاد التجار يطالب بتعميمأاعوان المراقبة

فوضسى شسبكات التوزيع سسبب رئيسسي في التÓعب والغشص
طماأن الحاج الطاهر
بولنوار ،الناطق
الرسشمي باسشم التحاد
العام للتجار
والحرفيين الجزائري،
المواطنين باأن اأسشعار
الخضشر والفواكه لن
تششهد ارتفاعا خÓل
ششهر رمضشان المقبل
وبعده ،نتيجة قيام
المزارعين والفÓحين
بتموين تجار الجملة
والتجزئة بكميات معتبرة منها،
مششيرا في نفسس الوقت اأن
الجزائريين يسشتهلكون ما بين  ٧اإلى
 ٨مÓيين طن من الخضشر والفواكه
خÓل الششهر الكريم .

سسارة بوسسنة

وإأوضشح بولنوإر خÓل إلندوة إلصشحفية
إلتي عقدت ،إأمسص ،بمقره حول «إلتموين
بالخضشر وإلفوإكه خÓل ششهر رمضشان»،
إأن إلخضشر وإلفوإكه سشتكون متوفرة خÓل
إلششهر إلكريم وباأسشعار معقولة ،ششرط إأن
’ يتسشبب إلمسشتهلك في خلق إلفوضشى من
خÓل زيادة إلطلب في إ’أيام إ’أولى منه،
دإعيا في هذإ إلسشياق ،إلموإطنين إإلى
إلتعقل وإلتحلي بالقناعة عند إقتنائهم
لمسشتلزمات إلششهر إلفضشيل .
وإسشتثنى بولنوإر مادة إلتمر ،موؤكدإ إأن
إأسشعارها سشتششهد إرتفاعا جنونيا قد
يصشل إإلى  ٥٠٠دج ،بسشبب إلمضشاربة وقلة
إ’إنتاج وإأماكن إلتخزين .
كما وجه إلناطق إلرسشمي لÓتحاد ندإء
إإلى كل إلتجار ،دإعيا إإياهم إإلى إلتعقل
وحسشن إلتصشرف في مثل هذه إلمناسشبات،
وضشرورة إإششهار إ’أسشعار وإ’كتفاء بهامشص
إلربح إلقانوني وإلمششاركة في عمليات

إلتضشامن إلخاصشة برمضشان،
مششددإ على إلدور إلذي
إلرقابة
إأعوإن
يلعبه
وإلمفتششين في إلحفاظ على
إسشتقرإر إ’أسشعار من خÓل
إلتكثيف من حم Óت
إلتفتيشص بدء من إلمنتجين
إإلى بائعي إلتجزئة .
وكششف بولنوإر ،باأنه خÓل
إ’أسشبوع إ’أول من رمضشان
سشتقوم مصشالحه بتنصشيب
تنسشيقيات تتكفل با’إعÓن
عن إ’أسشعار إلحقيقية للخضشر وإلفوإكه
على مسشتوى إأسشوإق إلجملة ،قصشد تنبيه
إلموإطنين وإلسشلطات إلمعنية عن إأي خلل
في إ’أسشعار .
وششدد على ضشرورة فتح إأسشوإق
ومحÓت نظامية بديلة لÓأسشوإق إلموإزية
وإلتي سشتكفل على ـ حد قوله ـ حتما
إسشتقرإر إ’أسشعار ،مششيرإ في هذإ إلششق
إأن إلفارق في سشعر إلجملة وإلتجزئة سشببه
إ’أول إلفوضشى إلكبيرة إلتي تششهدها
إلسشوق إلجزإئرية وإحتكار إلنششاط
إلموإزي للحركة إلتجارية بها ،محمÓ
إلمسشوؤولية للبلديات إلتي إأصشبحت ـ حسشبه
ـ عقبة في وجه إلقضشاء على مثل هذه
إلتعامÓت إلعششوإئية .
من جهته ،قال ملحة مهندسص زرإعي،
إأن كل إلموؤششرإت إلحالية توحي بتوفر
إلخضشر وإلفوإكه خÓل ششهر رمضشان
إلمقبل ،وباأسشعار معقولة ،لتزإمنه مع
موسشم إلجني بمعنى إأن إلخضشر سشتكون
موسشمية ،مضشيفا إأن هذإ إلعام يبششر
بالخير خاصشة إأن إلمادة إ’أسشاسشية إلتي
يحتاجها إلموإطن بالدرجة إ’أولى ويتعلق
إ’أمر بمادة إلبطاطا وإلفلفل وإلطماطم
متوفرة وبكميات هائلة خÓل هذإ
إلموسشم.

كاتب الدولة للسشياحة من الششلف:

المشساريع ا’سستثمارية مؤوشسر على انتعاشص القطاع
إأكد كاتب إلدولة لدى
وزير إلسشياحة وإلصشناعات
إلمكلف
إلتقليدية
بالسشياحة ،محمد إأمين حاج
إلسشعيد ،على هامشص
إإششرإفه على إ’فتتاح
إلرسشمي لموسشم إ’صشطياف
من إلجهة إلسشاحلية لو’ية
إلششلف على ضشرورة تنششيط
إلقطاع لخلق مناصشب ششغل
وينعشص إ’قتصشاد إلوطني
ضشمن برإمج ومخطط
وزإرته إلتي تضشع إلششلف من ضشمن
إلمناطق إلمرششحة لتكون قطبا سشياحيا .
وحسشب حاج إلسشعيد ،فاإن إلخريطة
إلسشياحية إلمتنوعة من ششاأنها إلمسشاهمة
في إإنعاشص إ’قتصشاد إلوطني وذلك بفتح
فضشاءإت قطاعه نحو إلمسشتثمرين خاصشة
وإأن إلمنطقة تعرف بعضص إلمششاريع
إلطموحة بعد ضشبط خريطة إلتوسشع
إلسشياحي ،كما إأكد على تحسشين إلخدمات
ونظافة إلمحيط إلسشياحي وإلطبيعة من
جبال وغابات إلتي تعد هي إ’أخرى

فضشاءإت ’سشتقطاب إلسشوإح
وإلمصشطافين ضشمن مفهوم
إلسشياحة إلدإخلية .
وكان لكاتب إلدولة
مششاركة في إإعطاء إإششارة
إنطÓق سشباق إلطريق
لنورإلدين مرسشلي إلبطل
إلعالمي في ١٥٠٠متر وإلذي
ششارك فيه إأبطال معروفون
على إلسشاحة إلوطنية
وإلعالمية مثل بنيدة مرإح
وصشخري وقاسشمي وحسشيبة
بولمرقة ضشمن ما سشمي بالسشياحة
إلرياضشية إلتي باإمكانها إلتعريف
باإمكانيات إلو’ية إإذ بها إأزيد من
١٢ششاطئا مفتوحا للسشباحة على إمتدإد
 ١٢٠كلم .في إنتظار تجسشيد مششاريع
إأخرى مبرمجة وإلبقية في طور إ’إنجاز،
حسشب ما إأكده لنا إلوإلي محمود جامع .

ألشسلف /و.ي.أأعرأيبي

رئيسس مجمع تكرير البترول بأارزيو:

رفعإانتاج المازوت والبنزينإالى  ٪ ٥٠لتفادي حدوثأازمات
فند رئيسص مجمع تكرير إلبترول باأرزيو
وجود إأزمة إلموإد إلكيماوية إلمضشافة،
حيث إأوضشح لـ(إلششعب) ،إأن إلجزإئر في
مناأى عن مثل هذه إلتذبذبات إإنطÓقا
من عدة معطيات إإقتصشادية توؤكد إإنتعاشص
إلبورصشة ،فيما ينتج إلسشوق إلوطني من ١٠
إإلى  ٪ ١٥منها .
وهي إلموإد إلتي تدخل في عملية
إسشتخرإج مختلف إأنوإع إلوقود من
إلبترول ،وكششف إلمتحدث ذإته عبد
إلحميد رإيسص علي ،إأن إأزمة إلبنزين إلتي
ششبت إلسشنة إلماضشية تعرف إنفرإجا ،في
ظل إلتحو’ت إ’أخيرة إلتي عرفها مجمع
إأرزيو بعد عمليات إلتوسشعة إلتي دفعت
بموؤششرإت إ’إنتاج من  ٢,٥٠٠مليون طن
إإلى  ٣,٧٥٠مليون طن في إلعام ،إأي
بزيادة تعادل . ٪ ٥٠
وإأكد رئيسص مجمع تكرير إلبترول

باأرزيو ،إأن إلموؤسشسشة تعمل ضشمن
إسشترإتيجياتها على تحسشين نوعية
إلزيوت ،وفي إ’إطار إأششار إأن معمل تكرير
إلبترول باأرزيو ينتج يوميا  ٧٥٠٠برميل من
إلبنزين بدون رصشاصص ،وفي سشياق متصشل
دخلت وحدة معالجة إلنفايات إلمترتبة
حيز إلنششاط فيفري  ٢٠١٣بطاقة معالجة
تتعدى  ٢٥٠متر مكعب في إلسشاعة .
ويعمل إلمصشنع إلتابع لمجمع تكرير
إلبترول باأرزيو عبر ثÓث مرإحل ،مرورإ
بالمعالجة إلفيزيولوجية وإلبيولوجية،
حيث يعاد إسشتخدإم إلموإد إلمعالجة
ومنها إلمياه فيما تحول إلنفايات إلثقيلة
إإلى إلمحرقة إأين تعالج بطريقة إآمنة
حسشب ما ورد عنه لتمنية مسشتدإمة .

برأهمية.م

اأ’حد  ٠٩جوان  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٣٠رجب ١٤٣٤هـ

وطني

وسصائل منع الحمل سصاهمت فيإانقاذ حياة حوالي  ١٦٠٠امرأاة

السضمنـة خطـ ـ ـر يهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدد الج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزائ ـ ـ ـريـ ـات

كشصفت البروفيسصور عايشصة خرباشض طبيبة مختصصة في أامراضض النسصاء بمسصتشصفى الرباط بالمغرب أان وسصائل منع الحمل
سصاهمت في إانقاذ حوالي  ١٦٠٠امرأاة جزائرية من الموت ،وبالمقابل لم تنف المختصصة وجود بعضض المخاطر المرتبطة
باسصتعمال حبوب منع الحمل واللولب.

فاطمة الزهراء طبة
ودقت البروفيسسور خرباشص خÓل
مداخلتها في اليوم الدراسسي الذي
نظمته أامسص الجمعية الجزائرية للعقم
ومنع الحمل ،ناقوسص الخطر حول ارتفاع
نسسبة اإ’صسابة بالسسمنة التي باتت مشسكÓ
كبيرا يهدد الصسحة العمومية ليسص في
الجزائر والمغرب العربي فقط وإانما
بمختلف دول العالم ،حسسب تصسريح
منظمة الصسحة العالمية التي اعترفت به
كمرضص خطير يتسسبب في أامراضص أاخرى
على غرار العقم.
وأاوضسحت البروفيسسور أان السسمنة
سسيكون لها تأاثير كبير في المسستقبل
كونها تعتبر من أاهم عوامل اإ’صسابة
بأامراضص القلب والشسرايين والسسكري
صسنف  ٢كما يمكن أان تتسسبب في أامراضص
أايضسية وسسرطانية ،مؤوكدة على خطورة
اسستعمال حبوب منع الحمل ’ سسيما
بالنسسبة للمرأاة التي تعاني من البدانة.
من جهته أاكد رئيسص الجمعية الجزائرية للعقم

ومنع الحمل البروفيسسور محمد بوكريني ،أان
تنظيم هذه اأ’يام الدراسسية يندرج في إاطار تبادل

الخبرات والمعارف بين أاطباء جزائريين
وأاجانب من خÓل مناقشستهم لمواضسيع متعلقة
بمسسببات العقم الذي يصسيب المرأاة والرجل
واأ’عراضص الجانبية الناجمة عن اسستعمال
مختلف طرق منع الحمل كالحبوب واللولب.
وشسدد ذات البروفيسسور على أاهمية القيام
بالتشسخيصص المبكر الذي يعتبر نصسف العÓج
ويسساهم في تفادي مضساعفات اإ’صسابة
بسسرطان الثدي والرحم ،باإ’ضسافة إالى
ضسرورة اعتماد اللقاح ضسد فيروسص الورم
الحليمي البشسري ،مؤوكدا أان إاجراء الفحصص
في مرحلة متأاخرة يجعل نسسبة الشسفاء
ضسئيلة.
أاما البروفيسسور الفرنسسي جرار قوشسي
بجامعة ليون ،فقد أاكد أان تناول حبوب منع
الحمل يؤودي إالى العقم بنسسبة  ٢٠بالمائة،
مشسيرا إالى أان اسستعمال اللولب لمنع الحمل
يعتبر اقل فعالية من الحبوب لكن يمكنه أان
يكون ايجابيا في بعضص الحا’ت شسريطة
تفادي تناول ا’سسبيرين واأ’دوية المضسادة
لÓلتهابات.

الملتقى الدولي حولأامراضض الضصغط والحدث الدماغي كشصوفات صصحية لفائدة
 ٤٨٠٠حالة وفاة بالجلطة الدماغية خÓل العشضرية األخيرة بتلمسضان المناطق النائية بعين
الباردة (عنابة)

كشصف المشصاركون في الملتقى الدولي
حول بحث السصبل الكفيلة لمعالجة
المرضصى المصصابين بداء تصصلب الشصرايين
والقلب بكلية الطب بتلمسصان عن الرتفاع
المخيف لظاهرة الشصلل النصصفي الناجمة
عن تصصلب الشصرايين.

تلمسسان :محمد.ب

وأاكد الدكتور صساري شسعبان في تصسريح
لـ«الشسعب» أان  ٣٤بالمائة من سسكان تلمسسان
مصسابين بالضسغط الدموي وتسستقبل المصسالح أاكثر
من  ٧حا’ت جديدة شسهريا مصسابة بداء القلب
ومن  ٧إالى  ١٥حالة تعرضست للشسلل بفعل الجلطة
الدماغية التي تؤودي إالى تصسلب الشسرايين ،وأاغلب
اإ’صسابات سسجلت لدى النسساء لعدة عوامل أاغلبها

راجع إالى التطور الطبي والمعيشسي ما
رفع من فئة العمر وارتفاع نسسبة
الشسيخوخة وكذا اأ’طعمة الخفيفة وقلة
المشسي والرياضسة.
ودعا الدكتور صساري إالى ضسرورة
التكفل بالمسستشسفيات من أاجل تحسسين
التكفل بالمريضص الذي يتعرضص للجلطة
الدماغية في أاقل من  ٣سساعات لضسمان
نجاعته وذلك من خÓل توفير كل
اللوازم الممكنة للتكفل بالمريضص من
جهاز السسكانير وأاجهزة اأ’شسعة
وا’ختصساصسين.
من جانب آاخر كشسف الدكتور تركي
حسساين مختار المختصص في الطب الداخلي أان
الحوادث الدماغية والتي تؤودي إالى الوفاة والشسلل
تحتل المرتبة اأ’ولى بالجزائر في عدد الوفيات
قبل حوادث المرور وكذا السسرطان ،مشسيرا أان
نسسبة اإ’صسابة لدى النسساء أاكبر من الرجال بنسسبة
 ١٠بالمائة حيث أان النسساء تتعرضسن للحدث
الدماغي بعد سسن اليأاسص.
من جهته أاكد الدكتور بوشسناق خÓدي جواد
رئيسص مصسلحة اأ’عصساب بمسستشسفى تيجاني
دمرجي الجامعي بتلمسسان هذا الطرح موضسحا أان
مصسلحته سسجلت  ٤٨٠٠حالة تصسلب الشسرايين في
العشسرية اأ’خيرة مؤوكدا أان نسسبة الوفيات قد
تقلصست من نسسبة  ٤٠بالمائة سسنة  ٢٠٠١إالى ٨
بالمائة في سسنة  ٢٠١٢لكن بالمقابل ارتفعت نسسبة
الشسلل النسسبي لدى المصسابين إالى  ٧٠بالمائة.

دعوةإلنشضاء مركز للتكفل بمرضضى الربو
دعا المشساركون بخنشسلة في اللقاء اإ’عÓمي
التحسسيسسي الذي نظم أامسص بمناسسبة إاحياء اليوم
الوطني لمرضص الربو إالى ضسرورة إانشساء مركز
للتكفل بمرضسى الربو ومتابعتهم طبيا ونفسسيا
لتجاوز مخاطره.
وتم خÓل هذا اليوم اإ’عÓمي الذي نظمته
بمركز الترفيه العلمي بمدينة خنشسلة جمعية
النفسص الطويل لمرضص الربو والحسساسسية تحت
شسعارالتربية الصسحية عامل أاسساسسي لعÓج داء
الربو تقديم مداخلتين اأ’ولى بعنوان داء الربو
كيف ولماذا ..والثانية حول التكفل النفسسي
ا’جتماعي بداء الربو من تنشسيط طبيبين
مختصسين في هذا المرضص المزمن.
كما قدمت في هذا اللقاء التحسسيسسي الذي
عرف مشساركة واسسعة لعديد اأ’طباء واعوان شسبه
الطبي و جمعيات مهتمة بقضسايا الصسحة وبعضص
المرضسى شسروحا طبية وعÓجية وإارشسادات تتعلق
بطرق وكيفيات اسستخدام اأ’دوية واأ’جهزة الطبية
والمخبرية وكذا عرضص خاصص بالحركات الرياضسية
التي تسساعد مريضص الربو والحسساسسية في تحسسين
طريقة التنفسص قدمها الطبيب عمار لوصسيف الذي

يرأاسص في نفسص الوقت جمعية مرضسى الربو
والحسساسسية .وأاوضسح لوصسيف بأان تنظيم هذا
اليوم الوطني لمرضسى الربو يهدف إالى التعريف به
رغم انتشساره في السسنوات اأ’خيرة بشسكل ملحوظ
لكن الكثير يجهلون أاسسبابه مشسيرا إالى أان هذا اليوم
التحسسيسسي سسيسسمح أايضسا بالتفطن وأاخذ الحيطة
من أاجل اتقاء العوامل والمسسببات وأاثرها على
الجهاز التنفسسي خاصسة والصسحة عموما وتكاليف
عÓجه.
وعرضست على هامشص هذا اليوم الصسحي
اإ’عÓمي ملصسقات وصسور فوتوغرافية ومخبرية
وقصساصسات طبية ومطويات حول مرضص الربو
والحسساسسية وتوجيه المرضسى ومسساعدتهم ’سسيما
منهم ذوي الدخل المحدود.
كما نظمت رحلة لفائدة اأ’طفال المرضسى
بالربو نحو بلدية لمصسارة بأاقصسى شسمال الو’ية
للتمتع بجمال الطبيعة الخضسراء التي تغطيها
غابات اأ’رز اأ’طلسسي والصسنوبر الحلبي وزيارة
بعضص المعالم التاريخية بهذه المنطقة التي كانت
تمثل مقرا لقيادة الو’ية اأ’ولى التاريخية
اأ’وراسص.

مركز اسضتشضفائي لطب
العيون يقدم خدمات
مجانية للمواطنين

في مبادرة إانسسانية أاطلقت يوم أامسص على
مسستوى دائرة عين الباردة لو’ية عنابة ،لفائدة
العائÓت المعوزة ،تم تجنيد أاطباء للعيون إ’جراء
فحوصسات طبية مجانية لفائدة السسكان على
مسستوى مسستشسفى عين الباردة الذي سسخرت به
كافة اإ’مكانيات ’سستقبال المرضسى ،والراغبين في
إاجراء فحوصسات وكشسوفات طبية للعيون.
العملية تمت تحت إاشسراف ك Óمن بلدية ودائرة
عين الباردة ،وكذا إاحدى الجمعيات المحلية ،أاين
نسسق الحكيم داودي فوزي طبيب مختصص في طب
العيون ،بمعية فريق طبي في نفسص التخصسصص ،من
اجل تقديم خدمات مجانية للمعوزين.
وتم توجيه نداء إالى كل القرى المتاخمة لدائرة
عين الباردة مثل قرية عين الصسيد ،سسلمون
الهاشسمي ،العلمة الشسرفة بغرضص تقريب الخدمات
الصسحية من المواطن ،وكذا ترسسيخ مثل هذه
المبادرات اإ’نسسانية وتعميمها على مختلف
المناطق النائية لو’ية عنابة.

العيفة سسمير

إاصضابة  ٥٠شضخصضا بتسضمم غذائي
بعد تناولهم لحم مفروم بتنسص

أاصسيب مسساء أامسص  ٥٠شسخصسا بتسسمم غذائي
ببلدية تنسص و’ية الشسلف اثر تناولهم مادة اللحم
المفروم في احد المطاعم بوسسط ذات المدينة.
الحادثة التي هزت المنطقة وقعت نتيجة
تناول هؤو’ء الضسحايا وجبات غذائية من ضسمنها
مادة اللحم المفروم الفاسسد ،حيث شسعر
الضسحايا بحا’ت من الغثيان والقيء وأا’م حادة
في البطن ،مما اسستوجب نقلهم إالى المصسالح
ا’سستعجالية بذات المنطقة ،أاين خضسع
المصسابون إالى فحوصص وتحاليل وتناول أادوية
وحقن مضسادة لمضساعفات التسسمم ،انتهت
بمغادرتهم المصسلحة ا’سستعجالية ،فيما ’ يزال
 ١٢تحت المراقبة الطبية المكلفة بسسبب خطورة
اإ’صسابات حسسب ما علمناه من المصسالح
ا’سستشسفائية.
هذا وقد فتحت المصسالح اأ’منية تحقيقا في
مÓبسسات الحادثة بعين المكان.

الشسلف :و.ي.أاعرايبي

مسضتشضفى طب األطفال بوهران يتدعم بطاقم تقني بمعايير البيولوجيا والبيوكيمياء

المؤوسسسسة
تدعمت
ا’سستشسفائية المتخصسصسة في
طب اأ’طفال «بوخروفة عبد
القادر» لحي المنزه بوهران
بجهاز للتصسوير بالرنين المغناطيسسي
وطاقم تقني بمعايير تخصص
البيولوجيا والبيوكيمياء حسسب ما
علم أامسص من مديرية الصسحة
والسسكان واصسÓح المسستشسفيات.
وقد تم اقتناء هذه التجهيزات
لتكملة التحاليل الطبية لأÓطفال
الذين يسستقبلهم هذا المرفق
الصسحي كما أاوضسحت لـ/وأاج مسسؤوولة

اإ’تصسال بالمديرية عائشسة مقني
عشسية تنظيم اأ’بواب المفتوحة على
الصسحة المقررة من  ٩إالى  ١٣جوان
بقصسر المعارضص بالمدينة الجديدة.
المؤوسسسسة
هذه
وتتوفر
اإ’سستشسفائية التي تعد الوحيدة من
نوعها بغرب البÓد التي تضسمن
جميع التخصسصسات الطبية لأÓطفال
على وحدة لحقن الدم لتجنيب

العدد

العائÓت مشسق التنقل للحصسول على
هذه المادة الحيوية وفق نفسص
المتحدثة .وأاضسافت نفسص المسسؤوولة
أان المركز الجهوي لحقن الدم التابع
للمؤوسسسسة اإ’سستشسفائية الجامعية «١
نوفمبر» والذي أاصسبح عمليا منذ
أاسسبوع يشسارك في أاسسبوع التبرع
بالدم الذي انطلق أاول أامسص تحت
شسعار «التبرع بالدم هدية إ’نقاذ

الحياة».
ويرمي أاسسبوع التبرع
بالدم المنظم من طرف
مديرية الصسحة والسسكان
لو’ية وهران إالى غاية  ١٤جوان
الحالي إالى جمع أاكبر كمية من الدم
لتزويد مراكز حقن الدم وتجنيب
تنقل عائÓت المرضسى.
وتنتظم عمليات جمع الدم عبر
السساحات العمومية والمسساجد
وشسوارع مدينة وهران.
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 ٩٥متخرجة بالدرك الوطني يؤودين اليمين القانونية
أادت أامسض بمجلسض
قضصاء بومرداسض٩٥ ،
متربصصة من ضصابطات
الصصف للدرك الوطني،
اليمين القانوني بعد
تخصصصصي
تكوين
للحصصول على الشصهادة
المهنية العسصكرية رقم ٢
إاقليمي من المدرسصة
العليا للدرك الوطني
بيسصر.

بومرداسس..
ز /كمال

وقد أادت الطالبات المتخرجات اليمين
القانوني في جلسسة علنية طبقا للمرسسوم رقم ١٠٨
 / ٧٣ /أاع/أا المؤورخ في  ٦جوان  ١٩٧٣المتضسمن
تنظيم مؤوسسسسة الدرك الوطني ’ سسيما المادة ٢٠
منه ،وكانت الطالبات المتربصسات قد اسستوفين
كافة اإ’جراءات القانونية المطلوبة الخاصسة
بالتكوين التخصسصسي ،وبالتالي حصسلن على صسفة
عون ضسابط شسرطة قضسائية ،حيث سسيؤوهلهن هذا
اليمين القانوني الذي يمثل اعترافا وقرارا رسسميا
لعسسكريات الدرك الوطني من اجل ممارسسة
مهامهن وصسÓحيتهن كعونات لضسباط الشسرطة
القضسائية ،كما تمثل أايضسا عقدا رسسميا تلتزم من
خÓله المتخرجات ضسابطات الصسف بالوفاء

لمبادئ ثورة الفاتح من نوفمبر  ٥٤والسسهر على
صسيانتها مهما كانت الظروف مع طاعة رؤوسسائهن
كلما دعاهن الواجب الوطني وا’متناع عن
اسستعمال القوة إا’ لحفظ اأ’من وتنفيذ القوانين
وحماية الوطن.
يذكر في اأ’خير أان الطالبات المتخرجات
قد جندن على أاسساسص مسسابقة ،حيث انهين
تكوينهن بنجاح ،كما سسيرقين إالى رتبة رقيب
ابتداء من  ٥جويلية القادم المصسادف لعيدي
الشسباب وا’سستقÓل ،حيث سسيوزعن مباشسرة
على وحدات الدرك الوطني المنتشسرة على
المسستوى الوطني.

العقيد نور الدين بوخبيزة لـ«:»$
 ٥حالت اختطاف حقيقية بتلمسضان منذ بداية السضنة

كشسف أامسص قائد المجموعة الو’ئية للدرك
الوطني بتلمسسان العقيد نور الدين بوخبيزة على
هامشص تكريم اأ’سسرة اإ’عÓمية و ١٠متقاعدين
من ضسباط الدرك الوطني وضسباط الصسف الذين
عملوا في سسلك الدرك الوطني بتلمسسان في
تصسريح لـ«الشسعب» أان مصسالحه قد سسجلت ٥
حا’ت اختطاف سسجلت سسنة  ٢٠١٣باقليم الدرك
الوطني بتلمسسان ،حلت كلها وتم توقيف الفاعلين
وتحرير المختطفين باسستثناء قضسية واحدة بسسبدو
أاين عثر على الطفلة المختطفة مقتولة وتم
توقيف قاتليها.
من جانب آاخر أاشسار العقيد بوخبيزة على

هامشص اختتام فعاليات تظاهرة اأ’بواب
المفتوحة ،أان هناك العشسرات من الحا’ت التي
سسجلت لكنها ليسست حا’ت اختطاف وإانما مجرد
خوف زائد من قبل اأ’ولياء أاو تهرب بعضص الشسباب
وخصسوصسا الشسابات من عقاب ذويهم عن تأاخرهن
فينسسجن سسيناريو ا’ختطاف ،وعن اأ’ماكن التي
سسجلت بها ا’ختطافات الخمسسة أاشسار ذات
المسسؤوول أانها جرت بكل من بني وارسسوسص ،سسبدو،
باب العسسة ،زناتة والعريشسة.

تلمسسان :محمد.ب
بمشصاركة  ١٠٠عارضض و ٢٥متعام Óاقتصصاديا

افتتاح معرضص الخضضروات ببومرداسص وسضط حضضور متميز
افتتح أامسض في حدود السصاعة التاسصعة
صصباحا بالقاعة متعددة الرياضصات محمد
بلعرج لبومرداسض معرضض اإلنتاج الفÓحي
لشصعبة الخضصروات ،بمشصاركة حوالي ١٠٠
عارضض و ٢٥متعام Óاقتصصاديا ينشصطون
بمختلف بلديات الولية باإلضصافة إالى
حضصور مميز لعدد من المنتجين من وليات
الوطن كعين الدفلى ،العاصصمة وتيزي وزو
المهتمين بهذا النشصاط الفÓحي.

بومرداسس..ز -كمال

إاشسارة انطÓق معرضص الخضسروات اشسرف عليها
رئيسص الغرفة الوطنية محمد بوحجر إالى جانب والي
والو’ية والسسلطات المحلية ،حيث قام الوفد بتفقد
أاجنحة المعرضص المتنوع من الخضسروات بكل
أانواعها ،في حين خصسصص جانب ثاني من الصسالون
إالى الهيئات الوطنية ذات الصسلة بالقطاع الفÓحي
كمؤوسسسسات البنوك ،التأامينات ،وكا’ت دعم تشسغيل
الشسباب وإانشساء المؤوسسسسات الصسغيرة والمتوسسطة
التي تنشسط في الميدان الفÓحي ،إالى جانب العديد
من المعاهد الفÓحية.
وعن أاهداف الصسالون ،قال سسباوي صسادق رئيسص
الغرفة الفÓحية بالو’ية المشسرفة على التنظيم إالى
جانب مديرية المصسالح الفÓحية ،أان الهدف
اأ’سساسسي من المعرضص هو محاولة توفير أاجواء

مناسسبة وفضساءات مفتوحة للفÓحين من أاجل
ا’حتكاك والتواصسل مع المؤوسسسسات المختصسة،
وتشسجيعهم على ترقية اإ’نتاج الفÓحي وبالخصسوصص
في شسعبة الخضسروات وخلق روح المنافسسة بين
المنتجين لتعزيز الشسعبة ،مع السسعي إالى تذليل كافة
العقبات والعراقيل اإ’دارية والميدانية التي تعترضص
نشساطهم ،إاضسافة إالى تثمين اإ’نتاج المحلي بالو’ية
عل حد قوله.
هذا وسستشسهد التظاهرة إالى جانب معرضص
المنتجات الفÓحية ،إاقامة عدة ندوات ومحاضسرات
على الهامشص من تقديم تقنيين بالمعاهد الفÓحية
تتمحور حول برامج التنمية الفÓحية وتحفيزات
الدولة لتنمية القطاع في مجا’ت الدعم الخاصسة
بالقروضص الفÓحية ،مزايا البيوت البÓسستيكية ،إالى
جانب مزايا النظام التعاوني الفÓحي ،مع اإ’شسارة
في اأ’خير ،أان اليوم اأ’ول من التظاهرة شسهد
اإ’عÓن عن الفائزين بالجائزة التشسجيعية
المخصسصسة أ’حسسن إانتاج ،التي عادت إالى منتجين
من شسعبة البطاطا والبصسل في انتظار اإ’عÓن عن
الفائزين بالجائزة الثانية والثالثة ،كما تم ربط
المعرضص بالقناة اإ’ذاعية اأ’ولى بتخصسيصص فضساء
يرصسد أاهم النشساطات وانطباعات العارضسين في
مبادرة اعتبرت اأ’ولى من نوعها على المسستوى
الوطني من اجل خلق ديناميكية اكبر للتظاهرة
بحسسب المكلفين بالتنظيم.

يعد مكم Óلقطاع الصصحة العمومي

دعوة لتثمين دور القطاع الخاصص

دعا ا’سستاذ بوصسعد مراجي مختصص في
الجراحة الى ضسرورة تثمين دور القطاع الخاصص
باعتباره «مكم »Óللقطاع العمومي و«يسساهم في
ترقية الصسحة العمومية».
وأاكد ا’سستاذ مراجي على هامشص المنتدى
ا’سستشسفائي الذي إانطلقت أاشسغاله أامسص السسبت
بالجزائر العاصسمة على أاهمية إاشسراك القطاع
الخاصص في مختلف النشساطات والقرارات التي
تتخذها الوزارة المتعلقة بالصسحة العمومية مركزا
على ضسرورة إاهتمامها أايضسا ببعضص المشساكل التي
يتخبط فيها هذا القطاع .من جهة أاخرى عبر
نفسص المختصص عن أاسسفه لعدم توسسيع التعاقد مع
الصسندوق الوطني للضسمان ا’جتماعي مع
المسستشسفيات التابعة للقطاع الخاصص الى
اختصساصسات أاخرى خارج أامراضص القلب
والشسرايين والعجز الكلوي مما يسسمح ـ كما قال ـ
بتكفل أاحسسن بصسحة المؤومنين اجتماعيا وذوي
الحقوق .ودعا في نفسص ا’طار المشسرفين على
الصسندوق الى اعادة النظر في التسسعيرة المطبقة

بخصسوصص العÓج بالمسستشسفيات المذكورة مؤوكدا
بأان مراجعة هذه التسسعيرة يعطي الفرصسة
للمواطن لÓختيار بين العÓج بالقطاع العمومي
أاوالخاصص.
وأاشسار بالمناسسبة الى النقائصص المسسجلة في
بعضص النصسوصص القانونية المسسيرة للمسستشسفيات
التابعة للقطاع الخاصص داعيا الى ضسرورة مراجعتها
حتى تسستجيب للتطورات التي طرأات على القطاع
الصسحي بالجزائر.
وبخصسوصص النشساط المكمل الذي يسسمح للسسلك
الطبي وشسبه الطبي بالممارسسة بالقطاع الخاصص
خارج سساعات العمل أاكد ا’سستاذ مراجي أان القانون
المسسير لهذا النشساط تم وضسعه خÓل سسنوات
الثمانينات لتقديم خدمة مجانية للمواطن
بالمؤوسسسسات الصسحية التابعة للقطاع الخاصص.
وعبر عن أاسسفه ’سستغÓل هذا القانون من طرف
بعضص الممارسسين بالقطاع العمومي وهجرة
المؤوسسسسات التابعة له واسستغÓل المرضسى لفائدة
القطاع الخاصص.

اأ’حد  ٠٩جوان  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٣٠رجب ١٤٣٤هـ

العدد

وطني
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بإبإ احمد يشسرف على انطÓقهإ اليوم من وهران

أأكث ـ ـر من ٦٠٣آأ’ف مت ـرششـ ـ ـح ’متحـ ـ ـانات ششهـ ـ ـ ـادة ألتعليـ ـم ألمتوسش ـ ـط
يشسرف وزير التربية الوطنية ،عبد اللطيف بإبإأاحمد ،اليوم
من وهران ،على إاعطإء إاشسإرة انطÓق امتحإن شسهإدة التعليم
المتوسسط  ٢٠١٣وسسيكون ٦٠٣أالف مترشسح عبر الوطن منهمأاكثر
 ٢٢١١٩تلميذ بإلبإهية في الموعد لجتيإز هذا المتحإن
المصسيري والذي ينطلق عبر  ٧٥مركزإاجراء بإلولية.
يزور بإبإ أاحمد ،مركز اإلجراء المقترح لنطÓق امتحإن
شسهإدة التعليم المتوسسط على مسستوى مؤوسسسسة متوسسطة عدل ٠٢
بعإصسمة الغرب الجزائري ،ومن المزمع أان يقف أايضسإ حسسب
برنإمج الزيإرة على سسير أاشسغإل ورشسة بنإء ثإنوية حي
المسستقبل والمبرمجة للدخول المدرسسي .٢٠١٤ / ٢٠١٣
بدورهإ مديرية التربية بوهران ،أاكدت أامسس أان كل
الترتيبإت اتخذت إلجراء امتحإنإت شسهإدة التعليم المتوسسط
لضسمإن سسيرهإ في ظروف حسسنة لمدة ٣أايإم ،وذكرت المديرية

ان ٥٠٢٢أاسستإذ يشسرفون على الحراسسة وتأإطير العملية ،من جهة
أاخرى ،سسيصسحح ٦٠٠أاسستإذ المتحإنإت التي تجرى في كل المواد
األدبية والعلمية ،وهذا على مسستوى  ٣مراكز تصسحيح بكل من
قديل ،السسإنيإ ووسسط بلدية
وهران.
وأاضسإفت خلية اإلعÓم بذات
المديرية لـ«الشسعب» ،أان إاعÓن
نتإئج امتحإنإت شسهإدة التعليم
المتوسسط سسيكون بعد  ٢٠يومإ من
إاجراء المتحإن .وأاكد المكلف
بإإلعÓم ،نوار بولنوار في هذا
الخصسوصس ،أان التÓميذ مجبرون
للحصسول على معدل  ١٠من  ،٢٠بجمع معدلت السسنة الرابعة

٢٢أالــــــف
متـرشســــــح
بإلبــــإهيـة

 ١٢٢٨١مترششح يلتحقون بمرأكز أ’متحان ببومردأسس
يتوجه صسبإح اليوم إالى مراكز المتحإن
ببومرداسس  ١٢٢٨١مترشسح لجتيإز شسهإدة
امتحإن التعليم المتوسسط ،منهم  ٧٠١٧من
اإلنإث ،و ٥٢٦٤من الذكور ،مع تسسجيل
تراجع ملحوظ في عدد المترشسحين مقإرنة
مع السسنة المإضسية التي وصسل بهإ العددإالى
 ١٤٨٢٥مترشسح أاي بتراجع قدر بـ٢٥٤٤
مترشسح.

وكانت اختبارات الفنون التشسكيلية ،التربية
الموسسيقية والتربية البدنية والرياضسية ،قد جرت
في الفترة من  ٢حتى  ٢٠ماي الماضسي بمختلف
المؤوسسسسات التعليمية ،قبل اإ’متحان الكتابي الذي
يخوضسه التÓميذ هذا اليوم كأاخر امتحان للسسنة
الدراسسية  ٢٠١٣ـ  ،٢٠١٤وسسط توقعات بتحقيق
نتائج ايجابية بفضسل التحضسيرات الكبيرة التي

 ١٥٨٣٦مترششح يمتحنون عبر  ٤٦مركز

بالمدينة الجديدة علي منجلي.
المترشسحون ’جتياز هذا ا’متحان
المصسيري والذي جاء عقب انتهاء
امتحانات شسهادة البكالوريا ،يتم توزيعهم
عبر مراكز إاجراء منظمة مع تسسخير كافة
اإ’مكانيات المادية والبشسرية التي تضسمن
السسير الحسسن لهذه الشسهادة ا’نتقالية
والتي عكفت وفقها مديرية التربية لو’ية
قسسنطينة على توفيره لمترشسحي هذا
الطور الذي يأامل تÓمذته النجاح
بعÓمات ومعد’ت تكون وفق طموحاتهم
ومجهوداتهم التي بذلوها طيلة سسنة
دراسسية كاملة.

سسبقت هذه ا’متحانات مثلما كشسفت عنه
مديرة التربية قايد صسونيا في ندوة صسحفية
سسبقت ا’متحانات ،بالتنسسيق والتعاون مع كل
اأ’طراف ذات الصسلة منها بالخصسوصس رؤوسساء
البلديات واطارت قطاع التربية ومختلف
اأ’جهزة اأ’منية.

 ١٥٩٤٦مترششح بتيزي وزو
من المنتظر أان يلتحق اليوم بو’ية تيزي وزو حوالي
 ١٥٩٥٥مترشسح ’جتياز امتحانات شسهادة التعليم
المتوسسط ،واسستنادا للمكلف باإ’عÓم لدى مديرية التربية
فقد تم فتح  ٥١مركزا إ’جراء ا’متحانات التي سسيشسرف
عليها  ٣٣٧١مراقب ،وقد جهزت مديرية التربية كافة
اإ’مكانيات للتÓميذ إ’جراء هذه ا’متحانات في أاحسسن
الظروف ،وحسسب ذات المصسدر ،فان من بين المترشسحين
 ٣٠٢مترشسح حر و ١٥٩٤٦متمدرسس يؤوطرهم  ٥٠٠مؤوطر.
وبخصسوصس المسساجين سسيجتاز بو’ية تيزي وزو ١٠٧
مترشسح ،ويأامل مسسؤوولو الو’ية ان تحقق تيزي وزو المرتبة
اأ’ولى وطنيا على غرار السسنة المنصسرمة للمرة الثانية
على التوالي بنسسبة قدرت بـ ٨٥ . ٧٥في المائة ،وأاحسسن
معدل كان  ١٨ . ٧٢من  ،٢٠حيث تحصسل  ٥٦تلميذا على
معدل فاق  ١٨من  ٢٠و ٤٠٠آاخرين تحصسلوا على معدل
أاكثر من  ١٧من  ٢٠و ١٠٠٠تحصسلوا على معدل .١٦

قسشنطينة :مفيدة طريفي

تيزي وزو :ضشاوية توليت

أأكثر من ٢١أألف مترششح بعاصشمة ألهضشاب

يتوجه صسباح اليوم تÓميذ السسنة الرابعة
متوسسط ،إالى مراكز ا’متحان إ’جراء امتحانات
نهاية الطور المتوسسط ،لÓنتقال للتعليم الثانوي.
وبو’ية سسطيف ،بلغ عدد التÓميذ المعنيين
 ٢١٧١١تلميذ ،منهم  ٢١٦٤٦تلميذ متمدرسس ،و٦٥
ممتحنا حرا ،ومترشسحون من مؤوسسسسة إاعادة
التربية ،وسسيجرون ا’متحانات التي تدوم ثÓثة
أايام ،في  ٩٢مركزا منتشسرة عبر تراب الو’ية ،منها
 ٧مراكز يتم فيها ا’متحان في مادة اللغة
اأ’مازيغية ،خاصسة تÓميذ المنطقة الشسمالية
الغربية ،فيما خصسصست مديرية التربية مركزين
اثنين لتصسحيح أاوراق الممتحنين احدهما بمدينة

عين ولمان.
كما اتخذت كافة اإ’جراءات الكفيلة بنجاح
هذا الموعد ،من خÓل تسسخير عددا كافيا من
المؤوطرين للعملية ،إاضسافة إالى مسساهمة مصسالح
أاخرى في العملية ،وخصسصست لهذا الغرضس ١٨٧٢٦
وجبة غذائية للتÓميذ الوافدين من مناطق بعيدة
عن سسكناتهم ،ونصسف الداخليين ،والمؤوطرين
وأاعوان الحماية المدنية والصسحة واأ’من
المسساهمين في إانجاح العملية.
وتجري ا’متحانات ،هذه المرة بسسطيف ،في
أاجواء يسسودها قلق بعضس اأ’ولياء ،خاصسة بعاصسمة
الو’ية ،التي شسهدت بعضس المتوسسطات فيها

مدير التربية بإلمسسيلة لـ«الشسعب»:

 ٧٧مركز ’سشتقبال أأزيد من ١٩أألف مترششح
كشسف مدير التربية لو’ية
المسسيلة إادريسس حسسونة لـ«الشسعب»،
أان مصسالحه خصسصست  ٧٧مركزا
إ’جراء امتحانات شسهادة التعليم
المتوسسط محتلة بذلك المرتبة
الثانية وطنيا من حيث عدد المراكز
بعد و’ية سسطيف.
ويقدر عدد المترشسحين
بـ ،١٩٥٥٧وتم برمجة مركزين
لتصسحيح اإ’جابة (ثانوية عثمان بن
عفان بمركز الو’ية وثانوية ابن
الشسبير على مسستوى دائرة
بوسسعادة).

