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أاكدتأان الوضسعية بالصسحراء الغربية تثير قلقا شسديدا

كتابة الدؤلة األمريكية تنتقد النتهاكات اŸغربية ◊قوق اإلنسسان
بسسط المغرب سسيادته على اإلقليم غير المسستقل لن يقبله المجتمع الدؤلي
سSس°تàطÓ£ع´
اG

طالع صص ٠٤

''الشسعب'' ترصسد واقع المجتمع المدني في الجزائر

ولد قابلية يلتقي
بولة الغرب اليوم

أاكثر من ٩٠أالف جمعية ،لكن غالبيتها غائبة عن الميدان
جمعيات روافدأاحزاب وأاخرىأاسسيرة األنشسطة الموسسمية

صص ٠٦

تجن ـ ـ ـ ـ ـ ـد للعمـ ـ ـ ـل
الميداني لتحسسين
معيشسة المواطنين
صص ٠٣

بعد حياة كفاح طويلة

تحت شسعار (الجزائر  ٥٠فقاعة)

تومي تفتتح مهرجان الشسريط
المرسسوم الـ ٥بـ«رياضض الفتح»
صص ٣٢

كانت تحضسرإلجهاضص تظاهرة
تلمسسان عاصسمة الثقافة اإلسسÓمية

إادانة  ٤متهمين ؤتبرئة
٢٤آاخر من جماعةإارهابية

صص ٣٢

تشسدد على تثمين الشسهادة

اتحادية التعليم العالي تطالب
بمراجعة قوانين األسسÓك
صص ٠٢

رحيل ''بيار شسولي''
المناضسل منأاجل
القضسية الجزائرية
صص ٣٢

وطني

ألسشبت  ٠٦أأكتوبر  ٢٠١٢م
ألموأفق لـ ٢٠ذو ألقعدة  ١٤٣٣هـ

تشسدد على تثمين الشسهادة وتكافؤو الفرصس

اتحادية مسستخدمي التعليم العالي تطالب بمراجعة قوانين األسسÓك المشستركة
اقترحت ا’تحادية الوطنية لمسستخدمي قطاع التعليم العالي المنضسوية تحت لواء النقابة الوطنية المسستقلة
لمسستخدمي اإ’دارة العمومية والبحث العلمي «السسناباب» في اجتماع لها مع تنسسيقية الخدمات ا’جتماعية
جملة من المطالب ا’جتماعية والمهنية العاجلة بهدف تحسسين ظروف العمل ورفع القدرة الشسرائية
والمسساهمة في التسسيير الجيد للمصسالح اإ’دارية والتقنية والبيداغوجية للقطاع.

سشعاد بوعبوشس
’ئحة
وتمثلت
ألمرفوعة
ألمطالب
حسشب بيان تلقت
«ألششعب» نسشخة منه في
ألقوأنين
مرأجعة
لأÓسشÓك
أأ’سشاسشية
وألخاصشة
ألمششتركة
وألتقنية وألعمال ألمهنيين
وأأعوأن ألوقاية وأأ’من
وإأعادة ألتصشنيف مع
مرأعاة مبدأأ تثمين
ألششهادة وتكافؤو ألفرصض
بين جميع أأ’سشÓك،
باإ’ضشافة ألى مرأجعة
نظام ألمنح وألعÓوأت لتمسض جميع
أأ’سشÓك ألمششتركة وألخاصشة.
يضشاف ألى ذلك إأدماج وترسشيم
أأ’عوأن ألمتعاقدين وألمؤوقتين نهائيا
على أأسشاسض أأ’قدمية وألششهادة ،وإأعطاء
أأ’ولوية في أإ’دماج على مسشتوى
مؤوسشسشات ألقطاع لعمال ألششبكة
أ’جتماعية (ما قبل ألتششغيل) كما هو
جاري ألعمل به في قطاعات أأخرى،

ناهيك عن بعضض ألمطالب ألمتعلقة
باأ’جور كإالغاء ألمادة  ٨٧مكرر من
ألقانون ،١١٩٠وتخفيضض ألضشريبة على
ألدخل لتكون على أأ’جر ألقاعدي دون
ألعÓوأت وألمنح ،وأسشتحدأث منح ورفع
أأخرى وإأعمال ألترقية أآ’لية وألحق في
ألتكوين وأأ’ولوية في متابعة ألدرأسشة في
مؤوسشسشات ألقطاع.
وإألى جانب ذلك رفعت أ’تحادية
جملة من ألمطالب أ’جتماعية كالتأاكيد

على ضشرورة معالجة
أ’خت’Óت وألمششاكل
أ’جتماعية
ألمترأكمة ،خصشوصشا
ألسشكن
مششكل
وأأ’مرأضض ألمهنية
وألخدمات
أ’جتماعية وألتغطية
وحماية
ألصشحية
ألموظفين خصشوصشا
ألنقابيين من تعسشف
وتجاوزأت أإ’دأرة ،مع
ألمطالبة بالتسشوية
وألمالية
أإ’دأرية
ألموظفين
لجميع
ألموقوفين تعسشفيا أأو
ألذين يحوزون على قرأرأت قضشائية.
وأأكدت أ’تحادية في نفسض ألبيان على
ألسشعي إألى إأيصشال أنششغا’ت ألقطاع إألى
ألوزأرة ألوصشية عبر عقد لقاء قريب مع
ألمسشؤوول أأ’ول عن ألقطاع ،وأنتهاج
ألحوأر ألبّناء ألوأقعي للبحث عن ألحلول
ألمناسشبة لمششاكل مسشتخدمي ألقطاع مع
أ’حتفاظ باسشتعمال ألوسشائل ألقانونية
لتجسشيد ألمطالب .

يشستكون من التماطل في حل المشساكل

طلبة كلية الطب بالبليدة ينظمون حركة احتجاجية
قررت التنسسيقية
الو’ئية للتنظيمات
الطÓبية لدى جامعة سسعد
حلب في البليدة تنظيم
حركة احتجاجية بكلية
الطب اعتبارا من الغد،
مبررين احتجاجهم بـ
«الÓمبا’ة والÓمسسؤوولية»
التيأاصسبح يسسير بها صسرح
بحجم كلية الطب .

لينة ياسشمين

قرأر ألمنظمة ألوطنية
للتضشامن ألطÓبي و أ’تحاد
ألعام ألطÓبي ألحر وأ’تحاد
ألوطني للطلبة ألجزأئريين با’حتجاج جاء
لتبرير ألمششاكل ألتي أأصشبح يعيشض طلبة كلية
ألطب بالجامعة وعدم تفاعل ألمسشؤوولين
في حل ألمششاكل ألمرفوعة أليهم  ،خاصشة
عدم تسشوية مسشأالة أإ’قصشاء ألوأقع مع بعضض
ألطلبة في ششهادأت تخرجهم ،مما جعلهم
يدخلون في إأضشرأب عن ألطعام منذ ألششهر
ألماضشي ،ورغم كل ألمحاو’ت ألدأعية إألى
ألنظر في مششكلتهم بحيث تسشمح لهم
بالمششاركة وألتسشجيل في مسشابقة
أ’ختصشاصض ألمزمع إأجرأؤوها قريبا  ،إأ’ أأن
ذلك لم يحدث و عجل في إأقرأر ألحركة
أ’حتجاجية.
ويذكر بالمناسشبة إألى أأن طلبة كلية
ألحقوق علقوأ إأضشرأبهم نهاية أأ’سشبوع بعد
أللقاء ألذي جمع ممثل ألطلبة للمنظمة
ألوطنية للتضشامن ألطÓبي مع عميد ألكلية
و حضشور ألرئيسض ألجديد للجامعة أأين تم
إأقرأر مرأجعة حا’ت أإ’قصشاء وألرسشوب

يومية وطنيةإاخبارية
تصسدر عن المؤوسسسسة
العمومية ا’قتصسادية
(شسركة ذاتأاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي:
 ١٢٦.٠٠٠ ٠٠٠.٠٠دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر
لكل اتصسا’تكم:
)٠٢١(٦٠.٧٠.٤٠

ألجماعي و مرأجعة أأورأق أ’متحانات و
ألمدأو’ت ألسشابقة أ’جل عودة أ’سشتقرأر
إألى محيط ألكلية ،فيما ’ يزأل طلبة
قسشمي أإ’عÓم أآ’لي وألتكنولوجيا يوأصشلون
إأضشرأبهم لعدم ألتوصشل إألى حل مع ألوصشايا
مششاكل ألطلبة وألمتعلقة بمسشأالة ألرسشوب
ألجماعي .

..وسسكان الصسومعة
يخرجونإالى الشسارع

خرج نهاية أأ’سشبوع ألعششرأت من سشكان
مركز حلوية في ألصشومعة ألوأقعة ششمال
ألبليدة ألى ألششارع و قطعوأ ألطريق ألعام
ألرأبط بين مركزهم و مدينة بوفاريك،
تعبيرأ عن غضشبهم لعدم ألتزأم ألمسشؤوولين
ألمحليين بوضشع حل نهائي ’زمة أنقطاع و
تذبذب ألماء ألصشالح للششرب منذ ألصشائفة
التحرير(021)60 / 67 / 83 :
الفاكسس(021)60. 67. 93 :

القسسم التجاري تيليفاكسس:
(021)73. 60. 59

اإ’دارة والمالية
(021)73. 93. 27

تطبع بالمؤوسسسسات التالية:
الوسسط :مطبعة S IMP R AL
الغرب :شسركة الطباعة
الشسرق :شسركة الطباعة
الجنوب :مطبعة ورڤلة

ألماضشية .
لم يجد سشكان أأحياء ألدوأر
وألحي ألجديد من سشبيل إأ’
قطع طريق ألششوك ألمؤودي إألى
سشوق بوفاريك لبيع ألخضشر
وألفوأكه بالجملة ،بعد أأن نفذ
صشبرهم في أنتظار تنفيذ
ألمسشؤوولين لوعودهم بتسشوية
أأزمة ألعطشض ألتي أأصشبح
يعيششها ألحي أآ’هل بأاكثر من
 ١٠آأ’ف نسشمة ،و أأبدى ألعديد
من ألغاضشبين عن سشخطهم
أ’جل تفاقم أأزمة ألماء و رحلة
ألبحث يوميا عن صشهاريج
ألمياه بأاسشعار وصشلت في بعضض
أأ’وقات إألى ما يفوق ألـ  ١٠٠٠دينار ،و ذكر
ألمحتجون بأانهم منذ ألصشائفة ألماضشية
وهم يعانون من أ’نقطاع ألمتكرر في ألماء،
و أأن مصشالح ألمياه و ألجهات ألوصشية
تدخلت بعد أحتجاجات متكررة أ’جل
إأعادة صشيانة ألششبكة ألرئيسشية و إأصشÓح
أأ’عطاب بششكل نهائي وبعد ألعديد من
ألششكاوى ألمرفوعة  ،لكن ذلك لم يحدث
وبقيت مجرد وعود و محاو’ت لتهدئة
جموع ألغاضشبين من ألسشكان ،ألذين لم
يتمالكوأ أأنفسشهم في أحد أ’حتجاجات و
خرجت وقتها ربات ألبيوت في ثورة غضشب
على أأ’زمة ألتي وقعت خاصشة في ششهر
رمضشان ألمنصشرم ،و طالب ألمحتجون من
ألسشكان مقابلة وحضشور ألوألي ششخصشيا
لرفع أنششغالهم ألحيوي أليه ،بعد أأن فششل
ألمسشؤوولون ألمحليون في إأيجاد حل ’زمة
ألعطشض في حيهم .

ألعدد
١٥٩١٩

للتقليل منآاثار ا’كتظاظ

تحويل مراقد الثانويات بميلةإالىأاقسسام دراسسية
أاعطىأاولأامسس المسسؤوول اأ’ول
لو’ية ميلة تعليمات صسارمة ،منأاجل
إاحتواء مشسكل اإ’كتظاظ باأ’قسسام،
أاثناء ا’جتماع المنعقد بمقر ديوان
الو’ية مع مسسؤوولي قطاع التربية ،و
أاكد بضسرورة بدل المزيد من الجهد
منأاجل توفير كل الظروف المناسسبة
لتمكين الطلبة و التÓميذ منإاجراء
دراسستهم في ظروف مريحة و مÓئمة
و ذلك لتمكينهم من اسستيعابأاكثر
للدروسس المعطاة لهم خاصسة بالنسسبة
للطلبة المقبلين على اجتياز شسهادات
البكالوريا والتعليم ،خاصسة في
الظروف اإ’سستثنائية لهذا الموسسم
الدراسسي.

ميلة :فارسس مدور

أنتقل عدد كبير من ألتÓميذ ألذين
أجتازوأ ألسشنة ألماضشية ششهادة ألتعليم
أأ’سشاسشي ،وهي ألنقطة ألسشودأء ألتي خلقت
مششكل أ’كتظاظ ألذي أأرجعته مصشالح
ألمديرية إألى إألتحاق كوكبتين من تÓميذ
ألمتوسشط إألى ألثانوي ،وهو ألسشبب ألرئيسشي
ألذي أأدى إألى أنتششار هذه ألظاهرة عبر
مختلف ألمؤوسشسشات ألمنتششرة عبر بلديات
ألو’ية ،و في هذأ أإ’طار تم تهيئة بعضض
ألثانويات على مسشتوى ألو’ية بتحويل
ألمرأقد إألى أأقسشام درأسشية ،حيث ششملت
ثانوية خميسشتي ببلدية ششلغوم ألعيد ثانوية

بوحنة مسشعود بفرجيوة ،درأع ببوشض بالقرأرم
قوقة ،و متقن معركة ألزأوية بسشيدي مروأن،
و بناءأ على هذه ألتعليمات ألموجهة إألى
مسشؤوولي ألقطاع بضشرورة ألتعجيل بإانهائها،
حيث أأكد مدير ألتربية بإانتهاء أأ’ششغال بهذه
ألعمليات بنسشبة  ٪١٠٠و دخلت حيز ألخدمة،
وألتÓميذ يتابعون ألدرأسشة فيها في ظروف
عادية.
من جهته أأكد لعمارة ألربيع رئيسض ألمكتب
ألو’ئي للمجلسض ألوطني ألمسشتقل أ’سشاتذة
ألتعليم ألثانوي و ألتقني ،أأنه بلغ عدد
ألتÓميذ في بعضض أأ’قسشام إألى أأكثر من ٥٠
تلميذأ ،و مششكل أإ’كتظاظ كان مطروحا منذ
ثÓث سشنوأت ،كما أأن قرأر فتح ألمؤوسشسشات
قرأر إأرتجالي خاصشة في ظل بقاء أأ’ششغال
مما يحسض أأ’سشتاذ أأنه يششتغل بورششة ،و ما زد
في تأازم أأ’مر ألنقصض ألكبير في ألتأاطير
ألتربوي ،وحسشب نفسض ألمتحدث أأن ألنقصض
عم على أأغلب ألمؤوسشسشات ،و أأعطى مثا’ عن
بعضض ألثانويات ألتي تعاني من هذأ ألمششكل،
ثانوية ششيهاني ببلدية ألتÓغمة .
و من جهة أأخرى عبر بعضض أأ’سشتاذة
وألمعلمين ،عن أسشتيائهم من ألوضشع ألعام
ألذي تعيششه أأ’قسشام ،بحيث أأصشبحت
ألفوضشى وألتدأفع وأأ’صشوأت ألعالية هي
ألسشائدة وألتي ’ يمكن بأاي حال من أأ’حوأل
أ’ي كان بأان يتلقى ألدروسض جيدأ ،كما أأن
ألوضشع ألحالي أأصشبح ’ يطاق وما نبذله من
جهد من أجل ألتلقين يذهب سشدأ.

متوسسطة ''مالك قادوم'' بأاقبو

مادة األميونت تهدد حياة التÓميذ والعمال
تعد متوسسطة المالك قادوم الواقعة
ببلديةأاقبو ،منأاقدم المدارسس التي
أانشسئت في ظروف اسستعجاليه مباشسرة
بعد ا’سستقÓل ،وبعد ما يقرب نصسف
قرن من عمرها بدأات عÓمات القدم
تظهر عليها ،فالجدران المتصسدعة
واأ’سسقف المتآاكلة والهشسة
واأ’رضسيات المهترئة،أ’برز دليل
على الحالة الكارثية التي وصسلتإاليها
هذه المؤوسسسسة التربوية .الوضسعية
المزرية التي توجد عليها هذه
المتوسسطة تسستدعي القلق ،خاصسة
على صسحة التÓميذ واأ’سساتذة
والعاملين بها ،نظرا لمادة اأ’ميونت
الخطيرة التي بنيت بها جدران هذه
المؤوسسسسة التعليمية.

بجاية :بن النوي

بدأأت آأثارها ألسشلبية تهدد صشحة وسشÓمة
ألتÓميذ وعمالها نظرأ لما قد تسشببه تلك
أأ’لياف ألسشرطانية من أأمرأضض خطيرة لهم.
حيث يؤوكد أأولياء ألتÓميذ أأّن هذه أأ’خيرة
تحتوي على خمسض مبان شش ُيدت باسشتخدأم
مادة أأ’ميونت ألخطيرة ،وهي أأ’قسشام
ألتعليمية ،مقر أإ’دأرة ،ألمطعم ،ألمكتبة،

وخمسض ششقق مهنية .كما يضشيف نفسض
ألمتحدث أأنه رغم ألششكاوى إأ’ أأن ششيئا لم
يتغير من أأجل إأيجاد حل لهذأ ألوضشع
ألخطير ،ففي  ٢٠٠٤تم إأرسشال لجنة مختصشة
من طرف ألمصشالح ألتقنية لمرأقبة ألمنششآات
ألفنية لتقييم ألوضشع ،حيث كتبت هذه أأ’خيرة
في تقريرها أأنه «نظرأ لقدم وهششاششة ألموأد
ألتي أسشتخدمت في ألبناء (أإ’سشمنت،
أأ’ميونت ،وألصشوف ألزجاجي) ،فإان أأ’لياف
ألمسشببة للسشرطان وبعضض ألموأد أأ’خرى
يمكن أأن تششكل خطرأ على صشحة ألتÓميذ،
ومن ألمسشتحسشن عدم ششغل مثل هذه أأ’بنية
ألتي تحتوي على هذه ألموأد .
من جانبه يؤوكد أأولياء ألتÓميذ أأّنه على
ألمسشؤوولين ألمحليين ،توفير قدر ألمسشتطاع
مؤوسشسشات تعليمية مÓئمة وصشحية من أأجل
تمدرسض ألتÓميذ ،وألقضشاء نهائيا على مثل
هذه ألمباني ألقديمة ،كما يضشيف أأّن ألرد
ألوحيد ألذي تلقوه منذ  ٣سشنوأت ،هو ألتكفل
سشريعا بهذه ألقضشية ودعمها .وأأضشاف ،أأن
أأ’مر ’ يتطلب ألمزيد من أ’نتظار ومن
ألحكمة ألتفكير بإاعادة تششكيل هذه ألمباني
ألقديمة ألتي تششكل خطرأ حقيقيا على
صشحة أأطفالنا وألعاملين بقطاع ألتعليم .

برج بوعريريج

قتيÓن في حادث مرور بالطريق السسيار
أأدى إأنحرأف وإأنقÓب ششاحنة ذأت مقطورة من نوع ششاكمان إألى وفاة ألسشائق
ومرأفقه ،ألمدعوين (ج .ق.و)  ٣٦سشنة و(إأ.ر) ألبالغ من ألعمر  ٣٤سشنة وذلك بالمكان
ألمسشمى ألزنونة بإاقليم بلدية أليششير من دأئرة مجانة بو’ية ألبرج على ألطريق ألسشيار
ششرق غرب ،حسشب بÓغ ألحماية ألمدنية بو’ية برج بوعريريج وقد نقلت ألجثتان إألى
مصشلحة حفظ ألجثث بمسشتششفى برج بوعريريج ،فيما تبقى أأسشباب هذأ ألحادث
مجهولة ،ألذي أأسشفر من جهة أأخرى عن تحطم ألششاحنة ألمذكورة.

ن .ششراد

الرئيسسة المديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

إلعÓناتكم اتصسلوا ب ـ:

أامينة دباشس

 ١شسارع باسستور ـ الجزائر
الهاتف(021)73. 71. 28.... :
(021)73. 76. 78
(021)73. 30. 43
الفاكسس(021)73. 95. 59................... :

مدير التحرير

فنيدسس بن بلة
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المؤوسسسسة الوطنية للنشسر واإ’شسهار

أاو اتصسلوا بجريدة «الشسعب»  ٣٩شسارع الشسهداء ـ الجزائر

مÓحظة:

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

ألسشبت  ٠٦أأكتوبر  ٢٠١٢م
ألموأفق لـ  ٢٠ذوألقعدة ١٤٣٣هـ

وطني

ولد قابلية يلتقي بولة الغرب الجزائري اليوم

تجند للعمل الميداني لتحسسين معيشسة المواطنين
سشيعقد وزير الداخلية والجماعات المحلية ،دحو ولد قابلية ،اليوم بوهران لقاًء جهويا مع ولة غرب البلد،
حسشبماأافاد به يوم الخميسض ،بيان للوزارة.
ويتعلق أألمر بولة كل من ألششلف
وتلمسشان وتيارت وسشعيدة وسشيدي بلعباسس
ومسشتغانم ومعسشكر ووهرأن وألبيضس
وتسشمسشيلت وألنعامة وعين تيموششنت
وغليزأن.
يتضشمن جدول أأعمال أللقاء ألعديد من
ألموأضشيع لسشيما درأسشة عملية ألقضشاء
على أألسشوأق ألموأزية وأقترأح إأجرأءأت
إأعادة ألتنظيم وألحصشيلة وألتدأبير ألمتخذة
في إأطار ألعملية ألوطنية لتنظيف ألمحيط
وألتخلصس من ألنفايات ألمنزلية وألنفايات
ألصشلبة وأقترأح إأجرأءأت ملموسشة إلعادة
تأاهيل وتنظيم وتأاطير ألمصشالح ألعمومية
لنظافة ألمحيط وديمومتها.
أأما ألنقاط أألخرى ألمدرجة في جدول
أألعمال فتخصس عملية ألتقييم وألحصشيلة
ألمحينة لنششاطات لجنة ألمسشاعدة ألمحلية
لترقية ألسشتثمار وضشبط ألعقار وأقترأح
إأجرأءأت تحفيزية في إأطار إأعادة تثمين
ألنششاط ألفÓحي وبعث ألسشتثمار في
ألميدأن ألفÓحي وتقييم عملية توزيع
ألسشكنات ألعمومية أليجارية ألتي تم
أسشتكمالها ومكافحة ألجنوح وألجريمة.

أاكد على ضشرورة اسشتخÓصض الدروسض منأاحداثأاكتوبر

سشلطاني :الخروج من دوامة المرحلة النتقالية يقتضسي تعاون الجميع
صشنفأابو جرة سشلطاÊ
رئيسض حركة ›تمع
السشلم ،قطع ششوط تقدر
نسشبته  ٨٠باŸائة ‘ خانة
النتائج اإليجابية
اÎŸتبة عنأاحداث
اÿامسضأاكتوبر ،١٩٨٨
وإا ¤ذلك ذكر ﬁافظة
الششعب على وحدته
وتصشفية حسشاباته دو‰ا
اللجوءإا¤أاي جهة
سشياسشيةأاوأامنية ،و‘
سشياق مغاير اعت Èششفافية العملية
النتخابيةأاهم الضشمانات ‘ اÙليات
القادمة.

فريال/ب

كما يتعلق أألمر ـ حسشب نصس ألبيان ـ
بإاعادة تأاهيل ألمصشالح أإلدأرية ألعمومية
للوليات وألدوأئر وألبلديات (ألسشتقبال
وألحالة ألمدنية وألعÓقة بين ألدأرة
وألموأطن وتخفيف ألجرأءأت وتعزيز
ألششفافية) ....
وسشيششارك في هذأ أللقاء ،وزرأء

سشحب اسشتمارات الترششح من طرف  ٢٣حزبا بتيبازة:

إايداع  ٧قوائم ترشسح للمجالسس البلدية وعملية
البحث عن المترشسحين تتواصسل

سشجلت مصشالح مديرية ألتنظيم وألششؤوون ألعامة بولية تيبازة إألى غاية نهاية
أألسشبوع ألمنصشرم سشحب أسشتمارأت ألترششح للمجالسس ألبلدية وألولئية من طرف ٢٣
حزبا سشياسشيا فيما أودع ممثلو  ٧قوأئم أنتخابية بلدية قوأئمهم لدى ذأت ألمصشالح في
أنتظار ما سشتسشفر عنه تطورأت أأليام أألخيرة من ألفترة ألقانونية ألمسشموحة إليدأع
ألقوأئم وألتي تنتهي رسشميا عند ألسشاعة «صشفر» من مسشاء أألربعاء ألقادم.

تيبازة :عÓء.م

يراهن على العنصشر النسشوي

الحزب الوطني الجزائري سسيشسارك في اإلنتخابات المحلية
أأعلن رئيسس ألحزب ألوطني ألجزأئري
بوهرأن عن مششاركة تششكيلته ألسشياسشية
في أإلنتخابات ألمحلية ألقادمة.
وأأكد يوسشف حميدي في ندوة
صشحفية عقدت على هامشس تدششين
ألمقر ألجديد لمكتب ألحزب بوهرأن
«ألحزب ألوطني ألجزأئري
أأن
سشيششارك في أإلنتخابات ألمحلية
ألمقبلة بقوأئم لمترششحين بعدة وليات
من ألوطن».
وأأبرز نفسس ألمتحدث أأن ألعنصشر
ألنسشوي سشيكون حاضشرأ بقوة في عدة
قوأئم للحزب ألوطني ألجزأئري قبل أأن
يتطرق إألى برنامج تششكيلته ألسشياسشية

ألعدد

١٥٩١٩

ألذي يولي «أأهمية خاصشة لترقية مششاركة
ألمرأأة في ألسشاحة ألسشياسشة ألوطنية».
وأأششار أأن «ألسشاحة ألسشياسشية
ألوطنية تسشتحق أسشتثمارأت إأيجابية
من حيث ألكفاءأت من خÓل إأششرأك
ألمرأأة حتى يتسشنى لها ألمششاركة
بفعالية في بناء ألوطن وفقا لروح
ألدسشتور ألجزأئري ألذي ينصس على
ألمسشاوأة بين ألجنسشين».
كما رأفع رئيسس ألحزب ألوطني
ألجزأئري من أأجل مششاركة مكثفة في
أنتخابات ألمجالسس ألششعبية ألبلدية
وألولئية لجعل من  ٢٩نوفمبر ألقادم
حدثا تاريخيا.

قطاعات ألفÓحة وألتنمية ألريفية وألتجارة
وألسشكن وألعمرأن وألصشناعة وألمؤوسشسشات
ألصشغيرة وألمتوسشطة وترقية ألسشتثمار
وتهيئة أإلقليم وألبيئة وألمدينة فضش Óعن
كاتبة ألدولة لدى وزير تهيئة أإلقليم وألبيئة
وألمدينة.

الداخلية تعتمد ٥
أاحزاب جديدة

أاحزاب سسياسسية جديدة
حسسبما جاء في بيان للوزارة
ويتعلق أألمر بالجبهة ألوطنية لأÓصشالة
وألحريات (ألرئيسس عبد ألحميد جلجلي)
وألوسشيط ألسشياسشي (ألرئيسس أأحمد
لعروسشي رويبات) وحزب ألوحدة ألوطنية
وألتنمية (ألرئيسس محمد ضشيف) وحزب
ألخط أألصشيل (ألرئيسس عبد ألرحمن
سشÓم) وأإلتحاد ألوطني من أأجل ألتنمية
(ألرئيسس محفوظ غرأبة).
وجاء في بيان ألوزأرة أأنه في إأطار
متابعة درأسشة ألملفات ألمتعلقة بإاعتماد
أألحزأب ألسشياسشية وألمودعة لدى مصشالح
وزأرة ألدأخلية وألجماعات ألمحلية
وعم Óبأاحكام ألقانون ألعضشوي رقم -١٢
 ٠٤ألمؤورخ في  ١٢جانفي  ٢٠١٢ألمتعلق
باألحزأب ألسشياسشية أأصشدر وزير ألدأخلية
وألجماعات ألمحلية قرأرأت أعتماد
لفائدة أألحزأب ألخمسشة ألمذكورة.
وكانت وزأرة ألدأخلية وألجماعات
ألمحلية قد أعتمدت  ٤أأحزأب يوم ألفاتح
أأكتوبر ألماضشي ويتعلق أألمر بجبهة
ألنضشال ألوطني وألتحاد للتجمع ألوطني
وجبهة ألششباب ألديمقرأطي للموأطنة إألى
جانب تجمع أأمل ألجزأئر.
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ضشمن أŸسشؤوول أألول على «حمسس» خÓل
أفتتاح أأششغال ندوة ششبابية نظمتها
أ◊ركة أأمسس Ãقرها Ãناسشبة
ألذكرى ألـ ٢٤ألحدأث  ٥أأكتوبر
 ،١٩٨٨عدة أأقسشام أأسشباب
ونتائج ومطالب أأو توصشيات،
ششدد سشلطا Êعلى ضشرورة
«أسشتخÓصس ألدروسس من
أأحدأث أÿامسس أأكتوبر ١٩٨٨
بعيدأ عن ألتطرف وألتششنج
وأŸزأيدة باسشم ألتاريخ وألدين وألسشياسشة»،
لفتا إأ ¤أأن «مكونات  ٥أأكتوبر مازألت
متوفرة» وأأنه يخششى «أأن يسشكب ألزيت
عليها».
وقال رئيسس «حمسس» بأان أأحدأث أأكتوبر
 ١٩٨٨خلفت أيجابيات كثÒة« ،نحيي بها
ألششعب أ÷زأئري ألذي أسشتطاع أ◊فاظ على
وحدته ألعقائدية وألÎأبية وألسشياسشية»،
باإلضشافة إأ ¤أأن «ألششعب أ÷زأئري صشفى
حسشاباته بنفسشه و ⁄يلجأا إأ ¤أأي جهة
سشياسشية أأو أأمنية» ،وصشنف أألششوأط ألتي ”
قطعها ‘ أŸصشا◊ة ألوطنية ‘ خانة ألنقاط
أليجابية وجاء على لسشانه «قطعنا ٨٠
باŸائة من مسشار أŸصشا◊ة منذ فتح أأبوأب
ألرحمة إأ ¤أليوم وهو ششوط صشعب ،أأما ٢٠

باŸائة أŸتبقية فتتعلق برأأيه
بحلحلة أŸلفات ألعالقة لكي
ل تكون ورقة تزأيد وتضشغط
بها علينا مؤوسشسشات دولية
منها ملف أŸفقودين».
وعÓوة على أسشتخÓصس
ألدروسس بعيدأ عن ألتطرف
وأŸزأيدأت ،أأكد ضشرورة
«تعاون أ÷ميع للخروج نهائيا
من دوأمة أŸرحلة ألنتقالية
إأ ¤دولة أ◊ق وألقانون يكون
ألقانون فوق أ÷ميع ول أأحد
فوقه ،يلعب فيها ألقضشاء ألدور أألعلى ‘
ألتسشي Òوأ◊كم» ،كما دعا إأ« ¤ألفصشل أ÷اد
ب Úسشلطة أŸال ومال ألسشلطة ،فا–ا قوسشا
بخصشوصس حالت ألتنا‘ ،لفتا إأ ¤أأن
برŸاني ‘ ÚأÛلسس ألششعبي ألوطني قفزوأ
على ألقانون أŸندرج ‘ إأطار أإلصشÓحات
ألسشياسشية ولهم أأك Ìمن
نششاط ،و‘ سشياق حديثه ‘
ألششق أŸتعلق باŸطالب أأششار
إأ« ¤وضشع آأليات جديدة
إلعادة بناء ألثقة ب Úألدولة
وألششعب وبينه وب ÚأŸنتخبÚ
وب Úأأفرأد ألششعب».
وبعدما أأششار إأ ¤أأن
«مكونات  ٥أأكتوبر ما زألت متوفرة» وأ ¤أأنه
يخششى «أأن يسشكب ألزيت عليها» ،أقÎح ـ ذأت
أŸتحدث «تفعيل ألربيع ليعطي ألثمار على
أŸدى أŸتوسشط  ٣إأ ٥ ¤أأعوأم ،وتوقف عند
ألنتائج ألسشلبية لأÓحدأث ذكر منها «تصشوير
كل أحتجاج على أأنه ''فوبيا'' تعود بنا إأ ¤مربع
.»١٩٨٨
لإÓششارة ،فإان سشلطا Êأأكد ‘ تصشريح
مقتضشب على ألهامشس ‘ معرضس رده على
سشؤوأل يتعلق بالنتخابات أÙلية بأان أ◊ركة
لن تششارك ‘ ألبلديات «أŸهمششة وأŸفلسشة»،
أأما بخصشوصس ألضشمانات قال بأان ششفافية
ألعملية أنطÓقا من عملية مرأجعة ألقوأئم
ألنتخابية وكذأ ألتسشجيل وألششطب مرورأ
با◊ملة ألنتخابية ووصشول إأ ¤عملية
أإلششرأف ،أأهم ألضشمانات.

إاعطاء القضساء
الدور األعلى في
التسسيير والحكم

«الحماية» تهتم بالخمسشينية

تكوين األعوان لمواجهة األخطار
تناولت مجلة «الحماية» الصشادرة
باللغة الفرنسشية في عددها الـ ١٥
«خمسشينية اإلسشتقÓل  ...الحماية
المدنية تأامين واطمئنان» وبعضض
المواضشيع التي عاششتها السشاحة
الوطنية خÓل هذه السشنة منأاحداث
رياضشية وتدششينات عززت السشلك
بهياكل جديدة.

سسعاد.ب

وتطرقت ألمجلة في مقدمتها إألى ضشرورة
زيادة ألتنسشيق وتكييفه لضشمان نجاعة أأكبر سشيما
خÓل ألعطلة ألصشيفية حيث يميل ألموأطن إألى
ألترفيه وألبحث عن ألتسشلية في أأي مكان،
مششيرة إألى أن ألصشيف يششكل مرأدفا لأÓخطار
سشلمية وضشمن
ألمختلفة بالنسشبة ألعوأن ألحماية من غرق
حزب جبهة الجزائر الجديدة
إأطار قانوني»
وحرأئق ألغابات ولسشاعات ألعقارب وإأزدياد
على مسشتوى ألحماية لرفع ألتحديات على غرأر
.
حوأدث ألمرور.
وبالنسشبة
وتناولت ألمجلة أفتتاح ألموسشم ألصشيفي لـ «طب ألكوأرث» وأإلسشتفادة من أأحدث
له فإان قرأر
 ٢٠١٢لجيجل تحت إأششرأف ألمدير ألعام ألتكنولوجيات لتنمية وتطوير هذأ ألسشلك
أأكد أأمسس ،رئيسس جبهة ألجزأئر معركة هذه ألنتخابات حتى نقول كلمتنا»
مششاركة
للحماية ألمدنية ألعقيد مصشطفى ألهبيري ،ألحسشاسس ،بهدف ألتقدم وألنجاح في أأدأء
ألجديدة جمال بن عبد ألسشÓم ،ببجاية وكذأ «لموأصشلة ألهيكل ألتنظيمي للحزب
في
حزبه
عزم تششكيلته ألسشياسشية ألمششاركة في ألذي يطمح من خÓل هذه ألمششاركة إألى
ألذي حث على ضشرورة بذل جهود أأكبر إلنجاح ألمهام أإلنسشانية وألتكيف مع كل أألخطار وفي
هذه
ألنتخابات ألمحلية ألمقبلة ،معتبرأ هذأ ألنتششار عبر مختلف بلديات ألوطن».
ألموسشم مع ألعمل على ألتعبئة وألتحلي باليقظة أأي محيط.
ألنتخابات
ألششديدة ،إألى جانب بعضس ألموأضشيع ألمرتبطة
ة
ي
ر
ر
ولدى تطرقه إلرث ألقضشية ألتح
«مناسشبة وفرصشة
ألموعد ألنتخابي
أ
أ
د
ب
م
ن
م
ع
ب
ا
ن
وفي ألرياضشة لم تغفل ألمجلة عن تتويج
بنششاط هذأ ألسشلك كمحاكاة ألزلزل
لحماية مششروعه وأأفكار وقناعات حزبه» .ألوطنية ششدد عبد ألسشÓم على أأهمية
ب
ي
ن
ج
ت
«
وألتحسشيسس بأاحسشن ألسشلوكات ألتي يجب ألجزأئر بميدألية ذهبية من صشنع ألعدأء توفيق
وقال بن عبد ألسشÓم ألذي نششط تجمعا «ألتجند وخلق قوة معارضشة نزيهة» نابعة
ألبÓد ألمزيد
أتخاذها عند حدوثها ومحاولة نششر هذه مخلوفي في أأللعاب أألولمبية بلندن وتكريمه
جهويا لفائدة مناضشليه أسشتعدأدأ من منطق وأحد وهو «حب ألوطن» وذلك من ألمآاسشي وألدموع» في إأششارة منه إألى
من قبل وزير ألششباب وألرياضشة وألمدير ألعام
ألثقافة سشيما لدى أألطفال.
لÓنتخابات ألقادمة «أأننا سشندخل في كما قال «من أأجل إأحدأث تغيير بصشفة ثورأت ألربيع ألعربي.
وخصشصس ألعدد ألصشادر ملفا خاصشا بالتكوين للحماية.
ناششدت أأول أأمسس ،مجموعة من جمعيات أأحياء
أألمر ألسشكنات ألقصشديرية تتزأيد باسشتمرأر بتوأطؤو
ناششدوا الوزير األول للتدخل
ل
ألبيوت ألقصشديرية بمدينة سشكيكدة ألوزير أألو
بعضس ألمسشوولين ألمحليين ،حسشب تصشريح ممثلي هذه
ء
ا
للتدخل بإايجاد حل لوضشعية سشكان تلك أألحي
أألحياء.
ى
ل
ألمزرية ،وألتي طال أأمدها وأسشتعصشى حلها ع
ليؤوكد أأصشحاب ألرسشالة ،تبرئة ذمتهم من أأي تأازم
س
س
مسشتوى ألمسشوولين ألمحليين بالرغم من تعليمات رئي
بحيرة ألطيور ،وجمعية ألنور لحي بوعباز ،وتأاتي هذه
كما جاء في ألرسشالة بأان سشكان أألحياء لم يجدوأ منتظر للوضشع ألناتج عن تعسشف ألسشلطات ألمحلية في
ى
ل
ع
ألجمهورية ألوأضشحة في هدأ أإلطار للقضشاء
ألبيوت ألقصشديرية ألتي ششوهت ألنسشيج ألعمرأني ألرسشالة ألموجهة للوزير أألول بعد أأن تم طرق كل ألسشتقبال ألÓئق من قبل ألسشلطات ألولئية وحسشن إأيجاد حل لمعاناة أآللف من سشكان تلك أألحياء.
لمدينة  ٢٠أأوت  ،٥٥إأضشافة إألى حفظ كرأمة ألموأطنين أألبوأب حسشب ممثلي ألسشكان ،ومرأسشلة كل ألسشلطات ألمعاملة ،ومند ألثمانينات لم يتم ترحيل أأي حي
سسكيكدة :خالد.ع
ألمحلية منها وألمركزية ،إأل أأن ذلك لم يششفع لتحريك قصشديري  ،بالمقابل تعرف أأغلب ألمششاريع بالولية
بمنحهم سشكنات لئقة لحياة أأفضشل.
وألجمعيات ألمحتجة ألممثلة لحي لوزأط حسشين ،أألمور ،وألتكفل بانششغالت ألسشكان ألحرجة.
تعط Óكبيرأ ،وجاوزت ألمدة ألمحددة لها ،وفي نفسس

المشساركة في المحليات لتجنيب البÓد المزيد من المآاسسي

سسكان الصسفيح بسسكيكدة يطالبون بالترحيل

ألسصبت  ٠٦أأكتوبر  ٢٠١٢م
ألموأفق لـ  ٢٠ذوألقعدة ١٤٣٣هـ

وطني

سسÓل يمثل الجزائر في قمة مالطا

رؤوسساء الدول والحكومات لمجموعة ( )٥ + ٥يدعونإالى التعاون األمني
دعا رؤوسساء دول وحكومات الحوار  ٥ + ٥بين ضسفتي المتوسسط ،أامسس ،بÓفاليت (مالطا) إالى اقامة تعاون
أاورومتوسسطي «قوي» في المجالت األمنية والقتصسادية.
ولدى أفتتاح أشصغال ألقمة ألـ ٢لرؤوسصاء
دول وحكومات ألحوأر لبلدأن غرب
ألمتوسصط  ٥ + ٥ومن بينها ألجزأئر صصرح
ألوزير أألول ألمالطي لورأنسس غونزي أن
«هدفنا أألسصاسصي في قمة مالطا يكمن
في إأرسصاء ألقوأعد من أأجل تعاون قوي
في مختلف ألميادين لسصيما أألمني
وألقتصصادي».
في هذأ ألصصدد ،أأكد ألمسصؤوول
ألمالطي على ضصرورة موأجهة ألتحديات
ألقتصصادية لبلدأن ألضصفة ألجنوبية
للمتوسصط لسصيما ألبلدأن ألتي مسصها
«ألربيع ألعربي» بشصكل يسصمح بتحقيق
«نجاح ألمرحلة ألنتقالية».
ومن جهته ،أأشصار رئيسس مجلسس ألوزرأء
أليطالي ماريو مونتي إألى أأن بلدأن
ألحوأر  ٥ + ٥عازمون على تعزيز تعاونهم
في جميع ألمجالت.
كما أأضصاف يقول «يجب علينا تحسصين
ألمسصار وترقية حوأر سصياسصي حتى نتكمن
من فتح ألمجال أأمام ألفاعلين ألمهمين
في ألمجتمع ألمدني وتحويل ألمنطقة
للعدل
فضصاء
إألى
ألمتوسصطية
وألديمقرأطية وألتنمية ألقتصصادية
وألجتماعية».
ويرى نفسس ألمسصؤوول أأن «ألحوأر يفسصح
لنا ألمجال نحو تعاون وثيق أأكثر فأاكثر».
وأأضصاف قائ« Óيجب علينا أأن نسصتعمل
بشصكل ملموسس وعقÓني كل ألموأرد
ألمتوفرة في ألبلدأن ألوأقعة جنوب
ألمتوسصط وألسصتجابة لمتطلبات شصعوب

وفاة رئيسس برلمان كرواتيا

ولد خليفة يقدم واجب العزاء
توجه رئيسس ألمجلسس ألشصعبي ألوطني محمد ألعربي ولد خليفة إألى
مقر سصفارة جمهورية كروأتيا بالجزأئر لتقديم وأجب ألعزأء إأثر وفاة
رئيسس ألبرلمان ألكروأتي بوريسس سصبريم حسصب بيان للمجلسس.
وأأوضصح نفسس ألمصصدر أأن ولد خليفة عبر للسصفير ألكروأتي بالجزأئر
باسصمه ألخاصس ونيابة عن نوأب ألمجلسس ألشصعبي ألوطني عن «ألتأاثر
وألتعاطف مع برلمانيي كروأتيا إأثر هذأ ألمصصاب أألليم» ثم وقع على
سصجل ألتعازي ألذي فتح بالمناسصبة.

اإلتفاق على تسسويةأازمة مالي بالحوار السسياسسي

ألمنطقة في مجال ألتنمية ألقتصصادية
وألجتماعية وتحقيق ألديمقرأطية».
ومن جهته ،أعتبر ألرئيسس ألموريتاني
محمد ولد عبد ألعزيز أأن لقاء مالطا
«يمنح ألفرصصة بالنسصبة للبلدأن ألوأقعة
على ضصفاف ألمتوسصط لعادة بعث
ألحوأر ألسصياسصي ومناقشصة مسصأالة ألهجرة
ألسصرية بمشصكل معمق».
كما يرى ألرئيسس ألموريتاني أأن
«ألهدف أألسصاسصي من هذه ألقمة يكمن
أأيضصا في ألتصصدي للظاهرة ألسصلبية
للهجرة ألسصرية».
وعليه ،أأكد نفسس ألمتحدث على

أأجرى ألوزير أألول ،عبد ألمالك سصÓل ،أأمسس بÓفاليت (مالطا) محادثات قصصيرة مع
رئيسس ألجمهورية ألفرنسصية ،فرأنسصوأ هولند ،وذلك قبل أفتتاح أأشصغال ألقمة ألثانية
لرؤوسصاء دول وحكومات حوأر بلدأن غرب ألمتوسصط .٥ + ٥
وقد عين رئيسس ألجمهورية عبد ألعزيز بوتفليقة سصÓل على رأأسس ألوفد ألجزأئري ألذي
يشصارك في أأشصغال قمة حوأر  :٥ + ٥خمسصة بلدأن من أتحاد ألمغرب ألعربي (ألجزأئر
وتونسس وألمغرب وليبيا وموريتانيا) وخمسصة بلدأن من ألتحاد أألوروبي (فرنسصا وأيطاليا
وأسصبانيا وألبرتغال ومالطا).

