كايتا في الصضدارة في انتظار اعÓن النتائج
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فروخي في زيارة عم ـ ـل
لسسيـ ـ ـدي بلعب ـ ـاسس
يقوم وزير الصصيد البحري والموارد الصصيدية سصيد أاحمد فروخي،
اليوم بزيارة عمل وتفقد لقطاعه بو’ية سصيدي بلعباسش.
وسصتسصمح هذه الزيارة بتدشصين المفرخ المتنقل أ’سصماك المياه
العذبة المتواجد على مسصتوى بلدية الطابية ،وكذا تدشصين نقطة
بيع المنتجات الصصيدية بوسصط مدينة سصيدي بلعباسش.

محمد السسعيد يتفقد قطاع ا’تصسال بقسسنطينة
يقوم اليوم وزير ا’تصصال محمد السصعيد بزيارة عمل إالى و’ية قسصنطينة
لÓطÓع على مدى تنفيذ برنامج تنمية قطاع ا’تصصال الذي أاقرته الحكومة.
وسصيتفقد الوزير المركز الجهوي للبث اإ’ذاعي والتلفزي بجبل الوحشش،
والمكاتب الجهوية لوكالة اأ’نباء الجزائرية والوكالة الوطنية للنشصر واإ’شصهار،
وسصيختتم الزيارة باجتماع عمل مع إاطارات هذه المؤوسصسصات.

غ ـ ـول في تيـ ـ ـبازة الي ـ ـ ـوم
يتفقد اليوم وزير اأ’شصغال العمومية عمار غول بعضش مشصاريع
قطاعه على مسصتوى و’ية تيبازة ،وتندرج الزيارة في إاطار
اسصتكمال سصلسصلة الزيارات التفقدية للمشصاريع المندرجة في
اطار البرنامج الخماسصي.
انطÓق الوفد الوزاري رفقة اإ’عÓميين يكون في حدود
السصاعة  ٠٩ : ٠٠صصباحا من مقر الوزارة.

شسرفي يتفقد قطاع العدالة ببجاية
يقوم وزير العدل حافظ اأ’ختام الدكتور محمد شصرفي اليوم بزيارة عمل لمجلسش
قضصاء بجاية .يسصتهل زيارته بتفقد كل من محكمة أاقبو ،سصيدي عيشش وكذا أاميزور
ـ فرع القصصر ،ليتجه بعد ذلك إالى كل من مجلسش قضصاء بجاية والمحكمة اإ’دارية
للو’ية .وتندرج الزيارة ،في إاطار مواصصلة العمل الجواري الميداني ،بهدف متابعة
النشصاط القضصائي عن كثب ،والوقوف على كيفية سصير العمل بمختلف الجهات
القضصائية.

مباركي يتفقد قطاع التكوين المهني بوهران

سساحلي يسستقبلأافراد الجالية
بميناء الجزائر هذا اأ’حد
يسصتقبل كاتب الدولة المكلف بالجالية في الخارج بلقاسصم
سصاحلي هذا اأ’حد أافراد الجالية الجزائرية القادمين إالى
الجزائر من مرسصيليا على متن باخرة «طارق» ،بميناء
الجزائر على السصاعة .٠٨ : ٣٠
وتندرج الزيارة في إاطار الحرصش على تحسصين ظروف
ا’سصتقبال وأاخذ انشصغا’ت الجالية الجزائرية بعين ا’عتبار.

يقوم وزير التعليم والتكوين المهنيين محمد مباركي هذا اأ’حد بزيارة الى و’ية
وهران ،يتفقد خÓلها منشصآات القطاع.
وتندرج الزيارة في اطار التحضصير للسصنة التكوينية  ٢٠١٣ـ .٢٠١٤

التحالف الوطني الجمهوري ينظم
ندوة جهوي ـ ـة بسسطي ـ ـف غـ ـدا

بوجمعـ ـ ـة وهام ـ ـل في ي ـ ـومإاع ـ ـÓمي حـ ـ ـول
اأ’مـ ـن الحضسـ ـري وحمايـ ـة البيئـ ـ ـة

ينظم حزب التحالف الوطني الجمهوري غدا بقاعة الحفÓت
لبلدية سصطيف على السصاعة العاشصرة مسصاءا الندوة الجهوية
إ’طارات الحزب ،ينشصطها اأ’مين العام للحزب الدكتور بلقاسصم
سصاحلي.

تحتضصن اليوم ثكنة أاحمد دراية بالحميز بالعاصصمة يوما إاعÓميا تحسصيسصيا موجها
إ’طارات شصرطة اأ’من الحضصري وحماية البيئة ،تنظمه كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة دليلة
بوجمعة ،بمعية اللواء عبد الغاني هامل المدير العام لأÓمن الوطني.

البيئ ـ ـ ـ ـة في منت ـ ـ ـ ـ ـدى اأ’م ـ ـ ـ ـ ـن الوط ـ ـ ـني
بالشصراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالبيئة ،سصيحتضصن منتدى اأ’من الوطني يوم  ٠٤أاوت  ،٢٠١٣على السصاعة  ٠٠:١٠صصباحا
بمقر المدرسصة العليا للشصرطة «علي تونسصي» ،ندوة إاعÓمية حول البيئة.
هذه المبادرة تندرج في إاطار تعزيز مبادئ الشصرطة الجوارية وكذا توطيد دعائم الشصراكة بين الشصرطة الجزائرية ومختلف
المؤوسصسصات الفاعلة في المجتمع ،قصصد نشصر ثقافة المحافظة على البيئة.

'' الج ـزائر الجديدة'' تنظـ ـم ندوة حـول سس ـ ـوريا

ا’تحادية الوطنية للدراج ـات تنظـ ـ ـم
سسبـ ـاق ''تح ـ ـدي ليـ ـالي رمضس ـ ـان''
تنظم اليوم ا’تحادية الجزائرية للدراجات سصباق «تحدي ليالي رمضصان» بدالي براهيم
وهذا بالتعاون مع منظمة «أان.أاسش،أاو» .ومن المنتظر أان يجلب هذا السصباق التقليدي
جمهورا معتبرا وهذا بدءا من السصاعة العاشصرة والنصصف لي.Ó

البريد اإللكتروني/ i nfo @ech-chaab. co m :الموقع ا إ
للكترونيhttp. //www. ech-chaab. com :
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أامانة المديرية العامة

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

الهاتف(021) 60. 69. 55:
الفاكسس(٠٢١)٦٠. ٧٠. ٣٥:

اإلدارة والمالية

(021) 73. 93. 27

تنظم حركة مجتمع السصلم اليوم في حدود السصاعة ١١ : ٣٠
بمقرها ندوة سصياسصية حول اأ’زمة في مصصر ،تحت اشصراف
رئيسصها عبد الرزاق مقري بمشصاركة سصياسصيين وإاعÓميين
وأاكاديميين.

الرابطة الوطنية لحقوق اإ’نسسان تهتم بالصسحة

تنظم جبهة الجزائر الجديدة سصهرة اليوم ابتداء من السصاعة  ٢٢ : ٣٠لي Óبالمقر الوطني
ندوة سصياسصية تسصتعرضش خÓلها القضصية السصورية تحت عنوان «قراءة في تطورات الوضصع
السصوري على ضصوء التغيرات اإ’قليمية والميدانية».
وينشصط الندوة رئيسش الحزب جمال بن عبد السصÓم.

يومية وطنيةإاخبارية تصسدر عن المؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذاتأاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ١٢٦.٠٠٠ ٠٠٠.٠٠ :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

ندوة سسياسسي ـ ـة ح ـ ـول اأ’زم ـ ـة
في مصس ـ ـر بـ''ح ـ ـ ـمسس''

الرئيسسة المديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس

تنظم اليوم الرابطة الوطنية لحقوق اإ’نسصان ندوة نقاشش حول واقع الصصحة في الجزائر ينشصطها
البروفيسصور «فريد شصاوي» حول النظام الصصحي في الجزائر بين الماضصي والحاضصر والحق في الصصحة،
ويدخل هذا النشصاط في إاطار البرنامج الرمضصاني للرابطة الذي يحتضصنه مقرها بشصارع ديدوشش مراد
بدءا من السصاعة  ٢٢ : ٠٠لي.Ó

حفل ختانأاطفال ببلدية الجزائر الوسسطى
تنظم بلدية الجزائر الوسصطى غدا بفندق السصفير على السصاعة  ٢١ : ٠٠حف Óفنيا ،بمناسصبة عملية
ختان أاطفال العائÓت القاطنة بإاقليم البلدية ،والتي تتزامن مع اأ’يام العشصرة اأ’واخر من شصهر
رمضصان المعظم.

إ’ع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة والج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
مÓحظة:
المقـــالت والوثائق التي ترسســــل أاوتسسلــــم
للجريــــدة ل تردإالى أاصسحابها نشسرت أاو لم تنشسر
ول مجال لمطالبة الجريدة بها

المؤوسسسسة الوطنية للنشسر واإلشسهار
 ١شسارع باسستور ـ الجزائر
الهاتف(0 2 1 )7 3 . 7 1 . 2 8 .... :
(0 2 1 )7 3 . 7 6 . 7 8
(0 2 1 )7 3 . 3 0 . 4 3
الفاكسس(0 2 1 )7 3 . 9 5 . 5 9 ... :

تطبع بالمؤوسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة

ألخميسس  ٠١أأوت  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ٢٣رمضشان ١٤٣٤هـ

ألعدد

وطني

١٦١٧٢

بمناسسبة إلعيد إلوطني لبÓده

متابعة تجسسيد برنامج رئيسس إلجمهورية

الرئيسس بوتفليقة يهنئ رئيسس الكنفدرالية السشويسشرية

سش ـ ـÓل يتفق ـد مشش ـ ـ ـ ـاري ـع حي ـ ـ ـ ـوية بتيـ ـ ـ ـ ـارت

في إإطار متابعة تطبيق برنامج رئيسس إلجمهورية يقوم إليوم إلوزير إألول عبد إلمالك سسÓل بزيارة تفقدية
لولية تيارت ،مرفوقا بجميع وزرإء إلقطاعات إلتي سسيزورها و يتفقدها خÓل إلزيارة إلتي يتطلع إإليها
إلموإطنون بشسغف نظرإألهميتها ،ول سسيماأإن ولية تيارت خطت خطوة جبارة للقضساء على إلعوإئق إلتي كانت
تقف في وجه إتمام إلمشساريع في وقتها إلمحدد.

تيارت :مراسسلنا:
عمارة  .ع
وقد تزينت تيارت لهذأ
ألموعد ألهام و’سشيما
ألبرأمج ألششبابية ،ويعتبر
مششروع ألسشكك ألحديدة
أأهم مششروع في ألموسشم
ألحالي ألذي يتطلع إأليه
ألسشكان بو’يتي تيارت
وألطريق
وتيسشمسشيلت
يربط ألو’يتين بغليزأن
وهو مششروع وأعد خطى
خطوة كبيرة في نسشبة أ’نجاز.
أأما قطاع ألفÓحة وألذي يميزها كونها
تصشدرت و’يات ألوطن في إأنتاج ألحبوب
بخمسس مÓيين قنطار وفرت لها جميع
أإ’مكانيات ،من عتاد ومخازن ،ويد عاملة
أأدت إألى إأتمام عملية ألحصشاد في موعدها
رغم ألظروف ألمناخية و
تزأمنها مع ششهر رمضشان.
كما سشتكون لسشÓل وقفة
ألتلقيح
بمركز
أ’صشطناعي ،هذأ ألمركز
ألذي دخل ألخدمة منذ
سشنوأت ما سشمح بتششغيل
عدد كبير من ألششبان،
و’سشيما ألحاصشلين على
تخصشصشات في ألميدأن ألفÓحي وأ’نتاجي
على وجه ألخصشوصس.
ويششرف ألوزير أأ’ول على منح عقود
أ’متياز لفائدة ششباب أأثبتوأ أأحقيتهم لششق
طريقهم ألمسشتقبلي في هذأ ألمجال ،مجال

ألسشكن سشيكون محطة ألسشيد
سشÓل حيث سشيششرف على
إأعطاء إأششارة أنطÓق
مششروع  ١٩٩سشكن عمومي
أيجاري ،يضشاف ألى
أ’نجازأت ألهامة ألتي
أسشتفادت بها تيارت خÓل
ألفترة ألممتدة بين ١٩٩٩
و ٢٠٠٩حيث بلغ مجموع
ألسشكنات ألمسشجلة ٤٦,٥٣٨
موزعة حسشب جميع ألصشيغ،
فا’جتماعي أ’يجاري بلغ
عدد ألسشكنات به  ،١٦٨٤٠أأما
ألتسشاهمي ،فإان  ٦٠٨٢وحدة
سشكنية تم أنجازها فيما بلغت
عدد ألسشكنات ألريفية ٢٢٧٤٣
وألسشكنات ألوظيفية  ،٣٤٣أأما
ألخماسشي ألحالي فقد تم
أنجاز  ٤٤٢٤٥وحدة وتبقى
 ٢٢٧٨وحدة
في
سشكنية
طور أ’نتهاء.
أأما عملية ألتوزيع ،فقد
ششملت  ٤٤٢٤٥موأطن كان
يعاني أ’زمة في حين تبقى
 ٢٢٧٨وحدة سشكنية قيد
أ’سشتÓم في نهاية ألسشنة
ألحالية ،وسشيطلع ألسشيد سشÓل
على ألقطب ألحضشري ألجديد أأو ألمدينة
ألجديدة ألزمالة وهو مششروع وأعد ينتظره
سشاكنو تيارت.
قطاع ألتعليم ألعالي سشيكون محطة للوزير
أأ’ول من خÓل زيارة مديرية جامعة أبن
خلدون وهو قطب أأضشفى جما’ على مدينة

التعلي ـ ـم الع ـ ـ ـ ـ ـالي،
التششغيل ،الفÓحة،
النقل..أاهم المحطات

تيارت باعتباره صشرحا ومنارة ،مع زيارة
إأقامة جامعية تتسشع لـ  ٢٠٠٠سشرير ،وكذأ
ألمعهد ألجديد يتسشع لـ  ٢٠٠٠مقعد .ألخيالة
رمز ألتيارتيين سشيتفقد سشÓل خÓل زيارته
لتيارت مركز لتربية ألخيول (فغولي أأحمد).
أأما ألطفولة ألمسشعفة وأأ’مومة ،فلها نصشيب
من ألزيارة من خÓل تفقد ألمركز ألذي يضشم
مكان للترفيه وألترويح ،سشيتم ألوضشع في
ألخدمة للمركز ألثقافي أ’سشÓمي وكذلك
سشوقا جوأرية سشتحد من ألتجارة ألفوضشوية
وسشيتم توزيع عقود أ’سشتفادة من ألمحÓت
لصشالح ألششباب ووضشع في ألخدمة مركز
تصشفية ألدم وكذلك ملعب آأيت عبد ألرحيم
ويختم زيارته بلقاء مع
ألمجتمع ألمدني.
ويعود سشر ترأجع
ألبطالة بتيارت إألى ٩,٢٨
بالمائة بعد أأن كانت
مرتفعة ألى عدة عوأمل
سشاهمت فيها عدة
قطاعات على غرأر
ألفÓحة وألغابات وألبناء
وألتعمير وكذأ ألخدمات.
وأسشتفادت تيارت من عدة مششاريع في
قطاع ألنقل على غرأر محطة ألنقل ألحضشري
بعاصشمة ألو’ية وخطين للسشكة ألحديدية
يربط بين و’يات تيسشمسشيلت وغليزأن
وسشعيدة .
وتعتبر و’ية تيارت من ألو’يات ألرأئدة
في قطاع ألفÓحة ،حيث أتسشعت ألمسشاحة
ألصشالحة للفÓحة من  ٧٠١,٠٤٦هكتار سشنة
 ١٩٩٩ألى  ٧٠٥,٦٥٠هكتار في نهاية ٢٠١٢
وألمسشاحة ألمسشقية من  ٥٥٠٠ألى ٢٥,٣٠٠
هكتار .

إانجازات قبل الموعد
والبطالة تتراجعإالى
٪٩ ، ٢٨

جبهة إلجزإئر إلجديدة في ندوة سساخنة:

أاحـزاب التي ـار اإلسشـÓمي بالوطن العربي في دوامـة األزمة
خصسصس حزب جبهة إلجزإئر
إلجديدة ،ندوته إلسسياسسية
إلثالثة للخطاب إلسسياسسي إلذي
تتبناه إألحزإب إإلسسÓمية في
إلوطن إلعربي ومدى تماشسيه مع
متطلبات إلشسعوب في عصسر
إلديمقرإطية وإلحريات إلفردية
إإلى جانب كونه مشسروعا حماسسيا
وليسس مشسروع مجتمع.

حمزة محصسول

وأأثارت ألندوة ألتي نظمت سشهرة أأول
أأمسس ،جدلية أسشتخدأم ألنخب أإ’سشÓمية
ألنصس ألششرعي في خطابها ألسشياسشي
وألخلفيات ألمرتبطة بذلك ،في ظل أتهامهم
باسشتغÓل ألدين للوصشول إألى ألسشلطة وألتمكن
فيها وتقييد حريات أأ’ششخاصس في ألدين
ألوأحد من خÓل فرضس سشلوكات معينة.
وأأششار في هذأ ألجانب ألباحث وألنائب
ألسشابق عن حركة ألنهضشة أأ’رقم خوجة،
قائ« : Óكلما أبتعدنا عن مرحلة ألتأاسشيسس
ألتي يقصشد بها ألبعثة ألمحمدية ،كلما زأد
أسشتخدأم ألنصس ألششرعي في ألخطاب
ألسشياسشي» ،وقال في ألسشياق أأن ألسشلف
ألصشالح ومنذ عهد ألخÓفة ألرأششدية

أسشتخدموأ خطابا إأنسشانيا عقÓنيا وأبتعدوأ
عن حششر ألدين في ألسشياسشة.
وذكر أأ’رقم خوجة بعضس أأ’سشباب ألتي
تدفع أأحزأب ألتوجه أ’سشÓمي ألناششطة في
ألمششهد ألسشياسشي ألعربي إألى أ’سشتعانة
بالنصس ألششرعي في خطابها ،منها ما يرتبط
بمحاولة إأقامة ألحج وتعزيز آأرأئها ،وألقيام
بردة فعل ما -تقول -إأنه
محوألة إأقصشاء لها من ألحياة
وأ’قتصشادية
ألسشياسشية
وأ’جتماعية من طرف
ألعلمانيين.
وقال إأن أسشتخدأم ألنصس
ألديني ،ينجم عنه أنعكاسشات
سشلبية وخطيرة على حياة
ألفرد وألمجتمع ،لكونه يؤودي
إألى تجميد وتسشقيف نوأحي ألحياة ويدفع
ششريحة وأسشعة من أأ’نصشار إألى ألتعصشب
وتلجا فئة من هؤو’ء ألمتعصشبين إألى ألعنف
لما يششعرون بالخطر.
في حين أعتبر ألدكتور زبير عروسس ،أأن
ألخطاب ألسشياسشي ذو ألمرجعية أإ’سشÓمية،
يؤودي غالبا إألى أنحرأفات ومتاهات تضشع
ألدين في خطر ،وقال ،أأحزأب ألتيار
أإ’سشÓمي ملزمون بتصشحيح موقفهم من

تحذير من التطورات الخطيرة في تونسس ومصشر

كثف حزب ألعمال تحضشيرأته للمؤوتمر
ألثامن ألمزمع أنعقاده من  ٢١إألى ٢٤
نوفمبر ألقادم ،حيث وضشعت أأمانة ألمكتب
ألسشياسشي في أجتماعها أأ’خير ،نهاية
جويلية ألمنقضشي ،جدول أأعمال خاصس
بهذأ ألموعد ،كما تطرقت إألى أأ’وضشاع
ألسشياسشية وألوطنية وألدولية ،حسشب ما
تضشمنه ألبيان ألذي تسشلمته «ألششعب».
حددت أأمانة ألمكتب ألسشياسشي ألبرنامج
ألمرتبط بانعقاد مؤوتمرأت و’ئية مؤوهلة
’ختيار مندوبي ألمؤوتمر ألوطني ،في ظل
أحترأم ألمعايير ألمقررة من طرف ألقيادة

بعضس ألمفاهيم.
وأأوضشح أأن ألعلمانية ينظر إأليها دأئما كعدو
لذود ،مع أأنها مششتقة من منطق ألعقل و’
أأعتقد أأن أإ’سشÓم يتناقضس مع هذأ ألمفهوم،
يقول ألمتحدث ،مضشيفا إأنه ينبغي إأعادة
ألنظر في ألتعامل مع ألغرب ،بالتفريق بين
ممارسشات ألكتلة أ’سشتعمارية وألهيمنة
وألمبادئ
أإ’مبريالية،
ألحضشارية.
وقال أأسشتاذ علم
أ’جتماع ألسشياسشي ،أأن
أأ’حزأب أإ’سشÓمية في
كافة أأ’قطار ألعربية،
عرفت حالة أنششطارية
بسشبب صشرأعها ألدأخلي
ألمسشتمر
وتغييرها
لموأقعها ومبادئها ولفت إألى أأنها مطالبة
بالتصشالح مع ألذأت وتحديد موقفها من
أآ’خر وألتعددية وهل تنظر إألى ألديمقرأطية
كآالية لتنظيم عملية ألوصشول إألى ألحكم ،أأو
إألى روحها ألفلسشفية ألوأسشعة ألتي تعطي
ألسشيادة لإÓنسشان ،مضشيفا أأن ألخطاب
ألسشياسشي ذو ألمرجعية ألدينية غالبا ما يكون
إأقصشائيا و’ يحمل مششروع مجتمع.

الديمقراطية
للوصش ـ ـولإالى
الحك ـم فقـط

حزب إلعمال يكثف نشساطه تحضسيرإ للمؤوتمر إلثامن
ألوطنية للحزب ،باإ’ضشافة إألى تدأرسس
ومناقششة أأ’وضشاع ألسشياسشية ألوطنية.
وعلى ألصشعيد ألوطني ،إأششادة بالقرأرأت
ألمتخذة من قبل ألحكومة لخلق مناصشب
ألعمل ،وألتي أأكدها ألوزير أأ’ول خÓل
زيارته أأ’خيرة إألى تندوف ( أسشتغÓل
منجم غار جبيÓت ) ،ما سشيخلق عششرأت
أآ’’ف من مناصشب ألششغل و إأبرأم عدة
ششركات مع مؤوسشسشات أأجنبية على أأسشاسس
ألقاعدة . ٥١/٤٩

ح /ك.
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بعث رئيسس ألجمهورية ،ألسشيد عبد ألعزيز
بوتفليقة برقية تهنئة إألى رئيسس ألكنفدرألية
ألسشويسشرية ألسشيد يولي مورر بمناسشبة ألعيد
ألوطني لبÓده .وجاء في ألبرقية« :دعوني
أأعرب لكم بمناسشبة أإ’حتفال بالعيد ألوطني
للكنفدرألية ألسشويسشرية باسشم ألجزأئر ششعبا
وحكومة وأأصشالة عن نفسشي عن تهاني ألحارة
مششفوعة بتمنياتي بالصشحة وألهناء لكم
ششخصشيا وبالرفاه وألرخاء للششعب ألسشويسشري
ألصشديق».
وأأضشاف ألرئيسس بوتفليقة« :إأن إأحياء هذأ
أليوم ألفارق في تاريخ بلدكم يتيح لي فرصشة
أ’جدد لكم أسشتعدأدي للعمل بمعيتكم على
توثيق أأوأصشر ألصشدأقة وألتعاون بين بلدينا».

إإثر إغتيال جنود تونسسيين

الجزائر تدين بششدة العمل اإلرهابي
أأدأنت ألجزأئر «بششدة» ألعمل أ’رهابي ألذي خّلف عدة ضشحايا في صشفوف
ألقوأت ألعسشكرية ألتونسشية إأثر كمين نصشب أ’ثنين ألماضشي بجبل ألششعامبي بمنطقة
ألقصشرين (تونسس).
وفي تصشريح لوأأج ،أأكد ألناطق باسشم وزأرة ألششؤوون ألخارجية عمار بÓني أأن
«ألجزأئر تدين بششدة ألعمل أ’رهابي ألششنيع ألذي خلف عدة ضشحايا في صشفوف
ألقوأت ألعسشكرية ألتونسشية إأثر كمين جبان نصشب بجبل ششعامبي بمنطقة ألقصشرين».
وأأوضشح ذأت ألمصشدر أأنه «في هذأ ألظرف أأ’ليم نوجه تعازينا أ’قارب ألضشحايا
ونعرب عن تضشامننا ألكامل مع ألسشلطات وألقوى ألسشياسشية وأ’جتماعية ألتونسشية
في كفاحها ضشد أ’رهاب».
ويذكر أأن ثمانية جنود تونسشيين أغتيلوأ يوم أ’ثنين خÓل تبادل إ’طÓق ألنار مع
جماعة إأرهابية عندما كانوأ يقومون بعملية تمششيط على مسشتوى جبل ششعامبي.

نصسبت إللجنة إلوطنية لتنسسيق عشسرية إلنسساء إإلفريقيات

بن جاب الّله :تسشهيل وصشول المرأاةإالى مصشادر تمويل المششاريع

أإشسرفت وزيرة إلتضسامن
إلوطني وإألسسرة و قضسايا
إلمرأإة سسعاد بن جاب إلله،
أإمسس على تنصسيب إللجنة
إلوطنية لتنسسيق عشسرية
إلنسساء إإلفريقيات  ٢٠١٠ـ
 ، ٢٠٢٠وهي إللجنة إلتي
أإوكل إإليها مهمة تقييم ما
أإنجز في إلجزإئر في مجال
ترقية حقوق إلمرأإة،
وتحديد إلعوإئق إلتي ل
للجزإئريات
تسسمح
بالوصسول إإلى إلمعلومة إلنشساء مؤوسسسسات
إقتصسادية وخلق مناصسب شسغل.

زهراء  -ب

وأأوضشحت بن جاب ألله في كلمة أألقتها
بالمناسشبة ،أأن عششرية ألنسشاء أإ’فريقيات تهدف
إألى تسشريع قرأرأت دكار وبكين وندوة رؤوسشاء ألدول
حول ألمسشاوأة بين ألرجال وألنسشاء وأإ’سشتقÓلية
أ’قتصشادية للنسشاء ،كما ترمي إألى ترقية سشياسشات
ألتنمية بغرضس تقليصس ألفوأرق ألتي أأحدثتها
ألمجتمعات ألتقليدية بين ألرجال وألنسشاء ،وذلك
في ظل أأفق من ألتÓحم أ’جتماعي وألتنمية
أ’جتماعية ،وأإ’قتصشادية وألسشياسشية ألمسشتدأمة،
وكذأ تدعيم قدرأت ألنسشاء أإ’فريقيات لترقية
أسشتقÓليتهن أ’قتصشادية وتطوير ألمقاولة
ألنسشوية ،من خÓل تسشهيل وصشول ألنسشاء إألى
ألموأرد ألمالية إأنطÓقا من صشندوق ألنسشاء
أإ’فريقيات ألذي يمثل أأدأة ألتعبئة وألدعم
للمبادرأت من أأجل تعزيز ألمكاسشب وإأسشناد
سشياسشات ألتنمية.
وأأوعزت بن جاب ألله ،إألى أأعضشاء أللجنة

ألمششكلة من ممثلي مختلف
ألقطاعات ألوزأرية ،ألتوقف
عند مسشاهمة ألجزأئر في
ألسشياسشات ألمسشطرة من
طرف أ’تحاد أإ’فريقي ،على
غرأر هذه ألعششرية لتكريسس
وتنفيذ ألتوصشيات ألتي
صشدرت سشنة  ٢٠٠٩من قبل
ألدول
رؤوسشاء
ندوة
وألحكومات بأاديسس أأبابا،
دأعية إأياهم إألى فتح نقاشس
على ألمسشتوى ألمحلي لتقييم
ما تم إأنجازه فيما يخصس
ترقية حقوق ألمرأأة وأآ’ليات
وألقوأنين ألمسشطرة من طرف ألحكومات
ألجزأئرية منذ أ’سشتقÓل إألى أليوم إ’دماجها في
عالم ألششغل.
ورأأت وزيرة ألتضشامن ،أأنه ’ يكفي تششغيل
ألمرأأة ،بل ينبغي فتح ألمجال لها للحصشول على
ألمعلومة لتمويل مششاريعها أ’قتصشادية ،مششيرأ
إألى وجود ألعديد من آأليات ألتششغيل لكن ألكثير من
ألنسشاء يجهلن ششروط أ’سشتفادة منها ،سشيما
ألريفيات.
وششددت ذأت ألمسشؤوولة ،في هذأ ألسشياق على
ضشرورة مرأفقة ومتابعة ألنسشاء ألرأغبات في
إأنششاء مؤوسشسشات مقاو’تية ،أأو أ’سشتثمار في
ألقطاع ألفÓحي ،أأو في أأي مجال آأخر لتسشهيل
وصشولهن إألى مصشادر ألتمويل ،أأو ألقروضس.
وأأردفت قائلة :إأن مسشؤوولية أللجنة ألوطنية
لتنسشيق عششرية ألنسشاء أإ’فريقيات «تقييم» ما
أأنجز في ألجزأئر وتحديد ألعوأئق ألتي ’ تسشمح
للمرأأة بالوصشول إألى ألمعلومة إ’نششاء مؤوسشسشات أأو
خلق مناصشب ششغل.

٧أإشسهر دونأإمين عام

حزب جبهة التحريـر الوطنيإالىأاين؟
يسس Òحزب جبهة إلتحرير إلوطني
نحو إÛهول من خÓل بقائه  ٧أإشسهر
دونأإم Úعام بعد سسحب إلثقة من عبد
إلعزيز بلخادم عن طريق إلصسندوق،
نهاية جانفي إŸاضسي.

حكيم/ب

وزأدت متاعب أ◊زب ألعتيد من خÓل
بروز أنششقاقات جديدة ب Úأأعضشاء أللجنة
أŸركزية بعد ألتعيينات ألتي “ت على
مسشتوى ألŸÈان وكÌة أ’نتقادأت أŸوجهة
للمنسشق عبد ألرحمن بلعياط ألذي بقدر ما
“كن من تسشي Òأ◊زب مؤوقتا وتفادي ألغياب

ألكلي على ألسشاحة ألسشياسشية إأ’ أأنه مع مرور
ألوقت تب Úأأن وجود أأم Úعام ضشروري
للحفاظ على أسشتقرأر أ◊زب خاصشة قبل
موعد ألرئاسشيات.
وتعكسس وضشعية «أأ’فÓن» ألصشرأعات
ألعميقة ألتي تنخر ألعمل ألسشياسشي وجعلت
منه ﬁط أأنظار ليسس من خÓل صشناعة
ألقرأر أأو –ريك أŸششهد ألسشياسشي بل منÈأ
لتغذية أ’نششقاقات.
ويتسشاءل أ÷ميع عما يقدمه أŸنتسشبون
أ◊اليون ‘ ظل أرتباط نتائج أ’نتخابات
بتاريخ أ◊زب ألذي بقي يحفظ ماء ألوجه ‘
ظل هششاششة ألسشاحة ألسشياسشية وغياب أأحزأب

قوية منافسشة ترفع مسشتوى ألعمل ألسشياسشي
من ألصشرأعات ألدأخلية أ ¤مسشتوى طرح
أأ’فكار وتقد Ëألبدأئل.
إأن وأقع أ◊زب ،يؤوكد أنتششار عقليات
تتصشرف وكأان أأ’مر يتعلق Ãلكية خاصشة دون
أأن يكون هناك أأي رأدع وهو ما يششجع على
ألتمرد ‘ أأحزأبنا ألتي مازألت «ذهنية ألريع»
«وحرب أŸناصشب» مسشيطرة عليها وما
يحدث ‘ ألتششريعيات وأÙليات أأك Èدليل
على أأن أ◊الة أأك Èمن أأن تكون سشحابة صشيف
عابرة .سشيكششف أŸسشتقبل خفايا ما يحدث
‘ أ◊زب ألعتيد ولن يرحم ألتاريخ من كان
سشببا ‘ تششويه صشورة أ◊زب ألرمز .

الخميسس  ٠١أاوت  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٣رمضسان ١٤٣٤هـ

وطني

بولنوار يدعو التجار اإللتزام بالمداومةأايام العيد

العائÓت الجزائرية تنفق  ١٠٠مليار دينار على مÓبسص العيد والدخول اإلجتماعي
دعا الناطق الرسسمي باسسم إاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين ،حاج الطاهر بولنوار ،التجار إالى ضسرورة التقيد بنظام
المداومة أايام عيد الفطر ،مؤوكدا أانه في حال عدم امتثالهم سسيتم اتخاذ إاجراءات صسارمة في حقهم حسسب القانون الذي
يعاقب التاجر الذي لم يلتحق بالمداومة بغرامة مالية قدرها ٥٠٠أالف دج وغلق المحÓت لمدة شسهر.

فاطمة الزهراء طبة
وكشسف الناطق الرسسمي باسسم اتحاد التجار
والحرفيين خÓل ندوة نظمها بمقر التحاد
ببلوزداد أان قائمة المدوامين في بعضس الوليات
تم تجهيزها بصسفة نهائية على غرار بشسار
ووهران وعنابة وسسطيف في حين تبقى ولية
قسسنطينة الوحيدة التي من المرتقب أان تشسهد
أازمة خبز خÓل أايام العيد ،نظرا لرفضس مدير
التجارة العمل بالتنسسيق مع ممثلي التجار
بالمنطقة ـ مضسيفا في ذات السسياق ـ أانه من
المتوقع أان يسستهلك الجزائريين أايام العيد أاكثر
من  ٨٠٠مليون خبزة.
وعن مÓبسس العيد ،أاكد بولنوار أان سسوق
األلبسسة شسهدت أاسسعارها ارتفاعا أاكثر من
الضسعف مقارنة بنفسس الفترة من العام الماضسي،
حيث يتم اسستيراد  ٧٠بالمائة من المÓبسس من
دول غربية خاصسة الصسين وتركيا ،وهذه البلدان
تقوم بتغطية العجز الحاصسل في اإلنتاج

المحلي ،في حين يبقى اإلنتاج
الوطني الذي يتراوح ما بين  ٢٠و٣٠
بالمائة ل يلبي الطلب الكافي.
وأاضساف أان العائÓت الجزائرية
سستنفق على مÓبسس العيد والدخول
المدرسسي مبلغ يقدر بـ  ١٠٠مليار
دج ،أاي حوالي  ٣آالف دج للفرد
الواحد ،أاغلب أانواع المÓبسس
خاصسة باألطفال واإلناث ،مشسيرا إالى
أان المÓبسس المسستعملة لم تعد
متواجدة بكثرة في السسوق الجزائرية
ما جعل المواطنون يقبلون بزيادة على المÓبسس
الجديدة ولو بأاسسعار عالية.
وقدم ذات المتحدث تقييما عن مدى غÓء
أاسسعار المنتوجات الغذائية منذ حلول شسهر
رمضسان من عدمها موضسحا أان أاسسعار الخضسر
والفواكه شسهدت انخفاضسا ـ مؤوخرا ـ مقارنة
باأليام األولى من الشسهر الكريم ،حيث وصسلت
نسسبة النخفاضس  ٥٠بالمائة ل سسيما في بعضس
المنتوجات األكثر اسستهÓكا لدى المواطن

رئيسس فيدرالية جمعيات حماية المسستهلك

أالعاب صصينية خطيرة بأاسصواق وهران

حذر رئيسس الفيدرالية الوطنية
لجمعيات حماية المسستهلك ،زكي حريز ـ
في حديثه عن تداعيات تداول أالعاب
مقلدة أاو غير مصسّنعة بطرق جيدة ـ من
الخطر الذي باتت تشسكله هذه األلعاب
المسستوردة عبر الحقائب ،والتي ل تتوفر
حولها معلومات كافية بما في ذلك طريقة
السستعمال والجهة المسسؤوولة على عرضسها
للبيع في السسوق المحلية.

براهمية.م

وأاوضسح حريز بالمناسسبة والتي تعرف بتزايد
اإلقبال على اقتناء األلعاب أاسسبوعا قبل العيد ،أان
طÓء األلعاب المقلدة أاو ذات المصسدر الصسيني،
والموجهة لÓسستهÓك بدول العالم الثالث ومنها
الجزائر ،مصسنوعة أاسساسسا من مادة الرصساصس،
التي من شسأانها أان تتسسبب في إاصسابة الصسغير
بتسسمم ،إالى جانب مضساعفات صسحية أاخرى منها
القصسور الكلوي أاو تلف العصسب البصسري.
الطفل ذو السسن المبكرة الذي عادة ما يضسع
بعضس تلك اللعب في فمه ،أاو يلعب بها لوقت طويل
بيديه ومن ثم يسستنشسق مادة الرصساصس بعد
مÓمسسة اليدين للفم أاو أاثناء األكل ،معرضس
لإÓصسابة بخطر القصسور الكلوي بسسبب اسستنشساق
مادة الرصساصس السسامة ،إالى جانب خطر إاصسابة
العصسب البصسري بالتلف ما يتسسبب في عمى
األطفال.
كما يضسيف محدثنا والذي يشسغل منصسب رئيسس

اإلتحاد المغاربي لحماية المسستهلك ،أان من شسأان
تلك المادة أان تتسسبب في تلف األسسنان وتحولها
من أاسسنان بيضساء إالى سسوداء ،إاضسافة إالى خطر
اإلصسابة بتسسمم بمادة المطاط المصسنوعة منها
تلك األلعاب ،وهو ما يصسيب األطفال بأامراضس
جلدية ،هذا ناهيك عن تعرضس الصسغار إالى خطر
ابتÓع بعضس أاجزاء تلك اللعب نظرا لسسوء
خياطتها ،أاو ألنه تم إالصساقها بطريقة غير جيدة
كاألزرار واألجسسام الصسغيرة ،وهو ما يتسسبب في
اختناق األطفال والموت في بعضس األحيان.
ولإÓشسارة يشسدد المرسسوم التنفيدي رقم ٩٧ـ
 ٤٩٤المؤورخ في  ٢١ديسسمبر  ١٩٩٧والمتعلق
بالوقاية من األخطار الناتجة عن اسستعمال
األلعاب ،على أان يعلق على علبة اللعبة الوسسم
ويحدد فئة اللعبة واسسم وعÓمة وعنوان الشسركة
التي تصسنعها أاو التي تسستوردها وكيفية اسستعمالها،
عÓوة على التنبيهات والتوصسيات الوقائية
لÓسستعمال كإاعÓن المكونات الكيمائية التي قد
تلحق الضسرر .وفي حال غياب الوصسمة أاو أاحد
المعلومات المذكورة في المرسسوم ،فإان الشسركة
الصسانعة أاو المسستوردة للعبة تسسدد غرامة مالية
قيمتها  ٢٠مليون سسنتيم ،قبل أان يحول ملفها إالى
العدالة.
وتبقى اإلجراءات المتخذة عبر الموان في
الجزائر غير كافية لمراقبة دخول هذه المنتجات
وفق المقاييسس القانونية المطلوبة ،حسسب حريز
دائما.

إاثر ظهور البقعة الصسفراء عرضس البحر

وزارة البيئة تطمئن بأان العلقة النباتية غير سصامة
تبعا لظهور لون أاصسفر مائل لإÓخضسرار على
مسستوى الوسسط البحري للجزائر العاصسمة
وبومرداسس (واجهة الجزائر العاصسمة وزموري)
يوم  ٢٧جويلية  ،٢٠١٣حذرت وزارة التهيئة
العمرانية والبيئة والمدينة ،السسلطات المعنية
وجّندت فرقة تتكون من المرصسد الوطني للسساحل
بغية أاخذ عينات من ماء البحر والقيام بتحاليل
بيولوجية وفيزيائية ـ كيميائية.
كشسفت النتائج أان اللون األصسفر المائل
لإÓخضسرار لمياه البحر ناتج عن صسبغة محتواة في
خلية العوالق النباتية.
إان هذه الظاهرة الطبيعية ناتجة عن اإلرتفاع
المعتبر لدرجة حرارة المياه في البحر الهادئ
(غياب األمواج) مصسحوب بنسسبة أامثل لأÓمÓح
المغذية الموجودة بصسفة طبيعية في الوسسط

العدد

البحري .إان هذه العلقة النباتية غير سسامة ول
تشسكل أاي خطر على صسحة المواطن لسسيما
السسباحين .سستتÓشسى هذه الظاهرة تدريجيا
بمجرد انخفاضس درجة الحرارة وهيجان البحر.
يجدر التذكير أانه قد تم مÓحظة نفسس هذه
الظاهرة شسهري جويلية وأاوت من عام .٢٠٠٣
في األخير ،سستواصسل وزارة التهيئة العمرانية
والبيئة والمدينة متابعة نوعية مياه البحر في إاطار
البرنامج الوطني لمراقبة ومتابعة نوعية الوسسط
البحري بشسكل عام ومياه السسباحة على مسستوى
بشسكل خاصس (برنامج موسسم
الشسواط
الصسطياف).

(الششعب)

ترحيل  ٧٠عائلة من الحي القصصديريإالى
سصكنات لئقة في «عمي موسصى» بغليزان
باشسرت سسلطات بلدية «عمي موسسى» الواقعة إالى الجنوب الشسرقي لعاصسمة ولية غليزان ،أامسس،
عملية ترحيل  ٧٠عائلة من الحي القصسديري إالى سسكنات جديدة من مجموع مئة عائلة تقيم بهذا الحي
في اطار برنامج القضساء على السسكن الهشس.
وحسسب عضسو المجلسس الشسعبي لبلدية «عمي موسسى» المكلف بلجنة التعمير والبناء ،فإانه قد تم
تسسخير كل الوسسائل المادية والبشسرية وبالتنسسيق مع بلديات الجهة والمصسالح المختلفة لتوفير الشساحنات
لنقل العائÓت باتجاه سسكناتهم الجديدة لتتبعها عملية الهدم لهذه البيوت القصسديرية حيث من المقرر
أان تسستغل القطعة األرضسية المتربعة على هكتارين لتنفيذ مشسروع انجاز مائتي وحدة سسكنية اجتماعية
أاسسندت لمقاولة صسينية ،هذا في الوقت الذي تنتظر فيه  ٢٧٠عائلة مفاتيح شسققها بنفسس الحي ،وهي
الحصسة التي وزعت شسهر نوفمبر السسنة الماضسية ،وقام الكل بتسسديد المسستحقات المالية لمصسالح ديوان
الترقية وكان من المفروضس أان يتم منحهم مفاتيح شسققهم بداية الشسهر الكريم ،إال أان العملية لزالت
تراوح مكانها والوعود تتكرر كل بداية أاسسبوع.

