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رحماني يشسرف على لقاء
حول اإلسستثمار
حراوبية يزور مركز تطوير الطاقات المتجددة
يقوم ،اليوم ،وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشسيد حراوبية بزيارة عمل لمركز
تطوير الطاقات المتجددة الكائن ببوزريعة ،وهذا للوقوف على مدى مسسايرة
المركز لمختلف التطورات الحاصسلة في هذا القطاع التي تسسعى الجزائر أ’ن تكون
رائدة فيه بالنظر لإÓمكانيات الطبيعية الهامة التي تزخر بها .الزيارة مبرمجة على
التاسسعة صسباحا.

يشسرف ،غدا ،شسريف رحماني ،وزير الصسناعة والمؤوسسسسات
الصسغيرة والمتوسسطة وترقية ا’سستثمار ،على افتتاح لقاء حول
وضسعية ا’سستثمار ومرافقة المسستثمر الخاصس ،وذلك بجنان
الميثاق بدءا من العاشسرة والنصسف صسباحا.
وسسيتناول اللقاء الذي سسيشسارك فيه مختلف الفاعلين
ا’قتصساديين الصسعوبات والمشساكل التي تعترضسهم ،كما سستقدم
الوكالة الوطنية لتطوير ا’سستثمار حوصسلة عن مشساريع
ا’سستثمارات المسسجلة خÓل السسداسسي اأ’ول لسسنة  ٢٠١٣سسواء تعلق اأ’مر بمشساريع متعاملين اقتصساديين
محليين أاو اسستثمارات أاجنبية مباشسرة أاو مشساريع شسراكة.

ت ـ ـ ـو في زيـ ـ ـارة لمسستغ ـ ـ ـانم

بن مرادي يتفقد قطاعه بتيبازة

يشسرع ،اليوم ،عمار تو ،وزير النقل ،في زيارة عمل وتفقد
لو’ية مسستغانم ،حيث سسيعطي انطÓقة أاشسغال «ترامواي
مسستغانم» من أاجل تحسسين وسسائل النقل الجماعي وتمكين
مواطني الو’ية من مشساريع تنموية تخلق مناصسب عمل لمئات
البطالين من الشسباب .وتأاتي زيارة تو بعد أان أاعطى إاشسارة
انطÓق ترامواي ورقلة من قبل.

يقوم ،اليوم ،وزير السسياحة والصسناعة التقليدية بزيارة عمل وتفقد لو’ية تيبازة،
سسيضسع من خÓلها حجر اأ’سساسس لمشسروع فندق جديد بمدينة بواسسماعيل ،كما
سسيقف على مدى تقّدم برنامج عصسرنة مؤوسسسسة التسسيير السسياحي لتيبازة ،إاضسافة إالى
زيارة اأ’رضسية المخصسصسة إ’نجاز المقر الجديد للمدرسسة الوطنية العليا للسسياحة
ومشسروع مركز ا’متياز للخزف بتيبازة .وسستبدأا الزيارة على السساعة التاسسعة (: ٠٠
 )٠٩صسباحا.

سسـ ـاحلي بمين ـ ـاء الجـ ـزائ ـ ـر
يسستقبل ،اليوم ،بلقاسسم سساحلي ،كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج،
أاعضساء من الجالية الجزائرية بالمهجر ،وهذا بمناسسبة موسسم ا’صسطياف
وا’طÓع ميدانيا على اإ’جراءات المتخذة لتسسهيل دخول وخروج الجالية
الجزائرية .ومن المنتظر أان ترسسو باخرة «طارق بن زياد» بميناء الجزائر على
التاسسعة صسباحا.

نسسيب ‘ زيارة عملإا ¤تبسسة
يقوم وزير اŸوارد اŸائية حسس Úنسسيب ،اليوم ‘ ،زيارة
عمل وتفقد إا ¤و’ية تبسسة Ÿعاينة بعضس اŸشساريع الهامة
التي تخصس قطاعه على غرار مشسروع التزويد باŸاء
الشسروب والصسرف الصسحي ‘ العديد من البلديات.
كما سسيتفقد وزير اŸوارد اŸائية مشساريع أاخرى منها
ا‚از خزان بئر سسا ⁄بتبسسة وأاشسغال ا‚از شسبكة الصسرف
الصسحي Ãدينة ونزة ،باإ’ضسافة إا ¤معاينة اأ’شسغال اÿاصسة
بحماية مدينة ع Úزرقة ضسد الفيضسانات.

مبارك ـ ـي يعاين قطاع ـ ـه بوهـ ـ ـران

ندوة حول سسرطان البروسستات
ينشسط البروفيسسور بلعسسلة ،رئيسس قسسم مصسلحة الكلى
بمسستشسفى محمد النذير بتيزي وزو ،ندوة نقاشس حول سسرطان
البروسستات الذي تفشسى كثيرا في الجزائر ،اأ’مر الذي يدعو
للتحسسيسس لتفادي تفاقم الظاهرة .الندوة سستقام بمقر جريدة
«ديكا نيوز» بابن عكنون اليوم بدءا من السساعة .٣٠:١١

يقوم وزير التعليم والتكوين المهنيين ،محمد مباركي اليوم ،بزيارة عمل الى
و’ية وهران ،يتفقد خÓلها منشسآات القطاع .وتندرج الزيارة في إاطار
التحضسير للسسنة التكوينية  ٢٠١٣ـ .٢٠١٤

منتـ ـ ـ ـ ـ ـدى األم ـ ـ ـ ـن يحتضس ـ ـ ـ ـ ـن نـ ـ ـ ـ ـ ـدوة حـ ـ ـول
البيئ ـ ـة

يحتضسن ،غدا ،منتدى «دي .كا .نيوز» ندوة نقاشس ينشسطها
البروفيسسور عومار عمار خوجة ،مختصس في اأ’مراضس الجلدية،
بمسستشسفى «مصسطفى باشسا» ،ابتداء من السساعة الحادية عشسر
والنصسف ،حيث سسيتم تسسليط الضسوء على موضسوع حب الشسباب
وماهو العÓج المناسسب له.

يحتضسن ،اليوم ،منتدى اأ’من الوطني بالشسراكة مع كتابة الدولة المكّلفة بالبيئة
على السساعة العاشسرة صسباحا بمقر المدرسسة العليا للشسرطة «علي تونسسي» ،ندوة
إاعÓمية حول البيئة .وتندرج هذه المبادرة ،في إاطار تعزيز مبادئ الشسرطة
الجوارية وكذا توطيد دعائم الشسراكة بين الشسرطة الجزائرية ومختلف
المؤوسسسسات الفاعلة في المجتمع ،قصسد نشسر ثقافة المحافظة على البيئة.

تك ـ ـ ـ ـريم الفائ ـ ـزين
بـ ـ ـ ـ ـ «طمبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول»
الخمسسيني ـ ـ ـ ـ ـة

ن ـ ـ ـدوة صسحفي ـ ـ ـة للوك ـ ـالة الوطني ـ ـة
للوسساطـ ـ ـة والضسب ـ ـط العق ـ ـاري
تعقد الوكالة الوطنية للوسساطة والضسبط العقاري ندوة صسحفية ،غدا ،بدءا من السساعة الـ ١١صسباحا بمقر
المديرية العامة للوكالة الكائن بالجزائر العاصسمة.
وتتمحور هذه الندوة الصسحفية حول الملفات المعالجة من طرف لجنة المسساعدة على تحديد الموقع
وترقية ا’سستثمارات وضسبط العقار خÓل السسداسسي اأ’ول لسسنة  ،٢٠١٣وكذا مؤوشسر الطلب على العقار
ا’قتصسادي ومدى تلبية الطلب على المسستوى الوطني.

تحتضسن ،غدا ،جريدة «المجاهد» حفل
تكريم الفائزين في «طمبو’» الخمسسينية
التي أاقيمت بمناسسبة معرضس خاصس بها ،بدءا من السساعة العاشسرة لي.Ó

يومية وطنيةإاخبارية تصسدر عن المؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذاتأاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ١٢٦.٠٠٠ ٠٠٠.٠٠ :دج
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لؤح يقيم أسستعمالها على ألمسستؤى ألؤطني

 ٩مÓيين مؤوّمن مسستفيد من خدمات بطاقة «الشسفاء» منذ فيفري الماضسي

كشسف وزير ألعمل وألتشسغيل وألضسمان ألجتماعي ،ألطيب لؤح ،عن أسستفادة ما يقارب  ٩مÓيين مؤؤمن أجتماعي من
خدمات بطاقة ألشسفاء ،كما بلغ ألعدد أإلجمالي لسستعمال ألبطاقة أإللكترونية خÓل ألسسدأسسي أألول لسسنة ٢٠١٣
أأكثر من  ٢٣مليؤن مرة.

فاطمة الزهراء طبة
وأاكد وزير العمل خÓل اليوم التقييمي لنظام
الشسفاء ونشساطات المراكز الجهوية للتصسوير
الشسعاعي ان نظام الشسفاء في الجزائر تطور
وتوسسع عبر القطر الوطني بعد أان كان مسستعمÓ
في بداياته في حدود إاقليم و’ية ا’نتسساب
فقط ،مشسيرا الى بعضس اأ’رقام التي تثبت بلوغه
الذروة حيث تم إاعداد ما يفوق عن  ٨,٢مليون
بطاقة ،وعن عدد البطاقات المسسلمة ،فقد قدر
بأاكثر من  ٧,٨مليون بطاقة ،كما تم التعاقد مع
أاكثر من  ١٠آا’ف صسيد’نية.
وسسمحت هذه العملية من انجاز تقدم هام
سسواء لفائدة المؤومن اجتماعيا عبر تعميم نظام
الدفع من قبل الغير للمواد الصسيد’نية لفائدة
كافة الفئات أاو بالنسسبة للصسيادلة المتعاقد معهم
ومهنيي الصسحة وشسركاء الصسندوق عÓوة على
مسساهمته الكبيرة في التحكم التقني والتنظيمي
للنظام لÓنتقال إالى مرحلة حاسسمة في مسسار
تجسسيد اأ’هداف المتوخاة.
وفي ذات السسياق ،قامت الوزارة الوصسية
بتكييف إاجراءات الرقابة الطبية وفق
المقتضسيات التي تفرضسها عملية توسسيع
اسستعمال بطاقة الشسفاء
وتحقيق اكبر فعالية ومرونة
عن طريق التخفيف من
إاجراءات الرقابة الطبية
القبلية التي سستخصسصس فقط
لأÓدوية الخاضسعة لشسروط
خاصسة للتعويضس وكذا عبر
نمذجة منظومة الرقابة
الطبية واسستبدالها بطريقة
معلوماتية آالية.
ويأاتي هذا اليوم التقييمي الذي عرف حضسور
إاطارات المركزية للقطاع في اطار تسسليط
الضسوء على أاهم ا’نجازات ونتائج المرحلة
الثانية من توسسيع نظام الشسفاء باإ’ضسافة الى
نشساطات المراكز الجهوية للتصسوير الشسعاعي
منذ انطÓق نشساطاتها ،ابتداء من مارسس ،٢٠٠٩

وبغية الوصسول الى ا’هداف المرجوة في
مقدمتها عصسرنة تسسيير منظومة الضسمان
ا’جتماعي وتحسسين الظروف العامة للتكفل
بالمؤومن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق عبر
تسسهيل عملية الحصسول على ا’متيازات
وتبسسيط اإ’جراءات زيادة على الحفاظ على
التوازنات المالية للضسمان ا’جتماعي قصسد
ضسمان ديمومته لفائدة اأ’جيال
القادمة.
وأاضساف الوزير أان ا’نجازات
المحققة هي نتاج عمل كثيف
مر بمرحلتين اأ’ولى تتمثل في
إارسساء نظام الشسفاء والتي شسرع
فيها خÓل شسهر افريل ٢٠٠٧
على مسستوى  ٥وكا’ت نموذجية
عبر وضسع نظام تسسيير عصسري ،
يجمع بين ا’لكترونيك واإ’عÓم اآ’لي بواسسطة
إادراج التكنولوجيات الحديثة لإÓعÓم وا’تصسال
والذي يرتكز على أاسساسس البطاقة اإ’لكترونية
الشسفاء والبرمجيات المهنية.
وقد شسكل ذلك ثÓثية بين هيئة الضسمان
ا’جتماعي والمؤومن له اجتماعيا وكذا مهنيي
الصسحة .وتلت هذه المرحلة النموذجية وكا’ت

أاخرى بطريقة تدريجية إالى غاية اسستكمال
العملية خÓل سسنة  ٢٠١٠عن طريق التنصسيب
الكلي والنهائي لكل وسسائل تسسيير نظام الشسفاء
على مسستوى كافة الوكا’ت الو’ئية.
وفي سسياق آاخر ،أاعلن وزير العمل عن عدة
مشساريع تخصس قطاعه سسيتم تطبيقها خÓل
سسنة  ٢٠١٤على غرار توسسيع مجال التغطية
للضسمان ا’جتماعي إالى فئات جديدة كما سسيتم
مواصسلة تجسسيد اإ’جراءات الخاصسة لفائدة
اأ’طفال المتمدرسسين من ذوي حقوق المؤومن
لهم اجتماعيا ذوي الدخل المحدود من خÓل
ا’تفاقية التي من المرتقب إابرامها مع جراحي
اأ’سسنان للتكفل بعÓج ا’سسنان وتقويمها.
ومن بين المشساريع اأ’خرى أاشسار لوح ،إالى
وضسع أاجهزة جديدة لتحيين بطاقة الشسفاء دون
إالزامية المؤومن إالى العودة إالى مراكز الدفع
التابع له ،باإ’ضسافة إالى اسستحداث نظام
القسسيمة المتعلق بالمعلومات الخاصسة باأ’دوية
القابلة للتعويضس والذي سسيتم إادراجه في إاطار
اسستعمال بطاقة الشسفاء.

بالجزائر العاصسمة تقدم خدماتها منذ فتحها
سسنة  ٢٠٠٩إالى العمال اأ’جراء فقط.
وأاثبت حصسيلة السسداسسي اأ’ول في يوم
تقييمي نظمته وزارة العمل والتشسغيل الضسمان
ا’جتماعي بالمركز العائلي ببن عكنون مدى
التقدم الذي حققه نظام الشسفاء ونشساطات
المراكز الجهوية للتصسوير الطبي الشسعاعي
منذ انطÓقها ابتداء من شسهر مارسس ،٢٠٠٩
فمن بين  ٢٢٥أالف مريضس تم التكفل به تم
إاجراء أاكثر  ٤١٧أالف فحصس شسعاعي زيادة
على إانشساء أاربع مراكز جهوية للتصسوير الطبي
الشسعاعي.
وتندرج هذه المبادرة التي ضسمت انجاز
فحوصسات شسعاعية عادية بنسسبة ٥٢,٩١
بالمائة وفحوصسات للثدي بنسسبة ٢٥,٩١و
كشسوفات شسعاعية بنسسبة  ٢١,١٨بالمائة ،إالى
تلبية ا’حتياجات المتزايدة للمؤومن لهم

اجتماعيا وذوي حقوقهم في مجال
الفحوصسات الشسعاعية ،باإ’ضسافة إالى تعزيز
التغطية الصسحية للمواطنين على مسستوى
مناطق أاخرى خاصسة و’يات الجنوب من
خÓل إاطÓق مركز خامسس للتصسوير الطبي
الشسعاعي على مسستوى و’ية ورڤلة والمتواجد
قيد ا’نجاز.
وخÓل هذه السسنة تم تسسجيل ارتفاعا
ملحوظا لعدد النسساء الÓئي اسستجبن
للدعوات الخاصسة بإاجراء الكشسف المبكر
لسسرطان الثدي منذ انطÓق عملية
التشسخيصس وقدرت نسسبة ا’سستجابة بـ ٢٥
بالمائة من  ١١٤أالف امرأاة قبلت إاجراء
الفحصس ،حيث تتقدم امرأاة واحدة من بين
اثنين بصسفة تلقائية وهو ما يسساهم في هذا
النوع من اأ’مراضس التي تفتك أارواح المÓيين
من النسساء وتهدد حياتهن.

أأبناء ألمؤؤمنين ذوي ألدخل ألمحدود

ا’سستفادة مجانا من جراحة وعÓج اأ’سسنان
سسيتكفل الصسندوق الوطني للضسمان ا’جتماعي
بجراحة وعÓج أاسسنان أابناء المؤومنين اجتماعيا مجانا
إابتداء من شسهر أاكتوبر المقبل ،حسسبما أاعلن عنه وزير
العمل والتشسغيل والضسمان ا’جتماعي أامسس بالجزائر
العاصسمة.
وأاكد السسيد لوح خÓل تقييمه لنظام البطاقة
ا’لكترونية الشسفاء ونشساطات المراكز الجهوية للمصسورة
الطبية أان أابناء المؤومنين اجتماعيا الذين يتقاضسون ٤٠
أالف دج سسيسستفيدون من العÓج المجاني لأÓسسنان بعد
تعاقد الصسندوق مع أاطباء وجراحي اأ’سسنان.
وقد وسسع الصسندوق هذه العملية التضسامنية بعد
تطبيقها في بداية اأ’مر إالى أابناء المؤومنين اجتماعيا
الذين يعانون من مشساكل في النظر تعرقل متابعة
الدراسسة لدى فئة منهم بعد تعاقد الصسندوق مع صسانعي
النظارت الطبية.
لإÓشسارة ،يقوم الصسندوق الوطني للضسمان ا’جتماعي
سسنويا بتزويد  ٣٠٠أالف طفل بالنظارات الطبية من أابناء
المؤومنين اجتماعيا من ذوي الدخل الضسعيف.

تركت ألزيارة ألتي قام
بها ألؤزير أألول عبد
ألمالك سسÓل إألى ولية
تيارت ألخميسس ألماضسي
في إأطار متابعة تجسسيد
برنامج رئيسس ألجمهؤرية
لدى
طيبا
أنطباعا
ألمنتخبين وألمؤأطنين،
وفعاليات ألمجتمع ألمدني
عامة وذلك بعد أن
أسستفادت ألؤلية من غÓف
مالي قدر  ٢٨مليار دج وهي
قيمة مالية من شسأانها ألرفع
من ألتنمية بتيارت.
وتعززت الو’ية بـ  ٤٠مشسروعا في مختلف
المجا’ت فقطاع السسكن الذي تعزز بـ ٣٠٠٠
وحدة زيادة على  ١٩٠٠التي هي في طور
ا’نجاز اكتملت منها نسسبة كبيرة.
ومن القطاعات التي اسستفادت من غÓف
مالي هام الموارد المائية لتدارك النقائصس في
الجهة الجنوبية للو’ية التي كانت تعاني العطشس
حيث تقرر تزويد المنطقة من الشسط الشسرقي.
أاما القطاع الصسحي ،فقد اسستفاد من مشساريع
متعددة كمركز تصسفية الدم الذي سسيتحول إالى
مسستشسفى اأ’مراضس الكلى ومشسروع المسستشسفى
الجامعي الذي سسيصسبح حقيقة ،أاما الهاجسس
الذي كان يؤورق الفÓحين والمتمثل في
التخزين ،فقد أاخذت و’ية تيارت منه حصسة

اأ’سسد ،فمن أاصسل المخازن الكبرى التي تقرر
بناؤوها على المسستوى الوطني تم تخصسيصس اثنين
منها للو’ية بالنظر لوفرة اإ’نتاج.
وتم تخصسيصس العديد من المحÓت التجارية
للشسباب ،وبالمقابل تم توجيه رصسيد مالي هام
لقطاع التعليم لبناء ثانويتين ومتوسسطتين
ومجمعات مدرسسية.
أاما الميدان الصسناعي ،فقد تدعم بمنطقتين
صسناعيتين بكل من زعرورة وعين بوشسقيف وكذا
تدعيم قطاع النقل بمحطة جيدة والشسروع في
انجاز مصسفاة البترول قريبا وكذا توسسعة جامعة
تيارت لكونها نظرا لتزايد عدد الطلبة ومصسنع
السسيارات ببوشسقيف .وسسيتوسسع المجال
الفÓحي بـ  ٥٠أالف هكتار هي مشساريع واعدة.

سساحليأأمامإأطارأت «ألتحالف ألؤطني» بالشسرق

«غير اأ’جراء» سسيسستفيدون من خدمات المراكز الجهوية للمصسورة الطبية

فاطمة /ز/ط

عين رئيسس الجمهورية السسيد عبد العزيز بوتفليقة،
رئيسس مجلسس اأ’مة عبد القادر بن صسالح لتمثيله في
مراسسم آاداء اليمين من قبل الرئيسس اإ’يراني الجديد
حسسن روحاني التي سستجري اليوم بطهران ،حسسبما أافاد
به أامسس بيان لرئاسسة الجمهورية.

سسكان تيارت يتطلعون لتحريك عجلة التنمية

أتفاقية مع ألصسندوق ألؤطني للضسمان ألجتماعي للعمال أألجرأء

وتمت مراسسيم التوقيع على ا’تفاقية
بحضسور وزير العمل والتشسغيل والضسمان
ا’جتماعي الطيب لوح وإاطارات  ،وكانت
المراكز الجهوية للمصسورة الطبية التابعة
للصسندوق الوطني للعمال اأ’جراء المتواجدة
بكل من مغنية وتلمسسان وقسسنطينة وجيجل
وا’غواط ،باإ’ضسافة إالى مركز الميناء

بن صسالح يمثل الرئيسس
بوتفليقة في مراسسمآاداء
اليمين للرئيسس اإ’يراني

بعد زيارة ألؤزير أألول

التعاقد معأاكثر
من ١٠آا’ف
وكالة صسيد’نية

وقعأأمسس ،مدير ألصسندوق ألؤطني
للضسمان ألجتماعي للعمال أألجرأء
فاضسل شسكري رفقة مدير ألصسندوق
ألؤطني للعمال غير أألجرأء عبد
ألؤهاب لماعي على أتفاقية تسسمح
للمؤظفين غير أألجرأء بالسستفادة
من ألمرأكز ألجهؤية للمصسؤرة
ألطبية.
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وحسسب المشسرفين على هذه العملية ،فإان الصسندوق
بادر بهذه العملية ’سستدراك وتصسحيح النظر مبكرا
لهؤو’ء ا’طفال البالغين  ٣سسنوات فما فوق لتمكينهم من
ضسمان متابعة دراسسية عادية.
وقد تم تحديد سسن ثÓث سسنوات باعتبار أان اخت’Óت
البصسر «’ تظهر قبل هذا السسن من جهة ولكون النقصس
في البصسر قابل للتصسحيح المبكر من جهة أاخرى».
ورغم أان النظرات الطبية «’ تدخل ضسمن قائمة
تعويضسات» صسناديق الضسمان ا’جتماعي للعديد من
الدول عبر العالم إا’ أان الصسندوق الوطني للضسمان
ا’جتماعي أادرجها ضسمن تعويضساته لتفادي تعقيدات
بصسرية أاخرى وضسمان حياة عادية لهؤو’ء اأ’طفال.
وتؤوخذ تكلفة هذه النظرات الطبية سسواء الموجهة
لÓطفال المتمدرسسين أاو قبل سسن الدراسسة من الضسريبة
المفروضسة على التبغ (ديناران على العلبة الواحدة)
والفوائد المحصسلة من اأ’دوية المسستوردة التي حددها
قانون المالية لسسنة  ٢٠١٠بـ  ٥بالمائة.

الوعود تتحقق بالمنتخبين اأ’كفاء

دعا بلقاسسم سساحلي ،اأ’مين
العام للتحالف الوطني الجمهوري،
إالى ضسرورة احترام المواعيد
الدسستورية للبÓد ،أ’ن ذلك يعتبر
في حد ذاته انتصسارا للجمهورية
حسسبه ،معتبرا في نفسس السسياق،
أان انتخاب رئيسس الجمهورية،
العام القادم ،في موعده مكسسب
ديمقراطي ،وان ا’نتخاب ليسس
للشسخصس بقدر ما هو لمؤوسسسسة
دسستورية هامة في البÓد ،وان هذا العمل في
حد ذاته هو تكريسس للديمقراطية.
وقال سساحلي بقاعة اأ’فراح التابعة لبلدية
سسطيف ،خÓل اللقاء الجهوي إ’طارات حزبه
بشسرق البÓد ،إان اللقاءات الوطنية التي ينظمها
الحزب لفائدة إاطاراته تدخل ضسمن سسياسسة
الوفاء بالوعود ا’نتخابية التي قدمها
للمواطنين في الحمÓت السسابقة ،وان الوعود ’
تتحقق إا’ بتكوين جيد لإÓطارات ،والمنتخبين،

في جميع المجالسس.
وأاكد بالمناسسبة ،على أان حزب
التحالف الوطني الجمهوري،
ليسس من اأ’حزاب التي تظهر
للسساحة في المناسسبات فقط،
وإانما هو متواجد مع المواطنين
في كل وقت ،وفي كل قرية وبلدية
وو’ية ،وهذا للتواصسل معهم،
وا’سستماع ’نشسغا’تهم والتكفل
بها ،احتراما للوعود المقدمة،
مما يسستدعي التكوين المسستمر ،حيث تعتبر مثل
هذه اللقاءات أاحد أاهم مظاهر هذا التكوين.
واغتنم الحزب فرصسة نهاية السسنة الدراسسية،
ليقيم حف Óعلى شسرف التÓميذ النجباء
الناجحين في مختلف ا’متحانات الرسسمية
هذا العام ،بالو’ية التي فاز بها الحزب بـ ٣
مقاعد في البرلمان منها مقعد أ’مينه العام.

