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رحماني يشسرف على تؤقيع ميثاق
بين باتيمتال وشسركةأامريكية
تؤ يتفقـ ـد مشس ـ ـروع السسكـ ـ ـة
الحديدية بئر تؤتة ـ زرالدة

في إاطار تطبيق مخطط تطؤير شصعبة البناءات المعدنية،
يشصرف غدا وزير الصصناعة والمؤؤسصسصات الصصغيرة
والمتؤسصطة وترقية ا’سصتثمار شصريف رحماني على مراسصم
تؤقيع ميثاق مسصاهمين بين مجمع باتيمتال وشصركة أامريكية
بمقر دائرته الؤزارية على السصاعة . ٣٠١٠
ويخصص الميثاق إانجاز مختلف أانؤاع العمارات سصؤاء سصكنات أاو مركبات ،المبنية على أاسصاسص
القاعدة المعدنية.

يشصرف اليؤم وزير النقل عمار تؤ على زيارة تفقدية لمشصروع السصكة
الحديدية الجديدة بئر تؤتة ـ زرالدة ،ويكؤن ا’نطÓق على السصاعة الـ٣٠١٠
صصباحا من مقر الؤزارة.

مـ ـ ـ ـÓح بالط ـ ـ ـ ـارف وعن ـ ـابـ ـ ـ ـة

سساحلي يسستقبلأابناء الجالي ـة بؤهران

يقؤم كاتب الدولة لدى وزير الشصباب والرياضصة المكلف
بالشصباب ،بلقاسصم مÓح يؤمي  ٢١و ٢٢جؤيلية الجاري ،بزيارة
عمل إالى و’يتي الطارف وعنابة ،يتفقد من خÓلها كاتب الدولة
مؤؤسصسصات الشصباب ،ويعاين مجريات المخيمات الصصيفية
واأ’نشصطة المنظمة ،في إاطار مؤسصم ا’صصطياف.

يقؤم بلقاسصم سصاحلي ،كاتب الدولة المكلف بالجالية الؤطنية بالخارج ،يؤم ٢٢
جؤيلية الجاري ،بزيارة إالى ميناء ومطار وهران ،وذلك في إاطار اإ’جراءات
الخاصصة باسصتقبال أابناء الجالية الؤطنية بالخارج وتقديم التسصهيÓت لهم عند
قدومهم إالى الجزائر بمناسصبة مؤسصم ا’صصطياف.

لقاءات جهؤية للجبهة الؤطنية الجزائرية
تنظم الجبهة الؤطنية الجزائرية «ا’فانا» اليؤم بقسصنطينة لقاءات جهؤية مع
المنتخبين ،تتبع بلقاء مماثل في وهران  ،وآاخر في العاصصمة نهاية الشصهر الكريم ،
وهي لقاءات تدخل في إاطار النشصاط السصياسصي للحزب .

جبهة الجزائر الجديدة تعقد
نـ ـدوة ح ـ ـؤلأازمـ ـة مصس ـر
تعقد جبهة الجزائر الجديدة اليؤم بمقرها الكائن بشصارع كريم
بلقاسصم ابتداء من السصاعة الثانية عشصر مسصاًء ،أاشصغال الندوة
السصياسصية حؤل «قراءة في اأ’حداث المصصرية وتداعياتها الداخلية
وا’قليمية» ،والتي سصيشصرف على تنشصيطها جمال بن عبد السصÓم
اأ’مين العام للجزب.

اŸؤؤسسسسات ا÷زائرية مدعؤة للمشساركة ‘ صسالؤن ميامي

منتدى الذاكرة يكرم صسالح زعمؤم

دعت الغرفة ا÷زائرية للتجارة والصصناعة اŸؤؤسصسصات ا÷زائرية اإ ¤اŸشصاركة ‘ الصصالؤن الدو‹
للصصناعة الغذائية Ãيامي «الؤ’يات اŸتحدة» الذي سصتجري فعالياته يؤمي  ٢٨و ٢٩اأكتؤبر اŸقبل،
حيث سصيكؤن باإمكان اŸؤؤسصسصات ا÷زائرية الراغبة ‘ اŸشصاركة ‘ الصصالؤن اŸدرج ضصمن الÈنامج
الرسصمي للتظاهرات ‘ اÿارج ا’سصتفادة من الصصندوق اÿاصص بÎقية اŸعارضص بنسصبة  ٪ ٨٠لدفع
تكاليف كراء فضصاءات العرضص ونقل البضصائع.

إاحياء للذكرى الـ’ ٥٣سصتشصهاده تكرم جمعية مشصعل
الشصهيد بالتنسصيق مع جريدة المجاهد ،عبر فؤروم «منتدى
الذاكرة» العقيد صصالح زعمؤم ،أاحد قادة الؤ’ية التاريخية
الرابعة ،اليؤم على السصاعة الـ ٠٠١١بجريدة المجاهد.

الصسالؤن الؤطني المعكؤسس
للمناولـ ـ ـ ـ ـة في ديسسمـ ـ ـ ـبر

العزاوي يحيي حف ـÓإانشسـ ـ ـاديا
سسهرة اليؤم بالكاليتؤسس

تنظم الطبعة الثانية للصصالؤن الؤطني المعكؤسص للمناولة من
 ٠٢إالى  ٠٥ديسصمبر المقبل بقصصر المعارضص (الجزائر
العاصصمة) حسصبما أاعلنته الغرفة الجزائرية للتجارة
والصصناعة.
وتهدف هذه التظاهرة إالى ترقية اإ’نتاج الؤطني ورفع ا’ندماج الصصناعي ونسصبة اسصتعمال
القدرات اإ’نتاجية للنسصيج الصصناعي الؤطني وإايجاد مجا’ت جديدة لÓسصتثمار بالمؤؤسصسصات
الصصغيرة والمتؤسصطة.

تقيم اليؤم بلدية الكاليتؤسص بالتعاون مع جمعية جزائر الخير حف Óإانشصاديا
سصاهرا على السصاعة  ٢٣:٠٠في الهؤاء الطلق بسصاحة مكتبة البلدية يحييه
المنشصد مصصطفى العزاوي.

سسه ـ ـرات شسعبيـ ـ ـة بالعاصسم ـ ـ ـة
إاحياًء لليالي شصهر رمضصان الكريم ،وفي إاطار برامجها الجؤارية ،سصطرت مؤؤسصسصة فنؤن وثقافة لؤ’ية العاصصمة،
برنامجا ثقافيا ثريا يتضصمن سصهرات فنية شصعبية ،بمختلف بلديات العاصصمة ،تسصتمر لغاية الـ ٠٥أاوت الداخل.

الشسروع ‘إايداع الطعؤن الثÓثاء

اتحادية الشسطرنج تسستذكر مختار شسرقي

تتؤاصصل عملية الدراسصة اآ’لية لبطاقة الرغبات التي أاودعها
الطلبة الناجحؤن ‘ شصهادة البكالؤريا لتؤجيههم إا¤
التخصصصصات التي سصيدرسصؤنها ‘ ا÷امعة ،على أان تنطلق
عملية الطعؤن الثÓثاء اŸقبل يؤم  ٢٣جؤيلية ا÷اري.
وتأاتي هذه اŸرحلة بعدما قام الطلبة سصابقا بالتسصجيÓت
اأ’ولية ،متبؤعة Ãرحلة ثانية ‡ثلة ‘ تأاكيد هذه اأ’خÒة.

تحيي ا’تحادية الجزائرية للشصطرنج في الفترة الممتدة ما بين  ٠١و  ٠٤أاوت
بمقرها ،الذكرى الـ ١٥لؤفاة عميد الصصحافة الرياضصية الؤطنية «مختار
شصرقي».
يومية وطنيةإاخبارية تصسدر عن المؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذاتأاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ١٢٦.٠٠٠ ٠٠٠.٠٠ :دج
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وطني

ألسشبت  ٢٠جويلية  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ١٠رمضشان  ١٤٣٤هـ

Œسشيد لروح التضشامن ‘ الششهر الفضشيل

رئيسض ا÷مهورية يقررإارسسال مسساعدات لÓجئ Úالسسوري Úباأ’ردن
قرر رئيسس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقةإارسشال مسشاعداتإانسشانية لفائدة الÓجئين السشوريين الموجودين باأ’راضشي اأ’ردنية وذلك
تجسشيدا لروح التضشامن وخاصشة في هذا الششهر الفضشيل.
وتأاتي هذه ألمبادرة كـ «دعم للمجهودأت ألتي
تبذلها ألمملكة أأ’ردنية ألششقيقة في أسشتقبال
ألÓجئين ألسشوريين وألتكفل بحاجياتهم
أأ’سشاسشية» ،حسشب ما أأفاد به ألناطق ألرسشمي
باسشم وزأرة ألخارجية ألسشيد عمار بÓني ،أأمسس،
في تصشريح لوأج.
وأأوضشح بÓني أأن هذه أإ’عانات تتمثل في ٣٠
طنا من ألموأد ألغذأئية أأ’سشاسشية وألصشيد’نية
سشيتم ششحنها عبر رحلتين للخطوط ألجزأئرية
يومي  ١٩و ٢١جويلية  ٢٠١٣من مطار هوأري
بومدين ألدولي نحو مطارعمان.
وسشتسشلم هذه ألمسشاعدأت إألى ألهيئة ألخيرية
أأ’ردنية ألهاششمية ألتي تتولى توزيعها على
ألمسشتفيدين ،كما أأششار ألناطق ألرسشمي
للخارجية.
وتعد هذه ألمسشاعدة أإ’نسشانية ألثانية من
نوعها ألتي تقدمها ألجزأئر للششعب ألسشوري بعد
تلك ألتي أأرسشلت في ششهر مارسس ألفارط وألتي تم
نقلها إألى دمششق.
وقد تم ششحن هذه ألمسشاعدأت أ’نسشانية على
متن طائرة تابعة للخطوط ألجوية ألجزأئرية
بحضشور وزيرة ألتضشامن ألوطني وأأ’سشرة وقضشايا
ألمرأأة سشعاد بن جاب ألله وسشفير ألمملكة أأ’ردنية
بالجزأئر محمد ألنعيمان.

وتتمثل هذه أإ’عانات ألتي أأششرف عليها ألهÓل
أأ’حمر ألجزأئري في  ٣٠طنا من ألموأد ألغذأئية
أأ’سشاسشية وألصشيد’نية.
وسشيتم ششحن ألدفعة ألثانية من هذه
ألمسشاعدأت ،غدأ أأ’حد ،عبر طائرة ششحن أأخرى
تابعة للخطوط ألجوية ألجزأئرية إأنطÓقا من
مطار هوأري بومدين ألدولي نحو مطار عمان.
وسشتسشلم هذه ألمسشاعدأت إألى ألهيئة ألخيرية
أأ’ردنية ألهاششمية ألتي تتولى توزيعها على
ألمسشتفيدين.

وتأاتي هذه ألمبادرة دعما للجهود ألتي تبذلها
ألمملكة أأ’ردنية في أسشتقبال ألÓجئين ألسشوريين
وألتكفل بحاجياتهم أأ’سشاسشية
.
وتعد هذه ألمسشاعدأت أإ’نسشانية ألثانية من
نوعها ألتي تقدمها ألجزأئر لÓجئين ألسشوريين
باأ’ردن بعد تلك ألتي أأرسشلت في ششهر مارسس
ألفارط وألتي تم ششحنها نحو مطار دمششق .يذكر
أأن عدد ألÓجئين ألسشوريين باأ’ردن يبلغ حوألي
 ٤٥٠أألف ’جئ ،حسشب آأخر تقديرأت ألهيئة
ألسشامية لÓجئين ألتابعة لأÓمم ألمتحدة.

بلغ عدد المسشتفيدين من البطاقة
ا’لكترونية «الششفاء» على المسشتوى
الوطني حوالي ٢٩مليون مسشتفيد،
وارتفع اسشتعمال البطاقة خارج
الو’يات اأ’صشلية بعد إاقرار توسشيع
اسشتعمالها إالى أاكثر من  ١٨مليون ،بينما
تم تجاوز الحد اأ’دنى المنصشوصس عليه
من اأ’دوية التي تعوضس من طرف
الضشمان ا’جتماعي ،ما يدل على أان
الجزائر قطعتأاششواطا كبيرة في مجال
التغطية.

وعبر ألوزير ألطيب لوح ،عن
أرتياحه من ألتقدم ألمسشجل في
مجال أآ’دأء ألصشحي عبر كافة
ألمرأكز ،خاصشة على ألمسشتوى
مرأكز أأ’ششعة أأ’ربعة للكششف
ألمبكر على سشرطان ألثدي.
وششدد أأمام ألعمال على حسشن
أسشتقبال وألتكفل بالرأغبين في
ألعمل ،أ’نها ألغاية من تجديد
ألهياكل ألتابعة للششغل أأو ألضشمان
أ’جتماعي لتغيير ألذهنيات نحو
أأ’فضشل.

أأكد وزير ألعمل وألتششغيل وألضشمان
أ’جتماعي ،ألطيب لوح ،أأول أأمسس ،في
خرجة تفقدية للملحقات ألجوأرية ألتابعة
لوكا’ت ألتششغيل ومرأكز ألدفع للصشندوق
ألوطني للتأامينات أ’جتماعية ،أأن أأهدأف برنامج
عصشرنة قطاع ألضشمان أ’جتماعي بدأأت تتجسشد
ميدأنيا ،وأعتبر أأن ألجزأئر بلغت مرأتب ألدول
ألمتقدمة في مجال أآ’دأء
ألصشحي.
وأأبرز لوح سشعي ألدولة ألحثيث
للمحافظة على ديمومة ألنظام
أ’جتماعي ،وحماية ألحقوق
ألمكتسشبة للمؤومنين أ’جتماعيين،
بموأصشلة إأصشÓح تمويل ألقطاع،
عن طريق أششترأك ألمؤومنين
وبعضس ألرسشوم ،ألتي أأقرها قانون
ألمالية لسشنة .٢٠١٠
وكششف لوح ،أأن أأهدأف قطاعه ،تتمثل في تقليصس
تردد ألمؤومنين أ’جتماعيين على مركز ألضشمان
أ’جتماعي ألى أأقصشى حد ،بتوسشيع أسشتخدأم
بطاقات ألششفاء وأ’سشتفادة منها ،وذكر أأن إأجمالي
ألحائزين على ألبطاقة في ألوقت ألحالي يقدر
بحوألي  ٢٩مليون ششخصس.
وقال بمقر ألصشندوق ألوطني للتأامنيات

إاجراءات لدعم
ا’سشتثمار والششغل

حمزة محصشول

أ’جتماعية للعمال أأ’جرأء بالحرأشس ،ألذي كان
محطته ألثالثة في ألخرجة ألميدأنية ،إأنه منذ إأقرأر
تعميم أسشتعمال بطاقة ألششفاء بتاريخ  ٠٣فيفري
 ،٢٠١٣بلغ عدد ألمؤومنين أ’جتماعيين ألذين
أسشتعملوأ ألبطاقة دأخل و’يتهم
أأ’صشلية أأكثر من  ١٨مليون ،بينما بلغ
عدد مسشتعمليها خارج ألو’يات
ألمسشجلين بها أأكثر من مليون و٨٠٠
أألف.
وسشجلت و’ية ألجزأئر أأكبر عدد
من مسشتعملي ألبطاقة من ألو’يات
أأ’خرى ،وفاق عددهم ألـ  ٦٢٥أألف،
قدر
بينما
أسشتعمال
ألمسشجلين بها  ٥٦٩أألف مؤومن
إأجتماعي ،حسشب ألوزير.
وأأفاد وزير ألعمل وألتششغيل
وألضشمان أ’جتماعي أأن توسشيع
ألتغطية أ’جتماعية وتحديث
هياكل ألقطاع ،ششكلت أأهدأف
برنامج ألعصشرنة ألذي أأطلق سشنة
 ٢٠٠٦ويدخل في إأطار برنامج
رئيسس ألجمهورية.
وأأكد أأمام عمال قطاعه وأأحد ألمؤومنات
أجتماعيا ،أششتكت من عدم تعويضس بعضس أأ’دوية،
«أأن كل أأ’دوية أأ’سشاسشية ألمحددة من طرف
ألمنظمة ألعالمية للصشحة وتجاوزنا بكثير ألحد
أأ’دنى ألمنصشوصس عليه و’يوجد أأي إأششكال في هذأ
ألجانب».
وأأضشاف ،أأن ألجزأئر من ألبلدأن ألقليلة ألتي
تملك نظاما تعويضشيا بـ  ١٠٠بالمائة و ٨٠بالمائة،
وقال أأن عدد ألمصشابين باأ’مرأضس ألمزمنة يقدر بـ
 ١٣٠أألف ،يسشتفيدون من تعويضس كل أأدوية ألعÓج
بنسشبة كلية ( ١٠٠بالمائة).

حماية توازنات
منظومة الضسمان
ا’جتماعي ضسرورة
حتمية

حمزة  -م.

أتخذت وزأرة ألعمل وألتششغيل وألضشمان
أ’جتماعي تدأبير جديدة لدعم تششغيل ألششباب
وتششجيع أ’سشتثمار للتقليل من ألبطالة وخلق مناصشب
ألعمل وألرقي با’قتصشاد.
وتقرر تخفيف إأجرأءأت منح أ’عتماد لصشالح
ألمششاريع أ’سشتثمارية بإالغاء ألتدأبير ألخاصشة،
وحسشب وثيقة سشلمت للصشحافة على هامشس ألخرجة
ألميدأنية للوزير لوح ،فقد تم تمديد آأجال أإ’عفاء
لصشالح ألمؤوسشسشات ألصشغيرة في إأطار ألصشندوق
ألوطني لدعم تششغيل ألششباب و ألصشندوق ألوطني
للتأامين على ألبطالة في مجال ألضشريبة على ألدخل
ألعام وألضشريبة على فائدة
ألمؤوسشسشات وألرسشم على ألنششاط
ألمهني بـ  ٦سشنوأت بو’يات
ألهضشاب ألعليا وبـ  ١٠سشنوأت
بالنسشبة لو’يات ألجنوب.
وبخصشوصس ألرسشم على ألعقار
سشتمدد آأجال أإ’عفاء لصشالح
مؤوسشسشات ألوكالة ألوطنية لدعم
تششغيل ألششباب و ألصشندوق
ألوطني للتأامين على ألبطالة بـ ٦
سشنوأت بالنسشبة للهضشاب ألعليا وبـ
 ١٠سشنوأت بالنسشبة للجنوب.
وذكر ألوزير ألطيب باإ’جرأءأت ألتحفيزية ألتي
تضشمنها ألمرسشوم ألجديد وألمتعلقة باإ’عفاء
ألضشريبي لـ  ٣سشنوأت بالنسشبة للمؤوسشسشات ألتي
تسشتحدث أأقل من  ١٠٠عامل ،و ٥سشنوأت للتي توفر
أأزيد من .١٠٠
ومّولت ألوكالة ألوطنية لدعم ألتششغيل وألصشندوق
ألوطني للتأامين على ألبطالة منذ إأنششائها  ٣٤٥أألف
مششروع مصشغر لفائدة ألششباب.

 ٢٩مليون مسستفيد
من بطاقة «الشسفاء»،
وتحفيزات لÓسستثمار
والتشسغيل

حزب التجديد الجزائري :وضسع حد للتأاويÓت
تتواصشل ردودأافعال اأ’حزاب السشياسشية
والمجتمع المدني بكل مكوناته بعد عودة
رئيسس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة
أ’رضس الوطن بعد غيابه لفترة العÓج.
وفي بيان له تحصشلت «الششعب» على
نسشخة منه ،عبر حزب التجديد الجزائري،
عن تقاسشم مناضشليه وإاطاراته فرحة
الششعب الجزائري لعودة رئيسس الجمهورية
إالىأارضس الوطن.

يمكن للمسشاهمين ألتابعين لمديرية ألمؤوسشسشات
ألكبرى ألتصشريح عن ضشرأئبهم ألششهرية عبر أ’نترنيت،
أبتدأء من أأ’حد ألمقبل ،حسشبما علم لدى وزأرة ألمالية.
وتم ألتأاكيد لدى نفسس ألمصشدر أأن ألتصشريح ألجبائي
ألششهري عن بعد سشيكون متوفرأ أبتدأء من  ٢١جويلية
 ٢٠١٣على موقع أأ’نترنيت .www.jibayatic.dz.
وتمنح هذه ألخدمة ألجديدة لإÓجرأءأت عن بعد
للمسشاهمين إأمكانية ألتصشريح وكذأ ألدفع عن بعد من
خÓل بوأبة أأنترنيت مؤومنة.
ويتعين على ألمؤوسشسشات ألرأغبة في أ’نضشمام
تسشجيل دفتر ششروط متوفر للتحميل ألحر على ألموقع

ألجزأئري ،ألمتششبث برئيسشه ومؤوسشسشاته
ألدسشتورية ووحدة ألجزأئر وقوتها وأسشتقرأرها».
وفي نفسس ألسشياق ،أعتبر ألحزب أأن «عودة
ألرئيسس بوتفليقة إألى أأرضس ألوطن» قد وضشعت
حدأ لكل ألتأاويÓت وألمزأيدأت ألتي عرفتها
ألسشاحة ألسشياسشية في غيابه ،أأ’مر ألذي سشيمكن
ألجزأئر من أسشتكمال مسشار أإ’صشÓحات ألوأسشعة
في كل ألمجا’ت ،وأسشتكمال مسشار ألتنمية
ألششاملة ألتي خاضشها ألرئيسس في كل ألميادين».
كما دعا حزب ألتجديد ألجزأئري بالمناسشبة،
كل ألموأطنين وألسشلطات ،وألمسشؤوولين إألى
«موأصشلة إأتمام كل ألمششاريع وألورششات ألضشخمة
ألمفتوحة على كافة ألترأب ألوطني ،وموأصشلة
لعب ألجزأئر لدورها على ألصشعيد ألدولي ،خاصشة
في ظل ما تعرفه منطقتنا من أنفÓت أأمني وعدم
أسشتقرأر سشياسشي على ألمسشتوى أإ’قليمي
وألعربي».

اأ’ئمة وجموع المصسلين يدعون للرئيسض بالشسفاء
لقي المصشلون بمسشاجد و’ية الششلف
ارتياحا كبيرا بعودة فخامة رئيسس
الجمهورية وتعافيه الششفاء بعد المرضس الذ
ي ارتضشاه له عّز وجل ،داعين له بموفور
الصشحة والعافية.

الششلف /تلمسشان:
و.يأاعرايبي  /محمد.ب
وحسشب جموع ألمصشلين ألذين إألتقت بهم
«ألششعب» ،فإان مظاهر ألغبطة وأ’رتياح ألتي
سشجلناها بهذه أأ’ماكن ألمقدسشة ،فور نهاية ألخطباء
من خطبة ألجمعة ،حيث ششكلوأ حلقات كما حدث
بمسشجد ألششهيد دهنان بوسشط مدينة ألششلف للدعاء
لفخامته بالصشحة وألعافية بعدما رفعوأ أأيديهم
تضشرعا مع إأمام ألمسشجد ألششيخ ششاذولي عبد
ألوهاب ألذي ذّكر بمناقب رجل ألمصشالحة وألذي
عاد في غمرة عيد أ’سشتقÓل ألذي كان من صشناعه
في ثورة ألتحرير ألتي تعد من ألمقامات ألكبرى ألتي
أألهم بها ألله عّز وجل أأ’مة ألجزأئرية ،يقول فضشيلة
ألششيخ.
ولم تغادر أأحاديث ألمصشلين أهتماماتهم بصشحة
ألرئيسس ،حيث أرتسشمت على وجوههم مÓمح ألفرح
وألسشرور ششاكرين ألمولى ألقدير ،وهم في أأ’يام
أأ’ولى من ألششهر ألكريم ،على منح نعمة ألصشحة

وألعافية لمن زرع أأ’من وألوئام وألمحبة وتنمية
ألبÓد ،يقول جموع ألمصشلين،ألذين هنأاوأ فضشيلة
ألششيخ على إأدرأج هذأ ألموضشوع ضشمن خطبة ألجمعة
ألتي عرفت جموعا كبيرة رغم حرأرة هذأ أليوم.
من جهتهم ،إأعتبر أأئمة آأخرون دخول ألرئيسس
بوتفليقة وعودته سشالما إألى ألوطن نعمة من ألنعم
ألتي كرم بها ألششعب ألجزأئري ،دأعين ألله أأن ينعمه
بالصشحة وألعافية وطول ألعمر.
كما أأجمع ،نهار أأمسس ،أأئمة مسشاجد تلمسشان ألـ
 ٨٤١على تحريم ألتهريب ،وضشرورة ألوقوف ضشده في
خطب صشÓة ألجمعة في رسشالة وأضشحة لمدى تفاقم
ظاهرة ألتهريب وأأثرها على أ’قتصشاد ألوطني حيث
تعرضس أأ’ئمة بالتفصشيل لمحجوزأت مصشالح أأ’من
من ألمخدرأت ألتي بلغت أأكثر من ١٣٠٠قنطار خÓل
ألسشنة ألماضشية ،وكذأ قضشية تهريب ألوقود ألتي
وصشلت كميات محجوزأته خÓل ألسشدأسشي أأ’ول أأكثر
من  ٠٦مÓيين لتر.
ودعا أأ’ئمة ألششباب إألى توقيف ظاهرة ألتهريب
ألمحرمة ششرعا معللين ذلك بأاثرها على حياة
ألموأطن وألتسشبب في أأزمة تهدد حياته ،كما أأششار
أأ’ئمة أأن تهريب ألموأد ألغذأئية يعد جهرأ بالكفر،
بحكم أأنها تقضشي على معاشس سشكان ألمنطقة في
حين تعد ظاهرة تهريب ألمخدرأت وألمسشكرأت
إأحدى ألكبائر لما لها من أأثر على حياة ألناسس
وتسشميمهم وألمششاركة في زرع أآ’فات أ’جتماعية
وألجرأئم مكفرين بذلك مهربيها بصشفتهم مبددي
ألنسشل.

مقريأامام مجلسس ششورى «حمسس»:

لم نكن من دعاة مراجعة المادة الـ  ٨٨من الدسستور
– ⁄سشم حركة ›تمع السشلم «حمسس»
بعد ‘ مسشأالة الÎششح للرئاسشيات اŸقبلة،
وقال رئيسشها عبد الرزاق مقري ،بأان
اŸششاورات ما تزال متواصشلة مع اأ’حزاب ‘
إاطار اŸبادرة التي أاطلقها هذا ا◊زب
اإ’سشÓمي ،داعيا كل التششكيÓت باختÓف
انتماءاتها لÓلتفاف حولها ،من خÓل
تقد Ëاآ’راء واأ’فكار ،لبلورتها واÿروج
بالنتيجة اŸرجوة.

حياة  /ك
أأكد مقري ‘ ألكلمة «أŸطولة» ألتي أألقاها،
أأمسس ‘ ،أفتتاح ألدورة ألعادية أأ’وÛ ¤لسس
ألششورى ألوطني أŸنعقدة بفندق «ألرؤووف»
بسشطاوأ‹ على أأهمية هذه أŸبادرة ألتي تقضشي
بفتح مششاورأت ب Úألقادة ألسشياسشي Úبششأان
ألرئاسشيات أŸقبلة ،بعدما كانت أنطÓقته أأ’و¤
مع رئيسس جبهة ألتغي Òعبد أÛيد مناصشرة ،ثم
مع عبد ألله جاب ألله ،رئيسس حزب ألعدألة
وألتنمية ،وكذلك رئيسس حزب ألتجمع من أأجل
ألثقافة وألدÁقرأطية أأ’رسشيدي ﬁسشن بلعباسس.
وهي مبادرة تتعلق ،كما أأوضشح ،مقري
باإ’صشÓح ألسشياسشي ‘ ألبÓد ،وتدعو كافة أأقطاب
أŸششهد ألسشياسشي لÓنخرأط فيه بعيدأ عن
أÓÿفات وألتوجهات ألسشياسشية لكل حزب ولكل
ششخصشية ،ومن أأجل ألتطلع إأ ¤مسشتقبل أأفضشل،

التصسريح الجبائي الشسهري عن بعد عملي بدءا من اأ’حد
) (www.jibayatic.dz.ألمخصشصس حصشريا لهذه
ألعملية.
وبفضشل «مفتاح تششفير» يمنح تلقائيا للمسشاهمين
أأ’عضشاء في هذأ ألموقع ألجديد.
بعد أأن يتحصشلوأ لدى ألمديرية ألعامة للضشرأئب على
«ششفرة دخول» في ألمنطقة ألخاصشة بكل ألمعطيات ألتي
يتم تبادلها مع أإ’دأرة ألجبائية سشيتم تششفيرها وبالتالي،
فهي سشرية تماما ،حسشبما أأكد لوأج مسشؤوول في أإ’دأرة
ألجبائية.
وأأكد نفسس ألمسشؤوول ،أأنه «رهان مصشدأقية تجاه
ألمسشاهمين».
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الطبقة السشياسشية ترحب بعودة الرئيسس بوتفليقة

وجاء في ذأت ألبيان« :لقد تلقينا بكل أرتياح
خبر عودة فخامة رئيسس ألجمهورية ألسشيد عبد
ألعزيز بوتفليقة إألى أأرضس ألوطن ،وهو ما كنا
ننتظره بفارغ ألصشبر ،إألى جانب ألششعب

لوح :تعويضض اأ’دوية تجاوز الحد اأ’دنى المنصسوصض عليه

أأكد ،وزير ألعمل وألتششغيل وألضشمان
أ’جتماعي ،ألطيب لوح ،أأول أأمسس ،أأن ألمادة ٨٧
مكرر من قانون ألعمل سشتعرضس للنقاشس في أجتماع
ألثÓثية ألقادمة.
وأأوضشح لوح ،على هامشس زيارته ألتفقدية
للملحقات ألتابعة لوكا’ت ألتششغيل ومرأكز ألدفع
للصشندوق ألوطني للتأامينات أ’جتماعية ،أأن ألقرأر
ألمتعلق بتعديل ألمادة  ٨٧مكرر من قانون عÓقات
ألعمل  ٩٠ - ١١ألمتضشمنة لتعريف ألحد أأ’دنى
لأÓجر ألمضشمون ،سشيتخد بالتششاور بين ألششركاء
أ’جتماعيين وأ’قتصشاديين ألممثلين في أ’تحاد
ألعام للعمال ألجزأئريين وألفيدرألية ألوطنية
أ’رباب ألعمل ،وألحكومة في أجتماع ألثÓثية
ألمنتظر ششهر سشبتمبر ألقادم.
وقال لوح ،أأن فوج ألعمل ألمنبثق عن ألثÓثية
ألسشابقة ،قدم أقترأحات تعديÓت ،وسشيتم أتخاذ
ألقرأر ألموفق بين ألطلبات أ’قتصشادية وطلبات
ألعمل وسشياسشية أأ’جور ،وششدد على ضشرورة تعديلها
حتى تتماششى وسشياسشة أأ’جور ألوطنية ألحالية
وإأصشÓح ألوظيف ألعمومي ،معتبرأ أأن أإ’بقاء عليها
يعرقل سشياسشة أأ’جور ألتي تم أتخاذها.

١٦١٦١

حبيبة غريب

تفقد ملحقات وكا’ت التششغيل ومراكز الدفع بالعاصشمة

المادة  ٨٧مكرر تعرضض
للنقاشض على الثÓثية القادمة

ألعدد

وإأذأ كان ألتصشريح ألجبائي ’ يفرضس سشوى عقد
أفترأضشي لÓنضشمام بين ألمديرية ألعامة للمؤوسشسشات،
فإان ألدفع عبر أأ’نترنيت يفرضس تدخل بنك ألمسشاهمين
من خÓل نظام ألدفع ألجماعي .وبعد إأجرأء ألتصشريح
عن بعد تقوم ألمؤوسشسشة بتحميل وصشل دفع ترسشله لبنكها
بهدف إأجرأء دفع لفائدة مديرية ألمؤوسشسشات ألكبرى.
وقال مسشؤوول ألمديرية ألعامة للضشرأئب أأن هذأ
ألمسشعى للتحديث «يجنب ألمسشاهمين ألتنقل نحو قابضس
مديرية ألمؤوسشسشات ألكبرى و يمكن هذه أأ’خيرة من
تحصشيل أأكثر سشرعة وأأكثر أأمانا» ،مذكرأ بأان دفع
ألضشرأئب يجري لحد أآ’ن عبر ألصشكوك.

أ’ن أ÷زأئر ألتي يسشعى إأŒ ¤سشيدها حزبه ،هي
جزأئر أŸؤوسشسشات ألتي ’ تزول بزوأل ألرجال.
وأأبرز ‘ سشياق متصشل بأان أ◊ركة تسشعى
لتطوير مفهوم ألوطنية ،وتضشع خدمة ألوطن ‘
أأولوية أأ’ولويات ،مع أ◊رصس ألكب Òعلى وحدته،
و‘ ذأت ألوقت تناضشل من أأجل «ألتغي Òألسشلمي
ألهادئ وألذكي» .
وأأششار إأ ¤أأن ما يهم أأك Ìبالنسشبة ◊ركته ليسس
من سشيكون رئيسشا للجزأئر ‘  ،٢٠١٤ولكن كيف
سشتكون ألبلد ‘ أŸرحلة ألقادمة ،وما هو
ألÈنامج ألذي سشيطبق ،وألسشياسشات ألتي سشيتم
أنتهاجها ،وأنعكاسشاتها على ألششعب أ÷زأئري.
وذكر ‘ هذأ ألصشدد ،بأان أ◊ركة  ⁄تكن مع
أأ’حزأب أŸطالبة Ãرأجعة أŸادة  ٨٨من
ألدسشتور أŸتعلقة بالعهدة ألرئاسشية ،قائ’« :Ó
‰لك ألصشÓحية وألكفاءة للمطالبة بذلك» ،بعد أأن
ع Èعن سشعادته برجوع رئيسس أ÷مهورية إأ¤
أأرضس ألوطن بعد فÎة عÓج ونقاهة بفرنسشا.
وبالنسشبة للدورة ،فتعد حسشب مقري ،أنطÓقة
رسشمية للعهد أ÷ديد للحركة ،حيث يتم خÓلها
ترسشيم عضشوية أأ’عضشاء أ÷دد ،وأأ’دوأت
ألقانونية ،ليتم بعدها ألششروع ‘ إأعادة ألهيكلة،
بعد عملية أنتخابية ششاملة يقوم بها أ◊زب على
مسشتوى ألبلديات وألو’يات ،وأ’نطÓق ‘ Œسشيد
أÿطط وأŸششاريع أسشتجابة Ÿتطلبات أŸرحلة
وألتحديات ألتي توأجهها ،دأعيا إأ ¤ألعمل على
تطوير أأ’دأء أ◊زبي ،حسشب ما تفرضشه ألتحو’ت
وألتطورأت ‘ ألدأخل وأÿارج.
وقد كان لـ «حمسس» موقف فيما تششهده مصشر
من أأحدأث ،بعد ألتغي Òألذي عرفه ‘ نهاية جوأن
أŸاضشي ،حيث يرى بأانه من ألضشروري مرأجعة
أ◊ركة أإ’سشÓمية ‘ وظائفها ،وأأن تضشع
مكتسشباتها ‘ مؤوسشسشات متخصشصشة تؤودي وظائفها
لتطوير أŸششروع أإ’سشÓمي.
ومن جهته ،أأكد رئيسس ›لسس ألششورى ألوطني
أأبو بكر قدودة على أأهمية دورة أÛلسس ألوطني
هذه ألتي “تد أأششغالها على مدى يوم ،Úبالنظر
إأ ¤أ’سشتحقاقات ألقادمة ،مششÒأ إأ ¤ألتحضشÒ
ÿطة ‘ ظل أأجوأء ترأها أ◊ركة «خطÒة»
خاصشة ما يجري ‘ مصشر وسشوريا وفلسشط ،Úهذه
أأ’خÒة ألتي تتعرضس يوميا إأ ¤أعتدأءأت سشافرة
من طرف قوأت أ’حتÓل .

