آاخر جلسسة نقاشص قبل المصسادقة على مخطط عمل الحكومة

النواب يشسددون على محاربة مافيا الدواء بصسرامة

صص٠٣

ولد قابليــــة
يعلـن عــــــن
اجتمــــــــــاع
بو’ة الشسرق
قـــــريبـــــــــا:

مدلسسي
وبـان كي مون
يؤوك ـ ـ ـ ـ ـدان:

تقريب اإلدارة من المواطن..
ورفع الغبن عن البلديات

اسستراتيجيةأاممية تراهن على
الخيار السسلمي في السساحل

صص ٠٣
 IS S N 1111-0449اإ’ثنين  ١٥ذو القعدة  ١٤٣٣هـ الموافق لـ ٠١أاكتوبر ٢٠١٢م العدد١٥٩١٥ :

صص ٠٤

الثمن  ١٠دج  ٣٢صسفحة
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قائد ''اأ’فريكوم'' ينّوه بالحوار ا’سستراتيجي الجزائـري ـ اأ’مريكي:

نثuمن جهود الجزائر في التكفل بÓجئي شسمال مالي
الخيار الدبلوماسسي الحل األنسسب لأÓزمة

سستطÓع

ا

طالع صص٠٤

«الشسعب» تقف عند الذكرى الـ  ٤لفيضسانات غرداية

يعرضص خدمات
باسسرع مايمكن:

٥آالف مسسكن وترميم ١٥أالف بناية للعائÓت المنكوبة
فرق الجيشش واألمن والمواطنين يصسنعون صسورا تضسامنية ل تنسسى

صص٠٧

موقع الكÎوÊ
جديد تطلقه
«الشسعب»
صص ٣٢

حليشص لـ«الشسعب»:

رئيسص الوفد الفرنسسي العائد من المخيمات

''تضسامننا مع القضسية
الصسحراوية مسستمر ''

صص ٣٢

طلبة جامعة الجزائر  ٢يشستكون:

التأاخر في منح شسهادة النجاح عائق
لجتياز مسسابقة الماجسستير

صص ٠٥

البنايات غير المسستكملة

وزارة السسكن تذكر المواطنين
بضسرورة تسسوية وضسعيتهم

صص ٠٥

تعـ ـ ـ ـافيت م ـ ـن
الصسابة..ومسستعد
لمب ـ ـاراة لي ـب ـي ـ ـا
صص ١٧

وطني

اإ’ثنين  ٠١أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ١٥ذو القعدة  ١٤٣٣هـ

يشسددون على مراجعة نظأم المنح والعÓوات

ضشرورةإايجاد حلول توافقية مع المديرية
أاكد وزير النقل عمار تو ،أامسض بالجزائر العاصشمة،
أان مصشالحه أاعطت تعليمات لمديرية الششركة الوطنية
للنقل بالسشكك الحديدية من أاجل العمل على إايجاد
(حلول توافقية) مع سشائقي القطارات المضشربين.
وأاوضشح تو على هامشض مناقششة نواب المجلسض
الششعبي الوطني لمخطط عمل الحكومة أانه «أاعطى
تعليمات لمديرية الششركة لتبحث مع ممثلي العمال
عن الحلول الممكنة للوضشعية ،معبرا عن أامله في
الوصشول إالى حل عما قريب».
وذكر وزير النقل ،بقرار العدالة الذي نصض على أان
إاضشراب سشائقي القطارات (غير ششرعي) وأانه يجب
عليهم العودة إالى مناصشب عملهم.

قأم أامسص الفرع النقأبي للنقأبة
الوطنية المسستقلة لمسستخدمي
اإ’دارة العمومية لأÓسسÓك المشستركة
والعمأل المهنيين والسسأئقين والحجأب
على مسستوى المؤوسسسسأت الصسحية
العمومية عبر الوطن بوقفة
احتجأجية أامأم مقر وزارة الصسحة
والسسكأن وإاصسÓح المسستشسفيأت
رافعين جملة من المطألب المهنية
وا’جتمأعية.

سسعاد بوعبوشش

يتلقون رواتب زهيدة منذ سسنوات
وإاعادة النظر في القانون اأ’سشاسشي لأÓعوان
الطبيين في اإ’نعاشض والتخدير وإاصشدار
قانون إ’عادة تصشنيف الششبه الطبيين
المؤوهلين وقانون ’ختصشاصض ممرضشات
رعاية اأ’طفال ،ناهيك عن المطالبة بإادماج
كل المتعاقدين
والمؤوقتين في مناصشب عملهم وزيادة
المنح والعÓوات لأÓسشÓك المششتركة والعمال
المهنيين والسشائقين والحجاب.
من جهة أاخرى أاوضشح لغبي أان الوزارة

التنسشيقية الو’ئية لمدراء المدارسس اإ’بتدائية بالمسشيلة تهدد باإ’ضشراب
كششف البيان المنبثق عن اجتماع النقابة
الوطنية المسشتقلة لمسشتخدمي اإ’دارة
العمومية بالمسشيلة أامسض بمقر النقابة
وتحت إاششراف التنسشيقية الو’ئية لمدراء
المدارسض ا’بتدائية خÓل مناقششة
نقاط جلسشة العمل التي انعقدت بالو’ية
بتاريخ  ٢٠١٢ / ٠٩ / ٢٦وتحت إاششراف
المفتشض العام للو’ية وبحضشور جميع
السشلطات المعنية ،وبعد النقاشض
والتمحيصض في جميع النقاط اتفق
أاعضشاء النقابة الوطنية المسشتقلة
لمسشتخدمي اإ’دارة العمومية على رفضض
اسشتÓم الوسشائل العينية المششتراة من
طرف البلدية بعد معاينتها من طرف
أاعضشاء مكتب التنسشيقية لعدم مÓئمتها

مع احتياجات المؤوسشسشة التربوية من
حيث الكم والكيف والنوع باإ’ضشافة إالى
تأاكيد المطالب المدونة في / ٠٩ / ٠٣
 ٢٠١٢والعودة إالى الطريقة المعمول بها
سشابقا على غرار بقية بلديات الو’ية
والتي تتمثل في تحديد رصشيد مالي لكل
مؤوسشسشة تربوية وتوجيهها إالى الممون
المعين من طرف البلدية وكما حدد يوم
 ٢٠١٢ / ١٠ / ٠٦كآاخر مهلة لتلبية هذه
المطالب وفي حالة عدم ا’سشتجابة
لهذه المطالب سشوف يلجأا الحاضشرون
إالى اسشتعمال الحق المششروع والمكفول
به قانونا.

المسسيلة :عامر ناجح

المحÓت المهنية غير المسشتغلة سشتوّزع على التجار
الفوضشويين بمعسشكر
دعأ والي معسسكر ،كل من مديري
التجأرة والتشسغيل بألقيأم بعملية
تطهير أ’صسحأب المحÓت المهنية
التي لم تسستغل،من خÓل إالغأء
قرارات ا’سستفأدة وتوزيعهأ على
والبأعة
الفوضسويين
التجأر
المتجولين ،كمأ طلب من رئيسص
البلدية بمنح هؤو’ء التجأر محÓت
مهنية بألقرب من مكأن إاقأمتهم وفي
اأ’سسواق الجوارية المنجزة ،حسسب
بيأن تسسلمت «الشسعب» نسسخة منه.
في نفسض السشياق ،أاعطى والي معسشكر
تعليمات لرئيسض البلدية والجهات المختصشة
لمنع حجز الرصشيف من قبل الباعة
الفوضشويين الذي هو مخصشصض للراجلين،
باإ’ضشافة إالى وجوب وضشع دفتر ششروط بين
البلدية وبين أاصشحاب المقاهي ،أاصشحاب
المحÓت التجارية لوضشع الكراسشي
والطاو’ت ،باإ’ضشافة إالى دفع مسشتحقات
اسشتغÓل هذه اأ’ماكن مع تحديد أاوقات
مزاولة النششاط التجاري بحيث طلب من
مدير التنظيم والششؤوون العامة بتعيين قرار
لمنع اسشتغÓل اأ’رصشفة والسشاحات العمومية

يومية وطنيةإاخبأرية
تصسدر عن المؤوسسسسة
العمومية ا’قتصسأدية
(شسركة ذاتأاسسهم)
رأاسص مألهأ ا’جتمأعي:
 ١٢٦.٠٠٠ ٠٠٠.٠٠دج
 39شسأرع الشسهداء الجزائر
لكل اتصسأ’تكم:
)٠٢١(٦٠.٧٠.٤٠
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تو بشسأأنإاضسراب سسأئقي القطأرات

عمال الصشحة لـ «سشناباب» يحتجون

وأاكد ممثل العمال للعيادة المركزية
للمحروقين لغبي عيسشى في تصشريح لـ
«الششعب» أان وقفتهم ا’حتجاجية جاءت
بغرضض تجسشيد مطالبهم المششروعة والمتمثلة
في مراجعة القانون اأ’سشاسشي للصشحة
العمومية الذي يعد ـ حسشبه ـ فارغا من أاي
حقوق منصشفة باإ’ضشافة إالى نظام المنح
والعÓوات ومن ذلك منحة العدوى والخطر
واأ’كل والنقل وتعميمها على كل عمال
القطاع ،وتحسشين القدرة الششرائية من خÓل
الرفع من الحد اأ’دنى من اأ’جر القاعدي
المضشمون.
يضشاف إالى ذلك تحسشين ظروف العمل

العدد
١٥٩١٥

اسشتقبلت ثÓث ممثلين عن الفرع النقابي وتم
تسشليمها عريضشة المطالب ،حيث تلقوا وعودا
بالبت فيها في غضشون أاسشبوع.
وهدد الفرع النقابي التابع لـ «السشناباب»
بالتصشعيد والذهاب إالى الدخول في إاضشراب
مفتوح في حالة عدم ا’سشتجابة للمطالب
المرفوعة ،مششيرا إالى أانهم قد سشبق وأان
قامت هذه الفئة من العمال بإاضشراب لمدة
ثÓث أايام ابتداء من  ١٦إالى غاية  ١٨من
الششهر المنصشرم.

بفعل اأ’مطأر الغزيرة

تسشربات مائية
بمديريات التجارة ومسشح
اأ’راضشي بتلمسشان
كششف رئيسض خلية اإ’عÓم بالمديرية
الو’ئية للحماية المدنية أان مصشالحه قد
سشجلت تسشرب المياه بعدة مؤوسشسشات على
رأاسشها مديرية التجارة ومديرية مصشلحة
اأ’راضشي زيادة على عدة مسشاكن بحي
أايمامة نتيجة اأ’مطار اأ’خيرة التي
تسشاقطت على المنطقة ،هذا وقد أارجعت
عناصشر الحماية المدنية سشبب التسشربات
إالى غياب أاششغال تهيئة قنوات تصشريف
المياه من طرف السشلطات البلدية ما
اسشتوجب تجنيد قوات الحماية للتدخل
بقوة لضشخ المياه..
من ناحية أاخرى كششف ذات المسشؤوول أان
مصشالحه قد راسشلت السشلطات الو’ئية
بخصشوصض البناءات الهششة التي أاضشحت
تششكل خطرا حقيقيا على قاطنيها بفعل
ا’نهيارات الجزئية للمسشاكن خصشوصشا
بأاحياء المدرسض وباب سشيدي بومدين ودرب
النعيجة ودرب السشلسشة.

تلمسسان:محمد  /ب

عمال عقود ما قبل التششغيل بميلة يطالبون باإ’دماج
أاقدم صسبأح أامسص عدد كبير من
عمأل عقود مأ قبل التشسغيل
والشسبكة ا’جتمأعية ،إالى التجمهر
أامأم مقر و’ية ميلة ،مطألبين
الجهأت الوصسية بإأيصسأل مطألبهم
بإأدمأجهم في ـ منأصسب عمل دائمة
دونأاي قيدأاو شسروط  -حسسبمأأاكده
أاحد الشسبأب الذين نظموا هذه
الوقفة.
وقاموا بتحرير جملة من المطالب على
رأاسشها إادماج جميع المسشتفيدين من هذه
العقود دون ششروط ،كما وضشعوا جملة من
المطالب المهنية وا’جتماعية لفائدة هذه
الفئة العمالية كا’سشتفادة من التقاعد
وتجميد مسشابقات الوظيف العمومي إالى

مطالبة الوالي بمراجعة قائمة الـ  ٢٦٠مسشكن
احتج أامسض العششرات من اŸقصشي Úمن
قائمة  ٢٦٠سشكنا اجتماعيا إايجاريا ببلدية
مفتاح ،حيث Œمهروا أامام مقر و’ية البليدة
مطالب Úبتدخل الوا‹ وإالغاء القائمة التي
قالوا عنها غ Òعادلة ومششبوهة.
طالب اÙتجون ‘ اعتصشامهم Ãقابلة
الوا‹ وطرح انششغالهم عليه اŸتمثل ‘ إالغاء
القائمةئوفتح –قيق معمق مع اŸسشتفيدين
الذين قالوا بأانهم ’ يتوفرون على ششروط
ا’سشتفادة ومع اللجنة اŸكلفة بالتوزيع التي
اتهموها بالتÓعب بالقائمة واŸتاجرة فيها،
واسشتطاع اÙتجون ‘ ظرف قياسشي جمع
ما يزيد عن  ٦٠٠طعن كدليل على صشحة
ادعائهم ،وأاوضشح بعضض اŸعتصشم‡ Úن
–دثت «الششعب» إاليهم أان القائمة ضشمت
أاسشماء لغرباء عن اŸنطقة وأاسشماء Ÿيسشوري

تÓميذ ثانوية حويششيتي محمد بغرداية في وقفة احتجاجية

أام الخير.سش

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

القسسم التجأري تيليفأكسص:
(021)73. 60. 59

اإ’دارة والمألية
(021)73. 93. 27

تطبع بألمؤوسسسسأت التألية:
الوسسط :مطبعة S IMP R AL
الغرب :شسركة الطبأعة
الشسرق :شسركة الطبأعة
الجنوب :مطبعة ورڤلة

ميلة :فارسش مدور

المقصسيون من السسكن بمفتأح غأضسبون

بسسبب نقصص التأأطير وا’كتظأظ

بدون رخصشة ،كما دعا مدير التجارة إالى
وضشع دفتر ششروط وإامضشائه من قبل كافة
التجار خاصشة تجار المواد الغذائية ،حيث
يلزمون بفتح المحÓت وضشمان المناوبة في
اأ’عياد الدينية والوطنية ،وهذا خÓل مهلة
أاقصشاها  ١٠أايام.

غاية تسشوية وضشعيتهم.
وقال المحتجون أان معاناتهم كبيرة جدا
أ’ن أاغلبهم مقبلون على تكوين أاسشرة،
والمنصشب الذي يششغلونه يعتبر أاسشاسشيا
وليسض لهم مصشدر دخل آاخر ،لذلك وصشفوا
هذه الصشيغة من العقود بالهششة خاصشة
وأانهم يششغلون مناصشب ششاغرة لدى
المؤوسشسشات العمومية ،وبعد ذلك ’ يمكنهم
العمل في أاي جهة أاخرى بنفسض الصشيغة،
كما تعذر عليهم إايجاد مناصشب دائمة لذلك
هم يطالبون باإ’دماج ،كما أان الرواتب التي
يحصشلون عليها زهيدة جدا ’ تتجاوز ١٥
أالف دج بالنسشبة لحاملي الششهادات أاو ٧
آا’ف دج.

نظم تÓميذ ثانوية «حويششيتي محمد» بدائرة ضشاية بن ضشحوة وقفة احتجاجية سشبب
المششاكل التي تواجه هؤو’ء حيث قام أاولياء التÓميذ بالدخول لسشاحة الثانوية والتجمع وسشطها
مع أابنائهم إالى غاية تحقيق مطالبهم ،ورفضض التÓميذ البالغ عددهم  ٧٠٠تلميذ الدخول
لأÓقسشام بناء على أاوامر من أاوليائهم مطالبين بحضشور مدير التربية والسشلطات المحلية.
وأابرز ما طرحه المحتجون نقصض التأاطير في مواد الرياضشيات والهندسشة الكهربائية
والفيزياء باإ’ضشافة لإÓنجليزية والقانون والمحاسشبة ،باإ’ضشافة إالى مششكل ا’كتظاظ الذي
تششهده الثانوية و هو العامل الرئيسشي حيث وصشل بإادارة المؤوسشسشة إالى تحويل مطابخ ومكاتب
إادارية كأاقسشام للدراسشة بعدما بلغ عدد التÓميذ في الحجرة  ٤٣تلميذا.
كما وقد طالب المحتجون حضشور مدير التربية ششخصشيا ورئيسض الدائرة لطرح انششغا’تهم
فيما يتعلق بالتجهيزات والمخابر والمكيفات الهوائية وتصشليح قنوات الصشرف الصشحي التي
تعكر الجو بعد انتششار روائح كريهة في كل أانحاء المؤوسشسشة ،في حين أاعطى اأ’مين المسشؤوولين
الذين حضشروا اللقاء ضشمانات ’تخاذ إاجراءات سشريعة قصشد التحاق التÓميذ بمقاعد الدراسشية
في جو هاد.

غرداية :لحرشش عبد الرحيم

ا◊ال وعزاب فيما أاقصشي أابناء مفتاح
ومعوزوها وعائÓت تعا Êأازمة سشكن خانقة
منذ ثÓث Úسشنة وهناك ‡ن وردت أاسشماؤوهم
‘ القائمة سشبقت لهم ا’سشتفادة من سشكن.
وهدد جمهور اŸعتصشمينئبالتصشعيد ‘
احتجاجهم إاذا  ⁄تتم إاعادة النظر ‘ قائمة
اŸسشتفيدين وتوزيعها على مسشتحقيها بششكل
عادل.

البليدة :لينة ياسسمÚ

يشستكون من انعدام شسبكة الربط بألغأز

المسشتفيدون من ٨٠
سشكن اجتماعي بواسشيف
يهددون با’حتجاجات

هدد المسشتفيدين من  ٨٠مسشكنا اجتماعيا
ببلدية واسشيف بو’ية تيزي وزو ،بتنظيم
حركة احتجاجية على خلفية ،عدم منحهم
للمفاتيح السشكنات التي اسشتفادوا منها مع
العلم أان هذه اأ’خيرة انتهت بها اأ’ششغال من
فترة ،وحسشب المسشتفيدين فإان تلك السشكنات
لم يتم بعد ربطها بششبكة الغاز الطبيعي وكذا
المياه الصشالحة للششرب والكهرباء والتي حال
دون تسشليمهم المفاتيح بالرغم من الوعود
التي تلقوها من طرف رئيسض الدائرة أاين
وعدهم بتسشليمهم المفاتيح في أاقرب
اآ’جال ،وعليه هدد المسشتفيدون بالدخول
في حركة احتجاجية في حالة عدم النظر
في وضشعيتهم مع العلم أان معظمهم يعانون
من أازمة السشكن.

الرئيسسة المديرة العأمة
مسسؤوولة النشسر

إ’عÓناتكم اتصشلوا ب ـ:

أامينة دباشس

 ١شسأرع بأسستور ـ الجزائر
الهأتف(021)73. 71. 28.... :
(021)73. 76. 78
(021)73. 30. 43
الفأكسص(021)73. 95. 59................... :

مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

المؤوسسسسة الوطنية للنشسر واإ’شسهأر

أاو اتصسلوا بجريدة «الشسعب»  ٣٩شسأرع الشسهداء ـ الجزائر

تيزي وزو :ضش  /ت
مÓحظة:

المقا’ت والوثائق
التي ترسسلأاوتسسلم
للجريدة ’ ترد
إالىأاصسحابها
نشسرتأاو لم تنشسر
و’ مجال لمطالبة
الجريدة بها

اإلثنين  ٠١أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ١٥ذو القعدة ١٤٣٣هـ

وطني

آاخر جلسسة نقاشض قبل المصسادقة على مخطط عمل الحكومة

النواب يششددون على محاربة مافيا الدواء بصشرامة
بالرغم من إاختÓف آارائهم
حول مخطط عمل الحكومة
وتوجيه بعضض ا’نتقادات إاليه،
إا’ نواب المجلسض الشسعبي
الوطني من مختلف التشسكيÓت،
ثمنوا محتواه واعتبروه خارطة
طريق إاذا ما تم تجسسيدها
لمعالجة الكثير من المشساكل
وا’نشسغا’ت المطروحة خاصسة
في شسقها ا’جتماعي ،وقد كان
ذلك أامسض في آاخر جلسسة نقاشض
وطرح التسساؤو’ت في الغرفة
البرلمانية السسفلى ،التي يرد
عليها اليوم الوزير اأ’ول عبد
في هذا المخطط والمتمثلة في عدم والتنمية حسصن لعريبي الذي أارجع الندرة
المالك سسÓل.

حياة  /ك
اعتبر نواب األغلبية في المجلسس
الشصعبي الوطني المتدخلون في جلسصة
النقاشس البارحة أان مخطط عمل
الحكومة يقدم صصورة متكاملة وفق
اسصتراتيجبة تسصابق الزمن ،غير أان
متابعة تنفيذه تتطلب جهود مكثفة ،كما
يقتضصي المتابعة والتقييم المسصتمر
والتنسصيق الدائم بين القطاعات
والصصرامة في تسصيير المال العام،
والحرصس في منح الصصفقات لنجاز
المشصاريع ،مع التأاكيد على محاربة
الفسصاد والتهريب الجبائي ،كما أاثار
البعضس منهم بعضس النقائصس المسصجلة

وجود آاليات التي تمكن من تجسصيده.
وبالنسصبة لنواب حزب العمال فإان
تجسصيد مخطط الحكومة في شصقه
القتصصادي ،يتطلب حسصب النائب
لباطشصة سصليم إادخال إاصصÓحات حقيقية
لمحاربة القتصصاد الموازي ،وإاعادة
النظر بصصفة جذرية في تنظيم السصوق،
وإاعادة فتح المسصاحات الكبرى العمومية،
للتحكم في األسصعار ،وحماية القدرة
الشصرائية.
أاما النائب من تكتل جزائر الخضصراء،
فقد أاكد على ضصرورة المعالجة الفورية
لندرة األدوية ،خاصصة فيما يتعلق
باألمراضس المزمنة والخطيرة ،التي ما
فتأات تزداد حدتها ،وقد قاسصمه نفسس
النشصغال النائب من حزب العدالة

إالى (المافيا) التي سصيطرت على اسصتيراد
األدوية ،باإلضصافة إالى ذلك أاثار ذات
المتحدث مشصكل تعويضس هذه الخيرة،
مما يسصتدعي ـ حسصبه ـ إاعادة النظر في
السصياسصة الدوائية خدمة لصصحة
المواطن.
وتجدر اإلشصارة ،إالى أان أاغلب النواب
المتعاقبون على النقاشس تقاطعوا في
نقطتين أاسصاسصيتين تتعلق األولى بمحاربة
الفسصاد في جميع مسصتوياته ،والثانية
المطالبة والعمل على إايجاد الحلول
للمشصاكل التي يعيشصها المواطنون ،وكذا
إاعطاء مزيد من الصصÓحيات للمنتخبين
المحليين.

لتعويضضإالغاء الرسسوم علىأارباح الشسركات النفطية اأ’جنبية

ضشريبة تكميلية على المجمعات الناششطة في المناجم

يقترح مشسروع القانون الجديد
حول المحروقات رفع الضسريبة
التكميلية على الناتج من أاجل
تسسعير اأ’رباح الضسخمة التي
تحققها المجمعات اأ’جنبية
الناشسطة في المجال المنجمي
الجزائري ،وهي ضسريبة سستعوضض
الرسسم على اأ’رباح ا’سستثنائية
والتي كان تطبيقها مصسدرا لعدة
منازعات بين مجمع سسوناطراك
وشسركائها.
وتتوقع الوثيقة التي تلقت وأاج نسصخة منها
«فرزا» لأÓرباح الضصخمة التي تحققها
الشصركات األجنبية المسصتفيدة من امتيازات
جبائية والتي تكتشصف حقول هامة تدّر
أارباحا اسصتثنائية.
وحسصب المادة  ٨٨مكرر المتضصمنة في
مشصروع القانون فإان هذه الشصركات سصتخضصع
انطÓقا من عتبة محددة لأÓرباح إالى نسصبة
من الضصريبة التكميلية على الناتج تقدر بـ٨٠
بالمئة .وفي حالة عدم بلوغ هذه العتبة فان
الضصريبة التكميلية على الناتج سصتبلغ .٪١٩
وسصيسصمح رفع هذه الضصريبة ،بتحديد
أارباح المجمعات األجنبية التي تسصتفيد من
بعضس المتيازات الجبائية في إاطار تطوير
الغاز الصصخري أاو إاعادة السصتثمار في
نشصاطات الكهرباء وتوزيع الغاز عبر األنابيب

العدد
١٥٩١٥

حسصب مختصصين في الجباية اسصتجوبتهم
وأاج.
وحسصب هؤولء فإانه «دون هذا الفرز فإان
أارباح هذه الشصركات التي تسصتفيد من نسصب
مخفضصة في بعضس الضصرائب والرسصوم على
غرار الضصريبة التكميلية على الناتج سصتكون
ضصخمة» ومن ثمة ضصرورة إاخضصاعها لرسصوم.
ولÓشصارة ،فإان زيادة هذه الضصريبة،
سصتكون دون أاثر رجعي وسصتطبق فقط على
عقود الشصراكة المبرمة بعد صصدور القانون
الجديد.
وبالنسصبة للرسصم على األرباح السصتثنائية،
فإانها سصتبقى حيز التنفيذ وسصتطبق فقط
على عقود تقاسصم النتاج المبرمة في إاطار
القانون السصابق  ٨٦ـ  ١٤الصصادر في  ١٩أاوت
.١٩٨٦
وبالرغم من إادخالها بموجب األمر
الصصادر في  ٢٠٠٦والمعدل للقانون  ٠٥ـ ٠٧
الصصادر في  ٢٠٠٥فإان الرسصم على األرباح
السصتثنائية ل يخصس العقود الموقع عليها
في اطار القانون  ٨٦ـ  .١٤وعليه ،فإانها ل
تطبق على العقود المبرمة بعد  ،٢٠٠٦حسصب
المختصصين في الجباية.
وقد أاصصبحت عملية فرز األرباح الناتجة
عن عقود  ٨٦ـ  ١٤ضصرورية ،نظرا للحاجة إالى
السصتفادة من أارباج المشصتركين التي بدأات
تصصبح ضصخمة بالنظر إالى الرتفاع الكبير
ألسصعار الخام على مسصتوى السصواق الدولية.

تراششق كÓمي بين
«تكتل الجزائر
الخضشراء» و«األفالن»

شصهدت أاشصغال نقاشس مخطط
عمل الحكومة ،أامسس ،احتقانا
وصصراعا حزبيا ،أاثاره النائب
بودبوز من تكتل جزائر
الخضصراء ،بإاطÓقه ''النار'' على
المباشصر على نواب الحزب
العتيد ،واعتبر أان مهمة هذا
األخير انتهت سصنة  ،١٩٦٢وأالقى
وابل من التهم على الذين
يسصتعملون «اآلفÓن» للوصصول
إالى مناصصب المسصؤوولية لتحقيق
مصصالح شصخصصية.
وقد أاثار ذلك ضصجة كبيرة في
قصصر «زيغوت يوسصف» ،وبالرغم
من ذلك ،طالب رئيسس الغرفة
السصفلى محمد العربي ولد
خليفة من نائب التكتل األخضصر
مواصصلة كÓمه لغاية نفاذ الوقت
المخصصصس للتدخل .وطلب من
نواب «اآلفÓن» السصكوت وترك
النائب يعبر عن رأايه بحرية ،ألن
ذلك يعد تجسصيدا للديمقراطية
التي تقبل بالرأاي والرأاي
المخالف.
ولم يكتف نواب «اآلفÓن»
بالرد أاثناء جلسصة النقاشس ،وإانما
اسصتمر خارج القاعة ،حيث
تسصاءلت النائبة سصليمة عثماني
في تصصريح «للشصعب» عن سصبب
هذا «الهجوم المتكرر» والذي
يمكن ان يسصتمر طيلة العهدة
البرلمانية ،قائلة «الحزب الذي
يشصكك في تشصكيلة المجلسس
الشصعبي الوطني الذي تعود
األغلبية فيه إالى حزب جبهة
التحرير الوطني وهو خيار
شصعبي ل غبار عليه ،اعتبره
مرتزقة» ،مؤوكدة أان التشصكيك لن
يأاتي بأاي فائدة.
حياة  /ك
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سسÓل يصسرح:

نعمل جاهدين للحفاظ على دبلوماسشيينا في مالي
لم يدل الوزير األول ،عبد المالك
سصÓل ،بأاي معلومات جديدة تتعلق
بالدبلوماسصيين الجزائريين المختطفين
في مالي حفاظا على سصÓمتهم.
وقال في تصصريح مقتضصب للصصحافة،
على هامشس أاشصغال جلسصة النقاشس
المخصصصصة لمخطط عمل الحكومة،
«أاننا نعمل جاهدين للحفاظ على حياة
هؤولء الدبلوماسصيين» ،مذكرا بأان
«الحكومة سصتعمل ما بوسصعها إلعادة
القنصصل الجزائري ومعاونيه السصت إالى
أارضس الوطن سصالمين».
والجدير بالذكر ،أان هؤولء
الدبلوماسصيين تم اختطافهم من طرف
حركة الجهاد والتوحيد اإلرهابية،
بمدينة «قاو» شصمال مالي في  ٨أافريل

الفارط ،قد تم إاجÓء أاهاليهم وإاعادتهم
إالى أارضس الوطن مباشصرة بعد هذه
حياة.ك
الحادثة.

ولد قابلية يعلن عن اجتماع بو’ة الشسرق قريبا:

تقريب اإلدارة من المواطن ..ورفع الغبن عن البلديات
أاعلن وزير الداخلية والجماعات
المحلية ،دحو ولد قابلية ،في تصصريح
للصصحافة على هامشس أاشصغال جلسصة
نقاشس مخطط عمل الحكومة في
الغرفة البرلمانية السصفلى ،عن لقاءات
مع ولة مناطق شصرق البÓد لتسصهيل
عمل السصلطات المحلية ،ورفع الغبن
عن البلديات ،خاصصة وأانها تمثل أاقرب
سصلطة للمواطن.
سصيتم خÓل اللقاء مناقشصة القضصايا
المتعلقة بنوعية الخدمات المقدمة من
قبل السصلطات المحلية ،وتقريبها من
حيث سصيقوم بعرضس
المواطن،
مخطط عمل الحكومة ،خاصصة ما
يتعلق بتجسصيد البرنامج القطاعي،
وبرنامج اإلصصÓحات التي باشصرها
رئيسس الجمهورية على جميع

القطاعات بعد أان نوقشصت على جميع
المسصتويات.

ح/ك

بسسبب الفوضسى

سشائقو سشيارات األجرة بقسشنطينة فيإاضشراب
قام صصباح أامسس حوالي  ٥٠٠٠سصائق
سصيارة أاجرة وكذا الناقلين بولية
قسصنطينة على تنظيم يوم احتجاجي
تحت لواء التنسصيقية النقابية بين ثÓث
نقابات ،التحاد الوطني لسصائقي
سصيارات األجرة ،اتحاد العام للتجار
والحرفيين واتحاد العام للعمال
الجزائريين منددين من خÓله على
األوضصاع المزرية التي أاضصحت تسصاهم
في تراجع هذه الخدمة الجتماعية
بدءا من مظاهر الفوضصى والعشصوائية
وصصول إالى تهميشس وتغاضصي الجهات
الوصصية على تنظيم هذا القطاع
الحسصاسس الذي ل ينفك وان يتفاقم
بالولية.
وفي ندوة صصحفية عقدها ممثلي
الفروع النقابية بمقر التحاد الوطني
لسصائقي سصيارات األجرة بوسصط

المدينة حيث أاكد لنا السصيد بن ديلمي
يوسصف ممثل عن التحاد العام للعمال
الجزائريين أانهم يعملون بمعية اللجنة
التقنية على تنظيم السصيارات الفردية
بصصيغة القانونية من خÓل العمل
بالعداد التقني وهو ما يضصمن قانونية
األسصعار ،وهي اللجنة التي لها كامل
بتنظيم
المتعلقة
الصصÓحيات
السصيارات ،تعديل التسصعيرة ،معاقبة
السصائقين في حال إاخÓلهم بالنظام
والذي يدخل ضصمن لجنة العقوبات.
هذا وقد اقترحت التنسصيقية على
اللجنة التقنية التي يترأاسصها السصيد
والي الولية باسصتحداث خط أاصصفر
خاصس بركن سصيارات األجرة سصيما وأان
أاماكن اإلنزال معدومة.

مفيدة طريفي

حسسب مصسادرأامنية

توقيف ب «واضشحية» (تيزي وزو)إارهابي معأاحد
عناصشر ششبكة دعم الرهاب
تمكنت قوات األمن لتيزي وزو ،أاول أامسس ،من توقيف إارهابي رفقة أاحد
عناصصر شصبكة دعم اإلرهاب وذلك بمدينة واضصحية الواقعة على بعد  ٣٥كلم
بجنوب تيزي وزو ،حسصب ما علم أامسس األحد من مصصادر أامنية.
وذكر المصصدر ،أان ذات المصصالح تمكنت ـ واسصتنادا على معلومات وردت إاليها
وبعد عملية ترصصد قامت بها ـ من تحديد هوية هاذين العنصصرين الناشصطين في
صصفوف القاعدة بالمغرب اإلسصÓمي.
كما تم خÓل هذه العملية اسصترجاع سصÓح من نوع كÓشصينكوف .
يذكر أان قوات الجيشس الوطني الشصعبي ،تمكنت األسصبوع الفارط من القضصاء
على إارهابيين اثنين واسصترجاع سصÓحين من نوع كÓشصينكوف و ذلك خÓل كمين
نصصبته بالقرب من قرية (حيدوسصة) الواقعة بمحاذاة غابة «سصيدي علي بوناب»
ببلدية تادمايت.

ألثنين  ٠١أأكتوبر  ٢٠١٢م
ألموأفق لـ  ١٥ذوألقعدة ١٤٣٣هـ

وطني

قائد ''األفريكوم'' ينّوه بالحوار السشتراتيجي الجزائـري ـ األمريكي:

نثمن جهود الجزائر في التكفل بلجئي شسمال مالي

إاعتبر الجنرال كارترهام ـ القائد األعلى لقيادة القوات المسشلحة األمريكية بإافريقيا (أافريكوم) ـ أان الحوار
اإلسشتراتيجي بين الجزائر والوليات المتحدة ،يندرج في إاطار ترقية آاليات التعاون الفّعال في ششتى القطاعات
الحيوية منها السشياسشة والقتصشاد والتنمية ..دونأان يسشتثني المجال العسشكري المششترك.

جمالأأوكيلي
تصسوير:آأيت قاسسي
وأأضشاف هام خÓل ندوة صشحفية عقدها
بالسشفارة أألمريكية أأمسس ،بحضشور ألسشفير
أألمريكي ،أأن ألجانب ألمتعلق بالحوأر
ألعسشكري بين ألجزأئر وأأمريكا يترجم
ألرغبة ألعميقة للبلدين على أأن يكون
مدخ Óلحوأر وأسشع ..تعتبره ألوليات
ألمتحدة مهما بالنسشبة لها ،ففي كل مرة
يششهد توسشعا في أتجاهات أأخرى ،تجسّشد
عمليا في رسشو بوأخر أأمريكية بالجزأئر،
وباخرة جزأئرية بنيويورك ،وغاية كل هذأ
ألتعاون هو موأجهة ألتهديد أإلرهابي..
مؤوكدأ على أأن هناك أأششكال أأخرى للتعاون
ألثنائي.
وأأبدى ألقائد أألعلى لقيادة ألقوأت
ألمسشلحة أألمريكية بإافريقيا (أأفريكوم)،
إأرتياحه ألتام وألكامل للحماية ألمششددة
لمقر ألسشفارة أألمريكية خÓل أألحدأث
أألخيرة ألتي ششهدتها ألمنطقة ..هذأ ما
سشيعزز ألتوأصشل ألقوي في دعم ألعÓقات
بين ألبلدين عن طريق إأعتماد ألحوأر كمبدأأ
جوهري في معالجة ألقضشايا ألمطروحة.
وفي هذأ ألششأان ،نّوه هام بالدور ألرأئد
ألذي تقوم به ألجزأئر
تجاه أألوضشاع أإلنسشانية
لأÓششخاصس ألفارين من
ألنزأع ألمسشلح في
ششمال مالي ..وفي
سشياق حديثه ،أأوضشح أأن
ألمبدأأ أألسشاسشي في
أألزمة ألتي تعصشف بهذأ ألبلد ،هو عودة
ألششرعية ..ول يتأاتى هذأ إأل بإابدأء ألماليين
أأنفسشهم إأرأدة في حّل مششاكلهم ..وكذلك

بلدأن ألجوأر ،كي يتحقق أإلسشتقرأر ،وأأن
ألبديل ألوحيد ألذي ل يجب أأن يكون ،هو
ألوجود ألعسشكري أألمريكي في ششمال
مالي .ومن جهتها ،فإان ألوليات ألمتحدة
لن تدّخر أأي جهد من أأجل ألمسشاعدة ..بناء
على مرجعية لئحة مجلسس أألمن ..ولبد
أأن تششدد تلك ألÓئحة على صشرأمة إأحÓل
نظام ششرعي في بماكو ..وهنا أأششار هام
إألى أأن ألحوأر يكون مع ألمجموعات في
ششمال مالي ،مع إأبعاد ألمجموعات
أإلرهابية.
ولم يسشتبعد ألقائد أألعلى
لقيادة ألقوأت ألمسشلحة
أألمريكية (أأفريكوم) خيار
مسشاعدة هذه ألبلدأن عن
طريق ألتكوين ،وألتبادلت،
وكذلك ألششرأكة ،باإلضشافة إألى
ألتدريبات ..وتنظيم ملتقيات في هذه
ألبلدأن وفي ألوليات ألمتحدة ،قصشد
ألتصشدي للعمل أإلرهابي ..يكون من خÓل

برأمج مسشطرة وحسشب ألطلبات ألمتوجهة
للمسشاعدة.
وفي نطاق حديثه حول أأزمة مالي ،طرح
هام مسشأالة ألتفريق أأو ألفصشل بين
ألمجموعات ألمتوأجدة بششمال مالي منها
من تمارسس أإلرهاب ومنها غير ذلك،
وألوليات ألمتحدة تعمل في هذأ ألتجاه
ألذي يتحّرى في طبيعة هذه ألمجموعات
مؤوكدأ أأن ألحّل في مالي ل يخرج عن
ألنطاق ألسشياسشي وألديبلوماسشي ،معددأ
ألتحديات ألقائمة أليوم في ألمنطقة منها
غياب قّوة ششرعية تدير دوأليب ألبلد وتسشير
ششؤوون ألششعب ،وكذلك ضشرورة ألتكفل
بانششغالت ألنازحين وأألزمة أإلنسشانية
ألناجمة عن مثل هذه أألحدأث ألمسشلحة،
وهنا نّوه هام بالجهود أإلنسشانية ألتي تبذلها
ألجزأئر من أأجل ألتكفل باألششخاصس
ألمتضشررين من أألعمال ألعسشكرية في ذلك
ألبلد .كما أأثار ألتحدي ألرأبع ،وهو ألتوأجد
أإلرهابي في ألمنطقة.