باتنة أتخذت كل ألتدأبير للموعد
سسيؤوطرها  ٥٠٥٦مؤوطر بينهم  ٣٧٩٩حارسس ،كما
يوجد مركز تجميع واحد يسستقبل أاوراق إاجابات
تÓميذ و’يات مجاورة ،باإ’ضسافة إالى مركزين
للتصسحيح يسستقبÓن أاوراق تÓميذ و’يات مجاورة،
وقد جندت مديرية التربية حسسب مسسؤوولها اأ’ول
كل اإ’مكانيات المادية والبشسرية إ’نجاح هذا
الحدث التربوي الهام ،من إايواء وإاطعام ونقل.
ومن المنتظر أان يتم اإ’عÓن عن النتائج بتاريخ
 ٥جويلية حسسب الديوان الوطني لÓمتحانات
والمسسابقات.

باتنة :لموششي حمزة

أأزيد من ١٨أألف مترششح بالششلف

توفير كإفة اإلمكإنيإت المإدية والبشسرية بقسسنطينة
تعيشس اليوم عاصسمة الشسرق الجزائري
على غرار باقي و’يات الوطن على وقع
انطÓق امتحانات شسهادة التعليم
المتوسسط لسسنة  ،٢٠١٣حيث يلتحق حسسب
اأ’مين العام لمديرية التربية رشسيد لبعيلي
لـ«الشسعب» ما يعادل  ١٥أالف  ٨٣٦مترشسح
منهم  ٨٧٨٥إاناث ١٧٥ ،مترشسح سسجين،
المترشسحون المعوقون  ٩مترشسحين ،منهم
 ٥مترشسحين حركيا ،و ٤بصسريا يجرون
ا’متحان بطريقة ،البراي ،ليكون بذلك
مجموع المراكز  ٤٦مركز إاجراء موزعين
عبر تراب الو’ية ،أاما فيما يخصس مراكز
التوزيع فقد تم تسسخير  ٤مراكز «بوخشس
عمار» ببلدية حامة بوزيان« ،قربوعة عبد
الحميد» بالخروب ،ثانوية «كاتب ياسسين»

وهرأن :برأهمية.م

 ٢٢٨٧مترشسح معني بإللغة األمإزيغية

يلتحق اليوم اأ’حد ٢٢٣٧٨ ،تلميذ بمراكز
ا’متحانات ’جتياز شسهادة التعليم المتوسسط
موزعين عبر  ٦٧مركز إاجراء في  ٢٠دائرة بالو’ية
باتنة ،ويقدر عدد الذكور المترشسحين لهذا
ا’متحان بـ ١٠٦١٨بينهم  ١٦٧مترشسح حر و١١٧٦٠
مترشسحة.
وبخصسوصس الحا’ت الخاصسة للمترشسحين ،أاكد
مدير التربية لو’ية باتنة ،صسالح شسهاب أان
مصسالحه أاحصست  ١٣حالة إاعاقة حركية وبصسرية،
إاضسافة إالى  ١١٠نزيل بالمؤوسسسسة العقابية و٢٢٨٧
مترشسح معني باللغة اأ’مازيغية.
وأاكد ذات المصسدر ،أان هذه ا’متحانات

بومردأسس..ز -كمال

وفرت مديرية التربية لو’ية بومرداسس كل
الظروف المادية والبشسرية إ’نجاح الموعد من
خÓل توفير  ٢٥٩٥مؤوطر لمراقبة أاطوار امتحان
شسهادة التعليم المتوسسط الذي يمتد على ثÓثة
أايام ،باإ’ضسافة إالى تهيئة مراكز اإ’جراء بكل
الوسسائل الضسرورية من إاطعام وتكفل بالمÓحظين.
وقد أاظهرت اأ’رقام المقدمة من طرف
مديرية التربية أان عدد التÓميذ المتمدرسسين
وصسل إالى  ١٢١٣٤مترشسح منهم  ١٢٠٦٢متمدرسس
بالقطاع العام ٦٦ ،متمدرسس بالقطاع الخاصس و٦
متمدرسسين بمدرسسة صسغار المكفوفين ،في حين
قدر عدد المترشسحين اأ’حرار بـ  ١٤٧مترشسح منهم
 ١٥مترشسحا بمديرية التربية ٩٨ ،مترشسحا للتعليم
عن بعد و ٣٤مترشسحا لمركز الوقاية بتيجÓبين.

متوسسط ومعدل امتحإن
شسهإدة التعليم المتوسسط
لÓنتقإل إالى السسنة
األولى ثإنوي.
لÓشسإرة ،فإن نسسبة
النجإح في امتحإن التعليم
المتوسسط العإم المإضسي
بوهران بلغت نسسبة ، ٧٥
 ٧٦بإلمإئة ،وتتوقع
الوصسإية هذه السسنة بلوغ  ٨٠بإلمإئة.

وأاشسار ذات المتحدث إالى
إاحصساء مترشسح مكفوف من بين
الممتحنين من بلدية المعاضسيد
سسيجري ا’متحانات المتعلقة
بشسهادة التعليم المتوسسط منفردا
ويجيب على بعضس اأ’سسئلة بطريقة
البراي ،والبعضس اأ’خر يتم اإ’جابة
عنها بالطريقة العادية يسساعده
شسخصس آاخر وتحت أاعين القائمين
بالحراسسة.

ألمسشيلة :عامر ناجح

تذبذبا واضسحا خÓل السسنة الدراسسية ،بسسبب
اإ’ضسرابات التي تم شسنها في بعضس المتوسسطات،
وقد تلقى التÓميذ ضسمانات بمراجعة للدروسس
بعد نهاية إاجراء ا’متحانات المدرسسية للفصسل
اأ’خير ،لكنهم لم يتلقوا هذه الدروسس التي تدخل
في إاطار الدعم وا’سستدراك والتحضسير الجيد
للموعد.
يذكر أان و’ية سسطيف حققت في الموسسم
الدراسسي الماضسي المرتبة اأ’ولى في نسسبة النجاح
على مسستوى شسرق البÓد.

سشطيف :نورألدين بوطغان

 ٨٥٩٦مترششح بڤالمة
أاكدت مصسادر من مديرية التربية لو’ية قالمة اجتياز  ٨٥٩٦مترشسح امتحانات
التعليم المتوسسط عبر مختلف المراكز بالو’ية ،ومقارنة بموسسم  ٢٠١٢فقد عرف
العدد تراجعائ في عدد التÓميذ ب ـ  ٢٤٠٨مترشسح.
وحسسب المعلومات التي اسستقتها «الشسعب» فقد سسجل عدد التÓميذ
المتمدرسسين النظاميين ب ـ ٨٥٦٢تلميذ وتلميذة ،فيما تم تسسجيل  ٣٤بصسنف
اأ’حرار ذكور وإاناث ،كما خصسصس  ٤٠مركزا إ’جراء ا’متحانات ،وتم فتح
مركزين جديدين بمتوسسطة بن جراح ،ومتوسسطة بن مزلين لتقريبها من مقر
إاقامة التÓميذ .ومن المنتظر أان يسسهر على هذه العملية  ٢٢٠٥من المؤوطرين من
بينهم رؤوسساء المراكز نواب ٤٠ ،أاخصسائيا نفسسانيا ،وكلف  ٤٠من المÓحظين فيما
جند  ١٣٣٦في الحراسسة و ٢٠٠في ا’حتياط لتسسيير هذه العملية ،كما تم
تخصسيصس  ١٠٩فرد من اأ’من والدرك الوطني و ٩٠فردا من الحماية المدنية.
أاما بخصسوصس الحا’ت الخاصسة المتكفل بها فقد سسجلت إاعاقة حركية واحدة،
فيما قدر عدد المحبوسسين الذين سسيجتازون ا’متحان بـ ٣٧مترشسحا.

قالمة:آأمال مرأبطي

يلتحق هذا الصسباح بو’ية الشسلف أازيد من ١٨
أالف مترشسح لشسهادة التعليم المتوسسط ،واتخدت
لذلك إاجراءات تنظيمة تم ضسبطها من طرف
مصسالح مديرية التربية بالو’ية.
وحسسب المعطيات المتوفرة لدى «الشسعب» فإان
الظروف التنظيمية ووضسع قائمة التأاطير من
حراسس ورؤوسساء المراكز واإ’طعام والنقل قد
ضسبطت إ’نجاح هذه العملية الوطنية التي تقدم
إاليها أاكثر من  ١٨أالف مترشسح ،موزعين عبر ٦٦

مركز امتحان على المسستوى الو’ئي منها ٢٣
ثانوية تم ا’سستعانة بها نظرا لما تتوفر عليه من
إامكانيات وهياكل مناسسبة إ’جراء هذه الشسهادة
التي تكتسسي أاهمية لدى المتمدرسسين.
هذا وقد جندت المصسالح اأ’منية من شسرطة
ودرك كل امكانياتها للسسير الحسسن لهذا الحدث
التربوي.

ألششلف  /و.ي.أأعرأيبي
 ٦٠٠٠منهم سستتكفل بإإطعإمهم المراكز لتفإدي تنقلهم

 ١٦٠٨١مرششح بتلمسشان

كشسف مدير التربية لو’ية تلمسسان نجادي
مسسقم في تصسريح صسحفي أان مصسلحة ا’متحانات
سستكون على موعد مع  ١٦٠٨١مرشسح لشسهادة
التعليم اأ’سساسسي بداية من صسبيحة اليوم ،حيث
أاكدت اإ’حصسائيات أان  ٥٠ . ٦٨بالمائة من
المرشسحين إاناث.
وعن توزيع المرشسحين أاشسار مدير التربية أانه
من بين المرشسحين نجد  ١٥٩٨٣مرشسح نظامي
مقابل  ٩٨مرشسحا حرا و ٥من ذوي ا’حتياجات
الخاصسة موزعين على  ٥٥مركزا ،وقد سسبق
لـ ١١٦٩٤مرشسح ان أامتحن في التربية الفنية و٤٢٧٧
أاخر في التربية الموسسيقية.

ومن أاجل تأاطير ا’متحانات وضسمان السسير
الحسسن لÓمتحانات ،جندت مديرية التربية لو’ية
تلمسسان  ٣٢٠٠مؤوطرا إ’نجاح العملية ،كما جندت
عشسرات أاعوان اإ’طعام من أاجل ضسمان إاطعام
 ٦٠٠٠مرشسح خÓل طيلة أايام ا’متحانات.
من جهة أاخرى خصسصست مصسالح اأ’من والدرك
والحماية المدنية أاكثر من  ٥٠٠عون للسسهر على
السسير الحسسن لÓمتحانات وتفادي أاي انز’ق،
مثلما حدث في البكالوريا كما تسسهر مصسالح
الدرك بنقل أاوراق ا’متحانات واأ’سسئلة.

تلمسشان :محمد.ب

 ٥٦٥٩مترششح بعين تموششنت

من المنتظر أان يجتاز اليوم بعين تموشسنت
 ٥٦٥٩تلميد امتحانات شسهادة التعليم المتوسسط
من بينهم  ٢٨٨٠اناث ،و ٣١مترشسحا حرا يتوزعون
على  ٢٤مركز امتحان من بينها مركز إاعادة
التأاهيل حيث سسخرت مديرية التربية للو’ية كافة

الظروف المادية والبشسرية إ’نجاح العملية حيث
يشسرف على العملية  ١٠١٤حارسس  ٣١مÓحظا
و ١٣٩عضسو أامانة.

عين تموششنت :ب.م أألمين

أأزيد من ٩آأ’ف مترششح بأادرأر

يجتاز اليوم بو’ية ادرار  ٩٣٥٢تلميذ امتحانات
شسهادة التعليم المتوسسط منهم  ٤٦٩٠إاناث و٥٢
تلميذا حرا ،وبلغ عدد المترشسحين في مؤوسسسسة
إاعادة التربية  ٣١مترشسحا ،حيث سسخرت مصسالح
التربية بو’ية أادرار كافة الوسسائل الÓزمة إ’نجاح
هذا الحدث.
واسستكملت المديرية رفقة السسلطات المحلية
للو’ية ،كافة الترتيبات التنظيمية ’ سسيما ما تعلق
بتكييف اأ’قسسام وتوفير الماء البارد ،على اعتبار
أان درجة الحرارة تعرف ارتفاعا محسسوسسا في
هذه اأ’يام ،حيث فاقت  ٤٠درجة مما يسستدعي
توفير الظروف المÓئمة ،وبلغ عدد مراكز اإ’جراء
 ٣٢مركزا منها مركز برج باجي مختار ( ٨٠٠كلم

أأدرأر :عقيدي فاتح

تنطلق اليوم بو’ية سسيدي بلعباسس ،امتحانات
شسهادة التعليم المتوسسط ،التي وصسل فيها العدد
اإ’جمالي للمترشسحين  ٩٨٥١مترشسح تلميذ من
بينهم  ٤١٢٠مترشسحة موزعين ما بين التعليم
النظامي واأ’حرار ،وكذا المترشس ّحين من
المؤوسسسسة العقابية.
وقد هيأات مديرية التربية للو’ية إ’نجاح هذه

العملية  ٥٠مركزا إ’جراء شسهادة التعليم المتوسسط
منهم  ٠١لمؤوسسسسة إاعادة التأاهيل ،كما اسستكملت
جميع التحضسيرات المتعلقة بتهيئة مراكز اإ’جراء
وتوفير العدد الكافي من الحراسس.
وسسيشسرف على هذه ا’متحانات  ٥٧مÓحظا،
فيما تم تخصسيصس مركز واحد لتصسحيح أاوراق
امتحان شسهادة التعليم المتوسسط .

جنوب و’ية ادرار) ،كما بلغ عدد اأ’سساتذة
الحراسس  ٢٢٣٣ما بين حراسس واحتياطيين ،أاما
بالنسسبة للمÓحظين وأاعضساء اأ’مانة فقد بلغ
تعدادهم  ٣٠٠أاسستاذ يشسرفون على سسير هذه
العملية.
هذا وأاوضسح حروز محمد رئيسس مصسلحة
ا’متحانات والمسسابقات بمديرية التربية ،أان
أادرار تحتوي على مركز لتصسحيح أاوراق امتحان
شسهادة التعليم المتوسسط بمتوسسطة علي بن أابي
طالب حيث تصسحح في هذا المركز أاوراق
امتحانات و’ية أاخرى.

 ٩٨٥١مترششح بسشيدي بلعباسس

اأ’حد  ٠٩جؤان  ٢٠١٣م
المؤافق لـ  ٣٠رجب  ١٤٣٤هـ

من مراسسلينا

العدد

١٦١٢٦

جلت تجاوزات في إانجاز المشساريع بمعسسكر
السسلطات المحلية سس ّ

تحايل المقاولين ومكاتب دراسسات قد يؤؤدي إالى هدم بعضض الهياكل
لول على رأاسض ولية معسسكر
أابدى اŸسسؤوول التنفيذي ا أ
اسستياءه الشسديد من طرق إا‚از بعضض اŸشساريع التنموية،
لحيان الغشض
إان  ⁄نقل معظمها والتي Áيزها ‘ غالب ا أ
والتحايل وعدم اللتزام Ãعاي Òالبناء اŸعمول بها من
طرف اŸقاول ،Úناهيك عن عدم التزامهم أايضسا بآاجال
لجال اŸتفق عليها.
تسسليم هذه اŸشساريع ‘ ا آ
وا‹ الؤ’ية وخÓل خرجات
ميدانية ماراطؤنية قادته إا¤
بلديات الؤ’ية الـ  ٤٧و دوائرها
الـ  ١٦للؤقؤف على مشساريع
هامة رصسدت لها الدولة مبالغ
مالية ضسخمة ب Úالدراسسة
التقنية واإ’‚از من أاجل
معاينتها وتقييم مدى تقدم
اأ’شسغال بها ،حيث عّبر عن
تذمّره من الفؤضسى التي تتخّبط
فيها بعضض القطاعات خاصسة
قطاع الشسبيبة والرياضسة ،الذي
اسستفاد من حصسة اأ’سسد من
حيث اŸشساريع التنمؤية لهياكل
رياضسية هي اآ’ن طؤر اإ’‚از،
واصسفا وضسعية القطاع ﬁليا
بالكارثية ،وÁيزه سسؤء تسسيÒ
مفرط ‘ غياب اŸتابعة
Óشسغال اŸنجزة من
الدورية ل أ

سسيدي
بلعباسض

طرف أاشسباه اŸقاول ،Úداعيا
للشسبيبة
الؤ’ئي
اŸدير
والرياضسة بإاعذار اŸقاو’ت
اŸتقاعسسة أاو فسسخ الصسفقات ‘
بعضض ا◊ا’ت التي تسستدعي
ذلك ،وبضسرورة التنبيه أ’ي خلل
أاو خطأا تقني ‘ طريق ا’‚از
Áكن أان يصسل إا ¤اıاطرة
بحياة اŸؤاطن Úوالشسباب الذين
سسيسستفيدون من اŸشسروع
اŸنجز مسستقب ،Óقائ Óبا◊رف
الؤاحد أانّ اإ’همال من الطرفÚ
اإ’داري واŸكلف با’‚از هؤ
جرÁة نكراء ‘ حق الؤطن
واŸؤاطن ،وأاّن ما يحدث هؤ
هدر للمال العام.
ولدى وقؤفه على مشسروع إا‚از
دار الشسباب وسسط بلدية مطمؤر،
 ⁄ينجح وا‹ الؤ’ية ‘ إاخفاء

سسخطه الشسديد على مكتب
الدراسسات واŸقاولة اŸكلفة
باإ’‚از ،وكذا مدير الشسباب
والرياضسة ،واصسفا إاياه باŸتهاون
‘ متابعة مشساريع قطاعه ،حيث
أانر خÓل اŸعاينة اŸيدانية
اŸصسالح التقنية بالتحقيق ‘

طريقة البناء التي تبدو كارثية
وظاهرة للعيان ،مع رفع جميع
التحفظات وإان تطّلب اأ’مر
” إا‚ازه عؤضض
هدم ما ّ
تعريضض حياة اŸؤاطن Úإا¤
اÿطر اÙذق.

معسسكر :أام اÒÿ

لنــــــــارة العموميــــــــــة
بسسبـــــــــــب غيــــــــــاب ا إ

حي  ٢١٤مسسكن بسسيدي شسعيب مسسرحا لعملية سسرقة

أاصسبح حي  ٢١٤مسسكن الكائن مقره بمدينة سسيدي شسعيب ٦٥ ،كلم جنوبي سسيدي بلعباسض ،مسسرحا لعملية سسرقة طالت
لحد المقرات السسكنية الخاصسة بأاحد
سسيارة رباعية الدفع من نوع ''هيليكسض'' ،وهي التي اسستخرجت من مسستودع تابع أ
الخواصض بطريقة لم يتفّطن لها أاحد.
وكانت مركبة من نؤع
''هيليكسض'' قد لقيت نفسض
اŸصس Òمؤؤخرا ،وذلك
بعد أايام من اختفاء
شساحنة من نؤع ''جي أام
سسي'' بحي  ٢١٤مسسكن،
وهؤ ما دفع بأاعضساء
اÛتمع اŸد Êإا ¤دق
ناقؤسض اÿطر بعد
مطالبتهم بدعم بشسري
اأ’منية
للمقرات
بسسيدي
اŸتؤاجدة
شسعيب.

وكانت مصسالح اأ’من قد فتحت
–قيقا لكشسف مÓبسسات
ا◊ادث بعد الشسكؤى التي تقّدم
بها الطرف اŸتضسّرر .وكانت
مصسادر من ع ÚاŸكان قد
ّ
Ÿحت إا ¤اسستغÓل اللصسؤصض
للظÓم الدامسض الذي ’زال

السسمة اأ’سساسسية اŸسسيطرة على
كافة أارجاء البلدية ،باسستثناء
الشسارع الرئيسسي للبلدية من أاجل
تنفيذ ﬂططاتهم ،بالرغم من
الطلبات العديدة التي تقّدم بها
السسكان من أاجل إايجاد حل
’شسكالية ا’نارة العمؤمية.

عيادة خاوية على
عروشسها ببلدية
السسهالة
عبّر الكث Òمن سسكان البلدية
السسهالة عن تذّمرهم من وضسعية
العيادة متعددة اÿدمات ،والتي
” ترقيتها خصسيصسا لتقدË
ّ

اÿدمات الÓزمة وفك العزلة
عنهم من هذا ا÷انب ،وكانت
اŸفاجأاة ،حيث عبّر السسكان
قائل Úإان العيادة شسبه مغلقة وإاّن
الطبيب غيابه أاك Ìمن حضسؤره.
ويتؤّ‡ ¤رضسؤن من البلدية
القيام بأاعمال وإاسسعافات جد
بسسيطة ‘ ،ظل غياب كلي
للمعدات الضسرورية من أادوية
وغÒها ،وإان السسكان غالبا ما
يضسطرون ببلديات ›اورة
التؤجه إا ¤مسستشسفى عاصسمة
الؤ’ية لÓسستفادة من اÿدمات
العÓجية الÓزمة ،و‘ الظروف
اŸناخية الصسعبة يضسطر
اŸريضض للمقاومة ،ويكؤن
مصسÒه ب Úا◊ياة واŸؤت.
وقد طالب السسكان مصسالح
بأاخذ
بالؤ’ية
الصسحة
انشسغا’تهم الصسحية بعÚ
ا’عتبار ،وŒهيز العيادة متعددة
اÿدمات بكل الضسروريات.

سسيدي بلعباسس :بيوضس بلقاسسم
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أأخبـــ اـلعـاـصسـم ـ ـــ ـ ــةــــار
@ الحملة التي خصسّصستها
الجزائرالؤسسطى
بلدية
إ’خراج كل اللؤازم التي ’
تحتاجها العائÓت من  ٢إالى ٧
جؤان ،سسمحت بإافراغ البعضض
من اأ’قبية واأ’سسطح من
اأ’جهزة القديمة وكل
الخردوات ،إاّ’ اأّن هناك
البعضض من سساكني العمارات
رفضسؤا نزع الكثير من العتاد
فيما يعرف بالبيؤت المؤجؤدة
في أاعالي تلك البنايات.
ويتسساءل الكثير عن الحل
الذي يتطلب اللجؤء إاليه في
مثل هذه الحا’ت الخاصسة،
هل ترسسل البلدية أاعؤانها
لمراقبة تلك اأ’ماكن اأم تؤجه
لهم إاعذارات!؟ وكل ما في
اأ’مر أاّن اأ’شسياء المخّزنة
عبارة عن قطع غيار وقضسبان
حديدية ’ تصسلح أ’ي شسيء،
فلماذا ا’حتفاظ بها؟
@ بالرغم من رفع الكثير من
حؤاجز اأ’شسغال الخاصسة
بالميترو في الحراشض واّتسساع
الطريق بشسكل ارتاح له
المؤاطن ،إا’ّ أانّ مشسكل السسير
مازال قائما ناحية طريق
مسسجد الشسافعي ،حيث هناك
حفريات عميقة ’ تسساعد
على السسير الحسسن للسسيارات،
كما تعّد خطرا على اأ’طفال.
@ مازال مشسروع إانجاز جدار
سسندي بشسارع ا’خؤة بليلي

يراوح مكانه منذ أاكثر من
سسنة ،واأ’شسغال تسسير بؤتيرة
السسلحفاة مّما أادخل هذا
الحي في حركة مرور خانقة
بسسبب كثرة عتاد الشسركة
المكلّفة بالعمل ،علما أانّ
جدارا سسقط فؤق سسيارة كانت
مركؤنة بجانبه ،والجميع
ينتظر بفارغ الصسبر ا’نتهاء
من هذا المشسروع.
@ الكثيرمن الطرقات بؤ’ية
الجزائر ’ تحترم مقاييسض
وضسع الممهÓت ،تارة تجدها
بمادة المطاط وتارة أاخرى
العلؤ
تتجاوز
بالزفت
المنصسؤصض عليه في القؤانين
المنّظمة لمثل هذا النشساط،
وهناك من ذهب إالى حد
وضسعها با’سسمنت المسسلح،
وهذه الفؤضسى السسائدة حقا
لم تمنع من تؤقيفها أاو إازالتها
وكأانّ اأ’مر ’ يعني أاي أاحد.
@ الشساحنات المتؤجّهة إالى
الميناء أاو الخارجة منه
والمحّملة بالحاويات ’
تحترم بتاتا شسروط اأ’من
والسسÓمة في وضسع أاحكام
لتلك الحاويات التي أاّكدت
عليها وزارة النقل ،إا’ّ أانّه ’
حياة لمن تنادي ،هذه
الحاويات أاصسبحت خطرا
على حياة العائÓت في
المركبات.

جمال أاوكيلي

سسطيف

بلدية تاشسؤدة تسستفيد من مشسروع
للتحؤيÓت المائية
’غلفة المالية
بلغت ا أ
المخصسصسة لمشساريع التنمية
المحلية لبلديات دائرة بئر
العرشض ،الؤاقعة شسرق الؤ’ية،
والتي يجري إانجازها حاليا،
 ٥٠٠مليار سسنتيم ،وهي
مؤزعة على العديد من
’شسغال
القطاعات كالري ،ا أ
العمؤمية ،الصسحة ،التربية
وغيرها ،خاصسة وأاّن الدائرة
من خÓل بلدية تاشسؤدة
التابعة لها اسستفادت من
مشسروع ضسخم للتحؤيÓت
المائية الكبرى عبر إانجاز
سسد ذراع الديسض ،ومن
المنتظر أان تسستفيد المنطقة
من المياه في حنفيات البيؤت
قريبا  ،٢٤ / ٢٤وهي أامنية
سسكان الدائرة الذين عانؤا كثيرا
في هذا المجال ،كما يناشسدون
تحسسين وضسعية القطاع الصسحي
الذي يشسّكل نقطة سسؤداء في

المسساحـــــــــــــة مخصسصســـــــــــــــة لمشســــــــــــروع ترامـــــــــــــواي

حياة سسكان المنطقة.
يذكر أاّن دائرة بئر العرشض
تتشسكّل من  ٤بلديات ،وهي
الؤلجة ،البÓعة ،تاشسؤدة وبئر
العرشض ،وتترّبع على مسساحة
إاجمالية تقّدر بـ  ٤٥٠كم
مربع ،ويبلغ عدد سسكانها ٦١
أالف نسسمة.
وتعتبر منطقة فÓحية
بامتياز ،حيث تقدر المسساحة
المزروعة بها من الحبؤب
’سساسسية بـ  ١٥٠٠٠هكتار،
ا أ
وبلغ محصسؤلها العام الماضسي
حؤالي  ١٨٠أالف قنطار ،ما
شسّكل أاكثر من  ٧بالمائة من
إانتاج الؤ’ية ،كما تشستهر
بتربية المؤاشسي رغم عزوف
شسبابها الحالي عن مهنة
آابائهم وأاجدادهم.

سسطيف :نورالدين بوطغان

سسك ـ ـ ـان ح ـ ـ ـ ـ ـي مصسطفـ ـ ـ ـى بالمديـ ـ ـ ـة يعترضس ـ ـ ـؤن علـ ـ ـ ـى بنـ ـ ـ ـاء سسـ ـ ـ ـ ـؤق جؤاري ـ ـ ـ ـة
عّبر سسكان حي رقية مصسطفى بالمدية في رسسالة عن غضسبهم واعتراضسهم على إانشساء سسوق جواري بهذا الحي ،مبررين أانّ فكرة
لسسواق تتعارضض مع خصسوصسية التركيبة الإجتماعية لسسكان هذا الحي العريق ،والموقع الجغرافي للسسوق المزمع
إانشساء مثل هذه ا أ
ن ذلك سسيؤوثر سسلبا على أامن واطمئنان السسكان ،ورغبتهم في المحافظة على النسسق الجتماعي
فتحه بقلب هذا الحي من منطلق أا ّ
ن الشسروع فيه سسيعمل على تÓشسيه واندثاره.
وا أ
لسسري المتوراث بهذا الحي جيل بعد جيل على أا ّ
وطالب هؤؤ’ء السسكان حسسب عارضسة مؤقعة
حملت إامضساء نحؤ  ٦٤مؤاطنا من السسلطات،
تمكينهم من مرافق أاخرى بالمسساحة المسستهدفة
مثل المسساحات الخضسراء وفضساءات الترفيه
الخاصسة بأاطفالهم ،مؤؤكدين بأانّهم على أاتّم

اليقين بأاّن قبؤل اعتراضسهم هذا سسيكؤن ضسمن
مجهؤد الدولة وحرصسها على أامن وسسكينة
المؤاطنين ’ طالما افتخروا بهذا الحي النمؤذج
في التعاطي السسلبي مع مختلف مسساعي الدولة
في تنظيف المحيط.

هذا وحسسب مصسادر من عين المكان ،فإاّن بعضض
السسكان مّمن أاصسيبؤا بإاحباط كبير وخيبة أامل
في المجلسض البلدي الجديد ،اعتبروا التفكير
في إانجاز سسؤق جؤارية بهذا الحي بمثابة
مجازفة يصسعب التحكم في عؤاقبها ،على

أاسساسض أاّن صساحب الفكرة لم ينتبه إالى أاّن
المسساحة من أاجل بناء هذه السسؤق هي باأ’سساسض
مخصسصسة لمشسروع ترامؤاي خلفا للسسكة
القديمة ،وأانها سستشسّؤه المنظر العام للحي
متسسائلين كيف سسيتم إانشساء هذه السسؤق وما ينجر
عنها من مشساكل مسستقبلية ودار الصسناعة التقليدية؟ مبدين
اسستغرابهم وحيرتهم لفحؤى هذا القرار ،فيما ’ تزال قطعة
أارضض كان بها سسؤق للخضسر والفؤاكه مهملة ووعاء ترابيا
لرمي كل أانؤاع القمامة والفضسÓت من طرف الباعة.

المدية :م ــ أامين عباسس

األحد  ٠٩جوان  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٣٠رجب  ١٤٣٤هـ

دولي

اÛلسس اإلسضÓمي األعلى Ãا‹ يشضدد علىأاهمية حضضؤر ا÷زائر

مفاوضسات ب Úحكومة باماكو واŸتمردين الطوارقإ’جراء ا’نتخابات ‘ كيدال
أاكد رئيسس اÛلسس اإلسضÓمي األعلى Ãا‹ﬁ ،مد ديكؤأامسس ،علىأاهمية حضضؤر ا÷زائر ‘ اŸفاوضضات ا÷ارية
ب Úالسضلطات اŸالية واŸتمردين الطؤارق ببؤركينا فاسضؤ ،وذلك Ÿعرفة ا÷زائر بتفاصضيل ملف األزمة Ãا‹.

فضصيلة دفوسس ـ الوكا’ت ـ
واأضساف المتحدث اأن الجزائر هي البلد الأكثر
معرفة بالملف المالي بصسفة خاصسة والسساحل
ا ل ف ر ي ق ي ب ص س ف ة ع ا م ة.
ودعا رئيسس المجلسس الإسسÓمي الأعلى،
الرئيسس المالي الذي سستفرزه النتخابات القادمة
لضسمان حرية الأديان والمعتقدات والعمل مع كل
الطياف لنهاء النزاعات العرقية ضسمن مشسروع
وطني مسستقبلي ينال تاأييد كل شسرائج المجتمع
بمالي.
وانطلقت اأمسس بعاصسمة بوركينافاسسو
واغادوغو المفاوضسات بين السسلطات المالية
والمتمردين الطوارق بهدف التوصسل اإلى السسماح
باإجراء النتخابات الرئاسسية المقررة في ٢٨
جويلية في مدينة كيدال شسمال شسرق البÓد والتي
تسسيطر عليها الحركة الوطنية لتحرير اأزواد.
وافتتحت المفاوضسات بين الطرفين بعد
اأسسبوعين من النقاشسات غير الرسسمية برعاية
وسسيط المجموعة القتصسادية لدول غرب اإفريقيا
حول مالي الرئيسس البوركينابي بليز كومباوري .
وتهدف مباحثاث واغادوغو اأيضسا اإلى وضسع
جدول زمني لمتابعة اللقاءات التفاوضسية بعد
ا ل ق ت ر ا ع ا ل ر ئ ا س س ي.
وقد تم اإرجاء هذه المفاوضسات التي كانت
مقررة الجمعة اإلى اأمسس ،بعدما طالبت سسلطات
باماكو في اللحظة الخيرة باأن تشسارك فيها
مجموعتان مسسلحتان في كيدال وهما حركة
اأزواد العربية المسسلحة وميليشسيا غاندا كوي الأمر
الذي رفضسته كل من الحركة الوطنية لتحرير
ا ل أ ز و ا د و ا ل م ج ل س س ا ل أ ع ل ى م ن ا أ ج ل و ح د ة ا أ ز و ا د.
وكانت الحركة العربية لÓأزواد قد اجتمعت منذ
ثÓثة اأيام مع وفد سسياسسي رفيع برئاسسة
المسستشسار الشسخصسي للرئيسس المالي وضسم روؤسساء
اأحزاب ونواب ماليين لبحث سسبل مشساركة الحركة
في هذا المسسار اأي وضسع السسÓح والمشساركة في
العمليةالنتخابية ،حيث قبلت الحركة مبدئيا بعد
ن ق ا ش س ط و ي ل ا ل ت و ج ه ل ب و ر ك ي ن ا ف ا س س و.
النتخابية حيث قبلت الحركة مبدئيا بعد
ن ق ا ش س ط و ي ل ب ا ل ت و ج ه ل ب و ر ك ي ن ا ف ا س س و.
ولتفادي التشسويشس على مفاوضسات
بوركينافاسسو تم اأمسس الغاء مظاهرة كان من
المقرر تنظيمها وسسط العاصسمة المالية باماكو
للمطالبة بتحرير مدينة كيدال من قبضسة الحركة
ا ل و ط ن ي ة ل ت ح ر ي ر ا ل أ ز و ا د.
ومعلوم اأن حالة الطوارئ السسارية في مالي
منذ اأشسهرل تسسمح بتنظيم المظاهرات حتى ل
ت ر ب ك ا ل و ض س ع ا ل ع ا م ف ي ا ل ب  Óد.

معارك في كيدال وحركتان
متمردتان تتمسسكان بالسسÓح
وتزامنا مع اإجراء المفاوضسات ،يشسهد الوضسع
الأمني ،توترا اإثر معارك ضسارية في  /اأنفيسس/
الواقعة على بعد  ١٠٠كلم جنوب كيدال و ٢٠٠كلم

شسمال«غاو» كبرى مدن المنطقة بين الجيشس
والمتمردين الطوارق خلفت مصسرع  ١٠في
صسفوفهم واإصسابة جنديين ماليين بجروح.
ودعت فرنسسا التي تقود عملية عسسكرية في
مالي منذ جانفي الماضسي مقاتلي الحركة
الوطنية لتحرير الأزواد اإلى وقف القتال في
الشسمال معتبرة اأن الجيشس المالي هو الجهة
الموؤهلة لÓإنتشسار على مجمل اأراضسي مالي.
واأكدت الحركة الوطنية لتحرير اأزواد
والمجلسس الأعلى لوحدة اأزواد اأنهما يبلغان
الأطراف المنخرطة في الأزمة متعددة الأبعاد
التي يواجهها مالي واأزواد باأنهما لن يتركا السسÓح
قبل التسسوية النهائية لوضسعية اإقليم اأزواد
ويحتفظان بحق الرد على اعتداءات الجيشس
المالي.
وفي بيان مشسترك اأعلنت الحركتين منذ يومين
اأنهما لم تعودا ملزمتين باحترام وقف اإطÓق
النار الذي اأعلنتاه من قبل وتشسهدان الطرف
الوسسيط وفرنسسا والمجتمع الدولي باأسسره على
العدوان المتعمد الذي شسنه الجيشس المالي على
مواقعهما العسسكرية
يوم  ٥جوان الجاري في ذات الوقت الذي يضسع
فيه الطرف الوسسيط اآخر اللمسسات لنطÓق
ا ل م ف ا و ض س ا ت ب ي ن ا ل ط ر ف ي ن.
هذا وعلى صسعيد اآخر اأعلنت الحكومة
الإسسبانية اأمسس ،عن قرارها بتعزيز قواتها
العاملة ضسمن مهمة التحاد الأوروبي المكلفة
بتدريب وتقديم المشسورة للجيشس المالي برفع
ع د د ج ن و د ه ا ض س م ن ه ذ ه ا ل ق و ة ا إ ل ى  ١ ١ ٠ف ر د ا.

اأكد فريق خبراء تابع لمنظمة اليونيسسكو الذي
يقوم بمهمة تقييمية في مالي اأن الأضسرار التي
لحقت بتراث تومبوكتو الثقافي ،اأخطر مما كان
م ت و ق ع ا  ،ح س س ب ت ق ر ي ر ا ل أ م م ا ل م ت ح د ة.
وتوجه الفريق ـ موؤخرا ـ اإلى هذه المدينة
الشسهيرة لمالي لتقييم الأضسرار التي لحقت بتراثها
الثقافي اإثر الهجومات التي قامت بها الجماعات

عمل مكثف لإÓبراهيمي واجتماع لتقريب المواقف نهاية جوان
اأعرب الأخضسر الإبراهيمي ،اأن اجتماعا
–ضسÒيا جديدا للموؤ“ر الدو‹ حول سسوريا،
سسيعقد ‘  ٢٥يونيو وذلك ‘ ختام اجتماع
–ضسÒي ” نهاية الأسسبوع ،حيث قال سسنعمل
بطريقة كثيفة ‘ الأسسابيع اŸقبلة وسسنلتقي من
جديد ‘ جنيف ‘  ٢٥جوان وناأمل اأن يعقد
اŸوؤ“ر ‘ جويلية والذي  ⁄يعقد ‘ جوان،
ونظرا لعدم التوافق حول لئحة اŸشسارك Úفيه.
وهذا ما اأكده مسساعد وزير خارجية روسسيا
(غائيلوف) بقوله «اتفقنا على عقد اجتماع اآخر،
نحاول خÓله تقريب مواقفنا نهائيا وسسيكون ذلك
على الأرجح نهاية جوان ...واأن اŸسساألة الأصسعب
تتمحور حول الذين يشساركون ،لأن اŸعارضسة ⁄
تتفق على من يشسارك ‘ الوفد اإ ¤موؤ“ر جنيف
 ٢بعكسس النظام الذي حدد وفدا يراأسسه اŸعلم
وسستكون مشساركة اإيران من ضسمن الأولويات
بالنسسبة لروسسيا كي تكون اŸشساركة متوازنة.
وبحسسب اŸفوضس السسامي لشسوؤون الÓجئÚ
«اأنطونيو» ،فاإن عدد الÓجئ Úسسيناهز ٥ر٣
مليون شسخصس مع نهاية  ٢٠١٣اإذا اسستمر الوضسع
على حاله ،واأن الوضسع Áثل اأخطر اأزمة تواجه
الأمن والسسلم الدولي Úمعاناة للشسعب وانهيار
مسستمر للدولة ودمارها اŸادي ،كما اأن مواصسلة

ماندي ‘ ÓاŸسستشسفى
من جديد ووضسعه حرج

اأضسرار خطيرة لحقت بتراث
تومبوكتو الثقافي

تحضضيرا لمؤؤتمر جنيف ٢

سس /ناصصر

الإرهابية التي كانت تحتل المنطقة
ب د ا ي ة ا ل س س ن ة.
وتعتبر هذه البعثة التي تدوم
اأسسبوعا مرحلة اأولى نحو اإعادة
بناء هذه المواقع والمحافظة
عليها والتي اأدرجت الكثير منها
في قائمة التراث العالمي لمنظمة
ا ل ي و ن ي س س ك و.
وصسرح رئيسس البعثة ،لزار
الوندو اسسومو من مركز التراث
العالمي لليونيسسكو ،اأن تحطيم
التراث الثقافي لتومبوكتو اأكثر
خطورة مما كنا نظن ،فقد حطم
 ١٤ضسريحا باأكمله في تومبوكتو
و م س س ج د ي ن ا آ خ ر ي ن ل ج ي ن غ ا ر ي ب ر.
وبعد اأن تاأسسف للتحطيم الكلي لمعلم
«الفاروق» الرمز بمدخل المدينة اأشسار اإلى اإتÓف
 ٤,٢٠٣مخطط لمركز البحث احمد بابا
والـ ٣٠٠,٠٠٠اآخر حولت اإلى باماكو والتي تتطلب
اإجراءات حفظ عاجلة ،وبادرت منظمة
اليونيسسكو بهذه البعثة التقييمية بدعم من بعثة
ا ل أ م م ا ل م ت ح د ة ف ي م ا ل ي.
وكانت المدير العامة لليونيسسكو ،ايرينا
بوكوفا ،قد ذكرت يوم الثÓثاء الماضسي بالتزام
منظمتها باإعادة بناء التراث الثقافي لمالي
و ا ل ح ف ا ظ ع ل ي ه.
وتعهدت في هذا الصسدد ،بالتزام المنظمة
باإعادة بناء الأضسرحة في مالي على غرار الأعمال
التي قامت بها لنقاذ معابد في مصسر واإعادة بناء
جسسر موسستار (البوسسنة) الذي يعود تاريخه اإلى
القرن الـ ١٦والذي حطم في  ١٩٩٣خÓل
المواجهات بين البوسسنيين والكروات .

