اسستذكر من يعيشسون ظروفا صسعبة مدلسسي:

الدبلومأسضية الجزائرية وفية لمبأدئهأ في ترقية السضلم
اللواء زراد في ملتقى
السساحل والصسحراء

الجزائر تأأسضف للحأدثة
التي طرأاتأامأم سضفأرتهأ
بطرابلسس

مكأنة الجزائر تمنحهأ
مسضؤووليأت في دعم
دول المنطقة

صص ٠٤

صص ٠٥
 IS S N 1111-0449الثÓثاء  ٣٠ذو القعدة  ١٤٣٣هـ الموافق لـ ١٦أاكتوبر ٢٠١٢م العدد١٥٩٢٨ :

الشضعب»
ضضيف «

صص٠٤

الثمن  ١٠دج  ٣٢صسفحة

http.//www.ech-chaab.com info@ech-chaab.com

رئيسص المجلسص الوطني لهيئة المهندسسين المعماريين

ضضرورة مراجعة التصضميم العمراني
وفق القيم الجزائرية وهويتهأ
كفى اإ’نجأز بطريقة تشضوه العمران !
طالع صص ٠٣/٠٢

تصصوير :ع .تيليوة

نظموا وقفة احتجاجيةأامام المركزية النقابية

عمأل «إايتوزا» يطألبون بتطبيق ا’تفأقية الجمأعية
اعأدة ادمأج المطرودين ومراجعة المنح

صص ٠٦

وزير الطاقة:

سضونأطراك تسضترجع حقهأ
الحصضري على منشضآأت نقل
المحروقأت
صص ٠٧

’تهامهم بسسوء التسسيير
وتبديد المال العام

منتخبون من مفتأح
أامأم العدالة اليوم

صص ٠٦

وفأة  ٥حجأج
جزائريين بألبقأع
المقدسضة
صص ٣٢

القرعة يوم ٢٤أاكتوبر
بدوربان

تصصوير :ع .تيليوة

الفريق الوطني يأأمل
التواجد في مجموعة
متوازنة

صص ١٧

وطني

ألثÓثاء  ١6أأكتوبر  20١2م
ألموأفق لـ  30ذو ألقعدة  ١٤33هـ

ألعدد
١٥٩28

02

طويلب رئيسس المجلسس الوطني لهيئة المهندسشين المعماريين:

∞«°V
'' ''Ö©°ûdGضسرورة مراجعة التصسميم العمراني تجاوبا والقيم الجزائرية وهويتها

رافع أامسس عثمان طويلب رئيسس المجلسس الوطني لهيئة المهندسشين المعماريين الذي نزل ضشيفا »الششعب« على أاهمية الدور الذي يمكن للمهندسس
المعماري أان يلعبه في تصشميم ومتابعة إانجاز المششاريع والبنايات من أاجل إاعطائها الوجه الذي يليق بالفن المعماري المتوافق مع حضشارة وثقافة وتاريخ
األمة الجزائرية.

ÖjôZ áÑ«ÑM
Iƒ«∏«J ¢SÉÑY :ôjƒ°üJ
وتـأاسسف طويلب ””إلقصساء و تهميشس
ألمهندسسين ألمعماريين من ألعديد من
ألمشساريع ألتنموية وخاصسة تلك ألمتعلقة
بإانجاز ألمجمعات ألسسكنية وألمؤوسسسسات
ألعمومية ،ألتي شسيدت معظمها دون أأن
تتوفر فيها شسروط ألجودة وألنوعية””.
وأأكد ضسيف ””ألشسعب”” ألذي سسبق له وأأن
كشسف ””أأن  80بالمائة من ألمشساريع ألسسكنية
في ألجزأئر تعاني من ألنقائصس ألمذكورة
أأعÓه،وأأن أألسسباب تعود أأصس Óإألى ألعجالة
في تنفيذ ألمشساريع بحكم ألضسرورة
ألقصسوى إألى جانب سسياسسة ألتقشسف في
مصساريف أإلنجاز وسسعي ألمقاولين للربح

ألسسريع””.
وقال في ذأت ألسسياق”” أأنه وبالرغم من
مرأجعة ألحكومة لقانون ألوقاية من
ألكوأرث ألطبيعية بعد زلزأل بومردأسس في
ماي  2003مازألت أألخطاء نفسسها ترتكب
بحكم أإلنجاز دون أسستشسارة ألخبرأء.
وأأضساف في ذأت ألسسياق أأن ””أإلنتاج
ألمعماري ضسعيف جدأ في ألجزأئر أألمر
ألذي يؤورقه كثيرأ كموأطن أأول وكخبير في
ألمجال ثانيا ،هذأ بالرغم من أأن ألمجلسس
ألوطني لهيئة ألمهندسسين ألمعماريين قد
أجتهد في وضسع توصسيات كثيرة للحد من
ألسسقوط في ألتجاوزأت ولتهيئة وإأنجاز
معماري وفقا للمعاير وللشسروط ألسسليمة،
هذأ غدأة ألجلسسات أألولى للهندسسة
ألمعمارية ألتي أنعقدت في ديسسمبر ”” 2006

بسشببإاحتواء
البناءات على مخالفات:

خطاب الرئيسس بوتفليقة
في  2006خارطة طريق

أاكد عثمان طويلب رئيسس المجلسس
المهندسشين
لهيئة
الوطني
المعماريين أان القانون 15 / 08
الوضشعية
بتسشوية
المتعلق
الفردية
للبنايات
العقارية
المنجزة والذي دخل حيز التنفيذ
في  2008علىأان تسشتكمل العملية
في أاواخر  2013قد لقى تطبيقه
علىأارضس الواقع تعثرا ملحوظا.

وقال ضسيف ””ألشسعب”” أأن ””ألمجلسس قد
أسستند من أأجل صسياغة ألتوصسيات على
خطاب رئيسس ألجمهورية عبد ألعزيز
بوتفليقة لدى أفتتاحه للجلسسات وألذي
أأعتبر من قبل رجالت ألمهنة كخطاب
توجيه قد طالب من خÓله ألرئيسس بنهضسة
معمارية حقيقية بالجزأئر””.
وتأاسسف طويلب لكون ألتوصسيات ألمقدمة
للوزأرة ألسسابقة قد بقيت في خبر كان،
فيما لم يخف آأماله بإانتهاج ألوزير ألجديد
دربا آأخر وفتحه ألمجال للمهندسسين
ألمعماريين وعلى رأأسسهم ألمجلسس ألوطني
للتحاور وألتشساور من أأجل تجسسيد
ألتوصسيات على أأرضس ألوأقع وتمكينهم من
ممارسسة ألمهنة بحرية وبالمسستوى
ألمطلوب””.

تعثر تطبيق قانون
التسسوية العقارية

ÖjôZ áÑ«ÑM
وقد أأرجع طويلب هذه أألمر إألى عدم
ألمجلسس ألوطني لهيئة
أسستشسارة
ألمهندسسين ألمعماريين من قبل وزير
ألسسكن ألسسابق في صسياغة ألقانون ألذي
ل يمكن تطبيق نصسوصسه في أأغلب
أألحيان لكون ألكثير من ألبنايات تحتوي
على مخالفات خطيرة تمنع تسسوية
وضسعيتها.
ضسيف
وأأضساف
»ألشسعب”” أأن »بنايتين
أأو ثÓث فقط من
أأصسل مائة قابلة
ألوضسعية
لتسسوية
حسسب
ألعقارية
ألمعلومات ألتي وردت
للمجلسس من قبل
ألمهندسسين
ألمعماريين وأسستنادأ
إألى طلبات ألتسسوية
ألتي وصسلت إأليهم،
فيما أأضساف أأن ذأت
ألقانون كان لبد من
بتسسهيÓت
إأرفاقه
تحفز
وتدأبير
ألموأطن على تسسوية
وضسعية ملكيته””.
وعن ألتسسهيÓت ألتي كان من ألممكن
تقديمها”” :قروضس بنكية ،تسسهيÓت
إأدأرية ،عمليات توعية وتحسسيسس تشسرح
ضسرورة وكيفية تسسوية ألوضسعية ألعقارية
وكذأ ألمتثال إألى ألنصسوصس ألقانونية
في إأنجاز ألسسكنات ألفردية””.

مشسكل السسكن
متعلق بغياب اإلحصسائيات
ورأفع رئيسس ألمجلسس من جهة أأخرى على
أأهمية ألمشساريع ألتنموية ألتي وضسعها
ألجمهورية
رئيسس
وألمتعلقة بصسفة خاصسة
بمشسروعي بناء مليوني
مسسكن لكون ألقضساء
على أأزمة ألسسكن هي
بمثابة مكافحة للفقر،
غير أأنه يخالف ألطرق
ألتي تنجز بها هذه
ألمشساريع ألهامة وألتي
تحتاج إألى إأعادة ألنظر
في بعضس ألنقاط
ألتقنية ومن بينها ثمن
إأنجاز ألمتر ألمربع،
مخططات وتصسميمات
معمارية تليق بالنظرة
ألتي
ألمسستقبلية
تحملها””.
وأأكد على نفسس ألوتيرة
أأن أأزمة ألسسكن في ألجزأئر متعلقة بمشسكل
غياب إأحصسائيات دقيقة يمكن أإلرتكاز
عليها وليسس بمشسكل ألحظيرة ألسسكنية كما
يقال ،مضسيفا ””أأن ألدرأسسة وعملية أإلحصساء
ألتي يقوم بهما حاليا ألصسندوق ألوطني
للسسكن من شسأانهما كشسف ألكثير في هذأ
ألموضسوع””.

يومية وطنيةإاخبارية
تصشدر عن المؤوسشسشة العمومية القتصشادية(ششركة ذاتأاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي 12٦.000 000.00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

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

األمانة العامة
(021) 60. 69. 55

اإلدارة والمالية
(021) 73. 93. 27

يضشع األوراق على طاولة النقاشس ويصشرح:

““من حق المجتمعأان يحاسسب المهندسس المعماري شسرطأان يصسغيإاليهأايضسا““
أابدى رئيسس المجلسس الوطني لهيئة المهندسشين المعماريين طويلب عثمان الذي كان ضشيف ““الششعب““ دعمه لحق
المجتمع الجزائري في طلب الحسشاب من المهندسشين المعماريين عما يتم إانجازه على األرضس من حيث الجودة
والنمط المعماري على اعتبارأان مهمة المهندسس المعماري مهمة مجتمع ومن ثمة هناك ششعور بالمسشؤوولية.
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وتسساءل بالمقابل عن ألسسبب ورأء عدم
أإلصسغاء لتلك ألقدرأت وألخبرأت من أأهل
ألمهنة ألذين يترقبون ألحصسول على أأجوبة
عما يحدث مثلما تحمله ألتوصسيات ألتي
رفعت للجهات ألمسسؤوولة.
وتحسسبا لرد ألعتبار للمركز ألقانوني
وألجتماعي للمهندسس ألمعماري فإان
ألجلسسات ألقادمة ألمقررة في ديسسمبر
ألقادم سسوف تعالج كافة جوأنب ألمسسأالة
من خÓل درأسسة نقدية من أأجل تحميل كل
جهة نصسيبها من ألمسسؤوولية عن تدهور
أأوضساع ألمهن ألمعمارية ،ولذلك تفتح ورشسة
عمل حول محور وأضسح وحسساسس بعنوأن
ألمهندسس ألمعماري في ألمجتمع بين
ألنصسوصس وألوأقع.
ومثل باقي ألمهن أأوضسح طويلب عثمان أأنه
مثل باقي ألمهن هناك جوأنب تتطلب
ألتشسخيصس على أعتبار أأن ألمهندسس
ألمعماري له دور في ألمجتمع ومن ثمة
يجب حمايته من ألمنافسسة غير ألنزيهة من
أأصسحاب ألمهنة أألجانب بدءأ بإاظهار
ألقناعة باإلصسغاء إأليه في ألقضسايا
أألسساسسية باعتباره شسريكا في ألمجهود
ألوطني للبناء وأإلعمار ويتكفل بمشساريع
ذأت منفعة عامة.

““دمقرطة““ المهنة لتصسبح طرفا
يرافق المؤوسسسسات والمواطنين
في بلوغ نمط عمراني راق

وبالرغم من تكفل ألمهندسسين ألمعماريين
بحوألي  80بالمائة من ألمخططات
ألعمومية للدولة إأل أأنهم ل يزألون يطمحون
لمرحلة يفرضسون فيها أأنفسسهم على
أأصسحاب ألمشساريع مسسج Óأأن ألمهنة
ترتكز على منظومة أأخÓقيات بالدرجة
أألولى بما فيه أأدأء ألقسسم ومن ثمة يؤويد
ألتوجه إألى »دمقرطة« مهنة ألمهندسس

الرئيسشة المديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ألمعماري ليصسبح طرفا أجتماعيا يرأفق
ألمؤوسسسسات وألموأطنين وأألحياء في بلوغ
نمط عمرأني رأق ول يكون مثلما هو سسائد
في ألعتقاد ضسمن فئة أجتماعية معينة.
وألن أأخطاء ألمهندسس ألمعماري ل يمكن
إأخفاؤوها خÓفا لبعضس ألمهن أألخرى
يتحمل مسسؤوولية تاريخية من كونه شساهدأ
على ألحضسارأت وتعاقبها من خÓل
ألعمرأن ،ويؤوكد ألضسيف أأن هناك ضسغوط
على ألمهنيين إألى درجة تغييب ألمهندسس
ألمعماري عن ضسبط ألخيارأت ألعمرأنية،
كما شسدد طويلب على إألزأمية إأعادة صسياغة
ألعÓقة مع ألجامعات وألمعاهد
بالمسساهمة في ضسبط ألبرأمج وتعديلها
حسسب ألتطورأت ألعلمية وألتكنولوجية
وذلك من أأجل إأنعاشس ألبحث ألعلمي
ألمعماري وتمكين ألطلبة من موأكبة أألمور
بما يتطابق مع ألوأقع وبالتالي جذبهم
لÓهتمام باإلشسكاليات ألقائمة وإأشسرأكهم
في تصسور حلول بالعتماد على ألذكاء
أإلنسساني وقوة ألطموح في موأجهة

إلعÓناتكم (021) 73.60.59
اتصسلوا ب ـ :السسرعة والجودة
مÓحظة:
المقا’ت والوثائقالتي ترسسلأاوتسسلم للجريدة ’ تردإالىأاصسحابها
نشسرتأاو لم تنشسر و’ مجال لمطالبة الجريدة بها

تطبع بالمؤوسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  SIMPRALالغرب :ششركة الطباعة الششرق :ششركة الطباعة الجنوب :مطبعة ورڤلة

ألتحديات .وأأعلن أأن أقترأحا يتم تحضسيره
إلنشساء أأكاديمية وطنية معمارية تهتم
بالبحث.
وعن سسؤوأل حول مدى وجود أحتكار بعضس
ألمهندسسين ومكاتب ألدرأسسات للصسفقات
في سسوق جذأبة أأكد محدثنا وجود هذه
ألحقيقة ألمؤوسسفة دأعيا إألى مرأجعة
معايير دفتر ألشسروط بالحد من جانب
أإلمكانيات ألمادية وألوسسائل وقوة
ألرأأسسمال وإأيÓء أأهمية قصسوى للكفاءة في
منح ألمشساريع بما ينهي ألحتكار ويفتح
ألباب أأمام ألتنافسس أإلنسساني.

ي
مكنكم مششاهدة ندوات
ومنتديات الششعب
على موقع الجريدة
اإللكتروني (الششعب فيديو):

t/ar

www.ech-chaab.ne

المؤوسشسشة الوطنية للنششر
واإلششهار

 1ششارع باسشتور ـ الجزائر
الهاتف(021)73. 71. 28.... :
(021)73. 76. 78
(021)73. 30. 43
الفاكسس(021)73. 95. 59... :

ألثÓثاء  16أأكتوبر  2012م
ألموأفق لـ  ٣0ذو ألقعدة  14٣٣هـ

وطني

ألعدد
15928

03

∞«°V
أامام تكرار المششهد البائسس المهندسشون المعماريون يصشرخون:
''”” ''Ö©°ûdGتغييب الهيئة””
كفى اإلنجاز بطريقة تشسوه العمران !
أاثر عل ـ ـ ـى نشسـ ـ ـ ـاط
الهندسسة المعمارية

ششرح طويلب عثمان ،رئيسس الهيئة الوطنية للمهندسشين المعماريين الجزائريين ،الظروف الصشعبة التي تعيششها هذه الفئة من أاجل نزع
اإلعتراف والعتبار وإاسشنادإاليها مهمة تصشميم المششاريع واإلنجاز بكيفية يفرضشها جمال العمران ،ويطالب بها دون ارتجالية وفوضشى.
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وأنتقد طويلب ألطريقة ألتي يششيد بها
ألعمرأن في ألجزأئر ألتي ششّوهت
ألحظيرة ألوطنية ،وأأبقت صشورتها
بائسشة عبوسشة تفتقد للروح ،للوجدأن
لقيم وأأصشالة ألمجتمع ،وحضشارة
أألمة..
وتسشاءل ألمهندسس ألمعماري ،ألذي كان
أأمسس ““ضشيف ألششعب““ ،أأكثر من مرة
لماذأ ألسشتمرأر في هذأ ألنهج؟ وكيف
ل يبال بالنتقادأت ألتي توجه من أأهل
ألختصشاصس ،ويصشلح ألخلل ،وتسشّد
ألفجوة ويعيد للعمرأن وجهه ألجمالي
ألنائر ،غير ألذي نعيششه هذه أأليام،
حيث تششّيد ألبناءأت بنفسس ألصشيغة..
وتعتمد نفسس ألمقياسس وألمعيار:
ألفوضشى.
وتحولت أألحياء ألمششّيدة بأاسشرع ما
يمكن إألى كوأبيسس تؤورق سشاكنيها
وتحاصشرهم ،،وتزرع في وسشطهم ألكآابة
وألنفور ..سشيما وأأن ألكثير من أألحياء
لم تششّيد بهندسشة تأاخذ في ألعتبار
خصشوصشية ألجزأئريين ،وقيمهم
وهويتهم ومضشمون حضشارتهم ألضّشاربة
في أأعماق ألتاريخ ..فجاءت بهندسشة
مكعبة ،خالية من ألجمال في زمن
تصشنع فيه ألهندسشة ألمعمارية في
جهات ألمعمورة حظائر آأية في
أإلتقان ،وتششكل وأجهة ثقافية سشياحية

يتوأفد عليها ألسشوأح ب Óأنقطاع،
مسشاهمين في تزويد مدأخيل هذه
ألمعالم وألبناءأت مبقين عليها مقصشدأ
ب Óمنازع..
أألم يعترف ألعالم بالهندسشة ألمعمارية
ويقّر جهرأ بأانها ألششاهد ألحي على
حضشارأت أألمم عبر ألعصشور ألقديمة
وألحديثة ..أألم تعط ألكلمة ،وألقرأر
للمهندسس ألمعماري إلطÓق ألعنان
لمخيلته وفكره إلبدأع أأحلى ألمدن،
وأأكثرها تناسشقا وجاذبية ،تسشّر
ألناظر ..وتلهم ألكّتاب وألسشنمائيين..

أأمام هذأ ألوضشع ألكئيب ،تحّرك
ألمهندسشون ألمعماريون وصشرخوأ
بأاعلى أألصشوأت ،حسشب رئيسس ألهيئة
ألوطنية ،كفى تششويها للعمرأن،
وألنجاز بأاي طريقة تزيد في تحطيم
جمال ألبناء ،وإأفرأغه من محتوأه
ألمعماري!..
كفى أإلنجاز بطريقة إأسشتعجالية..
وألتششييد بعجالة بدأفع أألزمة
وألحتياج وترك ألمنجزأت ب Óروح،
وقيمة!..
وحسشب طويلب ،فإان فئة ألمهندسشين

ألمعماريين ألتي أقتحمت ألقطاع
وقسشمت على تأادية ألوظيفة بنزأهة
وأأخÓق ضشمير ،ترى أأنه لبد من
توقيف عجلة تدمير جماليات ألعمرأن،
بإانجاز أأي ششيء وفي أأي موقع دون
حسشاب للطوبوغرأفيا ،وأعتبار للمعايير
ألمعمارية.
وبعد أأن خاضشت ألهيئة ألوطنية
مسشيرأت أحتجاج ،رأفضشة أإلقصشاء من
أأي تصشميم معماري ،قررت ألذهاب إألى
جلسشات وطنية ثانية ،من أأجل كششف
حقائق أألششياء ،وألتحسشيسس بجدوى
إأششرأكها في معركة ألبناء وألتعمير.
وذكر طويلب عثمان ،أأن جلسشات
نوفمبر ألقادم ،هي أمتدأد لجلسشات
جرت منذ  6سشنوأت ،وقدم خÓلها
رئيسس ألجمهورية عرضس حال
ألعمرأن في ألجزأئر ،وأختÓلته،
مطالبا أأهل ألختصشاصس ألتقدم
خطوة ألخذ زمام أألمور ،إلصشÓح
ألخلل بقرأر جزأئري يعيد للحظيرة
جمالها ألمفقود.
بالنسشبة لطويلب ،فإان توصشيات
ألجلسشات ألتي أعتمدت على توجيهات
ألرئيسس ،وثيقة مرجعية ،صشالحة تماما
لعÓج موطن ألضشعف ،وإأعادة ألعتبار
للمهندسس ألمعماري وجعله حلقة
أأسشاسشية في تششييد ألبناء بجمال ما
أأحوجنا إأليه!.

كفاءات معمارية غير مسشتغلة

التنسسيق مفقود بين األطراف المتدخلة في البناء
أاكد رئيسس المجلسس الوطني لهيئة المهندسشين المعماريين ،عثمان طويلب ،أامسس ،أان الجزائر تتوفر على قدرات كبيرة في الهندسشة المعمارية،
ولكن غير مسشتغلة ما جعلها تبقى محتششمة ،رغم وجود الكثير من الكفاءات الناششطة في الميدان اسشتطاعتأان تثبت نفسشها في الخارج بتصشاميم
أابهرت األجانب.
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الجامع الكبير منارة إاإاشسعاع حضساري
أاكد عثمان طويلب رئيسس هيئة الهندسشين المعمارين أان الجامع
الكبير مكسشب حضشاري لأÓمة الجزائرية سشتششهد عليه األجيال
القادمة ألنه منارة تعكسس البعد اإلسشÓمي لدولة تفتخر بدينها
وبهويتها.
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ألجامع ألكبير يعد مششروعا ضشخما تتكامل فيه ألجهود ليبنى في مدة حددت
بثÓث سشنوأت ،وسشتكون هذه ألتحفة ألمعمارية ششاهدأ معماريا على ألبصشمة
ألسشÓمية للجزأئر ألمسشتقلة ،ويتربع مششروع جامع ألجزأئر على موقع يمتد
على  20هكتارأ مع مسشاحة إأجمالية تعادل  400أألف مترأ مربعا ،ويضشم  12بناية
منفصشلة.
وحسشب عثمان طويلب ضشيف ““ألششعب““ فإان ألجامع ألكبير صشمم وفق
ألموأصشفات ألمعمارية ألمغاربية وألتي تختلف عن تلك ألتي تتميز بها تصشاميم
ألمسشاجد في ألمششرق ألعربي ،رغم أأن ألمهندسشين ألمششرفين على وضشع
تصشميمه أألمان إأل أنهم إأسشتعانوأ بفريق تونسشي إلعطاء ألتصشميم جوهره
ألحضشاري ألذي وضشع من أأجله.
ششكله ألمربع وألمئذنة ألتي سشتكون بمثابة ناطحة سشحاب سشيكون تحفة يرأها
كل مبحر في ألسشوأحل ألبحر ألمتوسشط ألذي سشيتزين بجوهرة إأسشمها جامع
ألجزأئر ألكبير ،ويحتوي ألمسشجد على قاعة صشÓة كبيرة يمكن لعششرة آألف
مصشلي أأدأء ألفريضشة دأخلها إألى جانب دأر للقرآأن مخصشصشة لطلبة ما بعد
ألتدرج إألى جانب مركز ثقافي إأسشÓمي.
وصشرح عثمان طويلب أأن ألتحفة سشتكون مفخرة أألجيال ألقادمة ألنها إأنجاز
ضشخم في ألهدف ألذي وضشع من أأجله وفي ألمبالغ ألكبير ألتي خصشصشت إلنجاز
ألمششروع ،وهو تصشميم رأئع فيه ألنمطية ألمعمارية ألوطنية وألحضشارية تعكسس
أإلنتماء أإلسشÓمي وألعربي لدولة تمتد جذورها في أأعماق ألتاريخ.

وأأوضشح طويلب ضشيف ““ألششعب““ ،أأن
ألرهان ألمرفوع أليوم هو بناء مدن
للمتطلبات
تسشتجيب
حضشرية
وألبعد
للموأطنين
أإلجتماعية
ألحضشاري للجزأئر ،خاصشة وأأن
ألمهندسشين ألمعماريين ألمحليين
يمتلكون مششاريع وتصشاميم مسشتقبلية
تتماششى مع ألتغيرأت ألحاصشلة في
ألحظائر ألسشكنية ل سشيما من حيث
ألنوعية.
وأأششار ألمتحدث إألى أأن بقاء هذه
ألتصشاميم حيز أألدرأج ليسشت مسشؤوولية
ألمهندسشين ألمعماريين فقط ،بل هي
مسشؤوولية جميع ألمتدخلين في عملية
ألبناء ،موضشحا أأن ألخلل يكمن في
غياب ألتنسشيق وألحوأر بين هذه
أألطرأف ألمتدخلة بسشبب غياب
سشياسشة معمارية ،حيث نجد أأن عامل
ألنوعية أصشطدم تحقيقه بحالة
ألفوضشى ألتي عرفها تسشيير ملف أأزمة
ألسشكن ألخانقة ،ومن ثم فإان
ألسشتعجال وألقتصشاد في ألموأد
أألولية كانا ألعاملين ألسشيدين في
تسشيير هذأ ألملف لحد ألسشاعة.
وأأعطى طويلب أأمثلة عديدة عن
ألحظائر وألمششاريع ألسشكنية ألمنجزة
حديثا ،حيث تفتقد في أأغلبها إألى
بعضس ألمرأفق ألعمومية ألحية ،ما
يسشتدعي رؤوية جديدة لعملية ألبناء
وألتصشميم فالختيار أليوم يتوجه نحو
إأنششاء مدن صشغيرة تتوفر على كل
ألمسشتلزمات وتتميز بطابع جمالي
يعكسس ألبعد ألحضشاري وألثقافي
للجزأئر تعكسس ألنمطية ألمعمارية
ألوطنية ألبحتة.
وحث رئيسس ألمجلسس ألوطني لهيئة
ألمهندسشين ألمعماريين ،على ضشرورة
ألعتماد على ألكفاءة ألوطنية وإأتاحة
ألفرصشة للمهندسشين ألمعمارين بدل
أللجوء إألى أألجانب ،ألنهم أألدرى
بالحاجيات ألوطنية وألنوعية ألوأجب

أعتمادها للخروج من ألطابع ألذي
طغى على ألسشكنات ألجتماعية
ألمنجزة في عجالة ،ما من ششأانه
إأعطاء وجه آأخر للحظائر ألسشكنية
ألمسشتقبلية مع مرأعاة خصشوصشية كل
مدينة وولية ،ألنه أليوم لم يعد مقبول
إأنجاز مششاريع وفقط ،بل يجب أأن
تخضشع لمعايير مدروسشة تقوم على
ألنوعية وليسس ألكمية ولو تحت غطاء
ألحاجة أأو ألسشتعجال.

أأبدى عثمان طويلب ،رئيسس ألهيئة ألوطنية للمهندسشين
ألمعماريين ،تأاسشفه ألعميق جرأء سشياسشة أإلقصشاء ألتي
يتعرضس له تنظيمه من قبل أإلدأرة ،ألتي حرمته من
ألمسشاهمة في إأعدأد ألمششاريع ألعمرأنية وإأعطاء رأأيه
فيما يخصس وضشع ألنصشوصس ألمسشّيرة لقطاع ألبناء
وألعمرأن.
وأأوضشح طويلب ،أأثناء نزوله ضشيفا على جريدة »ألششعب«،
أأن هذأ ألوضشع ألذي طال أأمده منذ إأحالة توصشيات 2006
على ألوصشاية ،ترك ألمبادرأت تقل وحتى تترأجع في
مجال ألعمل على إأقامة ألتصشور ألمطلوب في مسشعى
مرأفقة ألجهات ألمعنية ،قصشد سشّد كل ألثغرأت ألمضشّرة،
ألتي قد تنجر عن إأعتماد سشياسشة معينة في مجال
ألبناء ..وتفادي أألخطاء ألتي قد ترتكب في هذأ
أإلتجاه.
وأأكد رئيسس ألهيئة ألوطنية للمهندسشين ألمعماريين ،أأن
ألمنطق ألذي نتبعه يختلف إأختÓفا جذريا ..عن ألذي
يÓحظ على أألطرأف أألخرى ألتي ششعارها »ألبناء ثم
ألبناء« ،دون مرأعاة عوأمل أأخرى لها دخل قوي ،في هذأ
ألجانب منها ألهندسشة ألمعمارية ألتي تؤوكد على ألجانب
ألجمالي للبناء ،في كل مرأحله ..وهذه ألمهمة ألنبيلة ـ
لأÓسشف ـ ل تحظى بالهتمام وألعناية من قبل أإلدأرة..
وألمهندسس هو آأخر من يؤوخذ برأأيه ،وفي حالة ما أأبدى
مÓحظات معينة تجاه مسشائل ششائكة وحتى خطيرة
ينظر إأليه بإاششمئزأز وحتى قلق ..وفي هذأ ألششأان فإان ما
يعرف باللجان ألمحلية للهندسشة ألمعمارية ألتي أأقرت
رسشميا في ألسشابق ،ل أأثر لها عبر ألوليات ..تحسشب على
أأصشابع أليد في بعضس ألمناطق ،وحاليا مجمدة ..ول
تؤودي أأي دور منوط بها في ألوقت ألرأهن ..كون ألعديد
من ألجهات ل تتعامل معها.
نفسس ألموقف يمسشح بخصشوصس قانون  15ـ  08ألمتعلق
باتمام ألبناءأت ،وألذي لم تسشتششر فيه ألهيئة بتاتا حمل
نقائصس أأثرت في مجال تطبيقه ،،ألنه توجه إألى ألفعل
ألمطلق ألذي يعمل على تسشوية حالت معينة دون أألخذ
بعين أإلعتبار عوأمل أأخرى مثل مسشاعدة أأصشحاب
ألبنايات بوأسشطة قروضس لسشتكمال بناءأتهم ،هذأ لم يرد
في ألقانون ألسشالف ألذكر.
غياب أأو تغييب ألحوأر وألتششاور بين ألهيئة وألجهات
ألمعنية ،في مجال ألهندسشة ألمعمارية ..أأحدث كل هذأ
ألششرخ في إأقامة إأطار توأصشل بين ألطرفين ،وهذأ ما
أأدى بهذه ألهيئة إألى ألششروع في ألتحضشير للجلسشات
ألوطنية للمهندسشين ألمعماريين في ديسشمبر ألقادم
لتقييم كل هذه ألمسشائل ألحسشاسشة ألتي ما تزأل محل
أأخذ ورد.
ومن جهة أأخرى ،كششف لنا ألسشيد طويلب أأن هيئته
ترفضس أأن يصشادر حق من حقوقها ،وهو منح أإلعتماد
لمكاتب ألدرأسشات أألجنبية ،أأو يسشعى أأي طرف من أأجل
ألقيام بذلك ،دون ألعودة إألى ألهيئة ..وقد تفطنت لذلك
ألعديد من أألطرأف ألتي تتعامل مع هذه ألهيئة فيما
يخصس مسشأالة أإلعتماد.
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تعطي للعمران الوجه الجمالي المميز

الهندسسة المعمارية شساهدة على الحضسارات
كششف المهندسس عثمان طويلب،أان الرؤوية
الجمالية للمهندسس الجزائري متواجدة
عبر سشنين طويلة ،معتبرا أان القيمة
اإلبداعية لمختلف البنايات والهيئات
الثقافية والمعمارية للجامعات الجزائرية
التي ششيدت بعد السشتقÓل ششاهدة على
مسشتوى اإلبداع الذي يتمتع به المهندسس
والفنان الجزائري.
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وأأكد طويلب ،أأن ألمهندسس بوششامة عبد ألله ـ
رحمة ألله عليه ـ هو من قام بتصشميم جامعة
ألخروبة فكانت غاية في أإلبدأع ،أأششاد بها
ألمختصشون أألجانب ،باإلضشافة إألى أأن صشرح مقام
ألششهيد هو من صشميم ألهندسشة ألجزأئرية
بمسشاهمة ألمهندسس ألجزأئري »يلسس سشي
ألبششير« .كما ل يفوتنا ألقول أأنه خÓل ألسشتينات
ترك بوششامة بصشماته في ألفن ألمعماري خاصشة
في ألمركبات ألسشياحية باإلضشافة إألى ألمهندسس
ألبارع ششريفاني سشيد أأحمد ألذي قام ببناء
مسشتششفى ببلدية برأقي ،ودعا نفسس ألمتحدث
إألى ضشرورة وضشع ثقة في ألمهندسشين ألجزأئريين
لما يتمتعون به من صشيغة فنية فريدة من نوعها
فان فقدنا ألثقة فيه فان ذلك سشيكون إأنقاصس من
قيمة كل إأطارأت ألجزأئر بمن فيهم ألصشحفيون
وأألطباء وكل ألمختصشين.
وقال رئيسس ألمجلسس ألوطني لهيئة ألمهندسشين
ألمعماريين أأن ألجزأئر تملك كفاءأت كبيرة فنحن

نملك ـ يقول ـ  17مدرسشة ومؤوسشسشة متخصشصشة في
تكوين ألمهندسشين ألمعماريين على مسشتوى
ألترأب ألوطني وعدة جامعات في مختلف
ألتخصشصشات ،نكونهم ولكن نسشتعين باألجانب في
تجسشيد ألمششاريع ألكبرى وألصشغرى وهي عقدة
يجب أأن نتخلصس منها ولدى دعا ألمهندسس عثمان
طويلب إألى ضشرورة ألتكفل ألجيد بالمهندسشين
ألجزأئريين من ناحية ألنوعية ،فنحن لسشنا ضشد
ألنفتاح ـ يضشيف ـ ولكن نحن مع ضشرورة
ألحتكاك بالحضشارأت وألحوأر ألثقافي ،مع
أإلششارة إألى أأننا ل يمكن أأن نسشتورد ألثقافة ولكن
أأن تبنى على أأسشاسس ألموروث ألفكري للششعوب.
في نفسس ألسشياق ،دعا ألمهندسس طويلب إألى
ضشرورة ألرجوع إألى ألتحف ألفنية ألمتوأجدة عبر
ألعالم منها بصشفة خاصشة حدأئق فلورأنسس ألتي
صشممت على أأسشاسس فني رأئع صشنعته ألطبيعة،
جعلت من هذه ألمدينة قبلة للسشياح فأاصشبحت
مدينة فلورأنسس بايطاليا  90بالمائة تعيشس على
أأسشاسس مردود ألسشياحة فهذه وهو أألمر ألذي
يجب أأن نسشجله على ألجامع ألكبير للجزأئر ألذي
أأششاد به ألمتحدث فهو عبقرية فنية تعكسس
مسشيرة ألحضشارأت ومسشيرة ألسشÓم بالمنطقة
يجمع من خÓل تصشميمه بين عمرأن ألمغرب
ألعربي ويعتبر ششاهد على ثقافات ألجزأئر
بالرغم من أأن مكتب أألماني وتونسشي أششرفا على
هندسشته ليضشم أأكثر من  10أألف مصشلي وقاعات
للمطالعة وتعليم أإلسشÓم وهو مكان إلعادة تكوين
وتعليم أألئمة ولذلك أعتبره مششروع ألقرن.

الثÓثاء  ١٦أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ٣٠ذو القعدة ١٤٣٣هـ

وطني

اسستذكر من يعيشسون ظروفا صسعبة مدلسسي:

الدبلومأسسية الجزائرية وفية لمبأدئهأ في ترقية السسلم
أاكد مراد مدلسسي وزير الشسؤوون الخارجية بأان الدبلوماسسية الجزائرية ما زالت تحظى بالحترام ومسسموعة في العالم
بفضسل وفائها لمبادئها وقيمها وعملها على ترقية السسلم والعدل في العالم ،وذلك بفضسل القيادة الرشسيدة والمسستنيرة لرئيسس
الجمهورية السسيد عبد العزيز بوتفليقة ،ولم يفوت مناسسبة إاحياء يوم الدبلوماسسية الجزائرية ليوجه تحية إاجÓل إالى
ضسحايا الواجب ويسستذكر «من يعيشسونأاوقات صسعبة منذأاسسابيع وشسهور هم بأاياديإارهاب ونعبر لهم في هذا اليوم التاريخي
األغر عن تضسامننا».

فريال/ب
تصصوير:آآيت قاسصي
وأافاد في سصياق موصصول لدى إاشصرافه
أامسس على إاحياء يوم الدبلوماسصية
الجزائرية الذي يتزامن والثامن أاكتوبر من
كل عام ،بأان وزارة الخارجية وكل مؤوسصسصات
الدولة الجزائرية تبذل قصصارى جهدها
لوضصع حد لمعاناتهم ،مؤوكدا بأان التصصال
مسصتمر معهم لدى تدخله خÓل النقاشس
للرد على النشصغالت المطروحة والتي
تمحورت إاجمال حول الدبلوماسصية
المنتهجة ومواقف الجزائر.
وردا على النتقادات غير المبررة ،التي
تدعي أان الجزائر لم تورد كل المعلومات
أاقر أان هناك نوع من التكتم في المنهجية
الجزائرية ،على عكسس دول أاخرى تتكلم
بصصفة سصريعة جدا وجمل صصغيرة جدا
كونها تنتهج دبلوماسصية معلنة ،لكن الجزائر
بالمقابل تعمل في العمق وتطلع الشصعب
على كل التطورات.
وأاشصار وزير الشصؤوون الخارجية بالمناسصبة
إالى أان العÓقة وطيدة كانت وما تزال
وسصتبقى وطيدة بين التحولت في البÓد
والدبلوماسصية وليسس العكسس ،موضصحا بأان
المواقف تبنى على أاسصاسس التجربة ،وكذا
التحولت في الجوار ودول
أاخرى ،لفتا إالى أان
الجزائرية
الدبلوماسصية
ولدت في الجزائر قبل
السصتقÓل بفضصل الرجال
والتÓحم بينهم وبين
الشصعب ،وإالى أان هذه
األخيرة اسصتطاعت أان تتبوء
مكانة مرموقة بعد
اسصترجاع السصيادة الوطنية في السصاحة
الدولية وأاصصبحت قبلة لحركات التحرر
وطرفا في كافة النضصال األكثر عدل
وإانصصافا.
ذكر رئيسس الدبلوماسصية الجزائرية ،بأانه
قبل  ٥٠سصنة خلت تم رفع العلم الجزائري
بمنظمة األمم المتحدة بعد كفاح تحريري،
مشصيرا إالى أان النضصال الدبلوماسصي سصمح
للثورة من السصتفادة من الدعم المادي
والمعنوي من البلدان التي سصاندت نضصال
الشصعب الجزائري ،وكانت بذلك صصوت
للثورة الجزائرية يعلو وتحولت إالى قضصية
عالمية.
من جهته أالقى إاسصماعيل حمداني رئيسس
الحكومة األسصبق محاضصرة تناول من

خÓلها أاهم محاور وانجازات الدبلوماسصية
الجزائرية منذ  ،١٩٦٢تطرق إالى  ٣محاور
تتعلق بإازالة مخلفات السصتعمار بعد
السصتقÓل وكذا سصÓمة التراب الوطني
ومكانة الجزائر ،وأاكد بأان الدبلوماسصية
الجزائرية كانت مكملة لحرب التحرير
ولجبهة وجيشس التحرير الوطني ،حيث
أاجبرت فرنسصا على التفاوضس مع جبهة
التحرير الوطني واشصتغلت على الجبهة
الداخلية التي غذت الجبهة الخارجية
لحقا بعد السصتقÓل بفضصل جهود
المفاوضصين المحنكين الذين
مثلوا الجزائر في مفاوضصات
«ايفيان» ،وألن المفوضس
حرصس على وحدة التراب
الجزائري اسصتغرقت الحرب
 ٤سصنوات إاضصافية.
ولعل أابرز الملفات التي
بقيت عالقة في حاجة إالى
عمل وجهد دبلوماسصي كبير
وفق ما أاكد حمداني تتعلق بالمحروقات
كون الشصركات الفرنسصية بقيت مسصتولية
على السصتثمار إالى غاية  ٢٩جويلية ،١٩٦٥
والمسصائل العسصكرية منها قاعدة المرسصى
والخمور ،حيث تم اقتÓع الكروم واليد
العاملة والجالية الجزائرية في الخارج،
حيث تقرر منحها جواز سصفر جزائري
األمر الذي لق اسصتحسصانا كبيرا ألنه كان
بمثابة راية.
وفيما يخصس سصÓمة التراب الوطني،
فقد اتفق المفاوضصون مع فرنسصا على هذه
النقطة لكن ليسس مع الدول الجارة أاضصاف
يقول حمداني مذكرا بأان مسصافة الحدود
تتجاوز  ٧آالف كلم ،موضصحا بأانها انقسصمت
في أارائها فطلبت تونسس من ديغول جزء من

عبرت الجزائر،أامسس ،عن
أاسسفها للحادثة التي طرأات
مسساء يوم األحد على مسستوى
سسفارة الجزائر بطرابلسس
(ليبيا) اثر مقابلة كرة القدم
التي جمعت بين المنتخب
الوطني و نظيره الليبي.
وصصرح الناطق الرسصمي لوزارة
الشصؤوون الخارجية ،عمار بÓني،
لوأاج «نأاسصف للحادثة التي طرأات
البارحة على مسصتوى سصفارة
الجزائر بطرابلسس إاثر مقابلة كرة
القدم التي جمعت بين منتخبنا
الوطني و نظيره الليبي» .وأاعرب
بÓني عن قناعة الجزائر
(العميقة) بأان مثل هذه األحداث
(لن تؤوثر) على مجرى عÓقات
األخوة والتعاون التاريخية التي
هي في طور التعزز بين الشصعبين
الشصقيقين.
وأاضصاف الناطق الرسصمي لوزارة
الشصؤوون الخارجية قائ« Óنتمنى

أان يتم اتخاذ اإلجراءات المناسصبة
وفقا لÓتفاقيات الدولية لضصمان
حماية ممثلياتنا الدبلوماسصية
والقنصصلية في هذا البلد الشصقيق.
وقد قامت مجموعة من الليبيين
فاق عددهم الـ ٣٠٠مسصاء األحد،
الجزائر
سصفارة
بمحاصصرة
بطرابلسس مباشصرة بعد نهاية
المباراة التي جمعت المنتخبين
الجزائري والليبي ( ٢ـ  )٠دون التمكن
من الدخول الى السصفارة ،حسصبما علم
أامسس الثنين من مصصدر دبلوماسصي.
وقامت هذه المجموعات بنزع
العلم الجزائري وتعويضصه بعلم
بلدهم ،حسصب نفسس المصصدر الذي
أاوضصح أانه لم يتم تسصجيل أاي حادث
ول ضصرر.
وأاضصاف المصصدر ذاته ،أان هذا
الوضصع دام أاكثر من  ٣سصاعات دون أان
تتدخل قوات المن الليبية التي من
المفروضس أان تحمي بنايات
الممثليات الدبلوماسصية.

العدد

04 ١٥٩٢٨
ولد خليفة يتبأحث مع السسفير اإليراني حول واقع
العÓقأت بين البلدين
تباحث رئيسس المجلسس الشصعبي الوطني ،محمد
العربي ولد خليفة ،مع سصفير الجمهورية
اإلسصÓمية اإليرانية ،محمود محمدي أامسس
بالجزائر العاصصمة ،حول واقع العÓقات بين
الجزائر وإايران وآافاق توطيدها.
وأافاد بيان للمجلسس ،أان اللقاء كان مناسصبة
لبحث سصبل التنسصيق والتشصاور بين المجلسس الشصعبي
الوطني ومجلسس الشصورى اإليراني والتأاكيد على
ضصرورة تعزيز العÓقات بينهما من خÓل تبادل
زيارات الوفود والخبرات البرلمانية.

تقرير الجزائرأامام اللجنة الحقوقية العربية

ملف المفقودين تمت معألجته وفقأ للقوانين

ولدت من رحم
الثورة ..تسسأند
القضسأيأ العأدلة

الجزائر تأأسسف للحأدثة التي طرأاتأامأم سسفأرتهأ بطرابلسس

األراضصي وكذلك أارادت المملكة المغربية
الحصصول على جزء إال أانه في  ١٥جوان
 ١٩٧٢تم تصصفية قضصية الحدود بالرباط
بحضصور  ٤٠رئيسس دولة تحت لواء منظمة
الوحدة اإلفريقية ،فيما اسصتغلها البعضس
كورقة ضصغط في إاشصارة إالى ليبيا ولم يطرح
أاي مشصكل على الحدود الجنوبية.
لإÓشصارة ،تم على هامشس الحفل الذي
رفع خÓله العلم الوطني ،ووضصع باقة زهور
وقراءة الفاتحة على أارواح الضصحايا ،تكريم
عائÓت ضصحايا الواجب الدبلوماسصيين
الجزائريين ،من قبل كبار المسصؤوولين في
الدولة وعلى رأاسصهم محمد الصصديق بن
يحي ومحند لونيسس وعبد العزيز بÓني
وكذا الدبلوماسصيين الذين تم اغتيالهما
بالعراق علي بلعروسصي وعز الدين بلقاضصي،
وأاحمد بغلي وبلقاسصم تواتي وحسصين لعسصل.