مدلسسي:

الجزائر تؤويد تسسهيل تنقل األشسخاصص في المنطقة األورومتوسسطية
يخصس تنقل أألشصخاصس من ألضصفة ألجنوبية
نحو ألضصفة ألشصمالية للمتوسصط».
وأأردف يقول «سصنغتنم فرصصة هذه ألقمة
للتطرق لهذه ألمسصأالة ودعوة ألدول شصمال
ألمتوسصط إألى أتخاذ أإلجرأءأت ألضصرورية
لتسصهيل تنقل أألشصخاصس في إأطار ألكرأمة
وأحترأم أألشصخاصس».
وذكر على سصبيل ألمثال ألتنظيم «ألجيد»
لنقل ألسصلع بين ألضصفة ألشصمالية وألجنوبية
للمتوسصط معربا عن أأمله في أأن يكون ألشصأان
ذأته بالنسصبة لتنقل أألشصخاصس.

ضصرورة أقامة تعاون «عادل ومتوأزن» بين
بلدأن ألحوأر ،٥+٥
أأما ألرئيسس ألتونسصي ،منصصف
ألمرزوقي ،فقد أأوضصح أأن «ألوقت قد
حان لوضصع توجه ديمقرأطي مشصترك
لتحقيق ألسصتقرأر وألسصلم» بالمنطقة
دأعيا بالمناسصبة إألى أحترأم ألطابع
ألخصصوصصي وألقيم ألمكرسصة لكل بلد.
ولÓشصارة ،فإان قمة مجموعة  ٥+٥ألتي
تعتبر فضصاء للحوأر ألسصياسصي غير
ألرسصمي تهدف إألى «إأعادة بعث وترقية»
ألمناقشصات بين ألدول ألعشصر خاصصة حول
ألقضصية «ألحاسصمة» ألمتمثلة في ألهجرة
ألسصرية.
كما أأن ألقمة  ٥+٥ألتي تضصم خمسصة
بلدأن من أتحاد ألمغرب ألعربي (ألجزأئر
وتونسس وألمغرب وليبيا وموريتانيا)
وخمسصة بلدأن من ألتحاد ألوربي
(فرنسصا وأيطاليا وأسصبانيا وألبرتغال
ومالطا) سصتسصمح بالتطرق إألى مختلف
ألموأضصيع على غرأر ألملف أألمني
وألدفاع وألتعاون ألقتصصادي ،وكذأ إألى
تقييم مجالت ألتعاون ألخرى مثل
ألتربية وألبيئة وألطاقة.
ألسصيد
وأأشصار
مدلسصي إألى أأن قمة
ألحوأر لمجموعة
سصتتميز
ألـ٥٥
حامل
بتصصريح
«هامة»
لرسصالة
«ألسصلم
لفائدة
ألدأئم» في ألمنطقة.
وأأضصاف أأن أألمر
سصيتعلق أأيضصا بدعم
بلدأن ألمنطقة ل
سصيما بلدأن ألسصاحل ،مؤوكدأ أأن دعم ألمالي
«يجب أأن يكون سصياسصيا« وأأن ألجزأئر لن
تدخر أأي جهد «لتعبئة كل ألطاقات من أأجل
ألسصلم» في ألمنطقة.

أاكدتأان الوضسعية تثير قلقا شسديدا بالصسحراء الغربية

كتابة الدولة األمريكية تنتقد النتهاكات المغربية لحقوق اإلنسسان
وجهت كتابة الدولة األمريكية
تقريرا للكونغرسس ينتقد انتهاكات حقوق
اإلنسسان في الصسحراء الغربية من طرف
المغرب ،مؤوكدةأان الوضسعية تثير «قلقا
شسديدا».
وقد أأعدت كتابة ألدولة أألمريكية هذأ
ألتقرير ،تطبيقا لقانون مصصادق عليه في ديسصمبر
 ٢٠١١ألكونغرسس أألمريكي ألذي طالب كتابة
ألدولة بضصمان أحترأم حقوق أإلنسصان في
ألصصحرأء ألغربية قبل منح أأي مسصاعدة مالية
عسصكرية للمغرب.
ينصس هذأ ألنصس ألتشصريعي على أأنه قبل منح
هذه ألمسصاعدة ألمالية يجب على كتابة ألدولة
«عرضس تقرير لجان منح ألقروضس ألتابعة لغرفة
ألنوأب ومجلسس ألشصيوخ حول أإلجرأءأت ألمتخذة
من طرف ألحكومة ألمغربية في مجال أحترأم
حقوق أألشصخاصس في ألتعبير سصلميا عن آأرأئهم
بخصصوصس وضصعية ومسصتقبل ألصصحرأء ألغربية»
وكذأ «إأعدأد تقرير حول وضصعية حقوق أإلنسصان
في ألصصحرأء ألغربية».
ومن خÓل هذأ ألقانون أشصترط ألكونغرسس
منح ألمسصاعدة ألمالية ألعسصكرية أألمريكية
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مسساهل يتحادث مع فابيوسس بباريسس

محادثات بين سسÓل وهولند

أأكد وزير ألشصؤوون ألخارجية ألسصيد مرأد
مدلسصي ،أأمسس ألجمعة ،بÓفاليت (مالطا)،
أأن ألجزأئر سصتدعو خÓل قمة ألحوأر
لمجموعة ألـ ٥٥بمالطا إألى أتخاذ أجرأءأت
تسصمح بتسصهيل تنقل أألشصخاصس في
ألمنطقة أألورو متوسصطية ،حيث ل زألت
هناك عرأقيل.
وأأوضصح ألسصيد مدلسصي للصصحافة على
هامشس أأشصغال ألقمة ألثانية لرؤوسصاء دول
وحكومات ألحوأر لبلدأن غرب ألمتوسصط ٥٥
في هذأ ألصصدد «ل زألت هناك عرأقيل فيما

ألعدد

للمغرب بـ«منح منظمات حقوق أإلنسصان
وألصصحفيين وممثلي ألحكومات أألجنبية حق
ألدخول إألى ألصصحرأء ألغربية دون قيود».
وفي تقريرها ألمنجز طبقا لهذه ألترتيبات
ألتشصريعية ألجديدة للكونغرسس أألمريكي سصجلت
كتابة ألدولة في ألبدأية أأن «ألصصحرأء ألغربية هي
إأقليم غير مسصتقل يطالب ألمغرب ببسصط سصيادته
عليه وهو موقف ل يقبله ألمجتمع ألدولي».
وبعد أأن ذكر بان مجلسس أألمن ألممي شصكل
سصنة  ١٩٩١بعثة أألمم ألمتحدة لتنظيم ألسصتفتاء
في ألصصحرأء ألغربية (مينورسصو) «لتمكين ألشصعب
ألصصحرأوي من أأن يختار بنفسصه إأما ألسصتقÓل
وإأما ألندماج إألى ألمغرب» أأوضصحت كتابة ألدولة
أأن «ألوليات ألمتحدة جددت مؤوخرأ دعمها
للمينورسصو من خÓل ألمصصادقة على ألÓئحة
 ٢٠٤٤لمجلسس أألمن» لمنظمة أألمم ألمتحدة في
أفريل ألفارط.
ومع ذلك أأكدت كتابة ألدولة أألمريكية أأن
«ألسصتفتاء لم ينظم وألصصحرأء ألغربية تبقى
بذلك تحت ألسصلطة أإلدأرية ألمغربية وذلك رغم
أأن منظمة أألمم ألمتحدة ل تعترف بالمغرب
كقوة إأدأرية مسصيرة للصصحرأء ألغربية».

وأطلعت كتابة ألدولة بعد ذلك ألكونغرسس على
أأن «ألوضصع ألعام لحقوق أإلنسصان في أألرأضصي
ألصصحرأوية يثير مخاوف شصديدة فيما يخصس
مث Óألحد من حرية ألتعبير وألجتماع وأللجوء
إألى ألحبسس ألتعسصفي وألتجاوزأت ألجسصدية
وألكÓمية ضصد ألمعتقلين خÓل توقيفهم
وسصجنهم».
وبخصصوصس حقوق أألفرأد في ألتعبير عن
آأرأئهم حول ألصصحرأء ألغربية ،سصجل ألتقرير
أألمريكي أأن ألمغرب يعتبر أأن مطالب أسصتقÓل
ألصصحرأء ألغربية تشصكل «مسصاسصا خطير باألمن».
ولحظت كتابة ألدولة في هذأ ألصصدد ،أأنه
«يوجد قيود متوأصصلة لسصيما بالنسصبة لحقوق
ألجتماع ألسصلمي وألمنشصورأت ألتي تدعو إألى
ألسصتقÓل أأو إألى أسصتفتاء يدمج ألسصتقÓل
كخيار» .ونقل ألتقرير أأن «ألقانون في ألمغرب
يمنع منعا باتا كل ألمظاهرأت ألكبرى حول
حقوق أإلنسصان أأو أأي تظاهرة سصلمية لصصالح
أسصتقÓل أألرأضصي ألصصحرأوية».

أأجرى ألوزير ألمنتدب
ألمكلف بالشصؤوون ألمغاربية
وأإلفريقية عبد ألقادر
مسصاهل أأول أأمسس بباريسس
محادثات مع وزير ألشصؤوون
ألخارجية ألفرنسصي لورأن
فابيوسس حول ألوضصع في
ألسصاحل وبالخصصوصس في
مالي.
وباإلضصافة إألى فابيوسس
ألتقى مسصاهل على ألتوألي
جان فيليكسس باغانون ممثل فرنسصا
ألخاصس للسصاحل
وإأيÓن لوغال ألمكلفة بإافريقيا بالخلية
ألدبلوماسصية لرئاسصة ألجمهورية ألفرنسصية.
وخÓل ألمحادثات ألتي وصصفت
بالمفيدة وألعميقة كان للطرفين «تقارب
كبير في وجهات ألنظر» بشصأان أأهمية
ألحفاظ على ألوحدة ألترأبية وألوحدة
ألوطنية لمالي وكذأ حول ألخطر ألذي
يمثله أإلرهاب وألجريمة ألمنظمة ألعابرة
لأÓوطان».

كما تم ألتأاكيد خÓل ألمحادثات على
«ألدور ألمركزي» للماليين في تسصوية
مشصاكلهم بما في ذلك ألتكفل بالمطالب
ألمشصروعة لسصكان شصمال ألبÓد.
وأأكد ألطرفان أأن ألخيار ألسصياسصي
يبقى «ل مناصس منه» في إأطار «مقاربة
شصاملة» مذكرين بأان ألقضصاء على أإلرهاب
وألجريمة ألمنظمة ألعابرة لأÓوطان بما
في ذلك أللجوء إألى ألقوة يبقى «ألهدف
ألمشصترك» للبلدأن ألمجاورة وألتحاد
أإلفريقي وألمجموعة ألدولية.

باريسس مسستعدة لÓسستثمار

بحث التعاون الجزائري الفرنسسي في مجال السسكن
شسكل التعاون بين
الجزائر وفرنسسا في
مجال السسكن محور
التي
المحادثات
جمعت وزير السسكن
عبد
والعمران
تبون
المجيد
والسسفير الفرنسسي
اندري
بالجزائر
باران حسسبما أافاد به
بيان للوزارة.
وأأوضصح ألبيان أأن هذأ أللقاء يأاتي في
إأطار تبادل وجهات ألنظر وتعزيز
عÓقات «ألصصدأقة» ألتي تربط ألبلدين
مع إأبدأء ألرغبة ألمشصتركة في مشصاركة
ألمؤوسصسصات ألفرنسصية في إأنجاز برأمج
ألسصكن وألتجهيزأت ألعمومية ألمقرر
من طرف ألسصلطات ألجزأئرية.
وتطرق ألجانبان ألى كيفيات تجسصيد
مسصاهمة ألطرف ألفرنسصي من خÓل
نقل ألتكنولوجيات ألحديثة وألتكوين
من طرف ألمؤوسصسصات ألفرنسصية وتأاطير
ألمكونين في مختلف ألصصناف من
ألمهنيين ألمختصصين وألحرفيين في
مجال ألبناء .وقد رحب تبون خÓل
هذأ أللقاء «بكل أأشصكال ألتعاون في
مجال ألبناء بين ألبلدين ألصصديقين»

بينما أأبدى ألسصفير ألفرنسصي
عقب عرضس حول برأمج ألسصكن
ألعمومي بمختلف صصيغه رغبة
بÓده في مسصاهمة ألمؤوسصسصات
ألمختصصة في تجسصيد هذأ
ألبرنامج.

 ...والتعاون في مجال
التربية

أسصتقبل وزير ألتربية ألوطنية بابا أأحمد
عبد أللطيف بمقر دأئرته ألوزأرية سصفير
ألجمهورية ألفرنسصية أأندري بارأن ألذي
بحث معه سصبل تعزيز ألتعاون في مجال
ألتربية حسصب بيان للوزأرة.
وأأوضصح ألمصصدر ذأته أأن ألطرفين تناول
خÓل هذأ أللقاء «سصبل تعزيز ألتعاون
ألثنائي بين ألبلدين في مجال ألتربية» كما
تطرقا إألى «تكوين ألمكونين
وألمؤوطرين في أللغة ألفرنسصية» بالنسصبة
للمفتشصين وأألسصاتذة.
وأأضصاف ألبيان أأن ألجانبين أسصتعرضصا
إأمكانية تطوير تعاون «متين» في مجال
عصصرنة وسصائل وأأدوأت ألتعليم باسصتعمال
تكنولوجيات أإلعÓم وألتصصال وكذأ
تنظيم توأأمة بين ألمؤوسصسصات ألوطنية
للتربية لك Óألبلدين.

إلعداد برنامج مشسترك

باباأاحمد يتحادث مع ممثل اليونسسيف بالجزائر
تحادث وزير ألتربية
ألوطنية عبد أللطيف بابا
أأحمد أأول أأمسس مع ألممثل
ألجديد لمنظمة أليونسصيف
بالجزأئر توماسس دأفين
ألذي أتفق معه على توسصيع
بين
ألتعاون
محاور
ألطرفين.
وحسصب بيان لوزأرة ألتربية
ألوطنية تقرر في هذأ أإلطار
إأعدأد برنامج عمل مشصترك وأأجندة
خاصصة بالنشصاطات ألمقررة للفترة٢٠١٢
. ٢٠١٤ -

وعبر ممثل أليونسصيف عن
«إأرأدته إألتزأمه بدعم مسصار
تطبيق ألصصÓح ألتربوي فيما
يخصس ألخبرة
ألمادية
وألمسصاعدة
وإأسصدأء ألنصصح» .
وبدوره أسصتعرضس وزير
ألتربية ألوطنية خÓل هذأ
أإلجتماع «أأهم مميزأت
ألتربوية
ألمنظومة
ألجزأئرية» وكذأ «كبرى ألمحاور ()...
في مجال ألتعاون ألتربوي مع
أليونسصيف».

السشبت  ٠٦أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ٢٠ذوالقعدة ١٤٣٣هـ

وطني

جؤدي يكشصف عن تخفيضصات هامة في الضصرائب

مششروع قانون المالية ٢٠١٣أامام لجنة المجلسض الششعبي الوطني
عرضس وزير المالية ،كريم جؤدي ،أامام أاعضصاء لجنة المالية والميزانية بالمجلسس الشصعبي الؤطني
مشصروع قانؤن المالية لسصنة  ٢٠١٣الذي تركزت تدابيره على خفضس العبء الضصريبي وتشصجيع
السصتثمار وعدم فرضسأاي ضصرائب جديدة.

وأاكد ممثل الحكومة في عرضشه ـ
حسشب بيان للمجلسس ـ أان التدابير
التششريعية التي جاء بها مششروع
قانون المالية الجديد تتلخصس
أاسشاسشا في خفضس العبء الضشريبي
وتششجيع السشتثمار بفضشل تبسشيط
اإلجراءات الجبائية والجمركية
وكذا تحفيز نششاطات اإلنتاج
الممارسشة في ولية الجنوب.
وبعد أان تطرق جودي إالى
مؤوششرات السشياقين الداخلي
والخارجي التي اعد في ضشوئها
المششروع أاضشاف أان النصس جاء
أايضشا بتدابير اخرى تعلقت

بمحاربة
خصشوصشا
الغشس الضشريبي وتطهير
الصشناديق الخاصشة كما
بضشرائب
يأات
لم
جديدة.
وأاكد الوزير بان
ميزان
فائضس
المدفوعات قد سشجل
زيادة معتبرة مما سشمح
احتياطي
بارتفاع
الصشرف الى ازيد من
 ١٩٣مليار دولر حاليا
مقابل  ١٨٢مليار دولر نهاية .٢٠١١
أاما فيما يتعلق بالمؤوششرات

الداخلية ذكر جودي
بان الجزائر قد
سشجلت نسشبة نمو
اجمالية بلغت ٤ر٢
بالمائة منها ٢ر٥
بالمائة خارج قطاع
المحروقات إاضشافة
إالى اسشتقرار معدل
وارتفاع
البطالة
طفيف في المؤوششر
العام لأÓسشعار مع
تسشجيل عجز الخزينة
بالنسشبة للناتج المحلي الخام
بـ٦ر ١٦بالمائة في .٢٠١١

اإلجراءات تمسس  ١٤ولية

نسشيب :حماية الطارف من الفيضشاناتأاولوية
صشرح وزير الموارد المائية ،حسشين
نسشيب ،أامسس بالطارف ،أان حماية هذه
الولية من خطر الفيضشانات تعد
«إاحدى أاولويات قطاع الري» سشيسشجلها
في مخطط عمل الحكومة.
وخÓل زيارته تفقد الوزير عديد
المششاريع التي انطلقت في إاطار حماية
ولية الطارف من هذا الخطر الدوري
والمسشجلة برسشم البرنامج السشتعجالي.
فببلدية الششط اسشتفسشر نسشيب برفقة
السشلطات المحلية حول وضشعية ومدى
تقدم أاششغال تنظيف وادي بوخميرة
على طول  ١٩٢كلم والتي تقدمت بنسشبة
 ٦٦بالمائة.
وأاسشتفيد من المسشؤوولين المحليين
عن قطاع الري أان هذا المششروع الذي
تطلب ٥ر ١١مليون دج والمقسشم إالى ٤٨

جزءا عبر  ٣مناطق سشيسشلم
«قبل نهاية السشنة الجارية».
ومن بين األهداف
المنتظرة من هذه العملية
الكبيرة تم التطرق على
الخصشوصس إالى حماية
السشكان
وتثبيت
والمحافظة على المنششآات
من طرق ومنششآات تابعة
لقطاع الري وأاخرى
كهربائية وكذا المحافظة
على األراضشي الفÓحية
وتثمينها.
وبابن مهيدي إاطلع الوزير على
دراسشة تهيئة حوضس المفرغ وضشفافه،
وكذا تلك المتعلقة بجزء من وادي
سشيبوسس.

وأالح نسشيب ،بنفسس
الموقع ،على ضشرورة
التعجيل بتهيئة نقطة
انطÓق وادي مفرغ
البحر
في
ليصشيب
وتجفيفه ،مما يسشمح
بوضشع حد لصشعود مياهه.
وأابرز الوزير بنفسس
الموقع أاهمية اسشتكمال
األششغال في أاقصشى
اآلجال الممكنة بهدف
ضشمان حماية البلديات
الـ ١٤التي عادة ما تكون
عرضشة للفيضشانات التي تتسشبب فيها
األودية الثÓثة بالولية وهي واد الكبير
ووادي بوناموسشة ووادي سشيبوسس.

دعا لÓسصتنجاد بالبحث العلمي لحل مشصاكل المؤاطنين

مصشيطفى يثمن جهود الجامعيين بلحناشض وعامر في البيئة والميكانيكا
أاكد كاتب الدولة لدى الؤزير
بالسصتشصراف
مكلف
األول
واإلحصصائيات ،بشصير مصصيطفى ،أان
الجزائر في حاجة إالى كل أابنائها
البررة من علماء
باحثين منأاجلإافادة
بالبحث
وطنهم
العلمي ،باعتبارهأاداة
رئيسصية في ح ّ
ل
مشصاكل المؤاطنين
حياتهم
وإادارة
اليؤمية ،مضصربا مثال
باألكياسس
البÓسصتيكية التي تسصتعمل في حفظ
الخبز والتي تنتج عنها أامراضس
كثيرة ،وهؤ ما أاثبته العلماء
والباحثؤن.

وجودة الحياة.
وأاوضشح في ذات السشياق،
مصشيطفى قائ« :Óلو كان
بيدي لمنحت كل عالم
جزائري
وزنه
بالذهب،
ولكنني
أاخششى أان
يتحول كل
الجزائريين
إالى باحثين
وعلماء».
أاما المدير العام للبحث العلمي على
مسشتوى وزارة التعليم العالي السشيد
(اوراغ) أاكد أان هذه المبادرة تدل على أان
البحث موجود كما أان الجزائر تملك
باحثين مؤوهلين عالميا قدموا تضشحيات
كبيرة من اجل العلم من خÓل ابراز
مواقفهم في مجال البحث العلمي.
ومن جهتهما ،تطرقا الباحثان اللذان
كّرما من طرف كاتب الدولة لدى الوزير
األول إالى مسشيرتهما المهنية والمششاريع

صشك على بياضض
لكل باحث جزائري
لتمويل مششروعه

فاطمة الزهراء طبة

وتثمينا لجهود كل من البروفيسشور
بلحناشس نعيمة في حقل البيئة وعمل
سشي عامر محمد في مجال الميكانيكا
اللذان حظيا بتكريمات دولية باهرة،
نظم كاتب الدولة بششير مصشيطفى
حف ،Óأاول أامسس ،بفندق «األوراسشي»،
على ششرف األسشتاذين على أاعمال
البحث التي قدموهما في سشبيل العلم.
وكششف كاتب الدولة ،في كلمة له
أالقاها للحضشور من وزراء وباحثين
وأاسشاتذة أان لكل باحث جزائري
ينخرط في أاهداف قطاعه الوزاري
صشك على بياضس لغرضس تمويل أابحاثه
واقتناء أادوات عمله ،مبديا اسشتعداده
التام لخدمة األبحاث العلمية التي
تسشاعد على تصشميم حلول عاجلة
لمششكÓت البÓد في النمو والتنمية

العدد

الهامة التي أانجزاهما
خÓل فترات معينة،
مششيران إالى بعضس المششاكل
التي تعترضس الباحثين
الجزائريين في إاتمام
مششاريعهم والتي تم انجاز
 ٨٠بالمائة منها ضشمن
ششروط صشعبة على غرار
تسشجيل نقصس كبير في
المواقع واألماكن التي تقام
فيها المششاريع وهو ما
اكدته البروفيسشور نعيمة
بلحناشس من المدرسشة الوطنية متعددة
التقنيات.
وكششفت بلحناشس أان  ٨٠بالمائة من
الباحثين المتحصشلين على ششهادتي
الدكتورة والماجيسشتر في الجزائر هم
نسشاء سشاهمن بصشفة كبيرة في انجاز
العديد من أاششغال المتعلقة بالبحث
العلمي مقدمة بالمناسشبة تحية لهن عن
إايمانهم الكبير والتضشحيات التي قدمنها
في سشبيل العلم ،إاضشافة إالى األعمال
التطوعية التي قمن بها.

١٥٩١٩
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بن عيسصى يكشصف عن خطة العمل القطاعية من بؤمرداسس

إاعادة فتح الوحدات اإلنتاجية المغلقة

كشصف ،رشصيد بن
عيسصى ،وزير الفÓحة
والتنمية الريفية،
خÓل زيارة العمل
والتفقدإالى ولية
بؤمرداسس عن خطة
عمل اتخذتها الحكؤمة
مؤؤخراإلعادة بعث
كافة منشصآات القطاع
الفÓحي المتؤقفة عن
العمل منذ سصنؤات
وذلك فيآاجالأاقصصاه
شصهر رمضصان القادم مؤؤكدا
بالمناسصبةأان تعليمات صصارمة
قدمت لكافة المسصؤؤولين منأاجل
إاعادة فتح الؤحدات والمنشصآات
المتخصصصصة في اإلنتاج الفÓحي..

بومرداسس..ز /كمال

كما ششدد الوزير أايضشا على ضشرورة
إاعادة إاطÓق األششغال بمركب الرياضس
بقورصشو سشابقا المختصس في الحبوب
ومششتقاتها وإاعادة فتح المخبزة
والمطحنة في غضشون ثÓثة أاششهر
كأاقصشى حد خاصشة وأان الحكومة ـ يقول
الوزير ـ قد سشخرت كل الوسشائل
واإلمكانات المادية إلعادة بعث المششروع
من جديد المتوقف منذ أاكثر من  ١٤سشنة
وهذا في إاطار الحركية التي يعرفها
القطاع ،وفي موضشوع آاخر متعلق بملف
تعويضس الفÓحين المتضشررين من
الحرائق األخيرة التي مسشت أاجزاء من

الولية ،اسشتبعد وزير
الفÓحة لجوء مصشالحه إالى
تعويضس المتضشررين.
وطمأان الوزير الفÓحين
الفÓحة
وزارة
بأان
المختلفة
ومصشالحها
سشتعمل لحقا على مرافقة
ومسشاعدة هؤولء في إاعادة
تششجير حقولهم وتوفير
اإلمكانيات الÓزمة لذلك،
وبخصشوصس غÓء أاسشعار
الماششية لهذه السشنة في ظل
تدني القدرة الششرائية للمواطن نفى
رششيد بن عيسشى وجود مششروع لسشتيراد
كباشس العيد كما أان الوزارة لم تتلق لحد
اآلن ـ حسشب قوله ـ طلبات ترخيصس من
طرف الخواصس داعيا في األخير فÓحي
بومرداسس إالى المزيد من التجند من أاجل
تطوير وترقية اإلنتاج الفÓحي بالولية
التي تملك قدرات كبيرة في هذا المجال
بفضشل خصشوبة التربة وتوفر المياه
باإلضشافة إالى قربها من العاصشمة
واألسشواق الكبرى لوليات الوسشط األمر
الذي مكنها من احتÓل المرتبة الثالثة
بعد عين الدفلى والوادي في إانتاج
الخضشروات واألولى وطنيا في إانتاج عنب
المائدة وكل هذا بقيمة مالية وصشلت إالى
 ١٠٧مليار دينار بعد أان كانت  ٧٦مليار
السشنة الفارطة ،على حد قوله.

وصصلإالى سصقف  ٢١مليؤن لتر

ارتفاع محسشوسضإلنتاج الحليب بعين تموششنت
كششف مدير المصشالح الفÓحية «بركان نعيمي» عن ارتفاع قدرات إانتاج ششعب
الحليب لتفوق  ٢١مليون لتر ،حيث تجاوزت هاته الكمية بكثير ،مما تم جمعه في
السشنوات المنصشرمة والتي بلغت  ١٢مليون لتر ،وتعود أاسشباب هذه القفزة النوعية لعدة
اعتبارات أاهمها تكثيف نششاط تربية األبقار التي ارتفع عددها من  ٩٠٠٠بقرة سشنة
 ١٩٩٩إالى  ١٤٥٠٠بقرة هاته السشنة ،إالى جانب تطوير حظائر األبقار ،هذا وكان
لتسشهيل اإلجراءات اإلدارية لجامعي الحليب األثر اليجابي في الرفع من قيمة اإلنتاج
خاصشة مع وجود  ٢٠٠٠مربي أابقار على مسشتوى الولية وحوالي  ٦٥٠مربي داخل
برنامج الحليب ،و كذا وجود  ٤ملبنات في الخدمة.

عين تموششنت :ب.م األمين

بعد اقصصاء مسصؤؤول التأاهيل

مناوششات بين اتحاد التجار وغرفة الصشناعات
التقليدية بوهران
تم ،يوم الخميسس المنصشرم ،إاقصشاء
مسشؤوول لجنة التأاهيل والتكوين من
عضشوية الجمعية العامة لغرفة
الصشناعات التقليدية والحرف
بوهران ،بعدما صشوت  ١٠أاعضشاء
لصشالح اإلجراء خÓل الجمعية العامة
السشتثنائية التي عقدت بحضشور
المحضشر القضشائي ،فيما تمكنت
نائبة رئيسس الغرفة من الحفاظ على
منصشبها بعدما قدمت اعتذارا علنيا
احتفظ بعضشوية اتحاد التجار
بالجمعية العامة للغرفة .وقد تم
إاقصشاء العضشو من الجمعية بعدما
ثبت تورطه في القيام بعمليات
اختبار التأاهيل لحرفيين يمارسشون
نششاطات ل عÓقة لها بنششاطه ،وفي

حسصب الؤزارة الؤصصية:

التكوين المهني يوفر ٣٥٠أالف منصشب بيداغوجي
يوفر قطاع التكوين والتعليم المهنيين  ٣٦٠أالف منصشب بيداغوجي جديد على
المسشتوى الوطني خÓل الدخول التكويني المهني لدورة أاكتوبر  ،٢٠١٢حسشب ما
علم يوم الخميسس من الوزارة.
وأاوضشحت مديرة التوجيه واإلمتحانات والتصشديق بوزارة التكوين والتعليم
المهنيين وردية خالدي في تصشريح لواج أان القطاع سشيوفر خÓل الدخول المهني
القادم المقرر في  ١٤أاكتوبر  ٣٦٠أالف منصشب بيداغوجي جديد موزعة على ٢١٢
تخصشصس وششعبة مهنية.

غياب أاعضشاء اللجنة المكلفة بذلك.
بينما ذكرت ذات المصشادر أانه تم
مراسشلة الغرفة الوطنية بغرضس
السشتفسشار عن الصشÓحيات الخاصشة
بنائب رئيسس الغرفة ،بعدما حدثت
تداخÓت بين الرئيسس الحالي ونائبته
جرتها إالى الجلسشة التأاديبية جرت
أاحداثها في جمعية اسشتثنائية تأاديبية
في حق العضشوين التابعين لمكتب
التحاد العام للتجار والحرفيين
الجزائريين ،وحسشب مصشادر حسشنة
اإلطÓع بالغرفة ،فإان حربا ضشروسشا
اندلعت ولزالت مسشتمرة بين الغرفة
واتحاد التجار يسشعى فيها كل طرف
لإÓطاحة باآلخر.

براهمية.م

السسبت  ٠٦أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ٢٠ذو القعدة  ١٤33هـ

اسشتطÓع

وطني

العدد
١٥٩١٩
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““الششعب““ ترصشد واقع المجتمع المدني في الجزائر

أاكثر من 90أالف جمعية ،لكن غالبيتها غائبة عن الميدان
تكششف مصشادر وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن وجود  90أالف جمعية ولجنة على الورق ،بينما يبقى النششاط الميداني من اختصشاصص قلة قليلة ،كما أان الكثير منها يخرق القوانين ويرفضص إاجراء
الجمعيات العامة وتقديم الحصشيلة السشنوية ،حتى ’ يفضشحأامرها .كماأان الكثير منها يفضشل العمل الموسشمي والمناسشباتي للظهور وتحقيق المصشالح الضشيقة على حسشاب الهدف الذيأانششئت منأاجله.

ومن خÓل متابعتنا لÓنتخابات
التشسريعية السسابقة ،حقيقة مازال أامام
هذه األحزاب مشسوار كبير من اجل
تحسسين األداء ،فالعدد والكثرة ل تعني
مطلقا اداءا راقيا ،وبالتالي ننتظر
المحليات لكي تبدع هذه التشسكيÓت
السسياسسية في وضسع برامج تصسل إالى
مسستوى تطلعات مواطني الولية خاصسة
والجزائر عامة.
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ككل اسستحقاق انتخابي تسستنفر القوى
السسياسسية في الجزائر من أاحزاب
وجمعيات قواعدها ،من اجل حشسد أاكثر
عدد من المؤويدين واألنصسار سسواء لحزب
معين أاو لبرنامج متعلق بفرد أاو مجموعة
من األشسخاصص ،والكل شسعاره الوصسول إالى
المواطن محل العملية النتخابية من
أاقصسر طريق ،والسستئثار بالمزيد من
المؤويدين.
قبل اليوم كان المجتمع الجزائري يميل
إالى العشسائرية والى العروشسية ،وتتضسح
معالم ذلك أاكثر ككل موعد انتخابي ترى
الكل يعزف على هذا الوتر ،من اجل
اسستمالة الناخبين إاليه ،التركيز على
رابطة الدم أاكثر من أاي رابطة أاخرى ،أاين
كان المسستوى التعليمي محدود بين فئات
المجتمع الجزائري ،المعيار الوحيد
للتأاييد هو مدى قرابة المواطن من حزب
سسياسسي أاو مرشسح سسياسسي معين .كما أان
المجتمع الجزائري قبل هذا لم يعرف
الجمعيات واللجان والهيئات بصسفة كبيرة
كما هي عليه اليوم ،الكل كان في وعاء
واحد كانت الرابطة الوحيدة بعد الوطن
هي العرشص.
منذ التسسعينيات حظي المجتمع
الجزائري بامتيازات جمة وعلى جميع
األصسعدة ،انخفضص مسستوى األمية بين
فئاته ،وانحصسر دور العروشسية والقبلية
إالى أان تÓشست تقريبا في أاغلب وليات
الوطن ،ماعدا بعضص الجهات المحدودة
فانصسهر الجميع في الوطن الواحد.
وأاعيدت صسياغة التركيبة اإلثنية في
المجتمع الجزائري بطريقة عفوية ليحل
محلها جمعيات المجتمع المدني من
جمعيات مدنية ولجان أاحياء وهيئات
قائمة على شسؤوون قطاعات عديدة من
المجتمع ،هذه الجمعيات ل ننكر دورها
في ملء الفراغ الذي نشسأا من اندثار
العروشسية والقبلية ،كانت صسورة حضسرية
بامتياز ،تعكسص مدى تمسسك المواطن
بقناعاته سسواء بالحزب أاو الجمعية أاو
الهيئة ،المعيار الوحيد لÓنتماء هو
القناعة الشسخصسية،
كما كان لها دورا
حضساريا كبيرا جدا
في تهيئة البلديات
وكذلك
واألحياء،
كانت عبارة عن الوعاء
الشسفاف الذي يعكسص
أافراد
مطالب
المجتمع ويقربهم من
اإلدارة بشسكل دوري،
كما كان لها دورا كبيرا
في الربط بين القمة والقاعدة بطريقة
حضسارية وبآاليات المدنية الحديثة .
وسسعت ““الشسعب““ من خÓل هذه الوقفة
لمعرفة واقع هذه الجمعيات في المجتمع
الجزائري والبحث عن الدور الحضساري
الذي أاريد لها انطÓقا من عنابة كعينة
عن المجتمع الجزائري الكبير ،ما هو
واقع جمعيات المجتمع المدني في هذه
الولية العريقة؟

لجان األحياء تبتز
المواطن بدل من خدمته

الفقري للتركيبة الجتماعية ،بل هو
الرابطة األشسمل لكل المؤوسسسسات
الجتماعية األخرى انطÓقا من األسسرة،
المدرسسة ،المسسجد ،الجامعة ...
وكم كانت دهشستنا كبيرة لما عرفنا أان
أاغلب المواطنين في ولية عنابة ل يعرف
حتى معنى هذا المصسطلح ،فالمواطن
ينتمي إالى هذا الكيان الجتماعي
بطريقة عفوية ،فأاغلب من التقينا بهم
لهم سسواء انتماء في جمعية أاو في نادي أاو
في لجان حي ،وحتى أاولئك الذين ل
ينتمون إالى هذه الهياكل فهم متعاطفون
جدا خاصسة مع الجمعيات ولجان األحياء،
وخاصسة في األعمال الخيرية وترتيب
وتنظيف األحياء ،فمث Óعبد الرحمان
مواطن في الربيعينيات من عمره من
قلب الولية ،تاجر ،يقول““ :حقيقة كثر
الحديث عن هذا المصسطلح منذ مدة،
لكن ل نعرف حتى مدلوله ،وهذه مشسكلة
كبيرة““ ،سسأالناه هل تنتمي إالى جمعية قال
““نعم““ ،وهل تنتمي إالى
حزب سسياسسي قال ““نعم ““،
وهل تؤومن بالبرامج
المقدمة من الجمعية أاو
الحزب ؟ قال““ إاذا كنت ل
أاؤومن ببرامجهم فلماذا
انتمي إاليهما أاصس...““ Ó
حقيقة كانت إاجابته
عفوية جدا ،لكن
تركت لنا ارتياح
كبير ،فهو عينة
للمواطن الذي أاصسبح
يعرف البرامج
أاكثر من معرفته
بالهياكل،
وهذا شسيء
يبعث

جمعيات روافد
أاحزاب وأاخـ ـ ـرى
أاسسيرة األنشسطة
الموسسمية

المواطن ......
ينعدم لثقافة المجتمع المدني

جمعيات المجتمع المدني هي الصسورة
الحضسارية ألي مجتمع في العالم،
فعددها وشسكلها وتنظيمها وهيكليتها في
أاي مجتمع تدل على مدى تحضسر أاي امة،
حتى وجودها في حد ذاته هو جزء من
الممارسسة الديمقراطية ،فمسستحيل أان
تتم ممارسسة الديمقراطية بعيدا عن
جمعيات المجتمع المدني ،بل ممارسسة
الديمقراطية تنبع من جمعيات المجتمع
المدني في حد ذاتها.
أاردنا في هذا السستطÓع الميداني ،أان
نغوصص في المجتمع العنابي أاكثر ونقف
على حقيقة هذا الكيان الجتماعي الذي
كان من المفروضص أان يكون العمود

على الرتياح.
كذلك مواطن ثان من ““للي روز““ في
األربعينيات من عمره ،قلنا له هل تؤومن
بالعمل الجمعوي؟ ولجان األحياء؟
واألحزاب؟ وماذا تعرف عن مؤوسسسسات
المجتمع المدني؟ قال بالنسسبة لأÓحزاب
أانا ل أاؤومن بأاي انتماء حزبي ،ألن السساحة
السسياسسية مؤوخرا غلبت عليها النتهازية
ورجال المال واألعمال هم من يحركون
اللعبة ،فأانا ل أاؤومن بكذا أاحزاب سسياسسية،
أاما الجمعيات ،قال أاؤومن بالعمل الخيري
التطوعي وفقط ،أاما المصسطلح قال
سسمعت عنه الكثير لكن ل أانافق فأانا
مسستواي التعليمي محدود ،وبالتالي ل
أاعرف معناه بالضسبط.
ارتأاينا من خÓل هذه العينة في
اسستطÓعنا هذا ،أان نضسبط مفهوم
المجتمع المدني نظرا لغياب جهات تضسع
المفاهيم وتبسسطها ولو على مسستوى
عملي إاجرائي وفقط .ثم نعود إالى بقية
السستطÓع.
يقول الدكتور بوحنية قوي للمجتمع
المدني عناصسر يمكن أان نلخصسها فيها،
في أان المجتمع المدني هو رابطة طوعية
يدخلها األفراد باختبارهم .ويتكون
المجتمع المدني من مجموعة من
التنظيمات والروابط في عدة مجالت

واإلنتاجية
الدينية
كالمؤوسسسسات
والتعليمية والتحادات المهنية والنقابات
العمالية واألحزاب السسياسسية .وانه
مجتمع الختÓف والتنوع واللتزام بإادارة
الختÓف داخل قطاعاته المختلفة
بالوسسائل السسلمية المتحضسرة ،وهو
مجتمع يركز على قيم الحترام والتعاون
والتسسامح .وإان للمجتمع المدني
امتدادات خارج حدوده تتمثل في توسسيع
مؤوسسسساته وانتقال فعالياتها إالى
مجتمعات أاخرى ،وتتبلور هذه العناصسر
الجلية بالتجربة المقياسص أاو بالتجربة
التي تصسبح نموذجا لÓحتذاء والتقليد.
ولية عنابة مدينة سسياحية ،تضسم تمثيÓ
ولئيا لكل التيارات واألحزاب السسياسسية
التي تتمتع بها الجزائر ،وقد أافرزت
النتخابات التشسريعية األخيرة في
السساحة السسياسسية الجزائرية أازيد من
أاربعين حزب سسياسسي ،وهو مكسسب كبير
والشسعب
للجزائر
الجزائري من أاجل
دعائم
إارسساء
الديمقراطية وتمثيل
المجتمع على اختÓف
مشساربه تمثي Óدقيقا
هذه
وصسحيحا،
األحزاب لها دور مدني
أاكثر من أادوارها
السسياسسية ،القاعدة األسساسسية لهذه
األحزاب هي المواطن ،لبد أان تصسل
برامجها إالى مسسامع هذا المواطن،
وبازدياد عددها تزيد المنافسسة فيما
بينها ،لبد لها أان تغوصص أاكثر في
المجتمع بجميع فئاته وتسستيجب ألبسسط
متطلباته ،لقد بات الرأاي العام المحلي
والوطني أاكثر نضسجا وتمييزا وفهما
ووعيا وإادراكا ،أاصسبح المواطن يعرف
مصسلحته أاكثر من ذي قبل ،مما يحتم على
هذه األحزاب أان تلتزم الصسدق
والموضسوعية والشسفافية في مخاطبة هذا
المواطن.
فككل اسستحقاق انتخابي لم يعد المواطن
العنابي يجتمع على الولئم ،كما كان من
قبل ،بل أاضسحى المواطن يجتمع على
البرامج التي جاءت بها هذه األحزاب
والتشسكيÓت السسياسسية ،خاصسة في
المحليات .فعهد الولئم وشسراء الذمم قد
ولى ،مما يحتم على هذه األحزاب النظر
بعين اليقين إالى المخارج السسليمة في كل
موعد سسياسسي وإال مصسيرها الزوال.
المجتمع في حاجة ماسسة إالى الممارسسة
الديمقراطية السسليمة التي تفرز من هو
أاصسلح للبÓد والعباد .فهذه األحزاب
وعددها واختÓف انتماءاتها بات يبعث
على الرتياح من اجل تمثيل سسليم
للمجتمع.