الدعم العسسكري للمعارضسة سسيفضسي اإ ¤طريق
مسسدود بحسسب لفروف.
من جهة اأخرى ،اأعلن التلفزيون السسوري
الرسسمي ،اأمسس السسبت ،اأن القوات النظامية
اسستعادت السسيطرة على اآخر معقل Ÿقاتلي
اŸعارضسة ‘ منطقة القصس.Ò
وقد “كن ا÷يشس السسوري من السسيطرة على
مدينة القصس ÒوتطهÒها من الإرهابي Úبعد
سسلسسلة عمليات دقيقة ،اأدت اإ ¤مقتل عدد كبÒ
من الإرهابي ÚواسستسسÓم البعضس الخر وهروب
من تبقى منهم.
وقد توعدت القوات السسورية ‘ بيان لها
ضسرب اŸسسلح Úاأينما كانوا ،و‘ اأي شس Èعلى
اأرضس سسوريا ،ودعوا الأها‹ للعودة اإ ¤ديارهم
التي اأصسبح بعضسها ركاما ،ومازال ا÷يشس السسوري
يفكك العبوات الناسسفة التي زرعها اŸقاتلون
ويزيل ا◊واجز والسسواتر الÎابية والإسسمنتية
التي وضسعها الإرهابيون ،بينما وضسع الئتÓف
اŸعارضس الأ· اŸتحدة والدول الكÈى اأمام
مسسوؤولياتها ‘ التدخل السسريع ◊ماية اŸدني.Ú
اأما اŸوؤرخ واŸتخصسصس ‘ الشسوؤون السسورية،
فريدريك يشسون ،فقد اأكد على اأن اسسÎجاع
جيشس بشسار Ÿنطقة القصس Òيعّد فوزا كبÒا له،
وذلك بحكم موقع اŸدينة السسÎاتيجي ‘
البÓد.

قالت رئاسسة جنوب افريقيا ،أان الرئيسس
السسابق نلسسون ماندي ٩٤( Óعاما) أادخل
اŸسستشسفى ›ددا ،أامسس السسبت ،بسسبب
التهاب رئوي موضسحة أانه ‘ حالة «حرجة
لكنها مسستقرة».
ونقلت مصسادر إاعÓمية عن رئاسسة جنوب
افريقيا ‘ ،بيان قولها أان «ماندي Óعانى من
جديد ‘ األيام القليلة اŸاضسية من التهاب
رئوي وتدهورت صسحته عند السساعة ٣٠١
فجر أامسس ما اسستدعى نقله إا ¤مسستشسفى
(بريتوريا) وهو ‘ وضسع خطر وإا‰ا
مسستقر».
وأاكدت الرئاسسة أان «ماندي Óيتلقى
عÓجا طبيا مناسسبا ويبذل األطباء قصسارى
جهدهم لتحسس Úحالته».
وكان ماندي ٩٤( Óعاما) ،أادخل إا¤
اŸسستشسفى ‘  ٢٧مارسس اŸاضسي بسسبب
إاصسابته ›ددا بعدوى رئوية وبقيت لفÎة
قبل أان يخرج ‘  ٦أافريل بعد –سسن صسحته.
وأاصسيب ماندي ‘ Óديسسم ÈاŸاضسي
بعدوى رئوية ،كما أادخل ‘ وقت لحق من
الشسهر عينه إا ¤اŸسستشسفى إلزالة حصسى ‘
اŸرارة .وأاصسبح «يعا Êمن فقدان للذاكرة
‘ بعضس األوقات».
يذكر أان ماندي Óقضسى  ٢٧عاما ‘
السسجن بعد اتهامه بالتخريب والتخطيط
لنقÓب على ا◊كومة Ÿعارضسته سسياسسة
الفصسل العنصسري ‘ جنوب افريقيا و”
اإلفراج عنه عام  ١٩٩٠وأاصسبح رئيسسا للبÓد
عام  ١٩٩٤وبقي ‘ سسدة الرئاسسة حتى .١٩٩٩
وكان ماندي Óانسسحب تدريجيا من ا◊ياة
العامة بعد انتهاء وليته الرئاسسية وهو ل
يزال يتمتع بشسعبية واسسعة واحÎام فائق ‘
بÓده وحول العا.⁄
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في ظل صضمؤد شضعبها

القضسية الصسحراوية تلقى المزيد من التضسامن والتأاييد
الوكا’ت (اأمين بلعمري)
يحشسد ملف الصسحراء الغربية المزيد من
الموؤّيدين والمتضسامنين مع هذه القضسية
العادلة والتي تحمل كذلك كل معاني
الصسمود والثبات على موقف الشسعب
الصسحراوي ،الذي ليزال يقاوم الخطط
الإسستعمارية الجهنمية التي يمارسسها
الحتÓل المغربي على مدار  ٣٨سسنة والتي
لم تفلح للنيل من عزيمة الصسحراويين في
الإسستقÓل وتقرير المصسير وعلى اإسسماع
صسوت قضسيته التي وصسل صسداها اإلى كل
بقاع الأرضس ،فها هو الحزب الديمقراطي
المسسيحي النرويجي ،يسستجيب لصسدى هذا
الصسوت بتجديد دعمه لحق الصسحراويين
المشسروع في تقرير المصسير وهو ما اأكدته
نائبة الحزب «داڤرون اإريكسسون» في لقائها
ممثل جبهة البوليزاريو لمام الخليل ،وقد
دعت اإيكسسون خÓل اللقاء ،حكومة بÓدها
اإلى الإنخراط الفّعال في مسساعي ذات
الصسلة بالحّل السسلمي والعادل للقضسية
الصسحراوية وفق المواثيق الدولية والمادة
( )٧٣من ميثاق الأمم المتحدة ،القاضسي
بحق الشسعوب في تقرير المصسير.
كما اأطلع ممثل جبهة البوليزاريو نائبة
رئيسس ثالث اأكبر حزب في المعارضسة

النرويجية ،على الإنتهاكات الجسسيمة لحقوق
الإنسسان التي يقترفها الحتÓل المغربي في
حق الصسحراويين واإلى الجدار العازل الذي
قسّسم الشسعب الصسحراوي واأرضسه واآثاره
السسلبية على الإنسسان والبيئة.
من جهتها ،اإسستنكرت رابطة السسجناء
الصسحراويين ،بشسدة ممارسسات القمع
والتعذيب التي يتعرضس لها المعتقلون
الصسحراويون داخل السسجون المغربية،
خاصسة في سسجن «اآيت ملول» الذي يتعرضس
فيه ـ حسسب الرابطة في بيان لها ـ لمعامÓت
لاإنسسانية من طرف اإدارة السسجن ،خاصسة ما
تعلق منها بمواجهة مختلف اأنواع التعذيب
النفسسي والجسسدي ،وقد طالبت الرابطة من
المجتمع الدولي ،ممارسسة ضسغوط على
السسلطات المغربية لÓإفراج عن المعتقلين
الصسحراوين في سسجونها.
اإن الوضسع المزري الذي يعيشسه الشسعب
الصسحراوي والنتهاكات الجسسيمة لحقوق
الإنسسان ،يتطلب اأكثر من مجّرد توسسيع
نطاق عمل بعثة (المينورسسو) اإلى الأراضسي
الصسحراوية المحتلة واإنما اإيفاد لجان
تحقيق اأممية من اأجل تعرية ما اقترفه
المغرب من جرائم في حق الشسعب
الصسحراوي والتي يرقى الكثير منها اإلى
جرائم دولة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

ا÷امعة –ضضر Ÿؤؤ“ر دو‹ حؤل حماية ا◊قؤق اŸائية العربية

إاثيوبيا متمسسكة ببناء سسد النهضسة رغم ا’حتجاج اŸصسري
دفوسس فضصيلة ـ الوكا’ت ـ

طفا إا ¤السسطح ‘ األيام األخÒة ملف اŸياه،
و–ول إا ¤خÓف مرشسح ألن يعرف تطورات
خطÒة بعد أان شسرعت أاثيوبيا ‘ –ويل ›رى
قطاع من نهر النيل بغرضس بناء سسد وهو األمر
الذي أاثار رد فعل قوي ‘ مصسر امتد إا ¤تلويح
بعضس األطراف هناك بالقيام بعمل عدائي لوقف
بناء اŸشسروع الذي يشسكل ضسربة قوية لأÓمن
اŸائي اŸصسري.
ورغم الحتجاج اŸصسري الشسديد فإان
ا◊كومة األثيوبية أاكدت “سسكها بعملية بناء السسد
على نهر النيل ،وقالت بأانها مسسأالة غ Òقابلة
للتفاوضس وبدأات ‘ –ويل ›رى قطاع من النهر
لفسساح اÛال أامام بناء السسد الذي يكلف ٤,٧
مليار دولر ومن اŸنتظر أان يكون أاك Èسسد لتوليد
الكهرباء ‘ افريقيا.
وقالت أاديسس أابابا أانها اسستدعت سسف Òمصسر
لتقد Ëتفسس Òلتصسريحات أاد ¤بها سسياسسون ‘
القاهرة نصسحوا خÓلها الرئيسس ﬁمد مرسسي
بالقيام بعمل عدائي لوقف بناء السسد.
وأاورد متحدث باسسم رئيسس الوزراء هي ÓمرË
ديسسال Úإان موقف مصسر بشسأان السسد غ Òواضسح
وإان ﬂاوفها دائما ل تسستند إا ¤أاسسسس علمية ،قبل
أان يؤوكد بأانه ل فائدة من اŸطالبة بوقف البناء
ألنه غ Òقابل للتفاوضس.
وتتنازع دول حوضس النيل بشسأان اسستغÓل اŸياه
منذ عقود األمر الذي أاثار اıاوف مرارا من
–ول النزاعات إا ¤حرب.
ووضسعت أاثيوبيا خططا لسستثمار أاك Ìمن ١٢
مليار دولر لسستغÓل األنهار التي Œري عÈ
هضسابها الوعرة لتصسبح أاك Èمصسدر للكهرباء ‘
افريقيا.
وﬁور اÿطة هو سسد النهضسة الكب Òالذي ”
إا‚از  ٪ ٢١منه والذي تقول ا◊كومة أان طاقته
سستبلغ سستة آالف ميجاوات ‘ نهاية اŸطاف.
وتقول مصسر إان إاثيوبيا  ⁄تدرسس بشسكل كاف
آاثار مشسروع سسد النهضسة على النهر وإان تقريرا
أاعدته ÷نة خÈاء من مصسر والسسودان وأاثيوبيا
غ Òواف.
وتعرضست ا◊كومة اŸصسرية للحرج يوم الثنÚ

عندما دعي سسياسسيون بارزون Ÿناقشسة األزمة
و–دثوا دون أان يكونوا على علم فيما يبدو بأان
الجتماع مذاع على الهواء.
واقÎح أاحدهم أان تنشسر مصسر شسائعات بأانها
تعزز قواتها ا÷وية وقال آاخر إانه ينبغي Ÿصسر
دعم اŸتمردين ‘ أاثيوبيا أاو تدم Òالسسد كحل
أاخ.Ò
ومن ناحية ثانية أاعلن األم Úالعام للجامعة
العربية نبيل العربي اعتزام ا÷امعة تنظيم مؤو“ر
دو‹ ‘ أاكتوبر القادم حول خطة للحماية والدفاع
عن ا◊قوق اŸائية العربية .ودعا إا ¤معا÷ة
أازمة «سسد النهضسة» ب Úالقاهرة وأاديسس أابابا ‘
إاطار هادئ وبالطرق الدبلوماسسية وﬁاولة
التوصسل إا ¤حل تفاوضسي مقبول من كل األطراف.
وحذر العربي ‘ أاول رد فعل من ا÷امعة
العربية على قضسية سسد النهضسة األثيوبي على النيل
الزرق والذي تعارضس مصسر والسسودان بناءه من
ﬁاولة اللجوء إا ¤القضساء الدو‹ أاو التحكيم ،
مؤوكدا أانه ‘ اŸرحلة ا◊الية من تطور اÛتمع
الدو‹ ل Áكن اللجوء إاليهما إال بقبول الطرفÚ
فضس Óعن أان التنظيم الدو‹ اŸعاصسر يتسسم
بنظام قانو Êيبدو أانه ينظم جميع أاوجه النشساط
اإلنسسا Êولكن اŸشسكلة تكمن ‘ تطبيق هذه
القواعد عن طريق اللتجاء إا ¤القضساء.
وأاضساف خÓل كلمة له أامام اجتماع وزراء
اŸياه العرب الذي عقد Ãقر ا÷امعة العربية إان
قواعد القانون الدو‹ –وي العديد من األحكام
اÿاصسة باألنهار الدولية خاصسة اتفاقية األ·
اŸتحدة لعام  ١٩٩٧وكلها تقضسي بعدم اإلقدام
على مشسروعات تسسبب أاضسرارا لدول ا÷وار ‘
ا◊وضس اŸائي اŸسستفيدة من نفسس النهر وترسسم
قواعد القانون الدو‹ خريطة طريق للتشساور
وتبادل وجهات النظر وتبادل اÈÿات وتأاجيل أاي
مشسروع مقÎح حتى تتضسح آاثار األضسرار وكيفية
معا÷ة هذه األضسرار.
واعت Èالعربي أان من أاك Èاıاطر على األمن
اŸائي العربي بصسفة خاصسة وعلى األمن القومي
العربي بصسفة عامة هي األطماع اإلسسرائيلية ‘
اŸياه العربية ،مشسÒا إا ¤أان جامعة الدول العربية
سستعقد مؤو“را دوليا حول اŸياه العربية –ت
الحتÓل يومي  ٢٨و ٢٩أاكتوبر القادم.

اليمن:

التحقيق مع الرئيسس السسابق عبد الّله صسالح
أاقرت محكمة يمنية ،أامسس ،التحقيق مع
الرئيسس اليمني السسابق علي عبد الله صسالح
و ١١متهما من أاركان نظامه بقضسية جمعة
الكرامة .٢٠١١
ونقلت مصسادر إاعÓمية عن وزارة الدفاع
اليمنية في بيان على موقعها اإللكتروني (٢٦
سسبتمبر) قولها أان «المحكمة السستئنافية
بأامانة العاصسمة قررت تأاييد القرار البتدائي
بالتحقيق مع ك Óمن الرئيسس السسابق و١١
متهما من رموز نظامه السسابق بقضسية جمعة
الكرامة».

ويتضسمن القرار المتهمين وهم الرئيسس
السسابق صسالح واثنان من أاولد ووزير الداخلية
حينها وقائد األمن المركزي السسابق وأامين
العاصسمة وأاخرين.
كما قضسى الحكم باإلفراج عن  ٦متهمين
بالقضسية.
وكان خرج شسباب الثورة في اليمن
بمسسيرات واعتصسامات سسلمية مطلع فيفري
 ٢٠١١للمطالبة بإاسسقاط النظام.
وقتل  ٥٢محتجا وجرح المئات في ١٨
مارسس من العام ذاته بنيران قناصسة.

األحد  ٠٩جوان  ٢٠١٣م
الموافق  ٣٠رجب  ١٤٣٤هـ

إإششهار

العدد

١٦١٢٦
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الششعب ٢٠١٣/٠٦/٠٩

anep 302473

الششعب ٢٠١٣/٠٦/٠٩

anep 302501

اشصراف حامد حمور
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تصصفيات
مونديال
2014

““الخضضر““...الفوز ضضروري
للحفاظ على حظوظ التأاهل

كلمة العدد

األمور المالية ..
على طول الخط

هاليلوزيتشش:

اختب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار
حقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقي
أاموروسش:

تصصوير :آايت قاسصي

تعيشش البطولة
الوطنية أاو ما
اآلن
يعرف
بالرابطة
المحترفة
األولى ظاهرة
أاثرت
غريبة
على مسستواها
ومسسيرتها كلعبة
رياضسية ميزتها
األولى اللعب
والخطط
التكتيكية ،حيث
أان الحديث QƒªM óeÉM
طوال الموسسم
وفي فترة الراحة يرتكز على الجانب المالي
فقط وبصسفة كبيرة جعلت جوهر اللعبة يختفي
تماما من اهتمامات المتتبعين ووسسائل
العÓم المختصسة ..
فالتركيز والشسيء المهم هو المبلغ الذي
سسيمضسي من أاجله أاي لعب والعرضش الذي
قدمه الفريق الفÓني  ..والمبالغ في ارتفاع
جنوني والتي ل تتفق في غالب الحيان مع
المردود الذي ينتظر من الÓعب المعني.
فحرارة النتقالت ارتفعت بشسكل كبير
مباشسرة بعد انتهاء الموسسم ،وجري المسسيرين
لصسطياد العصسافير النادرة وصسل الى أارقام
قياسسية ،األمر الذي يدفع الÓعبين الى
المسساومة وانتظار العرضش المالي األحسسن
إلمضساء العقد دون إاعارة أاي اعتبار للمشسروع
الرياضسي وطريقة لعب النادي المعني
بالصسفقة  ..ولو كانت األمور المالية تحتكر
الواجهة في الميركاتو لكان ذلك منطقيا كما
يحصسل في البطولت األخرى في العالم  ..لكن
األدهى من ذلك أاننا سسنسسمع هذه »النغمة
المالية« طوال الموسسم من خÓل عدم تحصسل
الÓعبين على مسستحقاتهم ومطالبتهم
بالحصسصش المالية المتفق عليها ،والعديد من
الفرق دخلت دائرة التأاخر عن دفع المبالغ
المالية لعناصسرها ،أاين ل يتم اتخاذ
الحتياطات الÓزمة لموسسم متوازن من
الناحية المالية ،حسسب المكانيات المتوفرة
للفريق .
وبالتالي ،فإان دخول الحتراف انتظرنا منه أان
يدخلنا في رواق مميز من الناحيتين
التنظيمية والفنية  ..إال أاننا دخلنا في دائرة
يميزها الحديث على األمور المالية طوال
الموسسم وبعده  ..دون رسسم أاي اسستراتيجية
تعطي للفرق رؤوية بعيدة المدى التي تسساهم
في رفع المسستوى قبل كل شسيء  ..وقد ارتحت
عندما سسمعت تصسريح المدرب الحالي لتحاد
العاصسمة رولن كوربيسش الذي قال ،إان
اسستقدام لعبين لمجرد المشساركة في عملية
النتدابات ليهمني بقدر ما أاركز أاكثر على
تطوير النسسجام بين العناصسر الموجودة في
الفريق حاليا !!! ....

المنتخب الجزائري
لن يصضمد أاكثـ ـ ـ ـ ـ ـر
من شض ـ ـ ـ ـوط واحد
مهدي لحسصن:

““علينا جمع  4نقاط
من أاجل الحف ـ ـ ـ ـاظ
علـ ـ ـ ـى حظوظ
التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأاهل““
سصفير تايدر :

““ندرك جي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـّدا
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ينتظرن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا““
مجيد بوقرة:

““سضأاضضع خبرتي
في صضالح المنتخب““
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äÉ«Ø°üJ
∫Éjófƒe
2014

:¢ûàjRƒ∏«dÉg

»≤«≤M QÉÑàNG
.{…ôFGõédG
√ƒLƒdG øe Gô«ãc ¢ûàjRƒ∏«dÉg ô¶àæjh
É«æªàe ,…ôFGõédG ≥jôØ∏d IójóédG
á«Ñ∏°ùdG èFÉàæ∏d GóM ™°†J ¿G áÑ°SÉæªdÉH
êQÉN ,ô°†îdG ≥MÓJ âÄàa Ée »àdG
.ºgóYGƒb
¢ùjQÉH …OÉæd ≥HÉ°ùdG ºLÉ¡ªdG Ö°ùMh
ô«°ûJ äÉ«FÉ°üM’Gz ¿ÉEa ,¿ÉeôL ¿É°S
RƒØdÉH Oƒ©j Éª∏b …ôFGõédG ≥jôØdG ¿ÉCH
IóY òæe øWƒdG êQÉN ¬JÓ≤æJ øe
π©a OQ áaô©ªd ¥ƒ°ûàe ¬æμd ,{äGƒæ°S
ióeh ,ƒaƒf ƒJQƒH óYƒe »a ¬«ÑY’
á«Ñ∏°ùdG èFÉàæ∏d óM ™°Vh ≈∏Y º¡JQób
.{ºgóYGƒb êQÉN
¢SGCQ ≈∏Y ¢ûàjRƒ∏«dÉg Ωhób òæeh
≥jôØdG RÉa ,ô°†î∏d á«æØdG á°VQÉ©dG
»a QÉjódG êQÉN ø«FÉ≤∏H …ôFGõédG
∂dPh (2013) É«≤jôaG ºeGC ¢SÉCc äÉ«Ø°üJ
1) É«Ñ«dh (1 ` 2) ∫ƒéfÉH »a É«ÑeÉZ ΩÉeGC
™e ∫OÉ©àH É«Øàμe ,AÉ°†«ÑdG QGódG »a (0 `
Éª«a ,ΩÓ°ùdG QGO »a (1 - 1) É«fGõfÉJ
ƒbhOÉbGh »a (2 ` 1) »dÉe ΩÉeG Ωõ¡fG
∫Éjófƒe äÉ«Ø°üJ »a ƒ°SÉa Éæ«cQƒÑH
.2014

,»ª«gGôH ,QójÉJ QGôZ ≈∏Y IójóL
ájôjGóN ,…QOƒc ,…RGƒbG ,¢SÓ«Z
ójóL øe IƒYódG â¡Lh Éª«a ,¢SÓ«Zh
.ƒHÉLh QƒÑL ,IôbƒH »KÓã∏d
»æ°SƒÑdG »æ≤àdG ∫ƒ≤j äGô««¨àdG √òg øY
√òg ™e Gô«ãc Éæ∏ªY ó≤dz :»∏j Ée
ÉfÉëàeG ø«æÑdG AÉ≤d πμ°ûjh ,áYƒªéªdG
Öîàæª∏d IójóédG √ƒLƒ∏d É«≤«≤M

…ôFGõédG ÖîàæªdG ÜQóe ôÑàYG
,¢ûàjRƒ∏«dÉg ó«Mh ,Ωó≤dG Iôμd
ó©H RƒØdG Iƒ°ûf OÉ©à°SG …òdG
ºeGC ¢SÉCc »a ™°VGƒàªdG QGƒ°ûªdG
IQô≤ªdG IGQÉÑªdG ,2013 É«≤jôaG
ƒJQƒÑH ∫ƒ¨jO ∫QÉ°T Ö©∏ªH Ωƒ«dG
ádƒédG ÜÉ°ùëd ø«æÑdG ó°V ,ƒaƒf
,2014 ∫Éjófƒe äÉ«Ø°üàd á©HGôdG
.ô°†î∏d »≤«≤M QÉÑàNG áHÉãªH
:ÓFÉb êGƒd …ôFGõédG ÖNÉædG ìô°Uh
Gó«L Éfô°†M ó≤d ,»≤«≤M QÉÑàNG ¬fGE''
.{''çóë«°S GPÉe iôæ°Sh óYƒªdG Gò¡d
øjRƒa πé°S …òdG …ôFGõédG ÖîàæªdG
»a (1 - 3) ø«æÑdG ΩÉeG ø««dÉààe
2) ƒ°SÉa Éæ«cQƒHh ,ºdÉ©dG ¢SÉCc äÉ«Ø°üJ
√òg ≈∏Y AÉ≤ÑdG ójôj ,…Oh AÉ≤d »a (0 GhOÉ©à°SG ø«ÑYÓdG ¿GCh á°UÉN ,Iô«JƒdG
á∏jõ¡dG èFÉàædG ó©H ¢ùØædG »a á≤ãdG
»àdGh É«≤jôaG ÜƒæL »a á∏é°ùªdG
,áYƒªéªdG πNGO ∑ƒμ°ûdG ¢†©H âYQR
πÑ≤à°ùe ,∂dP ó©H ≈ë°VGC ¿G áLQO ≈dG
.ô£N »a ¢ûàjRƒ∏«dÉg
OGó©J ±ôY ,É«≤jôaG ÜƒæL óYƒe òæeh
ô°UÉæY ΩÉëbG …ôFGõédG ÖîàæªdG

:¢ShQƒeGC

óMGh •ƒ°T øe ôãcGC óª°üj ød …ôFGõédG ÖîàæªdG
ô°UÉæY ¿GC ,Oó°üdG Gòg »a ôÑàYGh
¿hô≤àØj PGEzh …ôFGõédG ≥jôØdG
Iô«Ñc áHƒ©°U ¿hóé«°S »fóÑdG ´ÉaófÓd
.{áHƒWôdG áÑ°ùfh IQGôëdG á¡LGƒe »a
á°UôØdGz ¿GC ¢ShQƒeGC ÜQóªdG iôj Éªc
Iô°TÉÑeh ôFGõédG ≈∏Y Ö∏¨à∏d á«JGƒe
øe ô«N’CG QhódG »a πgÉCà∏d ¥ÉÑ°ùdG
¬«ÑY’ Rƒa »a ¬à≤K ÉjóÑe ,{äÉ«Ø°üàdG
º¡dÉÑ≤à°SG iód ∫Éb Éªc ∂dP Gƒ∏©a Éªc
øe ≈dh’CG ádƒédG »a »dÉªdG ≥jôØdG
.(1 πHÉ≤e 2) äÉ«Ø°üàdG
Ö©∏«°S ¬≤jôa ¿GC ,¥É«°ùdG Gòg »a ócGCh
ÖîàæªdG ΩÉeGC Iô«N’CG ¬àbQh
≈∏Yh ô«N’CG Gòg ¿GC ÉØ«°†e ,…ôFGõédG
GôÑée ¿ƒμ«°S »æ«æ«ÑdG ≥jôØdG ¢ùμY
®ÉØë∏d ø«∏Ñ≤ªdG ø«FÉ≤∏dÉH RƒØdG ≈∏Y
ƒJQƒÑH Ωõ¡fG Ée GPGE πgÉCàdG ®ƒ¶M ≈∏Y
.ƒaƒf

''Ö©°ûdG'' `d QójÉJ ô«Ø°S

''Éfô¶àæj Ée Gó«qL ∑Qóf''
ô«Ø°S ''ô°†îdG'' `d ójóédG óaGƒdG ióH
»a á«HÉéjGE áé«àf ≥«≤ëJ øe É≤KGh QójÉJ
íjô°üJ »a ócqGCh ,ø«æÑdG ΩÉeGC ƒaƒfƒJQƒH
’ ø«ÑYÓdG ¿qGC ''Ö©°ûdG'' IójôL ¬H ¢üN
ºgh É«≤jôaGE ∫ÉZOGE »a Ö©∏dG ¿ƒ°ûîj
.ºgô¶àæj Ée ¿ƒcQóe

»°ù«ªM QÉªY
»°SÉb âjGB óªëe :ôjƒ°üJ

å«M øe hGC §¨°†dG ¢üîj Éª«a AGƒ°S
ÉæfqGC ócqhDGC ∂dòd ,á«NÉæªdG ±hô¶dG
.''á«HÉéjGE áé«àæH IOƒ©dG ≈∏Y πª©æ°S
ΩÉeGC »°SÉ°SÉCc ¬àcQÉ°ûe á«fÉμeG øYh
øe ôe’CG Gòg QójÉJ ôÑàYG ,ø«æÑdG
’ƒqîe ≈≤Ñj …òdG ÜQóªdG äÉ«MÓ°U
ócqGC ¬fqGC ºZQ á«°SÉ°S’CG á∏«μ°ûàdG QÉ«àNÉH
:ÓFÉb §≤a ÉÑY’ 11 º°†j ’ ÖîàæªdG ¿qGC
øe ôãcGC ÉªfGEh ÉÑY’ 11 º°†j ’ ÖîàæªdG''
»d áÑ°ùædÉH ¿hôÑà©j A’ƒDg πch 20
ÉfÉCa »àcQÉ°ûe ¢üîj Éª«a ÉeGC ,ø««°SÉ°SGC
q’GE »q∏Y Éeh ÜQóªdG ó«H QGô≤dGh õgÉL
IGQÉÑe
≈dGE
IOƒ©dÉHh.''¬eGôàMG
AÓeR iƒà°ùªH QójÉJ √ƒqf ,ƒ°SÉaÉæ«cQƒH
ÉÑîàæe Éæ¡LGh ó≤d'' :ÓFÉb ÉÑjhôàH ÖFÉ¨dG
º¡ªdGh ,É«≤jôaGE π£H ÖFÉf ƒgh GóL Éjƒb
πÑb »HÉéjGE ôeGC ƒgh ø«aóg Éæ∏é
q °S ÉæfqGC
GOhOôe Éæeób ÉæfqGC á°UÉN ø«æÑdG óYƒe
.''É©æ≤e

´É£à°SGh Iƒ≤H ¬°ùØf ¢Vôa …òdG QójÉJ
,õ«Lh ±ôX »a á«°SÉ°SGC áfÉμe ∑ÉμàaG
áª¡e ájOƒdG ƒ°SÉaÉæ«cQƒH á¡LGƒe ôÑàYG
,ø«æÑdG IGQÉÑªd ó«édG ô«°†ëàdG πLGC øe
»HÉæ«cQƒÑdG ÖîàæªdG iƒà°ùªH √ƒqf Éªc
äÉÑîàæªdG π°†aGC øe GóMGh √ÉjGE GôÑà©e
âbƒdG ¢ùØf »a.É«dÉM AGôª°ùdG IQÉ≤dG »a
»°SÉ°SÉCc ¬àcQÉ°ûe ´ƒ°Vƒe øe QójÉJ πq∏b
ôe’CG Gòg ¿GC ócGC ¬fGC á°UÉN ,É¡eóY øe
ócqGC Iô«Ñc á≤ãH .ÜQóªdG ¢UÉ°üàNG øe
¿GC QójÉJ ô«Ø°S É«fƒdƒH ¿Gó«e §°Sƒàe
á«HÉéjGE áé«àæH IOƒ©dG ¬fÉμeÉEH ÖîàæªdG
ÖîàæªdG ¬LGƒj ÉeóæY ƒaƒfƒJQƒH øe
≈∏Y πª©æ°S'' :ÓFÉb Ωƒ«dG ∫GhR »æ«æÑdG
øe É¡¡LGƒæ°S »àdG ÜÉ©°qüdG ™«ªL …óëJ
,ø«æÑdG øe á«HÉéjGE áé«àæH IOƒ©dG πLG
áeRÓdG äÉ«fÉμe’G ∂∏ªf ÉæfGC ó≤JGCh
Iõ«ªªdG ô°UÉæ©∏d Gô¶f ôe’CG Gò¡H ΩÉ«≤∏d
±hô¶dG ¢Uƒ°üîHh.''É¡μ∏ªf »àdG
»a ÉÑÑ°S âfÉc Ée ÉÑdÉZ »àdG á«NÉæªdG
áaÉ°VGE ,QÉjódG êQÉN á«Ñ∏°S èFÉàf ≥«≤ëJ
Gòg ¿GC QójÉJ ócqGC ,»°ùØædG §¨°†dG ≈dGE
»a ¿ÉÑ°ùëdG »a ¿ƒÑYÓdG ¬©°Vh ôe’CG
øëfh É«≤jôaGE »a Ö©∏dG ≈°ûîf ’'' :¬dƒb
»æ«æÑdG ÖîàæªdG ΩÉeGC Éfô¶àæj Ée ∑Qóf

»æ«æ«ÑdG ÖîàæªdG ÜQóe ºYR
¿GC ¢ShQƒeGC πjƒfÉe Ωó≤dG Iôμd
πHÉ≤à«°S …òdG »æWƒdG ÖîàæªdG
ƒaƒf ƒJQƒH Ö©∏ªH Ωƒ«dG ¬≤jôa ™e
áehÉ≤ªdG ¬àYÉ£à°SÉH ¿ƒμj ød''
.''É¡àjÉ¡f ≈dGE á∏HÉ≤ªdG ájGóH øe
óLGƒàªdG »°ùfôØdG ÜQóªdG ∫Ébƒ`
É°üHôJ ¬≤jôa …ôéj å«M ƒaƒf ƒJQƒÑH
h …ôFGõédG ≥jôØdG Gó«L â°SQOz
¿GC h ¬d ≥Ñ°ùj ºd ô«N’CG Gòg ¿GC â¶M’
ájGóH øe Iô«JƒdG ¢ùØæH IGQÉÑe Ö©d
º∏°ùà°ùj Ée IOÉYh ¬àjÉ¡f ≈dGE AÉ≤∏dG
.{»fÉãdG •ƒ°ûdG ∫ÓN
äÓHÉ≤ªdGz ¿GE ,Oó°üdG Gòg »a ∫Ébh
∂dP âÑãJ …ôFGõédG Öîàæª∏d á≤HÉ°ùdG
ΩÉeGC ÉgGôLGC »àdG á∏HÉ≤ªdG QGôZ ≈∏Y
å«M ºeÓ
C d É«≤jôaEG ¢SÉCc ∫ÓN ƒZƒ£dG
•ƒ°ûdG ∫ÓN ô°†îdG Ö©d á≤jôW âfÉc
º¡Ñ©d á≤jôW ™e ÉeÉªJ á°†bÉæàe »fÉãdG
ÉæeÉeGC AÉ≤∏dG hGC ∫h’G •ƒ°ûdG ∫ÓN
á∏HÉ≤e ∫ÓN •QÉØdG ¢SQÉe ô¡°T
áªjõ¡dG ≥ëà°ùf ’ Éæc å«M ÜÉgòdG
.{»fÉãdG •ƒ°ûdG ∫ÓN Éfô£«°S ¿GC ó©H
ÖîàæªdG º°SÉ≤àj á©HGôdG ádƒédG π«Ñbh
»dÉe Öîàæeh …ôFGõédG »æWƒdG
6 ó«°UôH áæeÉãdG áYƒªéªdG IQGó°U
±Góg’G ¥QÉØHh Éª¡æe πμd •É≤f
áª¡ªdG ¿ƒμà°S å«M {ô°†îdGz ídÉ°üd
ô¶ædÉH áÑ©°U …ôFGõédG ÖîàæªdG ΩÉeGC
iôéà°S »àdG á«NÉæªdG ±hô¶dG ≈dGE
IQGôM áLQóH Iõ«ªàªdG IGQÉÑªdG É¡«a
áLQO ´ÉØJQG ≈dGE áaÉ°V’EÉH á≤fÉN
É¡«∏Y øgGôj ¿ÓeÉY Éªgh áHƒWôdG
.¢ShQƒeGC ÜQóªdG

ôFGõédG `` ø«æÑdG :ƒaƒf ƒJQƒÑH (É°S16 : 00) Ωƒ«dG

πgÉCàdG ®ƒ¶M ≈∏Y ®ÉØë∏d …Qhô°V RƒØdG...''ô°†îdG''
∫h’
C G õcôªdG ¿ƒ∏àëj øjòdG ''ô°†îdG'' ¿
C G Gòg Ö©∏e »a »æ«æÑdG √ô«¶f ¬LGƒj ÉeóæY 2014 ºdÉ©dG ¢SÉCc äÉ«Ø°üJ »a ¬JÓHÉ≤e ºgGC ióMGE »æWƒdG ÖîàæªdG Ωƒ«dG Ö©∏j
q GC å«M , äÓ«gÉCàdG øe á©HGôdG ádƒédG QÉWGE »a ƒaƒfƒJQƒH áæjóªH ô«N’
.»æ«æÑdG ≥jôØdG ΩÉeGC ¥ÉØN’G ádÉM »a Ö©°üJ ±ƒ°S »àdG áeOÉ≤dG ó«YGƒª∏d ÉÑ°ùëJ õ«ªe ™bƒe »a ®ƒ¶ëdG πc AÉ≤H’
E ¬H ®ÉØàM’G º¡«∏Y áYƒªéªdG √òg »a
ÖfÉL ≈dGE ,ΩÉe’CG »a ÉªFGO »dƒ¨a AÉ≤HGEh »eÉe’CG §î∏d
ób ¿Éc …òdG ,QGójÉàd á«eƒé¡dG áYõædG øe IOÉØà°S’G
.ø«Jô«N’CG ø«àLôîdG »a √OhOôªH ™«ªédG ™æbGC
''ó«Mh ¢ûJƒμdG'' Égóªà©«°S »àdG á£îdG ¿GC ∫ƒ≤dG øμªjh
»æØdG ºbÉ£dG É¡H ΩÉb »àdG á≤«bódG á°SGQódG øe Ióªà°ùe
ΩÉeGC »°VÉªdG ¢SQÉe »a äôL »àdG ÜÉgòdG IGQÉÑe ó©H
»a ÉØ«©°V ô¡X ¬fqGC øe ºZôdÉH …òdG ,»æ«æÑdG ÖîàæªdG
ó©H »fÉãdG •ƒ°ûdG »a Iƒ≤H OÉY ¬fqGC q’GE ,≈dh’CG á∏MôªdG
ô«N’CG Gòg ,¢ShQƒeG ÜQóªdG É¡H ΩÉb »àdG äGô««¨àdG
''ºéædG'' ¬ªLÉ¡e IOƒY øe Ωƒ«dG ó«Øà°ù«°S …òdG
,áHÉ°U’G ÖÑ°ùH ≈dh’CG IGQÉÑªdG »a ÖFÉ¨dG ,¿ƒ«æ«°ù«°S
…õ«∏éf’G óf’QófÉ°S ÖY’ ¿ƒμ«°S IôªdG √òg øμd
.»æ«æÑdG ≥jôØdG IôWÉb
¿ÉCH ''ô°†îdG'' »ÑY’ ''ôØ°U’CG ≥jôØdG'' ô°UÉæY óYqƒJh
Gògh ,Ió«∏ÑdG óYƒe øY ÉeÉªJ áØ∏àîe Ωƒ«dG IGQÉÑe ¿ƒμJ
,¢ShQƒeGC ÜQóªdG ∫ÉÑ°T’C Iô«ÑμdG áªjõ©∏d ô¶ædÉH
á«°VQGC É¡H »æ©fh á£«ëªdG ±hô¶dG ≈dGE áaÉ°V’ÉH
»a »¡a ø«æÑdG øe IOQGƒdG AGó°U’CG Ö°ùMh »àdG ¿Gó«ªdG
ájƒdh’CG ¿ƒ£©j øjòdG ø«ÑYÓdG ≥«©Jh ,Ió«L ô«Z ádÉM
¿qGC Éªc ,…ôFGõédG ÖîàæªdG »ÑYÓc »æØdG ÖfÉé∏d
,Éæ«ÑY’ ≈∏Y ∂°T ¿hóH ¿GôKqƒDà°S áHƒWôdGh IQGôëdG
íFÉ°üædÉYÉÑJGh ,áYô°ùH ±hô¶dG ™e º∏bÉCàdG º¡«∏Y øjòdG
IóY â∏≤qæJ ¿GCh É¡d ≥Ñ°S »àdG ô°UÉæ©dG É¡eó≤J »àdG
.É«≤jôaGE ∫ÉZOGC ≈dGE äGôe
øe ºZôdÉH ¢ûàjRƒ∏«dÉg ∫ÉÑ°T’C áÑ©°U hóÑJ ájQƒeÉCªdÉa
øjòdG ô°†îdG ÖfÉL øe »JÉCj ób IGQÉÑªdG »a º°ùëdG ¿GC
øe AÉ«°T’CG øe ójó©dG »a º¡«°ùaÉæe ≈∏Y ¿ƒbƒqØàj
áÑîæ∏d …ô≤ØdG Oƒª©dGh .πeÉμàe ≥jôa h á«æØdG á«MÉædG
òæe äÓHÉ≤ªdG øe ójó©dG ¢VÉN ¿GCh ¬d ≥Ñ°S ájôFGõédG
.ÉÑjô≤J ø«àæ°S

QƒªM óeÉM
øjòdG ¢ûàjRƒ∏«dÉg ∫ÉÑ°T’C áÑ°ùædÉH º°SÉM êô©æªdÉa
ø«æÑdG ≈dGE GhôaÉ°Sh ,ájóéH óYƒªdG Gò¡d Ghô°q†M
QÉÑàN’G »a √ƒ∏é°S …òdG RƒØdG ó©H á«dÉY äÉjƒæ©ªH
â£YGC IGQÉÑªdG √ò¡a ,»HÉæ«cQƒÑdG ≥jôØdG ΩÉeGC …OƒdG
á«dÉëdG äÉ«fÉμe’G ∫ƒM »æØdG ºbÉ£∏d á∏eÉ°T ájhDQ
iƒà°ùe ≈∏Y ∞ãqμe º°Sƒe øe GƒLôN øjòdG ø«ÑYÓd
.º¡àjófGC
»a IÉCLÉØe ájqGC Öæqéàd Ωƒ«dG …Qhô°V øe ôãcGC RƒØdÉa
…òdG »dÉªdG ≥jôØdG É¡«a óLƒj »àdG áYƒªéªdG √òg
ÖîàæªdG ó©H ø«ë°TôªdG øª°V øe ôÑà©jh ¥ÉÑ°ùdG ÖbGôj
.ΩOÉ≤dG QhódG ≈dGE QhôªdG ábÉ£ÑH ôØ¶∏d …ôFGõédG
»a â«≤H »àdG •É≤ædG πc Ö°ùc ±óg ≈dGE ∫ƒ°Uƒ∏dh
øe áHô≤e QOÉ°üe Ö°ùMh ¢ûàjRƒ∏«dÉg ¿ÉEa ,Ö©∏ªdG
á∏eÉc •É≤f 6 `H IOƒ©dG ójôj …òdG »æWƒdG »æØdG ºbÉ£dG
É≤aƒe ¿GƒL ô¡°T ¿ƒμ«d GófGhQh ø«æÑdG ≈dGE ø«à∏MôdG øe
º°ùM QÉ¶àfG »a ,»æWƒdG ≥jôØ∏d áÑ°ùædÉH Iô«Ñc áLQóH
≥jôØdG ∞«°†à°ùj ÉeóæY ΩOÉ≤dG ôÑªàÑ°S »a Qƒe’CG
.»dÉªdG √ô«¶f …ôFGõédG