السسبت  ٢٠جويلية  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ١١رمضسان ١٤٣٤هـ

وطني

بمششاركة بن صشالح  ،ولد خليفة ،ڤنايزية وڤايد صشالح

تشضيي ـع جنـازة اللـواءأاحمد صضنهاجي
بمقبرة سضيديأامحمد

ششيعت ،بعد ظهر أامسس بمقبرة سشيدي أامحمد بالجزائر العاصشمة ،جنازة المجاهد
واألمين العام السشابق لوزارة الدفاع الوطني اللواء المتقاعد أاحمد صشنهاجي الذي
وافته المنية،أاولأامسس الخميسس ،عن عمر يناهز  ٧٣سشنة.

وقد حضسر جنازة اللواء
المتقاعد أاحمد صسنهاجي كل من
رئيسش مجلسش األمة عبد القادر
بن صسالح ورئيسش المجلسش
الشسعبي الوطني محمد العربي
ولد خليفة ورئيسش المجلسش
الدسستوري الطيب بلعيز والوزير
المنتدب لدى وزير الدفاع
الوطني عبد المالك قنايزية
ورئيسش أاركان الجيشش الوطني
الشسعبي الفريق أاحمد قايد صسالح
ووزير الشسؤوون الدينية واألوقاف
بوعبد الله غÓم الله.
كما حضسر تشسييع الفقيد أايضسا
إاطارات سسابقون وحاليون بوزارة
الدفاع الوطني والجيشش الوطني
الشسعبي بالضسافة الى عدد من
الشسخصسيات الوطنية وجمع من
المواطنين.
وقد نوه مدير اليصسال واإلعÓم
والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني العميد
بوعÓم مادي في كلمة تأابينية بالمسسار
المثالي للفقيد «كمجاهد وكقائد
وكمواطن».
وأاضساف أان اللواء صسنهاجي واصسل
بعد اسستقÓل الجزائر في ١٩٦٢
«خدمة وطنه بكل تفان وإاخÓصش في

درسش وزير الطاقة والمناجم ،يوسسف يوسسفي ،ورئيسش
المجموعة الطاقوية اإليطالية «ايني» باولو سسكاروني ،أاول أامسش
بالجزائر العاصسمة ،وضسعية العÓقات التي تربط المجموعة
بالشسركة الوطنية للمحروقات سسوناطراك وآافاق تطويرها،
حسسبما أاكد بيان للوزارة.
وتطرق رئيسش المجموعة اإليطالية ،الذي أاجرى زيارة
مجاملة للوزير خÓل هذا اللقاء ،إالى وضسعية السسوق الدولية للمحروقات ،حسسبما أاكد ذات
المصسدر.

هنري عÓڤ صضديق الثورة الجزائرية يرحل في صضمت

صسفوف الجيشش الوطني الشسعبي حيث
تولى العديد من المهام والمسسؤووليات
السسامية».
ومن بين المهام التي تولها الفقيد
ذكر العميد مادي إادارة مدارسش أاشسبال
الثورة بتلمسسان سسنة  ١٩٦٥وإادارة
الديوان الوطني للمتفجرات سسنة ،١٩٨٠
وكذا إادارة المؤوسسسسة العسسكرية لصسناعة
األسسلحة في .١٩٨٣
كما شسغل المرحوم ـ أايضسا ـ منصسب
مدير مركزي للمنشسآات العسسكرية في

 ١٩٨٨وملحقا للدفاع بسسفارة الجزائر
بفرنسسا (باريسش) في  ١٩٩٦ثم أامينا
عاما لإÓدارة بوزارة الدفاع الوطني في
 ،٢٠٠٠وكذا أامينا عاما لوزارة الدفاع
الوطني سسنة  ٢٠٠٤إالى غاية تقاعده في
.٢٠١١
ونال المرحوم المجاهد واللواء
أاحمد صسنهاجي ،عدة أاوسسمة منها
وسسام السستحقاق العسسكري سسنة ١٩٨٢
ووسسام جيشش التحرير الوطني في
 ١٩٨٤ووسسام الشسرف سسنة .١٩٩١

ڤنايزية يعزي عائلة الفقيد
﴾كلّ نفسس ذائقة الموت﴿
يتقّدم السسيد عبد المالك قنايزية ،الوزير المنتدب لدى
وزير الدفاع الوطني ،أاصسالة عن نفسسه ،وباسسم كل إاطارات
وأافراد الجيشش الوطني الشسعبي من ضسباط وضسباط صسف
وجنود ومسستخدمين مدنيين شسبيهيين ،بأاخلصش عبارات
التعازي وأاصسدق مشساعر المواسساة إالى عائلة صسنهاجي على
إاثر الفاجعة التي أالمت بها بفقدان المغور له :
''المجاهد اللواء المتقاعد أاحمد صسنهاجي ،األمين العام
السسابق لوزارة الدفاع الوطني''
راجيا من المولى جل وع Óأان يتغمد الفقيد بواسسع رحمته،
وأان يسسكنه فسسيح جنانه ،وأان يلهم أاهله وذويه جميل الصسبر
والسسلوان.

تلقيت ببالغ األسسى والحزن نبأا وفاة اللواء المتقاعد أاحمد صسنهاجي رحمه الّله
والذي وافاه األجل بعد عمر قضسى أاغلبه في خدمة جيشش بÓده.
تشسهد للفقيد مختالف الرتب التي درج وارتقى فيها وكذا المناصسب التي تقلدها
بدء من مدير الهندسسة وإالى غاية نيله منصسب األمين العام لوزارة الدفاع الوطني،
بأانه كان من طيلة الرجال الذين تسسند لهم المهمات الجسسام واألفعال العظام ألنهم
أاحق بها وأاهلها وإان األثر الذي خلفه لمن بعده ليشسهد له بأانه كان حقيقا بكل ما
أانيط به من مسسؤووليات وجديرا بكل الشسرف الذي حازه في مسساره العسسكري
الحافل.
وعلى إاثر هذه الفاجعة األليمة ،أاوجه إاليكم باسسمي الخاصش وباسسم كافة نواب
المجلسش الشسعبي الوطني خالصش عبارات التعازي وأانقل لكم عميق مشساعر المواسساة
فيما أالّم بكم راجين من الّله تعالى أان يسسكن الفقيد فسسيح جنانه وأان يلهمكم الصسبر
والعزاء وحسسن السسلوان.
﴾وبشّشر الصّشابرين الذينإاذاأاصشابتهم مصشيبة قالواإاّنا لّله وإانّاإاليه راجعون﴿

﴾إاّنا للّه وإاّناإاليه راجعون﴿

إاحي ـاء يـوم مان ـديـ ـ ـ Óالعـ ـ ـالمي بالج ـ ـ ـ ـزائ ـر الع ـ ـ ـاصضمة
يحتفل به ألول مرة ‘ ا÷زائر
والذي جرى بحضسور رئيسش
ا÷معية مصسطفى خياطي وسسفÒ
جنوب افريقيا جوزيف كوتان.
و‘ تصسريح للصسحافة ،أاكد
خياطي «أانها اŸرة األو ¤التي
يحتفل بهذا اليوم ‘ ا÷زائر منذ
تأاسسيسش هذا اليوم ‘ سسنة ٢٠١٠
ونحن نحاول –ويل السسنوات الـ٦٧
التي كرسسها نيلسسون مانديÓ
للنضسال ا ٦٧ ¤دقيقة من العمل التطوعي»
آام Óأان يحتفل بهذا اليوم ع Èكامل الÎاب
الوطني.
وقد جعلت منظمة األ· اŸتحدة منذ
سسنة  ٢٠١٠من يوم  ١٨جويلية عيد ميÓد
الرمز العاŸي للمصسا◊ة العنصسرية يوما
يخصسصش للعمل الذي قام به خدمة
للمسساواة.

وعليه ،فإان كل مواطن ‘
العا ⁄مدعو ا ¤تكريسش
رمزيا  ٦٧دقيقة من وقته
للقيام بعمل خÒي تخليدا
لـ ٦٧سسنة من كفاح ونضسال
ماندي Óالذي احتفل أاول
أامسش بعيد ميÓده الـ٩٥
Ãسستشسفى بريتوريا حيث
يتواجد منذ  ٢٢جوان.
ولÓشسارة ،فإان الوضسع
الصسحي للرئيسش السسابق ÷نوب افريقيا
نيلسسون ماندي ÓاŸعروف أايضسا باسسم
ماديبا «يتحسسن بانتظام» ،حسسب آاخر بيان
لرئاسسة جنوب افريقيا.
وقد أاكد الرئيسش جاكوب زوما ‘ ،البيان
أان «ماديبا ل يزال ‘ مسستشسفى بريتوريا ال
أان أاطباءه ،أاكدوا أان صسحته تتحسسن
بانتظام».

نائب رئيسس مؤوسضسضة ''دوتز'' يشضيد بالتعاون بين الجزائر وأالمانيا
اأششاد نائب رئيسس موؤسشسشة «دوتز»
الألمانية بيتر روكر ،يوم الأربعاء
بالجزائر ،بنوعية التعاون القائم بين
الجزائر وموؤسشسشة «دوتز».
وقال روكر للصسحافة اأن «التعاون بين
الجزائر وموؤسسسستنا يعود اإلى  ٤عقود كللت
بالكثير من النجاح .ونريد مواصسلة هذا التعاون

يوسضفي يسضتقبل رئيسس المجموعة
ا’يطالية ''ايني''

ناضشل طوال حياته لكششف الحقيقة المغّيبة

 ..وولد خليفة يعزي
﴾كّل نفسس ذائقة الموت﴿

” احياء اليوم العاŸي ŸانديÓ
لتكر Ëزعيم مكافحة األبرتايد
(التمييز العنصشري) نيلسشون ماندي،Ó
العÓج
Ãركز
أاول أامسس،
البسشيكولوجي التابع للجمعية
الوطنية لÎقية الصشحة وتطوير
البحث (فورام) ب Íطلحة (ششرق
العاصشمة).
وتضسمن برنامج الحتفال بهذا اليوم
الذي نظمته سسفارة جنوب افريقيا
با÷زائر اسساسسا ترميم الواجهة وصسيانة
حديقة مركز العÓج البسسيكولوجي لÍ
طلحة وهو ا◊ي الذي شسهد ›ازر
اسستهدفت السسكان ‘ سسنة  ١٩٩٧ارتكبها
ارهابيون ،حيث بقي األطفال الذين ‚وا
منها يعانون من صسدمات نفسسية.
وقد ” Œنيد موظفي السسفارة وأاعضساء
جمعية فورام إلحياء هذا اليوم الذي

العدد
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في المسستقبل من اأجل المسساهمة في تطوير
الجزائر في مختلف القطاعات خاصسة المجال
الصسناعي والفÓحي والأشسغال العمومية
بمحركاتنا من نوع (دوتز) التي تبرد حاليا
بالماء» .وجاء تصسريح المسسوؤول الألماني،
عقب التوقيع على عقود تنفيذية لمشساريع
شسراكة بين الشسركة المشستركة الجزائرية

لصسناعة المحركات من النوع الألماني بواد
حميمين بقسسنطينة والشسركة الألمانية «دوتز».
ووصسف روكر التوقيع على هذه الوثيقة
بـ«الحدث التاريخي» بالنسسبة للتعاون بين
الطرفين موؤكدا اأن الأمر يتعلق باتفاق شسراكة
تعود بالربح على ك Óالطرفين تقوم خاصسة على
نقل التكنولوجيا والتكوين.

المؤورخ
رحل
والمناضشل هنري عÓڤ،
عن عمر يناهز الـ٩١
سشنة ،تاركا وراءه حقائق
مثيرة عن الوجه القبيح
لإÓسشتعمار في الجزائر،
وما خلفه من آاثار
التعذيب ،جعله يقف
ضشد كل هذه الممارسشات
الÓإانسشانية ،ويتصشدى
لها بكل عنفوان وقّوة ..واألكثر من
هذا محاربتها بالقلم.

جمالأأوكيلي

وكشسف في كتاب «المسسأالة» الذي أالفه
سسنة  ،١٩٥٨عن شسهادات حّية ألعمال
التعذيب في الجزائر ،وبالرغم من إاسسراع
سسلطات الحتÓل لحجزه إال أان هذا
المرجع كان وثيقة «مضسيئة» لكل ما
اقترفه اإلسستعمار في الجزائر ..وفي
هذا اإلطار ،اعتبر هولند أان
كتاب المسسأالة نّبه بلدنا إالى
واقع التعذيب في الجزائر..
وناضسل طواله من أاجل
اسستجÓء الحقيقة في
مناهضسة فلول اإلسستعمار.
هذا الرجل إارتبط إاسسمه
إارتباطا وثيقا بهذا الوطن،
فهو من مواليد شسهر جويلية  ١٩٢١بلندن،
حّل بالجزائر في أافريل  ،١٩٣٩حيث
إالتحق سسنة من بعد بالحزب الشسيوعي
الجزائري ،واختير كعضسو في لجنته
المركزية إالى غاية حله سسنة .١٩٥٥,
مواصس Óنضساله المقاوم لÓسستعمار إالى
يوم اعتقاله في  ١٢جوان  ١٩٥٧من قبل
المضسليين خÓل «معركة الجزائر» ببيت
موريسش أاودان ،صسديقه الذي اعتقل يوما
من قبل وتعّرضش للتعذيب ،وحكم عليه
بـ ١٠سسنوات أاشسغال شساقة في فرنسسا،
لكنه فّر من السسجن ،عائدا إالى الجزائر.
وأاعاد تأاسسيسش يومية «أالجي
ريبوبليكان» إالى غاية منعها من الصسدور
في  ،١٩٦٥وظل صسحفيا بجريدة
«لومانيتي» من  ١٩٦٦إالى .١٩٨٠

يكفي إاطÓلة على
سسيرة الراحل هنري
عÓڤ ليسسجل كل
األحرار والشسرفاء وقوف
هذا الرجل ضسد كل
مظاهر التعذيب في
وسسعيه
الجزائر..
المتواصسل في محاربة كل
أاشسكال اإلبادة التي كانت
الجزائريين
تÓحق
األبرياء والعّزل ..وبالرغم من إادراكه
الملموسش بأانه معّرضش نفسسه للخطر في
أاي لحظة من قبل آالة القتل اإلسستعمارية،
إال أان وازع الضسمير ،أابى إال أان يحّتم عليه
اإلسستمرار في هذه المهمة اإلنسسانية
الرافضسة لإÓسستعمار وممارسساته ضسد
الجزائريين.
وضسّمن كل هذه «القناعات» في كتابه
«المسسأالة» الذي صسدر في فترة حرجة
وصسعبة ،أاي سسنة  ،١٩٥٨حيث وصسلت
هيسستيريا اإلسستعمار ضسد
الشسعب الجزائري إالى حّد ل
يطاق ..من إاعدامات
جسسدية
وتصسفيات
وتعذيب،
واغتيالت،
وسسجن،
وتهجير،
والخطوط
ومحتشسدات
الكهربائية ..كل هذه
الممارسسات الجهنمية كانت محّل إادانة
صسريحة من قبل هنري عÓڤ الذي كان
يؤومن إايمانا قاطعا بأان كل هذه األسساليب
اإلرهابية لم تمنع الجزائريين من نيل
حقوقهم التي ناضسلوا من أاجلها..
ونهضسوا لمحاربة إاسستعمار غاشسم أاراد
كسسر إارادة هذا الشسعب ،من خÓل
إاسستعمال التعذيب ،وغيره من الطرق
المخالفة لمبادئ اإلنسسانية التواقة إالى
الحرية واإلنعتاق.
هذه هي مسسيرة هنري عÓڤ..
المتميزة بالبعد اإلنسساني في أارقى
صسوره ..الرافضش لإÓسستعمار ..والتعذيب

كتاب المسضأالة..
شضهادة عن
التعذيب الفرنسضي

حي ـاة نضضـ ـ ـ ـال وكفـ ـ ـاح

توفي الخميسش بباريسش المؤورخ والمناضسل الشسيوعي هنري عÓڤ مؤولف كتاب
«المسسأالة» ـ المندد بممارسسة التعذيب في الجزائر إابان حرب التحرير الوطني ـ عن
عمر يناهز  ٩١عاما حسسبما علم لدى يومية «لومانيتي» التي كان أامينها العام.
وكان هنري عÓڤ ـ المناضسل المناهضش لÓسستعمار الذي قبع في سسجون
السستعمار الفرنسسي في الجزائر ـ قد أالف عام  ١٩٥٨كتاب «المسسأالة» الذي تضسمن
شسهادات مفحمة عن التعذيب.
وبالرغم من حجز الكتاب غداة صسدوره فقد تمكن من كشسف ممارسسة التعذيب
من قبل جيشش السستعمار إابان حرب التحرير الوطني.
من مواليد جويلية  ١٩٢١بلندن (المملكة المتحدة) انتقل هنري سسالم المدعو
عÓڤ إالى الجزائر في أافريل  ١٩٣٩حيث التحق سسنة بعد ذلك بالحزب الشسيوعي
الجزائري الذي كان عضسوا بلجنته المركزية إالى غاية حله عام .١٩٥٥
وأادار يومية «أالجي ريبوبليكان» لسسان حال الحزب الشسيوعي الجزائري من
فيفري  ١٩٥١إالى غاية منعها في جويلية .١٩٥٥
وأالقي القبضش على المناضسل المناهضش لÓسستعمار يوم  ١٢جوان  ١٩٥٧من قبل
المضسليين الفرنسسيين أاثناء «معركة الجزائر» ببيت موريسش أاودان ـ صسديقه الذي
كان قد اعتقل بدوره يوما من قبل ـ وتعرضش للتعذيب على يد الجيشش الفرنسسي
قبل الحكم عليه في  ١٩٦٠من قبل السسلطات السستعمارية بـ ١٠سسنوات أاشسغال
شساقة في فرنسسا لكنه فر من السسجن بعد سسنة للعودة إالى العاصسمة الجزائرية.
وأاعاد تأاسسيسش يومية «أالجي ريبوبليكان» التي أادارها إالى غاية منعها عام .١٩٦٥
وكان الراحل هنري عÓڤ ـ الذي ظل وفيا للحزب الشسيوعي الفرنسسي إالى آاخر
أايامه ـ صسحفيا بجريدة «لومانيتي» من  ١٩٦٦إالى .١٩٨٠

وطني

السصبت  ٢٠جويلية  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ١٠رمضصان  ١٤٣٤هـ

اسضتطلع

بعد ١١يوما من الصسيام

ارتفاعأاسضعار الخضضر والفواكه شضجع اإ’قبال على اأ’سضواق الموازية
التنازل على شضروط الحفظ والصضحة مقابلأاثمان معقولة
بقيتأاسسعار الخضسر والفواكه مرتفعة رغم مرور  ١١يوما من شسهر رمضسان في الكثير منأاسسواق العاصسمة في صسورة تؤوكد هشساشسة التجارة
في بÓدنا وغيابأاية ضسوابط من شسانهاأان تخلق تقاليدا تجارية تكون قيمة مضسافة لملف النضسمامإالى المنظمة العالمية للتجارة.

حكيم/ب
ودفع ارتفاع اأ’سصعار المواطنين إالى اإ’قبال
بقوة على مواقع التجارة الموازية التي وبالرغم من
كل المتاعب التي تتسصبب فيها إا’ أان اأ’سصعار
المنخفضصة بالمقارنة مع التجار النظاميين تجعلها
قبلة المواطن.
بيعت «الكوسصة» أامسس بأاسصواق «اأ’بيار»
و«كلوزال» وباب الزوار وعلي مÓح بـ  ١٠٠دج
للكيلوغرام والخسس بـ  ١٢٠دج والبطاطا بـ  ٤٠دج
واسصتقرت الطماطم بـ  ٨٠دج بينما بقيت أاسصعار
الدجاج بـ  ٣٨٠دج للكيلوغرام والحم الخروف بـ
 ١٥٠٠دج.
وتعكسس هذه اأ’سصعار التي تضصاعفت بأاكثر من
 ٪١٠٠بالمقارنة مع الفترة التي سصبقت رمضصان
العجز في إارسصاء تقاليد الرقابة وتكوين تجار
يعملون للصصالح العام ويحترمون قدسصية الشصهر
الكريم.
وفي جولة للمسصاحات التجارية بالعاصصمة
وقفت «الشصعب» على عودة المواطن بقوة إالى
اأ’سصواق الموازية وانتظار الشصاحنات الصصغيرة
التي تعرضس الخضصر والفواكه بأاسصعار تنخفضس بـ
 ٣٠بالمائة عن تلك المعتمدة من التجار النظاميين
خاصصة في الفترة المسصائية حيث يخفضصون
اأ’سصعار بطرق تجعل الفرد يتسصاءل عن اأ’سصعار
المعروضصة في اأ’سصواق.
ويؤوكد تاجر الخضصر والفواكه «عد’ن/ز» من
برج الكيفان الذي يقصصد أاسصواق الجملة لبوفاريك
وبوڤرة «الرافيغو» أان العلمية التجارية تعقدت
كثيرا بفعل المضصاربين فالكثير من الشصاحنات التي
تقصصد أاسصواق الجملة أاصصبحت تبيع منتجاتها قبل
الدخول للسصوق بفعل كثرة الطلب وارتفاع تجار
الخضصر والفواكه بالشصاحنات .وفي ظل هذه
الصصورة أاصصبح ا’سصتقرار على سصعر معين للخضصر
والفواكه مسصتحي ،Óومنه قال عد’ن «لهذا نلجأا
نحن التجار إالى البيع بأاسصعار مرتفعة نوعا ما في

الفترة الصصباحية التي يكون فيها اإ’قبال قياسصيا
وبعد تغطية المصصاريف تخفضس اأ’سصعار لجني
الفائدة وا’سصتفادة من قسصط وافر من الراحة
تحسصبا للتسصوق غدا».
وأاضصاف عد’ن الذي يملك أاكثر من  ١٠سصنوات
تجربة في تجارة الخضصر والفواكه «إان الواقع
مزري و’ يشصجع على ا’سصتفادة من نشصاط رسصمي
الذي يفرضس عليك مصصاريف كبيرة ونفقات زائدة
’ تشصجع على ا’سصتمرار بينما شصراء مركبة صصغيرة
يجعلك في منأاى من دفع فاتورة الكراء،
والضصرائب وحتى التأامين ا’جتماعي وهي مبررات
كافية لرفع اأ’سصعار ،إان انتقاد اأ’سصعار يعتبر آاخر
حلقة وعلى كل فرد أان يفكر في المراحل التي يمر
بها التاجر قبل اقتناء السصلع والمنتجات حيث
تكلفه مصصاريف وأاتعاب كبيرة ،ولهذا فاأ’سصعار
أاعتبرها عادية في ظل الغÓء الذي تعرفه كل
المجا’ت».

وتسصتقطب المسصاحات الموازية بالحراشس وباب
الوادي ومارشصي  ١٢ببلوزداد وباب الزوار
المواطنين من خÓل عرضصها كل شصيء قابل لأÓكل
من اأ’جبان وأانواع الحليب والعصصائر والخبز
ناهيك عن الخضصر والفواكه وبأاسصعار مناسصبة
خاصصة الفواكه.
ويقبل المواطنون بقوة على هذه المسصاحات
حيث يشصترون كل ما يلزمهم وبأاثمان في المتناول
دون مراعاة شصروط النظافة والحفظ أامام تدهور
مسصتوى المعيشصة والغÓء الفاحشس الذي يسصتهدف
جيوب المواطنين في الشصهر الفضصيل.
ويبقى السصلوك ا’سصتهÓكي في شصهر رمضصان
واحدا عند الجزائريين بالرغم من تعاقب السصنين
وعدم قدرة الكثيرين منهم على تناول ما يشصترونه
في رمضصان .هم يصصرون على التسصوق كل يوم
ويسصرفون وهو ما يجعلنا نحمل أانفسصنا مسصؤوولية
هذا الواقع.

 ٧٠،٥مليار دينارإ’عادة تأاهيل منشضآات سضياحية

فاطمة الزهراء طبة

وأاكد بن مرادي على هامشس الزيارة التفقدية التي
قادته إالى المركب السصياحي بسصيدي فرج سصهرة أاول
أامسس ،حيث قام بمعاينة هياكل ومؤوسصسصات القطاع أان
نسصبة الفنادق التي تجرى عملية تصصنيفها بلغت ٣٥
بالمائة وهي فنادق من فئة  ٤و ٥نجوم ،في حين تبقى
 ٣٠بالمائة من الفنادق ذات نجمة واحدة أاو نجمتين
لم يتم تصصنيفها بعد.
كما سصتسصتفيد العاصصمة قبل نهاية السصنة الجارية
حسصب تصصريح الوزير من مشصاريع سصياحية جديدة،
تتوفر على أالفي سصرير من أاجل السصهر على ضصمان
راحة المواطنين بالمنطقة ،ومن بين أاهم ا’نجازات

التي سصيتم تفعيلها ،إاعادة تأاهيل
المركب السصياحي بسصيدي فرج
والذي من المرتقب أان تنتهي
اأ’شصغال به في مدة  ٤أاشصهر على
حد قول المسصؤوول اأ’ول عن قطاع
السصياحة شصريطة المحافظة على
الطابع المعماري للميناء.
وفيما يخصس عدد السصواح الذين
دخلوا الجزائر أاوضصح الوزير انه تم
تسصجيل  ٤٠٠أالف سصائح أاجنبي
خÓل الثÓثي اأ’ول من السصنة
الجارية ،وهي أارقام أاعلنت عنها
مصصالح المديرية العامة لأÓمن الوطني وتبرز ارتفاع
عدد السصياح هذه السصنة مقارنة بنفسس الفترة للسصنة
الماضصية أاين تم إاحصصاء  ٢٨٠أالف سصائح أاجنبي زار
الجزائر.
وأاشصار ذات المسصؤوول أان هذه اإ’حصصائيات التي
تبرز عدد السصياح اأ’جانب الذين دخلوا إالى الجزائر

’ تتعلق بأافراد الجالية الجزائرية
المقيمة في الخارج الذين يعتبرون
أاصصحاب الدار ،مضصيفا أان تدفق
الزوار اأ’جانب يعرف حركية كبيرة
وإاذا ما اسصتمرت حسصب الوزير يتوقع
تسصجيل أاكثر من مليون و ٨٠٠أالف
سصائح أاجنبي يقبل على الجزائر
خÓل هذه السصنة.
من جهة أاخرى ،أاشصار وزير
السصياحة والصصناعة التقليدية أانه
تمت برمجة عدة زيارات ميدانية
للمناطق السصياحية لكل و’يات
الوطن للوقوف على مدى تطبيق تعليمات الوزير
اأ’ول عبد المالك سصÓل الخاصصة بتحضصير موسصم
ا’صصطياف ومضصاعفة مبادرات التنشصيط الترفيهي
والثقافي والرياضصي سصواء على مسصتوى الشصواطئ أاو
الفضصاءات المخصصصصة للعروضس.

مشساريع حيوية لفك الخناق

غول ٤١ :مليار دينارإ’نجازأاشضغال عمومية بوهران
أاكد وزير اأ’شصغال العمومية
عمار غول في زيارة العمل والتفقد
التي قادته أاول أامسس إالى عاصصمة
غرب البÓد ،أان الدولة تسصعى من
خÓل مشصاريع قطاعه بوهران
لتشصجيع البعد السصياحي وتحفيز
الحركة ا’قتصصادية ،وتسصهيل حركة
المرور وإانجاح التنمية الوطنية.
ووصصف غول مشصاريع قطاعه
على مسصتوى وهران بالهامة
والضصخمة ،لما تتميز به من صصفة
التكامل والترابط سصواء تعلق اأ’مر
بالتوسصعة وأاشصغال تهيئة الطرقات وخلق محاور
تصصل شصرق الو’ية وغربها وجنوبها .ناهيك عن
البعد المسصتقبلي يضصيف لمختلف المشصاريع
السصارية أاشصغالها أاو التي هي قيد الدراسصة ،على
غرار مشصروع الربط المباشصرة بين ميناء وهران
والطريق السصيار شصرق غرب ،والذي انتهت على
مسصتواه الدراسصات على أان تنطلق اأ’شصغال قريبا
حسصب التوضصيحات ،أاضصف إالى ذلك الدراسصات
الخاصصة بالطريق الدائري السصريع الثاني.
وأابدى وزير اأ’شصغال العمومية ارتياحه
لمشصاريع قطاعه بوهران وأاعلن عن مشصروع إانجاز
الجسصر الرابط بين حي الصصنوبر ووسصط المدينة

١٦١٦١

بغرضس فك الخناق على سصكان
بلونتير بمقاييسس تجمع ما بين
المركبات والراجلين حسصب
توضصيحات غول الذي حث على
أاهمية إاسصناد اأ’شصغال إالى مكاتب
دراسصات دولية تعمل بالشصراكة مع
المهندسصين الجزائريين ،للخروج
بلمسصة تزيين سصياحية تعتلي
وهران بطول يفوق  ١,٢كلم .مع
العلم أان الدراسصات الخاصصة بهذه
المنشصأاة الفنية ذات الطابع
الخاصس على المسصتوى الوطني
والتي تدخل ضصمن مقترحات والي الو’ية ،عبد
المالك بوضصياف في إاطار ما يعرف بعصصرنة
وتحديث وهران قد انتهت ،حسصب ما كشصفت عنه
الزيارة.
كما أالح غول على تسصليم اأ’نفاق اأ’رضصية
اأ’ربعة ،قبل نهاية سصبتمبر ،شصريطة أان تحترم
مؤوسصسصات اإ’نجاز المعايير المتفق عليها ،انطÓقا
من مشصروع إانجاز نفق أارضصي بمفترق الطرق
الرابط بين النهج الحواري الثالث والطريق
الو’ئي رقم  ٣٨بحي اأ’مير عبد القادر ومشصروع
النفق اأ’رضصي رقم  ٢بحي اللوز ومشصروع اأ’شصغال
المتعلقة بطريق الكورنيشس والطريق ا’جتنابي

بمرسصى الكبير .تفقد غول أايضصا مشصروع تهيئة
الطريق الو’ئي رقم  ٧٥الرابط بين بلقايد
وكريشصتل ومشصروع إانجاز محول بمسصرغين.
وهي العمليات التي تتخلصس في أاكثر من ٤١
مليار دج ،كقيمة مالية إ’نجازات القطاع يضصاف
إاليها مشصاريع أاخرى سصطرت لو’ية وهران مثل
مشصروع الجسصر الرابط بين حي الصصنوبر ووسصط
المدينة.

وهران :براهمية.م
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للحد من ممارسسات الغشص الخطيرة على الصسحة

بن بادة يشضدد على دور مراقبة النوعية

كشسف وزير التجارة
مصسطفى بن بادة أاول أامسص،
لدى ترأاسسه لÓجتماع
التقييمي للمدراء الولئيين
للمركز الجزائري لمراقبة
النوعية والرزم «عزم وزارته
إانشساء مخبر لمراقبة النوعية
في كل ولية لمسساعدة
أاعوان الرقابة وقمع الغشص
على التأاكد من نوعية
المنتجات المعروضسة في
األسسواق» وأاكد الوزير حسسب
ماأافاد به بيان للوزارة  ،تحصسلت
الشسعب على نسسخة عنه« ،أان
القطاع يحتوي على  ٢٠مخبرا
ولئيا للنوعية ،ولدى الوزارة
برنامج هام للوصسول إالى مخبر
في كل ولية لسسد العجز
الحالي».

قانونية معترف بها تسصمح لوزارة
التجارة بـاتخاذ التدابير الÓزمة
في حالة ثبوت غشس أاو تحايل
والمسصاسس بسصÓمة صصحة
المسصتهلك».
أاضصاف الوزير أان على
المخبر أاخذ مكانته كطرف
أاسصاسصي والتعامل المماثل مع
المصصالح اأ’خرى كالدرك
الوطني،
اأ’من
الوطني،
الجمارك ،القضصاء ،...على أان
يكون معترف به لدى المؤوسصسصات
الدولية (كوداكسس اليمونتاريسس،
ا’يزولى).
وفي شصأان أاخر «اعتبر بن بادة في
هذا الصصدد أان القدرات التحليلية
لمخابر النوعية في الجزائر تفوق
كثيرا حجم الطلب بحيث يتراوح
عدد العينات المعالجة ما بين
 ١٠,٠٠٠و ١٤,٠٠٠عينة ،فيما تتجاوز القدرات
الحقيقية للمخابر  ٤٠أالف عينة سصنويا.
وبالمناسصبة ،قدم وزير التجارة حصصيلة نشصاط
مخابر مراقبة النوعية الـ ٢٠لسصنة  ،٢٠١٢حيث ثم
تسصجيل معالجة  ١٤,٤٨١عينة على المسصتوى
الوطني منها  ١٢,٧١٦عينة (أاي  ٪٨٨من العينات)
في إاطار قمع الغشس مقابل  ١,٣٨١عينة في إاطار
الخدمات لحسصاب المصصالح التنسصيقية (الدرك
الوطني ومصصالح اأ’من والجمارك) بنسصبة .٪، ٥ ٩
وبينت الحصصيلة السصنوية أان عدد العينات في
إاطار البحوث والدراسصة  ٣٨٤لم تتعد  ٣٨٤عينة.

مخبر في كل
و’ية مشضروع
طموح

حبيبة غريب

بن مرادي يتفقد مركب سسيدي فرج بالعاصسمة

كشسف وزير السسياحة والصسناعة التقليدية
محمد بن مرادي عن تخصسيصص غÓف مالي
قدره  ٧٠,٥مليار دج منأاجلإاعادة تأاهيل ٦٥
منشسأاة سسياحية ،مع إاعادة إاطÓق  ٨٠مشسروعا
سسياحيا كان يعرف عراقي Óحالة دون
اسستكماله في اآلجال المحددة.

العدد

وفي كلمته أامام مسصؤوولي مخابر مراقبة
النوعية والرزم ،أاشصار بن بادة «إالى أاهمية المخبر
في الرقابة معتبرا إاياه وسصيلة علمية وتقنية
لضصمان مطابقة المواد الموضصوعة في السصوق وكذا
اكتشصاف كل ممارسصات الغشس التي تنعكسس على
صصحة وأامن المسصتهلكين وعلى ا’قتصصاد الوطني
أايضصا».
كما شصدد الوزير في ذات السصياق ،على «المكانة
المهمة التي يشصغلها المخبر في تحليل نوعية
المنتوجات وتشصخيصس حا’ت الغشس كوسصيلة

بن عيسسى من البليدة:

تحفيزاتإ’نتاج الفرينة والرفع من مردود القمح
أاكد وزير الفÓحة رشصيد بن
عيسصى على هامشس الزيارة التي
قادته نهاية اأ’سصبوع إالى و’ية
البليدة ،بأان مردود الحصصاد في مادة
القمح للسصنة الجارية في موسصمه
سصيتناسصب ويسصاوي ما حققه قطاعه
السصنة الماضصية بالرغم من تعرضس
مناطق هامة بشصرق البÓد إالى
الجفاف ،وأاضصاف بأان الفÓحين من
منتجي الفرينة سصيحظون بامتيازات
هامة ،كاشصفا أانها سصتعني تخفيضصا
ضصريبيا يصصل إالى  ٢٠بالمائة ،إاذا ما
شصدد هؤو’ء وزادوا في الطاقة اإ’نتاجية ومردود
المسصاحات المزروعة ،وتوصصيلها إالى سصقف الـ ٧٠
قنطارا في كل  ١٠أا’ف متر مربع.
وأاضصاف الوزير رشصيد بن عيسصى بأان الدولة تسصعى
وتبذل جهودا أ’جل تحسصين مردودية القمح ،ولن
تدخر أاي مجهود تحفيزي يضصمن تحقيق ذلك
الهدف ،والذي سصيقلصس من حجم التبعية الغذائية
ويضصمن تحقيق أامن غذائي للجميع ،واسصتغل الوزير
مناسصبة الزيارة وأاشصاد بالعمل المبذول والنتائج
المحققة من قبل الفÓحين بمن فيهم فÓحو البليدة
وتحديدا بالعفرون ،وتحقيقهم لمردود وصصل إالى ٦٠

قنطارا في الهكتار الواحد ،وركز
في معرضس حديثه ،بأان هدف
الدولة الجزائرية في الوقت
الراهن يتعلق بتحقيق معدل أافضصل
يفوق ما تم تسصجيله الموسصم
الجاري أاي  ٥١,٢مليون قنطارا،
بالوصصول إالى عتبة الـ  ٧٠قنطارا
في الهكتار الواحد .
وقام الوزير بمعاينة عدة نقاط
في تخزين المواد الزراعية مثل
القمح ،تعاونيات فÓحية نموذجية
ومركب تبريد جديد بالشصفة،
واسصتعرضس رفقة عمال قطاعه مشصروع إانجاز مخازن
نوعية في مادة القمح بو’يتي البليدة وتيبازة ،بغرضس
الرفع من طاقة التخزين إالى أاكثر من  ٢٣٠أالف
قنطار.
وعن اسصتقرار أاسصعار المواد ا’سصتهÓكية الواسصعة
ا’نتشصار مثل الحبوب ومشصتقاتها والبطاطا والحليب،
قال الوزير بن عيسصى بأان السصر في ذلك يعود إالى
وفرتها بالقدر المهم ،ولكن يمكن الرفع دوما في تلك
المواد.