تتمتع ولية عنابة بما يزيد عن 33
جمعية ،منظوين تحت لواء التحاد
الولئي لجمعيات األحياء ،يتوزعون على
أاغلب تراب الولية ،مؤوخرا بات دور هاته
الجمعيات ينافسص دور المصسالح البلدية
في عاصسمة الولية ،خاصسة ما تعلق
بالشسق الجتماعي على مسستوى األحياء
والمؤوسسسسات الجتماعية األخرى
كالمسساجد ،وكذا المدارسص وكذا حمÓت
تنظيف المحيط وتوظيب الحدائق
واألماكن العمومية والمسساهمة في العمل
الخيري والتبرعات ،وتنظيم أاعراسص
جماعية كما شسهدته عاصسمة الولية هذا
األسسبوع بتنظيم زواج جماعي انطÓقا
من تبرعات المحسسنين وبإاشسراف بعضص
هذه الجمعيات ،العملية تتطلب المزيد
من التشسجيع والمزيد من اإلشسادة ،حقيقة
شسيء يبعث على الفخر أان يحمل أاطفال
وشسباب وكهول األحياء المعاول وأادوات
التنظيف لينوبون على عمال البلدية
الذين كانوا في إاضسراب األسسابيع الماضسية
ويشسرفون بأايديهم على تهيئة محيطهم
القريب .لكن لبد من اللتفاتة إالى هذا
الهيكل األسساسسي في المجتمع وتزويده
ببرامج اجتماعية تمسص جميع اهتمامات
المواطن أاليسص هذه الجمعيات هي
األقرب من المواطن من باقي األحزاب
واإلدارات العمومية؟لبد من تزويد هذه
الجمعيات بواقع الولية بشسكل دوري
وعلى جميع القطاعات ،فهناك افتقاد
إالى التنسسيق بصسورة كبيرة بين مؤوسسسسات
المجتمع .باألمسص عانت الولية من
موجة عنف ،أاضسحت
تؤورق مواطني الولية،
هذه
دور
فأاين
الجمعيات في كذا
ظروف غير طبيعية؟
فرغم كثرة عددها لكن
أاداءها مازال محدودا
وباهتا في العديد من
القطاعات ،وهذا بطبيعة الحال تتحكم
فيه العديد من المتغيرات ،خاصسة
المتغيرات المادية التي لبد أان تأاخذ هذه
الجمعيات الميزانية الكافية بناءا على
برامجها الشسهرية والفصسلية والسسنوية.
هذه الجمعيات هي القاطرة التي تقود
المجتمع سسواء باتجاه ايجابي أاو باتجاه
سسلبي ،لبد أان تتجاوز التركيز على العمل
الخيري وفقط إالى باقي المجالت التي
بات المجتمع العنابي في حاجة ماسسة
إاليها أاكثر من ذي قبل ،خاصسة من ناحية
تناول أاهم المواضسيع والقضسايا التي تمسص
المجتمع بصسفة مباشسرة كقضسية األمن،
وتوزيع التجار على مسستوى المدينة،
والمسساهمة في النتخابات المحلية وكل
السستحقاقات الوطنية بما يضسمن الحد
األدنى من نجاح هذه المواعيد على
مسستوى محلي ،ألن هذا رئيسص البلدية
الذي سسوف تفرزه النتخابات سسيصسبح
جزءا من هذا النسسيج الجتماعي والذي
تعتبر الجمعية أاو لجنة الحي العمود
الفقري فيه.
ما نخلصص إاليه في هذا السستطÓع أان
غياب أاو ضسعف أاو محدودية مؤوسسسسات
المجتمع المدني ،يضسعف إامكانات تبلور
نمط حديث من التنظيم السسياسسي
التعددي ،وبالتالي نظام ديمقراطي
يشسجع على المشساركة.

شسهادات حية
من عنابة عن غياب
““ثقافة الجمعوية““

وطني

ألسسبت  06أأكتوبر  2012م
ألموأفق لـ  20ذو ألقعدة  1433هـ

اليوم الدراسسي حول ““البرلمان والمواطنة““

إشسكالية ضسبط إلعÓقة بين إلحقوق وإلوإجبات وإلحريات
أاثار المتدخلون في النقاشس في
اليوم الدراسسي حول البرلمان
والمواطنة المنظمأاولأامسس بمجلسس
األمة ،إاشسكالية عدم تحديد مفاهيم
واضسحة في التشسريع الجزائري حول
المواطنة ،المرتبطة بالحقوق
والواجبات وكذا الحريات ،غير أانهم
تقاطعوا فيأان الشسخصسية الجزائرية
أاكثر تمسسكا بوطنيتها ،بالرغم من
محاولت السستعمار الفرنسسي من
نزع وطنيتها بشستى الوسسائل والسسبل
منها التجنيسس.
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أختلف ألمتدخلون في ألنقاشس في إأعطاء
تصسور للموأطنة ،فمنهم من أعتبر أن هذه
أ’خيرة ما تزأل تحمل مفهوم تقليدي
ألذي يرتبط بثÓثية أأ’رضس ألسسكان
وألسسلطة ألتي تحمي وتحافظ على ألوطن،
فيما أن ألمفهوم ألحديث للموأطنة قد
تطور ،حيث تم أ’نتقال من ألتمثيل ألنيابي
ألى ألتمثيل ألتشساركي ،ألتسساهمي في
ألحياة ألسسياسسية ،ألذي يسسمح بربط
ألعÓقة بين ألبرلمان وألموأطن ،بينما يرى
آأخرون أن ألموأطنة درجات ،ولديها
مسستويات.
هذه ألتسساؤو’ت
جعلت
وغيرها
إأبرأهيم
ألدكتور
بجامعة
ألطاهر
بسسكرة يدعو من
خÓل ألمحاضسرة ألتي
أألقاها في هذأ أليوم
ألدرأسسي ،تحت عنوأن دور ألتشسريع
ألبرلماني في تربية قيم ألموأطنة ،يؤوكد
على ضسرورة وضسع تشسريع يحدد مفهوم
ألموأطنة ،يجعل من ألفرد ألجزأئري
يعرف ما له وما عليه ،وأأين تبدأأ حريته
ومتى تنتهي ،حتى يتمكن من توجيه سسلوكه
في ألمجتمع وفق ضسوأبط معينة ،ولكي ’
يتزأيد أحد عن أآ’خر بأانه موأطن أأكثر من
غيره ،وأأفاد في هذأ ألصسدد ،بأان مفهوم

ألموأطنة يحتاج ألى تجديد وتحيين
للوأقع.
ويرى ألدكتور إأبرأهيم ألطاهر أن
للبرلمانيين دور أأسساسسي في ترسسيخ
ألموأطنة ،وقد دعا ألمنتخبين في ألبرلمان
من توطيد عÓقتهم مع ألموأطن ،وذلك
بالحوأر وأإ’صسغاء ألدأئم ألى أنشسغا’ته،
حتى يتسسنى لهم ألحديث عنها أأثناء
ألجلسسات ألعلنية موضسوعيا.
وذكر في هذأ أإ’طار ،بأان
ألمجال ألتشسريعي نصسب
لممثلي ألشسعب ألقيام بعمل
تشسريعي شسامل ،يثري وينفذ
في كافة مناحي ألحياة،
ألشسيء ألذي يؤوهل للعملية
ألتشسريعية ،وللضسوأبط ألتي
توضسع ’حقا لتسسيير ألعمل أ’جتماعي
ألمؤوسسسسي ألى تربية ألموأطنة ،مما يقود
ألى أ’نسسجام وألتكامل ألذي يحفظ
للوحدة ألوطنية مهابتها ولأÓمة ألجزأئرية
مكانتها بين أأ’مم.
وفي شسرحه للعÓقة بين ألموأطنة
وألبرلمان ،قال ألدكتور طاهر أن هذأ
أأ’خير مؤوسسسسة شسعب ،وأأوضسح أن
ألممارسسة ألتشسريعية في حد ذأتها نوع من

إإلصسغاءإإلى إنشسغالت
إلموإطن تك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرسس
روح إلموإطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنة

زهية بلعروسس لـ ““الشسعب““

ألموأطنة أ’نها تؤودي مهمة ألتشسريع ،هذه
ألممارسسة ألتشسريعية ـ كما قال ـ يمكن أن
تكون سسلوكا وطنيا ،تم ماذأ نشسرع ،ما هي
ألنصسوصس ألتي تصسدر عن ألبرلمان بغرفتيه
تحاول أن تحدد ألضسوأبط على ألنحو ألذي
يحقق مصسلحة ألوطن ،ويعطي للموأطن
ألحقوق ألتي تيسسر له ألعيشس في حياة
كريمة ،وفي ذأت ألوقت تلزمه بوأجبات
تحفظ له عÓقته بأاخيه أإ’نسسان وتحفظ
للوطن حقوقه أأي بقائه وأسستمرأره،
ترقيته ،تطويره وتنميته ،مبرزأ بأانه ’
يمكن أن تخرج ألموأطنة عن فعل أ’نتماء
ألى ألوطن بوصسفه ألجغرأفي وألتاريخي،
ولذلك فإان مفهوم هذه ألموأطنة ألمتفتحة
ألتي تجعل من ألموأطن مسسؤوو’ وصساحب
حق.
وأأضساف في سسياق متصسل ،بأانه إأذأ
وصسلنا بالتشسريع إألى تحميل ألموأطن
ألمسسؤوولية وتحديد سسبل بلوغ هذه
أأ’خيرة بالشسكل ألذي يحقق فيه
حاجاته ألفردية وأ’جتماعية ،وهي
ألصسفة ألتى تربى بها ألموأطنة ،و’
يمكن في هذأ أإ’طار أن نحمل ألعبء
على ألمؤوسسسسة ألتعليمية وأإ’عÓمية،
وإأنما يتحمله ألجميع.

إلموإطنة مسسؤوولية في موإجهة إلتهديدإت
أاكدت زهية بلعروسس عضسو مجلسس
األمة انه بإامكان المواطنةأان تتطور
كونها درجات وشسعور وسسلوك
بالنتماء على عكسس الوطنية التي
هي عبارة عن اختÓل بين الحقوق
والواجبات ،موضسحة دور البرلمان
بنوابه في ترسسيخ قيمها بين مختلف
الشسرائح والفئات العمرية.
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وحصسرت بلعروسس مفهوم ألموأطنة في
ثÓثية جدلية قائمة على أأ’رضس ،ألسسكان،
وألسسلطة ألتي يظهر دور ألبرلمان فيها ،من
خÓل أأ’خذ وألرد بين أأفرأد ألمجتمع
وألتفاعل بينهم عن طريق ألسسلوكات
أليومية ،مؤوكدة أأن تحقيقها يتطلب توأزن
ورفع أ’ختÓل ألموجود بين ألحقوق
وألوأجبات وأحترأم ألقوأنين بسسلوكات
بسسيطة تصسنع هذه أأ’خيرة.
وحسسب بلعروسس ،فإان ألوطنية تظهر عندما
يكون تدخل أأو تهديد أأجنبي ،كذلك هي
شسعور أنفعالي يرأود ألموأطن أأثناء
ألمطالبة بحقوقه أأو با’نتماء أأو ألتهميشس،

موضسحة أأن ألبدأية تكون من ألذأت
وبانتقادنا لسسلوكاتنا ألخاصسة كي نكون
قدوة للجيل ألصساعد.
وفي سسياق آأخر ،أعتبرت بلعروسس
ألمحليات ألمقبلة موعدأ ثاني في مسسار
أإ’صسÓحات ألسسياسسية ألعميقة ،وهذأ ’
يكون حسسبها إأ’ من خÓل أ’لتزأم بما هو
موجود ومنصسوصس عليه قانونا وضسبط

شسروط ألترشسح وألعديد من ألمسسائل
ألموضسوعية ألخاصسة با’نتخابات ،أ’ن
ألمنتخبين ألقادمين سسيكونون مسسؤووليين
محليين على قدر كبير من أأ’مانة
وطموحات ألشسعب ألجزأئري.
وبخصسوصس ألمشساركة ألسسياسسية للمرأأة،
خاصسة بعد موأفقة رئيسس ألجمهورية على
تعديل مكانتها في ألمجالسس ألمنتخبة،
دعت بلعروسس إألى ضسرورة مرأجعة ““نظام
ألكوطة““ وتعديه إألى ألكفاءة ولمن هو قادر
على خدمة ألصسالح ألعام وألنضسال على
مسستوى ألجنسسين ،مع مرأفقة ألسسلطات
ألمحلية ألمركزية لتكون ألمرأأة موجودة
على جميع ألمسستويات ،كونها ليسست
مسسؤوولية أجتماعية وأقتصسادية فحسسب بل
أأيضسا سسياسسية.
وأأعربت بلعروسس عن طموحها لÓرتقاء
إألى تمثيل برلماني تسساهمي تشساركي
بتضسافر جهود جميع أأطرأف ألمجتمع
ألمدني إ’يصسال صسوت مختلف ألفئات إألى
ألجهات ألمختصسة بصسدق وموضسوعية،
بغية أمتصساصس أآ’فات أ’جتماعية ألتي من
شسأانها تهديد أأمن وأسستقرأر ألوطن في ظل
ما تشسهده ألبلدأن ألعربية من حروب.

 20جمعية وطنية و 9مشساركينأإجانب
في صسالون علم إلفلك إلجمـ ـ ـ ـ ـ ـاهيري

أفتتحت بدأر ألشسباب »أأحمد سسعدي« بقسسنطينة فعاليات
ألطبعة ألـ 11للمهرجان ألوطني لعلم ألفلك ألجماهيري
ألذي تنظمه سسنويا جمعية »ألشسعرى« وذلك بمشساركة 20
جمعية وهيئة وطنية إألى جانب  9مشساركين أأجانب
سسيناقشسون هذه ألسسنة موضسوع »أأوج ألنشساط ألشسمسسي«.
ويتضسمن برنامج هذأ ألمهرجان ألذي يختتم أليوم كما
جرت ألعادة معرضسا للوثائق وأأدوأت وعتادأ ذأ صسلة

بموضسوع ونشساطات هذه ألفئة من ألمشساركين ،كما سستقدم
سسلسسلة من ألمحاضسرأت من طرف مختصسين وتقام ورشسات
ونشسط حصسصس حول ألرصسد.
وسسيكون موضسوع »أأوج ألنشساط ألشسمسسي« ألمحور ألرئيسسي
للمحاضسرأت وألنقاشسات ألمتضسمنة في إأطار هذأ أللقاء
ألذي أختار هذه ألسسنة شسعار »نجمنا ألشسمسس« .
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بمسساهمة جمعية المهدية بمسستغانم

حملة تطوعية وإسسعة لتنظيف
إلحي إلشسعبي إلعتيق ““تجديت““

انطلقت أامسس حملة تطوعية واسسعة لتنظيف وإازالة النفايات المنزلية
والمواد الصسلبة عبر مختلف شسوارع الحي الشسعبي العتيق »تجديت«
بمدينة مسستغانم حسسب ما لوحظ بعين المكان.
وشسارك في هذه ألعملية ألمنظمة ““سسيدي معزوز““ و““سسيدي بن صسابر““
بمبادرة من جمعية ألمهدية للنشساطات ومقام ““’لة شسريفة““ وغيرها وذلك بهدف
ألثقافية وأ’جتماعية بالتنسسيق مع ترميمها وإأعادة فتحها من جديد للزوأر.
مؤوسسسسة جنة ألعارف للتنمية ألمسستدأمة يذكر أأن هذه ألمقبرة ظلت مغلقة منذ
ألتابعة للزأوية ألعÓوية وجمعية ألشسيخ أأوأخر ألسسبعينيات وفق رئيسس جمعية
ألثقافية
للنشساطات
ألعÓوي للتربية وألثقافة ألصسوفية زهاء ألمهدية
 120شسابا متطوعا من مختلف ألفئات وأ’جتماعية.
ألعمرية وشسرأئح ألمجتمع من أأبناء وأأضساف عبد ألرحيم محمد أأن عمليات
ألحي.
ألتنظيف سستتوأصسل مع نهاية كل أأسسبوع
وقد أسستهدفت عمليات ألتنظيف لتشسمل في ألمرحلة ألثانية شسوأرع
كمرحلة أأولى أأحياء ““سسيدي معمر““ ““ألبحر““ و““سساحة ألشسهدأء““ و““سسيدي
و““ألدوكارى““ و““ألرميلة““ وشسوأرع ““بسسكري معمر““ مع غرسس حوألي  380نخلة أأخرى.
ألهاشسمي““ و““ألمحبة““ و““سسيدي بلعروسسي““ وبالموأزأة مع هذه ألحملة ألتطوعية
مع غرسس قرأبة  300نخلة إ’عادةألوجه برمجت ذأت ألجمعية نشساطات ثقافية
ألÓئق لهذأ ألحي ألعتيق وإأعطاء جمالية في إأطار تنشسيط ألمحيط من مسسرحيات
للوأفدين عليه.
موجهة لأÓطفال وسسهرأت مع ألطرب
وسستتوأصسل حمÓت ألتنظيف أليوم على ألشسعبي بقاعة ““ألمهدية““ ألتابعة للزأوية
مسستوى مقبرة ““سسيدي معزوز““ ألمتوأجدة ألعÓوية ألمتوأجدة بنفسس ألحي من
بنفسس ألحي ألمتربعة على مسساحة  4إأحياء ألفنانين خالد مزوأغي وعبد ألله
هكتارأت وألتي تضسم حوألي  17مقاما بوظرأف فضس Óعن حضسرة عيسساوية من
وضسريحا لأÓولياء ألصسالحين على غرأر أأدأء فرقة زأوية ألشسيخ بن عبسسى.

تسسجيل حالتيإإصسابة بدإء
إلسسحايا وإلتيفوئيد بعين تموشسنت

في إأطار متابعة أأ’مرأضس ألمعدية ذأت
ألتصسريح أإ’جباري ،سسجل ،أأول أأمسس،
طاقم ألمؤوسسسسة ألعمومية أ’سستشسفائية
»أأحمد مدغري« بعين تموشسنت حالة
إأصسابة بدأء ألتيفوئيد لدى شساب يبلغ من
ألعمر  32سسنة مقيم بإاحدى ألمزأرع
ألمتوأجدة ببلدية تارقة ،ليتم على إأثر
ذلك إأخضساع ألمدعو (شس.ب.ع.أ)
للفحوصسات ألÓزمة وإأبقائه تحت
ألرعاية ألطبية لتلقي ألعÓج بمصسلحة

أأ’مرأضس ألمعدية بذأت ألمسستشسفى ،
وفي ذأت أإ’طار سسجلت أأيضسا ذأت
ألمؤوسسسسة أ’سستشسفائية في نفسس أليوم
إأصسابة شساب يبلغ من ألعمر  20سسنة يقيم
بحي بعوشسة بوعÓم ببلدية تارقة بدأء
إألتهاب ألسسحايا ،ومن ثم أأبقي ألمدعو
(ب.م) تحت ألمرأقبة ألطبية لتلقي
أإ’سسعافات ألضسرورية بمصسلحة أأ’مرأضس
ألمعدية بمسستشسفى »أأحمد مدغري«.
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إإيدإع مروج مخدرإت إلحبسس بتبÓط
أألقت قوأت ألشسرطة بأامن دأئرة تبÓط بالجهة ألشسرقية بو’ية ألقبضس على شسخصس 26
سسنة بوسسط ألمدينة بحوزته  11.9غ من ألقنب ألهندي .
تعود أأطوأر هذه ألقضسية إألى تاريخ  2012/10/01عند ورود معلومات مؤوكدة تفيد بوجود
شساب يروج مادة ألمخدرأت على مسستوى ألمكان ألمسسمى جنان كادي بتبÓط تم وضسع
ألمعني تحت ألرقابة ألعينية من طرف قوأت ألشسرطة ألعاملة بالزي ألمدني ،حيث تم وضسع
خطة محكمة من ألعناصسر ألعاملة على هذه ألمهمة ،فتم ضسبط ألمتهم في حالة تلبسس بعد
أأن ثبت بأانه يقوم بترويج ألمخدرأت.

 ..وإإيدإع طاعن مسسافر بخنجر إلحبسس

تمكنت مصسالح أأ’من ألحضسري ألرأبع بثنية ألحجر بالمدية من إألقاء ألقبضس على ألمجرم
ألذي قام بطعن أأحد ألمسسافرين بسسكين على مسستوى ألبطن بمحطة ألحافÓت ألرئيسسية
بالمدية .تعود وقائع هذه ألقضسية إألى يوم  2012 / 09 / 30على ألسساعة ( )15:00عندما
كان ألضسحية ألبالغ من ألعمر ( )18سسنة ،يصسعد ألحافلة متوجهة إألى مدينة ألبليدة ،حيث
شسعر بشسخصس يحاول سسرقته وعندما أكتشسف أأمره قام ألجاني با’عتدأء عليه بوأسسطة
سسÓح أأبيضس (سسكين) على مسستوى ألبطن مما سسبب له جروحا بليغة ،على إأثرها تم نقله
على ألفور إألى ألمسستشسفى ألمحلي بالمدية.

حريق يتلفأإكثر من  500شسجرة مثمرة بالعمارية

أأدى حريق وقع ،مسساء أأول أأمسس ألخميسس ،بالمكان ألمسسمى فرقة أأو’د تركي ببلدية
ألعمارية إألى إأتÓف  270شسجرة لوز 128 ،شسجرة تين 100 ،شسجرة تفاح 60 ،شسجرة
مشسمشس 17 ،هكتارأ حشسائشس يابسسة 05 ،صسناديق نحل و 1000متر أأنابيب ألري ،حيث
تدخلت ألوحدة ألثانوية للحماية ألمدنية عقب تلقيها أإ’نذأر ،حيث سسارع أأفردها إألى
عين ألمكان وأأخمدوأ ألحريق وتم حماية  1800شسجرة مثمرة متنوعة ومدجنة لتربية
ألدجاج و 03سسكنات مجاورة.
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Éæ«∏°SGôe øe
ájóŸG QÉÑNCG

ÉÑjôb áj’ƒdG QÉéàd äÓﬁ
áj’ƒdG ô≤e ΩÉeCG ájóŸÉH QOÉ≤dG óÑY ÒeC’G áMÉ°ùH áØ°UQC’G áYÉH äGô°ûY èàMEG
GƒfÉc »àdG ¢Vô©dG øcÉeCG øe º¡àMGREG ó©H Gòg h âFÉØdG AÉ©HQC’G áë«Ñ°U
¿ƒμ∏Á áYÉÑdG A’Dƒg ¿CG Éª∏Y , »eƒ«dG º¡dÉ«Y äƒb Ö°ùc πLC’ É¡fhOÉJôj
øe QÉéàdG É¡dÓN øe OÉØà°SEG h 2010 áæ°S âLôîà°SCG IQÉb ájQÉŒ äÓé°S
∑GòfBG √ò«ØæJ ºàj ⁄ QGô≤dG Gòg ¿CG ÒZ , ¢UGƒbC’G ÜÉH »ëH ¢Vô©∏d äÉ©Hôe
.Gòg Éæeƒj ÛEG á«∏ÙG äÉ£∏°ùdG ±ôW øe ádƒ¡› ÜÉÑ°SC’
¿CG QÉÑàYG ≈∏Y º¡à∏ª°T »àdG Ò¡£àdG á«∏ªY ÚéàÙG A’Dƒg Üô¨à°SG h
‘ ádhódG ≈©°ùe øª°V ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S ∫GõJ Ée IQÉ≤dG ájQÉéàdG º¡JÓé°S
πjóÑdG øY Ú∏FÉ°ùàe h »æWƒdG ÜGÎdG πeÉc ÈY ájƒ°VƒØdG ¥Gƒ°SC’G ™«ªL ádGREG
√òg πãe ‘ IQÉéàdG ôjRhh á«∏NGódG ôjRh øe πc ¬H ôeCG …òdG »≤«≤◊G
πé°ù∏d º¡LGôîà°SEG ∫ÓN øe ºgÉjGƒf ø°ùM øY É¡àbh GƒàÑKCG Éeó©H á«©°VƒdG
∫ÓN øe h PEG , É«°üî°T ‹GƒdG á∏HÉ≤Ã ´ƒÑ°SC’G Gòg GƒÑdÉW å«M …QÉéàdG
QÉŒ ä’É¨°ûfEG ™«ªL ¬«∏Y âMôW ¿GƒjódG ôjóŸ QÉéàdG øY Ú∏ã‡ á∏HÉ≤e
2010 áæ°S IQOÉ°üdG ájQÉéàdG äÓé°ùdG √òg øe Éî°ùf ¬d Gƒª∏°S h áØ°UQC’G
äÓé°ù∏d Ú∏eÉ◊G ÒZ QÉéà∏d áªFÉbh …QÉŒ πé°S 200 ‹GƒëH IQó≤ŸGh
. ájQÉéàdG
ôjóe ó¡©J º¡d ‹GƒdG πã‡ Qó°U áHÉMQh ∫hDƒ°ùŸG ∫ÉÑ≤à°SE’ÉH √ƒf Éª«ah Gòg
øe º¡JÉ«©°Vh ájƒ°ùJ á«¨H ´ƒÑ°SCG á∏¡e ¬ëæe ÖdÉW Éªc á©LÉf ∫ƒ∏ëH ¿GƒjódG
QGó°UEG ó©H Gògh …ô°†◊G Ö£≤dG iƒà°ùe ≈∏Y IOƒLƒŸG äÓÙG ™jRƒJ ∫ÓN
πμd IOÉØà°SE’G ¥É≤ëà°SEG øe ócCÉàdG πLCG øe ôLÉJ πc ±ôW øe Ó
C “ ábÉ£H
. ÒÑμdG ÚY á£ﬁ QGôZ ≈∏Y ¢Vô©∏d äGAÉ°†a ‘ ÒμØàdG Gòch ôLÉJ
´ƒÑ°SC’G Gòg ôëH IQÉéàdG ájôjóe QÉéàdG äGô°ûY ó°üb iôNCG á¡L øe
ájQÉŒ äÓﬁ ≈∏Y º¡dƒ°üM ‘ É©ªW AÉ°üME’G á«∏ª©d º¡YÉ°†NG πLCG øe
. ájóŸÉH …ô°†◊G Ö£≤dG á≤£æÃ

•ÓHÉàH ¢ùÑ◊G äGQóﬂ êhôe ´GójG

≈∏Y ¢†Ñ≤dG áj’ƒH á«bô°ûdG á¡÷ÉH •ÓHÉJ IôFGO øeCÉH áWô°ûdG ¿GƒYCG ≈≤dCG
. …óæ¡dG Öæ≤dG øe Æ 11^9 ¬JRƒëH áæjóŸG §°SƒH áæ°S 26 ¢üî°T
IócDƒe äÉeƒ∏©e OhQh óæY 20121001 ïjQÉJ ÛEG á«°†≤dG √òg QGƒWCG Oƒ©J
¿ÉæL ≈ª°ùŸG ¿ÉμŸG iƒà°ùe ≈∏Y äGQóıG IOÉe êhôj ÜÉ°T OƒLƒH ó«ØJ
áWô°ûdG äGƒb ±ôW øe á«æ«©dG áHÉbôdG â– »æ©ŸG ™°Vh ” •ÓHÉàH …OÉc
√òg ≈∏Y á∏eÉ©dG ô°UÉæ©dG øe áªμﬁ á£N ™°Vh ” å«M ,ÊóŸG …õdÉH á∏eÉ©dG
èjhÎH Ωƒ≤j ¬fCÉH âÑK ¿CG ó©H ¢ùÑ∏J ádÉM ‘ º¡àŸG §Ñ°V ºàa , áª¡ŸG
h PEG , √óæY øe É¡FÉæàbEG ≈∏Y á≤£æŸG ÜÉÑ°T ¢†©H óaGƒJ ∫ÓN øe äGQóıG
èdÉ©ŸG ∞«μdG øe á«ªc ≈∏Y ¬JRƒëH ÌY …ó°ù÷G ¢ùª∏àdG á«∏ª©d ¬YÉ°†NEG ó©H
πμH º¡àŸG ±ÎYEG ÚM ‘ , ™«Ñ∏d ICÉ«¡e ™£b πμ°T ≈∏Y Æ : 11.9`H É¡fRh äQób
áªμﬁ iód ájQƒ¡ª÷G π«ch ΩÉeCG º¡àŸG Ëó≤J ” ¬«dEG áHƒ°ùæŸG ∫É©aC’G
ájÉZ ÛEG •ÓHÉàH ájÉbƒdG á°ù°SDƒÃ ¬YGójEG ôeCG ¬≤M ‘ Qó°üa •ÓHÉJ
.IôLÉàŸGh ∑Ó¡à°SE’G ¢Vô¨d äGQóıG IRÉ«M á«°†b øY ¬àªcÉﬁ

πà≤dG ádhÉﬁ ÖÑ°ùH ôNCGh..
¢†Ñ≤dG AÉ≤dG øe ájóŸÉH ôé◊G á«æãH ™HGôdG …ô°†◊G øeC’G ídÉ°üe âæμ“
ø£ÑdG iƒà°ùe ≈∏Y Úμ°ùH øjôaÉ°ùŸG óMCG ø©£H ΩÉb …òdG ΩôÛG ≈∏Y
.ájóŸÉH á«°ù«FôdG äÓaÉ◊G á£ëÃ
,áæ°S (18) ôª©dG øe ≠dÉÑdG á«ë°†dG ¿Éc ÉeóæY á«°†≤dG √òg ™FÉbh Oƒ©Jh
¬àbô°S ∫hÉëj ¢üî°ûH ô©°T å«M , Ió«∏ÑdG áæjóe ÛG á¡Lƒàe á∏aÉ◊G ó©°üj
(Úμ°S)¢†«HCG ìÓ°S á£°SGƒH ¬«∏Y AGóàY’ÉH ÊÉ÷G ΩÉb √ôeCG ∞°ûàcG ÉeóæYh
ÛG QƒØdG ≈∏Y ¬∏≤f ” ÉgôKG ≈∏Y ,á¨«∏H ÉMhôL ¬d ÖÑ°S É‡ ø£ÑdG iƒà°ùe ≈∏Y
±ôW øe á«°†≤dG ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG É¡«≤∏J ó©H h ,ájóŸÉH »∏ÙG ≈Ø°ûà°ùŸG
øeCÓd Ú©HÉàdG áWô°ûdG ô°UÉæY ´QÉ°S , ájóŸG ≈Ø°ûà°ùÃ Ú∏eÉ©dG Ú«Wô°ûdG
øjG , á«°†≤dG äÉ«ã«M ∫ƒM …ôëàdG h åëÑdG äÉ«∏ªY Iô°TÉÑe ‘ ™HGôdG …ô°†◊G
…òdG ≈Ø°ûà°ùŸG ‘ á«ë°†dÉH ∫É°üJ’G ó©H ∂dPh ,πYÉØdG ájƒg ≈∏Y ±ô©àdG ”
º¡àæμe Ió«L á≤jô£H äÉeƒ∏©ŸG ∫Ó¨à°SG ” å«M ,ΩôÛG äÉØ°UGƒe º¡d Ωób
iód ±hô©e áæ°S(19) ôª©dG øe ≠dÉÑdG h ¬«∏Y ±ô©àdG h πYÉØdG ájƒg ójó– øe
»àdG á«Wô°ûdG äÉjQhódG h …ôëàdG h åëÑdG äÉ«∏ªY ó©Hh , áWô°ûdG ídÉ°üe
AÉ≤dG øe Gƒæμ“ …ô°†◊G øe’G Gò¡H …ôëàdG h åëÑdG ô°UÉæY É¡H âeÉb
ôbCG áë∏°üŸG ÛG ¬∏jƒ– ó©H h ,ƒÑcÉJ »M iƒà°ùe ≈∏Y ΩôÛG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG
≥∏¨e ¿Éμe ‘ É¡H ≈≤dCG »àdG áÁô÷G IGOGCG ´ÉLÎ°SG ” Éªc ¬«dG Üƒ°ùæŸG π©ØdÉH
π«ch ΩÉeCG 20121002 ïjQÉàH ¬Áó≤J ” ” å«M øjôaÉ°ùŸG π≤f á£ëÃ
¢ùØf iód ≥«≤ëàdG »°VÉb ÛEG ∞∏ŸG ∫ÉMCG …òdG ájóŸG áªμﬁ iód ájQƒ¡ª÷G
ádhÉﬁ áëæL h πà≤dG ádhÉﬁ ájÉæL øY ¢ùÑ◊G ¬YGójÉH ôeCG …òdG h áªμÙG
.ábô°ùdG

…QÉîÑdG ô°ü≤H Ú°üî°T IÉ«◊ GóM ™°†j äÉbô£dG ÜÉgQG

»°VÉŸG ¢ù«ªÿG áfÓé©d á«fóŸG ájÉªë∏d Ωó≤àŸG õcôŸG OGôaCG πNóJ
øjóeƒH ¬∏dG óÑY ≈ª°ùŸG ¿ÉμŸÉH IQÉ«°S ÜÓ≤fG ‘ πã“ Qhôe çOÉM πLCG øe
Gòg iOCG ¿CG ó©H ¿Gƒ¨°S IôFGO È› ájó∏ÑH 01 ºbQ »æWƒdG ≥jô£dG iƒà°ùe ≈∏Y
ÛEG º¡aÉ©°SEGh π≤f ” å«M áØ∏àﬂ ìhôéH ¢UÉî°TCG 03 áHÉ°UG ÛEG çOÉ◊G
.…QÉîÑdG ô°üb ≈Ø°ûà°ùe
ô°üb IôFGóH á«fóŸG ájÉªë∏d ájƒfÉãdG IóMƒdG ¿GƒYCG πNóJ ∂dP ÖfÉL ÛEG
…Qhôe çOÉM ôKG ≈∏Y O 30É°S 17áYÉ°ùdG OhóM ‘ Ωƒ«dG ¢ùØf ‘ …QÉîÑdG
OGh ≈ª°ùŸG ¿ÉμŸÉH ) 307 ƒé«H . ¿Ébƒd (ÚJQÉ«°S ÚH ΩGó£°UG ‘ πã“
å«M …QÉîÑdG ô°üb IôFGO h ájó∏ÑH 01 ºbQ »æWƒdG ≥jô£dG iƒà°ùe ≈∏Y ídÉŸG
47 h ( 27 ÚH Ée ºgQÉªYCG ìhGÎJ áØ∏àﬂ ìhôéH ¢UÉî°TCG 03 áHÉ°UG ÛEG iOCG
≈Ø°ûà°ùŸG ÛEG IóMƒdG √òg ¿GƒYCG ±ôW øe º¡FÓLEG h º¡aÉ©°SEG ” øjCG ) áæ°S
ádÉM ‘ ôNB’G h ≈Ø°ûà°ùŸÉH º¡æe Ú°üî°T ‘ƒJ ÚM ‘ , IôFGódG äGòd ÊóŸG
.IÒ£N

ájQÉª©dÉH Iôé°T 500 øe ÌcCG ∞∏àj ≥jôM

ájó∏ÑH »côJ O’hCG ábôa ≈ª°ùŸG ¿ÉμŸÉH ¢ù«ªÿG ≥jôM Ö°T
100 , ÚJ Iôé°T 128 , Rƒd Iôé°T 270 ±ÓJG ÛEG ájQÉª©dG IôFGO h
05 , á°ùHÉj ¢ûFÉ°ûM QÉàμg 17 , ¢ûª°ûe Iôé°T 60 , ìÉØJ Iôé°T
ájƒfÉãdG IóMƒdG â∏NóJ å«M …ôdG Ö«HÉfCG Îe 1000 h πëf ≥jOÉæ°U
Ö≤Y O 20 É°S 13 áYÉ°ùdG OhóM ‘ IôFGódG √òg ô≤Ã á«fóŸG ájÉªë∏d
≥jô◊G GhóªNCG h ¿ÉμŸG ÚY ÛEG ÉgódGôaCG ´QÉ°S å«M QGòfE’G É¡«≤∏J
03 h êÉLódG á«HÎd áæLóe h áYƒæàe Iôªãe Iôé°T 1800 ájÉªM ” h
. IQhÉ› äÉæμ°S

¢SÉÑY ÚeCG Ω :ájóŸG

á©æÃ á∏FÉY 20 øe ÌcCG IÉ«M Oó¡j áHÎdG ±Gô‚Gh äÉfÉ°†«ØdG ô£N

á```æJÉH

™°VƒdG ó«©°üàH ¬æe IQô°†àŸG äÓFÉ©dG ójó¡J ó©H πcÉ°ûŸG øe ÒãµdG ÒãJ á©æÃ ''…É‚ OGh'' á«°†b ∫GõJ Ée
á∏FÉY 20 øe ÌcCG äó°TÉf å«M ,É¡J’É¨°ûf’ áæJÉHh á©æÃ á«F’ƒdGh á«æ©ŸG á«∏ÙG äÉ£∏°ùdG ÜhÉŒ Ωó©d Gô¶f
,áæJÉH áj’ƒH á©æe áæjóe §°SƒH …É‚ OGh áaÉM ≈∏Y ø£≤J

IõªM »°TƒŸ :áæJÉH

πcBÉJ Ö°ùH ¿Éμ°ùdG IÉ«M Oó¡j »FGƒ°ûY
QÉ˘˘£˘ eC’G §˘˘ bÉ˘˘ °ùJ AGô˘˘ L OGƒ˘˘ dG ±Gƒ˘˘ M
.É¡©ªŒh
OGƒdG á˘«˘°VQCG ∞˘«˘¶˘æ˘à˘H ¿É˘μ˘°ùdG ÖdÉ˘£˘jh
’ ≈˘à˘M á˘ë˘∏˘°ùŸG á˘fÉ˘°SôÿÉ˘H ¬˘£˘«˘∏˘Ñ˘Jh
‘ äÉ˘≤˘≤˘°ûà˘dG ∞˘bƒ˘à˘Jh á˘HÎdG ±ô˘é˘ æ˘ J
äÉ˘£˘∏˘°ùdG äÉ˘°SÉ˘«˘°S Ú°†aGQ ,º˘¡˘dRÉ˘˘æ˘ e
,º¡©e AÉ≤d ôNBG ‘ âØàcG »àdG á«∏ÙG
º¡d íª°ùJ ’ º¡JÉ«MÓ°U q¿CG ≈∏Y ó«cCÉàdÉH
ôjóŸ ÚæWGƒŸG Ú¡Lƒe ,á∏μ°ûŸG πëH
äÉª«∏©J ≈£YCG ¬qfGC Éæd ócCG …òdG …ôdG
OÉéjE’ π˘Nó˘à˘∏˘d á˘©˘æ˘e ‹hDƒ˘°ùŸ á˘eQÉ˘°U
OÉéjEG ΩóY ÉHô¨à°ùe ,∫Éμ°TE’G Gò¡d πM
.á«∏ÙG äÉ£∏°ùdG ±ôW øe πM

Ó©a çóM Ée ƒgh ,á∏μ°ûŸG π◊ áæ÷
á©æe ájó∏Hh IôFGO øe πc ‹hDƒ°ùe øμdh
Ö°ùM ó˘HÉ˘©˘dG á˘«˘æ˘ã˘ H …ô˘˘dG á˘˘ª˘ °ùb Gò˘˘ch
,É˘¡˘ Ñ˘ LGƒ˘˘H º˘˘≤˘ J ⁄ Úμ˘˘à˘ °ûŸG ø˘˘WGƒŸG
ô˘eC’G ƒ˘gh ,≥˘≤˘ë˘à˘J ⁄ Oƒ˘˘Yƒ˘˘H âØ˘˘à˘ cGh
Ghó– øjòdG ¿Éμ°ùdG IÉfÉ©e øe OGR …òdG
.á©æŸ ÉæJQÉjR ∫ÓN Éæd
''Ö©°ûdG'' â∏°q ü– IójóY ihÉμ°T Ö°ùMh
»àdG …OGƒdG á«°VQCG q¿ÉE a ,É¡æe ï°ùf ≈∏Y
á«eƒªY á«μ∏e ¿ƒμJ ¿CG ¢VhôØŸG øe
ô°†ﬁ Ö°ùM É¡cÓàeG Rƒéj ’h á«ªﬁ
óMCG ΩÉb å«M ΩÎëj ⁄ Ée ƒgh ,áæjÉ©ŸG
QÉÑ°üdG ôé°T ¢Sô¨H É¡dÓ¨à°SÉH ¿Éμ°ùdG
¢VƒM AÉæHh É¡≤ªY ‘ …ƒ°Vƒa ôÄH ôØMh

QGQOCÉH ∑ƒcÔ«J IôFGO

πcÉ°ûe øe ¿ƒfÉ©j πH’G ƒHôe
»YGôŸG á∏bh ∞∏©dG AÓZ
IQhô˘°Vh ,™˘«˘ª÷G ∫hÉ˘æ˘à˘e ‘ ¬˘∏˘©˘Lh
IOÉØà°SÓd IójóL äÉ«dG øY åëÑdG
≈˘˘∏˘ Y ´Rƒ˘˘J »˘˘à˘ ˘dG Ò©˘˘ °ûdG IOÉ˘˘ e ø˘˘ e
É¡ª«YóJ ºZQ »àdGh ,áj’ƒdG iƒà°ùe
Ió«©H ≈≤ÑJ É¡qfCG q’GE ádhódG ±ôW øe
.∫ÉæŸG
º«eôJ IQhô°†H á«©ª÷G ÖdÉ£J Éªc
AÉ°ûfEGh ,AGôë°üdG ‘ IóLGƒàŸG QÉHB’G
á˘«˘£˘¨˘J π˘LCG ø˘e Ió˘jó˘L iô˘˘NCG QÉ˘˘HBG
áª¡e π«¡°ùàd ájƒYôdG ≥WÉæŸG áaÉc
iQÉ˘˘ °üb ¿ƒ˘˘ dò˘˘ Ñ˘ ˘j ø˘˘ jò˘˘ dG ,Ú˘˘ ˘Hq ôŸG
¬˘JÉ˘g ≈˘˘∏˘ Y á˘˘¶˘ aÉÙG ‘ º˘˘gó˘˘¡˘ L
,¢SÉ˘˘°SC’G Gò˘˘g ô˘˘KEG ≈˘˘∏˘ ˘Yh .á˘˘ æ˘ ˘¡ŸG
á˘˘«˘ æ˘ ©ŸG äÉ˘˘¡÷G ¿ƒ˘˘qHôŸG ó˘˘ °TÉ˘˘ æ˘ ˘j
ø˘e º˘¡˘æ˘qμ“ ∫ƒ˘∏˘M ™˘°Vƒ˘d π˘Nó˘˘à˘ dÉ˘˘H
»˘˘©˘ «˘ Ñ˘ W ƒ˘˘L ‘ º˘˘¡˘ WÉ˘˘°ûf á˘˘°SQÉ‡
á˘˘jGó˘˘H ™˘˘e ø˘˘ë˘ fh É˘˘ª˘ «˘ °S ’ ,í˘˘ jô˘˘ e
áªgÉ°ùª∏d ójó÷G »MÓØdG º°SƒŸG
IhÌdG √ò˘˘ ˘g ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y ®É˘˘ ˘Ø◊G ‘ ÌcCG
¢übÉæJ ‘ É¡fCG hóÑj »àdG á«fGƒ«◊G
ájOÉÑdÉH ôªà°ùe

IôFGóH πH’G ƒqHôe »µà°ûj
π«bGôY IóY øe ∑ƒcÔ«J
º¡WÉ°ûf º¡àjOÉJ AÉæKCG º¡¡LGƒJ
πãªàJh ,á≤£æŸG ‘ …ƒYôdG
±ÓYC’G AÓZ ‘ πcÉ°ûŸG √òg
AÉ£¨dG äGP »YGôŸG á∏bh
á«Ñ∏J øY õé©J »àdG ,»JÉÑædG
‘ Iô°ûàæŸG πH’G äÉ«LÉM
Qó≤ŸGh ,∑Éægh Éæg ájOÉÑdG
.¢SCGQ »ØdCG øe ójRCG ÉgOóY

—Éa …ó«≤Y :QGQOCG

É¡à¡L øe πH’G á«HÎd QƒædG á«©ªL
π˘˘ ˘°Uh å«˘˘ ˘M ,ÚdGƒq ŸG Oó˘˘ ˘Y â°üMCG
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سضكيكدة

وتيرة بطيئة وتأاخر كبير فيإإنجاز إلسشكنات
ما تزال وضضعية  42عائلة على حالها ،فهي تنتظر منذ سضنة  2005مفاتيح شضققها ،وطالبت الجهات المسضؤؤولة فتح تحقيق حؤل المشضروع
السضكني المتمثل في عمارة ذات  14طابقا ،والجاري إانجازها منذ  13سضنة بحي الهؤاء الجميل بمرتفعات مدينة سضكيكدة ،والتابع
لمؤؤسضسضة ترقية السضكن العائلي ،وهذا بعدأان تقرر التخلي عن المشضروع الذي لم تنجز منه لحد اآلن سضؤى  04طؤابق.