سسطيف :نورالدين بوطغان

تؤأتي:أادعو الرافضسين لأÓرضسية السسياسسية ا’نسسحابأاو انتظار المؤوتمر
شسّدد رئيسس الجبهة الوطنية
الجزائرية موسسى تواتي ،أامسس
السسبت بالجزائر العاصسمة ،على
ضسرورة التزام المناضسلين باأ’رضسية
السسياسسية للحزب ،مؤوكدا بأان
الرافضسين لها ما عليهم سسوى
اإ’نسسحاب أاو انتظار المؤوتمر
القادم.
وخÓل اشسرافه على أاشسغال
الندوة الجهوية للوسسط ،أاكد
السسيد تواتي على أانه «’ يحق أ’ي
إاطار أاو مناضسل مناقشسة اأ’رضسية
السسياسسية للحزب» ،مذكرا بأان
النضسال الحزبي يكون في اأ’صسل
«من أاجل رسسالة وبرنامج حدده
المؤوتمر الوطني ( )...يهدف إالى
إاقامة دولة الحق والقانون».

إالى
وتوجه
الرافضسين لبرنامج
الحزب داعيا إاياهم
إالى اإ’نسسحاب من
صسفوفه أاو انتظار
المؤوتمر
انعقاد
''السسيد'' لتقديم آارائهم
في
ومقترحاتهم
اإ’طار «المنطقي».
وعلى صسعيد آاخر ،عاد السسيد
تواتي للحديث عن الرئاسسيات
المقبلة التي أاعلن مؤوخرا ترشسحه
لها بعد حصسوله على تزكية
المجلسس الوطني للحزب حيث
طالب «القوى الرافضسة لحدوث
التزوير'' بتنسسيق جهودها «خاصسة
في ظل غياب الشسفافية التي

مختلف

ميزت
ا’سستحقاقات
بشستى
السسابقة
أانواعها».
وجدد في هذا
اإ’طار المطلب الذي
كان قد دعا إاليه
خÓل التشسريعيات
الفارطة والقاضسي
اإ’لكتروني
العد
باعتماد
لأÓصسوات من أاجل «تجنب التزوير
الذي تقوم به اإ’دارة» ،على حد
قوله .كما تحدث عن مسسأالة
التحالفات التي أاكد بخصسوصسها
أانها «يجب أان تكون قائمة على
برامج متقاربة وليسست لمجرد
اقتسسام الغنائم السسياسسية».

وطني

أأ’حد  ٠٤أأوت  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ٢٦رمضسان  ١٤٣٤هـ

لوضسع حد لنزيف العملة الصسعبة

الحكومة تتخذإاجراءات صسارمة لمحاربة التحويÓت غير الشسرعية

ألعدد

١٦١٧٤
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الطبعة الرابعة لمسسابقة «تاج القرآان» الكريم

محمد بوشسوشسة وراندا طاهير يتوجان بالجائزة األولى

أاعطى الوزير األول عبد المالك سسÓل مؤوخرا تعليمات لوزير المالية كي يتخذ اإلجراءات الÓزمة لوضسح حد للتحويÓت غير الشسرعية
للعملة الصسعبة نحو الخارج خاصسة عن طريق الجهاز الخاصش بالكشسف عن مخالفات الصسرف.

وكانت أأ’موأل ألضسخمة ألمحولة في ٢٠١٢
وفي ألسسدأسسي أأ’ول لسسنة  ٢٠١٣قد أأثارت أنشسغال
ألحكومة ألتي قررت أأن تضسع حدأ لنزيف ألعملة
ألصسعبة ألتي أأثرت سسلبا على أحتياطات ألصسرف
للبÓد.
وقد خول سسÓل في ألفترة أأ’خيرة لوزير
ألمالية كل ألسسلطات للتصسدي للمؤوسسسسات
وألمسستوردين ألذين يحولون ألعمÓت ألصسعبة إألى
ألخارج بصسفة غير قانونية .
ولهذأ ألغرضس طلب سسÓل من وزير ألمالية
«أتخاذ كل أإ’جرأءأت ألتي ترونها مفيدة قصسد
تعزيز جهاز ألمرأقبة وألكشسف عن مخالفات

ألصسرف ’ سسيما من خÓل دعم ألوسسائل ألبشسرية
وألمادية لمصسالح ألجمارك» حسسبما جاء في
ألمذكرة ألتي أأرسسلها إألى وزير ألمالية وأسستلمت
وأج نسسخة منها.
بالنسسبة لأÓشسهر ألخمسسة أأ’ولى فقط لسسنة
 ٢٠١٣قامت ألجزأئر بتحويل  ٣٠,٤٤٨مليار من
ألدو’رأت نحو ألخارج أأي بزيادة  ٪١٢،٧مقارنة
مع نفسس ألفترة لسسنة  ٢٦,٧٦( ٢٠١٢مليار دو’ر).
وقد أتخذت ألحكومة هذه أإ’جرأءأت عقب
ألتقرير ألمشسترك ألذي رفعته وزأرة ألمالية وبنك
ألجزأئر يتضسمن مخالفات ألصسرف ومحذرأ من
خطورة هذأ ألتهريب ألذي يمسس بالتجارة

ألخارجية للجزأئر.
وينصس ألتقرير ألذي ورد في هذه ألمرأسسلة
أأيضسا على  ١٧,٣٣مليار دج من مخالفات ألتحويل
(غرأمات) تفطنت لها مصسالح ألجمارك وضسباط
ألشسرطة ألقضسائية في . ٢٠١٢
تعتزم ألوزأرة أأ’ولى فرضس رقابة صسارمة على
حركة رؤووسس أأ’موأل نحوألخارج حيث طلبت من
ألمديرية ألعامة للجمارك على وجه ألتحديد
تعزيز وسسائلها ألمادية وألبشسرية في ألميدأن.
وقال ريغ بن عمار مسسؤوول ألرقابة ألبعدية في
ألمديرية ألعامة للجمارك في تصسريح لوأج «أأن
ألمديرية ألعامة للجمارك بصسدد إأعدأد تقرير
للوزير أأ’ول تحدد فيه ألمسستوي ألذي بلغته
مكافحة ألجمارك لمخالفات ألصسرف وطرق
تعزيزها».
وقال «أأننا في بدأية برنامج وأسسع لجملة من
ألتحريات حول عمليات ألتهريب ألتي تخصس
أحتياطات ألصسرف».
ويرى هذأ ألمسسؤوول «أن مرأجعة تسسيير ألتجارة
ألخارجية أضسحت حتمية» متسسائ Óعن مدى قدرة
ألجزأئر على تحمل عمليات أسستيرأد تفوق ٦٠
مليار دو’ر كل سسنة.
ومنذ  ٢٠١٢توألت عمليات ألتهريب في
ألجزأئر تورطت فيها مؤوسسسسات وطنية وأأجنبية
قامت بتضسخيم فوأتير وأردأتها لتحويل عمÓت
صسعبة إألى ألخارج.
بعد قضسية ألمخبر ألفرنسسي «سسانوفي أفنتيسس
ألجزأئر» ألذي أأدين في  ٢٠١٢بتهمة تضسخيم
ألوأردأت كشسفت تحريات مصسالح أأ’من وألجمارك
عددأ من ألتحويÓت غير ألشسرعية تسسببت فيها
عدة مؤوسسسسات.

رئيسسة جمعية المصسابين بالهيموفيليا

بعضس األطباء الجراحين يرفضسون ختان األطفال الذين يعانون من الداء
عبرت رئيسسة الجمعية الوطنية
للمصسابين بالهيموفيليا لطيفة لمهن عن
أاسسفها لرفضش بعضش األطباء الجراحين
ختان األطفال الذين يعانون من هذا الداء
خوفا من تعرضش هؤولء المصسابين إالى
نزيف دموي بعد العملية.
وحذرت رئيسسة ألجمعية مسساء ألجمعة على
هامشس حفل ختان  ٢٥طف Óمصسابين بالهيموفيليا
نظم بقصسر ألمعارضس بالصسنوبر ألبحري بالجزأئر
ألعاصسمة ألجرأحين من رفضس ختان هؤو’ء
أأ’طفال مما يدفع بالعائÓت إألى أللجوء إألى
أأشسخاصس ليسسوأ من أأهل أ’ختصساصس مما يتسسبب
في مأاسساة أجتماعية.
وأأشسارت بالمناسسبة إألى  ١٥طف Óمن و’ية
تيارت مصسابون بالهيموفيليا لم يجدوأ بعد
جرأحين يتكفلون بختانهم.
ويعتبر مرضس ألهيموفيليا من أأ’مرأضس
ألورأثية ألتي يعاني أأصسحابها من غياب عاملي

ألدم  ٨و ٩تؤودي إألى تخثر هذه ألمادة ألحيوية عند
تعرضس ألمصساب إألى ألسسقوط أأو عملية جرأحية
مما يسستدعي عناية خاصسة بهذه ألفئة من
ألمرضسى.
وحسسب لمهن فإان نسسبة  ٧بالمائة من أأ’طفال
ألمصسابين بالهيموفيليا يتم ألكشسف عن مرضسهم
خÓل عملية ألختان سسيما ألشسهر ألكريم أأين تنظم
عمليات ختان جماعية وأسسعة حسسب ألعادة
ألمنتشسرة بالمجتمع ألجزأئري.
وفي نفسس أإ’طار دعت نفسس ألمتحدثة إألى
أحترأم توصسيات وزأرة ألصسحة وألسسكان وإأصسÓح
ألمسستشسفيات ألتي تحذر من خÓلها كل سسنة في
شسهر رمضسان ألكريم من ألختان ألجماعي
لÓطفال خارج غرف ألعمليات ألجرأحية ودون
أجرأء تحاليل طبية مما يحول أأفرأح بعضس أأ’سسر
ألجزأئرية إألى مأاسساة.
وتسسجل كل سسنة خÓل ألشسهر ألكريم وفاة
أأطفال نتيجة جهل ألعائÓت إأصسابة أأبنائهم

لتحسسين اإلطار المعيشسي للمواطنين بقسسنطينة

 ٤مؤوسسسسات عمومية جديدة ذات طابع صسناعي وتجاري
تم مؤوخرأ إأنشساء  ٤مؤوسسسسات عمومية
جديدة ذأت طابع صسناعي وتجاري
بالخروب (قسسنطينة) للمسساهمة في
تحسسين أإ’طار ألمعيشسي للموأطنين
حسسب ما صسرح به أأمسس لوأأج رئيسس
ألمجلسس ألشسعبي ألبلدي عبد ألحميد
أأبركان.
وأأوضسح ذأت ألمنتخب بأان هذه
ألمؤوسسسسات أ’قتصسادية ألتي رأأت ألنور
رسسميا يوم ألخميسس ألمنصسرم في أأعقاب
ألمصسادقة على وضسعها ألقانوني من
طرف ألمنتخبين ألمحليين مدعوة أأيضسا
للتكفل با’نشسغا’ت ألمحلية في مختلف
مجا’ت ألنشساط.
وأأضساف ذأت ألمسسؤوول بأان هذه

ألمؤوسسسسات ألعمومية ذأت ألطابع
ألصسناعي وألتجاري متخصسصسة في أإ’نارة
ألعمومية وتهيئة وصسيانة ألمسساحات
ألخضسرأء وصسيانة ألترأث ألتربوي ألمبني
وتسسيير ألمنشسآات ألثقافية وألرياضسية
مشسيرأ إألى أأن هذه ألمؤوسسسسات
سستسستحدث أأيضسا ما بين  ٨٠إألى ١٠٠
منصسب شسغل دأئم عÓوة على  ٢٠٠منصسب
شسغل مؤوقت وذلك حسسب مخططات أأعباء
هذه ألمؤوسسسسات.
وأأضساف أأبركان بأان ألمؤوسسسسات ألـ ٤
سستسستفيد من دعم مالي سسيقتطع من
ألميزأنية أإ’ضسافية ألمقبلة للبلدية من
أأجل ألمسساعدة في إأطÓقها .

بالهيموفيليا وعدم إأجرأء تحاليل طبية مسسبقا قبل
عملية ألختان حيث ذكرت لمهن بوفاة توأأم يبلغ
من ألعمر  ١٨شسهرأ بو’ية بشسار نتيجة إأصسابته
بالهيموفيليا ولم يجري ألطبيب ألذي قام بختانه
تحاليل طبية قبل ألعملية.
وتشسير تقديرأت أ’تحادية ألدولية للمصسابين
بالهيموفيليا إألى معاناة  ١بالمائة من سسكان ألعالم
من غياب أأحد عوأمل عدم تخثر ألدم.
يذكر أأن  ١٣طف Óمن مدينة ألخروب و’ية
قسسنطينة أأصسيبوأ بتعقيدأت خطيرة أأدت ألى
فقدأن جزء من ألعضسو ألتناسسلي لثÓثة من بينهم
جرأء عملية ختان جماعية شسملت  ٨٠طف Óفي
سسنة . ٢٠٠٥
وكان أأ’طباء ألعامون ألذين قاموأ بعملية
ألختان لم يحتورموأ ألقوأعد ألصسحية لهذه ألعملية
ومنذ ذلك ألحين أأصسدرت وزأرة ألصسحة تعليمة
تقضسي باسسناد عملية ختان أ’طفال ألى أأطباء
جرأحين دون غيرهم.

جمعية داء السسكري توزع  ١٢٠٠جهاز
قياسس نسسبة السسكر في الدم
بعين تموشسنت
أأكدت مكاوي سسعاد رئيسسة ألجمعية ألو’ئية لمرضسى
ألسسكري لعين تموشسنت ،توزيع نحو  ١٢٠٠جهاز قليكومتر
لقياسس نسسبة ألسسكر بالدم على ألمصسابين بالدأء بالو’ية.
وقالت ألسسيدة أن ألعملية تمت تحت شسعار «جهاز قليكومتر
لكل مريضس سسكري» بالتنسسيق مع مختلف ألفاعلين في
ألمجال ،على غرأر وكالة ألتنمية أ’جتماعية وكذأ مديرية
ألنشساط أ’جتماعي وبمسساهمة بعضس ألمخابر على غرأر
مخبر بايار’ ،يف سسكان ،روشس وأأكون.
تأاتي ألعملية ـ حسسب ذأت ألمتحدثة ـ قصسد ألتخفيف من
معاناة هاته ألفئة وتفادي مضساعفات ألمرضس.
جدير بالذكر أأن ألجمعية تحصسي ما يقارب  ١٥أألف مريضس
بدأء ألسسكري بالو’ية.

عين تموششنت :ب.م األمين

الشسعب تعزي
ببالغ ألحزن وأأ’سسى تلقت أأسسرة جريدة «الشسعب» وفي مقدمتها الرئيسسة المديرة العامة
السسيدة أامينة دباشش نبأا وفاة ألمغفور لها بأاذنه تعالى «فلــــة» وألدة ألزميلة هدى
بوعطيح.
وتتقدم للعائلة بأاصسدق عبارأت ألتعازي وألموأسساة متضسرعة للمولى عز وجل أأن يتغمد روح
ألفقيدة برحمته ألوأسسعة ويسسكنها فسسيح جنانه ويلهم أأهلها وذويها جميل ألصسبر وألسسلوأن.
{z¿ƒ©LGQ ¬«dGE ÉfGEh ¬∏d ÉfGE
ألشسعب ٢٠١٣/٠٨/٠٤

توج كل من المترشسح محمد بوشسوشسة من
ولية األغواط في صسنف الذكور وراندا
طاهير في صسنف اإلناث من ولية بجاية
بالجائزة األولى في ختام فعاليات مسسابقة
«تاج القرآان الكريم» في طبعتها الرابعة
لسسنة  ٢٠١٣التي نظمت بقصسر المعارضش
بالصسنوبر البحري بالجزائر العاصسمة ليلة
الجمعةإالى السسبت.
وقد نالت ألجائزة ألثانية في صسنف أإ’ناث
لهذه ألمسسابقة ألطالبة مريم طبيخ من و’ية
جيجل وعادت ألجائزة ألثالثة إألى ألطالبة ألهام بن
وهية من و’ية سسطيف.
كما أفتك في صسنف ألذكور ألجائزة ألثانية
وألثالثة من مسسابقة «تاج ألقرآأن ألكريم» على
ألتوألي كل من عبد ألرحيم بوشسوشسة من و’ية
ألبليدة وصسÓح ألدين بوديلمي من و’ية ألمسسيلة.
وجرت أأشسغال ألبرأيم أأ’خير في نهاية
تصسفيات ألمسسابقة بصسعود ألمتسسابقين ألسستة
ألوأحد تلو أآ’خر على ألمنصسة لترتيل آأيات من
ألقرآأن ألكريم محاولين إأبرأز كل ما جادت بها
قريحتهم من إأمكانيات صسوتية وجمالية في أأ’دأء
في فن ترتيل وتجويد من ألذكر ألحكيم.
ألجدير بالذكر أعتادت قافلة تاج ألقرآأن
ألكريم ألتي تنظمها قناة ألقرآأن ألكريم للمؤوسسسسة
ألوطنية للتلفزيون بالتعاون مع وزأرة ألشسؤوون
ألدينية وأأ’وقاف سسنويا لتجوب كامل و’يات
ألوطن بحثا عن أأحسسن أأ’صسوأت في ترتيل كتاب
ألذكر ألحكيم.
وحضسر هذأ ألبرأيم من برنامج «تاج ألقرآأن»
كل من وزير ألشسؤوون ألدينية وأأ’وقاف أبو عبد
ألله غÓم ألله وألمدير ألعام لمؤوسسسسة ألتلفزيون
توفيق خÓدي وألمدير ألعام لإÓذأعة ألجزأئرية
شسعبان لوناكل وإأطارأت وعدة شسخصسيات وعلماء
وشسيوخ أأفاضسل وطلبة وضسيوف.
وكان قد تسسلم ألمترشسحون ألسستة ألذين بلغوأ
ألدور ألنهائي في مسسابقة «تاج ألقرآأن» جوأئزهم
خÓل ألسسهرة ألرمضسانية من ألمسسابقة ألتي بثت
على ألمباشسر بقناة ألقرآأن ألكريم لمؤوسسسسة
ألتلفزيون ألوطني.
كما تم تسسليم  ١٨جائزة تشسجيعية للطلبة
وألطالبات ألمشساركين في هذه ألطبعة ألمغاربية
ألتي تبلغ ما قيمته  ١٠٠أألف دج.
وضسمت لجنة ألتحكيم لـ «تاج ألقرآأن» ٢٠١٣
ألتي ترأأسسها أأ’سستاذ محمد ألشسيخ كل من عبد

ألرحمان ألعربي ويوسسف سسلطاني ومنصسور بلحاج
ومحمد مقاتلي.
وتخلل هذأ ألبرنامج ألديني ألوأعد مدأئح
وأأناشسيد دينية قدمتها فرقة ألصسفاء من تونسس.
وكان ضسيف ألبرأيم ألثالث فضسيلة ألشسيخ محمد
ألهادي روشسو من تونسس ألشسقيقة قد دعا في كلمة
له بالمناسسبة فرسسان ألقرآأن إألى ألعمل على
تطبيق ما جاء في ألقرآأن ألكريم وليسس ألتقيد
فقط بالحفظ مشسيدأ بهذأ ألبرنامج ألديني
ألوأعد مضسيفا بأان ألدول ألمغاربية تشسترك في
قرأءة بروأية ورشس لذلك ينال فرسسانها دأئما
ألمرأتب أأ’ولى في ألمسسابقات ألدولية .
يذكر أأنه كان قد شسارك  ٢٨٨مترشسحا
ومترشسحة من  ٤٨و’ية من ألوطن في ألمسسابقات
ألتأاهيلية ألتي تم خÓلها أختيار  ١٢مترشسحا من
ألذكور و ١٢مترشسحة من أإ’ناث تنافسسوأ على
مدى أأربعة أأسسابيع من شسهر رمضسان للفوز
بالمرأتب ألثÓثة أأ’ولى في ألصسنفين.
كما تابع ألمترشسحون تربصسا بالمعهد ألديني
بالمحمدية للنهل من علوم ألقرآأن ألكريم وألغرف
من قوأعد وأأبجديات ألترتيل وألتÓوة.
لإÓشسارة تبلغ ألجائزة أأ’ولى للمسسابقة ألتي
تسسلمها كل من محمد بوشسوشسة من و’ية أ’غوأط
وألفارسسة رأند طاهير من و’ية بجاية على حدى
مليونين وخمسسة مائة أألف دينار إأضسافة إألى
عمرتين وجهاز أيباد.
أأما ألجائزة ألثانية فتبلغ مليون وخمسسة مائة
ألف دينار إأضسافة إألى عمرتين وجهاز أيباد
وألجائزة ألثالثة فتبلع خمسسة مائة ألف دينار ألى
جانب عمرتين وجهاز أيباد وقيمة ١٨جائزة
تشسجيعية .
وقد تميزت فعاليات ألبرأيم أأ’خير وما قبل
أأ’خير من ألتصسفيات ألنهائية لمسسابقة تاج ألقرآأن
ألكريم ألتي نظمت ليلة ألجمعة إألى ألسسبت بقصسر
ألمعارضس بأاجوأء إأيمانية تزأمنا مع أحتفال أأ’مة
أإ’سسÓمية بالعشسرة أأ’وأخر لشسهر رمضسان ألعظيم.
وسستتوأصسل فعاليات مسسابقة تاج ألقرآأن يوم
أ’ثنين ألقادم في سسهرة تنافسسية مغاربية بين
فرسسان للقرأن ألكريم جاؤووأ من كل من ألشسقيقة
ليبيا وموريتانيا وتونسس وألمغرب باإ’ضسافة إألى
فارسس من ألجزأئر سسيحاول كل من هؤو’ء
ألفرسسان بذل أأقصسى ما عنده من علوم ألترتيل
وألتجويد لكتاب ألله لنيل هذه ألجائزة ألكبرى لتاج
ألقرآأن ألكريم ألمغاربية.

اتحاد التجار يدعو لتوفير الحد األدنى من الخدمة

ضسرورة تموين المواطنين خÓل عيد الفطر

دعا أأ’مين ألعام لÓتحاد ألعام للتجار
وألحرفيين ألجزأئريين أأصسحاب ألمحÓت
وألخدمات ألضسرورية لÓلتزأم بنظام ألمدأومة
وفتح محÓتهم يومي عيد ألفطر حفاظا على
تموين كافي للمسستهلكين.
وتوجه صسالح صسويلح في بيان لÓتحاد بدعوته
لكافة أ’تحاديات ألوطنية وألمكاتب ألو’ئية إألى

أتخاذ ألترتيبات وألتحضسيرأت ألÓزمة لضسمان
تموين ألعائÓت بالموأد أأ’سساسسية أأيام عيد
ألفطر.
ويشسكل أ’سستمرأر في توفير ألحد أأ’دنى من
ألخدمة أأيام ألعيد «وأجبا أأخÓقيا ومهنيا وقيمة
أجتماعية تجاه ألموأطن ألجزأئري وألمسستهلكين
عموما» حسسب صسويلح.

في حفل احتضسنه فندق «األوراسسي»

جمعيةأاصسدقاء القصسبة تكرم شسبابها
نور الدين لعراجي
كّرمت جمعية أأصسدقاء ألقصسبة ،أأول
أأمسس ،بعضس ألشسباب ألذين كانوأ سسوأعدأ
◊ماية ألقصسبة ألعتيقة ،وسساهموأ ‘ عملية
تنظيفها ورفع ألقمامات وأأ’وحال Ãختلف
شسوأرعها وأأزقتها ألقدÁة ،وأ’ن ألقصسبة
صسّنفت ترأثا عاŸيا ،يجب أÙافظة عليه،
بادرت هذه أ÷معية من خÓل تكرÁها
لبعضس ألشسباب ألذين سساهموأ ‘ ذلك
لتشسحيع أÙافظة عليها .
وقد كان أ◊فل ألذي حضسره ألوزير
عمارة بن يونسس ،وكاتب ألدولة أŸكلف
بالتخطيط بشس Òمصسيطفى ،وأÛاهدة ألرمز
جميلة بوحÒد وبعضس ألوجوه ألفنية وألثقافية
وألرياضسية.
وقد إأفتتحت ألسسيدة حورية بوحÒد رئيسسة
أ÷معية أ◊فل بكلمة مطولة ،غاصست من خÓلها
وجالت ع Èمرأحل تاريخية مسستشسهدة Ãعركة
أ÷زأئر ،وأأ’بطال وألشسخصسيات أŸهمة ألتي

عّمرت ذلك أŸاضسي أ÷ميل.
وكان موضسوع أŸسسابقة يتمحور حول أأنظف
حومة وأأنشسط حومة أأثناء شسهر رمضسان ألكرË
فرسسانها شسباب تÎأوح أأعمارهم من  ١٨سسنة ٣٠
سسنة ،وقد رصسد لها جوأئز ومبالغ مالية هامة ،إأ¤
جانب رحلة إأ ¤إأسسبانيا لـ ١٠أأشسخاصس.
ونتيجة لهذه ألتحفيزأت كان أ◊فل ‘ بدأياته
مع ألزرنة وزغاريد ألنسسوة وفرحة أ◊ضسور.