غليزان :ع .عبد الرحيم

الجزائري على غرار البطاطا
والطماطم والبصسل وغيرها.
وانتقد الناطق الرسسمي
باسسم اتحاد التجار والحرفيين
سسوء اسستغÓل غرف الحفظ
والتبريد زيادة على العجز
الحاصسل على مسستوى الخضسر
والفواكه ،حيث ل يتعدى اإلنتاج
المحلي في هذه المواد
الضسرورية  ٣٠بالمائة ما جعل
نسسبة السستيراد تتزايد حيث
يقدر عدد التجار الذين يسستوردون الخضسر
والفواكه  ٣٠٠تاجر و ٥٠٠٠مسستورد للحوم
البيضساء والحمراء ،مطمئنا الزبائن ان ما بين
 ٤٠الـ  ٥٠بالمائة من المحÓت التجارية سستكون
ملزمة على التقيد بالمداومة بعد أايام العيد.

إايليزابيث الثانية تكرم
مقاول جزائري
تحصسل الجزائري عبد الحميد قدروج ،رئيسس
مؤوسسسسة متخصسصسة في إاعداد البرمجيات
الخاصسة بالصسناعة البترولية والغازية ،على جائزة
من قبل الملكة ايليزابيث الثانية لنجاح مؤوسسسسته،
سسيما فيما يخصس اإلبداع والمسساهمة في التنمية
المسستدامة.
وتحصسل رئيسس مؤوسسسسة «بيتروليوم ايكسسبارت
ليميتد» الموجود مقرها بسسكوتÓندا
والمتخصسصسة في تطوير برامج وبرمجيات تسسيير
الحقول البترولية والغازية األسسبوع الماضسي على
«جائزة الملكة للمؤوسسسسة» من أايدي الملكة
ايليزابيث الثانية بنفسسها.
وتعتبر هذه الجائزة تكريم راقي تقدمه الملكة
للشسركات أاو األشسخاصس الذين يبرزون في
مجالتهم فيما يخصس النمو في السسوق الدولية
واإلبداع والمسساهمة في التنمية المسستدامة.
وتحصسل المقاول الجزائري إالى جانب مئات
آاخرين تحصسلوا هذه السسنة على جوائز لنجاحهم
على رأاسس مؤوسسسسات محلية عرفت نموا معتبرا
في الخارج و حققت فوائد على الصسعيد التجاري.
وجاء في ملف عرضس مؤوسسسسة «بيتروليوم
ايكسسبارت ليميتد» أانها مؤوسسسسة «تحصسلت على
سسمعة اإلبداع و الخبرة« وشسركة ذات إانشساء حديث
(سسنة « )١٩٩٠اسستثمرت بقوة في مجال البحث و
التنمية».
كما تم تثمين حركية المؤوسسسسة وكذا إارادتها
في إانشساء سسوق اكبر وإامكانيات أاكثر.
وتوظف المؤوسسسسة حوالي سستين مهندسسا و
تمنح مجموعة كبيرة من منتوجات اإلعÓم اآللي
حيث تمكن الزبائن من اختيار أافضسل التكنولوجيا
لكل جانب ألنظمتهم لتسسيير الحقول البترولية
والغازية .وتبقى أامريكا الشسمالية وأاوروبا أاكبر
أاسسواق المؤوسسسسة ولكن أاكبر تقدم حققته هو
فرضس وجودها في كل المناطق الكبرى المنتجة
للبترول.
وخÓل السسنة الماضسية ،اقتحمت خمسسة
أاسسواق جديدة مثل العراق ونيجيريا وكولومبيا
مسسجلة خÓل السست سسنوات األخيرة نموا في
المبيعات نحو الخارج بنسسبة  ١٢٦بالمائة.
والشسرق األوسسط في طريقه ألن يصسبح إاحدى
المناطق األهم تجاريا بالنسسبة للمؤوسسسسة التي
شسرعت في نشساطات جديدة.
وفي سسنة  ٢٠١١تحصسل المقاول الجزائري
على جائزة أاحسسن إابداع في المملكة المتحدة
بالنسسبة للشسركات الخاصسة و في سسنة ٢٠١٠
تحصسل على جائزة مؤوسسسسة السسنة في سسكوتÓندا
وفي سسنة  ٢٠٠٩تحصسل على جائزة أاحسسن
مؤوسسسسة في سسكوتÓندا.

١٦١٧٢

تعليمة من الوزير األول:

الموافقة على تخصصيصص منحة العدوى للنقابات األربع للصصحة

تمت الموافقة على تخصسيصس منحة
العدوى لفائدة النقابات األربع للصسحة
بتعليمة من الوزير األول و يبدأا سسريان
مفعولها من شسهر أاوت  ٢٠١٣وبأاثر رجعي
ابتداء من سسنة  ٢٠١٢حسسبما علم أامسس من
ممثلي النقابات.
وتخصس منحة العدوى ك Óمن النقابة الوطنية
لأÓطباء الممارسسين المختصسين للصسحة العمومية
والنقابة الوطنية لأÓطباء الممارسسين للصسحة
العمومية والنقابة الوطنية لأÓطباء النفسسانيين
والنقابة الوطنية ألسساتذة التعليم شسبه الطبي.
وعÓوة على منحة العدوى ،فإان النقابة
الوطنية ألسساتذة التعليم شسبه الطبي سستسستفيذ
كذلك من منحة الدعم البيداغوجي كما هو الشسأان
بالنسسبة ألسستاذة التربية الوطنية.
في هذا الصسدد ،أاكد الناطق الرسسمي للنقابة
الوطنية ألسساتذة التعليم شسبه الطبي الهاشسمي
مشسري لواج أان المفاوضسات مع وزارة الصسحة
والسسكان واصسÓح المسستشسفيات تعرف «تقدما
ملحوظا» وان مطالب النقابات بدأا التكفل بها.
كما أاوضسح السسيد مشسري ان مراجعة القانون
األسساسسي ألسساتذة التعليم شسبه الطبي لم تتجسسد
بعد وان النقابة في انتظار لقاءات أاخرى مع
الوصساية لدراسسة هذه المسسأالة.
من جانبه ،أاكد رئيسس النقابة الوطنية لأÓطباء
الممارسسين للصسحة العمومية الدكتور الياسس

مرابط ان عديد المطالب لم تتحقق بعد من بينها
مراجعة القوانين األسساسسية المهنية للصسحة
والمسسارات المهنية ودراسسة المعادلة بين مختلف
شسهادات الممارسسين ومراجعة مخططات األجور.
أاما فيما يخصس تطبيق منحة العدوى التي من
المتوقع ان تتم في شسهر أاوت المقبل فقد أاعرب
الدكتور مرابط عن «تحفظه» معتبرا ان فارق
الوقت بين اصسدار التعليمة وتطبيقها كان «ضسيقا».
وأاضساف ان «الطارات الدارية للصسحة لن يكون
لديهم الوقت الكاف لدراسسة الملفات حالة بحالة
وان تاريخ تطبيق التعليمة سسيتم تأاجيله إالى شسهر
سسبتمبر».
في هذا الصسدد ،أاكد المكلف بالتصسال في
وزارة الصسحة سسليم بلقسسام الذي اتصسلت به وأاج أان
الوزارة مسستعدة لمواصسلة الحوار مع نقابات
الصسحة ودراسسة مختلف نقاط أارضسية مطالبهم.
وكانت النقابات األربعة لقطاع الصسحة
العمومية والتي تضسم ك Óمن النقابة الوطنية
لأÓطباء الممارسسين المختصسين للصسحة العمومية
والنقابة الوطنية لأÓطباء الممارسسين للصسحة
العمومية والنقابة الوطنية لأÓطباء النفسسانيين
والنقابة الوطنية ألسساتذة التعليم شسبه الطبي قد
شسرعت في حركة إاضسراب دورية خÓل شسهر ماي
الماضسي .وقد أاوقفت مختلف النقابات حركتها
الحتجاجية يوم  ٩جوان الماضسي بعد اسستقبالها
من طرف وزارة الصسحة.

رفع السسن األقصسى للتسسجيل في التمهينإالى  ٣٠سسنة

الحكومة تصصادق على المشصروع

درسست الحكومة وصسادقت على مشسروع رفع
السسن األقصسى للتسسجيل في التمهين إالى  ٣٠سسنة
بالنسسبة للشسباب من الجنسسين ،حسسب ما علمت
وأاج ،أامسس ،لدى وزارة التكوين و التعليم المهنيين.
وأاوضسح ذات المصسدر أان األمر يتعلق بتعديل
للقانون رقم  ٠٧ / ٨١المؤورخ في  ٢٧جوان ١٩٨١
والمتعلق بالتمهين.
وأاضساف نفسس المصسدر ،أانه «بهدف ترقية نمط
التكوين عن طريق التمهين سستمسس التعديÓت
ثÓث نقاط منها رفع السسن األقصسى للتسسجيل في
التمهين إالى  ٣٠سسنة بالنسسبة للشسباب من الجنسسين
وتثمين وظيفة أاسستاذ التمهين أاو األسستاذ الحرفي».
كما تخصس هذه التعديÓت اخضساع التمهين الى
التقييم و المراقبة التقنية والتربوية التي تضسمنها
أاسسÓك المفتشسية التربوية التابعة لإÓدارة المكلفة
بالتكوين المهني.
وبخصسوصس رفع سسن التسسجيل في التمهين
إالى ٣٠سسنة بالنسسبة للجنسسين ،فإان هذا التعديل
يهدف إالى «تكريسس تكافؤو الفرصس في السستفادة
من التكوين والتمهين بالنسسبة للشسباب من
الجنسسين دون تمييز».
ويرمي هذا التمديد في سسن التسسجيل إالى

«المسساهمة في إاعادة الدماج الجتماعي والمهني
للشسباب من خÓل التأاهيل واسستقطاب أاكبر عدد
من الشسباب في التكوين عن طريق التمهين».
وأاوضسح مصسدر مسسؤوول بالوزارة أان التعديل
يخصس إاجراء اجتماعي تم البقاء عليه منذ تعديل
القانون سسنة  ١٩٩٠لفائدة األشسخاصس المعاقين
حركيا يعفيهم من السسن األقصسى للتسسجيل .يذكر
أان السسن المحددة للتسسجيل في نمط التكوين عن
طريق التمهين بالقطاع حدد سسنة  ١٩٩٠بـ  ٢٥سسنة
وبـ  ٣٠سسنة ،سسنة .٢٠٠٠
واعتبر ذات المصسدر أان هذا الجراء الجديد
«سسيعزز دون شسك الترتيبات التشسريعية المتضسمنة
في القانون رقم  ٠٩ / ٠٢المؤورخ في  ٠٨ماي ٢٠٠٢
والمتعلق بحماية وترقية األشسخاصس المعاقين.
ول يخصس إاجراء رفع السسن األقصسى للتسسجيل
في التمهين إالى  ٣٠سسنة إال نمط التكوين المهني
عن طريق التمهين حيث ان التكوين اإلقامي
والتكوين عن بعد غير معنيان بهذا الجراء.
وعÓوة على التكوين المؤوهل ،فإان الترتيبات
الخاصسة التي وضسعها القطاع في إاطار التكوين
المتواصسل تسستهدف العمال مهما كان سسنهم في
إاطار برامج تأاهيلية وإاعادة رسسكلة.

في سسهرة رمضسانية بفندق «الهيلتون»:

«موبيليسص» تكرم مرضصى السصرطان المتفوقين
في التعليم
كرمت «موبيليسس» في سسهرة ،أاول أامسس،
في حفل بهيج نظم بقاعة الطاسسيلي بفندق
الهيلتون بالعاصسمة بمسساهمة شسريكها
الدائم المؤوسسسسة الصسينية «هواوي»٢٥ ،
مريضسا من وليات بجاية وتيزي وزو
وغليزان وتيبازة ،المتفوقين في شسهادات
التعليم البتدائي والمتوسسط والثانوي
رفقة جمعية األمل لمسساعدة المصسابين
بداء السسرطان.

فندق الهيلتون :محمد فوزي بڤاصس

أاكد الرئيسس المدير العام لـ «موبيليسس» سساعد
دامة ،حرصسه على التقرب من فئة المرضسى
المصسابين بداء السسرطان حرصسا منه على مرافقة
الطفل في فترته العÓجية لمسساعدته على تجاوز
الفترة الصسعبة ،مفيدا« .. .اليوم فرصسة لنا من

 ٥٣سسنة على اسستشسهاد خليفي عبد الرحمان

مجاهدون ينّوهون بمناقب البطل

أاشسرف ،مسساء أاول أامسس ،عبد الرحمان كديد،
والي ولية ميلة ،رفقة مصسطفى بودينة ،رئيسس
الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم
باإلعدام ،على إاحياء الذكرى  ٥٣لسستشسهاد البطل
لخليفي عبد الرحمان بالمقصسلة المصسادف ليوم
 ٣٠جويلية  ١٩٦٠بفرنسسا ،بالمقر القديم ببلدية
شسلغوم العيد.
وخÓل هذا الحفل ،تم إالقاء العديد من
المحاضسرات التي نشسطها المجاهدون وأاعضساء
الجمعية ،وسسماع شسهادات رفاقه والذي يعرفونه
من أاسسرته على بطولت البطل الذي تدخل العديد
من رؤوسساء الدول من أاجل منع تنفيذ حكم اإلعدام
عليه ،حيث قام الوالي وبودينة بتكريم أاسسرة
الشسهيد.
إالى جانب ذلك ،تم انتهاز الفرصسة لتكريم
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األسسرة الثورية التي تعاني التهميشس ،وكذا توزيع
الجوائز على الطلبة المتفوقين من جميع األطوار
الدراسسية ،وعن األعمال الفنية التي رافقت هذا
الحفل تم عرضس مسسرحية وملحمة حول مراحل
إاعداد وانطÓق الثورة التحريرية إالى يوم النصسر،
التي تفاعل معها الجمهور وأاعادت الذكريات إالى
المجاهدين وتعرف الشسباب على بطولت ومعاناة
الشسعب الجزائري.
من جهتهم ،ثّمن المجاهدون وأارامل وذوي
الشسهداء هذه اللتفاتة التي قامت بها السسلطات
المحلية ،وكذا أاولياء التÓميذ والرياضسيين
المكرمين.

ميلة :فارسس مدور

أاجل تكريم هؤولء األطفال الذين عانوا ولزالوا
يعانون مع مرضسهم ،ورغم ذلك حققوا نتائج
مبهرة ،ومن واجبنا تكريمهم بهدايا تذكارية،
وأاتمنى لهم الشسفاء العاجل وتحقيق نتائج دراسسية
أافضسل مسستقب.»Ó
وثمنت رئيسسة الجمعية ،حميدة كتاب في نفسس
اإلطار ،اللتفاتة الطيبة الثانية من نوعها بعد تلك
التي أاقيمت السسنة الماضسية ،وأاكدت أانها سستشسجع
بقية المصسابين بالسسرطان الذين يتابعون عÓجهم
بالمؤوسسسسة السستشسفائية المتخصسصسة في مكافحة
الداء «بيار وماري كوري» بمسستشسفى «مصسطفى
باشسا» بالعاصسمة».
من جهة أاخرى ،سسجل مختلف األولياء الذين
رافقوا أابناءهم في هذا التكريم ارتياحهم لهذه
اللتفاتة ،مشسيرين إالى المسسار الصسعب الذي قطعه
هؤولء األطفال الذين تحدوا مرضسهم واسستطاعوا
أان يثبتوا وجودهم إالى جانب زمÓئهم الذين
يتمتعون بصسحة جيدة ،ونّوهوا بالمناسسبة
بالمجهودات التي بذلها األطباء واألسساتذة
والجمعيات والمجموعات الشسبانية المتطوعة
الناشسطة في الميدان لمسساعدة أابنائهم.
يذكر أان المرضسى المتفوقين في شسهادات
التعليم اإلبتدائي والمتوسسط والثانوي تلقوا هدايا
من متعامل الهاتف النقال «موبيليسس» والشسركة
الصسينية «هواوي» تمثلت في تجهيزات إالكترونية
من هواتف محمولة وحاسسوب لوحي (تابÓت)
وقارئ (دي في دي) ،باإلضسافة إالى شسريحة توفيق
لـ «موبيليسس».
لإÓشسارة ،يمثل سسرطان األطفال بين  ٥إالى ١٠
بالمائة من نسسبة السسرطان المنتشسرة بالجزائر
بتسسجيل  ١٠٠٠حالة جديدة سسنويا ،حسسب ما
أاكدته الدكتورة فتيحة غاشسي مختصسة في سسرطان
األطفال بالمؤوسسسسة السستشسفائية بيار وماري
كوري ،ويتمثل سسرطان األطفال خاصسة في
سسرطان الدم والغدد اللمفاوية والمخ والعظام
ونسسيج الرخوة والعين .

وطني

ألخميسص  ٠١أأوت  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ٢٣رمضسان  ١٤٣٤هـ

ملف

لم يتخلصس من عقدة الصصحراء الغربية

لم يتخلصس المغرب الشصقيق بعد من عقدة الصصحراء الغربية المحتلة ،و’ يزال يفضصل سصياسصة الهروبإالى اأ’مام في
محاولة يائسصة جديدة لترويج مغالطات مفضصوحة بالسصعيإ’قحام الجزائر في مشصكلة تتعلق بتصصفية ا’سصتعمار وفقا
للقانون الدولي وهي على عاتق اأ’مم المتحدة التي تسصعى من خÓل مبعوثأامينها العامإ’زالة العراقيل المصصطنعة من
الدولة المحتلة ومسصاعدتها في التخلصس من الوهم ا’سصتعماري الذي ورثه الملك محمد السصادسس ،ومن ثمة تشصجيعه على
العدول عن مشصروع التوسصع الغريب عن شصعوب المنطقة المتطلعة للرفاهية والتنمية.

سسعيد بن عياد
وفي ألوقت ألذي لم تتوقف فيه ألجزأئر
عن مد يد ألتعاون ألوأسسع وتعزيز مسسار
ألتقارب أ’قتصسادي وأ’جتماعي أنطÓقا من
ألمصسير ألمشسترك ضسمن خيار بناء أتحاد
ألمغرب ألعربي كما حلمت به أأ’جيال
ألسسابقة وتتطلع إأليه أأ’جيال ألحالية ،في ظل
ألصسرأعات أ’قتصسادية ألدولية وحتمية بناء
أأسسسص أأ’من ألغذأئي أإ’قليمي.
يبدو أأن ملك ألبلد ألشسقيق ألمغرب يفضسل
وقف عجلة ألتاريخ بالترويج ’دعاءأت ’
تصسدق وتسسميم أأ’جوأء بإاطÓق تصسريحات
فيها أسستفزأز مجاني مجانبا ألصسوأب.
لقد حسسمت أأ’مم ألمتحدة ألطابع
ألقانوني لمشسكلة ألصسحرأء ألغربية مؤوكدة
أأنها مسسأالة تتعلق بالمغرب ألمحتل وجبهة
ألبوليسساريو ألممثل ألشسرعي للشسعب
ألصسحرأوي ،وأأدرجتها في مسسار تصسفية
أ’سستعمار من خÓل أ’سستفتاء ألمباشسر.
ووأفق ألمغرب بعد تعنت أسستنزف ألوقت
وألجهد على ألدخول في أتصسا’ت
ومفاوضسات قبل أأن يحاول ألتملصص من
مسسؤووليته من خÓل ألترويج لتصسورأت غير
جدية ترتكز على أللعب على ألمفاهيم
ومحاولة خلط أأ’ورأق للعودة إألى نقطة
ألبدأية ،ضساربا بذلك ألشسرعية ألدولية
وقوأعد ألقانون ألدولي وميثاق أأ’مم
ألمتحدة عرضص ألحائط.
وكما هي سسياسسته ألمفضسوحة ،حاول
ألملك محمد ألسسادسص مرة أأخرى ،إأقحام

ألجار ألذي يعاني من متاعب دأخلية على
مختلف ألجبهات متقاعسسا شسأان مبادرأت
أ’نفتاح ألجزأئرية فلم يتجاوب بالشسكل
ألجيد مع ألتصسورأت وأأ’فكار أ’قتصسادية
وأ’جتماعية ألتي يمكنها أأن تسساهم في
إأخرأج ألمغرب من أأوضساعه ألصسعبة على
أأسساسص تجسسيد مشساريع تعاون ثنائية بعيدأ
عن ربط ذلك بمشسكلة ألصسحرأء ألغربية.
وفي إأطار مسسار ألتعاون حددت ألجزأئر
ضسوأبط ألتعاطي مع مسسأالة فتح ألحدود
ألمغلقة منذ سسنة  ١٩٩٤جرأء أتهام ألمغرب
لها على خلفية تفجيرأت مرأكشص وألتي تبين
برأءة ألجزأئر منها كبرأءة ألذئب من دم
يوسسف ،و’ يمثل فتح ألحدود رد فعل أأو
أسستجابة لطلب مهما كان موضسوعيا وإأنما
يخضسع لترتيبات يتحمل ألمغرب ألشسقيق
جانبا منها وأأبرزها تحمل مسسؤووليته كاملة
في مكافحة ألتهريب خاصسة ألمخدرأت ومنع
تسسلل ألجريمة .ولعل أأفضسل عربون لذلك
تجسسيد حسسن ألنوأيا وعدم وضسع ألجزأئر في
ألوأجهة بشسأان قضسايا مغربية بحتة وللتغطية
على متاعب دأخلية ليسص لها ضسلع فيها.
ولأÓسسف بدل أأن ينخرط في ألديناميكية ألتي
يصسيغها ألقانون ألدولي يبدو أأن ألملك محمد
ألسسادسص يفضسل إأضساعة مزيدأ من ألوقت
ومزيدأ من ألفرصص باختÓق خصسومات ’
تسستند لمبررأت في وقت ’ مجال فيه سسوى
للذهاب مباشسرة إألى ألحل ألذي تكرسسه
ألشسرعية ألدولية ومن ثمة أ’نطÓق جماعيا
في بناء صسرح ألمغرب ألعربي ألكبير بما يضسع
ألشسعوب كافة على خط ألتنمية وألتعاون.

تضصليل وتشصويه حقائق

إلصصحرإء إلغربية ..قضصية تصصفية إسصتعمار
يصصر الملك المغربي محمد
السصادسس ،على توجيه ا’تهام
للجزائر بعرقلة مسصار تصصفية
ا’سصتعمار من الصصحراء الغربية،
واعتبارها طرفا رئيسصيا في النزاع
رغم أان اأ’مم المتحدة صصنفتها كبلد
مÓحظ ،وهو ما يظهر أان الملك لم
يسصتوعبه بعد ،خاصصة بعد اتسصاع
رقعة المسصاندين لموقف الجزائر
الذي لم يخرج على إاطار المجموعة
الدولية ،المطالب بتطبيق قرارات
اأ’مم المتحدة.

زهرأء.ب

ليسست هي ألمرة أأ’ولى ،ألتي يحمل فيها
ألجزأئر مسسؤوولية ألصسرأع ألدأئر رحاه بين
جبهة ألبوليزأريو ألممثل ألشسرعي وألوحيد
للشسعب ألصسحرأوي وبÓده ،وتوجيه
أتهامات مباشسرة لها بعرقلة مسسار تصسفية
أ’سستعمار من أأ’رأضسي ألصسحرأوية
ألمحتلة ألتي تشسهد ألمقررأت ألدولية
وألتاريخ بأانها لم تكن يوما أأرضسا مغربية.

ويكون محمد ألسسادسص باتهاماته ألباطلة
هذه ،يعلق إأخفاقاته في إأدأرة مشساكل بÓده
ألدأخلية ألتي غرقت في آأفة ألمخدرأت
على شسماعة ألجزأئر ،ويمارسص سسياسسة
ألهروب إألى أأ’مام بدل ألجلوسص «كما يفعل
ألكبار» إألى طاولة ألحوأر مع طرف يعترف
بوجوده ،وفاوضسه أأكثر من مرة في لقاءأت
مباشسرة وغير مباشسرة تحت رعاية أأممية.
ويظهر أأن ألملك مصسر على ألقفز على
ألشسرعية ألدولية ومتمسسك بتكريسص
أحتÓل ’ شسرعي للصسحرأء ألغربية حيث
قال «في موأجهة موقف تعنت أأ’طرأف
أأ’خرى ،إ’بقاء ألوضسع على ما هو عليه،
وكذأ حمÓتها ألتضسليلية ،سسيعمل ألمغرب
على موأصسلة ألدينامية ،ألتي أأطلقها على
ألصسعيد ألدأخلي» ،وهو ألطرح ألذي تريد
ألمملكة ألمغربية بوأسسطته ألقفز على كل
لوأئح مجلسص أأ’من وأأ’مم ألمتحدة ألتي
تؤوكد على حق ألشسعب ألصسحرأوي في
تقرير مصسيره وفق ثÓثة خيارأت يبقى
ألشسعب ألصسحرأوي فيها جميعا سسيد موقفه
سسوأء أختار ألبقاء تحت ألسسيادة ألمغربية
أأو أختار ألحكم ألذأتي ألموسسع أأو

أ’سستقÓل.
ولم يكتف ألسسادسص بالتمسسك بلغة
ألتعنت ،بل لجأا إألى تأاويل قرأر مجلسص
أأ’من في تجاهل وأضسح لدعوته ألصسريحة
لطرفي ألنزأع ألمغرب وجبهة ألبوليزأريو
إألى ألتعاون من أأجل إأيجاد حل متفق عليه
يضسمن حق ألشسعب ألصسحرأوي في تقرير
ألمصسير ،وهو ما يعبر عن غياب أإ’رأدة
ألسسياسسية لدى ألمغرب لدعم مسساعي أأ’مم
ألمتحدة ومجلسص أأ’من وجهود أأ’مين
ألعام ومبعوثه ألشسخصسي.
كما تجاهل ملك ألمغرب في خطابه
تقارير منظمات حقوق أإ’نسسان ألدولية
وأإ’قليمية ألتي كشسفت بشساعة أنتهاكاته
لحقوق أإ’نسسان في أأ’رأضسي ألمحتلة من
ألصسحرأء ألغربية ،وأأعلنت دعمها إ’نشساء
آألية أأممية لمرأقبة حقوق أإ’نسسان وألتقرير
عنها ،مما يعكسص إأرأدة ألمغرب في
موأصسلة حصساره ألظالم على شسعب أأعزل
ذنبه أأنه يطالب بحقه في تقرير ألمصسير،
وينم عن نية لموأصسلة أنتهاكات حقوق
أإ’نسسان في ظل صسمت دولي ودعم ’
مشسروط من طرف ألقوى ألكبرى.

سصياسصة إلهروبإإلى إألمام
مغالطات سسياسسية أأخرى يريد ألمغرب إأيهام بها ألرأأي ألعام ألدولي
بخصسوصص قضسية ألصسحرأء ألغربية ..وهذأ عندما يتمادى مسسؤوولو هذأ
ألبلد في محاو’تهم أليائسسة ألتي تريد فرضص أأطروحة ’ أأسساسص لها
من ألصسحة على أأن ألمشسكل جزأئري ـ مغربي ،في حين أأن هذأ ألملف
تتكفل به أأ’مم ألمتحدة بشسكل جدي وكامل على أأن ألقضسية
ألصسحرأوية قضسية تصسفية إأسستعمار ..وكل أللوأئح ألصسادرة عن مجلسص
أأ’من تؤوكد على هذأ ألمبدأأ ..إأ’ أأن ألمغاربة ’ يعترفون بذلك ..وكل
ما صسدر لصسالح ألشسعب ألصسحرأوي يدعون بأانه يخدمهم وهذأ غير
صسحيح بتاتا ..يندرج في إأطار دعاياتهم ألهدأمة.
منذ فترة يÓحظ ألمتتبعون تكالب أأ’وسساط ألسسياسسية وأإ’عÓمية
ضسد ألجزأئر ..تارة باسسم فتح ألحدود وتارة أأخرى باسسم ألمطامع
ألتوسسعية ..وكل هذه ألحجج ألوأهية من تدأعيات قضسية ألشسعب
ألصسحرأوي ألعادلة ألتي حققت مؤوخرأ أنتصسارأت باهرة على أأكثر من
صسعيد ..وبخاصسة ألتفهم ألذي يبديه ألطرف أأ’مريكي وأأ’وروبي..
من خÓل دعوة شسركاتهم ألبترولية بعدم أإ’سستثمار في أأ’رأضسي
ألصسحرأوية وهذأ ما تحقق حتى أآ’ن ..بفضسل تحسسيسص كل هذه
ألجهات بأان أأ’رأضسي ألصسحرأوية توجد تحت أإ’حتÓل ألمغربي ..و’
يحق أ’ي أأحد ألتنقيب عن ألثروأت في هذأ ألبلد ..ومن جهة أأخرى،
فإان ألعديد من ألقوى ألمحبة للحرية وألسسÓم وأأ’من ومناهضسة
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المحلل السصياسصي مصصطفى سصايج في تصصريح لـ «الشصعب»

مغالطات مفضصوحة للمغرب إلشصقيق
ألجزأئر بغير وجه حق في ألمشسكلة ألتي
تكبله ،وهو يعلم أأن ألجزأئر لم تدخر جهدأ
في ألدفع بطرفي ألنزأع إألى ألحوأر ألمباشسر
وألمسساعدة على تذليل ألصسعاب من أأجل
إأفسساح ألمجال أأمام ألقانون ألدولي ليعالج
ألمشسكلة من أأسساسسها ،وبالتالي تمكين ألشسعب
ألصسحرأوي من فرصسة يقرر فيها مصسيره
وأحترأم ألخيار ألذي يسسطره.
ولأÓسسف كان ألمقابل كله عرقلة وتعطيل،
بل تهجم من خÓل جملة من أأ’عمال ألتي ’
تليق بالجار وتخالف ألقيم وألمبادئ
أإ’نسسانية خاصسة وأأن للبلدين تاريخ طويل من
ألكفاح ألمشسترك ضسد أ’سستعمار ويجمع
ألشسعبين رصسيد ثمين من أأ’خوة وألتعاون
وألتضسامن .وفي سسياق تلك أأ’عمال ألمثيرة
للتسساؤول وألغامضسة ،توأجه ألجزأئر من
حدودها مع ألمملكة ألمغربية وطيلة سسنوأت
ظاهرة تهريب ألمخدرأت وبكميات هائلة ’
يمكن أأن يقوم بها فرد أأو مجموعة محدودة،
وإأنما ورأءها عمل منظم يخفي نوأيا خطيرة،
خاصسة في غياب أأي عمل من ألجانب أآ’خر
للحدود لمنع أنتشسار تهريب ألسسموم ألقاتلة
ألتي تقاومها ألجزأئر بالصسرأمة ألمطلوبة.
كما ألتزم ألمغرب ألصسمت وبشسكل مثير
للتسساؤول عن ألتحريضص أإ’عÓمي ألسسيئ
ألسسمعة وألمنافي للموضسوعية ،لما أنزلقت
بعضص أأ’وسساط عنده في حملة ممنهجة ضسد
ألجزأئر إألى درجة أمتعضسها ألشسعب
ألجزأئري ،ألذي أسستنكر تلك ألممارسسة
باعتبارها حالة أأوهام مرضسية ،ترمي لتعكير
أأ’جوأء ومحاولة تحريف ألوأقع .كما بقي

ألعدد

أإ’ضسطهاد ،كشسفت عن ألممارسسات ألÓإأنسسانية ألتي تمارسص ضسد
ألصسحرأويين في ألمدن ألمحتلة ،من أعتقا’ت ،ومحاكمات تعسسفية،
ومÓحقات ومدأهمات ومطاردأت يومية للمناضسلين ألصسحرأويين
أأ’حرأر وألشسرفاء ألذين يدأفعون عن بلدهم ،ناهيك عن كل أأشسكال
ألتعذيب وأإ’كرأه ألجسسدي.
هذأ كله أأقلق هؤو’ء إألى درجة ’ تطاق  ..وهذأ بمحاولة تحميل
مسسؤوولية إأخفاقات ألسسياسسة ألخارجية ألمغربية فيما يتعلق بالملف
ألصسحرأوي إألى ألجزأئر ،وليسست ألمرة أ’ولى ألتي نسسمع فيه مثل هذأ
ألكÓم لكن ألسسعي للتشسويشص على مسسار ألتسسوية ألحالي لن يقبل أأن
يكون بهذه ألطريقة ألمكشسوفة ألتي يريد أأصسحابها إأدخال ألجزأئر
كطرف  ..في ألوقت ألذي يقّر فيه ألجميع بأانه مشسكل مغربي ـ
صسحرأوي.
و’بد من ألتأاكيد هنا ،بأان أإ’دعاءأت ألمغربية باطلة  ..وعارية من
ألصسحة ،كونها ’ تسستند إألى أأي منطق سسليم في ألرؤوية ألبعيدة ،وإأنما
ما تزأل متمسسكة باأ’كذوبة ألتاريخية وألسسياسسية ،كاسستعمال عبارأت
’ معنى لها ..وفارغة من كل د’لة ومضسمون ..فمن يصسدق بـ«أأ’قاليم
ألجنوبية» ..و«ألوحدة ألترأبية» ..هذه أأ’قاويل تجاوزها ألزمن ..ولم
تعد صسالحة.

جمالأأوكيلي

خطاب إلعاهل إلمغربي تجديد للفشصل إلسصياسصي
لسصتعمار إلصصحرإء إلغربية

اعتبر المحلل السصياسصي واأ’سصتاذ في
العÓقات الدولية ،مصصطفى سصايج ،في
تصصريح لـ «الشصعب» أان الخطاب اأ’خير
للعاهل المغربي محمد السصادسس بمناسصبة
اعتÓئه للعرشس تحامل على الجزائر،
ويجدد الفشصل السصياسصي ’سصتعمار
الصصحراء الغربية ،كما يجدد الفشصل في
تغطية ا’حباطات المتعلقة بتحقيق
وا’قتصصادي
السصياسصي
ا’سصتقرار
وا’جتماعي للمغرب.

حياة  /ك
يرى ألمحلل ألسسياسسي بأان ألخطاب توجيه
للرأأي ألعام ألمغربي نحو ألعدو أ’فترأضسي
وألوهمي وهو ألجزأئر ،كما يعبر عن قلق ألقصسر
ألملكي في موأجهة توسسيع دأئرة
ألمجتمع ألدولي ألمطالب بحق
ألشسعب ألصسحرأوي في تقرير
مصسيره.
كما تجسسد ـ حسسبه ـ أإ’حباط
بالضسغط ألدولي حول أ’نتهاكات
ألمغربية ،ألتي تصساعدت بشسكل
ملفت لÓنتباه منذ أنتفاضسة
«أقديم أيزيك» ،ألتي عرت فضسائح
أ’سستعمار ألمغربي في سسلب
ألحقوق وألموأرد ألسسياسسية للشسعب
ألصسحرأوي ،كما أأن تقارير
منظمات عالمية مثل منظمة
«روبرت كينيدي» أأ’مريكية ،سساهمت بشسكل كبير
في فضسح أ’نتهاكات ألتي يمارسسها ألنظام ألقمعي
وألبوليسسي لÓسستعمار ألمغربي في ألصسحرأء
ألغربية.
وعلى هذأ أأ’سساسص يقول سسايج ،حاول أأن
يتحدث عن ألÓجئين ألصسحرأويين في مخيمات

تندوف باعتبارهم قضسية إأنسسانية ،بينما ألوأقع
يؤوشسر على أأن هؤو’ء ألÓجئين هم ضسحية ألتوأطوؤ
أ’سستعماري أ’سسباني ،ألمغربي وألموريتاني في
منتصسف ألسسبعينات ،حينما طردوأ من أأرأضسيهم
بذريعة ألمسسيرة ألخضسرأء أ’حتÓلية ،ألتي
شساركت فيها ألقوأت ألمغربية بزي مدني.
وحسسب ألمحلل ألسسياسسي ،فإان ألقصسر ألمغربي
يريد أأن يقفز على ألخيارأت ألمطروحة لتسسوية
قضسية ألصسحرأء ،بينما يختبئ ورأء مشسروع وهمي
إأسسمه ألحكم ألذأتي ،بدون ألمرور على إأرأدة
ألشسعب ألصسحرأوي ألمتشسبث با’سستقÓل.
ومن خÓل تحليله لهذأ ألخطاب ،أأبرز سسايج
أأنه وأكب حملة دعائية إأعÓمية في وكالة مغرب
لأÓنباء وهي وكالة رسسمية ،ألتي حملت ألجزأئر
فشسل مشسروع أ’ندماج ألمغاربي ،بينما ألرد
ألجزأئري ألرسسمي كان وأضسحا على إأدعاءأت
ألمغرب ألتي تلخصست دبلوماسسيا في  ٣نقاط:
أأو’  :ضسرورة بناء ألثقة ووقف
ألتحريضص ألدعائي ضسد ألجزأئر.
ثانيا :ألتعاون في قضسايا تهريب
ألمخدرأت ،ألتي تتوأطأا فيها دور
رسسمية وغير رسسمية مغربية.
ثالثا :ضسرورة أإ’سسرأع في
إأيجاد تسسوية أسستعمار في إأطار
أأ’مم ألمتحدة.
ويرى سسايج أأن ألقصسر ألملكي
يجد في ألجزأئر ألمتنفسص ،لتوجيه
أ’حباطات ألدأخلية ،وتوجيه
ألرأأي ألعام ألدأخلي نحو ألعدو
ألجزأئر ،كما يعبر عن أأزمة
دأخلية ،لم يجد لها مخرجا ،سسوأء بالفشسل
ألسسياسسي في موأجهة أ’حتجاجات ألتي تعرفها
ألدول ألعربية ،وخصسوصسا تصساعد أأصسوأت دأخل
ألمغرب تطالب بمملكة دسستورية ،تقلصص من
صسÓحيات ألملك ،وتطالب بمكافحة ألفسساد
ألمالي وألسسياسسي للمنتفذين للنظام ألمغربي.

توجيه إلرأإي
إلعام إلدإخلي
نحو إلجزإئر
لتغطيةأإزمة
دإخلية

تطاولآإخر على إلجزإئر
يتحين ألعاهل ألمغربي في كل مناسسبة
يخاطب فيها شسعبه ألفرصسة ،للتطاول على
ألجزأئر وإأقحامها في نزأع ألصسحرأء
ألغربية ،وإأيهام ألرأأي ألعام ألدأخلي بتزأيد
ألدعم ألدولي للحول ألمقترحة من قبل
ألمخزن لحل ألنزأع ألطويل ،في أسستمرأر
مفضسوح لسسياسسة ألهروب إألى أأ’مام وألتحايل
على كافة ألموأثيق ألدولية.
’ ندري ما هي ألدوأفع ألتي تجعل ملك
ألمغرب في كل مرة إألى زج ألجزأئر في
ألقضسية ألصسحرأوية ألمصسنفة كقضسية تصسفية
أسستعمار على مسستوى هيئة أأ’مم ألمتحدة،
و’ ندري سسبب تغنيه بتفاعل دبلوماسسية
بÓده مع ألمتغيرأت ألدولية وتجددها معها،
مع أأن كل ألمتغيرأت وألمسستجدأت تكرسص
وتشسدد على حقوق ألشسعوب في تقرير
مصسيرها وألتحرر وألعيشص ألكريم ،وهذأ ما
يتناقضص مع ما يتلوه ألملك على مسسامع
شسعبه.
فالتقرير ألصسادر عن أأ’مم ألمتحدة
بتاريخ  ٢٥أفريل  ٢٠١٣بشسأان ألصسحرأء
ألغربية ،ينصص في فقرته ألسسابعة ،على

«دعوة ألطرفين إألى موأصسلة ألمفاوضسات
برعاية أأ’مين ألعام دون شسروط مسسبقة
وبحسسن نية ،للوصسول إألى حل سسياسسي عادل
يكفل لشسعب ألصسحرأء ألغربية تقرير مصسيره
في سسياق ترتيبات تتماشسى مع مبادئ ميثاق
أأ’مم ألمتحدة ومقاصسده»
هذه ألفقرة ألمؤوكدة على مبدأأ تقرير
ألمصسير ألذي يشسكل عماد ألمبادئ ألتي
أأنشسأات عليها ألمنظمة أأ’ممية ،تفضسح
ألقرأءأت ألخاطئة للمغرب لمضسامين
ألتقارير ،ومحاولة تكييفها وتفصسيلها وفق
رؤويته ألمكرسسة لÓسستعمار وأ’سستمرأر في
أسستغÓل شسعب ألصسحرأء ألغربية وموأرده
ألطبيعية ،و’ يوجد في ألصسفحات أأ’ربعة
للتقرير ما يزكي ألطرح ألمغربي لحل ألنزأع،
حتى وإأن بدى ألحضسور ألفرنسسي ألدأعم
لÓحتÓل وأضسحا في ألصسياغة ألنهائية له
من خÓل تسسريب بعضص ألكلمات ألتي ’
يصسلح إأدرأجها في مسساعي توسسيع قضسية
شسعب توأق إألى ألحرية.