مدلسشي يتحادث مع بان كي مون حول الوضشع بالمنطقة

قنايزية يسستقبل القائد
األعلىألفريكوم
أسشتقبل ألوزير ألمنتدب لدى وزير

الخي ـار الدبلوماسسي
الحل المطروح

اسستراتيجيةأاممية تراهن على الخيار السسلمي في السساحل

التقى وزيرالششؤوون
الخارجية مراد مدلسشي،أاول
أامسس في نيويورك ،األمين
العام لألمم المتحدة ،بان
كي مون ،على هامشس
الجمعية العامة لألمم
المتحدة.
وتحادث مدلسشي وبان كي مون
خÓل هذأ أللقاء حول ألوضشع في
ألسشاحل وفي مالي ألذي تعصشف
به أأزمة سشياسشية وأأمنية وإأنسشانية.
وتجدر أإلششارة ،إألى أأن أألمين ألعام لأÓمم
ألمتحدة قد أأبدى خÓل ألمناقششات ألعامة في
ألجمعية ألعامة تخوفاته
بششأان ألتدخل عسشكري في
مالي ،وألذي «قد تكون له
تدأعيات إأنسشانية خطيرة»
حسشبه« ،بما فيها نزوح
جديد للسشكان وأنحصشار
إأيصشال ألمعونات أإلنسشانية».
كما أأعلن أأنه سشيعين مبعوثا خاصشا للسشاحل
وألذي سشيكلف بإانهاء أسشترأتيجية أألمم ألمتحدة
ألمدمجة ألخاصشة بمنطقة ألسشاحل ،وألسشهر
على توحيد ألنششاطات ألتي تقوم بها مختلف
هيئات أألمم ألمتحدة ،وألمسشاعدة على تعبئة
ألدعم وألموأرد ألضشرورية.

وتحادث مدلسشي وأألمين ألعام
لأÓمم ألمتحدة كذلك حول منطقة
ألمغرب ألعربي وحول قضشية ألصشحرأء
ألغربية.
من جهة أأخرى ،جدد بان كي مون
لمدلسشي تهانيه على نتائج ونوعية
نششاطات مجموعة ألـ ٧٧وألصشين خÓل
ألرئاسشة ألجزأئرية ألحالية لهذه
ألمنظمة.
وعقد وزرأء خارجية هذه
ألمجموعة يوم ألجمعة ألخير ألجتماع ألسشنوي
ألـ ٣٦على هامشس أنعقاد ألجمعية ألعامة لأÓمم
ألمتحدة وألذي عرضس خÓله مدلسشي إأنجازأت
مجموعة ألـ ٧٧وألصشين ،وكذأ ألتحديات
ألتي توأجهها خاصشة في مجال ألتعاون
جنوب ـ جنوب ،وألتنمية ألمسشتدأمة،
ومكافحة ألتغيرأت ألمناخية ،وتعزيز
دور أألمم ألمتحدة بششأان ألمسشائل
ألقتصشادية وألجتماعية.
وعلى هامشس ألجمعية ألعامة لأÓمم
ألمتحدة ،ألتقى مدلسشي ـ أأيضشا ـ أأول أأمسس
ألسشبت ،بوزير ألششؤوون ألخارجية ألكندي ،ألسشيد
جون بيرد ،وتباحث معه بششكل خاصس حول
ألعÓقات ألثنائية ،وكذأ حول ملف ألسشاحل
ومالي .

التدخل العسسكري
تصسعيـ ـد لألزمـ ـة

المجلسس الششعبي الوطني

دورة تكوينيةألعضساء وموظفي المجلسس الوطني الصسحراوي
ششرع أأمسس ،ألمجلسس ألششعبي ألوطني وإألى غاية  ١٨أأكتوبر بمقر ألملحقة أإلدأرية للمجلسس ،في
دورة تكوينية لفائدة أأعضشاء وموظفين من ألمجلسس ألوطني ألصشحرأوي ،حسشب ما أأفاد به أأمسس
أألحد بيان لهذه ألهيئة ألتششريعية.
ويششتمل ألبرنامج ألتكويني على مجموعة من ألمحاور ألهامة منها تاريخ ألنظام ألبرلماني
وألقانون ألدسشتوري وألبرلماني وألقانون ألعضشوي وألنظامين ألدأخليين لغرفتي ألبرلمان وألمسشار
ألتششريعي في ألجزأئر وفي ألعالم وتحليل مششاريع ألقوأنين وتحليل ألميزأنية وأألخÓقيات
ألبرلمانية وألعÓقات ألدولية متعددة أألطرأف وألمنظمات ألبرلمانية ،وكذأ وسشائل أإلعÓم
وألبرلمان .كما يششمل ألبرنامج أأيضشا زيارة لبعضس ألمؤوسشسشات وألهيئات وكذأزيارة لمختلف مصشالح
ألمجلسس ألششعبي ألوطني ،يضشيف ذأت ألمصشدر

ألدفاع

ألعدد

04 ١٥٩١٥
رئيسس الجمهورية يسستقبل الجنرال ''كارتر هام''
أسشتقبل رئيسس
ألجمهورية ،ألسشيد
ألعزيز
عبد
أأمسس
بوتفليقة
بالجزأئر ألعاصشمة،
أألعلى
ألقائد
ألقوأت
لقيادة
ألمسشلحة أألمريكية
بإافريقيا (أأفريكوم)
كارتر
ألجنرأل
هام.
وجرى أللقاء
جنان
بإاقامة
ألمفتي بحضشور
ألوزير ألمنتدب
لدى وزير ألدفاع
ألوطني ألسشيد عبد ألمالك قنايزية وألوزير ألمنتدب ألمكلف بالششؤوون ألمغاربية
وأإلفريقية ،ألسشيد عبد ألقادر مسشاهل ،وألفريق أأحمد قايد صشالح رئيسس أأركان ألجيشس
ألوطني ألششعبي.
وتندرج زيارة ألقائد أألعلى لقيادة ألقوأت ألمسشلحة أألمريكية بإافريقيا إألى ألجزأئر،
في إأطار ألمششاورأت ألمنتظمة بين ألبلدين وتأاتي عششية دورة ألحوأر ألسشترأتيجي بين
ألجزأئر وألوليات ألمتحدة ألتي سشتعقد بوأششنطن يوم  ١٩أأكتوبر ألمقبل.

 ..يعرب عن ارتياحه لعلقات التعاون مع الصسين

بعث رئيسس ألجمهورية ألسشيد عبد ألعزيز بوتفليقة برقية تهنئة إألى ألرئيسس ألصشيني
ألسشيد هو جنتاو بمناسشبة ألذكرى ألثالثة وألسشتين لقيام جمهورية ألصشين ألششعبية أأعرب
فيها عن أرتياحه ألعميق للمسشتوى ألمتميز ألذي بلغته عÓقات ألصشدأقة وألتعاون ألقائمة
بين ألبلدين.
وجاء في برقية ألرئيسس بوتفليقة  «:يطيب لي وألششعب ألصشيني ألصشديق يحتفل
بالذكرى ألثالثة وألسشتين لقيام جمهورية ألصشين ألششعبية أأن أأتوجه إأليكم باسشم ألجزأئر
ششعبا وحكومة وأصشالة عن نفسشي بأاحر عبارأت ألتهاني رأجيا دوأم ألصشحة وألسشعادة لكم
ششخصشيا وأطرأد ألتقدم وألرفاه للششعب ألصشيني ألصشديق».
«بهذه ألمناسشبة ـ يضشيف رئيسس ألجمهورية ـ أأعرب لكم عن إأكباري للتطور
ألباهر ألذي بلغته جمهورية ألصشين ألششعبية في جميع ألمجالت ولمكانتها ودورها
ألريادي في ألحفاظ على أألمن وألسشتقرأر وتدعيم ألنمو ألقتصشادي في ألعالم».
وأسشتطرد رئيسس ألدولة قائ« :Óكما ل يسشعني إأل أأن أأعبر لكم عن أرتياحي ألعميق
للمسشتوى ألمتميز ألذي بلغته عÓقات ألصشدأقة وألتعاون ألقائمة بين بلدينا تجسشيدأ
ألبعاد ألششرأكة ألسشترأتيجية ألتي تربطهما مؤوكدأ لكم عزمي ألرأسشخ على ضشم جهودي
ألى جهودكم في سشبيل أطرأد تعزيزها خدمة للمصشلحة ألمتبادلة لششعبينا».

 ..ويهنئ نظيره القبرصسي في العيد الوطني لبلده

بعث رئيسس ألجمهورية ،ألسشيد عبد ألعزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إألى رئيسس جمهورية
قبرصس ،ألسشيد كريسشتوفياصس ديميتريسس ،بمناسشبة أحتفال بÓده بالذكرى ألثانية وألخمسشين
لسشتقÓلها جدد فيها أسشتعدأده للعمل سشويا على تعزيز أأوأصشر ألصشدأقة وألتعاون بين ألبلدين
وترقية ألسشلم وألسشتقرأر في ألفضشاء ألمتوسشطي.
وجاء في برقية ألرئيسس بوتفليقة« :يطيب لي وجمهورية قبرصس تحتفل بالذكرى ألثانية
وألخمسشين لسشتقÓلها أأن أأتوجه إأليكم باسشم ألجزأئر ششعبا وحكومة وأأصشالة عن نفسشي بأاحر
عبارأت ألتهاني مششفوعة بأاطيب تمنياتي بالصشحة وألهناء لكم ششخصشيا وبالرقي للششعب
ألقبرصشي ألصشديق».
«ويروقني أأن أأجدد لكم بهذه ألمناسشبة ـ يضشيف رئيسس ألدولة ـ أسشتعدأدي للعمل معكم على
تعزيز أأوأصشر ألصشدأقة وألتعاون بين بلدينا وترقية ألسشلم وألسشتقرأر في فضشائنا ألمتوسشطي».

آايت الحسشين يكششف لـ «الششعب»:

ألوطني عبد ألمالك قنايزية ،أأمسس
بالجزأئر ألعاصشمة ،ألعميد ألقائد أألعلى
لقيادة ألقوأت ألمسشلحة أألمريكية
بإافريقيا (أأفريكوم) ألجنرأل كارتر هام.
وقد تمحورت ألمحادثات ألتي جرت
بمقر وزأرة ألدفاع ألوطني حول ألمسشائل
ذأت أإلهتمام ألمششترك ،لسشيما ألوضشع
في بلدأن ألسشاحل.
وتأاتي زيارة رئيسس أأفريكوم إألى
ألجزأئر ألتي تندرج في إأطار ألمششاورأت
ألمنتظمة بين ألبلدين بعد ألمحادثات
ألتي أأجرأها ألوزير ألمنتدب ألمكلف
بالششؤوون ألفريقية وألمغاربية عبد
ألقادر مسشاهل بنيويورك يوم  ٢٦سشبتمبر
ألجاري على هامشس ألجتماع ألرفيع
ألمسشتوى حول ألسشاحل مع كل من ألسشيدة
باث جونسشون نائب كاتب ألدولة ألمكلفة
بإافريقيا وألششرق أألوسشط وألسشيد جوني
كارسشون نائب كاتب ألدولة مكلف
بإافريقيا وألسشيدة آأن ريتششارد نائب كاتب
ألدولة للسشكان وألÓجئين وألهجرة.
كما يأاتي هذأ أللقاء عششية دورة
ألحوأر ألسشترأتيجي بين ألجزأئر
وألوليات ألمتحدة ألتي سشتعقد
بوأششنطن يوم  ١٩أأكتوبر ألمقبل ،حسشبما
أأعلنت عن ذلك وزأرة ألخارجية.

تأاسسيسس األكاديمية غايته ترقية المبادئ السسامية للجزائرية
كششفأامسس،أايت الحسشين
بلقاسشم ـ رئيسس األكاديمية
الوطنية لترقية ودعم
المبادئ السشامية للدولة
الجزائرية ـ عن تأاسشيسس
هذه األخيرة ،وذلك بمخيم
الكششافة اإلسشلمية بسشيدي
فرج وجاء هذا في مؤوتمر
عقدأاولأامسس بحضشور
ششخصشيات وطنية.

سسهام بوعموشسة

وجاءت فكرة تأاسشيسس أألكاديمية ،حسشب
ما أأفاد به أأيت ألحسشين بلقاسشم لدى زيارته
لجريدة «ألششعب» إألى ألتحولت ألحاصشلة
على ألمسشتوى ألوطني وخاصشة في ألعالم
ألعربي من ''ثورأت'' خلقت ألعنف وألدمار.
ولهذأ قال محدثنا فإان هدف ألمششروع هو
توعية وتحسشيسس ألششباب بخطورة ما تبثه
ألفضشائيات ألغربية ،وموأقع ألتوأصشل
ألجتماعي على ششبكة ألنترنيت ألتي تغذي
أأفكار تسشببت في تفكك ألمجتمعات ألعربية
وأإلسشÓمية على حد سشوأء .وأأضشاف آأيت
ألحسشين بأانهم كمجتمع مدني يسشعون إألى أأن
يكونوأ أعضشاًء فاعلين إألى جانب ألمؤوسشسشات
ألرسشمية لحماية ششبابنا من أألفكار

ألتدميرية أآلتية من ألخارج
ألتي تريد زعزعة أسشتقرأر
ألبÓد ،معتبرأ أأفكار أألكاديمية
بمثابة أأمانة ورسشالة أتجاه
ألمجتمع وألوطن يجب تأاديتها،
كي ل يترك مسشتقبل ألششباب
يتÓعب به أآلخرون .
ولم يخف رئيسس أألكاديمية
ألوطنية لترقية ودعم ألمبادئ
ألسشامية للدولة ألجزأئرية
تقاعسس ألمجتمع ألمدني في
أأدأء دوره ألمنوط به ،وظهوره في ألمناسشبات
فقط ،قائ« :Óأأن هناك بعضس ألجمعيات
تبحث عن ألمصشالح ألششخصشية ،وأأخرى
تنششط بنية خالصشة وتؤومن بأافكارها» ،دأعيا
إألى ضشرورة أأن تقوم ألحركة ألجمعوية
بدورها أألسشاسشي في ترقية ألمجتمع أأكثر من
جهة أأخرى.
وأأششار بالمقابل ،إألى أأن ألجمعيات كانت
متوأجدة قبل ألثورة ولعبت دورها كما يجب
آأم Óأأن يلقى مششروعهم ألنجاح وألدعم
ألمعنوي لتششجيعهم على موأصشلته ،وللعلم
فإان مكتب أألكاديمية يتكون من إأحدى عششرة
عضشوأ وأأن ألباب مفتوح لكل من يريد
ألنخرأط ششريطة ألتحلي باألخÓق وأحترأم
قانون أألكاديمية.

ا’ثنين  ٠١أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ١٥ذوالقعدة ١٤٣٣هـ

وطني

حرأوبية في ألندوة ألوطنية لمؤوسشسشات ألبحث

ترسسيخ التجانسش بين اأ’نشسطة العلمية ومقتضسيات التنمية
أكد وزير ألتعليم ألعالي وألبحث ألعلمي رششيد حرأوبيةأأمسس خÓل حضشورهأأششغال ألندوة ألوطنية لمؤوسشسشات
ألبحث ألعلمي وألتطوير ألتكنولوجيأأن ألدولة سشخرت غÓفات مالية هامة وجندت طاقة بششرية علمية معتبرة
لتنفيذ برمجة فعالة لنششاطات ألبحث وضشمان تثمين نتائجه وهذأ قصشد ضشمان إأنجاز هياكله ألقاعدية وجعله
قاطرة ألتنمية ألوطنية.

جيهان
واعتبر الوزير أان الندوة تشصكل اإ’طار
المÓئم للتفكير والتنسصيق والتشصاور بين
مختلف المؤوسصسصات المكونة للصصرح
المؤوسصسصاتي للبحث العلمي والتطوير
التكنولوجي حيث ينتظر منها توفير كل
ما من شصأانه صصياغة السصياسصة الوطنية
للبحث وتنفيذها ،كونها تضصم الهياكل
الواقعة في صصلب تنفيذ هذه اأ’خيرة التي
تضصطلع بإانجاز البرامج الوطنية للقطاع
كمهة أاسصاسصية وجمع العناصصر الضصرورية
لتجديد مشصاريع البحث والمعطيات
السصامحة ببرمجتها وتقيمها.
وأاكد الوزير على أانه سصيتم التركيز
مسصتقب Óعلى تفعيل المجلسس الوطني
للبحث العلمي والتقني وإاعداد خارطة
نشصاطات البحث ومؤوسصسصاته المدونة
المرجعية الوطنية للتقييم في سصياق بعث

وتعميق
ثقافة التقييم
التوافق بين البرامج
الوطنية للبحث ومقتضصيات
ا’قتصصادية
التنمية
وا’جتماعية
للبÓد،مع
والثقافية
التنمية
على
السصهر
لكافة
المتجانسصة
المؤوسصسصات والهياكل.
وسصيتم العمل على ترسصيخ
وتدعيم العمل المشصترك
بين القطاعات وتعزيز عÓقتها مع
البحث العلمي واإ’دماج التطويري منه
بإاعتباره المحرك اأ’سصاسصي للتنمية
الشصاملة للبÓد وتعبئة الكفاءات الوطنية
داخل وخارج الوطن من أاجل إاحداث
التÓؤوم المفيد والمسصاهمة في حل
المسصائل المطروحة.
وشصدد الوزير على ضصرورة إاعطاء

المنظومة البحثية دفعا
جديدا من خÓل ترسصيخ
التجانسس اأ’مثل بين برمجة
نشصاطات البحث ومقتضصيات
ا’قتصصادية
التنمية
والثقافية
وا’جتماعية
للبÓد ،مع توفير ميكانيزمات
انتقاء البرامج الوطنية ذات
اأ’ولوية ،وتطوير القدرات
البشصرية بكيفية مناسصبة.
وأاعرب الوزير عن ثقته في
أاشصغال الندوة من خÓل التشصاور
والتنسصيق الجماعي المشصترك بين
مختلف القطاعات ،قصصد الخروج بجملة
توصصيات إ’عداد الحصصيلة الشصاملة
لنشصاطات البحث علمية كانت
أاو مالية  ،إادارية مع اقتراح العناصصر
الكفيلة بالنهوضس بالمنظومة البحثية
وجعلها قاطرة فعلية للتنمية الوطنية.

أأورأغ يتحدث عن ٦آأ’ف باحث ويكششف لـ «ألششعب»:

تخصسصش مهندسش التطوير التكنولوجي يدخل الخدمة هذا العام
أأكد ألدكتور أورأقأأمسسأأن عدد
مرأكز ووحدأت ألبحث ألعلمي في
تقدم ملحوظ حيث كانت  ٢٥مركزأ
في سشنة  ٢٠٠٨لتصشل هذأ ألعامإألى
أأكثر من  ٤٣وحدة ،كذلك فيما
تعلق بوكا’ت ألبحث
ألموضشوعاتية ألتي كانت ٣
وكا’ت لتصشل في ٢٠١٢إألى ، ٦
متوقعا وصشولهم في ٢٠١٤إألى ١٠٠
وحدة بحث على مسشتوى ألوطن.

جيهان ي

وأاكد المدير العام أان عدد المناصصب
المخصصصصة لهذا العام وصصلت إالى أاكثر من
 ٢٠٠٠منصصب شصغل لباحثين دائمين قصصد
الرفع من عددهم في  ٢٠١٢و٢٠٠٠
للعاملين في
آاخرين موجهين
المجال،معلنا عن دخول تخصصصس جديد
حيز الخدمة وهو مهندسس التطوير
التكنولوجي مهمته العمل على خلق
انسصجام بين البحث العلمي والقطاع
ا’قتصصادي ا’جتماعي مما سصيؤودي
حسصبه إالى التطوير التكنولوجي على
مسصتوى هذا اأ’خير.
وأاوضصح الدكتور أاوراق أان كل
المجهودات طبقا للبرنامج الحكومي
وأاولويات البحث العلمي ترمي إالى كيفية
إادماج القطاع ا’قتصصادي ا’جتماعي

في منظومة البحث العلمي وخلق حيوية
وتكامل بينهما ،وهذا من خÓل اقتراح
جملة ميكانيزمات يجب على رئيسس
الحكومة اتخاذها لتثمين هذه العÓقة.
وكشصف المدير العام عن تمويلهم لـ ١٠
مشصاريع صصغيرة ما من شصأانه خلق ١٠
مؤوسصسصات للتطوير التكنولوجي ،هذه
اأ’خيرة لديها عÓقة بالتكنولوجيا وليسس
بخلق شصركات خدماتية بهدف التحكم
في التكنولوجيات الحديثة المتطورة
وفقا للمرسصوم المحدد لكيفية التمويل
ويرى الدكتور أاوراق أان الهدف من الندوة
الوطنية لمؤوسصسصات البحث العلمي

والتطوير
التكنولوجي هو
تقييم إالى أاي
مدى وصصلوا في
 ٢٠١٢ودراسصة
التطورات
الحسصاسصة
والمشصاكل واآ’ثار
والمقاصصد
الواجب الوصصول
إاليها مسصتقب،Ó
مشصيرا إالى انه تم
تخصصيصس مبلغ
كبير
مالي
لتمويلهم ومسصاعدتهم على إانجاز
أاعمالهم البحثية.
وعن اأ’فاق المسصتقبلية توقع ذات
المتحدث انه في حال ما إاذا تم إاتباع
المنهجية المبرمجة سصيتم الوصصول إالى
 ٦٠٠٠باحث دائم في  ٢٠١٤سصيما وان
نظام الـ« ا ل آام دي » يكون العديد من
الدكاترة ،محددا اإ’شصكال الذي يواجههم
في توجه حاملي شصهادات ما بعد التدرج
إالى الجامعات وتخوفهم من مراكز
البحث نظرا لصصعوبة الدراسصة بها
والمجهودات الجبارة المطلوبة منهم.

طلبة جامعة ألجزأئر  ٢يششتكون:

التأاخر في منح شسهادة النجاح عائق ’جتياز مسسابقة الماجسستير
يعيشس ألطلبة ألمتخرجون هذه
ألسشنة من بعضس ألجامعات حيرة
كبيرة بسشبب ألتأاخر في تسشليم
ششهادأت ألنجاح ما جعلهم يضشطرون
إألى عدم أجتياز مسشابقة
ألماجسشتير ألتي تمثل محطة هامة
بالنسشبةإأليهم لإÓرتقاء في
مسشيرتهم ألمهنية وألظفر بمنصشب
ششغل للتدريسس في ألجامعة.

فاطمة الزهراء طبة

وعبر مجموعة من الطلبة المتخرجين
هذه السصنة من جامعة الجزائر  ٢بوزريعة
في تصصريحات لـ «الشصعب» عن اسصتياءهم
من هذا الوضصع بعد تسصجيل تأاخر في منح
شصهادات النجاح وإاعاقة الشصروع في
تسصجيÓت الماجسصتير التي من المقرر
انتهاءها يوم  ٤أاكتوبر القادم علما أان
التسصجيÓت لهذه المسصابقة بمختلف
جامعات الجزائر عرفت توافدا كبيرا من
الطلبة ومن مختلف الو’يات سصيما من

قبل طلبة النظام الكÓسصيكي ،إاضصافة إالى
اأ’سصاتذة الذين لم يحالفهم الحظ السصنة
الماضصية في النجاح في مسصابقة
اأ’سصاتذة.
وأاكد لنا آاخرون أان التأاخر في منح
الشصهادات يخصس فئة معينة وهي التي
خضصعت إالى ا’متحانات الشصاملة

العدد

وا’سصتدراكية
في حين أان
الطلبة الناجحين
خÓل دورة جوان
تحصصلوا على
الشصهادات في
وقتها المحدد
ولم يسصجل أاي
تأاخر.
وقال الطلبة
في ذات السصياق
امتحان
أان
الماجسصتير
مصصيري بالنسصبة
للدارسصين وفق الصصيغة القديمة
باعتبارها الدفعة قبل اأ’خيرة كما أان
اجتياز هذه المسصابقة من شصأانه
المسصاهمة في توفير مناصصب شصغل
جديدة لهم تليق بطموحاتهم.
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ششوفنمان يؤوكدأأن مصشنع ''رونو'' قضشية وقت:

تطوير النسسيج الصسناعي الجزائريأاولوية المؤوسسسسات الفرنسسية
أأكد نائب مجلسس ألششيوخ
ألفرنسشي ورئيسس جمعية
ألجزأئر ـ فرنسشا جان بيار
ششوفينمانأأمسس بالجزأئرأأن
تحسشيسس كبريات
ألمؤوسشسشات ألفرنسشية
بأاهمية تطوير ألنسشيج
ألصشناعي ألجزأئري تمثل
أأولوية بالنسشبة للعÓقات
ألجزأئرية ـ ألفرنسشية.
في تصصريح للصصحافة عقب
لقائه بوزير الصصناعة والمؤوسصسصات
المتوسصطة والصصغيرة وترقية ا’سصتثمار
شصريف رحماني أاضصاف شصفينمان قائÓ
بالنسصبة لجمعية فرنسصا ـ الجزائر يشصكل
الجانب ا’قتصصادي أاهمية جلية .لدينا
مجموعة عمل حول هذه المسصائل تكمن
مهمتها في تحسصيسس كبار اآ’مرين
الفرنسصيين بتطوير النسصيج الصصناعي
وا’قتصصادي الجزائري وأاعتقد أانها أاولوية
حقيقية.
بخصصوصس المشصاريع ا’سصتثمارية الكبرى
الفرنسصية في الجزائر ’سصيما مشصروع
مصصنع سصيارات رونو أابدى شصفينمان تفاؤوله
بالجهود المبذولة لحد اليوم من أاجل تطوير
العÓقات ا’قتصصادية الجزائرية ـ الفرنسصية
معتبرا أان التعاون بين البلدين «قضصية مدى
بعيد».
وأاوضصح أان «جمعية فرنسصا ـ الجزائر تهتم
بكل ما هو كفيل بتوسصيع وتعميق العÓقات

الثنائية وذلك ما يمثل
بالنسصبة لنا قضصية تندرج في
المدى الطويل ونحن نعرف
اأ’همية التي قد يكتسصيها
مصصنع رونو بالنسصبة للجزائر
وكذلك مشصاريع أاخرى مثل
سصانوفي (لأÓدوية) فلنقل
بضصرورة أان تتقدم اأ’مور.
تمحورت المحادثات بين
السصيدين شصفينمان ورحماني
حول تعزيز التعاون بين
البلدين في مجال التكوين وتنمية الموارد
البشصرية.
يجري شصفينمان زيارة للجزائر بدعوة
من خليدة تومي للمشصاركة في نشصاطات
ثقافية.
وقال بهذا الخصصوصس «ترون ان اأ’مور
تسصير على ما يرام خÓفا لما قد يعتقد
البعضس».
واعتبر أان «التبادل بين البلدين الذي يتم
في روح ودية يدل على أاننا متفاهمون».
ومن جهته اعتبر رحماني أان اللقاء مع
«صصديق الجزائر فرصصة للحصصول على
نصصائح وتبليغ أافكارنا للمعنيين في فرنسصا».
واضصاف ان هذه الزيارة تندرج ايضصا في
«إاطار تعزيز العÓقات بين الرئيسصين
الجزائري والفرنسصي لتوطيد عÓقات
التعاون بين البلدين» .

ألبنايات غير ألمسشتكملة

وزارة السسكن تذكر المواطنينأانه بإامكانهم تسسوية وضسعيتهم
أذكرت وزأرة ألسشكن وألعمرأن
أأمسس ألموأطنين عن طريق ألصشحافة
أنه بإامكانهم أ’سشتفادة من تسشوية
وضشعيتهم فيإأطارأأحكام ألقانون
ألمتعلق بمطابقة ألبنايات غير
ألمسشتكملة.
ومراعاة لأÓجل القانون المحدد لـ٢٠
جويلية  ٢٠١٣دعت الوزارة المواطنين
المعنيين بأاحكام هذا القانون (رقم  ١٥ـ ٠٨
المؤورخ في  ١٥جويلية  )٢٠٠٨إالى التقرب
من المهندسصين المعتمدين ومكاتب
الدراسصات المؤوهلة قصصد إاعداد الملفات
التقنية المقررة لهذا الشصأان.
وهناك وضصعيات مختلفة مقررة في هذا
القانون الذي حدد أاربع حا’ت.
وتخصس الحالة اأ’ولى البنايات التي
لديها رخصس بناء وغير مسصتكملة في تاريخ
 ٢٠جويلية  ٢٠٠٨في حين تتعلق الحالة
الثانية بالبنايات التي تتوفر على رخصس بناء
ولكنها ليسصت مطابقة لرخصس البناء التي
سصلمت.
وتتعلق الحالة الثالثة المقررة في القانون
بالبنايات المسصتكملة المنجزة دون
ترخيصصات بناء بينما تتعلق الحالة الرابعة

بالبنايات غير المسصتكملة المنجزة دون
ترخيصصات بناء سصواء كانت عمومية أاو
خاصصة شصخصصية او في إاطار تعاونيات
عقارية.
وتمكن هذه العملية المواطنين المعنيين
من تسصوية وضصعيتهم قصصد الحصصول على
رخصس البناء وعقود الملكية والبنايات
المنجزة في إاطار التعاونيات العقارية أاو
البناء الذاتي.
واتخذت وزارة السصكن تدابير لتخفيف
اإ’جراءات اإ’دارية قصصد تسصهيل تطبيق
قانون سصنة  .٢٠٠٨ويتعلق اأ’مر بإاعداد
نشصريتين وزاريتين مشصتركتين واحد متعلقة
بتسصليم عقود العمران من اجل التجهيزات
والسصكنات المنجزة من طرف اإ’دارات
والهيئات العمومية وأاخرى متعلقة بتخفيف
أانماط تطبيق أاحكام القانون رقم  ١٥ـ ٠٨
المؤورخ في  ٢٠جويلية .٢٠٠٨
ويتعين على المواطنين الراغبين في
تسصوية وضصعية بناياتهم القيام بتصصريح
لمطابقة بناياتهم لرئيسس المجلسس الشصعبي
البلدي التابعين له ترابيا .ويجب تقديم
الطلبات في خمسس نسصخ حسصبما أاكدت
الوزارة .

هجرة جماعية بدأر ألصشناعة ألتقليدية وألحرف

لجنة تفتيشش بمديريات الغرف بوهران

كششف مدير غرفة ألصشناعة
ألتقليدية وألحرف لوهرأن،
بلعيدوني سشيدأأحمدأأن لجان
تفتيشس خاصشة سشتقوم بخرجات
ميدأنية عبر مديريات ألغرف
للصشناعات ألتقليدية وألحرف
ألو’ئية للتحقيق في نمط
تسشييرها ،وعددها  ٤٨غرفة ثم
أسشتحدأثها مؤوخرأ بعدما كان عددها
 ٣١غرفة فقط.

وهران :براهمية.م

وهذا في سصبيل ترقية القطاع الذي
أاصصبح يتخبط في مشصاكل عويصصة ’زمت
الحرفين لسصنوات ،وذلك في ظل انعدام
مراكز تسصويق المنتوج الحرفي ومشصاكل
أاخرى .وأاوضصح المتحدث أان اللجان سصتقوم
بإاجراء تحقيقات ميدانية ،وهذا على
مسصتوى جميع و’يات الوطن في ظل ارتفاع

أاسصعار المادة اأ’ولية ،وكذا ارتفاع رسصومات
إايجار المحÓت وغياب التحفيز ،بعدما
أاصصبحت الكثير من الحرف مهددة
با’نقراضس ومنها النسصيج والجلد ،وكذا
النفخ بالزجاج والنقشس على الخشصب
وغيرها من اأ’نشصطة الحرفية التي لم يعد
لها وجود اليوم في اأ’سصواق ،خاصصة في ظل
المنافسصة القوية للمنتج اأ’جنبي الذي زاد
من تكدسس سصلع الحرفيين وغياب الزبائن
لها ،ما جعل الكثير من الحرفيين يعملون
اليوم على رمي بطاقات حرفي وتغيير
نشصاطهم بعد شصطبهم من الغرفة ،وبوهران
سصجلت غرفة الصصناعة التقليدية والحرف
هجرة أازيد من ١٢٠٠حرفي القطاع في
ظرف  ١٠سصنوات اأ’خيرة ،منها تعاونيات
فردية وجماعية والتي أاعلنت إافÓسصها دون
سصابق إانذار.

اإ’ثنين  ٠١أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ١٥ذوالقعدة  ١٤٣٣هـ
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«ألشسعب» تقف عند ألذكرى ألـ  ٤لفيضسانات غردأية

 ٣سصدود كبرى تنجز لحماية ألمدينة من كوأرث مناخية محتملة
تمر أأربعة سسنوأت على ألفيضسانات ألتي
أجتاحت و’ية غردأية في ألفاتح من
أأكتوبر  ٢٠٠٨حيث كانت أأثقل
حصسيلةئبشسرية آأنذأك ظلت في أرتفاع
مسستمر ،بتسسجيل وفاة  ٤٣شسخصسا ،وإأصسابة
ألعشسرأت بجروح مع تسسجيل عدد كبير
من ألمفقودين وتشسريدأأ’ف ألسسكان.

صصور ألتضصامن وتدخل ألجيشش ومختلف
ألمصصالح ...ذكريات ’ تنسصى
وقد شضهدت أايام الكارثة بو’ية غرداية
عمليات تضضامن واسضعة خاصضة الدور المنوط
الذي قام به أافراد الجيشص الوطني الشضعبي
وكذا عناصضر اأ’من ورجال الدرك الوطني من
خÓل تأامين مغادرة المنكوبين لمنازلهم وكذا
مد يد المسضاعدة للمواطنين وإايصضال المواد
الغذائية وحماية ممتلكات المنكوبين
باإ’ضضافة لفتح الطرقات كما سضمح تدخل فرق
الدرك الوطني التي فاق عددها  ١٠٠٠دركي
إاثر فيضضاناتئغردايةئبإانقاذ  ٤٤مواطنا من
بينهم أاربع عائÓت متكونة من  ٢٩فرد
غمرتهم المياه وحاصضرتهم اأ’وحال بمنازلهم
وحقولهم ،كما سضاهم هذا التدخل لفرق
الدرك الوطني المدعمة بالكÓب المدربة
للبحث عن الجثث رفقة أاعوان الحماية
المدنية في انتشضال  ٢٢جثة ،وقد رسضمت
مختلف القوات لوحة فنية رائعة عن المعنى
الحقيقي للتضضامن الكبير مع المنكوبينئئ.

º«MôdG óÑY ¢Tôëd: ájGOôZ
ولتفادي وقوع كوارث أاخرى قامت السضلطات
«مديرية الراي» بتخصضيصص غÓف مالي ضضخم
لتأامين المناطق المعرضضة للفيضضانات حيث
قدر بـ ٩٠٠مليار سضنتيم تمثل المبلغ في إانجاز
ثÓثة سضدود كبرى وهي الواد اأ’بيضص وسضد
بوبريك وسضد العديرة السضدود سضتؤومن المدينة
من مداخلها الرئيسضية من أاي فياضضانات
وحسضب بن ريطب الميسضوم ممثل مديرية الري
بو’ية غرداية فقد قدرت سضعة السضدود حوالي
 ٥٠مليون مم ،٣كما تم تخصضيصص أاكثر من ١٢٠
سضد صضغير على مسضتوى الشضعاب في مختلف
البلديات أاغلب هذه السضدود أانجز في سضهل
وادي ميزاب ،وعن طول الجدار الواقي على
حواف الوادي فقد أاعرب ممثل مديرية الري
عن إانجاز أاكثر من  ٥٠كلم كجدار مزدوج على
ضضفتي اأ’ودية بنوعين سضواء بالحجارة أاو
باإ’سضمنت الحديدي على طول وادي ميزاب
ووادي بريان ووادي ارقدان ووادي بلغنم،
إاضضافة إالى تعويضص أاصضحاب السضكنات الواقعة
على ضضفاف الوادي والكائنة
بقنطرة أاداود ومليكة السضفلى
والتي كانت نقاط سضوداء أاثناء
الكارثة أاين تتم عملية توسضعة
الوادي على مسضتوى السضهل
أاين تتراوح نسضبة اإ’نجاز ٧٠
بالمائةئئئ.
وتكفلت الدولة بكل
خÓل
من
المنكوبين
تخصضيصص مليار دو’ر للتكفل
بجميع ا’نشضغا’ت مثلما ورد
في هذا ا’سضتطÓع الذي
قامت به «الشضعب»بعين المكان .

المذكورة بلغت  ٣٠٠مليار سضنتيم حيث تم
إانجاز  ١٨٧٠سضكن إاجتماعي إايجاري للمنكوبين
فيما تبقى  ١٣٠سضكن في طور اإ’نجاز بلغت
نسضبته  ٨٠بالمائة عن طريق ديوان الترقية
والتسضيير العقاري عبر مختلف
اللجان التسضلسضلية وفيما يخصص
عملية التسضليم فقد تم تسضليم
 ١٠٥١سضكن بموجب قرار
اسضتفادة منهم  ٩٨٢تم إاسضكانهم
فيما تبقى  ٦٩قراراتهم جاهزة
منذ أاوت المنصضرم ،كما وضضعت
و’ية غرداية كل التسضهيÓت
بأامر من الوالي أاحمد عدلي من
أاجل اإ’نطÓق في عملية تسضليم
رخصص البناء الخاصضة بالسضكنات
الريفية في أاسضرع وقت في عدة
مناطق وسضجلت ٦٥٠قطعة في
بوهراوة و ٤٠قطعة في منطقة توزوزئو٤٠٠
قطعة في واد نشضو.