áØ«©dG ódÉN :Ióµ«µ°S
وأاكد ممثلو العائÓت المعنية أانهم سصددوا الدفعة
اأ’ولى من المسصتحقات للمؤوسصسصة المذكورة،
ووجدوا أانفسصهم بين المطرقة والسصندان ،بعد أان
تبخر حلمهم الذي طالما انتظروه بفارغ الصصبر،
ليصصدموا بعد كل هذا ا’نتظار بالتخلي عن
المشصروع ،حسصب عدد من السصكان المسصتفدين من
المشصروع ،بعد أان أاثبتت الخبرة أان اأ’رضصية غير
صصالحة ’سصتقبال هذا النوع من السصكنات على
شصكل قلعة ذات  14طابقا ،وهي نفسص المÓحظة
التي كانت قد أابدتها مصصالح المراقبة التقنية
للبناء للشصرق ،قبل انطÓق عملية اإ’نجاز ،وهو ما
لم يؤوخذ بعين ا’عتبار.
السصكان اعتبروا أان قضصية سصكناتهم ’ يجب أان
تمر هكذا ،على اعتبار اأ’ضصرار المعنوية وحتى
المالية الجسصيمة التي تعرضصوا لها طيلة 07
سصنوات ،دون أان يروا حلمهم يتحقق ،خصصوصصا أان
معظمهم صصرفوا أاموا’ طائلة كمسصتحقات
الكراء .
وببلوغ هذا المشصروع سصنته السصابعة دون أان
تجسصيده على أارضص الواقع ،لينظم إالى العديد من
المشصاريع اإ’نمائية السصكنية التي اسصتفادت منها
و’ية سصكيكدة ،خÓل السصنوات اأ’خيرة ،والتي ما
يزال العديد منها يراوح مكانه ،منها السصكنات
الجاري إانجازها بنهج هواري بومدين أاكثر من 7
سصنوات ،ناهيك عن طريقة اإ’نجاز التي خالفت
التصصاميم اأ’صصلية ،والتي تفتقد للمسصحة
الجمالية ،ناهيك عن المرافق الضصرورية اأ’خرى.
كما هدد المسصتفيدون من مشصروع  38مسصكنا
تسصاهميا بسصكيكدة با’عتصصام مجددا أامام مقر
الو’ية والتصصعيد بمقاضصاة الجهات المتورطة في
تأاخر المشصروع ،في حال عدم التفات الجهات

إإلتحاق 5700متربصص
جديد بمرإكز إلتكوين إلمهني
تتواصصل بعاصصمة غرب البÓد إالى غاية يوم
الدخول الرسصمي المقرر في  14من الشصهر
الجاري التسصجيÓت الخاصصة بقطاع التكوين
المهني عبر مختلف المراكز والمعاهد،
وأاحصصلت المديرية منذ  8جويلية زيادة تفوق
 5آا’ف متربصص بمختلف المراكز والمعاهد.
حيث يرتقب أان تسصتقبل مؤوسصسصات التكوين
والتعليم المهنيين بو’ية وهران ،ما ’يقل عن
 5700مقعد بيداغوجي جديد ،موزع عبر 70
أاختصصاصص ببين اأ’نماط اأ’سصاسصية الثÓثة من
التكوين الحضصوري والتمهين إالى دروسص
الخصصوصصية وسصيلتحق هذا العدد ،حسصب ما
علم من مديرية القطاع عبر  4مسصتويات
تأاهيل ،منها  870مقعد موجه للتكوين في
التقني سصامي بالمعاهد الثÓثة خاصص
بمسصتوى السصنة الثالثة ثانوي ،و 450مقعد في
التكوين على مسصتوى التقني موجه لذوي
الثانية ثانوي ،وهناك تكوينات تأاهيلية بمدة 6
أاشصهر للشصباب الذين لديهم مسصتويات دراسصية
محدودة ،يحصصلون بعد متابعة التكوين على
شصهادة التأاهيل ،وهذا من خÓل فتح 1000
مقعد على مسصتوى و’ية وهران خاصص
بمسصتوى اأ’ولى ثانوي ،و 3880مقعد لذوي
الرابعة متوسصط.
وأاضصافت مصصادرنا من مديرية التمهين
والتكوين المهنيين أان دورة أاكتوبر المقبل
»سصتتميز بفتح تخصصصصات جديدة تتÓءم
واحتياجات الو’ئية تتعلق على الخصصوصص
باأ’شصغال بالفÓحة والبناء والبيئة والري،
فضص Óعن أاخرى ذات صصلة بتكنولوجيات
اإ’عÓم واإ’تصصال« ،وأاهم ما جاء به التكوين
هذه السصنة ،هو تقني سصامي في تعبئة وإانتاج
الحليب ومشصتقاته ،ومن الجانب البيداغوجي
ذكر محدثنا أان القطاع يقترح عددا هاما
ومتنوعا من الحرف التي من شصأانها أان تفتح
آافاقا واعدة وأاكيدة للشصباب بو’ية وهران،
على غرار فن الزجاج ،نجارة معدنية ،نجارة
خشصب ،التلحيم وغيرها من التخصصصصات
العادية المطلوبة بسصوق الشصغل ،وهذا من
خÓل إاقامة عÓقات الشصراكة مع مختلف
آاليات دعم وتشصغيل الشصباب ،مع العلم أان
وهران تحصصي  3معاهد متخصصصصة وعدد من
مراكز التكوين عبر دوائر الو’ية التسصع.
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الوصصية إالى المشصاكل العالقة منذ ما يزيد عن 8
سصنوات.
ويتعلق اأ’مر بتأاخر أاشصغال ا’نجاز بسصبب الصصراع
القائم بين وكالة عدل صصاحبة المشصروع،
والمؤوسصسصة الصصينية التي أاوقفت اأ’شصغال عدة
مرات لعدم اسصتفادتها من المسصتحقات المالية
لتباشصر الجزء المتبقي من المشصروع ،وأامام هذا
الصصراع طالب المسصتفيدون إايفاد لجنة تحقيق
وزارية لتقف على ما وصصفوه بالتماطل المنتهج
من قبل الوكالة ،ناسصبين التقصصير في ا’نجاز إاليها
بسصبب عدم تسصوية الوضصع المالي للمؤوسصسصة
الصصينية التي رفضصت مباشصرة اأ’شصغال إالى غاية
حصصولها على الغÓف المالي المقدر بحوالي
مليار دينار موضصوع على عاتق وكالة عدل.

في حين أاكد المسصتفيدون أانهم يدفعون
المسصتحقات المالية في آاجالها القانونية إالى
الجهاز المالي الوصصي ،ولم يتأاخروا عن صصب
اأ’قسصاط المالية ،متسصائلين عن سصبب تقصصير
عدل بهذا الشصكل الذي سصبب لهم معاناة طال
أامدها ،ليواجهوا على إاثرها مشصاكل اجتماعية
وهاهم اليوم يشصتكون من مشصكلة تمدرسص أابنائهم
نتيجة التحويل الذي يتعرضص له أابناؤوهم
المتمدرسصون على خلفية كراء سصكنات في كل
مرة ،أاين يضصطرون إالى تغيير المؤوسصسصات التربوية
’لتحاق أابنائهم بها والمشصكل في اإ’قامة دائما،
ناهيك عن أان الكراء بأاثمان باهظة أاثر على
ميزانيتهم.
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تكريم إألسشاتذة وإلمعلمين
كرمت و’ية الشصلف المتفوقين في النتائج المدرسصية
من موظفي قطاع التربية ضصمن حفل أاقيم بالمدرسصة
اإ’بتدائية  5جويلية التي عاشصت اسصتثناء ضصمن
إاحتفا’ت اليوم العالمي للمعلم المصصادف لـ  5أاكتوبر.
المناسصبة التي جمعت إاطارات القطاع والسصلطات
الو’ئية وممثلي نقابات اأ’سصاتذة للمرحلة للمسصتوى
الثانوي والمتوسصط واإ’بتدائي واأ’سصرة اإ’عÓمية
التي أارادها الوالي محمود جامع حدثا لتخصصيصص
جوائز تحفيزية للمتفوقين في النتائج المدرسصية ،كما
هو الحال للمعلمة نبيلة تاجر ،رفقة زميلتها من
مدرسصة محمدي محمد بالقواسصمية اللتان برزتا في
تحقيق نسصبة مائة بالمائة في النجاح ،كما شصملت
عملية التكريم 16أاسصتاذا من التعليم الثانوي و 8من
التعليم المتوسصط و 5آاخرين من المسصتوى اإ’بتدائي.
وهي العملية التي جاءت تتويجا لمجهودات عمال
القطاع والظروف التي هيئت لهم للوصصول الى هذ ه
النتائج يقول مدير التربية .فيما اعتبر والي الشصلف
التحدي الذي يرفعه المعلمون واأ’سصاتذة ،إانما جاء
لتتويج المشصاريع المحققة والهياكل التربوية التي
خصصصص لها رئيسص الجمهورية حيزا كبيرا من برنامجه
وهو ما تجسصد ميدانيا ،يقول ذات المسصؤوول اأ’ول
بالو’ية الذي حث الجميع مرددا:
قم للمعلم وفيه التبجي Óكاد المعلم أان يكون رسصو’

إإلفرإج على  1343وحدة سشكنية

كشصفت اللجنة المختصصة في توزيع السصكنات
اإ’جتماعية نهاية هذا اأ’سصبوع قائمة 1343وحدة
سصكانية بعاصصمة الو’ية بلدية الشصلف وهذا بعد طول
انتظار من طرف العائÓت المغبونة ،حسصب عمليات
رصصد قامت بها »الشصعب« للفضصاءات التي علقت بها
هذه القوائم وردود المواطنين.
انتهت عملية الترقب التي طالت للكشصف عن قائمة
السصكنات اإ’جتماعية بذات البلدية ،غير أان اإ’متثال
لتعليمات رئاسصة الحكومة لقيت اسصتجابة لدى
مسصؤوولي الو’ية والمصصالح المعنية ،حيث أاطلق صصراح
قوائم السصكنات قبل شصهر من اإ’نتخابات المحلية،
حيث شصملت  1343وحدة سصكنية تم توزيعها على
مسصتحقيها من العائÓت المغبونة بذات البلدية ،حيث
علمت »الشصعب« أان بعضص الملفات تعود الى  ،1994غير
أان لحظة انفراج شصملت المسصتحقين لهذا النوع من
السصكنات .هذا لقيت هذه المبادرة التي أاتت في وقتها
يقول بعضص المسصتفيدين قد لقيت إارتياحا بين صصفوف
المواطنين بالرغم من بعضص الحا’ت القليلة حيث
اسصتفاد بعضص الغرباء عن البلدية وهي فئة قليلة ،يقول
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مكتب إلبريد بحي إلثنية يحتاج للتوسشعة
ومكتب بن يزقن يفتقر للعمال ...
في رسصالة موجهة إالى المجلسص الشصعبي الو’ئي ،اعتبر سصكان
حي الثنية المخزن أان المقر المخصصصص كمكتب للبريد حاليا
لم يعد يفي بحاجيات المواطنين مقارنة بالكثافة السصكانية
الهائلة لهذا الحي حيث يتربع هذا اأ’خير على مسصاحة ’ تقدر
بـ  40مترا مربعا وبثÓثة عمال وهو الشصيء المسصتحيل الذي
يلبي خدمات المواطنين ،كما أان نقل الموظفين إالى مكاتب
أاخرى وانقضصاء عقود آاخرين سصبب في بعضص المشصاكل
العويصصة التي جعلت السصكان يتخبطون فيها ،وقد أاكد
المواطنون على تلبية رغبتهم في أاسصرع وقت تفاديا للمشصاكل
التي قد يسصببها المواطنون الذين يتوافدون بشصكل كبير معبرين
عن تذمرهم الشصديد للوضصعية التي آال إاليها المكتب ،هذا ومن
جهة أاخرى طالب المواطنون ببني يزقن زيادة عدد العمال
لمكتب البريد في الشصباك المخصصصص للدفع والتحويل حيث
أاقر هؤو’ء أانهم في عديد المرات طرحوا هذا اإ’شصكال ولم يتم
تحقيقه وهو اأ’مر الذي يخلق طوابير غير منتهية في بعضص
اأ’حيان ،يذكر أان هذا اأ’خير قد شصهد عملية ترميم واسصعة
بحكم مقر المديرية المتواجدة ،كما أان توفير مناصصب في
إاطار اإ’دماج دون الترسصيم خلق جوا من الفوضصى بهذا المكتب
وقد تداول على كرسصي مكتب الدفع والتحويل أازيد من سصبعة
عمال ورغم كل هذه النداءات تبقى مشصاكل البريد متوالية رغم
تطور اإ’مكانيات العصصرية ويبقى توقف أاجهزة الكمبيوتر بهذه
الشصبابيك يرهق كاهل المواطنين.

متى يهيأا إلمجمع إلتجاري بمتليلي؟
أاعرب العديد من المواطنين بمدينة متليلي عن اسصتيائهم
الشصديد من الوضصعية التي آال إاليها المجمع التجاري الكائن
بتمكرت وسصط المدينة وحسصب هؤو’ء المواطنين ،فإان هذا
المجمع يسصتوجب إاتمام تهيئته وقد توقف هذا المشصروع أ’كثر
من سصتة سصنوات ،حسصب هؤو’ء وهو اأ’مر الذي تم اسصتغÓله من
طرف مجموعة من العصصابات لبعضص اآ’فات اإ’جتماعية
الخطيرة التي قد تؤودي إالى خلق بعضص المشصاكل التي لم تكن
في الحسصبان ،كما أان هذا اأ’خير تحول في اآ’ونة اأ’خيرة إالى
وكر للفسصاد وتعاطي المخدرات وشصرب الخمر وقد طالبت
بعضص الهيئات التدخل العاجل من طرف الجهات المعنية علما
بأان هذا اأ’خير يقع في مكان اسصتراتيجي مهم ويتسصع المجمع
التجاري أ’زيد من  25محل لم يتم اسصتغÓله بعد.

أإولياء إلتÓميذ يطالبون بتخفيضص
هؤو’ء وإان وجدت فالطعون التي باشصر في وضصعها
بمعحضالصة،منحالسصذيبن لامقوتاشلصملاهلمموااإ’طسنصيتنفاداةلذسيصتنقصصميكهنمتهم’ تسشعيرة إلنقل منأإحياء سشيدي إعباز
وإلقرطي وبن إسشمارة
ارلفكقشصة افأ’عسصنماءصصومرنالالمتسأاصكتفديدين غياب إلمتابعة
في مكالمات هاتفية عديدة تهاطلت على »الشصعب«
لمإÓنشصهاوريةة المأاسصنتفيدا.لحصصة فيإإنجاز إلمششاريع
طالب المئات من أاولياء التÓميذ بو’ية غرداية من

القادمة تفوق  2200وحدة
السصلطات المحلية و سصائقي الحافÓت بوسصط
سصكنية أاصصبحت جاهزة و’
ناقشص المجتمعون في اللقاء الذي المدينة تخفيضص تسصعيرة النقل أ’بنائهم
تنتظر سصوى بعضص اأ’عمال
ضصم رؤوسصاء البلديات والدوائر المتمدرسصين في أاوقات الدراسصة والتي تبلغ 10دج
الخارجية التي ’عÓقة لها
والذي ترأاسصه اأ’مين العام لو’ية من سصيدي اعباز إالى وسصط المدينة و12دج بكل
بالبنايات ،حسصب مصصادر
تيارت المشصاريع التي تم منحها من أاحياء القرطي وبن اسصمارة وغيرها من
مطلعة بالملف.
جماعات المحلية خÓل اأ’حياء الكبرى ،إاذ تكلف تسصعيرة النقل لهؤو’ء
لل
نتين الماضصيتين وكذا السصنة التÓميذ ما يفوق 1500دج شصهريا للتلميذ
سص
ال رية وذلك في مختلف الواحد ،بل هناك عائÓت ’ يتجاوز دخلهم
ا
ج
ال عات والتي رصصد لها غÓف  12000دج ولديهم  3أاطفال متمدرسصين وهو ما
ا
القط در بـ 150مليار سصنتيم يكلفهم وسصيلة النقل  3000دج شصهريا ،ضصف إالى
ق
مالي حت مشصاريعها لبلديات ذلك اأ’دوات المدرسصية ،ناهيك عن المناسصبات
ن
والتي م سصب اأ’ولوية ،حيث الدينية والمصصاريف اإ’جتماعية وغيرها..
ح
الو’ية،
النقاشص الذي دام وهذا ما جعل بهؤو’ء التÓميذ ينطلقون باكرا
ا
ذ
ه
سصجل
كامل بدائرتي راجلين على الطرقات ،قاطعين بذلك
م
و
ي
ف
نصص
دة تأاخر في مسصافات تصصل إالى سصتة كيلومترات يوميا
ن
ر
ف
و
ة
ص
س
و
ر
مد
في قطاعات تتهددهم كل الصصعاب والعقبات عّلهم
ز
لقي مشصروع تهئية الطريق
انطÓق ا’نجا مومية ،حيث يلتحقون بمقاعدهم الدراسصية باكرا ،أاما
لع
المزدوج بالطريقة العصصرية
الري وا’شصغال ا ن و ’ سصيما آاخرون فلم يسصتطيعوا نقل أابنائهم إالى
لي
وانجاز جدار إاحاطة للحديقة
أارجع بعضص المتدخ ب ذلك الى اإ’كماليات والثانويات اأ’قرب إالى مقر
ب
العمومية الجديدة من طرف
رؤوسصاء الدوائر ا سص ف بعضص سصكناهم نتيجة لما وصصفوها به من التعسصف
صع
الجهات المعنية إارتياحا كبيرا،
مكاتب الدراسصات وض البعضص والÓمبا’ة ،أاما الصصنف اآ’خر من اآ’باء
م
غير أان البطء في عملية اإ’نجاز
المقاو’ت وعدم التزا سصبيل جعل توقيف أابنائهم عن الدراسصة المخرج
ى
سصتكون لهم انعكاسصات سصلبية مع
بالوعود المتفق عليها وعل ائرة الوحيد خاصصة في مناطق المنصصورة
فقد اسصتفادت د
حلول فصصل اأ’مطارالقادمة.
ويا وسصبسصب والقرارة ،أ’ن المصصاريف ،حسصب
،
ل
ا
ث
م
ل
ا
م
الوضصعية التي اشصتكى منها هؤو’ء
مدروسصة من  42مشصروعا تن ا عدد منهم ،أانهكت هؤو’ء في وقت تدق فيه
 12مشصروعا ،أاغلبه
تتمثل في وتيرة اأ’شصغال البطيئة
عقارب السصاعة على أانه يبق أاقل من شصهر
ن
ز
وفرندة م يئة الحضصرية وانجا
التي تتم بها عملية اإ’نجاز ،حيث
على مناسصبة عيد اأ’ضصحى المبارك بعد
خاصصة بالته
’حظ هؤو’ء قلة العمال إ’نجاز مثل
أاو اعادة شصبكات المياه والصصرف اأ’سصعار الخيالية التي وصصلت إاليها أاسصعار
هذه المشصاريع التي تتطلب السصرعة
الصصحي والتي تأاخر بعضصها أاو الماشصية ،وأامام كل هذا وذاك ووراء كل
واإ’تقان قبل حلول فصصل الشصتاء،
أاغلبها لأÓسصباب المذكورة،مما هذه المشصاكل والعقبات ،هل يشصفق
حيث سصتنقل المياه الجارفة لأÓتربة
دى باأ’مين العام للو’ية بتهديد أاصصحاب الحافÓت على هؤو’ء اأ’بناء
أا
واأ’وحال وهو ما سصيسصد البلوعات
حضصور بسصحب المشصاريع التي بتخفيضص تسصعيرة النقل علهم يفرجون
ل
ا
ويحدث فيضصانات ’قدر الله.
أامدها ولم تنجز رغم وفرة كرب تلميذ أاو ينفسصون هم آاخر هذا ما
ال
فتكثيف الرقابة وحث المقاولين
ط ل وتسصهيل العمليات حيث يترك المجال مفتوحا لضصمير أاصصحاب
ا
و
اأ’م
’
إانهاء المشصاريع و
ة
على تدعيم الورشصات باليد العامل
الحافÓت من خÓل صصوت اآ’’ف من
على
في عملية اإ’نجاز من شصأانها تجنب
أاصصر قديمة منها قبل سصنة اآ’باء.
سصيما ال
كوارث وأاضصرار.
. 2013

سشكان
يطالبون
أإششغال
إلطريق
إلعمومية

““إلردإر““
بتكثيف
إنجاز
وإلحديقة
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السشبت  0٦أاكتوبر  20١2م
الموافق لـ  20ذو القعدة  ١433هـ

العدد
١٥9١9

باريسس تعزف ““سسمفونية التصسعيد““

مشضروع قرآر فرنسضيأآمام مجلسش آأ’من للتدخل آلعسضكري في مالي
بينما بدأا مجلسس األمن الدولي قبل يومين مشساورات أاولية حول طلب مالي والمجموعة القتصسادية لدول غرب إافريقيا (إايكواسس)،
التدخل العسسكري في شسمال البÓد الذي تسسيطر عليه مجموعات مسسلحة منضسوية تحت لواء تنظيم القاعدة ،أاورد سسفير فرنسسا لدى
األمم المتحدة »جيرارأارو«أان بÓده بصسدد التحضسير لتقديم مشسروع قرار بخصسوصس ماليأامام مجلسس األمن لترتيب األرضسية منأاجل
الحصسول على موافقةأاممية للتدخل العسسكري في مالي.

¢SƒaO á∏«°†a
وقال المندوب الفرنسشي أان نصّس المششروع المزمع
تقديمه إالى مجلسس األمن خÓل أايام معدودة
يقّدم رّدا سشياسشيا وعسشكريا على األزمة المالية
ويدعو إالى فتح حوار بين باماكو والمجموعات
المسشلحة التي تسشيطر على الششمال ،كما ينصّس
على تدريب الجيشس المالي ،وأايضشا على تششجيع
(اإليكواسس) وباماكو لتقديم المعلومات التي
يطالب بها مجلسس األمن منذ أاششهر حول طرق
قيام عملية عسشكرية إافريقية لسشتعادة الششمال.
وأاوضشح »أارو« الذي كان يتحدث خÓل مششاورات
بمجلسس األمن حول مالي ،أان فرنسشا تأامل في أان
يصشبح باإلمكان نششر قّوة من خÓل تبني األمن
لقرار بهذا الخصشوصس قريبا.
وفي مششروع القرار الذي سشتقدمه فرنسشا لغرضس
حل األزمة التي تعصشف بمالي
الخيار العسشكري ل ّ
منذ الربيع الماضشي ،أاورد »أارو« أانه يتضشمن دعوة
المجموعات المسشلحة في الششمال للتخلي عن
اإلرهاب وطلبا إالى الحكومة في باماكو لفتح حوار
مع الششمال...
باريسس كما نرى تقرع طبول الحرب وتعّبئ
المجتمع الدولي لسشتعجال فرضس تدخل عسشكري
في الششمال المالي بمبّرر أان التماطل في تبني
هذا الخيار يمنح مّتسشعا من الوقت للمجموعات
المسشّلحة لتتوغل أاكثر في األراضشي المالية التي
تسشيطر على ثلثها ،ولتمارسس إارهابها ضشد السشكان
المدنيين الذين نزح منهم اآللف وأاصشبحوا
يششكلون كارثة إانسشانية حقيقية ،كما أان تعهدها
بتقديم ما يلزم من دعم لوجسشتي للمجموعة
القتصشادية لدول غرب إافريقيا التي ترششحت
لتحرير ششمال مالي من خÓل إارسشال  3300جندي
فيه الكثير من قصشر النظر وقّلة الحكمة ألن هذا
العدد الضشعيف من القوات اإلفريقية غير كا ٍ
ف
لمواجهة مجموعة مسشلحة مثل »أانصشار الدين«
و»حركة التوحيد والجهاد« المتحالفتان مع تنظيم
القاعدة في بÓد المغرب اإلسشÓمي ومع

تنظيمات إاجرامية عديدة تملك من القدرات
الميدانية ووسشائل الترهيب ما يسشتدعي تحالفا
قوّيا تششارك فيه دول كبرى بحجم أامريكا،
لدحرها وتحرير ششمال مالي.
فرنسشا تعزف وحدها سشمفونية التصشعيد
والمعزوفة ـ كما نرى ـ ل تطرب أاحدا بما فيها دول
الجوار التي تدرك أاششّد اإلدراك بأان أاي تدخل
عسشكري في مالي سشتمتّد نيرانيه لتحرقها .كما أان
أامريكا ،تسشير في التجاه المعاكسس للمسشار الذي
تنهجه فرنسشا ،وتراجع من أاجل العمل السشياسشي،
إانطÓقا من تأاكدها بأان تداعيات خيار القّوة
سشيلهب المنطقة وأايضشا لتجربتها المريرة في
أافغانسشتان ،فبعد أاكثر من عقد من الزمن لم

نتيجة التداخل في األجهزة األمنية

آلعرآق يعيشش مرحلة صضعبة في تاريخه
أاكد رئيسس الوزراء العراقي نوري المالكي أامسس الجمعة أان بÓده تعيشس مرحلة
صشعبة في تاريخها مؤوكدا إان تدخل بعضس السشياسشيين في عمل الجهزة المنية
والقضشائية هو السشبب في المششكلة المنية التي تسشود العراق .
جاء ذلك في كلمة للمالكي خÓل الحتفالية المركزية بالذكرى  79لتأاسشيسس
نقابة المحامين العراقيين اوضشح فيها أان ““العملية السشياسشية وبناء الدولة هي
مجموعة أاجزاء تتركب مع بعضشها لتنتج دولة .فرجل المن ل يسشتطيع ان يعمل
وربما يصشاب باحباط عندما يجد القضشاة او المحامين ل يقفون الى جانبه.
واضشاف »هذا يعني انتصشارا للجريمة والمجرمين والرهاب ،كما ان القاضشي ل
يسشتطيع ان يعمل اذا كان يواجه تحديات الرهاب وضشغوطات سشياسشية« مششددا
ان السشياسشة هي مسشؤوولية ششرعية قبل ان تكون مهنية والسشياسشة عملية رعاية
مصشالح الناسس«.
كما اكد على ضشرورة عدم ممارسشة اية ضشغوطات سشياسشية على المحامين
والقضشاة.
واتهم المالكي بعضس السشياسشيين بتحولهم من رجال دولة مكلفين بحماية مصشالح
الناسس الى اششخاصس يسشفكون دماء ابنائهم ،حتى ان بعضس المجرمين اصشبحوا
يقتلون بهويات الدولة ،ومن الصشعوبة وضشع حد لنششاطاتهم هذه.

أامريكا  /اليمن

وآشضنطن تعتبر جماعة
““أآنصضار آلشضريعة““ منظمةإآرهابية !
أادرجت وزارة الخارجية األمريكية أاول أامسس جماعة »أانصشار الششريعة«
اليمنية على لئحة »المنظمات اإلرهابية« العالمية.
وقالت الوزارة في بيان صشدر عن مكتب الناطق بإاسشمها أان »أانصشار الششريعة«
التي تتخذ من اليمن مقرا لها تعتبر اإلسشم البديل لتنظيم »القاعدة« في ششبه
الجزيرة العربية.
وذكرت الوزارة أانها ضشمت »أانصشار الششريعة« إالى لئحة »اإلرهاب« األمريكية
بموجب األمر التنفيذي  3224مضشيفة أان هذا القرار يمنع تقديم الدعم
المادي أاو أاية موارد لـ»أانصشار الششريعة« أاو القيام بأاية صشفقات معها كما
يجمد كافة ممتلكاتها الموجودة في الوليات المتحدة أاو التي تمر بها.
وأاوضشحت أان هذه الجماعة أانششئت لجذب التابعين المحتملين لقواعد
الششريعة في المناطق الخاضشعة لسشيطرة القاعدة.
وأاششارت وزارة الخارجية األمريكية إالى أان »هذه الجماعة هي ببسشاطة جهد
لتنظيم القاعدة في ششبه الجزيرة العربية إلعادة تصشنيف نفسشها بهدف
التأاثير على الناسس لÓلتحاق بقضشية القاعدة اإلرهابية«.

تسشتطع أامريكا تحقيق أاي نصشر في بÓد األفغان،
رغم ما تملكه من قّوة ،لهذا فهي تفضّشل اسشتبعاد
خيار القّوة لتطبيع الوضشع في مالي.
الوضشع في مالي خطير جدا والحسشم لهذا الخيار
أاو ذاك يجب أان يتّم وفق ميزان الربح والخسشارة
ل المصشالح الضشيقة لفرنسشا البعيدة جغرافيا والتي
تصشّر على التمسّشك بنفوذها في السشاحل حتى وإان
كان بإاششعاله نارا تأاكل األخضشر وتأاتي على
اليابسس.
الحّل يجب أان يكون وفق ما تقتضشيه مصشلحة
الششعب المالي نفسشه ،ووفق ما يرغبه ،وهو ل يريد
حربا سشيكون أاول من يدفع ثمنها وإانما ح ّ
Ó
سشياسشيا يجنب المنطقة مآاسس ٍ كثيرة.

عقب موجة الحتجاجات

آلملك عبد آلله يحل آلبرلمان
ويدعو ’نتخابات مبكرة
أاعلن الديوان الملكي األردن يوم الخميسس حل
مجلسس النواب وإاجراء اإلنتخابات البرلمانية
المقبلة وفق أاحكام القانون.
وقال بيان صشادر عن الديوان الملكي أان إارادتين
ملكيتين صشدرتا يوم الخميسس األولى بحل مجلسس
النواب والثانية تتعلق بإاجراء اإلنتخابات
البرلمانية المقبلة وفق أاحكام القانون.
وكان بيان صشدر عن الديوان الملكي قبل أايام
بارجاء اجتماع مجلسس األمة النواب واألعيان في
دورته العادية حتى  29نوفمبر المقبل.

من مخلفات الحرب الباردة

بوتين يدعوإآلى تحويل
““آلناتو““إآلى منظمة سضياسضية

إاعتبر الرئيسس الروسشي فÓديمير بوتين حلف
ششمالي األطلسشي (ناتو) أانه من مخلفات الحرب
الباردة ويجب تحويله الى »منظمة سشياسشية«.
وقال بوتين الذي يقوم حاليا بزيارة الى جمهورية
طاجيكسشتان الواقعة في اسشيا الوسشطى في
تصشريح نقلته وكالة انباء (انترفاكسس) الروسشية
أامسس »اننا في روسشيا نريد ان يلتزم الحلف
الغربي بميثاقه وأال يوسشع رقعة نششاطه وأال
يتحول الى منظمة اممية«.
كما دعا بوتين الى ضشرورة تحويل الناتو الى
منظمة سشياسشية قائ» Óعلى العكسس من ذلك
تحول الحلف الغربي الى منظمة عسشكرية
بحتة«.
ووعد بوتين بتعديل الدفاعات الروسشية بحيث
تراعي توسشيع الرقعة الجغرافية لحلف الناتو
ووجود منظومات ضشاربة قريبة من الحدود
الروسشية مششددا على ان وجود مثل هذه
المنظومات الضشاربة قرب الحدود الروسشية
يششكل تهديدا لÓمن القومي الروسشي.
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حسضن آلجوآر..
وآلمعاملة بالمثل
ô°UÉf /¢S
سشارعت تركيا بالرّد العسشكري على سشوريا على خلفية
سشقوط قذيفة بأاراضشيها أادت إالى ضشحايا دون أان تتحقق
من مصشدرها!
فلو كان اإلعتداء صشادر من الجيشس النظامي لما اكتفى
بقذيفة طائششة ،ولكنها ذريعة لÓعتداء على الجارة التي
يفترضس أان تعامل بحسشن الجوار ،خاصشة في محنتها
الداخلية .وقد سشارع الجميع لإÓدانة واللوم من األمين
األممي واألمين العام لمنظمة التعاون اإلسشÓمي
ومجلسس األمن الدولي المنقسشم بخصشوصس أازمة سشوريا.
وقد تظاهرت أاحزاب المعارضشة ومنظمات غير
حكومية بتركيا منددة بسشياسشة الحزب الحاكم الذي
وصشفوه بالقاتل والعميل للغرب المبريالي مبدين
معارضشتهم ألي حرب محتملة مع سشوريا.
وقد أاكد الجعفري ـ سشفير سشوريا ـ باألمم المتحدة ،بأان
بÓده تجري تحقيقا جادا بخصشوصس مصشدر القصشف
الذي طال أاراضس ٍتركية ،نافيا أان تكون القوات النظامية
هي الفاعلة.
وقد سشبق لروسشيا أان ذكرت بعدم البحث عن ذرائع
للتدخل العسشكري في سشوريا ،نظرا للتحّرششات التي
كانت تبديها العديد من الدول الغربية والعربية.
وقد وجدت تركيا ذريعة القذيفة لترّد سشريعا وبقوة دون
التحقق من مصشدر القصشف ،رغم أان حدودها مع سشوريا
تنششط بها جماعات إارهابية مسشلحة.
واعتبر الجعفري أان سشياسشة تركيا تجاه بÓده خاطئة
منذ بداية األزمة.
فتركيا تنهى عن ُخلق وتأاتي مثله ،فهي ترّد بعنف عن
سشوريا وكان المفترضس أان تسشتعمل الحكمة والعقل بدل
التصشعيد ،ومن جهة أاخرى ،تقوم بالعتداء على سشيادة
العراق بحجة مÓحقة األكراد ،وقد طلب العراق ـ
رسشميا ـ من تركيا األسشبوع الماضشي ،التوقف عن
مهاجمة قوات متمردين أاكراد يتحصشنون عبر الحدود
ششمال العراق.
وقد حصشلت الحكومة التركية على تفويضس من طرف
البرلمان بششأان ششّن غارات جوية على قواعد حزب
العمال الكردسشتاني في اإلقليم الكردي بالعراق أاو خارج
حدود تركيا كسشوريا ـ مث Óـ فهل يحق لتركيا ما ل يحق
لغيريها؟ وأاين مبدأا المعاملة بالمثل وحق الحترام
والعتماد المتبادل بين الدول؟!

التوتر على الحدود السسورية ـ التركية

دعوآت للتهدئة وتجاوز آ’نز’قات

نفى السشفير السشوري لدى األمم المتحدة
بششار الجعفري أان تكون السشلطات السشورية
إاعتذرت عن القصشف الذي أادى إالى مقتل
وإاصشابة عدد من المدنيين األتراك مؤوكدا
أانها تجري تحقيقا جادا حول مصشدر
القصشف.
وأالقى الجعفري خطابا رسشميا من حكومته
إالى مجلسس األمن الدولي جاء فيه أان
السشلطات السشورية تجري تحقيقا جادا حول
مصشدر القصشف الذي أادى إالى مقتل وإاصشابة
مدنيين أاتراك.
وقال الجعفري في الخطاب »في األوقات
التي تقع فيها حوادث على الحدود بين أاية
دولتين جارتين فإان على الحكومات والدول
التصشرف بششكل حكيم وعقÓني ومسشؤوول
وخاصشة مع األخذ في اإلعتبار الوضشع
الخاصس والدقيق على الحدود السشورية
التركية حيث توجد جماعات إارهابية
مسشلحة غير منضشبطة تنتششر على طول هذه
الحدود بأاجندات وهويات مختلفة«.
وأاضشاف أان تلك الجماعات تمثل تهديدا

ألمن سشوريا ولأÓمن اإلقليمي لدول المنطقة.
وأاششارإالى إاطÓق النيران من قبل القوات
التركية على األرضس السشورية وقال إان الجنود
السشوريين التزموا بممارسشة ضشبط النفسس ولم
يردوا على القصشف المدفعي التركي.
ودعت الحكومة السشورية إالى تعاون الحكومة
التركية معها في السشيطرة على الحدود.
وردا على أاسشئلة الصشحافيين حول إاعتذار
سشوريا لتركيا وما إاذا كان ذلك يحمل إاعترافا
بمسشؤوولية الحكومة عن القصشف قال
الجعفري Óهذا الكÓم غير دقيق إان
السشلطات السشورية تقوم بتحقيق دقيق
لمعرفة مصشدر إاطÓق القذيفة التي سشقطت
في الجانب التركي وأادت إالى سشقوط
ضشحايا.
وأاضشاف »الحكومة السشورية عبرت عن
تعازيها للضشحايا ولعائلة السشيدة التي قتلت
في القصشف وللششعب التركي ولكن هذا لم
يكن إاعتذارا بل هو تعبير عن التضشامن مع
المدنيين وهذه السشيدة وأاطفالها والتعاطف
مع المأاسشاة التي لحقت بالعائلة«.

انتقدوا حالة تدهور المسستشسفيات ببولندا

آآ’ف آلممرضضات يتظاهرون آحتجاجا على خوصضصضة آلصضحة
احتششدت عششرات اآللف من الممرضشات البولنديات أامسس الجمعة فى وسشط العاصشمة وارسشو
في مظاهرة احتجاجا على توسشع الحكومة فى الخوصشصشة والتسشويقة التجارى فى قطاع
الخدمات الصشحية بالبÓد.
وذكرت مصشادر نقابية »إان المتظاهرات توجهن إالى مكتب رئيسس الوزراء لتقديم إالتماسس ضشد
خطط الحكومة لخوصشصشة قطاع الصشحة«.
وأاششارت المصشادر إالى أانه نتيجة لفششل اجتماع ممثلى التحاد الوطنى للممرضشين والممرضشات
أامسس مع رئيسس الوزراء دونالد توسشك لعرضس مطالبهم ،خرجت الممرضشات اليوم فى
مظاهرات.
و من المتوقع أان تمتد الحتجاجات إالى العواصشم األوروبية األخرى كجزء من التضشامن من
قبل حركة المقاومة األوروبية ضشد تدمير قطاع الصشحة العامة حسشب نفسس المصشدر.
وأاششارت إالى أانه وفقا لمؤوششر الصشحة المسشتهلك األوروبى (إابأاة) فإان حالة المسشتششفيات
البولندية تتدهور من عام آلخر حيث احتلت المركز  27بين  34دولة أاوروبية من حيث اللتزام
بالمعايير الصشحية الدولية واألوروبية

السصبت  ٠٦أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ٢٠ذو القعدة  ١٤٣٣هـ

اقتصصاد

المسصتشصار اإ’قتصصادي عبد الرحمان بن خالفة لـ«الشصعب»

عملية تأاهيل المؤوسصسصات محتشصمة ويجب مراجعتها

اشضراف :سضعيد بن عياد

العدد
١٥٩١٩
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الشصراكة الجزائرية اأ’وروبية

ترقية الصصناعة التقليدية في األفق

دعا عبد الرحمان بن خالفة المفوضس السصابق لجمعية البنوك والمسصتشصار اإ’قتصصادي المسصتقلإالى
ضصرورةإاعادة النظر الجذرية في عملية تأاهيل المؤوسصسصات وتغيير منهجها واصصفا العملية بالمحتشصمة،أ’ن
النسصيج المؤوسصسصاتي ،حسصب تأاكيدهإاتسصع من حيث العدد غيرأانه لم ينضصج من حيث النوعية ،وتأاسصف كون
الخدمات المصصرفية واإ’لكترونية مازالت لم تتطور بالمسصتوى المطلوب ،ويعتقدأانه حان الوقت للتفكير في
تطبيق ’مركزية البنوك .

فضضيلة/ب
قلل عبد الرحمان بن خالفة ‘ تصصريح
حصصري لنا من التخاوفات التي تثار حول
عجز اŸيزانية للسصنة اŸقبلة ،موضصحا بأان
عجز ميزانية ا÷زائر ليسش مثل عجز البلدان
اأ’خرى،على اعتبار أان جزأا من مداخيلها
ﬂزن ‘ صصندوق ضصبط اإ’يرادات ،وأاشصار بن
خالفة إا ¤أان مداخيل السصنة ’ يدرج بصصورة
كلية ‘ اŸيزانية بل إان ا÷زأا منه يحتفظ به
‘ نظام ضصبط اŸيزانية ،وإاعادة التوازن
اŸا‹.
واعت Èأان العجز الذي Áسش نفقات
ا’سصتثمار يختلف عن عجز التسص ،Òوأ’ن
اإ’شصكال واÿطر يكمن ‘ عجز التسصي.Ò
و‘ حديثه عن البنوك ذكر أان القروضش
سصجلت ارتفاعا خÓل السصنة ا÷ارية بأازيد
من  ١٧باŸائة،لكنه اعÎف ‘ سصياق متصصل
بتسصجيل فجوة ب ÚاŸدخرات التي Œمعها
البنوك والقروضش التي “نحها.
وكشصف بن خالفة عن ضصعف كفاءة
إامتصصاصش القروضش للمؤوسصسصات واŸشصاريع
واŸسصتثمرين ،أ’نه يرى أان اŸتعاملÚ
والشصركات واŸشصاريع مازالت كفاءة
امتصصاصصهم للقروضش ليسصت ‘ اŸسصتوى
اŸطلوب بسصبب هشصاشصة نضصج تسصي Òالنسصيج
اŸؤوسصسصاتي وعدم –كمهم ‘ السصوق.
وأاكد اŸسصتشصار اإ’قتصصادي بن خالفة أان
عملية التأاهيل اŸؤوسصسصاتي ‘ ا÷زائر
ﬁتشصمة أ’نها  ⁄تصصل إا ¤السصقف اŸطلوب
واغتنم الفرصصة ليشصدد على ضصرورة مراجعة
الطريقة اŸنتهجة ‘ عملية التأاهيل والتي
مازالت فيها اإ’دارة واأ’دوات اإ’دارية هي
من تنفق وتراقب مقÎحا ‘ نفسش اŸقام
إاعادة نظر جذرية ‘ مسصار التأاهيل اقتصصاديا
وŒاريا عن طريق إادراج الدولة لدفÎ
شصروط ،مع توف Òاأ’موال –ت رقابة مراكز
الدراسصات ،و ⁄يخف تخوفه من عدم
اسصتكمال رهان تأاهيل ما ’ يقل عن  ٢٠أالف
مؤوسصسصة ‘ آافاق عام  ٢٠١٤كما هو مسصطر
أ’نه على حد تقديره  ⁄يتمكن من ‘ الوقت
الراهن من تأاهيل سصوى اآ’’ف من
اŸؤوسصسصات فقط .
واشصÎط اÿب Òاإ’قتصصادي أان تكون
اŸؤوسصسصات لديها رغبة واسصتعداد إ’نتهاج

مسصار التأاهيل .

ا÷زائر تعرفإاقÓعا تنمويا
وأاثار اÿب Òمسصأالة الشصراكة مع اأ’جانب
و–دث عن ضصرورة توفر القدرات
التكنولوجية والتسصويقية والتسصÒية كمقياسش
جوهري ’ يجب التنازل عنه أ’ن نسصيجنا
اŸؤوسصسصاتي حسصب اعÎافه اتسصع من حيث

الحاجةإالى توطين
اقتصصادي عن طريق
النهوضض بالنسصيج
اإلنتاجي
العدد غ Òأانه  ⁄يتمكن من النضصج من حيث
النوعية،لكنه يعتقد أان فرصصة مهمة يجب أان
يغتنمها هذا النسصيج اŸؤوسصسصاتي عن طريق
هضصم اŸوارد ،وخلصش بن خالفة إا ¤القول ‘
هذا اŸقام ﬁاو’ تشصريح التحديات
اŸسصتقبلية أان ا’سصتثمار ا’نتاجي والصصناعي
بخÓف ا’سصتثمار العمومي الضصخم أانه مازال
ﬁدودا عندنا،أ’نه Áكن للبنوك أان تلعب فيه

أ’ول مرة منذ  ١١شصهرا

سصعر الذهب يترفعألعلى مسصتوى
ارتفع سصعر الذهب لليوم
الخامسس على التوالي،أامسس
الجمعة ،ليسصجلأاعلى مسصتوى له
في  ١١شصهرا متأاثرا با’جراءات
التحفيزية التيأاعلنتها عدة بنوك
مركزية رئيسصية في انتظار بيانات
الوظائف ا’مريكية التي سصتعلن
في وقت ’حق من اليوم.
وأابقى البنك المركزي ا’وروبي على
أاسصعار الفائدة بدون تغيير يوم أامسش
الخميسش ،مؤوكدا مرة أاخرى اسصتعداده
لشصراء سصندات حكومية من الدول المثقلة
بالديون اأ’مر الذي ادى الى ارتفاع اليورو
وصصعود الذهب الى ما يقارب  ١٨٠٠دو’ر
لÓوقية وهو مسصتوى لم يتجاوزه المعدن
اأ’صصفر منذ شصهر نوفمبر الماضصي.
وسصجل الذهب في السصوق الفورية
أاعلى مسصتوى منذ  ١١شصهرا عند
 ١,٧٩٥،٦٩دو’ر لأÓوقية
بذلك
ليحقق
مكاسصب

لليوم الخامسش على التوالي وارتفاع
أاسصبوعي بنسصبة  ١،٢في المائة.
كما ارتفعت العقود اآ’جلة للذهب
اأ’مريكي الى أاعلى مسصتوياتها منذ شصهر
فيفري عند  ١,٧٩٨،١دو’ر لأÓوقية ومن
جانبه ارتفع سصعر الفضصة بنسصبة  ٠،٢في
المائة الى  ٣٥دو’را لأÓوقية في حين
سصجل البÓتين أاعلى مسصتوى له في أاكثر
من سصبعة أاشصهر عند  ١,٧٢٦،٤٩دو’ر
لأÓوقية مواصص Óمكاسصبه للجلسصة التاسصعة
على التوالي ليختتم ا’سصبوع بارتفاع
بحوالي  ٤في المائة.
ويشصهد سصعر البÓتين ارتفاعا
متواصص Óفي اآ’ونة اأ’خيرة متأاثرا
بإاضصرابات عمال المناجم في جنوب
افريقيا و التي أادت الى توقف عدة
مناجم للبÓتين على غرار شصركة انجلو
امريكان بÓتينيوم أاكبر منتج لهذا المعدن
في العالم .وبلغ سصعر البÓديوم
 ٥٠,٦٧٥دو’ر لأÓوقية في
طريقه لتحقيق مكاسصب
أاسصبوعية تزيد
عن خمسصة
في المائة.