وزير الخأرجية يبدي
اسستعداد الجزائر
للتعأون مع ليبيأ
ا أب د ى
و ز ي ر
ا ل ش صو ؤو ن
الخارجية،
م ر ا د
م د ل س صي ،
ا أم س س
بالجزائر
ا ل ع ا ص صم ة ،
ا س صت ع د ا د
الجزائر
للتعاون
في كل الميادين مع الحكومة الجديدة
التي سصيشصكلها رئيسس الوزراء الليبي
زيدان.
علي
المنتخب
وأاعرب مدلسصي على هامشس إاحياء
اليوم الوطني للدبلوماسصية الجزائرية
عن أامله في أان يتمكن الليبيون من
إاعادة بناء مؤوسصسصات دولتهم «في
اقرب وقت» ،معتبرا بأانهم (الليبيون)
«على الطريق الصصحيح».
وفي هذا السصياق ،أاكد وزير الشصؤوون
الخارجية بأان الجزائر «على
اسصتعداد» للتعاون والتعامل مع ليبيا
في كل الميادين بإاعتبار أان الدولتين ـ
كما قال ـ «شصقيقتان».
تجدر الشصارة ،الى ان المؤوتمر
الوطني العام الليبي (البرلمان)،
انتخب علي زيدان رئيسصا للحكومة
الليبية المؤوقتة ،وكلفه بتشصكيل فريقه
الوزاري وعرضصه على المؤوتمر لنيل
الثقة في غضصون  ١٥يوما قابلة
للتمديد  ١٠أايام أاخرى.

تركزت مناقشسة تقرير حقوق
اإلنسسان المقدم من طرف الجزائر
للجنة العربية لحقوق اإلنسسان
خÓل جلسسةأامسس بمقر الجامعة
العربية في القاهرة على مواضسيع
الحقوق السسياسسية واإلجتماعية
والحق في الحياة والسسÓمة
البدينة وحرية الرأاي والتعبير.
وصصرح مندوب الجزائر لدى الجامعة
العربية ،نذير العرباوي ،أان الوفد
الجزائري إاسصتمع خÓل جلسصة أامسس إالى
مÓحظات اعضصاء اللجنة حول أاربعة
محاور تضصمنت اسصتفسصارات حول ضصمانات
الحقوق السصياسصية والحقوق الجتماعية
كما تم التطرق ايضصا لموضصوع المفقودين
جراء المأاسصاة الوطنية ،مشصيرا إالى ان كل
السصئلة والسصتفسصارات والمÓحظات قد
تمت الجابة عليها من طرف أاعضصاء الوفد
بشصكل مسصتفيضس ،مشصيرا إالى أانه سصيقدم
للجنة أاجوبة مكتوبة وموثقة عن كل
التسصاؤولت المطروحة خÓل جلسصة اليوم.
وأاشصار إالى ان الوفد سصلم خÓل
الجلسصة تقريرا اضصافيا إالى اللجنة يغطي
الفترة من مارسس  ٢٠١١تاريخ تسصليم
التقرير الصصلي إالى أامانة اللجنة وحتى
اآلن وذلك حتى يتم إابراز ما قامت به
الجزائر من إاصصÓحات في إاطار تعميق
الممارسصة الديمقراطية .
ومن جهته أاشصار عضصو اللجنة الوطنية
السصتشصارية لترقية وحماية حقوق
اإلنسصان ،حسصين خلدون ،إالى ان
مÓحظات اللجنة تركزت حول مدى
تطابق تقرير حقوق اإلنسصان مع األحكام

الواردة في الميثاق العربي لحقوق
اإلنسصان الذي صصادقت عليه الجزائر،
حيث تم التطرق على الخصصوصس إالى
ملف المفقودين وحرية اإلعÓم
والوصصول إالى مصصدر المعلومات اضصافة
إالى اسصتفسصارات حول اسصتقÓلية القضصاء
الجزائري ومعايير المحاكمة العادلة
وفقا للميثاق العربي والتعويضس عن
الخطاء القضصائية وأاسصئلة اخرى تتعلق
بالرعاية الصصحية في الجزائر والتكفل
بالمعاقين والحق في الوصصول إالى
الخدمات الصصحية وهي أاسصئلة تكفل
ممثل كل قطاع عن الجابة عنها.
وبالنسصبة لموضصوع المفقودين ،أاكد
حسصين خلدون أانه ذكر في تدخله للرد على
السصتفسصارات المرفوعة من طرف أاعضصاء
اللجنة بهذا الخصصوصس أان الجزائر وضصعت
هذا الملف في إاطار ما يسصمى بـ«العدالة
النتقالية» مشصيرا إالى ان الطريقة التي
اتبعتها الجزائر في معالجة (ملف العنف)
كانت نموذجية حسصب شصهادة خبراء دوليين
من المعهد الدولي للعدالة النتقالية .
ويذكر أان اللجنة العربية لحقوق اإلنسصان
سصتواصصل اليوم إاسصتكمال المناقشصات ،حيث
من المقرر وحسصب جدول العمال أان تعقد
اللجنة في بداية األعمال جلسصة إاسصتماع مع
المنظمات غير الحكومية الجزائرية ،فيما
سصتتركز المناقشصات في الجلسصة العامة
المفتوحة «الحق في العمل وحرية تكوين
الجمعيات والنقابات المهنية والحق في
التنمية والموارد» وكذا «الحق في التعليم
وحق الملكية الفكرية وحق حماية األسصرة
وبخاصصة النسصاء والطفال».

قنصسليتأن جديدتأن للجزائر في فرنسسأ في طور اإلنجأز
قررت الجزائر النطÓق في مشسروعي
إانجاز مقري قنصسليتين جديدتين
للجزائر في فرنسسا منأاجل تحسسين
نوعية الخدمات القنصسلية لفائدة افراد
الجالية الوطنية المقيمة في الخارج.
ويندرج هذا المسصعى في اطار برنامج
الحكومة الجديدة التي يرتكز أاحد أاهم
محاورها حول اإلرادة في التقارب التي تسصعى
الدولة تجسصيده لفائدة الجالية الوطنية وتعزيز
عÓقات الثقة بين الجزائر ورعاياها في
الخارج.
في هذا الصصدد ،أاوضصح كاتب الدولة المكلف
بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج بلقاسصم
سصاحلي ـ الذي تنقل األحد في إاطار الزيارة التي
يقوم بها الى فرنسصا الى موقعي المقرين
الجديدين الذين يوجدان في طور النجاز بكل
من سصانت ايتيان وغرونوبل ،حيث وقف على
حالة تقدم الشصغال ـ أان «المر يتعلق من خÓل
هذه المبادرات
بتحسصين اطار ونوعية الخدمات التي تقدمها
القنصصليات الجزائرية للرعايا الجزائريين والتي
تعد همزة وصصل بين الدولة والجالية الوطنية».
وأاضصاف سصاحلي أان «أافضصل إاطار لسصتقبال
الرعايا ومزيد من فضصاءات العمل للسصلك
القنصصلي المكلف بالخدمات تعد من أاهم
الدوات التي تسصاهم في تثمين العÓقات التي
تنوي الدولة تعزيزها بين ممثلياتها القنصصلية
والرعايا المقيمين بالخارج».
وصصرح لواج «أان اسصتخراج جواز السصفر
البيومتري وامكانية اسصتخراج الرعايا
الجزائريين لصصحيفة السصوابق العدلية
واسصتخراج عقد الميÓد رقم (١٢سس) عبر

النترنت تسصتدعي من الدولة التفكير في
إاجراءات اخرى كفيلة بتجسصيد إارادتها في
التقرب أاكثر من افراد جاليتها الوطنية».
وأاضصاف «أان هذا المقر القنصصلي الذي يوجد
في طور النجاز يندرج في تلك اإلرادة وفي تلك
الحاجة الى إارسصاء اتصصال فعال مع هذه
الجالية».
وسصيتم تسصليم المقر الجديد لقنصصلية
غرونوبل الذي يتربع على مسصاحة ٣٠٠٠م٢
في نهاية سصنة .٢٠١٣
وأاعلن سصاحلي في هذا الصصدد ،أان
برنامجا لنجاز مقرات قنصصلية جديدة في
فرنسصا وفي أاماكن أاخرى مرتقب أايضصا في
اطار المخطط الحكومي ،مشصيرا في هذا
الخصصوصس ،الى مقر بنونتار (سصين سصان دوني)
الذي سصيتم الشصروع في تجسصيده قريبا.
وانتقل سصاحلي في المسصاء الى ايفيان ،حيث
التقى بالنائب وعمدة المدينة فرانسصيسس مارك.
وأاكد كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية
في الخارج بهذه المناسصبة ،على ضصرورة
المحافظة على ذاكرة اتفاقيات ايفيان وتجسصيد
مبدأا تعاون في اطار التوأامة بين مدينة ايفيان
ومدينة جزائرية.
أاما فرانسصيسس مارك ،فقد أاعرب عن إارادته
في إاقامة تعاون بين مدينته ومدينة من مدن
الجزائر.
كما تم برمجة لقاء بين كاتب الدولة
والجالية الجزائرية المقيمة بتلك المدينة في
إاطار الزيارة التي بدأاها يوم السصبت إالى
فرنسصا.

ألثÓثاء  ١٦أأكتوبر  ٢٠١٢م
ألموأفق لـ  ٣٠ذو ألقعدة ١٤٣٣هـ

وطني

اللواء زراد فيأاشصغال ملتقى السصاحل والصصحراء

مكانة للجزائر تمنحها مسشؤووليات خاصشة في دعم دول المنطقة

أاكد اللواء زراد الشصريف رئيسس دائرة السصتعمال والتحضصيرألركان الجيشس الوطني الشصعبيأامسس بالجزائرأان المكانة الريادية
التي تحتلها الجزائر في منطقة السصاحل تمنحها «مسصؤووليات خاصصة» في مسصاندة دول المنطقة لمواجهة التحديات التي تواجهها.

وأأوضشح أللوأء زرأد في أفتتاح
أأششغال ألملتقى ألوطني حول منطقة
ألسشاحل وألصشحرأء أأن ألمكانة
ألريادية للجزأئر إأقليميا وجهويا
تمنحها «مسشؤووليات خاصشة» في
دعم ألجهود ومسشاندة دول ألمنطقة
لموأجهة مختلف ألتحديات
وأأ’خطار ألتي توأجهها.
ألتحو’ت
أأن
وأأكد
ألجيوأسشترأتيجية ألتي يششهدها
ألعالم بصشفة عامة ومنطقة ألسشاحل
بصشفة خاصشة أأصشبحت تششكل
«تهديدأ فعليا» لأÓمن وأ’سشتقرأر
وعائقا أأمام جهود ألتنمية وسشاحة
للتدخÓت أأ’جنبية في هذه ألمنطقة.
وأأضشاف أأن ششريط ألسشاحل
ألصشحرأوي أأصشبح يتميز بنششاط إأرهابي
«كثيف وخطير» نظرأ لعدة أعتبارأت
منها «ششسشاعة ألمنطقة وكذأ هششاششة
وخصشوصشية سشكانها ،باإ’ضشافة إألى قلة
ألكثافة ألسشكانية ونقصس ألتغطية
أأ’منية».
وأأششار أللوأء زرأد ألى أأن دوأئر
ألتهريب وألمتاجرة بالمخدرأت وتوأطؤو
بعضس ألقبائل وسشهولة حيازة أأ’سشلحة
كلها عوأمل «سشهلت لإÓرهابيين ألبقاء

وألتأاقلم في ألمنطقة».
من جانب آأخر ،أأبرز أللوأء زرأد أأهمية
هذأ ألملتقى في «فهم أأ’زمة ألمتعددة
أأ’بعاد ألتي تعيششها ألمنطقة» ،مششيرأ
إألى أأن هذأ أللقاء من ششأانه «معالجة
إأششكاليات في منتهى أأ’همية».
وأعتبر أأن ألنتائج ألتي سشيخلصس إأليها
هذأ ألملتقى سشتششكل «إأضشافة في تحيين
وإأثرأء بنك ألمعلومات للتعرف بصشورة
ملموسشة على ألتدأبير ألوأجب أتخاذها
لموأجهة ألوضشع ألمتدهور في منطقة
ألسشاحل».
كما يتعين مثلما قال« :تعميق درأسشة
أأ’سشباب ألكامنة ورأء أآ’فات ألتي

تعيششها ألمنطقة للخروج بالطرق
ألكفيلة لمحاربتها أأو على أأ’قل
ألتقليصس من حدتها» ،وكذأ إأبرأز
ألدور ألمنوط بالجزأئر باعتبارها
«دولة محورية» في ألمنطقة.
وفي ذأت ألسشياق ،دعا أللوأء زرأد
ألمششاركين في ألملتقى إألى تحليل
ألتحو’ت ألتي يمكنها ألمسشاسس
بالمنطقة في جميع ألمجا’ت.
من جانبه ،أعتبر ألعقيد بركاني
بششير مدير ألمعهد ألعسشكري
للوثائق وألتقويم
وأ’سشتقبالية ألتابع لوزأرة ألدفاع
ألوطني أأن منطقة ألسشاحل بمسشاحتها
ألوأسشعة ألتي يصشعب ألسشيطرة عليها
أأصشبحت «موطنا ’نعدأم أأ’من» ،مششيرأ
إألى أأن هذأ أللقاء «ألذي يششارك فيه
خيرة ألمختصشين من ششأانه تقديم تششريح
علمي مفصشل ودقيق لأÓوضشاع ألسشائدة
في ألمنطقة».
كما ششدد على ضشرورة أأن تعمل دول
ألمنطقة في إأطار منسشجم ومتكامل
لموأجهة ألمرحلة ألرأهنة ،معتبرأ أأن
ذلك لن يتأاتى إأ’ بتضشافر جهود دول
ألمنطقة .

ألعدد

05 ١٥٩٢٨
صشراع القوى الكبرى في منطقة السشاحل مرده السشيطرة على مواردها
أابرز خبراء في العÓقات الدولية
أامسس بالجزائر العاصصمةأاهمية
منطقة السصاحل الصصحراوي
بالنسصبةألمن الجزائر معتبرين ان
الصصراع الدائر في هذه المنطقة
بين القوى الكبرى مرده «الموارد»
التي تزخر بها.
وأأوضشح أأ’سشتاذ مصشطفى صشايج من
كلية ألعلوم ألسشياسشية وأإ’عÓم بجامعة
ألجزأئر في مدأخلة له بمناسشبة أأششغال
ألملتقى ألوطني حول «منطقة ألسشاحل
وألصشحرأء :ألوأقع وأآ’فاق» أن «أأ’من
ألجزأئري مرتبط بالصشحرأء».
وأأرجع ألمتدخل في محاضشرة بعنوأن
«ألتنافسس ألفرنسشي أأ’مريكي في منطقة
ألسشاحل ألصشحرأوي :أآ’ليات وألرهانات»
أأن أأسشباب تنافسس ألقوى ألكبرى مرده
ألبحث عن ألسشيطرة على «ألموأرد
ألطبيعية ذأت ألبعد ألعالمي ألتي تزخر
بها ألمنطقة كالبترول وأليورأنيوم».
وقال في هذأ أإ’طار أن منطقة
ألسشاحل في منظور ألقوى «ألفاعلة» هي
مصشدر لـ «عناصشر قوة أضشافية من أأجل
أ’سشتمرأر» وعليه فهي تسشعى «لمنع قيام
تحالفات لقوى جديدة قد تششكل تهديدأ
لتوأجدها» مسشتد’ في ذلك بالتوأجد
أ’سشيوي بالمنطقة ممث Óفي ألصشين.
ويرى أأ’سشتاذ صشايج أأنه أذأ كانت
فرنسشا تسشعى إألى ألهيمنة على ألمنطقة بـ
«ألضشغط» على دول ألسشاحل من خÓل
«عÓقاتها ألثنائية» ببلدأن هذه ألمنطقة

الخبير األمريكي جيوف بورتير

الجزائر ششريك اقليمي في محاربة ا’رهاب ششمال مالي
يرى الخبير في قضصايا شصمال
إافريقيا السصيد جيوف بورتير
المعروف في الوليات المتحدةأان
المسصعى الذي اعتمدته الجزائر
تجاه األزمة المالية تمليه
«براغماتيتها» و«مبادئها» في
الوقت الذي قد تأامل فيه الوليات
المتحدة جعل الجزائر تلعب
«دوراإاقليميا كبير» في هذا
الميدان.
وفي تحليل نششرته أليومية أ’لكترونية
أأ’مريكية هوفينغتون بوسشت حاول
جيوف بورتير ألذي يرأأسس ششركة «نورث
أأفريكا ريسشك كونسشولتينغ» ألمختصشة في
تحليل أأ’خطار ألسشياسشية وأأ’منية في
ششمال إأفريقيا ششرح ليسس فقط دوأفع
ألموقف ألجزأئري في ألملف ألمالي
بصشفتها «ششريكا إأقليميا محتم »Óلموأجهة
عدم أ’سشتقرأر ألذي يسشود بعضس ألمناطق
بششمال إأفريقيا ومنطقة ألسشاحل.
في هذأ ألخصشوصس أأكد ألمتحدث أأن
«ألجزأئر أأصشبحت عنصشرأ هاما في
ألسشياسشة ألخارجية أأ’مريكية» في هذأ
ألجزء من ألقارة أإ’فريقية.
كما ذكر ألخبير بأانه خÓل ألجمعية
ألعامة لأÓمم ألمتحدة صشرحت كاتبة ألدولة
أأ’مريكية هيÓري كلينتون في سشبتمبر
ألماضشي أأن ألمجموعة ألمسشؤوولة عن
أ’عتدأء ألذي أسشتهدف ألقنصشلية
أأ’مريكية في بنغازي قد تكون له صشلة
بالقاعدة في بÓد ألمغرب أإ’سشÓمي ألتي
ترأقب جزءأ كبيرأ من ششمال مالي.
ويرى بورتير ألذي يدرسس أأيضشا بمركز
محاربة أإ’رهاب باأ’كاديمية ألعسشكرية
بويسشت بوأنت (نيويورك) أأنه في حالة
ألتأاكد من هذه ألفرضشية فان ذلك قد يعني
أأن معقل ألقاعدة بششمال مالي يحتمل أأنه
يقوم بتموين أإ’رهاب ألجهادي في ليبيا في
حين أأن ألجزأئر توجد جغرأفيا في
ألوسشط.
وضشمن تحليله دأئما تطرق ذأت ألخبير
إألى أأ’سشباب ألتي تجعل ألو’يات ألمتحدة
ترى في ألجزأئر ألبلد ألمناسشب للتصشدي
في هذأ
فع ÓلÓسشتقرأر بالمنطقة.
أ’تجاه تحدث ألسشيد بورتير عن ألمؤوهÓت
ألخصشوصشية ألتي تزخر
بها ألجزأئر ،مذكرأ أأو’ بالجغرأفيا إأذ
قال أأنه منذ أنقسشام ألسشودأن أأصشبحت
ألجزأئر أأكبر بلد إأفريقي وألـ  ١٠عالميا

في حين أأنها تتقاسشم مع مالي حدودأ تفوق
 ١٣٠٠كلم.
وأأردف يقول أأنه «باإ’ضشافة إألى
ششسشاعتها فان ألجزأئر بلد غني» ،مششيرأ
إألى أأنه ضشمن تصشنيف ألبلدأن لسشنة ٢٠١٢
ألخاصس باحتياطات ألصشرف تحتل ألجزأئر
ألمركز ألـ  ١٢عالميا بـ  ٢٠٠مليار دو’ر
وديون خارجية تقدر بـ  ٤مÓيير دو’ر أأي
ما يعادل  ٣بالمائة من ألناتج ألدأخلي
ألخام.
ولدى تأاكيده على أأن ألعائدأت ألكبيرة
للمحروقات تسشمح بتدعيم أ’قتصشاد
ألوطني وأأيضشا ششرأء أأسشلحة فقد أأوضشح أأن
ألجزأئر تحتل ألمرتبة ألـ  ١٦عالميا في
ألنفقات على ألدفاع من حيث ألنسشبة
ألمأاوية في ميزأنية ألدولة وتنفق سشنويا في
مجال ألدفاع أأكثر من باكسشتان أأو ألعرأق.
ويتمثل ألمؤوهل أأ’كبر ألذي تزخر به
ألجزأئر وألذي يكتسشي أأهمية في تصشور
ألو’يات ألمتحدة حول ألمنطقة في أأن
«ألجيشس ألجزأئري له خبرة أأيضشا بعد أأن
كافح تمردأ إأسشÓميا دمويا في سشنوأت
ألتسشعينيات» حسشب ذأت ألخبير.
كما أأضشاف يقول أأن ألجزأئر «لم توأجه
فقط تهديدأت حرب ألعصشابات ألتقليدية
بل تصشدت أأيضشا إ’رهاب ألقاعدة ببÓد
ألمغرب أإ’سشÓمي وأأسشÓفها وقد نجحت
في ذلك حيث قلصشت من ألقاعدة إألى
منظمة غير فعالة».
و’حظ ألسشيد بورتير أأنه «إأضشافة إألى
أأنها بلد كبير وغني ولديه جيشس قوي له
خبرة في مكافحة أإ’رهاب فان ألجزأئر

جذأبة أأكثر بالنسشبة للو’يات ألمتحدة
كششريك إأقليمي محتمل أ’نها تجاوزت
بششكل مسشتقر أأحدأث ألربيع ألعربي».
ومقارنة بالتحو’ت ألسشياسشية ألتي
عرفتها ألعديد من ألبلدأن ألعربية سشنة
 ٢٠١١أأوضشح ألخبير أأن «مختلف ألنظريات
تششرح لماذأ لم تعرف ألجزأئر ألربيع ألعربي
ولكن مهما كان ألسشبب فان ألرئيسس
بوتفليقة بقي في ألسشلطة وقاد ألبلد نحو
أنتخابات تششريعية في ششهر ماي .»٢٠١٢
وأعتبر صشاحب هذأ ألتحليل أنه «على
ألرغم أأو بسشبب كل هذه ألخصشائصس ألتي
تتميز بها ألجزأئر فان ألو’يات ألمتحدة
ربما ليسشت قادرة على إأقحام ألجزأئر في
ألقضشاء على تنظيم ألقاعدة في بÓد
ألمغرب ألعربي في ششمال مالي ومكافحة
ألجماعات ألجهادية في ليبيا».
وقال أأن أأسشباب موقف ألجزأئر «تمليه
أديولوجية ألبرأغماتية».
وأأوضشح أأن «مبدأأ عدم ألتدخل في صشميم
ألسشياسشة ألخارجية للجزأئر» وأأن هذه
ألقاعدة تم ألتطرق لها خÓل دعم حلف
ششمال أأ’طلسشي للتمرد في ليبيا :وذكر أأن
«ألجزأئر لم تكن صشديقة لنظام ألقذأفي
ولكن عدم ألتدخل ششيء مقدسس وألجزأئر
أأعربت عن موقفها تجاه ألتدخل أأ’جنبي».
وحتى وإأن كانت ألجزأئر عارضشت
ألتدخل أأ’جنبي فإانها تأامل في أأن تقوم
ليبيا بتحول سشريع نحو نظام ديمقرأطي
مسشتقر مع ألعلم أأن هذأ ألبلد ربما سشيسشقط
في ألÓأسشتقرأر وأأن أأ’سشلحة ألتي خرجت
من ليبيا موجودة بين أأيدي تنظيم ألقاعدة

في بÓد ألمغرب أإ’سشÓمي».
وأعتبر نفسس ألخبير أأن «ألجزأئر تحمل
حلف ششمال أأ’طلسشي مسشؤوولية
ألÓأسشتقرأر ألمحيط بها حاليا وبالتالي ’
تعتبر أأنها مسشؤوولة على تنظيف خسشائر
ليسشت هي ألمتسشببة فيها».
وحول هذه ألنقطة ’حظ ألخبير أأن
ألجزأئر تطبق قاعدة «من يكسشر عليه أأن
يدفع» ألتي تطرق إأليها كاتب ألدولة
أأ’مريكية كولين باول لكي يحذر جورج
ويليام بوشس من عوأقب ألحرب ضشد
ألعرأق سشنة .٢٠٠٣
وأعتبر ألخبير أأن «رفضس ألجزأئر
لموأجهة ألوضشع في مالي وليبيا مباششرة
نابع أأيضشا من تجربتها خÓل سشنوأت
ألتسشعينات».
وأأضشاف أأن «ألجزأئر تعتقد أأن ألو’يات
ألمتحدة لم تعترف بصشعوبات ألتحدي ألذي
كانت توأجهه ألجزأئر خÓل كفاحها ضشد
أإ’رهاب سشوى بعد أعتدأءأت  ١١سشبتمبر
.»٢٠٠١
إأضشافة إألى هذأ «فان ألو’يات ألمتحدة
كانت متأاخرة بعششر سشنوأت سشنة ٢٠٠١
وحاليا هي متأاخرة بـ  ٢٠سشنة للمجيء
لطلب ألمسشاعدة من ألجزأئر من أأجل ليبيا
ومالي».
وبرر أأن ألجزأئر لديها أنششغا’ت بششان
دبلوماسشييها ألمختطفين في ششهر أأفريل
ألماضشي في ألمالي من طرف فرع
لتنظيم ألقاعدة في بÓد ألمغرب أإ’سشÓمي
أ’ن لديها تجربة فقدأن حياة أأششخاصس في
وسشط سشلكها ألدبلوماسشي عندما أغتالت
ألقاعدة دبلوماسشيين جزأئريين في ألعرأق
سشنة .٢٠٠٥
وأأششار إألى أأن «ألجزأئر تؤويد مبدأأ
ضشرورة إأمسشاك مسشؤوولي أ’عتدأء على
ألقنصشلية أأ’مريكية ببن غازي ولكنها وأعية
بان دبلوماسشييها ما زألوأ في خطر».
وأنطÓقا من هذأ ألتحليل وهذه ألوقائع
أعتبر ألسشيد بورتر أنه من بين عوأقب
أ’سشتعمار ألفرنسشي وألوضشع ألذي عاششته
خÓل سشنوأت ألتسشعينات «ألجزأئر تعلمت
كيف تكون مسشتقلة حقيقة ومنذ ذلك تبنت
سشلوك قلعة».
وقال «يمكن أأن تحدث أأششياء سشيئة من
ألجهة أأ’خرى للحدود ولكن أأولوية ألجزأئر
هي أ’بتعاد عنها.

فان ألو’يات ألمتحدة أأ’مريكية ألتي هي
بحاجة إألى نفط وغاز تبني سشياسشتها في
ألسشاحل من خÓل «أ’رتباط ببلدأن
ألمنطقة عبر عدة آأليات منها ألتعاون
ومحاربة
وألتدريب
أللوجسشتيكي
أإ’رهاب».
وحسشب ألمحاضشر فان هذأ ألتنافسس له
تأاثير على أأمن ألجزأئر ،مذكرأ في هذأ
بتعطل نيل أ’سشتقÓل لسشنتين خÓل
مفاوضشات أيفيان بسشبب قضشية ألصشحرأء
«أدرأكا من ألمفوضس ألجزأئري بأاهمية
هذأ ألمجال بالنسشبة لمسشتقبل ألوطن» .
من جانبه أعتبر أأ’سشتاذ عبد ألحفيظ
ديب من كلية ألعلوم ألسشياسشية بجامعة
ألجزأئر في مدأخلة تحت عنوأن
«ألجزأئر ودول ألجوأر :مششكÓت ألحدود
ومعضشÓت أأ’من» أن منطقة ألسشاحل هي
«من أأولويات أأ’من ألجزأئري» بالنظر
إألى موقع ألجزأئر ألجغرأفي.
كما تطرق ألمحاضشر إألى عÓقة
ألجزأئر بدول ألجوأر (ألمغرب ألعربي)
ألتي تعتبر بالنسشبة للقوى ألكبرى فضشÓ
على موقعها ألجيوسشياسشي (منطقة
ألمغرب ألعربي) «خزأنا للنفط (ليبيا
وألجزأئر) وسشوقا جذأبا لتصشدير
أأ’سشلحة».
لÓششارة فان هذأ ألملتقى ـ ألذي يدوم
يوما وأحدأ ـ نظم من طرف ألمعهد
ألعسشكري للوثائق وألتقويم وأ’سشتقبالية
ألتابع لوزأرة ألدفاع ألوطني.

اتفاقية بين الجزائر
وأالمانيا

الطاقة الششمسشية للمدينة
الجديدة بوقزول بالمدية
تم أأمسس بوهرأن ألتوقيع على أتفاقية
ششرأكة ما بين ألجزأئر وأألمانيا لتمويل
مششروع أنجاز برج لتطوير ألطاقة ألششمسشية
بالمدينة ألجديدة بوقزول بو’ية ألمدية.
وجرت مرأسشم ألتوقيع على هامشس أفتتاح
ألطبعة ألثالثة للصشالون ألدولي للطاقات
ألمتجددة وألطاقات ألنظيفة وألتنمية
ألمسشتدأمة «أيرأ» بمركز أ’تفاقيات «محمد
بن أأحمد» لوهرأن.
وقد وقع على أ’تفاقية كل من ألمدير
ألعام للبحث ألعلمي وألتطوير ألتكنولوجي
بوزرأة ألتعليم ألعالي ألسشيد عبد ألحفيظ
أأورأق وسشفير أألمانيا بالجزأئر ألسشيد قوتسس
لينجنتهال.
وتنصس أ’تفاقية على تكفل وزأرة ألبيئة
أأ’لمانية بتمويل  ٢٠بالمائة من ششطر أ’نجاز
لمششروع برج تطوير ألطاقة ألششمسشية بتكلفة
تقدر بنحو  ٧مÓيين دج.
وسشيششرع قريبا في أأششغال أنجاز هذأ ألبرج
في أطار ألششرأكة ما بين مديرية ألبحث
ألعلمي وألتطوير ألتكنولوجي (ألجزأئر)
ووزأرة ألبيئة أأ’لمانية وذلك على مسشتوى
ألقطب ألتكنولوجي ببوقزول حيث من ألمقرر
أسشتÓمه مع نهاية  ٢٠١٤أأو بدأية .٢٠١٥
وقد تم مؤوخرأ أ’نتهاء من ششطر درأسشة
ألمششروع وألذي تم في أطار ألششرأكة ما بين
نفسس ألطرفين من خÓل تمويل مششترك (٥٠
بالمائة من كل طرف).
وسشيتيح هذأ ألمششروع أمتÓك أأرضشية
علمية «مميزة» لتطوير تكنولوجيات ألطاقة
ألششمسشية وفضشاءأ تجريبيا للباحثين وألفاعلين
في قطاع تطوير ألطاقات ألمتجددة حسشب
ما أأبرزه ألسشيد أأورأق.
كما سشيمكن ألمششروع كذلك من تكوين
ألكفاءأت وتعزيز ألخبرأت وتحقيق نقل
ألتكنولوجيا.
ومن جانبه أعتبر سشفير أألمانيا بالجزأئر
أأن ألمششروع يأاتي كثمرة لديناميكية ألتعاون ما
بين ألبلدين مبرزأ أأن فرصس تطوير ألتعاون
ألثنائي بين ألجزأئر وأألمانيا في هذأ ألميدأن
«هائلة».
وأأما ألمدير ألعام للغرفة ألتجارية
وألصشناعية ألجزأئرية أأ’لمانية ألسشيد
كريسشتوف بارتشس فقد أأعرب عن رغبته في
تحقيق ألمزيد من أأعمال ألششرأكة وألتعاون
ألثنائية في مختلف ألمجا’ت مبرزأ ألطموح
في جعل منتوجات ألجزأئر في مجال
ألطاقات ألمتجددة تلج ألسشوق أأ’وروبية
مسشتقب.Ó

ألثÓثاء  ١٦أأكتؤبر  ٢٠١٢م
ألمؤأفق لـ  ٣٠ذو ألقعدة ١٤٣٣هـ

وطني

نظمؤأ وقفة أحتجاجيةأأمام ألمركزية ألنقابية

عمال «إايتوزا» يطالبون بتطبيق ا’تفاقية الجماعية

تجمع ،أأمسس ،عمال مؤؤسسسسة ألنقل ألحضسري وشسبه ألحضسري (إأيتؤزأ) ،و كذأ ألترأمؤأي ونقل ألطلبة وألمصساعد
ألهؤأئية أأمام مقر ألمركزية ألنقابية لÓتحاد ألعام للعمال ألجزأئريين بسساحة «أأول ماي» في وقفة أحتجاجية
ضسد ما أأسسمؤه «ألممارسسات ألتعسسفية» من طرف ألدأرة ألحالية وألتي طالت ألعمال وألنقابيين ألمطالبين
بتجسسيد حقؤق مهنية وأجتماعية.

سصعاد بوعبوشش
تصصوير :عباسش
تيليوة
ورفع ألمحتجؤن من
ألصضيانة
عمال
وأإلدأريين وألكهربائيين
وألتقنيين وألسضائقين
وألقابضضين شضعارأت
عديدة رددتها ألفؤأج
ألمتؤأفدة تباعا من
لمؤؤأزرة
ألعمال
أصضدقائهم كان أأهمها
ألتمسضك بتطبيق بنؤد
ألجماعية
ألتفاقية
ألمؤقع عليها في ،١٩٩٧
وأعادة أدماج ألعمال
ورحيل
ألمطرودين
ألمديرألعام أأو أألمين
ألعام لنقابة مؤؤسضسضتة
(إأيتؤزأ).
وقال أأمين نقابة أأحمد غرمؤل أأحمد
تشضيشضة في تصضريح لـ «ألشضعب» ،أأن بنؤد
ألتفاقية ألجماعية تضضمنتها أألمؤأد ١٠١
و ١٢٢وتتعلق أأسضاسضا بمرأجعة أألجر
أألدنى ألمضضمؤن بما يتؤأفق وألقدرة
ألشضرأئية ،حيث أأقدم مؤظف ل يتجاوز
أأجره ألقاعدي  ١٣أألف دينار جزأئري،
بالضضافة إألى مرأجعة منحة أألكل،
ألحقيبة ،ألخزينة ،ألمتابعة ،عدم تسضجيل
ألحؤأدث وألكشضف عن ألختÓسضات
وألعطل ألضضافية ألمكافئة.
وأأكد تمسضك ألعمال بمطالبهم ألمرفؤعة
وبقائهم مرأبطين بالمكان ألى حين
تنفيذها وفي حال عدم ألسضتجابة سضيتم
تصضعيد ألحتجاج وألذهاب إألى أضضرأب
عام في ظل أسضتمرأر «ألحقرة»،
وألممارأسضات ألتعسضفية وطرد ألعمال ألذين
يطالبؤن بحقؤقهم ألمشضروعة ،كما أأضضاف.
من جهته ،قال محمد خروبي ممثل

ألفرع ألنقابي لـ (أيتؤزأ) أأنهم لم يتلقؤأ
سضؤى ألؤعؤد ،وذلك بعد ألجتماع مع
وزير ألنقل عمار تؤ ألسضبت ألفارط،
حيث كان فرصضة لطÓعه على وضضعية
ألمؤؤسضسضة وأنشضغالت كافة ألعامÓت
وألعمال ،إأل أن أللقاء صضادفه وفاة
ألرئيسس أألسضبق ألشضاذلي بن جديد
فؤعدهم بعدألجتماع مرة أأخرى إأل
أنه لحد ألسضاعة لم يتم أسضتدعاؤوهم
وهؤ ما دفعهم إألى ألعؤدة لÓحتجاج.
وأأشضار خروبي إألى أأنهم تلقؤأ وعدأ
بتعزيز حظيرة ألمؤؤسضسضة بإاضضافة ٣٠٠
حافلة لصضالح ألشضبكة وإألحاق كافة
ألمصضاعد ألهؤأئية على ألمسضتؤى
ألؤطني بالمؤؤسضسضة من خÓل خلق
مؤؤسضسضة تابعة لأÓم لتسضييرها.
من جانبه ،أأرجع آأيت مجان جمال
عضضؤ ألمجلسس ألنقابي لمؤؤسضسضة
(إأيتؤزأ) ألمشضاكل إألى ألتسضيير
ألفؤضضؤي وألمحاباة وألمحسضؤبية في

تطوير الوسسائل التكنولوجية لمواجهة جريمة التزوير

جيهان ي
تصصوير :فواز بوطارن

أأوضضح ألمدير ألعام لمؤؤسضسضة
(أأسس.دي بي) أأن هذه أألخيرة كثفت
بحؤثها ودرأسضاتها إأيمانا منها في
وضضع مجال خبرتها رهن مصضلحة
ألشضأان ألعام ،مبينا ألؤسضائل
ألمسضتخدمة ضضد ألتزوير على غرأر
ألؤرق ألمحمي برقم تسضلسضلي ،ألحبر
أألحمر ألخاصس بالبصضمة وألمسضتعمل
غالبا من طرف ألشضرطة ألعلمية،
وألختم ألغير مرئي ألذي ل يظهر إأل
باسضتعمال أألشضعة ما فؤق ألبنفسضجية
،و ألجاف ألذي يسضتحال طبع نسضخة
عنه.
وأأعرب ألسضيد سضي أحمد عن أأسضفه

فشسل لقاؤوهم بمسستشسار ألؤزير

أاسساتذة الثانوي في البليدة يعتصسمون بمقر المديرية
أعتصسم ،صسبيحة نهار
أمسس ،أأسساتذة بالطؤر
ألثانؤي ألمضسربؤن عن
ألدرأسسة في أأسسبؤعهم
ألثاني بمقر مديرية
ألتربية في ألبليدة
ورددوأ شسعارأت دعؤأ
فيها بضسرورة ألهتمام
ألمسستعجل بانشسغالتهم،
ألمسسؤؤولين
وأتهمؤأ
بالعجز في تسسؤية
مشسكل عالق منذ ،٢٠٠٧
وتؤفير جؤ درأسسي مÓئم لأÓسستاذ
وألتلميذ ،على حد سسؤأء.

البليدة :ياسصمين لينة

مدير مؤؤسسسسة حماية ألؤثائق أإلدأرية:

أكد ألمدير ألعام لمؤؤسسسسة
حماية ألؤثائق ألمهنية ،نؤر ألدين
سسي أأحمد أأمسس ،أأنهم وجهؤأ طلب
إألى رئيسس ألجمهؤرية ووزأرة
ألدأخلية ووزير ألعدل حافظ
أألختام قصسد ألتعاون معهم
وتكاثف ألجهؤد لمحاربة آأفة
ألتزوير ،على أأسساسس أأنها جريمة
أأصسبحت ضسمن عناصسر ألفسساد ألتي
تعيق قؤأعد ألتنمية ألؤطنية
بمختلفأأشسكالها ،من خÓل أقترأح
ألعديد من أإلجرأءأت ألؤقائية
ألهادفة للحد من ألتقليد فيأأختام
ألدولة.

ألعدد

١٥٩٢٨

من نقصس أإلجرأءأت ألرقابية ،مقترحا
ألعديد من أأدوأت ألؤقاية للحد من
ألتزوير سضيما وضضع رقم تسضلسضلي على
أألختام لضضمان ألحصضؤل عليها في
حالة ضضياعها على أأن تسضلم إألى هيئات
معينة في بنك ألمعطيات يسضتعان به
للتأاكد من حالت ألتزوير كمرجع
يضضمن متابعة كل أألختام ألمسضلمة.
وعرضس ألسضيد سضي أأحمد ألؤثائق
ألهامة ألمعرضضة للغشس على غرأر
ألسضجل ألتجاري  ،ألشضهادأت ألجامعية
،عقؤد أإلقامة و ألزوأج ،و ألشضهادأت
ألطبية ،كؤن ألمزورين أأصضبحؤأ
يسضتعملؤن أأسضاليب أأكثر تطؤر و نجاعة
في ظل أنتشضار ألتكنؤلؤجيات ألحديثة
ألتي مكنتهم من تحصضين أأسضاليبهم
ألمخادعة  ،مما يصضعب من مهمة كشضفه
في حينه.
وأأكد ألمدير ألعام أأن مؤؤسضسضتهم بدأأت
في ألعمل بهذأ ألنظام وألتقنية منذ
سضنتين مع مختلف ألمؤثقين  ،مشضيرأ إألى
أأن نجاحها يتطلب أعتمادها رسضميا
وتعميمها على أأي شضكل من أألشضكال ألتي
تشضهد حالة مسضتشضرية ألتزوير حتى يتم
حصضرها وعزلها ،كؤن تضضافر ألجهؤد
وخلق فضضاء ألتؤأحد بين ألخبرأء
ألمختصضين وألباحثين من جهة ،وآأليات
ألرقابة .من ناحية أأخرى ،سضتضضع حدأ
لهذه أآلفة ألتي أأصضبحت تهدد ألرسضمية
في أأعلى مسضتؤياتها.

تعيين ألعمال وتؤقيف عقؤدهم أأو
عدم ترسضيمهم رغم مرور خمسس
سضنؤأت من تجديد ألعقؤد ،وهؤ ما
جعلهم يطالبؤن بادأرة رأشضدة لتسضيير
مكاسضب ألمؤؤسضسضة لسضيما ألمحافظة
على أأدوأت ألعمل وإأعادتها إألى
ألمرحلة ألتي كادت أأن تغلق فيها
وتصضفى لؤ ل إأعادة أحيائها بفضضل
قرأر رئيسس ألجمهؤرية بإانعاشس
ألمؤؤسضسضات ألؤطنية.
من جهتهم ،طرح عمال ألترأمؤأي
مشضاكل أأخرى ،حيث وضضح بؤفنار
زوهير في حديث معنا أأن مؤؤسضسضة
(سضيترأم) ألمكلفة بتسضيير ترمؤأي
ألجزأئر تريد إأعادة إأبرأم عقؤد
جديدة مع عمال قد تم ترسضيمهم من
طرف مؤؤسضسضة (إأيتؤزأ) ،متسضائلين
عن كيفية تحؤيلهم دون أأي إأخطار
للعمال أأو أبرأم أتفاقية ،وهؤ ما
أعتبره ألعمال أأمرأ غير شضرعي.

خطر سسيارات النقل
غير الشسرعي
تشضكل سضيارأت ألنقل غير ألشضرعي
خطؤرة حقيقية على سضÓمة وأمن
ألمؤأطن ،لعدم معرفة ألسضائق ،وكثيرأ ما
تتسضبب في مآاسضي لزبائنها ،كما حدث
مؤؤخرأ ،في عين ولمان حيث وبناءأ على
شضكؤى تقدمت بها شضابة على مسضتؤى أأمن
دأئرة عين ولمان على أأسضاسس تعرضضها إألى
فعل ألغتصضاب ألجماعي بالعنف من
طرف خمسضة  ٠٥أأشضخاصس ،وهذأ خÓل
تؤجهها إألى دأئرة عين ولمان ،أأين أأقلت
سضيارة للنقل غير ألشضرعي لكي يؤصضلها إألى
طبيب أأمرأضس ألقلب ،إأل أأن صضاحب
ألمركبة حاد عن ألؤجهة ألمطلؤبة وأتجه
بها إألى مكان معزول وبالضضبط إألى منطقة
غابية بدوأر بن شضرية بلدية عين ولمان
ألؤأقعة جنؤب سضطيف حيث قام هذأ
أألخير باغتصضابها بالعنف ،وبالتحاق
أأصضدقائه وألمقدر عددهم بأاربعة ٠٤
شضباب ،تم أغتصضابها بالتدأول .على ألفؤر،
وباسضتغÓل ألمعلؤمات ألمسضتقاة من
ألضضحية ،تمكنت ألضضبطية ألقضضائية من
ألتؤصضل إألى هؤية ألفاعلين.
وقد تم تؤقيف ألفاعل أألول على متن
مركبته ،ليتم بعدها تؤقيف كافة ألفاعلين.
خÓل ألتحقيق تبين أأنهم من ذوي ألسضؤأبق
ألعدلية ،حيث وبمؤجب ملف قضضائي تم
إأحالتهم على ألنيابة لدى محكمة عين
ولمان ،إأذ صضدر في حق أأربعة منهم أأمر
إأيدأع وألخامسس وضضع تحت ألرقابة
ألقضضائية.

سصطيف :نورالدين /ب
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جدد أألسضاتذة ألمضضربؤن ألمنضضؤون
تحت لؤأء نقابة ألمجلسس ألؤطني ألمسضتقل
ألسضاتذة ألتعليم ألثانؤي و ألتقني تنظيم
وقفة أحتجاجية معتبرين أأن ألبليدة ما
تزأل تصضنع ألسضتثناء في ما يخصس دفع
مسضتحقاتهم ألمالية على غرأر بقية مديرية
وليات ألؤطن ،مبررين أحتجاجهم بفشضلهم
في ألؤصضؤل مع ألمسضؤؤولين أألوصضياء إألى
حل نهائي يضضمن لهم حقؤقهم وتلبية
أنشضغالتهم ألمشضروعة على حد قؤلهم،
وكشضف أأسضاتذة مضضربؤن لـ «ألشضعب» أأن
أإلدأرة تعهدت بتسضؤية قضضيتهم ألمالية مع
آأفاق شضهر ديسضمبر ألقادم ،وهؤ ما أعتبروه
بالقترأح ألمرفؤضس لن أإلدأرة لم تلزم

أألطرأف ألمعنيين مثل ألمرأقب ألمالي
ومصضالح ألخزينة ألعمؤمية بالتؤقيع على
وثيقة ألتفاق ألمشضتركة ،وهؤ ما جعلهم
يتخؤفؤن ويشضكؤن في ألقدرة على تسضؤية
ألمشضكل ،كاشضفين بأانهم ما يزألؤن ينتظرون
قرأر وزأرة ألتربية ألؤطنية بعد إأبÓغ
مسضتشضار ألؤزير بأاهم ألمطالب ألحيؤية
ألتي ما تزأل عالقة لما يزيد عن ألـ ٥
سضنؤأت وألملخصضة في مسضالة ألمخلفات
ألمالية للترقيات وألمنح ألعائلية و سضاعات
ألدعم وأإلضضافية ،باإلضضافة إألى تشضديدهم
على حل مسضالة ألنقصس ألؤأضضح في ألتأاطير
ألتربؤي وألمهني وفي ألتجهيزأت وألهياكل
(تسضجيل نقصس مقدر بـ  ٢٥٠٠كرسضي و١٢٥٠
طاولة وأأكثر من  ١٦٠أأسضتاذ فضض Óعن
ألسضبؤرأت ومكاتب ألمؤؤطرين وألنقصس في
ألمرأقبين وألعمال ألمهنيين).

