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حق الشضعب الصضحراوي في تقرير مصضيره
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محمد طه:

رزأق بارة يؤؤكد تطابق
وجهات نظر ألفاعلين
في ألسساحل

موقف الجزائر مرجعي
في محاربة ا’رهاب

طموحاتنا كبيرة في دفع
التعاون مع الجزائرإالى
مسضتوىأاعلى
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ا’نتخابات المحلية وتعديل الدسضتورأاولوية
تشضديد على التكفل السضريع بانشضغا’ت المواطنين
ف «الشضعب»
ضضي

طالع صص ٠٥

ألمجاهد يؤسسف حدأد:

مجازر ١٧أاكتوبر ١٩٦١أاسضقطتإادعاءات فرنسضا
ألرأأي ألعام كشسف حقيقة أ’سستعمار

ولد قابلية يكشسف:

صص ٠٤/ ٠٣/٠٢

 ٨٥٦٠قائمة
للبلديات و٦٠٠
للمجالسس الو’ئية
صص ٠٥

‘ حاجزأأمني للدرك
ألؤطني بتادميت

القضضاء علىإارهابيÚ
واسضÎجاع رشضاشضÚ
صص ٣٢

أأحمد بجاوي يقدم
كتابه ألجديد ويؤؤكد:

''ألشسعب' تسستطلع وأقع ألسسياحة
في وهرأن ،سسيدي بلعباسص وسسعيدة

الجغرافياأانصضفت المقصضد..
وا’نسضان تنّكر له

صص ١٧/١٦

رغم أعتبارها ''هيك Óب Óروح''

البورصضة اجتازت مرحلة البناء
واكتسضبت الخبرة

صص ١٥

ألرأبطة ألمحترفة أأ’ولى

اتحاد الحراشس
يعتلي الريادة

صص ٣٢

«السضينمائي ’ يكتب
التاريخ وإانما يبدع
في ترجمته»

صص ٣٢

ضشيف
'الششعب '

اأ’ربعاء  ١٧أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ ٠١ذو الحجة  ١٤٣٣هـ

وطني

العدد
١٥٩٢٩
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المجاهــد يوسشــف حـــداد

مجازر ١٧أاكتوبر ١٩٦١أاسشقطتإادعاءات فرنسشا

قدم المجاهد يوسشف حداد الذي كان ضشيف «الششعب» بمناسشبة يوم الهجرة
خلفيات وأابعاد األحداث الدموية التي تعتبر مجازر وجرائم دولة ضشد الجزائريين
الذين خرجوا في مظاهرات سشلمية في  ١٧أاكتوبر  ١٩٦١كرد فعل عن فرضض فرنسشا
لحظر التجوال والتأاكيد على مسشاندة حرب التحرير.

بوغرارة حكيم
تصسوير:آايت قاسسي

المظاهرات كانت مقررة يوم ١٤أاكتوبر

وأاكد المتحدث أامسس في شسهاداته حول يوم الهجرة
أان المظاهرات حملت أابعادا وخلفيات سسياسسية ودعائية
خططت لها جبهة التحرير الوطني والفيدرالية التي
كانت تنشسط بفرنسسا وبالتالي فحصسرها في التنديد
بالوضسع وا’حتجاج على حظر التجوال ليسس صسحيحا.
وعلى الجميع أان يعي بأان تلك المظاهرات جاءت
بعد أايام من انعقاد الجمعية العامة لأÓمم المتحدة
نهاية سسبتمبر  ١٩٦١والتي عملت فيها فرنسسا المسستحيل
إ’قناع الرأاي العام العالمي بأان القضسية الجزائرية
داخلية ومنه الرد كان بمظاهرات  ١٧أاكتوبر .

من هو المجاهد حداد؟

أاوضسح عضسو فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسسا
يوسسف حداد أان المظاهرات كانت مقررة يوم  ١٤أاكتوبر
 ١٩٦١وأ’ن التاريخ كان يوم خميسس تقرر تغييره إالى ١٧
أاكتوبر لتزامنه مع عطلة نهاية اأ’سسبوع وهذا لضسمان
أاكبر قدر ممكن من المشساركين والتغطية على العمال
الجزائريين.
وأاوضسح المجاهد يوسسف حداد أان التحضسيرات
وعمليات التحسسيسس كانت كبيرة جدا لدى أاوسساط
الجالية من أاجل الحضسور وقد لبوا النداء من كل أانحاء
فرنسسا وهو ما جعل الفرنسسيين يقيمون الحواجز لوقف
زحف الجزائريين نحو العاصسمة الفرنسسية في صسورة
أارعبت الفرنسسيين وجعلتهم في حالة هسستيرية عكسست
إارهابهم لوقف انتفاضسة الجزائريين التي كانت سسلمية
حيث توجهنا بالكثير من الرسسائل شسددنا فيها على
ضسرورة سسلمية المظاهرات وأاذكر أان أاعضساء الفيدرالية
بفرنسسا اتفقوا على كلمة واحدة تصسب في «’....
تحملوا معكم ولو سسكين».
وعاد «ضسيف الشسعب» إالى حيثيات التحضسير
للمظاهرات التي خلفت مئات القتلى والكثير من
المفقودين الذين لم يظهر لهم أاي أاثر
إالى يومنا هذا وكشسف أان تلك
اأ’حداث كانت إامتدادا لمظاهرات
 ١١ديسسمبر  ١٩٦٠التي اندلعت في
الجزائر ضسد ا’سستعمار الفرنسسي
والتي كانت محفزا لنا من أاجل تنظيم
أانفسسنا للقيام بمظاهرات مماثلة
تضسامنا مع الشسعب والثورة.
وبدأات فيدرالية جبهة التحرير
الوطني بفرنسسا التي كان الراحل
محمد بوضسياف وراء إانشسائها في بداية الخمسسينات
بسسويسسرا بعد اند’ع الثورة أاين التقى بالكثير من
الناشسطين على غرار غيراسس وطربوشس من أاجل حشسد
الدعم للثورة من رحم فرنسسا في صسورة تؤوكد بعد النظر
لمؤوطري الثورة .
وقد شسهد ميÓد الفيدرالية ظروفا صسعبة جدا بسسبب
التهجمات وا’عتداءات التي قامت بها الحركة الوطنية
الجزائرية التي كان يقودها المصساليين الذين لم

يحتملوا إانقسسام حركة انتصسار الحريات الديمقراطية
والتخلي عن مصسالي الحاج الذي لم يكن متحمسسا
للكفاح الثوري في  ١٩٥٤وانتقلت الفتنة إالى فرنسسا من
خÓل ا’صسطدمات التي حدثت بين هو’ء والفيدرالية
التي ظهرت جليا فحتى ا’نقسسامات وصسلت باريسس
وبات كل جناح يسسيطر على أاحياء ومسساحات معينة في
هيئة تعكسس ا’نشسقاقات التي سسبقت اند’ع الكفاح
المسسلح.
وقسسمت الفيدرالية فرنسسا إالى
ضسفتين من أاجل تعزيز التنظيم وكان
المجاهد قبايلي موسسى في الضسفة
اليسسرى والمجاهد يوسسف حداد في
الضسفة اليمنى لتسسهيل عمليات
التحسسيسس والتوجيه والتصسدي
للدعائية المركزة للمصساليين.
اأ’وضساع المعيشسية المزرية كانت
حافزا للتضسامن
نقل المجاهد يوسسف حداد صسورا رائعة عن تضسامن
الجزائريين بفرنسسا حيث كانت اأ’وضساع المزرية والفقر
المدقع حافزا للتضسامن ودعم الثورة عكسس ما كانت
تتصسوره فرنسسا التي كانت تحشسر الجزائريين في
الضسواحي الباريسسية فيما يشسبه القيتوهات التي أانجبت
مئات الشسهداء.
وقال في سسياق متصسل أان ا’شستراكات في صسفوف

ولد المجاهد
حداد
يوسسف
بتاريخ الـ  ٥أاكتوبر
 ١٩٢٨بعين مليلة،
تعليمه
تلقى
ا’بتدائي
بقسسنطينة ،وقد
شسرع في النضسال
صسفوف
ضسمن
الشسعب
حزب
عام
الجزائري
 ،١٩٤٦وكان عمره
الـ  ١٧سسنة كمناضسل
بسسيط مع كل من
حباشسي عبد السسÓم الذي كان مسسؤوو’ بحزب
الشسعب ،وكذا المناضسل مشساطي محمد وقيراسس،
ثم نشسط في صسفوف حزب حركة انتصسار الحريات
الديمقراطية ،بعدها التحق بالمنظمة الخاصسة
التي كان يرأاسسها المناضسل قيراسس بقسسنطينة مع
كل من محمد بوضسياف ،العربي بن مهيدي ،حسسين
أايت أاحمد وغيرهم من الوطنيين.
وفي الخمسسينات اكتشسف أامر المنظمة والقي
القبضس على يوسسف حداد بتاريخ الـ  ٦نوفمبر
كانت عضشوا فاع Óفي النضشال بالمهجر
 ،١٩٥٤وحكم عليه بـ ١٨شسهرا سسجنا ثم تم نقله إالى
سسجن سسركاجي وسسجن البرواقية الذي دشسن نهاية
أاوت .١٩٥٥
وحسسبما أافاد به ضسيف«الشسعب» فإانه كان رفقة
المناضسÓت كن يحضسرن ا’جتماعات القيادية
سسهام بوعموشسة
زمÓئه في النضسال أاول من دشسنوا سسجن البرواقية،
لفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسسا .وحسسبه
حيث أانهم حين دخلوا إاليه تلقوا الشستائم من طرف
أاشساد المجاهد بفيدرالية جبهة التحرير أان هذه اأ’خيرة ،كانت تسسعى لتثمين وتعزيز
اأ’وروبيات والضسرب بالعصسي من طرف الرجال،
الوطني بفرنسسا يوسسف حداد بالدور الكبير الذي مكانة المرأاة في صسفوفها ،من خÓل إادماجها
،
كما ادمجوا المناضسلين ضسمن سسجناء الحق العام
لعبته المرأاة الجزائرية بالمهجر ،قائ Óأان دورها بمكتب الو’ية السسابعة ،مذكرا في هذا السسياق،
مضسيفا بأانه طيلة سسجنه جاءت
’ يقل أاهمية عن دور أاخيها بانتخاب كل من المجاهدة جوهر أاكرور وعقيلة
ي
م
ك
ن
ك
العناصسر المسسماة «اليد الحمراء»
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م
ش
شاهدة ندوات الرجل أاو شسقيقتها بالجزائر ،وارد كأاعضسوتين دائمتين بمنظمة المجاهدين
للبحث عنه بمنزل العائلة ،وعند
خروجه ذهب إالى أاقاربه بعين مليلة ومنتديات الششعب على فكانت النسساء الجزائريات خÓل مؤوتمرها اأ’خير ،وهذا اعترافا بما قدمتاه
حاضسرات بكل المقاطعات من تضسحيات إابان ا’حتÓل الفرنسسي لبÓدنا.
موقع الجريدة
كي ’ يقع في يد هذه الجماعة
الفرنسسية وتنشسطن كعون اتصسال
ولم يفوت المناضسل حداد الفرصسة للتأاكيد على
ا
إ
ل
ل
اإ’رهابية التي تخطف المناضسلين
ك
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ر
و
ني (الششعب عبر نقل أاموال ا’شستراكات إالى المسساهمة الكبيرة للجالية الجزائرية بالمهجر
وتقتلهم .بعدها تلقى رسسالة من
فيديو)
:
البنوك السسويسسرية ،كونها كانت عبر تخصسيصس  ٩٠بالمائة من اشستراكات
المناضسل مشساطي محمد يطلب منه
مثقفة.
المهاجرين لتمويل الحكومة المؤوقتة للجمهورية
ا’لتحاق بجبهة التحرير قصسد /ar
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وأاضساف يوسسف حداد لدى نزوله الجزائرية ،دون أان ننسسى مسساعدة شسبكتي
تعزيز صسفوفها.
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فرنسسيسس جونسسن وكوريال اللتين سسهلتا مهمة

الرأاي العام
كششف حقيقة
السشتعمار

الجالية فاقت  ٤٠٠مليون فرنك فرنسسي وهي المبالغ
الضسخمة التي حولت لسسويسسرا بمسساعدة مخلصسين
للثورة الجزائرية وأاوضسح المتحدث في شسهاداته أان
عضسو الحكومة المؤوقتة بن طوبال اعترف بأان ٩٠
بالمائة من أاموال الدعم تصسل من الجالية حيث بلغ عدد
المانحين  ١٢٠أالف في بعضس الفترات التي شسهدت فيها
الفيدرالية أاوج عطائها خاصسة بعد  ١٩٥٨التي عرفت
التحاق «ديغول» بالسسلطة.
وأاشسار في سسياق متصسل إالى خروج النسساء
الجزائريات في المهجر في  ١٨أاكتوبر للتظاهر من
أاجل دعم الثورة والمطالبة بإاطÓق سسراح أازواجهن
وإاخوانهن وأاو’دهن وهذا في عديد المناطق الفرنسسية
من ليون إالى باريسس وهو ما أافقد السسفاح موريسس بابون
صسوابه وجعله يتخذ إاجراءات نارية ضسد المتظاهرين
وأاوكد أان وزير الداخلية الفرنسسي آانذاك هو من وفر
التغطية للسسفاح موريسس بابون من أاجل قتل الجميع.
تحفظ المجاهد يوسسف حداد على ا’قوال التي
تؤوكد أان ا’شستراكيين سساعدوا الثورة الجزائرية
موضسحا بأان الكثير من يدعون انتماءهم لليسسار
الفرنسسي قاموا بأابشسع الجرائم ومنهم فرنسسوا
ميتران الذي قام بقطع رأاسس أاكثر من  ٣٠جزائريا
وهذه الحقائق يجب أان يعرفها الجميع لتصسحيح
النظرة نحو هو’ء.

هكذا نقلت المرأاة الجزائرية األموالإالى البنوك بأاوروبا

يومية وطنيةإاخبارية
تصشدر عن المؤوسشسشة العمومية القتصشادية(ششركة ذاتأاسشهم)
رأاسض مالها الجتماعي ١٢٦.٠٠٠ ٠٠٠.٠٠ :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

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

األمانة العامة
(021) 60. 69. 55

اإلدارة والمالية
(021) 73. 93. 27

الرئيسشة المديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

الفيدرالية
التي تهيكلت
وقامت
باتصسا’ت مع
البنوك
بسسويسسرا.
وبالمقابل،
ضسيف
نوه
«الشسعب» بالدور الكبير الذي لعبته الدبلوماسسية
الجزائرية إابان حرب التحرير الوطني ،في
التنسسيق بينها وبين قادة الثورة بالجبال ،خاصسة
الحكومة المؤوقتة للجمهورية الجزائرية التي كان
لها صسدى في كثير من الدول ومعترف بها ،بحكم
أانها الناطق الرسسمي باسسم الشسعب الجزائري.

إلعÓناتكم (021) 73.60.59
اتصشلوا ب ـ :السشرعة 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

المؤوسشسشة الوطنية للنششر
واإلششهار

 ١ششارع باسشتور ـ الجزائر
الهاتف(021)73. 71. 28.... :
(021)73. 76. 78
(021)73. 30. 43
الفاكسض(021)73. 95. 59... :

أأ’ربعاء  ١٧أأكتؤبر  ٢٠١٢م
ألمؤأفق لـ  ٠١ذو ألحجة ١٤٣٣هـ

ضسيف
الشسعب

ألعدد

وطني

المؤولفات ليسست في مسستوى عظمة الثورة الجزائرية

كتابة التاريخ الوطني بأاقلم نزيهة

دعا المجاهد يوسسف حداد إالى ضسرورة اأ’خذ بعين ا’عتبار كتابة تاريخ
الجزائر ،وكشسف الحقائق التاريخيةأ’عظم ثورة في العالم ،بهدف نقل التاريخ
كما هو وإابراز التضسحيات التي قدمها الجزائريون في سسبيل الوطن دون تهميشض
شسخصض علىآاخر..

١٥٩٢٩

المؤورخ الجزائري دحو جربال بمكتبة «الشسهاب»

«انطلقت في كتابة الشسهادات في الثمانينيات»
أاكد المؤورخ الجزائري دحو
جربال بأان كتاب «المنظمة
الخاصسة لفدرالية فرنسسا
لجبهة التحرير الوطني» جاء
بعدما ُطلب منه تدوين
شسهاداتأ’عضساء الفيدرالية،
مشسيراإالىأانه بدأا العمل على
جمع هذه الشسهادات في
الثمانينيات بمسساعدة
المناضسلآايت مختار نصسر
الدين ،الذي يمتلك مخطوطا
من  ٨٢صسفحة يروي فيه مسسار
فدرالية جبهة التحرير
الوطني بفرنسسا.

هدى بوعطيح
تصصوير :فواز بوطارن

هدى بوعطيح
تصصوير:آايت قاسصي
قال ضشيف «ألششعب» يؤسشف حدأد عضشؤ
فيدرألية جبهة ألتحرير ألؤطني بأان تاريخ
ألجزأئر ألعظيم يجب أأن يكتب أنطÓقا من
ألمدرسشة ،بهدف تقديمه لأÓجيال ،مششيرأ
إألى ضشرورة قؤل ألحقيقة كما هي دون أأي
تحريف ،وقال إأن ألتاريخ في ألؤقت
ألرأهن ’ يكتب كما ينبغي ،مضشيفا بأان
ألعديد من ألضشحايا ألذين سشقطؤأ في
ميدأن ألتحرير ودفنؤأ عششؤأئيا ’ ،أأحد
إأهتم بهم أأو تحدث عنهم في كتاباتهم.
وأأضشاف بأان تاريخ ألجزأئر لم ينقل كما
هؤ لتدخل ألسشياسشة في ألتاريخ ،وقال بأان
ألجزأئر حين أسشتقلت عاششت ألمششاكل
ألتي كانت آأنذأك ’ سشيما ألرئيسس ألرأحل
هؤأري بؤمدين ومعارضشته للحكؤمة

أأششاد جربال خÓل ندوة نششطها أأمسس بمكتبة
«ألششهاب» لتقديم مؤؤلفه ألجديد ،بنضشال آأيت مختار،
ألذي قام ـ حسشبه ـ بعمليات ضشخمة فدأء للؤطن ،وكان
متؤأجدأ في ألميدأن ،حيث أضشطر للتخلي عن درأسشته
في مجال ألطب ليلتحق بالمنظمة ألسشرية ،وينفذ عديد
ألعمليات إألى أأن أأجبر على مغادرة فرنسشا ،وقال بأان
آأيت مختار وأصشل درأسشته بعد أ’سشتقÓل في بلجيكا،
مششيرأ إألى أأنه سشاعده كثيرأ على كتابة هذه ألششهادأت
وأأضشاف دحؤ جربال إألى أأنه كباحث في ألتاريخ كانت

ألمؤؤقتة ،وأأششار إألى أأن ألكتابات يجب أأن
تكششف ألحقائق ،وهؤ ما يتطلب ـ حسشب
يؤسشف حدأد ألبحث عن ألحقيقة،
إ’يصشالها كاملة ووضشع كل إأنسشان في مكانه
ألطبيعي ،مششيرأ إألى أأن ما سشجل من
كتابات غير كاف مقارنة بعظمة ألثؤرة
ألتحريرية ،وحتى نؤؤرخ للتضشحيات ألتي
قدمها أأبناء ألجزأئر في سشبيل تحريرها.
وعما إأذأ كان يفكر بدوره في ألكتابة عن
ألثؤرة ألجزأئرية ،باعتباره ششاهدأ حيا
على ألجرأئم وأأ’حدأث ألتي وقعت على
يد ألمسشتعمر ألفرنسشي آأنذأك ،قال بأانه ’
يفكر في ذلك فالكتابة لها أأناسشها ،مششيرأ
إألى أأن هناك ألكثير من ألمجاهدين ألذين
عايششؤأ ألثؤرة صشؤروأ أأحدأثها في مؤؤلفات
تؤؤرخ لها.

الجالية ..تعلق دائم بالوطن

أاوضسحأامسض ضسيف «الشسعب» المجاهد
واأ’مين العام لفيدرالية حزب جبهة
التحرير في فرنسسا يوسسف حداد «أان
اأ’حداث اأ’ليمة التي شسهدتها مظاهرات الـ
١٧أاكتوبر  ١٩٦١قد كثفت من عزيمةأافراد
الجالية الجزائرية وقوتإارادتهم في
مسساندة ثورة التحرير الوطني والتفافهم
حول قضسية الشسعب الجزائري وكفاحه من
أاجل اسسترجاع السسيادة الوطنية».

حبيبة غريب

وأأكد ألمجاهد أأن «ألصشلة بين ألجالية
وألؤطن أأ’م كانت ومازلت لحد أليؤم جد
قؤية ،فالمهاجرين ألذين دعمؤأ ألثؤرة وجبهة
وجيشس ألتحرير ألؤطني باششترأكاتهم ألمالية
ونضشالهم ألسشياسشي وعملهم ألفدأئي أأثناء
ثؤرة ألتحرير وأصشلؤأ على نفسس ألؤثيرة بعد

أ’سشتقÓل ،با’هتمام بكل ما يخصس ألبÓد
ومسشيرتها نحؤ ألتقدم وألتحضشر».
وأأضشاف ضشيف «ألششعب» قائ Óفي هذأ
ألششأان « :قبل أ’سشتقÓل كانت لنا روح قؤية
لتحرير ألبÓد من أ’سشتعمار ألغاصشب وبعد
أسشتعادة ألسشيادة ألؤطنية ،خرجنا من
ألسشجؤن وأحتفلنا وبدأأ ألبعضس منا يعؤد إألى
ألبÓد لمششاركة ألششعب أأفرأحه  ،وأليؤم
ألجالية ألجزأئرية مازألت تششرف ألؤطن أأ’م
في كل مناسشبة ،فنحن صشنعنا أ’سشتقÓل
وأأو’دنا وأأحفادنا ألذين ولدوأ في فرنسشا
مازألؤأ يعتزون برفع ألعلم ألؤطني ويسشعدون
لسشماع ألنششيد ألؤطني ويتابعؤن عن كثب كل
ما يتعلق بششؤؤون ألجزأئر ألصشغيرة منها
وألكبيرة».

مثقفون فرنسسيون سساندوا الثورة
عاد عضشؤ فيدرألية جبهة ألتحرير ألؤطني يؤسشف حدأد للحديث عن ألدور ألذي لعبته فيدرألية
جبهة ألتحرير ألؤطني في دعم ألثؤرة ألتحريرية من أأ’رأضشي ألفرنسشية أ’جل أسشتقÓل ألجزأئر.
قال ضشيف «ألششعب» أأنه كان من ألضشروري نقل ألنضشال وألكفاح إألى ألترأب ألفرنسشي ،وذلك لدور
ألجالية ألجزأئرية ألمغتربة في دعم ألكفاح ألمسشلح ،حيث تم أ’تصشال بها عن طريق ألرئيسس
ألجزأئري ألرأحل محمد بؤضشياف ألمدعؤ «سشي ألطيب».
وأأششار يؤسشف حدأد بأان فيدرألية جبهة ألتحرير ألؤطني ششهدت مضشايقات كبيرة من أ’سشتعمار
ألفرنسشي وفرضس ألرقابة ،غير أأن ذلك لم يمنع أأعضشائها من مؤأصشلة مسشيرتهم ألتي كلفؤأ بها ،وتنظيم
صشفؤف ألمغتربين ،مضشيفا بأان ألفيدرألية ’قت دعما كبيرأ من قبل ألجالية ألجزأئرية بفرنسشا ،كما
كسشبت تأاييد ألمتعاطفين مع ألثؤرة ألجزأئرية من ألفرنسشيين ’ سشيما منهم ألطبقة ألمثقفة ،ألتي وقفت
ضشد هيمنة ألمسشتعمر ألفرنسشي ،وهؤ دليل على أأن فيدرألية جبهة ألتحرير ألؤطني حققت أأهدأفها
ألرأمية إألى تعريف ألرأأي ألعام ألفرنسشي بعدألة ألقضشية ألؤطنية،

هدى بوعطيح
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له أتصشا’ت أأيضشا مع مؤؤرخين
فرنسشيين كانت لهم عÓقة بالثؤرة
ألتحريرية ،ليقدمؤأ ششهادأتهم إألى
جانب أأ’طرأف ألفاعلة في
ألمنظمة وألتي قدمت أأحدأثا لم
تكششف عنها تقارير فيدرألية
فرنسشا لجبهة ألتحرير ألؤطني
وحتى تقارير ألششرطة ألفرنسشية،
من بينهم عيسشى عبد ألصشمد،
عيششة عليؤأت ،محمد بن صشدوق،
أأرزقي بؤخروبة ،محمد مششاطي،
إألى جانب فرنسشيين دعمؤأ مبادئ
ألثؤرة أأمثال روبر برونؤ وجؤرج
ماتي.
وقال دحؤ جربال بأانه أعتمد
أأيضشا في كتابة مؤؤلفه على
أأ’رششيف لإÓطÓع على ما قامت به ألسشلطات ألفرنسشية
وألجنؤد في إأطارأت وأأعضشاء فدرألية جبهة ألتحرير
ألؤطني ،مششيرأ إألى أأن هذأ ألمؤلؤد هؤ عمل جماعي
بمششاركة مناضشلين وطلبة وحتى أأقرباء ألمنضشؤين تحت
لؤأء ألمنظمة.
من جانب آأخر أأششار جربال إألى أأن ألمسشتهدف أأ’ول
من قبل أ’سشتعمار ألفرنسشي لم تكن ألمنظمة بحد ذأتها
وإأنما ألششعب ألجزأئري ألذي كان يسشعى لتحرير بلده
بالكفاح ألمسشلح.

كتاب «المنظمة الخاصسة لفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسسا»

الكفاح المسسلح الوجه اآلخر لألفلن

اسستعرضض دحو جربال أاسستاذ محاضسر في مادة التاريخ المعاصسر بقسسم التاريخ (جامعة
بوزريعة) ومدير مجلة النقد ،ظروف تأاسسيسض المنظمة الخاصسة أاي الجناح العسسكري لجبهة
التحرير الوطني بفرنسسا وتاريخ كفاحها لغاية الحصسول على ا’سستقÓل

سصهام بوعموشصة
وقد أعتمد ألمؤؤرخ في
هذأ أإ’صشدأر ألذي جاء
في  ٤٤٦صشفحة ،وتضشمن
ثمانية فصشؤل عن
ششهادأت ألمناضشلين ألذين
أأ’حدأث
عايششؤأ
ألتاريخية أأو باأ’حرى
ألذين كانؤأ أأعضشاء
فاعلين فيها ،ولم يترك
دحؤ جربال أأي نقطة
تطرق
بل
مبهمة
ألتاريخية
للمحطات
بالتفصشيل وبعيؤن ألمؤؤرخ.
وفي مقدمة ألمؤؤلف
يششرح صشاحبه فترة بدأية
هذه ألدرأسشة في فترة
أسشتثنائية من تاريخ
ألجزأئر ألمسشتقلة ،وذلك
في ألفاتح نؤفمبر ،١٩٨٤
حيث قرر ألرئيسس ألرأحل
ألششاذلي بن جديد جمع كل ألمجاهدين خاصشة ألقادة
ألذين ششاركؤأ في ألكفاح ألمسشلح ضشد أ’سشتعمار ألفرنسشي
وذلك بنادي ألصشنؤبر ،وأ’ول مرة منذ  ١٩٦٢ألتقى
ألمناضشلؤن ألؤطنيؤن لإÓد’ء بششهادتهم أأمام وسشائل
أإ’عÓم ،وهذأ من أأجل إأعادة كتابة ذأكرة أأ’مة
ألجزأئرية ،بعدما منع هؤؤ’ء سشابقا من ألحديث عن بعضس
ألمحطات ألتاريخية من ثؤرتنا ألمجيدة ،لكن لأÓسشف لم
تكتمل هذه ألمبادرة’ ،سشيما فيما يتعلق بتاريخ ألمنظمة
ألخاصشة ألتي تضشاربت أآ’رأء حؤلها فيما إأذأ كانت منظمة
مدنية أأو عسشكرية ،حسشب دحؤ جربال.
وأأوضشح ألمؤؤرخ في هذأ ألصشدد ،أأن ألمجاهد نصشر
ألدين أأيت مختار ألمدعؤ «مجيد» ألذي كان مسشاعد
ألمباششر لرأبح بؤعزيز بدأأ ألعمل في كتابة ششهادته ،لكن
بسشبب مرضشه لم يحقق هدفه ،مضشيفا بأانه بؤأسشطة زميل
له بمعهد ألتاريخ ألذي دخل معه في أتصشال لمتابعة
وأسشتكمال ألدرأسشة ألتي تؤقف عن إأتمامها ألفقيد.
منؤها في ذأت ألسشياق ،بمسشاعدة أأيت مختار وأإ’جابة
عن أأسشئلته وتسشجيل ششهادته ،علما أأن هذأ ألعمل ششرع
فيه ما بين سشنتي ( )١٩٨٥ / ١٩٨٤ثم تؤقف ألعمل ،وبعضس
أإ’صشدأرأت نششرت بفرنسشا وبالجزأئر وقد أأنجزها
ألفاعلؤن ألمباششرون في فيدرألية جبهة ألتحرير ألؤطني
وهؤ علي هارون وألمؤؤرخ بنجاما سشتؤرأ.
وتناول دحؤ جربال في ألفصشل أأ’ول ألفترة ألتي سشبقت
تأاسشيسس ألجناح ألعسشكري لفيدرألية جبهة ألتحرير

ألؤطني بفرنسشا من طرف
ألمرحؤم محمد بؤضشياف،
قائ Óأأنه من ألصشعب
ألحديث عن ألمنظمة دون
ألرجؤع إألى ألظروف ألعامة
عششية تأاسشيسشها .كما تطرق
في هذأ ألفصشل إألى
ألخÓف بين ألمصشاليين
وألمركزيين وفترة صشالح
ألؤأنششي وتعيينه كمسشؤؤول
فيدرألي لجبهة ألتحرير.
وتطرق صشاحب ألكتاب
أأيضشا إألى كيف أسشتطاع
مناضشلؤ أآ’فÓن إأحتؤأء
ألجزأئريين
ألمهاجرين
وجعلهم ينظمؤن إأليهم
باعتبارها ألممثل ألششرعي
وألؤحيد للششعب ألجزأئري،
نظرأ ألى أأن ألمتعاطفين
وأأنصشار مصشالي ألحاج كانؤأ
هم ألمسشيطرين وبأاعدأد
كبيرة بفرنسشا.
مششيرأ إألى أأن عدد ألمصشاليين كان حؤألي ثمانية آأ’ف
مناضشل مؤؤطرين ويدفعؤن أششترأكاتهم لحزب مصشالي
ألحاج ،وبالمقابل عدد مناضشلي ألجبهة قليل ،مما دفع
هؤؤ’ء إ’نششاء مجمؤعة ألصشدمات لمؤأجهة تجاوزأت
ألمصشاليين ضشد إأخؤأنهم ،حيث وصشل عدد مناضشلي جبهة
ألتحرير في جؤأن  ١٩٥٦إألى  ١٥أألف مناضشل.
ولم يغفل صشاحب ألمؤؤلف ألتطرق إألى دور ألطلبة
وألمثقفين ألجزأئريين في تعزيز صشفؤف فيدرألية جبهة
ألتحرير ألؤطني بفرنسشا ،وتحدث عن مسشأالة فتح ألجبهة
ألثانية بفرنسشا لضشرب ألعدو في عقر دأره ،وإ’رغام
فرنسشا على ألجلؤسس على طاولة ألمفاوضشات وإأيجاد
مخرج نهائي للقضشية ألجزأئرية.
وأن فكرة فتح هذه ألجبهة نابعة من قرأر أتخذه
ألمرحؤم محمد بؤضشياف وألششهيدين ديدوشس مرأد
وألعربي بن ألمهيدي ،وألتطبيق قام به ألمناضشل طربؤشس،
كما أسشتعرضس دحؤ جربال بالتفصشيل هياكل ألمنظمة
ألخاصشة ومهامه وكذأ عدد مناضشليها ،وغيرها من
أأ’حدأث ألتاريخية ألمهمة.
وفي أأ’خير ،تقدم ألمؤؤرخ بالششكر لنؤر ألدين أأيت
مختار ألذي وضشع بين يديه وثائق أأصشلية مهمة وألتي
سشاعدته على كتابة تاريخ ألمنظمة ألخاصشة بفرنسشا ،بما
في ذلك ألمؤؤرخ محمد حربي ألذي أأدلى بششهادته كؤنه
كان عضشؤأ فاع Óفي تنظيم ألجبهة ،كما تضشمن أإ’صشدأر
مÓحق.

أأ’ربعاء  ١٧أأكتوبر  ٢٠١٢م
ألموأفق لـ  ٠١ذو ألحجة ١٤٣٣هـ

وطني

عمر بوداوود رئيسس فيدرالية جبهة التحرير بفرنسشا:

«جونسسون»« ،كوريي» و«ربتيسس» شسبكات دعمت التحرر الجزائري
كششف المجاهد عمر بوداوود رئيسس فيدرالية جبهة التحرير بفرنسشا عن  ٣ششبكات دعم ومسشاندة
للثورة التحريرية والمتمثلة في ششبكة «جونسشون» ،ششبكة «كوريي» ،وششبكة «ربتيسس» ،مششيدا باألعمال
التي قام بهاأاوروبيون منهم فرنسشيون لدعم حق الجزائر في الحرية والسشتقÓل.

حياة  /ك
تصصوير :عباسس تيليوة
أأكد ألمجاهد بودأوود خÓل
تنششيطه لندوة ألنقاشش ألتي نظمها
أأمسش مركز ألصشحافة ليومية
ألمجاهد بالتعاون مع جمعية مششعل
ألششهيد حول أأحدأث  ١٧أكتوبر١٩٦١
ألتاريخية ،على ألدور ألكبير ألذي
لعبته ألششبكات ألثÓث ألمذكورة في
دعم ألثورة ألتحريرية وقد كلف
ألعديد منهم ذلك عقوبات من قبل
ألسشلطة أ’سشتعمارية.
وأأوضشح بودأوود أن عمل هذه
ألششبكات يتمثل في تحويل أأموأل
أششترأكات ألمهاجرين في ألخارج،
وتنقل ألمجاهدين عبر أأوروبا ،وهي
ألمهمة ألتي أضشطلعت بها ششبكة
«جونسشون» ألتي تعد من أأكبر
ألششبكات من حيث عدد ألمنخرطين
ألذي يصشل  ٤٠٠٠منخرط فرنسشي  ،أأما
ششبكة «كوريي» ألتي كونها كوريي وهو
يهودي من جنسشية مصشرية ،ألذي كان
يعمل بالبنك ،وبفضشله كانت تحول
أأموأل أ’ششترأكات ألى بنك سشويسشرأ
بأامان.
وأأفرد ألمجاهد بودأوود حيزأ خاصشا
خÓل مدأخلته للحديث عن مظاهرأت
 ١٧أأكتوبر  ،١٩٦١باعتباره من ألرؤووسش
ألمخططة وألمهندسشة للقيام بها،
باعتبار أن ألفيدرألية تعد ألجبهة
ألثانية (جبهة ألتحرير أأ’ولى في
ألجزأئر) ،بعد أن قررت ألسشلطة
ألفرنسشية آأنذأك حضشر ألتجول بفرنسشا،
وقد منعهم هذأ ألقرأر من ألقيام
بنششاطهم وأ’لتقاء بعد سشاعات ألعمل
لعقد أجتماعاتهم ألسشرية بعيدأ عن
أأ’عين ،وهذأ ما دفع بالفيدرألية

بتنظيم مظاهرأت يششارك فيها كل
ألمهاجرين رجا’ ونسشاًء وأأطفا’.
وقد تم تلبية هذأ ألندأء حيث خرج
جميع ألجزأئريين في فرنسشا في يوم
 ١٧أأكتوبر  ١٩٦١في مظاهرأت سشلمية
للمطالبة با’سشتقÓل ،إأ’ أن رد فعل
ألسشلطة ألفرنسشية كان عنيفا وبششعا كما
قال بودأوود بل لم يكن متوقعا بهذه
ألدرجة من ألحقد ،حيث أأقدمت
ألششرطة ألفرنسشية على أعتقال وتعذيب
ألمتظاهرين ألعزل وأألقت ألعديد منهم
في نهر «ألسشين» بباريسش ،مبرزأ بأان
عدد ألششهدأء في هذه أأ’حدأث ’ يقل
عن  ٦٠٠ششخصش.
ومن جهته أأدلى ألمجاهد محمد
مششاطي عضشو مجموعة  ٢٢ألتي
خططت لتفجير ألثورة ألتحريرية،
بششهادة حية في هذأ أللقاء عن أأصشدقاء

ألعدد

ألثورة منهم «أألبير كورتون» و«جون
كربون» ألذي عرفهما وتعامل معهما
خÓل ألثورة ،وذكر مششاطي أن كليهما
أأدخ Óألسشجن ،بتهمة مسشاندة
ألمجاهدين.
كما قدمت ألمجاهدة زبيدة عميرأت
ششهادة عن عمل جبار قام به صشديق
ألثورة «أنريكو متريي» وهو أيطالي
أأ’صشل ،ألذي عمل بطاقية محددة
للموأقع ألبترول في ألجزأئر ،وقدمت
للوفد ألجزأئري في مفاوضشات
«أفيان» ،حيث أعتبرت عنصشر أأسشاسشي
في ألتفاوضش فيما تعلق بملف
ألصشحرأء ،ألتي أأرأد ديغول فصشلها عن
بقية ألترأب ألوطني ،حتى يبقى
ألحديث عن أ’سشتقÓل ’ يعني سشوى
ششمال ألجزأئر.

١٥٩٢٩
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لم يتوأن ألجزأئريون في متابعة ألجرأئم ضشد أإ’نسشانية ألتي أقترفها غÓة
أإ’سشتعمار في هذأ ألبلد منذ أأن وطأات أأقدأمه هذه أأ’رضش ألطيبة وهذأ من خÓل
ألسشعي ألحثيث لدى ألجهات ألقضشائية ألمختصشة ألمخول لها إأحالة مثل هذه ألملفات
على مصشالحها.
وفي هذأ ألسشياق ’بد من ألتأاكيد هنا ..بأان ما أأقدم عليه ألسشفاح موريسش بابون
من قتل للجزأئريين وإألقاء بهم في نهر ألسشين وإأعتقالهم في مخافر للششرطة
وقاعات رياضشية يصشنف في خانة إأرتكاب جريمة ضشد أإ’نسشانية ’ تسشقط بالتقادم
ويعاقب عليها ألقانون.
أأ’وسشاط ألسشياسشية وألحقوقية ألجزأئرية حركت هذأ ألملف وفق توجه سشليم
وصشحيح ،يسشتند إألى موثق أأششرفت عليه جمعية  ٨ماي  ١٩٤٥ألتي نقلته إألى ألدوأئر
ألقضشائية ألفرنسشية لكن ألتماطل ألذي أأبدته ومحاولتها تغطية هذأ ألجانب ،دفع
بالمعنيين إألى تغيير ألوجهة وهذأ بإاخطار ألمؤوسشسشات ألعدلية أأ’وروبية ألتي كذلك
من جهتها بعثت بإاششارأت إألى ألجزأئريين بأانها سشتدرسش ما وصشلها من طلب ..إأ’
أأنها مع مرور ألوقت سشقطت في مطبات ألطرح ألفرنسشي ألذي مارسش ضشغوطا من
أأجل إألقاء ألملف في أأ’درأج وهذأ لأÓسشف ما حصشل.
أأين نحن أليوم من تفاعÓت هذأ ألملف؟ ’بد من ألقول بأان ألجرأئم ضشد
أإ’نسشانية ألتي تعرضش لها ألجزأئريون رأسشخة في أأذهانهم ومهما كانت ألمناورأت
وألتÓعبات على مسشتوى ألمحاكم ألفرنسشية وأأ’وروبية فإانها ’ تسشتطيع محو آأثار
هذه ألمجازر من ذأكرتهم أ’نها كانت أأليمة وموجعة كلفتهم حياتهم.
وضشمن هذأ ألتوجه كان ألمجاهد يوسشف حدأد وأضشحا ..عندما نفى نفيا قاطعا
أأن تكون هناك متابعة جدية من قبل ألقضشاء ألفرنسشي تجاه ملف ألجرأئم ألتي طالت
ألجزأئريين في باريسش ،أ’ن ألسشفاح موريسش بابون كان يحظى بتغطية سشياسشية من
قبل وزير دأخليته آأنذأك ألذي منحه كل ألسشلطات ألوأسشعة من أأجل محور آأثار
ألجزأئريين من باريسش ،باسشتعمال كل ألوسشائل ألجهنمية لقتل ألمتظاهرين وألتنكيل
بهم.
وحسشب ألمجاهد حدأد فإان أأ’مر لم يتوقف عند هذأ ألحد بل أأن مجيء ديغول
إألى ألسشلطة في سشنة  ،١٩٥٨زأدت حدة ألقمع وألبطشش ضشد ألجزأئريين ،وهي ألفترة
ألتي ’ يمكن للجزأئريين نسشيانها أأبدأ ..خاصشة مع محاو’ته أليائسشة إ’خماد لهيب
ألثورة ..باللجوء إألى ما يعرف بالعمليات ألعسشكرية ألوأسشعة ألنطاق ألتي تطبق
سشياسشة أأ’رضش ألمحروقة ،وأإ’بادة ألجماعية وكذلك إأقامة ألمحتششدأت ألتي تمنع
على ألجزأئريين مغادرة أأماكنهم دون رخصشة.
هذأ ألتذكير ألوأرد على لسشان ألمجاهد حدأد ما هو إأ’ تأاكيد على أأن وجه
أإ’سشتعمار قبيح ،سشوأء أأكان في ألجزأئر أأو في باريسش ونعني بذلك ما كان يقوم به
من مÓحقات يومية ضشد ألمناضشلين ألجزأئريين إ’سشكات أأصشوأتهم ..عبر كامل
فرنسشا عندما فرضش حظر ألتجوأل من ألسشاعة ألثامنة مسشاء إألى غاية ألخامسشة
صشباحا لكسشر ششوكة كفاحهم ومنع وضشرب أإ’سشتعمار في عقر دأره.
هي سشلسشلة من ألجرأئم ضشد أإ’نسشانية إأعتمادها ألسشياسشيون ألفرنسشيون ونفذها
ألعسشكريون ما تزأل تششهد على فضشاعة أإ’سشتعمار في ألجزأئر ،و’يعقل أأن تبقى بÓ
عقاب ،وهذأ في ألوقت ألذي يقيم ألبعضش ألدنيا و’ يقعدونها على ما يحدث أليوم
في بعضش بؤور توتر في ألعالم فلماذأ يتردد هؤو’ء عندما يتعلق بحقوق ألجزأئريين
ألتاريخية؟ أأو يزعمون في قرأرة أأنفسشهم بأانه ’ حدث ’ ،يقبل ألجزأئريون بمثل
هذه ألرؤوية غير ألسشوية ألرأفضشة لـ «تبييضش» وجه أإ’سشتعمار ألبششع.

مجـ ـ ـ ـزرةأاخفـ ـي ـ ـ ـت عـ ـ ـن ال ـذاكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة
قتل عششرات اآللف من الجزائريين منذ
واحد وخمسشين سشنة في البرد والششتاء
بباريسس من طرف الششرطة ،تنفيذا
للتعليمات الوحششية التيأاعطاها محافظ
الششرطة في تلك اآلونة موريسس بابون،
حيث نفذت بدقة.