البليدة :لينة ياسسمين

حراوبية يوافق علىإانجاز كلية الطب بمعسسكر

 ١٥٠سضكن اجتماعي لألسضاتذة الجامعيين
ع Èوزير التعليم العا‹ والبحث
العلمي رشصيد حراوبية خÓل زيارة
تفقد ومعاينة للÈنامج الضصخم
الذي رصصدته الدولة للقطاع بو’ية
معسصكر ،أاول أامسس اÿميسس ،عن
ارتياحه لسص ÒوتÒة اإ’‚از فيما
يخصس اŸشصاريع اŸتأاخرة لÈنامج
 ٢٠٠٤ـ  ٢٠٠٩واŸتمثلة ‘ مشصروعي
 ٨٠٠٠مقعد بيداغوجي و٤٠٠٠
سصرير إا ¤جانب مشصاريع هامة
تخصس برنامج  ٢٠١٠ـ  ٢٠١٤والتي
هي طور اإ’‚از.
و‘ سصياق متصصل قال الوزير «ما أاسصعد Êأاك Ìهو
ا’هتمام الكب Òبا÷انب ا’جتماعي لأÓسصتاذ
ا÷امعي» الذي خصصصس له ‘ هذا الشصأان  ١٥٠سصكن
اجتماعي وصصلت بها نسصبة اإ’‚از إا ٧٥ ¤باŸائة،
إاضصافة إا ¤اسصتÓم  ٥٠وحدة سصكنية و ٥٠وحدة أاخرى
فردية وظيفية غ Òقابلة للتنازل تابعة لÈنامج
فخامة رئيسس ا÷مهورية ،سصتسصلم لأÓسصاتذة الذين

قافلة للخضضروات من بومرداسسإالى تمنراسضت
تنطلق صصباح اليوم السصبت من بومرداسس قافلة متكونة من عدة شصاحنات محملة بكل أانواع الخضصر ،في
اتجاه و’ية تمنراسصت بإاشصراف الغرفة الفÓحية لو’ية بومرداسس وبالتنسصيق مع الغرفة الفÓحية لتمنراسصت
وذلك تحت شصعار «من المنتج إالى المسصتهلك» من أاجل القضصاء على مضصاربة التجار وكسصر اأ’سصعار المطبقة
بصصفة غير قانونية خÓل شصهر الصصيام ..المبادرة جاءت حسصب رئيسس الغرفة الفÓحية لو’ية بومرداسس
سصباوي الصصادق بهدف التضصامن مع مواطني و’ية تمنراسصت في شصهر الصصيام الذين يعانون من مضصاربة
التجار وارتفاع غير مبرر في أاسصعار المواد الغذائية والخضصروات ،كما أان المبادرة وفق المصصدر سصاهم فيها
بصصفة مباشصرة فÓحو الو’ية الذين أارادوا التضصامن مع مواطني الجنوب في هذه الفترة وذلك بنقل المنتوج
مباشصرة من الحقول إالى المسصتهلك بأاسصواق تمنراسصت

بومرداسس..ز /كمال

تتوفر فيهم الشصروط واŸقاييسس
الوطنية ،مشصÒا إا ¤أانها اŸرة
اأ’و ¤التي تسصجل فيها برامج
سصكنية خاصصة باأ’سصاتذة ا÷امعيÚ
وترفع أاجورهم إا ¤اŸسصتوى
ا◊ا‹ بقرار من رئيسس
ا÷مهورية ،وأان ما أا‚ز منذ توليه
الرئاسصة يعادل  ٣مرات ما ”
إا‚ازه منذ ا’سصتقÓل.
وأاكد اŸسصؤوول اأ’ول على قطاع
التعليم العا‹ والبحث العلمي
خÓل زيارته إا ¤معسصكر ،على
ضصرورة توف Òالوسصائل الكفيلة للطالب التي “كنه
من –صصيل العلم ‘ أاحسصن الظروف ،مشصÒا إا¤
أاهمية تفعيل مواقع اأ’نÎنت با÷امعات ،وأافاد أان
«تصصنيف ا÷امعات عاŸيا ’ يخضصع فقط لنوعية
التعليم والهياكل البيداغوجية واإ’دارية والبحث
العلمي ولكن أايضصا حصصول ا÷امعة على موقع
إالكÎو Êيسصهل الوصصول إاليه ،وهو اأ’مر الذي ’
يخصس الوزارة الوصصية لوحدها بل بالتنسصيق وأاطراف
أاخرى معنية».
و‘ سصؤوال لـ «الشصعب» عن إامكانية اسصتفادة و’ية
معسصكر من كلية الطب ،أاجاب معا‹ الوزير أانه قد
اسصتلم ثÓث طلبات رسصمية من السصلطات الو’ئية ‘
هذا الشصأان ،وانه ليسس من اŸسصتبعد Œسصيد اŸشصروع
‘ حال ” إا‚از مسصتشصفى جامعي ،اأ’مر الذي كان
قد التزم به وزير الصصحة عبد العزيز زياري ‘ زيارته
اأ’خÒة للو’ية ،أاما عن معهد الطب البيطري فأاشصار
الوزير إا ¤أان الو’ية تتمتع بطابع فÓحي بحت ،وانه
سصتتم دراسصة أاي اقÎاح تقدمه ا÷امعة للهيئة
اıتصصة ‘ حال اسصتوفت الفكرة جميع الشصروط.

معسسكر:أام ا.Òÿسس

وطني

ألسضبت  ٢٠جويلية  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ١٠رمضضان  ١٤٣٤هـ

ألعدد

١٦١٦١

تجاوزت الجريمة الخطوط الحمراء بالحدود الغربية

لجنة من مصصالح األمن ،الجمارك والطاقة لمواجهة تهريب الوقود
ومن أأجل تفعيل ألبرنامج بدقة شضكُ لت لجنة
خاصضة تضضم كل ألفاعلين من مصضالح أأ’من ،أأعوأن
ألطاقة وألمناجم ،وأأعوأن من شضركة نفطال،
ألجمارك ...هذه أللجنة ألتي أختير لها مقر و’ية
تلمسضان كمقر لها ،سضتباشضر عملها ألميدأني في
محطات ألوقود ألـ ٦٠ألموزعة على مسضتوى ترأب
ألو’ية بنشضر أأعوأن أللجنة لمرأقبة ألمحطات
وألسضيارأت ،حيث سضيتم إأخضضاع ألسضيارأت ألتي
يشضتبه في أأن صضاحبها يهرب ألوقود إألى معاينة
أأعوأن ألطاقة وألمناجم في عين ألمكان للتأاكد من
مطابقتها للمقاييسس خصضوصضا ألخزأن ،كما سضيسضهر
أأعوأن أأ’من على مرأقبة عمل ألمحطة للتأاكد من
مدى تطبيق ألتعليمات ألخاصضة بتسضقيف ألوقود كما
سضيسضهر أأعوأن أأ’من على تنظيم طابور ألسضيارأت
للقضضاء على هاجسس ألتزود بالوقود ألذي أأصضبح
يÓحق أأصضحاب ألسضيارأت بتلمسضان.
من ناحية أأخرى ،كشضف مدير ألطاقة وألمناجم

ألتي سضتباشضر عملها بدأية أأ’سضبوع أأن تخفف من
أأزمة تهريب ألوقود بو’ية تلمسضان ألتي أأصضبح
موأطنوها ملزمين قضضاء أأكثر من  ٤سضاعات دأخل
ألمحطات في أنتظار ألوقود أأو ألتنقل للو’يات
ألدأخلية كوهرأن ومعسضكر للتزود بخزأن ألوقود.

تلمسسان :محمد.ب

 ١٩٧٥قضسيةإاجرامأامامأامن تلمسسان

توقيف  ١٤٤٠متهم وايداع  ٦١٨منهم الحبسس المؤوقت
كشضف بيان صضادر عن أŸديرية ألو’ئية لأÓمن
ألوطني أأن مصضا◊ها قد سضجلت  ١٩٧٥قضضية
متعلقة بجرأئم ألقانون ألعام خÓل ألسضدأسضي أأ’ول
من ألسضنة أ÷ارية ” ،معا÷ة  ١٠٤٠قضضية تكللت
بتوقيف  ١٤٤٠شضخصس من بينهم شضخصضان أأجنبيان
حيث أأودع منهم  ٦١٨شضخصس رهن أ◊بسس.
ففي ›ال ألتهريب ” تسضجيل  ٣٥قضضية
عو÷ت منها  ٣٠قضضية أنتهت بتوقيف  ٦٠شضخصضا
متورطا ” أحالتهم على ألعدألة ألتي أأودعت ٣٥
منهم رهن أ◊بسس كما تكللت ألعملية بحجز سضلع
ﬂتلفة على رأأسضها  ٨٢قارورة خمر (ريكار
وويسضكي)  ٣٤٥جعة نوع بÒة زيادة على  ٥٢٣٥كلغ
من ألنحاسس و ٤٨٧٠ل Îمن أŸازوت و ٣٩٠زوج من
أأ’حذية ألرياضضية وكميات كبÒة من قطع ألغيار.

كما تطور ألتهريب ليشضمل أŸوأد ألصضيد’نية
أأين ” حجز  ٨٩١قطعة منها تتمثل ‘ أأحذية
صضيد’نية ومآازر وأأدوية وأأقرأصس تقوية أ÷نسس
بقيمة مالية إأجمالية تقدر بـ ٣٦ . ٧٧٣ . ٩٤٣دج.
أأما ‘ ›ال أ’جرأم فقد سضجلت عناصضر أأ’من
سضرقة  ٢٧سضيارة خÓل هذه ألفÎة تكللت جهود
مصضالح أأ’من باسضÎجاع  ١٨سضيارة منها كما ”
تسضجيل  ٣٤قضضية تخصس ألنصضب وأ’حتيال وتوقيف
 ٣٠متورطا وأحالتهم على ألعدألة ألتي أأودعت ١٧
منهم أ◊بسس أŸؤوقت .ومن أأجل ﬁاصضرة أ÷رÁة
قامت مصضالح ألشضرطة بـ ٦١٥عملية للشضرطة ”
خÓلها مدأهمة  ١٤٥٣نقطة مسضتهدفة خÓله
معاينة  ٥٣٣٧مشضتبه فيه منهم  ٥٧أأجنبيا حيث
تكللت ألعملية بتوقيف  ٣٧٤شضخصس وتقدÁهم

للعدألة ألتي أأصضدرت ‘ حقهم  ٢٤٤أأمر إأيدأع.
أأما عن أ’سضتهÓك وأŸتاجرة ‘ أıدرأت
فقد سضجلت ﬂتلف نقاط ألو’ية  ٢٢٦قضضية ‘ ألـ٦
أأشضهر أŸاضضية حيث عو÷ت منها  ٢٢٥قضضية أأوقف
فيها  ٢٩٦متورط ” تقدÁهم للعدألة ألتي أأودعت
 ٢٦٧منهم رهن أ◊بسس ‘ ح Úبلغت ﬁجوزأت
ألكيف خÓل ذأت ألفÎة  ١٠٣٥كلغ و٦٢٠غ من
ألكيف أŸعالج و ٢١٩٢قرصس مهلوسس أأما عن
أ÷رأئم ألعابرة للحدود و‘ مقدمتها ألهجرة غÒ
ألشضرعية ،فقد ” تسضجيل  ٣٠٩قضضية عو÷ت كلها
أأوقف فيها  ٥٥٤شضخصس أأودع منهم  ٥٢٩أ◊بسس
أŸؤوقت قبل –ويلهم إأ ¤بلدأنهم أأ’صضلية.

م.ب

حدث بباب العسسة

أأصضيب نهار أأمسس بارون مخدرأت بينما كان في
وضضعية تسضلل من ألمغرب إألى ألجزأئر بناحية
ألحوأسضي ألتابعة إأقليميا لدأئرة باب ألعسضة ألحدودية
مع ألمغرب غرب تلمسضان بعيار ناري إأثر مÓحقته
من قبل مصضالح أأ’من ،بعد أأن رفضس ألتوقف ،لدى
كشضف مخططه في محاولة إأدخال شضحنة من
ألمخدرأت.
وقد حول ألمصضاب إألى مسضتشضفى ألغزوأت تحت
حرأسضة مشضددة ،فيما تحفظت مصضادرنا عن إأعطاء

كمين نصضبه أأعوأن حرسس ألحدود لباب ألعسضة ليلة
أأ’ربعاء إألى ألخميسس كانت مركبة من نوع رونو ٢٥
مزورة تخلى عنها صضاحبها وفر في أتجاه مجهول
وقد حولت ألمحجوزأت إألى مصضالح ألدرك ألوطني
لباب ألعسضة ألتي فتحت تحقيقا في ألموضضوع.

م.ب

ارتكبت  ١٢عمليةإاجرامية

تفكيك شصبكة وطنية لسصرقة السصيارات بتيزي وزو
تمكنت فرقة ألدرك ألوطني ألتابعة لمدينة
أعزأزقة بو’ية تيزي وزو ،أأ’سضبوع ألمنصضرم ،من
تفكيك شضبكة مختصضة في سضرقة ألسضيارأت تحت
طائلة ألتهديد ،وأسضتنادأ لمصضادرنا فان ألشضبكة
متكونة من  ٥عناصضر أرتكبت ما يقارب  ١٢حالة بين
سضرقة وأعتدأء وتنشضط على مسضتوى ألعديد من
و’يات ألوطن ،وقد تم تقديمهم أأمام وكيل
ألجمهورية لدى محكمة أعزأزقة وألذي أأمر
بإايدأعهم رهن ألحبسس ألمؤوقت في أنتظار
محاكمتهم حيث توبعوأ بتهمة تكوين جمعية أأشضرأر،
أ’عتدأء وألسضرقة وألتهديد باسضتعمال أأسضلحة
بيضضاء.
وأأضضاف ذأت ألمصضدر ،أأن من بين ألمتهمين
يوجد زوجين ويتعلق أأ’مر بكل من ألمدعو
«ن.أأحمد»  ٤٢سضنة وزوجته «أأ.رشضيدة»  ٤١سضنة كانا

يقومان بنقل ألضضحايا وبعدها أ’عتدأء عليهم .
ألعملية ألناجحة ألتي قادتها فرقة ألدرك
ألوطني ألتابعة لبلدية أعزأزقة وألتي مكنتها من
وضضع حد لنشضاط هذه ألشضبكة ،جاءت بعد شضكوى
تقدم بها أأحد ألضضحايا بعد أأن تعرضس لسضرقة
مركبته وأ’عتدأء عليه على مسضتوى ألخط ألرأبط
بين مدينة تيزي وزو وو’ية بجاية وبالضضبط بأاعالي
منطقة شضÓطة وأأسضفرت ألعملية عن أسضترجاع أأزيد
من  ٢٠هاتف نقال ومبلغ مالي مقدر بـ٦٠٠ . ٠٠٠
دج ،كما نجحت ذأت ألمصضالح من أسضترجاع ٤
سضيارأت مسضروقة من بين  ٧ألتي تم تسضجيلها.
ومن بين ألضضحايا سضائق شضاحنة لنقل ألبضضائع
في عقده ألسضابع منحدر من مدينة ألبليدة ألذي
تعرضس لعملية أعتدأء من قبل شضخصضين ،ليتم
توقيفهما بعد يومين من أرتكاب ألجريمة وبعد

تقديمهم لدى وكيل ألجمهورية أعترفا بباقي
عناصضر ألعصضابة ألذين ينحدرون من مدينة مقلع
بتيزي وزو ،سضطيف ،بومرأدسس ،وألبليدة .ألمدعو
«ن.أأحمد» كان بحوزته بندقية غير مرخصضة .
كما أأن ألزوجين أللذين أرتكابا جريمة أ’عتدأء
بغرضس سضرقة ألمركبة ،قاما بتوقيف ألضضحية على
مسضتوى ألطريق بغرضس ألمسضاعدة ونقلهما لينفذأ
بعدها خطتهما بطلب من صضاحب ألمركبة بتركه له
ألسضيارة وعند وصضولهما أ’عالي منطقة شضÓطة
طلب صضاحب ألمركبة من ألزوجين ألنزول أ’خذ
قسضط من ألرأحة ،قبل أأن يسضتغل ألمتهمان ألفرصضة
ليقوما بعدها با’عتدأء على ألضضحية وسضرقة
ألسضيارة وألتوجه بها إألى وجهة مجهولة.

تيزي وزو :ضساوية تو’يت

حجز  ٢٥قنطارا من الخضصر بسصطيف
يتوأصضل ألنشضاط ألتطهيري لمصضالح أأ’من
بسضطيف ،خÓل ألشضهر ألكريم ،وسضعيـا منها إألى ضضمان
حماية فعلية للمسضتهلك ،وفي إأطار أأنشضطتهـا ألردعية
ألرأمية إألى محاربة كل أأوجه أ’حتÓل غير ألشضرعي
للمسضاحات ألعمومية ،وضضعت فرقة ألتطهير ألتابعة
للمصضلحة ألو’ئية لأÓمن ألعمومي بأامن و’ية سضطيف،
جملة من أإ’جرأءأت ألوقائية ألكفيل ـة بتجنيب ألموأطن
أقتناء موأد أسضتهÓكية مختلفة ،قد تكون غير صضالحـة
لÓسضتهÓك بسضبب عرضضهـا لسضاعات طويلة تحت أأشضعة
ألشضمسس ،أأو بسضبب تلوثهـا باأ’تربة وألغازأت ألسضامة
ألمنبعثة من ألعربات .وذلك من خÓل أعتماد دوريات
مرأقبة ،تمت على مسضتوى أأهم أأ’سضوأق ،وبعضس
ألفضضاءأت ألتي لجأا إأليهـا بعضس ألباعة غير ألشضرعيين،
من أأجل عرضس سضلعهم بطرق غير شضرعية ،وأمتهان
أأنشضط ـة تجارية ’ يمكن في أأي حال من أأ’حول أأن
يسضمح بإامتهانها ،كونه ـا تقلصس من حريات أأ’فرأد
وألعائÓت بالنظر لأÓماكن ألعمومية ألتي شضغلها
أأصضحابهـا ،حيث بلغت ألقيمة أإ’جمالية للسضلع
أ’سضتهÓكية ألمحجوزة ما ’ يقل عن ألـ ٦٠مليون

سضنتيم  .عناصضر ألفرقة عمدت إألى حجز موأد غذأئية،
مختلفة تشضمل خضضر وفوأكـه كانت معروضضة بالطريق
ألعام ،تقدر بـما ’ يقل عن ٢٥قنطارأ بقيمـة مالية
إأجمالية تقدر بـ ٤٣مليون سضنتيم ،إألى جانب حجز
أأغرأضس مختلفة ،يسضتعملها ألباعة غير ألشضرعيين
خÓل أأنشضطتهم هذه ،على غرأر ألطاو’ت ألحديدية،

ألموأزين أإ’لكترونية ،ألمضضÓت ألحديدية وغيرهـا
وألتي بلغت ٦٢وحدة ،بمبلغ إأجمالي يقدر
بحوألي١٧مليون سضنتيم.

سسطيف :نورألدين بوطغان

قتيÓن و ١١جريحا في حوادث متفرقة بغليزان
خلّف حادث مرور أأليم وقع صضبيحة ألخميسس
بمنطقة تليوأنت على ألطريق ألوطني رقم  ٧ألرأبط بين
غليزأن ومعسضكر مصضرع شضخصضين ،كانا على متن شضاحنة
ذأت مقطورة مملوءة بالمياه ألمعدنية أنحرفت وأنقلبت
نحو ألمنحدر .وتوفي ألسضائق في عين ألمكان ،بينما
توفي مرأفقه بالعيادة ألمتعددة ألخدمات ليّلل.
وقبل هذأ ألحادث بسضاعات ،خّلف حادثا مرور وقعا
أأمسس بطرقات غليزأن  ١١جريحا ،خمسضة منهم في
حالة خطيرة ،ووقع ألحادث أأ’ّول بالطريق ألوطني رقم

وحدات الجيشس تحبط محاولة تهريب  ٤٧قنطارا من الكيف المعالج

السصطو على  ١٢٨مليون سصنتيم لمقاول ببلدية برهوم المسصيلة
تعرضس أحد مقاولي بلدية برهوم إألى عملية
سضرقة طالت مبلغ مالي مقدر بـ ١٢٨مليون سضنتيم،
حسضب ما علم من أحد ألمصضادر.
وتعود تفاصضيل ألحادث إألى مسضاء أأول أأمسس
حيت قام ألضضحية بسضحب ألمبلغ ألمذكور من أحد
ألبنوك ألمتوأجد بمركز ألو’ية ،ثم توجه إألى مقر
سضكنه ببلدية برهوم بعدما ركن سضيارته بمركز
ألبلدية وأأمام مرأأى جميع من كان في مفترق

ألطرق ألذي يعج بالحركة ،وحسضب بعضس ألشضهود
فان أللصضين أقتربا من ألسضيارة وحطما ألزجاج
أأ’مامي للسضيارة ،وأأخذأ ألمبلغ ألذي كان مخبأا بها
ورح Óإألى وجهة مجهولة.
وقام ألضضحية بإابÓغ مصضالح ألدرك وألتي
فتحت تحقيقا في ألقضضية.

ألمسسيلة :عامر ناجح

المديرية العامة لأÓمن الوطني تطلق حملة سصÓمة عجÓت المركبات
الشسعب /أأطلقت ألمديرية ألعامة لأÓمن ألوطني،
حملة توعوية وطنية حول سضÓمة عجÓت ألمركبات
ألتي تدخل ضضمن مبادرة (صضيف بدون حوأدث) ،حيث
سضتتوأصضل طيلة هذه ألصضائفة حمÓت توعوية وتقديم
نصضائح وقائية لفائدة مسضتعملي ألطريق ألعام.
وحسضب بيان ألمديرية ألعامة لÓمن ألوطني
تسضلمت «ألشضعب» نسضخة منه ،فان ألمبادرة تدخل في
إأطار برنامج ألسضنة ألجزأئرية للوقاية في ألوسضط
ألحضضري .٢٠١٣
كما تعد سضÓمة عجÓت ألمركبات سضببا رئيسضيا
لتفادي وقوع حوأدث ألمرور ’ ،سضيما في هذه ألفترة
من ألسضنة ألتي تعرف أرتفاعا محسضوسضا في درجة
ألحرأرة ،وألتي قد تعرضس عجÓت ألمركبة إألى

أ’نفجار وألتآاكل ،مما يسضتوجب على صضاحب ألمركبة
ضضرورة مرأقبة ضضغط هوأء أإ’طارأت.
وأأكد عميد أأول للشضرطة بودألية جيÓلي ،رئيسس
إأدأرة أإ’عÓم وألعÓقات ألعامة بالمديرية ألعامة
لأÓمن ألوطني ،أنه على سضائقي مركبات ألوزن ألثقيل
وحافÓت نقل ألمسضافرين مرأعاة ألسضÓمة وألوقاية
ألمروية ،حيث أأن أسضتعمال تركيبات مختلفة
لإÓطارأت على نفسس ألمحور وكذأ ألحمولة ألزأئدة
للمركبة حا’ت تؤودي إألى زيادة أنحرأف ألمركبة،
مشضددأ على ضضرورة ألتزأم ألسضائقين بالفحصس
ألدوري للعجÓت ،تفاديا لوقوع حوأدث ألمرور ألتي
غالبا ما تكون نتائجها مروعة من ناحية أإ’صضابات
وألخسضائر ألمادية ألمسضجلة .

إايداع  ١٧شصخصصا في قضصايا متعلقة بالمخدرات بڤالمة

إاصصابة بارون مخدرات بعيار ناري وحجز  ١٠قناطير من النحاسس
تفاصضيل بخصضوصس توأبع ألعملية لفائدة ألتحقيق
ألذي يبقى متوأصض Óفيها لغاية ألسضاعة ،وبينت
ألتحريات أأ’ولية أأن ألمهرب ألمصضاب ينحدر من
ضضوأحي منطقة جبالة ألتابعة إأقليميا لدأئرة ندرومة،
وكان محل بحث من قبل مصضالح أأ’من لتورطه في
قضضايا مخدرأت .
وفي سضياق منفصضل تمكنت عناصضر ألفرقة ألتاسضعة
عشضر أ’عوأن حرسس ألحدود بباب ألعسضة من حجز ١٠
قناطير من ألنحاسس ألمهرب نحو ألمغرب وذلك أثر

بعد مطاردة بضسواحي حاسسي مسسعود

في إأطار ألنشضاطات ألعملياتية ألتي
تقوم بها وحدأت ألجيشس ألوطني ألشضعبي
وبفضضل ألتزأم أليقظة ألتامة خاصضة في
هذأ ألشضهر ألفضضيل تمكنت وحدة من
ألقطاع ألعملياتي لو’ية ورقلة بالناحية
ألعسضكرية ألرأبعة ،وبالتنسضيق مع ألجمارك
ألجزأئرية من أحباط محاولة تهريب كمية
كبيرة من ألكيف ألمعالج تقدر بأاكثر من ٤٧
قنطارأ ،وحجز سضيارتي سضتايشضن وألقاء
ألقبضس على مهربين أثنين بعد عملية
مطاردة في حدود ألسضاعة ألسضابعة مسضاء
ألخميسس بضضوأحي حاسضي مسضعود باتجاه
و’ية إأليزي.

باشسرت مصسالحأامن و’ية تلمسسان بالتعاون مع الجهات الفاعلة في تجسسيد
مخططأامني خاصص للحد منأازمة الوقود بالو’ية وذلك من خÓل التصسدي
لظاهرة تهريبه نحو المغرب حيث يكثر عليه الطلب بأاسسعار باهظة وصسلتإالى
حدود الـ١٧٠٠دج لصسفيحة المازوت و٢٥٠٠دج لصسفيحة البنزين .
عبد ألقادر حÓسضة أأن مصضالحه
سضتتخذ إأجرأءأت وقائية في توقيف
توزيع غاز سضيرغاز لسضيارأت
ألتهريب ألذي يسضتعمله أأصضحابها
في ألتنقل إألى ألو’يات ألمجاورة
لجلب ألوقود وهو ما وسضع دأئرة
أأ’زمة إألى ألو’يات ألدأخلية.
من جهتها كشضفت مصضالح
ألعدألة أأن قانونا خاصضا بالتهريب
سضوف يصضدر ويبدأأ ألعمل به حيث تسضلط عقوبات
صضارمة على ألمهربين من أأجل ردعهم وتوقيف
ألنزيف أ’قتصضادي نحو ألمغرب.
وأأشضارت مصضالح ألجمارك ألى أأن سضيارأت
تهريب ألوقود ألمحجوزة لن تباع مجددأ في ألمزأد
ألعلني بعدما تبين أأنها تعود مباشضرة لشضبكات
ألتهريب ألتي تقوم بشضرأئها إ’عادة أسضتعمالها في
ألجريمة أ’قتصضادية  ،هذأ ومن شضأان هذه أللجنة
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 ٢٣بالمدخل ألغربي لبلدية وأدي ألسضÓم ،تمّثل في
أنحرأف شضاحنة وأصضطدأمها بشضجرة ،فيما وقع
ألحادث ألثاني بالطريق ألوطني رقم  ٤على مسضتوى
دّوأر سضÓطنة ببلدية ألمرجة سضيدي عابد ،إأثر أصضطدأم
سضّيارتين ،أأسضفر عن إأصضابة  ٨أأشضخاصس بجروج ٣ ،منهم
في حالة خطيرة ،تّم نقلهم إألى مسضتشضفى أأحمد
فرأنسضيسس بوأدي رهيو من طرف عناصضر ألحماية
ألمدنية.

ع .عبد ألرحيم

تمكنت مصضالح أ’أمن ألوطني بقالمة خÓل شضهر
جوأن  ٢٠١٣من معالجة  ٢٠٦قضضية متعلقة
بالجنايات وألجنح ضضد أ’أموأل وألممتلكات،
ألجنايات وألجنح ضضد أ’أسضرة وأ’آدأب ألعامة،
وألجنايات وألجنح ضضد أ’أفرأد با’إضضافة أإلى قضضايا
أأخرى حيث بلغ عدد ألمتورطين ألبالغين من ألذكور
 ٢٧٧وألقصضر  ١١متورطا كما تم أإيدأع  ١٢شضخصضا
ألحبسس ألموؤقت ،أأما عدد أ’أشضخاصس ألمسضتفيدين
من أسضتدعاء مباشضر  ١٠أأشضخاصس وأإفرأج موؤقت
وأحد و ٠٤تحت ألرقابة ألقضضائية .كما قامت
مصضالح أ’أمن من معالجة  ١٣قضضية في مجال
ألمخدرأت وألموؤثرأت ألعقلية تورط فيها ٢٤شضخصضا
بالغ ذكر ،و ٠٢قصضر أأين تم أإيدأع  ١٦شضخصضا ألحبسس
ألموؤقت وأسضتفاد  ٠٦أأشضخاصس من أسضتدعاء مباشضر

فيما أسضتفاد  ٠٣أأشضخاصس من أإفرأج موؤقت ،وقد
مكنت أ’إسضترأتيجية أ’أمنية في مكافحة أ’سضتعمال
غير ألمشضروع للمخدرأت وألموؤثرأت ألعقلية وألتي
تاأتي بهدف ألحفاظ على سضÓمة ألموأطن من
ألناحيتين ألعقلية وألصضحية من حجز ٢٣ . ٣غ من
ألمخدرأت و ١٢٠قرصس مهلوسس و ٠٢سضجائر ملفوفة
من ألمخدرأت.
أأما فيما يخصس سضرقة ألهوأتف ألنقالة فقد
تمكنت ذأت ألمصضالح من معالجة  ٠٧قضضايا ،تم على
أإثرها توقيف ٠٧أأشضخاصس مشضتبه فيهم أأين تم أإيدأع
أأحدهم ألحبسس ألموؤقت وأسضتفاد أأخر من أ’إفرأج
ألموؤقت و ٢أسضتدعاء ،كما مكنت هذه ألتدخÓت
ألمسضتمرة لمصضالح أ’أمن من أسضترجاع  ٠٤هوأتف
نقالة محل سضرقة مع أإرسضال باقي ألملفات للعدألة.

..رضصيعة تغرق في بركة مائية ببلدية الدهوارة بڤالمة
توفيت نهار أأول أأمسس ألخميسس رضضيعة تبلغ من
ألعمر  ١٤شضهرأ بعد سضقوطها في بركة مائية بمشضتة
سضيدي ألزين ببلدية ألدهوأرة بدأئرة حمام ألنبائل
بو’ية قالمة ،ويتعلق أأ’مر بالمسضماة «ر.سس».
وحسضب بعضس ألمصضادر ،فان ألضضحية كانت بمنزل
جدها ألكائن بذأت ألمشضتة ،ولم تنتبه لها ألعائلة أأثناء
خروجها من ألمنزل وتوجهها للبركة مما أأدى إألى
سضقوطها وغرقها.
ألضضحية ألتي لفظت أأنفاسضها بعين ألمكان تم نقلها

من طرف مصضالح ألحماية ألمدنية إألى مصضلحة
أ’سضتعجا’ت بوأد ألشضحم ،قبل أأن يتم تحويلها إألى
مصضلحة حفظ ألجثث بمسضتشضفى بوشضقوف لعرضضها على
ألطبيب ألشضرعي للتشضريح من أجل تحديد أأسضباب
ألوفاة .من جهتها فتحت مصضالح ألدرك ألوطني
تحقيقا في هذه ألحادثة أأ’ليمة.

قالمة:أأمال مرأبطي

حدث ببلدية شسحيمة في تيارت

سصيارة تدهسس حارسس بلدي سصابق
تعرضس عند منتصضف ليلة أأمسس عقيبة أحمد ‘
أÿمسضينيات من ألعمر وحرسس بلدي سضابق إأ¤
دهسس من قبل سضيارة أأردته أأشضÓء على جانب
ألطريق ألو’ئي رقم  ٢عند مدخل بلدية شضحيمة
بو’ية تيارت .أ◊ادثة وقعت بعد منتصضف ألليل
عندما كان ألضضحية رفقة أحد أأقاربه يجر درأجة
نارية أأصضابها عطب بجانب ألطريق ،عندما
فاجأاتهما ألسضيارة أŸذكورة من أÿلف جرت
ألضضحية لعدة أأمتار ومزقت جزء من جسضده

ألعلوي إأ ¤أأن دخل ألرأأسس Ãقصضورة ألسضائق –ت
صضدمة مرأفق ألضضحية ،حيث ” جمع أأشضÓء
ألضضحية ونقلها إأ ¤ألعيادة أŸتعددة أÿدمات
Ãدريسضة ثم إأ ¤مصضلحة حفظ أ÷ثث Ãسضتشضفى
ألسضوقر ‘ مشضهد مؤوثر ،فيما فتحت مصضالح
ألدرك ألوطني Ÿدريسضة –قيقا ‘ أ◊ادثة
أŸأاسضاوية ،ألتي هزت سضكان بلديتي شضحيمة
ومدريسضة.

..ووفاة شصابين في حادث مرور بقورصصو

لقي شضابان في ألعشضرينيات من ألعمر حتفهما
صضبيحة أأول أأمسس إأثر حادث مرور خطير وقع على
مسضتوى ألطريق ألو’ئي رقم  ٢٢ألرأبط بين قورصضو
وبومردأسس بجانب محطة ألسضكة ألحديدية للبلدية.
ألحادث حسضب ألمكلف باإ’عÓم بمديرية
ألحماية ألمدنية أأحمد مقنين وقع في حدود ألسضاعة
ألوأحدة و ٥٣دقيقة بعد أصضطدأم سضيارة من نوع
«أتوسس» ودرأجة نارية كان على متنها شضابين توفيا
مباشضرة نتيجة قوة ألصضدمة.
وكشضف أأحمد مقنين أأن وحدأت ألحماية ألمدنية

عمارة.ع

لبومردأسس سضجلت منذ بدأية شضهر رمضضان إألى غاية
أأمسس  ٩٥حالة تدخل لسضيارأت أإ’سضعاف على مسضتوى
طرقات ألو’ية خاصضة ألطريق رقم  ٠٥ ، ١٢و ٢٤ألتي
شضهدت  ٤٧حادث مرور خلف  ٦٤جريحا و ٠٣وفيات،
كما دعا في أأ’خير جميع ألسضائقين إألى ضضرورة
توخي ألحيطة وألحذر وأحترأم قوأنين ألمرور
وأ’سضتماع إألى أإ’رشضادأت ألمقدمة من طرف
ألحماية ألمدنية.

بومردأسس..ز/كمال

السضبت  ٢٠جويلية  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ١١رمضضان ١٤٣٤هـ

العدد

وطني

07 ١٦١٦١
توزيعأاكثر من ٨آالف قفة رمضسان ببلديات تلمسسان

بسشبب عجزهم في تسشيير قضشايا إلموإطنين

والي بومرداسش يهدد بمتابعة المنتخبين قضسائيا
أإمر وإلي و’ية بومردإسش ،كمال عباسش ،بفتح تحقيقات في عدد من بلديات إلو’ية نتيجة سشوء إلتسشيير إإ’دإري وعدم قدرة
عدد من إلمجالسش إلمنتخبة تسشيير ملف إلنفايات إلمنزلية إلتي حولت إلفضشاءإت إلعمومية إإلى ما يششبه إلمفرغات إلعششوإئية،
متوعدإ إلبعضش منهم بالمتابعة إلقضشائية في حالة ثبوت تقصشير فيأإدإء مهامهم إإ’دإرية وإلسشهر على خدمة إلموإطن..