أأ’حد  ٠٤أأوت  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ٢٦رمضشان ١٤٣٤هـ

ألعدد

وطني

١٦١٧٤

تفقد ورششة توسشيع خط ترامواي الجزائر ـ درڤانة

تو :أسشتÓم ألمششروع نهايةأأكتوبر باحترأم ششروط أإ’نجاز

بسشببإانجاز األنفاق المتعددة
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وهرأن تودع مششكل أ’زدحام ألمروري

أالح وزير النقل ،عمار تو ،أامسص ،على السشراع في إانهاء أاششغال إانجاز خط الترامواي الرابط بين برج الكيفان
ودرڤانة ،مششددا على ضشرورة مراعاة ششروط اإلنجاز ليكون في مسشتوى تطلعات المواطنين الذين ينتظرونه
بفارغ الصشبر ،كما قال.
لإÓششارة يبلغ طول ششطر برج ألكيفان ـ
درڤانة  ٦ ، ٩كم ،عدد ألقاطرأت  ،٠٧عدد
ألمحطات  ،٠٨وألمحطات ألكهربائية
ألفرعية  .٠٥يمر ألخط على أأحياء بن
مرأبط ،بني مرأد ،سشيدي دريسص ،بن زرقة
ومفترق ألطرق مقهى ألششرقي وصشو’ إألى
درڤانة.
يذكر أأن ترأموأي ألعاصشمة مع إأنتهاء
أأششغال ألتوسشعة من ألمعدومين إألى درڤانة،
يبلغ طوله  ٢٣ ، ٢كم بـ ٣٨محطة ،ويمنح
طاقة أسشتيعاب تصشل  ٥٠مليون مسشافر في
ألسشنة و ١٨٥أألف مسشافر في أليوم.

تطبيق القانون بصشرامة
للحد من حوادث المرور

محمد مغÓوي
وأأعتبر ألوزير ،في تصشريح للصشحافة
على هامشص زيارة تفقد أأششغال توسشعة
ترأموأي ألجزأئر ،أأنه رغم بعضص ألعرأقيل
وألتوقفات ألتي صشاحبت أأ’ششغال ومششكل
تحويل ششبكات ألمياه ألمسشتعملة ،إأ’ أأن
تضشافر جهود ألجميع سشمح بتقدمها بششكل
مرضشي ولم يتبق من أأ’ششغال سشوى ألجزء
ألرأبط بين قهوة ألششرقي ودرڤانة وألمقدر
بحوألي  ١ ، ٤كم ،موضشحا أأن هذأ ألخط
سشيسشاهم بفعالية في ربط ششرق ألعاصشمة
بوسشط ألمدينة ،مما يرفع من أأهمية
ألمناطق ألتي يجتازها من ألناحية
أ’قتصشادية وأ’جتماعية ،وبالتالي تحسشين
ظروف ألسشكان وتفعيل ألحركة في جميع
ألمجا’ت.
وقام ألوزير تو بالتوقف مطو’ بمحطتي
( ٣٢حي بن مرأبط) ،و( ٣٤بني مرأد)
وأسشتمع ’نششغا’ت ألموأطنين بحي بن
مرأبط ألذين طالبوه بإانجاز محطة بالقرب
من حيهم.
وذكر ألوزير أأن أأ’ششغال بلغت حوألي ٩٠
بالمئة سشتنتهي في جميع ألمحطات مع
نهاية أأكتوبر ،على أأمل أأن يتم بدء أسشتغÓله
ألتجاري نهاية ألعام ألجاري ،مششيرأ أأن
جميع أإ’مكانيات وضشعت حتى يكون
ألمششروع في مسشتوى تطلعات ألسشكان،
دأعيا ألعمال إألى بذل جهود أضشافية حتى

يتحقق ألمششروع في آأجاله ألمحددة.
وكششف تو أأنه سشيتم إأطÓق ألمناقصشة
ألخاصشة بالششطر ألرأبط بين ألمعدومين ـ
بئر مرأد رأيسص على طول  ٤كلم في
أأ’سشابيع ألقادمة.
من جهة أأخرى أأكد تو ،أأن أأششغال
ترأموأي مسشتغانم سشتنطلق أليوم ،في حين
سشتفتح أأظرفة مناقصشة ترأموأي سشطيف
في نهاية أأوت ،ثم ترأموأي عنابة وباتنة في
أأ’ششهر ألقادمة ليصشل ألعدد إألى  ،٩في
أنتظار بدأية درأسشة مششاريع  ٨ترأموأي
مسشتقب.Ó

ششدد عمار تو ،على تطبيق ألقانون
بصشرأمة لموأجهة إأرهاب ألطرقات ،ألذي
يحصشد سشنويا أأعدأدأ هائلة ،مششيرأ أأن كل
ألمصشالح مجندة للردع ولن يكون هناك
تسشاهل مسشتقب Óفي هذأ ألششأان ،دون
نسشيان أأهمية ألتحسشيسص وألتوعية للحد من
حوأدث ألمرور ،مضشيفا أأنه سشتنظم جلسشات
لتقييم ألوضشع بعد ششهر رمضشان .وكششف أأن
هناك تفكير لتوفير وأسشتعمال ألجهاز
ألضشابط لقياسص ألسشرعة لموأكبة ألتطورأت
ألتكنولوجية في هذأ ألمجال.

التحقيقات متواصشلة لمعرفةأاسشباب حريق برج
مراقبة مطار الجزائر

٥أأبرأج مرأقبة جديدة قيد ألتششييد

أأكد تو ،أأن ألتحقيقات جارية في أأسشباب نششوب حريق برج ألمرأقبة بمطار هوأري
بومدين ألدولي ،منوها بجهد ألتقنيين ألذين قاموأ بوأجبهم على أأكمل وجه بمجرد نششوب
ألحريق في ألمكيف ألهوأئي ،بحيث قطعوأ ألكهرباء وكل ألتجهيزأت في ألوقت ألمناسشب
قبل وصشول برج ألمرأقبة ألمتنقل ألتابع لوزأرة ألنقل ألذي كان بحسشين دأي ،مششيرأ أأن
ألتجهيزأت بالبرج جد قديمة .كاششفا أأن هناك  ٥مششاريع لبناء أأبرأج مرأقبة جديدة
بمطارأت قسشنطينة وهرأن (أنطلقت أأ’ششغال) ،ألعاصشمة ،غردأية وتمنرأسشت ،مششيرأ أأنه
تم عقد أتفاق بين ألمديرية ألعامة للمÓحة ألجوية ومؤوسشسشة إأسشبانية إ’نجاز برج ألمرأقبة
بمطار ألعاصشمة ،وتنطلق أأ’ششغال غدأ .فيما سشتششرف ششركة صشينية على مششروع إأنجاز
برج مرأقبة جديد بمطار غردأية.

م.مغÓوي

تنششط في الجزائر عبر ششركة ''نجمة''

لتحسشين ظروفهم
الجتماعية

''مجموعةأأوريدو'' ترحب بعملية منح
 ٢٠٠مسشكن جديدأ’سشاتدة
رخصص ألجيل ألـ٣
جامعة تلمسشان ومغنية
رحبت مجموعة «أأوريدو» بقرأر ومحتويات ألجوأل في ألجزأئر».

إأطÓق عملية منح رخصص ألهاتف
ألنقال للجيل ألثالث بالجزأئر ألتي
يتوأجد فيها ،عبر ششركة «نجمة»
ألتابعة لها.
جاء هذأ في بيان للمجموعة
تسشلمت «ألششعب» نسشخة منه.
وصشرح ألششيخ عبد ألّله بن محمد
بن سشعود آأل ثاني ،رئيسص مجلسص
إأدأرة «أأوريدو» ،بمناسشبة إأطÓق
عملية منح رخصص ألجيل ألثالث
بالجزأئر« :نرحب بقرأر ألجزأئر
إأطÓق عملية منح رخصص أتصشا’ت
ألجيل ألثالث لÓتصشا’ت ألجوألة .إأذ
سشتششارك مجموع ُة ُلْم ُد في تطوير
ششبكة وخدمات ألجيل ألثالث
للمسشاهمة في نجاح وتنمية قطاع
أ’تصشا’ت في ألجزأئر».
وأأضشاف« :ونحن مدركون للكيفية
ألتي يسشتفيد بها ألزبائن من
أبتكارأت ألجيل ألثالث ،ووأثقون بأان
ألجيل ألثالث سشيثري حياة ألزبائن
ألجزأئريين ويفتح لهم آأفاقا جديدة
’سشيما لدى ألجزأئريين ألششباب
ألعاملين في مجال أ’بتكار
ألتكنولوجي وفي تطوير تطبيقات

تعد ألسشوق ألجزأئرية من أأهم
أأسشوأق مجموعة «أأوريدو» ،فهي من
بين أأ’سشوأق أأ’سشرع نموأ ،إألى جانب
إأندونيسشيا وقطر وألعرأق.
وأرتفعت إأيرأدأت «نجمة» بنسشبة
 ١٩بالمائة في ألنصشف أأ’ول ٢٠١٣
مقارنة بالنصشف أأ’ول ،٢٠١٢
وأرتفعت من  ٤٦٠ ، ٦مليون دو’ر
أأمريكي في ألنصشف أأ’ول  ٢٠١٢إألى
 ٥٢٣ ، ٦مليون دو’ر أأمريكي في
ألنصشف أأ’ول  ،٢٠١٣ولديها ما
يقارب  ١٠مÓيين زبون .ومع
أسشتثمارأت بلغت أأكثر من ٣٣٨ ، ٩
مليون دو’ر أأمريكي خÓل أأ’ششهر
ألثمانية عششرة ألماضشية ،تبقى
«نجمة» من أأكبر ألمسشتثمرين في
قطاع أ’تصشا’ت في ألجزأئر.
وقد أسشتثمرت ألششركة في
تحديث تقنية وششبكات ألجيل
ألثالث ،مما يجعلها في مكانة تتمكن
من خÓلها من توفير أأفضشل تغطية
وأأدأء وخدمات لزبائنها.

(الششعب)

كششفت إأدأرة جامعة «أأبي بكر بلقايد» عن
تخصشيصص  ٢٠٠سشكن خاصص أ’سشاتذة ألجامعة
بدأية من ألدخول ألجامعي ألمقبل من أأجل
ألقضشاء على مششاكل أأسشاتذة ألجامعة في ألتنقل
وصشرأعهم مع مششكل ألسشكن ،حيث تم تخصشيصص
 ١٢٠مسشكن أ’سشاتذة جامعة تلمسشان و ٨٠سشكن
لملحقة مغنية.
ومن أأجل ضشمان ألتوزيع ألعادل لهذه ألكوطة،
أأقامت إأدأرة ألجامعة  ٣قوأئم ،حيث أأن ألقائمة
أأ’ولى وألتي تصشنف في قائمة ألخانة ألحمرأء
تضشم أأ’سشاتذة ألذين سشبق أسشتفادتهم من
مسشاكن في حين أأن ألقائمة ألثانية وألمصشنفة
في ألخانة ألبرتقالية وألتي تضشم أأ’سشاتذة ألذين
يششتبه أسشتفادتهم في قطاعاتهم ألتي كانوأ
يزأولون بها نششاطهم على غرأر قطاع ألتربية،
حيث طالبت إأدأرة ألجامعة باسشتخرأج وثائق
برأءة ألذمة فيما تعد ألخانة ألخضشرأء وهم
أأ’سشاتذة ألجدد أأصشحاب ألمرتبة ألثالثة وألذين
لم يسشبق لهم أ’سشتفادة من ألسشكن وألذين
صشاروأ متخوفين من مزأحمتهم من قبل
أأ’سشاتذة ألقدأمى ألذين وضشعوأ بدورهم
ألملفات في حين طمأانت إأدأرة ألجامعة أأن
ألسشكنات لن تكون سشوى لمسشتحقيها.

تلمسشان :محمد.ب

أاكد مدير األششغال العمومية،
السشيد زيدي ،أان نفقي حي اللوز
وكوكا الواقعان بمحور تقاطع
الطريق الوطني رقم  ٢والطريق
الوطني رقم  ،٤٤سشيتم فتحها يوما
قبل عيد الفطر المبارك لفك
الخناق على حركة المرور.

براهمية.م

وعلى صشعيد آأخر ،أأعلن ألمتحدث عن
تسشليم نفقي أأ’مير عبد ألقادر وألنقطة
ألدأئرة ألسشانية أأوأخر سشبتمبر ،وأأوضشح
ألمدير بالمناسشبة ،أأن نفق حي أللوز يقع
بمحور تقاطع ألطريق ألوطني رقم ٢
ألمؤودي إألى تلمسشان وعين تموششنت،
ويربط نفق حي كوكا وألذي سشيتم
تسشليمه أأيضشا يوم أأ’ربعاء ألقادم
بالطريق ألو’ئي رقم  ٤٤بالكورنيشص
ألعلوي.
وكان وزير أأ’ششغال ألعمومية عمار
غول لدى تفقده ألعديد من ألمششاريع
ألهامة ألتي رصشد لها غÓف مالي قدر بـ
 ٤١مليار دج ،في زيارته أأ’خيرة لو’ية
وهرأن في هذأ ألششهر ألفضشيل ،قد أأششار
إألى مششاريع أأخرى قيد ألدرأسشة على
غرأر ربط ميناء وهرأن بالطريق ألسّشيار
ششرق غرب ،هذأ إألى جانب ألدرأسشة
ألخاصشة بالطريق ألدأئري ألسشريع ألثاني
أإ’جتنابي ألخامسص.
وأأصشر ألوزير على موأصشلة ألجهود من

خÓل تسشجيل مششاريع جديدة إأضشافية
تندرج ضشمن برنامج أأ’ششغال ألعمومية،
من بينها جسشور ذأت طابع خاصص كجسشر
وهرأن .بحيث سشينجز هذأ ألمششروع
ألضشخم بحي ألصشنوبر لفك ألخناق عنها
وفتح منفذ إألى ألمدينة ،ومن جهة أأخرى
تطرق وزير أأ’ششغال ألعمومية إألى
مششروع إأنجاز نفق أأرضشي بمفترق ألطرق
ألرأبط بين ألنهج ألجوأري ألثالث
وألطريق ألو’ئي رقم  ،٨٣وكذأ ألنفق
أأ’رضشي بمفترق ألطرق ألرأبط بين
ألنهج ألجوأري ألثالث وألطريق ألوطني
رقم  ٢٤وألنفق أأ’رضشي بمفترق ألطرق
ألرأبط بين ألنهج ألجوأري ألثالث
وألطريق ألوطني رقم  ، ٢إأضشافة إألى
مششروع إأنجاز ألنفق أأ’رضشي بمفترق
ألطرق ألرأبط بين ألنهج ألجوأري ألثالث
وألطريق ألو’ئي رقم  .٤٥,هذأ إألى
جانب مششروع إأنجاز محول ششرق
مسشرغين وألذي يعرف تقدما في
أأ’ششغال.
وقد أأششار مدير أأ’ششغال ألعمومية إألى
مششروع ألنهج ألجوأري ألخامسص لربط
وهرأن بالكرمة على مسشافة  ٤٠كلم،
حيث أنطلقت ألدرأسشة ألخاصشة
بالمخاطر وسشيتم بعدها ألششروع في
أإ’نجاز .وتتوأصشل أأ’ششغال على مسشتوى
ورششات أأخرى ’ تقل أأهمية.

مسشابقات لتوظيف األسشاتذة بسشكيكدة

 ١٧٣منصشب تعليميأأغلبيتهم بالثانوي
فتحت مديرية التربية لولية
سشكيكدة للموسشم الدراسشي المقبل،
مسشابقات لتوظيف األسشاتذة
والمعلمين لألطوار الثلثة ،وذلك
بتخصشيصص  ١٧٣منصشب تعليمي منها
 ١٤٢منصشب في التعليم الثانوي
معنية بهذه المسشابقات ،حيث
اسشتلمت مصشالح ذات المديرية
بداية من  ١١من الششهر الفائت
ملفات المرششحين الراغبين في
اجتياز هذه المسشابقات أاين قررت
مديرية التربية للولية فتح
العديد من مراكز إليداع الملفات
موزعين عبر  ٠٥مناطق من الولية
لتمكين عدد أاكبر من المرششحين
المششاركة في هذه المسشابقات..

سشكيكدة :خالد.ع

وحسشب مديرية ألتربية للو’ية ،فقد
بلغ عدد ألملفات ألتي تم أسشتÓمها
لحد أآ’ن أأكثر من  ١٠٠٠٠ملف ،وفيما
يخصص ألمناصشب ألمعنية باللغة ألعربية
وأللغة ألفرنسشية فإان مصشلحة ألتمدرسص
وأ’متحانات وألمسشابقات ألتابعة لذأت
ألمديرية سشجلت  ٢٢١٦مرششح للظفر
بمنصشب وأحد يخصص تدريسص أللغة
ألعربية مفتوح للمسشابقة و ٢٠٥مرششح
للظفر أأيضشا بمنصشب وأحد متوفر لحد
أآ’ن لتدريسص أللغة ألفرنسشية أأي
بمجموع يقدر بـ ٢٤٢١مرششح لمنصشبين
أثنين مفتوحين للمسشابقة لتدريسص أللغة
ألعربية وألفرنسشية في ألطور
أ’بتدأئي ،أأما في ألتعليم ألمتوسشط
فقد بلغ عدد ألمترششحين  ٤٣٢٢مرششح
من أأجل ألفوز بوأحد من أأصشل ٢٩
منصشب مفتوح في  ١١مادة مع تسشجيل
عدد كبير من ألرأغبين في تدريسص

أللغة ألعربية بـ ١٦٤٧مرششح وبأاقل عدد
تأاتي ألرياضشيات في ألرتبة ألثانية بـ ٦٩٦
مرششح.
أأما فيما يخصص ألتعليم ألثانوي فإان
عدد ألمناصشب ألمعنية بالمسشابقة تقدر بـ
 ١٤٢منصشب مقابل  ٣٣٨٨مرششح قاموأ
بإايدأع ملفاتهم لدى ألمصشلحة ألمعنية
بمديرية ألتربية للو’ية ،مع أإ’ششارة أأن
ألعدد أأ’كبر من طلبات ألترششح وألمقدرة
بـ ٨٠٥تخصص مادة أ’قتصشاد وألتسشيير
للفوز بمنصشبين مفتوحين للمسشابقة.
هذأ ،وأأكد أبرأهيم سشردوك ،مدير
ألتربية للو’ية ،بأان كل أإ’جرأءأت
وألتعليمات قد أأعطيت من أأجل ألقيام
بدرأسشة كاملة وبكل ششفافية وموضشوعية
لكل ألملفات بما يضشمن عدألة حقيقية
بالنسشبة للمترششحين فيما يخصص ألتنقيط
ومنه إأعطاء مصشدأقية لهذه ألمسشابقات
على غرأر ألمسشابقات ألسشابقة ألتي تمت
في ششفافية ووضشوح وهذأ بششهادة
ألمترششحين وألنقابات ورجال أإ’عÓم
ألذين سشايروأ عمل أللجان ألتي تم
وضشعها من بدأية درأسشة ألملفات إألى
غاية إأجرأء ألمسشابقات.
للتذكير ،فإانه تم إأجرأء لقاء أأولي مع
لجان تقييم ألملفات بمعية مفتشص
ألوظيف ألعمومي لمناقششة ألنصشوصص
ألتي تحكم عملية تنقيط ألمترششحين
تÓها أجتماع ثان أأششرف عليه مدير
ألتربية من أأجل ألتعمق في عملية درأسشة
سشلم ألتنقيط «من أأجل إأزألة أأي لبسص أأو
غموضص مع تقديم توجيهات فيما يخصص
ألعدل وأإ’نصشاف إ’عطاء كل حق ذي
حقه بعيدأ عن عين ألششبهة أأو ألتأاويل»
يقول مدير ألتربية.

أألحد  ٠٤أأوت  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ٢٦رمضضان ١٤٣٤هـ

ألعدد

وطني

١٦١٧٤
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مرافىء تقدم خدمات لـ  ١٢و’ية شسرقية
تـط
اسس

م ـوان ـ ـىء عنـ ـ ـ ـ ـ ـاب ـة تغـ ـ ـ ـ ـ ـرق في النف ـ ـ ـ ـ ـ ـاي ـ ـ ـ ـات والتلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوث

Óع
ـ

تعرف و’ية عنابة ديناميكية كبيرة في النشساط الصسناعي والتجاري وهو ما جعل السسلطات تسسطر برنامجا خاصسا للميناء قصسد ا’سستجابة لمختلف
الحاجيات الخاصسة با’سستيراد والتصسدير ،كون مرافئ عنابة تقدم الخدمات لـ  ١٢و’ية .فقد اهتدت لتطهيره من النفايات وتوسسيعه تحسسبا لمسسايرة نسسب
النمو ا’قتصسادية والمشساركة في خلق الثروة ومناصسب العمل هذه حقائق ترصسدها «الشسعب» في هذا اإ’سستطÓع الميداني .

العيفة سسمير
حملت آأخر زيارة لوزير أألشضغال ألعمومية عمار
غول إألى عنابة ألوقوف على تقوية مينائي عنابة
وشضطايبي ،من خلل برمجة مشضروع ضضخم
يتضضمن تطهير أأعماق ميناء عنابة بعد تقلصضه
بفعل ألتلوث ومخلفات ألبوأخر وعمليات ألشضحن
وألتفريغ.
وأأعطيت إأشضارة أنطلق ألعملية أألسضبوع
ألماضضي من طرف مؤوسضسضة أنجاز بلجيكية على
مسضتوى  ١١٠هكتار من ألمياه وعمق  ١٣مترأ في
ألبحر ،لتسضفر ألعملية مع أنتهائها بعد  ٠٧أأشضهر
عن ألتخلصس من مليون متر مكعب من مختلف
ألموأد حسضب تقديرأت ألمختصضين .
ومن شضأان هذه ألعملية
ألهامة ألتي يطمح من
خللها ألمسضؤوولون بمؤوسضسضة
ترقية
عنابة
ميناء
إأمكانيات ،ونوعية خدمات
هذه ألمنشضأاة ألتجارية
طاقات
رفع
ألهامة،
أسضتيعاب ألسضفن ألتجارية
خاصضة منها ذأت ألحجم ألكبير كما أأوضضح نفسس
ألمصضدر وأأضضاف بأان عمليات ألجهر سضتمكن أأيضضا
من ألقتصضاد في تكاليف نقل وتحويل ألبضضائع
بالنسضبة للمتعاملين ومسضتعملي هذأ ألميناء.
من جهة أأخرى يتوقع ألمسضؤوولون بمؤوسضسضة
ميناء عنابة ألتي أسضتفادت من عملية تجهيز
وتأاهيل هامة تحسضين نوعية ألخدمة وألتقليصس
من مدة ألمعالجة حسضب ما تمت أإلشضارة إأليه.
ويعد ميناء عنابة من ألموأنئ ألوطنية أألربعة
أألولى أألكثر نشضاطا ،فقد سضجل في ٢٠١٢
ديناميكية كبيرة جدأ ،من خلل أرتفاع درجة
أسضتيعاب ألحاويات بمعدل  ٪ ٤٠بما يوأزي ١٣١
أألف حاوية ،وهي طاقة أسضتيعاب مقبولة جدأ ،كما
أأنها مرشضحة للرتفاع نظير ألتوسضعات ألتي
شضهدتها مختلف ألمرأفئ ألتجارية ،وكذأ مختلف
ألوسضائل وأإلمكانيات ألمرصضودة للقطاع منذ أأربع
سضنوأت خلت.
وعمد مخطط ألتنمية ألمعتمد لفائدة ميناء
عنابة إألى حل مشضكلة ألضضغط ألذي ظل يعاني منه
لسضنوأت طويلة.