حرسس ألحدود يشسكل طؤقاأأمنيا

المغرب يطرد ٣٠إافريقياإالى التراب الجزائري
أأكدت مصسادرأأمنية مقربة من
أأعؤأن حرسس ألحدودأأن ألمصسالح
أألمنية ألمغربية ،قامت خÓل
نهاية أألسسبؤع ألمنصسرم وبدأية
أألسسبؤع ألجاري بطرد دفعة
جديدة من ألمهاجرين أألفارقة
تتكؤن من  ٣٠مهاجرأ من
جنسسياتإأفريقية مختلفة ،على
رأأسسهم أمرأأة حامل ،وطفلة ل
يتعدى سسنها  ١٣سسنة .

تلمسصان :محمد .ب

وحسضب ذأت ألمعلؤمات ،فإان هؤؤلء
أألفارقة تم تؤقيفهم بالقرب من
مدينتي سضبتة ومليلية أإلسضبانيتين أأين
كانؤأ يسضتعدون للهجرة نحؤ إأسضبانيا
وقد تم نقلهم نحؤ منطقة (وجدة)
ألمغربية على ألحدود مع ألجزأئر ،قبل
أأن يتم طردهم لي Óنحؤ ألترأب
ألجزأئري ،أأين يتخذ ألمهاجرون
أألفارقة من أأودية مغنية مركزأ
لقامتهم في نظام قبلي حيث تتخذ كل
طائفة مسضتؤطنة غالبا ما تتحؤل إألى
مركزأ لكافة ألممنؤعات على غرأر
ألتزوير وألنصضب وألحتيال وألمتاجرة
في ألممنؤعات كما تندلع أأحيانا حرب
ضضروسس ما بين ألطؤأئف بؤديان
مغنية.
وتعد هذه ألمرة ألثانية ألتي يطرد
فيها ألمغرب أألفارقة نحؤ ألجزأئر

عؤضس ترحيلهم إألى بلدأنهم وفقا لما
تنصس عليه ألقؤأنين ألدولية ،من جهتها
أأطلقت مصضالح أألمن بمغنية حالة من
ألطؤأرئ بالمنطقة ألحدودية ،حيث
كثفت عناصضر حرسس ألحدود من
تؤأجدها ،خؤفا من وقؤع هجرة
جماعية لأÓفارقة ألمضضطهدين
بالمغرب إألى ألجزأئر ،خصضؤصضا بعد
وصضؤل معلؤمات حؤل قيام ألسضلطات
ألمغربية بتؤقيف ألمئات من
ألمهاجرين أألفارقة بمناطق في
ألرباط وطنجة وألناظؤر ،ومدن
مغربية أأخرى ،وهي تحضضر لترحيلهم
نحؤ ألترأب ألجزأئري ،أألمر ألذي
يؤؤدي إألى ألمزيد من ألتعقيدأت
أألمنية وألسضياسضية على ألحدود ما بين
ألبلدين ،خاصضة بعد محاولة ألمغرب
إألصضاق مصضدر أألفارقة بالجزأئر حيث
حاولت مصضادر ألعÓم ألمغربية
تحميل ألجزأئر مسضؤؤولية ألهجرة
لأÓفارقة نحؤ ألمغرب
ألجماعية
لتبرير عملية طردهم نحؤ ألجزأئر
وألضضرب عرضس ألحائط بالعÓقات
ألثنائية ما بين ألبلدين وكذأ عدم
أحترأم ألمغرب للمؤأثيق ألدولية
ألرأمية لترحيل ألمهاجرين أألفارقة
إألى بلدأنهم أألصضلية مثلما فعلت
ألجزأئر سضابقا عؤضس رميهم لدول
ألجؤأر.

لتهامهم بسسؤء ألتسسيير وتبديد ألمال ألعام

منتخبون من مفتاحأامام العدالة اليوم

أأسسفرت نتائج ألتحريات ألتي
باشسرت فيها عناصسر ألدرك ألؤطني
منذ سسنة مضست على تؤرط  ١٢متهما
من بلدية مفتاح منهم منتخبين
محليين ومؤظفين وممؤنين في
قضسايا سسؤء ألتسسيير وتضسخيم
ألفؤأتير وإأبرأم صسفقات مشسبؤهة.

البليدة :لينة ياسصمي

أمتثل هؤؤلء ألمتهمؤن أأمسس أأمام
محكمة ألبليدة لتنظر في قضضاياهم ألتي
تؤرط فيها أأربعة منتخبين محليين من
بلدية مفتاح سضبق لهم وأأن ترأأسضؤأ ألمجلسس

خÓل ألعهدة ألسضابقة وألحالية أتهمؤأ
بتبديد أأمؤأل عمؤمية وإأبرأم صضفقات
مخالفة للتشضريع وألتزوير وأسضتعمال
ألمزور .وبدأأت عناصضر ألدرك تحقيقها
ألمعمق بعدما برزت إألى ألؤجؤد ديؤن
مترأكمة في ألعهدة ألحالية فاقت ألمليار
سضنتيم لم يعرف مصضدرها ليكشضف ألتحقيق
جملة من ألتجاوزأت كتضضخيم ألفؤأتير في
عملية أقتناء مÓبسس رياضضية لفريق ألبلدية
وعملية تهيئة وسضط مفتاح رصضدت لها
مبالغ ضضخمة دون أأن يكتمل وشضرأء بعضس
ألمسضتلزمات بأاثمان تفؤق قيمتها ألحقيقية
بكثير.

وطني

ألثÓثاء  16أأكتوبر  2012م
ألموأفق لـ  30ذو ألقعدة  1433هـ

بن عيسسى ،فروخي ونسسيب يقيمؤن الجهؤد الؤطنية

زياري يتحدث عن انخفاضس الميزانية بـ٪20

تحقيق األمن الغذائيأاكبر الرهانات

أاغلبية اإلعتمادات للمسستشسفيات
قدم وزير الصسحة والسسكان وإاصسÓح المسستشسفيات ،عبد العزيز زياريأامسس ،عرضساأامام لجنة المالية والميزانية
بالمجلسس الشسعبي الؤطني حؤل ميزانية القطاع في مشسروع قانؤن المالية لسسنة .2013
وأأوضصح بيان للمجلسض أأن زياري أأشصار في
عرضصه هذأ ألذي حضصره وزير ألعÓقات مع
ألبرلمان ،محمود خذري أأن زياري أأشصار
في عرضصه ألى أأن ميزأنية تسصيير ألقطاع
سصتعرف ألسصنة ألمقبلة »أنخفاضصا بنسصبة 2
.«٪
وأعتبر زياري أنخفاضض ميزأنية تسصيير
ألقطاع بـ»أألمر ألطبيعي« باعتبار أأن
أرتفاعها في قانون ألمالية لسصنة  2012كان
رأجعا أأسصاسصا لÓعتمادأت ألمخصصصصة
لصصرف مخلفات أألجور ألتى عرفت زيادة
في سصنة .2008
وفي نفسض ألسصياق ،كشصف ألوزير ـ يضصيف
ذأت ألمصصدر ـ بأان »  ٪ 87من ألميزأنية
سصيوجه للمؤوسصسصات ألصصحية« في حين
يخصصصض  ٪ 13منها لإÓدأرة ألمركزية
وألمصصالح ألÓممركزة وكذأ للمؤوسصسصات
ألوطنية.
وبعد عرضصه بالتفصصيل لÓعتمادأت
ألمرصصدة سصوأء لإÓدأرة ألمركزية أأو
للمؤوسصسصات ألÓممركزة أأو للمؤوسصسصات
ألوطنية ألموجودة تحت وصصاية ألوزأرة
كشصف ممثل ألحكومة بأان » ٪ 60من

ألميزأنية سصيكون موجها ألجور وتعويضصات
ألمسصتخدمين و ٪20سصيوجه لأÓدوية«.
وقال ألوزير ،أأن ألتحديات ألتى توأجه
ألقطاع خÓل ألسصنوأت ألمقبلة سصتكون
محصصورة في ألنمو ألديمغرأفي ألمتزأيد
وضصرورة أسصتخدأم ألوسصائل ألتكنولوجية
ألحديثة وصصيانتها وأرتفاع كلفة أألدوية.
وفي ألختام تطرق ألى ميزأنية ألسصتثمار
ألموجهة لنجاز هياكل صصحية أأو إأنجاز

درأسصات جديدة لمختلف ألمشصاريع ،مضصيفا
أأن »رخصض ألبرأمج قد قدرت بقيمة 69
مليار دينار منها  29مليار دينار مخصصصض
للبرأمج ألجديدة و 40مليار دينار إلعادة
تقييم ألبرأمج ألقديمة وأأن هذه ألبرأمج
سصتسصمح بالتقدم في ألمشصاريع ألتى لم تنته
بعد أأو تلك ألتى يزمع إأنجازها لحقا.
وخÓل ألمناقشصة ألتى أأعقبت ألعرضض أأثار
أأعضصاء أللجنة أنشصغالت كثيرة حول
ألمشصاكل ألتى يعانيها ألقطاع وألسصبل ألتى
يمكن أأن تسصاعد في تخطيها.
ومن جملة أإلنشصغالت ألمثارة ،أأشصار بيان
ألمجلسض ألشصعبي ألوطني ألى »تدني
مسصتوى ألخدمات في بعضض ألمؤوسصسصات
ألصصحية عبر ألوليات ومعاناة سصكان
ألجنوب مع مشصاكل نقصض ألختصصاصصيين
وألشصبه طبيين وألتكفل أألمثل بمرضصى
ألسصرطان وتخفيف معاناتهم«.
كما أأثار أأعضصاء أللجنة مسصأالة »إأهترأء
بعضض ألهياكل ألصصحية ألتى أنتهت مدة
صصÓحيتها وتحولها ألى خطر يهدد صصحة
ألمرضصى وضصرورة ألتكفل ألقانوني وألطبي
بضصحايا أألخطاء ألطبية«.

وزير الطاقة

سسوناطراك تسسترجع حقها الحصسري على منشسآات نقل المحروقات
اسستمعت لجنة الشسؤؤون القتصسادية
والتنمية والتجارة والصسناعة
والتخطيط بالمجلسس الشسعبي
الؤطني أامسس إالى عرضس قدمه
يؤسسف يؤسسفي وزير الطاقة
والمناجم حؤل مشسروع قانؤن
المحروقات.
وقد حضصر هذأ ألعرضض كل من محمود
خذري وزير ألعÓقات مع ألبرلمان و توفيق
طورشض رئيسض أللجنة ألقتصصادية ،حسصب
بيان ألمجلسض.
وأأشصار وزير ألطاقة إألى أأن مشصروع ألقانون
ألمعدل وألمتمم لقانون  2005وألمتعلق
بالمحروقات ألذي صصادق عليه مجلسض
ألوزرأء يهدف إألى أسصتغÓل كل ألطاقات
ألتي تتوفر عليها ألجزأئر من محروقات
تقليدية وغير تقليدية من فحم وطاقات
متجددة وألطاقة ألنووية من أأجل تأامين
أحتياجات أآلجال ألقادمة.
وأأضصاف إألى أأن نصض مشصروع ألقانون
سصيضصمن مسصتوى تصصدير ألمحروقات

للجزأئر ألذي من شصأانه أأن يسصاهم في
ألتطور ألقتصصادي وألجتماعي للبÓد
يضصيف بيان ألمجلسض.
وأأوضصح في نفسض ألسصياق ،إألى أأن هذأ ألنصض
جاء ليدعم تأامين ألتزويد ألطاقوي للبÓد،
لسصيما عن طريق إأعادة ألحق ألحصصري
لشصركة سصوناطرأك على منشصآات نقل

ألمحروقات وألموأد ألبترولية بوأسصطة
أألنابيب ضصمانا لتلبية ألطلب ألوطني
وأألجنبي ،وكذأ ضصمان أألغلبية لها في
ألشصرأكة ألمتعلقة بإانتاج وتحويل
ألمحروقات.
وأأضصاف ألوزير أأن ألتعديÓت ألمدرجة
بموجب هذأ ألمشصروع تحدد بعضض مهام
وكالت ألمحروقات وممارسصة نشصاطات
تحويل وتكرير ألمحروقات وكذأ تسصهيل
عمليات ألتنقيب وألبحث وتشصجيع
ألنشصاطات ألمتعلقة بالمحروقات غير
ألتقليدية فضص Óعن إأعادة ألنظر في
منهجية تحديد نسصبة ألرسصم على ألدخل
ألبترولي وإأدخال نظام أصصطفاء أألرباح
ألسصتثنائية.
وعقب ألعرضض طرح أأعضصاء أللجنة عددأ
من أإلنشصغالت تمحورت في مجملها حول
كيفية تفادي تلوث ألمياه ألجوفية إأثر
عمليات ألتنقيب باإلضصافة إألى أسصتفسصارأت
حول تكلفة أسصتخدأم ألطاقات ألمتجددة.

سسؤنلغاز تراهن على الطاقات المتجددة

الدولة سستتحمل فاتورة التكاليف الباهظة للطاقات المتجددة حماية للمسستهلك
أاوضسح مصسدر مسسؤؤول من مجمع سسؤنلغاز بمركز المؤؤتمرات ،أاحمد بن
أاحمد ،بؤهران على هامشس الطبعة الثالثة من فعاليات صسالؤن الطاقات
المتجددة(إايرا) أان الدولة ملتزمة بتدّعيم المشساريع المرتبطة بالطاقات
المتجددة للتخفيف من تسسعيرة المسستهلكين وحماية القدرة الشسرائية.
إلنتاج تجهيزأت ألطاقات ألمتجددة،
Ω.á«ªgGôH
وسصيكون دعما هاما لمصصنع إأنتاج ألصصفائح
وأسصتكمال لتصصريح ذأت ألمتحدث ألذي ألضصوئية ألفولطية بسصعة  100إألى 120
مفاده أأن تكاليف إأنتاج ألكهرباء أنطÓقا ميغاوأط ومشصروع إأنتاج قطع غيار
من ألطاقات ألمتجددة تفوق تكاليف توربينات ألغاز وثالث لتوليد ألكهرباء عن
إأنتاجها بكثير تكاليف ّ إأنتاج ألكهرباء عن طريق ألرياح ،إألى جانب مشصروعين
طريق ألموأرد ألتقليدية ،فإان مجمع نموذجين آأخرين لمحطتين حرأريتين
سصونلغاز سصيدخل عالم صصناعة ألطاقات شصمسصيتين بكّل من ولية بش ّصار وألوأدي
ألمتجددة من ألباب ألوأسصع عبر بسصعة  100ميغاوأط لكل وأحدة،
أإلسصتثمارأت ألمدرجة ما بين سصنتي  2014وحسصب مسصؤوول جناح مجمع سصونلغاز فإان
و ،2015وأأكد في هذأ ألخصصوصض أأن هذأ ألمشصروع طموح جدأ وتولي له مؤوسصسصة
مشصروع رويبة لإÓنارة سصيكون رأفدأ هاما سصونلغاز بالغ أألهمية ،وهو بمثابة قاعدة
في هذأ ألبرنامج ،موضصحا أأن هاته ألوحدة لتحقيق أسصترأتيجية صصناعية تقوم على
من بين ألمشصاريع ألهامة ضصمن برنامج تنمية ألطاقة ألمتجددة في ألجزأئر.
ألطاقات ألمتجددة وألمصصنع أألول من وإأضصافة إألى مجمع سصونلغاز يشصارك في
نوعه في إأفريقيا في مجال تصصنيع ألطبعة ألثالثة من هذأ ألصصالون ألعديد من
ألصصفائح ألضصوئية ألفولطية باإلعتماد على ألمؤوسصسصات وألشصركات ألعمومية وألخاصصة
أإلمكانيات ألوطنية ،وفي هذأ ألجانب ألجزأئرية ألبالغة  68عارضصا ،على غرأر
صصرح ألمتحدث أأنه تم تسصخير كل مجموعة سصوناطرأك ووزأرأت ألطاقة،
أإلمكانيات ألوطنية لنجاز هذأ ألمصصنع ألبيئة ،ألفÓحة وألموأرد ألمائية ،كما
ألذي تقدر طاقته أإلنتاجية ما بين  50تتوأجد  13شصركة أألمانية ،وتسصعى ألجزأئر
و 120ميغاوأط باسصتثمار قدره  100مليون من خÓل هاته ألصصالونات وأأخرى إألى تتبع
دولر معلنا عن أنتهاء ألمرحلة ألولى من خطة جديدة مكثفة لتطوير ألطاقة
تجسصيده عمليا على مسصتوى موقع ألمنطقة ألمتجددة ،حيث تأامل خÓل ألعشصرين سصنة
ألصصناعية للرويبة على مسصاحة  4هكتار ألمقبلة في إأنتاج كميات من ألكهرباء من
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مصصادر ألطاقة ألمتجددة بنفسض ألقدر
ألذي تنتجه حاليا من مصصانعها للطاقة من
ألغاز ألطبيعي ،وحددت في هذأ أإلطار 60
مشصروعا في مجال ألطاقات ألمتجددة
ألتي من شصأانها رفع إأنتاجها من ألكهرباء
أنطÓقا من هذه ألطاقات ألبديلة إألى
 3000ميغاوأط في مطلع .2020

التقى ،أامسس ،كل من وزير الفÓحة
والتنمية الريفية رشسيد بن عيسسى،
ووزير الصسيد والمؤارد الصسيدية سسيد
أاحمد فروخي ،ووزير المؤارد المائية
حسسين نسسيب بمقر الغرفة الؤطنية
للفÓحة المتؤاجد بـ(صسافكسس)
بمناسسبة اليؤم العالمي للتغذية
المصسادف لـ  16أاكتؤبر من كل سسنة،
حيث تحدث كل منهم عن المجهؤدات
التي تبذلها دائرته الؤزارية من
خÓل تطبيق السسياسسات الرامية
لضسمان األمن الغذائي والتقليصس من
دائرة الفقر.
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أعتبر وزير ألفÓحة وألتنمية ألريفية رشصيد
بن عيسصى ،خÓل مدأخلته في هذأ أللقاء
ألذي أتخذ هذأ ألعام شصعار (ألتعاونيات
ألفÓحية تغذي ألعالم) أأن تحقيق أألمن
ألغذأئي ممكن ،ول يتطلب سصوى توفير
ألجهود وألتعاون بين ألقطاعات ألمعنية،
مركزأ على أأهمية ألشصرأكة بين ألقطاعين
ألعمومي وألخاصض في مجال ألصصناعات
ألغذأئية.
وأأبرز ألوزير بن عيسصى أألهمية ألتي توليها
ألحكومة للقطاع مذكرأ بسصياسصة ألتجديد
ألفÓحي وألريفي ،وتعبئة جميع ألمهنيين،
باإلضصافة إألى وضصع أآلليات ألÓزمة لجعل
ألفÓحة محركا حقيقيا للنمو ،لتوفير
أإلنتاج للسصكان وأأيضصا لضصمان أألمن ألغذأئي
وهي ألغاية ألمنشصودة ،نظرأ لأÓهمية ألبالغة
ألتي تكتسصيها هذه أألخيرة بعد أأن أأصصبحت
مسصأالة تتعلق
باألمن
ألوطني.
وذكر في سصياق
متصصل،
باإلنجازأت
ألتي حققها
قطاعه ألسصنة
ألجارية ،حيث
تتصصدر وليات
ألسصاحل
ألصصدأرة بـ 42
من
بالمائة
كمية أإلنتاج
ألوطني ،تليها
مناطق
ألهضصاب ألعليا
بـ 22بالمائة،
و 18،3بالمائة
في ألمناطق ألجنوبية ،وألتي تعد ـ كما قال ـ
نتاج تظافر جهود مهنيي قطاع ألفÓحة،
وقد دعا ألفÓحين للتجمع في تعاونيات
فÓحية ،مؤوكدأ بأان هذه أألخيرة يمكنها
ألمسصاهمة بفعالية كبيرة في ضصمان أألمن
ألغذأئي.

فروخي يعلن عنإانتاج  120طن
من السسمك خÓل السسنة الجارية

ومن جهته ،أأكد وزير ألصصيد وألموأرد
ألصصيدية سصيد علي فروخي على أألهمية
ألتي توليها ألجزأئر لموضصوع أألمن ألغذأئي،
ألذي أأصصبح يمثل إأنشصغال أأسصاسصي ،من خÓل
تدعيم ألقطاعات ألمنتجة من بينها هذأ
ألقطاع ألمكمل لقطاع ألفÓحة فيما يتعلق

بتوفير ألمنتوجات ألسصتهÓكية لتوفير غذأء
متوأزن للموأطن ،مشصيرأ إألى أأن ألسصمك
يشصكل مصصدر بروتيني أأحادي ألعناصصر
أأسصاسصي جدأ للتوأزن ألغذأئي وألصصحي،
حيث يصصل أسصتهÓك ألفرد ألوأحد سصنويا
إألى  6،1كيلوغرأم بالنسصبة لسصكان شصمال
ألبÓد ،و 3كلغم في جنوب ألوطن.
وأأعلن في هذأ أإلطار بأان ألجزأئر تنتج
حاليا  120طن من ألسصمك ،بالرغم من أأن
أكبر عدد من ألمهنيين يعتمدون في
نشصاطهم على وسصائل تقليدية ،مذكرأ بأان
أأسصطول ألصصيد ألبحري يقدر بـ 4100وحدة
صصيد منها  500سصفينة ،وألباقي عبارة عن
سصفن صصغيرة.
ومن جانب آأخر ،نوه بأاهمية ألنتائج أألولية
ألمحصصل عليها من خÓل ألتجربة ألتي
خاضصتها ألجزأئر في مجال إأدماج تربية
ألمائيات مع ألفÓحة وقطاع ألموأرد ألمائية
ألرأمي إألى تحسصين مسصتوى ألمعيشصي لسصكان
أألرياف من جهة ،وتنويع إأنتاج ألمزأرعين،
وكذأ ألسصتغÓل أألشصمل لأÓحوأضض ألمائية.

نسسيب يبرزأاهمية التعاون لبلوغ
 1،6مليون هكتارأاراضسي مسسقية
سسنة 2015

أأما وزير ألموأرد ألمائية ،حسصين نسصيب،
فقد ذكر أأهم أأولويات وزأرته وألمتمثلة
في تجنيد أأكبر حجم من ألمياه وتجهيز
أأكبر عدد من ألمحطات ،مفيدأ بأان هناك
برنامج هام يسصعى لتجسصيده مع وزأرة
ألفÓحة ،لبلوغ  1،6مليون هكتار من
أألرأضصي
ألمسصقية سصنة
.2015
ألوزير
وأأكد
على
نسصيب
أأهمية ألعمل
ألتشصاركي بصصفة
بين
فعالة
ألقطاعات في
تجسصيد ألسصياسصة
ألوطنية لتحقيق
أألمن ألغذأئي،
موجها رسصالة
في هذأ أإلطار
يلح من خÓلها
ضصرورة
على
سصويا
ألعمل
لقتصصاد ألماء
ألذي يعد عامل
أأسصاسصي لتوفير ألمنتوجات ألفÓحية ،وكذأ
لتربية أألسصماك ،ألن ألموأرد ألمائية قليلة
نظرأ لقلة كميات أألمطار ألمتسصاقطة.
كما تدخل خÓل أللقاء ممثل ألمنظمة
ألعالمية للتغذي (ألفاو) ،عن طريق رسصالة
قرأأها بالنيابة عن ألمدير ألعام لهذه
أألخيرة ،وألتي أأشصاد من خÓلها
بالمسصاهمة ألفعالة للتعاونيات لتوفير
أألمن ألغذأئي وفرصض ألعمل ،وقد أأثبت
قدرتها في تجاوز ألقيود ألتي تفرضصها
أألسصوأق وألسصياسصات ،خاصصة أألزمة
ألغذأئية ألتي عرفها ألعالم ،2008- 2007
مبرزأ بأان (ألفاو) تدعم ألمنظمات
ألمنتجة من خÓل ألحوأر ومسصاعدة
ألدول على وضصع سصياسصات فعالة لتقوية
ألتعاونيات ألفÓحية.
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معرضض المنتوج الوطني من 18إالى 24أاكتوبر الجاري
كشسف شسريف زعاف ،المدير العام
للتجارة الخارجية على مسستؤى وزارة
التجارة ،عن التكفل بـ 80بالمائة من
النفقات التي تدفعها المؤؤسسسسات
الؤطنية المصسدرة ،مبرزا بأان هذا
اإلجراء يندرج في إاطار تشسجيع
وترقية التجارة الخارجية ،وذلك
خÓل الندوة الصسحفية التي نظمت
أامسس بقاعة المحضسرات للمديرية
العامة لقصسر المعارضس بالصسنؤبر
البحري »صسافكسس« والتي تم خÓلها
اإلعÓن عن الطبعة الـ 21لمعرضس
اإلنتاج الؤطني الذي تنطلق فعالياته
يؤم  18من الشسهر الجاري ويسستمر إالى
غاية 24أاكتؤبر.
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أأبرز زعاف خÓل مدأخلته في ألندوة
ألصصحفية ،أأهمية هذأ ألمعرضض ألذي يعود

تنظيم آأخر طبعة له إألى سصنة  ،2010كونه
يسصمح بمعرفة ألمنتوجات ألتي يمكن
تصصديرها ،مؤوكدأ على أأهمية ألجانب
أإلشصهاري في ترقية ألمنتوج ألوطني
وألومضصات ألشصهارية ألتي تمر حاليا عبر
ألقنوأت ألتلفزيونية ألتي تحث على أسصتهÓك
ألمنتوجات ألمصصنعة محليا »منتوج بÓدي«.
وأأضصاف في سصياق متصصل أأن ألفعالية تتزأمن
أأيضصا مع تنظيم ألطبعة ألرأبعة لصصالون
ألصصادرأت »ألجزأئر تصصدير« ألذي تشصرف
عليه ألوكالة ألوطنية لترقية ألصصادرأت
(ألجكسض) لنفسض ألفترة ،حيث يشصارك فيه 43
شصركة ممثلة ألربع ( )4قطاعات.
ومن جهته ،قدم ألمسصتشصار ألمكلف باإلعÓم
بوزأرة ألتجارة طيفور معلومات تتعلق
بالتظاهرة ،حيث يصصل عدد ألمشصاركين في
هذأ ألمعرضض إألى  159مؤوسصسصة عمومية
وخاصصة تمثل  8قطاعات ،منها ألصصناعة
ألكهربائية
ألصصناعات
ألمصصنعة،

وأإللكترونية ،ألصصناعات ألغذأئية ،ألصصناعات
ألميكانيكية وألخدمات ...
وذكر طيفور أأن هناك تظاهرة ثالثة تنظم
في نفسض ألفترة من  18إألى  24من أأكتوبر
ألجاري تتمثل في معرضض ألذأكرة
وألنجازأت ألمخلدة للذكرى ألـ 50لعيد
ألسصتقÓل ،وذلك على مسصتوى ألمدخل
ألكبير للجناح ألمركزي ،مشصيرأ إألى أأنه سصيتم
تنظيم ندوأت إأعÓمية تتناول عدة موأضصيع
منها تنظيم أألسصوأق ،ألرقابة ألقتصصادية
وقمع ألغشض ،وأأخرى حول حماية ألمسصتهلك.
وألجدير بالذكر ،أأن شصركة (صصافكسض) قد
خصصصصت فضصاًء خاصصا بالمبيعات على
مسصتوى جناح (سض ،)1مع أإلشصارة إألى أأن هذه
ألمسصاحة منحت مجانا للعارضصين ،باإلضصافة
إألى تخصصيصض مسصاحة للتسصلية وألنشصاطات
ألترفيهية لأÓطفال على مسصتوى ألفضصاء
ألعلوي للجناح ألمركزي (ميزأنين) ينشصطه
ألفنان ألفكاهي حميد عاشصوري .

من ألمرأسشلين

الثÓثاء  16أاكتوبر  2012م
الموافق لـ  30ذو القعدة  1433هـ

وهران

ششوأرع بلدية ألكرمة تغرق في أأ’مطار ألخريفية
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بومرداسش

١3أألف متربصش يلتحقون بمرأكز ألتكوين
التحق أاكثر من  13أالف متربصش بمختلف مراكز التكوين المهني لو’ية
بومرداسش من بينهم حوالي  7آا’ف مسسجل جديد و  5419مسسجل مجدد
وذلك عبر  29مؤوسسسسة تكوينية ومعهدين متخصسصسين با’ضسافة الى مركز
تكوين ذوي ا’حتياجات الخاصسة بقورصسو..
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عاشش سُسكان بلدية الكرمة التابعة لدائرة السسانيا بوهران نهارا ماطرًا ،غرقت علىإاثره العديد من الُطرق بما في ذلك شسوارع
البلدية الرئيسسية والمناطق الُمحيطة بها ،وذلك فيأاول يوم ماطر ،وما زاد الطين بّلة،إاغÓق قنوات الصسرف الصسحي والتي
غابت عنها الصسيانة ،وكذا تكّدسشأاكوام من القمامة انتشسرت في عديد الشسوارع البعيدة عن مقر البلدية.
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يحدث هذا رغم تجدد التعليمة الولئية
القاضسية بمعالجة مختلف النقاط
السسوداء بصسفة دورية ،إال أان رؤوسساء

الدوائر والبلديات ل يتحركون إال على
وقع نداءات اسستغاثة الضسحايا أاو على
وقع حصسيلة الحماية المدنية بعدد
ضسحايا األمطار وخاصسة على مسستوى
المناطق الهشسة من وهران .

سسطيف

مششاريع للتخفيف منأأزمة ألماء
ششمال وجنوب ألو’ية
مشساريع تنموية واعدة في قطاع الري
على مسستوى ولية سسطيف مبرمجة
للتخفيف من أازمة نقصص المياه الصسالحة
للشسرب عبر المناطق الشسمالية والجنوبية
وهي التي ل تتزود من سسد عين زادة
الواقع غرب مدينة سسطيف ،كما أانها غير
معنية بالسسدين الجاري انجازهما حاليا
بالولية في إاطار التحويÓت الكبرى
وهما سسد الموان شسمال مدينة سسطيف
وذراع الديسص بمنطقة تاشسودة شسرق
الولية.
وسستسستفيد المنطقة الشسمالية الغربية
للولية وخاصسة بلديات بني ورتيÓن
وبوعنداسص وبني شسبانة وعين لقراج وبني

حي ألمعبودة
في ظÓم دأمسش
يشستكي سسكان حي بلحوكي حمو
المعروف بحي المعبودة في الطريق
الرئيسسي المار بمدينة سسطيف غير
بعيد عن وسسطها ،والمؤودي مباشسرة إالى
جامعة فرحات عباسص ،منذ عدة أايام
من انعدام اإلنارة العمومية ،حيث
يعيشص في ظÓم دامسص في منظر ل
يليق بتاتا بحي يعتبر واجهة المدينة من
جهتها الغربية ،والذي يعرف أاشسغال
التهيئة والتحسسين التي يعيشسها منذ
عدة شسهور بالطÓء وإاصسÓح أاسسقف
العمارات.وقد عبر لنا المواطنون في
عين المكان عن دهشستهم لهذا النقطاع
الذي طال أامده دون أان تتخذ الجهات
المعنية اإلجراءات الضسرورية إلعادة
اإلنارة المفقودة ،مع العلم أان الحي
يعرف من حين آلخر مثل هذا
النقطاع ،ولكن لفترة يومين إالى ثÓثة
أايام ثم يعود ،لكن األمر هذه المرة
مختلف حيث زادت المدة عن عشسرة
أايام ،وعبروا عن تخوفهم الشسديد من
أان يسستغل اللصسوصص هذه الوضسعية
الشساذة للسسطو على البيوت أاو السسيارات
المركونة بالحي ،ولهذا فهم يناشسدون
المعنيين التدخل الحازم والسسريع لحل
اإلشسكال.
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موحلي وماوكÓن من تحويل مياه سسد
تيشسي حاف التابع لولية بجاية المحاذية
للمنطقة،التي تعاني من تضساريسص صسعبة
ومناخ أاصسعب جعلها تعيشص أازمة عطشص
حقيقية ،حيث أان حسسب اإلحصسائيات
الرسسمية لمديرية الري بالولية ،فإان
نصسيب الفرد الواحد ببلديات دائرة بني
ورتيÓن يبلغ  98لترا في اليوم مقابل 86
لترا لبلديات دائرة بوعنداسص وهي كمية
قليلة بالنظر للكمية المعمول بها وطنيا
ودوليا.
أاما في الجهة الجنوبية للولية ،فإان
بلديتي بوطالب والحامة سسيتم تزويدهما
من سسد سسوقلة بولية المسسيلة
باعتبارهما محاذيتين لهذه الولية
السسهبية ،في حين تنوي الجهات المعنية
تدعيم الموارد المائية لدائرة عين ولمان
التي تعتمد أاسساسسا على النقاب ،كما
تناولناه في مراسسلة سسابقة ،من المياه
الجوفية الكثيرة التي تتمتع بها منطقة
عين أازال المجاورة لها خاصسة في منطقة
الشسعبة الحمراء.
وتبقى أازمة المياه الصسالحة للشسرب
بولية سسطيف نقطة سسوداء بينت عجز
السسلطات المحلية عن تجاوزها وأاضسرت
كثيرا بسسمعة ولية سسطيف في المجال
التنموي ،مما يحتم بذل المزيد من
الجهود لتدارك لوضسع.
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ول شسيء يقلق أاهالي البنايات الفوضسوية
واألحياء الشسعبية ببلدية الكرمة خÓل
الموسسم الماطر غير البنى التحتية في
هذه المنطقة وطريقة إانشساء مجاري
تصسريف األمطار ،وعليه فإان مشسكلة
المسساكن مع الشستاء لن تحل بعÓجات
موضسعية ،بل هي بحاجة الى جراحة
شساملة يتم من خÓلها تغيير كامل للبنى
التحتية ومجاري الصسرف الصسحي لتتمكن
من اسستيعاب دفق مياه األمطاربالمنطقة
بأاكملها ،يقول عدد من السسكان بالنهج
الشسرقي والحي الفوضسوي الواقع بمحاذاة
جه المتضسّررون ،أاصسابع
 227مسسكن ،وو ّ
الّتهام لمصسالح البلدية وشسركة المياه
والتطهير »سسيور« التي لم تتكّفل بتسسريح
البالوعات وقنوات الصسرف وإاعادة
تهيئتها على الرغم من تعليمات الوالي
في الصسائفة الماضسية ،أاّما بالنسسبة
للطرقات ،فقد كشسفت األمطار عن
سسياسسة »البريكولج« في تعبيد معظم
الطرقات القديمة ،وكذلك المعبدة
حديثا منها ،حيث أاصسبح المشسهد نفسسه
يتكرر ،أاينما تنقلنا وجدنا بركا من المياه
واألوحال التي يصسعب التنقل عبرها سسواء
بالنسسبة للراجلين أاو لمالكي السسيارات،
حيث تشسهد بلديات السسانيا ،سسيدي
الشسحمي نفسص الوضسعية ،رغم أان
مسسافات معتبرة من الطرقات تم
تعبيدها حديثا ،وحسسب بعضص الناقلين
التابعين لخط الكرمة سسيدي الشسحمي،
فإان الطريق المؤودي يتحول مع الزخات
األولى للمطر إالى بركة كبيرة مليئة
بالمياه تقطع الطريق إالى نصسفين ،مما
يدفع المارة إالى العتماد على الحجارة
الكبيرة للمرور عبر هذه البحيرة .وهو
األمر الذي دفع السسكان إالى مطالبة
السسلطات المنتخبة بالتدخل السسريع من
أاجل إاتمام أاشسغال التهيئة بشسكل جيد عن
طريق تزويد النقاط السسوداء بالبالوعات
التي تسساعد على تصسريف المياه وتخفضص
من معاناتهم المتكررة عند حلول فصسل
الشستاء.

عرف قطاع التكوين المهني على مسستوى
ولية بومرداسص
عرضص مجموعة
من التخصسصسات
الجديدة لفائدة
المتكونين من
بينها تخصسصص
تقني سسامي في
معالجة المياه،
عون
تقني
مراقبة وجمارك
و تقني سسامي
تصسميم
في
البسساتين
بالضسافة الى
تقني في صسيانة
المركبات
الخفيفة ،كما
قطاع
عرف
التكوين أايضسا،
حسسب المكلف بالعÓم بالمديرية تقديم
تخصسصص جديد لفائدة التÓميذ ما دون
الرابعة متوسسط يتحصسل بعدها المتربصص
على شسهادة تأاهيلية في مدة  6أاشسهر
وهذا بهدف تأاطير ومسساعدة هذه الفئة
من التÓميذ الذين غادروا المؤوسسسسات
التعليمية في سسن مبكرة ،أاما عن طبيعة
التكوين الذي تعرضسه مراكز التكوين،
فتشسمل التكوين اإلقامي حيث اسستقبل

و 215متربصص في التكوين التأاهيلي وكل
هذا العدد يضساف الى المتربصسين
المتجددين ،كما شسهد قطاع التكوين
بالولية تخرج  3100متربصص تحصسل على
شسهادة الدولة في مختلف المسستويات و4
آالف متحصسل على شسهادة تأاهيلية مع
تسسجيل  9600إامرأاة متكونة منذ سسنة
 2005و 4600متربصص اسستفاد من أاجهزة
الدعم.

البليدة

 350عائلة تعاني ألعزلة بحوشش برأهم

غير بعيد عن مقر بلدية موزاية
الى الغرب من البليدة بحوالي 2
كيلومتر ،تقيم ما يزيد عن الـ 350
عائلة بحوشش نائي يعرف بمزرعة
رقم  19أاو حوشش براهم ،سسكانه ما
يزالون يتزودون بالماء يسستجمع
بخزان عتيق كان يسستعمله
المعمرون الفرنسسيون لتخزين
الخمر به .
قامت ““الشسعب““ بزيارة للحوشص النائي
والذي يعود تاريخ القامة به الى فترة

السستعمار ،وقفت على مشسهد الخزان،
والذي اسستغله المقيمون بالحوشص بعد
اعادة تنظيفه ألجل تجميع الماء به من
أاحد اآلبار -تبرع بها أاحد المحسسنين
لصسالح أاهل الحوشص ،-وفي حديث مع
بعضص السسكان كشسفوا بأان مشساكلهم
تنحصسر في صسيانة و تعبيد الطريق
الموصسل إاليهم ،ومد أاعمدة النارة
العمومية ورفع القمامة من على قارعة
الطريق ،التي يجبر يوميا العشسرات من
التÓميذ الوافدين من بقية األحياء على
المدرسسة الموجودة بالحوشص والمرور
وسسط تلك األوسساخ والقذراة والروائح
الكريهة والحيوانات المتشسردة المتجمعة
من حولها ،وأاضسافوا بأانهم يحلمون
بشسبكة لصسرف مياه التطهير بدل الحفر
والشسبكة المنجزة بامكانياتهم الخاصسة،
والتي اصسبحت تتسسرب نحو البسساتين
وعند محيط سسكناتهم ،مشسكلة مسستنقعا
خصسبا للحشسرات الضسارة ومصسدر انبعاث
للروائح الكريهة خاصسة في فصسل
الحرارة ،كما ابدى المشستكون مسسأالة
عدم
حيازتهم لغاية اليوم على عقود الملكية،
األمر الذي حرمهم من السستفادة من
مشسروع العانات الريفية.
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بلدية بني بوسسعيد بمغنية

ألسشكان يطالبون بسشوقأأسشبوعي للخضشر وألفوأكه وألموأششي
طالب سسكان بلدية بني بوسسعيد الحدودية  21كلم جنوب مغنية
من السسلطات العليا للبÓد الترخيصص بإاقامة سسوق أاسسبوعي
للخضسر والفواكه وآاخر للمواشسي من أاجل التصسدي لعملية
التهريب والقضساء على ظاهرة التجارة الموازية ،هذا وقد حمل
السسكان من خÓل رسسالتهم حقيقة مرة عن معاناتهم بحكم أان
المنطقة الحدودية تخضسع لقانون العبور الخاصص بالجمارك ما
رفع أاسسعار المواد الغذائية بهذه المنطقة ،األمر الذي أاثر على
نمط معيشسة الطبقات الفقيرة والمتوسسطة وأاصسبح يرغمها على
التهريب للرفع من المسستوى المعيشسي ،من جانب آاخر ،فإان
منطقة بني بوسسعيد تعرف على أانها منطقة رعوية ما يسستوجب
إاقامة سسوق للمواشسي لتقليصص المسسافات وفتح آافاق العمل

هذا النوع من التكوين خÓل هذه السسنة
 2053متربصص 1091،إامرأاة ماكثة بالبيت،
 368مسسجل في الدروسص المسسائية186 ،
متربصص في التكوين عن طريق المعابر

لشسباب المدينة الذين يتنقلون إالى غاية أاسسواق العريشسة
وبلحاجي بوسسيف لبيع مواشسيهم وشسراء مواشسي أاخرى ،للتذكير
أان مدينة الزويلة تصسنف من أاكبر المدن التجارية بالغرب
الجزائري وكان بها سسوق كبير ذاع صسيته حتى خارج الوطن
ويعرف بسسوق الزوية للبضسائع المهربة على غرار سسراويل
الجينز ،واألحذية المهربة من المغرب ،هذا ويحاول سسكان
الزويلة المعروفة أايضسا بالزراعة وتربية المواشسي إاضسفاء
الشسرعية وتحويل المدينة من التهريب إالى سسوق تجاري قد يوفر
مناصسب شسغل للشسباب والمواد الغذائية للسسكان بأاسسعار قانونية
للقضساء على مشسكل التهريب

الثÓثاء ١٦أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ٣٠ذو القعدة  ١٤٣٣هـ

العدد
١٥٩٢٨

من مراسسيلنا
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إاختناق يومي لحركة المرور بسسكيكدة

اسستطÓع

إإنتششار رهيب للحظائر إلفوضشوية وتزإيد إلحفريات إلعششوإئية للطرق
في انتظار مباشسر
ة وزارة الداخلية والجماعات
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اسستعادة
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ا
Óل م قليلة حسسب وزارة ال
المركبات غير المرخصسة ،وال داخلية ،وسستشسمل كل حظائر
موج
الشسارع السسكيكدي يعيشش في ودة فيأاماكن عمومية ،يبقى
فو
ض
س
ى
عارمة ،ويتمنى مواطني
الولي
ل
ة أان تشسمل هذه الحملة و ي
تهم التي تعاني بشسكل رهيب
ل
ن
ت
شسار الحضسائر الفو
ضسوية نغّصست حياة السسكان.
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تعرف مدينة سسكيكدة اختناقات مرورية كثيفة’ ،
سسيما بالشسوارع الكبرى التي أاصسبحت نقاطا
سسوداء ،تتسسبب في تذمر واسستياء العديد من
المواطنين الذين يضسطرون للمرور يوميا منها
للتوجه إالى العمل أاو ا’لتحاق بمنازلهم أاو لقضساء
أاشسغالهم ،كما عبر عن ذلك الكثيرون من الذين
التقينا بهم ،كما أان اأ’شسغال التي تعرفها أاغلبية
الطرق بالمدينة تسسببت في غلقها منذ أاسسابيع،
زادت في تعقيد الوضسع أاكثر ،إاضسافة إالى تدهور
جل الطرق الفرعية ،مما سسبب الزحمة الكبيرة،
لسسبب سسير المركبات بسسرعة بطيئة إالى درجة شسل
حركة المرور خصسوصسا في أاوقات الذروة
وتدهور حالة الطرقات سسببا رئيسسيا في اكتظاظ
حركة المرور ،خاصسة عند سسقوط اأ’مطار التي
تحّول طرقات المدينة بأاكملها إالى برك من المياه
واأ’وحال ،وليسس باسستطاعة سسائقي السسيارات
اإ’قدام في هذا الوضسع بكل حرية ،خوفا من
ا’نز’ق والتسسبب في حوادث المرور والكثير من
سسائقي السسيارات يفضسلوا ركن سسيارتهم في أاغلب
اأ’وقات ،أ’نه من المؤوكد قضساء أاكثر من سساعة من
الزمن ،للتنقل لمسسافة ’ تزيد عن  ٥كلومترات.
ويتكرر مشسهد ا’زدحام يوميا على مسستوى أاهم
الطرق الرئيسسية وخاصسة على طول شسارع «ديدوشس
مراد» وسسط المدينة وعلى طول شسارع ممرات (٢٠
أاوت  )١٩٥٥إالى غاية مفترق الطرق بمحاذاة
الملعب البلدي ،وكذا على مسستوى حي «مرج
الذيب» وشسارع «بشسير بوقادوم» ،فضس Óعن
حي (’سسيا) وكذا نهج «هواري بومدين»،
باإ’ضسافة إالى حي «اإ’خوة سساكر»
وسساحة الشسهداء ،زاد اأ’مر أاكثر
سسوءا ،افتقار مدينة سسكيكدة
لمواقف السسيارات ،وشسل حركة
المرور بسسبب ركن السسيارات على
جانبي الطرق بطريقة فوضسوية وهو
الوضسع الذي تكرسس منذ سسنوات.
وقد طالب الكثير من المواطنين
وبعضس ممثلي جمعيات اأ’حياء من
السسلطات المعنية بضسرورة وضسع
مخطط واضسح المعالم للنقل بالمدينة،
بإامكانه القضساء ظاهرة ا’زدحام التي
تشسهدها سسكيكدة منذ شسهور ،لتتكرسس إالى واقع
مفروضس ’ حل له ،وذلك مثل إانشساء أانفاق وسسط
المدينة وتهيئة الطرق الفرعية ومنع التوقف فيها
لتسسهيل حركة المرور ،وفتح طرق فرعية جديدة.
وفي انتظار الدراسسة لوضسع مخطط نقل جديد
عبر المدينة المسسجلة على مسستوى مصسالح مديرية
النقل لو’ية سسكيكدة ،بهدف القضساء على ظاهرة
ا’زدحام ،وتحقيق مرونة فعالة في حركة المرور،
وتعمل هذه الدراسسة حسسب مصسدر من المديرية
المعنية،على إاحصساء أاهم المشساكل المرتبطة
بحركة المرور إ’يجاد حلول علمية وجذرية لها،
ليتم بعد ذلك اقتراح مخططات جديدة للمرور
على أان يشسرع في تنفيذها مطلع السسنة القادمة.
وأاكد بعضس المواطنين «أان ا’كتظاظ وا’زدحام
سسبب لهم عدة مشساكل في حياتهم اليومية ،إاذ في
غالب اأ’حيان يصسلون متأاخرين إالى عملهم وأاحيانا
يبقى هذا ا’زدحام لسساعات ،مما يترتب عن ذلك
مشساكل كبيرة أ’نها تتكرر والمبرر يبقى غير
مقبول».