فرق ألجيشش
وأأ’من
وألموأطنين
يصصنعون صصورأ
للتضصامن ’ تنسصى

تكفل مباشصر بالمتضصررين عبر برنامج
سصكني أسصتعجالي

من جهته كشضف كولة أاحمد ممثل مدير
السضكن والتجهيزات العمومية أان الو’ية قد
سضطرت مخطط إ’سضكان منكوبي الفيضضانات
تتمثل في نوعين من السضكنات ،اأ’ولى عبارة
عن تكفل مباشضر للمنكوبين القاطنين في
الشضاليهات المخصضصضة للنكبة والمقدر عددها
 ٢٧٦٠شضالي حيث قدر عدد السضكنات
ا’جتماعية اإ’يجازية بـ ٢٠٠٠وحدة سضكنية
باإ’ضضافة إالى  ٣٠٠٠سضكن ريفي عبارة عن
إاعانة للمتضضررين بـ  ١٠٠مليون سضنتيم مع
قطعة أارضص ،كما تم تقديم إاعانات ترميم
للسضكنات المتضضررة بلغت حوالي  ١٥٠٠٠إاعانة
مقسضمة إالى ثÓثة أانواع أاخضضر ٢والذي اسضتفاد
منه  ٨٦٠٠متضضرر بمبلغ مالي قدر بـ ١٥مليون
سضنتيم حيث تم تسضليم الشضطر اأ’ول لـ٧٩٠٠
مسضتفيد ،أاما نوع الترميم الثاني فهو عبارة عن
برتقالي ٣أاين اسضتفاد من هذه العملية ٤٠٧٣
شضخصص بمبلغ مالي قدر بـ ٣٠مليون سضنتيم
حيث تم تسضليم  ٣٥٠٠شضخصص الشضطر اأ’ول
والذي يعتبر نصضف المبلغ على أان يتم تسضليم
الشضطر الثاني بعد انتهاء العملية اأ’ولى ،وتأاتي
 ١٥٠٠وحدة سضكنية اسضتفادت من التصضنيف
الثالث برتقالي  ٤وهو عبارة عن مبلغ مالي
يقدر بـ ٧٠مليون سضنتيم يسضتفيد منه المسضكن
المتضضرر عن طريق ترميمه بواسضطة مقاول،
وحسضب بابا عدون كمال الملحق بديوان الوالي
فإان القيمة المالية التي خصضصضت للتصضنيفات

 ٣٠٠مليار
سصنتيمإ’نجاز ٤
جسصور وتوسصعة
ألطرق
كشضف مدير
اأ’شضغال العمومية
غرداية
لو’ية
سضÓمي موسضى
في تصضريح خاصص
عن
«للشضعب»
تخصضيصص ما يفوق
 ٣٠٠مليار سضنتيم
الذي
للقطاع
تضضرر بشضكل كبير
حيث تم الشضروع
في إانجاز ٤
جسضور مع ممرين
للراجلين بمدينة
العطف بغÓف
مالي قدر بـ١٦٠
مليار سضنتيم في
كل من العديرة وبحماني واداود وتشضرحين كما
تم إانجاز جسضر بمدينة الضضاية بن ضضحوة
بالمنطقة التي إانطلقت منها الفيضضانات
والمتعلقة بالواد اأ’بيضص بغÓف مالي قدر

بـ ١٨,٥مليار سضنتيم ،وعن عملية تعبيد
الطرقات فقد تم رصضد غÓف مالي قدر بـ٣٥
مليار لعملية تعبيد الطرقات بسضهل وادي
ميزاب وغÓف آاخر لطرقات العطف قدر بـ١٠
مليار سضنتيم باإ’ضضافة إالى
الطرقات اأ’خرى عبر كامل
الشضريط الحدودي للو’ية
بغÓف قدر بـ ٨٥مليار سضنتيم.
وأافاد رئيسص دائرة غرداية
الهلي محمود على هامشص
اللقاء الذي خصضت به
«الشضعب» بعد مرور  ٤سضنوات
على الكارثة الطبيعية أان بلدية
غرداية كانت اأ’كثر تضضررا من
بين البلديات  ٩المعلن عنها
والتي اعتبرها الوزير اأ’ول
اأ’سضبق أاحمد أاويحيي مناطق
منكوبة حيث اسضتفادت عاصضمة الو’ية من
حصضة اأ’سضد بخصضوصص السضكنات بعد اسضتفادة
 ١٢١٦شضخصص من السضكنات ضضمن تصضنيف
أاحمر  ٥كما
سضكان
اسضتفاد
المدينة المنكوبين
من  ٤٦٨إاعانة
ترميم في تصضنيف
برتقالي  ٤و٢٥٣٧
عملية ترميم في
تصضنيف برتقالي٣
باإ’ضضافة أ’خضضر
 ٢والذي اسضتفاد
منه  ٣٥٨٦مسضكن،
وقد عبر رئيسص
دائرة غرداية عن
الكبير
تقديره
للهيئة التنفيذية
في مسضايرة النكبة
خاصضة تضضامن
المواطنين
ومختلف فعاليات
المجتمع المدني
أان
مؤوكدا
المشضاريع التي يتم
إانجازها سضتكون
العملية
بمثابة
اأ’خيرة للقضضاء على مخلفات النكبة من خÓل
عمليات التهيئة والتأاطير واإ’سضكان والتوزيع
التام.

جهود مسصتمرة للتكفل باإ’نشصغا’ت
عقد والي و’ية غرداية أاحمد عدلي الذي
كان على رأاسص و’ية اأ’غواط والذي كلف
رسضميا بتسضيير و’ية غرداية أايام فترة الكارثة
 ٥٠إاجتماعا «رسضميا» إالى حد
السضاعة لمحو آاثار الكارثة،
كما تم تنصضيب الوالي أاحمد
عدلي رسضميا على رأاسص و’ية
غرداية بعد الحركة التي
شضهدتها مختلف الو’يات في
سضلك الو’ة ما شضجع في
اإ’سضراع بغلق ملف النكبة
نهائيا خاصضة وأان الوالي
المعروف في اأ’غواط باسضم
أاحمد «الشضونطي» كان قد
وضضع مخطط عاجل رفقة
رئيسص دائرة غرداية السضيد
الهلي محمود الدائرة اأ’كثر تضضررا بعقد هذه
اإ’جتماعات رفقة عدد من المسضؤوولين في
مختلف التخصضصضات حيث أاكد رئيسص الدائرة
أان عملية تصضنيف المواطنين تمت بناًء على
محاضضر ومعاينات الهيئة الوطنية للمراقبة
التقنية للبناء والتي تم تشضكيلها أايام النكبة من
طرف عدد من المهندسضين من مختلف
الو’يات.

٥آأ’ف مسصكن
إأيجاري وإأجتماعي
وترميم ١٥أألف
بناية للتكفل
بالعائÓت ألمنكوبة

أأرقام ود’’ت
 عدد القتلى  ٤٣قتي Óو ٨٦جريحا و٤مفقودين
 عدد البلديات المنكوبة  ٩بلديات هيغرداية ،بنورة ،العطف ،متليلي ،ضضاية بن
ضضحوة ،بريان ،القرارة ،زلفانة ،سضبسضب.
 عدد الشضاليات التي نصضبت ٢٧٦٠شضاليه.
 بناء  ٢٠٠٠مسضكن اجتماعي و٣٠٠٠مسضكن ريفي.
 إاعادة ترميم أازيد من  ١٥٠٠٠سضكنمتضضرر عبر ثÓثة تصضنيفات
 المسضاعدات التي تهاطلت قرابة ٤٠٠٠طن من المواد المتنوعة.
 كما اسضتفادت الو’ية من إاعانة أاوليةبلغت  ٤٠٠٠مليار سضنتيم لمحو آاثار
الكارثة.

اإلثنين ٠١أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ١٥ذو القعدة ١٤٣٣هـ
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المدير العام للمركز الوطني للوقاية وأامن الطرقات في حوار مع ''الشسعب''

إأجرأء تنقيط رخصسة ألسسياقة يدخل حّيز ألتنفيذ في نوفمبر..
تسسعى ا÷زائر جاهدة إا ¤انتهاج سسياسسة وقائية فعالة من اجل
توف ÒالسسÓمة اŸرورية فى طرقاتنا ،نظرا لفائدة الدور الوقائي
ونتائجه ا’يجابية للتقليل من حوادث اŸرور ،وعليه ّ
” إاحداث
هيئات تضسطلع بهذا الدور منها اŸركز الوطني للوقاية واأ’من عÈ
الطرق.
وŸعرفة اŸزيد عن هذه السسياسسة كان لـ ''الشسعب'' حوارا مع اŸدير
العام للمركز السسيد الهاشسمي بوطالبي ،الذي تناول معنا العديد من
قضسايا القطاع الراهنة خاصسة التي هي ﬁل تسساؤو’ت الرأاي العام.
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وفاة  ٢٥١٥وجرح  ٣٩٤٨خÓل  ٧أأشسهر
@ الشسعب :كانت لكم مشساركة لحوادث المرور وضشحاياها وتطورها في السشرعة والتجاوزات الخطيرة
في المعرضض الذي تنّظمه وزارة من سشنة  ١٩٧٠إالى غاية هده السشنة ،التي تؤودي إالى حصشد أارواح آالف
النقل بمناسسبة ا’حتفال بمرور وكذا تطور حظيرة المركبات الضشحايا .أاما بالنسشبة لأÓسشباب غير
خمسسين سسنة من اسستقÓل وتزايدها خÓل هذه الفترة .ويمكن مباششرة فهي تتعلق بالختÓل
أان أاؤوّكد لكم أاّن مششاركتنا كانت الموجود بين حجم حظيرة المركبات
الجزائر ،ما الهدف من ذلك؟
@@ الهاششمي بوطالبي :المركز
الوطني للوقاية واألمن عبر الطرق
يششارك في المعرضض الذي تنّظمه
وزارة النقل ،وذلك إلبراز الجهود
الجّبارة التي تبذلها الدولة من أاجل
توفير السشÓمة المرورية لمسشتعملي
الطريق ،فالجزائر تعّد من البلدان
التي تولي اهتماما أاكبرا لحماية
مسشتعملي الطريق من إاخطار
اسشتعمال المركبات منذ مطلع
السشتقÓل ،حيث أانششأات لجنة وطنية
للسشÓمة المرورية سشنة  ١٩٦٧تضشم كل
القطاعات التي لها عÓقة بهدا
المجال ،ولكن مع مرور الوقت تبّين أاّن
هذه الهيئة كانت على مسشتوى عالي
وبعيدة نوعا ما عن الميدان ،وهذا ما
حال دون تحقيق
األهداف
كل
منها،
المتوخاة
إايجابية ،لسشيما في ما والمنششات القاعدية ،حيث أاّن عدد
فكّرت
لذلك
الجناح المركبات زاد بنسشبة أاعلى من توسشيع
حّققه
السشلطات العمومية
المخصشصض لأÓطفال ،وتهيئة المنششات القاعدية الÓزمة
في إانششاء هيئة
المتاحة لسشتعمالها ،وهذا ما يؤودي إالى
والورششة
أاخرى أال وهي
للرسشوم المعّبرة عن الكتظاظ الذي يزيد حتما من عوامل
الوطني
المركز
السشلوك السشليم لتفادي الخطورة في الطريق.
لأÓمن عبر الطرق .
أاخطار الطريق ،وكذا
كّلفت هذه الهيئة
بالتنسشيق مع كل
االلتدوععاوئيمة الاملتسشر ّبطويرةة  ٪٨٠من ألحوأدث يتحّمل
القطاعات المعنية
مسسؤووليتها ألسسائق
لذلك .
بالسشÓمة المرورية
@ بعيدا عن أاجواء المعرضض
من أاجل تحقيق األهداف المرجوة،
@ هذا يعني سسيدي الكريم
ن مركزكم
أال وهي حماية مسشتعملي الطريق من سسيد بوطالبي ،رغم أا ّ
ن السسائق هو
توعوية أاّنكم تعتبرون أا ّ
بحمÓت
أاخطار حوادث المرور ،كما كّلف يقوم
المركز لÓششراف على إاجراء البحوث وتحسسيسسية للحد من حوادث المسسؤوول الوحيد على حوادث
ن هناك
ودراسشات علمية حول مختلف المرور ،لكن هذه اأ’خيرة في المرور ،في حين أا ّ
األسشباب والعوامل التي تؤودي إالى تزايد مسستمر،أاين يكمن الخلل؟ معطياتأاخرى.
@@ لقد أاثبتت التحقيقات الميدانية
@@ بالرغم من السشياسشة الوطنية
حوادث المرور ،وبناًء على نتائج هذه
الدراسشات يقّدم المركز اقتراحات المعتمدة والجهود التي تبذلها كل في أاسشباب وقوع حوادث المرور ،أاّن
للجهات المعنية لتخاذ التدابير الهيئات والمصشالح المعنية للحد من  ٨٠بالمئة منها يتحمل السشائق وحده
الÓزمة ،كما يكّلف المركز بالتعاون حوادث المرور ،إاّل أانّ الظاهرة مسشؤوولية وقوعها ،ألّنه هو المسشؤوول
مع القطاعات المعنية لتطوير التربية لزالت في تزايد مسشتمر ،وهذا راجع عن صشيانة مركبته وملزم بتفحصشها
المرورية ،وتحسشين وتفعيل منظومة إالى عدة أاسشباب منها الرتفاع الهائل للتأاكد من أاّنها في حالة جيدة ،كما أاّنه
التكوين والتدريب على السشياقة ،لعدد المركبات في الحظيرة الوطنية ،ملزم بضشبط سشرعة مركبته حسشب
بالضشافة إالى تنظيم وتنششيط عمليات إاّل أاّن هذا ل يبّرر ارتفاع عدد ضشحايا حالة الجو وحالة الطريق إان كانت
حوادث المرور ،وعليه يمكن تقسشيم وضشعيتها جيدة أاو بها عيوب ،مبللة أاو
توعية مسشتعملي الطريق.
وهدفنا األسشاسشي من المششاركة في أاسشباب حوادث المرور إالى أاسشباب بها حفر ،فالسشائق هو الطرف العاقل
الذي يمكنه أان يتفادى العيوب
المعرضض هو إابراز الجهود المبذولة مباششرة وغير مباششرة.
األسشباب المباششرة تكمن بالدرجة والنقائصض التي يمكن أان توجد في
في هذا المجال مثل العمليات
التوعوية المنظمة والدعائم التربوية األولى في عدم احترام قواعد المركبة أاو في الطريق.
@ كيف تقّيم مدراسض السسياقة
المسشتعملة في ذلك ،واإلششارة إالى السشÓمة المرورية بصشفة عامة وقانون
الدراسشات والبحوث المنجزة ،المرور بصشفة خاصشة من طرف في الوقت الحالي سسيما بعد أان
جهتإاليها انتقادات كبيرة؟
والتعديÓت التي أادخلت على قانون مسشتعملي الطريق ،لسشيما السشواق و ّ
@@ أاششرت من قبل إالى أاهمية
الذين يتعمدون السشياقة
المتعلقة منهم
والتنظيمات
المرور
بتطبيقه ،كما قّدمنا إاحصشاءات بطريقة عششوائية من خÓل اإلفراط منظومة التكوين والتدريب على

لن يكون
هناك سسحب
و’ تعليق

@@ بالطبع ،الفحصض التقني
للسشيارات يندرج ضشمن إاجراءات
السشÓمة المرورية ،وهو عملية دورية
للتأاكد من حالة السشيارة هل هي
صشالحة لÓسشتعمال في الطرقات أام
غير صشالحة ،والجزائر كبقية الدول
قد أانششات مؤوسشسشة خاصشة بذلك وهي
المؤوسشسشة الوطنية للفحصض التقني
للمركبات ،فهي التي تششرف على
العملية ،ولمعرفة المزيد عليكم
التصشال بالمؤوسشسشة.

السشياقة فيي توفير السشÓمة
المرورية ،وهذا ما حدا بالمركز إالى
إابرام اتفاقية مع جامعة الجزائر
معهد الوقاية والرغونوميا ببوزريعة،
حيث قام بدراسشة علمية حول
منظومة التكوين والتدريب على
السشياقة ،فأابرزت العيوب والنقائصض
الموجودة فيها ،أاسشفرت عن نتائج
قّدمت إالى الوزارة المعنية ،والتي
بدورها ششرعت منذ أاكثر من سشنة في
تطوير هذه المنظومة بدءا بتحسشين
برامج التعليم ومدة التكوين وأاسشاليبه،
بالضشافة إالى تطوير وعصشرنة
ألتعاون وألتنسسيق مع كل
مدارسض السشياقة من حيث التجهيزات
والطرق البيداغوجية الواجب العمل
ألشسركاء
بمقتضشاها ،وكذا مراجعة مسشتوى
ومؤوهÓت المسشّيرين والمكّونين،
@ ما هي المسساهمة العملية
ومراجعة طرق المتحانات عن طريق
للمركز بخصسوصض السسÓمة
إادخال وسشائل علمية مثل المنظومة
المعلوماتية لضشمان الموضشوعية ،المرورية؟ وكيف بإامكانه كسسب
الرهان؟
@@ أاكيد أاّن المركز الوطني للوقاية
واألمن عبر الطرقات بالتعاون مع كل
القطاعات المعنية حّقق نتائج
ملموسشة ـ وإان كانت غير كافية ـ وذلك
بالعمليات التوعوية العديدة المنظمة
والقتراحات المقدمة للجهات
المعنية سشواء فيما يتعلق بتحسشين
المحيط وتوفير ششروط السشÓمة
المرورية فيه ،أاو فيما يتعلق بتطوير
منظومة التكوين والتدريب على
السشياقة ،أاو تعديل القوانين وكذا خلق
جو من التعاون والتنسشيق بين كل
الششركاء.
ويمكن اإلششارة إالى النتائج
اليجابية المحّققة خاصشة خÓل سشنة
 ٢٠٠٥وسشنة  ،٢٠١٠حيث ششهدتا
انخفاضشا معتبرا في عدد الضشحايا،
مث ÓخÓل  ٢٠١٠انخفضض عدد القتلى
وتفادي ما أامكن من اقتراف األخطاء
جل
بزهاء  ١٠٠٠قتيل مقارنة بما سش ّ
البششرية.
@ وفيما يخصض سسحب رخصسة سشنة .٢٠٠٩
ولزالت الجهود مبذولة من قبل كل
السسياقة بالتنقيط ،ما هي آاخر
المسستجدات بخصسوصض هذا المعنيين من أاجل تحقيق نتائج
أافضشل ،وذلك بتكثيف العمليات
ا’جراء؟
@@ رخصشة السشياقة بالنقاط هي التوعوية وتحسشين ششروط السشÓمة
طريقة بيداغوجية معتمدة من قبل المرورية عبر الطرق ،والسشهر على
الكثير من الدول المتطورة ،وذلك بغية فرضض احترام قانون المرور من قبل
حث السشائقين على التحلي بروح مسشتعملي الطريق في إاطار التعاون
المسشؤوولية لحماية أانفسشهم وحماية وتضشافر الجهود بين كل الجهات
غيرهم مّمن يقاسشمونهم اسشتعمال المعنية.
الطريق ،من خÓل جعل السشائق يششعر
@ في اأ’خير سسيد بوطالبي،
بالعواقب الوخيمة المنجرة عن أاى نوّد أان تطلعنا على آاخر
تهاون أاو اسشتهتار بالقانون ،عن طريق إاحصسائيات المركز لحوادث
سشحب نقاط من رصشيده كّلما ارتكب المرور.
خطأا ،هذه الطريقة سشتدخل حيز
@@ خّلفت حوادث المرور ٢٥١٥
التنفيذ بداية نوفمبر القادم أاي بعد قتيل و ٣٩٤١٨جريح خÓل األششهر
مرور سشنة كاملة من صشدور المرسشوم السشبع األول ،بمعدل  ١٢قتيل و١٨٥
الذي ينصض على اعتماد الرخصشة جريح في اليوم .وحسشب آاخر حصشيلة
بالنقاط ،ومن ششأان هذا التطبيق أان للمركز ،فقد ارتفع عدد حوادث
يعّزز إاجراءات وتدابير السشÓمة المرور المميتة بـ  ٢ ، ٧٨بالمائة خÓل
المرورية فى بÓدنا.
نفسض الفترة ،في حين ارتفع عدد
وتجدر اإلششارة ،إالى أان الرخصشة
بالنقاط عندنا تتضشمن ّ ٢٤نقطة ،حوادث المرور الجسشدية بـ ٣ ، ٦٦
ولكنها ل تنصض على سشحب الرخصشة بالمائة مقارنة بنفسض الفترة من
ول تعليقها ،ألن ذلك منصشوصض عليه سشنة ،٢٠١١حيث تّم تسشجيل ٢٤٤٧
ّ
وفاة و ٣٨٠٢٧جريح.
في القانون الصشادر سشنة .٢٠٠٩
ويعّد اإلفراط في السشرعة أاهم
@ هل الفحصض التقني
للسسيارات كاف للحد من حوادث سشبب في حوادث المرور بـ ٢٢ ، ٩٧
السسير؟ وما هي ا’جراءات التي بالمائة متبوعا بالتجاوزات الخطيرة
تعتمدها الجزائر في منح رخصض بـ  ،٨ ، ٨٣وفقدان التحكم في السشيارة
بـ  ٦ ، ١١بالمائة ،وعدم احترام
فتح مراكز الفحصض؟
المسشافة األمنية بـ  ٥ ، ٧٠بالمائة.

أإ’ثنين ٠١أأكتوبر  ٢٠١٢م
ألموأفق لـ  ١٥ذو ألقعدة ١٤٣٣هـ

من مراسسلينا

باتنـة

مشسروع تحويل المياه من سسد بني هارونإالى سسد كدية لمدور

أأكد وألي و’ية باتنة ألحسسين مازوز وفي أجتماع بخصسوصصإأيجاد
حل للقضساء على مشسكل ألتزود بمياه ألشسروب حضسرته مختلف
ألجهات ألمختصسة ،ألمشسكل ألذيأأصسبح يعاني منه ألموأطن ألباتني
وألذيأأرهقه وبات يشسكل له عائقا في حياته أليومية.

باتنة :لموشسي حمزة
فقد أأكد أأن ألو’ية مقبلة على
مشضروع تحويل مياه ألشضروب بمقدأر
 ١٠٠متر مكعب من سضد بني هارون
إألى سضد كدية لمدور بباتنة ،كما أأشضار
أأيضضا إألى أأن أأ’شضغال من ألمشضروع
سضتنتهي نهاية ألعام ألمقبل ،٢٠١٣
ومن جهة أأخرى أسضتفاد قطاع ألري
من مشضاريع هامة وألتي تهدف في
مجملها إألى ألقضضاء على ألنقاط
ألسضودأء ألتي يعاني منها ألموأطن في
حياته أليومية على غرأر إأعادة تأاهيل
محطات ضضخ ألمياه ،وكذأ إأعادة
أ’عتبار وتوسضيع شضبكات ألمياه
ألصضالحة للشضرب وألصضرف ألصضحي
في ألبلديات ألتي تعاني من هذأ
أإ’شضكال ،مع إأنجاز أأبار أرتوأزية في
ألمناطق ألتي تفتقد إأليها .تأاتي هذه
أ’سضتفادة بعدما دعم سضابقا ذأت
ألقطاع بعمليات أأخرى وبمبالغ معتبرة
موجّهة خصضيصضا لتوفير مياه ألمياه
بعدة دوأئر.
تندرج هذه ألعمليات في إأطار
ألبرنامج ألخماسضي ألجديد / ٢٠١٠
 ،٢٠١٤حيث رصضد لها غÓف مالي
يقدر بـ  ٠٤مÓيير دينار جزأئري،
إ’نجاز عمليتين ممركزتين وأأخريين
تسضيرهما مديريتا ألري وألديوأن

ألوطني للمياه ألقذرة ،حيث سضيتم
إأنجاز  ٤آأ’ف متر طولي آأبار لتدعيم
ألمدن بالمياه ألصضالحة للشضرب
وإأنجاز آأبار ،كما أسضتفاد أأيضضا ألقطاع
في إأطار ألعمليات ألمذكورة من ١٢
بئرأ جديدة ،إأضضافة إألى تجهيز ١٦
بئرأ منتهية من أأصضل  ٤٨بئرأ
مبرمجة ،ومن أأجل تدعيم برنامج
توفير ألماء ألشضروب على مسضتوى
ألو’ية تّم تخصضيصش مبلغ مالي
لتجديد شضبكة ألمياه ألصضالحة للشضرب
بكل من تازولت ،بوزينة ،آأريسش وعين
ألتوتة.
كما رصضد مبلغ  ٥,١مليار سضنتيم
لتزويد بعضش ألمدن بالمياه ألصضالحة
للشضرب وقد شضملت ألعملية مدن
ألشضمرة ،تيمڤاد ،وأدي طاقة ،ثنية
ألعابد وبلدية شضير .باإ’ضضافة إألى ملء
خزأنين بسضعة  ٥آأ’ف متر مكعب لكل
منهما بباتنة وعين ألتوتة ،وآأخر بـعين
ياقوت بسضعة  ١٠٠٠متر مكعب ،عÓوة
على تشضغيل خزأن آأخر بـعين جاسضر
بسضعة  ٥آأ’ف متر مكعب .هذأ كما تم
تشضغيل  ٩آأبار أأنجزت حديثا بمناطق
عدة من ألو’ية ،تترأوح سضرعة
تدفقها من  ٧لتر في ألثانية إألى ٣٥
لترأ في ألثانية ،في حين يجري تعبئة
موأرد أأخرى ومنها إأنجاز آأبار جديدة
بمناطق وأدي ألماء ،شضير ،تيغانيمين،

بلدية تيمزريت ببجاية

المدرسسة اإلبتدائية ''اإلخوة لولجي''
تسستفيد من مطعم مدرسسي
أسستفاد تÓميذ ألمدرسسة
أ’بتدأئية ''أإ’خوة لولجي''
ألوأقعة بقرية أأقاّبيو ببلدية
تيمزريت ،من مطعم مدرسسي
سسيوفر  ٢٠٠وجبة سساخنة يوميا،
حيث أأن ألمعدأت وتكاليف
أإ’طعام تتكفل بها ألمصسالح
ألمختصسة بقطاع ألتنمية
ألمحلية.
وحسضب ممثل عن أأولياء ألتÓميذ،
فإان هذأ ألمطعم سضيوفر على تÓميذ
ألمناطق ألبعيدة ألذين يزأولون
تعليمهم بذأت ألمدرسضة عناء ومشضقة
ألتنقل يوميا ،مضضيفا أأن أولياء
ألتÓميذ ألمسضجلين في هذه
ألمدرسضة أأبدوأ أرتياحهم وسضعادتهم
لهذأ ألدعم ،إأذ أأن هذأ ألمطعم
يضضمن وجبة متوأزنة وسضاخنة

أ’بنائهم ،كما أأنه يوفر لهم ألحماية
من أأخطار ألشضارع.
وأأكد أأحد أآ’باء أأن معظم أأ’طفال
يضضطرون يوميا إألى ألتنقل لمسضافات
طويلة من أأجل ألعودة إألى ألمنزل،
وهذأ قصضد تناول طعام ألغذأء،
ومنهم من يتأاخر على حصضصش ألمسضاء
بسضبب ذلك ،أأما من لم يسضعفهم ألحظ
في ألعودة خاصضة بالنسضبة للذين
يسضكنون بالمناطق ألبعيدة ،يضضطرون
إألى تناول قطعة من ألخبز وقارورة
من ألصضودأ ،وهناك من يبقى دون
طعام طيلة ألنهار.
وبالتالي فهذأ ألمطعم سضيضضمن
لأÓطفال أأ’من وألوجبة ألسضاخنة،
وأ’وليائهم ألطمأانينة ورأحة ألبال.

بجاية :بن النوي ت

ألعدد
١٥٩١٥

رأأسش ألعيون وتيمقاد ،باإ’ضضافة إألى
تجهيز أأخرى أنتهت أأشضغال إأنجازها،
دون أن ننسضى وضضعية تزود مختلف
بلديات و’ية باتنة بالمياه ألصضالحة
للشضرب ،وألتي تتمون في أأغلبها من
أآ’بار وكذأ سضد كدية ألمدور بسضعة ٦٠
أألف متر مكعب في أليوم.
ومن جهة أأخريئفقد تجلت مختلف
ألعمليات ألتي لم تنتهي بها أأ’شضغال
في مختلف ألبرأمج ئبقطاع ألري
منها ألعادية بـ  ٦عمليات خصضصضت لها
ألدولة أأزيد من  ٢مليار سضنتيم تتمثل
أأسضاسضا في عمليات أنجاز  ٤٠٠م من
ألمناقب ألعميقة عبر ألو’ية،ئمع
درأسضة وأنجاز وتقوية سضد رأأسش ألعين
في ألوقت ألذي ينتظر فيه أأن تكتمل
عملية ربط سضد بني هارون بشضبكة
ألتوزيع بباتنة.

...والمواطنون يطالبون بقتل
الكÓب الضسالة
شضهدت عدة أأحياء بو’ية باتنة،
أنتشضارأ كبيرأ للكÓب ألمتشضردة في
أآ’ونة أأ’خيرة وألتي أأصضبحت تصضول
وتجول جماعات وفرأدأ بكل حرية
دون أأي ردع ،حيث تبدأأ خرجاتها مع
حلول كل مسضاء وبعد حلول ألظÓم
ألدأمسش لتبدأأ ألفوضضى بعد تمزيق
أأكياسش ألقمامة للبحث عن بقايا
ألمؤوكو’ت وألعظام ،وهو أأ’مر ألذي
يتسضبب في أنتشضار ألروأئح ألكريهة
في كل صضبيحة ،مما يصضعب في مهمة
أأعوأن ألنظافة ،هذأ وقد أأصضبحت
هذه ألكÓب ألضضالة مصضدر تهديد
لحياة ألموأطنين وخاصضة ألذين
يقطنون في أأ’حياء ألضضيقة وألتي
تفتقر إألى أإ’نارة ألعمومية ،وأأمام
هذه ألمشضاكل طالب هؤو’ء ألموأطنون
من ألجهات ألمختصضة بضضرورة
ألقضضاء على هذه ألكÓب ألظالة وألتي
أأصضبحت تهّدد سضÓمتهم وخاصضة في
فصضل ألحر أأين تكثر أأ’مرأضش
وأأ’وبئة.
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سسطيـف:

١٥٠٠أاسستاذ ينشسط في البحث العلمي

يحظى ألبحث ألعلمي على
مسستوى جامعتي سسطيف  ١و٢
بأاهمية قصسوى من طرف
مسسؤوو‹ أ÷امعت ÚأللتÚ
تشسكÓن معا ألقطب أ÷امعي
لو’ية سسطيف ،ويتشسكل من ٤٣
Èﬂأ علميا ‘ ألعديد من
ﬂابر
وهي
ألتخصسصسات
معتمدة من قبل مديرية ألبحث
ألعلمي وألتطوير ألتكنولوجي
للوزأرة ألوصسية.
ويتوأصضل ألنشضاط ألبحثي أ÷امعي
ألعادي بالتوأزي مع أأ’بحاث ألتي
تقام ‘ أطار ألÈنامج ألوطني
لأÓبحاث ،ويقوم Ãهمة ألبحث على
مسضتوى أ÷امعت Úحوأ‹  ١٥٠٠أأسضتاذ
باحث وبعضش ألطلبة ‘ مرحلة ما
بعد ألتدرج أŸاجسضت Òوألدكتورأه.
و–تل جامعتا سضطيف أŸرأتب
أŸتقدمة على أŸسضتوى ألوطني
وألقاري ضضمن ألثÓث أأ’وليات،
وتÎكز أ’بحاث على ألتخصضصضات
ألتجريبية كالفيزياء وألكيمياء أأي على
مسضتوى جامعة سضطيف  ١أŸتخصضصضة
‘ ألفروع ألتكنولوجية وألطبية،
عكسش جامعة سضطيف  ‘ ٢حي
ألهضضاب أŸتخصضصضة ‘ ألعلوم
أ’جتماعية وأإ’نسضانية.

ويرجع ألسضبب ‘ ذلك إأ ¤عدم
أهتمام أÓÛت ألعلمية أŸتخصضصضة
وأŸعتمدة بنشضر مضضمون أأ’بحاث ‘
ألعلوم أ’جتماعية أÿاصضة با÷زأئر
وأŸغرب ألعربي عكسش أأ’بحاث
ألعلمية ألتقنية ذأت ألفائدة ألعامة.
ويتو ¤تأاط Òنشضاط ألبحث ألعلمي
على مسضتوى ألقطب أ÷امعي سضطيف
بجامعتيه ›موعة من أأ’سضاتذة
بدرجات علمية عالية Ãرتبة أأسضتاذ
تعليم وأأسضتاذ ﬁاضضر ،وتتو ¤إأدأرة
أ÷امعة منذ  ٥سضنوأت عملية ترقية
أ’سضاتذتها Ãعدل  ٢٠أأسضتاذأ سضنويا
لÓلتحاق Ãصضف ألÈوفيسضور ،كما
سضيتم توظيف  ١٠٧أأسضتاذ هذه ألسضنة
بدرجة أسضتاذ مسضاعد من أأصضحاب
شضهادأت ألدكتورأه وأŸاجسضت Òمنها
 ٦٤منصضبا ÷امعة سضطيف  ٢و٤٣
منصضبا ÷امعة سضطيف .١
كما سضيشضهد أŸوسضم أ÷امعي
أŸقبل تخرج أأول دفعة دكتورأه
بجامعة فرحات عباسش من نظام
ألتعليم ألعا‹ أ÷ديد أŸعروف
بنظام ''أ’م دي'' ،ألذي أنطلقت
أ÷امعة ألعمل به بعد عام وأحد من
أقرأره.

سسطيف :نورالدين بوطغان

غليـزأن:

مركز مهني وداخليتان في الموسسم الجديد
ينتظر أأن يتم بو’ية غليزأن
أسستÓم مركز للتكوين ألمهني
ودأخليتين ،في ألدخول
ألتكويني ألجديدة ،لدورة
أأكتوبر  ،٢٠١٢حسسب ما علم من
ألمديرية ألو’ئية للتعليم
وألتكوين ألمهنيين.
وأأوضضح ،مدير ألقطاع ،أأحمد
ألعريشش بأاّن مركز ألتكوين ألجديد تّم
أنجازه بحي سضطال بعاصضمة ألو’ية،
وهو ألمركز ألذي تقدر طاقته بـ ٣٠٠
مقعد ،حيث سضيفتح أأبوأبة لشضباب
ألمنطقة خÓل شضهر أأكتوبر مع
ألموعد ألتكويني ألجديد ،وإألى جانب
ذلك أسضتفاد مركز مديونة ومندأسش
من دأخليتين ،قدرة كل وأحدة منهما
 ٦٠سضرسضرأ.
وأأبرز نفسش ألمتحدث ،أأن ألقطاع
سضيتدعم ’حقائبمشضاريع أأخرى هي
طور أ’نجاز تشضمل ثÓثة مرأكز بسضعة
 ٢٥٠مقعد لكل وأحد منهم ،حيث
وصضلت أأشضغال أنجاز مركزي
ألحمادنة وألمطمر نسضبة  ٩٠بالمائة
وأللذأن سضيتم أسضتÓمهما مع بدأية
ألثÓثي أأ’ول من سضنة  ،٢٠١٣مشضيرأ
إألى أنطÓق أأشضغال مركز سضيدي
خطاب منتصضف شضهر أأكتوبر ألمقبل.

وفي سضياق ألمشضاريع ألمبرمجة في
ألقطاع ،كشضف ألعريشش عن أنطÓق
أأشضغال معهدين متخصضصضين جديدين
بكل من غليزأن ووأدي أرهيو،وذلك
بما يعادل  ٤٥٠مقعد تكويني لكل
منهمائقبل نهاية ألسضنة ألجارية ،مع
ألعلم أأن مدة أنجاز كل مشضروع حددت
بـ  ٢٤شضهرأ وفق نفسش ألمصضدر ألذي
أأشضار إألى أأنه تم تعيين مكتب
ألدرأسضات بالنسضبة إ’نجاز معهد وأدي
أرهيو.
وأسضتفادت عشضرة مرأكز تكوينية
من عمليات للترميم وإأعادة أ’عتبار

سضتنطلق بها هذه أأ’شضغال أأكتوبر
ألمقبل ،عÓوة على مشضروع إأعادة بناء
مركز عين طارق ،حيث تم تعيين
مكتب ألدرأسضات وفي أنتظار أنجاز
دفتر ألشضروط ،لتنطلق أأ’شضغال به
قبل نهاية سضنة . ٢٠١٢
ويذكر أأنّ قطاع ألتكوين ألمهني
بو’ية غليزأن يتوفر حاليائعلى ١٤
مؤوسضسضة تكوينيةمنها معهد متخصضصش
وأأخر جهوي للمعاقين ،بطاقة
أسضتيعاب أجمالية تقدر بـ  ٣٦٠٠مقعد
بيدأغوجي.

غليزان :ع .عبد الرحيم

ا’ثنين  ٠١أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ١٥ذؤالقعدة ١٤٣٣هـ

العدد

دولي

سصلسصلة تفجيرأت تهز عدة محافظات

سصياسصة الكيل بمكيالينإالى متى؟

مصصرع  ٢٤عراقيا واصصابة ٣٨آاخرين

ô°UÉf / ¢S

أرتفعت حصصيلة ألهجمات بسصيارأت مفخخة ألتي ضصربت أأنحاء عدة في ألعرأق أأمسش أأ’حد ألى نحو  ٢٤شصخصصا
وإأصصابةأأكثر من  ٣٠بجروح.
ؤقال مصسدر أامني عراقي ان  ٢٤شسخصسا قتلوا
بينما اصسيب ما يزيد على الـ ٣٨بجرؤح في هجمات
اغلبها بسسيارات مفخخه في انحاء متفرقة من بغداد
ؤالعراق .
من جهة اخرى نجا رئيسس المحكمة العسسكرية في
محافظة نينوى بشسمال العراق العميد الحقوقي
حسسين العبيدي من محاؤلة اغتيال بانفجار عبوة
ناسسفة اسستهدفت موكبه شسمال الموصسل.
ؤأاضساف أان الشسرطة سسارعت الى اغÓق مواقع
ا’نفجارات فيما هرعت سسيارات اإ’سسعاف لنقل
جثث القتلى الى الطب العدلي ؤالجرحى الى
المسستشسفى.
ؤضسربت سسلسسلة تفجيرات بالسسيارات المفخخه
العاصسمة العراقية بغداد ؤؤسسط ؤديالى ما أادى الى
سسقوط عدد من القتلى ؤالجرحى.

لحل أأ’زمة في مالي

موريتانيا تشصدد على اشصراك دول الجوار
دعا ألوزير ألموريتاني للشصؤوون
ألخارجية وألتعاون حمادي ولد
بابا ولد حمادي يوم ألسصبت خÓل
ألنقاشش ألعام بالجمعية ألعامة
لأÓمم ألمتحدةإألى ألتشصاور بين
مجلسش أأ’من و ألحكومة ألمالية و
ألبلدأن ألمجاورة منأأجل حل
أ’زمة في مالي.
ؤ أاكد الوزير الموريتاني بأان بلده يتابع
بانشسغال كبير تطور الوضسع في منطقة
السساحل مجددا تمسسكه العميق بوحدة

مالي ارضسا ؤ شسعبا.
ؤ أاعرب في هذا السسياق عن أامله في
أان يتحمل مجلسس اأ’من كامل مسسؤوؤلياته
ؤ أان يتخذ القرارات الÓزمة بالتشساؤر مع
الحكومة المالية ؤ البلدان المجاؤرة من
أاجل التعجيل بايجاد حل من شسأانه ضسمان
«عودة سسلطة الدؤلة المالية على كامل
ترابها ؤ عودة السسلم المدني بين جميع
الماليين ؤ اسستئصسال اإ’رهاب ؤ الجريمة
المنظمة بشسمال هذا البلد ؤ بمنطقة
السساحل كلها».

ألتزمت بتنفيذ بنود أ’تفاق مع ألجنوب

الخرطوم تطالب بشصطبها من قائمة ''الدول الراعية لإÓرهاب''
طالب السسودان الو’يات المتحدة
اأ’مريكية باإ’يفاء بالوعود التي قطعتها
لرفع اسسمه من قائمة الدؤل الراعية
لإÓرهاب ؤرفع العقوبات اأ’حادية.
ؤ أاكد علي كرتي ؤزير الخارجية
السسوداني لدى لقائه هيÓري كلينتون ؤزيرة
الخارجية ا’مريكية على هامشس
اجتماعات الجمعية العامة لÓمم المتحدة
بنيويورك ،أاهمية بذل الجهود المشستركة
لتطبيع العÓقات بين الخرطوم ؤؤاشسنطن
بما يخدم مصسالح شسعبيهما .ؤ أاؤضسح
مندؤب السسودان أان كلينتون عبرت عن
تقدير بÓدها للقيادة في السسودان ؤجنوب
السسودان ؤحكمتها التي قادت للتوصسل الى

ا’تفاقات التي تم توقيعها بأاديسس أابابا،
مشسيرا الى أان الوزيرة ا’مريكية جددت
رغبة ؤاشسنطن في العمل على تعزيز
عÓقاتها مع الخرطوم.
ؤمن ناحية ثانية أاكد حزب «المؤوتمر
الوطني» الحاكم في السسودان أامسس ان
اتفاق أاديسس أابابا مع دؤلة الجنوب يحظى
بالكثير من الضسمانات المهمة ؤالداعمة
لفرصس نجاحه ؤتنفيذه بأاكمل ؤجه.
ؤعقد مجلسس الوزراء السسوداني جلسسة
خاصسة أامسس برئاسسة الرئيسس عمر البشسير،
لمناقشسة ا’تفاقيات الموقعة بين السسودان
ؤدؤلة الجنوب ؤالنظر في إاجازتها توطئة
لرفعها للبرلمان لمناقشستها ؤإاجازتها في
صسورتها النهائية.

