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á«ª∏©dG áæé∏dG ´ÉªàLG ¢SCGÎj ≈°ù«Y øH
ô≤Ã ,Ωƒ«dG ,≈°ù«Y øH ó«°TQ.O ,á«ØjôdG á«ªæàdGh áMÓØdG ôjRh ¢SCGÎj
á«ª∏©dG á«æWƒdG áæé∏dG ´ÉªàLG ,ÉMÉÑ°U 08:30`dG áYÉ°ùdG øe GAóH ,IQGRƒdG
.äÉHÉ¨dG ≥FGôM áëaÉμeh ájÉbƒdG á∏ªM ò«ØæJ á«©°Vh á©HÉàŸ

¢û«÷G …OÉæH á«°SÉ«°ùdG äÉMÓ°UE’G ∫ƒM ¢TÉ≤f
»Ñ©°ûdG ¢ù∏ÛG º¶æj ,á«ÁOÉcC’Gh á«ª∏©dG ¬JÉWÉ°ûf QÉWEG ‘
äÉMÓ°UE’G{ ´ƒ°Vƒe ∫ƒM ‹hO ≈≤à∏e ,GóZh Ωƒ«dG ,»æWƒdG
.z±GógC’Gh QÉ°ùŸG :ôFGõ÷G ‘ á«°SÉ«°ùdG
,¢Sƒ°ù°ùe »æÑH ¢û«é∏d »æWƒdG …OÉædÉH QGóŸG ¥óæØH AÉ≤∏dG ΩÉ≤j
á«°SÉ«°ùdG äÉMÓ°UE’G QÉ°ùe ¢VGô©à°S’ á°Uôa πμ°ûjh ,áª°UÉ©dÉH
.èFÉàf øe ¬à≤≤M Éeh ôFGõ÷G É¡àé¡àfG »àdG
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إلموإفق لـ  ٠١ششعبان  ١٤٣٤هـ

إلعدد
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اسشتكملتإاجراءاتإادماج قياديين سشابقين في اإ’صشÓح
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في ذكرىإاعÓن زرالدة

ألتحأد ألمغأربي ،عمق تأريخي وبعد أسشترأتيجي

جبهة ألجزأئر تفتح مششأورأت معأأحزأب سشيأسشية لتحقيق ألتحول ألديمقرأطي

حددت جبهة الجزائر الجديدة ،تاريخ الـ ٢٩جوان الجاري لتنظيم دورة مجلسشها الوطني وهي
الدورة التي سشيتم فيها ضشبط قائمة الوجوه القيادية في حركة اإ’صشÓح سشابقا وبعضس المناضشلين
الذين فضشلوا ا’لتحاق بصشفوف الجبهة ،كما سشيتم تششكيل اللجنة الوطنية ’سشتكمال هيكلة الحزب
على مسشتوى جميع بلديات القطر الوطني.

زهرأء.ب
وإسشتكملت جبهة إلجزإئر إلجديدة ،حسشب
بيان توج إجتماعا عاديا إأششرف عليه رئيسشها
إأحمد بن عبد إلسشلم ،وحضشره إأعضشاء مكتب
إلمجلسض إلوطني إإجرإءإت وإآليات إإدماج
إلإطارإت إلسشابقة إلقادمة من حركة إلإصشلح
في إلهيئات إلقيادية وإلولئية وإلبلدية ،على
إأن تعرضشها على إلمجلسض إلوطني في دورته
إلمقررة نهاية إلششهر إلجاري .
وإأوضشح ذإت إلمصشدر ،إأنه تم ضشبط قائمة
إلمنضشمين إإلى إلجبهة ،من بينهم وجوه قيادية
سشابقة في حركة إلإصشلح إلوطني على غرإر
إلدكتورين سشعيد بلحيمر ،وعبد إلسشلم كسشال،
ومئات إلمناضشلين في  ٣٠ولية ،مضشيفا إأنه تم
إإقترإح إأسشماء منهم لعضشوية إلمكتب إلوطني
وعضشوية إلمجلسض إلوطني ،وكذإ إلمكاتب
إلولئية وإلأمانات إلوطنية إلمختلفة .
ويبدو إأن إنضشمام بعضض إلقياديين إلسشابقين
في حركة إلإصشلح للجبهة ،قد فتح ششهية

مسشوؤوليها لإقناع إآخرين
بالنضشمام لهذإ إلحزب إلفتي،
حيث ذكر إلبيان ،إأنه تم تكليف
رئيسض إلجبهة بموإصشلة
مسشاعي ضشم مجموعات
إأخرى للحزب ما إأسشماهم
بالكفاءإت إلوطنية إلنزيهة،
وهي إلعملية إلتي إأخذت
حسشب نفسض إلمصشدر مرإحل
متقدمة سشيعلن عنها في إآجال
قريبة.
وكلف إلمكتب إلوطني،
بتحضشير ملف إلرئاسشيات
إلقادمة ،لعرضشها على دورة
إلمجلسض إلوطني إلقادمة لتخاذ إلقرإرإت
إلمناسشبة ،كما برمج إلمكتب إلوطني ثلث
تجمعات ششعبية ولئية و ٥خرجات ميدإنية
ذإت طابع تنظيمي خلل إلفترة إلتي تفصشلنا
عن ششهر رمضشان إلمعظم .
من جهة إأخرى ،قرر إلمكتب إلوطني ـ
يضشيف إلبيان ـ مباششرة سشلسشلة من إلمششاورإت

مع قائمة من إلأحزإب
وإلششخصشيات إلسشياسشية لم
يسشميها ،لبلورة تصشور وطني
حول رإهن إلمرحلة وإلبحث
عن إآليات إلتعاون وإلتكامل
بغية إلتوصشل إإلى توإفق
وطني يسشمح بتحقيق إلتحول
إلديمقرإطي «إلمطلوب»،
ويناأى بالجزإئر عن كل
إلمنزلقات.
وعلى إلصشعيد إلدولي،
إلجزإئر
جبهة
إأدإنت
إلعدو
إإقدإم
إلجديدة
إلصشهيوني على بناء إلمزيد
من إلمسشتوطنات على إلأرضض إلفلسشطينية،
وإسشتباحة إلمقدسشات وإعتقال إلعششرإت من
إلموإطنين إلعزل ،فيما دعت إإلى توحيد
إلجهود لتقريب وجهات إلنظر بين طرفي
إلنزإع في سشوريا ،ودفع إلطرفين إإلى طاولة
إلحوإر وإلحل إلسشياسشي إلسشلمي للأزمة
إلسشورية.

ابراهيم بوششني (عضشو المجلسس الو’ئي لبومرداسس):

نحن مع ألتغيير أإليجأبي وتوسشيع صشÓحيأت ألمنتخب
طالب نائب المجلسس الششعبي
الو’ئي لبومرداسس عن الحركة
الششعبية الجزائرية ابراهيم بوششني،
باأهمية تفعيل قانون البلدية
والو’ية في مششروع الدسشتور
القادم ،واإيجاد مواد جديدة في هذا
الباب واآليات تطبيقية تمكن
المنتخب المحلي من صشÓحيات اأوسشع
’أداء مهامه وواجباته اتجاه المواطن
وقوفا عند الثقة التي منحه اإياها
خÓل ا’نتخابات ا’أخيرة ،وتحديد
بدقة حدود صشÓحياته القانونية في
معالجة مختلف القرارات المصشيرية
التي تهم المواطن..

بومردأسس :ز /كمال
وقال عضشو إلمجلسض إلولئي ورئيسض
لجنة إلصشحة ،إلنظافة وحماية إلبيئة
بالمجلسض إلولئي ،إأن مهام ودور إلمنتخب
في إلوقت إلرإهن يتطلب مششاركة وإسشعة

إأكثر
على
وتنسشيقا
إلمسشتويات مع إلإدإرة وذلك
خدمة للموإطن وإلمششاركة
في تجسشيد برإمج إلتنمية
إلمحلية للولية ،وكل تنافر
بين إلطرفين قد ينعكسض
سشلبا على إلموإطن ول
يحقق طموحاته وإنششغالته
إلعديدة إلتي يقع إلجزء
إلأكبر منها على عاتق
إلمنتخب ،وهي تحديات
يجب إلتعامل معها بحكمة
وعقلنية على حد قوله.
وعن نظرته لمششروع تغيير إلدسشتور ،إأكد
نائب إلحركة إلششعبية إلجزإئرية
بالقول«..نحن مع إلتغيير إلإيجابي في إإطار
إلإصشلحات إلتي باششرها رئيسض إلجمهورية
وإلسشتقرإر إلموؤسشسشاتي ،من إأجل تعزيز
إلديمقرإطية وإلتعددية إلسشياسشية في كنف
إلسشلم وإلمصشالحة ،وهي عوإمل تششجع
مثلما قال على بعث إلتنمية إلقتصشادية في

إلجزإئر من خلل تششجيع
إلسشتثمار وخلق مصشادر
دخل جديدة بديلة عن
كالسشياحة
إلبترول
وإلفلحة».
وعن طبيعة إلنظام
إلسشياسشي إلأنسشب للجزإئر،
قال عضشو إلمجلسض إلولئي
للحركة إلششعبية ،إأن إلنظام
إلبرلماني إلرئاسشي هو
إلأنسشب في إلوقت إلحالي
للجزإئر ،ششريطة تعزيز دور
إلبرلمان ومنحه إلصشلحيات
إلكافية لمرإقبة مدى دسشتورية إلقوإنين
لكونه هيئة رقابية ممثلة للششعب ،مع
ضشرورة إلفصشل بين إلسشلطات إلثلثة
إلتششريعية ،إلتنفيذية وإلقضشائية لأنها
إلضشامن إلوحيد كما قال لدولة إلقانون
وإلعدإلة إلجتماعية إلتي يتطلع إإليها
إلموإطن.

ملتقى دو‹ حول ألعÓقأت ب Úأ÷زأئر ودولأأوروبأ ألوسشطى ‘ ›أل أألرششيف
اأعلن المدير العام لÓأرششيف الوطني،
عبد المجيد ششيخي ،اأمسس بوهران ،اأن
موؤسشسشته بصشدد التحضشير لتنظيم ملتقى
دولي بالجزائر العاصشمة حول العÓقات
بين الجزائر ودول اأوروبا الوسشطى
والششرقية في مجال ا’أرششيف .
وفي تصشريح صشحفي على هامشض إلملتقى
إلوطني حول «إأرششيف إلموؤسشسشات إلإدإرية في
إلجزإئر :مصشطلحات وممارسشات» ،إأبرز ششيخي
إأن إلهدف من إلملتقى إلمرتقب تنظيمه قبل
نهاية إلسشنة يكمن في إلبحث عن سشبل إلتعاون
في مجال تبادل إلوثائق ووضشع إأرضشية وبرنامج
عمل مع هذه إلبلدإن (صشربيا وإألمانيا ورومانيا
وإلتششيك وسشلوفاكيا وإلنمسشا وإلمجر وبلغاريا).
وفي هذإ إلششاأن ،إأششار إلمدير إلعام للأرششيف
إلوطني إإلى إأن «للجزإئر وثائق تخصض هذه إلدول

منها على سشبيل إلمثال تلك إلخاصشة بالحكومة
إلموؤقتة للجمهورية إلجزإئرية عندما كانت
تتعامل مع هذه إلدول وهم يملكون وثائق إأخرى،
مما سشيسشمح بتبادل إلنسشخ».
وإأبرز إأن هذه إلدول سشاعدت إلجزإئر في
حرب إلتحرير إلمظفرة ،وبالتالي يوجد إأرصشدة
إأرششيفية يمكن إلحصشول عليها ،مذكرإ في سشياق
متصشل إأن إلمديرية إلعامة للأرششيف إلوطني،
نظمت إلسشنة إلماضشية ملتقى مماثل خصشصض
للدول إلسشكندنافية.
وبخصشوصض إسشترجاع إلأرششيف قال ششيخي إأن
«إسشترجاع إلأرششيف هي وظيفتنا إلدإئمة ونحن
نسشترجع من حين للآخر ونحصشل على نسشخ إأيضشا
لتسشهيل عمل إلباحثين وإأن إلعمل جاري مع
إأطرإف عديدة كالفرنسشيين وإلأترإك وإلإسشبان
وإلسشويديين وإلنروجيين لثرإء إأرصشدتنا

أأبوأب مفتوحة على أألرششيف بأأدرأر
إإنطلقت ،إليوم ،بدإر إلثقافة فعاليات إألبوإب إلمفتوحة حول إألرششيف من تنظيم
مصشلحة إلتوثيق وإألرششيف باألمانة إلعامة لولية أإدرإر ،وبالتنسشيق مع إلمركز إلوطني
للمخطوطات ودإر إلثقافة ،وذلك بمناسشبة إلحتفال باليوم إلعالمي لألرششيف.
هذه إألبوإب إلمفتوحة تضشمنت تنظيم معرضشا بقاعة إلمعارضض عائششة حدإد ،حيث
يحتوي هذإ إلمعرضض على مخطوطات في مختلف إلمجالت إلدينية وإلعلمية وإألدبية
وإلفقه وإلقرآإن إلكريم ،كما يتضشمن أإيضشا عرضشا للوإئح كبيرة تبرز إلمدإرسض إلقرآإنية في
إلجزإئر وخرإئط توضشح كيفية إنتششار إإلسشلم في إلعالم وإلقرآإن إلكريم وإلزخرفة  ،فضشل
عن صشور فوتغرإفية إإبان إلحركة إلوطنية وإلثورة وآإخرى تبرز مششاركة إلمرأإة خلل إلثورة
وصشور لعيد إلسشتقلل  ١٩٦٢وغيرها من إلصشور إلتاريخية.
إعتبر بايششي عبد إلله ،إإطار بالمركز إلوطني للمخطوطات بأادرإر ،أإن مششاركتهم في
هذه إألبوإب إلمفتوحة تندرج في إإطار إإبرإز أإهمية إلمخطوط باعتباره وثيقة أإرششيفية
هامة تمثل حقبة ماضشية ومرحلة من مرإحل إلعطاء إلفكري لإلنسشان بصشفة عامة حتى
ينتفع بها مسشتقبل ،هذإ وتتوإصشل هذه إألبوإب إلمفتوحة بدإر إلثقافة إإلى غاية يوم
إلثلثاء إلمقبل ،حيث تعرف إإقبال كبيرإ من طرف إلجمهور .

أأدرأر :عقيدي فاتح

وتنويعها ليجد إلباحثون ضشالتهم».
كما إأكد ششيخي من جهة إأخرى ،إأن موؤسشسشته
تعمل على تكوين إلأرششفيين ،وكذإ إلذين يعملون
في إلقطاع لتاأهيلهم.
وتوإصشلت إأششغال هذإ إلملتقى إلذي يدوم
يومين ،بتقديم سشلسشلة من إلمحاضشرإت تناولت
عدة موإضشيع منها «إلأرششيف وإلتجاهات
إلحديثة في مجال علم إلأرششيف» و«إلأرششيف
كاأدإة للحكم إلرإششد» و«تسشيير إلوثائق إلأرششيفية
من خلل إلتششريع إلجزإئري».
يذكرإأن إللقاء إلذي يندرج في إإطار إإحياء
إليوم إلعالمي للأرششيف ،ينظم من قبل مخبري
«إأنظمة إلمعلومات وإلأرششيف في إلجزإئر»
و«إلفلسشفة وتاريخ إلزمن إلحاضشر» بجامعة
وهرإن بالتنسشيق مع إلمديرية إلعامة للأرششيف
إلوطني.

تسشتحضشر اليوم البلدان المغاربية
ذكرى التوقيع على بيان زرالدة بين قادة
كل من الجزائر والمغرب وتونسس وليبيا
وموريتانيا،إايذانا بانطÓق مسشيرة بناء
صشرح المغرب العربي ،الحلم الذي راود
كل الخيرين في هذه المنطقة
ا’سشتراتيجية منذ مؤوتمر طنجة سشنة
.١٩٥٨
كانت لحظات تاريخية مؤوثرة ،ومعبرة ترجمت
ما يختلج من أإماني وطموحات في صشدور كل من
كان يرى بأان إلوقوف على مثل هذإ إلحدث حتمية
لمفر منها ،مهما كانت طبيعة تطور إلظروف
إلسشياسشية وإلقتصشادية وإلجتماعية وإلثقافية في
هذه إلبلدإن.
وكان موقعو إلبيان يدركون إإدرإكا قويا ،بأان
إلششعوب إلمغاربية ،عليها أإن تعيشض في كنف إلسشلم
وإألمن وإلرفاه ،وأإن تضشع أإرضشية لعلقات متينة
في كل إلمجالت ،ولبد من إلقول هنا بأان إلتحاد
إلمغاربي يحوز إليوم على هياكل فعالة ،قادرة على
أإدإء دورها على كافة إألصشعدة ،منها منافسشة
إلتحاد إلوروبي ،كما توجد حوإلي أإكثر من ٣٥
إتفاقية في ششتى إلقطاعات محل إجتهاد
لتطبيقها في إلميدإن ،تنتظر إلكيفية إلتي يتم
بموجبها مطابقتها مع إلقوإنين إلدإخلية لكل بلد،
ليكن لها إلبعد إلمأامول منها ،وكذلك إإلسشرإع في
تجسشيدها ميدإنيا ،وهذإ هو إلششغل إلششاغل لكل
مسشؤوول في إتحاد إلمغرب إلعربي.
وإلتحاد في حد ذإته ،هو قناعة سشياسشية
عميقة متجذرة في وجدإن كل أإحرإر هذإ إلفضشاء
إلجيو ـ إسشترإتيجي ،وإلجزإئر تؤومن إإيمانا رإسشخا،
بهذإ إلخيار ،وتعمل جاهدة من أإجل ترقية مسشعاه،
باتجاه خدمة ششعوبه إلتوإقة إإلى كل أإششكال
إلحضشور على أإكثر من صشعيد ،وفي هذإ إلششأان
كانت إلجزإئر يومي  ٣و  ٤جوإن على موعد مع
ندوة إلجاليات إلمغاربية في إلخارج ،إلتي توجت

توصشيات هامة.
هذإ دليل وإضشح على إلحرصض إلذي تبديه
بلدنا للتحاد إلمغاربي ،وإإصشرإرها على
إلمششاركة في كل إلجتماعات إلمبرمجة (إلتربية،
إلنقل ،)،،وفي هذإ إلسشياق فإان إلجزإئر ترى بأان
إلتحاد إلمغاربي هو عمق تاريخي وبعد
إسشترإتيجي يمكن أإن يكون له ثقل في إلكثير من
إلوضشاع خاصشة إلتفاوضشية منها ،،وكان باإلمكان
أإن يتم إلتوقيع على عقد إلششرإكة مع إلتحاد
إلوروبي جماعيا وليسض فرديا ،كما حدث وتسشعى
إلجزإئر من أإجل إإضشفاء طابع إلحيوية وكذلك
إلسشتمرإرية وإلديمومة على إلمؤوسشسشات
إلمغاربية ،وهذإ من خلل تفعيل كل إلموإعيد
إلمسشطرة في رزنامة إألمانة إلعامة لتحاد
إلمغرب إلعربي ،وهي تترجم إإلرإدة إلسشياسشية
إلتي تمتع بها من أإجل أإن يكون إلتحاد أإكبر من
كل إألششياء إلخرى ،وهذه إلنظرة حكيمة
ومتبصشرة ،إسشتطاعت أإن تجد إلحترإم لدى
إألعضشاء في هذإ إلتنظيم.
ول تحدث إلجزإئر أإي خلط في منظومة
إلتحاد إلمغاربي ،بل مافتئت تدعو إلجميع بأان
قضشية إلصشحرإء إلغربية قضشية تصشفية إسشتعمار،
توجد على مسشتوى إألمم إلمتحدة ،وتتكفل بها
إلششرعية إلدولية ،ولن تكون أإبدإ معرقلة للبناء
إلمغاربي ،بل سشتدعمه كبلد مسشتقل ،لذلك يجب
أإن يفهم إلبعضض هذإ إلمنطق ،ويخرج من دإئرة
إلحسشابات إلضشيقة.
على إلبلدإن إلمغاربية إليوم ،بعد  ٢٥سشنة من
بيان إلتأاسشيسض أإن تقيم هذإ إلمسشار ،وهذإ من
خلل فتح نقاشض ثري على كل إلمسشتويات لمعرفة
وإلطلع على إلنقاط إلتي ما تزإل تكبح أإي تقدم
في جانب معين ،حتى يتم إإيجاد إلحلول إلمناسشبة
لها.

جمالأأوكيلي

بن جاب الله من بسشكرة:

دعوة ألمحسشنينإألى تقديم ألعون للفئأت ألخأصشة
أإششرفت وزيرة إلتضشامن
إلوطني وإألسشرة وقضشايا إŸرأإة
من بسشكرة ،على إإعطاء إإششارة
إنطلق إمتحانات ششهادة
إŸتوسشط ،حيث كان ١٣٧٠٠
طالب على موعد مع إلمتحانات
إلنهائية ،إلتي سشتسشمح لهم
بالنتقال إإ ¤إلطور إلثانوي،
يؤوطرهم  ٤٣٠٠مؤوطر ،ع٥٤ È
مركزإ وفرت بها مديرية إلÎبية
كل إلظروف إللزمة من أإمن
وإإطعام ومتابعة نفسشية ،كل ذلك
ألجل أإن يتمكن إلطلبة من
إجتياز إمتحاناتهم ‘ أإحسشن
إلظروف ،غ Òأإن إمتحانات هذإ إلعام Œري ‘
ظل إرتفاع نسشبي لدرجات إ◊رإرة ‘ أإول أإيامها.
و‘ ذإت إلسشياق ،وقفت سشعاد بن جاب إلله،
خلل جولتها ب ÚإÎŸششح ،Úإإ ¤جانب إلفئات
إÿاصشة ،إلصشم إلبكم ،حيث حثت على تقد Ëكل
إلدعم إللزم لهم ،حتى يجتازوإ كما إلبقية “اما،
دون عائق أإو صشعوبة ،إمتحانات ششهادة إŸتوسشط.
كما أإكدت ،سشعاد بن جاب إلله ،على إلتكفل
إلتام باألششخاصض إŸعاق Úوإلفئات إÙرومة،
حيث أإششرفت على وضشع حجر إألسشاسض ل‚از

مزرعة بيدإغوجية ببلدية
إ◊اجب ،بغية إلتكفل وإسشتقبال
إŸعاق Úإألك Ìمن  ١٨سشنة ،كما
كان لها وقفة بعدة مرإكز
للطفولة إŸسشعفة وإŸعاق.Ú
و‘ إجتماعها با÷معيات
إÙلية ذإت إلهتمام بالفئات
إÙرومة وإÿاصشة ،أإكدت بأان
إلوزإرة لن تدعم إ÷معيات إلتي
ل تقدم نششاطات ذإت فاعلية
وأإنها لن تتكفل بالنقل إإل
للجمعيات إلتي “لك مرإكز
إÙرومة
للفئات
إإيوإء
وإÿاصشة ،كما أإكدت على دعوة
إÙسشن Úلتقد Ëإلعون لهم.
و‘ سشياق آإخر ،قالت إلوزيرة بأان إلقانون
إألسشاسشي إÿاصض بالقطاع  ⁄يتم إلفصشل فيه بعد،
وأإن إŸلف مطروح على مسشتوى إلوزإرة إألو،¤
باإلضشافة إإ ¤حديثها عن إإدماج إلعامل Úبالقطاع
كاŸرب ÚوغÒهم ،مؤوكدة أإن إلعملية سشتتم
تدريجيا ،و‘ ذإت إلسشياق ،حثت إ÷معيات
إلنسشوية على مضشاعفة إÛهودإت.

جرأف عبد أ◊ق

مختصشون يؤوكدون:

مرأكز تبأدلت ألنترنت سشتمكن من تحسشين ألتدفق
أاكد اŸدير العام Ÿركز الدراسشات والبحث
حول اŸعلومات العلمية والتقنية ‚يب بعداشس،
أامسس با÷زائر العاصشمة،أانإانششاء مراكز
تباد’ت ا’نÎنت بﬂ Úتلف مانحي الدخول
إا ¤الششبكة اإ’قليمي ÚواÙلي Úمن ششأانه
–سش Úنوعية الربط با’نÎنت وتدفقه .
وأإوضشح بعدإشض خلل يوم تقييمي لتدفق إلنÎنت ‘
إ÷زإئر أإن «نقاط إلتبادلت بﬂ Úتلف مانحي إلدخول
إإ ¤إلنÎنت ‘ إ÷زإئر وبلدإن إفريقية أإخرى من
ششأانها حل مششكل إلتدفق إلبطيء و–سش Úنوعيته».
وتعد مرإكز تبادلت إلنÎنت ،هيئات Œمع ﬂتلف
متعاملي إلنÎنت ‘ إ÷زإئر تهدف إإ– ¤سش ÚتسشيÒ
تدفق إلنÎنت لفائدة زبائنها.
وسشتكون نقاط إلتبادلت هذه ذإت فائدة إقتصشادية

بحيث سشتكون مربحة سشوإء بالنسشبة Ÿانحي إلدخول إإ¤
إلنÎنت أإو إŸسشتعمل.Ú
من جهته ،أإوضشح ‡ثل وزإرة إلÈيد وتكنولوجيات
إإلعلم وإلتصشال ﬁمد دبوز أإن مرإكز تبادل إلنÎنت
هذه سشتقام ‘ كل من إ÷زإئر إلعاصشمة ووهرإن
وقسشنطينة.
وأإششار إإ ¤أإن هذإ إŸششروع قيد إل‚از ،موضشحا أإن
ﬂتلف إŸتعامل Úيتششاورون حول أإفضشل صشيغة لتسشهيل
دخول آإلف إŸششÎك Úإ÷زإئري Úإإ ¤ششبكة إلنÎنت.
وأإوضشح إŸتحدث أإن وزإرة إلÈيد وتكنولوجيات
إإلعلم وإلتصشال ،وضشعت ﬂططا وطنيا للتدفق إلعا‹
وإ÷د عا‹ باسشتعمال إأللياف إلبصشرية ‡ا سشيمكن من
إ◊صشول على سشرعة تدفق تفوق  ٢ميغا بايت ‘ إلثانية
لكل مسشتعمل.

وأإششار إإ ¤أإنه يتم حاليا إإ‚از رإبط Úإإقليمي ÚبÚ
وهرإن ومدينة بلنسشية إإلسشبانية وب Úإ÷زإئر ومدينة
أإبوجا إلنيجÒية.
وسشيؤودي تعزيز قدرإت إلنÎنت إإ ¤زيادة عدد
إŸششÎك Úإلذي تتوقع وزإرة إلÈيد وتكنولوجيات
إإلعلم وإلتصشال أإن يبلغ  ٦مليون مششÎك ‘ مطلع
.٢٠١٥
كما تهدف نقاط إلتبادلت إإ ¤تنسشيق إلبيانات
إللكÎونية وتأام ÚإŸعلومات.
ولدى تطرقه إإŒ ¤ربة كينيا ‘ ›ال إلربط
بالنÎنت ،أإوضشح ‡ثل مفوضشية إل–اد إإلفريقي
إŸكلف بتبادلت إلنÎنت إإلقليمية ،موسشى بايينغانا،
أإن نقاط إلتبادلت إÙلية مكنت من تقليصض وقت
إلنتظار وترقية معاي ÒإلنÎنت إلدولية.

إ’ثنين  ١٠جوإن  ٢٠١٣م
إلموإفق لـ  ٠١شسعبان ١٤٣٤هـ

ولد خليفة يسشتقبل األمين العام لÓتحاد البرلماني العربي
إسستقبل رئيسس إلمجلسس إلشسعبي إلوطني ،محمد إلعربي ولد خليفة ،أإمسس ،إأ’مين إلعام لÓتحاد
إلبرلماني إلعربي ،بمقر إلمجلسس ،حسسب ما أإورده بيان لهذه إلهيئة.
وكان إللقاء مناسسبة إسستمع فيها ولد خليفة إإلى عرضس عام حول وضسع إإ’تحاد إلبرلماني إلعربي وعمله
وآإفاق تطويرآإدإءه بما ينسسجم مع ميثاق هذه إلهيئة إلبرلمانية إلعربية.
كما إسستمع رئيسس إلمجلسس إإلى عرضس لنشساطات إإ’تحاد فيما يتعلق بتوطيد إلعÓقات إلبرلمانية
إلعربية وتفعيلها في إطار إ’تحاد.

قالأانها قد تتعرضض لÓحتواء والتوظيف

رئيسس البرلمان يسشجل خطر وجود معارضشة تعمل من الخارج
إعتبر رئيسس إلمجلسس إلشسعبي
إلوطني ،محمد إلعربي ولد
خليفة ،أإمسس ،بالجزإئر إلعاصسمة
أإن وجود معارضسة في إلدإخل
«مفيد جدإ» لترسسيخ إلديمقرإطية
مؤوكدإ أإن إلخطر يكمن في وجود
معارضسة تعمل من إلخارج.
وأإوضسح ولد خليفة ،في حوإر
لجريدة «إلخبر» إليومية ،أإن
«وجود معارضسة في إلدإخل فضسÓ
عن كونه مفيدإ جدإ لترسسيخ
إلديمقرإطية هو أإيضسا صسمام أإمان» مضسيفا أإن
«إلخطر كل إلخطر هو وجود معارضسة تعمل من
إلخارج سسوإء باختيارها أإو مضسطرة بسسبب إلغلق أإو
إ’قصساء وإ’ضسطهاد».
وقال أإن إلمعارضسة إلتي تعمل من إلخارج «قد
تتعرضس لÓحتوإء وإلتوظيف وإ’سستعمال للضسغط
على بلدها إأ’صسلي» أ’ن حسسبه «’ شسيئ في
إلسسياسسة لوجه إلله».
وسسجل في هذإ إلسسياق ،أإن «بلد إللجوء في
أإغلب إلحا’ت ’ يقتصسر على إلضسيافة»  ،مشسيرإ
إإلى أإن إأ’مثلة كثيرة ذكر منها «بعضس أإشسخاصس
إلمعارضسة إلعرإقية في إلخارج إلذين حرضسوإ
وسساهموإ في إحتÓل بÓدهم ودفعوإ ثمنا باهظا
للتخلصس من إلنظام إلسسابق».
كما أإشسار ولد خليفة إإلى أإن «هناك من
إ’نذإرإت في إلمنطقة وخارجها على أإن سسوريا
قد تتعرضس لما أإصساب غيرها من إلدول في
إلمنطقة».
وعلى صسعيد آإخر ،وبخصسوصس موضسوع
إ’نتخابات يرى نفسس إلمسسؤوول أإنه ’توجد
إنتخابات «كاملة إلشسفافية وإلنزإهة وإلمصسدإقية»
موضسحا إن «في أإعرق إلديمقرإطيات إلبرلمانية
تتبادل إأ’حزإب إلتهم وإلتشسكيك في نتائج
إ’نتخابات ويتدخل إلمال لترجيح إلكفة لصسالح
إلمترشسحين للرئاسسيات سسرإ وجهرإ».
وفي نفسس إ’تجاه ،أإضساف أإنه «’ يطمع مرشسح
لمنصسب قيادي إذإ لم تسسانده رؤووسس أإموإل تسسمى
ـ منحا وهدإيا ـ وهي على إأ’صسح تمويل من بلدإن
إلجنوب إلتابعة أإو من حلفاء في منظومة سسياسسية
جهوية من بلدإن إلشسمال».

ششرفي يسشتقبل الممثلة
الجديدة المقيمة لبرنامج األمم
المتحدة للتنمية بالجزائر
إإسستقبل وزير إلعدل حافظ إ’ختام،
محمد شسرفي ،أإمسس بالجزإئر إلعاصسمة ،أإمرإل
كريسستينا إلممثلة إلجديدة إلمقيمة لبرنامج
إ’مم إلمتحدة للتنمية ومنسسقة مقيمة لنظام
إأ’مم إلمتحدة بالجزإئر ،وهذإ «بطلب منها»،
حسسب ما أإورده بيان للوزإرة.
وأإوضسح نفسس إلمصسدر ،أإنه تم خÓل هذإ
إللقاء إلتطرق إإلى «سسبل تعزيز برنامج إلتعاون
إلمتميز بين إلجانبين خاصسة في مجال إإ’صسÓح
إلشسامل للعدإلة إلذي يتضسمن على وجه
إلخصسوصس تكوين إلموإرد إلبشسرية وإإصسÓح
إلمؤوسسسسات إلعقابية وكذإ عصسرنة إلعدإلة».

و لدى رده على سسؤوإل حول
مسسأالة إلمطالبة بتطبيق إلمادة ٨٨
من إلدسستور ،أإكد رئيسس إلمجلسس
إلشسعبي إلوطني إن إلجزإئر «في
تعددية سسياسسية تطرح فيها
إأ’حزإب إقترإحاتها بحرية مطلقة
ولم يتعرضس أإي فصسيل في بÓدنا
لمسساءلة عن رأإيه وموقفه من
إلقضسايا إلتي تهم إلوطن».
وأإضساف في نفسس إلسسياق ،أإن في
إلجزإئر «معارضسة حقيقية وليسست
للزينة وإلتمويه» وإلمؤوسسسسات إلدسستورية تتعرضس
يوميا للنقد أإحيانا عن حق وأإحيانا أإخرى بتضسخيم
إلنقائصس إلموجودة».
كما إعتبر إلمطالبة بتطبيق بنود إلدسستور «من
حق كل إلجزإئريين وإلمطالبة با’سسرإع بتطبيق
إلمادة  ٨٨من إلدسستور ورئيسس إلجمهورية في نقاهة
يعني أإن إلبعضس يسستعجل إلفرإغ إلدسستوري ب Óمبرر
مقنع وهو ما ’ يجد أإي تجاوب في إلشسارع».
ومن جهة أإخرى ،أإشسار ولد خليفة إإلى أإن
إلمؤوسسسسة إلتشسريعية «تتعرضس لحملة متوإصسلة من
إلتشسويه وإلتصسغير من خارجها وأإحيانا من دإخلها
وأإحيانا أإخرى بتوإطؤو غير شسريف من إلعاملين فيها
وإمتدإدإتهم في موإقع إلزعزعة وخاصسة تلك إلتي
أإصسيبت بخيبة بعد أإن عقدت معاهدإت وطمأانتها
وعود».
وفي هذإ إلصسدد ،أإضساف أإن كلمة إلسسر عند هؤو’ء
هي إلعبارة إلشسعبية ـ نلعب وإ’ نخسسر ـ ومنهم من
يسسعى لهدم إلمؤوسسسسة على طريقة شسمشسون ـ علي
وعلى أإعدإئي ـ وزعزعة إسستقرإر إلدولة إلجزإئرية»
مؤوكدإ أإن «من إلطموح ما يضسر».
ووإصسل بأانه ’ يتهم أإحدإ و’ يبحث عن «خيوط
مؤوإمرة ’ في إلدإخل و’ من إلخارج» قبل أإن يشسرح
أإنه «عندما بدأإت إإرهاصسات إلربيع إإ’سسÓمي تقترب
من هدفها وهو إلوصسول إإلى إلسسلطة على إنقاضس
إ’نظمة إلÓديمقرإطية تجندت بعضس أإطرإف
إلسساحة في إلجزإئر لركوب إلموجة (.»)...
وحسسب ولد خليفة ،فعندما خسسر هؤو’ء إلرهان أإو
«أإجلوه لموعد آإخر» أإصسبح هدفهم إلمرحلي هو
«إلتشسكيك في مصسدإقية إلهيئة إلتشسريعية إلحالية
وشسن إلهجمات عليها من دإخلها وهم فيها ومن
خارجها».
وأإوضسح أإن هذه إ’طرإف سسعت إإلى «إ’سستعانة
بسسÓح إ’عÓم إلخاصس إلمرئي وإلمكتوب وموإئد
إلحوإر وإلندوإت إلحزبية في إسسترإتيجية
إلزعزعة وإ’يهام بالفرإغ إلمؤوسسسساتي من قمة
هرم إلسسلطة إإلى قاعدتها».
وفي مجال آإخر ،تطرق رئيسس إلمجلسس إلشسعبي
إلوطني إإلى إلوضسع إ’جتماعي في إلبÓد ليسسجل
أإن إ’حتجاجات إلدورية وما يصسحبها من
تظاهرإت غاضسبة «لها في كثير من إأ’حيان ما
يبررها».
وفي هذإ إلشسأان ،إسستعرضس ولد خليفة عددإ
من إأ’سسباب من بينها «مركزية إ’دإرة وتعقيدإتها
إلبيروقرإطية إلثقيلة وأإدإؤوها إلبطيء وإلهزيل»
و«ضسعف إلحوإر بين إلشسركاء إ’جتماعيين قبل
حدوث إ’حتجاجات ثم إ’سسرإع إإلى إلحوإر
بعدها» إإلى جانب أإسسباب أإخرى.
وقال أإنه «في إنتظار ما تسسفر عنه تعديÓت
وثيقة إلدسستور وموعد أإفريل  ٢٠١٤فاننا منحازون
إإلى كل من يسسعى قو’ وعم Óللحفاظ على أإمن
بÓدنا ووحدة إلوطن ورفاهية إلمجتمع».

كاتب الدولة للششباب:

وطني

أإبرز كاتب إلدولة لدى وزير إلشسباب
وإلرياضسة مكلف بالشسباب ،بلقاسسم مÓح ،أإمسس،
بو’ية إإليزي أإهمية تفعيل دور إلحركة إلجمعوية
وإإشسرإكها في إلتنمية إلمحلية.
وقال مÓح ،بمناسسبة تفقده لعديد إلهياكل
إلشسبانية بعاصسمة إلو’ية ،أإنه «يتعين تفعيل دور
إلحركة إلجمعوية وإإقحامها في إلتنمية إلمحلية
لما لها من دور في مختلف إلمؤوسسسسات
وإلهيئات ،باإ’ضسافة إإلى تفعيل إلنشساط إلشسباني
بهذه إلو’ية إلتي تزخر بقدرإت شسبانية هائلة
في مختلف إلمجا’ت».
وبالمناسسبة أإبرز كاتب إلدولة أإيضسا أإهمية
إإنشساء مجالسس بلدية للشسباب على إلمسستوى
إلوطني إلتي يتوجب أإن تتعاون مع إلهيئات
إلمنتخبة.
وأإضساف مÓح أإن هذه إلمجالسس سستنشسط من
خÓل إقترإحاتها مع إلمنتخبين إلمحليين،
باإ’ضسافة إإلى إلعمل إلجدي مع إلسسلطات
إلمختصسة في مكافحة إلمخدرإت وغيرها من
إآ’فات إإ’جتماعية إلمتفشسية في إلمجتمع.
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دورة اسشتشش ـارات جـ ـ ـزائـ ـرية ـ ي ـابـ ـانيـة الي ـ ـ ـوم
تنظم دورة إسستشسارإت جزإئرية ـ يابانية في
مجال مكافحة إإ’رهاب ومسسائل إأ’من
إلمترإبطة ،إليوم بالجزإئر ،حسسبما علمت وأإج
من مصسدر قريب من إلملف.
ويقوم وفدإ إلبلدين خÓل هذه إلدورة إلتي
تندرج في إإطار تعزيز إلعÓقات إلثنائية بين
إلجزإئر وإليابان «بتبادل وجهات إلنظر
وإلتحاليل حول إلمسسائل إلمتعلقة بمكافحة

إإ’رهاب إلعابر للبلدإن وإأ’خطار إلتي يشسكلها
على إلسسلم وإأ’من إلدوليين» ،حسسبما أإوضسح
ذإت إلمصسدر.
ويناقشس إلوفدإن أإيضسا تهديد إإ’رهاب في
منطقتيهما.
ويمكن إللقاء من جهة أإخرى ،من تقاسسم
وجهات إلنظر حول «إلوضسع في إلسساحل على
ضسوء إلتطورإت إأ’خيرة» وإلقيام بدرإسسة معمقة

للطرق وإلوسسائل إلكفيلة بإانعاشس وتأاطير
وهيكلة إلتعاون إلثنائي بشسكل أإفضسل» في هذإ
إلمجال.
وسسيرأإسس إلوفد إلجزإئري إلمسستشسار لدى
رئاسسة إلجمهورية ،كمال رزإق بارة ،في حين
سسيرأإسس إلوفد إلياباني إلسسفير إوسسامو إيماي
إلمكلف بالتعاون إلدولي من أإجل مكافحة
إإ’رهاب بوزإرة إلشسؤوون إلخارجية إليابانية.

رحمـــاني:

بعث مخطط تنموي يضشمن فتح ٤آالف منصشب ششغل وتكوينأالفي عامل
دعا وزير المؤوسشسشات الصشغيرة
والمتوسشطة وترقية السشتثمارات،
ششريف رحماني ،أامسض ،إالى إاعادة تطوير
المناولة حول المؤوسشسشات الصشغيرة
والمتوسشطة المحلية مع تقليصض الواردات
وتدويل المؤوسشسشات التابعة لششركة
تسشيير المسشاهمات ببعث مخطط تنموي
يتضشمن إانششاء ٤أالف منصشب ششغل
وتكوين ما يزيد عن  ٢٠٠٠عامل.

جيهان يوسسفي
ت :فواز بوطارن

وأإكد رحماني على هامشس حفل توقيع إتفاق
إلنجاعة على ضسرورة تطوير شسعبة إلكهرباء
إ’لكتروني وإلصسناعات إلرقمية من خÓل بعث
مخطط تطوير هذه إلشسعبة ،على مسسعى تحديثي
وبرنامج جديد لÓسستثمار وإلتكوين ،إإلى جانب
تحقيق شسركات محددة مع روإد إلصسناعة
إلعالميين بما يضسمن تحقيق ١١وحدة صسناعية
جديدة وإسستحدإث مناصسب شسغل وتكوين إلعمال
وتلبية طلب إلسسوق إلوطنية.
وفي هذإ إإ’طار شسدد ممثل إلحكومة على
إإعادة إ’عتبار لهذإ إلفرع إلذي سسجل تباطؤوإ منذ
 ١٩٨٠في إلوقت إلذي شسهد فيه إلعالم تحو’ت
كبيرة ،مبرزإ أإهمية إلمناولة على إلمؤوسسسسات

إلصسغيرة وإلمتوسسطة إلمحلية.
وفي رده على سسؤوإل حول إسستعادة إلدولة
لمركب إلحجار عنابة ،قال إلوزير أإنه «لمن
إلحكمة إنتظار إلمتفاوضسين» في إإشسارة له إإلى
إلمعلومات إلتي صسدرت في إأ’يام إأ’خيرة حول
إسسترجاع إلدولة أ’غلبية رأإسسمال هذإ إلمجمع
إلذي أإنتج حوإلي  ٦٠٠أإلف طن من إلفو’ذ في
 ٢٠١٢ملكا بنسسبة ٪ ٧٠للرقم إلعالمي إأ’ول للحديد

وإلصسلب «أإرسسيلور ميتال» وبـ ٪ ٣٠للمجمع
إلعمومي إلجزإئري سسيدإر.
من جهتها ،كشسفت إلرئيسسة إلمديرة إلعامة
لشسركة تسسيير مسساهمات إلدولة «أإسس جي بي ـ
كابليك» عزيزة بوقاولة سسعي مؤوسسسستها إإلى رفع
رقم أإعمالها إلمقدر بـ ٢٣مليار دج إإلى  ٪ ٨في
أإفاق  ،٢٠١٥من خÓل وضسع مخطط تنموي.

عمار غول من ميلة:

إانجاز طرق ازدواجية لربط الوليات المجاورة لميلة بميناء جيجل
كششف ،أامسض ،وزير األششغال العمومية،
عمار غول ،خÓل زيارته لولية ميلة ،عن
تسشجيل جملة من المششاريع إلنششاء طرق
إازدواجية تربطها بالوليات المجاورة،
وكذا بميناء جن جن بولية جيجل،
لتسشهيل الحركة القتصشادية وعجلة
التنمية بين مختلف وليات الوطن.

ميلة :فارسس مدور

أإكد وزير إأ’شسغال إلعمومية ،خÓل تفقده
لقطاعه بالو’ية أإن و’ية ميلة ،سستحظى بمشساريع
هامة ،تتمثل في إلطريق إلسسريع إلرإبط بين
جيجل ،ميلة ،إلعلمة لينتهي بربطه مع إلطريق
إلسسيار شسرق ـ غرب وإلذي يصسل طوله دإخل
إلو’ية بـ  ٣٠كلم ،كما إسستفاد إلطريق إلوطني رقم
 ٢٧إلرإبط بين ميلة وجيجل وقسسنطينة من
مشسروع إإزدوإجية ليكون هناك تكامل في
إلمشساريع ،مبرزإ أإهمية هذين إلطريقين في
إلتخفيف من أإعباء إلضسغط على إلطريق إلوطني
(١٠٠أإ) جرإء إلتنقل إلكبير لمركبات إلوزن إلثقيل

للمششاركة في
الملتقى الدولي
حول اإلصشÓحات
السشياسشية في
الجزائر

ضشرورة تفعيل دور الحركة الجمعوية وإاششراكها في التنمية المحلية رئيسس مجلسس النواب
المالطي بالجزائر
وفي مجال إلصسناعات إلتقليدية ،كشسف كاتب
إلدولة ،أإنه سسيخصسصس يوم وطني خاصس بالخيمة
إلتقليدية وذلك من أإجل إلمحافظة على هذإ
إلموروث إلثقافي إلمادي إلذي تزخر به عديد
و’يات إلوطن ،مبرزإ في إلوقت ذإته إلدور إلهام
إلذي تلعبه إلصسناعات إلتقليدية دإخل
إلمؤوسسسسات إلشسبانية.
وأإكد مÓح بالمناسسبة أإن كل تعليمات إلحكومة
إلمتعلقة بمسسأالة إلتكفل بانشسغا’ت إلشسباب يجري
تطبيقها على أإرضس إلوإقع من خÓل تنصسيب خÓيا
لإÓصسغاء على مسستوى عديد و’يات إلوطن وكذإ
تنظيم سسلسسلة من إللقاءإت مع إلمجتمع إلمدني
وإلحركة إلجمعوية.
وإطلع كاتب إلدولة مكلف بالشسباب في إليوم
إأ’ول من هذه إلزيارة لو’ية إإليزي إلتي سستدوم
يومين على معارضس تقليدية وفضساء إإ’نترنيت
ببيت إلشسباب «بوشسيخي إلشسيخ» بعاصسمة إلو’ية.
كما تفقد إلمسسبح نصسف إأ’ولمبي لمدينة
إإليزي ،إلذي أإعطى به إإشسارة إنطÓق سسباق رمزي
بمناسسبة إإنطÓق إلموسسم إلصسيفي إلجديد.

إلعدد

١٦١٢٧

حل ،أإمسس ،بالجزإئر رئيسس مجلسس
إلنوإب إلمالطي أإنجلو فروجيا
للمشساركة في أإشسغال إلملتقى إلدولي
حول إإ’صسÓحات إلسسياسسية في
إلجزإئر ،حسسب ما أإفاد به بيان
للمجلسس إلشسعبي إلوطني.
وأإوضسح ذإت إلمصسدر ،أإن فروجيا
أإسستقبل بمطار هوإري بومدين
إلدولي من طرف نائب رئيسس
إلمجلسس إلشسعبي إلوطني فتيحة
عويسسات.
لإÓشسارة ،فإان إلمجلسس إلشسعبي
إلوطني ينظم بنادي إلجيشس إلشسعبي
إلوطني إليوم وغدإ ،ملتقى حول
موضسوع «إإ’صسÓحات إلسسياسسية في
إلجزإئر :إلمسسار وإأ’هدإف» بحضسور
عدة وفود دولية.

إلمحملة بمختلف إلسسلع
وإلبضسائع إلقادمة من
ميناء جيجل وإلمتوجهة
سسوإء نحو إلجزإئر
إلعاصسمة أإو إلو’يات
إلمجاورة.
وأإعطى غول إإشسارة
إلبدإية في درإسسة مشسروع
إإزدوإجية كل من إلطريق
إلوطني رقم ()١٠٠
وإلطريق إلوطني رقم (٢٧
أإ) ،وموإصسلة إإزودإجية
إلطريق إلوطني رقم ( )٧٩إلرإبط بين مدينة
فرجيوة وميلة وقسسنطينة ،ودرإسسة مشسروع إإنجاز
طريق يربط بين إلطريق إلسسيار شسرق -غرب
بقلب مدينة ميلة مباشسرة.
وشسدد إلوزير إلوصسي ،خÓل معاينته لبعضس
إلمشساريع ببلدية تسسدإن حدإدة على مسسؤوولي
قطاع إأ’شسغال إلعمومية بالو’ية ،على إ’سستعانة
بمكاتب إلدرإسسات إأ’جنبية لدرإسسة إلمشساريع
من إلطرق وإلجسسور ،مؤوكدإ على أإن فشسل

إلمكاتب إلمحلية في تقييم ودرإسسة
إلمشساريع كلف إلدولة خسسائر كبيرة
ناهيك عن تعطل عجلة إلتنمية.
وبخصسوصس مؤوسسسسات إإ’نجاز فطلب
إلوزير من إلمسسؤوولين بوضسع قوإنين
وإضسحة وصسارمة خÓل منح إلمشساريع،
مؤوكدإ على ضسرورة إلتفريق بين إإنجاز
ومنح إلمشساريع.
وأإمر إلوزير مسسؤوولي إلقطاع بتنظيم
ملتقى جهوي بين إلو’يات إلمجاورة
تحتضسنه و’ية ميلة ،لبحث ومناقشسة
إلمشساريع إلمشستركة ،إلهدف منه
إلتناسسق وإلتكامل لحل إلمشساكل إلمسستعجلة،
كما أإمر مديرية إأ’شسغال إلعمومية للو’ية
بالقيام بدرإسسة شساملة للطرقات خاصسة
إلطرقات إلمتوإجدة بالمناطق إلصسعبة وإلتي
تعاني من إنجرإف إلتربة وإ’نز’ق وتقديم
تقرير مفصسل عنها.

كششف عن مششاريع عمÓقة للقطار الكهربائي السشريع

تو يسشتعرضس مششروع الخط المزدوج بين البليدة وحاسشي مسشعود
اسشتعرضض ،نهار أامسض ،وزير النقل
عمار تو ،خÓل زيارته التفقدية
لمششاريع هامة لقطاعه بولية
البليدة ،مششروع الخط الكهربائي
الحديدي المزدوج والذي سشيربط
وليات الوسشط بوليات جنوبية يصشل
إالى مدينة حاسشي مسشعود في ورقلة،
مرورا بالمدينة الجديدة بوقزول في
الجلفة ،وهو المششروع الذي انطلقت
أاششغال اإلنجاز به وينتظر أان يتم
تسشليم ششطر العفرون في البليدة وقصشر البخاري
والبرواقية في المدية.
وقدم إلمشسرفون على إلمشسروع عرضسا تفصسيليا حول
إلمشسروع إلضسخم ،كشسفوإ خÓله عن ربط منطقة إلوسسط
وتحديدإ إلبليدة بمحطاته بالعفرون وإلشسفة ووصسو’ إإلى
إلبروإقية وقصسر إلبخاري وإلمدينة إلجديدة (بوقزول)
في
إلجلفة ،مرورإ باأ’غوإط وغردإية وورقلة ،لينتهي
خط إلسسكة إلمكهرب بمنطقة حاسسي مسسعود إلبترولية.
وتطرق إلعرضس إإلى نوعية إلقطارإت إلسسريعة وإلتي
حددت سسرعتها بـ  ٢٢٠كيلومتر في إلسساعة ،لكي تكون
على شساكلة إلقطارإت إلسسريعة في فرنسسا وإليابان ،وأإكد
إلوزير بأان مشساريع أإخرى هامة سستنجز في إأ’فاق

إلقريبة سستخصس خطوط سسكة مكهربة
تربط و’ية تبسسة في إلشسرق بتلمسسان
في إلغرب ،إلغاية منها تسسهيل حركة
إلتنقل وإإنعاشس إ’قتصساد وتقريب
إلمسسافات.
وكشسف إلوزير بالمناسسبة عن إإنشساء
 ١٠محطات جديدة للمصساعد إلهوإئية
ليرتفع عدد حظائر إلتيليفريك إإلى إلـ
 ٢٠عبر و’يات إلوطن ،مؤوكدإ في هذإ
إلصسدد أإن إللجوء إإلى هذإ إلنوع من
وسسائل إلنقل يعود بالدرجة إأ’ولى إإلى
إلطبيعة إلجبلية إلكبيرة إلتي تربط
عدة مدن في إلجزإئر.
وتوقف بالمناسسبة عند درإسسة مصسالحه لصسيغ أ’جل
إإسسناد مهمة تسسيير إلمحطات إلهوإئية إلمعلقة إإلى
مؤوسسسسات خاصسة ،كما كشسف عن مشسروع إقتصسادي هام
يتعلق بتركيب إلعربات إلهوإئية وصسيانتها محليا بدل
إللجوء إإلى إ’سستيرإد.
وبالبليدة إسستعرضس إلوزير مشسروع إإنجاز خط
إلترإموإي إلجديد بوسسط إلمدينة ،ومشسروع إلمحطة
إلبرية لنقل إلمسسافرين بحي إلرإمول ،وإلتي تعتبر إلثانية
بعد محطة بسسكرة إلبرية ،وعاين إلنفق إلجبلي إلعمÓق
لخط إلسسكة إلمزدوج إلرإبط بين دإئرة إلعفرون وبومدفع
في عين إلدفلى وإلذي يقطع مسسافة تقارب إلـ ٨
كيلومترإت وإلمشسرفة عليه شسركتان تركية وصسينية.