إالى جانب عبور الحافÓت وسسيارات النقل
الجماعي عبره العاملة على مسستوى بلديات الجهة
الغربية للو’ية كلها وو’ية جيجل من الجهة
الغربية ،وتتزايد تعقيدات حركة المرور كل يوم
تقريبا في مدينة يتزايد عدد سسكانها بوتيرة
مرتفعة ،أاما من جهة العمران فحدث و’ حرج
فوضسى على كل المسستويات ،و’ تملك ممرات
فرعية رئيسسية ما عدا الشسارع الرئيسسي ديدوشس
مراد الرابط بين الملعب البلدي  ٢٠أاوت والميناء.
كما أان بلدية سسكيكدة ،تحدثت في عدة مناسسبات
إانها خصسصست مبلغ هامة إ’عادة مخطط النقل
بالمدينة دون أان تنفذ وعودها ،والنفق اأ’رضسي
الذي صسممت مديرية اأ’شسغال العمومية على
إانجازه في مفترق الطرق مقابل محطة نقل
المسسافرين كان محل دراسسة تقنية صسرفت عليها
البلدية في  ٢٠٠٨مبلغا ماليا قدره  ٥٠٠مليون
سسنتيم ،بعد ا’نتهاء من الدراسسة أامر الوالي السسابق
بإالغائها أ’ن تجسسيد المشسروع سسيشسوه المنظر
الÓئق لمدخل المدينة ،ثم أاعيدت دراسسة تقنية
ثانية من طرف المديرية وفي نهاية المطاف تبين
أان إانجاز النفق غير ممكن أ’ن مياه اأ’مطار
سستتجمع داخله وتمنع حركة المرور طيلة اأ’يام
الممطرة.
وبالمقابل العديد من الو’يات المجاورة تعرف
نفسس وضسعية مدينة
سسكيكدة

تمكنت
من التغلب على
الصسعوبات التقنية وإانجاز أانفاق عديدة سسمحت
بانفراج في حركة المرور ،وإالى الوقت الحالي
مازالت مديرية اأ’شسغال العمومية ومعها بلدية
سسكيكدة غير قادرة على إانجاز نفق واحد يمكن من
فك اختناق المرور في مدينة شسوارعها ضساقت
على سسكانها ،وممراتها الفرعية قليلة ومسستولي
عليها التجار بتلك اأ’حياء بركن مختلف مركباتهم،
مما يسستحل المرور بها.

هل من مخطط صشيفي؟
تعاني مختلف شسوارع و’ية سسكيكدة بفصسل الصسيف
انطÓقا من الملعب البلدي مرور بشسارع ممرات
( ٢٠أاوت  )٥٥إالى

ما مصشير إلنفق إألرضشي بمحطة إلمسشافرين
يتسساءل المواطن السسكيكدي حول مصسير مشسروع
إانجاز نفق أارضسي عند مدخل مدينة سسكيكدة
بمواجهة محطة نقل المسسافرين ،وعدم انطÓقه
أاصس Óرغم برمجته ثÓث مرات متتالية قبل العدول
عليه في نهاية المطاف ،وقد ازدادت حاجة هذا
النفق اأ’رضسي كثيرا في ظل ا’ختناق الكبير الذي
تعرفه حركة المرور في وسسط المدينة والتي باتت
هاجسسا كبيرا لدى مسستعملي المركبات وكذلك
المشسرفين على تنظيم المرور بالمدينة ،ويشسكل
مفترق الطرق الواقع قبالة محطة نقل المسسافرين
محمد بوضسياف عام Óحيويا في نظام المرور،
حيث يربط حركة المركبات القادمة من عنابة،
قسسنطينة وباقي و’يات الوطن من الناحية
الشسرقية واأ’خرى القادمة من التجمعات السسكانية
الكبرى مثل  ٢٠أاوت ،مرج الذيب والزرامنة ،هذا

واجهة
غاية
البحر مرورا
بشسارع

«ديدوشس مراد» من ازدحام كبير في حركة المرور
منذ السساعات اأ’ولى إالى غاية سساعة متأاخرة من
المسساء.
و و’ية سسكيكدة تحوز على شسواطئ هامة خاصسة
على مسستوى مدينة سسكيكدة كسسطورة وبن مهيدي
أاو ببلديتي المرسسى والقل ،وهي تشسهد سسنويا إاقبا’
كبيرا من قبل زوارها من المقيمين في الجزائر أاو
خارجها ،وعادة ما يجد هؤو’ء الزوار صسعوبة في
ركن مركباتهم ،ويتعرضس السسياح بكل من سسكيكدة
والقل إالى ما يشسبه ا’بتزاز بسسبب انتشسار
الحظائر الفوضسوية على طول شساطئي
سسطورة وجان دارك بسسكيكدة
وكذا شساطئي عين دولة وأام
القصسب بمدينة القل
فبمجرد أان يأاتي السسائح
يقابله
بسسيارته
مجموعة من الشسباب
ويطلبون منه ثمن
توقف السسيارة في
أامكنة خارجة عن
الحظائر
نطاق
المعتمدة ويطلبون
منه دفع ثمن يتراوح
بين  ٣٠دج و ١٠٠دج
بدون تسسليم أاي وثيقة أاو
وصسل يثبت اسستغÓل هذا
النوع من المسساحات.
وفي غياب الرقابة على مثل هذه
الحظائر الفوضسوية التي تسسببت في كذا
مرة في حدوث شسجارات بين أاصسحاب السسيارات
وهؤو’ء الشسباب ورغم أان البلدية تحدد رقعة
الحظائر المشسروعة ،فإان هؤو’ء الشسباب المبتزين
يجعلون من طول الشساطئ حظيرة مفترضسة
ويتحصسلون يوميا على مبالغ مالية معتبرة.
احتج الكثير من أاصسحاب سسيارات اأ’جرة ،من
ا’ختناق الكبير الذي تعرفه حركة السسير على
مسستوى مختلف الشسوارع نذكر منها شسارع
(اأ’قواسس) الذي يصسل ـ حسسبهم ـ إالى حدود
الفوضسى ف Óسسيارات تحترم قانون السسير داخل
المدينة و’ راجلين يسستعملون اأ’رصسفة و’ حتى
الممرات المخصسصسة لهم ،و’ يسسلم المصسطافين
أايضسا من زحمة المرور ،وهذا انطÓقا من النهج
المطل على البحر أاو على مسستوى كورنيشس طريق
المعز (ليلو) ،سسيما على

مسستوى شسارع (اأ’قواسس) الذي يعاني من ا’ختناق
الكلي طيلة النهار ،مما يؤوثر سسلبا على قاطني
السسكنات المتواجدة على حافتي الشسارع بسسبب
ضسجيج محركات المركبات وأاصسوات مزامير
السسيارات الÓمتناهية على مدار اليوم كله والتي
أاضسحت بمرور اأ’يام تشسكل ضسغطا إاضسافيا على
مواطني سسكيكدة.

إلحظائر إلفوضشوية للمركبات تؤورق إلسشكان
تفتقر مدينة سسكيكدة منذ سسنوات إالى حظائر
منظمة لركن السسيارات ،فعلى الرغم من مختلف
المخططات اإ’نمائية واأ’موال الضسخمة التي
اسستفادت منها الو’ية خÓل السسنوات اأ’خيرة ،إا’
أانه لم يتم التفكير في إانجاز الحظائر ،أاو إانجاز
مكان مخصسصس ومنظم لتوقيف مختلف المركبات،
وذلك على غرار العديد من الحظائر التي أانجزت
بالو’يات اأ’خرى.
وقد أاصسبحت مدينة سسكيكدة من سسنة أ’خرى
تتخبط في أازمة حقيقية بعد أان تحولت كل أارصسفة
المدينة تحت رحمة لوبي تفرضس على كل السسائقين
مبالغ مالية تشسبه ضسرائب إاضسافية مفروضسة تقدر

غياب مخطط
مروري عّقد من
مششاكل إلنقل

ما بين  ٣٠دج إالى  ٥٠دج داخل المدينة ،دون اأ’خذ
بعين ا’عتبار مدة التوقف وما بين  ٢٠٠دج إالى ٣٠٠
دج على مسستوى اأ’حياء التي تعيشس هي اأ’خرى
فوضسى عارمة ،خاصسة لي ً
 Óعلى أاسساسس أان الحراسس
يقبضسون و’ يحرسسون وقد تعرضس العديد من
السسيارات للسسرقة داخل تلك الحظائر ،ورغم دفع
المقابل ،إا’ أان السسيارات تبقى معرضسة للسسرقة
والتلف وهو ما يجعل أاصسحابها غير مرتاحين على
حد قول (ب.ع) ،لنكون تحت رحمة هؤو’ء الشسباب،
فسسياراتنا غير مؤومنة رغم أاننا ندفع  ١٠٠دينار.
كما تحولت بعضس اأ’ماكن واأ’حياء في اآ’ونة
إالى
اأ’خيرة

مواقف وحظائر غير شسرعية للسسيارات ،وحتى
السساحات المخصسصسة للعب اأ’طفال بوسسط
العمارات تحولت هي اأ’خرى إالى ما يعرف
بـ«باركينغ» ،حيث يتجرأا العديد من الشسباب على
اتخاذ اأ’ماكن التي يرونها مناسسبة لمثل هذه
المهنة ،وحسسب شسهادات العديد من أاصسحاب
السسيارات الذين تحدثنا معهم ،فهم مجبرون على
الخضسوع للقوانين التي وضسعها هؤو’ء الشسباب
عوضس أان يتعرضسوا إالى اعتداءات أاو سسرقة
سسياراتهم أاو يسسمعوا مختلف أانواع ا’هانات من
طرفهم.
وفي لقاء «الشسعب» مع بعضس السسائقين عبروا عن
تذمرهم الشسديد من هذه الوضسعية التي ظهرت
كمهنة سسهلة جديدة في أاوسساط بعضس الشسباب
البطال ،إاذ أاصسبح من الصسعب على أاي شسخصس أان
يوقف سسيارتة لقضساء حاجاته دون أان يدفع المقابل
رغم عدم وجود أاي قانون يوجب عليهم ذلك ،لكن
ما هو موجود عموما بشسوارع سسكيكدة ،يؤوكد أان
المواطنين باتوا يشستكون من مشسكل غياب الحظائر
المنظمة التي تحتم عليهم في كثير من اأ’حيان،
ركن سسياراتهم في الحظائر الفوضسوية التي احتلت
أارصسفة الطريق والمسساحات القريبة من
المؤوسسسسات اإ’دارية  ،ويضسطر المواطن لدفع مبالغ
مالية ،وتختلف من «باركينغ» إالى آاخر مقابل
حماية أامÓكه من عملية السسطو والتخريب،
وكشسفت هذه الزيارة الميدانية التي قامت بها
''الشسعب'' بأان المواطن يضسطر في أاغلبية اأ’حيان
’سستعمال الحظائر الفوضسوية بالقيمة المالية التي
يفرضسها حراسس الحظائر ،حتى ’ يخضسع لدفع
غرامة مالية ووضسع الكماشسات من طرف أاعوان
اأ’من العمومي في حالة مخالفة للقانون.
وتقربت «الشسعب» من بعضس الحراسس لÓسستفسسار
عن اأ’مر ،فقال أاحدهم ،إان الحاجة جعلته يعمل
كحارسس «باركينغ» في غياب العمل ولم يعارضس
فكرة تنظيم الحظائر ،مسستحسسنا قرار بتنظيم
نشساطه ،إاضسافة إالى تزويدهم وثائق رسسمية تثبت
شسرعية نشساطهم؛ كالشسارات والبطاقات الخاصسة
بتنظيم هذا النشساط ،وقالوا إان عمل حراسسة
السسيارات ليسس سسه Óكما يعتقد البعضس ،بسسبب
ممتلكات المواطنين التي يتركونها أامانة في عنق
الحراسس ،وتضسييعها يعني دفع غرامة بالمقابل،
كما أان عدم تفّهم بعضس أاصسحاب السسيارات الذين
يرفضسون دفع مقابل التوقف كحق خدمة الحراسسة
التي يضسمنونها ،مما يتسسبب في نشسوب شسجارات
حادة بين المواطنين وحراسس الحظائر غير
الشسرعية.
وقد تمّ التخلي عن المشسروع القديم المتمثل في
إانجاز حظيرة للسسيارات ذات طوابق بمحاذاة
سساحة الحرية «الكور» على بعد أامتار من مقر
الدائرة قد تم التخلي عنه أ’سسباب تبقى لحد اآ’ن
مجهولة لتظل تلك الحظيرة تسسير بطريقة
فوضسوية من قبل بعضس الشسباب من ذوي
ا’حتياجات الخاصسة دون حصسولهم على وثائق
رسسمية ودون اسستعمالهم للوصسÓت أاو التذاكر مع
اإ’شسارة ،فإان ركن السسيارة على مسستوى هذه
الحظيرة التي تفوق طاقة اسستيعابها أاكثر من ٩٠
سسيارة.
حتى أان المواطن كرسس الوضسع بركن سسيارته وحتى
الشساحنات وسسط الطريق وعلى اأ’رصسفة التي
أاصسبحت هي اأ’خرى تصسنع ا’سستثناء بسسكيكدة،
فالطرقات أاصسبحت للراجلين واأ’رصسفة للمركبات
والحافÓت ومختلف أانواع السسيارات.

دولي

الثÓثاء  ١٦أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ٣٠ذو القعدة  ١٤٣٣هـ

روسسيا

لفروف ينفي اسستخدام سسوريا قنابل عنقودية
اكد وزير الخارجية الروسسى سسيرغي ’فروفأامسص ا’ثنينأان القوات الحكومية السسورية ’ تسستخدم قنابل
عنقودية روسسية الصسنع ضسد المدنيين كما قالت منظمة هيومن رايتسص ووتشص يوم ا’حد.
وقال ’فروف في تصسريحات صسحفية فى
لوكسسمبورغ ان المعلومات التي أاعلنتها
منظمة هيومن رايتسس ووتشس ليسست مؤوكدة
مشسيرا الى أانه لم يتوفر دليل على أان القنابل
التي تحدثت عنها المنظمة روسسية الصسنع.
وأاشسار الى أان كميات كبيرة من ا’سسلحة
والذخائر تدخل الى سسوريا وغيرها من بلدان
المنطقة بطرق غير مشسروعة ،موضسحا أان
تحديد من ومن أاين يتم توريد هذه الذخائر
وا’سسلحة أامر صسعب جدا.
كما شسدد ’فروف على ضسرورة أان يوقف
الطرفان السسوريان المتنازعان العنف واطÓق
النار في ان واحد والبدء فى المفاوضسات.
وكانت منظمة هيومن رايتسس ووتشس
المعنية بحقوق ا’نسسان قد اتهمت قوات
الحكومة السسورية بانها أاسسقطت قنابل
عنقودية روسسية الصسنع على مناطق مدنية في
ا’سسبوع الماضسي مسستخدمة طائرات حربية
ومروحية.
أاكد وزير خارجية روسسيا سسيرغي ’فروف
يوم اأ’حد أان حادثة تفتيشس الطائرة السسورية
التي أاجبرها سسÓح الطيران التركي على
الهبوط في مطار أانقرة لن تنال من العÓقات
بين أانقرة وموسسكو.
وقال ’فروف في تصسريح أاوردته وكالة

أانباء إايتار تاسس الروسسية مسساء اول امسس على
نسسختها اإ’لكترونية ''أاؤوكد على أانه ’ داع
للقلق بشسأان تأاثر العÓقات بيننا وبين أانقرة
على خلفية هذه الحادثة فالعÓقات تتطور
بين البلدين على أاسسسس ثابتة ومتينة''.
وشسدد ’فروف في تعليقه على الموقف
الحالي فيما يتعلق بالحادثة على أان الشسحنة

التي كانت على متن طائرة الركاب السسورية
تابعة لمنظمة روسسية وكانت فى طريقها
للجانب السسوري.
وأاكد وزيرالخارجية الروسسي أان الشسحنة
كانت قانونية وتم شسحنها بشسكل قانوني’ ،فتا
إالى أان بÓده تريد توضسيحا للموقف من
الجانب التركي.

العدد
١٥٩٢٨
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تفاؤول اإلبراهيمي
دعا اإ’براهيمي طرفي النزاع في سسوريا إالى وقف إاطÓق النار والقتال فيما
بينهم بمناسسبة قدوم عيد اأ’ضسحى المبارك نهاية الشسهر الجاري ،كما دعا دول
الجوار إالى المسساهمة والسسعي لتحقيق ذلك ومنهم ايران والعراق باعتبار
المناسسبة ذات قدسسية يحتفل بها مسسلمو العالم أاجمع.
وكان ا’براهيمي قد إالتقى مع المسسؤوولين ا’يرانيين أاول أامسس اأ’حد وتحدث
مع الرئيسس نجاد ووزير خارجيته وتحدث عن سسبل حل النزاع سسلميا مبينا لهم
ان ما تحتاجه سسوريا هو التغيير الحقيقي ومهمته تهدف إالى تحقيق طموحات
الشسعب السسوري الشسرعية.
وتفاءل ا’براهيمي في مؤوتمر صسحفي عن امكانية الحل السسلمي بتوقيف
ارسسال أاسسلحة إالى كل اأ’طراف في سسوريا.
كما توجه أامسس ا’ثنين إالى العراق ’لتقاء المسسؤوولين وبحث سسبل الحل
السسلمي لأÓزمة السسورية وقد زار من قبل السسعودية وإايران ،وقد قام بجولته
اأ’ولى لمنطقة الشسرق اأ’وسسط منتصسف سسبتمبر الماضسي والتقى خÓلها
بالرئيسس بشسار اأ’سسد والمعارضسة ،وقد عبر أاكثر من مرة على أان مهتمه صسعبة
وتكاد أان تكون مسستحيلة لكنها ليسست بالمسستحيلة وهو اليوم متفائل ومسستعد
لتقديم أاي مسساعدة لسسوريا عربيا وأامميا ليسساعد على ايجاد الحل السسليم بعكسس
ا’تحاد اأ’وروبي الذي يزيد حصسارا وعقوبات لسسوريا اضسافة لما تعانيه من قتال
ودمار حيث تم تجميد ارصسدة  ٥٤شسركة سسوريا كما تم حظر السسفر إالى دول
ا’تحاد على  ١٨١شسخصسية سسورية!!
فهل ينتصسر تفاؤول ا’براهيمي على تشساؤوم الغرب والمعارضسة السسورية فيتوقف
حمام الدم وسسط السسوريين؟ وكفى السسوريين شسر القتال.
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الجامعة العربية  /فلسسطين

دعوةإالى حشسد عربيإاسسÓمي لنصسرة القدسس

تعرضص على المؤوتمر العام لنيل الثقة في  ١٥يوما

حكومة جديدة في ليبيا برئاسسة علي زيدان

انتخب اŸوؤ“ر الوطني العام الليبي
«الŸÈان» السسيد علي زيدان رئيسسا
للحكومة الليبية اŸوؤقتة وكلفه
بتشسكيل فريقه الوزاري وعرضسه على
اŸوؤ“ر لنيل الثقة ‘ غضسون  ١٥يوما
قابلة للتمديد  ١٠اأيام اأخرى.
وصسوت  ٩٣من اأعضساء اŸوؤ“ر الوطني ‘
جلسسة علنية عقدت بطرابلسس لصسالح
اŸرشسح علي زيدان فيما نال منافسسه
الهاشسمي ا◊راري وزير ا◊كم اÙلي ‘
ا◊كومة ا’نتقالية السسابقة  ٨٥صسوتا.
وشسارك ‘ عملية التصسويت التي تتبع
الليبيون اأطوارها مباشسرة ع Èالتلفزيون
الرسسمي  ١٧٩عضسوا من اأصسل مائتÚ
اŸشسكل Úللموؤ“ر.
وكلف رئيسس اŸوؤ“ر الوطني العام ﬁمد
اŸقريف رئيسس الوزراء اŸنتخب بتشسكيل
فريقه الوزاري وعرضسه على اŸوؤ“ر لنيل
الثقة ‘ غضسون  ١٥يوما قابلة للتمديد ١٠
اأيام اأخرى حيث تنصس القوان ÚالŸÈانية
على اعتبار الرئيسس اŸكلف بتشسكيل
ا◊كومة مقا’ ‘ حال عدم “كنه من
عرضس تشسكيلته على الŸÈان بعد  ٢٥يوما
من تاريخ تكليفه.

ويخلف زيدان ‘ هذا اŸنصسب مصسطفى
اأبو شساقور الذي اأقاله اŸوؤ“ر الوطني العام
بعدما قرر ‘ مناسسبت Úعدم منح التقة
للتشسكيلة ا◊كومية التي اقÎحها.
وكان ابو شساقور قد فاز Ãنصسب رئيسس
الوزراء ‘  ١٢سسبتم Èبفارق صسوت Úفقط
على زعيم –الف الليÈاليﬁ Úمود جÈيل.
وفور فوزه حدد رئيسس الوزراء الليبي
ا÷ديد ا’أولويات التي سسÒتكز عليها
برنا›ه ا◊كومي واŸتمثلة ‘ بناء قوات
ا÷يشس وا’أمن الوطني و–قيق اŸصسا◊ة
الوطنية والعدالة ‘ توزيع خÒات البلد على
كل اŸناطق والفئات.
كما اأكد اأنه سسيعمل على تشسكيل حكومة
وفاق وطني تضسم كل ا’طياف السسياسسية
واŸسستقل Úمع مراعاة التمثيلية ا÷غرافية
ıتلف اŸناطق واعتماد الكفاءة معيارا
اسساسسيا ‘ اسسناد ا◊قائب الوزارية.
وبخصسوصس السسياسسة اÿارجية التي تعتزم
حكومته انتهاجها اأكد علي زيدان اأن ليبيا
سستو‹ اهتماما لعÓقاتها مع باقي الدول
وخاصسة بلدان ا÷وار التي لها معها حدود
مشسÎكة ،مÈزا انه سسيتم العمل ‘ هذا
ا’طار على ضسبط هذه العÓقات سسياسسيا مع

العراق

اغتيال مسستشسار وزير العدل وعنصسرأامن في هجومين منفصسلين

اغتيل مسستشسار وزير العدل
العراقي وعنصسر اأمن ‘ قوات الصسحوة
‘ هجوم Úمنفصسل Úباسسلحة كا“ة
للصسوت ،كما اصسيب خمسسة اشسخاصص
بجروح ‘ هجمات متفرقة بالعراق .
وقال مصسدر ‘ الشسرطة العراقية ‘
تصسريح للصسحافة ''اإن مسسلح› ÚهولÚ
اغتالوا باسسلحة كا“ة للصسوت مسساء ا’حد
طالب سسيف نور الدين مسستشسار وزير العدل
العراقي اثناء قيادته لسسيارته ‘ شسارع
فلسسط Úشسرقي العاصسمة بغداد ثم ’ذوا
بالفرار.
واضساف اŸصسدر اأن عنصسرا ‘ قوات
الصسحوة لقي مصسرعه واصسيب احد اŸارة

بجروح عندما هاجم مسسلحون ›هولون
باسسلحة كا“ة للصسوت نقطة تفتيشس تابعة
لقوات الصسحوة ‘ منطقة الطارمية  ٤٠كلم
شسمال بغداد .
واأشسار اŸصسدر اإ ¤اأن ثÓثة من عناصسر
الشسرطة العراقية اصسيبوا بجروح بليغة ‘
انفجارعبوة ناسسفة على دورية تابعة
للشسرطة شسرق مدينة الفلوجة ٥٠ ،كلم غرب
بغداد.
واوضسح اŸصسدر اأن احد عناصسر حماية
قاضسي مدينة الشسرقاط ٢٨٠ ،كلم شسمال
بغداد ،اصسيب بجروح خطÒة عندما اطلق
›هولون النار على سسيارته ‘ قرية ا÷ميلة
شسمال شسرقي اŸدينة.

العا ⁄اÿارجي.
والتحق زيدان بالعمل الدبلوماسسي ‘
النظام الليبي السسابق بعد دراسسته العلوم
السسياسسية والعÓقات الدولية لكنه قرر ‘
سسنة  ١٩٨٠بعد اأن اأمضسى سسنت ‘ Úالسسفارة
الليبية بالهند ا’إنفصسال عن نظام القذا‘
وا’نضسمام اإ ¤جبهة ا’إنقاذ الليبية التي
كانت حركة معارضسة ‘ اÿارج غ Òاأنه
تركها بعد ذلك ليكرسس نفسسه كعضسو ‘
الرابطة الليبية ◊قوق ا’إنسسان التي تاأسسسست
‘ جنيف ب Úعامي .٢٠١٢ - ١٩٨٩
و‘ اعقاب فوز علي زيدان برئاسسة
ا◊كومة الليبية ا÷ديدة اأكد اŸوؤ“ر
الوطني العام الليبي حرصسه على عدم
التدخل ‘ عمل ا◊كومة ا÷ديدة التي
انتخب اأول اأمسس علي زيدان الناشسط
ا◊قوقي والدبلوماسسي السسابق رئيسسا لها .
وقال عمر احميدان اŸتحدث الرسسمي
باسسم اŸوؤ“ر الوطني اأن الŸÈان يتطلع ا¤
اإرسساء عÓقة مع ا◊كومة ا÷ديدة تقوم
على اسسسس التعاون ،مشسÒا ا ¤ان اŸوؤ“ر
سسيمارسس اختصساصساته كسسلطة تشسريعية
وسسÒاقب عمل ا◊كومة دون التدخل ‘
عملها Ãا يعيق اداءها.

كمبوديا

وفاة الملك سسيهانوك
عن عمر يناهز  ٩٠عاما
توفي ملك كمبوديا السسابق نورودوم
سسيهانوك بشسكل طبيعي عن عمر يناهز
 ٩٠عاما في العاصسمة الصسينية بكين وفقا
لما أاكد نائب رئيسس الوزراء الكمبودي
.
نهيك بون تشسهاي أامسس ا’ثنين
ونقلت وكالة ا’نباء الصسينية عن نائب
رئيسس الوزراء الكمبودي قوله عبر
الهاتف ''توفي ملكنا السسابق حوالي
السساعة الثانية صسباح ا’ثنين في بكين
وفاة طبيعية'' ،مضسيفا ان غيابه ''يمثل
خسسارة كبيرة لكمبوديا .نحن في غاية
الحزن .كان ملكا عظيما .الجميع يكن له
الحب وا’حترام'' .وقال نائب رئيسس
الوزراء ان الملك نوردوم سسيهاموني
سسيطير الى بكين صسباح ا’ثنين ’سستÓم
جثمان سسيهانوك وسستقام له جنازة
.
تقليدية في كمبوديا
ولد سسيهانوك في  ٣١اكتوبر .١٩٢٢
وقد عانى من انواع مختلفة من
السسرطان والسسكري وارتفاع ضسغط الدم
وكان يعالجه اطباء صسينيون في بكين منذ
سسنوات.

دعت الجامعة العربية ا’متين
العربية وا’سسÓمية الى حشسد
مظاهرات شسعبية ضسخمة في جميع
العواصسم انتفاضسة لنصسرة اأ’قصسى.
وشسدد اأ’مين العام المسساعد لقطاع
فلسسطين واأ’راضسي العربية المحتلة محمد
صسبيح في تصسريحات له أامسس اإ’ثنين على
ضسرورة جمع تبرعات بمقدارها دو’ر
واحد من كل مسسلم وعربي كأاقل القليل
إ’نقاذ المدينة المقدسسة ،موضسحا أان
هناك مسساجد ومسستشسفيات ودور أايتام
تحتاج الى مال.
وقال ان ''أاهل القدسس والمرابطون بها
يقفون وحدهم في خط الدفاع اأ’ول أامام
أاكبر هجمة لتهويد المدينة والعدوان على
هذه المدينة المقدسسة في التاريخ حيث
بدأات سسلطات ا’حتÓل عملية لتغيير
أاسسماء الشسوارع وتهويدها وكذا تشسويه

المعالم وتزويرها بوضسع إاشسارات يهودية
عليها إاضسافة إالى هدم البيوت وترحيل
الناسس وجني الضسرائب الهائلة من
المواطنين المقدسسيين حتى اصسبح ٨٠
بالمائة من هؤو’ء تحت خط الفقر.
وأاكد أان ما نراه يقدم لتهويد القدسس من
الحركة الصسهيونية شسيء خطير للغاية فيما
’ يقدم العرب والمسسلمون من شسعوب
وأاحزاب وهيئات ومنظمات على تقديم
ا’قل القليل من الدعم مؤوكدا انه آان اأ’وان
أان يقف الجميع ليدافعوا عن القدسس
والمسساهمة في صسمود أاهله.
وأاكد صسبيح ان الجامعة العربية على
اتصسال واطÓع مسستمر بما يجري في
مدينة القدسس والمÓحظ هو ان
ا’نتهاكات تتم في اكثر من مكان وبمتتالية
سسريعة داعيا الى ضسرورة تنفيذ قرار قمة
سسرت الخاصسة بدعم المدينة المقدسسة.

اŸؤو“ر الوطني ‘ السسودان يكشسف:

التفاق مع جوبا يدخل حيز التنفيذ بعد مصسادقة برŸا Êالبلدين
أاعلن حزب اŸؤو“رالوطني ا◊اكم ‘ السسودان أان اتفاق التعاون الشسامل ب Úدولتي
السسودان وجنوب السسودان لن يدخل مرحلة التنفيذ إا’ بعد إاجازته من قبل اأ’جهزة التشسريعية
‘ الدولت Úحتى يتخذ ا’تفاق قانونيته وإالزامه للطرف Úوتوقع أان يتم ذلك خÓل اŸدة
اŸقررة بأاربع Úيوما.
وأاقر أام Úاإ’عÓم با◊زب بدر الدين ابراهيم ‘ تصسريحات نقلتها وكالة اأ’نباء السسودانية
مسساء امسس بأان ا’تفاق يواجه معارضسة ‘ البلدين لكنها أاك Ìقوة وتأاثÒا ‘ دولة ا÷نوب.
وحول تباطؤو حكومة ا÷نوب ‘ طرد اŸتمردين على حكومة السسودان من عسسكر وقيادات
قال ''هؤو’ء متمردون ‘ غابة حتى اذا أاعلن عن اتخاذ ا’جراء فإان اأ’مر لن يتم ما  ⁄ترسسم
ا◊دود و–دد نقاط للمراقبة'' ،مشسÒا إا ¤أان ا’تفاقية –تاج لكث Òمن الÎتيبات أاولها
الÎتيبات اأ’منية.
وع Èعن أامله ‘ أان تكون لقاءات رئيسس ا÷نوب سسلفاك Òميارديت بقيادات قطاع الشسمال
تأاتي ‘ اطار عمله على اقناعهم بأان ا’تفاق يعني أان ’عودة للحرب بأاي حال وأان على
القطاع أان يعيد ترتيب نفسسه كحزب سسياسسي ،موضسحا أان قطاع الشسمال هو جزء من الÎتيبات
ا’منية اŸرتبطة با’تفاق.
ونفى أام Úا’عÓم وجود عÓقة ب Úاعتقال السسلطات اأ’منية اŸعارضس ا÷نوبي جيمسس
قاي وعناصسره وتنفيذ ا’تفاق ،مشسÒا ا ¤أان ا’مر متعلق بحيازة أاسسلحة داخل العاصسمة.
واسستبعد بدر الدين أان تؤوثر اŸعارضسة التي يواجهها ا’تفاق على تنفيذه متى ما توفرت
ا’رادة وما توفر له من رعاية ا’· اŸتحدة.
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:''…OÓH ÜÉÑ°T'' ióàæÃ ''ÜÉc ÚLÉÁG'' á≤HÉ°ùe ‘ ¿ÉLƒàŸG

ΩÉY ó¡L êÉàf 3``dG áÑJôª∏d ÉæYGõàfG
ô``FGõé∏d Iô```îØe É``æbƒØJ ¯
á≤HÉ°ùe ‘ ådÉãdG õcôŸG ≈∏Y zº«J øjÓc GP{ º¡≤jôa ∫ƒ°üM ¿CG ,''…OÓH ÜÉÑ°T ióàæe'' ÉØ«°V ÈàYG
,á∏eÉc áæ°S QGóe ≈∏Y π°UGƒàe »YÉªL ó¡÷ ÉéjƒàJ ¿Éc ,»°VÉŸG á«∏jƒL 10 ‘ É«dGÎ°SÉH zÜÉc ÚLÉÁEG{
,É¡H èjƒààdG ‹B’G ΩÓYE’ÉH ™dƒe ÖdÉW πc º∏ëj IÒÑc á«ŸÉY á°ùaÉæe ‘ ,RƒØdÉH ájGóÑdG òæe Ú©æà≤e º¡∏©L
¿Éc á≤HÉ°ùe ‘ Iôe ∫hC’ ôFGõ÷G º∏Y Gƒ©aôj ¿CG GƒYÉ£à°SG º¡fC’ ,RÉ‚E’G Gò¡H ¿hôîàØj º¡fCG EG øjÒ°ûe
.á«HôZ ∫hO ≈∏Y GôµM É¡«a ¥ƒØàdG

…hÓ¨e óªﬁ :¢TÉ≤ædG QGOCG
»°SÉb âjBG óªﬁ :ôjƒ°üJ

.áÄ˘«˘Ñ˘dG á˘jÉ˘ª˘M ∫ƒ˘M ∑Gò˘fCG á˘≤˘HÉ˘°ùŸG ´ƒ˘°Vƒ˘e
™˘e âë‚h äGAGô˘˘LE’Gh äGƒ˘˘£ÿG π˘˘μ˘ H âª˘˘b
ÉæØ©°ùj ⁄ øμd ,äÉ«FÉ¡ædG ÛEG ∫ƒ°UƒdG ‘ ≥jôØdG
á©é°ûe áHôŒ âfÉc ∂dP ºZQh ,èjƒààdÉH ß◊G
É¡æe ,Qƒe’G øe ÒãμdG ≈∏Y É¡dÓN øe âaô©J
¿CG É˘ª˘c , á˘«˘Lƒ˘dƒ˘æ˘μ˘J ™˘jQÉ˘˘°ûe Ëó˘˘≤˘ J π˘˘MGô˘˘e
…ô˘˘FGõ˘˘ L ∑QÉ˘˘ °ûe 800 ‹Gƒ˘˘ M ΩÉ˘˘ eGC ±ƒ˘˘ bƒ˘˘ dG
Iôe ∫hC’ ´hô°ûª∏d á°†jô©dG •ƒ£ÿG Ëó≤àd
âaô©J áÑ°SÉæe É°†jCG âfÉch ,π¡°ùdG ôeC’ÉH ¢ù«d
ÚeCG ó˘ªﬁ ¬˘≤˘jó˘°Uh IOƒ˘fR ô˘gÉ˘W ≈˘∏˘Y É˘¡˘ «˘ a
.z∞∏°ûdG á©eÉL øe IQƒªY

øeƒŸG óÑYh ÉfCG ÉæcQÉ°T ´hô°ûŸG Gò¡H .áØ«¶f
ÒHRh ,√GQƒàcó∏d É«dÉM ô°†ëj …òdG ,¬∏dG óÑYƒH
,Oƒ˘©˘°ùe »˘°SÉ˘ë˘H á˘cô˘°T ‘ π˘ª˘©˘j …ò˘dG ô˘˘eÉ˘˘Y
á©ÑW ‘ ó©H Éª«a ÉæJOÉaCG áHôŒ Ó©a âfÉch
.z2012
áæjóe øHG ,RÉZƒfƒH ÚeCG ócCG ,¥É«°ùdG ¢ùØf ‘h
ø˘e ∂«˘fhÎμ˘dE’G ‘ á˘dhO ¢Só˘æ˘ ¡˘ e ,¢SGOô˘˘eƒ˘˘H
‹ âfÉc ,2009 áæ°S ‘{ ¬fCG ,¢SGOôeƒH ó¡©e
á≤HÉ°ùª∏d á«YGôdG ácô°ûdG ‹hDƒ°ùe AÉ≤d á°Uôa
AÉbó°UCG áKÓK á≤aQ ∑GòfG â©∏WGh ,ôFGõ÷ÉH
¿É˘ch ,2010 á˘©˘Ñ˘ W ‘ á˘˘cQÉ˘˘°ûŸG •hô˘˘°T ≈˘˘∏˘ Y

á«ª∏©dG äÉ«≤à∏ŸG Qƒ°†M ≈∏Y Ö°VGhCG
Ö©°UCG
≈∏Y á¶aÉÙG A»°T
‹É©dG iƒà°ùŸG

á«FÉHô¡μdG á°Sóæ¡dG ó¡©e ‘ ¬fCG RÉZƒfƒH ÚeCG óªﬁ í°VhCG
ÒãμdG ™ªéj »ª∏Y …OÉf Éæ°ù°SCG'' ,¢SGOôeƒÑH ∂«fhÎμdE’Gh
á«ª∏Y ájôμa äGhófh äÉ«≤à∏e á›Èd »≤à∏f ,áÑ∏£dG øe
á£°ûfC’G øe ´ƒædG Gòg ÖM ‹ ódh Ée Gògh ,á«aÉ≤Kh
áaÉ≤K ∞°SC’G ™eh .¬LQÉN hCG ó¡©ŸG πNGO AGƒ°S
äGhó˘æ˘dGh äÉ˘«˘ ≤˘ à˘ ∏ŸG Qƒ˘˘°†Mh á˘˘«˘ ª˘ ∏˘ ©˘ dG …OGƒ˘˘æ˘ dG
ó©H áÑ∏£dG ¢†©H ¿CG Éªc ,ÉæJÉ©eÉL ¢†©H Égó≤àØJ
hCG ìÉ˘˘‚ OôÛ ÜÉ˘Ñ˘°ûdG ¢†©˘H ¿ƒ˘μ˘ d RÉ˘˘Zƒ˘˘fƒ˘˘H ÚeCG ∞˘˘°SCÉ˘ J
º¡dÉ°üJG ™£≤˘æ˘j á˘«˘©˘eÉ÷G á˘°SGQó˘dG ø˘e AÉ˘¡˘à˘f’G
Iƒ£ÿG √Èà©jh ,ó◊G ∂dP óæY ∞bƒàj ΩÎﬁ iƒà°ùe ÛEG ∫ƒ°UƒdG
Qƒ°†M øY ¿ƒ∏îàjh ,º¡FÓeR ≈àMh º¡JòJÉ°SCÉH
,Oƒ°ûæŸG ±ó¡dG ÛEG ∫ƒ°UƒdG π¡°ùdG øe PEG .»ª∏©dG √QGƒ°ûe ‘ IÒNC’G ô˘jƒ˘£˘à˘H º˘¡˘d í˘ª˘°ùJ »˘à˘dG á˘«˘ª˘∏˘©˘dG äÉ˘WÉ˘°ûæ˘˘dG
IõFÉL ≈∏Y Éæ∏°üM ¿CG òæe Óãe øëæa { ,¬«∏Y ßaÉ– ¿CG Ö©°UC’G øμd AGÈî˘˘H ∑É˘˘μ˘ à˘ M’G ∫Ó˘˘N ø˘˘ e º˘˘ ¡˘ ˘JÉ˘˘ fÉ˘˘ μ˘ ˘eEG
‘ Gô˘NDƒ˘e É˘æ˘cQÉ˘°T PEG ,É˘æ˘JÉ˘fÉ˘μ˘eEG ô˘jƒ˘£˘J É˘ª˘FGO ∫hÉ˘˘ë˘ f ,''ÜÉ˘˘c ÚLÉÁG'' ≈≤à∏e Éæª¶f ¿CG á°UôØdG Éæd âfÉch .IòJÉ°SCGh
≈∏Y Éæ∏°ü–h ,''èædÉ°T Ö«∏c ÎfG'' á≤HÉ°ùe
¿ƒ˘μ˘∏Á ,ÖfÉ˘LCGh ¿ƒ˘jô˘FGõ˘L Iò˘˘JÉ˘˘°SCG √ô˘˘°†M
Üô¨ŸG iƒà°ùe ≈∏Y á«fÉãdG áÑJôŸG
äÉ˘˘©˘ eÉ÷G ÈcCG ‘ ¿ƒ˘˘°SQqó˘ jh iÈc äÉ˘˘cô˘˘°T
√òg ,ádhÉ≤ŸG ¿Gó«e ‘ »Hô©dG
º¡HQÉŒ ≈∏Y ±ô©àdÉH Éæd íª°S Ée ,á«ŸÉ©dG
™«é°ûJ ÛEG ±ó¡J »àdG á≤HÉ°ùŸG
√òg πãªÑa .Gòg Éæeƒj ÛEG º¡©e π°UGƒàdGh
ÉªFGO ∫hÉëæ°Sh ,áÄ°TÉædG äÉcô°ûdG
Qƒ£àJ ¿CG ájôFGõ÷G á©eÉé∏d øμÁ äÉWÉ°ûædG
ÜÉ˘˘°ùà˘˘c’ á˘˘°Uô˘˘a …CG ∫Ó˘˘¨˘ à˘ ˘°SG
.z√Gƒà°ùe ™aôj ¿CG ÖdÉ£∏dh
É˘˘ æ˘ ˘fC’ ,äGÈNh Ió˘˘ jó˘˘ L ±QÉ˘˘ ©˘ ˘e

.z≥jô£dG ájGóH ‘ ÉædRÉe

á«©eÉ÷G á∏MôŸG πÑb ‹B’G ΩÓYE’G äÉ«æ≤J ‘ Éæªμ–
ÉfÉch ,ájƒfÉãdG á∏MôŸG òæe ôJƒ«Ñeƒc RÉ¡L ‹ Gôah ¿GódGƒdG{ IOƒfR ôgÉW ôcP
‘ OGR Ée Gògh ,RÉ¡÷G ‘ πμ°ûe hCG Ö£Y π°üM Éª∏c …OôØÃ ¬MÓ°UEÉH ÊGôeCÉj
.zÉe ÉYƒf É«eÉ°üY âëÑ°UCGh ,áeÉY áØ°üH É«LƒdƒæμàdGh ‹B’G ΩÓYE’ÉH »≤∏©J
áæ°S 11 ôª©dG øe ≠∏HG âæc ÉŸ ôJƒ«Ñeƒc RÉ¡L âÑ°ùàcG{ ôcòa RÉZƒfƒH ÚeCG ÉeCG
‘ ôéØdG ≈àM ô¡°ùj …òdG , …ódGƒd π£©J Éª∏c CÉ÷CGh ,1999 áæ°S ‘ …CG ÉÑjô≤J
ÊOGR ôeC’G Gòg ,π¨à°ûj √óLG ß≤«à°SG ÉeóæYh ,¬∏ªYh ¬∏ZÉ°ûe ºZQ ¬MÓ°UEG
á«aÉ°VG áæë°T ÊÉ£YCG É‡ ,±hô¶dG πμd ¬jó–h ¬∏ª–h √È°üHh »HCÉH ÉHÉéYEG
ôJƒ«ÑeƒμdG ìÓ°UEG á«Ø«c âª∏©J GójhQ GójhQh ,¬∏ãe ¿ƒcCG ¿CG âdhÉMh ,ìÉéædG πLC’
.z¿B’G ¬«a ÉfCG …òdG iƒà°ùŸG ÛEG â∏°Uh ¿CG ÛEG ,QƒeC’G øe ÉgÒZh

ôFGõ÷G ‘ É¡d GÒØ°S »æJQÉàNG ''πZƒZ'' ácô°T
±ô°T ‹ ¿Éc{ IOƒfR ôgÉW ∫Éb
''πZƒZ'' ácô°T ±ôW øe …QÉ«àNG
á˘˘ ≤˘ ˘aQ ô˘˘ FGõ÷G ‘ É˘˘ ¡˘ ˘d ÒØ˘˘ ˘°ùc
,…QOÉ˘˘b º˘˘«˘ ∏◊G ó˘˘Ñ˘ Y »˘˘≤˘ ˘jó˘˘ °U
™˘˘ª˘ ˘é˘ ˘j »˘˘ æ˘ ˘≤˘ ˘J …OÉ˘˘ f É˘˘ æ˘ ˘°ù°SCGh
É«LƒdƒæμàdG …Qƒ˘£˘eh »˘∏˘ª˘©˘à˘°ùe
…OÉædG ‘ ÉædhÉMh ,‹B’G ΩÓYE’Gh
ÚH ºFGO π°UGƒJ ∑Éæg ¿ƒμj ¿CG
êQÉ˘˘ N ø˘˘ e ø˘˘ jQƒ˘˘ £˘ ˘eh á˘˘ ˘Ñ˘ ˘ ∏˘ ˘ W
™«é°ûJh äGÈÿG ∫OÉÑàd ,á©eÉ÷G
.z''πZƒZ'' øe ºYóH äGQOÉÑŸG πc