لتسصهيل بناء
مؤوسصسصات ألدولة

حملة جمع اأ’سصلحة تمتد
إالى كل المدن الليبية
أاكد رئيسس اأ’ركان العامة بالجيشس
الليبى اللواء الركن يوسسف المنقوشس
أان مبادرة جمع السسÓح من
المواطنيين سسوف تطبق فى كل المدن
الليبية
عقب نجاحها في بنغازى
ؤطرابلسس.
ؤأاضساف المنقوشس في مقابلة
خاصسة مع قناة ليبيا الحرة بالعاصسمة
طرابلسس مسساء السسبت «أان مبادرة
جمع السسÓح هى رمز ؤاضسح لجميع
أافراد الشسعب الليبي ،ؤأانه تم اختيار
مدينتي طرابلسس ؤبنغازي باعتبارهما
أاكبر مدينتين لكى تكونا قدؤة ،ؤأان
هذا البرنامج سسوف يسستمر في كل
المدن الليبية ،خاصسة ؤأاننا اليوم لمسسنا
حقيقة زادتنا يقينا بأان الشسعب الليبى
يريد أان يبني اأ’جهزة الشسرعية
للدؤلة».
ؤؤجه المنقوشس «التحية إالى سسكان
مدينتي طرابلسس ؤبنغازي ؤمبادرتهم
بتسسليم أاسسلحتهم طواعية إالى الجيشس
الليبي ،ؤإاثباتهم للعالم على حضسارية
الشسعب الليبي ؤؤطنيته ؤرغبته
ؤتصسميمه على بناء دؤلته الديمقراطية
الحديثة.

مقتل ضصابط
با ذك’رستصتمصسخابدرارصاسحفتيةفمقيتلعضسدابنط  ١٦قتي Óمن الجيشش وعناصصر حركة الشصباب المتمردة
ألصصومال على فوهة بركان

في اأ’من السسياسسي (ا’سستخبارات
اليمنية) أامام إادارة اأ’من السسياسسي في
التواهي بعدن .ؤقال مصسدر أامني بوزارة
الداخلية اليمنية أامسس اأ’حد «إانه تم
اغتيال العقيد أاحمد البركاني قنصسا أاثناء
قيامه بتفقد الحراسسة في محيط مبنى
ا’من السسياسسي الذي كان عرضسة لهجمات
متكررة من عناصسر تنظيم القاعدة ،مؤوكدا
أان الحادث يحمل بصسمات القاعدة».
ؤاؤضسحت المصسادر الصسحفية ان مدينة
المنصسورة بمحافظة عدن جنوب اليمن
شسهدت أامسس تجدد ا’شستباكات ؤصسفت
با’عنف بين ا’من المركزي ؤمسسلحين
من الحراك الجنوبي ؤذلك قبل سساعات
من موعد انعقاد المؤوتمر الجنوبي اأ’ؤل
الذي دعا اليه القيادي في الحراك
الجنوبي حسسن باعوم.
ؤقال المصسدر ا’منى بوزارة الداخلية
إان ا’شستباكات اسستخدم فيها اأ’سسلحة
الرشساشسة المتوسسطة ؤالدؤشسكا ؤقذائف
أاربي جي ،مشسيرا إالى ان المنطقة تشسهد
توترا شسديدا.

قتل  ١٦شصخصصا على أأ’قل من
ألجيشش ألصصومالي وعناصصر حركة
ألشصباب ألمتمردةأأمسش أأ’حد بعد
إأشصتباكات عنيفة شصهدتها مدينة
كيسصمايو ألسصاحلية جنوب
ألصصومال حسصبما أوردته وسصائل
أإ’عÓم.
ؤنقلت إاذاعة «شسابيل» الصسومالية عن
مصسادر عسسكرية أان  ١٦قتي Óمن
الطرفين سسقطوا من بينهم مسسؤوؤل رفيع
المسستوى بعد أان حاؤل عناصسر من حركة
الشسباب نصسب كمين للقوات الحكومية.
ؤتسستمر المعارك في مدينة كيسسمايو
على الرغم من اإ’عÓن عن السسيطرة
عليها يوم الجمعة الماضسي.
ؤكانت حركة الشسباب المتمردة أاعلنت
إانسسحابها من المدينة بعد هجوم شسنته
القوات الحكومية الصسومالية ؤقوة
ا’تحاد ا’فريقي على اخر معاقل
الحركة .
ؤيسسيطر مقاتلو حركة «الشسباب» على
«كيسسمايو» منذ عدة سسنوات ؤذلك أ’نها
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تعد مصسدرا تمويليا رئيسسيا لهم ..حيث
أاكد تقرير لأÓمم المتحدة أان صسادرات
الفحم النباتي من ميناء «كيسسمايو»
سساعدت الحركة في كسسب مÓيين
الدؤ’رات ؤذلك على الرغم من قرار
مجلسس اأ’من الدؤلي بحظر شسراء الفحم
من الصسومال .

تعرف العديد من مناطق العالم أازمات ؤنزاعات بعضسها قديم ؤبعضسها اآ’خر
مسستحدث ؤحديث نزاعات داخلية بالنسسبة لبعضس الدؤل من اجل فشسل سسياسسات
ا’نظمة ؤمحاؤلة اسستبدالها باخرى تفي بمتطلبات الفئات الشسعبية ؤبعضسها تغذيه
اطراف خارجية لها مصسالح في ذلك.
ؤهناك نزاعات بين الدؤل إاما من اجل الحدؤد التي تركها ا’سستعمار سسابقا اؤ
طمعا في اسستغÓل الثرؤات أاؤ ’سستراتيجية المنطقة اؤ المكان المتنازع عليه إاما
بحريا أاؤ بريا.
ؤلحل تلك النزاعات هناك مبادرات لدى منظمات إاقليمية ؤدؤلية على غرار
الجامعة العربية ؤمنظمة التعاؤن اإ’سسÓمي ؤمنظمة اأ’مم المتحدة ؤمنظمة
الوحدة اإ’فريقية بأاسساليب ؤدية باسستعمال الوسساطة ،ؤهناك حلول عسسكرية
تسستعمل فيها القوة ؤالجيوشس ؤأاحدث اأ’سسلحة العسسكرية لكن ما يÓحظ من خÓل
التدخÓت الدؤلية أان هناك مكيالين لمعالجة النزاعات الدؤلية سسواء ما يتعلق
بالمواقف السسياسسية أاؤ ا’قتصسادية ؤانزال العقوبات أاؤ التدخÓت العسسكرية أاؤ
المجال اإ’عÓمي.
فبخصسوصس ا’حتÓل اإ’سسرائيلي لأÓراضسي العربية خاصسة بفلسسطين نجد
الموقف الدؤلي الذي تسسيطر عليه امريكا دائما في صسف الجÓد (إاسسرائيل) حيث
ان كل القرارات الصسادرة عن مجلسس ا’من لصسالح فلسسطين تواجه بالفيتو الغربي
ا’مريكي ؤقد اسستعملت ترسسانتها العسسكرية في العراق لمدة فاقت الـ  ٨سسنوات
بذريعة حماية الكويت ؤالقضساء على «سسÓح الدمار الشسامل» العراقي الذي اثبتت
التحقيقات الدؤلية ان بÓد الرافدين ’ يملكه ؤنفسس الشسيء تسستعمله اليوم امريكا
بخصسوصس النوؤي ا’يراني غاضسة الطرف عن الرؤؤؤسس النوؤية التي تمتلكها
إاسسرائيل.
ؤها هو اإ’عÓم الدؤلي أايضسا يغّيب صسوت النظام السسوري بينما يبرز تصسريحات
المعارضسة مقدمين بشسار ؤنظامه على أاسساسس أانه مجرم ؤأان المعارضسة مÓئكة
ؤنتسساءل من يقتل الجيشس النظامي السسوري أام أان أاؤلئك دمهم مباح ؤليسسوا
سسوريين!! ؤهذا ليسس دفاعا عن بشسار ؤلكن دفاعا عن المصسداقية ؤالموضسوعية ثم
ماذا يعني مطالبة دؤل مانعة بالمزيد من الحريات ؤالديمقراطية رغم اإ’صسÓحات
ؤالتقدم الذي احرزته في هذا المجال ؤ’ يقدم نفسس الطلب أ’نظمة أاخرى.
فمتى يكون المكيال الدؤلي في ؤزن القضسايا الدؤلية ؤاإ’قليمية ؤاحدا ،دفاعا
عن اإ’نسسان كإانسسان بغضس النظر إان كان أامريكيا أاؤ صسوماليا أاؤ سسوريا.

أحتجاجا علىإأجرأءأت ألتقشصف

آا’ف العمال يتظاهرون بالبرتغال
تظاهر ا’ف العمال من مختلف
أاطياف المجتمع فى البرتغال يوم السسبت
في ؤسسط العاصسمة لشسبونة في احتجاج
جديد على اجراءات التقشسف الحكومية
التى تهدف الى الحصسول على حزمة
انقاذ دؤلية لمسساعدة الدؤلة على تخطي
أازمة الدين.
ؤذكرت تقارير اخبارية انه فى
الميدان التجارى الذى يقع على ضسفة
نهر تاغوسس رفع المتظاهرؤن ’فتات
ؤرددؤا شسعارات تعبيرا عن غضسبهم ضسد

ا’جراءات التى أاعلن عنها رئيسس الوزراء
بيدرؤ باسسوسس كويلهو فى  ٧سسبتمبر
ؤالتى أاثارت غضسبا ؤاسسعا عبر البÓد.
ؤقد نظم ا’حتجاج ؤهو ثالث أاكبر
احتجاج فى هذا الشسهرا’تحاد
الفيدرالى العام للعمال البرتغاليين .ؤقال
ا’مين العام لÓتحاد ارمينو كارلوسس فى
خطاب انهم لن يقبلوا خفضس الرؤاتب
ؤالمعاشسات بأاى شسكل من ا’شسكال ؤسسيتم
تحديد موعد ’ضسراب عام ا’سسبوع
القادم .

فنزويÓ

مقتل معارضصين قبلأاسصبوع من ا’نتخابات الرئاسصية
أاعلن حزب العدالة أاؤ’ الفنزؤيلي
المعارضس أان اثنين من مسسؤوؤليه قتلوا
رميا بالرصساصس خÓل مهرجان خطابي
مسساء السسبت في مدينة باريناسس (غرب
البÓد) على بعد أاسسبوع من إاجراء
ا’نتخابات الرئاسسية.
ؤعبر الحزب عن «رفضسه المطلق»
أ’عمال العنف التي أاؤدت بحياة اثنين من
مسسؤوليه ؤدعا الحكومة لكي تتحمل
مسسؤوؤليتها في ضسمان سسÓمة
المواطنين».
من جهته ؤعد ؤزير الداخلية
الفنزؤيلي طارق العيسسمي بمÓحقة

مرتكبي هذه الجريمة ؤتقديمهم إالى
العدالة مضسيفا أان التحقيقات جارية
لتحديد مÓبسسات الحادث اأ’ؤل من
نوعه منذ انطÓق الحملة ا’نتخابية في
فاتح جويلية الماضسي.
يشسار إالى أان فنزؤي Óسستكون يوم
اأ’حد المقبل على موعد مع انتخابات
يتنافسس فيها على الخصسوصس الرئيسس
الحالي هوغو تشسافيز ( ٥٨عاما) الذي
يحكم البÓد منذ ١٤سسنة ؤمرشسح
المعارضسة كابريليسس ( ٤٠عاما) الحاكم
السسابق لو’ية ميراندا للظفر بو’ية
رئاسسية تمتد حتى سسنة .٢٠١٩

قمةأأمريكا ألجنوبية وألعرب

البرازيل تقول انها فرصصة جديدة للتقارب
قالت الحكومة البرازيلية يوم السسبت
في بيان لها ان قمة رؤؤسساء دؤل ؤحكومات
امريكا الجنوبية ؤالدؤل العربية التي
سستعقد في ليما ا’سسبوع المقبل تشسكل
فرصسة لتقارب جديد بين القادة العرب
ؤا’مريكيين الجنوبيين.
ؤسستشسارك الرئيسسة البرازيلية ديلما
رؤسسيف فى هذه القمة الثالثة من نوعها
ؤالتى سستجمع فى ا’ؤل ؤالثانى من اكتوبر
فى العاصسمة البيرؤفية دؤل الجامعة

العربية ؤاتحاد دؤل امريكا الجنوبية.
ؤعقدت القمة ا’ؤلى بين الدؤل العربية
ؤامريكا الجنوبية العام  ٢٠٠٥فى برازيليا
برئاسسة الرئيسس البرازيلى السسابق لويسس
ايناسسيو لو’ دا سسيلفا الذي كان اطلق
الفكرة العام .٢٠٠٣
ؤالتأامت القمة الثانية فى الدؤحة العام
.٢٠٠٩
ؤاعتبرت الحكومة البرازيلية ان القمة
تشسكل الية رائدة ؤمجددة للتفاؤضس

ؤالتعاؤن بين المنطقتين.
ؤقد ارتفعت قيمة المباد’ت التجارية
بين المنطقتين من  ١٣،٦مليار دؤ’ر العام
 ٢٠٠٥الى  ٢٧،٤مليارا العام .٢٠١١
ؤتغيب عن القمة سسوريا ؤالباراغواى
بعد تعليق عضسوية ا’ؤلى فى الجامعة
العربية ؤالثانية فى اتحاد دؤل امريكا
الجنوبية بسسبب ا’ؤضساع السسياسسية فى كل
منهما.
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إاعداد :فاطمة الزهراء طبة  -نضضيرة  -نسضيب

جمعية ''نور الضصحى'' تسصلط الضصوء على األورام اللمفاوية:

آالم الصشدر والضشيق في التنفسسأاهمأاعراضشه

الدكتور بنأاشصنهو في
تصصريح لـ«الشصعب»:

ثالــث سصرطــان يصصيـب األطفــال
أاجمع األطباء األخصصائيون والمشصاركون في فعاليات اليوم الدراسصي حول األورام اللمفاوية الذي دأابت جمعية «نور
الضصحى» التي تعنى بمرضصى السصرطان على تنظيمه سصنويا بمناسصبة اليوم العالمي لهذا المرضض ،بأان المشصكل المطروح
بالنسصبة لهذا النوع من السصرطانات التي تتصصدر تلك التي تفتك باألطفال ،يتمثل في التشصخيصض ذلكأان األعراضض التي
تصصاحبه تشصبهإالى حد كبيرأاعراضض مرضض الربو وفي مقدمتها صصعوبة التنفسض ما يترتب عنه عدم التكفل الفوري
بالمريضض وبلوغه مرحلة متقدمة تؤوديإالى الوفاة.

فريال/ب

ووفق الدراسسة التي اسستندت
الذي يسسمح باسستكشساف منطقة
الصسدر وما بين الرئتين ،فانه وفق إاليها الدكتورة بوترفاسض والتي
ما أاوضسحت لم يتوفر بالجزائر إال أاجريت في الفترة الممتدة بين
شسهري جانفي  ٢٠٠٦و ٢٠١٢و
في العام .٢٠١١
من جهته ،تطرق الدكتور رماعون شسملت  ٣٧١حالة ،فان المرضض يتم
طبيب متخصسصض بدوره في إاكتشسافه في معدل عمري يتراوح
أامراضض الدم بمسستشسفى بني ما بين ثÓث سسنوات ونصسف و١٤
مسسوسض في مداخلته إالى عÓج سسنة ويأاتي الورم اللمفاوي بعد
سسرطان الخÓيا اللمفاوية ويتعلق سسرطان الدم من حيث النتشسار.
وشسدد الدكتور ديÓم أاحد
الكيميائي
بالعÓج
األمر
والشسعاعي الموضسعي للقضساء األعضساء المؤوسسسسين جمعية «نور
على الخÓيا السسرطانية ،وبرأايه
مشسيرا إالى أانه من األفضسل أان ل
ينتظر األطباء نتائج التحليل التي
تسستغرق وقتا كبيرا ويحدث في
غضسون ذلك تعقيدات في حالة
المريضض األطباء مقترحا تقديم
جرعات ضسعيفة من العÓج
يقصصد باألورام اللمفاوية وجود
الكيميائي ل تؤوثر على األعضساء
خÓيا سصرطانية في الجهاز
في حال لم تكن الخÓيا سسرطانية
اللمفاوي الذي يتكون من قنوات
وتوقف انتشسار المرضض في حال
رفيعة متشصعبة تشصبه األوعية
العكسض ما يعزز حظوظ المريضض
الموجودة في كلأاجزاء الجسصم
في التخلصض منها ،أاما بالنسسبة
وتحمل السصائل اللمفاوي وهو
للعÓج اإلشسعاعي الموضسعي ،فانه
سصائل مائي عديم اللون تتواجد
ل يسستعمل بكثرة.
فيه الكريات الدموية البيضصاء،
وأاشسارت الدكتورة بوترفاسض التي
وقد تظهر األورام اللمفاوية في
خصسصست مداخلتها لأÓورام
أاي جزء من جسصم اإلنسصان
اللمفاوية لدى األطفال ،إالى أانه
كالكبد ،الطحال ،نخاع العظم،
ثالث نوع من أانواع السسرطانات
الدماغ والجلد.
انتشسارا وهو فتاك بالنظر إالى
الدرجة الكبيرة لخبثه ،واسستنادا
،
إالى اإلحصسائيات التي قدمتها
:
ا
ه
ت
ع
م
ج
فاطمة الزهراء طبة
فانه يشسكل نسسبة  ١٠بالمائة من
السسرطانات التي تصسيب األطفال سسرطان الغدد اللمفاوية هو السسرطان
وتحديدا إالى غاية  ٢٠سسنة ،الذي يبدأا في الخÓيا اللمفاوية في
ويكون منتشسرا بكثرة لدى الجهاز المناعي ،ويصسنف من بين األورام
األطفال الذين تتراوح أاعمارهم الصسلبة فمن يمكن عÓجها مع العÓج
ما بين  ٦و ٨سسنوات ونادرا ما الكيميائي ،والعÓج اإلشسعاعي في بعضض
تسسجل حالت بالنسسبة لأÓطفال الحالت أاو زرع نخاع العظم ،ويمكن
الذين يقل عمرهم عن السسنتين .الشسفاء منه اعتمادا على األنسسجة،

“

في محاولة منها للتحسسيسض
والتوعية المندرجة في إاطار
الوقاية ،حرصست جمعية «نور
الضسحى» التي تنشسط منذ ١٠
سسنوات على تناول موضسوع األورام
اللمفاوية أاو ما يعرف بالعامية
بـ«الولسسيسض» مجندة أاطباء
أاخصسائيين وعامين وكذا ممثلي
الوكالة الوطنية التي تعنى بتحليل
العينات التي يتم أاخذها للتأاكد
من أان الخÓيا سسرطانية،
واسستنادا إالى مداخلة أالقتها
دكتورة أاخصسائية في أامراضض
الدم ،فان هذا المرضض الفتاك
يصسيب الشسريحة التي تتراوح
أاعمارها ما بين  ١٧و ٧٨سسنة
ويصسل الذروة بالنسسبة لأÓشسخاصض
الذين تتراوح أاعمارهم ما بين ٢٥
و ٣٥سسنة أاي الشسباب أاسساسسا.
ولفتت ذات المتحدثة في سسياق
حديثها عن األعراضض ،النتباه
إالى أان أاعراضض السسرطان
اللمفاوي ليسست خاصسة بهذا
المرضض ،بمعنى أان األعراضض قد
توحي بأانه مرضض آاخر كأازمة ربو
على سسبيل المثال نظرا إالى
التشسابه الكبير في األعراضض
وأابرزها صسعوبة التنفسض ونظرا
لعدم الفحصض وعدم دقة
التشسخيصض ـ أاضسافت تقول ـ في
أاشسغال اليوم الدراسسي الذي
احتضسنه فندق الماركير ،فان
المرضسى يصسلون الى مرحلة
متقدمة وخطيرة جدا.
ونبهت إالى أان آالم الصسدر
والسسعال الجاف يؤوشسر على
اإلصسابة بمرضض األورام اللمفاوية
الخبيثة بنوعيها الهودجكيني
نسسبة إالى العالم الذي اكتشسفه
وغير الهودجكيني وهو األكثر
خطورة ،معترفة بأان أاغلب
األطباء الذين يفحصسون مرضسى
يصسفون لهم هذه األعراضض
يشسخصسون الحالة على أانها أازمة
في التنفسض وفق تشسخيصض أاولي،
وهذا ما أادى إالى وفاة شساب
بالمؤوسسسسة السستشسفائية ل يتجاوز
سسنه  ١٩عاما ،وبرأايها فان
األطباء ل يجب أان يكتفوا
بالتشسخيصض األولي وإانما يجب أان
يلجأاوا إالى الفحصض الدقيق الذي
يتطلب أاخذ عينة لفحصض النسسيج
أاو ما يصسطلح عليه بالخزعة رغم
أان األمر ليسض بالهين حسسبها ألن
إاجراؤوها يعتبر «مهمة مسستحيلة»
أاما التشسخيصض عن طريق المنظار

الضسحى» في نفسض السسياق على
ضسرورة بذل مجهودات كبيرة
لتوسسيع التبادل بين األخصسائيين
لمعالجة المشساكل المطروحة
خÓل النقاشض ،والتي تمحورت
أاغلبها حول تأاخر نتائج الخزعة
ما يؤوثر سسلبا على العÓج ويقلل
من حظوظ نجاة المريضض.
لإÓشسارة ،فان السسيدة سسامية
قاسسمي رئيسسة جمعية «نور
الضسحى» التي احتفلت بمضسي
عشسرية كاملة عن ميÓدها ،أاكدت
بأان أابواب الجمعية ذات الطابع
الوطني التي تنشسط بعيدا عن
األضسواء ،ومتواجدة بقوة في
الميدان باسستمرار نبقى مفتوحة
أامام المرضسى ،مع العلم أانهم
يتخذون من المقر مسسكنا لهم
لسسيما بالنسسبة ألولئك الذين
يقطنون في المناطق البعيدة،
ملتزمة بتوفير كل ما يحتاجه
المريضض وفق ما تسسمح به
اإلمكانيات ،وبالموازاة مع ذلك
سستكثف من نشساطاتها التي تندرج
في إاطار محاربة السسرطان
بمختلف أانواعه المرتكزة على
الكشسف المبكر باعتباره أاهم جزء
في العÓج.

الكششف الŸمبكر
طريق النجاة
اعت Èالدكتور فتحي بن اشسنهو طبيب عام بأان
الكشسف اŸبكر عن األورام اللمفاوية يجنب
اŸريضض معاناة كبÒة ويعزز حظوظه ‘ النجاة
ذلك أان العÓج يكون فعال ويؤودي عادة إا ¤نتائج
ايجابية تكون فيها حالت النتكاسض قليلة جدا.
واسستنادا إا ¤توضسيحات الدكتور بن اشسنهو ‘
تصسريح مقتضسب لـ«الشسعب» ،فان التشسخيصض
الدقيق الذي ينبغي أان ل يهمل فيه الطبيب عموما
واألطباء العام Úعلى وجه التحديد األخذ بعÚ
العتبار بأان األمر قد يتعلق بسسرطان Ÿفاوي ،ما
يجنب اŸريضض تطوره وبلوغه مرحلة متقدمة
تؤودي بحياته.
والكشسف اŸبكر برأاي ذات اŸتحدث يبدأا من
العيادات اŸتعددة اÿدمات حيث ينبغي التدقيق
‘ الفحصض وعدم الكتفاء بتشسخيصض أازمة تنفسض.

فريال/ب

ما ه ـ ـي األورام اللمفاوي ـ ـ ـة

“

والنوع ،ومرحلة المرضض .هذه الخÓيا
الخبيثة تنشسأا في كثير من األحيان في
الغدد الليمفاوية.
سسرطان الغدد الليمفاوية هو الشسكل
األكثر شسيوعا من األورام الخبيثة
الدموية  ،أاو «سسرطان الدم» ،في العالم
المتقدم.
تمثل اللمفومات  ٪٥ . ٣من جميع حالت
السسرطان (باسستثناء الخÓيا القاعدية
وسسرطان الخÓيا الحرشسفية البسسيطة

الوليات
في
المتحدة  ،و٪٥٥ . ٦
جميع
من
سسرطانات الدم.
بعضض
وتصسنف
سسرطان
أاشسكال
الغدد الليمفاوية
(مثل سسرطان الغدد
الليمفاوية لمفاوي
الصسغيرة) كسسÓن،
متوافق مع حياة
طويلة حتى بدون
عÓج ،في حين أان
األشسكال األخرى
هي عدوانية (مثل
الليمفوما بيركيت) ،مما تسسبب التدهور
السسريع والوفاة .ومع ذلك ،فإان معظم
الورام اللمفاوية العدوانية تسستجيب
جيدا للعÓج والشسفاء منه .التكهن يعتمد
على التشسخيصض الصسحيح للمرضض من
طرف الطبيب المختصض في هذا النوع
من المراضض التي عرفت انتشسار كبير
مؤوخرا وتشسكل خطرا على المواطن.

أإ’ثنين  ٠١أأكتوبر  ٢٠١٢م
ألموأفق لـ  ١٥ذو ألقعدة ١٤٣٣هـ

رياضضة

ألرأبطة ألمحترفة أأ’ولى

رغمأأن فريق ششباب قسشنطينة أكتفى بالتعادلأأمام رأئد ألترتيب ششبيبة بجاية علىأأرضشية ميدأن ملعب
ألششهيد حمÓوي،إأ’أأن أ’نصشار عبروأ عن كامل أرتياحهم على مردود ألÓعبين وصشفقوأ لهم مطو’ بعد صشافرة
ألحكم،أأما ألمدرب روجي لومير فحظي بتقدير كبير وبات مفخرة ألسشنافر بعدما عرف كيف يخرج بأاقل
أأ’ضشرأر بتششكيلة عرجاءأأمام خصشم قوي جاء ألى قسشنطينة منأأجل ألفوز ألرأبع على ألتوألي.

حمزة  -م.

بوقفة أ’نصشار وآأدأء ألÓعبين رغم ألغيابات
ألعديدة وأكتششف أأن لديه بد’ء متعددي
ألمناصشب و ’ يخيبون ألثقة ،وهو نفسس
أ’نطباع ألذي خرج كل محبي ألنادي ألذي

تأاكدو أأن ألوضشع سشيكون أأفضشل بكثير بعد
عودة جميع ألمصشابين في ألجولة ألقادمة
أأمام إأتحاد بلعباسس ألذي سشبقت موأجهته في
تربصس تونسس.

ياسشين بزأز لـ ''ألششعب'' :

''لوميرمدرب رأئع وأأتمنىأأن يبقى لعدة موأسصم''

بعد ألوجه ألطيب ألذي يظهر به '' ياسشÚ
بزأز '' منذ إأنطÓق أŸوسشم مع فريقه
ششباب قسشنطينة ،وأ’نه يكون ‘ كل
موأجهة من ب Úأأحسشن و أأخطر ألعناصشر
من جانب ألسشنافر ،إأتصشلنا به أأمسس وأأد¤
لنا بهذأ أ◊وأر:
''ألششعب'' :أŸبارأة ألتي لعبتموها ضشد
ششبيبة بجاية ،إأعتÈها أŸتتبعون
أأ’جمل منذإأنطÓق أŸوسشم ألكروي ؟
ياسش Úبزأز  :صشحيح أŸبارأة كانت
أأ’جمل ألتي لعبناها هذأ أŸوسشم ،كانت
مفتوحة على كل أإ’حتما’ت.
ششبيبة بجاية فريق ‡تاز خلق لنا ألعديد

أأ’ن ميششال:

من أŸششاكل طوأل أأششوأط أللقاء  ..وكان
ألسشباق للتسشجيل  ،لكن أ◊مد لله عرفنا
كيف نعود ‘ ألنتيجة ،بعدها سشجل ضشدنا
ألهدف ألثا Êوعدلنا وكنا على مقربة من
تسشجيل هدف ألفوز ‘ عدة مناسشبات
بعدما إأرتبك أÿصشم ‘ نهاية أللقاء ،و رغم
ألتع Ìو تضشييع نقطت Úإأ’ أأن أأ’نصشار
إأسشتمتعوأ باŸوأجهة ،وأأ’جمل ما ‘ أأ’مر
أأننا “كنا من ألعودة ‘ ألنتيجة Ÿناسشبت.Ú
أأصشبحتم تلقبون باإ’ختصشاصشي‘ Ú
ألتعاد’ت خارج ألديار ..و هذأ أأول
تع Ìلكم فوق ميدأنكم ؟
صشحيح “كننا من ألعودة ‘ مرت Úإأ¤
ألديار بالتعادل وهذأ أأول تع Ìلنا فوق
ميدأننا  ،لكن أأمام صشاحب ألريادة ششبيبة
بجاية ألذي يحقق أإ’نتصشار تلوى أآ’خر.
هذه ألنقطة مهمة ومفيدة لنا من ألناحية
ألنفسشية ،خاصشة أأننا سشنلعب موأجهة قوية
لنا ‘ أ÷ولة أŸقبلة أأمام إأ–اد بلعباسس
ألذي يلعب كرة قدم جميلة و “كن من
ألعودة إأ ¤ألديار أأمام ششباب بلوزدأد
بالتعادل  ..مهمتنا أ◊فاظ على نفسس
ألوتÒة و –قيق أأك Èقدر من ألنقاط ‘
مرحلة ألذهاب .
نعود إأ ¤أŸبارأة ،زميلك بوŸدأيسض
سشجل هدفه ألسشادسض ،وخطف
صشدأرة ألهدأف Úمن جاليت ،ما
تعليقك؟
صشحيح زميلي ‘ ألفريق يقدم مسشتوى
كبÒأ  ،وألكل ‘ ألفريق يششجعه على ذلك إأذ
أأصشبح قطعة أأسشاسشية ‘ تششكيلة أŸدرب
ألفرنسشي لوم ،Òو نحن كÓعب Úسشنسشاعده

دأئما على تقد Ëأأ’فضشل  ،و Ÿا ’ ينهي
أŸوسشم هدأفا للبطولة أÎÙفة أأ’و. ¤
لعبتم مبارأتكم ألرأبعة هذأ أŸوسشم
مع أŸدرب لوم ، Òبصشفتك ’عب
ﬂضشرم عملت مع عديد أŸدربÚ
ألكبار دأخل وخارج أ÷زأئر  ،كيف
ترى ألعمل معه ؟
بعد مرور أأربعة جو’ت أأظن أأننا ألفريق
ألوحيد ‘ ألبطولة ألذي يقدم نفسس ألنسشق
 ،ومع أŸدرب ألغني عن كل تعريف '' روجي
لوم '' Òكل يوم نتحسشن بالنظر إأ ¤كل
ألنصشائح ألتي يقدمها لنا .
كما أأن توأضشعه و طريقته ‘ إأيصشال ألفكرة
لÓعب Úهي ألتي جعلت منا فريقا يلعب
بهذه ألكيفية  .كما عرف كيف يرجع ألثقة
لبعضس ألÓعب Úو حرر آأخرين و بكل بسشاطة
لدينا مدرب رأئع أأ“نى أأن يبقى لعدة
موأسشم أ’نه سشيجلب أإ’ضشافة لششباب
قسشنطينة و للكرة أ÷زأئرية ككل.
قيل ألكث Òعن عودتك للمنتخب
ألوطني ،ماذأ تقول ‘ هذأ أأ’مر ؟
صشحيح أأنا أأقدم مسشتوى جيد منذ إأنطÓق
ألبطولة  ،أأنا –ت تصشرف ألناخب ألوطني
‘ حالة ما إأذأ أأرأد أأن يسشتفيد من خدماتي
و خÈتي  ،وإأذأ  ⁄يفعل ذلك فلن أأحقد عليه
أ’نه ألرجل أأ’ول ‘ ألعارضشة ألفنية
للمنتخب ألوطني ،ومنذ قدومه يحقق نتائج
جيدة على رأأسس ألعارضشة ألفنية ،و أأ“نى له
ولكل ألÓعب Úألتوفيق ‘ خرجات
أŸنتخب ألوطني أŸقبلة.

حاوره ﬁ :مد فوزي بڤاصص

شش .بجايةأأكدت قوتها وألفريق يـعد بالكـ ـ ـثير

قال مدرب ششبيبة بجاية أأنه جد سشعيد بالنتائج أ’يجابية ألتي حققها
فريقه منذ بدأية ألموسشم ألكروي ألحالي ،وألتي كانت أآخرها ألتعادل
خارج ألديار أأمام ششباب قسشنطينة ،وهو أنجاز مهم حسشبه ،ومن ششاأنه أأن
يفتح ألباب على مصشرأعيه لموأصشلة حصشد ألمزيد من
أ’نتصشارأت.وأأضشاف أأنه رغم ألتغييرأت ألجذرية ألتي ششهدها ألنادي
ألبجاوي ،من خÓل قدوم ’عبين جدد ،أإ’ أأن ذلك لم يكن عائقا من أأجل
أحتÓل ألريادة ،وهو ما يعكسس حقيقة مدى جدية ألتحضشيرأت ألتي
جسشدت في ألفترة أ’أخيرة ،وختم بالقول أأن ألششبيبة قوية وتعد بالكثير،
وبهذأ يكون ألتقني ألفرنسشي قد رد على أ’نتقادأت ألتي تلقاها قبل
بدأية ألموسشم وألتي مفادها عدم قدرته على تحقيق أ’أهدأف ألمسشطرة.

بجاية :بن النوي ت
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بعد فوزه ألكبير على ششباب باتنة

أأنصصار شصباب قسصنطينة مرتاحونآلدأء ألفريق
وتعامل ألمدرب ألمخضشرم روجي لومير
بذكاء كبير مع ألورطة ألتي وجد نفسشه أأمامه
في ظل ألغيابات ألكثيرة ،خاصشة على مسشتوى
ألهجوم وسشط ألميدأن ألهجومي ،لكنه
أسشتطاع أأن يسشتغل أمكانيات ألÓعبين
ألدأفعين في مناصشب لم يسشبق أأن لعبوأ فيها
على غرأر ألمدأفعين عد’ن قريشس و عبد
ألرؤووف زرأبي أللذأن ششغ Óخط ألوسشط،
أ’ول مرة ووقفا في ألمهمة ألى حد بعيد  ،أأما
ألظهير أأ’يمن جيÓلي فلعب في محور
ألدفاع ،وكانت ألمفاجأاة كبيرة بعد دخول
ألÓعبين ورؤوية طريقة توزيعهم فوق ألميدأن،
لكن أ’مر كان متفهما ألى أأبعد ألحدود أ’ن
لومير كان بحوزته ’ ١٥عبا في تلك ألمبارأة
مع أنعدأم أأي مهاجم بديل.
هذه ألخطة لم تمنع ألسشنافر من ألسشيطرة
على مجريات أللقاء في فترأت أللقاء وصشنع
ألعديد من ألفرصس ألتي جاءت كلها على روأق
ألمتأالق ياسشين بزأز ،ألذي كان خلف كل
ألهجمات ألخطيرة وورأء هدفا بولمدأيسس.
وعبر لومير عقب نهاية أللقاء عن سشعادته

ألعدد
١٥٩١٥

إأتحاد ألعاصصمة يوأصصل زحفه نحو ألريادة
أأدى فريق إأتحاد ألعاصشمة
وأحدة من أأحسشن مبارياته
هذأ ألموسشم في باتنة أأمام
ألششباب ألمحلي بعد عودته
بالفوز بثÓثية كاملة وهذأ ما
يؤوكد دخول ألفريق في دأئرة
ألنتائج أ’يجابية بعد ألفوز
في ألدأربي خÓل ألجولة
ألماضشية وعرفت ألمبارأة
تأاكيد قاسشمي للمسشتوى
ألرأئع ألذي يقدمه منذ
بدأية ألموسشم وألذي أأهله
للتوأجد ضشمن تششكيلة
ألمحليين ألمعنية بالتربصس
ألذي أنطلق نهار أليوم،
إأضشافة ألى قاسشمي أأكد بن
موسشى علو كعبه وأأنه من
ألÓعبين ألمهتمين في
ألفريق بعد مسشاهمته بنسشبة
كبيرة في ألفوز ألمحقق،
إأضشافة ألى ألمهاجم سشوقار
ألذي بدأ يتأاقلم مع أأجوأء
ألفريق وأنعكسس هذأ إأيجابا
على مسشتوأه في ألميدأن من
جهته أسشتعاد قاموندي ثقته
بنفسشه وألتي أنتقلت لÓعبين
خاصشة بعد ألمرحلة ألصشعبة
ألتي عاششها قبل ألدأربي بما
أأنه كان مرششحا للرحيل في
حال خسشر تلك ألمبارأة .

أنتعاشض ألهجوم
وكانت مبارأة باتنة فرصشة
مهمة للجهاز ألفني من أأجل

ألحصشول على ألتوليفة
ألمناسشبة في ألهجوم في ظل
معاناة ألفريق من نقصس في
هذأ ألمركز بعد إأصشابة
ألهدأف أأندريا ،إأضشافة ألى
ترأجع مسشتوى دهام خاصشة
من ألناحية ألبدنية بسشبب
تقدمه في ألسشن و كان ألحل
ألوحيد بالنسشبة لقاموندي
في ظل غياب رأأسس حربة
حقيقي هو إأيجاد تركيبة
خاصشة مكونة من ’عبين أأو
ثÓثة تكون مهمتهم خلق
ألفرصس وترجمتها ألى
و بدأأت هذه
أأهدأف
ألطريقة تأاتي بأاكلها وقد
أسشتفاد قاموندي من
أمتÓك ألفريق لÓعبين
ماهرين في ألهجوم من أأجل
إأنجاح هذه ألطريقة.

تسشليم ألمكافآات
لÓعبين
وسشتكون ألحصشة ألتدريبية
ألتي سشيجريها ألفريق مسشاء
أليوم فرصشة إ’دأرة ألفريق
من أأجل تسشليم ألÓعبين
منحة ألفوز في ألدأربي
وكذلك على ششباب باتنة ومن
ششأان هذه ألخطوة أأن تحفز
ألÓعبين أأكثر على بذل
مجهودأت إأضشافية خÓل
ألمقابÓت ألمقبلة وأ’رتقاء
بالفريق ألى ألمرأتب أأ’ولى
لتحقيق ألهدف أأ’سشاسشي
وهو ألحصشول على ألبطولة.

عمار حميسسي

مولودية ألجزأئر

عقب ـ ـ ـات ك ـ ـ ـبيرة تنتظـ ـ ـر م ـ ـ ـ ـ ـناد
لم يتمكن فريق
مولودية ألجزأئر
من ألظفر بالنقاط
ألثÓثأأمام
جمعية ألششلف
رغمأأنها لعبت
للمرة ألثانية على
ألتوألي في ملعب
 ٠٥جويلية وتحت
أنظار جمهورها
ألعريضض ،وأعتبر
ألتعادلأأمام
جمعية ألششلف
بمثابة تعثر
يعكسض مدى
صشعوبة ألمرحلة
ألتي يمر بها
ألفريق عقب
خسشارة ألدأربي
وزوبعةإأقالة
ألمدرب ألفرنسشي

ألبدنية

جون بول رأبييه.