لينة ياسسمين

وطني

إإلثنين  ١٠جوإن  ٢٠١٣م
إلموإفق لـ  ٠١شصعبان  ١٤٣٤هـ

سسÓل يرافع منأاجل اتصسال مؤوسسسساتي ناجع:

على المؤؤسسسساتإاتقان لغة اإ’عÓم لكسسب ثقة المؤاطن
رافع الوزير األول ،عبد المالك سسÓل،أامسس ،منأاجل اتصسال مؤوسسسساتي ناجع في الجزائر التي تعرف حركية
وإاصسÓحات تؤومن لها موقعا في الخارطة الدولية المتغيرة.

إإقامة إلميثاق :فنيدسس بن بلة
تصصوير :عباسس تيليوة
وقال إلوزير إلأول خÓل إلملتقى
إلوطني حول إلتصصال إلموؤسصسصاتي إلذي
إأشصرف على إفتتاحه باإقامة إلميثاق وإلذي
نادى بخارطة طريق في هذإ إلمجال
وتجاوز حالة إلخلل« :إإننا نعيشص
إضصطرإبات دإخلية وخارجية وإلإعÓم
يلعب فيه دورإ حاسصما فاصص.»Ó
ووإصصل في إلملتقى إلذي تنظمه وزإرة
إلتصصال على مدإر يومين إأنه حان إلوقت
لتحرك عاجل من إأجل إإقامة إتصصال
موؤسصسصاتي يرسصخ عÓقة إلثقة بين إلحاكم
وإلمحكوم وينهي بصصفة نهائية حالة إلشصك
إلتي تطغى على إلمعادلة وتبقيها مختلة
إلتوإزن وإلمصصدإقية .وهو تحرك يجيب
على إلإشصكالية إلمطروحة حول موقع
إلخلل وموطن إلضصعف إلذي ينتاب
إلتصصال إلموؤسصسصاتي ..هل هو في
إلمجتمع ،في إلحكومة ،في إلتربية إأم في
إلموإطن إلذي يغمضص عينيه تجاه كل عمل
قامت به إلسصلطات إلعمومية وإأصصحاب
إلقرإر ويتمادى في نكرإن كل ما يقدم له
من معلومة مكتفية بالدعاية وإلإشصاعة
إلآتية إإليه من مصصادر غير مصصادرها
غايتها إلتشصكيك في إأي إنجاز وإلسصقوط
في إلدعاية إلتيئيسصية إلمسصودة للوإقع
إلمهدمة له.
وذكر سصÓل مخاطبا إلحضصور ،إأن إلكÓم
عن إلتصصال إلموؤسصسصاتي يعود إإلى سصنوإت
مضصت ،حيث نظمت لقاءإت ومنتديات لكن
إلهدف لم يتحقق بعد ،مما يفتح إلمجال
مجددإ لفتح هذإ إلملف وإإثارة إلنقاشص مع
إأهل إلختصصاصص للتوصصل إإلى نتيجة نتطلع
إإليها جميعا وإلخروج من حالة إلصصم إلبكم
عند غياب إلتصصال إلتي تولد إلدعاية
إلهدإمة.
وحسصب إلوزير إلأول ،فاإن إلحكومة

قامت بوإجبها في مجال إلتصصال
إلموؤسصسصاتي ،وخطاب رئيسص إلجمهورية
إلسصيد عبد إلعزيز بوتفليقة في  ١٥إفريل
 ٢٠١١وإضصح تماما بتاأكيده إلحاسصم على
وجوب ممارسصة إلتصصال على إأحسصن حال.
وجاء هذإ ضصمن قانون إلإعÓم ٢٠١٢
ومشصروع قانون إلسصمعي إلبصصري إلمدرج
في سصياق إإصصÓحات جذرية غايتها توسصيع
إلممارسصة إلإعÓمية إلتعددية إلوإجهة
إلأخرى للديمقرإطية وإلحكم إلرإشصد
ودولة إلموؤسصسصات.
وبلغة صصريحة خاطب سصÓل إلحضصور
بضصرورة مرإجعة إلموقف وإلتحرر من
إلتردد وإلخوف في إطÓع إلموإطن بكل
إلمعلومات إلتي ترسصخ ثقتهم في
إلموؤسصسصات بصصفة تغلق إلباب إأمام إلدعاية
وما يترتب عنها من تدإعيات خطيرة عن
إلنسصق إلجتماعي وإلتاآلف وإلتماسصك
إلوطني.
على هذإ إلأسصاسص ،يفرضص إلوإقع
إلجديد وإلمتغيرإت إلمتسصارعة وإلحرإك
مرإجعة معادلة إلتصصال إلموؤسصسصاتي
باإعطاء إلمعلومة لرجال إلصصحافة وعدم

..و يدعؤإالى الكف عن التركيز على صسحة رئيسس الجمهؤرية

تسصاءل إلوزير إألول عبد إŸالك
سصÓل أإمسص با÷زإئر إلعاصصمة عن
إلسصبب ورإء تركيز إلبعضص على إ◊الة
إلصصحية لرئيسص إ÷مهورية عبد إلعزيز
بوتفليقة وعÓجه بفرنسصا دإعيا إ¤
إلكف عن ذلك.
و‘ كلمة أإلقاها ‘ إفتتاح أإشصغال
إŸلتقى إلوطني حول «إلتصصال
إŸؤوسصسصاتي :حصصيلة وآإفاق» تطرق
إلوزير إألول حول ما يتم تدإوله

بخصصوصص إ◊الة إلصصحية لرئيسص
إ÷مهورية وعÓجه بفرنسصا قائ« Óبعضص
إلرؤوسصاء يعا÷ون ‘ فرنسصا ألسصابيع
وأإسصابيع دون أإن يتكلم عنهم أإحد كما هو
جار بالنسصبة للرئيسص بوتفليقة».
وأإضصاف «لقد وصصلنا إليوم إإ ¤مرحلة
أإنهم يكذبوننا حتى عندما ند‹ بتصصريح
رسصمي» قائ Óإنه «من إلوإجب أإن نقول
ما يتع Úقوله» قبل أإن يؤوكد «ليسص لدينا
ما نخفيه».

..و مؤؤسسسسات الدولةإالى تمكين الصسحفي من الؤصسؤل
إالى المعلؤمة الصسحيحة
كما دعا إإ“ ¤ك Úإلصصحفي من
إلوصصول إإ ¤إŸعلومة إلصصحيحة ‘
إلوقت إŸناسصب معتÈإ نقصص إلإتصصال
إأك Èإإشصكالية توإجه إليوم موؤسصسصات
إلدولة.
و‘ كلمة إألقاها ‘ إفتتاح إأشصغال
إŸلتقى إلوطني حول «إلتصصال
إŸوؤسصسصاتي :حصصيلة وإآفاق» إعت ÈسصÓل
إلصصحفي «همزة إلوصصل ب Úموؤسصسصات
إلدولة وإŸوإطن» و«مرإآة إÛتمع»
مشصددإ على ضصرورة –سص Úإلوضصع فيما
يتعلق باإعطاءه إŸعلومة ‘ إلوقت
إŸناسصب.
وشصدد إلوزير إلأول على إأنه «يتعÚ
إإبرإز إ◊قيقة على كل إŸسصتويات» ليبقى
إ◊ق للصصحفي بعد ذلك ‘ إإعطاء –ليله
للمعلومة إŸسصتقاة فيما يعود إ◊كم
إلأخ Òللموإطن مشصÒإ إإ ¤إأهمية إلدور
إلذي يضصطلع به إلإعÓم خاصصة ‘ ظل
إلإضصطرإبات إلتي تقع دإخل إلوطن
وخارجه .وإأوضصح ‘ ذإت إلسصياق باأن

مكافحة إلدعاية يسصتدعي حتما إإعطاء
إŸعلومة إلصصحيحة حيث تبقى إلدعاية
«قادرة على –طيم إأي ›تمع ومهما
كانت قوته».
وحرصص سصÓل على إلتذك Òإأك Ìمن
مرة بـ«ضصرورة وضصع حد للسصرية إلتي ل
معنى لها» وإلتي إأدت إإ ¤إسصتمرإر حالة
إلشصك لدى إŸوإطن على إلرغم من كل
إلإ‚ازإت إلتي قامت بها إلدولة لصصا◊ه.
وإأبرز إلوزير إلأول باأن إأك Èإإشصكالية
توإجه موؤسصسصات إلدولة إليوم هي
إلإتصصال حيث إأكد باأن هذه إلهيئات
«مدعوة كلها ـ باسصتثناء موؤسصسصات إلدفاع
إلوطني إŸلزمة با◊فاظ على إلسصر
إلأمني ـ إإ ¤تكريسص إلإتصصال».
وإإزإء هذإ إلوضصع إأكد سصÓل باأن
«إلوقت قد حان لÓأخذ بزمام إلأمور»
متسصاءل ‘ ذإت إŸنحى عن مكمن إÿلل
إن كان ‘ عÓقة إ◊اكم باÙكوم إأو ‘
إلÎبية وإلثقافة إلسصائدة ‘ إÛتمع
إ÷زإئري.

كتمانها وإلحتفاظ بها إإلى حد إلإفرإط
وكاأنها سصرإ ل تقبل إلترويج رغم ما لها من
إأهمية في إإزإلة إلشصكوك وترسصيخ إلأفكار
إلمسصبقة وإلتاأويÓت وإلمضصاربة إلكÓمية
إخطر سصÓح ضصد إلسصتقرإر إلوطني.
«كل إلموؤسصسصات من إلبلدية في إأسصفل
قاعدة إإلى إأعÓها عليها إلتحلي بقاعدة
إلتصصال وإلإحجام عن كتم إلمعلومة عدإ
إأسصرإر إلدفاع وإلأمن إلوطني» ..هذإ ما
شصدد عليه إلوزير إلأول رإفعا كل لبسص
ومزإيدة حول إلتصصال إلموؤسصسصاتي إلذي
يسصمح بمد جسصور إلتوإصصل مع إلمحيط
ويكرسص إلثقة مع إلموإطن إلذي يتعرضص
يوميا إإلى وإبل من إلحمÓت إلدعائية حول
قضصايا تخصص وطنه وموإطنته في غياب
إلمعلومة إلمروجة من مصصادر ل تحتمل
إلشصك ول تفتح إلجدل إلعقيم.
لقد بلغت إلأمور ذروتها في ظل توسصيع
شصبكات إلتوإصصل إلجتماعي إإلى درجات
باتت إلمعلومات إلمعطاة ل تحظى
بالصصدقية ،إأشصياء تنجز ومشصاريع تتحقق
في إلميدإن لكن إلموإطن ل يتجاوب مع
إلحركية ويصصدقها ،ويسصقط فريسصة
إلدعاية مما يحتم تشصريح معادلة إلتصصال
وتصصحيحها بالسصماح للصصحفي إلوصصول إإلى
مصصدر إلخبر وتركه يعلق على إلأشصياء
وإلموإطن إلحاكم إلشصاهد في إلأخير.
إإصصÓح إلوضصع ـ حسصب سصÓل ـ يكون
حتما باإتقان لغة إلتصصال وإعتماد قاعدتها
إلمقدسصة في مد عمل جوإري مع إلموإطن
وإلمحيط في معركة إسصتعادة إلثقة
وترسصيخ روح إلموإطنة إلتي تجعل حب
إلجزإئر من إلإيمان.

إلعدد

05

١٦١٢٧

محمد السسعيد يدعوإالى تنظيم القطاع

 ٥ورشسات لعرضس اقتراحات حلؤل

شصرح إلملتقى
إلوطني حول «إلتصصال
هذإ
إلمؤوسصسصاتي»
إلوإقع إلمتميز باختÓل
إلمعالجة
تسصتدعي
إلجذرية بالعتماد على
حلول
إقترإحات
يشصترك في وضصعها أإهل
إلختصصاصص.
إلملتقى إلذي تنظمه
وزإرة إلتصصال على
مدى يومين بإاقامة
إلميثاق وتشصارك فيه
نخب وأإسصاتذة ورؤوسصاء
وعناوين
مؤوسصسصات
إإعÓمية توقف عند إإلشصكالية إلكبيرة :أإين
موطن إلشصرخ في هذإ إلحقل إلحسصاسص في
زمن صصار فيه إإلعÓم سصÓحا حادإ يوظف
في إطÓع إلموإطن بأادق إلتفاصصيل عن
إلتكفل بهمومه وإنشصغالته ول يتركه
يسصقط في إلدعاية إلمغرضصة.
أإكد على هذإ إلطرح وزير إلتصصال
محمد إلسصعيد ،مناشصدإ إلحضصور إلعمل معا
للخروج من إلملتقى إلذي حمل شصعار
(إلتصصال موإطنة وتنمية) بتوصصيات جديرة
بالعناية تسصاعد على إإعطاء إلقطاع حركية
وبعد يحتاجه في مسصعى إسصتعادة
إلمصصدإقية .وهي مصصدإقية تفرضص حتمية
إتصصال مؤوسصسصاتي فعال يزيل كل إلشصكوك
إلتي تحوم حوله ،ويسصقط من إألذهان
حمÓت إإلشصاعة إلمشصككة في إلمكاسصب
وإلنجازإت.
وأإعطى محمد إلسصعيد دللت سصياسصية
عن إإشصرإف إلوزير إألول عبد إلمالك على
إفتتاح إلملتقى إلذي يأاتي في ظرف يعرف
فيه إلقطاع حركية وإإصصÓحا زإدته متانة
إلنصصوصص إلتشصريعية ومشصاريع إلقوإنين
محل إلتحضصير منها فتح إلسصمعي إلبصصري.
وقال أإن إإشصرإف سصÓل على إلملتقى إلذي
يأاتي في سصياق إإصصÓحات متعددة إألوجه
يحتل فيها إلتصصال حلقة مركزية يحمل
بعدين :إألول إلوفاء باللتزإم ببرنامج عمل
إلحكومة إلمصصادق عليه في إلبرلمان حول
تفعيل إلتصصال إلمؤوسصسصاتي وضصرورة
تنظيمه .وإلثاني إلعترإف بان إلتصصال
إلمؤوسصسصاتي ما زإل يتعثر ويسصتدعي تدإبير
عاجلة إإلى إإصصÓح وتفعيل.
وذكر محمد إلسصعيد بحقائق مرة قائ:Ó
أإن إلمؤوسصسصات لم تدرك أإهمية هذإ إلسصÓح
إلفعال في مخاطبة إلجمهور ولم تسصتعمله
بالطريقة إلكافية لمد جسصور توإصصل
وإتصصال مع إلموإطن إلذي يسصتقبل إلدعاية
عند غياب إلمعلومة وتولد له حالة من

إلريب وإلشصك.
لهذإ جاء إلملتقى إلذي عرف مدإخÓت
قيمة من أإهل إلختصصاصص وورشصات
مفتوحة لتدإرك إلعجز في هذإ إلمجال
باعتماد إإسصترإتيجية تجعل إلتصصال عملية
تفاعلية تمد جسصور إلتوإصصل مع مكونات
إلمجتمع.
وقدم د.بلقاسصم حسصن جاب إلله مدإخلة
عن مرإحل تطور إلتصصال إلمؤوسصسصاتي في
إلجزإئر متوقفا عند خصصوصصية كل مرحلة
وتمايزها .وتحدث بدر إلدين ميلي عن
مضصمون «إتصصال إلدولة وإلتصصال
إلسصياسصي» ،مذكرإ بأاهمية تولية إإلعÓم في
ترجمة إلتطلعات إإلى وإقع معاشص .وقال أإن
هناك أإحدإث متسصارعة طغت بثقلها على
إلسصاحة إلوطنية بينت أإن إلتصصال
إلمؤوسصسصاتي بعيدإ عن وظيفته في إإنارة
إلرأإي إلعام.
وحلل د.فؤوإد بن حلة موضصوع «إلتصصال
إلمؤوسصسصاتي في حالة أإزمة» مشصددإ على
إطÓع إلرأإي إلعام بكل إألشصياء عدإ
إلممنوعات وإلسصرإر إلتي تخصص إألمن
إلوطني.
من جهته ،شصرح إألسصتاذ معزوز رزيقي
«نظام إلمعلومات إلدإخلي ووظيفة
إلتصصال» ،وقدم إإسصماعيل إولبصصير مدإخلة
عن «تدفق إإعÓم إلمؤوسصسصات إلعمومية
إتجاه وسصائل إإلعÓم».
من جهتهم قدم ممث Óإلدرك إلوطني
وإلمديرية إلعامة لأÓمن إلوطني مدإخÓت
تخصص تجربة هذين إلجهازين إلوطنيين في
إلتصصال إلجوإري خدمة للموإطن وإلوطن.
وعرفت إلورشصات إلخمسص نقاشصا
مسصتفيضصا إنصصب على وإقع إلتصصال
إلمؤوسصسصاتي ماله وما عليه ،وكيف إلسصبيل
إلصصÓحه إآلن وليسص غدإ.

فنيدسس بن بلة

الخبراء يؤوكدون:

ضسرورة تأاقلم ا’تصسال المؤؤسسسساتي مع التطؤرات التكنؤلؤجية الرقمية
أابرز المشساركون في الملتقى
الوطني حول التصسال المؤوسسسساتي
الذي انطلقتأاشسغالهأامسس
بالجزائرالعاصسمة على ضسرورة تأاقلم
هذا النوع من اإلتصسال مع التطورات
الحاصسلة في مجال التكنولوجيا
الرقمية ليكون «أاكثر نجاعة
ومصسداقية لدى الرأاي العام».
وأإوضصح صصحفيون وخبرإء في إلتصصال
وأإسصاتذة جامعيون في مدإخÓتهم خÓل
هذإ إلملتقى إلذي تنظمه وزإرة إإلتصصال أإن
إلتأاقلم مع إلتطورإت إلتكنولوجية سصيسصاهم
في إلتصصدى لكل أإنوإع إإلشصاعة ويعزز إلثقة
بين إلمجتمع وإلمؤوسصسصات.
كما حثوإ إلمكلفين باإلتصصال على مسصتوى
إلمؤوسصسصات على أإن يجعلوإ من إلشصفافية
مبدأإ عملهم إألسصاسصي «حتى ل تحل إإلشصاعة
محل إلخبر إلصصحيح وإلنزيه» معتبرين أإن
لإÓتصصال إلمؤوسصسصاتي «مكانة أإسصاسصية في
إلنقاشص إإلجتماعي سصيما حول قضصايا
إلسصاعة».
وتطرق إلمشصاركون أإيضصا إإلى تطور
إإلتصصال إلمؤوسصسصاتي في إلجزإئر عبر
مختلف إلحقب إلزمنية وإلنقائصص إلتي

يشصكو منها وإلتي يجب تدإركها.
وفي هذإ إلصصدد أإبرز إإلعÓمي بدر
إلدين إلميلي دور شصبكات إلتوإصصل
إإلجتماعي وتأاثيرها على إإلتصصال
إلمؤوسصسصاتي إلذي يعيشص ـ كما قال ـ «أإزمة
هيكلة ومحتوى ويفتقر إلى إلوسصائل
إألسصاسصية إلتي من شصأانها ضصمان سصيره
إلحسصن» .أإما إإلعÓمي بلقاسصم إحسصن جاب
إلله فقد قدم مدإخلة لخصص فيها تطور
إإلتصصال إلمؤوسصسصاتي في إلجزإئر منذ
إلسصتقÓل موضصحا أإن هذإ إإلتصصال كان في
بدإياته يخدم مسصار إلتشصييد وإلبناء إلوطني
في إلمجالت إلسصياسصية وإإلقتصصادية
وإإلجتماعية إإلى غاية فترة إلتسصعينيات
حيث أإصصبح يهتم أإكثر بصصورة إلجزإئر في
إلخارج بسصبب إلفترة إلعصصيبة إلتي كانت
تعيشصها إلبÓد آإنذإك.
وفيما يخصص فترة إلثمانينيات تحدث
جاب إلله عن نوع من «إلرقابة إلذإتية» إلتي
كانت تميز إإلتصصال إلمؤوسصسصاتي.
غير أإن وزير إإلتصصال محمد إلسصعيد
تدخل خÓل إلنقاشص لتقديم توضصيح في هذإ
إلشصأان مؤوكدإ أإنه «لم تكن رقابة ذإتية بل كان
هناك فقط حرصص على مصصلحة إلوطن»

مشصيرإ إلى أإن «إلرؤوية إلسصياسصية وقتها كانت
وإضصحة».
وكان إليوم إألول من إلملتقى فرصصة
لممثلين عن قيادة إلدرك إلوطني وإلمديرية
إلعامة لأÓمن إلوطني لتقديم إلهياكل
إلتنظيمية إلدإرة إإلعÓم وإلعÓقات إلعامة
وإسصترإتيجية إإلتصصال إلمعمول بها في كل
هيئة.
وبعد إن قدم عرضصا عن إسصترإتيجية
إإلتصصال تطرق رئيسص خلية إلتصصال بقيادة
إلدرك إلوطني إلمقدم عبد إلحميد كرود
إإلى إلرقم إألخضصر « ٥٥ـ  »١٠إلموضصوع تحت
تصصرف إلموإطنين منذ أإكثر من سصنتين حيث
أإفاد بأانه تم تسصجيل إإلى غاية  ٥جوإن
إلجاري ما يفوق  ٣ . ٢٠٠ . ٠٠٠ندإء.
بدوره تناول مدير إإلعÓم وإلعÓقات
إلعامة بالمديرية إلعامة لأÓمن إلوطني
عميد أإول جيÓلي بودإلية إلهيكل إلتنظيمي
إلدإرة إإلعÓم وإلعÓقات إلعامة للمديرية
ودورها في إإعدإد وتنفيذ مختلف إألنشصطة
إإلعÓمية متطرقا إإلى إلرقم إألخضصر  ٤٨ـ
 ١٥إلموضصوع تحت تصصرف إلموإطنين وإلذي
سصجل خÓل إلثÓثي إألول من سصنة ٢٠١٣
أإكثر من  ١٦٠ . ٠٠٠ندإء.

أ’ثنين  ١٠جوأن  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ٠١ششعبان ١٤٣٤هـ

وطني

خÓل ملتقى دولي حول التسصونامي:

الجزائر تعبر عن اسستعدادهاإلنجاز  ١٠مراصسد على طول شسواطئها
كشصف الباحث الجزائري في علم الزلزل والبحار ،مغراوي مصصطفى ،أان المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير
التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسصتعدة لتمويل مشصاريع إانجاز  ١٠مراصصد مراقبة ورصصد المد البحري
(التسصونامي) على طول السصاحل الجزائري.
وسشيكون «تجهيز تلك ألمرأصشد
بمثابة مرحلة أأولى أسشتعدأدأ لوضشع
أأنظمة أإ’نذأر على ألمدى ألمتوسشط
وأندماجها مع أأنظمة أإ’نذأر ألتابعة
لمختلف دول ألبحر أأ’بيضس
ألمتوسشط» كما أأوضشح ألباحث بجامعة
سشترأسشبورغ ألفرنسشية لوأج على
هامشس أختتام أأششغال ألملتقى ألدولي
حول أأخطار ألتسشونامي وألز’زل في
ضشفتي ألمتوسشط ألذي نظم
ببوسشماعيل (و’ية تيبازة).
وطمأان ألمتحدث من جهة أأخرى،
أأن «أأخطار» ألتسشونامي على ألجزأئر
«منخفضشة» مقارنة بالدول ألوأقعة
ششرق ألبحر أأ’بيضس ألمتوسشط على
غرأر أليونان ،مششيرأ إألى أأنه «علميا
وتاريخيا ثبت أأن أأي تسشونامي قد يضشرب ألسشاحل
ألجزأئري ’ يفوق ألـ ٧,٣درجات».
وتبقى «درجة ألخطورة وأأ’ضشرأر» ـ يوأصشل ـ
متوقفة أأيضشا على مدى تجاوب كل ألمعنيين
بالقضشية بدءأ بالموأطن وألجماعات ألمحلية
وألسشلطات ألعمومية من أأجل «حماية ألسشاحل

وتفادي إأنجاز تجمعات سشكنية بالمناطق ألسشاحلية
ألمنخفضشة وألمعرضشة للز’زل».
وأأششار بخصشوصس ألدرأسشات ألعلمية ألتي تحدد
«ألبطاقة ألوطنية للمناطق ألمعرضشة للز’زل» ،أأن
ألجزأئر ’ تتوفر على درأسشات تناولت كل ألسشاحل
ألجزأئري».
وكان ألملتقى ـ ألذي نظمته ألمديرية ألعامة

للبحث ألعلمي وألتطوير ألتكنولوجي،
وكذأ ألششبكة ألجزأئرية لعلوم ألبحار ـ قد
أختتم ،أأمسس ،بإاصشدأر عددأ من
ألتوصشيات أأهمها ألتحضشير أ’نظمة إأنذأر
مبكر موحد بين كل دول ألمتوسشط
وإأعادة تنششيط ألمجلسس أأ’على للبحر
ألذي يقوم بدور تنسشيق أأ’نششطة
وألبرأمج وأأ’عمال ما بين مختلف
ألمعنيين.
كما أأوصشى ألمششاركون بوضشع مخطط
لتسشيير ألسشوأحل قبل إأسشدأل ألسشتار على
ألمبادرة أأ’ولى من نوعها ألتي تنظم
بمناسشبة ألذكرى ألعاششرة لزلزأل
بومردأسس بمششاركة خبرأء من سشبعة دول
(فرنسشا وأسشبانيا وألبرتغال وأيطاليا
وأليونان وألو’يات ألمتحدة وتركيا).
لإÓششارة ،فقد ششهدت ألجزأئر عبر ألتاريخ
عددأ من ألكوأرث ألطبيعية في هذأ ألمجال
أأخرها زلزأل بومردأسس ،فيما دمر مدينة جيجل
عن آأخرها تسشونامي آأخر عام  ١٨٥٦إألى جانب
ألتسشونامي ألذي ضشرب ألجزأئر ألعاصشمة عام
.١٣٦٥

''أالجيراك'' تحيي اليوم العالمي لÓعتماد

فرضص النوعية لتسسويق المنتجات الجزائرية لقتحام األسسواق الخارجية
اختارت الهيئة الجزائرية لÓعتماد
«أالجيراك»،أامسص ،موضصوع «تسصهيل التجارة
العالمية» إلحياء اليوم العالمي لÓعتماد،
حيث أاكد المدير العام لـ«أالجيراك» نور
الدين بوديسصة أاهمية العتماد بالنسصبة
للمؤوسصسصات القتصصادية باعتباره جواز
سصفر أاي منتوج في األسصواق العالمية
معتمدا في نشصاطاته على القياسص
والختبارات
والتحاليل
والتقييسص
والتجارب.

سسعاد بوعبوشش

وتحدث بوديسشة عن دور أ’عتماد في أعطاء
حركية للتجارة ألدولية باعتباره مرأدفا للنوعية
وألجودة ،حيث سشمحت ألهيئات ألمكلفة
با’عتماد في ألرفع من ألمباد’ت ألتجارية
نهاية سشنة  ٢٠١٢ألمنقضشية في تحقيق ٢٢ . ٦٦٨
مليار أأورو ،بينما بلغت قيمة ألسشلع ١٨ . ٣٢مليار

أأورو  ،في حين حققت ألخدمات ما قيمته ٣٤٥
 ٤ .مليار أأورو.
وأأششار بوديسشة في أليوم ألدرأسشي ألى أأن
ألتنظيمات ألتقنية وألمعايير ألموضشوعة تلعب
دورأ مهما ،رغم أأنه في كثير من أأ’حيان تششكل
عرأقيل في ألتجارة  ،إأ’ أأن أ’عتماد يدل على
تسشيير ألجودة وتقييم ألمطابقة و يمثل بنية
ألجودة باعتباره عنصشرأ أأسشاسشيا في أأي أقتصشاد.
وحسشب ألمتحدث يسشمح أ’عتماد بتطوير
وألتنسشيق بين هيئات أ’عتماد وألمخابر
ومنظمات ألتفتيشس وألمصشادقة وألرفع من
نششاطها ،وألمسشاهمة في تطويرها وفتح مجال
آأخر وتقديم أعترأف ششامل لها ،أ’ن أ’عتماد
دليل للكفاءة وألقيمة وأ’عترأف ألرسشمي
بالكفاءة ألتقنية وألتنظيمية وألوسشيلة ألوحيدة
ألتي تنششئ ألثقة في أأي منتوج أأو مؤوسشسشة.
ويوجد  ٣٠ملفا لمؤوسشسشات جزأئرية وأأجنبية
عاملة بالجزأئر على طاولة ألهيئة ،ينتظر

أعتماد  ٢٠منها خÓل هذه ألسشنة ،في حين
تنظر «أألجيرأك» أسشتÓم ششهادة من ألهيئة
أأ’وروبية لÓعتماد ألتي قامت بعملية تقييم لها
في ديسشمبر ألماضشي ،وتنتظر ألرد على أأ’سشئلة
ألتي وجهتها «أألجيرأك»  ،من أأجل أسشتكمال
عملية أ’نضشمام في نوفمبر ألمقبل ،لتصشبح
ألهيئة ألجزأئرية لÓعتماد عضشوأ كامل ألحقوق،
ما سشيسشمح باكتسشاب ألمعايير ألعالمية في
ألعمل ،وبالتالي توسشيع دأئرة أ’عترأف
بششهادأتها من ألمسشتوى ألوطني إألى ألمسشتوى
ألدولي.
وتسشعى «أألجيرأك» إألى تكوين ششبكة من
ألمخابر ألوطنية ألمعتمدة ،يعول عليها في
مجال ألتنظيم وألتششريع بهدف حماية أ’قتصشاد
ألوطني ،ناهيك عن تدعيم ألتكوين في مجال
ألتقييسس ،ودرأسشة ألمششكل ألمطروح بخصشوصس
ألمعايرة وتكييفها مع ألمقاييسس ألعالمية.

توقيف المتورطين في سسرقة مليار تأاجيل محاكمة الوالي األسسبق لولية وهران
و ٤٠٠مليون سسنتيم بالعاصسمة
تمكنت مصشالح أأمن ألعاصشمة من توقيف ششخصس
ضشالع في عملية سشرقة مليار و ٤٠٠مليون سشنتيم ،رفقة
ششقيقه في ظرف زمني وجيز ،إأثر بÓغ تقدم به ششخصس
يعمل سشائق مدير إأحدى ألششركات أأ’جنبية بالجزأئر
مفاده أأنه تعرضس لسشرقة مبلغ مالي من قبل مجهولين
من دأخل سشيارة مدير ألششركة.
وحسشب بيان صشادر ،أأول أأمسس ،عن خلية أإ’تصشال
بالمديرية ألعامة لأÓمن ألوطني ،فإان عناصشر ألبحث
وألتحري أ’من و’ية ألعاصشمة قامت بجمع ألمعلومات
وتكثيف ألدوريات ألتي أأسشفرت عن توقيف ألششخصس
ألضشالع في عملية ألسشرقة رفقة ششقيقه ( ٤٠سشنة) في
ظرف زمني وجيز.
وقد تبين بعد موأجهة أأ’دلة ،أأن أأ’مر يتعلق
بتصشريح كاذب وأأن ألششخصس ألمتورط هو نفسس
ألششخصس ألذي تقدم بالششكوى لدى مصشالح ألششرطة.
وقد أأقر ألمتورطان في ألسشرقة لدى ألضشبطية
ألقضشائية باأ’فعال ألمنسشوبة إأليهما ،ليتم أسشترجاع
ألمبلغ ألمسشروق وتقديم ألمششتبه فيهما بموجب ملف
إأجرأءأت جزأئية أأمام وكيل ألجمهورية ألمختصس
إأقيلميا.

جنايات العاصصمة:

النظر في قضسية ٩إارهابيين
تنظر محكمة ألجنايات بالجزأئر ألعاصشمة ،أليوم ،في
قضشية تسشعة ( )٩إأرهابيين مششتبه بضشلوعهم سشنة  ٢٠٠٦في
تأاسشيسس جماعة إأرهابية وألششروع في ألقتل عن طريق
وضشع متفجرأت بالطريق ألعام بمنطقة ألوسشط وما
جاورها ،حسشبما أأفاد به ،أأمسس ،لوأج مصشدر قضشائي.
وأأوضشح ألمصشدر أأن وقائع ألقضشية تعود إألى سشنة
 ٢٠٠٩حينما سشلم أإ’رهابي ألتائب ل .سشمير نفسشه إألى
مصشالح أأ’من وألذي تم أ’سشتعانة به ’كتششاف مخابئ
ألعناصشر أإ’رهابية ألناششطة بمنطقة ألوسشط وتيزي
وزو وعزأزقة وبرج منايل عÓوة عن إأد’ئه بأاسشماء
ألمتهمين أآ’خرين.
وقد ششارك ألمتهمون في عدة عمليات إأرهابية منها
عملية ألقتل ألجماعي أ’عوأن ألحرسس ألبلدي بمنطقة
بغلية (بومردأسس).

أأجلت محكمة ألجنايات بالجزأئر (عبان
رمضشان) ،أأمسس ،محاكمة وألي وهرأن
أأ’سشبق ،بششير فريك ،إألى يوم  ١٠جوأن،
وذلك بسشبب غياب دفاع ألمتهمين ،حسشبما
لوحظ بعين ألمكان.
وكانت ألقضشية قد برمجت لنهار أأمسس
بعدما نقضشت ألمحكمة ألعليا ألحكم ألذي
صشدر ضشد ألمتهم سشنة  ٢٠٠٧وألذي قضشى
عليه بـ ٧سشنوأت سشجنا بتهمة تبديد ألمال
ألعام.
كما تورط في هذه ألقضشية مدير ديوأن
ألترقية وألتسشيير ألعقاري بوهرأن ومدير
ألوكالة ألعقارية لبلدية وهرأن .وتعود
ألوقائع إألى عام  ٢٠٠١عندما فتحت مصشالح

أأ’من بوهرأن تحقيقا بخصشوصس أسشتفادة
عدد كبير من أأ’ششخاصس من سشكنات
ومحÓت في إأطار أ’سشتثمار.
وقد أنطلق ألتحقيق بعد أأربع سشنوأت من
مغادرة فريك وهرأن ودأم أأكثر من سشتة
أأششهر أسشتمعت خÓله ألضشبطية ألقضشائية
لمئات أأ’ششخاصس.
ودأرت ألتحريات حول تسشيير ألعقار
خÓل فترة  ١٩٩٧ ١٩٩٤عندما كان بششير
فريك وأليا بوهرأن .وقد سشمح ألمتهم
بتوزيع خمسشة محÓت تجارية وتحويل قطع
أأرضشية عمومية إألى ألوكالة ألعقارية لبلدية
وهرأن دون وجه حق.

حجز  ٣٠قنطارا من الكيف المعالج بمرسسى بن مهيدي

تمكنت عناصشر ألجمارك بالتعاون مع مصشالح ألدرك ألوطني ،ليلة أأول أأمسس ،من حجز ٣٠
قنطارأ من ألكيف ألمعالج إأثر عمليتين منفصشلتين ،ألكمية كانت مقسشمة على متن سشيارتين،
تمكنت إأحدها من ألفرأر و’ يزأل ألبحث جاري عنها ،ألكمية ألمحجوزة كانت موزعة على ١٢٠
حقيبة من وزن  ٢٥كلغ مغلقة بإاحكام بموأد عازلة للمياه ،ما يؤوكد أأنها كانت موجهة عبر ألبحر.
وتمت ألعملية على مسشتوى بلدية وأدي ألثÓثة بدأئرة ألغزوأت ،بعد أأن نجحت عناصشر ألفرقة
ألمتنقلة لجمارك بوكانون ألناششطة تحت لوأء ألفرقة ألمتنقلة لجمارك ألغزوأت من حجز ٢٠
قنطارأ من ألكيف ألمعالج كانت مهربة على متن سشيارة تخلى عنها صشاحبها بعدما تم تعطيل
عجÓتها بالمششط ألكاسشح ألذي أسشتعمله عناصشر ألجمارك لششل حركة ألسشيارة ،بعدما رفضس
صشاحبها ألقادم من باب ألعسشة وألمتوجه نحو ألغزوأت ألتوقف.
وبالطريق ألسشيار ششرق ـ غرب ،نجحت فرقة ألدرك ألوطني ألمرأبطة بمخرج ألطريق ألسشيار
بمنطقة ألكدية من حجز  ١٠قناطير من ألكيف ألمعالج كانت مهربة على متن سشيارة.

تلمسسان :محمد ب

 ..و  ٢٠كلغ من القنب الهندي وتوقيف ٠٤أاشسخاصص ببريان

تمكنت ،صشباح أأمسس ،عناصشر أأ’من ألوطني أ’من و’ية غردأية بالتنسشيق مع مصشالح أأمن دأئرة
بريان ،ألوأقعة على بعد  ٤٠كلم من عاصشمة ألو’ية ،من حجز  ٢٠كلغ من ألقنب ألهندي كانت
بحوزة أأربعة أأششخاصس من بينهم أمرأأة ،بعد تفتيشس سشيارة سشياحية عثر بدأخلها على كمية ألكيف
ألمعالج ألمعد للترويج بوسشط مدينة غردأية مع مبلغ مالي معتبر.
وقد فتحت مصشالح أأ’من ألوطني ،تحقيقات معمقة لمعرفة ألجهات ألتي تمول ألمجموعة،
حيث قدم ألمتورطون أأمام وكيل ألجمهورية ألذي قام بإايدأعهم ألحبسس ،وتعد هذه ألضشربة
ألموجعة ألثانية في خÓل أأقل من أأسشبوع بعد أكتششاف مصشالح أأمن دأئرة ألمنيعة مزرعتين
بالمنيعة يحتويان على  ٥٠٠٠ششجيرة من ألقنب ألهندي.

غرداية :لحرشش.ع

ألعدد

١٦١٢٧

تأاخر تسصليم عقود المتياز الفÓحي
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األمين العام لتحاد الفÓحين يتأاسسف
أاعرب األمين العام
لÓتحاد الوطني للفÓحين
الجزائريين ،محمد عليوي
أامسص بالشصلف ،عن تأاسصفه
للتأاخر المسصجل في مجال
تسصليم عقود المتياز
الفÓحي التي تنتهي آاجالها
خÓل شصهرأاوت القادم.
وأأثناء تنششيطه لندوة صشحفية
في أأعقاب لقاء جهوي للفÓحين
نظم بمتحف ألمجاهد لمدينة ألششلف عليوي
إألى أأن نسشبة تقدم هذه ألعملية تترأوح بين ٢٠
و ،٪ ٥٠وهي نسشبة أعتبرها «جد ضشعيفة»
مقارنة بعدد ألمسشتثمرأت ألفÓحية
ألجماعية وألفردية ألمتوأجدة على ألمسشتوى
ألوطني وألمقدرة بـ ١٥٠,٠٠٠مسشتثمرة.
وأأضشاف في هذأ ألصشدد ،أأنه ينبغي على
ألسشلطات ألعمومية أ’هتمام أأكثر بالعقار

ألفÓحي ،مششيرأ إألى أأن تنمية
ألقطاع ألفÓحي تتوقف
بقسشط كبير على مدى ألتكفل
بهذأ ألملف.
وفي معرضس حديثه عن
دعم ألدولة للمربين ،ذكر
أأ’مين ألعام ’تحاد ألفÓحين،
أأنه على عكسس ألفروع
أأ’خرى ،فإان هذأ ألدعم يبقى
بعيدأ عن تطلعات ألمربين،
مضشيفا أأنه ينبغي أ’هتمام
بششكل أأوسشع بفرع ألحليب نظرأ أ’ثره من
حيث أأ’من ألغذأئي.
وقد حث عليوي من جهة أأخرى ،على
تطوير تربية ألموأششي مبديا أعترأضشه على
أسشتيرأد أللحوم ألحمرأء ما عدأ خÓل ششهر
رمضشان ،حيث ذكر في هذأ ألصشدد أأن
«ألجزأئر تتوفر حاليا على  ٢١مليون رأأسس من
ألموأششي».

تسصاهم في تحسصين خدمة توزيع الكهرباء بـ ٪ ٩٥

إانجاز  ١٧٠محطة متوسسطة الضسغط في  ١١بلدية تابعةإلقليم جسسر قسسنطينة

أاكد لكحل لوصصيف ،المسصؤوول األول
في مديرية توزيع الكهرباء والغاز
لجسصر قسصنطينة ،اسصتكمال المخطط
السصتعجالي الذي شصرعت فيه مصصالحه
لتجنب النقطاع في التزود بالتيار
الكهربائي خÓل الصصيف المقبل ،من
خÓل إانجاز  ١٧٠محطة متوسصطة
الضصغط في  ١١بلدية تابعة إلقليم
جسصر قسصنطينة ،مشصيرا إالى أانها
سصتسصاهم في تحسصين خدمة توزيع
الكهرباء بنسصبة .٪ ٩٥

سسارة بوسسنة

أأعلن لكحل لوصشيف ،أأمسس ،خÓل تنششيطه
لندوة صشحفية عقدت بملحقة تابعة للمديرية
بعين ألنعجة ،عن أنتهاء أأششغال ألمخطط
أ’سشتعجالي ألخاصس بصشيف  ،٢٠١٣حيث تم
إأنجاز  ١٧٠محطة متوسشطة ألضشغط في ١١
بلدية تابعة إ’قليم جسشر قسشنطينة ،أأي بنسشبة
 ،٪ ١٠٠ونصشبت هذه ألمحطات في كل من
برأقي ( )٢٩محطة ،سشيدي موسشى  ،١١بئر
خادم  ،١٩جسشر قسشنطينة  ،١٥سشحاولة ،١٨
بئر توتة  ،١٢أأو’د ششبل  ،٢٠بابا حسشن ،١٠
درأرية  ،١٥ألعاششور  ،٦وأأخير خرأيسشية ١٥

محطة .كما تم إأنجاز  ٢٣٩محول ذو ٦٣٠
كلوأط و ١٣٦,٥٩كيلومتر من ألكوأبل من
أأصشل  ١٠٠,٠٩كيلومتر ألمقررة بنسشبة ،٪ ١٣٦
وبحسشب ذأت ألمتحدث فإان هذأ ألبرنامج
يرمي أأسشاسشا إألى موأجهة ألطلب ألمرتفع
خÓل ألصشيف ألقادم حتى «’يتكرر سشيناريو
صشيف  ،»٢٠١٢حسشب ألمسشؤوول أأ’ول في
ألمديرية.
وسشتمكن هذه أإ’نجازأت ـ حسشب ما أأفاد
به لوصشيف ـ وألتي تقارب تكلفتها  ٢٥٠مليون
دينار ،من تحسشين خدمة ألمديرية وتحسشين
خدمة ألتوزيع بنسشبة  ،٪ ٩٥موضشحا أأن
أ’نقطاعات ألكهربائية لن يقضشى عليها
بششكل نهائي أ’ن «ألخطر صشفر ’يوجد» على
حد قوله ،وبالتالي فإان هذأ ألمخطط
أ’سشتعجالي سشيقلصس بششكل محسشوسس
ألتأاثيرأت ألسشلبية على ششبكة ألتوزيع باسشتثناء
«أ’عتدأءأت على ألششبكة وألتي ’يمكن
ألتحكم فيها».
وأأضشاف لكحل قائ« Óأأن ألمخطط
ألمنجز سشيمكن أأسشاسشا من تسشوية مششكلة
أنخفاضشات ألضشغط وتعزيز ألششبكة
ألوطنية لتوزيع ألكهرباء وألرفع من قدرتها
أإ’نتاجية».

خصصصص لها مبلغ  ١٠٧مليار

عمليةإازالة األوحال من سسد بوحنيفية تنطلق اليوم
تنطلق ،اليوم ،عملية تهيئة وإازالة
األوحال من سصد «بوحنيفية» بولية
معسصكر ،الذي وصصلت نسصبة الوحل به إالى
 ،٪ ٥٠العملية التي رصصد لها مبلغ مالي
ضصخم سصتسصمح بإازالة األوحال والطمي
والمواد المترسصبة في قاع السصد والتي
تراكمت على مدار السصنوات الماضصية،
حسصبما علم من مصصادر مسصؤوولة.
وتهدف ألعملية ألتي طال أنتظارها في
ششطرها أأ’ول ،نزع ما يقارب  ٦مÓيين متر مكعب
من أأ’وحال ،ألتي أأثرت سشلبا على طاقة تخزين
ألسشد من ألمياه فلم يعد بإامكانه أسشتيعاب سشوى ٣٤
مليون متر مكعب فيما تقدر طاقته ألحقيقية بـ٧٢
مليون متر مكعب ،على أأن ترتفع طاقة أسشتيعابه
بعد عملية ألتنظيف ،حسشب ألقائمين عليها إألى ٤٠
مليون متر مكعب ،أأي تعويضس ما يقدر بـ  ٦مÓيين
متر مكعب أأخرى من ألمياه ،حيث سشيسشتغل
مخزون ألمياه في سشقي أأ’رأضشي ألفÓحية

ألمحيطة ببوحنيفية وسشهل هبرة بدأئرة
ألمحمدية ،ألذي يسشاهم في إأنجاح مششروع جعل
ألمنطقة قطبا فÓحيا بامتياز ،بينما سشيتم تمويل
معظم سشكان بلديات ألو’ية من مششروع أسشتقدأم
مياه ألبحر ألمحÓة ألمعروفة بمششروع ألماو.
وأأوضشحت مديرية ألري لو’ية معسشكر ،أأن
عملية تهيئة سشد بوحنيفية وتنظيفه من ألطمي
وأأ’وحال ألمترأكمة به ،تندرج في إأطار ألبرنامج
ألخماسشي  ٢٠١٠ـ  ٢٠١٤في ششقه ألموجه لقطاع
ألري بالمنطقة لتجسشيد عدة مششاريع من بينها
ألعمليات ألمسشجلة إ’عادة أ’عتبار للسشدود،
وإأنجاز أأخرى على غرأر سشد «وأدي ألتحت» بعين
فرأح بالجنوب ألششرقي على ألحدود بين و’يتي
معسشكر وتيارت ،وهي ألمنطقة ألتي تمتاز بموأرد
مائية هامة تششجع على إأنجاز ألمششروع ألذي من
ألمفروضس أأن تصشل طاقة أسشتيعابه إألى  ٧مÓيين
متر مكعب ،حسشب ألدرأسشات ألتقنية.

أام الخير.سش

قتيÓن وثمانية جرحى في حادث مرور بتيسسمسسيلت

لقي ششخصشان حتفهما وأأصشيب ثمانية
آأخرون بجروح متفاوتة ألخطورة ،إأثر
حادث مرور وقع ،أأمسس ،بششطر ألطريق
ألوطني رقم  ١٤ألرأبط ما بين بلديتي
ثنية ألحد وألعيون ،حسشبما أأفاد به
مصشالح ألحماية ألمدنية لو’ية
تيسشمسشيلت.
وقد وقع ألحادث بمنطقة «ألبرأكة»
(ألعيون) ،حيث أصشطدمت سشيارة أأجرة
بسشيارة سشياحية ،مما تسشبب في إأصشابة ١٠
أأششخاصس بجروح توفي أثنان منهم (٣٠
و ٢٩سشنة) بالمؤوسشسشة ألعمومية أ’سشتششفائية لثنية ألحد أسشتنادأ إألى ذأت ألمصشدر.
وأأضشافت ذأت ألمصشالح ،أأن ششخصشا وأحدأ من بين ألمصشابين ألثمانية ألذين تترأوح أأعمارهم
ما بين  ٢٣و ٦٤سشنة في حالة حرجة و’ يزأل تحت ألعناية ألطبية ألفائقة بالمؤوسشسشة ألصشحية
ألمذكورة.
وقد فتحت ألمصشالح ألمعنية ،تحقيقا لمعرفة مÓبسشات هذأ ألحادث ألخطير.

الثنين  ١٠جوان  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٠١شسعبان ١٤٣٤هـ

وطني

اليؤم اأ’ول من امتحانات التعليم المتؤسشط

إإجماع على سشهولةأإسشئلة إلفيزياء وإللغة إلعربية وتخوف من إلرياضشيات
ارتياح كبير بدا على وجؤه المترششحين في امتحانات التعليم المتؤسشط ،التي اقتربت منهم صشبيحة أامسش
«الششعب» ،في بعضش متؤسشطات العاصشمة المتؤاجدة بباب الزوار ،ششارع الششهداء والقصشبة ،وقد تنفسشؤا الصشعداء
بعدأان امتحنؤا في المؤاد التي تعد اأ’صشعب في تقديرهم «العربية والفيزياء» ،حيث كانت اأ’سشئلة في المتناول،
متمنينأان تكؤن بقية المؤاد التي سشيمتحنؤن فيها بنفسش السشهؤلة .