وتمثل ألذنب ألوحيد للجزأئريين ضشحايا ألقمع في
ليلة  ١٧أأكتوبر  ١٩٦١في ألخروج في مظاهرة سشلمية،
ضشد حظر ألتجول ألعنصشري ألذي فرضش عليهم من
طرف محافظة ألششرطة ولتلبية ألندأء ألى أ’حتجاج
ألذي دعت إأليه فيدرإألية جبهة ألتحرير ألوطني لفرنسشا
على عدة حا’ت عنف إأرتكبتها ألششرطة أسشتهدفت
فقط ألجإالية ألجزأئرية.
وفي مسشاء نفسش إأليوم ،كانت جثث آأ’ف ألجزأئريين
تمأ Óششوأرع باريسش ،حيث تم رمي عدد كبير منهم في
ألمياه ألباردة لنهر ألسشين .كما تم إأيقاف أأكثر من عششرة
آأ’ف ششخصش و حجزهم لعدة أأيام أسشتمرت خÓلها
أأعمال ألعنف فيما طرد ألعديد منهم نحو ألجزأئر.
و’ يمكن أ’حد أأن يقدم ألحصشيلة ألثقيلة ألتي سشجلت
في ذلك إأليوم ،حيث أأششار ألعدد ألرسشمي ألفرنسشي ـ
آأنذأك ـ ألى « ٣قتلى سشقطوأ دفاعا عن ألنفسش» ،في
حين أأن ما جرى هو مجزرة كبيرة في حق أأفرأد ألششعب
في ألتاريخ ألمعاصشر أ’وربا ألغربية (عششرأت أآ’’ف من
ألضشحايا).
وسشتحجب لعششريات عديدة ذأكرة هذه ألفترة
ألمهمة من حرب ألجزأئر.
ورغم تفاقم هذه ألمجزرة فلم يعطى أأي بعد لهذأ
ألقمع من طرف ألدولة ألفرنسشية حيث تم أخفاء هذأ
ألقمع ألدموي لعدة سشنوأت من ألذأكرة ألجماعية.
ولم يحضشر أأي ممثل عن ألسشلطات ألعليا للدولة
ليذكر علنية مسشؤوولية ألدولة خÓل هذه ألفترة
ألمأاسشاوية لحرب ألجزأئر.
وقد كانت في تلك ألحقبة أرأدة حقيقية من طرف
ألسشلطات ألفرنسشية لفرضش ألصشمت على هذأ ألحادث

ألماسشاوي .أأو’ من طرف ألسشلطات ألمتورطة في هذأ
ألقمع أأي وزأرة ألدأخلية ألفرنسشية و ألدولة في
مجموعها ألتي أأرأدت طي ألصشفحة و ترك ألفرنسشيين
يجهلون هذه ألفترة من حرب ألجزأئر حيث أعتبرت
آأنذأك «مجرد أأحدأث» .،كما فرضشت ألرقابة على
ألصشحف و منع ألصشحافيين من توجه ألى أأماكن ألحجز
ألتي كانت تأاوي آأ’ف ألجزأئريين.
ولم تعرف نتيجة ألتعليمات ألقضشائية ألتي أأغلقت
فورأ دون ألتوصشل ألى أأي ششيئ ،حيث أأفضشت كلها ألى
عدم حدوثها.
بعدها ظهرت إأرأدة قضشائية للنسشيان مدعمة
بمرأسشيم عفو وصشعوبة في ألحصشول على أأ’رششيف
أضشافة ألى إأجرأءأت مقصشودة سشاهمت في هذأ أ’خفاء
ألذي ’ يزأل قائما ألى يومنا هذأ.
ولم يتم أإ’عترأف بهذه ألجريمة ـ رسشميا ـ من طرف
ألدولة ألفرنسشية في ألوقت ألذي دعا فيها ألمؤويدون

للجزأئر فرنسشية ألى ترقية ألعمل «أ’يجابي ألفرنسشي»
خÓل ألفترة أ’سشتعمارية في ألبرأمج ألدرأسشية.
هناك جماعات محلية أعترفت بما وقع علي غرأر
بلدية باريسش في  ٢٠٠١ألتي صشدر عنها موقف قوي
تمثل في وضشع لوحة تذكارية علي جسشر سشان ميششال
لتحذو حذوها بلديات أأخري في ألضشاحية ألفرنسشية.
وقد ميزت أحياء ألذكري ألخمسشين لمجازر ١٧
أكتوبر  ١٩٦١سشلسشلة من ألمبادرأت وأحدة في ششارع ١٧
أأكتوبر أأمام محافظة هوت سشان في نانتير ولكن لم
يصشدر أأي أعترأف من فرنسشا.
ويمناسشبة هذه ألخمسشينية طالب ألعديد من
ألمؤورخين وألمناضشلين وألجمعيات أأن تعترف
ألسشلطات ألفرنسشية بالمجزرة ألتي وقعت في تلك
ألليلة.
وغدأة أنتخابه في ألدور ألثاني كمرششح لحزبه
حيا فرنسشوأ هو’ند ألجزأئريين ألذين أغتيلوأ في

تلك ألليلة من يوم  ١٧أكتوبر  ١٩٦١وفي  ١٧أأكتوبر من
يوم أ’ثنين  ٢٠١١وضشع ألمرششح أ’ششترأكي
لÓنتخابات ألرئاسشية إأكلي Óمن ألزهور على جسشر
كليششي ،حيث أألقي بالجزأئريين ألى نهر ألسشان.
وصشرح فرنسشوأ هو’ند ـ آأنذأك ـ أأنه كان ينوي منذ
زمن بعيد ألحضشور لهذأ ألموعد وقال «كنت أأود أأن
أأحضشر هذه ألمناسشبة وفاء بالعهد ألذي قطعته وها
أأنذأ أأعبر عن تضشامني لأÓو’د وأأ’حفاد وكل
ألعائÓت ألتي أأصشابتها هذه ألفاجعة».
وأألقى مرششح ألحزب أإ’ششترأكي ورودأ في نهر
ألسشان مÓحظا «أأن هذأ ألحدث لطالما أأخفي في
كتب ألتاريخ وحان ألوقت أن نذكر بهذه ألوقائع».
وقال ألمرششح فرنسشوأ هو’ند «يجب أن نبوح
بالحقيقة دون أعتذأر أأو أتهام أأي كان» ،مضشيفا
«أ’عترأف بما حدث ،إأليوم أأقوم بذلك بصشفتي
إأششترأكيا .أأما في ألمسشبقبل فعلي ألجمهورية ألقيام
بذلك.»..
منذ وصشول فرنسشوأ هو’ند ألى قصشر أإ’يليزي
صشدرت دعوأت با’عترأف بالجرأئم أإ’سشتعمارية
ألمقترفة في ألجزأئر في ضشفتي ألمتوسشط سشوأء في
فرنسشا أو في ألجزأئر إأ’ أأن ألرئيسش ألفرنسشي لم
يعبر بعد عن رأأيه في هذه ألمسشأالة.
قبيل زيارة كان سشيقوم بها ألى ألجزأئر في
ديسشمبر  ٢٠١٠عندما كان مرششحا لÓنتخابات
ألرئاسشية من قبل ألحزب أإ’ششترأكي صشرح فرنسشوأ
هو’ند «ليسش هناك ما يزعج بÓدي عندما تنظر ألى
تاريخها بنظرة نزيهة وأأصشيلة .بعضش ألجروح قد
إألتأامت وأأخرى ظلت حية .وحان ألوقت أأن نقتحم
هذه ألذأكرة من أأجل أأ’جيال ألصشاعدة».
وهل لدي أإ’ششترأكيين ألششجاعة ألكافية لتنفيذ
ألطلب ألقاضشي با’عترأف بالماضشي أ’سشتعماري
لفرنسشا وهم إأليوم في سشدة ألحكم .إأن أأ’مل قائم
بمناسشبة ألزيارة ألمرتقبة لرئيسش ألدولة ألفرنسشي
إألى ألجزأئر في ديسشمبر ألمقبل.

أألربعاء  ١٧أأكتؤبر  ٢٠١٢م
ألمؤأفق لـ  ٠١ذو ألحجة ١٤٣٣هـ

وطني

سضÓل يعرضس مخطط عمل ألحكومة:

النتخابات المحلية وتعديل الدسشتورأاولوية
أعلن ألوزير أألول ،عبد ألملك سضÓل ،عن تقديم حوأفز إألى ألمتعاملين ألقتصضاديين ألوطنيين في ألقوأنين ألمقبلة لتشضجيع
أإلنتاج ألوطني وحماية ألقدرة ألشضرأئية للموأطن ،وفي ألشضق ألسضياسضي تطرق إألى ألنتخابات ألمحلية ألمقررة في  ٢٩نوفمبر
ألدأخل وألتحضضيرأت ألخاصضة بها وألى تعديل ألدسضتور باعتبارهأأولوية ،مؤوكدأ في ألشضق أألمني أسضتكمال مسضار ألمصضالحة ألوطنية
وبالمقابل مكافحة أإلرهاب.

فريال/ب
تصصوير :عباسس تيليوة
حرصس ألمسسؤؤول أألول على ألجهاز
ألتنفيذي لدى عرضسه أأمسس مخطط عمل
ألحكؤمة على أأعضساء ألغرفة ألبرلمانية
أألولى« ،بأان أألمر يتعلق باإلرتقاء بإانجازأت
برنامج رئيسس ألجمهؤرية إألى مسستؤى أأمثل
من خلل مخطط ألعمل ألذي يهدف إألى
إأعطاء دفع جديد وإأضسفاء مزيد من ألفعالية
على عمل ألحكؤمة ،بفضسل إأنعاشس يتؤفر أليؤم
على ألؤسسائل ألكفيلة بتحقيق أأهدأفه».
وقال سسلل ،بأان «أسستكمال أإلصسلحات
ألسسياسسية ألتي بادر بها رئيسس ألجمهؤرية
ولسسيما مرأجعة ألدسستؤر» ،وكذأ تحضسير
«ألقترأع ألمحلي ألمزدوج ليؤم  ٢٩نؤفمبر
 ،٢٠١٢في طليعة هذه أألولؤيات» ،وفيما
يخصس ألمصسالحة ألؤطنية ،أأشسار
إألى أأنّ «ألحكؤمة ملتزمة
باسستكمال مسسارها من خلل
ألسستمرأر ،بكل حزم ،في
مكافحة أإلرهاب من أأجل تعزيز
أألمن ألؤطني بفضسل تجنيد كل
ألقؤى ألحية لألمة وجعلها
تتحلى بيقظة دأئمة».
وبعدما نبه إألى أأن أألمر يتعلق «بتصسالح
مجتمعنا مع ألدولة وألـمؤأطن مع إأدأرته ألتي

يجب أأن تتذكر في كل لحظة بأانها في خدمة
ألـمؤأطن وليسس ألعكسس» ،ثم تحسسين إأطار
معيشسته  ،وألحفاظ على
أأمنه ،تؤقف عند محؤر
آأخر ل يقل أأهمية يتعلق
بالحفاظ على ألنظام ألعام
وضسمان أأمن أألشسخاصس
ومكافحة
وممتلكاتهم
وأآلفات
ألفسساد
ألجتماعية.
وأأوضسح بأان «مسسؤؤولياتنا
تتمثل ،بالدرجة أألولى ،في ألتكفل بانشسغالت
ألـمؤأطنين لسسيما ألشسباب» ،ومن أأجل ذلك

تحفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزات
للمتعـ ـ ـ ـ ـ ـاملين
وتششجيع اإلنتاج

تلتزم ألحكؤمة بأانها «سستعكف على ألقضساء
على كل أأشسكال ألضسغط أإلجتماعي من خلل
تلبية قصسؤى للطلب على ألسسكن» ،وفيما
يخصس ألتشسغيل «فإان ألحكؤمة سستعزز أأجهزة
ألمسساعدة وأإلدماج ألقائمة مع أللجؤء إألى
آأليات لتشسجيع ألتشسغيل في ألمجالت
أإلقتصسادية».
وأأشسار من جهة أأخرى ،إألى أأن ألـمكاسسب
ألـمحققة في مجال ألقدرة ألشسرأئية سسيتم
ألـمحافظة عليها عن طريق ضسبط ألسسؤق
ودعم أألسسعار وألتحكم في شسبكات ألتؤزيع
ومحاربة ألتضسخم.

أأعضضاء مجلسس أألمة ينتقدون ألفسضاد:

تششديد على التكفل السشريع بانششغالت المواطنين
أجمعت مدأخÓت أأعضضاء مجلسس أألمة ،لدى مناقشضتهم أأمسس مخطط عمل
ألحكومة ،على ضضرورة ألتكفل ألسضريع بانشضغالت ألموأطنين ،ووضضع حّد للفسضاد
وألرشضوة ،وفي ألشضق أإلقتصضادي شضددوأ على بعث ألسضتثمار ،وفي نفسس ألسضياق،أأثار
ألبعضس ألصضÓحية ألدسضتورية للبرلمان في مجال ألمحاسضبة وألتقييم.

فريال /ب
أأعابت ألعضسؤ زهية بن عروسس ـ على ألثلث
ألرئاسسي ـ على مخطط عمل ألحكؤمة
ألمعروضس من قبل ألؤزير أألول عبد ألمالك
سسلل ،أأول أأمسس« ،غياب ألطابع ألسستعجالي
في وقت نؤجد فيه خارج مجال ألتغطية
قياسسا إألى أألزمة ألعالمية وأرتدأدأتها
وأنعكاسسات ألؤضسع ألخطير في ألبلدأن
ألمجاورة».
وبعدما تؤقفت عند ألتذمر وأإلسستياء
ألشسعبي عبر مناطق ألؤطن ،قالت بن عروسس
في كلم وجهته إألى ألؤزير أألول «رأفعتم
للحكامة للمرفق ألعام وتحسسين مسستؤى

ألمعيشسة» ،متسسائلة في نفسس ألسسياق «هل
تحسسين ألمسستؤى يكؤن بالقضساء على أألسسؤأق
ألفؤضسؤية وتحؤيل ألشسباب إألى ألمجهؤل»..
و«هل يكؤن تحسسين ألمرفق ألعام بغرسس
أأشسجار ألنخيل» ..لفتة إألى وجؤد «مشساكل
عؤيصسة» جدأ ذكرت منها مشسكل إأنقطاع
ألتيار ألكهربائي ..وخلصست إألى ألقؤل بأان
«ألفؤضسى ليسست في أألسسؤأق ول في ألشسؤأرع،
وإأنما في أأكبر مرفق عام بامتياز ممثل في
أإلدأرة ألتي باتت وكرأ للفسساد وتسسؤيق
ألشسعارأت ألكاذبة».
من جهته نبه ألعضسؤ مسسعؤد ڤمامة ،عن
جبهة ألتحرير ألؤطني ،إألى أأن ألقلق شسديد
وأأن ألمهم هؤ إأسستقرأر ألبلد ،مؤؤكدأ بأان

دخؤل ألقؤأت أألجنبية إألى ألدول ألمجاورة لن
يأاتي بأاي خير.
كما تطرق ذأت ألنائب إألى مشسكل ألصسحة
ألتي قال بأانها مريضسة في حّد ذأتها ،فيما
شسدد ألعضسؤ محمد لزرق عن (أألفالن) على
ضسرورة إأعادة ألنظر في ثلثة نقاط جؤهرية،
ويتعلق أألمر بالحكامة ألمحلية وتنظيم
وترشسيد صسندوق ألزكاة وتنظيم مطالب
سسيارأت أألجرة.
وتطرق مصسطفى بؤدينة عن ألثلث
ألرئاسسي ،إألى مسسأالة صسلحيات ألبرلمان،
مشسيرأ إألى أأن ألحكؤمات ألمتعاقبة تصسادق
على ألمخططات دون محاسسبة ،ول تقييم،
إألى درجة وقؤع فضسائح في بعضس ألقطاعات
كالختلسسات وألرشساوى دون محاسسبة ،ما
يجعلني ـ أأضساف يقؤل ـ أأتحدث عن ألصسلحية
ألدسستؤرية للبرلمان في مجال ألمحاسسبة
وألتقييم.

بررإأرتفاعأأسضعار أألضضاحي بالعرضس وألطلب

بن بادة يتوعد التجار الذين ل يحترمون المداومة في المناسشبات
أأكد مصضطفى بن بادة وزير ألتجارة بأان
أسضعار ألكباشس تخضضع للعرضس وألطلب،
وعلى عكسس ألموأد ألمقننة فإانأأسضعارها
تحدد وفق ألسضوق مخليا بذلك مسضؤوولية
ألوصضاية ،وأأقر في سضياق موصضول ،بأان
ألتهريب وأقع يحتاجإألى تظافر جهود
كل أألطرأف.

فريال  /ب

أأشسار ألمسسؤؤول أألول على قطاع ألتجارة
في معرضس رده على أأسسئلة ألصسحافيين على
هامشس مخطط عمل ألحكؤمة ،إألى أأنه تم
تؤجيه تعليمة إألى ألؤلة تتعلق بالنشساط
ألتجاري خلل ألعطل ألرسسمية وفي
ألمناسسبات ،لتفادي تكرأر ألسسيناريؤ ألذي وقع
في عيد ألفطر حيث لم يجد ألمؤأطن ل
ألخبز ول ألحليب ول حتى ألماء لفترة
تجاوزت أألسسبؤع.
وأسستنادأ إألى تؤضسيحات بن بادة فإان
ألتعليمة ألمتعلقة بنشساط ألملحقات ألتجارية
في ألعطل ألرسسمية تتضسمن قائمة ألنشساطات
ألمعنية بها ويتعلق أألمر بالخبز وألحليب
ألمبتسسر وألخضسر وألفؤأكه وألمياه ألمعدنية
وكذأ أألدوية ،وتبقى مفتؤحة لنشساطات

أأخرى ،كما أأنها تتضسمن
ألنشساطات أإلنتاجية ألمرتبطة
بهذه ألمؤأد أإلسستهلكية ممثلة
في وحدأت إأنتاج ألحليب وألدقيق
وألفرينة.
وبعدما أأشسار إألى أأن ألتعليمة
تطبق تحت إأشسرأف ألؤلة
بالتعاون مع مديريات ألتجارة
ألؤلئية ومع مفتشسية ألعمل وكذأ
مصسالح ألسسجل ألتجاري ،أأكد بن بادة بأانه
سسيتم إأعدأد قؤأئم تتضسمن ألتجار وألمنتجين
ألمعنيين باألمر ،على أأن تعلق بالؤأجهات
ألتجارية.
وفيما يخصس أإلجرأءأت ألعقابية ،فتصسل
إألى غلق ألمحل ألتجاري لمدة شسهر وفرضس
غرأمات مالية ،مرجحا وضسع حد لمشسكل
يؤؤرق ألمؤأطنين من خلل مرأجعة ألمادة
ألثانية من ألقانؤن  ٠٢ / ٠٤ألذي سسيعرضس
على مجلسس ألؤزرأء في غضسؤن شسهر ديسسمبر
ألمقبل.
وبالنسسبة ألسسعار ألكباشس ألتي بلغت
مسستؤيات قياسسية ،أأكد بأانها تخضسع لقانؤن
ألعرضس وألطلب على عكسس ألمؤأد ألمقننة،

ألعدد

مشسيرأ إألى أأن ألتدخل يكؤن على
مسستؤى تنظيم ألسسؤق ،وأأقر في
نفسس ألسسياق ردأ على سسؤؤأل حؤل
مدى أنعكاسس ألتهريب عبر ألحدود
على أألسسعار ،بأان ألتهريب طال
ألكثير من ألمؤأد ألغذأئية بعدما
كان يقتصسر على ألمازوت وألزيت،
وخلصس إألى ألقؤل بأان كل أألطرأف
معنية بمكافحة ألتهريب لضسبط

ألسسؤق.
وشسدد على ضسرورة مرأجعة ألمادة ١٤
من ألقانؤن ألمتعلقة بمنظؤمات ألتخزين
وذلك لإلعلم أأو ألتصسريح بكميات ونؤعية
ومصسادر أإلنتاج حتى ل يتكرر ـ أأضساف يقؤل
بن بادة ـ ألمشسكل ألذي وقع بقسسنطينة لدى
تخزين كميات من ألبطاطا ،وفي نفسس
ألسسياق تسساءل هل إأغرأق ألسسؤق لتخفيضس
أألسسعار سسيكؤن مجديا لحل مشسكل
إأرتفاعها ل سسيما وأأنه يناقضس سسياسسة دعم
ألمنتجين.
وبمؤجب مرأجعة ذأت ألمادة فإان ألمؤأد
ألتي تكؤن محل مضساربة يكؤن ألتبليغ عنها
إأجباري لتفادي ألمضساربة.

١٥٩٢٩
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ولد قابلية بشضأان محليات  ٢٩نوفمبر

 ٨٥٦٠قائمة للبلديات و ٦٠٠للمجالسس الولئية
قؤأئم
عدد
يقدر
ألمترشسحين للنتخابات
ألمحلية ألمقررة في ٢٩
نؤفمبر ألدأخل بـ ٨٥٦٠
قائمة بالنسسبة للمجالسس
ألبلدية وحؤألي  ٦٠٠قائمة
بالنسسبة للمجالسس ألشسعبية
ألؤلئية ،وفق ما أأكده أأمسس
دحؤ ولد قابلية وزير
ألدأخلية وألجماعات ألمحلية.
أأوضسح ألمسسؤؤول أألول على قطاع
ألدأخلية وألجماعات ألمحلية في رده
على سسؤؤأل حؤل عدد ألقؤأئم ألتي
سستخؤضس أإلسستحقاق أإلنتخابي
ألمرتقب بعد حؤألي شسهر ونصسف
ممثل في ألمحليات ،بأان عدد ألقؤأئم
ألتي تشسارك على مسستؤى ألبلديات
يفؤق  ٨آألف قائمة فيما تتجاوز ٩٠٠
قائمة بالمجالسس ألؤلئية.
وأعتبر ذأت ألمسسؤؤول ـ ألحديث عن
ألقؤأئم ألنتخابية ألمرفؤضسة أأو

ألمقبؤلة سسابق ألوأنه حاليا
ألن درأسسة ألطعؤن ألتي
تحددها لم تتم بعد ،لفتا
إألى أأن ألرفضس يكؤن
بالنسسبة للقؤأئم ألتي ل
تتؤفر على ألشسروط
ألمحددة في ألقانؤن.
وأأكد ولد قابلية إأصسدأر
ألمحكمة أإلدأرية قرأرأ
يرفضس ترشسح عضسؤ مجلسس أألمة
مؤضسحا بأان مجمؤع ألذين كانؤأ
يعتزمؤن ألترشسح من هذه ألهيئة ٨
رفضس ملف وسستجري درأسسة ملفين من
قبل ألعدألة ،فيما أأعلن أألعضساء
ألخمسسة ألمتبقؤن عن ترأجعهم
ألترشسح.
لإلشسارة فإان وزير ألدأخلية أأكد
بأان هناك أتصسالت من مسسؤؤولين
ليبيين للتعبير عن تأاسسفهم على ما
وقع وأصسفا ألمسساسس بالعلم ألؤطني
بالخطير جدأ.

بعد أألحدأث ألتي عرفتها ألسضفارة ألجزأئرية

مدلسشي يؤوكد تقديم ليبيا لعتذاراتها

أأكد مرأد مدلسسي وزير
ألشسؤؤون ألخارجية بأان وفدأ
ليبيا تنقل إألى سسفارة
ألجزأئر بطرأبلسس لتقديم
أعتذأر بعد محاصسرة هذه
أألخيرة من قبل مجمؤعة
من ألليبيين
قال مدلسسي في تصسريح
للصسحافة على هامشس
مجلسس أألمة ،في رده على سسؤؤأل يتعلق
بمحاصسرة ألسسفارة ألجزأئرية بليبيا في

أأعقاب مبارأة كرة ألقدم
ألتي جمعت بين ألفريقين
ألجزأئري وألليبي ألتي جرت
يؤم أألحد أألخير ،بأان وفدأ
عن ليبيا على أأعلى مسستؤى
تؤجه إألى مقر ألسسفارة
لتقديم أعتذأر.
وأسستنادأ إألى تؤضسيحات
وزير ألشسؤؤون ألخارجية فإان
ألجزأئر بدورها بلغت رسسالة على لسسان
سسفيرها بطرأبلسس.

لم يحدد موعد للثÓثية ،لوح:

إارتفاع مسشاهمة المؤومنينإالى  ٤٩ ، ٥مليار دج
رجح ألطيب لؤح وزير ألعمل
وألتشسغيل وألضسمان أإلجتماعي
إأرتفاع ألمسساهمة ألجزأفية
للمؤؤمنين أجتماعيا ألتي
تدفعها مصسالح ألضسمان
لفائدة
أإلجتماعي
ألمسستشسفيات إألى حدود ٤٩،٥
مليار دج بمؤجب قانؤن ألمالية
لسسنة  ،٢٠١٣وفي سسياق مغاير
أأكد عدم تحديد مؤعد لعقد ألثلثية.
أأوضسح ألؤزير لؤح ردأ على أأسسئلة
ألصسحافيين بأانه لم يتم تحديد مؤعد لعقد
لقاء ألثلثية ،لكنه بالمقابل أأكد مؤأصسلة
درأسسة ألملفات ألخاصسة بها على مسستؤى
ألقطاعات ،بالمؤأزأة مع متابعة تجسسيد
ألتؤصسيات ألمنبثقة عن أللقاء أألخير.
وفي سسياق مغاير أأشسار ـ ذأت ألمسسؤؤول ـ
إألى أأن ألمسساهمة ألجزأفية ألتي تقتطع من

أأمؤأل ألمؤؤمنين أجتماعيا
ألمؤجهة إألى ألمسستشسفيات
وألمقدرة حاليا بـ  ٤٨مليار دج
سسنؤيا ،سستقفز إألى حدود ٤٩،٥
مليار دج بمؤجب قانؤن
ألمالية للعام . ٢٠١٣
وبعدما أأشسار إألى أأن عدد
ألمسستفيدين من بطاقة شسفاء
بإاحتسساب ألمؤؤمنين أجتماعيا
وذوي حقؤقهم ،يقدر بـ  ٢٦مليؤن ،ذكر بأانه
أبتدأء من ألثالث فيفري ألمقبل سسيكؤن
بإامكان ألحاصسلين عليها أقتناء ألدوأء أأينما
حلؤأ ،وأأكد أأيضسا بأان ألمصسابين بأامرأضس
مزمنة سسينضسمؤن تدريجيا إألى ألمتقاعدين
ألذين ل يدفعؤن حاليا مصساريف ألعلج
بمؤجب نظام ألتعاقد ،لفتا إألى أأن أألهم
حاليا أأنهم يقتانؤن ألدوأء مجانا وهي
خطؤة ل تقل أأهمية.

«إأيتوزأ» تضضمن  ٪ ٩من ألنقل في ألعاصضمة

تو يقلل من ششأان اإلضشراب ويتحرى مطالب العمال
قلل أأمسس ألمسسؤؤول أألول
على قطاع ألنقل عمار تؤ من
آأثار أإلضسرأب ألذي يشسنه
ألنقل
مؤؤسسسسة
عمال
ألحضسري بالعاصسمة على
إأعتبار أأن نسسبة تغطيتها ل
تتجاوز  ٩بالمائة ،وفي سسياق
مغاير أأكد بأان سسحب
ألمركبات ألقديمة لن يتم على
أأسساسس عمرها وإأنما على أأسساسس تقرير
وكالت ألمرأقبة ألتقنية للسسيارأت.
أأوضسح وزير ألنقل في تصسريح أأدلى به
للصسحافة على هامشس جلسسة مجلسس
أألمة أأمسس ،بأانه في حال تعميم إأضسرأب
عمال مؤؤسسسسة ألنقل ألحضسري إألى
وليات أأخرى ،فإان ألؤصساية سستعمل على
درأسسة ألمطالب ألمرفؤعة بمؤضسؤعية
إأذأ كانت هي في حد ذأتها أأي ألمطالب
مؤضسؤعية.
وأأشسار تؤ في نفسس ألسسياق إألى أأنه تم
إأيفاد لجنة ألتحقق من ألحالت ألمعلن
عنها وألتي تؤؤكد تقاضسي عمال رأتبا يقل

عن ألحد أألدنى لألجر
ألقاعدي ألمضسمؤن.
وفي معرضس رده على
سسؤؤأل يتعلق بفتح ألمجال
ألجؤي جدد تؤ ألتأاكيد بأان
ألمسسأالة غير مطروحة إألى
غاية أآلن ،أأما فيما يخصس
أقتناء وسسائل نقل جديدة عن
طريق ألجؤ أأو ألبحر أأشسار
إألى أأنه ل حاجة لذلك ل سسيما وأأنه خلل
ألذروة يتم أللجؤء إألى أإلسستئجار ،لفتا
إألى أأن ألنقل ألبحري حاليا بنقل ٦٥
بالمائة فقط في حين تبقى  ٣٥بالمائة
شساغرة.
لإلشسارة ،فإانه وفيما يخصس سسحب
ألمركبات ألقديمة فند تؤ أأن يتم على
أأسساسس عمرها بعدما روج سسحب
ألحافلت ألتي يتجاوز عمرها  ٣٠سسنة،
وأأكد بالمقابل بأان ألقرأر يتم إأتخاذه على
آأسساسس تقرير وكالة ألمرأقبة ألتقنية.

فريال.ب

وطني

ا’ربعاء  17أاكتوبر  2012م
الموافق لـ  01ذو الحجة  1433هـ

تنسسيقية نقابات الصسحة تثمن خطوات الوزارة

لقاء الوزيرة مع اتحادية التضسامن الوطني واألسسرة

زياري ينصسب لجان لمناقشسة الملفات
العالقة ويوقف قرار خصسمأاجور المضسربين

مخطط اسستعجالي للنهوضس
بالقطاع والتكفل بالنشسغالت

ثمنت تنسسيقية نقابات الصسحة الخطوات اإليجابية المتخذة من طرف وزير الصسحة والسسكان وإاصسÓح
المسستشسفيات عبد العزيز زياري ،خاصسة ما تعلق منها بفتح أابواب الحوار مع الشسريك الجتماعي وإاشسراكه في
معالجة كل الملفات العالقة وكذا تنصسيب لجان لمناقشسة كل من ملف الخدمة المدنية ومسسابقة التدرج بالنسسبة
لأÓخصسائيين وتراجع الوصساية عن قرار خصسم أاجور المضسربين ،مسستبعدة اللجواء إالى الحتجاجات في الوقت
الراهن.
العمومية أان أاعضشاء التنسشيقية اتفقوا
»æe É«°SGB
على أان اأ’مر ’ يجب أان يبقى فقط في
إاطار فتح باب الحوار دون تقديم حلول
أاعلنت تنسشيقية نقابات الصشحة التي تضشم
ملموسشة لجميع المششاكل التي تنخر قطاع
كل من نقابة ممارسشي الصشحة العمومية،
الصشحة ولهذا فعلى السشلطات العليا يقول
اأ’خصشائيين ،النفسشانيين وأاسشاتذة التعليم
ـ كداد ـ أان تتخذ إاجراءات ملموسشة لصشالح
ششبه الطبي خÓل ندوة صشحفية نششطتها
جميع أاسشÓك هذا القطاع من خÓل
أامسص بالعاصشمة ،أانه وبناء عن النتائج
التكفل بجميع مششاكلهم ا’جتماعية
المحققة في اللقاء الذي جمع أاعضشاء
والمهنية لتفادي انفجار الوضشع ،وأاششار
النقابة والمسشؤوول اأ’ول عن القطاع قد
مرابط في هذا الصشدد أان »نفسص
قررا الدخول في هدنة مع الوزارة
الممارسشات سشتؤودي حتما إالى نفسص
الوصشية واسشتئناف العمل بصشفة عادية
الوضشع الذي ششهده القطاع خÓل السشنتين
نظرا لÓلتزامات المتخذة من قبل وزير
الفارطتين«.
الصشحة والسشكان وإاصشÓح المسشتششفيات
من جهة أاخرى ،أاكد الدكتور يوسشفي
المعين على رأاسص القطاع ـ مؤوخرا ـ في
الجديد مهلة إ’صشÓح القطاع والتي لن رئيسص النقابة الوطنية لأÓخصشائيين أان
إاطار التغير الحكومي الجديد.
وأاوضشح مرابط رئيسص النقابة الوطنية تتجاوز ـ حسشبهم ـ الـ 6أاششهر ،مششيرين أان الوزير الحالي منذ توليه المنصشب ششرع
لممارسشي الصشحة العمومية فيما يخصص زياري ورث قطاعا (كارثيا) ،داعية إاياه في عدة تغييرات داخلية ،كما انه أالغى
النقاط اأ’خرى العالقة ’ سشيما تلك النهوضص بهذا القطاع ا’سشتراتيجي هام عدة قرارات كان قد اتخذها الوزير
المتعلقة بالنظام العام للتعويضشات والمرتبط مباششرة مع المواطنين الذي السشابق كإاجراء مسشابقة التدرج قبل نهاية
والمهنية يجب أان يكون من ضشمن أاولويات السشنة الجارية ،وكذا إالغاء قرار خصشم
ا’جتماعية
ومطالبهم
المرفوعة من قبل ،أانها سشتششكل موضشوع السشلطات العليا ،مؤوكدين عليه عدم تكرار أاجور اأ’طباء المضشربين ،وهي مؤوششرات
اجتماع سشيجمعهم بالوزارة خÓل ممارسشات الوزير السشابق وتفادي تأازم اعتبرها المتحدث ايجابية.
وفي اأ’خير ،أاكدت التنسشيقية تمسشكها
وضشع قطاع الصشحة أاكثر.
اأ’سشابيع المقبلة.
وفي هذا المقام ،اسشتبعدت تنسشيقية من جهته ،أاكد خالد كداد الذي تم تعيينه بÓئحة مطالبها التي رفعهتا منذ سشنة
نقابات الصشحة اللجوء إالى ا’حتجاجات ناطقا رسشميا للتنسشيقية بد’ من الياسص في مقدمتها القانون اأ’سشاسشي الخاصص،
في الوقت الراهن قصشد منح الوزير مرابط رئيسص نقابة ممارسشي الصشحة والنظام التعويضشي ونظام المنح
والتعويضشات.

األورام لم تسستثن الفئة األقل من  30سسنة

 96حالة اسستئصسال الثدي بوهران والمختصسون ينصسحون بالكشسف المبكر
قدر مسستشسفى »أاول نوفمبر« بوهران عدد حالت اسستئصسال الثدي بنحو  96حالة سسجلت هذا العام ،وهذا بمعدل
 3حالت كل أاسسبوع قادمة من عاصسمة الغرب والوليات المجاورة ،ومن بين نحو  120حالة جديدة من سسرطان
الثدي ،ما نسسبته  20بالمائة اكتشسفوا إاصسابتهم بالكشسف المبكر ،وأان  60بالمائة من الحالت أاصسحابها ل تزيد
أاعمارهم عن  40سسنة ،بينما تمثل الفئة ما بين  20و 30سسنة ما نسسبته  5بالمائة.
هذا ،وقدرت عدد حا’ت التششخيصص
ابتداءا من جانفي إالى غاية ششهر أاكتوبر
الجاري بنحو  750حالة كششف مبكر
لسشرطان الثدي ،وهذا عبر مراكز الكششف
المبكر التسشعة المخصشصشة من قبل
المديرية الوصشية ،على غرار كل من المركز
السشانيا ،واجهة البحر ،وعيادة نوار فضشيلة
بوسشط المدينة ،المسشتششفى اإ’سشتششفائي
الجامعي ،مسشتششفى المحقن ،المؤوسشسشة
اإ’سشتششفائية بحي الصشنوبر ،فيما سشجل
خÓل  2011نحو  10340تششخيصص لهذا
المرضص حسشب إاحصشائيات مديرية الصشحة
بوهران ،مع العلم أان عدد الحا’ت
المسشجلة منذ سشنة  2002إالى غاية 2012
تجاوزت  12أالف حالة لسشرطان الثدي
بو’ية وهران قادمين من مختلف الو’يات
الغربية والجنوبية الغربية ،وهي أارقام

كفيلة بدق ناقوسص الخطر يقول المختصشون
من ششركاء حملة الكششف المبكر لسشرطان
الثدي الممتدة من الفاتح من أاكتوبر
الجاري واعتناق ثقافة الكششف المبكر قبل
تطور المرضص باأ’نسشجة انطÓقا من السشن
العششرين ،وخاصشة النسشاء أاصشحاب سشوابق
عائلية لإÓصشابة بسشرطان الثدي ،وكششف
المششاركون المختصشون بحملة الكششف
المبكر بوهران إان وعي المرأاة بنسشيج
ثدييها يسشاعدها على مÓحظة أاي تغيير
غير طبيعي للمرأاة القدرة على معرفة مبنى
ونسشيج الثدي في الفترات الفسشيولوجية
المختلفة ،على غرار قبل وبعد الحيضص،
نسشيج ثدي الحامل ،أاثناء الرضشاعة أاو أاخذ
العÓج الهرموني وغيرها ممكنة عن طريق
المÓحظة ،اللمسص بكل طريقة تختارها
المرأاة ،مثل وقت ا’سشتحمام أاو ارتداء

يطالبون بإاعادة القانون األسساسسي للقطاع

عمال السسلك شسبه الطبي بمسستشسفي ““زميرلي““ يحتجون
نظمت النقابة الجزائرية لسسلك
شسبه الطبي أامسس وقفة
احتجاجية لمدة أاربع سساعات
داخل مسستشسفي سسليم زميرلي
بالحراشس تنديدا بالوضسعية
المزرية التي يعاني منها عاملو
وعامÓت القطاع.

IQÉ°S áæ°SƒH
ورفع المششاركون في هذه الحركة
ا’حتجاجية من موظفي السشلك ششبه
الطبي ،بمسشتششفى زميرلي المنضشوين
تحت لواء النقابة ،مطالبهم المتمثلة
في ضشرورة وضشع قانون أاسشاسشي مÓئم،
ورفع منحة العدوى الخاصشة بهم
وبتطبيق اتفاق اأ’جور الذي لم ير النور
إالى حد السشاعة ،ودعوا إالى وقف

الممارسشات »التعسشفية« من طرف
اأ’سشاتذة المختصشين التي وصشلت إالى
حّد طرد الممرششين دون أاي وجه حق،
حسشب ما أافاد به أاحد ممثلي النقابة
(ع.ج) لـ»الششعب«.
وهدد المحتجون الذين طافوا بمختلف
أانحاء المسشتششفى بتصشعيد احتجاجهم
في حال عدم اسشتجابة وزارة الصشحة
والسشكان وإاصشÓح المسشتششفيات
لمطالبهم »الششرعية« ،مؤوكدين من
خÓل ششعاراتهم تمسشكهم بهذه
المطالب التي من ششأانها إاعادة ا’عتبار
لهذه المهنة التي تعتبر الركيزة
اأ’سشاسشية للقطاع.
كما نادى المحتجون بضشرورة التركيز
على جانب التكوين بالنطر إالى
المسشتوى الضشعيف لموظفي السشلك
ششبه الطبي الذين التحقوا بالقطاع في
السشنوات اأ’خيرة.

العدد
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المÓبسص ،ويوصشى اأ’طباء بالفحصص عند
الششعور بكتلة ،تصشلب أاو منطقة متكتلة
محددة في الثدي لم تÓحظ من قبل،
ششعور بعدم الراحة أاو أالم غير عادي في
الثدي ،تغير في ششكل الثدي ،مثل تقلصص
الجلد ،تششوه أاو تداخل الحلمة ،أاو عند
ظهور تغييرات في جلد الحلمة ،وإاذا
اقترنت بإافرازات دموية أاو مائية تلقائية
من حلمة واحدة إاضشافة إالى المضشاعفات
أاعÓه تبدأا الخطورة ويدخل فحصص
للثدي
الششعاعي
التصشوير
وفحوصشات
(،Mammography
أاخرى ،ويسشتخدم فحصص التصشوير الششعاعي
للثدي ،كفحصص مسشح ،لما له من قدرات في
تحديد اآ’فات الصشغيرة أاو الsتَكtلسص ِ المششتبه
بأانه خبيث.

Ω.á«ªgGôH

كشسف رئيسس التحادية الوطنية
لمسستخدمي قطاع التضسامن الوطني
واألسسرة ،فريد بوقرة ،عن نتائج
الجتماع الذي جمعهم ،أاول أامسس،
مع الوزيرة المسسؤوولة عن القطاع
سسعاد بن جاب الله بناء على دعوة
منها ألعضساء التحادية إالى جلسسة
عمل اسستثنائية لمناقشسة مختلف
المطالب المطروحة.

¢TƒÑYƒH OÉ©°S
وأاكد بوقرة في ندوة صشحفية ،بمقر
النقابة الوطنية المسشتقلة لمسشتخدمي
اإ’دارة العمومية »السشناباب« ،أان الوزيرة
سشعاد بن جاب الله أابدت تفهما وتحلت
بالمسشؤوولية تجاه المطالب المرفوعة ما
خلق جوا من النقاشص الصشريح بين
الطرفين بغية إايجاد حل نهائي في أاقرب
اآ’جال.
وجاء هذا اللقاء بعد قرار ا’تحادية
الوطنية لمسشتخدمي قطاع التضشامن
واأ’سشرة المنضشوية تحت لواء »السشناباب«
بتنظيم وقفة احتجاج يوم  13أاكتوبر
 2012أامام مقر الوزارة الوصشية وكذلك
الدخول في إاضشراب لمدة  08أايام
للمطالبة بتطبيق مختلف محاضشر
ا’جتماعات مع الوزارة السشابقة.
وحسشب المتحدث ،أافضشى اللقاء الذي
جمع ا’تحادية الوطنية لمسشتخدمي
قطاع التضشامن الوطني واأ’سشرة والوزارة
الوصشية إالى ا’تفاق على إاعداد مخطط
اسشتعجالي لحل مششاكل القطاع تقوم
بتقديمه ا’تحادية للوزارة والسشهر على
تنفيذه وفق رزنامة زمنية محددة مع
التركيز فيه على إاعادة ا’عتبار
لإÓطارات وتفعيل دور الششريك
ا’جتماعي في حل قضشايا القطاع.
يضشاف إالى ذلك الششروع في التفاوضص
حول الصشيغة النهائية المعدلة للقانون
ا’سشاسشي  09ـ  353الذي ضشيع كل
المكاسشب التي تضشمنها القانون القديم
ناهيك النظام التعويضشي مع الوظيفة
العمومية ،حيث تعهدت الوزيرة بمتابعة
الملف ششخصشيا »على ششكل ثÓثية بين
الوزارة الوصشية وا’تحادية والوظيفة
العمومية«.
وأاششار بوقرة إالى أانه تم ا’تفاق على
تسشوية مششكل اأ’جور بصشفة نهائية بعد أان
تم تسشجيل تذبذب في دفع المسشتحقات
المالية تجاوزت الششهور ،وذلك بتحديد
تاريخ وطني موحد يتم فيه صشب
المرتبات كل ششهر ،مع اقرار منحة الدعم
التربوي المقدرة بـ  15بالمئة من اأ’جر
الرئيسشي والتي تعتبرها ا’تحادية مكسشبا
وليسص مطلبا.
باإ’ضشافة إالى إادماج المتعاقدين ،فيما
يخصص هذا الملف حيث اقترحت
ا’تحادية أان يكون اإ’دماج حسشب

الششهادة المتحصشل عليها وطبيعة المهام
والخبرة المهنية ،مششيرا إالى أان ا’تحادية
سشتعد ملفا خاصشا بهذا الخصشوصص
وتعرضشه على الوزارة في أاول لقاء دوري.
وبالنسشبة لقضشية  184منصشب متعاقد التي
حذفت بموجب ميزانية  2012أاوضشح
رئيسص اتحادية عمال وموظفي قطاع
التضشامن واأ’سشرة أانه تم اسشترجاعها
وتسشوية وضشعية المعنيين ،كما تم ا’تفاق
على عقد اجتماعات كل ششهر مع الوزارة
الوصشية لمتابعة وتقييم مدى تطبيق
النقاط المتفق عليها ،مششيرا الى ان خيار
اإ’ضشراب يبقى قائما في حال عدم
ضشمان متابعة تطبيق تلك النقاط.