حمزة محصسول

كان بصصدد عبور الحدود لزيارةأاحدأاصصدقائه بمغنية

إإصصابة جزإئري برصصاصص حرسص إلحدود إلمغربية في تلمسصان
باشسرت عناصسر ألدرك ألوطني لبلدية مغنية،
عملية تحقيق معمقة مع أأحد ألموأطنين
ألجزأئريين ذو ألجنسسية ألفرنسسية ألذي تم
أسستقباله بمسستشسفى «شسعبان حمدون» بمغنية
على خلفية إأصسابته بعيار ناري من قبل قوأت
حرسص ألحدود ألمغربية (ألمخازنية).
ويتعلق أأ’مر بالمدعو «ب.ع» من موأليد
 ١٩٨٨وألذي أأكد أأنه وصسل إألى ألمسستشسفى
بمعية أأحد ألموأطنين ألذي نقله من ألحدود
إألى باب ألمسستشسفى ولم يتركه هناك ،حيث تبين
أأنه مصساب برصساصستين في جسسمه.

وقد أأكد ألموقوف أأنه قدم من فرنسسا إألى
ألمغرب في رحلة سسياحية وأأسستغل فرصسة
وجوده بالشسرق ألمغربي للدخول إألى ألجزأئر
بطريقة غير شسرعية من أأجل زيارة أأحد
أأصسدقائه ألذي كان على فرأشص ألمرضص بمغنية
لكنه أصسطدم بوأبل من رصساصص ألمخازنية.
ولم يتمكن ألموقوف تحديد ألمكان ألذي
دخل منه.

تلمسسان :محمد ب

وطني

ألخميسس  ٠١أأوت  ٢٠١٣م
ألمؤأفق لـ  ٢٣رمضسان  ١٤٣٤هـ

التجارة الفوضضوية تعودإالى الواجهة بالبويرة

مصسالح الدرك في حملة لتطهير الطرق والشسوارع

ألعدد

١٦١٧٢

06
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إاقبال ضسعيف على معهدي األدب العربي والحقوق

مع حلول شضهر رمضضان المعظم عادت التجارة الفوضضوية الى الواجهة بكل الطرق الوطنية والو’ئية حتى
طرق السضيار (شضرق  -غرب) لم تسضلم حيث تحولت الىأاسضواق للخضضر والفواكه ،وأاصضبحت تشضكل خطرا على
مسضتعملي هذه الطرق ،مما تسضبب في عدد كبير من حوادث المرور،إانها وضضعية تقف عندها «الشضعب».

البويرة :ع نايت رمضشان
كما أأن هذه ألسسلع تمثل خطرأ على
صسحة ألمؤأطن وتعرضس دون أحترأم
أأدنى شسروط ألنظافة ،نذكر بعضس
ألمؤأد ألسسريعة ألتلف مثل
ألمشسروبات ألغازية ،ألحليب وألتي
تعرضس للبيع في ألشسمسس ،تحارب هذه
ألظاهرة بمختلف ألؤسسائل بتقديم
ألتسسهيÓت للباعة ألفؤضسؤيين ،لكن
هؤؤ’ء تمادوأ في تعنتهم وهذأ ما يؤؤثر

سسلبا على ألتجارة ألؤطنية علما أأن
ألجزأئر مقبلة على ألدخؤل في
ألمنطقة ألعالمية للتجارة ،لهذأ
شسرعت ،أأمسس ،فرق للدرك ألؤطني
في مكافحة هذه ألعملية بكل حزم
لردعها ،كانت هناك حملة تحسسيسسية
عند هؤؤ’ء ألباعة عبر مختلف
ألطرقات .ألعملية كانت تهدف ألى
عدول ممارسسي ألتجارة ألفؤضسؤية عن
نشساطهم وقبؤل حلؤل ألحكؤمة
’سسيما أأن ألسسلطات ألمحلية أأكدت

في عدة مناسسبات على وجؤد عدة
أأسسؤأق جؤأرية مغلقة نظرأ لرفضس
هؤؤ’ء ممارسسة نشساطهم فيها.
ألظاهرة أسستفحلت في كل مدن
ألؤ’ية ’سسيما عاصسمة ألؤ’ية.
في وسسط مدينة ألؤ’ية هناك عدة
شسؤأرع تم أ’سستيÓء عليها من طرف
ممارسسي ألتجارة ألفؤضسؤية ،فمثÓ
ألشسارع ألمعروف باسسم «شسارع فرنسسا»
يغلق أأمام حركة ألمرور كل مسساء من
طرف هذه ألفئة رغم عدة محاو’ت
قامت بها مصسالح أ’أمن لمنعهم ،أإ’
أأن ألتجار ألفؤضسؤيؤن أأبدوأ مقاومة
شسديدة ،في بعضس ألسساحات ألعمؤمية
أأين أسستؤلؤأ عليها كما سسجلت في هذأ
ألشسهر تمؤيل عدة محÓت تجارية
لنشساطها دون طلب رخصس من مديرية
ألتجارة من طرف بعضس ألمطاعم
ألتي تحؤلت ألى محÓت بيع ألحلؤيات
ألشسرقية .مصسالح ألتجارة ،كثفت من
نشساطها لمكافحة ألظاهرة حيث
سسجلت  ١٠٠مخالفة في ألعشسرية
ألثانية من شسهر رمضسان ،ألملفات كلها
حؤلت ألى ألعدألة مع أقترأح غلق ١٧
مح Óتجاريا ،لÓإشسارة بلغ عدد
ألتدخÓت لفرق ألمرأقبة لنفسس
ألفترة  ٤١٦تدخل تم حجز  ٠ ،٧٥طن
من ألمؤأد ألغذأئية فاقت قيمتها
مليؤن دينار وتمثلت هذه ألسسلع في
مؤأد غذأئية أنتهت صسÓحيتها.

بعدما رفضضوا التوصضيلة الجماعية ببريكة

القوة العمومية تتدخل لفضض نزاع بين  ٧تجار وأاعوان شسركة الكهرباء
أأجبر تعنت  ٧تجار ببريكة بباتنة،
ألقؤة ألعمؤمية بدأئرة بريكة على
ألتدخل لفك أ’حتجاج ألذي أأقدم
عليه  ٧تجار ،قامؤأ بقطع ألطريق
وأأخرجؤأ بعضس أأثاث ألمحÓت
وأأحرقؤأ
ألمتاريسس،
ووضسعؤأ

منع أأعؤأن
وألغاز من
في إأحدى
ألجماعية

ألعجÓت ألمطاطية ما
شسركة تؤزيع ألكهرباء
إأصسÓح عطب حاصسل
ألتؤصسيÓت ألكهربائية
ألممؤنة لسسبعة تجار.
ورفضس ألتجار ألتؤصسيلة ألجماعية

وطالبؤأ بإايصسالهم بتؤصسيÓت فردية
عشسؤأئية لكل وأحد منهم ،وهؤ ما
رفضست مصسالح سسؤنالغاز رفضسا قاطعا
نظرأ لخطؤرته ،إأضسافة إألى كؤن
ألمسسافة تزيد عن ألـ ٧٠مترأ لبعضس
ألتجار وكذأ ضسيق ألطريق.

٧,٥مليار سسنتيم حصسيلة صسندوق الزكاة بباتنة
أحتلت و’ية باتنة ألمرتبة ألثانية
وطنيا في ألقيمة ألمالية للزكاة ،حيث
قدرت حصسيلتها لهذه ألسسنة بـ ٧,٥مليار
سسنتيم ،حسسب ما أأكدته مصسادر من
دأخل مديرية ألشسؤؤون ألدينية لؤ’ية
باتنة ،ويمثل مبلغ  ٥مÓيير سسنتيم
حصسيلة صسناديق ألزكاة ألخاصسة بالقؤت
في أنتظار أأن يتم جمع زكاة ألثمار ألتي
ينتظر أأن ترتفع حصسيلتها أإ’جمالية إألى

أأكثر من ٧.٥مÓيير سسنتيم سسيسستفيد
منها أأكثر من  ٦٢٠٠عائلة معؤزة ،وتعتبر
دأئرتي بريكة و رأأسس ألعيؤن من أأكبر
ألدوأئر ألتي سسجلت فيها مديرية
ألشسؤؤون ألدينية أأكبر حصسيلة مالية في
ألزكاة ،باإ’ضسافة إألى عاصسمة ألؤ’ية
باتنة.
وبلغ عدد ألمسستفيدين من صسندوق
ألزكاة بالؤ’ية منذ إأنشسائه في  ٢٠٠٣بلغ

 ١٢٠أألف مسستفيد ،كما تم تمؤيل ٦٣٠
مؤؤسسسسة من قروضس ألزكاة قصسد تطؤير
نشساطها على أأمل أأن تصسبح هي أأ’خرى
مزكية ،وعن ألبرنامج ألذي أأعدته
ألمديرية خÓل ألسسنة ألجارية،
فسسيسستفيد أأكثر من  ٦٢٠٠شساب في
شسهر رمضسان ،إأضسافة إألى تقديم ٩٠
قرضسا مصسغرأ .

باتنة :لموششي حمزة

تمويلأازيد من  ٤٠٠مشسروع شسباب بعين تموشسنت
عقد ،أأمسس ،مسسؤؤولؤ وكالة دعم تشسغيل
ألشسباب «أأونسساج» بؤ’ية عين تمؤشسنت
ندوة صسحفية حيث تضسمن جدول أأعمال
أللقاء عرضس حصسيلة نشساطات ألفرع
ألمحلي للؤكالة ألؤطنية لدعم تشسغيل
ألشسباب خÓل ألسسدأسسي أأ’ول من ألسسنة
ألجارية.
وقد أأكد ألمدير ألؤ’ئي للؤكالة أعتماد
ألؤكالة على تمؤيل ألنشساطات ألمنتجة
عكسس ألعام ألماضسي ألذي عرف تمؤيل
نسسبة كبيرة من ألمشساريع ألمتعلقة بقطاع
ألنقل حيث تم تمؤيل خÓل ألسسدأسسي
أأ’ول من سسنة  ٢٠١٣أأزيد من ٤٠٠
مشسروع ،في حين تبقى  ١٠منها في طؤر
ألتمؤيل.
مؤؤكدأ في ذأت ألسسياق ،أأنه تم إأيدأع
 ٥٢١ملف حيث قامت أللجنة خÓل نفسس
ألفترة من درأسسة  ٥٤٠ملف ،تم تأاهيل

منها  ٤٧٠ملف ،مع ألمصسادقة وأإ’مضساء
على شسهادأت تأاهيل لـ  ٥٦٩شسهادة.

عين تموششنت :ب .م األمين

سسجلت أإدأرة ألمركز ألجامعي
بتيبازة ألتحاق  ١٣٠٦طالب جديد
هذه ألسسنة ،من بينهم  ٧٠٧طالب
أختاروأ تخصسصس ألعلؤم أ’قتصسادية
و ٢٨٠طالب في ألعلؤم أ’جتماعية و
أ’إنسسانية و  ٢٠٢طالب في تخصسصس
ألحقؤق و  ١١٠طالب في تخصسصس
أللغة وأ’أدب ألعربي ،هذأ ما رصسدته
«ألشسعب» بعين ألمكان.
وكانت أإدأرة ألمركز قد أأقدمت
مؤؤخرأ على فتح معهدين جديدين
للمؤسسم ألجامعي ألقادم بحيث
يتعلق أ’أمر بكل من معهد أللغة
وأ’أدب ألعربي ومعهد ألحقؤق ،أإ’
أأّنهما لم يسستقطبا أأعدأدأ غفيرة من
ألطلبة ألجدد ألذين فضّسل معظمهم
أ’لتحاق بمعهد ألعلؤم أ’قتصسادية
ألذي فتح أأبؤأبه ألعام ألمنصسرم،
بحيث أأشسار بعضس ألطلبة ألمقبلين
على ألتسسجيل بالمركز ألى أأّن عملية
أختيار ألتخصسصسات تخضسع لعدة
عؤأمل تاأتي في مقدمتها قابلية

وظروف ألتشسغيل عقب ألتخّرج.
أأما فيما يتعلق بظروف ألتسسجيل
في مرحلته ألنهائية ،فقد وفرت
أإدأرة ألمركز مجمل ألمصسالح
ألمعنية بالعملية بعين ألمكان على
غرأر ألتخليصس ألبريدي وألتصسديق
على ألؤثائق ،وكذأ مكتب ألخدمات
ألجامعية ألذي يتكفل بكل
مسستلزمات تسسجيل ألطلبة ألجدد
على مسستؤى أ’إطعام ،وأ’إقامة،
وألنقل ألجامعي ،وذلك لتفادي تنقل
ألطلبة ألى وسسط ألمدينة لغرضس
ألضسرورية
أ’إجرأءأت
أإتمام
ألمرتبطة بالعملية مثلما حصسل ألعام
ألمنصسرم.
وقد أسستحسسن معظم ألطلبة
ألمعنيين بعملية ألتسسجيل هذأ
ألتؤجه ’سسيما حين تزأمن مع شسهر
رمضسان ألمبارك ألذي يفتقد فيه
ألفرد أإلى ألطاقة ألÓزمة لمقاومة
ألحرأرة وألجهد ألفيزيائي.

تيبازة :عÓء.م

قدمت في شضكل مسضاعدات نقدية

مبلغإاضسافي بـ ٧٠٠مليون سسنتيم للمعوزين ببجاية
ألنشساط
مديرية
خصسصست
أ’جتماعي ببجاية مبلغا أإضسافيا قدر
بـ  ٧٠٠مليؤن دينار مبلغ ،في شسكل
مسساعدأت مادية ونقدية لفائدة عدد
هام من ألمعؤزين وعابري ألسسبيل،
حيث قامت ألمديرية بعمليات أإحصساء
وتدقيق في ألعائÓت ألمعنية بهذه
ألعملية ،وكشسف أ’حصساء على وجؤد
أأزيد من  ٢٢أألف عائلة معؤزة على
مسستؤى ألؤ’ية.
وشسهدت ألؤ’ية منذ بدأية شسهر
رمضسان حركية غير معهؤدة على
مسستؤى ألمقرأت وألمحÓت ،ألتي
فتحت أأبؤأبها ’سستقبال أ’أشسخاصس
ألمعؤزين وعابري ألسسبيل ،في أإطار
مطاعم ألرحمة ألتي جرت ألعادة
على تقديم خدماتها وألتخفيف عن
هؤؤ’ء في هذأ ألشسهر ألكريم ،في
أأجمل صسؤر ألتضسامن ألتي تعمد
ألجهات ألمعنية على تجسسيدها ،ولم
يقتصسر ألعمل ألتضسامني في رمضسان
على مطاعم ألرحمة ،أإنما شسهد تؤزيع
أإعانات في أإطار قفة رمضسان قدرت
باأكثر من  ٥٠أألف أإعانة.
وباشسرت ألبلديات تؤزيعها على
ألمسستفيدين في أأحسسن ألظروف،
فمنها ما تم تسسليمه في شسكل قفة
تتكؤن من مختلف ألمؤأد كالزيت،
ألدقيق ،ألمصسبرأت ،ومختلف أللؤأزم
ألتي تحضسر بفضسلها وجبات رمضسان،
ومنها ما تؤزع في شسكل أإعانة مالية
.ومن جهتها ،قامت ألعديد من

ألجمعيات بجملة من ألنشساطات
ألتضسامنية ألخيرية ،حيث تم أإحصساء
عدد ألمعؤزين با’أحياء ألشسعبية،
وأإعدأد قفة من ألمؤأد ألغذأئية
وتجهيز مطاعم ألرحمة وعابري
ألسسبيل ،مع ألحرصس على أأن تذهب
ألقفة أإلى مسستحقيها.

حجز  ٢٣طنا من المواد
الغذائية واللحوم الفاسسدة
كشسفت مصسادر مسسؤؤولة أأن مديرية
ألتجارة لؤ’ية بجاية حجزت  ٢٣طنا
من ألمؤأد ألغذأئية ألفاسسدة وأللحؤم،
وألتي كانت مؤجهة للتسسؤيق ،كما قام
أ’أعؤأن بـ  ١٧٠٠تدخل حررت من
خÓلها أأزيد من ٨٤٥محضسر ضسد
ألتجار ألمخالفين لشسروط ألنظافة،
وغلق  ٤٠مح Óتجاريا بسسبب عدم
وجؤد ألسسجل ألتجاري وتسسؤيق مؤأد
غير صسالحة لÓسستهÓك.
وللتذكير ،فقد ضسبطت مديرية
ألتجارة للؤ’ية برنامجها ألعملي
خÓل شسهر رمضسان ألمبارك ،وذلك
بتجنيد ٧٠فرقة للمرأقبة في شستى
ألمجا’ت’ ،سسيما منها قطاع ألمؤأد
ألغذأئية بشسقيه ،أأي ألبيع بالجملة
وألتجزئة قصسد مÓحظة ألمخالفات،
وأسستئصسال ألمؤأد ألغذأئية ألتي تشسكل
خطرأ على صسحة وسسÓمة ألمسستهلك.

بجاية :بن النوي  -ت.
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á≤£˘æ˘e ‘ á˘«˘æ˘eC’G äGó˘jó˘¡˘à˘dG q¿CG í˘«˘ë˘°U .»˘°SÉ˘eƒ˘∏˘Hó˘dGh
¿ÉgôdG øμd §≤a …ôμ°ù©dG πª©dG ÉfÉ«MCG Öq∏£àJ πMÉ°ùdG
,∫GƒMC’G πc ‘ É◊É°Uh Gó«Øe ¿ƒμj ’ ób πeÉ©dG Gòg ≈∏Y
iôNC’G äÉ°ShÒØdGh Gó«°ùdGh ô≤ØdG ≈∏Y AÉ°†≤dG øμÁ Óa
∫ƒ˘∏˘Mh äGAGô˘LÉE ˘H âØ˘à˘cG ô˘FGõ÷É˘a ,á˘jô˘μ˘°ù©˘dG á˘˘HÉ˘˘Hó˘˘dÉ˘˘H
É°Uƒ°üN á«æeC’G äGójó¡àdG √ò¡d qóM ™°Vƒd »ØμJ ’ á°übÉf
iƒ˘à˘°ùe ø˘e ™˘aô˘dG ≈˘∏˘Y π˘ª˘©˘J á˘«˘Ñ˘æ˘ LCG ±Gô˘˘WCG Oƒ˘˘Lh ™˘˘e
‘ á«é«JGÎ°SGƒ«÷G É¡JóæLCG áeóÿ á≤£æŸG ‘ äGójó¡àdG
.á≤£æŸG

ôFGõ÷G äÉHQÉ≤e â«¶M Ée GÒãch ,É¡©e »WÉ©à∏d áªFÓŸG
»àdG äGOÉ≤àf’G ºZQ ,ΩGÎM’Gh ôjó≤àdÉH ∫ÉÛG Gòg ‘
¢†©˘H AGREG âª˘°üdG É˘¡˘eGõ˘à˘dG ÖÑ˘°ùH ¢†©˘Ñ˘ dG É˘˘¡˘ d É˘˘¡˘ ¡˘ L
q ƒ˘˘j
É¡μ°q ù“ ≈∏Y ôFGõ÷G ¬«a äóqcGC …òdG âbƒdG ‘ ,ÉjÉ°†≤dG
.äÉëjô°üàdG á«°SÉeƒ∏HO ¢ù«dh ∫É©aC’G á«°SÉeƒ∏HóH
‘ äÉÑ°SÉæŸG øe ÒãμdG ‘ á«°SÉeƒ∏HódG √òg âë‚ óbh
,áªq¶æŸG áÁô÷Gh ÜÉgQ’G áëaÉμÃ á°UÉÿG iDhôdG ôjô“
.Iô°TÉÑe »æeC’G ≥°ûdÉH á≤q∏©àŸG äÉaB’G áaÉch
ƒ˘g á˘jô˘FGõ÷G á˘«˘°SÉ˘eƒ˘∏˘ Hó˘˘dG á˘˘«˘ cô˘˘M õ˘˘«q ˘ e É˘˘e ÌcCG π˘˘©˘ dh
á«Hƒæ÷G Ohó◊G ±QÉ°ûe Égó¡°ûJ »àdG IÒ£ÿG äGQƒ£àdG
á«°†b ó≤YCG ‘ ∂dPh ,‹Ée ∫Éª°T ‘ áeRC’G ÖÑ°ùH ,OÓÑ∏d
¢ùμ©æJ ób »àdG IÒ£ÿG äÉ«YGóàdG ÖÑ°ùH á≤£æŸG É¡àaôY
ôFGõ÷G äõqcQ óbh ,πMÉ°ùdG ≥WÉæe áaÉc ≈∏Y ádÉﬁ ’
πNóàdG …OÉØJh áeRC’G √ò¡d »ª∏°S πM OÉéjEG ≈∏Y GÒãc
Öjô≤dG ÚjóŸG ≈∏Y áª«Nh ¬éFÉàf ¿ƒμà°S …òdG …ôμ°ù©dG
.ó«©ÑdGh
™e »WÉ©àdG ‘ …ô°ùμ©dG QÉ«ÿG OÉ©HEG ≈∏Y ôFGõ÷G â°UôM
πÑb øe ´ÉªLDƒH ¬«a ≈¶ëj …òdG âbƒdG ‘ ,áeRC’G √òg
á«°SÉ˘eƒ˘∏˘Hó˘dG ¿EÉ˘a ,iÈμ˘dG iƒ˘≤˘dGh á˘«˘≤˘jô˘a’G ∫hó˘dG ¢†©˘H
ájƒ°ùJ OÉéjEG ÛEG π°UƒàdG πLCG øe πeC’G ó≤ØJ ⁄ ájôFGõ÷G
πNóàdG õ«Œ áëF’ ≈∏Y øeC’G ¢ù∏› ábOÉ°üe ºZQ ,á«ª∏°S
.»°ùfôa …ôμ°ùY πNóàH ≈¡àfG •hô°ûH …ôμ°ù©dG
á≤£æe ‘ øeC’G ∫É› ‘ ôFGõ÷G á°SÉ«°S q¿EÉa ÉfOÉ≤àYG ‘
äÉbÓ©dG ¿CG å«M ,¢üFÉ≤ædG øe ójó©dG É¡Hƒ°ûj πMÉ°ùdG
,ájQGôªà°S’G ΩóYh ™£≤àdÉH õ«ªàJ á«∏MÉ°ùdG ` ájôFGõ÷G
á≤£æŸG çGóMCG øY QôμàŸG ôFGõ÷G ÜÉ«Z ÛEG ™LGQ Gògh
í°ùØj Ée ƒgh ,‹Ée áeRCG πãe »≤«≤◊G ô£ÿG ádÉM ‘ ’EG
IóëàŸG äÉj’ƒdGh É°ùfôa ,Üô¨ŸG) iôNCG ∫hód ∫ÉÛG
¿ƒ˘μ˘J á˘≤˘£˘æŸG ‘ π˘YGƒ˘a ™˘e äÉ˘bÓ˘Y è˘°ùæ˘H (á˘«˘μ˘ jô˘˘eC’G
.ájôFGõ÷G ídÉ°üŸG ΩóîJ ’h á°ùcÉ©e ™jQÉ°ûe äGP É¡Ñ∏ZCG
‘ ájOÉ°üàb’G É¡JÉfÉμeG áaÉc Ωóîà°ùJ ⁄ ôFGõ÷G ¿CG å«M
¿hÉ˘©˘à˘dG ‘ ∞˘©˘°†dG Gò˘˘gh ,á˘˘≤˘ £˘ æŸG ∫hO ™˘˘e É˘˘¡˘ JÉ˘˘bÓ˘˘Y
á˘≤˘£˘æŸÉ˘˘H ô˘˘FGõ÷G ΩÉ˘˘ª˘˘à˘˘gG Ωó˘˘Y ÛEG ™˘˘Lô˘˘j …OÉ˘˘°üà˘˘b’G
ƒ˘ë˘f É˘ª˘FGO ¬˘Lƒq ŸG ô˘FGõ÷G ΩÉ˘ª˘à˘gG QGô˘Z ≈˘∏˘Y á˘«˘∏˘MÉ˘°ùdG
.∫Éª°ûdG
Öéj Éªc ôFGõ÷G π¨à°ùJ ⁄ »æjódGh ‘É≤ãdG ∫ÉÛG ‘h
QGôZ ≈∏Y á≤£æŸG Üƒ©°T §HôJ »àdG πeGƒ©dGh §HGhôdG
á˘«˘fÉ˘é˘«˘à˘dG) É˘jGhõ˘dG ΩGó˘î˘à˘°SG Gò˘ch á˘˘¨˘ ∏˘ dGh ø˘˘jó˘˘dG π˘˘eÉ˘˘Y
¿É˘μ˘eEÉ˘H å«˘M ,(á˘≤˘£˘æŸG ‘ É˘˘gQÉ˘˘°ûà˘˘fG º˘˘μ˘ ë˘ H É˘˘°Uƒ˘˘°üN
áÑ∏£dG ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN øe »æjódG πeÉ©dG ábQh Ö©d ôFGõ÷G
âfÉc QGQOCG ÉjGhR ¿CG å«M ,∫ÉÛG Gòg ‘ º¡æjƒμàd áªFC’Gh
πMÉ°ùdG á≤£æe ¿Éμ°S øe º∏©dG ÜÓW á¡Lh Ëó≤dG ‘
.ájhGôë°üdG
øe áeOÉ≤dG á«æeC’G ôWÉıGh äGójó¡à∏d ôFGõ÷G Öæq Œ q¿EG
É˘¡˘«˘∏˘Y º˘àq ˘ë˘j ,»˘JÉ˘eRCG π˘MÉ˘°S √QÉ˘Ñ˘à˘YÉ˘H π˘MÉ˘°ùdG á˘˘≤˘ £˘ æ˘ e
πqμ°ûJ ¿CG É¡fÉμeEÉH á≤£æŸG É¡H õ«ªàJ OÉ©HCG IóY ∫Ó¨à°SG
OÉ©HC’G √òg ,ä’ÉÛG áaÉc ‘h É¡©e §HGhôdG ájƒ≤àd á∏«°Sh
,á˘æ˘«˘e’C Gh á˘jOÉ˘°üà˘b’Gh á˘«˘°SÉ˘«˘°Sƒ˘«÷G OÉ˘©˘ H’C G ‘ π˘˘ã˘ ª˘ à˘ J
ôFGõ÷G øe π©éj πMÉ°ùdG á≤£æŸ »°SÉ«°Sƒ«÷G ™bƒŸÉa
q¿CG Éªc ,âbƒdG ¢ùØf ‘ ÉHhQhCGh É«≤jôaEG ÛEG á≤£æŸG áHGƒH
á°VôY ‘ É¡∏©éj πMÉ°ùdG á≤£æe ™e ôFGõ÷G OhóM áYÉ°ù°T
.ºFGO »æeCG ±É°ûμfG ádÉM ‘h áªFGO
‘ IÒÑc áLQóH ºgÉ°ùJ πeGƒ©dG √òg πc q¿ÉE a ÉæjCGQ Ö°ùMh
‹Ée áeRCG √ÉŒ ájôFGõ÷G áHQÉ≤ŸG πÑ≤à°ùe ójó–h º««≤J
: Ú«°ù«FQ ÚgƒjQÉæ«°S πªàëj …òdGh πμc πMÉ°ùdG á≤£æeh
á˘HQÉ˘≤˘ª˘∏˘d º˘FÉ˘≤˘dG ™˘°Vƒ˘dG QGô˘ª˘à˘°SG ƒ˘gh : ∫hC’G ƒ˘jQÉ˘æ˘°ùdG `
.»≤jôaE’G πMÉ°ùdG √ÉŒ ájôFGõ÷G á«°SÉeƒ∏HódG
π˘MÉ˘°ùdÉ˘H ô˘FGõ÷G ΩÉ˘ª˘à˘gG ó˘jGõ˘J ƒ˘gh : ÊÉ˘ã˘dG ƒ˘˘jQÉ˘˘æ˘ °ùdG `

á˘«˘cô˘M IÒNC’G á˘fhC’G ‘ á˘jô˘FGõ÷G á˘«˘°SÉ˘eƒ˘∏˘Hó˘dG ±ô˘˘©˘ J
ÛEG ¢ùfƒJ øe É¡H §«ÙG ‘Gô¨÷G §°SƒdG √ÉŒÉH áØqãμe
πMÉ°ùdGh ‹ÉÃ GQhôe É«fÉàjQƒe ÛEG ôé«ædG øeh Üô¨ŸG
ôjQÉ≤àdGh á≤£æŸG ‘ ‹hódG ºMGõàdG Gòg πμa ,»≤jôa’G
ÚÑJ ''á«fÉK ¿Éà°ùfÉ¨aCG'' »g πMÉ°ùdG á≤£æe ¿CG ÛEG Ò°ûJ »àdG
≈∏Y ô°TÉÑŸG ÉgÒKCÉJh πMÉ°ùdG á≤£æe á«ªgCG ójGõJ ìƒ°VƒH
ô˘WÉıG »˘eÉ˘æ˘J ™˘e É˘°Uƒ˘°üN ,…ô˘˘FGõ÷G »˘˘eƒ˘˘≤˘ dG ø˘˘eC’G
ôFGõé∏d »eƒ≤dG øeC’G ≈∏Y É¡JGÒKCÉJh á≤£æŸG øe áeOÉ≤dG
Iôég √AGQh ∞q∏N …òdG ¥QGƒ£dG á∏μ°ûe ºbÉØJ ó©H É°Uƒ°üN
áWÉ°SƒdG ä’hÉﬁ ºZQ ôé«ædGh ‹Ée øe ÚÄLÓd áØqãμe
‘ πª©∏d ôFGõ÷G â©aO äÉ«£©ŸG √òg πμa ,ájôFGõ÷G
,Üƒæ÷G ‘ á«æeC’G á°TÉ°û¡dGh ±É°ûμf’G á«£¨àd ádhÉﬁ
ΩOÉ≤dG º¨∏ŸG è«°ùædGh áë∏°SC’G Öjô¡J »eÉæJ ™e É°Uƒ°üN
øe ¬æY èà«æ°S Éeh ,âbh …CG ‘ QÉéØfÓd πHÉ≤dGh ‹Ée øe
á∏μ°ûe É°Uƒ°üN ,…ôFGõ÷G »eƒ≤dG øeC’G ≈∏Y áª«Nh èFÉàf
…ô˘FGõ÷G ™˘ª˘àÛG äÉ˘fƒ˘μ˘e ó˘MCG ¿ƒ˘∏˘ ãÁ …ò˘˘dG ¥QGƒ˘˘£˘ dG
â°SGÔ“ ,âfÉL ,QÉ≤¡dG øe πc ‘ IÒãc áØ°üH øjô°ûàæŸGh
¥QGƒ˘˘ £˘ ˘dG ó˘˘ °V ÉC ˘ ˘£˘ ˘N hCG IQÉ˘˘ KGE …CG ¿EÉ˘ ˘a ‹É˘˘ à˘ ˘dÉ˘˘ ˘Hh QGQOCGh
»≤jôa’G πMÉ°ùdG ≥WÉæeh iÈμdG AGôë°üdG ÈY øjô°ûàæŸG
q¿GC h É°Uƒ°üN ôFGõ÷G ¥QGƒW ¢Vôq ëjh Òãj ¿CG ¬fCÉ°T øe
IQÉéàdG ÚH ´ƒæàJ Ió«Wh äÉbÓY º¡©ªŒ ¥QGƒ£dG äÉ«∏bCG
ájƒ¡dGh ádhódG ≈∏Y á«Ñ∏°S äÉ«YGóàH Oƒ©j Ée ƒgh ,Ö°SÉæàdGh
.ájôFGõ÷G

á≤jôY á«°SÉeƒ∏HO ó«dÉ≤J ôFGõ÷G
πH 1962 áæ°S ó«dh ¢ù«d ƒg …ôFGõ÷G »°SÉeƒ∏HódG •É°ûædG
∫ÓàM’G IÎa ‘ áØqãμe á«°SÉeƒ∏HO äÉWÉ°ûf ∑Éæg âfÉc
∞jô©àdG ÛEG ôFGõ÷G É¡dÓN øe â©°S »àdG 1962 - 1954
ó°V ôFGõé˘∏˘d »ŸÉ˘©˘dG ó˘«˘jÉC ˘à˘dG ó˘°ûMh á˘jô˘FGõ÷G á˘«˘°†≤˘dÉ˘H
∫Ó≤à°SG á«°SÉeƒ∏HódG √òg âë‚ å«M ,á∏àÙG É°ùfôa
.ôFGõ÷G
ÚÑYÓdG ÚH øe âëÑ°UCG »àdG á∏≤à°ùŸGôFGõ÷G Qƒ¡X ¿Éc
É˘˘¡˘ °üFÉ˘˘°üN º˘˘μ˘ ë˘ H É˘˘ «˘ ˘≤˘ ˘jô˘˘ aEG ‘ Ú«˘˘ ∏ÙG Ú«˘˘ °SÉ˘˘ °SC’G
IOGQ’G º˘μ˘ë˘Hh ,»˘ª˘«˘∏˘b’G iƒ˘à˘°ùŸG ≈˘∏˘ Y á˘˘«˘ °SÉ˘˘«˘ °Sƒ˘˘«÷G
‘ É˘˘gQhO π˘˘ã“h ,É˘˘¡˘ eÉ˘˘μ˘ M É˘˘¡˘ H ô˘˘¡˘ X »˘˘à˘ dG á˘˘«˘ °SÉ˘˘«˘ ˘°ùdG
øe QÉª©à°S’G ƒﬁ ‘ ¢†gÉædG QÉ«àdG ÖfÉL ÛEG ±ÉØ£°U’G
øeÉ°†àdGh IóMƒ˘dG ≥˘«˘≤– ≈˘∏˘Y π˘ª˘©˘dGh ,á˘«˘≤˘jô˘a’G IQÉ˘≤˘dG
¿É˘c ¬˘fEÉ˘a Qô˘ë˘à˘dG äÉ˘cô˘M º˘Yó˘d á˘Ñ˘ °ùæ˘˘dÉ˘˘Ñ˘ a ,Ú«˘˘≤˘ jô˘˘a’G
∂dP ¿Éc ,ájôFGõ÷G á«LQÉÿG á°SÉ«°ùdG ‘ »°ù«FôdGQƒÙG
ó˘˘°V ìÉ˘˘Ø˘ μ˘ dG äGƒ˘˘æ˘ °S ∫Gƒ˘˘W ô˘˘FGõ÷G ¬˘˘à˘ fÉ˘˘Y ÉŸ á˘˘é˘ «˘ à˘ f
‘ Qô˘ë˘à˘dG äÉ˘cô˘M ™˘e É˘¡˘æ˘eÉ˘°†J ¿É˘c ∂dò˘dh ,ô˘ª˘ ©˘ à˘ °ùŸG
≈∏Y Iƒ≤H ôFGõ÷G â∏ªY Éªc ,GóL Éjƒb ÉgÒZ ‘h É«≤jôaEG
ádÉM ‘ ,É¡Hƒ©°T ÚH øeÉ°†àdG ºYOh á«≤jôa’G IQÉ≤dG ó«MƒJ
IOƒ˘˘©˘ d ó˘˘¡“ ¿CG ø˘˘μÁ º˘˘K ø˘˘ eh ,Ohó◊G π˘˘ jó˘˘ ©˘ ˘J á˘˘ dhÉﬁ
á˘«˘Ñ˘æ˘LCG iƒ˘b π˘Nó˘J hCG É˘«˘≤˘jô˘aEG ÛEG ó˘jó˘L ø˘e QÉ˘ª˘©˘à˘°S’G
äGRÉ‚’G ºgCG øe á«≤jôa’G IóMƒdG áª¶æe âfÉch ,iôNCG
øY ´Éaó∏d á«≤jôa’G Üƒ©°ûdG ó«MƒàH âëª°Sh â≤q≤– »àdG
.á«≤jôa’G Üƒ©°ûdG ôjô–h ,ájOÉ°üàb’G É¡◊É°üe
áæ°S ºμ◊G ÛEG á≤«∏ØJƒH õjõ©dG óÑY ¢ù«FôdG A»› ™eh
á˘˘«˘ cô˘˘M á˘˘jô˘˘FGõ÷G á˘˘«˘ ˘LQÉÿG á˘˘ °SÉ˘˘ «˘ ˘°ùdG äó˘˘ ¡˘ ˘°T 1999
øe É¡H §«ÙG ‘Gô¨÷G §°SƒdG √ÉŒÉH áØqãμe á«°SÉeƒ∏HO
,‹ÉÃ GQhôe É«fÉàjQƒe ÛEG ôé«ædG øeh Üô¨ŸG ÛEG ¢ùfƒJ
¢ù«FQ á≤«∏ØJƒH õjõ©dG óÑY á«°SÉeƒ∏HódG á«cô◊G √òg Oƒ≤jh
` ÉæjCGQ Ö°ùM ` á«°SÉ°SCG Iôμa øe ¬«a ≥∏£æjh ,ájQƒ¡ª÷G
É¡ëæÁ …òdG »é«JGÎ°S’G º≤©dÉH õ«ªàJ ôFGõ÷G q¿CG ÉgOÉØe
,»°SÉ˘«˘°Sƒ˘«÷G É˘¡˘£˘«ﬁ ø˘e ∑ô˘ë˘à˘dG ≈˘∏˘Y IQó˘≤˘dGh Iƒ˘≤˘dG
ó©ÑdGh ‘Gô¨÷G ó©ÑdG ‘ »é«JGÎ°S’G ≥ª©dG Gòg πãªàjh
ádhódG ™bƒÃ ôFGõ÷G ™àq ªàJ É«aGô¨éa ,…QÉ°†◊Gh »îjQÉàdG
áÑ°ùædÉH É«≤jôaEG áHGƒq H »¡a á«≤jôa’G IQÉ≤dG ‘ ájõcôŸG
á˘«˘≤˘jô˘a’G ∫hó˘dÉ˘H á˘fQÉ˘≤˘e ¬˘H Oô˘Ø˘æ˘ J ™˘˘bƒ˘˘e ƒ˘˘gh ,É˘˘HhQhC’
ä’ÉÛG ‘ ∑ôëà∏d Iƒb É¡«£©J Iõ«ŸG √ògh ,iôNC’G
⁄É©dG ÚH RÉμJQG ádhO â°ù«dh ájõcôe ádhóc IQÉ≤∏d ájƒ«◊G
Èà©J ôFGõ÷G q¿CG ÛEG áaÉ°V’ÉH ,»eÓ°S’G ⁄É©dGh »Hô¨dG
.É«≤jôaEG ‘ ájOÉ°üàbG Iƒb ådÉK
≈∏Y õμJôJ ájôFGõ÷G á«LQÉÿG á°SÉ«°ùdG äÉjƒdhCG q¿GC Éªc
πc ≈∏Y Ωƒ¡ØŸG Gòg ô£«°S å«M ,™°q SƒŸG ¬eƒ¡ØÃ øeC’G
á°SÉ«°ù∏d ‘É≤ãdGh »YÉªàL’G ,…OÉ°üàb’G ,»°SÉ«°ùdG πª©dG
,ÜÉgQ’G áëaÉμe ∫É› ‘ É°Uƒ°üN ájôFGõ÷G á«LQÉÿG
áëaÉμe ∫É› ‘ ‹hO ∂°U 14 â– ôFGõ÷G …ƒ°†æJ å«M
,ájƒ¡÷Gh á«æWƒdG á«ªæà∏d »¡a á«fÉãdG ájƒdhC’G ÉeCG ,ÜÉgQ’G
‘ ôFGõ÷G IQƒ°U ™«ª∏Jh Ú°ù– »¡a áãdÉãdG ájƒdhC’G ÉeCG
.á«eƒª©dG á«°SÉeƒ∏HódÉH ±ô©j Ée ‘ êQÉÿG

ájƒ¡L ájƒdhCG ÜÉgQ’G áëaÉμe
áXƒë∏e á«côM ôFGõ÷G ‘ »°SÉeƒ∏HódG •É°ûædG ±ôY
≥WÉæe É¡aô©J »˘à˘dG á˘jƒ˘¡÷Gh á˘«˘ª˘«˘∏˘b’G ä’ƒ˘ë˘à˘dG ÖÑ˘°ùH
Ö«˘˘dÉ˘˘°SC’G ‘ Òμ˘˘Ø˘˘à˘˘dGh É˘˘¡˘˘Jô˘˘˘jÉ˘˘˘°ùe ÛEG ™˘˘˘aO Éq‡ ,QGƒ÷G

Ú```eC’G ó``ªfi á```°ûFÉY ø```H

øH Úe’
C G óªﬁ RÉM
Ωƒ∏©dG ó¡©Ã á°ûFÉY
IOÉ¡°T ≈∏Y á«°SÉ«°ùdG
ádÉ°Sôd ¬Áó≤àH Òà°ùLÉe
á«°SÉeƒ∏HódG øY
øe áæ°S 50 ájôFGõ÷G
ó«L ôjó≤àH äGRÉ‚’G
.GóL
∫ÓN øe ÖdÉ£dG õcQ
Òà°ùLÉŸG ádÉ°SQ ¬°VôY
É¡«∏Y ±ô°TGC »àdG
,èjÉ°S ≈Ø£°üe QƒàcódG
∂jô– ≈∏Y
ájôFGõ÷G á«°SÉeƒ∏HódG
πMÉ°ùdG á≤£æÃ
êÓ©d ∫ƒ∏◊G äÉMGÎbGh
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من مراسصلينا

الخميسس  ٠١أاوت  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٣رمضضان  ١٤٣٤هـ

توافـــــــد كبـــــير علـــــى الهياكـــــــل الصصحيــــة لو’يـــــة الجزائــــــر

نقـ ـ ـصش الخدمـ ـ ـ ـ ـ ـات الطبي ـ ـ ـ ـ ـة يحـ ـ ـ ـدث اإلكتـ ـ ـظاظ
تعرف الهياكل والمصصالح الصصحية لو’ية الجزائر ضصغوطات كبيرة ناتجة عن كثرة الطلب على الرعاية الطبية الخاصصة والمتاحة فقط في العاصصمة على خÓف
الو’يات اأ’خرى ،ما اسصتدعى وضصع برنامج اسصتثماري عمومي من اجل تدعيم قدرة ا’سصتقبال والتقليل من الضصغط من جهة وإاعادة تأاهيل اأ’جهزة والمعدات
لحظيرة البنية التحتية الموجودة من جهةأاخرى ،كما تم تطويرإاجراءات تدعيم قدرات التكفل بالرعاية الصصحية الجوارية وهذا من اجل تلبية حاجيات السصكان.