كما سضبق وأأن تم تأاسضيسس شضركة مختلطة مع
مؤوسضسضة ميناء سضكيكدة ،وفرع ألنقل ألحديدي،
ألتابع لمؤوسضسضة ألنقل باسضتعمال ألسضكك ألحديدية
لتسضيير ألموأنئ ألجافة بعنابة ،وسضمح ذلك بإانشضاء
ميناء جاف على بعد أأربعة كيلومترأت بمنطقة
ألعلليق ،حيث دخل مرحلة ألسضتغلل في ألعام
ألماضضي ،ويعنى باسضتقبال ألحاويات ألفارغة ،وفي
مرحلة ثانية سضيتكفل باسضتقبال جميع ألحاويات،
ويصضبح ميناء ثانيا يتوفر على جميع ألخدمات،
وهو ما أأدى إألى تقلصس مدة أنتظار ألبوأخر في
ألميناء .
وسضبق لميناء عنابة خلل ألعام ألماضضي من
أسضترجاع أأزيد من  ٧هكتارأت غير مسضتغلة
وأسضتغلل خمسضة مرأكز رسضو جديدة ليرتفع عدد
ألحاويات ألتي بات
يسضتقبلها ألميناء من ٨٧
أألف حاوية كانت في
ألعامين  ٢٠١١و ٢٠١٢إألى
ما يزيد عن  ١٣١أألف
حاوية وهو معدل زيادة
معتبر جدأ  ،ويعكسس
ألتعاملت
أرتفاع
ألتجارية وعودة قوية
للمتعاملين وألمسضتثمرين ألقتصضاديين .
هذأ ويغطي ميناء عنابة ألذي يعتبر من بين
ألموأنئ ألتجارية ألعشضرة ألرئيسضية بالوطن
بخدماته  ١٢ولية خاصضة منها ألتي تتوفر على
مناطق صضناعية ذأت نشضاط أقتصضادي وتكتنز
ثروأت طبيعية هامة
وألفوسضفات
كالحديد
وألحقول ألبترولية.
سضبق وأأن أأطلقت
حملت جوأرية لتنظيف
موأنئ شضطايبي ،عنابة
مركز ،وعين بربر أتخذ
لها شضعار «من أأجل موأنئ
زرقاء» ،من خلل تجميع نحو  ٣٠٠طن من
ألنفايات ألصضناعية ألصضلبة وألسضائلة ،بمشضاركة
فعلية لبلدية عنابة وأألشضغال ألعمومية وكذأ
جمعيات حماية ألبيئة ،إألى جانب مشضاركة
ألموأطنين وحتى تلميذ ألمدأرسس ،وقد تم
تخصضيصس مختلف أإلمكانيات ،منها ألشضاحنات

مشصروع ضصخم لتطهير
المرافق البحرية يسصند
لشصركة بلجيكية

،،

وألجرأفات لرفع ألقمامة من ألموأنئ من أأجل
تنظيفها ،وتهيئتها وتوسضيع دأئرة ألنشضاط
ألصضيدي ،مع تحسضين مسضتوى ألثروة ألسضمكية ألتي
تعرف ترأجعا رهيبا في ألسضنوأت أألخيرة بعنابة.
أألسضباب تعود إألى عدم ألهتمام بهذه ألموأنئ
ألتي تسضتغل من طرف بعضس ألعصضابات ألخطيرة
ألتي تعمل على سضرقة ألقوأرب وبعضس ألتجهيزأت
ألموجودة على مسضتوى
ألميناء ،منها شضطايبي وعين
بربر أللذأن ل يزألن في
خانة أإلهمال نظرأ لنقصس
أألمن وألمسضالك ألوعرة.
وقد أسضتحسضن ألجميع
مبادرة تنظيف ألموأنئ ،مما
يسضاعد على تحسضيسس
ألمؤوسضسضات ألصضناعية بخطورة ألوضضع ،ألن أأغلبها
يطرح مثل هذه ألمخلفات ألصضناعية في ألموأنئ،
أألمر ألذي يؤودي إألى ترأكمها ،مما يشضكل خطرأ
على ألبيئة وحتى على ألوضضع ألصضحي للصضيادين
وألمسضتهلك على حد سضوأء ،خاصضة أأن ألثروة
ألسضمكية بعنابة مهددة بالزوأل ،يحدث هذأ في

رفع مليون و ٣٠٠طن من
النفايات الصصناعية يعيد لموانىء
بونة صصفائها ا’رزق

،،

،،

،،

اأ’سسعـــــار فيأاعلى مسسـتـــــــــوى قبــــل العيـــد

المضصاربون يلهبون سصوق الخضصر والفواكه بوهران

فسسر ممثل فدرالية سسواق الجملة للخضسر
والفواكه بوهران ،بن ذهبية ارتفاعأاسسعار الفواكه
بالسسوق المحلية منذ عدة أاسسابيعئبظاهرة
المضساربة وتعددها في تجارة التجزئة.
مسضتوأها ،وهو حال
براهمية.م
ألموز ألذي بلغ يوم
ألخميسس ألمنصضرم ٢٣٠
وفي ذأت ألوقت ،أأشضار إألى
دج قبل أأن ينزل سضعره
نقطة ألتخزين وشضجع ألتجار
مع دخول كميات هامة
مسضتغلين كثرة ألطلب على
إألى  ١٦٠دج ،ولكن
ألفاكهة أأيام ألحر ،ما أأدى إألى
ألكثير من أألسضر ترأها
رفع أأسضعار ألموز وألخوخ
بعيدة ألمنال ،وخاصضة
وألبطيخ وغيرها من ألفوأكه،
مع أرتفاع ألتكاليف في
مبينا ،أأن أألزمة تحصضل كل
شضهر رمضضان ،وأأكد
عام مع دخول ألعشضر أألوأخر
آأخرون ،أأن ألتجار
من شضهر رمضضان ألمبارك.
بأاسضعار
يتلعبون
وتوقع بن ذهيبة ،أأن يكون
ألخضضرأوأت وألفوأكه ،وإأل
هناك أنخفاضس تدريجي في
كيف تختلف أألسضعار من تاجر
أأسضعار ألفوأكه ألموسضمية،
إألى آأخر بحجة تدرج ألنوعية
مؤوكدأ أأن عددأ من ألوليات
في إأشضارة منهم إألى ألخوخ
ألمنتجة شضرعت في جني
ألذي ترأوحت أأسضعاره ما بين
ألمحصضول ألموسضمي.
 ٥٠إألى  ٨٠دج وأأكثر.
من جهتهم ،لم يخف
وفي ظل غياب ألفوأكه
ألموأطنون أمتعاضضهم من
ألموسضمية ،يعرف ألتين ألهندي
أرتفاع أأسضعار ألفوأكه ،ما جعل
أأو ألصضبار إأقبال وأسضعا ،وهي
بعضس أألسضر تقاطع شضرأء
ألفاكهة ألتي يحبذها ألكثيرون
ألكثير منها حتى تعود إألى

خلل رمضضان ،مما لديها من
خصضائصس ومميزأت تقي
ألصضائم ألعطشس خلل ألنهار
ناهيك عما يحويه من
مضضادأت حيوية قادرة على
إأبادة كثير من ألبكتيريا ،لكن
أإلكثار منه قد يسضبب مشضاكل
بعضس
هضضمية ،كما أأكد
ألموأطنون ألذين توأفدوأ على
أقتنائها.

وما لفت أنتباهنا أأطفال
يمتهنون بيع هاته ألفاكهة
ألمعروفة باللهجة ألوهرأنية
بكرموسس ألنصضارى ووليات
أأخرى بالهندي ،لتغطية
مصضاريف ألعائلة وشضرأء كسضوة
ألعيد ،رغم ما تتسضبب فيه
أألشضوأك ألتي أأكد ألكثير من
كبار ألسضن أأنهم يخافونها.

وقت يعرف فيه سضوق ألسضمك أرتفاعا كبيرأ في
أألسضعار ،خاصضة بالنسضبة للسضمك أألزرق ألذي بلغ
سضقف  ٣٠٠دينار منذ حلول فصضل ألصضيف.
تقوية وتهيئة ميناء ألصضيد بشضطايبي مشضروع
كبير للرتقاء بمسضتوى عائدأت ألصضيد ألبحري تم
إأطلقه في وقت سضابق ،سضجل توقفا مدة أأزيد عن
 ١٠٠يوم بفعل أنزلق ألتربة وتذبذب عملية توفير
موأد ألبناء حيث دعا وزير أألشضغال ألعمومية في
آأخر زيارة قادته إألى ألميناء إألى نقل موأد ألبناء
عن طريق ألبحر ربحا للوقت وألجهد وألمال علما
أأن تكلفة ألعملية تجاوزت ألمليار دينار على أأن
تسضتكمل نهاية أأكتوبر ألمقبل ،مع ضضرورة تنفيذ
أأشضغال ألتهيئة بمقاييسس جمالية تضضمن مقاييسس
ألسضياحة وألترفيه وألنزهة بميناء شضطايبي .
وينتظر من عملية جهر وتقوية ميناء شضطايبي
للصضيد ألبحري أرتفاع عائدأت ألصضيد ألبحري إألى
ما يقارب ألنصضف ،وكذأ تنظيم ألمهنة وتسضهيل
نشضاط ألصضيادين على مسضتوى ألميناء،أألمر ألذي
لقى أسضتحسضانا كبيرأ من طرف هاته ألفئة
ألجتماعية .

تراجعت بـ  ٪ ١٠خÓل السسداسسي

واردات الحليب تسصتقر في حدود  ٥٤٤مليون دو’ر
بلغت قيمة الواردات
الجزائرية من مسسحوق
الحليب ٩٠ر ٥٤٤مليون دو’ر
خÓل السسداسسي اأ’ول من
سسنة  ٢٠١٣مقابل ٥٤ر٦١٠
مليون دو’ر خÓل نفسس
الفترة من سسنة  ٢٠١٢مسسجلة
انخفاضسا بنسسبة ٧ر ١٠بالمائة
حسسب الجمارك الجزائرية.
وأأوضضح ألمركز ألوطني لإلعلم
ألتابع
وأإلحصضائيات
أآللي
للجمارك أأن
كميات ألحليب ألمسضتوردة بلغت
من حيث ألحجم  ١٤٣,٨١٤طن
خلل ألسضدأسضي أألول من سضنة
 ٢٠١٣مقابل  ١٥٤,٦٢٠طن خلل
نفسس ألفترة من سضنة  ٢٠١٢أأي
أنخفاضس أأيضضا بحوألي  ٧بالمائة.
وبدأأت وأردأت ألجزأئر من
ألحليب ألموجه للتحويل في
ألنخفاضس خلل ألخمسضة أأشضهر
أألولى من سضنة  ٢٠١٣بما أأن
مبلغها قدر بـ١٤ر ٤٨٤مليون دولر
مقابل ٩٩ر ٥٠٥مليون دولر خلل
نفسس ألفترة من سضنة  ٢٠١٢أأي
أنخفاضضا بنسضبة ٣٢ر ٤بالمائة.
وخلل ألثلثي أألول من سضنة

 ٢٠١٣عرفت أأسضعار مسضحوق
ألحليب «أنخفاضضا محسضوسضا» في
ألسضوق ألدولية حسضبما أأوضضح
ألديوأن ألوطني ألمهني للحليب
وهو أأهم مسضتورد عمومي
لمسضحوق ألحليب.
ألوأردأت
بلغت
وبالفعل
ألجزأئرية للحليب ألموجه
للتحويل ٨ر ٣١٤مليون دولر خلل
ألثلثي أألول من سضنة  ٢٠١٣أأي
زيادة بنسضبة ٧ر ١١مقارنة بنفسس
ألفترة من سضنة .٢٠١٢
وخلل ألثلثي ألثاني من سضنة
( ٢٠١٣أأفريل وماي وجوأن) عرفت
كبيرأ».
«أرتفاعا
أألسضعار
وتجاوزت أأسضعار مسضحوق ألحليب
ألكامل  ٥,٠٠٠دولر للطن و٤٠٠٠
دولر للطن بالنسضبة لمسضحوق
ألحليب ألمنزوع ألدسضم جزئيا
حسضبما صضرح لوأأج فتحي مسضار
ألمدير ألعام للديوأن ألوطني
ألمهني ألمشضترك للحليب.
وعرف طن مسضحوق ألحليب
أرتفاعا بنسضبة  ٦٠بالمائة بين
ونهاية جوأن
بدأية ألسضنة
ألماضضي .

من مراسسلينا

األحد  ٠٤أاوت  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٦رمضضان  ١٤٣٤هـ

العدد

١٦١٧٤

حمايــة البيئــة ومعالجـــة النفايـــاتأاولويـــة و’يـــة الجزائــــر

مؤوسسسسـ ـ ـ ـ ـة جديـ ـ ـ ـ ـ ـدة ''اسسك ـ ـ ـ ـ ـترا ـ نـ ـ ـيت'' تدخـ ـل
الخدم ـ ـ ـ ـ ـ ـة باسستعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال الجمـ ـ ـ ـ ـ ـع ا’نتقائـ ـ ـ ـ ـي
تبذل السسلطات العمومية جهودا قصسد اسستدراك اأ’وضساع البيئية التي تعاني منها و’ية الجزائر جراء انتشسار المفارغ الفوضسوية من
خÓل اتخاذ جملة من اإ’جراءات ا’سستعجالية كانشساء مؤوسسسسة جديدة لجمع النفايات المنزلية بالعاصسمة تدعى «اكسسترا ـ نيت» لتنظيف
وجمع ونقل النفايات المنزلية للبلديات الـ ٢٩المحيطة بمدينة الجزائر لتسستكمل بذلك ما تقوم به مؤوسسسسة «نات ـ كوم» في  ٢٨بلدية
متمركزة وسسط المدينة كما تم تسسجيل في ميزانية الو’ية برنامجا خاصسا بالدراسسة للقضساء على المفرغات العشسوائية بمبلغ  ٤٠مليون دينار.
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سسطيف

بوقاعة ،بئر العرشش ،وعÚ
وŸانأازمة مياه حادة
عادت أازمة مياه الشضرب لتلقى بظÓلها
على اŸشضهد اÙلي لولية سضطيف ككل
صضيف تقريبا ،وكما حدث العام اŸاضضي،
خÓل شضهر رمضضان اŸبارك ،حيث عاشس
سضكان مدينة ع Úالطريق  ٦كلم جنوب
عاصضمة الولية أازمة مياه خانقة ،بسضبب
اŸعاناة الشضديدة ‘ ا◊صضول على هذه
اŸادة ا◊يوية ،وهكذا عاشضت مدينة
بوقاعة الواقعة شضمال غرب عاصضمة
الولية ،والتي تتزود من سضد ع Úزادة
معاناة خانقة ‘ اليام الخÒة بسضبب
غياب اŸاء عن حنفيات البيوت.
وقد احتج السضكان للفت إانتباه السضلطات
اŸعنية للوضضعية الصضعبة التي تسضبب فيها
أاعطاب القنوات رغم إاسضتفادة اŸدينة من
غÓف ما‹ قبل أاسضابيع قليلة قدر بـ٤٠
مليون دج ألجل إاصضÓح القنوات ،ونفسس
اŸعاناة سضجلت ببلدية بئر العرشس الواقعة
شضرق عاصضمة الولية ،وهنا يتع Úكذلك
اإلشضارة ا ¤اŸعاناة اÿانقة لسضكان
اŸناطق ا÷نوبية للولية ،وعلى رأاسضها
مدينة ع ÚوŸان عاصضمة ا÷هة.
وعلى الرغم من اÛهودات اŸبذولة من
طرف ا÷هات اŸعنية ،واإلعتمادات
اŸالية اŸرصضودة ◊ل هذا اإلشضكال ،إال
أان اŸعاناة تبقى متواصضلة ‡ا يتطلب بذل
اŸزيد من ا÷هود ،وهكذا  ⁄تخلق
سضطيف السضتثناء ،هذا العام ‘ ،تخليصس
السضكان من انقطاع الكهرباء وندرة اŸياه.

المعالمة برج الكيفان
آاسسيا مني
والحميز ،٣أاشضغال غلق مركز
الردم التقني للنفايات صضنف
ويرتقب أان تعمل مؤوسضسضة
 ٢بأاولد فايت عملية إازالة
«اكسضترا-نيت» التي أانشضئت
المواد البÓسضتكية لفائدة
بناء على تعليمات مجلسس
بلديات براقي ،الدار البيضضاء
الوزراء بعد أان تأاكدت
وبرج البحري  ،دراسضة تهيئة،
الحاجة لخدمات مثل هذه
تثبيت وتحصضين الجرف
المؤوسضسضة وفق المعايير
البحري لعين طابة ،انجاز
المعمول بها دوليا سضواء في
واسضتÓم في أاواخر السضنة
عملية التسضيير الداخلي لها
مركز الردم التقني صضنف٢
أاو فيما يخصس القيام بالمهام
بمنطقة حميسضي بلدية
المنوطة بها وذلك لضضمان
المعالمة مع ثÓثة أاروقة
نجاعة أافضضل وفعالية اكبر
لÓسضترجاع والفرز النتقائي
في تسضيير النفايات على أان
للنفايات المنزلية وإانجاز
تعطى األولوية في البداية
واسضتÓم مركز الصضنف التقني
لعملية الجمع النتقائي
 ٣للنفايات الهامة بمنطقة
إاضضافة إالى نقل النفايات
حميسضي بلدية المعالمة
المنزلية.
النطÓق في انجاز مركز٢
من جهة أاخرى وفي إاطار مكافحة خضضراء بنفسس البلدية مع انشضاء بها ونذكر فيما يخصس المشضاريع
النفايات التي باتت تصضنع الوجه حوضس مائي ومتابعته ،بالضضافة إالى المنجزة في  ،٢٠١٢أاشضغال انجاز للردم التقني صضنف  ٢للنفايات
األخر للعاصضمة سضجلت ولية متابعة أاشضغال غلق وتهيئة مفرغة واد المفارغ الفوضضوية على مسضتوى ولية المنزلية بمنطقة الرغاية بتقنية
الجزائر عدة مشضاريع تنموية خاصضة السضمار مع تفعيل العمل الرقابي الجزائر بكل من تسضالة المرجة  ١الفرز النتقائي.
سسطيف :نورالدين بوطغان
تسضالة المرجة  ،٢الرحمانية،
بمكافحة تلوث البيئة لما تعكسضه من وردع المخالفات بالنظافة.
أاهمية وتأاثير على صضحة المواطن
الخط المزودج للسسكك الحديدية بجاية ـ بني منصسور
على غرار الشضروع في عملية
اسضتدراكية للقضضاء على المفارغ
الفوضضوية والنقاط السضوداء وتطهير
المحيط وتفعيل العمل الرقابي وردع
المخالفات المتعلقة بالنظافة.
ل
Ó
خ
وقد برمجت ولية الجزائر
 ١٠٦مليار دينار قيمة انجاز مشسروع ازدواجية خط السسكة الحديدية
السضنة الجارية عدة مشضاريع هي في
أاكدت مصضادر مسضؤوولة أان مكتب البلديات المحلية التي
طور النجاز حاليا على غرار أاشضغال
إازالة المفارغ الفوضضوية وتجهيز الدراسضات اإلسضباني الذي كلف بإانجاز سضيمر منها المشضروع،
مواقع الجمع على مسضتوى ولية دراسضة لمشضروع ازدواجية خط السضكة وأاضضافت ذات المصضادر أانه
الجزائر ،دراسضة ومتابعة وإانجاز الحديدية الرابط بين مدينة بجاية  -سضيتم إاعادة تأاهيل وتجديد
محطتين لأÓسضمدة العضضوية بغابة بني منصضور ،قد أانهى دراسضة هذا جميع محطات الموجودة
ميلودي بزرالدة وحوشس بروسضات المشضروع الذي يمتد على سضت على طول خط السضكة
المعالمة من ميزانية الولية بمبلغ محطات كاملة وعلى مسضافة  ٨٥كلم ،الحديدية الحالي ،وقد تم
سضيكلف خزينة الولية  ١٠٦مليار اختيار شضركات كوسضيدير،
 ٢٠٠مليون دينار.
وفي إاطار دراسضة وانجاز أاشضغال دينار ،كما أان الدراسضة قد أاخذت بعين و«سضايتي» وشضركة «أانفراي»
عصضرنة وإاعادة العتبار للعاصضمة العتبار قنوات المياه والغاز وخطوط لتحقيق هذا المشضروع
تنفيذا لمخطط التهيئة العمرانية الكهرباء ،علما أان هذا المشضروع قد الهام .أاما فيما يتعلق
ّ
والدراسضية حول تهيئة خليج الجزائر ،سضجل سضنة  ٢٠٠٨في إاطار البرنامج بمحطة بجاية أاعطيت
ّ
تعليمات لتوسضيع طاقة
اسضتفاد قطاع البيئة من تسضجيل  ٧المركزي سضتنطلق األشضغال فيه وفق
اسضتيعابها ،مع أاهمية
عمليات ضضمن ميزانية الولية ممثلة
في انجاز ومتابعة غابة ترفيهية جدول زمني ابتداء من النصضف األول التركيز على العمارة والمؤوثرات البضضائع وشضحنها من ميناء بجاية نحو لنقل البضضائع في اليوم ،باإلضضافة إالى
بالمكان المسضمى دكار بلدية من العام الجاري ولمدة خمسس الجمالية التي تلقي البهجة في نظر المناطق الصضناعية المتصضلة به تخفيضس زمن الرحلة بين مدينة بجاية
خرايسضية ،إانشضاء ومتابعة غابة سضنوات ،ومن المنتظر أان يفتح هذا المسضافرين .للعلم فإان هذا المشضروع بالقصضر ،تحراشضت بمدينة أاقبو ،إالى وبني منصضور إالى  ٣٥دقيقة دون توقف
ترفيهية بسضيدي بوخريسس بلدية المشضروع الفني الهام آافاقا واعدة الذي سضيسضاهم بشضكل فعال بعد نهايته جانب أان هذا الخط سضيسضمح بزيادة  ٦و ٦٨دقيقة عند التوقف.
خرايسضية إانشضاء ومتابعة أاحزمة للتنمية الحقيقية للمنطقة ،حيث من في تخفيف حركة المرور ونقل قطارات لنقل الركاب و ٣قطارات
بن النوي ت
المتوقع أان يوفر مناصضب شضغل لشضباب

انتهاء دراسسة المشسروع بـ ٦محطات على مسسافة  ٨٥كلم

بعد سسنوات من المعاناة وا’نتظار

انط ـ ـ ـ ـ ـÓق مشسـ ـ ـ ـ ـ ـروع رب ـ ـ ـ ـ ـط  ٣٥٠عائ ـ ـ ـ ـ ـلة بالغـ ـ ـ ـ ـاز ب ـ ـ ـبن شسـ ـ ـ ـود
أانطلقأاخيرا مشسروع ربط مسساكن  ٣٥٠عائلة بقرية مشسارف ببلدية بن شسود شسرق و’ية بومرداسس بشسبكة الغاز الطبيعي على
طول  ٢٢كيلومتر بعد سسنوات من ا’نتظار والمعاناة ،رغم الوعود الكثيرة المقدمة من طرف رئيسس البلدية الذي قام بتسسجيل
المشسروع منذ عدة سسنوات.
الإعÓن عن انطÓق مشضروع ربط القرية
بالغاز الطبيعي ترك ارتياحا كبيرا لدى
السضكان الذين عانوا كثيرا من مشضكل غياب
الغاز وقلة التموين بقارورات غاز البوتان التي
اأثقلت كاهلهم لسضنوات ،اآملين اأن تتم عملية
الربط سضريعا واأن ل يعرف المشضروع مصضير
التاأخير اأو التوقف خاصضة واأن سضكان المنطقة

حسضب تصضريحات عدد منهم قد سضئموا من
الوعود والحديث في كل مرة اأن المشضروع في
طريقه اإلى التجسضيد قريبا في انتظار مشضاريع
مماثلة لسضكان القرى المجاورة التابعة اإداريا
لنفسس البلدية وواقعة في نفسس الخط كقرية
بير زيان ،بن عامر ،وشضراردة التي تنتظر
ربطها عبر ذات القناة ،في حين يبقى سضكان

قرى الشضرقية ،بعادشضية ينتظرون عملية
الربط قريبا.
هذا وكان رئيسس بلدية بن شضود السضيد كريمو
اريد قد تحدث سضابقا «للشضعب» عن عدة
مشضاريع تنموية تدعمت بها الولية منها
مشضاريع تهيئة الطرقات البلدية التي تشضهد
حالة تدهور كبيرة ونفسس الأمر بالنسضبة لمركز

البلدية اأيضضا الذي اسضتفاد من مشضروع تهيئة
هو الآخر ،مرجعا سضبب تاأخر تعبيد الطريق
البلدي الرابط بين الطريق الولئي رقم ١٥٤
والطريق الوطني رقم  ٢٥اإلى غاية النتهاء من
مشضروع مد شضبكة غاز المدينة لسضكان هذه
القرى المتواجدة على هذا المحور.