الباعة الفوضسويون
يطالبون باإلفراج
عن محÓتهم بالمسسيلة
احتج ،أامسص ،قرابة الثÓثين ششخصشا
أامام مقر و’ية المسشيلة ،مطالبين من
السشلطات الو’ئية اإ’فراج عن محÓتهم
التجارية التي اسشتفادوا منها منذ سشنة
 ،2009ويذكر المحتجون أان قائمة
المسشتفيدين تم نششرها منذ أاكثر من
أاربع سشنوات كاملة ،حيث حملت تلك
القائمة قرابة  310مسشتفيد إا’ أانه تم
تسشوية وضشعية أاكثر من  290مسشتفيد
وبقي قرابة الثÓثين مسشتفيدا أادراج
المكاتب ،وهذا على الرغم من الوعود
التي تلقوها ـ يضشيف المحتجون ـ من
العديد من السشلطات وفي الزيارة
اأ’خيرة التي قادت ذات المحتجين إالى
مديرية التجارة في الفترة اأ’خيرة
والتي أادرك المحتجون من خÓلها أانهم
ضشحية تÓعب ليسص إا’ .وهو ما دفع
بالمسشتفيدين المطالبة بمقابلة والي
الو’ية والذي يرون فيه أاملهم الوحيد
’نتششالهم من ششبح البطالة وفتح أابواب
العمل أامامهم.

íLÉf ôeÉY :á∏«°ùªdG

دعوا بدفع مسستحقاتهم وإارسسال لجنة تحقيق

موظفو بلدية الرايسس حميدو متمسسكون باإلضسراب
يواصسل موظفو بلدية »الرايسس
حميدو« إاضسرابهم الذي شسرعوا فيه
منذ  57يوما بسسبب القرارات التي
يرونها تعسسفية التي صسدرت في
حقهم من قبل البلدية مطالبين
بضسرورة السستجابة لمطالبهم
المرفوعة في مقدمتها دفع
اسستحقاقاتهم وتعيين لجنة تحقيق
إادارية ومالية.

áÑW AGôgõdG áªWÉa
وعبر الموظفون في تصشريحاتهم
لـ»الششعب« عن غضشبهم الششديد
للتجاوزات التي صشدرت في حقهم
بعد أان تم حرمانهم من مسشتحقاتهم
التي كان من المفروضص أان يتحصشلوا
عليها حسشب ما ينصص عليه القانون

العام للوظيف العمومي ( 06ـ )03
وأاوضشح لنا في ذات السشياق ،كل من
يوسشف خالد ملحق اإ’دارة اإ’قليمية
وعمر اوسشعادة عون رئيسشي لإÓدارة
وجدناهما معتصشمان أامام مقر
البلدية رفقة زمÓءهم أان مفتششية
الوظيف العمومي قد فصشلت نهائيا
في القرارات التي أاصشدرها رئيسص
بلدية »الرايسص حميدو« زعيوى
بوجمعة والقاضشية بتوقيف العمال
دون أاسشباب عادلة ،حيث تم إاعادة
إادماج الموظفين في أاماكن عملهم
مع ا’سشتفادة من كافة حقوقهم
المتعلقة بالرواتب والعطل.
وحسشب المضشربين فان وزارة
الداخلية والجماعات المحلية قامت
بمراسشÓت عديدة إالى رئيسص بلدية
»الرايسص حميدو« من أاجل تنفيذ

قرار إاعادة إادماج الموظفين مع
اسشتفادتهم من كامل حقوقهم إا’ أان
المعني اختار أاسشلوب الصشمت
والتماطل في حل مختلف
انششغا’تهم المرفوعة ـ على حد
قولهم ـ مكتفيا بتسشليمهم مسشتحقات
ششهري جانفي وفيفري.
ورفع العمال أامام مقر البلدية
ششعارات منددة بوضشعهم المزري
منها »نريد حقوقنا كفى ظلما
وتعسشفا« ،و»نطالب بلجنة تحقيق
إادارية ومالية« ،داعين السشلطات
المعنية التدخل العاجل في حل
قضشيتهم العالقة منذ مدة ووضشع
الجهات المتسشببة في ذلك والتي
تتمادى في ممارسشة أاسشلوبها
التعسشفي عند حدها.

وطني

الربعاء  17أاكتوبر  2012م
الموافق لـ  01ذو الحجة  1433هـ

تبونأأمام لجنة ألمالية للمجلسس ألششعبي ألوطني

 43مليار ميزانية لقطاع السشكن وإانجاز  2مليون سشكن
أسشتمعت لجنة ألمالية وألميزأنية
بالمجلسس ألششعبي ألوطني ،أأمسس،
إألى وزير ألسشكن وألعمرأن عبد
ألمجيد تبون ألذي قدم عرضشا عن
وضشعية قطاعه وكذأ عن ميزأنية
ألقطاع في مششروع قانون ألمالية
لسشنة  ،2013حسشبما أأفاد به بيان
للمجلسس.
وأاكد الوزير خÓل عرضصه ،أان الدولة
الجزائرية تولي عناية خاصصة لقطاع
السصكن ،مشصيرا إالى أانه رغم األزمة
القتصصادية العالمية (الخانقة) ،خصصصصت
الجزائر ما بين  42و 43مليار دولر
لقطاع السصكن.
وذكر تبون بأان برنامج السصكن الخماسصي
الحالي ،يطمح إالى انجاز  2مليون و250
الف وحدة سصكنية في كل األصصناف منها
 450أالف مسصكن اجتماعي تم الشصروع
فيها أاو هي على وشصك النطÓق مؤوكدا
أان وكالة تحسصين وتطوير السصكن (عدل)
سصتسصتأانف بناء السصكنات بصصيغة البيع
باإليجار.
ومن جهة أاخرى ،كشصف ممثل الحكومة
أان وزارته تقوم بجرد وإاحصصاء طالبي

السصكن وبرامج مؤوسصسصات انجاز السصكن
العامة والخاصصة ،وكذا قدرات انجازها
بغية اإللمام بواقع السصكن ،مشصيرا إالى أان
وفودا اسصبانية وبرتغالية وفرنسصية سصتاتي
قريبا إالى الجزائر للبحث مع السصلطات
العمومية في سصبل ووسصائل تطوير
الشصركات التي تعود بالفائدة على

ششكلت أنششغالت ألجالية ألوطنية ألمقيمة بالخارج وألصشعوبات ألتي تتلقاها
بعضس ألممثليات ألقنصشيلة في ألتكفل بالمسشائل ألمتعلقة بالجالية ألمتوأجدة
في فرنسشا محور أجتماع عقد ،أأمسس ،بباريسس مع كاتب ألدولة ألمكلف
بالجالية ألوطنية ألمقيمة في ألخارج بلقاسشم سشاحلي.
بالخارج لكي ل تنتظر تاريخ نوفمبر 2015
المحدد لوقف العمل بجواز السصفر القديم
ويشصرعوا في اسصتخراج وثائقهم البيومترية
على مسصتوى دوائرهم القنصصلية.
أاما بخصصوصس نقل جثامين الرعايا
الجزائريين المتوفين في فرنسصا ،فقد ذكر
كاتب الدولة بالجهود التي تبذلها الدولة
من اجل ايجاد الية تامينات مع شصركة
فرنسصية إال انها لم تعط النتائج المرجوة
موضصحا ،أانه سصيتم الشصروع في حملة
تحسصيسس واتصصال في المسصتقبل القريب
لفائدة الجالية الوطنية تهدف إالى توضصيح
صصيغة جديدة تتمثل في إاشصتراك سصنوي
بمبلغ  25أاورو يدفعه أافراد الجالية
الجزائرية لضصمان نقل جثامين موتاهم.
وقد تنقل كاتب الدولة بعد الظهيرة إالى
قنصصلية بوبينيي من أاجل تدشصين عملية
اسصتخراج جوازات السصفر البيوميترية لولى
المسصتفيدين.

بسشببإأهترأء ألطرقات

تÓميذ بوادي العÓيق يعتصشمونأامام مقر البلدية
إاعتصصم ،أامسس ،تÓميذ المتوسصطة الجديدة بوادي العÓيق الواقعة ـ شصمال غرب البليدة ـ
أامام مقري البلدية والدائرة بعد أان رفضصوا الدراسصة ،وطالبوا في حركتهم الحتجاجية
المسصؤوولين بإايجاد حل سصريع ألجل صصيانة الطريق المؤودي
إالى مؤوسصسصتهم التعليمية ومتوسصطة أاخرى بالجوار.
خرج العشصرات من التÓميذ المضصربين عن الدارسصة وسصاروا في مجموعات ألجل الحتجاج
أامام مقري البلدية والدائرة ورفع إانشصغالهم على مسصامع المسصؤوولين ،نتيجة معاناتهم في
الوصصول إالى بيوتهم وأاقسصام الدراسصة مثل بقية أاقرانهم والسصير في طريق سصوي ومعبد،
ودعوا المسصؤوولين المحليين إالى التحرك وتسصوية مشصكل الطريق الموحل ،خاصصة وأانهم
عانوا من السصير في طريق موحل ومزين بالحفر التي أاصصبحت تغمرها المياه الراكدة،
جراء أاشصغال تمديد قنوات الصصرف الصصحي المباشصر فيها منذ فترة ،وحملوا السصلطات
المحلية المسصؤوولية ،كاشصفين بأانهم أاصصبحوا يجبرون على وضصع أاكياسس من مادة البÓسصتيك
حول أارجلهم ألجل منع تسصرب الماء إاليها وعدم السصماح بالتصصاق األوحال أايضصا ،وهو خيار
أاصصبحوا يلتزمون به كلما تسصاقطت أامطار الغيث ،مضصيفين بأانهم اصصبحوا يلجأاون إالى هاته
الحيلة صصباح مسصاء ،مشصددين على ضصرورة التعجيل في صصيانة الطريق خوفا من التصصعيد
في حركتهم الحتجاجية.
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الطرفين في هذا المجال.
وفي تدخÓتهم ركز أاعضصاء اللجنة ،على
جملة من النشصغالت والتسصاؤولت
تمحورت اسصاسصا حول السصكنات الهشصة
والمضصاربة على العقار وتوزيع السصكن
الريفي وسصكنات (عدل).

مصشيطفى:

انتقال الوصشاية
على الديوان الوطني
لإÓحصش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـائيات
إالى وزارة المالية

أاكد كاتب الدولة المكلف بالسصتشصراف
واإلحصصاء بشصير مصصيطفى ،أامسس ،أانه تم
تحويل الوصصاية على الديوان الوطني
لإÓحصصائيات من دائرته إالى وزارة المالية
مؤوكدا أان ذلك لن يؤوثر على السصياسصة
اإلحصصائية المسصطرة.
وأاوضصح مصصيطفى ،في تصصريح للصصحافة
على هامشس عرضس مخطط عمل الحكومة
على مجلسس األمة ،أان انتقال الوصصاية على
الديوان الوطني لإÓحصصائيات إالى وزارة
المالية الذي تم منذ أايام يندرج في إاطار
إاعادة تنظيم القطاع مضصيفا أان وزارته
دائرته تحتفظ بمهام تسصطير السصياسصات
اإلحصصائية للبÓد.
وقال كاتب الدولة أان هذا الديوان
»مؤوسصسصة وطنية تعمل في خدمة جميع
القطاعات« ،مشصيرا أان هذا التحويل
التنظيمي لن يؤوثر في السصياسصة الوطنية
لإÓحصصائيات التي يقع على الوزارة
تطويرها.
وأاضصاف »ليسس هناك أاي تأاثير لهذا القرار
ما دمنا متفقين في إاطار الحكومة على
سصياسصة إاحصصائية موحدة وهي سصياسصة
قائمة على مصصداقية الرقم ودقة
اإلحصصائيات«.

حجز  3ششاحنات محملة بـ 500قنطار من النحاسس مهربة
نجحت عناصصر الكتيبة اإلقليمية للدرك
الوطني بمغنية ـ  38كلم غرب تلمسصان ـ في
إاحباط محاولة تهريب  500قنطار من
أاجود أانواع النحاسس ،كانت محّملة على متن
 3شصاحنات من نوع (شصاكمان) متوجهة نحو
المغرب ،أاين يكثر الطلب على هذه المادة.
العملية تمت على مسصتوى المخرج الغربي
للطريق السصيار شصرق ـ غرب بالقرب من
قرية (البطيم) ـ  10كلم غرب مغنية ـ أاين تم

غرمت ألطلبة ألمسشؤوولين

المحكمة اإلدارية في البليدة
تأامر بفتحأابواب كلية الطب
فصشلت ألمحكمة أإلدأرية في ألبليدة ،بإاصشدأر حكم يقضشي بأامر
ألمسشؤوولين من ألطلبة عن غلق أبوأب كلية ألطب لدى جامعة سشعد دحلب
أعادة فتح ألبوأب وتغريمهم بمبلغ  2مليون سشنتيم عن كل يوم تأاخير،
أعتبارأ من تاريخ تبليغهمبمنطوق ألحكم.

إانششغالت الجالية الوطنية
المقيمة بالخارج محور اجتماع بباريسس

وقد شصكل اللقاء الذي ضصم القناصصلة
العامين وقناصصلة الجزائر في فرنسصا بمقر
سصفارة الجزائر مناسصبة للتأاكيد على أاهمية
اتخاذ اإلجراءات الضصرورية لتحسصين
ظروف التكفل بالرعايا الجزائريين
المقيمين بالخارج.
كما تم التطرق خÓل هذا الجتماع إالى
مواضصيع تتعلق بتحسصين ظروف السصتقبال
من خÓل اطÓق مشصاريع لنجاز أاو تجديد
مقرات القنصصليات الجزائرية وتسصهيل
وتسصريع عملية اسصتخراج الوثائق الدارية
عل غرار اسصتخراج شصهادة السصوابق العدلية
وعقد الميÓد رقم (12سس) وإاعداد وتسصليم
جوازات السصفر البيومترية.
في هذا الصصدد ،أاوضصح كاتب الدولة أان
تسصليم شصهادة الميÓد رقم (12سس) عبر
النترنت ،سصيتم توسصيعها ابتداء من سصنة
 2013على جميع الممثليات القنصصلية
الجزائرية في فرنسصا ومناطق أاخرى.
كما وجه نداء للجالية الوطنية المقيمة

العدد
15٩2٩
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توقيف الشصاحنات في طريقها باتجاه
الحدود الجزائرية المغربية .كما مكنت
العملية من توقيف سصائقين اثنين فيما لذ
الثالث بالفرار .ول تزال التحقيقات جارية
للكشصف عن مصصدر هذه الكمية الهائلة التي
تعد األكبر التي تم حجزها في ظرف
تعرف فيه الحدود مع المغرب إاجراءات
أامنية خاصصة ،على ضصوء تنامي التهريب
والهجرة السصرية ،ومن الممكن أان تكون هذه

الكمية مسصروقة من شصركات جزائرية
لÓتصصالت ومؤوسصسصة سصونالغاز وغيرها
التي تضصررت كثيرا من عمليات تهريب
النحاسس نحو األسصواق المغربية ،في وقت
تعرف فيه أاسصعار هذه المادة ارتفاعا
محسصوسصا بالسصواق العالمية وطلبا منقطع
النظير من قبل جيراننا المغاربة.
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انتهى مسصلسصل اإلضصراب الذي دعت إاليه
التنسصيقية الولئية للطلبة بجامعة »سصعد
دحلب« بمقاضصاتهم والنطق بحكم قضصى
بفتح ابواب كلية الطب من جديد ،وهو
الحكم الذي تأاتى بعد دعوة ممثلي الطلبة
إالى تنظيم حركة احتجاجية بحر األسصبوع
ما قبل الماضصي وعدم السصماح بإاجراء
امتحان التدرج أاو مسصابقة التخصصصس
بالنسصبة لأÓطباء المتخرجين السصنة
الماضصية ،وإاعÓن بعضس الطلبة الدخول في
إاضصراب عن الطعام منذ السصبوع الماضصي،
وجاء الحكم لصصالح الجامعة ألجل ضصمان
عودة الدراسصة والسصماح للمسصؤوولين بإاجراء

امتحان التدرج في ظروف عادية ،ويشصار
بالمناسصبة إالى ان الطلبة المضصربين عن
الطعام يواصصلون إاضصرابهم في اسصبوعه
الثاني ويتمسصكون بخيارهم إالى غاية
السصتجابة إالى مطالبهم التي اعتبروها
مشصروعة وقانونية ولم يبالغوا في المطالبة
بتحقيقها ،محملين المسصؤوولية لإÓدارة التي
قالوا بأانها هي من أاخطأات في حقهم
وارتكب تجاوزات غير مبررة حرمتهم من
حصصولهم على شصهادات التخرج مثل بقية
الطباء المتخرجين ،كما يذكر في سصياق
الحدث ،أان المسصؤوولين بالجامعة حاولوا
الوصصول إالى اتفاق مشصترك مع الطلبة لجل
التفاهم وإاعادة السصتقرار إالى الحرم
الجامعي بالطرق المعقولة والمنطقية.

نظام ““مركوسس““ يكششف عن  234مسشاحة تلوث

المحروقات تتسشبب في  300حادث
خطير بالسشواحل الجزائرية

كشصفت »تل بحر« على هامشس أاشصغال
الملتقى الدولي حول المخاطر الكبرى
للتلوث البحري الناجم عن الحوادث
المرتبطة بنشصاط المحروقات عن 300
حادث بالسصواحل الجزائرية ،خÓل
السصنوات العشصرين الماضصية على غرار
حادث غرق باخرة بشصار سصنة  2006بميناء
الجزائر ،حيث كان يقل شصحنة من
المحروقات تقدر بنحو  370طن من مادة
الفيول و 40طنا من الغزوال ،والذي خلف
خسصائر بشصرية.
وذكر ،أامسس الثÓثاء بوهران ،أامين اللجنة
الوطنية الدائمة »تل بحر« ،فريد نزار
خÓل افتتاح أاشصغال الملتقى الدولي حول
المخاطر الكبرى للتلوث البحري الذي
يحتضصنه مركز التفاقيات »محمد بن
أاحمد« ،أان  50بالمائة من الحوادث
المسصجلة في السصواحل الجزائرية مرتبطة
بالمحروقات ،وأاكد من جانب آاخر عدد من
خبراء الدول المشصاركة من فرنسصا وإاسصبانيا
وتونسس أان البحر المتوسصط مهدد على
المدى القصصير جراء التلوث الكبير ،خاصصة
وأان التسصرب النفطي من بواخر النفط
األجنبية بالسصواحل الجزائرية ،بات يتجاوز

الخط األحمر ،وهذا وفق نظام ـ مركوسس ـ
الخاصس باألقمار الصصناعية الذي حدد أان
الجزائر من أاكبر الدول المعرضصة للتلوث
من الزيوت السصامة المنبعثة من ناقÓت
البترول العالمية ،بعدما تم إاحصصاء 234
مسصاحة تلوث بالجزائر ،وأان مكافحة
التلوث البحري يسصتدعي في الوقت الراهن
تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف
الفاعلين في حوضس البحر المتوسصط،
خاصصة إاذا علمنا أان تونسس تسصجل 170
نقطة سصوداء والمغرب  40موقعا.
ولإÓشصارة ،جرت مراسصم افتتاح أاشصغال هذا
الملتقى ،بحضصور رئيسس المصصلحة الوطنية
لحراسس الشصواطئ العميد عزوز شصريف،
وقائد الواجهة البحرية الغربية العميد
بلمداح محفوظ ،وممثلي مبادرة ()5 + 5
دفاع وممثلي اللجنة الوطنية »تل بحر«،
وتتواصصل بحضصور ضصباط عمداء وسصامين
لدى قيادة القوات البحرية الجزائرية
وممثلي وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة
والمدينة المنظمة للقاء ومراقبين عن
الحلف األطلسصي وخبراء دوليين وممثلي
مبادرة ( 5 + 5دفاع).

Ω.á«ªgGôH

أأكبر ششبكة للتهريب وألتزويرأأمام محكمة ألجنايات بتلمسشان

زورواأاكثر من  3800فاتورة
لتهريب المواد الغذائيةإالى المغرب

تنظر محكمة الجنايات لدى مجلسس
قضصاء تلمسصان خÓل األسصبوع المقبل في
إاحدى أاكبر قضصايا التهريب والتزوير على
الحدود الغربية أابطالها  6شصبان حولوا
إاحدى المسصاكن إالى ورشصة لتزوير
الفواتير وتقليد أاختام المؤوسصسصات
القتصصادية ومؤوسصسصات الدولة واصصطناع
اتفاقيات وهمية لضصمان تهريب كميات
كبيرة من المواد الغذائية إالى المغرب،
على رأاسصها مئات األطنان من السصميد
والفرينة ،المتهمون الخمسصة من بينهم
محاسصب كان يزور الفواتير ويضصع عليها
أاختاما مقلدة لشصركات وهمية لضصمان
وصصول شصحنات المواد الغذائية إالى
مدينة السصواني أامام أاعين مصصالح
الجمارك والضصرائب التي كثفت البحت
على هذه الشصركات ليتم التوصصل إالى
وجود  3800فاتورة مزورة كما مكنت
التحقيقات من تحديد مكان تمركز
الشصبكة التي بمداهمتها تم حجز معدات
التزوير وأاختام مقلدة وكميات كبيرة من
الفواتير المزورة ،كما مكنت العملية من
توقيف عناصصر الشصبكة السصتة الذين
ظهرت عليهم عÓمات الثراء الفاحشس
بفعل عملهم غير الشصرعي أاين تم إايداع
إاثنان منهم رهن الحبسس المؤوقت في حين
اسصتفاد  4أاخرون من الفراج المؤوقت
وقد وجهت لهم تهم :التزوير في

محررات رسصمية عن طريق اصصطناع
اتفاقيات وهمية واسصتعمال وتقليد أاختام
والتزوير في محررات تجارية وتهريب
مواد غذائية مدعمة ومن شصأان المحاكمة
كشصف حقائق مثيرة في هذا الملف
ونشصاط هذه الشصبكة التي أارهقت
القتصصاد الوطني وخلقت أازمة غداء
بالمناطق الحدودية.

 ..و 18ششهرا حبسشا لمدير
مكتب الصشفقات وششريكه

قضصت محكمة الجنح لتلمسصان بعقوبة 18
شصهرا حبسصا نافذا في حق مدير مكتب
الصصفقات لتلمسصان (ر.ع) وشصريكه العامل
معه بنفسصه المصصلحة (ب.ج) عن تهمة
الضصرب والجرح العمدي الذي راح
ضصحيته كاتب مدير اإلدارة المحلية (م.ز)
في القضصية التي هزت ولية تلمسصان
وعجلت بفتح تحقيقات في تسصيير
صصفقات الولية ،وكيل الجمهورية كان قد
التمسس  3سصنوات حبسصا نافذا فيما طالب
دفاع الضصحية المتحصصل على شصهادة
عجز بـ 30يوما بعدم الختصصاصس من
جهته طالب دفاع المتهمين بظروف
التخفيف.
.Ü óªëe

وطني

أ’ربعاء  17أأكتوبر  2012م
ألموأفق لـ  01ذو ألحجة  14٣٣هـ

مسساهل أأمام ألمنتدى أإلفريقي ألـ ٨

الحكم الراششد مطلبأاسشاسشي لدولة القانون
أأكد عبد ألقادر مسساهل ،ألوزير ألمنتدب ألمكلف بالشسؤوون ألمغاربية وأإلفريقية،
أمسس في غابورون (بوتسسوأنا) ،أأن ألحكم ألرأشسد في كل أأبعاده يفرضس نفسسه في عالم
أليوم ““كمطلب أأسساسسي لدولة ألقانون ومنفتح علي كل ألحسساسسيات ألعرقية وألثقافية
وألدينية لمجتمع متزن باتم معني ألكلمة«.
وقال مسضاهل في مدأخلة أأمام ألمنتدى إأيجابا على تطورألمجتمع وألمرأأة ألجزأئرية
أإ’فريقي ألثامن حول ألحكامة ـ بصضفته ممث Óوإأصضرأر هذه أأ’خيرة على نيل كل نصضيبها في
لرئيسص ألجمهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ـ ““ذلك ألنقاشص ألسضياسضي ودأئرة أأخذ ألقرأر““.
هو ألسضياق ألذي عملت فيه ألجزأئر بحزم وأأضضاف مسضاهل ““أأن إأصضÓحات أأخرى بمثل هذه
وأسضتمرأرية على تحسضين ألحكامة على أأ’صضعدة أأ’همية ،قد تم ألشضروع فيها
وأ’قتصضادية بالتوأزي في مجال تعزيز
وألمؤوسضسضاتية
ألسضياسضية
ألعدألة وألحريات أ’سضاسضية
وأ’جتماعية وألثقافية““.
““ما فتئ رئيسص ألجمهورية ـ يضضيف مسضاهل ـ للموأطنات وألموأطنين ،وفي
يؤوكد تعلقه ألشضديد بتجذير ألديمقرأطية في نفسص ألوقت تحسضين ألوسضائل
ألجزأئر وتعزيز دولة ألقانون وتجنيد كل موأرد ألتي وضضعت في متناول أآ’ليات
وألمؤوسضسضات ألمكلفة بمكافحة
أ’مة لهذأ ألغرضص““.
وعند تطرقه للحكامة ألسضياسضية ،ذكر مسضاهل ،ألفسضاد وتبييضص أأ’موأل بصضفة
أأن ألجزأئر شضرعت في ““إأصضÓحات عميقة““ خاصضة.
لتعزيز ألديمقرأطية وألتعددية ألسضياسضية كما أأشضار ألوزير ألى أأن ““ترقية
بمصضادقة ألبرلمان على سضلسضلة من ألقوأنين ثقافة متنوعة ترقى ألى
تدعم دور أ’حزأب ألسضياسضية وألجمعيات و مسضتوى ثرأء ألترأث ألحضضاري
للجزأئر ،ألذي كرسص عبر
وسضائل أ’عÓم““.
““وقد جاءت هذه أإ’صضÓحات في سضياق رفع حالة ألقرون هوية أ’مة ألجزأئرية يشضكل محور
ألطوأرئ ألسضنة ألماضضية لفسضح ألمجال لتعبير أإ’لتزأم ألسضياسضي أ’على ألسضلطات ألمسضيرة في
ألبÓد““.
سضياسضي وأجتماعي متعدد وحر““ كما أضضاف.
وسضجل ألوزير ““ألسضير ألجيد وألشضفافية““ أللذين وأأضضاف يقول أن ““تكريسص ألبعد أأ’مازيغي
ميزأ أ’نتخابات ألتشضريعية لـ 10ماي  ،2012للجزأئر في ألهوية ألوطنية ألى جانب ألعربية
موضضحا أأن ألعديد من ألمÓحظين ووسضائل وألدين أإ’سضÓمي ودسضترة أأ’مازيغية كلغة وطنية
أإ’عÓم أأ’جنبية وأإ’قليمية أأشضادوأ بهذه تعد إأنعكاسضا لهذأ ألتنوع““.
أ’نتخابات ألتي كانت نابعة أأيضضا من نفسص وفي معرضص تحليله للتقدم ألذي حققته أفريقيا
أإ’رأدة ألسضياسضية في تعزيز أإ’صضÓحات في مجال ألحكم لرأشضد ذكر مسضاهل بأان
ألسضياسضية وألمؤوسضسضاتية ألتي تم ألشضروع فيها منذ ““ألشضرأكة ألجديدة من أأجل تنمية إأفريقيا (نيباد)
وأآ’لية أإ’فريقية للتقييم من قبل ألنظرأء ألمكلفة
عدة سضنوأت““.
و’حظ ألوزير أأنه ““من بين ما سضجل من تقدم في بتقييم نتائج ألحكامة ألمسضجلة في إأفريقيا
تطبيق مسضار أإ’صضÓحات ألسضياسضية مسضتوى وتسضخير ألوسضائل ألضضرورية لترقيتها في شضتى
تمثيل ألمرأة ألجزأئرية ألذي بلغ  ٣1بالمئة في مجا’ت ألتنمية ،قد جاءت لتعزز هذأ ألمسضعى““.
أ’سضتشضارة ألتشضريعية أأ’خيرة ،وهو ما أنعكسص وتابع مسضاهل أأن ““ألقيمة ألمضضافة ألتي جاء بها

هذأ أإ’طار ألمتمثل في أآ’لية أإ’فريقية للتقييم
من قبل ألنظرأء من أأجل تكثيف ألتفكير وتبادل
ألتجارب حول مختلف موأضضيع ألحكامة يسضهم
في هذه ألحركية ألتنموية ،سضيما عبر مقاربة
مجددة لتكفل ألدول أإ’فريقية بمصضائرها““.
كما ذكر بأان ““عددأ هاما من ألدول أإ’فريقية قد
ألتزمت بشضكل كامل وأنطلقت في إأصضÓحات
سضياسضية وإأقتصضادية وأجتماعية و ثقافية من أجل
موأجهة ألمتطلبات ألجديدة وذلك
على ألرغم من محيط دولي غير
مÓئم““.
وعلى ألرغم من ألصضعوبات
ألمالية
باأ’زمة
ألمرتبطة
وأإ’قتصضادية إأ’ أأن إأفريقيا
““ألمتزودة بقناعاتها وإأرأدتها في
ألتاقلم مع ألتحو’ت ألجديدة
ألمترتبة عن ألعولمة قد بدأأت منذ
سضنوأت عدة وبكل جدية في
ألتأاسضيسص لقوأعد مؤوسضسضاتية
وسضياسضية تندرج في أ’تجاه
ألصضحيح للحكامة أأ’كثر مÓءمة مع
تحديات ألتنمية أإ’جتماعية وأ’قتصضادية““.
كما أعتبر أن ““أ’نخفاضص ألمحسضوسص في
ألنزأعات وبؤور ألتوثر وأأ’زمات في إأفريقيا
وألتفعيل ألمتوأصضل لمسضارأت أإ’صضÓحات
ألديمقرأطية وألسضياسضية وألتنظيم ألناجح
’نتخابات عامة حرة وشضفافة وفتح فضضاءأت
جديدة للحوأر وألتشضاور دأخل ألمجتمعات
ألمدنية أإ’فريقية ،تعد من ألمعطيات ألتي تؤوكد
على حيوية وأسضتمرأرية أإ’لتزأم أإ’فريقي تجاه
تعزيز ألحكم ألرأشضد““.
وخلصص ألوزير في أأ’خير ،ألى أأن كل هذه ألنتائج
أإ’يجابية ““قد مكنت إأفريقيا من إأعطاء صضورة
إأيجابية لدى شضركائها ألدوليين و تصضبح وجهة
أسضتثمارية مفضضلة ،سضيما مع توفر شضروط
أ’سضتقرأر وأأ’من في أأغلب ألدول أإ’فريقية““.

أللجنة أألممية لتصسفية ألسستعمارتصسادق على ألÓئحة

حق الششعب الصشحراوي في تقرير مصشيره

صسادقت أللجنة ألرأبعة لمنظمة أألمم ألمتحدة ألمكلفة بمسسائل تصسفية ألسستعمارأأمسس بنيويورك على مشسروع لئحة تجدد ألتأاكيد
على حق ألشسعب ألصسحرأوي في تقرير مصسيره مع أإلشسادة بالجهود ألتي يبذلها أألمين ألعام لمنظمة أألمم ألمتحدة ومبعوثه ألشسخصسي
كريسستوفر روسس.
وتأاتي ألمصضادقة على مشضروع ألÓئحة هذأ ألذي
سضيعرضص لتصضويت ألجمعية ألعامة لمنظمة أأ’مم
ألمتحدة بعد ألنقاشص ألعام على مسضتوى هذه
أللجنة ألتي عقدت من  8إألى  12أأكتوبر و ألتي
دأفعت فيها جل ألبلدأن أأ’عضضاء في منظمة
أأ’مم ألمتحدة وممثلو ألمجتمع ألمدني ألدولي
على ألطابع ألثابت لحق ألصضحرأويين في تقرير
مصضيرهم ودعوأ أأيضضا إألى توسضيع مهمة بعثة
أأ’مم ألمتحدة من أأجل تنظيم أسضتفتاء في
ألصضحرأء ألغربية (ألمينورسضو) إألى آألية حقوق
أإ’نسضان.
وأأشضار مشضروع ألÓئحة ألذي تمت ألمصضادقة
عليه باإ’جماع إألى أأن »ألجمعية ألعامة لمنظمة
أأ’مم ألمتحدة درسضت بشضكل معمق مسضأالة
ألصضحرأء ألغربية وجددت ألتأاكيد على ألحق
ألثابت لجميع ألشضعوب في تقرير مصضيرها
وأ’سضتقÓل وفقا للمبادئ ألمذكورة في ميثاق
أأ’مم ألمتحدة وفي قرأرها  )1960( 1514ألذي
يحتوي على ألتصضريح حول منح أ’سضتقÓل
للبلدأن وألشضعوب ألمسضتعمرة«.
وذكر مشضروع ألنصص بقرأرأت مجلسص أأ’من
ألخاصضة بمسضأالة ألصضحرأء ألغربية مشضيرأ إألى أن
ألمبعوث ألشضخصضي لÓمين ألعام كريسضتوفر روسص
نظم ألعديد من أ’جتماعات غير ألرسضمية مع
طرفي ألنزأع (جبهة ألبوليزأريو وألمغرب) ويعود
تاريخ أخر أجتماع إألى مارسص  2012بمنهاسضت
(نيويورك) قصضد ألتحضضير للجولة ألـ  5من
ألمفاوضضات ألرسضمية.
ويؤوكد ألنصص »مسضؤوولية منظمة أأ’مم ألمتحدة
تجاه شضعب ألصضحرأء ألغربية« ويشضير إألى أأن
ألجمعية ألعامة »تدعم مسضار ألمفاوضضات ألتي
دعت أليه ألعديد من قرأرأت مجلسص أأ’من قصضد
ألتوصضل إألى حل سضياسضي عادل ودأئم يقبله
ألطرفان يمكن ألشضعب ألصضحرأوي من تقرير
مصضيره وينوه بالجهود ألمبذولة في هذأ ألشضأان
من طرف أأ’مين ألعام ومبعوثه ألشضخصضي«.
ومن جهة أأخرى تدعو ألÓئحة أللجنة ألخاصضة
ألمكلفة بدرأسضة ألوضضعية ألمتعلقة بتطبيق
ألتصضريح حول منح أ’سضتقÓل للبلدأن وألشضعوب

ألمسضتعمرة إألى »أ’سضتمرأر في متابعة ألوضضع في
ألصضحرأء ألغربية وتقديم للجمعية ألعامة لمنظمة
أأ’مم ألمتحدة تقريرأ حول ألمسضأالة خÓل دورتها
ألـ .«68
كما يوضضح مشضروع ألÓئحة أأن أأ’مين ألعام
لمنظمة أأ’مم ألمتحدة سضيقدم للجمعية ألعامة
تقريرأ حول تطبيق هذه ألÓئحة.
وعقب ألمصضادقة على هذه ألÓئحة من طرف
لجنة تصضفية أ’سضتعمار صضرح ممثل جبهة
ألبوليزأريو لدى منظمة أأ’مم ألمتحدة أأحمد
بوخاري لوأأج أأن »جبهة ألبوليزأريو تعرب عن
أرتياحها لموأظبة ألمجتمع ألدولي في ألدفاع
عن حق ألشضعب ألصضحرأوي في تقرير ألمصضير«.
وخÓفا لÓدعاءأت ألمغربية ـ أأضضاف يقول ـ يعتبر
ألمجتمع ألدولي أأن مسضأالة ألصضحرأء ألغربية
مسضأالة تصضفية أسضتعمار وأأن توأجد ألمغرب في
أأ’رأضضي ألصضحرأوية ألمحتلة ليسص له أأي أأسضاسص
قانوني.

ويرى ألمسضؤوول ألصضحرأوي أأن إأرأدة ألمغرب في
فرضص سضيادته على أأ’رأضضي ألصضحرأوية إأدعاء
مرفوضص من طرف ألمجتمع ألدولي ألذي أأكد أنه
ليسص هناك حل آأخر سضوى حق ألشضعب
ألصضحرأوي في ممارسضة حقه في تقرير ألمصضير
من خÓل أسضتفتاء.
و’حظ يقول في هذأ ألصضدد أأنه خÓل نقاشضات
أللجنة ألمكلفة بمسضأالة تصضفية أ’سضتعمار »أأكدت
ألرسضالة ألتي وجهتها أأ’غلبية ألسضاحقة من
أأعضضاء منظمة أأ’مم ألمتحدة وألمجتمع ألمدني
ألدولي هذه ألحقيقية«.
وأأكد ألممثل ألصضحرأوي من جهة أأخرى أنه يأامل
في »أأن يسضتأانف مسضار ألمفاوضضات ألذي يقوده
كريسضتوفر روسص وأأن تتسضارع وتيرته من أأجل بلوغ
هذأ ألهدف«.
سضيتم عرضص مشضروع ’ئحة أللجنة ألرأبعة على
ألجمعية ألعامة لمنظمة أأ’مم ألمتحدة للتصضويت
عليها خÓل شضهري نوفمبر أأو ديسضمبر ألمقبلين.

ألعدد
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رزأق بارة يؤوكد تطابق وجهات نظر
ألفاعلين في ألسساحل

موقف الجزائر مرجعي
في محاربة ا’رهاب

سسجل رزأق بارة ،ألمسستشسار برئاسسة ألجمهورية ،في
ألجزأئرألعاصسمة ،خÓل ألملتقي ألوطني حول موضسوع
»منطقة ألسساحل وألصسحرأء :ألوأقع وأآلفاق« تطابقا في
وجهات نظر ألفاعلين فيما يتعلق بالوضسع في ألسساحل.
وأأكد بارة »إأنني أأ’حظ يوما بعد يوم تطابقا هاما في رؤوي
مجموع ألفاعلين فيما يخصص ألوضضع في ألسضاحل« ،مشضيرأ ألى
»أن موقف ألجزأئر ألمسضتوحى من توجيهات رئيسص ألجمهورية
هو ألذي يجري أ’ن تنفيذه«.
وأعتبر خÓل هذأ ألملتقي ألذي ينظمه ألمعهد ألعسضكري للوثائق
وألتقويم وأ’سضتقبالية ألتابع لوزأرة ألدفاع ألوطني »أن هذه
ألرؤوية يجب شضرحها علي أأحسضن وجه لشضركائنا ألذين يؤوكدون أأن
ألجزأئر بلد محوري في كل ألمسضائل ألتي تخصص ألسضاحل«.
وقال رزأق بارة ،في مدأخلة تحت عنوأن »مكافحة أإ’رهاب في
منطقة ألسضاحل وألصضحرأء بين ألمقاربات شضبه أإ’قليمية
وألرهانات ألجيوسضترأتيجية« أأن موقف ألجزأئر يتكفل بكل
جوأنب أإ’شضكالية أأ’منية وأإ’نسضانية وألسضياسضية ألمتعلقة
بالسضاحل ،مركزأ على أأ’خذ بزمام قضضايا أأ’من ألمشضترك
وألتنمية في منطقة ألسضاحل من قبل بلدأن ألميدأن.
وأألح ألمسضتشضار برئاسضة ألجمهورية على »ضضرورة« مسضاعدة مالي
على إأعادة نظام دسضتوري وديموقرأطي بالتعاون مع ألمجموعة
ألدولية وبلدأن ألميدأن مؤوكدأ على »وحدة مالي عن طريق
ألحوأر وألتكفل بالمطالب ألمشضروعة لسضكان شضمال مالي«.
وأضضاف يقول »إأننا ننتظر تجديدأ في أشضكال ألحكامة في مالي
بما يمكن هؤو’ء ألسضكان من ألتعبير وألظفر بمكان في هذأ
ألفضضاء في ظل أ’حترأم ألمطلق لوحدة ألبÓد«.
أأما عن أإ’رهاب في ألمنطقة سضجل رزأق بارة أأن ألجماعات
أإ’رهابية »أأصضبحت أكثر خطورة وعدوأنية« مؤوكدأ من جديد
موقف ألجزأئر ألقاضضي بموأصضلة مكافحة أإ’رهاب في أطار
أسضترأتيجية أ’مم ألمتحدة.
وعلى صضعيد آأخر ،ذكر ألسضيد بارة بموقف ألجزأئر ألمتمثل في
مسضاعدة جميع سضكان ألمنطقة على موأجهة أ’زمة أ’نسضانية
وسضوء ألتغذية وأ’شضخاصص ألمرحلين وألÓجئين مÓحظا »أن
ألعمل أ’نسضاني ليسص حكرأ علي ألبلدأن ألغربية فقط«.
وذكر أأن ألجزأئر بناء على توجيهات رئيسص ألجمهورية ألسضيد
عبد ألعزيز بوتفليقة تسضاعد كل هذه ألبلدأن.

لبحث فرصس ألشسرأكة

وفد من رجال اأ’عمال
من المغرب في زيارة لغليزان
شضرع وفد مغربي يمثل رجال أأ’عمال لمنطقة فاسص بولمان أأمسص
في زيارة لو’ية غليزأن تدوم ثÓثة أأيام لبحث فرصص ألشضرأكة
وألتعاون.
وفي تصضريح لـ (وأأج) أأوضضح رئيسص غرفة ألتجارة وألصضناعة
وألخدمات لجهة فاسص فؤوأد زين فÓلي ألذي يقود ألوفد ألمغربي
ألمتشضكل من  19عضضوأ أأن »هذه ألزيارة تهدف إألى أسضتكشضاف
ألفرصص ألمتاحة للشضرأكة وألتعاون وألتبادل بين رجال أأعمال
ألجهتين وذلك في مجا’ت ألتجارة وألصضناعة وألفÓحة
وألخدمات«.
وأأضضاف أأنه بعد زيارة ألوحدأت أ’قتصضادية سضيتم بحث أأفاق
ألشضرأكة خÓل لقاء عمل مع ألمنتسضبين لغرفة ألتجارة وألصضناعة
بغليزأن تتوج بالتوقيع على أتفاقية صضدأقة وتعاون بين غرفتي
ألجهتين.
وسضيقوم ألوفد ألمغربي ألذي يمثل جميع ألقطاعات ألتي تشضكل
ألنسضيج أ’قتصضادي لجهة فاسص بولمان خÓل توأجده بغليزأن بزيارة
رفقة مسضؤوولي غرفة ألتجارة وألصضناعة لغليزأن وحدأت تنشضط في
ألصضناعات ألغذأئية ومسضتثمرأت فÓحية ووحدأت لصضناعة موأد
ألبناء ومركز ألفروسضية وألمركز ألجامعي لغليزأن.
كما سضيقوم ألوفد ألمغربي ألذي يرأفقه أأيضضا نائب عمدة مدينة
فاسص بزيارة لمدينة مسضتغانم ألمجاورة بعد أأن قام يوم أأمسص بزيارة
سضياحية لمدينة وهرأن.

ورشسة عمل تتعلق بالتكنولوجيا وألبتكار بالقاهرة

مششاركة وفد من المجلسس الششعبي الوطني

يشضارك ألمجلسص ألشضعبي ألوطني في ورشضة ألعمل ألتي تنظمها لجنة
أ’تحاد أ’فريقي حول تعزيز دورألبرلمانيين في ميدأن ألعلوم
وألتكنولوجيا وأ’بتكار وألتي سضتجري وقائعها بالقاهرة يومي 16
و 17أأكتوبر ألجاري .وأأوضضح بيان للمجلسص أأمسص أأن جدول أأعمال
هذه ألورشضة يتضضمن مناقشضة محورين أأسضاسضيين هما »ألعلم
وألتكنولوجيا وأ’بتكار في ألبرلمان« و»تعزيز دور ألبرلمانيين في
ميدأن ألعلم وألتكنولوجيا في أفريقيا« .ومن ألمنتظر أأن تكون هذه
ألورشضة فضضاء مناسضبا لتبادل ألخبرأت ألبرلمانية في ذأت ألسضياق
خاصضة مع مشضاركة ممثلين من أأوروبا وأأمريكا ألÓتينية.
ويتوقع ألتوصضل ألى رؤوية شضاملة حول دور ألبرلمان في ألمسضاهمة
في ألمبادرأت ألتي تتعلق بالتوعية بأاهمية أ’سضتثمار في مجال
ألعلوم وألتكنولوجيا لتحقيق ألتنمية أ’قتصضادية وتقليصص ظاهرة
ألفقر في ألقارة .ويمثل ألمجلسص ألشضعبي ألوطني في هذأ أللقاء
ألنائب سضعيد لخضضاري.