Ö`` ` àμdG á`` ` ©dÉ£Ã ±ƒ`` `¨°T

:IOƒfR ôgÉW

≈∏Y IÉ«◊G π«¡°ùJ É¡àjÉZ É˘«˘Lƒ˘dƒ˘æ˘µ˘à˘dG ¯
OÉ˘é˘jEG AôŸG ∫hÉ˘ë˘j ¿CG π˘«˘ ª˘ L Å˘˘°Th ,ô˘˘°ûÑ˘˘dG
≥jôW øY áÑ©°U IÉ«M ÊÉ©j ¢üî°ûd ∫ƒ∏M
.π«Ñfh ÊÉ°ùfEG ±óg ƒgh ,É«LƒdƒæµàdG
ìÉ‚ ‘ ÚªgÉ°ùe ÉfÉc RÉZƒfƒH ÚeCG GódGh ¯
Éª¡dõæe Éæd Éëàa PEG ,z∞«d ∫ÉjO{ ÉæYhô°ûe
.äÉbhC’G πc ‘ á°ûbÉæŸGh AÉ≤àdÓd
‘ »≤H Ée ¿CG Êó«°S QÉ£e ‘ ÊÉŸCG ÉfÈNG ¯
,2 ,1{ ƒg zÜÉc ÚLÉÁG{ πØM øY ¬JôcGP
á¶◊ áYÉ≤dG ähO »àdG z…Ò÷’ ÉØ«a ,3
.ÉæéjƒàJ

á°SQóŸÉH á©HGQ áæ°S ÖdÉW ,IOƒfR ôgÉW í°VhCGh
∫ÓL O’hCG ájó∏H øHG ,‹B’G ΩÓYEÓd á«æWƒdG
…ò˘dG z∞˘«˘d ∫É˘˘jO{ ´hô˘˘°ûe Iô˘˘μ˘ a ¿CG ,Iô˘˘μ˘ °ùÑ˘˘H
ÚeCG »FÉ≤d ó©H{ äAÉL ,á≤HÉ°ùŸG ‘ ¬H GƒcQÉ°T
ÚeCG ó˘ªﬁ »˘≤˘jó˘°U á˘≤˘ aQ 2010 ‘ RÉ˘˘Zƒ˘˘fƒ˘˘H
Éæe óMGh πc ¿Éch ,∞∏°ûdG á©eÉL øe IQƒªY
»HÉéj’G áaô©Ÿ É¡°ûbÉæf ™jQÉ°ûeh QÉμaCG ìÎ≤j
´hô°ûe ≈∏Y ájÉ¡ædG ‘ Éæ≤ØJGh ,É¡«a »Ñ∏°ùdGh
∫É°üJ’G ÈY …ôμ°ùdG ≈°Vôe êÓY á«∏ªY πq¡°ùj
Gòg QÉ°ûàfG Éæ¶M’ ¿CG ó©H ,ô°TÉÑŸG ÊhÎμdE’G
Éªc ,Ωƒª©dG ≈∏Y ⁄É©dG ‘h ôFGõ÷G ‘ ¢VôŸG
¬fCG Ú©æà≤e Éæch ,AÉHôbC’ á°üjƒY ä’ÉM Éæ°ûjÉY
A’Dƒ¡d ∫ƒ∏M OÉéjG ÉææμÁ É«LƒdƒæμàdG á£°SGƒH
.zâª°U ‘ ¿ƒfÉ©j øjòdG
‘ ÛhC’G ¬˘˘à˘˘cQÉ˘˘°ûe ø˘˘Y ¬˘˘ã˘˘jó˘˘M ¢Vô˘˘©˘˘˘e ‘h
¿CG IOƒfR ôgÉW QÉ°TCG ,zÜÉc ÚLÉÁG{ á≤HÉ°ùe
‘ âfÉc ''ÜÉc ÚLÉÁG'' ‘ ‹ ácQÉ°ûe ∫hCG{
äÉ«FÉ¡æ∏d Éæ∏°Uh ,øjôNCG áÑ∏W áKÓK ™e 2011
øjõîàd RÉ¡L ôjƒ£J ∫ƒM ∑GòfBG ´hô°ûŸG ¿Éch
ÈY ,á«eƒ«dG ¬J’Éª©à°SG ‘ ¿É°ùfE’G óæY ábÉ£dG
ÉædhÉM ΩÉ¶f ƒgh ,äÉjQÉ£H ΩGóîà°SG hCG áμÑ°ûdG
≥∏N ≈∏Y ¿óŸG πc ‘ OGôaC’G ™«é°ûJ ¬dÓN øe
á˘bÉ˘W ø˘Y åë˘Ñ˘dGh á˘bÉ˘£˘dG ø˘jõ˘î˘à˘ d á˘˘°ùaÉ˘˘æ˘ e

ºµJÉ¶MÓeh ºµJÉMGÎbG πµd
chababbeladi@yahoo.fr

∑ƒH ¢ùjÉØdG ≈∏Y …OÓH ÜÉÑ°T áëØ°U

www.facebook.com/chababbeledi

â«≤H{ ÉØ«°†e ,ádƒØ£dG òæe áaÉ≤ãdGh ÜOCÓd π«Á ¬fCG ÛEG IOƒfR ôgÉW QÉ°TCG
»¡LƒJ ºZQ ,á«HOC’Gh á«aÉ≤ãdG äÉ«≤à∏ŸG Qƒ°†Mh ÖàμdG á©dÉ£e ÖëH Éaƒ¨°T
¿CG á°UôØdG ‹ âfÉch ,áª°UÉ©dG ‘ hCG Iôμ°ùH ‘ AGƒ°S »æ≤àdGh »ª∏©dG »°SGQódG
óÑYh »LÉM IhÓY πãe ,ÚYóÑe ÜÉÑ°Th øjôμØŸGh AÉHOC’G QÉÑc ™e â∏°UGƒJ
øe ÜÉÑ°ûdG ÜÉàμ∏d ºFGódG ¬©«é°ûJ ≈∏Y ¬««MG …òdG ÒN’G Gòg ,áÑcƒH ¥GRôdG
‘ IÒ°üb äÉjGhôHh äÉHÉàμH ∑QÉ°TCG{ ¬eÓc π°UGhh .z''ΩÓbC’G ió°U'' ∫ÓN
™e πYÉØàdGh QÉμaCG ÜÉ°ùàcG ≈∏Y ÊóYÉ°ùJ »àdG ,á«fhÎμdE’G á«HOC’G äÉjóàæŸG
ÖfÉ÷G øμd ,Ωƒ∏HO øY åëÑj πμdG á©eÉ÷G ‘ ¬fCG í«ë°U ,É¡«a ¿hój Ée
πc ≈∏Y Ú©∏£e ¿ƒμf ¿CG GóL º¡eh ,è°†fh Qƒ£J á∏Môe ‘ ÉæfC’ º¡e ‘É≤ãdG
.zøjOÉ«ŸG

ألثلثاء  ١٦أأكتوبر  ٢٠١٢م
ألموأفق لـ  ٣٠ذو ألقعدة ١٤٣٣هـ

رياضضة

وحيد هاليلؤزيتشس:

وصشف الناخب الؤطني وحيد هاليلؤزيتشس التأاهلإالى كان جنؤبأافريقيا بالمسشتحق ،مبديا سشعادة كبيرة بأاداء ’عبيه
واأ’نصشار الذين سشاندوا فريقهم بطريقة رائعة وجد حضشارية ،وقالأان الهدف اأ’ول تم تحقيقه ويجب مؤاصشلة العمل،
كما عبر من جهةأاخرى عن تخؤفه من الظروف التيأاحاطت باللقاء وسشعي الخصشمإالى الخروج عن النصس.

قال هاليلوزيتشس ‘ ألندوة ألصسحفية
ألتي عقدها عقب أللقاء مباشسرة أأنه
كان متخوفا من خروج أللقاء عن
إأطاره ألرياضسي كونه جرى ‘
ظروف خاصسة وحضسر فريقه من
أأجل أللعب وإأمتاع أ÷مهور ألعريضس
ألذي غصست به أŸدرجات ،وهو ما
أسستجاب له أللعبون وألدليل هو
عدم وقوعهم ‘ فخ ألسستفزأزأت
ألكثÒة ألتي قام بها بعضس أللعبÚ
ألليبي ،Úوأأضساف بشسأان أŸبارأة
«دخلنا أللقاء بشسكل مثا‹ و“كنا
من حسسم ألتأاهل بعد تسسجيل هدفÚ
‘ ألـ ٧دقائق أألو ،¤وكان بإامكاننا
ألفوز بنتيجة عريضسة لول أللجوء أ¤
أللعب ألسستعرأضسي ‘ بعضس
أألحيان وهذأ رأجع إأ ¤نقصس خÈة
بعضس أللعب Úورغم ألركون إأ¤
أÿلف إأ ¤أأن ألفريق أأدى مبارأة
جيدة يقول أŸتحدث.
و‘ تقييمه لألدأء ألعام للخضسر
أأوضسح ألناخب ألوطني أأن أألدأء أ÷ماعي ‘
–سسن مسستمر وتأاكد أ÷ميع أأن قوتنا تكمن
‘ أÛموعة وليسس ‘ ألفرديات فرغم غياب
 ٥أو  ٦عناصسر أأسساسسية “لك أÈÿة أللزمة،
إأل أأن أللعب Úألذين منحت لهم ألثقة كانوأ
‘ أŸسستوى وحققوأ ألتأاهل رغم ألظروف
ألصسعبة للغاية ألتي أأحاطت باللقاء وأأضساف «
Áكنني أ◊ديث عن ميلد منتخب قادر على
صسنع أأفرأح ألشسعب أ÷زأئري وهذأ ما عملنا
على –قيقه» و‘ إأشسارة ضسمنية منه أ¤
ألنقائصس أŸسسجلة على أدأء ألنخبة ألوطينة
قال أأن ألتحديات ألقادمة سستكون أأصسعب
ويجب مضساعفة ألعمل.
وعن ألكان ألذي ينتظر أŸنتخب ألوطني
مطلع ألعام أŸقبل بجنوب إأفريقيا قال

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـالوا عـ ـ ـ ـن اللقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء
@ فؤؤاد قادير :أأنا سسعيد جدأ بهذأ ألتأاهل،
كان علينا تسسيÒه بذكاء و‚حنا ‘ مهمتنا
بأاحسسن طريقة كانت ،أأريد شسكر أ÷مهور
أ÷زأئري ألذي شسجعنا كثÒأ وأأطلب منه أأن
يوأصسل تشسجيعنا لتحقيق أأهدأف أخرى .
@ عد’ن قديؤرة :نحن سسعدأء كثÒأ
بهذأ ألتأاهل
وبعودتنا أ ¤كأاسس أفريقيا ،أ÷مهور كان
رأئعا ،بدأأنا أŸبارأة جيدأ وكان باإلمكان
تسسجيل أأهدأف أخرى ،كنا ندرك أأن ألليبيÚ
سسيعتمدون أÿشسونة ،أ“ني أن تأاتي
أنتصسارأت أخرى» .
@ خالد Ÿؤششية :هذأ ألتأاهل يعت Èثمار ١٤
شسهرأ من ألعمل ،أ◊مد لله ،لقد نلنا ثمار
هذأ ألعمل وأنا فخور ببلوغ ألهدف وما هي
سسوى ألبدأية ألتي سستتبعها أنتصسارأت أخرى
.
@ هÓل سشؤدا :Êأأنا متأاثر كثÒأ بهذأ
ألفوز ألذي يفتح لنا أأبوأب أŸرحلة ألنهائية
لكأاسس أفريقيا لأل· ،كان من أŸؤوسسف جدأ
أأن نغيب عن مثل هذأ أŸوعد ألقاري.
‚حنا ‘ إأدخال ألفرحة ‘ قلوب ألنصسار .
@ حامر بؤعزة  :نحن سسعدأء جدأ بهذأ
ألتأاهل ألذي يسسمح لنا بالعودة للسساحة
ألفريقية ،هذه ألنتيجة جاءت بفضسل
ألتضسامن ألذي يسسود دأخل أÛموعة،
ألتأاهل Áثل هدية جميلة Ÿشسجعينا أألوفياء
Ãناسسبة عيد أألضسحى .
@ إاسشÓم سشليما Êنهدي هذأ ألفوز لكل
أأنصسارنا .صسدقو Êألتسسجيل ‘ أŸبارأة ⁄
يكن مهما بالنسسبة ‹ بقدر ما كان يهمني
ألفوز وألتأاهل رغم أأ‚ Êحت ‘ ألتهديف،
ألن علينا ألتفك ‘ Òألتحضس Òأ÷يد
لنهائيات ألكان إلهدأء أŸزيد من أألفرأح
لنصسارنا .
@ ياسش Úبزاز  ⁄ :أأكن أنتظر سسيناريو
أأجمل من ألفوز وألتأاهل لكاسس إأفريقيا
Ãناسسبة عودتي لصسفوف أŸنتخب ألوطني
بعد سسنت Úمن ألغياب ،أظن أأن زملئي
“يزوأ بالذكاء بتسسيÒهم للمبارأة بالشسكل
أŸطلوب ،لقد ‚حوأ ‘ تعزيز تقدم
ألذهاب وقتل أŸبارأة منذ ألبدأية بتسسجيل
هدف. Ú

أأما بشسان ألغيابات فقال أأن هناك دأئما
لعبون يسستطيعون أأن يعوضسوأ ألغائبÚ
كما يجب ألن قوة أŸنتخب ‘
أÛموعة ،وأأوضسح أنه  ⁄يجد أأي
إأشسكال ‘ أللعب إأ ¤جانب Ÿوشسية
خالد ‘ ألسسÎجاع رغم أأنها أŸرة
أألو ¤ألتي يلعبان فيها جنبا إأ ¤جانب
وحاول كل وأحد ألقيام بدوره ،كما عÈ
عن أعتزأزه بحمل شسارة ألقيادة

عبد ا◊فيظأاربيشس

منتخبكم يسصتطيع الذهاب
بعيدا ‘ كأاسشإافريقيا
واŸونديال

هاليلوزيتشس أنها سستكون بطولة قوية ،لنها
سستضسم أفضسل منتخبات ألقارة ألسسمرأء ألتي
أسستطاعت ألتأاهل  ،ما يعني أأن ألطريق أ¤
أŸرأحل أŸتقدمة منها لن يكون معبدأ
وينبغي ألتحضس Òجيدأ لهذأ أŸوعد ألقاري.
هاليلوزيتشس  ⁄ينسس أإلشسادة بأانصسار
أŸنتخب ألوطني ألذين سساندوأ رفقاء ألقائد
عدلن قديورة إأ ¤غاية ألدقيقة أألخÒة
وقال« سسمعت أأن مدرجات أŸلعب أمتألت ‘
منتصسف ألنهار وهذأ شسيء أأفرحني كثÒأ لكن
ألشسيء أألجمل هو عدم وقوعه ‘
ألسستفزأزأت».
وبدأ مهندسس عودة أÙارب Úإأ ¤أأ·
إأفريقيا ‘ قمة ألغضسب من تصسرفات بعضس
لعبي ليبيا وقال
« تصسرفات بعضس لعبي أÿصسم أأفقدتني
أأعصسابي ولألسسف منافسسنا أليوم  ⁄يأاتي
للعب كرة ألقدم
وتقد Ëعروضس كروية ،لكن أألهم أأن رد فعلنا
كان فوق أŸيدأن وتأاهلنا مسستحق ول غبار
عليه» .

عد’ن قديؤرة :أادينا لقاًء جيدا
كان قائد كتيبة أÙارب Úعدلن قديورة
حاضسرأ أ ¤جانب هاليلوزيتشس ‘ ألندوة
ألصسحفية ،وع Èبدوره عن سسعادته بالفوز
ألذي وصسفه باŸسستحق موجها –ية تقدير
للجمهور ألغف Òألذي كان حاضسرأ ‘
أŸدرجات ،وعن سس Òأللقاء قال قديورة أأنه
ورفقاءه أأدوأ لقاًء جيدأ  ،مرجعا ترأجعهم ‘
فÎأت كثÒة من أللقاء إأ ¤رغبة أŸنتخب
ألليبي ‘ ألعودة ‘ ألنتيجة وكذلك ألتعب
ألذي أأثر عليهم أأوأخر أŸبارأة .

هنأا عبد أ◊فيظ أأربيشس مدرب
أŸنتخب ألليبي ألذي حضسر بدوره
أŸؤو“ر ألصسحفي عقب نهاية أللقاء،
أŸنتخب ألوطني وأŸدرب وحيد
هاليلوزيتشس بالتأاهل وقال «أŸنتخب
أ÷زأئري Áلك لعب Úذوي مسستوى عال
ويسستطيع ألذهاب بعيدأ ‘ كاسس أفريقيا »
وأأضساف « فريقكم يلعب بريتم عال جدأ بينما
لعبونا  ⁄يخوضسوأ أأي لقاء رسسمي منذ
مبارأة ألذهاب وهو ما جعلني ‘ وضسعية
صسعبة أأجÈتني على –ضس Òفريقي ‘ ٢٠
يوما وخوضس لقاءأت ودية ضسد نوأدي تونسسية
من ألدرجة ألثانية» و“يز كلم أربيشس بكثÒ
من ألوأقعية تركت ألنطباع أنه كان متاكدأ
من أإلقصساء لكنه فضسل شسحن بطريات لعبيه
Ãحاولة ألتقليل من حجم أÿضسر ،ألذين
تفوقوأ عليه بفضسل أŸهاجم ÚسسليماÊ
وسسودأ Êأللذأن كان متخوفا منهما قبل أللقاء
.
وأأوضسح أأربيشس أنه طلب من لعبيه أللتزأم
بالهدوء
وألنضسباط ألتكتيكي وإأذأ مرت ألـ ٢٠دقيقة
أألو ¤بسسلم فسسيكون باسستطاعتهم إأحدأث
ألتوأزن ‘ ألنتيجة لكن تلقي هدف ‘ Úظرف
دقيقت Úأأثر علينا كثÒأ يقول أŸتحدث.
و‘ إأثرأئه عن أŸنتخب ألوطني قال أربيشس
«أأقولها بكل شسجاعة أŸنتخب أ÷زأئري
يسستطيع ألذهاب بعيدأ ‘ كأاسس أفريقيا
وحتى ‘ أŸونديال ».
أأما عن مسستقبله على رأأسس ألعارضسة ألفنية
Ÿنتخب بلده فاعت Èأن ألقرأر بيد أ÷امعة
ألليبية لكرة ألقدم ألتي حملها بطريقة غÒ
مباشسرة مسسؤوولية أإلقصساء بسسبب موأصسلة
توقيف ألدوري أÙلي ،وفند من جانب أخر
أألخبار ألتي –دثت عن قرب تو‹ رأبح
سسعدأن تدريب ليبيا وقال أنه ‘ حالة مدرب
أأجنبي فسسيكون أسسما عاŸيا معروفا.

هاليلـ ـ ـ ـوزيتشش يق ـ ـ ـ ـ ـوم بعمـ ـ ـ ـ ـ ـل ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبير
رئيسس

أاكد
ا’تحادية
لكرة
الجزائرية
(الفاف)
القدم
محمد راوراوة ،أان
المنتخب
مدرب
الؤطني البؤسشني
وحيد هاليلؤزيتشس
يقؤم بعمل جيد
بتأاهل
تجسشد
إالى
«الخضشر»
نهائيات كأاسس أامم
المقررة
افريقيا
بجنؤب افريقيا ( ١٩جانفي إالى ١٠
فيفري).
«وحيد نجح في أأول تحدي له وهو أقتطاع
تأاشسيرة ألتأاهل إألى نهائيات كأاسس إأفريقيا
 ،٢٠١٣وهو أآلن بصسدد ألقيام بعمل جيد
رفقة ألطاقم ألمرأفق له» ،على حد تأاكيد
ألمسسؤوول أألول في ألفاف بعد لقاء أإلياب
ألذي فاز به ألمنتخب ألوطني ( ٢ـ  )٠على
نظيره ألليبي سسهرة أألحد ،بملعب «مصسطفى
تشساكر» (ألبليدة) .وتولى ألمدرب وحيد
هاليلوزيتشس شسؤوون ألعارضسة ألفنية «للخضسر»

هدفنا لعب األدوار األولى في جنوب افريقيا
كان لنا أتصسال صسبيحة أأمسس مع ألنجم
ألجديد في صسفوف دفاع ألمنتخب ألوطني
ونقصسد به بلكالم ،ألذي أأصسبح يقدم
مسستويات كبيرة من مبارأة لأخرى  ،وهذأ
بعد ضسمانه منذ مدة مكانة أأسساسسية أأفتكها
عن جدأرة
وأسستحقاق  ،وفي هذأ ألحوأر يحدثنا
أللعب عن ألمبارأة ألتي لعبها أأمام
م ن ت خ ب ل ي ب ي ا.
@«الششعب» :لقد خالفتم كل
التؤقعات التي حذرت من
خطؤرة المنافسس الليبي
خارج الديار ،اأين يكمن
السشر ؟
@ @ ب ل ك ا ل م :ل ي س س ه ن ا ك س س ر ،
سسوى ألرغبة ألكبيرة في تاأهيل
ألجزأئر أإلى كاأسس أإفريقيا
وأللتزأم بعدم ألغياب مرة
أأخرى عن هذه ألمحافل
ألكبيرة .،وخصسوصسا
ألجماهير
أإسسعاد
ألكبيرة ألتي قدمت
من كل حدب
وصسوب من أجل
مناصسرة منتخبها
،وألحمد لله لم
نخيب مسسعى
ه و ؤ ل ء.
@ وماذا عن
مجريات
اللقاء ؟
@@ :أللقاء كان له شسقين ،أأحدهما لعب في
ألميدأن

الهج ـ ـ ـومأاصصب ـ ـ ـح القـ ـ ـ ـوة الضص ـ ـ ـ ـاربـ ـ ـ ـ ـة

البداية مع عؤدية
وبعد تأاكد هاليلوزيتشس أن ألمنتخب يفتقد
لمهاجم قوي بإامكانه إأعطاء ثقل للهجوم في
ظل نقصس فعالية ألثنائي غزأل وجبور وجد

ألمدرب ألبوسسني في مهاجم ألوفاق
أأمين عودية ألصسفات ألتي يبحث عنها
وإأعطاه ألفرصسة في مبارأة غامبيا في
بانغول على حسساب هدأف أولمبياكوسس
جبور ولم يخيب عودية ظن مدربه
وقدم أدأًء جيدأ بفضسل قوته ألبدنية
خاصسة في ألصسرأعات ألفردية لكن لعنة
أإلصسابات حرمت أبن ألحرأشس من موأصسلة
توأجده ألدأئم مع « ألخضسر» وهذأ ما دفع
هاليلوزيتشس ألى ألبحث عن قناصس آأخر
ليتجه مرة آأخرى صسوب ألبطولة ألوطنية على
غير ألعادة .

سشليماني  « ...اإ’كتششاف»
ليجد في هدأف شسباب بلوزدأد أسسلم
سسليماني ألصسفات ألتي يبحث عنها ومع أول
فرصسة أأتيحت له أأبهر ألجميع بفعاليته ألكبيرة
أأمام ألمرمى وأسستطاع قيادة «ألخضسر»
لتحقيق ألنتصسار تلو ألخر حيث ثبت أأقدأمه
وفرضس نفسسه بأانه هو ألمهاجم أألول للمنتخب
ألوطني وأسستطاع سسليماني تسسجيل خمسسة
أأهدأف في سستة مباريات وهو معدل أكثر من
رأئع كبدأية له مع « ألخضسر » .

سشؤداني وسشليماني«...ثنائي من

شسهر جويلية ٢٠١١
خلفا لعبد ألحق بن
شسيخة من أأجل
تحقيق هدفين أثنين
أألول ألتأاهل إألى
نهائيات كأاسس أأمم
إأفريقيا  ٢٠١٣وألثاني
ألتاهل إألى نهائيات
كاسس ألعالم ٢٠١٤
بالبرأزيل.
«أأحرصس على تهنئة
أللعبين
جميع
طوأقم
ومختلف
ألتشسكيلة عن كل ألتضسحيات وعن روح ألعمل
ألجماعية ألتي يعتمدونها من أأجل ألنجاح»،
كما أأضساف رأورأوة.
ومن خلل ألنتائج ألمسسجلة يكون وحيد
هاليلوزيتشس ألذي يرتبط مع ألتحادية بعقد
يدوم لغاية  ٢٠١٤قد قدم حصسيلة أأكثر من
طيبة برصسيد ثمان أنتصسارأت وتعادل وهزيمة
وأحدة وفي عهده سسجلت ألجزأئر  ٢١هدفا
وتلقت أأربع ( )٤أأهدأف.

سشعيد بلكا’م لـ «الششعب»

بعد تسشجيله  ٢١هدفا في  ١٠مباريات

عرف هجوم ألمنتخب ألوطني أنتفاضسة
حقيقة منذ مجيء ألبوسسني هالليلوزيتشس
على رأأسس ألمنتخب وقد كان ألهجوم إأحدى
ألورشسات ألتي عمل عليها هاليلوزيتشس من
أجل إأعطاء قوة للمنتخب خاصسة ألمدربان
أللذأن أأشسرفا على ألمنتخب قبل مجيء
ألتقني ألبوسسني ،إأذ عانا كثيرأ من ألعقم
ألهجومي ألذي غالبا ما حرم ألمنتخب من
تحقيق نتائج أيجابية لدرجة أن «ألخضسر»
سسجلوأ في سسنة كاملة هدف وحيد ومباشسرة
بعد توليه زمام ألعارضسة ألفنية بدأأ ألتقني
ألبوسسني عمله من أأجل إأيجاد ألصسيغة
ألمناسسبة لتحرير ألهجوم وبعد أن أأخذ فكرة
وأضسحة على ألقدرأت ألفنية للمهاجمين
ألموجودين في ألمنتخب قرر ألناخب ألوطني
إأحدأث بعضس ألتغييرأت على ألعناصسر ألتي
تقود هجوم ألمنتخب من خلل ألمجيء
بوجه جديدة لخلق ألمنافسسة بين ألمهاجمين
.
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راوراوة:

الهدف األول تحقق ....ويجب مواصصلة العمل
حمزة .م

ألعدد
١٥٩٢٨

ذهب»
وصسادف إأعطاء ألفرصسة لسسليماني في هجوم
ألمنتخب تأالق ألعربي هلل سسودأني مع ناديه
فيتوريا غيمارأشس ألبرتغالي وهذأ ما دفع
ألتقني ألبوسسني هاليلوزيتشس لتجريب ألثنائي
معا في ألهجوم وكانت ألنتيجة مبهرة حيث
أسستطاع سسودأني ألتأاكيد على علو كعبه في
ألهجوم بتسسجيله لسستة أأهدأف كاملة
وأسستطاع ألثنائي سسليماني وسسودأني تسسجيل
 ١١هدفا عندما لعبا سسويا وهذأ ما يؤوكد على
ألتفاهم ألكبير ألمتوأجد بين أللعبان
وبالتالي نجحت ألتجارب ألتي قام بها ألتقني
ألبوسسني وألذي أسستطاع ألحصسول على
ألثنائي ألهجومي ألذي يبحث عنه في أنتظار
ألتأاكيد في ألمباريات ألمقبلة .

عمار حميسسي

وألآخر كان نفسسيا ،من خلل محاولة عدم
ألرد على أسستفزأزأت لعبي ألمنتخب
ألليبي ألذين لم يتقبلوأ ألخسسارة وحاولوأ
أأكثر من مرة أإثارة بعضس ألمشساكل من
خلل أختلق مشساكل كانوأ هم ألبادوؤون
باختلقها ،أأول من خلل تدخلتهم
ألخشسنة و ثانيا من خلل محاولتهم توقيف
أللقاء .
@ رغم التاأهل ا’ اأن اللقاء لم يعرف
عروضشا فنية اأو لعب جميل  ،بل غلب
عليه ا’ندفاع البدني ،ما السشبب ؟
@@ :هذأ أأمر طبيعي ،فالمنتخب ألليبي
جاء من أجل تسسجيل ألأهدأف ونحن
كان لزأما علينا ألحذر
و ألحيطة ،لكن أعتقد أنه بتسسجيلنا
لثنائية في بدأية أللقاء  ،كانت ألسسبب
باإحباط معنويات ألفريق ألليبي ألذي ،
من دون نسسيان أأن نقاط ألمبارأة
أأهم من أللعب ألجميل ،فما
ألفائدة ألتي كنا
لو
سسنجنيها
تركنا ألمنتخب
ألليبي يلعب
كرة جميلة
ونتلقى
أأهدأف
ألمنتخب
ألوطني
حقق
ألأهم
بتاأهله لكاسس أإفريقيا ألقادمة.
@ كنت من بين اأبرز الÓعبين في
اللقاء ،وتلقيت اإششادة من الجميع،
كيف تصشف لنا ششعؤرك ؟
@@ :قمت بوأجبي فقط ،وأأنا أأتشسرف
بخدمة هذأ ألفريق ،ألعمل ألكبير أأدأه
سسودأني وسسليماني وكل أللعبين ألآخرين ،
من خلل تسسجيلهم للأهدأف صسرأحة ألكل
قدم مسستويات كبيرة .
@ كيف ترى مششؤار المنتخب الؤطني
في دورة جنؤب اإفريقيا  ٢٠١٣؟
@@ :ألأكيد أأن أأفضسل ألمنتخبات هي ألتي
تاأهلت ،لهذه ألدورة ،ومن بينها منتخبنا
ألوطني ،ألذي سسنسسعى من خلله أإلى
محاولة ألبروز وألتاألق من خلل لعب
ألأدوأر ألأولى ولما ل تنشسيط ألنهائي،
ألفريق أأصسبح كتله وأحدة و أسستقرأر
ألجهاز ألفني وألإدأري يوؤدي دأئما أإلى
ن ت ا ئ ج ف ي ص س ا ل ح أ ل م ن ت خ ب ا ت.
@ في نهاية اللقاء تلقيت اعتداءً من
طرف اأحد ’عبي اللقاء ،اإلى اأي
درجة كانت ا’إصشابة مؤؤثرة؟
@@ :كان ذلك في ألربع سساعة ألأخير ،أأين
بدأ ألليبيون في ألندفاع وأللعب ألخشسن
من خلل تعمد ألإصسابة،و بالفعل تلقيت
أإصسابة في ألعين بعد خدشس أأحد لعبي
ألفريق ألخصسم ،لكن ألحمد لله لم تكن
خطيرة ،وتمكنت من موأصسلة أللعب  ì .أأود
فقط أأن أأشسكر ألأنصسار على مسساندتهم،
وكذأ على وعيهم ألكبير ،وسسنكون جد
سسعدأء لإسسعادهم في مناسسبات أأخرى.

حاوره هشسام كموشش

الثÓثاء  ١٦أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ٣٠ذو القعدة ١٤٣٣هـ

رياضضة

سشتجرى عملية ألقرعة يوم ٢٤أأكتوبر بدوربان

يجري أ’تحاد أإ’فريقي لكرة ألقدم ألقرعة ألخاصشة بكأاسص أأ’مم أ’فريقية ألتي سشتحتضشنها جنوب أفريقيا
بدأية من جانفي  ٢٠١٣في ٢٤أأكتوبر ألجاري بمدينة دوربان ألجنوب أفريقية،

عمار حميسسي
وذلك بعد اكتمال عدد المنتخبات المتاهلة
والذي وصصل لـ ١٥اضصافة إالى البلد المضصيف
جنوب افريقيا وحسصب اخر الصصداء سصيقوم
التحاد الفريقي بالعتماد على التصصنيف
الخاصض به والذي يكون بناءا على معطيات
كاسض افريقيا األخيرة التي جرت بغينيا
السصتوائية والغابون والتي عرفت غياب
الجزائر وهذا ما سصيجعل «الخضصر» في وضصع
صصعب قبل القرعة خاصصة أان (الكاف) من
المتوقع ال تعتمد على التصصنيف الخاصض
بالفيفا وهذا األمر أان حصصل سصيجعل
المنتخب الوطني في وضصع احسصن خاصصة أانه
يحتل المرتبة  ٢٤في التصصنيف العالمي
والثاني على المسصتوى الفريقي ،وهذا ما
سصيجعل «الخضصر» على رأاسض احدى

أاصصـ ـ ـداء م ـ ـ ـن اللق ـ ـ ـ ـاء

الجمهور رجل المباراة
كان الجمهور الذي غصصت به مدرجات ملعب
«مصصطفى تشصاكر» رجل المباراة عن جدارة
واسصتحقاق بعدما سصاند منتخبه بطريقة
حضصارية للغاية وصصنع اجواء اسصتثنائية،
واألجمل من ذلك انه رد على اسصتفزازات
لعبي المنتخب الليبي برفع األعÓم الوطنية
وترديد .,٣ .,٢ .,١مْيجٌهء' ٌvفيضض .
وامتلئت مدرجات الملعب في منتصصف
النهار أاي لحظة فتح أابواب ،وهناك عدد
كبير من المناصصرين قضصى ليلة اللقاء على
األرصصفة المحادية ،لكن التعب لم يبدو عليهم
مطلقا وظلوا يرددون الغاني والهازيج إالى
ما بعد الفوز بثنائية وتحقيق التأاهل.
مناوششات خارجأأسشوأر ألملعب
حدثت بعضض المناوشصات بين األنصصار الذين
لم يتمكنوا من الدخول وقوات األمن ،وقام
هؤولء المناصصرون برشصق البواب بالحجارة
لكن سصرعان ما عاد الهدوء مباشصرة بعد
وصصول حافلة المنتخب الوطني.
وصشول ''ألخضشر'' على ألسشاعة ٤٠١٨
تزينت مدرجات الملعب بالعÓم الوطنية
مباشصرة بعد دخول الحافلة التي تقل عناصصر
النخبة الوطنية على السصاعة الـ ٤٠١٨دخل
بعدها الÓعبون إالى أارضصية الميدان لتحية
األنصصار.
أسشتقبال خاصص لبوڤرة ،لحسشن
ومصشباح
حظي كل من مجيد بوقرة ومهدي لحسصن
وجمال مصصباح باسصتقبال حار من طرف
الجمهور الذي ردد أاسصماؤوهم مطول ،وتعمد
الناخب الوطني دعوة هذا الثÓثي لحضصور
اللقاء من اجل تشصجيع زمÓئهم وإافادتهم
بالنصصائح نظرا للخبرة التي يكتسصبونها في
مثل هذه المواعيد.
أأرضشية ألميدأن كانت رأئعة
كانت ارضصية ميدان تشصاكر في حالة ممتازة
بعدما سصهر مختصصون على اعدادها كما
ينبغي لهذا الموعد الهام ،وتم رشصها قبل
سصاعة ونصصف من انطÓق اللقاء.
ألمنصشة ألششرفية
عرفت المنصصة الشصرفية حضصور وزير الشصباب
والرياضصة محمد تهمي وكاتب الدولة
المكلف بالشصباب بلقاسصم مÓح وكذلك رئيسض
اللجنة الولمبية الجزائرية الدكتور رشصيد
حنيفي ورئيسض الفاف محمد روراوة ،كما
حضصر رئيسض الرابطة محفوظ قرباج وبعضض
الوجوه الرياضصية المعروفة.
ألÓعبون أحتفلوأ بطريقة خاصشة
بعد صصافرة النهاية أاطلق العنان لأÓفراح
داخل وخارج الميدان وفضصل الÓعبون
الحتفال بطريقة خاصصة واقتربوا من
الناخب الوطني هاليلوزيتشض وحملوه فوق
األكتاف ورشصه بالماء ،ليقوموا بعدها بدورة
حول الميدان وتحية األنصصار بعد التأاهل
المسصتحق الذي أاعادهم إالى أامم إافريقيا بعد
الغياب عن الدورة األخيرة .وتواصصلت افراح
عناصصر النخبة الوطينة داخل غرف تغيير
المÓبسض وفي الحافلة وناموا في سصاعة
متأاخرة من الليل.

حمزة/م

''كان  ... ''٢٠١٣ألكبار حاضشرون
لكن في حال اعتماد (الكاف) على التصصنيف
الخاصض بها سصيتم تقسصيم المنتخبات المتاهلة
إالى أاربعة مسصتويات ويضصم المسصتوى األول كل
من جنوب افريقيا وزامبيا وغانا وكوت
ديفوار أاما المسصتوى الثاني فيتواجد فيه كل
من منتخبات مالي وتونسض وانغول ونيجيريا
أاما المسصتوى الثالث فيتواجد فيه المنتخب
الوطني إاضصافة إالى المغرب والنيجر
وبوركينافاسصو أاما المسصتوى الرابع فيتواجد
فيه كل من الطوغو وجمهورية الكونغو
واثيوبيا وجزر الرأاسض األخضصر.

''ألخضشر''أأمام قرعة صشعبة
وسصيكون «الخضصر» بنسصبة كبيرة رفقة
منتخبين كبيرين في المجموعة المتوقع أان
يقع فيها ،خاصصة أان المسصتوى الثاني يضصم

مالي وتونسض ونيجيريا والوقوع مع احدها
وارد جدا مع العلم ان المسصتوى األول يضصم
كبار القارة على غرار كوت ديفوار وغانا
والبلد المضصيف وحامل اللقب زامبيا ،وهذا
ما سصيجعل المور في غاية الصصعوبة بداية من
الدور الول.

ألطريق غير مفروشص بالورود
لكن بالمقابل يسصعى المنتخب الوطني من
خÓل مشصاركته في كاأسض الأمم الإفريقية
المقبلة الوصصول لنصصف النهائي على الأقل
بناءا على تصصريح رئيسض التحادية محمد
روراوة وبالتالي فالوصصول لتحقيق هذا
الهدف لن يكون اأمرا سصه Óخاصصة في ظل
تواجد كل المنتخبات الكبيرة ماعدا غياب
مصصر والكاميرون وبالتالي سصتكون هذه
الدورة اأقوى من ناحية المسصتوى على
الدورة السصابقة ،حسصب اآراء المختصصين.

’عبـ ـ ـو ''الخضص ـ ـر'' تحـ ـ ـت المجه ـ ـ ـ ـ ـر

@ رأيسص وهاب مبولحي :لم يتلق كرات
خطيرة طيلة المباراة سصوى الركنية الي كانت
في نهاية الشصوط األول ،ال أانه في المرحلة
الثانية لم يتلق تهديدات خطيرة ألن األمور
كانت قد حسصمت من جانب أاشصبال
هاليلوزيتشض.
@ كارل مجاني :نشصط في محور الدفاع
رفقة بلكالم اين شصك Óثنائي متكامل ولم
يرتكب أاخطاء ،اضصافة إالى أانه كان يصصعد
لمنطقة المنافسض أاثناء الركنيات أاو
المخالفات بدليل أانه سصاهم في الهدف األول
عندما ارتقى ومنح الكرة لسصوداني خÓل
الشصوط األول وبهذا يمكن القول أانه كان في
المسصتوى بدنيا ومعنويا.
@ سشعيد بلكا’م :كان في المسصتوى
المطلوب وأاحبط كل المحاولت التي قام بها
الÓعبون الليبيون رغم قلتها وتفوق في
الكرات العالية بالنظر لقامته التي سصمحت له
بالرتقاء ،ورغم أانه تلقى بطاقة صصفراء في
المرحلة الثانية ال أانه واصصل في نفسض الريتم
وتفادى الحديث مع احد المدافعين بعد أان
توقف اللقاء ،كما تعرضض إالى اعتداء خطير
في منطقة «الخضصر» في الدقائق األخيرة من
المواجهة.
@ مهدي مصشطفى :عاد إالى منصصبه المعتاد
مع الفريق الوطني كظهير أايمن وكان في
الموعد أاين غطى الرواق جيدا ولم يضصع الكرة
واسصتطاع اسصترجاعها في عديد المرات كما
سصاعد زمÓئه في الهجوم وكاد أان يأاتي الهدف
بعد هجمة عكسصية من طرفه في الد٤٠
وواصصل في نفسض الريتم إالى نهاية اللقاء.
@ ألياسشين كادأمورو :شصارك في منصصب
ظهير أايسصر كما كان منتظرا من أاجل تغطية
النقصض الذي كان يعاني منه المدرب ،ولم
يخيب أاين قدم مسصتوى رائع وغطى الرواق
األيسصر بالشصكل المطلوب ولم يظهر عليه
عامل نقصض المنافسصة ما يعني أانه عائد بقوة
بعد اإلصصابة.
@ فؤوأد قادير :كان له دور هجومي كبير أاين
كان يمنح الكرات للمهاجمين اضصافة لتنفيذه
الركنيات على الجهة اليمنى ويبني الهجمات
العكسصية ،وكان الهدف األول من خÓل
الركنية الثانية في اللقاء وبالتالي كان من بين

17

طننيي
بأأللووط
أأللممننتتخخب

الفريق الوطني يأامل التواجد في مجموعة متوازنة

المجموعات األربع.

العدد
١٥٩٢٨

أافضصل العناصصر فوق المسصتطيل األخضصر
طيلة (الـ ٧٧د) التي لعبها.
@ عد’ن ڤديورة :كما كان منتظرا حمل
شصارة القيادة ألول مرة منذ التحاقه بالفريق
الوطني ،حيث ظهر بالمسصتوى المعتاد في
وسصط الميدان وكان يعمل على تكسصير
الهجمات المرتدة وسصدد كثيرا نحو المرمى
في عدة مرات وبالتالي قام بمهمته بامتياز.
@ خالد لموششية :شصارك كأاسصاسصي رفقة
قديورة في وسصط الميدان بعد عودته إالى
صصفوف المنتخب ،ورغم أانه لم يلمسض كرات
كثيرة ال أانه ضصيع أاغلبها وبالتالي لم يقدم
الشصيء الكثير خاصصة في المرحلة الثانية.
@ هÓل سشودأني :دخل منذ البداية من
أاجل تقديم الضصافة للهجوم بالنظر ألهمية
األهداف في مثل هذه المواجهات ،وقدم ما
كان مطلوبا منه بالضصبط ،حيث ضصيع
المحاولة األولى إال أانه في المرة الثانية كان
في المكان المناسصب وافتتح مجال التهديف
في الد ٤رافعا رصصده إالى  ٦أاهداف ومنح كرة
الهدف الثاني في الد ٧وضصيع كرات أاخرى
وبالتالي كان عند وعده وأاهدى التأاهل
للجمهور قبل أان يترك الميدان في د.٨٥
@ سشفيان فغولي :شصارك في منصصب صصانع
أالعاب وظهر بالمسصتوى المعهود ،حيث كان
جد هادئ كما ضصيع بعضض الفرصض السصانحة
للتهديف سصاهم في العمل الهجومي وسصاعد
لعبي خط الوسصط.
@ إأسشÓم سشليماني :كالعادة كان مهاجم
الخضصر في الموعد ،حيث تمكن من تسصجيل
هدف الطمئنان في الد ٧مسصتغ Óتوزيعة
محكمة من طرف سصوداني ،لكنه ضصيع عدة
محاولت في باقي المباراة رغم انه اربك
كثيرا دفاع المنافسض.
@ سشعد تجار :دخل بدي Óفي الد ٧٧مكان
قادير اعطى توازن لوسصط الميدان كما هدأا
اللعب كثيرا وكان قادر على التسصجيل في
اللحظات األخيرة من المباراة.
@ ياسشين بزأز :لم يكن امامه الوقت الكافي
من اجل الظهور بشصكل افضصل ال ان المهم هو
عودته إالى المنتخب الوطني.

نبيلة:بوڤرين

الترك ـي ـ ـز عـ ـلى اأ’هـ ـم في روح رياضص ـي ـ ـة عاليـ ـ ـة
قدم ألمنتخب ألوطني
مردودأ طيبا جعله
يكسشب تاأششيرة ألتاأهل
ألى ألدورة ألنهائية
لكاأسص أفريقيا لÓأمم
 ، ٢٠١٣أمام فريق ليبي
لم يظهر أششياء كبيرة
مقارنة بما كنا ننتظر
منه من خÓل
تصشريحات ’عبيه و
أطاره ألفني .
لكن الفوز الكبير الذي
حققه الخضصر يكمن في
الروح الرياضصية العالية
التي سصير بها مباراة يوم
الأحد الماضصي  ،حيث ان
اأحداث مباراة الذهاب
بالدار البيضصاء لم تخرج
التشصكيلة الوطنية من
تركيزها على الشصئ المهم
في هذا الطار ال و هو
اللعب للتاأهل و احترام
المنافسض  ،الذي لÓأسصف
الشصديد واصصل في اللعب

الخشصن في العديد من
المرات لدفع زمÓء قديورة
الى الخطاأ  ..و هو الشصئ
الذي لم يتحقق له امام
الحترافية الكبيرة للخضصر
الذين وظفوا كل معارفهم
في مجال كرة القدم
النظيفة و الفوز في الأخير
بالمباراة و التاأهل بطريقة
نظيفة جدا .
و حتى عندما اراد الليبيون
توقيف المباراة و تحلى
عناصصرنا بالتركيز و برودة
الدم الذي ابقاهم في
الطار الرياضصي  ،و
انتظروا بهدوء حتى تعود
المياه الى مجاريها .
هذا ا موقف كان الناخب
الوطني قد حذر الÓعبين
منه منذ فترة انطÓق
التحضصيرات اين عمل
''الكوتشض وحيد '' على
الجانب البسصيكولوجي ،
بعدم الدخول في المتاهات

التي ل تعني كرة القدم
الحقيقة .
و بالتالي فان الروح
الرياضصية كانت في مقدمة
الداء الموفق للفريق
الوطني  ،الذي اسصعد
الجماهير العريضصة التي
تنقلت الى ملعب تشصاكر ،و
المÓيين من الأنصصار الذين
تابعوا باهتمام هذه
الخرجة الموفقة التي
جعلت الفريق الجزائري
يحقق واحدة من اهم
السصلسصÓت الذهبية في
مسصيرته تحت قيادة
المدرب هاليلوزيتشض ..
هذا الأخير الذي جعل كل
الجزائريين ينظرون اليه
بنظرة الحترام و المدرب
تحقيق
على
القادر
الأهداف التي دم من اجلها
الى الجزائر . . . .