بومردأسس :ز /كمال
كما شضّدد والي الولية خÓل اللقاء الذي
جمعه ،نهاية األسضبوع ،مع المنتخبين
المحليين على ضضرورة النتهاء سضريعا في
تجسضيد المشضاريع التنموية التي اسضتفادت
منها بلديات الولية في مهلة أاقصضاها نهاية
الشضهر الجاري والنطÓق في بعث المشضاريع
المتوقفة مع تهديده بتحويل عدد منها إالى
بلديات أاخرى في حالة عجز البلديات
المعنية من اسضتغÓل هذه المشضاريع الحسضاسضة
في حياة المواطن وتشضمل التهيئة الحضضرية،
تعبيد الطرقات ومد شضبكات مياه الشضرب
والصضرف الصضحي ،غاز المدينة ،المرافق
الشضبانية والمشضاريع السضكنية بمختلف الصضيغ
وبالخصضوصش منها السضكن الريفي.
كما اتخذ والي الولية قرارا بتحويل عدد
من مشضاريع األسضواق الجوارية التي اسضتفادت
منها بلدية بومرداسش إالى كل من بلدية
تاورقة ،اعفير وبن شضود بأاقصضى شضرق الولية
نتيجة عجز رئيسش البلدية في تجسضيد هذه
المشضاريع التي كان من المنتظر تسضليمها شضهر

تلمسشان :محمد  -ب

رمضضان لتنظيم أاسضواق البلدية والقضضاء على
فوضضى النشضاط التجاري ،هذا وقد جاءت
اإلجراءات المتخذة من قبل والي بومرداسش
على خلفية الزيارة التي قادته إالى بلدية
خميسش الخشضنة وأاولد موسضى ،حيث توقف
على كارثة حقيقية في طريقة تسضيير
النفايات المنزلية التي تتم بطريقة عشضوائية،

مما حول مركز البلدية إالى ما يشضبه المفرغة
العمومية وهي الوضضعية التي أاثارت حفيظة
المسضؤوول األول عن الجهاز التنفيذي ،الذي
قرر اتخاذ إاجراءات ردعية في حق
المتقاعسضين من المنتخبين المحليين الذين
لم يكونوا في مسضتوى تطلعات المواطن .

بعد توزيع حصشة  ٥٦٠لفائدة حي ’صشاصش سشيدي سشالم بعنابة إلعملية جرت في ششفافية
 ٩٧٤سسكن موجهإالى حي بوخضسرة مطلع سسبتمبر وبحضشور طالبي إلسشكن
سشارعت و’ية عنابة في توزيع
إلسشكنات إ’جتماعية إلتي إكتملت بها
إأ’ششغال ،وإلموجهة للقضشاء على
إلبنايات إلفوضشوية ،خاصشة وموجة
إ’حتجاجات إلتي عرفتها عاصشمة
إلو’ية ،بدإية هذإ إلششهر .وبنفسش
إلوتيرة يرتقب أإن يسشتفيد سشكان
إأ’حياء إلفوضشوية إلمتبقية ،من
مجموع أإولئك إلذين تم إإحصشاؤوهم في
 ،٢٠٠٧من حصشصشهم إلسشكنية إلتي
عرفت تأاخرإ في عملية إلتوزيع نتيجة
إلعديد من إأ’سشباب.
وقد شضرع ديوان الترقية والتسضيير العقاري
في وقت سضابق باسضتدعاء المسضتفيدين من
حصضة  ٩٧٤مسضكن اجتماعي لتسضديد
المسضتحقات المالية الخاصضة بهم ،وذلك بعد
أان انتهت مصضالح دائرة البوني ،منتصضف العام
الماضضي من ضضبط القائمة النهائية إاثر دراسضة
الطعون المقدمة ،والتي تم التصضديق عليها من
قبل السضلطات الولئية قبل إارسضالها إالى ديوان
الترقية والتسضيير العقاري ،وقد سضبق لدائرة
البوني أان أافرجت في شضهر جانفي  ٢٠١٢عن
قائمة ١١٩٥وحدة سضكنية ،منها  ٩٧٤مسضكن
اجتماعي من الحصضة اإلجمالية تم تخصضيصضها
ألصضحاب البيوت الفوضضوية واألكواخ
القصضديرية ،المدرجة ضضمن اإلحصضاء
السضكاني .٢٠٠٧

كششف رئيسش بلدية تلمسشان ،خوإني
محمد عبد إلرفيق ،في تصشريح صشحفي
لـ«إلششعب» ،أإنه وأ’ول مرة قررت
بلدية تلمسشان أإن توزع قفة رمضشان
نقدإ على إلمحتاجين ،حيث رصشدت
إلبلدية غÓفا ماليا يقدر بـ ٣٠٠٠دج
لكل قفة تمنح للمعوزين على ششكل
حوإ’ت بريدية لتفادي أإي إإلتباسش،
حيث قامت إلبلدية بتوزيع  ٣٠٠٠قفة
على إلمحتاجين.

كما سضيتم ترحيل  ٩٧٤عائلة تقطن في
البيوت الفوضضوية إالى سضكناتهم الجتماعية
بكل من بوخضضرة  ٣وبوزعرورة مطلع شضهر
سضبتمبر المقبل وذلك بعد انتهاء األشضغال
بالحصضة الممنوحة لهم منذ أاكثر من  ١٨شضهرا،
في انتظار اإلعÓن عن موعد إاعادة إاسضكان
 ١٣٠عائلة تقطن بمنطقة لعÓليق والتي
سضترحل إالى حي بوزعرورة.
كما سضبق وأان شضن العشضرات من
المسضتفيدين من حصضة  ٩٧٤مسضكن اجتماعي
من إاجمالي ١١٩٥المخصضصضة ألصضحاب البيوت
الفوضضوية بحي بوخضضرة ،مطلع العام الجاري،
عدة وقفات احتجاجية أامام ديوان الترقية
والتسضيير العقاري ،مطالبين بضضرورة التعجيل
في توزيع السضكنات الموجهة إاليهم ،بسضبب
الظروف الجتماعية الصضعبة التي يكابدونها
على مسضتوى هذه األحياء الشضعبية ،بمنحهم
مفاتيح السضكنات ببوخضضرة  ٣وبوزعرورة بعد
ترحيل  ٢١٦مسضتفيد.
وكانت لـ«الشضعب» وقفة مع بعضش مواطني
حي لصضاصش سضيدي سضالم ،ممن اسضتفادوا قبل
أاسضبوع من حصضة  ٥٦٠مسضكن ،أاين أاكدت لنا
العديد من العائÓت أان السضكنات الجديدة
كانت في مسضتوى تطلعاتهم.

عنابة :ألعيفة سشمير

إانجاز الطريق السساحلي بوزجار ـ مداغ سسنة ٢٠١٤
أاكد شضويرف جلول ـ رئيسش مصضلحة تطوير المنشضآات القاعدية بمديرية األشضغال العمومية
لولية عين تموشضنت ـ أان الدولة أاولت أاهمية كبرى للمنشضآات الفنية من خÓل برمجة جملة من
المشضاريع الجديدة تضضاف إالى ما تم تحقيقه خÓل الخماسضي المنصضرم.
فباإلضضافة إالى  ٣أانفاق أارضضية التي تملكها الولية ،تجري في الوقت الحالي أاشضغال إانجاز
نفق أارضضي يربط شضعبة اللحم بالطريق الوطني رقم  ،٠٢كما يتم إانجاز مدخل بلدية العامرية
بهدف القضضاء على النقاط السضوداء ،فضض Óعن ذلك برمجت ذات المديرية إانجاز إازدواجية
الطريق السضاحلي الرابط بين بوزجار ومداغ والذي سضتنطلق فيه الدراسضة خÓل سضنة .٢٠١٤

عين تموششنت :ب.م أألمين

محاضسر قضسائية لغلق  ١٠محÓت وحجز  ٥٠كلغ من اللحوم
الفاسسدة بعين تموشسنت
تمكنت مصضالح الرقابة وقمع الغشش ،بمديرية التجارة
لولية عين تموشضنت ،من حجز  ٥٠كلغ من اللحوم الحمراء
والبيضضاء والمواد الغذائية ،خÓل األسضبوع األول من شضهر
رمضضان ،بقيمة مالية قدرت بأاكثر من  ٢٧أالف دج ،وذلك في
 ٣٢٦تدخل أاسضفر عن تحرير  ٦٨محضضرا قضضائيا واقتراح
غلق  ١٠محÓت تجارية لعدم تطابقها والمعايير سضواء ما
تعلق بمبدأا النظافةـ و كذا من خÓل الممارسضات التجارية
غير القانونية.
وقد وضضعت المديرية الوصضية رزنامة عمل تهدف
باألسضاسش لتكثيف نشضاط أاعوان الرقابة بتخصضيصش أازيد من
 ٢٠فرقة دورية توكل لها مهام السضهر على مراقبة مختلف
األنشضطة التجارية.

ب .م أألمين

كثفت فرق إلجودة
ومحاربة إلغشش ،إلتي
أإنششأاتها مديرية إلتجارة
لو’ية تيارت ،منذ
دخول ششهر رمضشان من
نششاطها ،حيث سشجل ما
مجموعه  ١٤٢٠تدخل على
مسشتوى بلديات إلو’ية.
ومن خÓل المعاينة
الميدانية ألعوان محاربة الغشش
تم تحرير ٣٥١محضضر لتجار لم
يحترموا مقاييسش مهنة التجارة
مع تجاوزات في التسضعيرة،

 ١٦٥٥عائلة ببشسار
تسستلم المفاتيح

عاشضت بلدية بشضار ،أامسش ،تحت صضوت
زغاريد النسضاء بالقاعة المتعددة
الرياضضات للشضهيد الهامل الهامل
بالدبدابة بشضار بعد عملية إاجراء القرعة
وتسضليم المفاتيح على مجموعة من
المسضتفيدين بالسضكنات الجتماعية
المقدرة بـ  ،١٦٥٥منها  ٨٢معاقا و١٨٥
امرأاة.
بعد أان تمت عملية الطعون والمقدرة بـ
 ٣١٢٢طعن منها  ٤٩طعنا مؤوسضسضا وتم
شضطب  ١٢٦وكان عدد المسضتفيدين من
فئة الشضباب أاقل من  ٣٥سضنة  ،٤٠٣وعدد
المسضتفيدين من فئة أاكبر من  ٣٥سضنة
 ،١٢٥٢وبهذه الحصضة من السضكنات
الجتماعية اليجارية تكون ولية بشضار
وعاصضمة الولية على التحديد ،قد
سضجلت قفزة اسضتثنائية فيما يخصش توزيع
السضكن الجتماعي بعد توزيع حوالي ١٣٥٠
سضكن منتصضف سضنة  ٢٠١١لتصضل الحصضة
الموزعة خÓل السضنتين األخيرتين إالى
حوالي  ٤٠٠٠سضكن بما فيها السضكنات
الموجهة لقاطني السضكن الهشش وهو ما
يتجسضد في انطباعات الشضارع البشضاري
الذي لمسش ذلك النفراج في توزيع
السضكنات وحتى األراضضي بعد سضنوات من
الركود والشضلل الذي مسش قطاع العقار.
كما أان عملية توزيع القطع األرضضية
المقدرة بـ  ٤٢٠٠قطعة خففت الضضغط
على طالبي السضكن ،وصضرح الوالى عبد
الغاني زعÓن أانه سضتوزع ١٠آالف قطعة
أارضش أاخرى مع الدخول الجتماعي
المقبل في شضهر سضبتمبر على أاقصضى
تقدير.

بششار :دحمان  -ج

وبدائرة الغزوات ،كشضف رئيسش الدائرة
السضيد قاسضمي محمد ،أان مصضالحه قد قامت
بتوزيع  ٢٢٢٥قفة موزعة على بلديات
الدائرة السضبعة وهي :الغزوات بـ ١٢٠٠قفة
والسضواحلية بـ  ٣٣٠قفة ودار يغمراسضن بـ ٣٢٥
قفة وتيانت بـ ٣٠٠قفة.
من جانب آاخر ،تم فتح مطاعم للرحمة
توزع الوجبات على العائÓت المعوزة ،ففي
السضواحلية يوزع مطعم الرحمة ما يزيد عن
١١٠٠وجبة كاملة يوميا ،وبالغزوات يوزع

حفل بهيج بقصشر إلثقافة في تلمسشان

تكريم نجباء األطوار التعليمية والمؤوسسسسات الرائدة
أاشضرف ،مسضاء أاول أامسش ،والي ولية
تلمسضان السضيد عبد الوهاب نوري على
تكريم الناجحين في امتحانات السضنة
(نهاية المرحلة البتدائية ،التعليم
المتوسضط ،البكالوريا) في حفل بهيج
احتضضنه قصضر الثقافة «عبد الكريم دالي»
بايمامة وسضط حضضور قوي لأÓولياء ومدراء
المدارسش.
وقد كرم الوالي الناجحون الممتازون
في شضهادة البكالوريا الحاصضلين على معدل
يزيد عن  ١٦من  ٢٠والبالغ عددهم ١٩
تلميذا ،كما كرم  ٣١ناجحا في شضهادة
التعليم المتوسضط تحصضلوا على معدل
يفوق الـ ١٨من  ٢٠و ٢٧ناجحا في شضهادة
نهاية المرحلة البتدائية الذين حصضلوا
على معدل يزيد عن  ٠٩,٨من  .١٠كما تم
تكريم ناجحة في شضهادة البكالوريا من

ذوي الحتياجات الخاصضة بعدما حصضلت
على معدل  ١٣,٦٢من  ٢٠و ٥ناجحين في
التعليم المتوسضط  ٤منهم مكفوفين و٠٨
ناجحين في شضهادة نهاية المرحلة
البتدائية منهم  ٥مصضابين بإاعاقة بصضرية
و ٢مصضابين بإاعاقة سضمعية.
ومن أاجل تحفيز األسضرة التربوية على
التنافسش ومواصضلة العمل والنجاح ،تم
تكريم العديد من المؤوسضسضات التي حققت
نتائج ممتازة في مختلف المتحانات،
حيث تم تكريم ١٥مدرسضة ابتدائية حصضلت
على نسضبة نجاح تقدر بـ١٠٠بالمائة ،كما تم
تكريم ١٢متوسضطة حققت نتائج تزيد عن
الـ ٦٨بالمائة و١٢ثانوية حققت نسضبة تزيد
عن الـ ٤٤بالمائة.

محمد  -ب

مدير إلصشحة بوهرإن ُيطمئن:

أازمة اللقاح للمعتمرين تعرف اإلنفراج هذا اإلثنين
أإكد مدير إلصشحة وإلسشكان وإإصشÓح
إلمسشتششفيات بو’ية وهرإن ،أإن حصشة
إللقاح إلمخصشصش للمعتمرين إلذين
يفترضش أإن يتوجهوإ إإلى إلبقاع
إلمقدسشة ،بدإية ششهر أإوت إلمقبل،
لتأادية إلمناسشك خÓل ششهر رمضشان
إلمعظم ،تم ضشبطها وسشتكون متوفرة
عبر كافة إلمرإكز إلصشحية.
واعتبر قصضاب عبد القادر ،أان إاشضكالية
الندرة تتأازم بنفاذ الحصضة وتنفرج سضاعة
التموين بالحصضة المتعامل بها حسضب
القوانين السضارية المفعول ،موضضحا أان اللقاح
سضيكون بوهران بداية هذا الثنين ،وهو
متوفر حسضب ما ورد عنه ،أاول أامسش
الخميسش ،ببلديات أارزيو وعيون الترك
وبوتليليسش وبوعمامة ووادي تليÓت.
سضجلنا ذلك على خلفية الندرة في اللقاح
المخصضصش للمعتمرين والتي طالت كل من
بلدية السضانيا ومنطقة الصضديقية كعينة ،أاين
اشضتكى بعضش المقبلين على آاداء مناسضك
العمرة المشضكل ،في وقت تعرف فيه عاصضمة
غرب البÓد إاقبال كبيرا على آاداء مناسضك
العمرة خÓل شضهر رمضضان ،خاصضة خÓل
األيام األواخر.
ويبقى التلقيح من ضضمن أاهم اإلجراءات

إإنششاء ٤أإسشوإق جوإرية للحد من إلمضشاربة

فرندة
دائرتي
والسضوقر .وقدر
الذي
المبلغ
خصضصش للمشضاريع
بـ ٤مÓيير سضنتيم
من شضأانها القضضاء على التجارة
الفوضضوية التي تسضتفحل خÓل
الشضهر الفضضيل من كل عام.
وحسضب نفسش المتحدث ،فإان
األشضغال بسضوق «لكادات»
بمدينة تيارت توشضك على
النتهاء.

فرق الجودة وقمع الغشش بتيارت تكثف من الخرجات الميدانية
بينما تم اقتراح غلق  ٤٤محÓ
تجاريا بسضبب عدم التقيد
بشضروط ممارسضة التجارة منها
عدم الفوترة وعدم امتÓك
سضجÓت تجارية.
وعن الغشش في الفوترة ،فقد
قدرت المخالفات بـ ٢٣مليون
سضنتيم ،أاما مراقبة الجودة ،فإان
ما مجموعه  ٩٩محضضرا تم

مطعم الرحمة ما بين  ٦٠٠و ٧٠٠وجبة يوميا،
في حين فتح فندق «أاولد زيري» بالغزوات
أابوابه لتوزيع  ٨٠وجبة لعابري السضبيل يوميا.
من جهة أاخرى ،خصضصضت بلدية عين فزه ـ
 ١٠كلم شضرق تلمسضان ـ غÓفا ماليا يقدر بـ١٨٠
مليون سضنتيم لقفة رمضضان ،حيث كشضف
رئيسش البلدية أان مصضالحه قد تمكنت من
توزيع  ٦٠٠قفة رمضضان في التفاتة إالى فئة
الفقراء والمعوزين.
من ناحية أاخرى ،رصضدت بلدية عين
يوسضف مبلغ  ٣٠٠مليون سضنتيم من ميزانية
البلدية بغية العملية التضضامنية لقفة رمضضان
التي سضتسضتفيد منها ١٢٠٠عائلة معوزة بتراب
البلدية بمعدل قفة لكل عائلة.
كما أاشضار رئيسش البلدية ،أانه تلقى وعودا
من عدة مقاولين بتزويد البلدية بكميات
هامة من المواد الغذائية سضتوزع على
الفقراء ،في حين شضهدت عملية توزيع قفة
رمضضان ببلدية بني وارسضوسش نوعا من
الحتجاج ،فيما لم توزع القفة ببلدية
الرمشضي التي رصضدت لها أاكثر من  ٨٠٠مليون
سضنتيم.

تدوينه للمخالفين ،وحسضب
فيصضل خالفي المكلف باإلعÓم
بمديرة التجارة لولية تيارت،
فإان المديرية شضرعت منذ مدة
في انجاز أاربعة أاسضواق جوارية،
منها اثنين بعاصضمة الولية
تيارت بكل من حيي لكادات
والتفاح ،بينما شضرع في إانشضاء
سضوقين جواريين آاخرين بكل من

تيارت :عمارة .ع

الوقائية التي اتخذتها وزارة الصضحة والسضكان
لضضمان وسضÓمة صضحة المعتمرين.

برأهمية  -م

أإمطار طوفانية
تتهاطل على
أإم إلبوإقي

ح ـي «حيح ـي المك ـ ـي»
يغ ـ ـ ـرق في األوحـ ـ ـ ـال
تسضّببت األمطار الغزيرة التي تهاطلت،
مسضاء الخميسش بولية أام البواقي ،في إاغراق
عديد األحياء في األوحال وخاصضة حي
«حيحي المكي» الذي غمرته المياه.
وعلى األرجح ،فإان سضبب غرق الحي،
غياب التهيئة الحضضرية ،مما أادى إالى قفل
مداخل العمارات والطرقات بالمياه وعرقلة
حركة سضير الراجلين والسضيارات ،حيث
أاصضبحت طرقات الحي عبارة عن مسضالك
ترابية تؤودي في أاغلب األحيان إالى انسضداد
قنوات الصضرف الصضحي بالمياه ،فضض Óعن
توقف حركة المرور جراء تراكم األوحال،
األمر الذي جعل السضكان يعّبرون عن
إامتعاضضهم الشضديد من الحالة المزرية التي
وصضل إاليها الحي رغم النداءات العديدة،
التي وجهها سضكان الحي للسضلطات المحلية
قصضد التعجيل في تعبيد الطريق وإاصضÓح
قنوات الصضرف الصضحي لكن ل حياة لمن
تنادي.
وفي ظل هذا الوضضع ،يبقى المواطنون
ينتظرون عملية التهيئة التي من شضأانها
إاعادة العتبار إالى كل األحياء المحرومة.

أأم ألبوأقي :عقيدي أمحمد

من مراسشيلينا

السسبت  ٢٠جويلية  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ١١رمضسان  ١٤٣٤هـ

العدد
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إاقبال متواصشل على سشوق التضشامن بالسشاحة المركزية النقابية

األسشعار ‘ متناول اŸواطن وبيع  ٥٠٠قنطار من الدجاج اّÛمد يوميا

يتواصشلإاقبال العديد من المواطنين على نقاط بيع مختلفأانواع المواد الغذائية بدار الششعب على مسشتوى
سشاحة ا’تحاد العام للعمال الجزائريين بسشاحةأاول ماي في اأ’سشبوع الثاني من ششهر رمضشان’ ،قتناء البقول الجافة ،اللحوم
الحمراء والبيضشاء ،العجائن ،الزيوت والحليب ومششتقاته .كانت السشاعة تششيرإالى التاسشعة و ١٤دقيقة صشباحا ،عندما بدأا
القليل من المواطنين يتوافدون على المكان ومن كل النقاط المجاورة وخارجها ،لكن في حدود السشاعة التاسشعة و ٥٥دقيقة
’حظنا ارتفاع عدد الوافدين ،كما لمسشنا خÓل جولتنا ا’سشتطÓعيةإاقبال المواطنين على ششراء البقول خاصشة اأ’رز،
الحمصص والعدسص ،وكذا العجائن ،السشميد ،الكسشكسشي والدجاج.

اسستطÓع :سسهام بوعموشسة
ؤنشسير هنا إالى أانّه زيادة على
نقاط بيع المواد الغذائية
المتواجدة بسساحة ا’تحاد العام
للعمال الجزائريين ،فقد ؤضسعت
نقاط بيع لشسركات المتعامل
النقال ''موبيليسس
ؤنجمة'' ،ؤهذا قصسد تسسهيل شسحن
هواتفهم دؤن التنقل إالى نقاط
البيع اأ’خرى .ؤبالمقابل لمسسنا
ارتياحا من طرف المواطنين من
ناحية اأ’سسعار ؤنوعية المنتجات
الغذائية التي تباع ،في حين يرى
البعضس أاّن اأ’سسعار ’ تختلف على
تلك المعمول بها في اأ’سسواق
اأ’خرى فقط  ٢٠أاؤ  ٣٠دج .
جلنا أاسسعار بعضس
ؤلدى تجّولنا سس ّ
المواد الغذائية مثل مادة البيضس
الذي بلغ سسعر ''البÓطو'' منه٢٩٥ ،
دج ،ؤخمسس لترات من الزيت تباع
بـ  ٥٥٠دج ،ؤ ٢٣دج للترين ،ؤ١١٥
دج للتر الواحد ،أاما الكيلوغرام من
الكسسكسسي فيتراؤح سسعره ما بين
 ٦٠دج ؤ ٧٥دج أاي حسسب النوعية،
ؤالفرينة التي تسستعمل بكثرة في
صسنع الحلويات خاصسة في اأ’عياد
فبلغ ثمنها  ٢٤دج ،الزبيب كذلك
يتراؤح سسعره ما بين  ٣٥٠ؤ ٤٥٠دج،

ؤالعينة سسعرها بلغ  ٣٩٠دج ،ؤ١٠
كلغ من السسميد بـ  ٣٧٠دج ،ؤ ٩١دج
بالنسسبة لمادة اأ’رز.
في حين سسعر اللحوم من نوع
بقري فتباع بـ  ٩٥٠دج ،ؤالمجّمدة
منها بـ  ٦٠٠دج ،ؤلحم الغنم بلغ
ثمنه  ١٢٠٠دج ،ما يعادل سسعره في
اأ’سسواق  ١٥٠٠دج،أاما الدجاج
المجّمد فقد بلغ سسعره  ٢٣٠دج
للكيلوغرام الواحد ،ؤحوالي ٣٥٠
دج لنصسف دجاجة ،في الوقت
الذي ؤصسل سسعر الطازج منه في
بعضس اأ’سسواق إالى  ٣٥٠دج ،مّما
شسّكل طوابير على اقتناء الدجاج.
ؤفي هذا الصسدد ،اقتربت
''الشسعب'' من بعضس الباعة لمعرفة
نسسبة إاقبال المواطنين على اقتناء
احتياجاتهم من المواد الغذائية
خÓل هذا الشسهر الفضسيل ،ؤمدى
توافق اأ’سسعار مع القدرة الشسرائية
للمؤاطن البسسيط الذي اكتوى من نار
التجار باأ’سسواق ؤمحÓت بيع المواد
الغذائية ،الذين ينتهزؤن فرصسة
مناسسبات اأ’عياد ؤرمضسان لرفع
اأ’سسعار بطريقة جنونية ’ ،تحتكم
لقانون التجارة المعمول به دؤليا.
أاّكد بوجمعة بائع تابع للديوان
الوطني للحبوب في حديث لـ
''الشسعب'' ،أاّن اأ’سسعار معقولة ؤفي

متناؤل الجميع ،مّما جعل
المواطنون يقبلون على جناحه
منذ اليوم اأ’ؤل من ا’فتتاح ،ؤهذا
لشسراء البقوليات ؤبكميات كبيرة
’سسيما الحمصس ؤالعدسس ،ؤحسسب
محّدثنا فإاّن بعضس المواطنين
قدموا من أاماكن بعيدة كالرؤيبة،
ؤهناك من اشسترى  ٢٥كلغ من
الحمصس أ’ّنهم ـ كما قال محدثنا ـ
لن يجدؤا هذا السسعر في
المحÓت اأ’خرى ،كما أاّنه بعد
رمضسان يكونون بحاجة إالى مادة
الحمصس لطبخها في المناسسبات
ؤاأ’فراح ،مشسيرا إالى أان منتجاتهم
ليسست محلية فقط ،بل أان هناك
مواد مسستوردة من الحمصس ؤكل
مواطن يختار النوعية التي
يريدها.
ؤأاضساف بوجمعة أاّن البيع سسيبقى
إالى غاية عشسية عيد الفطر
المبارك ،أام Óفي أان تسستمر نقاط
البيع بعد شسهر رمضسان لفائدة
المواطن ،مجّددا تأاكيده أاّن إاقبال
المواطنين كبير منذ السساعة
التاسسعة صسباحا إالى غاية الثالثة
ؤالنصسف بعد الزؤال.
نفسس اأ’مر أاّكده سسÓم مصسطفى،
بائع بشسركة المذابح للوسسط
بالشسراقة ،قائ Óأاّن سسعر الدجاج

تششمل  ٥بلديات

معقول ؤاإ’قبال عليه كبير ،هذا ما
يفسّسر بيعهم  ٥٠٠قنطار يوميا من
الدجاج الذي يتراؤح ثمنه ما بين
 ٢٣٠دج ؤ ٣٥٠دج ،حسسب ما أافاد.
ؤأاضساف سسÓم أاّنه بمجرد نفاذ
الكمية اأ’ؤلى ،تأاتي شساحنة ثانية
للتزؤيد بكمية أاخرى أاي أاّن كمية
الدجاج متوفرة لتلبية طلبات
المواطنين ،مؤوّكدا أاّن عملية البيع
هذا العام منّظمة ؤالمنتوج موجود
على عكسس العام الماضسي.
ؤفي هذا الشسأان ،قال محّدثنا أاّن
شسركة المذابح للوسسط لديها نقاط
بيع بكل من بلديات حسسين داي،
الشسراقة ،مفتاح ،ؤسسيدي موسسى
ؤهي دائمة أاي تنشسط طيلة السسنة،
علما أاّن عملية البيع تنطلق من
السساعة الثامنة ؤالنصسف صسباحا
إالى غاية الرابعة بعد الزؤال،
حسسب ما أافاد به سسÓم مصسطفى.
من جهتها ،أاشسارت آامال عاملة
بمركب الحليب ببئر خادم إالى أاّن
اإ’قبال على الحليب ؤمشستقاته
هذه السسنة انخفضس مقارنة بالعام
الماضسي ،جاهلة السسبب بالرغم
من أاّن اأ’سسعار معقولة على حد
قولها ،مضسيفة أاّن المواد التي يقبل
عليها المواطن هي الحليب
العادي ،حليب البقر ،الزبدة،
السسمن ،القشسدة ؤاأ’جبان.
ؤأابرزت أامال في هذا السسياق،
ندرة الحليب على مسستوى
العاصسمة قائلة’'' :حظت أاّن توزيع
الحليب ’ يصسل إالى العاصسمة،
بالرغم من أاّن المركب ينتج
بكميات كافية ؤيوّزع على مسستوى
كل بلديات الوسسط إالى غاية
سسطاؤالي ؤبرج الكيفان ،ؤ’ ندري
أاين الخلل؟'' ،مضسيفة بأاّنها تأامل
في أان تسستمر نقاط البيع ما بعد
رمضسان ،أ’ّن العديد من المواطنين
طالبوا بذلك ،ؤأان يخصسصس
مسسؤوؤلو ا’تحاد العام للعمال
الجزائريين مكانا لهم ،ؤعلى حد
قولها فإان النشساط في مثل هذه
النقاط يشسّكل مصسدر ربح كبير
لهم.

انطـ ـ ـÓقأاششغ ـ ـ ـال تزويـ ـ ـ ـد  ١٢٦٦٢بي ـ ـ ـت بالغـ ـ ـ ـاز في سشطي ـ ـف
انطلقت أاشسغال الشسطر اأ’ؤل للبرنامج
الخماسسي  ٢٠١٤ / ٢٠١٠الخاصس بتزؤيد
البلديات غير المسستفيدة بو’ية سسطيف من
الغاز الطبيعي ،ؤالتي تشسمل  ٥بلديات من أاصسل
 ٩بلديات لم تسستفد بعد من هذا المرفق
الحيوي بالنسسبة لسسكان الو’ية ،ؤيتعلق اأ’مر
ببلديات :تاشسودة ؤسسرج الغول ؤمعاؤية ؤهي
البلديات الواقعة شسمال شسرق الو’ية ؤبلديتي
حربيل ؤبوسسÓم الواقعتين في الشسمال الغربي
حيث التضساريسس الوعرة ؤالمناخ القارصس
البرؤدة في فصسل الشستاء.
ؤتشسمل العملية  ١٢٦٦٢بيت لربطها في
المسستقبل بشسبكة الغاز الطبيعي ،ؤعلى سسبيل

المثال تسستفيد بلدية حربيل من ربط
 ١٦٥٠مسسكن ،بإاعتمادات مالية قدرت بـ
 ٤٥مليار سسنتيم ،كما تّم إاعطاء إاشسارة
انطÓق توسسعة للشسبكة بكل من بلديتي
حمام قرقور ؤبوقاعة في شسمال غرب
الو’ية.
يذكر أاّن البلديات المتبقية ؤالتي سستنطلق
أاشسغال الربط بها في القريب العاجل هي
أايت نوال مزادة ؤايت تيزي ؤؤاد البارد
ؤعين السسبت ،ؤهكذا سسترتفع نسسبة الربط
على مسستوى الو’ية إالى ما فوق ٪ ٩٥
مقاربة الربط بالكهرباء.

سسطيف :نورالدين بوطغان

 ١٥٢ . ٦مليون دينار لتهيئة البلديات
اسستفادت  ٢٣بلدية من أاصسل  ٣٢بلدية بو’ية
بومرداسس من غÓف مالي معتبر في إاطار
الميزانية اإ’ضسافية لسسنة  ،٢٠١٣قّدر بـ ١٥٢ . ٦
مليون دينار موزعة في شسكل إاعانات مالية لفائدة
البلديات بهدف إانجاز مشساريع حسسب الطلبات
المدعومة بالبطاقات التقنية المقدمة من طرف
رؤؤسساء البلديات للمجلسس الشسعبي الو’ئي.
ؤقد تراؤحت قيمة اإ’عانة الممنوحة للبلديات ما
بين  ١مليون دينار كحد أادنى ؤ ٨مليون دينار حد
أاقصسى حسسب طبيعة ؤأاهمية المشسرؤع المقترح
للنهوضس بالتنمية المحلية لهذه البلديات ،ؤكذا
تهيئة الطرقات ؤمد قنوات الصسرف الصسحي لعدة
أاحياء ؤتجمعات سسكنية منها القرية الفÓحية
لبلدية اعفير التي اسستفادت من  ٨مليون دينار
أ’شسغال التهيئة ٧ ،مليون دينار لتهيئة كل من طريق
أانسسا بقدارة ،طريق سسحنون بأاؤ’د موسسى ،طريق
الحاج احمد بزموري ،ؤأاؤ’د زيان ببلدية لقاطة٨ ،
مليون دينار لتهيئة طريق حوشس بن ؤالي برأاسس
جنات ٦ ،مليون دينار لتهيئة طريق بن ضسنون
بخميسس الخشسنة ،طريق بني خليفة ببلدية بني
عمران ،طريق أاؤ’د الشسيخ بتيجÓبين ،طريق
البÓطو ببودؤاؤ البحري ؤتهيئة ؤسسط بلدية عمال،
 ٥مليون دينار لتهيئة كل من طريق حي سسعيداني
بأاؤ’د هداج ؤطريق أاشسبÓؤن بشسعبة العامر.
ؤإاعانات أاخرى تراؤحت بين  ٥إالى  ٨مليون دينار
’نجاز قنوات الصسرف الصسحي في كل من قرى
مشستى عÓل ؤذراع الجيÓلي ببغلية ،قرية بن حمزة
بحمادي ،سساحل ببوبراك بسسيدي داؤد ،قرية
معرؤفة با’ربعطاشس ،ؤحي مراح السسعيد بسسي
مصسطفى ،إاضسافة إالى مشساريع ’نجاز شسبكة مياه
الشسرب في حي بوكرؤشسة ببومرداسس ،ؤحي خودي
ببرج منايل ،ؤمشساريع أاخرى إ’نجاز قاعة للعÓج
ببلدية يسسر ؤتهيئة الملعب البلدي أ’ؤ’د عيسسى.

صشيادو اعفير يطالبون بمرفأا صشيد
ينتظر صسيادؤ منطقة الزاؤية ببلدية اعفير منذ
فترة تجسسيد مشسرؤع مرفأا الصسيد الطبيعي
للمنطقة ،ؤقوفا عند ؤعود ؤزارة الصسيد البحري
ؤالموارد الصسيدية التي تحدثت عن مشساريع لتهيئة
عدد من المÓج الطبيعية بو’ية بومرداسس منها
ملجأا الزاؤية ؤالقوسس بدلسس ،من أاجل مسساعدة
الصسيادين الهواة ؤصسغار الحرفيين الذين اسستفادؤا
من دعم ؤكا’ت التشسغيل المحلية إ’نشساء مؤوسسسسات
صسيد مصسغرة سساهمت بشسكل فعال في توفير جزء
من الثرؤة السسمكية لسسكان المنطقة ؤبأاسسعار
تنافسسية مقارنة مع ما يقوم به الصسيادؤن
المحترفون.
هذا ؤقد شسّكلت مطالب الصسيادين الخاصسة بتهيئة
مداخل المرفأا الطبيعي لمنطقة الزاؤية انشسغا’ت
حقيقية لدى رئيسس المجلسس الشسعبي البلدي
’عفير ،الذي كّرر في حديث لـ ''الشسعب'' بضسرؤرة
اإ’سسراع في تهيئة المكان بسسبب افتقاد البلدية
لفضساء بحري مهيأا للرسسو سسواء للصسيادين ،أاؤ حتى
أ’صسحاب قوارب النزهة ؤالترفيه ،مع تأاكيده أايضسا
على مطلب تهيئة طول الشسريط السساحلي الذي
تتمتع به البلدية بما فيه الشسواطئ التي تغيب عنها
أادني الخدمات اأ’سساسسية لفائدة المصسطافين
ؤتنعدم فيها المرافق ؤالتهيئة الشساملة.