حمزة  -م.
ورغم أأن ألفريق لعب بششكل أأفضشل من
ألمبارأة ألماضشية بعد أعتماد ألمدرب جمال
مناد على خطة  ٢٤٤و أقدأمه على أحدأث
ثÓثة تغييرأت على ألتششكيلة أأ’سشاسشية
بإاقحام كل من ألمدأفع بششيري وكريم غازيي
و معاوية مكلوشس ،إأ’ أأنها لم تأات بالجديد،
خاصشة وأأن جل ألمحاو’ت لم تششكل خطرأ
حقيقيا على مرمى ألحرسس غالم ألذي أنقذ
فريقه من هزيمة محققة عند تصشديه لركلة
ألجزأء ألتي نفدها بابوشس ،هذأ ما كان محل
سشخط أ’نصشار ألذين لم يتقبلوأ أهدأر هذأ
أأ’خير ألفوز بتلك ألطريقة وحّملوه كامل
ألمسشؤوولية.
من جانب آأخر ،سشمحت ألمبارأة لجمال بأاخذ
صشورة ششاملة عن فريقه في أأول أختبار له
و’ششك أأنه دّون بعضس ألنقاط ألتي سشيعمل
على تدأركها في أللقاءأت ألقادمة.

ضشعف أللياقة يثير ألتسشاؤو’ت
قال جمال مناد منذ أأول يوم له على رأأسس
ألعارضشة ألفنية للعميد أأنه وجد فريقا منهارأ
بدنيا وصشرح بعد مبارأة ألششلف أأنه سشيقيم
ألتربصس ألششتوي خارج ألوطن من أأجل تدأرك
هذأ ألنقصس ألفادح ،وأأثار ألحديث عن ضشعف

أللياقة
أسشتغرأب
ألمتتبعين ،كونه
ألفريق ألذي يعاني
من هذه ألناحية،
مايطرح
وهو
عن
ألتسشاؤول
تربصس
نجاعة
ألذي
بولونيا
عليه
أأششرف
ألمدرب ليفينغ
ومسشاعده قاسشي
ألسشعيد ،وجاء بعد
ذلك تربصس تونسس
تحت أششرأف جون
رأبيه
بولي
ليكتششف ألجميع
أنطÓق
بعد
أأن
ألمنافسشة
ألفريق
مششكل
وتجلى
بدني،
جزءأ منه في ألصشرأعات ألثانية ألتي دأئما ما
يخسشرها رفقاء بابوشس.
لكن ما ظهر فوق ألمسشتطيل أأ’خضشر لحد
أآ’ن أأعطى أ’نطباع أأن هناك صشعوبة بالغة
يجدها كل مدرب في وضشع ألتششكيلة
أأ’سشاسشية ،نظرأ لثرأء ألتعدأد ورغبة ألجميع
في أللعب وإأذأ كان كريم غازي وألمهاجم
مكلوشس أأعلنا صشرأحة عدم تقبلهما كرسشي
أ’حتياط في ألجو’ت ألثÓث أأ’ولى ،فكان
ألدور هذه ألمرة للظهير أأ’يسشر عبد
ألرحمان حششود ألذي يبدو أأن صشبره نفذ
بعدما فضشل مناد عدم أششرأكه في ألمبارأة
أأ’خيرة ،وقرر مغادرة ألفريق وما زأد من
غضشبه هو توأجد ألناخب ألوطني وحيد
هاليلوزيتشس في ألمنصشة ألششرفية.
مششاكل ضشبط ألتششكيلة أ’سشاسشية تضشاف ألى
عدم أ’سشتقرأر ألذي تششهد أ’دأرة إأضشافة
ألى قضشية إأقالة ألمدرب رأبييه ألذي دخل في
حرب كÓمية مع مناد وعمر غريب ،وهو ما
أأثر نوعا ما على معنويات ألتعدأد خاصشة لما
تحدث عن أأ’مور ألمعتلة بالتششكلية وأمكانية
تدخل بعضس أ’طرأف في ضشبطها.
مثل هذه أأ’مور سشتضشاعف من ألضشغط على
ألÓعبين وألطاقم ألفني ،كما سشتضشع مناد
أأمام تحد حقيقي يتمثل في بسشط ألسشيطرة
على ألمجموعة وأنتقاء أأفضشل ألعناصشر ألتي
بإامكانها إأسشعاد أأ’نصشار ألذين تحذوهم آأمال
كبيرة في رؤوية فريقهم يعود ألى ألتتويجات.

أإ’ثنين  ٠١أأكتوبر  ٢٠١٢م
ألموأفق لـ  ١٥ذو ألقعدة ١٤٣٣هـ

ألعدد
١٥٩١٥

رياضضة

آلمنتخب آلوطني

رفيق حليشس لـ«آلششعب»:

انطÓق تربصص ''المحليين'' اليوم بسشيدي موسشى
ينطلق آليوم آلتربصس آلخاصس بالÓعبين آلمحليين بمركز تحضشير آلمنتخبات آلوطنية بسشيدي موسشى وآلذي
يدوم آلى غاية آلرآبع من آكتوبر .وقد آسشتدعى آلناخب آلوطني وحيد هاليلوزيتشس آثنا عششر ’عبا ويتعلق
آأ’مر بزماموشس ،دوخة ،سشيدريك،إآضشافة آلى سشوقار ،تجار ،بن موسشى ،بلكا’م ،عودية ،سشليماني ،وآلثÓثي
آلجديد جاليت مهاجم مولودية آلجزآئر وقاسشمي وآلعرفي من آتحاد آلعاصشمة.

عمار حميسشي
وسسيقوم ألناخب ألوطني
بانتهاز فرصسة هذأ ألتربصض
من أجل أخذ نظرة معمقة
على تعدأد ألمحليين ألحالي
قبل ألقيام بغربلته تحسسبا
للتربصض أ’أخير ألذي يسسبق
مبارأة ليبيا وسسيكون بعضض
ألÓعبين مطالبين ببذل
مجهود أكبر من أجل
ألحصسول على مكانة ضسمن
ألمجموعة ألتي سستوأجه ليبيا
كما سستكون أ’أنظار موجهة
بشسكل خاصض للمهاجم
قاسسمي ألذي خطف أ’أضسوأء
خÓل أنطÓق ألموسسم
ألحالي مع فريقه أتحاد
ألعاصسمة وسسيلتحق ألÓعبون
ألمحليون باأنديتهم بعد نهاية
ألتربصض للمشساركة في
مباريات ألبطولة ألتي
سستجري في ألسسادسض أكتوبر
قبل أأن يعود ألÓعبون
ألموجودون في ألقائمة
ألنهائية لÓلتحاق بالتربصض
أ’أخير ألذي يسسبق ألمبارأة
بدأية من ألثامن أكتوبر.

هاليلوزيتشس آجتمع
بطاقمه آلفني ..
وكان ألناخب ألوطني وحيد
هاليلوزيتشض قد عقد
أجتماعا موسسعا مع أأعضساء
جهازه ألفني لمناقشسة
ألتقارير ألخاصسة بعد
حضسورهم لبعضض ألÓعبين
ألدوليين حيث كان مدربا
حرأسض ألمرمى بلحاجي
وكاوة مكلفان بحضسور
بعضض مباريات ألبطولة

ألوطنية أأما ألمحضسر
ألبدني سسيريل موأن فكلف
بمتابعة حليشض وسسودأني
وفيغولي وبريكسسي ألذي
يقوم بتحليل ألمباريات عن
طريق ألفيديو كان مكلفا
بمتابعة ثنائي أ’إفريقي
ألتونسسي جابو ولموشسية
وألمدرب ألمسساعد قريشسي
ثنائي
بمتابعة
كلف
أجاكسسيو مهدي مصسطفى
وكارل مجاني وقد أنتهز
ألناخب ألوطني فرصسة
عقد هذأ أ’جتماع من
أجل تسسطير برنامج
ألتحضسير ألى غاية مبارأة
ليبيا ألتي سستجري في ١٤
أكتوبر ألمقبل.

..وتابع مبارآة ''آلعميد''
ضشد جمعية آلششلف

ندوة صشحفية يوم
آأ’ربعاء

وتميزت مبارأة مولودية
ألجزأئر وجمعية ألشسلف
ألتي جرت بملعب  ٥جويلية
أ’ولمبي بحضسور ألناخب
ألوطني وحيد هاليلوزيتشض
ألذي تابع أأطوأرها باهتمام
كبير وكانت ألفرصسة موأتية
له من أجل متابعة ثنائي
ألمولودية عبد ألرحمن
حشسود ومصسطفى جاليت
أإضسافة ألى ثنائي جمعية
ألشسلف صسبري غربي وفريد
ملولي ويتوأجد ألثنائي
حسسب مصسادر مقربة من
هاليلوزيتشض في مفكرة هذأ
أ’أخير.

كما سسيعقد ألناخب ألوطني
وحيد هاليلوزيتشض ندوة
صسحفية يوم أأ’ربعاء بملعب
مصسطفى تشساكر بالبليدة من
أجل ألتطرق لمجموعة من
أأ’مور ألتي تهم ألرأأي ألعام
ألرياضسي بصسفة خاصسة ويتعلق
أأ’مر بتقييمه لتربصض
ألمحليين إأضسافة ألى موضسوع
ألبرأزيل
مبارأة
إألغاء
وتعويضسها بموأجهة ألبوسسنة
وألهرسسك وأإ’صسابات ألتي
تطارد ’عبي «ألخضسر»
وإأمكانية غياب بوقرة عن
كأاسض إأفريقيا ألمقبلة.

''الخضشر'' يواجهون البوسشنة والهرسشك في الـ ١٤نوفمبر
سسيوأجه ألمنتخب ألوطني في تاريخ ألـ ١٤نوفمبر ألقادم منتخب
ألبوسسنة وألهرسسك وديا عوضض ألبرأزيل ألتي رشسحت للقدوم ألى
ألجزأئر لخوضض لقاء ودي بمناسسبة ألذكرى ألخمسسين لتأاسسيسض
أ’تحادية ألجزأئرية لكرة ألقدم (فاف) ،وتعذرت موأجهة منتخب
ألسسامبا بسسبب ألمطالب ألمالية ألكبيرة للشسركة أ’نجليزية ألتي تمثل
بصسفة رسسمية أ’تحادية ألبرأزيلية .وأوضسحت «ألفاف» أن ألمفاوضسات
تعطلت بسسبب عدم أ’تفاق عن حقوق ألنقل ألتليفزيوني وألتسسويق
ألعالمي للحدث أضسافة ألى ألمطالب ألمالية ألمبالغ فيها للشسركة
ألرأعية.

وعليه سسيكتفي «ألخضسر» بموأجهة منتخب ألبوسسنة وألهرسسك في
أسسبوع ألفيفا ألمصسادف لـ ١٤من ألشسهر ألقادم ،وسستكون ألمبارأة هي
أ’ولى من نوعها بين ألبلدين ،كما سستكون خاصسة للناخب ألوطني
وحيد هاليلوزيتشض ألذي سسيوأجه فريق بلده أ’صسلي.
وحتى وأن كان أللقاء أحتفاليا بالنسسبة لÓتحادية أ’ أنه يعد أختبارأ
حقيقيا لرفقاء فيغولي عندما يوأجهون فريقا يملك ’عبين من طرأز
عال يتقدمهم ألمهاجم ألعمÓق أدين دزيكو ألذي يلعب في صسفوف
ألمان سسيتي أ’نجليزي.

حمزة/م

أآخبار آلمحترفين

عودة كادامورو ...وتأالق مهدي مصشطفى
آسشتأانف آلمدآفع آلدولي
آلجزآئري لياسشين بن طيبة
كادآمورو آلمنافسشة بعد
تعافيه من آإ’صشابة ،حيث
ششارك في آلمبارآة آلتي فاز
بها فريقه ريال سشوسشييدآد
على حسشابأآتليتيك بلباو (
 ) ٠ - ٢برسشم آلجولة
آلسشادسشة من بطولة
آلدرجة آأ’ولى آ’سشبانية .
ولعب كادأمورو ألدقائق ألثماني
أأ’خيرة من أللقاء ،حيث أأقحمه
مدربه بهدف ألمحافظة على

تقدم فريقه ،وهي ألمهمة ألتي
أأدأها ’عب «ألخضسر» على أأكمل
وجه ،حسسب ألمÓحظين.
وكان ألمدأفع متعدد ألمناصسب
قد تعرضض إ’صسابة على مسستوى
ألكاحل يوم  ٩سسبتمبر خÓل
ألمقابلة ألتي فاز بها ألمنتخب
ألجزأئري على نظيره ألليبي(- ١
 )٠بملعب ألدأر ألبيضساء
بالمغرب ،في ذهاب ألدور
أأ’خير من تصسفيات كأاسض
إأفريقيا لأÓمم  ٢٠١٣حيث أضسطر
لترك ألميدأن ما بين ألشسوطين.
وتعد هذه ألمشساركة أأ’ولى
لكادأمورو مع فريقه منذ أنطÓق
ألموسسم ألجاري ،على أعتبار أأنه
لم يدخل في حسسابات ألطاقم

تعافيت من ا’صشابة..وأانتظر موعد مباراة ليبيا
كان لنا آتصشال
هاتفي صشبيحةأآمسس
مع آلمدآفع آلجديد
لنادي آكاديميكا
آلبرتغالي رفيق
حليشس ،وهذآ
للحديث عن
آإ’صشابة آلتي
تعرضس لها آلÓعب
وجعلته يغيب عن
مبارآتين هامتين في
آلبطولة ،كانت
سشتكسشبه ثقة آكبر
في آلنفسس وعودة
سشريعة للميادين.
آلششعب:أآه Óبك ..محبو رفيق حليشس
يودون في آلبدآية آ’طمئنان على
حالة ’عبهم ،فهل تطمئنهم ؟
حليشس :ألحمد لله ،تحسسنت بنسسبة  ٨٠في
ألمائة ،أأو أأكثر ،وبدأأت أأتدرب مع ألمجموعة
بصسفة عادية ،صسحيح أأني شسعرت ببعضض أآ’’م
في مبارأة ألدوري أأ’وروبي ،لكني فضسلت
موأصسلة أللعب ظنا مني أأنها فرصسة لكي أثبت
نفسسي ..وأعتقد أنه بسسبب إأصسرأري على
إأكمال ألموأجهة حصسلت لي مضساعفات
وألسسبب ألرئيسسي هو نقصض ألمنافسسة ،لكن
أطمئن ألجميع من خÓل جريدتكم أأني في
أأفضسل أأحوألي.
آلم تششعر بنوع من آإ’حباط بعد
تضشييعك مبارآتين متتاليتين في
آلبطولة آلبرتغالية ؟
¯¯ أأكيد أأني شسعرت باإ’حباط بعد تعرضسي
لإÓصسابة وتعويضسي في شسوط ألمبارأة ألثاني،
لكني سسعيد بما قدمته للفريق ومن خÓل ٦٠
دقيقة ألتي لعبتها ،بما أأننا كنا متعادلين
لحظة خروجي ..لكن نقصض ألمنافسسة أثر
نوعا ما على أأدأئي ،لكني متفائل بباقي
ألمبارأة ،ومتأاكد أنه بإامكاني إأعطاء أإ’ضسافة
ألÓزمة للفريق من خÓل باقي ألمباريات،
’زلنا في بدأية ألموسسم.
كيف وجد رفيق ’عبي وإآدآريي
آلفريق ؟
¯¯ أملك عÓقات جيدة هنا في ألبرتغال مع كل
ألÓعبين ،بحكم لعبي مع فريقي ألسسابق

ألسسادسسة بـ ١١نقطة.
من جهته ،شسارك ألجزأئري
أآ’خر في صسفوف أأجاكسسيو،
ألمدأفع أأ’وسسط كارل مجاني،
أأسساسسيا من جديد ،مقدما مبارأة
في ألمسستوى ،وأسستدعي مهدي
ومجاني إألى ألتربصض ألقادم
للمنتخب ألوطني بدأية من ٨
أأكتوبر بالجزأئر قبل موأجهة
ألمنتخب ألليبي يوم  ١٤من نفسض
ألشسهر لحسساب إأياب ألدور
أأ’خير من تصسفيات كأاسض
إأفريقيا لأÓمم .٢٠١٣

ماديرأ ،وصسرأحة لم أأجد صسعوبة تذكر هنا
في ألتأاقلم ،كل ألÓعبين يحترمون بعضسهم
ألبعضض وألعÓقة رأئعة بين أإ’دأرة وألÓعبين،
صسرأحة ومن غير مجاملة ففريق أكاديميكا
متحمسض ’حتÓل إأحدى ألمرأكز ألمتقدمة.
ومتى يمكنك آلعودة للميادين حليشس
؟
¯¯ إأن شساء ألله بدءأ من مقابلة ألعودة بين ليبيا
وألجزأئر في ملعب تشساكر في ألبليدة ،سسأاكون
جاهزأ بنسسبة  ١٠٠في ألمئة ،وسسأاكون على أأتم
أ’سستعدأد فيما لو أعتمد ألمدرب علي ،أ’ني
تعافيت من أإ’صسابة وأسستعدت أأجوأء
ألمنافسسة.
آلمنتخب آلليبي يعسشكر منذ أآيام في
تونسس وعينه على آلفوز وآلتأاهل،
سشكيف سشتحضشرون لهذه آلموآجهة
آلمفخخةإآن صشح آلتعبير ؟
¯¯ أعتقد أأن لقاء ألعودة سسيكون أأصسعب من لقاء
ألذهاب ،حتى وإأن حققنا ألفوز خارج ألديار،
إأ’ أأننا سسنكون تحت ضسغط ألحفاظ على
ألنتيجة ،وألتأالق في أأرضسنا وبين جماهيرنا،
علينا ألدفاع من غير ألمخاطرة بالهجوم
كثيرأ ،أعتقد أأن ألمنتخب ألليبي يعول على
تسسجيل هدف وبعد ذلك سسيحاول جرنا إألى
ألوقت أإ’ضسافي لكننا لن نسسمح بذلك،
وسسنحافظ على نتيجة ألذهاب ولم ’ نسسجل
أأهدأفا أأخرى.

حاوره :هششام كموشش

آآيت مولود (رئيسس آتحادية كرة آليد) لـ«آلششعب»:

''قررت الترششح لعهدة ثانية بعد الحاحأاعضشاء الجمعية العامة''
كششف لنا آآيت مولود
آ’تحادية
رئيسس
آلجزآئرية لكرة آليد أآن
ترششحه لخÓفة نفسشه
جاء بعد طلب من
آلجميع خÓل آلجمعية
آلعامة آلعادية آلتي
عقدت مؤوخرآ على
آ’تحادية
مسشتوى
ببقائه من آجل موآصشلة
آلعمل آلذي بدأآ فيه
بهدف ضشمان آ’سشتقرآر،
إآضشافة إآلى آلمحافظة
على آ’سشتقرآر بعد
آأ’زمات آلتي ششهدتها
آلكرة آلصشغيرة في
آلموسشم آأ’خير.

@ نبيلة بوقرين

ألفني لريال سسوسسييدأد خÓل
ألجو’ت أأ’ولى من ألمسسابقة
ألمحلية.
ومن جهة أأخرى سساهم ألدولي
ألجزأئري مهدي مصسطفى بشسكل
مؤوثر في فوز فريقه نادي
أأجاكسسيو على ضسيفه ملعب
بريسست في ألجولة ألسسابعة من
بطولة ألرأبطة أأ’ولى ألفرنسسية،
بتسسجيله للهدف ألوحيد في
أللقاء.
ويعد هذأ ألهدف ،ألذي سسجله
في ألدقيقة  ،٥٧أأ’ول بالنسسبة
لوسسط ألميدأن ألدفاعي منذ
أنطÓق ألموسسم ألجاري ،ليسسمح
لتشسكيلته با’رتقاء إألى ألمرتبة
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وأأكد ذأت ألمتحدث أنه
سسيبقى بما أأن ألجميع رأضض
على عمله وهذأ هو ألمهم
من أجل موأصسلة تطبيق
ألبرنامج ألذي سسطره عندما
تولى مهامه في ألعهدة
ألسسابقة في قوله «سسأابقى
على رأأسض أ’تحادية بما أأن
ألجميع رأضض على ألعمل
ألذي أأقوم به وبالتالي ’
يوجد أأي إأشسكال بالنسسبة لي.
وسسأاحاول أأن أأكمل ألبرنامج
ألذي سسطرته من قبل».
أأما فيما يخصض تعيين أأ’مين
ألعام لÓتحادية جدد آأيت
مولود رفضسه ألمطلق لقرأر

ألوزأرة ألقاضسي بتعيين آأيت
ديب بدل من لبان ،وهذأ أأمر
منطقي حسسبما هو معمول
به أ’ن رئيسض أ’تحادية هو
أآ’خر بإامكانه أأن يعطي رأأيه
في ألموضسوع أ’نه هو من
سسيتعامل معه ولهذأ فان
ألشسخصض ألمختار لتولي هذأ
ألمنصسب .وبالتالي فانه
حسسبما أأكده لنا آأيت مولود
فهو يفضسل أأن يشستغل مع
ألناسض ألذين يثق فيهم من
أجل خدمة كرة أليد
ألجزأئرية ككل ،ولهذأ فهو
يريد ألترأجع عن هذأ ألقرأر
وأأ’خذ بما يخدم ألجميع.
وتطرق إألى أإ’مكانيات ألتي
يتمتع بها «لبان» وألذي يريد
أأن يبقى بما أنه يتمتع

بمؤوهÓت كبيرة حسسب
محدثنا وهو إأطار فاعل
ويعرف عمله جيدأ وإأن طبق
هذأ ألقرأر فانه سسيعرقل
عمل أ’تحادية في قوله «أأنا
أأريد أأن يبقى لبان أ’ني أعمل
معه بشسكل عاد و’ يوجد أأي
مشساكل ،كما أأني أأريد أأن
يكون هناك أسستقرأر ،أ’ننا
مقبلون على تحديات صسعبة
على مسستوى ألفرق ألوطنية
ألتي سستشسارك في بطولة
ألعالم باسسبانيا في بدأية
ألسسنة ألقادمة ،ولهذأ فان
مثل هذه ألقرأرأت أأظن أأنها
تعرقل من مهام أ’تحادية
فقط» .

اإ’ثنين  ٠١أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ١٥ذو القعدة  ١٤٣٣هـ

شصيخ األزهر
العمل بالشصريعة يمنح
السصعادة والطمئنان
قال الدكتور أاحمد الطيب ،شسيخ اأ’زهر
 ،أان العمل بما جاءت به شسريعة اإ’سسÓم
على لسسان الرسسول ـ صسلى الّله عليه وسسلم
ـ والعمل بها فيه النجاح والسسعادة والرخاء
واإ’طمئنان ،مشسيرا إالى أان اإ’سسÓم ’
يأامر الناسص إا’ بما يسسعدهم و’ يحرم
عليهم إا’ ما هو ضسد مصسلحتهم.
جاء ذلك خÓل اسستقباله ،للسسيد
''هو’ند تايلور ،رئيسص مؤوسسسسة ''ليبفور''
بإاندونيسسيا ،والتي تهدف إالى إاخراج
سسلسسلة تثقيفية حول اإ’سسÓم من خÓل
لقاءات مع كبار علماء اإ’سسÓم إ’ظهار
سسماحته للعالم الغربي ،وإازالة سسوء الفهم
العالق في وجدان كثير من الناسص على
مسستوى العالم ،وأايضسا إازالة سسوء الفهم
الذي ينجم عن السسلوك الخاطيء لبعضص
المسسلمين واإ’سسÓم منه براء.
وأاوضسح أان ''أاهل الكتاب'' هم الذين
يؤومنون بالكتب السسماوية السسابقة كالتوراة
واإ’نجيل إا’ أانهم يكتفون بذلك و’
يؤومنون برسسالة النبي محمد صسلى الّله
عليه وسسلم ،ولكننا كمسسلمين نؤومن بصسدق
جميع اأ’نبياء و’ نفرق بين أاحد منهم،
وما دام أاهل الكتاب ’ يسسيئون إالينا فنحن
مطالبون بمقتضسى شسريعة اإ’سسÓم أا’
نسسيء إاليهم ،واإ’سسÓم دين سسÓم يمد يده
لكل من يرغب بالسسÓم.
وحول قوله تعالى ''وما أارسسلناك إا’
رحمة للعالمين'' قال شسيخ اأ’زهر أان
رسسالة النبي ـ صسلى الّله عليه وسسلم ـ تمتاز
بأانها رسسالة عامة لإÓنسص والجن ،وتطابق
جميع ما جاء به اأ’نبياء ،فجميع الرسسل
جاءوا برسسالة واحدة في أاصسولها ،وكل
رسسول أارسسله الّله للناسص برسسالته وهي
إاخÓصص العبادة للّه ووجوب التحلي
بمكارم اأ’خÓق ،وإاذا وجد خÓف بين
الرسسا’ت السسماوية فتكون في الفروع
وليسص في أاصسل من اأ’صسول.
وأاكد على ضسرورة أان يتم اختيار من
يتحدثون عن اإ’سسÓم اختيارا جيدا ،وأان
يكون من يتكلم عن اإ’سسÓم فاهما
للشسريعة فهما سسليما ،ومن الحق أان نقول
بأان اإ’سسÓم يعطي لكل إانسسان حقه سسواء
أاكان مسسلما أاو غير مسسلم ،أ’ن اإ’سسÓم
يحرم الظلم والرذائل جميعها ويعتبر
الناسص جميعا أاخوة في اإ’نسسانية.

فضصائل الصصÓة على النبي
عن أانسص رضسي الّله عنه قال :قال
رسسول الّله صص'' :أاكثروا الصسÓة علsي يوم
الجمعة ،فإانه أاتاني جبريل آانفًا عن ربه
عز وجل فقال :ما على اأ’رضص من مسسلم
يصسلي عليك مرة واحدة إا’ صسليت أانا
ومÓئكتي عليه عشسرا ً''( .رواه
الطبراني)''.وعن عبدالّله بن عمرو رضسي
الّله عنهما قال'' :من صسلى على النبي صص
صسÓة واحدة ،صسلى الّله عليه ومÓئكته
سسبعين صسÓة''( .رواه أاحمد).

دعاء

اللهم انزع من قلوبنا الغل علي اأ’خوان،
والضسغينة علي الجيران ،والحسسد لأÓقران..اللهم
اغسسل قلوبنا بماء اليقين،واسسق أارواحنا من كوثر
الدين ،وأاثلج صسدورنا بسسكينة المؤومنين.

يوميــات إإسسـÓميـــة
إإعدإد  :عبد إلكريم  .ل

العدد
١٥٩١٥

هام جدأ

هذه الصسفحة تحتوي على آايات قرآانية كريمة
واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء الحفاظ عليها
وحمايتها من التدنيسص .وشسكرا
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القرآان الكر Ëوالسصنة اŸطهرة اهتمتا باÙافظة على البيئة
أهتم ألقرآأن ألكريم وألسسنة ألمطهرة بالبيئة أهتماما بالغا ،نجد ذلك من خÓلإأطÓقأأسسماء
بعضض ألنباتات وألحشسرأت وألظوأهر ألطبيعية على ألقرآأن ألكريم ،ومن خÓل حث ألقرآأن ألكريم
لإÓنسسان على ألتعامل مع عناصسر ألبيئة بالرحمة وألرفق؛ كما أهتمت ألسسنة ألمطهرة بالبيئة
ومكوناتها ،ونلمسض ذلك من خÓل مطالعتناأ’حاديث ألنبي ـ صسلى ألّله عليه وسسلم ـ بدأية من باب
ألطهارة ،ومرورأ بسسائر ألعبادأت وألمعامÓت ،حتى ألحرب وألقتل ’ يخلو من ألرحمة وألشسفقة ''.
من د’ئل القرآان الكريم
على ا’هتمام بالبيئة :أان
نجد عددا من سسوره يسسمى
للحيوانات
بأاسسماء
والحشسرات وبعضص النباتات
والمعادن ،وبعضص الظواهر
الطبيعية.فنجد من أاسسماء
السسور :سسورة البقرة ،وسسورة
اأ’نعام ،وسسورة الفيل ،وسسورة
العاديات وهي الخيل ،وكلها
من الحيوانات''.ونجد سسورة
النحل ،وسسورة النمل ،وسسورة
من
وكلها
العنكبوت،
الحشسرات.وهذا ما جعل المشسركين أاو
اليهود يعجبون من ذلك ويقولون :أاي
قدر للذباب وللعنكبوت ،حتى يضسرب
الّله بهما اأ’مثال؟!''ورد القرآان عليهم
بقوله( :إان الّله ’ يسستحيي أان يضسرب
مث Óما بعوضسة فما فوقها) البقرة٢٦:
وأاراد بما فوقها :أاي في الضسعف
والهوان .ولهذا فسسره بعضسهم بقوله :أاي

ما دونها.؟ونجد في القرآان سسورة التين،
وهو من النباتات ،وسسورة الحديد ،وهو
من المعادن .ونجد سسورة الطور ،وهو
يعني الجبل مطلقا أاو جب Óمعينا،
وسسورة البلد ،والمراد به مكة البلد
الحرام ،وسسورة اأ’حقاف ،وهي في
الجزيرة العربية ،وكلها أاماكن''.فهذه
التسسميات للسسور القرآانية لها د’’تها
وإايحاؤوها في نفسص اإ’نسسان المسسلم،

وربطه بالبيئة من حوله،
بحيث ’ يكون في عزلة أاو
عنها''.واأ’حاديث
غفلة
النبوية تؤوكد هذا اأ’مر،
وتزيد على ما في القرآان
بما ورد فيها من اأ’وامر
والتوجيهات
النبوية،
المحمدية بالغرسص والزرع
في جملة من اأ’حاديث
الصسحاح'' .منها :ما رواه
الشسيخان عن أانسص قال :قال
رسسول الّله صسلى الّله عليه
وسسلم'' :ما من مسسلم يغرسص
غرسسا  ،أاو يزرع زرعا  ،فيأاكل منه طير
أاو إانسسان أاو بهيمة ،إا’ كان له به صسدقة
''''.ومما يلفت النظر هنا :أان تكتب
الصسدقة والمثوبة للغارسص والزارع ،على
ما أاخذ من زرعه وثمره ،وإان لم تكن له
فيه نية ،لمجرد اتجاهه إالى الغرسص
والزرع ،فكل ما يسستفاد منه لكائن حي
له فيه ثواب''.

باعتباره ’ يتوأفق مع ''ألثقافة أليهودية ألمسسيحية''

منظمةأامريكية تدعو لتجريم اعتناق اإلسصÓم
د عت م ن ظم ة أ م ر ي كي ة اأعداد اŸسسلم ‘ Úالو’يات
م ع ا د ي ة ل و ج و د أ  Ÿس سل م  ‘ ÚاŸتحدة تÎاوح ما ب ٦ Úو ٧مÓيÚ
ألو’يات أŸتحدة ’إقامة شسخصص ،لكن ’ توجد اإحصسائيات
م ش س ر و ع ق ا ن و ن ي د ع و ’ عت ب ا ر دقيقة حول اأعدادهم.كما قالت ‘
أعتناق أ’إسسÓم جرÁة بيان اإنها بداأت مشسروعا لوضسع
ي ع اق ب عل ي ه ا ب ال س س ج ن  ٢ ٠ع ا م ا '' ،خريطة تصسنيفية للمسساجد'' ،يعد
كما دشسنت مشسروًعا يهدف أإ ¤ا’أول من نوعه ‘ العا ،⁄موضسحة
ر س س م خ ري ط ة لت ص س ني ف اأنه يهدف اإ ¤تقييم التهديد الذي
أ Ÿس س ا ج د ح س س ب د ر ج ة أ لت ز أ م ه ا تواجهه الدولة ا’أمريكية من جهود
بالشسريعة أ’إسسÓمية ألتي ''فرضص الشسريعة داخل حدودها''.
تعتÈها أŸنظمة ''موؤأمرة
واأضسافت اŸنظمة ،التي يصسفها
أإجرأمية تهدف أإ ¤أإسسقاط مراقبون بالصسهيونية ،اأن ''اŸشسروع
أ◊كومة أ’أمريكية وتقويضض سسوف يجمع معلومات عن مسساجد
أل د س ست و ر ' '  .الو’يات اŸتحدة التي تزيد عن
ويدعو مشسروع القانون الذي  ٢٣٠٠مسسجد ،واŸدارسص اŸرتبطة
اقÎحته منظمة ''جمعية ا’أمريكي Úبها ،وتقد ËاŸعلومات اÿاصسة
من اأجل الوجود القومي'' اإ ¤اإخراج بذلك اإ ¤الشسعب ومسسئو‹ تنفيذ
ا’إسسÓم من الو’يات اŸتحدة ،القانون'' ،وهو ما اعتÈته منظمات
مشسروعا
اأمريكية
باعتباره ’ يتوافق مع ''الثقافة اإسسÓمية
اليهودية اŸسسيحية'' ،بحيث يعاقب ''للتجسسسص'' على اŸسساجد.
كل من ''يتمسسك با’إسسÓم'' بالسسجن
واأردفت اŸنظمة اأن اأحد اأهداف
 ...و‘ القناعة وقاية من كث Òمن
 ٢٠عاما ،وفق تقرير بثته اليوم اŸشسروع هو اختبار فرضسية اإمكانية
التعرف على اÓÿيا والشسبكات أامراضص القلوب التي تفتك بالقلب
ا’أربعاء وكالة ''اأمريكا اإن اأربيك''.
وتشس Òبعضص التقديرات اإ ¤اأن ''ا÷هادية'' من خÓل ''–ديد وتذهب با◊سسنات كا◊سسد والغيبة
والنميمة والكذب وغÒها من اÿصسال
الذميمة؛ ذلك أان ا◊امل على الوقوع
‘ كث Òمن تلك اأ’مراضص غالبا ما
يكون اسستجÓب دنيا أاو دفع نقصسها،
جاء في الحديث أان من السسبعة الذين يظلهم الّله في ظله يوم ’ ظل إا’ ظله ..فمن قنع برزقه ’ يحتاج إا ¤ذلك
''رجل تصسدق بصسدقة فأاخفاها حتى ’تعلم شسماله ما تنفق يمينه'' .وهذه كناية اإ’ثم ،و’ يداخل قلبه حسسد إ’خوانه
عن المبالغة في إاخفاء الصسدقة''.قال اإ’مام النووي'' :وفي هذا الحديث فضسل على ما أاوتوا؛ أ’نه رضسي Ãا قسسم له،
صسدقة السسر ،قال العلماء :وهذا في صسدقة التطوع فالسسر فيها أافضسل أ’نه أاقرب وقد قال الصسحابي ا÷ليل عبد الّله بن
إالى اإ’خÓصص ،وأابعد من الرياء وأاما الزكاة الواجبة فإاعÓنها أافضسل''''.والصسدقة مسسعود رضسي الّله عنه :اليق Úأا’
برهان واضسح على صسدق إايمان المتصسدق بالله ،وفي الحديث (والصسدقة برهان) ترضسي الناسص بسسخط الّله ،و’ –سسد
فالمتصسدق يتعامل مع الله الذي يعلم السسر وأاخفى ،والذي يخلف عليه ما أانفق أاحدا على رزق اللّه ،و’ َتُلْم أاحدا على
أاضسعافًا مضساعفة ،ولقد كان السسلف يبذلون أاموالهم في سسبيل الّله عز وجل ما  ⁄يؤوتك اللّه ،فإان الرزق ’ يسسوقه
إايماناً منهم بالعوضص من الّله الكريم ،فقد كان يحيى بن معاذ الرازي يقول :حرصص حريصص ،و’ يرده كراهة كاره،
عجبت ممن يبقي معه ماً’ ،وهو يسسمع قوله تعالى ''إان تقرضسوا الّله قرضسا حسسنا فإان الّله تبارك وتعا ¤بقسسطه وعلمه
يضساعفه لكم (التغابن .)١٧ :وقال ابن كثير في قوله تعالى'' :وما أانفقتم من شسيء وحكمته جعل الرْوح والفرح ‘ اليقÚ
فهو يخلفه وهو خير الرازقين ( ''٣٩سسبأا ،)٣٩ :قال ''يخلفه عليكم في الدنيا والرضسا ،وجعل الهم وا◊زن ‘ الشسك
بالبذل وفي اآ’خرة بالجزاء والثواب'' .وقال رسسول الّله صص'' :السساعي على والسسخط .وقال بعضص ا◊كماء:
اأ’رملة والمسسكين كالمجاهد في سسبيل الّله أاو القائم الليل الصسائم النهار'' (رواه وجدت أاطول الناسص غما ا◊سسود،
البخاري ومسسلم)''.
وأاهنأاهم عيشسا القنوع.

اŸسساجد واŸدارسص التي تدرسص
التقليدية
بالشسريعة
وتبشسر
والرجعية''.وعن كيفية تنفيذ
اŸشسروع ،اأوضسحت اأنها سستقوم
باإعداد فريق من اÈÿاء ‘ شسئون
ا’سستخبارات وﬁاربة ا’إرهاب،
اإضسافة اإ ¤عدد من العلماء
اŸتخصسصس ‘ Úا’إسسÓم ،قالت
اإنهم سسيكونون من العرب (ليسسوا
البيان)
بحسسب
مسسلمÚ
واŸسسيحي Úواليهود ،يتقن عدد
منهم العربية وا’أردية والفارسسية،
حيث سسيقوم هذا الفريق بزيارة
اŸسساجد واŸدارسص اŸرتبطة
بها.

القناعة وقاية
منأامراضض القلوب

الصصدقة الخفية لها تأاثير عجيب في دفعأانواع البÓء

كÓم من نور
قال علي بن أابي طالب رضسي الله
عنه '' :أاعجب ما في اإ’نسسان قلبه..
فإان سسنح له الرخاء أاذsله الطمع ،وإان
هاجه الطمع أاهلكه الحرصص ،وإان ملكه
اليأاسص قتله اأ’سسف ،وإان سسعد بالرضسا
نسسي التحtفظ ،وإان أاتاه الخوف شسغله
الحذر ،وإان اتسسع له اأ’من اسستلبته
الِغsرة ،وإان أاصسابته مصسيبة فضسحه
الجزع ،وإان اسستفاد ماً’ أاطغاه الغشص،
وإان عضsسته فاقة بلغ به البÓء ،وإان جهد
به الجوع قصسد به الضسعف ،وإان أافرط
في الشسبع َكsظْتُه الِبطنة ،فكtل تقصسير
مضسّر ،وكل إافراط له قاتل''.من كتاب:
''المقتطف من كل فن مختلف''.

قال لقمان لبنه
با بني إاذا افتخر الناسص بحسسن
كÓمهم ،فافتخر أانت بحسسن
صسمتك.
@ يا بني راحة الجسسم في قلة
الطعام ،وراحة الروح في قلة اآ’ثام،
وراحة القلب في قلة ا’هتمام،
وراحة اللسسان في قلة الكÓم.
@ أافضسل طريقة للتغلب على
الصسعـ ـاب اقتح ـامه ـا.

كيف تفوز بشصفاعة النبي
صصلى الله عليه وسصلم؟
قال صسلى الله عليه وسسلم '':إاذا
سسمعتم المؤوذن فقولوا مثل ما يقول :
ثم صسلوا علي ,فإانه من صسلى علي
صسÓة صسلى الله عليه بها عشسرا ,ثم
سسلوا الله لي الوسسيلة ,فإانها منزلة
في الجنة ’ .تنبغي إا’ لعبد من عباد
الله  ,وأارجو أان أاكون أانا هو ,فمن
سسأال لي الوسسيلة حلت عليه الشسفاعة.