من مراسسلين

أ’ربعاء  17أأكتوبر  2012م
ألموأفق لـ  01ذو ألحجة  14٣٣هـ
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بلدية باب ألوأدي

تجار السسوق الجواري ““ ٣سساعات““ يطالبون بتهيئته
يشستكي مرتادو ألسسوق ألجوأرى
ثÓث سساعات بباب ألوأدي من أنعدأم
تام لشسروط ألنظافة به ،بالضسافة
ألى أنعدأم ألنظام وغياب ألرقابة
وكذأ ألمعايير ألصسحية ألخاصسة
بالمسستهلكين وألتي تعتبر من أأهم
ألمطالب ألتي يجب توفرها في أأي
سسوق على ألطÓق.
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وفي جولة قادت »ألشسعب« ألى ألسسوق
شسدد مرتادوه على ضسرورة أعادة أ’عتبار
للسسوق عن طريق توفير ظروف حسسنة
ونوعية للمكان ،با’ظافة ألى تهيئته
وتنظيفه ،بغية ألسسماح للتجار بمزأولة
نشساطهم ألتجارى على أأكمل وجه وفي
هذأ ألصسدد ،قال موأطنون أعتادوأ شسرأء
لوأزمهم في هذأ ألسسوق أن نظافة ألمكان
هي أأهم مطلب يلحون عليه حاليا ،دأعين
ألسسلطات ألمعنية بضسرورة توفير أأعوأن
نظافة وتخصسيصس فرق تعمل على أزألة
ألقمامة وتنظيف ألمكان من بقايا ألسسلع
وألفضسÓت ألناجمة عن ألتجار ألفوضسويين
على أأ’رصسفة ألمحاذية للسسوق.
من جهة أأخرى ،أشستكى ألتجار من
ألوضسعية وتدني ألخدمات نظرأ ’نعدأم
أ’طر ألتنظيمية ،حيث يفتقر سسوق باب
ألوأدي أ’دنى شسروط ألتنظيم بدءأ من
ألوأجهة ،حيث ’يتوفر هذأ أ’خير علي
أأية ’فتة حاملة لتسسميته أأو أأي إأشسارة
كدليل على وجود سسوق بالمنطقة ،ضسف
ألى ذلك قدم ألبناية وهشساشستها وغزو
أأرصسفتها من طرف ألباعة ألفوضسويين
وألذين برغم من طردهم من مدأخل
ألسسوق إأ’ أنهم ’زألوأ يحتلون أأغلبية
ألمسساحات ألمجاورة له .ألي جانب هذأ
طرح ألتجار مشسكل ألتهيئة ألمنعدمة
بالمسساحة ألدأخلية ألمخصسصسة لطاو’ت
ألتجار وكذأ أأروقته ،إأضسافة ألى عدم توفر
ألمرأفق ألخاصسة ودورة ألمياه.
وفي ظل هذه ألظروف يطالب تجار سسوق
باب ألوأدي تدخل ألجهات ألمعنية لتسسوية
ألوضسعية وذلك من خÓل أعادة تهيئة
ألسسوق ،وألدعوة ألى تحريك آأليات
ألتنظيم وألمرأقبة ،وألحد من تفاقم
وترأكم ألنفايات وأ’وسساخ على حوأف
ألسسوق .

أأدرأر

توبر مناسسبة للتويزة وانطÓق موسسم الحرث والبذر
أأحيا سسكان و’ية أأدرأر (توأت قورأرة تيدكلت
تينزروفت) مناسسبة توبر ألتي تتزأمن مع  14أأكتوبر من
كل عام أيذأنا بدخول ألموسسم ألفÓحي للقطاع
ألتقليدي وأعÓنا عن أنطÓق موسسم ألبذر وألحرث،
ويحتفل بهذه ألمناسسبة أأصسحاب ألحقول وألبسساتين
ألتقليدية ومÓك ألفقارأت.
ولهذه ألمناسسبة عادأت وتقاليد عند سسكان و’ية أأدرأر
حيث تقوم عديد أأ’سسر أأ’درأرية ليلة  14أأكتوبر بذبح
(لوزيعة) وهي خروف تقوم أأ’سسر باعÓفه جيدأ
وتحضسيره لمناسسبة توبر كما يحضسر لباقي ألمناسسبات
مثل عيد أأ’ضسحى ،ذلك أ’ن ألفÓح خÓل عمله في
ألبسستان فانه يبذل طاقة وجهد وبالتالي تأاتي مثل هذه
ألوجبات ألغنية بالدسسم وألبروتينات لتوليد ألطاقة في
جسسم ألفÓح .ومن بين ألسس’Óت ألحيوأنية ألتي يتم
ذبحها في توبر سسÓلة (ألدمان) أأي خروف ألبÓد،
حيث يطهى هذأ أللحم مع وجبة تقليدية مثل
ألكسسكسس ألمعروف محليا بالطعام وخبز ألتنور ،وخبز
ألقلة ،وألكسسرة ألمعروفة في مناطق أأخرى بالملة،
ومايزيد هذه ألوجبات نكهة أأكثر أدخال على هذه
ألوجباب مادة ألكابوي ألتي تنضسج دوما مع موسسم
ألخريف.
هذأ وتقوم عديد ألعائÓت بجمع وجبة ألغدأء في
وعاء وأحد وتطهى في ألحقل ودعوة جميع ألفÓحين
ألجيرأن لتناولها وأرتشساف ألشساي ألذي يطهى على
نار ألجمر ألهادئة.
وفي سسياق متصسل يقومون ألشسباب قبل بدأية توبر
وأسستعدأدأ له باخرأج ألمادة ألعضسوية من حظائر

بجاية

اكتفاء ذاتي فيإانتاج مادة الحليب

أنطلقت ألطبعة ألثانية لفعاليات ألصسالون
ألوطني ألثاني لتربية ألموأشسي وإأنتاج ألحليب،
تحت شسعار »تنظيم وعصسرنة« ،وهذأ تحت
رعاية وزير ألفÓحة وألتنمية ألريفية ووألي
بجاية ،بالتنسسيق مع ألمصسالح ألفÓحية ،وألتي
سستدوم ثÓثة أأيام ،وألهدف من ذلك حسسب
أأحد ألمنظمين ،حث ألشسباب على أ’سستثمار
في ألميدأن ألفÓحي ،وهذه ألطبعة ألثانية
عرفت مشساركة  100مسستثمرأ في مجال تربية
ألموأشسي وإأنتاج ألحليب ،من و’يات تيزي وزو،
سسطيف ،قسسنطينة ،ألعاصسمة ،تبسسة ،تيارت،
وهرأن ،بسسكرة وبجاية .وحسسب ذأت
ألمتحدث ،فإان ألزوأر سسيطلعون بالمناسسبة
على وضسعية تربية أأ’بقار بو’ية بجاية،

مضسيفا أأن إأنتاج ألو’ية من ألحليب ألطازج
قدر سسنة  2011بحوألي  45مليون لتر ،وهو ما
يؤوكد ألقفزة ألنوعية لهذأ ألفرع ألمحلي ألذي
حقق ديناميكية وأعدة بفضسل دعم ألدولة ،من
خÓل أ’عتمادأت ألمالية ألتحفيزية للفÓحين
في ألميدأن ،ولإÓشسارة ،فقد تمكنت و’ية
بجاية ألتي تتوفر على  17مجمع حليب و9
مرأكز للتجميع ،خÓل فترة قصسيرة من تلبية
حاجياتها ألمحلية من مادة ألحليب ،أأما فيما
يخصس برنامج هذأ ألصسالون ،فيتضسمن
معارضس إ’نتاج ألحليب ،وتنظيم عدة
محاضسرأت ونقاشسات حول ألموضسوع.
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أ’غنام ونقلها للبسستان ،وبعدها يقوم ألفÓح بتهيئة
أأ’رضس وسسقيها وتقليبها ونزع أ’عشساب ألضسارة
ألمحيطة بالتربة لتأاتي عملية ألبذر وألحرث ،ومن بين
ألمحاصسيل ألتي تزرع في توبر ألقمح ،ألشسعير ،ألفلفل،
ألطماطم ،ألبطاطا ،ألخرطان ،ألبدنجان ،وألجزر...
هذأ وتسساهم ألمرأأة في موسسم ألحرث وألبذر بتقطيع
سسعف ألنخيل ألمعروف محليا بالجريد وتنظيف
مسسالك ألمياه فضس Óعن أعدأد ألطعام ،مما يدل أن
ألمرأأة تسساهم بدورها في جميع ألمناسسبات.
وفي سسياق متصسل تعتبر مناسسبة توبر مناسسبة للتضسامن
وألتكافل وألتويزة بحيث نÓحظ تعاون عديد
ألفÓحين ألمجاورين لبعضسهم ألبعضس في حقل وأحد
كل يوم يقضسى في حقل أأحد أأعضساء ألمجموعة
ألوأحدة وتناولهم وجبة وأحدة وتبادلهم ’طرأف
ألحديث ،وتأاتي هذه ألتويزة ’ن ألفÓحة ’ تزأل
تقليدية في مختلف ألحقول ،حيث يعتمد نظام
ألسسقي على نظام ألفقارة باسستخرأج ألماء من باطن
أأ’رضس .وأعتمادها على أأدوأت ووسسائل تقليدية مثل
ألمعول أليدوي وألفاسس وألمنجل وبعضس ألوسسائل
أليدوية ألبسسيطة ،مما أدى بالفÓحين بانتهاج هذأ
ألنهج ألتضسامني لخدمة أأ’رضس.
في غضسون ذلك عرفت ألفÓحة ألتقليدية ترأجعا
نسسبيا في أ’نتاج وذلك لوفاة أأ’باء كبار ألسسن ألذين
أهتموأ بهذه ألحرفة ،وعزف ألشسباب عن ألفÓحة،
وترأجع منسسوب ألفقارأت ،وزحف ألرمال وملوحة
ألتربة.
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تحسسبا لعيد
أألضسحى ألمبارك

الحماية المدنية
تنظم حملة تطهير واسسعة
تنظم ألمديرية ألعامة للحماية ألمدنية تحسسبا
لÓحتفال بعيد أألضسحى ألمبارك حملة وأسسعة
لتطهير وتزين ألمحيط سستمسس كل ألمقابر
بالعاصسمة
ألمتوأجدة
هذه أألخيرة ألتي
عادة
تعرف
إأقبال كبيرأ من
ألموأطنين في
هذأ أليوم
ألمبارك.
وتهدف هذه
ألحملة ألتي
تبنتها
ألمديرية ألعامة
للحماية ألمدنية
ألول مرة حسسبما أأفاد به
ألرأئد فاروق عاشسور لـ»ألشسعب« إألى إأعادة
أإلعتبار إألى هذه أألماكن وذلك من خÓل رفع
كل مخلفات أألشسجار من ورأق متسساقط وأأغصسان
ميت وكذأ تنقيتها من كل ألحجارة وأألتربة
وفتح كل ألمسسالك ألتي عادة ما تعرقل حركة
ألسسير.
وفي هذأ ألمقام وجهت ألمديرية ألعامة ندأء
إألى كل ألموأطنين إألى ألمسساهمة ألفعالة في
هذه ألحملة ألتي سستنطلق أبتدأء من يوم 22
أأكتوبر ألجاري وإألى غاية  24من نفسس ألشسهر
وهذأ فيإأطار ألصسالح ألعام.
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أأخبار ألشسلف

سسكان ““كوان““ مرتاحون
لمشسروعي الطريق وقنوات الصسرف
أسستفادت بقعة ““كوأن““ ألوأقعة بالشسمال ألغربي لبلدية وأدي
ألفضسة من عمليتين تنمويتين ،غير أأن أإ’سسرأع في تسسليم
ألمشسروعين قبل دخول فصسل ألشستاء يعد من مطالب سسكانها.
وحسسب معاينتنا للمشسروعين أللذين منحهما رئيسس ألدأئرة
رفقة مسسؤوول ألبلدية لهذه ألدشسرة ألتي لم تسستفد من مشساريع
منذ سسنوأت وهو ما جلب إأرتياح ألسسكان لرفع ألمعاناة عنهم
خاصسة في ألطريق ألرأبط بين مقر ألبلدية ودشسرة ألحمايد
ببلدية أأو’د عباسس مرورأ بذأت ألبقعة ،باإ’ضسافة ألى قنوأت
صسرف ألمياه ألقذرة ألتي ظلت خÓل ألسسنوأت ألفارطة مصسدر
معاناة ومتاعب يومية ،فإان ألشسروع في تنفيذ هاتين
ألعمليتين يتطلب أإ’سسرأ ع في إأنهاء مشسروع ألطريق وقنوأت
ألصسرف أللذين تجري بهما أأ’شسغال وهذأ خوفا من ردأءة
أأ’حوأل ألجوية ألتي عادة ما تعيق عملية أإ’نجاز خاصسة في
ذأت ألمسسلك ألذي يمتد على طول أأكثر من كيلومتر وما يهدده
من أأخطار أنجرأف ألتربة مع تدهور أأ’شسغال حيث يطالب
هؤو’ء باإ’سسرأع في عملية أإ’نجاز قبل حلول فصسل ألشستاء .هذأ
وقد عبر ألسسكان عن أرتياحهم ’هتمام ألسسلطات ألمحلية على
مسستوى ألدأئرة وألبلدية بإانشسغا’تهم ألتي طرحوها منذ
سسنوأت.

قتيل و11جريحا
بالطريق السسيار بوادي السسلي
مرة أأخرى ،أسستهدف إأرهاب ألطرقات بتسسجيل قتيل
و11جريحا خاصسة بالطريق ألسسيار على مسستوى بلدية وأد
ألسسلي ،وهذأ من خÓل إأحصساء  5حوأدث على مسستوى ترأب
ألو’ية في مدة ألثÓث أأيام ألفارطة.
تسسجيل هذه ألحوأدث جاء ليرفع ألفاتورة ألى أأرقام مخيفة
رغم أإ’جرأءأت ألردعية ألتي تمارسسها ألمصسالح أأ’منية من
ألشسرطة وألدرك ألوطني .هذأ ومن ألمنتظر أأن تباشسر أإ’ذأعة
ألجهوية بالشسلف في عملية تحسسيسسية مع إأشسرأك كل ألفاعلين
في ألقطاع في محاولة للتخفيف من هذه ألحوأدث ألمؤولمة.

مرضض المديو والحشسرات
يهدد منتوج البطاطا والطماطم
يتخوف منتجو ألبطاطا وألطماطم ألمنتجة بالبيوت
ألبÓسستيكية من أنتشسار ظاهرة مرضس ألمديو ألذي عادة ما
تشسجعه مثل هذه ألظروف ألمناخية بعد ألتسساقطات ألمطرية
أأ’خيرة على ترأب ألو’ية.
تسسجيل هذأ ألمرضس ألمعروف بالمديو بمنتوج ألبطاطا وكذأ
رصسد تحرك بعضس ألحشسرأت ألمخربة لمادة ألطماطم ألذي
صسار هاجسسا يخيف ألمنتجين ،ألذين طالبتهم ألمصسالح ألنباتية
عن طريق هيئة أإ’رشساد ألفÓحي بتوخي ألحيطة وألحذر وهذأ
باسستعمال أأ’دوية ألمضسادة للظاهرتين ،خشسية أنتشسار ظاهرة
أإ’تÓف وتسسجيل ألخسسائر بهذه ألمحاصسيل ألفÓحية.

»ÑjGôYGC - .….h :∞∏°ûdG
ألمدية

أاصسحاب سسيارات األجرة يطالبون
بتسسوية وضسعياتهم الجبائية

عقد ألمكتب ألو’ئي لإÓتحاد ألوطني لسسائقي سسيارأت أأ’جرة
بالمدية بقاعة ألنادي ألهاوي أ’ولمبي ألمدية جمعية عامة أنتخابية
وقد أأسسفر هذأ أللقاء على تعيين سساعد خنافيف كأامين عام و’ئي،
في حين تم تشسكيل مكتب دأئرة مقر ألو’ية .
إألى جانب ،هذأ قام أأعضساء هذأ ألتنظيم في حدود ألـ  200سسائق
بمناقشسة أأوضساعهم ألمهنية ،حيث طرحوأ خÓل هذه ألجمعية
ألعامة عدة مشساكل أأهمها أنعدأم رخصس أإ’سستغÓل عبر ألو’ية،
ألغÓء ألفاحشس لهاته ألرخصس بعد أرتفاع قيمتها في أآ’ونة أأ’خيرة
من طرف فئة أأ’سسرة ألثورية أأو ذويهم.
كما طالب هؤو’ء ألعاملين في قطاع نقل ألمسسافرين ألجماعي
بتسسوية وضسعياتهم تجاه مصسالح ألضسرأئب على أأسساسس ،أأنهم
يعتقدون بأانهم مجبرين على دفع كل سسنة جباياتهم مرتين وأحدة
لصساحب ألرخصسة وألثانية إألى أدأرة ألضسرأئب .
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دولي

اأ’ربعاء  ١٧أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ٠١ذو الحجة  ١٤٣٣هـ

دعم مالي من البنتاغون للمسصلحين

إإ’برإهيمي يدعو لهدنة بين طرفي إلصضرإع في سضوريا
يلتقي ا’مين العام للجامعة العربية نبيل العربي اليوم  ،مع المبعوث الدوليإالى سصوريا اأ’خضصر اإ’براهيمي
بمقر الجامعة وذلك لبحث ا’زمة السصورية حسصب مصصدرمسصؤوول بالجامعة العربية.
وكان اإ’براهيمي قد وصسل إالى
القاهرة مسساء أامسس قادما من العراق في
زيارة لمصسر تسستغرق عدة أايام يجري
خÓلها سسلسسلة من المشساورات مع
المسسؤوولين في مصسر والجامعة العربية.
وأاشسار المصسدر إالى أاهمية زيارة
اإ’براهيمي إالى القاهرة والتي قال «إانه
يمكن أان يكون لها الدور في حل اأ’زمة
السسورية» مضسيفا «أان هذه الجهود تهدف
أاو’ إالى التوصسل لوقف إاطÓق النار
وبالتالي إايقاف نزيف الدماء اأ’مر الذي
يسساعد على تهيئة اأ’جواء لبدء انطÓق
حوار حول العملية السسلمية بين كافة
اأ’طراف السسورية».
وتأاتي زيارة ا’براهيمي لمصسر في
إاطار جولة شسملت حتى ا’ن إايران
والعراق و تركيا و السسعودية.
وكان اإ’براهيمي طلب من إايران
المسساعدة في ترتيب هدنة في سسوريا
خÓل عيد اأ’ضسحى في حين تواصسلت
المعارك بين القوات النظامية ومسسلحي
المعارضسة.
هذا ،واقترحت إايران على ا’براهيمي
فترة انتقالية في سسوريا تحت إاشسراف
الرئيسس بشسار اأ’سسد.

وقال نائب وزير الخارجية حسسين أامير
عبد اللهيان ا’ثنين «نقترح وقف العنف
ووقف إاطÓق النار ووقف إارسسال
اأ’سسلحة ودعم المجموعات اإ’رهابية
وإاجراء حوار وطني بن المعارضسة
والحكومة».
وأاضساف أان طهران تقترح «فترة
انتقالية تفضسي الى إاجراء انتخابات
رئاسسية ونيابية وكل ذلك تحت اشسراف
الرئيسس ا’سسد» ،موضسحا أان سسوريا
وافقت على هذا ا’قتراح.

وذكر موقع الرئاسسة ان الرئيسس
اإ’يراني أاكد اسستعداد إايران للتعاون
وتقديم مسساعدة حتى يسستعيد الشسعب
السسوري الهدوء واأ’مان.
ومن ناحية ثانية ،أابدت وزارة الدفاع
اأ’ميركية (البنتاغون) أامسس قلقها من
انتشسار اأ’سسلحة في سسوريا ومخاوفها من
احتمال سسقوط بعضسها في «اأ’يادي
الخاطئة» مجددة نفيها تسسليح
المعارضسين السسوريين.
وقال المتحدث باسسم البنتاغون جورج
ليتل في إايجاز صسحفي «لدينا قلق كبير
من النزاع في سسوريا ولدينا مخاوف من
انتشسار اأ’سسلحة داخل سسوريا ونعم نحن
نقلق من أان يسسقط بعضسها في اأ’يادي
الخاطئة».
وجدد نفي تسسليح بÓده للمعارضسين
في سسوريا إا’ أانه قال إان وزارة الدفاع
سستقدم مسساعدات غير عسسكرية بقيمة
 ١٠٠مليون دو’ر للذين يسسعون إ’سسقاط
الرئيسس السسوري بشسار اأ’سسد.
كما طلبت أامريكا من الدول المجاورة
لسسوريا مراقبة مجالها الجوي ،وذلك
على خلفية اعتراضس تركيا طائرة سسورية
كانت تقوم برحلة بين موسسكو ودمشسق.

دعاه لعدم عرقلة التوجه الفلسصطيني

عباسس يبلغأإوباماأإن طلب إلعضضوية قرإر نهائي
أابلغ الرئيسس الفلسسطيني ﬁمود
عباسس الرئيسس اأ’مريكي باراك أاوباما ‘
رسسالة مكتوبة وجهها إاليه أامسس أان
التوجه الفلسسطيني لنيل عضسوية ا÷معية
العامة لأ ·ÓاŸتحدة «قرار نهائي».
وقال ‰ر حماد اŸسستشسار السسياسسي
لعباسس ‘ تصسريح للصسحافة ان عباسس
«أاكد أ’وباما إاصسرار الفلسسطيني Úعلى
اŸضسي بنيل عضسوية اأ’· اŸتحدة
وذلك Ãثابة إابÓغ بأان القرار نهائي و’
رجعة عنه».

وأاضساف ان عباسس حث أاوباما على
عدم عرقلة طرح الطلب الفلسسطيني
للتصسويت أامام ا÷معية العامة حتى ‘
حال عدم رغبة واشسنطن بالتصسويت
باعتبار أان منع ذلك «’ مÈر سسياسسي له».
وأاعلن الرئيسس الفلسسطيني ﬁمود
عباسس أان الطلب الفلسسطيني سسيطرح
للتصسويت على ا÷معية العامة لأ·Ó
اŸتحدة ‘ نوفم ÈاŸقبل مبديا ثقته
‘ نيل اأ’غلبية الكافية ‘ ظل غياب حق
اسستخدام حق النقضس (الفيتو) اأ’مريكي.

خارجية بيÓروسصيا:

عقوبات إ’تحاد إأ’وروبي ’ تخدم إلطرفين
اعتÈت وزارة خارجية بيÓروسسيا
قرار ›لسس ا’–اد اأ’وروبي باإ’بقاء
على العقوبات اŸفروضسة على هذا البلد
’ يصسب ‘ مصسلحة الطرف.Ú
وقال اŸتحدث باسسم الوزارة اندري
سسافينيخ ‘ بيان نشسر على اŸوقع
اإ’لكÎو Êللوزارة «ان قرار ›لسس
ا’–اد اأ’وروبي يوم ا’ثن ،Úيسساعد
بشسكل كبŒ ‘ Òميد العÓقات بيننا على
مسستوى ’ يصسب من الناحية اŸوضسوعية
‘ مصسلحة أاي من الطرف.»Ú
وأاوضسح «لن نسستسسلم للضسغط .و’ نرى
هذه السسياسسة من جانب ا’–اد متوافقة
مع عÓقات حسسن ا÷وار .وÁكن ان
يتغلب الطرفان على ا’ختÓفات ا◊الية
فقط من خÓل اقÎاب كل منهما من

اآ’خر».
ودعا اŸتحدث ا’–اد اأ’وروبي ا¤
وقف التفك ‘ Òسسياسسة العقوبات وبذل
جهود إ’عادة مناخ الثقة اŸتبادلة.
وأاضساف «نعلن انها مسسأالة مبدأا ان
نكون منفتح Úأامام حوار بناء وÎﬁم
مع ا’–اد وإاننا على اسستعداد للعمل
اŸشسÎك Œاه تلك النهاية».
كان ›لسس ا’–اد ا’وروبي قد قرر
أاول أامسس ،مد عقوبات ا’–اد على
بيÓروسسيا حتى  ٣١اكتوبر .٢٠١٣
ووفقا للمجلسس « ⁄يتم ا’فراج عن
جميع السسجناء السسياسسي Úكما  ⁄يتم
إاعادة تأاهيل أاي منهم وسسط غياب أاية
–سسينات ‘ ›ال حقوق ا’نسسان ودور
القانون واŸبادئ الدÁقراطية».

اليمن

إإغتيال ضضابط برتبة لوإء في صضنعاء
اغتال مسسلحان ›هو’ن أامسس الثÓثاء ،ضسابطا برتبة لواء ‘ ا÷يشس اليمني
‘ صسنعاء.
وقال مصسدر ‘ الشسرطة اليمنية أان مسسلح Úاثن ÚيسستقÓن دراجة نارية
إاعÎضسا اللواء ‘ ا÷يشس حا” الهاشسمي أاثناء مروره بالقرب من مسستشسفى
الثورة العام (حكومي) الواقع بالقرب من مقر اأ’من القومي اليمني وأاطلقا عليه
عدة طلقات نارية.
وأاكد اŸصسدر أان اللواء الهاشسمي تو‘ على الفور ،فيما ’ذا اŸسسلحون بالفرار
وكان مصسدر أامني قال ‘ وقت سسابق أان  ٦٠ضسابطا «عسسكريا وأامنيا» اغتالتهم
القاعدة منذ مطلع العام ا÷اري.
وتÎكز معظم ا’غتيا’ت على الضسباط الناشسط ‘ Úجهاز اıابرات اليمنية
اأ’من السسياسسي وعلى صسفوة من الضسباط العامل ‘ Úقوات ا÷يشس اليمني.

العدد
١٥٩٢٩

13

فرار  ١٢٠سصجين في طرابلسس

كلينتون تعلن َتحtمل مسضؤوولية إلهجوم
على إلقنصضلية ببنغازي
أاعلنت وزيرة
الخارجية اأ’ميركية
هيÓري كلينتونإانها
تتحمل مسصؤوولة الهجوم
على القنصصلية
اأ’ميركية في بنغازي
الليبية الذيأادىإالى
مقتل السصفيركريسصتوفر
سصتيفنز.
وقالت كلينتون في مقابلة
مع شسبكة (سسي أان أان) خÓل
تواجدها في البيرو «أانا
أاتحمل المسسؤوولية» عما حدث
في  ١١سسبتمبر الماضسي مشسيرة إالى
أان الرئيسس اأ’مريكي باراك أاوباما
ونائبه جو بايدن ليسسا جزءا من
اتخاذ مثل هذه القرارات اأ’منية.
وأاضسافت «أاريد أان أاتجنب لعبة
المآاخذ السسياسسية» مشسيرة إالى أان
الو’يات المتحدة على مقربة من
ا’نتخابات.
وكان الهجوم على القنصسلية
اأ’ميركية في بنغازي أادى إالى مقتل
السسفير سستيفنز وثÓثة أاميركيين
آاخرين.
وتثير «قضسية بنغازي» المسسرح
السسياسسي اأ’مريكي خاصسة مع
اقتراب ا’نتخابات الرئاسسية في
السسادسس نوفمبر المقبل.
وسسعت كلينتون أايضسا إالى التخفيف
من وطأاة ا’نتقادات التي وجهت إالى
المسسؤوولين في إادارة أاوباما بعد أان
روجوا إالى أان الهجوم كان عفويا
احتجاجا على فيلم مسسيء لإÓسسÓم،
وهي نظرية تم التعامل معها على
أانها غير صسالحة.
وقالت كلينتون «في أاعقاب أاي

هجوم هناك دائما ا’رتباك» لكن
المعلومات قد تغيرت منذ ذلك
الحين.
وكان المرشسح الجمهوري ميت
رومني قد اسستخدم حادث بنغازي
لتوجيه انتقادات ’ذعة إالى سسياسسية
أاوباما الخارجية.
ومن ناحية ثانية ،فر نحو  ١٢٠من
سسجناء الحق العام ا’ثنين من سسجن
الجديدة في طرابلسس ،وذلك وفق ما
افاد رئيسس جهاز الحرسس الوطني
الليبي ،مؤوكدا ان اأ’جهزة اأ’منية
وضسعت في حالة تأاهب.
وسسجن «الجديدة» المخصسصس
لسسجناء الحق العام تحت سسيطرة
وزارة العدل.
وفي أاوت اندلع تمرد داخل هذا
السسجن مما اسسفر عن اصسابة اثنين
من السسجناء.
وتسسلمت السسلطات الليبية عددا
من السسجون في ليبيا من بينها سسجن
الجديدة والتي كانت في السسابق بين
ايدي الثوار السسابقين الذين قاتلوا
نظام العقيد الليبي الراحل معمر
القذافي.

فرنسصا

مع تصصعيد اعتداءاتها

رئيسس نيجÒيا يعرضس إ◊وإر
على «جماعة بوكو حرإم»
شسهدت مدينة /مايدوغوري/
عاصسمة و’ية /بورنو /شسمال
شسرق نيجÒيا مسساء ا’ثن Úسسلسسلة
انفجارات واطÓق نار كثيف
حسسب السسكان.
وأاكد شساهد عيان أان أاحد رجال
الشسرطة لقي مصسرعه عندما اطق
عليه مسسلحون يعتقد أانهم أاعضساء
‘ بوكو حرام التي تصسفها
ا◊كومة باإ’رهابية.
وتعد مدينة /مايدوغوري/
إاحدى معاقل جماعة «بوكو حرام»
التي أاعلنت مسسؤووليتها عن
هجمات دامية ‘ البÓد هذا العام
والعام اŸاضسي Ãا فيها الهجوم
على مبنى اأ’· اŸتحدة ‘ أابوجا
‘ شسهر اوت  ٢٠١١والهجمات على
بعضس الكنائسس وعلى مقرات عدد
من الصسحف ‘ أابوجا
‘ شسهر افريل اŸاضسي
وتوعدت بشسن اŸزيد.
وأاعلن الرئيسس النيجÒي مؤوخرا
اسستعداد ادارته للتحاور مع
ا÷ماعة من أاجل –قيق السسÓم
والهدوء ‘ البÓد اذا قام أاعضساء
ا÷ماعة بالكشسف عن هويتهم
وأالقوا أاسسلحتهم واإ’عÓن عن
مطالبهم بوضسوح.

وفاة وزير إلخارجية في حكومة ميتيرإن «كلود شضيسضون»
توفي كلود شسيسسون وزير العÓقات الخارجية الفرنسسي في عهد الرئيسس
الراحل فرنسسوا ميتران يوم ا’ثنين ،وذلك في منزله الباريسسي عن عمر ٩٢
عاما إاثر مرضس طويل وفق ما أافادت به وكالة فرانسس بريسس نق Óعن عائلته.
وكان كلود شسيسسون وزير العÓقات الخارجية في أاول و’ية للرئيسس فرنسسوا
ميتران من  ١٩٨١الى .١٩٨٤
ودخل شسيسسون معترك الدبلوماسسية عام  ١٩٤٨ملحقا بالمفوضسية العامة
للشسؤوون اأ’لمانية والنمسساوية ( ١٩٤٩ـ  )١٩٥٢ثم مسستشسارا في رئاسسة حكومة
فيتنام (.)١٩٥٢
وأاصسبح مسساعدا ثم رئيسس مكتب رئيسس الحكومة بيار مانديسس -فرانسس
(.)- ١٩٥٥ ١٩٥٤
ودخل شسيسسون الذي انتسسب الى الحزب ا’شستراكي عام  ١٩٧٤الحكومة بعد
انتخاب ميتران في ماي  ١٩٨١رئيسسا لفرنسسا وظل في وزارة الخارجية الى
غاية ديسسمبر  ١٩٨٤وانتقل بعدها الى بروكسسيل مفوضسا اوروبيا مكلفا
بالشسؤوون المتوسسطية والعÓقات بين الشسمال والجنوب ( ١٩٨٤ـ .)١٩٨٨

كوريا الجنوبية  /لبنان

تمديد فترة بقاء قوإتها ضضمن إليونيفيل
حتى نهاية سضنة ٢٠١٣
وافق ›لسس الوزراء الكوري ا÷نوبي
أامسس ،على مشسروع قانون لتمديد فÎة
بقاء القوات العسسكرية الكورية التي تعمل
ضسمن قوات حفظ السسÓم التابعة لأ·Ó
اŸتحدة ‘ لبنان (اليونيفيل) حتى نهاية
العام .٢٠١٣
وذكرت أانه Ãوجب مشسروع القانون
اŸعتمد سستتمركز الوحدة الكورية
ا÷نوبية ‘ مدينة صسور بجنوب لبنان
حتى نهاية العام اŸقبل من دون “ديد
اŸهمة أاك Ìمن ذلك بحيث تنتهي ‘
ديسسم.٢٠١٣ È
يشسار إا ¤ان هذه تعت Èأاطول فÎة

“ضسيها الوحدة الكورية ا÷نوبية ◊فظ
السسÓم ‘ اÿارج.
ويذكر ان القوات الكورية ا÷نوبية
تتمركز ‘ لبنان منذ جويلية  ٢٠٠٧كجزء
من قوات اأ’· اŸتحدة ‘ لبنان
(يونيفيل).
وذكرت وزارة اÿارجية الكورية
ا÷نوبية أان حوا‹  ٣٥٠متخصسصسا ‘
وحدات اŸشساة والهندسسة والطب والنقل
والصسيانة يعملون ‘ عمليات ا’سستكشساف
والرقابة ومهمات إانسسانية مثل بناء
مدارسس ومرافق عامة مع تقد ËعÓج
طبي وخدمات تعليمية ‘ مدينة صسور.

اقتصساد

اأ’ربعاء  ١٧أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ٠١ذو الحجة  ١٤٣٣هـ

رغم اعتبارها ''هيك Óب Óروح''

البورصسة اجتازت مرحلة البناء واكتسسبت الخبرة
اعتبر البروفيسسور المان محمد الشسريف الذي حل ضسيفا بجريدة الشسعبأان بورصسة الجزائر التي تشسدإاليها
ا’هتمام في ظل تأاخر انطÓقتها الصسحيحة كسسوق ثانوية لأÓسسهم اجتازت مرحلة البناء البيداغوجي ولديها
حاليا رصسيد معتبر من الخبرة من خÓل تداول ثÓثة منتوجات في شسكلأاسسهم تملكها مؤوسسسسات صسيدال،
ا’وراسسي واليانسس للتأاميناتإالى جانب جملة من السسندات عمومية وخاصسة.

سضعيد بن عياد
وأاوضسح أان البورصسة في الواقع ورفعا
أ’ي لبسض ينحصسر دورها في تسسيير
السسوق المالية بمعنى بيع وشسراء أاول
المؤوسسسسات ،فهي سسوق ثانوية يكمن
دورها في تسسيير هذه السسوق بينما السسوق
المالية عموما لم تعرف تطورا .من
الناحية القانونية توجد تنظيمات لها مثل
ڤكوسسوبڤ ،كما تتوفر أارضسية غير انه
يÓحظ أان الدخول إالى السسوق غير كبير.
هذه السسوق ’ يدخل أايا كان وإانما توجد
شسروط لذلك ،فÓبد أان تدخلها شسركات
رابحة كون ’ احد يقبل على شسراء أاسسهم
شسركة خاسسرة أاو مفلسسة ،كما يشسترط في
الشسركة التي تلج البورصسة أان يكون لديها
نظام إاعÓمي واضسح وشسفاف وان تكون
المعلومات التي تعرضسها نزيهة .ومن ثمة
فان قواعد الدخول للبورصسة ثÓثية
اأ’بعاد هي الربحية والشسفافية والنزاهة.
وأاشسار الضسيف بلسسان الخبير المختصض
في المالية والسسياسسات النقدية أان الخلل
ينحصسر في المحيط الدائر بمؤوسسسسة
البورصسة حيث يسسجل غياب واضسح لثقافة
مالية لدى جميع المعنيين علما أان نشساط
البورصسة جائز من الناحية الشسرعية وهذا
ما يطمئن شسريحة واسسعة من المتعاملين
من اجل اإ’قبال على البورصسة ب Óحرج.
وفي ذات السسياق ’حظ أان القطاع
الخاصض نفسسه ’ يزال مغلقا ضسمن اإ’طار
العائلي ماعدا انفتاح عدد قليل من
المؤوسسسسات ا’قتصسادية الخاصسة.

وأاضساف أان هناك مشسروع إ’نشساء شسباك
خاصض بالمؤوسسسسات الصسغيرة والمتوسسطة
مع إادخال بعضض التعديÓت اإ’جرائية
لدخول للبورصسة من اجل تشسجيع ا’دارج
فيها خاصسة وان هناك بعضض كبار
الصسناعة الصسغيرة و المتوسسطة يملكون
قدرات على غرار مؤوسسسسة عثماني
للمصسبرات التي تحولت إالى شسركة أاسسهم
بالشسراكة مع صسندوق اسستثمار تونسسي.
وبهذا الخصسوصض أاوضسح أان دور صسندوق
ا’سستثمار في مثل هذه الحالة ليسض
السسعي لتحقيق الربح المالي فقط وإانما
أايضسا البحث عن الدخول في شسراكة
مربحة من خÓل الدفع إالى إاقامة خط
سسير دقيق وعقÓني للتمييز بين حسساب
العائلة وحسساب المؤوسسسسة وللطرف

الجزائري مؤوشسرات تفتح اأ’فق عل ى
مثل ذلك.
ومن اجل تنشسيط البورصسة وفق هذا
المسسار أاكد اأ’سستاذ أان دور الدولة يكمن
هنا وذلك بالتحول إالى اتخاذ جملة من
التدابير المحفزة مثل إاقرار إاعفاءات
ضسريبية وغيرها لفائدة المؤوسسسسات التي
تلج البورصسة مذكرا بان اإ’رادة السسياسسية
قد سسبق وان أاعلن عنها بوضسوح لكن يبقى
النقصض في انعدام إارادة لإÓصسغاء
لآÓخرين ومن ثمة ’ ينبغي للجهاز
التنفيذي أان يشستغل لوحده بقدر ما ينبغي
عليه أان يعمل مع محيط من المسستشسارين
وتوسسيع طلب ا’سستشسارة من اجل تشسكيل
رؤوية دقيقة وعميقة ترتكز على أافكار
وصسيغ لحلول عملية وسسريعة.

حتى تكون الكلفة في المتناول

أالمانيا تبحث عن مصسادر الطاقة المتجددة
تعتزم المسستشسارة اأ’لمانية أانجي Óميركل عقد لقاء أاوائل الشسهر
المقبل مع رؤوسساء حكومات الو’يات لبحث المشساكل التي تعترضض
اسستراتيجية التحول في مجال الطاقة .ويقصسد بالتحول في مجال
الطاقة التخلي التدريجي عن ا’عتماد على المفاعÓت النووية
للحصسول على الكهرباء وا’عتماد بد’ من ذلك على مصسادر الطاقة
المتجددة.

الصسين

تراجع واردات النفط
تراجعت واردات الصسين من النفط
الخام في سسبتمبر الماضسي بنسسبة  ١،٨في
المئة مقارنة مع العام الماضسي لتبلغ
 ١٤٠،٥٦مليون برميل اأي نحو ٤،٦٨
مÓيين برميل يوميا.
وذكرت ا’دارة العامة للجمارك
الصسينية في بيان ان واردات الصسين من
النفط ارتفعت خÓل سسبتمبر بنحو ٩،١
في المئة عن ما كانت عليه في شسهر اأوت
الماضسي الذي بلغت الورادات خÓله
 ١٨،٤٠مليون طن اأي  ٤،٣٥مليون برميل
يوميا وهي اأدنى نسسبة منذ اأكتوبر .٢٠١٠
واسستوردت الصسين وهي ثاني مسستهلك
للنفط في العالم بعد الو’يات المتحدة
ا’مريكية كمية قياسسية من النفط في
شسهر ماي الماضسي ب  ٦،٠٣مليون برميل
يوميا.
كما اسستوردت خÓل ا’أشسهر التسسعة
ا’أولى من العام الجاري ٣٦ر ٥مليون
برميل يوميا بزيادة  ٦،٤في المئة عن
نفسض الفترة من العام .٢٠١١
وتعتمد الصسين اعتمادا كبيرا على
واردات النفط وخاصسة من منطقة الشسرق
ا’أوسسط بما في ذلك المملكة العربية
السسعودية وايران وليبيا وسسلطنة عمان
والكويت حيث اسستهلكت الصسين حوالي ١٠
مÓيين برميل من النفط يوميا في ٢٠١١
وفقا ’حصسائيات بريتشض بتروليوم حول

وأاعلنت ميركل خÓل مؤوتمر صسحفي لحزبها ''المسسيحي
الديمقراطي'' في مدينة بوتسسدام'' أان اجتماعها مع رؤوسساء حكومات
الو’يات سسيكون في الثاني من نوفمبر المقبل .وطالبت ميركل بأان
تقدم بÓدها ڤنموذجا يحتذيڤ به على المسستوى الدولي في التحول
في مجال الطاقة ومن ذلك الحرصض على أان تظل كلفة التوسسع في
مصسادر الطاقة المتجددة في المتناول بالنسسبة للمواطنين والشسركات.

حول العالم
الطاقة العالمية .يذكر اأن الطن يعادل
سسبعة براميل.

روسسيا

نمو ا’نتاج الصسناعي بنسسبة
٪٢،٩
نما ا’إنتاج الصسناعي الروسسي بنسسبة
 ٪ ٢,٩في ا’أشسهر ال  ٩ا’أولى من سسنة
 ٢٠١٢على اأسساسض سسنوي.
ونقلت وكالة اأنباء ڤنوفوسستيڤ
الروسسية عن هيئة ا’إحصساء الفدرالية
روسستات اأمسض اأن ا’إنتاج الصسناعي في
البÓد نما بالفترة الممتدة من جانفي
حتى نهاية سسبتمبر  ٢٠١٢بنسسبة ٪ ٢,٩
مقارنة بالفترة نفسسها من سسنة .٢٠١١
وزاد حجم اإنتاج النفط في روسسيا في
الفترة المذكورة بنسسبة ٪ ١ليبلغ ٣٨٦
مليون طن فيما ارتفع حجم اسستخراج
الفحم بنسسبة  ٪ ٧,٤حتى  ٢٥٨مليون طن
وانخفضض اإنتاج الغاز بنسسبة  ٪ ٣حتى ٤٧٦
مليار متر مكعب.
وبلغ اإنتاج الصسلب  ٥٣,٥مليون طن
بزيادة نسسبتها  ٪ ٥وسسيارات الركاب
الخفيفة  ١,٤مليون سسيارة بزيادة ٪ ١٤,٢
والشساحنات  ١٥٢األف شساحنة بزيادة ٪١,٤

والباصسات  ٣٩,٦األف باصض بزيادة .٪ ٣٨,٤
واأنتجت روسسيا  ٧٧٣مليار
كيلووات''سساعة من الطاقة الكهربائية
بزيادة نسسبتها  ٪ ١,١عن الفترة المماثلة
من العام الماضسي ومنها  ١٣١مليار
كيلووات''سساعة في المحطات الكهروذرية
بزيادة نسسبتها .٥,٢

البرازيل :

تخفيضض توقعات النمو
خفضض البنك المركزي البرازيلي
توقعاته لنمو اقتصساد البÓد السسادسض
عالميا اإلى  ١،٥٤بالمائة عند متمم السسنة
الجارية وهي في حال تحققها سستكون
ا’أدنى من نوعها منذ سسنة  ٢٠٠٩وخفضض
البنك في تقريره ا’أسسبوعي الذي يعده
اسستنادا اإلى محللين ماليين محليين
تقديراته لنمو الناتج الداخلي الخام
للبÓد بعدما اأبقى عليها خÓل ا’أسسابيع
الثÓثة الماضسية في  ١،٥٧في حين توقع
اأن تصسل النسسبة اإلى  ٤بالمائة السسنة
القادمة.
وتبقى توقعات البنك دون تلك التي
كانت اأعلنتها وزارة المالية البرازيلية
والتي تشسير اإلى  ٢بالمائة مع العلم اأن نمو
ا’قتصساد البرازيلي في النصسف ا’أول من
السسنة الجارية لم يتجاوز نسسبة ٠،٦
بالمائة مقابل  ٣،٨بالمائة خÓل الفترة
ذاتها من العام الماضسي.