بومرداسس :كمال زقاي

ألسصبت  ٢٠جويلية  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ١١رمضصان ١٤٣٤هـ

دولي

تجديد الدعوةإلنشضاء قوة رد سضريع للتعامل مع األزمات اإلفريقية

تحضشيرات حثيثة ودعم دولي متزايد قبلأاسشبوع من الرئاسشيات في مالي
قبلأاسضبوع من تنظيم الجولة األولى لÓنتخابات الرئاسضية في مالي ،وفي الوقت الذي يواصضل فيه المترشضحون
حمÓتهم النتخابية،أاكدت مصضادر عسضكرية،أامسس ،مقتل شضخصس فيأاعمال عنفإاندلعت الليلة ما قبل الماضضية
في مدينة «كيدال» ،الواقعة شضمال شضرق مالي.

فضصيلة دفوسس ـ الوكا’ت
وقالت ألمصصادر ،إأن تبادل إلطÓق
ألرصصاصس وقع بين مجموعة من ألطوأرق
وسصكان سصود .ورغم تسصجيل أأعمال ألعنف
هذه ،فإان شصمال مالي يبدو هادئا على
ألعموم ،ومند توقيع إأتفاقيات وأغادوغو
ألتي سصمحت بعودة سصلطات بماكو إألى
ألمنطقة ،لم تشصهد هذه أألخيرة أأي أأحدأث
أأو حوأدث تذكر ،وقد دفع أسصتثباب أألمن
بها ببعضس ألبلدأن ألتي تشصارك في ألقوأت
أإلفريقية ألمعروفة بـ«أأفيسصما» إألى
تخفيضس عدد جنودها .وفي هذأ أإلطار،
قررت حكومة نيجيريا تخفيضس عدد
جنودها ألموجودين في مالي بعد ألتحسصن
أألمني في ألشصمال.
وفي إأطار ألدعم ألذي تقدمه
ألمجموعة ألدولية لمسصاعدة مالي على بناء
مؤوسصسصات حكمها وإأسصتعادة إأسصتقرأرها
وإأرسصاء ألديمقرأطية ،أأعربت كندأ عن
قرأرها زيادة مسصاعدأتها لباماكو من
خÓل تقديم ألدعم لتنصصيب بعثة تقييم
أإلنتخابات ألرئاسصية ألمقبلة ألمرتقبة في
 ٢٨جويلية ألجاري.
وأأكدت ألحكومة ألكندية عن إألتزأمها
بتقديم مسصاعدأت مالية تصصل إألى  ٢٥٠أألف
دولر أأمريكي من أأجل إأيفاد فريق دولي
لتقييم أإلنتخابات ألرئاسصية في مالي حيث
يتكون هذأ ألفريق من خبرأء من كندأ ودول
أأخرى على أأن يمارسس نشصاطه ميدأنيا.
وكانت أأوتاوأ قد أأعلنت أأنها سصترسصل ما
ل يقل عن  ١٥مرأقبا إألى مالي للوقوف
على سصيرورة أإلنتخابات ألرئاسصية ألمقبلة.
ويقدر إأجمالي ألمسصاعدأت ألمالية ألتي
قدمتها كندأ إألى مالي منذ جانفي ٢٠١٢
حوألي  ١٠٧,٥مليون دولر أأمريكي كما
تعهدت بزيادة ألمسصاعدأت أإلنسصانية إألى
 ١٣مليون دولر أأمريكي .
وعلى صصعيد آأخر ،دعا مسصؤوول في
ألتحاد ألفريقي ألدول أإلفريقية إألى
ألعمل على إأنشصاء قوة للرد ألسصريع للتعامل
مع أألزمات أألمنية في ألقارة أإلفريقية

وتحقيق أألمن وأإلسصتقرأر فيها .
وقال بيري بويويا ،ألممثل أألعلى
لإÓتحاد في مالي ومنطقة ألسصاحل
أإلفريقي خÓل ألجلسصة ألعادية ألـ ٤٣
لرؤوسصاء وحكومات دول ألمجموعة
أإلقتصصادية لغرب إأفريقيا (إأيكوأسس) ألتي
عقدت في ألعاصصمة ألنيجيرية أأبوجا
أألربعاء ،أأن قرأر إأنشصاء ألقوة تم صصياغته
خÓل ألقمة أإلفريقية أألخيرة بأاديسس أأبابا
ولم يتم تفعيله بعد .
ورحب بويويا بالتطورأت ألمتعلقة
بتحويل قوة (أأفيسصما) ،إألى قوة أأممية
وإأمكانية تقديم ألمزيد من ألمعدأت
ألعسصكرية وإأمدأدأت لوجسصتكية لدعمها
حتى تؤودي مهامها.
يذكر أأن زعماء أإليكوأسس حثوأ ألمجتمع
ألدولي على توفير  ٢٥مليون دولر لتمويل
أإلنتخابات ألرئاسصية في مالي وبحثوأ أأيضصا
أألوضصاع أألمنية وألسصياسصية في غينيا
بيسصاو.
وبخصصوصس تهيئة ألجيشس ألمالي ،عين
أإلتحاد أألوروبي أأمسس ألجنرأل ألفرنسصي
برينو غيبار على رأأسس ألبعثة أألوروبية
ألمكلفة بتكوين ألجيشس ألمالي لإÓضصطÓع
بمهام حماية ألبÓد بعد خروج ألقوأت

ليبيا تواصضل بناء مؤوسضسضات الدولة

الداخلية ُتعلن الحرب على الجماعات اإلجرامية
سضيتم ،األسضبوع القادم ،اختيار
رئيسس أاركان الجيشس الليبي الجديد
من بين أاربعة مترشضحين قدموا
برامجهم أامام لجنة الدفاع بالمؤوتمر
الوطني (البرلمان) ،وبذلك يتم بناء
دولة المؤوسضسضات التي تعتبر مؤوسضسضة
الجيشسأاهمها وأاقواها.

سس /ناصصر

وسصتقّيم لجنة ألدفاع في ألمؤوتمر
ألوطني ألعام برأمج ألضصباط مطلع
أألسصبوع ألحالي ،ويتم عرضصها على
ألمؤوتمر ألذي يصصوت مباشصرة نهاية
أألسصبوع على أألجدر وأألحسصن.
ويشصغل ألمنصصب حاليا بصصفة مؤوقتة
أللوأء «سصالم قنيدي» ألذي خلف أللوأء
«يوسصف ألمنقوشس» إأثر إأسصتقالته في ألتاسصع
جوأن ألماضصي على خلفية أألحدأث ألتي
وقعت في مدينة بنغازي وسصميت بـ«ألسصبت
ألدأمي» وقتل خÓلها  ٤٠شصخصصا وجرح ٦٠
آأخرين.
وكان ألمؤوتمر ألوطني ألليبي قد صصادف
شصهر ماي ألماضصي على عشصرين معيارأ
يجب توأفرها في ألضصابط ألذي يسصتولي

على منصصب رئيسس أأركان ألجيشس ألجديد،
من أأبرزها أأن ل يكون ألمرشصح قد شصارك
في قيادة كتائب ألقذأفي إأبان «ألثورة»
ألليبية ألتي أأطاحت بنظامه سصنة  ٢٠١١مع
إألتزأمه بالنزأهة ألعسصكرية.
وقد عرفت ليبيا منذ سصقوط نظام
ألعقيد ،نوعا من ألفوضصى وعدم
أإلسصتقرأر ،لسصيما في ألجانب أألمني،
وتعهدت ألدأخلية ألليبية بأانها لن تدخر
جهدأ للقضصاء على ألمجموعات أإلجرأمية
ألتي تهدد أأمن وسصÓمة ألموأطنين
ألليبيين ،حيث تم تسصجيل ألعديد من
جرأئم ألختطاف.
وحّذرت ألدأخلية بفضصح ألجناة في
وسصائل أإلعÓم ألمختلفة دون أعتبار ألي
أنتماء قبلي .وأأضصافت في بيان لها أأنها
سصترفع غطاء ألشصرعية عن مرتكبي أأي
تجاوزأت ينتمون ألحد مكونات ألوزرأة ،إأذ
وقعت ،أأول أأمسس ،أشصتباكات بالعاصصمة
طرأبلسس لقي خÓلها شصخصصان مصصرعهما
وأأصصيب أأربعة آأخرين بجروح بعد أأن قامت
إأحدى كتائب مصصرأتة بالهجوم على حاجز
أأمني وأإلسصتيÓء على إأحدى سصيارأته ،ما
أأدى إألى وقوع قتلى وجرحى.

لبنان يطلب من اإلتحاد األوروبي عدمإادراج
حزب الّله على لئحة اإلرهاب
قرر لبنان ألطلب من ألتحاد أألوروبي عدم إأدرأج حزب حزب ألّله على لئحة
أإلرهاب .وقال بيان صصدر ،أأمسس ،عن ألرئاسصة أللبنانية إأن حزب ألله هو مكون أأسصاسصي
من مكونات ألمجتمع أللبناني ول يجب أدرأجه على لئحة أإلرهاب ،خصصوصصا إأذأ ما
أتخذ ألقرأر بصصورة متسصرعة ومن دون ألسصتناد إألى أأدلة موضصوعية ودأمغة».
ويتزأمن ألقرأر أللبناني مع أجتماع لسصفرأء دول ألتحاد أألوروبي في بروكسصل لمناقشصة
إأدرأج ألجناح ألعسصكري للحزب على قائمة ألمنظمات أإلرهابية.

ألفرنسصية وأإلفريقية.
ويباشصر غيبار مهامه في ألفاتح من شصهر
أأوت ألمقبل وذلك خلفا للجنرأل فرنسصوأ
لوكوأنتغ ألذي ترأأسس ألبعثة منذ إأنشصائها
في جانفي ألماضصي .ويتمتع غيبار (٥١
سصنة) بتجربة عسصكرية طويلة في إأفريقيا،
حيث عمل في تشصاد.
وقبل صصدور هذأ ألقرأر ،قدم ألجنرأل
لوكوأنتغ تقريرأ إأيجابيا إألى أللجنة حول
ألسصتة أأشصهر أألولى لعمل ألبعثة ،مشصيرأ إألى
أأن حالة ألجيشس ألمالي أأحسصن مما كانت
قبل أألشصهر ألسصتة ألماضصية.
وأأعرب لوكوأنتغ عن أأمله في أأن يتم
تمديد مدة عمل هذه ألبعثة سصنة أأخرى
على أألقل وذلك من أأجل ألتمكن من تكوين
كل ألقوأت ألمالية.
يشصار إألى أأنه تم تحديد مدة عمل ألبعثة
أألوروبية في مالي مبدئيا بـ  ١٥شصهرأ
إأبتدأء من جانفي ألماضصي وقد قامت لحد
أآلن بتكوين كتيبة من ألجيشس ألمالي تتكون
من  ٧٠٠عنصصر ،فيما شصرعت منذ بدأية
شصهر جويلية ألجاري بتكوين كتيبة أأخرى.

األزمة تتحولإالى
معضضلةأامنية
وإانسضانية

الوليات المتحدة واإلتحاد
األوروبي يتوصشÓنإالى قناعة
بأان الحل في سشوريا سشياسشي
أأكدت ألوليات ألمتحدة أأن ألخيار
ألعسصكري لن ينهي ألصصرأع في سصوريا
دأعية إألى حل سصياسصي يمكن ألشصعب
ألسصوري من إأنهاء ألعنف وألمضصي قدما
نحو حكومة تحترم حقوق ألشصعب.
وقالت نائبة ألمتحدثة باسصم وزأرة
ألخارجية أألمريكية ماري هارفو أأن
أإلدأرة أألمريكية تبحث في نطاق وأسصع
من ألخيارأت للتعامل مع ألوضصع في
سصوريا وكل ألخيارأت مطروحة على
ألطاولة باسصتثناء ألخيار ألعسصكري.
وكان ألمتحدث باسصم ألبيت أألبيضس
جاي كارني ،قد أأشصار في مؤوتمر صصحفي
أأن ألرئيسس أألمريكي بارأك أأوباما يسصأال
ألقادة ألعسصكريين أألمريكيين عن
ألخيارأت لكنه سصبق وأأوضصح أأنه لن يتم
إأرسصال أأي جنود إألى أألرضس في سصوريا .
ومن جهته ،أأكد أإلتحاد أألوروبي على
أأهمية دعم مؤوتمر «جنيف  »٢ألمخطط
عقده حول سصوريا ،مشصددأ على أأن ألحل
ألوحيد ألزمة سصوريا هوألحل ألسصياسصي
وليسس ألعسصكري.
وقال رئيسس ألتحاد أألوروبي ،هيرمان
فان رومبوي ،عقب إأنتهاء قمة جمهورية
جنوب إأفريقيا ـ ألتحاد أألوروبي في
مدينة بريتوريا ،أأنه ل يمكن أأن يكون في
سصوريا حل عسصكري بل إأن ألحل ألوحيد
هو ألدفع قدما باتجاه عملية سصياسصية.
وأأضصاف أأن ألتحاد يوأفق على أأهمية
دعم مؤوتمر ألسصÓم ألذي يخطط له
حول سصوريا ،وأأعرب عن ألقلق إأزأء
أسصتمرأر ألعنف وأزدياد تدهور ألوضصع
أإلنسصاني في بÓد ألشصام.

ألعدد
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الجيشس المصضري يضضع خطةأامنية لمواجهة اإلنزلق

احتششاد بالششوارع وخوف من التصشعيد

وضضع الجيشس المصضري خطة أامنية
م كل محافظات البÓد،
شضاملة تضض ّ
هدفها تأامين المقرات الرسضمية
واإلدارية وكل المؤوسضسضات الحيوية
والهامة ،وقد لجأات قوات األمن إالى
هذه الخطة بعد معلوماتإاسضتخباراتية
كشضفت مخططات هجومية تنوي
مجموعات متشضددة القيام بها مثل
ضضرب قناة السضويسس ،العصضب الحيوي
لإÓقتصضاد المصضري من جهة،
وتصضريحات لقياديين في جماعة
اإلخوان تدعوإالى محاضضرة المؤوسضسضات
السضيادية وشض ّ
ل وظائفها ،وهي
اسضتراتيجية جديدة يراهن عليها
اإلخوان لممارسضة المزيد من الضضغط
على الجيشس الذي رّد بمضضاعفة أافراده
في محيط ميدان التحرير وقصضر
اإلتحادية وإارسضال المزيد من العربات
المدرعة.

أامين بلعمري

كما أسصتحدث في إأطار خطته أألمنية
فرق متنقلة يمكنها ألتدخل وأإلنتشصار
ألسصريع ،كما نشصر ألجيشس على صصفحته
ألرسصمية في «ألفايسصبوك» دعوة إألى
أإللتزأم بالسصلمية حال ألتظاهر وتوّعد
ألمخالفين بأان محاولة أللجوء إألى ألعنف
سصيعرضصهم إألى خطر ألموت.
وقد خرج ،أأمسس ألجمعة ،أأنصصار ألرئيسس
مرسصي في تجمعات حاشصدة في مختلف
ألمحافظات ،كما خرج مؤويدو «ثورة ٣٠
جوأن» ،بعد دعوة لحركة «تمرد» تحت
مسصّمى «جمعة ألنصصر» في إأسصتمرأر سصجال
ألميادين ،وهي ألورقة ألتي يرأهن عليها كل

طرف في هذه ألمعادلة.
وقد أأكد ألرئيسس ألمؤوقت عدلي في
خطاب متلفز أألقاه ألخميسس ،إألتزأمه
بمعركة أألمن وأإلسصتقرأر وألتمسصك بالثورة
وحمايتها ،كما مّد أليد مرة أأخرى إألى
أإلخوأن ألمسصلمين مع ألتأاكيد على أأن
ألعدألة سصتنظر بحيادية وموضصوعية في
ألدعاوى ألمرفوعة ضصّد ألرئيسس ألمعزول،
ولم يلق صصوت (منصصور) صصدأه لدى أأنصصار
مرسصي ألذين يصصّرون على موأصصلة
أحتشصادأتهم حتى يعود ألرئيسس ألذي
أنتخبوه قبل سصنة.
وفي سصيناء حيث يزدأد ألوضصع أألمني
تدهورأ ،أأعلن عن مقتل  ١٠مسصلحين على
يد ألجيشس ألمصصري في عملية شصنها ضصد
معاقلهم .كما سصقط أأربعة من ألشصرطة في
أعتدأءأت مختلفة ،كان آأخرها ألخميسس،
حيث هاجم مسصلحون شصاحنة صصهريج تابعة
للشصرطة ،كانت تنقل ألماء.
وأأفادت مصصادر أأن ألجيشس ألمصصري
أألقى ألقبضس على مجموعة إأرهابية من
أأبرز عناصصرها (رمزي موأفي) ألقريب من
بن لدن ،زعيم تنظيم ألقاعدة .ألمصصادر
ذأتها أأفادت أأن ألجيشس حشصد  ٣٠أألف
جندي مدعومين بـ ٥مروحيات آأباتشصي،
وطائرأت (أأف  )١٦من أأجل تطهير منطقة
سصيناء ،ألتي تضصاعفت فيها ألعتدأءأت على
عناصصر ألشصرطة وألجيشس منذ  ٣جويلية
ألماضصي ،في منطقة غالبية سصكانها من
ألبدو ألتي كانت عÓقتهم توصصف دأئما
بالصصعبة مع ألسصلطات ألمركزية ألمتعاقبة
على حكم ألبÓد.

فيما يطالب الفلسضطينيون بضضمانات قبل اسضتئناف مباحثات السضÓم

قوات الحتÓل تشّشن هجمات علىأاهداف في غزة وتغلق المعابر
لم يخرج اجتماع الرئيسس
الفلسضطيني ،محمود عباسس أابو مازن،
بالقيادة الفلسضطينية ،أاول أامسس ،في
رام الله بموقف نهائي من خطة وزير
الخارجية األمريكي جون كيري
بخصضوصس اسضتئناف محادثات السضÓم
مع اإلسضرائيليين حيث انتهى بالمطالبة
بضضمانات.

ت - .ي/ .الوكا’ت

قررت ألقيادة ألفلسصطينية عقب
أجتماعها ألموسصع إأرجاء أتخاذ قرأر بشصأان
أسصتئناف ألمفاوضصات مع ألطرف
أإلسصرأئيلي بسصبب عدم ألحصصول على
إأجابات وأضصحة على ألشصروط وألمطالب
ألفلسصطينية .
وأأكدت مصصادر من ألرئاسصة ألفلسصطينية
في تصصريحات صصحفية أأن أأغلب أأعضصاء
أللجنة ألتنفيذية وممثلي ألفصصائل أتفقوأ
على أأنه يجب على إأسصرأئيل أأن تلبي
شصروطهم قبل أسصتئناف ألمحادثات وعلى
وزير ألخارجية أألمريكية تقديم توضصيحات
أأكثر تفصصي Óحول ألموقف أإلسصرأئيلي من
ألمطالب ألفلسصطينية.
وأأضصافت ألمصصادر ذأتها ،أأن بعضس
ألقيادأت ألفلسصطينية حذرت ،خÓل
ألجتماع ألذي دأم  ٤سصاعات ،من ألعودة
إألى ألمفاوضصات في ظل غياب أأية أأسصسس
وأضصحة للعملية ألتفاوضصية ،وكانت معظم
آأرأء ألمشصاركين غير مؤويدة لفكرة ألعودة
إألى ألمفاوضصات في ألوقت ألحالي.
وفي هذأ ألصصدد ،أأوضصح مصصطفى
ألبرغوثي ،أألمين ألعام للمبادرة
ألفلسصطينية ،أأن ألجتماع أأوصصى بضصرورة
ألحصصول على ضصمانات خطية بأان تكون
ألمفاوضصات على أأسصاسس حدود عام ١٩٦٧

ووقف ألبناء ألسصتيطاني.
هكذأ موقف يوسصع دأئرة ألشصك
بخصصوصس نجاح ألجهود أألمريكية في
إأحياء مفاوضصات ألسصÓم ألمجمدة منذ نحو
ثÓث سصنوأت بين ألفلسصطينيين
وأإلسصرأئيليين.
وكان أأمين سصر ألمجلسس ألثوري لحركة
فتح قد أأكد في تصصريحات إأعÓمية أأن
حركته ل تزأل تربط أسصتئناف ألمفاوضصات
مع أإلسصرأئيليين باعترأف ألوليات
ألمتحدة بأان تكون حدود ألرأبع حزيرأن
حدودأ ألي دولة فلسصطينية مسصتقبلية ،وكذأ
وقف ألنشصاط ألسصتيطاني وإأطÓق سصرأح
ألمعتقلين ألفلسصطينيين.
وقال إأسصماعيل هنية ،رئيسس حكومة
حماسس ألمقالة في قطاع غزة ،إأن حركته
تعتبر ألمبادرة أألمريكية أألخيرة مضصيعة
للوقت.
ووفقا لخطة كيري تتعهد إأسصرأئيل تعهدأ
ضصمنيا بإابطاء ألبناء ألسصتيطاني في
أألرأضصي ألمحتلة ،ول تتضصمن «تجميدأ»
للنشصاطات ألسصتيطانية ،كما يطالب
ألفلسصطينيون.
وكانت ألمفاوضصات ألتي شصهدت مرأحل
شصد وجذب على مدى عشصرين عاما قد
أنهارت أأوأخر عام  ٢٠١٠بسصبب
ألمسصتوطنات أإلسصرأئيلية في ألضصفة
ألغربية ألمحتلة وقضصايا شصائكة أأخرى.
وبالتزأمن مع ذلك شصنت قوأت ألحتÓل
أإلسصرأئيلي ،فجر أأمسس ألجمعة ،عدة
هجمات على أأهدأف في قطاع غزة ،فيما
قرر وزير ألجيشس أإلسصرأئيلي موشصيه يعلون
إأغÓق ألمعابر ألمؤودية إألى قطاع غزة بزعم
سصقوط صصوأريخ من ألقطاع على إأسصرأئيل،
أأمسس.

العراق

مقتل  ٢٠ششخصًشا في انفجار قنبلة داخل مسشجد في بعقوبة
أأفاد مصصدر في ألشصرطة بمدينة بعقوبة مركز محافظة ديالي ـ شصرقي ألعرأق ـ أأن ٢٠
شصخصصا على أألقل قتلوأ وأأصصيب أأكثر من  ٢٥آأخرين بجروح بإانفجار عبوة ناسصفة أأثناء
صصÓة ألجمعة دأخل أأحد ألمسصاجد شصمال شصرق ألمدينة.
وقال ألمصصدر ،إأن ألعبوة ألناسصفة إأنفجرت أأثناء خروج ألمصصلين من مسصجد «أأبو بكر
ألصصديق» بناحية ألوجيهية ألتابعة لمدينة بعقوبة.

من دعاء النبي |

إلعدد

١٦١٦١

❊ أللهم آأتنا في ألدنيا حسسنة وفي أآ’خرة حسسنة وقنا عذأب ألنار ❊ .ألّلهم إأني
أأعوذ بك من ألفقر ،وألقلة وألذلة وأأعوذ بك من أن َأأظِلم أأو أأُظَلم.
❊ يا مقلب ألقلوب ثبت قلبي على دينك ❊.ألّلهم إأني أأعوذ بك
من ألعجز وألكسسل وألجبن وألهرم وألبخل  ،وأأعوذ بك من
عذأب ألقبر ومن فتنة ألمحيا وألممات ❊.ألّله أأهدني
وسسددني ،ألّلهم إأني أأسسالك ألهدى وألسسدأد.
إعدإد  :عبد إلكريم ل

من خطب النبي
األألكرم في شصهر
رمضصان الفضصيل

َأأtيَها ألنsاسس ِإأsنُه َقْد َأأْقَبَل ِإأَليُكم شسهَ ْ ر أللsهِ ِباْلَبَرَكةِ
ْ ْ
ُ
ُ
حَمةِ َو ألَْمْغِفَرةِ شسهَ ْ ٌر ُهَو ِعْنَد أللsهِ أأَْفضَسُل ألش tسُهوِر
وألsر ْ
وأأَsياُمُه أأَْفضَسُل ألْأاَsياِم َو َلَياِليهِ أأَْفضَسُل أللَsيالِي َو سَساَعاُتهُ
أأَْفضَسُل ألسsساَعاتِ ُهَو شسهَ ْ ٌر ُدِعيُتْم فِيهِ ِإأَلى ضِسَياَفةِ أللsهِ َو
جِعْلُتْم ِفيهِ ِمْن أأَْهل ِ َكَرأَمةِ أللsهِ أأَْنَفاسُسكُْم فِيهِ تَسْسِبيٌح َو
ُ
َنوُمُكم ِفيِه ِعَباَدٌة َو َعَمُلُكم ِفيهِ َمْقُبولٌ َو ُدَعاُؤوُكم ِفيهِ
ْ
ْ
ْ ْ
جابٌ َفاسسَأاُلوأ ألsلَه َرsبُكم ِبِنsيا ٍ
ت صَساِدَقٍة َو ُقُلوبٍ
ُمسْسَت َ
ْ
ْ
َطا ِ
هَرٍة َأأْن ُيَوuفَقُكْم ِلصِسَياِمِه َو تَِلاَوِة ِكَتاِبِه َفإاِsن ألش sسِقsي َمْن
حِرَم ُغْفَرأَن أللsهِ فِي َهَذأ ألش sسْهِر ألَْعِظيم ِ َوأْذُكُروأ
ُ
جوِعُكْم َو َعَطشِسُكْم فِيهِ جُوَع يَْوِم ألِْقَياَمةِ َو َعَطش َسُه َو
ِب ُ

ألسسبت  ٢٠جويلية  ٢٠١٣م ألموأفق لـ  ١١رمضسان  ١٤٣٤هـ

من هم األرحام

من هو ألرحم ألمحرم؟ وكيف نفرق بين أأ’رحام وغيرهم؟
ألرحم نوعان رحم محرم ،ورحم غير محرم .وضسابط ألرحم ألمحرم كل شسخصسين
بينهما قرأبة ،لو فرضس أأحدهما ذكرأ ً وأآ’خر أأنثى لم يحل لهما أأن يتناكحا ،كاآ’باء
وأأ’مهات وأإ’خوة وأأ’خوأت وأأ’جدأد وألجدأت وإأن علوأ ،وأأ’و’د وأأو’دهم وإأن
نزلوأ ،وأأ’عمام وألعمات وأأ’خوأل وألخا’ت ،ومن عدأ هؤو’ء من أأ’رحام ،فÓ
تتحقق فيهم ألمحرمية ،كبنات أأ’عمام وبنات ألعمات وبنات أأ’خوأل وبنات ألخا’ت.

ِباسْسِتْغَفاِرُكْم َو ُظُهوَرُكْم ثَِقيَلٌة مِْن أأَْوَزأِرُكْم َفَخuفُفوأ َعْنَها
ب
جوِدُكْم َو أْعَلُموأ َأأsن ألsلَه َأأْقسَسَم ِبِعsزِتِه َأأْن َلا ُيَعuذ َ
ِبُطول ِسُس ُ
ألُْمصَسuليَن َو ألسsساِجِدينَ َو أأَْن َلا ُيَرuوَعُهْم ِبالنsاِر َيْوَم َيُقوُم
ب ألَْعاَلِميَن.
ألsناسُس لَِر u
ِ
ِ
ِ
ِ
َأأtيَها ألsناسُس َمْن َفsطَر مْنُكْم صَسائمًا مُْؤومنًا في َهَذأ ألش sسْهِر
َكاَن لَُه ِبَذلِ َ
ك ِعْنَد ألsلهِ ِعْتُق َنسَسَمةٍ َو مَْغِفَرٌة لَِما َمضسَى ِمنْ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
s
t
ُ
ُذُنوبِهِ قِيَل َيا َرسُسولَ ألله َفلْيسَس كلَنا يَْقدُر َعلى َذلك َفَقالَ
ـ صسلى أللّه عليه وسسلم ـ ""أsتُقوأ ألنsاَر َو لَْو بِشِسuق َتْمَرٍة أsتُقوأ
ألsناَر َو لَْو ِبش َسْرَبٍة مِْن مَاٍء "".
حسsسَن ِمْنُكْم فِي َهَذأ ألش sسْهِر ُخُلَقُه َكاَن َلهُ
َأأtيَها ألsناسُس َمْن َ
جَوأزأ ً َعَلى ألصuسَرأ ِ
ف فِي
ط يَْوَم تَِزtل ِفيِه ألَْأاْقَدأمُ َو َمْن َخsف َ
َ
ف أللُsه َعَلْيهِ ِحسَساَبُه َو
ت َيِميُنُه َخsف َ
َهَذأ ألش sسْهِر َعsما َمَلَك ْ
ف فِيِه شس َsرُه َك s
َمْن َك s
ف ألsلُه َعْنُه َغضسََبُه يَْوَم َيْلَقاهُ َو َمنْ
أأَْكَرَم فِيهِ َيتِيماً أأَْكَرَمُه ألsلُه يَوَم يَْلَقاُه َو مَْن َوصَسَل فِيهِ
ْ
حَمتِهِ َيْوَم يَْلَقاهُ َوَمْن َقَطَع ِفيهِ َرِحَمهُ
َرِحَمُه َوصَسلَُه أللُsه بَِر ْ
حَمَتُه َيوَم يَْلَقاُه َوَمْن َتَطsوَع ِفيِه بِصَسَلاةٍ
َقَطَع ألsلُه َعْنُه َر ْ
ْ
ب أللُsه َلُه َبَرأَءًة ِمَن ألنsاِر َوَمْن أأَsدى ِفيِه َفْرضسًا َكانَ َلُه
َكَت َ
ب َمْن َأأsدى سَسْبِعيَن َفِريضَسًة ِفيَما سِسَوأهُ مَِن ألش tسُهوِر َوَمْن
َثَوأ ُ
َأأْكَثَر فِيِه مَِن ألصsسَلاةِ َعَلsي َثsقَل ألsلُه مِيَزأَنُه يَْوَم َتِخفt
جِر َمْن
ألَْمَوأِزينُ َوَمْن َتَلا ِفيِه آأيًَة ِمَن ألُْقْرآأنِ َكاَن َلُه ِمْثُل َأأ ْ
َتصَسsدُقوأ َعَلى ُفَقَرأئُِكْم َو َمسَساكِينُِكْم َو َوuقُروأ ِكَباَرُكْم
َخَتَم ألُْقْرآأنَ فِي غَْيِرهِ مَِن ألش tسُهوِر .
حاَمُكْم َو أحَْفُظوأ أأَْلسِسنتُكم
حُموأ صِسَغاَرُكْم َو صِسُلوأ أأَْر َ
َوأْر َ
حٌة
َ َ ِ ْ أأَtيَها ألنsاسُس إأِsن أأَْبَوأبَ ألِْجَناِن فِي َهَذأ ألش sسْهِر ُمَفsت َ
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َفاسْسأالوأ َرsبكْم أأْن لا ُيَغلَقَها َعْنكْم َوأأْبَوأبَ ألنuيَرأن مَُغلَقٌة
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حَها َعَلْيُكْم َوألش sسَياِطينَ َمْغُلولٌَة
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حsنْن َعلَى أأَْيَتامكُْم َو ُتوُبوأ إأِلَى أللsه مْن ُذُنوِبكُْم َو أْرَفُعوأ َفاسْسَأاُلوأ َرsبُكْم َأأْن َلا يُسَسuلَطَها َعَلْيُكْم.
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حَمة ِإأَلى عَباده ألsلهِ َما َأأْفضَسُل أْلَأاْعَمال ِ فِي َهَذأ ألش sسْهِر َفَقالَ يَا َأأَبا
جْوُه َو يَُلuبيِهْم إأَِذأ نَاَدْوُه َو يُْعِطيِهْم إأَِذأ سسَأاُلوه
ُيِجيبُُهْم إأَِذأ َنا َ
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حسَسن ِ أأَْفضسَُل ألَْأاْعَمال ِ فِي َهَذأ ألش sسْهِر أْلَوَرُع َعْن مَ َ
َ ُ ألْ َ
ب َلُهْم ِإأَذأ َدَعْوُه .
ألsلهِ.
َو َيسْسَتِجي ُ
َأأtيَها ألنsاسُس إأِsن َأأْنُفسَسُكْم َمْرُهونٌَة ِبَأاْعَماِلُكْم َفُفtكوَها

رسصول الّله يحدثنا عن شصهر رمضصان

يقول سسعد :وقف رسسول ألّله صسلوأت ألّله عليه ذأت يوم ووجهه تهلل
بالبشسر وألسسرور ثم قال"" :أأتاكم رمضسان شسهر بركة يغشساكم ألّله فيه
فينزل ألرحمة ويحط ألخطايا ويسستجيب فيه ألدعاء .ينظر ألّله
تعالى ألى تنافسسكم فيه ويباهي بكم ألمÓئكته"".
فأاروأ ألّله من أنفسسكم خيرأ فإان ألشسقي من حرم فيه رحمة ألّله.
عن أأبي هريرة رضسي ألّله عنه قال :قال رسسول ألّله صسلى أللّه عليه
وسسلم قال أللّه عز وجل ""كل عمل أبن آأدم له إأ’ ألصسوم فإانه لي وأأنا
أجزي به وألصسيام جنه فإاذأ كان يوم صسوم أأحدكم ف Óيرفث و’
يصسخب فإان سسابه أأحد أأو قاتله فليقل إأني صسائم ،وألذي نفسس
محمد بيده لخلوف فم ألصسائم أطيب عند ألّله من ريح ألمسسك.
للصسائم فرحتان يفرحهما إأذأ أأفطر فرح
وإأذأ لقي ربه فرح بصسومه"" متفق
عليه.
وعن سسهل بن سسعد رضسي ألّله
عنه عن ألنبي صسلوأت ألّله
عليه وسسلم قال"" :إأن في ألجنة
بابا يقال له ألريان يدخل منه
ألصسائمون يوم ألقيامة ’ يدخل
منه أأحد غيرهم يقال أأين ألصسائمون
فيقومون ’ يدخل أأحد منه غيرهم فإاذأ دخلوأ غلق فلم يدخل منه
أأحد"" متفق عليه.
وعن أبي سسعيد ألخدري قال :قال رسسول ألّله ـ صسلى أللّه عليه وسسلم
ـ"" :ما من عبد يصسوم يوما في سسبيل ألّله إأ’ باعد ألّله بذلك أليوم
وجهه عن ألنار سسبعين خريفا"" ،متفق عليه.
وعن أأبي هريرة رضسي ألّله عنه عن ألنبي صسلوأت ألّله عليه وسسلم
قال"" :من صسام رمضسان إأيمانا وأحتسسابا غفر له ما تقّدم من ذنبه""،
متفق عليه.
وعنه رضسي ألّله عنه أأن رسسول ألّله ـ صسلى ألّله عليه وسسلم ـ قال"" :إأذأ
جاء رمضسان فتحت أأبوأب ألجنة وأأغلقت أأبوأب ألنار وصسفدت
ألشسياطين"" ،متفق عليه.
وقال ـ صسلى أللّه عليه وسسلم ـ"" :من قام ليلة ألقدر إأيمانا وأحتسسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه"" وقال رسسول ألّله ـ صسلى ألّله عليه وسسلم ـ:
""للسسيدة عائشسة عندما سسأالته بماذأ تدعو في هذه ألليلة قال"" :ألّلهم
إأنك عفو كريم تحب ألعفو فاعفو عني"".