اسشتطÓع  :حياة /ك
عبر تÓميذ ممتحنون بثانوية مصسطفى فروخي
بباب الزوار عن ارتياحهم لنوعية المواضسيع التي
طرحت في مادتي الفيزياء والعربية ،اللتان
تعتبران من بين المواد الصسعبة التي تحتاج إالى
الفهم الجيد والتركيز ،وقالوا لـ« الشسعب» أان
المخاوف قد زالت بعدما اجتازوا بسسÓم اليوم
األول من هذه المتحانات.
وأاكد آاخرون أان األسسئلة المتعلقة بالمادتين
المذكورتين كانت سسهلة جدا ،وأانهم لم يكونوا
يتوقعون ذلك ،وأاشسارت التلميذة هالة بأان األسسئلة
التي طرحت عليهم خÓل الفصسلين األول والثاني
كانت أاصسعب بكثير .
وأاضسافت نور الهدى من متوسسطة فاطمة
نسسومر بأان موضسوع امتحان الفيزياء تضسمن «فخا»
لكنها تفطنت له  ،وراحت تتحدث لزميلة لها ،
للتأاكد من أان إاجابتها كانت صسحيحة ،وبدت
متفائلة جدا بالحصسول على نتائج جيدة  ،خاصسة
وأان أاهم سسؤوال في هذه المادة تضسمن وضسعية
إادماجية ( عليها  ٨نقاط) ،مشسيرة إالى أان درسس
«المجال الثالث» لم يمتحنوا فيه ،ألن بعضس
المتوسسطات لم تدرسسه بسسبب إاضسراب األسساتذة .
نفسس النطباع سسجلناه في متوسسطة ابن حزم
المتواجدة بشسارع الشسهداء ،حيث اسستبشسر
التÓمذة خيرا باألسسئلة التي طرحت عليهم في
اليوم األول من امتحانات التعليم المتوسسط ،وعبر
أاحدهم قائ« Óليت بقية األسسئلة تكون بنفسس
السسهولة ».
وبمعنويات مرتفعة تحدثت التلميذة نسسرين من

متوسسطة اوريدة مداد بالقصسبة ،التي امتحنت
بثانوية األمير عبد القادر بباب الواد ،حيث أاكدت
من جهتها بأان امتحان مادتي الفيزياء والعربية
كان في متناول الجميع ،مبرزة بأان مواضسيع
األسسئلة كانت من المقرر الدراسسي ،وقد ردت على
بعضس زمÓءها الذين احتجوا على الفخ الذي وضسع
في سسؤوال الفيزياء ،بالمثال القائل «من جد وجد
ومن زرع حصسد ».
أاما التلميذ سسيف الدين ،فقد بدا عليه التخوف
من أان تكون المواد األخرى التي سسيمتحنون فيها
خÓل اليومين المتبقيين صسعبة ،خاصسة مادة

إلمترششحون يتفاءلون بمضشمون إألسشئلة
ويطمحون لتحقيق معدلتأإكبر

مفيدة طريفي

المتحان الخاصس بشسهادة التعليم
الثانوي انطلق بالولية بعد أان أاعطى
والي ولية قسسنطينة «نور الدين بدوي»
رفقة مدير التربية والتعليم إاشسارة
النطÓقة الرسسمية لجتياز شسهادة التعليم
الثانوي من متوسسطة بوغابة رقية الواقعة
بوسسط المدينة ،أاين فتح أاول مغلف ألسسئلة
مادة العربية أامام مرأاى التÓميذ
واألسساتذة المكلفين بحراسسة الطلبة
المترشسحين.
من جهة أاخرى اجتاز المترشسحون هذا
المتحان المصسيري وفق برنامج امتحان
ينطلق أاول من مادة العربية والمادة
التكنولوجية والفيزيائية ،وفي الفترة
المسسائية انطÓقا من التربية اإلسسÓمية
والتربية المدنية ،ثم مادة النجليزية
والجغرافيا لليوم الثاني ليكون الختتام

أاششرف على انطÓق البيام بؤهران ،باباأاحمد ينفي
وجؤد دورة ثانية للباك:

معاقبة إلمتسشببين في فضشيحة إلفلسشفة من صشÓحيات إلديوإن

كششف وزير التربية بابا
أاحمد أان العقؤبات واإ’جراءات
المتعلقة بأاحداث مادة الفلسشفة
في ششهادة البكالؤريا ،سشتكؤن
من صشÓحيات الديؤان الؤطني
لÓمتحانات والمسشابقات ،إاذ
سشيكؤن وحده المسشؤؤول عن
درجة العقؤبة ونؤعيتها ،وهذا
بعد التششاور الؤزاري مع
مختلف النقابات.

على عتبة الدروسس أاثناء
تحضسيره لجتياز شسهادة
البكالوريا.
في حين أاكد بابا أاحمد
أانه لن تكون هناك دورة
ثانية لشسهادة البكالوريا،
حيث ل يمكن إاعادة
المتحانات في وقت كانت
فيه كل األسسئلة من المقرر
ولم تخرج عنه .وأاضساف
خÓل إاشسرافه على انطÓق
امتحانات شسهادة التعليم
المتوسسط بمتوسسطة عدل
 ، ٢أان إاعÓن النتائج سسيتم
اإلفراج عنها بعد  ٧جويلية

براهمية.م

ظروف جيدة بقسشنطينة

تقدم  ١٥٨٣٦أالف مترششح
مؤزعين عبر  ٤٦مركزإاجراء صشباحا
نحؤ المؤؤسشسشات التربؤية ’جتياز
امتحانات ششهادة التعليم المتؤسشط،
وكلهم ثقة واسشتعداد ’جتياز هذا
ا’متحان الهام والمصشيري في
تحديد معالم تحصشيلهم العلمي
ورسشم خطؤط مسشتقبلهم الدراسشي
ومؤاجهة اأ’سشئلة التي عملؤا من
أاجل اإ’جابة عنها طيلة سشنة كاملة.

العدد

١٦١٢٧

بمادتي اللغة الفرنسسية والعلوم الطبيعية.
«الشسعب» وعند اقترابها من الطلبة
المترشسحين صسبيحة اجتياز هذا المتحان
المصسيري من عدد من تÓميذ الطور
المتوسسط ،أاكدوا اسستعدادهم الكامل
لجتيازه خاصسة وأانه كانت لهم المدة
والفترة الزمنية الكافية لمراجعة الدروسس
المقررة عليهم في البرنامج السسنوي ذلك
رغم إالغاء العتبة التي أاثارت لديهم تخوفا
من عدم قدرتهم على مراجعة كافة
الدروسس ،إال أان األمر حسسبهم كان عكسس
ذلك ،حيث توقعوا أان تكون األسسئلة في
متناول الجميع أاين ركزوا في مراجعتهم
على معظم الدروسس ذلك تفاديا للخطأا
الذي حصسل لطلبة الطور الثانوي الذين
راحوا ضسحية نصسائح أاسساتذة الدروسس
الخصسوصسية وهو الدرسس الجيد الذي
تعلمناه.
وقد أاكد التلميذ أاسسامة بومالك والذي
تحدث معنا عن ظروف اجتيازه لمتحان
شسهادة التعليم المتوسسط على أان أاسسئلة
مواد الفترة الصسباحية كانت في متناول
الجميع ،وأان األجواء مرت في ظروف
عادية حيث أاننا التحقنا بمقاعد المتحان
صسباحا وقاموا بتقديم النصسائح لنا ،
ليقدموا لنا أاسسئلة المتحان في ظروف
جد طبيعية بعيدة كل البعد عن الغشس
والفوضسى.

مؤؤسشسشةإاعادة التربية والتأاهيل بالحراشش

إنطÓق إمتحانات ششهادة إلتعليم إلمتوسشط في ظروف عادية

انطلقت صسباح أامسس امتحانات شسهادة التعليم المتوسسط لدورة جوان  ٢٠١٣في «ظروف
عادية» بمؤوسسسسة إاعادة التربية والتأاهيل بالحراشس حسسبما لحظته «واج» بذات المركز.
واسستقبل مركز الحراشس  ١٤٢محبوسس مرشسح مقيم بكل من مؤوسسسسة إاعادة التربية
والتأاهيل للحراشس ومؤوسسسسة إاعادة التربية والتأاهيل لسسركاجي من أاصسل ١٨٣مترشسح مسسجل
لمتحانات شسهادة التعليم المتوسسط بذات المركز وزعوا عبر  ١٣قاعة.
وسسجل مركز امتحان مؤوسسسسة إاعادة التربية والتأاهيل بالحراشس حسسب تصسريحات المدير
العام إلدارة السسجون وإاعادة إادماج المحبوسسين مختار فليون غياب  ٤٢محبوسسا منهم ٢٣
أافرج عنهم بعد انقضساء عقوبتهم إالى جانب  ١١محبوسسا آاخرا حولوا إالى مؤوسسسسات عقابية
أاخرى.
وعبر المحبوسسون المترشسحون لشسهادة التعليم المتوسسط بمركز الحراشس الذي يمثلون
فئات عمرية مختلفة عن «ارتياحهم» للظروف التي تجرى فيها هذه المتحانات التي سسخرت
لها وزارتي التربية الوطنية والعدل كل الوسسائل واإلمكانيات لجتيازها في «أاحسسن الظروف»
حسسبما جاء على لسسان المترشسح «سس.ز»  ١٩سسنة .
وأاعرب العديد من السسجناء المترشسحين عن «إارادتهم في النجاح والنتقال إالى المرحلة
الثانوية خاصسة وأان ظروف التحضسيرات لهذا الموعد كانت «ممتازة» وفق ما صسرح به السسجين
المترشسح «ر.خ»  ٢٨سسنة .
ويأامل عدد كبير من نزلء المؤوسسسسة العقابية بالحراشس وسسركاجي أان يسساعدهم النجاح
في «العودة مجددا إالى أاحضسان المجتمع» حسسب ما أاورده المرشسح «ع.ح»  ٣٠سسنة.
يذكر أان مركز المتحانات بمؤوسسسسة إاعادة التربية والتأاهيل بالحراشس عرف اسستقبال ٧٨
محبوسسا مترشسحا من أاصسل ١٠٢مسسجلين لشسهادة البكالوريا دورة جوان . ٢٠١٣

الرياضسيات ،وقال أانه يعول أاكثر على مواد الحفظ
كالتاريخ والجغرافيا ،حتى يكون له رصسيد من
النقاط يمكنه من تحقيق المعدل المطلوب ،في
حالة ما إاذا كانت أاسسئلة المواد العلمية صسعبة ،ولم
يتمكن من تحقيق نتائج مرضسية فيها.
والجدير بالمÓحظة أان امتحانات التعليم
المتوسسط في يومها األول جرت في أاجواء
هادئة ،وقد سسجلنا راحة نفسسية كبيرة ومعنويات
مرتفعة لدى المترشسحين ،بالرغم من التخوف
الذي أابداه البعضس منهم حول أاسسئلة المواد
المتبقية .

عبادو يدعوإإلى إلتعجيل
بإانششاء مجلسسأإعلى
للذإكرة إلوطنية
دعا األمين العام
الوطنية
للمنظمة
للمجاهدين السسعيد
أامسس،
عبادو
بالجزائر العاصسمة
إالى ضسرورة إانشساء
األعلى
المجلسس
للذاكرة الوطنية الذي
قانون
تضسمنه
المجاهد والشسهيد.
وأاكد عبادو في
كلمة له خÓل افتتاح
أاشسغال اللقاء الدوري
التقويمي السسنوي
بين أاعضساء األمانة
الوطنية وأامناء الوليات على أاهمية اإلسسراع بإانجازالمركز
الوطني للبحث والدراسسات التاريخية ومراكز جهوية «تقوم
بالدور المنتظر منها في دعم وتنشسيط المتاحف الجهوية
والولئية».
وقال أايضسا أان «الحاجة أاصسبحت ملحة وضسرورية
لتأاسسيسس قناة تلفزيونية تهتم بالتاريخ والثقافة».
من جهة أاخرى إاعتبر عبادو اعتراف الرئيسس فرانسسوا
هولند بالجرائم التي ارتكبها السستعمار الفرنسسي
بالجزائر بمثابة «تطور ملحوظ في التجاه الصسحيح» غير
أان «التطلع نحو إاقامة عÓقات بناءة بين الشسعبين
الجزائري والفرنسسي ل يمكن -كما قال -أان يتم على
حسساب الحقوق المشسروعة للشسعب الجزائري المتمثلة في
مطالبة الدولة الفرنسسية باإلقرار بالجرائم التي ارتكبتها
طيلة حقبة الحتÓل مع العتذار له وتعويضسه على ما
تعرضس له من جرائم بالضسافة إالى اسسترجاع األرشسيف
الوطني وكل ما نهبته فرنسسا من الجزائر».
وفي هذا اإلطار دعا إالى اإلسسراع في إاصسدار قانون
تجريم السستعمار «ردا على على القانون الصسادر من
البرلمان الفرنسسي والقاضسي بتمجيد السستعمار» مضسيفا
أانه «ل يمكن تجسسيد معاهدة الصسداقة والتعاون على أارضس
الواقع دون تلبية هذه المطالب المشسروعة والمقررة في
ميثاق األمم المتحدة».
كما أاكد عبادو حرصسه على إاعداد «برامج عمل واقعية
تسسمح بتنشسيط هيآات المنظمة إانطÓقا من توصسيات
المؤوتمر الـ ١١للمنظمة ووثائقها األسساسسية والعمل على
تكييف هذه البرامج بما يتماشسى ومقتضسيات الظروف التي
تواجهها البÓد».
من جانب آاخر أاعرب عبادو عن أامله في أان يتماثل
رئيسس الجمهورية السسيد عبد العزيز بوتفيلقة للشسفاء من
وعكته الصسحية وأان يعود إالى ممارسسة مهامه في القريب
العاجل مشسيرا إالى أان الجزائر «في حاجة إالى سسداد رأايه
ونشساطه الحثيث وصسدق عزيمته حتى يتمكن من مواصسلة
مهامه الوطنية النبيلة».
وذكر أانه بفضسل الرئيسس بوتفليقة «تمكنت الجزائر من
اسستعادة أامنها واسستقرارها وتحقيق المصسالحة الوطنية
وشسروعها في إانجاز برامج تنموية شساملة في كل أارجاء
الوطن بالضسافة إالى التأاسسيسس لسسياسسة خارجية رشسيدة
قائمة على التعاون المتكافئ والحترام المتبادل وتحقيق
الشسراكة مع العديد من الدول في العالم».
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حيث ترتكز على النتائج والتقارير
التي سسترفع إالى مصسالحه من طرف اللجان التي
نصسبت على مسستوى كل مراكز المتحانات ،التي
تضسم رؤوسساء المراكز ،الحراسس المÓحظين
والفيدرالية الوطنية ألولياء التÓميذ ،لترفع في
األخير إالى الوزير شسخصسيا ،بعد تحديد المتسسببين
في إاثارة المشسكلة سسواء الحراسس أاو التÓميذ.
ومن جانبه حّمل رئيسس الفدرالية الوطنية
ألولياء التÓميذ ـ دللوـ األسساتذة الذين يقومون
بتقديم الدروسس الخصسوصسية باإلثارة ،بعد أان
تعمدوا توجيه التÓميذ بمراجعة بعضس الدروسس
دون غيرها ألنها سستكون ضسمن المواضسيع
المطروحة في البكالوريا غير أان الواقع أاثبت
عكسس ذلك ،مضسيفا أان شسبكة التواصسل الجتماعي
ـ الفايسسبوك ـ كان لها دور هام في اسستغفال
التÓميذ.
وفيما يخصس طريقة تحديد العتبة ،فقد أاكد
الوزير أانها غير مجدية وليسست نافعة للتلميذ،
مؤوكدا أانه ل يمكن العتماد على طالب في
الجامعة سسبق له أان اعتمد في انتقاله إالى الجامعة

القادم.
يذكر أان الوزير قام بزيارة إالى ورشسة بناء ثانوية
حي المسستقبل المبرمجة للدخول المدرسسي
القادم ،التي أابدى إاعجابه بها ،بعدما أاكد له الوالي
ـ عبد المالك بوضسياف ـ بأانها تتوفر على كل
الشسروط الضسرورية والÓزمة لسستقبال التÓميذ
في إاطار نظام الدوام المتواصسل ،من خÓل
المطعم ،قاعة الرياضسة ،قاعة المطالعة وباقي
الفضساءات الضسرورية ،مردفا أان بناء الثانوية يأاتي
في مخطط الولية القاضسي بضسرورة توفير كل
الهياكل الضسرورية من مراكز تربوية ،صسحية،
خدماتية باألحياء السسكنية التي تنجز بتراب
الولية ،كما قام بزيارة تفقدية إالى مشسروع
تعويضس متقن األمير عبد القادر ـ فÓوسسن ـ من
البناء الجاهز سسابقا في إاطار برنامج الدولة
للقضساء على المؤوسسسسات التي يحتوي بناؤوها على
مادة الميونت ،ثم توجه إالى ثانوية لطفي التي
تعرف أاشسغال ترميم واسسعة أاشسرفت على النهاية.

 ..ويؤؤكد من الششلف:

«إلمكفوفون يحظون بكل إلرعاية ويحققون نتائج باهرة»
أاكد وزير التربية على هامشس تفقده لمراكز امتحان شسهادة التعليم المتوسسط بولية الشسلف ،أان فئة
المكفوفين المتمدرسسين يحضسون بالرعاية والمتابعة وقادرون على تحقيق نتائج باهرة كبقية زمÓئهم
غير المكفوفين.
وتفقد الوزير مركز المتحان بشسيري عبد القادر بمنطقة الردار التي تضسم  ٢٠٤مترشسحا من
المكفوفين من عدة وليات ،على غرار لعزالي نسسرين من عين الدفلى والحاج كريم من تيارت وشسوارطي
هشسام من تيارت والذين أاصسروا أان نجاحهم سسيكون بدرجات جيدة تقول نسسرين التي تحصسلت في النتائج
الدراسسية على معدل ١٤من . ٢٠
وأاكد سسفيان آايت الحاج في دردشسة مع الوزير عن رغبته في اختيار تخصسصس رياضسة كون قلبه معلق
بالفريق الوطني.
هذه األجواء التي سسادها التنظيم المحكم سستجعل من رانية وزميÓتها من الناجحين حسسب ما صسرحن
لـ «الشسعب».

الششلف /و .ي.أاعرايبي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي ينفي من قسشنطينة:

«ل توجدإإمكانية معادلة ششهادإت إلدكتورإه بالنسشبة
للنظامين «إألل.أإم.دي» وإلنظام إلكÓسشيكي
أاششرف أامسش رششيد
حراوبية وزير التعليم
العالي والبحث العلمي
خÓل زيارة تفقدية
لؤ’ية قسشنطينة ،على
افتتاح أاششغال الجلسشات
الؤطنية للبيؤتكنؤلؤجيا
بالمخبر
التطبيقية
الؤطني المختصش بجامعة
قسشنطينة  ،٢التي تهدف
باأ’سشاسش إالى تحديد
اأ’ولؤيات الؤطنية الؤاجب
اعتمادها في إاطار البرمجية الخماسشية
المقبلة والتركيز على ترقية البحث
والتطؤير في مجا’ت التغذية ،الفÓحة،
تربية المائيات والبيئة ،كما سشيتم في ذات
الششأان افتتاح المديرية الؤطنية العليا
للبيؤتكنؤلؤجيا بقسشنطينة والمقترح
انطÓقها بداية بقرابة  ١٥٠طالب مع مطلع
السشنة المقبلة لتصشل إالى  ١٥٠٠في حدود
العام .٢٠٢٠

مفيدة طريفي

من جهة أاخرى أاكد رشسيد حراوبية أان مشسكل
نقصس المؤوطرين والباحثين العلميين في الجامعات
الجزائرية والمعاهد التكوينية لم يعد مطروحا،
حيث هناك ما يعادل  ٤٠أالف باحث وتسسجيل ما
يتعدى  ٣آالف بحث علمي وأاكاديمي ،هذا على
غرار البيوتكنولوجي كل التدابير واإلجراءات
والتجهيزات الضسرورية الخاصسة بإاطعام إايواء،
وتمدرسس الطلبة الجدد المنتظر التحاقهم
بالجامعات الوطنية مع حلول السسنة الجديدة قد
تم ضسبطها  ،بحيث حددت فرضسيات دنيا ،وسسطى

وقصسوى ،إلعداد الطلبة وهو ما
يضسمن عدم تسسجيل أاي نقائصس
أاو حتى حوادث تذكر خÓل
السسنة المقبلة .
وبخصسوصس الحديث عن
معادلة شسهادات الدكتوراه
بالنسسبة ألسساتذة وخريجي
النظامين الكÓسسيكي القديم
ونظام « الل ،ام،دي» وما
يجري حول هذه الموضسوع من
احتجاجات بين أاوسساط دكاترة
الكÓسسيكي الذين يرون في
المعادلة إاجحافا بحقهم خاصسة
في ضسل غياب التوافق بين عدد
سسنوات الدراسسة في النظامين،
مقابل المسساواة في التصسنيف والتدرج وفرصس
التوظيف ،نفى الوزير إامكانية الحديث عن معادلة
شسهادات وطنية من األسساسس موضسحا اسستحالة
األمر حيث أاكد بأان الشسهادة الوطنية تبقى ذات
أاهمية سسواء كانت متعلقة بالنظام القديم أاو
الجديد.
وقد تحدثت مديرة المخبر الوطني
للبيوتكنولوجيا ،عن العديد من المعوقات التي
تواجه عملية تطوير البحوث خصسوصسا في ما
يتعلق بشسق التمويل الذي عادة ما يتطلب أازيد من
سسنتين حتى يتم النتقال لمرحلة التطبيق فضسÓ
عن وجود بعضس النقائصس فيما يخصس حظيرة
حيوانات الختبار المسستخدمة في األبحاث،
بالرغم من أان المخبر يقدم نتائج جد مرضسية
خصسوصسا في مجال البيئة حيث تم مؤوخرا النتهاء
من مشسروع خاصس بتحويل ومعالجة النفايات
الكيميائية باسستعمال مواد عضسوية خالصسة تم
على إاثره التعاقد مع متعاملين اقتصساديين
خواصس لÓسستفادة من التجربة التي تعد األولى
وطنيا بالرغم من أان مسساهمة وتعاون
المؤوسسسسات العمومية ل يزال بعيدا عن
المسستوى المرجو.
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‘ πé°Sh É¡Ñàμe ÛEG Ωó≤J ∑QÉ°ûe 2108`d áYô≤d É¡FGôLEG
ƒHÉL øH ádÉcƒ∏d ΩÉ©dG ôjóŸG Ö°ùM ±ó¡J »àdG ,á≤HÉ°ùŸG
≈∏Y º¡©«é°ûJh øjõFÉØdG Üƒ∏b ‘ áMôØdG ∫ÉNOEG ÛEG óªﬁ
¿Éμ°S ∞jô©J ÛEG áaÉ°VEG ÌcCG á«MÉ«°ùdG ádÉcƒdG øe ÜGÎb’G
IÒ°üb Ióe òæe ¿Gó«ŸG ‘ á£°TÉædG á«MÉ«°ùdG ádÉcƒdÉH áj’ƒdG
äGÒ°TCÉ˘à˘dGh äGõ˘é◊G QGô˘Z ≈˘∏˘Y á˘eó˘≤ŸG É˘¡˘JÉ˘˘eó˘˘N ìô˘˘°Th
QÉ˘WEG ‘ êQó˘æ˘J »˘à˘dGh ,⁄É˘©˘dG ≥˘WÉ˘æ˘e ∞˘∏˘àﬂ ÛEG á˘«˘MÉ˘«˘˘°ùdG
iód á«MÉ«°ùdG áaÉ≤ãdGh áMÉ«°ùdG á«bôJh ôjƒ£J ≈∏Y ™«é°ûàdG
.ÚjôFGõ÷G
»àdG IQOÉÑŸÉH OÉ°TCG ∑hQÉe ó«°ùdG áæJÉH ájó∏H ¢ù«FQ √QhóHh
ø˘Y á˘Yô˘≤˘∏˘d Úë˘°TôŸG Oó˘Y ∞˘°ûc »˘à˘dGh Iõ˘«˘ ªŸÉ˘˘H É¡Ø°Uh
á«aÉ≤ãdG º¡©ªà› ájƒgh ΩÓ°SE’G º¡æjóH ÚjôFGõ÷G ∂°ù“
á°UÉN GóL áª«b IQOÉÑŸG ¿CG Qƒ°†◊G ÈàYG Éªc .á«MÉ«°ùdGh
»bÉH Ghò– ¿CG Úæªàe ,»æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y ÛhC’G É¡fEGh
.ºghòM iôNC’G á«MÉ«°ùdG ä’ÉcƒdG
ób áæJÉH áæjóÃ ‘É≤ãdG »eÓ°SE’G õcôŸG ¿CG ,ÒNC’G ‘ Ò°ûfh
»≤FÉKh º∏«a ¢VôY ”
q Éªc á«∏ª©dÉH á°UÉÿG áYô≤dG ¢ùeCG ó¡°T
.á°Só≤ŸG á«æjódG IÒ©°ûdG ¬JÉg Qƒ£J πMGôe ∫hÉæàj Ò°üb

IõªM »°TƒŸ : áæJÉH

Ω 2013 ¿GƒL 10 ÚæKE’G
`g 1434 ¿ÉÑ©°T 01 `d ≥aGƒŸG

¿É°ùª∏àH ±É«£°U’G º°SƒŸ IÒÑµdG äGOGó©à°S’G øe ºZôdÉH

øWGƒŸG áMGQ ôμ©j ¢UGƒî∏d ÅWGƒ°ûdG øY ∫RÉæàdG
πMGƒ°ùH ≈WGƒ°ûdÉH ÚaÉ£°üŸG ájÉª◊ Ú°SÉ£Z 8 ¢ü«°üîJ øY ¿É°ùª∏J áj’ƒd á«fóŸG ájÉª◊G ájôjóe âØ°ûc
äƒ°ùaÉJ ÅWÉ°T øe πc ìÉààaG ó©H á°Shôﬁ ÅWGƒ°T 9`H áMÉ«°ùdG ájôjóe É¡JQób »àdGh áMÉÑ°ù∏d áMƒª°ùŸG ¿É°ùª∏J
∫hCG íàa ºà«°S ôNBG ÖfÉL øe ,á≤£æŸÉH √É«ŸG á«Ø°üàd á£ﬁ áeÉbEG πLCG øe äGƒæ°S 4 òæe ™æe ób ¿Éc …òdGh Úæ¡H
∫ÓN á›Èe âfÉc »àdG á©Ñ°ùdG ≈WGƒ°ûdG EG ¿ÉaÉ°†j ¬q∏dG óÑY O’hCG ÅWÉ°ûH ôeC’G ≥∏©àjh äGhõ¨dG áæjóÃ ÅWÉ°T
¥ƒ°ùH Qó«H ÅWÉ°T , ø°SGôª¨jQGóH ™°Tƒj …ó«°S ,Úæ¡H á∏bCG : ≈WGƒ°T øe πµH ôeC’G ≥∏©àjh á«°VÉŸG ±É«£°U’G º°SGƒe
øeh Gòg ,…ó«¡e øH ≈°SôÃ …ó«¡e øH ≈°Sôeh 2h1 GOQÉµ°Sƒe ≈WGƒ°Th IOÒ°ùÃ OÉ«Y øH O’hCG ≈°Sôe ,áKÓãdG
. áæ°ùdG √òg ∫ÓN ±É£°üe ÚjÓe 10 øe ÌcCG ¿É°ùª∏J ÅWGƒ°T Ö£≤à°ùJ ¿CG ô¶àæŸG
π˘Nó˘à˘dG ø˘e ø˘μ˘ª˘à˘Jh á˘Ñ˘jô˘b ¿ƒ˘μ˘ J
ø˘˘e ,Úæ˘˘ WGƒŸG á˘˘ jÉ˘˘ ª◊ ™˘˘ jô˘˘ °ùdG
á˘˘jÉ˘˘ª◊G í˘˘dÉ˘˘°üe äó˘˘cCG É˘˘¡˘ ˘à˘ ˘¡˘ ˘L
IÉah ádÉM ∫hCG â∏é°S É¡fCG á«fóŸG
¥ôZ …òdG á«æ¨e áæjóe øe πØ£d
ò˘æ˘e …ó˘«˘¡˘e ø˘H ≈˘°Sô˘e ≈WÉ°ûH
ájÉª◊G äQòM å«M ,ô¡°T ‹GƒM
ÅWGƒ°ûdG ‘ áMÉÑ°ùdG øe á«fóŸG
¿ƒμJ Ée ÉÑdÉZ »àdGh á°ShôÙG ÒZ
ÜÉ«Z π©ØH ¥ô¨dG ä’ÉM ÈcCG É¡«a
á«MÉf øe .á«fóŸG ájÉª◊G ¿GƒYCG
á˘jó˘∏˘Ñ˘dG äÉ˘£˘∏˘°ùdG äô˘˘î˘ °S iô˘˘NCG
Oó˘Y ÈcCG ¿É˘˘ª˘ °†d ±hô˘˘¶˘ dG á˘˘aÉ˘˘c
∫Ó˘N ø˘e ÚaÉ˘˘£˘ °üŸG ø˘˘e ø˘˘μ‡
øe áMGôdG õcGôe áaÉc çGóëà°SG
ºYÉ£eh »gÉ≤eh äGQÉ«°ù∏d ôFÉ¶M
ÅWGƒ°ûdG AGô˘˘ ˘ c ∫Ó˘˘ ˘ N ø˘˘ ˘ ˘e ∂dPh
.¢UGƒî∏d
ÛEG
ÅWGƒ°ûdG ∫ƒëj Ée ÉÑdÉZh
äOCG Ée GÒãc »àdGh á°UÉN äÉ«μ∏e
êGõe π©ØH ÚæWGƒŸG ™e äGOÉ°ûe
¢Vô˘˘ a ¿Gƒ˘˘ YCGh ô˘˘ ˘FÉ˘˘ ˘¶◊G ¿Gƒ˘˘ ˘YCG
¿ƒ˘°Vô˘Ø˘j É˘e É˘Ñ˘dÉ˘Z ø˘jò˘dG á˘HÉ˘bô˘˘dG
. ≈WGƒ°ûdG ∫ƒNO πHÉ≤e IÒÑc ≠dÉÑe
áªYóŸG IQÉéàdG ídÉ°üe äô°TÉHh
¢û¨dG ™ªbh IOƒ÷G áÑbGôe ¿GƒYCÉH
äÓÙGh ºYÉ£ª∏d á˘Ñ˘bGô˘e á˘∏˘ª˘M
øe á«∏MÉ°ùdG ≥˘WÉ˘æŸÉ˘H á˘£˘°TÉ˘æ˘dG
•É˘˘°ûfh äÉ˘˘é˘ à˘ æŸG á˘˘Ñ˘ bGô˘˘e π˘˘ LGC
±ô©˘J »˘à˘dG ≥˘WÉ˘æŸG √ò˘¡˘H QÉ˘é˘à˘dG
»˘à˘dGh ∞˘«˘°üdG π˘°üa ‘ É˘XÉ˘˘¶˘ à˘ cG
ºª°ùàdG ä’ÉM Gô°ûY ±ô©J Ée ÉÑdÉZ
äÉ˘«˘MÓ˘°U á˘Ñ˘ bGô˘˘e Ωó˘˘Y á˘˘é˘ «˘ à˘ f
∑É˘ª˘°SC’Gh Ωƒ˘ë˘∏˘dG π˘≤˘ fh á˘˘jò˘˘ZC’G
ÒZ äGó©e ‘ É¡æjõîJh êÉLódGh
IQÉéàdG ájôjóe äócCGh Gòg ,á«ë°U
øe êƒØd Égó«æŒ øY ¿É°ùª∏J áj’ƒd
¬˘˘ ˘ ˘Lh ‘ ±ƒ˘˘ ˘ ˘bƒ˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ d ÚÑ˘˘ ˘ ˘bGôŸG
π˘°üa ¿ƒ˘∏˘¨˘à˘°ùj ø˘˘jò˘˘dG ÚHQÉ˘˘°†ŸG
,QÉ©°SC’G ‘ IOÉjõdG πLCG øe ∞«°üdG
í˘dÉ˘°üe â∏˘μ˘ °T iô˘˘NCG á˘˘«˘ MÉ˘˘f ø˘˘e
É˘Lƒ˘a ¢û¨˘dG ™˘ª˘bh IOƒ÷G á˘Ñ˘bGô˘˘e
äÓÙG á˘Ñ˘bGô˘e π˘LCG ø˘˘e É˘˘°UÉ˘˘N
…OÉØàd
ºYÉ£ŸGh
ájQÉéàdG
π˘LCG ø˘eh É˘¡˘à˘¡˘L ø˘e ,äÉ˘ª˘ª˘°ùà˘˘dG
π«d ≈WGƒ°ûdÉH ájôëH π≤æàdG ¿Éª°V
±É˘«˘£˘°U’G º˘°Sƒ˘e ¿CG º˘μ˘ë˘H QÉ˘¡˘ f
º¶©ŸG ¿É°†eQ ô¡°T ™e øeGõà«°S
¿É°ùª∏J áj’ƒd π≤ædG ájôjóe äô°TÉH
äÓaÉë∏˘d á˘«˘FÉ˘æ˘ãà˘˘ ˘ °SG ¢üNQ í˘˘ ˘ æÃ
¬˘Ñ˘°ûdGh á˘jô˘°†◊G ≥˘WÉ˘æŸÉ˘H á˘£˘°TÉ˘æ˘dG
ÅWGƒ˘°ûdG ÛEG ÜÉ˘Ñ˘°ûdG π˘≤˘ æ˘ H á˘˘«˘ Ø˘ jô˘˘dG
≥˘WÉ˘æŸÉ˘H π˘≤˘æ˘dG äÉ˘eRCG ´ƒ˘bh …OÉ˘Ø˘ à˘ d
.äÓ°UGƒŸG á∏b ±ô©J »àdG á«∏MÉ°ùdG

Ü.óªﬁ :¿É°ùª∏J

äÉ˘bô˘£˘dG ‘ á˘à˘HÉ˘K õ˘LGƒ˘M á˘˘eÉ˘˘bEG
≈˘∏˘Y GÒÑ˘c É˘XÉ˘¶˘à˘ cG ±ô˘˘©˘ J »˘˘à˘ dG
…òdG 22 ºbQ »æWƒdG ≥jô£dG É¡°SCGQ
±É˘˘˘˘°U »˘˘˘˘æ˘˘˘˘H π˘˘˘˘MGƒ˘˘˘˘°S ÛEG …ODƒ˘˘˘˘j
IÒãc çOGƒM ±ô©j …òdGh ¿ƒ≤°TQh
≥˘˘ jô˘˘ £˘ ˘dGh ∞˘˘ «˘ ˘°üdG π˘˘ °üa ∫Ó˘˘ N
øH ≈°Sôe ÛEG …ODƒŸG 7 ºbQ »æWƒdG
á«côM ±ô©j √QhóH …òdGh ,…ó«¡e
øjòdG ''áHÓ◊G'' IÌc áé«àf IÒÑc
π˘°üa ‘ º˘¡˘WÉ˘°ûf ø˘˘e ¿ƒ˘˘Ø˘ YÉ˘˘°†j
‘ OƒbƒdG ô©°S ´ÉØJQG π©ØH ∞«°üdG
.Öjô¡àdG á°UQƒH

ÉfƒY 45h Ú°SÉ£Z 8
á«fóŸG ájÉªë∏d
á˘«˘fóŸG á˘jÉ˘˘ª◊G á˘˘jô˘˘jó˘˘e âØ˘˘°ûc
ó˘b É˘¡◊É˘°üe ¿CG ,¿É˘˘°ùª˘˘∏˘ J á˘˘j’ƒ˘˘d
º˘˘ °SƒÃ É˘˘ °UÉ˘˘ N É˘˘ £˘ ˘£ﬂ âeÉ˘˘ bCG
á˘jô˘jó˘e âeÉ˘b å«˘M ,±É˘˘«˘ £˘ °U’G
Ú°SÉ£Z 8 ™°VƒH á«fóŸG ájÉª◊G
äôî°S Éªc WGƒ°ûdÉH É¡YÉ£b øe
≈WGƒ°ûdÉH QÉ¡f π«d πª©∏d ÉfƒY 45
ÚaÉ˘˘ £˘ ˘°üŸG á˘˘ jÉ˘˘ ª˘ ˘ M π˘˘ ˘LCG ø˘˘ ˘e
∞˘˘«˘ Xƒ˘˘J ” ÚM ‘ ,º˘˘¡˘ ˘aÉ˘˘ ©˘ ˘°SEGh
äôî°S ôNBG ÖfÉL øe ,PÉ≤fEG ¿GƒYCG
ø˘e É˘¡˘à˘«˘ fÉ˘˘μ˘ eEG á˘˘«˘ fóŸG á˘˘jÉ˘˘ª◊G
π˘LCG ø˘e ±É˘˘©˘ °SEG äGQÉ˘˘«˘ °Sh ¥QGhR
ÚY ‘ ≈°VôŸGh ÚHÉ°üŸG ±É©°SEG
ÛEG á˘˘˘˘Yô˘˘˘˘°ùH º˘˘˘˘¡˘˘˘˘∏˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘fh ¿É˘˘˘˘˘μŸG
É«˘ë˘°U º˘¡˘H π˘Ø˘μ˘à˘∏˘d äÉ˘«˘Ø˘°ûà˘°ùŸG
™˘jô˘°ùdG π˘Nó˘à˘dG ¿É˘ª˘°V π˘˘LCG ø˘˘eh
á«fóŸG ájÉª◊G ídÉ°üe åJóëà°SG
≈∏Y á˘«˘bô˘£˘dG õ˘côŸÉ˘H •É˘≤˘f Ió˘Y
øe 35 ºbQ ájÎeƒ∏μdG á£≤ædG QGôZ
çhóM ádÉM ‘ ™jô°ùdG πNóàdG πLCG
¿CG π˘˘ LCG ø˘˘ e ∂dPh ,Qhô˘˘ e çOGƒ˘˘ M

ájÉª◊ øeCG ¿ƒY 200
ÚaÉ£°üŸG
»˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ø˘˘eC’G á˘˘jô˘˘jó˘˘e äô˘˘£˘ °S
á˘Yƒ˘ªÛG ™˘e ¿hÉ˘©˘à˘dÉ˘H ¿É˘°ùª˘∏˘à˘ d
äGò˘H »˘æ˘Wƒ˘dG ∑Qó˘∏˘ d á˘˘«˘ ª˘ «˘ ∏˘ bE’G
á«¨H É˘°UÉ˘N É˘«˘æ˘eCG É˘£˘£ﬂ áj’ƒdG
å«˘˘M ,±É˘˘«˘ £˘ °U’G º˘˘ °Sƒ˘˘ e ìÉ‚EG
ø˘˘ e’C G ô˘˘ jó˘˘ e ¢ù«˘˘ FQ ÖFÉ˘˘ f ∞˘˘ °ûc
øe ¿ƒY 200 ¢ü«°üîJ øY »F’ƒdG
É¡°SCGQ ≈∏Y ≈WGƒ°ûdG ájÉªM πLCG
…ô°†◊G º«∏bEÓd Ú©HÉàdG ¿ÉÄWÉ°ûdG
,Úægh …ó«¡e øH ≈°Sôe øe πμH
≈˘∏˘ Y ø˘˘eC’G ¿Gƒ˘˘YCG ô¡˘°ù«˘°S å«˘M
º˘¡˘JÉ˘μ˘∏˘à‡h ÚaÉ˘£˘ °üŸG á˘˘jÉ˘˘ª˘ M
º°Sƒe ¿CG ºμëH äGô¡°ùdÉH á°UÉN
ô˘¡˘°T ™˘˘e ø˘˘eGõ˘˘à˘ «˘ °S ±É˘˘«˘ £˘ °U’G
ô˘°ûà˘æ˘ «˘ °S å«˘˘M ,º˘˘¶˘ ©ŸG ¿É˘˘°†eQ
ÊóŸGh »ª°SôdG …õdÉH øeC’G ¿GƒYCG
¿Éª°Vh QÉ¡f π«d äÓFÉ©dG ájÉª◊
π˘˘ cÉ˘˘ °ûe ¿hO ±É˘˘ «˘ ˘£˘ ˘°UG º˘˘ °Sƒ˘˘ ˘e
,ÚaÉ˘˘£˘ °üŸG äÉ˘˘μ˘ ∏˘ à‡ á˘˘jÉ˘˘ª˘ Mh
¿GƒYCG ábôa âæμ“ ¿CGh ≥Ñ°S å«M
…ó«¡e øH ≈°SôÃ Ú£°TÉædG øeC’G
∫ƒNO π¨à°ùJ âfÉc áμÑ°T âμμa ¿CG
AGó˘à˘YEÓ˘d ô˘ë˘˘Ñ˘˘dG ÛEG ÚaÉ˘˘£˘˘°üŸG
.É¡Ñ¡fh º¡JÉμ∏à‡ ≈∏Y
á˘Yƒ˘ªÛG äô˘°TÉ˘H É˘¡˘ à˘ ¡˘ L ø˘˘e
Ò£°ùàH »æ˘Wƒ˘dG ∑Qó˘∏˘d á˘«˘ª˘«˘∏˘bE’G
ÚaÉ£°üŸG ájÉªM øª°†àj É›ÉfôH
∑QódG º«∏bE’ á©HÉJ ÅWGƒ°T 8`H
áë∏°üŸG äGP ≈©°ùJ Éªc ,»æWƒdG
QhôŸG çOGƒ˘˘ M ø˘e ¢ü«˘∏˘≤˘à˘dG ø˘e
π°üa ∫ÓN É˘¡˘à˘∏˘«˘°üM ™˘Ø˘Jô˘J »˘à˘dG
»˘μ˘∏˘¡˘à˘°ùe ió˘d É˘°Uƒ˘°üN ∞˘˘«˘ °üdG
π©ØH Égô£N OGOõj øjòdG ∫ƒëμdG
∫ÓN øe ∂dPh ,áWôØŸG º¡àYô°S

»Ñ£dG ¬Ñ°ûdG øjƒµà∏d õcôÃ √ójhõJ ºZQ

ƒ`` ` ` ` ` ` ` ` ` ÑbBG ≈`` ` ` ` ` ` Ø°ûà°ùe ¥QDƒ` ` ` ` ` `j Ú`` ` ` ` ` `°VôªŸGh Ú`` ` ` ` ` «Ñ£dG Ú`` ` ` ` Ø©°ùŸG Oó`` ` ` `Y ¢ü`` ` ` ≤f
¿hQOÉ¨ŸG A’Dƒg ¬cÎj …òdG ÆGôØdG Aπe
Ö∏ZCGh ƒÑbCG ≈Ø°ûà°ùŸ GÒÑc Éjó– Èà©j
πμ°ûj ¬fCG Éªc ,ájÉéH áj’h äÉ«°ûØà°ùe
,á˘j’ƒ˘∏˘d á˘ë˘°üdG á˘jô˘jó˘e ¥QDƒ˘ j É˘˘°ùLÉ˘˘g
êôﬂ OÉ˘é˘jE’ É˘jó˘L Òμ˘Ø˘à˘∏˘d É˘˘gƒ˘˘Yó˘˘jh
ó˘jó˘L ΩÉ˘¶˘f çGó˘ë˘à˘°SÉ˘H Gò˘gh ™˘˘°Vƒ˘˘∏˘ d
¬°VôZ ,IÈà©e äGõ«Ø– …P óeC’G πjƒW
º¡Ø«XƒJh Ú«Ñ£dG ¬Ñ°ûdG ¿GƒYC’G øjƒμJ
.±hô¶dG ø°ùMCG ‘

ä . …ƒædG øH :ájÉéH

á∏≤d á«˘Ñ˘£˘dG äGOÉ˘«˘©˘dGh äÉ˘«˘Ø˘°ûàŸG ió˘d
OóY ¿EÉa ,QOÉ°üŸG äGP Ö°ùMh ºgOóY
¥QDƒ˘ ˘ j ∫Gõ˘˘ ˘j’ ÚØ˘˘ ˘©˘ ˘ °ùŸGh Ú°Vô˘˘ ˘ªŸG
¿ƒY 200 øe ÌcCG OƒLh ºZôa ,IQGOE’G
.ΩÉ°ùbC’G ∞∏àﬂ ≈∏Y ÚYRƒe ,»ÑW ¬Ñ°T
¬˘LÉ˘à˘ë˘j É‡ Òã˘μ˘H π˘˘bCG ≈˘˘≤˘ Ñ˘ j ¬˘˘fCG ÒZ
øe º¡æªa ÜÉÑ°SCG Ió©d Gògh ,≈Øà°û°ùŸG
º¡àæ¡e GhÒZ ¿hôNBGh óYÉ≤àdG ≈∏Y π«MCG
.iôNCG »YGhód
≈≤Ñj ,Oó÷G ÚfƒμŸG ¥ÉëàdG QÉ¶àfG ‘h

á«MGô÷G á«Ñ£dG ä’Éé©à°S’G º°ùb ≈∏Y
»˘˘μ˘ à˘ °ûj PEG ,iô˘˘ NC’G ΩÉ˘˘ °ùbC’G »˘˘ bÉ˘˘ H hCG
ÖÑ°ùH ,á«ë°üdG ájÉYôdG ÜÉ«Z øe º¡Ñ∏ZCG
QOÉ˘˘ °üe Ö°ùMh ,ìOÉ˘˘ Ø˘ ˘dG ¢ü≤˘˘ æ˘ ˘dG Gò˘˘ ˘g
áMhô£ŸG á«dÉμ°T’G √òg ¿EÉa ,ádhDƒ°ùe
40 øe ÌcC’ Oƒ©J πH á¶ë∏dG Ió«dh â°ù«d
∞ØN ób õcôŸG Gòg ¿CG ºZôa ,ÉeÉY
õcôe ¿Éc PEG πμ°ûŸG IóM øe É«Ñ°ùf
‘ ¢ü°üî˘˘ ˘àŸG ó˘˘ ˘«˘ ˘ Mƒ˘˘ ˘dG ƒ˘˘ ˘g ¢SÉ˘˘ ˘bhCG
º¡Ø«XƒJ ‘ Ö©°üj …òdG ôeC’G ,øjƒμàdG

≈Ø°ûà°ùe ¬æe ÊÉ©j …òdG õé©dG πX ‘
,Ú«Ñ£dG ¬Ñ°ûdG ÚØ©°ùŸG OóY ‘ ƒÑbBG
ƒ˘g ¬˘H Rõ˘©˘J …ò˘dG ¢üHÎdG õ˘cô˘˘e ≈˘˘≤˘ Ñ˘ j
≈˘Ø˘°ûà˘°ùŸG Ohõ˘j …ò˘dG ó˘«˘Mƒ˘˘dG ≥˘˘aôŸG
¿Gƒ˘˘ ˘ ˘ Y’C É˘˘ ˘ ˘ ˘H IQhÉÛG äGOÉ˘˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ ˘ dGh
Ú°Vô‡h ÚØ˘˘ ©˘ ˘ °ùe ø˘˘ ˘e Ú°ü°üî˘˘ ˘àŸG
çÓK òæe ¬MÉààaG ” ¬fCG ºZQh ,äÓHÉbh
,Ö∏£dG á«Ñ∏J ≈∏Y GõLÉY ≈≤Ñj äGƒæ°S
ø˘˘ jò˘˘ dG ≈˘˘ °VôŸG Oó˘˘ Y ó˘˘ jGõ˘˘ à˘ ˘d Gô˘˘ ¶˘ ˘f
AGƒ°S ,É«eƒj ΩÉ°ùbC’G ™«ªL ≈∏Y ¿hóaGƒàj

¿hÉ©àdÉH ¿É°ùª∏J áYGPEG â›ôHh
∞«¶æàd á∏ªM á«æWƒdG áYGPE’G ™e
∫ÉÑ≤à°SG ‘ äô°TÉH »àdG ÅWGƒ°ûdG
»àdG ô◊G áLƒe π©ØH ÚaÉ£°üŸG
,ΩÉjC’G √òg ∫ÓN á≤£æŸG ìÉàŒ
™e ¿hÉ©àdÉH áYGPE’G óah º¶f å«M
äÉÄ«¡dGh
¢SQGóŸG ò˘˘«˘ ˘eÓ˘˘ J
øe á©°SGh á∏ªM á∏YÉØdG äÉ«©ª÷Gh
»àdG áj’ƒdG ÅWGƒ°T ∞«¶æJ πLCG
ÚM ‘ ,Úæ˘WGƒ˘ª˘∏˘d á˘∏˘Ñ˘b ¿ƒ˘˘μ˘ à˘ °S
Å˘˘ WGƒ˘˘ °ûdG π˘˘ c äÉ˘˘ jó˘˘ ∏˘ ˘ Ñ˘ ˘ dG äOhR
á¶aÉÙG ¿Éª°V πLCG øe äÓ°ùdÉH
É¡H äÓª¡ŸG »eQh §«ÙG ≈∏Y
á˘˘aÉ˘˘¶˘ f ¿Gƒ˘˘ YCG Òî˘˘ °ùJ ” ÚM ‘
º°Sƒe ∫ÓN á˘«˘eƒ˘j á˘«˘Ø˘°üH π˘ª˘©˘∏˘d
≈∏Y ô¡°ù∏d ÅWGƒ°ûdÉH ±É«£°U’G
≈∏Y á¶aÉÙGh É¡dÉªLh É¡àaÉ¶f
á˘YGPEG â≤˘∏˘WCG É˘¡˘à˘¡˘L ø˘e ,É˘¡˘FÉ˘¡˘H
≈∏Y åë∏d á«eƒj É°ü°üM ¿É°ùª∏J
™e πeÉ©àdG ∞«ch WGƒ°ûdG áaÉ¶f
,É¡Øjô°üJ á≤jôWh áÑ∏°üdG äÉjÉØædG
øe áØ«£f áÄ«ÑdG ≈≤ÑJ ≈àM Gògh
∫Éμ°TCG πc øe πMÉ°ùdG ájÉªMh á¡L
.ôNBG ÖfÉL øe çƒ∏àdG

øe ádÉM ¿ƒ°û«©j
≈∏aódG Ú©H ≥∏≤dG

ÜÉ«Zh QÉ©°SC’G ™LGôJ
Oó¡j
q ójÈàdG ±ôZ
ÉWÉ£ÑdG »éàæe
áj’ƒH ÉWÉ˘£˘Ñ˘dG ƒ˘é˘à˘æ˘e ¢û«˘©˘j
≥˘∏˘≤˘dG ø˘e á˘˘dÉ˘˘M ≈˘˘∏˘ aó˘˘dG ÚY
¢ùLÉ˘˘ g ÖÑ˘˘ °ùH ÜGô˘˘ £˘ ˘ °V’Gh
º˘˘ ¡˘ ˘≤˘ ˘MÓ˘˘ J »˘˘ à˘ ˘dG ô˘˘ FÉ˘˘ ˘°ùÿG
ø˘˘ Y ¢SÉ˘˘ °SC’G ‘ á˘˘ ª˘ ˘LÉ˘˘ æ˘ ˘ dGh
QÉ˘©˘°SCG ‘ Ö«˘gô˘dG ¢VÉ˘Ø˘î˘f’G
º˘˘ ¡˘ ˘à˘ ˘Ø˘ ˘∏˘ ˘c »˘˘ à˘ ˘dG IOÉŸG √ò˘˘ ˘g
Ö°ùM á˘˘ ˘ °†gÉ˘˘ ˘ ˘H ∞˘˘ ˘ ˘jQÉ˘˘ ˘ ˘°üe
.ÚéàæŸG
á«©°VƒdG ¿EÉa ,QOÉ°üe Ö°ùMh
πq ˘ ˘ X ‘ ¥É˘˘ ˘£˘ ˘ J ’ âë˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘°UCG
QÉ˘˘ ˘ ©˘ ˘ ˘°SC’ ∞˘˘ ˘ «ıG ™˘˘ ˘ ˘LGÎdG
RhÉéàj ó©j ⁄ å«M ,ÉWÉ£ÑdG
É‡ ,êO 14 óMGƒdG ΩGôZƒ∏«μdG
IÒÑ˘c ô˘FÉ˘°ùN π˘˘«˘ é˘ °ùJ »˘˘æ˘ ©˘ j
,ÚMÓ˘Ø˘dG ø˘e É˘fƒ˘Kóﬁ ∫ƒ˘≤˘ j
≈∏Y ¿hôaƒàj ’ øjòdG á°UÉN
É‡ ,º¡H á°UÉÿG ójÈàdG ±ôZ
êƒ˘à˘æŸG ≥˘jƒ˘°ùJ ≈˘∏˘Y º˘¡˘Hô˘é˘j
»àdG á°†ØîæŸG QÉ©°SC’G ∂∏àH
,,á°†gÉÑdG ∞jQÉ°üŸG »£¨J ’
ÛG êƒ˘˘à˘˘˘æŸG ¢Vô˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘«˘˘˘°S ’Gh
á˘˘LQO ´É˘˘Ø˘ JQG π˘˘X ‘ OÉ˘˘°ùØ˘˘dG
.IQGô◊G
,á≤˘∏˘≤ŸG á˘«˘©˘°Vƒ˘dG √ò˘g ΩÉ˘eCGh
á˘«˘æ˘©ŸG äÉ˘¡÷G A’Dƒ˘g ó˘°TÉ˘æ˘j
ºμ˘dG Gò˘g OÉ˘©˘«˘à˘°S’ ∑ô˘ë˘à˘dÉ˘H
á˘£˘°SGƒ˘˘H êÉ˘˘à˘ f’G ø˘˘e π˘˘FÉ˘˘¡˘ dG
πÑb ∑’ÉHÒ°Sh GOhôH á°ù°SDƒe
IQó≤dG ≈∏Y ÉXÉØM ¿GhC’G äGƒa
áeOÉ≤dG Qƒ¡°ûdG ∫ÓN á«FGô°ûdG
≈∏Y ÚéàæŸG ÈŒ ób »àdGh
ÉWÉ£ÑdG êÉàfG ≈∏Y ∫ÉÑb’G ΩóY
¬æY ºéæj É‡ ,‘ÉμdG πμ°ûdÉH
.á«≤«≤M áeRCG
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:∫DhÉØàH ø£æ°TGƒd ¬JQÉjR ≈¡fCG ¿CG ó©H