دورا كبÒا إاذا كان قائما على أاسصسش اقتصصادية
وعلى أارضصيات تسصويق صصلبة ،مع ضصرورة رفع
من مسصتوى هضصمنا الضصعيف للموارد.
وبخصصوصش تكريسش انعاشش اقتصصادي فعلي
‘ ا÷زائر أاوضصح بن خالفة أان ا÷زائر تشصهد
إاقÓع تنموي ،لكن إاقÓع اÿدمات والسصلع
أاشصار إا ¤أانه مازال ضصئي ‘ Óظل انتفاخ
فاتورة ا’سصتÒاد ،وكون ‰ط اسصتهÓكنا
وسصوق عرضصنا مازال غ Òمتناسصب ،هذا ما
يجعل أاضصاف بن خالفة يقول أان اŸداخيل
التي تضصاف للجزائري ’ Úتسصتفيد منها
اŸؤوسصسصات وإا‰ا اأ’جانب ،و ⁄يخف أاننا
‰ول التوظيف واإ’نتاج ‘ اÿارج.
واقÎح اŸفوضش السصابق ÷معية البنوك
توط Úا◊ركة ا’قتصصادية ‘ ا÷زائر عن
طريق آالية اŸؤوسصسصسصات،وجعل اŸؤوسصسصة
همزة وصصل ب ÚاŸتعامل،Úأ’نه إاذا نهضصنا
باŸؤوسصسصة Áكن إانعاشش ا’قتصصاد خاصصة
اŸؤوسصسصة اإ’بتكارية .

اÿدمات البنكية  ⁄تتطور كما يجب
وفيما يتعلق باإ’صصÓحات البنكية قال أانها
قطعت شصوطا ،معتÈا لكن اÿدمات البنكية
واإ’لكÎونية  ⁄تتطور ،ومازالت ‘ حاجة إا¤
تأاهيل،إا ¤جانب إاشصارته إا ¤ضصرورة التحكم
‘ عملة اأ’ورو والتحكم ‘ اıاطر وكفاءة
اأ’خذ والعطاء لآ’Óف من اŸؤوسصسصات،ودافع
بإاسصتماتة عن ضصرورة إانتهاج ’ مركزية القرار
للبنوك كون ا÷زائر شصاسصعة و’ Áكن أان
ينتظر قرار ‘ تبسصة أان يحسصم فيه بالعاصصمة
لذا دافع عن توسصيع شصبكة البنوك ،واعت Èان
التغطية اŸصصرفية مازالت ضصعيفة أ’نه
يخصصصش وكالة لـ ٢٥الف نسصمة ،ويجب أان
نصصل إا ¤وكالة لكل من  ١٠آا’ف نسصمة ومن ثم
القفز إا ¤إاعادة النظر ‘ حكومة البنوك.
و‘ رده عن سصؤوال يتعلق بأاثار ا’زمة
ا’قتصصادية العاŸية على ا÷زائر  ⁄يسصتبعد
أاثارها على مداخيل النفط والسصلع التي
نسصتوردها ،ويرى أان نعجل ‘ اسصتغÓل
الراحة اŸالية ‘ تنظيم وتفعيل أاداء
مؤوسصسصاتنا.

اŸعرضس اŸهني الدو‹ للصصناعة

موعد لÓحÎافيÚ
مع فرصض السصتثمار

ينظم الصصالون اŸهني الدو‹ للصصناعة
طبعته السصادسصة من  ٨إا ١١ ¤أاكتوبر ا÷اري
‘ ا÷زائر (قصصر اŸعارضش) ،حسصب ما
أاعلنته الشصركة اŸنظمة باتيماتيك ايكسصبو.
وأافادت شصركة باتيماتسصك ‘ بيان لها أان
هذه التظاهرة ا’قتصصادية تقÎح من خÓل
ﬂتلف أاجنحتها "مواعيد وإاقامة عÓقات
أاعمال ب Úالعارضص Úا÷زائري Úواأ’جانب
–سصبا لفرصش تعاون وشصراكات" .
وأاضصاف نفسش اŸصصدر أان الصصالون سصيضصم
الصصناعي Úالناشصط ‘ Úقطاعات التجهيزات
الصصناعية و اŸناولة واÿدمات والصصيانة و
ا’قتصصاد البيئي و اأ’من و ميادين أاخرى
متنوعة لها عÓقة مباشصرة بÈامج
ا’سصتثمارات والتنمية.
وأاوضصح البيان أانه ” تخصصيصش يومÚ
تقني ٩( Úو  ١٠أاكتوبر) على هامشش الصصالون
الذي ينظم بالتعاون مع غرفتي التجارة
والصصناعة لكل من ا÷زائر ومرسصيليا.
وسصيخصصصش اليوم اأ’ول الذي تنشصطه
الوكالة الوطنية لتطوير اŸؤوسصسصات الصصغÒة
واŸتوسصطة لنقاشش حول "إاشصكالية التنافسصية
‘ ا÷زائر" على ضصوء اإ’جراءات اÿاصصة
التي تبنتها ا◊كومة ‘ إاطار اıطط
اÿماسصي  ٢٠١٠٢٠١٤لدعم الÈنامج الوطني
’سصتحداث نسصيج جديد من اŸؤوسصسصات
الصصغÒة و اŸتوسصطة و تأاهيل اŸؤوسصسصات.
وأاوضصح البيان أان الوكالة الوطنية لتطوير
اŸؤوسصسصات الصصغÒة واŸتوسصطة سصتعرضش
خÓل اليوم الثا ÊالÈنامج الوطني لتطوير
مناطق صصناعية جديدة.

اعتÈت نتائج التوأامة بÚ
ا÷زائر وا’–اد اأ’وروبي من
أاجل تعزيز الوكالة الوطنية
للصصناعات التقليدية
واŸؤوسصسصات العمومية واŸهنية
للقطاع بالناجحة وذلك ما ”
اسصتنتاجه خÓل ملتقى
اختتام هذه التوأامة،أاول
أامسس ،با÷زائر العاصصمة.
‘ هذا الصصدد ،أاكدت مديرة
الوكالة الوطنية للصصناعات التقليدية
السصيدة فازية برشصيشش للصصحافة
خÓل هذا اŸلتقى الذي جمع
الوكالة عن ا÷انب ا÷زائري
و›مع فرنسصي -إاسصبا Êعن
ا÷انب ا’وروبي انه بعد  ٢٠شصهرا
من العمل اŸكثف الذي يندرج ‘
اطار برنامج دعم تطبيق اتفاق
الشصراكة ب Úا÷زائر وا’–اد
اأ’وروبي توجت هذه التوأامة
''بنتائج عدة فاقت التوقعات''.
واضصافت برشصيشش ان ''تلك
النتائج تفتح لنا آافاقا ‘ ›ال
وورشصاتنا
مؤوسصسصاتنا
تأاهيل
التقليدية و جميع عمليات التقييسش
من أاجل السصماح لصصناعتنا التقليدية
بالتطور و توف Òمناصصب شصغل و
فرصش للشصباب الذين Áثلون ٪ ٧٠
من السصكان'' .
من جانبه ،أاكد اŸدير العام
للصصناعات التقليدية و ا◊رف
أاحمد بن عبد الهادي ان الصصناعة
التقليدية ا÷زائرية ''تقتحم الفضصاء
اأ’وروبي الذي له متطلباته'' ‡ا
يحتم ا◊صصول على ''فريق صصلب''
مع مسصاهمة فاعل ‘ Úالقطاع
(إاطارات و حرفيون والفضصاءات
الوسصيطة وغرف اŸهن.)...
كما أاكد السصيد بن عبد الهادي
على ضصرورة مرافقة حركية تطوير
الصصناعات التقليدية مضصيفا ان
القطاع يعمل باŸواصصفات الدولية
وإارسصاء الدعائم ا’سصاسصية للنوعية
من أاجل التوصصل ا'' ¤منتوج ذي
نوعية بدءا بالتصصميم ا ¤التسصويق''
 .أاما رئيسش عمليات التعاون لوفد
اإ’–اد اأ’وروبي باولو مارتن فقد
أاعرب عن ارتياحه لنجاح برنامج
التوأامة'' .
وقال ‘ هذا اÿصصوصش ''إاننا
جد فخورين Ãا حققناه منذ ٢٠
شصهرا من العمل إاذ ان النتائج
اŸتحصصل عليها فاقت توقعاتنا'' .
وأاشصار السصيد مارتن ا ¤أان

ا’–اد اأ’وروبي مسصتعد Ÿواصصلة
تقد Ëدعمه للجزائر من أاجل
تطوير صصناعتها التقليدية التي ’
زالت ''امكاناتها غ Òمسصتغلة
بالشصكل اŸأامول''  .وقد توجت
عملية التوأامة ب Úا÷زائر وا’–اد
ا’وروبي ‘ ميدان الصصناعات
التقليدية بثÓث نتائج رئيسصية.
تتعلق اأ’و ¤بتطوير نظام
إاعÓمي يرمي بشصكل أاسصاسصي ا¤
تعزيز و تنشصيط الشصبكة ا’عÓمية
لهياكل الصصناعات التقليدية ‘ أافق
انشصاء مرصصد وطني للصصناعات
التقليدية على اŸدى اŸتوسصط،
كما أان اأ’مر يخصش مراجعة و–يÚ
قائمة النشصاطات واŸنتجات.
وبالتا‹ فإان اŸدونة ا÷زائرية
ا÷ديدة لنشصاطات الصصناعات
التقليدية تنتقل من  ٣٠٩نشصاط ا¤
( ٤٠٦مع ›موع الدعائم :دليل -
قائمة  -اأ’قسصام.)...
وقد سصمحت الشصراكة بÚ
ا÷زائر وا’–اد اأ’وروبي بتوحيد
و–سص Úتسصي Òالبطاقية الوطنية
للمهن وا’سصتكمال والتحي Úالدائم
وإادامة موقع الوكالة الوطنية
للصصناعات التقليدية و توضصيح
صصورة الصصناعات التقليدية لدى
ا÷مهور.
أاما النتيجة الثانية ،فتخصش
تطوير كفاءات ا◊رفي Úوتتمور
حول ا’عداد اŸرجعي لكفاءات
اŸهن بالنسصبة لفرعي النحاسصيات و
ا◊لي و اعداد ميثاق مهني لتثمÚ
الشصعور با’نتماء ا ¤مهنة واحدة
فضص Óعن انشصاء و نشصر اŸرجع
الوطني للتقييسش اŸهني.
وبخصصوصش النتيجة الثالثة،
فتتعلق بتعزيز ترقية النوعية
وتسصويق منتجات الصصناعات
واختبار
و–ديد
التقليدية
اŸقاييسش واÿصصائصش التقنية
واŸنتجات
للحلي
بالنسصبة
واختبار
و–ديد
النحاسصية
العÓمات اÿاصصة با◊لي واŸواد
النحاسصية.
كما تتعلق بإا‚از دراسصات
متخصصصصة وإادراج و اختبار طريقة
جديدة ‘ ميدان تسصويق منتجات
الصصناعات التقليدية ،فضص Óعن
–ضص Òومرافقة خمسش مؤوسصسصات
‘ الصصناعات التقليدية ا ¤غاية
مرحلة ا◊صصول على شصهادة
ا÷ودة.

السصبت ٠٦أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ٢٠ذو القعدة ١٤٣٣هـ

العدد
١٥٩١٩

رياضضة

رؤوية أسسترأتيجية لتحقيقأأهدأف كبيرة
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تجسّشدت عودة مولودية الجزائرإالى مؤوسشسشة ''سشوناطراك'' على الواقع من خÓل ششراء الششركة البترولية لكلأاسشهم
''الششركة التجارية'' للنادي العاصشمي من خÓل البروتوكول الذيأابرم يوم األربعاء الماضشي ،والذي كان الخطوة القانونية
ن هيئته سشوف
للعملية التي كانت منتظرة منذ عدةأاسشابيع ،بعدأان كان المسشؤوول األول لششركة ''سشوناطراك'' قدأاعلنتأا ّ
تضشم كلأاصشناف فريق مولودية الجزائر.

حامد حمور

وكان مسصؤوولو فريق كرة القدم
ينتظرون بشصغف كبير هذه العودة
التي تسصاهم في اسصتقرار الفريق
من الناحية المالية ،وبالتالي
النظر إالى المسصتقبل بتفاؤول كبير،
خاصصة وأاّن سصوناطراك اشصترت
كل أاسصهم الشصركة التجارية ،ما
يعني أاّن التركيز بالنسصبة
للمسصّيرين والتقنيين يكون على
الميدان ،وما يحفز كذلك
ال ّ
Óعبين الذين عانوا طيلة
السصنوات اأ’خيرة من مشصكل
اأ’موال ،الذي أاّثر كثيرا على
مسصار الفريق الذي كان يضصيع
''المنعرجات'' الحاسصمة للبطولة
في الفترة التي تنقصص فيها
اأ’موال لدى الفريق.

ألعودةإألى ألوأجهة ألقارية
الوضصعية الجديدة للمولودية تعّد
أاوكسصيجين حقيقي لهذا الفريق
العريق ،الذي بالرغم من الشصعبية
الكبيرة التي تمّتع بها وال ّ
Óعبين
المميزين الذي كسصبهم طوال
مشصواره ،لم يفز باأ’لقاب التي
تمّناها أانصصاره ،بالنظر لواقع
التسصيير الذي لم يكن دائما في
المسصتوى المطلوب.
ومّر الفريق بفترات صصعبة من
جراء التداخل الكبير الموجود
على المسصتوى المسصؤووليات ،التي
لم تكن واضصحة بالمرة ،وزعزعت
في الكثير من اأ’حيان السصيرورة

المنطقية للعميد ،حتى أاّن
تسصاؤو’ت أاضصحت واردة في كل
مرة عن المخرج الذي سصوف
يحّدد الطريق اأ’صّصح لهذا
الفريق ،الذي كان في السصبعينيات
اأ’ول على المسصتوى القاري،
خاصصة وأاّن أامثلة عديدة من
جيراننا الذين يملكون أاندية
تعتبر رمز الكرة في بلدانها،
كالترجي التونسصي والوداد
البيضصاوي ،و’ ننسصى اأ’هلي
المصصري الذي يعتبر الخّزان
الحقيقي للمنتخب المصصري منذ
عشصرات السصنين ،فهذه النظرة
سصوف لن تتحقق ،إاّ’ في وجود
ركيزة حقيقية تسصييرية ،وتعتمد
على ''حصصة مالية'' تعطي اأ’مان
الحقيقي لجميع الفاعلين في
هذا الفريق.

والعديد من اأ’نصصار الذين
تحّدثنا معهم في اأ’حياء الشصعبية
للعاصصمة ارتاحوا لهذه الخطوة
اإ’يجابية للمولودية ،والتي تأاتي
في ظروف جديدة لواقع كرة
القدم الجزائرية ،الذي دخل
عالم ا’حتراف...وبالتالي ،فإاّن
دخول ''سصوناطراك'' في رأاسص
مال المولودية كمسصاهم وحيد
يقدم الوسصائل المالية الضصرورية،
إاضصافة إالى الخبرة التسصييرية
إ’طاراته في مجلسص اإ’دارة،
الذي سصيضصم ( )٣أاعضصاء تكون
لهم اللمسصة الحقيقية في نظام
التسصيير الموفق ،بالنظر للسصمعة
الكبيرة التي تتمتع بها''
سصوناطراك'' على المسصتوى
العالمي.

غريب يفرضض نفسسه رقما مهما على حسساب برأهمية

عمار حميسشي
ووصصل الحد بالطرفين إالى
التراشصق ا’عÓمي وكل واحد
يتهم وينعت اآ’خر بأاقبح
اأ’وصصاف في سصيناريو ’
يشصّرف هذا النادي العريق،
ومن شصأان اأ’يام المقبلة أان
تشصهد تطورات جديدة خاصصة
بعد انتخاب براهمية رئيسصا
للنادي الهاوي ثم بعد ذلك
انتخاب عمر غريب رئيسصا
للنادي الهاوي كذلك ،وبالتالي
فهذا اأ’خير أاصصبح برأاسصين كل
واحد يّدعي أاّن الشصرعية معه و
هو اأ’حق برئاسصة النادي
الهاوي.
مباشصرة بعد إاعÓن شصركة
''سصوناطراك'' نّيتها دخول
مجال ا’سصتثمار الرياضصي من
بوابة العميد من خÓل شصراء
غالبية اأ’سصهم ،ظهر للعيان من
جديد عمار براهمية
وباشصر بالفعل إاجراءات عقد
الجمعية العامة ا’نتخابية بعد
حصصوله على الترخيصص ،والتي
تم عقدها بفندق''إاكوزيوم''
ببوزريعة ،وتّم خÓلها انتخابه

عمر غريب لـ ''الششعب''

أأsمن ـا ألمولودي ـة مـ ـن أ’نتهازيـ ـين

بعدما ّ
” المضشاء على بروتوكول
الّتفاق ب ÚاŸولودية والششركة
البÎولية ''سشوناطراك'' ،و ّ
” التّفاق
Ãوجبه على تنازل كلأاعضشاء ›لسس
الدارة السشابق للمولودية عن حصشصشهم
لفائدة ''سشوناطراك'' ،اّتصشلنا برئيسس
فرع مولودية ا÷زائر''عمر غريب''
وأاد ¤لنا بهذا ا◊وار.

حاورهﬁ :مد فوزي بڤاصص

حسشم لعبة الكواليسس لصشالحه

تششّعبت األمور داخل
بيت مولودية الجزائر
بطريقةأاقل ما يقال عنها
أاّنها معّقدة للغاية ،خاصشة
فيما يخصس النادي الهاوي
والذي يتواجد محل صشراع
بعد انتهاء عهدة الرئيسس
السشابق له عبد الحميد
زدك ،وهو األمر الذي فتح
الباب على مصشراعيه
للتصشارع على رئاسشة
النادي الهاوي للمولودية
بين الثنائي عمار براهمية
ومنسشق فرع كرة القدم
عمر غريب.
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على رأاسص النادي الهاوي بعد
انسصحاب منافسصه المباشصر على
الرئاسصة القائد السصابق للفريق
زوبير باشصي ،وحصصل براهمية
على  ٨٤صصوتا من أاصصل  ١٢٤من
أاعضصاء الجمعية العامة ،كما
انتخب خÓل هذه الجمعية
العامة أاعضصاء مكتبه المكون
من جمال راشصدي وبوشصنافة
ومحمد إاسصماعيل وقصصباجي
وتركي ،إاضصافة إالى بلخيري
وبوعÓم كاب وعلى ميبراك.
وتحصّصل بعدها على ا’عتماد
من مديرية الشصباب والرياضصة
للو’ية ،وكذلك مديرية الشصؤوون
العامة والقوانين''الدراق'' .و
بناًء على هذا قام براهمية
باقتحام مقر النادي بالشصراقة،
وكان مرفوقا بمندوب عن
مديرية الشصباب والرياضصة الذي
سصجل غياب الرئيسص السصابق
زدك من أاجل تسصليم الرئاسصة
لبراهمية ،كما كان براهمية
مرفوقا ببطروني وخباطو.

غريب رئيسسا
للنادي ألهاوي
عقد منسّصق فرع كرة القدم
عمر غريب جمعية عامة
انتخابية بمقر النادي في ٢٥
سصبتمبر الماضصي ،أاين تّم
انتخابه رئيسصا للنادي الهاوي
من طرف  ٢٨من أاصصل  ٤٠من
أاعضصاء الجمعية العامة الذين
حضصروا ،وقد تمّيزت هذه
الجمعية العامة بغياب ممثل
مديرية الشصباب والرياضصة
للو’ية.
كما تّم انتخاب أاعضصاء مكتبه
المكون من ياصصف يحيى،
الصصادق عمروسص وسصيدعلي
عوف ،إاضصافة إالى حداد مزيان،

بن سصليمان مراد ،مغربي
بوعÓم ،احمد طافات ومهدي
عيزل ،وبالتالي أاصصبح النادي
الهاوي برأاسصين هما عمر غريب
وعمار براهمية و’ أاحد يعلم
أاين تكمن السصلطة الفعلية وهي
في يد من؟

...ويحضسر حفل ألتوقيع مع
سسوناطرأك
كما حضصر عمر غريب حفا
توقيع البروتوكول مع شصركة
سصوناطراك ،لتصصبح هذه
اأ’خيرة المالك الفعلي للفريق،
والسصؤوال المطروح :هو بأاّي
صصفة حضصر غريب ولماذا غاب
براهمية؟ وهل غياب هذا
اأ’خير معناه أاّن ''سصوناطراك''
تزّكي غريب على حسصابه كل
هذه ا’سصتفسصارات تؤوّكد أاّن
اأ’مور تعّقدت بشصكل كبير
داخل الفريق رغم اسصتبشصار
أانصصار الفريق خيرا بعد التوقيع
مع ''سصوناطراك'' .

 ...وسسيكون عضسوأ في
مجلسض أ’دأرة
حضصور عمر غريب لحفل
توقيع البروتوكول مع شصركة
''سصوناطراك'' مّهد له التواجد
في مجلسص ا’دارة المزمع
تشصكيله من طرف الشصركة
حاليا
للفريق
المالكة
''سصوناطراك'' ،وهذا معناه أاّن
غريب حسصم اأ’مور لصصالحه
على حسصاب منافسصه براهمية،
الذي لم يسصنح له حضصور مراسصم
التوقيع ،وهذا دليل على أاّن
غريب هو الذي أاصصبح يحظى
بدعم مسصؤوولي الشصركة
البترولية.

دعم للرياضسة ألجزأئرية
وبما أاّن الوضصع في كرة القدم
خاصص بقوانينه من خÓل إانشصاء
شصركات تجارية ،كان إالزاما
القيام بهذه الخطوة العمÓقة
لتأامين المسصار في بداية الموسصم،
وهذا ما أاعطى فع Óدفعا
للمسصيرين الذين تحّدثوا مباشصزة
بعد إامضصاء البروتوكول عن
ضصرورة تسصطير أاهداف بعيدة
المدى ،والتي تتمثل أاسصاسصا في
العودة إالى السصيطرة على
المسصتوى القاري.
وبالرغم من أاّن الطريق مازال
طوي ،Óفإاّن التجربة ممكنة جدا،
وسصتبدأا من خÓل مقابÓت هذا
الموسصم ،أاين يتوفر الفريق على
إامكانيات كبيرة قد تعطيه
اأ’سصبقية في فرضص نفسصه قبل
التحول إالى اأ’هداف القارية.
في حين أانّ اأ’صصناف الرياضصية
اأ’خرى ،سصتكون ''سصوناطراك''
بمثابة الدافع القوي للرياضصة
الجزائرية ككل ،خاصصة وأاّن خيرة
اأ’بطال تخرج معظمها من هذا
الفريق ،الذي أاعطى للجزائر
أابطا’ عالميين وأاولمبيين ،إالى
جانب التأالقات العديدة على
المسصتوى القاري.

@ الششعب :أاول ،مÈوك على
اŸولودية تعاقدها مع الششركة
البÎولية.
@@ عمر غريب :أاشصكرك ،مÈوك على
مولودية ا÷زائر وكل عش ّصاقها اأ’وفياء ،ا◊مد
لّله “كّنا من إايجاد شصركة حقيقية تتكّفل
بعميد اأ’ندية ا÷زائرية ،وانتهى كل ذلك
القيل والقال ،واŸسصتثمرين الوهمي Úالذين
قدموا ‘ وقت مضصى من أاجل ا÷ر باŸولودية
إا ¤الهاوية ،على غرار مسصلسصل بيليكانو
ولونقار .وأاقول لكل الذين أارادوا أان يجعلوا
اŸولودية ‘ خ Èكان'' ،سصوناطراك'' وّقعت
على بروتوكول يقضصي شصراء  ١٠٠باŸائة من
أاسصهم اŸولودية بعد تنازل كل أاعضصاء ›لسص
ا’دارة السصابق للمولودية عن حصصصصهم ،وأاقول
لكل اŸشصّكك Úرغم ما حدث ‘ بيت اŸولودية
‘ هذه الصصائفة ،إاّ’ أاّنني وّفيت بعهدي واآ’ن
اŸولودية ‘ أاياد آامنة وا◊مد لّله.
@ ذهبت إا ¤مقر ''سشوناطراك'' رفقة
بوهراوة بصشفتك رئيسس فرع
مولودية ا÷زائر؟
@@ ذهبت رفقة عمي عبد القادر بوهراوة
إاضصافة إا ¤كل أاعضصاء ›لسص ا’دارة على
غرار طافات ،سصيد علي عوف ،زه Òعبد
اللطيف ،مزيان حداد ،كمال عبد الوهاب
مدير الشصركة ورفيق ا◊اج أاحمد مسصؤوول
التسصويق ،وأانا بصصفتي رئيسص فرع مولودية
ا÷زائر ،ومسصّير يعي جيدا ما يحدث داخل
بيت العميد ،واآ’ن أاين ابراهمية الذي أاحدث
بلبلة ‘ اأ’وسصاط الرياضصية وقام بكل ذلك
التهريج رغم أاّنه كان ّÁثل نفسصه ،وإاّ’ كيف
نفسّصر طرده من مقر الشصركة يوم توقيع
الÈوتوكول .ولو نعود بعضص الشصيء إا ¤الوراء
كيف نفسّصر ا÷معية العامة التي عّينها زدك
وأاضصاف فيها  ١٢٦عضصو غ Òقانو Êمن بينهم
براهمية ،الذي بعدها بأاشصهر قدم Ãشصروع
القرن اÿيا‹ ،الذي صصنعه هو لنفسصه،
وما أاقول اآ’ن ا◊مد لّله وقفنا الند للند ضصد
كل ا’نتهازي.Ú
@ اآلن “ّكنتم من توقيع
الÈوتوكول ،متى سشيتم –ديد
ا÷معية العامة النتخابية ،وهل
انتهت مهّمتك ‘ اŸولودية أام أاّنك
سشتكون عضشوا فيها؟
@@ سصُتعقد ا÷معية العامة ‘ القريب العاجل،

” ا’تفاق عليه يوم اأ’ربعاء ح Úأامضصينا
كما ّ
على الÈوتوكول،
و›لسص ا’دارة ا÷ديد سصيضصم  ٧أاعضصاء،
منهم  ٤مقاعد لفائدة شصركة ''سصوناطراك''،
كما أاّنني سصأابقى ‘ اŸولودية إان شصاء الّله على
رأاسص كرة القدم.
@ ومن سشÒششّح نفسشه Ÿنصشب رئيسس
اŸدير العام ا÷ديد للمولودية؟
@@ الرئيسص اŸدير العام للمولودية سصيكون من
''سصوناطراك'' ،اأ’مر جد عادي ،و إان تتذّكر
قلتها لك ‘ يوم من اأ’يام ع Èصصفحات
جريدتكم ،إاذا جاء مسصتثمر حقيقي يجلب
اأ’موال ويشصÎي اأ’سصهم من حّقه ترأاسص
النادي أ’ّنه يجب أان يشصرف على أامواله،
فاأ’مر جد طبيعي ،الرئيسص اŸدير العام
سصيكون من ''سصوناطراك'' ،الـ  ٦مقاعد اأ’خرى
سصيتم تقاسصمها مناصصفة ب Úسصوناطراك
و›لسص ا’دارة السصابق للمولودية.
@ ومتى سشتباششر ''سشوناطراك'' مهامها
منأاجل الفصشاح عن نواياها؟
@@ اّتفقنا مع ''سصوناطراك'' من أاجل تسصديد
ديون الفريق ،ومن بينها مسصتحقات الÓعبÚ
والطاقم الفني التي سصتشصرع ‘ القيام بها ‘
اأ’يام اŸقبلة.
@ هل اّتفقتم مع الششركة البÎولية
على مششاريع كÈى؟
@@ ‘ الوقت ا◊ا‹ انتهينا من مشصكل
اŸسصتثمر'' ،سصوناطراك'' اشصÎت كل اأ’سصهم،
وهو لدليل على أانّ أاعلى سصلطة ‘ البلد
قّررت إا‚اح مشصروع ا’حÎاف ،اŸولودية
اآ’ن دخلت ا’حÎاف من أاوسصع أابوابه،
''سصوناطراك'' سصتوّفر كل ما يطلبه الفريق
وبعد ذلك سصتكون دون شصك حصصصص عمل التي
سصّنتفق فيها على اŸشصاريع اŸسصتقبلية التي
سصيسصتفيد منها الفريق.
مرة أاخرى أاهنئ جمهور العميد على الصصفقة
” –قيقها ،واآ’ن اŸولودية
التاريخية التي ّ
Áكنها حصصد كل اأ’لقاب الوطنية والقارية
بعدما طوينا صصفحة اŸشصاكل اŸادية
الوهمي،Ú
واŸسصتثمرين
وا’دارية
وا’سصتقرار الذي سصتجلبه شصركة
''سصوناطراك'' سصيجعل اŸولودية من ب Úأاقوى
الفرق ‘ القارة السصمراء.

موازاة مع تجديد العايب الثقة فيه

لجنة ألعقوبات تتجهإألى تخفيضض عقوبة شسارف
سشتنظر لجنة العقوبات التابعة للرابطة الوطنية
في الطعن الذي تقّدمت بهإادارة فريق اتحاد الحراشس
منأاجل تخفيضس العقوبة المسشلطة على مدرب
الفريق بوعÓم ششارف ،والقاضشي بحرمانه من
الجلوسس على مقعد بدلء فريقه خÓل
مباريات البطولة لمدة سشتةأاششهر كاملة خÓل
اليومين المقبلين.

عمار حميسسي

وحسصب مصصادر مطلعة ،أاّكدت أاّن لجنة العقوبات تّتجه
لتخفيضص العقوبة المسصلطة على المدرب شصارف،
خاصصة أاّن إادارة اتحاد الحراشص قّدمت ملفا وصصف
بـ''الثقيلڤ على أامل تخفيضص العقوبة إالى حد أادنى
إ’دراكها أاّن إالغاء العقوبة أامر مسصتبعد جدا.
وتأامل إادارة اتحاد الحراشص أان يتكّرر سصيناريو
الحارسص شصاوشصي مع المدرب شصارف،
وذلك بعد أان قامت في وقت سصابق
لجنة العقوبات بتخفيضص عقوبة
حارسص العميد من عشصرة مباريات
إالى خمسصة بعد التجاوزات التي
قام بها الحارسص بمناسصبة
مباراة فريقه ضصد شصبيبة بجاية
خÓل الموسصم الماضصي ،وهذا ما
تأامل إادارة اتحاد الحراشص حدوثه ،كما
سصيسصاهم تضصامن جمعية المدربين
الجزائريين مع شصارف في دفع لجنة
العقوبات لتخفيضص العقوبة المسصلطة على
شصارف.
من جهة أاخرى ،جّدد رئيسص الفريق محمد

العايب الثقة في مدربه رغم العقوبة المسصلطة عليه من طرف
لجنة العقوبات ،وأاّكد العايب أاّن شصارف سصيبقى هو المدرب
اأ’ول للفريق ،مؤوّكدا دعمه لمدربه في هذه الفترة
الصصعبة التي يمر بها.

...سسيؤودي مناسسك ألحج
وقد اسصتغل المدرب شصارف تواجده خارج الخدمة
بعد العقوبة المسصّلطة عليه من طرف لجنة
العقوبات أ’داء مناسصك الحج ،وهو اأ’مر الذي
اسصتحسصنه رئيسص الفريق محمد العايب ،الذي
سصاعد مدربه من أاجل السصفر إالى مكة المكّرمة
رغم أاّنه لم يحّدد الموعد بعد ،إاّ’ أانّه من
المتوّقع أان يقّرر ذلك بعد معرفة موقف
لجنة العقوبات من الطعن الذي تقّدمت
به إادارة اتحاد الحراشص.

تأاجيل ألجمعية ألعامة أ’نتخابية
من جهة أاخرى ،تّم تأاجيل الجمعية
العامة ا’نتخابية الخاصصة بالنادي
الهاوي ’تحاد الحراشص ،والتي كان من
المقرر إاجراؤوها أاول أامسص الخميسص ،إالى
موعد ’حق بسصبب عدم الحصصول على
الترخيصص من مديرية الشصباب و الرياضصة
للو’ية ،والتي تحّفظت على ملفات
المترشصحين لرئاسصة النادي الهاوي بسصبب
عدم اكتمالها ،الذين طلب منهم ضصرورة
اسصتكمال الوثائق المطلوبة لتصصبح ملفاتهم
مسصتوفية جميع الشصروط.

السسبت  ٠٦أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ٢٠ذو القعدة ١٤٣٣هـ

رياضضة

المنتخــــــــــب الـــــــــــــوطني

خرج الناخب الوطني وحيد هاليلوزيتشش راضشأاكثر منأاي وقت عن تربصش الربعةأايام الخاصش بالÓعبين
المحليين الذي انتهى قبل يومين ،بعد تفاعلهم الجيد مع طريقة عمله وسسعيهم لقناعه بشستى الطرق وهو ما
سسهل عليه مهمة اختيار البدائل المناسسبة للمصسابين والغائبين بسسبب العقوبة ،اجتهاد المحليين في اقناعه بلغ
درجات قصسوى من العمل سسواء في التربصشأاو مع نواديهم بعدماأاعلمهمأانهم باتوا متواجدين في قائمته
الموسسعة التي يختار منها العناصسر التي يحتاجاها في الخطة التكتيكية لكل لقاء.

حمزة  -م.

عن
وابتعادهما
التونسسي
يضسطر
وقد
اŸنافسسة،
هاليلوRيتش ¢ا ¤احداث بعض¢
التغيÒات التكتيكية خاUسة على
مسستوى Uسناعة اللعب ومن اŸمكن
ان يسستنجد بÓعبي الجنحة،
وأاŸح لذلك عقب تاكيده أان مهدي
مصسطفى اسستدعي للقا AكظهÒ
أاÁن وليس ¢كمتوسسط ميدان
دفاعي ،كما حدث ‘ السسابق.
سسÒكز على التحضس Òالنفسسي
وبات مؤوكد أان هاليلوRيتش ¢سسيمنح
كامل الوقت لتحضس Òلعبيه جيدا

من الناحية النفسسية قصسد Œنب
الوقوع ‘ اسستفزاRات لعبي
اŸنتخب الليبي الذي وUسفهم
بأابطال العا ‘ ⁄السستفزاRات
وطالب نفس ¢المر من ا÷مهور
كي يسستغل جيدا هدف التقدم
اÙقق ‘ مباراة الذهاب ول
تخرج معركة ا◊سسم عن اطارها
الرياضسي.
ورZم ان الضسغط ل يبدو كبÒا إال
ان الناخب الوطني ل يريد
اسستباق الحداث والتفك‘ Ò
الكان منذ اآلن حيث نفى أان

يكون قد أاعد برنا›ا
–سسبا لهذا اŸوعد
القاري الهام ول يفكر
سسوى ‘ تخطي عقبة
اŸنتخب الليبي ،أاما
بخصسو ¢UاŸصسابÚ
تدعيم
وقضسية
بأامثال
اŸنتخب
بلفوضسيل و براهيمي،
فقال ان األهم هو
ضسمان هؤول Aوعدم
التحاقهم بفرنسسا ،كما
هو ا◊ال مع سسفيان
فيغو‹ الذي شسكل
اختياره لبلده الUسل
Uسدمة Ÿنتخب الدكية،
وسسيسستدعي الك Ìجاهزية وفق
مبدا اŸنافسسة لن القرار دائما
بيده ،ويتمنى شسفا Aجميع
اŸصساب Úو فرض ¢مكانتهم مع
فرقهم اما فيما يخص ¢الÓعب
جمال عبدون فقد ‚ح هذا
الخ ‘ Òاقناع هاليلوRيتش ¢بعد
النطÓقة القوية مع ناديه
اوŸبياكوس ،¢وسسيسستدعيه إاذا
رأاى انه يحتاج أاما حاليا فهو
يفضسل مهاجما على ا÷هة
اليمنى بدل عبدون الذي Áيل
اU ¤سناعة اللعب اك.Ì

الرابطة المحترفة األولى (الجولة الخامسسة)

الوفاق في تنقل صشعبإالى السشاورة

تجري مسساء اليوم
مباريات الجولة
الخامسسة من الرابطة
الوطنية المحترفة
األولى لكرة القدم،
حيث سستعرف
مواجهات في القمة
بالنظرألهمية
النقاط سسواء منأاجل
البقاء في سسكة
المنافسسة على
مقدمة.

نقطتين فقط في رUسيدها .

إاتحاد الحراشش يبحث عن
التدارك

نبيلة بوقرين
سسيكون وفاق سسطي∞ على
موعد مع رحلة Uسعبة إالى السساورة من أاجل
مواجهة الشسباب المحلي على ملعب  ٢٠أاوت
ببشسار ،ويطمح بطل الموسسم الماضسي إالى
تحقيق الفو Rالذي يبقيه على المنافسسة على
مقدمة الترتيب و تأاكيد انتصسار األخير على
الوداد و هذا ما قد يرفع من معنويات
الÓعبين الذين يعرفون جيدا Uسعوبة
المأامورية .
أاما أاUسحاب األرض ¢و الجمهور أاكيد أانهم
سسيبحثون عن الفو Rبما أانهم أاUسحاب
الضسيافة من أاجل تأاكيد السستفاقة في مرتين
على التوالي آاخرها كان خارج الديار خاUسة
و أانهم يطمحون إالى تحقيق نتائج ايجابية
تسسمح لهم بالبقا Aفي قسسم النخبة.

إاتحاد العاصسمةأامام فرصسة التأاكيد
أاما إاتحاد العاUسمة يسستقبل أاهلي البرج و
عين النادي العاUسمي على الفو Rمن أاجل
تأاكيد اسستفاقته في الجولت األخيرة والتي
أاعادته إالى المسسار الصسحيح الذي يطمح من
خÓله مسسيري النادي إالى بداية عهد حصسد
األلقاب بعد جملة من التغييرات والنتدابات
التي دامت لموسسمين و هذا ما يريده
مناUسرو أاUسحاب الزي األسسود واألحمر
وبالتالي فإان مباراة ڤالبرجڤ لها عدة أابعاد
 ،أاما أاهلي البرج يسسعى إالى محو أاثار الهزيمة
على ميدانه و البحث عن العودة بنتيجة
ايجابية إالى الديار من اجل التصسالح مع
الجمهور و من جهة أاخرى بهدف الخروج من
المركز ما قبل األخير بنقطتين فقط و
تفادي سسيناريو الموسسم الماضسي ،وتبقى

المهمة Uسعبة في Xل المشساكل الداخلية التي
يعيشسها الفريق بعد اسستقالة المدرب ڤروابح
ڤوهذا ما Rاد من تفاقم األمور.

لقاء كبير بين الشسبيبة والجمعية
بينما تتنقل شسبيبة القبائل إالى الشسل∞
لمواجهة الجمعية المحلية في مباراة تعد
بالكثير بالنظر ألهمية النقاط بما أان كÓ
الفريقين لم يحققا نتائج مرضسية خÓل هذا
الموسسم بدليل تواجد الشسبيبة في المركز
الحادي عشسر بأاربعة نقاط فقط مسسبوقة
بالجمعية بفارق نقطة واحدة ،حيث تعثر
أابنا Aجرجرة على ميدانهم أامام مولودية
وهران وهذا ما يجعل المدرب فابرو في
وضسع Uسعب من أاجل إاعادة النادي إالى سسكة
النتصسارات خÓل قادم الجولت .
أاما أاUسحاب األرض ¢والجمهور سسيحاولون
اسستغÓل الوضسعية المعنوية المحبطة للزوار
من أاجل تحقيق الفو Rبعد أان فرضسوا التعادل
السسلبي على العميد في العاUسمة.
أاما شسباب بلوRداد يسسافر إالى الغرب
الجزائري من أاجل مÓقاة مولودية وهران
في مهمة Uسعبة بما أان أابنا Aالعقيبة تعثروا
على ميدانهم في الجولة الماضسية أامام اتحاد
بلعباس ¢و العكس ¢بالنسسبة للحمراوة العائدين
بتعادل ثمين من تيزي وRو وبالتالي فإان كلي
الطرفين يسسعيان إالى تحقيق الفو RخاUسة
الشسباب من أاجل البقا Aفي المنافسسة على
اللقب وعدم السسماح بالبتعاد بفرق كبير من
النقاط  ،بينما المولودية تسسعى للخروج من
دائرة الخطر في وقت مبكر بما أانها تملك
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هاليلوزيتشش راضش على تربصش المحليين قبل محطة التحضشير اأ’خيرة

وقال هاليلوRيتش ¢خÓل لقائه
الخ Òبرجال العÓم انه
لحظ فرقا شساسسعا ب Úمسستوى
اÙلي ‘ ÚالÎبصسات
السسابقة و ا◊الية ،و وجد
–سسنا من الناحيت ÚاŸعنوية
والفنية رZم انهم  ⁄يصسلوا بعد
ا ¤اللياقة البدنية التي
يريدها ،واشسار ا ¤ان ÷وAه
ا ¤بر›ة مثل هذه الÎبصسات
يعود ا ¤حاجته لكتشساف من
بامكانه تقد Ëالضسافة
للمنتخب وتعويض ¢الكوادر،
وهو الرهان الذي ‚ح فيه
بعض ¢الÓعب◊ Úد اآلن و سسيكون
الدور هذه على ياسس Úبزا Rكي
يفيد الفريق بخÈته ويسساهم ‘
التأاهل كما فعل ‘ السسابق أاما
حسس Úالعر‘ ،فتواجده ضسمن
القائمة يعد ا‚اRا ويشسجعه
Ÿضساعفة العمل أاك .Ìومن جانب
آاخر ،فسسيكون خالد Ÿوشسية
الÓعب الفريقي التونسسي بديÓ
للقائد مهدي ◊سسن ضسد ليبيا
وسسيخضسع لعمل خا ¢Uرفقة Rميله
‘ الفريقي عبد اŸومن جابو
بعد اسسدال السستار عن الدوري

العدد
١٥٩١٩

في حين يسستقبل اتحاد الحراش ¢فريق
شسباب باتنة و عين النادي العاUسمي على
تحقيق الفو Rمن أاجل تدارك الهزيمة
األخيرة التي كانت خارج الديار و األولى
منذ بداية الموسسم و لهذا فإان الفو Rيؤوكد
أانها لم تكن سسوى كبوة جواد ل أاكثر،
خاUسة أان التحاد يسستفيد من عاملي
األرض ¢و الجمهور ،أاما الضسيوف
سسيحاولون العودة بأاقل األضسرار من
خرجتهم إالى العاUسمة بعد أان سسقطوا
أامام أابنا Aسسوسسطارة على ملعبهم .
بينما تتنقل مولودية العلمة إالى تلمسسان
من أاجل مواجهة الوداد المحلي بمعنويات
عالية بعد أان أاطاحت بإاتحاد الحراش ¢في
اللقا Aاألخير لتكن بذلك أاول فريق يهزم
النادي العاUسمي خÓل الموسسم الحالي
بهدف تحقيق الفو Rعلى Uساحب الضسيافة
الجريح بعد أان انهزم في سسطي∞ بثÓثية
كاملة والبقا Aمع أاUسحاب المقدمةZ ،ير أان
الوداد أاكيد أان رأايه مخال∞ ،ألنه يسسعى إالى
التعويض ¢في ملعبه وبالتالي الخروج من ذيل
الترتيب.
في حين نشسهد مواجهة متقاربة في المسستوى
بين إاتحاد بلعباس ¢وشسباب قسسنطينة
وكÓالفريقان حققا التعادل في آاخر لقا،A
األول على حسساب أابنا Aالعقيبة والثاني أاطاح
بالرائد شسبيبة بجاية ولهذا فإان الطرفين
يريدان تأاكيد النتيجة .