حامد حمور

آأرأء ألتقنـــيين وألÓعـــبين ألقـــــــدأمى

''الخضص ـ ـ ـ ـ ـر'' حقق ـ ـ ـ ـ ـوا اأ’ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم

بعدما “كن اŸنتخب الوطني ا÷زائري من Œاوز عقبة اŸنتخب الليبي ‘ ،مباراة ،أاول أامسض،
◊سصاب تصصفيات كأاسض أا· إافريقيا اŸؤوهلة لـ''كان'' جنوب إافريقيا شصهر جانفي اŸقبل ،إاتصصلنا
بالتقني ÚوالÓعب Úالدولي Úالسصابق ÚلأÓخذ بآارائهم ،وأادلوا لنا بهذه التصصريحات:

أأنور باششطا:

اŸبارة كانت ذات طابع خاصص
أاكد لعب مولودية ا÷زائر السصابق ،أانور باشصطا ،أان اŸباراة كانت
‡يزة بطابعها اŸغاربي ،وما كان ا÷مهور ا÷زائري ينتظره منها
–قق« ،اŸباراة كانت ذات طابع خاصض وما كان مطلوبا من
العناصصر الوطنية ” إا‚ازه ،اŸنتخب فاز وتأاهل إا ¤كأاسض أا·
إافريقيا  ‘ ،٢٠١٣اŸواجهة كان لدينا ا◊ظ حينما “كنا من
التسصجيل ‘ الدقائق األو ¤من إانطÓق اللقاء ،كنا نود من رفقاء
سصودا Êتقد Ëوجه أافضصل ،لكن القادم أافضصل ويجب العمل على
تصصحيح األخطاء».

مصشطفى كويسشي (’عب دو‹ سشابق وتقني):

’زالأامامنا عمل كب Òلتحقيق اإ’نسصجام

أافادنا لعب شصباب بلوزداد والدو‹ ا÷زائري السصابق (مصصطفى
كويسصي) ،أانه رغم فوز وتأاهل «اÿضصر» إا ¤جنوب إافريقيا من أاجل
اŸشصاركة ‘ كأاسض أا· إافريقيا اŸقبلة ،إال أان عم ÓكبÒا ل زال
ينتظر الرجل األول على رأاسض العارضصة الفنية للمنتخب« ،اŸهم
كان التأاهل وهدفا ” –قيقه ،أاقول بأاننا ‚حنا ‘ اŸهمة ،لكن ل
ننسصى أانه رغم اإلرادة الكبÒة التي لعبت بها التشصكيلة الوطنية،
ورغم التسصجيل اŸبكر ،أاين كان ا÷ميع يعتقد بأان اŸنتخب الوطني
سصيأاخذ الثقة ‘ نفسصه ،حدث العكسض و ⁄تتمكن العناصصر الوطنية
من اإلحتفاظ بالكرة ،بكل صصراحة هناك العديد من النقائصض يجب
أان تغ Òو–سصن ،ألن اآلن الفرق الكÈى ‘ القارة السصمراء والعا⁄
هي التي تعرف التحكم وتسصي Òاللقاءات ،لدينا حاليا مشصكل
اإلنسصجام ،خاصصة ‘ وسصط اŸيدان أاين عجز قديورة وŸوشصية من الربط ب Úكل اÿطوط،
لكننا ربحنا اÿط الهجومي الذي يسصجل ‘ كل مباراة ،وهي نقطة قوتنا ‘ الوقت ا◊ا‹».

ششعبان مرزقان (’عب دو‹ سشابق وتقني):

الÓعب اÙلي ''–رر'' وأاصصبح مفتاح خرجات ''اÿضصر''
من جهته‚ ،م نصصر حسص Úداي واŸنتخب الوطني سصابقا (شصعبان
مرزقان) ،أاكد بأان «هاليلوزيتشض حرر الÓعب اÙلي ،ويتوجب على
ا÷ميع ترك الكوتشض وحيد العمل من أاجل تكوين منتخب قوي،
اŸنتخب الوطني قام Ãا كان منتظرا ،بعد التقدم ‘ مرحلة
الذهاب بهدف دون رد ،حيث كانت توصصيات هاليلوزيتسض واضصحة،
وهي ضصرورة التسصجيل منذ الدقائق األو ،¤وهو ما طبقه الÓعبون
بحذافÒه ،حيث ضصغطوا منذ البداية و“كنوا من فتح باب
التسصجيل بعد مرور  ٥دقائق وأاضصافوا الثا Êبعدها ،وما Áكنني
إاسصتخÓصصه من خرجات النخبة الوطنية األخÒة هو أان الÓعب
اÙلي –رر وأاصصبح مفتاح كل مباريات «اÿضصر» ،وهو ما يرفع
من مسصتوى البطولة الوطنية ،كما يجب القول أان العناصصر الوطنية
حققت معجزة بفوزها على فريق يجيد السصينما وحتى الÈازيل يعانون معهم،
تأاهلنا إا ¤الكان  ٢٠١٣بعد الغياب ‘ الطبعة اŸاضصية ،هذا أامر مهم وإا‚از لهاليلوزيتشض يحسصب
عليه ،وقلتها سصابقا وأاعيدها أاتركوه يعمل وسصيجعل من اÿضصر فريقا كبÒا».

عامر بن علي (’عب سشابق ومدرب):

''اÿضصر''أاصصبحوا يبحثون عن الفوز على حسصاب اآ’داء
وأاوضصح قائد فريق اŸولودية لسصنوات التسصعينيات ،أان مسصتوى الفريق ‘ منحى تصصاعدي منذ
قدوم البوسصني هاليلوزيتشض ،ومنذ إاشصرافه على اŸنتخب أاصصبح
يبحث عن الفوز على حسصاب اآلداء« ،الفريق الوطني –سصن
مسصتواه كثÒا بقدوم وحيد على رأاسض العارضصة الفنية للمنتخب،
مقارنة بالفÎة اŸاضصية ح ” Úإاقصصاء اÿضصر من الكان
اŸاضصية ،وما لحظته ‘ كل لقاءات اŸنتخب أان لعبينا أاصصبحوا
يبحثون عن الفوز على حسصاب اآلداء ،فتحقيق األهم ‘ الفÎة
ا◊الية هو ما يبحث عنه ا÷ميع ‘ إانتظار تكوين فريق صصلب
قادر على مواجهة أاقوى اŸنتخبات العاŸية».

ﬁمد فوزي بقاصص

الثÓثاء  ١٦أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ٣٠ذو القعدة ١٤٣٣هـ

رياضضة

الرابطة المحترفة األولى

بعد انخفاضض وتÒته نسسبيا ‘ ا÷ولت ÚاŸنصسرمت Úمن عمر البطولة اÎÙفة األو ¤سسيكون رائد البطولة الوطنية فريق
شسبيبة بجاية ‘ مهمة صسعبة خÓل السسفرية التي تقوده ا ¤تيزي وزو للقاء جاره شسبيبة القبائل ‘ مقابلة ﬁلية سستشسكل
إا ¤جانب لقاء وفاق سسطيف بضسيفه ا–اد ا÷زائر قمتا ا÷ولة السسادسسة من عمر البطولة اŸقررة مقابÓتها اليوم.

البطولة ششبيبة السشاورة فسشيكون على موعد
بمهمة صشعبة بالعلمة لمواجهة المولودية
المحلية التي لم تهضشم بعد هزيمتها في
الجولة الماضشية بتلمسشان.
ومن جهتها من المتوقع ان تسشتفيد مولودية
الجزائر (المركز السشادسس بـ  ٨نقاط) من
اسشتقبالها لتحاد بلعباسس (المركز الـ ١٦
بنقطتين) من أاجل تجديد العهد بالنتصشارات
التي غابت عنها منذ الجولة الثانية لكن أابناء
وادي مكرة سشوف لن يكونوا لقمة صشائغة
وسشيسشعون من جانبهم لتسشجيل السشتفاقة
ولما ل تسشجيل أاول انتصشار لهم في الموسشم.
أاما فريق وداد تلمسشان الذي يفتقد لمدربه
عبد القادر عمراني المسشتقيل مؤوخرا
فسشيحاول مع هذا العودة بنتيجة طيبة من
باتنة يؤوكد بها الفوز األول الذي حققه على
مولودية العلمة وذلك بغية النفصشال عن

منافسشه في هذه الجولة باعتبار انهما
يتقاسشمان المركز الـ  ١٣بـ ( ٤نقاط).

البرنامج
ـ العلمة ٠٠ر ١٨سشا مولودية العلمة ـ ششباب السشاورة
ـ باتنة ٠٠ر١٨سشا ششباب باتنة ـ وداد تلمسشان
ـ ملعب  ١نوفمبر ٠٠ر١٦سشا اتحاد الحراشس ـ أاولمبي الششلف

قال مدرب شسبيبة بجاية
أان فريقه حضسر جيدا
للقاء اليومأامام
الكناري ،وذلك منأاجل
التدراك والحفاظ على
الريادة ،من خÓل
العودة بنتيجةإايجابية.

السشاورة وأاهلي برج بوعريريج
على الترتيب.
وسشيعمل رفاق دلهوم المسشتحيل
للفوز خاصشة وان منحة هامة
رصشدت لÓعبين اذا قطفوا ثÓث
نقاط اللقاء ويكررون ما حدث
الموسشم الماضشي بالفوز في
مرحلة الذهاب عندما توجوا
باللقب الششتوي بعد الفوز على
التحاد بـ ٢ / ٣في الدقيقة
الخيرة بركلة الجزاء التي نفذها
بن موسشى وسشيعتمدون على
النجم عودية الذي ينتظر ان
يششارك في اللقاء.

مؤوكدا أان اللقاء سشيكون
عرسشا كرويا ألنه يجمع بين
فريقين كبيرين ،وأاضشاف أان
اللقاء صشعب للغاية بسشبب
طابعه المحلي وحاجة
الفريقين إالى نقاطها
الثÓث ،سشيما وأانه سشيلعب
على جزئيات بسشيطة،
والسشباق للتهديف سشيكسشب
من دون ششك الرهان .وأاكد
مدرب ششبيبة بجاية أانه
سشيحدث بعضس التغييرات
على التششكيلة األسشاسشية ،في
مباراة ششبيبة القبائل دون
الكششف عن طبيعتها ،كما
سشيواصشل ذلك حتى في
اللقاءين القادمين أامام
مولودية العلمة ووفاق
سشطيف ،وعلل ذلك بالقول
أانه ل يمكنه العتماد على
التششكيلة نفسشها نظرا لكثافة
المباريات .أاما مششكل
الظهير األيسشر الذي بدا في
اللقاءات الخمسشة األولى من
البطولة ،قال محدثنا أانه

ـ قسشنطينة ٣٠ر١٦سشا ششباب قسشنطنية ـ ششباب بلوزداد
ـ  ٥جويلية ٠٠ر ١٨سشا مولودية الجزائر ـ اتحاد بلعباسس
ـ تيزي وزو ٤٥ر ١٧سشا ششبيبة القبائل ـ ششبيبة بجاية
ـ سشطيف ٠٠ر ١٨سشا وفاق سشطيف ـ اتحاد الجزائر

وجد الحل بإاششراك الÓعب
الذي يراه قادرا على أاداء
دوره كما ينبغي في هذا
المنصشب .ولدى تطرقه إالى
اللقاءات الثÓثة التي تنتظر
فريقه خÓل األسشبوع
المقبل ،أامام ششبيبة القبائل،
مولودية العلمة ووفاق
سشطيف على التوالي ،قال
التقني البجاوي ،أان الششبيبة
أاسشبوع
على
مقبلة
«ماراطوني» بلعبها ثÓثة
لقاءات في غاية األهمية،
وعليه يجب حسشبه تسشييرها
بكيفية جيدة ،وفيما يخصس
الهدف المسشطر في
اللقاءات الثÓثة المذكورة
قال ميششال ،أان فريقه يراهن
على حصشد خمسس نقاط على
األقل بالفوز على مولودية

العلمة والعودة بنقطتي
التعادل من تيزي وزو
مضشيفا أان
وسشطيف.
بمقدور فريقه تحقيق هذا
المبتغى ،رغم إادراكه المسشبق
بصشعوبة المهمة ،ألنه يحسشن
التفاوضس خارج الديار ،كما
أان الÓعبين مصشرون على
عدم تضشييع أاي نقطة.
وفي رده على سشؤوال يخصس
عدم اعتماده على الÓعبين
مڤني وحاجي في اللقاءات
الخمسشة األولى من البطولة،
قال أان عدم اعتماده على
مقني كان بسشبب اإلصشابة.
أاما حاجي فهو لعب
موهوب لكن يلزمه عمل كبير
ليكون جاهزا ،وسشيقوم
بإاششراكهما في الوقت
المناسشب.

وداد تلمسسان

منح ـ ـ ـة بـ ٨مـ ـ ـ ـÓيين سسنتي ـ ـ ـم في حال ـ ـ ـة
الفـ ـ ـ ـوز علـ ـ ـ ـى شسبـ ـ ـ ـ ـاب بات ـ ـ ـ ـنة
كششف المكتب المسشبر لفريق وداد تلمسشان
عن تحديد منحة مغرية لÓعبين في حالة
الفوز على فريق ششباب باتنة في عقر داره
ضشمن الجولة الـ ٦من بطولة القسشم
المحترف ،كما أاكد رئيسس الفرع لكحل
حنفي أان الÓعبين سشيحصشلون على أاجرة
ششهرين ومنحة العيد مباششرة بعد العودة من
باتنة .وعن قضشية تعيين المدرب المسشاعد
خير الدين خريسس كمدرب رئيسشي خلفا
للمدرب عبد القادر عمراني ،أاششار ذات

مقابلة مثيرة وهامة للفريقين

المتحدث أان القضشية جاءت مؤوقتا
وسشتسشتمر إالى غاية التحويÓت الششتوية
مناششدا الÓعبين بمسشاعدة المدرب الجديد
بصشفته ابن الفريق ويعرف خباياه جيدا ولن
يبخل على الفريق بأاية مجهودات ،كما أاششار
أان الفريق قد تجاوز مرحلة اإلخفاقات
وتمكن الÓعبون من اسشتعادة الثقة في
النفسس وتحقيق نتائج إايجابية.

تلمسسان :محمد .ب

تصسفيات مونديال ( ٢٠١٤أاوروبا)

في حين عاد الفوز لÓتحاد بـ/ ٢
 ،٠كما ينتظر ان يكون اللقاء
ششيقا من الناحية الرياضشية في

انتظار ان تسشود الروح الرياضشية
التي أاصشبحت غائبة عن مÓعبنا.

سسطيف :نورالدين بوطغان

الرابطة اÎÙفة الثانية

ا.البليدة ون.حسس Úداي وم.بجاية ‘ رواق مناسسب

تتواصسل اليوم مقابÓت الرابطة
المحترفة الثانية والتي قد تكون في
صسالح اتحاد البليدة ونصسر حسسين داي
ومولودية بجاية المسستفيدين من
عامل األرضض والجمهور خÓل الجولة
السسادسسة ويسستقبل اتحاد البليدة
جمعية الخروب بملعب براكني وكله
أامل في الظفر بالنقاط الثÓث للفوز
وهو الذي لم يسسبق له وأان فاز فوق
أارضسية ميدانه منذ بداية الموسسم
بتحقيقه لتعادلين فقط.
فرفقاء الÓعب هريدة المتأاثرين معنويا
بالتعادل الذي فرضس عليهم من طرف جمعية
وهران ( ١ـ  )١في الجولة المنصشرمة
سشيحاولون حتما تدراك المر وحرصشوا على

آا’ن ميشسال :سسنتدارك الموقف ونبقى في الريادة

بن النوي ت

وفاق سسطيف ـ اتحاد العاصسمة

مقابلة هامة ومثيرة يششهدها
مسشاء اليوم ملعب الثامن ماي ٤٥
بمدينة سشطيف ،بين حامل اللقب
وفاق سشطيف وفريق األحÓم
صشاحب المرتبة الثالثة في
الموسشم الماضشي اتحاد الجزائر.
وتدخل المباراة في إاطار الجولة
السشادسشة للبطولة الحترافية
األولى ،وينتظر أان يحضشر اللقاء
جمهور غفير من انصشار
الفريقين باعتبار أان الفوز فيها
مهم جدا للتششكيلتين اللتين
اخفقتا في الجولة السشابقة أامام
الصشاعدين الجديدين ششباب
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شسبيبة بجاية

قمت ـ ـ ـ ـ ـان في سسطـ ـ ـ ـيف وتي ـ ـ ـزي وزو
فبعد تعادلين متتاليين يتعين على الششبيبة
البجاوية المتصشدرة بمجموع  ١١نقطة تحقيق
نتيجة ايجابية من أاجل الحفاظ على كرسشي
الريادة الذي تتربع عليه منذ بداية المسشابقة
وهي المهمة التي لن تكون سشهلة أامام فريق
يحتل المركز الثامن بمجموع ( ٧نقاط) وأاكثر
من هذا منتششيا بالفوز الثامن الذي عاد به
من الششلف في الجولة المنصشرمة.
ومن جهته يوجد فريق وفاق سشطيف (المركز
الخامسس بـ  ٨نقاط) الذي تلقى أاول هزيمة له
في الموسشم على ميدان ششباب السشاورة في
نفسس وضشعية الرائد باسشتثناء ان منافسشه
اتحاد الجزائر (المركز التاسشع بـ  ٧نقاط) ل
يتمتع بمعنويات مرتفعة بعد تعثره بأارضشه
أامام ششباب أاهلي برج بوعريريج.
ومن خÓل هذه المعطيات سشيحرصس كل
فريق على اسشترجاع ثقة مناصشريه في مقابلة
تعد بالثارة والتششويق وسشتكون الخسشارة فيها
ممنوعة على أابناء المدرب الفرنسشي فيلود
بالنسشبة للفريق السشطايفي واألرجنتيني
غاموندي (للفريق العاصشمي) إاذا كان يرغبان
في العودة إالى المنصشة.
أاما الوصشيف فريق اتحاد الحراشس (المركز
الثاني بـ  ١٠نقاط) فسشتكون الفرصشة سشانحة
أامامه للصشعود إالى الريادة في حالة اخفاق
الششبيبة البجاوية بتيزي وزو وذلك في
المقابلة التي سشيسشتقبل فيها جمعية أاولمبي
الششلف (المركز الـ  ١٢بـ  ٥نقاط) الذي تراجع
مسشتواه مثلما تؤوكده هزيمته بقواعده أامام
ششبيبة القبائل.
وسشيكون لششبيبة قسشنطينة (المركز الثالث ـ ٩
نقاط) كذلك فرصشة السشتفادة من هذه
الجولة إاذا نجح في الصشمود امام مضشيفه
ششباب بلوزداد (المركز السشابع بـ  ٨نقاط) في
حين ان صشاحب المركز الثالث اآلخر في

العدد
١٥٩٢٨

اعداد العدة جيدا لمواجهة
اليوم من خÓل اجراء مقابلة
ودية ضشد أاولمبي الششلف( ٢ـ ،)٢
كانت بمثابة فرصشة مواتية
للمدرب نصشر الدين أاكلي
لتحديد نقاط ضشعف تششكيلته.
ومن جهته ،من المتوقع أان
ليجد فريق مولودية بجاية
(المركز الثاني) المدعم معنويا بالفوز الذي
عاد به خارج ميدانه على حسشاب المولودية
المحلية ( ١ـ  ،)٠صشعوبة كبيرة في السشفرية
التي تقوده الى وهران لمواجهة الجمعية
المحلية المتواجدة في موقع ل تحسشد عليه.
أاما فريق نصشر حسشين داي (المركز الثاني)،
والذي فاز بلقائه األخير على البسشاط أامام
إاتحاد عنابة عقب الحداث التي عرفتها
المقابلة ،فسشيكون منتعششا أاكثر من منافسشه
وسشيحرصس على تاكيد عافيته امام أاولمبي
المدية في مواجهة تعد باإلثارة والتششويق.
وأاكد قائد النصشرية ان فريقه عازم على
العودة بنقاط المقابلة« ،أانها مقابلة مهمة
يتعين علينا الفوز بها لقد اسشتخلصشنا الدروسس

من المقابلة التي خسشرناها بميداننا أامام أامل
األربعاء» ،كما أاوضشح المتحدث.
وفي مؤوخرة الترتيب ،يتعين على اتحاد عنابة
(المركز الـ )١٤وجمعية وهران (المرتبة )١٦
بذل الكثير من الجهد من أاجل تحسشين
موقعهما في الترتيب العام في مهمة ل تبدو
سشهلة ،حيث سشيتنقل الفريق العنابي الى
المحمدية فيما سشتكون مهمة أابناء (المدينة
الجديدة) صشعبة للغاية أامام (الموب).

البرنامج:

اليوم (سض:)٠٠:١٥
باتنة  :مولودية باتنة ـ أامل الربعاء
يوم الثÓثاء  ١٦أاكتوبر (سشا ٠٠ر:)١٥
مروانة :أامل مروانة ـ مولودية سشعيدة
مسشتغانم :ترجي مسشتغانم ـ مولودية قسشنطينة
عين فكرون :ششباب عين الفكرون ـ ششباب تموششنت
الجزائر ( ٢٠اوت) :نصشر حسشين داي ـ اولمبي المدية
المحمدية :سشريع المحمدية ـ اتحاد عنابة
البليدة :اتحاد البليدة ـ جمعية الخروب
بجاية :مولودية بجاية ـ جمعية وهران (سشا ٠٠ر)١٨

حـ ـ ـوار سس ـ ـ ـاخـ ـ ـ ـن بينإاسسباني ـ ـ ـا وفـ ـ ـ ـرنسسا اليوم
تتصسدر مباراة اسسبانيا
بطلة العالم وأاوروبا
أامام فرنسسا مباريات
اليوم ،ضسمن
التصسفيات
األوروبية
المؤوهلةإالى
نهائيات كأاسض
العالم ٢٠١٤
بالبرازيل،
والتي تزداد
ضسراوة مع مرور
الجولت.
وتأالق الفريقان في
الجولتين األولتين بعد أان جمع
كÓهما سشت نقاط ،ما يعني أان الفائز
في مباراة الغد التي سشتجرى بمدريد سشيقطع
خطوة مهمة نحو صشدارة المجموعة التاسشعة،
مع العلم بأان أاصشحاب المراكز األولى من
المجموعات التسشع بالتصشفيات األوروبية
سشيتأاهلون مباششرة إالى نهائيات البرازيل.
كما فازت كل من رومانيا وهولندا
بمبارياتهما الثÓث األولى بالمجموعة
الرابعة قبل أان يلتقي المنتخبان في
بوخارسشت غدا ،ول يختلف الوضشع بالنسشبة
أللمانيا والسشويد اللتين لم تهدرا أاي نقاط في
التصشفيات حتى اآلن قبل لقائهما غدا في
برلين ضشمن منافسشات المجموعة الثالثة.
ذات المششوار قطعته روسشيا متصشدرة
المجموعة السشادسشة كذلك ،ول يتوقع أان

يتغير األمر عندما تسشتضشيف
أاذربيجان في موسشكو غدا.
وفي باقي مباريات الغد
البالغ عددها ،٢٥
إايطاليا
تلتقي
وصشيفة بطل أاوروبا
مع الدنمارك في
المجموعة الثانية،
بينما تحل إانجلترا
متصشدرة
المجموعة الثامنة
ضشيفة على بولندا.
من جهته ،يدخل
المنتخب األلماني مباراته
أامام السشويد بمعنويات
مرتفعة ،خاصشة بعد فوزه العريضس ٦
 ١ /على مضشيفته ايرلندا الجمعة الماضشية،
ويسشتفيد (المانششيفت) من عودة قائد الفريق
فيليب لم بعد اسشتنفاذه العقوبة ،ولكن
الششكوك تحوم حول مششاركة سشامي خضشيرة
لعب ريال مدريد األسشباني مع منتخب
أالمانيا بسشبب إاصشابة عضشلية.
ول يعتبر الهولنديون أاي ششيء مضشمونا قبل
رحلتهم إالى رومانيا التي قدمت حتى اآلن
بداية قوية في مششوارها بالتصشفيات
األوروبية خاصشة بعد فوزها المعنوي / ١
صشفر على مضشيفتها تركيا الششهر الماضشي.

الثÓثاء  ١٦أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ٣٠ذو القعدة  ١٤٣٣هـ

فتاوى شسرعية

هل الحج يكفر ذنؤبه؟
شساب ارتكب منكرات مثل الزنى
وشسرب الخمر ،واآلن تاب إالى الّله
توبة صسادقة ،وحج بيت الّله
الحرام ،فهل الحج يكفر ذنوبه؟
وهل توبته مقبولة؟
الحج إاذا أاديته كما أامر النبي ـ صشلى
الّله عليه وسشلم ـ وأاعلنت توبتك الصشادقة
النصشوح وعزمت على عدم العودة إالى
المنكر ،فإان التوبة مقبولة من الذنوب
التي ذكرتها من الزنى وششرب الخمر،
ومن وقع منه مثل ذلك ينبغي أان يسشتر
ذلك على نفسشه ،والّله يتوب عليه إان
ششاء ،قال النبي ـ صشلى الّله عليه وسشلم ـ:
«من أاصشاب من هذه القاذورات ششيئًا
فليسشتتْر بسشتر الّله تعالى فإانه من يبدِ لنا
صشفحته نقم عليه كتاب الّله»( ،الحاكم
.)٢٤٢-٤
وقد قال ـ صشلى الّله عليه وسشلم ـ« :من
حج فلم يرفث ولم يفسشق رجع كيوم
ولدته أامه»( ،البخاري  ٢١٣ـ  ٣ومسشلم  ٢ـ
.)١٨٣
وعن عبد اللّه بن مسشعود أان النبي ـ
صشلى الّله عليه وسشلم ـ قال« :تابعوا بين
الحج والعمرة فإانهما ينفيان الفقر
والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد
والذهب والفضشة ،وليسض للحج المبرور
ثواب إال الجنة».

السسعي فيإاصسÓح ذات البين
إاصشÓح ذات البين من أاجل الطاعات
وأاعظم القربات قال تعالى َ :لا َخْيَر فِي
جَواُهْم إاِلsا َمْن أاََمَر بِصَشَدَقةٍ أاَْو
َكثِيٍر مِْن نَ ْ
َمْعُروفٍ أاَْو ِإاصْشلَاح ٍ َبْيَن الsناسض ِ َوَمْن َيْفَعلْ
َذلِكَ اْبتَِغاء َمرضَشاةِ اللهِ َفسَشوفَ ُنْؤوتِيهِ
ْ
َ ْ
جًرا َعِظيًما ﴾النسشاء ،﴿١١٤:ل سشيما
أاَ ْ
في نطاق العائلة الواحدة ،المرتبطة
برباط الرحم ،التي حذر الّله سشبحانه
من قطعها ،وإافسشاد ما بينها ،قال تعالى:
َفَهلْ َعسَشْيُتْم إاِْن َتَولْsيُتْم أاَْن ُتْفسِشُدوا ِفي
األَْرضض ِ
حامَكُْم
َوُتَقuطُعوا
َأاْر َ
﴾محمد ﴿٢٢:فينبغي أان تسشعى
لإÓصشÓح بين أاهلك ،وعائلتك ،بأان تقول
الخير وتنمي مششاعر الود بين
المتخاصشمين منهم ،وإاذا قال أاحدهم
كلمة إايجابية تنقلها لآÓخر ،وتزيد عليها
من الكلمات الطيبة والتذكير باللّه،
والرغبة فيما أاعده للعافين عن الناسض،
وليكن ذلك على انفراد وبأاسشلوب طيب،
وليسض من المصشلحة الجمع بين
المتخاصشمين إال بعد أان تغرسض مششاعر
الخير في نفوسض الجميع ،وبعد أان تهدأا
النفوسض حتى ل تتجدد البغضشاء والششحناء
 ،مع النتباه لصشفات كل واحد منهم ،فإاذا
كان أاحدهم سشريع الغضشب فالصشواب أان
يكون اللقاء به وديًا دون تعرضض ألسشباب
الخصشام ،ويفضشل أان يكون فيه تذكير بالّله،
والذكرى تنفع المؤومنين.وفقك الّله في
مسشعاك ،وأاصشلح الّله بك حال أاسشرتك،
وجمع قلوبكم على الخير .

منأاقؤال الصسالحين
رأاى رجل أامير المؤومنين عمر بن عبد
العزيز رضشي الّله عنه يششتري كميات
كبيرة من السشكر ،فتعجب أاششد
العجب''.ولما سشأاله قال رضشي الّله عنه:
ألتصشدق به على الفقراء .قال الرجل :أال
تتصشدق بثمنه؟ فربما كان المال أانفع
لهم؟ فأاجابه رضشي الّله عنه :ألني أاحب
السشكر ،وأاردت أان أاطعم الفقراء من
أاحب ششيء إالى نفسشي ،فقد قال الّله
تعالى'' :لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما
تحبون وما تنفقوا من ششيء فإان الّله به
عليم ''('' ٩٢آال عمران).؛

يوميــات إإسسـÓميـــة
إإعدإد  :عبد إلكريم  .ل

هام جدا

هذه الصشفحة تحتوي على آايات قرآانية كريمة
واحاديث نبوية ششريفة ،الرجاء الحفاظ عليها
وحمايتها من التدنيسض .وششكرا

اإلسسÓمأاولى اهتمامًا عظيمًا برعاية الطفولة

الحكمة النبؤية من تحنيك المؤلؤد
لقد اهتم اإلسسÓم اهتمامًا عظيمًا برعاية الطفولة واألمومة ‘ مراحلها كلها اهتمامًا ل يدانيه
ما تتحدث عنه منظمات األ· اŸتحدة وحقوق اإلنسسان واŸنظمات الصسحية العاŸية.
ول تبدأا رعاية الطفولة منذ لحظة
الولدة ،بل تمتد هذه الرعاية منذ
لحظة التفكير في الزواج .فقد أامر ـ
صشلى الّله عليه وسشلم ـ باختيار الزوج
والزوجة الصشالحين ،وقد اهتم
اإلسشÓم اهتمامًا عظيمًا بسشÓمة
النسشل وبكيان األسشرة القوي ،ليسض
فقط من الجانب األخÓقي ،إانما ضشم
إاليه الجوانب الوراثية الجسشدية
والنفسشية .تسشتمر هذه الرعاية
والعناية في مرحلة الحمل وعند
الولدة والرضشاع ومراحل التربية
والتنششئة التالية .ومن مظاهر هذا
الهتمام تحنيك المولود.

بعضض األحاديث الؤاردة
في التحنيك
أاخرج البخاري في صشحيحه عن
أاسشماء بنت أابي بكر رضشي الّله عنهما
(أانها حملت بعبد الّله بن الزبير بمكة.
قالت :خرجت وأانا متم [أاي قد
أاتممت مدة الحمل الغالبة وهي تسشعة
أاششهر] فأاتيت المدينة فنزلت قباء
فولدت بقباء ثم أاتيت به رسشول الّله ـ
صشلى الّله عليه وسشلم ـ فوضشعه في
حجره ثم دعا بتمرة فمضشغها ثم تفل
في فيه فكان أاول ششيء دخل جوفه
ريق رسشول الّله ـ صشلى الّله عليه وسشلم
ـ ،ثم حنكه بالتمر ،ثم دعا له فبsرك
عليه.)......
وفي الصشحيحين عن أابي موسشى
األششعري قال( :ولد لي غÓم فأاتيت به
النبي ـ صشلى اللّه عليه وسشلم ـ ،فسشماه
إابراهيم وحنكه بتمرة .وزاد البخاري:
«ودعا له بالبركة ودفعه إالّي».

التفسسير العلمي
إان مسشتوى السشكر «الجلوكوز» في
الدم بالنسشبة للمولودين حديثًا يكون
منخفضشًا ،وكلما كان وزن المولود أاقل
كلما كان مسشتوى السشكر منخفضشًا.
وبالتالي فإان المواليد الخداج [وزنهم
أاقل من ٢,٥كلغ] يكون منخفضشًا جدا ً
بحيث يكون في كثير من األحيان أاقل
من  ٢٠ملليغرام لكل  ١٠٠ملليلتر من
الدم .وأاما المواليد أاكثر من  ٢,٥كلغ
فإان مسشتوى السشكر لديهم يكون عادة
فوق  ٣٠ملليغرام.
ويعتبر هذا المسشتوى (  ٢٠أاو ٣٠
ملليغرام ) هبوطًا ششديدا ً في مسشتوى
سشكر الدم ويؤودي ذلك إالى األعراضض
اآلتية:
@ أان يرفضض المولود الرضشاعة.
@ ارتخاء العضشÓت.
@ توقف متكرر في عملية التنفسض

وحصشول ازرقاق الجسشم.
@ اختÓجات ونوبات من التششنج.
وقد يؤودي ذلك إالى مضشاعفات
خطيرة مزمنة وهي:
@ تأاخر في النمو.
@ تخلف عقلي.
@ الششلل الدماغي.
@ إاصشابة السشمع أاو البصشر أاو
كليهما.
@ نوبات صشرع متكررة ( تششنجات).
وإاذا لم يتم عÓج هذه الحالة في
حينها قد تنتهي بالوفاة ،رغم أان
عÓجها سشهل ميسشور وهو إاعطاء
السشكر الجلوكوز مذابًا في الماء إاما
بالفم أاو بواسشطة الوريد.

المناقشسة:
إان قيام الرسشول ـ صشلى الّله عليه
وسشلم ـ بتحنيك األطفال المواليد
بالتمر بعد أان يأاخذ التمرة في فيه ثم
يحنكه بما ذاب من هذه التمرة بريقه
الششريف فيه حكمة بالغة .فالتمر
يحتوي على السشكر «الجلوكوز»
بكميات وافرة وخاصشة بعد إاذابته
بالريق الذي يحتوي على أانزيمات
خاصشة تحول السشكر الثنائي
«السشكروز» إالى سشكر أاحادي ،كما أان
الريق ييسشر إاذابة هذه السشكريات،
وبالتالي يمكن للطفل المولود أان
يسشتفيد منها.
وبما أان معظم أاو كل المواليد

قؤاعد السسعادة
اجعل قلبك خالًيا من الهموم''.اجعل
عقلك خالًيا من القلق''.عشش حياتك
ببسساطة''.أاكثر من العطاء وتوقع
المصساعب''.توقع أان تأاخذ القليل''.توكل
على الّله واطمئن لعدالته

حظ المؤؤمن منأاخيه

قال يحيى بن معاذ'' :ليكن حظ المؤومن
منكأال تضسرهإان لم تنفعه ،وأال تغمهإان لم
تسسره ،وأال تذمهإان لم تمدحه''.

يحتاجون للسشكر الجلوكوز بعد
ولدتهم مباششرة ،فإان إاعطاء المولود
التمر المذاب يقي الطفل بإاذن الّله
من مضشاعفات نقصض السشكر الخطيرة
التي أالمحنا إاليها.
إان اسشتحباب تحنيك المولود بالتمر
هو عÓج وقائي ذو أاهمية بالغة وهو
إاعجاز طبي لم تكن البششرية تعرفه
وتعرف مخاطر نقصض السشكر
«الجلوكوز» في دم المولود.
وإان المولود وخاصشة إاذا كان
خداجاً ،يحتاج دون ريب بعد ولدته
مباششرة إالى أان يعطى محلوًل سشكريًا.
وقد دأابت مسشتششفيات الولدة
واألطفال على إاعطاء المولودين
محلول الجلوكوز ليرضشعه المولود بعد
ولدته مباششرة ثم بعد ذلك تبدأا أامه
بإارضشاعه.
إان هذه األحاديث الششريفة الواردة
في تحنيك المولود تفتح آافاقًا مهمة
جدا ً في وقاية األطفال ،وخاصشة
الخداج «المبتسشرين» من أامراضض
خطيرة جدا ً بسشبب إاصشابتهم بنقصض
مسشتوى سشكر الجلوكوز في دمائهم.
وإان إاعطاء المولود مادة سشكرية
مهضشومة جاهزة هو الحل السشليم
واألمثل في مثل هذه الحالت .كما
أانها توضشح إاعجازا ً طبيًا لم يكن
معروفًا في زمنه ـ صشلى الّله عليه
وسشلم ـ ول في األزمنة التي تلته حتى
اتضشحت الحكمة من ذلك اإلجراء في
القرن العششرين.

دعاء
أاعوذ بكلمات اللّه التامات من غضسبه و
عقابه و شسر عباده و من همزات الشسياطين
وأان يحضسرون

حديث نبؤي

قال رسسول اللّه صسلى اللّه عليه وسسلم:
''من رأاى منكم منكرًا فليغيره بيده ،فإان لم
يسستطع فبلسسانه ،فإان لم يسستطع فبقلبه
وذلكأاضسعف اإليمان'' رواه مسسلم''.
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هارون الرشسيد الباكي الؤرع
قال منصشور بن عمار ما رأايت
أاغزر دمعاً عند الذكر من ثÓثة
الفضشيل بن عياضض والرششيد وآاخر.
وُروي أان ابن السشماك دخل على
الرششيد يومًا فاسشتسشقى فأاتي بكأاسض
فلما أاخذه قال على رسشلك يا أامÒ
اŸؤومن Úلو ُمنِعت هذه الششربة بكم
كنت تششÎيها؟ قال بنصشف ملكي،
قال اششرب هّنأاك اللّه تعا ،¤فلما
ششربها قال أاسشأالك لو ُمنِعت
خروجها من بدنك Ãاذا كنت
تششÎى خروجها؟ قال بجميع ملكي،
قال إان ملكًا قيمته ششربة ماء وبوله
÷دير أان ل ُينافسض فيه ،فبكى
هارون الرششيد بكاء ششديدا ً.
وقال ابن ا÷وزي« :قال الرششيد
لششيبان عظني ،قال ألن تصشحب من
يخّوفك حتى يدركك األمن خ Òلك
من أان تصشحب من يؤومنّك حتى
يدركك اÿوف ،فقال الرششيد فسuشْر
‹ هذا ،قال من يقول لك أانت
مسشؤوول عن الرعية فاتق ِ الّله أانصشح
لك ‡ن يقول أانتم أاهل بيت مغفور
لكم وأانتم قرابة نبيكم ـ صشلى الّله
عليه وآاله وسشلم ـ ،فبكى الرششيد
حتى رحمه من حوله».

قصسـة عجـيبـة ‘ األمان
نحن ‘ زمان قلت فيه األمان
وكÌت فيه اÿيانة  ،وأاصشبح كثÒ
من الناسض ل يؤو“نون  ،و إاذا اؤو“نوا
خانوا  ،وأاصشبحوا يتبايعون ف Óيكاد
أاحد يؤودي األمانة  ،حتى أاصشبح
يقال  :إان ‘ بني فÓن رج ً
 Óأامينًا ،
لندرة األمانة ب Úاÿلق  ،وكأان
الناسض ما علموا أان األمانة والرحم
يقفان يوم القيامة على جنبتي
الصشراط Áينًا وششماًل  ،لعظم
أامرهما وك Èموقعهما  ،وليطالبا
من يريد ا÷واز بحقهما .وأاما
سشلفنا السشابقون فقد Œذرت
األمانة ‘ قلوبهم  ،فبها يتبايعون ،
ويتعاملون  ،ولهم ‘ ذلك قصشصض
وأاخبار  ،من ذلك ما حكاه ابن عقيل
عن نفسشه '':حججت فالتقطت عقد
لؤولؤو ‘ خيط أاحمر  ،فإاذا ششيخ
ينششده  ،ويبذل Ÿلتقطه مائة دينار،
فرددته عليه  ،فقال  :خذ الدنان، Ò
فامتنعت وخرجت إا ¤الششام  ،وزرت
القدسض  ،وقصشدت بغداد فأاويت
بحلب إا ¤مسشجد وأانا بردان جائع ،
فقدمو ، Êصشليت بهم  ،فأاطعمو، Ê
وكان أاول رمضشان  ،فقالوا  :إامامنا
تو‘ فصشل بنا هذا الششهر  ،ففعلت
 ،فقالوا  :إلمامنا بنت فزوجت بها ،
فأاقمت معها سشنة  ،وأاولدتها ولدا ً
بكرا ً  ،فمرضشت ‘ نفاسشها ،
فتأاملتها يومًا فإاذا ‘ عنقها العقد
بعينه بخيطه األحمر  ،فقلت لها :
لهذا قصشة  ،وحكيت لها  ،فبكت
وقالت  :أانت هو والله  ،لقد كان أابي
يبكي  ،ويقول  :اللهم ارزق بنتي مثل
الذي رد العقد علّي  ،وقد اسشتجاب
الله منه  ،ثم ماتت  ،فأاخذت العقد
واÒŸاث  ،وعدت إا ¤بغداد .وقال
ابن اŸبارك  :اسشتعرت قلمًا بأارضض
الششام  ،فذهبت على أان أارده  ،فلما
قدمت مرو نظرت فإاذا هو معي ،
فرجعت إا ¤الششام حتى رددته على
صشاحبه ''.
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منوعات

امرأاة تسضتحم  ٢٥مرة يوميًا!

فقدت الماليزية جوليا
بنت عبدالّله ،البالغة من
العمر  ٤٠عاماً عملها،
ليسس بسسبب ظروف
طارئة اأو كسسل منها ،بل
بسسبب تاأخرها اليومي عن
دوامها الرسسمي لبقائها في
الحمام اأكثر من ٥
سساعات ،لÓإغتسسال
والسستحمام.
فجوليا ليسض كباقي ألنسشاء،
تسشتحم وتتعطر وتتاأنق وتخرج
في سشاعة أأو أثنتين ،بل يلزمها
 ٥سشاعات يوميًا في ألحمام،
حيث أأصشيبت ألفتاة بوسشوأسض

ألنظافة ألقهري ،لتقوم بغسشل
يديها نحو  ٣٠٠مرة ،وتقوم
بالإسشتحمام  ٢٥مرة تقريباً،
ما يجعلها تسشتخدم غالونين
من ألغسشول أأسشبوعيًا ،وعدة
علب من قطع ألصشابون ،ما
أأدى أإلى ترأكم ألمصشروفات
وألفوأتير ألنابعة عن ألنظافة
ألزأئدة ،مادفعها للبحث عن
مصشدر رزق أآخر عن طريق
جمع أألششياء ألقديمة ،من
صشحف ومجÓت ومÓبسض
لبيعها ،حتى تتمكن من ششرأء
ألمزيد من علب ألصشابون و
ألغسشول لموأصشلة تنظيف

جسشمها.
وتقول جوليا أإن أأعرأضض هذأ
ألمرضض ألنفسشي بدأأت عندها
في سشن ألعششرين عندما بدأأت
تعمل في مختبر طبي
للفحوصشات ،وكانت وقتها
تضشطر أإلى ألإمسشاك بعينات
ألبول وألدم وغيرها ،وأأكثر ما
كان يخيفها ألإصشابة بمرضض
نقصض ألمناعة ألإيدز ،ومن
هنا بدأأت تغسشل يديها
وششعرها ،وتحمم جسشمها
ع ش ش ر أ ت أ ل م ر أ ت ي و م ي اً ل ت ص ش ل
في ألخير أإلى  ٢٥مرة في
أليوم.

تقود سضيارتها تحت تأاثير ..معقم اليدين
أأوقفت ألششرطة أمرأأة تقود سشيارتها وهي ثملة،
غير أأنها أعترفت لهم بأانها ل تقود تحت تأاثير
ألكحول ،ولكن تحت تأاثير معقم أليدين.
وأأوقفت ألششرطة جنيفر أأماندأ ويلكوكي (٣٦
عاماً) في بلدة ميدلتاون في كوناكتيكت بعد
رصشدها وهي تقود ألسشيارة بتهور.
وبعد أأن فششلت ألمرأأة في أختبار ألثمالة ،أعترفت
أأنها ششربت نصشف زجاجة من معقم أليدين.
وقد أتهمت ألمرأأة بالقيادة في حالة ثمالة وأأفرج
عنها بموجب كفالة على أأن تمثل مجددأ ً أأمام
ألمحكمة.

قاتل قطط
بريطاني في
قبضضة العدالة

أألقت ألششرط
رجل أأق ة ألبريطانية ألقبضض على
دم
ألسشنوأت على قتل  ٢٣قطاً في
أ
ل
ث
رجل في Óث أألخيرة ،وألقاتل
أأوأ
من سش ئل ألسشتينات من عمره،
كان
م
ن
ط
ق
ة هيث في
سشتاتفوردششا
ي
ر
أ
عتقل بتهمة تسشميم
 ٢٣هّرأ ً خ
ف Óل  ٣سشنوأت من دون
ألكشش عن أسشمه.
وطلبت أل
في أ ششرطة من كل من فقد هرأ ً
لمنطق
تعتقد أ ة ألتقدم بششكوى ،ألنها
ن ل
ل
م
تهم «ضشحايا» أأكثر من
ألـ ٢٣ألمعروفة.
وقالت ترأيسش
من قطط ي سشالمون ( ٤٧سشنة) أن ٣
ها
سشممت منذ ألعام .٢٠٠٨
وأأكدت أن
س
ش
م
ا
ع خبر ألقبضض على هذأ
ألرجل كا
ن
بمثابة «ألفوز بجائزة».
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 ٩٩سضنة سضجن لسضيدة ضضربت ابنتها
أانزلت محكمة جزئية أامريكية في
ولية تكسساسس عقوبة السسجن لمدة ٩٩
سسنة بسسيدة أامريكية أاقدمت على لصسق
يدي طفلتها (سسنتان) بحائط
مسستخدمة مادة لصسقة.
ويذكر أأن ألقاضشي ألذي أأصشدر ألحكم على
أألم ،وأسشمها إأليزأبيث إأسشكالونا ( ٢٣سشنة)،
في مدينة دألسض ثاني كبرى مدن تكسشاسض،
برر ألحكم ألقاسشي بأانه «عقوبة
ضشرورية لعتدأء وحششي يثير
ألصشدمة» .ولم يصشدر أأي رد
فعل فوري من إأسشكالونا عندما
نطق قاضشي ألمحكمة لري
ميتششل بالحكم في نهاية
جلسشات أمتدت لخمسشة أأيام.
ممثلة ألدعاء ألعام إأرين
برأيسض ،ألتي طالبت في ألبدأية
بسشجن أألم لمدة  ٤٥سشنة ،قالت
إأنها تسشتحق ألسشجن ألمؤوبد.
أأما ألقاضشي ميتششل فوجه
كÓمه إألى أألم عند إأدأنتها وإأعÓن ألحكم
«يوم  ٧سشبتمبر من ألعام ألماضشي ضشربت
طفلتك بوحششية حتى كادت تموت ..ولهذأ
تجب معاقبتك».
وقد تبين من خÓل ألقضشية أأن ألضشرب ألمبرح
ترك ألطفلة جوسشلين سشيديلو في غيبوبة
لبضشعة أأيام .وقد أأخبر أأبناء إأسشكالونا
أآلخرون ألسشلطات بأان أأمهم هاجمت

جوسشلين بسشبب مششاكل تتعلق بتدريبها على
كيفية أسشتخدأم ألمرحاضض .وأأفادت ألششرطة،
بناء على أإلفادأت ألتي تجمعت لها ،أأن أألم
ركلت طفلتها في بطنها وضشربتها بإابريق
ألحليب ،ثم لصشقت يديها بأاحد جدرأن ألششقة
مسشتخدمة مادة لصشقة.
وششهد ألطبيب ألمعاين بأان ألطفلة جوسشلين
عانت من نزيف دموي في ألدماغ وكسشر بأاحد

ضشلوعها وكدمات متعددة وعÓمات عضض،
كما تمزق بعضض جلد يديها حيث وجد أألطباء
عليها أأيضشا بقايا ألمادة ألÓصشقة ورقائق
طÓء أأبيضض من جدأر ألششقة .وكانت إأسشكالونا
قد أأقرت خÓل جويلية ألماضشي بذنبها في
«جناية إألحاق أأذى بطفل».