∑Qƒjƒ«æH Ωƒ«dG ¿ƒe »c ¿ÉH »≤à∏j …hGôë°üdG ¢ù«FôdG

á«Hô¨dG AGôë°üdG á«°†b ¬«a ô“ …òdG
ó˘˘«˘˘©˘˘˘°üdG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y zá˘˘˘ª˘˘˘°SÉ˘˘˘M IÎØ˘˘˘H{
¥ƒ≤M π˘FÉ˘°ùe ¢Uƒ˘°üî˘Hh »˘°SÉ˘«˘°ùdG
¢ù«°ùëàd{ IQÉjõdG √òg »JCÉJ ¿É°ùf’G
·C’G á˘ª˘˘¶˘˘æ˘˘eh Ió˘˘ë˘˘àŸG äÉ˘˘j’ƒ˘˘dG
Oƒ¡L ‘ Éª¡cGô°TEG ±ó¡H IóëàŸG
§≤a ¢ù«d …hGôë°üdG ∞∏ŸG ájƒ°ùJ
É°†jCG πH »ª∏°ùdG π◊G iƒà°ùe ≈∏Y
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ájÉªMh Ú°ù– ±ó¡H
»˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°VGQC’G ‘ ÚjhGô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°üdGh
.zá∏àÙG ájhGôë°üdG

á«Hô©dG ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ ÜôYCG
ÚeC’G á˘«˘WGô˘≤Áó˘dG á˘jhGô˘˘ë˘˘°üdG
óÑY óªﬁ ƒjQGõ«dƒÑdG á¡Ñ÷ ΩÉ©dG
IQÉ˘jõ˘dG ó˘©˘H z¬˘dDhÉ˘Ø˘J{ ø˘Y õ˘jõ˘©˘˘dG
≈≤àdG »àdGh ø£æ°TGƒd É¡H ΩÉb »àdG
á˘dhó˘dG á˘HÉ˘à˘μ˘H ÚdhDƒ˘°ùÃ É˘¡˘˘dÓ˘˘N
äÉª¶æeh ¢Sô¨fƒμdG øY Ú∏ã‡h
‘ êCGƒd íjô°üJ ‘h .¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
ΩÉjCG á©HQCG âeGO »àdG IQÉjõdG ΩÉàN
…hGôë°üdG ¢ù«FôdG ócCG ø£æ°TGƒd
ø˘jò˘dG Ú«˘μ˘jô˘˘eC’G ÚdhDƒ˘˘°ùŸG{ ¿CG
ÉæàdÉ°Sôd ΩÉªàgÉH Gƒà°üfCG º¡H â«≤àdG
á«˘Hô˘¨˘dG AGô˘ë˘°üdG á˘dCÉ˘°ùe ¢Uƒ˘°üî˘H
É˘æ˘JQÉ˘jR è˘FÉ˘à˘æ˘˘H ¿ƒ˘˘∏˘˘FÉ˘˘Ø˘˘à˘˘e ø˘˘ë˘˘fh
.zø£æ°TGƒd
¿CG ô˘¶˘à˘æŸG ø˘˘e ø˘˘£˘˘æ˘˘°TGh ó˘˘©˘˘Hh
ÛEG …hGô˘˘ë˘˘˘°üdG ¢ù«˘˘˘Fô˘˘˘dG π˘˘˘≤˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘j
,Ωƒ˘«˘dG ,»˘≤˘˘à˘˘∏˘˘«˘˘°S å«˘˘M ,∑Qƒ˘˘jƒ˘˘«˘˘f
»c ¿ÉH IóëàŸG ·CÓd ΩÉ©dG ÚeC’ÉH
.øeC’G ¢ù∏› øe AÉ°†YCGh ¿ƒe
âbƒdG ‘ ¬fCG õjõ©dG óÑY í°VhCGh

Ω 2013 ¿GƒL 10 ÚæKE’G
`g 1434 ¿ÉÑ©°T 01 `d ≥aGƒŸG

ìÓ°ùdGh ≈°VƒØdG ≥£æŸ É¡°Vôa ó©H

…RÉ¨æÑH øjôgÉ¶àeh äÉ«°û«∏«e ÚH äÉ¡LGƒe ‘ Ó«àb 30
⁄ »àdG á«Ñ«∏dG äÉ£∏°ùdG πgÉc ≈∏Y É¡∏≤K OGOõj ,É«Ñ«d ‘ çó◊G ™æ°üJ áë∏°ùŸG äÉYƒªÛG ∫GõJ ’
IOÉYEGh á«Ñ«∏dG ádhódG AÉæH QÉ°ùe πbô©J »àdG á∏°†©ŸG √òg øe É¡à£°SGƒH ¢üq∏ îàJ á∏«M E G ó©H óà¡J
≈°VƒØdG áæ«gQ OÓÑdG â∏©L »àdG á«ª°SôdG ÒZ ôWC’G πc ≈∏Y AÉ°†≤dG πLCG øe áeóÿG EG É¡JÉ°ù°SDƒe
ÚfGƒb QGó°UE’ áeƒµ◊G ≈∏Y §¨°†dG πLCG øe áë∏°ùŸG äÉ«°û«∏«ŸG √óªà©J »àdG ,ìÓ°ùdG ≥£æeh
É¡d ¿Éch ,É¡ÑdÉ£Ÿ ´ƒ°†ÿG ≈∏Y äÉ£∏°ùdG QÉÑLE’ IOÉ«°ùdG äGQGRh äô°UÉM »àdG äÉYÉª÷G ∂∏àd AÉ°VQEG
.áeƒµ◊G ¢†°†e ≈∏Y ∂dP

…ôª©∏H ÚeCG

‹ÉÃ ™°Vƒ∏d ¬Ø°Uh ‘

áë∏°ùŸG äÉYƒªÛG ¿CG ócDƒj »‡C’G ΩÉ©dG ÚeC’G
á≤£æŸG ≈∏Y Gô£N πμ°ûJ

õ˘«˘∏˘H ,»˘HÉ˘æ˘«˘cQƒ˘Ñ˘dG ¢ù«˘Fô˘dG ó˘˘cCGh
‹É˘e á˘eRCG ‘ §˘«˘°Sƒ˘˘dG ,…QhÉ˘˘Ñ˘˘eƒ˘˘c
∞˘bh ø˘e ó˘H’{ ¬˘fCG É˘«˘≤˘˘jô˘˘aG Üô˘˘¨˘˘d
±hô¶dG ÒaƒJ πLCG øe ∞æ©dG ∫ÉªYCG
Iô˘M äÉ˘HÉ˘î˘à˘fEG º˘«˘˘¶˘˘æ˘˘à˘˘d á˘˘ª˘˘FÓŸG
.záaÉØ°Th
‘ ó˘≤˘©˘J »˘à˘dG ,äÉ˘KOÉÙG »˘JCÉ˘˘Jh
IQhÉÛG ƒ˘°SÉ˘˘a É˘˘æ˘˘«˘˘cQƒ˘˘H á˘˘ª˘˘°UÉ˘˘Y
∫hCG Ö≤Y ,Ωƒ«dG ºààîJ ¿CG Qô≤ŸGh
¢û«L ÚH ô¡°TCG òæe ™≤J äÉcÉÑà°TEG
OGhRCG ô˘jô– á˘¡˘Ñ˘L iOô˘ª˘˘à˘˘eh ÛÉ˘˘e
âØ˘˘˘˘MR å«˘˘˘˘M ,≈˘˘˘˘°VÉŸG ´ƒ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°SC’G
∫Gó˘«˘c Ió˘∏˘H ƒ˘ë˘f á˘«˘eƒ˘μ◊G äGƒ˘≤˘dG
á˘≤˘£˘æŸG ≈˘a ¥QGƒ˘£˘dG π˘bÉ˘©˘˘e ô˘˘NBG
.‹Ée ≈a á«FÉædG á«bô°ûdG á«dÉª°ûdG
¢ù∏› ≥aGh ,≈°VÉŸG πjôaCG ‘h
¢†jƒØJ ≈∏Y ´ÉªLE ’ ÉH ÛhódG øeC ’ G
É¡eGƒb ≠∏Ñj ≈àdG ΩÓ°ùdG ßØM Iƒb
ø˘˘˘˘˘e ∫hC’G ø˘˘˘˘˘e GAó˘˘˘˘˘˘H Oô˘˘˘˘˘˘a 12600
.á«∏jƒL
á©°VÉN Iƒ≤dG ô°ûf á«∏ªY ¿ƒμà°Sh
ôNGhCG ≈a øeC’G ¢ù∏› øe á©LGôŸ
.¿GƒL ô¡°T

,IóëàŸG ·CÓd ΩÉ©dG ÚeC’G ∫Éb
¿CG ójóL ôjô≤J ‘ ,¿ƒe »c ¿ÉH
É˘e ‹É˘e ‘ á˘ë˘∏˘°ùŸG äÉ˘Yƒ˘˘ªÛG
≈∏Y GÒ£N É«æeCG Gójó¡J πã“ ∫GõJ
. É¡∏ªcCÉH á≤£æŸG
ô˘˘jô˘˘≤˘˘˘J ‘ ¿ƒ˘˘˘e »˘˘˘c ¿É˘˘˘H ∫É˘˘˘bh
,âÑ°ùdG Ωƒj ,‹hódG øeC’G ¢ù∏Û
≈àdG Ö°SÉμŸG øe ºZôdG ≈∏Y{ ¬fCG
äGƒbh á«˘°ùfô˘Ø˘dG äGƒ˘≤˘dG É˘¡˘à˘≤˘≤˘M
‘ ‹hó˘dG º˘Yó˘dG á˘ã˘©˘Hh ‹É˘˘e ø˘˘eCG
/Éª°ù«aG/ á«≤jôaG IOÉ«≤H ó∏ÑdG Gòg
.zGÒ£N ∫Gõj Ée ™°VƒdG ¿EÉa
¿CG »‡C’G ΩÉ˘˘˘©˘˘˘˘dG ÚeC’G ±É˘˘˘˘°VCGh
GÒ£N ∫Gõj Ée ¢VQC’G ≈∏Y ™°VƒdG{
ábôØàe äÉcÉÑà°TG ´ƒbh QGôªà°SG ™e
QGô˘ª˘à˘°SGh á˘ë˘∏˘°ùŸG äÉ˘YÉ˘˘ª÷G ÚH
ÈY á˘ª˘˘¶˘˘à˘˘æ˘˘e ÒZ äÉ˘˘ª˘˘é˘˘g ´ƒ˘˘bh
.záKÓãdG ∫Éª°ûdG ≥WÉæe
¿EÉ˘a ∂dP ≈˘∏˘˘Y IhÓ˘˘Y{ ¬˘˘fCG ™˘˘HÉ˘˘Jh
á˘«˘dÉŸG ø˘eC’Gh ´É˘aó˘˘dG äGƒ˘˘b Ωó˘˘≤˘˘J
™e äÉcÉÑà°T’Gh ∫Gó«c Üƒ°U ’Éª°T
‘ IOô˘˘˘ª˘˘˘àŸG ¥QGƒ˘˘˘£˘˘˘dG ô˘˘˘˘°UÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘Y
ôJƒàdG ºbÉØàd äOCG ¿GƒL øe ¢ùeÉÿG
≈˘˘˘˘a ™˘˘˘˘°Vƒ˘˘˘˘˘dG ÜGô˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘°VG IOÉ˘˘˘˘˘jRh
.zá≤£æŸG
äCGóH ójó÷G ôJƒàdG Gòg øe óë∏dh
ácôM øY Ú∏ã‡h á«dÉŸG äÉ£∏°ùdG
¢ù∏ÛGh OGhRCG ô˘˘jô˘˘ë˘˘à˘˘d á˘˘«˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG
äÉ°VƒØe OGhRCG IóMh πLCG øe ≈∏YC’G
Ó˘c ∫É˘b .á˘«˘HÉ˘æ˘«˘cQƒ˘Ñ˘dG á˘ª˘°UÉ˘˘©˘˘dÉ˘˘H
∞˘bƒ˘d …ODƒ˘J ¿CÉ˘H π˘eCÉ˘j ¬˘˘fCG ÚÑ˘˘fÉ÷G
äÉ˘HÉ˘î˘à˘fG AGô˘LEG π˘Ñ˘b QÉ˘æ˘dG ¥Ó˘˘W’
≥jô£dG ó¡“ ¿CGh πÑ≤ŸG ô¡°ûdG áeÉY
.ºFGO ΩÓ°S ¥ÉØJ’ π°UƒàdG ΩÉeCG

øjOôªàª∏d ÉHƒL ºYO ÖÑ°ùH

!!§ØædG äGQOÉ°U ï°V ∞bƒH ôeCÉj Ò°ûÑdG ôªY

Üô˘°†d á˘bõ˘JôŸGh ø˘jOô˘ª˘àŸG º˘Yó˘d
.¿GOƒ°ùdG QGô≤à°SG

¿ /¢S

ô˘˘˘ª˘˘˘Y ,ÊGOƒ˘˘˘°ùdG ¢ù«˘˘˘˘Fô˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘eCG
äGQOÉ˘°U ™˘«˘ª˘˘L ï˘˘°V ∞˘˘bh ,Ò°ûÑ˘˘dG
AÉæ«e ÛE G ¿GOƒ°ùdG ÜƒæL øe §ØædG
ÛEG ¿GOƒ˘˘˘°ùdG ÈY ô˘˘˘ª˘˘˘MC’G ô˘˘˘ë˘˘˘Ñ˘˘˘dG
¢ùeCG Ωƒj øe AGóàHG ,á«ŸÉ©dG ¥Gƒ°SC’G
øjOôª˘à˘ª˘∏˘d É˘Hƒ˘L º˘YO QqÈÃ ,ó˘MC’G
.ΩƒWôÿG ádhóH
ó©H Ö«HÉfC’G §N ≥∏¨H ôeC’G AÉLh
øjó∏ÑdG ±ÓN AÉ¡fEG øe ô¡°TCG áKÓK
±ÓÿG ¿Éc »àdGh ΩÉÿG ôjó°üJ ∫ƒM
øY Üƒæ÷G ádhO ∫É°üØfG òæe É¡fCÉ°ûH
.2011 áæ°S ∫Éª°ûdÉH ΩC’G ádhódG
ød ,Ò°ûÑdG ø°ùM ôªY ∫Éb å«M
√óFGƒY Ωóîà°ùJ §Øf ôjó°üàH íª°ùf

π°üM …òdG A»°ûdG ƒgh ,É¡≤£æe ΩGó©fGh
á°SÉFôH ábôH º«∏bEG ÖdÉW å«M ,π©ØdÉH
‹GQó«a ºμM áeÉbEG ÛEG »°Sƒæ°ùdG ÒHhR
Oó©H ∂dP GQÈe 1951 Qƒà°SO ÛEG ºμàëj
¬«a …hÉ°ùJ ’ …òdG ¿ÉŸÈdÉH óYÉ≤ŸG
¿Gõah …RÉ¨æH …CG ,á©ªà› ¥ô°ûdG º«dÉbCG
101`H ¢ù∏HGô£d áMƒæªŸG óYÉ≤ŸG OóY
,¿Gõ˘Ø˘d 39h …RÉ˘¨˘æ˘Ñ˘d Gó˘©˘≤˘e 60 π˘HÉ˘≤˘ e
…òdG ójó÷G âjƒ°üàdG ¿ƒfÉb ™e á°UÉN
100 á¨«°üH »°VÉ≤dGh ΩÉ©dG ô“DƒŸG √Éæq ÑJ
á˘«˘Ñ˘∏˘ZC’É˘H âjƒ˘°üà˘˘dG ¿ƒ˘˘fÉ˘˘b ∫ó˘˘H 1 +
QÉKCG …òdG ¿ƒfÉ≤dG Gòg ,πÑb øe óªà©ŸG
√QhóH »°SÉ«°ùdG ∫õ©dG ¿ƒfÉb ¿EÉa ,’óL
äGOƒ¡› ΩÉeCG iôNCG áÑ≤Y πμ°ûj ób
.Iójó÷G á«Ñ«∏dG ádhódG AÉæH

á°UÉN ,¢ùØædG §Ñ°Vh Qò◊Gh á£«◊G
,OÓÑdG É¡°û«©J »àdG áLô◊G á∏MôŸG ‘
AÉ¡fE’ á¨«°U OÉéjEG IQhô°V ≈∏Y GócDƒe
√ò˘˘g QGô˘˘μ˘ à˘ d É˘˘jOÉ˘˘Ø˘ J ìÓ˘˘°ùdG á˘˘∏˘ °†©˘˘e
.äÉgƒjQÉæ«°ùdG
ÉYO ,¬à¡L øe ΩÉ©dG »æWƒdG ô“DƒŸG
™≤J ’ »μd ,QGƒ◊G á¨d Ö«∏¨J ÛEG Ú«Ñ«∏dG
áæàØdG äÉ≤dõæe ‘ ` ¬Ø°Uh Ö°ùM ` OÓÑdG
.´GõædG äÉÑÑ°ùeh
iód ¿ƒ¶MÓe ¬æe QqòM Ée ¿CG hóÑj
ÖdÉ˘£Ÿ á˘«˘ Ñ˘ «˘ ∏˘ dG á˘˘eƒ˘˘μ◊G á˘˘HÉ˘˘é˘ à˘ °SG
á˘˘∏˘ FÉ˘˘W â– ,á˘˘ë˘ ∏˘ °ùŸG äÉ˘˘«˘ °û«˘˘∏˘ ˘«ŸG
∂dP …ODƒj ¿CG áÑq ¨e øe ìÓ°ùdGh QÉ°ü◊G
óbh ,≈°VƒØdGh äÓØfE’G øe ójõŸG ÛEG
ádhódG ∞©°V πX ‘ ,iôNCG äÉ¡ÑL íàØj

äÉ˘˘ ˘ YÉ˘˘ ˘ ª÷G äÉ˘˘ ˘ cƒ˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘°S
≈˘˘°Vƒ˘˘Ø˘ dG á˘˘dÉ˘˘Mh á˘˘ë˘ ∏˘ ˘°ùŸG
‘ É˘¡˘à˘Ø˘∏˘N »˘˘à˘ dG ¢ù˘˘qLƒ˘˘à˘ dGh
¿Éμ°ùH â©aO ,»Ñ«∏dG ´QÉ°ûdG
ô˘gÉ˘¶˘à˘dG ÛEG …RÉ˘¨˘æ˘H á˘æ˘jó˘˘e
(É˘«˘Ñ˘«˘d ´QO) á˘Ñ˘«˘à˘c ô˘≤˘e ΩÉ˘˘eCG
á˘eƒ˘μ◊G É˘˘¡˘ «˘ dEG â∏˘˘chCG »˘˘à˘ dG
áª¡e ,iôNCG á°UÉN Iƒq b á«©Ã
á˘«˘Ø˘∏˘N ≈˘˘∏˘ Y á˘˘æ˘ jóŸG ÚeCÉ˘ J
É˘˘¡˘ Jó˘˘¡˘ °T »˘˘à˘ dG äGÒé˘˘Ø˘ à˘ dG
õ˘cGô˘e âdÉ˘W »˘à˘ dGh á˘˘æ˘ jóŸG
√ò˘˘g q¿CG ’EG ,IOó˘˘©˘ à˘ e á˘˘«˘ æ˘ ˘eCG
á≤K ∫ÉæJ ¿CG ™£à°ùJ ⁄ áÑ«àμdG
ôgÉ˘¶˘J å«˘M ,…RÉ˘¨˘æ˘H ¿É˘μ˘°S
ΩÉ˘˘ eCG É˘˘ ¡˘ ˘fÉ˘˘ μ˘ ˘ °S ø˘˘ ˘e ±’B’G
É¡∏ëH ÚÑdÉ£e ,¢ùeCG ,Égô≤e
É˘¡˘°†jƒ˘©˘Jh É˘¡˘ WÉ˘˘°ûf ô˘˘¶˘ Mh
¢û«é∏d á©HÉJ á«eÉ¶f äGƒ≤H
Ée ¿ÉYô°S äGôgÉ¶ŸG ,»Ñ«∏dG
ÚH äÉ˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘LGƒ˘˘˘˘˘˘e ÛEG âdƒq –
ôØ°SCG Ée ,áÑ«àμdG ô°UÉæYh øjôgÉ¶àŸG
øe 60h πbC’G ≈∏Y É°üî°T 31 πà≤e øY
.≈Mô÷G
` áàbDƒŸG áeƒμ◊G ¢ù«FQ ` ¿GójR »∏Y
É˘˘¡˘ Ñ˘ Ñ˘ °S á˘˘KOÉ◊G ¿CG Èà˘˘YG ó˘˘b ¿É˘˘c ¿EGh
ô˘≤Ÿ Úæ˘WGƒŸG ø˘e á˘Yƒ˘˘ª› ΩÉ˘˘ë˘ à˘ bEG
ø˘e É˘gô˘°UÉ˘˘æ˘ Y Oô˘˘W ±ó˘˘¡˘ H á˘˘Ñ˘ «˘ à˘ μ˘ dG
äÉ˘˘¡˘˘LGƒŸG ´ƒ˘˘˘bh ÛEG iOCG É˘˘˘e ,¿É˘˘˘μŸG
π˘Nó˘J ó˘©˘ H ’EG ¬˘˘à˘ æ˘ J ⁄ »˘˘à˘ dG á˘˘«˘ eGó˘˘dG
™bƒª∏d áÑ«àμdG OGôaCG IQOÉ¨eh ÚdhDƒ°ùŸG
»Ñ«∏dG ¢û«÷G OGôaCGh ÚæWGƒŸG ídÉ°üd
,á∏«≤ãdG áë∏°SC’G ≈∏Y ó«dG Gƒ©°Vh øjòdG
IQGRh øe πc ¬àëàa É≤«≤– ¿CG ócCG ¿GójR
∫ƒ˘M á˘jô˘˘μ˘ °ù©˘˘dG á˘˘Wô˘˘°ûdGh á˘˘«˘ ∏˘ NGó˘˘dG
»˘Nƒ˘J ÛEG Ú«˘Ñ˘«˘∏˘dG É˘«˘˘YGO ,äÉ˘˘¡˘˘LGƒŸG

¥Gô©dG

øjOó°ûàŸG ∞æY …ò¨J á«°SÉ«°ùdG äÉYGõædG
á°ù∏L ,¢ùeCG ,π«HQCÉH äCGóH ,∫Éª°ûdÉH
á˘˘˘°SÉ˘˘˘Fô˘˘˘H »˘˘˘bGô˘˘˘©˘˘˘dG AGQRƒ˘˘˘dG ¢ù∏›
¬˘˘˘Ñ˘˘˘FÉ˘˘˘fh ÊGRÈdG Qƒ˘˘˘°†ë˘˘˘H »˘˘˘μ˘˘˘dÉŸG
¿Éé∏dG äÉYÉªàLG ∂dP ó©H ó≤©à°Sh
åë˘˘Ñ˘˘d π˘˘«˘˘HQCGh OGó˘˘¨˘˘H ÚH á˘˘˘cÎ°ûŸG
É¡ªgCG ,Úaô£dG ÚH á≤dÉ©dG πcÉ°ûŸG
π¡a ,áfRGƒŸGh øeC’Gh §ØædG ÉjÉ°†b
º˘˘¡˘˘bÉ˘˘≤˘˘°ûfG ø˘˘e ¿ƒ˘˘«˘˘bGô˘˘˘©˘˘˘dG q∞˘˘˘μ˘˘˘j
áë∏°üe ¿ƒ©°†jh º¡à«HõMh º¡à«ØFÉWh
¥ƒah á≤«q °†dG º¡◊É°üe ¥ƒa ¥Gô©dG
¥Gô˘©˘dG á˘fÉ˘μ˘e ´É˘LÎ°S’ QÉ˘Ñ˘˘à˘˘YG π˘˘c
.Égó¡Y ≥HÉ°S ÛE G á«dhódG

ô°UÉf /¢S

»˘à˘˘dG äGAGó˘˘à˘˘Y’G ø˘˘e á˘˘∏˘˘°ù∏˘˘°S ó˘˘©˘˘H
ìGQ »àdGh á«ØFÉ£dG áæàØdG »còJ äòNCG
.äGô°û©dG ìôLh É°üî°T 26 É¡à«ë°V
∞æY á«°SÉ«°ùdG äÉYGõædG äqòZ óbh
ø˘˘˘˘e Gƒ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘ãq ˘˘˘˘c ø˘˘˘˘jò˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘jOó˘˘˘˘˘°ûàŸG
™e ÉæeGõJ ,ΩÉ©dG ™∏£e òæe º¡JGAGóàYG
Ú«˘bGô˘©˘dG ÚH ¿É˘≤˘à˘M’G Iqó˘M ´É˘Ø˘JQG
≈∏Y äÉLÉéàMG Gƒª¶f øjòdG áqæ°o ùdG
.á©«°ûdG ÉgOƒ≤j »àdG áeƒμ◊G
Ió˘ë˘àŸG ·C’G çƒ˘©˘˘Ñ˘˘e Qqò˘˘M ó˘˘bh
‘ ∞æ©dG ¿CG øe zô∏Hƒc øJQÉe{ ¥Gô©∏d
.QÉéØfE ’ G ÛE G ¬≤jôW
»˘à˘eƒ˘˘μ˘˘M ÚH ΩRCÉ˘˘à˘˘dG ø˘˘e qó˘˘ë˘˘∏˘˘dh
¿É˘à˘°SOô˘˘c º˘˘«˘˘∏˘˘bEGh OGó˘˘¨˘˘H ‘ OÉ–E’G

»ØFÉ£dG ∞æ©dG ÉjÉë°V ≠∏H
Ωô°üæŸG …Ée ô¡°T ∫ÓN ¥Gô©dÉH
ºbQ ƒgh ,π«àb ∞dCG øe ÌcCG
∑Qóà°ùj ⁄ GPEG ,á≤«≤M ∞«ﬂ
øe áªµëH ¬©e πeÉ©àjh ôeC’G
≈∏Y ÚdhDƒ°ùŸGh Ö©°ûdG ±ôW
.¥Gô©dÉH AGƒ°S ó
q M
ø˘e Ió˘˘ë˘˘àŸG ·C’G äQò˘˘M ∂dò˘˘dh
∫É˘£˘J »˘à˘dG á˘«˘HÉ˘gQE’G ∫É˘ª˘YC’G á˘qÑ˘¨˘e
.∫qõ©dG Ú«fóŸGh ÚæeB’G
ìÉ˘Ñ˘°U ,…QÉ˘ë˘à˘fG ±ó˘¡˘à˘°SG ó˘˘≤˘˘∏˘˘a
áWô°û∏d Gõcôe áîîØe IQÉ«°ùH ,¢ùeCG
Üô˘Z ∫É˘ª˘°T ,á˘«˘ª˘XÉ˘μ˘dG á˘≤˘˘£˘˘æ˘˘e ‘
…hÉ°SCÉŸG çOÉ◊G Gòg AÉLh ,OGó¨H

ójGõJ ‘ ¿ƒjQƒ°ùdG ¿ƒÄLÓdG

QGƒ÷G ∫hóH ÅL’ 600h ¿ƒ«∏e »°ü– IóëàŸG ·C’G
.…QÉ÷G ΩÉ©dG ájÉ¡f ≈àM
á˘©˘HÉ˘à˘dG á˘KÉ˘ZE’G äÉ˘Ä˘«˘˘g ÖdÉ˘˘£˘˘Jh
á˘KÉ˘ZE’G äÉ˘ª˘¶˘æ˘eh Ió˘˘ë˘˘àŸG ·CÓ˘˘d
Q’hO äGQÉ«∏e áKÓK ƒëæH ,á∏≤à°ùŸG
¿OQC’G ‘ É˘˘jQƒ˘˘°S »˘˘Ä˘˘L’ Ió˘˘YÉ˘˘°ùŸ
IhÓY ô°üeh ¥Gô©dGh É«côJh ¿ÉæÑdh
áKÉZE’G äÉ«∏ª©d Q’hO QÉ«∏e 1Q4 ≈∏Y
.ÉjQƒ°S πNGO
·CÓd ôjó≤J ÈcCG ≠∏ÑŸG Gòg πãÁh
å«M, ájQƒ°ùdG áeRC’G ¿CÉ°ûH IóëàŸG
âbh ‘ âæ∏YCG á«dhódG áª¶æŸG âfÉc
äGQÉ«∏e áKÓK ÛE G áLÉëH É¡fC G ≥HÉ°S
.…QÉ÷G ΩÉ©dG ájÉ¡f ≈àM Q’hO

.z…QÉ÷G
¿hDƒ˘°ûd »˘˘eÉ˘˘°ùdG ¢Vƒ˘˘ØŸG Ö°ùMh
¿EÉ˘a ,¢ûjÒJƒ˘Z ƒ˘«˘fƒ˘£˘fCG ,ÚÄ˘˘LÓ˘˘dG
áeRCG ô£NCG πãÁ ÉjQƒ°S ‘ ™°VƒdG{
ò˘æ˘e Ú«˘dhó˘dG ø˘eC’Gh º˘∏˘˘°ùdG ¬˘˘LGƒ˘˘J
¬fCG øe GQòﬁ ,zIOQÉÑdG Üô◊G AÉ¡àfG
ôWÉîf øëæa ∫Éà≤dG ∞bƒàj ⁄ GPEG{
™ªàÛGh á≤£æŸG ‘ QÉéØfG çhóëH
.z∂dP á¡LGƒŸ ó©à°ùe ÒZ ‹hódG
ób ,IóëàŸG ·C’G áª¶æe âfÉch
É«fÉ°ùfEG AGóf á«°VÉŸG á©ª÷G â≤∏WCG
π˘˘jƒ˘˘ª˘˘à˘˘d Q’hO QÉ˘˘«˘˘˘∏˘˘˘e 5Q2 ó˘˘˘°Uô˘˘˘d
ÚjQƒ˘°ùdG ÚÄ˘LÓ˘dG á˘KÉ˘ZEG äÉ˘«˘˘∏˘˘ª˘˘Y

á«eÉ°ùdG á«°VƒØŸG â°üMCG
ÚÄLÓdG ¿hDƒ°ûd IóëàŸG ·CÓd
‘ ,…Qƒ°S ìRÉf ∞dCG 600h ¿ƒ«∏e
á©bƒàe ,ÉjQƒ°ùH á£«ÙG ∫hódG
.Éjô¡°T ∞dCG 200 ƒëæH ¬YÉØJQG
¢ùeCG ,á˘˘«˘˘eÓ˘˘YEG QOÉ˘˘˘°üe â∏˘˘˘≤˘˘˘fh
OGó˘YCG{ ¿CÉ˘H á˘˘«˘˘°Vƒ˘˘ØŸG ø˘˘Y ,ó˘˘MC’G
‘ ø˘˘jOƒ˘˘LƒŸG ÚjQƒ˘˘°ùdG ÚMRÉ˘˘˘æ˘˘˘dG
¿ƒ˘«˘∏˘e ∞˘°üæ˘dG á˘Ñ˘à˘Y ≈˘£˘î˘J ¿É˘æ˘Ñ˘˘d
OGóYCG ´ÉØJQÉH äÉ©bƒJ §°Sh …Qƒ°S
…ƒeódG ∞æ©dG øe øjQÉØdG ÚÄLÓdG
øe ÌcC É H QGƒ÷G ∫hO ÛE G ºgOÓH ‘
ΩÉ˘˘©˘˘dG á˘˘jÉ˘˘¡˘˘æ˘˘H ìRÉ˘˘f ÚjÓ˘˘e á˘˘KÓ˘˘˘K

اإ’ثنين  ١٠جوان  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٠١شصعبان ١٤٣٤هـ

ألبنين  ١ـ ألجزأئر ٣
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فوز كبير يعززآأمال ''ألخضسر''في ألذهابإألى ألبرأزيل
تمكن ألمنتخب ألوطني
من تحقيق فوز كبير يوم
أأمسش في بورتو نوفو على
حسساب نظيره ألبينيني في
ألجولة ألرأبعة من تصسفيات
كأاسش ألعالم  .. ٢٠١٤ورفع
من حظوظه للتأاهل ألى
ألدور ألقادم في هذه
ألمنافسسة كونه عزز مركزه
في ريادة ألمجموعة
ألثامنة ..في أنتظار ألتنقل
ألقادم ألى روأندأ أألسسبوع
ألقادم.

حامد حمور

ويمكن القول ان الفوز على
البينين سصيكون البوابة التي سصتسصمح
لـ«الخضصر» رؤوية بقية المشصوار بمعنويات
مرتفعة ،اين كسصب الرهان بفضصل التحضصير
الجيد الذي قام به في ا’يام الماضصية
وا’سصتراتيجية التي انتهجها الناخب الوطني
الذي لم يترك اية جزئية بدون اعطائها
اأ’همية ..كما ان سصير المباراة مكنتنا من
الوقوف على الذكاء الكبير الذي لعب به
الفريق الوطني وكذا الفعالية المعتبرة التي
كانت في الميدان..
ومن جهة أاخرى  ،فان التحضصير
البسصيكولوجي كان موفقا  ،وهذا من خÓل رد
الفعل ا’يجابي لÓعبين بعد تلقي الفريق
الوطني للهدف اأ’ول  ،اين رد سصليماني بقوة
و أاعطى اأ’سصبقية لممثلينا .
وفي هذا ا’طار فان الناخب الوطني
هاليلوزيتشص اختار مبدأا الخبرة في تشصكيل
التعداد ا’سصاسصي  ،بالنظر لÓعبين الذين
منحهم الثقة ،والبداية كانت بالحارسص
مبولحي الذي بقي ا’ختيار رقم واحد رغم
عودة دوخة في المدة ا’خيرة ..كما تم اقحام
لحسصن في وسصط الميدان مكان قديورة الذي
لعب اكبر عدد من المقابÓت مقارنة بÓعب
خيتافي الذي لم يلعب موسصما مريحا مع
ناديه ..في حين ان الثنائي الهجومي
سصليماني ـ سصوداني تمركز بشصكل جيد من
اجل فتح المسصاحات .
وكانت أاكبر المحاو’ت في الشصوط اأ’ول
جزائرية اين ضصيع ’عبونا اهداف محققة
عن طريق سصوداني  ..هذا ا’خير الذي ضصيع
هدفا عندما وجد نفسصه وجها لوجه مع
الحارسص البينيني في الدقيقة الـ ، ٢٩و في
الكرة التي أاعقبت ذلك اسصتغل الفريق
المنافسص ركنية نفذت باحكام ولم يكن الدفاع
الجزائري منظما بصصفة جيدة فسصجل الفريق
البينيني الهدف في الدقيقة  ٣٠عن طريق
غيسصيدي اين لم يخرج مبولحي بشصكل جيد
وبرأاسصية المهاجم البينيني كانت قوية وذكية .
أاعطى هذا الهدف عزيمة كبيرة للمحليين
الذين كثفوا من هجوماتهم  ،اين كادت ان
تثمر احداها في الدقيقة  ٣٤عندما راوغ

سصيسصينيون عدد من ’عبينا في الدفاع و
قذفته أاخرجها مبولحي بأاعجوبة .

أنضسباط تكتيكي ..
لكن بعد دقائق معدودة تمكن الفريق
الجزائري من الرد مباشصرة على المنافسص عن
طريق الهداف سصليماني (د )٣٨حيث اسصتغل
كرة طويلة و بذكاء كبير اسصتبق المدافع و
أادخل الكرة الشصباك في توقيت مناسصب جدا
لتجنب الضصغط و دخول الشصك ضصمن التشصكيلة
الوطنية ..ومن جهة أاخرى فقد أاثبت
سصليماني انه هداف من الطراز اأ’ول حيث
اضصاف هدفا ثانيا في الدقيقة  ٤٢مسصتغÓ
تنفيذ مخالفة من طرف لحسصن اين اسصكن
مهاجم شصباب بلوزداد الكرة في شصباك
الحارسص البينيني برأاسصية قوية معطيا التفوق
لـ«الخضصر» ..امام دهشصة جمهور ملعب
بورتونوفو  ،و فرحة ’عبينا الذين قلبوا
اأ’مور رأاسصا على عقب في دقائق معدودة
بفضصل التحكم الجيد في الكرة من طرف
عناصصر لها خبرة معتبرة في المقابÓت مثل
هذه.
ويمكن القول ان المحاولة التي انقذها
مبولحي بعد الهدف ا’ول للمنتخب البينيني
كانت جد مهمة في مجرى الشصوط ا’ول و
العودة القوية لÓعبينا  ،حيث أاعطتهم تلك
اللقطة الشصحنة ا’ضصافية التي سصجلت الفارق
 ..كما ان هاليلوزيتشص درسص بشصكل جيد نقاط
ضصعف دفاع الفريق المنافسص.

سسليماني وغيÓسض ..أختيار
موفق لهاليلوزيتشض
وفي المرحلة الثانية حاول الفريق الوطني
المحافظة على نفسص النسصق من خÓل تعزيز
وسصط الميدان امام العودة القوية للبينين ’ ،
سصيما عن طريق سصيسصينيون ..هذا ا’خير
الذي أاقلق الدفاع الجزائري في العديد من
ا’حيان  ..لكن ا’سصتراتيجية المحكمة
لـ«الخضصر» اعطت ثمارها  ،ولعب وسصط

قضسية أتحادية كرة أليد

بودينة :دروأز غير مؤوهل لتسسيير ألهيئة
أاكد المدير العام للرياضصة بوزارة الشصباب والرياضصية مختار بودينة أان رئيسص ا’تحادية الجزائرية
لكرة اليد عزيز درواز «غير مؤوهل» لتسصيير
شصؤوون كرة اليد الجزائرية موضصحا أان «هذه المهمة أاوكلت لهيئة مديرة».
وأاوضصح بودينة في تصصريح أادلى به أان « درواز فقد صصفته كرئيسص لÓتحادية الجزائرية لكرة اليد
بمقتضصى القرار رقم  ٠٧٤الصصادر عن وزارة الشصباب والرياضصة بتاريخ  ٢٩ماي الذي الغى المرسصوم رقم
 ٠٢٣الذي أاثبت رئاسصة درواز للهيئة الفيدرالية .لقد تم «تنصصيب هيئة مديرة مهمتها تسصيير شصؤوون كرة
اليد الى غاية انتخاب رئيسص جديد» .
واضصاف المدير العام للرياضصة أان «عزيز درواز كان قد وافق في اجتماع مع رئيسص اللجنة ا’ولمبية
مصصطفى براف على خريطة الطريق التي انتهجت من أاجل التوصصل الى حل للنزاع مع ا’تحادية الدولية
لكرة القدم قبل أان يتراجع عن ذلك بطريقة غير مفهومة».
وكانت ا’تحادية الدولية لكرة اليد قد راسصلت مؤوخرا اللجنة ا’ولمبية
الجزائرية تبلغها فيها بانها ’ تعترف بالمكتب الجديد لÓتحادية الجزائرية لكرة اليد الذي يترأاسصه
عزيز درواز و اعطت مهلة ثÓثة اشصهر لÓتحادية الجزائرية لكرة اليد لتنظيم جمعية انتخابية جديدة.

كأاسش ألجزأئر للقفز على ألحوأجز:

تتويج فريق ألفروسسية لقيادة ألحرسض ألجمهوري
توج فريق الفروسصية لقيادة الحرسص الجمهوري بكأاسص الجزائر للقفز على الحواجز طبعة  ٢٠١٣التي
جرت قعالياتها بنادي الفروسصية اأ’مير عبد القادر بتيارت أايام  ٠٨ ،٠٧ ،٠٦جوان  ٢٠١٣بمشصاركة عشصرة
أاندية وطنية ،كما تم افتكاك المرتبة ا’ولى في سصباق القدرة والتحمل على مسصافة  ٦٠كلم والمرتبة
الرابعة في مسصابقة القفز على الحواجز.
باحراز كأاسص الجزائر وكذا خمسص ( )٠٥ميداليات ذهبية ،جاءت هذه النتائج ا’يجابية لتأاكد مدى
جاهزية فريق الفروسصية لقيادة الحرسص الجمهوري وحضصوره الدائم لتمثيل الجزائر بأاحسصن الصصور في
مختلف الدورات الرياضصية العسصكرية والمدنية على المسصتويين الوطني والدولي.

الدفاع تايدر دورا أاسصاسصيا في
اعطاء التوازن في المنطقة .
وامام اصصرار المنتخب الوطني
لعب الفريق البينيني بخشصونة
’يقاف محاو’ت الخضصر اين
كانت احداها خطيرة من طرف
سصليماني الذي اضصطر المدافع
المنافسص الى ايقافه بخطأا
فاشصهر الحكم في وجهه البطاقة
الحمراء قبل  ٢٥دقيقة من نهاية
المباراة .
وأادخل هاليلوزيتشص المهاجم
غيÓسص مكان سصليماني قبل ربع
سصاعة من النهاية  ،وكان ا’ختيار
مناسصبا حيث و بعد دقائق فقط
تمكن هداف نادي موريرانسص
البرتغالي من اضصافة الهدف الثالث للمنتخب
الوطني  ،اين قضصى بفضصله على امال
المحليين ووضصع الفريق الوطني في الطريق
الصصحيح في مباراة لعبت على الجانب
التكتيكي واسصتخدام خبرة الÓعبين ..حيث
كان لـ«الخضصر» محاو’ت عديدة للفوز بنتيجة
أاثقل لو’ تسصرع كل من غيÓسص وفغولي.

كيف لعبوأ:

رأيسش ألوهاب مبولحي :كما كان منتظرا
أاشصرك الناخب الوطني «وحيد هاليلوزيتشص»
الحارسص «رايسص الوهاب مبولحي» منذ البداية،إاذ
تمكن من صصد العديد من الهجمات الخطيرة
لرفقاء القائد «سصتيفان سصيسصينيو». ،
مهدي مصسطفى :لم يتمكن ’عب أاجاكسصيو
من البروز في هذا اللقاء أاين تفنن في تضصييع
العديد من الكرات في الدفاع سصمحت لÓعب
«رومواد بوكو من تحويل أاخطائه إالى توزيعات
خطيرة كادت تسصمح للبينينيين من مضصاعفة
النتيجة في العديد من المرات .
مجيد بوقرة :عودة قائد الفريق إالى مسصتواه
أاراح كثيرا الناخب الوطني الذي أاقحم «الماجيك»
أاسصاسصيا ،وتمكن من قيادة المنتخب الوطني
الجزائري إالى العودة إالى أارضص الوطن بفوز كبير
من الناحية المعنوية قبل سصفرية رواندا اأ’سصبوع
المقبل ،حيث تمكن من صصد عديد الهجمات التي
قادها «أانغان» رفقة «سصيسصينيو » .
سسعيد بلكÓم :لم يكن ’عب شصبيبة القبائل
في مسصتوى الحدث حيث بدى عليه نوع من الثقل
في اللقاء تكلل بهدف جميل للمنتخب البينيني من
رودي جسصتدي في (د ،)٣١وهو ما ينبئ بأان عمل
كبيرا ينتظر المدرب الوطني «وحيد هاليلوزيتشص»
في محور الدفاع.
جمال ألدين مصسباح :عكسص المباراة الودية
أامام بوركينافاسصو التي أابان فيها عن جاهزية
كبيرة لمباراة البينين ،ظهر ’عب بارما اإ’يطالي
«جمال الدين مصصباح» بوجه شصاحب طوال أاطوار
اللقاء وكان تائها في العديد من هجمات المنتخب
البينيني.
كارل مجاني :للمرة الثانية على التوالي إاختار
المدرب الوطني ’عب موناكو الفرنسصي في منصصب
وسصط ميدان دفاعي بعدما جربه في المباراة
التحضصيرية أامام المنتخب البوركينابي في نفسص
المنصصب ،وهو ما أاعاد التوازن لخط الوسصط .
مدحي لحسسن :كعادته كان للعائد اأ’ثر
اإ’يجابي في اللقاء أاين تمكن من شصل العديد من
هجمات المنتخب البينيني في وسصط الميدان
وإاسصترجع كرات حاسصمة قدمها لكل من (تايدر،
سصوداني ومصصباح).
سسفير تايدر :ظهر ’عب بولونيا اإ’يطالي
بوجه متوسصط على غير العادة في أاول لقاء له في
أادغال إافريقيا مع الخضصر ،مقارنة بلقاء الذهاب
بملعب «مصصطفى تشصاكر» بالبليدة أامام نفسص
المنتخب ،بعدما عودنا على التأالق في خرجات
المنتخب الرسصمية والودية لكنه تحرك كثيرا رفقة
’عب فالنسصيا «سصفيان فيغولي» وتمكن من الربط
بين خطي الوسصط والهجوم.
سسفيان فيغولي :بعودة ’عب فالنسصيا إالى
القائمة اأ’سصاسصية للمنتخب الوطني في مباراة
اأ’مسص أامام «البينين» ،بدا واضصحا تقديمه
للمسصاندة التي نقصصت المنتخب الوطني في
المباراة الودية اأ’خيرة التي لعبها الخضصر أامام
«بوركينافاسصو» في خط الهجوم أاين قدم العديد
من الكرات لكل من سصوداني وسصليماني.
ألهÓل ألعربي سسودأني :على غير العادة لم
نتعرف على ’عب فريق «دينامو زغرب» الذي كان
خارج اإ’طار طوال الـ  ٦٥دقيقة التي لعبها أاين
تفنن في تضصييع العديد من الفرصص إاسصÓم
سسليماني ’ :عب شصباب بلوزداد كان نجم لقاء
أامسص وإاسصتحق لقب رجل المباراة ،حين تمكن من
معادلة النتيجة لصصالح الخضصر في (د )٣٧نجح في
إاعادة زمÓئه أ’جواء اللقاء من جديد ،وعاد
سصليماني إ’ضصافة الهدف الثاني له وللخضصر في
المواجهة  ٥دقائق بعد ذلك

فوزي بقاصص

العدد
١٦١٢٧
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«أأنا فخور بفريقي و بالطريقة ألتي لعب بها »
أأبدى مدرب ألمنتخب ألوطني وحيد
هاليلوزيتشش سسعادته بالفوز ألمحقق على
حسساب ألمنتخب ألبنيني و ذلك خÓل
ألندوة ألصسحفية ألتي عقدها عقب
ألمقابلة خاصسة أن هذأ ألفوز سسيعزز من
صسدأرة ألمنتخب للمجموعة ألثامنة و
ينعشش آأماله من أجل ألتأاهل ألى ألدور
ألحاسسم .

عمار حميسسي

وقد ركز كثيرا على ردة فعل الÓعبين بعد
تلقيهم الهدف ا’ول و انتهز الفرصصة من اجل
تهنئتهم على الفوز بقوله « اهنىء الÓعبين كثيرا
لقد قلت لهم اننا ذاهبون الى البنين من اجل الفوز
’نني منذ البداية لم اكن سصاقتنع بنتيجة التعادل
لو تحققت و اعتقد انهم فهموا الرسصالة جيدا »
ونوه البوسصني بردة فعل ’عبيه بعد تلقيهم
الهدف ا’ول خاصصة انهم بقوا مركزين على
الهدف الذي جاؤووا من اجله والمتمثل في تحقيق
الفوز في قوله «انا فخور بفريقي وبالطريقة التي
لعب بها وايضصا بعدد الفرصص التي اتيحت
للمهاجمين طيلة التسصعين دقيقة كما ان ردت
فعلهم نالت اعجابي كثيرا حيث انهم حتى بعد
تلقيهم الهدف ا’ول الذي كان ضصد مجرى اللعب
فهم لم يرفعوا راية ا’سصتسصÓم لقد عرفنا كيف
نسصجل هدف التعادل مبكرا ثم نضصيف هدفين
اخرين و نتحصصل على الفوز الذي هو مهم جدا
’نه كان خارج الديار ».

يفرضض منطقه على أموروسض
وفرضص البوسصني هاليلوزيتشص منطقه على
الفرنسصي اموروسص مدرب المنتخب البينيني الذي
فضصل انتهاج الحرب النفسصية واهمال ا’مور
التكتيكية التي غالبا ما تكون العامل الحاسصم في
مثل هذه المباريات.
وفضصل وحيد هاليلوزيتشص مدرب المنتخب
الوطني انتهاج خطة هجومية من البداية نظرا
لرغبته في حسصم ا’مور لصصالحه من خÓل تحقيق
الفوز الذي سصيعزز من آامال «الخضصر» في
المنافسصة بقوة على البطاقة الوحيدة المؤوهلة الى
الدور الحاسصم من تصصفيات كاسص العالم .٢٠١٤,

رغم ان المباراة جرت خارج الديار عكسص
اموروسص الذي فضصل انتهاج خطة حذرة من خÓل
ا’عتماد على صصانع ا’لعاب وقائد الفريق سصتيفان
سصيسصينيون واسصتغÓل طول قامة ’عبيه في
الكرات العالية .
ووضصع البوسصني ثقته في المهاجم سصليماني
الذي لم يخيب مدربه وظهر بمسصتوى مميز خاصصة
من ناحية الفعالية ورغم انه كان وحيدا في
الهجوم ا’ ان تواجد فيغولي وسصوداني سصاهم في
توفير المسصاندة له خاصصة عندما تكون الكرة عند
المنتخب الوطني في وسصط الميدان واعتمد
البوسصني على مجاني الذي كان دوره دفاعيا اكثر
منه هجوميا حيث تمركز خلف الثنائي لحسصن و
تايدر وقام بتغطيتهما اضصافة الى الحد من
خطورة سصيسصينيون.
من جهته كان من الواضصح ان اموروسص غير
متحكم في تعداده البشصري الذي انهار بعد
تسصجيل الهدف الثاني من طرف سصليماني وكان
واضصحا غياب ا’نضصباط التكتيكي وتجلى هذا من
خÓل ا’خطاء الكثيرة التي ارتكبت من طرف
اشصباله.
التفوق التكتيكي لوحيد هاليلوزيتشص اسصتمر
من خÓل التغييرات التي قام بها والتي كانت في
محلها وعكسصت قراءته الجيدة لمجريات اللعب
عكسص اموروسص الذي كان رد فعله متأاخرا حيث
فقد روح المبادرة وكانت تغييراته بعيدة عن
التطلعات ولم تعط ا’ضصافة الÓزمة للفريق.
كما سصتسصاهم هذه النتيجة في كسصر العقدة
الموجودة لدى الÓعبين خاصصة عندما يلعبون
خارج الديار.

فيما سسجل غيÓسشأأولأأهدأفه مع ''ألخضسر''

سسليماني يرفع رصسيدهإألى تسسعةأأهدأف بعد ثنائية ألبنين
لم يخيب مهاجم ألمنتخب
ألوطني أسسÓم سسليماني ظن
مدربه وقاد «ألخضسر» لتحقيق
فوز أكثر من مهم على حسساب
ألبينين في سسباق ألتصسفيات
ألمؤوهلة ألى كاسش ألعالم ٢٠١٤
بعد أن سسجل ثنائية رفعت
رصسيده ألى تسسعة أهدأف
كاملة مع ألمنتخب ألوطني
وهو مؤوشسر على ألحالة ألجيدة
ألتي يتوأجد فيها مهاجم شسباب
بلوزدأد.