روي عن أأب ájƒÑædG áæq°ùdG Rƒæc øe

احفظوا عني خمسصًا
قال أإ’مام على بن أأبي طالب أحفظوأ عني
خمسسًا ،فلو شسددتم إأليها ألمطايا حتى
تمضسوها لم تظفروأ بمثلها أأ’ ’ يرجَوsن
أأحدكم إأ’ ربه ،و’ يخافّن إأ’ ذنبه ،و’
يسستحيي أأحدكم إأذأ لم يعلم أأن يتعلم ،وإأذأ
سسئل عما ’ يعلم أأن يقول ’ أأعلم ،أأ’ إأن
ألخامسسة ألصسبر ،فإان ألصسبر من أإ’يمان
بمنزلة ألرأأسس من ألجسسد ،من ’ رأأسس له ’
جسسد له ومن ’ صسبر ’ إأيمان له و’ خير
في قرأءة إأ’ بتدبر ،و’ في عبادة إأ’ بتفكر،
و’ في حلم إأ’ بعلم .أأ’ أأنبئكم بالعالم كل
ألعالم ،من لم يزين لعباد ألّله معاصسي ألّله،
ولم يؤومنهم مكره ،ولم يؤويسسهم من روحه.
عن سسهل بن سسعد رضسي ألّله عنه عن ألنبي
ـ صسلى ألّله عليه وسسلم ـ قال"" :إأن في ألجنة
بابًا يقال له ألريان يدخل منه ألصسائمون يوم
ألقيامة ’ يدخل منه أأحد غيرهم فإاذأ
دخلوأ ُأأغلق فلم يدخل منه أأحد"" .روأه
ألبخاري ومسسلم وألنسسائي وألترمذي.

¿GBô≤dGh ΩÉ«°üdG
óÑ©∏d ¿É©Ø°ûj
عن عبدألّله بن عمر رضسي ألّله عنهما أأن
رسسول ألّله ـ صسلى ألّله عليه وسسلم ـ قال:
""ألصسيام وألقرآأن يشسفعان للعبد يوم ألقيامة
يقول ألصسيام :أأي رب منعته ألطعام وألشسهوة
فشسفعني فيه :ويقول ألقرآأن :منعته ألنوم
بالليل فشسفعني فيه قال :فيشسفعان"" .روأه
ألطبرأني و أأحمد في ألكبير

ي سسعيد أل
خدري رضسي أللّه عنه قا
أللّه عليه وسسلم ـ"" :إأذأ كان أأول ليلة من ر ل :قال رسسول أللّه ـ صسلى
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وقفةإإيمانية

رمضصان كريم

شسهر رمضسان شسهر مبارك فتح ألّله فيه من أأبوأب ألخير
لإÓكثار من ألحسسنات وتكفير ألخطايا وألسسيئات ،ومع
ذلك فإان بعضس ألناسس يرى أأنه شسهر يتسسامح ألّله فيه
عمن يفرط في ألوأجبات أأو يرتكب ألمحرمات؟!
فتجد أأحدهم إأذأ نام عن ألصسÓة ألمكتوبة ونبه إألى
ذلك ،بادر إألى قول :رمضسان كريم.
ـ وإأذأ غشس أأحدهم في تجارته و’مه أأحٌد في ذلك ،قال:
رمضسان كريم.
ـ وإأذأ أغتاب مسسلمًا ،وحدثه أأحد عن حرمة ألغيبة ،قال:
رمضسان كريم.
ـ وإأذأ نام عن عمله أأو ذهب وقصسر في أأدأئه وعوتب في
ذلك ،قال :رمضسان كريم.
إأذن فعلينا أأن ’ ننسسى بأان ألعمل ألصسالح يزدأد حسسنًا
في أأ’زمنة ألفاضسلة مثل شسهر رمضسان ،وألعمل ألسسيئ
يزدأد سسوًء ،وأأن نتذكر كذلك بأان ألحكمة من مشسروعة
ألصسوم :أعتياد ألتقوى بفعل ألخيرأت وترك ألمنكرأت
وأجتناب ألشسبهات ،ولنتذكر قول ألنبي عليه ألصسÓة
وألسسÓم"" :من لم يدع قول ألزور ،وألعمل به ،وألجهل،
فليسس لّله حاجة أأن يدع طعامه وشسرأبه""،
روإه إلبخاري.

من وصصايا لقمان
إأذأ أأردت أأن تكتشسف صسديقًا سسافر معه ففي ألسسفر..
ينكشسف أإ’نسسان ويذوب ألمظهر ..وينكشسف ألمخبر.
ولماذأ سسمي ألسسفر سسفرأ ً ،إأ’ أ’نه عن أأ’خÓق
وألطبائع ...يسسفر؟
إأنهم يقولون لك :أأنت ناجح ومؤوثر ..فالكلب ألميت’ ..
ُيركل ..و’ ُيرمى إأ’ ألشسجر ألمثمر.
بني :عندما تنتقد أأحدأ ً فبعين ألنحل تعّود أأن تبصسر ،و’
تنظر للناسس بعين ذباب فتقع على ما هو مسستقذر.

صصدق الصصائم..
يفتحأابواب السصماء
بقلم إلششيخ  :فرحات مسشعودي
إإمام خطيب
يقول سسبحانه{ ،يريد ألّله بكم أليسسر و’ يريد
بكم ألعسسر ولتكملوأ ألعدة ولتكبروأ ألّله على ما
هدأكم ولعلكم تشسكرون} ،ألشسريعة رحمة كلها
مصسلحة كلها عدل كلها حكمة فكل قضسية خرجت
من ألرحمة إألى ألقسسوة ومن ألمصسلحة إألى
ألمفسسدة ومن ألعدل إألى ألجور ومن ألحكمة إألى
خÓفها فليسست من ألشسريعة ولو أأدخلت عليها
بأالف تأاويل وتأاويل.
{وإأذأ سسأالك عبادي عني فإاني قريب أأجيب دعوة
ألدأع إأذأ دعان فليسستجيبوأ لي وليؤومنوأ بي لعلهم
يرشسدون} ،قال تعالى"" :وإأذأ سسأالك"" إأذأ سسأالك
ولم يقل وإأن سسأالك أ’ن إأذأ في أللغة ألعربية تفيد
تحقيق ألوقوع بينما أأن تفيد أحتمال ألوقوع إأذأ
جاء نصسر ألّله وألفتح إأن جاءكم فاسسق بنبأا نصسر
ألّله محقق بينما مجيء ألفاسسق غير محقق قد
يأاتي وقد ’ يأاتي .وإأذأ سسأالك عبادي عني يعني
فطرة أإ’نسسان تقضسي بعد أأن هدأه ألّله إأليه أأن
يتوجه بالشسكر وألدعاء وحده بالسسؤوأل وألدعاء
وهذه هي حقيقة ألتوحيد وهي جوهر ألدين وكل
دين سسماوي وقد ورد في أأ’ثر.
ثÓثة ’ ترد دعوتهم :ألصسائم حتى يفطر .وأإ’مام
ألعادل .ودعوة ألمظلوم يرفعها ألّله فوق ألغمام
وتفتح لها أأبوأب ألسسماء يقول ألرب ""وعزتي
أ’نصسرنك ولو بعد حين"" ولو تأاملنا في آأيات
ألقرآأن ألكريم وفي عادة ألسسؤوأل لوجدنا أأن كل
سسؤوأل ورد في ألقرآأن ورد في جوأبه ""قل يسسأالونك
ماذأ ينفقون قل ألعفو"" ""يسسأالونك عن ألجبال فقل
ينسسفها ربي نسسفا"" إأ’ هذه أآ’ية ""وإأذأ سسأالك
عبادي عني فإاني قريب"".
لم ترد كلمة قل بين ألسسؤوأل وألجوأب لذلك قال
ألعلماء :إأن عدم ورود كلمة قل في هذه أآ’ية
إأشسعار من ألّله لعباده ألمؤومنين بأانه ليسس بين
ألعبد وربه في سسؤوأله له ودعائه إأياه وسسيط.
لقد سسئل رسسول ألّله ـ صسلى ألّله عليه وسسلم ـ قالوأ:
""يا رسسول ألّله أأقريب ربنا فنناجيه؟ أأم بعيد
فنناديه؟ أ’ن ألقريب يناجي وألبعيد ينادي فنزلت
أآ’ية {وإأذأ سسأالك عبادي عني فإاني قريب} وأأما
كلمة عباد فغير كلمة عبيد فكل من في أأ’رضس
هم عبيد لّله أ’نهم مفتقرون في وجودهم وفي
أسستمرأر وجودهم إألى ألّله لكن ألعباد هم ألذين
تعرفوأ إأليه وألتزموأ منهجه وتقربوأ منه مبادرة
منهم وبمحضس أختيارهم فالعبد ألذي جمعه
عبيد هو عبدألقهر لكن ألعبد ألذي جمعه عباد
هو عبدألشسكر قال تعالى {وما ربك بظÓم
للعبيد} ،ولماذأ قال تعالى {فإاني قريب} قال
إأني قريب ليشسعر ألمؤومن أأن ألّله معه في كل مكان
وفي كل زمان وفي كل حال وأأنه ما عليه إأ’ أأن
يدعوه مؤومنا ومخلصسا وألّله يجيب دعوته ،لكن
أإ’نسسان لضسعف إأيمانه أأو لضسعف توحيده يدعو
غير ألّله لذلك يقول عز من قال"" :أن تدعوهم ’
يسسمعوأ دعاءكم ولو سسمعوأ ما أسستجابوأ لكم""
""فاطر"" سسؤوأل آأخر :لماذأ ’ يسستجيب ألله أأحيانا
لمن يدعوه؟
هذأ ألسسؤوأل أأجاب عنه ألنبي ـ صسلى ألّله عليه
وسسلم ـ فيما روأه أإ’مام مسسلم في صسحيحه قال:
""إأن ألرجل يطيل ألسسفر أأشسعث أأغبر يمد يده إألى
ألسسماء يقول يارب يارب ومطعمه حرأم وملبسسه
حرأم وغذي بالحرأم فأاني يسستجاب له"".

…ƒÑf åjóM
عن أأنسس بن مالك رضسي ألّله عنه قال :نزل بالنبي ـ صسلى ألّله
عليه وسسلم ـ أأضسياف من ألبحرين ،فدعا ألنبي ـ صسلى ألله عليه
وسسلم ـ بوضسوئه ،فتوضسأا فبادروأ إألى وضسوئه فشسربوأ وضسوءه
وما أنصسب منه في أأ’رضس فمسسحوأ به وجوههم ورؤووسسهم
وصسدورهم ـ فقال لهم ألنبي ـ صسلى ألّله عليه وسسلم ـ "" :ما أللّهم أأّني أأسسأالك
دعاكم إألى ذلك ،قالوأ :حبا لك ،لعل أللّه يحبّنا يا رسسول علمًا نافعاً وقلبًا خاشسعاً ونورأ ً سساطعاً ،وألغنى
ألّله ـ فقال صسلى ألّله عليه وسسلم ،’"" :إأن كنتم تريدون أأن عن ألناسس وألشسفاء من كل دأء وألنصسر على
يحبكم ألّله ورسسوله فحافظوأ على ثÓث خصسال :صسدق
أأ’عدأء وألنجاة من ألنار ،ورضساك يا
ألحديث ،وأأدأء أأ’مانة ،وحسسن ألجوأر ،فإان أأذى ألجار يمحو
غّفار وألنظر إألى وجهك ألكريم
ألحسسنات كما تمحو ألشسمسس ألجليد"" روأه ألخلعي.
في جنة ألنعيم.

دعاء
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øe ô°ûY …OÉëdG Ωƒ«dG »a »Jó«°S ∂d Ωóq≤f
»àdG ¥ÉÑW’
C G øe áYƒªée ºjôμdG ô¡°ûdG
¿ƒμJ ¿GC ≈æªàfh ,ójóédGh ºjó≤dG ø«H ™ªéJ
áÑ«W á«¡°T ,Ωƒ«dG ∂JóFÉe äÉfƒμe ióMGE
.ºcQƒ£a í°Uh

áehôØe á£∏°S

ô«°†ëàdG á≤jôW @
í∏ªdG ™e âjõdG »a Gó«L ºë∏dG ™e π°üÑdG ¢ùªëj
¢üªëdG ¬«dGE ±É°†jh »aÉμdG AÉªdG ±É°†j ºK
≈àM á£°Sƒàe QÉf ≈∏Y Iôéæ£dG ≈£¨Jh ,πHGƒàdGh
.¢üªëdGh ºë∏dG è°†æj

»ØjôW Ió«Øe

''»éH’R''..''óªëe »ªY''
»eÉ°ûdG hõ¨dG ¬Lh »a óª°üj
∞∏àîe ¢Vô©J »àdG á«eÉ°ûdG äÓëe øY Gó«©H
∫GõJ ’ ,á«æ«£æ°ù≤dG ó«dÉ≤àdG øY áÑjô¨dG äÉjƒ∏ëdG
¬æY ∫ƒ≤f ¿GC øμªj …òdG ô««¨àdG ´QÉ°üJ á«H’õdG äÓëe
å«M ,á∏eÉc áæjóe ájƒg Oóq¡j ÉjQÉ°†M É«aÉ≤K GhõZ
πëªdG Gòg ,''»éH’õdG óªëe »ªY'' πëe ƒëf Éæ¡L
q ƒJ
GójóëJh áªjó≤dG áæjóªdG §°Sh øFÉμdG GóL ô«¨°üdG
ôÑà©j ,áæ°S 33 »dGƒM òæe ≥«à©dG ±ƒ°üdG áÑMQ »ëH
OôØæJ »àdG iƒ∏ëdG √òg .á«H’õdG iƒ∏M ™æ°üj πëe ΩóbGC
ÉfóLh ≈dh’CG ìÉÑ°üdG äÉYÉ°S »Øa ,òjò∏dG É¡bhòH
AGô°ûd ºgQhO ¿hô¶àæj ø«æWGƒªdG øe ÓjƒW GQƒHÉW
á≤aQ √ÉfóLh …òdG ''óªëe »ªY'' Éæd ócqGC å«M ,á«H’õdG
äÓëªdG ¿qGC ,á«H’õdG iƒ∏M ∫Éμ°TGC πc ™æ°üj ¬«≤jó°U
äÉjƒ∏M ™æ°üJ »àdGh áæjóªdÉH äô°ûàfG »àdG IójóédG
ôÑàYGh ,Éfó«dÉ≤Jh ÉæàdÉ°UGC »ëªJ ød IójóL á«eÉ°T
ÖM iƒ°S ôÑà©j ’ ´ƒædG Gòg ≈∏Y ø«æWGƒªdG óaGƒJ
áaÉ≤K É¡àÑ∏L IójóL iƒ∏M ≈∏Y ´ÓW’Gh áaô©ªdG
≈∏Y AÉ°†≤dG øe øμqªàJ ød Iô«N’CG √òg ,á«eÉ°T ájQƒ°S
∂dP ó©H ÉfƒYó«d ,Éfó«dÉ≤Jh ÉæJGOÉ©d ÉæÑqMh ÉæàdÉ°UGC
’ »àdG áªjó≤dG iƒ∏ëdG √òg ™æ°U QGô°SGC ≈∏Y ±ô©à∏d
.ÉeƒªY …ôFGõédGh É°Uƒ°üN »æ«£æ°ùb ∫õæe …ÉCH ƒ∏îJ

ÉªdÉ£d »àdG á«∏ëªdG ájó«∏≤àdG äÉjƒ∏ëdG ábGôYh
äÉj’h º¶©e á∏Ñb É¡à∏©L Ée ,áj’ƒdG É¡H äô¡à°TG
hõ¨dG q¿GC ’qGE ,äÉjƒ∏ëdGh ¥ÉÑW’CG øe ¬H ´ƒqæàJ Éªd ¥ô°ûdG
≈∏Y ôKqƒDj ºd á«æ«£æ°ù≤dG äÉjƒ∏ëdG äÓëªd »eÉ°ûdG
¥ÉÑW’CG äGOÉYh ó«dÉ≤J
¿Éμ°S øe É°†©H Éæd √ócqGC Ée ƒgh ,á«fÉ°†eôdG äÉjƒ∏ëdGh
º¡bÉÑWGC ¿ƒ∏°q†Øj º¡fqGC ’qGE ´ƒæàdG ºZQh øjòdG áæjóªdG
.º¡JÉÑ°SÉæeh º¡MGôaGC º¡àcQÉ°T »àdG º¡JÉjƒ∏Mh
•hô≤ªdGh äÉ°ûbô≤ªdGh á«H’õdG ™«H •É≤f âfÉc
ΩÉjGC ∫ÓN ÉLGhQ ≈≤∏J »àdG äÓëªdG ºgGC øe π°ù©ªdG
äOƒq©J »àdG äÓëªdG √òg ¢ü≤f ¿qGC ’qGE ,ºjôμdG ¿É°†eQ
É°ü≤f ±ô©J âë°VGC ≥HÉ°S âbh »a äÓFÉ©dG É¡«∏Y
»àdGh ,áæ«£æ°ùb áæjóe Ö∏b ´QGƒ°Th ábRÉCH ÉXƒë∏e
É¡°SGCQ ≈∏Yh äÓ°ù©ªdG OƒLGC ™æ°U »a øæqØàJ âfÉc
≈∏Y »æ«£æ°ù≤dG Oƒq©J »àdG á«H’õdGh äÉ°ûbô≤ªdG
á≤aôe ,á«fÉ°†eôdG Iƒ¡≤dG á«æ«°S ≈∏Y ™HqôàJ »μd É¡FÉæàbG
™«ªédG ÉgòÑqëj IOÉ©c êRÉ£dG Ö«∏ëdG øe ¢SÉCμH
,AÉæãà°SG ¿hóH á«æ«£æ°ù≤dG äÓFÉ©dG áaÉc É¡«a ∑ôà°ûjh
√òg ¢ü≤fh ™LGôJ ÖÑ°S Ée ƒg ìhô£ªdG ∫hDÉ°ùàdG ≈≤Ñ«d
≈≤Ñàd ?¬∏ªcÉCH Ö©°T ïjQÉJ øY ôÑq©J ’ »àdG äÓëªdG
∫Gõj’ »àdG á©æ°üdG √òg ≈∏Y ßaÉëJ á«≤ÑàªdG äÓëªdG
»©fÉ°U ô¡°TGC øe ó©j …òdG ±ƒ°üdG áÑMQ ''»éH’R''
.á«eÉ°ûdG äÉjƒ∏ëdG hõZ ´QÉ°üj äÉ°ûbô≤ªdG iƒ∏M

Iô«ãc ´GƒfGC Qƒ¡X âaôY äGƒæ°ùdG øe ójó©dG Qhôe ™eh
á«HôY ¿Gó∏Ñd iôNGCh á«∏ëªdG äÉjƒ∏ëdG øe áYƒæàeh
ó«dÉ≤J Oó¡J âë°VGC »àdG á«eÉ°ûdG äÉjƒ∏ëdG QGôZ ≈∏Y
,äGô°ùμªdÉH äÉ¡μæH ™Ñ°ûªdG É¡ª©Wh É¡JOƒéH á≤£æªdG
Gòg ™eh ,Iòjòd É¡fGC iƒ°S ÉÄ«°T É¡æY ±ô©f ’ äÉfƒμeh
øY Gòg Éæeƒj ≈dGE á«æ«£æ°ù≤dG á∏FÉ©dG ø¨à°ùJ ºd AGôZ’G
øjqõJ »àdG ájó«∏≤àdG äÉ°ûbô≤ªdG iƒ∏M ™æ°U ó«dÉ≤J
ô¡°ûdG á∏«W á«fÉ°†eôdG IóFÉªdGh á«æ«£æ°ù≤dG ''á«æ«°ùdG''
Oƒ¡©d ÉæJGóL Ö°ùM Oƒ©J »àdG iƒ∏ëdG √ò¡a ,π«°†ØdG
ïÑ£J â«≤H »fÉªã©dG óLGƒàdG ó¡Y ≈dGE GójóëJh áªjób
∞«ØîdG É¡ª©£Ña ,IójóL ´GƒfÉCH äô°UƒM É¡qfGC ºZQ
äÓFÉ©dG Üƒ∏b »a IQGó°üdG πàëJ ∫GõJ ’ »ë°üdGh
.á∏«°U’CG á«æ«£æ°ù≤dG

äGô«¨àªdG §°Sh É¡°ùØf ¢VôØJ á«eÉ°ûdG
iƒ∏ëdG áYÉæ°U »a äGOÉ©dGh ó«dÉ≤àdG q¿GC ßMÓªdG øe
»g ±ô©J äGCóH …ôFGõédG ¥ô°ûdG áª°UÉ©H á«fÉ°†eôdG
»a ,É¡©«H äÓëe ¢üîj Ée »a Éª«°S’ É©LGôJ iôN’CG
»àdG ÉæJÓëe ¬H OƒéJ Ée ¢ùaÉæJ iôNGC QÉ°ûàfG πX
»àdG á«eÉ°ûdG äÉjƒ∏ëdÉa ,™Ñ°U’CG ≈∏Y ó©J âë°VGC
™e Éª«°S’ áæjóªdG AÉLQGC ∞∏àîe »a É¡JÓëe äô°ûàfG
¿Éμ°S øe Gô«Ñc GóaGƒJ ±ô©J ºjôμdG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ƒ∏M
ádÉ°UGC Oóq¡j Ée ,ájOÉY ô«Z áØ°üHh ≥«à©dG ôî°üdG

ƒ°ûëdG @
,ΩhôØe ºëd Æ 250 `
,áehôØe á∏°üH `
,í∏e `
,Oƒ°SGC πØ∏a `
,ºYÉf ΩhôØe ¢ùfhó≤H `
.âjR ø«à≤©∏e `
»a º¡«∏≤fh Iô«¨°U äÉjqôc πμq°ûfh äÉfƒqμªdG πqc êõªf
≈àM ÉÑfÉL ∑ôàjh ,ôªqëe º¡fƒd íÑ°üj ≈qàM âjõqdG
.OôÑj
∞«∏¨àdG @
™e Gó«L á°Shô¡eh Iô°û≤eh ábƒ∏°ùe ÉWÉ£H ƒ∏«c
πØ∏ØdGh í∏ªdGh IóHõdG øe Iô«Ñc á≤©∏eh ¢†«H áÑM
¿GC Öéjh áªYÉf íÑ°üJ ≈àM §«∏îdG êõªj ,Oƒ°S’CG
…òN ,∞«∏¨àdG óæY ∂°SÉªàJ ≈àM Ó«∏b áaÉL ¿ƒμJ
Ée Qób ≥aôH É¡jôØMGh ∑ój áMGQ »a ÉWÉ£H ájôc
IOÉYÉEH ºë∏dG »£qZ ,ΩhôØªdG ºë∏dG ájôc πNóJ
,Ó«ªL Éjhôc Óμ°T É¡£YGh ≥aôH IôμdG π«μ°ûJ
»a áYƒ°VƒªdG ñƒîdG äÉÑM π«μ°ûJ øe ø«¡àæJ ÉeóæY
.áLÓãdG »a É¡«∏NOG á«æ«°U hGC ≥ÑW
øNÉ°ùdG âjõdG »a É¡«∏bGh áæjôØdG »a äÉjôμdG …Qôqe
äÉjôμdG πqc »∏b øe »¡àæJ Éeó©Hh ,ÖfÉL πc øe
.ñƒÑ£ªdG ºë∏dG ™e ≥ÑW »a É¡«©°V
.¿ƒª«∏dG ™e ¬«eóqbh ¢ùfhó≤ÑdÉH ≥Ñ£qdG »°TQ

Ö«HõdGh ôªàdÉH ÉcƒaGC ô«°üY

ájÉéÑH ¿É°†eQ »a Gô«Ñc ’ÉÑbGE ±ô©j »îjQÉJ º∏©e
’ ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Yh ,êQÉîdGh πNGódG »a á«°SÉ«°ùdGh
,º°SÉ≤∏H âjÉf º°SÉb Oƒdƒe ΩƒMôªdG ôcPGC ô°üëdG
ôgÉ£dG óªëe ó«≤©dGh ,ôgÉb ∞jô°ûdG óªëe QƒàcódGh
Éªμa ,QhôbR ôgÉ£dG ó«≤©dGh ,≥HÉ°ùdG ôjRƒdG ÜƒZRƒH
,ájôjôëàdG IQƒãdG πcÉ«g ∞∏àîe »a äGQÉWGE É¡àÑ∏W ¿Éc
ádhódG º¡∏gGƒc ≈∏Y âeÉb äGQÉWGE ∂dòc GƒfÉc
á«ª°SôdG É¡JÉ°ù°SƒDeh É¡æjhGhO ∞∏àîªH ájôFGõédG
ó©Hh .á«ª«∏©àdGh á«FÉ°†≤dGh á«°SÉeƒ∏HódGh á«eÓY’EGh
ΩÉY ÉgAÉæH ájô≤dG ¿Éμ°S OÉYGC ôFGõé∏d ô°üædG AÉL ¿GC
πNGO øe áÑ∏£dG øe ójó©dG É¡«a º∏©à∏d πÑbÉCa ,Ω1968
øe QÉÑc IòJÉ°SGC É¡«a º«∏©àdG ô°TÉH Éªc ,¬LQÉNh øWƒdG
.ø«jôgR’CG øe á°UÉNh ,¬LQÉNh øWƒdG πNGO
¥ÉØf’EG É«dÉM ≈dó©dG ≈«ëj …ó«°S ï«°ûdG ájhGR ≈dƒàJ
ÉgOQGƒe ájOhóëe ºZQ ,áeÉbGEh ÉæjƒªJ áÑ∏£dG ≈∏Y
ájõeQ äÉfÉYGEh ø«æ°ùëªdG äÉYôÑJ »a á∏ãªàªdG
áj’h øeh ±Ébh’CGh á«æjódG ¿hƒD°ûdG IQGRh øe
¿qÉEa ájOÉªdG äÉ«fÉμe’EG ∞©°V ÖÑ°ùHh ,ájÉéH
π«é°ùàdG äÉÑ∏W ™«ªL á«Ñ∏J øY IõLÉY ájhGõdG
øeh áÑ∏£dG πÑb øe É¡«∏Y πWÉ¡àJ »àdG
ô¡°T πc ∫ƒ∏M iódh .äÉj’ƒdG ∞∏àîe
∞∏àîe øe ájhGõdG ≈∏Y óaGƒàj ¿É°†eQ
¿ƒª«≤j áªFGC Ö∏£d ,á«MÉædG iôb
ô«ãμdG ¿qGC Éªc ,íjhGôàdG IÓ°U º¡d
»a ¿hRƒØj áÑ∏£dG øe
õcGôe ≈dGE ∫ƒNódG äÉ≤HÉ°ùe
¿hƒD°ûdG äGQÉWGE øjƒμJ
.á«æjódG

≥aƒe øH øªMôdG óÑY ó«¡°ûdG ï«°ûdG √óYÉ°Sh ,âé∏Y
øeh ,»ª∏©dGh …ƒHôàdG ÖfÉédG øe áahôbGE óªMGC ï«°ûdGh
¿hƒD°T ájÉYQ ájô«N á«∏ëe á«©ªL âdqƒJ …OÉªdG ÖfÉédG
.ájhGõdG
»a ájhGõdG √òg øe êôqîJ …òdG ô«ÑμdG Oó©∏d Gô¶fh
áæ°S òæeh IQƒãdG ´’ófG πÑb âfÉc »àdG á«fÉãdG É¡à∏Môe
áFÉe øe ójõj Ée ¿qGC ’qGE ,ºgOGó©J Ö©°üj ¬fqÉEa ,Ω1937
≈∏Y »àdG ,á«eÉNôdG áMƒ∏dG ºghDÉª°SGC Qóq°üàJ ó«¡°T
á«æWƒdG ìhôdG ≈∏Y É«aÉc Ó«dO ¿ƒμj ájhGõdG πNóe
ájOÉ¡édG ìhôdÉH âÑãàdGh ,ájhGõdG áÑ∏W iód á«dÉ©dG
AÉaƒdGh ¬d ¢UÓN’EGh øWƒdG π«Ñ°S »a á«ë°†àdGh
ájhGõdG √òg áÑ∏W ¢SƒØf »a âHÉãdG ¿Éªj’EGh
É¡HÓW πc ≥ëàdG ó≤∏a ,IógÉéªdG
ájôμ°ù©dG É¡JGQÉWGE GƒfÉc ó≤dh IQƒãdÉH

»dó©dG ≈«ëj …ó`«°S ï«°ûdG ájhGR Ö°ùàæJ
É¡°ù°qSƒDe ≈dGE ,¬eƒ∏Yh ºjôμdG ¿GBô≤dG º«∏©àd
»aƒàªdG »dó©dG óªMGC øH ≈«ëj …ó`«°S ï«°ûdG
ój ≈∏Y êôqîJh ájÉéÑH ¬ª«∏©J ≈≤q∏J ,`g 881áæ°S
q LGC AÉª∏Y
ób ø«jOÉªëdG áª°UÉY âfÉc å«M ,AÓ
Égóée ó¡Y »a º¡eƒ∏Y QƒæH äAÉ°†à°SG
.ÉgOOƒD°Sh

ôjOÉ≤ªdG @
,QõL äÉÑM çÓK `
,á£°Sƒàe Qóæª°T äÉÑM çÓK `
,Öfôc ¢SGCQ ∞°üf `
,Iô«¨°U áfƒJ áÑ∏Y `
,¿ƒàjR `
,¢Sƒfó©e `
,ΩƒK ¢üa `
,âjR ≥YÓe çÓK `
,¿ƒª«∏dG ô«°üY hGC πN ≥YÓe çÓK `
,Oƒ°SGC πØ∏a `
.í∏e `
ô«°†ëàdG á≤jôW @
OôÑj ¿GC ó©Hh áYÉ°S ∞°üf Ióªd Qóæª°ûdG »∏¨H Ωƒ≤f
πc øμd ,ájhó«dG ΩôØdG IGOGC ≈∏Y QõédG ™e ¬eôØH Ωƒ≤f
Ωƒ≤fh ÖfôμdG ≈dGE »JÉCf ºK √óMƒd AÉfGE »ah IóM ≈∏Y
Ωƒ≤fh ÉªgóMGC πª©à°ùfh ø«Ø°üf ≈dGE áÑëdG º«°ù≤àH
,á∏eÉμdG áÑëdG ™«£≤àH Éæªb å«M øe É«dƒW ¬©«£≤àH
ájÉ¨dGh ´É£à°ùªdG Qób ™£≤dG äÉaÉ°ùe Öjô≤J Öéjh
Ö°SÉæàJ áμ«ª°S •ƒ«N πμ°T ≈∏Y íÑ°üj ¿GC Gòg øe
.Qóæª°ûdGh QõédG πμ°T ™e
¿GC ø°ùëà°ùªdG øeh IóFÉªdG ¥hP ºFÓj øë°U »a
á°ûcQR hGC áaôNR πc øe ƒ∏îj É©°UÉf ¢†«HGC ¿ƒμj
ô°†îdG ™°VƒH Ωƒ≤f ,äGhGô°†îdG ∫ÉªL É¡«a hóÑ«d
ô«Z Iô«¨°U Ωƒc πμ°T ≈∏Y øë°üdG »a áehôØªdG
á°UÉN ájhGR »a áeƒc πch ,á∏NGóàe ’h á°ùfÉéàe
áfƒàdG øe A»°T áeƒc πc ¥ƒa π©éfh øë°üdG »a É¡H
™«ªédG ¢TôH Ωƒ≤æd ¢Sƒfó©e ø°üZh ¿ƒàjR áÑM ™e
πØ∏ØdGh πîdGh âjõdG øe áfƒμàªdG á°ü∏°üdÉH Égó©H
π©L øμªj ,í∏ªdG øe π«∏b ™e ΩƒãdG ¢üah Oƒ°S’CG
.áØ°UƒdG √òg »a …OÉ©dG âjõdG ¿Éμe ¿ƒàjõdG âjR
hGC ÉWÉ£ÑdÉH ô°†îdG óMGC ∫GóÑà°SG hGC IOÉjR øμªj
.áØ°UƒdG √òg »a âØ∏dG
»a É©e Éª¡©°Vh hGC õ«fƒjÉªdÉH áfƒàdG ∫GóÑà°SG øμªj
.áØ°UƒdG √òg

ñƒîdG ø«LÉW

ä `` …ƒædG øH
»a º«∏©àdG óªMGC øH »dó©dG ≈«ëj …ó`«°S ï«°ûdG GCóH
™°SÉàdG ¿ô≤dG ∞°üàæe OhóM »a ¬ëàa …òdG √ó¡©e
ÉææjO º«dÉ©J º«∏©J »a á∏«ÑædG ¬àª¡e ô°TÉH ,…ôé¡dG
√òg âëÑ°UGC ≈àM πjƒW âbh ¢†ªj ºd PGE ,∞«æëdG
ÜóM πc øe Ωƒ∏©dGh ±QÉ©ªdG ÜÓW á∏Ñb ájhGõdG
¿Éc Ée π°†ØH ,É¡LQÉNh ôFGõédG πNGO øe Üƒ°Uh
π«°üëJ »a ÖZGQ πc ¬«dGE Ö£≤à°SG ≥«aƒJ øe ï«°û∏d
∫ƒ≤dG »a ¢UÓNGEh áÑ∏£∏d í°üf øe ¬H RÉàeG ÉªHh ,º∏©dG
≈∏Y êôqîàa ,GQƒ¡°ûe ¬∏©L ≈dÉ©J ¬∏qdG øe íàah πª©dGh
º¡ÑJGôe â¨∏H ΩÓY’CG AÉª∏©dG øe ô«ØZ ™ªL √ój
ï«°ûdG :º¡æ«H øeh ,»ª∏©dG π«°üëàdG »a É«∏©dG äÉLQódG
»°SÉØdG »°ùfôÑdG ≈°ù«Y øH óªëe øH óªMGC øH óªMGC
,ájhGõdG ¢ùØf »a ¢ùjQóàdG ≈dqƒJ …òdG ,¥hQõH Qƒ¡°ûªdG
¬Ñàc áHÉàc ≈∏Y ¬î«°T ±Gô°TGE âëJh É¡«a ∞μY Éªc
.¬≤ØdG »a »fGhô«≤dG ójR »HGC øHG ádÉ°SQ ìô°ûc
,Ω1937 ôHƒàcGC »a É¡ëàa IOÉYGEh ájhGõdG AÉæH ójóéJ ºqJ
ó«æéàdÉHh Iô≤ªJ ájôb ¿É«YGCh AÓ≤Y ¬dòH ≈©°ùªH
Oƒ¡éªdGh ∫Gƒe’CÉH Éjƒæ©eh ÉjOÉe »YÉªédG
≈∏Y ±ô°TGCh ,ájô≤dG πgGC πÑb øe »∏°†©dG
ájÉZ ≈dGE Ω1937 øe AGóàHGh É¡«a º«∏©àdG
âjGC ôgÉ£dG óªëe ï«°ûdG á∏«°†a Ω1955

`g 1434 ¿É°†eQ 11 `d ≥aGƒªdG Ω 2013 á«∏jƒL 20 âÑ°ùdG

¿É°†eQ IóFÉe

@

á«H’õdGh äÉ°ûbô≤ªdG ¢ùaÉæJ á«eÉ°ûdG iƒ∏M äÓëe

16161 Oó©dG

ôjOÉ≤ªdG @
,ÉcƒaGC äÉÑM 2 `
,IGƒf ¿hóH ôªJ ΩGôZ 125 `
,(áÑZôdG Ö°ùM) Ö«HõdG `
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¿É°†eQ »a ''∑ƒÑ°ùjÉØdG''h ¿ƒjôFGõédG