...IôbƒH IôÑN

. ¬FÓeõd

á°ùcÉ©e äÉeƒég »a ¥Ó£f’G ºK...QÉ¶àf’G
,IGQÉÑªdG √òg »a 3 `dG •É≤ædÉH IOƒ©dG ƒg ±ó¡dG ¿qGC ÉªHh
AÉ£YÉEH âbƒdG Qhôe ™e ô«¨àJ ób á«é«JGôà°S’G ¿qÉEa
ºYódG ºjó≤J ìÉÑ°üe ¿ÉμeÉEH øjGC »eƒé¡dG Ö©∏d á°UôØdG

íÑμdh .QÉ°ù«dG ≈∏Y ìÉÑ°üeh ø«ª«dG ≈∏Y ≈Ø£°üe
ø°ùëdh QGójÉJ OƒLh ¿qÉEa ¿Gó«ªdG §°Sh »a ä’hÉëªdG
≥jôØdG ∑ôJ Ωó©d óYƒªdG »a ¿ƒμj ób »fÉée ÉªHQh
ø«M »a ,»æWƒdG ≥jôØdG á≤£æe »a Ö©∏dG ™æ°U »æ«æÑdG
ÖY’ IOƒY ™e ,Ωƒé¡dG »a ¿Éfƒμ«°S »fGOƒ°Sh »dƒ¨a ¿qGC
ºYódG AÉ£Y’E »YÉaódG §°SƒdG ≈dGE ÉªFGO É«°ùædÉa

¿ÉÑ°ûdG ø«ÑYÓdG Gô«ãc ó«Ø«°S …òdG IôbƒH ó«ée IOƒY
É«≤jôaGE ∫ÉZOGC »a ó«YGƒªdG øe ójó©dG Ö©d ¬fƒc
QhO ¬d ¿ƒμ«°S øjGC ,Ö°SÉæªdG âbƒdG »a AÉL √Qƒ°†Mh
π°q†Øjh ,Ωƒ«dG á«°ûY áYƒªéª∏d óFÉ≤c …Qƒëe
Iƒb AÉ£Y’E ¬ÑfÉL ≈dGE Ω’Éμ∏H ΩÉëbGE ¢ûàjRƒ∏«dÉg
»FÉæãdG Qƒ°†M ±ô©J »àdG á≤£æªdG √ò¡d á«≤«≤M

''Ö©°ûdG'' `d ø°ùëd …ó¡e

¿Gó©°S íHGQ

''πgÉCàdG ®ƒ¶M ≈∏Y ®ÉØëdG πLGC øe •É≤f 4 ™ªL Éæ«∏Y''

.. ø«æ«ÑdG á¡LGƒe
πgÉCàdG ìÉàØe
º°SÉëdG QhódG ≈dGE

ô°†N’
C G ¿ƒ∏dG »ëdƒÑe AÓeR …óJô«°S Éª«a

»fhô«eÉμdG ºμëdG
IGQÉÑªdG IQGO’E âfƒ«f
ºμëdG Ωó≤dG Iôμd »≤jôa’G OÉëJÓd á©HÉàdG ΩÉμëdG áæéd âæ«Y
»àdG ø«æÑdG h ôFGõédG IGQÉÑe IQGO’ Ωƒ«dG âfƒ«f »fhô«eÉμdG
∫QÉ°T'' Ö©∏ªH AÉ°ùe á©HGôdG áYÉ°ùdG øe ájGóH Ωƒ«dG …ôéà°S
. ƒaƒfƒJQƒÑH óLGƒàªdG ''∫ƒ¨jO
ôà«H …ô«é«ædGh …ófGƒcÉe â°ùjQÉØjG ¬æWGƒe øe πc √óYÉ°ùjh
øe .™HGQ ºμM áª¡e ÉØjG ¿Gƒ£fG »fhô«eÉμ∏d â∏chGC Éª«a »ÑjójG
Ée ƒgh AGô°†îdG ádóÑdG »æWƒdG ÖîàæªdG …óJô«°S ,iôNGC á¡L
…óJô«°S Éªæ«H ,¢ùeGC ó≤Y …òdG »æ≤àdG ´ÉªàL’G ∫ÓN Qô≤J
.AÉ°†«ÑdG ádóÑdG »æ«æÑdG ÖîàæªdG

ì . QÉªY
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?ø««°SÉ°S’
C G Ö∏ZÉCH ≥∏©àj ôe’
C G øμd @
á°ùaÉæªdG Iôãc ¿GC ™«ªédG ±ô©j ¿GC Öéj @@
π©éJ É¡qfGC ÉªH »Ñ∏°S ô«KÉCJ É¡d ¿ƒμj ób
ájÉ¡f »a ¥ÉgQ’EÉH ¿hô©°ûj ø«ÑYÓdG
¢†©H óæY áMGôdG ¿qÉEa Gò¡dh ,º°SƒªdG
≈dGE ô¶ædÉH Éæd á«HÉéjGE ¿ƒμà°S ô°UÉæ©dG
ájOƒdG IGQÉÑªdG ≈dGE áaÉ°VGE ,áª¡ªdG áHƒ©°U
.ƒ°SÉaÉæ«cQƒH ó°V
πgÉCàdG »a ÉæXƒ¶M »g Ée @
?∫Éjófƒª∏d
¿ƒμJ ød Qƒe’CG ¿qGC º∏©f ¿ƒÑYÓdG øëf @@
QÉjódG êQÉN Ö©∏æ°S ÉæfGC á°UÉN á∏¡°S
äÉÑjQóàdG ≈∏Y õcôæ°Sh
á©HQGC Éæ«Øμjh ,ÜQóªdG íFÉ°üæd ™ªà°ùfh
≈∏Y »≤Ñf »μd øjAÉ≤∏dG øjòg øe •É≤f
ádƒédG »a ∫Éjófƒª∏d πgÉCàdG »a ÉæXƒ¶M
.Iô«N’CG
¿ƒμ∏ªj ’ ø«ÑYÓdG Ö∏ZGC øμd @
?äÉLôîdG √òg πãe »a IôÑîdG
Ö©∏dG º¡d ≥Ñ°ùj ºd ø«ÑY’ ∑Éæg í«ë°U @@
πLGC øe ºgóYÉ°ùæ°S øμd ,É«≤jôaGE ∫ÉZOGC »a
á∏eÉμàe áYƒªée Éæf’C AGƒL’CG ™e º∏bÉCàdG
≈dGE ∫ƒ°UƒdG øe »YÉªédG Ö©∏dG ≈∏Y óªà©fh
áæ°ùdG ºdÉ©dG ¢SÉCc »a óLGƒàdG ƒgh ,Éæaóg
.áeOÉ≤dG
É¡æY ºàKóqëJ »àdG Qƒe’
C G »g Ée @
?ÜQóªdG á≤aQ
πLGC øe óqéH πª©dG Éæe Ö∏W ÜQóªdG @@
ÉgóMƒd IGQÉÑe πc Ö©dh ,∫Éjófƒª∏d πgÉCàdG
∞∏àîJ äÉ«£©ªdG ¿qGC ÉªH
Ö©∏dG á«∏≤Y ÜGôàbG ºZQ
.GófGhQh ø«æÑdG ø«H
ôãc’
C G AÉ≤∏dG ƒg Ée @
ΩGC ø«æÑdG áHƒ©°U
?GófGhQ
»a ôμØf øëf ¿’BG @@
…òdG ø«æÑdG Öîàæe RhÉéJ
á©jô°ùdG á°ùcÉ©ªdG äÉªé¡dG ≈∏Y óªà©j
áé«àf ≥«≤ëJ ¿qGC Éªc ,´ÉaódG ≈dGE IOƒ©dGh
øe ™aôà°S É¡f’C º¡e ∫h’CG AÉ≤∏dG »a á«HÉéjGE
á¡L øeh ,á«fÉãdG á¡LGƒªdG »a ÉæJÉjƒæ©e
.¥ÉgQ’Gh §¨°†dG …OÉØJ πLGC øe iôNGC

≥jôØdG óFÉb ø°ùëd …ó¡e Éæd ócqGC
¿ƒμà°S áeOÉ≤dG áª¡ªdG ¿
q GC »æWƒdG
øjAÉ≤d ¿ƒÑ©∏«°S º¡fGC á°UÉN áÑ©°U
q GE ,QÉjódG êQÉN ø««dÉààe
º¡fqGC ’
áé«àf ≥«≤ëJ πLGC øe ¿ƒ∏ª©«°S
πc ≈∏Y õ«côàdG ∫ÓN øe á«HÉéjGE
º¡fGC Éªc ,É¡JÉ«£©e Ö°ùM IGQÉÑe
•É≤f á©HQGC ¿Éª°V ≈∏Y ¿hôÑée
πÑb πgÉCàdG »a º¡Xƒ¶M ≈∏Y ®ÉØë∏d
.ô«N’
C G AÉ≤∏dG

øjôbƒH á∏«Ñf :¬JQhÉM
ºμà«©°Vh Éæd ¿ƒØ°üJ ∞«c :Ö©°ûdG @
™e ºμà¡LGh »àdG IÉfÉ©ªdG ó©H á«fóÑdG
?ºμ≤jôa
πcÉ°ûe »æà¡LGh í«ë°U :ø°ùëd …ó¡e @@
ÖÑ°ùH »≤jôa ™e …hôμdG º°SƒªdG »a
âæc øμd ,ÜQóªdG ±ôW øe á«μ«àμJ äGQÉ«N
Ée Gògh …OÉY πμ°ûH áYƒªéªdG ™e ÜQóJGC
ó©H á°UÉN á«fóÑdG á«MÉædG øe õgÉL »æ∏©L
Iô«N’CG ™«HÉ°S’CG »a äGAÉ≤∏dG ¢†©H âÑ©d ¿GC
º°SƒªdG øe
É¡«∏Y ¿hõcqôà°S »àdG Qƒe’
C G »g Ée @
?á«HÉéjGE èFÉàf ≥«≤ëJ πLGC øe
Iôμa ∂∏ªf ÉæëÑ°UGCh ¿ƒaôàëe øëf @@
äÉÑîàæªdG ™e Ö©∏dG ±hôX øY ôÑcGC
ÖfGƒédG πc øe πª©æ°S Gò¡dh ,á«≤jôa’EG
á«YÉªL á≤jô£Hh
IOƒ©dG πLGC øe
.á«HÉéjGE áé«àæH
¿ƒª«q≤J ∞«c @
iƒà°ùe
áYƒªéªdG
≈dGE
ô¶ædÉH
á°ùaÉæªdG ¢ü≤f
? ø«ÑYÓdG º¶©e óæY
Gô«ãc GƒÑ©∏j ºd ø«ÑYÓdG ¢†©H ∑Éæg º©f @@
»a GhOÉY º¡Ñ∏ZGC øμd …hôμdG º°SƒªdG »a
≈dGE áaÉ°VGE ,ºg’CG ƒg Gògh Iô«N’CG ä’ƒédG
»μd »Øμ«°S Gògh ¢üHôàdG »a óéH πª©dG
.óYƒªdG »a ™«ªédG ¿ƒμj

íFÉ°üædG Ωóq≤æ°S''
''¿ÉÑ°ûdG ø«ÑYÓd

á¡LGƒe ¿qGC ¿Gó©°S íHGQ ≥HÉ°ùdG »æWƒdG ÜQóªdG ôÑàYG
¿ƒμà°S ƒaƒf ƒJQƒÑH Ωƒ«dG »æ«æÑdG √ô«¶f ™e »æWƒdG ÖîàæªdG
.(ÉHÉjGEh ÉHÉgP) á∏°UÉØdG IQÉÑªdG ≈dGE QhôªdG ìÉàØe'' áHÉãªH
QhódG ≈dGE QhôªdG ìÉàØe ø«æÑdG á¡LGƒe ¿ƒμà°S …ôjó≤J »a{
»a ÉæXƒ¶M ºYqó«°S á¡LGƒªdÉH RƒØdÉa ,ô«N’CG …ƒØ°üàdG
ÖîàæªdG ≈∏Y áª«Nh ÉÑbGƒY áªjõ¡∏d ¿ƒμà°S Éª«a πgÉCàdG
…òdG ¿Gó©°S íHGQ »æWƒdG ÜQóªdG √ócGC Ée Ö°ùM ,''»æWƒdG
ô¡°T »àWƒdG Öîàæª∏d ¬JQOÉ¨e òæe øjOÉ«ªdG øY Gó«©H »≤H
.2010 ôÑªàÑ°S
ôãq©J ó©H Iô°TÉÑe ¬Ñ°üæe øe ∫É≤à°SG ób ¿Éc ¿Gó©°S ¿GC Ωƒ∏©eh
ÜÉ°ùëd (1 ` 1) »fGõfÉàdG √ô«¶f ΩÉeGC √óYGƒ≤H »æWƒdG ÖîàæªdG
.2012 ºeÓ
C d É«≤jôaGE ¢SÉCc äÉ«Ø°üJ øe ≈dh’CG ádƒédG
,ájôØ°ùdG √òg øe ∫OÉ©àdG áé«àæH πb’CG ≈∏Y IOƒ©dG Éæ«∏Y ø«q©àj{
¬«fGó«ªH πÑ≤à°ù«°S …òdG »dÉªdG ÖîàæªdG ¿É«°ùf Öéj ’h
¬«£©f ¿GC Öéj ’ ¬«∏Yh ,(ø«æÑdGh GófGhQ) ø«à«dÉààe ø«Jôªd
.¿Gó©°S ±É°VGC Éªc ,''IGQó°üdG »°SôμH OGôØfÓd á°UôØdG
2010 ∫Éjófƒe ≈dGE »æWƒdG ÖîàæªdG OÉb …òdG ¿Gó©°S iôjh
ìhôH'' ≈∏ëàJ ¿GC Öéj á«æWƒdG ô°UÉæ©dG ¿GC É«≤jôaGE ÜƒæéH
.ìÉéæH ƒaƒf ƒJQƒH QÉÑàNG RÉ«àLG πLGC øe ''á«YÉªLh á«dÉàb
á«æWƒdG á∏«μ°ûàdG É¡àÑ©d »àdG á∏HÉ≤ªdÉH á∏HÉ≤ªdG √òg ¬HÉ°ûJ øYh
Rƒa) 2009 áæ°S ô«N’CG Gòg óYGƒ≤H »ÑeGõdG ÖîàæªdG ó°V
:Éë°Vƒe ,áÑ©°U áfQÉ≤ªdG ¿qGC ¿Gó©°S ócqGC ,(2 ` 0 `H ô°†îdG
∫Éjófƒª∏d πgÉCàdG ÜGƒHGC Éæd íàa GRƒa É¡æ«M Éæ≤≤qM ó≤d á≤«≤M''
.''ÉØ∏àîe ¿Éc QÉW’Gh äÉ«£©ªdG øμd
≥«≤ëàH ÖdÉ£e »æWƒdG ≥jôØdG ¿qGC ≥HÉ°ùdG »æWƒdG ÖNÉædG óq cqGCh
»fÉK π≤æàH óYƒe ≈∏Y ¿ƒμ«°S ¬fqGCh á°UÉN ,Ωƒ«dG á«HÉéjGE áé«àf
øe ¬fGC'' Éë°Vƒe ,…QÉédG ¿GƒL 16 Ωƒj GófGhQ »dÉ¨«c ≈dGE
ôe’CG øμd ,óYGƒ≤dG êQÉN ø«à«dÉààe ø«à∏HÉ≤e Ö©d Ó©a Ö©°üdG
.''ø«æÑdG øe á«HÉéjGE áé«àæH IOƒ©dG ƒg É«dÉM ºg’CG

á«ª°SQ IGQÉÑe »a »°SÉ°SÉCc Iôe ∫h’C áNhO ájhDQ á«fÉμeG
ádÉMh Iô«N’CG IóªdG »a É¡fÉHGC »àdG áeQƒØ∏d ô¶ædÉH
øe ô«ãμdG ™«q°V …òdG »ëdƒÑe »dÉëdG »°SÉ°S’CG ¢SQÉëdG
,¬≤jôH
ájÉ¡f »a IôÑîdG πq°†Øj ób ¢ûàjRƒ∏«dÉg ¿qGC ƒdh
ó©H ´ÉaódG »a âæ°qùëJ Qƒe’CG ¿qGC ø«M »a.±É£ªdG

áLQódÉH á«μ«àμJ ¿ƒμà°S Ωƒ«dG IGQÉÑe ¿qÉEa ∂dP πÑbh
IRõq©e ¿ƒμJ á∏«μ°ûJ ∫ÉNOGE ¢ûàjRƒ∏«dÉg Ωõà©j øjGC ≈dh’CG
ø«ªLÉ¡e ≈dGE áaÉ°V’ÉH ,¿Gó«ªdG §°Sh »a ø«ÑY’ Ió©H
QÉ¶àf’G ádÉM »a ¿ƒμ«°S »æWƒdG ≥jôØdG ¿’C §≤a (2)
¥Ó£f’G ™e »∏ëªdG ≥jôØ∏d ∫h’CG »a IQOÉÑªdG ∑ôJh
∂∏ªf ÉæfqGCh á°UÉN ,¬àãZÉÑªd á°ùcÉ©e äÉeƒég »a
.QÉW’G Gòg »a ¥QÉØdG ™æ°U º¡fÉμeÉEHh ø«©jô°S ø«ÑY’
≈∏Y óªà©à°S Ωƒ«dG ¢ûàjRƒ∏«dÉg äGQÉ«àNG ¿qÉEa ,»dÉàdÉHh
,»°VÉªdG ¢üHôàdG ∫ÓN ø«ÑYÓdG OhOôªd ¬àjhDQ ióe
¿ƒμj ó«YGƒªdG √òg πãe »a äÉeÉªàg’G áeó≤e »ah
ƒëf AGQ’BG πc ÖgòJh ,ájÉ¨∏d Éª¡e ≈eôªdG ¢SQÉM õcôe

''Ö©°ûdG'' `d »fGOƒ°S ∫Óg »Hô©dG

''GófGhQh ø«æ«ÑdG »a ¥ƒØàdG Éæaóg''
q dG øe ÉæHôàbG
ø«æÑdG ≈dGE »æWƒdG ÖîàæªdG π≤æJ øY QGƒëdG Gòg »a ÉæKóë«d »fGOƒ°S ∫Óg »Hô©dG ±ôàëªdG ÖYÓ
.…hôμdG ¬∏Ñ≤à°ùe øYh ,GófGhQh
§«ëJ »àdG AGƒL’CG øY GOóée åjóëdG
¢UÉ≤H …Rƒa óªëe :√QhÉM
»àdG áé«àædG ≈∏Y õcqôf Ée Qó≤H IGQÉÑªdÉH
»°SÉb âjGB óªëe :ôjƒ°üJ
¿ƒÑY’ ÉæfGC á°UÉN É¡≤«≤ëJ πLGC øe ÉæÑgP
á«HhQh’CG ä’ƒ£ÑdG ôÑcGC »a ¿ƒaôàëe
∫hÉCH RƒØdÉH ºμÄæq¡f ’hGC :Ö©°ûdG @
±hô¶dG πc ™e º∏bÉCàdG Éæ«∏Y Öéjh
ádƒ£ÑdÉH ºμbÉëàdG òæe ∂d Ö≤d
.äÉ«£©ªdGh
.á«dÉ¨JôÑdG
ΩÉeGC á∏Ñ≤ªdG äÉjQÉÑªdG øY GPÉeh @
,»NGC ∑ôμ°TGC :»fGOƒ°S ∫Óg »Hô©dG @@
?»dÉeh GófGhQ øe πc
»a »d »fÉãdG º°SƒªdG ¿Éc Gòg ¬∏qd óªëdG
’h øjAÉ≤∏dG øjòg øY åjóëdG ójQGC ’ @@
''¢ûjQÉª«Z ÉjQƒà«a'' »≤jôa ™e ±GôàM’G
Éæ«∏Y Öéj øëf ,çGóM’CG ¥ÉÑà°SG ójQGC
∫É¨JôÑdG ¢SÉCc »FÉ¡f »a Gô«Ñc GRƒa Éæ≤≤qMh
≈∏Y õ«côàdG Égó©H ø«æÑdG •É≤f ¿Éª°V
≥jôa ó°V ∂dP ¿Éc ,≥jôa …GC ΩÉeGC ¢ù«d
ájôØ°S É¡àeó≤e »ah á∏Ñ≤ªdG äÉjQÉÑªdG
øe âæqμªJ »fqGC ¬∏qd óªëdG ,''...Éμ«ØfÉH''
AÉ≤d øe §≤a ´ƒÑ°SGC ó©H »JÉCJ »àdG GófGhQ
ïjQÉJ ∫ƒNOh »≤jôa èjƒàJ »a áªgÉ°ùªdG
øe ,ôNGB RƒØH IOƒ©dG ¬«a …ƒæf …òdG ø«æÑdG
.…OÉædG
»dÉe AÉ≤∏d ájOÉY á≤jô£H ô«°†ëàdG πLGC
ó°V ájƒb IGQÉÑe ºcô¶àæJ @
’ ÉæfqGC á°UÉN ,Éjô«°üe AÉ≤d ¿ƒμj ’ »c
?»æ«æÑdG ÖîàæªdG
,É¡JÉjQÉÑe »a »dÉe ¬H Ωƒ≤à°S Ée …Qóf ó©H ø«æÑdG á¡LGƒªd ¿hó©à°ùe øëf ¿’BG
≈∏Y ∫ÉÑ≤à°S’ÉH áXƒ¶ëe ¿ƒμà°S å«M .ÖîàæªdG ºbGƒW øe õéæªdG ô«ÑμdG πª©dG »a ó«L ô«°†ëàH Éæªb ¬∏qd óªëdG @@
.ø«Jôe
?ø«æÑdG á¡LGƒe ¿hôJ ∞«c @ ÜQóàf Éæc øjGC ,≈°Sƒe …ó«°S ¢üHôJ
ÜôZR ƒeÉæjO …OÉæd ºà«°†eGC @ ,ôcÉ°ûJ »a ø«æÑdG ó°V ÉæÑ©d ¿GCh ≥Ñ°S @@ Éæd íª°S Ée ƒgh ,Ωƒ«dG »a ø«Jôe ∫ó©ªH
ÖY’ ∫hGC ¿ƒfƒμà°Sh »JGhôμdG ájóéH ¬d Éfô°q†Mh Gó«L ¢ùaÉæªdG ±ô©f øjòdG AÓeõdG ™e GOóée AÉ≤àd’EÉH
?ádƒ£ÑdG √òg »a Ö©∏j …ôFGõL õFÉØdG á«∏≤©H π≤æàf ¿GC Öéj ’ øμd ,Iô«Ñc ôe’CG Éæd íª°S Éªc ,Gô«ãc º¡Jó≤àaG
»ª«gGôH QGôZ ≈∏Y OóédG øe ÜGôàb’ÉH
≈dGE äóY Ée ó©H ¬∏qd óªëdG í«ë°U @@ »a Ö©∏dG π«∏b òæe â∏b Éªc ,ájGóÑdG òæe
ó©H á«°VÉªdG á∏«∏≤dG ô¡°T’CG »a …Gƒà°ùe øe ójó©dG ≈∏Y ÉfOƒqY É«≤jôaGE ∫ÉZOGC ºjôc ójóédG óaGƒdÉH ÜÉMôàdGh QójÉJh
»a RhôÑdG øe âæμqªJ É¡à«≤q∏J »àdG áHÉ°U’EG …òdG ôe’CG ƒgh ,ÉæaOÉ°üJ »àdG πcÉ°ûªdG ±hôX »a äQÉ°S äGô«°†ëàdG .…RGƒZGC
øe ójó©dG π©L …òdG ôeC’G ƒgh ,»≤jôa Éædƒ°Uh ïjQÉJ òæe øjQòM ¿ƒμæd Éæ©aó«°S ,»°VÉªdG »a ¬«∏Y ÉfOƒq©J Éªc GóL ájOÉY
.»H π°üàJ á«HhQh’BG ¥ôØdG ≈dGE áaÉ°V’ÉH ¬fq’C ,IOƒ©dG Ωƒj ájÉZ ≈dGE ∫hÉëj øjGC ô«Ñc πª©H Ωƒ≤j IôbƒH Éæ∏«eRh
ÜÉë°UGC ™e Iô«Ñc äGQhÉ°ûe ó©H øμdh πLGC øe É¡«a Ögòæ°S »àdG IGQÉÑªdG §¨°V Éæ«dGE åjóë∏d ™«ªédG øe ÜGôàb’EG
»æWƒdG ÜQóªdG º¡°SGCQ ≈∏Yh ¢UÉ°üàN’EG πLGC øe ÉæXƒ¶M ¢û©æf »μd ô«Z ’h RƒØdG Gòg πãe »a á«≤jôa’EG ¬JôÑîH Éæª«YóJh
.º°SƒªdG øe âbƒdG
AÉ°†e’EÉH »æë°üf …òdG ,¢ûàjRƒ∏«dÉg ó«Mh »bÓæ°S ÉæfqGC ’GE ,ºdÉ©dG ¢SÉCc ≈dGE πgÉCàdG
≈dGE π≤æàdG äQôqb ,ÜGôZGR ƒeÉæjO ≥jôØd ,AGƒj’EG πμ°ûe É¡àeó≤e »a iôNGC πcÉ°ûe ºà°ùdGC ,º°SƒªdG ájÉ¡f øY åjóëdÉH @
?äÉHÉ°U’G øe ¿ƒaƒqîàe
øe ’óH á«JGhôμdG ádƒ£ÑdG »a Ö©∏dG
.IQGôëdGh áHƒWôdG
hGC á«dÉ¨JôÑdG ¥ôØdG óMGC »a AÉ°†e’G ∑Éæg π«∏b òæe ∂d â∏b Éªc IôªdG √òg øμd GójóëJ âbƒdG Gòg »a ∫ÉëdG á©«Ñ£H @@
,»JÉeóN âÑ∏W »àdG á«°ùfôØdG hGC á«fÉÑ°S’G øëfh IôÑîdG ∂∏ªJ »àdG ô°UÉæ©dG ¢†©H óªëdG øμd ,QòëdG òNGC Öéj º°SƒªdG øe
≈∏Y ®ÉØëdÉH »d íª°ùj Ö©d âbh øª°V’C
»a Ö©∏dG ≈∏Y øjOƒ©àe øμf ºd øjòdG ójó©dÉH ÉeÉb »Ñ£dGh »æØdG ø«ªbÉ£dG ¬∏qd
.…ôFGõédG »æWƒdG ÖîàæªdG »a »àfÉμe á«°VÉªdG É«≤jôaGE ºeGC ¢SÉCc ,É«≤jôaGE ∫ÉZOGC èeÉfôH Éæd Gô£q°Sh É©e πª©dG äGQhO øe
iôNGC ÜÉ≤dGC Ö∏L ≈æªJGC »aGógGC øY ÉeGC ÉæJOÉaGC É«≤jôaGE ÜƒæL »a ÉgÉæÑ©d »àdG Gó«L ´ÉLôà°S’G ≈∏Y ÉfóYÉ°S ô«Ñc πªY
GôNƒDe ¬«∏Y â∏°üëJ …òdG Ö≤∏dG ó©H ób ≥HÉ°ùdG »a âæc É«°üî°T »fqGC Éªc ,Gô«ãc á°UÉN ,Éæ«∏Y ôqe …òdG º°SƒªdG ¥ÉgQGE øe
¿ƒc’C ôãcGC º∏©àdGh ,∫É¨JôÑdG ¢SÉCc Ö∏éH »a ø««∏ëª∏d É«≤jôaGE ºeGC ¢SÉCc âÑ©d øe ójó©dG GƒÑ©d øjòdG ø«aôàëªdG ø«ÑYÓdG
.»MGƒædG πc øe ÓÑ≤à°ùe π°†aGC Ωó©d ¿Gh’BG ¿ÉM ¬fqGC ó≤àYGC Gò¡d ,¿GOƒ°ùdG øμd ,ø«°ùªîdG º¡°†©H RhÉéJ äÉjQÉÑªdG
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غيÓسس ،تايدر،أاغوازي وبراهيمي

حضصورهم سصيعطي حلولإأضصافية لهاليلوزيتشش
تشضهد القائمة التي إانتقاها الناخب الوطني هاليلوزيتشس من أاجل المشضاركة في مواجهة اليوم ضضد منتخب البنين
بميدان هذا األخير تواجدأاربع عناصضر لم يسضبق لهاأان لعبت فيإافريقيا.
وكادامورو  ،بعد إابتعادهم عن الميادين
øjôbƒH á∏«Ñf
لفترة طويلة سشواء بداعي اإ’صشابة أاو
التهميشس وهذا ما جعلهم يعانون من
يتعلق اأ’مر بكل من غيÓسس ،تايدر،
الناحية البدنية عكسس الوافدين الجدد .
أاغوازي وبراهيمي وهؤو’ء سشيكونون أامام
وبالتالي ،فإان الرجل اأ’ول على رأاسس
أاول فرصشة من أاجل إاكتششاف أاجواء اللعب
العارضشة الفنية للخضشر سشيقوم بمزج بين
في أادغال إافريقيا بما أانها أاول خرجة لهم
العناصشر الجديدة الجاهزة من الناحية
مع المجموعة منذ تقمصشهم أ’لوان
البدنية وبعضس الكوادر الذين يملكون
»الخضشر« .يأاتي ذلك بالنظر إالى أان الفترة
الخبرة في تسشيير مثل هذه المواعيد
التي إالتحقوا فيها بالمنتخب الوطني كانت
الصشعبة من أاجل تجاوز البنين ورواندا
كل المواجهات التي خاضشها هذا اأ’خير
بهدف البقاء في صشدارة المجموعة.
مبرمجة داخل الديار ،وذلك حسشبما
أأغوأزي ألسصتثناء
أاسشفرت عنه القرعة الخاصشة بالمجموعة
أاما كريم أاغوازي ،فيعد اإ’سشتثناء من بين
الثامنة من تصشفيات مونديال البرازيل
زمÓئه بما أانه سشيدششن مششواره مع الفريق
. 2014وبالتالي إانتظرت العناصشر الصشاعدة
باللعب خارج الديار ،وفي مهمة ’ تقبل
»للخضشر« إالى غاية الجولة الرابعة من
الخطأا بالنظر إالى قوة المنافسشة في
اإ’قصشائيات من أاجل تدششين مششوارها
مجموعة »الخضشر« من أاجل العودة على
خارج الجزائر ،ويتعلق اأ’مر بمواجهة كل
من منتخب البنين وبعدها رواندا على بالجزائر والتي حققوا فيها فوزا كبيرا على اأ’قل بأاربعة نقاط من المبارتين.
التوالي .
منتخب البنين ،بعد المسشتوى الكبير الذي وبالتالي ،فإان حظوظه في المششاركة ليسشت
والرجل اأ’ول على رأاسس العارضشة الفنية كششفوا عنه كأانهم يلعبون مع المجموعة منذ كبيرة رغم أانه أافضشل من كل زمÓئه من
الناحية البدنية بما أانه لعب أاكبر عدد من
للفريق الوطني سشيعتمد على الوجوه فترة طويلة .
الجديدة بنسشبة كبيرة في اللقاءين القادمين
المباريات رفقة ناديه في الموسشم الكروي.
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بما أانهم جاهزين من الناحية البدنية ،وذل
بما أان هاليلوزيتشس سشيسشعى إالى الحفاظ
،
ر
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رغم نقصس عامل الخبرة عند كل من تاي
عند ألكوأدر ...
على نفسس التعداد الذي سشبق أان لعب من
براهيمي وغيÓسس في مثل هذه المواعيد
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قبل ،من أاجل ضشمان العمل الجماعي بين
الصشعبة.
وكان هذا الرباعي قد أاثبت جدارته في البدائل بالنظر إالى الظروف الصشعبة التي الÓعبين لتفادي اأ’خطاء ،خاصشة في
عاششها كوادر المنتخب على غرار مصشباح
مواجهة اليوم.
اللعب للفريق من خÓل مباراة الذهاب

ألرضضية السضيئة
الحرارة ،الرطوبة وا أ
ل

عوأمل قد تعيق آأآأدأء ““ألخضصر““
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رفيق جبور لـ ““الشضعب““

““ألتحكم في أألعصصاب ضصروري ““
ثّمن رفيق جبور الفوز المحقق على
حسضاب منتخب بوركينافاسضو ،الذي
أاكد في حوار خصس به جريدة
““الشضعب““ أانّ الÓعبين عازمون على
تحقيق نتيجةإايجابية في البنين.

»°ù«ªM QÉªY :√QhÉM
»°SÉb âjGB óªëe :ôjƒ°üJ
وعن رأايه في مواجهة المنتخب البنيني
اعتبر هداف أاولمبياكوسس بأان المباراة
صشعبة لعدة عوامل أاهمها الظروف
المناخية ،إاضشافة إالى الضشغط الكبير
المتوقع حدوثه وهو ما يتطلب حسشبه
التحكم في اأ’عصشاب من أاجل تحقيق
الهدف المنششود.
❊ الشضعب :ماذا اسضتفدتم من مباراة
بوركينافاسضو؟
❊❊ رفيق جبور :لقد اسشتفدنا من أاششياء
كثيرة ،فبالنسشبة لنا كÓعبين أاعتقد أان
الفوز سشيعطينا دفعا كبيرا من الناحية
المعنوية خاصشة أاّننا مقبلون على مباريات
صشعبة ،وبخصشوصس الجهاز الفني أاعتقد
أايضشا أانه اسشتفاد كثيرا من مواجهة منتخب
محترم كبوركينافاسشو من خÓل تجريب
العديد من الخطط التكتيكية ومعرفة
الجاهزية البدنية لÓعبين.
❊ رغم أاّنكم تمرون بفترة جيدة مع
فريقك إالّ أاّنكم لم تسضتطيعوا
التسضجيل ،ما هو رّدكم على هذا
األمر؟
❊❊ بصشراحة أانا أاقوم بواجبي على أاكمل
وجه خÓل المباريات التي أاخوضشها مع
المنتخب ،لكن كما ترون الحظ دائما
يخونني والمهاجم ’ يكون مطالبا
بالتسشجيل دائما ،وأانا أاحاول في أاكثر من
مناسشبة خلق مسشاحات لزمÓئي من أاجل
اسشتغÓلها ومخادعة الخصشم.
❊ بما أانّكم لم تسضجّلوا أامام
بوركينافاسضو هل تتوّقعون أان
تبدؤوونأاسضاسضياأامام البنين؟
❊❊ هذا اأ’مر بيد المدرب وهو من يقرر
من يبدأا أاسشاسشي ومن يبقى في ا’حتياط،
أانا كÓعب وضشعت هذين اأ’مرين في
الحسشبان عند مجيئي للتربصس ،وكل ما
أاسشتطيع قوله أانني جاهز سشواء أاراد
المدرب إاششراكي كأاسشاسشي أاو كاحتياطي،
لكن الششيء اأ’كيد أانه في كلتا الحالتين
سشأاحاول التسشجيل أامام البنين من أاجل
الحفاظ على حظوظنا في التأاهل إالى كأاسس

العالم.
❊ كيف ترون مباراة البنين؟
❊❊ سشتكون مباراة صشعبة وهو أامر متوقع
خاصشة أاّن ’عبي البنين يسشعون لتحقيق
الفوز من أاجل اإ’بقاء على آامالهم في
التأاهل ،وهو نفسس اأ’مر الذي نسشعى إاليه.
❊ ما هي الصضعوبات التي تتوّقعون أان
تواجهوها في البنين؟
❊❊ هناك عدة أامور سشيحاول الخصشم
توظيفها لصشالحه كالظروف المناخية،
إاضشافة إالى عامل الضشغط من أاجل إارباكنا
لكننا عازمون على قول كلمتنا من خÓل
التحكم باأ’عصشاب وعدم ا’نسشياق وراء
هذه اأ’مور.
❊ تعّدون من الÓعبين الذين يملكون
خبرة في إافريقيا ،وسضتكونون
مطالبون بتوظيف هذه الخبرة
خاصضة أان المنتخب يملك العديد من
الÓعبين الشضباب الذين ل يعرفون
األجواء في أادغال إافريقيا ،أاليسس
كذلك؟
❊❊ بالفعل نملك تششكيلة ششابة وهناك أايضشا
’عبين يملكون الخبرة الكافية لمواجهة
هذه اأ’جواء ،وسشنقوم بواجبنا من خÓل
تجهيزهم نفسشيا من أاجل الظهور بمسشتوى
أاحسشن.
❊ هل تعتقدون أاّنه بإامكانكم تحقيق
الفوز في البنين؟
❊❊ هدفنا هو تحقيق سشت نقاط من
مواجهتي البنين ورواندا وكل المقابÓت
صشعبة ،لكننا سشندخل هاتين المواجهتين
بثقة من أاجل تحقيق الفوز.

مجيد بوقرة لـ ““الشضعب““

سشيكون للمنتخب الجزائري منافسشين
إاضشافيين يتمثÓن في الحرارة والرطوبة
وا’رضشية السشيئة لملعب بورتو نوفو.
الفريق الجزائري الذي حل بعد زوال الجمعة
بكوتونو ،العاصشمة ا’قتصشادية للبنين اسشتفاد
من  48سشاعة للتأاقلم مع الظروف المناخية
الصشعبة التي تعرفها البنين .هذا العامل يمثل
الششغل الششاغل للمدرب الوطني الذي يخششى
بالدرجة ا’ولى التحكيم مثلما صشرح به
للصشحافة لدى حلوله بمطار كوتونو ،كما
يخششى بصشورة خاصشة انعكاسشات الحرارة
والرطوبة على مردود الÓعبين اليوم.
واسشتنادا الى تصشريحات وسشط الميدان،
ياسشين براهيمي الذي يقوم بأاول رحلة له
للقارة السشمراء ،فاإان المدرب الوطني حذرهم
من عدم التركيز على العوامل المناخية خششية

فقدانهم للتركيزالمطلوب .ويبدو أان هذه
النصشيحة أاتت بثمارها حيث من خÓل
التصشريحات’ ،حظنا نوعا من الطمأانينة لدى
رفاق مجيد بوقرة ،الÓعب الذي يمكن
لزمÓئه ا’عتماد عليه كثيرا اليوم بفضشل
الخبرة الكبيرة التي اكتسشبها على مختلف
الميادين ا’فريقية .لكن ،يخششى الÓعبون
الجزائريون أان يواجهوا صشعوبات جمة على
أارضشية ملعب بورتو نوفو المتدهورة للغاية.
وهو عامل يقلق كثيرا المدرب هليلوزيتشس،
رغم أان العائق سشيكون متسشاويا للمنتخبين.
لكن منتخب البنين يكون قد أاخذ احتياطاته
من خÓل إاجرائه لعدة حصشصس تدريبية على
هذه اأ’رضشية ،وذلك منذ التربصس الذي ششرع
فيه من يوم  28ماي الماضشي.

شضباب قسضنطينة

تعيين سصعدأن مديرأ فنيا
سضيشضغل مدرب المنتخب الوطني السضابق
رابح سضعدان منصضب مدير فني رياضضي
لشضباب قسضنطينة للموسضمين المقبلين،
حسضبما صضرح به المدير العام للشضركة
الرياضضية ذات أاسضهم ،شضباب قسضنطينة
بدر الدين مكرود.
واتفق مسضيرو عميد أاندية الشضرق
الجزائري مع رابح سضعدان عقب اجتماع
اسضتغرق عدة سضاعات ،حسضبما أافاد به

مكرود .واسضتنادا لنفسس المصضدر ،فقد
أاسضندت للمدرب السضابق للخضضر مهمة
»اإلسضهام في إاطار المشضروع الذي بادر
إاليه النادي المتمثل في رسضم مسضتقبل
شضباب قسضنطينة« .وكان رابح سضعدان
قد صضرح صضباح اليوم الجمعة بأان
منصضب مدير فني رياضضي يتوافق
»تماما« مع طموحاته معتبرا أان تجربته
بإامكانهاأان تقدم اإلضضافة المرجوة.

وداد بوفاريك
أأنصصار ألفريق ينددون
بترأجع ألنتائج
نظم نهار امسس العششرات من انصشار و
قدماء ’عبي فريق جمعية وداد
بوفاريك ششمال البليدة  ،وقفة
احتجاجية امام مقر بلديتهم  ،دعوا
خÓلها الى احداث تغييرات على
مسشتوى ا’دارة المسشيرة و المسشؤوولة
عن مصشير الفريق بدرجة أاولى  ،و
تعيين بد’ء أاكفاء يخدمون الرياضشة
في احد اعرق النوادي الرياضشية
الكروية بالوسشط .
ورفع المششاركون في الوقفة
ا’حتجاجية التي ششارك فيها اكثر من
 300مناصشر و’عب قديم بجمعية وداد
بوفاريك  ،ششعارات طالبوا فيها
بإاحداث تغييرات في فريقهم لكرة
القدم والرياضشة عموما ببوفاريك .
وحملوا مسشؤوولية التراجع في
المسشتوى والسشقوط والبقاء في القسشم
الثاني للهواة الى التسشيير غير الرششيد
للنادي  ،موضشحين لـ » الششعب « أان
فريقهم كان بإامكانهم الصشعود و اللعب
في ا’دوار الرياضشية العليا  ،مثل ما
حصشل مع فريق ا’ربعاء لكرة القدم ،
على خلفية تاريخ النادي و سشمعته .

ø«ª°SÉj áæ«d

““سصأاضصع خبرتي
ّفي صصالح ألمنتخب““

أاكد قائد المنتخب الوطني مجيد
بوقرة في تصضريح خصس به جريدة
““الشضعب““ عقب مباراة بوركينافاسضو
أانّ مواجهة البنين صضعبةألّنها تجري
خارج الديار في ظل ضضرورة تحقيق
نتيجةإايجابية.