بومرداسس..ز /كمال

دولي

أأ’حد  ٠٤أأوت  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ٢٦رمضصان  ١٤٣٤هـ

يرأفع منأأجل تقرير ألمصشير

الكونغرسس األمريكي ينششأا مجموعة برلمانية للصشحراء الغربية
أأنششأأ ألكونغرسس أألمريكي ألمجموعة ألبرلمأنية للصشحرأء ألغربية ألتي تهدفإألى ألدفأع عن حق ألششعب ألصشحرأوي في تقرير ألمصشير
وحمأية حقوق أإلنسشأن لفأئدة ألصشحرأويين فيأأرأضشي ألصشحرأء ألغربية ألمحتلة من قبل ألمغرب.
من أأجل مرأقبة حقوق أإ’نسصان تبقى بعثة أأ’مم
ألمتحدة لتنظيم أ’سصتفتاء في ألصصحرأء ألغربية
(مينورسصو) ألبعثة أأ’ممية لحفظ ألسصÓم ألوحيدة
في ألعالم ألتي تفتقد لمهام مرأقبة حقوق
أإ’نسصان.
وفي تعقيبه على إأنشصاء ألمجموعة ألبرلمانية
للصصحرأء ألغربية صصرح لوأأج ممثل جبهة
ألبوليزأريو بوأشصنطن محمد يسصلم بيسصط بأان هذه
ألمبادرة من قبل ألكونغرسص أأ’مريكي ألتي جاءت
بعد إأنشصاء ألمجموعة أأ’مريكية للتضصامن مع
ألشصعب ألصصحرأوي مؤوخرأ بنيويورك وأ’هتمام
ألمتنامي لوسصائل أإ’عÓم أأ’مريكية خÓل أأ’شصهر
أأ’خيرة بملف ألصصحرأء ألغربية «يعكسص أ’هتمام
ألمتزأيد ألذي توليه أأ’وسصاط ألرسصمية أأ’مريكية
وألرأأي ألعام أأ’مريكي للقضصية ألصصحرأوية».

وأأنشصئت ألمجموعة ألبرلمانية للصصحرأء ألغربية
ضصمن غرفة ألنوأب بعد ألموأفقة ألرسصمية عليها
أأ’سصبوع ألماضصي من قبل إأدأرة ألمؤوسصسصة
ألبرلمانية أأ’مريكية.
ويترأأسص ألمجموعة ألبرلمانية للصصحرأء ألغربية
كل من ألمنتخب ألجمهوري لبنسصلفانيا جوزيف ر.
بيتسص وألمنتخبة ألديمقرأطية لمينيسصوتا بيتي
ماك كولوم كما تضصم عدة أأعضصاء آأخرين من بين
ألمنتخبين ألديمقرأطيين وألجمهوريين بالغرفة
ألسصفلى للكونغرسص.
ويرى كل من بيتسص و ماك كولوم أأن إأنشصاء هذه
ألمجموعة ألتي تضصم أأعضصاء من ألحزبين جاء
بهدف «تسصليط ألضصوء على ضصرورة وحق تقرير
ألمصصير ومرأقبة حقوق أإ’نسصان في ألصصحرأء
ألغربية».
وبعد ألتأاكيد على ألتشصجيع ألذي لقيه في
«أ’لتزأم ألمتجدد» إ’دأرة بارأك أأوباما بشصأان
ألقضصية ألصصحرأوية أأعرب بيتسص في بيان عن
سصعادته «لموأصصلة عمله كمدأفع عن تقرير
ألمصصير وحقوق أإ’نسصان لفائدة ألشصعب
ألصصحرأوي».
وأأشصار في هذأ ألصصدد إألى أأن «خطورة» أنتهاك
حقوق أإ’نسصان في حق ألصصحرأويين وألسصياق
أأ’مني في ألمنطقة «يرغمان ألحكومة أأ’مريكية
على تسصوية ألقضصية ألتي طال أأمدها».
من جهتها أأوضصحت ماك كولوم أأن ألمجموعة
ألبرلمانية للصصحرأء ألغربية سصتكون بمثابة منتدى

لتبادل ألمعلومات مع ألمنتخبين أآ’خرين من أأجل
«ترقية حل سصلمي وعادل لهذأ ألنزأع ألدولي ألذي
لم تتم تسصويته بعد».
وأأضصافت في بيان لها أأنه ’بد أأن يتمكن شصعب
ألصصحرأء ألغربية من «ألتعبير عن رأأيه وأأن يكون له
ألحق في تنظيم تجمعات سصلمية وأأن يعيشص بحرية
وبدون خوف».

حماية حقوق اإلنسشان:أاولوية
وأأكدت ألمنتخبة ألديمقرأطية أأن «حماية
حقوق أإ’نسصان لفائدة ألشصعب ألصصحرأوي سصتكون
أأولوية بالنسصبة للمجموعة ألبرلمانية للصصحرأء
ألغربية».
وبعد ألتذكير بأان ألصصحرأء ألغربية تعد آأخر
مسصتعمرة في إأفريقيا أأوضصحت ماك كولوم أأن
منظمة أأ’مم ألمتحدة ومحكمة ألعدل ألدولية
تعتبرأنها «إأقليم غير مسصتقل له ألحق في تقرير
ألمصصير لكن أ’سصتفتاء ألذي وعد به ألشصعب
ألصصحرأوي منذ  ٢٢عاما لم ينظم بعد».
كما أأشصارت إألى أأن كتابة ألدولة أأ’مريكية وعدة
منظمات دولية كانت قد سصلطت ألضصوء في
تقاريرها على «أ’نتهاكات ألمتكررة وألمكثفة»
لحقوق أإ’نسصان في أأ’رأضصي ألصصحرأوية ألمحتلة.
وتأاسصفت أ’نه بالرغم من هذه أ’نتهاكات
وألندأء ألذي وجهه أأ’مين ألعام لأÓمم ألمتحدة

الهتمام المطرد بالملف
الصشحراوي من قبل المنظمات
غير الحكومية
وأأشصار بيسصط إألى أأن ذلك يضصاف إألى أ’هتمام
ألمطرد بالملف ألصصحرأوي من قبل ألمنظمات
غير ألحكومية وأأ’وسصاط ألجامعية في ألو’يات
ألمتحدة أأ’مريكية.
وأأعرب ألمسصؤوول ألصصحرأوي عن أمتنان
ألشصعب وألحكومة ألصصحرأويين وجبهة ألبوليزأريو
لأÓعضصاء ألمؤوسصسصين للمجموعة ألبرلمانية
للصصحرأء ألغربية مؤوكدأ أأن إأنشصاء هذه ألمجموعة
من قبل منتخبين من ألحزبين ألديمقرأطي
وألجمهوري «جاء في وقت مناسصب لإÓسصهام في
تنوير ألرأأي ألعام وصصناع ألقرأر في ألو’يات
ألمتحدة أأ’مريكية بعدألة ألقضصية ألصصحرأوية
وبالجهد ألذي ينبغي أأن تبذله ألحكومة أأ’مريكية
لإÓسصهام أأكثر في إأيجاد في أأقرب أآ’جال حل
ديمقرأطي وعادل للقضصية ألصصحرأوية سصيكون له
أأثر إأيجابي على ألسصلم وأأ’من وألتنمية في شصمال
إأفريقيا».
وللتذكير تم تسصجيل ألصصحرأء ألغربية منذ
 ١٩٦٤على قائمة أأ’قاليم غير ألمسصتقلة مما
يؤوهلها لتطبيق ألÓئحة  ١٥١٤للجمعية ألعامة
لأÓمم ألمتحدة ألمتضصمنة ألتصصريح ألخاصص بمنح
أ’سصتقÓل للبلدأن وألشصعوب ألمسصتعمرة ،وتعد
ألصصحرأء ألغربية آأخر مسصتعمرة في إأفريقيا
يحتلها ألمغرب منذ .١٩٧٥

وأششنطن تدعمإأطÓق مصشألحة وطنية

البرادعي يقترح اإلفراج عن مرسشى
أأعلن ألمجلسس ألمصشري للقوى ألوطنية وألحكمأء برئأسشة ألدكتور عبد ألعزيز عبد ألله رفضشه ألششديد لقترأح محمد
ألبرأدعي نأئب رئيسس ألجمهورية بأإلفرأج عن ألرئيسس ألمعزول محمد مرسشى فيإأطأر صشفقة.
وأأكد ألمجلسص في بيان له أأمسص أأن هذأ
أ’قترأح أأثار حفيظة جميع ألتيارأت ألسصياسصية
وأأدى إألى إأثارة ألبلبلة في ألشصارع ألسصياسصي .كما
طالب ألبر أدعى بالتزأم ألحيطة وألحذر فيما
يتعلق بإارأدة ألشصعب.
جاء ذلك تعقيبا على تصصريح محمد ألبرأدعي
نائب ألرئيسص ألمصصري بأانه يضصغط من أأجل إأجرأء
محادثات مع أإ’خوأن في حين يؤويد آأخرون سصحق
ألجماعة حيث أأكد «ألناسص غاضصبون مني أ’نني
أأقول لنأاخذ وقتا ونتحدث معهم .ألمزأج ألسصائد
أآ’ن هو فلنسصحقهم و’ نتحدث معهم» .وأأضصاف
«أأرجو أأن يدرك أإ’خوأن بأان ألوقت ليسص في
صصالحهم .إأنني صصامد لكن ’ يمكنني ألصصمود
لفترة طويلة».

وشصرح ألبرأدعي أأفكارأ ’تفاق سصياسصي قد
يشصمل إأصصدأر عفو عن مرسصي وضصمانات بأان يكون
لإÓخوأن ألمسصلمين مكان في ألحياة ألسصياسصية،
وأأضصاف في مقابلة صصحفية «ألفريق أأول عبد
ألفتاح ألسصيسصي ألقائد ألعام للقوأت ألمسصلحة
يدرك ضصرورة ألتوصصل إألى حل سصياسصي ،لكن
بالطبع عليه مسصؤوولية حماية ألبÓد».
وقال ألبرأدعي إأن ألحوأر هو ألسصبيل لفضص
أعتصصامي أإ’خوأن ألمسصلمين .وتعهدت ألحكومة
بالتعامل مع أ’حتجاجات ألتي ترى أأنها تهديد
لأÓمن ألقومي ،لكن ألبرأدعي قال «’ أأريد أأن أأرى
ألمزيد من ألدماء ’ ،أأحد يريد ذلك».
وتابع قائ« Óينبغي لهم أأن يتعاونوأ» في إأشصارة
إألى أإ’خوأن ألمسصلمين ،وأأضصاف «لكنهم بحاجة

ألششرطة أŸغربية “نع متظأهرين بألربأط

عششرات ا÷رحى ‘ صشفوف ﬁتج Úعلى صشدور عفو ملكي Ÿغتصشب األطفال
أأصصيب عشصرأت أ’شصخاصص بجروح متفاوتة أÿطورة مسصاء أ÷معة بالرباط عندما
أسصتخدمت ألشصرطة أŸغربية ألقوة Ÿنع متظاهرين أأرأدوأ ألتجمع أأمام مقر ألŸÈان أحتجاجا
على صصدور عفو ملكي عن موأطن أسصبا Êحكم عليه بالسصجن  ٣٠عاما ’غتصصابه  ١١طف‘ Ó
مدينة ألقنيطرة .فقد جاء ‘ بيان للقصصر أŸلكي أŸغربي أن أŸلك خوأن كارلوسص أ’ول
ألتمسص خÓل زيارته للمملكة من أŸلك ﬁمد ألسصادسص أصصدأر عفو عن  ٤٨سصجينا أسصبانيا
وأŸلك أمر باطÓق سصرأح هذه أÛموعة من ألسصجناء Ãناسصبة يوم عيد ألعرشص وطبعا كان
ضصمن أÛموعة أŸفرج عنها أ’سصبا ÊأŸدأن باغتصصاب  ١١طف.Ó
وقد تفاجأا ألكث Òمن أŸغاربة من قرأر ألعفو مثلما فوجىء به ﬁامي ألشصخصص أŸدأن
وأŸفرج عنه وألذي  ⁄يقضص من عقوبته سصوى سصنة وأحدة بسصجن ألقنيطرة.
وكانت ›موعة قد تأاسصسصت على ألفايسصبوك فاق عددها  ٧آأ’ف شصخصص ،دعت للتظاهر
مسصاء أ÷معة أمام ألŸÈان.
أما وزير ألعدل أŸغربي مصصطفى ألرميد فقد أمتنع عن ألتعليق معتÈأ قرأر ألعفو أتخذ ‘
سصياق ألعÓقة ب Úملك Úرغم أنه ألرئيسص ألفعلي للجنة ألعفو ونحن نتسصاءل Ÿاذأ ألكيل
Ãكيال Úيعفو أŸلك عن مغتصصب  ١١طف Óويسصجن ألطفل أ÷زأئري ألرياضصي بعام سصجن
Ûرد لعبه مع طفل مثله ثم نتغنى بوحدة أŸغرب ألعربي وحسصن أ÷وأر وفتح أ◊دود وغÒها
من أŸوأضصيع.

سس  /ن

بالطبع أ’ن يشصعروأ باأ’مان  ..يحتاجون إألى
حصصانة  ..ينبغي أأن يشصعروأ بأانهم ليسصوأ
مسصتبعدين .وهي أأمور نحن على أسصتعدأد
لتوفيرها».
ويقول متابعون لأÓزمة ألمصصرية أأن أأعضصاء
مدنيين في ألحكومة ألمؤوقتة يحاولون تشصجيع
ألحل ألسصياسصي رغم مقاومة شصديدة من أأجهزة
أأ’من ألتي تريد أأن تتخذ إأجرأءأت صصارمة ضصد
أإ’خوأن ألمسصلمين.
وعلى ألصصعيد ألسصياسصي دأئما قالت ألو’يات
ألمتحدة أأنها سصتعمل مع دول أأخرى إ’يجاد حل
سصلمي لأÓزمة في مصصر لضصخ طاقة جديدة في
جهود إأنهاء ألموأجهة ألدأمية ألمسصتمرة منذ
أإ’طاحة بالرئيسص ألمعزول محمد مرسصي.
في نفسص ألسصياق أختتمت مسصاء أأمسص
ألمباحثات ألمصصرية أأ’ميركية ألتي عقدت بين
وزير ألخارجية نبيل فهمي ونائب وزير ألخارجية
أأ’ميركي وليام بيرنز ،وحضصرتها ألسصفيرة
أأ’ميركية بالقاهرة آأن باترسصون ،وممثل أ’تحاد
أأ’وروبي لجنوب ألمتوسصط وبرناردينو ليون .دون
أإ’د’ء بأاي تصصريحات.
يأاتي ذلك بعد أ’شصتباكات ألتي وقعت ألجمعة
في محيط مدينة أإ’نتاج أإ’عÓمي بين أأنصصار
أإ’خوأن وقوأت أأ’من وأأ’هالي ،وألتي أأدت إألى
سصقوط  ٢٥جريحًا زيادة على  ٨مصصابين
بمحافظة ألفيوم حسصب ما أأعلنته وزأرة ألصصحة.
فيما كشصفت وزأرة ألدأخلية عن إألقاء ألقبضص على
 ٣١شصخصصًا من أأنصصار أإ’خوأن بعد أشصتباكات ليلية،
حيث هاجم عناصصر أإ’خوأن مدينة أإ’نتاج
أإ’عÓمي وتسصببوأ في إأصصابة عنصصري أأمن.
يذكر أأن جماعة أإ’خوأن ألمسصلمين أأعلنت عن
أعتصصام جديد في ضصاحية أألف مسصكن شصرق
ألقاهرة قرب ألمطار ،وأأتى أإ’عÓن عن أ’عتصصام
ألجديد بعدما رفضصت ألجماعة إأنذأرأ وجهته
وزأرة ألدأخلية للمعتصصمين في رأبعة ألعدوية
ونهضصة مصصر ،طالبتهم فيه بفضص أ’عتصصام
سصلميا.

ت.ي/ألوكا’ت

ألعدد
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بعد تدهور ألوضشع أألمني بليبيأ

منظمات حقوقية تدعو للتحقيق في الختراقات
دعت منظمأت حقوقيةأأمسس ألسشبت
ألحكومة ألليبية ألمؤوقتة لفتح تحقيق
في ألخترأقأت أألمنية وألغتيألت
ألتي تششهدهأ عدد من مدن ألبÓد.
وأأوضصحت مصصادر إأعÓمية أأن أأكثر من
سصبع منظمات حقوقية ليبية طالبت في بيان
مشصترك «بتحقيق فوري
وبحماية عاجلة للمدنيين ألذين تطالهم
عمليات ألخطف وألتعذيب وأ’غتيال وألعمل
على تشصكيل لجنة لتقصصي ألحقائق في كافة
أأ’حدأث أأ’منية وأ’نتهاكات ألصصارخة
وتقديم ألمجرمين للعدألة» .
ودعت إألى حماية مرأفق ألدولة وألبعثات
وألمنظمات ألدولية من أ’سصتهدأف وتكليف
أأجهزة أأمنية متخصصصصة يمكنها ألتعامل مع
تهديدأت مماثلة .
وأأضصاف بيان ألمجموعات ألحقوقية
«ندعو ألفرقاء ألسصياسصيين إألى تفعيل ألحوأر
ألوطنى للوصصول لوفاق شصامل يقطع ألطريق
على من يحاولون توظيف ألصصرأع ألسصياسصى
لعرقلة ألتحول إألى بناء ألدولة ألمدنية في
ليبيا » .
وتشصهد مدن بنغازي وطرأبلسص وسصرت
حالة من ألعنف وأ’غتيا’ت وألتفجيرأت
ألتي تطال عددأ من ألشصخصصيات ألوطنية
وألنشصطاء ألحقوقيين بجانب أسصتهدأف

لمقرأت حكومية وعدد من مقار ألهيئات
ألدبلوماسصية .
كما دعا بيان ألمجموعة ألحقوقية
ألمعتصصمين فى ألحقول ألنفطية إألى «ضصرورة
ألتنبه لما يمكن أأن يتسصبب فيه أ’عتصصام من
ضصرر كبير ينعكسص على ألحياة ألعامة لمرأفق
ألدولة وأإ’ضصرأر بالمصصالح ألعامة ودخل
ألليبيين ألوحيد من ألنفط مؤوكدين دعمهم
للشصرعية وأللجوء إألى ألطرق ألسصلمية فى
ودأعين ألحكومة
ألمطالبة بالحقوق
أ’سصتماع إألى مطالبهم وتحقيقها فى نطاق
ألقانون » .
وينفذ منتسصبو أللجنة أأ’منية ألعليا ببلدة
خليج ألسصدرة ( ٤٥٠كم)شصرق طرأبلسص منذ
ألثÓثاء ألماضصي أعتصصاما مفتوحا أأغلقوأ
بموجبه كافة ألحقول وألموأنئ ألنفطية لمدن
ألشصرق ألليبي وهي (ألزوتينية  -ألسصدرة -
رأأسص ’نوف  -ألحريقة) أحتجاجا عل عدم
صصرف مرتباتهم ألمتأاخرة .
وخفضص هذأ أإ’غÓق إأنتاج ألنفط ألليبي
ألبالغ  ١,٦مليون برميل يوميا إألى ٣٠٠
برميل فقط تنتجها حاليا مصصفاة ألزأوية
غرب طرأبلسص ( ٤٥كم) لينخفضص إأنتاج ألنفط
ألخام بنسصبة  % ٧٠بحسصب ما أأفاد وزير
ألنفط وألغاز عبد ألباري ألعروسصي .

ألمتحدثة بأسشم ألبعثة ألروسشية لدى أألمم ألمتحدة

سشياسشة المكيالين في سشورياأامر مرفوضس

قالت ألمتحدثة باسصم ألبعثة ألروسصية لدى
مكتب أأ’مم ألمتحدة في جنيف ماريا
خودونسصكايا أأن موسصكو قدمت مبادرأت عدة
في مجلسص حقوق أإ’نسصان ومجلسص أأ’من
ألدولي إ’دأنة وقائع مشصابهة لما حدث في قرية
خان ألعسصل بمحافظة حلب ألسصورية إأ’ أأن
بعضص ألدول أأرأدت أنتقاد ألحكومة ألسصورية من
دون ألمعارضصة .
وأأوضصحت خودونسصكايا في تصصريح خاصص
لقناة «روسصيا أليوم» أأن إأجرأء تحقيق أأو معاقبة
ألجناة في جريمة خان ألعسصل في ظل أأ’زمة
ألسصورية «أأمر في غاية ألصصعوبة ويشصكل خطرأ
على من سصيحقق في مÓبسصات ألحادث» .
وأأضصافت خودونسصكايا أأن تقديم ألمتطرفين

للعدألة « هو أأمر أأيضصا صصعب ،فاأ’سصرة ألدولية
’ تعرف أأسصماءهم خاصصة وأأن بينهم ألكثير من
أأ’جانب» معربة عن أأسصفها من «أأن هؤو’ء -
بسصبب ألتسصليح وألتمويل من ألخارج  -يرتكبون
جرأئما من هذأ ألنوع » حسصب تعبير ألمسصؤوولة
أأ’ممية .
وكانت ألمفوضصة ألعليا لأÓمم ألمتحدة
لحقوق أإ’نسصان نافي بيÓي دعت أأول أأمسص
ألجمعة إألى فتح تحقيق مسصتقل في عشصرأت
عمليات أإ’عدأم ألمفترضصة لجنود نظاميين
سصوريين على يد معارضصين مسصلحين في بلدة
خان ألعسصل أإ’سصترأتيجية في محافظة حلب
ألشصمالية ألتي أسصتعادت ألمعارضصة ألسصيطرة
عليها .

بان كي مون يعين ممث Óله ورئيسشا لبعثة «يونامي» في العراق
ع Úأأ’م Úألعام لأ ·ÓأŸتحدة بان كي
مون ألبغاري نيكو’ي مÓدينوف ‡ثÓ
خاصصا جديدأ له ‘ ألعرأق ورئيسصا لبعثة
أأ’· أŸتحدة Ÿسصاعدة ألعرأق «يونامي»
خلفا لأŸÓا Êمارتي كويلر.
أأعلن أŸتحدث ألرسصمي باسصم أأ’م Úألعام
لأ ·ÓأŸتحدة مارتن أ÷معة بأان مÓدينوف
يتمتع بخÈأت وأسصعة ‘ ›ال أÿدمة
ألعامة حيث شصغل منصصب وزير خارجية
بلغاريا خÓل ألفÎة من فيفري  ٢٠١٠إأ¤
مارسص عام  ٢٠١٣وقبلها منصصب وزير ألدفاع

‘ ألفÎة من جويلية  ٢٠٠٩أ ¤جانفي ٢٠١٠
كما كان عضصوأ ‘ ألŸÈان أ’وروبي Ãا ‘
ذلك ÷نة ألشصؤوون أÿارجية وعضصوأ ‘
ألŸÈان ألبلغاري من  ٢٠٠١أ. ٢٠٠٥ ¤
وشصغل مÓدينوف ألعديد من أŸناصصب ‘
ألقطاعات غ Òأ◊كومية Ãا ‘ ذلك ألبنك
ألدو‹ وأŸعهد ألدÁقرأطي ألوطني
وأŸعهد أ÷مهوري ألدو‹ وهو حاصصل على
درجة أŸاجسصت ‘ Òأأ’دأب من كلية أŸلك
‘ لندن ودرجتي أŸلجسصت Òوألبكالوريوسص
‘ ألعÓقات ألدولية من جامعة صصوفيا.

مع موأصشلة مÓحقة ألجيشس للجمأعأت أإلرهأبية بألششعأنبي

السشتقطاب يششتد بين مؤويدي ومعارضشي الحكومة

تششد مرتفعأت ألششعأنبي في ألقصشرين
أألنظأر أليهأ في أنتظأر مأ سشتسشفر عنه
ألعملية ألعسشكرية ألوأسشعة ألتي بدأأهأ
ألجيشس ألتونسشي فجر ألجمعة وششأركت فيهأ
وحدأت من ألقوأت ألبرية مسشتودة بقوأت من
سشÓح ألجو .وتوأصشلت ألحملة ألعسشكرية
أأمسس ألسشبت ضشد معأقل مأ يسشمى لوأء عقبة
بن نأفع ألتأبع لتنظيم ألقأعدة في ألمغرب
أإلسشÓمي وألذي يضشم في صشفوفه عنأصشر
إأرهأبية ششأركت في ألقتأل ششمأل مألي.
وحسصب مصصدر عسصكري أأفادت معلومات
جاءت في سصاعات متأاخرة من ليلة ألجمعة أأنه لم
يتم ألقبضص و’ قتل أأي من ألعناصصر أإ’رهابية،
رغم ألحصصارة ألمحكم ألمفروضص عليهم ،على
ألصصعيد أأ’مني دأئما ألذي أأصصبح يأاخذ ألحيز
أ’كبر في ألمشصهد ألتونسصي ألعام يوما بعد يوم،
عثرت ألشصرطة على طرد مشصبوه ،بدأخله رسصالة
تمديد موجهة ألى قوأت أأ’من تدعوهم ألى
أ’نسصحاب من مرتفعات ألشصعانبي وهذه
ألممارسصات معروفة لدى ألجماعات أإ’رهابية
تدخل في إأطار ألحرب ألنفسصية للقضصاء على
معنويات أأفرأد ألقوأت أأ’منية ،تلجأا أليها
بالخصصوصص من أأجل فك ألخناق عليها ألعاصصل
جرأء ألعمليات ألعسصكرية ألوأسصعة كتلك ألتي
تجري في جبل ألشصعانبي ،في سصياق متصصل،
أأبطلت قوأت أأ’من ألتونسصية قنبلة وضصعت أأمام

منزل ضصابط بالجيشص برتبة عقيد ،وضصعها حسصب
سصكان في منطقة ألمنزه رجلين يسصتقÓن درأجة
نارية ،تم إأبÓغ ألشصرطة ألتي سصارعت بتطويق
ألمكان وإأفاد عناصصر متخصصصصة في ألمتفجرأت
أأنهت مفعولها ،وفي أنفجار لقي (متشصدد دينيا) ـ
حسصب وصصف ألدأخلية ألتونسصية ـ حتفه وأأصصيبت
زوجته بجروح بالغة ألخطورة أأثبتت ألتحريات أأنه
بسصبب تفاعل موأد متفجرة .وقد حصصل ألحادث
عصصر أول أمسص ألجمعة في منزل في ألمدينة
ألجديدة في و’ية منوية.
سصياسصيا يسصتمر أ’سصقطاب بين ألعلمانيين
وأإ’سصÓميين حول مصصير حكومة ألعريضص ففي
حين تصصر ألنهضصة على شصرعيتها وشصرعية بقائها
يطالب معارضصوها ألذين يتزأيد عددهم بحلها
وتعويضصها بحكومة كفاءأت أأو حكومة أنقاذ وطني،
وقد تفجرت أشصتباكات عنيفة بين ألطرفين في
مدينة ألمهدية  ٢٠٠كلم جنوب ألعاصصمة ليلة
ألجمعة ألى ألسصبت تدخلت قوأت أأ’من مسصتعملة
ألغازأت ألمسصيلة للدموع ،وقد سصبق ألموأجهات
مسصيرة نظمها مكتب حركة ألنهضصة في ألمدينة
تأاييدأ للحكومة وللمجلسص ألتأاسصيسصي ،وردت
أأحزأب أخرى بتنظيم مسصيرة تطالب برحيل
ألحكومة وحل ألمجلسص قبل أن تتحول ألمسصيرتان
ألى موأجهات مباشصرة بين ألطرفين.