آاسسيا مني

يشضكل قطاع الصضحة بالعاصضمة
أاولوية رزنامة السضلطات المحلية لما
له من أاهمية كبيرة في حياة
المواطنين حيث يعرف توافد عدد
هائل من المرضضي سضنويا لتلقي
العÓج ومن مختلف و’يات الوطن
حسضب ما تفيد به المعطيات
الديمغرافية لو’ية الجزائر والتي
سضجلت على سضبيل المثال،
 ١٠٣ . ٥٢١مولود سضنة  ٢٠١٢من
بينها  ٢٢ . ٥٨٦قدموا من و’يات
داخلية ما يشضكل  ٪٢١ . ٨٢من
المسضجلة
الو’دات
مجموع
بالعاصضمة.
وقد شضكلت سضنة  ٢٠١٣حلقة متميزة
من حلقات المسضار التنموي الخاصس
بقطاع الصضحة بو’ية
الجزائر حيث تدعمت بعدة
هياكل جديدة خاصضة
با’سضتشضفاء المتخصضصس إالى
جانب تحديث القديمة منها
بالتجهيزات
وتزويدها
الطبية الخاصضة في إاطار
برنامج الو’ية  ٢٠١٣ / ٢٠١٢فيما
انطلقت في درارية انجاز العديد من
الهياكل الصضحية الكفيلة لفك الخناق
على هذا القطاع الحيوي بالعاصضمة.
وفي هذا المقام تسضجل العاصضمة

عدة مشضاريع في طور ا’نجاز على
غرار مسضتشضفى جراحة القلب
لÓطفال بالمعالمة والشضيخوخة

مسضوسس ودرارية فضض Óعن مشضروع
انجاز مركز لحقن الدم بالشضراقة.
أاما فيما يخصس المشضاريع المرتقب
ا’نطÓق فيها قريبا نذكر
سضرير
٢٤٠
مسضتشضفى
بالدرارية ،عيادة الو’دة بعين
البنيان والو’دة رويبة ،فضضÓ
عن عيادة متعددة الخدمات
بالشضراقة وزرالدة وتسضالة
المرجة والسضويدانية بئر توتة وباب
الوادي فضض Óعن دراسضة كل من
مشضروع انجاز طب اأ’طفال ببابا
حسضن ،معهد القلب بدالي إابراهيم،
مدرسضة التكوين شضبه الطبي

مصصالح جديدة لتحسصين
التكفل بكل الفئات
بزرالدة ومركب اأ’مومة والطفولة
ببابا حسضن ،فضض Óعن عديد
العيادات متعددة الخدمات بكل من
باب الزوار ،القبة ،الدويرة ،عين
النعجة ،الحميز ،الرغاية ،بني

«الشصعـــــــب» فيأاسصــــــواق بلعبـــــــــاسس
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تذبذب الخدمات في النقل
الحضصري باألحياء
كشضف بعضس مسضتعملي سضيارات اأ’جرة
وحافÓت النقل الحضضري بعاصضمة الو’ية
عن تذبذب كبير في الخدمات من طرف
أاصضحاب المركبات باتجاه اأ’حياء
والتجمعات السضكانية الكبرى.
تذمر هؤو’ء سضجلته «الشضعب» على مسضتوى
عدة نقاط التوقف والمحطات الثانوية
خاصضة لسضيارات اأ’جرة التي تمركزت
معظمها بالشضارع المحاذي لمقر الدائرة
وحي السضÓم بجوار جامعة حسضيبة بن
بوعلي ،حيث تحدث الغاضضبون عن تماطل
أاصضحاب السضيارات في أاداء الخدمة
بانتظام حسضب المدة القانونية المحددة
باتجاه حي الشضرفة و’لة عودة والحسضانية
والحمادية وحي السضÓم وحي البدر
واإ’خوة عباد ،اأ’مر الذي جعل هؤو’ء
يواجهون متاعب خاصضة في هذا الشضهر
الكريم وأاجواء الحر الشضديدة التي تضضرب
المنطقة.
أاما فيما يتعلق بحركة النقل الحضضري
داخل المدينة التي تغطيها  ١٥حافلة
بـأاحياء كل الحرية والشضرفة سضنباك وأاو’د
محمد وحي النصضر والمصضالحة والشضرفة
مركز و’لة عودة واإ’خوة عباد ،فمردود
هذه الحافÓت يلقى اسضتحسضان مسضتعملي
هذه المركبات .

بالشضراقة.
ونذكر فيما يخصس المشضاريع التي تم
اسضتÓمها سضنة  ٢٠١٢حسضب تقرير
الو’ية  ٣مراكز وسضيطة لعÓج
المدمنين مركز المعالجة بالشضراقة
وأاخر بسضيدي أامحمد فضض Óعن عيادة
بالشضراربة
الخدمات
متعددة
وبالمحمدية في حين وصضل عدد
مصضالح طب العمل لسضنة ٢٠١٢
 ١٧مصضلحة خاصضة بنشضاطات طب تراجع في نسصبة تسصربات المياه
العمل لـ ٢ . ١٨١مؤوسضسضة تناسضب . ١٨٥
وتحسصن في التوزيع
 ٧٥٠عامل تشضرف عليها فرقة متكونة
من  ١٩٩طبيب أاخصضائي و ٢٦شضبه تشضير الوضضعية الحالية خاصضة مع أايام
طبي.
شضهر رمضضان الكريم الى تراجع كبير في
حجم التسضربات المائية التي ظلت في
أاوقات سضابقة تشضكل ديكورا في تبذير هذه
المادة التي مازال مصضدر جلبها من سضد
سضدي يعقوب وبعضس اأ’بار وهذا ضضمن
اإ’جراءات التي اتخذتها السضلطات
الو’ئية لضضمان التزود بالماء الشضروب.
حيث ارتدى هذا اأ’خ Òحلة جديدة من هذه العملية جاءت بعد سضلسضلة المشضاريع
خÓل اŸعروضضات من اŸواد الغذائية الضضخمة التي خصضصضتها الو’ية لتجديد
التي تزين اŸائدة الرمضضانية كالتمور قنوات الماء الشضروب باأ’حياء الكبرى
واŸكسضرات وغÒها ،وأ’ن أاي بيت ومركز بلدية الشضلف .هذه الوضضعية مكنت
جزائري ’ يخلو من اÿضضر فإان أاسضعار من توزيع هذه المادة بصضفة منتظمة
هذه اŸواد عرفت ارتفاعا مذه ‘ Óوكافية لتلبية إاحتياجات المواطنين الذي
شضهر رمضضان ،فبعد أان كانت تباع نوهوا بالمجهودات المبذولة لتحسضين هذا
بأاسضعار تبدو ‘ متناول ا÷ميع ها هي القطاع الذي اسضتفاد من أاخطائه السضابقة
اليوم تصضعد دون سضابق إانذار أ’ن التجار
اعتادوا فرضس منطقهم خÓل حلول كل يقول محدثونا من أاحياء الشضارة والزيتون
مناسضبة دينية ،حيث يسضتغلون تزايد وحي البدر.

وف ـ ـ ـ ـرة يقـ ـ ـ ـ ـابلهـ ـ ـ ـ ـ ـا غـ ـ ـ ـ ـ ـÓء فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاحشش
تشضهد أاسضواق مدينة سضيدي بلعباسس
هذه اأ’يام حركة غ Òعادية ،أاهم ما
Áيزها اقتناء العائÓت ما يلزمها من
مواد غذائية ضضرورية لهذا الشضهر
اŸبارك ،حيث تنقلت «الشضعب» إا¤
بعضس أاسضواق الو’ية كسضوق اÙطة
والسضوق اŸغطاة لوسضط اŸدينة،
وغÒها من اأ’سضواق ،حيث تب Úأان
ا’ختÓف ‘ اأ’سضعار قد وصضل ‘ بعضس
اأ’حيان إا ١٥ ¤دينارا جزائريا كفرق ‘
ثمن السضلعة الواحدة ،إا’ أان جل الذين
التقيناهم أاكدوا أان سضعر اÿضضر
والفواكه عرف هذه السضنة انخفاضضا
ملموسضا على غرار السضنوات اŸاضضية،
وأاضضحت ‘ متناول ا÷ميع عموما على
عكسس اللحوم التي بقيت أاسضعارها
مسضتقرة بسضبب الطلب اŸتزايد عليها

خاصضة ‘ شضهر رمضضان ،حيث عرفت ‘ هذا الشضهر فرصضة ’ تعوضس ،وكانت
أاسضعار اŸواد ا’سضتهÓكية ارتفاعا وجهتنا اأ’و ¤إا ¤السضوق اŸغطاة وسضط
ﬁسضوسضا ،اأ’مر الذي اسضتاء منه الكل اŸدينة الذي يعرف حركة نشضيطة طيلة
على غرار كل سضنة ،إا’ أان التجار يجدون أايام اأ’سضبوع ،خاصضة ‘ الشضهر الكر، Ë
ولعل أابرز الخلفيات التي سضببت قلة المياه في هذه المنطقة
حسضب تصضريح للعديد من الفÓحين بالمنطقة يتمثل في حفر
اآ’بار العميقة بطريقة عشضوائية ،والسضقي غير القانوني وهذا من
يعاني سضكان المناطق الجنوبية التابعة لو’ية سضيدي بلعباسس من طرف مسضتغلي اأ’راضضي الفÓحية وأاغلبهم من و’يات مجاورة
مشضكل قلة المياه وانعدامها في بعضس المناطق خاصضة دائرة تÓغ كتيارت ومعسضكر بهذه المنطقة المعروفة بأاراضضيها المهيأاة
وتنيرة ومختلف البلديات التابعة لها فبعدما كانت تمول المناطق للفÓحة الناجحة خاصضة زراعة الد’ع والبطاطا الموجودتين
اأ’خرى بالمياه ،فهي منذ سضنة  ٢٠١٣تسضتنجد بالمناطق اأ’خرى بكثرة في هذه المنطقة مع العلم أان مثل هذه المنتجات تتطلب
لتزويدها بالمياه ،وعن خلفيات هذا المشضكل كان الرد من طرف عملية سضقي كبيرة ووفرة مياه كثيرة هذا وتبقى مطالب جل
مصضدر من مصضلحة ا’سضتغÓل للجزائرية للمياه لـ«الشضعب» أان مواطني هذه المناطق لجنة و’ئية تتكفل بمحاربة ظاهرة الحفر
المشضكل يعود لنقصس الموارد المائية والحفر العشضوائي لآÓبار ،العشضوائي لآÓبار التي بلغ عددها حسضبهم ما يفوق  ٥٠بئر
وأاضضاف أان مشضكل توزيع المياه وتوفيرها يسضهل في حالة توفر عشضوائي مسضتعملين آا’ت الحفر لي Óأ’داء مهامهم وكذا محاربة
كل الشضروط الضضرورية ،بتوفير موارد مائية كثيفة وخزانات ذات ظاهرة اإ’يصضال غير القانوني الذي يشضكل إاهترءا على المجاري
سضعة معتبرة ’حتواء الدائرة على خمسس خزانات ذات سضعة ’ الرئيسضية ،وفي نفسس السضياق طالب المعنيون بتخفيضضات في
تكفي ولعل أابرز مشضكل تعاني منه المصضلحة لمعالجة المشضكل هو تكاليف المياه غير المسضتحقة الدفع لعدم اسضتهÓكها ،كما يعاني
الطرق غير القانونية ،خاصضة بمنطقة المالح الفوقاني بتنيرة ،فÓحو دائرة تÓغ أايضضا من نفسس المشضكل البارز في المنطقة
أاين يمتنع المواطنون عن تسضديد الديون ،وقاموا بتحطيم منذ سضنوات دون مراعاة من الجهات الوصضية ،كما أانهم يطالبون
الشضبكات الجديدة وأاصضبحوا يمارسضون اإ’يصضال غير القانوني التدخل العاجل من طرف السضلطات المحلية لحل هذا المشضكل
بحرية هذا اأ’مر الذي شضكل صضعوبة على المصضلحة من أاجل العويصس حسضبهم.
تسضوية مشضكلهم ،كما يبقى مشضكل قلة المياه في قرية بن عشضيبة
بيوضض بلقاسسم
بارزا بالرغم من ا’حتجاجات العديدة.

سصكان تنيرة وتÓغ يعانون قلة المياه

طلب اŸسضتهلك Úللسضلع ،فيبادرون برفع
أاسضعارها ،تقول ‘ هذا الصضدد السضيدة
مر Ëالتي وجدناها Œوب السضوق ÷سس
نبضس اأ’سضعار قبيل حلول موعد
ا’فطار ،وجدنا إان سضعر البطاطا التي
كانت تباع بـ ٢٥دج وصضلت اليوم إا ٣٠ ¤د
ج ،والطماطم ارتفع سضعرها من  ٥٠دج
إا ٦٠ ¤دج ،وا÷زر كان بـ ٣٠دج وصضل
اليوم إا ٥٠ ¤دج والفلفل الذي كان يباع
قبل أايام بـ ٦٠دج ها هو اليوم يقفز إا¤
 ١٠٠دج ،فضض Óعن سضعر الكوسضة الذي
صضعد إا ¤حدود  ٨٠دج بعد أان نزل ‘
اأ’يام اأ’خÒة إا ٤٠ ¤دج ،وغÒها من
اÿضضر ،اŸشضكل الذي يطرح نفسضه ‘
كل مرة يكمن ‘ الباعة الذين يفرضضون
قوانينهم ‘ –ديد اأ’سضعار ،ويحددون
سضعر السضلعة وفقا Ÿعاي Òخاصضة بهم،
تدخل فيها تكاليف النقل ،كراء مسضاحة
البيع وحجم الطلب على تلك السضلعة
مقارنة بوفرتها ‘ السضوق ،أاما عن أاسضعار
اأ’سضماك اأ’خرى ف› Óال للفق Òأان
يتحدث عنها فإان أاسضعارها هذه اأ’يام
خيالية فاقت اŸعقول ،إاذ تراوح سضعر
السضردين ب ٤٠٠ Úو ٦٠٠دج رغم ا◊رارة
اŸرتفعة التي تؤوثر على مدة صضÓحيته.

سسيدي بلعباسض :بلقاسسم بيوضض

مراقبة عملية السصقي
للمسصاحات الخضصراء
شضدد سضكان اأ’حياء ببلدية الشضلف على
تفعيل عملية سضقي المسضاحات الخضضراء
والورود والعشضب الطبيعي الذي تم غرسضها
بطريق حي البدر والمسضلك الوطني رقم ٤
الرابط بين الجزائر ووهران.
العملية التي خصضصضت لها البلدية شضاحنات
لسضقي هذه المسضاحات لقيت اسضتحسضان
أابناء المنطقة الذين رحبوا بالفكرة خاصضة
مع اإ’رتفاع الكبير لموجة الحر التي فاقت
 ٤٢درجة في أاغلب اأ’يام ،لكن ما يثير
حفيظة هؤو’ء أان هذه العملية ’تجري
بالكيفية المطلوبة حيث تكتفي هذه الفرق
بالرشس الخفيف ’ يتعدى القشضرة
الخارجية للتراب اأ’مر الذي يجعل
اأ’ماكن تظل يابسضة مما صضار يعرضس هذا
الغطاء النباتي الى التدهور والتلف إاذا لم
تلتفت الجهات المعنية لعملية السضقي
المغشضوشضة.

الشسلف :و.ي.أاعرايبي
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äÓ˘˘ ˘ ˘ Nó˘˘ ˘ ˘ à˘ ˘ ˘ ˘dGh AÉ˘˘ ˘ ˘ ˘°übE’Gh
,É˘°ùfô˘a ø˘e á˘°UÉ˘N á˘«˘LQÉÿG
π˘˘°ûa hCG ìÉ‚ ¿EÉ˘ ˘a ‹É˘˘ à˘ ˘dÉ˘˘ Hh
QGƒM ≈∏Y É°SÉ°SCG ∞bƒàj ÉàjÉc
ó˘ª˘à˘©˘j π˘eÉ˘°Th OÉ˘L »˘°SÉ˘˘«˘ °S
»àdG äÉ«bÉ˘Ø˘J’G ≈˘∏˘Y õ˘μ˘Jô˘jh
‹É˘˘e ∫É˘˘ª˘ °T ¿É˘˘μ˘ ˘°S ÚH â“
,á«ªæàdG ∞∏e É¡àeó≤e ‘h ájõcôŸG áeƒμ◊Gh
¿óÃ ájQGOE’G ájõcôŸG hCG …QGOE’G óLGƒàdG ∞∏e
∫É˘ª˘°T ‘ »˘˘∏ÙG º˘˘μ◊G ∞˘˘∏˘ e GÒNCGh ∫É˘˘ª˘ °ûdG
.z‹Ée
õjõ©J ,»°SÉ«°ùdG π∏ÙG Ö°ùM Gòg ºàj ødh
πc ÖîàæŸG ¢ù«Fô∏d â«£YCG GPEG ’EG ,‹Ée IóMh
∞«ã˘μ˘Jh á˘jƒ˘ª˘æ˘J ™˘jQÉ˘°ûe ó˘«˘°ùé˘à˘d äÉ˘«˘MÓ˘°üdG
.ájõcôŸG áeƒμë∏d á≤£æŸÉH …QGOE’G óLGƒàdG
‹Ée ¢ù«FQ ≈∏Y »àdG ÛhC’G äGƒ£ÿG øYh
Öéj ,´hô°ûe ∫hCG{ ¿CG ¢ûHO iôj É¡YÉÑJEG ójó÷G
´ƒ˘˘°Vƒ˘˘e á˘˘jƒ˘˘°ùJ ‘ ∫ƒ˘˘Nó˘˘ dG ƒ˘˘ g ¬˘˘ «˘ ˘a ¢VƒÿG
.z∫Éª°ûdÉH πcÉ°ûŸG áeRC’G ÖÑ°S ¿ƒc ,∫Éª°ûdG
,¿CÉ°ûdG Gòg ‘ ¢ù«Fô∏d Ωõ∏j ¬fCG ¢ûHO ±É°VCGh
ìÉ‚EG πLCG øe áæμªŸG πFÉ°SƒdG πc ∞«XƒJ{
¿CG É¡«∏Y »àdGh ‹Ée AÉæHCG ÚH á«æWƒdG á◊É°üŸG
π˘FÉ˘Ñ˘≤˘dG ,á˘«˘°SÉ˘«˘°ùdG ÜGõ˘MC’G ,ÚØ˘≤˘ãŸG π˘ª˘ °ûJ
.zÊóŸG ™ªàÛGh

è˘˘ ˘FÉ˘˘ ˘à˘ ˘ æ˘ ˘ dG âØ˘˘ ˘ °ûc
∫hC’ ,á˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ dhC’G
»àdG á«°SÉFQ äÉHÉ˘î˘à˘fG
‹Ée ájQƒ¡ªL É¡àaôY
áeRC’G øe Gô¡°T 18 ó©H
ájôµ°ù©dGh á«˘°SÉ˘«˘°ùdG
ø˘˘ eC’G âYõ˘˘ YR »˘˘ à˘ ˘dG
EG OÓ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘dG âª˘˘˘˘˘˘°ùbh
ô˘jRƒ˘dG π˘à˘MG ,ÚØ˘˘°üf
Üõ˘M ¢ù«˘FQh ≥˘Ñ˘ °SC’G
‹É˘e π˘LCG ø˘e ™˘ª˘é˘à˘ dG
É˘à˘jÉ˘c ô˘µ˘H ƒ˘H º˘«˘gGô˘˘HEG
RÉ˘˘ ˘ ˘ ˘ a ¿EGh .IQGó˘˘ ˘ ˘ ˘ °üdG
,¢ù«FôdG Ö°üæÃ ÉàjÉc
äÉ˘Ø˘∏˘e ¬˘eÉ˘eCG ó˘é˘ «˘ °ùa
ìÉ‚EG É¡ªgCG áÑ©°U óL
π˘˘ µ˘ ˘°ûe π˘˘ Mh ‹É˘˘ ˘e AÉ˘˘ ˘æ˘ ˘ HCG ÚH á◊É˘˘ ˘°üŸG
√Éæ°ûbÉf Ée Gòg .á«ªæàdG ó«°ùŒh ,∫Éª°ûdG
äÉbÓ©dG ‘ ¢üàﬂ ¢ûHO π«YÉª°SEG ™e ¢ùeCG
á©eÉéH á«°SÉ«°ùdG Ωƒ∏©dG ‘ PÉà°SCGh á«dhódG
.ôFGõ÷G

ÖjôZ áÑ«ÑM

¿CG zÖ©°ûdG{`d Oó°üdG Gòg ‘ ¢ûHO ±É°VCGh
‘ ¬dƒ£°SCG ÚH ™ªéj ¬fC’ ´ÉªLEG ï«°T ƒg ÉàjÉc{
π≤Kh óLGƒJ ¬dh ,Üƒæ÷G ‘ ¬dƒ£°SCGh ∫Éª°ûdG
á«°SÉ«°ùdG äÉÄ«¡dGh πFÉÑ≤dG iƒà°ùe ≈∏Y »°SÉ«°S
¬H Ú£«ÙGh áØ≤ãŸG á≤Ñ£dG iód ΩÎﬁ ƒgh
¬˘fG É˘ª˘c ,‹É˘Y iƒ˘à˘°ùe …hPh ÚØ˘≤˘ã˘e ¢UÉ˘˘î˘ °TCG
ÚH ¿RGƒ˘˘à˘ dG ô˘˘jó˘˘j ¿CG ™˘˘«˘ £˘ à˘ °ùj …ò˘˘dG ó˘˘«˘ Mƒ˘˘dG
ºμëH Gòg ,»°ùfôØdG π≤ãdGh »ª«∏bE’G Qƒ¶æŸG
ÒÑμdG ΩGÎM’G ÖfÉL ÛEG É°ùfôØH Ió«÷G ¬àbÓY
≈∏Yh á«ª«∏bE’G äÉeƒμ◊Gh ∫hódG ¬d øμJ …òdG

´GÎbÓd ø°ù◊G Ò°ùdÉH ™°SGh Ö«MôJ

áaÉØ°T ±hôX ‘ äôL äÉ«°SÉFôdG :á«HhQhC’Gh á«≤jôaE’G áÑbGôŸG Éàã©H
Ëó˘≤˘J hCG è˘FÉ˘à˘æ˘˘dG ∫ƒ˘˘Ñ˘˘b{ ÛEG Úë˘˘°TÎŸG É˘˘°†jCG
á˘jQGOE’Gh á˘«˘ fƒ˘˘fÉ˘˘≤˘ dG ô˘˘WC’G ∫Ó˘˘N ø˘˘e ihÉ˘˘μ˘ °T
.zÉ¡H ¢üNôŸG
áÑbGôŸ á∏≤à°ùŸG á«æ˘Wƒ˘dG á˘æ˘é˘∏˘dG äó˘ª˘à˘YGh
ÖbGôe 1980 º¡æ«H øe ÖbGôe 6180 äÉHÉîàfE’G
øe OÓÑdG ‘ á«°SÉFôdG äÉbÉ≤ëà°SE’G á©HÉàŸ ‹hO
·C’G øe ¿hôNBGh »≤jôaE’G OÉ–E’G øe 50 º¡æ«H
áaÉ°VEG á«fƒaƒμfôØ∏d á«dhódG áª¶æŸGh IóëàŸG
Üƒ˘˘æ˘˘Lh Ió˘˘ë˘˘˘àŸG äÉ˘˘˘j’ƒ˘˘˘dG ø˘˘˘e ÚÑ˘˘˘bGô˘˘˘e ÛEG
.É«≤jôaCG
ôMód Éjôμ°ùY â∏NóJ »àdG É°ùfôa âHôYCGh
É¡Ñ«MôJ øY ‹Ée ∫Éª°T ‘ á«HÉgQ’G äÉYÉª÷G
.äÉHÉîàfEÓd ø°ù◊G Ò°ùdÉH
≈˘∏˘Y ƒ˘cÉ˘eÉ˘H Ió˘ë˘ àŸG äÉ˘˘j’ƒ˘˘dG äCÉ˘ æ˘ g É˘˘ª˘ c
Ú«dÉŸG ™«ªL âãMh äÉ«°SÉFô∏d ºμÙG º«¶æàdG
.É¡éFÉàf ∫ƒÑb ≈∏Y
‘ πãªàJ ábÉ°T áª¡e ójó÷G ¢ù«Fô∏d πcƒà°Sh
¢Vƒ¡ædGh áª°ù≤æŸG OÓÑdG äÉfƒμe ÚH á◊É°üŸG
´Gõf øe É˘jOÉ˘°üà˘bEG á˘μ˘¡˘æ˘e âLô˘N »˘à˘dG OÓ˘Ñ˘dÉ˘H
.Gô¡°T 18 òæe »°SÉ«°Sh …ôμ°ùY

¢†©H Öë°S GC óÑJ ÉjÒé«f
‹Ée øe ÉgOƒæL
äCGó˘H É˘jÒé˘«˘f ¿EG …Òé˘˘«˘ æ˘ dG ¢û«÷G ∫É˘˘b
≠dÉÑdG ‹Ée ‘ ÉgOƒæL ¢†©H Öë°S ¢ùeG
‘ á«æeCG äÉ«∏ªY ‹G ΩÉª°†fÓd 1200 ºgOóY
Oƒæ÷G Öë°ùd ÉjÒé«f §£N RÈJh .πNGódG
áYÉªL á∏JÉ≤Ÿ äGƒ≤dG øe ójõe ‹G áLÉ◊G
.OÓÑdG ∫Éª°T ‘ §°ûæJ »àdG ΩGôM ƒcƒH
…O’ƒcƒdhG ¢ùjôc ∫GÔL ôjOÉéjÈdG ∫Ébh
ºg º¡Ñë°S …ôé«°S øjòdG Oƒæ÷G ¿G ¿É«H ‘
·’G á˘ã˘©˘H π˘cÉ˘˘«˘ g ø˘˘ª˘ °V Gƒ˘˘°ù«˘˘d ¢SÉ˘˘°SC’É˘˘H
ºg ..‹Ée ‘ ÉãjóM â∏μ°ûJ »àdG IóëàŸG
á˘«˘∏˘NGó˘dG á˘«˘æ˘eC’G äÉ˘«˘∏˘ª˘©˘dG ÛEG ¿ƒ˘ª˘°†æ˘«˘˘°S
øjòdG Oƒæ÷G OóY Oóëj ⁄h .É«dÉM ájQÉ÷G
ÉjÒé«f ¿G ∫ƒ≤dÉH É«Øàμe ‹Ée øe ¿ƒÑë°ùæ«°S
‘ OÉà©dGh ∫ÉLôdG øe ÒÑc OƒLh É¡d π¶«°S
.∑Éæg ΩÓ°ùdG ßØ◊ IóëàŸG ·C’G áã©H

áÑbGôŸ á«≤jôaE’Gh á«HhQhC’G ¿Éàã©ÑdG âHôYCG
äôL »àdG ±hô¶∏d Éª¡MÉ«JQEG øY äÉHÉîàfE’G
Úë°TÎŸG πc ÉàYO Éªc ‹Ée ‘ äÉ«°SÉFôdG É¡«a
.RôØdG á«∏ªY É¡æY ôØ°ùà°S »àdG èFÉàædG ∫ƒÑb ÛEG
OÉ–E’G »˘˘Ñ˘ bGô˘˘e á˘˘ã˘ ©˘ H ¢ù«˘˘ FQ Üô˘˘ YGC ó˘˘ ≤˘ ˘a
»àdG ±hô¶∏d ¬MÉ«JQEG øY ƒjOƒc ΩGOBG »≤jôaE’G
ºàj ⁄ ¬fCG GócDƒe ‹Ée äÉHÉîàfE’G É¡«a äôL
.´GÎbE’G ÖJÉμe πeÉc ÈY äGRhÉŒ …CG π«é°ùJ
∫h’G ÉgQhO ‘ á«°SÉFôdG äÉHÉëàfE’G ¿CG ∫Ébh
…CG π«é°ùJ ºàj ⁄ ¬fCGh ájOÉY óL ±hôX ‘ äôL
ÉgOóY ≠dÉÑdG ´GÎbE’G ÖJÉμe πeÉc ÈY äGRhÉŒ
.á«fÉªãdG ≥WÉæŸG ÈY ÉÑàμe 23h ÉØdCG 21
≥WÉæŸG ‘ á«HÉîàfE’G á«∏ª©dG äÉjô› ∫ƒMh
¢†©H ∑Éæg âfÉc ¬fCG ÛEG ƒjOƒc QÉ°TCG á«dÉª°ûdG
A’OE’G ø˘e ÚÑ˘NÉ˘æ˘dG ™˘˘æ˘ e á˘˘dhÉÙ äGó˘˘jó˘˘¡˘ à˘ dG
∞æY ∫ÉªYCG …CG π«é°ùJ ºàj ⁄ ¬fCG ÒZ º¡JGƒ°UCÉH
äÉHÉîàfE’G ¿CG GócDƒe çÓãdG á«dÉª°ûdG ≥WÉæŸG ‘
.ÉeƒªY ∫ƒÑ≤e πμ°ûH ∫Éª°ûdG ‘ äôL
‘ äÉHÉîàfE’G áÑbGôe áã©H äócCG É¡à¡L øe
á«dÉŸG áeƒμ◊G ¿CG »HhQhC’G OÉ–EÓd á©HÉàdG ‹Ée
IócDƒe áaÉØ°Th á¡jõf äÉHÉîàfEG º«¶æJ âYÉ£à°SEG
´GÎbE’G á«∏ªY ¿CG Gƒ¶M’ Ú«HhQhC’G ÚÑbGôŸG ¿CG
øe áFÉŸÉH 92 iƒà°ùe ≈∏Y Ió«L ±hôX ‘ äôL
áÑbGôŸG á«∏ªY É¡à∏ª°T ´GÎbEG Öàμe 688 ´ƒª›
.á«HhQhC’G
π«é°ùJ ” ¬fCG ¿É«ÑdG ôcP ácQÉ°ûŸG áÑ°ùf ∫ƒMh
πc ‘ á∏é°ùŸG ∂∏J âbÉa á«dÉY ácQÉ°ûe áÑ°ùf
≥∏©àj Éª«a ÉeCG á«°VÉŸG á«°SÉFôdG äÉbÉ≤ëà°SE’G
ºàj ⁄ ¬fCG ÛEG IQÉ°TE’G âªàa á«HÉîàfE’G á∏ª◊ÉH
√òg πjƒ“ á«∏ªY ¿CG ÒZ É¡dÓN äGRhÉŒ π«é°ùJ
.á«HÉbQ äGAGôLEG …C’ ™°†îJ ⁄ á∏ª◊G
áÑbGôŸ á«HhQhC’G áã©ÑdG ¢ù«FQ ∫Éb ¬ÑfÉL øe
»˘à˘dG ¢üFÉ˘˘≤˘ æ˘ dG ¿CG ∫É˘˘°û«˘˘e ¢ùjƒ˘˘d äÉ˘˘HÉ˘˘î˘ à˘ fE’G
≈∏Y ôKDƒJ ¿G øμÁ ’ äÉbÉ≤ëà°SE’G √òg É¡àaôY
èFÉàædG ∫ƒÑb ÛEG 27 `dG Úë°TÎŸG ÉYO Éªc èFÉàædG
.»WGô≤ÁO πμ°ûH
áª¶æŸ á©HÉàdG á«HÉîàfE’G áÑbGôŸG áã©H âfÉch
äÉ«°SÉFôdG ágGõf äócCG ób É«≤jôaEG ÜôZ ∫hO
¿CG ‘ É¡∏eCG øY âHôYCGh É¡∏MGôe πc ‘ á«dÉŸG
ó©H Ahó¡dGh øeC’G IOÉ©à°SEG øe ¿ƒ«dÉŸG øμªàj
âYO Éªc ÜGô£°VE’G øe ∞°üfh áæ°S øe ÌcCG

á«HÉgQEG äÉ«∏ªY çhóM øe ´ÉaódG IQGRh ôjò– Ö≤Y

¢ùfƒJ áª°UÉ©dG ÜƒæL áØ°SÉf IƒÑY QÉéØfG

ô˘°†– á˘«˘HÉ˘gQE’G á˘Yƒ˘˘ªÛG √ò˘˘g ¿ƒ˘˘μ˘ J ¿CG ø˘˘μÁ
∫Éª©à°SÉH π∏°ùàdG É¡àdhÉﬁ ∫ÓN øe ÈcCG á«∏ª©d
.AÉjRC’G √òg
»˘°ùfƒ˘˘à˘ dG AGQRƒ˘˘dG Öà˘˘μ˘ e ø˘˘∏˘ YCG ô˘˘NBG ¥É˘˘«˘ °S ‘
óYÉ°üJ πX ‘ ¢†«HC’G ⁄É°S á«HÎdG ôjRh ádÉ≤à°SG
.á°†¡ædG ÜõM ÉgOƒ≤j »àdG áeƒμ◊G ≈∏Y §¨°†dG
πà≤e ó©H ócCG ób …QÉ°ùj ÊÉª∏Y ƒgh ¢†«HC’G ¿Éch
´ƒ˘˘ Ñ˘ ˘°SC’G »˘˘ ª˘ ˘gGÈdG ó˘˘ ªﬁ …QÉ˘˘ °ù«˘˘ dG ¢VQÉ˘˘ ©ŸG
á°VQÉ©ŸG â≤dCGh .ádÉ≤à°S’G ‘ ôμØj ¬fCG »°VÉŸG
âÑdÉWh á°†¡ædG ácôM ≈∏Y ∂dP ‘ Ωƒ∏dÉH á«fÉª∏©dG
.¢†jô©dG áeƒμM ádÉ≤à°SÉH

‹hódG º°ù≤dG

IƒÑY QÉéØfG ¢ùeCG ìÉÑ°U »°ùfƒJ »æeCG Qó°üe ócCG
áª°UÉ©dG ÜƒæL ÅWÉN πμ°ûH âYQR ájó«∏≤J áØ°SÉf
çóM QÉéØf’G ,áfÉ°Tƒa ¢ShôY øH ≥jôW ≈∏Y ¢ùfƒJ
.ájô°ûH QGô°VCG …CG ∞∏îj ⁄h ,øeCG ájQhO Qhôe AÉæKCG
OhóM ‘ äôéØfG IƒÑ©dG ¿CG ¬JGP Qó°üe í°VhCGh
ióMEG âaó¡˘à˘°SG É˘¡˘fCGh ,É˘MÉ˘Ñ˘°U ∞˘°üæ˘dGh Ió˘MGƒ˘dG
.øeC’G äÉjQhO
øe ≥HÉ°S âbh ‘ äQòM ób ´ÉaódG IQGRh âfÉch
AÉjRCG ábô°S ó©H ÈcCG á«HÉgQEG á«∏ªY çhóM ∫ÉªàMG
π˘Ñ˘é˘H Gƒ˘∏˘«˘à˘ZG ø˘jò˘dG á˘«˘ fÉ˘˘ª˘ ã˘ dG Oƒ˘˘æ÷G á˘˘ë˘ ∏˘ °SCGh
IQGRƒdG âdÉbh .á«HÉgQEG áYƒª› ±ôW øe »ÑfÉ©°ûdG
,Oƒæ÷G äGó©eh AÉjRCG ábô°S ó©H ¬fCG É¡d ÆÓH ‘

Ω 2013 ähCG 01 ¢ù«ªÿG
`g 1434 ¿É°†eQ 23 `d ≥aGƒŸG

êGôØf’G ƒëf ‹Ée Oƒ≤j ''…ójó◊G πLôdG''
í°TÎŸG Rƒa ¿Éa ,»°VÉŸG óMC’G iôL …òdG »°SÉFôdG ´GÎb’G ‘ á«°SÉ«≤dG º¡àcQÉ°ûÃ ICÉLÉØŸG GƒKóMG ób ¿ƒ«dÉŸG ¿Éc GPEG
øY »°ù«°S ÓjÉeƒ°U í°TÎŸG º¡°SCGQ ≈∏Yh ¬«°ùaÉæe ¢†©H É¡∏µ°T »àdG ájƒ≤dG á°ùaÉæŸG ºZQ É©bƒàe ¿Éc ÉàjÉc ôµH ƒHCG º«gGôHG
.ájQƒ¡ª÷G πLCG øe OÉ–’G ÜõM
.(ÉÁOG) ‹Ée
ÚY 1993 …ôØ«a ‘h
¢ù«FQ ºK á«LQÉî∏d GôjRh
‘ á˘«˘dÉ˘à˘dG á˘˘æ˘ °ùdG AGQRƒ˘˘dG
‹É˘e ¬˘«˘ a äó˘˘¡˘ °T ±ô˘˘X
äÉHGô˘°VGh á˘«˘°SQó˘e á˘eRG
.OÓÑdG â∏°T
™˘˘ ˘e ¬˘˘ ˘YGô˘˘ ˘°U ó˘˘ ˘©˘ ˘ ˘Hh
ÜÓ˘˘ ˘£˘ ˘ dGh ò˘˘ ˘«˘ ˘ eÓ˘˘ ˘à˘ ˘ ˘dG
»°VQÉ©e ¬LGh ,Ú«HÉ≤ædGh
…QÉ˘fƒ˘c ô˘ª˘Y É˘˘Ø˘ dG ΩÉ˘˘¶˘ f
‘ GOó› Öî˘˘ à˘ ˘fG …ò˘˘ ˘dG
IÒNCGh á«fÉK áj’ƒd 1997
.äGƒæ°S ¢ùªN øe
ô˘μ˘H ƒ˘HG º˘«˘gGô˘HG ¿É˘ch
¿ƒμ«°S 2002 äÉHÉîàfG ‘ ¬fG ó≤à©j ÉàjÉc
ÉeóæY ø˘μ˘d .…QÉfƒc ∞∏˘î˘«˘d ¬˘Hõ˘M í˘°Tô˘e
ácôëH πHƒb AGQRƒdG ¢ù«FQ Ö°üæe øY ≈∏îJ
øe Öë°ùfÉa ,zÉÁOG{ ¬HõM πNGO êÉéàMG
2001 ‘ ¬˘˘ Hõ˘˘ M ¢ù°SCGh »˘˘ ˘°SÉ˘˘ ˘Fô˘˘ ˘dG Üõ◊G
.‹Ée πLCG øe ™ªéàdG
ô°UÉæY øe º°ùb ºYO øe ºZôdG ≈∏Yh
äÉHÉîàf’G ‘ ¬eõg ,¬HõëH Gƒ≤ëàdG zÉÁOG{
,…Qƒ˘˘J ÊÉ˘˘eƒ˘˘J hOÉ˘˘eG 2002 ‘ á˘˘ «˘ ˘°SÉ˘˘ Fô˘˘ dG
1991 ‘ …QhGôJ ≈°SƒÃ ìÉWG …òdG ∫GÔ÷G
ó©H Ú«fóŸG ÛG ºμ◊G º«∏°ùJ √óYƒH ≈ahh
.∂dP
∂∏˘˘J É˘˘à˘ jÉ˘˘c ô˘˘μ˘ H ƒ˘˘HG º˘˘«˘ ˘gGô˘˘ HG ∞˘˘ °Uhh
í˘Ñ˘°UCGh zá˘dõ˘¡˘e ¢†ﬁ{ É˘¡˘fÉ˘H äÉ˘HÉ˘î˘ à˘ f’G
,äGƒæ°S ¢ùªN IóŸ á«æWƒdG á«©ª÷G ¢ù«FQ
,2007 ‘ GOó› …QƒJ ÊÉeƒJ hOÉeG ¬eõgh
‘ äAÉL »àdG á«∏jƒL 28 äÉHÉîàfG ¿G hóÑjh
,πÑb øe OÓÑdG Égó¡°ûJ ⁄ áeRCG GC ƒ°SG ±ôX
.¬ª∏M â≤≤M