اشضراف :سضعيد بن عياد
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ارادة قوية لتفعيل ا’سستثمار
تتطلع الجزائر في الوقت الراهن من أاجل ا’نفتاح الكبير على ا’سستثمار أاكثر
من أاي وقت مضسى واعادة بعث التنافسسية بشسكل يجعل من العاملين قاطرة اقÓع
اقتصسادية يتكامل فيها إاسسهام الثروة النفطية بنظيرتها ا’قتصسادية بشسكل يمكننا
من تغطية ما نسستهلك بسسواعدنا من أاجل التخفيضض من فاتورة ا’سستيراد التي باتت
تسستنزف رقما معتبرا من مواردنا المالية والتي يمكن إاضسافتها لتمتين القواعد
ا’قتصسادية وترقية القدرة الشسرائية .
تأاتي اإ’رادة القوية للحكومة من أاجل اتخاذ قرارات فعلية لتوسسيع ا’سستثمار على
نطاق كبير ،عقب التزامات الوزير اأ’ول عبد المالك سسÓل من أاجل توفير جميع
التسسهيÓت للمسستثمرين على جميع ا’صسعدة ،واعدا بأان ا’سستثمار سسيكون مفتوحا
على الراغبين والمهتمين حتى تسسرع وتيرة حركيته خÓل عرضسه لمخطط عمل
الحومة بمجلسض ا’مة.
وإان كان التخوف القائم حاليا من ا’قتراب من نفاذ ثروة النفط وتبعياته على
ا’قتصساد الوطني الذي لم يتمكن إالى غاية اليوم ورغم ا’نفاقات الكبيرة للدولة من
التحرر من الثروة السسوداء ،قد قلل من حدته الوزير اأ’ول إا’ أان هذا ’ يمنع أاننا
مازلنا لم نحقق ولو القليل من اأ’هداف التي نصسبوا إاليها من اجل تطوير انتاجنا
الفÓحي والصسناعي ولو لم يتعد اأ’مر الصسناعات الخفيفة حتى نمنع اغراق السسلع
اأ’جنبية أ’سسواقنا،ونحقق ولو اكتفاءا ذاتيا معتد’ كخطوة أاولى نتشسجع من خÓلها
نحو التصسدير إالى اأ’سسواق على اأ’قل .
وكان الوزير ا’ول قد أاكد على أاهمية مشساركة النفط وا’نتاج معا في ا’قتصساد
الوطني.
ورغم اإ’رادة القائمة على خلق الثروة المعادلة التي مازالت صسعبة وتطرح العديد
من ا’شسكاليات،إا’ أان وتيرة التنمية مازات تحت السسقف المطلوب والذي من شسأانه
أان يجنبنا اللجوء إالى ا’سستيراد ،وبذلك لن تتحقق أاي تنمية فعلية مادام حاجتنا
لÓسستيراد قائمة بشسكل ملح في ظل عدم تكريسض التنافسسية الحقيقية للمؤوسسسسات
الصسناعية وكذا خلق الثروة في المجال الفÓحي.
وكان الوزير اأ’ول خÓل عرضسه للخطة الحكومية على مسستوى البرلمان بغرفتيه
قد شسدد على ضسرورة النهوضض باقتصساد وطني اشسترط فيه أان يكون ُمحدِث للثروات
ومناصسب الشسغل من خÓل تدعيمه بتعزيز النشساطات الـمشسجعة على اندماج
ا’قتصساد الوطنيووقف الوزير اأ’ول على دعوة رئيسض الجمهورية من أاجل التحلي
بالجرأاة وروح اإ’بداع لتحقيق اقتصساد أاكثر نجاعة .

فضضيلة/ب

اليونان في مواجهة دائنيها

الخناق يشستد في ظل اضسراب عام غدا
إاسستبعد وزير مالية اليونانإاينوسس
سسÎوناراسسالتوصسل ’تفاق بشسأان
حزمة جديدة منإاجراءات
التقشسف مع الدائن ÚالدوليÚ
للبÓد قبل انعقاد القمة اأ’وروبية
اŸقررة اأ’سسبوع ا◊ا‹.
وكانت ا◊كومة اليونانية تأامل التوصسل
إا ¤اتفاق مع ‡ثلي الدائن Úالدولي Úوهم
''ا’–اد اأ’وروبي والبنك اŸركزي
اأ’وروبي وصسندوق النقد الدو‹ '' الذين
يشسكلون معا ''الÎويكا'' بشسأان سسلسسلة من
إاجراءات خفضض اإ’نفاق وزيادة الضسرائب
اŸفروضسة شسعبيا والتي تقدر قيمتها
اإ’جمالية بحوا‹ ١٣،٥مليار يورو ١٧،٤
مليار دو’ر قبل القمة اأ’وروبية اŸقررة
يوم  ١٨أاكتوبر ا◊ا‹.
وصسرح سستورناراسض قائ Óإان التوصسل
إا ¤اتفاق قبل القمة سسيكون صسعبا للغاية
’فتا ا ¤ان اŸفاوضسات سستتواصسل بعد
القمة مباشسرة ‘ ﬁاولة إ’زالة اÓÿفات
بشسأان خفضض اإ’نفاق الذي يشسمل تسسريح
 ١٥أالف موظف حكومي فورا إا ¤جانب
تخفيضسات ‘ اأ’جور ومرتبات التقاعد.
وأاضساف إانه رغم تأاخ Òالتوصسل إا¤
اتفاق فإان أاثينا تأامل ‘ صسرف الدفعة
ا÷ديدة من قروضض اإ’نقاذ بحلول
منتصسف نوفم ÈاŸقبل.

وكانت صسحيفة كاثيمÒيني اليونانية
أاشسارت ‘ وقت سسابق إا ¤أان سستورناراسض
يحاول إاقناع ''الÎويكا'' بأان حجم
اإ’جراءات التي سسيتم تنفيذها العام القادم
سستكون قاصسرة على توف ٧،٨ Òمليار يورو
 ١٠مليارات دو’ر وليسض كما هو مقÎح
توف ٩ Òمليارات يورو.
ووفقا لأÓرقام الرسسمية فإانه بعد عامÚ
من تطبيق إاجراءات التقشسف أاصسبح واحد
من كل أاربعة يوناني ‘ Úسسن العمل عاطل.
ودعت النقابات الرئيسسية للعامل‘ Ú
الدولة والقطاع اÿاصض إا ¤إاضسراب جديد
عن العمل Ÿدة  ٢٤سساعة يوم  ١٨أاكتوبر
ا◊ا‹ .وهذا اإ’ضسراب الذي دعت إاليه
نقابتا ''جي.إاسض.إاي.إاي'' للقطاع اÿاصض
و''إايه.دي.إاي.دي.واي'' للقطاع العام
سسيكون الثا Êمن نوعه خÓل أاقل من شسهر.

اسسبانيا

تخفيضض تصسنيف  ١١مصسرفا

Ÿية للتصسنيف ا’ئتما Êخفضسها تصسنيف  ١١مصسرفا
أاعلنت وكالة سستاندرد آاند بوزر العا
ارير ﬁلية عن الوكالة قولها ان خفضض التصسنيف
اسسبانيا مع توقعات سسلبية .ونقلت تق
من خفضض تصسنيف الديون السسيادية ا’سسبانية Ãعدل
والتوقعات السسلبية جاءت بعد سستة ايام
الوكالة من امكانية خفضض جديد للتصسنيف السسيادي
درجت Úا ¤بي بي بي سسالب .وحذرت
ة ‘ ضسوء اسستمرار ا’زمة اŸالية وتفاقم الصسعوبات
ا’سسبا Êوللمؤوسسسسات اŸالية ا’سسباني
ا البÓد ÿفضض عجزها ولتمويل نفسسها ‘ ا’سسواق.
التي تواجهه
يف أاك Èالبنوك ا’سسبانية وهي بنك سسانتان Òوبي بي
كما خفضست سستاندرد آاند بورز تصسن
خرى منها بانكيا وبانكو بوبو’ر وبانكين Îوسسابادي.
‘ أا وكايشسابانك وبانسستو وعدة بنوك ا
سعت تصسنيف تلك البنوك –ت اŸراقبة مع توقعات
واشسارت التقارير ا ¤ان الوكالة وض
فضست يوم ا’ربعاء اŸاضسي تصسنيف الديون السسيادية
سسلبية .وكانت سستاندرد اند بورز قد خ
درجت Úمن بي بي بي موجب ا ¤بي بي بي سسالب.
ا’سسبانية
ة للتصسنيف ا’ئتما Êقد حذرت ‘ وقت سسابق من
بدورها كانت وكالة موديز العاŸي
نية مع نهاية الشسهر ا÷اري ا’مر الذي سسيÎتب عليه
خفضض تصسنيف الديون السسيادية ا’سسبا
خفضض تصسنيف بنوك البÓد.
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I—Ç©¡Sh ¢Sƒ„©¸H É—Ç¡S ,ÀG™gh Ô ‡MƒÇ¡•dG ªbGh ª¸£ˆ¡•J '…©¡ždG''

ƒÁd ™qµ¾J Àƒ¡•fÕGh ÀƒµÙG ‰¯¡ŸfCG ƒÇaG™¬L...‡Çf—©ÙG Ãƒ`` ` ÇÙG ‡`` »¡UƒY ÛEG ò`` ×ƒ¡ŸdG Aƒ`` `ÇdhCÕG ‡²£¾e ¿`` e
I™gÄL...‰j™¯ÇJ
‡Ç¡•¾ÙG I—Ç©¡S
‡MƒùÇù¡•dG ™ùj—ùe ½—ùb ƒùe—ù¾ùY
ºhƒ¾ˆùd ƒù¾ùd IÄùYO I—ùÇù©ù¡S ‡ùjÕÄùd
,‰j™ù¯ùÇùJ ‡ù²ù£ù¾Ì AG˜ù¬ùdG ‡ù„ùLh
I—ùÇù©ù¡S ‡ù¾ùj—ùùe ´™ùù¡T ªùù²ù J Èùùˆù dG
“ƒ×EÕG ™¡S ªf Ú ¼¸c 30 ÜGÄ‘H
¿Y Qƒ¡•¯ˆ¡SÕG ÀhO IÄY—dG ‡Ç„¸J Ô
:ºÄ²dƒH Å¯ˆcG ,Ã—¡Ÿ²f É˜dG ÀƒµÙG
Àƒùµùe «hQCƒùH AG˜ù¬ùdG ‡ù„ùLh ºhƒù¾ùˆù¾ù ¡S''
ƒù¾ù¸ù¡Uh ƒùe—ù¾ùYh ,''I—ùÇù©ù¡S Ô —ùLGÄùˆù j
qÀCG ‡ùùLQO ÛEG ƒùù¾ù JñM ŠOGR ‡ùù²ù ù£ù ù¾ÙG
ÛEG ½h—²dG …„¡S ¿Y ºAƒ¡•J ƒ¾e
q ¢ ©„dG
,¢SDÄù„ùdG ŠƒùeîùùY ƒùùÁù Çù ¸ù Y ™ùùÁù ¦ù J ‡ùùj™ùùb
™Á¦j Õ ‡j™b...‡Ç»¾ˆdG Qƒ£b …cQ Ô ™NCƒˆdGh
¢ ©Hh ,Ñƒ¯dG ™¡ NCÕƒH ÀÄ¸ÙG ƒg—Ž¡•e iÄ¡S ƒÁ¾e
,ƒÁ¾e …j™²dG ¹„ÖG ‡»b ¿e †™²dƒH ‡Ç¾„ÙG –GÄcCÕG
‡²ùj™ù£ùH ‰Çù¾ùH ŒÇùM ,‡ùÇù¡Tƒù»ù¸ùd ƒùÁùqfCG ƒù¾ùd Š—ùH ÈùˆùdGh
Àƒùù µù ù¡•d Èùù ¡žÇùù ©ÙG iÄùù ˆù ù¡•ÙG ¢•µùù ©ù ùJ ‡ùù Çù ùFGÄùù ù¡žY
Èù²ù¸ùJ ‰fCGh ¼ùÁùgÄùLh Åù¸ùY h—ù„ùJ Àƒùµù¡S...‡ù²ù £ù ¾ÙG
ƒe—¾Y ¿µdh ,½™µdGh ‡„Ç£dG QƒKBG ¼ÁÇ¸Y ÛhCÕG I™¦¾dG
¿e ÂfhDÄ„”j ƒe ¼Á¾Y °¡žµ¾J ‡¸²‹ÙG ¼ÁJGÄ£N ªHƒˆJ
Ô ¹ù„ùL ’ù¯ù¡S ‰Ð ªù²ùJ ‡ùj™ù²ùdƒùa ,½Äùù»ù gh ¹ùùcƒùù¡že
1500 ƒÁfƒµ¡S O—Y -¸„j ,¢VQCÕG ¿e Iñ¬¡U ‡Mƒ¡•e
,¹„ÖG ¿e ‡£bƒ¡•ˆÙG QÄ”¡ŸdG ¼ÁJƒÇM O—ÁJ
q ,‡»¡•f
´Äù¡žH Àh™ù¦ùˆù¾ùj ¶dP ªùeh ,¢VQCÕG Ô Šƒùfƒùù¡ Çùù¯ù dGh
,¼Áˆj™b ¿e †™²dƒH ÃRƒâEG ÉQƒÖG 201 •eƒf™H AƒÁfEG
.¼ÁH ‡£ÇôG ŠG—j—ÁˆdG ¿e ƒÇFƒÁf ¢Ÿ¸”ˆ¸d
‡dh—dG Šƒe—N qÀCG qÕEG ,ÈFƒ¾dG ƒÁ©bÄe ¼ZQ ‰j™¯ÇJ
‡ÇFG—ˆHG ‡¡SQ—e Å¸Y ™aÄˆJ ŒÇM ,ƒÁÇdEG ¹¡ŸJ ŠCG—H
,ŠQƒÇJh I—Ç©¡S òH ¤HG™dG 94 ¼bQ ³j™£dƒH ‰£HQh
ª¡SÄˆ¸d ‡²£¾»c ‡j™²dG °q¾¡ŸJ ÀCÕ ƒÁfƒµ¡S ª¸£ˆjh
‡jÕÄH I™Mƒ¡•dG ³Wƒ¾ÙG ¿e —©J ‰j™¯Çˆa ,ÈMƒÇ¡•dG
Ô ‡²a—ˆÙG ƒÁgƒÇeh ƒÁJGQƒ¬Ì ±™©J ŒÇM ,I—Ç©¡S
‡ùj™ù”ù¡U ŠƒùJÄù‘ù¾ùe ÛEG ºƒù„ÖG ‰dÄùq M ,ºîù¡T ¹ùùµù ¡T
ŠîùFƒù©ù¸ùd G—ù¡Ÿ²ùe ƒùÁù¸ù©ù L ƒùùe Äùùgh ,ºƒùù»ÖG ‡ùù©ù FGQ
¹ù¡Ÿa Ô ƒù»ùÇù¡Sh ,‡ù¾ù¡•dG ºÄùù¡Ÿa ¹ùùc ºîùùN “ƒùùÇù ¡•dGh
É˜dG ÈJƒ„¾dG ƒÁFƒ£¬H ‡²£¾ÙG ¿j›ˆJ
ŒÇM ,ªÇH™dG
q
‡Ç¾a ŠƒMÄd ‡©Ç„£dG ÂÇa ¼¡S™J ,Õƒ»Lh ‡YhQ ƒÁ„¡•µj
…©¡ŸdG ¿e îÇ»L ƒfƒµe ‡²£¾ÙG ¿e ¹©Î ,‡©FGQ
‡Ç¾©ÙG Šƒ£¸¡•dG ‰¯ˆ¸J ¹Áa ,ÂˆbQƒ¯e
?ƒe ƒeÄj I™gÄÖG Ã˜g ÛEG

‰j™¯ÇJ ºƒ„
L

ÂÇ¸Y
,Aƒù„ùWCGh ò¡Ÿˆß
‡ùÇù¡•¯ù¾ùùdG ‡ùùMG™ùùdG ÛEG ‡ùùaƒùù¡VEG
ÈˆdG ÂgƒÇÙ ‡ÇLÄdÄÇ„dG ‡»Ç²¸d G™¦f G˜gh
,‡j—¸ÖG ¢VG™eCÕG ¢ ©H ¿e ÉGh—ˆ¸d ƒÁH ’¡Ÿ¾j
.½›ÇJƒeh™dGh
¹‹»ˆJ ,ÃQGh›d
ºƒ„²ˆ¡SG
¹cƒÇg
Å¸Y
…q
c
™ÙG ™aÄˆjh
q
¢Ÿ¡Ÿß “ƒù¾ùLh ,°ùq¾ù¡Ÿe ¼ù©ù£ùeh ŠƒùgÄùdƒù¬ù¾ùH Ô
.Aƒ¡•¾¸d ™NBGh ,ºƒL™¸d
‡£‘»¸d ™FG›dG qÀCG ,ÜîÇL ½CG QGRÄH ‡„Ç„£dG —qcDÄJh
ŒÇùM ,½ƒù»ùˆùgBÕGh ‡ùMG™ùùdG ¹ùùc —ùùŽùùÇùù¡S ‡ùù¾ùùj—ùù©ÙG
¶¸ùJ ƒù»ùùÇùù¡S I›ùùÁùùLCÕG ¹ùùc ‡ùù£ôG IQGOEG Š™ùùq”ùù¡S
ÛEG Gñ¡že ,½›ÇJƒeh™dG Å¡V™e ¶Çd—J Ô ‡¸»©ˆ¡•ÙG
400 ¿e “hGëJ I—MGÄdG ‡ÇLî©dG ‡¡Ÿ×G ™©¡S qÀCG
½ƒ»‘ˆ¡SÕG ¢VÄM Ô AGÄ¡S ,É™FG›L Qƒ¾jO 800 ÛEG
‡a™Z Ô hCG ,AƒÙƒH •î©dG “ƒ¾L Ô hCG ,''ÉRÄcƒL''
.‡Kƒ¯¾dG ÃƒÇÙƒH ’¡ ¾dG
ºƒ»¡T ¼¸c 13 —©H Å¸Yh ,ÈHQ ½ƒ»M ¿Y —Ç©H ñZ
‡£Þ æƒK ,Å¡•ÇY É—Ç¡S ½ƒ»M ª²j ,I—Ç©¡S ‡jÕh
É—Ç¡S ‡j—¸„H —LGÄˆj ,‡²£¾ÙƒH ‡ah™©e ‡¾j—©e
‡a™Z 56 ¼¡ jh ‡j—Ç¸²ˆdG ‡²j™£dƒH ñ¡•j ,™»YG
ò‹Mƒ„dGh ¿j™FG›¸d ½ƒ»×G IQGOEG ƒÁJ™qah ,½ƒ»‘ˆ¡SG
¢VG™eCGh ,‡Ç¡•¯¾ˆdG ,‡j—¸ÖG ¢VG™eCîd •îY ¿Y
.½›ÇJƒeh™dG
,—ùùùj—ùùù¡ždG °ùùù¡SCîùùùd ¹ùùùqgDÄùùùe ñZ ½ƒùùù»×G ¤ùùùÇÞ
¹¡Ÿa Ô ƒÁÇ¸Y Qh™ÙG …©¡Ÿj ,‡ÇHÄW ÂÇdEG ³j™£dƒa
Å©¡S —bh ,¹MÄdG ¿e ‡c™H ÛEG ºÄ‘ˆj ŒÇM Aƒˆ¡ždG
³ah Â¸ÇgCƒJ IOƒYEGh Âˆ©¡SÄJ ÛEG •ÄZ ò¡•M Ã™qÇ¡•e
ícCÕ ¢ a™dƒH ¹HÄb Â¯¸e qÀCG ñZ ,‡Çdh—dG ñjƒ©ÙG
™ ™j—Ì ‡MƒÇ¡•dG ‡‘¸¡Ÿe ¢•ÇFQ Q™Hh
q .ŠG™e 10 ¿e
ÀÄµH °bÄÙG G˜g ‡j—Ç¸²ˆdG ‡Yƒ¾¡ŸdGh ‡MƒÇ¡•dG ‡j
«h™ù¡že —ùùÇùù¡•Žùùˆùùd ‡ùùÇùù¡VQCÕG ¶¸ç Õ ™ùù»ùù‹ùùˆùù¡•ÙG
‡ù£ùÇôG Èù¡VGQCÕG ‡ùÇùµù¸ùe OÄù©ùJ ŒÇùM ,‡ù©ù¡SÄùùˆùùdG
Õ ‡ùùdh—ùùdG ƒùù¾ùùgh ,¢UGÄùùN ÛEG ½ƒùù»×ƒùùH
ªùùùùùùùùùùùùjQƒùùùùùùùùùùùùù¡žÙG ºÄÒ
q
GPEG qÕEG ‡ùùÇùùMƒùùùÇùùù¡•dG
¢VQCÕG ‰ùù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù fƒc
hCG ‡ÇeÄ»Y ƒÁùˆùÇùµù¸ùe
…Mƒùù ù ù ù ù¡Ÿd ‰fƒùù ù ù ù ù c
.«h™¡žÙG

ƒÙ G™ù¦ùf I—ùÇù©ù¡S QOƒù²ùdG —ù„ùY ñeCÕG ƒùùgƒùùq»ùù¡S ƒùù¡ jCG
.½ÄÇ¸d ÂÇ¸Y ‰Ç²H É˜dG ¼¡SÕG Ägh IÄb ¿e ƒÁH Â²²M
ƒÁ»Y›Jh
,ŠGQƒ¡ ×G ¿e —j—©dG ƒÁH Š™e
q
q ÈˆdG I—Ç©¡S
½ÄÇdG Äµ¡žJ ,AG™eCÕG CƒŽ¸e ‰fƒch ,·Ä¸ÙG ¿e —j—©dG
hCG ‡ÇYƒ¾¡ŸdG ŠƒYƒ£²dG Ô AGÄ¡S ŠGQƒ»‹ˆ¡SÕG ¢Ÿ²f
ÈˆdG ŠîgDÄÙG ¿e —j—©dG Å¸Y ƒg™aÄJ ¼ZQ ‡ÇMƒÇ¡•dG
…fƒL ÛEƒa ,IQÄ‹¸d ‡Žˆ¾ÙG ³Wƒ¾ÙG °¡Ÿe Ô ƒÁ¸©Î
ªHƒ¾ÙG ¿e —j—©dG Å¸Y ÉÄˆÐ ,‡ÇMîa ‡jÕh ƒÁqfCG
‡MƒÇ¡•dG Œ©„d ‡¡U™a ƒÁdî¬ˆ¡SG ¹qµ¡žj ÈˆdG ‡Çf—©ÙG
—MCG Å²„j ‡Çb—¾¯dG ¹cƒÇÁdG ¢Ÿ²f qÀCG ñZ ,‡jÄ»×G
,“ƒÇ¡•¸d †GÄHCÕG ’ˆ¯d écCÕG ³Fƒ©dGh AGOÄ¡•dG ¥ƒ²¾dG
Å¸Y iÄ¡S ™aÄˆJ Õ ‡©¡SGÄdG ƒÁˆMƒ¡•e ¼Ž‘H ‡jÕÄdƒa
IQ—²H ,¢UGÄØ ¶¸e ‡KîKh ÀƒÇeÄ»Y Àƒ¾KG ,´Oƒ¾a 5
°ùÇù©ù¡V O—ùY Äùgh ,™ùj™ù¡S 600 ÛEG ¹ùù¡ŸJ †ƒùù©ù Çù ˆù ¡SG
IOÄLÄÙG ‡Çf—©ÙG Šƒeƒ»×G Â„£²ˆ¡•J ƒÌ ‡fQƒ²e
.‡jÕÄdƒH
‡ùMƒùÇù¡•dG ‡ùj™ùj—Ì ‡ùMƒùùÇù ¡•dG ‡ùù‘ù ¸ù ¡Ÿe ¢•ÇùùFQ q™ùùbCGh
qÀCG ,—jƒb IOƒb I—ùÇù©ù¡S ‡ùjÕÄùH ‡ùj—ùÇù¸ù²ùˆùdG ‡ùYƒù¾ù¡ŸdGh
¶¸Ò ½ƒY ¹µ¡žH ™FG›ÖGh ,¢UƒN ¹µ¡žH I—Ç©¡S
O™L †ƒÇZ Ô ¿µdh ,‡MƒÇ¡•dG Ô ‡¸Fƒg ŠƒbƒW
Õ ‡jÕh ¹µH ‡ÇMƒÇ¡•dG ªbGÄÙGh ¿cƒeCîd Aƒ¡ŸMEGh
Aƒ¡žfEG qÀCG °Ç¡ j ÀCG ¹„b ,ƒÁˆÇ»¾J ÛEG ºÄ¡UÄdG ¿µç
——‘ˆd ‡Ç»ˆM IQh™¡V ,³ÇbO ÈMƒÇ¡S ŠƒeÄ¸©e ¶¾H
ªù¡Vhh ,‡ùjÕhh ‡ùj—ù¸ùH ¹ùµùd ‡ùÇùMƒùÇù¡•dG ‡ùù©ù Çù „ù £ù dG —ùùj
…¡Sƒù¾ùˆùJ ‡ùÇùMƒùÇù¡S ªùjQƒù¡žÙ ŠƒùùMGëbGh Šƒùù£ù £ß
ÈMƒÇ¡•dG —¡Ÿ²»¸d •jhëdG G˜ch ,‡²£¾e ¹c ‡©Ç„Wh
.ƒÇLQƒNh ƒÇ¸NGO É™FG›ÖG
™²Ì I—MGh ÈMƒÇ¡S ª¡SÄJ ‡²£¾e I—Ç©¡S ¶¸ˆÒh
òj—Ç©¡•¸d Ä¸‘j ƒ»c ‡ç—²dG I—Ç©¡S Ègh ,‡jÕÄdG
¼ù¡S™ùJ ŒÇùM ‡ùHîØG ³ùWƒù¾ÙG ¿ùe éˆù©ùJ ,ƒùÁùˆùÇù »ù ¡•J
,I—gƒ¡žÙG ³‘ˆ¡•J ‡©FGQ ‡Ç¾a ŠƒMÄd ƒÁÇa ‡©Ç„£dG
ƒ»c ,³¸¡•ˆdG ‡¡SQƒ»Ù ’¸¡ŸJ ÈˆdG ƒÁaG™LCGh ƒÁJƒHƒ¬H
™ç É˜dG I—Ç©¡S OGh Éq˜¬J ÈˆdG ‡H˜©dG ƒÁfÄÇ©H RƒˆÒ
‡j—¸H •QƒN i™NCG ³Wƒ¾e •îK —LÄJ ƒ»c ,ƒgéY
I—MGh ,Qƒˆµg 965 `H Q—²J
q ‡Çdƒ»LEG ‡Mƒ¡•Ì I—Ç©¡S
.Qƒˆµg 113 ‡Mƒ¡•Ì °Ç¾¡ŸˆdG QÄW Ô ƒÁ¾e

‡¸MQ...½ƒNƒ×G ½ƒ»M ½CG ÈHQ ½ƒ»M
‡‘Ç‘¡ŸdG ‡Ç»¡•ˆdG ¿Y Œ‘„dG
‡ùjÕh Ô ‰Çù¡ŸdG ªùFG˜ùdG ½ƒù»×G ‡ùÇù»ù¡•J Èù¾ùJq—ùù¡T
½ƒù»ùM'' ,òÇùaƒù‘ù¡ŸdG ÈùFîùeR Š—ù¡T
q ƒù»ùc ,I—ùÇù©ù¡S
IOÄLÄÙG ‡ùKîù‹ùdG ‡ùÇùf—ù©ÙG Šƒùeƒù»×G —ùMCG ''ÈùHQ
É—ùÇù¡S ,ÈùHQ ½ƒù»ùM) I—ùÇù©ù¡S ‡ùùjÕh iÄùùˆùù¡•e Åùù¸ùùY
,¼¸c 12 `H ‡jÕÄdG ™²e ¿Y —©„j ,(‡fÄ”¡S ,Å¡•ÇY
Àƒc ÂqfCG ÂˆÇ»¡•J ¢UÄ¡Ÿ”H òˆjGh™dG i—MEG ºÄ²J
AÈÝ —ù¾ùYh ,‡ùÇùùfƒùùeh™ùùdG ‡ùù„ùù²×G ˜ùù¾ùùe GOÄùùLÄùùe
,ªÇH™dG ½ƒ»M ¼¡SƒH ±™©j Àƒc È¡•f™¯dG ™»©ˆ¡•ÙG
È»¡S ò©dG ±™M ƒÁÇa ³£¾j Õ ‡Ç¡•f™¯dG ‡¬¸dG qÀCÕh
‡Çfƒ‹dG ‡jGh™dG ƒeCq G ,ªÇH™dG º—H ÈHQ ½ƒ»M ¼¡SƒH
—bh ,ÉOÄÁj ½ƒNƒM È¾©J AG™dG ™¡•µH ÈHpQ qÀCG ºÄ²ˆa
‡²£¾e qÀCÕ G™¦f ÉOÄÁÇdG ½ƒ»M ¼¡SƒH ƒç—b È»¡S
ƒ»c ,ƒÁÇa OÄÁÇdG —LGÄJ ŠGÄ¾¡S I—©d ‰a™Y I—Ç©¡S
hCG ÂdEÕG È¾©J Õ ,''¢ShQÕ'' ¢SÄeƒb Ô ÈHQ Å¾©e qÀCG
ÃƒÇÙG ´—¾a ™j—e ÃR™HCG ƒ»¸‹e ÉOÄÁÇdG ƒäEGh ,†™dG
,Éhƒˆ”H QOƒ²dG —„Y ,I—Ç©¡•H ÈHQ ½ƒ»M ‡Çf—©ÙG
qÉCG —LÄJ Õ ÂqfCG ÀÄc ¼¡SÕG ‡²Ç²M ºÄM ºAƒ¡•J É˜dG
ƒe Ägh ,ÈHQ ¼¡SG ¹»Ð ™FG›ÖG Ô ‡Ç¾jO ‡¡•¡SDÄe
Šƒ£¸¡•dGh ‡Ç¾j—dG ÀhDÄ¡ždG IQGRh ‡¸¡SG™e ÛEG Â©aO
¼ù¡SG ñÇù¬ùJh ‡ùÇù»ù¡•ˆùdG ¹ù¡UCG ¿ùY Œ‘ù„ù¸ùd ‡ùùÇùù¾ùù©ÙG
‡ù¾ùj—ùe ¼ù¡SG Š™ùqÇùZ ƒùe—ù¾ùY ‰¸ù©ùa ƒù»ù¸ù‹ùe ,½ƒù»×G
½ƒ»M ÛEG òWÄ”¡•ÙG ½ƒ»Mh ,°¸¡ždG ÛEG ½ƒ¾¡UCÕG
.®ƒHO
ÈˆdG ‡ÇMƒÇ¡•dG ³Wƒ¾ÙG ¼gCG ¿e ,ÈHQ ½ƒ»M q—©jh
¿ùe AGÄù¡•dG —ùM Åù¸ùY Åù¡V™ÙGh “ƒùÇù¡•dG ƒùg—ù¡Ÿ²ùùj
•î©dG Âj™FG›d ™qaÄj ŒÇM ,‡jÕÄdG •QƒN ¿eh ¹NGO
“ƒù¾ÖG Ô ¶dPh ,‡ùùÇùùf—ùù©ÙG ÃƒùùÇÙƒùùH
™Á¡•j É˜dG È„£dG

ÃO—
q M É˜dG ÈMƒÇ¡•dG Qƒ¡•ÙG Å¸Y ‰©¸qWG ÀCG O™ŽÌ ,ƒÁd ‡©¾²e ‡HƒLEG ¿Y ‰
o ‹‘H ƒÙƒ£d ŠÕDhƒ¡•J È¾gP Ô ‡²dƒY ‰q¸X
¹ùc ¿ùe é»ùˆù„ù¡S 27 ½ÄùÇùd ±Oƒù¡ŸÙG ‡ùMƒùÇù¡•¸ùd ÈÙƒù©ùdG ½ÄùÇùdG AƒùÇùMEG ‡ù„ù¡Sƒù¾Ì òÇùaƒù‘ù¡Ÿ¸ùùd ‡ùùMƒùùÇù ¡•¸ùùd Èùù¾ù WÄùùdG ÀGÄùùj—ùùdG
‡jÕh ¿e I—ˆ»ÙG ¿WÄ¸d ‡ÇH™¬dG ³Wƒ¾ÙG ÃƒÎƒH ‡Çaƒ¡žµˆ¡SÕG ‡¸M™dG ´î£fG ¹„b ‡HƒLEG ¿Y ƒÁd íYCG Ú ŠÕDhƒ¡•J.½ƒY
‡Ç¡SQ—ÙG …ˆµdG ¿e I—»ˆ¡•ÙG ,ÀƒµÙG ‡ÇaG™¬ŽH ‡£Ç¡•„dG Èˆa™©e …¡•‘a ,¢Sƒ„©¸H É—Ç¡•H GQh™e I—Ç©¡S ÛEG ÀG™gh
ÛEƒa ,’Fƒ¡•c ƒÁJQƒjR Ô ™qµ¯j ¤Ç¡•„dG ¿WGÄÙG ¹©Žj ¢UƒN ™‘¡S É
q CG ¢Sƒ„©¸H É—Ç¡S hCG I—Ç©¡S ‡jÕÄH ¢•Çd ,QGÄWCÕG ªÇ»Ö
¶dP ¿e ícCG ¹H ,³Wƒ¾ÙG Ã˜ÁH ‡ÇMƒÇ¡S ªbGÄe Õh ‡Ç”jQƒJ Úƒ©e Õh ‡jQƒ¡ M —gGÄ¡T Õ qÀCG —²ˆYCG ‰¾c …j™b ‰bh
...°j™©J ¹c ¿Y ‡Ç¾Z ÀG™gh ‡Çgƒ„dG qÀCÕ ,òJQhƒŽˆÙG òˆjÕÄdG òJƒg Oh—M —¾Y °qbÄˆJ IƒÇ×G qÀCG Š—²ˆYG

Œ©„d Iñ„c ŠƒÇfƒµeEG ... ‡Ç¸NG—dG ³Wƒ¾ÙG
‡eG—ˆ¡•ÙG ‡Ç»¾ˆdG ›j›©Jh Qƒ»‹ˆ¡SEÕG
Gñ¡S ‡g›ù¾ùdG ŠÕÄùL ¼ùÇù¦ù¾ùˆùd ƒù»ùFîùe
¹ùqµù¡žJ ƒù»ùc ,‰Çù„ù»ù¸ùd Šƒù»ùÇß Aƒù¡žfEGh ½G—ùbCÕG Åùù¸ù Y
ëe 1000 ¿e ícCG Ä¸Y Å¸Y ‡Ç¸„ÖG ¢VQCÕG ¢•jQƒ¡ J
•îYh ,•ù¸ù‹ùdG Åù¸ùY ³ù¸ùM›ùˆùdG ŠƒùWƒù¡žf ³ù¸Ø ‡ù¡U™ùa
.ÄH™dG Å¡V™e

‡Çf—©ÙG ÃƒÇÙG ‡¾j—e...I—Ç©¡S
ƒÁ¡ž©¾j ¿»q Y Œ‘„J
‡¸M™dG Ô ·Qƒ¡žÙG —aÄdG ‡²aQ ƒÁÇdEG ¹¡UCG ÀCG ¹„b
…fƒL ÛEG ,ƒÇ¯‘¡U 40 ¿e ¹qµ¡žÙGh ‡Çaƒ¡žµˆ¡SÕG
,æƒù»ùM Iñ¡Ÿf ‡ùMƒùÇù ¡•¸ùùd Èùù¾ù WÄùùdG ÀGÄùùj—ùùdG ‡ùù¸ù ‹à
—Ç»Y ‡Ç¯¸NÄH —Ç©¡S ‡MƒÇ¡•dG ™jRh i—d Qƒ¡žˆ¡•ÙGh
ƒÁ»¡SG iÄ¡S ƒÁ¾Y ±™YCG ¿cCG Ú ,‡MƒÇ¡•dG ŠGQƒWEG
ÂH Š™Áˆ¡TG æ—©e Aƒe ¼¡SG Å¸Y ¶d˜c ³¸£j É˜dG
ÉG™dG È¾¬Ù IñÁ¡ždG ‡¸»ÖGh ,¿e›dG ¿e OÄ²Y ˜¾e
‡¾Ç¡žÙGh I—Ç©H I—Ç©¡S'' Èeƒe †ƒ¡ždG ‡²£¾ÙG ¿HG
ò„Zƒ¡žÙG ÈFîeR ‡²aQ ‰¸¸X ³j™£dG ºÄWh ,''‡ÇdƒZ
Ô ''I—ùÇù©ù¡•dG'' ‡ùjÕÄùdG ¹ùÁùŽùj Àƒùc ƒù¾ù„ù¸ùZCƒùa ,ƒùùgOO™ù
q ùf
.ƒÁ»¡SG
È¬jRƒeCÕG ¼¡SÕG ¹»Ð I—Ç©¡S ‰fƒc ŠƒjGh™dG …¡•Mh
ÈHGQ ¿H Âq¸dG —„Y ‡LhR ¼¡SG ‰¸»M ƒ»c ,''°Ç¡SñJ''
Ô ‡²£¾ÙG ¼µM É˜dG ‡¯Ç¸ØG Ägh ,—„©dG É—Áe ¼Y
q
OÄ©jh ''I—Ç©¡S RƒM'' ‰Ç»¡S ƒ»c ,ÉOîÇe 09 À™²dG
—ÁY Ô ¶dPh Å¡•ÇY É—Ç¡•d ‡¾Nƒ¡•dG ‡Çf—©ÙG ÃƒÇ»¸d
¤¡Sh Ô ƒgOÄLÄd Àƒ„²©dG ‰Ç»¡S ƒ»c ,òÇ»Wƒ¯dG
,ƒÁH †ƒ²©dG ™FƒW Qƒ¡žˆfÕh ƒÇ¸©dG †ƒ¡ ÁdG

Üƒùe ±îùZ —ùù¡UQ ŒÇùùM ,¹ùùÇù gCƒù J IOƒùùYEG ÛEG ÀƒùùµÙG
,Èùgƒù²ùeh ,ŠîÞ ŠGRƒâEG ‡ùÇù¸ù»ù©ùH ¹ù¯ùµùˆù¸ùd ¼ù”ù¡V
ÛEG ¶dƒ¡•e ³¡Th ,‡¡Vƒj™dG ‡¡SQƒ»»¸d ŠƒMƒ¡•e ‡€ÇÁJh
.ŠGQƒÇ¡•¸d °bÄe RƒâEG ¿Y î¡ a ,Iñ‘„dG ¹NGO
ñ¦¾dG ª£²¾e Õƒù„ùbEG ‡ùÇùYƒù¾ù£ù¡UÕG Iñ‘ù„ùdG ±™ù©ùJh
™j—e Å¡ŸMCGh ,«Ä„¡SCÕG ‡jƒÁf Ô hCG ¹£©dG ½ƒjCG ‡¡UƒN
¢Sƒ„©¸H É—Ç¡S ‡jÕÄd ‡j—Ç¸²ˆdG ‡Yƒ¾¡ŸdGh ‡MƒÇ¡•dG
½Äj Ô Iñ‘„dG ÛEG IQƒÇ¡S 3473 ºÄNO ,‡YÄH™b ’HGQ
Ah—ÁdG ¿e Šƒ¦× ¿Y ò‹Mƒ„dG ¿e ¼Áq¸ch ,—MGh
.‡MG™dGh
¿H —»Þ É—Ç¡S ’dƒ¡ŸdG ÜÄdG ’j™¡V —LGÄˆd Àƒc ƒ»c
O—Y ªaQ Ô †ƒ„¡SCÕG —MCG ,ÀƒµÙG ¿e †™²dƒH È¸Y
‡ùjÕÄùdG Àƒùµù¡S Ã—ù¡Ÿ²ùj ŒÇùM ,Iñ‘ù„ùdG ÛEG ¿ùj—ùaGÄùùdG
Ägh ''ŠG—YÄdG'' ¼Ç¦¾Jh ,·éˆ¸d IQhƒóG ³Wƒ¾ÙGh
˜¾e ÂH ½ƒÇ²dG Å¸Y ¢Sƒ„©¸H É—Ç¡S ¹gCG †CGO —Ç¸²J
.‡©»ÖG ½Äj ‡¡UƒN ,è—²dG
É—Ç¡S ¢•jQƒ¡ J ›Ç»ˆJ
,‡ÇFƒÙG
Šƒ‘q£¡•ÙG …fƒL ÛEG
q
ÛEG ºƒù»ù¡ždG ¿ùe ƒùÁùˆù©ùbQ «ƒù¡•ùqJGh ƒùÁùYÄù¾ùˆùH ¢Sƒù„ù ©ù ¸ù H
É˜ùdG ƒùÁùNƒù¾ùeh ƒùÁù¡•jQƒù¡ J ¿ùjƒùù„ù J Q—ùù²ù Hh ,†Äùù¾ÖG
¢Sƒ„©H É—Ç¡S RÄÐ ,±ƒL ÛEG ±ƒL Â„¡T ¿e “hGëj
¿ùe O—ùY ³ù¸ùN ÂùfCƒù¡T ¿ùe ,‰aÕ Èù©ùÇù„ù W «Äùù¾ù J Åùù¸ù Y
,‡Ç€Ç„dG hCG ‡Ç©Ç„£dG ‡MƒÇ¡•dƒH ‡£„J™ÙG ŠƒWƒ¡ž¾dG
Å¸Y ›µJ™J ,‡jQGÄL ‡ÇMƒÇ¡S ‡Ç»¾ˆd —ÇcCG “ƒŽ¾d ¹qgDÄJ
ƒe Ägh ,—Ç¡ŸdG ŠƒWƒ¡žfh ŠîM™dG ¼Ç¦¾Jh ‡€Ç„dG
‡Ç©Ç„£dG ™Xƒ¾ÙƒH ‡Ç¾¬dG ‡dƒ¡•J ºƒ„ŽH ÂÇ¸Y ƒ¾¯bh
ƒùe ,ÈùJƒù„ù¾ùdGh æGÄùÇ×G «Äù¾ùˆùdG ¿ùe Äù¸ù ”ù J Õ Èùùˆù dG
ƒùù©ù bÄùùe ƒùùÁù ¸ù ©ù Žù ùj

,‡jÕÄdG ªbÄ»c Iñ„µdG ‡ÇLƒL›dG Šƒjƒ¾„dƒH ƒÁJR›Yh
q
IQƒÁeh ´hP ¢•µ©j ‡Ç»¡S™dG æƒ„»¸d —j—L ¼Ç»¡ŸJ Ô
ÂÇdEG ±ƒ¡ j ,‡jQƒ»©ÙG ‡¡S—¾ÁdG Ô È¡Sƒ„©¸„dG Àƒ¡•fÕG
‡„²dG QG™Z Å¸Y ÉQƒ»©ˆ¡SÕG —Á©dG ¿Y ŠƒKhQÄÙG
Š—Ç¡T
q ÈˆdGh ‡jÕÄdG ™²e ¿Y I—Ç©„dG ñZ ‡jhƒ»¡•dG
,ÂcGÄ¯dGh ™¡ ”¸d ‡¸»ÖG ´Ä¡•c ƒÁdî¬ˆ¡SÕ 1954 ‡¾¡S
,ÈMƒÇ¡•dG ½îYÕGh ÂÇLÄˆdG ›c™e ÛEG ºÄÐ
q ÀCG ¹„b
¿ùùj™ùù»ù ‹ù ˆù ¡•ÙG ,ò‹ùùMƒùù„ù ù¸ù ùd IQƒùù ¾ù ùe ¶d˜ùù H ’ùù „ù ù¡ŸJh
.ò‘Fƒ¡•dGh