أأمين بلعمري

العدد

أألحد  ٠٤أأوت  ٢٠1٣م ألموأفق لـ  ٢6رمضضان  1٤٣٤هـ
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قصسة وخلق
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اعداد  :عبد الكريم ل

بماذا ندعو في ليلة القدر؟

ليلة فضضلها عظيم ،وخيرها عميم ،من حرم
خيرها فقد حرم ألخير كله ،ولذلك يسضتحب
للمسضلم ألحريصض على طاعة ألّله أأن يحييها
إأيمانًا وطمعًا في أأجرها ألعظيم ،بالقيام
وألذكر ،وألقرآأن وألدعاء .ومن فعل ذلك غفر
له كل ما مضضى من ذنوب ،قال رسضول ألّله ـ
صضلى ألّله عليه وسضلم ـ"" :من قام ليلة ألقدر
إأيمانًا وأحتسضابًا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه"".
(متفق عليه)
وجاء عن ألسضيدة عائشضة رضضي ألّله عنها
قالت :قلت :يا رسضول ألّله ،أأرأأيت إأن علمت
أأي ليلة ليلة ألقدر؛ ماذأ أأقول؟ ،قال ـ صضلى
ألّله عليه وسضلم ـ :قولي( :ألّلهم إأنك عفو
تحب ألعفو ،فاعف عني).
أأخي ألصضائم ألقائم ..قم وأفتح كتاب ألّله
أآلن ،وتأامل آأيات ألصضيام في سضورة ألبقرة،
سضتجد جمالً ل يمكن وصضفه عندما تجد آأية
ألدعاء ،قد سضكنت لأÓبد بين آأيات ألصضيام،
وقطع ألّله بها آأيات ألصضيام مجتمعة ليقول
ألّله تعالى فيهاَ{ :وِإأَذأ سَضَأاَل َ
ك ِعَباِدي َعuني
ب َدْعَوَة ألsدأع ِ إأَِذأ َدَعانِ
ب ُأأِجي ُ
َفإاِuني َقِري ٌ
َفْلَيسْضَتِجيُبوأ لِي َوْلُيْؤوِمُنوأ ِبي َلَعsلُهْم
َيْرشضدُ ُ ونَ}( ،ألبقرة أآلية .)186
َعن ِ ألtنْعَماِن ْبن ِ َبشِضيٍر َعن ِ ألنِsبuي ـ صضلى ألّله
عليه وسضلم ـ َقاَل"" :ألtدَعاُء ُهَو أْلِعَباَدُة ""َقالَ
ب لَُكْم"".
َرtبُكُم أْدُعوِني َأأسْضَتِج ْ
وقال ـ صضلى ألّله عليه وسضلم ـ"" :إأن أأبخل
ألناسض من بخل بالسضÓم ،وأأعجز ألناسض من
عجز عن ألدعاء"".
بعد ما سضبق ندعوك إألى ألدعاء في هذه
ألليالي ألمباركة ،وندعوك كذلك أأن تكتب
إألينا ماذأ سضتدعو في ليلة ألقدر عسضى أأن
ينتفع غيرك بدعوأتك أأو يؤومن خلفك أأو
يدعو لكما ألملك ويقول ولكما بمثل...

فضسل القوة في اإلسسÓم

في غزوة ألخندق ،وألمسضلمون محاصضرون في ألمدينة ،رأأى عمرو بن عبد ود مكاًنا ضضيًقا في ألخندق يمكن عبوره ،فعبره ،ونادى على
ألمسضلمين كي يخرج له أأحد يبارزه .فقال علي بن أأبي طالب ـ رضضي ألّله عنه  :يا رسضول ألّله ،أأنا له فأاعطاه ألرسضول ـ صضلى ألّله عليه
وسضلم ـ سضيفه وعمامته ،وأأذن له.
فخرج إأليه علي ودأرت بينهما مبارزة شضديدة ،فضضرب على رأأسض عمرو بالسضيف ،فسضقط عمرو قتي Óعلى أألرضض ،فأاخذ علي يكبر،
فلما سضمع ألرسضول ـ صضلى ألّله عليه وسضلم ـ تكبير علي علم أأن عمًرأ قتل ،ففرح وفرح ألمسضلمون.
وعاد علي إألى ألمسضلمين متهل Óفرحا فقال له عمر بن ألخطاب رضضي ألّله عنه :ه Óسضلبته أأي أأخذت درعه؟ فإانه ليسض في ألعرب
درع خير منها .فقال علي :حين ضضربته أسضتقبلني بسضوءته (كشضفت عورته) فاسضتحييت أأن أأسضتلبه.
فقد منع ألحياء عليا رضضي ألّله عنه أأن يأاخذ درع عمرو وسضيفه؛ حتى ل ينظر إألى عورته ألمكشضوفة.
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بين رجاء المؤومنين ورحمة رب العالمين
تتطلع قلوب المسسلمين في مشسأرق اأ’رضص ومغأربهأ لتحري ليلة القدر في هذه اأ’يأم المبأركة طمعأ في وجه الّله الكريم
الذي وعدهم الغفران وإاجأبة الدعأء في هذه الليلة المبأركة ،وقد اطمأأنتآاراء رجأل الدينإالىأانهأ ليلة من عشسر ليأل
يقعن علىأاصسح اأ’قوال فيآاخر رمضسأن،أاخفى الّله وقتهأ ليتنأفسص التأئبون في سسبأق الجأئزة الكبرى ،وليحصسل الرابح على
مأ قيمته عبأدةأالف شسهر  84 -عأمًأ ـ دفعة واحدة ،دمعة واحدة منك تخرج في تلك الليلة من عينك تأئبأ صسأدقأ في
توبتك ،خأشسعأ منكسسًرا ’ئًذا برّبك ،تكفي لتطفئ نيران وحّر واٍد من وديأن جهّنم ،ومأأادراك مأ وديأنهأ؟!

خير منأالف شسهر

يؤومن ألمسضلمون جميعا أأن ألّله عظم أأمَر ليلة
ألقدر فقال {َوَما أأَْدَرأ َ
ك َما َلْيَلُة أْلَقْدِر} أأي
أأن لهذه ألليلة شضأاًنا عظيًما ،كما بين سضبحانه
وتعالى أأنها خير من أألف شضهر فقالَ{ :لْيَلُة
ألَْقْدِر َخْيٌر مْuن أأَلْفِ شضهَ ْ ٍر} ،أأي أأن ألعمل
ألصضالح فيها يكون ذأ قدر عند ألّله تعالى
خيًرأ من ألعمل في أألف شضهر ،وذلك مصضدأقًا
لقول ألحبيب صضلوأت ربي وسضÓمه عليه"" :من
صضام رمضضان إأيمانًا وأحتسضابًا ،غفر له ما
تقدم من ذنبه ،ومن قام ليلة ألقدر إأيمانًا
وأحتسضابًا ،غفر له ما تقدم من ذنبه ليلة
ألقدر"".

تحديد المسستقبل
ويؤوكد ألعلماء أأن ألّله تعالى أأخفى ليلة ألقدر
كما أأخفى أأشضياء كثيرة ومنها إأخفاؤوه رضضاه
في ألطاعات حتى يرغب ألناسض في ألكل
وأأخفى غضضبه في ألمعاصضي كي يبتعدوأ عن
ألكل ،وأأخفى أإلجابة في ألدعاء ليبالغوأ في
كل ألدعوأت ،وأأخفى ألسضم أألعظم في
أأسضماء ألّله سضبحانه وتعالى ليعظموأ كل
أألسضماء وأأخفى ألصضÓة ألوسضطى ليحافظوأ
على ألكل ،وأأخفى سضاعة أإلجابة في يوم
ألجمعة ليجتهدوأ في كل أليوم ،وأأخفى قبول
ألتوبة وألعمل ليوأظب ألمكلفون على أألعمال
وليسضارعوأ إألى ألتوبة ،وأأخفى وقت ألموت

لينتظره ألعابد في كل وقت ليسضتعد له
ألمؤومنون.
وحول ألحكمة في إأخفاء ليلة ألقدر يقول
ألدكتور مبروك عطية"" :ليلة ألقدر ليلة يحدد
فيها مصضير مسضتقبلك لعام قادم ،حيث تنسضخ
أآلجال ،وفيها يفرق كل أأمر حكيم"".
من جانبه يقول ألشضيخ فرحات ألمنجي
م ن ع ل م ا ء أ ل أ ز ه ر  " " :أ أ خ ف ى أ ل لّ ه ع ز و ج ل
ليلة ألقدر كما أأخفى رضضاه في ألطاعات
حتى يرغب ألناسض في ألكل وأأخفى
غضضبه في ألمعاصضي كي يحترزوأ

ويبتعدوأ على ألكل وأأخفى ألإجابة في
ألدعاء ليبالغوأ في ألدعاء"" .ويقول
ألدكتور على جمعة مفتى ألديار ألمصضرية
عن سضبب تسضميتها بليلة ألقدر ،أن ليلة
ألقدر سضميت بهذأ ألسضم لأمرين "" :أأنها
ذأت قدر عظيم وهذأ وأضضح فى قوله
تعالى{ :ليلة ألقدر خير من أألف شضهر}،
وذلك لعظم أأجرها وثوأبها موضضحا أأنها
ل ي ل ة ي ق د ر ف ي ه ا ع ن د أ ل لّ ه ك ل أ أ م ر ح ك ي م
وعظيم وكل أأمر يتعلق بالإنسضان من
صضحة وأأرزأق وتقوى"".

سســـر الرقـــم سسبـــع وعشسريـــــن

جح أأنها في ألسضبع أألوأخر ،أأو أأنها
طال ألكÓم في تحديدها وأختلف ألناسض في تعيينها حتى أأنها أأصضبحت ""حدوتة"" كل رمضضان ،وأأكثر أألدلة تر ّ
ليلة سضبع وعشضرين ،لما أسضتدsل به على ذلك من أآليات وألعÓمات وإأجابة ألدعاء فيها ،وطلوع ألشضمسض صضبيحتها ل شضعاع لها ،وألنور وألضضياء
ألذي يشضاهد فيها.وقد ثبت في ألسضنة ما يدل على أأنها ليلة إأحدى وعشضرين ،وأأنها ليلة ثÓث وعشضرين ،وخمسض وعشضرين ،وسضبع وعشضرين ،وتسضع
حsرْوأ لَْيلََة ألَْقْدِر فِي أْلَعش ْضِر ألْأاََوأِخِر مِْن َرَمضضَاَن"" ،وهذأ يدل على أأنها
وعشضرين ،وآأخر ليلة من رمضضان ،يقول نبينا ـ صضلى ألّله عليه وسضلم ـَ"" :ت َ
متنقلة في ألعشضر أألخيرة من رمضضان كما يقول ألمحققون من أأهل ألعلم.
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عن أأبي هريرة رضضي ألّله عنه قال :قال
رسضول أللّه ـ صضلى ألّله عليه وسضلم ـ :
""ألمؤومن ألقوي خير وأأحب إألى ألّله من
ألمؤومن ألضضعيف وفي كل خير ،أحرصض
على ما ينفعك ،أسضتعن بالّله ول تعجز فإان
غلبك أأمر فقل :قsدر أللّه وما شضاء فعل،
وإأياك وأللو فإان أللو يفتح عمل ألشضيطان""،
أأخرجه مسضلم.
يرشضدنا ألحديث إألى طلب ألقوة في
أإليمان وألعمل وأإلرأدة وألحسضم ،وأأن
يسضتغل ألمرء قوته في طاعة ألّله ومسضاعدة
أآلخرين ،وأأن ألمؤومن فيه خير ولو كان
ضضعيفًا ،وأأل يكون كسضوًل أأو عاجزأ ً عن فعل
ألخير.
ويدعونا أأيضضًا إألى ألسضتعانة بالّله في
ألسضرأء وألضضرأء ،وضضرورة أإليمان بالقضضاء
وألقدر وألصضبر على ألمصضائب ،وألنهي عن
كلمة ""لو"".
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ليلة القدر قد تكون وتريةأاو زوجية

لماذاأاخفى الّله
تعالى ليلة القدر
أأخفى ألّله تعالى هذه ألليلة ليجتهد ألعباد
في طلبها ،ويجّدوأ في ألعبادة ،كما أأخفى
سضاعة ألجمعة وغيرها.
فينبغي للمؤومن أأن يجتهد في أأيام وليالي
هذه ألعشضر طلبًا لليلة ألقدر ،أقتدأء بنبينا ـ
صضلى ألّله عليه وسضلم ـ ،وأأن يجتهد في
ألدعاء وألتضضرع إألى ألّله.
وعن عائشضة رضضي ألّله عنها قالت :قلت :يا
رسضول أللّه أأرأأيت أأن وأفقت ليلة ألقدر ما
أأقول؟ قال :قولي( :ألّلهم إأنك عفو كريم
تحب ألعفو فاعف عني) ،روأه أإلمام أأحمد،
وألترمذي ،وأبن ماجة وسضنده صضحيح.
ثالثاً :أختصضاصض ألعتكاف فيها بزيادة
ألفضضل على غيرها من أأيام ألسضنة،
وألعتكاف لزوم ألمسضجد لطاعة ألّله تعالى،
وقد كان ألنبي ـ صضلى ألّله عليه وسضلم ـ
يعتكف هذه ألعشضر كما جاء في حديث أأبى
سضعيد ألسضابق أأنه أعتكف ألعشضر أألول ثم
ألوسضط ،ثم أأخبرهم أنه كان يلتمسض ليلة
ألقدر ،وأنه أأريها في ألعشضر أألوأخر ،وقال:
(من كان أعتكف معي فليعتكف ألعشضر
أألوأخر) وعن عائشضة رضضي ألّله عنها أأن
ألنبي ـ صضلى ألّله عليه وسضلم ـ كان يعتكف
ألعشضر أألوأخر من رمضضان حتى توفاه ألّله
تعالى ،ثم أعتكف أأزوأجه من بعده متفق
عليه ولهما مثله عن أبن عمر.
وكان ـ صضلى ألّله عليه وسضلم ـ إأذأ أأرأد أأن
يعتكف صضلى ألفجر ثم دخل معتكفه كما
جاء في ألصضحيحين من حديث عائشضة.
وقال أألئمة أألربعة وغيرهم رحمهم ألّله
يدخل قبل غروب ألشضمسض ،وأأولوأ ألحديث
على أأن ألمرأد أأنه دخل ألمعتكف وأنقطع وخلى
بنفسضه بعد صضÓة ألصضبح ،ل أأن ذلك وقت أبتدأء
ألعتكاف ،أنظر شضرح مسضلم للنووي ،وفتح
ألباري .ويسضن للمعتكف ألشضتغال بالطاعات،
ويحرم عليه ألجماع ومقدماته لقوله تعالى{ :ول
تباشضروهن وأأنتم عاكفون في ألمسضاجد}( ،سضورة
ألبقرة أآلية  ،)177ول يخرج من ألمسضجد إأل
لحاجة ل بد منها.

حسسن الصسلة بالّله تعالى
حسضن ألصضلة بالله تعالى من أأهم وأأعمق
وأأصضدق ألوسضائل ألتي يمكنك أأن تسضتخدمها
في كسضب قلوب أآلخرين؛ ألن ألقلوب بين
إأصضبعين من أأصضابع ألرحمن يقلبها كيف
يشضاء ،فمن أأرأد أأن يكسضب وsدها فليتقرب
إألى من بيده هذه ألقلوب ،وفي هذأ يقول
ألنبي ـ صضلى ألّله عليه وسضلم ـ"" :إأن ألّله
تبارك وتعالى إأذأ أأحب عبًدأ نادى جبريل:
إأن أللّه قد أأحب فًÓنا فأاِحsبه ،فيُِحtبه جبريل،
ب
ثم ينادي جبريل في ألسضماء :إأن ألّله قد أأح s
فًÓنا فأاِحtبوه ،فيُِحtبه أأهل ألسضماء ،ويوضضع له
ألقبول في أأهل أألرضض"" .روأه ألبخاري.

أاكد الدكتور علي جمعة أان ليلة القدر
ليلة مبأركة لقوله تعألى"" :إانأأانزلنأه في
ليلة مبأركةإانأ كنأ منزلين فيهأ يفرق كل
أامر حكيم"""" ،إان أانزلنأه في ليلة القدر""،
مشسيرا إالى أان هذه اآ’يأت تبين أان ليلة
القدر ليلة مبأركة اختصص بهأ الّله أامة
اإ’سسÓم تكريمأ لهأ.
وأأوضضح ألمفتى في برنامج ""يسضأالونك"" ألذي
تقدمه قناة ألرسضالة ألفضضائية أأن أأسضباب تسضمية
تلك ألليلة بليلة ألقدر يرجع ألمرين ،أأول :ألنها
ذأت قدر عظيم لقوله تعالى( :ليلة ألقدر خير
من أألف شضهر) وذلك لعظم أأجرها وثوأبها،
موضضحا أأنها ليلة يقدر فيها عند ألّله كل أأمر
حكيم وعظيم وكل أأمر يتعلق باإلنسضان من صضحة
وأأرزأق وتقوى.

ثانيا :ألن هذه ألليلة قد أختصضت بها أأمة
أإلسضÓم فقط لكشضف ما بها من أأسضرأر ،فقال ـ
صضلى ألّله عليه وسضلم ـ (ألتمسضوها في ألعشضر
أألوأخر من رمضضان) .وأأضضاف ألمفتى ،بحسضب
موقع ""ألفقه أإلسضÓمي"" ،أأن ليلة ألقدر يمكن أأن
تكون وترية ويمكن أأن تكون زوجية ،مؤوكدأ أأن
ألمسضلمين لم يتمكنوأ من ألتعرف عليها،
موضضحا أأن جابر بن عبد ألّله كان يجزم أأنها في
ألسضابع وألعشضرين وبعضض ألعلماء أأيد هذأ ألرأأي.
وقال ألمفتى أأنه مع ألختÓفات ألسضابقة لم
يسضتطع أأحد أأن يتيقن بهذه ألليلة حتى أآلن
ناصضحا ألصضائمين بإاتباع هدى ألنبي ـ صضلى ألّله
عليه وسضلم ـ ،حيث كان ـ صضلى ألّله عليه وسضلم ـ
إأذأ جاء ألعشضرة أألوأخر من رمضضان يشضد مئزره،
كما كان يعتكف في هذه أأليام ويتحرى ليلة

ألقدر ،وكان صضلى ألّله عليه وسضلم كثير ألدعاء
وألذكر وألسضتغفار وكان شضديد أإلنفاق في هذه
أأليام .وتطرق ألمفتى إألى عÓمات ليلة ألقدر
فقال :إأنها ليلة معتدلة ل تكون شضديدة ألحر في
ألحر ول تكون شضديدة ألبرد في ألبرودة ،مبينا
أأنها ليلة هادئة ويكون فيها نوع من أأنوأع ألسضÓم
وألسضكينة ،مشضيرأ أأن عÓماتها أأن صضباحها ليسض
شضديد ألحرأرة ،حيث تكون ألشضمسض خافتة كأان
هناك غماما وذلك لصضعود ألمÓئكة إألى ألسضماء،
موضضحا أأن هذأ ألصضعود يقلل ضضوء ألشضمسض إألى
ألظهيرة ،مشضددأ على أأهمية ألدعاء في هذه
ألليلة ،فالدعاء فيها مسضتجاب ،ويكون ألدعاء
كما علمنا ـ صضلى ألّله عليه وسضلم ـ بأان نقول:
(ألّلهم إأنا نسضأالك ألعفو وألعافية في ألدين
وألدنيا وأآلخرة)

أأخفى ألّله عز وجل ليلة ألقدر كما أأخفى
رضضاه في ألطاعات حتى يرغب ألناسض في
ألكل وأأخفى غضضبه في ألمعاصضي كي يحترزوأ
ويبتعدوأ على ألكل وأأخفى أإلجابة في ألدعاء
ليبالغوأ في ألدعاء وأأخفى ليلة ألقدر ليعظموأ
جميع ليالي رمضضان ويجتهدوأ فيها بالعبادة
وألقرب من ألّله تعالى وألذي يهمنا ويعود
علينا بالنفع في دنيانا وأأخرأنا أأن نجد
ونجتهد كي ننال بركة ليلة ألقدر ولن ينال
كسضÓن أأو غافل ثوأبها وبركتها ،ولكن ألذي
رأقب ربه فقام ليله بعد أأن صضام نهاره وتÓ
ألقرآأن آأناء ألليل وأأطرأف ألنهار ونوى أأن
يعتكف في مسضاجد ألّله يسضبحه ويسضتغفره

ويدعوه ويرجو رحمته ويخشضى عذأبه هو
ألذي سضيفوز بجوأئز تلك ألليلة ألمباركة وأأي
جائزة أأفضضل من غفرأن ألذنوب ،قال رسضول
ألّله ـ صضلى ألّله عليه وسضلم ـ"" :من قام ليلة ألقدر
إأيمانا وأحتسضابا غفر له ما تقدم من ذنبه"" ..
نسضأال ألّله عز وجل أأن يوفقنا لطاعته كي نفوز
بالنفحات أإللهية في تلك ألليلة ألموعودة.

ألعظيم ،كÓم رب ألعالمين في ليلة مباركة هي
خير ألليالي ،ليلة أختصضها ألّله عز وجل من
مإانيأاسسأألك في ِ
ه مأ ُيْرضسيكَ،
اَللّـُه s
بين ألليالي ،ليلة ألعبادة فيها هي خير من
وأاعوذ ِبكَ مِّمأ ُيؤوْذيكَ ،وأاسسأألك الsتْوفيقَ
عبادة أألف شضهر ،وهي ثÓث وثمانون سضنة
جواَد
فيهِ ِ’ ْ
نأاطيعك َو’أاعصسيك ،يأ َ
وأأربعة أأشضهر  ..أأل وهي ليلة ألقدر مبينًا لنا
جَعلْني في ِ
ه ُمِحsبأً
السّسأَئِلي َ
ن .اَللّـُه s
ما ْ
إأياها في سضورتين ،قال تعالى في سضورة
ألقدر{ :إأنا أأنزلناه في ليلةِ ألقدر❊ وما أ’وليأئكَ ،وُمعأِديأًأ’عدائكُ ،مسْستَنّأً ِبسُسنsةِ
ُ
ن.
ب النِsبّيي َ
م ُقلُو ِ
خأتَمِأانبيأئك ،يأ عأصِس َ
أأدرأ َ
ك ما ليلُة ألقدر ❊ ليلُة ألقدِر خيٌر من
جَعلْ سَسْعيي في ِ
ه َمشْسكُورًاَ ،وَذنْبي
أأل ِ
ف شضهر ❊ َتَنزُل ألمÓئكة وألروح فيها بإاذن اَللّـُه s
ما ْ
فيهِ َمغُْفورًا َوَعَملي في ِ
ه َمْقُبو’ً،
ربهم من كل ِ أأمر❊ سضٌÓم هي حتى مطلع
َوَعْيبي في ِ
ه َمسْستُورًا ،يأ اَسْسَمَع
ألفجر} .وقال تعالى في سضورة ألدخان:
ن.
السّسأمِعي َ
{إأنا أأنزلناُه في ليلٍة مباركٍة إأنا كنا ُمنٍذرين ❊
فيها ُيفَرُق كُل أأمٍر حكيم}.