عمار حميسسي

فعالية سصليماني هي التي رجحت كفته دائما
في ميزان اختيارات البوسصني على حسصاب
منافسصيه في منصصب الهجوم خاصصة جبور الذي
رغم انه اختتم موسصمه كهداف للدوري اليوناني
ا’ انه واصصل صصيامه التهديفي مع «الخضصر».
وبالعودة للمباراة كان سصليماني سصما «قات»Ó
في دفاع المنتخب البينيني ورغم انه لم يدخل في
المباراة منذ البداية ا’ انه اسصتغل اول فرصصة له
بعد انفراده بالحارسص البينيني .
وسصاهم هذا الهدف في كسصبه الثقة الÓزمة
وزادت من تحرره ورغم ان الجميع انتظر نهاية
الشصوط ا’ول بالتعادل ا’يجابي ا’ ان سصليماني
كان له رأاي اخر واسصتطاع تسصجيل الهدف المنتظر
وتجسصيد السصيطرة التي فرضصها زمÓؤوه طيلة
اطوار المرحلة ا’ولى ولم يتوقف ا’مر عند هذا
الحد وواصصل مهاجم الشصباب
عروضصه القوية من خÓل الضصغط

ألبط

وارباك الدفاع البينيني ودفعه ’رتكاب ا’خطاء
من خÓل تحركاته السصريعة ليجبر قلب دفاع
المنتخب البينيني على ارتكاب المحظور عليه بعد
ان كسصر مصصيدة التسصلل وجعله يتلقى البطاقة
الحمراء وهو ما حسصم ا’مور تقريبا لصصالح
«الخضصر».
من جهته دشصن الوافد الجديد نبيل غيÓسص
مهاجم موريرينسصي البرتغالي اول مشصاركاته
الرسصمية مع «الخضصر» بهدف بعد ان سصجل ثالث
ا’هداف في مرمى المنتخب البينيني بعد دخوله
مكان المهاجم سصليماني في الشصوط الثاني.
غيÓسص كان عند حسصن ظن هاليلوزيتشص
وواصصل الضصغط على الدفاع البينيني واسصتغÓل
الهفوات وهو ما نجح فيه رغم انه ضصيع بعضص
الفرصص قبل نهاية المباراة.
وسصيسصاهم المسصتوى الذي ظهر به غيÓسص
اضصافة الهدف الذي سصجله في تحرره اكثر خÓل
المباريات المقبلة وهو ا’مر الذي يتمناه
هاليلوزيتشص.

اق
ة ألفنية

ملعب شصارل دو غول ببورتو نوفو ،جمهور متوسصط ،أارضصية متوسصطة.
التحكيم للكاميروني نيان عليون ،بمسصاعدة ايفاراسصت موكواندي (الكاميرون) ،وبتار ايديبي
(نيجيريا).
الحكم الرابع :انتوان ايفا (الكاميرون)
أألهدأف :رودي جسصتاد (د  )٣١للبينين،
اسصÓم سصليماني (د  ٣٨و  )٤٢ونبيل غيÓسص ( )٧٨للجزائر
ا’نذارات :البينين :بادارو نانا ( ٤٧و )٦٤وجودال دوسصو ()٦٣
ألطرد :البينين :بادارو نانا ( )٦٧لتلقيه انذارين.
ألبنين :بيليمو قيوم ،ادوتي جوردان ،اجاموسصي أانيسصات ،فوسصيني ’زادي ،بادارو نانا،
سصيسصينيون سصتيفان ،كوكو جيمان ،دوسصو جودال (ثم اوموتويوسصي د  ،)٧٠باسصكال انقان (ثم اوسصكار
اولو د  ،)٨٣بوكو ورموالد (ثم ديدي سصوسصة  ،)٧٢جسصتاد رودي.
ألمدرب :مانوألأأموروسش.
@ ألجزأئر :رايسص وهاب مبولحي ،مهدي مصصطفى ،جمال مصصباح ،سصعيد بلكا’م ،مجيد بوڤرة
(قائد) ،كارل مجاني ،سصفيان فغولي (عد’ن قديورة د  ،)٨٦مدحي لحسصن ،سصفير تايدر ،براهيمي،
اسصÓم سصليماني (نبيل غيÓسص د  ،)٧٤هÓل العربي سصوداني (فوزي غÓم د .)٦٤
ألمدرب :وحيد هاليلوزيتشش

اشسراف سسعيد بن عياد

^إإلثنين  ١٠جوإن  ٢٠١٣م إلموإفق لـ  ٠١ششعبان  ١٤٣٤هـ إلعدد ١٦١٢٧

’جنبي إالى نفسش جديد
فيما يتطلع ا’سستثمار ا أ
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الشسراكة بين القطاعين
الخ ــ ــ ــ ــ ــاصص والعـ ــ ــ ــ ــام
البديل ا’سستراتيجي

كلمة العدد

القوة المطلوبة
’جنبي المباشسر خيارا اسستراتيجيا ،وقد
يمثل ا’سستثمار ا أ
راهنت عليه الجزائر ليكون بمثابة الدافع للمؤوسسسسة
’دراك النمو والتحول إالى متعامل منتج للثروة
الجزائرية إ
بدل ا’سستمرار في العيشش على الريع .فقد حان الوقت ’ن
تكون المؤوسسسسة ا’قتصسادية في صسدارة المشسهد.
ويمثل هذا الخيار إالى جانب الشسراكة مسسارا ديناميكيا
بالرغم من النقاشش الذي تثيره الحصسيلة أاو النتائج المادية،
على اعتبار أان البعد المسسطر ضسمن سسياسسة التنمية
’مكانيات ا’قتصسادية الوطنية
المسستدامة يكمن في تجميع ا إ
للقطاعين العمومي والخاصش لتتكفل بضسمان وتيرة النمو.
إإنها خيار إلششرإكة إلوطنية إلتي تبقى إلبديل إلوإقعي إلقائم على

لعميري:

فÓحي :

موهوبي :

““ الوقت ’قتصسـ ـاد ““ضس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرورة ““ اسستراتيجية
السسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوق تحسسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن للتعـ ـ ـ ـ ـام ـ ـ ـ ـ ـل
ا’جتمـ ـ ـ ـ ـ ـاعي ““ مناخ ا’سستثمار ““ مع الخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارج““

إلمبادرة وموإجهة إلمخاطر ،وإلذي يجب
إنجازه من خÓل بناء مششاريع إإنتاجية في
مختلف إلفروع من إلصشناعة إإلى إلفÓحة
مرورإ بالصشيد إلبحري وإلسشياحة
وإلتكنولوجيات إلجديدة إلتي تقوم عل بعث
إسشتثمارإت ضشخمة قابلة إلدماج ششركاء
أإجانب وفقا لششروط متوإزنة منها قابلية
نقل إلتكنولوجيا.
سسعيد بن عياد
وتوفر إلسشاحة إلوطنية فرصشا إسشتثمارية
جذإبة وذإت جدوى أإكدتها سشلسشلة مششاريع مركبة مع أإجانب يرتقب أإن
يتم إلنتهاء من بنائها في إلقريب إلعاجل على غرإر مصشنع رونو ومصشنع
إلنسشيج بغيليزإن ومششاريع أإخرى مبرمجة ينبغي متابعتها.
وتقدم مثل هذه إلمششاريع تأاكيدإ على أإن إلسشتثمار في إلسشوق
إلجزإئرية ليسس وهما أإو مغامرة محفوفة بالمخاطر ولكنه فرصشة
وإقعية ومربحة.
ومن إلطبيعي أإن تسشتفيد إلمؤوسشسشات إلجزإئرية من هذإ إلمناخ
إلسشتثماري إلجذإب ششريطة أإن تدخل على أإنظمتها إإلنتاجية وطرق

تسشييرها إإصشÓحات كفيلة بان تضشعها في إلمقدمة كمتعامل إقتصشادي
قابل لÓسشتمرإر.
وإإذإ كانت إلمؤوسشسشات إلمحلية تفتقر منفردة للقوة إلمطلوبة ،فان
إلتفافها في ششكل مجمعات تضشم مؤوسشسشات تنششط في فرع معين من
ششانه أإن يعطيها إلنفسس وإلعزيمة بما يجعلها ذإت قوة قادرة على إلبقاء
وإلسشتمرإر في إلسشوق دون خششية إلمنافسشة أإو إلسشقوط أإمامها.
لم يسشبق أإن توفرت مؤوششرإت في صشالح إلقطاع إلقتصشادي إلوطني
بكافة ششركائه مثلما هو إليوم ،ولذلك ل يمكن تبرير أإي فششل محتمل
للمؤوسشسشة إلقتصشادية خاصشة وإن إلسشوق مششجعة وتسشتوعب ششركات
ومتعاملين من مختلف جهات إلعالم.
وإإذإ كان هناك ششيء من هذإ فان إلمسشؤوولية في فششل محتمل تقع على
عاتق إلمتعاملين كونهم ل يجيدون إقتناصس إلفرصس إلرإبحة ويغرقون
في جدل عقيم تجاوزه إلزمن مثل إلجدل بين إلعام وإلخاصس
وإلبيروقرإطية وغيرها ،في ظل إنقسشام إلصشفوف إلتي إإذإ ما تجمعت
بدإفع إلمسشؤوولية إلوطنية يمكن وفي وقت وجيز من قلب إلمعادلة
إلسشتثمارية بدخول إلرأإسشمال إلوطني طرفا أإسشاسشيا ومحوريا إإلى
جانب إلرأإسشمال إألجنبي.
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ójóL ¢ùØf ≈dGE »ÑæL’
C G QÉªãà°S’G ™∏q£àj Éª«a

»é«JGôà°S’G πjóÑdG ΩÉ©dGh ¢UÉîdG ø«YÉ£≤dG ø«H ácGô°ûdG
ócqƒDjh äÉgƒjQÉæ«°S çÓK ™bƒàj …ô«ª©d

äGOGóàeG É¡d ájôFGõédG ájOÉ°üàb’G ácGô°ûdG
øY π°UGƒàªdG åëÑdG QÉWGE »a êQóæj QÉ«N ,á«≤jôaGE
âÄàa Ée …òdG …óëàdG Gòg ™aQ øY IQOÉb ±GôWGC
¿RGƒàdG ∂dP çGóMGE ó°üb ¬«∏Y Oóq°ûJ ÉfOÓH
ø«∏eÉ©àªdG ™jƒæJ ≈∏Y ºFÉ≤dG ¬LƒàdG »a Üƒ∏£ªdG
.»LQÉîdG iƒà°ùªdG ≈∏Y

ƒ` ` ` ëf √É` ` ` éJÓd âbƒdG ¿É` ` ` ` ` M''
''»°ùaÉæàdGh »YÉªàL’G ¥ƒ°ùdG OÉ°üàbG

»∏«chGC ∫ÉªL
á«∏ª©dG AGOGC á«bôJ »æ©J ø«jôFGõédG óæY ácGô°ûdG Ωƒ¡Øeh
ÉªFGO ¿ƒμJ ájƒdh’CG ¿qGC ≈∏Y ó«cÉCàdÉH Gògh ,ájOÉ°üàb’G
,øjƒμàdGh πª©dG Ö°UÉæªd ôaƒªdGh èàæªdG QÉªãà°SÓd
.§≤a äÉeóîdG ≈∏Y õ«côàdG ¬fÉC°T øe Ée πc OÉ©HGEh
πª©dG ≈dGE ±ó¡j …ôFGõédG ≈©°ùªdG ¿Éc ,QÉW’G Gòg »ah
,ôN’BG ™e ájƒb ájOÉ°üàbG äÉbÓY áeÉb’E AÉ°†ØdG Gòg »a
¿ƒμj ¿GC ô«àNG …òdG ó∏ÑdG ¿hôeÉμdG ™e çóëj Ée Gògh
Gô¶f ,»dhódG ôFGõédG ¢Vô©ªd 46 `dG á©Ñ£dG ±ô°T ∞«°V
ø«H ¿hÉ©à∏d IóYGh ¥ÉaÉBH »MƒJ á°Sƒª∏e äGô°TƒDe OƒLƒd
67 ºbQ Ωƒ°SôªdG »a ÉgQhòéH Üô°†J ¿hôeÉμdGh ôFGõédG
¥ÉØJ’G øª°†àªdG 1967 πjôaGC 14 »a ñQƒDªdG 64 11 »a ôFGõédÉH ™bqƒªdG ¿hôeÉμdGh ôFGõédG ø«H …QÉéàdG
ø«H ácôà°ûe áæéd ∑Éæg Gòg ≈dGE áaÉ°V’ÉH ,1967 ¢SQÉe
.øjó∏ÑdG
≥ah πª©dG ºàj ¿ÉCH íª°S »ª«¶æàdGh »fƒfÉ≤dG QÉW’G Gòg
äÉ≤∏£æªH á≤∏©àªdG áYÉæ≤dG É¡JóYÉb ,á«∏Ñ≤à°ùe ájhDQ
∞°ûμà°ùJ ∂dP πHÉ≤e »ah ,ôFGõédG É¡à°SQGC »àdG ácGô°ûdG
≈∏Y IQOÉb iôNGC ¥Gƒ°SGC ≈∏Y ´ÓWÓd áMÉàªdG ¢UôØdG πc
äÉØ°UGƒªH ¬©àqªJh É¡Lƒàæe Qƒ£àd Gô¶f É¡eÉëàbG
.á«ªdÉY
ó«°ùdG ,»fhô«eÉμdG IQÉéàdG ôjRh Éæd ∫Éb ,¿ÉC°ûdG Gòg »ah
»a …ôFGõédG êƒàæªdG ¿qGC ÉfÉ¨æJG ÉZQÉÑe QGƒ∏ZÉe ∑ƒd
πÑb øe ô«Ñc ΩÉªàgG πëe á«fhôeÉμdG ¥Gƒ°S’CG
Gòg ≈dGE Qóq°üJ ôFGõédG ¿ÉEa ¿ÉC°ûdG Gòg »ah ,ø«μ∏¡à°ùªdG
,á«dõæehô¡μdG Iõ¡L’CG ,çÉK’CG ,á«FGò¨dG äÉLƒàæªdG ó∏ÑdG
É¡à¡L øeh .äƒjõdGh á«f’ó«°üdG OGƒªdG ,äÉbhôëªdG
,ø£≤dG ,Iƒ¡≤dG ,hÉcÉμdG ¿hôeÉμdG øe ôFGõédG OQƒà°ùJ
ídÉ°üe äQóqbh ,Ö∏°üdGh ójóëdGh ¬JÉ≤à°ûeh Ö°ûîdG
`H ø«ÑfÉédG ø«H ä’OÉÑàdG ºéM áÑ°ùf á«fhôeÉμdG IQÉéàdG
™e % 29 `H Qóq≤J ø«M »a ,2007 äÉ«FÉ°üMGE Ö°ùM %10
òæe ¬fqÉCH ó≤à©fh ,É«≤jôaGE ÜƒæL ™e %12h ,QGƒØjO äƒc
Ö°ùædG πch ,2013 ájÉZ ≈dGE Iƒb OGORG ¿hÉ©àdG ¿qÉEa 2007
.≈∏YGC ∞≤°S »a ¿’BG óLƒJ IQƒcòªdG
»é«JGôà°SG ó©H ¬d ¿hôeÉμdG ™e ácGô°û∏d ôFGõédG QÉ«àNGh
áHGƒH óq©j ó∏ÑdG Gòg ¿qGC É¡æe ,ájƒ«M äGQÉÑàYG Ió©d Gô¶f
√òg ¥Gƒ°SGCh ,Éjô«é«fh ≈£°SƒdG É«≤jôaGE ≈dGE πNóªdG
êƒæàªdG ¿ÉμeÉEHh ,∂∏¡à°ùe ¿ƒ«∏e 300 `H ™àqªàJ ¿Gó∏ÑdG
.¬æY çƒëÑªdGh ∫ƒeÉCªdG êGhôdG »≤∏j ¿GC …ôFGõédG
ô°ü≤H …Ée 30 Ωƒj âª¶qf »àdG ájQÉéàdG ΩÉj’CG ¿qGC ∂°T’h
øjó∏Ñ∏d ø«jOÉ°üàb’G ø«∏eÉ©àª∏d íª°ùà°S ¢VQÉ©ªdG
Gògh ,áMÉàªdG ájQÉéàdG ä’ÉéªdG ≈∏Y ôãcGC ´ÓW’ÉH
≈∏Y iôNGC IòaÉf »FÉæãdG ¿hÉ©à∏d õjõ©àdGh ºYódG
≥ah øjó∏ÑdG áë∏°üªd áeóN √ÉéJ’G Gòg »a QGôªà°S’G
.áæ«àe ¢ù°SGC

Gòg øeh .OGô«à°SÓd á∏jóÑdG ä’ÉéªdG
øe áFÉªdÉH 80 ¬«LƒJ »¨Ñæj ≥∏£æªdG
ƒëf »eƒª©dG »μæÑdG ´É£≤dG äÓjƒªJ
áfô°üY çGóMGE ≈dGE Aƒé∏dGh ,ájÉ¨dG √òg
äÉ°ù°SƒDªdG ôe’CG πª°û«d ô««°ùà∏d á∏eÉ°T
,ájQGO’EG äÉÄ«¡dGh ájOÉ°üàb’G
OÉ°üàbÓd º«¶æJ IOÉYGE §ªf ™°Vhh
≥«°ùæàdGh Qƒ°üàdG äÉeõ«fÉμ«e çGóMÉEH
™e ô«μØJ áÄ«g ∫ÓN øe äÉMÓ°UÓ
E d
á«æ©ªdG ±GôW’CG πc ™e QhÉ°ûà∏d ∞«ãμJ
≈dGE »fóe ™ªàéeh äÉHÉ≤fh äGQGRh øe
øeh ,ïdG Qƒ¡ªédGh åëÑdG õcGôe ÖfÉL
á∏eÉ°T á«é«JGôà°SGE ™°Vh ≈dGE π°UƒàdG áªK
.QhÉ°ûàdG ≈∏Y áªFÉb áMƒàØeh áªé°ùæeh
øe øμªj Ée ≈°übGC ≈dGE IOÉØà°S’G :ÉãdÉK `
iôNGC ¿Gó∏H »a á«ªæà∏d áëLÉædG ÜQÉéàdG
á«é«JGôà°S’EG äÉÄ«¡dG iƒà°ùe ≈∏Y
äÉMƒª£dGh
ájQhÉ°ûàdG
á«ªæàdGh
ò«ØæàdGh ≥«bódG §«£îàdGh ,áª°SÉ≤àªdG
øe òN’CG ™e ,ó«édG §Ñ°†dGh ™jô°ùdG
á∏«ØμdG ô°UÉæ©dG á°UÉîdG áaÉ≤ãdG
äÉeõ«fÉμ«ªdG º«YóJ »a áªgÉ°ùªdÉH
¬«LƒJ âbƒdG ¢ùØf »ah .á«ªæàdÉH á°UÉîdG
á∏jóÑdG äÉWÉ°ûædG ƒëf äGQó≤dG ≈°übGC
á∏eÉ°T á°Sóæg øª°V ∂dPh OGô«à°SÓd
øμªj Éªe OÉ°üàbÓd
áeóN »a IQGO’EG ™°VƒH
â°ù«dh
á°ù°SƒDªdG
RÉ¡é∏d π«£©J ô°üæY
.…OÉ°üàb’G
…ô«ª©d QƒàcódG ¢ü∏Nh
ºg’CG ¥ô£dG ¥ôàØe »a ÉæfqGE ∫ƒ≤dG ≈dGE
∫Gõj ’ ô£îdG ¿qÉEa ¬«∏Yh ,∫Ó≤à°S’G òæe
áeó°U â¡LGh Ée GPGE OÓÑdÉH Ébóëe
.ájOÉ°üàbG
¿ƒμj ¿’C ÉæKóëe ∫ƒ≤j âbƒdG ¿ÉM ∂dòdh
»YÉªàL’G ¥ƒ°ùdG OÉ°üàbG ƒëf √ÉéJ’G
≈dGE ∫ƒ°UƒdG ¿Éμe’EÉH ¬fqGC ∂dP ,»°ùaÉæàdGh
,OQGƒª∏d ∫ƒÑ≤e ™jRƒJ ™e á«dÉ©ØdG iƒà°ùe
ô««¨J Öéj ` ∞«°†j ` ¬fqGC ô«Z
í°Vƒj ¿GC QÉ¶àfG »a á«é«JGôà°S’G
»àdG á¡LƒdG äGô°TƒDe Öjô≤dG πÑ≤à°ùªdG
.OÓÑdG ÉgòNÉCJ

≈°übGC èàæJ »àdG äÉWÉ°ûædG »a ≈≤ÑJ
…OƒDj »dÉ≤àfGh »∏Môe OÉ°üàb’ èFÉàædG
¿hQôq≤ªdG Ééd óbh .¥ƒ°ùdG OÉ°üàbG ≈dGE
,á∏KÉªe AÉ«°TGC ≈dGE Éjõ«dÉeh É«°ù«fhófG »a
á«°SÉ°S’CG πeGƒ©dG ∂∏J äô¡XGC óbh
ø«°üdG πãe iôNGC ¿Gó∏H »a ÉgGhóL
.Égô«Zh πjRGôÑdGh É«fƒdƒHh
ÉgPÉîJG ÖLƒà°ùj »àdG äGAGôL’EG øYh
∞«μà∏d äGAGôLGE ∑Éæg ™Ñ£dÉHh ¬qfGC ÜÉLGC
äGAGôLGE »gh ,ÉgPÉîJG »¨Ñæj áeAÓªdGh
É¡«a
Ωƒ°ùëe
áªK øeh É«æ≤J
PÉîJG
Öéj
:á«dÉàdG äGAGôL’EG
á«ªæàdG :’hGC `
π«gÉCàH ájô°ûÑdG
≈∏Y á∏μ°SôdG ∫ÓN øe IôaƒàªdG äGQó≤dG
»a á«aGôàM’G ¢ùjôμJh äÉjƒà°ùªdG áaÉc
´ôØd »Yƒf ø«°ùëJ ™e ájOÉ°üàb’G ´hôØdG
¢UÉî°T’CG á∏μ°SQ ºàjh .á«HôàdG
¢UôëdG ™e ¿Gó«ªdG »a É«dÉM øjOƒLƒªdG
.á«∏Ñ≤à°ùªdG ∫É«L’CG ô«°†ëJ ≈∏Y
IóYÉ°U ôFGõéd ô«Ñc ìƒªW AÉ°ûfGE :É«fÉK `
Ö∏£àjh ,2050 »a IQƒ£àeh 2025 »a
äÉ°ù°SƒDªdG πjƒªJ ≈dGE Aƒé∏dG Gòg
AÉ°ûfGE ™e íéæJ »àdG á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG
¢ùªîdG Iôàa ≈∏Y 400000 πb’CG ≈∏Y
OGóàeG ≈∏Y 1000000h ,áeOÉ≤dG äGƒæ°S
»a á°UÉN áeOÉ≤dG äGƒæ°S ô°û©dG

ôFGõéd ô«Ñc ìƒª£dG
2025 »a IóYÉ````°U
2050 »a IQƒ£àeh

∑GôJ’CG ™e ácGô°ûdG ±óg èàæªdG QÉªãà°S’G
»côàdG ∫h’CG ôjRƒdG É¡æY ôÑqY ,á«æWƒdG ¥ƒ°ùdG »a Iƒ≤H óLGƒàdG »a áÑZôdG ¢ùØf
≈∏Y ócqGC ø«M ,∫Ó°S ∂dÉªdG óÑY …ôFGõédG √ô«¶f ™e ¬JÉKOÉëe ∫ÓN
äÓ«¡°ùàdG
™e äÉcGô°T IóY áeÉbGE πLGC øe ∑GôJ’CG øjôªãà°ùª∏d ìƒæªªdG ºYódGh
ºqJ …òdG ,¿GôgƒH ''»dÉ«°SƒJ'' P’ƒØdG ™æ°üe ÉgQÉªK RôHGC âfÉc ,ø«jôFGõédG
QÉªãà°SG ºgGC ó©jh ,…ôFGõédG ¿ƒfÉ≤∏d á©°VÉN á«côJ ácô°T ±ôW øe √RÉéfGE
Ó°†a ,á«æWƒdG ¥ƒ°ùdG É¡LÉàëJ á«°SÉ°SGC IOÉe ô«aƒJ ¬fÉC°T øe É«côàd »LQÉN
.á«≤jôa’G ¥ƒ°ùdG ≈dGE É¡æe á°üM ôjó°üJ á«fÉμeG ≈∏Y
Iô≤fGC ójhõJ ó≤Y ójóªJ ∫ƒM ¥ÉØJGh ,ºYqóàJ ôFGõédG »a á«côJ äGQÉªãà°SG
ájQÉéàdGh ájOÉ°üàb’G äGQƒ£àdG RôHGC óq©J ,äGƒæ°S ô°ûY Ióªd »©«Ñ£dG RÉ¨dÉH
ácGô°ûd ¢ù°qSƒDJ ¿GC É¡d OGôjh ,ø«aô£dG ø«H á«FÉæãdG äÉbÓ©dG É¡àaôY »àdG
ø«H ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG QÉÑàY’G ø«©H òNÉCJ É¡fqGC ¢VôàØj á«LPƒªf á«é«JGôà°SG
ájôFGõédG ¥ƒ°ùdG »a iôJ ∫GõJ ’ »àdG á≤«°†dG Iô¶ædG ∂∏J øY Gó«©H øjó∏ÑdG
∫ÉLQ ¢†©H iód Iô¶ædG √òg πîJ ºdh ,á«ÑæL’CG ™∏°ùdGh ™FÉ°†Ñ∏d ≥jƒ°ùJ Oôée
’hGC IQÉéà∏d ôFGõédG ≈dGE GhhDÉL º¡fqGC áMGô°U Gƒæ∏YGC øjòdG ,∑GôJ’CG ∫ÉªY’CG
ó≤Y á«fÉμeG »a ¿ƒãëÑ«°S ø«Ñ°SÉæe AÉcô°Th ÉÑ°SÉæe ¥ƒ°ùdG GhóLh GPGE øμdh
?ácGô°T
øe ¿hÉ©àdG iƒà°ùe ™aQ ≈dGE íª£J É«côàd »≤jôaGE ∂jô°T ∫hGC »g »àdG ôFGõédG
∫ÓN É¡àØYÉ°†e ºZQ GóL á°†ØîæªdG Iô°TÉÑªdG á«ÑæL’CG äGQÉªãà°S’G å«M
»a Q’hO QÉ«∏e »dGƒM ≈dGE §≤a Q’hO ¿ƒ«∏e 500 øe á«°VÉªdG äGƒæ°S ô°û©dG
»a πª©J á«côJ ácô°T 200 øe ôãcGC óLGƒJ øe ºZôdG ≈∏Y ,2012 áæ°S ájÉ¡f
ádó«°üdGh è«°ùædGh á«eƒª©dG ∫É¨°T’CG ÉgRôHGC äÉYÉ£b IóY »a ,ôFGõédG
iôNGC ä’Éée »a IOó©àe ácGô°Th QÉªãà°SG ¢Uôa óLƒJ Éªæ«H ,á«FGò¨dG OGƒªdGh
áMÓØdGh ábÉ£dG QGôZ ≈∏Y
¬LÉàëj …òdGh èàæªdG QÉªãà°S’G ¢Uôa øe Égô«Zh ,AÉæÑdG OGƒeh áë°üdGh
´É£b êQÉN äGQOÉ°üdG ºYOh á¡L øe êÉàf’EG äGQób ™aôd »æWƒdG OÉ°üàb’G
øe IOÉØà°S’G øY Ó°†a á«ÑæLGC ácGô°T ájqGC øe »°SÉ°S’CG ±ó¡dG ,äÉbhôëªdG
.Égôjƒ£J OGôj »àdG ä’ÉéªdG »a É«LƒdƒæμàdG

á«ëHGhQ iƒ∏°S
¢UôØdÉH ø«ªà¡ªdG øjôªãà°ùªdG øe ójõªdG Ö£≤à°ùJ ájôFGõédG ¥ƒ°ùdG âJÉH
á«°SÉ«°ùdG äGQƒ£àdGh ä’ƒëàdG πX »a ,áMÉàªdG á°Sƒª∏ªdGh á«≤«≤ëdG
øe ô«ãμdG ≈∏Y É¡dÓ¶H »≤∏Jh ,∫hódG øe ójó©dG õ«ªJ ∫GõJ ’ »àdG ájOÉ°üàb’Gh
.á«Hô©dGh á«Hô¨dG äÉjOÉ°üàb’G
ôFGõédG âëÑ°UGC ,∫hódG øe ójó©dÉH áfQÉ≤e √ó¡°ûJ …òdG QGô≤à°SÓd Gô¶fh
ôjƒ£J á«fÉμeG ∫ƒM »°ü≤àdGh åëÑ∏d á«ÑæL’CG äÉcô°ûdG h øjôªãà°ùª∏d á∏Ñb
»a äÉHGô£°V’G É¡JRôaGC »àdG äÉ©ÑàdG øe äôKÉCJ ób É¡dhO ¿ƒμJ ¿GC ó©H ,ácGô°T
.¿Gó∏ÑdG ¢†©H
»a øμJ ºd ,ÉHhQhGC »a Qƒ£àe OÉ°üàbG ¢SOÉ°S óq©J É¡fqGC øe ºZôdG ≈∏Yh É«côJ
,QGƒédG ∫hO ¢†©H »a äÉHGô£°V’G øY áªLÉædG á«Ñ∏°ùdG QÉK’BG øY iÉCæe
É¡æμd ,áæ«àe ájQÉéJh ájOÉ°üàbG äÉbÓY É¡£HôJ âfÉc »àdG ÉjQƒ°S Éª«°S’h
≈dGE ≈©°ùJ É¡fqÉEa Gò¡dh ,ájQƒ°ùdG áeR’CG ∫É«M É¡ØbGƒªd áé«àf ô«ãμdG äô°ùN
Üô¨ªdG ¿Gó∏H »a ΩÉ≤ªdG É¡H ô≤à°SG å«M ,iôNGC ∫hO »a ôFÉ°ùîdG ∂∏J ¢†jƒ©J
¿Gó∏ÑdG á«≤H »a ôaƒàJ ’ ób IójóY äGQÉÑàY’ ôFGõédG »a äGòdÉHh ,»Hô©dG
.á«HQÉ¨ªdG
Gƒ∏àMG ∑GôJGC QÉéJ ∂dP øe ôãcGC øμdh øjôªãà°ùeh ∫ÉªYGC ∫ÉLôd ∞ãqμe Qƒ°†M
ôjRƒdG IQÉjR πÑb §≤a ÉeÉjGC ΩÉ≤ªdG »dhódG ôFGõédG ¢Vô©e »a á©°SGh äÉMÉ°ùe
∫ÉªYGC πLQ 200 øY π≤j ’ ÉªH ÉHƒë°üe ,¿ÉZhOQGC Ö«W ÖLQ »côàdG ∫h’CG
.ájôFGõédG ¥ƒ°ùdG »a áæ«¡dÉH â°ù«d á°üM ≈∏Y PGƒëà°S’G »a ºghòëj πe’CGh
∫ÉLôd »≤«≤ëdG ∫Gõf’EG áHÉãªH ¿Éc …òdG ¥ƒÑ°ùªdG ô«Z »côàdG Qƒ°†ëdG Gòg
ºd áÑZQ .ôFGõédG ≈dGE Iƒ≤H IOƒ©∏d ∑QƒJÉJGC OÉØM’C áë∏ªdG áÑZôdG RôÑj ,∫ÉªYGC
ºgh ,Iô«N’CG ájQÉéàdGh ájOÉ°üàb’G IôgÉ¶àdG »a ∑GôJ’CG ¿ƒ°VQÉ©dG É¡Øîj
á«∏ëªdG ¥ƒ°ùdG ÜÉ©«à°SG Iƒb øY ójó°T QÉ¡ÑfÉH ''Ö©°ûdG'' IójôL ≈dGE ¿ƒKóëàj
á°UÉN ,áMÉàªdG Iójó©dG ¢UôØdGh
øe á«æ«°üdG äÉLƒàæªdG ¢ùaÉæJh Iƒ≤H IóLGƒàe á«côàdG ™∏°ùdGh ™FÉ°†ÑdG ¿qGCh
.É¡æe ¢†©ÑdG »a IOƒédG å«M

¿GC …ô«ª©d ≥ëdG óÑY QƒàcódG ócqGC
ájóL ádÉ°ùe óq©J ∫hôàÑdG ó©H Ée á«dÉμ°TGE
á«©°VƒdG ¢ùØf »a óLƒf øëæa ,ÉfOÓÑd
πÑb É«°ù«fhófGCh Éjõ«dÉe É¡«∏Y óLƒJ »àdG
.ábÉ£dG ôjó°üJ ∞bh á«°ûY áæ°S øjô°ûY
π«Ñb RÉ«àeÉH Éëéf ¿Gó∏ÑdG ¿Gòg øμd
êQÉN OÉ°üàbG AÉ°ûfGE »a äGQOÉ°üdG ∞bh
¿qÉCH Éª¡d âëª°S á«°ùaÉæàHh äÉbhôëªdG
’ ¬fqGC í°VhGCh .øjóYÉ°U øjó∏H ≈dGE ’ƒëàj
ó≤a ,ÉfOÓH ádÉM ≈∏Y ≥Ñ£æj Gòg hóÑj
ø«jOÉ°üàbG ø«gƒjQÉæ«°S ≈∏Y â∏¨à°TG
áæμªe ä’ÉM çÓK ÉeƒªY Éæjódh ÉfOÓÑd
.QÉ°üàNÉH É¡°VôYG áØ∏àîe èFÉàf ™e
¿Gƒæ©H ∫h’CG ƒjQÉæ«°ùdG »a …ô«ª©d QÉ°TGCh
IQƒ°U »a πãªàj ¬fqGC ≈dGE ájQGôªà°S’G
ï°V á«eƒª©dG äÉ£∏°ùdG á∏°UGƒe ¢ùμ©J
∞ãμªdG ƒªædG AÉ°ûf’E OÉ°üàb’G »a OQGƒe
øμd ,á«eƒª©dG ∞jQÉ°üªdG øe óªà°ùªdG
OQGƒªdG Iôah ΩÉeGC π«bGôY ∑Éæg
¢ü«°üîJ ºàj ∞«°†j áªK øeh.á«LQÉîdG
äÉB°ûæªdG ™jQÉ°ûe πjƒªàd äÉWÉ«àM’G
çGóëà°SG É¡æY ôéæj »àdG ájóYÉ≤dG
»∏NGódG èJÉæ∏d ƒªf ™e πªY Ö°UÉæe
»∏NGódG èJÉædG ƒªf ∫ó©e §ÑJôjh ,ΩÉîdG
ø«H ¿ƒμjh ï°†J »àdG ≠dÉÑªdG ºéëH ΩÉîdG
.áFÉªdÉH 5h 5,2
Éªc ºî°†àdG áÑ°ùf »a ºμëàdG ôªà°ùj Éª«a
OQGƒªdG ¿qGC ÉªdÉW ,π«¨°ûàdG QÉ°ùe »æëæj ’
äÉYÉ£≤dG QGô≤à°SÉH íª°ùJ É¡H ™aój »àdG
∫É¨°T’CGh øμ°ùdG RÉéfÉEH á°UÉîdG
ádÉ£ÑdG áÑ°ùf ∫ó©e ¿ƒμ«°Sh .á«eƒª©dG
¿qGC ô«Z ,áFÉªdÉH 12 ≈dGE 8 ø«H »ª°SôdG
øe ≈∏YGC ≈≤Ñj ÜÉÑ°ûdG •É°ShGC »a ádÉ£ÑdG
…òdG π«¨°ûàdG ¿ƒμj Éª«a ,áFÉªdÉH 20
áÑ°ùf ¿ƒμJh ,É°ûg äÉ°TQƒdÉH §ÑJôj
™bƒJ ™e áFÉªdÉH 5 øe πbGC ºî°†àdG
¿Gõ«ª∏d ∞«ØW »HÉéjGE ô°TƒDe π«é°ùJ
ÉªfGEh ó∏ÑdG ƒªæj ød ¬«∏Yh.»LQÉîdG
í°üj ødh ,§°Sƒàe ∫óªH πª©dG π°UGƒj
´É£b ôªà°SG GPGE ’GE ƒjQÉæ«°ùdG Gòg πãe
OÓÑ∏d á«aÉc OQGƒe ô«aƒJ »a ábÉ£dG
™LGôàJ ød QÉ©°S’CGh IQóq°üªdG äÉ«ªμdG)
QÉ©°SGC ™LGôàJ ¿GC OôéªHh ,(ôãcGC
.»fÉãdG ƒjQÉæ«°ùdG »a πNóæ°S äÉbhôëªdG
¿Gƒæ©H ¬©°†«a »fÉãdG ƒjQÉæ«°ùdG ÉeGC
ádÉëdG √òg »a ƒjQÉæ«°ùdG πãªàjh ,ô≤¡≤àdG
ôªà°ùJ å«M :óMGh ¿GB »a ø«KóM Aƒ°ûæH
»a áægGôdG ájOÉ°üàb’G äÉ°SÉ«°ùdG ¬«a
™HÉàJ ∫ÓN øe) OÉªàY’Gh •É°ûædG
á«©°Vƒd ¿ƒμ«°S øμd (¢TÉ©f’EG äÉ££îe
,±hô¶dG ≈∏Y ÉgôKGC á©é°ûe ô«Z ájƒbÉW
á«JGƒe ô«Z ∫hôàÑdG QÉ©°SGC ¿ƒμà°S É¡æ«M
√OQGƒe ó∏ÑdG ∂∏¡à°ùj ÉgôKGEh .á«Ñ∏°Sh
,…ó≤ædG »WÉ«àM’G »a IOƒ°UôªdG
á«Ñ∏àd OQGƒe øe Éehôëe ¬°ùØf óé«°Sh
Gò¡d É≤ahh ,øcÉ°S ¿ƒ«∏e 50 äÉLÉ«àMG
äÉ££îªdG ô£°†J Ö©°üdG ƒjQÉæ«°ùdG
Aƒé∏dG ºàjh .É«μ«JÉeƒJhGC ∞bƒà∏d
ÉgóæYh ,áeQÉ°U äÉ°SÉ«°S ≈dGE ÉjQGô£°VG
40h 30 ≈dGE ádÉ£ÑdG áÑ°ùf ´ÉØJQG ™bqƒàj
∫ó©e ≈dGE ºî°†àdG áÑ°ùf π°üJh áFÉªdÉH
πcÉ°ûªdG áaÉc ó≤q©àJ Éªc ,ø«ªbQ øe
á«HôàdGh π≤ædG ≈dGE áë°üdG øe á«YÉªàL’G
ô¡¶J ¬fqGC ≈dGE ô«°ûj Éægh.Égô«Zh
πãe ΩÉeGC Iô«£N á«YÉªàLG äÉHGô£°VG
QGô≤à°S’G É¡æ«M Oó¡j Éªqe á«©°VƒdG ∂∏J
íÑ°T IOƒY ó©Ñà°ùj ’h ,»°SÉ«°ùdG
πjó©àdG èeGôHh á«LQÉîdG á«fƒjóªdG
É¡æ«M ó∏ÑdG ÉCLÉØj ™Ñ£dÉHh .»∏μ«¡dG
,∞æ©dG ∫Éμ°TGC ∞∏àîeh ∞∏îàdG áeGhóH
πãe …OÉØàd ÉfGƒb áaÉc ™ªL Öéj ∂dòdh
ÜÉgòdG Öéj ∂dòdh ,»KQÉμdG ™°VƒdG Gòg
.øμªe ôeGC ƒgh ådÉK ƒjQÉæ«°S ƒëf É«dÉM
ådÉãdG ƒjQÉæ«°ùdG óæY ÉæKóëe ∞bƒàjh
¿qGE í°Vƒjh ,AÉ≤JQ’G ¿GƒæY âëJ
¿ƒμj ¿GC Éªqe ôãcGC ƒg ådÉãdG ƒjQÉæ«°ùdG
»àdG OQGƒªdG ï°V »a πãªàjh ,ÉMƒªW

AÉ≤HÉEH QÉ«îdG IOÉH øH ≈Ø£°üe IQÉéàdG ôjRh ¿É°ùd ≈∏Y ádhódG ¬«a âª°ùM âbh »a ,ø«∏eÉ©àªdG ø«H ∫óL á£≤f ''49 / 51'' IóYÉb â∏μq°Th ,ájQÉédG áæ°ùdG øe ∫h’
C G ∞°üædG á∏«W áMÉ°ùdG ≈∏Y É¡dÓ¶H á«ÑæL’
C G ájOÉ°üàb’G ácGô°ûdG â≤dGC
äGQÉÑàY’G πμH §FÉëdG ¢VôY ÉHQÉ°V ôNGB »ÑæLGC πeÉ©àªd ¬©«H »ÑæL’
C G ôªãà°ùªdG OÉYGC …òdG ,âæª°S’G ™æ°üe á«°†b »a Ωƒμ°SGQhGC ™e â∏°üM »àdG á≤jô£dÉH πªàëe ÖYÓJ çhóM Ωó©d äÉfÉª°V øe É¡«a Éªd ∫ƒ©ØªdG ájQÉ°S IóYÉ≤dG √òg
.á«bÓN’
C Gh ájOÉ°üàb’G
áYÉæ°üdG ™e »WÉ©à∏d á«∏ëªdG á°ù°SƒDª∏d áHôéJ »YÉæ°üdG
á¡LGƒªd É¡∏gƒDj ó«°UQ ∑ÓàeG áªK øeh ,á«≤«≤ëdG
äÉjóëàd πeÉëdG πÑ≤à°ùªd ÉÑ°ùëJ á«LQÉîdG á°ùaÉæªdG
IQÉéàdG áª¶æªd Ö≤JôªdG ΩÉª°†f’G •hô°T ÉgRôHGC
.á«ªdÉ©dG
Iô«¨°üdG á°UÉN ájOÉ°üàb’G äÉ°ù°SƒDªdG ≈¶ëJh
≈∏Y ádhódG ÖfÉL øe ¥ƒÑ°ùe ô«Z ΩÉªàgÉH á£°SƒàªdGh
,ájQÉªãà°S’G èeGôÑdGh äGAÉØY’EGh äGõ«ØëàdG QGôZ
ÉgôNGBh »WGôbhô«ÑdG ÖfÉédG áfhôe ≈dGE áaÉ°V’EÉH
áeÉ©dG ájôjóªdG É¡H πª©J »àdG äGAGôL’EG §«°ùÑJ
É¡«∏Y §Ñ°†J »àdG á«μ«eÉæjódG ™e IGRGƒªdÉHh.ÖFGô°†∏d
øμªj ’ ¥Ó£fG á£ëe »gh ,á«ÑæL’CG ácGô°ûdG
IQhô°V ≈∏Y ÉªFÉb »é«JGôà°S’G QÉ«îdG ≈≤Ñj ,ÉgRhÉéJ
QÉ°ùe »a »eƒª©dGh ¢UÉîdG »æWƒdG ∫Éª°SGCôdG êÉeófG
êÉàfGE ≈∏Y õμJôJ ,áYƒæàeh á«LÉàfGE ó°üàbG áeƒ¶æe AÉæH
á°ùaÉæªdG á¡LGƒe »a áYÉæªdG ôaƒJ »àdG áaÉ°†ªdG áª«≤dG
å«M á«ÑæLGC ¥Gƒ°SGC ∫ƒNO ≈∏Y IQó≤dG »£©Jh á«LQÉîdG
»£©j ’ πμ°ûH Ωóàëj »ªdÉ©dG …OÉ°üàb’G ´Gô°üdG
.á°ùaÉæªdG øY øjôNÉCàªdG hGC øjOOôàª∏d á°Uôa
á«eƒª©dG ácGô°ûdG ìô£J ,á«ªàëdG √òg äÉ«°†à≤ªd É≤ahh
ƒgh ,»æWƒdG QÉªãà°SÓd ¢ùØf AÉ£Y’E πjóÑc á°UÉîdGh
∞∏àîe »a ¬«∏Y ìÉëd’EG »a ∫h’CG ôjRƒdG ∞bƒàj ºd Ée
É¡FÉæHGC óYGƒ°ùH ≈æÑJ OÓÑdG ¿GC QÉÑàYG ≈∏Y ,äÉÑ°SÉæªdG
äGô°TƒDªdG QGô≤à°SG πX »a ,É°†jGC º¡∏«eÉ°SQh º¡dƒ≤Yh
á«dÉªdGh ájOÉ°üàb’G

.IójóY á∏ãe’CGh ¿GôgƒH
»a iôNGCh ájQÉL á«HôY äGQÉªãà°S’ áªFÉb ∑Éægh
QÉªãà°S’G ™°Sƒàj ¿GC QÉ¶àfG »a ,ó«°ùéàdG ≈dGE ≥jô£dG
áMÓØdG πãe ihóL äGP äÉYÉ£≤d ô°TÉÑªdG »ÑæL’CG
.áMÉ«°ùdGh …ôëÑdG ó«°üdGh á«YÉæ°üdG
øe É¡£«ëj Éªe ºZôdÉH Ö°SÉμªdG √òg πãe ≥≤ëàJ ’h
äGRGôaGE ™e á°UÉN ÖdÉ¨dG »a ´hô°ûe ∫óLh ä’hDÉ°ùJ
IóYGh á«∏ëªdG ájQÉªãà°S’G ¥ƒ°ùdG ¿qGC ’ƒd ,OÉ°ùØdG
á«fƒfÉb äÉfÉª°V ≈∏Y ÉgôaƒJ ≈dGE áaÉ°V’EÉH áHGòqLh
,»ªdÉ©dG OÉ°üàb’G ¬H ôªj Ö©°U ™bGh πX »a ,á°ùaÉæe
ájOÉ°üàb’G äÉ°ù°SƒDª∏d á«JGƒe á°Uôa πμq°ûj …òdGh
ø«∏eÉ©àe Ö∏éd ¢UÉîdG ´É£≤∏d á©HÉàdG É¡æeh ájôFGõédG
ƒªædG ±ÉæÄà°SG á°Uôa ájôFGõédG ¥ƒ°ùdG º¡d íæªJ
âKóM óbh .¢SÓa’EG ≈∏Y ìƒàØªdG OÉ°ùμdG øe IÉéædGh
äÉ°ù°SƒDª∏d á©°SGh Iôég á∏ªM á«HhQh’CG ¥Gƒ°S’CG »a
á«HPÉL ôãcGC ájOÉ°üàbG äÉMÉ°S øY ÉãëH ™fÉ°üªdGh
ó«dGh ábÉ£dG »a á«°ùaÉæàdG äGô°TƒDe å«M øe á«JGƒeh
øμªj …òdG QhódG á«ªgGC RôÑJ Éægh.≥jƒ°ùàdGh á∏eÉ©dG
√òg AÉæH »a ¬Ñ©∏J ¿GC á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG äÉ°ù°SƒDª∏d
»àdG á«YÉæ°üdG á«é«JGôà°S’EG ∫ÓN øe á°UÉN ,ádOÉ©ªdG
ájôFGõédG á°ù°SƒDª∏d ôÑcG áMÉ°ùe áëfÉe ó°qùéàJ äGCóH
øe ∂dPh ¬bÉaGBh ¬JÉjóëJ πμH áYÉæ°üdG ºdÉY ∫ƒNO »a
™°†J á«aGôàMG á«°ùaÉæJ ¢VôØJ »àdG ádhÉæªdG QÉ°ùe ∫ÓN
ΩGõàd’G ƒgh ’GC ¬«∏Y õØ≤∏d ∫Éée ’ QÉ«N ΩÉeGC πeÉ©àªdG
êÉeóf’G QÉ°ùe óq©j »dÉàdÉHh ,IQó≤dGh IOƒédG ô«jÉ©ªH

É«LƒdƒæμàdG π≤f »a á«æ«àæLQ’CG IôÑîdG øe IOÉØà°S’G
ájQÉéàdG ä’OÉÑªdG å«M øe ¢ù«d ájôFGõédG ¥ƒ°ùdÉH GójGõàe ÉeÉªàgG ø«àæLQ’
C G ádhO …óÑJ
ídÉ°üªdG QÉÑàY’G ø«©H òNÉCJ øjó∏ÑdG ø«H á«YÉæ°U ácGô°T á«bôJ πLGC øe ÉªfGEh ,Ö°ùëa
≈à°T »a á«ÑæL’
C G äGôÑîdG øe IOÉØà°S’G É¡àeó≤e »ah ,á«°SÉ°S’
C G ôFGõédG äÉLÉ«àMGh ácôà°ûªdG
.É«LƒdƒæμàdG π≤fh ájƒ«ëdG äÉYÉ£≤dG
¢VQGC πμd ¿qGC QÉÑàYG ≈∏Y ,ôFGõédG »a áHôàdG ™e ¬Ø««μJ
,á«NÉæªdG πeGƒ©dÉH É°SÉ°SGC §ÑJôJ á«°Uƒ°üN á«YGQR
≈°TÉªàJ ø«àæLQ’CG »a áæ«©e ´GƒfGC ôjƒ£J ºqJ ¿GC ó©H
.ó∏ÑdG ∂dP »a áHôàdGh ,…OÉ°üàb’G ¿hÉ©àdG iƒà°ùe ™aôH ø«àæLQ’CG ΩÉªàgG
≈∏Y õ«côàdG ≈dGE ≈©°ùJ »àdG ∫hódG øe ô«ãμdG ±ÓîH äGôgÉ¶àdG »a ácQÉ°ûªdG ≈∏Y QGô°U’EG ∫ÓN øe RôÑj
≈∏Y ôFGõédG ™e É¡JÉbÓY »a âëÑdG …QÉéàdG ÖfÉédG å«M ,ájQhO áØ°üH ôFGõédG »a ΩÉ≤J »àdG ájOÉ°üàb’G
É¡æY ôÑq©ªdG É«LƒdƒæμàdG ≈dGE á°SÉªdG áLÉëdG ÜÉ°ùM IóY »a á«æ«àæLQGC ácô°T 20 øe ójRGC Qƒ°†M ¿qGC
øeh ø«àæLQ’CG ádhO ¿qÉEa ,äÉÑ°SÉæªdG øe ô«ãμdG »a äGõ«¡éàdGh á«FGò¨dG äÉYÉæ°üdG πãe äÉYÉ£b
πãe’CG πëdG q¿GC ≈∏Y ócqƒDJ ôFGõédG »a É¡JQÉØ°S ∫ÓN ,»dhódG ôFGõédG ¢Vô©e »a ,á«f’ó«°üdG áYÉæ°üdGh
q
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¬à¨∏H Ée çóMGC
.ôªà°ùeh ºFGO ƒëf ≈∏Y ¿hÉ©àdG á«bôJh
øμªj …òdG ΩhÉ≤ªdG íª≤dG øe ´Gƒf’CG ¢†©H ôjƒ£J

á«ëHGhQ iƒ∏°S

OÉ«Y øH ó«©°S

ÉfOÓÑd ájOÉ°üàb’G áeƒ¶æªdG ídÉ°üd ájQÉéJh ájOÉ°üàbG
áYÉæ°U áÑ©°T »a äGQÉ«°ùdG Ö«côJ ™æ°üe QGôZ ≈∏Y
äGó°UÉëdGh áæª«£æ°ù≤H äGQGôédG »©æ°üeh ,äGQÉ«°ùdG
,É«côJ ™e ¿Gõ«∏«¨H è«°ùædG ™æ°üe Gòch ,¢SÉÑ©∏H …ó«°ùH
P’ƒØdG áYÉæ°U »a GQÉªãà°SG Égƒ∏eÉ©àe õéfGC »àdG

√ô«¶fh OÉédG πeÉ©àªdG ø«H õ«ªj ¿GC ¬fÉ°T øe QGô≤à°SG
äGAÉYOG èjhôJ ±ôàëj øe ô«N’CG Gòg ∫ÉãeGCh ,ôLÉàdG
á∏bôYh á«aÉØ°ûdG Ö«¨J ¿GC πLGC øe ä’hDÉ°ùJ IQÉKGEh
∫Éãe øe ôãcGC óLƒjh .øjôªãà°ùªdG ±ƒØ°U Rôa ≈©°ùe
ä’’O äGP èFÉàf ôªãJ ¿GC Ö≤Jôj ácGô°T ™jQÉ°ûe ìÉéæd