º«YõdG Gòg ¿CÉ°T øeh
º˘°SÉ˘H ±hô˘©ŸG »˘∏˘ Ñ˘ ≤˘ dG
¿G z…ó˘˘ ˘jó◊G π˘˘ ˘Lô˘˘ ˘dG{
á◊É°üŸG ¢Sóæ¡e ¿ƒμj
ΩÉ°ù≤fG øe ÊÉ©j ó∏H ‘
¿É˘c ¬˘fGh á˘˘°UÉ˘˘N ó˘˘jó˘˘°T
∫Gó˘˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ c QGR ø˘˘ ˘ ˘ ˘e ∫hCG
∫É˘ª˘°T á˘©˘bGƒ˘dG á˘æ˘NÉ˘°ùdG
Úë°TôŸG ÚH ‹Ée ¥ô°T
ó«©«°S ¬fCÉH óYhh ,27`dG
Ö©°ûdG AÉæHCG ÚH áªë∏dG
¬˘˘à˘ ª˘ ˘°ùb …ò˘˘ dG ó˘˘ MGƒ˘˘ dG
á˘˘ «˘ ˘dÉ˘˘ °üØ˘˘ f’G ´É˘˘ ª˘ ˘WC’G
äÓ˘˘ Nó˘˘ à˘ ˘dGh ¢†©˘˘ Ñ˘ ˘ ∏˘ ˘ d
.ôNB’G ¢†©Ñ∏d á«LQÉÿG
∫Ébh áëLÉf á«HÉîàfG á∏ªM ÉàjÉc OÉb óbh
á«fBGôb äÉjBÉH ÉªFGO É¡∏¡à°ùj »àdG ¬Ñ£N ‘
π˘LCG ø˘e{ (¿ƒ˘ª˘∏˘°ùe ‹É˘˘e ¿É˘˘μ˘ °S ø˘˘e %90)
,ø˘˘eC’Gh ΩÓ˘˘°ùdG ó˘˘«˘ ©˘ à˘ °SCÉ˘ °S ‹É˘˘ e á˘˘ eGô˘˘ c
⁄CÉ°S ,ÉæàeCG AÉæHG áaÉc ÚH QGƒ◊G ó«YCÉ°Sh
â©˘æ˘°U »˘à˘dG º˘«˘≤˘dG ∫ƒ˘M ø˘e É˘æ˘Ñ˘©˘ °T π˘˘ª˘ °T
áYÉé°ûdGh IOÉ«˘°ùdGh á˘eGô˘μ˘dG »˘gh É˘æ˘î˘jQÉ˘J
.zπª©dGh
∫Ó˘N É˘à˘jÉ˘c ô˘μ˘H ƒ˘HG º˘˘«˘ gGô˘˘HG ¿É˘˘c ó˘˘bh
»HhQhC’G ¥hóæ°üdG ‘ GQÉ°ûà°ùe äÉ«æ«fÉªãdG
∫Éª˘°T ‘ á˘«˘ª˘æ˘J ´hô˘°ûe ¢ù«˘FQ º˘K á˘«˘ª˘æ˘à˘∏˘d
.‹Ée
âÑ˘g »˘à˘dG á˘«˘WGô˘bƒÁó˘dG ìÉ˘jQ âMÉ˘WCGh
∫GÔ÷É˘H 1991 ‘ á˘«˘ ≤˘ jô˘˘a’G IQÉ˘˘≤˘ dG ≈˘˘∏˘ Y
øe á°†Ñ≤H ‹Ée OÉb …òdG …QhGôJ ≈°Sƒe
≈˘∏˘J ÜÓ˘≤˘ fG ¬˘˘H ìÉ˘˘WCGh ,1968 ò˘˘æ˘ e ó˘˘jó˘˘M
ôμH ƒ˘HG º˘«˘gGô˘HG ∑QÉ˘°Th ,á˘«˘Ñ˘©˘°T á˘°VÉ˘Ø˘à˘fG
,…QÉ˘fƒ˘c ô˘ª˘Y É˘Ø˘dG Rƒ˘a ‘ á˘æ˘°S ó˘©˘H É˘à˘ jÉ˘˘c
‘ á«˘WGô˘≤Áó˘dG π˘LG ø˘e ∞˘dÉ˘ë˘à˘dG í˘°Tô˘e

¢SƒaO á∏«°†a
á˘fÉ˘μŸG ÛEG ¢SÉ˘°SC’É˘H Oƒ˘©˘j Gò˘˘g Rƒ˘˘Ø˘˘dGh
áHôéàdGh Ú«dÉŸG Üƒ∏b »b ÉàjÉc É¡∏àëj »àdG
»àdG áeÉ¡dG Ö°UÉæŸG øe É¡°ü∏îà°SG »àdG
¢ù«FQ Ö°üæe É¡°SCGQ ≈∏Yh É≤HÉ°S ÉgÓàYG
…ÌdG »˘HÉ˘˘î˘ à˘ f’G ¬›É˘˘fô˘˘H É˘˘°†jGh AGQRƒ˘˘dG
≈∏Yh ∫hódG ∞∏àﬂ øe ¬«≤d …òdG ºYódGh
√QÉÑà˘YÉ˘H ¬˘«˘∏˘Y âæ˘gGQ »˘à˘dG ô˘FGõ÷G É˘¡˘°SCGQ
,ÛÉe ÉgRÉàŒ »àdG á°SÉ°ù◊G á∏MôŸG πLQ
á◊É˘˘ °üŸG QGô˘˘ bG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y IQó˘˘ b Ìc’G ƒ˘˘ ¡˘ ˘a
GóMCG »æãà°ùj ’ ™eÉL QGƒM ¥ÓWGh á«æWƒdG
¢ù«d QGô≤à°S’Gh øeC’G Ö∏L ≈∏Y QóbC’G ƒgh
.É¡∏ªcÉH á≤£æª∏dh πH √OÓÑd §≤a
¿Éa ,á˘©˘ª÷G Gò˘g É˘¡˘ª˘«˘°Sô˘J QÉ˘¶˘à˘fG ‘h
äÉHÉîà˘fÓ˘d äGƒ˘°UC’G Rô˘Ø˘d á˘«˘dhC’G è˘FÉ˘à˘æ˘dG
øY ÉàjÉc Ωó≤J øY äôØ°SCG á«dÉŸG á«°SÉFôdG
ó°üM PEG ,äGƒ°UC’G øe ™°SGh ¥QÉØH ¬«°ùaÉæe
È©ŸG äGƒ°UC’G å∏K øe áFÉŸÉH 50 øe ÌcCG
IQGOEGh á«∏NGódG ôjRh ø∏YCG Ée Ö°ùM É¡æY
»æ©j Gògh ,‹ÉÑ«dƒc ƒ¨æ«°S ≈°Sƒe »°VGQC’G
IQhó˘˘dG ÛEG QhôŸG ¿hO É˘˘°ù«˘˘FQ êƒ˘˘à˘˘«˘˘˘°S ¬˘˘˘fG
.ähCG 11 Ωƒj IQô≤e âfÉc »àdG á«fÉãdG
iód ÉLÉ¡àHG ÉàjÉc Rƒa øY ¿ÓYE’G QÉKCGh
ƒcÉeÉ˘H á˘ª˘°UÉ˘©˘dG ‘ Gƒ˘Lô˘N ø˘jò˘dG ¬˘jó˘jDƒ˘e
ó˘©˘H ≥˘≤– …ò˘dG QÉ˘°üà˘f’G Gò˘¡˘H ∫É˘Ø˘à˘MÓ˘˘d
äÉHÉîàf’G ∫ÓN πLôdG Éª¡H »æe ÚàÁõg
.2007h 2002 ‘ á«°SÉFôdG
¢ù«FôdG ¿ƒμ«°S ¿PG ,ÉàjÉc ôμH ƒHCG º«gGôHEG
á˘˘∏˘ MôŸG »˘˘£˘ d ‹É˘˘e á˘˘dhO ¬˘˘ LÉ˘˘ à– …ò˘˘ dG
™aOh ºμ◊G äÉ°ù°SDƒe AÉæH IOÉYEGh á«dÉ≤àf’G
á«dhódG áYƒªÛG øe ºYóH á«ªæàdG á∏éY
¬cGô°TGh ∫Éª°ûdG ‘ …ƒªæJ èeÉfôH ¥ÓWGh
.á«°SÉ«°ùdG IÉ«◊G ‘

ΩOÉ≤dG ´ƒÑ°SC’G ô°üe ‘ »µjôeC’G ñƒ«°ûdG ¢ù∏› øY óah

»°Sôe …ójDƒe äÉeÉ°üàYG ¢†a Ö∏W ¢SQóJ áeÉ©dG áHÉ«ædG á«Yô°ûdG EG IOƒY
OGó˘YEGh ô˘°üe ‘ á˘«˘©˘ª˘àÛGh á˘˘«˘ °SÉ˘˘«˘ °ùdG ±Gô˘˘WE’G
πÑb ¿GƒL 30 ó©H OÓÑdG ‘ ´É°VhC’G á≤«≤M øY ôjô≤J
á£°ûfCG ‘ ô°üe ácQÉ°ûe ≥«∏©J áHƒ≤Y ™aQ ‘ π°üØdG
‘ »≤jôaE’G øeC’Gh º∏°ùdG ¢ù∏› ÉgôbCG »àdG OÉ–’G
óªﬁ ¢ù«FôdG ∫õY ÜÉ≤YCG ‘ Ωô°üæŸG á«∏jƒL 5
äÉ˘HÉ˘î˘à˘fG AGô˘LEG á˘jÉ˘Z ÛEG É˘¡˘«˘∏˘Y AÉ˘≤˘HE’G hCG »˘°Sô˘˘e
. IójóL á«°SÉFQ
á°SGQO ‘ áeÉ©dG áHÉ«ædG âYô°T ôNBG ó«©°U ≈∏Y
¢ù«FôdG …ójDƒe äÉeÉ°üàYG ¢†a á«æeC’G äÉ¡÷G Ö∏W
á˘jhó˘©˘dG á˘˘©˘ HGQ ÊGó˘˘«˘ e ‘ »˘˘°Sô˘˘e ó˘˘ªﬁ ∫hõ˘˘©ŸG
ΩÉ©dG ÖFÉædG ¿CG á«FÉ°†b QOÉ°üe âdÉbh .ô°üe á°†¡fh
IQGRh ø˘˘e É˘˘Ñ˘ ∏˘ W ≈˘˘≤˘ ∏˘ J ,äÉ˘˘cô˘˘H ΩÉ˘˘°ûg ,QÉ˘˘°ûà˘˘ °ùŸG
äÉeÉ°üàY’G √òg ¢†Ød É«fƒfÉb ÉfPEG Ö∏£J á«∏NGódG
≈˘∏˘Y ¢†jô˘ë˘à˘ dÉ˘˘H á˘˘ª˘ ¡˘ à˘ e äÉ˘˘«˘ °üî˘˘°T º˘˘°†J É˘˘¡˘ f’C
§Ñ°V äGQGôb º¡≤ëH äQó°U πà≤dGh ∞æ©dG ΩGóîà°SG
Öjò©Jh πë°Sh πà≤H Úª¡àe Gòch áHÉ«ædG øe QÉ°†MEGh
.¢UÉî°TCG
Ö∏£dG Gòg á°SGQO ¿EÉa á«eÓYEG QOÉ°üe Ö°ùMh
¥ô˘°T á˘HÉ˘«˘f É˘¡˘à˘≤˘∏˘J »˘à˘dG äÉ˘ZÓ˘Ñ˘dG ¥É˘˘«˘ °S ‘ »˘˘JCÉ˘ j
øe ºgQô°†àH ó«ØJ ájhó©dG á©HGQ ¿Éμ°S øe IôgÉ≤dG
º˘˘¡˘ ˘°Vô˘˘ ©˘ ˘Jh ∫hõ˘˘ ©ŸG ¢ù«˘˘ Fô˘˘ dG …ó˘˘ jDƒ˘ ˘e ΩÉ˘˘ °üà˘˘ YG
Iô˘gÉ˘≤˘dG ¥ô˘°T á˘HÉ˘«˘f âYOh ,äGAGó˘à˘YGh äÉ˘≤˘jÉ˘°†Ÿ
äÉcÉ˘Ñ˘à˘°T’G ‘ ÚHÉ˘°üŸGh Úaƒ˘àŸG äÓ˘FÉ˘Y á˘«˘∏˘μ˘dG
áæjóÃ ô°üædG ≥jôWh á©HGQ ΩÉ°üàYG §«ëÃ á«eGódG
çGóMC’G ∂∏J ¿CÉ°ûH º¡JOÉ¡°Th º¡dGƒbCÉH A’OEÓd ô°üf
.äÉ≤«≤ëàdG ∫Éªμà°SG É¡d ≈æ°ùàj ≈àM

ä’ÉcƒdG/….ä

¢ù«FôdG Ö∏W ô°üe ‘ ´É°VhC’G ´Ó£à°SG ¥É«°S ‘
øjRQÉH ÚjQƒ¡ªL øjƒ°†Y øe ÉeÉHhCG ∑GQÉH »μjôeC’G
äGƒ≤dG áæ÷ Gƒ°†Y ΩÉgGôZ »°Sóæ«dh ÚcÉe ¿ƒL Éªg
´ƒÑ°SC’G ô°üe ÛEG ôØ°ùdG ñƒ«°ûdG ¢ù∏éÃ áë∏°ùŸG
.á°VQÉ©ŸG »∏ã‡h Újôμ°ù©dG IOÉ≤dÉH ∫É°üJÓd ΩOÉ≤dG
á«Ø«c ¿CÉ°ûH áHƒ©°U ¿ƒ«μjôeC’G ¿ƒdhDƒ°ùŸG ¬LGƒjh
¢û«÷G ìÉWCG ¿CG òæe ô°üe ‘ ™°VƒdG ™e πeÉ©àdG
á˘˘«˘ ∏˘ jƒ˘˘L 3 ‘ »˘˘°Sô˘˘e ó˘˘ªﬁ Öî˘˘à˘ æŸG ¢ù«˘˘Fô˘˘ dÉ˘˘ H
≈∏Y ®ÉØ◊G ≈∏Y ø£æ°TGh ¢Uô– å«M »°†≤æŸG
¿hÒãμdG ¢SQO øjòdG Újô°üŸG Újôμ°ù©dÉH É¡£HGhQ
.IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ º¡æe
»˘μ˘jô˘eC’G ´É˘˘aó˘˘dG ô˘˘jRh É˘˘YO ∂dP ™˘˘e IGRGƒŸÉ˘˘Hh
…ô°üŸG √Ò¶f ™e »ØJÉg ∫É°üJG ∫ÓN πZÉg ∑É°ûJ
äGƒb ,¢ùeCG ∫hCG ,»°ù«°ùdG ìÉàØdG óÑY ∫hCG ≥jôØdG
™˘˘e π˘˘eÉ˘˘©˘ à˘ dG ‘ ¢ùØ˘˘æ˘ dG §˘˘Ñ˘ ˘°†d á˘˘ jô˘˘ °üŸG ø˘˘ eC’G
.¿ƒZÉàæÑdG øY Qó°U ¿É«H ≥ah á«dÉ◊G äÉLÉéàM’G
á«LQÉÿG á°SÉ«°ùdG ádhDƒ°ùe IQÉjR ¿GôjRƒdG ¢ûbÉf Éªc
IQhô˘˘°Vh ô˘˘°üŸ ¿ƒ˘˘à˘ °TCG ø˘˘jô˘˘KÉ˘˘c »˘˘HhQhC’G OÉ–Ó˘˘ d
.á∏eÉ°T á◊É°üe á«∏ªY ¥ÓWEG
áæ÷ øe Góah ¿CG ¢ùeCG …ô°üe »ª°SQ Qó°üe ócCG
¢ù«˘Fô˘dG á˘°SÉ˘Fô˘H iƒ˘à˘°ùŸG á˘«˘dÉ˘Y á˘bQÉ˘aC’G AÉ˘ª˘μ◊G
≈≤˘à˘dG …QÉ˘fƒ˘c ô˘ª˘Y É˘Ø˘dCG ≈˘≤˘jô˘aE’G OÉ–Ó˘d ≥˘Ñ˘°SC’G
,¬˘˘°ùÑﬁ ô˘˘ ≤Ã ≈˘˘ °Sô˘˘ e ó˘˘ ªﬁ ∫hõ˘˘ ©ŸG ¢ù«˘˘ Fô˘˘ dG
‘ ¢ù«dh á«aÉØ°ûdG QÉWEG ≈a »JCÉj ∂dP ¿CG Éë°Vƒe
¬JGP Qó°üŸG í°VhCGh .áWÉ°SƒdG hCG äÉ°VhÉØŸG QÉWEG
.ábQÉaCG AGQRh çÓKh áæé∏dG ¢ù«FQ º°V óaƒdG ¿CÉH
»≤jôaE’G OÉ–’G ÉgóahCG ábQÉaC’G AÉªμ◊G áæ÷
áaÉμH ∫É°üJÓd IôgÉ≤dG ÛEG …QÉ÷G ´ƒÑ°SC’G ájGóH ‘

á«∏«FGô°SE’G ` á«æ«£°ù∏ØdG äÉ°VhÉØŸG

ΩÓ°ùdG ¿É≤JG ‘ π«ëà°ùŸGh øμªŸG

ó©H á«μjôeC’G á«LQÉÿÉH ø£æ°TGh ájÉYQ â– ÚæK’G Ωƒj á«∏«FGô°S’G á«æ«£°ù∏ØdG äÉ°VhÉØŸG âØfDƒà°SG
´Éæb’ …Òc ¿ƒL »μjôeC’G á«LQÉÿG ôjRh É¡H ΩÉb »àdG áØãμŸG äGOƒ¡ÛG ó©H Gògh äGƒæ°S çÓK ΩGO ∞bƒJ
É¡Ñ«MôJ øY §°ShC’G ¥ô°ûdG ‘ ájƒ°ùà∏d á«dhódG á«YÉHôdG âæ∏YCG óbh .äÉ°VhÉØŸG ádhÉW ÛEG ¢Sƒ∏÷ÉH Úaô£dG
iƒà°ùe ≈∏Y ´ÉªàLG ó≤Y ‘ É¡à«f øY áHô©e ø£æ°TGh ‘ Ú«∏«FGô°S’Gh Ú«æ«£°ù∏ØdG ÚH äÉ°VhÉØŸG ±ÉæÄà°SÉH
πª°ûJ ô¡°TCG 9 RhÉéàj ’ ∞≤°ùH áeƒμﬁ äÉ°VhÉØŸG ¿CG …Òc ø∏YCGh .πLÉ©dG Öjô≤dG ‘ Ú°UÉÿG ÚKƒ©ÑŸG
C ’C G hCG Ú£°ù∏a ‘ ÚYƒÑ°SCG ∫ÓN ¿É«≤à∏«°S ÚÑfÉ÷G ¿CÉH GócDƒe á«°SÉ°SC’G ÉjÉ°†≤dG øe ÉgÒZh »FÉ¡ædG ™°VƒdG
.QGƒ◊G QGôªà°SG ≈∏Y ø£æ°TGƒH ÒNC’G Éª¡bÉØJG ó©H á∏àÙG »°VGQ
ƒ∏°ShCG ¥ÉØJG πÑb Gƒ∏≤àYG »æ«£°ù∏a Ò°SCG 104 øY êGôa’G QGôb ôjô“ ≈∏Y Úª«dG á≤aGƒe ƒgÉ«æJÉf ¢†jÉb óbh
.áeƒμ◊G øe »æ«ª«dG …Oƒ¡«dG â«ÑdG ÜõM ÜÉë°ùfG ΩóY πHÉ≤e IójóL á«fÉ£«à°SG IóMh 5500 AÉæÑH
º¡æeh äÉ°VhÉØŸG ìÉéæd á°Uôa …CG ∑Éæg óLƒJ ’ ¬fCG »æ«£°ù∏ØdG ¿CÉ°û∏d Ú©ÑààŸGh Ú∏∏ÙG ¢†©H iôjh
GóY Ée √ó«H áëHGôdG ¥GQhCÓd ó≤àØj »æ«£°ù∏ØdG ¢VhÉØŸG ¿ƒc âjRÒH á©eÉL øe OGƒ÷G óÑY í∏jƒ°U PÉà°SC’G
.áehÉ≤ŸG ≥jôW øY §¨°†dG
π¡a ájóL IójóL äÉ°VhÉØe ÛEG IOƒ©dG iƒ°S Ú«æ«£°ù∏ØdG ΩÉeCG QÉ«N ’ ¬fG ∫É≤a …ôª©dG å«Z ÒÑÿG ÉeCG
?èFÉàf »æ«£°ù∏ØdG ¢VhÉØŸG ≥≤ëj

ô°UÉf / ¢S

¿CG á˘«˘°SÉ˘Fô˘˘dG äÉ˘˘HÉ˘˘î˘ à˘ fE’G âà˘˘Ñ˘ KCG
GÒÑ˘˘ ˘c É˘˘ ˘«˘ ˘ Yh ∂∏˘˘ ˘ àÁ ‹ÉŸG Ö©˘˘ ˘ °ûdG
äó˘dh å«˘M ,√ô˘¶˘à˘æ˘j …ò˘˘dG ¿É˘˘gô˘˘dÉ˘˘H
‘ ÉeõYh áªg ¬jód É¡°TÉY »àdG áeRC’G
IOƒ©dG ∫ÓN øe É«FÉ¡f É¡«∏Y AÉ°†≤dG
ájQƒà°SódG á«Yô°ûdG ΩÉ¶æH πª©dG ÛEG
ø˘˘e OÓ˘˘Ñ˘ ∏˘ d ΩOÉ˘˘≤˘ ˘dG ¢ù«˘˘ Fô˘˘ dG Úμ“h
á˘˘μ˘ FÉ˘˘°ûdG äÉ˘˘Ø˘ ∏ŸG π˘˘c ™˘˘e π˘˘eÉ˘˘©˘ à˘ dG
á«Ñ©°T á«Yô°ûH Oƒæ°ùe ƒgh Ió≤©ŸGh
hCG É˘jGƒ˘æ˘dG ø˘e ¬˘æ˘°ü– É˘«˘∏˘NGO á˘©˘ °SGh
É¡d ¢Vô©J »àdG á«HÓ≤f’G ä’hÉÙG
á«dhO á«˘cõ˘Jh ∫ƒ˘Ñ˘≤˘H ™˘à˘ª˘à˘dGh √ƒ˘≤˘HÉ˘°S
øe IOÉØà°SE’G äÉeõ«fÉμ«e øe ¬æμ“
øgGôJ »àdG ‹hódG ™ªàÛG äGóYÉ°ùe
äÉØ∏ﬂ øe êhôî∏d GÒãc ‹Ée É¡«∏Y
Ió©°UC’G ™«˘ª˘L ≈˘∏˘Y á˘«˘KQÉ˘μ˘dG á˘eRC’G
ΩÉ˘˘ eCG ‹hó˘˘ dG ™˘˘ ª˘ ˘àÛG Gò˘˘ ˘g ™˘˘ ˘°†Jh
É¡æe ¢ü∏ªàdG ¬æμÁ ’ »àdG ¬JÉ«dhDƒ°ùe
IOƒ©H É¡©æe ÜÉÑ°SCG AÉØàfE’ IôŸG √òg
.OÓÑdG ÛE G á«Yô°ûdG
äGóYÉ°ùŸG √òg ¿ƒμJ ¿CG Öéj Éªc
»àdG ‹Ée É¡°û«©J »àdG IÉ°SCÉŸG ºéëH
ÌcC’G ∫hódG áªFÉb ‘ É¡Ñ«JôJ ™LGôJ
ÚÄLÓdG OóY π°Uhh ,⁄É©dG ‘ Gô≤a
¿ƒ«∏e ∞°üf ÛEG Ú«dÉŸG øjôé¡ŸGh
3 , 2 ≠∏Ñe É¡©e »Øμj ’ ΩÉbQCG »gh
áëfÉŸG ∫hódG äóYh …òdG hQhCG QÉ«∏e
π˘˘«˘ Ø˘ μ˘ dG ≠˘˘∏˘ ˘ÑŸG ¿CG ÚM ‘ ¬Áó˘˘ ≤˘ ˘J
Gòg ¥ƒØj OÓÑdG QÉªYEGh π«gCÉJ IOÉYEÉH
.ÒãμH ºbôdG
á˘«˘HÉ˘î˘à˘f’G á˘«˘∏˘ª˘ ©˘ dG äõ˘˘«“ ó˘˘≤˘ d
É¡à≤HÉ°S ¢ùμY ≈∏Y IôŸG √òg á«dÉŸG
‘ %53 â¨∏H á©ØJôe ácQÉ°ûe áÑ°ùæH
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من وصصايا لقمان

اعداد  :عبد الكريم ل

ينكشصف اإلنسصان ويذوب المظهر ..وينكشصف المخبر.
ولماذا سصمي السصفر سصفرًا ،إال ألنه عن األخÓق
والطبائع ...يسصفر؟
يابني،إاذا ابتÓك الّله بعدو ..قاومه باإلحسصانإاليه.
إانهم يقولون لك :أانت ناجح ومؤوثر ..فالكلب الميت ..ل
ادفع بالتي هيأاحسصن...
ُيركل ..ول ُيرمىإال الشصجر المثمر.
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تصصور:أاقسصم بالّله....أا
بني :عندما تنتقد أاحدًا فبعين النحل تعّود أان تبصصر ،ول
ً
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إاذا أاردت أان تكتشصف
تنظر للناسس بعين ذباب فتقع على ما هو مسصتق

أاعجب عجائب القرآان العظيم

اختÓف الطباعآاية
منآايات الّله في خلقه

حقائق ظلمة السصماء العليا
قبل عام  1959لم يصصل اإلنسصانإالى السصماء العلياأاي التي فوق الغÓف الجوي وكان الناسس ينظرون فوقهمإالى السصماء فيشصاهدونها قبة زرقاء مرصصعة بالنجوم
المتأÓلئة فتزيد السصماء زينة وجمال.
وفي عام  1959وما بعده وصصل اإلنسصان إالى ما فوق الغÓف
الجوي لأÓرضض في وضصح النهار .فإاذا به يفاجأا بأامر
عجيب .وجد أان السصماء مظلمة تماما .ول يتتابع فيها ليل
ونهار ..وهكذا لم يكتشصف العلماء ظلمة السصماء العليا إال
حديثا جدا .إال أان القرآان الكريم ذكرها في قوله تعالى
{أاأانتم أاشصد خلقا أام السصماء بناها ❊ رفع سصمكها فسصواها
وأاغطشض ليلها وأاخرج ضصحاها} 29 - 27( ،النازعات).
ونظر رواد الفضصاء إالى الشصمسض والنجوم فرآاها أاجراما
مشصتعلة في جوف سصماء حالكة الظلمة .وهو منظر ل أاثر
فيه لزينة أاو جمال!! .
وتبين للعلماء أان ضصوء الشصمسض والنجوم ونور القمر .يمر في
السصماء العليا .ول يظهر فيها .ول يبدو ظلمة السصماء .وما
أان يقابل الغÓف الجوي لأÓرضض حتى يتشصتت فيه .فيضصئ
الغÓف الجوي لأÓرضض وينتشصر فيه ..وصصار معلوما أان ضصوء
الشصمسض يتشصتت في الغÓف الجوي لأÓرضض أاثناء النهار
فينتشصر ضصوء الشصمسض فيه .كما يتشصتت ضصوء النجوم أاثناء
الليل في الغÓف الجوي لأÓرضض فتبدو كالمصصابيح فتبدو
السصماء للناظرين إاليها من على سصطح األرضض في زرقة
أاخاذة .وليسض بلونها الحقيقي :سصوداء مظلمة.
وهذه الحقائق تفسصير لقوله تعالى{ :ولقد زينا السصماء
الدنيا بمصصابيح} ( ،الملك اآلية  .)5وتنوين ""الزينة"".
ونصصب كلمة ""الكواكب"" والكواكب هنا تعني النجوم ـ يشصير
إالى أان الزينة اسصم لما يزان به .وإاضصافة ""زينة"" إالى الكواكب
هي من باب إاضصافة األعم إالى األخصض .فتكون للبيان .كما
نصصف ثوبا ونزيده بيانا فنقول عنه ""انه ثوب خز"" والمعنى:
زينت الكواكب السصماء بضصوئها.
ونÓحظ في آايتي الملك والصصافات .أان تحديد الزينة هو
في السصماء الدنيا .وهي السصماء التي تحت الغÓف الجوي
لأÓرضض وهذا إاعجاز علمي كبير .ألن السصماء العليا ل زينة
فيها ول جمال.
وسصورة ""ق"" صصورت هذا المعنى العلمي تصصويرا جديرا.
فقال تعالى ""أافلم ينظروا إالى السصماء فوقهم كيف بنيناها
وزيناها"" ..والحديث في اآلية عن الذين ينظرون إالى
السصماء فوقهم وهم الذين يقفون على سصطح كوكب األرضض

من سصماحة اإ’سصÓم
تنازع على بن أابى طالب على سصيف مع
يهودى ،كل منهما يدعى السصيف له
واختصصم إالى أامير المؤومنين عمر وكان
قاضصى المسصلمين آانذاك فقال سصيدنا
عمر لسصيدنا على قف إالى جوار خصصمك
يا أابا الحسصن فغضصب سصيدنا علي غضصبًا
شصديدا ً حتى بأان أاثر الغضصب في وجهه
فقال له سصيدنا عمر ما الذى أاغضصبك يا
أابا الحسصن قال أاغضصبني أانك ميزتني
على خصصمي وكنيتنى بأابي الحسصن ،وأانا
وهو سصواء ول ميزة ألحدنا على اآلخر
حتى وإان اختلفنا في الدين فما كان من
اليهودي إالأان قال إالى هذا الحد يأامركم
دينكم والّله إانكم لخير الناسض خلقا وإان
دينكم لهو الدين السصمح الكريم وإانكم
لعلى الحق المبين وإاني ألشصهد أان ل إاله
إال اللّه وأاشصهد أان محمدرسصول الّله أاما
السصيف فهو لك يا علي واعتنق اليهودي
السصÓم وصصار من أاعظم المسصلمين
شصأانا.

وينظرون إالى السصماء الدنيا فوقهم وما بها من زينة وجمال.
وفي سصورة الحجر تقرأا ملمحا علميا جديدا فيه من
اإلعجاز العلمي ما فيه .يقول تعالى{ :ولقد جعلنا في
السصماء بروجا وزيناها للناظرين}( ،الحجر اآلية .)16
والناظرين هم سصكان كوكب األرضض الذين ينظرون إالى
السصماء الدنيا فوقهم.
وما كان التفسصير العلمي الذي ذكرناه معروفا للناسض قبل
عصصر العلم الحالي.
ويتضصح اإلعجاز العلمي للباحثين .إاذا رجعوا إالى عصصر
نزول القرآان الكريم ودرسصوا ما كان عليه الناسض حينئذ من
جهل تام بحقائق العلوم .وجهل تام بأاسصرار ما كانوا
يشصاهدونه في السصماء فوقهم .وما كان يجول في ذهنهم أان
هناك سصماء دنيا .وسصماء عليا .فهي سصماء فوقهم ل
يشصاهدون سصماء غيرها .فيها ضصوء الشصمسض يمأÓها أاثناء
الظهر .وفيها ضصوء النجوم يتأÓأل فيها أاثناء الليل .فكانوا
ينظرون إالى السصماء في إاكبار وتعظيم وتقديسض .حتى أان

لماذا سصميت سصورة الطور بهذا ا’سصم؟
عرفت سصورة الطور بهذا السصم لما رواه مالك في الموطأا عن جبير بن
مطعم ،سصمعت رسصول الّله ـ صصلى الّله عليه وسصلم ـ قرأا بالطور في المغرب
وفي تفسصير سصورة الطور من صصحيح البخاري عن جبير بن مطعم قال:
سصمعت النبي ـ صصلى الّله عليه وسصلم ـ يقرأا في المغرب بالطور فلما بلغ هذه
اآلية {أام خلقوا من غير شصيء أام هم الخالقون ❊ أام خلقوا السصماوات
واألرضض بل ل يوقنون أام عندهم خزائن ربك}( ،اآليات من  35إالى  37من
السصورة المذكورة) ،كاد قلبي يطير وكان جبير بن مطعم سصاعتها مشصركا قدم
على النبي ـ صصلى الّله عليه وسصلم ـ في فداء أاسصرى بدر وأاسصلم يومئذ ..ووجه
تسصميتها بالطور لذكر الطور فيها.

عثمان بن عفان على فراشش الموت

قال حين طعنه الغادرون والدماء تسصيل على لحيته :ل إاله إال أانت سصبحانك
إاني كنت من الظالمين.
اللّهم إاني أاسصتعيذك وأاسصتعينك على جميع أاموري وأاسصأالك الصصبر على
بليتي.
ولما اسصتشصهد فتشصوا خزائنه فوجدوا فيها صصندوقا مقف.. Ó
ففتحوه فوجدوا فيه ورقة مكتوبا عليها  ..هذه وصصية عثمان ..
بسصم الّله الرحمن الرحيم
عثمان بن عفان يشصهد أان ل إاله إال الّله و حده ل شصريك له  ..وأان محمدا
عبده ورسصوله وأان الجنة حق ..وأان الّله يبعث من في القبور ليوم ل ريب فيه
إان اللّه ل يخلف الميعاد  ..عليها يحيا وعليها يموت وعليها يبعث إان شصاء
اللّه.

من كÓم الصصالحين

الرجل الصصال ُح الذي ’ تنسصاه المرأاة
سصئل أاحد علماء اإلسصÓم عما تحبه المرأاة في الرجل الذي ل تتزوج بعد
وفاته ول تنسصاه طوال حياتها ..فقال :هو الرجل الذي يكون كريمًا في
عواطفه ويده ،ويهبها األمان والحنان ..اللّين في تعامله ،الرقيق في
مشصاعره القوي الشصخصصية ب Óغرور ..الذي تشصعر وهي معه برجولته
وأانوثتها ..إاذا تحدث تنبهر من أاسصلوبه وحسصن حديثه ول تمله...الذي
يدللها ويÓعبها ويÓطفها ..الذي يتقن فن النظرات تجاهها ..الذي يقدر
إاحسصاسصها ومشصاعرها ويحن عليها وقت حزنها وأالمها ..الذي يقدرها
ويسصتمع لها ،ويطلب مشصاركتها ويحترم رأايها ويرشصدها إالى دينه وطريق
ربها.

بعضض األمم عبدت النجوم قديما .وبعضصها عبد القمر.
وبعضصها اآلخر قدسض الشصمسض.
وذكر القرآان الكريم ما كانوا يشصاهدونه من نجوم تتأÓأل ليÓ
في السصماء كالمصصابيح ..فآامنوا باآلية وصصدقوها ولم
ينكروا منها شصيئا ..وكذلك باقي اآليات الكريمة إال أان
القرآان العظيم لم يوافقهم على خطأا معتقداتهم العلمية
فربما .نذكر الحقائق العلمية الصصحيحة .حتى إاذا جاءت
عصصور العلم والكتشصافات العلمية .وجد العلماء أان ما
اكتشصفوه من حقائق العلم .مذكورا في القرآان الكريم.
فصصدقوا القرآان وآامنوا به ولم ينكروا منه شصيئا ..لقد صصاغ
القرآان الكريم حقائق العلوم في أاسصلوب بÓغي معجز وفهم
الناسض في العصصور المختلفة منه .على قدر علمهم وفهمهم
فآامنوا وصصدقوا .وهذا األسصلوب البÓغي المعجز هو من
أاعجب عجائب القرآان العظيم.
بقلم الدكتور:أاحمد شصوقيإابراهيم
رئيسس المجمع العلمي لبحوث القرآان والسصنة
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قال الّله عز وجلَ{ :واْلَعصْصِر ،إاsن اإلنسَصانَ َلِفي ُخسْصٍر ،إاsل
حا ِ
ت وَتَواصَصْوا ِبالْحَuق وَتَواصَصْوا
الَِذيَن آامَُنوا وَعِملُوا الصصsالِ َ
ِبالصsصْبِر}.
في هذه السصورة ذات اآليات الثÓث يتمثل منهج كامل
للحياة البشصرية كما يريدها اإلسصÓم،
وتـب ـرز مـعـالم التصصور اإليماني
بحقيقته الكبيرة الشصاملة في أاوضصح
وأادق صصورة .إانها تضصع الدسصتور
اإلسصـÓمي كله في كلمات قصصار،
وتصصف األمة المسصلمة :حقيقتها
ووظيفتها ،فـي آاية واحدة هـي اآليـة
الثالـثـة من السصورة ..وهذا هو
اإلعجاز الذي ل يقدر عليه إال
الّله..إانه على امتداد الزمان فـي
جمـي ـع األعصصار ،وامتداد اإلنسصان
في جميع األدهار ،ليسض هنالك إال
منهج واحد رابح ،وطـري ـق واحـد
ناجح ،هو ذلك المنهج الذي ترسصم
السصورة حدوده ،وهو هذا الطريق الذي تصصف السصورة
معالمه  ..وكل ما وراء ذلك ضصياع وخسصار .
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الشصهامة تورث
الذكر الجميل

إان الناسض معادن ،وإان اختÓف الطباع آاية
من آايات الّله في خلقه ،فترى من الناسض
َمن حَسُصَن خلقه وكرمت عليه نفسصه ،فهو
ذكي متوقد يتحمل الصصعاب ،يقوم بما كلف
به ،بل يتطوع بأاداء األمور..
إان الناسض معادن ،وإان اختÓف الطباع آاية
من آايات الّله في خلقه ،فترى من الناسض
َمن حَسُصَن خلقه وكرمت عليه نفسصه ،فهو
ذكي متوقد يتحمل الصصعاب ،يقوم بما كلف
به ،بل يتطوع بأاداء األمور الجسصام ،ومع
هذا ل تراه إال حموًل صصبورا طيب النفسض
حuمل ذا عقل راجح وفكر ثاقب ورأاي
بما ُ
نافذ ،وهذا هو الشصهم.
إان وجود هذه الصصفة في المرء ينبئ عن
علو همته وإاباء نفسصه وشصرفها ،وإاذا شصرفت
النفسض كانت لآÓداب طالبة ،وفي الفضصائل
راغبة ،وأاما علو الهمة فإانه باعث على
التقدم ،أانفًة من خمول الضصعة ،واسصتنكاًرا
لمهانة النقصض.
ول يكون شصهًما ذا نجدة وسصؤودد إال من
سصهلت عليه المشصاق ،وهانت عليه الصصعاب
رغبة في الحمد ،وهانت عليه المtÓذ حذًرا
من الذم؛ ولذلك قيل :سصيد القوم أاشصقاهم.

النبي ـ |ـ سصيد الشtصهوم
إان رسصول الّله ـ | ـ خير من اتصصف بهذه
الصصفة الكريمة ،فها هو أانسض بن مالك
رضصي الّله عنه يقول"" :كان النبي ـ | ـ
أاحسصن الناسض وأاجود الناسض وأاشصجع الناسض.
ولقد فزع أاهل المدينة ذات ليلة فانطلق
الناسض ِقَبل الصصوت فاسصتقبلهم النبي ـ| ـ
قد سصبق الناسض إالى الصصوت وهو يقول"" :لم
ُتراعوا ،لم ُتراعوا .وهو على فرسض ٍ ألبي
طلحة ُعري ما عليه سَصْرٌج في عنقه سصيف،
فقال :لقد وجدته بحًرا""( .البخاري
ومسصلم).
وعند الشصدائد كان يظهر من صصنوف
الشصجاعة والشصهامة ما ل يخطر على بال؛
حنين حين كانت الجولة للمشصركين
ففي ُ
وقد تكاثروا عليه
ـ |ـ نزل من على
وجعل
بغلته
وهو
يقاتلهم
يقول"" :أانا النبي
ل كذب ،أانا ابن
عبد المطلب"".
قال البراء رضصي
الّله عنه :فما ُرئي
من الناسض يومئذ
أاشصد منه"" .وفي
أاحد حين فر كثير
من المسصلمين بعد
أان أاشصيع أانه ـ | ـ
قد قتل والمشصركون يسصتهدفونه ليقضصوا
عليه ،برز للناسض ونادى"" :أانا رسصول الّله""
برغم ما في هذا النداء من لفت أانظار
المشصركين إاليه لكنها الشصجاعة والشصهامة
في أابهى صصورها.

ما قام ونجح مجتمع إال [بالعدل واإلحسصان وإايتاء ذي
القربي] ،وما فشصل مجتمع إال [بالفحشصاء والمنكر
والبغي] (النحل اآلية .)9
فعندما يرى األولد العدل سصائدا ً بينهم من طفولتهم
واإلحسصان وصصلة الرحم فإانهم ينشصأاون على الحب
واللتزام به .إان األسصرة التي تغرسض في أاولدها قل هو الّله أاحد بفضصلها يا رب ل تكلني إالى أاحد
المعاني النبيلة هي التي تنجح في مقاومة األوبئة ول تحوجنا إالى أاحد واغنني يارب عن كل أاحد يامن
األخÓقية التي تهّدد األسصرة في المجتمع المنحل إاليه المسصتند وعليه المعتمد عاليًا على العلى فوق
واألسصرة التي تطبق شصرع الّله ينجو أابناؤوها من كثير العلى فرد صصمد منزه في ملكه ليسض له شصريك ول
من األمراضض منها القلق والكتئاب والنحÓل ولد ورزقه ميسصر يجرى على طول المدد يا
الخلقي في حين أان األسصر التي تتبع المناهج الغربية
سصيدي خذ بيدي من الضصÓل إالى الرشصد
وتميل إالى التحرر واإلباحية يسصيطر على أابنائها نوبات
ونجنى من كل ضصيق ونكد.
التشصنج واإلباحية والفوضصى بل والنتحار.