دعاء من األلفإالى الياء
اللهم ارزقنا باأ’لف أالفة ،وبالباء
بركة ،وبالتاء توبة ،وبالثاء ثوابًا،
وبالجيم جماً’ ،وبالحاء حكمة،
وبالخاء خيرا ً ،وبالدال دلي ً
،Ó
وبالذال ذكاء ،وبالراء رحمة ،وبالزاي
زكاة ،وبالسسين سسعادة ،وبالشسين
شسفاء ،وبالصساد صسدقًا ،وبالضساد
ضسياء ،وبالطاء طراوة ،وبالظاء
ظفرا ً ،وبالعين علمًا ،وبالغين غنى،
وبالفاء فÓحًا ،وبالقاف قربة،
وبالكاف كرامة ،وبالÓم لطفًا،
وبالميم موعظة ،وبالنون نورا ً،
وبالواو وصسلة ،وبالهاء هداية ،وبالياء
يقيناً.المصسدر :كتاب ''الدعاء
المسستجاب من الحديث والكتاب''،

أإ’ثنين  ٠١أأكتوبر  ٢٠١٢م
ألموأفق لـ ١٥ذو ألقعدة  ١٤٣٣هـ

ألعدد
١٥٩١٥

منوعات

بحيرة كومو

لوحـ ـة سسشاحـ ـرة يلتقـ ـي فيهـ ـا
الجبـ ـل،النهـ ـر والغابـ ـة

جذع ششجرة يزيد عمره
على ٥آالف عام؟!
قال خبرأء بريطانيون إأنه ُعثر على جذع
ششجرة بلوط يزيد عمره على  ٥آأ’ف عام
بحقل في بريطانيا .وأأششاروأ إألى أأن ألجذع
ألبالغ طوله  .١٣ ٤متر «هو أأكبر جذع سشليم
جر على أإ’طÓق عمره  ٥آأ’ف
ششبه متح ّ
عام لششجرة بلوط قديمة ضشخمة» .
لكنهم أأوضشحوأ أأن ألجذع قد يكون مجّرد
جزء من ألششجرة أأ’سشاسشية أأو ربما ألربع .
وسشيجري تجفيف قطع من ألجذع ألمذكور
لمدة تزيد على  ٧أأششهر في فرن خاصض
ليصشنع منها «طاولة مبهرة للعرضض ألعام
إ’لقاء نظرة ثاقبة عليها».

البريطانيون يتخلون عن
سشاعات اليد
تتميز كومو ـ الواقعة قرب ميÓنو والحدود السسويسسرية والتي تعتبر ثالث
أاكبر بحيرةإايطالية ـ بطبيعة سساحرة،إاذ يحيط بها شسما’ قمم مغطاة بالثلج
يزيد ارتفاعها عنأالفي متر ،قبلأان يتبدل المشسهد في منتصسفها ،بحيث
تظهر المناظر البديعة للطبيعة المنبسسطة عن مدينة بيÓجيو.
وعلى ضشفاف كومو ششيد ألنبÓء وألتجار أأ’ثرياء
ع Èألتاريخ فيÓت فاخرة وسشط حدأئق زأخرة
Ãختلف أأنوأع نباتات ألبحر ،وقد “تع هؤو’ء بحسض
وذوق فني رأقي ،Úفظهر على ضشفاف ألبحÒة ألعديد
من روأئع ألفن وأأيقونات ألهندسشة أŸعمارية.

''لؤولؤوة كومو''
وألقوأرب أأنسشب وسشيلة لÓسشتمتاع Ãناظر ألبحÒة ذأت
ألطبيعة ألهادئة ،وسشينعم ألسشياح ألذين يجوبونها
أنطÓقاً من مدينة بيÓجيو -أأو «لؤولؤوة بحÒة كومو» كما
يسشمونها -بإاطÓلة رأئعة ومناظر طبيعية فريدة.
و‘ ذروة أŸوسشم ألسشياحي تزدحم بيÓجيو بالسشياح،
حيث تقع أŸدينة ‘ أأقصشى طرف ششبه جزيرة تفصشل
كومو ‘ نطاقها أ÷نوبي إأ ¤جزئ ،Úوحظيت كومو
بالفعل بششهرة وأسشعة منذ زمن ألرومان ،فأاششاد ألششاعر
ألششه ÒفÒجيل بها ،وبنى ألفيلسشوف غايوسض بلينيوسض ـ
ألششه Òباسشم بليني أأ’صشغر ـ في Óفخمة ‘ هذأ
أŸكان ،حيث يرتفع نصشب تذكاري له على ربوة مرتفعة
‘ حديقة في Óسشربيلو.Ê
وعلى ضشفاف ألبحÒة ‘ أأقصشى أأ’مام يقف فندق
غرأند أأوتيل في Óسشربيلو ‘ Êششموخ ،حيث ششيد ‘
مبنى أأثري على ششكل مربع ،وتظهر عليه سشمات
ألفخامة وألرقي من ألزمن ألقد.Ë

قصسة حب
أŸتجول وسشط بيÓجيو ـ ألتي يفوح منها عبق ألتاريخ
وتنتششر فيها أأجوأء ألقرون ألوسشطى لكÌة أ◊ارأت
وأأ’زقة ألضشيقة أŸتعرجة ـ سشيصشادفه أ◊ظ ‘
أكتششاف لوحة تذكارية تخلد ذكرى إأقامة فرأنز ليسشت
أŸوسشيقار ألعاŸي ألذي وصشف جمال أŸكان بقوله
«عندما أأرغب ‘ كتابة قصشة عاششق Úيجمعهما حب
جارف ،فلن أختار سشوى ضشفاف بحÒة كومو ،لتكون
مسشرحًا أ’حدأث ألقصشة أ◊اŸة».
قصشة أ◊ب أ◊اŸة هذه عاششها ألششاعر مع ألكونتيسشة
ماري دأغولت ،ألتي كانت تتمتع بجمال أأخاذ وثرأء كبÒ
وذكاء باهر ،لكنها كانت متزوجة ،ما دفع ألعاششقÚ
للهروب من باريسض خÓل صشيف عام  ١٨٣٧وأإ’قامة ‘
بيÓجيو ثÓثة ششهور ،هربا من ألقيل وألقال ألذي
أأحاط بعÓقةٍ أأثمرت طفلة ،أأصشبحت ’حقا زوجة

للموسشيقار ريتششارد فاغ Ôألششه.Ò
وهناك طريق تصشطف على جانبيه أأ’ششجار ،ويؤودي
إأ ¤في Óميلزي ألتي كانت أŸكان أŸفضشل إ’قامة
نابليون على ضشفاف ألبحÒة.
وتفتح ألفي Óأأبوأب حدأئقها أأمام أ÷مهور ،إأضشافة إأ¤
متحف صشغ ‘ Òمششتل أأششجار ألÈتقال يعرضض لوحات
جدأرية ومكتششفات أأثرية.

فندق غراندأاوتيل في ÓسسربيلوÊ
ويصشف أأحد أأ’فرأد ألعاملÃ Úقهى ﬁلي جمال كومو
بقوله «تكششف هذه ألبحÒة عن أأجمل مناظرها ‘
منطقة لينو» ،ناصشحا ألسشياح بجولة ‘ ألقارب إأ ¤فيÓ
ديل بالبيانيلو ،حيث تقبع ألفي Óفوق ربوة مرتفعة،
وتنعكسض صشورتها ألرأئعة فوق صشفحة أŸاء.
صشممت ألفي Óأأوأخر ألقرن  ‘ ١٨ششكل مدرجات
ﬂتلفة على ألضشفة أŸنحدرة للبحÒة لتكون Ãثابة دير
للفرنسشيسشكان.
وقد ظهرت ألفي ‘ Óكوأليسض فيلم «حرب ألنجوم ـ
أ÷زء ألثا ،»Êوأسشتخدمت كمكان تصشوير ‘ أأفÓم
جيمسض بوند.

إاقامة اŸشساهÒ
كث Òمن ألنجوم ألعاŸي ÚوأŸششاه Òيعششقون أإ’قامة
‘ ﬁيط بحÒة كومو ،حيث قام أŸمثل ألششهÒ
جورج كلو Êبششرأء في Óأأو’ندرأ ،و’ يÎك أأية
مناسشبة إأ’ ويع Èفيها عن حبه وعششقه ألكب ÒلإÓقامة
وسشط هذه ألطبيعة ألسشاحرة.
أأما من ’ Áتلكون مÓي Úألدو’رأت لششرأء في Óعلى
ضشفاف ألبحÒة ،فيمكنهم قضشاء بعضض أأ’يام ‘ فيÓ
ديسشتي ألتي ششيدت ‘  ١٥٦٨لتكون أŸقر ألصشيفي
للكاردينال تولومو غاليو.
وقد حول هذأ أŸبنى ألفخم ألتاريخي إأ ¤فندق فاخر
أأوأخر ألقرن  ،١٩وأسشتقبل نصشف مششاه Òهوليوود،
إأضشافة إأ ¤قائمة طويلة من مششاه Òعا ⁄ألفن
وأŸوسشيقى وأأ’زياء.
و’ يزأل رؤوسشاء ألدول وأ◊كومات حتى أليوم ُيقدرون
وأحة ألضشيافة وأ’سشÎخاء ألتي تقع مباششرة على
ضشفاف بحÒة كومو مباششرة.

''أامÓح السشتحمام''
ممنوعة في كندا؟!

رسشالة تصشلإا¤أاصشحابها بعد  ٧٩عامًا؟

حظرت ألسشلطات ألكندية حيازة
ألمخدر ألمعروف باسشم «أأمÓح
أ’سشتحمام» وأ’تجار به ،لما تسشببه هذه
ألمادة من أضشطرأبات سشلوكية خطرة،
حسشب ما أعلنت عنه وزأرة ألصشحة
ألكندية .وبموجب هذأ ألقرأر ،أأدرج هذأ
ألمخدر ألمركب كيميائيا في ألخانة
نفسشها مع ألكوكايين وألهيرويين .وقالت
وزيرة ألصشحة ليونا أغلوكاك «يتعين على
ألكنديين أن يميزوأ بين ألمخدرأت ألتي
يطلق عليها أسشم «أأمÓح أ’سشتحمام»،
وأأمÓح أ’سشتحمام ألحقيقية ألتي تششرى
من ألمتاجر» .وأأضشافت أن ألمخدرأت
ألتي تحمل هذأ أ’سشم «هي مخدرأت
قوية تششبه أأمÓح أ’سشتحمام لكنها
تسشتخدم آ’ثارها ألنفسشية» .ويمكن
أسشتهÓك هذأ ألمخدر بوأسشطة ألتنششق
أو ألتدخين أو ألحقن ،وهو يقدم على أنه
«مخدر قانوني» .وبهذأ تكون ألوزيرة قد
وفت بتعهدأتها ألتي أأطلقتها في جويلية
ألماضشي بمنع هذأ ألمخدر.

تمكّنت أمرأأة أأمريكية من تحقيق أأمنية وألدتها ألمتوفاة ،بعدما تمكنت من تسشليم
رسشالة تعود إألى عام ١٩٣٣ ،إألى أأصشحابها ،كانت وألدتها عثرت عليها في ألعام
 .١٩٦٠وقالت فيكي بيرغ :إأن وألدتها عثرت على رسشالة مرفقة ببعضض ألصشور
موجهة إألى زوجين أأمريكيين ،عند أنتقالها عام  ١٩٦٠إألى منزلها في منطقة
ويسشت منسشتر ألبريطانية .وأأضشافت بيرغ أأن وألدتها تمّنت على أبنتها قبل عام من
وفاتها أأن تجد ألزوجين وتسشّلمهما ألرسشالة .وأأششارت إألى أأنها طلبت مسشاعدة
وسشائل أ’عÓم بعد أأن عجزت عن إأيجاد ألزوجين بنفسشها.

 .....وأاخرى تبحر من بريطانياإالىأاسشتراليا

من جهة أأخرى ذهلت عائلة بريطانية عندما علمت أأن رسشالة وضشعتها أبنتها في
زجاجة ورمتها في ألبحر وصشلت إألى أأسشترأليا .ألطفلة تدعى جاسشمن هدسشون
ألبالغة من ألعمر  ٤سشنوأت رمت في ألبحر في أأفريل ألماضشي زجاجة فيها رسشالة،
وكانت تأامل بأان تصشل إألى خالتها ألتي تقيم في جزر ششانيل أإ’نجليزية ،لكن
ألمفاجأاة هي أن ألزجاجة قطعت مسشافة أأطول وعثرت عليها أمرأأة على ششاطئ
قرب أأد’يد أأ’سشترألية .ووجدت ألمرأأة أأ’سشترألية ألرسشالة في سشبتمبر ،أأي بعد
ما يزيد على  ٥أأششهر من رميها بالبحر ،فسشارعت إألى ألكتابة للمرسشلة مؤوكدة لها
أأن ألرسشالة وصشلت ،وهي تأامل بأان تبقى على توأصشل معها .وقالت وألدة ألطفلة
لويز «لم نحلم حتى بأانها قد تصشل إألى أأسشترأليا» ،مششيرة إألى أأن أبنتها كتبت
عنوأنها وأسشمها وعمرها وتاريخ توجيه ألرسشالة ،وكانت تتوقع أأ’ تبتعد كثيرأ ً أأو

حتى أأن تبتلعها أأسشماك ألقرشض.

لم يعد ألبريطانيون يعتمدون على سشاعات أليد
لمعرفة ألوقت ،وصشاروأ يسشتخدمون هوأتفهم
ألنقالة أ’نهم يفضشلونها أأكثر لمعرفة ألوقت.
ووجدت درأسشة جديدة نششرتمؤوخرأ ،أأن  ٤من كل
 ١٠بريطانيين يعتمدون على هوأتفهم ألنّقالة
لمعرفة ألوقت ،وأأن عدد هؤو’ء أرتفع بنسشبة ٪١٠
منذ ألعام  .٢٠١٠وقالت إأن عدد ألبريطانيين
ألذين يتخلون عن سشاعات أليد لمعرفة ألوقت
مرششح لÓرتفاع في ألسشنوأت ألمقبلة مع تزأيد
أمتÓكهم للهوأتف ألمحمولة .وأأضشافت ألدرأسشة
أأن  ٪٩٣من ألبريطانيين أمتلكوأ هوأتف نقالة
في ألعام ألماضشي ،وبزيادة مقدأرها  ٪٤عن
ألعام ٢٠٠٧،ما جعلهم يتخلون عن سشاعات أليد
ويسشتخدمون هذه أأ’جهزة لمعرفة ألوقت.
وأأششارت إألى أأن سشاعات أليد بدأأت تخرج
تدريجياً عن نمط ألحياة ألسشائد في بريطانيا،
بعد أأن صشار  ٪٢٥من سشكانها يفضشلون أسشتخدأم
ألمحمول لمعرفة ألوقت.

األششعة دليل
سشرطانات البحر
في األعماق
أكتششف علماء من أأمريكا أأنوأعًا من ألسشرطانات
ألتي تعيشض على عمق مئات أأ’متار تحت سشطح ألبحار
بعيدأ ً عن أأي أأثر لضشوء ألششمسض ومع ذلك تسشتخدم
حاسشة ألبصشر في ألتعرف إألى ما يمكن ألتهامه .وقال
ألباحثون في درأسشتهم ألتي نششرت نتائجها أأمسض في
مجلة «جورنال أوف أكسشبرمنتال بايولوجي» إأن أأعين
هذه ألسشرطانات تسشتجيب لضشوء أ’ششعة فوق
ألبنفسشجية أأ’زرق ألمنبعث من كائن ألمرجان وألهوأم
وألعوألق ألبحرية.
وأسشتكششف ألباحثون تحت إأششرأف تامارأ فرأنك
من جامعة نوفا سشاوث أيسشترن أأ’مريكية هذه
أأ’نوأع من ألسشرطانات أأثناء رحلة أسشتكششاف
باسشتخدأم غوأصشة «جونسشون سشي لينك»
ألبحثية في ثÓث بقع على عمق ٥٠٠
إألى  ١٠٠٠متر بالقرب من جزر
ألبهاما.
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اكتششاف نوع جديد من القرود فيأافريقيا ؟!
أأعلن أأحد ألعلماء عن أكتششاف نوع جديد من ألقرود في أأفريقيا ،وهو
يعد ألثاني من نوعه بعد ثمان وعششرين عاما.
وتم أكتششاف ألقرد في جمهورية ألكونغو ألديمقرأطية وكان يعرف بين
ألسشكان محليا باسشم «ليزو’».
ويعد ألنوع ألجديد هجينا من نوعين من ألقرود وهما قرود ألكونغو
وقرود لومامي.
ويقول نششطاء ألحفاظ على ألبيئة أأن هذأ أ’كتششاف يلقي ألضشوء على
أأهمية ألحفاظ على تنوع ألحياة ألبرية في حوضض نهر ألكونغو.
ونُششر هذأ أ’كتششاف على أإ’صشدأر أإ’ليكتروني من جريدة «بابلك
’يبرري أأوف سشاينسض» أأو مجلة مكتبة ألعلوم.
وكان أأول أتصشال بين ألعلماء وألقرد عندما ششاهدوأ أأنثى ششابة محبوسشة
في قفصض بغرفة مدير مدرسشة إأعدأدية في مدينة أأوبا’.
وقدم مدير ألمدرسشة ألقرد باسشم «ليزو’» وهو أ’سشم ألششائع لدى
ألصشيادين ألمحليين ،عندها وضشعها ألعلماء تحت ألمرأقبة وألرعاية.
وخÓل ألتحقيق في ألمنطقة ألمحلية وجد فريق ألبحث قردأ أأسشيرأ
آأخر ،وبعد سشتة أأششهر رصشدوأ بعد عناء أأطرأفا طويلة سشودأء لهذأ ألنوع
في ألبرية.
وقال قائد فريق ألبحث ألعلمي ألدكتور جون هارت من مؤوسشسشة لوكورو:
«عندما بدأأنا ألبحث في غابات تششوأبا ولومامي ولوأ’با كنا نعلم أأننا
نبحث عن ششئ غير مكتششف أأسشاسشا ولكننا لم نكن نتصشور حجم ألكششف
ألعلمي ألذي نسشعى خلفه .لم نكن نتوقع ألعثور على أأنوأع جديدة خاصشة
في مجموعات معروفة جيدأ من ألجينات أأ’فريقية».
وذكرت ورقة بحثية تفاصشيل مÓمح ألوجه ألمميزة للنوع ألمكتششف :ششعر
طويل أأششقر منقط بالرمادي مع أأطرأف ششاحبة ،ووجه أأجرد ،مع أأنف
عمودي له درجات مختلفة من أللون ألكريمي.
وبعد أأن تيقن ألمحللون أأ’حيائيون من أأن ألنوع ألجديد وأحد من سشÓلة
قرود ألعالم ألقديم ،أأطلق ألباحثون عليه أسشم «سشيركوبيثيكوسض
لومامينيسشيسض» نسشبة لقربه لنهر لومامي.
وفي تصشريحات له قال ألدكتور هارت لمكتششف لهذه ألقرود« :إأن ألبحث
أأ’خير أأظهر أأن ألغابة بها أأكثر من عششرة أأنوأع وسش’Óت أأخرى من
ألقرود ،وألمنطقة أآ’ن في طريقها لتصشبح محمية طبيعية تحمل أسشم
«حديقة لومامي ألوطنية» ،كما أن أكتششاف ليزو’ وسشع معرفنا حول
تطور وبيئة ألقرود أأ’فريقية .وأأكدت أأهمية معارفنا ألقليلة ألسشابقة عن
ألثدييات ألعليا».

الصشخور البركانية قد تكون مهد الحياة
أعلن علماء من جامعة أوكسشفورد ألبريطانية ووسشترن أسشترأليا
أ’سشترألية أن ألصشخور ألبركانية قد تكون ألبيئة ألتي نششأات فيها أولى
أششكال ألحياة قبل نحو  ٣ . ٤مليار سشنة.
ويقول ألعلماء أن ألحجارة ألبركانية أ’سشفنجية ألتي تكثر على سشوأحل
بعضض ألجزر مثل جزيرة سشانتوريني في أليونان توفر ألظروف ألمثالية
لنششوء ألحياة.
لكن ألعلماء أششاروأ ألى أن هذه ألفرضشية بحاجة ألى ألمزيد من ألبحث.
ويششرح ألبروفيسشور مارتن برأسشيير من جامعة أوكسشفورد فحوى
ألفرضشية بقوله :خÓل دورة حياته يتعرضض ألصشخر ألبركاني للعديد من
ألعوأمل مثل ألضشوء ألناجم عن ثورأن ألبركان وألى ألموأد ألعضشوية
ألزيتية وبخار ألماء ألسشاخن وأ’ششعاع ألششمسشي ألقوي خÓل طفوه على
سشطح ألماء .ويضشيف «أن هذه ألششروط توفر ألبئية ألمناسشبة لنششوء أو
لتطور أششكال ألحياة أو ألعملية ألكيمياوية ألتي نعتقد أنها أدت ألى نششوء
أولى ألخÓيا ألحية» .وتطفو ألصشخور ألبركانية على سشطح ألماء ’نها
أ’قل كثافة من بقية ألصشخور مدة طويلة تتجمع عليها خÓل ذلك ألعوألق
قبل أن تصشل ألى ألششوأطىء .ويؤوكد ألدكتور ديفيد ويسشي من جامعة
وسشترن أسشترأليا أن من ألمعروف أن «ألحياة أزدهرت بين حبات ألرمال
على ألششوأطىء قبل حوألي  ٣ . ٤مليار سشنة .وكان ألعالمان ويسشي
وبرأسشيير من بين فريق دولي من ألعلماء نششرأ مؤوخرأ بحثا جاء فيه أن
مسشتحاثات أ’حياء ألدقيقة ألتي عثر عليها في غربي أسشترأليا تقدم أدلة
قوية على وجود بكتريا حية وخÓيا في بيئة خالية من أ’وكسشيجين قبل
أكثر من ثÓثة مليارأت عام.

مخاطر األنترنيت تهددأاطفال بريطانيا ؟

يرى ألناششطون في حماية ألطفل أأن مزودي أإ’نترنت يجب أأن
يضشطلعوأ بإاجرأءأت سشÓمة ألطفل على ألششبكة مع أرتفاع ألمخاوف من
خطر ظاهرة أسشتخدأم أأ’طفال لإÓنترنت ومع تضشارب أآ’رأء إأن كانت
تلك ألظاهرة صشحية أأم ’ ،ووجد مسشح ميدأني بريطاني أأن أأربعة
أأخماسض أأ’طفال ألبريطانيين ألبالغين من ألعمر خمسض سشنوأت
يسشتخدمون أإ’نترنت .وقد أأجرت ألمسشح ششركة مكافي لأÓمن
أإ’لكتروني ألمعروفة بإانتاج برأمج مكافحة ألفيروسشات على أإ’نترنت،
وأسشتقت معلوماتها من  ٢٠٠٠ولي أأمر لديهم أأطفال بين سشن ألخامسشة
وألخامسشة عششرة .وبينت ألدرأسشة أأن أأولئك أأ’طفال يكون لديهم
إأمكانية ألوصشول إألى أإ’نترنت إأما عن طريق أأجهزة خاصشة بهم أأو أأجهزة
موجودة في ألمنزل مثل ألحوأسشيب ألعادية أأو ألحوأسشيب أللوحية .وأن
ألبون ألششاسشع في معدل أسشتخدأم أإ’نترنت بين جيل ألصشغار وأأ’جدأد،
حيث تبين أأ’رقام ألحكومية أأن  ٪٧١من ألذين تجاوزت أأعمارهم ٧٥
عاما لم يسشتخدموأ أإ’نترنت في حياتهم .إأن مهارة أأ’طفال باسشتخدأم
أإ’نترنت ترتفع باطرأد ،ولكنهم يفتقرون إألى ألوعي بالخطر ألمحدق
بهم .إأنه لمن ألضشروري لآÓباء أأن يثقفوأ أأبناءهم بكيفية ألمحافظة على

أأمنهم على أإ’نترنت .وتدرسض ألسشلطات ألبريطانية ألعديد من
ألخيارأت ألتي من ششأانها معالجة ألمششكلة ،مثل فرضض قيود على
ألوصشول إألى ألموأد ألتي ’ يجب على أأ’طفال أ’طÓع عليها ،وجعل تلك
ألقيود بمثابة فرضض يفرضض على ألمششترك آأليا ،إأ’ إأذأ طلب ألمششترك
رفع تلك ألقيود لعدم وجود أأطفال في عهدته .وفي هذأ ألصشدد ،بينت
ألدرأسشة أأن ربع أأ’طفال ذوي ألخمسض سشنوأت قد سشمح لهم أأولياء
أأمورهم بالدخول إألى أإ’نترنت دون قيد .يذكر أأن برأمج مكافي أأ’منية
تتضشمن أأدوأت يسشتطيع بوأسشطتها أآ’باء ألتحكم منزليا بنوعية ألموأد
ألتي يمكن أ’طفالهم ألولوج إأليها عبر أإ’نترنت ،دون أأن يتطلب ذلك
تدخل مزود خدمة أإ’نترنت  .وعلق رأج سشاماني أأحد مسشؤوولي ششركة
مكافي بالقول «إأن مهارة أأ’طفال باسشتخدأم أإ’نترنت ترتفع باطرأد،
ولكنهم يفتقرون إألى ألوعي بالخطر ألمحدق بهم .إأنه لمن ألضشروري
لآÓباء أأن يثقفوأ أأبناءهم بكيفية ألمحافظة على أأمنهم على أإ’نترنت،
كما يتوجب عليهم أسشتخدأم أأدوأت ألتحكم ألمتاحة لمنع وصشول ألموأد
ألضشارة إألى أأبنائهم».لكن من جهة أأخرى ،يجادل ألناششطون في مجال
ألمحافظة على أأمن أأ’طفال على أإ’نترنت بأان أأدوأت ألتحكم ألتي
تطرحها ششركات مثل مكافي غير كافية لضشمان سشÓمة أأ’طفال على
أإ’نترنت ،حيث إأن هناك أأولياء أأمور ’ يتمتعون بالرغبة أأو ألششعور
ألكافي بالمسشؤوولية لتولي أأ’مر بأانفسشهم ،أأو أأنهم ’ يتمتعون بالقدرة
وألمعرفة ألتقنية ’سشتخدأم تلك أأ’دوأت وألبرأمج ألتي تطرحها
ششركات أأ’من ،وعليه يطالب أأولئك ألناششطون بأان تتدخل ألسشلطات
وتفرضض على مزودي أإ’نترنت أأن يقوموأ باتخاذ أإ’جرأءأت ألÓزمة
لمنع وصشول ألموأد ألجنسشية وألموأد ألتي تحرضض على ألعنف إألى
أأ’طفال آأليا .وكان رئيسض مجلسض ألمدأرسض ألمسشتقلة في بريطانيا
بارنابي لينون قد صشرح في وقت سشابق من ألعام بأان أأ’طفال أأصشيبوأ
بـ«أإ’دمان» على ألتكنولوجيا ،وأأن ذلك على حسشاب مهارأتهم أأ’سشاسشية
مثل ألقرأءة وألمحاورة .كما حث لينون على تحديد أسشتخدأم ألحاسشوب
لأÓطفال بحيث ’ يتعدى سشاعة أأو سشاعتين يوميا.

اأ’ثنين  ٠١أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ١٥ذو القعدة ١٤٣٣هـ

ثقافة

الشساعر المصسري وليد عÓء الدين في حوار لـ ''الشسعب''

أاعمل بمزاجية عالية ،و’أاقاوم
إاغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراءات النصسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوصض !!''
يعتبر الشساعر المصسري وليد عÓء الدين من المبدعين الذين اقتحموا عالم المسسرح من
خÓل الكتابات القصسصسية التي شسارك بها في المهرجانات الثقافية بالضسافة الى نشسره
لمجموعة شسعرية بعنوان ''تينة تفسسر اأعضساءها للوقت'' وكتاب يضسم يوميات رحلة قام بها
الى الجزائر في السسنوات القليلة الماضسية ،اإضسافة الى اإنشسغاله بتحرير كتاب يضسم كتاباته
في نقد الشسعر'' .الشسعب'' اإلتقت بالشساعر فكان هذا الحوار.

أاجرت الحوار :هدى حوحو
''الشسعب'' :كيف جاءت فكرة
الكتابة المسسرحية الى جانب
التجربة الشسعرية التي سسجلت
من خÓلها مسسار في حياتك
البداعية؟
وليد عÓء الدين :ما يمكن أان أاحدده أان
الشسعر والمسسرح ولكن هما كيان واحد ،وأاظن
أان الشسعر هو الصسورة اأ’كثر تجريدا للمسسرح،
والفارق أانني أاشسعر بحرية أاكثر من المسسرح
الذي أاجده يسستوعب قدرا أاكبر من طاقتي
ومخيلتي ويعطيني المجال للتحليق وخلق
الكائنات وتحريكها ،فأانا أاكتب النصض
المسسرحي بشسحنة عالية من الشسعرية
والتخييل وأاجد متعة كبيرة في التنقل بين
أاكثر من شسخصسية ’ تحدث من زاويتها ،مع
ا’نشسغال بالجو العام للعرضض ،أانا أاكتب
وأامارسض ا’خراج من وجهة نظري أايضسا أاثناء
الكتابة ،فأاحدد تفاصسيل الخشسبة وأالوانها
وحركات الشسخصسيات التي ’ يمكن فصسلها
عنهم أ’نها تسستكمل إابعادهم وتسستكمل
تصساعد الحدث وتراتيبه ،مشسكلتي أانني أاعمل
بمزاجية عالية ،وكل نصسوصسي المسسرحية
تقريبا مفتوحة و’ أاسستطيع مقاومة إاغراء
اللعب بها بشسكل دائم ،و’ أاتوقع أان الكتاب
الذي يضسم تلك النصسوصض سسوف يرى النور
قريبا ،رغم أان حصسول أاحد نصسوصسي على
مركز في جائزة الشسارقة لÓبداع العربي قد
منحني دفعة قوية ورغبة في اسستكمال العديد
من مشساريعي المسسرحية القائمة.

@ كيف ترى فكرة الذاتي
والموضسوعي في الفن الشسعري؟
أاظن أان الوصسول بالذاتية الى حدودها
القصسوى هو تحقيق للموضسوعية ،وأ’ن بلوغ
هذه الحدود القصسوى في الشسعر أامر مسستحيل
في رأايي ،فإان الموضسوعية ضسرب من
المسستحيل في الشسعر ،وهو مسستحيل أ’نه إاذا
تحقق سسوف تنهار الشسعرية كلها ،أ’نها سسوف
تفقد ذلك المسض المتوهج من الغريب
والمفاجئ والمدهشض والخارج عن المأالوف
والكاذب والمتخفي والموارب والمازج
الحقيقة بالخرافة والمخفي الحقيقة في لغز،
كل هذه التقنيات في نظري إانما وجدت من
أاجل تحقيق معادلة صسعبة للغاية هي التي
تحرك الشساعر وهي أان يفضسح الذات دون أان
يفضسحها ،أان ينكشسها بطرف قلمه فقط دون
أان يمزق غطاءها ،وهو ما ’ تسسمح به
الموضسوعية التي أافهمها كالتالي :كن

من الشسخصسيات البارزة في مسسلسسل «الوجه اآلخر»

«عصسام خنوشض» يدعوإالىإاعطاء
نفسض جديد للمسسرح
أاكد الممثل
المسسرحي
والتلفزيوني الواعد
الفنان ''عصسام
خنوشض'' الذي نشسط
رفقةأاعضساء
تعاونية الربيع
للفنون والثقافة
أامسسية مسسرحية
متميزةألطفال
بلدية عين جاسسر.

باتنة:لموشسي حمزة

ركز الفنان عند حديثه إالينا
على إاعجابه بمبادرة مديرية
الثقافة ،مشسيرا إالى ضسرورة
تفعيل مثل هذه النشساطات
على مدار أايام السسنة لتفادي
المناسسباتية وتعويد الطفل
على جماليات الفن الرابع
وتكريسض تقاليد المسسرح
بهدف تنمية ذكاء التلميذ
والمسساهمة في تربيته ،كما
انتقد بشسدة تداول نفسض
الوجوه على نفسض المناصسب
وأالح على ضسرورة ا’سستعانة
بالوجوه الشسابة ذات التأاهيل
العلمي المناسسب أ’نها

اأ’قرب إالى تفكير الطفل
وقادرة على بعث الحيوية
والطاقة لدى مختلف الفئات
العمرية للبراعم ،واقترح
كذلك تواجد تنسسيق مسستمر
بين مديريتي التربية
والثقافة من خÓل تنظيم
رحÓت لتÓميذ مختلف
اأ’طوار التعليمية داخل ربوع
الو’ية لتعريفهم بالزخم
الثقافي والتاريخي لمنطقة
اأ’وراسض ،وفي اأ’خير توجه
بتشسكراته للمخرجة جميلة

عراسض مهندسسة مسسلسسل
«الوجه اآ’خر» الذي تقمصض
فيه إاحدى اأ’دوار الرئيسسية،
كما جسسد شسخصسية أاخرى
في مسسلسسل دوار الشساوية
لنفسض المخرجة ،مؤوكدا أان
المسسرح هو قاعدة المبادئ
اأ’ولية في التمثيل ونّوه
بالدور الفعال الذي يقوم به
مسسرح باتنة الجهوي الذي
فتح اأ’بواب أامام المواهب
الشسابة.

زيارة األماكن األثرية لـ''تكوت  ،غسسيرة وغوفي''

مديرية السسياحة بباتنة تحتفل باليوم العالمي للسسياحة
موضسوعيًا ،أاي اسستقر على وضسع ،وما للشسعر
أان يسستقر على وضسع إا’ أاصسبح خطابًا عادياً أاو
تقريرا ً يرغب في أان يتمكن كل قارئ من
فهمه كما هو وليسض على قدر طاقته.

@ ماهو رصسيدك في المجال
اإلبداعي؟

ومن بين اأ’سسباب لنجاح هذا المهرجان هو
مشساركة نخبة من الشسباب الجامعيين الذين
أامتعوا الجمهور بعروضض جميلة ذات مسستوى
عال يرقى إالى درجة ا’حترافية ،وعليه
العديد من
فمهرجان المسسرح حمل
المفاجآات حيث سسيوصسل المتفرجين إالى
درجة المتعة والجمال و بأاسسلوب الرقي
والتحضسر..

@ هل نسستطيع أان نقول أان خيال @ مسسرحية ''البحث عن العصسور والتي حازت
الشساعر وليد عÓء الدين له على المركز الثاني في مهرجات الشسارقة @ ماهي الكلمة التي تّوجهونها
والشسعب
المبدعين
عÓقة ببناء فكري نابع من لإÓبداع العربي با’ضسافة الى مجموعة إالى
الخيال المفرط وكيف تحددون شسعرية تحت عنوان ''تردني لغتي الsي'' ضسمت الجزائري بصسفة خاصسة؟
قصسائدي اأ’ولى ،حظيت بمناو’ت نقدية
العÓقة القائمة بين البداع جادة في القاهرة وبيروت والخليج ،وأايضسا @ قد تخونني الكلمات للتعبير عن مكنوناتي
مجموعة جديدة له بعنوان (تينة تفسسر اتجاه المبدعين خاصسة منهم الشسباب،
والخيال؟
@ أاعتقد أانني من جيل نبع من تكوين خيالي
كبير وواسسع و’ أادري إان كان الهدف أان
نتصسور أانه ’ شسعر و’ فن و’ أادب و’ سسياسسة
في ذلك الوقت لكن ا’رتواء من الواقع
المعيشسي جعلني أارتوي من نبع ا’بداع القائم
على أاسسسض قيمة نابعة من احترام الذات
واأ’صسول البيئية لÓنسسان و هو المنطلق الذي
اسستقطبني وجعلني أاقاوم الى أان وصسلت
التشسبع الفني.

العدد
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أاعضساءها للوقت) با’ضسافة الى ديوان جديد
بعنوان ''تفسسر أاعضسائها''الى جانب الديوان
اأ’ول ''تردني لغتي الي''.

@ كيف تقيمون تجربة المسسرح
المحترف بالجزائر؟
@ بالتأاكيد هي تظاهرة ناجحة باعتبار أان
الهدف اأ’سسمى لهذا المهرجان هو تفعيل
الحركة المسسرحية بين الشسباب ،كما يطمح
الفنانين بأان يصسبو هذا المهرجان في دورته
السسابعة إالى المكانة المرموقة التي يسستحقها،

فالطاقة الفنية التي يملكها هؤو’ء قد تتعدى
الحدود الكونية و على السسلطات المعنية أان
تحضسر اأ’رضسية المناسسبة ’سستقبال
إابداعاتهم وحان الوقت لترك السساحة لهم
للتعبير عن خلجاتهم الفنية الغير محدودة
أاما كلمتي للشسعب الجزائري ،فهي كل
ا’حترام والتقدير والتمني بمواصسلة الدرب
مكل Óبالنجاح وتحقيق المزيد من التأالق من
خÓل كل ا’نجازات التي حققتها الجزائر
خاصسة وأانها تحتفل بخمسسينية ا’سستقÓل.

بعد انتزاعهاأاحسسن عرضض ‘ العاصسمة

مسسرحية «افÎضض ماح ـدث فع ـ ـ »Óتشسارك
‘ مه ـ ـرجان الضسح ـ ـك باŸديـ ـة
بعد فوز مسسرحية ''افÎضض ماحدث فع'' Óللمسسرح ا÷هوي أام البواقي بجائزة أاحسسن
عرضض متكامل ،وجائزة أاحسسن ‡ثل التي عادت للفنان هشسام قرقاح ” ،بر›ة
اŸسسرحية ‘ ،العديد من اŸسسارح ودور الثقافة ،منها دار الثقافة القليعة ،وقاعة
اŸسسرح برج منايل ،كما سستشسارك اŸسسرحية ضسمن فعاليات الطبعة السسابعة للمهرجان
الوطني للضسحك باŸدية من  ٠٢ا ٠٧ ¤أاكتوبر.
مع العلم أان نصض اŸسسرحية للكتاب العراقي عبد النبي الزيدي ،واخراج لطفي بن سسبع،
أادى أادوراها ›موعة من الشسباب الذين تلقوا تكوينا ‘ تقنيات الفن الدرامي› ‘ ،ال
التمثيل ،وا’خراج ،والسسينوغرافيا  ،على يد دكاترة وﬂتصس› ‘ Úال اŸسسرح ،منهم
عن Îزايدي ،وليد Ÿودع ،أانور السسادات ،خطاب قاسسمي ،لوصسيف مرزوق ،فارسض بركان.

عقيدي اﬁمد

في إاطار ا’حتفال بفعاليات
اليوم العالمي لسسياحة
سسطرت مديرية السساحة
والصسناعات التقليدية بو’ية
باتنة برنامجا ثريا لÓحتفال
بالتظاهرة من خÓل برمجة
رحلة سسياحية لفائدة اأ’سسرة
اإ’عÓمية وتÓميذ بعضض
الثانويات ومختلف الشسركاء
ا’جتماعيين والفاعلين في
القطاع ،حيث تم خÓل
الرحلة زيارة مختلف

السسياحية
اأ’ماكن
والتاريخية التي تزخر بها
مناطق تازولت تكوت،
وغسسيرة وغوفي ،رفقة
مرشسد سسياحي يعمل مفتشض
بمديرية السسياحة ،وكان من
بين المحطات التي زارها
الوفد دشسرة و’د موسسى التي
إاحتضسنت التخطيط ’ند’ع
الثورة المظفرة ،أاين التقى
الوفد بمجموعة من اأ’قدام
السسوداء من الفرنسسيين

الذين عملوا وجندوا في تلك
الثورة
قبل
المنطقة
التحريرية ،هذا وتلقى
شسروحات
التÓميذ
مسستفيضسة عن تلك اأ’ماكن
السسياحية والتاريخية التي
تزخر بها عاصسمة ا’وراسض
باتنة.