ºƒ„Lh È¸Y ¿H —»Þ É—Ç¡S Iñ‘H
‡jQGÄÖG ‡MƒÇ¡•¸d ‡Ç»¾J...‡dƒ¡•J
,ƒgQOƒ¬j ÀCG ¢Sƒ„©¸H É—Ç¡S ‡jÕÄd ™FGR qÉCÕ ¿µç Õ
ÈˆdG È¸Y ¿H —»Þ É—Ç¡S Iñ‘H Å¸Y •™©j ÀCG ÀhO
¼Á¡•J ‡ÇYƒ¾£¡UG Iñ‘H Ègh ,Àƒ¡•fÕG Šƒ»¡ŸH ¹»Ð
Å¸Y Ihî©a ,È©Ç„£dG —Á¡žÙG AG™KEG Ô ñ„c ¹µ¡žH
ÀƒùµùeEÕƒùùH Èùùˆù dG ‡ùù¡Vƒùùj™ùùdGh ½ƒùù»ù Žù ˆù ¡SÕG ŠƒùùWƒùù¡žf
IGÄÁùd ‡ù¡U™ùa ’ù¾Ò ,Iñ‘ù„ùdG ¿ùe †™ù²ùdƒùH ƒùÁùˆù¡SQƒà
¥Äù„ù ¡ždG ¿ùùe ¶»ùù¡•dG «GÄùùfCG ¹ùùc OƒùùÇù £ù ¡UƒùùH —ùùÇù ¡ŸdG
,ÀƒùYédGh Èù¾ù„ùdG ¶»ù¡•dG ,Èù¸ôG ¥Äù„ù¡ždG ,Èù¡ ¯ùùdG
.—FG™£dG ‡»Fƒb È¸ˆ©j É˜dG ¤„dG ÅˆMh
Õ ƒùù e …¡•M Iñ‘ùù „ù ùdG ªùù ¡ ”ùù Jh
ò©ùù H Ãƒùù ¾ù ù ¦ù ù M

Å¸Y «îWÕG ,‡¸M™dG Å¸Y ÀÄ»Fƒ²dG “ëbG ,ò×ƒ¡ŸdG
AƒH™ÁµdƒH ÀÄ»ˆj
q É˜dG (¢•Ç¸Ç¸JÄH) ®G—e •Wƒ¡T ‡H™Î
‡ÁLÄdG ÛEG ºÄ¡UÄ¸dh ,‡Ç¡•»¡ždG ‡bƒ£dG ³j™W ¿Y
ÀCG ƒ¾¸²J ‰fƒc ÈˆdG ‡¸aƒ×G Å¸Y ¿qÇ©ˆj Àƒc IO—ôG
,ŠƒL™©ù¾ÙGh ŠGAGÄùˆùdÕG ñ‹ùc ,ƒù²ùÇù¡V ƒù²ùj™ùW ¶¸ù¡•J
¢VQCG Ôh IQƒùù ùJ ŠGQ—ùù ù‘ù ù ¾ÙGh ºƒùù ù„ÖG Ô ¢UÄùù ù¬ù ù j
™ù²ù„ùdG Àƒù©ù£ùb ƒùÁùˆùYhQ ŠOGR ,i™ùNCG IQƒùJ ‡ù‘ù £ù ¡•e
‡„j™²dG ÈYG™ÙG Ô Š™¡žˆfG ÈˆdG ›YƒÙGh ½ƒ¾ZCÕGh
É˜ùùdG ™ùù¦ù ¾ÙG Äùùgh ,«ÄÖG —ùù¡•d Cîù µù dG ¿ùùY Œ‘ùù„ù ùJ
‡¡U™¯dG GÄJÄ¯j
q Ú ŒÇM ,¿jQÄ¡ŸÙG ³j™a iÄÁˆ¡SG
,ŠGñeƒµdGh ™jÄ¡ŸˆdG ŠÕBG Šƒ¡S—©H —Á¡žÙG —Ç¸”ˆd
‡Ðƒa ,h™¡•dG QƒŽ¡TCƒH ‡¾qj›ÙG ®G—e ‡HƒZ Š™ÁX ƒ»Ça
º›¾j qÕCƒH ‡²£¾ÙG ¿e Qƒe qÉCG ‡j—‘ˆe ,QGh›¸d ƒÁÇYGQP
AGÄÁdG ´ƒ¡ž¾ˆ¡SÕ ƒg˜aGÄf ’ˆ¯j ÅˆM hCG ÂJQƒÇ¡S ¿e
.¹Ç¸©dG
ºƒ„L Å¸Y ¿e ,®G—e •Wƒ¡T —Ç©H ¿e “Õ GñNCGh
‡ßƒ¡T ºƒ„L ±ÄL Ô I™FGO °¡Ÿf G—H ‡ÇdƒY
ÛhCÕG ‡¸gÄ¸d —²ˆ©J •Wƒ¡T ,¿WÄdG G˜g –Ä»¡T
ƒùÇùaG™ù¬ÖG qÀCG ‡ùÇù„ùg˜ùdG ÂùdƒùeQ Åù¸ùY °ù²ùJ Èùˆù dG
Ô ,òˆÁÖG ¿e ÂH ¤ÇÐ ºƒ„Öƒa ,Ã—¾Y ÈÁˆ¾J
¿Y Šƒ»¸µdGh Àƒ¡•¸dG ›Ž©j PƒqNBG È©Ç„W ™¦¾e
‡LQO ÛEG Aƒ¯¡ŸdƒH ›Ç»ˆˆa ÂgƒÇe ƒeCq G ,Ã™jÄ¡ŸJ
¶d h—„j ÅˆM ÂÇa ¶Ç¸LQ ‰©¡Vh ƒe GPEG ¶qfCG
³q¸©j Aîe›dG —MCG ¹©L ƒe Ägh ,ÂYƒb Ô ƒe
…ÇY'' I™Á„ÙG ‡©Ç„£dG IQÄ¡U iCGQ ƒ»¾ÇM
¿ùY Œ‘ù„ù fh ºƒùù»ÖG G˜ùùg ·ëf ƒùù¾ù Çù ¸ù Y
.''QGÄÖG ºhO Ô ‡¸£©dG Aƒ¡ b

‡MƒÇ¡•¸d È¾WÄdG ÀGÄj—dG ÃQƒˆNG —bh ,‡Çaƒ¡žµˆ¡SÕG
¿Y òÇ¸ôG òdhDÄ¡•ÙG qÀCÕ ,‡¸M™dG Å¸Y ±™¡žÙG
ªùjQƒù¡že GÄù²ù¸ùWCG ‡ùù²ù £ù ¾ÙG ŠG˜ùùH ‡ùùMƒùùÇù ¡•dG «ƒùù£ù b
,‡eG—ˆ¡•e ‡ÇMƒÇ¡S ‡Ç»¾J ³Ç²Ð ƒÁfCƒ¡T ¿e ŠGQOƒ„eh
.‡Ç¡•»¡ždG ‡bƒ£dG ½G—”ˆ¡SG ³j™W ¿Y
‡bƒ£dG “GÄdCG ‰„¡Ÿf
q ,·ëdG ò©H ŠƒÇ¡•d—fÕG …c™»„a
ÀƒÇ©¸d ™Á¦J —bh ,ŠƒÁÇdƒ¡ždG ¿e —j—©dƒH ‡Ç¡•»¡ždG
¢•»¡ž¸d ‡„¡Ÿˆ¾e h—„J ŒÇM ,…c™ÙG ºÄNO O™ŽÌ
QƒÁ¾dG Ô ƒÁˆ©¡TCG ¿e ŠƒÇ»c ¿j›”J I—ÁˆÝ ºhƒÐ
.ÃƒÇÙG ò”¡•J Ô ƒÁdƒ»©ˆ¡SÕ
’Ç„¡S ÅÇ‘j ÀG™gh ‡jÕÄd ‡MƒÇ¡•dG ™j—e ±ëYG —bh
ºƒù»ù©ùˆù¡SG qÀCG ,½îùYEÕG ¹ùFƒù¡Sh Èù¸ù‹ù»Ì ÃAƒùù²ù d ºîùùN
‰dGR ƒùùe ‡ùùMƒùùÇù ¡•dG «ƒùù£ù b Ô ‡ùù¸ù j—ùù „ù ùdG Šƒùù bƒùù £ù ùdG
…c™Ù ÉQƒùŽùˆùdG ºhDÄù¡•ÙG ªùLQCG ƒù»ù Çù a ,''‡ùù»ù ¡žˆÞ''
ºîù¬ù ˆù ¡SG ÀhO ºÄÐ Èùùˆù dG ³ùùFGÄùù©ù dG ,ŠƒùùÇù ¡•d—ùùfCÕG
‡ù¯ù¸ùµùJ «ƒù¯ùJQG ÛEG ,‡ù¸ùj—ù„ùdG Šƒùbƒù£ùdG
‡ùù ù ùÇù ù ù ¡•»ùù ù ù¡ždG “GÄùù ù ùdCÕG
‡f›õG
q

ò×ƒ¡ŸdG AƒÇdhCÕG ‡¾j—e Ô
†Ä¡U ÂŽˆf ƒfCG—H ®G—e •Wƒ¡T ¿e
ŒÇM ,ÀG™gh ‡jÕÄd Èb™¡ždG †Ä¾ÖG
QƒŽ¡TCÕG I™¡ N CG—„Jh ™‘„dG ‡bQR È¯ˆ”J
†ÄÁ¡•dGh ºÄùÁù¡•dGh Šƒù©ù¯ùJ™ÙƒùH ,ºƒù„ÖGh ŠƒùHƒù¬ùdƒùH
ÃƒÎƒH ,95 ¼bQ È¾WÄdG ³j™£dG ºÄW Å¸Y I—ˆ»ÙG
‰Ç»¡S ÈˆdG ¢Sƒ„©H É—Ç¡S ,ò×ƒ¡ŸdG AƒÇdhCÕG I—¸H
ƒÁùˆù€ùÇùÁùˆùH ƒùÁùJCƒù¡žf ˜ù¾ùe Š™ùÁùˆù¡TGh ,’ùdƒù¡U Üh ¼ù¡SƒùH
ƒgQGR ƒe—¾Y Œdƒ‹dG ÀÄÇ¸f ¹©L ƒe ›Ç»ˆÙG ‡ÇfG™»©dG
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األربعاء  ١٧أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ٠١ذو الحجة ١٤٣٣هـ

رياضضة

تحسسبا لمواجهة عمالقةإافريقيا

عاد المنتخب الوطني الى كأاسسأاممإافريقيا منأاوسسع اأ’بواب بعد التفوق على منافسسيه في الدورين الثاني والثالث من
التصسفيات بالنتيجة واأ’داء ،وكان التأاهل هذه المرة نكهة خاصسة ،من صسنع الناخب الوطني هاليلوزيتشس الذي جلب
طريقة خاصسة وأاحيا روح ا’نتصسارات لدى الÓعبين ،وفي وقت وجيزأاعاد ترميم قلعة الخضسر التي تصسدعت بعد
مونديال  ٢٠١٠ووصسلت الى حد ا’نهيار في تصسفيات كان . ٢٠١٢
ومادام الخضسر مرشسحين للذهاب بعيدا
في هذه المنافسسة فإان العمل الحقيقي
سسينطلق بدءا من اللقاء الودي القادم ضسد
البوسسنة ،فبعدما أاصسبح بحوزة
هاليلوزيتشش مجموعة جيدة تطبق طريقة
اللعب التي يريدها فإان الدور اآلن على
تطوير األداء والبحث عن معالجة
النقائصش المسسجلة التي قد تكلف غاليا
أامام فرق بحجم غانا وكوديفوار.
وبات هاليلوزيتشش على دراية جيدة بذلك،
بعد الهزيمة الوحيدة التي تكبدها أامام
مالي الذي يملك لعبين محترفين
وأافضسل النوادي األوروبية ،وللفوز على
منتخبات من طينة النسسور المالية يجب
التحضسير جيدا واختيار الÓعبين
المناسسبين وفي مناصسبهم التي ُيجيدون
اللعب فيها.

التأاهل جاء بأاربع انتصسارات
وبعد تجربته الناجحة مع منتخب
كوديفوار ،لم يعد هاليلوزيتشش يتوجسش
من اللعب في أادغال إافريقيا وفي أاول
خرجة له الى غامبيا منافسش الخضسر في
الدور الثاني من التصسفيات األخيرة طلب
من أاشسباله العودة بالفوز وهوما تحقق
رغم أاننا كنا متأاخرين بهدف واسستطاع
اجتياح العقارب في لقاء العودة برباعية
على أارضسية ميدان مصسطفى تشساكر،
ليصسطدم في الدور األخير بليبيا ،هذا
الفريق الذي سسبب متاعب جمة
لعناصسرالنخبة الوطنية بعد لجوئه الى
األسساليب غيرالرياضسية وعدم تقبله
الهزيمة ذهابا وإايابا ولول األحداث
الجانبية للمواجهة األخيرة بدى جليا أان
المحاربين بلغوا كأاسش أامم افريقيا
المنتظرة في جانفي المقبل ببÓد العم
موندي Óدون عناء.

وبأاقدام جيل جديد من
الÓعبين

كما لوحظ أان تأاهل هذه المرة سساهم فيه
وبنسسبة كبيرة جيل جديدة من الÓعبين
المنتظر أان يكون مسستقبل المنتخب في
السسنوات القادمة ،ويخلفوا جيل عنتر يحيى
وبوقرة ومنصسوري وزياني الذين توجوا
مسسيرتهم بملحمة أام درمان.
وحاول هاليلوزيتشش عدم اللتفات الى الخلف
وبدأا عملية تجديد وتشسبيب الفريق بشسكل
التحديات
تدريجي دون أان يضسيع
والمنافسسات القارية المهمة.
كما اسسترجع ''الخضسر'' قوتهم المعهودة
والمتمثلة في المجموعة ،فرغم الغيابات
المؤوثرة الى أان جميع البدلء أابلوا البÓء
الحسسن ولم يخيبوا المدرب واألنصسار وهو
ماجعل وحيد هاليلوزيتشش يقول« :اآلن يمكننا
الحديث عن ميÓد منتخب قادر على صسنع
األفراح» ،ولن يرتبط مصسيرالفريق بغياب
لعب أاول لعبين ،فوضسع رياضش بودبوز خارج
قائمة الـ  ١٨وعدم مشساركة لحسسن ومصسباح
وبوقرة وجبور في لقاء ليبيا لم يمنعهم من

إايجاد صسانعأالعاب ضسرورة ملحة

الفوز بهدفين وكان بالمكان الفوز بنتيجة
أاكبر ،ورغم ما لهذه العناصسر من وزن إال أانه
لخوف على المجموعة.

حصسيلة مذهلة ..لكن القادم
أاصسعب

إاسستطاع الناخب الوطني وحيد هاليلوزيتشش
تسسجيل أارقام مذهلة على رأاسش العارضسة
الفنية للخضسر ،منذ قدومه ،فتحقيق ٨
انتصسارات وتعادل وهزيمة شسيء ايجابي الى
حد بعيد ،كما اسستطاع إازالة العقم الهجومي
ووجد من بإامكانهم التسسجيل من وضسعيات
مختلفة فحصسيلة  ١٢هدفا سسجل منها
المهاجمين سسوداني وسسليماني  ١١هدفا
ممتازة وتأاكد إاحداث القطيعة مع السسنوات
العجاف لخط هجوم ''الخضسر''.
لكن التحديات القادمة أاصسعب بكثير ألن
الحتكاك سسيكون بأافضسل منتخبات القارة
والبداية سستكون في كان جنوب افريقيا،
فوضسع الخضسر من المرتبة الثالثة في القرعة
سسيجعلهم أامام مواجهة فريقين كبيرين.

ومن النقائصش المسسجلة على آاداء الخضسر
لحد اآلن هو ضسعف وسسط الميدان الذي
يفتقد الى صسانع أالعاب حقيقي ورغم أان
مهدي لحسسن وقديورة يقومان بعمل كبير
والسسترجاع ومحاولة بناء الهجمات الى
أان ايجاد لعب يشسغل هذ ا المنصسب ضسروري،
ومن أاجل التحكم في الكرة وعدم الكتفاء
بقيادة الهجمات على األطراف ومن سسوء
حظ الخضسر أان مراد مغني القادر الوحيد
على اتقان هذا الدور يوجد في حالة بدنية
سسيئة بسسبب الصسابات التي طاردته مدة
عامين.

التواجد في ''الكان'' حلم جميع
الÓعبين

ويبقى الوصسول الى كان  ٢٠١٣مفيدا من جميع
النواحي ،حيث أاصسبح لÓعبين سسواء
المحترفين أاوالمحليين الحافز األكبر من
أاجل مضساعفة العمل مع نواديهم قصسد إاقناع
الناخب الوطني والتواجد في قائمة الـ،٢٢
فالكل يحلم بلعب منافسسة قارية ،بهذا
الحجم وهوما سسينعكسش باليجاب على
المنتخب ،كما أان عودة بوقرة وحسسان يبدة
وحتى مغني الى مسستواه سستكون الخبر السسار
لهاليلوزيتشش ،ألنه دائما يقول أانه يعاني من
غياب  ٦عناصسر أاسساسسية.

يعد رابع مدربأاجنبي يقود المنتخب الوطني لكأاسسإافريقيا

هـ ـ ـاليلوزيتشش يري ـ ـد كسسـ ـر عقـ ـدة فشسـ ـل األجانب م ـ ـع ''الخضس ـر''
اسستطاع التقني البوسسني وحيد
هاليلوزيتشش –قيق الهدف
األول الذي جاء من أاجله عندما
تو ¤العارضسة الفنية ''للخضسر''
وهو التأاهل ا ¤كأاسش األ·
الفريقية التي سستجري بجنوب
إافريقيا ‘ جانفي  . ٢٠١٣وجاء
تأاهل اŸنتخب الوطني ا¤
''الكان'' عن جدارة واسستحقاق
بعد فوزه ذهابا وإايابا على
حسساب كل من غامبيا وليبيا ‘
الدور األول والثا Êوهذا ما أاكد
أان ''اÿضسر''  ⁄يسسرقوا التأاهل
بل اسستحقوا التواجد ضسمن
''اŸونديال اŸصسغر'' ،كما وصسفه رئيسش
ال–ادية السسيد ﬁمد روراوة و يبقى الرهان
على الظهور بوجه مشسرف ‘ كأاسش إافريقيا
اŸقبلة أامل ا÷ميع خاصسة ‘ ظل “تع
''اÿضسر'' حاليا Ãسستوى جيد يسسمح لهم أان
يكونوا ضسمن اŸرشسح Úللوصسول على األقل
للدور النصسف النهائي.
لكن ‘ اŸقابل ل يحتفظ ا÷زائريون
بذكريات جيدة مع اŸدرب Úاألجانب الذين
تداولوا على العارضسة الفنية للمنتخب الوطني
بسسبب النتائج اŸتواضسعة التي حققوها خÓل
مشساركتهم ‘ ﬂتلف الكؤووسش الفريقية و
يطمح التقني البوسسني الذي يعد رابع مدرب
أاجنبي يقود اŸنتخب الوطني لكأاسش إافريقيا
لكسسر هذه القاعدة و –قيق نتائج أاحسسن من
التي حققها سسابقوه.

لوديك .. ١٩٦٨

كان اŸدرب الفرنسسي لوسسيان لوديك أاول
أاجنبي يقود اŸنتخب الوطني ‘ منافسسة

سسنة  ١٩٨٨و اسستطاع الوصسول مع
اŸنتخب ا ¤الدور النصسف نهائي ،لكنه
خسسر تلك اŸباراة ويشسهد لروغوف أانه
من وضسع نواة اŸنتخب الذي توج بكأاسش
األ· الفريقية التي احتضسنتها ا÷زائر
‘ .١٩٩٠

ليكنسس  ...غادر قبل اŸنافسسة
٢٠٠٤

كأاسش أا· إافريقيا وذلك سسنة  ١٩٦٨والتي
جرت بإاثيوبيا سساعتها  ⁄يقدم زمÓء اŸتأالق
لŸاسش مسستوى كبÒا و اكتفوا بفوز على
حسساب اŸنتخب الوغندي برباعيةا بينما
انهزموا أامام كل من البلد اŸضسيف اثيوبيا
وفيلة كوت ديفوار ليخرج اŸنتخب من الدور
األول ويكتفي باŸشساركة الرمزية .

روغوف ... ١٩٨٨

ما زال الكث Òيتذكر اŸدرب الروسسي يفغيني
روغوف والذي اسستطاع –قيق نتائج مشسرفة
خÓل اشسرافه على العارضسة الفنية للمنتخب
الوطني و سساهم التقني الروسسي ‘ تأاهيل
اŸنتخب الوطني لكأاسش أا· إافريقيا لسسنة
 ،١٩٨٢لكنه  ⁄يفرح كثÒا بهذا ال‚از ألن
البسساط سسحب منه وتوﬁ ¤يي الدين خالف
و الشسيخ رابح سسعدان قيادة اŸنتخب الوطني
خÓل هذه الدورة لكن روغوف عاد مرة
أاخرى لتدريب اŸنتخب الوطني و تأاهل معه
لكاسش األ· الفريقية التي جرت باŸغرب ‘
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فيإانتظارإايجاد الحلول لخط الوسسط

تطوير اآلداء ..معالجة النقائصش ..ورشسة هاليلوزيتشش القادمة
حمزة  -م.

العدد
١٥٩٢٩

تو ¤اŸدرب البلجيكي جورج ليكنسش
العارضسة الفنية للمنتخب الوطني وتأاهل
معه ا ¤كأاسش األ· الفريقية التي جرت
‘ تونسش سسنة  ،٢٠٠٤لكنه قرر اŸغادرة
رغم أانه أاهل ''اÿضسر'' للمشساركة ‘
''الكان'' بسسبب أاسسباب شسخصسية كما قال
ولو أان البعضش أاكد ان التقني البلجيكي ⁄
يتفق مع مسسؤوو‹ ال–ادية حول العÓوة التي
كان من اŸفروضش ان يتحصسل عليها بعد
تأاهيله اŸنتخب الوطني للمشساركة ‘ كأاسش
أا· افريقيا تونسش  ٢٠٠٤ليتو ¤الشسيخ رابح
سسعدان زمام المور و يقود اŸنتخب الوطني
للدور الربع النهائي و يقصسى أامام اŸنتخب
اŸغربي .

هاليلوزيتشس .. ٢٠١٣

تأاهل اŸنتخب الوطني بجدارة و اسستحقاق
ا ¤كأاسش أا· إافريقيا اŸقبلة بعد فوزه على
غامبيا ذهابا وإايابا ‘ الدور األول ليكرر
األمر ‘ الدور الثا Êعندما قاد اŸنتخب
الوطني لتحقيق الفوز على حسساب اŸنتخب
الليبي ذهابا وإايابا ويتمنى ا÷ميع أان يكون
التقني البوسسني موفقا أاك Ìمن سسابقيه
لتحقيق مشساركة تليق بالكرة ا÷زائرية.

عمار حميسسي

بصسمة قريشسي ظاهرة في التنظيم الدفاعي
يبدوأان
الناخب
الوطني ''
وحيد
هاليلوزيتشس''
 ،وجد
الوصسفة
المناسسبة
للمشسكل الذي
كان يعترضسه
في اأ’شسهر
الماضسية في
الخط الدفاعي ،بعدإابتعاد ''رفيق
حليشس '' عن المنافسسة بسسبب
التهميشس الذي طاله في ناديه فولهام
اإ’نجليزي ،وإاصسابة صسخرة دفاع
الخضسر ''مجيد بوقرة '' الذيأابعدته
المنافسسة لمدة ثÓثةأاشسهر ،واعتزال
قاهر الفراعنة ''عنتر يحيا '' في وقت
سسابق الÓعب الدولي ،ومؤوخرا لعنة
اإ’صسابات التي لحقت الظهير اأ’يسسر
لفريقأاسسي ميÓن اإ’يطالي.

محمد فوزي بقاصص
حيث تم تعويضسهم بكل من '' سسعيد بلكالم ''
في محور الدفاع الذي أابهر الجميع بمسستواه
في خرجتيه أامام المنتخب الليبي ذهابا و
إايابا  ،و كارل مجاني الذي يبدو أانه وجد
ضسالته مع لعب شسبيبة القبائل  ،هذا الثنائي
قد يواصسل اللعب معا مطول ،بحكم أان عودة
بوزيد الممضسي حديثا في فريق إاتحاد
العاصسمة ،وبوقرة الذي من المحتمل أان
يتقمصش األلوان الوطنية بعد مثوله للشسفاء
المرتقب بعد كأاسش أامم إافريقيا بجنوب
إافريقيا  ،٢٠١٣خاصسة في حالة ما إاذا واصسÓ
اللعب بهذه الطريقة ،ويمكن القول بأان مشسكل
المحور الدفاعي حل نهائيا بتواجد كل من

كارل و بلكالم،
ثنائي
و
اإلحتياط بوزيد
وبوقرة .
الحديث عن
الدفاع يجرنا
اإلشسادة
إالى
بالمسستوى الذي
ظهر به '' بن
طيبة لياسسين
كادامورو ''  ،في
منصسب ظهير
أايسسر ،خلفا لجمال مصسباح المصساب ،ليكون
لعب ريال سسوسسيداد اكتشساف سسهرة األحد
الماضسي بالمسستوى الذي ظهر به ،وأاكد
أاقاويل الكوتشش وحيد في الندوات الصسحفية،
التي أاقرت بأانه لعب متعدد المناصسب يمكن
أان يلعب في الرواقين األيمن واأليسسر.
من جهته ،لعب أاجاكسسيو الفرنسسي '' مهدي
مصسطفى'' ،بدأا يطبق تعليمات البوسسني التي
تقضسي بعدم الصسعود لمسساعدة الهجوم ،والتي
كانت تخلق المشساكل في كل مرة لرفقائه في
الشسق الدفاعي ،وأاصسبح يلعب بطريقة جيدة،
تجعله خير خلف لكادامورو في حلة العقوبة
أاو اإلصسابة.
ويعود الفضسل في تاألق الخضسر دفاعيا
موؤخرا ،اإلى مسساعد الناخب الوطني '' نور
الدين قريشسي '' المدافع الدولي السسابق ،
الذي سساعد الرجل الأول في العارضسة
الفنية بخبرته الدفاعية السسابقة ،من اأجل
حل عقدة الدفاع ،وانتقاء اأحسسن
المدافعين على الصسعيد المحلي والدولي.
تمكن الطاقم الفني من اإنعاشش خطي
الدفاع والهجوم ،فهل سسيتمكن من تكوين
خط وسسط متين يمكنه الربط بين الخطين
الخلفي والأمامي ،واإيجاد صسانع األعاب
يبنى عليه لعب المنتخب الوطني؟.

كأاسسإافريقيا لأÓمم ٢٠١٣

هاليلوزيتشش يحضسر عملية القرعة في دوربان
سسينتقل مدرب اŸنتخب
الوطني ا÷زائري لكرة
القدم وحيد هاليلوزيشش
رفقة اأعضساء من طاقمه
◊ضسور عملية سسحب
القرعة لنهائيات كاأسش
اإفريقيا لÓأ· ٢٠١٣
اŸقررة يوم  ٢٤اأكتوبر
القادم Ãدينة دوربان
(جنوب اإفريقيا) ،حسسبما
ال–ادية
من
علم
ا÷زائرية لكرة القدم
(الفاف).
وسسيسستغل التقني البوسسني
ومسساعديه الفرصسة لتمهيد

الطريق من اأجل –ضسÒ
اأحسسن الظروف لإقامة
النخبة الوطنية خÓل
مشساركتها ‘ العرسش
الكروي القاري الذي تعود
اإليه بعد الغياب عن الطبعة
اŸاضسية التي جرت
بالغابون وغينيا السستوائية.
وحسسب اŸتتبع ،Úعملية
قرعة صسعبة ‘ انتظار
''اÿضسر'' الذين يتواجدون
‘ اŸسستوى الثالث رفقة
والنيجر
اŸغرب
وبوركينافاسسو.
اŸسستوى الأول يضسم جنوب

اإفريقيا (البلد اŸنظم)،
زامبيا وكوت ديفوار وغانا،
فيما يتشسكل اŸسستوى الثاÊ
من ما‹ وتونسش واأنغول
ونيجÒيا .وتاأتي منتخبات
الطوغو وجمهورية الكونغو
الدÁقراطية واإثيوبيا وجزر
الراأسش الأخضسر ‘ اŸسستوى
الرابع والأخ.Ò
وللتذك ،Òتاأهل اأشسبال
هاليلوزيشش لكاأسش اإفريقيا
لÓأ· ‘ طبعتها الـ  ، ٢٩بعد
الفوز على اŸنتخب الليبي
ذهابا واإيابا ( -٠ ١بالدار
البيضساء و -٠ ٢بالبليدة) .

آاسسي ميÓنو

مصسباح يعود قريبا للتدريبات
من المتوقعأان يسسجل
المدافع الدولي
الجزائري جمال
مصسباح ’عب
آا.سسي ميÓن
الذي ينشسط
في البطولة
ا’يطالية
اأ’ولى لكرة
القدم عودته
الى التدريبات
قريبا بعد تعافيه
من اصسابته على
مسستوى الفخذ.

'' لقد تعافيت بشسكل شسبه كامل من الصسابة
التي كنت أاعاني منها وحرمتني من المنافسسة
لثÓثة أاسسابيع ( )...أاتمنى أان أاكون ضسمن
خيارات المدرب في السسابيع المقبلة من
البطولة'' ،صسرح الظهير األيسسر لـ '' الخضسر ''
للصسحافة المحلية أامسش.
وأاصسيب مصسباح على مسستوى الفخد ما
حرمه من المشساركة مع المنتخب الوطني في

مواجهته ضسد ليبيا ( )-٠ ٢سسهرة
األحد بملعب مصسطفى
تشساكر بالبليدة لحسساب
الدور التصسفوي األخير
التصسفيات
من
المؤوهلة الى نهائيات
كأاسش أامم إافريقيا
 . ٢٠١٣وفي تعليقه
عن هزيمة ناديه في
المقابلة المحلية
التي جمعته باألنتر
حرصش مصسباح على
تقديم اعتذاراته لمحبي
ومناصسري فريقه.
'' مناصسرونا يسستحقون منا
العتذار بعد الهزيمة ( )...يجب العتراف
انه كان بوسسعنا تحقيق نتيجة أاحسسن'' ،كما
خلصش له المتحدث .واسستبعد مصسباح الذي
لم يدخل كثيرا ضسمن خيارات مدرب فريق
أا.سسي ميÓنو ماسسيميÓنيو الغري منذ بداية
الموسسم فكرة مغادرة فريقه في فترة
النتقالت الشستوية القادمة.

اأ’ربعاء  ١٧أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ٠١ذو الحجة ١٤٣٣هـ

رياضضة

شسبأب بلوزداد

طألب ’عبأ فريق
شسبأب بلوزداد فأرسس
حميتي ومهدي بن
علجية ادارة
فريقهمأ بتسسريحهمأ
من الفريق بعد ان
وصسلت العلقة
بينهمأ وبين المدرب
ارينأ لطريق مسسدود
تجلى من خلل قيأم
هذا ا’خير
بطردهمأ من الحصسة
التدريبية التي
سسبقت لقأء شسبأب
قسسنطينة.
سسيعرضسان على المجلسس
التاديبي مباشسرة ولم يهضسم
الÓعبان الطريقة التي
عاملهم بها المدرب الذي
لم يتقبل عدم انضسباط
في
سسواء
الÓعبان
التدريبات او داخل الفريق
من جهته يرغب رئيسس
الفريق عز الدين قانة
مسسك العصسا من الوسسط
من خÓل معاقبة الÓعبين
ماديا دون التخلي عنهما او
بمعنى اصسح طردهما من
الفريق.
يذكر ان الÓعبين بن
علجية وحميتي ظهرا
بمسستوى بعيد عن المسستوى

19

حسسين العرفي لـ « الشسعب»

حميتي وبن علجية يريدإن مغـ ـادرة إلفريق

عمار حميسسي

العدد
١٥٩٢٩

تعليمات إلناخب إلوطني سساعدتنا كثيرإ
بعد التأأهل الرائع
للمنتخب الوطني
اإلى نهأئيأت اأمم
اإفريقيأ التي
سستجري بداية من
السسنة المقبلة
بجنوب اإفريقيأ
اإتصسلنأ بحسسين
العرفي من اأجل
اأخذ اإنطبأعه حول
الموضسوع بمأ اأنه
حقق هدفه في اأول
تواجد له مع
الفريق الوطني.

حاورته :نبيلة بوقرين

الذي توقعه ا’نصسار منهم
فبن علجية لم يسستطع لحد
ا’ن فرضس نفسسه كÓعب
اسساسسي و نفسس ا’مر
بالنسسبة لÓعب حميتي
الذي تدهور مسستواه بشسكل
كبير وظهر بمسستوى اكثر
من عادي رغم ان رئيسس
الفريق كان يحضسره
لخÓفة سسليماني في حال
رحيل هذا ا’خير عن
الفريق لكن هذا ا’مر
يبدو بعيد المنال خاصسة
في ظل الفرق الشساسسع في
المسستوى بين الÓعبين
حاليا.

نقأزي يهدد بأللجوء
الى لجنة المنأزعأت
من جهة اخرى مازالت
متاعب الفريق المادية
متواصسلة حيث هدد نقازي
المسساعد السسابق للمدرب
جمال مناد عندما كان
الفريق
على
يشسرف
لجنة
الى
باللجوء
المنازعات على مسستوى
ا’تحادية الجزائرية لكرة
القدم من اجل الحصسول
على مسستحقاته التي يدين
بها والمقدرة باجرة اربعة
اشسهر ومن المتوقع ان
ادارة
حينها
تضسطر

الرئيسس قانة لتسسوية ا’مر
بطريقة او باخرى و ا’
سسيتم معاقبة الفريق
وينطبق نفسس ا’مر على
المدرب السسابق للفريق
جمال مناد الذي ما زالت
لديه هو ا’خر مسستحقات
عالقة لدى ادارة الشسباب
لكن بعضس ا’طراف في
الفريق اسستطاعوا اقناع
مناد بمنحه مسستحقاته
بالتقسسيط في ظل معاناة
الفريق من الناحية المادية
و طلبوا من مناد مراعاة
الظروف الصسعبة التي
يعاني منها الفريق من
الناحية المادية .

اإ’تحأدية الجزائرية لكرة القدم

إإنشساء هيئتين متخصسصستين لمنحإإجازإت إلفيفا
اأنشسأأ المكتب الفدرالي
للتحأدية الجزائرية
لكرة القدم هيئتين
متخصسصستين (ا’ولى
مكلفة بدراسسة الملفأت
و الثأنية للسستئنأف)
قبل تسسليم اجأزات
ا’تحأد الدولي (فيفأ)
لصسألح ا’أندية
المحترفة ،حسسب مأ
افأدت به اأمسس الهيئة
الفدرالية الوطنية.
وياتي هذا ا’جراء في اطار
الفيفا
قوانين
«تطبيق
والكونفدرالية ا’فريقية وا’تحادية
الجزائرية المتعلقة بحصسول ا’ندية على
اجازة النادي المحترف «حسسب
ما اوضسحه نفسس المصسدر مشسيرا الى ان
« هاتين الهيئتين سستشسكÓن من ممثلين
عن كل من الرابطة المحترفة لكرة القدم
وا’ندية المحترفة وكذا ا’تحادية
الجزائرية لكرة القدم».

وسستعقد الهيئة ا’ولى المتخصسصسة في
دراسسة الملفات اول اجتماع لها هذا
ا’سسبوع سسيتم على إاثره ا’عÓن عن
اجراءات وطرق الحصسول على اجازة
«الفيفا» للنادي المحترف.
ومعلوم ان ا’تحادية الجزائرية لكرة
القدم كانت قرررت تطبيق ا’حتراف في
الجزائر في صسائفة  ،٢٠١٠من اجل

ا’ندية
تجنيب
المحلية مسستقبÓ
من
اإ’قصساء
المنافسسة الدولية
سستكون
التي
مخصسصسة فقط
للفرق الحائزة على
النادي
اجازة
المحترف حسسب ما
ينصس عليه قانون
بهذا
«الفيفا»
الخصسوصس.
وعليه عرف موسسم
٢٠١١ - ٢٠١٠
انطÓق بطولتين محترفتين (الرابطة
المحترفة ا’ولى والثانية) يشسارك في كل
منهما  ١٦فريقا ،لكن نادي ا’ندية
المحترفة كان
ينبه في العديد من المرات الى «المشساكل
العديدة التي تعاني منها جل ا’ندية
سسيما على مسستوى التمويل والهياكل
الراياضسية».

الرابطة المحترفة اأ’ولى:

تثبيت مبارإة شش.بلوزدإد ـ م.إلجزإئر يوم ٢٠أإكتوبر
أاعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدمأامسس ان مبأراة
شسبأب بلوزداد و مولودية الجزائر برسسم الجولة
السسأبعة من بطولة الرابطة اأ’ولى المحترفة سستقأم
يوم السسبت ٢٠أاكتوبر على السسأعة ٤٥ر ١٧بملعب ٥
جويلية.
وكانت الرابطة قد قررت في وقت سسابق تاجيل موعد هذه
المباراة الى يوم  ٣١أاكتوبر بسسبب تنقل فريق شسباب بلوزداد إالى
جزر القمر ’جراء لقاء الذهاب من الدور الثاني من منافسسة
كاسس العرب لأÓندية .وأاوضسحت الرابطة «انه أامام اسستحالة

التحاق شسباب بلوزداد بجزر القمر في الوقت المقرر قررت
برمجة مباراة شسباب بلوزداد ومولودية الجزائر مع بقية لقاءات
الجولة السسابعة التي سستكون مبتورة من مباراة اتحاد الجزائر ـ
شسبيبة القبائل بسسبب مشساركة النادي العاصسمي في المنافسسة
العربية»
من ناحية أاخرى راسسلت إادارة شسباب بلوزداد ا’تحادية
الجزائرية لكرة القدم لمناشسدة ا’تحاد العربي للعبة من اجل
تاجيل مباراته امام ممثل جزر القمر أاو برمجتها بالجزائر.

في
«الشسعب»
@
البداية ،كيف تشسعر
بعد اأن حققت التأأهل
مع المنتخب الى الكأن
في اأول مشسأركة؟
@@ «العرفي» ا’أجواء
كانت رائعة وفرحت كثيرا
مع جميع زمÓئي في
الفريق ’أننا حققنا
الهدف المسسطر ،خاصسة
اأنه كان بالجزائر واأمام
جمهورنا الذي سساندنا
في هذه المهمة والدليل
على ذلك خروجه اإلى
الشسارع تعبيرا عن فرحته
با’إنجاز.
@ هل كنت تريد
المشسأركة في اللقأء؟
@@ هذا القرار يعود
للمدرب الوطني ’أنه
اأدرى منا بما يناسسبه فوق
الميدان واأنا اأحترمه
كثيرا واأتمنى اأن تمنح لي
الفرصسة في اللقاءات
القادمة.
@ كيف وجدت طريقة
المعأملة من طرف
هأليلوزيتشس؟
@@ هو شسخصس رائع وله
شسخصسية قوية ويحب
الجد في العمل من اأجل
تحقيق النتائج ا’إيجابية
’أنه طموح و يريد اأن
يحقق ا’ألقاب كما كان
يقول لنا في المعسسكر.

@ مأ هي ا’أجواء التي
داخل
وجدتهأ
المجموعة؟
@@ ا’أجواء كانت رائعة
جدا وعائلية سساعدتنا
على العمل بكل هدوء
مثلما اأراد المدرب
الوطني الذي يعمل من
اأجل خلق التوازن في
الفريق وكذا الرفع من
معنوياتنا بهدف خلق
ا’إنسسجام بين الÓعبين.
@ كيف حضسرتم نفسسيأ
للمبأراة؟
@@ لقد تلقينا نصسائح من
رئيسس ا’إتحادية من قبل
ومن طرف المدرب
الوطني الذي كان يكرر لنا
تفادي ا’إحتكاك وعدم
فخ
في
الوقوع
ا’إسستفزازات من اأجل
عدم تكرار سسيناريو
الذهاب خاصسة و اأن
ا’أمور كانت في صسالحنا
النتيجة
ناحية
من
واأعطانا فكرة معمقة عن
ظروف المواجهة ’نها
مصسيرية.
@ هل تعتقد اأنك
سستكون مع المجموعة
التي سستنشسط الكأن
بداية السسنة المقبلة؟
@@ اأكيد اأن كل ’عب
يريد اأن يحمل األوان بلده
و يقدم ا’إضسافة في حال

تطلب ا’أمر واأننا في
خدمة المدرب الوطني اإن
اإعتمد عليا مسستقب، Ó
كما سساأكثف من العمل من
على
الحفاظ
اأجل
اأن
بما
مسستواي
هاليلوزيتشس طلب منا
العمل بجد مع نوادينا.
سستلعبون
اإذن
@
«الكأن» بنية التتويج
بأللقب األيسس كذلك؟
@@ يجب اأن نفكر دائما
في تحقيق نتائج اإيجابية
من اأجل الوصسول اإلى
الهدف ولهذا سسنلعب كل
لقاء على حدى بداية من
الدور ا’أول وبعدها من
اأجل تفادي المفاجاآت ،
اأكيد اأننا نفكر في العودة
باللقب الى الجزائر بعد
اأن غبنا عنه لمدة طويلة
اإضسافة اإلى الهدف الذي
سسطره المدرب.
@ كيف ترى مهمة
فريقك في هذا
الموسسم؟
@@ نريد اأن نحقق لقب
البطولة بما اأننا نملك كل
الموؤهÓت لتحقيق ذلك
رغم قوة المنافسسة ا’ اننا
في مرحلة الذهاب وتبقى
عدة جو’ت وسسنحاول
التدارك في المسستقبل.

كأأسس افريقيأ لألمم (أاقل من  ١٧سسنة)

تأاهل إلجزإئرإإلى إلدور إألخير بعد إنسسحاب إلسسودإن
تأاهل المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم
(’قل  ١٧سسنة) الى الدور التصسفوي ا’خير
من تصسفيات كاسس أامم افريقيا  ٢٠١٣عقب
انسسحاب نظيره السسوداني من المنافسسة
حسسب ما افادت به ا’تحادية الجزائرية لكرة
القدم.
وكان من المقرر أان يواجه اشسبال«الخضسر»
(اقل من  ١٧سسنة) نهاية هذا ا’سسبوع
بالخرطوم المنتخب السسوداني في (لقاء
الذهاب) علما ان هذا ا’خير كان
قد تاهل الى هذا الدور بعد اقصساء

الكونفدرالية ا’فريقية للمنتخب الصسومالي
الفائز على السسودان في الدور التمهيدي.
وسسيلتقي المنتخب الوطني بقيادة الÓعب
الدولي السسابق مليك زرقان الذي تولى
العارضسة الفنية للتشسكيلة منذ عدة اسسابيع
خلفا لعبد القادر سسلطاني في الدور ا’خير
الفائز من مقابلة رواندا و بوتسسوانا بهدف
اقتطاع تاشسيرة المرور الى المرحلة النهائية
من المنافسسة المقررة بالمغرب.