رغم نقاط الضسعف:

خدمات تعيد باريسس إالى الصضدارة
على الرغم من طقسسها
المتقلب والأزمة
القتصسادية التي تطبق
عليها ،عادت العاصسمة
الفرنسسية باريسس اإلى
احتÓل موقعها كواحدة
من اأكثر المدن جاذبية
في العالم ،حسسب التقييم
السسنوي لموؤسسسسة
«برايسسووترهاوسس كوبر»
للشسوؤون المالية
والمحاسسبية.
باريسض ،ألتي كانت قد ترأجعت
أإلى ألموقع ألثامن في قائمة
ألعام ألماضشي ،حققت قفزة
ملحوظة أإذ حلت هذأ ألعام
رأبعة بعد نيويورك (ألوليات
ألمتحدة) ولندن (بريطانيا)
وتورونتو (كندأ) ..كذلك
صشمدت ألعاصشمة ألفرنسشية
أأمام فورة ألدول ألآسشيوية ذأت
ألنمو ألقتصشادي ألمدهشض أإذ
حافظت على ألموقع ألثاني،
أقتصشاديا ،بعد ألعاصشمة
ألصشينية بكين ،متقدمة على
لندن
أللدود
«ضشرتها»
ومنافسشتها على ألجانب ألآخر

من ألمحيط ألأطلسشي..
نيويورك .ويعود ألفضشل في
هذأ ألموقع أإلى مئات ألآلف
من فرصض ألعمل في ميادين
ألمال وألخدمات ألمقدمة
للموؤسشسشات ،مما يجعل من
باريسض نقطة جذب رئيسشية.
وكان بين عناصشر ألتفوق لصشالح
باريسض تطور «نوعية» ألحياة
فيها ،أإذ تجاوزت مدن سشيدني
(أأسشترأليا) وهونغ كونغ
(ألصشين) وسشان فرأنسشيسشكو
(ألوليات ألمتحدة) .وفي حين
قد ل يششعر ألباريسشيون باأنهم
ششبكة
باأفضشل
يتمتعون
موأصشÓت عامة في ألعالم،
جاء أفتتاح باقة من ألفنادق
ألفخمة ألجديدة ليثير أهتمام
ألسشياح ألموسشرين ،فضش Óعن
أأن مطار «ششارل ديغول» محاط
بباقة من ألفنادق ألتي تيسشر
أإقامة ممتعة للمسشافرين
ألعابرين.
ولكن من ناحية أأخرى ،أأقل
أإيجابية ،وعلى ألرغم من
ششهرة باريسض كـ «عاصشمة
ألنور» ،فاإنها حلت ورأء

ألعاصشمة ألسشويدية أسشتوكهولم
ومدينة تورونتو ألكندية في
مجال ألإششعاع ألثقافي.
ألتقييم لحظ  ٣نقاط ضشعف
تعاني منها ألعاصشمة ألفرنسشية،
أأولها ألصشعوبات ألتي يوأجهها
ألمسشتثمرون وألرأغبون في
دخول ألميادين ألتجارية ،فقد
جاء في تقرير ألموؤسشسشة أأن
تاأسشيسض ششركة في لندن ل
يسشتغرق أأكثر من سشاعتين بينما
تتسشم ألمعامÓت ألرسشمية
ألفرنسشية بكثير من ألتعقيد.
ونقطة ألضشعف ألثانية أرتفاع
تكاليف ألحياة ول سشيما أأسشعار
ألعقارأت ،مع أأن وكÓء
ألعقارأت ألباريسشيين ل
يهضشمون هذه ألفكرة ويوؤكدون
أأن ثمن ألمتر ألمربع
ألمخصشصض للمكاتب في هونغ
كونغ أأغلى من باريسض ،أإل
أأنهم ،في ألمقابل ،يعترفون
بنقطة ألضشعف ألثالثة ،وهي أأن
ألمسشتثمرين يحتاجون أإلى
ضشمانات قانونية وضشريبية
أأفضشل مما هو متوفر حاليا.

أامريكي يعيد شضيكاً بقيمة  ٦٩٠مليون دو’ر
أسشتلم ألششاب أألن سشميث عن طريق ألخطأا ششيكاً بقيمة تتعّدى ألنصشف مليار
دولر من إأحدى ألوزأرأت أألمريكية ،بدلً من مبلغ ألـ ٦٥٠دولرأ ً ألذي كان
يسشتلمه ششهريًا ،غير أأنه قام بإاعادته على ألفور.
ونقلت وسشائل إأعÓم أأمريكية عن باتريسشيا ،وألدة ألششاب أألن سشميث ،قولها
إأن أبنها يسشتلم مبلغاً ششهرياً بقيمة  ٦٥٠دولرأ ً من وزأرة ششؤوون ألمحاربين
ألقدماء بهدف مسشاعدته على تسشديد أأقسشاطه ألجامعية ،بعد أأن قضشى أأباه
ألذي كان يخدم في ألقوأت ألجوية أألمريكية.
غير أأنها أأضشافت أأن خطأا ما حصشل أأدى إألى أسشتÓم ألششاب ششيكًا بمبلغ ٦٩٠
مليون دولر .وأأششارت باتريسشيا إألى أأن أبنها ألنزيه «قام بإاعادة ألششيك على
ألفور إألى قاعدة فورت بينينغ ألعسشكرية بولية جورجيا ،ولم يلجأا حتى إألى

ألمسشؤوول ألمحلي ألن .وأأّكد ألمحققون في ألوزأرة من جهتهم ،أأنهم ل يعلمون
طبيعة ألخطأا ألذي تسشبب بوصشول هذأ ألششيك إألى سشميث».
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أألجندة ألثقافية

تحت شسعار ''السسينما الجديدة''

ألفيلم ألفرنسسي يلتقي بجمهور ألسسينيماتيك أألسسبوع ألمقبل
عرضض منظمو لقاءات السسينما الفرنسسية التي تحتضسنها ''سسينيماتيك الجزائر'' على مدار خمسسةأايام بدءا من ٢٠
أاكتوبر الحالي ،تفاصسيل برنامج هذه التظاهرة الثقافية ،التي تحتضسنهاألول مرة ،ويتم خÓلها عرضض مجموعة
من األفÓم الفرنسسية الطويلة ،القصسيرة والوثائقية،إاضسافةإالى خلق فضساءات متنوعة تسسمح بتواصسلأابناء الفن
السسابع الفرنسسي والجزائري.

سسميرة لخذاري
وقد أاكد أامسض تيري المكلف بالعÓقات
والنشساطات الثقافية على مسستوى المعهد
الفرنسسي بالجزائر ،على هامشض الندوة
الصسحفية التي احتضسنها متحف السسينما
الجزائري في إاطار لقاءات السسينما
الفرنسسية ،على الدور الكبير الذي تلعبه
هذه التظاهرة الثقافية ،التي تعنى بالفيلم
الفرنسسي بالجزائر ،في توطيد وتعزيز
أاواصسر التواصسل في هذا الميدان الحي
بين البلدين ،مع تعريف الجمهور
الجزائري بأاهم الروابط التي تجمع بين
سسينما الخمسسينيات والسستينيات والسسينما
الجديدة أاو الشسابة التي تميز انتاجات
اليوم.
ومن جهته ،ثمن الناقد والكاتب
الجزائري احمد بجاوي هذه التظاهرة
الثقافية الموسسومة بلقاءات السسينما

الفرنسسية التي تأاتي تحت شسعار ''السسينما
الفرنسسية الجديدة'' ،مؤوكدا على ترحيب
السسينمائيين الجزائريين بكل الفعاليات
والنشساطات التي من شسأانها أان تضسيف
الشسيء اليجابي وتسساعد في الرقي بالفن
السسابع الجزائري.
وينظم ،حسسب ما كشسف عنه المنظمون،
على هامشض التظاهرة مجموعة من
الندوات الفكرية ،ينشسطها مجموعة من
النقاد والمخرجين من الجانبين الجزائري
والفرنسسي ،باإلضسافة إالى تنشسيط ورشسة
عمل خاصسة بتقنيات الصسوت في عالم
السسينما ،والتي تكون للمحترفين في
الجزائر.
كما يحضسر اللقاءات السسينمائية
الفرنسسية بالجزائر العديد من الوجوه
المعروفة على السساحة السسينمائية
الفرنسسية والعالمية على رأاسسهم المخرجة
الفرنسسية والسسيناريسست ناومي لفوفسسكي،

‘إاطار األسسبوع الثقا‘

أ÷لفة –ط ألرحال
بعاصسمة جرجرة

األول
أامسض
انطلقت
بدارالثقافة ''مولود معمري''
بتيزي وزو فعاليات األسسبوع
الثقا‘ لولية ا÷لفة وقد حضسر
مراسسيم الفتتاح فرق الرقصض
الفلكلوي وكذا مدير الثقافة
للولية و–ت إايقاع الرقصض
البدوي الذي أابدعت ‘ تقدÁه
فرقة «ولد نايلية» من ا÷لفة،
أاعلن مدير الثقافة السسيد ولد
اعلي الهادي عن إاشسارة انطÓق
هذا ا◊دث الثقا‘ الذي سسيمتد
ا ¤غاية  ١٨من الشسهر ا÷اري
والذي سستتخلله معارضض تعكسض
ثقافة ا÷لفة ،أاين يبقى الهدف
هذه
لحتضسان
األسسمى
النشساطات الثقافية هو التعريف
بالثقافات العريقة التي تشستهر
بها ا÷زائر وكذا التبادل الثقا‘
ب Úوليات الوطن .
وقد شسارك ‘ افتتاح
التظاهرة عدد من الفنان Úمن
ولية ا÷لفة على غرار الفنان
حميدو ولد نايل ،خبيزي
لزهاري ،نايلة وكذا عدد من
الشسعراء «بزيز بدر»« ،بلخÒي
دحمان» « ،بلغيت ﬁمد»
و«ﬁمد طالب عبو» على أان
يتواصسل ‘ يومه الثا ÊبتقدË
عدة إايقاعات للرقصض الفلكلوري
للبدوي من تقد Ëفرقة عبد
الرحÓن نواسض والذي سسيتزامن
مع تقد Ëع عرضض ببهو دار
الثقافة من األكÓت الشسعبية التي
تشستهر بها ولية ا÷لفة وكذا
األلبسسة و الزرابي وكذا لوحات
فنية وصسور ولية ا÷لفة.
على ان تختتم التظاهرة
بزيارة اسستكشسافية للمناطق
السسياحية التي تشستهر بها منطقة
القبائل إا ¤جانب اŸناطق
األثرية والتاريخية للمنطقة وكذا
تقد Ëعرضض اختتامي يشسارك
فيه جميع الفنان Úوفرق الرقصض
وكذا العارضس ÚاŸشسارك‘ Ú
األسسبوع الثقا‘ .

تيزي وزو :ضس- .ت.

أأحمد بجاوي بقاعة
ألأطلسس
يسستضسيف اليوم ،برنامج ''موعد
مع الكلمة'' على السساعة الـ ١٥
ظهرا بقاعة الطلسض ،الكاتب
والناقد السسينمائي ''احمد بجاوي
''بمناسسبة صسدور كتابه ''صسور
ووجوه من معركة تلمسسان'' .

مهرجان ألأغنية
ألسسطايفية
يقام اليوم ،بمدينة سسطيف
المهرجان الثقافي للموسسيقى
والأغنية السسطايفية .

في طبعتها األولى نوفمبر القادم

''أأيام ألفيلم ألقصسير وألوثائقي'' بمسستغانم

حفل فني بعنابة

تسستعد ولية مسستغانم بدءا من الفاتح نوفمبر المقبل لحتضسان فعاليات الطبعة األولىأليام الفيلم
القصسير والفيلم الوثائقي ،الذي تحتضسنه دار الثقافة للوليةإالى غاية السسادسض من نفسض الشسهر..
يكون عشساق الفن السسابع بمسستغانم على
موعد ما يقارب الـ ٤٠عم Óسسينمائيا
لمختلف الدول العربية والأوروبية من بينها
تونسض ،مصسر واألمانيا سسيعرضسون اأهم
الأعمال السسينمائية التي تم انتاجها
حديثا ،منها ''لقد التحقوا بالجبهة من اأجل
تحرير الجزائر'' لجون اأسسلماير من األمانيا،
''في المقلوب'' لأشسرف لعمار من تونسض،
ومن الجزائر ''عندما يتحول الفن اإلى
قصسة'' لمحمد اأمين حمليلي'' ،صسورتنا''
لبخموشسة اإلياسض'' ،صسانعو التاريخ'' للطاهر
خوصسة'' ،كنز الغابة لكاتيا صسايب..
وسستكون المنافسسة مفتوحة اأمام مختلف
الأعمال السسينمائية انطÓقا من السسينما
التجريبية اإلى المحترفة ،حيث يتنافسض
المشساركون على ثÓث جوائز لكل فئة

''الفيلم القصسير والفيلم الوثائقي''،
والمتمثلة في اأحسسن فيلم واأحسسن صسوت
واأحسسن صسورة ،وقد تم في هذا الإطار
ترشسيح فيلمي ''الأسسود'' و''الخيام''
للمسسابقة الرسسمية للتظاهرة للمخرج
السسوري اأرام خالد الرز.
كما تعرف التظاهرة تنظيم عدة ورشسات

يوؤطرها عدد من الأسساتذة من بينها ورشسة
حول ''النقد السسينماتوغرافي'' والتي
يوؤطرها الأسستاذ اإسسماعيل صسوفي،
وسسيشسرف المخرج المركب رشسيد بن عÓل
على ورشسة حول ''التركيب في الفيديو''،
فيما سسيوؤطر مجيد منصسور ورشسة تحت
عنوان ''الصسورة'' على اأن تتناول ورشسة
اأخرى موضسوع تطوير مشساريع الفيلم
ا ل ق ص س ي ر.
وتاأتي هذه التظاهرة الثقافية للتعريف
بالفن السسابع ،واكتشساف المواهب
الصساعدة ،وحسسب منظميها فاإنهم ياأملون
في مواصسلة هذه الفعاليات مسستقبÓ
وترسسيمها ،حتى تكون تقليدا سسنويا وتفتح
المجال للجمهور المسستغانمي لÓإطÓع
على مسستجدات السساحة الفنية،
وبالخصسوصض الفن السسابع على مسستوى
العالم العربي والأوروبي.

تعرضضألول مرة

مسسرحية « ألليلة تحكي» أليوم بالمدية
تعرضض جمعية الأقواسض لمواهب
الشسباب عشسية اليوم بركح دار الثقافة
حسسان الحسساني بالمدية مسسرحية بعنوان
« الليلة تحكي» من كتابة واإخراج الفنان
التونسسي طيب سسهيل لفائدة جمهور
عاصسمة التيتري.
واسستنادا لأحد الأعضساء الناشسطين
بهذه الجمعية ،فاإن هذا العمل الذي
سسيعرضض لأول مرة باللغة العربية سسيحكي
قصسة فÓح غير مبال بوسسائل الإعÓم

المختلفة في حين يصساب السسلطان
بمرضض فيعلن الحداد ،فتضسطر اآلة
السسلطان على معاقبة هذا الفÓح
''الغلبان'' لكونه لم يسسمع بخبر المرضض
ولم يرتدي لباسض الحزن ،بعد ذلك يقوم
السسلطان باإعÓن الأفراح اإل اأن هذا
الفÓح يبقى بلباسض الحزن فيعاقب للمرة
الثانية ،لأنه حزن لفرح الملك.
وفيما تعالج قصسة هذه المسسرحية بين
اأدوار كل من الفÓح والوزير والمسستشسار

وسسكان القرية ،يطرح هذا العمل مشسكلة
عدم مواكبة الفÓح لما يدور بمحيطه
وهو ما يتعرضض عموم الناسض بسسبب
جهلهم لما يسسمى باأبعاد الحسض المدني
التي تحتم علينا اإلى حد ما معرفة كل
صسغيرة وكبيرة عبر تخصسيصض وقت لقراءة
وتصسفح يومية اأو مشساهدة عرضض اخباري
على سسبيل المثال.

مهرجان الموسسيقى واألغنية التارقية بإايليزي

فسسيفسساء تعكسس عمق وأأصسالة ألمنطقة

فيلما زبانة و''قتلني عمر''
بالموقار
يعرضض غدا بقاعة الموقار
الفيلم السسينمائي''زبانة'' للمخرج
سسعيد ولد خليفة .
كما يعرضض بنفسض القاعة حتى
الـ١٧من الشسهر الجاري الفيلم
السسينمائي ''قتلني عمر '' بمعدل
ثÓث حصسصض يومية .

جان مارك موتون ،باإلضسافة إالى
كريسستيان روود وكل من الصسحفي والناقد
السسينمائي الفرنسسي جون ميشسال فرودون
والناقد والمنتج الجزائري أاحمد بجاوي
وسسمير أارجوم من الجانب الجزائري
لتنشسيط الندوات ،أاما تنظيم الندوات
فيكون من طرف كريم موسساوي .وتعرضض
على مدار أايام السسينما الفرنسسية بالجزائر
تسسعة أافÓم من السسينما الفرنسسية
الجديدة ،دورة أالن ريسسني ،إاضسافة إالى
عروضض تكون مدعمة بمدعوين مختصسين
في كل جوانب الفن السسابع.
من جانب آاخر ،تكرم التظاهرة المخرج
الفرنسسي الكبير آالن ريسسني من خÓل
عرضض خمسسة أاعمال له ،كما تخصسصض
أايضسا يوما كام Óللقناة الفرنسسية الخامسسة
) (TV5 Mondeمن خÓل بث العديد
من األفÓم الوثائقية التي أانتجتها في
السسنوات الماضسية.

هدى بوعطيح
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ترسسم الطبوع الغنائية المتنوعة التي يزخر بها الرصسيد الثقافي والتراثي لسسكان الطاسسيلي مشساهد من فعاليات المهرجان الثقافي المحلي للموسسيقى
واألغنية التارقية في طبعته الخامسسة التي انطلقت أامسسية األحد بإايليزي وسسط أاجواء بهيجة صسنعتها الفرق المحلية المشساركة ،إاضسافة إالى فرق من وليتي
تمنراسست وأادرار.وقد رافقت وقائع افتتاح هذه التظاهرة الثقافية أاهازيج متنوعة من خÓل مختلف العروضض الفنية التي قدمتها الفرق الفلكلورية المشساركة
كفرقة «أانامل السسÓم» لولية إايليزي وفرقة «السسبيبا» وفرقة «أايتما» لتصسنع بذلك لوحة فنية فسسيفيسسائية تعكسض مدى عمق وأاصسالة الثقافة التارقية.
وشسهدت مختلف الشسوارع الرئيسسية لعاصسمة الولية والتي تزينت بأابهى حلة إاسستعدادا لهذا الحدث الثقافي الكبير إاسستعراضسا لمختلف الوفود المشساركة
إانطÓقا منالحديقة العمومية وصسول إالى سساحة الحفÓت لدار الثقافة «عثمان بالي» وقد امتزجت فيه مختلف الطبوع الموسسيقية التارقية تحت وقع رقصسات
«اآلغ» الفلكلورية و رقصسة «السسبيبا» ترافقها بين الفينة واألخرى زغاريد تعالت بها حناجر نسسوة منطقة الطاسسيلي آازجر.
وعرفت الطبعة الخامسسة للمهرجان المحلي للموسسيقى واألغنية التارقية الذي نظم تحت شسعار«األغنية التارقية في الذاكرة بين األصسالة والمعاصسرة»
مشساركة أازيد من أاربعين فرقة فولكلورية منها فرق محلية ممثلة لبلديات الولية إاضسافة إالى فرق من وليتي تمنراسست و أادرار وكذا فرق موسسيقية تمثل مختلف
محافظات األغنية األمازيغية ،كما أاوضسح المنظمون.

يقام اليوم بمدينة عنابة ،بÓتو
للموسسيقى يحييه كل من ''المنشسد
جلول ،عبد الجليل اأخروف  ،عبد
المجيد بن عيسسى وفرقة
تاغموت.

سسهرة غنائية بغليزأن

.

يقام اليوم بمدينة غليزان،
بÓتو للموسسيقى يحييه كل من
''مزيان ايزوران ،حبيب يونسض
شساوي ،سسيد اأحمد الحراشسي،
الشسابة نوال وعليلو .

مهرجان للمنمنمات
بتلمسسان
تحتضسن تلمسسان هذه الأيام
المهرجان الدولي لفن المنمنمات
والديكور وتقام على هامشض
المهرجان معارضض فنية وو رشسات
ومحاضسرات.

مهرجان للعرأئسس
بتموشسنت
تحتضسن مدينة عين تموشسنت
هذه الأيام المهرجان الثقافي
لعرائسض القراقوز وهو مهرجان
موجه لÓأطفال.

'' لحن محزن لباريسس''
بمسسرح تيزي وزو
يقدم المسسرح الجهوي لولية
تيزي وزو ،يوم الأربعاء على
السساعة  ١٦زوال مسسرحية ''لمينتو
بور باري'' وهو عرضض شسرفي .

ورشسة للأطفال بوهرأن
تقام اليوم بمتحف زبانة
بوهران ورشسة لÓأطفال بمناسسبة
اليوم الوطني للهجرة .

الثÓثاء ١٦أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ ٣٠ذو القعدة  ١٤٣٣هـ

من الحياة

متى يمنع ألمرضض طفلك من ألذهاب للمدرسسة؟
تمر على كلأأم لحظة معينة عليهاأأن تقرر فيها ماإأذأ كان طفلها مريضضا فع Óويسضتحسضنأأ’ يذهب
للمدرسضةأأمأأنه يتمارضض وأأ’مر ليسض بالجاد ،وبالطبع ،فإان أأ’طفال وخاصضة فى ألسضن ألصضغيرة يكونون
أأكثر عرضضة لإÓصضابة بأانوأع ألعدوى ألمختلفة فى ألمدرسضة ،وخاصضةأأيضضاإأذأ كانوأ لم يذهبوأأ’يأأماكن بها
تجمعات مزدحمة قبل ذلك .وأأحيانا قد تحتار أأ’مأأو يحتار أأ’ب وخاصضةإأذأ كانا يفكرأن في تحديد ماإأذأ
كان ألطفل مريضضا فعÓأأمأأنه فقط يريد ألبقاء في ألمنزلأأو يوجد شضيء في ألمدرسضة يقلقه.

بالذهاب للمدرسسة ،ويمكن
لطفلك أان يعود للمدرسسة مرة
أاخرى بعد أان تختفي كل
األعراضض من عنده ألنه إاذا
ذهب للمدرسسة وكان لم يشسف
تماما بعد فقد يتقيأا مرة
أاخرى في المدرسسة.
إان وجود أاعراضض السسعال
والبرد الحادة عند الطفل أامر
لن يمكنه من الذهاب
للمدرسسة ،فالسسعال قد يعني
أاحيانا أان الطفل يعاني من
مرضض حاد وليسض بالبسسيط،
كما أانه قد يعني أان الطفل
مصساب بنوع من أانواع
الحسساسسية .واعلمى أايضسا أان
السسعال قد يبقي طفلك
مسستيقظا طوال الليل،
وبالتالى فإانه لن يكون مرتاحا
فى الصسباح ليتمكن من
الذهاب للمدرسسة ،إاذا كانت
سسعال طفلك بسسيط ول

يصساحبه أاى أاعراضض أاخرى
فيمكنك أان تسسمحي له
بالذهاب للمدرسسة.
إاذا كان طفلك يعاني من
التهاب في الحلق فعليك أان
تبقيه فى المنزل لمدة ٢٤
سساعة بعد إاعطائه المضساد
الحيوي مع الوضسع في
العتبار أانه إاذا كان حلق
الطفل الملتهب يصساحبه تورم
في اللوزتين وارتفاع في درجة
الحرارة وصسداع وأالم في
المعدة ،فيجب أان تصسطحبي
طفلك للطبيب ليتم فحصسه.
وبالنسسبة للصسداع الذي قد
يصسيب الطفل فإاذا لم يكن
مصسحوبا بأاي أاعراضض أاخرى
فيمكن للطفل أان يذهب
للمدرسسة.
أاما بالنسسبة آللم المعدة أاو
البطن عند الطفل ،فإاذا كان
ل يصساحبها أاي أاعراضض أاخرى

مثل اإلمسساك أاو اإلسسهال فقد
يكون سسببها القلق أاو التسسمم
بسسبب الطعام .إاذا كانت آالم
البطن بسسيطة ول يصساحبها
أاي أاعراضض أاخرى فيمكن
للطفل أان يذهب للمدرسسة.
قد يشسكو طفلك من أالم في
اذنه خÓل الليل أاو عندما
يسستيقظ في الصسباح فيجب أان
تصسطحبيه ليفحصسه الطبيب،
وعادة ما يكون أالم األذن
بسسبب عدوى تسستوجب أان يتم
إاعطاء الطفل مضسادا حيويا.
إاذا كان أالم األذن الذي يشسكو
منه طفلك ،فإانه سسيكون غير
مرتاح ،وبالتالي فلن يتمكن
من التركيز داخل القسسم،
ولذلك يصسبح من األفضسل أان
يبقى الطفل في المنزل
وخاصسة إاذا كان هناك ارتفاع
في درجة الحرارة أايضسا.
فى حالة كان طفلك ينام عدد
سساعات أاكثر من المعتاد أاو
أانك تواجهين صسعوبة في
إايقاظه فى الصسباح بينما هو
معتاد على السستيقاظ
بمفرده ،فتلك األمور قد تعني
أان الطفل مريضض وخاصسة إاذا
ظهرت عليه أاي أاعراضض
اخرى وفى تلك اللحظة يكون
من األفضسل أان يبقى الطفل
في المنزل .أاما إاذا شسعرت أان
الطفل يدعي المرضض حتى ل
يذهب للمدرسسة ،فهذا يعني
أان الطفل قد يعاني من
مشسكلة ما في المدرسسة
خاصسة باألصسدقاء أاو صسعوبة
بعضض المواد الدراسسية.

بيت وديكور:

نصسائح تخلصسك من شسحوم وجهك
يعتبر ألوجه ألنحيف ذأ
ألخدين ألبارزين من عÓمات
ألجمال لدى ألمرأأة ،وتذكري
أأنأأولى ألخطوأت للحصضول على
وجه نحيف مثالي ،هو أتباع
حمية غذأئية تسضاعدك على
حرق ألسضعرأت ألحرأرية
ألزأئدة ،مما يترتب عليه
خسضارة ألشضحوم ألزأئدة في
ألوجه.
نقدم ل ِ
ك سسيدتي في هذا السسياق
نصسائح ثمينة كي تتخلصسي من
شسحوم الوجه دون اإلخÓل بنظامك
الغذائي.
اشسربي كميات كبيرة من الماء :تناولي
ما ل يقل عن ثمانية أاكواب من الماء
يوميًا؛ فالجسسم البشسري يمتلك جهاًزا
مناعًيا طبيعًيا ،وفي حالة عدم تناول
الماء بالكم المطلوب ،الجسسم يظن
أانه في بيئة صسحراوية ،وبالتالي يعمل
على تخزين أاي كمية ماء تدخل إاليه
مما يجعلكِ تبدين منتفخة.
في حين لو شسرب ِ
ت كميات كبيرة من
الماء ،الجسسم يخرج الماء الزائد أاوًل
بأاول؛ ألنه يعلم أان به كمية ماء كافية.
الفواكه والخضسراوات :تناولي ما ل
يقل عن ثÓثة أاطباق خضسراوات
ومثلها فواكه يومًيا ،ففائدتها ل
تكمن في أانها سستغني ِ
ك عن تناول
الوجبات السسريعة ،وإانما في احتوائها
على سسعرات حرارية قليلة إالى جانب
كمية من الماء تجعل الجسسم رطًبا
بطبيعة الحال.
ليسض هذا فقط  ،فالخضسراوات
والفاكهة تحتوي على أالياف ذات
قيمة غذائية عالية ،وما تعمله من
جعل عملية الهضسم تقوم بشسكل
طبيعي ،ولذلك اجعلي من التفاح
والبرتقال والتوت الفواكه األسساسسية
في طبق السسلطة ،فهي فواكه مضسادة
لأÓكسسدة.
الكالسسيوم :تؤوكد الدراسسات العلمية
أان تناول ما يقل عن  ١٢٠٠مللي جرام
من الكالسسيوم يومًيا ،يسساعدك على
خسسارة دهون الجسسم.
كمية الملح :يعد الملح ثاني العوامل

التي تعمل على اختزان الماء داخل
الجسسم ،وذلك هو السسبب الحقيقي
وراء شسعورك بالعطشض وانتفاخ
وجهك فور تناولك وجبة سسريعة؛
لحتوائها على كمية كبيرة من
الصسوديوم ـ الملح ـ.
تجنبي تناول كل من البيتزا والبرجر
والوجبات السسريعة والبطاطسض
المقلية ـ الشسيبسض ـ ،فكل ما سسبق
يحتوي على كمية كبيرة من الملح.
وللتحكم في مقدار الملح المضساف
لوجبات طعامك ،احرصسي على نثره
بواسسطة يديك واسستغني عن اسستعمال
الملعقة.
تمرين رفع األثقال :واظبي على أاداء
تمرين رفع األثقال ،فهي تسساعد على
مرونة عضسÓت الجسسم ،ومع
عضسÓت جسسم قوية تصسبح عملية
الهضسم أاسسهل فتعمل على حرق أاسسرع
للسسعرات الحرارية والدهون.
السسعرات الحرارية :حتى تخسسري
 ٢٥٠سسعًرا حرارًيا ،علي ِ
ك بالمشسي من
 ٣٠إالى  ٤٠دقيقة يومًيا ،ولتجنب
اكتسساب  ٢٥٠سسعًرا حرارًيا من
وجباتك ،عليك التخلي عن الوجبات
السسريعة واألكل الدسسم.
رياضسة للوجه :حاولي كل يوم أان
تمارسسي تمارين رياضسية للوجه ،عبر
التفوه بهذه األحرف تباًعا (ء ود)
لمدة خمسض دقائق يومًيا ،مما يشسد
بشسرتك ويقوي عضسÓت وجهك،
فيبرز بالتالي خدا ِ
ك بشسكل جذاب.

آأخـ ـ ـر تقنيـ ـ ـات ألجمـ ـ ـال

لمسسات بسسيطة
لمنزلأأكثر جما’
لكل رّبة منزل لمسسة جمالية خاصسة على
ديكور منزلها ،حيث بلمسساتها األنثوية
تضسفي األناقة والتميز ،ليصسبح في
النهاية لوحة خاصسة تعبر عن شسخصسيتها
وذوقها ،وإلضسفاء التميز على اللمسسات
النهائية للديكور ،ينبغي إاضسافة قليل من
الجرأاة لتجربة الجديد غير المأالوف،
وبعضض الخيال الفني ،والخامات
البسسيطة غير مكلفة التي قد تتواجد في
زوايا الخزائن المنسسية.
وإلضسفاء البهجة على ديكور المنزل،
وتحقيق اللمسسة الفنية عليها ،ابتعي
النصسائح التالية:
ـ قطع الزجاج الذي ل تجدين لها
اسستخداًما ،سسواء تلك الناتجة عن
أاكسسسسوارات قديمة ،أاو ثرية اسستغني ِ
ت
عنها ،يمكن تعليقها بشسكل أانيق على
مقابضض األبواب ووحدات اإلضساءة.
ـ إاضسافة الحلي واألكسسسسوارات الملونة
إالى وسسائد األرائك؛ لتمنح المظهر
المتجدد.
ـ اسستخدام صسور مع أافراد العائلة،
لتصسميم أالبوم أانيق بحجم كبير ،وإابرازه

١٥٩٢٨

ألغذأء ’ ألدوأء

أأمومة وطفولة

إان ارتفاع درجة حرارة
الطفل يسستبعد تماما مسسأالة
ذهابه للمدرسسة واعلمى أانه
لكي تسسمحي لطفلك بالذهاب
للمدرسسة مرة أاخرى فيجب ان
تكون حرارته قد انخفضست
دون أادوية لمدة  ٢٤سساعة،
وعندما تكون درجة حرارة
الطفل مرتفعة فمن األفضسل
أان يبقى في المنزل لشسرب
السسوائل والتعافي من الحمى
أاو ارتفاع درجة الحرارة الذي
يعاني منه .ويعتبر ارتفاع
درجة الحرارة هو وسسيلة
الجسسم للقضساء على الجراثيم
التي تجعل الطفل مريضسا وهو
عرضض يكون عند الطفل
عندما يصساب باألنفلونزا.
قد يعنى اإلسسهال عند طفلك
أانه قد يكون مصسابا بعدوى
فيروسسية ولذلك يصسبح من
األفضسل أان يبقى الطفل في
المنزل ول يذهب للمدرسسة.
ويكون اإلسسهال الذي يصساب
به الطفل بسسبب عدوى أاو
تسسمم طعام أاو قد يكون أاحد
األعراضض الجانبية لمضساد
حيوى تعطينه لطفلك ،ويجب
أان تحرصسى على أان تكون
السسوائل التي تقدمينها
لطفلك وهو مصساب باإلسسهال
كافية حتى ل يصساب
بالجفاف.
ويعتبر التقيؤو أايضسا وسسيلة
يتخلصض بها الجسسم من
الجراثيم التى تجعله مريضسا
ويسسببه فيروسض أاو عدوى في
المعدة ،إاذا كان طفلك قد
تقيأا مرتين أاو أاكثر خÓل ٢٤
سساعة فعليك أان تبقيه في
المنزل ول تسسمحي له

العدد

26

في أاحد زوايا غرفة المعيشسة.
ـ ربط الوسسائد الناعمة بشسرائط ملونة
إالى كراسسي غرفة الطعام ،بدًل من
الصسنع التقليدي للكراسسي.
ـ إلضسافة البصسمة الشسخصسية على ديكور
المطبخ ،اسستعملي إايشسارًبا بلون فاتح من
إايشسارباتك ،واثنيه على شسكل مثلث ،ثم
اعقدي طرفيه بطرفي النافذة ،بعد
تثبيت مسسمار فيهما ،واتركيه متدليا
قلي ،ًÓليظهر بشسكل سستارة دائرية
جذابة.
ـ للحصسول على شسكل مبتكر وجمالي
لثرية غرفة المعيشسة ،يمكن اسستخدام

أاشسرطة حريرية رفيعة ملونة ،وتعليقها
عليها بأالوان تتناغم وديكور وأاثاث
الغرفة.
ـ بعضض متاجر ورق الجدران تمنحك
خاصسية تصسميم الورق الذي يناسسبك،
ورسسوماتك
باألوانك
وتنفيذه
المختارة.
ـ يمكن طباعة اأسسماء اأفراد الأسسرة،
اأو عبارات مميزة تحبينها على اأدوات
المائدة ،من اأطباق واأكواب خزفية،
و ف ي ك ل م ر ة ي ت ن ا و ل ا أ ح د ك م ط ع ا مً ا ا أ و
شس راًبا  ،سسي شسع ر ب ا لتم ي ز .

تعتبر طريقة
«كوفرأكسض» من
أأحدث ألتقنيات
ألعالمية ألمتخصضصضة
في ألمحافظة على
جمال ألبشضرة
ومعالجة ألمسضامات
ألمفتوحة غير
ألمرغوب بها ،حيث
تعمل على معالجة
ألعديد من ألمشضاكل
ألجلدية مثل ألندبات
وألمسضام ألكبيرة
وغيرها ،من دون
ألشضعور بأايأألم ،وتتم عاد
بتخدير موضضعي.
ويعمل الجهاز عبر إاصسدار أاشسعة
الليزر على شسكل أاعمدة مجهرية
تسسمح ببقاء مسساحات من الجلد
السسليم بينها ،وبالتالي يؤومن إانقاصض
األذية المباشسرة على الجلد وتقصسير
زمن المعالجة والسسماح للجلد بأان
يتعافى بشسكل أاسسرع.
أاما الحالت التي يسستخدم لها هذا

العÓج؛ هي تجديد البشسرة ،معالجه
المسسامات
معالجه
الندبات،
المتوسسطة ،إازالة خطوط التجاعيد،
وعÓج التصسبغات الجلدية.
وتمتاز هذه التقنية بالقيام بالمعالجة
في فترة قصسيرة ل تتجاوز  ١٠ـ ١٥
دقيقة ،باإلضسافة إالى زمن نقاهة
قصسير بعد الجلسسة ل يتجاوز  ٣ـ ٥
أايام ،وتبدأا النتائج بالظهور وبشسكل
ملحوظ بعد أاول معالجة.

الثÓثاء ١٦أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ٣٠ذو القعدة  ١٤٣٣هـ

إعدإد :فتيحة كلوإز

من الحياة

العدد

١٥٩٢٨

وسصائـ ـ ـلإاسصعافاتهـ ـ ـ ـا األولي ـ ـ ـة

الحروق
المنزلية:

يتم تصسنيف ا◊روق ،بناء على
مصسدرها،إا ¤حرارية وكيمائية
وكهربائية .كما يتم تصسنيفها وفق مكان
حصسولهاإا ¤حروق ا÷لدأاو الفمأاو
غÒها .وتختلف حروق ا÷لد بالنسسبة
للعمق واŸسساحة والشسدةإا ¤ثÓث درجات،
فهناك حروق من الدرجة اأ’و¤
السسطحية ،وحروق من الدرجة الثانية،
وحروق من الدرجة الثالثة.
حروق الدرجة األو¤
وهي ا◊روق السسطحية التي تصسيب الطبقة
اÿارجية للجلد .وتشسمل أاعراضسها حدوث أا⁄
شسديد ‘ اŸنطقة اŸصسابة وحولها ،وظهور
احمرار ورÃا تورم وانتفاخ.
وتتمثل اإلسسعافات األولية ‘ حالة حروق الدرجة
األو ‘ ¤التا‹:
ـ وضسع ا÷زء اŸصساب –ت اŸاء البارد ا÷اري
ذي الÈودة اÿفيفة أاو تغطيسسه ‘ ماء بارد Ÿدة
ل تقل عن عشسر دقائق أاو أاك ،Ìوقد “تد اŸدة
إا ٤٥ ¤دقيقة .وإاذا  ⁄يتوفر اŸاء البارد فباإلمكان
اسستعمال أاي سسائل بارد أاو اسستعمال أاي مادة باردة
نظيفة.
ـ النزع بلطف ألية خوا” أاو سساعات أاو أاحزمة أاو
أاحذية أاو أاي مÓبسص ضسيقة من اŸنطقة اŸصسابة.
ـ تضسميد اŸنطقة بقماشص نظيف معقم.
ـ لتخفيف األ ⁄إاعطاء اŸصساب باراسسيتامول.
ـ أاطلب اŸسساعدة فورا إاذا كانت ا◊روق شسديدة
و“تد Ÿسساحات واسسعة.
ـ من اŸهم مÓحظة عدم وضسع مرهم أايا كان
نوعه ،أاو زبدة ،فقد يؤودي ذلك إا ¤التهاب ا÷رح
أاو Œرثمه .كما ل يسستعمل الثلج.

حروق الدرجة الثانية:

وهي ا◊روق التي “تد ع Èكل الطبقة اÿارجية
للجلد ،وصسول إا ¤طبقة ا÷لد الداخلية .وتشسمل
أاعراضسها التورم وإافراز السسوائل واأل ⁄الشسديد ألن
األوعية الدموية ‘ طبقة األدمة أاصسيبت بالتلف.
أاما اإلسسعافات األولية ‘ حالة حروق الدرجة
الثانية فتشسمل التا‹:
ـ غمر اŸسساحة اÙروقة باŸاء البارد أاو ضسع
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ـ إابعاد اŸصساب عن مصسدر ا◊رق (اŸادة
الكيميائية) مع ا◊رصص على أان ل يتعرضص
اŸسسعف لهذه اŸادة والحتفاظ بها ومعرفة
اسسمها.
ـ صسب اŸاء البارد فوق اŸنطقة اŸصسابة ببطء
Ÿدة ل تقل عن عشسر دقائق لكي –ول دون ازدياد
األذى ‘ اŸنطقة اÙروقة ،كما Œدر مÓحظة
عدم اسستعمال اŸاء اŸضسغوط ألن ذلك من شسأانه
أان يجعل اŸادة الكيميائية تتغلغل أاعمق ‘
النسسيج.
ـ نزع الثياب واÛوهرات اŸلوثة للمصساب أاثناء
غسسل ا◊رق باŸاء.
ـ تغطية اŸسساحة اÙروقة بضسمادة جافة
ومعقمة.
ـ نقل اŸصساب إا ¤اŸسستشسفى فورا.

ا◊روق الكهربائية

منشسفة باردة أاو رطبة لتخفيف األ.⁄
ـ النزع بلطف أاية خوا” أاو سساعات أاو أاحزمة أاو
أاحذية أاو أاي مÓبسص ضسيقة من اŸنطقة اŸصسابة.
ـ تغطية أاو تضسميد منطقة ا◊رق بضسمادة جافة
معقمة غ Òلصسقة أاو Ãنشسفة نظيفة.
ـ جعل اŸصساب يشسرب أاك Èقدر من اŸاء من دون
أان يشسعر بالغثيان.
ـ طلب اŸسساعدة الطبية فورا.
ـ ومن اŸهم مÓحظة ضسرورة عدم فتح البثور
اŸغلقة ‘ منطقة ا◊رق ،وا◊رصص على تغطية
البثور اŸفتوحة Ãرهم وضسمادة جافة ومعقمة.

حروق الدرجة الثالثة:

وهي ا◊روق التي تتغلغل ‘ كل طبقات ا÷لد
وصسول إا ¤الدهن والعضسÓت.
وتشسمل أاعراضسها ما يلي:
ـ يبدو شسكل ا÷لد مشسمعا أاو رماديا وأاحيانا
مفحما.
ـ ل يشسعر اŸصساب بأاي أا ‘ ⁄اŸكان ألن أاطراف
األعصساب تلفت.
ـ قد يحدث تلف تنفسسي نتيجة اسستنشساق ا◊رارة
أاو مواد الحÎاق ،أاو نتيجة الحÎاق بلهب أاثناء
الوجود ‘ مكان مغلق فيحدث تقلصص اÛرى

للسسيدات فقط:

كيف تختارين غسصول الجسصم المناسصب لبشصرتك؟
يعتبر خبراء العناية بالبشسرة حوضش بصسحة الجلد أاو حدوث أاعراضص جانبية غير
ا’سستحمام المكان الذي يجب أان تبدأا مرغوب فيها إان اخترت نوعا غير مناسسب.
منه كل امرأاة طقوسش العناية اليومية
للبشصرة الحسصاسصة
بالبشسرة! فربما ’ تعلمين أان المادة
الرغوية التى تضسعينها على جسسدك البشسرة الحسساسسية تحتاج ألنواع غسسول غنية
أاثناء اإ’سستحمام تسسهم بشسكل كبير فى بالمرطبات وخالية من أاية مواد تؤودي إالى
عÓج مشسكÓت بشسرتك
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باسستخدام أانوع منظفات الجسسم التي تحتوي
والمكونات التى يجب أان يحتويها لضسمان على الشسوفان ،حيث إانها مادة فعالة في تهدئة
الحصسول على بشسرة نظيفة دون اإلضسرار وتلطيف البشسرة.

الهوائي أاو سسده “اما فيعجز الهواء عن الوصسول
إا ¤الرئت.Ú
وتشسمل اإلسسعافات األولية ‘ حالة حروق الدرجة
الثالثة ما يلي:
ـ تغطية ا◊رق بضسمادة جافة معقمة غ Òلصسقة
أاو Ãنشسفة نظيفة.
ـ معا÷ة اŸصساب بالصسدمة برفع السساق Úوإابقاء
اŸصساب دافئا ببطانيه نظيفة.
ـ طلب اŸسساعدة الطبية فورا.

ا◊روق الكيميائية

–دث ا◊روق الكيميائية على ا÷لد نتيجة
مÓمسسة البشسرة Ÿادة ذات طبيعة حارقة أاو كاوية
كاألحماضص أاو مزيÓت الدهان أاو أانواع من
اŸنظفات اŸنزلية الكاوية أاو اŸواد الكيميائية
اŸسستخدمة لتنظيف ›اري اŸياه وغÒها.
وتشسمل األعراضص الشسعور باأل ‘ ⁄ا÷لد مكان
ا◊رق ،واحمرار ا÷لد ،وتورمه.
أاما اإلسسعافات األولية فتتمثل ‘ اÿطوات التالية:
ـ Œدر مÓحظة أانه قبل إاسسعاف شسخصص بحروق
كيمائية يجب اÙافظة على سسÓمة ا ُ
Ÿسسعف
الشسخصسية وذلك بارتداء قفازات قبل البدء
بإاسسعاف اŸصساب.