دعاء الصصمدية
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ájƒ¡édG áYGP’EG »a ¬Jƒ°üH ¿GPC’G ´Gò«°S ∫h’CG õFÉØdG øÉ¡«∏ª©FLÉ°üÉdeG ±,…ôóWæ¡døG eø«ìàdÉGëdáÉE¡HhcÉaáHƒè∏£°†ef
∞dGC ø«©HQGC ΩGôcGE ≈dGE ´hô°ûªdG Gòg ±ó¡jh;
≈dGE ¬«a ¢Uôëf ,øWƒdG iƒà°ùe ≈∏Y º«àj
º«à«dG á°SQóªH º¡aô°Th IOÉ©°ùdÉH ºgQÉ©°TGE
Éfó«°S º¡°SGCQ ≈∏Y AÉª¶©dG âLôN »àdG
Gò¡d Gó«°ùéJh ,ΩÓ°ùdGh IÓ°üdG ¬«∏Y óªëe
IóFÉe áæJÉÑH á«©ªédG Öàμe º¶qf ´hô°ûªdG
§°SƒH äÓØëdG áYÉ≤H ΩÉàjÓ
C d QÉ£aGE
™e ΩÉàj’CG øe áYƒªée √ô°†M ,áæjóªdG
»a áª°UÉ©dG ôFGõédG âfÉc Éªc ,º¡JÓFÉY
,áªdÉ©ªdÉH …ó∏ÑdG ¬Ñàμe ≥jôW øY óYƒªdG
QÉ£aGE IóFÉe •QÉØdG óM’CG Ωƒj áª¶qæe
áj’h ≥ëà∏àd ΩÉàj’CG ±ô°T ≈∏Y á«YÉªL
,á«©ªé∏d ™HÉàdG ô«îdG ájÉéH ¿Gó«e »a ájÉéH
¿É°ùª∏Jh áØ∏édGh ¢†«ÑdG äÉj’h ∂dòc
.á«©ªédG É¡H IóLGƒàªdG äÉj’ƒdG ∞∏àîeh

∞°Sƒj …ó«°S íjô°V
ôμ°ù©ªH »aô°ûªdG
»a ø«àHÉãdG ¿É«Y’CG ájó°TGôdG AÉª∏Y øe
Üƒ≤©j ƒHGC ΩƒMôªdG ,±ô°ûdGh º∏©dG
ø«aO »aô°ûªdG ∞°Sƒj …ó«°S ƒYóªdG
™HÉàdG ¿ô≤dG »a ódh ,''•ôμdG'' ájhGR
ôªY øY ¿ô≤dG ¢ùØf »a »aƒJh …ôé¡dG
…ó«°S ƒgh ,áæ°S ø«©°ùJ »dGƒM õgÉæj
øH ø«°ùëdG øH ídÉ°U øH ≈°ù«Y øH ∞°Sƒj
ï«°ûdG øH óªëe øH »Hô©dG ¬∏qdG óÑY »HGC
øH ≈°Sƒe øH ¥Éë°SGE øH Üƒ≤©j øH
øH ≈°ù«Y øH ≈°Sƒe øH »ëj øH ¿Éª«∏°S
øH πeÉμdG ¬∏qdG óÑY øH ¢ùjQOGE øH ¢ùjQOGE
¬∏qdG Ωôc »∏Y øH »£Ñ°ùdG ≈æãªdG ø«°ùëdG
≈∏°U ` ¬∏qdG ∫ƒ°SQ âæH áªWÉa øH ¬¡Lh
»a AÉL Ée Ö°ùM ` º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏qdG
¬æY Öàc óbh.á«îjQÉàdG äÉWƒ£îªdG
¬«∏Y åjóëdG »≤Hh º¡JÉfhóe »a AÉª∏©dG
óq©j å«M ,Gòg Éæeƒj ≈dGE »£îdG çGôàdGh
å«M ,¬àbh AÉª∏Y ôFÉ°S øe ∞°Sƒj …ó«°S
OÉ≤àYG ¬dh iƒ≤àdGh ìÓ°üdÉH ô¡à°TG
øe í°VhGC áeGôc ¬∏a ¢SÉædG óæY º«¶Y
,ÜÉéà°ùe AÉYO h áª«¶Y ácôHh ¢ùª°ûdG
.á«ª∏©dG πFÉ°ùªdG »a ∫ÉMôdG ¬«dGE ó°ûJ

¢S `` ô«îdG ΩGC

∞bƒàj ’ AGóf º¶YGC ƒg ¿GP’
C G¿
C
q ’
,¿ƒμdG Gòg ôÑY á≤«bód ƒdh ÉbÓWGE
á≤HÉ°ùªdG √òg ¥ÓWGE Iôμa äAÉL
''ô«îdG ¢SÉf'' á«©ªL ôÑà©J »àdGh
íàØd IQOÉÑe »¡a ,É¡bÓWGE »a ábÉÑq°ùdG
ø°ùMGC QÉ«àN’ ÜÉÑ°ûdG ΩÉeGC ∫ÉéªdG
≈∏Y ΩÓμdG ≈∏MGC ójOôàd äGƒ°U’
C G
πc »a áMƒàØe »gh ,¥ÓW’
E G
øe ÜÉÑ°ûdG äÉÄe É¡«a ∑QÉ°ûj äÉj’ƒdG
AGOGC »a º¡∏c ¢ùaÉæàj áØ∏àîe QÉªYGC
»Yô°ûdG √AGOGBh ¬eÉμMÉCH ¿GP’
C G
â°ü°qüN å«ëH ,áHƒ∏£ªdG ¬fÉëdGCh
.ÜÉ°T 200 `d Ωó≤à°S áª«b õFGƒL
â°SGôæªJ áj’ƒH ábÓ£f’EG IQÉ°TGE â«£YGCh
Éª«a É¡à∏J ,¿É°†eQ ô¡°ûd ≈dh’CG ΩÉj’CG »a
äÉj’ƒc »æWƒdG ÜGôàdG øe IóY äÉj’h ó©H
,¿Gôgh ,áHÉæY ,áæJÉH ,áØ∏édG ,èjôjôYƒH êôH
iôN’CG äÉj’ƒdG ∞∏àîeh ájÉéH ,ôμ°ù©e
á«F’ƒdG ÖJÉμªdG ≈∏Y Gô«Ñc ∫ÉÑb’EG GCóH å«M
.ácQÉ°ûªdG á«¨H π«é°ùà∏d á«©ªé∏d
≈dGE Ωhóà°S á≤HÉ°ùªdG √òg ¿qGC ô«còàdG Qóéjh
¿É°†eQ ô¡°T øe øjô°û©dGh ™HÉ°ùdG Ωƒj ájÉZ
øjõFÉØdG AÉª°SGC É¡«a ø∏©à°S øjGC º¶©ªdG
≈∏Y ±ô°ûjh ,Qó≤dG á∏«d »a ≈dh’CG ÖJGôªdÉH
Éªc ,¿ƒ∏gƒDe áªFGCh IòJÉ°SGC á≤HÉ°ùªdG √òg
¢†©H ™e ≥«°ùæàdÉH á≤HÉ°ùªdG √òg »JÉCJ
IõFÉL Ωó≤J ÉgQhóH »àdGh á«∏ëªdG äÉYGP’EG
äƒ°üH ¿GP’CG áYGPGE »a πãªàJ øjõFÉØ∏d
.áj’h πμH ≈dh’CG áÑJôªdÉH õFÉØdG
¬«∏Y ¬∏qdG ≈∏°U ΩÉf’CG ô«N á«°Uƒd Gò«ØæJh
≈∏Y í°ùeGh º«à«dG ºMQG'' :∫Éb …òdG ,º∏°Sh
∑QóJh ∂Ñ∏b ø∏j ∂eÉ©W øe ¬ª©WGh ¬°SGCQ
É¡Yhô°ûe á«©ªédG â≤∏WGC ,''∂àLÉM
,''ΩÉàj’CG óFGƒe ´hô°ûe'' º°SG âëJ »fÉ°†eôdG
≈fGƒàJ ’h ΩÉàj’CG áÄØd á¨dÉH á«ªgGC »dƒJ å«M
É¡JGQOÉÑe øe á©°SGh äÉMÉ°ùe ¢ü«°üîJ »a
óFGƒe ´hô°ûªa'' ,áëjô°ûdG √ò¡d É¡JÉWÉ°ûfh
QÉ£aGE óFGƒe áeÉbGE øY IQÉÑY ƒg ΩÉàj’CG
º¡Hƒ∏b ≈dGE áMôØdG ∫ÉNO’E ΩÉàjÓ
C d á©°Sƒe
√hó≤a …òdG ¿ÉæëdGh ∞£©dÉH ºgQÉ©°TGEh
¬H Oƒéj Ée º¡d Ωó≤f ,º¡jódGh ó≤ØH
á«dõæe äÉeõ∏à°ùe hGC á°ùÑdGC øe ø«æ°ùëªdG
.''ÉjGógh ájQhô°V

»a iôN’CG ¬cGƒØdG ¢ùaÉæJ âëÑ°UGCh
IóFÉe »a Iƒ≤H Gô°VÉM √óéf øjGC ,¥ƒ°ùdG
ÉeÉªàgG Ö£≤à°ùj Éªc ,¿Gõ«∏¨H QÉ£a’EG
ÖfÉL ≈dGE ƒ∏ëdG ¬bGòe ÖÑ°ùH Éæg Gô«Ñc
™«£à°ùj »àdG ,AÉªdG øe á«ªc ≈∏Y √ôaƒJ
√ô°ùN …òdG AÉªdG ¢†jƒ©àd ∂∏¡à°ùªdG É¡H
π°üa »a ΩÉ«°üdG øe πjƒW Ωƒj ó©H
.ôëdG
»àdG ôÑc’CG áÑ°ùædG ÜÉÑ°ûdG áÄa πμq°ûJh
ø«àdG è°†f º°Sƒeh π«°†ØdG ô¡°ûdG π¨à°ùJ
á«eƒ«dG ¥Gƒ°S’CG »a ¬≤jƒ°ùàd …óæ¡dG
¿ƒjhô≤dG ™«Ñj øjGC ,áj’ƒdG »a áahô©ªdG

π«bGôY ¿hO ádƒÑ≤e QÉ©°SÉCH º¡Lƒàæe
QÉéJ á¡cÉØ∏d íÑ°UGC áæ°ùdG √òg ÉeGC ,ôcòJ
»a á¡cÉØdG ™«ÑJ á∏≤æàe äÉÑcôe ÜÉë°UGC
''ôjhGhódG'' »a ¿ƒ∏≤æàj ,AÉ«M’CG ∞∏àîe
Éeó©H ,É¡©«H IOÉYGEh á¡cÉØdG √òg AGô°ûd
,¬H ¿É¡à°ùj ’ É«dÉe ÉëHQ É¡«a GhóLh
ájOhóëªd iôÑμdG ¿óªdG »a É°Uƒ°üN
™«£à°ùj ’ …òdG ,…hô≤dG πLôdG πNódG
hGC ájó∏ÑdG º«∏bGE êQÉN ¬LÉàfGE ≥jƒ°ùJ
∞«dÉμJ ÖÑ°ùH ,É¡H ø£≤j »àdG IôFGódG
.π≤ædG
IójôL É¡Jó°UQ »àdG äÉeƒ∏©ªdG ó«ØJh
ø«àdG øe óMGh ¥hóæ°U ¿qÉCH ''Ö©°ûdG''
ÜQÉ≤j ÉªH á«dÉªdG ¬àª«b ≠∏ÑJ »cƒ°ûdG
»a AÉ£°Sh QÉéàdG ¿ƒμ«d ,QÉæjO 600
Üô¨dG äÉj’h ≈dGE ¬fƒ∏≤æjh ,∂dP
»a íHôdG øY åëÑdG πLGC øe …ôFGõédG
.á¡cÉØdG √òg ™«H

∑ / áë«àa :OGóYGE

IQÉéJ íÑ°UGC Éeó©H
¿É°†eQ »a áëHôe

''…óæ¡dG ø«àdG''
á∏°†ØªdG á¡cÉØdG
QÉ£a’G IOÉe ≈∏Y
¿Gõ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` «∏¨H
ø«àdG πμq°ûj
á¡cÉØdG …óæ¡dG
’ »àdG á«°ù«FôdG
É¡æY
»æ¨à°ùJ
»a QÉ£a’G óFGƒe
,¿Gõ«∏Z áj’h
∫hGC ≈ë°VGC å«M
¬«∏Y πÑ≤j Ée
∫ÓN ¿ƒªFÉ°üdG
¿É°†eQ
ô¡°T
ÖÑ°ùH
ºjôμdG
É¡àª«bh É¡bGòe
Iô«ÑμdG á«FGò¨dG
≈∏Y ¢Vƒq©j Ée
`dG ∫GƒW É¡H ô©°T á≤°ûe πc ºFÉ°üdG
.ΩÉ«°üdG øe áYÉ°S 16

º«MôdG óÑY ` ´ :¿Gõ«∏Z
á«FÉædG á°UÉN äÉjó∏ÑdG ójó©H äô°ûàfGh
≥∏£j »àdG ,''»cƒ°ûdG ø«àdG'' IQÉéJ É¡æe
¿ƒμJh ,É«∏ëe ''Iô°ùªμdG'' º°SG É¡«∏Y
»ah á«ØjôdG ≥WÉæªdG »a É¡àYGQR
∑Éæg äÓFÉY óéJ ’ å«M ,ôjhGhódG
¬fq’C ''…óæ¡dG ø«àdG'' øe ø«JÉ°ùH
ó¡édG ô«ãμdG Ö∏£àj ’ ∫ƒ°üëªc
π©éj ™bGh ,ô«ãc AÉe ≈dGE ’h ΩÉªàg’Gh
ÉªHQ ∫ÉªdG øe ’ƒNóe ôaqƒj ¬YQGR
á¡LGƒe »a ájhô≤dG á∏FÉ©dG ¬LÉàëJ
.OGôa’CG äÉLÉ«àMG
Gòg ¿É°†eQ øeGõàjh
º°Sƒe ™e ΩÉ©dG
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¿Éjô©dG ∑GQÉ°ûàdG

»aÉμ°ù«ædG Iƒ∏M
ôjOÉ≤ªdG @
,øjôZQÉe IóHR Æ250 `
,ÖWQ ôμ°S ¢SÉc `
,¢†«H 3 `
»a ¬«HhP ø°ûN ¿Éc GPGE) »aÉμ°ù«f QÉ¨°U ≥dÉ©e 3 `
,(AÉe á≤©∏e
,Iƒ∏ëdG IQÉªN 1 `
,áæjôa πcGC ≥dÉ©e 3 `
.áæ«é©dG Ö°ùM áæjõjÉªdG `
ô«°†ëàdG á≤jôW @
,»aÉμ°ù«ædG ,¢†«ÑdG ,ôμ°ùdG ,IóHõdG øe πc §∏îf
.áæjõjÉªdG ™e áæjôØdG ,IQÉªîdG
¢SÉμH ôFGhO πμ°ûfh É¡∏ëf áæ«é©dG ∂°SÉªàJ ÉeóæY
ÉeóæY ,¿ôØdG É¡∏Nóf ºK á«æ«°U »a É¡©°†fh …É°ûdG
¢ûª°ûªdG ≈HôªH Éª¡°†©H ™e ¿ÉæKG ≥°ü∏f è°†æJ
’ƒcƒ°ûdÉH É¡æjõfh

IRƒédG Iƒ∏M

QhòædG AÉØjGE
≥ÑWh ¬dÓN
IQhô°V ÖFÉ¨dG
¿Éé«HQPGC »a

QòæH hGC ,AÉYódG IôãμH hGC ,IOÉÑ©dG IOÉjõH AGƒ°S ,ºjôμdG
¬∏qdG ¬Ñgh Éªqe AGô≤Ø∏d Ωóq≤j Éªc ,¿É°†eQ ó©H ΩÉjGC ΩÉ«°U
.º©ædG øe ¬«∏Y ≠Ñ°SGCh ,ô«îdG øe
º¡a ,á°UÉN áeôMh á°SGób ºgóæY ºjôμdG ô¡°û∏dh
,íeÉ°ùàdÉH ΩGõàd’ÉH ôãcGC Ghó¡àéj ¿GC ≈∏Y ¬«a ¿ƒ°Uôëj
,É¡°üFÉ≤f øY ó©ÑdGh ,¥ÓN’CGh ìhôdG ƒª°Sh ,ôaÉ¨àdGh
,ôMÉæàdGh ,¥É≤°ûdGh ,±ÓîdG ÜÉÑ°SGC ¿É«°ùfh ,É¡°†bGƒfh
.Ó«Ñ°S ∂dP ≈dGE GƒYÉ£à°SG Ée
ô°S’CÉa ,äGOÉYh ¢Sƒ≤W ºgóæY ΩôμdGh Oƒé∏dh
,É¡æ«H Éª«a iƒ∏ëdGh áª©W’CG AGógGE ∫OÉÑàJ IQhÉéàªdG
AGô≤Ø∏dh ,Ék©«ªL ¿Gô«édG óFGƒe ¬HÉ°ûàJ OÉμJ ≈àM
,ø«jQP’BG äƒ«H ¬H OƒéJ Éªe ôÑc’CG Ö«°üædG ø«cÉ°ùªdGh
.IôªdG √òg º¡æ«H Éª«a áoaÉ°ùªdG äóYÉÑJ ¿GEh ≈àM
óMGC Ωƒ≤jh QÉ£a’EG πÑb ájQP’BG äÓFÉ©dG ™ªséàJ
IhÓàH ,á«Hô©dG ¿hGCô≤j øªqeh ø°ùdG QÉÑc øe ¢UÉî°T’CG

¿É°†eQ
ºgOÓH »a

áeƒμM Iô«Ñc áfÉμe ø«jQP’
B G Üƒ∏b »a ¿É°†eôd
ºYóJ ` »fÉª∏©dG É¡¡LƒJ ºZQ ` ádhódÉa ,ÉkÑ©°Th
,OÓÑdG »æWGƒªd »æjódG »YƒdG IOÉjR »YÉ°ùe
ºjó≤àd »eƒμëdG ¿ƒjõØ∏àdG »a ÉJkÉbhGC ¢ü°üîJh
m Ó°ù∏°ùeh è
áÑ°SÉæªdG √òg øY á«æjO ,ä
n eGôH
á«æjódG á«Yƒà∏d èeGôH πªY ºàjh ,ácQÉÑªdG
±Gô°TGE âëJ ,IÉcõdGh ,IÓ°üdGh ,ΩÉ«°üdG ΩÉμMÉCH
.OÓÑ∏d »ª°SôdG »àØªdG
äGhÓàdG Gòch ,á«æjódG èeGôÑdG åH äÉYôL OGOõJh
∑ô©°ûJ ,»eÓ°S’EG ºdÉ©dG AGôb ô¡°T’C IQÉàîªdG á«fGBô≤dG
Ö©°ûdG ¿GC Qƒ©°T ∂«£©j ,á«Hô©dG ∫hódG ióMGE »a ∂fÉCH
,É¡JGOÉY »a ,á«Hô©dG Üƒ©°ûdG ô«Ñc óM ≈dGE ¬Ñ°ûj …QP’BG
,É¡ÑMh ,É¡Jƒîfh ,É¡eôch ,É¡àYÉé°Th ,Égó«dÉ≤Jh
.QÉé∏d É¡fÉ°ùMGEh
,…QP’BG Ö©°ûdG q¿GC äóLh ºjôμdG ô¡°ûdG πÑbGC Ée GPGEh
Gòg ∫ÉÑ≤à°SÉH ∫ÉØàMÓd ,k Gójôa ,ÉkjQƒdƒμ∏a Ék°ù≤W ¢SQÉªj
,äÉ≤HÉ°ùeh ,äÉfÉLô¡e ¿ƒª«≤j PGE ,º¡jód ¢Só≤ªdG ô¡°ûdG
,ô¡°ûdG ájGóH πÑb ´ƒÑ°SGC øe ôãc’C óàªJ ,º¡æ«H Éª«a π«î∏d
.ô«Ñc πμ°ûH »fÉ¡àdG ¬«a ¿ƒdOÉÑàjh
Üƒ©°T πc øY É¡H OôØàj IOÉY º∏°ùªdG …QP’BG Ö©°û∏dh
,(QhòædÉH AÉaƒdG) IOÉY »gh ,ºjôμdG ô¡°ûdG Gòg »a ,É«fódG
¿Éc ÉeóæY GQkòf ¬°ùØf ≈∏Y ™£b ób ºgóMGC ¿Éc GPÉEa
ô¡°ûdG Gòg ∫ÓN √QòæH »aƒj ¬fÉEa ,Ée áeRGC »a É©kbGh

ô``jOÉ≤ªdG @
áæ«é©dG
,øjôZôe hGC IóHR Æ250 `
,äÉ°†«H 4
,ôμ°S Iô«Ñc á≤©∏e `
,Ó«fÉa Iô«¨°U á≤©∏e `
,AÉ°ûf ¢SÉc `
,IQÉªN Iô«¨°U ≥YÓe 4 `
,hÉcÉc Iô«¨°U á≤©∏e `
,áæjôa `
.á∏«°ùY hGC π°ùY `
ƒ°ûëdG
,»Môe hÉchÉc Æ250 `
,¿ƒë£e âjƒμ°ùH áÑ∏Y ∞°üf `
,øjôZôe hGC IóHR ¢SÉc ∞°üf `
,á∏«°ùY hGC π°ùY ¢SÉc `
,∑ôàdG Iƒ∏M Iô«¨°U áÑ∏Y `
.IRƒL ∞°üf πμ°T ≈∏Y ''∫ƒe'' hGC á°†Ñb `
ô```«°†ëàdG
Iô«Ñc á≤©∏eh øjôZôe hGC IóHR Æ 250 »©°V AÉfGE »a
ó«dG áMGôH Gó«L »£∏NGh ,Ó«fÉa Iô«¨°U á≤©∏eh ôμ°S
§∏îdG ™e iôN’CG ƒ∏J IóMGƒdG ¢†«ÑdG …ô°ùcG ºK
ºK hÉcÉμdGh Iô«ªîdGh AÉ°ûædG »Ø«°VGCh ,ôªà°ùªdG
,ájôW áæ«éY ≈∏Y »∏°üëàJ ≈àM ÉÄ«°ûa ÉÄ«°T ø«ë£dG
á°†Ñ≤dG »a É¡«©°Vh IRƒédG áÑM ºéëH äÉjôc »∏qμ°Th
É¡«îÑWGh ≥aôH »£¨°VGh ,IóHõH ¿ƒgóªdG ÖdÉ≤dG hGC
.á≤«bO 15 Ióe ¿ôØdG »a á£°Sƒàe QÉf ≈∏Y
≈∏Y »∏°üëàJ ≈àM äÉfƒμªdG πc »£∏NÉa ƒ°ûëdG ÉeGC
πc »≤°üdGCh ≥aôH º¡«YõfG è°†ædG ó©Hh ,¢ùfÉéàe ƒ°ûM
.á∏«°ù©dGhGC π°ù©dÉH º¡«∏°ùY ºK ƒ°ûëdÉH ø«FõL

á«fÉ°†eôdG É¡«dÉ«d ¢û©æJ ïjQÉàdG ≥ÑY øe äÉëØ°U...áæ«£æ°ùb
ô¡°ûd øjqõàJ Ωƒ«dG áæ«£æ°ùb .øeõdG Qhôe ™e áî°SGQ â«≤H »àdG É¡JQÉ°†Mh ,É¡îjQÉJ ≥ªY »a áHQÉ°†dG Égó«dÉ≤Jh É¡JGOÉ©H …ôFGõédG ¥ô°ûdG áª°UÉY ô¡à°ûJ
≈∏Y á°†HGôdG áªjó≤dG áæjóªdG ÉjÉ≤H ¬∏μ°ûJ …òdG ºjó≤dG øeõdG á°ûjÉ©e Iôμa ∑OhGôJ áæjóªdG ´QGƒ°Th ábRÉCH ∫ƒéàªdÉa ,IójóL á∏ëH º¶©ªdG ¿É°†eQ
øjõàJ áæjóe »g ,ÉgQGôªà°SG »a á≤«à©dG áæjóªdG ¿GQóL ºgÉ°ùJ ó«dÉ≤Jh É¡fÉμ°S É¡æY πîàj ºd »àdG á∏«ªédG áæjóªdG äGOÉY ∫ÓWGC »g ,á≤«à©dG Qƒî°üdG
.É¡fÉμ°S áÑ«W øe áéLÉCàªdG É¡àdÉ°UGC ∫ÉªéH
AGƒLGCh Gõ«ªe ÉbhP ô£ØdG ó«©H á°UÉîdG
≥«ª©dG äÉÑ°ùdG øe áj’ƒdG âLôNGC Iójôa
.¬«a ¢û«©J âfÉc …òdG

»ØjôW Ió«Øe

..ô£ØdG ó«©d äGOGó©à°S’G
∫ÉØW’CG áé¡Hh QÉ©°S’CG AÓZ ø«H

ôjOÉ≤ªdG @
,áæjôa äÓ«c 4 `
,áÑFGP IóHR á∏«c `
,ôμ°S á∏«c `
,¢†«H äÉÑM 2 `
,á«FÉ«ª«c Iô«ªN 1 `
,Ö«∏M `
,ôgõdG AÉe `
,hÉchÉc hGC Rƒd äÓ«c 3 ` :ƒ°ûëdG
,ôμ°S á∏«c `
, áÑFGP IóHR ±QÉ¨e 2 `
.ø«jõà∏d ø«°ûN »Môe hÉchÉch ¢†«H áÑM QÉØ°Uh áaôb `
ô«°†ëàdG á≤jôW @
™e ¢†«H äÉÑM 2h ôμ°ùdGh IóHõdG ™e áæjôØdG »©°V
»∏∏qHh ôgõdG AÉªdG ™e Ö«∏ëdG »£∏N ºK Iô«ªîdG
.AÉ°ù∏ªdG áæ«é©dG ≈∏Y »∏°üëàJ ≈àM §«∏îdG
øe π«∏≤H É¡«q °TQh ôjOÉ≤ªdG »©°V : ƒ°ûëdG …ô°q†M ¿’BG
.≥aôH »£∏NG πH É¡«æ«é©J ’h ôgõdG AÉe
™HÉW á£°SGƒHh º°S 1 ∂ª°ùH áæ«é©dG »∏M ∂dP ó©H
πc Égó©H ,å∏ãe πμ°T ≈∏Y iƒ≤e ¥Qh »©£b hGC å∏ãe
≈àM IóYÉ≤dG øe ¬«Øqd ƒ°ûëdG ¬JóYÉb »a »©°V å∏ãe
QÉØ°üHh ∫Óg πμ°T ≈∏Y ô«N’CG »a »∏°üëàd ¢SGôdG
»MôªdG hÉchÉμdÉH É¡«q °TQ ºK ∑GQÉ°ûàdG áÑM »ægOG á°†«H
≈àM ¿ôØdG »a ¬«∏NOG ºK ,∫ƒ°ùæe Rƒd hGC ø°ûîdG
.¬æe ¬«LôNG »ÑgP ¿ƒd Ö°ùàμj

¢TÉ≤ædG •hô≤e
á«Hô©dG ¿ƒª¡Øj ’ øjòdG ÜÉÑ°ûdG øe ôØf ΩÉeGC ¿GBô≤dG
á¨∏dG ≈dGE É¡àªLôJ ∫ÓN øe äÉj’BG »fÉ©e º¡d ìô°ûjh
»a ,áØ∏àîªdG øjódG Ωƒ∏Y á°SGQód ¿ƒbƒàj ∂dòch ,ájQP’BG
¢ùª°T âHôZ Ée GPÉEa ,ºMGôàdGh ,π°UGƒà∏d ™FGQ ó¡°ûe
AÉLôH Üƒ∏≤dG â≤∏q©Jh ,Üô¨ªdG ¿GPGB ™ØJQGh ,QÉ¡ædG
,Ωƒ°üdG äÉYÉ°S ô°ùc »a ≥Ñ°ùdG øÑ∏dGh ôªà∏d ¿Éc ,∫ƒÑ≤dG
á«fÉ°†eôdG IóFÉªdG »a á«°SÉ°SGC áfÉμe áHô°ûdG ≥Ñ£dh
.¬H ’GE ΩÉ©£dG GCóàÑj Óa ,∑Éæg
,á«fÉ°†eôdG ájQP’BG ä’ƒcÉCªdGh áª©W’CG ô¡°TGC øeh
,¿ÉC°†dG ºëdh ,Öæ©dG ¥Qh øe §«∏N »gh ,''áë∏°†dG''
`dG ÉeGC ,πHGƒàdGh ,π∏ÑªdG ¢üªëdGh ,äGhô°†îdGh ,π°üÑdGh
,Iô«Ñc á«Ñ©°ûH ™àªàj »°ù«FQ ≥ÑW ƒ¡a ''RQ’CG'' …GC ''±ƒ∏H''
ô≤ÑdGh êÉLódG ºëd øe ïÑn£jo …òdG ''ÉeQhhÉb'' `dG ∑Éægh
¬cGƒØdGh ≥«bódGh π°üÑdGh Qƒ«£dG ºëdh ∂ª°ùdGh ¢†«ÑdGh
Ék°†jGCh ,äGhGô°†îdGh äGQÉ¡ÑdGh ¿GôØYõdGh áØØéªdG
''ƒcƒc ∂ª°S'' πãe ∑Éª°S’CG øe IójóY ´GƒfGC ∑Éæg
Ö«dÉ°SGC ´ƒæàH ájQP’BG IóFÉªdG ±Éæ°UGC ´ƒæàJh .øNóªdG
»°ShôdG ïÑ£ªdG øe èjõe ƒgh ` »fÉé«HQP’CG ïÑ£ªdG
,áªjó≤dG ó«dÉ≤àdG ≈∏Y ô«Ñc πμ°ûH óªà©j …òdGh ` »côàdGh
.á«bô°ûdG äÉîÑ£dGh
IOÉ©a ,''ÖjÉf ¬d ÉkehO'' á«fÉé«HQP’CG IóFÉªdG øY ÖFÉ¨dGh
,á∏«°UGC ájQPGB IOÉY »g ,''ÖFÉ¨dG ≥ÑW'' hGC ''óFGõdG ≥Ñ£dG''
k «∏b äôNÉCJ hGC âÑZ ¿ÉEa
»a ''ÖFÉ¨dG ≥ÑW'' `a ,≥∏≤J Óa ,Ó
.∑QÉ¶àfG
≈∏éààa ,áª°UÉ©dG ƒcÉH »a á«fÉ°†eôdG »dÉ«∏dG øY ÉeGC
ºJ …òdG »côàdG óé°ùªdÉH ,íjhGôàdG ΩÉ«≤dG IÓ°U áeÉbÉEH
ø«æWGƒªdG äÉÄe πÑ≤j å«M äÉ«æ«©°ùàdG πFGhGC »a √hDÉ°ûfGE
∂dP ≈dGE ∞°VGC..IÓ°üdG √òg AGOGC ≈∏Y ,ø«jQP’BG
øjòdG á«eÓ°S’EG äÉ«dÉédG AÉ°†YGCh ∑GôJ’CG ø«æWGƒªdG
»a øªMôdG óFGƒe ¬Ñ°ûj »YÉªL QÉ£aGE º«¶æàH ¿ƒeƒ≤j
πÑb Qƒë°ùdG ≈àM Üô¨ªdG ¿GPGC òæe »eÓ°S’EG ºdÉ©dG ∫hO
á«eÓ°S’EG ∫hódG äGQÉØ°S ¢†©H Ωƒ≤J Éªc ,ôéØdG ¿GPGC
≈∏Y á«eÓ°S’EG äÉ«cÉ°ùe’EGh äÉÑ«àμdG ¢†©H ™jRƒàH
â«bƒJh ºjôμdG ô¡°ûdG π°†a º¡d í°VƒJ ¿Éé«HQPGC »æWGƒe
Qƒë°ùdGh QÉ£a’EG

áªjó≤dG áæjóªdG ´QGƒ°Th ábRGC §°Sh ∫ƒéàJ ''Ö©°ûdG''

ó«©dG äÉjƒ∏M
ájOÉ°üàb’Gh á∏¡°ùdG äÉØ°UƒdG ¢†©H ∂«£©f ¿GC ¿É°†eQ øe ¿hô°û©dGh ådÉãdG Ωƒ«dG »a ÉædhÉM
á«¡°T ,∑É°VQ ∫ÉæJ ¿GC ≈æªàf ,áØ∏μe ô«Z É¡∏©éd äGQÉ«N ºjó≤J ™e ájó«∏≤J áØ°Uh ÖfÉL ≈dGE
.ºcQƒ£a í°Uh áÑ«W
≈∏Y Iõjõ©dG »àNGC »∏°üëààdh :™«£≤àdG á«∏ª©H Ωƒ≤f
Ωƒ≤f ºK OÉM ø«μ°S ∫Éª©à°SG øe óH ’ Üƒ∏£ªdG πμ°ûdG
¢TƒHôëdG ≈∏Y §¨°†dG øY Gó«©H ≥aôH ™«£≤àdÉH
ø«μ°ùdÉH
≈àM ¿ôØdG »a ¬«©°Vh ,¢TÉ≤ædÉH ¬«°û≤fG ∂dP ó©H
’qGC •ô°T âjõdG »a ¬«∏≤H »eƒ≤J ¿GC øμªjh ≈¡£j
.GóL á≤«bQ á≤ÑW ¿ƒμj ¿G …G ƒ°ûëdG øe …ôãμJ
.øNÉ°S ƒgh …GC Iô°TÉÑe ¬«∏°qùY ¿ôØdG øe ¬LGôNGE ó©H

12

`g 1434 ¿É°†eQ 23 `d ≥aGƒªdG Ω 2013 ähG 01 ¢ù«ªîdG

»àdG á«fÉ°†eôdG äGô¡°ùdG ÖfÉL ≈dGEh
âdƒqëJ ,ájôFGõédG ¿óªdG º¶©e É¡aô©J
ô£ØdG ó«Y ÜGôàbG ™e øWGƒªdG äÉeÉªàgG
AÉæàbG ƒgh ’GC ,ôNGB ∫É¨°ûfG ≈dGE ∑QÉÑªdG
≈dGE âdƒëJ »àdG IójóédG ó«©dG ádòH
ÜQÉ°†Jh AÓZ ¬fGƒæY »≤«≤M ¢SƒHÉc
≈°TÉªàJ ’ øWGƒªdG ÉgóLh »àdG QÉ©°S’CG
QÉ©°SGC ≈dGE äõØb å«M ,á«FGô°ûdG ¬JQóbh
§«°ùÑdG øWGƒªdG IQóbh RhÉéàJ á«dÉ«N
Üƒ∏≤d áMôØdG ∫ÉNOGE ≈dGE íª£j …òdG
.º¡dÉØWGC
§°Sh GƒfÉc øjòdG ø«æWGƒªdG óMGC ócqGCh
ƒëf ¬LƒàdG Oó°üH º¡fGC ''Ö©°ûdG'' `d áæjóªdG
äÉ«æà≤ªdG ¢†©H AGô°ûd ájQÉéàdG äÓëªdG
äÉÑ∏£àe É¡æ«H øe ,ô£ØdG ó«©d GOGó©à°SG
''á«æ«°ùdG'' ¬LÉàëJ Éeh äÉjƒ∏ëdG
Ó°†a Gòg ,ó«©dG áë«Ñ°U »a á«æ«£æ°ù≤dG
»gh ∫ÉØWÓ
C d ó«©dG ádòH AÉæàbG øY
™e Éª«°S ,º¡∏gÉc â∏≤KGC »àdG ∞jQÉ°üªdG
∫ƒNO òæe QÉ©°S’CG ¬àaôY …òdG AÓ¨dG
»àdG Iƒ°ùædG óMGC ócƒDàd ,π«°†ØdG ô¡°ûdG
™«Ñd ájQÉéàdG äÓëªdG ióMÉEH ÉgÉæaOÉ°U
IóMGƒdG ádòÑdG ô©°S ¿qGC IõgÉédG ¢ùHÓªdG
±’GB 6 RhÉéàJ √ôªY øe áãdÉãdG »a πØ£d
á°UÉN ∫ÉØWGC ™HQGC ƒ°ùμJ ¿GC ∂dÉH Éªa ,êO
.πNódG IOhóëe á∏FÉ©dG ¿ƒμJ ÉeóæY
∫ÉØWC’G Égô¶àæj »àdG áMôØdG ¿PGE »g
Ée ô«aƒJ »a AÉ«dh’CG É¡°û«©j »àdG IÉfÉ©ªdGh
ájôFGõédG äÓFÉ©dG ≈≤Ñàd ,ºgAÉæHGC ¬LÉàëj
πL »a QÉ©°S’CG »a IOÉjõdG áæ«gQ
á°Uôa ôÑà©J »àdG Iô«N’CG √òg ,äÉÑ°SÉæªdG
.™jô°ùdG íHôdG ≥«≤ëà∏d áYÉÑdG

É°û£©àe ¿Éc …òdG »æ«£æ°ù≤dG øWGƒª∏d
’Éée á«æØdG äÓØëdGh äGô¡°ùdG √òg πãªd
.ΩÉªéà°S’Gh ¬«aôà∏d
áaÉ«°†ªdG É¡Jô°†M »a âfGCh áæ«£æ°ùb
É¡JGOÉY ádÉ°UGCh É¡fÉμ°S OƒéH ¢ùëJ
É¡«dÉ«d »a ∫ƒéàJ âfGCh ô©°ûàa ,Égó«dÉ≤Jh
''…ÉH óªMGC'' øeR QhÉëJ ∂fÉCch á«fÉ°†eôdG
,''ó°TGQ …ó«°S'' AÉ°ùf ájÓe ≥fÉ©Jh
´QÉ°ûH á∏«°U’CG ''áªéædG'' Iƒ¡b ∞°ûJôJh
»ëdG ¿Éμ°S ™ªqéàj øjGC …ó«¡e øH »Hô©dG
¿ƒdOÉÑàjh »°VÉªdG äÉª°ùf âëJ ≥«à©dG
AGƒ°VGC ∂Hòéàd ,áYƒæàªdG IÉ«ëdG ¢ü°üb
É¡«∏Y óaGƒàj »àdG áMƒàØªdG äÓëªdG
¢ùHÓe AÉæàbG ó°üb äÓFÉ©dGh ¿ƒæWGƒªdG
»àdG äGOGó©à°S’G √òg º¡dÉØW’C ó«©dG
AÓ¨dG Gòch á«ªμdGh á«YƒædÉH âª°ùJG
¿É°†eQ »dÉ«d »g ,QÉ©°SÓ
C d ≥MÉ°ùdG
äGOGó©à°S’G É¡«∏Y »Ø°†J »àdG áæ«£æ°ù≤H

¿É°†eQ øe ôNGh’
C Gô°û©dG

∞«£°ùH IOƒ¡©e ô«Z á«côMh •É°ûf
ôjOÉ≤ªdG @
,øjôZQÉe á∏«c `
,ó«ª°S äÓ«c 3 `
í∏e á°Uôb `
,»Môe ¢SôZ ` :ƒ°ûëdG
,á«Môe áaôb `
ájƒ°ûH ¬«ª∏J ºK (¥hòdG Ö°ùM á«ªμdG) »Môe πØfôb `
.ÖWQ ¿ƒμj Ée ¿hóH ôgR AÉe
ô«°†ëàdG á≤jôW @
ó«dG áMGôH ó«ª°ùdGh øjôZQÉªdG §∏îf :áæ«é©∏d áÑ°ùædÉH
»a ô°ùdG Éægh) øjôZQÉªdG ó«ª°ùdG Üô°ûàj ≈àM Gó«L
.ÉÑfÉL É¡côàfh äÉ°Uôb É¡ª°qù≤f ºK (•hô≤ªdG ìÉéf
áLÉëdG Ö°ùM »μ«à°SÓH AÉ£Z òNÉCf :ƒ°ûë∏d áÑ°ùædÉH
á≤ÑW ≈∏Y π°üëàæd ∫ÓëdÉH ƒ°ûëdG ¬bƒa πëæ°S Éæfq’C
.Ée ÉYƒf á≤«bQ
òNÉCf ºK ,ádhÉ£dG ¥ƒa É¡∏∏qëfh áæ«é©dG øe á°Uôb òNÉCf
≈∏Y ƒ°ûëdG Ö∏≤f ¿GC ∫hÉëfh »μ«à°SÓÑdG AÉ£¨dG
.≥aôH ∂«à°SÓÑdG Öë°ùf ºK ,áæ«é©dG
≈àM äÉaQ 4 hGC 3 »dGƒM áæ«é©dG ∞∏H Ωƒ≤f ∂dP ó©H
πμ°ûdG ¬FÉ£YGE ó©H ¢TƒHôM ≈∏Y π°üëàf ≈àM ,5 ≈dGE
,•hô≤ªdG áÑëd ∫ƒ≤©ªdG ºéëdG h Ö°SÉæªdG

,∞«£°S É«∏©dG ÜÉ°†¡dG áª°UÉ©H á°UÉN á¡μf ∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T øe ôNGh’CG ô°û©dG
Éeh'' Qó≤dG á∏«∏H ≈dÉ©J ¬∏qdG É¡°ü°üN å«M ,πFÉ°†a øe É¡d Éªd »MhôdG É¡ÑfÉL ≈∏Y IOÉjõa
,ºjôμdG ¿GBô≤dG ºàN ΩÉªJ’E É¡«a ¿hó¡àéj ∞«£°S ¿Éμ°S ¿ÉEa ,''Qó≤dG á∏«d Ée ∑GQOGC
.äÉWÉ°ûædGh ôgÉ¶ªdG øe ójó©dG ∫ÓN øe ,∑QÉÑªdG ô£ØdG ó«©d å«ãëdG OGó©à°S’Gh
¿GC ºZQ ,ó«©dG ∫ÉÑ≤à°S’ ø¡Jƒ«H ∞«¶æJ »a äƒ«ÑdG äÉHQ ó¡àéJ ,äƒ«ÑdG iƒà°ùe ≈∏©a
äÉjƒ∏ëdG øe ójó©dG ô«°†ëJ É¡dÓN GCóÑj Éªc ,π«°†ØdG ô¡°ûdG ∫ƒ∏M óæY ∂dòc ºàJ á«∏ª©dG
≈àMh ∑Gô°ûàdGh ¢TÉ≤ædGh •hô≤ªdG πãe
Ö°ùM ,iôNGC äÉjƒ∏Mh QGódG õÑN
.á∏FÉ©dG óæY ôaƒàJ »àdG äÉ«fÉμe’EG
¢ü«°üîJ »a äÓFÉ©dG ´ô°ûJ Éªc
ó«©dG ¢ùHÓe AGô°ûd á°UÉN á«fGõ«e
»a ô£ØdG ó«Y É¡H ¿ƒ∏Ñ≤à°ùj ,∫ÉØWÓ
C d
âfÉc ¿GEh ,áMôØdG h áé¡ÑdG AGƒLGC
»fÉãdG ∞°üædG òæe äGCóH ób á«∏ª©dG
ó©H äÓFÉ©dG êôîJ å«M , ºjôμdGô¡°û∏d
™«H äÓëe ≈dGE Ögòàd QÉ£a’EG
.''ºgGôH O’hGC''h øμ°ùe 1006h ''¢S’O'' »M »a á°UÉN ,AÉ«M’CG øe ójó©dG »a ¢ùHÓªdG
ƒL §°Sh É¡FÉ°†≤d ÜQÉb’CGh ¿Gô«é∏d äGƒYódG ôãμJ å«M ,á«fÉ°†eôdG äGô¡°ùdG π°UGƒàJh
¿GC ≈∏Y ∂°TƒJ »àdGh ¬æe ôNGh’CG ô°û©dG »a á°UÉN π«°†ØdG ô¡°ûdG »a ’GE √óéf ’ »ª«ªM
.ÉæYOƒJ
øe ™°SÉàdG Ωƒ«dÉH Iƒ°SGC áaôY Ωƒ«H ,¿É°†eQ ô¡°T øe ô«N’CG Ωƒ«dG ,∞«£°S ¿Éμ°S ≈ª°ùjh
Ωƒj »ah ,∑QÉÑªdG ≈ë°V’CG ó«Y π«Ñb Éeƒj ,äÉaôY ó«©°U ≈∏Y ±ƒbƒdG óæY ,áéëdG …P
Ωhó≤H áMôØdG øY ô«Ñ©à∏d ,IôNÉCàe áYÉ°S ≈dGE äƒ«ÑdG êQÉNh πNGO äGô¡°ùdG ôªà°ùJ áaôY
¿ƒæWGƒªdG »æà≤j å«M ,É«FÉæãà°SG ÉWÉ°ûf ájQÉéàdG ácôëdG ó¡°ûJ Ωƒ«dG Gòg »ah ,ó«©dG
ÉÑ°ùëJ õÑîdGh Ö«∏ëdÉH OhõàdGh ,AÉæëdGh QƒªàdGh äGô°ùμªdG πãe ΩRGƒ∏dG øe ójó©dG
.ó«©∏d ≈dh’CG ΩÉj’CG »a É¡JQóæd