ΩÉbQÓ
C d á£«°ùH IAGôb äÉgÉàe »a •ƒ≤°ùdG øY Gó«©Hh
ÉgOÉ©HÉCH ájQÉªãà°S’G áÑKƒdG ∂∏J π«é°ùJ ád’O ôãc’CG q¿ÉEa
AÉæÑdG øμªjh .á«aô¶dG ádÉëdG IRhÉéàe á«é«JGôà°S’G
â∏é°S »àdG Iô«N’CG äGƒæ°S ô°û©dG á∏«°üM ≈∏Y
421 â∏ª°T Q’hO QÉ«∏e 27 äõgÉf á«ÑæLGC äGQÉªãà°SG
≈dh’CG áfÉμªdG áYÉæ°üdG É¡«a πàëJh ,ÉjQÉªãà°SG ÉYhô°ûe
.á«eƒª©dG ∫É¨°T’CGh AÉæÑdG ´É£≤a äÉeóîdG É¡«∏J
º««≤Jh á©HÉàªH áØ∏qμªdG äÉ¡édG Ωóq≤J ¿GC QÉ¶àfG »ah
áeOÉ≤dG É¡«a ÉªH ,Iô°TÉÑªdG á«ÑæL’CG äGQÉªãà°S’G Iô«Jh
,IôàØdG √òg ∫ÓN á∏é°ùªdG á∏«°üëdG á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG øe
»àdG á«HÉéj’G äGô°TƒDªdG øe á∏ªL ≈∏Y ó«cÉCàdG øμªj
,46 `dG »dhódG ôFGõédG ¢Vô©e äÉ«dÉ©a É¡æY âØ°ûc
ó¡°ûªdG É°ùcÉY 2013 ¿GƒL 3 ≈dGE …Ée 29 øe ΩGO …òdG
ø«H »LQÉîdG ΩÉªàg’G Aƒ°V »a …ôFGõédG …OÉ°üàb’G
Iô¶æH ájôFGõédG áMÉ°ù∏d ¿hô¶æj ¿ƒdGõj ’ ø«∏eÉ©àe
,á©°SGƒdG ájƒªæàdG èeGôÑ∏d ô¶ædÉH áëHôªdG ¥ƒ°ùdG
¿hó°ùéj π≤ãdGh á«YƒædG å«M øe º¡à∏b ≈∏Y øjôNGBh
¿hO QÉªãà°SÓd Ébƒ°S ÉgQÉÑàYÉH áMÉ°ùdG √òg »a º¡à≤K
¿ÉC°ûdG ƒg Éª∏ãe IõgÉL ΩÉμMGCh ∞bGƒe AGQh »ØîàdG
PGE ,51 / 49 •ô°T äGòdÉHh QÉªãà°S’G ¿ƒfÉb ΩÉμM’C
»a á«LÉàfGE ™jQÉ°ûe »a AÉcô°ûdG øe áÄØdG √òg âWôîfG
.äÉYÉ£≤dG ≈à°T
ôFGõédÉH QÉªãà°S’G ¥ƒ°S ±ô©J ¿GC »©«Ñ£dG øeh

É«°ùfhófGC

á«YÉæ°üdG ≥WÉæªdÉH ΩÉªàgG
Éªc ,¬fÉC°T øe Gògh ôFGõédG »a QÉªãà°S’G äGAGôZGEh
,ø««°ùfhóf’CG øjôªãà°ùªdG øe ójõªdG Üòéj ¿GC ™bƒàj
á«YÉæ°U äGóMh áeÉb’E ™∏£àJ ÉJôcÉL ¿GC QÉÑàYG ≈∏Y
,á«æWƒdG ¥ƒ°ùdG øjƒªJ ±ó¡H ôFGõédÉH äÉcô°Th
IOGQ’G πX »a ,ôFGõédÉH äÉLƒàæe IóY ôjó°üJh
∞°üj …òdG »°ù«fhóf’CG …OÉ°üàb’G πeÉ©àª∏d ájƒ≤dG
äÉeÉªàgG RhÉéàJh ,IóYGƒdÉH ájôFGõédG ¥ƒ°ùdG
πcÉ«¡dG ∫Éée ôFGõédG »a »°ù«fhóf’G QÉªãà°S’G
¬«a É¡jód iôNGC ä’Éée IóY ≈dGE √Gó©àJ πH ájóYÉ≤dG
áeÉbGE É¡æ«H øe áHƒ∏£ªdG IAÉØμdGh ,á«aÉμdG IôÑîdG
ôNGBh ,ájó«°üdG OGƒªdGh ∑Éª°S’CG πjƒëàd ™æ°üe
êGôîà°SG πãe ,á«YGQõdG á«FGò¨dG OGƒªdGh Ióª°SÓ
C d
Ö∏W óLƒj »àdG ¿ƒàjõdG âjRh QƒªàdGh π«îædG øe OGƒe
É¡≤jƒ°ùJ ôFGõédG ¿ÉμeÉHh ,É«°ù«fhófGC »a É¡«∏Y ô«Ñc
.ó∏ÑdG Gòg »a
øjó≤©dG ∫ÓN É«°ù«fhófGC ¿qÉEa ,IQÉ°T’G ¬«dGE QóéJ Éeh
»a âëéfh ,ÉjƒªæJ á°Sƒ°ùëe IõØb â≤≤M øjô«N’CG
,á£°Sƒàeh Iô«¨°U äÉYÉæ°üd ¢ù«°SÉCàdG
¬«∏Y OÉªàY’G øμªjh …óL ∂jô°T É«°ù«fhófGC GPGE
…ôFGõédG πeÉ©àªdG ¬à¡L øeh ,¬©e ácGô°T áeÉbGEh
™jQÉ°ûªdG ìô£H ó∏ÑdG Gòg √ÉéJG IQOÉÑªdÉH ÖdÉ£e
πãe …ôFGõédG OÉ°üàb’G É¡LÉàëj »àdG ájƒªæàdG
.ájhO’CG áYÉæ°U

,ôFGõédÉH É¡JGQÉªãà°SG ™«°SƒàH áªà¡e óLh ,IAÉØμdGh
¢ûeÉg ≈∏Y É¡∏ãªªH Éæ«≤àdG »àdG ''Éμjh'' á°ù°SƒDe
É¡Yhô°ûe ôjóe ócqGCh ,»dhódG ôFGõédG ¢Vô©e
á∏°ù∏°S ¿GC ''≠æjÉÑ°S äÉÑdGC'' ÜôZ ` ¥ô°T QÉ«°ùdG ≥jô£dÉH
á°ù°SƒDªdG äGP ¢VƒN πLGC øe ájQÉL äÉ°VhÉØªdG øe
IóY »a ôFGõédG »a IójóL ájQÉªãà°SG ÜQÉéàd
Ée RÉéf’ ™∏£àJ å«M ,øμ°ùdG ´É£b É¡æ«H øe ä’Éée
AÉcô°T ™e áæ«£æ°ùb áj’ƒH øμ°ùe 3000 øY π≤j ’
.ø«jôFGõL
''∫ÉLƒc'' ™ªée ™e πª©dG øY ≠æjÉÑ°S ó«°ùdG çóëJh
§HGôdG ô£°ûdG »a QÉ«°ùdG ≥jô£dG ´hô°ûªH »fÉHÉ«dG
á∏eÉ©dG ó«dG GƒÑ∏L å«M ,áæ«£æ°ùbh ∞«£°S ø«H
≈∏Y ¿hô¡°ùjh ,∫ÉéªdG Gòg »a IôÑîdG äGPh á∏gƒDªdG
.Ió«L á«YƒæHh á«dÉY ¢ù«jÉ≤H RÉéf’G ¿ƒμj ¿GC
øe iôNGC ™jQÉ°ûe Ió©H ôØ¶dG ≈∏Y ''Éμjh'' ¢UôëJh
,…ôFGõédG ¥ô°ûdÉH á«YÉæ°üdG ≥WÉæªdG áÄ«¡J É¡æ«H
¿hÉ©àdÉH á«æμ°ùdG ™jQÉ°ûªdG øe ójõªdG RÉéfÉEH RƒØdGh
AÉæÑdG OGƒªH ≥∏©àj Ée πc »a ájôFGõL äÉcô°T ™e
RÉéfGE ÖfÉL ≈dGE ,á«fÉÑ°SGE ÖJÉμe ™e äÉ°SGQódGh
.RÉ¨dGh ∫hôàÑ∏d ¿RÉîe
»àdGh É«°ùfhófÉCH IóFGôdG ácô°ûdG √òg ∫ƒNO »JÉCjh
øe á∏°ù∏°S RÉéf’ »HO »a óLGƒàdG øe âæμªJ
¥ƒ°ùdG »a »éjQóJ πμ°ûH ,ájƒ«ëdG ™jQÉ°ûªdG
ácGô°ûdG á«ªg’C É¡aÉ°ûàcG πé°ù«d ,ájôFGõédG

¥ƒ°ùdG ΩÉëàb’ á«°ùfhóf’
C G äÉ°ù°SƒDªdG ™∏q£àJ
É¡Jô«¶f ™e ájƒb ácGô°T áeÉbGEh ájôFGõédG
á«éJGôà°S’G ä’ÉéªdG »a á°UÉN ájôFGõédG
≥WÉæªdG áÄ«¡Jh ,ájóYÉ≤dG πcÉ«¡dG πª°ûJ »àdG
√Éæ°ùªd ô«Ñc ΩÉªàgGh ,äÉæμ°ùdG RÉéfGEh á«YÉæ°üdG
»a É«dÉM Iôªãà°ùªdG äÉcô°ûdG ¢†©H iód
iôNGC ™jQÉ°ûªH ôØ¶dG ≈∏Y ¢UôëJh ,ôFGõédG
á≤aQ áØ∏μªdG ''Éμjh'' á°ù°SƒDe QGôZ ≈∏Y ájƒ«M
QÉ«°ùdG ≥jô£dG RÉéfGE »a ''»fÉHÉ«dG ∫ÉLƒc'' ™ªée
,á«bô°ûdG á≤£æªdÉH ≥∏©àªdG ô£°ûdG »a
áj’ƒH øμ°ùe 3000 RÉéf’ É«dÉM ¢VhÉØàJh
≈∏Y ∫ƒ°üëdG ƒëf Iƒ≤H ÜòéæJh ,áæ«£æ°ùb
.á«YÉæ°üdG ≥WÉæªdG áÄ«¡J »a IôÑà©e á°üM

Ü `` á∏«°†a
≈∏Y ¢UôëJh ,º¡e ∂jô°T ôFGõédG ¿qGC É«°ùfhófGC ôÑà©J
¢SÉ°SGC ≈∏Y »æÑe …QÉéJ ∫OÉÑJh ácGô°T äÉbÓY AÉæH
ÉJôcÉL ¿GC óMGC ≈∏Y ≈Øîj ’h ,ádOÉÑàªdG ídÉ°üªdG
øe IôÑà©e á«ªc »æà≤Jh ,∫hôàÑ∏d OQƒà°ùe ó∏H äQÉ°U
§ØædG ¬H õ«ªàj Ée π°†ØH ôFGõédG øe É¡JÉLÉ«àMGE
.¬«dGE øFÉHõdG ÜòéJ á«FÉ«ª«c á«°Uƒ°üN øe …ôFGõédG
πcÉ«¡dG RÉéfGE ∫Éée »a IóFGôdG äÉ°ù°SƒDªdG ø«H øeh
äGQó≤dG å«M øe ≈dh’CGh É«°ùfhófGC »a ájóYÉ≤dG

IOƒédG ô«jÉ©ªH ¬JÉ°ù°SƒDe âeõàdG GPGE »HÉéjGE ∂jô°T ¢ùfƒJ
≥jôW »a √OÉ°üàbG ôFÉ°ùdGh »dÉëdG ¬©°Vhh ¬JGQób
.Qƒ£àdG
¥ƒ°ùdÉH á≤«bódG ¬àaô©e ΩóY ºZQ Iõ«eƒH ó«°ùdG ócqGCh
ø«∏eÉ©àe ™e ¢VhÉØàdG »a GƒYô°T º¡fqGC ájôFGõédG
¥ƒ°ùdG á°SGQód á°Uôa É¡fGC iôjh ,ø«jôFGõL AÉcô°Th
»æ«°U çÉKGC OƒLh ≈∏Y º¡aƒbh ó©H á©°SGƒdG ájôFGõédG
»a IOƒLƒe º¡àfÉμe ¿qÉCH ™æà≤eh ,»°ù«fhófGCh »dÉ£jGh
≈∏Yh ,QGƒédG ø°ùMh êƒàæªdG IOƒL ≈dGE ô¶ædÉH ôFGõédG
.¢ùfƒJ »a óFGôdG ™ªéªdG º¡fGC QÉÑàYG
òæe ™ªéªdG ¢ùØæd ™HÉàdG ¥OÉæØ∏d ''…OGôªdG'' §°ûæjh
™e áMÉ«°ùdG ´É£b »a πeÉ©àjh ,ôFGõédG »a á∏«∏b äGƒæ°S
.ájôFGõL áMÉ«°S ä’Éch IóY
ìhGôàj »°ùfƒàdG …ôFGõédG »FÉæãdG ¿hÉ©àdG ¢Uƒ°üîHh
¥ƒ°ùdG »a á£°TÉædG á«°ùfƒàdG ájOÉ°üàb’G äÉ°ù°SƒDªdG OóY
OóY ™ØJôj’ Éª«a ,á°ù°SƒDe 80h 70 ø«H Ée ájôFGõédG
øY á«°ùfƒàdG ¥ƒ°ùdG »a IóLGƒàªdG ájôFGõédG äÉcô°ûdG
…ƒæ°S ∫ó©e π«é°ùJ ≈dGE ΩÉbQ’CG ô«°ûJh.ácô°T 19
.Q’hO QÉ«∏e 1øY ójõj ’ øjó∏ÑdG ø«H ájQÉéàdG ä’OÉÑª∏d
âeõàdG GPGE É«HÉéjGE Éμjô°T ¿ƒμJ ¿GC ¢ùfƒJ ¿ÉμeÉEHh
¢ù«jÉ≤e ΩGôàMGh IOƒédG ô«jÉ©ªH ájOÉ°üàb’G É¡JÉ°ù°SƒDe
É¡JÉcGô°ûdh ÉLGhQ É¡Lƒàæªd ¿ƒμj ≈àM á«dhódG êÉàf’G
.áeƒªjódG

äóHGC º¡JÉLƒàæe ≈∏Y âØbh »àdG ájôFGõédG äÉ°ù°SƒDªdG
º¡JÉLƒàæe ≥jƒ°ùàd ácGô°ûdG áeÉbGEh ¿hÉ©àdG »a ájƒb áÑZQ
IóY »a áÑcôªdG ™£≤∏d »°Sóæ¡dG º«ª°üàdG »a á∏ãªàªdGh
áYÉæ°üdG ádhÉæe Gòch ájôëÑdGh π≤ædG πãe ä’Éée
…ôFGõédG ¿ƒHõdG óYhh ,∂dP ô«Z ≈dGE Éeh á«μfÉμ«ªdG
äGP ôaƒJh.É«HhQGC ábƒ°ùªdG ∂∏J πãe Ió«L ∫ƒ∏M êÉàfÉH
É¡jód å«M áÑcôªdG ™£≤dG »a Qƒ£àe êƒàæe ácô°ûdG
á«dÉY IOƒL GP ÉLƒàæe ìô£Jh º«ª°üàdGh á°Sóæ¡∏d IóMh
QGƒédG ∫hO »a ¬≤jƒ°ùJ ≈∏Y ¿ƒ°üjôMh ,á«dhO ô«jÉ©ªH
¬©e áeÉb’ º¡«dGE Öjô≤dG ∫h’CG ∂jô°ûdG,ôFGõédG ó©Jh
ájƒb ácGô°T
14001h 9001 hõjGE IOÉ¡°T âμàaG ácô°ûdG √òg ¿qGC ôcòj
»a ¬LƒàæªH óLGƒàªdG ''¢ùcÉJÓHƒe'' ™ªée ÉeqGC.áÄ«Ñ∏d
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صسالح موهوبي
(دكتور في ا’قتصساد)

البروفيسسور صسالح فÓحي (جامعة باتنة) لـ ““الشسعب““

““تحسسين مناخ ا’سستثمار شسرطأاسساسسي ““

يؤوّكد اأ’سستاذ الدكتور صسالح فÓحي من كلية
العلوم ا’قتصسادية بجامعة العقيد الحاج لخضسر
ن الدول تحاول ومنذ أامد بعيد تنويع
بباتنة ،أا ّ
صسادراتها ووارداتها لتفادي التبعية وما لها من
آاثار قد تعيق مسسار البلد في تحقيق اأ’هداف
التنموية.

IõªM »°Tƒªd
غير أانّ ا’قتصساد الجزائري شسّذ عن هذه القاعدة إاذ
احتل قطاع المحروقات المصسدر اأ’ول إ’يرادات الدولة
الجزائرية ،وأاصسبحت مسساهمة هذا القطاع في
الصسادرات في حدود  ،% 98مشسيرا إالى أانه على الرغم
من التطورات السسريعة حينا والمذهلة أاحيانا أاخرى في
السساحة الدولية ،فإاّن ذلك لم يكن كافيا للفاعلين وصسانعي
القرار في الجزائر لتبني اسستراتيجيات تخرج البلد من
عنق الزجاجة رغم وفرة السسيولة التي تقّدر بأاكثر من
 200مليار دو’ر في نهاية .2012
ومع ذلك حاولت الجزائر حسسب اأ’سستاذ””صسالح فÓحي،
أان تلج ضسمن المنظومة القارية والدولية فوّقعت على
اتفاقية الشسراكة اأ’ورو ـ متوسسطية ،التي أاصسبحت في
اأ’دبيات ا’قتصسادية ،وتسسعى جاهدة لÓنضسمام إالى
منظمة التجارة العالمية ،إاّ’ أانّ الطريق ’ يزال شسائكا
أامامها.
وتعتمد الدول بشسكل عام ،والجزائر ليسست اسستثناء،
حسسبه على ما تملكه العوامل الطبيعية المرتبطة أاسساسسا
بالمناخ والتربة والثروات المعدنية وأايضسا العوامل
المكتسسبة ،والتي تتضسمن اكتسساب المهارات الخاصسة
والمعرفة التقنية والتسسويقية .وقد أافرز القرن الواحد
والعشسرين عام Óآاخر أاكثر أاهمية من العاملين السسابقين،
وهو التكنولوجيا وثورة المعلومات التي سساهمت في
إاحداث تغييرات جوهرية في المفاهيم ذات الصسلة
بالتجارة الخارجية ،والتجارة اإ’لكترونية تندرج ضسمن
هذه المفاهيم.
ويشسرح الدكتور فÓحي فكرته كالتالي :بإالقاء نظرة
فاحصسة على واقع التجارة الدولية ومنذ العقدين
اأ’خيرين ،فإاّن البيانات تشسير إالى أاّن نحو  % 75من
التجارة الدولية تسسيطر عليها شسركات اأ’عمال متعددة
الجنسسيات ،والمؤوكد أان هذه النسسبة سسترتفع بعد أان
أاصسبحت العولمة ظاهرة يجب التعامل معها والقبول بما
لها وما عليها .ولعل هذه تأاتي ضسمن ما ذهب إاليه
فرانسسيسض فوكوياما في كتابته الشسهيرة ””نهاية التاريخ
وخاتم البشسر”” (The End of History and the
)Last man
وفي هذا السسياق ،يضسيف ضسيف جريدة ””الشسعب”” أاّن
اأ’سسئلة اآ’تية تطرح نفسسها بحدة :ما الذي جعل الجزائر
بإامكاناتها البشسرية والمادية الهائلة أان تقبع في هذا
الوضسع الذي يؤولم كل شسريف في هذا الوطن ،في الوقت
الذي تحقق فيه دول أاقل امكانات منها نتائج مشسرفة؟
فمتى يحين الوقت لتكون الجزائر على اسستعداد للدخول

مع
والتعامل
المنظومة الدولية
لتحقق آامال وطموح
اأ’جيال الحاضسرة
والقادمة؟ ولماذا
فشسلت في إايجاد
البدائل للمحروقات
بعد أان مضست فترة
 50سسنة على اسستعادة
البلد لحريته من
المسستدمر الفرنسسي؟
ويجيب عنها بقوله
يبدو أاّن الذين
تداولوا على السسلطة لم يتمكنوا من الوقوف يوما على ما
هو كائن وما يجب أان يكون ،فغياب ا’سستراتيجيات
الواضسحة المعالم لترقية القطاعات ا’قتصسادية المختلفة
كان لها أاثرها البالغ .فعلى سسبيل المثال ،فإانّ قوانين
ا’سستثمار اأ’جنبي تصسدر حسسب مزاج الذين هم في
السسلطة ،وليسض انطÓقا من اسستراتيجيات بعيدة المدى.
ويؤوّكد الباحثون في كل أانحاء الدنيا وبغضض النظر عن
أالوانهم السسياسسية على أاهمية ا’سستثمار اأ’جنبي المباشسر
في تطوير ا’قتصساديات التي تتدّفق إاليها ،فالتكنولوجية
والمعلوماتية ’ يمكن التحكم فيها والسسيطرة عليها إا’ّ
بعد تهيئة وتحسسين مناخ ا’سستثمار اأ’جنبي المباشسر،
والتخلصض من المعوقات الكثيرة ،والتي يمكن ذكر البعضض
منها فيما يلي:
ـ عدم ا’سستقرار السسياسسي وا’جتماعي ،ففي الجانب
السسياسسي فإان الضسبابية ’ تزال سسيدة الموقف ،وفي
الجانب ا’جتماعي فا’ضسطرابات تعتبر إاحدى الظواهر
التي اعتاد عليها الشسباب في المدن والقرى.
ـ نقصض اليد العاملة المؤوهلة مّما يحول دون ا’سستفادة
ماديا وتقنيا .وفي هذا السسياق ،واجه الصسينيون صسعوبات
جمة في إايجاد  10 . 000مهني لتوظيفهم في تشسييد
المسسجد اأ’عظم بالجزائر العاصسمة.
ـ معضسلة البيروقراطية التي تعتبر من أاكثر الظواهر
تثبيطا لعزائم المسستثمرين المحليين وأاقواها تنفيرا
للمسستثمرين اأ’جانب ،وهل يمكن أان يحدث تطور
ملحوظ في اسستقطاب رؤووسض اأ’موال في ظل اسستفحال
ظاهرة البيروقراطية المدمرة لكل مبادرة فردية كانت أام
جماعية ،عندما يتعلق اأ’مر با’سستثمار الوطني
واأ’جنبي؟
ـ بؤوسض القطاع المصسرفي والمالي ،فاأ’ول ’ يزال يدار
بطرق تقليدية ومتخلفة ،وبقي هذا القطاع بعيدا عن
مÓسسة التكنولوجيا الحديثة وا’سستفادة من مزاياها .أاما
الثاني فقد ولد مشسلو’ وبقي كذلك .لقد أانشسئت بورصسة
الجزائر بكيفية لم يرد مثلها في التاريخ ا’قتصسادي
(ثÓث مؤوسسسسات عمومية :صسيدال لأÓدوية ،رياضض
سسطيف للمطاحن وفندق اأ’وراسسي!).
ـ عدم اسستقرار التشسريعات والقوانين المنظمة
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لÓسستثمار اأ’جنبي المباشسر يثير الكثير من الخوف
لدى المسستثمرين اأ’جانب وحتى المحليين ،ومن المهم
أان يتذّكر المرء المقولة الشسهيرة”” :الرأاسسمال جبان””.
ويÓحظ الدكتور فÓحي أاّن قاعدة  51 / 49التي أاقّرها
القانون التكميلي لسسنة  2009أاثارت نقاشسا لم ينته بعد
بين مؤويد لها ومعارضض .وفي تصسوره فهذه القاعدة غير
ضسرورية إاطÓقا إا’ في حالة القطاعات اإ’سستراتيجية
مثل الصسناعات الغذائية ذات ا’سستهÓك الواسسع،
وأانواع معينة من اأ’دوية مثل اأ’نسسولين مث ،Óتوزيع
مياه الشسرب ،إادارة المطارات والموانئ .أاما باقي
الصسناعات والخدمات مالية كانت أام سسياحية ف Óضسرر
إاطÓقا أان يحصسل المسستثمر اأ’جنبي على أاعلى نسسبة
ممكنة من المشسروع طالما أان الفوائد التي يتوقعها أاي
شسخصض أاو أاي بلد من ا’سستثمار اأ’جنبي المباشسر كثيرة
منها:
 1ـ توفير المنتج للسسوق المحلية بد’ من اسستيراده بالنقد
اأ’جنبي؛
 2ـ المسساهمة في امتصساصض البطالة ،ومن ثم تحسسين
المسستوى المعيشسي لهذه الشسريحة؛
 3ـ اكتسساب المهارات التكنولوجيا محليا وبأاقل التكاليف
بد’ من البحث عنها في الدول المنتجة لها؛
 4ـ تحسسين وضسع ميزان المدفوعات بتقليصض الواردات
وتشسجيع الصسادرات.
إاّن الذين يجادلون بأاّن قاعدة  51 / 49لم تؤوثر في
تدفقات ا’سستثمار اأ’جنبي المباشسر إالى الجزائر ،إانما
هم يقولون قو’ يجافي الحقيقة .فهم يمارسسون السسياسسة
أاكثر مما يعالجون مشسكÓت اقتصسادية قد تكون آاثارها
مؤولمة.
وعلى العموم ،ونظرا للسسرعة التي تتغير بها اأ’وضساع في
السساحتين اإ’قليمية والدولية والسسعي الدءوب لغالبية
الدول المتقدمة والنامية على اسستقطاب رؤووسض اأ’موال
باعتبارها من مصسادر التمويل الخارجي ،فإاّن الجزائر
يبدو كما لو أانّها ’ تعمل على تشسجيع انسسياب ا’سستثمار
اأ’جنبي المباشسر إاليها .وبعبارة أاكثر دقة ،فإانّ الجزائر
تعد طاردة لÓسستثمار اأ’جنبي المباشسر سسيما
ا’سستثمارات الخليجية.
وكحلول للمشسكلة يقترح محدثنا ضسرورة بذل جهود كبيرة
تبدأا بتوفير مناخ ا’سستثمار ،سسيما ما يتعلق منه
با’سستقرار السسياسسي والتشسريعات المنظمة لÓسستثمار
والبيروقراطية التي تعّد عائقا مريعا للمسستثمرين
المحليين واأ’جانب لتحقيق معد’ت مرتفعة للنمو ،ومن
ثم التنمية بأابعادها ا’قتصسادية وا’جتماعية والسسياسسية
ومحاولة التخلصض من التبعية لقطاع المحروقات.
وعندها تصسبح البدائل للمحروقات متوفرة خاصسة ما
يتعلق منها بالخدمات المالية والمصسرفية ،والخدمات
السسياحية والقطاع الفÓحي والصسناعات الصسغيرة
والمتوسسطة ،والتي تعتبر محاور التنمية والتحرر
ا’قتصسادي في أاي بلد.

““ اسستراتيجية
للتعامل مع الخارج““

في تقييمه لمسسار الشسراكة ا’قتصسادية اأ’جنبية خارج
المحروقات ،صسّرح صسالح موهوبي دكتور في ا’قتصساد
بأاّن هناك حصسيلة وصسفها بالمتواضسعة تتمثل في بعضض
المشساريع التي نجحت ،محّم Óالمسسؤوولية للجانب
الجزائري كونها لم
تضسبط
اسستراتيجية دقيقة
وواضسحة
بخصسوصض التعامل
الخارج
مع
وظهرت كسسوق
جذابة وواعدة في
ظل ارتياح مالي
رسسالة
حمل
لأÓجانب للتعامل
بذهنية التاجر ،أاي
على
الحصسول
فرصض للبيع وعدم
البقاء.
وبالطبع التعامل مع الجزائر بذهنية السسوق أاكثر من
ا’سستثمار يحمل انعكاسسات ضسارة بالمصسالح
ا’سستراتيجية مثل التبعية وعدم تطوير المنظومة
ا’قتصسادية بكثافة ،وقلة أاو انعدام التصسدير في بعضض
الفروع.
كما أا’حظ أانّ أاغلب المتعاملين الوافدين من بلدان
تعاني أازمة ،ومن ثمة يجدون في بÓدنا طوق النجاة
وهذا يكلّف فقدان القيمة المضسافة.
وعن سسؤوال ماذا يمكن فعله ،أاجاب محدثنا أان الوضسع
اليوم وبعد هذه السسنوات يقتضسي وضسع اسستراتيجية تحدد
كيفية التعامل مع ا’سستثمارات اأ’جنبية ،وبالتالي
اشستراط القيام با’سستثمار بالنسسبة للمتعامل الذي يحوز
حصسة من السسوق ،ذلك أان الظرف يفرضض إاجادة عد
النقود والحرصض على دعم ا’سستثمارات خارج
المحروقات وبعيدة المدى ،والتي تنخرط في مسسار
تنمية الصسادرات.
وعن القطاعات التي يمكن ا’عتماد عليها ،ذكر صسالح
ميهوبي السسياحة التي تتوفر على قدرات يمكن تفجيرها
في مشساريع باسستثمارات أاجنبية يتم جذبها بمزيد من
اإ’قناع.
وفي خضسم النقاشض بشسأان القطاع الوطني الخاصض
وقدرته على مواكبة التحو’ت ،أاجاب محّدثنا بأاّن هذا
القطاع ’ يزال دون المطلوب ،فهو غير متطور ويعاني
من مشساكل عديدة أابرزها نقصض اإ’نتاجية التنافسسية.
وتوقف عند المنافسسة غير الشسرعية للقطاع اإ’نتاجي
والذي يعاني من ا’سستيراد الفاحشض والسسوق الموازية.

OÉ«Y øH ó«©°S :√QhÉM

سسوق ا’سسمنت

حلولآانية وأاخرى مسستقبلية!

مسساهمة

iƒ∏°S óªMGC
دوريا مع قدوم فصسل الربيع من كل سسنة أاصسبحت الجزائر تعرف موعدا،
عديم الرومانسسية ،مع أازمة حادة في قطاع ا’سسمنت ،تتمثل من جهة في ندرة
هذه السسعلة ا’سستراتيجية لتحقيق التنمية ا’قتصسادية ا’جتماعية ،وتحريك
عجلة النمو ا’قتصسادي .هذه الندرة بسسبب ارتفاع الطلب على مادة ا’سسمنت
حيث صسار الفرد الجزائري يسستهلك حوالي  ٦90كغ من ا’سسمنت في السسنة،
مقابل عرضض ’ يواكب التطورات السسريعة في هذا المجال ،وبالتالي ’ يفي
بالحاجة المتزايد يوما بعد يوم.
ومن جهة ثانية ،التهاب أاسسعار كيسض ا’سسمنت الذي قفز إالى أاكثر من 700
دينارا في اأ’سسواق ،رغم أاّنه من المفروضض أان يكون سسعره  230دينارا عند
خروجه من المصسنع ،و 320دينارا عند وصسوله إالى المسستهلك.

الخلل في الطاقة ا’نتاجية

’ يخفى أاّن أازمة ا’سسمنت لها انعكاسسات سسلبية بما تشسّكله من خطر محذق
بالمشساريع التنموية للبÓد ،بما تتسسبّب فيه من تعطيل وإايقاف تقدمها ،خاصسة
المشساريع الحكومية المتعّلقة بقطاع السسكن ومشساريع البنية اأ’سساسسية ،وقد
ينجم عن هذا ظهور أازمات اجتماعية ،إاذا ما تعّطلت مشساريع السسكنات مثÓ
وبالتالي تأاخير تسسليمها أ’صسحابها ومسستحقيها ،من الممكن أان تتحول إالى
أازمة سسياسسية غير مرتقبة.
أادركت حكومة السسيد عبد المالك سسÓل هذا اأ’مر ،فوضسعت يدها على بيت
الّداء ،وهو أاّن الخلل في معادلة العرضض والطلب في قطاع ا’سسمنت ’ يكمن
في مشسكلة المضساربة ،أ’ّن هذه اأ’خيرة تبرز نتيجة ارتفاع الطلب وتزايده
مقابل عرضض ’ يغّطيه ،لذلك يلجأا المضساربون لهذه العملية اقتناصسا لفرصض
الربح الوفير ،أاما في حالة توفر المادة أاو السسلعة في السسوق فإانّ المضساربين
سسيجدون أانفسسهم أامام ضسرورة البحث عن سسوق آاخر وسسلعة أاخرى يضساربون
فيها ،لذلك وجب ا’تجاه مباشسرة إالى أاسساسض المشسكل المتسسّبب في الندرة وهو
ضسعف الطاقة ا’نتاجية لÓسسمنت ،لذلك اّتجهت الحكومة في جزء من خطة
وضسع حد لأÓزمة إالى اسستيراد كمية من ا’سسمنت تفي بحاجيات السسوق،
وتوقف تطور اأ’زمة وتفاقمها فقررت اسستيراد  1 ، 5مليون طن من ا’سسمنت،
ولكن عدم توفر البواخر التي يمكنها نقل هذه الكمية حال دون ذلك ،فتقّرر

اسستيراد  450أالف طن من ا’سسمنت حتى يتم كسسر اأ’سسعار في السسوق والعودة
بها إالى معّد’تها العادية...وقرار اسستيراد ا’سسمنت يعتبر ح Óآانيا واسستعجاليا
قد ’ يخلو هو أايضسا رغم وجاهته أامام اأ’وضساع الحالية للتسسويق من سسلبيات
أاهمها تكلفة الخزينة بما ’ يقل عن  300مليون أاورو سسنويا ،وهذه الفاتورة
تعتبر باهظة بالنسسبة للدولة ،ولكن يبدو أاّنه ’ خيار ،كما أاّن السسلبية اأ’خرى
لÓسستيراد هي النوعية السسيئة لÓسسمنت المسستورد ـ حسسب معاينة البعضض ـ
وهو ما أاثاره السسيد رئيسض الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين ””مولود
خلوفي”” ،وهو ما دفعه إالى أان يقترح على الحكومة السسماح أ’صسحاب المشساريع
والمقاولين بإامكانية اسستيراد اإ’سسمنت بأانفسسهم لتفادي هذه السسلبية ،وأان
جهة للتجارة ولكن حصسريا إ’نجاز
تكون الكميات المسستوردة غير مو ّ
مشساريعهم.
وقد يبدو غريبا أاّن المجّمع الصسناعي إ’سسمنت الجزائر (جيكا) ينتج سسنويا ، 5
 11مليون طن من ا’سسمنت بمسساهمة عند  51بالمائة و 12مصسنع إانتاج ،في
حين أان مجموعة ””’فارج”” العالمية بمصسنعين فقط في الجزائر (مسسيلة
وعوكاز) ،ومسساهمة في حدود  %35من مصسنع اسسمنت بمفتاح ،تنتج حوالي 8
مليون طن سسنويا ،رغم هبوط إانتاج هذه المجموعة في  2012أ’سسباب مناخية.
وتتواجد ””’فارج”” الفرنسسية اليوم بالجزائر عبر كل نشساطاتها (اإ’سسمنت،
الحصسى ،الخرسسانة والجبسض) ،كما أاّنها أابرمت مع رجل اأ’عمال الجزائري
السسيد عبد النور سسواكري عقد شسراكة إ’نشساء مصسنع اسسمنت في جمورة
(بسسكرة) بقدرة إانتاج ما يقارب  2 ، 7مليون طن ،كما تقّرر إانشساء خط إانتاج
جديد للزيادة في قدرات مصسنع مفتاح بنحو  800أالف طن  /سض ،بعد أان
حّققت هذه المنشسأاة مسستوى قياسسيا بإانتاج مليون طن في  ،2012وهو ما أاعلن
عنه هذا العام في شسهر مارسض ””لوك كاليبا”” المدير العام ورئيسض التنفيذ
بشسركة ””’فارج””.
من أاجل إازالة هذا التباين في مسستوى اإ’نتاج بين القطاع العام الذي سسّخر أاكثر
من  4مÓيير دو’ر وبوجود  12مصسنعا ،أاي وجود امكانيات مالية ولوجيسستية
لزيادة اإ’نتاج والقطاع الخاصض ،خصسوصسا ””’فارج”” ،قّررت الحكومة رصسد
غÓف مالي لم يتم اإ’عÓن عن قيمته ولكن يبدو أانه مبلغ هام جدا ،وذلك
قصسد صسيانة وتطوير سست مصسانع للقطاع العام ،وبناء أاربعة مصسانع جديدة بكل
من بشسار ،عين صسالح (تمنراسست) ،غليزان وسسيقوسض بأام البواقي بقدرة إانتاجية
تقدر باثنين مليون طن سسنويا ،وتمتلك فيه مجموعة ””’فارج””  %35من رأاسض
المال و«جيكا”” تمتلك الباقي ( ،)%٦5وينتظر أان يتم حل مشسكل هذا المصسنع
(سسيقوسض) الذي ظهر بسسبب حلول شسركة ””’فارج”” مكان أاوراسسكوم (الشسركة

المصسرية) في كل مصسانعها ا’سسمنتية بالعالم سسنة  ،2008وتّمت مناقشسة هذه
القضسية مع السسلطات الجزائرية عند زيارة ””جون بيار رفران”” للجزائر في
 2012بصسفته مبعوثا شسخصسيا من طرف الرئيسض الفرنسسي للعÓقات
ا’قتصسادية مع الجزائر ،ولكن يبقى هذا اأ’مر رهين الوقت ،حسسب تقدم
المفاوضسات بين الطرفين.
وتبقى الجزائر تعاني من نقصض في ا’سسمنت يصسل إالى حوالي  3مليون طن
سسنويا ،لذلك فإانّ أاشسغال الصسيانة سستشسمل مصسنع زهانة (معسسكر) إ’نتاج 1 ، 5
مليون طن إاضسافية ،بينما سسيتم إاعداد مصسنع بني صساف (عين تمونشسنت)
ومصسنع وادي سسلي (الشسلف) ومصسنع عين الكبيرة (سسطيف) بهدف إانتاج 2
مليون طن إاضسافية ،أاما مصسنع تبسسة فسستصسبح طاقته اإ’نتاجية  1مليون طن
أاي بزيادة  500أالف طن.

ضسرورة حماية البيئة

أاّما المصسانع الجديدة التي سسيتم بناءها بجنوب البÓد ،وكذلك المفاوضسات
حول إانجاز مصسنع بو’ية الجلفة في إاطار شسراكة بين المجّمع الصسناعي
الجزائري لإÓسسمنت والمجمع المصسري ””أاسسيك”” لÓسسمنت.
وكذلك بناء ما يقارب  1٦وحدة إانتاج لإÓسسمنت قبل عام  2017أاو بحلوله ،فهو
في إاطار إاحداث التوازن بين الجهات داخل البÓد لتلبية طالب كل المناطق
بالتراب الوطني ،وكذلك بهدف الوصسول إالى مسستوى إانتاج يبلغ  25مليون طن
لمجمع ””جيكا”” سسنويا بحلول سسنة  ،2017وقدرة إانتاج تبلغ  17مليون طن
بالنسسبة للقطاع الخاصض سسنويا لنفسض الفترة الزمنية.
و’ ننسسى أانّ الصسين أاكبر منتج عالمي لإÓسسمنت بقدرة إانتاج حوالي 1480
مليون طن سسنويا ،أاصسبح مهمتها بإانجاز مصسنع لإÓسسمنت بالجزائر،
والمفاوضسات جارية بهذا الخصسوصض مع السسلطات الجزائرية.
لذلك فإاّن المضساربة التي ليسست سسوى شسماعة أ’زمة اللسسمنت سسوف تختفي
بالضسرورة بمجرد زيارة اإ’نتاج إالى الحدود المرجوة ،والتي تّم التخطيط
لتحقيقها من طرف الحكومة.
ولكن إ’حداث تنمية متوازنة ’ يجب أان نغفل عن حماية البيئة واحترام
المواصسفات البيئية المعمول بها دوليا ،والعمل على الحد من انبعاثات ثاني
أاكسسيد الكربون ،حيث أانّ صسناعة ا’سسمنت تصسدر ما يقارب طنا من ثاني
أاكسسيد الكربون مع كل طن يتم إانتاجه من الـ ””كلينكر”” ،وهي مادة مكّونة رئيسسية
في إانتاج ا’سسمنت.
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ádhGôØdG óFGƒa

ôFGõ```÷G ‘ á``FôdGh …ó``ãdG ¿É``Wô°S ó`©H á`ãdÉãdG á``ÑJôŸG ‘ ¿ƒdƒ`≤dG ¿É`Wô°S

¢VôŸG øe áeó≤àe á∏Môe EG π°üJ äÉHÉ°UE’G øe áFÉŸÉH 75
ó©H ôFGõ÷G ‘ áãdÉãdG áÑJôŸG º«≤à°ùŸGh ¿ƒdƒ≤dG ¿ÉWô°S πàëj
áÑ°ùædÉH äÉà°ShÈdGh áFôdG ¿ÉWô°Sh ICGôŸG iód ºMôdG ≥æYh …óãdG ¿ÉWô°S
¿ƒdƒ≤dG ¿ÉWô°ùH áHÉ°UE’G ä’ÉM øe áFÉŸÉH 75 áÑ°ùf π«é°ùJ ” å«M ,πLô∏d
ÖW áë∏°üe ¢ù«FQ íjô°üJ Ö°ùM IôNCÉàe á∏Môe ‘ êÓ©dG EG π°üJ É¡à«Ñ∏ZCG
Qƒ°ù«ahÈdG ¢Sƒ°ùe »æÑd »©eÉ÷G ≈Ø°ûà°ùª∏d á©HÉàdG …õjôaƒH IOÉ«©H ΩGQhC’G
.∫ÉchCG óªﬁ

¿Éæ°SCÓd »©«ÑW ¢†«Ñe

Gò¡H ÜÉ°üe 2500 øe ÜQÉ≤j Éªc á«Ñ£dG
¿ÉWô°S øe ¿ƒfÉ©j º¡ã∏K ¿ÉWô°ùdG øe ´ƒædG
‘ áFÉŸÉH 37 º¡æ«H øe ,º«≤à°ùŸGh ¿ƒdƒ≤dG
.¢Vôª∏d GóL IQƒ£àe ádÉM
ôμÑŸG ∞°ûμdG ¿EÉa ,¢üàıG ¢ùØf Ö°ùMh
≈˘∏˘Y ó˘YÉ˘°ùj ’ ¿É˘˘Wô˘˘°ùdG ø˘˘e ´ƒ˘˘æ˘ dG Gò˘˘¡˘ d
øe ¢†Øîj É‰EGh Ö°ùëa AÉØ°ûdG ÛG ∫Éãàe’G
¿ƒ˘dƒ˘≤˘dG ¿É˘Wô˘°S ¿CÉ˘H É˘ë˘°Vƒ˘e ,êÓ˘©˘dG ∞˘«˘dÉ˘μ˘J
áMGô÷G »Yóà°ùj ’ ÛhC’G ¬∏MGôe ‘ º«≤à°ùŸGh
øY êÓ©dG IQƒ£àŸG ¬∏MGôe Ö∏£àJ ÚM ‘ §≤a
á˘©˘°TC’Gh »˘FÉ˘«˘ª˘ «˘ μ˘ dG êÓ˘˘©˘ dGh á˘˘MGô÷G ≥˘˘jô˘˘W
.±ó¡à°ùŸG êÓ©dGh
´GƒfC’G ÚH øe ¿ÉWô°ùdG øe ´ƒædG Gòg ó©jh
™°SGƒdG ∫ÉÛG í°ùØj É‡ A§ÑH Qƒ£àJ »àdG

πª˘©˘J á˘jƒ˘°†Y ¢VÉ˘ª˘MCG ≈˘∏˘Y á˘dhGô˘Ø˘dG …ƒ˘à–
Ò÷G á˘dGREG ≥˘jô˘W ø˘Y ¿É˘æ˘°SC’G ¢†«˘«˘ Ñ˘ J ≈˘˘∏˘ Y
∂æ˘˘μ˘ ª˘ «˘ a ,É˘˘¡˘ dhÉ˘˘æ˘ J ó˘˘æ˘ Y É˘˘ ¡˘ ˘dƒ˘˘ M º˘˘ cGÎŸG
»àdGh á«YÉæ°üdG äÉ°†«ÑŸG øe ’óH É¡eGóîà°SG
™ØæJ É‡ ÌcCG ô°†J á«FÉ«ª«c OGƒe øe ¿ƒμàJ
áã∏dG ájƒ≤J ≈∏Y πª©J »àdG ádhGôØdG ¢ùμY ≈∏Y
.ºØdG äÉHÉ¡àdG èdÉ©Jh

Ió`°ùcCÓd IOÉ`°†e
ô˘°UÉ˘æ˘©˘dG ø˘e ÒÑ˘c Oó˘Y ø˘e á˘dhGô˘˘Ø˘ dG ¿ƒ˘˘μ˘ à˘ J
ÌcC’G á¡cÉØdG É¡∏©éj iòdGh ,Ió°ùcCÓd IOÉ°†ŸG
É¡ªgCGh IÒ£ÿG ¢VGôeC’G øe ájÉbƒ∏d IóFÉa
ΩhÉ≤J Éªc ,Ö∏≤dG ¢VGôeCGh ,¿ÉWô°ùdG ¢Vôe
.áNƒî«°ûdG äÉeÓY Qƒ¡X

ΩÉ`¶©∏d á``jƒ≤e
πãe ádhGôØdG ‘ IÒãc á«FGòZ ô°UÉæY ôaƒàJ
≈∏Y óYÉ°ùj õ«æ¨æŸGh ,Ωƒ«°SÉJƒÑdG ,Ωƒ«°ùæZÉŸG
»ª¶Y AÉæH øjƒμJ ‘ ºgÉ°ùJh ,ΩÉ¶©dG ájƒ≤J
.∫ÉØWCÓd á°UÉN …ƒb

…ôμ°ùdG ≈°VôŸ Ió«Øe
áÑ°ùf »gh (ôμ°S % 5) ≈∏Y ádhGôØdG AGƒàMG
,ôμ°ùdG ≈°VôŸ á«dÉãŸG á¡cÉØdG É¡∏©éj á∏«∏b
»à˘dG (Úà˘«˘°SÒμ˘dG) IOÉÃ á˘«˘æ˘Z á˘dhGô˘Ø˘dG É˘°†jCG
áHÉ°UEG É¡ªgCG øeh ,ôμ°ùdG ¢Vôe ¢VGôYCG ΩhÉ≤J
.≈∏μdG áHÉ°UEGh ,Ú©dG á«μÑ°T

Ú©dG áë°üd IRõ©e
¿É°ùfE’G áHÉ°UEG ™æe ƒg ádhGôØdG óFGƒa ºgCG øe
≈∏Y É°†jCG óYÉ°ùJh ,Ú©dG á°SóY ΩÉàYEG ¢VôÃ
óæY á«é°ùØæÑdG ¥ƒa á©°TC’G øe Ú©dG ájÉªM
å«M Iô°TÉÑe IQƒ°üH ¢ùª°ûdG á©°TC’ ¢Vô©àdG
≈∏Y ádhGôØdG ¬«∏Y …ƒà– …òdG C ÚeÉà«a πª©j
≈∏Y πª©j Éªc IQÉ°†dG á©°TC’G øe Ú©dG ájÉªM
.Éª¡àjƒ≤J h á«μÑ°ûdGh Ú©dG á«fôb õjõ©J

ó«YÉéà∏d áehÉ≤e
á«æZ É¡∏©éj C ÚeÉà«ØdÉH ádhGôØdG ≈æZ q¿EG
ó˘˘∏÷G É˘˘gó˘˘≤˘ Ø˘ ˘j ≈˘˘ à˘ ˘dG (ÚL’ƒ˘˘ μ˘ ˘dG) IOÉÃ
≈∏Y óYÉ°ùj ƒ¡a ,ôª©dG Ωó≤J ™e É«éjQóJ
ÜÉÑ°T ≈∏Y ®ÉØ◊Gh ó∏÷G áfhôe Ú°ù–
.Iô°ûÑdG IQÉ°†fh

∫É¡°SEÓd á÷É©e
,á˘dhGô˘Ø˘dG ‘ IOƒ˘LƒŸG ''ÚfÉ˘à˘ dG'' IOÉ˘˘e è˘˘dÉ˘˘©˘ J
IOÉe ¿CG Éªc ,á°†HÉb IOÉe É¡fC’ ,∫É¡°SE’G ä’ÉM
ƒàdGh äÉ°ShÒØ∏d IOÉ°†e h ádÉ©a '' Úà«°SÒμdG''
.∫É¡°SE’G çhó◊ »°ù«FôdG ÖÑ°ùŸG
Èà©J
q
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‘ êÓ©dG ÛG ¿ƒeó≤àj ÚHÉ°üŸG ¿Ó©éj
.Ió≤©e ádÉM

ÜÉ˘«˘Z ¿CG ’EG ô˘μ˘ÑŸG π˘Ø˘μ˘à˘dGh á˘jÉ˘bƒ˘dG ΩÉ˘˘eCG
∫É˘chCG Qƒ˘˘°ù«˘˘ahÈdG Ö°ùM Ú∏˘˘eÉ˘˘©˘ dG ø˘˘jò˘˘g

Ö∏˘˘≤˘ dG ¢VGô˘˘eCGh …ô˘˘μ˘ °ùdG AGOh ¿É˘˘Wô˘˘°ùdG
¢VGô˘˘eC’G √ò˘˘g π˘˘ã“ å«˘˘M á˘˘ «˘ ˘°ùØæ˘à˘dG ¢VGô˘eC’Gh
¢VGô˘˘eC’G ´ƒ˘˘ª› ø˘˘e á˘˘FÉŸÉ˘˘H 70 á˘˘Ñ˘ ˘°ùf É˘˘ gó˘˘ Mƒ˘˘ d
.ôFGõ÷ÉH Iô°ûàæŸG
äGAGôLE’G ¢†©H ÛEG QÉWE’G ¢ùØf ‘ äQÉ°TCG Éªc
á˘ë˘aÉ˘μŸ á˘«˘eƒ˘ª˘©˘dG äÉ˘£˘∏˘°ùdG É˘¡˘Jò˘î˘ JG »˘˘à˘ dG
,áæeõe ¢VGôeCÉH áHÉ°UE’G ÛEG ájODƒŸG πeGƒ©dG
É¡à°Vôa »àdG áÑjô°†dÉH ∂dP QGôZ ≈∏Y Iôcòe
.Iƒ∏◊G äÉHhô°ûŸGh ≠ÑàdG ≈∏Y ádhódG

• / .R áªWÉa

.áæeõŸG ¢VGôeC’ÉH áHÉ°UE’G
√ò¡d …ó°üàdG ÛEG-É¡Ñ°ùM- ´hô°ûŸG Gòg ±ó¡jh
‹ÉàdÉHh áHÉ°UE’G ∫ó©e øe ¢†«ØîàdG á«¨H πeGƒ©dG
ÛEG IÒ°ûe ,É˘¡˘æ˘Y á˘˘Ñ˘˘JÎŸG äÉ˘˘«˘˘aƒ˘˘dG á˘˘Ñ˘˘°ùf ø˘˘e
á°UÉN õcôJ »àdGh OGóYE’G Oó°üH »g »àdG á°TQƒdG
`H º¡àØ°Uh øjòdG Ú∏eÉ©dG AÉÑWC’G QhO á«ªgCG ≈∏Y
.Ú∏YÉØdG ∞∏àﬂ ÚH ''π°UƒdG Iõªg''
á˘Ø˘ ∏˘ μ˘ e ô˘˘jó˘˘e ÖFÉ˘˘f ,ô˘˘jò˘˘f IQƒ˘˘à˘ có˘˘dG äOó˘˘°Th
áæeõŸG ¢VGôeC’G áëaÉμeh á›óŸG èeGÈdÉH
∫ƒM á«YƒàdGh ájÉbƒdG ÖfGƒL ≈∏Y áë°üdG IQGRƒH
É¡æ«H øe ôFGõ÷ÉH Iô°ûàæŸG áæeõŸG ¢VGôeC’G

»ŸÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ Qƒ°ù«ahÈdG äGP ócCGh
`dG ±OÉ°üj …òdG »ª°†¡dG RÉ¡÷G ¢VGôeC’
âeÉb á°SGQO ÛG GOÉæà°SGh …Ée ô¡°T øe 29
»˘˘ª˘ °†¡˘˘dG RÉ˘˘¡÷G ¢VGô˘˘eCG á˘˘ë˘ ˘∏˘ ˘°üe É˘˘ ¡˘ ˘H
É˘°TÉ˘H ≈˘Ø˘£˘°üe á˘«˘FÉ˘˘Ø˘ °ûà˘˘°S’G á˘˘°ù°SDƒŸÉ˘˘H
Gƒ˘©˘HÉ˘J ø˘jò˘dG ≈˘°VôŸG ∞˘˘°üf ¿CG »˘˘©˘ eÉ÷G
¿ÉWô°ùH ÚHÉ°üe áë∏°üŸG √ò¡H º¡LÓY
Ió≤©e ádÉM ‘ º¡ª¶©e º«≤à°ùŸGh ¿ƒdƒ≤dG
.¢Vôª∏d GóL
IOÉ˘«˘Y É˘¡˘à˘à˘Ñ˘KCG »˘à˘dG á˘«˘ ©˘ °Vƒ˘˘dG ¢ùØ˘˘f »˘˘gh
á©HÉàŸG ∫ÓN øe ΩGQhC’G Ö£c …õjôaƒH