الحكمة منإاخفاء ليلة القدر

عÓمأت الليلة المبأركة
أختصض ألّله تبارك وتعالى هذه أألمة
ألمحمدية على غيرها من أألمم بخصضائصض،
وفضضلها على غيرها من أألمم بأان أأرسضل إأليها
ألرسضل وأأنزل لها ألكتاب ألمبين كتاب ألّله

حكمة في كلمة
❊ ألرجال أأربعة أأنوأع ..رجل يدري ويدري
أأنه يدري ،فذلك عالم فسضلوه ،ورجل يدري
ول يدري أأنه يدري ،فذلك ناسض ٍ فذكروه،
ورجل ل يدري ويدري أأنه ل يدري فذلك
يسضترشضد فعلموه ،ورجل ل يدري ول يدري
أأنه ل يدري ،فذلك جاهل فارفضضوه.
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äÉcƒ∏°S
ΩÉ` ` ` `¡J’G ¢ü` ` ` ` Øb »` ` ` a

''ø«ØØ£ª∏d πjh''
™°†îj ¿Gõ«ªdG ¿Éc Öjô≤dG »°VÉªdG »a
á°üàîªdG á«ª°SôdG áÄ«¡dG øe ¢ù«d áÑbGôª∏d
øe Ó«L ¿Éc .¬°ùØf ôLÉàdG øe ¢UôëH øμdh
»bQÉ°S áfÉN »a •ƒ≤°ùdG ¿ƒ°ûîj QÉéàdG
,π«μdG á«∏ªY §Ñ°V ≈∏Y ¿ƒ°Uôëjh øjRGƒªdG
»àdG á«ªμ∏d Ó«∏b ójõj ¿Éc øe ∑Éæg πH
∞j ºd ¬fG á¶ëd ô©°ûj ¿GC ≈∏Y ¿ƒHõdG É¡Ñ∏£j
¬∏qdG øeh ¿ƒfÉ≤dG øe ±ƒîdG ¿Éc .¬≤M ¿Gõ«ªdG
.É°SÉ°SGC
≈∏Y í°VGh πμ°ûH ¢üæj ºjôμdG ¿GBô≤dGh ’ ∞«c
øeh IQÉéàdGh ™«ÑdG á«∏ªY »a ¿Gõ«ªdG á«ªgGC
øe Iô«Ñc áLQO ≈∏Y ôLÉàdG ™°†j áªK
.¿Gõ«ªdG ábô°S øY ∫ÉC°ùjh á«dhƒD°ùªdG
≈∏Y ∫ƒ°üëdÉH ¿ƒHõdG É¡«a Ωó£°üj Iôe øe ºc
…òdG ,∫Éàëe ™FÉH øe ¬Ñ∏W ΩGôZƒ∏«c øe πbG
¥ô°ù«a ,¬æFÉHR ´Góîd ÓjÉëJh Ó«M πª©à°ùj
.á«YƒædG »a ¢û¨jh πH ¿Gõ«ªdG
ø«Y øY Gó«©H ¿Gõ«ªdG ™°†j ôLÉJ øe ºc
ÓWQ hGC ÉeGôZƒ∏«c ¬æe Ö∏£J ôNGBh ,∂∏¡à°ùªdG
∂«∏Y ¢Vô©jh ¬Ø©°V ∂d ¿õ«a áæ«©e IOÉe øe
ƒ∏«c 2 øjÉc ÉjƒN .. åÑîH ∫ƒ≤j ¿Éc ,√ójôj Ée
¿ƒHõdG πÑ≤jh .. ±ô°üdG ¢ûjóæY Ée ,¢û¡«∏©e
.¬àYÉ°†H ¬d Oôj øe á∏≤dG ’G ¢†°†e ≈∏Y
¢ù«c Ó
C ªH ôLÉJ Ωƒ≤j ¿GC ìƒ°†ØªdG ¢û¨dGh
É«dƒbÉ°T ¬≤∏£jh ÉWÉ£ÑdG hGC ºWÉª£dÉc IOÉªH
¿hO áYô°ùH √ô°TƒDe ™ØJô«a ¿Gõ«ªdG RÉ¡L ≈∏Y
ø«à≤jô£dG ø«Hh ,Ahó¡H ¿õ«a É¡≤M á«∏ª©dG »£©j ¿GC
.±hô©e øªãdG ¿RƒdG π«é°ùJ »a ¥QÉa
ƒgh ,’ƒÑ≤e ÓªY ¿Gõ«ªdG »a ¢û¨dG íÑ°UGC πg
.?™bGƒdG »a ∂dòc
óéJ ºd »àdG IôgÉ¶dG √ò¡H ô≤j ™«ªédGh
ádƒîªdG á¡édG ô«°üe øY ∫hDÉ°ùàdG ™e ,ÉYOGQ
»a É¡Ñ∏ZG ô≤àØj »àdG ¿Gõ«ªdG Iõ¡LGC áÑbGôªH
.ÉgÉæ©e ΩÉéM’
C G äó≤a ≈àM ábó∏d ¥Gƒ°S’
C G
Ωƒ≤j ±ôW πc ¿Éc ÉeóæY π«ªédG øeõdG »a
¿Gõ«ª∏d áÑbGôe äÉ«∏ªY ø°ûJ âfÉc ¬àØ«XƒH
É¡YÉ°†NGEh ¥Gƒ°S’
C Gh äÓëªdG iƒà°ùe ≈∏Y
√òg øe ó«Øà°ùªdG øªa ,§Ñ°†dGh ¢û«àØà∏d
óLÉ°ùªdG áªFGC ≈àMh ?Ωƒ«dG áªFÉ≤dG á«©°VƒdG
Gòg »a äƒ°U º¡d ™ª°ùf ’ πb’
C G ≈∏Y º¡Ñ∏ZG hGC
øe ô°UÉëJ óLÉ°ùªdG Ö∏ZG ¿GC Éª∏Y ,´ƒ°VƒªdG
çóëJ äÉHôY øàe ≈∏Y ø«∏≤æàªdG QÉéàdG
.ácôë∏d á∏bôYh Éé«é°V
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ó«©dG äÉjƒ∏M

¢ùª°ûdG âëJ á«cÓ¡à°S’G OGƒªdG ¢VôY IôgÉX

áØYÉ°†e áØ∏μàH á«ë°U ôWÉîe á¡LGƒe »a ∂∏¡à°ùªdG
¢VôY »a äGRhÉéJ ,∞«°üdG º°Sƒe ™e øeGõàj …òdG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN ∂∏¡à°ùªdG ¬LGƒj
øe π¡a ,áHÉbôdG ÜÉ«Z πX »a ,á«ë°U ô«Z ±hôX »ah ¢ùª°ûdG á©°TGC âëJ ™∏°ùdG ™«Hh
øμd ?äÉéàæªdG √òg á©WÉ≤e ≥jôW øY áHÉbôdG á«∏ªY »a øWGƒªdG ∑QÉ°ûj ¿GC ¢VôàØªdG
.á«dhƒD°ùªdG øe ô«Ñc ÖfÉL πªëàJ »àdG ájÉ°UƒdG áHÉbQ á«dhƒD°ùe »∏îj ’ Gòg

Ü / á∏«°†a

º¡©∏°ùd ÉfÉμe áØ°UQ’CG äÉMÉ°ùe
äÉHhô°ûªdGh õÑîdGh ¬cGƒØdG ¿ƒ°Vô©j
¬Ñàæj ¿GC Öéj ,á«ë°U ô«Z ±hôX »a
∑QÉ°ûj ¿GC …Qhô°V äÉHh øWGƒªdG É¡d
OGƒe øe »æà≤j Ée AÉ≤àfG á«∏ªY »a
…CG øY iÉCæe »a ¿ƒμj ≈àM á«cÓ¡à°SG
OGôaGC áë°Uh ¬àë°U Oóq¡j ób ô£N
»a ¬cƒ∏°ùH ºgÉ°ùj ≈àMh ¬à∏FÉY
.IójóL áaÉ≤K ¢ùjôμJ
IQƒJÉa ™aóH »Øàμj ’ ¿PEG øWGƒªdG
CÉé∏j ób πH , ¿É°†eQ »a á°†gÉH
OÉéæà°S’G ≈dEG ºjôμdG ô¡°ûdG ó©H
»àdG QGô°VC’G øe ∞«Øîà∏d Ö«Ñ£dÉH
ºd á«FGòZ OGƒe AÉæàbG ¬d É¡ÑÑ°S
ßØëdG •hô°T É¡«a ΩôàëJ
Iôe äÉ≤ØædG ∞YÉ°†ààa ,¢Vô©dGh
.iôNCG

IQÉéàdG IQGRh ≈∏Y π¡°ùj ≈àM á«∏ëªdG
.É¡àHÉbQ ¢Vôa
äÉØYÉ°†e ¿ÉEa ,IQÉ°T’EG ¬«dGE QóéJ Éeh
á©°T’C á«cÓ¡à°S’G OGƒªdG ¢Vô©J
’ ¿ƒ°üàîªdG √ócƒDj Ée Ö°ùM ¢ùª°ûdG
,äGƒæ°S ó©H É¡fGC πH ™jô°S πμ°ûH ô¡¶J
.∂∏¡à°ùªdG áë°U ôîæJ ÉgQÉKGB GCóÑJ
OGƒªdG ¢VôY IôgÉX ô°ûàæJh
¢ùª°ûdG á©°TGC âëJ á«cÓ¡à°S’G
AÉ«M’CG iƒà°ùe ≈∏Y ¢Uƒ°üîdÉH
≥«°†d Gô¶f ≈dh’CG áLQódÉH á«Ñ©°ûdG
ø«©à°ùJ »àdG ájQÉéàdG äÓëªdG
¿Écó∏d ájPÉëe áMÉ°ùe …GCh áØ°UQ’CÉH
ƒ∏îJ ’h ≥jô£dG âfÉc ¿GEh ≈àM
.É¡æe äÉj’ƒdG »bÉHh áª°UÉ©dG
GƒfÉc AGƒ°S ,¿ƒjƒ°VƒØdG QÉéàdG ≈àMh
øe ¿ƒ©£à≤j øe hGC äÉæMÉ°ûdG ÜÉë°UGC

øe ôÑà©e OóY ßØM ájQÉÑLGE ºZQ
≈∏Y hGC OGôÑdG »a á«cÓ¡à°S’G OGƒªdG
óéf ,…QÉéàdG πëªdG πNGO πb’CG
¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN QÉéàdG øe ójó©dG
¿ƒ°Vô©j ,øFÉHõdG ÜÉ£≤à°SG ±ó¡Hh
πëªdG êQÉN ™∏°ùdG øe IôÑà©e á«ªc
≈dGE áaÉ°V’EÉÑa ,∞«°UôdG ¥ƒah
äÉjƒ∏ëdGh õÑîdG óéf äÉHhô°ûªdG
.. ¢†«ÑdGh ,¬cGƒØdGh á«fó©ªdG √É«ªdGh
.∂dP ô«Z ≈dGE Éeh
ô«HGóJ PÉîJG ¢VôØJ ób ÉªHQ ôgGƒX
áë°U ¢Vô©j øe ó°V áeQÉ°U
…òdG õÑîdG Óãªa ,ô£î∏d ∂∏¡à°ùªdG
π¶J »àdG äÉHhô°ûªdGh QÉÑ¨dG √ƒ∏©j
Gòch ¢ùª°ûdG á©°TGC âëJ ÓeÉc Éeƒj
ï«£ÑdG QGôZ ≈∏Y ¬cGƒØdGh ¢†«ÑdG
OƒLh ócƒDj ,ádhôØdGh ¥ƒbôÑdGh ñƒîdGh
øe øëf øjÉCa ,É¡d çôàμj ’ äGRhÉéJ
≈dGE ™°†îJ »àdG IQÉéàdG ¢ù«jÉ≤e
»a ∂∏¡à°ùªdG áë°U ßØM §HGƒ°V
»àdG á«FGò¨dG äÉªª°ùàdG ¬«a ôãμJ π°üa
?ÉgÉjÉë°V πàb »a ÉfÉ«MGC Ö°ùàJ
áë°U •hô°T ∞dÉîJ IQÉéJ ´Oôj øeh
ÜGƒHGC ≈∏Y ¢Vô©j êƒàæe ™«H áeÓ°Sh
äÉÑæL ≈∏Yh ájQÉéàdG äÓëªdG
ÖÑ°ùàj Ée ..?áØ°UQ’CG ¥ƒah äÉbô£dG
É¡àª«b øe ¢†©Hh É¡JOƒL Égó≤a »a
¢ùª°ûdG á©°T’C ¢Vô©àJ ¿GC ó©H á«FGò¨dG
.∞«°üdG º°Sƒe »a á°UÉN
Ö∏ZGC »a ¿ƒμj ∂∏¡à°ùªdG Ó©a πg
¥Gƒ°SGC ÜÉ«Z πX »a ÉªZôe ¿É«M’CG
ø«jƒ°VƒØdG QÉéà∏d ÓjóH ¿ƒμJ ájQGƒL
™WÉ≤j »c ∂∏¡à°ùª∏d á¡Lh ¿ƒμJh
≥HÉ£j ’ ¬fGC iôj …òdG êƒàæªdG
?∑Ó¡à°S’G äÉØ°UGƒªd
»àdG ¥Gƒ°S’CG ÜÉ«Z πX »a Gòg »JÉCjh
äÉYÉªédG É¡Ä°ûæJ ¿GC ¢VôàØªdG øe

»chôμdG

¢TÉ≤ædG ∂©c

ôjOÉ≤ªdG
,âjR ¢SÉCc hGC áÑFGP øjQÉZQÉe ΩGôZ150 `
,á«FÉ«ª«c Iô«ªN ¢ù«c 2 `
,ôμ°S ΩGôZ 250 `
,¿ƒª«∏dG ô°ûb `
,Ó«fÉØdG á°UÓN `
,á°†«H ¢VÉ«Hh ¿Éà°†«H `
.áæ«é©dG ™æ°üd ΩGôZ 650 QGó≤ªH áæjôa `
ø«jõà∏d
,á°†«H QÉØ°U `
Rƒd hGC ¿Óé∏L ΩGôZ 50 `
.Iô°ûb ¿hóH
ô«°†ëàdG á≤jôW @
AÉYh »a »©°V
,¢†«ÑdG
,ôμ°ùdG
,IóHõdG ,¢VÉ«ÑdG
,¿ƒª«∏dG Qƒ°ûÑe
Ó«fÉØdG á°UÓN
,í∏e á°Uôbh
√òg πc Gó«L »£∏NG
áæjôØdG »Ø«°VGC ºK äÉfƒμªdG
.áæ«éY ≈∏Y »∏°üëJ ≈àM »∏°UGhh
ºK ,OGƒYGC »©æ°UGh á©HQGC ≈dGE áæ«é©dG »ª°ùbG
É¡«∏Y …ôàfGh ¢†«ÑdG QÉØ°üH É¡ë£°S »æjqR
Rƒ∏dG hGC ¿Óé∏édG
OGƒY’CG »©°Vh ,áæjôØdÉH á«æ«°üdG »q °TQ
É¡«¡WGh É¡°†©H øY ôàªàæ°S á°ùªîH IóYÉÑàe
.á≤«bO 20 hGC 15 ø«H ìhGôàJ Ióªd

ôjOÉ≤ªdG @
,áæjôa ≠∏c 1 `
ΩGôZ 500 `
,øjôZôe
ΩGôZ 225 `
,ºYÉf ôμ°S
øe ¢ù«c `
,Ó«fÉØdG
,í∏e á°Uôb `
.ôgõdG AÉe `
:ƒ°ûëdG
,(¢SôZ) ¢Sô¡e ôªJ ΩGôZ 250 `
,ôμ°S ΩGôZ 50 `
.IóHR ΩGôZ 50 `
ô«°†ëàdG á≤jôW @
ôμ°ùdG ,Ó«fÉØdG ,áæjôØdG AÉfGE »a »©°V
äÉfƒμªdG √òg »∏∏H ,áÑFGòdG IóHõdGh
≈∏Y »∏°üëJ ≈àM É¡«£∏NG ,ôgõdG AÉªH
.á≤«bO 30 íjôà°ùJ É¡«YOh AÉ°ù∏e áæ«éY
:ƒ°ûëdG
,IóHõdGh ôμ°ùdG ,¢Sô¨dG Gó«L »£∏NG
RhÉéàJ ’ §FGô°T πμ°T ≈∏Y áæ«é©dG »£°ùHG
»Ød ,ôàª«∏e áKÓK É¡μª°Sh ,ôàªàæ°S 10
∂ª°S ≈∏Y »∏°üëJ ≈àM ∂jó«H áæ«é©dG
≈∏Y ±GôW’CG »≤°üdG ,ÉÑjô≤J ™Ñ°U’CG ºéëH
¢TÉ≤ædÉH É¡«æjqR ºK ,ájôFGO á≤∏M πμ°T
.¿ôØdG »a É¡«©°Vh

∫ÉØW’
C G øe äÉÄªdG IóFÉØd »YÉªL ¿ÉàN

Qó≤dG á∏«d »a …ôFGõédG ôªM’CG ∫Ó¡∏d …ôK »æeÉ°†J èeÉfôH
™e QRÉBàdGh øeÉ°†àdG ôgÉ¶e π°UGƒàJ
≈°VôªdG ,IRƒ©ªdG äÓFÉ©dG
≈eÉà«dG ∫ÉØW’
C G ,äÉ«Ø°ûà°ùªdÉH
,ºjôμdG ô¡°ûdG á∏«W ø«LÉàëªdGh
º«¶æàH √ôNGhGC »a Iƒ≤H Rõ©àJh
äÉ«∏ªYh ,á«YÉªédG ¿ÉàîdG äÉ«∏ªY
≈°VôªdG IQÉjRh ,ó«©dG Iƒ°ùc ™jRƒJ
.äÉ«Ø°ûà°ùªdG »a

.ºë∏dG ¥ôeh AÉªdG øe

π°UGƒàe QÉéàdG ™°ûL
»a ∫ƒéàJ ø«M ,á∏«°†ØdG ΩÉj’
C G √òg »a ¿õëªdG øeh
»a á¨dÉÑªdGh ±Gô°S’
E G ôgGƒX ∞∏àîe ógÉ°ûJ ¥Gƒ°S’
C G
Ée AGô°ûH äGƒ¡°ûdG OGOõJh ,Ωƒë∏dGh á«æjƒªàdG OGƒªdG AGô°T
Éª∏c IQƒ£îdG øªμJh ,äÉjƒ∏Mh ä’ƒcÉCe øe ÜÉWh òqd
¥RÉCe ΩÉeGC ô°S’
C ÉH »eôJ »àdG ájƒ°VƒØdG ™bGƒªdG ƒëf Éæ¡éJG
AGô°T É¡ªg πc ¿ƒμj ô°S’
C G ¢†©Ña ,IQƒ£N ôãcGC »ë°U
.ÉgQOÉ°üe âfÉc Éª¡e á«fÉ°†eôdG iƒ∏ëdGh ,¬cGƒØdGh Ωƒë∏dG
í°VƒJ ,á«FGò¨dG äÉªª°ùàdÉH á≤∏©àªdG IQƒ£îdG äÉLQO øYh
iƒà°ùe ≈∏Y ájÉbƒdG áë∏°üe á°ù«FQ ,∫Gƒf »Hô©∏H áÑ«Ñ£dG
∞∏àîJ É¡fGC ,ø≤ëªdÉH ¢TÉ≤ædG ô«¨°üdG óªëe ≈Ø°ûà°ùe
,∞∏à∏d á°VôY ôãcGC OGƒªdG øeh ,áμ∏¡à°ùªdG IOÉªdG ±ÓàNÉH
äÉÑ∏©ªdGh Ωƒë∏dGh ¢†«ÑdG ,¬JÉ≤à°ûeh Ö«∏ëdG øe äQòM
äÉªª°ùàdG øY ∂«gÉf ,ßØëdG •hô°ûd ™°†îJ ’ »àdG
á©°VÉN ô«Z hGC ádƒ°ù¨e ô«Z ¬cGƒah ô°†N ∫hÉæJ øY áéJÉædG
πFGƒ°ùdG ´GƒfGC ∞∏àîe ∫ÉM ƒgh ,áaÉ¶ædGh øjõîàdG •hô°ûd
,ájRÉ¨dG äÉHhô°ûªdGh ôFÉ°ü©dG ≈dGE á«©«Ñ£dG √É«ªdG øe
óªëe ≈Ø°ûà°ùªd á©HÉàdG ä’Éé©à°S’G áë∏°üe âfÉch
6 Ωô°üæªdG AÉKÓãdG Ωƒj â∏Ñ≤à°SG ób ,¢TÉ≤ædG ô«¨°üdG
¬«a â∏é°S …òdG âbƒdG »a ,á«FGò¨dG äÉªª°ùàd ä’ÉM
ô¡°T ájGóH òæe ÖMQR øH QƒàcódG ,á«FÉØ°ûà°S’G á°ù°SƒDªdG
ádÉM 13 ,…QÉédG á«∏jƒL ô¡°T øe 26 ájÉZ ≈dGE ¿É°†eQ
øY áªLÉædG Ió©ªdG ¢VGôeÉCH ≥∏©àJ iôNGC ä’ÉM 9h ,ºª°ùJ
.πc’
C G »a •Gôa’
E G

Ω.á«ªgGôH : ¿Gôgh

ºK øeh ,IÓ°üdG AGOÉCH AÉªdG Üô°Th ôªàdG ∫hÉæJ ó©H í°üæjh
¢UÉ°üàeÉH Ωƒ≤J Ió©ªdG π©éj ∂dòa ,ΩÉ©£dG ∫hÉæàd IOƒ©dG
,´ƒédGh ¢û£©dÉH Qƒ©°ûdG ∫hõjh ,AÉªdGh ájôμ°ùdG IOÉªdG
á©aO ΩÉ©£dG øe Iô«Ñc äÉ«ªc ∫hÉæJ ¿GC ±hô©ªdG øeh
∂Ñ∏J çhóMh Ió©ªdG ñÉØàfG ≈dGE …OƒDj ób áYô°ùHh IóMGh
AÉªdG Üô°T ÖæéJ Öéj ¬fGC Éë°Vƒe ,º°†g ô°ùYh …ƒ©e
∂dP ¢†jƒ©àH Ωƒ≤j ¿GC π°†Øj å«M ,ΩÉ©£dG ∫hÉæJ AÉæKGC
øe áæ«©e ôjOÉ≤e ≈∏Y …ƒàëJ »àdG áª©W’
C G ¢†©H ∫hÉæàH
äÉ«ªc ∫hÉæàc ¿Éμe’
E G Qó≤H º°†¡dG á«∏ªY ô«°ùàd πFGƒ°ùdG

IôgÉX øY åjóëdG ôãμj ,ºjôμdG ¿É°†eQ »a
≥FÉbO 10 øe πbGC ó©Ña ,πc’
C G »a ±Gô°S’
E G
∞∏àîe ΩÉ¡àdG Qƒa ,´QÉ°ûdG »a á«Ñ∏Z’
C G
Ö°ùM ,ΩÉ©£dÉH IôeÉY IóFÉe ≈∏Y øe ä’ƒcÉCªdG
AÉ«MGC øe Oó©H Iô«N’
C G É¡àdƒL »a ''Ö©°ûdG'' áØbh
.¿Gôgh
»μà°ûj å«M ,áeGó¡dG äÉcƒ∏°ùdG øe ∫ÉëdG á©«Ñ£H »gh
ø£ÑdG »a Ω’GB øe QÉ£a’
E G ó©H Iô°TÉÑe ø«ªFÉ°üdG ¢†©H
Égô«Zh ñÉØàfGh ø£ÑdG ≈∏YGC »a ábôëH ¢SÉ°ùMGEh Qó°üdGh
¢ü¨e øe »fÉ©j ¬fGC ,óªëe .`H ócƒDjh ,äÉØYÉ°†ªdG øe
ó©H øe ¬fGC ócƒDj å«M ,ácôëdG ≈∏Y IQó≤dG ΩóYh …ƒ©e
¢ù«d ¬fGC Éë°Vƒe ,Ö©àdGh OôÑdÉH ô©°ûj Iô°TÉÑe QÉ£a’
E G
øμj ºd ¿GE Ö∏Z’
C G ¿GC Gó≤à©e ,ôe’
C G ∂dP øe »fÉ©j øe √óMh
.QÉ£a’
E G ó©H øe …ƒ©ªdG ∂Ñ∏àdGh áªîàdG øe »fÉ©j ™«ªédG
Iôàa ∫ÓN Ö©àdÉH ô©°ûJ É¡fGC ,áë«àa .Ω ¬àLhR ócƒDJh
¥ƒ°ùàdG ó©H ôÑ°üdG ÆQÉØH QÉ£a’
E G âbh ô¶àæàa ,ΩÉ«°üdG
∫hÉæJh Üô°ûd ,QÉ£a’
E G áÑLh ô«°†ëJh ∫õæªdG ∫ÉªYGCh
Éjóμf ÉLGõe É¡d ÖÑ°ùj Éªe ,∞«°†J »Yh ¿hO øe ΩÉ©£dG
Iô«°ûe ,É¡FÉæHGC øe ±ô°üJ …GC ÜÉ©«à°SG ≈∏Y IQób ΩóYh
,áHQƒ°Th ôªàH GCóÑJh ájhôH ΩÉ©£dG ∫hÉæJ Öéj ¬fÉCH º∏©J É¡fGC
á≤jôW ÉgGôJ å«M ,É¡°ùØf ∂∏ªàJ ¿GC ™«£à°ùJ ’ É¡fGC ’GE
.Ωƒ«dG ∫GƒW ¬Jô°ùN Ée ¢†jƒ©àd
áÑLh ¿ÉEa ,áeôμdG ájó∏ÑH ΩÉY Ö«ÑW ,∫ƒë∏H QƒàcódG Ö°ùMh
¿hÉ©Jh ¢ùØædG §Ñ°V Ö∏£àJ ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN QÉ£a’
E G
™e ôªàdG øe äÉÑM ™°†H ∫hÉæJ ≈∏Y Oƒ©à∏d Iô°S’
C G OGôaGC
±ó¡dÉa ,∂dòH AÉØàc’Gh AÉªdG øe ¢SÉCc hGC Iƒ¡≤dG øe π«∏≤dG
πFGƒ°S øe º°ùédG √ó≤a Ée ¢†jƒ©J ƒg ,QÉ£a’
E G áÑLh øe
.áæμªe IQƒ°U §°ùHÉCH Ωƒ«dG ∫ÓN ¿OÉ©eh á£«°ùH äÉjôμ°Sh