¿É¨WƒH øjódGQƒf : ∞«£°S

»dÉ«d Ωhó≤H ΩÉæJ ’ âë°VGC »àdG áæ«£æ°ùb
§N ìÉààaG ó©H á°UÉN ,ºjôμdG ô¡°ûdG
Ió«L π≤f á∏«°Sh ôÑà©j …òdG …GƒeGôàdG
,áæjóªdG ±QÉ°ûe ≈∏Y øWÉ≤dG øWGƒª∏d
´Éàªà°S’Gh êhôî∏d ¬d ∫ÉéªdG í°ùa å«M
ßMÓJ øjGC ¿É°†eQ ô¡°T äGô¡°Sh »dÉ«∏H
ô«ÑμdG Oó©dG Ó«d ∂LhôN OôéªH
»gÉ≤ªdG ä’hÉW ≈∏Y ø«°ùdÉédG ø«æWGƒª∏d
,äÓFÉ©dÉH è©J âë°VGC »àdG ºYÉ£ªdGh
™WÉ≤ªdGh äÉª¨ædÉH Gƒ©ªà°ù«d ¿ƒ°ù∏éj
.…ƒ¡édG ìô°ùªdG øY á∏∏°ùàªdG á«FÉæ¨dG
á«æa äGô¡°S ¢Vô©j …òdG ícôdG Gòg
IhÉ°ù«©dGh ±ƒdÉªdG äÉª¨f É¡∏©éJ á∏«ªL
ÉgóéJ »àdG á«©°VƒdG äGP »gh ,’ÉªL
Ó°†a Gòg ,áæjóªdG •É≤f ójóY »a ΩÉ≤J
AGƒ¡dG ìô°ùeh OGóM ∂dÉe äÓØM øY
áæjóª∏d ±É°VGC …òdG ,ìô°üdG Gòg ≥∏£dG
äôahh ,á«côMh á«μ«eÉæjO ÉgOGRh É≤fhQ

§°Sh π«°†ØdG ô¡°ûdÉH πØàëJ Ωƒ«dG ÉJô«°S
ábRGC »a á∏ãªàªdG áªjó≤dG áæjóªdG äÉëØf
¥ƒ°S ,±ƒ°üdG áÑMQ ,áÑ°ü≤dG ,á≤jƒ°ùdG
iôJ øjGC ,¢ù«∏L …ó«°Sh ´QÉ°ûdG ,ô°ü©dG
»g ,iôNGC ájhGR øe áæ«£æ°ùb äÉ«fÉ°†eQ
óLÉ°ùªdG øe ƒ∏îJ ’ ´QGƒ°T É¡∏∏qμJ ájhGR
ôcòdG π«JGôJ É¡æe Gƒ∏©J ÉjGhRh á≤«à©dG
OƒLÉCH øjõàJ ´QGƒ°Th ,ºjôμdG ¿GBô≤dG äÉjGBh
ø«cÉcódG øe GAóH á«fÉ°†eôdG IÉ«ëdG ó«dÉ≤J
≈∏Y äÉjƒ∏ëdG ΩóbGC ¢Vô©J »àdG áªjó≤dG
,''äÉ°ûbô≤ªdG'' ,''ábƒædG'' iƒ∏M QGôZ
áëFGQ ∑òNÉCàd ,''á°üeÉ°üdG''h ''ájhÉcƒμdG''
OƒLGC ¢Vô©j ô«¨°U ¿ÉcO ƒëf á«cõdG Iƒ¡≤dG
≥àYGC øe ¬fqGC ∫É≤j …òdGh Iƒ¡≤dG ÜƒÑM
øWGƒªdG ∫Gõj ’ å«M ,áæjóªdÉH ø«cÉcódG
äGQƒ£àdGh äGô«¨àªdG ºZQh »æ«£æ°ù≤dG
»àdG ''á≤jƒ°ùdG'' Iƒ¡b á¡μf π°†Øj á∏°UÉëdG
≈∏©a ,á≤«à©dG ÉJô«°S äÉjôcP É¡H â≤∏Y
§°Sh ∂°ùØf óéJ áæ«£æ°ùb ´QGƒ°T ióe
π«°UÉØJ …hôJ áªjób É¡àbRGC πL áæjóe
áæjóªdG √òg áÑbÉ©àªdG äGQÉ°†ëdGh ïjQÉàdG
É¡JGOÉY ≈∏Y ßaÉëJ ∫GõJ ’ »àdG
.Égó«dÉ≤Jh
ábRGC ióMGE ≈dGE ÉæJOÉb »àdG ádƒédG »ah
…ó«°S »M øe â≤∏£fG »àdGh áæjóªdG
iƒ∏M ™æ°üH ô¡à°ûj …òdG ,≥«à©dG ¢ù«∏L
»àdG √òg ,á«¡°ûdG ''ábƒædG'' iƒ∏Mh á«H’õdG
ôÑà©Jh ¿ÉeõdG Ωób òæe ¿ÉμªdÉH ™æ°üJ
»a ø«°üàîªdG QÉéàdG áaÉμd ’ƒªe Ébƒ°S
áæjóe É¡H OôØæJ »àdG iƒ∏ëdG √òg πãe ™«H
''±ƒ°üdG áÑMQ'' ≈dGE ’ƒ°Uh áæ«£æ°ùb
áæjóªdG ´QGƒ°T ájGhQ ôªà°ùàd ,''áÑ°ü≤dG''h
øe ôÑà©j …òdG ô°ü©dG ¥ƒ°S ≈dGE π°üJ »àdG
áaÉc ôaƒj …òdG áæjóªdG ¥Gƒ°SGC ΩóbGC
,§«°ùÑdG »æ«£æ°ù≤dG øWGƒª∏d äÉÑ∏£àªdG
¿É°†eQ ô¡°ûH ™àªà°ùJ »àdG áæjóªdG √òg
.πeÉc ô¡°T á∏«W ¬«dÉ«∏H ôeÉ°ùàJh ºjôμdG

áªdÉ≤H IRƒ©ªdG äÓFÉ©dG IóFÉØd πØW 20 ` d »YÉªL ¿ÉàN
äÉ«∏ªY ºjôμdG ¿É°†eQ ô¡°ûd »fÉãdG ∞°üædG òæe áªdÉ≤H »Ñ≤Y º«μëdG ≈Ø°ûà°ùe ó¡°T
áë«Ñ°U âeÉb å«M ,A∞c »ÑW ¬Ñ°T ºbÉWh ¿ƒMGôL AÉÑWGC É¡«∏Y ±ô°ûj ,á«YÉªL ¿ÉàN
20 `d ¿ÉàN á«∏ªY AGôLGE ,»Ñ≤Y º«μëdG ≈Ø°ûà°ùªH á«MGôédG äÉ«∏ª©dG áë∏°üe ¢ùeGC ∫hGC
.IRƒ©ªdGh Iô«≤ØdG äÓFÉ©dG IóFÉØd πØW
óÑY ó«°ùdG Ö°ùMh ,áªdÉb áj’ƒd ìÓ°U’EGh OÉ°TQ’EG á«©ªL á«∏ª©dG √òg ≈∏Y ±ô°TGC óbh
™e ÉæeGõJ …ô«îdG πª©dG QÉWGE »a πNóJ á«∏ª©dG √ò¡a á«©ªédÉH ƒ°†Y »°SÉæ£a ¿ÉªMôdG
™jRƒJ »a â∏ãªJ á«©ªédG É¡àeóqb ájô«N äÉ«∏ªY IóY ≈dGE áaÉ°V’EÉH ,ºjôμdG ¿É°†eQ ô¡°T
™jRƒJ á∏ªM ≈∏Y á«©ªédG Ωƒ≤à°S Éªc ,áLÉàëªdGh Iô«≤ØdG äÓFÉ©dG ≈∏Y ¿É°†eQ áØb
.AGô≤ØdGh ≈eÉà«dG ∫ÉØW’CG ídÉ°üd ó«©dG Iƒ°ùc

»£HGôe ∫ÉeGC

GƒdÉb
¿ÉeR ¢SÉf
≥°û©J Ée áé©ædG
ÖjòdG
¿Éc Ée hôªY ô≤ØdGh
Ö«Y
hôÑc »a ΩOÉæH πch
Ö«°ûdG ±ƒ°ûj
hõæc ô«¨°üdG πØ£dGh
Ö«∏M ájƒ°T É«fódÉa
≈æªàj ≥°TÉY πch
Ö«ÑëdG iƒg ¢ùØæàj
¢TGh …óqj óMGh πch
Ö«°üædG ƒ∏Ñàc

ó≤YGC
∂dÉa GôbGh
»ÑædG ≈∏Yh âjóHGC ¬q∏dG º°ùH
,âjƒfGC ∫ÉØdG PÉg ∂«dhGC â«∏°U
áHÉ¨dGh ƒfÉμe »a »gÉH ôªb
ƒfÉ£∏°S hóæY Ö∏≤dGh..¬«H IQƒæe
ÜÉ°U øe.. ¬«a Iô«Ñc ƒàfÉμeh
óM »∏îæe ƒfGƒæY …óæY
ôªbh ƒ°ùª°T ¿ƒμf..¬«d »æ≤Ñ°ùj
.¬«a …OƒLƒH ƒÑ∏b …ƒ°†f ƒfÉeR
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áaÉ≤K

Oó©dG

16172

ΩÉ¡°S
zzÖ©°ûdG{`
Ö©°ûdG{``d »»à«à°S
à«à°S Ω
É¡°S ááHô£ŸG
Hô£ŸG

áá«Ø«°U
«Ø«°U ¥¥GQhC
GQhGC

≈∏Y ÊóYÉ°S øØdG
»ëæeh ábÉYE’G …ó–
IÉ«◊G ‘ áÑZôdG

:º````````∏≤H
»LGô©d øjódGQƒf

- á`` fÉ`«N -

1

,IOƒ˘¡˘©˘e ÒZ Iô˘°ù©˘H ¬˘°SÉ˘Ø˘fCG êô˘î˘j ƒ˘˘gh ,AÉ˘˘°ùŸG ¬˘˘£˘˘HCÉ˘˘J
¿ƒaóŸG ¬MôL ‘ í∏ŸG Öµ°S …òdÉc .GôYP ¢übGÎJ ¬dÉ°UhCG
Oƒ≤e ≈∏Y Gô›õe ≈“QG ,IƒæY ¬ÑMÉ°U QOÉZ √OGDƒa ÉjÉ≤H ÚH
. ¬Jƒ°U ´ƒeO √Éæ«Y A»°†J ,¬JQÉ«°S
(.ÉgójôH áÑ∏Y ‘ ¬∏FÉ°SQ ióMEG Ì©J ¿CG πÑb)
IQÉ«°ùdG øe ∫õæJ »gh Iôe ÊÉãd ¬«æ«Y ΩCÉH ÉgógÉ°T ó≤a
AÉæ«ŸG ≈∏Y á∏£ŸG ¬à≤°T º«eódG π¡µdG ∂dP ≥aGôJh ,IôNÉØdG
.
ô°üJ GPÉª∏a .áÑ©∏dG ÒHGóJ âØà°ûcGh ,∂°ùØæH äócCÉJ ó≤d ?QÉ¶àf’G ≈∏Y
,á˘˘≤˘˘«˘˘≤◊G ¿É˘˘c ¬˘˘«˘˘∏˘˘˘Y âØ˘˘˘bh É˘˘˘e ¿CG ±Î©˘˘˘J ’ GPÉŸ º˘˘˘K .§≤a á≤«≤◊Gh
: »©ª÷G ∫Éb
Éªc á©eÉ÷ÉH ø˘µ˘J ⁄ .∫É˘≤˘æ˘dG É˘¡˘Ø˘JÉ˘g ≥˘∏˘¨˘J É˘eó˘æ˘Y ¿PEG !É¡àNCG »æJÈNCG ¿CGh ≥Ñ°S
! ¿PEG .É¡«æ«©H IôeGDƒŸG »¡a iôNC’G ø©∏J ºK ,IQÉé«°S π©°ûJ ,¬fÉ°†MCG ÚH ¿B’G ÉgGôJ .IQhó¡ŸG ∂à≤K ≈∏Y
»©ª÷G Éj ''¬«f'' â
n fCG ºc :√Éj É˘¡˘fEG ,¿B’G »˘æ˘ª˘˘à˘˘°ûJ É˘˘¡˘˘fCÉ˘˘H ô˘˘©˘˘°TCG ÊEG ,¬˘˘fÉ˘˘°†MCG ÚH É˘˘¡˘˘fEGGQÉ¡f GQÉ¡L »æfƒîJ
ƒgh ,IOÉ©dG ÒZ ≈∏Y É¡«≤à∏J »µd Ωƒ«dG ∑QGô°UEG ¿Éc ó≤d
ø˘e É˘¡˘Lhô˘N ó˘æ˘Y É˘¡˘à˘∏˘HÉ˘≤˘e h É˘gQÉ˘¶˘à˘fÉ˘H π˘é˘©˘˘oJ ∂∏˘˘©˘˘L É˘˘e
,¬«dEG â∏°UƒJ …òdG ÒNC’G QGô≤dG øY É¡Kó– ≈àM á©eÉ÷G
. áÑ£ÿG óYƒe ¿ÓYEGh ábÓ©dG Ö«JôJ IOÉYEG ƒgh
™Øàæj ⁄ øe ‹ÉàdÉHh ,''ΩGô◊G âNCG á¡Ñ°ûdG: ''GƒdÉb ÉÁób
. ¬fPCÉH ™Øàæj ⁄ ¬æ«©H
º∏ª∏J ¿B’G âfCG Égh ,∂«æ«©H äógÉ°T Ée Ohô°T ∂≤aGôj ¿Éc
,É¡æe ∂∏°üJ âfÉc »àdG É¡∏FÉ°SQ ¢†©Hh ,ÉgQƒ°U øe ≈≤ÑJ Ée
. §≤a É¡∏LCG øe ,ôé¡ŸÉH ∂∏ªY ‘ ¥QÉZ âfCGh
?¿B’G É¡d ¥GQhC’G √òg …hÉ°ùJ GPÉe
‘ ¿ƒ˘˘©˘˘£ŸG äô˘˘°U Ωƒ˘˘«˘˘dGh ,¬˘˘∏˘˘HC’G âæ˘˘c Öjô˘˘≤˘˘dG ¢ùeC’É˘˘H
¢û©˘à˘æ˘Jh ∑ô˘ª˘Y ‘ ó˘˘jõ˘˘J ¥GQhC’G √ò˘˘g âfÉ˘˘c ó˘˘≤˘˘a ,√ô˘˘¡˘˘X
¿GQƒãc ’EG â°ù«d ∂àdÉëa ¿B’G ÉeCG ,áHô¨dÉH ∑ÉØæe ‘ ¥ƒ°ûdÉH
áfÉ«ÿG ºªM »g Égh , ÅLÉØeh ≥«ªY äÉÑ°S øe ¢†¡f ¿ÉcôH
ΩÓ˘˘MC’G ¢ûeÉ˘˘g ≈˘˘∏˘˘Y ø˘˘e ¢†¡˘˘æ˘˘à˘˘d ,∂«˘˘eó˘˘b ≈˘˘∏˘˘Y ∂Ø˘˘bƒ˘˘J
.á£bÉ°ùdG
Gò˘g ∑AÉ˘≤˘∏˘d É˘¡˘°ùØ˘f ô˘°†ë˘
q oJ »˘gh ,É˘¡˘°ùØ˘˘f ø˘˘e Iô˘˘ª˘˘Z ‘h
≈∏Y hC’G áLQódG øe ÉLôØàe âæc ∂fCG º∏©J øµJ ⁄ ,AÉ°ùŸG
OGDƒ˘a π˘NGO ø˘µ˘°ùj ¿É˘c ,ø˘Wh ∫É˘«˘à˘ZG ≈˘∏˘Y ó˘gÉ˘°T á˘«˘Mô˘°ùe
''.»©ª÷G''
™e óYƒe øY çóëàJ ,ádÉ°SQ óéàd ájójÈdG É¡àÑ∏Y âëàa
⁄ ,É¡∏µ°T AÉ°ùØ«°ùa º°SQ ó«©J ,IBGôŸG ‘ ô¶æJ »gh .É¡Ñ«ÑM
√Qƒ°†M Éeh ,IóMGh IÓ°U ‘ øjQhO ¢SQÉ“ ¿CG É¡fÉµeEÉH øµj
ó≤a ≈°†e ób ôNBG Qƒ°†M …CG πãe ''ÜÉjQR º©£e'' EG IôŸG √òg
(.É¡«a ÉÑM äƒÁ ƒg)IóYÉbh ¬àÑ«W â∏¨à°SG
»àdG ádhÉ£dG ,Iôe ∫hCG Éªµjó°ùL ™ªL Éªc ,¬°ùØf ƒg ¿ÉµŸG
.πNóŸG ájhGR øe ¿ÉµŸG ≈°übCG ‘ ÉªµJƒàMG
,√ƒ∏©j ∫GR Ée íjô°†d IógÉ°ûc ,¿ÉµŸÉH áØcÉY É¡°ùØf »g
.Éªµà©ªL Iƒ∏N ∫hCG ó©H ñƒª°ûdG ¬æe ∫GR Éeó©H

laaradji-noureddine@yahoo.fr

á«FÉæ¨dG ´ƒÑ£dÉH äÓFÉ©dG ™à“

™`` ` ` ` ` `Ñ£J á`` ` `«` `fÉ°†eôdG á`` ` ` ` ` `ª«ÿG
¢SÉ``Ñ©∏H …ó``«°ùH äGô``¡°ùdG
á˘«˘°SÉ˘˘Ñ˘ ©˘ dG äÓ˘˘FÉ˘˘©˘ ∏˘ d π˘˘°†ØŸG
á˘˘«˘ aÉ˘˘≤˘ Kh á˘˘«˘ æ˘ a ´ƒ˘˘Ñ˘ W ¥hò˘˘ à˘ ˘d
äÉWÉ°ûædG √òg πãŸ á°û£©àŸG
.áj’ƒdG áª°UÉ©H
á∏K âaÉ°†à°SG AÉKÓãdG á∏«d Iô¡°S
óªﬁ º¡°SCGQ ≈∏Y ÚfÉæØdG øe
äÓ˘FÉ˘©˘dG ™˘à˘eCG …ò˘dG ,»˘°SÉ˘Ñ˘©˘ dG
≥dCÉJ Éªc ,¬«fÉZCG πªLCÉH á«°SÉÑ©dG
∂∏˘˘à˘ H ¢SÉ˘˘ Ñ˘ ˘©˘ ˘∏˘ ˘H …ó˘˘ «˘ ˘°S ‹É˘˘ H
»˘˘à˘ dGh á˘˘jQƒ˘˘∏˘ μ˘ ∏˘ Ø˘ dG äÉ˘˘°übô˘˘dG
≥˘ª˘Yh ó˘«˘dÉ˘≤˘ Jh äGOÉ˘˘Y â°ùμ˘˘Y
.áæjóŸG ïjQÉJ
á˘˘«˘ ˘fÉ˘˘ °†eô˘˘ dG á˘˘ ª˘ ˘«ÿG ¿CG É˘˘ ª˘ ˘c
…ó˘«˘ °S ÊÉ˘˘æ˘ Ø˘ d á˘˘∏˘ Ñ˘ b âë˘˘Ñ˘ °UCG
¿ƒ≤HÉ°ùàj GƒëÑ°UCG å«M ,¢SÉÑ©∏H
±ô˘°ûdG º˘¡˘ d ¿ƒ˘˘μ˘ j ¿CG π˘˘LCG ø˘˘e
,É¡∏NGóH á«fÉ°†eQ Iô¡°S AÉ«ME’
IÌμH óaGƒàŸG Qƒ¡ª÷G ´ÉàeEGh
´ƒ˘Ñ˘£˘ dG É˘˘¡˘ à˘ °û©˘˘fCG á˘˘∏˘ «˘ d π˘˘c ‘
øe äOGR »àdG áYƒæàŸG á«FÉæ¨dG
¢SÉ˘˘Ñ˘ ©˘ ˘∏˘ ˘H ‘ ‘É˘˘ ≤˘ ˘ã˘ ˘dG ∑Gô◊G
.RÉ«àeÉH á«MÉ«°S á¡LGƒc

¢Vƒ«H º°SÉ≤∏H :¢SÉÑ©∏H …ó«°S

Ú°SÉ˘j ÖJÉ˘c á˘aÉ˘≤˘ã˘dG QGO º˘¶˘æ˘ J
‘h ,á˘∏˘«˘d π˘c ¢SÉ˘Ñ˘ ©˘ ∏˘ H …ó˘˘«˘ °ùH
á˘˘«˘ æ˘ Ø˘ dG äGô˘˘¡˘ °ùdG AÉ˘˘«˘ MEG QÉ˘˘WEG
á˘˘ ˘ª˘ ˘ «ÿG π˘˘ ˘«˘ ˘ °†Ø˘˘ ˘dG ô˘˘ ˘¡˘ ˘ °û∏˘˘ ˘ d
¿ÉμŸG âëÑ°UG …òdG á«fÉ°†eôdG

QóëæJ É¡fG ,zÖ©°ûdG{`H ¢UÉN AÉ≤d ‘ z»à«à°S ΩÉ¡°S{ á«∏FÉÑ≤dG ¿ÉæØdG äócCG
∫É› ΩÉëàb’ ≥jô£dG É¡d äó¡eh ºYódG É¡d âeób É¡à∏FÉYh ,á«æa Iô°SG øe
¿G øe ’óH ,É¡bRQ Qó°üe âëÑ°UG »àdG ,É¡àÑgƒe RGôHG ≈∏Y ÉgóYÉ°S Ée øØdG
.É¡JO’h òæe Égô°üH äó≤ah áaƒØµe É¡fG á°UÉN á∏FÉY ≈∏Y ádÉY ¿ƒµJ
Ωƒ‚ ™ŸG ÚH øe É¡ª°SG ¬H âàëf …òdG πjƒ£dG »æØdG ÉgQÉ°ùe óæY ±ƒbƒ∏dh
.á∏HÉ≤ŸG √òg áfÉæØdG ™e zÖ©°ûdG{`d âfÉc á°SÉ°ù◊G á«∏FÉÑ≤dG á«æZ’G

ÉgRƒeQh ÉgOGhQ
ÉgOGhQ π°†ØH
π°†ØH ¢TÉ©àfE
¢TÉ©àf’E G ‘ áá«∏FÉÑ≤dG
«∏FÉÑ≤dG á«æZC
á«æZ’C G
ÉgRƒeQh
√òg âjó– ÉfG øμd ,√OÉÑY É¡H ¬∏dG º©fG áª©f ÈcG πμH É©e’ É«æa Éª°SG »æe ™æ°üd IQÉÑ÷G ¬JGOƒ¡›h
ióe ÛG Iô°üÑe ÒZ ¢û«©dG Iôμa â∏Ñ≤Jh ábÉY’G ≈˘∏˘Y äó˘©˘°U Êõ˘M º˘ZQh ,Iƒ˘Yó˘dG â∏˘Ñ˘≤˘J ¢ù«˘jÉ˘≤ŸG
º∏a .A»°T πc ‘ »°ùØf ≈∏Y óªàYG »æ∏©L Ée ,IÉ«◊G ∞dDƒŸG ¥ƒ≤M ¿GƒjO øe âeôc ,Qƒ¡ªé∏d â«æZh ícôdG
ïjQÉJ 2007 »ØfÉL 31 ó©H ’G ábÉ©e »æfCÉH Éeƒj ¢ùMG »æª∏Y …òdG …ódGh äGOƒ¡Û Gôjó≤Jh ÉeGÎMG É¡æ«M
¬°Vô©J ó©H á«FÉ¡f áØ°üH É«fódG √ò¡d …ódGh IQOÉ¨e øØdG á≤dÉªY É¡©°Vh »àdG äGƒ£î∏d É≤ah øØdG ±GÎMG
áª£ﬁh áehõ¡e »æfCÉH â°ù°ùMG Éæg ,Qhôe çOÉ◊
.á°UÉN áØ°üH »∏FÉÑ≤dGh áeÉY áØ°üH …ôFGõ÷G
¿Éc á˘©˘LÉ˘Ø˘dG √ò˘g ó˘©˘H ø˘Ø˘dG á˘©˘HÉ˘à˘eh ,á˘bÉ˘©˘e »˘æ˘fCGh zêÉØdƒ°U{ áYÉ≤H »æa πØM ∫hCG ‘ âcQÉ°T @@
.ôªKCG …ódGh Ö©J øμdh ,Iõé©e
?∂°SÉ°ùMEG ¿Éc GPÉe É°ùfôØH
á˘˘æ˘ ¡˘ e ø˘˘Ø˘ dG ¿É˘˘c π˘˘g ΩÉ˘˘¡˘ °ùd á˘˘Ñ˘ °ùæ˘˘ dÉ˘˘ H @@
…òdG …ódGh ÜÉ«¨d »àMôa πªàμJ ⁄ á≤«≤◊G ‘ @
? ¢û«©dG ≈∏Y ÉgóYÉ°S ÉehO ¿Éc ,»MGôaG ™«ªL ‹ ¬àcQÉ°ûe äóàYG
Qó°üe hCG áæ¡e iƒà°ùe ÛG ≈bôj ’ øØdG ÉfOÓH ‘ @ ‘ á˘«˘æ˘Wƒ˘dG á˘jGô˘dG ™˘aQG »˘à˘ jDhô˘˘d í˘˘ª˘ £˘ j
∞˘°SÓ˘d ,∂dP ≈˘∏˘ Y ó˘˘©˘ Ñ˘ dG π˘˘c ¿hó˘˘«˘ ©˘ H ø˘˘ë˘ fh ,¥RQ ó©H Iôe ∫hG â«Yóà°SG á«ÑæLC’G ¿Gó∏ÑdG
A»°ûdG Gòg ¿Éc ƒd ,¿ÉæØdG ¥ƒ≤M »ªëj ’ Éæ£«ﬁ 2007 á˘˘æ˘ °S IÒ°TCÉ˘ à˘ dG ≈˘˘∏˘ ˘Y ‹ƒ˘˘ °üM
¿ÉæØdÉa ,áæ¡e øØdG øe π©‚ ¿G øμÁ ¬fG øXG ÉMÉàe ÉÁô˘˘μ˘ J »˘˘æ˘ a π˘˘Ø˘ M ‘ á˘˘cQÉ˘˘°ûª˘˘∏˘ ˘d
πªY …G ‘ Ö©àf ÉŸh ¬∏ªY πLG øe ≈≤°ûjh Ö©àj ,ájôHÈdG ¿ƒjõ˘Ø˘∏˘à˘dG á˘YÉ˘≤˘H …ó˘dGƒ˘d
≈∏Y ≥Ñ£æj ’ Gògh ∂dP ≈∏Y πHÉ≤e øe óH’ ¿Éc Éª¡e ,äÓ˘˘Ø˘ M Ió˘˘Y âª˘˘¶˘ fÅÉ˘˘gó˘˘ ©˘ ˘Hh
õ˘Ø– IOÉ˘L äGQOÉ˘Ñ˘e ∑É˘æ˘g ¿ƒ˘μ˘J ¿G π˘eCÉ˘ fh ¿É˘˘æ˘ Ø˘ dG á˘˘ «˘ ˘æ˘ ˘Z’G Iô˘˘ gÉ˘˘ ¶˘ ˘J ‘ É˘˘ ˘gó˘˘ ˘©˘ ˘ H
≈≤Ñj ≈àM ,º¡JÉLÉàfG á∏°UGƒe ≈∏Y ºgóYÉ°ùJh ÚfÉæØdG á˘YÉ˘≤˘ H âª˘˘¶˘ f »˘˘à˘ dG á˘˘«˘ ¨˘ jRÉ˘˘e’G
hG á˘«˘æ˘Wƒ˘dG á˘˘MÉ˘˘°ùdG ≈˘˘∏˘ Y GOƒ˘˘Lƒ˘˘e …ô˘˘FGõ÷G ø˘˘Ø˘ dG á«æZCG âjOCGh ,á«˘°ùfô˘Ø˘dG zêÉ˘Ø˘dƒ˘°U{
.á«dhódG »∏FÉÑ˘≤˘dG ¿É˘æ˘Ø˘∏˘d z…Qƒ˘Z ó˘jRG »˘eG{
?É«dÉM á«∏FÉÑ≤dG á«æZCÓd ∂ª««≤J Ée @@
É˘¡˘ ©˘ e º˘˘é˘ °ùfGh π˘˘YÉ˘˘Ø˘ J »˘˘à˘ dG ô˘˘jOG
∑Éæg í«ë°üdG ≥jô£dG ‘ »¡a ,áªFÉ°ûàe ¿ƒcG ød@ ÉJƒëæe ≈≤Ñj ∫ÉØàM’G Gògh ,Qƒ¡ª÷G
çQ’G Gò˘g Oƒ˘∏˘N π˘LG ø˘e Gƒ˘ë˘aÉ˘ch Gƒ˘∏˘°VÉ˘f ¿ƒ˘fÉ˘˘æ˘ a …ódGh º∏M ¿G â°ù°ùMG Éægh »JôcGP ‘
,…OÉªM ∫Éªc ,ΩGóN ∞jô°T ∫ÉãeG ,»æØdGh ‘É≤ãdG ‘ ºK ,á≤«≤M ÛEG ∫É«N øe ∫ƒ–h ≥≤–
¥hQR ,áØ«æMÅôjOG ,IhÓY ,äÓ≤æe âjG ¢ù«fƒd ,IQGƒf
.¢ùjQÉÑH å«æjR ‘ â«æZ 2008
,á˘˘«˘ æ˘ Z’G √ò˘˘g õ˘˘eQ º˘˘gÈà˘˘ YG ø˘˘ e ,º˘˘ gÒZh IhÓ˘˘ Y ó©˘H ∂à˘aOÉ˘°U äÉ˘Ñ˘≤˘Y ø˘Y GÒã˘c âª˘∏˘µ˘J @@
ÒÑc »∏eGh ≥jô£dG ™«°†f ⁄ Ωƒ«dG π«L øëf º¡∏°†ØHh
? É¡aô©f ¿CG Éæd πg ,∑ódGh π«MQ
Åπ˘˘LG ø˘˘e ∫Gƒ˘˘˘æŸGh è˘˘˘¡˘˘˘æŸG ¢ùØ˘˘˘f ‘ π˘˘˘°UGƒ˘˘˘f ¿G »g á«æØdG »JÉ«M ‘ É¡àaOÉ°U áÑ≤Y ∫hCÉa ,ó«cCÉàdÉH @
ø˘e GAõ˘L π˘ãÁ …ò˘˘dG ‘É˘˘≤˘˘ã˘˘dG çQ’G ≈˘˘∏˘˘Y ®É˘˘Ø◊G ÒZ øe OóL ÚØdDƒeh Úæë∏e ™e ójóL øe »∏eÉ©J
.Éæàjƒg ¬˘JÉ˘ah ó˘©˘Ñ˘a .‹É˘ª˘YG º˘¶˘æ˘j É˘ª˘ FGO ¿É˘˘c …ò˘˘dG …ó˘˘dGh
á«∏FÉÑ≤dG á«æZ’G øe Gƒ∏©L øe OƒLh ¿G ôμfG ’h â©£à°SG ¬∏d óª◊G øμdh .∂dP ‘ IÒÑc áHƒ©°U äóLh
øe ’óH º¡«fÉZG IÉah IOÉ¡°T ¿ƒ©bƒj º¡∏©L Ée ,IQÉŒ ¿G º˘˘μ˘ «˘ ∏˘ Y ,ÌcG »˘˘æŸDƒ˘ j É˘˘eh ,á˘˘∏˘ MôŸG √ò˘˘g RhÉŒ
≈˘≤˘Ñ˘J ø˘μ˘˘dh ,É˘˘¡˘˘d QGó˘˘°UG ∫hG ‘ É˘˘gOÓ˘˘«˘˘e IOÉ˘˘¡˘˘°T óLh …òdG ⁄É©dG ájDhQ øe Ωhôﬁ ±ƒØμŸG ¿G ,Gƒaô©J
¿É©˘e π˘ª– »˘à˘dG á˘bOÉ˘°üdGh IOÉ÷G á˘«˘æ˘Ø˘dG ∫É˘ª˘Y’G ’CG ƒg ¬ŸDƒj ób Å«°T ™°†aGh Aƒ°SG øμdh ,¬«a ¢û«©«d
‘ IOƒ˘˘Lƒ˘˘eh Iô˘˘°VÉ˘˘M É˘˘æ˘˘eƒ˘˘j ÛG ä’’Oh π˘˘FÉ˘˘°SQh ô°üÑdÉa ¿GódGƒdG Éªgh É«fódG √ò¡d ∂H ≈JCG øe ¬Lh iôJ
øe äGOƒ¡ÛG ∞KÉμJ øe ÉehO Éæ«∏Yh ,áMÉ°ùdG
á«∏FÉÑ≤dG á«æZ’G iƒà°ùe ≈∏Y ®ÉØ◊G πLG
.É¡à≤dÉªY π°†ØH á«ŸÉ©dG ÛG â∏°Uh »àdG
¢VQÉ©ŸG ô°ü≤H á«æa Iô¡°S ‘ »∏°ûæÿG ÊÉZ
?Iójó÷G á«æØdG ∂©jQÉ°ûe @@
ô˘˘ ˘°üb Ωƒ˘˘ ˘«˘ ˘ ˘dG ø˘˘ ˘ °†à˘˘ ˘ ë˘ ˘ ˘j
çóëàj ójóL ΩƒÑdC’ Ò°†ëàdG Oó°üH ÉfG @
äGOÉ©dG øe ó©J ≈àdG ,¢SGôY’G ‘ áæ◊G øY
‹É˘˘«˘ ∏˘ dG QÉ˘˘WG ‘ ¢VQÉ˘˘©ŸG
á≤£æe É¡«∏Y ßaÉ– ∫GõJ ’ »àdG ó«dÉ≤àdGh
GôgÉ°S É«æa ÓØM á«fÉ°†eôdG
¬«a êõeG ,ÉÑjôb ¥Gƒ°S’G ‘ ¿ƒμ«°S ,πFÉÑ≤dG
ÊÉZ ÛG á˘aÉ˘°VE’É˘H ¬˘£˘°ûæ˘j
â«æ¨Jh ,á«°ùfÉehôdG ,áFOÉ¡dG ≈≤«°SƒŸG ÚH
á«∏˘FÉ˘Ñ˘≤˘dG á˘«˘é˘∏˘Y »˘∏˘°ûæÿG
á˘bÉ˘Y’Gh ÜÉ˘Ñ˘°û∏˘d á˘«˘YÉ˘ª˘à˘˘L’G ´É˘˘°Vh’É˘˘H
á«æ¨e áLÉ◊G O’hCG ábôah
.™«°VGƒŸG øe ÉgÒZh øjódGƒdGh Ó«d Iô°û©dG áYÉ°ùdG ≈∏Y πØ◊G ≥∏£æjh ¢SQÉa ∫Éªch
. …ôëÑdG ôHƒæ°üdG ¢VQÉ©ŸG ô°ü≤H

Éªæ«°ùdGh ìô°ùª∏d ¬eób ÉŸ Gôjó≤J

≈°ù«Y øH óªMCG ΩôμJ ''3`dG á«ØdC’G'' á«©ªL
≈°ù«Y øH óªMG ¿ÉæØdG áãdÉãdG á«ØdCÓd á«aÉ≤ãdGh á«æØdG á«©ª÷G ¢ùeCG âeôc
≠∏ÑJ »àdG á«æØdG ¬JÒ°ùe ∫GƒW ájôFGõ÷G Éªæ«°ùdGh ìô°ùª∏d ¬eób ÉŸ Gôjó≤J
ïjQÉJ ‘ 54`dG ó©J »àdG á«ÁôμàdG IQOÉÑŸG √òg äAÉL óbh.ôª©dG øe ¿ôb ∞°üf
¿GƒjódGh …RQÉ£°ûH øjódG »ﬁ »æWƒdG ìô°ùŸG áªgÉ°ùÃ ,á«æØdG á«©ª÷G äGP
óªMG ó©j …òdG ,Ωõà∏ŸG ´GóHE’Gh »bGôdG øØdÉH ÉaGÎYG ,∞«dCÉàdG ¥ƒ≤◊ »æWƒdG
ó«°UôdG GhôKGh ÖgP øe ºgAÉª°SCG Gƒ∏é°S øjòdG ,¬FÉæHCG ÚH øe ≈°ù«Y øH
ôjó≤dG ¿ÉæØdG äGP ≈∏àYG áfQõdG äÉª¨f ≈∏Yh .ÉfOÓÑd »FÉªæ«°ùdGh »Mô°ùŸG
á«©ªL ±ôW øe ôjó≤J á«dGó«eh ¥É≤ëà°S’G ΩÉ°Sh ¬d º∏°ù«d ìô°ùŸG áÑ°ûN
ájôFGõ÷G áaÉ≤ãdG πLG øe É¡dòH »àdG äGOƒ¡éª∏d ÉfÉaôYh Gôjó≤J á«ØdC’G
√ò¡H ¬àMôa øY ≈°ù«Y øH óªMG ÜôYCG óbh.¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Y øØdGh ÉeƒªY
áaÉ≤K ájÉªMh IÒãc AÉª°SCG øY QÉÑ¨dG ¢†Øf ÛEG ≈©°ùJ á«æa á«©ªL øe áJÉØàd’G
ÉÑ°üdG ÛEG ¬JOÉYCG áÑ°ûÿG ≈∏Y ¬àØbh ¿CG GócDƒe ,¿É«°ùædG øe É¡FÉæHCGh ÉgOÓH
.z…RQÉ£°ûH{ ájÉæH ‘ ÛhC’G ¬JGƒæ°Sh

…QGòÿ IÒª°S

Ω 2013 ähCG 01 ¢ù«ªÿG
`g 1434 ¿É°†eQ 23 `d ≥aGƒŸG

áaÉ≤ãdG ô°ü≤H ''IOôØdG'' ábôa
øe zIOôØdG{ ábôa »«–
GôgÉ°S É«æa ÓØM QÉ°ûH
…ó˘Ø˘e á˘aÉ˘≤˘ ã˘ dG ô˘˘°ü≤˘˘H
á˘YÉ˘°ùdG ø˘e GAó˘H É˘˘jô˘˘cR
,Ó˘«˘d ∞˘°üæ˘dGh Iô˘°TÉ˘©˘dG
º˘˘«˘ ¶˘ æ˘ ˘J ø˘˘ e Iô˘˘ ¡˘ ˘°ùdGh
.ΩÓYE’Gh áaÉ≤ã∏d »æWƒdG ¿GƒjódG

''¿ƒà∏«¡dG'' áª«N ‘ ∫Éæe á«°VGQ
á˘«˘°VGQ á˘fÉ˘æ˘Ø˘dG Ωƒ˘«˘˘dG §˘˘°ûæJ
Gô˘gÉ˘˘°S Ó˘˘«˘˘æ˘˘a Ó˘˘Ø˘˘M ∫É˘˘æ˘˘e
á≤aQ ¿ƒà∏˘«˘¡˘dG ¥ó˘æ˘a á˘ª˘«˘î˘H
ø˘˘e GAó˘˘H »˘˘ª˘˘°UÉ˘˘©˘˘˘dG Òª˘˘˘°S
.Ó«d Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG

âj’ƒJ ájhÉ°V :hRh …õ«àH á∏HÉ≤ŸG äôLCG
â°Vô˘˘ah ,AÉ˘˘æ˘ ¨˘ dG ∫É› âª˘˘ë˘ ˘à˘ ˘bG :Ö©˘˘ °ûdG
ô°S Ée ôµÑe ø°S òæe á«æØdG Iô°S’G §°Sh ∂°ùØf
?ìÉéædG
»Jƒ°U ,ìÉéædG Gòg ‘ Gô°S ∑Éæg ¢ù«d :»à«à°S ΩÉ¡°S
Gòg ‘ π°†ØdGh á«æØdG áMÉ°ùdG ‘ RhÈdG ≈∏Y ÊóYÉ°S
iƒ¡j ¿Éc …òdG z¬ªMôj ¬∏dG{ …ódGƒd ™Lôj ìÉéædG
É˘ª˘FGO …ó˘dGh ¿É˘c ,GÒã˘c ≈˘≤˘«˘°SƒŸGh AÉ˘˘æ˘ ¨˘ dG
∫h’G ÚÑÑ°ùd ,áª‚ »æe π©éj ¿CÉH º∏ëj
⁄ øμdh øØdG áeóN ‘ √ôªY ≈æaG ¬fƒc
¿G ójôj ¿Éc É«fÉKh ,πHÉ≤e …CG ¬æe ≥∏j
≈∏Y ÉæÄª£e ƒgh IÉ«◊G √òg QOÉ¨j
ó˘bh ,á˘˘aƒ˘˘Ø˘ μ˘ e Êƒ˘˘c »˘˘∏˘ Ñ˘ ≤˘ à˘ °ùe
â«æZ ¿G ó©H IôμØ∏d ÌcG ¢ùª–
»æ¡ŸG øjƒμàdG õcôe ‘ Iôe ∫hG
‘ π¨à°ûj ¿Éc å«M ,ΩÓY ádÉãH
äôKCG óbh .∞Xƒªc õcôŸG Gòg
.™«ª÷G ÜÉéYG
á˘«˘æ˘Ø˘dG á˘bÓ˘£˘f’G âfÉ˘c É˘˘æ˘ g ø˘˘eh
Iô˘jó˘e âë˘Ñ˘°UCÉ˘ a ,»˘˘à˘ «˘ à˘ °S ΩÉ˘˘¡˘ °ùd
∑É˘æ˘g ¿É˘c É˘ª˘∏˘c »˘æ˘ «˘ Yó˘˘à˘ °ùJ õ˘˘côŸG
º«∏bG ÈY äÓØM â£°ûfh ,‘É≤K •É°ûf
âé˘˘à˘ fGh »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG iƒ˘˘à˘ °ùŸG ≈˘˘∏˘ Yh á˘˘j’ƒ˘˘dG
.…ódGh IÉah ó©H á«æa äÉeƒÑdCG
π˘«˘MQ ó˘©˘ H »˘˘æ˘ Ø˘ dG ∑QGƒ˘˘°ûe ¿É˘˘c ∞˘˘«˘ c @@
? ∂dÉªYCG ≥°ùæe ó©j ¬fCG á°UÉN ∑ódGh
√QÉÑàYÉH ,π«ëà°ùe ¬Ñ°T …ódGh ¿hO AÉæ¨dG ¿G iQG âæc @
»˘à˘bô˘a ó˘FÉ˘bh á˘«˘æ˘Ø˘dG ‹É˘ª˘YG ≥˘˘°ùæ˘˘eh ó˘˘°TôŸG ¿É˘˘c
âæ˘c »˘à˘dG äGAÉ˘≤˘∏˘dG ™˘«˘ª˘L ‘ »˘©˘e ¿É˘ch á˘«˘≤˘«˘°SƒŸG
IƒYO â«≤∏J ,¬JÉah øe ô¡°TG áKÓK ó©H øμd ,É¡£°ûfG
äÉ«dÉ©a ¥Ó£fG áÑ°SÉæÃ ,∞«£°ùH πØM ‘ ácQÉ°ûª∏d
IƒYódG â°†aQ ,2008 áæ°S »¨jRÉe’G º∏«ØdG ¿ÉLô¡e
…ó˘dGh ∞˘¨˘°T ió˘˘e …ô˘˘cò˘˘J ó˘˘©˘ H ø˘˘μ˘ dh ,á˘˘jGó˘˘Ñ˘ dG ‘

á`` ` ` `«aÉ`` ` ` `≤ãdG Ió`` ` `æLC’G
»æWƒdG ìô°ùŸÉH ¢Vô©J ''¿ƒÑfòŸG''

áYÉ°ùdG ≈∏Y GóZ ¢Vô©J
Ó˘˘«˘ d ™˘˘Hô˘˘dGh Iô˘˘°TÉ˘˘©˘ ˘dG
»ﬁ »˘æ˘Wƒ˘dG ìô˘°ùŸÉ˘H
,…RQÉ˘˘ ˘ £˘ ˘ ˘°ûH ø˘˘ ˘ ˘jó˘˘ ˘ ˘dG
øe z¿ƒÑfòŸG{ á«Mô°ùe
.óªMCG ¿ƒ≤©dG êGôNEGh ∞«dCÉJ

''Rƒ«f ôFGõ÷G''`H ÓØM »«– ''áé¡ÑdG ¿GƒjO'' ábôa
zRƒ«f ôFGõ÷G{ ∞«°†à°ùJ
ø˘˘ ª˘ ˘°V Ωƒ˘˘ «˘ ˘dG É˘˘ gô˘˘ ˘≤Ã
‘É˘˘ ˘≤˘ ˘ ã˘ ˘ dG É˘˘ ˘¡›É˘˘ ˘ fô˘˘ ˘ H
∞«°üdGh ¿É°†eQ äGô¡°ùd
,zá˘é˘¡˘Ñ˘ dG ¿Gƒ˘˘jO{ á˘˘bô˘˘a
ø˘e GAó˘H Ó˘˘Ø˘ M »˘˘«˘ ë˘ à˘ d

.Ó«d Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG

hRh …õ«àH ''Ú°VƒeCG'' á«Mô°ùe
Oƒ˘dƒ˘e »˘˘FÉ˘˘æ˘ ã˘ dG Ωƒ˘˘«˘ dG Ωƒ˘˘≤˘ j
¢Vô˘˘©˘ H OGQƒ˘˘e OhGOh IQƒ˘˘ª˘ Y
ìô°ùŸÉH zÚ°VƒeCG{ á«Mô°ùe
øe GAóH hRh …õ«àH …ƒ¡÷G
.Ó«d Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG

الخميسس  ٠١أاوت  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٣رمضسان ١٤٣٤هـ

رياضضة

مبارإة إلخضسر  -ريال مدريد

رغم تأاكيد إلرئيسض إŸدير
إلعام لشسركة «موبيليسض»
سساعد دإمة خÓل ندوته
إلصسحفية إلتي عقدهاأإول
أإمسض على إنه ” إلتفاق مع
نادي ريال مدريد على
إإجرإء إŸبارإة إلسستعرإضسية
ضسد إŸنتخب إلوطني ‘ ١٨
ماي .٢٠١٤إإلأإن إلبيان
«إ◊اد» إلذيأإصسدرته
إل–ادية إ÷زإئرية لكرة
إلقدم ‘ سساعة متأاخرة من
أإولأإمسضأإعاد إألمور
لنقطة إلصسفر مرةأإخرى
وأإكدأإن هناك حلقة
مفقودة ‘ إŸوضسوع.