البرنامج :
ش . ¢السساورة ـ و .سسطي∞ على السساعة ١٦,٠٠
إا  .العاUسمة ـ أا ،برج بوعريريج على السساعة ١٨,٠٠
ج  .الشسل∞ ـ ش .¢القبائل على السساعة ١٧,٤٥
م  .وهران ـ ش .¢بلوRداد على السساعة ١٨,٠٠
إا .الحراش ¢ـ ش .¢باتنة على السساعة ١٦,٠٠
و .تلمسسان ـ م .العلمة على السساعة ١٨,٠٠
إا .بلعباس ¢ـ ش. ¢قسسنطينة على السساعة ١٨,٠٠

تهمي يدعوإاŒ ¤اوز ا’عتبارات الÓرياضشية

دعا وزير الشسباب
والرياضسة السسيد
محمد تهمي مسسوؤولي
فديراليات الرياضسات
الجماعية باإعداد
صسيغة منافسسة
يتجاوز العتبارات
الÓرياضسية .
على هذه التحاديات اإعداد
ڤنظام منافسسة يسستجيب
للواقع الميداني وياأخذ في
المكانيات
الحسسبان
البشسرية ،المادية والمالية،
كما ااألح عليه الوRير خÓل
اجتماع مع مسسوؤولي
اتحاديات كرة السسلة ،كرة
اليد والكرة الطائرة لتدارس¢
المشساكل التي تعترض ¢هذه
الهيئات من اأجل النطÓق
في الموسسم الرياضسي ٢٠١٢
. ٢٠١٣ /
وفي هذا الطار ،ذكر السسيد
تهمي باأن الفديراليات تعد
شسريك الوRارة في اعداد
السسياسسة الوطنية للرياضسة.
وعرض ¢مسسوؤولو التحاديات

المشساكل التي تعترض ¢هذه
الختصساUسات الرياضسية
المنشساآت
Zرار
على
والمراكز الخاUسة بالتحضسير
والتدريب والتاأطير.
ففي وقت سسابق ،وضسع
الفديراليات
مسسوؤولو
المذكورة ملفات كاملة على
مسستوى وRارة الشسباب
والرياضسة بغية اإيجاد حل
لهذه
ونهائي
سسريع
الوضسعية .وطلبت الوRارة من

مديرية الرياضسة التابعة لها
بالتعمق في دراسسة هذه
الملفات بالتنسسيق مع
التحاديات والتقنيين بهدف
ايجاد حلول لهذه المشساكل.
للتذكير ،اأجلت انطÓقة
البطولة الوطنية لكرة السسلة
وكرة اليد لأسسبوع اآخر بعدما
كانت مقررة نهاية هذا
السسبوع ،بسسبب مشساكل
مالية تواجه بعض ¢الأندية.

 ..ويتفقد مركب مصشطفى تششاكر اليوم
يقوم Uسباح اليوم وRير الشسباب والرياضسة
السسيد محمد تهمي بزيارة تفقدية للمركب
الرياضسي مصسطفى تشساكر بالبليدة الذي
سسيسستقبل المباراة الحاسسمة بين المنتخب
الوطني و نظيره الليبي في إاطار التصسفيات
النهائية المؤوهلة لكاس ¢األمم اإلفريقية
المزمع إاجراؤوها بجنوب إافريقيا في جانفي
. ٢٠١٣
وسستأاخذ أارضسية مصسطفى تشساكر حصسة
األسسد من Rيارة الوRير الذي سسيطلع على
مدى جاهزية األرضسية التي خضسعت لعملية

تجهيز التي تأاثرت بالحرارة الشسديدة التي
ميزت مدينة البليدة خÓل فصسل الصسي∞.
كما سسيتفقد الوRير كذلك أارضسية الملحق
التي خضسعت كذلك إلعادة تجهيز بعد
تدهورها هي األخرى إاضسافة الى الهياكل
األخرى التي يتوفر عليها المركب كالمسسبح.
كما سستكون الفرUسة مواتية لÓسستماع
لنشسغالت القائمين على المركب .

عمار  -ح.

مباراة الجزائر ـ ليبيا

بيع التذاكر يومي الجمعة والسشبت القادمين بالبليدة
تم اتخاذ كل الجراAات التنظيمية على
مسستوى ملعب مصسطفى تشساكر الذي
سسيخصسص ¢المباراة الفاUسلة بين المنتخب
الوطني ونظيره الليبي يوم  ١٤أاكتوبر الجاري،
في اطار تصسفيات كأاس ¢افريقيا لÓمم ،٢٠١٣
حسسب ما اكده مدير الملعب السسيد بلحجة.
وقد جرت اشسغال كبيرة على أارضسية الميدان
التي أاUسبحت جاهزة لسستقبال هذه المباراة،
عندما تفقدها المدرب الوطني هاليلوRيتش¢
أاثنا Aتدريب الÓعبين المحليين.
ومن جهة أاخرى ،فإان إادارة الملعب وضسعت
كل المور التنظيمية فيما يخص ¢الجمهور،
أاين سسيتم طرح ( )٢٠أال∞ تذكرة بقيمة ()٢٠٠
دج ،وهذا بالتفاق مع التحادية الجزائرية
لكرة القدم ،حيث ان هذا السسعر سسيشسجع
الجمهور على التوافد بكثرة على الملعب
لتشسجيع «الخضسر»  ،،في حين أان المدرجات
المغطاة خصسصست لها ( )٤آالف تذكرة بقيمة

( )١٠٠٠دج ..وبإامكان الجمهور الرياضسي
الجزائري اقتنا Aالتذاكر بداية من Uسبيحة
يوم الجمعة القادم ،أاين تبدأا عملية البيع على
مسستوى ملعب تشساكر على السساعة (..)٩,٠٠
وسستتواUسل الى Zاية يوم السسبت ،اي على
مدى يومين ..وهذا إلراحة الجمهور فيما
يخص ¢برنامج حصسوله على التذاكر.
وحسسب المسسؤوول المعني ،فإانه يمكن
للشسخص ¢الواحد اقتنا )٥( Aتذاكر على
الكثر ،للسسماح ألكبر عدد ممكن من النصسار
الحصسول على تذكرة وتفادي السسوق السسودا.A
ولهذا ،فان كل الوسسائل تم تسسخيرها بداخل
الملعب من أاجل راحة النصسار الذين
سسيسسعفهم الحظ لمتابعة هذه المباراة بداية
من السساعة ( )٢٠,٣٠مسسا Aيوم الـ  ١٤أاكتوبر.

حامد حمور

بعد تتويجه بالبطولة العربية للقفز بالمظÓت

العميـ ـ ـ ـد بن زيـ ـ ـان يششيـ ـ ـد با’نجـ ـ ـاز المحقق
مـ ـ ـ ـ ـ ـن ط ـ ـ ـرف المنتخب العسشك ـ ـ ـري
اسستطاع المنتخب الوطني العسسكري للقفز بالمظÓت من تحقيق الميدالية الذهبية والمرتبة
األولى في الفردي والمرتبة األولى والميدالية الذهبية في الترتيب العام ،حسسب الفرق متقدما
على كل من السسعودية ومصسر والمغرب و أايضسا اإلمارات العربية المتحدة خÓل مشساركته في
البطولة العربية للقفز بالمظÓت التي احتضسنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السسعودية.
وقد مثل المنتخب العسسكري في هذه المسسابقة التحادية الجزائرية للرياضسة الجوية مع العلم
أان هذه المسسابقة جرت تحت رعاية الفيدرالية اآلسسيوية للقفز بالمظÓت والفيدرالية العربية
للرياضسات الجوية.
يذكر أان هذه المسسابقة عرفت مشساركة  ١٧دولة و  ٢٤فريق كما أان الفريق الوطني العسسكري
للقفز بالمظÓت سسبق و أان شسارك في شسهر فيفري  ٢٠٠٧بالمملكة العربية السسعودية في
البطولة العربية العسسكرية الثانية للقفز بالمظÓت و تحصسل على المرتبة األولى حسسب الفرق
في الترتيب العام .
وقد عاد Xهر أامس ¢اŸنتخب الوطني العسسكري ا÷زائري ا €أارض ¢الوطن و كان ‘ اسستقبالهم
باŸطار العميد مقداد بن Rيان رئيس ¢مصسلحة الرياضسة العسسكرية وقد أاشساد العميد بن Rيان
بأادا AالعناUسر الوطنية الذين اسستطاعوا تشسري∞ ا÷زائر خÓل هذه اŸسسابقة رZم اŸنافسسة
الكبÒة.

ألسسبت  ٠٦أأكتوبر  ٢٠١٢م
ألموأفق لـ  ٢٠ذو ألقعدة  ١٤٣٣هـ

الحكمة اإللهية من غسشل
صشدر النبي بماء زمزم
روى ألطبرأني عن عبد ألّله بن عباسض
رضسي ألّله تعالى عنهما قال :قال رسسول ألّله
ـ صسلى ألّله عليه وسسلم ـ خير ماء على وجه
أأ’رضض ماء زمزم  ،فيه طعام من ألطعم
وشسفاء من ألسسقم أأي أأن شسرب مائها يغني
عن ألطعام ويشسفي من ألسسقام ،لكن مع
ألصسدق ،كما وقع أ’بي ذر ألغفاري رضسي ألّله
تعالى عنه ،ففي ألصسحيح أأنه أأقام شسهرأ
بمكة ’ قوت له إأ’ ماء زمزم .وروى أأ’زرقي
عن ألعباسض بن عبد ألمطلب رضسي ألّله
تعالى عنه قال :تنافسض ألناسض في زمزم في
زمن ألجاهلية حتى أأن كان أأهل ألعيال
حا لهم
يفدون بعيالهم فيشسربون فيكون صسبو ً
وقد كنا نعدها عونًا على ألعيال ،قال
ألعباسض وكانت زمزم تسسمى في ألجاهلية
شسباعة ،هو لما شسرب له وجعله ألّله تعالى
إ’سسماعيل وأأمه هاجر طعاًما وشسرأًبا،
وحكى ألدينوري عن ألحميدي قال كنا عند
سسفيان بن عيينة فحدثنا بحديث ،ماء زمزم
لما شسرب له .فقام رجل من ألمجلسض ثم عاد
فقال يا أأبا محمد أأليسض ألحديث ألذي
حا قال نعم ،قال
حدثتنا في ماء زمزم صسحي ً
ألرجل :فإاني شسربت أآ’ن دلًوأ من زمزم على
أأنك تحدثني بمائة حديث فقال له سسفيان
أقعد فقعد فحدثه بمائة حديث ودخل أبن
ألمبارك زمزم فقال ،ألّلهم إأن أبن ألمؤومل
حدثني عن أأبي ألزبير عن جابر أأن رسسول
ألّله صسلى ألّله عليه وسسلم قال :ماء زمزم لما
شسرب له ،ألّلهم فإاني أأشسربه لعطشض يوم
ألقيامة وماء زمزم شسرأب أأ’برأر عن أبن
عباسض رضسي ألّله تعالى عنهما قال :صسلوأ
في مصسلى أأ’خيار وأشسربوأ من شسرأب
أأ’برأر  ،قيل ما مصسلى أأ’خيار قال تحت
ألميزأب ،قيل :وما شسرأب أأ’برأر ،قال ماء
زمزم وأأكرم به من شسرأب وقال ألحافظ
ألعرأقي إأن حكمة غسسل صسدر ألنبي ـ صسلى
ألّله عليه وسسلم ـ بماء زمزم ليقوى به ـ صسلى
ألّله عليه وسسلم ـ على رؤوية ملكوت ألسسماوأت
وأأ’رضض وألجنة وألنار ،أ’نه من خوأصض ماء
زمزم أأنه يقوي ألقلب ويسسكن ألروع.

من قصشصص الصشالحين
أجتمع ألفضسيل بن عياضض وسسفيان ألثوري
يوماً ،فجلسسوأ يتذأكرون شسيئًا من ألرقائق
َفرق كل وأحد منهم وبكى ،فقال سسفيان
ألثوري رحمه ألّله  :أأرجوأ أأن يكون هذأ
لمجلسض علينا رحمة وبركة ،فقال ألفضسيل
بن ألعياضض  :ولكني أأخاف يا أأبا عبد ألّله أأ’
ت من
يكون أأضسُر علينا  ..أألسست تخلصس َ
ت أأنا إألى أأحسسن
أأحسسن حديثك وتخلصس ُ
ت لي  ..فبكى
ت لك  ..وتزين َ
حديثي  ..فتزين ُ
سسفيان ألثوري رحمه أللّه وقال أأحييتني
أأحياك
أللّه .

من الهدي النبوي
ت ِإألَى ألsنبِuي
َعن ِ أبْن ِ َعsباسض ٍ أأَsن أْمَرأأًَة جَاَء ْ
ُ
ت ِإأsن أأuمي َنَذَرتْ
ـ صسلى ألّله عليه وسسلم ـ َفَقالَ ْ
َ
َ
حsج َعْنَها
حsج َفَماَت ْ
ت َقْبلَ أأَْن تَ ُ
أأَْن َت ُ
حsج أأَفأا ُ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
جى َعْنَها ،أأَرأأْيت لْو كاَن َعلى
ح u
َقالََ :نَعْم ُ
ِ
ِ
َ
ت نََعْمَ .فَقالَ
َ
َ
أأُuمكِ َدْيٌن أأَُكْنت قاضسَيَتُه  .قال ْ
حtق ِبالَْوَفاء»ِ
«َفاْقضُسوأ ألِsذي َلُهَ ،فإاِsن أللَsه أأَ َ
روأه ألبخاري.

يوميــات إإسسـÓميـــة

هام جدإ

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

إإعدإد  :عبد إلكريم  .ل

إ◊ج ‘ إإ’سصÓم

منأاعظم الششعائر وأاقواها ‘ –قيق العبودية لّله تعا¤
إلعبادإت جميعها وإإن إختلفت صصورها ،وتنوعتأإشصكالها،إإ’أإنها تلتقي عند غاية وإحدة،
وهي تحقيق إلعبودية لّله تعالى ،بأادإء ما إفترضض ،وباإ’خÓصض له في جميع إلطاعات،
وإلتوجهإإليه في جميع إأ’حوإل..
وحينما نتحدث عن أ◊ج كوأحد
من هذه ألقرب وألطاعات‚ ،د أأن
هذه ألعبادة من أأعظم ألشسعائر،
وأأقوأها ‘ –قيق ألعبودية لّله
تعا ،¤وذلك ’شستمالها على جملة
من ألعبادأت ،ألتي –مل من أِ◊َكم
وأŸعا Êما يدرك Ãقدمات
ألعقول قبل أأوأخرها .فا◊ج أأحد
أأركان أ’إسسÓم ومبانيه ألعظام،
فرضسه ألّله تعا ¤على ألقادر
أŸسستطيع من أŸسسلم ÚأŸكلف،Ú
قال تعاَ﴾ : ¤ولِّلهِ َعَلى ألsناسض ِ ِحtج
أْلَبي ِ
ت َمن ِأسْسَتَطاعَ أِإَلْيهِ سَسِبي ً
 ﴿Óوقد
ْ
شسرع أ◊ج Ÿقاصسد سسامية،
وغايات نبيلة ،وأأهدأف عظيمة ،من
ذلك:
أأو ً
’– :قيق ألعبودية لّله تعا:¤
ففي أ◊ج يتجلى معنى ألعبودية لّله
تعا ¤بشسكل وأضسح؛ فتجد أ◊اج
متذل ،Óخاضسعا منكسسرأ ب Úيدي
مو’ه ،رأفعا عقÒته بالتلبية
أŸشستملة على أإفرأد ألّله تعا¤
بالعبادة ،متÈئًا من حوله وقوته أإ’
بالّله تعا ،¤خارجًا من مÓذ ألدنيا،
تاركًا ماله وأأهله ووطنه ،مقب ً
 Óعلى
ربه ،أسستجابة له ،وتظهر ألعبودية
‘ طوأفه بالبيت ألذي أأمر ألّله
تعا ¤بالطوأف بهَ﴾ ،وْلَيsطsوُفوأ
ِباْلَبْيتِ أْلَعتِيق ِ﴿ أسستجابة ’أمر ألّله
تعا ،¤فهو ’ يطوف و’ يسسعى
حول شسيء من أ’أبنية أإ’ حول
ألكعبة ،وب Úألصسفا وأŸروة –قيقًا
للتوحيد ،وتظهر ألعبودية ‘ كشسفه
رأأسسه ،ولبسسه ثياب أ’إحرأم ،وتركه
أÙببات أإ ¤ألنفسض ،كالطيب
وألنسساء وسسائر ما يÎف به ألعباد
مثل قصض ألشسعر وتقليم أ’أظفار،
كل هذأ بخشسوع وتذلل أمتثا ً
’ ’أمر
ألّله تعا ¤وطلبًا لعفوه ومرضساته..
ثم أإن شسعاره منذ أأن يدخل ‘
أ’إحرأم أإ ¤ح Úرمي جمرة ألعقبة

وأ◊لق هو رفع عقÒته بالتلبية
أŸشستملة على ألتوحيد :لبيك ألّلهم
لبيك ’ شسريك لك لبيك .ثم رمي
أ÷مرأت ،وأ◊لق أأو ألتقصس ،Òكل
هذأ هو مقصسود ألعبودية أ’أعظم،
وماآله ـ باإذن ألّله تعا ¤ـ ﬁو
ألذنوب ،وتكف Òألسسيئات ،فيعود
أ’إنسسان بعد حجه بحياة جديدة،
بيضساء نظيفة ،طاهرة نقية.
ثانيًا  :أإقامة ذكر ألّله ـ عز وجل ـ
قال تعاِ﴾ :¤لَيش ْسَهُدوأ َمَناِفَع َلُهْم
َوَيْذُكُروأ أسْسَم ألsلِه فِي أَأsياٍم
sمْعُلوَما ٍ
ت﴿ ،وقال عز وجلَ﴾ :لْيسَض
جَناٌح أَأن َتْبَتُغوأ ْ َفضسْ ً
 Óم uن
َعَلْيُكْم ُ
sرuبُكم َفاِإَذأ أأََفضْسُتم uمْن َعَرَفاتٍ
ْ
حَرأِم
َفاْذُكُروأ ْ ألّلَه ِعنَد أْلَمش ْسَعِر أْل َ
َوأْذُكُروهُ َكَما َهَدأُكْم َوأإِن ُكنُتم uمن
َقْبِلهِ لَِمَن ألضsساآuل َ
 ،Úأَأفِيضُسوأ ْ مِنْ
ِ
حْي ُ
ث أَأَفاضَض ألنsاسُض َوأسْسَتْغفُروأ ْ ألّلهَ
َ
أِإsن ألّلَه َ
غُفوٌر sرِحيٌمَ ،فاِإَذأ َقضَسْيُتم
sمَناسِسَكُكْم َفاْذُكُروأ ْ ألّلَه َكِذْكِرُكْم
أآَباءُكْم أَأْو أَأشس َsد ِذْكرأ ً.﴿..
وقد بّين ألنبي ـ صسلى ألّله عليه
وسسلم ـ أأن ألطوأف بالبيت ،وألسسعي

ألعدد
١٥٩١٩

ب Úألصسفا وأŸروة ،ورمي أ÷مار
أإ‰ا شسرع ’إقامة ذكر ألّله تعا،¤
وذكر ألّله تعا ¤هو أŸقصسود
أ’أعظم من ألعبادأت ،وأأعظم ألذكر
ألذي يلهج به أ◊اج هو (’ أإله أإ’
ألّله وحده ’ شسريك له) ،وهو ذكر
جميع أ’أنبياء وأŸرسسل ،Úو’
يخفى قيمة ألذكر ،وفوأئده ألكثÒة،
وعوأئده أ’أثÒة .ومن مقاصسد
أ◊ج :أأن ألّله تعا ¤جعله وسسيلة
لتكف Òألسسيئات ،وسسببًا ‘ ﬁو
ألذنوب ،وطريقًا لرفعة ألدرجات،
وأأعظم ما يصسور هذأ أ’أمر ما روأه
عمرو بن ألعاصض ـ رضسي ألّله عنه ـ
أأنه Ÿا أشسÎط على ألنبي ـ صسلى
ألّله عليه وسسلم ـ سساعة بيعته له ،أأن
يغفر ألّله له ما سسلف  ،قال له ألنبي
ـ صسلى ألّله عليه وسسلم ـ  :أأما علمت
أأن أ’إسسÓم يهدم ما كان قبله ،وأأن
ألهجرة تهدم ما كان قبلها ،وأأن
أ◊ج يهدم ما كان قبله  ..وصسح عن
ألنبي عليه ألصسÓة وألسسÓم أأنه
قال :من حج هذأ ألبيت فلم يرفث
و ⁄يفسسق رجع كيوم ولدته أأمه .

وقفةإإيمانية

هل يمل الّله من توبة عباده
ما أأجمل تلك ألحكاية ألتي سساقها أبن ألقيم رحمه ألّله في مدأرج ألسسالكين حيث قال :وهذأ موضسع ألحكاية
ألمشسهورة عن بعضض ألعارفين أأنه رأأى في بعضض ألسسكك باب قد فتح وخرج منه صسبي يسستغيث ويبكي وأأمه خلفه
تطرده حتى خرج  ،فأاغلقت ألباب في وجهه ودخلت ألبيت ألذي أأخرج منه  ،و’ فذهب ألصسبي غير بعيد ثم وقف
متفكرأ  ،فلم يجد له مأاوى غير من يؤوويه غير وألدته  ،فرجع مكسسور ألقلب حزينا .فوجد ألباب مرتجا فتوسسده
ووضسع خده على عتبة ألباب ونام  ،وخرجت أأمه  ،فلما رأأته على تلك ألحال لم تملك إأ’ أأن رمت نفسسها عليه ،
وألتزمته تقبله وتبكي وتقول  :يا ولدي  ،أأين تذهب عني ؟ ومن يؤوويك سسوأي ؟ أألم أقل لك ’ تخالفني  ،و’ تحملني
بمعصسيتك لي على خÓف ما جبلت عليه من ألرحمة بك وألشسفقة عليك  .وإأرأدتي ألخير لك ؟ ثم أأخذته ودخلت
فتأامل قول أأ’م  ’ :تحملني بمعصسيتك لي على خÓف ما جبلت عليه من ألرحمة وألشسفقة .وتأامل قوله صسلى ألّله
عليه وسسلم ألّله أأرحم بعباده من ألوألدة بولدها وأأين تقع رحمة ألوألدة من رحمة ألّله ألتي وسسعت كل شسيء ؟ فإاذأ
أأغضسبه ألعبد بمعصسيته فقد أأسستدعى منه صسرف تلك ألرحمة عنه  ،فإاذأ تاب إأليه فقد أأسستدعى منه ما هو أأهله وأأولى
به .فهذه تطلعك على سسر فرح ألّله بتوبة عبده أأعظم من فرح ألوأجد لرأحلته في أأ’رضض ألمهلكة بعد أليأاسض منها.
وقيل للحسسن :أأ’ يسستحي أأحدنا من ربه يسستغفر من ذنوبه ثم يعود ،ثم يسستغفر ثم يعود ،فقال  :ود ألشسيطان لو ضسفر
منكم بهذه ف Óتملوأ من أ’سستغفار إأن ألهÓك كل ألهÓك في أإ’صسرأر على ألذنوب

اللهم ارزقـ ـنـ ـا
ب ـاأ’ل ـف أأل ـفـ ـة وبـالـب ـاء ب ـرك ـة وبـالـت ـاء ت ـوبـ ـة وبـالـث ـاء ث ـوأبـ ـُا وبالجيـم جـمـاً’ و بالـحـاء حكـمـة وبـالـخـاء خ ـي ـرأ ً
وبـال ـدأل دلـي ـ ً
 Óوبـال ـذأل ذك ـ ـاء وبـال ـرأء رحـم ـة وبـالـزأي زك ـ ـاة وبالسسين سسعادة وبالشسيـن شسفـاء و بالـصسـاد صسـدق ـًا
وبـالـضسـاد ضسـي ـاء وبالـطـاء طـاع ـة وبـالـظـاء ظـف ـرأ ً وبالعـيـن عـلـمـًا وبالغـيـن غـن ـى وبـالـفـاء فـÓح ـًا وبالقـاف قنـاعـة
وبالكـاف كـرأمـة و بـال ـÓم لـطـفـًا وبالميم موعظـة وبـالـن ـون ن ـ ـورأ ً وبالـهـاء هـدأي ـة وبـ ـ ـالـ ـ ـوأو وّدأ ً و بـالـي ـاء يـقـيـنـًا أللهم
آأمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـين .
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األوائل

¯ أأول من وضسع أ◊صسى ‘ أŸسسجد
ألنبوي هو عمر بن أÿطاب فقد كان
ألناسض إأذأ رفعوأ رؤووسسهم من ألسسجود
نفضسوأ أأيديهم ،فأامر عمر با◊صسى فجيء
به من ألعقيق ،فبُسِسط ‘ مسسجد ألرسسول
صسلى ألّله عليه وسسلم  * .أأول من جهر
بالقرآأن ألكر ‘ Ëمكة هو عبدألله بن
مسسعود ،فأامام سسادأت قريشض رفع صسوته
حّمن ٍ (ّ )١علّsم
أ◊لو أŸث Òبقوله تعا ¤ألsر ً
ألًٍقًرآأنّ (ّ )٢خّلّق أإ’نسّسانّ (ّ )٣عsلّمٍه أًلّبّياّن
(()٤ألرحمن) ،حتى وصسل فيها إأ ¤ما شساء
أللّه ،فضسربه كفار قريشض حتى ُغشسي عليه،
وŸا أأفاق أسستأاذن ألنبي صسلى ألله عليه
وسسلمئ أأن يعود Ÿا كان منه أليوم ألتا‹.
¯ أأول سسيف شسهر ‘ أإ’سسÓم هو سسيف
ألزب Òبن ألعوأم ،ففي أأيام أإ’سسÓم أأ’و¤
سسرت شسائعة بأان ألرسسول ألكر Ëقد قتل،
فما كان من ألزب Òإأ’ أأن أسستّل سسيفه
وأمتشسقه ،وسسار ‘ شسوأرع مكة كاإ’عصسار،
و‘ أأعلى مكة لقيه ألرسسول صسلى ألله عليه
وسسلمئ فسسأاله ماذأ به؟ فأاخÈه ألنبأا فصسلى
عليه ألرسسول صسلى ألّله عليه وسسلمئ ودعا
له با Òÿولسسيفه بالغلبة.
¯ أأول مسسلمة قتلت يهوديًا هي صسفيّة
بنت عبد أŸطلب ،ففي غزوة أÿندق كان
لها موقف فريد ‘ تاريخ نسساء ألبشسر،
وذلك أأن رسسول ألّله صسلى ألّله عليه وسسلمئ
ّ
Ÿا خرج إأ ¤أÿندق جعل نسساَءه ‘ حصسن
يقال له فارع  ،وجعل معهن حسسان بن
ثابت وهو يناهز ألسست Úمن ألعمر ،فجاء
رجل من أليهود ،فرقى ‘ أ◊صْسن حتى
أأطّل عليهم ،قالت صسفية رضسي ألّله عنها
ت رأأسسه،
(فقمت إأليه فضسربته حتى قطع ُ
فأاخذتُ رأأسسه فرميت به عليهم) فقالوأ
(قد علمنا أأن هذأ  ⁄يكن ليÎك أأهله ُخلوأ ً
ليسض معهم أأحد فتفّرقوأ).

أانت تسشأال والششيخ يجيب
ما حكم نظر إلنسصاء إإ ¤إلرجال
‘ إŸسصرحيات وإŸسصلسصÓت؟
أأفتى ألسسادة ألفقهاء ‘ أŸدرسسة
أŸالكية على جوأز نظر أŸرأأة إأ¤
ألرجال فيما عدأ ما ب Úألسسرة وألركبة
من ألرجال ،بشسرط أأمن ألفتنة .وبنى
جوأزه على ما ورد من حديث عائشسة
رضسي ألّله عنها :كان رسسول ألّله صسلى
ألّله عليه وسسلم يسس ÊÎبردأئه ،وأأنا
أأنظر إأ ¤أ◊بشسة يلعبون ‘ أŸسسجد
(ألبخاري ومسسلم) ،وبهذأ قال أ◊نفية
وأ◊نابلة ،وقيده أŸالكية بالوجه
وأأ’طرأف عند أأمن ألفتنة.؟أأما من أأفتى
بحرمة نظر ألنسساء للرجال عامة
◊ديث أبن أأم مكتوم وقول ألنبي صسلى
ألّله عليه وسسلم أ’م سسلمة وميمونة:
أحتجبا عنه  ،فإانه حديث ﬂتلف ‘
صسحته ،كما قال أإ’مام أبن حجر.
ما حكم إلشصرع ‘ إإجرإء عملية
ربط مؤوقت Ÿنع إ◊مل؟
يجوز من حيث أأ’صسل أسستعمال موأنع
أ◊مل أ’سسباب صسحية أأو نفسسية ترأها
ألزوجة ،ويرضسى ألزوج باسستعمالها؛ أ’ن
ألذرية من أأ’مور أŸشسÎكة بÚ
ألزوج ،Úو’ تسستقل ألزوجة بالقرأر ‘
هذأ أŸوضسوع ،إأ’ إأذأ كان هناك ضسرر
صسحي مع Úيقرره أأ’طباء بالنسسبة
◊التها وظرفها.؟وأسستعمال حبوب منع
أ◊مل يعت Èتنظيمًا للحمل باأ’خذ
باأ’سسباب لذلك ،فهو جائز لذلك .ولهذأ
’ يجوز أأن يكون من أأسسبابه خوف
ألرزق ،وعدم ألقدرة على أإ’نفاق،
فالرزق بيد ألّله عز وجل .وŸا كان
ألربط ألدأئم على أÿصسوصض قطعًا
للحمل وليسض تنظيمًا ،أأو هو سسبب لقطع
أ◊مل كان ذلك ﬁظورأ ً شسرعاً ،إأ’ إأذأ
كان أÿوف على حياة أأ’م من أ◊مل،
كمن تلد بالطريقة ألقيصسرية ثÓث
مرأت حسسب كÓم أıتصس.Ú
وألطريقة أŸسسؤوول عنها وهي ألقطع
أŸؤوقت إأذأ أأمكن إأجرأء عملية بنجاح
يحقق كونها ربطًا مؤوقتًا فع ً
 Óف Óمانع
منه؛ أ’نه حينئذ شسبيه باسستعمال حبوب
منع أ◊مل.

ثقافة

إلسشبت  ٠٦أإكتوبر  ٢٠١٢م
إلموإفق لـ  ٢٠ذو إلقعدة  ١٤٣٣هـ

إلعدد
١٥٩١٩
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دسسائسس المرأاة الخفية وراء قهر البزناسسية

حاج حفصسي محمد يروي مسسيرته النضسالية
صسدر للحاج حفصسي محمد عن دار النشسر ''فيسسيرا'' ،كتاب بعنوان ''من
ذكريات الكفاح...مذكرات مجاهد'' ،يروي فيه مسسيرته النضسالية منذ
التحاقه بحزب الشسعب في ،١٩٤٩إالى غاية اندلع الثورة التحريرية
في نوفمبر  ١٩٥٤والتحاقه بها بعد عودته من فرنسسا التي شسهدت في
 ١٤جويلية  ١٩٥٣مظاهرة طالبوا فيها بالسستقÓل التام للجزائر.

تقديم :هدى بوعطيح
يضشم إلكتاب عدد من إلوثائق
إلرسشمية وإلمذكرإت وإلصشور إلمأاخوذة
من إلوإقع إلمعاشش ،وحسشب حاج حفصشي
محمد إلذي زإر جناح ''إلششعب''
بالمعرضش إلدولي للكتاب ،فإان إإصشدإره
’
إلجديد
إإلى
يهدف
درإسشة إلماضشي
فقط ،وإإنما
لفهم إلحاضشر
إلمرتبط
بالماضشي.
وفضشل حاج
محمد حفصشي
أإو ''إلحوإسش''
إ’سشم إلثوري
أإن
للكاتب
في
يتناول
إلجزء إأ’ول من
نضشال
كتابه
وإلده إلششهيد
حاج حفصشي
مسشعود أإحد
مؤوسشسشي نجوم
ششمال إإفريقيا
في  ،١٩٢٦إإلى جانب عدد من إلعمال في
فرنسشا ،مششيرإ إإلى دورهم إلكبير في
إلكفاح إلثوري ،حيث نّظموإ في ١٤
جويلية مسشيرة بفرنسشا ششارك فيها ٣٠٠
عامل جزإئري ،ليوإصشل إلكاتب حديثه
عن مسشيرة وإلده إلششهيد ،إلذي ششارك

في إلمؤوتمر إإ’سشÓمي إإلى جانب أإزيد
من  ١٠آإ’ف جزإئري ،ترأإسشه مصشالي
إلحاج ،حيث طالب با’سشتقÓل إلتام
للجزإئر ،معلنا عن ميÓد حزب إلششعب
إلجزإئري ،وإلذي أإصشبح فيه حاج حفصشي
مسشعود عضشوإ ثم كاتبا للجماعة.
كما تحّدث إلمؤولف عن دور إلحركة
إلعاصشمية للششبيبة إلجزإئرية في تكوين
فدرإلية منتخبين
إ’نديجان
للجزإئر ،وإلتي
تهدف إإلى تمثيل
برلماني مماثل
لأÓوروبيين ،وحق
إلمعلومة وإلحرية
في إلعمل سشوإء
في إلجزإئر أإو
بدون
فرنسشا
بيروقرإطية
من
وغيرها
إأ’هدإف.
وعرج إلمؤولّف
عن
للحديث
زيارة موريسش
إإلى
فيو’ت
في
إلجزإئر
وكيف
،١٩٢٧
أإصشدر قرإرإ بمنع
تصشدير إلقمح إلجزإئري إإلى فرنسشا
وأإوروبا ،مرورإ با’حتفال بمئوية
إلجزإئر إلفرنسشية حيث قام إلمجلسش
إلفرنسشي ـ حسشب إلكاتب ـ بصشرف ٦
مÓيين فرنك فرنسشي للدعاية وإإقناع

م.أام Úعباسس
إلرأإي إلعام إلفرنسشي بأاّن إلجزإئر هي
وإحدة من إلضشوإحي إلفرنسشية.
وتحّدث حاج حفصشي محمد عن
إلتاريخ إلثوري لمسشيلة مسشقط رأإسشه
وأإحدإث  ٠٨ماي  ،١٩٤٥وإإلقاء إلقبضش
على  ٤٠جزإئريا من إلمؤويدين أ’لمانيا
وإنتصشارإتها على فرنسشا ،مششيرإ أإيضشا
في سشياق حديثه إإلى إ’عتقا’ت إلتي
ششهدتها إلجزإئر في  ١٩٥٠حين إكتششفت
إلششرطة إلسشرية إلفرنسشية في  ١٣ماي
 ١٩٥٠منظمة عسشكرية ،وبدأإت إلششركة
إلسشرية إلفرنسشية بعملية إعتقا’ت
وإسشعة ،وإعتقلت رئيسش إلمنظمة
إلعسشكرية إلسشرية أإحمد بن بلة.
إإلى جانب ذلك ،فإاّن كتاب ''من
ذكريات إلكفاح...مذكرإت مجاهد''
يتطّرق إإلى أإحدإث أإخرى ششهدتها
إلجزإئر في ظل إ’حتÓل إلفرنسشي لها.
ويعمل حاج حفصشي محمد حاليا على
موإصشلة كتابة مذكرته ،حيث يصشدر عن
قريب إلجزء إلثاني من مؤولفه وإلذي
ينطلق فيه من إند’ع إلثورة إلتحريرية
إإلى غاية إسشتقÓل إلجزإئر.

تنظيم األسسبوع الثقافي لولية المسسيلة ببسسكرة
انطلقت فعاليات األسسبوع
الثقافي لولية المسسيلة بدار
الثقافةأاحمد رضسا حوحو ببسسكرة
مسساء الخميسس ،وكان حفل
الفتتاح هذا قد جرى بإاشسراف
مدير الثقافة والسسياحة للولية
والمسستشسار الثقافي لدار الثقافة
بولية المسسيلة السسيد رزوق عبد
النور.

جراف عبد الحق

ويبدو أإن إلهدف وإضشح جدإ ً من
خÓل سشعي وزإرة إلثقافة إلى إإقامة
مثل هذه إأ’سشابيع إلثقافية لكامل
و’يات إلوطن ،إإذ يكمن إلهدف
إأ’سشاسشي منها ،في تذليل إلعقبات و
إلصشعاب أإمام إلموإطن إلجزإئري
إلرإغب في معرفة تقاليده وثقافته ،إإ’
أإن حفل إ’فتتاح هذإ ششهد غيابا تاما
للموإطن إلبسشكري فقاعة إلفكر وإ’دب
بدإر إلثقافة إحمد رضشا حوحو ،لم
يمأÓها سشوى إلزوإر من عاصشمة
إلحضشنة ،وهو ما يطرح عدة تسشاؤو’ت
حول تجاوب إلموإطن إلبسشكري مع مثل
هذه إ’حدإث .
وششهدت قاعة إلفكر وإأ’دب عروضشا
رإئعة ،كششفت عن ما تمتاز به منطقة
إلحضشنة من أإصشالة متجذرة عبر تاريخ
كامل  ،مزجت فيه كما قال مسشتششار
إلثقافة رزوق عبد إلنور بين إإ’رث
إلتقليدي وإلمتمثل في فرقة إلفنون
إلششعبية إلتي تحصشلت على إلمرتبة
إلثالثة في إلمهرجان إلمقام بغيليزإن ،
و إلتي أإمتعت إلحاضشرين بغناء ششعبي
تناولت فيه حب إلوطن ،تمامًا كما أإن
إلششاعرين غفار عبد إلحفيظ في
إلششعر إلششعبي وإلذي أإلقى ششعرإ ششعبيا

تجلى فيه خوفه على هذإ إلوطن ممن
قد يغدر بأابنائه ،وإلششاعر لخذإري،
وإإ’رث إلروحي إلذي تمثل في إإلقاء
فرقة إلنسشائم للنششيد إلديني و إلتي
إمتعت هي إ’خرى بأاصشوإت أإعضشائها،
إلحاضشرين بأاناششيد عن إلنبي محمد ،
و إإ’رث إلعصشري و إلمتمثل في فرقة
إلرإب إلتي نالت هي إ’خرى نصشيبها
من هذإ إلحفل  ،خاصشة وأإن جيل إليوم
صشار يميل إلى هذإ إلفن على غرإر
باقي إلفنون إلتي بدأإ إلششباب يطلقها
بحثا عن ما هو معاصشر .
وتششارك أإيضشًا و’ية إلمسشيلة في
أإسشبوعها إلثقافي بعرضش ترإثي ثقافي
مادي ،يتمثل في إإبرإز هذإ إلجانب
إلذي يسشير نحو إ’ندثار مع بروز
وسشائل عصشرية كبديل عن إليد

إلتقليدية ،و يبقى رغم هذإ ،إلبرنوسش
إلبوسشعادي و إلقندورة إلبوسشعادية،
يعبرإن في هذإ إلزمن عن عرإقة
منطقة إلحضشنة في إلحفاظ على هكذإ
موروث من إلزوإل.

عا÷ت مسشرحية إŸششعوذ لفرقة
''إ’أنوإر'' لدإر إلثقافة رششيد ميموÊ
ببومردإسش ،من إنتاج وإإخرإج إلفنان
سشيد إأحمد درإوي ‘ إليوم إلثا Êمن
برنامج إلعروضش إŸتنافسشة على
جائزة إلعنقود إلذهبي باŸهرجان
إلوطني للمسشرح إلفكاهي باŸدية،
ظاهرة إلششعوذة إلعائدة بقوة ،من
خÓل دور إأحد إلŸÈان ÚإلسشاذجÚ
من طرف إلفنان كر Ëجنان إلذي
يوؤمن كثÒإ بالششعوذة وإنتقال إ’أروإح
وإسشÎجاعها ،حيث وقع ‘ فخ
مششعوذ إأقنعه بحيلة إسشÎجاع زوجته
إŸتوفية منذ ثÓث سشنوإت ،مسشتعينا
باŸمثلة إأمال إلتي تقّمصشت دور
زوجته إŸتوفاة مسشتعملة كذلك حيÓ
ضشد إأسشتاذها إŸششعوذ ،إلذي حاول
إسشتحضشار روح كلثوم زوجة هذإ
إلŸÈا Êإلسشاذج إلرإغب من جهة
إأخرى ‘ حرز كب Òنظﬁ Òافظته
على كرسشيه ‘ غرفة إلÈمان.
وإسشتطاع إلفنان سشيد إأحمد
دروإي ع Èإأدإئه إŸميز كمششعوذ
إلقيام بعملية ‘ إأحسشن إ’أحوإل،
مسشتعينا بششخصشية ’مياء إ÷ميلة
جمال زوجته إŸتوفاة ،حيث برز
''جعجوع'' ‘ دور إلششيطان إıيف
وإŸسشخر من قبل إŸششعوذ
لÓسشتحوإذ على إأموإل إلŸÈان
إلبزناسشي ليتب ‘ Úإ’أخ Òباأّن ’مياء
تلميذة إŸششعوذ كانت –اول
إسشتدرإج ‡ثل إلششعب ،وبعبارإت
غرإمية متنوعة إ’ألفاظ طالبة منه
إلزوإج ،فتقوم Ãسشايرته ‘ كل إأدوإر
إŸسشرحية ،حيث إأصشبح مسشاعدها
إلرئيسشي لدرجة إلوقوع ‘ فخها
باإيهامه باأنها زوجته إŸتوفاة لتفوز
‘ إآخر هذإ إلركح باŸبلغ إŸا‹
إŸقدر بـ  ٤٠مليون سشنتيم وإلتزوج
بالŸÈا’ Êإكمال مششوإر حياته معها
وإلبزنسشة معا لكونها مششعوذة
Îﬁفة وباإمكانها منحه إÿلود ‘
إ◊ياة إلŸÈانية بعد إإكمال
إŸرإسشيم إ’إدإرية وإلششرعية للزوإج،
حيث إنتهى إŸششهد إ’أخ ÒباإنقÓب
إلسشحرعلى إلسشاحر.
يذكر إأّن هذإ إلعمل إŸقدم ‘
إليوم إلثالت من هذه إلتظاهرة بدإر
إلثقافة حسشان إ◊سشني بعاصشمة
إلتيÎي وسشط تصشفقيات إŸدعويÚ
وإŸششارك Úمن إ÷يل إ÷ديد،
وإلذي برزت ‘ بدإيته كل من
’’لة زبيدة صشاحبة إ◊ظ إŸششوؤوم،
و''سشي إبرإهيم'' إŸششعوذ ومسشاعده

''جعجوع''
و’مية إلششوإفة وسشي مسشعود
إلŸÈا ‘ Êباقي إŸششاهد
إلدرإمية ،وإلذي إأبان إلدور إÿفي
للمرإأة ‘ إلصشرإع إ’إنسشا– ،Êصشلت
من خÓله هذه إلفرقة إلتي –ولت
موؤخرإ إإ ¤تعاونية بفضشل جيوب
إأعضشائها على جائزة إلسشمط إلذهبي
‘ إŸهرجان إلوطني إŸنعقد
ببومردإسش سشنة .٢٠١١

' ..ومسسرحية افÎاضس ما حدث فع' Ó

ﬁاولة لسستقراء واقع
الشسعوب بلغة اÛانÚ

طرحت مسشرحية " إفÎإضش ما
حدث فع "Óمن إإخرإج لطفي بن سشبع
باŸسشرح إ÷هوي أ’م إلبوإقي وتأاليف
إلدكتور إلعرإقي عبد إلنبي إلزيدي
إلفائزة با÷ائزة إلكÈى ‘ إŸهرجان
إلوطني للمسشرح إÎÙف لعام ٢٠١٢
عششية أإول إلبارحة
بالعاصشمة،
إÿميسش بدإر إلثقافة حسشان إ◊سشني
‘ نفسش إلسشياق قضشية ›موعة من
إÛانÃ Úصشحة عقلية أإقدموإ على
طرز مششاهد لعبة قبل ›يء مدير
إŸسشتششفى ،وإلتي كانت بعنوإن
إلبحث عن جثة جندي ›هول من
أإجل وضشعها ‘ إلنصشب إلتذكاري من
خÓل أإدإء إلفنان هششام قرقاح ‘ دور
إŸرششيال وسشيف إلدين بركا ‘ Êدور
إŸسشتششار ،حيث طلب إŸريششال من
جنده خÓل أإطوإر هذإ إللعبة إلتي
إسشتعلمت فيها إللغة إلعربية إلفصشحى
إإعÓن إ◊رب على بلد ضشعيف من
أإجل إ◊صشول على جثة إ÷ندي
إŸرإد ومن خÓل هذه إأ’فكار إلتي
إسشتحسشنها إ÷مهور.
وحاول بطل هذ إŸسشرحية
ومسشاعديه من خÓل هذإ إلعمل
إŸتانفسش فيه ضشمن جائزة إلعنقود
إلذهبي بهذه إلطبعة بعث جملة من
إلرسشائل وإلقضشايا إلتي ما تزإل
يتخبط فيها إÛتمع إلعربي عÈ
لوحات فنيه هادفة ،إمتزجت فيها
عوإمل إلدقة وتوظيف إلقدرإت
إÓÿقة ‘ لعب إأ’دوإر،
و’سشميا من خÓل إلدور إلذي أإّدإه
وليد Ÿدوع ‘ دور إ÷ندي إÛهول
إلذي رفضش إ’نصشياع أ’وإمر
إŸريششال إلقاضشية بدفن جثته ‘
›تمعات طبع عليها منطق ﬁاو’ت
إلعصشيان وإ’نقÓب ،ورغبة إسشتقرإء
أإحوإلها بلغة إÛان Úقبل إأ’حياء
وحب إلقيادة وإلزعامة.