لموشسي حمزة

العلمة تحصسد جوائز في مهرجان المسسرح المحترف

تحصسل المسسرح
الجهوي بالعلمة في
ختام الطبعة السسابعة
الوطني
للمهرجان
للمسسرح الذي احتضسنت
اأ’سسبوع
فعالياته
العاصسمة
الماضسي
الوطني
بالمسسرح
محيي الدين باشستارزي
على جائزتين من
ضسمن  ٦جوائز توجت
بها المسسارح الجهوية
بالوطن.
مسسرحية
وكانت
لأÓديب
هاملت
وليام
ا’نجليزي
شسكسسبير والتي اقتبسسها المسسرح الجهوي
للعلمة وأاخرجها المخرج المسسرحي الربيع
قشسي من مسسرح العلمة قد تحصسلت على
جائزة لجنة التحكيم للمهرجان المذكور ،في

كبيرا.

حين تحصسل نفسض
المسسرح على جائزة
الحسسن تمثيل نسسائي
من خÓل الدور الذي
أادته الممثلة مباركية في
المسسرحية المذكورة.
وكان مسسرح العلمة قد
عرضض ليومين الربيع
مسسرحيته
الماضسي
الناجحة بدار الثقافة
هواري بومدين بسسطيف
وحضسرها جمهور غفير
من المثقفين ،وهي
المسسرحيةالتي عرضسها
كذلك في عدة مناطق
من البÓد و’قت تجاوبا

سسطيف :نور الدين بوطغان

األثنين  ٠١أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ١٥ذو القعدة ١٤٣٣هـ

العدد

ثقافة

صشنف في ثاني مرتبة بعد معرضص ألقاهرة

صشالون الكتاب واجهة لÓعÓميينأايضشا
أقترأحات بوضشع قوأئمإألكترونية للمؤولفات
أأدرج ناششرون بالمعرضص ألدولي للكتاب ألذي أحتضشنته ألجزأئر في ألفترة ألممتدة من ٢٠
أإلى  ٢٩سشبتمبر ألتظاهرة ضشمن ألفعاليات ألناجحة ألتي تقام بالدول ألعربية ،غير أأنها لم
تخل من ألنقائصص سشوأء تعلق ألأمر بالتنظيم ألمرتبط بعالم ألكتاب وألنششاطات ألمرأفقة
للمعرضص أأو ذلك ألمتعلق بالتغطية ألإعÓمية وألنقاط ألسشلبية ألوأجب تدأركها في
ألطبعات ألقادمة قصشد أإعطاء ألمعرضص دفعا ونجاحا أأقوى.

١٥٩١٥

قصشاصص ممثلإأتحاد ألناششرين ألتونسشيين لـ ''ألششعب''

ال ـ ـ ـدول المغـ ـ ـ ـ ـاربي ـ ـ ـة رائـ ـ ـ ـ ـدة
في نششـ ـ ـر الفكـ ـ ـ ـر وا’ب ـ ـ ـ ـ ـداع
«سشي »٢٠١٢ Óفضشاء للتوأصشل وألحوأر بين ألمثقفين وألناششرين
أأكد ممثل أإتحاد ألناششرين
ألتونسشيين محمد صشالح
قصشاصص في حديث لـ
''ألششعب'' على هامشص
ألمعرضص ألدولي للكتاب
باأن مثل هذه ألمناسشبات
ألثقافية فرصشة لتحقيق
ألتوأصشل فيما بيننا كاإخوة،
أإلى جانب تحقيق ألتبادل
مع مفكرين وناششرين
جزأئريين.
وقال قصشاصص باأن ألمعارضص
ألتي تششرف عليها ألدول
ألمغاربية أأكثر تنظيما من
ألتي تششرف عليها ألعديد
من ألبلدأن ألعربية ،مششيرأ
أإلى أأن ألدول ألمغاربية
تعد رأئدة ألثقافة ،وتعمل
من أأجل نششر ألفكر
وألإبدأع ألأدبي.

í«£YƒH ióg :¬JQhÉM
¿QÉWƒH RGƒa :ôjƒ°üJ
…QGòîd Iô«ª°S
¿QÉWƒH RGƒa :ôjƒ°üJ
وقد اأكد عديد الناششرين
الذين التقت ''الششعب'' بهم
على القيمة والدور الكبير
الذي يلعبه معرضض
الجزائر الدولي للكتاب،
والذي يعتبر من كبرى
المعرضض في العالم العربي
خاصشة وانه يسشتقطب
عددا مميزا من الناششرين
العرب
الجزائريين،
والزائرين،
واألجانب،
حيث قال عنه محمد
إابراهيم مدير دار اإلسشراء
األردنية''صشالون الجزائر
للكتاب يصشنف ثاني
معرضض في العالم العربي
بعد معرضض القاهرة من
حيث اإلقبال''.

تحسشين التنظيم ،خاصشة
وأان معرضض الجزائر
الدولي للكتاب في تحسشن
مسشتمر ،حيث أان كل طبعة
تأاتي أاحسشن من سشابقتها .

فعن التنظيم المرتبط
اعتبر
بالناششرين،
عديدهم احتواء الخيمة
التي نصشبت بمحاذاة ملعب
 ٥جويلية نقطة ايجابية
لول عامل الرطوبة التي
أاهلكت عددا معتبرا من
الكتب ،إاضشافة إالى الحرارة
المرتفعة التي نفرت
الزائرين منها ،حيث كانت
ششريطا متسشلسش Óلكل
معروضشات وإاصشدارات
مختلف دور النششر دون
تمييز ،هذا ما ذهب إاليه
ناششر أاردني ،حيث تأاسشف
في هذا الششأان على
ورغم اليجابيات التي أاسشلوب التفاوت في
األجنحة
اتفق عليها ناششرون مسشاحات
تقربت منهم ''الششعب'' وأاماكنها ،حيث قسشم
طيلة أايام التظاهرة المعرضض إالى عمارات كل
الثقافية الكبرى التي تعني منها ضشمت عددا من
بخير جليسض لإÓنسشان ،إال األجنحة ،فيما جمعت
أانهم كششفوا عن وجود العمارة الرئيسشية في
بعضض النقائصض ،ومثمنين ''صشافكسض'' دور النششر
الششأان المعروفة سشواء كانت
هذا
في
المجهودات وحسشن الحوار جزائرية ،عربية أاو
الذي تتميز به محافظة أاجنبية.
المعرضض الدولي للكتاب
في الجزائر في كل ومن جهتهم ،عبر كثير
والناششرين
دوراته ،حيث تخصشصض العارضشين
جلسشة لقاء بين المحافظة الموجودين خارج العمارة
لطرح الرئيسشية منهم من وضشع
والمششاركين
اإلششكاليات والعوائق التي بجناح ''القصشبة سشي'' ،عن
هذا
من
ميزت الطبعة قصشد اسشتيائهم
ومحاولة التقسشيم ،الذي اعتبروه
مناقششتها
تداركها في الطبعة ظلما في حق دور النششر
القادمة والعمل على الصشغيرة أاو تلك غير

المعروفة ،مؤوكدين في
هذا الصشدد أان دور النششر
الكبيرة أاو المعروفة ليسشت
في حاجة إالى التعريف
بها ،حيث أان زبائنها
يقصشدونها ويبحثون عنها
أاينما كانت ،مؤوكدين أان
مثل هذه التظاهرات
الكبرى تبقى أاهم وأاثمن
فرصشة تتاح للناششرين
الصشغار لرسشم أاسشماء لهم
في عالم النششر والترويج
وقصشد
إلصشداراتهم،
معرفة رأاي الزائرين
اقتربت ''الششعب'' منهم،
حيث أاكد عدد منهم على
احتواء هذه األجنحة غير
الجناح الرئيسشي في
المعرضض على كتب مهمة
وقيمة في مختلف
المجالت.
أاما عن التغطية
للمعرضض
اإلعÓمية
الدولي للكتاب ،فقد كانت
مميزة حيث سشجل حضشورا
أاكثر من خمسشين وسشيلة
إاعÓم بين المكتوبة،
والسشمعية
السشمعية
البصشرية ،والتي رافقت
نششاطات
مختلف
الصشالون،
وفعاليات
وأاعطت أاهمية لكل ما
يتعلق بعالم الكتاب في
الجزائر وفي مختلف
الدول العربية ،إال أان
اقتراحهم كان متعلق بخلق
فضشاء إاعÓمي خاصض
بالمعرضض بعيدا عن
الضشوضشاء ،يكون فرصشة
لحتكاك اإلعÓميين في
مختلف القطاعات ،الذي
من ششأانه خلق أارضشا
خصشبة للعمل الصشحفي

المتقن ،ومعرفة كل
المسشتجدات والتغييرات
بالنششاطات
المتعلقة
المرافقة
والندوات
للمعرضض ،وتجنب الحضشور
القليل للصشحافيين فيها
بسشبب التغيير المفاجئ
في المواعيد واألمكنة،
والتي نحسض المحاضشرين
باإلحباط،
والضشيوف
والحكم على الصشحافة
بالÓمبالة وعم الهتمام
أاو
الندوة
بمحتوى
المحاضشر.
كما كانت للزائرين
اقتراحات ،حيث أانه
ونظرا للعدد الكبير
للناششرين والمششاركين في
المعرضض ،واجه الزائر،
حسشب عدد اقتربت
''الششعب'' منهم ،صشعوبات
في الوصشول إالى دار النششر
التي يبحث عنها ،حيث
رأاوا الطريقة المثلى هي
رقمنة قائمة كتب دور
النششر المششاركة في
الصشالون وإاعطائها الصشفة
اللكترونية ،مع وضشعها
على النترنيت في موقع
معلن عنه ،حتى يتمكن
التأاكد
من
القارئ
والطÓع على القوائم قبل
الحضشور إالى المعرضض،
ومن جهة أاخرى هذه
الطريقة التي تكون
مرفوقة بأارقام الهواتف
ومواقع دور النششر تسشهل
على الزائر التخلصض من
عناء البحث والتجول
داخل األجنحة لسشاعات
من الزمن.
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''ألششعب'' :بدأية كيف
ألطبعة
أإلى
تنظرون
ألسشابعة عششر للمعرضص
ألدولي للكتاب ،مقارنة
بالطبعات ألسشابقة؟
محمد صشالح قصشاصص:
ششاركت ثÓثة مرات في معرضض
الجزائر الدولي للكتاب بصشفة
فردية ،باعتباري صشاحب دار
نششر سشحر بتونسض ،وفي هذه
الطبعة اأمثل  ١٥ناششرا تونسشيا
في اتحاد الناششرين التونسشيين.
تميزت الدورة السشابعة عششر
باإقبال كبير للعائÓت الجزائرية،
ومن ناحية التنظيم ،فاإن هذه
النقطة تعتبر العائق
الأول لكل الدول
العربية ،لكن اأقول
لك اإن البلدان
المغاربية اأحسشن
بكثير ،وهذا ما
من
التمسشته
خÓل مششاركتي
في
العديدة
مختلف
المعارضض
الدولية.
الحمد

لله هناك تحسشن كبير ،وعلى
وجه الخصشوصض تغيير المكان من
خيمة  ٥جويلية اإلى قصشر
المعارضض الذي يعد فضشاء
جمي Óوواسشعا ،على كل ما
ينقصض من تنظيم يقابله حفاوة
اسشتقبال الأخ الجزائري لأخيه
التونسشي ،فما يبقى في مثل هذه
المناسشبات هو التواصشل فيما
بيننا كاإخوة وتحقيق التبادل مع
المفكرين الجزائريين ،فاأنا
ششخصشيا لدي سشبعة كتاب
جزائريين ينششرون على مسشتوى
دار سشحر ،ولدينا اتصشال مع
اأربعة اأو خمسشة دور نششر
جزائرية ،يعني اأن هناك اتصشال
حرفي جيد ،وهذا هو المطلوب.
فالفكر المغاربي فكر تقدمي،
وضشروري اأن يكون القارئ
التونسشي على اتصشال متواصشل
بما يقراأه في الجزائر والعكسض
بالعكسض ،وهذا هو هدف
تواجدنا بمعرضض الكتاب ،والذي
يجب اأن ل يكون تجاريا ،فمهما
يقال عن الدول المغاربية فهي
رائدة الثقافة ،وتعمل من اأجل
نششر الفكر والإبداع الأدبي.
وهل صشادفتكم عرأقيل
أأثناء مششاركتكم ،أأو منع
بعضص ألعناوين من عرضشها
بمعرضص ألكتاب؟
¯¯ بالنسشبة لي لم يتم منع اأي
عنوان من عرضشه ،غير اأنه في
السشنة الماضشية كان هناك
اإششكال كبير ،حيث اأن نصشف ما
كنا سشنعرضشه بقي محجوزا اإلى
الآن على مسشتوى الجمارك ،اأما
هذه السشنة فالحمد لله ،وعلينا
اأن ل نحّمل المسشوؤولية
قطعية
بصشفة
للمنظمين،
حيث علينا
ناأخذ
اأن
بعين
العتبار ما
يطلب منا،
كان
واإن
هذا النوع
من
الكتب
ممنوعا
علينا اأن ل
نقوم بعرضشه.

اإ’ثنين  ٠١أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ ١٥ذو القعدة  ١٤٣٣هـ

من الحياة

لسشت وحدك

زوجـ ـي عـ ـبء ثقيـ ـل
مششكلتي سشيدتي انني تزوجت من
زميلي في العمل رغم انه من البداية
صشارحني انه هو المعيل الوحيد لوالديه
واخوته البنات وانه فكر في الزواج في
امراة عاملة ،أ’ن ظروفه ’
تسشاعده في تكوين اسشرة
بسشبب ارتفاع تكاليف
المعيششة وانه يسشتحيل ان
يوفق بين ا’ثنين.
المهم انه عرضض علّي الزواج
وقبلت تفهما لوضشعه رغم رفضض
والدي له أ’نه كان على علم
بعواقب ذلك  ....وبالتالي
وضشعني هذا الرجل امام
اأ’مر الواقع بإالزامي في
بعد
البيت
مصشاريف
ا’رتباط وبمرور السشنوات
ششعرت بثقل العبء أ’نني
اصشبحت اششارك بكل
راتبي و ’حضشت ان
زوجي لم يكتف
بذلك بل اصشبح
الى
يلجأا

الــــرد
أانت تششك Úمن مششكلة أانت وحدك من
صشنعها ،فأانت اخÎت هذا الرجل رغم كل
عيوبه الواضشحة أامامك وضشوح الششمسض
و ⁄تسشمعي لنصشائح اأ’هل ورغم ذلك
فأانت اآ’ن –تاج Úإاليهم لسشداد ديونك
التي تÎاكم دومًا ،أانت  ⁄تسشتفيدي من
هذا الزواج بل هو من اسشتفاد زوجة
مطيعة هينة لينة تسشاعده وتسشد عنه
ديونه أاوً’ بأاول ويتفرغ هو لإلنفاق على
أاهله او على نفسشه ’ يهم  ،وأانت على حد
قولك الطرف اÿاسشر دائمًا فلماذا
تتحمل Úكل هذه اأ’عباء هل أ’نك
اخÎت ،هل ’زلت –بينه و’ تقوين على
فراقه ،هل تششفق Úعليه لعلمك بعجزه
وقلة حيلته وعدم وجود إامكانية لإلنفاق
عليه ،بالتأاكيد هناك سشبب ما يجعلك
تتحمل Úكل هذا اÿذ’ن وتلك اŸرارات،
ابحثي عن السشبب الذي يجعلك تتحملينه
واŸزايا التي Œعلك تتغاضشي عن كل هذه
العيوب ،ثم حاو‹ تدعيمها وتنميتها،
وطاŸا أانك اخÎته Ãلء إارادتك و⁄
يفرضض عليك أاحد أاي ششيء فعليك السشعي
بكل جهدك وطاقتك للوصشول إا ¤الرضشا
‘ علقتك مع زوجك ،وجهيه لتصشيح
أاخطائه ،ولكن بششكل غ Òمباششر،
سشاعديه ‘ البحث عن عمل إاضشا‘ أاو
وظيفة أافضشل تسشاعده علي زيادة الدخل

ا’سشتدانة من اجل ا’نفاق على اهله تاركا
المسشؤوولية تجاه اسشرته اتحملها بمفردي
....وتسشاءلت عدة مرات في قرارة نفسشي
عن فائدة كل ما اكابده وانا ’ اسشتطيع ان
انفق ولو القليل من راتبي على احتياجاتي
الخاصشة ،وقد تسشاءلت في قرارة نفسشي
عن فائدة ما كل ذلك وبلغ بي اأ’مر ان
فقدت مع كثرة المسشؤووليات الملقاة على
عاتقي الكثير من انوثتي فاصشبحت
كاآ’لة التي ’ تتوقف أابدا.

و–سش Úمسشتواه اŸعيششي ،الفتي نظره
إا ¤ا’قتصشاد ‘ اإ’نفاق على أاهله أ’ن له
بيتًا يحتاج إا ¤نفقاته ،حاو‹ أان تششعريه
باŸسشؤوولية نحوك ونحو بيته ،ولكن دون
عصشبية أاو خناق أاو ضشجة وصشوت عال،
اŸهم أان –او‹ تغي Òوجه ا◊ياة لديك
بأاي ششكل أ’ن ا’سشتسشلم يبعني انهيار
وإاحباط إان ان زوجك هو قدرك ونصشيبك
وهو من اخÎته بكامل إارادتك فاحملي
قدرك فوق كتفيك وارضشي Ãا كتبه الّله لك
وعليك واصشÈي و–ملي و’ داعي للششكوى،
أ’نك خÒت واخÎت ،فلم يبقى إا’ ان
ترضشي وتواجهي واقعك بششجاعة وإاما أان
تغÒيه أاو تتكيفي معه.
فهذه هي ا◊ياة كما نعرفها ◊ن ⁄
يكتمل وقصشيدة  ⁄تنتهي وأاغنية ناقصشة،
و ⁄نحصشل من ا◊ياة على كل ششيء وحÚ
نحصشل منها على كل ششيء نكون قد فقدنا
الكث ،Òفبعد الكمال يبدأا النقصشان وليسض
بعد “ام النعم إا’ نقصشانها ،فل تبحثي
عن اŸفقود ‘ حياتك بل عززي اŸوجود
واقنعي به واجتهدي ‘ –سش Úمسشتوى
حياتك بالششكل الذي يروق لك ،و’ تزيدي
أاعبائك بالششكوى والضشيق والضشجر أ’نك
لن تزيدي حياتك إا’ قتامة ’ ،تيأاسشي من
التغي Òوتذرعي باأ’مل وأاضشيفي إا¤
حياتك القليل من أالوان البهجة ،والّله
يوفقك ويعينك على قدرك.

ششؤؤون منزلية
قدور ا’لومنيوم هي اأ’كثر انتششارا ومازلنا
نسشتخدمها لألسشف ونحن نعلم مدى خطورتها على
الصشحة رغم ان العديد من الدراسشات حذرت من
اسشتخدامها في الطهي أاو الغلي ،انها مسشؤوولة عن
بروز امراضض مختلفة ونّبه الباحثون ان مكمن الخطر
في أاجزاء هذا المعدن الذي يذوب في الطعام أاثناء
عملية الطهي ،كما أانه يتفاعل مع الطعام الحمضشي،
خاصشة فيكون مواد ضشارة تلوث الطعام وتسشممه ..
ويجب أان يكون اسشتخدامها قاصشرا في الحفظ
والتغليف ونذكر على سشبيل المثال ’ الحصشر ورق
اأ’لومنيوم المسشتخذم في الطبخ وننصشح السشيدات
بالطهي في قدر الضشغط ،وعند اسشتعمالها أ’ول مرة
يسشتحسشن ان تغلي كمية من الماء دون اغلق القدر،
وذلك للتخلصض من رائحته.
و لكي يعمل قدر الضشغط بصشورة جيدة يجب مراعاة

إإعدإد :دليلة أإوزيان
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طفؤلة وأامؤمة:

كيف تكتشصفين معاناة الطفل من مشصكلة في المدرسصة؟
قد يؤاجه طفلك مششاكل
تتعلق بالدراسشة ولكنك ل
تعلمين عن هذا األمر ششيئا،ألن
الطفل قد يكؤن محرجا ول
يريد طلب المسشاعدة .لذلك
عليكأان تبحثى عن مجمؤعة
من التصشرفات التي تجعلك
تكتششفين ماإاذا كان يؤاجه
مششاكل فى المدرسشةأام ل،
وبالتالى سشتتمكنين من تقديم
المسشاعدة قبل فؤات األوان.
ـ ومن بين هذه التصشرفات عدم رغبته
في الذهاب للمدرسشة والتحدث عن
أاي ششيء يخصض  .ذلك ومن العلمات
أايضشا التى يجب عليك ا’نتباه إاليها
عدم قدرة طفلك على إاخبارك
بالدروسض التى يتلقاها خلل اليوم
الدراسشى إالى جانب عدم رغبته فى
إانجاز الواجبات المدرسشية.
ـ إان طفلك لن يتمكن فى كل اأ’وقات
من تحديد سشبب عدم ششعوره
بالراحة ،ولكن سشتظهر عليه علمات
تظهر لك ذلك .وتأاكدي من أان طفلك
إاذا كان يعاني من مششكلة معينة في
المدرسشة ،فإانه سشيحاول التهرب
دائما من التحدث معك بششأانها.
ـ راقبي طفلك بدقة لتتأاكدي ما إاذا
كان قد أاصشبح أاكثر ميل للعنف في
تعاملته أاو تصشرفاته أ’ن مثل هذا
اأ’مر قد يعني أان هناك ششيئا يضشايقه
مع الوضشع في ا’عتبار أان هذا اأ’مر
يجب أان يلفت انتباهك ،خاصشة إاذا
كان مثل هذا السشلوك الدميم واضشحا
بقوة قبل الذهاب للمدرسشة أاو العودة

منها.
ـ يجب أان تعلمي أان الطفل أايضشا إاذا
أاصشيب بحالة إاكتئاب فهذا دليل آاخر
علي أانه يواجه صشعوبات في المدرسشة
 .فإاذا ’حظت أايضشا أان نسشبة نششاطه
قد انخفضشت ،عليك أان تششرعي فورا
في تدارك الوضشع إ’عادة اأ’مور إالى
نصشابها.
ـ عليك أان تعلمي أايضشا أان الكثير من
صشعوبات التعلم عند طفلك قد تكون
بسشبب ضشعف مهاراته وقدراته
المعرفية  .إاذ هناك أاكثر من علمة
ودليل على ذلك كعدم قدرته على
ا’نتباه أاو التركيز باإ’ضشافة إالي
حصشوله على درجات منخفضشة في
ا’ختبارات أاو ا’متحانات المختلفة
والمؤوششر اآ’خر الذي يجب أان تنتبه
إاليه هو الوقت الذي يسشتغرقه في
إانهاء الواجبات المدرسشية والوقوع فى
أاخطاء تافهة بششكل مكرر.

تخلصصي من ا÷لد ا÷اف
بهذه النصصائح
يظهر ا÷لد اا÷اف نتيجة للضشغط
وا’حتكاك بقدميك ،وعادة ما يظهر
بششكل أاك Èعلى جانبي القدم والكعب
وإالية القدم (ا÷زء اŸبطن من قدم
اإ’نسشان ب Úأاصشابع القدم والقوسض).
علما ان Œاهلها بعدم علجها ،يجعلها
تتحول إا ¤مسشام Òوطبقات سشميكة
وقاسشية من ا÷لد .إان أافضشل طريقة
للتعامل مع هذه ا◊الة هو إازالة ا÷لد
القاسشي ،عن طريق مÈد القدمÚ
ووضشع مرطب جيد بعد ذلك مباششرة.

نظام غذائي لصشحة األظافر

تتعرضض أاظافرنا لإلسشاءة اليومية من
خلل ارتداء اأ’حذية غ ÒاŸناسشبة.
ومع ذلك ،فإان نظامك الغذائي Áكن أان
يكون له تأاث Òإايجابي ‘ ا◊فاظ على
أاظافر صشحية .إاذا كانت أاصشابع قدميك
هششة وجافة ،فمن اÙتمل أان يكون
نظامك الغذائي يعا Êمن نقصض الدهون
وبعضض أانواع الفيتامينات.
Áكنك ا’سشتعانة بنظام غذائي غني
بفيتام Úبـ ،١٢فيتام'' Úج'' ،فيتامÚ

''هـ'' ،الزنك والÈوت.Ú
وŒدر اإ’ششارة إا ¤أان أاي نقصض ‘ هذه
العناصشرÁ ،كن أان يؤودي إا ¤تششوه اأ’ظافر،
ويجعلها هششة ،قاسشية ويتغ Òلونها.
وللمسشاعدة ‘ Œنب ذلك ،تناو‹ ما يلي:
ـ اللحوم واأ’سشماك.
ـ البيضض ومنتجات اأ’لبان.
ـ اÿضشروات الطازجة ،الطماطم وا÷زر.

التعامل مع األورام اŸفصشلية

اأ’ورام اŸفصشلية أاو ما يعرف باسشم
انحراف إابهام القدم ،هي حالة تؤوثر
على العظام واŸفاصشل اŸرتبطة بإاصشبع
القدم الكب .Òوعادة ما تتطور حالة هذه

نصصائح هامة ’سصتخدام قدور الضصغط
أان ’ تزيد كمية اأ’طعمة الموضشوعة به عن ثلثي
حجم القدر واذا كانت اأ’طعمة مما يزيد حجمه
خلل عملية الطبخ ( كاأ’رز والمعكرونة) ،إاذ يجب أان
’ تزيد الكمية الموضشوعة عن نصشف حجم القدر.
يجب التأاكد أان مخرج البخار تعمل بصشورة جيدة
وعليك اسشتبدالها من فترة أ’خرى ،أ’نك سشتلحظين
تسشرب الهواء بعد اسشتخدام القدر لفترة طويلة.
توضشع الصشفارة في مكانها الصشحيح ويتم حسشاب
المدة المحددة للطبخ من بداية سشماع صشوت الصشادر
منها ،فإاذا كان الصشوت مرتفعا فالمطلوب التقليل من
ششدة النار.
اذا لم تسشمعي الصشوت عليك التأاكد من عدم انسشداد
المخرج وللتأاكد أادخلي عود تنظيف اأ’سشنان.
بعد ا’نتهاء من المدة المقررة للطهي يجب عدم
فتح الغطاء إا’ بعد التخلصض تماما من البخار ويتم

ذلك بسشحب الصشفارة من مكانها.
يراعى ا’حتراسض من اندفاع البخار من الصشفارة
ومن القدر أايضشا بعد فتحة لفتح القدر يدار مقبضض
اأ’غلق أاي كان نوعية القدر عكسض اتجاه السشهم
الموجود.
وننصشحك بأان ’ تسشتعجلي أابدا مهما كان في فتح
القدر قبل خروج البخار من الفتحة التي تعلو الغطاء
ويجب مراعاة ذلك ،خاصشة اذا ما علمنا ان الكثير
من الحوادث تقع بسشبب اهمال لك بعد ا’نتهاء من
الطبخ ولكي يعمل القدر بكفاءة جيدة يجب عدم
ترك أاي أاطعمه بداخله وتنظيف القدر باسشتعمال
الماء السشاخن والصشابون.
ويجب التأاكد ايضشا من تنظيف مخرج البخار
والغطاء وإازالة أاي رواسشب عالقة بها.

ـ يجب عليك أايضشا أان تكوني على
دراية كاملة بالمهارات التي سشيتمكن
طفلك منها في مراحل عمره
المختلفة ،أ’ن مثل هذا اأ’مر
سشيمكنك من تحديد ما إاذا كان يعاني
من مششكلة في المدرسشة أام ’ .وعليك
أايضشا أان تكوني على تواصشل كامل مع
معلميه ،فإاذا ششعرت أان طفلك يواجه
صشعوبة ما في المدرسشة ،فيجب أان
تتصشرفي على الفور و’ تنتظري حتي
’ يصشل لمرحلة اإ’حباط الكامل.
فبمجرد ملحظتك أانه مثل يششعر
بضشيق ششديد كلما جاء وقت إانجاز
الفروضض المدرسشية ،هنا ننصشحك ان
تتحركي على الفور بالتحدث معه
بششرط أان تكوني هادئة تماما ،أ’نك
إاذا كنت غاضشبة فإانك فلن تصشلي أ’ية
حلول.
اأ’ورام ببطء.
وŒدر اإ’ششارة إا ¤أانها حالة وراثية ،
وأاك Ìششيوعًا ب Úالنسشاء.
إاذا كنت تعان Úمن اأ’ورام اŸفصشلية،
اتبعي النصشائح التالية:
ـ ارتدي أاحذية ذات قالب واسشع وعميق.
ـ ابتعدي عن اأ’حذية ذات الكعب
العا‹.
ـ اسشتششÒي طبيب بخصشوصض هذه
ا◊الة.
ـ قلمي أاظافر قدميك بطريقة صشحيحة.
تقليم اأ’ظافر بششكل سشليم هو أامر
حيوي وضشروري .وينصشح بعدم
اسشتخدام اŸقصض مطلقًا ،واحرصشي
على اسشتخدام أادوات تقليم اأ’ظافر؛
أ’ن لديها ششفرة قطع أاصشغر ومقبضض
أاطول.

ينبغيأان تقؤمي بـ:

ـ تقليم أاظافرك مرة واحدة أاسشبوعيًا عن
طريق قصشها .حاو‹ أان تقصشي أاظافرك
على هيئة مربع ،حيث إان ذلك من ششأانه
منع ‰و أاظافر اأ’صشابع داخل ا÷لد.
ـ اسشتخدمي مÈد اأ’ظافر لتنعيم
ا◊واف اÿششنة ،وŒنبي اŸبارد
اŸعدنية التي قد تؤودي إا ¤انششقاق
اأ’ظافر.

اإ’ثنين  ٠١أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ١٥ذو القعدة  ١٤٣٣هـ
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الششع Òغني باأللياف القابلة للذوبان ،ويحتوي على مواد تذوب مع اŸاء تبطئ من عمليتي هضشم وامتصشاصص اŸواد
الغذائية ،ولديه خاصشية تنظيم انسشياب اŸواد الغذائية ‘ الدم مثل السشكريات ،فيسشاهم على تنظيم معدل السشكر ‘
الدم ،كما يحد الششع Òمن عملية ارتفاع نسشبة السشكر الناŒة عن الغذاء ،وهذه اŸواد عادة تكون فقÒة الدسشم وقليلة
السشعرات ا◊رارية ،بل تؤوثر ‘ رغبتنا ‘ تناول األطعمة الدسشمة والنششويات واŸواد ذات السشعرات ا◊رارية العالية.
اضسطرابات الجسسم ويحمي
الشسرايين من التصسلب خاصسة
شسرايين القلب التاجية ،ويقلل
اسستخدام الشسعير من احتما’ت
الذبحة الصسدرية وأاعراضس
نقصس التروية.

أاما فيما يتعلق بضسغط الدم
المرتفع فقد أاكدت الدراسسات
أان الشسعير ومكوناته من اأ’لياف
والبوتاسسيوم تقي من ا’صسابة
أ’ن عنصسر البوتاسسيوم يخلق
توازنًا بين الملح والمياه داخل
الخلية ،فضس ً
 Óعن خاصسية
الشسعير في إادرار البول ،ومن ثم
تخليصس الدم من الكثير من
اأ’مÓح التي تعمل على رفع
مسستوى الضسغط.

حماية القولون

الشسعير والسسرطان
تحتوي حبة الشسعير على بعضس
المواد الكيميائية التي تثبط فعل
المواد المسسرطنة في اأ’معاء،
كما أانها غنية بمضسادات
اأ’كسسدة مثل فيتامين (أا) و (هـ)
التي تسساعد على إاصسÓح الخÓيا
ومنع تلفها ،كما أانها تحمي
الجسسم من الشسوارد الحرة التي
الخلوية،
اأ’غشسية
تدمر
والحمضس النووي ،المسسؤوولة في
نشسوء بعضس أانواع السسرطان
وأامراضس القلب.
وقد أاظهرت دراسسات متعددة
اجريت على بعضس الحيوانات أان
(بيتا جلوكان) أاحد مكونات

الشسعير يعمل على تنشسيط
كريات الدم البيضساء باعتبارها
من أاهم آاليات جهاز المناعة
الهام لحماية الجسسم من أاخطار
الكائنات الدقيقة ،التي تتسسبب
في اأ’مراضس ،كذلك يدعم
كريات الدم البيضساء التي تعمل
على التخلصس من السسموم
والخÓيا المصسابة ،كما يعمل
(بيتا جلوكان) على التسسريع
بشسفاء النسسيج التالف،
على
الشسعير
ويحتوي

الميÓتونين الطبيعي غير الضسار
الذي تفرزه الغدة الصسنوبرية
الموجودة في المخ خلف
العينين ،وله قدرة فائقة على
الوقاية من أامراضس القلب ،حيث
إانه يسساعد على خفضس معدل
الكوليسسترول في الدم ،مما يقلل
من ارتفاع ضسغط الدم ،وكشسفت
دراسسات حديثة على خاصسيته
في وقاية كبار السسن من الشسلل
النوم
وتنظيم
الرعاشس،
وا’سستيقاظ والتقليل من

الشسعير غني جدا ً باأ’لياف غير
المنحلة ،والتي تسساعد على
امتصساصس الماء بكميات كبيرة،
وتجعل فضسÓت القناة الهضسمية
لينة اأ’مر الذي يسسهل حركتها
ومرورها عبر القولون والتخلصس
منها ،فاأ’لياف غير المنحلة
التي توجد في الحبوب غير
المقشسورة وفي نخالة الشسعير
تعمل على تنشسيط اأ’معاء وتزيد
كتلة الفضسÓت وسسهولة التخلصس
منها ،وقد أاكدت دراسسات عديدة
أاجريت في هذا المجال أاهمية
الشسعير في تقليل احتما’ت
اإ’صسابة بسسرطان القولون ،حيث
إانه كلما قل بقاء المواد التي
تسساعد على نمو السسرطان
الموجودة مع الفضسÓت في
اأ’معاء قلت احتما’ت حدوث
أاورام سسرطانية مسستقب ً
.Ó

العناية الخاطئة بالشسعر تفقده رونقه
تبالغ بعضس النسساء في اسستعمال اأ’صسباغ الخاصسة بالشسعر ناهيك عن كثرة التردد على قاعات
الحÓقة النسسائية للعناية بجمالهن ،إا’ أان ذلك قد تؤودي إالى نتائج عكسسية ،فيتضسرر الشسعر وينطفئ
بريقه ،ويفقد جاذبيته ولمعانه ،وقد يصسل به المطاف خصسوصسًا إاذا ما كثر التعرضس لدرجات
حرارة مجفف الشسعر ،فيؤودي الى احتراقه ثم سسقوطه .لهذا تعد العناية بالشسعر اهمية
قصسوى لكل سسيدة .كما أان ا’هتمام بالغذاء الصسحي عمومًا الذي يحتوي على الفيتامينات
المختلفة والمطلوب هنا الحذر الشسديد في اسستعمال اأ’صسباغ والكيماويات والدهانات
الغريبة المختلفة لفروة الرأاسس واسستشسارة الطبيبة قبل اسستعمالها ،مع الحرصس على عدم
إارهاق الشسعر بكثرة تمشسيطه بطريقة حادة دون داع ومعاملته برفق ،وكذلك عدم اإ’كثار
من غسسله بالماء والصسابون وتجنب تعريضسه أ’شسعة الشسمسس إا’ في أاوقات الشسروق
والغروب ،حينما تكون اأ’شسعة صسفراء هادئة .وإاذا كان الشسعر من النوع الجاف يجب
شسطفه بالماء جيدا ً عند ا’سستحمام ،واسستعمال زيت الخروع أاو زيت جوز الهند بعد
أاخذ الحمام ،وفي المسساء ُيدهن بالقليل من الكريم المغذي ،والذي يمتصسه
تمامًا ف Óيحتاج للغسسيل مرة أاخرى ،وفي الليلة التي تسسبق غسسيل الشسعر
يجب الحرصس على عمل حمام زيت ،أ’نه ينشسط فروة الرأاسس ،وُيفضسل أان
يكون هذا الحمام بزيت الزيتون أاو الخروع أاو جوز الهند.

تبحثين عن الرشساقة ..مارسسي
السسباحة بانتظام
تعد السسباحة رياضسة كاملة و هي تناسسب المرأاة و الرجل
على حد سسواء اللذين يبحثان عن الرشساقة واللياقة
البدنية المتميزة ،فهي تحرق عدد ’ يسستهان به من
السسعرات الحرارية ،وذلك أ’ن الحركات التي تنجر عنها
تعمل على تشسغيل العضسÓت والمفاصسل والسساقين،
باإ’ضسافة إالى عضسÓت البطن.
ومن المميزات اأ’خرى لممارسسة السسباحة أانها تسساعد
أايضسا على ارتفاع القدرة التنفسسية وتقوية ضسربات القلب
كما أانها ترفع الحالة المزاجية أ’نها تمارسس في الماء ما
يزيد في متعتها ويسساعد في ا’سستمرار فيها ،فهذا كله
يبعث على السسعادة والتفاؤول وتتميز هذه الرياضسة أايضسا
بأانها تتناسسب مع كل الفئات العمرية المختلفة ،كما أان أاي
شسخصس يمكنه ممارسستها دون اللجوء إالى أاي تمهيدات
تدريبية ،باإ’ضسافة إالى أانها تمنع الشسد العضسلي الذي يمكن
أان يتعرضس له اإ’نسسان عند ممارسسة أاي رياضسة اخرى.

الخوف فطرة في اإلنسسان ولكن.....
الخوف هو غريزة في اإ’نسسان،
ولكن اذا زاد عن حده يتحول الى
مرضس واضسطراب نفسسي يسستدعي
العÓج ،فما هى أاسسبابها وكيف
نتعامل معها؟
هناك أانواع عديدة من الخوف
المرضسى ،ومن بينها الخوف من
الماء ،وهنا يخشسى المريضس النزول
إالى ماء البحر أاو حتى رؤويتها ،وغالبًا
ما يشسعر المريضس بالخطر حيال
مثل هذه المناظر يتبين من خÓل
هذا أان هناك أاسسبابا لإÓصسابة بفوبيا
المياه ،ومن بينها التعرضس عند
الصسغر لحادث غرق أاو رؤوية أاحد
اأ’شسخاصس يغرق ،وهو ما يجعله يرى
في المياه خطرا ً يهدد الحياة.

وتختلف اأعراضس فوبيا الماء،
حيث ’ يسستطيع الشسخصس فتح
عينيه اأمام البحر ،ونجده يغلق
عينيه باسستمرار ،وقد تصساب
العين من شسدة الخوف بجفاف،
وقد يشسعر اأيضسا المريضس بعدم
القدرة على التنفسس والسسيطرة
على النفسس ،با’إضسافة اإلى
ا’إصسابة بنوبات قلق مسستمرة،
وعند الوصسول اإلى هذه المرحلة
يجب على الشسخصس متابعته
حالته مع الطبيب ،وان يبداأ في
العÓج فورا ويعتمد على تقليل
الحسساسسية تجاه المياه ،حتى يقل
الخوف تدريجيًا من النظر اإلى
المياه.