»°ù«ªM QÉªY
»°SÉb âjGB óªëe :ôjƒ°üJ
كما أابدى مدافع لخويا القطري سشعادته
مرة أاخرى للمششاركة كأاسشاسشي ونيل ثقة
مدرب المنتخب الوطني وحيد
هاليلوزيتشس ،وكانت فرحته مضشاعفة بما
أان المباراة جرت بملعب مصشطفى تششاكر
بالبليدة ،كما عّبر
أابدى مجيد بوقرة ارتياحه للوجه الذي
ظهر به المنتخب الوطني أامام نظيره
البوركينابي ،واعتبر الفوز المحقق ثمرة
العمل الكبير الذي يقوم به الجهاز الفني
منذ بداية التربصس بمركز تحضشير
المنتخبات الوطنية بسشيدي موسشى قائ:Ó
““الفوز مهم وهو ثمرة العمل والتحضشيرات
التي نقوم بها في التربصس خصشوصشا في
المدة اأ’خيرة أاين ضشاعفنا من العمل ،وهو
ما جعلنا ندخل اللقاء جاهزين بدنيا““.
من جهة أاخرى ،أاكد بوقرة أان مباراة البنين
سشتكون مختلفة تماما عن مواجهة
بوركينافاسشو نظرا لعدة عوامل ،أاهمها أان
المواجهة سشتجرى خارج الديار ،وهذا بعد

أان نّوه بمسشتوى المنتخب البوركينابي في
قوله““ :مواجهة البنين مختلفة عن مواجهة
بوركينافاسشو رغم أانّ هذا اأ’خير وصشل إالى
نهائي كاسس إافريقيا لكن ا’ختÓف يكمن
في أاّننا سشنلعب مواجهة البنين خارج الديار
أاي في أادغال إافريقيا““.
لكنه بالمقابل أاضشاف أانّ المنتخب جاهز
لقول كلمته““ :نحن جاهزون من جميع
النواحي وسشيقوم الجهاز الفني بوضشع آاخر
الرتوششات على التششكيلة من أاجل تحقيق
نتيجة إايجابية““.كما أابدى بوقرة سشعادته
بالعودة مرة أاخرى إالى التششكيلة اأ’سشاسشية
للمنتخب بعد غياب طويل ،وهذا بمناسشبة
مواجهة بوركينافاسشو قائ““ :Óأانا سشعيد
بكسشب ثقة المدرب وأاتمنى أان ’ أاكون قد
خيّبت ظنه ،وسشعادتي كانت أاكبر أايضشا
بالعودة إالى هذا الملعب الذي عششت فيه
أاجمل الذكريات مع المنتخب““.
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¿ÉHEG ’É£HCG GƒfÉc √OGóLCG
πc ,»°ùfôØdG ∫ÓàM’G
…ôFGõ÷G ™ªàÛG äÉÄa
Gòg ôjô– ‘ âcQÉ°T
ICGôŸG Éª«°S’ ,øWƒdG
É¡d Oƒ©j »àdG ájôFGõ÷G
ÖfÉL E G ±ƒbƒdG ‘ π°†ØdG
ácô©ŸG ‘ ,πLôdG É¡«NCG
Ió«¡°ûdG º¡æe ájÒ°üŸG
IƒYóŸG á«∏HÉb ódh Ió«HR
øe ÌcCG âfÉc .''áë«∏°U''
QÉÑNC’ÉH äGógÉÛG Ohõj
∫ƒ«e º¡jód IƒNEG É¡d ¿C’
∫ÉLQ OOôJ AÉæKCGh á«°SÉ«°S
âfÉc É¡dõæe ≈∏Y á°SÉ«°ùdG
øY º¡ãjóM G ™ªà°ùJ
.ôFGõ÷G ‘ »°SÉ«°ùdG ™°VƒdG
á˘jô˘jô˘ë˘à˘dG IQƒ˘ã˘ dG â©˘˘dó˘˘fG ÉŸh
á©eÉ÷ÉH ôjô˘ë˘à˘dG á˘¡˘Ñ˘L äCÉ˘°ûfCG
Ú«æWƒdG áÑ∏£dG ¢†©H øe á«∏N
π˘ª˘©˘∏˘ d º˘˘¡˘ à˘ Ä˘ Ñ˘ ©˘ Jh º˘˘gÒWCÉ˘ à˘ d
‘ Ió˘«˘HR •É˘°ûf AÉ˘æ˘ KCGh ,…Qƒ˘˘ã˘ dG
á˘˘YÉ˘˘é˘ °T äô˘˘¡˘ XCG á˘˘«˘ ˘∏ÿG ∂∏˘˘ J
ÜÉH øeh áÄÑ©àdG ≈∏Y IÒÑc IQóbh
™˘e É˘˘¡˘ bó˘˘°Uh É˘˘gÉ˘˘jGƒ˘˘f QÉ˘˘Ñ˘ à˘ NG
á«∏ªY ‘ ácQÉ°ûŸÉH âØ∏c ,IQƒãdG
âfÉ°S'' Ö©˘˘ ∏˘ ˘e π˘˘ NGO á˘˘ ˘«˘ ˘ FGó˘˘ ˘a
π˘ã“h ,É˘«˘dÉ˘M ÚZƒ˘˘dƒ˘˘H ''¿ÉLhCG
á˘Jƒ˘bƒ˘e á˘∏˘Ñ˘æ˘b ∫É˘˘NOEG ‘ É˘˘gQhO
É¡d á∏°VÉæe ÛEG É¡ª«∏°ùàd QÉéØf’G
å«˘M .…Qƒ˘ã˘ dG ¿Gó˘˘«ŸG ‘ ≥˘˘Ñ˘ °S
Iô°UÉæe á«HhQhCG IÉàa …R ‘ äóH
AÉ˘˘ ˘æ˘ ˘ HCG ø˘˘ ˘e »˘˘ ˘°VÉ˘˘ ˘jQ ≥˘˘ ˘jô˘˘ ˘Ø˘ ˘ d
.øjôª©ŸG
π˘Nó˘J ¿CG Ió˘«˘ ¡˘ °ûdG âYÉ˘˘£˘ à˘ °SG
¢û«àØà∏d ¢Vô©àJ ¿CG ¿hO Ö©∏ŸG
¿CG ó©H É¡à∏«eõd á∏Ñæ≤dG âª∏°Sh
É˘˘ ¡˘ ˘HÉ˘˘ «˘ ˘K ø˘˘ e Üƒ˘˘ K ‘ É˘˘ ¡˘ ˘à˘ ˘Ø˘ ˘ d
∞«¶æJ πﬁ øe Égƒàd ¬à©LÎ°SG
É˘¡˘à˘∏˘«˘eR â©˘°Vh å«˘M ,¢ùHÓŸG
,Ö°SÉ˘˘æŸG ¿É˘˘μŸG ‘ á˘˘∏˘ ˘Ñ˘ ˘æ˘ ˘≤˘ ˘dG
ó©Hh .Ió«HR ÜƒãH IÉ£¨e É¡àcôJh
»°ùfôØdG ¢ù«dƒÑdG øjÉY ÉgQÉéØfG
AGõ˘LCG ¢üë˘Ø˘Jh QÉ˘é˘Ø˘f’G ¿É˘μ˘ e
º˘bô˘dG ≈˘∏˘Y Ì©˘a ¥õ˘ªŸG Üƒ˘ã˘ dG
πÙG ÖMÉ˘˘ ˘°U ¬˘˘ ˘≤˘ ˘ ˘°üdCG …ò˘˘ ˘ dG
á˘aô˘©˘e ÛEG ¬˘H …ó˘à˘¡˘«˘˘d Üƒ˘˘ã˘˘dÉ˘˘H
.¬àÑMÉ°U
πﬁ øY »°ùfôØdG ¢ù«dƒÑdG åëH
,ºbôdG ∂dP ≈∏Y GOÉªàYG ∞«¶æàdG
áÑMÉ°U ≈˘∏˘Yh ¬˘«˘∏˘Y ±ô˘©˘J ≈˘à˘M
ÛG á˘∏˘Ñ˘æ˘≤˘dG â∏˘NOCG »˘à˘˘dG Üƒ˘˘ã˘˘dG
…òdG ∫hDƒ°ùŸG º∏Y Éª∏a .Ö©∏ŸG
åëÑj ¢ù«dƒÑdG ¿CG áª¡ŸÉH É¡Ø∏c
.áª°UÉ©dG IQOÉ¨Ã É¡ë°üæa É¡æY
É¡à∏FÉY øμ°ùe ÛG Ió«HR äOÉY
ÉeõY ÌcCG »gh ,ôμ°ù©e áæjóÃ
•É°ûædG á∏°UGƒ˘e ≈˘∏˘Y É˘ª˘«˘ª˘°üJh
,áª°UÉ©dG ‘ ¬JCGóH …òdG »FGóØdG
º°SG É¡«∏Y ≥∏WCG IÎØdG √òg ‘h
ƒ˘˘ dhDƒ˘ ˘ °ùe ó˘˘ ˘cCÉ˘ ˘ J ÉŸh ,''áë«∏°U''
É˘¡˘JAÉ˘Ø˘c ø˘e ô˘μ˘ °ù©˘˘e ‘ IQƒ˘˘ã˘ dG
π˘NGO äÉ˘ª˘¡ŸG ¢†©˘Ñ˘H É˘gƒ˘˘Ø˘ ∏˘ c
á˘Ñ˘∏˘£˘H ∫É˘˘°üJ’G É˘˘¡˘ æ˘ e á˘˘æ˘ jóŸG
±GógCÉH º¡à«YƒJ ó°üb äÉjƒfÉãdG
hó˘©˘dG äÉ˘£˘£ﬂ ∞˘°ûch IQƒ˘˘ã˘ dG
.É¡«∏Y AÉ°†≤dG ÛG á«eGôdG

º`` ` ` ` ` ` ` ` `∏°ùJ ⁄ ô`` ` ` ` ` ` ` FGõ÷G
É`` ` ` ` ¡fGÒL ´É`` ` `ªWCG ø`` ` ` e
∫ÓN øe ∫hÉ– »¡a AÉØÿG ‘h ,(OÉ°ûJ
√òg ó«jCÉJ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G º«¶æàdG Gòg
π˘˘°üa É˘˘ ¡˘ ˘à˘ ˘dhÉﬁ ‘ É˘˘ °ùfô˘˘ Ø˘ ˘d ∫hó˘˘ dG
í˘˘°VhCG qπ˘ ©˘ dh ,∫É˘˘ª˘ °ûdG ø˘˘Y AGô˘˘ ë˘ ˘°üdG
äGP ∫Éb ádhÉÙG √òg ¢†Mój ¿ÉgôH
ôé«ædG ¢ù«FQ OQ ‘ AÉL Ée ƒg ∞dDƒŸG
∫ƒM ÜÉLCG …òdG ,…QƒjO ÊÉªM ∑GòfBG
É¨æJÉc'' ≥∏N ‘ ºgÉ°SCG ød'' :´ƒ°VƒŸG
∫hó˘dG ™˘«˘ª˘L â∏˘˘é˘ °S ó˘˘bh ,''ájhGôë°U
º˘˘ZQ É˘˘ ¡˘ ˘¶˘ ˘Ø– ô˘˘ FGõ÷É˘˘ H á˘˘ £˘ ˘«ÙG
√òg ≈∏Y É°ùfôa É¡à°SQÉe »àdG •ƒ¨°†dG
É°ùfôa øY É¡dÓ≤à°SG âdÉf »àdG ∫hódG
π˘°†Ø˘Hh Gò˘μ˘gh .1960 á˘æ˘°S …CG É˘ã˘ jó˘˘M
IOÉb øe ÚjôFGõ÷G Ú«°SÉeƒ∏HódG áμæM
√ò˘g âæ˘μ“ »˘æ˘Wƒ˘dG ô˘jô˘ë˘ à˘ dG á˘˘¡˘ Ñ˘ L
’ á˘©˘£˘b AGô˘˘ë˘ °üdG AÉ˘˘≤˘ HEG ø˘˘e IÒNC’G
.á«HGÎdG IóMƒdG øe GC õéàJ

‘ É˘≤˘«˘ª˘Y ió˘°U ∫ƒ˘ZhO äÉ˘˘ë˘ jô˘˘°üà˘˘d
¢ù«˘˘Fô˘˘dG π˘˘ã˘ e AÉ˘˘°SDhô˘˘dG ¢†©˘˘H ¢Sƒ˘˘Ø˘ ˘f
∂∏ŸGh á˘˘ Ñ˘ ˘«˘ ˘bQƒ˘˘ H Ö«˘˘ Ñ◊G »˘˘ °ùfƒ˘˘ à˘ ˘dG
Éª¡JôZCG øjò∏dG ¢ùeÉÿG óªﬁ »Hô¨ŸG
AGôë˘°üdG ¿CÉ˘H É˘æ˘Xh ,äÉ˘ë˘jô˘°üà˘dG √ò˘g
¿CG Gó≤àYG Éªc ,´É°ûe ∂∏eh ™°SGh AÉ°†a
óª°üJ ød áàbDƒŸG ájôFGõ÷G áeƒμ◊G
ìƒ˘˘ ∏˘ ˘j ìGQ …ò˘˘ dG ∫ƒ˘˘ ZhO QGô˘˘ °UEG ΩÉ˘˘ ˘eCG
®É˘Ø˘à˘M’G π˘LCG ø˘e Iƒ˘≤˘dG ∫É˘ª˘ ©˘ à˘ °SÉ˘˘H
¬˘æ˘∏˘©˘jh ∂dP ∞˘î˘j ⁄ ƒ˘gh ,AGô˘ë˘°üdÉ˘˘H
¿Éàeƒμ◊G ¿ÉJÉg ¿CÉH ÉØ«°†e ,áMGô°U
ÈY ôFGõ÷G ™e Ohó◊G πjó©àH ÉàÑdÉW
»˘˘°VGQC’G ø˘˘e á˘˘©˘ ˘°SGh äÉ˘˘ MÉ˘˘ °ùe º˘˘ °V
.ájhGôë°üdG
≥˘q≤˘ë˘à˘j ¿CG π˘Ñ˘b ‘ƒ˘J »˘Hô˘¨ŸG ∂∏ŸÉ˘˘a
Û E G ''±hóæJ'' á˘˘≤˘ £˘ æ˘ e º˘˘°†H ¬˘˘ ª˘ ˘∏˘ ˘M
…òdG ÊÉãdG ø°ù◊G ¬æHG ¬Ø∏îa ,Üô¨ŸG
á©°SGh »°VGQCÉH ∂dP ó©H ÖdÉW
,QÉ°ûHh ±hóæJ »à≤£æe ‘
¬˘d Öé˘à˘°ùJ ⁄ É˘eó˘˘æ˘ Yh
á˘˘ jô˘˘ ˘FGõ÷G á˘˘ ˘eƒ˘˘ ˘μ◊G
ó˘˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ dG á˘˘ ˘ ˘ã˘ ˘ ˘ jó˘˘ ˘ ˘M
ÉHô˘M qø˘°T ,∫Ó˘≤˘à˘°S’É˘H
∫Ó˘N á˘©˘°SGh á˘jô˘μ˘ °ùY
,1963 ô˘˘ Hƒ˘˘ à˘ ˘ cCG ô˘˘ ˘¡˘ ˘ °T
C C’G √ò˘˘ g º˘˘ ˘°V ∫hÉ˘˘ ˘Mh
.Iƒ≤dÉH »°VGQ
ó˘˘ ˘«˘ ˘ ©˘ ˘ °üdG ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y É˘˘ ˘ eCG
âdhÉ˘M ó˘≤˘a ,»˘ª˘«˘∏˘ b’E G
á˘˘∏˘ μ˘ ˘°ûe IQÉ˘˘ KEG É˘˘ °ùfô˘˘ a
á˘¨˘«˘°üH ø˘˘μ˘ d AGô˘˘ë˘ °üdG
‘ π˘˘ª˘ ©˘ J »˘˘¡˘ ˘a iô˘˘ NCG
AÉ˘˘ °ûfEG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ô˘˘ gÉ˘˘ ¶˘ ˘dG
á˘˘ ˘ cÎ°ûe á˘˘ ˘ ª˘ ˘ ˘¶˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ e
äGhÌdG ∫Ó˘˘ ˘ ˘ ¨˘ ˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ ˘°S’
,á˘jhGô˘ë˘°üdG á˘jƒ˘bÉ˘˘£˘ dG
á˘˘ª˘ ¶˘ æŸG º˘˘°†J å«˘˘ë˘ H
É˘˘ °ùfô˘˘ a äGô˘˘ ª˘ ˘©˘ ˘ à˘ ˘ °ùe
,É˘˘«˘ fÉ˘˘à˘ jQƒ˘˘e) á˘˘≤˘ HÉ˘˘ °ùdG
,‹É˘e ,ô˘é˘«˘æ˘dG ,∫É˘¨˘æ˘«˘°ùdG

∑ô–
ÖJÉ˘˘μ˘ e ø˘˘e RÉ˘˘©˘ jEÉ˘ Hh ô˘˘μ˘ H ƒ˘˘HCG Iõ˘˘ª˘ ˘M
Gôjó≤Jh ƒjQÉæ«°ùdG á«≤H ΩÉ“E’ ''¢UÉ°U''
≥«≤– π«Ñ°S ‘ É¡dòH »àdG äGOƒ¡éª∏d
äÉ£∏°ùdG øe GóYh ≈≤∏J ,´hô°ûŸG Gòg
óbh ,AGôë°üdG IQÉeEG Ûƒàj ¿CÉH á«°ùfôØdG
´hô˘°ûŸG Gò˘¡˘d è˘jhÎ∏˘d É˘°ùfô˘˘a äó˘˘æ˘ L
äôî°Sh IÒ£N á«HOCGh ájOÉe äÉ«fÉμeEG
á˘ahô˘©˘e ∞˘ë˘°U Ió˘©˘H IQƒ˘LÉC ˘e É˘eÓ˘˘bCG
»Jójô˘L π˘ã˘e á˘«˘eÓ˘YE’G á˘MÉ˘°ùdG ≈˘∏˘Y
.''¿ƒ«°SGÈ«dh ófƒeƒd''
»˘g ∫ƒ˘¨˘jO ∫QÉ˘°T äÉ˘ë˘ jô˘˘°üJ âfÉ˘˘ch
√òg É˘¡˘æ˘e iò˘¨˘à˘J »˘à˘dG á˘ª˘°Só˘dG IOÉŸG
á˘jô˘FGõ÷G AGô˘ë˘ °üdG'' π˘˘ã˘ ˘e ∞˘˘ ë˘ ˘°üdG
‘ É¡d óæ°S ’ á«æWhh á«fƒfÉb áaGôN
π˘Ñ˘≤˘ f ¿CG ø˘˘μÁ :É˘˘°†jCG ¬˘˘dƒ˘˘bh ,''ïjQÉàdG
AGôë°üdG øY ∫RÉæàdG GóY Ée IÒãc AÉ«°TCG
π˘μ˘H Gò˘μ˘g »˘æ˘ Wƒ˘˘dG ô˘˘jô˘˘ë˘ à˘ dG á˘˘¡˘ Ñ÷
äGô˘˘ cò˘˘ e ‘ AÉ˘˘ ˘L É˘˘ ˘e Ö°ùM ,''áWÉ°ùH
¿Gƒæ©H ∫ƒ¨jO ∫QÉ°T »°ùfôØdG ¢ù«FôdG
¿É«YC’G ¢†©H ΩÉb ,πHÉ≤ŸÉHh ,''πeC’G''
äÉÄØdG ¢†©H Gƒ˘©˘æ˘bCGh Iô˘μ˘Ø˘∏˘d è˘jhÎdÉ˘H
. ´hô°ûŸG »æÑJ ≈∏Y
,…ƒ¡÷G hCG »HQÉ¨ŸG ó«©°üdG ≈∏Y ÉeCG
¿É˘˘c ó˘˘ ≤˘ ˘a ÊÉ˘˘ ª˘ ˘ã˘ ˘Y Oƒ˘˘ ©˘ ˘°ùe í˘˘ °VhCG

¢†aQ É˘˘eó˘˘æ˘ Y ¬˘˘fCG ∞˘˘dDƒŸG ±É˘˘°VCGh
≈˘∏˘Y ô˘˘°UCGh Iô˘˘μ˘ Ø˘ dG …ô˘˘FGõ÷G ó˘˘aƒ˘˘dG
É˘°ùfô˘a äó˘©˘°U ,»˘æ˘Wƒ˘dG ÜGÎdG Ió˘˘Mh
‘h ,Iƒ≤dG ∫Éª©à°SÉH IOqó¡e É¡JóM øe
»˘°ùfô˘Ø˘dG ó˘aƒ˘dG ¬˘«˘a ¿É˘c …ò˘˘dG âbƒ˘˘dG
óaƒdG ≈∏Y äÉWƒ¨°†dG ∞∏àﬂ ¢SQÉÁ
¬Whô°ûH ∫ƒÑ≤dG ≈∏Y ¬eÉZQE’ …ôFGõ÷G
âÑgP ,á≤dÉ©dG πcÉ°ûŸG ájƒ°ùàd á«°VQCÉc
Gò¡d ó¡“h AÉØÿG ‘ §°ûæJ iôNCG ±GôWCG
äÉ˘«˘°SÉ˘°ùM IQÉ˘KEÉ˘H iô˘NCG äÉ˘«˘Ø˘«˘μ˘H π˘°üØ˘dG
∫ƒ°ü◊G πHÉ≤e IQhÉ› ∫hO ´ÉªWCGh á«∏ﬁ
.á«YÉªàLG äGRÉ«àeG ≈∏Y
ÖJÉ˘˘μŸG ¿CG ¬˘˘HÉ˘˘à˘ c ‘ PÉ˘˘à˘ °SC’G QÉ˘˘ °TCGh
§£îJ âMGQ á«∏ÙG ¿hDƒ°û∏d ájQGOE’G
ô˘μ˘H ƒ˘HGC Iõ˘ª˘M ™˘e ≥˘«˘°ùæ˘à˘dÉ˘H á˘«˘∏˘ª˘©˘∏˘ d
,(á∏bQh) äÉMGƒdG ádÉªY ¢ù∏› ¢ù«FQ
á˘dhÉﬁ ƒ˘g ´hô˘°ûŸG Gò˘g ø˘e á˘˘jÉ˘˘¨˘ dGh
Iõ˘«˘ª˘ àŸG á˘˘jhGô˘˘ë˘ °üdG á˘˘jƒ˘˘¡˘ dG äÉ˘˘Ñ˘ KEG
É˘¡˘à˘ Ñ˘ «˘ cô˘˘Jh É˘˘¡˘ ª˘ ¶˘ æ˘ Hh É˘˘¡˘ °üFÉ˘˘°üî˘˘H
á˘˘£˘ ∏˘ °ùdG êhô˘˘J »˘˘μ˘ dh ,á˘˘«˘ YÉ˘˘ ª˘ ˘à˘ ˘L’G
GÈN äô˘˘°ûf ´hô˘˘°ûª˘˘∏˘ d á˘˘jQÉ˘˘ª˘ ©˘ à˘ °S’G
Gó˘ah ¿CG √OÉ˘˘Ø˘ e ''¿ƒ«°SGÈ«d'' áØ«˘ë˘°üH
ƒYój ¢ùjQÉH ÛEG IQÉjõH ΩÉb ÉjhGôë°U
.ájhGôë°U ádhO ΩÉ«b ÛEG É¡«a
Qó°üŸG äGP ∫Éb ÈÿG QÉ°ûàfG OôéÃh

:≈`````````«ëj ø``````````H ≥`````````jó°üdG ó``````ªﬁ

π`` ` ` ` ` ` ` ` `«ëà°ùŸÉH ±Î`` ` ` ` ` ` ` `©j ’ ∂`` ` ` ` ` ` `æﬁ »`` ` ` ` ` ` °SÉeƒ∏ÑjO
™e 1955 áæ°S ÚjôFGõ÷G Úª∏°ùŸG
ÚeC’G »ª«gGôHE’G ÖdÉW óªMCG øe πc
ÜGô˘˘°VE’ Úª˘˘¶˘ ˘æŸG ø˘˘ e ¿É˘˘ c .¿É˘˘ N
á˘˘°SGQó˘˘dG ø˘˘Y Újô˘˘ FGõ÷G á˘˘ Ñ˘ ˘∏˘ ˘£˘ ˘dG
ôjô˘ë˘à˘dG á˘¡˘Ñ˘L ±ƒ˘Ø˘°üH º˘¡˘bÉ˘ë˘à˘dGh
.1956 …Ée 19 Ωƒj »æWƒdG
ô“Dƒe ‘ »æWƒdG ôjôëàdG á¡ÑL πqãe
,1956 áæ°S ≠fhófÉÑH ó≤©æŸG ÜÉÑ°ûdG
IQƒã∏d »æWƒdG ¢ù∏ÛG ‘ Gƒ°†Y ÚY
áàbDƒŸG áeƒμ◊G ‘ Gƒ°†Y ájôFGõ÷G
ºK , 1960 áæ°S ájôFGõ÷G ájQƒ¡ªé∏d
áeƒμ◊G á°SÉFôH ¿Gƒjó∏d Gôjóe ÚY
.1960 ΩÉY ‘ áàbDƒŸG
3 á∏«d »ëj øH ≥jó°üdG óªﬁ ‘ƒJ
ó©H ≈∏Y IôFÉW çOÉM ôKEG 1982 …Ée
¥Gô©dG ÚH á∏°UÉØdG Ohó◊G øe º∏c 50
á«°SÉeƒ∏HO áª¡e ‘ ¿Éc å«M ,É«côJh
¥Gô©dG ÚH ±ÓÿG ájƒ°ùJ ‘ áWÉ°Sƒ∏d
.¿GôjEGh

.ôFGõ÷G á©eÉéH ¥ƒ≤◊G
áÑ∏£∏d ΩÉ©dG OÉ–’G ¢ù«°SCÉJ ‘ ∑QÉ°T

´É˘˘£˘ à˘ °SGh ¬˘˘à˘ °SGQO ∫hGR ,á˘˘ «˘ ˘LQÉ˘˘ N
‘ ¢ùfÉ˘°ù«˘∏˘dG IOÉ˘¡˘ °T ≈˘˘∏˘ Y ∫ƒ˘˘°ü◊G

óªﬁ ôcòàj ’ Éæe øe
∂dP ≈«ëj øH ≥jó°üdG
áeƒµ◊G ñhO
q …òdG »°SÉeƒ∏HódG
∫ƒ¨jO É¡°SCGQ ≈∏Yh á«°ùfôØdG
‘ ∑QÉ°T ,¿É«ØjG äÉ«bÉØJG ∫ÓN
á«°ùfôØdG ` ájôFGõ÷G äÉ°VhÉØŸG
Ö©dh 1962/ 1960 IÎØdG ∫ÓN
≈∏Y ÒKCÉàdG ‘ GÒÑc GQhO
¬àµæëH âÑéYCG óbh .ÉgQÉ°ùe
ácQÉ°ûŸG á«°ùfôØdG äÉ«°üî°ûdG
¬àÑ≤d å«M ,äÉ°VhÉØŸG ‘
Ö∏©ãH ''¢ûJÉe …QÉH'' IójôL
øe √ô¡XCG ÉŸ ∂dPh ,AGôë°üdG
.´ÉæbE’Gh ∫ó÷G ≈∏Y IQób
ó©H ∂æÙG »°SÉ«°ùdÉH ∂dÉe É°VQ ¬Ø°Uhh
ƒ°†Yh 1979 ΩÉY á«LQÉî∏d ôjRh ,∫Ó≤à°S’G
.»æWƒdG ôjôëàdG á¡Ñ÷ »°SÉ«°ùdG ÖàμŸG
30 ‘ »ëj øH ≥jó°üdG óªﬁ ódh
ôjRhh »°SÉ«°S πé«L áj’ƒH 1932 …Ée

Oó©dG
16126

GóL ΩÉg

áªjôc á«fBGôb äÉjBG ≈∏Y …ƒàëJ áëØ°üdG √òg
É¡«∏Y ®ÉØëdG AÉLôdG ,áØjô°T ájƒÑf åjOÉMGh
Gôμ°Th .¢ù«fóàdG øe É¡àjÉªMh
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á«Yô°T ihÉàa
¥Gƒ°SC’G ‘ ¿BGô≤dÉH äƒ°üdG ™aQ
IÎØdG ‘ »gÉ≤ŸG äÓﬁ ÜÉë°UCG »Jó∏H ‘ :¢S @
πNGO ËôµdG ¿BGô≤dG áWô°TCG ¿ƒ©°†j á«MÉÑ°üdG
º¡d »àë«°üf óæYh ,∂dòH ÚdÉÑe ÒZ ä’É°üdG
‘ ºµ◊G Éªa ,¥Rô∏d ìÉÑ°üdG ìÉààaG Gòg GƒdÉb
?∂dP
ä’É˘˘°U π˘˘NGO Ëô˘˘μ˘ dG ¿BGô˘˘≤˘ dG á˘˘Wô˘˘°TCG ™˘˘ °Vh :ê @@
¬d Öéj ÉŸ ±Éæe ¬bƒ≤ëH I’ÉÑŸG ΩóY ™e »gÉ≤ŸG
≈∏Y AÉª∏©dG ¢†©H ¢üf ó≤a ,ΩGÎM’Gh º«¶©àdG øe
É¡«a iOÉæj »àdG ¥Gƒ°SC’G ‘ ¿BGô≤dÉH äƒ°üdG ™aQ áeôM
.¿BGô≤∏d kÉfÉ¡àeG ¬«a ¿CG ∂dP Gƒ∏∏Yh ,™«ÑdÉH
‘ π˘˘°üa :á˘˘«˘ YôŸG í˘˘æŸGh á˘˘«˘ Yô˘˘°ûdG ÜGOB’G ‘ AÉ˘˘L
.¬«a Ú©eÉ°ùdGh ÇQÉ≤dG ∫ÉM ±ÓàNGh ¥ƒ°ùdG ‘ AGôs o≤dG
êôîJ ∫É©aCGh ∫GƒbCG øe ºc :¿ƒæØdG ‘ π«≤Y øHG ∫Éb
¬fÉëÑ°S ¬q∏dG øe ºKCÉe »gh ,áeÉ©dG óæY äÉYÉ£dG êôﬂ
πgCG É¡«a í«°üj ¥Gƒ°SCG ‘ IAGô≤dG :πãe ,AÉª∏©dG óæY
,´Éª°ùdG º¡æμÁ ¥ƒ°ùdG πgCG ’h ,™«ÑdGh AGóædÉH ¢TÉ©ŸG
.¿É¡àeG ∂dP
:≈¡àæŸG ájÉZ ìô°T ≈¡ædG ‹hCG ÖdÉ£e ÖMÉ°U ∫Ébh
É¡«a iOÉæj ¥Gƒ°SCÉH ` π«≤Y øHG IAGô≤dG …CG ` É¡gôch
¥Gƒ°SCÉH ` IAGô≤dÉH …CG ` É¡H ÇQÉ≤dG äƒ°U ™aQ Ωn ôo M
n h ,™«ÑH
º¡YÉªà°SG ΩóYh IQÉéàH ` ¥ƒ°ùdG πgCG …CG ` º¡dÉ¨à°TG ™e
¿BGô≤dÉH äƒ°üdG ™aQ Rƒéj ’ :≈¡àæŸG ìô°T ‘ ∫Ébh .¬d
Ωó˘˘Yh º˘˘¡˘ JQÉ˘˘é˘ à˘ H É˘˘¡˘ ∏˘ gCG ∫É˘˘¨˘ à˘ °TG ™˘˘ e ¥Gƒ˘˘ °SC’G ‘
í°üææa ,¬«∏Yh .¿É¡àe’G øe ¬«a ÉŸ ;¬d º¡YÉªà°SG
.IOÉ©dG √òg ∑ÎH »gÉ≤ŸG ÜÉë°UCG

á«fÉÁEG áØbh

ôFÉÑμdG øe ¢VGôYC’G ‘ ¢VƒÿG
ôFÉÑμdG øe »gh ,√ôμj ÉÃ ∑ÉNCG ôcòJ ¿CG »g áÑ«¨dG
â«ŸG º◊ πcCÉc É¡àeôM ‘ »gh äGôμæŸG ºFÉ¶Yh
øe GÒãc GƒÑæàLG GƒæeBG øjòdG É¡qj C G Éj} :ÛÉ©J ¬q∏dG ∫Éb
ºμ°†©H Öà¨j ’h Gƒ°ù°q ùŒ ’h ºKEG ø¶dG ¢†©H ¿EG ø¶dG
√ƒªàgôμa Éà«e ¬«NCG º◊ πcCÉj ¿CG ºcóMCG ÖëjCG É°†©H
ájB’G äGôé◊G IQƒ°S ) |º«MQ ÜGƒJ ¬q∏dG q¿GE ¬q∏dG Gƒ≤qJGh
¢Vôb øe ¬Ñ∏b ⁄CÉàj ¿É°ùfE’G ¿CG ¬Ñ°ûdG ¬Lhh ,(12
¿C’ ≠∏HCG πH ¬∏cC’ ¬ª◊ ™£b øe ¬fóH ⁄CÉàj Éªc ¬°VôY
’ Éªch .¬eOh áª◊ øe ±ô°TCG √óæY πbÉ©dG ¢VôY
¢Vôb ¬æe ø°ùëj ’ ¢SÉædG Ωƒ◊ πcCG πbÉ©dG øe ø°ùëj
‘ º∏°Sh ¬«∏Y ¬q∏dG ≈∏°U ∫Ébh .‹hC’G ≥jô£dÉH º¡°VôY
ºμ«∏Y ºμ°VGôYCGh ºμdGƒeCGh ºcAÉeO ¿EG'' :´GOƒdG áÑ£N
.Gòg ºcó∏H ‘ Gòg ºcô¡°T ‘ Gòg ºμeƒj áeôëc ΩGôM
¬eO ΩGôM º∏°ùŸG »∏Y º∏°ùe πc'' É°†jCGh ,''â¨∏H πg ’CG
ÉHôdG »HQCG øe :…ƒb óæ°ùH QGõÑdG óæYh .''¬°VôYh ¬dÉeh
ø˘˘e ∂dP ÒZ ÛEG ,¬˘˘«˘˘NCG ¢Vô˘˘Y ‘ AôŸG á˘˘˘dÉ˘˘˘£˘˘˘à˘˘˘°SG
.áÑ«¨dG áeôM »∏Y ócDƒJ »àdG ¢Uƒ°üædG
’EG √ÉNCG ôcòj ’h ,ÒîH ’EG ≥£æj ’CG πbÉ©dÉH …ôMh
,¬«NC’ ¬àÑ«Z ÖÑ°ùH ¬JÉæ°ùM ´É«°V ‘ •ôØj ’h ,ÒîH
øe å∏K :çÓKCG áKÓK È≤dG ÜGòY ¿CG Éæd ôcP :IOÉàb ∫Éb
ø°ù◊G ¿Éch ,áª«ªædG øe å∏Kh ∫ƒÑdG øe å∏Kh ,áÑ«¨dG
Ö«©J ’ ≈àM ¿ÉÁE’G á≤«≤M ≠∏ÑJ ød ∂fEG ΩOG øHG :∫ƒ≤j
Ö«©dG ∂dP ìÓ°üH GC óÑJ ≈àMh ,∂«a ƒg Ö«©H ¢SÉædG
‘ ∂∏¨°T ¿Éc ∂dP â∏©a GPEÉa ,∂°ùØf øe ¬ë∏°üàa
.Gòμg ¿Éc øe ¬q∏dG ÛEG OÉÑ©dG ÖMCGh ,∂°ùØf á°UÉN
.''ÒÑc OÉ°ùah ¢VQC’G ‘ áæàa øμJ Gƒ∏©ØJ
≥«∏£àH ºgAÉæHCG äÉ¡eC’Gh AÉHB’G ôeCG ºμM øY ∫GDƒ°S ‘h
πNóàdG øjódGƒdG ≥M øe ¢ù«d ¬fCG ÚæN øHG í°VhCG ,º¡JÉLhR
ìÓ°UEÓd πNóàdG Éª¡«∏Y ÖLGƒdG q¿CG Éæ«Ñe ,Éª¡æHG ¿CÉ°T ‘
√Qó°U QÉ¨jEGh Éª¡æHG áLhR ≥«∏£àH ¢ù«dh ,ÚLhõdG ±É©°SEGh
º«¶Y ôμæe ,¢SCÉH ÒZ øe πNóàdG ¿CG ÛEG Éàa’ ,É¡«∏Y
.á«°ü©eh
:∫É≤a óªMCG ΩÉeE’G πLQ ∫CÉ°S :AÉª∏©dG QÉÑc áÄ«g ƒ°†Y OGRh
∫É≤a ,É¡≤∏£J ’ :¬«∏Y Oôa ,»àLhR ≥∏WCG ¿CG ÊôeCÉj »HCG ¿EG
¿CG Éª¡æY ¬q∏dG »°VQ ¬q∏dG óÑY ¬æHG ôeCG ôªY ¢ù«dCG :πFÉ°ùdG
πãe ∑ƒHCG ¿ƒμj ≈àM óªMCG ΩÉeE’G ¬d ∫É≤a ?¬àLhR ≥∏£j
ôeCÉj øμj ⁄ ` ¬æY ¬q∏dG »°VQ ` ôªY ¿CG ÚæN øHG ôcPh .''ôªY
øjódGƒdG óMCG πNóJ ¿CG Éæ«Ñe ,¬«a É°SCÉH iCGQ ¬fC’ ’EG Gò¡H ¬æHG
.á«°ü©eh ôμæe áLhõdG AÉHôbCG ™e IhGóY hCG »°üî°T ôeC’
Rƒéj ’ ¬fCG Oó°üdG äGP ‘ AÉª∏©dG QÉÑc áÄ«g ƒ°†Y ócCGh
É¡dÉM áeÉ≤à°SG ™e É¡LhR ¥GôØH Éª¡àæHG ôeCG áLhõdG …ódGƒd
∂dP ¿CG ÉØ°UGh ,¬©e QGôªà°S’G ‘ É¡àÑZQh ¬d É¡àÑﬁh ¬©e
:∫Éb ` º∏°Sh ¬«∏Y ¬q∏dG ≈∏°U ` ∫ƒ°SôdG ¿C’ ;íÑ≤dG íÑbCG øe
.¬LhR ≈∏Y ICGôeG ÖqÑN øe ¿ƒ©∏e''
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á«eÓ°SE’G IƒNC
q ’G §HhGQ …ƒ≤J
q ¢†jôŸG IOÉ`«Y

¢†jôŸG IOÉ«Yh ΩÓ°ùdG Oq Q º∏°ùŸG ≈∏Y º∏°ùŸG ≥M'' :∫Éb ÚM º∏°ùŸG ≈∏Y º∏°ùŸG ≥M `` º∏°Sh ¬«∏Y ¬q∏dG ≈∏°U `` ∫ƒ°SôdG Éæd ø«q H
»Øµj É‰EGh ,¬aQÉ©e øe º∏°ùŸG ¿ƒµj ¿CG Ωõ∏j ’ ¬qfCG åjó◊G øe º¡Øfh ,''¢ùWÉ©dG â«ª°ûJh IƒYódG áHÉLEGh õFÉæ÷G ´ÉÑJEGh
q¿ÉE a áaô©e hCG IƒNCG hCG QGƒL á∏°U hCG áHGôb á∏°U âfÉc GPEÉa ,Éæ«∏Y Úª∏°ùŸG ÉæfGƒNE’ ¥ƒ≤◊G √òg ΩÉ«≤d kÉª∏°ùe ¿ƒµj ¿CG ∞°Uh
.á∏°üdG ∂∏J º¶Y QGó≤Ã º¶©j ≥◊G ∂dP