المسسرح الجهويألم البواقي

انطÓق تظاهرة الثÓثاء المسسرحي
في إإطار إلنششاطات إلثقافية وإلفنية ،ينّظم إلمسشرح إلجهوي لو’ية أإم إلبوإقي برنامج إلثÓثاء إلمسشرحي من  ٠٢إإلى  ٣٠أإكتوبر
بمششاركة عديد إلتعاونيات إلثقافية وإلجمعيات إلتي سشتقدم عروضشها إلمسشرحية خÓل هذه إلفترة على مسشتوى دإر إلششباب عين
إلبيضشاء ،ومكتبة إلمطالعة إلعمومية ،دإر إلششباب عين ببوشش ،دإر إلششباب قصشر إلصشبيحي  ،ودإر إلششباب عين فكرون.
وينششط هذه إ’يام تعاونية فن بÓدي وهرإن ،وجمعية مسشرح وثقافة إلطفل عين إلبيضشاء ،تعاونية عششاق إلركح بسشكرة ،جمعية
ثزيري للثقافة وإلفنون أإم إلبوإقي ،تعاونية إليمامة ميلة ،وتعاونية إأ’مل للمسشرح إلعلمة .وجاءت هذه إلعروضش لدفع حركة إلمسشرح
بالو’ية ،وتأاطير إأ’طفال وإكتششاف قدرإتهم ومهارتهم بوإسشطة أإبو إلفنون ،في إلوقت إلذي تسشعى فيه إإدإرة إلمسشرح لتنظيم
إلربيع إلششتوي إلذي يتزإمن مع إلعطلة إلششتوية لأÓطفال ،وتنظيم تكوين للعرئسش على يد مختصشين في هذإ إلمجال.

السسبت  ٠٦أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ٢٠ذو القعدة ١٤٣٣هـ

العدد

ثقافة

١٥٩١٩

قمشسي وزير مسستشسار السسفارة اليرانية لـ (الشسعب)

عÓقاتنا الثقافية مع الجزائر عريقة
رأاى علي قمشسي ،وزير مسستشسار سسفارة ا÷مهورية اإلسسÓمية اليرانية،أان هناك قواسسم مشسÎكة
بلده وا÷زائر سسواء ما تعلق بالتاريخية ،الثقافية واإلسسÓميةإاضسافةإا ¤األهداف اŸشسÎكة ‘ اآللم
واآلمال كلها تدفع ‘ اŒاه الوحدة ،ومد جسسور التبادل اŸعر‘ من مد وعطاء متبادل ب Úالبلدين..
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الثقافة

وقد اأكد علي قمشسي لـ''الشسعب''،
على هامشض زيارته لجناح
الجريدة بالمعرضض الدولي
للكتاب ،اأن السسنوات ا’أخيرة
شسهدت تحسسنا كبيرا في طبيعة
العÓقات التي تربط بين
البلدين في مختلف الميادين،
مثمنا في هذا الصسدد الدور
الكبير الذي يلعبه صسالون
الكتاب في حمل ثقافة بلده اإلى
الجزائر ،والتعريف بخصسائصض
ومميزات مجتمعه ،خاصسة وان
خير جليسض لÓإنسسان هو اأحسسن
وسسيلة تتسسم بالديمومة لحمل
ثقافة وقضسايا اأي بلد اإلى ابعد
نقطة في العالم.
وكشسف ذات المسسوؤول ا’إيراني
بسسفارة بلده في الجزائر عن
ثراء وغنى ثقافة وطنه التي
ليسست وليدة اليوم ،واإنما هي
ضساربة في عمق مختلف
الحضسارات ،ومذكرا بالوحدة
التي كانت تميز المجتمعات
ا’إسسÓمية ،التي تسستمد مبادئها
من القراآن الكريم ،وتجمعها
مشستركات هائلة تدفع كلها اإلى
الوحدة ،كما تاأسسف من جهة
اأخرى على التمزق الطائفي
وا’إقليمي الذي غرقت فيه
امتنا ،والتي اأرجعها اإلى
ا’نحراف عن ا’أصسل الذي جاء
في القراآن والسسنة وضسمور
الحياة ا’إسسÓمية في نفوسض
المسسلمين.
وقال اأن هذه الحالة من التمزق
ما تزال بقاياها ورواسسبها
قائمة ،ومثمنا من هذا الجانب
المجهودات التي تبذلها مختلف
ا’إسسÓمية
ا’أمة
دول

والمبادرات التي تخلقها
عديدها من اجل اإعادة اللحمة
ا’إسسÓمية ،كاشسفا عن السسير
الحسسن للعÓقات بين الجزائر
واإيران ،زمنها تلك التي تمسض
الميدان الثقافي ،من خÓل
اسستغÓل التربة الخصسبة التي
تحوي اأهم المواد ا’أولية لدفع
التباد’ت الثقافية بين البلدين
وتقوية جسسور التواصسل بينهما،
التي تسسمح بنقل خبايا التراث،
ا’إبداع والمكنونات الثقافية
ا’إيرانية اإلى الجزائر والعكسض.
كما اأكد على ا’هتمام الكبير
الذي توليه دولته للكتاب ،حيث
يتم كل سسنة طبع ونشسر ما يزيد

عن  ٥٠٠نسسخة جديدة في
مختلف ا’ختصساصسات ،اإضسافة،
حسسبه ،اإلى اعتماد الحكومة
ا’إيرانية على اأنجع السسبل
لتشسجيع وغرسض ثقافة المطالعة
لدى المواطن ،مثمنا الجهود
التي بذلها كل من اإيران
والجزائر في السسنوات ا’أخيرة
وما تزال تبذلها للمضسي قدما
بالعÓقات الثقافية بين البلدين،
منها مشساركة دور النشسر
ا’إيرانية في اكبر تظاهرة تعنى
بخير جليسض لÓإنسسان في
الجزائر ،اإضسافة اإلى الحضسور
القوي لمختلف الميادين
الثقافية ’إيران في تلمسسان

ا’إسسÓمية

عاصسمة
.٢٠١١
واعتبر المتحدث ،اأن حكم
العÓقات بين البلدين والفضساء
الرحب الذي يميزهما باإمكانه
اإعطاء نتائج اأحسسن من تلك
التي تحققت في هذه السسنوات،
داعيا في هذا الصسدد اإلى
وجوب زيادة المجهودات لتقديم
اأشسياء اأكثر ايجابية في عالم
التباد’ت الثقافية بين البلدين
الشسقيقين.
ولم يفوت ذات المسسوؤول
الفرصسة حتى يهنئ جريدة
''الشسعب'' وهي على ابواب
ا’حتفال بالذكرى الخمسسين
لتاأسسيسسها ،والذي يتزامن
وخمسسينية اسسترجاع الجزائر
لسسيادتها الوطنية ،الشسيء الذي
يعكسض مواكبة عميدة الصسحافة
الجزائرية الناطقة باللغة
العربية ’سستقÓل البÓد وحمل
انشسغا’ت وقضسايا شسعبها من
اأولى التغييرات التي شسهدتها
بعد خروج ا’سستعمار الفرنسسي
من ترابها.
كما كشسف علي قمشسي على نية
السسفارة ا’إيرانية في الجزائر
في خلق وتدعيم عÓقات بين
هذه جريدة ''الشسعب'' العريقة
والتي تعد المدرسسة ا’أولى
لÓإعÓم في الجزائر مع عدة
جرائد اإيرانية ،واأيضسا جعلها
منبرا لمد جسسور التبادل
الثقافي بين البلدين ،والعمل
الصسحافة
اإشسراك
على
الجزائرية وبالتحديد ''الشسعب''
في اهم الفعاليات والنشساطات
التي تعقد في طهران،
وتخصسيصض نصسيب لها في
المعارضض التي تعنى با’إعÓم
والصسحافة في اإيران.

األجن ـ ـ ـ ـ ـ ـدة الثقافيـ ـ ـ ـ ـة
حفل قناوي بالعادي فليسسي

حفل /هيب هوب /ببوزريعة

يحيي الفنان أاو’د حوسسة اليوم بدءا من السساعة السسابعة تحيي اليوم على السساعة الرابعة بعد الزوال فرقة /نيما بسسي/
والنصسف مسساء حف Óفي الطابع القناوي بالمركب الثقافي حف Óفنيا من نوع الهيب هوب بدار الشسباب ببوزريعة.
العادي فليسسي.

الجاحظية تفتتح موسسمها الثقافي
تنظم الجاحظية اليوم بدءا من السساعة العاشسرة صسباحا حفÓ
’عÓن افتتاح موسسمها الثقافي . ٢٠١٣٢٠١٢

رقصسات على انغام /الفÓمينكو/

مسسرحية ''السسراب'' بالموقار
تعرضض مسسرحية "السسراب" للمخرج عÓوة حسسان بقاعة الموقار
يوم ال  ٠٦أاكتوبر الجاري على السساعة السسادسسة مسساء.

األسسبوع الثقافي لولية الشسلف
بالعاصسمة
تنطلق اليوم فعاليات ا’سسبوع الثقافي لو’ية الشسلف بقاعة
ا’طلسض ،ليسستمر المروث الثقافي لهذه الو’ية كضسيف على
العاصسمة الى غاية  ١١من الشسهر الحالي.

تحتضسن قاعة ابن زيدون برياضض الفتح يوم ال ١٠اكتوبر الجاري
على السساعة السسابعة والنصسف مسساءا رقصسات على انغام
/الفÓمنكو /تقدمها الراقصسة /سسارة نييتو ، /وهذا بمناسسبة
ا’حتفال بخمسسينية ا’سستقÓل .

/حب الطبيعة /تعرضض بتيزي وزو

فيلم /قتلني عمر /برياضض الفتح
والموقار

تعرضض اليوم على السساعة العاشسرة صسباحا بالمسسرح الجهوي كاتب
ياسسين بتيزي وزو مسسرحية /حب الطبيعة /لجمعية الترفيه
والتسسلية لÓطفال من العاصسمة.
ـ

يعرضض في شسهر اكتوبر بقاعة ابن زيدون برياضض الفتح فيلم
/قتلني عمر  /لمخرجه رشسدي زام بمعدل ثÓث حصسصض
يومية /الواحدة  ،الثالثة والسسادسسة مسساء ،كما يتم عرضسه الى
غاية الـ ١٣اكتوبر الحالي بمعدل حصستين بقاعة الموقار.

عروضض لأÓطفال ببلديات العاصسمة

تحتضسن اليوم بداء من السساعة الثانية زوا’ عديد دور الثقافة
والشسباب ببلديات العاصسمة عروضسا لأÓطفال ،تقدمها كل من فرقة
العصسافير بالرويبة ،فرقة الحديقة بعين البنيان ،وفرقة اأ’حÓم
بالمدنية.
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تعرضض بالمعهد الفرنسسي في خمسسينية رحيله

اشسراقات ادبية عن المفكر فرانسس فانون
في اطار احياء
الذكرى الخمسسين
الكاتب
لرحيل
فرانسض فانون ينظم
الفرنسسي
المعهد
بالجزائر امسسية ادبية
،حيث يقدم الكاتب
ورئيسض
الفرنسسي
جمعية الدراسسات
ا’دبية ا’فريقية /
دو’سض/
دانيال
اشسراقة ادبية للكاتب
المناضسل الذي عرف
بدفاعه عن القضسايا
العادلة كما يعد/
فانون  /فيلسسوف
اجتماعي أاسسود ،من
مواليد فور دو
جزر
فرانسض -
عرف
المارتنيك،
بنضساله من أاجل الحرية وضسد التمييز
والعنصسرية عمل /فرانسض فانون  /خÓل
الحرب العالمية الثانية في جيشض فرنسسا
الحرة وحارب ضسد النازيين .عمل طبيبًا
عسسكريًا في الجزائر في فترة ا’سستعمار
الفرنسسي ،حيث انخرط في صسفوف
المطالبين باسستقÓل البÓد عن فرنسسا.
وعالج ضسحايا طرفي الصسراع ،على الرغم من
كونه مواطنًا فرنسسياً .وفي عام  ،١٩٥٥انضسم
فرانز فانون كطبيب إالى جبهة التحرير

الوطني الجزائرية
عمل /فانون /محررا ً
صسحيفة
في
/المجاهد ، /كما
تولى مهمات تنظيمية
وأاخرى
مباشسرة،
دبلوماسسية وعسسكرية
ذات حسساسسية فائقة.
توفي فانون سسنة
 ١٩٦١عن عمر يناهز
الـ ٣٦بمرضض سسرطان
الدم ودفن في مقبرة
الحرية
مقاتلي
الجزائريين كما يعتبر
أاحد أابرز من كتب عن
مناهضسة اآ’خرين في
العشسرين.
القرن
كتاباته
أالهمت
ومواقفه كثيرا ً من
حركات التحرر في
أارجاء العالم ،ولعقوٍد عديدة،.وفي امسسية
اليوم التي تعقد بالمعهد الفرنسسي على
السساعة الثانية زوا’ يقدم دانيال دو’سض
مقتطفات من كتاباته تقراها الفنانة
المسسرحية عديلة بن دمراد التي تكونت في
فرنسسا كما شساركت في الفيلم السسينمائي
الذي اخرجه مرزاق علواشض فيلم /التائب/
وفيلم /عادي/

ƒMƒM ióg

جمال فوغالي محافظ الطبعة الـ ٦

 ٦بلدان عربية تشسارك في المهرجان الدولي للمالوف
أاكدت سستة بلدان عربية هي
المغرب ،تونسض ،مصسر ،العراق،
سسوريا وليبيا مشساركتها في
المهرجان الدولي السسادسض
للمالوف بقسسنطينة الذي
سسينظم من  ٢٠إالى  ٢٥أاكتوبر
حسسب ما علم من محافظ
المهرجان.
وأاوضسح جمال فوغالي أان
محافظ المهرجان المزمع
تنظيمه من  ٢٠إالى  ٢٥أاكتوبر
الجاري بالمسسرح الجهوي
لقسسنطينة سسيشسهد أايضسا
مشساركة أاحسسن ثÓث جمعيات
جزائرية وكذا الحائزين على
جوائز في المهرجان الوطني اأ’خير
المخصسصض لهذا النوع الموسسيقي.
وأاشسار فوغالي الذي يشسغل أايضسا منصسب
مدير الثقافة لو’ية قسسنطينة ،أانه إالى جانب
الفرق الضسيفة سستشسارك أاخرى جزائرية
''الفن واأ’دب'' من و’ية
البليدة و''بدر الدين بوشسامة'' من قسسنطينة
و''الجمعية القسسنطينية للتراث الموسسيقي''.
وتشسمل المشساركة في هذه التظاهرة الثقافية
التي تنتظرها مدينة الجسسور بفارغ
الصسبر كذلك الفرقة النسسوية ''أاريج'' من
المغرب والثÓثي ''ثÓثي الطرب اأ’صسيل'' من
مصسر وفرقة ''الطيور'' من العراق والمطربة

''لميسض الخوري'' من سسوريا والفنانتين ''نينا''
من لبنان و''سسينية'' من تونسض.
وسستفتتح شسهية عشساق هذا التراث الموسسيقي
بدءا من ليلة ا’فتتاح بحفل موسسيقي للفنانين
عباسض ريغي و توفيق تواتي من قسسنطينة
وتوفيق بن طيار من ميلة وسسليم رافسض من
عنابة.
ويهدف هذا المهرجان أايضسا إالى إاعطاء
الموسسيقى التقليدية العربية اأ’ندلسسية ''نفسسا
جديدا'' بإاعادة إاحيائها عن طريق الجيل
الجديد من اأ’صسوات وكذا ''الحفاظ على
هذا التراث وتلقينه لأÓجيال القادمة'' حسسب
ما أاكده فوغالي.

تحتضسنها نواقشسوط

دورة تدريبية للمرأاة العربية في فنون المسسرح
تحتضسن
العاصسمة
الموريتانية
نواقشسوط ابتداء
من أاول نوفمبر
دورة
القادم
مسسرحية تدريبية
ضسمن برنامج
الهيئة العربية
للمسسرح الخاصض
بعام المرأاة في

المسسرح العربي . ٢٠١٠
ويتضسمن برنامج الدورة التدريبية الذي
تنظمه الهيئة العربية للمسسرح مقرها
بالقاهرة بالتعاون مع جمعية المسسرحيين
الموريتانيين مواضسيع تتناول التعريف
بالمدارسض المسسرحية والتمثيل واإ’لقاء وفن
ا’رتجال واأ’لعاب الدرامية والبناء الدرامي
وتقنيات الماكياج والتنكر ،إاضسافة إالى

السسينوغرافيا ومفرداتها
من اإ’نارة والصسوت
يشسارك في الدورة
الجديدة حسسب ما صسرح
به المنظمون  ٣٠متربصسا
تشسرف على تدريبهم
مجموعة من المسسرحيين
من موريتانيا وتونسض
واأ’ردن .
وتختتم الدورة أاعمالها
بحفل توزع خÓله
الشسهادات على المشساركين كماتعرضض فيه
اأ’عمال التي أانجزت من خÓل تطبيقات
عملية لما تلقوه المتربصسون خÓل الدورة.
يذكر أان برنامج الهيئة الخاصض بعام المرأاة
في المسسرح العربي  ٢٠١٢قد نظم لحد اآ’ن
عدة أانشسطة من بينها ورشض عمل وملتقيات
في كل من الجزائر والمغرب وتونسض
وموريتانيا والسسودان .

السشبت ٠٦أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ ٢٠ذو القعدة  ١٤٣٣هـ

من الحياة

إإعدإد :دليلة أإوزيان

العدد

١٥٩١٩
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طفولة وأأمومة

تع ـ ـ ـرفي عل ـ ـ ـى مرحلـ ـ ـ ـة البلـ ـ ـ ـوغ ا’نتقاليـ ـ ـ ـة
تختلفأأششكال ألناسس وأأحجامهم ،فغالبا ما ينطبق هذأ أألمر على أألطفال ،عندما
يبدأأ لديهم سشن ألبلوغ .فقد يكون ألطفل قصشيرًأ جدًأأأو طوي ً
 Óغير بالغ ،أأو قد تبدأ
عÓمات ألبلوغ بالظهور في سشن مبكرة جدًأ .وهذأ أألمر يرتبط بالموأد ألكيميائية
ألطبيعية ألموجودة في ألدم وألتي نطلق عليها أسشم ألهرمونات .فإاذأ كنت مهتم
بطفلك يجبأأن تسشتششير طبيبا عاما ،وهو بدوره قد يحيلكإألىأأخصشائي ألغدد
ألصشماء ألمتخصشصس بالهرمونات ..ماهو ألسشن ألحقيقي للبلوغ؟ وألسشؤوأل ألذي يمكن
طرحه هو ألبلوغ ألطبيعي في ألمتوسشط تحدث ألتغييرأت ألجسشدية لÓنتقال من
مرحلة ألطفولةإألى مرحلة ألرششد؛ بسشبب أرتفاع ألموأد ألكيميائية ألطبيعية في
ألدم ،وألتي تسشمى ألهرمونات (أسشتروجين لدى ألفتيات ،وتسشتسشتيرون لدى ألفتيان).
وعادة ما يحدث هذأ ألرتفاع في ألهرمونات مابين سشن  ٨و ١٢لدى ألفتيات ،ويتأاخر
قلي Óعند ألفتيان حيث يحدث مابين سشن  ٩و. ١٤

الطول الزائد مرتبط بحا’ت عديدة ،قد تحتاج
إالى عÓج متخصشصش ،وهذا يتضشمن حا’ت
ششذوذ في الكروموسشومات أاومتÓزمات معينة،
مثل :متÓزمة مارفان ومتÓزمة سشوتو.

قصضر القامة الزائد

وتبدأا التغيرات الجسشدية عند الفتيات ببروز
اأ’عضشاء اأ’نثوية ،ثم ظهور ششعر العانة ،ومن ثم
حدوث الحيضش في سشن  ١٣تقريبا .وعند الفتيان
تكبر اأ’عضشاء الذكرية أايضشًا مع ظهور الششعر
أاخيرا ً.
خÓل سشن البلوغ هناك أايضشا مايسشمى بطفرات
النمو ،والتي تكون في أاوج حا’تها في سشن ١٣
عند الفتيات وسشن  ١٤عند الفتيان .ومع ذلك
هناك مششكÓت يمكن حدوثها في حال ظهور
عÓمات البلوغ في سشن مبكرة أاو سشن متأاخرة
جدا..

البلوغ المبكر
يحدث البلوغ المبكر عندما تبدأا التغييرات
الجسشدية لسشن البلوغ بالظهور في سشن  ٨للفتيات
وسشن  ٩للفتيان .وهذا يسشبب إاششكالية لدى
الجنسشين ،كما يصشاحب أاعراضش البلوغ هذه
طفرات في النمو ،حيث يكون طفلك أاطول من
زمÓئه ،وهذا قد يبدو أامرا جيدا ،ولكن بعد
ذلك قد يتوقف النمو ويصشبح ابنك قصشيرا في
سشن الرششد.
إاضشافة إالى ذلك فالناسش في هذه الفترة غالبا ما
يتواصشلون مع الطفل كما لوكان أاكبر من عمره،
لذا فاأ’مر يتطلب تحاليل دم ’ختبار
الهرمونات؛ بهدف التأاكد من أان هذه التغييرات
بداية لسشن بلوغ هذا الطفل .فإاذا تم الـتأاكد من
ذلك؛ فقد يحتاج الطفل إالى عÓج يتم من خÓله
إايقاف الهرمون الذي يثير عÓمات البلوغ ،وهذا
يتطلب إاعطاء حقنات للطفل بانتظام (كل ١٢٣
أاسشبوعا) وسشوف تقوم بدورها بإايقاف أاو إابطاء
معدل التغيير الجسشدي ،حتى يصشل الطفل لسشن
البلوغ المناسشب .وبعد إايقاف العÓج تبدأا
عÓمات البلوغ بالظهور بمعدل طبيعي.
ومن المهم معرفة الفرق بين البلوغ المبكر
والحا’ت اأ’خرى ،مثل :مجرد بروز مبكر
للثديين ،أاو ظهور ششعر العانة والتي تعتبر حا’ت
طبيعية ’تتطلب أاي عÓج.
رغم ذلك يصشعب أاحيانا تحديد الفرق ،وقد
يتطلب اأ’مر متابعة طويلة المدى أاو إاعادة
تحاليل الهرمونات السشابقة ذكرها .ويعد القيام
بالتششخيصش الصشحيح من قبل متخصشصشين أامرا
بالغ اأ’همية؛ أ’ن العÓج قد يسشتمر لعدة سشنوات
إالى جانب أان الحقنات قد تكون مؤولمة..

البلوغ المتأاخر
قد يكون عدم ظهور عÓمات البلوغ على
المراهق أامرا محبطا له من بين أاقرانه .فقد
يعني البلوغ المتأاخر أايضشا أان المراهق غير
ناضشج في تفكيره ومششاعره كسشائر أاقرانه .
فإاذا لم تظهر عÓمات البلوغ بحلول السشنة ١٢
من عمر الفتاة و السشنة  ١٤من عمر الفتى ،فإانه
من الضشروري اسشتششارة أاخصشائي أاطفال ،حيث
قد تكون المششكلة مرتبطة بالدماغ أاو المبيضشين
أاو غيرها .ولكن معظم الحا’ت تكون بسشبب
تأاخر طبيعي وذلك غالبا ’ يتطلب التدخل
الطبي .ومع ذلك يسشتفيد بعضش اأ’طفال من
العÓج الطبي لهذه المششكلة ،وذلك بإاعطاء

جرعات من هرمون التسشتسشرون للفتيان إان السشبب وراء طول القامة الزائد لدى اأ’طفال
وهرمون ا’سشتروجين للفتيات لتحريضش الجسشم هو اآ’باء طوال القامة ،وهذا مرتبط بالبناء
على إاظهار عÓمات البلوغ وغالبا ماتكون الجسشدي لأÓسشرة.
ا’سشتجابة جيدة.
والطول الزائد قد يسشبب مششكÓت ،خصشوصشا
في المدرسشة ،حيث يرى الطفل أان حجمه
هناك مششاكل يعرفها ألنمو تؤوثر سشلبا ’يتناسشب مع أاقرانه في القسشم .ولأÓسشف عÓج
على ألطفل ومنها:
هذه المششكلة غير ناجح بششكل عام ،ولكن في
اآ’ونة اأ’خيرة يتقبل المراهقون أاطوالهم ،وقد
طول القامة الزائد
يكونون أاكثر سشعادة وتكيفا .وأاحيانا يكون هذا

إاذا كان طفلك قصشير القامة ولكن طوله يتناسشب
مع أافراد العائلة ،إاضشافة إالى أان عملية النمو
مسشتمرة بمعدل طبيعي ،فهذا يعني أان طفلك
طبيعي ،وهذا ما يسشمى بالجينات اأ’سشرية.
وتششير معظم المعلومات إالى معدل النمو اأ’ولي
ولكن الطول النهائي ’ يزداد بششكل ملحوظ.
ولكن هناك عÓجا جيدا لعدد من حا’ت قصشر
النمو.
ويحدث نقصش هرمون النمو عندما يكون الجسشم
غير قادر على إانتاجه بششكل كافي لنمو أاعضشاء
الجسشم  .وذلك عندما يقل وغالبا مايتضشح هذا
النقصش انطÓقا من معدل النمو ليصشل إالى أاقل
من  ٥٤سشم في السشنة .لهذا السشبب تعتبر
المحافظة على سشجل لمعدل نمو الطفل
وا’هتمام بتحديثه كل سشنة أامرا هاما .ويصشعب
تششخيصش نقصش هرمون النمو؛ أ’نه يتطلب عدة
خطوات ،أاولها جمع المعلومات الضشرورية
الخاصشة بمعدل نمو الطفل خÓل عدد معين من
الششهور .وبعد التأاكد من التششخيصش الصشحيح
يتضشمن العÓج إاعطاء الطفل حقنات يومية تحت
الجلد خÓل فترة الطفولة بكاملها ،ويتم تدريب
اأ’سشرة على إاعطاء هذه الحقنات .ولكن لهذا
العÓج أاثارا جانبية ،تتطلب إاششراف متخصشصش
في النمو .وهذه أامثلة من حا’ت نقصش النمو
التي تتطلب رعاية متخصشصشة :متÓزمة التقزم
(متÓزمة راسشل الفضشة) ومتÓزمة تيرنر وقصشور
في الغدة الدرقية ،ومتÓزمات انخفاضش الوزن
عند الو’دة ومششاكل في الهيكل العظمي..

جلدك مرتع للبكتيريا غير الضضارة
كششفت درأسشة جديدةأأن جلد أإلنسشان مأاوى لكم هائل
من ألجرأثيمأأكبر عددأ وتنوعا بكثير مما كان معتقدأ في
ألسشابق،إأذ يعيشس على ألجلدأأكثر من مائة ضشعف منأأنوأع
ألبكتيريا.
وقال الباحثون إان النتائج نششأات من طريقة جديدة لدراسشة
التجمعات البكتيرية التي تعيشش على الجسشم باسشتخدام تحليل جيني
للحمضش النووي الموجود على الجلد بد’ من اأ’سشلوب القديم بأاخذ
عينة من الجلد ومحاولة إانبات الميكروبات في المختبر.
وقالت جوليا سشيرج ،صشاحبة الدراسشة من المعهد الوطني لبحوث
الجينوم البششري في بتيسشدا بو’ية ميريÓند اأ’ميركية ،إان ''أاكثر ما
أادهششني هو هذا التنوع الهائل في البكتيريا التي تعيشش على الجلد،
والكششف الثاني هو أان الجلد كصشحراء بها مناطق رطبة كالجداول
مثل اإ’بطين وواحات معزولة مفعمة بالحياة حيث توجد أاحواضش
غنية بها تنوع كبير مثل السشرة'' .
وقالت الدراسشة إان معظم بكتيريا الجلد غير مضشرة ومن المحتمل
أانها تحافظ على صشحة الجلد بمنع اإ’صشابة بميكروبات أاضشر.
وأاضشافت سشيرج ''نحن بحاجة لنتوقف عن التفكير في أان كل البكتيريا
مؤوذية .فالنظافة الششخصشية مطلوبة ،لكن أان تكون أانظف ليسش
بالضشرورة أان تكون أاصشح'' .
ورغم أان أاكبر عدد من البكتيريا موجود في اأ’جزاء الششعرية الرطبة
من الجسشم مثل اإ’بطين ،فقد اكتششف الباحثون أان أاكبر تنوع
ميكروبي موجود على السشواعد الجافة والملسشاء ،حيث اكتششفوا ٤٤
نوعا من البكتيريا في المتوسشط .وكان أاقل المواطن تنوعا خلف
اأ’ذن.
ووجد الباحثون أان الجلد يمكن تقسشيمه إالى ثÓثة مواطن بيئية
رئيسشية :رطبة ودهنية وجافة .واأ’ماكن الدهنية احتوت على أاكبر
خليط متسشق من الميكروبات وششملت الحواجب وجوانب اأ’نف.

والمناطق الرطبة كانت داخل اأ’نف والمناطق الكفية بين اأ’صشابع.
والمناطق الجافة ششملت راحة اليد والمقعدة.
وقالت سشيرج إان دراسشة مجتمعات البكتيريا على الجلد سشتعين على
فهم حا’ت معينة للجلد وتسشاعد في الرد على تسشاؤو’ت مثل لماذا
داء الصشدفية يميل للتأاثير في الكوع الخارجي ،بينما اإ’كزيما غالبا
ما تؤوثر في الثنية الداخلية للكوع.

السشبت ٠٦أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ٢٠ذو القعدة  ١٤٣٣هـ

العدد

من الحياة
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كيف يمكن للمريضشة التعايشش مع سشرطان الثدي؟

 ١٠تمارينأاسشاسشية لششد ترهÓت الوجه
الحمية السسريعة ،كثرة اسستخدام الماء السساخن ،الحمل والو’دة،إاهمال العناية بالبشسرة،
كلهاأامور تسسبب الظهور المبكر لترهÓت البشسرة في مناطق متفرقة من الجسسم كالبطن والخصسر
والذراعين والوجه.
اŸسشتطاع ثم أاميليهما لليسشار قليÓ
ولليم Úثم ابتسشمي ابتسشامة
عريضشة ،وكرري ذلك بششكل سشريع
أايضشا عششر مرات متتالية لششد
البششرة اŸوجودة حول الفم.
التمرين السسادسس
لعضشÓت اأ’نف ''إارفعي'' أانفك
أ’على بأاصشبعك ثم اسشتنششقي بعضس
الهواء ثم اتركيها تعود لوضشعها
الطبيعي مطلقة هواء الزف.Ò
التمرين السسابع
اضشغطي بيديك كاملة بلطف على
بششرتك ثم اضشغطي بأاصشابعك فقط
لثوان لتنششيط الدورة الدموية ‘
وجهك بأاكمله.

و‘ الوقت الذي Áكنك فيه
إاخفاء ترهÓت البطن واÿصشر
ÓÃبسس معينة تخفي هذه العيوب،
تبقى ترهÓت بششرة الوجه والرقبة
مششكلة بدون حل ،بالنسشبة أ’غلب
السشيدات ،خاصشة الÓتي يرفضشن
اÿضشوع لعمليات التجميل وششد
الوجه أ’نهما من اŸناطق التي
تظل مكششوفة طوال الوقت.
‘ هذه ا◊الة يكون اÿيار اأ’مثل
للحفاظ على رششاقة الوجه وإاخفاء
التجاعيد والÎهÓت هو اŸداومة
الرياضشية
التمارين
على
اŸتخصشصشة ‘ ششد ترهÓت
البششرة ‘ ﬂتلف تقسشيمات الوجه
كا÷ب Úواÿدود والذقن.
إاليك أاهم “ ١٠ارين –افظ على
رششاقة الوجه وŒدد خÓيا البششرة
وŒعل وجهك مششرقا مليئا
با◊يوية والششباب دوما.
التمرين اأ’ول:

اأ’على ،وحاو‹ غلق عينيك ‘
نفسس الوقت .كرري ذلك  ١٠مرات.
التمرين الثالث:

التمرين الثامن
لششد بششرة رقبتك ،أاميلي رقبتك
قلي Óللخلف ثم ضشعي يديك على
رقبتك من اأ’مام أاسشفل الذقن،
وقومي بسشحب يديك إا ¤أاسشفل مع
رفع الذقن لأÓعلى ‘ نفسس الوقت.
التمرين التاسسع
مدي الششفة السشفلى إا ¤اأ’على
قدر اإ’مكان ثم ضشعي إاصشبعك
اإ’بهام على عظمة الذقن مع دفع
اللثة ‘ منطقة الذقن بلسشانك إا¤
اأ’مام .هذا التمرين مفيد لششد
بششرة الذقن .وبالنسشبة للذقن
اÙددة (على ششكل حرفّ ٌ )
فيفضشل تدليكها ‘ ششكل حركات
منتظمة ‘ اŒاه الرقبة باسشتخدام
اإ’بهام ،بعد رفع الششفة السشفلى
أ’على.

ضشعي أاصشابع يديك على اŸنطقة
التي تعلو حاجبيك ثم اسشحبي
بششرتك لأÓسشفل وارفعي حاجبيك
‘ نفسس الوقت ،كرري هذه العملية
عششر مرات.
هذا التمرين سشيسشهم بششكل
ملحوظ ‘ إاخفاء التجاعيد وثنيات
ا÷لد اŸوجودة Ãنطقة ا÷بهة
والناŒة عن تعبÒات الوجه.
التمرين الرابع
قومي بتحريك الفك Úعدة مرات
التمرين العاشسر
وكأانك تقومÃ Úضشع لبان كرري
هذا التمرين عششر مرات Ãعدل أاعدي تدليكا ÷ميع أاجزاء الوجه
مرت Úيوميا ،هذا التمرين سشيعمل بأاصشابع يديك ‘ حركات دائرية
على تدريب عضشÓت الوجه بأاكمله .مسشتمرة لدقائق حتى يتدفق الدم
إا ¤البششرة وتبدو متوردة وأاكÌ
التمرين اÿامسس
حيوية وششبابا.
ضشمي ششفتيك لأÓمام قدر

مهما تعددت اÙاو’ت ،تبقى
الطريقة اŸثلى ◊ث ا÷سسم على
حرق الطاقة بطريقة سسليمة ،هي
القيام بالتمارين الرياضسية
بانتظام وجعلها جزءًا من ا◊ياة
اليومية .وهذا سسيسساعد على
زيادة الكتلة العضسلية ‘ ا÷سسم
وتخفيف الدهون اّıزنة .فاتباع
اأ’كل الصسحي يحقق خسسارة
تدريجية صسحية ‘ الدهون
اÎŸاكمة وبالتا‹ نقصسًا ‘ الوزن.
كو Êمتأاكدة أان اأ’نظمة الغذائية
العششوائية التي ترتكز على نوع واحد من
الطعام تؤوثر سشلبًا على صشحتك.
باŸقابل ،تدعو اإ’رششادات الغذائية
الصشحية باتباع نظامًا غذائيًا قليل
الدهون ومعتدل ‘ الوحدات ا◊رارية
للوصشول إا ¤الوزن الصشحي اŸرغوب
فيه ،من اŸهم جدا ً لك أان تتعر‘ إا¤
نفسشك أاك .Ìابدئي باكتششاف نفسشك من
جديد ،وابني عÓقة قوية مع ششخصشيتك
وكيانك .مهما كان وزنك يزعجك ،فأانت
بحاجة أ’ن تتواصشلي مع جمالك الداخلي
و–بي نفسشك وترضشي عنها .كو Êواثقة
بأانك تسشتحق Úاأ’فضشل دائمًا.
وهذا سشيمكنك من الوصشول إا ¤كل ما

تطمح Úإاليه بإارادة ’ تضشعف حتى
–ققي الرششاقة التي تصشب Úإاليها.
Áكن أان تسشاعدك جميع اÿضشر ‘ منع
اÓÿيا اŸبكرة للسشرطان من التطور
لتصشبح أاورام خبيثة .ننصشحك فقط بعدم
طبخها زيادة عن اللزوم أ’نها تفقد
خصشائصشها اŸعادية للسشرطان .و ا’كتفاء
بطهيها بالبخار أاو قليها بزيت الزيوت .
كما ننبه أايضشا ان الز‚بيل الطازج هو
أاحد اأ’طعمة الهامة اŸضشادة
لÓلتهابات القوية التي –ارب بعضس
خÓيا السشرطان و“نع ‰و اأ’وعية
الدموية ا÷ديدة باÓÿيا السشرطانية.
يوصشي اأ’طباء إاضشافته إا ¤اÿضشر،
وعصش Òالفاكهة وحتى الششاي .و يندرج
أايضشا ‘ هذا ا’طار جميع اأ’عششاب،
سشواء كانت وحدها أاو مضشافة لتوابل،
فهي تعد من اأ’طعمة اŸفيدة للصشحة.
ونذكر على سشبيل اŸثال إاكليل ا÷بل،
الزع ،Îا’وريجانو ،الريحان والنعناع  ،و
كلها تسشاعد على موت خÓيا السشرطان
و“نع اإ’نزÁات التي –تاجها خÓيا
السشرطان لغزو اأ’نسشجة اÛاورة .دون
أان ننسشى فوائد البقدونسس والكرفسس
اللذان يحتويان على خصشائصس معادية
–ارب تطور مثل هذا الداء.

الششمـ ـة وأاضشرارهـ ـا

ضشمي ششفتيك على ششكل حرف ''
د'' مع ﬁاولة مدهما لأÓمام قدر
اŸسشتطاع ،ثم ابتسشمي ابتسشامة
عريضشة للغاية وكرري هذه العملية
بششكل سشريع  ١٠مرات متتالية.
هذا التمرين سشيعمل على ششد
عضشÓت الوجنت Úوتنششيط الدورة الششمة عبارة عن تبغ غير محروق
الدموية بهما وإاكسشابهما لونا ورديا ممزوجة بمواد كثيرة كالتراب
طبيعيا.
وا’سشمنت والملح والرماد والطحين
با’ضشافة الى مواد اخرى ’ تقل
التمرين الثا:Ê
خطورة عن التي ذكرناها وتكون ششمة
هذا التمرين مقسشم لعدة حركات أايضشا عبارة عن تبغ فقط أاي ’ يضشاف
تسشتغرق كل منها ثÓث دقائق لششد إاليها أاي ششيء وذلك على حسشب رغبة
البششرة اÙيطة بالعين.Ú
متعاطيها وللششمة أاسشماء كثيرة تعرف
ن
ف
÷
ا
ي
¯ اÿطوة اأ’و :¤دلك
بها فهي تسشمى بالتنباك والسشعوط
‘
ك
ع
ب
ش
العلوي والسشفلي بإاص
والنششوق والمضشغة والسشفة والسشويكة
حركات دائرية بداية من ا÷زء والبردقان ،كما أان للششمة أالوان كثيرة
الداخلي من الع Úإا ¤اÿارج.
فمنها السشوداء والحمراء والخضشراء
ن
م
¯ اÿطوة الثانية :ضشعي كÓ
والصشفراء والبيضشاء ،وتختلف انواعها
م
ث
ك
السشبابت Úعند طر‘ عيني
باختÓف أاماكن تواجدها فمنها
اسشحبي بششرتك إا ¤اأ’على ‘ الششمة السشعودية و اليمنية والسشودانية
اŒاه جبينك واسشدليها مرة أاخرى ،والباكسشتانية و الهندية فمهما تعددت
كرري هذه العملية  ١٠مرات.
أانواع وأاششكال فإان العديد من ا’بحاث
¯ اÿطوة الثالثة :ضشعي السشبابت Úأاكدت على ضشررها و مدى خطورتها
أاسشفل حاجبيك ثم قومي على صشحة متعاطيها مثلها مثل
باسشتخدامهما بسشحب بششرتك إا¤

التدخين
مكوناتها .
من مكوناتها اوراق التبغ وما تحتويه
من مادة النيكوتين الممزوج
بالمعطرون وهو عبارة عن بيكربونات
الصشوديوم الذي يدخل في العديد من
الصشناعات الكيميائية كصشناعة الزجاج
و الصشابون و صشناعة الصشودا الكاوية
ومواد اخرى تسشتعمل في الدباغة .
وقد أاكدت دراسشات عديدة أانها
تحتوي على مواد سشامة تسشبب سشرطان
الفم ،بدءا ً من الششفة ومرورا ً باللسشان
والبلعوم وانتهاء بالحنجرة ،كما أانها
تحتوي على الفÓتكسشين الذي يعد
المسشبب الرئيسس لسشرطان الكبد.
و الششمة من أاعداء اأ’سشنان واللثة
واللسشان ،حيث تتسشبب في تششقق ميناء
اأ’سشنان فيؤودي الى دخول الفطريات
والبكتيريا والميكروبات بمختلف
أانواعها اللثة فتسشبب بؤورا ً صشديدية

تكون سشببا في انتششار هذه البكتيريا
إالى الجسشم كله وباأ’خصس الكلى
والقلب والجهاز الهضشمي وتكون البؤور
الصشديدية سشببًا رئيسشيًا للحمى
الروماتيزمية التي تصشيب القلب والكلى
والمفاصشل.
وأاغلب أانواع الششمة المتداولة في
أاوسشاط الششباب مغششوشس ،ومخلوطة
بمواد ضشارة مثل الزجاج ،والتراب،
وبعضس الفضشÓت الحيوانية وغيرها ،وهذا

بحد ذاته ضشرر إاضشافة للمواد السشامة
الموجودة أاصش Óفي هذا المسشحوق.
ومن المؤوسشف انتششار هذه اأ’نواع
بكثرة في محÓتنا  ..وان عدد من
يتعاطاها ’ يسشهان به وذلك لرخصس
ثمنها فقيمة ششراء مسشحوق الششمة
مث Óأارخصس من بعضس أانواع التدخين
فهو ما يششجع من إاقبال الناسس على
ششرائها وتعاطيها.

ألسشبت  ٠٦أأكتوبر  ٢٠١٢م
ألموأفق لـ  ٢٠ذو ألقعدة ١٤٣٣هـ

ألعدد
١٥٩١٩
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وضصع حد للمفرغات
العشصوائية بعين تموشصنت
«اإقامة الأمير عبد القادر
بدمشصق » بمنتدى «دك نيوز»

توقيفاتأامنية،حجز مواد غذائية بعنابة

ينظم منتدى جريدة «دك نيوز»
أليوم أبتدأء من ألسشاعة ألـ١٠
صشباحا ،بمقر ألجريدة ألكائن
ببن عكنون ندوة بعنوأن « :أإقامة
أ’أمير عبد ألقادر بدمششق
(سشوريا)» ،من تنششيط ألوزير
وألسشفير أ’أسشبق ألدكتور كمال
بوششامة .