ájÉbƒdG ájôjóÃ ôjòf á∏«ªL IQƒàcódG âæ∏YCG
ìÓ˘˘ ˘ ˘°UEGh ¿É˘˘ ˘ ˘μ˘ ˘ ˘ °ùdGh á˘˘ ˘ ˘ë˘ ˘ ˘ ˘°üdG IQGRƒ˘˘ ˘ ˘ H
Oó˘©˘à˘e è˘eÉ˘fô˘H Ò°†– ø˘Y äÉ˘«˘Ø˘ °ûà˘˘°ùŸG
‘ áÑÑ°ùàŸG π˘eGƒ˘©˘dG á˘ë˘aÉ˘μŸ äÉ˘YÉ˘£˘≤˘dG
70 á˘˘Ñ˘ °ùf π˘˘ã“ »˘˘ à˘ ˘dG á˘˘ æ˘ ˘eõŸG ¢VGô˘˘ eC’G
Iô˘˘°ûà˘˘æŸG ¢VGô˘˘eC’G ´ƒ˘˘ª› ø˘˘ e á˘˘ FÉŸÉ˘˘ H
.ôFGõ÷ÉH
Ωƒ˘«˘dG ¢ûeÉ˘g ≈˘∏˘Y ô˘jò˘f IQƒ˘˘à˘ có˘˘dG äó˘˘cCGh
∫ƒ˘M ÚeÉ˘©˘dG AÉ˘Ñ˘WC’G ¢ù«˘°ùë˘à˘d »˘˘°SGQó˘˘dG
ΩGõàdG º«≤à°ùŸGh ¿ƒdƒ≤dG ¿ÉWô°S IQƒ£N
ÛEG á˘jODƒŸG π˘˘eGƒ˘˘©˘˘dG á˘˘ë˘˘aÉ˘˘μÃ á˘˘eƒ˘˘μ◊G

ájÉbƒdG ájôjóe
áë°üdG IQGRƒH
:ø``````````````````∏©J

»`` ` `æWh è`` eÉfôH
πeGƒ©dG áëaÉμŸ
‘ á`` ` ` ` ÑÑ°ùàŸG
áæeõŸG ¢VGôeC’G

π`` `ª` ◊G ∫Ó`` ` N á`` ` ª«∏°S á`` `jò¨àd á`` ` ª¡e í`` `FÉ°üf
øe á«aÉ°VEG á«ªc ∫hÉæJ EG êÉà– ’ å«M πª◊G IÎa ∫ÓN ΩCÓd íFÉ°üædG øe áYƒª› Ωó≤f πØ£∏d »ŸÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ
»àdG ájò¨ŸG OGƒŸG áaÉc ≈∏Y πØ£dGh ΩC’G ∫ƒ°üM ¿Éª°†∏a .Ú°üî°T øY ΩÉ©£dG ∫hÉæJ ôNBG ÒÑ©àH hCG ,É¡∏ØW πLCG øe AGò¨dG
∂«dƒØdG ¢†ªM ÚeÉà«a ∫hÉæJ EG áaÉ°VEG ,¢ùªÿG á«FGò¨dG äÉYƒªÛG øª°†àj
»FGòZ ΩÉ¶f ´ÉÑqJEG ΩC’G ≈∏Y ø«©àj
,É¡«dEG ¿ÉLÉàëj
q
q
.πª◊G IÎa ∫GƒW O ÚeÉà«ah πª◊G øe ô°ûY ÊÉãdG ´ƒÑ°SC’G Æƒ∏H ≈àM
ø°ùëà°ùoj .Ωƒ«°ù∏μdG ÒaƒJ ‘ ºgÉ°ùJ á«FGòZ
.kÉ˘«˘eƒ˘j á˘ª˘©˘ WC’G √ò˘˘g ø˘˘e ¢ü°üM 3 ∫hÉ˘˘æ˘ J
≥jôW øY IóMGh á°üM ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øμÁ
Ö«∏◊G øe Î∏«∏«e 165 ∫hÉæJ
25 ,Íd 1 ,(âæjÉH 31 - hCG)
ø°ùëà°ùoj .áæÑ÷G øe kÉeGôZ
á∏«∏≤dG ¿ÉÑdC’G äÉéàæe ∫hÉæJ
øe Úμ°ûJ âæc GPEG ’EG º°SódG
∫hÉæJ óæY .¿RƒdG ‘ ¢ü≤f
ócCÉàdG ≈Lôoj ,Éjƒ°üdG πFGóH
.É¡«dEG ∞«°VCG ób Ωƒ«°ù∏μdG ¿CG øe
ôµ°ùdG hCG/h º°SódÉH á«æ¨dG áª©WC’G ¯
áª©WC’G ∫hÉæJ øe øμeCG Ée π«∏≤àdG ø°ùëà°ùoj
IOÉ˘jR Ö˘qæ˘é˘à˘d á˘«˘FGò˘¨˘dG á˘Yƒ˘ªÛG √ò˘g ø˘e
.¿RƒdG ‘ IÒÑc

á«˘FGò˘Z á˘Yƒ˘ª› QÉ°†ÿGh á¡˘cÉ˘Ø˘dG ¯
¿OÉ˘©ŸGh äÉ˘˘æ˘ «˘ eÉ˘˘à˘ «˘ Ø˘ dG Òaƒ˘˘J ‘ º˘˘gÉ˘˘°ùJ
ÌcCG hCG ¢ü°üM 5 ∫hÉæJ ø°ùëà°ùjo .±É«dC’Gh
áé∏ãŸG hCG áLRÉ£dG á¡cÉØdG øe
ø˘˘e hCG á˘˘Ø˘ ˘ØÛG hCG ICÉ˘ ˘Ñ˘ ˘©ŸG hCG
.»eƒj πμ°ûH á¡cÉØdG Ò°üY
¢†«ÑdGh ∂ª°ùdGh Ωƒë∏dG ¯
ÚJhô˘˘H QOÉ˘˘°üeh É«dƒ°UÉØdGh
¿ÉÑdC’G äÉéàæe ÒZ øe iôNCG
(ÉgÒZh Rƒ˘dh Rƒ˘L) äÉ˘Hƒ˘∏˘≤˘dÉ˘c
´GƒfCG ôaƒJ .ƒaƒàdGh ∫GódG ¢SóYh ¢Só©dGh
∫hÉ˘æ˘J ø˘°ùë˘˘à˘ °ù˘˘jo .∂fõ˘˘dGh ó˘˘jó◊G √ò˘˘g AGò˘˘¨˘ dG
∫hÉæJh Ωƒ«dG ‘ ÚJôe áYƒªÛG √òg øe áª©WCG
.kÉ«YƒÑ°SCG »àjõdG ∂ª°ùdG øe IóMGh á°üM
áYƒª› ¿ÉÑdC’G äÉ˘é˘à˘æ˘eh Ö«˘∏◊G ¯

á``«FGò¨dG äÉYƒªÛG
É`` ` góFGƒah ¢ù`` `ªÿG
π`` ` ` ` ` `Ø£dGh ΩCÓ` ` ` ` ` `d

…ôμ°ùdG AGóH ∫ÉØWC’G áHÉ°UEG ô£N ójõj AGƒ¡dG çƒ∏J Üƒµ°Shôµ«e
IOÉjõd …ODƒj ,kGóL ™ØJôe AGƒ¡dG çƒ∏J É¡«a ¿ƒμj »àdG ≥WÉæŸG ‘ ¢û«©dG ¿CG ÛEG áãjóM á«fÉŸCG á°SGQO âàÑKCG
á°SGQódG √òg ‘ .ÊÉãdG §ªædG øe …ôμ°ùdG AGód ájODƒŸG πeGƒ©dG øe Gòg Èà©jh ,∫ÉØWC’G óæY Údƒ°ùfCÓd áehÉ≤ŸG
kÓØW 397 á©HÉàÃ ¿ƒãMÉÑdG ΩÉb ,…ôμ°ùdG çÉëHC’ á«HhQhC’G á«©ª÷G á∏› »gh ,''É«Lƒdƒà«HÉjO'' á∏› ‘ äô°ûf »àdG
iƒà°ùe º««≤J ”h ,ôª©dG Gò¡H º¡jód ΩódG ôμ°S iƒà°ùe ¢SÉ«b ” å«M ,ôª©dG øe äGƒæ°S ô°û©dG ≈àMh IO’ƒdG òæe
¢SÉ«b ∂dòch ,äÓ°UGƒŸG πFÉ°Sh øe áã©ÑæŸG äÉKƒ∏ŸG QGó≤e π«∏– ÈY º¡JO’h ¿Éμe ‘ á«FGƒ¡dG äÉKƒ∏ŸG
AGƒ¡dG çƒ∏J ÚH ábÓ©dG á°SGQO â“h .¢VQC’G øe á∏ª©à°ùŸG áMÉ°ùŸG QGó≤eh á«fÉμ°ùdG áaÉãμdG øe πc
πeGƒ©dG ™«ªL òNCG É¡H ºàj ,á°UÉN á«FÉ°üMEG ¥ôW ∫Éª©à°SÉH ∫ÉØWC’G A’Dƒg óæY Údƒ°ùfCÓd áehÉ≤ŸGh
,πgCÓd ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G ádÉ◊Éc ,QÉÑàY’G Ú©H Údƒ°ùfCÓd áehÉ≤ŸG ‘ ôKDƒJ ¿CG øμÁ »àdG
¿CG ¿ƒãMÉÑdG óLh ,¥É«°ùdG Gòg ‘h .»Ñ∏°ùdG ÚNóàdG OƒLhh ,IO’ƒdG óæY πØ£dG ¿Rhh áæª°ùdGh
äOGORG å«M ,≈∏YCG á«FGƒg äÉKƒ∏Ÿ Ú°Vô©ŸG ∫ÉØWC’G iód ÈcCG âfÉc Údƒ°ùfCÓd áehÉ≤ŸG
10^6 QGó≤Ã ƒ÷G ‘ ähRC’G ó«°ùchCG áaÉãc äOGR Éª∏c % 17 QGó≤Ã Údƒ°ùfCÓd áehÉ≤ŸG
6 QGó≤e á≤«bódG äÉÄjõ÷G õ«côJ OÉjORG óæY % 19h ,AGƒ¡dG øe Ö©μŸG ÎŸÉH ΩGôZhôμ«e
≈àM Údƒ°ùfCÓd áehÉ≤ŸG ≈∏Y á«FGƒ¡dG äÉKƒ∏ª∏d ÒKCÉàdG ¢ùØf »≤Hh .Ö©μŸG ÎŸÉH ΩGôZhôμ«e
kGQòæe kÓeÉY Èà©j Údƒ°ùfCÓd áehÉ≤ŸG ´ÉØJQG ¿CG ôcòj .QÉÑàY’G Ú©H iôNC’G πeGƒ©dG ™«ªL ó©H
§HQ á«°Vôa âÑãJ èFÉàædG √ògh ,Ú¨dÉÑdG Ö«°üj …òdG ,ÊÉãdG §ªædG øe …ôμ°ùdG AGO çhóëH
.á«FGƒ¡dG äÉKƒ∏ª∏d ¢Vô©àdG É¡æeh ,ádƒØ£∏d Oƒ©J ÜÉÑ°SCÉH Ú¨dÉÑdG óæY …ôμ°ùdG AGO çhóM

¿/¿

áÑW AGôgõdG áªWÉa

Ö«°ùf IÒ°†f :±ô°üàH
RQC’Gh õÑÿG ¯
ÉWÉ£ÑdGh
áª©WC’Gh
ájƒ°ûædG
ÉÃ iô˘˘ ˘ ˘ NC’G
ΩÉ˘˘ «˘ ˘dG É˘˘ ¡˘ ˘«˘ ˘ a
(Iƒ˘˘ ∏˘ ˘ M É˘˘ ˘WÉ˘˘ ˘£˘ ˘ H)
√ò˘˘ g º˘˘ gÉ˘˘ ˘°ùJ õ˘˘ ˘ÑÿGh
‘ á˘«˘ FGò˘˘¨˘ dG á˘˘Yƒ˘˘ªÛG
¿CG Öé˘˘ jh ,á˘˘ bÉ˘˘ £˘ ˘ dG Òaƒ˘˘ ˘J
πc øe »°ù«FôdG º°ù≤dG πqμ°ûJ
ÜƒÑ◊G ∫hÉæJ ø°ùëà°ùjo .áÑLh
.øμeCG ≈àe ,á∏eÉμdG

á``` `` `` `` ``dhGóàe á``` `` `` ``∏Ä°SCG
∫ÓN IOó©àe äGôe á∏«∏b äÉ«ªμH √É«ŸG Üô°T ≈∏Y
ÉC é∏j .±ÉØ÷G ÖqæŒ ≈∏Y kÉ°†jCG ∂dP óYÉ°ùj PEG - Ωƒ«dG
á«æ¨dG äÉHhô°ûŸGh ä’ƒcCÉŸG ∫hÉæJ ÛEG AÉ°ùædG ¢†©H
á˘°UÉÿG …ô˘HE’G õ˘Nƒ˘dG äÉ˘aÉ˘Ø˘d ø˘©˘°†j hCG π˘˘«˘ Ñ‚õ˘˘dÉ˘˘H
≈˘∏˘Y Ió˘YÉ˘°ùª˘∏˘d ô˘Ø˘°ùdG ∫Ó˘N á˘eó˘î˘à˘°ùŸG º˘°ü©ŸÉ˘H
øe kGAóH ¢†Øîæj ¿CG Öéj …òdG ¿É«ã¨dÉH Qƒ©°ûdG ∞«ØîJ
´ƒÑ°SC’Gh ô°ûY ¢SOÉ°ùdG ´ƒÑ°SC’G ÚH IóàªŸG IÎØdG
.øjô°û©dG

?πª◊G IÎa ∫ÓN Ió©ŸG ‘ ábô◊G Öæq ŒCG ∞«c
á˘Ø˘«˘Ø˘N äÉ˘Ñ˘Lhh IÒ¨˘°U á˘jOÉ˘Y äÉ˘Ñ˘Lh ∫hÉ˘æ˘ J ‹hÉ˘˘M
á˘«˘æ˘gó˘dG á˘ª˘©˘WC’É˘a ,IÒÑ˘μ˘dG äÉ˘Ñ˘Lƒ˘dG ∫hÉ˘æ˘J »˘Ñ˘qæŒh
Ö˘qÑ˘°ùJ π˘HGƒ˘à˘dG ≈˘∏˘Y …ƒ˘à– »˘à˘dG á˘ª˘©˘WC’Gh á˘«˘∏˘ ≤ŸGh
øe ´GƒfC’G √òg ‹hÉæàJ ’CG ‹hÉM Gòd ,Ió©ŸG ‘ ábô◊G
.ΩƒædG øe äÉYÉ°S çÓK πÑb áª©WC’G

?πª◊G IÎa ∫ÓN ∑É°ùeE’G Öæq ŒCG ∞«c
ôª°SC’G õÑÿG ∫hÉæJ ≈∏Y »°UôMG ,πª◊G IÎa ∫ÓN
»àdG QÉ°†ÿGh ¬cGƒØdGh ±É«dC’ÉH á«æ¨dG Qƒ£ØdG ÜƒÑMh
kÉ°†jCG …ODƒjh .kÉ«©«ÑW ∂ª°ùL ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ óYÉ°ùJ
- ∂dP ‘ kÉª¡e kGQhO kÉ«eƒj äÉHhô°ûe 8 ÛEG 6 ∫hÉæJ
.Ió«Øe É¡q∏c áæNÉ°ùdG äÉHhô°ûŸGh ôFÉ°ü©dGh √É«ŸÉa

?¿É«ã¨dÉH Qƒ©°ûdG øe ¢üq∏îJC’ π©aCG GPÉe
∫ÓN ôNBG ÛEG âbh øe ΩÉ©£dG øe π«∏≤dG ∫hÉæJ óYÉ°ùj
áª©WC’G …QÉàNG .¿É«ã¨dÉH Qƒ©°ûdG ÖqæŒ ≈∏Y QÉ¡ædG
≥˘«˘bô˘dG âjƒ˘μ˘°ùÑ˘dGh ∞˘°TÉ˘æ˘dG â°Sƒ˘à˘dG π˘˘ã˘ e á˘˘jƒ˘˘°ûæ˘˘dG
.¿ƒ˘gó˘dG ø˘e á˘«˘dÉÿG á˘¡˘qÑ˘æŸG ÒZh IOQÉ˘Ñ˘dG á˘ª˘©˘WC’Gh
≥°ûæJ
q ÖqæŒ óYÉ°ùj ,πeGƒ◊G AÉ°ùædG ¢†©Ñd áÑ°ùædÉHh
»°UôMG .¿É«ã¨dÉH Qƒ©°ûdG ∞«ØîJ ≈∏Y ƒ¡£dG áëFGQ

Oó©dG
16127

GóL ΩÉg

áªjôc á«fBGôb äÉjBG ≈∏Y …ƒàëJ áëØ°üdG √òg
É¡«∏Y ®ÉØëdG AÉLôdG ,áØjô°T ájƒÑf åjOÉMGh
Gôμ°Th .¢ù«fóàdG øe É¡àjÉªMh

21

ihÉàa
∞ë°üŸG øe ¿BGô≤dG IAGôb ºµM Ée :¢S @
?Aƒ°Vh Ò¨H
ΩGO Ée ;IõFÉL Aƒ°Vh ÒZ ≈∏Y ¿BGô≤dG IAGôb :ê @@
ôªY Éfó«°S ¿CG OQh óbh ,áHÉæ÷G øe GkôgÉW ÇQÉ≤dG
ÜÉLCG ∂dP ‘ πpÄ°o S Éª∏a ,Aƒ°Vh ÒZ ≈∏Y √Dhô≤j ¿Éc
ó≤a ,Aƒ°Vh ÒZ ≈∏Y ¬∏ªM ÉeCGh ,õFÉL ¬fCG ó«Øj ÉÃ
¿Éc GPEG :…CG ,¬aÓ¨H ¿Éc GPEG ∂dP áØ«æM ƒHCG RÉLCG
.AÉ°ùc πNGO ÉkØ∏¨oe
ÒZ ≈∏Y ∞ë°üŸG ¢ùe ‘ AÉª∏©dG ∞∏àNG ó≤dh
∫ƒ˘≤˘jh .¬˘°u ùe ø˘e ™˘æŸG ≈˘∏˘ Y Qƒ˘˘¡˘ ª÷É˘˘a ,Aƒ˘˘°Vh
,áØ«æM »HCG øY ájGhôdG âØ∏àNGh :»ÑWô≤dG ΩÉeE’G
óbh ,ô¨°UCG ÉkKóM çpóëoŸG ¬°t ùnªnj ¬fCG ¬æY n…hoôa
¢SÉÑY øHG º¡æe ,∞n∏°ùdG øe áYÉªL øY Gòg …
n hp Qo
.√ÒZh
ºμ◊G øY n…hoQ óbh :É°k †jCG »ÑWô≤dG ΩÉeE’G ∫ƒ≤jh
¬°u ùeh ¬∏ªëH ¢SCÉH ’ ¬fCG »∏Y øH OhGOh OÉªMh
¢ùe ÉeCG ,ô¨°UCG ÉkKóM ÉkKóﬁ hCG Gôk gÉW º∏°ùª∏d
⁄ ™pæeo ƒd ¬qfC’ ;RGƒ÷G ô¡XC’Éa ∞ë°üª∏d ¿É«Ñ°üdG
.¿BGô≤dG ßnØënj

»æ«Ñ∏a

ÖÑ°S êGô©ŸGh AGô°S’G á°üb
ΩÓ°SEÓd ‹ƒNO
‘ ¬eÓ°SEG (¢ùdÉæb ∂jQEG OQÉ°ûàjQ) »æ«Ñ∏a ô¡°TCG
¬JógCGh ,(º«gGôHEG ≈°ù«Y) `H ≈ª°ùJh ,áeôμŸG áμe
Öà˘˘μ˘ ˘dG ø˘˘ e á˘˘ Yƒ˘˘ ª› á˘˘ jƒ˘˘ Yó˘˘ dG è˘˘ eGÈdG IQGOEG
.¬FOÉÑeh ΩÓ°SE’ÉH á«Øjô©àdG äGô°ûædGh
q¿EG :¬˘∏q ˘dG ø˘˘jO ‘ ¬˘˘dƒ˘˘NO ÖÑ˘˘°S ø˘˘Y ≈˘˘°ù«˘˘Y ∫É˘˘bh
ËôμdG ¿BGô≤dG ‘ äOQh »àdG á«eÓ°SE’G ¢ü°ü≤dG
¬«∏Y ¬q∏dG ≈∏°U ` ∫ƒ°SôdG ™e πjÈL á°üb :πãe
kÉÑÑ°S âfÉc ÉgÒZh êGô©ŸGh AGô°SE’G ‘ ` º∏°Sh
Éªc ,øjódG Gòg ‘ …ÒμØJh »eÓ°SEG ‘ kGô°TÉÑe
»JAGôb ;ΩÓ°SEÓd »æ©aOh »æ©æbCG Ée ó°TCG øe ¿Éc
⁄É©e ≈∏Y ¬dÓN øe âaô©J …òdG ºLÎŸG ¿BGô≤∏d
.»eÓ°SE’G º«bh
:∫ƒ≤«a IÓ°ü∏d É¡«a πNO Iôe ∫hCG ≈°ù«Y ∞°üjh
,k’ÓLEGh kÉYƒ°ûN »æ«Y øe ÜÉ°ùæJ ´ƒeódG äóLh
‹ ∫É≤a »eÓ°SEÉH ºgÈNC’ »Jô°SCÉH â∏°üqJG Éªc
ÉeCG ,AÉ°ûJ Ée π©Øà∏a ôMh ∫hDƒ°ùe âfCG :…ódGh
Éª¡e øμdh ,AÉ°ûJ Ée π©Øàd :áÑ°VÉZ âdÉ≤a »àLhR
»æjOh »Jó«≤Y øY A»°T »æ«æãj ø∏a É¡Ñ°†Z ¿Éc
.¿B’G ΩÓ°SE’G

Ö∏≤dG AGhO
Ö∏≤dG AGhO :AÉª∏©dG ¢†©H ∫Éb
,ôHóàdÉH ¿BGô≤dG IAGôb :AÉ«°TCG á°ùªN
´ô°†àdGh ,π«∏dG ΩÉ«bh ø£ÑdG AÓNh
.Ú◊É°üdG á°ùdÉ›h ,QÉë°SC’ÉH

Qó°üdG ìGô°ûfG
Qó°üdG ìGô°ûf’ ÜÉÑ°SC’G ÈcCG øe
:¬àæ«fCÉªWh
¬dƒ≤d ¬q∏dG ôcP øe QÉãcE’G ` 1
øÄª£J ¬q∏ dG ôcòH ’C G } : É©J
.(28 ájB’G óYôdG) |Üƒ∏≤dG
IôgÉ¶dG ¬q∏dG º©æH çóëàdG ` 2
.áæWÉÑdGh
åjóM »Øa ,¬q∏dG áª©f º«¶©J ` 3
πØ°SCG ƒg øe EG Ghô¶fG'' :í«ë°U
ºµbƒa ƒg øe EG Ghô¶æJ ’h ºµæe
¬q∏dG áª©f GhQOõJ q’CG QóLCG ¬qfÉE a
.''ºµ«∏Y

á```«eÓ`°SGE äÉ``«eƒj
∫ . ºjôµdG óÑY : OGóYEG

Ω 2013 ¿GƒL 10 ÚæKE’G
`g 1434 ¿ÉÑ©°T 01 `d ≥aGƒŸG

OÉ°üàb’G ‘ ÉgôKCG ÚÑj ÜÉàc..ô°ü©dG á¨∏H IÉcõdG
»bƒ°T Qƒàcó∏d ô°ü©dG á¨∏H IÉcõdG ¿Gƒæ©H ÜÉàc GôNDƒe Qó°U
. »eÓ°SE’G OÉ°üàb’G PÉà°SCG …ôéæØdG

™£à°ùf ⁄ ¿B’G »àM ÉæfEÉa ,Ωƒ«dG
ò«ØæJ ‘ ôeC’G ‹h áª¡e πdòf ¿CG
ÉgOGQCG »àdG á°†jôØdG √òg ΩÉμMCG
‘ É˘˘«˘ °SÉ˘˘°SCG É˘˘æ˘ cQ ¿ƒ˘˘μ˘ J ¿CG ¬˘˘q∏˘ dG
Éª˘c .»˘eÓ˘°SE’G ™˘ª˘àÛG º˘«˘¶˘æ˘J
á˘∏˘ μ˘ °ûe ¿CG …ô˘˘é˘ æ˘ Ø˘ dG ` O í˘˘°VhCG
¢ù«˘˘d ΩÓ˘˘°SE’G Qƒ˘˘ °üJ ‘ ô˘˘ ≤˘ ˘Ø˘ ˘dG
Éªc OQGƒŸG á∏b ’h AGô≤ØdG ÉgOôe
¿CG Éªc ,‹Éª°SCGôdG Qƒ°üàdG ÖgP
ÚH ¢†bÉæàdG »g â°ù«d É¡HÉÑ°SCG
Éªc ™jRƒàdG äÉbÓYh êÉàfE’G …ƒb
É‰EGh ,»˘˘ cGÎ°T’G Qƒ˘˘ ˘°üà˘˘ ˘dG ÖgP
∫Ó˘¨˘à˘°SG ‘ Qƒ˘°ü≤˘˘dG ƒ˘˘g ÖÑ˘˘°ùdG
PGƒ˘˘ë˘ à˘ °SGh á˘˘«˘ ©˘ «˘ ˘Ñ˘ ˘£˘ ˘dG OQGƒŸG
á«μ∏ŸG ’ ™jRƒàdG Aƒ°Sh AÉ«æZC’G
á˘˘ ∏˘ ˘μ˘ ˘°ûe »˘˘ ¡˘ ˘a É˘˘ ¡˘ ˘JGP á˘˘ °UÉÿG
¬˘˘eÉ˘˘¶˘ f OÉ˘˘ °ùah ¬˘˘ °ùØ˘˘ f ¿É˘˘ °ùfE’G
∞©°V å«M øe AGƒ°S …OÉ°üàb’G
.™jRƒàdG Aƒ°S hCG êÉàfE’G

IƒYódG OôéÃ ∞àμj ⁄ ΩÓ°SE’G
ÉC °ûfCG É‰EGh ájÉØμdG óM ¿Éª°V ‹EG
` å«M Éfôb ô°ûY á©HQCG òæeh ¬d
` ´É˘«˘°†dGh á˘«˘∏˘ gÉ÷G Oƒ˘˘°ùJ âfÉ˘˘c
á˘°ù°SDƒ˘e »˘˘g á˘˘∏˘ ≤˘ à˘ °ùe á˘˘°ù°SDƒ˘ e
åjó◊G ÒÑ˘˘ ©˘ ˘à˘ ˘dÉ˘˘ H »˘˘ g IÉ˘˘ cõ˘˘ ˘dG
‘ »˘YÉ˘ª˘à˘L’G ¿É˘ª˘°†dG á˘°ù°SDƒ˘ e
øY π≤à°ùe ¿É«c É¡d PEG ΩÓ°SE’G
É˘˘ ˘ ˘ gOQGƒÃ á˘˘ ˘ ˘ dhó˘˘ ˘ ˘ dG á˘˘ ˘ ˘ fGõ˘˘ ˘ ˘ N
π˘˘ ˘H É˘˘ ˘¡˘ ˘ «˘ ˘ ≤˘ ˘ ë˘ ˘ à˘ ˘ ˘°ùeh
πãªàJh É¡«∏˘Y Ú∏˘eÉ˘©˘dGh
â«˘˘H ‘ π˘˘≤˘ à˘ °ùe ´ô˘˘Ø˘ H
ø˘˘ eh .Úª˘˘ ∏˘ ˘°ùŸG ∫É˘˘ ˘e
ΩÉ˘˘ ˘ ˘¶˘ ˘ ˘ f ¿CG ±hô˘˘ ˘ ˘ ©ŸG
»˘˘YÉ˘˘ª˘ à˘ ˘L’G ¿É˘˘ ª˘ ˘°†dG
Éfô°üY ‘ ájÉ¨∏d åjóM
’EG Qô˘˘ ˘≤˘ ˘ à˘ ˘ ˘j ⁄h ‹É◊G
äÉ≤˘Ñ˘£˘dG ´Gô˘°U á˘é˘«˘à˘f
π˘˘ ˘ ˘ cÉ˘˘ ˘ ˘ °ûŸG Iô˘˘ ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘ ˘Kh
øY IódƒàŸG á«YÉªàL’G
Qƒ£àdGh á«YÉæ°üdG IQƒãdG
±Ó˘˘ î˘ ˘ H …OÉ˘˘ ˘°üà˘˘ ˘b’G
ó≤a ,ΩÓ°SE’G ‘ ôeC’G
ÉÁôμJ Éfôb ô°ûY á©HQCG òæe √Qôb
øe øjódG º°SÉH ¿É°ùfEÓd Gôjô–h
»æZ ’ á∏«°Sƒch áLÉ◊G ájOƒÑY
øe ô≤ØdGh ¢SDƒÑdG ∫É°üÄà°S’ É¡æY
.⁄É©dG
»˘˘à˘ dG á˘˘ã˘ jó◊G ä’hÉÙG º˘˘ ZQh
∫ƒ°UC’G §Hôd ∫òÑJ âdGRÉeh âdòH
øFÉc ƒg ÉÃ IÉcõdG ‘ á«eÓ°SE’G

ó◊G ¿É˘ª˘°V »˘æ˘©Ã »˘YÉ˘˘ª˘ à˘ L’G
ÈY É‡ Oôa πc á°û«©Ÿ ≥FÓdG
»˘˘eÓ˘˘ °SE’G ¬˘˘ ≤˘ ˘Ø˘ ˘dG ∫É˘˘ LQ ¬˘˘ æ˘ ˘Y
ájÉ˘Ø˘μ˘dG ó˘M ìÓ˘£˘°UÉ˘H »˘eGó˘≤˘dG
ƒg …òdG ±ÉØμdG óM) øY ¬d Gõ«“
¿CG Ú©à«a (..á°û«©ª∏d ≈fOC’G ó◊G
™˘ª˘à› …CG ‘ Oô˘˘a π˘˘μ˘ d ô˘˘aGƒ˘˘à˘ j
…ƒ˘à˘°ùŸG »˘eÓ˘°SEG ¬˘˘fCÉ˘ H ∞˘˘°Uƒ˘˘j
∞˘∏˘à˘î˘j …ò˘dGh á˘°û«˘©˘ª˘∏˘d ≥˘˘FÓ˘˘dG

Éq‡ ƒgh ¿ÉμŸGh ¿ÉeõdG ±ÓàNÉH
GPEÉa ¬∏ªYh √ó¡éH ¬°ùØæd √ôqaƒj
Q QEG øY êQÉN ÖÑ°ùd ∂dP øY õéY
áNƒî«°T hCG õéY hCG ¢Vôªc ¬JOG
∫Ée â«H ‘ áÑLGh ¿ƒμJ ¬à≤Øf ¿EÉa
É˘jCG á˘˘dhó˘˘dG á˘˘fGõ˘˘N …CG Úª˘˘∏˘ °ùŸG
âfÉc ÉjCGh OôØdG Gòg áfÉjO âfÉc
¿EG :Ó˘˘FÉ˘˘b ±É˘˘°VCG º˘˘K .¬˘˘à˘ «˘ °ùæ˘˘L

Ú°ù«FQ Ú∏°üa ‘ ÜÉàμdG AÉL
¿Éª°†dG ¿GƒæY â– ∫hC’G π°üØdG
ƒ˘˘ gh ΩÓ˘˘ °SE’G ‘ »˘˘ YÉ˘˘ ª˘ ˘ à˘ ˘ L’G
,´hôa á°ùªN »∏Y √QhóH …ƒàëj
¿É˘˘ ª˘ ˘°†dG á˘˘ «˘ ˘gÉ˘˘ e :∫hC’G ´ô˘˘ Ø˘ ˘dG
ådÉãdGh ¬àdõæe ÊÉãdGh »YÉªàL’G
¿É˘˘ ª˘ ˘°†dG á˘˘ °ù°SDƒ˘ ˘e »˘˘ g IÉ˘˘ cõ˘˘ dG
™˘HGô˘dGh ΩÓ˘°SE’G ‘ »˘˘YÉ˘˘ª˘ à˘ L’G
»YÉªàL’G ¿Éª°†dG ΩÉ¶f áKGóM
‘ ¬˘eó˘˘bh ⁄É˘˘©˘ dG ‘
¢ùeÉÿGh ΩÓ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘°SE’G
.ô˘°ü©˘dG á˘¨˘∏˘H IÉ˘cõ˘˘dG
ƒ¡a ÊÉãdG π°üØdG ÉeCG
IÉcõ˘dG ∫ƒ˘°UCG ¿Gƒ˘æ˘©˘H
,áãjó◊G É¡JÉ≤«˘Ñ˘£˘Jh
áà°S »∏Y …ƒàëj ƒgh
∫hC’G ´ô˘˘ ˘Ø˘ ˘ ˘dG ´hô˘˘ ˘ a
IÉ˘˘cõ˘˘dÉ˘˘H ∞˘˘ jô˘˘ ©˘ ˘à˘ ˘dG
±Ó˘˘ ˘à˘ ˘ ˘NG ÊÉ˘˘ ˘ ã˘ ˘ ˘dGh
∫ƒM ójó°ûdG AÉ¡≤ØdG
¬Ñ˘Ñ˘°Sh IÉ˘cõ˘dG ΩÉ˘μ˘MCG
IÉ˘cõ˘dG AÉ˘Yh ådÉ˘˘ã˘ dGh
É˘˘gô˘˘©˘ °Sh É˘˘¡˘ HÉ˘˘ °üfh
‹h á«˘dƒ˘Ä˘°ùe ™˘HGô˘dGh É˘¡˘aQÉ˘°üeh
IÉ˘cõ˘dG ™˘jRƒ˘˘Jh π˘˘«˘ °ü– ‘ ô˘˘eC’G
AGOCÉH áeòdG πgCG ΩGõàdG ¢ùeÉÿGh
¢Uƒ°üf ¢SOÉ°ùdGh IÉcõdG πHÉ≤j Ée
.IÉcõ∏d Úæ≤J …CG ‘ áMÎ≤e
Ée ºgCG ¿EG: ¬HÉàc ‘ ÖJÉμdG ∫ƒ≤j
∫ÉÛG ‘ ΩÓ˘˘ ˘ ˘ ˘°SE’G ¬˘˘ ˘ ˘ ˘H AÉ˘˘ ˘ ˘ ˘L
¿É˘˘ ˘ª˘ ˘ °†dG CGó˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘e …OÉ˘˘ ˘ °üà˘˘ ˘ b’G

''ó`````°ùM GPEG ó``````°SÉM ôq `````°T ø``````````eh''
⁄ ¬«∏Y ¬μ°ùeCG Ée ¿EGh ,¬©æÁ ¿CG óMC’ øμj ⁄
≈àM äƒ“ ød É°ùØf ¿EGh ,¬«£©j ¿CG óMC’ øμj
n¥rRuôdG o§°o ùrÑnj n∂sHnQ s¿GpE } :É¡∏LCGh É¡bRQ ‘ƒà°ùJ
|kGÒ°p üHn kGÒpÑN
n p√pOÉÑn p©pH n¿Énc ¬o sfGpE Qo pór≤jn hn Ao É°n ûjn øªn pd
¿ƒμj ¿CG º∏°ùŸG OGQCG GPEÉa .(30 ájB’G AGô°SE’G)
AGódG Gòg øe ¢ü∏îàj ¿CG ¬«∏Y ¿ÉÁE’G ¥OÉ°U
:‹ÉàdG π«Ñ°ùdG ´ÉÑJÉH å«ÑÿG
¬q∏dG áÑbGôe ™e ,¬HGOBGh øjódG º«dÉ©àH ΩGõàd’G ` 1
.¬æY Qó°üj Ée πc ‘
øe ¬fƒfÉ©j Éeh ,øjó°SÉ◊G ∫BÉÃ ®É©J’G ` 2
iód áfÉμŸG •É£ëfGh ¥ÓNC’G Aƒ°Sh ,ádõ©dG
.OÉÑ©dGh ¬∏dG
‘ Ée áHQÉﬁ ≥jôW øY ¢SÉædG ÛEG Üô≤àdG ` 3
πFÉ°†ØdÉH ≥∏îàdG Égójƒ©Jh ,ó°ùM øe ¢ùØædG
.áÁôμdG
¬dó©H ´Éæàb’Gh ,√Qóbh ¬q∏dG AÉ°†≤H É°VôdG ` 4
ÉjÉØî˘H ÛÉ˘©˘Jh ¬˘fÉ˘ë˘Ñ˘°S ⁄É˘©˘dG ƒ˘¡˘a ,≥˘∏˘£ŸG
≥˘≤˘ë˘«˘d ¿É˘°ùfEÓ˘d π˘«˘Ñ˘°ùdG ó˘˘¡˘ ªŸGh ,AÉ˘˘«˘ °TC’G
.áYhô°ûŸG ¬ﬁÉ£eh ¬aGógCG

,áë«Ñb á∏jPQh IÒ£N á«YÉªàLG áaBG ó°ù◊Éa
iód Ée ≈∏Y PGƒëà°S’G ÛEG É¡H ∞°üàŸG »eôj
’ ¿CG ‘ É©eÉWh É«æªàe ,πFÉ°†ah ,º©f øe Ò¨dG
.¬°†¨HCGh √ó°ùM øe IRƒëH É¡æe A»°T ≈≤Ñj
Iô°UÉ≤dG ºª¡dGh áØ«©°†dG ¢SƒØædG áª«°T ¬fCGh
ºqª°ùjh ,äÉ©ªàÛG ó°ùØj á∏àıG áLõeC’Gh
¢Vô©˘jh OÉ˘≤˘MC’Gh ø˘FÉ˘¨˘°†dG ´Qõ˘jh äÉ˘bÓ˘©˘dG
.¬Ñ°†Zh ¬q∏dG ÜÉ≤©d
πμd q¿CG ÈàYGh ó°ù◊G ΩP »eÓ°SE’G øjódG q¿GE
‘ É¡jODƒj ádÉ°SQh ¬∏ªYh ¬àÑgƒeh ¬bRQ ¿É°ùfEG
áª©f πjõj ød ó°ù◊G q¿C’ ,á«fÉØdG É«fódG √òg
Oƒ˘°ù◊G ¢üî˘°ûdG ¿q CG É˘ª˘c ,ó˘MCG ≈˘˘∏˘ Y IQó˘˘≤˘ e
¬eôcCG »àdG º©ædGh ¬°ùØf áª«b π¡éj Ée ÉÑdÉZ
¿hó°ùëj ÜÉàμdG πgCG q¿CG ó‚ ∂dòdh ,É¡H ¬q∏dG
sOhn } :ÛÉ©J ∫Éb ¿ÉÁE’G áª©f ≈∏Y ÚæeDƒŸG
pó˘©r ˘Hn ø˘eu º˘oμ˘nfhOt ôo ˘jn ƒr ˘nd pÜÉ˘˘àn ˘ pμ˘ rdG p π˘ g
r nCG ør ˘ eu Ò
l ˘ pã˘ nc
Iô≤ÑdG) |ºp¡°p ùoØfGnC póæpY ør eu kGó°n ùM
G
k
QÉs
Ø
o
c
º
μ
o
n
r pfÉÁ
n GpE
.(109 ájB’G
óÑ©dG ≈∏Y ¬q∏dG ¬£°ùH Ée ¿EGh ¬q∏dG ó«H ¥GRQC’G q¿EG

≈¨Wh ôÑq Œ ¬fCG ™e (44 ájB’G ¬W) |≈°n ûî
r jn
øμd..h..h..¬eƒbh ≈°Sƒe ™e π«YÉaC’G π©ah
|≈°n ûrînj hr GnC oôscnònànj o¬s∏n©sd kÉæu«sd k’ƒr nb o¬nd Éndƒo≤na} ™e
ødh ,áªMQ ’ƒ°SQ ÉªμfC’ ,ádÉ°SQ πgCG ÉªμfC’
kGôeBG ¬fÉëÑ°S ∫Ébh ,Ö«£dG ∫ƒ≤dÉH ’EG ¬Ñ∏b ÛEG Ó°üJ
|≈scõn nJ ¿GnC ≈ndGpE ∂
n sd πgn πr o≤na} :ôNBG ™°Vƒe ‘ ≈°Sƒe
!IQÉÑ©dG ‘ Ú∏dGh ∞£∏dG ßM’ ,(äÉYRÉædG)
á˘˘∏˘ eÉ˘˘©ŸG ≈˘˘∏˘ Y ÜqQó˘˘à˘ j ¿CG º˘˘∏˘ °ùŸG ≈˘˘∏˘ Y ¿q GE
∫Éb øe πãe ¿ƒμj ¿CGh ,º¡∏c ¢SÉædG ™e áæ°ù◊G
kÉeGƒbCG âcQOCG ` ¬æY ¬q∏dG »°VQ ` ôªY º¡«a
.ôªãdG ÖjÉWCG ¿ƒ≤àæj Éªc ΩÓμdG ÖjÉWCG ¿ƒ≤àæj

á`` ` `Ñ«£dG á`` ` ª∏μdG
áª∏c ΩÓ°SE’G ‘ ¬dƒNO ÖÑ°S ¿Éc º∏°ùe øe ºc
øe ºch ,º∏°ùe øe ÉgóLh áæ°ùM á∏eÉ©eh áÑ«W
áª∏μ˘dGh á˘æ˘°ù◊G á˘∏˘eÉ˘©ŸG âfÉ˘c mó˘à˘¡˘eh ÖFÉ˘J
¬«∏Y ` ≈°Sƒe ¬q∏dG ôeCG ó≤d .¬àjGóg AGQh áÑ«£dG
åÑNCG ™e ∫ƒ≤dG ‘ ∞q£∏àj ¿CG √ÉNCGh ` ΩÓ°ùdG
ƒgh Ú◊G ∂dP ‘ ¢VQC’G ¬Lh ≈∏Y ¥ƒ∏ﬂ
hr nCG oô˘scnò˘nà˘nj o¬˘s∏˘n©˘sd kÉ˘æ˘u«˘sd k’ƒr ˘nb o¬˘nd É˘dn ƒ˘o≤˘na} :¿ƒ˘Yô˘a

áª©f ∫GhR ≈æªàj ¿CG ó°ù◊G :áaôY øHG ∫Éb
¬d É¡∏ãe ≈æªàj ¿CG :§Ñ¨dGh ,¬fhO ¬d É¡fƒch ¬«NCG
∫GhR »æ“ ó°ù◊G π«bh ,¬æY É¡dGhR ÒZ øe
.É¡àdGREG ‘ »©°S ∂dP ™e ¿ƒμj ÉÃQh ,áª©ædG
ó°r ùn◊G øe PƒNCÉe ó°ù◊G »HGôYC’G øHG ∫Ébh
ô°û≤J Éªc Ö∏≤dG ô°û≤j ≈æ©ŸGh ,OGô≤dG ƒgh
Ωƒ˘eò˘e ó˘°ù◊Gh ,Ωó˘˘dG ¢üà“h ó˘˘∏÷G OGô˘˘≤˘ dG
:åjó◊G ‘ AÉ˘˘ L ∂dò˘˘ ch Oƒ˘˘ ªﬁ §˘˘ ˘Ñ˘ ˘ ¨˘ ˘ dGh
¬dƒb ÉeCÉa ,"§Ñ¨j øeDƒŸGh ó°ùëj ≥aÉæŸG''
‘ ’EG ó˘˘ ˘°ùM ’'' :ΩÓ˘˘ ˘°ùdGh IÓ˘˘ ˘°üdG ¬˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘Y
¬dÉb ,ô°†j ó°ùM ’ ≈æ©ŸGh RÉéªa ,''...ÚàæKG
Gó°SÉM ∂d ¬q∏dG ΩóYCG ’ º¡dƒbh …QÉÑfC’G øHG
.áª©ædG hP ’EG ó°ùëj ’ PEG áª©ædÉH ¬d ájÉæc

¿GPB ’ G °S
≈∏°U `` ¬q∏ dG ∫ƒ°SQ øY °S ¢ùªN
:(¿PDƒŸG áHÉLEG ‘) `` º∏°Sh ¬«∏Y ¬q∏dG
.¬«∏Y IÓ°üdG ` 1
.¿PDƒŸG ∫ƒ≤j Ée πãe ∫ƒ≤j ¿CG ` 2
á∏«°†ØdGh á∏«°SƒdÉH ¬d ƒYój ¿CG ` 3
.OƒªÙG ΩÉ≤ŸGh
kÉ˘ ˘HQ ¬˘˘ q∏˘ ˘dÉ˘˘ H â«˘˘ °VQ :∫ƒ˘˘ ˘≤˘ ˘ j ¿CG ` 4
kÉ˘ ˘«˘ ˘Ñ˘ ˘f ó˘˘ ª˘ ˘ ëÃh kÉ˘ ˘ æ˘ ˘ jO ΩÓ˘˘ ˘°SE’É˘˘ ˘Hh
.k’ƒ°SQh
¿PDƒŸG áHÉLEG ó©H ¬q∏dG ƒYój ¿CG ` 5
¬˘˘d ¬˘˘dGDƒ˘ °Sh ¬˘˘dƒ˘˘°SQ ≈˘˘∏˘ Y ¬˘˘JÓ˘˘ °Uh
ÚH Oô˘˘j ’ AÉ˘˘Yó˘˘dG q¿ÉE ˘ a ,á˘˘∏˘ ˘«˘ ˘°Sƒ˘˘ dG
.áeÉbE’Gh ¿GPC’G
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:Ú```jhÉéÑdG ió````````d êGhõ`````````dG ó````````«dÉ≤J

á`` fô°ü©dG É``¡°ùaÉæJ äGOÉ``Yh ¢Sƒ``≤W
òæe ∫É«LC’G É¡KQGƒàj »àdG ó«dÉ≤àdG ≈∏Y ®ÉØ◊ÉH õ«ªàJh ,iôNCG EG á≤£æe øe ájÉéH áj’h ‘ êGhõdG ó«dÉ≤J ∞∏àîJ
äÉ°ùª∏dG ¢†©H É¡«∏Y âØ°VCG »àdGh IÒNC’G äGƒæ°ùdG ‘ É¡«∏Y GC ô£J äCGóH »àdG äGÒ«¨àdG ¢†©H ºZQ ,á∏jƒW ¿hôb
.±ƒ«°†∏d Ωó≤J »àdG äÉjƒ∏◊Gh ¥ÉÑWC’G ´ƒf ‘ hCG ,∫ÉØàM’G ¿Éµeh á≤jôW ‘ AGƒ°S ,ájô°ü©dG

¬fCG ¬˘«˘dEG
‘
äGƒæ°ùdG

»˘˘Ø˘ à˘ î˘ J äCGó˘˘ H ,IÒNC’G
íÑ°UCG PEG ,¢SGôYC’G øe Òãc ‘ IOÉ©dG √òg
¬°ShôY Öë£°ü«d »JCÉj øe ƒg ¢ùjô©dG ¿B’G
.¢†«HC’G ÜƒãdG …óJôJ »gh
É˘˘¡˘˘˘LhR â«˘˘˘H ÛEG ¢Shô˘˘˘©˘˘˘dG π˘˘˘°üJ É˘˘˘eó˘˘˘æ˘˘˘Y
á≤©∏e É¡d Ωó≤Jh ,ÜÉÑdG óæY É¡JÉªM É¡∏Ñ≤à°ùJ
,¬Hô°ûàd AÉŸG hCG Ö«∏◊G øe É°SCÉch π°ù©dG øe
É¡°ùHÓe πNGO áLRÉW ¢†«H áÑM »eôJ ºK
¢Shô©dG qô“ ºK ô°ùμààd ¢VQC’G ≈∏Y §≤°ùàd
Ö«MÎ∏d á∏«°Sh ¢Sƒ≤£dG √òg Èà©Jh ,É¡«∏Y
áÁób IOÉY »gh , É¡à«H ‘ Iójó÷G IóaGƒdÉH
Ëób ∫CÉah á∏FÉ©dG ÛEG IOÉ©°ùdG ∫ÉNOEG É¡°VôZ
.ó°ù◊Gh Ú©dG Ö«æéàd
iƒ∏◊ÉH A»∏e ∫ÉHôZ IÉª◊G πª– ∂dP ó©H
ó©H h ,øjƒYóŸG ≈∏Y É¡«eôJh äGô°ùμŸGh
√òg GC óÑJ áMGôdG øe É£°ùb ¢Shô©dG òNCÉJ ¿CG
»˘˘ ˘gh ’CG á˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘°üdG á˘˘ ˘ ª˘ ˘ ˘¡ŸG ‘ IÒNC’G
É¡°ùHÓe ™«ªL QÉ¡XEÉH Ωƒ≤J øjCG ,''Iôjó°üàdG''
q
å«M ,øjƒYóª∏d á°Shô©dG RÉ¡éH ±ô©j Ée hCG
á˘˘jó˘˘«˘ ∏˘ ≤˘ à˘ dG á˘˘°ùÑ˘˘dC’G ∞˘˘∏˘ à˘ ˘îÃ ''Qqó˘˘ °üà˘˘ J''
¢†«HC’G ÜƒãdG ¢ùÑ∏J ÒNC’G ‘h ,áãjó◊Gh
√ò˘g ‘ ¢ùjô˘©˘dGh ,á˘μ˘∏ŸÉ˘c ¬˘H ô˘¡˘¶˘ J …ò˘˘dG
É°ùÑ∏«d ,Égój Éμ°ù‡ É¡Lôîj øe ƒg á∏MôŸG
áμ©c É©£≤jh êGhõdG äÉ≤∏M ¢†©ÑdG Éª¡°†©Ñd
. ±ÉaõdG

êÉ˘˘ Ló˘˘ dÉ˘˘ ˘c iô˘˘ ˘NCG
≥˘˘Ñ˘ Wh ¿ƒ˘˘à˘ jõ˘˘dÉ˘˘ H
,º˘˘ ë˘ ˘∏˘ ˘dG äÉ˘˘ jô˘˘ c
ÛEG á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°VEG
á£∏°ùdG
º˘à˘«˘d ,¬˘cGƒ˘˘Ø˘ dGh
Ëó≤J
''…ÉØ∏«ŸG''
…CG ∫GhõdG óæY ájRÉ¨dG äÉHhô°ûŸGh
‹Gƒ˘M AÉ˘°ùŸG ‘h ,á˘«˘fÉ˘ã˘ dG á˘˘YÉ˘˘°ùdG ‹Gƒ˘˘M
Iƒ¡≤dG Ëó≤J óYƒe Úëj á°ùeÉÿG áYÉ°ùdG
É˘Ñ˘jô˘≤˘J ¬˘°ùØ˘f ó˘YƒŸG ƒ˘˘gh ,äÉ˘˘jƒ˘˘∏◊G ™˘˘e
»gh ,É¡d áæ◊G ™°Vh πLCG øe ¢Shô©dG êhôÿ
≈∏Y πªLC’G øe Èà©J »àdG IƒLôŸG
á¶ë∏dG
q
É¡°ù«Ñ∏àd ¢ùjô©dG πNój Gòg ó©Hh ,¥ÓWE’G
Ée ÉÑdÉZ iôNCG »∏M á©£bh áHƒ£ÿG ”ÉN
º≤W hCG ''¢SÉ«≤ŸG'' hCG ''á«ÑgP á∏°ù∏°S'' ¿ƒμJ
,ÉgƒHCG ,¢Shô©dG πgCGh ¬∏gCG ¬©e πNójh ,πeÉc
òNCG πLCG øe É¡eÉªYCGh É¡dGƒNCG ,É¡JƒNEG ,É¡eCG
.Ú°Shô©dG ™e ájQÉcòJ Qƒ°U