عمار حميسسي
تصسوير :آآيت قاسسي
وهذا من خÓل البيان
«شسديد اللهجة» الذي
اأصسدرته ال–ادية نÓحظ
اأن «الفاف» منزعجة من
لعب «موبيليسس» دور منظم
اŸباريات التي هي اأسساسسا
من مهام ال–ادية وجاء ‘
بيان هيئة روراوة «تعلم
ال–ادية الراأي العام
الوطني بان «موبيليسس»
ليسست موؤهلة لتعويضس
ال–اد ا÷زائري ‘ تنظيم
مقابÓت كرة القدم»
واأضساف البيان «اŸنتخب
الوطني يسسّيره ا–اد الكرة
ا÷زائري الذي ينظم
مقابÓته اسستنادا اإ ¤اأجندة
الفيفا».

اأبطال اأوروبا حيث تلقى
ال–اد الأوروبي رخصسة من
الفيفا لتنظيمه ‘  ٢٤ماي
 .»٢٠١٤من جهة اأخرى
شسركة
على
سسيكون
«موبيليسس» ا◊صسول على
رخصسة من ال–ادية من اجل
تنظيم اŸباراة لن «الفاف»
هي ا÷هة اıولة قانونا من
اجل تنظيم اŸباريات على
الÎاب الوطني سسواء كانت
رسسمية اأو ودية وعلى كل جهة
تريد تنظيم مباراة اأو دورة
ودية كروية ا◊صسول على
هذه الرخصسة .حيث اأكدت
مصسادر خاصسة «للشسعب» اأن
هناك اإجراءات معينة يجب
اإتباعها من اجل تنظيم مثل

هذه اŸباريات حيث تقوم
ا÷هة اŸنظمة باإرسسال طلب
ا◊صسول على الرخصسة من
ال–ادية .وتقوم هذه
الأخÒة بعد موافقتها على
الطلب باإرسسال نسسخة من
الطلب اŸقدم اإ ¤ال–ادية
التي ينتمي اإليها الفريق اأو
اŸنتخب اŸعني بلعب هذه
اŸباراة.
اإضسافة اإ ¤اإعÓم ال–اد
الإفريقي لكرة القدم بتاريخ
ومكان اإجراء اŸواجهة من
اجل وضسعها ‘ الرزنامة
الشسهرية للمباريات مع
اإمكانية اإرسسال هذا الأخÒ
طاقم –كيمي لإدارة هذه
اŸواجهة.

قــــدوم إلريــــــالإإلى إلجـــزإئــــــر

اسستنك ـ ـ ـار كبـ ـ ـير بعـ ـ ـد تحـ ـ ـريـ ـ ـفأاقـ ـ ـوال دامـ ـ ـة
إإسستغرب رجال إإلعÓم ما نشسر في بعضض إلجرإئد إلوطنية وإلموإقع إإللكترونية من تحريفاتألقوإل إلرجل إألول في
متعامل إلهاتف إلنقال إلتاريخي ،إلذيأإثنى على إإلحترإفية إلكبيرة في رد إإلتحادية إلجزإئرية لكرة إلقدم وعلى حسسن
معاملتها لهم .ما نشسر يكون ربما إلسسبب إلرئيسسي في إإلسستنكار إلكبير إلذي عبرت عنه هيئة محمد رورإوة في إلبيان إلذي
نشسر سسهرةأإولأإمسض على إلموقع إلرسسمي لإÓتحادية إلجزإئرية لكرة إلقدم ،وإلتيأإكدت بأانها إلوحيدة إلتي تقرر برمجة
مباريات «إلخضسر» ،وأإن إلمنتخب إلوطني ل يجبأإن يسستغلألهدإف إقتصسادية.

محمد فوزي بقاصص
سساعد دامة في الندوة
الصسحفية التي نشسطها بفندق
الهيلتون رفقة عدد من
اإطارات موؤسسسسة «موبيليسس»،
كذب الإشساعات التي خلقتها
بعضس الصسحف الوطنية والتي
اأرادت اأن تضسخم من اأمر عدم
قبول الإتحادية الجزائرية
لتنظيم مباراة بين المنتخب
الوطني الجزائري وفريق
ريال مدريد ،حيث قال
«...ليسست لدينا اأي مشساكل
مع الإتحادية الجزائرية لكرة
القدم ،هي الوحيدة العارفة
بشسوؤون الكرة في بÓدنا ،وكنا
جد مندهشسين لÓإحترافية
الكبيرة التي قابلنا بها
مسسوؤولي الإتحاد الجزائري

في ردهم على طلبنا المرسسل
بتاريخ  ٠٢جويلية من اأجل
تنظيم الحدث الرياضسي
بادرت
التي
العالمي
«موبيليسس» اإلى القيام به،
حيث اأن الإتحادية اأكدت لنا
باأنه من المسستحيل برمجة
مباراة في شسهر رمضسان كون
لعبي المنتخب الوطني
يكونون مع فرقهم في
التحضسيرات للموسسم الجديد،
وبعدها مباشسرة اأشسبال
هاليلوزيتشس سسيكونون على
موعد مع مباراة ودية شسهر
اأوت» ،واأضساف «وبعد البلبلة
الكبيرة التي اأثيرت في
الصسحافة الوطنية من قبل
بعضس الصسحفيين الذين
تربطهم مصسالح شسخصسية مع
منافسسينا ،اأرسسلت لنا اإدارة
ريال مدريد بيان تطالبنا فيه
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قبل سساعات من غلق باب إإلنتقالت

الرخصس ـة ضسروري ـةإلجـ ـراء المبـاراة

وتابع بيان هيئة دا‹
براهيم الكروية يقول
«اŸنتخب الوطني ليسست اأداة
اشسهارية» حاثا مسسوؤو‹
الشسركة اŸشسار اإليها على
السستثمار ‘ نوادي البطولة
الوطنية التي هي باأمسس
ا◊اجة لـ«اŸال بخÓف ريال
مدريد الÌي».
كما اأضسافت ال–ادية ‘
بيانها على انه «ابتداء من ١٨
تتوقف
٢٠١٤
ماي
اŸنافسسات الكروية الدولية
حتى يسسمح للمنتخبات
الوطنية بالتحضس Òلكاأسس
العا ⁄التي سستجرى بالÈازيل
بداية من  ١٢جوان من نفسس
السسنة باسستثناء نهائي رابطة

العدد
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سسعيد بوشسوك ينضسمإالىأامل األربعاء
اأمضسى المهاجم الدولي السسابق،
سسعيد بوشسوك عقدا مدته
عامين مع نادي امل الأربعاء،
الصساعد الجديد الى الرابطة
المحترفة الولى الجزائرية
لكرة القدم ،في اليوم
الأخير من فترة
النتقالت الصسيفية
التي يسسدل السستار
منتصسف
عنها
ليلة الأربعاء.
والتقى
بوشسوك مع
الرئيسس
الجديد
لÓأمل
جمال
عماني
في سساعة متاأخرة من
سسهرة اأول اأمسس ،وتوصسل
الطرفان اإلى اتفاق مكن
توقيع العقد الذي سسيربط
الÓعب باأبناء الأربعاء،
وفق ما علم من وكيل اأعماله.
وكان من المفروضس اأن يلتحق
بوشسوك البالغ  ٢٧عاما و المسسرح

هذه الصسائفة من شسبيبة القبائل
التي اأمضسى معها سستة اأشسهر
فقط ،لشسباب بلوزداد الذي
باشسر معه التدريبات ال انه
اصسطدم بمعارضسة المدرب
انجيل
الرجنتيني
غاموندي.
وسسيلتحق المهاجم
الأسسبق لشسباب باتنة
بتشسكيلته
غدا
التي
الجديدة
تتواجد حاليا في
الدراهم
عين
«تونسس» لجراء
تربصس
تحضسيري
للموسسم
.
الجديد
بالضسافة
الى بوشسوك،
اإدارة
فاإن
المل تعاقدت مسساء اأمسس
اأيضسا مع الÓعب المغترب
بÓل عبد القدوسس الذي كان
ينشسط الموسسم الماضسي في
بلجيكا.

إلدورة إلـتأاهيلية لبطولة إلعالم لكرة إلطائرة

''الخضسر'' يتأاهلون رفقة تونسس للدورة المقبلة
حسسم إلمنتخب إلوطني لكرة إلطائرة
تأاهلهإإلى إلدورة إلثانية من بطولة
إلعالم إلمنتظرة في  ٢٠١٤ببولونيا
رفقة نظيره إلتونسسي ضسمن إلدورة
إلتأاهيلية للمنطقة إألولى إلجارية
وقائعها بمدينة إلشسلف.
مشسوار المنتخب الوطني كان موفقا من
البداية األولى التي اسستهلها يوم اإلثنين تاريخ
انطÓق الدورة ضسمنها بفوز عريضس أامام
نظيره الليبي بنتيجة  ٣أاشسواط مقابل
صسفر( .)١٦ / )٢٥ ١٩ / /٢٠( )٢٥ ٢٥لتكون
المواجهة الحاسسمة أامام المنتخب المغربي
الذي خلق صسعوبات لمنتخبنا.
غير أان زمÓء مراد سسنون عرفوا كيف
يفتكون اإلنتصسار بـ ٣أاشسواط مقابل  ٢أامام
تشسجيعات كبيرة في سسهرة رمضسانية تنظيمية
مثيرة وناجحة ،حضسرتها السسلطات الولئية
وأاسسرة الكرة الطائرة ورئيسس التحادية
الجزائرية لكرة الطائرة عقبة قوقام الذي
تعرضس لوعكة صسحية وتم نقله على إاثرها من

مسستشسفى الشسلف إالى البليدة حسسب مصسادر
طبية.
أاما المتأاهل الثاني فقد كان الفريق التونسسي
الذي ضسمن هو اآلخر ورقة التأاهل إاثر فوزه
على المغرب بـ  ٣مقابل شسوط واحد وعلى
نظيره الليبي بـ  ٣أاشسواط لصسفر .لتتبعثر
أاحÓم التأاهل إالى الدور القادم الذي لم يحدد
مكان إاجراءه حسسب رئيسس الرابطة الولئية
للعبة بالشسلف.
هذا وتبقى مقابÓت الجولة الثالثة بين كل
من الجزائر وتونسس من جهة والمغرب وليبيا
من جانب آاخر شسكلية مادام التأاهل قد
حسسمه الفريق الوطني الجزائري ونظيره
التونسسي بعد انتصسارين متتاليين.
ويعكسس المسستوى الذي ظهر به المنتخب
الوطني أان الكرة الطائرة الجزائرية عازمة
للعودة إالى المحافل الدولية الكبرى وتشسريف
األلوان الوطنية.

آلشسلف :و.ي.أآعرآيبي

إلمنتخب إلوطني للكارإتي دو

تربصسات لمختلف الفئات اسستعدادا للمنافسسات الدولية

بتاأخير المباراة اإلى موعد
لحق ،وتم الإتفاق على
التاريخ الذي يصسادف تواريخ
الفيفا لشسهر ماي ،٢٠١٤
هدفنا برمجة لقاء يسسعد
الجزائريين الذين ل يمكن
لأحد اأن يخالفني باأنهم
شسغوفون بكرة القدم ووقع
اإختيارنا على فريق كبير لديه

الكثير من العشساق في
الجزائر ،قبل كاأسس العالم
بالبرازيل باأسسابيع وهو ما
اإختبار
اأحسسن
سسيكون
للجزائر قبل خوضس غمار
مونديال البرازيل».

فيإإطار إسستعدإدإت إلمنتخبين لتصسفيات إلمونديال

الج ـ ـ ـزائريآامـ ـ ـ ـالـ ـ ـ ـو يـ ـ ـ ـديـ ـ ـ ـر مب ـ ـ ـ ـاراة تـ ـ ـ ـونسس والك ـ ـ ـونغ ـ ـ ـو
سسيدير طاقم تحكيم جزائرى بقيادة الحكم
الرئيسسي مختار امالو المباراة الودية بين تونسس
والكونغو المقررة يوم  ١٤اوت المقبل بملعب
رادسس «تونسس» في اطار اسستعدادات المنتخبين
للجولة السسادسسة والخيرة من تصسفيات كأاسس
العالم  ٢٠١٤المقررة في سسبتمبر .وسسيسساعد
امالو كل من امين مكنوسس وحمزة حمو .يذكر
ان المنتخب التونسسي يحضسر لمباراته المصسيرية

امام الرأاسس الخضسر يوم  ٧سسبتمبر القادم
بتونسس .ومن جهة اخرى ،من المنتظر ان تصسل
بعثة منتخب الكونغو برازافيل الى تونسس يوم
الحد  ١١اوت القادم على دفعتين الولى قادمة
من الدار البيضساء والثانية من باريسس.
وسسيجري منتخب الكونغو برازافيل حصستين
تدريبيتين في تونسس يومي  ١٢و ١٣اوت القادم
بداية من السساعة الثامنة لي.Ó

تدخل مختلف فئات
إلمنتخب إلجزإئري
للكارإتي دو في تربصسات
إإعدإدية إسستعدإدإ
لمنافسسات قارية
ودولية بدءإ من شسهر
أإوت ،حسسبما إفاد به
إلمدير إلفني إلوطني
بالتحادية إلجزإئرية
لÓختصساصض طارق
معيزة.
ويجري المنتخب الجزائري
للكاراتي دو أاشسبال ـ أاواسسط
وآامال ثÓثة تربصسات
تحضسيرية بالقاعة البيضساوية
الجزائر ،الول من  ١الى ٦
أاوت .وسسيكون التربصس
الثاني بنفسس القاعة من ١٢
الى  ١٧أاوت ،فيما برمج
التربصس الثالث من  ٢٠الى
 ٢٦أاوت .٢٠١٣
ويتوجه الوفد الجزائري يوم
 ٢٦أاوت الى تونسس للمشساركة
في البطولة الفريقية
المقررة من  ٣١أاوت الى ٣
سسبتمبر المقبل وهذا بهدف
«حصسد اكبر عدد من
الميداليات» حسسب معيزة.

من جهة أاخرى ،قسسمت
المديرية الفنية تربصس
المنتخب الجزائري لأÓكابر
رجال وسسيدات بالقاعة
البيضساوية الى ثÓث فترات،
حيث سسيكون األول من ١٣
الى  ١٨أاوت والثاني من ٢١
الى  ٢٨أاوت والثالث من ٥
الى  ١٠سسبتمبر المقبل.
ويسستعد الفريق للمشساركة
في البطولة العالمية
للكاراتي دو اختصساصس
شسيتوريو المقررة باليابان من
 ١٤الى  ١٦سسبتمبر ٢٠١٣
وذلك «من اجل السستعداد

لÓلعاب السسÓمية» حسسب
المدير الفني.
وتشسارك الجزائر في موعد
اليابان بـ ١٨صسارعا بينهم ٨
اناث ،اسستنادا لنفسس
المصسدر.
وتصسبو المديرية الفنية في
موعد األلعاب السسÓمية،
بجاكارتا
المقرر
«اندونيسسيا» من  ٢٢الى ٣٠
سسبتمبر المقبل ،الى
«تشسريف الجزائر والسسعي
للصسعود على منصسة التتويج».
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الخميسس  ٠١أاوت  ٢٠١٣م الموافق لـ  ٢٣رمضضان  ١٤٣٤هـ
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 20:00: 19:00نشصرة رياضصية  +احوال
الطقسش  +ومضصة اشصهارية
سصلسصلة مسصاجد العالم
 20:00ـ  21:00قران وآاذان المغرب  +برنامج
افكار بعد ا’فطار +جورنان القوسصطو  +كيفاشش
معا رمضصان
 21:00ـ  22:00محبة خاطر  +السصحر  +كاميرا
كافي
 22:00ـ  22:30مسصلسصل جزائري الحب
والعقاب
 22:45ـ  23:15مسصلسصل ديني خالد ابن
الوليد

نومي ـدي ـ ـا نيـ ـوز

20:15أاذان المغرب  +ابتها’ت
 20:25مسصاجد عالمية بالتعاون مع قناة ا’ن
 20:30قصصصش اأ’نبياء 2
 20:45النشصرة اإ’خبارية المصصورة الرئيسصية جديدة
 21:00النشصرة ا’قتصصادية
 21:10حصصة علم وإايمان
 21:14برنامج نقاشش

 :17:00برنامج ““ذوقو ماكلتنا““
 :17:45برنامج ““عقلية ““DZ
 :18:05برنامج الطبخ المغاربي““
شصميشصة““
 18:50برنامج ““غير النشش““
 :18:25برنامج ““خاتم سصليمان““
 : 19:20مسصلسصل ““مرايا““
 : 20:30سصلسصلة ““عمارة الحاج لخضصر““
 : 21:00سصيتكوم ““حكايتكم ““
 : 21:20كاميرا مخفية ““أانتربول ““02
: 22:15مسصلسصل السصوري ““قمر الشصام““

قناة األطلسس
 14:00مسصلسصل ديني خيبرإاعادة
 15:00برنامج الطبخ بنة على بنة
 15:30مسصلسصل تاريخي سصقوط الخÓفة
16:15برنامج رياضصي
 16:30رسصوم متحركة
 17:30نفحات رمضصان
18:00مسصلسصل في قلب اللهب
 19:00مسصسصلسصل تاريخي سصقوط الخÓفة
 20:10عبد القادر سصيكتور
 20:20سصيتكوم زين صصحتك
 20:45سصيتكوم مكاشش مشصكل
 21:05سصيتكوم صصالح لبسصي
 20:20سصيتكــــــــــوم كاميليا
21:30برنامج واحد من النخبة
21:45اأ’خبار
22:30برنامج رانا هنا
23:30مسصلسصل ديني خيبر

الفجر٠٤.١١...............:
مواقيت الظهر١٢.٥٥...............:
الصسÓة العصسر١٦.٤٤...............:
المغرب١٩.٥٧...............:
العشسـاء٢١.٣٢................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
٠١أاوت  :١٨٦٦قرر الحاكم العام الفرنسسي مصسادرة
أامÓك المقاوم «سسلمان بن جÓب» شسيخ
توقرت.
 ٠١أاوت  :١٩٥٩وصسل وزير األخبار في
الحكومة المؤوقتة للجمهورية الجزائرية ،محمد
يزيد،إالى منروفيا (ليبيريا) على رأاسش الوفد الجزائري
المشسارك في الندوة الـ  ٢١للدول اإلفريقية المسستقلة.

الخميسش  ٢٣رمضسان  ١٤٣٤هـ الموافق لـ ٠١أاوت ٢٠١٣م

الطقسش المنتظر اليوم و الغد

(الشسعب) /تمكنت مفرزة من الجيشش
الوطني الشسعبي بإاقليم الناحية
العسسكرية الرابعة وتحديدا بمنطقة
«الحمراية» التابعة للقطاع العملياتي
للوادي وبالتنسسيق مع مصسالح األمن
المختصسة ومصسالح الجمارك ،يوم
الثÓثاء على السساعة ١٨سسا و٣٠د من
حجز كمية معتبرة من المخدرات (كيف
معالج) تقدر بـ ٥٨قنطارا ،كانت على
متن شساحنة ،مموهة ببقايا الدجاج
(سسماد كيمياوي تقليدي) ،كما تم القبضش
على سسائق الشساحنة.
تعّد هذه العملية الثالثة من نوعها
خÓل هذا الشسهر ،بإاقليم الناحية
العسسكرية الرابعة ،بعد تلك التي تم
خÓلها حجز  ٤٧و ١٦قنطارا من الكيف
المعالج.

الششبكة الوطنية لسشرقة السشيارات في قبضشة اأ’من

مقتل ششاب غرقا ببلدية
حوشش الغابة بأاو’د فارسش
لقي ششاب حتفه غرقا في إإحدى
إلبرك إلمائية غير إلمحمية
بالمنطقة إلمسشماة حوشش إلغابة
ببلدية إأو’د فارسش ،حسشب مصشالح
إلحماية إلمدنية إلتي نقلت إلجثة إإلى
إ’سشتششفائية.للإششارة،
إلموؤسشسشة
فاإن ضشحية إ’أمسش تعد إلثانية في
ظرف إأسشبوعين بعدما عثر على طفل
ميت ببلدية إأم إلدروع ،مما يجعل
عدد إلضشحايا يرتفع إإلى  ٥غرقى
منذ بدإية ششهر جوإن.
و.ي .إأعرإيبي

توقيف  ٢٧مهربا وحجز  ٢٢٢مركبة بتلمسشان
غريبة ،حيث كانت موزعة على صشفائح ذإت
٥ل ومخزنة وسشط نفايات إلموإششي إلتي
كانت محملة على إلششاحنة إلتي كان خزإنها
فارغا ’إيهام مصشالح إ’أمن باأنه ناقل
عمومي فقط.
من جهة إأخرى ،إأوقفت مصشالح إلدرك
ششخصشا في إلـ ٣١من إلعمر متلبسشا بردم
إلخنادق إلتي حفرتها مصشالح إلجيشش
إلوطني إلششعبي ،حيث تمكن من ردم  ٢متر
من إلخندق بمنطقة إألقربي ’إقامة منفذ
للعبور نحو إلمغرب قبل إأن يتم توقيفه.
إلمتهم ينحدر من منطقة سشيدي بوجنان
إلتابعة لبلدية إلسشوإني ،وإلذي بتوقيفه إأمر
وكيل إلجمهورية لدى محكمة إلغزوإت
باإيدإعه إلحبسش إلموؤقت.

تمكنت عناصشر إلدرك إلوطني في إإطار
مكافحة إلتهريب ضشمن إلبرنامج إلذي
إنطلق إلعمل به منذ  ١٨جويلية إلماضشي من
حجز  ٢٢٢مركبة كانت تسشتعمل في تهريب
إلوقود منها ششاحنات ذإت سشعة كبيرة ،حسشب
ما إأششار إإليه قائد إلمجموعة إلو’ئية للدرك
إلوطني إلمقدم بوعلق محمد.
كما تكللت إلعملية بتوقيف  ٢٧مهربا تم
تقديمهم إأمام إلعدإلة ،إأين تم إإصشدإر ١٨
إأمرإ بالحبسش في حق إلمتهمين إلذين ثبتت
إإدإنتهم بالتهريب في حين تم إإحالة ٢١٤
مركبة على مهندسش إلمناجم بعد إ’ششتباه
في إأنها ذإت قيد مزور.
من ناحية إأخرى ،إأصشبح إلمهربون يلجوؤون
إإلى حيل جهنمية للتهرب من إلحجز
وإلتوقيف ،حيث إأوقفت مصشالح إلدرك
إلوطني ،ليلة إأول إأمسش ،سشائق ششاحنة
محملة بـ٧٥٠ل من إلمازوت مهربة بطريقة

تلمسشان :محمد.ب

كانت قادمة منأاورباإالى الجزائر

قـــــامــت بالسسطــــو علـــى  ١١مركبـــة بباتنــة

ششّنت مصشالح إلدرك إلوطني بكل من بلديتي
جديوية وحمري بو’ية غليزإن ،إأول إأمسش،
حملة وإسشعة في إإطار إلقضشاء على ظاهرة
سشقي إلمزروعات بالمياه إلقذرة ،حيث تم
ضشبط عدد من إلفلحين يقومون بسشقي
إلمزروعات بالمياه إلقذرة ،من خلل
إسشتعمال محركات لضشخ إلمياه وتفريغها
مباششرة بالحقول إلزرإعية وضشبط

الثمن  ١٠دج

france pri x 1

مكافحة التهريب بالحدود الغربية

عناصشر الجيشش تحجز  ٥٨قنطارا من المخدرات بالوادي

يسسقون المحاصسيل
بالمياه القذرة بغليزان

عنابة

 2 0 °الجزائر

 2 9 °وهران

30°

إلعدد ١٦١٧٢

ثالث عملية خÓل الشسهر بالناحية العسسكرية الـ٤

‚حت ،أإمسش إأ’ول ،إلفرقة إ÷نائية
باŸصشلحة إلو’ئية للششرطة إلقضشائية بأامن
و’ية باتنة ‘ ،إإنهاء مسشلسشل سشرقة إلسشيارإت
بالو’ية خلل إلششهر إلكر ،Ëبعد إ’رتفاع
إلكب Òلعدد إلسشيارإت إلتي سشرقت ‘ فÎة
وجيزة ،حيث “كنت مصشالح إأ’من من
تفكيك ششبكة ﬂتصشة ‘ سشرقة إلسشيارإت من
إلصشنف إأ’سشيوي وإأ’وروبي تنششط على
مسشتوى إإقليم إلو’ية ،حسشب بيان مصشالح
إأ’من .وترجع حيثيات إلعملية إلنوعية إإ¤
قيام مصشالح إأ’من بباتنة بتحريات مكنت من
–ديد هوية أإحد أإفرإد هذه إلششبكة إلبالغ
من إلعمر ٣٣سشنة ،مسشؤوول Ãحطة غسشل
وتششحيم إلسشيارإت بباتنة ،وثبت أإنه على
إتصشال مع أإفرإد عصشابة تنحدر من مدينة
بريكة ،وبعد توقيفه وتفتيشش مسشكنه ”
إسشÎجاع جهاز إإعلم آإ‹ وركيزتي تخزين
ملك أ’حد إلضشحايا إلذي سشرقت منه مركبته،
باإ’ضشافة إإ ¤وثائق خاصشة باŸركبات
وبطاقات رمادية ،وأإجهزة تقنية تتمثل ‘
جهازين رإديو كهربائي مضشادة للتششويشش.
كما ” إسشÎجاع سشيارة بلوحة ترقيم مزورة

عنابة

 2 3 °الجزائر

 2 8 °وهران

29°

وبطاقة رمادية مزورة مسشجلة باسشم فرد من
أإفرإد إلششبكة إإ’جرإمية ينحدر من مدينة
بريكة“ ،ت سشرقتها من مسشتوردها قبل
توزيعها من أإحد إŸوإن إ÷زإئرية.
وأإفضشت كذلك نتائج إلتحريات إإ ¤أإن
إلعصشابة بها أإششخاصش من مدينة باتنة بريكة
تاجنانت ششلغوم إلعيد وتبسشة ،حيث إعÎف
إŸوقوف إأ’ول با÷رم إŸنسشوب إإليه مقرإ
بأانه سشرق رفقة أإصشدقائه  ١١سشيارة ،حيث ”
إإيقاف  ٣أإششخاصش و ٨هم ‘ حالة فرإر‘ ،
إلوقت إلذي ” فيه إإحالة أإفرإد إلعصشابة على
إ÷هات إلقضشائية إلتي أإمرت بإايدإعهم
إ◊بسش إŸؤوقت ‘ إنتظار ﬁاكمتهم بتهمة
جناية تكوين جمعية أإششرإر وإلسشرقات
إŸوصشوفة إŸقÎنة بظروف إلليل وإلتعدد
وإلكسشر وإسشتعمال مفاتيح مصشطنعة.
ومن ششأان هذه إلعملية إلنوعية إإعادة إلسشكينة
إإ ¤قلوب سشكان باتنة ،خاصشة وأإن إلششهر
إلفضشيل عرف إرتفاعا قياسشيا لعدد إŸركبات
إŸسشروقة ،كما أإششرنا ‘ عدد سشابق.

باتنةŸ :وششي حمزة

توقي ـ ـ ـف شش ـ ـ ـ ـاب وحج ـ ـ ـ ـز
أاك ـ ـ ـثر مـن ٩آا’ف علبـ ـ ـ ـة
سشجـ ـائـ ـر بحـ ـاسشي الغلـ ـ ـة
في إإطار محاربة ظاهرة إلتهريب إلتي
أإصشبحت تمسش با’قتصشاد إلوطني ،تمكنت
قوإت إلششرطة لألمن إلحضشري إلخارجي
بحاسشي إلغلة بعين تموششنت،أإول أإمسش ،من
حجز  ٩٩٠٠علبة من إلسشجائر إأ’جنبية.
إلعمليةÅجاءتÅإإثر توقيف مركبة مرقمة
بو’ية تلمسشان’ ،ذ صشاحبها بالفرإر
بمجرد مششاهدته لذإت إلعناصشر ،لتتم
ملحقته إإلى غاية توقيفه بالمخرج إلغربي
للمدينة باتجاه و’ية وهرإن.
عملية تفتيشش إلمركبة سشمحت بالعثور
بدإخلها على  ٩٩٠٠علبة من إلسشجائر
إأ’جنبية ،يتعلق إأ’مر بالمدعو( /ب.ل) ٢٥
سشنة إلذي ينحدر من و’ية وهرإن.
وتم تقديم إلمششتبه فيه أإمام إلسشيد وكيل
إلجمهورية لدى محكمة إلعامرية ،إلذي
أإمر بإايدإعه إلحبسش إلمؤوقت ،فيما وضشعت
إلبضشاعة إلمحجوزة تحت تصشرف قباضشة
إلجمارك لو’ية عين تموششنت.

عين تموششنت :ب.م األمين

تـ ـ ـورط  ١٠ف ـ ـ ـ ـÓح ـ ـين بج ـ ـ ـ ـديويـ ـ ـ ـة وحمـ ـ ـ ـري
إلفلحون متلبسشين وهم يسشقون محصشول
«إلخرششوف» بالمياه إلقذرة ،مما قد
يوؤدي بالمسشتهلك إإلى إلهلك.
وما زإد من خطورة إلظاهرة ،هوإأن
مسشتعملي إلمياه إلقذرة إأنجزوإ إأحوإضشا
لتخزينها من إأجل إإعادة إسشتعمالها بعد
عملية إلضشخ إ’أولى مباششرة من نقطة
إلتفريغ إأو إلتسشرب إإ’ إأن إلغريب في إ’أمر

إأن إ’أحوإضش إأقيمت وسشط إلتجمعات
إلسشكانية ،بحيث ’ تفصشل بينهما سشوى
بضشعة إأمتار فقط وهو ما تسشبب في
إإنبعاث إلروإئح إلكريهة وإنتششار إلديدإن
إلمحيط
وإلجرذإن ،فضشل عن تلويث
إلبيئي للمدينة.

غليزان :ع .عبد الرحيم

انتح ـ ـ ـ ـار شش ـ ـاب ششنـ ـ ـقا بم ـ ـÓلـ ـ ـة ببج ـ ـايـ ـ ـة
وضشع ششاب يبلغ من إلعمر ١٧سشنة حدإ لحياته
ششنقا ،أإول أإمسش ،بالمكان إلمسشمى (إلمقام)
بقرية مللة ،وقد تدخلت مصشالح إلحماية
إلمدنية لنقل جثة إلششاب ،إإلى مصشلحة حفظ
إلجثث بمسشتششفى «خليل عمرإن» ،فيما فتحت

“كنت عناصشر ششرطة
إ◊دود با÷هة إلغربية من
إ’إطاحة بششبكة تهريب
إŸهلوسشة
إ’أقرإصش
وحجز  ٤٠٠٠قرصش
مهلوسش وتوقيف عنصشرإن
بكل من مطار ميصشا‹
إ◊اج بتلمسشان ومطار
إأحمد بن بلة ‘ وهرإن.
إلعملية إ’أو“ ¤ت على
مسشتوى مطار ميصشا‹
إ◊اج بزناتة ،إأين ”
توقيف مغÎب بحوزته
 ١٥٠٠قرصش مهلوسش
بصشدد إإدخالها إإ ¤إلÎإب
إلوطني على م Ïحقيبة،
وإلذي ” توقيفه وإإحالته
على وكيل إ÷مهورية لدى
ﬁكمة إلرمششي إلذي إأمر

رهن

إ◊بسش

بوضشعه
إŸوؤقت.
من جهة إأخرى“ ،كنت
عناصشر حرسش إ◊دود
Ÿطار إأحمد بن بلة
بالسشانية من حجز ٢٥٠٠
قرصش مهلوسش مهربة من
قبل إأحد إ’أششخاصش

قادما من فرنسشا وبتقدË
وكيل
إأمام
إŸتهم
إ÷مهورية لدى ﬁكمة
إلسشانية إأمر بوضشعه رهن
إ◊بسش إŸوؤقت ‘ إنتظار
ﬁاكمته.

تلمسشانﬁ :مد ب

 ١٦ضشحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة في  ٧٢حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادث مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرور
قدر ،أإمسش ،عدد حوإدث إلمرور إلتي سشجلتها
مصشالح إلمجموعة إلو’ئية للدرك إلوطني بباتنة
بـ ٧٢حادثا ،أإسشفر عن جرح  ١٤٥ششخصش ووفاة
 ١٦آإخرين ،ليسشجل بذلك إرتفاعا محسشوسشا في
عدد إلضشحايا وحوإدث إلمرور.
وأإرجعت مصشالح إلدرك أإغلب أإسشباب حوإدث
إلمرور بباتنة ،إإلى إلسشرعة إلمفرطة وعدم
إحترإم قوإنين إلمرور .يحدث هذإرغم تكثيف
عدد إلحوإجز من أإجل مرإقبة سشرعة إلسشائقين
لردعهم خاصشة قبل إإ’فطار أإين تكثر إلحوإدث.

لموششي حمزة

 ٩جرح ـ ـى بتل ـ ـزة القـ ـ ـ ـل

مصشالح إأ’من تحقيقا للكششف عن ملبسشات
إلحادث.

خلف حادث مرور خطير ،وقع صشباح أإمسش في حدود إلسشاعة  ٤صشباحا على مسشتوى إلطريق
إلوطني  ٨٥بمنطقة تلزة بالقل ٩ ،جرحى إإثر إصشطدإم سشيارة سشياحية بحافلة لنقل إلعمال
من نوع «هيوندإي» وجرإر يحمل خلطة إإسشمنت ،ليتم إإسشعاف إلجميع من طرف عناصشر
إلحماية إلمدنية ،إلتي قامت بنقل إلجرحى على وجه إلسشرعة إإلى مسشتششفى إلقل ،من أإجل
تلقي إلعلج إلمناسشب.

ولم يتوإن هذإ إأ’خير في إإخرإج مسشدسشه
وتوجيه طلقة باتجاه هؤو’ء ،حيث تمكن من
إإصشابة وإحد منهم في إلكتف ،لينقل إإلى
إلمؤوسشسشة إإ’سشتششفائية بعدما تدخلت مصشالح
إلششرطة ،فيما فتحت ذإت إلجهات إأ’منية
تحقيقا في ملبسشات إلحادثة.

سشقوط مميت لعامل بورششة بحمادي كرومة سشكيكدة

بن النوي ت

رجلأاعمال يطلق النار على لصشوصشأامام الخزينة العمومية بالششلف

تعرضش ،أإمسش ٣ ،لصشوصش بوسشط  .مدينة
إلششلف وبذإت قرب إلخزينة إلعمومية إإلى طلقة
نارية من طرف أإحد رجال إأ’عمال لما حاولوإ
إلسشطو على مبالغه إلمالية
إلحادثة إلتي سشببت هلعا بين صشفوف إلمارة،
كان بطلها  ٣لصشوصش إقتربوإ من أإحد رجال
إأ’عمال إلذي كان ذإهبا إإلى سشيارته ،بعدما
غادر مقر إلخزينة إلعمومية وبحوزته مبلغ
معتبر من إلمال.

حجز  ٤٠٠٠قرصش مهلـ ـوسش بكـ ـل م ـن مطـ ـار
السشاني ـ ـ ـة بـ ـ ـ ـوهـ ـ ـ ـران وزناتـ ـ ـ ـ ـة بتلمسشـ ـ ـ ـان

الششلف /و.ي.أاعرايبي

سشكيكدة :خالد.ع

هلك ،صشباح إأمسش عامل يششتغل بورششة
«كوكا كو’» تابع لششركة «باتسشكي» على
مسشتوى بلدية حمادي كرومة ،بعد
سشقوطه إلخطير في حدود إلسشاعة
إلسشابعة صشباحا ،إلضشحية و’إصشابته

إلخطيرة توفي في عين إلمكان ،ليتم نقل
إلجثة إلى مصشلحة حفظ إلجثث
بمسشتششفى سشكيكدة ،من قبل إلحماية
إلمدنية ،وبحضشور مصشالح إلششرطة
إلقضشائية.