á°SÉ«°ùdGh øjó∏d ∫ƒ«eh …ô«îdG •É°ûædÉH ΩÉªàgG
êhôj øe ∑Éægh ,Ωƒ°üdG ÜGOGBh á«YO’
C G ô°ûæj øe ∑Éæ¡a ,¬dƒ«e Ö°ùM πc π«°†ØdG ô¡°ûdÉH º¡eÉªàgG ''∑ƒÑ°ùjÉa'' »YÉªàL’G π°UGƒàdG ôÑY ¿ƒ£°TÉædG ¿ƒjôFGõédG ¬qLh
.ádOÉ©dG á«Hô©dG ÉjÉ°†≤dG ™e øeÉ°†à∏d á°UôØdG π¨à°SG øe ∑Éægh ,…ô«îdG πª©∏d
ø«H ¿RGƒàdG ≥«≤ëJ IQhô°V øY IôÑq©e IQƒ°U
.…OÉªdGh »MhôdG ºdÉ©dG
¢†©H óæY ≥∏≤dG IôgÉX ¢†©ÑdG ∫hÉæJh
ΩÉªàgÉH Üô¨ªdG ¿GPGC º¡ÑbqôJh ø«jôFGõédG
òqd Ée πcGCh ΩÉ«°üdG äÉ©ÑJ øe ¢ü∏îà∏d ≠dÉH
øe Égô«Zh ''∑GQƒÑdG''h ''áHô°ûdG'' øe ÜÉWh
.¥ÉÑW’CG
óªëe »eÓYE’G π°q†a ,¥É«°ùdG ¢ùØf »ah
IƒYO ,áØ«ë°U ™e √GôLGC åjóM »a OGó¨H
ºjôμdG ô¡°ûdG »a ¢ùØædG á©LGôªd ø«jôFGõédG
øY OÉ©àH’Gh äÉ«MhôdÉH AÉæàY’G ∫ÓN øe
.äGPÓªdG

õéëàd ΩhÉ≤J áaÉ≤ãdG
äÉ°TÉ≤ædG øª°V áfÉμe
»a ™jƒæàdG ø««Øë°üdG AÓeõdG ¢†©H ∫hÉëj
áaÉ≤ãdG íæe ∫ÓN øe ''∑ƒÑ°ùjÉa'' äGQƒ°ûæe
π°ü«a π«eõdG RôH å«M ,ΩÉªàg’G øe GAõL
äÓØM §«°ûæJ øY çóqëJ …òdG …hÉ£e
»°ùdóf’CG á«æ¨e πÑb øe ¿GôgƒH ¥hòdG á«bGQ
∞ãμªdG Qƒ°†ëdG ≈∏Y Gõcqôe ,»≤«≤M ºjQ
√òg Éæªqãe ,äÓFÉ©dG øe á°UÉN Qƒ¡ªé∏d
™ªàéªdG §«°ûæàH íª°ùJ »àdG á«côëdG
ájOÉ°üàb’G πcÉ°ûªdG AGôL ¬æY ¬«aôàdGh
.á«YÉªàL’Gh
∫ÉeGB áªdÉb øe ''Ö©°ûdG'' á∏°SGôe âMôWh
Gô«Ñc ÉHhÉéJ ≈≤∏J á«aÉ≤K ™«°VGƒe »£HGôe
,''∑ƒÑ°ùjÉa'' »a ø«côà°ûªdGh AÓeõdG øe
»Hô©dG »fƒjõØ∏àdG êÉàf’EÉH âªàgG å«M
.ø«©ÑààªdG º¡J ™«°VGƒeh
óæY áaƒdƒH áª«°ùf ¿ƒjõØ∏àdG á«Øë°U âØbqƒJh
äGôe »a'' :áë°qVƒe ,''’ƒcGQO'' á«°üî°T
’ Éæqe øe ,ÜÉàμdG Iô¡°T ∫É£H’CG RhÉéàj
AÉeO ¢UÉ°üe ôÑcGC ?’ƒcGQO á«°üî°T ±ô©j
ΩÉ¨H …óædôj’G ÖJÉμdG ´GóHGE øe ïjQÉàdG »a
Öàc ,ô©°ûdG º¶qf ,ìô°ùªdÉH ºàgG …òdG ≠cƒà°S
∞°ûàμj ¬H PGE ,ô«WÉ°S’CÉH ºàgG ,∫ÉØWÓ
C d
…òdG ,É«fÉehQ øe ∫ƒcGQO âfƒμdG á«°üî°T
á∏«îe â°übQ Éægh ,¬àjƒeOh √OGóÑà°SÉH ±ôY
,¢TÉØîdG πLôdG á«°üî°T ∞dÉCa á°übQ ÖJÉμdG
øjòdG ø««FÉªæ«°ùdG ø«LôîªdG ÜÉéYGE øe ∫Éf
.''ΩÓaGC IóY »a √ƒ°ùÑàbG
äô«q¨J ø«jôFGõédG ∫ƒ«e ¿qGC ∫ƒ≤f Éæ∏©éj Ée
™e º¡HhÉéJ øjócqƒDe ,ΩÉ«°üdG ô¡°T π©ØH Gô«ãc
ºgõ«qªJ á≤«≤M âÑãJ IQƒ°U »a ä’ƒëàdG πc
.Üƒ©°ûdG »bÉH øY

á«©ªL »a É£°TÉf Gƒ°†Y ¿Éc π«eõd AÉYódG
ƒgh πªY çOÉëd ¢Vôq©J ,''ájô«îdG ø«é°ùchGC''
.≈Ø°ûà°ùªdÉH ¢TÉ©f’EG áaô¨H Ωƒ«dG óbôj
á∏«ªL IQƒ°U …hÉ£e π°ü«a »Øë°üdG π≤fh
ó«©dG Ωƒ¨∏°T iƒà°ùe ≈∏Y ™jô°ùdG ≥jô£dG »a
ÜÉÑ°ûdG øe ójó©dG ô°ûàæj å«M ` á∏«e áj’h `
ôªJ É¡«a Ö∏©H ø«∏ªqëe Üô¨ªdG ¿GPGC óæY
ÜÉë°UGC øe ø«ªFÉ°ü∏d É¡ªjó≤àd AÉeh Ö«∏Mh
ó¡°ûe »a ,øjôaÉ°ùªdGh äGQÉ«°ùdGh äÉÑcôªdG
¢ùμY ø«jôFGõé∏d á«HÉéj’G äÉcƒ∏°ùdG ¢ùμ©j
.º¡æY êhqôJ »àdG á«Ñ∏°ùdG Qƒ°üdG

ô¡éªdG âëJ ø«jôFGõédG ∑ƒ∏°S
ô¡°ûdG »a º¡cƒ∏°S OÉ≤àfG ¿ƒjôFGõédG πq°†a
∫ÉÑb’EG ô°S øY º¡dhDÉ°ùJ ∫ÓN øe π«°†ØdG
ôjòÑJh ¬cGƒØdGh ô°†îdG ≈∏Y ô«ÑμdG
ΩÉ¡°S á«Øë°üdG ¬«dGE äQÉ°TGC Éª∏ãe ,ä’ƒcÉCªdG
¬«a â∏≤f ájQƒJÉμjQÉc IQƒ°U äô°ûf »àdG ∫ `
¬cGƒØdGh ô°†îdGh ºë∏dG ≈∏Y á∏jƒW ô«HGƒW
IÉ«ëd »eƒ«dG ó¡°ûªdG ¢ùμ©J á«FGò¨dG OGƒªdGh
»a É¡fƒ°†≤j »àdG ¿É°†eQ »a ø«jôFGõédG
.õHÉîªdGh ¥Gƒ°ùdG ∞∏àîe
»a óLÉ°ùªdÉH ÆGôa IQƒ°üdG ¢ùØf âæªq°†Jh

¬μ∏eGC …òdG ó«MƒdG πNódG Qó°üeh πª©dG øY
øe áeó≤ªdG IóYÉ°ùªdG »a §≤a πãªàj
4000 `H IQó≤ªdGh »YÉªàL’G •É°ûædG ájôjóe
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óM’C GôKqƒDe ÉØbƒe ''ô«îdG ¢SÉf'' ™bƒe π≤fh
óMGC ¬«∏Y ìôW ¿GC ó©H »μÑj AÉª∏©dG
á«fÉμeG øY ¬«a åëÑj ’GƒD°S ø««dÉeƒ°üdG
’h QÉ£aGE ΩÉ©W ’ OƒLh ΩóY ádÉM »a ΩÉ«°üdG
øY ∫AÉ°ùJh É«cÉH ºdÉ©dG ôéØfÉa ,Qƒë°S ΩÉ©W
?Ωƒ«dG ¬«a ¢û«©f øëf ºdÉY …GC
á°UÉîdG á«YO’CG ¢†©H ô°ûf ¢†©ÑdG πq°†ah
á«Øë°U ¬«∏Y ΩhGóJ Éª∏ãe π«°†ØdG ô¡°ûdÉH
»àdG á«YO’CG ø«H øeh ,áØ«∏N ΩÉ¡°S ¿ƒjõØ∏àdG
,ønjôØp¨ràn°ùªodG ønpe ¬p«a »æ∏©nLG ºs¡oq∏dn G'' :É¡Jô°ûf
n OpÉÑYp øep ¬p«a »æ∏©nLGhn
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πc äÉCØ£fG GPGE'' :ô°ûf Ée ø°ùMGC ø«H øeh
ƒg ÅØ£æj ’ óMGh ìÉÑ°üe ∑Éæ¡a í«HÉ°üªdG
.''áHƒàdG ìÉÑ°üe
…Rƒa óªëe »Øë°üdG π«eõdG äƒqØj ºdh
øe ''ø««cƒÑ°ùjÉØdG'' IƒYód á°UôØdG ¢UÉ≤H
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..¿ÉeR ¢SÉf GƒdÉb
»°VGQ »fÉe ºjó≤dÉH âæc
»°VGôeG OhqR ójóédG »fÉLh
ìÉJôf â««Y GPGEh »°ûªf »°ûªf
ìÉæL ÓH ô«£f ¿Éc ƒd É«q∏Y »éj ÜƒàμªdG
¬«a •ôqØJ ’ ºjó≤dGh ƒÑqM ójóédG
¬«a »∏qdG ô«îdG ≈LQG hó°üJ Ée ¬«¨ÑJ Ée »∏qdG
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ó«æéàH Éæªb Éªc ,º¡aôq°üJ âëJ á«Ø°ûμdG IÉ«ëdG ∫ÓN øe ÉgÉæÑ°ùàcG
Éæëàah ,™ªàéªdG íFGô°T ∞∏àîe øe ´ƒ£àªdG ÜÉÑ°ûdG øe ô«Ñc OóY
.''º¡æWƒd IóFÉa Gƒeó≤jh ø««HÉéjGE Gƒfƒμ«d ÜÉÑdG º¡d

AÉeób á«©ªéd ™HÉàdG »bGôÑH ''ió°üdG Qƒf'' êƒa QOÉH / ''Ö©°ûdG''
QÉ£aGE äÉÑLh ô«aƒàH ájô«N ∫ÉªYÉCH ájôFGõédG á«eÓ°S’EG áaÉ°ûμdG
áæjóe »°VÉªdG AÉ©HQ’CG Üô°V …òdG ∫GõdõdG ÉjÉë°V äÓFÉ©d áæNÉ°S
.Ió«∏ÑdG áj’ƒH ¿Gƒ∏e ΩÉªM
Gòg øe øjQô°†àªdG ™e øeÉ°†àdG QÉWGE »a »Ø°ûμdG êƒØdG •É°ûf êQójh
äÉjÉæÑdÉH GQGô°VGC ≥ëdGCh ¿Éμ°ùdG §°Sh ÖYôdG ´QR …òdG ,∫GõdõdG
.¬æe áî°ùf ''Ö©°ûdG'' âª∏q°ùJ …òdG ¿É«ÑdG ¬ë°VhGC Ée Ö°ùM ,á°û¡dG
√òg ¿qGC'' ió°üdG Qƒf êƒØd »∏ëªdG ßaÉëªdG øjQóH ¢SQÉa ∞°ûc
A’ƒD¡d ¬ªjó≤J øμªj Ée πbGC ƒgh ,Éæ«∏Y ÖLGh á«æeÉ°†àdG á«∏ª©dG
.''º¡Hô°Th º¡∏cÉCH ΩÉªàg’G øY á©LÉØdG ∫ƒg º¡∏gPGC øjòdG ÉjÉë°†dG
…ƒàëJ áæNÉ°S áÑLh 80 äÓFÉ©dG A’ƒD¡d Éfôaqh'' :çóëàªdG äGP ∞«°†j
√É«ªdG ,á¡cÉØdG ,áWÓ°ùdG ,ºëd áë£«£°T ≥ÑW ,áHQƒ°ûdG ≥ÑW ≈∏Y
.''ájRÉ¨dG äÉHhô°ûªdGh á«fó©ªdG
»dGƒàdG ≈∏Y ådÉãdG ΩÉ©∏d º¶qæj »bGôÑH ió°üdG Qƒf êƒa ¿qGC ô«°ûf
600 »dGƒM ôaƒj å«M ,¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN Iõ«ªe ájô«N ™jQÉ°ûe
™jô°ùdG ≥jô£dG OGhôd áÑLh 200 »dGƒM É¡æe ,É«eƒj ø«ªFÉ°ü∏d áÑLh
¬JÉg πãªd RÉéf’G Gòg QÉ≤àa’ á°UÉN ≈dhGC IQOÉÑe »gh ,ÜôZ ` ¥ô°T
á°UÉN áØqbh ,É«YƒÑ°SGC ¿É°†eQ áØqb 150 ™jRƒàH êƒØdG Ωƒ≤j .≥aGôªdG
.π«°†ØdG ô¡°ûdG øe ô«N’CG ´ƒÑ°S’CG »a ó«©dG äÉeõ∏à°ùªH
™jQÉ°ûªdG ¬JÉg πc'' :øjQóH ¢SQÉa ∞«°†j ,™jQÉ°ûªdG πjƒªJ QOÉ°üe øY
»àdG ÉæJôÑN Éæ©°Vh øjóæqée ∫ÉªqY ’qGE øëf Éeh ,ø«æ°ùëªdG πjƒªJ øe

Ü `` º«μM: ´Ó£à°SG
ôÑY ø«jôFGõédG äÉëØ°U ƒ∏îJ ’
ô°ûfh ájôî°ùdGh ºμ¡àdG øe ''∑ƒÑ°ùjÉØdG''
»∏ª©à°ùe ∫ƒ°†a Ö∏éJ »àdG áÑjô¨dG Qƒ°üdG
º¡≤q∏©J ócqƒDJ ógÉ°ûe »a Gògh ,AÉ°†ØdG Gòg
º¡∏«°†ØJh áãjóëdG äÉ«LƒdƒæμàdÉH ô«ÑμdG
øe ™bGƒdG ¬∏ªëj Ée πX »a »°VGôàa’G ºdÉ©∏d
áaÉ≤ãdGh á°VÉjôdGh á°SÉ«°ùdG ø«Hh .äÉ°†bÉæJ
ô¡°ûdG »a çóëj Ée π≤f ¿ƒjôFGõédG π°UGƒj
.π«°†ØdG

Iõ«ªe áeÓY ''ô«îdG ¢SÉf''
…ô«îdG πª©dG »a
»a É¡WÉ°ûf øe ''ô«îdG ¢SÉf'' á«©ªL âØãqc
≈∏Y äGóYÉ°ùªdG ™jRƒàH ºjôμdG ô¡°ûdG
äGAGóf ¥ÓWGEh ,AGô≤ØdGh ø«LÉàëªdG
óMGC √ô°ûf …òdG Ö∏£dG QGôZ ≈∏Y IóYÉ°ùªdG
∫Éªμà°S’ IóYÉ°ùªdG ój Ö∏£j …òdG ø«bƒq©ªdG
É«côM ¥ƒ©e ¢üî°T ÉfGC'' :ÓFÉb ¬æjO ∞°üf
ÖÑ°ùHh êhqõJGC ¿GC ójQGC ,áFÉªdÉH 100 áÑ°ùæH
πWÉY »fƒc QÉb ¥RQ Qó°üe ≈∏Y …ôaƒJ ΩóY

ó≤YGC
∂dÉa GôbGh
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ثقافة

السشبت  ٢٠جويلية  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ١١رمضشان  ١٤٣٤هـ

حفل سشاهر امتزجت فيه الطبوع الجزائرية

خÓصص ،دادي والخالدي يلهبون ركح الكازيف
ما تزال سشهرات الكازيف تصشنع المتعة لدى
العائÓت الجزائرية ،التي تسشجل توافدا كبيرا
على مسشرح الهواء الطلق بسشيدي فرج ،ل سشيما
بعد صشÓة التراويح ،حيث امتأÓت سشهرةأاول
أامسس المدرجات عنآاخرها في حدود منتصشف
الليل ،ليكون هذا التوقيت بداية انطÓق
السشهرات الرمضشانية ،لتتواصشلإالى سشاعات
متأاخرة من الليل.

سسيدي فرج :هدى بوعطيح
أامتع أاول أامسض جوهرة األغنية السشطايفية الششاب
خلصض جمهور الكازيف بباقة من أاروع أاغانيه ،أالهب بها
المدرجات وتفاعلت معها العائلت الجزائرية ،التي
تراقصشت على أانغامها وصشّفق لها الحضشور طويل ،حيث
أاثبت خلصض أاّنه يحتل مكانة خاصشة في قلوب
الجزائريين وما يزال يترّبع على عرشض األغنية
السشطايفية ،كما أاّن أاغانيه القديمة ما تزال أايضشا تصشنع
الفرجة ،حيث أامتع بـ''وّليلي يا عينيا''،
''الظلمة طاحت'''' ،أانت المخيرة
فيهم''...وغيرها من
األغاني التي
تسشنح
لم
للششباب على
وجه الخصشوصض
من العودة إالى
مقاعدهم ،كونهم
كانوا منسشجمين مع
كل أاغانيه التي رّددوها
الواحدة تلو األخرى على
مسشامعه ،وطالبوه بالمزيد
بعد انتهاء حفلته.
كما أاطرب الليلة الثامنة
لسشهرات الكازيف ،ابن مدينة
األوراسض الفنان حسشان دادي،
الذي أاثبت بدوره أاّنه يمتلك
ششعبية خاصشة لدى الجمهور
الجزائري ،الذي تفاعل مع أاغانية،
حتى أاّن هناك من اكتششفها ألول كما
صشرحت إاحدى العائلت والتي تفاجأات بروعة أالبوماته.

جل حضشورا قويا
ويكون الفنان حسشان دادي قد سش ّ
لألغنية الششاوية خلل سشهرات الكازيف ،من خلل
أاغانيه التي أاّداها على غرار ''حدة حدة'''' ،فرسشان
الجبل'''' ،للة فطومة'' ،و''يا ششجرة القمري'' التي تغّنى
بها الحاضشرون.
وكان لألغنية البدوية نصشيب في حفلت الكازيف،
حيث قّدم عبد القادر الخالدي باقة فنية مختلفة
وأاطرب مسشامع الحاضشرين بأاجمل ما صشدح به
صشوته ،وكالمعتاد وبأاغانيه الراقية أالهب ركح
الكازيف وأامتع حين تغّنى بالوالدين.
وششهدت أايضشا سشهرة أاول أامسض الخميسض
مششاركة الفنان ''إايزوران'' ،الذي قّدم باقة
من أاغانيه التي اسشتمتع بها الحضشور،
وجعل العائلت القبائلية تتراقصض على
وقع الموسشيقى القبائلية الششعبية.
من جهة أاخرى ،أاعربت بعضض
العائلت الجزائرية عن امتنانها
للبرنامج الثري الذي سشّطره
الديوان الوطني للثقافة واإلعلم
إلحياء ليالي رمضشان ،مؤوّكدين على
أاّنها فرصشة للترفيه عن النفسض والسشتمتاع
بسشهرات فنية عائلية ،بعيدا عن أاجواء المنزل بعد يوم
رمضشاني ششاق ،خاصشة وأاّن البرنامج ـ حسشبهم ـ يضشم
نخبة من أالمع الفنانين الجزائريين .

لوحات الفنان التششكيلي محمد خدة بصشوفيا
دشش ّن معرضض ألعمال الرسشام الجزائري الكبير محمد حدة بصشوفيا ببلغاريا ،بحضشور
وزير الثقافة البلغاري وسشفير الجزائر ورئيسشة ديوان وزارة الثقافة زهيرة ياحي،
حسشبما أافاد به بيان للوزارة.وأاوضشح المصشدر أاّن المعرضض يضشم  ٥٠لوحة لهذا
الفنان الجزائري المششهور عالميا ،حيث نّظمت التظاهرة من قبل جمعية
الصشداقة البلغارية ـ الجزائرية ،بالتنسشيق مع الوكالة الجزائرية لإلششعاع الثقافي
في إاطار الحتفال بخمسشينية السشتقلل.من جهة أاخرى ،أاششار البيان إالى أاّنه
تّمت برمجة نششاطات ثقافية جزائرية أاخرى بصشوفيا في نوفمبر .٢٠١٣

سشهرات متواصشلة على مختلف اليقاعات

اإ’نششاد والعروضص المسشرحية ميزة لياليأام البواقي

تتواصشل بقاعة سشيدي ارغيسض بولية أام البواقي السشهرات الفنية والثقافية إاحياء ليالي
ششهر رمضشان المعظم ،والتي تجمع بين الحفلت والعروضض المسشرحية المحترفة
واإلنششاد ،حيث يسشتمتع جمهور أام البواقي بحفل للموسشيقى الششاوية العصشرية يحيه
كوكبة من الفنانين منهم الششاب عبد الحق صشابري ،الفنان فتحي لونيسض ،الششاب منير
سشقراج ،الششاب حاجي والفرقة الحركاتية للموسشيقى الششعبية ،فرقة ''نسشطالجيا''،
إاضشافة إالى جمال صشابري ،وفرقة اثران للموسشيقى الششاوية العصشرية.وفي العروضض
المسشرحية برمج قطاع الثقافة مسشرحية ''عششرة في المائة سشلطان'' للتعاونية الثقافية
''ماكومادسض'' ألم البواقي ،مسشرحية ''رحلة قطار'' للمسشرح الحهوي العلمة ،وعرضض
مسشرحي آاخر بعنوان ''الحايرة'' للتعاونية الثقافية لإلبداع ،فضشل عن مونولوغ ''كاين
وكاين'' للفنان العمري كعوان ،وفي المديح واإلنششاد يسشتمتع سشكان أام البواقي مع فرقة
''العيسشاوة للمدائح الدينية'' لعين البيضشاء ،والفرقة ''المجداوية'' لسشوق اهراسض ،وفي
المجال األندلسشي المطرب زين الدين بوششعالة.وعلى غرار هذا يقّدم المسشرح الجهوي
لولية أام البواقي عروضض مسشرحية على مسشتوى دوائر وبلديات الولية ،من بينها دار
الششباب أاول ماي عين مليلة ،ناهيك عن عرضض مسشرحي أاخر بعنوان ''درسض'' للتعاونية
الثقافية ''السشنجاب'' لبرج منايل ،كما يعرضض بالمركز الثقافي ''فكيرينة'' مسشرحية
''اللحن األخير'' للتعاونية الثقافية الماسشيل لقسشنطينة ،وبدار الششباب
''حي المقاومين'' بعين البيضشاء يكون الموعد مع مسشرحية
''فنانون ولكن'' لجمعية البليري قسشنطينة.

عقيدي امحمد

á«aÉ≤ãdG IóæL’C’CG
@ سشهرات فنية بالكازيف
يكون جمهور مسشرح
الهواء الطلق الكازيف
بسشيدي فرج ،اليوم ،على
موعد مع حفل فني
سشاهر يحييه كل من
نعيمة فتحي ،توفيق
فيصشل
الندرومي،
السشطايفي وبوبكر خراز على السشاعة
 ٢٢ : ٠٠ليل.

@ بهجة رحال بالموقار

العدد
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''الدبلوماسشي'' في عدد جديد

أاح ـ ـ ـ ـداث السشاع ـ ـ ـ ـ ـة في طليـ ـ ـ ـعة المواضشيـ ـ ـ ـع
تطرقت مجلة «الدبلوماسشي» في عددها الـ  ٦٦والصشادرة عن معهد الدراسشات الدبلوماسشية
بوزارة الششؤوون الخارجية في المملكة العربية السشعودية،إالى مواضشيع عديدة تناولت
أاحداث السشاعة في المجالت األمنية والسشياسشية والقتصشادية والثقافية.
ومن أاهم هذه اŸواضشيع مسشأالة
التعيينات وزيادة ميزانية ا÷امعة
العربية ،والتي جاءت بقلم األمÒ
سشعود الفيصشل ،أاششار فيها إا ¤أان
هذه الزيادات يجب أان ترتكز على
تقد Ëتصشور كامل لتطوير منظومة
العمل العربي اŸششÎك Ãا فيها
اŸا‹ واإلداري ،وعرضشها على
اÛلسض القتصشادي والجتماعي
مع مسشببات هذه الزيادة وبحثها ‘
اÛلسض الوزاري ثم رفعها إا¤
القمة.
وتطّرق األم Òإا ¤مسشأالة إاعادة
هيكلة ا÷امعة العربية ،التي باتت ـ
حسشبه ـ أامرا ملحا حتى تتمكن هذه
الهيئة من مواكبة اŸسشتجدات
واŸتغÒات الدولية ،وتعزيز دورها
‘ خدمة العمل العربي ،والتي ينبغي
أان تنطلق من أاسشسض سشليمة وقوية.
وتناولت اÛلة قرارات القمة
العربية التي عقدت ‘ العاصشمة
القطرية الدوحة ،والتي احتلت فيها
سشوريا نصشيب األسشد ،بدعوة
اŸعارضشة لحتلل مقعد سشوريا،

والتي أالت إا ¤اŸوافقة ششبه
ا÷ماعية على حق الثوار السشوريÚ
‘ ا◊صشول على األسشلحة Ÿواجهة
آالة النظام.
وأاششارت ''الدبلوماسشي'' إا ¤أاّن القمة
العربية عادت إا ¤اŸلف
الفلسشطيني ،مسشتندين على ﬁاور
عدة ششكلت زوايا بحث القضشية
الفلسشطينية ‘ القمة.
ا÷هود السشعودية للقضشاء على

اإلرهاب'' ملف تطّرقت إاليه ›لة
''الدبلوماسشي'' ،مÈزة جهود اŸملكة
‘ القضشاء على هذه اآلفة ،من خلل
دعوة خادم ا◊رم ÚالششريفÚ
اŸلك عبد اللّه بن عبد العزيز
إلنششاء مركز دو‹ Ÿكافحة
اإلرهاب –ت مظلة األ· اŸتحدة
التي تبناها اŸؤو“ر الدو‹ Ÿكافحة
اإلرهاب ‘ الرياضض عام ،٢٠٠٥
وأايدتها العديد من الدول
واŸنظمات الدولية واإلقليمية.
و‘ الششأان الثقا‘ أاثنت اÛلة على
مهرجان ''ا÷نادرية'' الـ  ،٢٨الذي
حمل أابعادا فكرية وتراثية
واجتماعية ،مششÒة إا ¤أاّن اŸهرجان
إاطللة على ا◊اضشر وإاثراء للمعرفة
والفكر بتنوع الفعاليات الثقافية،
حيث كانت الصش Úضشيف ششرف
اŸهرجان ،أابانت من خلله عن
حضشارتها وأابرزت عمق العلقات
الثقافية ب Úالبلدين.

هدى ــ ب

من بودابيسشت قلبأاوروباإالى كندا

 ¬` ` ` `W ó` ` ` ` ` `«°TQفي ج ـ ـ ـو’ت موسشيق ـ ـية ب Óحـ ـ ـدود
يحلّ المغني الجزائري رششيد طه ششهري جويلية الجاري وأاوت المقبل ضشيفا على عدة
مهرجانات موسشيقية عالمية ،بالبرتغال،إاسشبانيا ،فرنسشا ،المجر وكندا ،حسشبما جاء في
موقعه اإللكتروني الرسشمي.
ويششارك الفنان ‘ فعاليات
الدورة الـ Ÿ ١٥هرجان موزيكاسض
دو موندو جنوب غرب الÈتغال،
التي انطلقت أاول أامسض وتدوم إا¤
غاية  ٢٧جويلية ا÷اري بحضشور
أاك Ìمن  ٤٠فنانا من حوا‹ ٢٠
بلدا .ومن جهة أاخرى ،سشيحضشر
رششيد طه فعاليات مهرجان
''بÒينيوسض لنوزا سشالنت دي
غاليغو''بهويسشكا ششمال ششرق
إاسشبانيا ،بينما يقدم عرضشا بقاعة
أاوŸبيا مونريال بكندا ‘ ٢٩
جويلية ،على أان تتبعه مششاركة
دوموند''
''ريتم
Ãهرجان
بـ''سشاغني'' بإاقليم الكيبك ‘ الـ ٣١
من نفسض الششهر.
وخلل ششهر أاوت ،يحّل الفنان
ضشيفا على الدورة الـ Ÿ ١٧هرجان
''فييسشتا'' Ÿوسشيقى العا⁄
بـ''سشات'' جنوب فرنسشا التي
سشتعقد فعاليات دورته الـ  ١٧من

 ٢٠جويلية إا ٧ ¤أاوت اŸقبل
ليحل بعدها ‘  ٨أاوت بالدورة
الـŸ ٢١هرجان ''زيغات'' بالعاصشمة
اÛرية بودابسشت.
ويجمع الفنان ‘ أاسشلوبه بÚ
الراي والروك والششعبي
والتكنو ،وقد أاصشدر
هذا العام آاخر أالبوم
منفرد له بعنوان
''زوم'' وهو التاسشع ‘
مسشÒته الفنية،
حيث كّرم من
بعضض
خلل
أاغانيه الـ  ١١التي
جاءت بالعربية والفرنسشية ،اثنÚ
من عمالقة الغناء ‘ العا⁄
''كوكب الششرق'' اŸصشرية أام كلثوم
واŸغني األمريكي األسشطوري
أالفيسض بريسشلي .يعت Èرششيد طه
وهو من مواليد سشيق ‘ ،١٩٥٨
أاحد أاششهر الفنان Úا÷زائري‘ Ú

@ موعد مع اإ’نششاد

العششريت ÚاألخÒت ،Úحيث بداأ
مسشÒته الفنية بفرنسشا ،بداية
الثمانينيات وقد عرف ششهرته
خصشوصشا ع Èرائعة ''يا الرايح''
لدحمان ا◊راششي ،التي أاعاد
أاداءها ‘ طابع معاصشر ،وسشاهم
‘ التعريف بها عاŸيا.

@ حفل فني بمركب سشليم ششنوة

يلتقي جمهور المديح واإلنششاد سشهرة يكون جمهور المركب الثقافي عبد
اليوم بقاعة األطلسض مع المنششد بن سشراج الوهاب سشليم ششنوة بتيبازة  ،سشهرة اليوم
من المسشيلة ،والمنششدة فريدة بارفان من ابتداء من  ٢٢ : ٠٠ليل على موعد مع
الفنانين بوغازي أاحمد كريم وعز الدين
بنغلديشض ،على  ٢٢ : ٠٠ليل.
بوعبد الّله.

@ الصشادق جمعاوي يلتقي جمهوره
يحيي سشهرة اليوم
بدءا من ٢٢ : ٣٠
الفنان
ليل،
الصشادق جمعاوي
حفل فنيا بقصشر
الثقافة مفدي
زكريا.

@ موعد مع الفن الرابع
يعرضض اليوم بالمسشرح الجهوي لتيزي وزو
على  ٢٢ : ٠٠ليل ،مسشرحية بعنوان ''مقهى
مسشرحي'' لفرقة توهامة.

@ مونولوغ ''كاين وكاين''

يعرضض اليوم بالقاعة
المتعددة النششاطات
تحتضشن قاعة
بسشيدي ارغيسض بأام
الموقار
@ سشهرة مغربية بابن خلدون
بالعاصشمة،
البواقي ،مونولوغ
سشهرة اليوم
يعيشض رّواد قاعة ابن خلدون سشهرة مع ''كاين وكاين'' ،للفنان
بدءا من
الفن المغاربي ،تحييه الفنانة المغربية العمري كعوان ،على
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ألسسبت  ٢٠جويلية  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ١١رمضسان ١٤٣٤هـ

رياضضة

كمال قاسضي سضعيد لـ «الشضعب»:

سسرحـ ـنا حـ ـاج عيـسسى  ...وليسست هنـاك قضسية اسسمهـ ـا ''غربي''
قبل تنقل فريق مولودية
ا÷زائرإا ¤اŸغرب منأاجل
القيام بÎبصضه التحضضÒي
الثا،Êإاتصضلنا باŸناجÒ
العام ا÷ديد للفريق «كمال
قاسضي السضعيد» الذيأاكد لنا
بأان كل األمور تسض Òعلى ما
يرام ‘ التحضضÒات ‘ ،هذا
ا◊وار

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص.

@الشضعب :عند تنصضيبك
مناجÒا عاما مكان كاوة
صضادفتك العديد من اŸشضاكل
@@كمال قاسسي ألسسعيد :صسحيح
ما تقوله لقد كانت هناك ألعديد
من أŸشساكل خاصسة بالنسسبة
لÓعب Úأ’ن أأ’مور كانت غامضسة
بعضش ألشسيء معهم ،لكن أ◊مد
لله ” إأحتوأء كل أŸشساكل ◊د
أآ’ن ،وسسويت قضسية (ياشس،Ò
مهدي قاسسم ومومن) وعادت
أأ’مور إأ› ¤رأها ألطبيعي.
@وماذا عن التحضضÒات؟
@@أأعتقد أأنها إأيجابية ◊د
ألسساعة ألفريق دخل أأسسبوعه
ألثالث من ألتحضسÒأت وتخللته
مبارأة ودية أأمام رأئد ألقبة ،ألتي
سسمحت للطاقم ألفني بتدوين كل
أأ’خطاء ألتي حدثت ‘ أŸبارأة،
كما أأنها كانت فرصسة للطاقم
ألفني لتجريب كل ألÓعب Úألذين
 ⁄يشساهدهم يلعبون سسابقا،
وعلى ألعموم أأعتقد أأنه إأيجابي
Ãا أأن غيغر يرفع من حجم
ألتحضسÒأت من يوم آ’خر،
ومتفائل بالعمل أŸنجز ◊د
أآ’ن.
@هل ” فع Óتسضريح حاج
عيسضى؟
@@صسحيح ‘ ألبدأية حاج عيسسى
رفضش أÿضسوع إأ ¤ألفحوصسات
ألطبية وبعدها رضسخ لأÓمر

ألوأقع ،كنا نريد أإ’حتفاظ به..
لكن ألتقرير ألطبي جاء سسلبيا..
ولهذأ أأ’مر إأضسطررنا لتسسريحه
بعدما قضسى موسسما شسبه أأبيضش
أŸوسسم أŸاضسي ،ونتمنى له
حظا موفقا ‘ باقي مشسوأره.
غيغر أأعجب بالظه Òأأ’يسسر
زغدأن ‘ ألتدريبات وجربه أأكÌ
من  ٦٠دقيقة ‘ مبارأة ألقبة ،هو
’عب أأبان عن إأمكانيات جيدة،
كما أأنه أأبهر أ÷ميع فبعد قدومه
من فرنسسا مباشسرة تناول وجبة
أإ’فطار وقدم إأ ¤ألتدرب مع
ألتشسكيلة وهو أأ’مر ألذي إأحتار
له أ÷ميع ،من جهة أأخرى
إأكتشسفنا أأنه ’عب إأبن عائلة وذو
أأخÓق عالية وإأكتشسفنا بأانه
خفيف ألروح وأأصسبح صسديقا
للجميع ‘ ألفريق ،كل هذه
ألعوأمل جعلتنا ‰ضسي له على
عقد مدته ثÓث سسنوأت وكسسبنا
’عبا بإاجازة آأمال ،وأأتنبأا له
Ãسستقبل كب Òبإاذن ألله.
@وبخصضوصص اإلسضتقدامات؟

@@أإ’سستقدأمات سسيتم ألفصسل
فيها ‘ أŸغرب ،حيث سسيلتحق
بنا أŸهاجم أŸا‹ «موسسى كو»Ê
وأŸدأفع ألنيجÒي «فرأنسسيسش
با‚ام »ÚباŸغرب أأين سسيتم
ألفصسل ‘ قضسيتهما خاصسة أأننا
’ نسستعمل ألورقة أإ’فريقية
“اما وأأعتقد بأانهما سسيكونان
معنا إأذأ وأفق غيغر على ذلك
أ’نه هو صساحب ألقرأر ،وسسنغلق
بهم أإ’سستقدأمات.
@بلغتنا معلومات بأانك
تشضاجرت مع الÓعب غربي
وطالب بأاوراقه ،ما الذي
حدث؟
@@كل ما ‘ أأ’مر أأن غربي إأتفق
مع أŸناج Òألسسابق على أأن
تكون له شسقة لوحده ،وكنت قد
طلبت منه أأن يسسكن رفقة ’عبÚ
آأخرين وهو ما رفضسه نظرأ
إ’تفاقه أأ’ول ،وما قاله كان ‘
◊ظة غضسب ’ غ Òوحتى
أأسستبق سسؤوألك غربي سسيتنقل
معنا إأ ¤أŸغرب وليسست هناك

قضسية إأسسمها (غربي ،قاسسي
ألسسعيد).
@إاجتمعت مع بوملة قبل
التنقل إا ¤اŸغرب ،عن ماذا
–دثتما؟
@@أإ’جتماع كان بيني وب Úغيغر
وبوملة ،أأين –دثنا فيه عن
ألÎبصش ألذي سسيقام Ãدينة
أ÷ديدة أŸغربية وألذي سسيدوم
 ١٩يوما ،وألذي سسيكون مكمÓ
لÎبصش ألعاصسمة وبعد مرور
ثÓث أأيام من ألÎبصش سستبدأأ
ألتشسكيلة ‘ ألتحضس Òللمباريات
ألودية ألتي قد يصسل عددها إأ¤
 ،٤أأين تأاكد رسسميا موأجهة
ألسساورة ونادي ألدفاع أ÷ديدي
ألذي يشسرف عليه أŸدرب بن
شسيخة ورÃا قد نوأجه ألرجاء
ألبيضساوي وفريق آأخر مغربي من
ألدرجة أأ’و.¤
@منذ قدومك أاقنعت عددا
من الÓعب Úبتجديد
عقودهم؟
@@عمل أŸناج Òيكون دأئما ‘
صسالح ألفريق وألÓعب معا ،أأنا
شسرعت بالتفاوضش مع كل
ألÓعب Úألذين كانوأ يطالبون
بالزيادة لكن طالبتهم بتمديد
عقودهم وهو ما وأفق عليه
غالبيتهم ،كما أأن هناك ’ ١١عبا
سستنتهي عقودهم أŸوسسم أŸقبل
جددنا لهم و ⁄نفصسل أأ’مر مع
كل من «بوزيدي وسسايح ودأود»
ألذين ’ زلنا نتفاوضش معهم،
بصسغ Òجدد موسسم Úوسسنتفق
مع ألبقية للتمديد ،وأŸدرب
غيغر أأكد ‹ بأانه سسيمدد عقده
بعد ألعودة من أŸغرب رفقة
طاقمه ألفني ،كل ذلك أ’ن
سسونطرأك لديها مشسروع
مسستقبلي ومن أŸهم جدأ لعب
ورقة أإ’سستقرأر أ’نها أ◊ل
ألوحيد ÷لب أأ’لقاب وألتأالق كل
موسسم .