≈àM óÑ©dÉH AÓÑdG ìÈj Ée'' :º∏°Sh ¬«∏Y ¬q∏dG ≈∏°U ¬dƒb
,''á˘Ä˘«˘£˘N ø˘e ¬˘«˘∏˘Y É˘˘eh ¢VQC’G ≈˘˘∏˘ Y »˘˘°ûÁ ¬˘˘cÎj
‘ AÓÑH πLh õY ¬q∏dG ¬«∏àÑj óÑY øe Ée'' :¬dƒbh
ídÉ°U ¬d ÖàcG :∂∏ª∏d πLh õY ¬q∏dG ∫Éb ’EG ,√ó°ùL
,√ôq¡Wh ¬∏°ùZ ¬q∏dG √ÉØ°T ¿EÉa ,''¬∏ª©j ¿Éc …òdG ¬∏ªY
.''¬ªMQh ¬d ôØZ ¬°†Ñb ¿EGh
√OÉ°TQEG kÉ°†jCG ∂dP øeh :kÓFÉb ¬ãjóM ï«°ûdG π°UGƒjh
äÉLÓ©dG ´GƒfCÉH …hGóàdG ÛEG ΩÓ°ùdGh IÓ°üdG ¬«∏Y
OQÉÑdG AÉŸG ™°Vhh áeÉé◊Éc É¡aô©j »àdG áØ∏àıG
áÑ◊Gh π°ù©dÉH êÓ©dG ÛEG OÉ°TQE’Gh ΩƒªÙG ≈∏Y
¬q∏dG OÉÑY Éj'' :¬«∏Y ¬eÓ°Sh ≈HQ äGƒ∏°U ∫ƒ≤j AGOƒ°ùdG
⁄h .''kAGhO ¬d ™°Vh ’EG AGO ™°†j ⁄ ¬q∏dG ¿EÉa ;GhhGóJ
í°üædGh ÒcòàdG ÖfÉL πØ¨j ΩÓ°ùdGh IÓ°üdG ¬«∏Y øμj
çQE’G ‘ AÉHôbC’G ≥ëH ôcòj Iôªa ,ΩÉ≤ŸG Ö°SÉæj ÉÃ
ÛEG Ò°ûj Iôeh å∏ãdG øY ójõj ÉÃ á«°UƒdG øY ≈¡æjh
Éªc äƒŸG ¢Vôe ‘ AÉLôdGh ±ƒÿG ´ÉªàLG á«ªgCG
øY ≈¡æj áãdÉKh ,áHÉë°üdG óMCG QÉ°†àMG óæY π°üM
√GhQ Éªc ¬q∏dG AÉ≤∏d OGó©à°S’G IQhô°Vh äƒŸG »æ“
á≤∏◊G ï«°ûdG ºàNh ` ¬æY ¬q∏dG »°VQ ` ∂dÉe øH ¢ùfCG
åM »àdG ÜGOB’G øe ¬JQÉjRh ¢†jôŸG IOÉ«Y :kÓFÉb
¥ƒ˘≤˘M ÛhCG ø˘e É˘¡˘∏˘©˘Lh É˘¡˘«˘∏˘Y Úª˘˘∏˘˘°ùŸG ΩÓ˘˘°SE’G
ÚH ∞«dCÉàdG πÑ°S øeh πH º∏°ùŸG ¬«NCG ≈∏Y º∏°ùŸG
ËôμdG ¬HÉàc ‘ ¬H Éæ«∏Y ÛÉ©J ¬q∏dG ÏeG …òdG Üƒ∏≤dG
Gƒ˘obôs ˘nØ˘nJ É˘ndhn É˘©k ˘«˘pª˘L
n p¬˘s∏˘dG p π˘Ñr ˘ë
n ˘pH Gƒ˘ªo ˘°p ü˘àn ˘Yr Ghn } :∫É˘≤˘a
n
n
p
øn «r Hn ∞
d
s
É
C
a
n
A
G
ó
Y
G
C
º
à
æ
c
o
P
r
G
E
º
μ
o
n
k n r r or
r «r n∏Yn p¬s∏dG â
n ªn ©r pf Ghôo ocrPGhn
mInôrØoM ÉnØ°n T ≈n∏nY rºoàræochn ÉkfGƒn rNGpE p¬pànªr©pæpH rºoàrënÑ°r UnCÉna rºμo pHƒo∏ob
rºoμs∏n©nd p¬pJÉnjGB rºμo nd o¬s∏dG oøu«nÑoj n∂pdnònc Én¡ræpe rºocnòn≤fr nCÉna pQÉsædG nøpe
.|n¿hoónàr¡nJ
ìhô˘H ¬˘˘°Vô˘˘e ó˘˘æ˘ Y ¢†jôŸG ô˘˘©˘ °ûJ ¢†jôŸG IQÉ˘˘jRh
¬˘e’BG ∞˘«˘Ø˘î˘J ‘ Ék ˘Ñ˘Ñ˘°S í˘Ñ˘°üJh ,á˘«˘eÓ˘°SE’G Iƒ˘˘NC’G
GPEG º¡«∏Y ¬q∏dG ¿Gƒ°VQ ∞∏°ùdG ÜOCG øe ¿Éc Gòd ¬fGõMCGh
kÉÑFÉZ ¿Éc ¿EÉa ,¬æY GƒdCÉ°S º¡fGƒNEG øe kGóMCG Ghó≤a
,√hQGR kGô°VÉM ¿Éc ¿EGh ,¬∏gCG ‘ kGÒN √ƒØ∏Nh ,¬d GƒYO
.√hOÉY kÉ°†jôe ¿Éc ¿EGh

.''ÉFQÉH ¬q∏dG óªëH íÑ°üj :¬dƒ≤H
¬«∏Y ¬q∏dG ≈∏°U ` »ÑædG πªY :»∏Ñæ◊G ï«°ûdG ∫ƒ≤j
øe ¬HÉë°UCG ¢SƒØf ‘ GC óÑŸG Gòg ï«°SôJ ≈∏Y ` º∏°Sh
GPEG º∏°ùŸG É¡«æéj »àdG áª«¶©dG πFÉ°†ØdG ôcP ∫ÓN
∫GƒMCG óq≤Øàj ΩÓ°ùdGh IÓ°üdG ¬«∏Y ¿Éc ó≤a ,√ÉNCG QGR
º¡∏ª°ûjh ,º¡àë°U ≈∏Y øÄª£jh º¡æY ∫CÉ°ùjh ¬HÉë°UCG
º˘∏˘°Sh ¬˘«˘∏˘Y ¬˘∏q ˘dG ≈˘∏˘°U ¬˘JGQÉ˘jR ø˘μ˘J ⁄h ,á˘jÉ˘˘Yô˘˘dÉ˘˘H
äóàeG πH ,¬H GƒæeBG øjòdG ¬HÉë°UCG ≈∏Y Iô°üà≤e
™e π©a Éªc ,º¡àjGóg ‘ kÉ©ªW ÚæeDƒŸG ÒZ πª°ûàd
ó≤a ,kÉeOÉN √óæY πª©j ¿Éc …òdG …Oƒ¡«dG ΩÓ¨dG
¬q∏dG ≈∏°U ` »ÑædG π¶a ,kGójó°T kÉ°Vôe ΩÓ¨dG ¢Vôe
≈∏Y ±QÉ°T GPEG ≈àM ,√ógÉ©àjh √Qhõj ` º∏°Sh ¬«∏Y
, ΩÓ°SE’G ÛEG √ÉYO ºK ,¬°SCGQ óæY ¢ù∏Lh √OÉY äƒŸG
É˘HCG ™˘WCG :¬˘d ∫É˘≤˘a ,kÓ˘FÉ˘°ùà˘e ¬˘«˘HCG ÛEG ΩÓ˘¨˘dG ô˘¶˘˘æ˘˘a
≈∏°U ` »ÑædG êôîa ,¬MhQ â°VÉa ºK º∏°SCÉa ,º°SÉ≤dG
øe √ò≤fCG …òdG ¬q∏d óª◊G'' :∫ƒ≤j ƒgh ` º∏°Sh ¬«∏Y ¬q∏dG
` »ÑædG IÒ°S q¿GC Éªc :∞«°†jh .(…QÉîÑdG √GhQ) ''QÉædG
IQÉ˘jR ‘ ¬˘jó˘g É˘æ˘d í˘°q Vƒ˘J ` º˘∏˘°Sh ¬˘«˘∏˘Y ¬˘˘∏q ˘ dG ≈˘˘∏˘ °U
¬JQÉjR ÛEG QOÉH óMCG ¢VôÃ ™ª°S GPEG ¿Éμa ,≈°VôŸG
AÉYódG ºK ¬JÉLÉ«àMGh ¬JÉÑZQ á«Ñ∏Jh ¬ÑfÉéH ±ƒbƒdGh
¿Éc ¿EG ΩÓ°SEÓd ¬JƒYOh ,Éª∏°ùe ¿Éc ¿EG AÉØ°ûdÉH ¬d
¬q∏dG »°VQ ` á°ûFÉY ¬JôcP Ée ¬FÉYO øeh ,∂dP ÒZ
∫ƒ≤j ¿Éc ` º∏°Sh ¬«∏Y ¬q∏dG ≈∏°U ` ¬q∏dG ∫ƒ°SQ q¿GC ` É¡æY
âfCGh p∞°TG ,¢SÉædG ÜQ ,¢SCÉÑdG pÖgPCG'' :É°†jôe ≈JCG GPEG
.''Éª≤°S QOÉ¨j ’ AÉØ°T ,∑DhÉØ°T ’EG AÉØ°T ’ ,‘É°ûdG
IÓ°üdG ¬«∏Y QOÉH á«bQ ÛEG ¢†jôŸG êÉàMG GPEG ¿Éch
»ÑædG ¿CG ` É¡æY ¬q∏dG »°VQ ` á°ûFÉY ø©a ,É¡«dEG ΩÓ°ùdGh
,¬q∏dG º°ùH'' :¢†jôª∏d ∫ƒ≤j ¿Éc ` º∏°Sh ¬«∏Y ¬q∏dG ≈∏°U `
,''ÉæHQ ¿PEÉH Éæª«≤°S ≈Ø°ûj ,Éæ°†©H á≤jôH ,Éæ°VQCG áHôJ
∑QÉ˘ÑŸG ¬˘Fƒ˘°Vh AÉ˘e ø˘˘e º˘˘¡˘ °†©˘˘H ≈˘˘∏˘ Y Ö
q °U ÉÃQh
` ¬q∏dG óÑY øH ôHÉL ™e π©a Éªc ,¬q∏dG ¿PEÉH ≈Ø°û«a
` º∏°Sh ¬«∏Y ¬q∏dG ≈∏°U ` »ÑædG ¿Éch ` ¬æY ¬q∏dG »°VQ
øe ∞«Øîà∏d ≈∏àÑŸG óÑ©dG √É≤∏j …òdG ôLC’ÉH ºgôqcòj
É¡æeh ,ôLC’G ÜÉ°ùàMGh È°üdG ≈∏Y º¡à«HôJh º¡JÉfÉ©e

»ÑædG ô°S
q ÚeCG...∂dÉe øH ¢ùfCG
` º∏°Sh ¬«∏Y ¬q∏dG ≈∏°U `
º¡FÉæHCG QÉÑLEG äÉ¡eC’Gh AÉHBÓd Rƒéj ’
ø¡fƒÑZôj ’ ø‡ êGhõdG ≈∏Y
ƒ˘gh `` ¬˘æ˘Y ¬˘q∏˘ dG »˘˘°VQ `` ∂dÉ˘˘e ø˘˘H ¢ùfCG ¿É˘˘c
:á«Yô°ûdG äÉ°SGQódG ‘ åMÉH

øH óªﬁ øH ¬q∏dG óÑY ï«°ûdG AÉª∏©dG QÉÑc áÄ«g ƒ°†Y ∫Éb
êGhõdG ≈∏Y º¡FÉæHCG QÉÑLEG äÉ¡eC’Gh AÉHBÓd Rƒéj ’ ¬fEG ÚæN
ºgQÉ«àNG ™bh äÉ«àØH êGhõdG øe º¡©æe hCG ,ø¡fƒÑZôj ’ øq‡
.AÉæHC’G πÑ≤à°ùe ≈∏Y GÒÑc Gô£N ∂dP ‘ ¿CG Éæ«Ñe ,ø¡«∏Y
É¡«a IÉàa øe êGhõdG ÛEG øH’G ô¶f ¬ŒG GPEG :ÚæN øHG ∫Ébh
Éjôj ⁄ Ée ¢VGÎY’G ¬jódGƒd Rƒéj Óa ,áæ«©e äÉØ°UGƒe
êGhR ‘ É°†jCG ≥Ñ£æj ∂dP ¿CG ÛEG Éàa’ ,¬dƒÑb øμÁ ’ GôeCG
.¬≤∏Nh ¬æjóH ≈°Vôj ÜÉ°T øe êGhõdÉH â«°VQ GPEG âæÑdG
’ ¬fCG áéëH êGhõdG øe ¬àæHG ™æÁ ¿CG ÜCÓd Rƒéj ’ :±É°VCGh
âæÑdG É°VQ ¿CG GócDƒe ,¢SÉædG øe óMCG hCG ¬Ñjô≤d ’EG É¡Lhõj
øe É◊É°U ÓLQ Ωó≤àŸG ¿Éc Ée ≈àe ÜÉÑdG Gòg ‘ Ωó≤e
¬q∏dG ≈∏°U ` ∫ƒ°SôdG ∫ƒ≤H Gó¡°ûà°ùe ,áfÉeC’Gh øjódG πgCG
’EG ,√ƒLhõa ¬≤∏Nh ¬æjO ¿ƒ°VôJ øe ºcAÉL GPEG'' ` º∏°Sh ¬«∏Y

äGP ‘h ,á˘æ˘jóŸG ¿É˘ª˘∏˘Z ™˘e Ö©˘∏˘j Ò¨˘°U π˘Ø˘W
`` º∏˘°Sh ¬˘«˘∏˘Y ¬˘q∏˘dG ≈˘∏˘°U ``«˘Ñ˘æ˘dG º˘¡˘«˘∏˘Y qô˘e Ωƒ˘j
áLÉM AÉ°†≤d É°ùfC
k G å©Hh ,ΩÓ°ùdG º¡«∏Y ≈≤dCÉa
á˘˘LÉ˘˘M ¢ùfCG ≈˘˘°†b ÉŸh ¬˘˘eó˘˘î˘ j ¢ùfCG ¿É˘˘ch ¬˘˘ d
¬à«H EG OÉY `` º∏°Sh ¬«∏Y ¬q∏dG ≈∏°U `` ¬q∏dG ∫ƒ°SQ
:É¡d ∫É≤a ,√ôNCÉJ ÖÑ°S øY ¬eCG ¬àdCÉ°ùa ,GkôNCÉàe
Éeh :¬eCG âdÉ≤a ,¬d áLÉ◊ ¬q∏dG ∫ƒ°SQ »æã©H
±ô©J ¿CG ΩC’G ô°üJ º∏a ,ô°S É¡fEG :∫Éb ?¬àLÉM
áMÉLQ EG âfCÉªWGh ,É¡æHÉH âMôah ,ô°ùdG Gòg
»ÑædG QGô°SCG ßØM ≈∏Y ¬à©é°Th ,¬àfÉeCGh ¬∏≤Y
øKó– ’ :¬d âdÉbh `` º∏°Sh ¬«∏Y ¬q∏dG ≈∏°U ``
.GkóMCG `` º∏°Sh ¬«∏Y ¬q∏dG ≈∏°U `` ¬q∏dG ∫ƒ°SQ ô°ùH
∫Gƒ˘˘W `` ¬˘˘æ˘ Y ¬˘˘q∏˘ dG »˘˘ °VQ `` ¢ùfCG ¢TÉ˘˘ Y ó˘˘ bh
¬«∏Y ¬q∏dG ≈∏°U `` ¬q∏dG ∫ƒ°SQ ô°ùd É k¶aÉM ¬JÉ«M
.Ék©«ªL ¢SÉædG QGô°SCGh `` º∏°Sh

óqcGC øjódG ‘ É¡HGƒKh ¢†jôŸG IQÉjR π°†a ∫ƒM
™àªàjh ≈¶ëj ¢†jôŸG ôFGR ¿CG ≈∏Ñæ◊G ôμj ƒHCG ï«°ûdG
Éæd í°Vh Éªc ,¬JQÉjR øe ™Lôj ≈àM áæ÷G QÉªãH
‘ ∫õj ⁄ º∏°ùŸG ¿EG'' ` º∏°Sh ¬«∏Y ¬q∏dG ≈∏°U ` ∫ƒ°SôdG
áaôN Éeh ¬q∏dG ∫ƒ°SQ Éj :π«b ,''™Lôj ≈àM áæ÷G áaôN
Oƒ©j º∏°ùe øe Ée'' :kÉ°†jCG ∫ƒ≤jh ,''ÉgÉæL'' :∫Éb ?áæ÷G
≈àM ∂∏e ∞dCG ¿ƒ©Ñ°S ¬«∏Y ≈∏°U ’EG IhóZ Éª∏°ùe
∞dCG ¿ƒ©Ñ°S ¬«∏Y ≈∏°U ’EG á«°ûY √OÉY ¿EGh ,»°ùÁ
çó– ºK .''áæ÷G ‘ ∞jôN ¬d ¿Éch íÑ°üj ≈àM
‘ »JCÉj »àdGh ¢†jôŸG IQÉjR ÜGOBG øY »∏Ñæ◊G ï«°ûdG
¬dƒb øe º¡Øj Gògh ,¬JOÉ«Y ÛEG áYQÉ°ùŸG É¡àeó≤e
∫óJ åjOÉMCG ∑Éæg ¿CG ÛEG Gk Ò°ûe ,''√ó©a ¢Vôe GPEG''
¬°Vôe øe ΩÉjCG áKÓK ó©H ¿ƒμJ ¢†jôŸG IQÉjR ¿CG ≈∏Y
Oƒ©j ’ »ÑædG ¿Éc :∫Éb ,»≤¡«ÑdGh áLÉe øHG √GhQ ÉŸ
IOÉ˘«˘©˘dG ∞˘«˘Ø˘î˘J á˘æ˘°ùdG ø˘eh ,çÓ˘K ó˘©˘H ’EG É˘°†jô˘˘e
hCG QGhõdG IÌc óæY hCG ¢†jôŸG ∞©°V óæY Éª«°S’h
.¿ÉμŸG ≥«°V óæY
óæY ¢†jôª∏d ió¡j Ée º¶YCG øe q¿CG ÛEG ï«°ûdG QÉ°TCGh
¬æe AÉÑWC’G ¬©æe Ée Öjô¡J ’ ,¬d AÉYódG ¬«∏Y ∫ƒNódG
hCG ¿ÉNóc Éeôﬁ ¿Éc ¿EG Éª«°S’ ,AGòZ hCG ÜGô°T øe
¢†jôŸG πgCG º∏°ùŸG ∫CÉ°ùj ¿CG ÜOC’Gh OƒdG øeh ,√ƒëf
óæY øe êôN ÉŸ É«∏Y ¢SÉædG ∫CÉ°S ó≤a ,¬dÉM øY
»∏Y º¡HÉLCÉa ¬°Vôe ‘ ` º∏°Sh ¬«∏Y ¬q∏dG ≈∏°U ` »ÑædG

AÉYO
»©rªn`°S ‘h kGQƒo`f …ôn`°ün`H ‘h kGQƒo`f »Ñ∏b ‘ rπn`©rLG sº`o¡s`∏dG
kGQƒo`f »bƒn`ah ,kGQƒo`f …QÉ°ùnj røn`Yh kGQƒo`f »æ«ªnj røYh ,kGQƒo`f
‹ rπ`n ©rLGh kGQƒo`f »`pØ∏n`Nh kGQƒo`f »eÉneGC h ,kGQƒo`f »àën`Jh
Éæ«MCGh ídÉ°üdG πª©dGh ¿ÉÁE’G ≈∏Y ÉæàqÑK º¡q∏dG .kGQƒo`f
âfCG ∂qfGE Éæq e πÑq ≤J ÉæHq Q..Ú◊É°üdÉH Éæ≤◊CGh áÑ«W IÉ«M
.Úª∏°ùŸG ™«ª÷h ÉæjódGƒdh Éæd ôØZGh º«∏©dG ™«ª°ùdG

…ƒÑf åjóM
¬«∏Y ¬q∏dG ≈∏°U ` ¬q∏dG ∫ƒ°SQ ∫Éb :∫Éb ≈°Sƒe »HCG øY
⁄ √òNCG GPEÉa ⁄É¶∏d »∏ªoj sπLh sõY ¬q∏dG ¿EG'' ` º∏°Sh
»gh iô≤dG òNCG GPEG ∂HQ òNCG ∂dòch} GC ôb ºK ,''¬à∏Øj
.|ójó°T º«dCG √òNCG ¿EG áŸÉX

¢ùdÉÛG ‘ ΩÓ°ùdG ÜGOGB
OhGO ƒHCG √GhQ Éª«a ΩÓ°ùdGh IÓ°üdG ¬«∏Y ∫ÉbÅ
º∏°ù«∏a ºcóMCG ó©b GPEG'' :…QÉîÑdGh óªMCGh …òeÎdGh
,º∏°ù«a ΩÉb GPEGh º∏°Sh ¬«∏Y ¬q∏dG ≈∏°U »ÑædG ≈∏Y
.''IôNB’G øe ≥MCG ÛhC’G â°ù«dh
∂«∏Y ∂HÉë°UCGh ∂fGƒNEG ´qOƒJ ¿CG äOQCG GPEG :»æ©ŸGh
ΩÓ°ùdG :¢ù∏ÛGh ¿ÉμŸG QOÉ¨J âfCGh ∫ƒ≤àa º∏°ùJ ¿CG
øe Òãc πØZ áæ°S √ògh ,¬JÉcôHh ¬q∏dG áªMQh ºμ«∏Y
,¬q∏dG ¿ÉeCG ‘ :∫ƒ≤j ÒãμdG óŒ ≈àM ,É¡æY Úª∏°ùŸG
»àdG áª«¶©dG áæ°ùdG √òg ∑Îjh ,¬q∏dG ºμYOƒà°SG hCG
.ΩÓ°ùdGh IÓ°üdG ¬«∏Y ió¡dG ∫ƒ°SQ É¡«∏Y ¢üf

¿GB ô≤∏d IójóL áªLôJ QGó°UGE
á«fÉŸ’C G á¨∏dÉH ËôμdG
áªLôJ É«fÉŸCG ‘ (ø‚’QG) á©eÉL øY kÉãjóM Qó°U
√ògh .á«fÉŸC’G á¨∏dG ÛEG ËôμdG ¿BGô≤∏d IójóL
‘ ÊÉŸC’G ¢ü°üîàŸG πÑb øe ÉgRÉ‚G ” áªLÎdG
É«fÉŸCG ‘ ø‚’QG á©eÉL PÉà°SCGh á«eÓ°SE’G ¿ƒÄ°ûd
,áªLÎdG √òg ó©Jh .Ú°ùHƒH äƒ“QÉg Qƒ°ùahÈdG
2003 øe á∏°UGƒàe äGƒæ°S 10 äôªà°SG Oƒ¡÷ á∏«°üM
,''Ú°ùHƒH äƒ“QÉg'' Qƒ°ùahÈdG É¡H ΩÉb ,Ω2013 ÛEG
ø¨f’QG á©eÉL ‘ Úbô°ûà°ùŸG çƒëÑd ’Éªμà°SGh
.ËôμdG ¿Gô≤∏d π°†aCG áªLôJ QGó°UEG ÛEG áaOÉ¡dG
ÒHÉ©àdGh Ò°SÉØàdG øe áYƒª› áªLÎdG √òg øª°†àJ
äÉjB’G øe Úª∏°ùŸG øjô°ùØŸG ¢†©H É¡£Ñæà°SG »àdG
.á«fBGô≤dG
á¨∏dG ÛEG ËôμdG ¿BGô≤∏d áªLôJ ∫hCG ¿q GC ôcòdÉH ôjóL
øe ƒgh ,äôchQ ¢ûjQójôa ój ≈∏Y â“ á«fÉŸC’G
πFGhCG äQó°U óbh ,ÉHhQhCG ‘ ±Gô°ûà°S’G »°ù°SDƒe
áªLÎdG ∫ÉªYCG π°†aCG øe Èà©Jh ,ô°ûY ™°SÉàdG ¿Gô≤dG
á«fÉŸC ’ G á¨∏dG ÛE G
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أألجندة ألثقـافيـة

 ٢٠٠طالب يتابعونها بمركز ألتعليم ألمكثف للغات

إأقبال متزأيد على تعلم أللغات بجامعة ألجزأئر
'' ألتركية'' تتصسدر ألهتمامات
إأقبال متزأيد من ألطلبة على
ألششرقية
أللغات
تعلم
وبالخصشوصض ألتركية أ’سشباب
تتعلق بالروأبط ألقوية بين
ألجزأئر وتركيا حسشب ما
رصشدته ''ألششعب'' على هامشض
حفل منح ألدكتورأه ألفخرية
لرئيسض ألوزرأء رجب طيب
أأردوغان بالجامعة ألمركزية
عقب زيارته أأ’خيرة إألى
ألجزأئر.

اسستطÓع :فنيدسس بن بلة
تصسوير:آايت قاسسي
وحسسب المعطيات التي اسستقيناها من
عين المكان ،فإان هناك عÓقات راسسخة بين
جامعتي البلدين يحرصس من خÓلها على
زيادة تبادل الدفعات لتعلم اللغتين العربية
والتركية في زمن يتسسم بعولمة زاحفة تمثل
فيها اللغة أاداة اتصسال وتواصسل ’ تقّدر بثمن.
في هذا اإ’طار ،أاكد الدكتور صسابر
شسريف خالد ،مدير مركز التعليم المكثف
للغات التابع لجامعة الجزائر لـ «الشسعب»:
«هناك اهتمام غير مسسبوق من الطلبة
الجزائريين وعموم الناسس بتعلم اللغات
التركية واللغات اأ’خرى وسسط زحف
العولمة».

في هذا التحول تجاوب مركز التعليم
المكثف للغات بجامعة الجزائر  ٢مع الطلب
الطÓبي المتزايد في تعلم اللغات بفتح فروع
لتدريسس  ١٢لغة ممثلة في اليابانية ،الكورية،
اأ’لمانية ،ا’سسبانية ،ا’يطالية ،الروسسية،
الفرنسسية ،ا’نجليزية ،السسويدية ،التركية
بشسقيها القديم والحديث والهوسسة .
وعن عدد الدارسسين للغات اأ’جنبية ،ذكر
الدكتور صسابر أانه في حدود  ٢٠٠طالب
لمختلف اأ’صسناف منهم طلبة جزائريين
وأاجانب إاضسافة إالى مربي تعليم اللغة العربية
المكثفة للطلبة اأ’تراك على مسستوى الجزائر
العاصسمة وعددهم  ٢٠طالبا .وتقدم لهؤو’ء

تأاكيدأ على بقائهمأأحياء بأاعمال ناجحة

تكريم شسريف خدأم ،بوقرموح ،وكلثوم بتيزي وزو

خصّشت و’ية تيزي وزو أحتفائيتها باليوم
ألوطني للفنان لتتذكر كل من ششريف
خدأم ،ألمخرج ألسشينمائي عبد ألرحمان
بوقرموح ،وعميدة ألمسشرح كلثومأأو
ألسشيدة عائششة عجوري.
يوم الفنان جاء ببرنامج ثري تخللته
بورتريهات وعروضس صسور للفنانين الثÓث،
بحضسور وجوه فنية ومسسرحية على غرار قاسسي
تيزي وزو ،علي موزاوي أاما في إاطار تكريم
شسريف خدام ،فقد حضسر ا’حتفال كل من نوارة،
لجيدة ،براهيم طيب ،كمال عومر ،نورية.
كرمت ''عائشسة عجوري'' المعروفة بكلثوم
بالمسسرح الجهوي كاتب ياسسين بحضسور كل من
مدير دار الثقافة ''مولود معمري'' ووجوه فنية
مسسرحية ،حيث تم التأاكيد على أان عميدة المسسرح
تعد أابرز الممثÓت الجزائريات وأاشسهرهن،
صساحبة المشسوار الفني الخصسب با’نجازات
السسينمائية والمسسرحية المتميزة التي ’قت رواجا
كبيرا ،يصسفها الكثيرون بعميدة الفن في الجزائر
سسيدة المسسرح والسسينما والتلفزيون ،ولقد كانت
أاول امرأاة عربية تمشسي على البسساط اأ’حمر في
أاكبر المهرجانات السسينمائية العالمية عام ١٩٦٧

في مهرجان كان السسينمائي ،وكانت أاول امرأاة
عربية أايضسا تقف في دار اأ’وبرا بباريسس في
اأ’ربعينيات.
كما قال قاسسي تيزي وزو ،إان كلثوم ليسست
فقط مجرد اسسم سساطع في سسماء الفن ،إانما هي
مجاهدة وثورية دّوخت ا’سستعمار الفرنسسي ،ومع
اند’ع حرب التحرير انحازت إالى جبهة التحرير
الوطني ،لتعود بعد ا’سستقÓل إالى العمل
المسسرحي محّملة بالتجربة والعطاء الذي لم
ينضسب ،رفقة أاهم اأ’سسماء الفنية الجزائرية
آانذاك ،مثل مصسطفى كاتب ،عÓل محب ،حاج
عمر ،نورية ورويشسد الذي شسكلت معه ثنائيا فنيا
رائعا.
كلثوم شسهد لها المخرج لخضسر حمينة بالجهود
التي بذلتها في دورها الشسهير في فيلم ''وقائع
سسنين الجمر'' ،حيث تّوج بالسسعفة الذهبية في
مهرجان ''كان'' ،كما كان لها دور بارز في نجاح
الفيلم اآ’خر لحمينة ''ريح اأ’وراسس'' تّوج بجائزة
أاحسسن عمل في الطبعة العشسرين عام . ١٩٦٧

تيزي وزو :ضساوية تو’يت

جوهرة تلمسسان «أأنور» يلهب ألركح بطبق شسبابي خفيف
أأطرب ألفنان أأنور جمهور وششباب
ألمدية بباقة من أأغانيه ألخفيفة
بركح دأر ألثقافة «حسشن ألحسشني» ،في
إأطار برنامج ديوأن رياضض ألفتح
ألمنظم بمناسشبة ألذكرى ٥٠
’سشترجاع ألسشيادة ألوطنية ألذي
تزأمن مع أحتفائية ربيع ألمدية في
ليلتها ألسشابعة.

المدية :م.أامين عباسس

تجاوب الجمهور مع جوهرة تلمسسان الشساب
أانور ،الذي أاثبت على الخشسبة أانه كان وما يزال
أاحد أابناء الجزائر الشسباب المتأالقين الخادمين
لفنها وثقافتها.
كما أادت صساحبة الحنجرة الذهبية الفنانة دنيا

الجزائرية في هذا الحفل طبوعا راقية بدءا من ''
ياشساذلي  ..يا بلحسسن'' إالى '' نهواك يا الغالي''،
و''خلخالك يا طفلة'' ،و'' واك د’لي  ..أاشستا يقولوا
فينا  ''.معبرة عن فخرها بالوقوف أامام جمهور
المدية ''الذواق للفن''.
كما تفاعل الحضسور المكون من عائÓت
وشسباب مع مطرب الشسعبي نور الدين عÓن ،من
خÓل طبق متنوع من التراث اأ’صسيل '' يا ’ يم ’
تلومني  ..قلبي محروق '' ،و'' يا المقنين الزين '' و
'' دور بيها يا الجيÓلي دور بيها'' وكذا '' و’ وليا ..
و’ وليا  ..محبوب قلبي و’ ليا '' فضس Óعن '' الله
يخليك معايا يا أاما'' .وأاحيا السسهرة إالى جانب
باقة من الفنانين السسابق ذكرهم كل من ابن
المدية الشساب يحيى سسعودي ،القبائلي أايوب ،وابن
تندوف عبد السسÓم.

دروسسا تمكنهم من ا’ندماج في فروع
مختلفة بالجامعة من قسسم الشسريعة ،علم
النفسس واللغة ا’نجليزية.
مع العلم أان مركز التعليم المكثف للغات
يتواجد بملحقة بني مسسوسس التابعة لجامعة
الجزائر ٢وأانشسئ خÓل السسنة الجامعية ٢٠١١
 ٢٠١٢ /وهو بصسدد تكوين الدفعة الـ  ٠٥من
الطلبة بمختلف اللغات.
من جهتهم ،أابدى الطلبة في
تصسريحاتهم لـ «الشسعب» ارتياحهم لتعلم
اللغات و’ سسيما التركية ،قائلين أان المركز
يتوفر على موارد بشسرية من أاسساتذة ومكونين
ووسسائل بيداغوجية وتكنولوجية تسساعد على

تلقين دروسس تعلم اللغات بأاريح منهجية
وأاكثرها فعالية وفاعلية.
وقالت لنا الطالبة بن دحمان حفيظة ،سسنة
أاولى في تعلم اللغة التركية ،أانها مرتاحة لهذا
التوجه الذي اختارته ضسمن مجموعة من
زمÓئها يتلقون تعليما مكثفا عبر فوجين
يضسم كل واحد  ٢٥طالبا ،كلهم عزما على
التحكم في اسستعمال التركية وإاتقانها دون
عناء.
وذكرت بن دحمان أان تدريسس اللغة
التركية الذي يتو’ه أاسستاذ تركي غايته
إاحداث التواصسل مع تركيا التي ظلت على
الدوام على عÓقة متميزة مع الجزائر .وهذا
البلد الذي تلتقي فيه حضسارة الشسرق والغرب
وتتعايشس فيه اأ’صسالة والحداثة جدير
بالتعرف عليه وتعلم لغته التي تشسكل مصسدر
قوته وازدهاره وتمايزه وخصسوصسيته في
عولمة يتحتم عليها احترام التنوع الثقافي
الذي تشسكل اللغة قلبه النابضس وروحه.
من جهتها ،ذكرت الطالبة صسابر شسريف
رميسسة لـ «الشسعب» أان تركيا بلد تربطه
عÓقات راسسخة مع الجزائر وتتقاسسم معها
التاريخ والثقافة .وتعلم اللغة التركية يدرج
في مسسعى التعرف على هذا البلد الذي يبني
تجربة الديمقراطية على طريقته ويقتحم
نادي الدول الناشسئة بتحد يضسرب به المثل
في النمو والبناء.
ويرى الطالب ناصسر عمر أان تعلم اللغة
التركية تزيد الجامعي تحصسي Óثقافيا علميا،
توسسع مداركه المعرفية وتفتح أامامه مجا’ت
التشسغيل لدى المؤوسسسسات التركية بالخصسوصس
التي تنشسط بالجزائر انفراديا أاو عبر مشساريع
الشسراكة اإ’سستراتيجية في قطاعات النسسيج
والفو’ذ والغاز والقائمة مفتوحة.

جمعية ألزيرية «عروسشة زكار أأ’ششم»

إأبرأهيم بلقوريشسي« :ألفن أألندلسسي فضساء
ترأثي ومتنفسس روحي ينمو بالتكوين»
تتسشع خريطة ألفضشاء
ألفني بعاصشمة عروسض
زكار أأ’ششم ''مليانة ''
بو’ية عين ألدفلى ،إألى
جعل أأ’ششكال ألفنية
بمآاثرها ألترأثية ونماذج
من ألعصشرنة ألتي تمنح
لهذه ألجهة طابع ألتميز
أإ’بدأعية
بطاقاتها
ومجا’ت ألتكوين ،ألتي
أأخذها ألفنانون على
عاتقهم وتجسشيدها ميدأنيا ضشمن حلقة
ألمحافظة وأ’سشتمرأرية ألتي أأششاعت
بعضشا من نوأرسض ونوأمسض أإ’يقاع
ألموسشيقي أأ’ندلسشي لجمعية ألزيرية
بقيادة أأنامل ألفنان إأبرأهيم بلقوريششي
ألذي ملكه هذأ ألنمودجإألى ألنخاع.

عين الدفلى :و .ي.أاعرايبي

رحلة الفنان بلقوريشسي لم تنفصسل عن
التربة التي تنفسس رائحتها على وقع اإ’يقاع
اأ’ندلسسي ،التي أاخذ قواعده من الموسسيقى
العالمية التي تلقاها بمدرسسة تكوين اإ’طارات
بعين التركي بوهران ،اأ’مر الذي جعله ،كما
قال لـ''الشسعب'' ،يتجه إالى فتح مدرسسة فنية
لتكوين اأ’طفال في أاصسول هذا الفن وتعليم
الغناء .تطورت مبادرة الفنان ،حسسب تصسريحه
لـ''الشسعب'' ،إالى تأاسسيسس جمعية في  ١٦أافريل
 ، ١٩٩٧اعتبرها أابناء المنطقة فضساء للتعبير
على الهواجسس اإ’بداعية وصسقل اأ’ذواق التي
ترعرع فيها هذا اللون الفني.
وكشسف محدث ''الشسعب'' إابراهيم عن
طريقة إاعداد الفنان في بدايته على
المسستويين المتوسسط واأ’على بما فيه
المبتدئين من  ٨الى  ٢٥سسنة ومن الجنسسين،
حيث وصسل التعداد الى أازيد من  ٦٠تلميذا.
وعن سسر تنامي هذا اللون بذات المدينة،
أاوضسح الفنان أان طبيعة المنطقة وامتدادها
وجذورها وتراثها وطبيعة السسكان
والحضسارات التي اسستوطنتها ،جعلت هذا
الزخم الكبير مرتعا لتنفسس الموسسيقى
اأ’ندلسسية أابا عن جد ،و’ يروق للمليانيين
والمليانيات إا’ الترنم وا’سستمتاع والرقصس
على الطابع اأ’ندلسسي ،الذي كون مجموعة
من اأ’صسوات والبراعم المبدعة ضسمن حلقة
التواصسل والدليل على ذلك وجود  ٤جمعيات
تنشسط بفضساء اأ’نشسطة والحفÓت العائلية،
يقول محدثنا.
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وعن توصسيل هذا النمودج
الفني الراقي والفصسيح ،إاعتبر
حديثه
في
بلقوريشسي
لـ''الشسعب'' دار الشسباب
والمرسسى البلدي والمسسبح
والمتحف من الفضساءات التي
تنشسط بها الجمعية التي قامت
بإانتاج أاشسرطة من اأ’قراصس
المضسغوطة خÓل سسنتي ٢٠٠٤
و  ٢٠٠٩وأاشسرطة مبرمجة.
ويرجع الفضسل في نجاح
الجمعية الى الدعم الذي تقدمه دار الشسباب
’حتضسان هذه المدرسسة ،وهذا في إاطار
المحافظة على التراث الموسسيقي الذي يعد
من أاسسباب خلود الفن والفنان في جزائر
سسطعت شسمسسها على الجميع لتزف لحن
اإ’نتماء والتنوع والعصسرنة بما يتماشسى مع
الذوق والطرب اأ’ندلسسي في لمسساته التراثية
والحضسارية التي باتت مليانة من
المدنالمحافظة على رونقه ووجوده خدمة
للفن والفنان.

تومي تشسرف على تسسليم جائزة
رئيسس ألجمهورية علي معاشسي
تشسرف غدا ،وزير
الثقافة خليدة تومي
على مراسسيم حفل توزيع
الجوائز على الفائزين
رئيسس
بجائزة
الجمهورية علي معاشسي للمبدعين الشسباب
بقصسر الثقافة مفدي زكريا ،كما تكرم
المسسؤوولة اأ’ولى عن قطاع الثقافة نخبة من
المثقفين بمناسسبة اليوم الوطني للفنان
ويختتم النشساط بحفل فني تحييه اأ’وركسسترا
السسيمفونية الوطنية ،وذلك بدءا من الخامسسة
والنصسف مسساء.

تكريم ألفنانة عايشسة حدأد

العاصسمة.

يتم أامسسية اليوم على
الثالثة مسساء ،تكريم
التشسكيلية
الفنانة
والمجاهدة الراحلة،
عايشسة حداد بقصسر
رياسس البحر بالجزائر

مهرجانإأبدأعات ألمرأأة يتوأصسل
يتواصسل بقصسر رياسس
البحر المهرجان الوطني
الرابع إ’بداعات المرأاة،
حيث يكون الجمهور
العاصسمي إالى غاية ١٣
جوان الجاري ،على
موعد مع الفن التشسكيلي لنسساء من مختلف
و’يات الوطن.

معرضس جماعي بالموقار
قاعة
تحتضسن
الموقار ،ابتداء من اليوم
معرضسا جماعيا ،يظم
نخبة من الفنانين
التشسكيليين هم :أاحمد
عربوشس ،عبد الÓوي
الطاهر ،عزوز أامينة ،بوشسهرة كريم ،عبابسسية
جميلة ،كما يتم بالمناسسبة عرضس فيلم حلم
الكبار ،وتكريم الرسسام هيون صسالح.

متحف محمد شسعباني يحيي
أليوم ألعالمي لألرشسيف
إاحياء لليوم العالمي لأÓرشسيف ،يشسارك
المتحف الجهوي للمجاهد العقيد محمد
شسعباني ببسسكرة في المعرضس المنظم من
قبل و’ية بسسكرة بمركز اأ’رشسيف الو’ئي،
بمجموعة من المقتنيات التاريخية التي تضسم
وثائق تاريخية قيّمة تعود إالى زمن الثورة
التحريرية ،ولوحات فنية لقادة المقاومة
الشسعبية وأابرز مجاهدي الو’ية.

تثميناأ’عمالهم أإ’بدأعية وألثقافية

ألمسسيلة تكّرمأأبناءها ألفنانين في يومهم ألوطني
أأحيت لجنة ألحفÓت لبلدية ألمسشيلة
حف Óتكريميا لوجوه فنية أأبدعت في
ششتى ألمجا’ت ألثقافية ،وكان لها دور
في تفعيل ألنششاط ألثقافي وألفني
على مسشتوى ألبلدية ،وألتي تندرج
ضشمن فعاليات أليوم ألوطني للفنان
وخمسشينية ألجزأئر.
وقد نشسطت الفرقة الموسسيقية لجمعية
«وسسام» بقاعة سسينما «الحضسنة» حف Óفنيا
على شسرف الفنانين الذين خدموا وأاثروا
السساحة الثقافية لو’يتهم خصسوصسا ووطنهم
عموما.
وحظي بالتكريم في هذا اليوم كل من
الشساعرين الراحلين بن عيسسى عبد الرحمان
وزوالي عيسسى ،وفي مجال اأ’غنية البدوية
الفنان مرنيز عبد الرشسيد ،عبد الحميد
المسسيلي ،وخير الدين الطاهر.
كما كانت للجهة المنظمة للتظاهرة
التفاتة لأÓسسماء المشساركة في الطبعات
اأ’ربعة من ''أالحان وشسباب'' ،ويتعلق اأ’مر

بكل من إاسسماعيل يلسس ،عادل دواد ،إابراهيم
حضسرباشس ،بن عيشسة فيصسل ،وعيشس محمد
اأ’مين ،الذين شسّرفوا و’يتهم ،وفي الميدان
السسينمائي كل من بعجي عبد الرزاق،
والمخرج فريد لخضسر حمينة ،ورفيق كحالي
في التصسوير الرقمي.
ولم تنسس المسسيلة أابناءها الفنانين الذي
وافتهم المنية تاركين وراءهم إارثا تدعم به
هذه السساحة ،أامثال الفنان التشسكيلي خليفة
عمرون ،إاضسافة إالى مبدعين تحدوا اإ’عاقة
لتنتج أاناملهم وحناجرهم أاعما’ فنية وقفت
في مصساف انتاجات اآ’خرين على غرار
قريشسي بوخالفة عازف على آالة السسانتي،
قويدري قدور عازف على الناي ،المسسرحيين
قبايلي حسسين وأاحمد محواسس و دواد نور
الدين اختصساصسي في التعبيرات الجسسمانية،
وغيرهم من اأ’سسماء التي أابدعت في
المجال الفني والثقافي.