هدم اسصتعجالي« بجيجل
لسصكنات جديدة تهدد بالخطر»
سشيتم «على وجه ألسشرعة» بجيجل هدم عمارتين
لسشكنات جديدة من نوع أجتماعي تسشاهمي تهددأن
بالخطر بسشبب أنحنائهما نظرأ لنوعية أ’أرضشية
ألتي بنيت عليها حسشبما أأفادت به مصشالح ألو’ية.
وأأوضشح ألمصشدر أأن هذأ أ’إجرأء تم أتخاذه من
طرف وألي ألو’ية عقب زيارة لمخطط ششغل
أ’أرأضشي لـ«مزغيتان » باأعالي ألمدينة حيث توجد
ألعمارتان بمجموع  ٤٠سشكنا أجتماعيا تسشاهميا
وأللتين «يجب هدمها بسشبب أنحنائهما».
وذكر أأن ألوألي أأمر ألمرقي ألعقاري «ألقيام بهدم
هاتين ألبنايتين فيما سشتششرع مديرية ألسشكن
وألتجهيزأت ألعمومية في عملية لتقوية ودعامة
ألموقع بغرضض ضشمان أإسشتقرأر أ’أرضشية».

وفاة  ١٩شصخصصا واإصصابة
 ٢٧٢اآخرين بجروح في
حوادث مرور خÓل اأسصبوع
لقي  ١٩ششخصشا
وأأصشيب
حتفهم
 ٢٧٢أآخرون بجروح
حادث
في٢٣٨
مرور على مسشتوى
ألمناطق ألحضشرية
خÓل ألفترة من ٢٥
سشبتمبر أإلى ٠١
أكتوبر
ألجاري حسشبما
أأفادت به حصشيلة
للمديرية ألعامة
لÓأمن ألوطني.
وأأوضشحت ألحصشيلة أأنه بالمقارنة با’أرقام ألمسشجلة
خÓل أ’أسشبوع ألمنصشرم يظهر أأن عدد حوأدث ألمرور
أنخفضض بـ( )٢٩حالة كما أنخفضض عدد ألجرحى بـ
()٢٧
حالة في حين أرتفع عدد ألوفيات بـ ( )٠٦حا’ت.
في هذأ ألسشياق سشجلت و’ية سشطيف أأكبر عدد في
حوأدث ألمرور بـ ١٦حادثا تليها و’ية وهرأن بـ ١٣
حادث وألجزأئر ألعاصشمة بـ  ١٠حوأدث .
وحسشب ألمعاينة ألميدأنية للمصشالح ألعملياتية فاإن
ألسشرعة ألمفرطة وألتجاوزأت ألخطيرة ورفضض
أ’أولوية من أأهم أ’أسشباب في أإرتكاب حوأدث ألمرور
بنسشبة . ٪ ٩٣،٦٩
ومن أأجل ألتقليل من حوأدث ألمرور تدعو ألمديرية
ألعامة لÓأمن ألوطني مسشتعملي ألطريق ألعام خاصشة
ألسشائقين ’إحترأم قانون ألمرور وعدم أ’إفرأط في
ألسشرعة ألتي توؤدي غالبا أإلى نتائج وخيمة.

في إأطار برنامج تسشيير ألنفايات ألمنزلية
أسشتفادت ألو’ية من مششروع إأنجاز مفرغتين
مختصشتين وعموميتين ،أأ’ولى سشيتم إأنششاؤوها
ببلدية سشيدي بومدين بدأئرة عين أأ’ربعاء ،فيما
برمجت ألثانية بالعامرية  ،أأ’مر ألذي سشيقضشي
نهائيا على ألمفرغات ألعششوأئية بالدأئرتين أللتين
أأضشحيتا تششكÓن خطرأ حقيقيا على ألبيئة وصشحة
ألموأطن ،وحسشب ألمدير ألعام لمرأكز ألدفن
ألتقني للنفايات ألمنزلية وما ششابهها «أأبو بكر
مغربي» فإان إأنششاء هاتين ألمفرغتينئسشيسشاهم في
حل مششاكل بيئية عويصشة وعديدة ،فيما سشتمتلك
ألو’ية خÓل ألسشنتين ألمقبلتين  ٤مرأكز لدفن
ألنفايات ،وفي ذأت ألسشياق تمكن ألمركز ألتقني
لردم ألنفايات ألكائن ببلدية سشيدي بن عدة منذ
مطلع ألسشنة من رسشكلة  ٦٨طنا من ألنفايات بقيمة
مالية تفوق  ١٠٠مليون سشنتيم.

ثÓثة هزاتأارضصية بقالمة
“كنت مصشالح أ’أمن أ◊ضشري سشيدي عمار
‘ بحر هذأ أ’أسشبوع من توقيف ششخصض يبلغ
من ألعمر ٥٣سشنة ،و” –ويله أإ ¤ألفرقة
أ’قتصشادية ،أإثر معلومات موؤكدة على
أسشتخدأم هذأ أ’أخÿ Òتم دأئري لششركة
أقتصشادية خاصشة كان قد أإسشتقال منها ،هذأ
أ’أخ Òسشرق هذأ أÿتم ألدأئري أأين باششر
أسشتعماله بششكل غ Òقانو.Êوبناًء على
ششكوى من أŸمثل أ’أسشاسشي للششركة” ،
توقيفه بششارع بن بولعيد وهو يقوم باقتناء
أأجهزة أإعÓم أآ‹ باسشتعمال هذأ أÿتم ألغÒ
ششرعي بالنسشبة له ،خÓل ›ريات ألتحقيق
أإعÎف با÷رم أŸنسشوب أإليه .
و‘ سشياق متصشل دأئما “ت عملية مدأهمة

بحي (ششون مارسض) أأين ” توقيف ١١
ششخصشا بقضشايا متعددة ،أ’أو ” ¤توقيف
 ٠٧أأششخاصض ’سشتغÓلهم موأقف غÒ
مرخصشة ،وأإحالتهم أإ ¤ألدوأئر ألقضشائية،
وكذأ توقيف ثÓثة أأششخاصض باسشتغÓل
مسشاحات للبيع دون ترخيصض كذلك ‘ أإطار
أ◊د من ألتجارة ألفوضشوية بششوأرع
أŸدينة ،كما ” ضشبط  ١٥٠كلغ من أŸوز ‘
ﬁيط أŸركز ألتجاري كامل ببيع غÒ
مرخصض ” ،مصشادرته وتوجيهه أإ ¤ألهÓل
أ’أحمر أ÷زأئري .وكذأ مصشادرة حوأ‹ ٦٨
طاولة لبيع أÿضشر وألفوأكه بطريقة غÒ
مرخصشة ،وكذأ توقيف ششخصض كان ﬁل
بحث من قبل.

 ٥من فراخ النعام يرون النور
بمحمية «موتاسض» بتلمسصان
أأسشفرت فترة حضشن طبيعي لزوج من ألنعام أأ’زرق ألرقبة
بمحمية ألصشيد لموتاسض (تلمسشان) بتفقيسض خÓل ششهر أأوت
ألمنصشرم خمسشة أأفرأخ ألنعام وهذأ أ’ول مرة في تاريخ هذأ
ألفضشاء ألمحمي وتلك ألمماثلة له بالجزأئر حسشب ما علم أليوم
لدى مدير ألمحمية ألسشيد لقمان.
وقد وضشع هذأ ألزوج ألذي تم أقتناؤوه في  ٢٠٠٧لهذه ألمحمية
ألوأقعة على بعد  ١٥كلم جنوب غرب عاصشمة ألو’ية ثماني ()٨
بيضشات بقي منها سشوى خمسشة مما أأثلج رغم ذلك صشدور ألعاملين
بالمحمية كما أأششار إأليه لقمان.

 ١٠٠عارضض في صصالون تربية المواشصي
وإانتاج الحليب ببجاية
أأبدى زهاء مائة
عارضض ينششطون في ششعبة ألحليب موأفقتهم على
ألمششاركة في ألص
ش
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ألوطني ألثاني لتربية ألموأششي وإأنتاج ألحليب
ألذي سشيقام بو’ي
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لحليب «ألصشومام» ألتي أأن
ما ’ يقل عن ٠٠
 ٧٥,٠ششخصض سشيزورون ألمعرضض ألذي ينتظر
مششاركة ١٠٠عارضض
.
و
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ش
ا
ل
و
ن
ف
ي
١
١
٠
.٢

 ٢٠جمعية وطنية و ٩مشصاركينأاجانب في
صصالون علم الفلك الجماهيري

أفتتحت بدأر ألشش
باب «أأحمد سشعدي» بقسشنطينة فعاليات ألطبعة
ألـ ١١للمهرجان ألو
ط
ن
ي
لعلم ألفلك ألجماهيري ألذي تنظمه سشنويا
جمعية «ألششعرى» و
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 ٢جمعية وهيئة وطنية إألى جانب ٩
مششاركين أأجانب
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موضشوع «أأوج ألنششاط
ألششمسشي» .ويتضشم
ن برنامج هذأ ألمهرجان ألذي يختتم أليوم كما
جرت ألعادة معر
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وضشوع «أأوج ألنششاط ألششمسشي» ألمحور ألرئيسشي
للمحاضشرأت وألنقا
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ألمتضشمنة في إأطار هذأ أللقاء ألذي أختار
هذه ألسشنة ششعار «ن
ج
م
ن
ا
أ
ل
ش
ش
م
س
ض
»
.

سشجل مركز ألبحث في علم ألفلك وألفيزياء
ألفلكية ليلة أأول أأمسض ألخميسض  ٠٣هزأت
أأرضشية على مسشتوى أإقليم و’ية قالمة،
وسشجلت أ’أولى على بعد نحو  ٠٨كلم جنوب
غرب مدينة قالمة وبلغت ششدتها  ٢,٠١درجة
على سشلم ريششتر فيما بلغت ششدة ألهزة ألثانية
 ٠٢درجة على سشلم ريششتر وألتي سشجلت ٠٢
كلم جنوب ششرق بلدية عين أحسشانية ألوأقعة
بالجهة ألغربية ’إقليم و’ية قالمة ،وحسشب
مصشالح ألحماية ألمدنية فالهزة ألثالثة
سشجلت في حدود ألرأبعة و ٠٨دقائق من فجر
أأمسض ألجمعة وبلغت قوتها ٢,٩على بعد٠٥
كلم جنوب ششرق مدينة قالمة  ،وتعد ألهزة
أ’أخيرة أ’أقوى من بين ألهزأت ألثÓثة
بمدينة قالمة...

للمرة الرابعة في ششمالإافريقيا

''نجمة'' تفوز بجائزةأافضصل
متعامل «صصوتي»
فازت «نجمة» للمرة ألرأبعة ،بجائزة أأفضشل متعامل
للهاتف ألنقال لمنطقة ششمال أإفريقيا لسشنة  ٢٠١٢في فئة
«ألصشوت» وذلك خÓل ألطبعة ألثامنة «أأفريكا تيليكوم
بيبول  »٢٠١٢ألتي ُنظمت يومي  ٣و ٤أأكتوبر ألجاري
باأبيدجان بكوت ديفوأر.
تعتبر جائزة «أأفريكا
تيليكوم بيبول» ،حسشب
بيان صشحفي لـ«نجمة
تحصشلت
ألششعب
على نسشخة
منه » مقياسشا
’أدأء ألفاعلين
في
أ’أفارقة
مجال
أ’تصشا’ت ،أإذ
ُتكافئ كل سشنة،
ألششخصشيات
وألمتعاملين
وألموؤسشسشات أ’أكثر
أسشتحقاقا
بمسشاهماتها في تعميم
ألهاتف ألنقال على ألمسشتوى
ألقاري وألتي تتميز بابتكارأتها ألتكنولوجية وأآدأءأتها
أ’سشتثنائية .
وأأضشا ّ
ف ذأت ألمصشدر أأن ألجائزة قد سُشلمت لممثلي
«نجمة» في حفل بهيج أأقيم سشهرة أ’أربعاء  ٠٣أأكتوبر
 ٢٠١٢باأبيدجان ،بحضشور رسشميين أإفوأريين وعدة
ششخصشيات أإفريقية من قطاع أ’إيصشا’ت وأإطارأت مسشيرة
لششركات رأئدة في مجال ألهاتف ألنقال .وقد صشرح
ألمدير ألعام لنجمة ،جوزف جد قائ Óأأن «:تتاألق نجمة
من جديد في سشماء أإفريقيا وذلك بتتويجها للمرة ألرأبعة
بهذه ألجائزة ألمرموقة ألتي تكرسض موقعها ألهام وموقع
ألجزأئر على ألصشعيد أ’إفريقي في مجال أ’تصشا’ت».
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السسبت ٠٦أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ٢٠ذو القعدة  ١٤٣٣هـ

koutoufcom@gmail.com

العدد
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اقرأا...وصصيتي
الحمل :أاعظم هندسسة
في الوجود أان تبني جسسرا
من الطاعة فوق بحر من
الذنوب.

º` ∏©J π`g
أانه يوجد في جسصم
ا’نسصان نحو  ٣٢بليون خلية؟
أان وزن الكرة
اأ’رضصية ٥٩٤٠مليار طن؟
أان سُصمأافعى الكوبرا قوي
للغاية لدرجةأان غراما واحدا
منه يكفي لقتلأاكثر من ١٥٠
شصخصصا؟

الثور :اأ’ناقة ليسست
محصسورة في مظهرك
الخارجي فهناك أاناقة
داخلية وهي أاناقة لسسانك،
عقلك ،قلبك ،أاسسلوبك.
الجوزاء ’ :تجعل قلبك
كاأ’رضش يحط عليه أايا
كان ،بل اجعله كالسسماء
يحلم بوصسوله كل انسسان.
السصرطان :اأ’حÓم ’
تموت لكنها تغفو بانتظار
دعاء يحييها.
يكون
اأ’سصد :كيف
للمسستحيل معنى ولنا
«رب» يقول للشسيء ُكن
فيكون!!

á` ` ` °†eh
كÓم الناسس مثل
الصصخور
إا
ماأان تحملها على
ظهرك فينكسصر
أاو تب
أاق ني بها برجا تحت
دامك فتعلو..

العذراء :كلك ثقة بأان
الّله معك ومهما تأاجلت
امنياتك فهو لن ينسساك
والذي به خير لك سسيكون.
الميزان :انطق جما’ او
تجّمل بالسسكوت ،فلك
ا’ختيار

πëdG ±ôYGh.....ióëJG
حل العدد الماضصي

 ) ١هذه الجملة إاذا فكيت حروفها صسارت مثل او حكمة قديمة:
كلبكفيكفكفيكتكفيك
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 )٢رجل أاعمى ذه
واثنتان صسفر ،لما رجع للمنزل اختلطت الحبات مع بعضش لم يعرف ال ُحمر  )٢البحر اأ’حمر،
من الصسفر ،ويجب عليه أان يأاكل حبة حمراء وحبة صسفراء ويدع حبة والبحر اأ’سصود،
حمراء وحبة صسفراء ليتناولها في المسساء ،فماذا فعل مع العلم أانه وحيد والبحر اأ’بيضض
ويتمتع بذكاء خارق ...ها ...ماذا سسيفعل؟؟
المتوسصط

GEإاHبàتùس°صºم
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كان لي أاطفال ..وكونت أاسسرتي
كنت سسعيدا بحياتي الجديدة
كنت سسعيدا بأاطفال ،وكنت في قمة
ا’رتياح
في أاحد اأ’يام جاءت أامي لتزورني
بمنزلي
هي لم تراني منذ أاعوام ..ولم ترى
أاحفادها ولو لمرة واحدة
عندما وقفت على باب منزلي،
أاطفال أاخذوا يضسحكون منها لقد
صسرخت عليها بسسبب قدومها بدون
موعد كيف تجرأاتي وقدمتي لمنزلي
وأارعبت أاطفالي؟» أاخرجي من هنا
حا’ جاوبت بصسوفت رقيق «عذرا
آاسسفة جدا ،لربما تبعت العنوان
الخطأا» منذ ذلك الحين ..اختفت

¯ واحد يحكي مع صساحبو:
كي رحت لفرنسسا ،لقيت صسعوبات
كبيرة كي كنت تهدر بيها؟
جاوبو صساحبو وقال ،’’ :بصسح
الرواما هوما اللي لقاو صسعوبات باشش
يفهموني.
¯ الزوج :حلمت البارح بلي راني في
الجنة!!
الزوجة  :وكنت معاك؟!!
الزوج :إاييه على بليها عرفت بلي كنت
نحلم
¯ ا’بن يطلب الدراهم من باباه
المشسحاح ،بابا أاعطيني  ٥دنانير ،قالوا
باباه :واشسنو  ٤دنانير وعÓشش ولماشش
 ٣دنانير ،عندي غير زوج دنانير هاك
واحد.

أامي
أاحد اأ’يام ،وصسلتني رسسالة من
المدرسسة بخصسوصش لم الشسمل
بمنزلي لذا كذبت على زوجتي
وأاخبرتها اني مسسافر في رحلة عمل
بعد ا’نتهاء من لم الشسمل ..توجهت
لكوخي العتيق حيث نشسأات
كان فضسولي يرشسدني لذلك الكوخ
أاحد جيراني أاخبرني «لقد توفيت
والدتك!»
لم تذرف عيناه بقطرة دمعة واحدة
كان لديها رسسالة أارادت مني أان
أاعرفها قبل وفاتها.
إابني العزيز ،لم أابرح أافكر فيك طوال
الوقت ،أانا آاسسفة لقدومي لبيتك.

¯ غبي في مباحث الشسرطة يكلم
العمليات:
المذكور راكب السسيارة ديالو وأانا ركبت
طاكسسي للتمويه المذكور دخل عند
البقال واشسترى كوكاكو’ ،وأان اشسريت
حمود بوعÓم ..للتمويه.
المذكور :خدا طريق وهران وأانا
خديت طريق قسسنطينة ..للتمويه.
هناك أاشسياء في هذه الحياة نحن
غافلون عنها ولكنها مهمة ،لكن الحكماء
وأاصسحاب الثقافة ’ يغفلون وبالتالي هم
يعطوننا النصسيحة كي ننتبه وحتى نحقق
أاهدافنا فلنأاخذ هذه النصسائح العظيمة
ولنجعلها َدْيَدنناَ في مسسيرة حياتنا ..أا’
وهي:

.

¯''السسبتة'' وهي أاسسلحة اأ’ب و (الميزة)
محمول ويصسدر صسوت يخليك تتوقع
الضسربة قبل ثواني'' ،البليغة'' وهي
أاسسلحة اأ’م( .الميزة) امكانية ا’طÓق
عن بعد يناهز  ١٠٠متر مع عدم
امكانية تفادي الضسربة.
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يتبـــع

¯ البسساطة تضسيف على شسخصسك رونقا
مميزا يجعلك مختلفا ،كن بسسيطا تكن
أاجمل.
¯ تعلموا العطاء حتى في ظروفكم
الخانقة ،تعلموا كيف تهدون لمن
حولكم وإان كانت خفاياكم حالكة.
¯ إاذا أاردت أان تعيشش سسعيدا انزع الحقد
من قلبك
¯ أاحيانا ’ نقّدر قيمة اللحظة إا’ عندما
تصسبح ذكرى
¯ القرار السسليم يأاتي بعد الخبرة التي
تأاتي بعد القرار السسيء.

ـ ا’سستماع يجعلك مميزا:
الكابت الشسهير أارنسست
فيقول
همنغواي'' :عندما يتكلم الناسش فاسستمع
منصستا ،فمعظم الناسش ’ يسستمعون
أابدا''.
ـ فكر با’سستمتاع بما لديك:
فيقول الفيلسسوف اأ’لماني أارثر
شسوبنهاور ''من النادر أان نفكر فيما
نملك ،بل نحن نفكر فيما ينقصسنا''.
ـ كن مجد نفسسك:
فالشساعر اأ’سسطوري أابو الطيب المتنبي
يقول ''’ بقومي شسرُ فت بل شسرفوا بي..
وبنفسسي فخرت ’ بجدودي''
ـ أاصسمت أاثناء السسعي لتحقيق هدفك:
فالرئيسش اأ’مريكي السسابق ابراهام
لنكولن يقول ''الدجاجة هي أاذكي
الحيوانات ،فهي تصسيح بعد أان تضسع
البيضسة''.
ـ ’ تبكي على الماضسي:
فالرائع العربي الشساعر أابو العتاهية
ت على الشسباب بدمعي
يقول ''بكي ُ

العقرب :عندما نرسسم
وردة على الورق ’ تكتمل
روعتها بدون عطرها
كذلك بعضش البشسر عندما
نرسسم لهم صسورا في قلوبنا ’ تكتمل ا’
بمشساعرهم نحونا.

القوسض :الحياة مجرد
كتاب ،غير أاننا مجبورين
على أان نعيشش صسفحاته
بالترتيب و’ يمكننا اختيار
الصسفحة التي نشساء فأارضسى بكل شسيء،
فلربما تكون الصسفحة القادمة اجمل.
الجدي :أان تكون محل
ثقة هي نعمة أاعظم من أان
تكون محبوبا.
الدلو :ليسش المهم ما نكتبه
على الذكرى ،المهم ما
نتركه في القلوب.
الحوت ’ :تقابل ا’إسساءة با’إسساءة
بل اصسمت وامضسي
وتحمل مرارة ا’ألم،
حتى ’ تجاري السسفهاء
بحماقتهم وحين يشستد

األمك ودمعتك على خدك ابتسسم
فالصسمت سسيد ا’نتقام.

عيني ..فلم ُيغني البكاء و’ النحيب''
ـ حاول دوما:
ـ تقدم نحو أاهدافك ولو ببطء:
فالبرازيلي باولو كويلو صساحب رواية
ط
ب
ت
ت
’
'
فيقول الفيلسسوف أافÓطون' :
الخيميائي يقول
ن
إا
و
Ó
س
ص
عزيمة أاحد يحقق تقدما متوا
''’ يغرق المرأا أ’نه سسقط في النهر ،بل
كان بطيئا''.
لبقائه مغمورا تحت سسط الماء''.
راقب كلماتك:
فحكيم العرب أاكثم بن صسيفي التميمي
يقول ''كفوا أالسسنتكم ،فإان
مقتل الرجل بين فكيه''.
ـ اعذر الناسش:
فما أاروع قول الفيلسسوف
الفرنسسي البير كامو ''’
أاحد يعرف أان البعضش
يبذلون جهودا جبارة لكي
يكونوا مجرد أاناسش
عاديين''.
ـ اسستفد مما يحدث معك:
فالكاتب البريطاني هيكسسلي
يقول ''الخبرة ليسست ما
يحدث لك ،بل ما تفعله بما
يحدث لك''.

الطقسض المنتظر
اليوم و الغد
عنابة الجزائر وهران
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 ٠٦أاكتوبر  :١٩٥٨انسضحب الوفد
المؤوتمر
من
الفرنسضي
المتوسضطي المنعقد بفلورانسض
( ،)Florenceبسضبب حضضورأاحمد
بومنجل ممثل جبهة التحرير
الوطني.
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30°
عنابة الجزائر وهران
30°
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تركي في قبضسة الدرك
بغليزان

تّم أأول أأمسس ،على مسستوى ألحاجز
أألمني بقرية ألحمادنة بوركبة بغليزأن،
توقيف رعية أأجنبي ،من جنسسية تركية
مقيم بطريقة غير شسرعية بوهرأن ،حيث
جاء ذلك على إأثر دورية لدرك ألوطني
ببلدية حمري في مدأومته على مسستوى
ألحاجز أألمني ألثابت ،وأأثناء تفتيشس
حافلة تعمل على ألخط ألرأبط بين
وهرأن وألعاصسمة ،تبين أأّن أأحد ركابها،
وهو من جنسسية تركية ،أنتهت صسÓحية
مدة إأقامته بالجزأئر ،حيث تّم توقيفه،
وإأحالة ملفه على وكيل ألجمهورية لدى
محكمة وأدي أرهيو ،ألذي أأمر بتوقيفه،
ويشسار أأّن ألرعية يبلغ من ألعمر  ٥٩سسنة،
ويحمل شسهادة تقني سسامي في ألبناء.

ألعدد
١٥٩١٩

وفاة  ٣أاطفال غرقا في حوضض مائي
أنتشسلت مصسالح ألحماية ألمدنية لوأدي
أرهيو ،ليلة أألربعاء إألى ألخميسس ،جثث
ثÓث أأطفال من عائلة وأحدة ،على إأثر
غرقهم في قناة للسسقي ألفÓحي بدوأر
ألخدأم ،ألمعروف بسسيدي بوعبد ألله،
حسسبما علم من مصسالحها ،ألتي أأكدت أأّن
أنتشسال ألجثث تّم في حدود ألسساعة
ألعاشسرة من ليلة أألربعاء.
ويبلغ أألطفال ألذين تّم أنتشسالهم بين ٨
إألى  ٩سسنوأت ،طفلين وطفلة ،من عائلة
قيبوع ،وحسسب مصسادر محلية فإاّن عائلة
ألضسحايا كانت تعتقد بأاّن أأطفالها ذهبوأ
إألى وعدة سسيدي بوعبد ألله ،ألمقامة
بنفسس ألدوأر ،غير أأّن تأاخر عودتهم إألى
ألمنزل ،جعلت ألعائلة تقدم شسكوأها إألى
مصسالح ألدرك ألوطني ،ألتي تدخلت
رفقة ألحماية ألمدنية ،ليتم ألبحث عنهم،
بقناة ألسسقي ألفÓحي،ألقريبة من منزل
ألعائلة ،وأأثناء ألبحث تّم أنتشسال جثثهم
من ألبركة ألمائية.

غليزان :ع .عبد الرحيم

اكتشساف مسسكن لألفعال المخلة
بالحياء بسسطيف
تمكنت مصسالح أألمن ـ مؤوخرأ ـ من كشسف
إأحدى بؤور أألفعال ألمخلة بالحياء ،وبناًء
على معلومات مؤوكدة وردت إألى علم
عناصسر أألمن ألحضسري ألثامن بأامن ولية
سسطيف ،مفادها أأن أمرأأة مسسبوقة
قضسائيا ،تقوم باسستغÓل مسسكنها ألكائن
بحي (بيÓر) ألمتوأجد بالجهة ألشسمالية
لمدينة سسطيف كوكر لممارسسة ألفسسق.

 ..وحبسض مروج للمخدرات
نجحت عناصسر ألشسرطة ألقضسائية بأامن
دأئرة عين ولمان بسسطيف مؤوخرأ ،في
إألقاء ألقبضس على أأحد أأخطر مروجي
ألمخدرأت على مسستوى ملعب حي ذرأع
ألميعاد بمدينة عين ولمان جنوب ولية
سسطيف ،ألعملية جاءت بناء على معلومة
مؤوكدة تحصسلت عليها مصسالح أأمن
ألدأئرة ،تفيد أأن شسخصسا يقوم بترويج
هذه ألسسموم على ألفئة ألشسبابية بالمكان
ألمذكور.

سسطيف :نورالدين /ب

عصسابة سسرقة صسندوق الضسمان
بغرداية في قبضسة األمن
تمكنت عناصسر أألمن ألوطني ألمن دأئرة
ألمنيعة ألوأقعة على مسسافة  ٢٧٠كلم من
عاصسمة ألولية غردأية ،باإلطاحة بشسبكة
أأشسرأر متكونة من ثÓثة أأشسخاصس قامت
سسرقة مبنى ألصسندوق ألوطني للضسمان
ألجتماعي.

غرداية :لحرشص /ع

تحت شضعار (الجزائر  ٥٠فقاعة)

تومي تفتتح مهرجان الشسريط المرسسوم الـ ٥بـ«رياضض الفتح»
أاعلنت وزيرة الثقافة،أامسض برياضض الفتح ،افتتاح فعاليات المهرجان الدولي الخامسض للشضريط المرسضوم ،الذي اتسضم في
طبعته لهذا العام بتزامنه وخمسضينية اسضترجاع السضيادة الوطنية ،الشضيء الذي دفع المنظمونإالىإاعطاء كل مراحل تاريخ
الجزائر نصضيبها ضضمن الشضريط المرسضوم الذي يعرف بالفن التاسضع ،الذي شضاركت فيهأاكثر من  ٣٠دولة.

سسميرة لخذاري
تصسوير:آايت قاسسي
وقد جالت تومي عبر مختلف أأجنحة
ألمهرجان ألتي جاءت في مجموعة من
ألخيمات كل لها فعاليتها ،في سساحة تعد
ألفضساء ألذي أسستقبل كل نشساطات هذه
ألتظاهرة ألثقافية منذ طبعتها ألأولى سسنة
 ٢٠٠٨وصسول أإلى طبعة هذأ ألعام ألتي
تسستمر أإلى  ١٣من ألشسهر ألحالي.
وقفت تومي عند كل ألمحطات ألتي تميز
هذه ألطبعة بدءأ بالمكتبة ألتي تحتوي عددأ
كبيرأ من ألإصسدأرأت في هذأ ألنوع من
ألفنون لمختلف دور ألنشسر من مختلف
ألدول ألمشساركة في ألمهرجان ،فتعريجها
على «فقاعة ألقرأءة» ألتي تعد منبرأ لتعليم
ألشسباب لفنون قرأءة ألشسريط ألمرسسوم،
أإضسافة أإلى فضساء لÓإهدأء ،وورشسات لتعليم
أ إ ن ت ا ج ه ذ أ أ ل ن و ع أ ل ف ن ي.
كما كشسفت وزيرة ألثقافة في تصسريح لها
للصسحافة على ألدور ألكبير ألذي يلعبه هذأ
ألمهرجان ،ألذي له لغته ألخاصسة في ألتاأريخ
لمختلف ألمرأحل ألتي مرت بها ألجزأئر،
دأعية ألمجتمع ألجزأئري بمختلف شسرأئحه
أإلى ألتقرب وألندماج في مثل هذه
ألفعاليات ،خاصسة وأنه ينظم ،حسسب تومي،
في ألمكان ألذي عقد فيه أأول لقاء أأو
أجتماع للمجموعةألـ ٢٢ألمفجرة للثورة
ألتحريرية ،ومثمنة ألمجهودأت ألتي بذلها
وما يزأل يبذلها ألمنظمين من أجل مد يد
ألعون للشسباب وصسقل ألموأهب في هذأ
أ لق ا لب أ لفن ي .و ق د أ أع ط ى أ لمن ظ م و ن
للمهرجان ألدولي للشسريط ألمرسسوم في
طبعة هذأ ألعام نصسيبا وأفرأ من ألتاريخ،
حيث تم ألتعريج على مختلف ألمرأحل
ألتاريخية للجزأئر ،وعرضس أأعمال لفناني

هذأ ألقالب في معرضس مركزي ،يحسس
ألمتجول فيه وكاأنه يدور عبر «كبسسولة
ألزمن» من مرحلة أإلى أأخرى بدءأ
بالفتوحات ألإسسÓمية في ألقرن ألسسابع
ميÓدي ،فالمقاومة ألشسعبية لÓأمير عبد
ألقادر ،ألتي وضسعت لوحاتها فوق رمل
تعكسس ألمقاومة ألشسرسسة ألتي خاضستها
ألصسحرأء ألجزأئرية في تلك ألفترة ،كما
أأعطي ألطابع ألعمرأني ألقديم أهتماما
كبيرأ في هذأ ألمعرضس ،من خÓل ألطابع
ألعمرأني للقصسبة ألتي حملت رسسوم توؤرخ
لفترة ألسستعمار ألفرنسسي أإلى غاية
أ ل س س ت ق  Óل .ي ت ض س م ن أ ل م ه ر ج ا ن أ ل د و ل ي
ألخامسس للشسريط ألمرسسوم بالجزأئر
برنامجا ثريا ومتنوعا من ألنشساطات من
معارضس وورشسات ومحاضسرأت وبيع بالإهدأء
لرسسامي ألشسريط ألمرسسوم من ألجزأئر
وخارجها ،حيث يشسارك مختصسون في هذأ
ألنوع ألفني ورسسامون وكتاب نصسوصس

جزأئريين وأأجانب في هذأ ألمهرجان
ألمنظم بمناسسبة أإحياء خمسسينية أسسترجاع
ألجزأئر لسستقÓلها تحت شسعار «ألجزأئر ٥٠
ف ق ا عة! »  .و م ن بي ن أ لم وأض س يع أ ل ت ي ت ت م
مناقشستها بالمناسسبة «ألشسريط ألمرسسوم
مرأآة ألتاريخ» و«أآليات دعم ألنشسر ،دور
ألوزأرأت» و «تخليصس ألشسريط ألمرسسوم
ألأفريقي من ألسستعمار» وأأيضسا «ألهجرة
عبر ألشسريط ألمرسسوم».
كما تعرضس أأفÓم تنشسيطية وتظم ورشسات
حول مبادئ وتقنيات ألشسريط ألمرسسوم
وعÓقة هذأ ألفن بالسسينما وألصسحافة
و أ ل ت ك ن و ل و ج ي ا ت أ ل ج د ي د ة.
في ذأت ألسسياق تقوم منشسورأت «زأد لينك»
بالتعاون مع ألديوأن ألوطني لحقوق ألموؤلف
وألحقوق ألمجاورة بتنظيم مسسابقة
«كوزبÓي زأد لينك  »٢٠١٢لأفضسل لباسس
يمثل شسخصسية مونغا بشسريط مرسسوم وأألعاب
ألفيديو وألسسينما أأو شسخصسية نموذجية».

كانت تحضضرإلجهاضض تظاهرة تلمسضان عاصضمة الثقافة اإلسضÓمية

إادان ـة  ٤متهمين وتبرئة  ٢٤عضسوا مـن جمـاعةإارهابيـة
قضست محكمة ألقطب ألجزأئي بوهرأن ،نهار أأول أأمسس ،بعقوبة ١٨
شسهرأ حبسسا نافذأ في حق ثÓثة عناصسر من شسبكة وطنية لدعم
أإلرهاب بتهمة أإلشسادة باإلرهاب ودعم أألعمال أإلرهابية ،فيما أأدين
عنصسر رأبع بعام حبسس موقوف ألنفاذ ومصسادرة بندقية صسيد حجزت
بحوزته بدون وثائق فيما تم تبرئة سساحة ٢٤عنصسرأ ،هذه ألشسبكة ألتي
تضسم  ٢٨فردأ ينحدر عناصسرها من عدة بلديات من ولية تلمسسان تم
تفكيكها خÓل شسهر أأفريل من سسنة  ٢٠١١أأين تم كشسف مخطط
إلجهاضس تظاهرة تلمسسان عاصسمة ألثقافة أإلسسÓمية وزيارة رئيسس
ألجمهورية.
وأأتخدوأ من مسسجد ألسسنة بوسسط تلمسسان مركزأ لجتماعهم
وألتدقيق لتنفيذ مخططهم قبل توقيفهم من قبل مصسالح أألمن
لتلمسسان .ألمتهمون أأجمعوأ على إأنكار ألتهم ألمنسسوبة إأليهم رغم
وجود دلئل تثبت إأتهامهم ،ألنائب ألعام طالب بعقوبة ١٥سسنة
لـ١٩عناصسر و ٣سسنوأت لـ ٦عناصسر أأخرى في حين أأجمع ألدفاع على أأن
ألقضسية ل تزيد عن عملية أحترأزية إأتخدتها مصسالح أألمن لتأامين
زيارة رئيسس ألجمهورية وتظاهرة تلمسسان عاصسمة ألثقافة أإلسسÓمية

الرابطة المحترفة
أأوقفت مولودية ألجزأئر سسلسسلة ألنتائج
أإليجابية ألتي حققها رأئد ترتيب ألرأبطة
ألمحترفة أألولى شسبيبة بجاية ،حين تمكنت
من ألعودة بنقطة ثمينة من ملعب ألوحدة
ألمغاربية ببجاية سسهرة أأمسس برسسم ألجولة
ألخامسسة من ألمنافسسة .
ففي ألمبارأة ألتي جمعت ألفريقين دخل
أأصسحاب أألرضس في صسلب ألموضسوع دون
مقدمات منذ ألدقيقة أألولى ،حيث ضسيع
زرأرة وجها لوجه ،بعدها بدقيقتين نفسس
ألÓعب يقوم بعمل فردي يقدم ألكرة لزميله
بورقبة ،ودأئما شساوشسي في ألمكان
ألمناسسب.

فأاوقفت ألمتهمين ألذين ل يزيدوأ أأن يكونوأ ضسحايا لهذه ألتظاهرة
مطالبين ببرأءة موكليهم.

مفجر مركز األمن ببرج منايل من الزوية
كشسفت محاكمة شسبكة ألدعم لإÓرهاب بالزوية تضسم  ٢٨عنصسرأ ألذين
تم توقيفهم في عمل إأجرأئي قبل بدأية تظاهرة تلمسسان عاصسمة
ألثقافة أإلسسÓمية وزيارة رئيسس ألجمهورية ألفتتاحها يوم / ٠٤ / ١٦
 ٢٠١٢من قبل مصسالح أألمن حقائق مثيرة فرغم تبرئة أأغلب ألمتهمين
إأل أأن أأول ألحقائق ألتي تم كشسفها هي هوية مفجر مركز أأمن برج
منايل في  ٢٠١٢ / ٠٧ / ١٧ويتعلق أألمر باإلرهابي جرديني فتحي
ألمولود بتاريخ  ١٩٨٩ / ٠٥ / ٣٠وألمنحدر من منطقة ألزوية وألذي
ألتحق بالجماعات أإلرهابية صسيف سسنة  ٢٠١٠ألقضسية تم ألكشسف عنها
من قبل شسقيقه عمر ألذي كان متابعا في ألقضسية..

تلمسسان :محمد .ب

العميد يكبح المسسيرة الذهبية لشسبيبة بجاية
ومنذ ألدقيقة ألخامسسة تغيرت معطيات
أللقاء ،حيث تحكم رفقاء ألقائد بابوشس في
أل  ٢٥دقيقة ألتي تلت ،ففي ألدقيقة ألـ١٠
تحصسلت ألموودية على ضسربة جزأء
ضسيعهاألدولي حشسود أمام ألحارسس جبرأت.
و كانت أأخطر فرصسة من جانب أأصسحاب
أألرضس ألكرة ألتي إأصسطدمت في ألعارضسة
أألفقية و ألتي تابعها زأفور بمقصسية تمر
ببضسعة سسنتمترأت عن مرمى شساوشسي في
د ، ٣٠ولم نشساهد أأشسياء كبيرة إألى نهاية
ألشسوط أألول.
في ألمرحلة ألثانية ،دخل أأبناء ألمدرب آألن
ميشسال بقوة ،وشسنوأ عديد ألهجمات إألى غاية

الفجر٠٥.٢٢ ..:
الظهر١٢.٣٦ ..:
العصضر١٥.٥٣..:
المغرب١٨.٢٧..:
العشضـاء١٩.٤٥..:
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السضبت  ٢٠ذو القعدة  ١٤٣٣هـ الموافق لـ ٠٦أاكتوبر ٢٠١٢م الثمن  ١٠دج
مقيم بطريقة غير شضرعية

مواقيت الصضÓة

إأعÓن ألحكم عن ضسربة ألجزأء ألثانية في
أللقاء  ،و ألÓعب بوسساحة عكسس حشسود
يفتتح باب ألتسسجيل في د  ، ٦٨و لم تدم
فرحة أأبناء يما قورأية طوي Óحيث تمكن
هدأف ألعميد مصسطفى جاليت من تعديل
ألنتيجة برأأسسية خادعت ألحارسس في
ألدقيقة  ، ٨٨معلنا عن عودة رفقاء ألقائد
بابوشس بنقطة ثمينة من بجاية وعن ثاني
تعادل للعاصسميين منذ إأشسرأف مناد على
ألعارضسة ألفنية للمولودية .

ف .بقاصص
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بعد حياة نضضالية ومهنية حافلة

رحيل ''بيار شسولي'' المناضسل
منأاجل القضسية الجزائرية
توفي أأمسس
ألجمعة
ألمناضسل من
أأجل ألقضسية
ألوطنية أإبان
ألثورة
ألتحريرية
ألجزأئرية
ألأسستاذ في
ألطب ''بيير شسولي'' عن عمر يناهز ألـ
 ٨٢سسنة أإثر مرضس عضسال .ولد ''بيار
شسولي'' في  ٢٧مارسس  ١٩٣٠بالجزأئر
ألعاصسمة و ناضسل من أأجل تحرير
ألجزأئر أإبان ألثورة ( ١٩٥٤ـ )١٩٦٢
ألى جانب جبهة ألتحرير ألوطني.
أختار ألأسستاذ ''شسولي'' ألمختصس في
ألأمرأضس ألصسدرية و ألتنفسسية،
ألجنسسية ألجزأئرية غدأة ألسستقÓل
وشسغل مناصسب عليا في وزأرة ألصسحة
وكان خبيرأ في مكافحة ألسسل .كما
شسغل منصسب نائب رئيسس ألمرصسد
ألوطني لحقوق ألإنسسان وعضسو
ألمجلسس ألوطني ألقتصسادي و
ألجتماعي .وكان ''بيار شسولي'' من
بين موؤسسسسي وكالة ألأنباء ألجزأئرية
بتونسس سسنة ١٩٦١وقد كرمته هذه
ألأخيرة في ديسسمبر  ٢٠١١في
ألذكرى ألخمسسين لتاأسسيسسها.
وسسيتم نقل جثمان ألمناضسل ألسسابق
من أأجل ألقضسية ألوطنية أإبان حرب
ألتحرير ألوطني بيار شسولي ألذي
وأفته ألمنية أأمسس ألجمعة عن عمر
يناهز  ٨٢سسنة بمونتبوليي (جنوب
فرنسسا) أإلى أأرضس ألوطن ألإثنين
ألمقبل حيث سسيوأرى ألثرى وفق
رغبته حسسبما علم لدى قنصسل
ألجزأئر بمونبوليي ألسسيد بناني
خالد.
وأأوضسح قنصسل ألجزأئر في مكالمة
هاتفية مع وأأج أأن ألرأحل بيار شسولي
أأعرب بمونتبوليي عن أإرأدته في أأن
يقضسي أأيامه ألأخيرة بالجزأئر أإل أأن
حالته ألصسحية لم تسسمح له بذلك.
وسسيتم نقل جثمان ألفقيد أإلى أأرضس
ألوطن ألإثنين ألمقبل على متن طائرة
للخطوط ألجوية ألجزأئرية قادمة من
مارسسيليا بحيث من ألمرتقب وصسولها
أإلى ألجزأئر ألعاصسمة على ألسساعة
ألثالثة زوأل وخمسس وأأربعون دقيقية
( ١٥سسا  ٤٥د) .وسسيورى ألرأحل ألترى
يوم ألثÓثاء بالمقبرة ألمسسيحية
بالسسعادة (ألجزأئر ألعاصسمة).
وسسيتم صسباح يوم ألإثنين بمونتبوليي
تنظيم وقفة ترحمية على روح بيار
شسولي بحضسور عائلة وأأصسدقاء ألفقيد
وكذأ ألسسلطات ألقنصسلية ألجزأئرية
وألجالية ألجزأئرية ألمقيمة بفرنسسا.

تعزية
بقلوب مؤومنة بقضساء ألّله وقدره ،تلقت
ألسسيدة أامينة دباشض ـ ألرئيسسة ألمديرة
ألعامة لجريدة «الشضعب» ـ نبأا وفاة ألمغفور
له بإاذن أللّه تعالى ،بيار شضولي ـ ألمجاهد
ألكبير ألذي خدم ألثورة ألجزأئرية ـ وبقي
وفيا للجزأئر طيلة حياته.
وتتقدم لبنه ـ زميلها في أإلذأعة ـ ألسسيد
جون ليك شضولي ،ولكافة ألعائلة ،بأاصسدق
عبارأت ألموأسساة وألتعازي ،متضسرعة
للمولى عّز وجل ،أأن يتغمد روح ألفقيد
برحمته ألوأسسعة ويسسكنه فسسيح جنانه ويلهم
أأهله وذويه جميل ألصسبر وألسسلوأن.
((إانّا لّله وإانّاإاليه راجعون))