كأأسس الجزائر للمبأرزة:

إإجرإء إلمنافسسة يومي  ١٩و٢٠أإكتوبر
سستجري منافسسات كأاسس الجزائر للمبارزة
أاكابر ،رجال وسسيدات ،المرحلة ا’ولى (٦
أاسسلحة) يومي ١٩و ٢٠اكتوبر القادمين
بالقاعة متعددة الرياضسات بالحمامات
(الجزائر) ،حسسبما اعلنت عنه أامسس
ا’تحادية الجزائرية للمبارزة.
حوالي  ٨٠رياضسيا ممثلين ل  ١٥ناديا

منخرطين في  ٥رابطات و’ئية سسينشسطون
هاته المنافسسة الوطنية التي سستمتد ليومين،
«اوضسح لوأاج المدير التقني الوطني ،عبد
الكريم شسوالي.
وبرمجت التصسفيات في الصسبيحة (بداية من
السساعة  )٠٨،٤٥فيما سستقام النهائيات في
الفترة المسسائية (٠٠ر.)١٦

األربعاء  ١٧أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ٠١ذوالحجة  ١٤٣٣هـ

ألحكمة أإللهية من وفاة
أأبناء ألرسضول
قد يسسأال سسائل لماذأ لم يعشس
لرسسول ألّله أأولدًأ ذكورًأ بعد
وفاته ؟
الجواب  :أان ابن النبي لبد و أان يكون
نبياً و لو عاشض ولد من أابناء الحبيب لكان
نبياً بعده  ,و لو كان نبياً بعده ما كان هو
خاتم األنبياء و المرسصلين  ,إانها حكمه
الرب سصبحانه وتعالى البالغة و قدرته و
ثناءه المتناهية  ,في العظمة و سصمو
الرفعة في التقدير و لذا قرر القرآان
العظيم هذه الحكمة وأاجاب على
المفسصرين و ردع الشصامتين بقول الحق
سصبحانه و تعالى ﴾ إاِsنا أاَْعَطْيَنا َ
ك
اْلَكْوَثَر(َ )١فصَصل uلَِرuب َ
حْر (ِ )٢إاsن
ك َواْن َ
شص َانَِئ َ
ك ُهَو اْلأاَْبَتُر ( ﴿)٣سصورة الكوثر ,
و المعنى  :أاي كيف تكون أابتر و قد
رفع الله تعالى لك ذكرك  ,فسصرنا نقول
يا رسصول الّله في األذان وفى اإلقامة و
كل شصيء  ,و كيف تكون أابتر و قد
أاعطيناك الكوثر وهو نهر في الجنة ,
أانت يا رسصول الّله خاتم األنبياء و
المرسصلين و لو عاشض لك ولد يخلفك في
الدنيا لبد وأان يكون نبيًا مثل أابيه وكيف
يكون نبيًا بعدك و أانت خاتم األنبياء ؟ .
وقد بين القرآان العظيم هذه الحكمة
البالغة أانه لم يوجد ليكون أابًا ألحد من
الرجال و إانما ليكون أاخر المرسصلين قال
حدٍ uمن
تعالى ﴾ sما َكانَ ُم َ
حsمٌد َأاَبا أاَ َ
جالُِكْم َوَلِكن sرسُصولَ الsلهِ َوَخاتََم الsنِبuييَن
uر َ
َوَكاَن الsلُه ِبُكل uشص َْيٍء َعِليًما﴿ ( )٤٠سصورة
األحزاب  ,إان األبتر الحقيقي يا محمد
هو الذى يضصايقك بهذا القول ألنة لن
ينفعه مالة ول ولدة و ليسض له بعد موتة
إال الخلود في النار وإان الذى يضصايقك
بهذا القول هو األبتر حيث ل عمل صصالح
له و ل قيمة له ول رجاء و مصصيره جهنم
و بئسض المهاد .ولموت أابنائه حكمه
أاخرى و هي البÓء فكان رسصول الّله أاشصد
بÓء من الخلق فمات أابوه قبل أان يراه و
ماتت أامة و هو صصغير و مات عمه الذى
كان يحميه ثم ماتت زوجته الحنونة و ها
هو األن يموت له أاولده ومع كل هذا فهو
الخلوق الصصابر الذى قال عنه ربه ﴾
َوإاِsن َ
ك َلَعلى ُخُلق ٍَعِظيم ﴿ ( )٤سصورة القلم
 ،ولتكن حكمة الّله تعالى في أان يبتلى
حبيبه محمد ليكون للناسض عبره ألنه
أاحب إانسصان إالى الّله تعالى ومع ذلك
ابتÓه بÓء عظيمًا ليعلم الناسض أان كلما
زاد اإليمان و الحب لّله تعالى ,كلما زاد
البتÓء و المرضض..والّله أاعلم .

هل تريدأأن تسسحر قلوب ألناسس؟!
أبتسسم في وجوه أآلخرين
أبدأأ بالسسÓم عليهم
أأظهر ألحفاوة وألترحيب
أدع لهم ولوألديهم عند ألفرأق
أحترم ألكبير
أرحم ألصسغير  ،وقبل رأأسسه
أقبل ألنتقادأت بروح طيبة
ل ترفع صسوتك في ألحديث
وألمناقشسات
أعترف بالخطأا في حال ألخطأا
أعترف بالفضسلألهل ألفضسل
تغاضس عن هفوأت أإلخوأن وزلتهم
أنصسح ألمقصسر بلباقة ولين وتلطف
تصسدق على ألفقرأء وألمسساكين
أعف عن من ظلمك
أأكرم صسديقك وجارك
صسل رحمك
أأعط كل ذي حق حقه
أأغث ألملهوف
أأعن ألمكروب
قم على حوأئج ألناسس

يوميــات إإسسـÓميـــة
إإعدإد  :عبد إلكريم  .ل

العدد
١٥٩٢٩

هام جدأ

هذه الصصفحة تحتوي على آايات قرآانية كريمة
واحاديث نبوية شصريفة ،الرجاء الحفاظ عليها
وحمايتها من التدنيسض .وشصكرا

درأسسةأأمريكية:

يغفل ألكثير من
ألمسسلمين عنها

''ألحجامة'' عÓج لبعضض أألمرأضض

فضضائل ألعشضر من ذي ألحجة

أظهرت درأسسة علمية حديثة ‘ ألوليات أŸتحدة أألمريكية حول تكاثر أŸيكروبات ‘ أ÷سسم ألبشسري
أن ألعÓج ألشسعبي وأŸعروف باسسم '' أ◊جامة'' رÃا كان دوأء فاعًلا وناجحًا لبعضس أ◊الت أŸرضسية .
وكشصف الباحثون في
علم األحياء المجهري
بجامعة شصيكاغو ،،
الجينات التي تحكم
اللتهابات التي يتسصبب
بها ميكروب (سصتاف)
حيث يقوم الميكروب
بنسصف خÓيا الدم
لمتصصاصض
الحمراء
حاجته من الجزيئات
لأÓوكسصجين
الحاملة
والمعروفة
والحديد
وتكمن
باسصم()heme
خطوة العلماء القادمة في
السصعي إلنتاج عقار قادر
على الحد من امكانيات
(سصتاف ) في الحصصول
على مادة الحديد من
الدم بعد ان نجحوا في
اضصافة ذلك الجين ''.ويرجح الكشصف
الجديد ان العÓج الشصعبي القديم منذ
حوالى ٢٥٠٠عام والمعروف باسصم
الحجامة ربما لعب دورا في حرمان
ميكروب سصتاف من حاجته الى
الحديد وفًقا لما أاشصارت إاليه الباحثة
تريسصي روولت من معاهد الصصحة
العالمية حيث قالت :إان الحجامة
اسصتخدمت للعديد من األسصباب
وبإاجراء العديد من البحوث في كتب
الطب القديم وجدت أان األطباء في
فرنسصا في القرن الثامن عشصر أاوصصوا
بها فقط عند بدء معاناة المريضض من
ارتفاع شصديد في دراجات الحرارة .

أأسضباب محبة ألّله؟

ـ الّله  -سصبحانه وتعالي  -أاعظم
محبوب للمؤومن .ألنه خلقه وسصواه
وعدله ووالي عليه النعم .وهداه
لإÓسصÓم .ووفقه للطاعات لترتفع

منزلته في جنة النعيم .ودفع عنه
الضصر .وهيأا له أاسصباب الرزق .وكل
ذلك يوجب أان تكون محبة الّله هي
غايات
وأاسصمي
أاعلي
المؤومن.واألسصباب الجالبة لمحبة الّله
 عز وجل  -كثيرة ومتنوعة .وقد عداإلمام ابن القيم  -رحمه الّله -
بعضصها حيث قال :إان األسصباب الجالبة
لمحبته  -تعالي  -لعبده عشصرة'':
¯ قراءة القرآان بتدبر''.
¯ التقرب إالي اللّه  -تعالي -
بالنوافل بعد الفرائضض'' :ليزال عبدي
يتقرب إالي بالنوافل حتي أاحبه'' ¯.دوام
ذكره علي كل حال .فنصصيبه من
المحبة علي قدر هذا''.
¯ إايثار محابه علي محابك عند
غلبات الهوي''.
¯ مطالعة القلب ألسصمائه وصصفاته
ومشصاهدتها''.
¯ مشصاهدة بره وإاحسصانه ونعمه

الظاهرة والباطنة ¯''.انكسصار القلب
بين يديه''.
¯ الخلوة بين وقت النزول اإللهي
آاخر الليل''.
¯ مجالسصة المحبين الصصادقين
والتقاط أاطايب ثمرات كÓمهم''.
¯ مباعدة كل سصبب يحول بين القلب
وبين الّله عز وجل''.فمن هذه األسصباب
العشصرة وصصل المحبون إالي منازل
المحبة ودخلوا علي الحبيب''.فمتى
تحققت هذه األسصباب في قلب
المؤومن فله البشصري بالسصعادة
والقبول .ألن الّله يدافع عمن يخافه.
ويحقق رجاء من يخشصاه .ويحب من
أاخلصض العبادة له .ولن يضصيع المحب
بين الخوف واإلخÓصض والرجاء
أابدا''.

ماء زمزم فضضائله كثيرة وأأسضرأره عديدة
روى ألطبرأني عن عبد ألله بن عباسس رضسي
ألله تعالى عنهما قال  :قال رسسول ألله صسلى ألله
عليه وسسلم :خير ماء على وجه أألرضس ماء زمزم
 ،فيه طعام من ألطعم وشسفاء من ألسسقم أأيأأن
شسرب مائها يغني عن ألطعام ويشسفي من ألسسقام .
لكن مع ألصسدق  ،كما وقعألبي ذر ألغفاري رضسي
ألله تعالى عنه  ،ففي ألصسحيحأأنهأأقام شسهرأ بمكة
ل قوت لهإأل ماء زمزم.
وروى األزرقي عن العباسض بن عبد المطلب رضصي الله
تعالى عنه قال  :تنافسض الناسض في زمزم في زمن الجاهلية
حتى أان كان أاهل العيال يفدون بعيالهم فيشصربون فيكون
حا لهم ،وقد كنا نعدها عوًنا على العيال  ،قال العباسض
صصبو ً
 :وكانت زمزم تسصمى في الجاهلية شصباعة  .و هو لما
شصرب له  ،وجعله الله تعالى إلسصماعيل وأامه هاجر طعاًما
وشصراًبا  ،وحكى الدينوري عن الحميدي قال  :كنا عند
سصفيان بن عيينة فحدثنا بحديث ﴾ ماء زمزم لما شصرب له﴿
 .فقام رجل من المجلسض ثم عاد فقال  :يا أابا محمد  ،أاليسض
حا قال  :نعم ،
الحديث الذي حدثتنا في ماء زمزم صصحي ً
قال الرجل  :فإاني شصربت اآلن دلًوا من زمزم على أانك
تحدثني بمائة حديث  ،فقال له سصفيان  :اقعد  ،فقعد

حكمة نملة!
قيل :سصأال سصليمان الحكيم نملة :كم تأاكلين في
السصنة؟ فأاجابت :ثÓث حبات ،فأاخذها ووضصعها في
علبة ،ووضصع معها ثÓث حبات ومرت السصنة ،ونظر
سصليمان إاليها فوجدها قد أاكلت حبة ونصصفًا ،فقال
لها :كيف ذلك؟ قالت :عندما كنت حرة كنت أاعلم أان
الله لن ينسصاني ،أاما وقد وضصعتني في العلبة فقد
خشصيت أان تنسصاني ،فوفرت من أاكلي للعام القادم! .من
كتاب ''قطوف مختارة''

فحدثه بمائة حديث  .ودخل ابن المبارك زمزم فقال :
اللهم إان ابن المؤومل حدثني عن أابي الزبير عن جابر أان
رسصول الله صصلى الله عليه وسصلم قال  ﴾ :ماء زمزم لما
شصرب له ﴿ اللهم فإاني أاشصربه لعطشض يوم القيامة  .وماء
زمزم شصراب األبرار  ،عن ابن عباسض رضصي الله تعالى
عنهما قال  :صصلوا في مصصلى األخيار واشصربوا من شصراب
األبرار  ،قيل  :ما مصصلى األخيار قال  :تحت الميزاب  ،قيل
 :وما شصراب األبرار قال  :ماء زمزم وأاكرم به من شصراب
وقال الحافظ العراقي ؛ إان حكمة غسصل صصدر النبي صصلى
الله عليه وسصلم بماء زمزم ليقوى به صصلى الله عليه وسصلم
على رؤوية ملكوت السصماوات واألرضض والجنة والنار ؛ ألنه
من خواصض ماء زمزم أانه يقوي القلب ويسصكن الروع .

حديث

روى ابن حبان من حديث جابر عن النبي صصلى
الله عليه وسصلم قالَ( :ما مِْن َيْوٍم أاَْفضَصلُ ِعْنَد اللsهِ
ِ
مْن َي ِْوِم َعَرَفَةَ ،يْنِزلُ اللُsه َتَعالَى إالَى سَصَماِء الtدنَْيا
َ
ي
ب
َ
ا
ه
ِ
ي
َف ُ َ
بأاْهل ِ الْأاْرضض ِ أاَْهلَ السsصَماِء) وفي رواية:
ِ
s
ن
َ
ا
ل
ل
ه
(إا ُ َ ِ ِ sيَباهي بِأاْهل ِ َعَرَفَة َملَائِكََتُهَ ،فَيُقولَُ :يا
َ َ
َملائكتي ِ ،ا ُنُْظُروا إالَى ِعَباِديَ ،قْد أاََتْونِي شصعُْ ثا
ض
َص
ا
غُْبرا حيَن)..

دع ـاء

اللهم أاصصلح لنا ديننا الذي هو عصصمة أامرنا.
وأاصصلح لنا دنيانا التي فيها معاشصنا .وأاصصلح لنا
آاخرتنا التي فيها معادنا .واجعل الحياة زيادة لنا
في كل خير .واجعل الموت راحة لنا من كل شصر.
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من مواسصم الطاعة العظيمة العشصر
األول من ذي الحجة التي فضصلها الله
تعالى على سصائر أايام العام ،فعن ابن
عباسض رضصي الله عنهما عن النبي
صصلى الله عليه وسصلم قال'' :ما من أايام
العمل الصصالح فيهن أاحب إالى الله منه
في هذه األيام العشصر .قالوا ول الجهاد
في سصبيل الله؟!! قال :ول الجهاد في
سصبيل الله ،إال رجل خرج بنفسصه وماله
ولم يرجع من ذلك بشصيء'' أاخرجه
البخاري..
وعنه أايضصا رضصي الله عنهما عن
النبي صصلى الله عليه وسصلم قال :ما من
عمل أازكى عند الله عز وجل ،ول
أاعظم أاجرا من خير يعمله في عشصر
األضصحى'' قيل :ول الجهاد في سصبيل
الله؟ قال'' :ول الجهاد في سصبيل الله
عز وجل إال رجل خرج بنفسصه وماله
فلم يرجع من ذلك بشصيء'' رواه
الدارمي.
فهذه النصصوصض وغيرها تدل على أان
هذه العشصر أافضصل من سصائر أايام السصنة
من غير اسصتثناء شصيء منها ،حتى
العشصر األواخر من رمضصان .ولكن ليالي
العشصر األواخر من رمضصان أافضصل
لشصتمالها على ليلة القدر التي هي
خير من أالف شصهر ،وبهذا يجتمع شصمل
األدلة .انظر تفسصير ابن كثير..

ثÓث ـة
ثÓثة ل تكون إال في ثÓثة ذو البأاسض
ل ُيعرف إال عند اللقاء ،وذو األمانة ل
ُيعرف إال عند األخذ والعطاء،
واإلخوان ل ُيعرفون إال عند النوائب.
قال علي بن أابي طالب ثÓثة من كّن
فيه اسصتوجبت لهن أاربع من إاذا حدثهم
لم يكذبهم ،وإاذا وعدهم لم يخلفهم،
وإاذا خالطهم لم يظلمهم ،وإاذا فعل
ذلك فقد وجبت أاخوته ،وكملت
مروءته ،وحرمت غيبته.

فتاوى شضرعية
بر ألوألدين وإأن ظلما
كانت والدتي تفرق بيننا وبين أاخ لنا فكانت
تعامله أافضصل وتنفق عليه األموال التي تمنعنا
منها ،وكانت تجعل طلباته أاوامر ألي منا حتى
اعتاد على السصتهتار مما أادى به إالى حادث
سصيارة وأادى بحياتها هي نفسصها وهو نجا من
الحادث ،المشصكلة أانني غير قادرة على
الترحم عليها حيث إانني ل أاسصتطيع سصوى أان
أاتذكر ظلمها الشصديد لنا طوال حياتها ول
أاسصتطيع أان أاغفر لها سصوء المعاملة مقارنة
بأاخي ..على الوالدين أان ل يشصعرا أاولدهما
بالمفاضصلة في المعاملة ،وأان يسصويا بينهم في
كل شصيء ،ففي الحديث  :فاتقوا الله واعدلوا
بين أاولدكم .متفق عليه .ومع ذلك ،ف Óيجوز
لأÓولد أان يقابلوا جفاء الوالدين وظلمهما في
المعاملة بجفاء أاو قسصوة أاو نحو ذلك ،وعليهم
أان يتذكروا أان الجنة تحت أاقدام األمهات،
وأان الوالد أاوسصط أابواب الجنة ،ففي سصنن
الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو أان
النبي صصلى الّله عليه وسصلم قال :رضصا الرب
في رضصا الوالد ،وسصخط الرب في سصخط
الوالد.وفي الترمذي أايضصًا من حديث أابي
الدرداء قال :سصمعت رسصول الّله صصلى الّله
عليه وسصلم يقول :الوالد أاوسصط أابواب الجنة،
فإان شصئت فأاضصع ذلك الباب أاو
احفظه.فالواجب عليك اآلن هو أان تصصفحي
عن أامك ،ل سصيما أانها قد أافضصت إالى ما
قدمت ،وأان تجتهدي في الدعاء والسصتغفار
لها ،ولمعرفة ما ينبغي لأÓم من بر بعد موتها

أأ’ربعاء ١٧أأكتوبر  ٢٠١٢م
ألموأفق لـ  ٠١ذو ألحجة  ١٤٣٣هـ

ألعدد
١٥٩٢٩

منوعات

 ٢٥نوعا من الثدييات العليا مهّددة باإلنقراضس

أأثينا:

غجرية تقتل رجÓ
داخل المحكمة

ذكر مصشدرأن ،قضشائي وأأمني أأن أمرأأة
من غجر أليونان أأردت ألقاتل ألمفترضس
’بنها دأخل أأحد مباني محكمة أأثينا.
وقالت ألنائبة ألعامة أ’ثينا بانايوتا فاكو،
إأن ''سشيدة أأطلقت ألنار على ششخصشين
كانا ينتظرأن أسشتجوأبهما من قبل قاضشي
ألتحقيق في أأحد مباني محكمة أأثينا''.
وذكر مصشدر في ألششرطة ،أأن أأحدهما
وهو من ألغجر أأيضشا قتل على ألفور.
وأأوقفت ألششرطة ألسشيدة ألبالغة من
ألعمر  ٣٣عاما ،بينما نقل ألرجل ألثاني
ألذي أأصشيب بجروح في سشاقه إألى
أصصدر باحثون قائمة تضصم  ٢٥نوعا منأأك Ìألثدييات ألعليا أŸهددة بالنقرأضض ،دأعÚإأ ¤ألمسشتششفى .وتبعد مكاتب محكمة أأثينا
أأقل من كيلومترين عن وسشط ألعاصشمة
أتخاذإأجرأءأت عاجلة ◊مايتهم منإأزألة ألغابات وألŒار غ ÒأŸشصروع .ويÈز تقرير
صصادر عن أل–اد ألدو‹ للحفاظ على ألطبيعة  ٦منأأك Ìأألنوأع أŸهددة باإلنقرأضض من أليونانية .وقد فرضس نظام مرأقبة
مششّددة عند مدأخلها يطبق
ألقردة وألقردة ألعليا وقرد ألليمور وموطنها جزيرة مدغشصقر ،باإلضصافةإأ٥ ¤
على كل ششخصس
من أل Èألرئيسصي ‘أأفريقيا ،و ٩من قارةآأسصيا ،و ٥منأأمريكا أ÷نوبية.
من
يدخلها
ويندوز :٧
ويقول ألتقرير ـ ألذي يسشلط وذلك بعد أأك Ìمن ثÓث
محامين
ألضشوء على ﬁنة حيوأن سشنوأت من أأ’زمة ألسشياسشية
وموكلين
أأ’بخصس ألقزم من سشو’ويزي ـ وأ’فتقار إأ ¤ألتطبيق ألفعال
وششهود.
موطنها
‘
إأن خمسشة من أأك Ìأأ’نوأع للقوأنÚ
أŸهددة باإ’نقرأضس ‘ آأسشيا مدغششقر'' .وأأضشاف أأن هناك
هي من فيتنام وثÓثة من ''أأزمة ‡اثلة –دث ‘
أأعلنت ششركة ''مايكروسشوفت'' ألعمÓقة للبرمجيات أأن
أأندونيسشيا.ويعت Èقرد ألليمور جنوب ششرقي آأسشيا ،حيث
معدل إأصشابة نظام تششغيل ويندوز  ٧ببرأمج وملفات
‘ مدغششقر مهددأ بششدة Œعل ألتجارة ‘ أ◊ياة ألتجسشسس أرتفع هذأ ألعام بنسشبة كبيرة بلغت  ١٨٢في
جرأء تدم Òموطنه ألطبيعي ألÈية ألكثÒ
من ألمائة .وعلى ألرغم من هذه ألزيادة ،ما زألت أحتما’ت
ألذي يسشكنه ،وألصشيد أ÷ائر ألثدييات ألعليا قريبة تعرضس نظام ويندوز  ٧لخطر برأمج ألتجسشسس وأأنششطة
من
ألذي زأد بششكل كب Òمنذ عام جدأ
درجة ألقرصشنة أإ’لكترونية تقل بمقدأر ضشعفين أأو ثÓثة أأضشعاف
 ، ٢٠٠٩ويعد قرد ألليمور أ’نقرأضس''.
عن أحتما’ت تعرضس نظام ألتششغيل أأ’قدم ويندوز ''إأكسس بي''
ألششما‹ ،ألذي يعت Èأأك Ìوذكرت
تقارير لنفسس ألنوعية من ألمخاطر.وأأوردت مجلة ''كومبيوتر ورلد''
أأ’نوأع تضشررأ ،هو أ◊يوأن صشدرت ‘ ،وقت أأ’مريكية على موقعها أإ’لكتروني مقتطفات من ألتقرير أأ’مني نصشف
أأ’ندر ،حيث  ⁄يعد يتبقى منه سشابق ،عن ''أ’–اد ألسشنوي ألذي أأصشدرته ششركة ''مايكروسشوفت'' مؤوخرأ وجاء فيه أأن أحتما’ت إأصشابة نظام تششغيل
ألدو‹ للحفاظ على ويندوز  ٧ببرأمج ألتجسشسس خÓل ألربع ألثاني من ألعام ألحالي كانت أأعلى بنسشبة تترأوح ما بين ٣٣
‘ ألÈية سشوى  ١٩فقط.
وقال كريسشتوف ششفيتزر ،ألطبيعة'' ،أأن أأك Ìمن في ألمائة و ١٨٢في ألمائة مقارنة بنفسس ألفترة من عام . ٢٠١١وعزت ''مايكروسشوفت'' تزأيد
رئيسس قسشم أأ’بحاث ‘  ٪ ٥٤من ألـ ٦٣٣نوعا معد’ت إأصشابة نظام تششغيل ويندوز ببرأمج ألتجسشسس إألى عدة عوأمل من بينها عدم توخي ألحذر
من جانب ألمسشتخدمين.وقالت ششركة ألبرمجيات ألعمÓقة في تقريرها أأ’مني ،إأن ''من بين
مؤوسشسشة ''بريسشتول للعلوم وسشÓلة من ألثدييات
أأسشباب هذه ألمششكلة أأيضشا أتسشاع نطاق أسشتخدأم أإ’صشدأرأت أأ’حدث من نظام ويندوز''.
⁄
وحماية ألطبيعة'' ألتي أأجرت ألعليا أŸعروفة ‘ ألعا
وأأوضشحت قائلة ،إأن أأول من يقبل على أإ’صشدأرأت أأ’حدث من ويندوز هم خبرأء
س
ض
هذه ألدرأسشة بالتعاون معها :توأجه خطر أ’نقرأ
ألتكنولوجيا ألذين يكونون في ألعادة أأقل أهتماما بمرأعاة ألجوأنب أأ’منية مقارنة
''إأن قردة ألليمور ،على وجه جرأء ألنششاطات ألبششرية،
بالمسشتخدم ألعادي ،وهو ما يؤودي إألى تعرضشهم لبرأمج ألتجسشسس وأأنششطة ألقرصشنة
أÿصشوصس ،تعد أآ’ن وأحدة Ãا ‘ ذلك حرق وإأزألة
أإ’لكترونية أأكثر من غيرهم''.وتجمع ''مايكروسشوفت'' بياناتها عن حجم
من أأك› Ìموعات ألثدييات ألغابات أŸدأرية ،وألصشيد،
ألتهديدأت ألتي يتعرضس لها نظام ويندوز من مصشادر متعددة من بينها ''أأدأة
أŸهددة با’نقرأضس ‘ ألعا ،⁄وأ’Œار غ ÒأŸششروع..
إأزألة ألبرأمج ألضشارة'' (إأم إأسس آأر تي) وهي برنامج مجاني توفره

برامج التجسسسس
تخيف المسستخدمين

ألكثر فاعلية:

اإلفطار يعززأاداء البحث عند الكÓب
أكدت درأسصة علميةأأن تناول ألوجبة
ألصصباحية يعزز دقة عملية ألبحث عند
ألكÓب وخلصصت ألدرأسصةإألىأأن ألكÓب
ألتي بدأأت ألبحث بعد  ٣٠دقيقة من
تناولهاإأحدى ألوجبات كانتأأكثر دقة من
أألخرى ألتي بدأت ألبحث وهي
جائعة..
وأختبر ألباحثون بجامعة كنتاكي
أأدأء ألبحث عند ألكÓب
ألمدربة بعد ألصشيام ألطويل
وكذلك بعد أإ’فطار.
وكانت ألدرأسشات ألتي
أأثبتت أأن أأ’طفال يؤودون
بششكل جيد في أ’ختبارأت
ألمعرفية عندما يتناولون
إأفطارهم هي ألتي دعت ميلر للتسشِاؤول
عما إأذأ كان أإ’فطار يمكن أأن يؤودي إألى
نفسس ألنتيجة عند ألكÓب.
وأختبرت ألدكتورة ميلر وزميلتها بندر
مهارة ألكÓب ألمدربة ألتقليدية (وهي من
فصشيلة آأكÓت أللحوم) في ألبحث عن أأ’طعمة
ألمخبأاة بدون تناول أأي وجبات قبل ألمهمة أأو بعد
تناول وجبة أإ’فطار.
وللتأاكد من أسشتنفاد مسشتويات ألطاقة لدى
ألكÓب قبل بدء أ’ختبار ألبحثي ،تم إأخضشاعها
لتمرينات في أ’نضشباط لمدة عششر دقائق ،حيث

''مايكروسشوفت'' لمسشتخدمي ويندوز بششكل ششهري ،ويقوم هذأ
ألبرنامج برصشد ألملفات ألضشارة ألموجودة على نظام
ويندوز وألتخلصس منها.

أأظهرت درأسشة سشابقة للدكتورة ميلر ،أأن
تمرينات أ’نضشباط تسشتنزف مسشتويات ألطاقة
عند ألكÓب كما يحدث عند تكليفها بالقيام
بمهام معينة.وبينت ألدرأسشة أأن ألكÓب ألتي
تناولت إأفطارها قبل بدأية ألبحث بثÓثين دقيقة
كانت قادرة على ألوصشول إألى طعم مخبأا في
وأحدة من سشت حاويات ،بششكل أأكثر دقة من
ألكÓب ألتي لم تتناول طعاما منذ  ١٢سشاعة.
وقالت ألدكتورة ميلر في تصشريحات

لها'' :تبين ببسشاطة أأن
أإ’فطار يحسشن أأدأء
هل
ألكÓب''.ولكن
ينطبق هذأ على

أأقاربها من ألحيوأنات ألبرية مثل
ألذئاب أأو أبن آأوى؟.
أأجابت ألدكتورة ميلر'' :هنا يكمن ألتعقيد''.
وتششرح ألدكتورة ميلر فكرة ألدرأسشة قائلة:
''عندما تتناول ألك’ب أأطعمة غنية بالكربوهيدأت
(مثل غالبية أأطعمة ألكÓب) ،فإان عقولها تصشبح أأكثر
أعتمادأ على ألجلوكوز وتصشبح ألكÓب أأكثر تأاثرأ
بالتغيرأت في مسشتوى ألسشكر في ألدم''.
وتضشيف ألدكتورة ميلر'' :ولكن مع أ’عتماد على
نظام غذأئي من أللحوم ألتي يتم أصشطيادها،
حيث تكون مسشتويات ألكربوهيدرأت في أأقل
معد’تها وألدهون في حدها أأ’قصشى ،فإان ألعقل
يعتمد على مصشدر غذأئي آأخر وهو أأ’جسشام
ألكيتونية (وهي مركبات عضشوية ناتجة عن أأكسشدة
أأ’حماضس ألدسشمة في ألكبد) بد’ من
ألجلوكوز''.
وتوأصشل'' :ولكن عندما تجوع هذه
ألحيوأنات تصشبح أأقل سشيطرة
على سشلوكياتها وربما يكون هذأ
هو ألسشبب في أأن تكون أأكثر
خطورة و’ يمكن ألتنبؤو
بتصشرفاتها''.
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يحطم الرقم القياسسي في القفز الحر

مظلي نمسساوي يكسسر حاجز الصسوت
قفز ألمغامرألنمسشاوي فيليكسس بومغارتنر من
منطاد يحلق على أرتفاع  ٣٨كيلومترأ فوق سشطح
أأ’رضس قرب ألحدود ألعليا للغÓف ألجوي ،ليصشبح
أأول إأنسشان يحطم حاجز ألصشوت في سشقوط حر.
وكان ألمظلي ألبالغ من ألعمر  ٤٣عاما قفز من
منطاد من أرتفاع بلغ  ٣٩كيلومترأ فوق
نيومكسشيكو ،محطما ألرقم ألقياسشي أ’على قفزة
على أإ’طÓق حتى أآ’ن.
وتتبعت كاميرأت فيديو لحظة قفز بومغارتنر من
كبسشولة ألمنطاد ليبدأأ هبوطه إألى أأ’رضس.
وأسشتغرقت ألقفزة عششر دقائق للوصشول إألى
ألصشحرأء ،فيما أسشتعان بومغارتنر بمظلته قبل
ألوصشول ألى أأ’رضس بنحو أألف قدم.
وفور هبوطه على أأ’رضس ،جثم على ركبتيه ورفع
قبضشته للتعبير عن ألنصشر .وأنتقل فريق إأسشعافات
على متن مروحية ألى موقع ألهبوط ’عادة
بومغارتنر إألى مركز ألتحكم بالمهمة في مطار
روزويل.
وقال بومغارتنر في مؤوتمر صشحفي بعد هبوطه
''حينما تقف هناك على قمة ألعالم تصشبح
متوأضشعا للغاية ،أأ’مر ألوحيد ألذي تريده هو أأن
تعود حيا''.
جدير بالذكر ،أأن جهد بومغارتنر أأفضشى إألى كسشر
ألرقم ألقياسشي ألمسشجل قبل ما يزيد على خمسشين
عاما.
ولن تسشجل قفزة بومغارتنر ألجديدة قفزة
''رسشمية'' أ’ حال إأقرأرها من قبل أ’تحاد ألدولي
للطيرأن.
ويذكر أأن ألمغامر ،ألذي دأأب على ألقفز من
ناطحات ألسشحاب ،تمكن من كسشر ألرقم ألقياسشي
ألذي سشجله ألكولونيل ألمتقاعد جو كيتنغر ،بسشÓح
ألجو أ’مريكي ،ألذي حقق أأعلى قفزة من منطاد
هيليوم عام  ١٩٦٠من أرتفاع  ٣١,٣كيلومترأت.
وتمكن كيتنغر ،وهو أآ’ن في ألثمانينيات من عمره،
من متابعة ألقفزة ألمثيرة للمغامر ألنمسشاوي من
طبقة ألغÓف ألجوي ألعليا ''سشترأتوسشفير'' .
وكان كيتنغر من ألفريق ألمعاون لبومغارتنر ،وقدم
له ألمششورة وألتششجيع كلما رأودته ألششكوك في
قدرته على إأكمال مغامرته ألجريئة.

عمل بطولي محفوف بالمخاطر
كانت فكرة بومغارتنر بمثابة عمل خطر للغاية
حتى بالنسشبة لرجل أعتاد ألقفز من فوق ناطحات
ألسشحاب.
وكان آأخرون قد حاولوأ تحطيم أأ’رقام ألقياسشية
ألمسشجلة من حيث أ’رتفاع أأو ألسشرعة أأو ألقفز
ألحر قد دفعوأ حياتهم ثمنا لذلك.
وأسشتطاع فريق بومغارتنر تصشميم كبسشولة
مضشغوطة على نحو خاصس لحماية ألمغامر أأثناء
ألهبوط ،إألى جانب تصشميم سشترة حديثة تعد جيÓ
جديدأ لسشترأت روأد ألفضشاء.
وقال باحثون في مششروع ''ريد بول سشترأتوسس'' إأن
ألمششروع قدم بالفعل بيانات قيمة لتطوير أأدأء
أأنظمة ألمظÓت ،وإأن ألدروسس ألمتحصشلة سشتتيح
تصشورأت جديدة تتعلق بعمليات أإ’جÓء ألطارئة
من ألمركبات مثل سشفن ألفضشاء وأخترأق
ألسشترأتوسشفير..
ومن ألمحتمل أأن يذأع فيلم وثائقي مششترك عن
ألمششروع في نوفمبر ألمقبل..

ثقافة

أألربعاء  ١٧أأكتوبر  ٢٠١٢م
ألموأفق لـ  ٠١ذو ألحجة  ١٤٣٣هـ

ألعدد
١٥٩٢٩

يهتم بالتراث و كتابات الثورة ،القاصض الشصاعر مؤومن ياسصين يصصرح:

في ألقصصة وألشصعر قلب للموأزين وإأحدأث دوي للكلمة ألمعبرة
يعتبر الشصاعر و الكاتب مؤومن ياسصين من المبدعين الذين تأاثروا بكتابات التاريخ خاصصة الثورة الجزائرية و ما عايشصه مجاهدو وأابطال الثورة
فحاول تسصليط الضصوء على الشصخصصيات التي صصنعت التاريخ ومن خÓل ذلك اعطى نبضض للحركة اأ’دبية الجزائرية و الخاصصة بكتابة القصصة
الثورية و المناضصلين الذين سصجلواأاسصمائهم من ذهب ''الشصعب ''التقت بهذا الكاتب فكانت معه هذه الدردشصة القصصيرة.
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أأن ألقصصة و ألشصعر تسصتطيع أن تقلب
موأزين ألأحدأث و ألمتغيرأت من خÓل
أإعطاء للكلمة و للبيت ألشصعري مكانة
خاصصة في ألبناء ألأدبي و يسصاهم في
تغيير ألوأجهة ألثقافية بطبيعة ألحال ألى
ألأحسصن فالأديب و ألشصاعر يسصتطيع أن
يسصاهم في هذأ ألتغيير بحكم أنهم
يعدون من فئة ألنخبة .

الشصعب :هل لنا ان تحدثوننا عن
اأهم ا’أعمال التي تحملونها و
الجديد الذي تودون تقديمه
حاليا؟
الشصاعر موؤمن ياسصين  :أحمل معي
 ٥مخطوطات ألأول بعنوأن ألغناء ألبدوي
أأتطرق من خÓله لنجوم ألفن ألقديم
فيما يخصض هذأ أللون ألغنائي حيث
تحدثت عن مجموعة من ألفنانين ألتي
كانت تزخر بها منطقة ألشصرق و ألمع
أأسصماء ألغناء ألبدوي كالفنانة ألرأحلة
''بقار حدة '' و '' خليفي أحمد '' ،أأما
ألمخطوط ألثاني فيحمل عنوأن ''ذأكرة
ألمدينة '' يتناول ذكريات ألجغرأفيا
أبتدءأ من ألسصاحل ألشصرقي و بالضصبط
مدينة ألقالة وصصول ألى غاية ألمدن
ألسصاحلية تحت شصعار '' ألجغرأفيا تصصنع
ألتاريخ '' ،أما ألمخطوط ألثالث فكان
حول ألشصهيد ألطاهر دحمون هذأ ألبطل
ألذي أسصقط مع رفقائه ألسصفاح ألعقيد
ألفرنسصي '' جون بيار '' في معركة
ألمرمورة يوم  ٢٨ماي  ١٩٥٨بالمرمورة
غرب ولية قالمة ،أإسصقاط هذأ ألمجرم
ألفرنسصي قلب موأزين قوى ألمسصتعمر
ألغاشصم خاصصة وأنه عرف عنه ممارسصاته
ألعدوأنية،كما أن هذأ ألشصهيد ألذي طلق
زوجته وقال لها أنا ملك ألثورة و ل
أسصتطيع أن أكون ملك لزوجتي فطلقها و
ألتحق بالكفاح و ناضصل للثورة و للجزأئر
،أما ألمخطوط ألثالث فهو مشصروع كتاب
حول '' ألسصفاح ألمارد ''لومان ''هذأ

ما هي الرسصالة التي تودون ان
توصصلونها للقارئ؟

ألمتمرد ألذي كان ضصمن ألمخابرأت
ألفرنسصية و كان ينشصط بمدينة عزأبة
فكان ل يمر على قرية أو على دشصرة أل
و أباد سصكانها فكان له  ٣فرق منها لنهب
ألأموأل و ألأرزأق وألثانية لÓعتدأء فكان
يجمع ألمعلومات من ألمحتشصدأت من
خÓل ألخط و يسصلمها للمحتشصدأت وكان
يضصم هذأ ألشصريط مدينة عنابة قسصنطينة
و قالمة كما كان يعرف بخط ألنار و
ألمخطوط ألخامسض حول '' قصصة ألبدوي
و ألشصقرأء ''

خاصصة باعتبار أأن ألسصاحة ألأدبية تشصهد
ميÓد عدة أأدباء و شصعرأء كما أأن ألأدب
ألجزأئري عايشض أيام ألثورة و ألعشصرية
ألسصودأء وتمكن من أن يخلق مكانة مميزة
بالرغم من كل ألصصرأعات ألتي كانت
تسصود ألبÓد وأسصتطاعت أإن تكسصب مكانة
كبيرة و حاليا فبدأأت ألكتابة ألأدبية
تظهر بصصورة مغايرة بحكم ألأوضصاع ألتي
يعيشصها ألعالم ألعربي فتاأثرت و أأثرت من
جديد و تتقدم شصيئا و شصيئا .ما بدأ يظهر
عليه بوأدر ألنتعاشض

كيف تقيمون مسصتوى الكتابات
ا’أدبية بالجزائر ؟

اإلى اأي مدى تسصتطيع القصصة
اإحدث نقلة على المشصهد الثقافي
ا’أدبي؟
¯¯ بالفعل يمكن أن يحدث ذلك باعتبار

¯¯ أإني أأرأها تاأكد وجودها يوما بعد يوم

¯¯ بطبيعة ألحال هي رسصالة هادفة
تلتزم باإعطاء دفع للقارئ و ألمشصاهد و
ألمسصتمع لإضصفاء روح ألمبادرة و ألرقي
بمسصتوى ألكتابات سصوأء كانت شصعرية أو
أأدبية على أختÓف أأنماطها وألوصصول في
ألأخير أإلى تحديد مÓمح خاصصة ترسصم
منهاج محدد تسصير على أأسصاسصه ألأجيال
.
هل يمكن ان تقدموا كلمة
اأخيرة للقارئ؟
¯¯ كل ألتوفيق و ألتقدير لجريدة
لهذه
ألشصعب ألغرأء كما أتمنى
ألجريدة ألرخاء و ألرفاهية خاصصة و
أنها تحتفل بخمسصينية صصدورها ،و كنا
نحن فئة ألنخبة نعتبرها نبرأسصا يضصئ
طريق ألمبدعين و كانت طريقا مزروعا
بالورد بالنسصبة للعديد من ألمفكرين و
ألمبدعين ألجزأئريين فهنيئا ''للشصعب ''
و ألمزيد من ألتقدم و ألخدمة
ألإعÓمية ألهادفة .

الفنان الحسصناوي امشصطوح يكشصف لـ ''الشصعب ''

أألبومي حول ''ألربيع ألعربي'' يصصدر في جانفي

ä.¢V'' hRh …õ«J
وفي سصؤوأل '' ألشصعب ''عن أسصباب
أختياره هذأ ألموضصوع أكد ألحسصناوي
أمشصطوح ئانه يهدف ألى تنوير أفكار
ألجزأئريين باهدأف هذه ألثورأت
ألشصعبية ألتي قادها شصباب ألدول ألعربية
 ،وأن هناك دول خارجية تطمح أن تمسض
هذه ألحدأث ألجزأئر لسصتغÓل ألفرصصة
و ألسصتعمار  ،دأعيا ألموأطن ألى توخي
ألحذر و ألخذ بعين ألعتبار أنشصغالت
ألجزأئريين دون أسصتثناء للحفاظ على
ألسصÓم وألسصتقرأر ألعام  ،دأعيا في
سصياق أخر ألى ألنظر في ألمشصاكل ألتي
يوأجهها ألفنان ألجزأئري خاصصة فيما
يتعلق بحالته ألجتماعية وفسصح ألمجال
أمامهم للمشصاركة في عمليات أتخاذ
ألقرأر لخذ بوطننا ألى بر ألمان
ولزدهاره وتطورها في جميع ألمجالت

لننا نملك مقومات تحفزنا من أن نكون
من بين ألوأئل ل من ألوأخر.
وفي حديثه عن وضصعية ألفنان
ألجزأئري أشصار ألحسصناوي أمشصطوح أن
هذه ألمشصاكل تتمثل في أنعدأم قانون
ألسصاسصي من شصانه سصيحمي ألفنان و
يضصمن له حقوقه  ،قائ '' Óأن أسصتمرت
ألمور على هذأ ألنحو سصوف ''أعتزل
ألفن وسصأابيع لمحا جب في شصوأرع
ألعاصصمة '' لن هذه ألمهنة قادرة على
توفير لقمة ألعيشض و تغطية جميع
ألنفقات ألتي تتطلبها ألحياة  ،وهو ما ل
يمكن أن يتحصصل عليه ألفنان في ألمجال
ألذي ينشصط فيه .
وعن أهتمامه باعادة أغاني أحد
أعمدة ألفن ألقبائلي ''ألشصيخ ألحسصناوي
'' قال أن هذأ ليسض من باب ألصصدفة وأنما
نظرأ لتعلقه بهذه ألشصخصصية ألتي خدمت
ألفن ألقبائلي ودأفعت عن ألهوية

أألجندة ألثقافية
فيلم زبانة بالموقار .
يعرضض أليوم بقاعة ألموقار ألفيلم
ألسصينمائي '' زبانة '' للمخرج سصعيد ولد
خليفة .

مهرجان ألغنية ألسصطايفية
يقام بمدينة سصطيف ألمهرجان
وألغنية
للموسصيقى
ألثقافي
ألسصطايفية .

حفل فني بجيجل
يقام أليوم بمدينة بجيجل  ،بÓتو
للموسصيقى يحييه كل من ''سصمير
فارسض ،ثانينا،سصمير أيدجر ،شصاب
ألطيب،توفيق ندرومي.

مهرجان للمنمنمات بتلمسصان
تحتضصن تلمسصان هذه أأليام
ألمهرجان ألدولي لفن ألمنمنمات
وألديكور وتقام على هامشض ألمهرجان
معارضض فنية وو رشصات ومحاضصرأت .

مهرجان للعرأئسس بتموشصنت
تحتضصن مينة عين تموشصنت هذه
أأليام ألمهرجان ألثقافي لعرأئسض
ألقرأفوز وهو مهرجان موجه
لأÓطفال .

'' لحن محزن لباريسس ''
بمسصرح تيزي وزو
يقدم ألمسصرح ألجهوي لولية
تيزي ظهر أليوم على ألسصاعة١٨
مسصرحية '' لمينتو بور باري '' وهو
عرضض شصرفي .