áaõdG Ωƒj
Ωƒ˘j ƒ˘gh ±É˘aõ˘dG ø˘e á˘«˘fÉ˘ã˘ dG á˘˘∏˘ MôŸG É˘˘eCG
Éªc hCG ¢ùjô©dG á∏ØM Ωƒj hCG ÒÑμdG ¢Sô©dG
É¡°ùØf »g ∫ÉØàM’G á≤jô£a ,áaõdG
q Ωƒj ∫É≤j
ÛEG ΩÉ©˘£˘dG Ëó˘≤˘J á˘≤˘jô˘W ø˘e GAó˘H É˘Ñ˘jô˘≤˘J
¢SGô˘˘YCG »˘˘bÉ˘˘Ñ˘ ch ,¢Shô˘˘©˘ dG ∫ƒ˘˘°Uh ó˘˘ Yƒ˘˘ e
á˘æ˘jó˘e ‘ ¢Shô˘©˘dG ò˘NDƒ˘J iô˘NC’G ≥˘WÉ˘˘æŸG
áæjõŸG äGQÉ«°ùdG øe π«ªL Öcƒe ‘ ájÉéH
â«H øe êôîJh ,Iƒ°ùædG ójQÉZõH áHƒë°üe
,¢SƒfÈdG …óJôJ »gh ÉgódGh ój â– É¡∏gCG
πgCG øe ¿ƒμJ IóMGh ¿ÉJCGôeG IOÉY É¡ÑMÉ°üJh
IQÉ°TE’G QóŒ Éeh ,É¡∏gCG øe á«fÉãdGh ¢ùjô©dG

…ƒædG øH .ä

πªLCG øe ™«ª÷G ÉgÈà©j »àdG ''áæ◊G''`H ÉªFGO
.äÉ¶ë∏dG
∫É˘˘Ø˘ à˘ M’G í˘˘Ñ˘ °UCG IÒNC’G äGƒ˘˘æ˘ °ùdG ‘ É˘˘eCG
,Úà∏Môe ≈∏Y º°ù≤j
q ájÉéH áæjóe ‘ ¢Sô©dÉH
,áHƒ£ÿG á∏ØM ≈ª°ùJ Éªc hCG ¢Shô©∏d á∏ØM
»àdG áYÉ≤dG QÉéÄà°SÉH ¢Shô©dG πgCG É¡«a Ωƒ≤j
∫õæŸG ‘ hCG ,∫ÉØàM’G º«°SGôe É¡«a ΩÉ≤à°S
π˘gCG ≥˘Ø˘à˘ j É˘˘¡˘ «˘ ah ,äÉ˘˘«˘ fÉ˘˘μ˘ eE’G ∂∏Á øŸ
…òdG •ô°ûdG hCG ô¡ŸG ≈∏Y ¢ùjô©dGh ¢Shô©dG
,…ô˘˘FGõ˘˘L QÉ˘˘æ˘ ˘jO 3000 `dG ió˘˘ ©˘ ˘à˘ ˘j ’ IOÉ˘˘ Y
»Yô°ûdG ¿Gô≤dG ó≤Y ΩÉeE’G Ûƒàj Égó©Hh
.á–ÉØdG IAGôbh
ΩÉ©£˘dG Ëó˘≤˘J º˘q à˘j á˘ª˘«˘dh hCG á˘Ñ˘°SÉ˘æ˘e π˘μ˘ch
,AGò¨dG ≈˘∏˘Y É˘Ñ˘dÉ˘Z ¿ƒ˘μ˘j …ò˘dGh ø˘jƒ˘Yó˘ª˘∏˘d
‘ »°ù«FôdG ≥Ñ£dG ƒg »°ùμ°ùμdG ¿Éc É≤HÉ°ùa
¥ÉÑWCÉH ¢Vƒ©a Ωƒ«dG ÉeCG ,¢SGôYC’Gh äÓØ◊G

¿ƒμJh ,ájôFGõ÷G ¿óŸG »bÉH ¢SGôYCG øY
ΩhóJh ,É¡JÉjƒ∏Mh É¡J’ƒcCÉe ‘ á«bGQ á≤jô£H
ó˘
q L É˘¡˘æ˘μ˘d ,ÌcC’G ≈˘∏˘Y §˘˘≤˘ a Gó˘˘MGh É˘˘eƒ˘˘j
iôbh ≥WÉæe »bÉH ‘ ¢SGôYC’G ÉeCG ,áØ∏μe
»°ù«FôdG ≥Ñ£dGh ,áØ∏c πbCG ¿ƒμJ áj’ƒdG √òg
ÉfÉ«MCÉa äÉjƒ∏◊G ÉeCG »°ùμ°ùμdG ¿ƒμj ÉÑdÉZ
‘ ∫É◊G ƒg Éª∏ãe ,ÉbÓWEG É¡Áó≤J ºàj ’
,á˘˘j’ƒ˘˘dG ¥ô˘˘°T π˘˘MÉ˘˘°ùdG á˘˘≤˘ £˘ ˘æ˘ ˘e ¢SGô˘˘ YCG
Ωó≤j ’ IóYƒdG πãe ºgóæY ±ÉaõdG äÓØëa
IOÉY …ƒfÉK ≥ÑWh »°ù«FôdG ≥Ñ£dG iƒ°S É¡«a
äÉjƒ∏◊G ÉeCG ,''áHô°T'' øY IQÉÑY ¿ƒμj Ée
,Ó«Ñ°S É¡«dEG ±ô©oj Óa äÉHhô°ûŸGh Iƒ¡≤dGh
»àdG ¢SGôYC’G øe ÒãμH πªLCG ¿ƒμJ øμdh
¿ƒμj ±ÉaõdÉH ∫ÉØàM’Éa ,äÉYÉ≤dG ‘ ΩÉ≤J
≈∏Y ΩÉjCG áKÓK ≈àM ÉfÉ«MCG ôªà°ùjh â«ÑdG ‘
»¡àæjh ,AÉHôbC’Gh á∏FÉ©dG ™e ¿ƒμjh ,πbC’G

áj’h ‘ ±ÉaõdG á∏ØM øY åjó◊G øμÁh
»˘à˘dG äGÒ°†ë˘à˘dG ÛEG ¥ô˘£˘à˘dG ¿hO ,á˘˘jÉ˘˘é˘˘H
º˘«˘¶˘æ˘J ,OGó˘YEG ø˘e ¬˘∏˘ª˘à˘ °ûJ É˘˘eh É˘˘¡˘ ≤˘ Ñ˘ °ùJ
,Oƒ¡°ûŸG Ωƒ«dG ∂dP ≥Ñ°ùJ á°UÉN äÉÑ«JôJh
»˘ª˘°SQ π˘μ˘°ûH IÉ˘à˘Ø˘dG á˘Ñ˘£˘N º˘˘à˘ J ¿CG ó˘˘©˘ Ñ˘ a
‘ IÒNC’G √òg GC óÑJ ,¢Sô©dG Ωƒj ójó–h
¢ùHÓŸG É¡æe ''Iôjó°üàdG'' ¢SÉÑd AGô°ûd á∏MQ
áWÉ«ÿ IôNÉØdG á°ûªbC’Gh IõgÉ÷G ájó«∏≤àdG
äÉ˘eõ˘∏˘à˘°ùeh äÉ˘°Thô˘Ø˘eh ,Ió˘˘jó˘˘L ÚJÉ˘˘°ùa
É˘¡˘à˘«˘H Qƒ˘μ˘jO Ö«˘Jô˘J ‘ É˘≤˘M’ É˘¡˘eó˘î˘ à˘ °ùJ
.ójó÷G
øe OóY áWÉ«Nh AÉæàbG ≈∏Y IÉàØdG ¢Uô–h
áaÉ°VEG ,¿GƒdC’Gh ∫Éμ°TC’G ∞∏àîÃ äGOÉ°SƒdG
á˘Yƒ˘æ˘°üe ¿ƒ˘μ˘J É˘˘e É˘˘Ñ˘˘dÉ˘˘Z »˘˘HGQR AGô˘˘°T ÛEG
ø˘˘ e É˘˘ gÒZh ô˘˘ FÉ˘˘ à˘ ˘°Sh á˘˘ «˘ ˘£˘ ˘ZCGh ,É˘˘ ˘jhó˘˘ ˘j
É¡Ñë°üà°S »àdG äÉ°ThôØŸGh äGQGƒ°ù°ùcE’G
π≤àæà°S …ò˘dG ,á˘«˘Lhõ˘dG â«˘H õ˘«˘¡˘é˘à˘d É˘¡˘©˘e
,É¡LhR ™e IójóL IÉ«M GC óÑà°S øjCG ¬«a ¢û«©∏d
Ωƒ˘˘«˘ d Ò°†ë˘˘à˘ dÉ˘˘H É˘˘°†jCG √Qhó˘˘H Ωƒ˘˘≤˘ j …ò˘˘dG
,Égõ«¡Œh ΩƒædG áaôZ çÉKCG AGô°Th ,¢Sô©dG
¢SÉÑd øe ¢Shô©dG RÉ¡L AGô°T ÛEG áaÉ°VE’ÉH
Ωƒj √ÉjEG É¡°ùÑ∏«°S …òdG áÑ£ÿG ”ÉNh »∏Mh
.á–ÉØdG IAGôb

É¡JÉ≤HÉ°S øY ∞∏àîJ ºF’h
ób ájÉéH áj’h ‘ ±ÉaõdÉH ∫ÉØàM’G q¿CG ÒZ
‘ á°UÉN ô°VÉ◊Gh »°VÉŸG ÚH GÒãc Ò¨J
πNGO ΩÉ≤oJ âëÑ°UCG ¢SGôYC’Éa ,ájÉéH áæjóe
π˘gCG Ωƒ˘≤˘j å«˘M äÓ˘Ø˘ë˘∏˘ d á˘˘°UÉ˘˘N äÉ˘˘YÉ˘˘b
kGÒãc ∞∏àîJ ’ »¡a ∂dòd ,É¡FGôμH ¢Sô©dG

â«ÑdG êQÉN ô¡°ùdG ≈∏Y ≥gGôŸG Oƒ©J
q

äÉWƒ¨°†dG øY Gó«©H áªμëH ódGƒdG πeÉ©J ‘ πãeC’G π◊G
ÚM ΩƒædG π°†Øjh ,¢SÉædG ΩÉæj ÚM kÉ¶≤«à°ùe ≈≤Ñj ;â«ÑdG πNGO ô¡°ù∏d øeóe ,»∏«d øFÉc EG É¡«a ∫ƒëàj ≥gGôŸG ≈∏Y IÎa »JCÉJ
≥∏≤oj Ée ,ájôª©dG á∏MôŸG ¢ùØf øe º¡ª¶©e ÜÉë°UCG áYƒª› ™e Ahógh á©àe ‘ äÉYÉ°ùdG »°†Á â«ÑdG êQÉN ‘h ,¿ƒ¶≤«à°ùj
.¢ùØædG º∏Yh á«HÎdG AÉª∏Y ócDƒj Éªc √óMh ÜC’G ój ‘ »¡a á∏µ°ûŸG √òg êÓY ÉeCG ,¢UÉN πµ°ûH äÉ¡eC’Gh πgC’G ™LÉ°†e

∫ÉØWCÓd áWô°ûdG IQÉjR
¿ÉWô°ùdÉH ≈°VôŸG
∞˘«˘£˘°ùH äÉ˘j’ƒ˘dG ø˘eCG í˘dÉ˘°üe É˘¡˘H âeÉ˘b á˘Ñ˘«˘W IQOÉ˘Ñ˘ e
‘ ∂dPh ,≈Ø°ûà°ùŸG ‘ ¿ÉWô°ùdÉH ÚHÉ°üe ∫ÉØWG IQÉjõH
ôFGõ÷G áæ°S èeÉfÈH ¢UÉÿG á``Wô°ûdG RÉ¡L §£ﬂ QÉWEG
. 2013áæ°ùd …ô°†◊G §°SƒdG ‘ ájQGƒ÷G ájÉbƒ∏d
äÉ˘jƒ˘æ˘©˘e ™˘aQ ‘ âª˘gÉ˘°S ,É˘æ˘°ùM É˘YÉ˘Ñ˘ £˘ fG âcô˘˘J ó˘˘bh
ádƒØ£dG õcôŸ iôNG IQÉjõH É¡à©ÑJ ºK... ≈°VôŸG ∫ÉØWC’G
πÑfCG ióMEG ™«ª÷G ÉgÈàYG »àdGh áj’ƒdG ¢ùØæH áØ©°ùŸG
.¥ÓWE’G ≈∏Y áfÉ°ùfE’G äGQOÉÑŸG
QÉWEG ‘ êQóæJ äGQÉjõdG √òg πãe ¿CG ,IQÉ°TE’ÉH ôjó÷G
¿GƒL —ÉØdG òæe â≤∏£fG »àdGh ,ádƒØ£dG ó«©H ä’ÉØàM’G
ΩÉ©dG ôjóŸG øe RÉ©jEÉH »gh ,¬æe 16`dG ájÉZ ÛG ôªà°ùJh
É˘gÒWCÉ˘J ”h π˘eÉ˘¡˘dG »˘æ˘¨˘dG ó˘Ñ˘Y ó˘«˘ °ùdG »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ø˘˘eCÓ˘ d
≈∏Y ô°UCG …òdG ,∞«£°S áj’h øeCG ¢ù«FQ πÑb øe É«°üî°T
AÉ°SDhQ øe ¬``◊É°üŸ Ú©HÉàdG äGQÉWE’G πc Qƒ°†M IQhô°V
.¬ÑJÉμe ∞∏àﬂ AÉ°SDhQh á«F’ƒdG ídÉ°üŸG
™jRƒJ ,ºYGÈdG A’Dƒ¡d áj’ƒdG øeCG äGQÉWEG äGQÉjR äó¡°T
‘ É¡d Ò¶f ’ á``Môa âØ°VCG ,iƒ∏Mh ∞MÉ°üe ,Ö©d ,ÉjGóg
ióe ¢ùμ©j …QGƒL πªY áHÉãÃ âfÉch ∫ÉØWC’G A’Dƒg §°Sh
. ∫ÉØWC’G á``ëjô°ûH á``Wô°ûdG ídÉ°üe ΩÉªàgG

¿É¨WƒH øjódGQƒf :∞«£°S

.¬fÉ°ùdh ¬æ«©H á«Ñ∏°ùdG
¬˘«˘ ∏˘ Y π˘˘î˘ Ñ˘ j ’CG ÜC’G ≈˘˘∏˘ Y
¬˘˘ ˘ ©˘ ˘ ˘e ¢Sƒ˘˘ ˘ ˘∏÷Gh âbƒ˘˘ ˘ ˘dÉ˘˘ ˘ ˘H
¬eÉªàgGh ¬d ¬ÑëH ¬àMQÉ°üeh
QÉ˘Ñ˘dG ø˘˘H’G ¬˘˘d á˘˘Ñ˘ °ùæ˘˘dÉ˘˘H ¬˘˘fGh
.¬jódGƒH
¬ÑM ódGƒdG ô¡¶j ¿CG Öéj Éªc
’h ¬æHG ™e ¬ØWÉ©Jh ¬àØWÉYh
Ö∏£j Ée πc ¬«£©j ¿CG Öéj
’ ≈˘˘à˘ M ,ó˘˘ FGR ±hô˘˘ °üe ø˘˘ e
∫Gƒ˘W OÉ˘°ùØ˘dG π˘«˘Ñ˘°S ¬˘d ô˘°ù«˘˘j
.√ô¡°S äÉYÉ°S
ø˘˘ ˘e π˘˘ ˘∏˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘j ¿CG ÜC’G ≈˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘Y
¬æHG äÉ«cƒ∏°S ≈∏Y ¬JÉ°VGÎYG
ô˘˘¡˘ ≤˘ ˘dG Üƒ˘˘ ∏˘ ˘°SCÉ˘ ˘a ;≥˘˘ gGôŸG
Iô˘˘ FGO π˘˘ NGO AÉ˘˘ æ˘ ˘HC’G ô˘˘ ˘°ûMh
ô˘˘ ˘ ˘eGhC’G ø˘˘ ˘ ˘e á˘˘ ˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘¨˘ ˘ ˘ ˘e
ÛEG ô˘˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘dG ¿hO äGQhòÙGh
º˘˘ ˘¡˘ ˘ JÉ˘˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ZQh º˘˘ ˘ gô˘˘ ˘ YÉ˘˘ ˘ °ûe
º˘¡˘°Sƒ˘Ø˘f ‘ ´Qõ˘j º˘¡˘Ø˘WGƒ˘Yh
‘ á˘Ñ˘Zô˘dGh Oô˘ª˘à˘dGh …ó˘ë˘à˘ dG
.A»°T πc ≈∏Y ¢VGÎY’G
IOóﬁ äÉYÉ°S ¬d ™°†j ,GÒNCG
’CG ¬˘«˘∏˘Y â«˘Ñ˘dG êQÉ˘N ô˘˘¡˘ °ù∏˘˘d
¿CG ÜC’G ≈˘˘ ∏˘ ˘Yh ,É˘˘ gRhÉ˘˘ é˘ ˘à˘ ˘j
çóëj É‡ ¬«∏Y ¬aƒîàH √Èîj
ôgGƒ¶dG ¿CGh á°UÉN ´QÉ°ûdÉH
Iô˘˘°ûà˘˘æ˘ e âë˘˘Ñ˘ °UCG á˘˘«˘ Ñ˘ ∏˘ ˘°ùdG
.IÌμH

,Ió˘˘ FÉ˘˘ a ¿hO âbƒ˘˘ dG á˘˘ YÉ˘˘ ˘°VEG
òæe ≥gGôŸG á«HôJ ΩóY ÖÑ°ùH
âbƒdG áª«b AÓYEG ≈∏Y ô¨°üdG
√ÉŒ á«dhDƒ°ùŸÉH ¢SÉ°ùME’G hCG
,¬˘˘ Jô˘˘ °SCGh ¬˘˘ ˘à˘ ˘ °SGQOh ¬˘˘ ˘°ùØ˘˘ ˘f
QÉ˘à˘¡˘ à˘ °S’G á˘˘LQó˘˘d ¬˘˘∏˘ «˘ dó˘˘Jh
.»≤«≤◊G ájô◊G Ωƒ¡ØÃ

ÜC’G ój ‘ êÓ©dG
AGƒàMG ∫hÉëj ¿CG ÜC’G ≈∏Y
≥gGôŸG øH’G AÉbó°UC’ ÜC’G
hCG π˘jÉ– ¿hO ô˘˘°TÉ˘˘Ñ˘ e π˘˘μ˘ °ûH
k’hCG ø˘˘H’G á˘˘bOÉ˘˘°üÃ ;¢ù°ùŒ
á˘˘«˘ Yƒ˘˘f ø˘˘Y ¬˘˘©˘ e á˘˘ °TOQó˘˘ dGh
¬Ñé©j Éeh º¡ØFGôWh ¬FÉbó°UCG
RÉ˘˘¡˘ à˘ fG ø˘˘e ™˘˘fÉ˘˘e ’h ,º˘˘¡˘ «˘ a
º˘˘¡˘ °†©˘˘H á˘˘bOÉ˘˘°üŸ á˘˘°Uô˘˘Ø˘ dG
∫õ˘æŸÉ˘H AGò˘¨˘ dG ≈˘˘∏˘ Y Iƒ˘˘Yó˘˘H
á∏MQ ‘ º¡©e √õæàdG hCG Óãe
.Ée
äÉ˘˘«˘ HÉ˘˘é˘ jG ≈˘˘∏˘ Y õ˘˘«˘ cÎdG
É˘ª˘¡˘e É˘¡˘H AÉ˘æ˘à˘Y’Gh ≥˘gGôŸG
ΩÉ˘˘ ª˘ ˘à˘ ˘g’É˘˘ a ;IÒ¨˘˘ ˘°U âfÉ˘˘ ˘c
äGôŸG ‘ OGOõj ±ƒ°S π«∏≤dÉH
.áeOÉ≤dG
øe ÜC’G ∞Øîj ¿CG Öéj Éªc
Üƒ˘«˘Yh ä’õ˘d ¬˘à˘©˘HÉ˘˘à˘ e Ió˘˘M
IÎa ∫Ó˘˘ ˘N ≥˘˘ ˘ gGôŸG ¬˘˘ ˘ æ˘ ˘ ˘HG
ô£°†j ’ ≈àM ,â«ÑdÉH √óLGƒJ
Iô¶ædG ¬àdOÉÑe hCG â«ÑdG ∑Îd

ió˘ë˘à˘J á˘«˘YÉ˘ª˘à˘LG á˘«˘≤˘ «˘ ≤˘ M
»àdG á°SÉ°ù◊Gh áLô◊G IÎØdG
.É¡°û«©j
≥˘gGôŸG CÉ˘é˘∏˘ j iô˘˘NCG äGô˘˘eh
ÚfGƒb ≈∏Y kÉ °VGÎYG ∂dP ÛE G
,á˘˘≤˘ MÓ˘˘àŸG ô˘˘eGhC’Gh â«˘˘Ñ˘ ˘dG
á«°ùØf äÉHGô£°VG øY kÉ°ù«ØæJh
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π˘c ... É˘¡˘≤˘≤˘ë˘j É˘aGó˘gCG ±ô˘©˘j ’h ,√ó˘˘jô˘˘j
Qób ≈∏Y ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG ôaƒj ¿CG ¬aóg
øe iƒμ°ûdG øY ∞μj ’ ∂dP ™eh ... ±ÉØμdG
.¢û«©dG ≥«°V
’ øμdh ,√ójôj …òdG Ée ±ô©j ´ƒf :ÊÉãdG
¬¡Lƒj øe ô¶àæjh ,¬«dEG π°üj ∞«c ±ô©j
AÉ≤°T ÌcCG ¢SÉædG øe ´ƒædG Gògh ,√ó«H òNCÉjh
.∫hC’G ∞æ°üdG øe
π˘FÉ˘°Sh ±ô˘©˘jh ¬˘à˘jÉ˘Z ±ô˘©˘ j ´ƒ˘˘f :ådÉ˘˘ã˘ dG
CGó˘Ñ˘j ,¬˘JGQó˘b ‘ ≥˘ã˘j ’ ¬˘æ˘μ˘ dh ,É˘˘¡˘ ≤˘ «˘ ≤–
…Î°ûj ,É˘¡˘ª˘à˘j ’h A»˘°T ≥˘«˘≤˘ë˘à˘d äGƒ˘£˘ N
‘ GC óÑj ’ ,ÉªFGO Gòμgh .. √CGô≤j ’h ÉHÉàc
.. É˘¡˘∏˘ª˘μ˘j ’ É˘gCGó˘H ¿Gh ,ìÉ˘é˘æ˘ dG äGƒ˘˘£˘ N
.Ú≤HÉ°ùdG ÚYƒædG øe AÉ≤°T ÌcCG ´ƒædG Gògh
∞«c ±ô©jh ,√ójôj …òdG Ée ±ô©j : ™HGôdG
ôKCÉàj ¬fG ’G .. ¬JGQób ‘ ≥KGh ,¬«dEG π°üj
∫ƒ≤j øŸ ™ª°S ÉÄ«°T õ‚G Éª∏μa ,øjôNB’ÉH
¿CG ∂«∏Y É‰G ,ó«Øe ÒZ Üƒ∏°SC’G Gòg :¬d
.ôNBG πμ°ûH ôeC’G Gòg ó«©J

™Ñàj

á∏MGôdG ¬àLhR OÉeQ Ìf ∫hÉëj ƒgh πLQ ¥ôZ
á«MÉ«°ùdG ÉJÓH πjO QÉe áæjóe ‘ §«ÙG ‘
.á«æ«àæLQC’G
¿CG ,AÉ˘KÓ˘ã˘dG »˘æ˘«˘à˘æ˘LQC’G π˘MGƒ˘°ùdG ô˘Ø˘N ô˘cPh
55'' πLôdG ∫hÉM ÉeóæY ÚæK’G ™bh çOÉ◊G
‘ á˘Lhõ˘dG OÉ˘˘eQ Ìf ''É˘˘eÉ˘˘Y 11'' ¬˘˘æ˘ HGh ''É˘˘eÉ˘˘Y
‘ á˘˘Lƒ˘˘e âÑ˘˘Ñ˘ °ùJ å«˘˘M ,á˘˘jô˘˘î˘ °U á˘˘≤˘ £˘ ˘æ˘ ˘e
øe OóY í‚h ,»°ù∏WC’G §«ÙG ‘ Éª¡Wƒ≤°S
.»Ñ°üdG PÉ≤fEG ‘ ¢UÉî°TC’G
ÜC’G áãL ≥M’ âbh ‘ äÉ£∏°ùdG â∏°ûàfGh
.≥jô¨dG
Qó°üJ »àdG á«eƒ«dG ''∫Éà«HÉc ’'' áØ«ë°U äOÉaCGh
¿CÉH ,ÊhÎμdE’G É¡©bƒe ≈∏Y ÉJÓH πjO QÉe ‘
.áeó°U ádÉM ‘ »Ñ°üdG

á`` ` ` ` ` `°†eh

âLÉg
»bGƒ°T ôμØdÉH

ø`` ` ` jõdG ΩÓμdG

≥`` ` ` ` ` `jô£∏d ™`` ` ` `Œôjh
≥«`` ` ` ` ` ` `aôdG ™e ô¡≤dÉH
≥jôZ ¥ô`` ` ` ` ` `¨j ∞jÉN
¥ô`` ` ` ` ` ` Z ¬`` ` ` ` ` ` àdÉ¡éH
≈`` ` ` ` ≤°ûdG ≥`` ` ` ` `jôW ‘
Ωƒj ô°ûÙG ‘ GhRÉàÁ
Gƒ`` ` ` ` ` ` ` ` ` `≤aGÎj
Ωƒj ÚÑfòŸG ‘ ™Ø°ûj
GƒbQÉ`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `Øàj
»"’ »HQ ’ »`` ` ` `" ’

»"’ »``HQ Éj »`` ` `" ’
¥ô`` ` ` ` °T »`` ` ` `∏dG √ó`` `©°S
≥`` ` ` ` ` ≤ëàjh Ö`` ` ` ` ` ` ` ∏£j
≥`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `aÎj ´Oƒ`` ` ` ` ` ` ` j
¥hò`` ` ` ` ` ` `j ¬`` ` ` ` ` ` ` ` Ñfòæe
¥ó`` ` ` ` ` ` °Uh ÜÉ`` J’ øe
≥Ø°ûj É`` ` `e ¬`` ` ` ` `bÉªëH
»`` ` ` ` ` ≤°T ƒgÉe ó«°ù©dG
¥GÈdG ÖcGQ π`` ` ` ` ` ` `°†ØH
≥`` ` ` ` ` ` ` ` ` ëàdGh »`` ` ` ` ` `Ñæ∏d

∫É`` ` ` ` `ãeCGh º`` ` ` ` ` µM
,¥OÉæÑdG πª◊ ∫ÉLôdG ±ÉàcCG â≤∏p No `
.É¡aƒL ‘ ÉeÉ¶Y hCG ¢VQC’G ¥ƒa AÉª¶Y ÉeEÉa
.Éeƒj ¬H â≤Kh øe ∂H QóZ GPEG `
.AÉaƒdG ≈æ©e ¬ª∏©j .. ÉÑ∏c ¬d …Î°TÉa
πμa .... ìÉéædÉH √È©dG â°ù«d `
... iôNCÉH hCG má≤jô£H íéæj ¢SÉædG
ìÉéædG ‘ QGôªà°SE’ÉH √È©dG øμdh
.¬«∏Y ®ÉØ◊Gh

…OÓ`` ` ` ` ` ` ` `H ∫É`` ` ` ` ` ` ` ` ªL

É`
`
æ
g
...êôa …ó«°S ÅWÉ°T

á≤£æe ≈∏Y º«bCG »MÉ«°S ™ª› ƒgh
¿B’G ƒgh ,»°ùfôØdG ∫ÓàMÓd Gô‡ âfÉc
,á«MÉ«°ùdGh á«ëjhÎdG ≥aGôŸÉH ôeÉY
¬«aÎ∏d øcÉeCGh ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdGh
ÉMô°ùe º°†j Éªc ,á«FÉŸG ÜÉ©dC’Gh
»©«Ñ£dG êÓ©∏d á°UÉN ≥aGôeh ÉMƒàØe
.ôëÑdG √É«e ΩGóîà°SÉH

ß``Øà– ¿CG »``g Iƒ``≤dG
»``g Iƒ``≤dG ...¢SCÉ``«dG äÉ``¶◊ »``a ∂``Fhó`¡H
ô``©°ûJ ’ ∂`fCG ™`e ø``jô`NBÓd √OÉ``©°ùdG QÉ¡XEG
∂``fCG ™``e ¬``eÉ`°ùàHE’G »``g Iƒ``≤dG ...É``¡H
OÉ``©°SEG »``g Iƒ``≤dG ...AÉ``µÑdG »``a Ö``ZôJ
Iƒ``≤dG ...º``£ﬁ ∂``Ñ∏b ø``e º``Zô`dÉ``H ô``NB’G
Ö``Zô``J â``bƒ`dG »`a ∂`àª°üH ß``Øà– ¿CG »``g
»``g Iƒ``≤dG ...∂``Hô`c Ió`°T ø`e ñGô`°üdG »`a
∂``àLÉ`M ø``e º``Zô`dÉ``H ô``«¨dG »°SGƒ`J ¿CG
.√É``°SGƒ`ª∏d â``fCG

º°ùàHEG
á` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `jƒ°T
Úæ˘˘°S 3 Ωƒ˘˘æ˘ dG ¬˘˘fÉ˘˘µ˘ eEÉ˘ H ¿hõ˘˘ ∏◊G
á∏°UGƒàe
¬ÑæŸG »∏≤jôj óbôj »éj »c »æ©j
Úàæ°S ó©H
»˘£˘©˘j ,Úà˘æ˘°S ó˘©˘H ¬˘Ñ˘ æŸG Êƒ˘˘°üj
Qƒ¡°T 5 IƒØZ
äÉ˘L ¿É˘cƒ˘d ,º˘î˘a º˘¡˘eÉ˘¶˘f ¬˘˘q∏˘ dGh
.¿ÉeR øe âfõ∏– ¿ƒc …ó«H
É˘Ñ˘jô˘b ∂«˘∏˘Y ô˘£˘Ø˘f ¢û«˘æ˘«˘∏˘î˘J É˘˘e
.Éæ©ªéj ¿É°†eQh....
Ió˘Mh ø˘jÉ˘c á˘«˘FÉ˘˘°ùf Ió˘˘©˘ b π˘˘c ‘
É˘˘e ø˘˘µ˘ dh ..º˘˘æ˘ °U É˘˘¡˘ fCÉ˘ ch Ió˘˘YÉ˘˘b
√ò˘˘ ˘ g á˘˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘ °üdG √ò˘˘ ˘ ˘g ¢ûcô˘˘ ˘ ˘¨˘ ˘ ˘ j
π«é°ùJ §≤a ¿ƒµj É¡°UÉ°üàNG
:ájOÉ©dG äÉbhC’G ‘
?áYÉ°ùdG ∫Éë°T :¢S
‹ÉHÓY øjh ÉfCGh:ê
:¿É°†eQ ‘
?áYÉ°ùdG ∫Éë°T:¢S
16h ≥FÉbO ™Ñ°Sh áæeÉãdG áYÉ°ùdG:ê
.á«fÉK
QÉ¡f Êôp«ﬁ ∫GDƒ°S øjÉc ∫ƒ≤j »ÑZ
¢TÉ˘˘Ø˘ «˘ c ¬˘˘Y
n É˘˘°ùdG Gƒ˘˘YÎ˘˘N
n G »˘˘ ∏˘ ˘dG
.¬YÉ°ùdG âfÉc ∫Éë°T GƒaôY
... ¬MGô°üH »≤£æe ∫GDƒ°S

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

á«îjQÉàdG IôµØŸG

â«bGƒe

ÚÑîàæŸG á«˘dGQó˘«˘a ¢ù«˘°SCÉ˘J :1927 ¿Gƒ˘˘ ˘ L 10
.z»eÉ¡àdG øH{ QƒàcódG á°SÉFôH ÚjôFGõ÷G
¿É«ØjEG ‘ …ôFGõ÷G óaƒdG :1961 ¿GƒL 10
äGAGô˘˘ ˘ LE’G ø˘˘ ˘ e á˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘ L ¢Vô˘˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ j
á«°ùfôØdG äÉMÎ≤ŸG ≈∏Y GqOQ äÉë«°VƒàdGh
.á«æWƒdG IOÉ«°ùdG ¿CÉ°ûH

IÓ°üdG

ó¨dG h Ωƒ«dG ô¶àæŸG ¢ù≤£dG
22°

¿Gôgh 21°

ôFGõ÷G 23°

áHÉæY

22°

¿Gôgh 22°

ôFGõ÷G 20°

áHÉæY

france prix 1

êO 10 øªãdG

¢ù«FQ IõFÉéH øjõFÉØdG ËôµJ πØM ≈∏Y âaô°TCG
z»°TÉ©e »∏Y{ ájQƒ¡ª÷G

…ò«ØæàdG Ωƒ°SôŸG Qhó°U ócDƒJ »eƒJ
ÉÑjôb ÚfÉæØ∏d á«YÉªàL’G ájÉª◊ÉH ¢UÉÿG

áª«∏°Sh »˘eƒ˘J ≈˘Ø˘£˘°üe ∫É˘ã˘eCG
ó˘ªﬁh á˘°TÉ˘˘H Iõ˘˘jhh …ó˘˘«˘ Ñ˘ ©˘ d
Ghô˘˘KCG ø‡ ,ø˘˘jô˘˘NBGh á˘˘Ø˘ ˘«˘ ˘dƒ˘˘ H
.á«æØdG áMÉ°ùdG
¿ÓYE’G á«°ùeC’G π∏îJ Éªc
Iõ˘FÉ˘é˘H Iõ˘FÉ˘˘Ø˘ dG AÉ˘˘ª˘ °SC’G ø˘˘Y
ÚYó˘Ñ˘ª˘ ∏˘ d á˘˘jQƒ˘˘¡˘ ª÷G ¢ù«˘˘FQ
‘ z»˘˘°TÉ˘˘ ©˘ ˘e »˘˘ ∏˘ ˘Y{ ÜÉ˘˘ Ñ˘ ˘°ûdG
á˘˘ «˘ ˘æ˘ ˘Ø˘ ˘dG ¢SÉ˘˘ æ˘ ˘LC’G ∞˘˘ ∏˘ ˘ àﬂ
.á«aÉ≤ãdGh
GÎ°ùcQhCG â©˘˘ ˘ ˘ à˘ ˘ ˘ ˘ eCG ó˘˘ ˘ ˘ ˘bh
IOÉ˘«˘≤˘H á˘«˘æ˘ Wƒ˘˘dG á˘˘«˘ fƒ˘˘Ø˘ ª˘ °ùdG
ø˘˘e á˘˘bÉ˘˘Ñ˘ H Qƒ˘˘°†◊G ‹hÉ˘˘°U ó˘˘ «˘ ˘°TQ hÎ°ùjÉŸG
.á«ŸÉ©dGh á«æWƒdG á«KGÎdG äÉahõ©ŸG

IÒª°S …QGòÿ

áaÉ≤ãdG IôjRh ,¢ùeCG ,âØ°ûc
QGó˘˘°UEG ø˘˘ Y »˘˘ eƒ˘˘ J Ió˘˘ «˘ ˘∏˘ ˘N
Oóëj …òdG …ò«ØæàdG Ωƒ°SôŸG
¿É˘˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘ °†dG ∑GÎ°TEG á˘˘ ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ ˘°ùf
É¡æe ó«Øà°ùj »àdG »YÉªàL’G
ájÉ¡f πÑb ¿ƒØdDƒŸGh ¿ƒfÉæØdG
.»KÓãdG Gòg
Iƒ˘£ÿG √ò˘g ô˘jRƒ˘dG äÈà˘˘YGh
Ωƒ«dG ‘ ájóg ÈcCG äÉ£∏°ùdG øe
ájÉ°UƒdG âeÉbh ,ÚfÉæØ∏d »æWƒdG
‘ ÚfÉ˘æ˘Ø˘dG ø˘e ó˘jó˘©˘ dG Ëô˘˘μ˘ à˘ H
áaÉ≤ãdG ô°üb É¡æ°†à˘MG á˘«˘FÉ˘Ø˘à˘MG
QÉWEG ‘ êQóæj …òdGh »æWƒdG ºgó«Y áÑ°SÉæÃ
QGô˘Z ≈˘∏˘Y ,∫Ó˘≤˘à˘°S’G á˘«˘æ˘«˘°ùª˘î˘H ∫É˘˘Ø˘ à˘ M’G
ÊGô≤e ÜÉgƒdG óÑYh óªﬁ …QÉàﬂ QÉ≤«°SƒŸG
Ú∏MGôdG ÚYóÑŸG øe OóYh QÉμ°SÉH áë«àah

¢ùfƒàH áª«≤ŸG ájôFGõ÷G á«dÉ÷G øY óah
ÚjhGôë°üdG ÚÄLÓdG äÉª«ı IQÉjR ‘
ÚÄLÓdG äÉª«ﬂ ÛEG IQÉjõH •QÉØdG á©ª÷G òæe ¢ùfƒàH áª«≤ŸG ájôFGõ÷G á«dÉ÷G øY óah Ωƒ≤j
.…hGôë°üdG Ö©°ûdG ™e ÉæeÉ°†J ±hóæàH ÚjhGôë°üdG
ídÉ°U øH QOÉ≤dG óÑY áeC’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ±ôW øe äÉª«ıG øe ¬JOƒY óæY óaƒdG πÑ≤à°ù«°Sh
á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ôjRh ±ôW øe Gòch áØ«∏N ódh »Hô©dG óªﬁ »æWƒdG »Ñ©°ûdG ¢ù∏ÛG ¢ù«FQh
.»ª¡J óªﬁ
º°SÉ≤∏H êQÉÿÉH á«æWƒdG á«dÉ÷ÉH ∞∏μŸG ádhódG ÖJÉc ±ôW øe óaƒdG AÉ°†YCG πÑ≤à°ù«°S Éªc
Qƒ°†ëH …QÉª©dG Rôﬁ …hGôë°üdG Ö©°ûdG ™e øeÉ°†à∏d ájôFGõ÷G á«æWƒdG áæé∏dG ¢ù«FQh »∏MÉ°S
.…ôFGõ÷G ÊóŸG ™ªàÛG øY Ú∏ã‡
É°ùfôØH áª«≤ŸG ájôFGõ÷G á«dÉ÷G øY ¿ƒ∏ã‡ QGR å«M É¡Yƒf øe á«fÉãdG IQOÉÑŸG √òg Èà©Jh
.ájhGôë°üdG á«°†≤dG ™e ÉæeÉ°†J ±hóæàH ÚjhGôë°üdG ÚÄLÓdG äÉª«ﬂ GôNDƒe

PUB Ö©°ûdG

Ω2013 ¿GƒL 10 `d ≥aGƒªdG `g 1434 ¿ÉÑ©°T 01 ÚæKE’G

16127 Oó©dG

Qƒ`£àe »≤«Ñ£Jh …ô¶f øjƒµàd â©°†N

ájôëÑdG äGƒ≤∏d É«∏©dG á°SQóŸÉH 28`dG á©aódG êôîJ ≈∏Y ±ô°ûj ídÉ°U ójÉb óªMCG ≥jôØdG
ÚàeGƒ˘M ¬˘«˘a âeó˘î˘à˘°SG ,á˘jô˘FGõ÷G á˘«˘ª˘«˘∏˘bE’G
‹É˘Y’C Iô˘WÉ˘bh zΩÉ˘˘eƒ˘˘°U{ á˘˘°SQóŸG á˘˘æ˘ «˘ Ø˘ °ùdGh
Å˘˘˘WGƒ˘˘˘°ûdG á˘˘˘°SGô◊ ¥QGhR ÖfÉ˘˘˘L ÛEG QÉ˘˘˘ë˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG
π≤æd áæ«Ø°S ÜÉcQ AÓLE’ É¡∏c äôî°S ,PÉ≤fE’Gh
.ô£î∏d â°Vô©J øjôaÉ°ùŸG
Ohó◊G ÚeCÉ˘J ¿CG ,…ô˘ë˘Ñ˘dG ø˘jô˘˘ª˘ à˘ dG ô˘˘¡˘ XCGh
åjó–h áfô°üY èeÉfôH Ö∏£àj ádhó∏d ájôëÑdG
áÑcGƒe πLCG øe Égõ«¡Œ IÒJh ™jô°ùJh πFÉ°Sƒ∏d
…ò˘dG …ó˘ë˘à˘dG ƒ˘gh ,⁄É˘©˘dG ‘ π˘°UÉ◊G Qƒ˘£˘ à˘ dG
ó˘©˘ H á˘˘jô˘˘FGõ÷G á˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG äGƒ˘˘≤˘ dG ¬˘˘«˘ a âë‚
¢SGQóŸG á˘∏˘μ˘«˘g IOÉ˘YGE h É˘¡˘∏˘FÉ˘°Sƒ˘d É˘¡˘KGó˘ë˘à˘ °SG
.á°UÉÿG ÖjQóàdG õcGôeh
‘ ô˘˘FGõ˘˘é˘ ∏˘ d …QƒÙG Qhó˘˘ dG ∂dò˘˘ H äó˘˘ cCGh
∫Ó˘˘N ø˘˘e ,§˘˘°Sƒ˘˘àŸG ¢†«˘˘HC’G ô˘˘ ë˘ ˘Ñ˘ ˘dG ¢Vƒ˘˘ M
ÒZ Iôé¡dGh çƒ∏àdG áHQÉÙ ácGô°ûdG äÉ«bÉØJG
ÜÉgQE’Gh áÁô÷Gh ô°ûÑdÉH IôLÉàŸGh á«Yô°ûdG
äGOƒ¡› ∫òÑ˘d π˘ª˘©˘dG …ô˘é˘jh .äGQÉ˘≤˘∏˘d ô˘HÉ˘©˘dG
™e É«°TÉ“ GQƒ£J ÌcCG πFÉ°Sh ™æ°Uh AÉæàbGh ÈcCG
.OÓÑ∏d iÈμdG äÉMƒª£dG
,õ˘«‡ …ô˘μ˘°ùY ¢VGô˘©˘à˘°SÉ˘H ,π˘Ø◊G º˘à˘à˘ NGh
iôLh ,áæ°S 25 òæe âLôîJ á©aO ¬«a âcQÉ°T
ÚLôîàŸG •ÉÑ°†dG áÑ∏£dG äÉ¡eCG ójQÉZR â–
,á˘°SQóŸG á˘˘MÉ˘˘°S äÉ˘˘LQó˘˘e º˘˘¡˘ H â°üZ ø˘˘jò˘˘dG
¢UÉÿG ¢Vô©ŸG ÛEG ∂dP ó©H Qƒ°†◊G ¬Lƒà«d
AÉ˘˘æ˘ Ñ˘ dG á˘˘°ù°SDƒÃ á˘˘°UÉÿG á˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG äÉ˘˘ «˘ ˘dB’É˘˘ H
ÒÑμdG ≈°SôŸÉH Égô≤e øFÉμdG …ôëÑdG í«∏°üàdGh
Ö°ùM âeÉbh ,á«fÉãdG ájôμ°ù©dG á«MÉæ∏d á©HÉàdGh
∫Éª©˘dG ø˘jƒ˘μ˘à˘H ó˘ªﬁ ¿É˘°†eQ ó˘«˘≤˘©˘dG É˘gô˘jó˘e
.GÎ∏‚EG ™e ácGô°ûdÉH IóMh 16 ‹GƒM AÉæHh
,ídÉ°U ójÉb óªMCG ≥jôØdG ,ÒNC’G ‘ Ωôch
á˘∏˘FÉ˘˘Y ,»˘˘Ñ˘ ©˘ °ûdG »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ¢û«÷G ¿É˘˘cQCG ¢ù«˘˘FQ
á˘˘©˘ aó˘˘dG ¬˘˘ª˘ °SEG â∏˘˘ª˘ M …ò˘˘dG π˘˘£˘ Ñ˘ dG ó˘˘«˘ ¡˘ °ûdG
ájôëÑdG äGƒ≤∏d É«∏©dG á°SQóŸG øe ,áLôîàŸG
.â°SƒØæªàH

,ídÉ°U ójÉb óªMCG ≥jôØdG ,¢ùeCG ,±ô°TCG
≈∏Y ,»Ñ©°ûdG »æWƒdG ¢û«÷G ¿ÉcQCG ¢ù«FQ
äGƒ≤∏d É«∏©dG á°SQóŸÉH äÉ©aO êôîJ πØM
ÖJôdG ó«∏≤àH ΩÉ˘bh ,â°Sƒ˘Ø˘æ˘ª˘à˘H á˘jô˘ë˘Ñ˘dG
ø˘˘jò˘˘dG Úbƒ˘˘Ø˘ à˘ ª˘ ∏˘ d äGOÉ˘˘¡˘ °ûdG º˘˘«˘ ∏˘ ˘°ùJh
»≤«Ñ£˘Jh …ô˘¶˘f »˘°SÉ˘°SCG ø˘jƒ˘µ˘à˘d Gƒ˘©˘°†N
.á«dhódG ÒjÉ©ª∏d ≥HÉ£e ‹ÉY

∫ƒ°üﬁ IõªM

.á«dÉ©dG
ídÉ°U ójÉb óªMG ≥jôØdG ΩÉb ,º°ù≤dG AGOCG ó©Hh
Úbƒ˘Ø˘à˘ª˘∏˘d ,ÖJô˘dG ó˘«˘∏˘≤˘Jh äGOÉ˘¡˘ °ûdG º˘˘«˘ °ù∏˘˘à˘ H
áMÓŸG Ωƒ∏Yh ,¿ÉcQC’Gh IOÉ«≤dG IQhO øe πFGhC’G
Ú£˘°ù∏˘a ø˘˘e ∫hC’G ¥ƒ˘˘Ø˘ àŸG ∂dò˘˘ch ,á˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG
¿GOƒ°ùdGh ¢ùfƒàH á∏ãªŸG ,á≤«≤°ûdG ∫hó∏d áÑ°ùædÉH
IOÉ¡°T ájÈdG äGƒ≤dG óFÉb AGƒ∏dG º∏°Sh ,ƒ¨fƒμdGh
¢ü°üî˘J ‘ »˘°ùfƒ˘à˘dG §˘HÉ˘°†dG ÖdÉ˘£˘∏˘d ¥ƒ˘Ø˘ à˘ dG
.ájôëÑdG áMÓŸG
‘ ådÉ˘ã˘dGh ÊÉ˘ã˘dG Úbƒ˘Ø˘à˘ª˘∏˘d IOÉ˘¡˘°ûdG í˘æ˘ eh
AGƒ∏dG øe πc »°SÉ°SCG øjƒμJ ájôëÑdG áMÓŸG Ωƒ∏Y
äGƒ≤dG óFÉb AGƒ∏dGh Ûh’G ájôμ°ù©dG á«MÉædG óFÉb
º∏˘©˘dG ΩÓ˘à˘°SGh º˘«˘∏˘°ùJ ∂dP Ö≤˘Y º˘à˘«˘d.á˘jô˘ë˘Ñ˘dG
»àdG áLôîàŸGh Iójó÷G Úà©aódG ÚH »æWƒdG
.íHGhQ ¿ÉªMôdG óÑY π£ÑdG ó«¡°ûdG º°SG â∏ªM
,»Ñ©°ûdG »æWƒdG ¢û«÷G ¿ÉcQCG ¢ù«FQ ógÉ°Th
É°VGô©à°SG ,ádhódG ‘ ÚeÉ°ùdG •ÉÑ°†dG QÉÑc á≤aQ
É˘gOÉ˘à˘©˘H á˘jô˘ë˘Ñ˘dG äGƒ˘≤˘dG IAÉ˘Ø˘c ô˘¡˘XCG ,É˘jô˘˘ë˘ H
√É«ŸG ‘ PÉ≤fEGh åëH á«∏ªY ò«ØæJ ‘ ,Qƒ£àŸG

,»Ñ©°ûdG »æWƒdG ¢û«÷G ¿ÉcQCG ¢ù«FQ íààaGh
πª°ûJ »àdG (2013 ` 2009) 28 á©aódG êôîJ πØM
á©aódGh ,¿ÉcQC’G IOÉ«b IQhO •ÉÑ°†d 21`dG á©aódG
,ájôëÑdG áMÓŸG Ωƒ∏Y »°ü°üîàd ¢ùfÉ°ù«d áãdÉãdG
á«˘ë˘à˘H ,á˘jô˘ë˘Ñ˘dG á˘ë˘∏˘°SC’G á˘ª˘¶˘fCGh ä’É˘°üJ’Gh
.äÉ©HôŸG ¢û«àØJh »æWƒdG º∏©dG
äGƒ˘≤˘∏˘d É˘«˘∏˘©˘dG á˘°SQóŸG ó˘FÉ˘b É˘gó˘©˘H Ωƒ˘≤˘«˘ d
ócCG ,áª∏c AÉ≤dEÉH ,¢ûjôb óªﬁ ó«ª©dG ,ájôëÑdG
äGƒ≤dG É¡Jó¡°T »à˘dG á˘«˘Yƒ˘æ˘dG á˘∏˘≤˘æ˘dG ≈˘∏˘Y É˘¡˘«˘a
êô˘î˘Jh ø˘jƒ˘μ˘à˘dG á˘«˘MÉ˘f ø˘e á˘jô˘FGõ÷G á˘jô˘ë˘Ñ˘dG
Èà˘YGh ,äÉ˘°ü°üî˘˘à˘ dG ™˘˘«˘ ª˘ L ‘ AÉ˘˘Ø˘ cCG •É˘˘Ñ˘ °V
≈∏Y É«°üî°T ídÉ°U ójÉb óªMG ≥jôØdG ±Gô°TEG
…òdG iƒà˘°ùª˘∏˘d Úª˘ã˘Jh ™˘«˘é˘°ûJ äÉ˘©˘aó˘dG êô˘î˘J
.¬à¨∏H
âÑKCG ,(…O .ΩCG .∫CG)`dG ΩÉ¶f OÉªàYG ¿CG ∫Ébh
øjƒμàdG ègÉæe ôjƒ£Jh á«bôJ ‘ √õ«“h ¬MÉ‚
á˘«˘°UÉ˘f ‘ º˘μ˘ë˘à˘dÉ˘H •É˘˘Ñ˘ °†dG á˘˘Ñ˘ ∏˘ £˘ ∏˘ d í˘˘ª˘ °Sh
»≤∏J øe º¡æμeh ,IQƒ£àŸG áë∏°SC’Gh É«LƒdƒæμàdG
¿CG É˘Ø˘«˘°†e ,á˘«˘dhó˘dG ÒjÉ˘©˘ª˘ ∏˘ d ≥˘˘HÉ˘˘£˘ e ø˘˘jƒ˘˘μ˘ J
»˘ª˘∏˘Y ø˘jƒ˘μ˘à˘H âë˘∏˘°ùJ á˘Lô˘˘î˘ àŸG äÉ˘˘©˘ aó˘˘dG{
ÉªFGO É¡∏©é˘j iƒ˘à˘°ùŸG ‹É˘Y »˘≤˘«˘Ñ˘£˘Jh …ô˘¶˘fh
.záeC’G äÉ°Só≤e øY ´Éaó∏d IõgÉL
•É˘˘ Ñ˘ ˘ °†dG ,¢ûjô˘˘ ˘b ó˘˘ ˘ªﬁ ó˘˘ ˘«˘ ˘ ª˘ ˘ ©˘ ˘ dG åMh
≈∏Y á¶aÉÙGh πª©dG á∏°UGƒe ≈∏Y ÚLôîàŸG
¥ÓNC’Gh •ÉÑ°†f’Gh á«dhDƒ°ùŸÉH »∏ëàdGh áfÉeC’G