البطولة الوطنية لكرة اليد:

إانطÓق المنافسسة يوم  ١٤سسبتمبر
تنطلق ألبطولة ألوطنية لكرة أليد
(رجال) لموسسم  ٢٠١٣ـ  ٢٠١٤يوم
 ١٤سسبتمبر ألمقبل حسسبما علم
من أ’تحادية ألجزأئرية للعبة.
أأما بالنسسبة للبطولة ألوطنية
للسسيدأت للموسسم نفسسه،
فسستنطلق أبتدأء من يوم٢١
سسبتمبر ألمقبل ،حسسب نفسش
ألمصسدر.
وأأوضسحت أ’تحادية أأن تحديد
توأريخ أنطÓق ألبطولة تم مع
أأ’خذ بعين أ’عتبار مختلف
ألمنافسسات ألدولية ألمقررة
خÓل موسسم  ٢٠١٣ـ  ٢٠١٤بينها
ألبطولة أ’فريقية لأÓمم ٢٠١٤
بالجزأئر مطلع ألسسنة ألقادمة.

انطÓق مونديالأالعاب
القوى للمعوقين بليون:

وحددت ألهيئة ألمسسيرة لشسؤوون
«أليد» ألجزأئرية تاريخ  ١١أأوت
ألمقبل كآاخر أأجل ’يدأع ملفات
أ’شسترأك.
يذكر أأن ألمجمع ألرياضسي
ألبترولي توج بط Óللجزأئر
لموسسم  ٢٠١٢ـ  ٢٠١٣لدى ألذكور
وأإ’ناث.
ومن جهة أأخرى سستقوم
أ’تحادية ألجزأئرية لكرة أليد
بتنصسيب ألمجمع ألتقني ألوطني
يوم  ٢٢جويلية ألمقبل بقاعة
ألصسحافة لملعب  ٥جويلية
أأ’ولمبي بالجزأئر وألذي
سسيتكفل بوضسع نظام منافسسة
بطولة ألجزأئر لموسسم  ٢٠١٣ـ

 ،٢٠١٤حسسبما أأعلنت عنه ألهيئة
ألفيدرألية.
وفي هذأ ألشسأان أأوضسحت
أ’تحادية ألجزأئرية لكرة أليد
«من أأجل تنسسيق أأمثل في سسياق
وضسع نظام ألمنافسسة لبطولة
 ٢٠١٣ـ  ٢٠١٤من ألمقرر تنصسيب
ألمجمع ألتقني ألوطني يوم ٢٢
جويلية على ألسساعة ٠٠ر١١
بقاعة ألصسحافة لملعب ٥

جويلية».
ولهذأ ألغرضش ،ألمدرأء ألتقنيون
ألرياضسيون ومدربو أأندية ألنخبة
مدعوون للمشساركة في أأشسغال
تنصسيب هاته ألهيئة ألتقنية
ألوطنية.

( )٧جـ ـ ـ ـزائريـ ـين يـ ـ ـدخلـ ـ ـون المنافسس ـ ـة اليـ ـ ـ ـوم

تنطلق ألبطولة ألعالمية ’لعاب ألقوى لذوي أ’حتياجات ألخاصسة
أليوم بمدينة ليون ألفرنسسية حيث يشسهد أليوم أ’أول دخول سسبعة
رياضسيين جزأئريين ألمنافسسة بطموح ألتاألق وألصسعود على منصسة
ألتتويج.
وسستكون حظوظ ممثلي ألجزأئر قائمة في أفتتاح ألمسسابقة ألتي
تتوأصسل أإلى غاية  ٢٨جويلية في ظل مشساركة ألعدأء سسمير نويوة (ت
 )٤٦في سسباق نهائي  ٥٠٠٠م .باعتبار أأنه يملك ثاني أأحسسن توقيت
عالمي في ألسسباق لسسنة  ٢٠١٣بتقدير ١٥د و٢٨ثا و٣٣ج (نتيجة
سسجلها في ماي ألمنصسرم في ألجزأئر خÓل ألبطولة ألوطنية
ألمفتوحة للمشساركة أ’أجنبية) .هذأ ألتوقيت يضسمن للعدأء ألجزأئري
أإحدى ألمرأكز ألثÓث أ’أولى لكن يبقى ذلك مرتبط بلياقته وحالته
ألنفسسية يوم ألمنافسسة.
كما تعلق أ’آمال أأيضسا على مشساركة أ’بطال أ’ولمبيين :نسسيمة
صسايفي وصسافية
جÓل (ف )٥٨في مسسابقة رمي ألجلة وكمال كرجنة (ف )٣٣٣في
رمي ألرمح.
ويختتم ألحضسور ألجزأئري في أليوم أ’أول من ألبطولة ألعالمية
بدخول ألمنافسسة ك Óمن نصسر ألدين كرفاسش (ت )١٢في نهائي ٥٠٠٠
م وناصسر جميل في نصسف نهائي سسباق  ٢٠٠م وحمري ليندة في
تصسفيات سسباق  ٢٠٠م (ت.)١٣

ألعدد
١٦١٦١

ويبقى ألتفاوؤل يحذو ألتقنيين ألجزأئريين ألذين أأجمعوأ على أمتÓك
ألجزأئر لحظوظ حقيقية من أأجل ألتاألق« .نتمنى بدأية جيدة
للمشساركة ألجزأئرية وتحقيق نتائج طيبة .رياضسيونا حضسروأ جيدأ
للبطولة ويملكون حظوظا حقيقية للتتويج بالميدأليات ،أ’أمر سسيكون
بدون شسك شساق وصسعب وكل شسيئ متوقف على لياقتهم ألبدنية
وحالتهم ألنفسسية خÓل ألموعد» .

برنامج الرياضضيين الجزائريين في اليوم الأول :
السضبت  ٢٠جويلية :٢٠١٣
نصسرألدين كرفاسش (ت  ٥٠٠٠ )١٢م (نهائي)
(ت  ٥٠٠٠ )٤٦م (نهائي)
سسمير نويوة
نسسيمة صسايفي (ف  )٥٨رمي ألجلة (نهائي)
(ف  )٥٨رمي ألجلة (نهائي)
صسافية جÓل
(ت  ٢٠٠ )١٣م (نصسف نهائي)
ناصسر جميل
(ف  )٣٣رمي ألرمح (نهائي)
كمال كرجنة
(ت  ٢٠٠ )١٣م (تصسفيات).
حمري ليندة
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بطولة العالمأللعاب القوى:

مخ ـ ـلوفي يغ ـ ـيب عـ ـن موعـ ـد موسسكـ ـو
سضيغيب البطل الولمبي
العداء الجزائري توفيق
مخلوفي ،المتواجد في
فترة نقاهة ،عن
البطولة العالمية
أللعاب القوى المقررة
من ١٠إالى ١٨أاوت
المقبل بموسضكو (روسضيا)
حسضبما علم من
مناجيره.
وأأوضسح محمد عزوق قائÓ
«مخلوفي يمر بمرحلة نقاهة
لمدة ثÓثة أأشسهر بسسبب
مرضش معدي تعرضش له في
أسسبانيا .لن يشسارك في
ألبطولة ألعالمية بموسسكو
شسهر أأوت ألمقبل».
إألى
مخلوفي
ودخل
مسستشسفى برشسلونة يوم ١٢
جوأن ألفارط إأثر تعرضسه
لحمى قوية ،وألتي أأجبرته
بعد تكررأها على ألعودة إألى
ألجزأئر بعد يومين للخضسوع
إألى فحوصسات طبية معمقة.
وأأضساف «ألنتائج أأ’ولية
أأظهرت أأن ألمرضش ليسش
خطيرأ لكن يتطلب منه
ألتوقف عن ألتدريبات
وتمييه جسسمه وكذأ أتباع

نظام غذأئي صسارم .غير أأن
ألتحاليل أأثبتت أنه يتماثل
تدريجيا للشسفاء».
ويقول مناجيره أأيضسا «حذره
ألطبيب من ألتدرب بكثافة
في ألوقت ألحالي لكنه لم
يعارضش ألتمرن دون بذل
جهد كبير».
ورفضش ألمناجير ألحالي
للعدأء وألرئيسش ألسسابق
للوفد ألجزأئري في أأولمبياد
 ٢٠١٢بلندن ألتطرق إألى
ألمرضش ألذي يعاني منه
مخلوفي مشسيرأ إألى أأن «ذلك
سسر طبي ’ ينبغي ألكشسف
عنه إأ’ بموأفقة ألعدأء».
من جهته ،ذكر ألبطل

أ’ولمبي توفيق مخلوفي أأن
حالته ألصسحية «تتحسسن يوما
بعد يوم» بعدما كان قد
أسستانف ألتدريبات يوم ١٢
جويلية بالخارج غير أأن ما
«يحز في نفسسه كثيرأ» أنه ’
يتمتع بكامل قدرأته ألبدنية
للمشساركة في ألموعد
ألعالمي ألمقبل.
وحيا أبن مدينة سسوق
أهرأسش ألشسعب ألجزأئري
موضسحا أنه سسيعود إألى
ألمنافسسة قريبا موجها
شسكره ألى وزير ألشسباب
وأ’تحادية
وألرياضسة
ألجزأئرية أللذين سساعدأه
ودعماه لتجاوز ألمرضش.

اتحاد الحراشص

دوخة يضسع حدا لمقاطعته ويسستأانف التدريبات
أانهى ا◊ارسص عز الدين
دوخة مقاطعته لتدريبات
فريقه ا–اد ا◊راشص حيث
عرفت ا◊صضة التدريبية
التي جرت سضهرةأاولأامسص
Ãلعب اÙمدية حضضور
الÓعب اŸذكور الذي
اندمج ‘ التدريبات
ا÷ماعية التي قادها
اŸدرب شضارف.

خاصسة أأنهم  ⁄يتقبلوأ مسساومة
أ◊ارسش لإÓدأرة من خÓل
أŸطالبة برفع رأتبه رغم علمه
أŸسسبق بالظروف أŸادية
ألصسعبة ألتي يعا Êمنها
ألفريق.

مواجهة ودية يوم
الثÓثاء

عمار حميسسي
تصسوير:آآيت قاسسي

ورغم أأن أإ’دأرة  ⁄تسستجب للمطالب أŸالية
ألتي أشسÎطها مقابل Œديد عقده إأ’ أنه
قرر أسستئناف ألتدريبات حيث سسيكمل عقده
مع ألفريق إأ ¤غاية نهاية أŸوسسم أŸقبل أأين
سسيصسبح حينها حرأ من أأي ألتزأم ويسستطيع
أإ’مضساء ‘ أأي فريق يريده.
كما أأكدت مصسادر من دأخل ألفريق لـ
«ألشسعب» أأن أŸدرب شسارف هو ألذي أقنع
أ◊ارسش ألدو‹ بالعدول عن قرأر مقاطعته
للتدريبات طالبا منه تشسريف عقده مع
ألفريق إأ ¤غاية نهايته خاصسة أأن بقاءه بعيدأ
عن ألتدريبات لن يغ Òمن موقف أإ’دأرة ألتي
ترى أأن أŸطالب أŸالية ألتي طلبها دوخة
مبالغ فيها.
وتلقى أ◊ارسش سسي Óمن ألشستائم من طرف
أأ’نصسار ألذين حضسروأ أ◊صسة ألتدريبية

بر›ت إأدأرة أ–اد أ◊رأشش
موأجهة ودية يوم ألثÓثاء
أŸقبل Ãلعب أÙمدية أأمام
فريق حي أ÷بل وتعد هذه أŸوأجهة ألودية
هي ألثانية بعد موأجهة فريق أ–اد ألبليدة.
وكان من أŸفروضش أأن يلعب ألفريق مبارأة
ودية أأول أأمسش أÿميسش إأ’ أأنها أألغيت بعد
أعتذأر رأئد ألقبة عن لعب هذه أŸوأجهة
رغم موأفقته أŸسسبقة على إأجرأئها
وسسيسستأانف ألفريق تدريباته غدأ أأ’حد بعد
أأن منح أ÷هاز ألفني رأحة Ÿدة يومÚ
لÓعب Úمن أأجل أ’سستمتاع بشسهر رمضسان مع
ألعائلة.
وسستعرف هذه أ◊صسة ألتدريبية أنضسمام
ألوأفد أ÷ديد للفريق بوسسحابة ألذي أنضسم
إأ« ¤ألصسفرأء» قادما من ودأد تلمسسان من
أأجل تعويضش رحيل أŸهاجم بو‚اح أŸنضسم
للنجم ألسساحلي ألتونسسي.
وقد طلب أŸدرب شسارف من ألÓعب
أŸذكور Œهيز نفسسه من أأجل أ’نضسمام
للتدريبات أ÷ماعية بدأية من يوم غد أأ’حد.

تحويÓت:

نادي الجيشش القطري يفسسخ عقد كريم زياني
أأعلن نادي ألجيشش ألقطري لكرة ألقدم
عن فسسخ عقد ’عبه ألجزأئري
كريم زياني بالترأضسي ،وفق ما
جاء أأمسش على ألموقع
ألرسسمي
أ’لكتروني
للنادي.
وكان وسسط ألميدأن
للمنتخب
ألهجومي
ألجزأئري سسابقا قد
ألتحق بالجيشش خÓل
صسائفة  ٢٠١١بعقد مدته
ثÓث سسنوأت قادما من
نادي بورصساسسبور ألتركي
ألذي لعب له لسستة أأشسهر على
سسبيل أإ’عارة من فريق
فولسسبورغ أأ’لماني.
ولم توضسح إأدأرة ألجيشش أأ’سسباب ألتي
دفعتها إألى ألتخلي عن خدمات زياني ،علما
أأنها كانت قد كذبت منذ أأيام أأخبارأ نشسرتها
ألصسحافة ألمحلية بخصسوصش رغبتها في
فسسخ عقد ألÓعب أأ’سسبق أ’ولمبيك مرسسيليا

ألفرنسسي.
وأكتفى نائب رئيسش
ألقطري
ألفريق
ناصسر ألعلي خÓل
مؤوتمر صسحفي
عقده ونق Óعن
ألموقع
ألرسسمي
للنادي بتوجيه
تحية عرفان
زياني،
إألى
قائ Óأأن هذأ
أأ’خير قدم ألكثير
لفريقه خÓل فترة
أللتين
ألسسنتين
قضساهما معه.
وحسسب نفسش ألمصسدر ،فإان إأدأرة
ألجيشش سستقوم في أأ’يام ألقادمة بتكريم
ألÓعب ألبالغ من ألعمر  ٣١سسنة تقديرأ له
على مشسوأره في ألفريق.
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تهديده بأاخذ ابنته و احفاده

العدد
١٦١٦١

 :17:00برنامج ““ذوقو ماكلتنا““

 :17:00برنامج ““ذوقو ماكلتنا““
 :17:45برنامج ““عقلية ““DZ
 :18:05برنامج الطبخ المغاربي““
ششميششة““
 18:50برنامج ““غير النشش““
 :18:25برنامج ““خاتم سشليمان““
 : 19:20مسشلسشل ““مرايا““
 : 20:30سشلسشلة ““عمارة الحاج لخضشر““
 : 21:00سشيتكوم ““حكايتكم ““
 : 21:20كاميرا مخفية ““أانتربول ““02
 : 22:15مسشلسشل السشوري ““قمر الششام““

قناة األطلسس
20:15أاذان المغرب  +ابتها’ت
 20:25مسشاجد عالمية بالتعاون مع قناة ا’ن
 20:30قصشصش اأ’نبياء 2
 20:45النششرة اإ’خبارية المصشورة الرئيسشية
جديدة
 21:00النششرة ا’قتصشادية
 21:10حصشة علم وإايمان
 21:14برنامج نقاشش

القنـ ـ ـ ـاة الخ ـ ـامسض ـ ـة

 : 14:00مفاتيح -مباششر
 : 16:00لعلهم يرششدون-عبد النبي11-
 : 16:15كن مثلهم :الصشدق منجاة ورفقة 11-
 : 16:30ه Óسشالوا-مباششر
 : 18:00مسشلسشل :خيبر-الحلقة 11
 : 19:10رياضش الجنة
 : 19:30كواليسش التاج
 : 20:20ناسش وناسش  :طÓق السشكران 11-
 : 20:45نفحات رمضشان :الصشبر
 : 21:30مصشحفي
 : 21:35صشÓة التراويح -مباششر من قسشنطينة
 : 23:00معمورة ا’سشÓم-اسشبانيا
 : 00:45برنامج  :ويدخلون في دين الله افواجا11-
 : 01:00مسشلسشل :البحث عن صشÓح الدين-الحلقة11-

 :19:00سشقوط الخÓقة

 14:00مسشلسشل ديني خيبرإاعادة
 15:00برنامج الطبخ بنة على بنة
 15:30مسشلسشل تاريخي سشقوط الخÓقة
16:15برنامج رياضشي
 16:30رسشوم متحركة
 17:30نفحات رمضشان
18:00مسشلسشل في قلب اللهب
 19:00مسشسشلسشل تاريخي سشقوط الخÓقة
 20:10عبد القادر سشيكتور
 20:20سشيتكوم زين صشحتك
 20:45سشيتكوم مكاشش مششكل
 21:05سشيتكوم صشالح لبسشي
 20:20سشيتكــــــــــوم كاميليا
21:30برنامج واحد من النخبة
21:45اأ’خبار
22:30برنامج رانا هنا
23:30مسشلسشل ديني خيبر
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الفجر٠٤.٠٠...............:
مواقيت الظهر١٢.٥٤...............:
الصسÓة العصسر١٦.٤٥...............:
المغرب٢٠.٠٧...............:
العشسـاء٢١.٤٢................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
 ٢٠جويلية  :١٩٥٦وصسل «فرحات عباسس»
برفقة لمين دباغين» و«امحمد يزيد» الى
يوغسسÓفيا لحضسور مؤوتمر عدم ا’نحياز.
 ٢٠جويلية  :١٩٦١اسستأانف الوفد الجزائري
المفاوضسات مع الوفد الفرنسسي في لوقران
َ(  )Lug riسسويسسرا.

الطقسس المنتظر اليوم و الغد
عنابة

 2 3 °الجزائر

 2 9 °وهران

29°

عنابة

 2 0 °الجزائر

 3 0 °وهران

27°

السسبت  ١١رمضسان  ١٤٣٤هـ الموافق لـ  ٢٠جويلية  ٢٠١٣الثمن  ١٠دج

france pri x 1

إلعدد
١٦١٦١

انسسرسس جار ني فاسسن انكم كل اسس نالسسبث اغميسس نتمازيغث..ماني اتافم لخبار
نتمورثنا اسس ووالن يÓن نسسنيهن اق غورن سسكل ،اشسنويث ،امزابيث ،اقبايليث،
اشساويث ،اتراقيث..الشسياي يÓن هيقيث"الشسعب" مانك اتيلي سسما او ازاث ان كل
نوقراي..الهدف انغ نتا اعذال نالشسي يÓن يتراق اق جرنان "الشسعب"  ،واانتشسني
نترحب سسالخطواث انيغ لرياي ني قراين نوجرنان مانك اثنحسسن.

إافÓحان اندرثان سسقاذار لسسوام نالخضسرث قتيبازة

حضسرنت اطاسس امفرجن سسيال ثما

ثشسقــ ـــ ـــوفـ ـــ ـــ ـــث اومــ ـــ ـــ ـــزق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــون
''اكـ ـ ـ ـ ـال ذي ذامـ ـ ـ ـن'' نمـ ـولود فـ ـرعون
ذي ثزقا نومزقون
كاتب ياسسين ذي ثيزي
وزو ،فرجنت تواشسولين
نتمورث نلقبايل يوث
تشسقوفث ثامينوث اد
يوغالن ارثوثÓيث
نتقبايليث امبد مي ثلى
سسثوثÓيث نتعرابث
،سسغور انازور
نتشسقوفث عمر
فطموشس ،ثشسقوفث اما
يسسمى «اكال ذي ذامن»
نومياروا امقران مولود
فرعون ،اتكان ذي
ثشسقوفث اقي ازال ن
 ١٩انازورن عرضسن
اذرن ثقسسيط اد يكثب
مولود فرعون
ذتشسقوفت امزقون .

ثيزي وزو :ضضاوية تو’يت
ما ذإين يعنان ثاقسسيط إقي
ناغ ثاسسكلى إديÓن ذي
ثشسقوفت إقي إمزقون «إكال
ذي ذإمن» ذتين إديسسفثين
إوإل غاف ثاماشساهوت
نتايري إثعاشس شسابحة
ثامطوث نسسليمان ذ عمر،
إديوغالن سسي ثمورث

لبرإني ،ذ ماري يليسس ن رإبح
إسسوفغن ثروحثئقار إغلن ن
عمر.

إطاسس إمي ديضسرإ وإيا
إو’شس إرإ يخذم عمر ،إكان
ذإغن إتحتم فÓسس إديمضسل

خاليسس ذي ثمورث ثبارإنيث،
ماشسا إور يقبيل لشسغال،إتزم
ذق إيمانيسس إماك إيجا
خاليسس إمك يجا إمذإن ذي
ثنورث نفرنسسا إفايا يوغالد
إرثمورث إيسس إمبعد مي
ديبوي ماري ذيذسس.
كرإ إديÓن لعشساق ثدإر
شسابحة ذعمر ،يرناد فÓسس
وكال يرغان سسثايري إمالن
غار ثخريط إد يفلن دق
إو’ون يرقازن ،ثادرث
إركضسن إشسحال ن زمان ،إد
توذر لجريمة ثامقرإنت إمي
فÓسس ماشسي إطاسس إمي
ثبنا ،سسلموت نسسليمان ذ عمر
.
ثشسقوفث إقي حضسرنت
إطاسس إمفرجن إديوسسال
سسي يا لثما نتمورث نلقبايل
إوإكن إذنزهن إف ثقسسيط
إديورإ مولود فرعون إمي
فرجن إشسحال ذلمرإث
سسثوثÓيث نعرإبث ما إسسا
ثوغالد إدثوثÓيث نتمازغيث
ذإين إديرإن إحرفان إمقرنن
إر ثوإشسولين نتيزي وزو
’بعدإ إمي ترإجون إطاسس
نوسسان ثشسقوفث إقي .

ثوبيراتسس

ـ الرحمة َذقََÓوْن ـ ذي الشسهر نرمضسان
يسساد إإوكن أإدوكذغ فرحمة
ذقÓون ذقر أإند أإمنن
أإذول إلجريسس ذشس
إإثخصسن ـ إإذ يسسحلف
إسسلخصسيصس  .إإناف
ذلو’ية إنتوبيرإتسس
أإطاسس إنتوشسلين
إإقخوضس  .ذين يبين
ثمنهلت إنتمت أإدر
إلوله غرثوشسلين ينحافن
إإمذبرن ثعن ثمسسلت أإسسجذ
ند إزإل  ١٣٤ . ٦١٥ . ٠٠٠دج  .إإوكن أإدفكن أإفوذ إإ
 ٣٥٧٣٩مثوشسلين ينحافن ـ ثوشسلين إسسفسسذنتد
سسثقفتسس إإسسوفار أإبتشس ( أإسسميذ ،إلقهوة  .إلسسكر،
أإيفك ،إلحمز ،إلطمطيشس) .مايل ذقذ إإخدمن
أإورسسعين إتويل يلد وزل  ٨إإمكان إبتشس (مطاعم
إإ’فطار) ثناف ذقطاسس إإختموين إتسسغيونين  ( .بئر
غبالو ،سسور إلغز’ن ،ديرة ،إلبويرة ،إحنيف) رمكان
بتشس إإسسنولن أإزإل  ٢٠٠٠إنترمت  .إإمذنن إإخوصسن
أإتسسوين إلمكل غار يخمن أإو ملحسسب أإنتوشسلين دم
ذقين يعنن ثمت ،يتسسعين لخثن بزإل  ١٠٠٠إإقرذن
إنتوشسلين ثزوليين .

البويرة:ع نايث رمضضان

السسهـ ـرات الرمضسـ ـان
يال إقور إلرمضسان،
إتسسغلنتد لعوإيذ إنزيك
 .إمببعذ إم ثمذنÚ
إتسسغلنت
إنثمورث
ذŸون ذفر غل قطيج
ثر إحيانتد  .إمبعذ
إلفذور إزنقان إتشسورن .
إتسسفغنتد
ثوشسولÚ
سسلك . Ìيال يون سسمكان
ذثمدينت
يقسسذ.
إطاسس
إنتوبÒإتسس
إمكان بسسثعف .إمذبرن
خذمن سسرإي إم حبسسن
إبريذ إمقرإن ذقوذم
إنهرن إنÎيكسس .ذإين
يجن ثيوإشسول Úإدسسنت
سسلكÌة يال إيضس  .ياك
إتوسسوجذند
إتوليث
ذقمكن إم ذين إدشسودن
سسوتشس ناغ سساسسثعف
ياك ذمرح .إناف ثزق
إقذلسس ن علي زعموم
إيديزقن ذثم ثسسوجذد
يون إبهيل سسلقمسس .

إسسثغز بقور نرمضسان
إشسنÚ
إطاسس
.إناف
إقتسسورجون
غرسسن ثربعث إبرإنيسس
ياك إتشسنايث إمشسعن
نوإرة .إحريشس بدل
إفسسنيسس
إريكريف
إطاسس إنتمليل ÚإديلÚ
إوذيال إلصسنف .إناف
ثلغوغة غار إ◊ومات ذ
دبخ إوذإر ،إوفوسس ناغ
إميوث (إÓŸكمة) إمكن
إطاسس
إديسسوجذن
ذلصسنف
إنتمزيزلÚ
إبدإل إمند إŸزين ذيال
ذقطاسس إنتغون . Úإلنت
ثوشسول ÚيخÌن إسسهرة
ذ÷ومع إند عبذنت وين
إغدخلقن إمكن إديتسسل
نتوشسولÚ
إو‚موع
ذقخمن  .ذقرو ننشسرح
إتسسكسس نلخيق.

ع نايت رمضضان

الكول ميدانأارينأايتي
إاواذار لسسوام ’رهوضس
يمخا’فان نالخضسرث
قلسسواق ذقوسسانو
إامزووراأايور رمضسان
بصسحأاسسقينناشس ماخ
يصسرا الشسيو وماتا يÓن
إاباد سسذفريسس ،ي Óوني
يقاران بلي ميدان
اوتتناشس اخÓل
قالحومان قانقبالت
سسسسان عيطا دامان و’ن
إاذا نيضسان توكذان بلي
ه Óالسسلعث اخÓل
أاسسقاسسو ماشسي محالأايو
اسسقاسسان.

تيبازة :عÓء.م

ماتا أإسسقينناشس ميدإن
قلمسسالتو يقان سسلخسسارث
إدينضسان محال إإوفÓح
محال غوني إإتتان ويقيم
غمتاجار نتان وحذيسس
إإقتافان إلفايت سسقامو
’خطر أإفÓح يزنزإ
إلسسلعثيسس هرخصس إخÓل
نالجملث
قالسسوق
وإإمتاجرإن إإخدمان إلديتاي
سساغنيت هرخصس بصسح
إلفايت
ذيسس
تاويان
طاقرضسالت إو’شس وني
إإتياقارإن قخفيسس محال
أإخسسايث إإدسساغان سسوإلف
زنوزإنيت
و
فرإك
سسرإبعا’ف نيغ سساغنيتيد
سسوإلفين و زنوزإنيت
سسخمسسا’ف نيغ سسسستا’ف
و محال أإمو إإيالكول
’رهوضس نيضسان نالخضسرث
ويوإ’ غمتاجار يتاوي
سسوإمو إكثر إإيالحقيسس

ويسسقوطوع فوني إتتان
قالوقث ملمي يسسحوفا
فÓسس أإوفÓح إوليسس باشس
يسسوإجاذيتيد و يخسسار
أإخÓل يالجيبيسس باشس
وأإدياسس
يصسمغاريت
وإمتاجار إإهنقورإ أإتياتشس
هومو مب Óوإر يسسيحال
فÓسس إإخفيسس .وبوحصسرإث
أإقرضسالت ذقامو سسيوإ’ن
إإذني إتتان إوسسغناشس إخÓل
سسملمي
دإلخضسرث
سسغÓنسست ييمتاجرإن ويرني
سسوإمو أإمرإث إإفÓحان يÓن
أإو’شس أإدتÓيامان دإلفايت
سسلخذمت نسسان  ،و نهنين
إوروشسيهان تشسذكان سسلغÓ
نالكول ’رهوضس نالدوإء
إسسخدمان أإفÓحث نسسان
دو’ إلكول ’رهوضس نناقالت
نيغ نالزريعاث دإلزيان
فلخصساصس أإنخذإمان يÓن
وإ’ن خدمان محال مانك
إخسسان نهنين دو’ لغÓ
نالتاويÓث نيضسان لخذمت
وتغيمان ترإجان سسذفر

إإوإمان أإزنزإن سسالسسومت
إضسبعان قالسسوق بصسح
إسسقاسسو أإهنايان أإويان إإكثي
طاقرضسالت سسذفر ملمي
هقوى إلسسلعث و هوذرد
إلسسومتيسس يÓن يسسفايذ
إزيسس وإمتاجار يزنوزإن
سسلعبارث إإقدودإن أإووكذإن
عيطا دفÓحان سسوإمو بلي
أإجين لخسسارث طاقرضسالث
وإيوفيناشس
قاقخذمان
إ’سسخذمان إلغّلث نيضسان
إيوفيناشس
إذإ
و’ن
أإ’سسخلصسان إمروإسس نسسان
فوإمان إهنايان تعيذإن
فوإعذإل لبÓن لسسوإم
نالخضسرث سسووذم يÓن
أإياسسفاياذ زيسس إوفÓح
محال إإمتاجار و أإيقيم
إوفÓح سسوإمو نيغ مب Óوإمو
نتان إإقسستشسان إرإو نتمورث
’خطر إروشسي يقان ’مان
نالماكالت نيغ لمعيشس
سسلخذمت إإشسو’.

العيÓث يعجباسسنت لباسس ’سسيكريت

عشسريامإامزورا انرمضسان ذي باثنت عدان سسالخير اذلهنا
أإسسعقبن إإباتنين إسسناط عشسرة إنوسسان سسرمضسان
نوسسقاسس ،سسالخير إذلهنا ماني إذعرمنتشس
إلمشساكل إإقسسرإن إإيناط ،سسيرتو
لزإكسسدو ،ماني إإقزرإ إلجرنال
''نالشسعب'' ،بلي قلي نالحوإدث
نبريذن أإقسسرإن ذي عشسرياماي
إمين غغننان إإخدإمن أإلبومبي
إنباثنت ،إوثغاوسس ثاني أإق ÓثحÓ
ذرمضسناي إلسسوماث نتغاوسسوين
نالسسوق إمالخوضسر ذإلديسسير ماني
إإنروح لباسس إنلسسوإق إنباثنت ماني
نوفا بلي إلتعغلماث نالوزإرة نالتجارة
إطباقن ذيسسنت إإخضسارن سسيرتو إلفرق
نالرقابة نالتجارة إترإقن كل أإسسا إتحوإسسن
ذإأ’وإق أإترإقابن أإي أإقزنززإن سسالقانون.
إو حتى إلتريسستي أإق Óإإقا إإناط لباسس نتمشسكلين ذي
باثنت إو يسسرق لعباذ برإ ماني إإقفلن إإبريذن أإسسقاسس وليشس
طول إإ’نقطاعاث نالتريسستي خاطر إلدولت أإثوفر لباسس
نسسوإرد ماني إإثعاوذ إلخيوط إإقذمن نالتنريسستي أإذومان ،إو
ثرن ثبنى لباسس نالمحو’ث ذإلجديذن عاون إإقذيمن بشسام
إذيلي إلتريسستي يقوى لباسس ،وثاني إلقفة إنلرمضسان
نسسقاسس أإثوزعيت كل إلبلدياث إناثنت ذإللوقث أإنسس ذي
إلسسمانت إللولى أإنرمضسان ،إوثلى ذيسس لباسس نتغاوسسوين

يحÓن أإو يتحتاجيهنت إلموإطن لباسس
أإموإرن ،ذإلزيث ،إلقهوى ،إلسسكر،
أإغي ،..وذإلقيذ إلعايÓث إنباثنت
سسهرنت كامل ذي برإ ماني إإقÓ
لهنا لباسس سسيرتو إلمديرية
أإثقا
إنباثنت
نا’من
إإ’سسترإتيجية تالجديدت ذي
رمضسان ماني إإثفرق
’بوليسس أإنسس فإامكان
إنباثنت كامل سسيرتو ماني
إإتجتمكاعنت إلعايÓث لباسس
أإوسسهرنت إمتياتر إلحدإيق
إإبريذن غمقرإنن ،أإو شسياي
يعجباسس لباسس إإلعوإيل أإق Óسسهرنت
بغير إلسسحو أإومبعد وأإذروحنت ثدإر
أإنسسنت.
إلترنسسبور ثاني ي Óلباسس إوثغاوسس يحÓن إلمدرية إنباثنت
أإثقا إلكيرإن سسبيسسيال إتوإين غنالجوإمع غمقرإنن إم
إلجامع  ١نوفمبر أإق Óنت ذمقرإن ذي باثنت كامل وإتسساند
أإغرسس سسلباسس ندوإير إوحتى إلو’ياث إإذقربن إمخنشسلة ،
عين ملية سسطيف بشسام أإذزإلن ذيسس إلترإويح.
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