''قتلني عمر '' بالموقار

اكد الفنان القبائلي ''أالحسصناوي امشصطوح ئفي لقاء خصض به '' الشصعب ''انه بصصدد التحضصير ’نجاز البوم جديد يتضصمن ١٠
اغاني مجملها تتحدث عن السصياسصة و احداث البلدان العربية مشصيرا انه سصيكون في ا’سصواق مع بداية ،أالحسصناوي امشصطوح
الذي عود جمهوره بالغناء الشصعبي الملتزم بأاغانيه ا’جتماعية وقضصايا سصياسصية اختار هذه المرة الغناء عن ئالموجات
التحررية التي اجتاحت العالم العربي في ا’ونة ا’خيرة  ،و بعد الجزائر عن التاثر بهذه الموجات بحكم ان الشصعب
الجزائري عاشض وتحرر في السصابق من ا’سصتعمار الفرنسصي و بلد ديمقراطي .

ألمازيغية بشصرأسصة  ،وأيضصا لوجود
قوأسصم مشصتركة بينهما وألمتمثلة في
ألشصبه ألكبير بينهما من حيث ألصصوت  ،ما
دفعه ألى أعادة أغانيه دون أن ينسصبها
أليه كما يفعل أغلبية ألفنانين في وقتنا
ألحالي على حد تعبيره  ،من أجل
ألحفاظ عليها من ألزوأل وألندثار  ،لن
ألشصيخ ألحسصناوي حسصبه يعد ينبوعا ل
يجف أبدأ  ،وكل من أرأد أن يقتحم مجال
ألفن ويصصنع أسصما له ل بد أن يرأجع
ألرث ألفني لهذه ألشصخصصية ألفنية ألتي
تسصتدعي أدخال أعماله ألى ألمدأرسض
ألفنية ألجزأئرية لتلقينها لأÓجيال
ألقادمة .
كما دعا ألفنان ألحسصناوي أمشصطوح
ألى ضصرورة ألحذر من ألقرصصنة ألتي
أصصبحت تاخذ أبعاد خطيرة في وقتنا
ألحال مع تطور ألوسصائل ألتكنولوجية
،موجها شصكره ألكبير لمديرية ألثقافة
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يعرضض بقاعة ألموقار ألفيلم
ألسصينمائي ''قتلني عمر '' بمعدل
ثÓث حصصصض يومية .

مسصرحية لعبة ألزوأج بوهرأن
تقدم أليوم بمسصرح وهرأن مسصرحية
''لعبة ألزوأج ''

مسصابقة رسصم ألطفال
بوهرأن
لولية تيزي وزو ألتي تباد سصنويا بتنظيم
تكريمات للمع ألفنانين ألجزأئريين
ألذين أصصبحو في طي ألنسصيان ،دأعيا في
كلمته ألخيرة ألى ألتكفل بالمشصاكل
ألجتماعية للفنانين ألتي أصصبحت على
حد تعبيره جد مزرية ،يتلقون أجور
زهيدة في تنظيمهم لحفÓت فنية
ومشصاركتهم في ألمهرجانات .

تجرى أليوم بمتحف وهرأن مسصابقة
ألرسصم ل ''ألطفال '' حول رمز
ألسصتقÓل  ،أضصافة ألى زيارة موجهة
للمتحف .

محاضصرة حول ألهجرة
تنظم أليوم بوهرأن محاضصرة حول
ألهجرة وهذأ بمناسصبة أليوم ألوطني
للهجرة.

في مهرجان ابو ظبي :
صصنsاع السصينما يلتقون مجددا في طبعة ذات ''نكهة عربية ''
يتجدد لقاء صصناع السصينما ونجومها ونقادها في العالم ذه
المرة فيأابو ظبي عبر مهرجانها في طبعته السصادسصة التي تمتد
إالى غاية ال  ٢٠منأاكتوبر الجاري لعرضض مجموعة مختارة
ومميزة منأاهمأافÓم العالمية من بينها اعمال جزائرية .
وقد أأعلن ألممثل وألمخرج علي ألجابري وهو أأول إأمارأتي يتولى منصصب
مدير ألمهرجان في حفل أفتتاح ألطبعة ألسصادسصة بقصصر أإلمارأت عن
مشصاركة أأكثر من  ١٦٠فيلما طوي Óوقصصيرأ من  ٤٨دولة مؤوكدأ أن مسصعى
ألمنظمين هو أجتذأب أأفضصل أألفÓم حول ألعالم وإأثرأء ألحركة ألسصينمائية

في ألعالم ألعربي .
ويرى ألنقاد أأن مهرجان أأبوظبي ألسصينمائي منذ دورته أألولى ظل
''فضصاء عاطفيا '' للسصينما ألعربية .وقد لوحظ خÓل هذه ألدورة ''طغيان ''
ألصصبغة ألعربية عليها سصوأء من ناحية أألفÓم ألمشصاركة أأو على مسصتوى
لجان ألتحكيم وذلك قصصد ''تشصجيع '' ألجيل ألجديد من صصانعي أألفÓم
ألعرب لطرق ألباب ألعالمية.
قء ''
ويعرضض ألمهرجان ألذي أفتتح بالفيلم أألمريكي ''مرأجحة مهْف ّ ُي ْ
من إأنتاج ألسصعودي محمد ألتركي وأخرأج ''نيكولسض جارأيكي '' وبطولة

''ريتشصارد غير '' أأفÓما متنوعة منها ما يعرضض للمرة أألولى إأضصافة إألى
أأعمال كÓسصيكية  .وتتضصمن هذه أألخيرة أأفÓم جزأئرية كان لها أأثر كبير
في ألسصينما ألسصياسصية حول ألعالم ''معركة ألجزأئر '' لإÓيطالي جيلو بونتي
كورفو و ''وقائع سصنوأت ألجمر '' لÓخضصر حمينا ألذي نال عنه ألسصعفة
ألذهبية في مهرجان كان في  ١٩٧٥وفيلم )زأد( لكوسصتا غافرأسض ألحائز
على جائزة ألوسصكار  ١٩٦٩وعطلة ألمفتشض ألطاهر ( )١٩٧٢لموسصى حدأد
ألذي يشصارك بفيلم جديد ألمسصابقة ألرسصمية لÓفÓم ألطويلة و ''باب ألوأد
سصيتي ''و ''ألجزأئر وفرنسصا  ١٩٩٤لمرزأق علوأشض.

أألربعاء  ١٧أأكتوبر  ٢٠١٢م
ألموأفق لـ  ٠١ذو ألحجة ١٤٣٣هـ
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معرضض اإلنتاج الوطني غدا
تعقد في شصهر ديسصمبر القادم

ولد قابلية ينصسب ÷نة مراقبة
النتخابات
يشسرف ،أليوم ،وزير ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية دحو
ولد قابلية على ألتنصسيب ألرسسمي للجنة ألوطنية
Ÿرأقبة أنتخابات ألـ ٢٩نوفم ÈأŸقبلÃ ،قر أÛلسس
ألشسعبي Ÿدينة أ÷زأئر على ألسساعة ألـ ٩,٣٠صسباحا.

الجلسسات الوطنية الثانية
للهندسسـ ـ ـة المعماريـ ـ ـ ـ ـ ـة
يشسرف ،غدأ ،وزير ألتجارة مصسطفى بن
بادة على تدشسين ألتظاهرأت ألـ ٣ألتي
سسيحتضسنها قصسر ألمعارضس ألصسنوبر
ألبحري في سسرح ألجناح ألمركزي
وألتي سستدوم على مدأر أأسسبوع ،حيث
يتعلق ألأمر بالطبعة ألـ ٢١لمعرضس
ألإنتاج ألجزأئري ألمنظم من طرف
شسركة صسافكسس ،و«جزأئر أكسسبور» في
طبعته ألـ ٤تحت أإشسرأف أألجيكسس،
بالإضسافة أإلى معرضس وزأرة ألتجارة في
أإطار تظاهرة «ذأكرة وأنجازأت»
ألمنظم طيلة ألسسنة أحتفال بخمسسينية
ألسستقÓل.

دورة تكوينيةألعوان العدالة
توأصسل وزأرة ألعدل دورأتها ألتكوينية حول موضسوع
«تكوين أŸكون »Úعلى مسستوى مدأرسس أŸديرية
ألعامة لإدأرة ألسسجون وأإعادة ألإدماج ،بفندق
ألعباسسي Úبشساطئ ألنخيل سسطاوأ‹ ،بغية أكتسساب
أŸشسارك Úمهارأت وتقنيات جديدة ‘ هندسسة
ألتكوين وألهندسسة ألبيدأغوجية ،وهذأ تنفيذأ لÈنامج
أإصسÓح نظام ألسسجون.

دورة عادية ◊زب العمال
يعقد أŸكتب ألسسياسسي ◊زب ألعمال دورته
ألعادية ،أليوم ،على ألسساعة ألـÃ ١٠,٠٠قره
ألوطني ألكائن ببلفور أ◊رأشس ،حيث سستقدم
ألأمينة ألعامة للتشسكيلة «لويزة حنون» ألتقرير
ألفتتاحي أÿاصس بهم.

نويصسر يحاضسر با÷احظية
‘ أإطار برنامج أ÷معية ألثقافية أ÷احظية Ÿوسسم
 ٢٠١٣ / ٢٠١٢ينظم ألأسستاذ مصسطفى نويصسر ﬁاضسرة
بعنوأن (مسساعي توحيد ألكفاح أŸسسلح ب Úبلدأن
أŸغرب) ،حيث أأتاح ÷ميع للموأطن Úفرصسة حضسور
هذه ألأخÒة وألسستفادة منها ،وهذأ يوم ألسسبت
أŸقبل على ألسساعة  ١٤,٣٠بعد ألظهر.

أاسسعار اŸواشسي –ت اÛهر
تنظم ،أليوم ،أŸنظمة ألوطنية للتجار وأ◊رفيÚ
أ÷زأئري Úندوة صسحفية Ãقرها ألكائن ببلدية
ألقصسبة على ألسساعة Ÿ ،١٠,٣٠ناقشسة أأحوأل سسوق
أŸوأشسي وأأسسعار أللحوم أ◊مرأء وألبيضساء ،بالإضسافة
أإ ¤أŸدأومة ألتجارية خÓل أأيام ألأعياد.

الكشسفية ب'' Úاألصسالة واŸعاصسرة''
تنشسط ألكشسافة ألإسسÓمية أ÷زأئرية ألقسسم ألوطني
للروأد ،ندوة صسحفية Ãقر أÙافظة ألولئية لولية
ورقلة –ت شسعار (ألكشسفية ب Úألأصسالة وأŸعاصسرة)
تدوم  ٣أأيام قصسد تفعيل أأنشسطة ألقسسم وطنيا ،وكذأ
–فيز ألقيادأت وأŸرأحل ألكشسفية ،حيث سسيتضسمن
برنامج أللقاء ﬁاضسرة قيمة سسيلقيها ألعميد «أآيت
مصسباح يوسسف» –ت عنوأن (أأخÓقيات ألكشسافة
ألإسسÓمية ومنهجياتها على ضسوء ما توحي به أأحرفه
ألأو.)¤

السسناباب يناقشض قضسايا سساخنة
يعقد أليوم ألأم Úألعام ألولئي للنقابة ألوطنية
أŸسستقلة Ÿسستخدمي ألإدأرة ألعمومية لولية أ÷زأئر
رشسيد جا Êندوة صسحفية على ألسساعة ألـ١٠,٠٠
صسباحا Ãقر ألنقابة ألوطنية للÎبية ،ألكائن Ãدرسسة
عيسسات أإيديرŸ ،ناقشسة ألعديد من ألقضسايا على غرأر
ألإضسرأب أŸفتوح ألذي عرفته هذه ألأخÒة.

أأعلن عثمان طويلب أأن «ألمجلسس ألوطني لهيئة ألمهندسسين ألمعماريين سسينظم ألطبعة ألثانية من
ألجلسسات ألوطنية للهندسسة ألمعمارية في شسهر ديسسمبر ألقادم».
وكشسف «ضسيف ألشسعب» أأن من ألمحاور ألمبرمجة في هذه ألطبعة «درأسسة نقدية للجلسسات أألولى
وما أأنجز منها ،وكذأ عن ألتوصسيات ألتي تولدت عنها وألتي قدمها ألمجلسس ألى وزأرة ألسسكن وألتي
بقيت ولأÓسسف في طي ألنسسيان».
وسستتطرق ألطبعة ألثانية للتوصسيات حسسب رئيسس ألمجلسس «إألى جانب ألتطرق إألى ضسرورة
ألتحديد ألصسريح وألمعلن لكل أألطرأف وتحديد مسسؤووليات كل منها».
كما سسيتعرضس أللقاء أأيضسا إألى «وضسعية ألمهندسس ألمعماري بين ألنصسوصس وألوأقع وألى جانب
ألتكوين وإأعادة ألرسسكلة علما بأان ألمجلسس ألذي يهتم بشسؤوون ألمهندسس ألمعماري وبأاخÓقيات
ألمهنة يولي أهتماما خاصسا بالتكوين وتطوير ألقدرأت ألبشسرية وتشسجيع ألحسس ألفني وأإلبدأعي
للمهندسس».

الوقاية من مرضض
''سسبينابيفيدا''
تنظم مجلة «ألعزيمة» ألمنبر أإلعÓمي ألخاصس
بفئة ذوي أإلعاقة ندوة صسحفية أليوم على
ألسساعة ألـ ١٠بالمركز أإلعÓمي «محمد عبد
ألرحماني» بجريدة «ألمجاهد» تحت عنوأن
«مشساركة جمعية مرضسى سسبينابيفيدأ مسستغانم
في يومهم ألعالمي» وألمقام في ألبرلمان
أألوروبي بفرنسسا في ألفترة ألممتدة بين  ٢٢و٢٥
أأكتوبر.

قمة ا’تحاد الدولي لÓتصصا’ت  ٢٠١٢بدبي

''نجمة'' تعرضض اأبرز منتوجاتها وخدماتها المبتكرة
تشسارك «نجمة» للسسنة ألثانية على ألتوألي من خÓل ألفضساء ألمخصسصس للجزأئر في
ألقمة ألدولية لÓتصسالت "  " I T U T e l e c o m W o r l d 2 0 1 2ألتي تحتضسنها
دبي (ألمارأت ألعربية ألمتحدة) من  ١٤أإلى  ١٨أأكتوبر ألجاري.
وحضسر هذأ ألموعد ألهام ألذي يعنى بالصسناعة ألعالمية لÓتصسالت وزير ألبريد
وتكنولوجيات ألإعÓم وألتصسال موسسى بن حمادي ،حيث قام بزيارة ألفضساء
ألجزأئري في ألصسالون ألمنظم على هامشس هذأ ألحدث ألكبير لÓتصسالت.
وخÓل هذه ألزيارة ،تبادل بن حمادي أأطرأف ألحديث مع أأعضساء وفد نجمة
ألحاضسر في دبي.
وتعد مشساركة «نجمة» أإلى جانب روأد ألعالم في قطاع ألتصسالت ،في قمة I T U
 ، T e l e c o m W o r l d 2 0 1 2فرصسة مميزة للمتعامل ألفعال في ألسسوق
ألجزأئرية لÓتصسالت ،لعرضس منتوجاتها وخدماتها ألمبتكرة.

''توفي ـ ـق'' ع ـ ـرضض
مغري من موبيليسض
لطÓب الثانويـ ـات
والجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـامعـ ـ ـ ـ ـات

أأعلن ألمتعامل ألتاريخي للهاتف ألنقال بالجزأئر «موبيليسس» عن
عرضس خاصس بطلبة ألجامعات وألثانويات أأطلق عليه إأسسم «توفيق»
مرأدفا للنجاح وتوفيق مخلوفي ألذي شسرف ألجزأئر بميدألية ذهبية
في دورة أأللعاب أألولمبية .٢٠١٢
وأسستنادأ إألى بيان للمتعامل ألتاريخي تلقت «ألشسعب» نسسخة منه ،يتمثل
عرضس «توفيق» في في شسريحة موبيليسس تسسمح بإاجرأء أتصسالت بـ ١
دينار على مسستوى ألشسبكة ألدأخلية للمتعامل ،إألى جانب منح رصسيد
إأضسافي بنسسبة  ١٠٠بالمائة نحو كل ألشسبكات عند كل تعبئة بقيمة ٥٠٠
و ١٠٠٠دينار ،فضس Óعن منح مكالمات ورسسائل نصسية مجانية وإأمكانية
تحميل ألنغمات بفضسل خدمة «نغمتي» ،إأضسافة إألى ألدردشسة عبر
ألنات.
وحسسب ذأت ألمصسدر ،يمكن للرأغبين في ألسستفادة من هذأ ألعرضس
ومن كل هذه ألمتيازأت ألتقرب من ألوكالت ونقاط ألبيع ألمعتمدة
لموبيليسس لقتناء شسريحة سسيم «توفيق» ،ألتي يقدر ثمنها بـ  ١٠٠دينار
معبأاة برصسيد مجاني يقدر بـ  ٥٠دينارأ ،وهم مرفوقين بوثائق تبث
تمدرسسهم ،كشسهادة مدرسسية ،أأو بطاقة ألطالب.

áæ«eGC.ê : OGóYGE

األربعاء ١٧أاكتوبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ٠١ذو الحجة  ١٤٣٣هـ
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أقرأأ...وصسيتي
@ ألحمل
أاحيانا خيباتنا المتكررة
بالبشصر تجعلنا محّببين
للوحدة.

º` ∏©J π`g
ن أ÷مل ل ينسسى من
أأ ّ
ظلمه؟
ن أألسسد يخاف من
أأ ّ
صسوت ألديك؟
ن ألÈغوث يسستطيع
أأ ّ
أأن يقفز مسسافة تعادل
طوله  ٢٠٠مرة.

@ ألثور
بك
سصيهتم
من
سصيسصأال...وغر ذلك ل
تصصّدق.
@ ألجوزأء
قل شصكرا لمن أاحببته ثم
نهاية
عّلمه
أانّ
التقدير...إاهانة.
@ ألسسرطان
ل يتمادى عليك إالّ من
تمنحه أانت حجما أاكبر
من حجمه الطبيعي.
@ أألسسد
بالعقل نسصيطر على كل
شصيء ،وبالقلب كل شصيء
يسصيطر علينا.

á` ` ` °†eh
''ال
دا قسسوة ليسست
ئما
الق عنوان للقلوب
ا
ا سسية ،فبعضض
ل
قلوب الطّيبة
تقسسوألنّها
مجروحة''

@ ألعذرأء
إاذا طرق الحب بابك ل
تفتح له سصريعا ،ألّن هناك
أاشصخاصض مثل األطفال
يطرقون بابك ويهربون.

πëdG ±ôYGh.....ióëJG
 )١ما هو ألشسيء ألموجود في كل شسيء؟
 )٢ما هوألحيوأن ألذيإأذأ قطعناه نصسفين ل يموت؟
 )٣ما هو ألشسيء ألذيإأذأ وضسعته في ألثÓجة
شسهرأ كام Óل يبرد؟

GEإاHبàتùس°سºم

همسس ـ ـ ـة و صس ـ ـ ـدى

á` ` ` ` ` ` `jƒ°T

قصسة حقد الجمل
غضصب صصاحب إابل يوما على جمله فقام
بضصربه ضصربا شصديدا ،ومن خبرة ذلك
الرجل عرف أانّه لن ينجو من حقد البعير
ول من نظرات البعير (أاصصحاب البل
يعرفون طبائعها ورغباتها حتى في
النتقام) ،فقام مسصرعا ببيعه إلحدى
القبائل.
ومّرت عشصر سصنين كاملة والبعير من
صصاحب إالى صصاحب ومن قبيلة إالى قبيلة،
ومارسض ذلك الرجل حياته العادية .وفي
يوم من األيام مّر في سصفره بقبيلة من
القبائل الذين هّبوا إلكرامه واسصتضصافته،
ونصصب خيمة خاصصة به يأاتيه فيها الطعام
والشصراب وينام فيها من عناء السصفر.
وأاثناء النهار رأاى صصاحبنا هذا جمله

@ غبي غضصب من زوجته فكتب لها
حادث
عملت
:S MSأانا
ومت....ارتحتي؟!!
@ مرة جزائري وواحد أاجنبي فاتو
على حانوت حلويات،
األجنبي سصرق ثÓث ملفيات وحطهم
في جيبو ،وقال للجزائري شصفت
أانا شصاطر عليك نعرف نسصرق..
وقال الجزائري شصوف السصرقة
كيفاشض  ،فاتو على الحانوت وقال
الجزائري لصصاحب المحل :حاب
نوريك السصحر...أاعطيني ميلفايا؟
عطاه ميلفايا ،كÓها وزاد قالو:
أاعطيني واحد أاخرى ،زاد كÓها وزاد
ثالثة
واحدة
زيدلي
قالو:
أاعطاهالو...كÓها وقالو صصاحب
المحل :وين السصحر؟ قالو
الجزائري :دّخل يّديك في جيب
األجنبي درك تلقاهم.

القديم ،ورأاى الجمل صصاحبه القديم،
وعرف كل منهما اآلخر ،وحينما جاء الليل
وانصصرف كّل لخيمته ،قام صصاحبنا بعمل
عجيب وغريب ،أاخذ يجمع الرمل
واألحجار الرملية داخل خيمته ،وخلع
مÓبسصه كلها وحشصاها باألحجار والرمل
(كل المÓبسض حتى غطاء الرأاسض) ،وهرب
عاريا تماما ليدّبر أامره فيما بعد .وفي
الليل قام البعير بتقطيع كل خطام أاو
تعقيل ،وجاء إالى الكوم الرملي وبرك عليه
وصصار يطحن بنحره ومبركه المÓبسض،
وكل شصيء تحته حتى اطمأان البعير أاّنه
قضصى عليه بالضصربة القاضصية.
وتمّر السصنين تلو السصنين ويمّر صصاحبنا
بأاحد األسصواق فإاذا هو ينظر إالى جمله
والبعير ،ما إان وقعت عيناه على صصاحبنا
هذا إال وقد كاد يسصقط وقد فارق الحياة
حزنا وكمدا.

@ تقول األسصطورة :كي تكون تهدر مع
واحد في التيليفون ويكوبي عليك ،غير
كّمل المكالمة باشض واحد ما يفيق (ها
ها ها).

@ قال الشصاعر فيسض بن أابي بوك:
حّيرت عينكم إاعجابي وعجزت عن
ب
وصصفكم تعليقاتي ،يا من ته ّ

لكل شصيء مهارة ومهارة فن التجاهل
والÓمبالة ‘ هذه األمور تعّود اإلنسصان
عى الصص Èوالتحمل ،وكظم الغيضض
وعدم الغضصب.
عن أابي هريرة ـ رضصي الّله عنه ـ أانّ
رج Óقال للنبي ـ صصلى الّله عليه وسصلم ـ

.

@ قريبا بمناسصبة الشصتاء أاكثر سصؤوال
سصنسصمعه الفترة القادمة'' :عندك بابيي
بوشصوار'''' ،ل ل والّله باعندي''.

حل ألعدد ألماضسي

)١أأذأن ألفجر،
 )٢أللسسان،
أألسسنان ،ألبلعوم
وألمعدة.

:á«ªdÉY ∫ÉãeGCh ºµM
@ من اّتبع عقله أاصصبح باردا ،ومن اّتبع
قلبه سصينكسصر دائما.
@ الوقوع في الحب مثل القفز من مكان
عالي ،عقلك يقول ل تفعل سصوف تموت،
وقلبك يقول ل تقلق يمكن أان تطير.
@ سصيمضصي كل شصيء ولن تقف الدنيا
على أاحد.
@ كل حديث معّرضض لسصوء الفهم ،حتى
الصصمت قد ُيسصاء فهمه.
@ بعضض البشصر مثل التيليفون الصصيني
رخيصض وصصوته عالي.

@ ألميزأن
يصصبح الوجع بسصيطا
حينما تجد من يعتني
بك.
@ ألعقرب
ل تندم على غفران
منحته من قلبك لمن أاسصاء
إاليك بشصدة ،فهذا أافضصل من
أان تندم على إاسصاءة فعلتها أانت في حق
شصخصصي ولم يغفرها لك.
@ ألقوسس
الصصديق الحقيقي هو
الذي يمسصك يدك بقوة
عندما تقول له أاريد أان أابقى وحيدا.
@ ألجدي
كن كالمطر إاذا أاقبل
اسصتبشصر الناسض به وإاذا ح ّ
ط
نفعهم ،وإاذا رحل ترك أاثرا
فيهم ،وإاذا غاب اشصتاقوا إاليه.
@ ألدلو
حقا إانّ الحياة أاقصصر من
أان تضصّيعها في إاعطاء
ل
ألشصخاصض
فرصض
يسصتحّقون.
@ ألحوت
إاذا رأايت من تحب ابتسصم
سصيشصعر بحبك ،وإاذا رأايت
عدوك ابتسصم سصيشصعر بقوتك ،وإاذا
رأايت من تركك ابتسصم سصيشصعر بالندم.

أاوصصني قال« :ل تغضصب» ،فرّدد مرارا أاو ،أاو ،حاول أاّل تغضصب ،جّرب أان وتعبا ،أاما Œاهلك عنها فÒيح
تتجاهل عن كل ذلك ورّكز ‘ قراءتك أاو أاعصصابك وÁنحك طاقة لبقية يومك.
قال« :ل تغضصب» (رواه البخاري).
هذا حديث مهم ‘ باب إاصصÓح أاخÓق سصماعك شصريطك ،أاو رسصمك أاو مواصصلة حتى ‘ حياتك الجتماعية حاول أان
تتجاهل عن بعضض اŸكدرات
الناسض وتزكية نفوسصهم مهارة جميلة ما –ب مزاولته ،وضصع عقلك
مثل سصلوك فÓن وكÓم
وذهنك ‘ حالة Œاهل تام
ومهمة ‘ معظم األوقات.
عÓن ،وماذا كان يقصصد
وبرأايي يعت Èهذا الفن تطويرا للذات عن كل ما يزعجه.
هذا وذاك ،وسصÎتاح.
إاذا كانت اŸهارة مسصتخدمة بالشصكل ل تسصتغرب ،جّرب وحاول
من الصصعب طبعا أان
الصصحيح ،فهل التجاهل مهارة؟ أان تتمالك نفسصك وسصوف
تبقى ‘ حالة غفلة أاو
تتعّود على هذه القدرة
وا◊قيقة هي نعم.
Œاهل تام طوال
التجاهل مهارة وإابداع راق ل يتقنه إاّل الرائعة .التجاهل جميل
الوقت ،سصتنهار وتفقد
جدا خاصصة عندما يكون
Îﬁفو السصعادة بإاذن الّله.
حيويتك وتبقى طوال
من
الكثÒ
وما أاقصصده بالتأاكيد ليسض التجاهل عن حولك
متوترا،
الوقت
األمور ا÷يدة ،بل التجاهل عن األمور ضصغوطانت ا◊ياة ،ل
والتجاهل بالتأاكيد ل
التي تضصايق النسصان ‘ حياته وتسصّبب ترّكز ‘ كل ما حولك من
يعني أان ل يحاول النسصان
مضصايقات ،بل اغفل عنها
له النكد والغضصب.
معا÷ة مشصاكله لكنه يفيد ‘
فمث Óإاذا كان هناك إازعاج شصديد ‘ ودع عقلك الباطني يلتفت
التعامل مع ضصغوطات ا◊ياة
عنها بعيدا.
ﬁيطك وبيئتك
البسصيطة اŸتكررة والتي قد
وشصجاراتهم إانّ تركيزك وتفكÒك ‘ هذه
األطفال
كأاصصوات
توصصلنا إا ¤الندفاع ومن ثم
وصصراخهم ،أاو مكنسصة كهربائية أاو األمور وحديثك عنها
الندم.
جرسض باب عالق أاو تفحيط بالشصارع أاو ،بالشصكوى والتذمر يزيدك أاŸا

الطقسش المنتظر
اليوم و الغد
عنابة الجزائر وهران

á«îjQÉàdG IôµØªdG
 ١٧أاكتوبر  :١٩٦١تظاهر آالف الجزائريين سشلميا في
الششوارع الرئيسشية بباريسش اسشتجابة لنداء فيدرالية
جبهة التحرير الوطني مسشاندة للثورة
والمعتقلين ردت عليه الششرطة الفرنسشية
بعنف دموي.
 ١٧أاكتوبر  :١٩٥٩أاجرى الرئيسش فرحات
عباسش عدة اتصشالت ومقابÓت مع الملك محمد
الخامسش واألمير مولي الحسشن والمسشؤوولين المغاربة
بالرباط قبلأان يعودإالى تونسش.

22° 22°
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عنابة الجزائر وهران
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القضساء علىإارهابيين
بتادميت
قضضت قوات الأمن ،مسضاء الإثنين،
ببلدية تادميت ( ١٨كلم غرب تيزي وزو)
على اإرهابيين ،حسضبما علم اأمسس من
مصضدر اأمني.
واأوضضح المصضدر ،اأن الإرهابيين اللذين
كانا على متن سضيارة كانت قادمة من
الجزائر العاصضمة ومتوجهة الى ولية
تيزي وزو تم القضضاء عليهما من قبل
قوات الأمن على مسضتوى حاجز اأمني
للدرك الوطني عند المدخل الغربي
لمدينة تادميت على الطريق الوطني
رقم .١٢
وذكر المصضدر ،اأنه تم اسضترجاع
سضÓحين من نوع كÓشضينكوف خÓل هذه
العملية في حين تمكن اإرهابيا ثالثا
الذي كان معهما داخل السضيارة من
الفرار.
يذكر اأن قوات الأمن قضضت ،يوم الجمعة
الماضضي ،خÓل كمين نصضبته بالقرب من
قرية اأزرو ببلدية ياكوران على اإرهابي
اآخر بكاي بوعÓم المدعو خالد الميغ
المكلف بالعÓقات الخارجية بما يسضمى
تنظيم القاعدة بالمغرب الإسضÓمي.

العدد
١٥٩٢٩

السشفـــــير السشــــــــوداني مجـــــــــدي محمــــــــــــــد طه:

تمويل وتششجيع جماعة
إارهابية بدلسش

المحكمة تدين متهما ٣
سسنوات سسجنا نافذا
صضدرت محكمة الجنايات لمجلسس قضضاء
بومرداسس ،اأمسس ،حكما حضضوريا بثÓث
سضنوات سضجنا نافذة ضضد متهم بجنايات
(تمويل) و(تشضجيع جماعة اإرهابية
مسضلحة) و(عدم الإبÓغ عن جناية).
كما اأدانت المحكمة في نفسس القضضية
حضضوريا متهما ثانيا بسضنة سضجنا نافذة
عن جنحة (عدم الإبÓغ) وبراأت في
نفسس القضضية ٣ ،متهمين اآخرين من
الجنايات المنسضوبة اإليهم.
وتم متابعة المتهمين في القضضية اإثر
التحريات التي باشضرها قوات الأمن
بدلسس شضرق بومرداسس سضنة ،٢٠١١
اسضتنادا اإلى معلومات تفيد بوجود
محاولت لنقل العتداءات الإرهابية من
طرف عناصضر اإرهابية مسضلحة تنشضط
على مسضتوى وليتي تيزي وزو
وبومرداسس اإلى جنوب البÓد بغرضس
اسضتهداف الموؤسضسضات البترولية.
وعلى اإثر تحريات معمقة ،توصضلت
قوات الأمن اإلى توقيف المتهم الرئيسضي
في القضضية وهو صضاحب محل تجاري
بدلسس وانتقل للعمل بحاسضي مسضعود،
حيث اعترف عند اسضتنطاقه من طرف
الضضبطية القضضائية ،اأنه كان ينشضط
لصضالح الجماعة الإرهابية المسضلحة
تحت لواء الجماعة السضلفية للدعوة
والقتال بواسضطة الإرهابي المكنى
«بÓل» منذ سضنة .٢٠٠٥
وتمكنت قوات الأمن بعد ذلك من اإلقاء
القبضس على كل العناصضر المتهمين في
القضضية ،الذين كانوا يقومون باقتناء
الموؤونة من محل المتهم الرئيسضي
لفائدة الجماعات الإرهابية.
واأثناء الإدلء بشضهاداتهم نفى المتهم
الرئيسضي والمتهمون الآخرون كل التهم
المنسضوبة اإليهم ،فيما اإلتمسس وكيل
الجمهورية تسضليط عقوبة  ١٠سضنوات
سضجنا نافذة ضضد المتهم الرئيسضي في
القضضية و ٥سضنوات سضجنا نافذة ضضد كل
واحد من المتهمين الآخرين.

طموحاتنا كبيرة في دفع التعاون مع الجزائرإالى مسستوىأاعلى
الخرطــــــوم وجــــــوبا قــــــررتا تجــــــاوز حالـــــة التوتــــر
«نمتلك طموحات كبيرة في توسشيع العÓقات مع الجزائر التي ظلت على الدوام متميزة ..ونتطلع بششكل خاصش
لتوسشيع هذه العÓقاتإالى المجالين اإلقتصشادي والتجاري وإاقامة مششاريع ششراكة مثمرة».

فنيدسس بن بلة
اإنها كلمات تفّوه بها السضفير
السضوداني بالجزائر مجدي
محمد طه ،اأمسس ردا على اأسضئلة
طرحتها عليه جريدة «الشضعب»
في لقاء اإعÓمي جرى بمقر
السضفارة ببارادو (حيدرة).
وغاصس السضفير في تصضريحه في
مختلف المراحل التي مرت بها
العÓقات الثنائية التي حملت
نوعا من التمايز بعد لقاء «اأم
درمان» الكروي ..وهو لقاء اأكد
بشضاأنه السضفير مجدي محمد
طه ،اأنه محطة كشضفت بحق عن
عمق الروابط بين الجزائريين
والسضودانيين ،واأظهرت الحاجة
الملحة لتعميقها واإثرائها على
ضضوء المسضتجدات والتحولت.
وذكر السضفير اأن الروابط
الإقتصضادية بين الجزائر
والسضودان ليسضت بنفسس المسضتوى
الذي بلغته سضياسضيا ،مما
يسضتدعي المزيد من الجهد
والعمل لإصضÓح الوضضع وتعديل
قاعدة المعادلة تجاوبا وما
تطمح اإليه الدولتان المحوران
في القارة الإفريقية والعالم
العربي.

وعن مدى توفر اإطار يضضمن
تجسضيد التفاقات الموقعة بين
بلدي السضودان في اأديسس اأبابا،
وتجاوز اختÓلت التجارب
السضابقة ،ذكر السضفير باأن اإرادتي
الخرطوم وجوبا السضياسضية كفيلة
باإزالة كل شضك ..وتصضفية الأجواء
وسضد فجوات النزلق ،وعودة
الÓثقة.
وقال السضفير الذي تحدث مطول

عن التفاقات المتوصضل اإليها
بعد جولة مفاوضضات ماراطونية
من  ٤اإلى  ٢٧سضبتمبر ،اأن
الخرطوم وجوبا اأكدتا اأمام المÓأ
الإرادة الراسضخة في تجاوز
التهديدات وطّي صضفحة التشضنج
اإلى الأبد طالما اأن خيار السضÓم
والتهدئة هو اأكبر ضضمان
لÓإسضتقرار وبناء الثقة.
وعن سضبب تاأخر المفاوضضات كل

هذه المدة التي اقتربت من
شضهر ،اأوضضح السضفير ،اأن هذه
المسضاألة اأملتها الظروف التي
المسضار،
بهذا
اأحاطت
العÓج
محّل
والمواضضيع
والتدارسس ..وهي مسضاألة لم
تترك اأي شضيء معلقا ..وتناولت
المفاوضضات اأدق التفاصضيل ،رغبة
في ترسضيخ عÓقات مسضتقرة
دائمة ل تشضوبها شضائبة ..ول
تهزها الطوارئ..
عÓقات صضلبة ،تنزع من الذين
يضضربون على اأوتار اإثارة الأزمة
واإشضعال نار الفتنة والتوتر بين
دولتي السضودان ،هذه «الأوراق»،
وتبعد عنهم شضبح الÓتفاهم..
والعمل معا اليد في اليد لتطبيق
بنود التفاقيات الـ ،٩الشضاملة
مجالت الأمن والسضياسضة
والإقتصضاد ،وتنقل الأشضخاصس،
والتكفل بمسضتحقات العاملين ما
بعد الخدمة ..وبهذه الطريقة
قررت دولتا السضودان تعبيد
مسضار العÓقات الثنائية مسضتغلة
تجارب الحقب السضابقة،
متخذة منها دروسضا وافية
شضافية ،شضكلت اأقوى الضضمانات
واأكبرها صضÓبة في بناء عÓقات
جديدة قوامها الثقة اأول وقبل
كل شضيء.

ال ـم ـ ـؤوبـ ـ ـد لقاتـ ـلي ع ـج ـ ـوز مغـ ـتر ـب ـ ـ ـة بـ ٣٨طعنـ ـ ـة بالح ـن ـ ـ ـاية في تلمسسـ ـ ـ ـان
قضضت محكمة الجنايات لدى مجلسس قضضاء تلمسضان بعقوبة الحبسس
المؤوبد في حق المتهمين (ج.م) وإابن عمته (ر.ع) عن تهمة قتل
جارتهم المغتربة (ب.ر) التي تجاوزت العقد السضابع من عمرها عن
طريق توجيه ٣٨طعنة لها في كافة أانحاء جسضدها.
وقائع القضضية التي هزت حي المسضتقبل بالحناية ـ  ١١كلم شضمال
تلمسضان ـ تعود إالى يوم  ،٢٠١٢/ ٠٧ / ٠٤أاين تلقت مصضالح األمن
مكالمة حول العثور على جثة الضضحية مخضضبة بالدماء داخل غرفتها
وبها  ٣٨طعنة ،كما تم العثور على غرف المنزل مبعثرة كما تم العثور

على أاثار حذاء رياضضي الذي كان مفتاح اللغز ،حيث كشضفت أاثار
الحذاء صضعوده الدرج وتوجهه إالى المنزل المجاور لمنزل الضضحية
وبالتحقيق تم الوصضول إالى المتهم (ج.محمد) الذي أاعترف بالتهم
المنسضوبة إاليه وكشضف عن شضريكهئ ر.عبد القادر المعروف باسضم
براجع كما أارشضدهم إالى المجوهرات ومبلغ  ٣٠٠٠دج الذي تم سضرقته
من منزل الضضحية.

تلمسصان :محمد ب

الرابطة المحترفة األولى

النتائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج

اتح ـ ـ ـ ـ ـاد الح ـ ـ ـ ـ ـراشش
يعتلـ ـ ـ ـ ـي الريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادة
انفرد عششيةأامسش فريق ا–اد ا◊راشش
بريادة ترتيب الرابطة اÎÙفة األو¤
‘ اعقاب ا÷ولة الـ  ٦بعد فوزه على
مضشيفه اوŸبي الششلف بنتيجة  ٢ـ ،٠
حيث اسشتفاد من انهزام الرائد السشابق
ششبيبة بجاية ‘ الداربيأامام الششبيبة
القبائلية.

حامد.ح

وتعت ÈالهزÁة الأو ¤لأشضبال اŸدرب اآلن ميشضال الذي سضجل
تعÌين متتالي Úاثرا على ترتيبه ،وفسضحا اÛال ل–اد
ا◊راشس الذي اثبت انه يسض Òبخطى ثابتة ..رغم العقوبة
اŸسضلطة على اŸدرب شضارف ..وعقد باŸناسضبة من ماأمورية
اأوŸبي الشضلف ومدربه بلحوت الذي تلقى انتقادلت كبÒة ‘
اŸرحلة الأخÒة بعد النتائج اıيبة.
‘ ح Úان اŸطاردة تبدو قوية من طرف شضباب قسضنطينة
الذي “وقع ‘ اŸرتبة الثانية بعد فوزه اŸسضتحق ‘ الوقت
بدل الضضائع على شضباب بلوزداد ،هذا الأخ Òالذي صضمد ا¤
غاية الدقيقة  ٩٣قبل ان يسضقط امام اıالفة الرائعة للعائد

تصصوير:ع.تيليوة
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األربعاء  ٠١ذو الحجة  ١٤٣٣هـ الموافق لـ ١٧أاكتوبر ٢٠١٢م الثمن  ١٠دج

إاسشترجاع رششاششين

مواقيت الصشÓة

ا .ا◊راشش ـ ج  .الششلف  ٢ .....ـ ٠
شش .قسشنطينة ـ شش .بلوزداد  ١ .ـ ٠
م .ا÷زائر ـ ا  .بلعباسش  ٣ ......ـ ١
و.سشطيف ـ ا .العاصشمة  ١ .....ـ ٠
م .العلمة ـ شش .السشاورة  ١.....ـ ١
شش .باتنة ـ و .تلمسشان  ١ ......ـ ٠
شش.ب بوعريريج ـ م .وهران ١ .ـ ١
شش .القبائل ـ شش .بجاية  ٢.....ـ ١

اإ ¤الواجهة ياسض Úبزاز ،الذي اهدى  ٣نقاط من ذهب
للسضناف.Ò
بينما تنفسس فريق مولودية ا÷زائر بعد الفوز الذي حققه على
الصضاعد ا÷ديد ا–اد بلعباسس ،والذي يعت Èالنتصضار الأول
للمدرب مناد على راأسس العميد ،والذي سضيكون له وزن كب Òعلى
الفريق قبل الداربي الذي سضيجمعه يوم السضبت القادم اأمام
شضباب بلوزداد.
‘ ح Úعمق وفاق سضطيف جراح ا–اد العاصضمة و فاز عليه
بنتيجة ( .. )٠ -١الأمر الذي سضيزيد الضضغط على اŸدرب
غاموندي.
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أاحمد بجاوي يقدم
كتابه ا÷ديد :

''السسينم ـائي ’ يكتب
التاريـ ـ ـخ ،لك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
يب ـ ـدع ‘ ت ـ ـرجمتـه''

اأكد الكاتب والناقد السضينمائي،
اأحمد بجاوي ،اأن كتابه ا÷ديد
اŸوسضوم بـ(صضور ووجوه اŸقاومة
بتلسضمان) يجسضد العÓقة ا◊ميمية
والتبادل الفعلي الذي كان Áيز
اŸيدان الثقا‘ Ãختلف اطيافه ‘
السضتينيات ،حيث راأى ضضرورة –ويل
الفيلم الذي كتب نصضه ‘ تلك الفÎة
ا ¤عمل ادبي ‘ كتاب ورقي
بالشضÎاك مع الكاتب دو Êمارتيناز.
وقد كشضف امسس بجاوي لـ«الشضعب»
على هامشس الندوة الصضحفية التي
نظمها الديوان الوطني للثقافة
والإعÓم ع ÈمنÈه «موعد مع
الكلمة» بقاعة الأطلسس اأنه مع
صضدور هذا اŸولود تلقى عدة
عروضس من منتج Úقصضد –ويله ا¤
فيلم لإحياء اŸيزات والتبادلت
الثقافية التي كانت “يز السضاحة
الفنية ‘ زمن عرفت فيه ﬂتلف
هذه الفنون عصضرها الذهبي.
واأضضاف ذات السضينمائي ان اŸوؤلف
مبني على سضيناريو فيلم كتبه ‘
السضتينيات ،والتي تعكسس الحتكاك
الكب Òالذي كان بﬂ Úتلف
الفنان ،Úمنهم الرسضام دوÊ
مارتيناز ،حيث راأى عدد من اأبناء
الفن اأنه «من ا÷ميل اأو الأجدر
وضضع حقائق تلك السضنوات ‘ كتاب»
لÎجمة الطبيعة اŸلتحمة وحقيقة
الأسضرة الفنية الواسضعة التي كونها
فنانو تلك الفÎة.
كما –دث اأحمد بجاوي على هامشس
فضضاء موعد مع الكلمة عن الدور
الكب Òالذي تلعبه السضينما ‘ التطرق
والتعريف بالتاريخ الوطني باأسضلوب
خيا‹ وليسس العتماد على القتباسس
اŸاأخوذ من كتابات بعيدا عن
التاأريخ الذي يعد من مسضوؤولية
اŸوؤرخ ،Úحيث اكد ‘ هذا الصضدد
على وجوب التحلي باŸصضداقية Œاه
تاريخ بÓدنا وكشضف ا◊قائق مع
اŸصضادر
على
العتمادات
وليسس
الصضحيحة
والشضهادات
التغليط ،قائ« Óالفنان من دوره
مسضاندة اŸوؤرخ ‘ ترجمة التاريخ
وŒسضيده بالصضورة او ﬂتلف
القوالب الفنية ،وليسس كتابة التاريخ».

سصمÒة ÿذاري