المسسيلة :عامر ناجح

اأ’حد  ٠٩جوان  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٣٠رجب  ١٤٣٤هـ

لسســــــــت
وحــــدك

من الحياة

خالت ـ ـي تنغ ـ ـ ـصص عل ـ ـّي حياتـ ـي

بعد التحية والسسÓم :

يششرفني سشيدتي ان تجد رسشالتي التي كتبتها باحثة
عن حل لمششكلتي اهتماما منك وأاتمنى ان تكون
اجابتك كالدواء الششافي لجروحي.
سشيدتي ،أانا متزوجة منذ ثÓث سشنوات من
ابن خالتي ،عÓقتي به جيدة فنحن زوجان
متفاهمان ومتناغمان في كل جوانب
الحياة .اما عن مششكلتي فقد بدأات منذ ان
اجبرني زوجي على ا’قامة مع اهله الذين
عادة ما يكونون سشببا مباششرا في المششاكل

التي نعانيها انا وزوجي بسشبب تدخلهم في
كل امورنا الخاصشة  ....و’ اخفيك سشرا اذا
قلت لك بأان خروجنا سشويا ممنوع ،ناهيك
عن القيام بكل اأ’عمال المنزلية بدون
توقف وعلى مدار اليوم كله رغم وجود
اخت زوجي معنا في نفسس البيت ،ا’ انها
’ تسشاعدني اطÓقا  ،.....واأ’مر اآ’خر
الذي فاقم المأاسشاة هي حرماني من
المصشروف في احيان كثيرة أ’قدمه
لحماتي التي هي ششقيقة والدتي من اجل
ارضشائها واأ’مر اآ’خر الذي يثير غضشبي

انها تنفقه في اقتناء السشجائر التي
ادمنت على تعاطيها في الخفاء؟
في المقابل فإان خالتي متذمرة مني
دائما رغم كل محاو’تي لكسشب
ودها والتغاضشي عن كل اسشاءاتها لي
ولكن كل جهود تذهب دائما في
مهب الريح ،هو اأ’مر جعلني اطلب
من زوجي السشكن في منزل مسشتقل
ولكنه يرد على طلبي بالرفضس أ’نه
’ يريد إاغضشاب والديه منه.

سسيليا ـ العاصسمة

الـــــــــــــــــــــــــــــرد:
وأاسشأال اللّه تعالى أان يديم المحبة بينك وبين زوجك
وأان يسشخر لك أاهله فأانت أاصشبحت فرد من عائلتهم
ووالدي زوجك هم في منزلة والديك فعامليهم على
هذا اأ’سشاسس فكما تبرين والديك وتتحملين منهم
الششدة أاحيانا فكذلك والدي زوجك ،فإاذا كسشبت
ودهم فسشوف تزيد محبتك في قلب زوجك وتعظم
منزلتك عنده.
واعلمي أان اأ’م حين يتزوج ولدها وتراه مع زوجته
تششعر أاحيانا ببعضس الغيرة وأانه صشار ملكا ’مرأاة
غيرها وتخششى أان ينسشاها أاو يبتعد عنها لذلك هي
تقسشو عليك أاحيانا ،فإاذا اسشتطعت أان تششعريها
باأ’مان وا’طمئنان تجاه ابنها وأانك أايضشا ابنة لها
فسشوف تصشفو العÓقة بينكما..
تقربي إالى والدة زوجك فهي قبل ذلك خالتك،
اجلسشي معها مازحيها وتعرفي على اهتماماتها
وششاركيها إاياها وتحدثي معها بما تحب وخاطبيها
بأاحسشن الكلمات ،اطلبي منها أان تحكي لك قصشصس

العدسس ـ ـات الÓصسق ـ ـة...
كيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف تختارينه ـ ـ ـ ـ ـا؟

حّذرأاطباء
العيون الذين
يعانون من ضسعف
القدرة على
اإلبصسار من
اسستخدام عدسسات
لصسقة من تلقاء
أانفسسهم دون
اسستشسارة الطبيب،
ألن ذلك قد يؤودي
لمضساعفات خطيرة
وششّدد اأ’طباء على
الخضشوع
ضشرورة
لفحصس لدى الطبيب
للتحقق مّما إاذا كانت
العين سشليمة وقادرة
على تحمل ارتداء هذه
العدسشات ،أ’ّنه ’ يمكن
لإÓنسشان التحقق من
ذلك بنفسشه.
وأاّكدوا على أاهمية
اختيار نوعية العدسشات
الÓصشقة ،التي يجب أان
تتناسشب مع قياسس

العدد
١٦١٢٦

نصشف قطر تقوسس
سشطح العين ،والذي
يختلف بالطبع من عين
أ’خرى ،أ’نه إاذا لم
يحدث فيمكن أان تؤوثر
اأ’ولى على القرنية
عند ارتدائها ،فيؤودي
ذلك إالى إالحاق أاضشرار
بالقرنية.
ونّبهوا إالى ضشرورة
اختيار عدسشات ’صشقة
مصشنوعة من مواد
بنفاذ
تسشمح
اأ’وكسشجين إالى العين
قدر اإ’مكان ،أ’ن
القرنية ’ يتم يصشل
الدم اليها وإانما تنتقل
إاليها العناصشر الغذائية
واأ’وكسشجين عن طريق
الدمعية،
الطبقة
ولذلك يجب أان تسشمح
العدسشة الÓصشقة بنفاذ
هذه العناصشر إالى العين
بصشورة كبيرة قدر
اإ’مكان.
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عن طفولتها وذكرياتها مع والدتك فهي حتما
سشتششعر بالسشعادة حينما ترويها لك وسشتحن إاليك
كلما قامت بذلك وتذكرت والدتك ،اسشتششيريها في
بعضس أامورك حتى تششعر بأاهميتها وأان رأايها محل
تقدير ،ادعها بين الحين واآ’خر في نزهة او اقتناء
بعضس الحاجيات وافعلي نفسس اأ’مر برفقة كل
العائلة العائلة وبعدها لن يمانعوا أان تخرجي
وحدك مع زوجك وقدمي لها الهدايا بمناسشبة
وبدون مناسشبة و’ تمني عليها بما تقدمينه لها من
مصشروف..
بعد أان تسشكن إاليك وتخف حدة المششاكل انصشحيها
بترك التدخين بالتلطف واللين واأ’سشلوب الحسشن
فمرة اهدي لها كتابا ومرة ششريطا وبيني لها أانه
ضشار بصشحتها فلحبك لها وخوفك عليها تريدين
منها ترك التدخين حفاظا على صشحتها واصشبري
عليها الى غاية ان تتخلى عن ذلك ،تحاوري مع أاهل
زوجك في جلسشة ودية تبينين فيها محبتك الكبيرة

لهم واسشأاليهم عن
سشبب تذمرهم منك
وما الذي يزعجهم
حتى تتجنبيه..؟
أاعيني زوجك على بر
والديه فهو سشبب التوفيق والرزق والخير وادع له
ولهم أامامه واعلمي أان البر دين فما تقدموه
لوالديكم سشيقدمونه لكم أابناؤوكم..؟
حاولي أان تقسشمي عمل المنزل وضشعي لك جدو’
فكل يوم تقومين بمهمة حتى ’ تتعبي واعتبريها
رياضشة لك تمارسشينها كل يوم حتى تحافظي على
صشحتك ورششاقتك واحتسشبي عملك هذا عند الّله
فلن يضشيع لك تعب.
وبالنسشبة للجوال إاذا لم تكوني في حاجة ماسشة له
ف Óتجعليه سشببا لمششكلة أانت في غنى عنها وإاذا
كنت تحتاجين إاليه فبيني لزوجك حاجتك له فإان
أاحضشره لك فحسشن وإان لم يحضشره ادخري من

مصشروفك واششتري لنفسشك ولكن ’ تخرجيه أامام
أاهل زوجك حتى ’ يسشبب لك مششكلة معهم.
أاما عن سشكنك معهم ورغبتك في سشكن خاصس بك
فهذا من حقك ولكن إاذا كان والدي زوجك كبيران
في السشن ويحتاجان إالى ولدهما معهما للقيام
بخدمتهما...ان اسشتطعت تحملي السشكن معهما
وأاعيني زوجك على برهما فسشيعوضشك الّله خير أاو
ابحثا عن سشكن قريب جدا حتى يزورهما
ويرعاهما بانتظام الحين واآ’خر ،بحيث ’ يششعران
بابتعاده عنهما ف Óيغضشبا عليه ..مع تمنياتي
بالتوفيق و السشداد.

األخصسائية الجتماعية ع ـ ع

برجـ ـ ـ ِ
ك يكشس ـ ـ ـفأاي نـ ـ ـ ـ ـوع مـ ـ ـ ـن األمه ـ ـ ـ ـ ـ ـاتأان ـ ـ ـ ـ ـ ـِت

هل تسشتمدين سشعادت ِ
ك من أامومتك
أام تعتÈين نفسشك أامًا متسشلطة ؟!!
غوصشي فقط قلي ‘ Óبرج ِ
ك و “عني
فيه لتعر‘ أاي نوع من اأ’مهات أانتِ.
األم الدلو
هي مثالية ،تسشعى لتعليم طفلها كل أانواع
الفنون ليتعرف عليها كما تعرفها ،لعله
يجد نفسشه ‘ أاي منها– ،ب العروضس
الششيقة التي –كي قصشصشًا أاو أاسشاطÒ
قدÁة تنمي العقل وتكفل للخيال
مسشاحة جيدة ،يحلق فيها بعيدا ً عن
الواقع ،تتطلب اأ’مومة من اأ’م الدلو
التضشحية بوقتها اÿاصس واهتماماتها
العديدة من أاجل أاطفالها ،وتÎك لهم
مسشاحة واسشعة من ا◊رية ليجربوا
بأانفسشهم حتى يتوصشلوا إا ¤قناعاتهم
اÿاصشة.
األم ا◊وت
هي أام حسشاسشة وحاŸة تعيشس على
طبيعتها تتصشرف بعفوية مثل اأ’طفال،
تكره العقاب و–اول Œنيب طفلها إاياه
قدر اŸسشتطاع اأ’مر الذي يسشاعدها ‘
كث Òمن اأ’حيان على لعب دور اأ’م
اŸتسشاﬁة مع قليل من الصشرامة،
يششعر أاطفالها دائمًا انهم ‘ دراسشاتهم
‡ا يششعرهم باŸسشؤوولية ويجعلهم
يسشعون نحو –قيق اأ’فضشل دائمًا حتى
يضشمنوا رضشاها ،و’ –تمل رؤوية
دموعهم دون أان “سشحها لتطبع على
ﬁياه ابتسشامة واسشعة وفرحًا حقيقيًا.
األم ا◊مل
تسشتمد سشعادتها من أامومتها ودائمًا ما
–لم بتحقيق ششأانا عظيما أ’بنائها
لذلك Œدها تبذل كل ما لديها من
›هود نحو ذلك ،وهي ايضشا تتمتع
بحيوية ونششاط منقطع النظ ،Òتسشتمتع
باللعب مع صشغارها وتششاركهم ‘ كل
ششؤوونهم اليومية ،و–ب تقد Ëالطعام
لصشغارها بنفسشها ،كما أانها –رصس
دائما على أان تقضشي معهم أافضشل
اأ’وقات ،وعلى اأ’م ا◊مل أا’ تضشغط
على اطفالها وتÎك لهم مسشاحة حرة
ليجدوا هم ايضشا ما يحبونه ويسشتهويهم.

األم الثور
أام رائعة ،تسشعى إا ¤تثقيف نفسشها بكل
ما يتعلق باأ’مومة والطفولة بحثًا عن
تقد Ëكل ما هو مفيد لنمو طفلها
العقلي وا’جتماعي والعاطفي ،الصشÈ
عند اأ’م الثور ’ حدود له ف Óتقلق أابدا ً
عندما يخطئ طفلها و’ تغضشب
بسشهولة ،قد ينعكسس حرصشها الزائد
على طفلهِا ويتحول إا ¤عصشبية من
جانبه فحاو‹ ا’عتدال حتى ’ يتفاقم
الوضشع.
األم ا÷وزاء
تصشادق أاطفالها و’ تفرضس القيود
عليهم و’ تصشر على الروت ،Úوهم
يحبونها ويحكون لها كل ششيء ،ولكن
رÃا يعصشونها ‘ بعضس اأ’وقات .و’
تهتم بششيء قدر اهتمامها بتفوقهم
الدراسشي.
األم السسرطان
تؤومن بالعقاب الصشارم و’ تتهاون مع
اأ’خطاء الكبÒة ’ ،تقبل أابدا ً أان يسشلبها
طفلها الصشغ Òحقها ‘ الراحة والنوم
و–اول دائمًا تهيئة ا÷و لنفسشها
لÎتاح ،وبعدها تعود أامًا حنوناً “ارسس
دورها ‘ ا◊ياة ،وهي قاسشية وحنون
كما أانها جامدة ‘ قراراتها ’ تعرف
اŸزاح كثÒا ً وعليها أان تسشاعد طفلها
على ا’سشتقÓل بششخصشيته.
األم األسسد

حنونة وتربى أاطفالها تربية اŸلوك
وهي ششديدة ا◊ب والتدليل لهم
وتعودهم على البذخ والرفاهية .ولن
يششكو هؤو’ء اأ’طفال من عدم وجودها
’نششغالها فى عملها .أاحيانًا تتصشرف
بتحرر مبالغ فيه ،ومع ذلك لن يسشتطيع
أاي ششخصس غريب أان يزيل الرسشميات
معها أ’نها ’ تسشمح لأÓغراب بالتعامل
معها بأاسشلوب غ’ Òئق ،حتى تكون
قدوة حسشنة أ’بنائها.
األم العذراء
حازمة ’ تÎك أاو’دها ‘ حالة غÒ
نظيفة و’ تÎكهم يعبثون باغراضشها
واغراضس زوجها ،فا’لتزام أاول ششيء
يجب أان يتعلمه أاو’دها وهي –افظ
على صشحتهم ا÷سشمانية والنفسشية
وتهتم Ãسشتقبلهم العلمي .وهي عنيدة
إا ¤أاقصشى درجة ولكنها قد تتخلى عن
عنادها إاذا –لى اأ’طفال بالطاعة
وعدم اŸبالغة فى كل ششيء.
األم اŸيزان
هي حريصشة على تعّلم أاو’دها الطاعة
واأ’خÓق ا◊سشنة وا’لتزام ،وإاذا مال
اأ’ب إا ¤تدليل اأ’بناء بالطريقة التي
تفسشدهم فإانها لن تتدخل ،وإاذا تعرضشوا
لقسشوة منه ايضشا فإانها تتدخل دائما
لتطيب خاطرهم....كما ’ تفوت
الفرصشة لتلقينهم النظام والصشراحة،
والتفك ÒاŸنطقي واأ’دب وعدم رفع

الصشوت أاثناء ا◊ديث فأاك Ìما يجعلها
على حافة ا÷نون الصشوت العا‹
والصشخب .وتعلمهم كذلك النظافة
والنظام وتهتم Ãظهرهم اÿارجي
وصشحتهم وهي عادلة ‘ معاملتها
معهم ،و’ تدع قلبها ومششاعرها يؤوثران
على حكمها على اأ’مور أاو أان يسشيطرا
على عقلها اŸنطقى.
األم العقرب
“يل إا ¤السشيطرة ولكنها تخلصس
أ’طفالها و–ميهم من كل خطر،
وتششجعهم دائمًا ،وتنمي فيهم اŸواهب
والقدرات ،ولكن عاطفتها الششديدة
Œاه أاو’دها هي نقطة ضشعفها .أابناء
هذه اأ’م يطيعونها طاعة عمياء ‘
الصشغر ،ولكن عندما يششتد عودهم
فإانهم يتمردون عليها أ’نهم ك ً
 Óمنهم
يريد أان تكون له ششخصشية مسشتقلة.
لذلك فعليها أان تعاملهم باإ’قناع
وا◊وار اŸتبادل.
األم القوسس
تتعامل مع أاو’دها على أانهم أاخوتها
وهي كاأ’خت الكÈى لهم ومع ذلك
يحبونها ويحÎمونها ويثقون فيها
ويتعلمون منها اأ’خÓق ا◊ميدة .وتهتم
Ãظهر وأاناقة أاطفالها منذ الصشغر.
وهذه اأ’م يلجأا إاليها أاطفالها ‘ كل
مششاكلهم لتعطيهم النصشيحة واإ’رششاد
الصشحيح وتسشتمع ŸششكÓتهم بصشدر
رحب ،ولكنها أاحيانًا تقع ‘ صشراع بÚ
عواطفها وعقلها عندما يخطئ أاحد
اأ’بناء وخاصشة عندما يكذب.
األم ا÷دي
العائلة هي ﬁور اهتماماتها وأاطفالها
هم أاغلى ششيء ‘ حياتها  ،وحرصشها
على مصشلحة أاطفالها يحفزها نحو
حمايتهم ،لكن ‘ نفسس الوقت من أاجمل
ميزات أام ا÷دي أانها تعرف أان عليهم
اكتششاف العا ⁄اÿارجي وﬁاولة
–قيق أاحÓمهم اÿاصشة بأانفسشهم حتى
يتعلموا ا’عتماد على النفسس وهم
واثقون “ام الثقة ويجب عليها أان تعلم
أان اÿوف الزائد على أاطفالها قد
يجعلها صشارمة ‘ بعضس اأ’مور.

األحد  ٠٩جوان  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٣٠رجب  ١٤٣٤هـ

من الحياة

مـــــــــن إلوإقـــــــع

عندمـ ـا يتح ـ ـول األبإالى قاتـ ـل
تبدأإأإطوإر إلمأاسساة عندماأإذيع خبر حادثةإإقدإم فتاة تبلغ من إلعمر  ٢٨سسنة تقطن بقرية إلغديرة إلمعروفة بعلي
بوشسبشسب ببلدية كركرة غربي و’ية سسكيكدة ،على عملية إنتحار بشسعة ،حين قامت بذبح نفسسها بوإسسطة سسكين من
إلوريدإإلى إلوريد .وتفّطنأإهل إلضسحية للمأاسساة إأ’ليمة في حدود إلسساعة إلثامنة بعد صسÓة إلمغرب من شسهر مارسس
إلماضسي ،حيث وجدوها غارقة في دمائها دإخل غرفتها ،وبعدإإبÓغ إلسسلطات بالوإقعة توّلت إلحماية إلمدنية نقلها
للمؤوسسسسة إ’سستشسفائية إلعمومية بالقل قبل عرضسها على إلطبيب إلشسرعي بسسكيكدة ،وإلفتاة إلمنتحرة هي ''ق ـ
بريزة'' من موإليد  ،١٩٨٥و’ تعاني منأإّيةأإمرإضس عصسبية.

وتعّقدت األمور بصسدور تقرير الطبيب
الشسرعي الذي اسستبعد فرضسية النتحار،
مؤوكدا أاّن الضسحية ذبحت بسسكين مطبخ من
األذن لأÓذن األخرى ،ألّنه ل يمكن للفتاة أان
تحدث جروحا بتلك الطريقة وذلك العمق
على رقبتها دون أان يكون هناك طرف آاخر
قام بحمل السسكين وذبحها به ،وقد تّم
العثور على سسÓح الجريمة لكن المجرم بقي
مجهول ،ما جعل فرقة الدرك الوطني
بكركرة تتحرك لمعرفة المتهم بارتكاب
جريمة القتل ،ما يبعد احتمال تعرضسها
للقتل على يد غريب وأاّن الفاعل ل يتخطى
جدران منزل عائلتها ل سسيما األب
واألشسقاء الذكور.
وأاخضسعت مصسالح الدرك الوطني جميع

إإسسعافاتأإولية:

ما يجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب فعلـ ـ ـ ـ ـ ـه
إلنق ـ ـ ـ ـاذ الغ ـ ـ ـ ـريق
على اإلنسسان تعلم بعضض الخطوات
البسسيطة التي من خÓلها يسستطيع
مواجهة أاي موقف يمر عليه ،ويضسطر
للتعامل معه بسسرعة إلنقاذ حياة ،قد
يحدث عند الغرق مث Óأان ل يسستطيع
من تعرضض للغرق التنفسض أاو اسستنشساق
الهواء بسسهولة وفي هذه الحالة عليك
أان تقوم بالضسغط على القفصض
الصسدري للغريق ببطء مع الحرصض
على القيام بالتنفسض الصسناعي بوضسع
الفم على الفم كما نعلم جميعا.
وأاول خطوة تكون بتمديد الغريق
وفتح فمه ووضسع يده تحت ذقنه
ويقوم فتح فتحتي األنف ،ثم بعد ذلك
القيام بعملية التنفسض الصسناعي بوضسع
الفم على الفم وزفير الهواء بشسدة
ومن الممكن أان يقوم اإلنسسان بهذا
األمر ،حتى أاربع مرات على سسبيل
المثال ،وبعدها يتحقق المنقذ مما
إاذا كان الغريق قد عاود التنفسض مرة
أاخرى ،واسستطاع ذلك أام ل ،وهل
اسستجاب أام ل وإان لم يسستجب يجب
القيام بأاربعة تمارين تنفسض صسناعية

أافراد العائلة للتحقيق ،قبل أان يوقف األب
ويودع في السسجن على ذمة التحقيق ،ولكن
التزام أافراد العائلة الصسمت عّقد مجريات
البحث وأادخله نفقا مظلما ،ما أادى إالى
العتقاد أاّن مقتل الفتاة سسيكون جريمة
كاملة للفاعل ،وهو األمر الذي رفضسه الرأاي
العام طالبا كشسف ما وقع للضسحية التي مهما
كان ذنبها ل يمكن أان يكون عقابها بهذه
الطريقة الوحشسية.
ليأامر فيما بعد قاضسي التحقيق بمحكمة
القل بعد التحقيقات التي أاجرتها الجهات
المختصسة ،بإايداع األب وابنه الحبسض
المؤوقت ،مع مواصسلة التحقيق في تفاصسيل
العثور على ''بريزة'' ،مقتولة ومذبوحة من
الوريد إالى الوريد داخل غرفتها ،وقد تّم

السستماع لعدد من المتهمين في القضسية من
قبل النيابة العامة وكلهم من عائلة الضسحية،
ولم يعترف أاي واحد من المتهمين بجرمه،
خاصسة وأان بصسمات الجناية تم إاخفاؤوها
بسسرعة قبل حضسور مصسالح الدرك الوطني.
واسستنادا إالى مصسادر مختلفة ،فإاّن أاخت
الضسحية اtتهمت بطمسض معالم الجريمة
بغسسل السسكين الذي ذبحت به أاختها،
وقامت العائلة بغسسل الدماء التي كانت
أاغرقت مسسرح الجريمة التي ل تزال
تفاصسيلها مجهولة ،رغم وجود قرائن في
التحقيق تؤوكد أاّن ثّمة متهم وحيد في
جهت إاليه تهمة
القضسية هو شسقيقها الذي و ّ
القتل العمدي ووالدها الذي تّمت متابعته
بتهمة التسسّتر على جناية وطمسض معالمها .
وإان رحلت ''بريزة'' بسسّرها عن هذه الدنيا
بهده الطريقة البشسعة ،وبالرغم من توصسل
مصسالح الدرك الوطني إالى مدبري ومنفذي
العملية اإلجرامية ،تبقى العديد من
التسساؤولت مطروحة حول األسسباب
والدوافع التي تجعل أاب يتجّرد من عاطفة
األبوة ويرتكب أافظع الجرائم.
وفي انتظار المحاكمة التي سستكشسف
المسستور والسسبب الذي يقف وراء الجريمة،
جحها العديد من المصسادر المختلفة
التي تر ّ
إالى قضسايا الشسرف ،فيما تزال مفاهيم
الدفاع عن الشسرف قائمة خاصسة تلك
المتعلقة بالتخلصض من العار الذي تجلبه
الفتاة للعائلة ،ول تزال المفاهيم الذكورية
ترى في الفتاة عارا من السسهل التخلصض
منه.

خــــــالد ــ ع

ما ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيأاسس ـ ـوأا الزي ـ ـ ـ ـ ـوت لصسحتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك؟
تعّد إلدهونإإحدى
إلمكونات إ’سساسسية في
طعامنا وتشسكل جزءإ
من إلوجبة إلتي نأاكلها،
وهي غنية بالطاقةإإذ
يحتوي إلغرإم إلوإحد
منها على تسسع سسعرإت
حرإرية،أإيأإكثر من
إلضسعف مقارنة مع
إلكربوهيدرإت
وإلبروتينات ،إلتي
يعطينا إلغرإم إلوإحد
منهاأإربع سسعرإت.
ول يعتمد وضسعنا الصسحي
على كمية الدهون التي
نتناولها فقط ،والتي يجب
أان ل تتجاوز  ٪ ١٥بل يتعداه
إالى نوعيتها ،وذلك من حيث
تركيبها الكيماوي والذي
يحدد طريقة تفاعلها في
الجسسم .وبناء على ذلك
تقسسم الدهون إالى خمسسة
أانواع :الدهون العديدة
واألحادية غير المشسبعة،
المشسبعة،
الدهون
وأاخيرا
الكوليسسترول،
الدهون المتحولة غير
المشسبعة.

٦

إعدإد :دليلةأإوزيان

العدد
١٦١٢٦

27

أاسسرار لتمارين
رياضسيةأاسسهل

اŸواظبة
‡ارسسة

على
التمارين
الرياضسية ليسست
باألمر السسهل،
فعلى الرغم من
حماسسك
وإاصسرارك على
بهدف
آادائها
الدهون
حرق
اÎŸاكمة ،إاّل أاّنه
وبعد مرور وقت
وجيز قد يصسيبك
التعب واŸلل بسسبب تكرار ما تقوم Úبه من ›هود بشسكل
دوري ،وهو ما يجعلك تبتعدين تدريجيا وينتهي بك األمر
بالنقطاع كلية عن ذلك.
نقّدم لك سستة أاسسرار ‘ عا ⁄الرياضسة ،تسساعدك على
–فيزك دائما وŒعلك “ارسسينها بشسكل مسستمر ،فتتحول
مع الوقت من أاولوياتك التي ل Áكن السستغناء عنها.

 ١ـ ّŒنبي اŸرآاة

اŸرآاة من العناصسر التي ل يخلو منها معظم القاعات
الرياضسية ،حتى يتمكن اŸتدرب من رؤوية نفسسه ومتابعة
أادائه ،ولكن اŸذهل ‘ األمر أاّنه ‘ إاحدى الدراسسات العلمية
التي أاجريت على عينة مكونة من  ٥٨امرأاة ،وجد أاّن السسيدات
الÓتي يتّدربن أامام مرآاة يكن أاك Ìتوترا ويشسعرن بالتعب
واإلجهاد بعد حوا‹  ٣٠دقيقة من بدء التمرينات ،على
خÓف من ل يفعلن ذلك فتجدهن أاك Ìنشساطا وراحة ‘
التمرين.

 ٢ـ اسستخدمي الزيوت العطرية

رÃا تندهشس Úإاذا علمت أان قطرات من زيت إاكليل ا÷بل
كفيل ببعث النشساط وا◊يوية إا ¤جسسمك ،فالزيوت العطرية
ثؤوثر بشسكل إايجابي على جسسمك اÿامل فتجعله أاك Ìنشساطا
ورغبة ‘ إاخراج طاقته.
لهذا احرصسي قبل الذهاب إا ¤قاعة الرياضسة على مزج
قطرات من إاكليل ا÷بل ‘ القليل من اŸاء ،وانÌي على
مÓبسض الرياضسة التي تنوين ارتداؤوها أاثناء أاداء التمارين،
وسسوف تÓحظ Úحقا الفرق ‘ األداء.

 ٣ـ السستماعإا ¤اŸوسسيقى

قبل الذهاب إا ¤قاعة الرياضسة أاعّدي أاشسرطة موسسيقية،
حيث كشسفت دراسسة أاّن األشسخاصض الذين يسستمعون للموسسيقى
أاثناء أاداء التمارين يكونون أاك Ìحيوية مقارنة بالذين
يتدّربون على اآللت الرياضسية ب Óإايقاع.
كما أاّن نوع اŸوسسيقى يجعل الفارق كبÒا ،فاحرصسي على
اقتناء األغا Êذات اإليقاع السسريع والقوي ،وابتعدي عن
النوعية الناعمة ،ألنها غ Òمسستحبة ‘ مثل هذه األجواء.

 ٤ـ فّكري ‘ شسخصص يزعجك!

تخيّلي وأانت “ارسس Úالتمارين الرياضسية شسخصسا أاكÌ
ازعاجا لك ،سستÓحظ Úأاّن ذلك Ãثابة –فيز لك على بذل
›هود أاك.È

 ٥ـ شسرب اŸاءأاو العصسائر

فالنوعان األول والثاني من
الدهون األفضسل لصسحتك،
فاألحادية والعديدة غير
المشسبعة تدخل في تكوين
األغشسية الرقيقة التي
تحيط بخÓيا الجسسم .على
عكسض المشسبعة التي عادة ما
تكون المسسؤوولة عن الصسابة
بأامراضض القلب وتصسلب
الشسرايين .أاما الدهون
المتحولة غير المشسبعة
فيعتقد أانها قد تكون األسسوأا
من بين الدهون على
الصسحة.
لذلك ،فإان الخيارات الجيدة
يجب أان ترتكز على الدهون

األحادية غير المشسبعة،
وهنا يتصسّدر زيت الزيتون
القائمة لحتوائه على نسسبة
تصسل إالى  ٪ ٧٠من هذا النوع
من الذهون المفيدة صسحيا،
فيما ل يتجاوز محتواه من
الدهن المشسبع .٪ ١٤
ثم يصسّنف خبراء التغذية
زيت جوز الهند كأاسسوأا الزيوت،
إاذ يحتوي على نسسبة  ٪ ٨٧من
الدهون المشسبعة ،أاي أاعلى من
الزبدة التي تبلغ نسسبة دهنها
المشسبع  ،٪ ٦٢وينضسم إاليها كل
من زيت النخيل والشسحم
الحيواني.

عندما تشسعرين بالعطشض أاثناء ‡ارسسة الرياضسة ،وتسستمرين
‘ أادائها دون شسرب آاي جرعة من اŸاء لÎطيب مرطبة
جسسمك ،اعلمي أانه بعد وقت قليل سستشسعرين حقا باإلجهاد
وأانّك ل تسستطيع Úمواصسلة ‡ارسسة الرياضسة أاك Ìمن هذا.
لهذا عليك بشسرب كميات كبÒة من اŸاء والعصسائر ‘
طريقك لقاعة الرياضسة ،ول تنسسي أابدا أان تأاخذي معك
زجاجة ماء معد Êوأان تشسربي ◊ظة شسعورك بالعطشض.

 ٦ـ فّكري بطريقةإايجابية

–ّلي دائما بالثقة بالنفسض واإليجابية ‘ التفك Òلينتقل هذا
تلقائيا إا ¤التنفيذ ،فقد وجدت األبحاث اŸيدانية التي
أاجريت على عينة من السسيدات أاّن الÓتي يتمتعن بتفكÒ
إايجابي ل يجدن صسعوبة ‘ مواصسلة ‡ارسسة التمارين
الرياضسية ،ويكن أاك Ìقدرة ويسستغرقن وقتا أاطول ‘ أادائها،
إا ¤جانب حرقهمن األسسرع واألك Ìللدهون.
‘ ح Úأاّن السسيدات ال ّ
Óتي يجدن صسعوبة ‘ أادائها ،يكن أاقل
قدرة على مواصسلة ‡ارسسة التمارين لفÎة طويلة ،ناهيك عن
أان التفك Òالسسلبي السسلبية يحول دون حرق السسعرات
ا◊رارية باŸعدل اŸطلوب.
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.º¡æe ÒÿG

kÉ«fhÎμdEG Ak GòM ôμàÑj ÊÉ£jôH
Ö∏¨à∏d Gk Îeƒ∏«c 15 ¬àYô°S
QhôŸG áªMR ≈∏Y

»∏˘dÉ˘j ÜÉ˘Ñ˘°T É˘j ÜÉ˘Ñ˘°T :QƒãdG
¢SÉμdÉa IOQh âfG ∂«H ÊhôjÉY
.∂jóf »∏dG ÉfG ÒZh
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.É«a ≈Ø`` °ûà°SG Éª«c hó©dG ‘

á`` ` ` ` ` `°†eh

ôëÑdG ´É≤d â£Ñg :AGQò©dG
∂«H ¢TGh »∏JÉb á«æL â«≤dh
≈˘∏˘Y »˘°Sƒ–CG »˘cGQ á˘«˘æ˘Ñ˘ dGÉ˘˘j
ÊGQ É˘¡˘∏˘ à˘ ∏˘ b á˘˘jQò˘˘dG ’h ∫ÉŸG
.É«d ™Lôj »`Ñ«ÑM ≈∏Y ¢Sƒëf
¬q∏dG ÖjÉZ hóæY øe :¿Gõ«ŸG
Ö«ÑM hóæY øeh GhOÓÑd GhOôj
ø˘eh ƒ˘HGò˘Y ≈˘∏˘ Y GhÈ°üj ¬˘˘∏q ˘ dG
,ƒHÉÑM ≈∏Y Gƒª°ù≤j ôgõdG hóæY
»˘c ô˘gõ˘dG ‹É˘b ƒ˘HÉ˘L ø˘e ó˘æ˘Y ø˘˘e Gƒ˘˘à˘ ∏˘ °S
øe ∞«°†dG »ch ƒHÉë°U ±É°T Úe ô£ŸG
.ƒHÉàc ‘ ôaGh º∏©dG »ch ƒHÉH ¥ôW
ÉfCG ¢SƒfôH âfCG GPEG :Üô≤©dG
ÉfCG ¢ùÑﬁ âfCG GPEGh ,∂«a á∏Øb
ÉfCG »æÑ– âfCG GPEGh ∂«a IOQh
.∂«∏Y äƒ‰
á˘˘∏˘ î˘ æ˘ dG â– äó˘˘©˘ b :¢Sƒ≤dG
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á°û«©dG √É©e ,Qƒ°üdG â«∏Y π°ù©dÉHh
.Qƒ°ü≤dG ‘ øcÉ°ùdG ∑Gòg ≈∏–
â«∏°Uh Ióé°S äóé°S :…ó÷G
äóaQh â«æ“h ËôμdG »ÑædG ≈∏Y
â«μHh É«æ«Y â©aQh â«YOh …ój
Ö∏b ‘ Ée πc »∏≤≤M Ëôc Éj »HQÉj
.â«æ“ …ôªY ∫ƒW ‹CG ∑GP »∏©LQƒj
ÒW ΩÉ˘˘ ˘ ˘ª◊GÉ˘˘ ˘ ˘j ÒW :ƒdódG
ÉjGô°ùdG ‘ ∫õfh ìÉJôJ ’hÒWh
ô˘é˘ M ‘ ∫õ˘˘fCGh ìÉ˘˘£˘ °ùd ó˘˘jRh
»˘Ñ˘∏˘b ƒ˘dƒ˘bh ìÉ˘Ø˘à˘dG ƒ˘∏˘jOh
q Ö«˘Ñ◊
.ìÉàØe ƒ∏àÑ°UÉe ∂«∏Y
»æ«©˘H ø˘jõ˘dG âØ˘°T :äƒ◊G
ΩÉjC’G ≈∏Y âeófh ¬«∏Y â«μHh
»˘∏˘dGh ¬˘«˘HÓ˘H É˘˘¡˘ «˘ a âæ˘˘c »˘˘∏˘ dG
.¬«d »æ«∏îjh q‹ ¬«∏îjCG »HQ »æ`«¨Ñj

ió`` ` `°Uh á`` ` `°ùªg
iôj ¿CG ÜÉ°ûdG Qqôb ;™«HÉ°SCG áKÓãdG ájÉ¡f ‘h
Ögòa ,π©ØdG Gò¡H Rƒé©dG πLôdG Ωƒ≤j GPÉŸ
∂°SCGô˘˘H õq ˘ ¡˘ J GPÉŸ...Gò˘˘g É˘˘j'' :¬˘˘d ∫É˘˘bh ¬˘˘«˘ dEG
∫Ébh ¬«dEG Rƒé©dG ¬°SCGQ ™aôa . ''?»æe ájôî°S
65 …ôªY ÉfCÉa ÜÉ£ÿG ‘ ΩGÎM’G ºq∏©J'' :¬d
∫É˘bh π˘éÿG ø˘e ´ƒ˘æ˘H ÜÉ˘°ûdG ô˘©˘°T.''. ''É˘eÉ˘˘Y
√ò˘˘ ¡˘ ˘H ¢SCGô˘˘ dG qõ˘ ˘g GPÉŸ ø˘˘ µ˘ ˘d ,Qò˘˘ ˘à˘ ˘ YCG'' :¬˘˘ ˘d
ôî°SCG ’'' :¬d ∫Ébh Rƒé©dG º°ùàHG.''?á≤jô£dG
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kÉehO ¬JOOQh ∂eÓc ¢ùØf â∏bh ,¥ƒ°ùdG Gòg
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, kGó˘HCG ¬˘Ñ˘MÉ˘°üd Òî˘H »˘JCÉ˘j ’ ƒ˘¡˘a ,á˘jô˘°ûÑ˘dG
¢ù∏÷ á˘«˘Ñ˘∏˘°ùdG ∑É˘Ñ˘°T ‘ ™˘bh ƒ˘d ¬˘fCG ±ô˘˘Yh
¢ùØf OOôj Rƒé©dG Gòg πãe kÉeÉY 30 ∑Éæg
êQƒL ∫ƒ≤j.kÉÄ˘«˘°T ™˘bGƒ˘dG ø˘e Ò¨˘j ¬˘æ˘µ˘dh ΩÓ˘µ˘dG
¬fEÉa ,¥ÓWE’G ≈∏Y πFGPôdG »ÑZCG ó°ù◊G'' :π¨«g
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á˘≤˘£˘æŸG ∫É˘≤˘Jô˘H ≈˘MhCGh .¬˘JÉ˘≤˘à˘ °ûeh Ö«˘˘∏◊G
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1300 øY É¡à˘MÉ˘°ùe ó˘jõ˘J .á˘«˘YGQõ˘dG É˘¡˘«˘°VGQCG
øY IQÉÑY »°ùfôØdG ∫ÓàM’G πÑb âfÉc .ºc
¿hô˘ª˘©ŸG É˘¡˘dƒ˘ë˘j ¿CG π˘Ñ˘b .á˘«˘FÉ˘e äÉ˘©˘≤˘æ˘à˘ °ùe
´QGõ˘˘˘˘˘e EG ¿ƒ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ùfô˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘dG
,Öæ˘©˘dGh äÉ˘«˘°†ª˘ë˘ ∏˘ d

.. ¬````∏°UCG ’h ,, ¬`````fƒd ,, ¿É```°ùfE’G QÉ````àîj ’
.. ¬`````à«°ùæL ’h ,, ¬`````JO’h ¿É````µe ’h
.. ¢†`````©ÑdG ô`````°üoj ∂````dP ™```eh
.. AÉ````«°TC’G √ò``¡d kÉ````≤ah ¬```à∏eÉ©e ≈```∏Y
.. É````æà∏eÉ©``eh É````fÒµØJ ‘ ≈`````bÎæ∏a
ÜGô`````````````J ø```e ΩOBGh ΩOBG ø```e É```æ∏µa

º°ùàHEG
á` ` ` ` ` ` ` ` ` `jƒ°T
≈˘∏˘Y ó˘©˘b ô˘°†NCG π˘˘LGô˘˘dG ó˘˘MGh ¿É˘˘c Iô˘˘£˘ N `
ô°†ÿG »°SôμdG
¬˘˘≤˘ jó˘˘°üH π˘˘°üJG AGô˘˘°†ÿG á˘˘YÉ˘˘ª˘ ˘°ùdG º˘˘ μ˘ ˘Mh
Qƒ˘à˘có˘dG ó˘æ˘ Y ƒ˘˘Mhô˘˘f ìGhQCG ¬˘˘d ∫É˘˘bh ô˘˘°†NC’G
¬à«H øe §ÑM ó©Ñ‡ ≥aGƒe ¬d ∫Éb ô°†NC’G
ìGQ ó©Ñ‡ Gô°†ÿG »°ùcÉ£dG ÖcQh ô°†NC’G
ÜÉ˘Ñ˘dG ≈˘∏˘Y ¥ó˘bO ó˘©˘Ñ‡ ô˘°†NC’G QÉ˘£˘«˘ Ñ˘ °ù∏˘˘d
¬˘d ∫É˘≤˘a ,ô˘˘°†NC’G Qƒ˘˘à˘ có˘˘dG ¬˘˘d í˘˘à˘ a ô˘˘°†NC’G
ôjô°ùdG ≈∏Y óbQGh ô°†ÿ hójôdG íàaGQƒàcódG
πLGôdG óMGh ô°†NC’G πLGôdG ±É°T .. ô°†NC’G
∫É˘≤˘a ‹É˘≤˘Jô˘H âfG ¢TÓ˘˘Yh ƒ˘˘dÉ˘˘b hCG ‹É˘˘≤˘ Jô˘˘H
..iôNCG óMh áàμf øe ÉfCG ôWÉN iÉY ‹É≤JÈdG
¢TQóbÉeh ‹hô£dG ‘ ÖcQ Ò°üb óMGh Iôe
¥ƒa »∏dG Iójó◊G ‘ ºμëj
ó©≤j ¢TÉH »°SôμdG øe ¢VÉfh óMGh ƒ°VÉZ
‘ ó˘˘ °Th »˘˘ °Sô˘˘ μ˘ ˘dG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ∞˘˘ ˘bh Ò°ü≤˘˘ ˘dG ìGQ
.Iójó◊G
:√ÉHÉH ≈°ù≤°S ôª◊G Oƒæ¡dG øe πØW
Ió≤©eh á∏jƒW Éæ«eÉ°SCG πeÉc ¢TÓYh ÉæMCG ÉHÉH
?±GGõH äÉª∏c øe ¿ƒμàJh áÑcôeh
:ÜC’G
∫RC’G Ëób øe ÉfóæY IOÉY …OÉg …ó«dh Éj
ó¡°ûe ,∫hCG ≈∏Y ¬ª°SCG »ª°ùf πØW OGõj »c
.Éæ«æY ƒaƒ°ûJ
áª«ÿG øe âLôN äOGR »c IÒÑμdG ∂àNG Óãe
ÚH á˘˘∏˘ £ŸG á˘˘bô˘˘°ûŸG ¢ùª˘˘°ûdG ó˘˘¡˘ °ûe âØ˘˘ °T
¢ùª˘°ûdG' É˘¡˘«˘ª˘ °ùf É˘˘fQô˘˘≤˘ a á˘˘Ø˘ «˘ ã˘ μ˘ dG Öë˘˘°ùdG
''áØ«ãμdG Öë°ùdG ÚH á∏£ŸG ábô°ûŸG
á˘ª˘«ÿG ø˘e âLô˘N OGR »˘c ÊÉ˘˘£˘ °Sƒ˘˘dG ∑ƒ˘˘NCG
™eÓdG ¥ÈdG §°Sh Iôjõ¨dG QÉ£eC’G ó¡°ûe â«≤d
¥ÈdG §˘°Sh Iô˘jõ˘¨˘dG QÉ˘£˘e’G' ¬˘«˘ª˘°ùf É˘fQô˘≤˘ a
âfCG í°üH …ôμH øe Éæ∏FÉÑb IOÉY …OÉgh ,''™eÓdG
ΩGób ƒHQÉ°†j …QGQO êhR'' Éj ¿ÉØYR ∑GQ ¢TÓYh
?''áª«ÿG