–دث ا◊روق الكهربائية عندما Áر تيار
كهربائي ‘ األنسسجة ا◊ية ،وهو ما يسسبب ارتفاعا
‘ ا◊رارة ،وبالتا‹ ينتج عنه احÎاق داخلي ‘
األنسسجة .وقد يكون الضسرر الذي يلحق باألنسسجة
كبÒا وقد تصسيب الصسدمة الكهربائية أايضسا وظائف
التنفسص والقلب معا.
وتشسمل اإلسسعافات األولية اÿطوات التالية:
ـ التصسال باإلسسعاف فورا.
ـ عند التعامل مع ا◊روق الكهربائية يجب أان
تعطي األولوية لسسÓمة اŸوقع للشسخصص ا ُ
Ÿسسعف،
وأان يتم التأاكد من انقطاع التيار الكهربائي وعدم
Ÿسص الشسخصص اŸصساب إال بعد التأاكد من انقطاع
التيار الكهربائي عنه.
ـ إابعاد الشسخصص عن مصسدر الكهرباء وذلك
باسستخدام مادة عازلة كاÿشسب.
ـ –ديد عمق ا◊رق.
ـ Áنع اسستخدام اŸاء منعا باتا.
ـ إاذا كان اŸصساب واعيا فيجب مراقبة نبضسات
القلب والتنفسص لدى الشسخصص اŸصساب ثم وضسع
ضسمادة معقمة وقطعة قماشص نظيفة على ا◊رق.
ـ إاذا كان اŸصساب فاقدا للوعي ،يجب فتح مسسلك
الهواء لديه والتحقق من التنفسص والعمل على
إانعاشسه إاذا لزم األمر.
ـ العمل سسريعا على نقل اŸصساب.

للرجال فقط:

كيف تحصصل على بطن مثالي؟
يعاني معظم الرجال من مشسكلة دهون
البطن «الكرشش» ،حيث أان تركيبة جسسم
الرجل البيولوجية مهددة بتكدسش الدهون
في منطقة البطن ،إالى جانب نمط الحياة
الحديث وما يتضسمنه من قّلة في النشساط
والحركة ،وهذه العوامل تعمل
على زيادة تراكم الدهون التي
تعد من المشساكل العنيدة التي
الرجال،
يواجهها أاكثر
وللتخلصش من هذه الدهون،
اتبع النصسائح التالية:
ت وجبات خفيفة
ـ تناول سس ّ
تتخللها السسلطة الخضسراء أاو
كوكتيل الفواكه الطازجة ،عوضًسا
عن تناول ثÓث وجبات كبيرة
ودسسمة.
ـ جعل الوجبات الغذائية غنية
بالبروتينات سسواء الحيوانية
أاي اللحوم على أانواعها ،أاو
النباتية أاي الحبوب،
واإلكثار من تناول الخضسار
ألنها غنية باأللياف التي
تؤومن الشسبع وتسسهل
تصسريف المصسران.
ـ رفع األثقال من التمارين الرياضسية التي تعمل على
شسّد عضسÓت البطن فقط ،لذا ،ينبغي اتباع نظام
غذائي صسحي وسسليم للتخلصص من الدهون.
ـ التقليل من تناول السسكريات السسريعة كالحلويات،
والبطيئة أاي كل ما يحتوي على الكاربوهيدرات

كالخبز ،األرز األبيضص ،المعكرونة ،البطاطا
وغيرها.
ـ زيت الزيتون والزيوت النباتية األخرى والمكسسرات
النيئة ،صسديقة للصسحة شسرط معرفة طريقة
إاسستهÓكها والكمية المسسموح بها ،ف Óنحذفها من
نظامنا الغذائي.
ـ النوم لسساعات كافية ضسروري
للتخلصص من دهون
فالجسسم
البطن،
المرهق يميل إالى
تناول كمية أاكبر من
الطعام وتخزينها ،بينما
النوم بشسكل جيد ُيكسِسب
الجسسم حيوية وطاقة
طوال اليوم.
ـ تجّنب تناول الكحول على
أانواعها
إاختÓف
وخصسوصًسا البيرة ،ألنها
عدوة البطن األملسص.
وتجنّب أايضسًا العصسائر
الجاهزة الغنية بالسسكر
والمشسروبات الغازية.
ـ رفع معدل النشساط اليومي،
واسستبدال المصسعد الكهربائي
بالسسÓلم ،ولتكن الرياضسة التي
تزاولها قاسسية.
ـ عدم تناول وجبة العشساء في وقت متأاخر ول تتناول
أاي وجبة أاخرى أامام شساشسة التلفاز ،حتى ل تأاكل
كمية طعام أاكبر من المعتاد دون أان تشسعر.

الثÓثاء  ١٦أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ٣٠ذو القعدة ١٤٣٣هـ

محاضشرة حول اإ’رهاب الدولي
بين الثوابت والمتغيرات

٩٩٩٩

قضشيـة في الدورة
الجنائية لمجلسض قضشاء
تيزي وزو

إانجـ ـ ـازات التج ـ ـ ـ ـ ـارة خـ ـ ـ ـ ـÓل
 ٥٠سشن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة في مع ـ ـ ـ ـ ـ ـرضض

يفتتح مجلسش قضصاء
تيزي وزو دورته
الجنائية يوم الأحد
 ٢٢اأكتوبر وقد
برمج  ٩٩قضصية
منها  ٢٠متعلقة
بالسصرقات
وتكوين
جمعيات
اأشصرار
و١٣

يقدم جان فرانسصوا داقوزون مدير مسصاعد في مؤوسصسصة
البحث السصتراتيجي الفرنسصي محاضصرة حول اإلرهاب
الدولي بين الثوابت والمتغيرات.
ويأاتي هذا النشصاط الذي سصينظم غدا األربعاء بفندق
الهيلتون في ظروف تتميز بتوتر العÓقات الدولية وعودة
المد اإلرهابي للواجهة بقوة والتطورات الخطيرة بمنطقة
السصاحل.

قضصية

مششعل الششهيد تحتفل بالذكرى الـ
 ٥١ليوم الهجرة
برمجت جمعية مشصعل الشصهيد بالتنسصيق مع بلدية الجزائر
الوسصطى برنامجا احتفاليا بيوم الهجرة تتخلله ندوة تاريخية
تحت عنوان وقفة عرفان ألصصدقاء الثورة بالمهجر وذلك
اليوم بقصصر رياسش البحر على السصاعة التاسصعة والنصصف.
وينشصط المجاهد عمر بوداود رفقة أاسصاتذة جامعيين
موضصع الندوة.

أاسشبوعإاعÓمي للتحسشيسض من
حوادث اإ’ختناق بالغاز
أافضصت حوادث اإلختناق بالغاز إالى وفاة  ١٨٧شصخصصا،
وإاسصعاف  ١٢٤٤شصخصصا من موت مؤوكد وهذا خÓل سصنة
 ٢٠١١مثلما أاكدته حصصيلة المديرية العامة للحماية المدنية،
تلقت الشصعب نسصخة منها.
ومن أاجل تفادي هذه الحوادث والتقليل من آاثارها الناجمة
عنها ،شصرعت المديرية العامة للحماية المدنية منذ يوم
أامسش في تنظيم أاسصبوع إاعÓمي توعي حول الوقاية من
أاخطار الحوادث المنزلية بصصفة عامة ،وحوادث اإلختناق
بصصفة خاصصة عن طريق تسصطير برنامج ثري ومتنوع
بالتنسصيق مع مختلف القطاعات ،مديرية الصصحة ،مديرية
التربية الوطنية ،ومصصالح سصونلغاز من أاجل توعية المواطنين
وغرسش ثقافة وقائية لديهم ،مع التأاكيد على إاتباع القواعد
واحترام المقاييسش األمنية التي يجب إاتباعها للوقاية من
هذه الحوادث وكيفية التعامل معها عند حدوثها.

خاصصة بالقتل
العمدي و ١٦مكيفة بالإرهاب و ٠٥قضصايا
اأخÓقية و ٤قضصايا في التزوير واسصتعمال
المزور.
وسصيمثل اأمام محكمة الجنايات  ٢١٢فردا
منهم  ١٢١موقوف و ٦٢في حالة اإفراج و٢٢
في حالة فرار و ٠٧تحت الرقابة القضصائية.
تنظم وزارة التجارة معرضش الذاكرة واإلنجازات لقطاع التجارة منذ  ١٩٦٢إالى  ٢٠١٢بقصصر
المعارضش الصصنوبر البحري صصافكسش ،وذلك في الفترة الممتدة من  ١٧إالى  ٢٤أاكتوبر . ٢٠١٢
وسصيتضصمن معرضش اإلنتاج الجزائري ومعرضش الجزائر تصصدير ومعرضش الذاكرة واإلنجازات ،الذي
سصيشصرف على افتتاحه وزير التجارة مصصطفى بن بادة ،رفقة وزيرا الفÓحة والتنمية الريفية رشصيد
بن عيسصى ،وكاتب الدولة المكلف باإلحصصاء واإلسصتشصراف بشصير مصصيطفى ،حصصيلة مسصار  ٥٠سصنة
من اإلنجازات في هذا القطاع ،كما سصيتم بالمناسصبة تكريم وزراء سصابقين وقدماء قطاع التجارة.

ن ـ ـ ـدوة حـ ـ ـول مخ ـ ـ ـاطر الز’زل

ندوة ’تحادية عمال التضشامن
تنشصط التحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع التضصامن
الوطني واألسصرة التابعة للنقابة المسصتقلة لمسصتخدمي
اإلدارة العمومية اليوم ندوة صصحفية ينشصطها رئيسش
التحادية الوطنية بمقر النقابة بباب الزوار بدءا من السصاعة
العاشصرة والنصصف .

«نجمة» تهنئ الخضشر
بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق
الوطني لكرة القدم اأمام منتخب ليبيا
وتاأهله بجدارة لكاأسش اإفريقيا لÓأمم ،٢٠١٣
تحتفل نجمة ،الراعي الرسصمي لÓتحاد
الجزائري لكرة القدم و الفريق الوطني،
بهذا النجاز المزدوج للخضصر.
في خضصم الفرحة الوطنية ،تنضصم نجمة اإلى
لتقاسصمهم
والجزائريين
المناصصرين
حماسصتها لكرة القدم ،الرياضصة الجامعة
بامتياز.
في رسصالة تهنئة للمنتخب الوطني ،صصرح
المدير العام لنجمة ،جوزف جد « :نحن
جد فخورين بهذا الفوز الكبير الذي حققه
الخضصر ،مقدما التهاني للفريق الوطني
والطاقم الفني والإداري بمناسصبة هذا
التاأهل المسصتحق اإلى الدور النهائي لكاأسش

العدد
١٥٩٢٨
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تنظم جريدة «ديكا نيوز» اليوم ،مائدة مسصتديرة حول موضصوع «تقييم مخاطر الزلزل
الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتدابير الوقائية» ،ومن المنتظر ،أان ينشصط اللقاء الذي
ينطلق على السصاعة الـ ١٠صصباحا بمقر هذه األخيرة ببن عكنون ،خبراء ومختصصون في
هذا المجال.

اإفريقيا لÓأمم المقبلة».
واأكد جد ،اأن نجمة تسصعد
بالحتفال من جديد بهذه
اللحظات السصعيدة الخالدة
الجزائريين
وبمقاسصمة
حماسصتها
لكرة القدم،
و« كما كان عليه
في
الحال
المنافسصات
السصابقة ،سصترافق
الفريق
نجمة
الوطني الجزائري
اإلى اأكبر عرسش
كروي في القارة
السصمراء وتتمنى له
حظا سصعيدا بجنوب
اإفريقيا».
للتذكير ،سصجلت نجمة طوال الأدوار

التصصفوية ،حضصورها لموؤازرة المنتخب
الوطني من خÓل نشصاطات اتصصالية عدة،
على غرار الملصصقات ،والومضصات
التشصجيعية وحملة عبر وسصائل العÓم
الوطنية ،كما اأطلقت بمناسصبة
هذا اللقاء التصصفوي الأخير
حملة تشصجيعية تحت شصعار
ترقية الروح الرياضصية،
مدعمة بقافلة جابت
يوم اللقاء ،شصوارع
الجزائر العاصصمة و
البليدة ،موؤكدة دعمها
الÓمشصروط والتزامها
الثابت اإلى جانب
الجزائرية
الرياضصة
بصصفة عامة وكرة القدم
بصصفة خاصصة.

المطلوب قانون يمنع تناول
الكحول في الغابات
وجهت جمعية الحفاظ على خليج زيقراط
ببجاية مراسصلة وزير البيئة حول التلوث
الناجم عن القارورات الكحولية الفارغة
التي ترمى يوميا في الأماكن العمومية
والغابات ،وما ينجر عنها من اإضصرار
للبيئة ،ودقت ناقوسش الخطر بفعل
المخاطر التي تحدق بالبيئة.
والمبتغى من التقرير حسصب محمد لروق
نائب رئيسش الجمعية ،هو سصن قانون صصارم
ينصش على عدم تناول المشصروبات
الكحولية في الأماكن العمومية والغابات،
مضصيفا اأن كتابة التقرير ،جاء بعد
مÓحظة التدهور البيئي بفعل تواجد
المÓيين من قارورات الخمر والجعة
الفارغة ،التي اجتاحت الغابات والأماكن
العمومية ،ونحن ـ يضصيف ـ في خطر ول
يمكن تطوير السصياحة ،وطالبنا من الوزير
منع اسصتهÓك المشصروبات الكحولية في
الأحياء والغابات والأماكن العمومية ،لأنه
بالإضصافة اإلى الخطر الذي تشصكله ،اأولدنا
يرون يوميا قارورات الخمور منتشصرة،
فضص Óعن اأن انتشصار القارورات الفارغة
لمختلف اأنواع المشصروبات الكحولية ،على
حواف الطرقات ومرمية في المسصاحات
الخضصراء والأماكن المهجورة ،توؤثر على
البيئة بشصكل كبير.

تدمير ٥ .٦٨٧لغما بالحدود الششرقية
والغربية خـ ـÓل ششهـ ـ ـر سشبتم ـ ـ ـبر
دمرت الوحدات المختصصة للجيشش الوطني الشصعبي ٥,٦٨٧
لغما من مختلف األنواع بالمناطق الحدودية الشصرقية والغربية
للوطن خÓل شصهر سصبتمبر المنصصرم وذلك في إاطار مواصصلتها
عمليات نزع األلغام التي تعود إالى الحقبة السصتعمارية حسصب
ما أافاد به مصصدر رسصمي أامسش.
وفي هذا الشصأان أاوضصح ذات المصصدر انه تم بالناحية العسصكرية
الثانية اكتشصاف وتدمير  ٤٧١لغما مضصادا لأÓشصخاصش و٨٥٦
لغما مضصادا للجماعات.
أاما بالناحية العسصكرية الخامسصة فقد تم أايضصا «اكتشصاف
وتدمير  ٤,٢٥٠لغما مضصادا لÓشصخاصش  ٧٣و ١٠٨لغما مضصادا
للجماعات و لغمين ( )٠٢مضصيئين.
وذكر ذات المصصدر انه بهذه األرقام «يرتفع العدد الجمالي
لأÓلغام المكتشصفة والمدمرة إالى غاية يوم  ٣٠سصبتمبر ٢٠١٢
إالى  ٦٥٣ .١١٧لغما أاي  ٥٥٢ .٦٩٣لغما مضصادا لÓشصخاصش و
 ٩٦ .٣٩٩لغما مضصادا للجماعات و  ٤ .٠٢٥لغما مضصيئا.

إإعدإد  :ج.أإمينة

الثÓثاء ١٦أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ ٣٠ذو القعدة  ١٤٣٣هـ

koutoufcom@gmail.com
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31 ١٥٩٢٨

اقرأا...وصصيتي
@ الحمل
أاحيانا نشصكي عّما فعله
اآلخرون بنا ول نبالي بما
فعلناه نحن باآلخرين ،يا
رب اجعلني سصبب في سصعادة غيري ول
تجعلني نقمة عليه.

º` ∏©J π`g
@أاّنه Ãقدور ا َ
◊َمام
كشصف اŸنطقة من على بعد
خمسصة عشصر ميÓأاثناء
عودته؟
ن تناول القمح الكامل
@أا ّ
مفيدألمراضض القلب
وتصصّلب الشصراي Úوأامراضض
أاخرى؟

@ الثور
وألّن الصصبر مفتاح الفرج
اجعل صصبرك بغير بكاء
كي ل يصصدأا المفتاح.
@ الجوزاء
حاول أان تفّرق بين كل
شصخصس لديه قلب ،ولكن
ليسس كل شصخصس لديه ضصمير.
@ السصرطان
حتى الورد تداعبه رياح
ثم يصصفعه مطر ،ولكن
بدل انكسصاره يفيح عطرا.
@ األسصد
أاحÓمنا...هي المكان
الوحيد الذي ل تزعجنا
فيه تطفÓت اآلخرين.

á` ` ` °†eh

@ العذراء
اكتب ما يقوله الناسس
ضصّدك في لوح من خشصب
وضصعها تحت قدميك،
فكّلما زادت األلواح ارتفعت أانت إالى
األعلى.
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 )١جانا فروج بيضض يا مزين لباسسو ،مسسعود لقاه
والمنحوسض غطا راسسو؟
 )٢بلحمر يفرسض ،وبلبيضض يدرسض ،والسساقية تدي،
والبحر يحبسض؟
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يحكى أاّن ثÓثة أاشصخاصس حكم عليهم
بالعدام بالمقصصلة ،وهم :عالم دين،
محامي وفيزيائي.
وعند لحظة العدام تقدم عالم الدين
ووضصعوا رأاسصه تحت المقصصلة ،وسصأالوه:
هل عندك كلمة أاخيرة توّد قولها؟ فقال:
عالم الدين ،الّله...الّله...الّله...هو من
سصينقذني.
وعند ذلك أانزلوا المقصصلة ،فنزلت
المقصصلة وعندما وصصلت لرأاسس عالم
الدين راح عالم الدين ،فقد قال الّله
جب الناسس وقالوا:
كلمته ،توّقفت ،فتع ّ
أاطلقوا سس ونجا عالم الدين.
وجاء دور المحامي إالى المقصصلة ،فسصأالوه:
هل هناك كلمة أاخيرة توّد قولها؟ فقال:
أانا ل أاعرف الّله كعالم الدين ،ولكن أاعرف
عن
أاكثر
العدالة...العدالة...العدالة...العدالة

@ ذهب شصخصس إالى الحبشصة
ليبحث عن أاخيه ُهمام ،فسصأال أاحد
األحباشس :هل تعرف همام؟ فقال له
الحبشصي :همام ول مطبخ؟ فتشصقلب
الرجل من الضصحك وعّم الفرح والسصرور
ونسصي أاخاه ُهمام.
@ ذهب أاعرابي إالى الطبيب ،فقال له
الطبيب :مّما تشصكو يا غÓم؟ فقال
األعرابي :إاّني أاشصكو من سصعال
شصديد ،فقال الطبيب :سصؤوال ول
جواب؟! فضصحك كل من في الخيمة
الطبية وأادرك األعرابي أاّن هذا الطبيب
أاخذ شصهادته بالواسصطة.

@ واحد بزاف مفش ّصشس دخل للجيشس،
سصقسصاه العسصكري :واسصمك؟ قالوا:
واسصمني كيكي ،حكمو العسصكري ضصربو
بكف وقاّلو :روح وغدوة أارواح باسصم تاع
راجل ،راح ورجع غدوة منداك ،سصقسصاه
العسصكري واسصمك قالو :كيكي الشصرير.
@ وحدة قالت لراجلها :أانت عمرك
ماقلتي أانتي شصابة!
قاللها :ياك تفاهمنا بلي منكذبوشس
على بعضصانا ،ياو!!

هل سصبق لك واأن عشصقت كرة
القدم ا÷زائرية...؟ اأكيد نعم،
وهل سصبق لك واأن بكيت من اأجل
حلم الكرة...؟ اأكيد وبالطبع نعم،
وهل سصبق لك واأن جعلت من
حروف عشصقك درسصا ‘ اللغة لكل
العا⁄؟
اإذا كانت اجابتك بنعم اأو ل،
فتعال معنا واقراأ سصطورنا وارفع
معنا حبك عاليا ،ولنعرب معا
هذه ا÷ملة ''عشصقت ا÷زائر كرة
القدم''.
عشصق :فعل صصادق مبني على اأمل
يحذوه اإÁان واثق بالفوز ا◊تمي
( ب ا إ ذ ن ا ل لّ ه ) و ا ل ت ا ء  :ض ص م  Òم ت ص ص ل
ت ق د ي ر ه ا أ ن ت َ ا أ و ا أ ن تِ م ن ا ل ش ص م ا ل
اإ ¤ا÷نوب ومن الشصرق اإ¤
الغرب.

.

@ دارو مسصابقة البحث عن أاصصغر حشصرة
في العالم ،جاهم الياباني وقاللهم كاين
حشصرة اسصمها (طاكي )Óداخل أاذن السصبع،
حوسصوا عليها بÓلوب والمجهر ولقاوها،
وكيجاو يعطوه الجائزة جا الجزايري
وقاللهم :كاين وحد أاخرى صصغيرة
عليها اسصمها تكي Óفي أاذن طاكي.Ó
نحن قادمون (هاهاها).

هي من سصينقذني.
ونزلت المقصصلة على رأاسس المحامي،
جب
وعندما وصصلت لرأاسصه توّقفت ،فتع ّ
الناسس وقالوا :أاطلقوا سصراح المحامي،
فقد قالت العدالة كلمتها ،ونجا المحامي.
وأاخيرا جاء دور الفيزيائي...فسصأالوه هل
هناك كلمة أاخيرة توّد قولها؟ فقال :أانا ل
أاعرف الّله كعالم الدين ،ول أاعرف العدالة
كالمحامي ،ولكّني أاعرف أاّن هناك عقدة
في حبل المقصصلة تمنع المقصصلة من
النزول ،فنظروا للمقصصلة ووجدوا فعÓ
عقدة تمنع المقصصلة من النزول ،فأاصصلحوا
العقدة وأانزلوا المقصصلة على رأاسس
الفيزيائي وقطع رأاسصه.
وهكذا من األفضصل أان تبقي فمك مغلقا
أاحيانا ،حتى وإان كنت تعرف الحقيقة.
من الذكاء أان تكون غبيا في بعضس
المواقف.

حل العدد الماضصي
 )١في اليوم األول نذبح  ٤٩وفي
اليوم الثاني ل نذبح والثالث ل
نذبح ،والرابع ل نذبح وفي
الخامسس نذبح واحدة.
 )٢الطريق...وإاذا حذفت
الطُ...يصصبح ريق.
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@ من رفع نفسصه فوق قدرها صصارت نفسصه
محجوبة عن نيل كمالها.
@ إاذا لم يكن المال خادمك صصار سصّيدك.
@ كلمة الحق تقف دائما في الحلق ألّنها
كبيرة.
@ إاذا أاهانك شصخصس فاسصكت ألّن السصكوت
أابلغ آايات الحتقار.
@ إاذا افتخر الناسس بحسصن كÓمهم فافخر
بحسصن صصمتك.
@ البÓغة أان تجيب ف Óتبطئ ،وأان تصصيب
ف Óتخطئ.
@ أافضصل الناسس من تواضصع عن رفعة ،وعفا
عن قدرة ،وأانصصف عن قوة.

ا÷زائر :اأرضس اأ‚بت جمع فاعل بال‚ازات ،اأفرحت الكبار
و ا ث ق م ن ن ف س ص ه  ،ص ص ا م د ‘ ر ا أ ي ه  ،و ا ل ص ص غ ا ر و و حّ د ت و ج ه ة ا ◊ ب
واأرغمت
مسصدد
القلب على
لهدفه و‘
ا◊ب
–قيق
الوحيد لـ:
اأمله
''وان ،تو،
وصصمته،
هو اأعنف
ثري...فيفا
ردة فعل
لجÒي''.
اأن
Áكن
القدم :مضصاف إا¤
يهديها لكل من ⁄
الكرة منصصوبة Ãا
يصصل
من
ذكرت
ضصمÒه اإ¤
إاعراب سصابق،
حب
زيادة
مع
ا÷زائر.
مقدارين من ا◊ب
كرة :مفعول به
ا÷نو Êلدرب البطولة
وعÓمة
منصصوب
نصصبه وصصموده تاريخ حافل اŸرفوعة على عاتق عدة أاجيال.

@ الميزان
المجاملة طعمها لذيذ
حقا ،ولكن شصرط أالّ
نبتلعها.
@ العقرب
تسصتطيع أان تعرف كم
عمرك من خÓل حجم
األلم الذي تشصعر به ،حيث
تكون في مواجهة فكرة جديدة.
@ القوسض
أامطر الناسس بحسصن
صصنيعك يمطرك ربّ
الناسس بكل ما تشصتهي.
@ الجدي
إاّننا نقتل أانفسصنا عندما
نضصّيق خياراتنا في
الحياة.
@ الدلو
ل تتعلّق بأاحد فكلّنا
ذاهبون ،وإاذا أاحببت
فسصتحب بصصمت ول داعي
للجنون فما الحياة إال مطار،
قادمون ومغادرون.
@ الحوت
ليسس بالضصرورة أان تكون
األشصياء العميقة معّقدة،
وليسس بالضصرورة أان تكون
األشصياء البسصيطة سصاذجة ،إاّن النحياز
الفني الحقيقي هو كيف يسصتطيع أان
يقول الشصيء العميق ببسصاطة.

@@ وا÷ملة كلها ‘ ﬁل رفع
ا أ ج م ل ا أ س ص م ا ء خ لّ د ت ا أ و س ص م ة
فولذية لأبطال بَْنزينهم نشصيد
قسصما وهدفهم –يا ا÷زائر،
ولول العقيدة “Óأ قلوبهم Ÿا
ا آ م ن و ا ا إ لّ ب ه ذ ا ا ل ش ص ع ب ا ل ذ ي ل و
نطق دمه لقال ا÷زائر اأول واأبدا،
ولوسصاألتموه هل اأنت جزائري؟
لأجاب :نعم لÓأبد ،اللهم ل حسصد،
ولو سصاألتموه :هل الشصبل ا÷زائري
صصامد؟ لقال :ليسس عندنا اأشصبال،
اأصصغرنا اأسصد واأكÈنا يهّز البلد،
ا ل لّ ه م ل ح س ص د  .ف ا إ ذ ا ك ا ن ا ل ن س ص ا ن
والزمان ضصدي ،فاأنا جزائري
ا أ ه و ى ا ل ت ح د ي  ،و ل و د قّ ا  Ÿو ت
ب ا ب ي و ش ص ا ء ر بّ ي ا أ ن ي ط و ى ش ص ب ا ب ي
سصاأموت و–يا بÓدي.

إأمينة جاب إللّه

ألطقسس ألمنتظر
أليؤم و ألغد
عنابة ألجزأئر وهرأن

á«îjQÉàdG IôµØªdG
 ١٦أأكتؤبر  :١٩٥٦حجزت قؤأت ألبحرية
ألفرنسشية باخرة «أأتؤسس» محملة باأ’سشلحة
وألعتاد لصشالح ألثؤرة ،في حؤضس ألبحر
أأ’بيضس ألمتؤسشط.
 ١٦أأكتؤبر  :١٩٥٩وصشل فريق جبهة
ألتحرير ألؤطي لكرة ألقدم إألى بكين عاصشمة
ألصشين لتمثيل ألجزأئر في دورة رياضشية.

18° 17°
23°
عنابة ألجزأئر وهرأن
25°

21°

ترقية التعاون الثنائي
في مجال السسياحة
ششكل مؤضشؤع
سشبل تؤسشيع
ألتعاون بين
ألجزأئر
وأيطالياإألى
ألمجال
ألسشياحي،
محؤرأأششغال
لقاء ألسشفير
أ’يطالي
بالجزأئر ميكالي جياكؤميلي،
ووزير ألسشياحة وألصشناعة
ألتقليدية محمد بن مرأدي.

ألعدد
١٥٩٢٨

زهراء.ب

و قد أسشتعرضض ألجانبان ،خÓل هذأ أللقاء،
أأوجه ألعÓقات ألمتميزة بين ألجزأئر و
إأيطاليا وألتي تسشتند على ششرأكة و تعاون
ثري في كل قطاعات ألنششاط ألقتصشادي،
كما تناول سشبل تطؤير هذه ألعÓقات إألى
مجالت ألسشياحة و ألصشناعة ألتقليدية .
وسشمح أللقاء للؤزير بن مرأدي ،بإاطÓع
ضشيفه على ألسشترأتيجية ألتي أعتمدتها
ألحكؤمة ألجزأئرية للنهؤضض بالسشياحة إألى
آأفاق  ،٢٠٣٠حيث أأكد أأنها فتحت لذلك
ورششات عمل كبيرة في مجالت ألسشتثمار
ألسشياحي ،و ألرتقاء بالخدمات و عصشرنة
ألمنظؤمة ألتكؤينية ،و تطؤير ألبرأمج
ألتصشالية و ألترويجية ،إألى جانب تطؤير
ألصشناعة ألتقليدية كقطاع دأعم للسشياحة و
محرك للتنمية .
وأأكد ألؤزير بأان ألسشلطات ألعمؤمية سشخرت
أإلمكانات ألضشرورية و أأعدت ألتسشهيÓت
ألÓزمة لدعم مسشار تنمية ألسشياحة و
ألصشناعة ألتقليدية ،و هي في ذلك ،تصشبؤ
إألى ألسشتفادة من تجارب و خبرأت ألدول
ألششقيقة وألصشديقة ،من خÓل برأمج
ألتعاون وألششرأكة .
من جهته ،أأعرب سشفير جمهؤرية إأيطاليا
بالجزأئر ،عن إأعجابه باإلمكانيات
وألمقؤمات ألسشياحية ألكبيرة ألتي تمتلكها
ألجزأئر وألتي يمكن أأن تتحؤل ؟كما قال-
إألى عروضض سشياحية متكاملة و متنؤعة،

منذأأكثر من عششرةأأيام

البنزي ـ ـن ب ـ ـدون رصسـ ـاصص مفق ـ ـود بالط ـ ـارف
تششهد و’ية ألطارف منذ
أأكثر من عششرةأأيام ندرة
في ألبنزين بدون
رصشاصس خلقت أسشتياءأ
كبيرأ لدى سشائقي
ألسشيارأت ألذين أضشطروأ
إألى أللجؤء للبنزيع من
نؤع «ألممتاز» حسشب ما
لؤحظ.
وفي هذأ ألصشدد ذكر سشائق
سشيارة أأجرة ألسشيد عمار.ب ألذي
أقترب من محطة ألبنزين
«نفطال» بالقالة ليششتكي من هذه
ألؤضشعية أأنه يفضشل «إأعادة
سشيارته وهي جديدة للمرآأب»
قائ« :Óنصشحني ألؤكيل ألذي
أششتريت منه هذه ألسشيارة أأل
أأمأ Óخزأنها إأل بالبنزين بدون
رصشاصض لهذأ ألسشبب أأنا متردد أأن
أأفعل مثل بعضض زمÓئي ألذين
أسشتسشلمؤأ باسشتخدأم ألممتاز
( )...وأأنا متردد ألن سشيارة
أألجرة هذه أبتلعت كل
مدخرأتي».
وتششهد محطة ألبنزين بالقالة

وجؤد ألعششرأت من سشائقي
ألسشيارأت وهم ينتظرون وصشؤل
ألبنزين بدون رصشاصض غير
مترددين في ألنتظار لعدة
سشاعات.
وأأششار مسشؤؤولؤن بالمديرية
ألجهؤية لششركة نفطال بعنابة

تÓميذ زاويـة الخروب بمشسرع الصسفا يقطعون الطريق
أقدم أأمسض تÓميد قرية زأوية
ألخروب ببلدية مششرع ألصشفا
بتيارت على قطع ألطريق
ألمؤؤدي إألى ألبلدية وذلك
أحتجاجا على تأاخر ألنقل ألذي
ينقلهمئمن دوأويرهم إألى
مؤؤسشسشاتهم ألتربؤية ألتي
يزأولؤن فيها ألدرأسشة وجاء غلق
ألطريق بعد أن نبه ألتÓميذ
ألسشلطات ألبلدية عدة مرأت
ألتحاقهم
عدم
بمششكل
بالمؤؤسشسشات ألتربؤية في ألؤقت
ألرسشمي مما أأدى إألى ألتحاقهم

متأاخرين ويضشيعؤن بذلك
ألدروسض ألصشباحية وبقي
ألمششكل على حاله طيلة ألفترة
ألصشباحية إألى حين تدخل
ألسشلطات ألمحلية ألتي وعدت
بحل ألمششكل وقد وعد ألتÓميذ
بتكرأر ألعملية في حالة عدم
وفاء ألسشلطات ألبلدية بؤعؤدها
في أأقرب أآلجال ونذكر أن بلدية
مادنة بجنؤب تيارت ل زأل
تÓميذها يتنقلؤن بالتناوب أأي
أنتظار قدوم ألحافلة ألتي تقلع
صشباحا من أأجل أيصشال بقية

نصسـ ـ ـاب الزكـ ـ ـاة  ٤٨,٥مليـ ـ ـون سسنتي ـ ـ ـم
غرأما مششيرأ ألى أأن ألؤكالة ألؤطنية لتحؤيل
وتؤزيع ألذهب وألمعادن ألثمينة أألخرى
«أأجينؤر» حددت ثمن ألغرأم ألؤأحد من
ألذهب من عيار« ١٨قيرأط» بـ  .٥ ٧٠٠دج.
وإأحياء لسشنة ألرسشؤل «صض» في جمع ألزكاة
وتؤزيعها بصشفة منظمة وعادلة فإان وزأرة
ألششؤؤون ألدينية وأألوقاف وضشعت بين أأيدي
ألمزكين «صشندوق ألزكاة» برقم ألحسشاب
ألبريدي ألؤطني  ٤٧٨٠ .١٠وألحسشابات
ألبريدية ألؤلية.

وفاة  ٥حجاج جزائريين بالبقاع المقدسسـة

سشجلت خمسس ( )٠٥وفيات فيأأوسشاط
ألحجاج ألجزأئريين بالبقاع ألمقدسشة
حسشب ما علمأأمسس من مصشدر
بالقنصشلية ألجزأئرية بجدة.
وذكر نفسض ألمصشدر خÓل أجتماع تقييمي
لعضشاء بعثة ألحج ألجزأئرية نظم أليؤم
برئاسشة ألمديرألعام لديؤأن ألحج وألعمرة
ألسشيد ألششيخ بربارة بمكة ألمكرمة أنه تم
تسشجيل خمسض وفيات ثÓثة منها بمكة
ألمكرمة ووفيتين( )٠٢بالمدينة ألمنؤرة.

سشكيكدة .وقد تم في ألؤقت
ألحالي أسشتيرأد هذأ ألنؤع من
ألؤقؤد «لكن ألكميات ألمعروضشة
ل تلبي ألطلب ألكبير» حسشب ما
أأششار إأليه ذأت ألمصشدر.

بسشبب أنعدأم ألنقل ألعمؤمي في تيارت

وزأرة ألششؤؤون ألدينية

أأعلنت وزأرة ألششؤؤون ألدينية وأألوقاف أأن
نصشاب زكاة ألنقؤد وعروضض ألتجارة لعام ١٤٣٣
هـ ألمؤأفق لـ ٢٠١٣ / ٢٠١٢م يقدر بأاربعمائة
وأأربعة وثمانؤن أألفا وخمسشمائة دينار جزأئري
( بـ  ٠٠ر .٤٨٤ ٥٠٠دج) .أأوضشحت ألؤزأرة في
بيان لها أأمسض أأنه يجب إأخرأج ألزكاة من كل
مال بلغ هذأ ألنصشاب ودأر عليه ألحؤل (ألعام)
بمقدأر  ٥ر ٢بالمائة أأي ربع ألعششر سشؤأء أأكان
من ألنقؤد أأو من ألعروضض ألتجارية وألسشلع
ألتي تقؤم بسشعرها ألحالي في ألسشؤق يؤم
زكاتها .وذكر ألبيان أأن أأصشل ألنصشاب هؤ
عششرون ( )٢٠دينارأ ذهبيا ألمقدر وزنها بـ ٨٥

ألذين أتصشلت بهم وأأج
لÓسشتفسشار حؤل مؤضشؤع هذأ
ألنقصض أأن هناك «أنقطاعا في
مخزون هذأ ألنؤع من ألؤقؤد
وألذي يسشتمر ألكثر من  ١٥يؤما»
في أنتظار ألنتهاء من أأششغال
ألصشيانة ألجارية بمصشفاة

وأعتبر من جهته رئيسض ألبعثة ألطبية ألدكتؤر
سشعيد ضشيف أأن هذه ألؤفيات طبيعية نتيجة
أمرأضض مزمنة كان يعاني منها ألمتؤفؤن.
وكششفت مصشادر من ألديؤأن ألؤطني للحج
وألعمرة خÓل هذأ أللقاء ألتقييمي عن
تسشجيل إألى غاية أليؤم  ٥٦٩تائه وسشط
ألحجاج ألجزأئريين بالبقاع ألمقدسشة أأي
بنسشبة ٥٩ر ١بالمائة ،مششيرة ألى أن ألؤقت
ألمسشتغرق في ألبحث عن ألتائهين وأعادتهم
ألى مقر أقامتهم ل يتعدى سشاعتين.

تÓميذ ألتعليم ألثانؤي إألى بلدية
سشيدي عبد ألرحمان هذأ ما
أسشتقيناه سشابقا مع مسشؤؤولي
بلدية مادنة.

عونأامن يعتدي على
موظفي بريد

أأفادنا مصشدر مطلع أأن عؤن أأمن
بمؤؤسشسشة أسشتششفائية قام أأمسض
بالتهجم لفظيا على مؤظفي
بريد ألجزأئر بمدينة تيارت

وذلك بسشبهم وششتمهم أأمام ألم أ
Ó
بسشبب عدم منحه أألولؤية في
سشحب مبلغ مالي و طالبؤه
باحترأم ألطابؤر كغيره من
ألمؤأطنين لكؤن بعضشهم كان
يجامله ويحترمه في ألعديد من
ألمرأت وبعد تماديه في أهانة
ألمؤظفين قام مسشؤؤول مكتب
ألبريد بتقديم ششكؤى رسشمية إألى
مصشالح أألمن من أأجل وضشع حد
للمششكل.

عمارة.ع

تفكيك شسبكة بعين الدفلى تروج لمواد غذائية مضسرة بالصسحة
قامت مصشالح أ’أمن
لؤ’ية عين ألدفلى
في أ’آونة أ’أخيرة
ششبكة
بتفكيك
تتششكل من سشتة
أششخاصس يقؤمؤن
ببيع مؤأد غذأئية
بالصشحة
مضشرة
حسشب ما علم أمسس
لدى هذه ألهيئة.
وفي هذأ ألإطار قام
عناصشر ألفرقة ألمتنقلة
للششرطة ألقضشائية بحجز
 ٢٢طنا من ألملح غير
مزود بمادة أليؤد عقب
عملية مرأقبة تمت على
مسشتؤى ألسشؤق ألأسشبؤعية لمدينة عين
ألدفلى  .وأأضشاف ألمصشدر أأنه عثر على
 ١٦٢كيسشا من ألملح بدون يؤد يحتؤي كل
كيسض على  ٢٠كلغ دأخل مركبة مرقمة
بالجزأئر ألعاصشمة مششيرأ أأن هذه ألسشلعة
ل تحمل تاريخ أنتهاء ألصشÓحية عÓوة
عن عدم حيازة سشائق ألمركبة ومرأفقه

ألفجر٠٥.٣٠ ..:
ألظهر١٢.٣٣ ..:
ألعصشر١٥.٤٢..:
ألمغرب١٨.١٣..:
ألعششـاء١٩.٣١..:
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ألثÓثاء  ٣٠ذو ألقعدة  ١٤٣٣هـ ألمؤأفق لـ ١٦أأكتؤبر ٢٠١٢م ألثمن  ١٠دج
بن مرأدي في لقائه ألسشفير
أ’يطالي

مؤأقيت ألصشÓة

على سشجل تجاري .
سشمحت
وقد
ألتحريات ألحثيثة
ألأمن
لمصشالح
بالتعرف على بقية
ألششبكة
أأفرأد
وتؤقيفهم وألذين
أأربعة
عددهم
وتترأوح أأعمارهم
بين  ٣٢و ٤٩سشنة
منهم
أثنان
ينحدرأن من ولية
ألمسشيلة ووأحد من
ألؤأدي وألششخصض
يقطن
ألرأبع
بالجزأئر ألعاصشمة.
وعثر بمسشكن هذأ
ألأخير على  ٧١٦كيسشا من ألملح غير
مزود بمادة أليؤد بالإضشافة أإلى عدد من
ألؤثائق ألإدأرية ألمزورة من ضشمنها
فؤأتير وتحاليل مخبر مزيفة .وقد قدم
أأفرأد هذه ألششبكة أإلى وكيل ألجمهؤرية
لدى محكمة عين ألدفلى ألذي أأمر باإيدأع
خمسشة منهم رهن ألحبسض ألمؤؤقت.
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تدأول معلؤمات حؤل
أختطافأأحدأأثرياء أŸنطقة

سسكـ ـ ـان األربعاء ناث
يراث ـ ـ ـ ـن ينددون
ويطالبـ ـون باألمن
أختفى منذ ثÓثة أأيام رب عائلة ‘
أÿمسشينات من عمره ويعد من ب Úأأثرياء
منطقة أألربعاء ناث يرأثن ما أأثار عدة
ششكؤك لدى أŸؤأطن Úلتعرضشه لعملية
أختطاف ﬁتملة خاصشة وأنه يعد ششقيق
أأحد مالكي مصشنع ألنسشيج باŸنطقة.
ألضشحية ينحدر من قرية أقني تغرمÚ
بدأئرة أألربعاء ناث يرأثن على بعد  ٢٧كلم
عن مدينة تيزي وزو ،وأسشتنادأ Ÿصشادرنا
فان مؤأطني قرى ألبلدية يعيششؤن حاليا ‘
حالة تاهب بعد أنششار خ Èأختفاء ألضشحية
أين بدأوأ بتنظيم أأنفسشهم للمباششرة ‘
تنظيم حركات أحتجاجية للمطالبة باألمن
Ãنطقتهم ،حيث أأقدمؤأ أأمسض أألول على
غلق ألطريق بقرية عزوزة للتعب Òعن
غضشبهم أأزأء ألؤضشع أألمني مطالبÚ
أ÷هات أŸعنية بضشرورة ألتدخل ألعاجل
لتؤف Òأألمن وإأيجاد أŸفقؤد  ،مهددين
Ãؤأصشلة حركتهم ألحتجاجية حيث أأنهم
ل يعرفؤن ◊د كتابة هذه أألسشطر فيما إأذأ
كان أألمر يتعلق باختطاف أأم حالة أختفاء
عادية بعد أن أثارت حالة تأاهب باŸنطقة.

....وإاصسابة مواطن بجـ ـروح
‘ حاجزأامني مزيف
تعرضشئمؤأطن ببلدية بؤنؤح ببؤغني،
ألؤأقعة على بعد  ٤٦كم جنؤب مدينة تيزي
وزو ،مسشاء أأمسض ألول ÷روح متفاوتة
أÿطؤرة على أثرئاطÓق جماعة مسشلحة
ألرصشاصض عليه وهؤ يحاول ألفرأر من
قبضشتها ـ وحسشب مصشدر أأمني ـ فإان
ألضشحيةئكان على م Ïسشيارته وأأثناء
ﬁاولته أجتيازه أ◊اجز أŸزيف ألذي
نصشبته جماعة أŸسشلحة على مسشتؤى
ألطريق ألرأبط ب Úمدينتي بؤنؤح وبؤغني،
وعند ﬁاولتهئاخÎأق أ◊اجز نتيجة
تفطنه لهم حيث Á ⁄تثل ألوأمرهم
ليقدمؤأ بعدها باطÓق وأبل من ألرصشاصض
صشؤبه بصشفة عششؤأئية ،وتسشببت له بجروح
بليغة ‘ عدة أأماكن من جسشمه وقد ”
أسشعافه إأ ¤أŸسشتششفى ألقريب من عÚ
أŸكان و ⁄تسشتبعد مصشادرنا أأن
تكؤنئا÷ماعة عصشابة سشارقي متكؤنة من
أأربعة عناصشر ،هذأ وفؤر أ◊ادث باششرت
مصشالح أألمن ‘ فتح –قيق معمق للكششف
عن هؤية ألعصشابة ألتي أأثارت هلع وخؤف
أأوأسشط سشكان بؤغني.

تيزي وزو :ضض.ت

مواطنو حي النهضسة
يشستكون انتشسار األوسساخ
أأبدى سشكان حي ألنهضشة أŸعروف بحي
بؤكردأن ألعتيق ببلدية بني صشاف
أسشتياءهم ألكب Òإأزأء ألؤضشعية ألكارثية
ألتي آأل إأليها بعد هدم ألبيؤت ألقصشديرية
أ›ÈŸة ‘ إأطار عملية ألقضشاء على
ألسشكنات ألهششة ،حيث أأصشبحت هاته
ألسشكنات ألتي ” هدمها جزئيا ‘ ألفÎة
أألخÒة مرتعا للمنحرف Úوأنتششار
ألقمامات وألنفايات وكذأ ﬂتلف
أ◊ششرأت خاصشة بعد هدمها وترحيل
أأصشحابها خÓل أألششهر أŸاضشية إأ ¤بيؤت
لئقة ،هذأ وطالب أŸؤأطنؤن من
ألسشلطات أÙلية لÓلتفات إأ ¤هذأ
أŸششكل ألذي بات يث Òحفيظتهم.

ع“ Úوششنت :ب .م األمÚ