نسسمع الكثير من النصسائح لتجنب الملح والتقليل منه اذا
تعلق اأ’مر باشسخاصس يعانون من ضسغط الدم ،لكن على
الرغم من ذلك فالعديدة من اأ’بحاث والدراسسات
الحديثة أاظهرت فوائد أاخرى للملح ،من بينها ما يتعلق
بالجانب الجمالي يحتوي الملح على فوائد للجسسم
والبشسرة ،فهو يسساهم في تنقيتها والقضساء على الخÓيا
الميتة في جميع مناطق الجسسم .قومي بنثر القليل من
الملح على قطعه قماشس مبلله بالماء الدافيء ثم ادعكي
بها وجهك برفق ولطف ثم ضسعي كريماً مرطباً مناسسبًا
لبشسرتك ،سستشسعرين بمدى نعومة بشسرتك وجمالها.
يسساعد الملح أايضسا على تنشسيط الدورة الدموية ،خاصسة
إاذا اسستخدم قبل الحمام الدافئ ،فهو يمنح البشسرة
الحيوية والنضسارة ،كما يسساعد على تجفيف الجروح
البسسيطة.
ننصسحك بدعك الكتفين والكوعين والركبتين والكعبين
بالملح الخشسن قبل الحمام الدافيء فهو يسساعد على
نعومة بشسرتك ويمنحها الطراوه والحيويه.
وما يجب التنبيه إاليه أايضسا أان الملح يسساهم في تبييضس
اأ’سسنان والتخلصس من أاي آاثار عالقة بها ،و يعالج نزيف
اللثة من خÓل عمل غرغرة بمحلول ملحي دافئ ،كما
أانه يسساعد على التخلصس من الرائحة الكريهة في الفم
ونقصس اللعاب والتهاب الحلق.
كما ينصسح باسستخدام الملح للمحافظة على اأ’ظافر
وجعلها قوية وجميلة ،إاذ تبين أان اأ’ظافر تقوى في حال
غلسسها بالملح والعسسل .لكي تحتفظي بأاظافر قويه
جميله وصسحية امزجي ملعقه صسغيره من صسفار بيضسه
جيدا ً ثم أاضسيفي إاليه ملعقتي عسسل نحل والملح ثم
امزجي الخليط جيدا ً .ادعكي بها أاظافرك جيدا ً واتركي
المزيج لمده نصسف سساعه ثم اشسطفيها جيدا ً بالماء
البارد والملح .كرري هذه العمليه كل أاسسبوع و’حظي
الفرق.
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تنظيم مهنة ''تعليم
السسياقة''

اسستفاد مسستخدمو أامانة الضسبط من دورة تكوينية
نظمت بالمدرسسة الوطنية لذات الفئة بالدار البيضساء،
حول موضسوع «مهام رئيسص أامناء الضسبط في التسسيير
اإ’داري والقضسائي للجهات القضسائية» .وتمحورت
مواضسيع هذه الدورة التكوينية التي أاطرها أاسساتذة من
القطاع العام ،حول المهام اإ’دارية لرئيسص أامناء
الضسبط والمهام المرتبطة بالعمل القضسائي لهذه الفئة.

شسهادات األجانب عن الصسالون
الدولي للكتاب

تكريم باحثين
تكرم كتابة الدولة لدى الوزير اأ’ول المكلف
با’سستشسراف واإ’حصسائيات اأ’سستاذين الباحثين السسيدة
نعيمة بلحانشص من المدرسسة الوطنية متعددة التقنيات
ومحمد سسي عامر من جامعة عنابة .وذلك يوم
الخميسص  ٤أاكتوبر وعلى السساعة التاسسعة والنصسف
صسباحا بفندق اأ’وراسسي.

 ٦٠مشسروعا للصسيد البحري بعين
تموشسنت

أاثنت جميع دور النشسر المشساركة في الصسالون الدولي الـ ١٧للكتاب عن اإ’مكانيات
الكبيرة التي سسخرتها الجزائر إ’نجاح التظاهرة وكذا التقاليد التي بات يتميز بها
المعرضص وخاصسة البيع باإ’هداء الذي شسهد نزول شسخصسيات ثقيلة على الصسالون على
غرار العÓمة عائضص القرني والروائي الجزائري واسسيني اأ’عرج والوزيرة السسابقة
زهور ونيسسي والمعلق الشسهير حفيظ دراجي.
اسستفاد قطاع الصسيد البحري لو’ية عين تموشسنت في
اطار برنامج ا’نعاشص ا’قتصسادي ب  ٦٠مشسروعا
تنمويا يتمثل في اسستقدام قوارب صسيد السسردين ٢٩
جباب مع العمل على تدعيم الموانىء بغرف تبريد
جديدة المشساريع حسسب القائمين على القطاع سستسسمح
بالمرجع من انتاج الثروات السسمكية بالو’ية لÓشسارة
فقد قدرت تكلفة هاته المشساريع ب اكثر من  ٤٠٠مليار
سسنتيم.

دار البيئة قريبا

القناة األولى تهتم بملف «الشسعب »حول المصسالحة
شسكل ملف «الشسعب» عن المصسالحة الوطنية مادة إاعÓمية للقناة اإ’ذاعية اأ’ولى حيث
افتتحت بها النشسرة اإ’خبارية في صسورة تؤوكد التكامل اإ’عÓمي بين المؤوسسسسات
اإ’عÓمية وحتى وان لم يذكر مقدم النشسرة بان اأ’خبار مأاخوذة من جريدة «الشسعب»
فقد تم تدارك ذلك في معرضص الصسحافة.
وقد انفردت «الشسعب» بالتذكير بمرور  ٧سسنوات عن اسستفتاء المصسالحة الوطنية في
سسياق العمل على التذكير بكل ما من شسأانه تعزيز السسلم وا’سستقرار وا’بتعاد عن مظاهر
التهويل ونشسر أاخبار الجريمة والمشساكل فقط أ’ن الرسسالة اإ’عÓمية مثالية وكبيرة على
أان تحتكرها جريدة أاو مؤوسسسسة إاعÓمية معينة.

من المرتقب ان تتدعم مديرية البيئة لو’ية عين
تموشسنت في اآ’جال القريبة القادمة بمرفق جديد
يتمثل في مشسروع انجاز دار البيئة على مسستوى القطب
الجنوبي الشسرقي بمدينة عين تموشسنت وتصسل نسسبة
ا’شسغال به  ٩٠بالمائة وبحسسب تصسريحات المكلف
بخلية ا’عÓم وا’تصسال السسيد فيصسل شسهوري فان
المرفق من شسأانه ان يكون فضساءا واسسعا لكل
المتعاملين ا’قتصساديين والحركة الجمعوية كما
سسيكون بمثابة وسسيلة تحسسيسسية في مجال البيئة
وسسيتم من خÓله اسستقبال ا’ندية الخضسراء
وتÓميذ ا’طوار التعليمية الثÓثة والجمهور الواسسع تنظم جمعية مشسعل الشسهيد بالتنسسيق مع المجلسص الشسوري ’تحاد
ليتم اعÓمهم ونوعيتهم حول مختلف طرق حماية المغرب العربي بمقر هذا اأ’خير ندوة تاريخية ينشسطها أاسساتذة
جامعيون حول معركة اسسين التي تعد محطة من محطات دعم
البيئة.
الشسعوب المغاربية للثورة الجزائرية ،وذلك يوم اأ’ربعاء ٠٣
أاكتوبر على السساعة العاشسرة والنصسف
صسباحا.

احياء الذكرى الـ  ٥٥لمعركة
اسسين المشستركة بين الشسعبين
الجزائري والليبي

مكافحة العنف في المÓعب

اجتماع اللجنة الوطنية

تعقد اللجنة الوطنية للتنسسيق بين القطاعات اجتماعا في اطار مكافحة
العنف في المÓعب اليوم بمقر وزراة الشسباب والرياضسة حسسبما علم من قبل
الهيئة الوزارية.
وسسيعقد هذا ا’جتماع ،الذي يعد ا’ول بالنسسبة للجنة ما بين القطاعات في
الموسسم الرياضسي  ٢٠١٢ـ  ٢٠١٣برئاسسة وزير الشسباب والرياضسة محمد تهمي.
ويتزامن هذا ا’جتماع مع اطÓق المشسروع التمهيدي الخاصص بقانون تنظيم
وتنمية التكوين والنشساطات البدنية والرياضسية ،الذي تتم مناقشسته رفقة
مختلف الشسركاء الفاعلين في المجال الرياضسي.
ونظم يوم الخميسص الفارط يوم دراسسي لمناقشسة هذا الموضسوع بالمركب
الرياضسي محمد بوضسياف .
هذا المشسروع التمهيدي «تم تحضسيره من قبل لجنة خبراء خÓل عدة أاشسهر
اسستنادا الى تجارب سسابقة ،كما يأاتي ’تمام وتعويضص قانون  »٢٠٠٤حسسب
تصسريحات الوزير تهمي على هامشص هذا اللقاء.

أاسسبوع الوقاية من حوادث
المرور
ينظم المركز الوطني للوقاية واأ’من عبر
الطرق أاسسبوعا توعويا بو’ية وهران ،خÓل
الفترة الممتدة من الفاتح إالى الثامن أاكتوبر
من السسنة الجارية ،وذلك تحت إاشسراف وزير
النقل ووالي الو’ية .علما أان مراسسم ا’فتتاح
تكون اليوم  ١أاكتوبر على السساعة الثامنة
صسباحا بمقر و’ية وهران.

مطاعم موازية في الطريق
السسيار
انتشسرت على الطريق
وفد فرنسسي ببلدية ال
جزائر السسيار شسرق ـ غرب مطاعم
صسغيرة موازية تنشسط فيها
الوسسطى
فئات من مختلف العمر

يسستقبل طيب زيتوني رئيسص بلدية الجزائر وجدت في انعدام مرافق
الوسسطى المتوأامة مع مدينة العيون الراحة والخدمات فرصسة
الصسحراوية ونائب لرئيسص اتحاد المدن لعرضص الخدمات على
وا
ال لمحافظات ا’فريقية ظهر غد ،بمقر المضسطرين من مسستعملي
ب
ل
د
ي
ة
ا
ل
و
ف
د
ا
ل
ف
رنسسي المتكون من  ٥الطريق السسيار إالى التوقف
أاعضساء ،برئا
مدينة تومبلسسة البرلماني الفرنسسي وعمدة والمخاطرة بأانفسسهم من أاجل
ي
ن
ا
ل
العائد من زيارة فرنسسية هيرفي فيرون ،سسد الرمق لمتابعة الطريق
اسست
مخيمات الÓجئين الصطÓعية قادته إالى بكل راحة في انتظار فتح
س
ح
ر
ا
و
ي
ي
ن
،
م
ن
أا
جل مراكز الراحة.
ا’طÓع عل
وظروف العى أاوضساع المواطنين بالمخيمات
ي
ش
ص
ا
ل
ق
ا
سسية التي يعانون منها.

بÓيلي فأال خ Òعلى الÎجي التونسسي
حقق الÓعب ا÷زائري بÓيلي
اŸنتقل مؤوخرا إا ¤الÎجي
التونسسي أاول لقب له مع
«اŸكشسخ »Úمن خÓل نيل
البطولة التونسسية ‘ انتظار كأاسص
رابطة أابطال إافريقيا التي تأاهل
فيها أاصسحاب اأ’صسفر واأ’حمر
ا ¤الدور نصسف النهائي رفقة
مازÁبي واأ’هلي اŸصسري .

تعتزم وزارة النقل تنظيم مهنة تعليم
السسياقة باسستضسافة دوريا الشسركاء المعنيين
وسسيكون أاول لقاء مع الناطق الرسسمي باسسم
ا’تحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين
الحاج الطاهر بولنوار ،لبحث اآ’ليات الكفيلة
التي تسسمح باعطاء انطÓقة فعالة بخصسوصص
ماورد في النصسوصص الجديدة منها خاصسة
ادراج أاصسحاب الشسهادات الجامعية في هذه
المهنة هذا ا’جراء أاقلق الكثير من أاصسحاب
هذه المدارسص ،الذين يبحثون عن حل وسسط
يجمع ما بين ماهو معمول به وماتم إاقراره.

إاعادة تهيئة سسÓلم
الممر العلوي
لسساحةأاول ماي

شسرعت مصسالح و’ية الجزائر في إاعادة
تهيئة الممر العلوي لسساحة أاول ماي ،بعد أان
أاصسبح مسستنقعا للمياه الناتجة عن اأ’مطار
اأ’خيرة وهو الحال الذي يتواجد عليه منذ
سسنوات.
ويعاني المواطن العاصسمي من اأ’وضساع
الصسعبة للممرات العلوية في العاصسمة التي
يحتلها الباعة الفوضسويون .

áæ«eGC.ê : OGóYGE

اإلثنين  ٠١أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ١٥ذو القعدة  ١٤٣٣هـ

koutoufcom@gmail.com

العدد
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اقرا...وصصيتي

º` ∏©J π`g
أان التمسصاح هوأاقدم
الكائنات الحية التي مازالت
تعيشش على سصطح اأ’رضش؟
أان الضصجيج منأاكبر
ملوثات جسصم ا’نسصان؟
أان الرجل الوحيد الذي
تزوج  ٢٧مرة في سصنة واحدة
هو حÓق يوغسصÓفي؟
(ههههه).

á` ` ` °†eh
√óéJ øe πc ¢ù«d
πc ¢ù«dh ∑ó©°ùj
,∂fõëj ¬gôµJ øe
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¬bGòe ºZQ AGhódGh
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πëdG ±ôYGh.....ióëJG
 )١ما هو الشصيء الذي يمكن كسصره دون
لمسصه؟
 )٢كلما عرضصته للشصمسش ازداد بلÓ؟
 ) ٣ما هو الشصيء اأ’سصود الذيأانار العالم؟

º°ùàHGE
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¯ األول :عندكم كباشش تاع
زوج مÓين؟ ..الثاني :تأاكلوا هنا ول
تديه في صصاشصي؟
¯ جديد السصنا في سصوق الكباشش
آاي ـ كبشصون I - Kebchoun
يبعبع بـ ٤لغات ،أاكثر من  ٢٠٠نغمة
تبعبيعية تحك عن بعد بالبلوتوث،
صصوف  HDقرون يكاي.توال ٣g++
مود  Vibreurو Silencieus
ابتداءا من  ٤٠ . ٠٠٠دينار متوفر
ب K١٦و( ٣٢العدد محدود)!

كان هناك  ٣أاصصدقاء ،يمشصون
في طريق فشصاهدوا رجÓ
يحفر في جانب الطريق..
فقال األول لصصاحبه :أانظر ..
أارى رج Óيحفر الى جانب
الطريق ،لبد أانه قتل أاحدهم
ويريد دفنه في هذا الليل
سصأارجمه حجرا قات .Óفقال
له التالي :لل هو ليسش بقاتل..
لكنه شصخصش ل يأاتمن الناسش

¯ الزوجة بعد أان جلب لها زوجها كبشش
العيد ولكنه صصغير جدا فقالت .بووه يا
راجل هذاكبشش ول قطة ..ما لقيتشش
كبشش يعمر العين ،وبعد الضصربة
القاضصية أاجابها بكل برودة وهادي
تعمر العين؟ (رجاء ل للتقليد).
¯ فرطاسش دخل للحمام ،زلق طاح على
راسصو زاد زلق
¯ عزيزي المواطن إاذا رأايت محفظة
تمشصي وحدها في الشصارع ل تركلها
فإان تحتها رجل المسصتقبل تلميذ في
البتدائي.

.

¯ ل يحدث ال عندنا :كي تكون تخطط
للمسصتقبل ..الزهر يكون قاعد على
كرسصي مقابلك وشصابع ضصحك ،ولكن مع
هذا لنيأاسش .تبا لكم أايها المتشصائمون.

لحظت في حياتي اليومية
العتيادية سصواء في العمل
او المنزل اغلبية المشصاكل
تحصصل بسصبب سصوء
طرف
من
التفاهم
المتحدث او من طرف
المتلقي للحديث ،اي قد

 ) ١قط ،بقر ،بط
 ) ٢الثاني
 ) ٣حرف
«النون»

:á«ªdÉY ∫ÉãeGCh ºµM

على شصيء فيخبئ ماله هنا.
فنظر الثالث لهم وقال ،ل هذا
ول ذاك ..انه يحفر بئرا للماء
هو رجل صصالح.
العبرة ..كل شصخصش يفترضش
بالناسش بما فيه ،فالصصالح يرى
الناسش صصالحين ،والطالح
يراهم عكسش هذا فكما قال
المثل «كل إاناء بما فيه ينضصح''،
لذا أاحسصن الظن بالناسش كما
تتمنى أان يحسصن الناسش الظن
بك.

يتكلم المرء فيخطاأ في
التعبير او الطرف الآخر
يسصيء فهمهم ويفهم
الكلمات بشصكل اآخر..
فتحصصل الخÓفات ومنها
احيانا تصصل الى ضصياع في
الأموال او الأرواح!!..
ومنها وجدت بعضش
الحلول والعÓجات التي
بدورها تقلل اأوتخفي سصو
ء الفهم والمشصاكل.
لن اأطيل كثيرا وسصاأحاول
الختصصار .من اأخطاء
المسصتمع:
 )١المقاطعة ،ل تقاطع
المتحدث ابدا.
 ) ٢ابحث عن رد واجابة
اأثناء تكلم المتحدث.

حل العدد الماضصي

ـ مالم يكتب لك بالحÓل ..فÓ
تسصعى وراءه بالحرام.
ـ عيوب الجسصم قد يسصترها متر
قماشش ،وعيوب الفكر يكشصفها أاول
نقاشش.
ـ ’ تنتظر الفرصصة بلإاصصنعها.
ـ قمة الحماقة ..أان تلبسش حذاء
يؤولمك فقطأ’نه يعجب الناسش.
ـ الحب ليسش الجري وراء الوهم
بل المكوث مع قلب يقاسصمك الهم.
ـ إاذا أاردت أان تكون سصعيدا’ ..
تقف كثيرا على ذكريات ماضصيك.

 ) ٣عدم فهم وجهة النظر
الشصخصش المتكلم ومحاولة
تفسصير الكÓم بغير ما
اأريد له من معنى،
وهذه الأخطاء
فيها
يقع
اأشصخاصش
كثر ،وبهذه
الأخطاء
عليك اأن:
اأ) تسصتمع،
بدون
مقاطعة.
ب) حاول اأن
تفهم وجهة نظر
الشصخصش المتكلم ،واإن
لزم اأسصاأله عما يعنيه.
ج) بعد اأن ينتهي الشصخصش

الحمل :الذي يحبك
حقا هو من رأاى فيك ٦٦
عيبا وخصصلة جميلة
واحدة أاحب الخصصلة وترك
العيوب.
الثور :الوقت األنسصب
لزواج الرجل هو حين
يرى نفسصه جديرا بأاخذ
فتاة من بين أاهلها ليكون هو كل
أاهلها.
الجوزاء :ل تهتم لما
يقال عنك فأانت تعرف
من أانت ول تقلل من
قيمتك فسصر الفشصل هو محاولة ارضصاء
الجميع.
السصرطان :ل تيأاسش
واعلم ان البÓء يرفع
بالدعاء وأان لكل شصدة مدة.
اأ’سصد :األشصخاصش عادة
يتكلمون بصصدق اذا كانت
المحادثة وجها لوجه
ويكذبون أاكثر اذا كانت
المحادثة عن طريق الهاتف ويبيعون
الخرشصف دائما اذا كانوا يدردشصون
في الفايسصبوك.
العذراء :أاجمل انواع
السصعادة هي التي تأاتي
فجأاة وتخالف كل ما كان
في خاطرنا من أاوهام.
الميزان :قبل أان تمسصك
بأاي خيط للسصعادة تأاكد
من أانه لم ينسصج من وهم.
العقرب :ل تتوقع شصيئا
ول تنتظر شصيئا فأاجمل
األشصياء تلك التي تأاتي
صصدفة.
القوسش :كلما أاعطيت
ب Óمقابل ،كلما رزقت
ب Óتوقع اعمل الخير
بصصوت هادئ ،فغدا يتحدث عملك
بصصوت مرتفع
الجدي :ل تتوقع من
نبتة الصصبار اأن تثمر
لك التفاح حاول اأن
تعرف اأصصل الأشصياء
وماضصيها كي ل يصصدمك المسصتقبل
معها.
الدلو :ل تخجل من
اأخطائك فاأنت مصصنف
من ضصمن البشصر ،ولكن
اخجل اإذا كررتها واأدعيت اأنها من
فعل القدر.
الحوت :يظل النسصان
في هذه الدنيا مثل
قلم الرصصاصش ،تبريه
العثرات ليكتب بخط اأجمل وهكذا
حتى يفنى القلم ،ف Óيبقى له اإل
جميل ما كتب.

المتكلم من كÓمه )٤ ،اسصتمع بدون اأن تجهز
اختصصر كÓمه بقولك :ما الرد ،بل ول تظن باأن
عليك ان ترد عليه
مباشصرة ،فكر قلي Óثم
اأجب ،واإن لم تحصصل
على رد اأو اجابة
اأخبره بكل بسصاطة
اأنك سصترد عليه
فيما بعد ،هذا
مختصصر مفيد
في فن الإنصصات،
وتذكر اأن التعب
الذي ياأتيك من
متابعة النصصات خير
باألف مرة من سصوء
التفاهم.
فهمته من كÓمك..كذا ماراأيكم؟
وكذا.

الطقسض المنتظر
اليوم و الغد
عنابة الجزائر وهران

á«îjQÉàdG IôµØªdG
 ٠١أاكتوبر  : ١٩٥٥وصصلت كمية ،من
األسصلحة والذخيرة من مصصر عن
طريق البحر بواسصطة اليخت «
دينا» وهو ملك ألميرة مصصرية
زوجة الملك «حسصين بن طÓل»

21° 22°
27°
عنابة الجزائر وهران
23°

23°

''تضشامننا مع إلقضشية
إلصشحرإوية مسشتمر ''

العدد
١٥٩١٥

دعا الوفد الفرنسصي العائد من
زيارة للمناطق المحررة
للصصحراء الغربية ومخيمات
الÓجئين بتندوف «األمم
المتحدة وكل مواطني العالم
المؤومنين بالسصلم والعدالة
والحريات والديمقراطيةإالى
تكثيف الجهود والمسصاعي
ومواصصلة الحملة التضصامنية
والمسصاندة للشصعب الصصحراوي
ولقضصيته العادلة منأاجل حقه
في تقرير المصصير».

«حبيبة غريب»
تصصوير عباسس تليوة

جاء هذا النداء عقب اللقاء الذي جمع
اأعضساء اللجنة الوطنية للتضسامن مع
الشسعب الصسحراوي وعلى راأسسهم
محرز العماري بالوفد الفرنسسي الذي
يقوده عضسو البرلمان وعمدة مدينة
تومبلين الفرنسسية هيرفي فيرونن
بمقر اللجنة ،والذي جاء ليعزز
المسساعي المشستركة والرامية اإلى
حمل فرنسسا الرسسمية على تغير
موقفها من القضسية الصسحراوية
والكف عن مسساندة المغرب وتعنته
وانتهاكاته المسستمرة لحقوق الإنسسان
في الأراضسي المحتلة من الصسحراء
الغربية وعدم امتثاله للشسرعية الدولية
القاضسية من سسنين بحق الشسعب
الصسحراوي في تقرير مصسيره عن
طريق اسستفتاء حر وعادل ونزيه تحت
مراقبة الأمم المتحدة واآليتها
«المينورسسو».
وعن لقاء الوفد الفرنسسي بالمجتمع
الصسحراوي اأكد عضسو البرلمان وعمدة
مدينة تومبلين الفرنسسية هيرفي
فيرون بـ «اأن الشسعب الصسحراوي شسعب
يسستحق السستقÓل» ،مضسيفا اأنه
«اأعجب كثيرا بعزيمته وقوة تنظيمه
وهو الشسعب الذي يواصسل اليوم ،حسسب
تصسريحاته ،ورغم الظروف التي
يعيشسها في اللجوء اسستعداداته
وتحكمه التام في كل الميادين من اأجل
التحكم بزمام اأموره بعد السستقÓل».
واأضساف في نفسش السسياق اأن المجتمع
الصسحراوي قادر على اإعطاء دروسش
كثيرة للمجتمع الفرنسسي خاصسة في
مجال حقوق المراأة والمسساواة بين
وواصسل فيرون اأن
الجنسسين.
«المجتمع الفرنسسي يجهل حقيقة
معاناة الشسعب الصسحراوي بحكم
التعتيم الإعÓمي الذي يحيط
بالقضسية الفرنسسية ،وكشسف اأن الوفد
سسيحمل ابتداء من الآن على عاتقه
مسسوؤولية نقل رسسالة الشسعب
الصسحراوي اإلى كل مكونات المجتمع
الفرنسسي والعمل على التحسسسش
بالقضسية الصسحراوية ونشسرها في
فرنسسا وكذا السسهر على الضسغط على
فرنسسا الحريات وحقوق الإنسسان لكي
تعدل موقفها وتسساند كفاح الشسعب
الصسحراوي ضسد السستعمار ومن اأجل
تقرير المصسير».

يعــــرضض خـــــدمات بــــــأاسصرع مــــايمـــــكن

موق ـعإإلك ـتروني جدي ـد تطلقه «إلششعب»
مواكبة للتطورات التي
يعرفها اإلعÓم اإللكÎو،Ê
ومواصصلة للجهد اŸبذول من
طرف عمال وإاداريي
«الشصعب» ” ،اطÓق موقع
إالكÎو Êجديد للجريدة،
تلبية لرغبات قراءها
ومتصصفحيها ع ÈاألنÎنيت،
والذين يتزايد عددهم من
يومآلخر ،بعد الطفرة
الكبÒة التي عرفتها
اليومية مؤوخرا شصكÓ
ومضصمونا.

ﬁمد مغÓوي

وألن ‚اح النسسخة الورقية ل يكتمل
إال Ãوقع إالكÎو Êشسامل ،كان لزاما
اسستحداثه وبعثه من جديد“ ،اشسيا
مع التحولت الراهنة ،ليكون ‘ مسستوى
تطلعات زواره من داخل وخارج الوطن ،وهذا
ما أاكدت عليه الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر أامينة دباشش ،التي أا◊ت ‘
أاك Ìمن مرة على أان يواكب اŸوقع اإللكÎوÊ
كل األخبار واألحداث اıتلفة ‘ عا⁄
القرية الواحدة ،وأان يكون قيمة مضسافة
للنسسخة الورقية ‘ ،الزمن الفÎاضسي
العجيب قاهر اŸسساحات وا◊دود.
وأاكد اŸشسرف على هذا اإل‚از أاحمد
كنزاري ،أان «اŸوقع ا÷ديد يسستجيب للعدد
الهائل من أاوفياء ا÷ريدة من داخل وخارج

الوطن وأانه سسهل التصسفح ،تؤوكده التعليقات
التي تصسلنا يوميا ،والتي يعت Èأاصسحابها أانه
من اŸواقع اإللكÎونية الهامة .
إاذ اكتسسى اŸوقع ا÷ديد حلة جميلة
وعصسرية مزينة باأللوان الوطنية ،ويجد زواره
سسهولة ‘ تصسفح اŸواضسيع والعناوين ،مبوبة
بطريقة تسسمح بتتبع األخبار اÙلية،
الوطنية والدولية ،اŸقالت ،اŸلفات،
السستطÓعات واألعمدة ،إاضسافة إا¤
الصسفحات اÿاصسة ،إاذ يضسم ‘ الصسفحة
الرئيسسية :ا◊دث (الوطني ،اÙلي ،الدو‹،
الرياضسي ،الثقا‘ ،اÛتمع) ،اŸلفات
األسسبوعية (الشسعب السسياسسي ،الشسعب

القتصسادي ،الشسعب اÙلي ،الشسعب
الرياضسي)،
الشسعب
الثقا‘،
الفتتاحية ،أاعمدة ومقالت ،صسفحات
خاصسة (شسباب بÓدي ،صسحة ،ذكريات
ومآاثر ،القوة الناعمة ،إاسسÓميات،
منوعات ،ب Óروتوشش).
وذكر كنزاري أانه Áكن تصسفح النسسخة
الورقية و–ميلها بشسكل أاسسرع،
باإلضسافة إا ¤إامكانية –ميل كل
األعداد السسابقة للجريدة ‘ بوابة
أارشسيف ا÷ريدة.
موقع «الشسعب» ا÷ديد ،فتح الباب
÷ميع زواره ومتصسفحيه للمشساركة
والتفاعل مع اŸواضسيع واألخبار التي
يحتويها بآارائهم وتعاليقهم اıتلفة.
ووضسع –ت تصسرفهم صسور متنوعة
لنشساطات ا÷ريدة ،اŸتمثلة على وجه
اÿصسوصش ‘ الندوات واŸنتديات
التي تنظم دوريا.
و ⁄يغفل اŸوقع قيمة وأاهمية الصسورة
السسمعية البصسرية ،إاذ يجد الزائر مشساهد
ندوات ومنتديات الشسعب ع Èبوابة «الشسعب
فيديو» .كما سسيواكب اŸوقع كل كبÒة
وصسغÒة تخصش ا◊دث اŸتميز اŸقبلة عليه
ا÷ريدة (خمسسينية تأاسسيسش الشسعب) ،ولهذا
الغرضش ” فتح بوابة خاصسة باŸناسسبةُ ،تمكن
اŸتصسفح من الطÓع على تاريخ ومسسÒة «أام
ا÷رائد» منذ تأاسسيسسها ‘  ١١ديسسم١٩٦٢ È
إا ¤يومنا هذا.
زوروا اŸوقع:

www.ech-chaab.net/ar

زار جناحها بسصي ٢٠١٢ Óحفيظ دراجي:

«إلششعب» ت ـ ـ ـ ـ ـ ـاريخإإعـ ـ ـ ـ ـ ـÓمـ ـ ـ ـ ـي زإخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
حظي جناح «الشصعب» في معرضض الكتاب الدولي في طبعته الـ ١٧الذيأاسصدل عنه السصتارأاولأامسض بزيارة الكثير من
الشصخصصيات السصياسصية والثقافية والرياضصية واإلعÓمية وكان من الزوار الذين تركوا بصصماتهم بجناح «الشصعب» ،المعلق
الرياضصي الغني عن كل تعريف «حفيظ دراجي» ،بعدما قام بالبيع باإلهداء لكتابه الذي يحمل عنوان (ل مÓك ول شصيطان)
بالجناح الخاصض بدار الشصروق للنشصر واإلعÓم ،وعّبر دراجي في السصجل الذهبي لكل عمال جريدة «الشصعب» رجال ونسصاء
عن تهانيه الخالصصة بمناسصبةإاحتفال طاقم «أام الجرائد الوطنية» بخمسصينية تأاسصيسصها متمنيا لها المزيد من النجاحات.

محمد فوزي بقاصس
تصصوير :فواز بوطارن
وأاكد دراجي خÓل زيارته لجناح «الشسعب» في
المعرضش الدولي السسابع عشسر للكتاب
بالجزائر بقصسر المعارضش بالصسنوبر البحري
والذي أاختتم أامسش األول ،بأان جريدة
«الشسعب» بعد إاسستقÓل الجزائر ،كانت لبنة
لتكريسش الثقافة القومية الجزائرية ،وسسمحت
لجيل اإلسستقÓل برؤوية أاول جريدة تكتب
باللغة العربية .كما قال بأانها الجريدة التي
فتح عليها جيله عينيه ،وهي جزء من تاريخ
الجزائر ،حيث سسايرت مختلف األحداث
الوطنية ،فباإلضسافة إالى كونها خزان األقÓم
الجزائرية التي نهضست بالصسحافة داخل

وخارج الوطن ،فهي أايضسا أارشسيف يسسرد تاريخ
الجزائر والجزائريين ،وشسدد على ضسرورة
الحفاظ على هذا المروث العظيم ورقمنته
من أاجل جعله محرك بحث لكل المهتمين.
كما أاكد المعلق السسابق للتلفزيون الجزائري،
بأان الكتاب الذي نشسر بإاسسمه عبارة عن
مجموعة من المقالت التي شسرع في كتابتها
منذ سسنه  ،٢٠٠٩والتي يعبر فيها عن أافكاره،
مضسيفا بأانه سسيواصسل في الدفاع عنها ،رغم
أانه في بعضش األحيان قد ل يتفق معه
الكثيرون .من جهة أاخرى ،إاغتنمنا فرصسة
تواجد حفيظ دراجي بالمعرضش من أاجل
جلب الصسديق الحميم له المصسري «كامل
البيطار» الذي كان يعمل معه في وقت سسابق
في التحاد اإلفريقي لكرة القدم.

إإنتششال جثة ششاب
ب ـ ـأازف ـ ـ ـون بتـ ـيزي وزو
تمكنت مصسالح الحماية المدنية ،نهاية األسسبوع من انتشسال جثة
شساب من عرضش البحر ،وذلك على مسستوى شساطئ سسيدي خالد
التابع لدائرة أازفون الوقعة على بعد  ٦٠كلم عن مقر ولية تيزي
وزو  ،الضسحية كان بصسدد ممارسسة السسباحة رفقة أاصسدقائه
ليتفاجأا بأامواج البحر التي جرفته إالى مسسافة بعيدة بالرغم من
تدخل أاعوان الحماية المدنية إلنقاذه إال أانه لقي حتفه مباشسرة .
وقد تم نقل جثته إالى مسستشسفى أازفون لإÓجراء عملية التشسريح
ومعرفة األسسباب الحقيقية للوفاة .

تيزي وزو /ضس ت.

الفجر٠٥.١٧ ..:
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المخالفات تقلصصتإالى ٪٤٦
بتوقيف السصيارات القديمة

 ٧٥٨عربـ ـة غير خاضشعة
إلجرإءإت إلسشÓمة بوهرإن
سسجلت وكالت المراقبة التقنية بوهران
عبر المحطات الـ  ١١نحو  ٧٥٨وسسيلة نقل
ذات نشساط منظم ل تتكيف مع تعليمات
وإاجراءات السسÓمة  ،وأان أازيد من ٦٠
بالمائة من الحظيرة التي خضسعت للمراقبة
التقنية ل يزيد عمرها عن الـ  ١٠سسنواتئ.
ومن جهتها أاحصست مصسالح الدرك الوطني
ووحدات الدرك الوطني خÓل السسداسسي
األول لسسنة  ٢٠١٢في ميدان المراقبة
التقنية للسسيارات تراجعا في عدد
المخالفات بنسسبة  ٪ ٤٦,٢٧مقارنة بنفسش
الفترة من السسنة المنصسرمة  ،وهذا بسسبب
بداية زوال السسيارات القديمة و احترام
مسستعملي الطريق لإÓجراءات القانونية.
وكانت المؤوسسسسة الوطنية للمراقبة التقنية
للسسيارات قد أافادت في وقت سسابق بأانها
أاوقفت أازيد من  ٢٠٠أالف سسيارة عن السسير
نهائيا مع نهاية ٢٠١١ئ ،في حين تم سسحب
أازيد من  ٨أالف سسيارة خÓل السسنة نفسسها
من حركة السسير من مجموع  ٢مليون سسيارة
خضسعت للمراقبة التقنية للسسيارات  ،فيما
تم إانذار أاصسحاب حوالي  ٤٢أالفا أاخرى
بالتوقف النهائي في حالة عدم تصسليح
األعطاب.

وإلقبضس على مجرم محÓت
إلمجوهرإت بوسشط إلمدينة
نظرت يوم أامسش محكمة الجنح اإلبتدائية
بوهران في جلسسة علنية للموقوفين في
قضسية تكوين جمعية أاشسرار والسسرقة
بالتعدد وحيازة أاسسلحة محظورة وحيازة
المخدرات ،وتمت إادانة المتهمين الخمسش
بعقوبة  ٥سسنوات سسجنا نافذة و  ١٠٠أالف
دينار كغرامة ،وحسسب ما اسستقصسيناه من
جلسسة المحاكمة تعود حيثيات القضسية÷
التي تتراوح أاعمار المتورطين فيها ما بين
 ٢٥و ٢٩سسنة  -إالى تاريخ  ٢١سسبتمبر من
الشسهر الجاري إاثر دورية قامت بها فرقة
األمن التابعة لولية وهران ،ليلفت إانتباههم
أاشسخاصش مشسبوهين حائزين على أاسسلحة
محظورة باإلضسافة إالى المخدرات بغرضش
السستهÓك الشسخصسي وأاثناء إايقاف
المتهمين ،تبين ضسلوعهم في جرائم السسرقة
بالتهديد ،حيث تعرف عليهم الضسحايا ليتم
تحويل أافراد العصسابة إالى العدالة وأاثناء
عملية اسستنطاقهم تناقضش المتهمون في
تصسريحاتهم وتراوحت أاقوالهم بين
العتراف واإلنكار ،لتنطق هيئة المحكمة
بعد المداولة في أاوراق الملف بالحكم
السسالف الذكر .هذا وتمكنت مصسالح
الشسرطة القضسائية بولية وهران من توقيف
مجرم خطير ،مختصش في السسرقة
بالعتداءات على الموطنين والسسطو على
محÓت المجوهرات ،كان محل بحث من
الجهات األمنية في حين ل يزال المتهم
الثاني في حالة فرار.

وهران:براهمية.م

درك ح ـ ـ ـاسشي فـ ـ ـ ـ ـدول يوقـ ـ ـ ـ ـف عصشاب ـ ـ ـ ـ ـة لتزوي ـ ـ ـ ـر إلنـقـ ـ ـ ـ ـود
تمكنت أاول أامسش مصسالح الدرك الوطني لبلدية حاسسي فدول من
توقيف مزور لأÓوراق النقدية فاقت قيمتها الثمانية مÓيين
سسنتيم كانت بحوزة المتهم (شش.ع)  ٣٥سسنة  ،وقد جاءت عملية
التوقيف بعد ان اسستطاع المتهم أان يمرر أاوراقا نقدية مهمة الى

تجار بعد أان اشسترى منهم مسستلزمات بسسوق حاسسي فدول
األسسبوعي والمعروف وطنيا باتسساعه و كثرة التجار به

عمارة

ع ـ ـرسس جم ـ ـ ـاعي لثـم ـ ـ ـانين زوج ـ ـ ـ ـا بالبلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة
أاقامت جمعية اإلرشساد الÎبوية اإلجتماعية بالبليدة مسساء أامسش عرسسا جماعيا لثمان Úزوجا بفندق األنصسار شسهد حضسورا ‡يزا
غصست بهم القاعة من أاها‹ العرسسان وأاحبابهم وضسيوف شسرف .حيث ” ‘ غضسون األسسبوع اŸاضسي Œهيز الثمان Úزوجا ‡ن
 ⁄تسسمح لهم الظروف اŸادية من إا“ام نصسف دينهمئبتقد Ëمسساعدات أاوليةئبنادي الفرقان اŸتواجد بحي بن عمور “ثلت
‘ بطانيات وأاسسرة وبدلت وأاحذية ...وغÒها من الضسروريات الÓزمة للمناسسبة ،أاما باألمسش فقد أاقيمت على شسرفهم وليمة
عشساء جماعية وحفل سساهر وزعت خÓله وصسولت اسستÓم غرف النوم كما قدمت هدايا قيمة للعروسسات بهذه اŸناسسبة .

البليدة  :لينة ياسصمÚ