03.37...............:ôéØdG
12.47...............:ô¡¶dG
16.38...............:ô°ü©dG
20.05...............:Üô¨ŸG
21.59................:AÉ`°û©dG

á«îjQÉàdG IôµØŸG

â«bGƒe
IÓ°üdG

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

ó¨dG h Ωƒ«dG ô¶àæŸG ¢ù≤£dG
22°

¿Gôgh 21°

ôFGõ÷G 23°

áHÉæY

22°

¿Gôgh 21°

ôFGõ÷G 20°

áHÉæY

france prix 1

êO 10 øªãdG

™ªàÛG íFGô°T ∞∏àﬂ QGôZ ≈∏Y

:áHÉæY

áHÉ°UEGh Ú°üî°T ∑Óg
‘ ìhôéH øjôNBG áKÓK
Ú∏°üØæe Qhôe »KOÉM
øjôNBG áKÓK Ö«°UCGh ¿É°üî°T ∂∏g
Qhôe »KOÉM ‘ IQƒ£ÿG áJhÉØàe ìhôéH
áj’ƒH âÑ°ùdG ÛEG á©ª÷G á∏«d É©bh Ú∏°üØæe
ájÉª◊G ídÉ°üe øe º∏Y ÉªÑ°ùM áHÉæY
.á«fóŸG
‘ πã“ …òdG ∫hC’G çOÉ◊G ™bh óbh
øY É¡aGôëfG ó©H á«MÉ«°S IQÉ«°S ÜÓ≤fG
IOQÉÑdG ÚY IôFGóH áaô°ûdG ájó∏ÑH ≥jô£dG
ÛEG á©ª÷G á∏«d øe áæeÉãdG áYÉ°ùdG OhóM ≈a
≠∏Ñj áÑcôŸG ≥FÉ°S ∑Óg ‘ ÖÑ°ùà«d âÑ°ùdG
(áæ°S 47) ICGôeG áHÉ°UEGh ôª©dG øe áæ°S 46
.¬JGP Qó°üŸG Ö°ùM ìhôéH
ájóc ¬d ÉMô°ùe ¿Éμa ÊÉãdG çOÉ◊G ÉeCG
ΩGó£°UG ‘ πã“h IOQÉÑdG ÚY ájó∏ÑH ìGôe
áYÉ°ùdG ‹GƒM ∂dPh Úà«MÉ«°S ÚJQÉ«°S ÚH
IÉ«ëH iOhCGh âÑ°ùdG Ωƒj ìÉÑ°U øe á©HGôdG
áHÉ°UEGh ôª©dG øe áæ°S 36 ≠∏Ñj …òdG ≥FÉ°ùdG
.ìhôéH øjôNBG ÚæKG
á«æ©ŸG áë∏°üŸG ÛEG Úàã÷G π≤f ” óbh
π≤f Éª«a IOQÉÑdG ÚY IôFGO ≈Ø°ûà°ùÃ
.áHÉæ©H ó°TQ øHG ≈Ø°ûà°ùe ÛEG ≈Mô÷G

QÉ«¡fG çOÉM ‘ ICGôeGh..
á≤«à©dG áæjóŸÉH Ëób øμ°ùe
áÁób IQÉª©H øμ°ùe QÉ«¡fG ÖÑ°ùJ
áæjóÃ z ΩQGO ¢UÓH{ ≥«à©dG »◊ÉH
47 ≠∏ÑJ ICGôeG ∑Óg ‘ ,¢ùeCG áHÉæY
øe º∏Y Ée Ö°ùM ôª©dG øe áæ°S
.á«fóŸG ájÉª◊G ídÉ°üe
…òdG çOÉ◊G Gòg ‘ Ö«°UCG Éªc
IQÉª©dG √ò¡d »∏Ø°ùdG ≥HÉ£dÉH ™bh
áÁó≤dG äÉjÉæÑdG áªFÉb øª°V áØæ°üŸG
É¡dÓ¨à°SG ´ƒæªŸGh QÉ«¡f’ÉH IOó¡ŸG
á∏FÉ©dG ¢ùØf øe πLQ øμ°ùdG ¢VGôZC’
.IQƒ£ÿG áJhÉØàe ìhôéH
ÛEG á«ë°†dG áãL πjƒ– ” óbh
øHG{ ≈Ø°ûà°ùÃ á«æ©ŸG áë∏°üŸG
»©eÉ÷G »FÉØ°ûà°S’G õcôŸÉH zAÉæ«°S
áë∏°üe ÛEG íjô÷Gh áHÉæ©d
á«MGô÷Gh á«Ñ£dG ä’Éé©à°S’G
êÓ©dG »≤∏àd zó°TQ øHG{ ≈Ø°ûà°ùŸ
√òg øcÉ°ùe »bÉH AÓNEG ” Éªc
.äÓFÉY ™HQCG É¡H º«≤J »àdG IQÉª©dG

á«æWƒdG á«°†≤dÉH ∞jô©àdG ‘ zGÒÑc GQhO{ GƒÑ©d ¿ƒjôFGõ÷G ¿ƒfÉæØdG

øe ¬dÉ«àZG ”h 1958 áæ°S ‘ »æWƒdG ôjôëàdG
ô˘˘ FGõ÷É˘˘ H »‚ƒ˘˘ J ´QÉ˘˘ °T ‘ Ú«˘˘ ˘∏˘ ˘ °†ŸG ±ô˘˘ ˘W
.áæ°ùdG ¢ùØf øe ôHƒàcCG 2 ‘ áª°UÉ©dG
¿ÉæØdG ∫É°üîH ¿hô°VÉÙG ôcP iôNCG á¡L øe
…ò˘dG ø˘°ù«˘°ùM ƒ˘YóŸG ø˘°ùMCG »˘Hô˘©˘ dG »˘˘æ˘ ¨ŸGh
»˘˘Yƒ˘˘dG ô˘˘°ûæ˘˘d GÈæ˘˘e AÉ˘˘æ˘ ¨˘ dG á˘˘°üæ˘˘ e ø˘˘ e π˘˘ ©˘ ˘L
.á«æWƒdG á«°†≤dÉH ¢ù«°ùëàdGh
øe ¿ÉæØdG Gòg á∏FÉY ËôμJ ” áÑ°SÉæŸÉH óbh
.ógÉÛG IójôLh ó«¡°ûdG π©°ûe á«©ªL ±ôW

áÑcƒμd ¿ÉaôY áØbh
…õ«∏jEÉH ÚfÉæØdG øe
∞˘˘∏˘ àﬂ ‘ ¿ƒ˘˘£˘ °ûæ˘˘j ¿ƒ˘˘fÉ˘˘æ˘ a ¢ùeCG Ωô˘˘ c
ôLRBG »∏«°SÉ£dG á≤£æÃ á«∏ÙG á«æØdG ´ƒÑ£dG
á˘∏˘aÉ◊G á˘«˘æ˘Ø˘dG º˘¡˘JÒ°ùÃ É˘fÉ˘aô˘Y (…õ˘˘«˘ ∏˘ jEG)
»æWƒdG Ωƒ«dÉH ∫ÉØàME’G QÉWEG ‘ ∂dPh AÉ£©dÉH
.¿ÉæØ∏d
ÚfÉæa á©Ñ°S ËôμJ QÉW’G Gòg ‘ iôLh
πØ◊G äõ«e áé«¡H AGƒLCG ‘ ¿ƒdõà©e º¡æe
á˘aÉ˘≤˘ã˘dG QGó˘H äÓ˘Ø◊G á˘YÉ˘b ¬˘à˘æ˘°†à˘MG …ò˘dG
øH Oƒ©dG ±RÉY ¿ÉæØdG Ωôc å«M z‹ÉH ÊÉªãY{
»˘∏˘©˘«˘dÉ˘°T »˘˘Mô˘˘°ùŸG ¿É˘˘æ˘ Ø˘ dGh ≈˘˘ë˘ j Ò¨˘˘°üdG
øe ºgÒZh ¬JÉª«°†a ∫ÓeCG OGõeE’G áaRÉYh
á«˘æ˘Ø˘dG á˘MÉ˘°ù∏˘d Òã˘μ˘dG Gƒ˘eó˘b ø˘jò˘dG ÚfÉ˘æ˘Ø˘dG
‘ ôFGõ÷G Gƒ∏ãe øe º¡æeh á«æWƒdGh á«∏ÙG
.á«ŸÉY á«æa äGôgÉ¶J
IÉ«M øY á«îjQÉJ IòÑf Ëó≤J ” áÑ°SÉæŸÉHh
ô˘î˘°S …ò˘dG z»˘°TÉ˘©˘e »˘∏˘Y{ ó˘«˘ ¡˘ °ûdG ¿É˘˘æ˘ Ø˘ dG
¬∏àbh á«æWƒdG á«°†≤dG áeóÿ á«æØdG ¬àÑgƒe
.»°ùfôØdG QÉª©à°S’G
ø˘e á˘Yƒ˘ª› ¢Vô˘Y á˘Ñ˘°SÉ˘æŸÉ˘H iô˘L É˘ª˘c
Gƒ˘bQÉ˘a ø˘jò˘dG á˘≤˘£˘æŸG ÊÉ˘æ˘a Rô˘HC’ äÉ˘Mƒ˘∏˘dG
¿ÉæØdG á«bQÉàdG á«æZC’G ÒØ°S QGôZ ≈∏Y IÉ«◊G
¬dÉjQCG{ πMGôdG ¿ÉæØdGh z‹ÉH ¿ÉªãY{ πMGôdG
{h zÆRô˘˘J á˘˘LÉ◊G{ OGõ˘˘eE’G äGÒeCGh zá˘˘fÉ˘˘ª˘ ˘N
.ÚfÉæØdG øe ºgÒZh záæ°S …OhGO

ájhOCÓd zΩQÉa ¥Ée{ Èﬂh zÒÿG ¢SÉf{ `d á©°SGh á∏ªM ‘

IRÉÑ«àH IÒé°T 40 ¢SôZh ¿hQÉgƒH áHÉZ ∞«¶æJ

ájhOC’G Èﬂ ™e ácGô°T ó≤Y
…ƒ˘˘b ™˘˘aO AÉ˘˘£˘ ˘YEG π˘˘ eBG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y
»∏îàdG ÛEG ƒYóJ »àdG IQOÉÑª∏d
ájQÉ°†◊G ÒZ äÉaô°üàdG øY
™˘e »˘Ä˘«˘Ñ˘dG çƒ˘˘∏˘ à˘ ∏˘ d á˘˘Ñ˘ Ñ˘ °ùŸG
‘ ádÉ©ØdGh á«∏©ØdG áªgÉ°ùŸG
IQÉ˘°TE’G ™˘e ,§˘«ÙG ∞˘«˘¶˘æ˘ J
âeÉb á«∏ªY IQOÉÑe ∫hCG q¿ C G ÛE G
ÒÿG ¢SÉ˘˘ f{ á˘˘ ˘Yƒ˘˘ ˘ª› É˘˘ ˘¡˘ ˘ H
ô˘Hƒ˘à˘cCG ÛEG ™˘Lô˘J zá˘«˘Yƒ˘£˘˘à˘˘dG
ÅWÉ°T ∞«¶æJ ∫ÓN øe 2010
.áª°UÉ©dÉH z¢ûà«H ⁄ÉH{

Ω.AÓY

Ω2013 ¿GƒL 09 `d ≥aGƒªdG `g 1434 ÖLQ 30 óMC’G

16126 Oó©dG

á˘˘≤˘ aGôŸÉ˘˘H ≈˘˘æ˘ ©˘ ˘jh Ωô˘˘ °üæŸG
äGQOÉ˘˘ ÑŸG π˘˘ ˘c ‘ á˘˘ ˘∏˘ ˘ eÉ˘˘ ˘°ûdG
Èà©J å«ëH áÄ˘«˘Ñ˘dÉ˘H á˘£˘Ñ˘JôŸG
∑Î°ûe πªY ∫hCG ¢ùeCG á∏ªM
.Úaô£dG ™ªéj
zÒÿG ¢SÉ˘˘ ˘ f{ π˘˘ ˘ ˘ã‡ É˘˘ ˘ ˘eCG
QÉ˘˘°TCG ó˘˘≤˘ a ,z»˘˘ °ùc’ ∫É˘˘ ª˘ ˘L{
≥˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘j ô˘˘˘˘eC’G ¿CG ÛEG √Qhó˘˘˘˘H
É˘¡˘ «˘ ∏˘ Y ≥˘˘∏˘ WCG á˘˘jÒN IQOÉ˘˘ÑÃ
ô˘˘¡˘ °T zƒ˘˘dGh É˘˘¡˘ «˘ a É˘˘e{ QÉ˘˘©˘ ˘°T
‘ â≤∏£fGh ,Ωô°üæŸG ¢SQÉe
IOhGhódG ájó∏H øe ôeC’G ÇOÉH
,IRÉ˘˘Ñ˘ «˘ J á˘˘j’h ¥ô˘˘ °T ≈˘˘ °übCÉ˘ ˘H
ÛEG IQOÉÑŸG ìÉ‚ ôØ°SCG å«ëH

¿hQÉ˘˘ gƒ˘˘ H á˘˘ HÉ˘˘ Z â«˘˘ ¶˘ ˘M
∫GõfEÉH ,¢ùeCG IRÉÑ«J áj’ƒH
•ôîæe 150`d ¥ƒÑ°ùe ÒZ
zÒÿG ¢SÉ˘˘ ˘ f{ á˘˘ ˘ µ˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ °T ‘
øe ÓeÉY 50h ,á˘«˘Yƒ˘£˘à˘dG
á˘YÉ˘æ˘°üd zΩQÉ˘a ¥É˘e{ Èﬂ
Ió˘˘ ˘ YÉ˘˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘dG äGP á˘˘ ˘ ˘jhOC’G
Ó˘Ø˘W 50 á˘«˘©Ã á˘«˘JÉ˘Ñ˘ æ˘ dG
á˘j’h ø˘e É˘°ü«˘°üN Gƒ˘˘eó˘˘b
‘ á˘˘cQÉ˘˘°ûª˘˘ ∏˘ ˘d hRh …õ˘˘ «˘ ˘J
á˘˘©˘ °SGh ∞˘˘«˘ ¶˘ æ˘ J á˘˘ ∏˘ ˘ª˘ ˘M
™e É¡£«ﬁh á˘HÉ˘¨˘dG â∏˘ª˘°T
É˘¡˘à˘eó˘˘b IÒé˘˘°T 40 ¢Sô˘˘Z
á˘j’ƒ˘d äÉ˘HÉ˘˘¨˘ dG á˘˘¶˘ aÉﬁ
.IRÉÑ«J
ΩÓ˘˘YE’É˘˘H á˘˘Ø˘ ∏˘ μŸG Ö°ùMh
á˘˘ jhOCÓ˘ ˘ d zΩQÉ˘˘ ˘a ¥É˘˘ ˘e{ ÈîÃ
q¿EÉ˘ ˘a ,zIQÉ˘˘ °S ¥Ó˘˘ a{ Ió˘˘ ˘«˘ ˘ °ùdG
è˘eÉ˘fô˘H ø˘ª˘°V êQó˘æ˘ J á˘˘∏˘ ª◊G
á˘˘ Yƒ˘˘ ª› ™˘˘ e ∑Î°ûe π˘˘ ª˘ ˘ Y
ƒ˘gh zá˘«˘Yƒ˘˘£˘ à˘ dG ÒÿG ¢SÉ˘˘f{
ábOÉ°üŸG â“ …òdG èeÉfÈdG
á«bÉØJG ∫ÓN øe ¬«∏Y Ò°TCÉàdGh
Ée É¡˘©˘«˘bƒ˘J ” á˘«˘ª˘°SQ á˘cGô˘°T
…Ée øe —ÉØdG ‘ Úaô£dG ÚH

≥«∏©àH ΩÉb πH ¬HQO »≤«aQh »°TÉ©e »∏Y ó«¡°ûdG
áæjóÃ ƒfQÉc áMÉ°ùH QÉé°TC’G ´òL ≈∏Y åã÷G
.ÚjôFGõ÷G •É°ShCG ‘ ÖYôdG åÑd äQÉ«J
ìhô˘dÉ˘H ™˘Ñ˘°ûàŸG »˘°TÉ˘©˘e »˘∏˘Y ¿É˘æ˘Ø˘dG ´ó˘HGC ó˘˘bh
ó©H Éª«°S’ áaOÉ¡dG ájôFGõ÷G á«æZC’G ‘ á«æWƒdG
‘ zÜô£dG ÒØ°S{ º°SÉH »≤«°Sƒe ¥ƒL øjƒμJ
‘ íÑ°UCG …òdG ¥ƒ÷G Gòg ¿Éc å«M 1953 áæ°S
§°ûæj »æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y Éahô©e Úàæ°S ±ôX
á«æah á«≤«°Sƒe äÓØM
¿Éc …ƒYƒJh »˘°SÉ˘«˘°S ¿É˘Lô˘¡˘e π˘c ó˘©˘H á˘eõ˘à˘∏˘e
.¢SÉÑY äÉMôa ΩƒMôŸG ∑GòfBG ¬H Ωƒ≤j
∫ÉªYCG øY IhóædG ƒ£°ûæe çó– iôNCG á¡L øe
Ió˘«˘∏˘Ñ˘ dG á˘˘æ˘ jó˘˘e ø˘˘HG …Qƒ˘˘à˘ dG ó˘˘ªﬁ »˘˘gÉ˘˘μ˘ Ø˘ dG
á˘«˘°†≤˘dG π˘˘LCG ø˘˘e ‹É˘˘°†æ˘˘dG ¬˘˘WÉ˘˘°ûæ˘˘H ±hô˘˘©ŸG
.Öjò©àdG QÉKBG â– ó¡°ûà°SG …òdGh á«æWƒdG
ó«¡°û∏d ‹É°†ædGh »æØdG •É°ûædG QÉ°†ëà°SG ” Éªc
≈˘≤˘«˘°SƒŸÉ˘H ´ƒ˘dƒŸG …OÉ˘Ñ˘dG á˘«˘°ùHÉ˘˘Ñ˘ Y ∞˘˘dDƒŸGh
á˘¡˘Ñ˘L ±ƒ˘Ø˘˘°U ÛG º˘˘°†fG …ò˘˘dGh á˘˘«˘˘μ˘˘«˘˘°SÓ˘˘μ˘˘dG

¿CG ,¢ùeCG ï˘˘ jQÉ˘˘ à˘ ˘dG ‘ ¿ƒ˘˘ ã˘ ˘ MÉ˘˘ ˘H ó˘˘ ˘cCG
‘ zGÒÑc GQhO{ GƒÑ©d ÚjôFGõ÷G ÚfÉæØdG
`H Gƒ˘ª˘gÉ˘°Sh á˘«˘æ˘Wƒ˘dG á˘«˘°†≤˘dÉ˘H ∞˘jô˘©˘à˘ dG
IQƒ˘˘ ˘ã˘ ˘ dG OÉ˘˘ ˘©˘ ˘ HCG RGô˘˘ ˘HEG ‘ z∫É˘˘ ˘©˘ ˘ a π˘˘ ˘ µ˘ ˘ ˘°T{
.⁄É©dGÈY ájôFGõ÷G
ôªY »Øë°üdGh åMÉÑdG í°VhCG ¥É«°ùdG Gòg ‘h
ó«¡°ûdG π©°ûe á˘«˘©˘ª˘L ¬˘à˘ª˘¶˘f AÉ˘≤˘d ‘ á˘Lƒ˘î˘∏˘H
±OÉ°üŸG ¿Éæ˘Ø˘∏˘d »˘æ˘Wƒ˘dG Ωƒ˘«˘dG AÉ˘«˘MEG á˘Ñ˘°SÉ˘æÃ
¿CG »°TÉ©e »∏Y ¿ÉæØdG OÉ¡°ûà°S’ 55 `dG iôcò∏d
á«°†≤dG ∫É°üjEG ‘ GƒªgÉ°S ÚjôFGõ÷G ÚfÉæØdG
ìÉ˘Ø˘μ˘dG IQhô˘°†H Úæ˘˘WGƒŸG á˘˘«˘ Yƒ˘˘Jh á˘˘jô˘˘FGõ÷G
.¬JóMh ≈∏Y ®ÉØ◊Gh øWƒdG ôjôëàd
…QƒàdG óªﬁh »°TÉ©e »∏Y ∫ÉãeCG ÚfÉæa ¿CG ócCGh
º¡ÑgGƒe Gƒ©°Vh ø°ù«°ùM ƒYóŸG ø°ùMCG »Hô©dGh
.á«æWƒdG á«°†≤dG áeóN ‘ á«æØdG
IôcGòdÉH ΩÉªàgE’G Ωó©d z¬Ø°SCG{ øY ÈY ¬fCG ÒZ
Ö∏˘£˘à˘J Üƒ˘©˘°û∏˘d á˘æ˘«˘àŸG á˘«˘°üî˘°ûdG{ ¿CG Gó˘cDƒ˘ e
.z»æØdG É¡«°VÉÃ É¡WÉÑJQG
iôcP z∫Éà¨ŸG ó«°ûædG{ ÜÉàc ÖMÉ°U ô°†ëà°SGh
QÉª©à°S’G …OÉjCG ¬àdÉàZG …òdG ,»°TÉ©e »∏Y ¿ÉæØdG
ø˘e É˘eÉ˘≤˘à˘fG 1958 ¿Gƒ˘L 8 ‘ ¢UÉ˘˘°Uô˘˘dÉ˘˘H É˘˘«˘ eQ
.ôFGõ÷G ƒjOGQ ‘ ¬∏ªYh ‹É°†ædG ¬WÉ°ûf
¿ÉæØ∏d »°SÉ«°ùdGh ‹É°†ædG •É°ûædG ¢Vô©à°SG Éªc
á˘¡˘Ñ˘L ±ƒ˘Ø˘°U ‘ Gò˘ch á˘«˘æ˘Wƒ˘dG á˘˘cô◊G ø˘˘ª˘ °V
øe ¬Ñjò©Jh ¬dÉ≤àYG ájÉZ ÛG »æWƒdG ôjôëàdG
Ú∏«eR á≤aQ ¢UÉ°UôdÉH ¬eGóYEGh QÉª©à°S’G ±ôW
‹Ó«Lh óªﬁ ¿Ó¡L óªﬁ ¿Gó«¡°ûdG Éªgh ¬d
.IÎ°S øH
ΩGóYEG ‘ QÉª©à°SÓd »eGôL’G πª©dG ô°üà≤j ⁄h

IQƒ£°SC’G πLôdG ..Êƒeô÷G ≈°ù«Y
.É°ùfôØH ¢ùjQÉÑH 1937 ‘ IÒ¡°ûdG
…ó˘«˘°S á˘≤˘£˘æÃ Êƒ˘eô÷G ≈˘°ù«˘˘Y ¿É˘˘æ˘ Ø˘ dG ó˘˘dh
»æ¨j GC óHh 1886 áæ°S »bGƒÑdG ΩCG Üôb ¢ù«ZQ
¬˘Jƒ˘°U ¬˘æ˘e π˘©˘Lh, á˘æ˘°S 18 RhÉ˘é˘ à˘ j ⁄ √ô˘˘ª˘ Yh
¬˘˘°SÉ˘˘°ùMEGh IQÉ˘˘àıG ¬˘˘«˘ fÉ˘˘ZGC äÉ˘˘ª˘ ∏˘ ch …ƒ˘˘≤˘ ˘dG
á˘≤˘£˘æÃ á˘jQƒ˘∏˘μ˘∏˘Ø˘dG á˘˘«˘ æ˘ ZCÓ˘ d É˘˘ª‚ ∞˘˘gôŸG
.OÓÑdG πeÉc ÈY ºK ¢SGQhC’G
ôªY øY 1946 ΩÉ©dG Êƒeô÷G ≈°ù«Y ‘ƒJ óbh
…hGô˘°ùdG ∫GƒŸG ¬˘FGOCÉ˘H ô˘¡˘à˘°TGh á˘æ˘ °S 60 õ˘˘gÉ˘˘f
Ö◊Gh z≈˘Ø˘æŸG{ ≈˘æ˘ Z å«˘˘M ø˘˘jõ◊Gh Ö«˘˘Ä˘ μ˘ dG
.áLQódG á«Hô©dÉHh ájhÉ°ûdÉH ∂dPh øWƒdGh

»æWƒdG ≈≤à∏ŸG »bGƒÑdG ΩCÉH ¢ùeCG íààaG
≈˘˘ °ù«˘˘ Y π˘˘ ˘MGô˘˘ ˘dG Ò¡˘˘ ˘°ûdG »˘˘ ˘æ˘ ˘ ¨ŸG ∫ƒ˘˘ ˘M
zIQƒ£°SC’G πLôdG{ QÉ©°T â– ,Êƒeô÷G
.zôµHƒH QGƒf{ áaÉ≤ãdG QGóH ∂dPh
»bGƒÑdG ΩCG á©eÉL øe ‹ƒ¨a ¢ùjOÉH QƒàcódG ôcPh
¬˘«˘fÉ˘ZCG ‘ ∫hÉ˘˘æ˘ J Êƒ˘˘eô÷G ≈˘˘°ù«˘˘Y ¿É˘˘æ˘ Ø˘ dG ¿CG
É¡æe ÊÉ©j ¿Éc »àdG ¿Éeô◊Gh ¢SDƒÑdG ôgÉ¶e
πãe »°ùfôØdG ∫ÓàM’G AGôL …ôFGõ÷G Ö©°ûdG
.áØ∏àıG äÉaB’Gh ¢VGôeC’G
Úæ¨ŸG ÚH øe Êƒeô÷G ≈°ù«Y ¿ÉæØdG Èà©jh
É˘«˘ÑŸhC’G á˘YÉ˘≤˘H Gƒ˘æ˘ Z ø˘˘jò˘˘dG π˘˘FÓ˘˘≤˘ dG Üô˘˘©˘ dG

èjôjôYƒH êÈH ∑hÈe øH ≈«ëj ó«≤ØdG ìhQh áØjô°T á«∏FÉÑ≤dG áHô£ŸG ËôμJ
‘É˘≤˘ã˘dG ÖcôŸG ¬˘æ˘°†à˘MG …ò˘dG π˘Ø◊G ø˘ª˘ °†Jh
IÉ«M ∫ƒM ƒjó«a êÉJQƒHhQ ¢VôY zOGóM á°ûFÉY{
êô˘H á˘j’h ø˘e IQó˘ë˘æŸG IÒÑ˘μ˘dG á˘˘fÉ˘˘æ˘ Ø˘ dG √ò˘˘g
øe á«FÉæZ äÉØ£à≤eh ájô©°T IAGôb Gòch èjôYƒH
OGôaCG ËôμJ áÑ°SÉæŸÉH ” Éªc .»FÉæ¨dG É¡KGôJ
`H ±hô©ŸG ∑hÈe øH ≈«ëj πMGôdG ¿ÉæØdG á∏FÉY
áj’ƒdG √òg AÉæHCG øe É°†jCG ó©j …òdGh z»àfGôH’{
Ú«∏«μ°ûàdG ÚfÉæØdG øe áYƒª› ËôμJ ÖfÉL ÛEG
.ÒØZ Qƒ¡ªL Qƒ°†ëH ∂dPh Ú«∏ÙG

Ió˘«˘ª˘ Y Ëô˘˘µ˘ J è˘˘jô˘˘jô˘˘Yƒ˘˘H êÈH ¢ùeCG ”
ìhQ Gòch áØjô°T áHô£ŸG á«∏FÉÑ≤dG á«æZC’G
QÉWEG ‘ ∂dPh ∑hÈe øH ≈«ëj ó«≤ØdG ¿ÉæØdG
. ¿ÉæØ∏d »æWƒdG Ωƒ«dG AÉ«MEG
ó«°TQ áj’ƒdÉ˘H á˘aÉ˘≤˘ã˘dG ô˘jó˘e í˘°VhCG á˘Ñ˘°SÉ˘æŸÉ˘H
¿ÉaôY áØbh πãÁ »ÁôμàdG πØ◊G Gòg ¿CG ‹GOƒH
Gƒ˘˘cô˘˘Jh Gƒ˘˘Yó˘˘HCG ø˘˘jò˘˘dG á˘˘j’ƒ˘˘dG ÊÉ˘˘æ˘ Ø˘ ˘d AÉ˘˘ ahh
»˘à˘dG º˘¡˘JGAÉ˘£˘©˘H á˘«˘æ˘Ø˘dG á˘MÉ˘°ùdG ‘ º˘¡˘JÉ˘ª˘ °üH
.…ôFGõ÷G øØdG AGôKEG ‘ âªgÉ°S

»æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG
äQÉ«àH ¢SôØ∏d
GÒØZ GQƒ¡ªL Ö£≤à°ùj

¢Sô˘Ø˘∏˘d »˘æ˘Wƒ˘dG ¿É˘Lô˘˘¡ŸG Ö£˘˘≤˘ à˘ °SG
áæjóÃ ¢ùeCG AÉ°ùe ¬JÉ«dÉ©a âªààNG …òdG
∞˘∏˘à˘îÃ ™˘à˘ª˘à˘°SEG GÒØ˘Z GQƒ˘¡˘ª˘ L äQÉ˘˘«˘ J
äÉ°VGô©à°SE’Gh á£°ûfC’G
.ΩÉjCG áKÓK QGóe ≈∏Y âeób »àdG
äQÉ«J øe GhDhÉL øjòdG QGhõdG ™HÉJ óbh
∞∏°ûdGh ôμ°ù©eh ¿Gõ«∏Zh â∏«°ùª°ù«J øeh
ÉjRÉàæØdG ¢VhôY iôNCG ≥WÉæe øeh áØ∏÷Gh
√òg äõ«e »àdG π«ÿG äÉbÉÑ°Sh á«°ShôØdGh
á˘cô◊G É˘¡˘dÓ˘N â°û©˘à˘fG »˘à˘dG Iô˘˘gÉ˘˘¶˘ à˘ dG
.áæjóŸÉH ájQÉéàdG
Úª˘ã˘J ‘ Iô˘gÉ˘¶˘à˘dG √ò˘g âª˘gÉ˘°S É˘ª˘ c
õ˘˘ «Á …ò˘˘ dG π˘˘ «˘ ˘°UC’G …QÉ˘˘ ˘°†◊G çhQƒŸG
π˘«ÿG á˘«˘HÎH ô˘¡˘à˘°ûJ »˘à˘dG äQÉ˘«˘J á˘≤˘£˘æ˘e
É˘°Uƒ˘°üN É˘jRÉ˘à˘æ˘ Ø˘ dGh á˘˘«˘ °Shô˘˘Ø˘ dG á˘˘æ˘ ¡Ãh
á˘˘«˘ HÎH á˘˘ahô˘˘©ŸG zIhÉ˘˘°ThÉ˘˘ °T{ á˘˘ ≤˘ ˘£˘ ˘æÃ
.ájôHÈdGh á«Hô©dG áæ°üMC’G
á˘£˘°ûfC’G ø˘e ó˘jó˘©˘dG ¿É˘Lô˘¡ŸG ó˘¡˘°Th
º«îÃ ÉjRÉàæØ˘dG ÜÉ˘©˘dCG É˘¡˘æ˘e äGô˘gÉ˘¶˘à˘dGh
¢Vô˘©˘e á˘eÉ˘bEGh äQÉ˘«˘J á˘æ˘jóŸ á˘«˘°Shô˘˘Ø˘ dG
ÛEG á˘˘˘aÉ˘˘˘°VEG ¢SQÉ˘˘˘Ø˘˘˘dGh ¢Sô˘˘˘Ø˘˘˘dÉ˘˘˘H ¢UÉ˘˘˘˘N
Gòch ¿É°üë∏d êPƒªædGh áÄ«¡dG ‘ äÉ°ùaÉæe
õLGƒ◊G ≈∏Y õØ≤∏d ôFGõ÷G ¢SCÉc º«¶æJ
.zQOÉ≤dG óÑY ÒeC’G{ á«°ShôØdG õcôÃ
∫ƒ«î∏d »æWƒdG ¥ÉÑ°ùdG áÑ°SÉæŸÉH º«bCGh
¥ÓWEGh zóªMCG ójÉb{ π«ÿG ¥ÉÑ°S QÉª°†Ã
á˘YQõŸÉ˘H á˘æ˘°üMCÓ˘d OGõŸÉ˘H ™˘«˘Ñ˘dG á˘«˘∏˘ª˘Y
.IhÉ°Tƒ°ûd á«LPƒªædG
IôgÉ¶àdG √òg øe ÒNC’G Ωƒ«dG õ«“ Éªc
ÛEG ¿ƒªàæj ¢SQÉa 300 ácQÉ°ûe âaôY »àdG
á˘j’h 11 ø˘e á˘dÉ˘«ÿGh É˘jRÉ˘à˘æ˘Ø˘∏˘d á˘bô˘˘a 22
ÖcôŸÉH Ωó≤dG Iôc ‘ á«dGõàYG IQhO º«¶æJ
ÚÑYÓdG ±ô°T ≈∏Y zóªMCG ójÉb{ »°VÉjôdG
ÖfÉL ÛEG zó«› Ò°ûÑd{h zóªﬁ …hGR{
ô˘˘FGõ÷G π˘˘£˘ H ó˘˘gÉÛG ¢SQÉ˘˘Ø˘ dG Ëô˘˘μ˘ ˘J
.z‹ƒ¨a IOƒY øH êÉ◊G{

Üô¨ŸÉH QÉ£b çOÉM ‘ ‘ƒJ
áj’ƒd ≥Ñ°SC’G ‹GƒdG
Ωƒ«dG ádGó©dG ΩÉeCG ¿Gôgh ¢Sƒ°ùe »æH IÈ≤Ã »°ûjÉ°ûM óªﬁ ´QÉ°üŸG IRÉæL ™««°ûJ
¿É˘˘Ñ˘ Y) ô˘˘FGõ÷É˘˘H äÉ˘˘jÉ˘˘æ÷G á˘˘ª˘ μﬁ ô˘˘¶˘ æ˘ ˘J
Ò°ûH ≥Ñ°SC’G ¿Gôgh ‹Gh ∞∏e ‘ Ωƒ«dG (¿É°†eQ
áªμÙG â°†≤f Éeó©H ójóL øe ¬àªcÉÙ ∂jôa
…òdGh 2007 áæ°S √ó°V Qó°U …òdG ºμ◊G É«∏©dG
∫ÉŸG ójóÑJ áª¡àH Éæé°S äGƒæ°S 7 `H ¬«∏Y ≈°†b
á˘«˘FÉ˘æ÷G É˘jÉ˘°†≤˘dG ∫hó˘L ‘ AÉ˘L É˘ª˘Ñ˘ °ùM ΩÉ˘˘©˘ dG
.2013 áæ°ùd á«fÉãdG
≥˘Ñ˘°SC’G ô˘jóŸG á˘«˘ °†≤˘˘dG √ò˘˘g ‘ •Qƒ˘˘J É˘˘ª˘ c
ôjóŸGh ¿GôgƒH …QÉ≤©dG Ò«°ùàdGh á«bÎdG ¿Gƒjód
.¿Gôgh ájó∏Ñd ájQÉ≤©dG ádÉcƒ∏d ≥Ñ°SC’G
É˘eó˘æ˘Y 2001 ΩÉ˘Y ÛEG á˘«˘°†≤˘˘dG ™˘˘FÉ˘˘bh Oƒ˘˘©˘˘Jh
¢Uƒ°üîH É≤«≤– ¿GôgƒH øeC’G ídÉ°üe âëàa
äÉ˘æ˘μ˘°S ø˘e ¢UÉ˘î˘°TC’G ø˘e ÒÑ˘c Oó˘Y IOÉ˘Ø˘ à˘ °SG
.QÉªãà°S’G QÉWEG ‘ äÓﬁh
ø˘e äGƒ˘æ˘°S ™˘HQCG ó˘©˘H ≥˘«˘≤˘ë˘à˘dG ≥˘∏˘ £˘ fG ó˘˘bh
áà°S øe ÌcCG ΩGOh ¿Gôgh ∂jôa Ò°ûH IQOÉ¨e
äÉÄŸ á«FÉ°†≤dG á«£Ñ°†dG ¬dÓN â©ªà°SG ô¡°TCG
.¢UÉî°TC’G
IÎa ∫ÓN QÉ≤©dG Ò«°ùJ ∫ƒM äÉjôëàdG äQGOh
.¿GôgƒH É«dGh ∂jôa Ò°ûH ¿Éc ÉeóæY 1997 ` 1994

ájƒ÷G •ƒ£ÿG ≈∏Y ‹hódG øjóeƒH …QGƒg
ó©H IóMGƒdG áYÉ°ùdG OhóM ‘ ájôFGõ÷G
»˘˘à˘ dG á˘˘KOÉ◊G ø˘˘e ΩÉ˘˘jCG á˘˘©˘ HQCG ó˘˘©˘ H ∫Ghõ˘˘dG
≈∏Y Qò©J å«M ,´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f ™e âæeGõJ
»àdG ôFGõ÷G ÛEG ¬∏≤f ∞«dÉμJ πjƒ– ¬à∏FÉY
ájOÉ–’G É¡©aóH πØμààd ,hQhCG 2500 äQób
™e É¡bÉØJG ó©H Iô◊G áYQÉ°üª∏d á«Hô¨ŸG
πÑb øe ∞«dÉμàdG ™aóH ájôFGõ÷G É¡JÒ¶f
. É≤M’ ¬à∏FÉY
É˘«˘Hô˘Yh É˘˘«˘ HQÉ˘˘¨˘ e Ó˘˘£˘ H ≈˘˘aƒ˘˘àŸG ¿É˘˘ch
RÉ˘M å«˘M ,Iô◊G á˘YQÉ˘˘°üŸG ‘ É˘˘«˘ ≤˘ jô˘˘aEGh
ô˘ë˘Ñ˘dG ÜÉ˘©˘dCG ‘ á˘jõ˘fhÈdG á˘«˘dGó˘˘«ŸG ≈˘˘∏˘ Y
õcôŸG πàMGh ,1975 ΩÉY §°SƒàŸG ¢†«HC’G
∑ÉμàaG ´É£à°SGh ,á«ŸÉ©dG ádƒ£ÑdG ‘ ™HÉ°ùdG
á«≤jôaE’G ÜÉ©dC’G IQhO ‘ á«ÑgòdG á«dGó«ŸG
IOÉ˘«˘b á˘ª˘¡˘e Ûƒ˘J É˘ª˘c ,1978ΩÉ˘Y ô˘FGõ÷É˘˘H
…ôμ°ù©dG ÖîàæŸÉa 1983 »æWƒdG ÖîàæŸG
.Ú«æWƒdG øeC’Gh

…ô˘˘ ˘ FGõ÷G ´QÉ˘˘ ˘ ˘°üŸG ¿É˘˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘ ã˘ ˘ ˘ L …Qh
, »˘°ûjÉ˘°ûM ó˘ªﬁ ≥˘HÉ˘°ùdG »˘≤˘jô˘aE’Gh
ƒL ‘ ¢Sƒ°ùe »æH IÈ≤Ã ,¢ùeCG á«°ûY
ø˘e ÒÑ˘c Oó˘Yh ¬˘à˘∏˘FÉ˘Y √ô˘°†M Ö«˘¡˘ e
á˘°VÉ˘jQ ‘ ¬˘FÓ˘eRh ¬˘FÉ˘bó˘°UCGh ¬˘HQÉ˘bCG
EG √ƒ˘˘≤˘˘˘aGQ ø˘˘˘jò˘˘˘dG Iô◊G á˘˘˘YQÉ˘˘˘°üŸG
Iô˘¶˘æ˘dG º˘˘¡˘ FÉ˘˘≤˘ dEG ó˘˘©˘ H ÒNC’G √Gƒ˘˘ã˘ e
QÉ«HC’ÉH á∏FÉ©dG â«ÑH ¬«∏Y IÒNC’G

¢TƒÑYƒH OÉ©°S
ô˘ª˘Y ø˘Y ¬˘Ø˘à˘M »˘≤˘d ó˘b ≈˘˘aƒ˘˘àŸG ¿É˘˘ch
ô˘KEG •QÉ˘Ø˘dG AÉ˘©˘HQC’G AÉ˘°ùe á˘æ˘°S 63 õ˘˘gÉ˘˘æ˘ j
ó˘©˘H á˘«˘Hô˘¨ŸG ¿Gƒ˘£˘«˘J á˘æ˘jóÃ º˘«˘ dCG çOÉ˘˘M
Ée Ö°ùM √Ì©J áé«àf QÉ£≤dG øe ¬Wƒ≤°S
ÖÑ°ùJ å«M ,zÖ©°ûdG{ `d Òª°S { ¬æHEG √ócCG
IÒNC’G ¬°SÉØfCG ßØ∏«d ¬«∏LQ ™£bh ¬°ùgO ‘
.ájójó◊G áμ°ùdG ≈∏Y áKOÉ◊G ¿ÉμÃ
QÉ˘£Ã á˘«˘ë˘°†dG ¿É˘˘ª˘ ã˘ L ∫É˘˘Ñ˘ ≤˘ à˘ °SG ”h