¿É°†eQ »a áªdÉ≤H áNƒî«°ûdG õcôe QhõJ ''Ö©°ûdG''

¿É`eR ΩÉ`jGC äÉ`jÉμMh »` ∏FÉ©dG A±ódG ≈dGE ø`«æM
Ghóæqéa ,ΩÉj’CG ôFÉ°S øY á«dÉY áLQóHh
∞«Øîà∏d ¢ùØædG º∏Y »a ¿ƒ«FÉ°üNGC AÉÑWGC
.É¡JÉCWh øe
Gòg »a ádhòÑªdG äGOƒ¡éªdG πc ºZQh
á∏FÉ©dG ¬eóq≤J Ée Ωó≤f ÉæfqGC ’qGE'' ¥É«°ùdG
…òdG ó«MƒdG ¿ÉμªdG É¡fGC ¢SÉ°SGC ≈∏Y A’ƒD¡d
,º¡JÉjƒæ©e øe ™aôjh º¡MGôL …hój
,áæ«μ°ùdGh ¿ÉæÄªW’ÉH ¿hô©°ûj º¡∏©éjh
Éª«a πãªàªdGh ºg’G ôe’CG øY ∂«gÉf
ºgóqeh º¡JÉLÉ«àMG á«Ñ∏Jh º¡fhƒD°ûH πØμàj
…òdG ∞©°†dG ÖÑ°ùH áeRÓdG IóYÉ°ùªdG ój
»a ÉªFGO ÉæãJóëe Ö°ùM º¡a ,''º¡eRÓj
¿GC øμªj ’h ôNGB ±ôW ≈dGE áë∏e áLÉM
.ÜQÉb’CG óMGC á£°SGƒH ’GE ∂dP ≥≤qëàj
É°†jGC õcôªdG ≈∏Y ø«ªFÉ≤dG ≈∏Y ∞îj ºdh
øe ∞«Øîà∏d á«∏°ùàdGh ¬«aôàdG Qhód Éªd
QÉW’G Gòg »a ô£q°S ó≤a ,º¡ªdGCh º¡fõM
,á«æa äGô¡°S øªq°†àjh ÉjôK ÉéeÉfôH
AGO’C äÓMQ ¢ü«°üîJ ≈dGE áaÉ°V’ÉH
.Iôª©dG ∂°SÉæe
øe ójó©dG ¿qGC ,¬«dGE IQÉ°T’ÉH ôjóédG
¿GC º¡d ≥Ñ°S õcôªdG »a ø«ª«≤ªdG ø«æq°ùªdG
,á«fó©e äÉeÉªM »a êÓY øe GhOÉØà°SG
.èëdG ∂°SÉæe AGO’C äÉã©Hh

áë∏e IQhô°V á«°ùØædG ájÉæ©dG
∞©°V ¿ƒcQój õcôªdG ≈∏Y ø«ªFÉ≤dG ¿q’C
äÉÑ°SÉæªdG »a á°UÉN ø°ùdG QÉÑc á°TÉ°ûgh
¿qÉEa ,ô£ØdG ó«Yh ∑QÉÑªdG ¿É°†eôc IQÉ°ùdG
á∏eÉ©dG áÑ«Ñ£dG Éæd âØ°ûc Ée Ö°ùM õcôªdG
…ódÉN Ió«°ùdG áªdÉ≤H áNƒî«°ûdG õcôªH
≥aôªdG ¿qGC ,¢ThójO
πãe »a ÖfÉédG Gò¡d á°UÉN ájÉæY »dƒj
¿q’C ,ájOÉ©dG ΩÉj’CG øe ôãcGC º°SGƒªdG √òg
áÄ«°S á«°ùØf ádÉM »a ¿ƒfƒμj ø«æ°ùªdG

á°UÉîdG äGOÉ«©dGh á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG
≈∏Y IQƒ£N hGC äÉØYÉ°†e …CG Öæéàd
.º¡àë°U
,∫hƒD°ùªdG ¢ùØf Ö°ùM ,áÑ°SÉæªdÉH ΩÉ≤à°S Éªc
º°SÉ≤àd äÉj’ƒdG øe ójó©dG »a äÓØM
.º¡JÓFÉYh ∫ÉØW’CG ™e áMôØdG
ô¡°T áÑ°SÉæªH øeÉ°†àdG QÉWGE »a ÉªFGOh
òæe …ôFGõédG ôªM’CG ∫Ó¡dG ≥∏WGC ,¿É°†eQ
πμH á«æeÉ°†J á∏ªM »°VÉªdG ´ƒÑ°S’CG
º¡JQÉjR ºàJ å«M ,≈°VôªdG ™e äÉ«Ø°ûà°ùªdG
º¡d ºjó≤Jh äÉYƒ£àªdGh ø«Yƒ£àªdG πÑb øe
á°UÉN Ö©∏dGh ¢ùHÓªdGh äÉjƒ∏ëdGh ,ÉjGó¡dG
.∫ÉØWÓ
C d
äÉfÉYGE ∫É°SQGE ,Ωƒ«dG ,ºà«°S ôNGB ¿ÉC°T »ah
,ø«jhGôë°üdG ø«ÄLÓdG äÉª«îe ≈dGE á«fÉ°ùfGE
ó°üb ,á«°SÉ°SGC á«FGòZ OGƒe øe áfƒμàe
Gòg »a äÉª«îªdG ¿Éμ°S AÖY øe ∞«ØîàdG
í°VÉØdG ¢ü≤ædG øe ¿ƒfÉ©j øjòdGh ,ô¡°ûdG
.á«dhódG äÉfÉY’EG Ióe òæe √ó¡°ûJ …òdG
πc »a ôªM’CG ∫Ó¡dG ¿Ééd ∞μ©jh Gòg
äÓFÉ©∏d äÉfÉYGE áØb ™jRƒJ ≈∏Y äÉj’ƒdG
QÉ£a’EG óFGƒe •É°ûf π°UGƒàj Éª«a ,IRƒ©ªdG
.ΩÉ«°üdG ô¡°T øe Ωƒj ôNGB ájÉ¨d

∫Ó¡dG Égô£°S »àdG äÉ«∏ª©dG ø«H øeh
QÉWGE »a πNóJ »àdGh …ôFGõédG ôªM’CG
äÓªM ,¿É°†eQ ô¡°ûH ¢UÉîdG ¬éeÉfôH
Ö°ùM ` É¡æe ô£°T ∫hGC º¶f ,á«YÉªL ¿ÉàN
Ωƒ«dG »a ` QƒcÉ°TƒH ø°ùëd ΩÉ©dG ø«e’CG
.π«°†ØdG ô¡°ûdG øe ô°ûY ¢ùeÉîdG
{Ö©°û∏dz íjô°üJ »a ,¢ùeGC QƒcÉ°TƒH ∞°ûch
,…ôFGõédG ôªM’CG ∫Ó¡dG ¿Ééd øe ójó©dG ¿GC
AÉæHGC IóFÉØd á«YÉªL ¿ÉàN äÉ«∏ªY Gƒª¶f ób
ô¡°T ∞°üàæe »a ≈eÉà«dGh IRƒ©ªdG äÓFÉ©dG
O’h’CG øe äÉÄªdG â∏ª°T óbh ,¿É°†eQ
.OÓÑdG ≥WÉæe ∞∏àîªH
ôªM’CG ∫Ó¡∏d ΩÉ©dG ø«e’CG ±É°VGCh
ô£°ûdG »a ,GóZ ≥∏£æ«°S ¬fGC ,…ôFGõédG
ÉæeGõJ ,»YÉªédG ¿ÉàîdG äÉ«∏ªY øe »fÉãdG
,áªMôdG ô¡°T øe øjô°û©dGh ™HÉ°ùdG Ωƒ«dG ™e
ÉjGó¡dGh ájó«∏≤àdG á°ùÑd’CG ™jRƒJ ºà«°S Éªc
iƒà°ùe ≈∏Y º¡fÉàN ºà«°S øjòdG ∫ÉØW’CG ≈∏Y

á∏«W ÉàªàgG ó≤a ,õjõ©dG ¬HÉàc ßØëd
ôe’CG ô°üà≤j ºdh ,∂dòH π«°†ØdG ô¡°ûdG
§Ñ°V ≈∏Y Éà°UôM ó≤a §≤a Gòg ≈∏Y
¿PGE ÉædÉM ƒg ∞«μa ,É°†jGC π«JôàdG ΩÉμMGC
.¬∏qdG ΩÓc øe øjô°üÑªdG øëf
á∏eÉ©dG áÑ«Ñ£dG âØ°ûc ,Oó°üdG Gòg »ah
á«cR ¿qGC ,¢ThójO …ódÉN Ió«°ùdG õμªdÉH
…óÑJ »gh ÉHõM 15 ßØM øe âæμqªJ
øeh ,¬∏c ¿Gô≤dG ßØM »a Iójó°ûdG É¡àÑZQ
Éª¡æ≤q∏j ï«°T Éª¡d ø««©J ºqJ ∂dP πLGC
.ø«aƒØμªdÉH á°UÉîdG …GôH á≤jô£H ¿Gô≤dG

»£HGôe ∫ÉeGC :´Ó£à°SG :áªdÉb
øeÉ°†àdG ìhQ âæ°ùëà°SGh äÓFÉ©dG É¡©e âHhÉéJ

OGORƒ∏ÑH πØW 160 ¿ÉàN πØM »a Iõ«ªàe Iô¡°S
,á©ªédG á∏«d ,Qƒμ∏ÑH äÓFÉ©dG â°TÉY
ô¡°T ∫ÓN É¡àØdG Éª∏b á«FÉØàMG AGƒLGC
á«FÉæ¨dG ´ƒÑ£dG É¡«a âLõàeG ¿É°†eQ
.á°UÉN á¡μf É¡d á«£©e ≈≤«°SƒªdGh
øjRƒ©ªdG ∫ÉØW’
C G ¿ÉàN πØM Iô¡°S
íÑ°ùªdÉH äôL »àdG 160 ºgOóYh
â∏ªM Ée Qó≤H ähGC 20 Ö©∏ªH …ó∏ÑdG
πª©dG áª«b øY âØ°ûc õjÉªàdG
øe ΩGhódG ≈∏Y πX …òdG »æeÉ°†àdG
…ôFGõédG ™ªàéªdG á«°Uƒ°üN
’ IÉ«ëdG »a á°Só≤ªdG ¬JóYÉbh
»àdG {Ö©°ûdGz .É¡æY ∫hõj ’h ∫ƒëj
áMôØdGh áLôØdG äÓFÉ©dG âª°SÉ≤J
∞bƒàdÉH IôjóL π«°UÉØJ π≤æJ
.ÉgóæY

ÖjôZ áÑ«ÑM
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ø«LÉàëªdG ™e ájóHGC øeÉ°†J á£ëe Ö°ùf’CG
ï«°SôJh ô«ÑμdG »∏FÉ©dG A±ódÉH ºgQÉ©°T’E
»a QRÉBàdG iôY ájƒ≤Jh øeÉ°†àdG áaÉ≤K
.¿GôØ¨dGh áHƒàdG ô¡°T ¿É°†eQ
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ثقافة

األحد  ٠٤أاوت  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٦رمضسان  ١٤٣٤هـ

العدد

١٦١٧٤

أانشصطة ثقافية طيلة شصهر رمضصان

á«Ø«°U ¥GQhGCGC

تنوع العروضس وجمهور متعطشس للفن

بقلــــــــم:

نورالدين لعراجي
I

القسسم الثقافي
عرفت النشساطات الثقافية والفكرية
في شسهر رمضسان المعظم وتيرة قوية
ميزها التنوع وكثرة الجماهير الوافدة
على مختلف الفنون من المسسرح الى
الفن والطرب والسسينما والنقاشسات
الفكرية في صسورة منحت لمختلف
المدن رونقا خاصسا مع الشسهر الفضسيل.
واسستقطب قصسر المعارضس جماهير
قياسسية بعد أان برمج الديوان الوطني
للثقافة واإلعÓم العديد من السسهرات
الفنية وكانت تلك التي نشسطها ''كادار
الجابوني ،والشساب خÓصس'' األكثر
حيوية ،حيث فاقت الجماهير كل
التوقعات حتى وجدت الهيئة المنظمة
صسعوبات كبيرة في التحكم في جموع
المواطنين والعائÓت.
وقد سساهم توفر النقل في الجهة
الشسرقية من العاصسمة بفعل تواجد
التراموي في زيادة عدد الجماهير وهو
المشسهد الذي يعكسس اإلمكانيات
الضسخمة للنهوضس بالفعل الثقافي في
بÓدنا وإادراجه في برامج التنمية
المسستدامة ألن الثقافة عامل مهم في
إاحياء هذا الجانب.

 ٨٣فنانا وفرقةأاضشاؤووا
ليالي الكازيف
تداول على مسسرح الكازيف  ٨٣فنانا
وفرقة من مختلف ربوع الوطن أامتعوا
الجماهير الحاضسرة بالطرب والراي
والعاصسمي
والقبائلي
والشساوي
والصسحراوي في فسسيفسساء فنية
أاضساءت سسماء الكازيف ومكنت آاآلف
الجماهير من غرب العاصسمة بالتمتع
بالفن الجزائري األصسيل والمعاصسر.
وأارسسى الكازيف تقاليد سسنوية منتظمة
جعلته منارة فنية ومسساحة لمختلف
الفنانين لتطوير قدراتهم ومهارتهم.
وشسهد حفل الختتام أامسس حضسوريا
هاما للجمهور ليضسرب الجميع موعدا
للسسنة القادمة ببرنامج ثري ووجوه
أاخرى محلية وعالمية لتلبية أاذواق
الجمهور والتفتح على مختلف
الثقافات.

قلب العاصصمة النابضض
وروحه الحضصاري الدائم

الروح تعود للمركب
الثقافي عبد الوهاب سشليم
بششنوة
عادت الروح للمركب الثقافي عبد
الوهاب سسليم بشسنوة بتيبازة بعد أان قرر
الديوان الوطني للثقافة واإلعÓم
تخصسيصس جزء من برنامجه الرمضساني
لولية تيبازة ،حيث تداول على تنشسيط
السسهرات الفنية  ٢٧فنانا ومنشسدا
وفرقا فنية من مختلف الطبوع.
وما لفت النتباه في مختلف سسهرات
شسنوة هو منح األفضسلية للفرق المحلية
والمناطق المجاورة مع تغليب طابع
اإلنشساد لما يتÓءم مع تقاليد المنطقة.
وكان للطرب واألندلسسي والشسعبي
نصسيب من برنامج الديوان الوطني
للثقافة واإلعÓم ،حيث احتضسنت قاعة
الموقار عديد الفنانين على غرار كمال
القبي وناصسر مقداد ونادية بن يوسسف،
حيث تقرب الجمهور من فنانينهم
المحبوبين بعد غياب طويل .

مسشرح تيزي وزو يصشنع
الحدث
صسنع مسسرح تيزي وزو الحدث في شسهر
رمضسان المعظم من خÓل البرنامج
الثري والمكثف الذي سسطره وجلب من
خÓله جمهورا معتبرا أاعاد للفن الرابع
مجده الضسائع.
وتمتع سسكان مدينة كاتب ياسسين بـ ٢٨
مسسرحية باللغات العربية واألمازيغية
وأادتها مختلف الفرق المسسرحية
المحلية وأاخرى من سسكيكدة وأام
البواقي وباتنة وسسطيف وعنابة.
ولم يتخلف المسسرح الوطني الجزائري
محي الدين بشسطارزي مسسرحيتين
''البدلة البيضساء'' ومسسرحية ''المذنبون''
وجلبت إاليها محبي وعشساق المسسرح
وضسمنوا التنوع لسسكان العاصسمة.
وتمنح العÓمة الكاملة للجمعية
الجزائرية للدراسسات الفلسسفية التي
سسطرت برنامجا فكريا هادفا في
رمضسان المعظم تناولت فيه عديد
القضسايا التي تهم المجتمع والمثقفين
واسستدعت أاسسماء ثقيلة كانت قيمة

مضسافة للفكر والنقاشس الثقافي.
وقد ترك الدكتور مصسطفى شسريف
بصسماته في النقاشس من خÓل إاثارته
لقضسايا الوسسطية في اإلسسÓم في وقت
تعرف فيه مختلف األقطار العربية
تجاذبات كبيرة بين مختلف التيارات
السسياسسية ،وقد تم توضسيح الكثير من
األفكار حول مختلف النقاط التي
تجنب المجتمع التطرف والوقوع في
فخ الجماعات التيئسسية.
كما كان الفضساء فرصسة لتناول ''مصسدر
الشسرعية السسياسسية في العالم العربي''
ومشسكلة الدولة الوطنية في الوطن
العربي ڤوالكتابة في الممنوع ،حيث
برز أامين الزاوي بأافكاره الجريئة
وتمرده على العديد من الطابوهات.
وعليه فالحراك الثقافي في بÓدنا
وبكل ما يحمله من تناقضسات
وتجاذبات فقد بدأا يأاخذ طريقه نحو
إارسساء تقاليد في مختلف المجالت
وما حضسور الجماهير بقوة إال دليل
على إامكانية الهتمام بالنوع أاكثر من
الكيف مسستقب.Ó

القصشبـ ـة تواجه تحولت ششوهت جوهرها الثقافي

فضس Óعن حنينهم للوجه األصسلي للقصسبة الذي تغير
بفعل التحولت التي طرأات عليها ،فإان سسكان
المدينة العريقة أاصسبحوا اليوم يحنون إالى الروح
التضسامنية التي كانت راسسخة في تقاليدها خÓل
شسهر رمضسان المعظم .
لقد أاصسبحت القصسبة غريبة
على سسكانها األصسليين
بالنظر إالى التحولت التي
شسوهت الجوهر الحضساري
والثقافي والمجتمعاتي
لهذا الحي العتيق.
فخÓل هذا الشسهر الكريم يتذكر
بعضس سسكان القصسبة ذلك الجو البهيج الذي كان يسسبق
ويرافق هذه الفترة المتميزة من السسنة ويتأاسسفون
لزوال الروح الجماعية التي كانت تصسنع فرحة
وابتهاجا لديهم.
يقول تشسيكن عمر الذي أاقام بشسارع عبد الرحمان
عرباجي (مارنغو سسابقا) أان ''كافة سسكان الحي كانوا
يتعاونون في عملية التنظيف لسستقبال شسهر رمضسان
المعظم''.
وأاضساف أانه يغتنم فرصسة إاحالته على التقاعد للعودة
إالى هذا الحي الذي غادره منذ بضسعة سسنوات قصسد
اسستحضسار ذكريات طفولته.
يتذكر تلك اليوميات التي كان يميزها تعاون سسكان
الحي ويتحدث عن القدوم األسسبوعي للمنظفين
''السسياقين'' .
ويبقى تنافسس الجيران لدعوة شسخصس معوز لمائدة
الفطور من بين أاجمل الذكريات التي مازالت راسسخة
في ذهنه.
كما يتذكر تلك السسهرات الرمضسانية التي كانت تقام
في الشسوارع حول كأاسس من الشساي و القلب اللوز
يقدمها أاحد الجيران .

ومن جهتها تحدثت السسيدة ميمي التي تحاول
الحفاظ على بعضس التقاليد من خÓل أاحفادها عن
المرحوم بوعÓم تيتيشس الذي كان يحيي ليلة  ٢٧من
شسهر رمضسان قائلة أانه كان يصسعد وهو يعزف على آالة
الزرنة من ''المسسجد الكبير'' بسساحة الشسهداء إالى
غاية سسيدي عبد الرحمان رفقة
عدد كبير من السسكان.

تÓششي الروح الجماعية
حسشرة السشكان

تعد اسستعادة الرموز والذاكرة
الجماعية لـ''القلب النابضس''
للعاصسمة الموضسوع المفضسل لجمعية
''أاصسدقاء أارزقي'' (منحدر فالي
سسابقا) ،حسسب ما أاشسار إاليه رئيسس
الجمعية السسيد لونيسس عودية الذي أاكد على ضسرورة
إاشسراك الشسبان في رد اعتبار القصسبة.
وأالح المتحدث على النظافة التي يعتبرها بمثابة
إاحدى القيم التي ينبغي ترسسيخها لدى الشسباب ألنها
على حد قوله تعكسس أاكثر من أاي شسيء آاخر درجة
''تحضسر'' المجتمع.
تسسهر الجمعية على اسستعادة قيم أاخرى كانت
متواجدة في الماضسي على غرار التعاون والتضسامن
واحترام اآلخر وغيرها.
يندرج مسسعى لونيسس آايت عودية في أافق رد اعتبار
جوانب من الثقافة الخاصسة بهذه المدينة ـ الرمز التي
تعد بمثابة عناصسر ''مهيكلة'' لهويتنا .
وقد تم في هذا الصسدد إاطÓق عمل جواري موجه
للشسبان منذ بضسعة سسنوات قصسد وضسعهم ضسمن هذه
معالم الماضسي هذه التي تكتسسي أاهمية بالنسسبة
لمسستقبلهم.
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'' َ -وانْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَتْد '' ! -

لم تكن تدري ،ولم يخطر ببالك اأبدا ،اأنك
اأصصبحت من هذه اللحظة وصصاعدا شصارة لهم ،يمكن
اإسصقاطها في اأي لحظة.
ربما لم تكن تدري لأنك تعلم جيدا ،وبيقين حد
الجزم ،اأنك لسصت طرفا في المعادلة! هذا ما كنت
تعتقده.
قالت لك الزميلة من السصبوعية :
 وما ذنب ''ياسصر '' و ''حر''  ،و ''يفصصح'' ...و غيرهم؟وتركتك تسصبح في طÓسصم ''وانتَْد''.لأن صصورتك
واسصمك قد دخلتا بنك معلوماتهم قصصد التصصفية ،و
سصوف يصصير دمك هدرا وقطراته تمنحك الشصهادة
والخلود .
اللعنات ...تسصبق الواحدة اأختها ..قتلى بالعشصرات
يسصقطون غدرا هنا ،ومئات يختطفون هناك عنوة،
بطون الثكالى تُبَقر ،لتُخرج الأجنة في غير موعدها،
ل لشصيء سصوى اأن ورقة ''وانتد'' قد اأينعت فحانَ موعد
قطفها.
كان البشصر يسصقطون الواحد تلوى الآخر ،مصصيرهم
ليسض ببعيد عن المسصاءات الحزينة ،ل اأحد ينجو من
عشصوائية القناصصين السصذج.
كان حلمك منذ الخليقة اأن يرافقك اليراع ،فكم في
صصحبته من اأحÓم ،وكم في رحلته ما يزيدك اكتشصافا
لÓأفق ،فتارة تراك تقطع به الأميال ،وتارة البحار،
وتارة تهشض به على ثرثرة الغير من النقيع ،والصصقيع
المبكّر.
وها اأنت تتحرى به القنابل المزروعة في الطرق،
وخلف المئذنة قديما قالوا:
 هي السصلطة الرابعةواليوم يقولون :
!! .....تصصمت.
كان صصباح ''سصيدي موسصى'' حزينا ،كئيبا ،ذا وجه
جنائزي ،الأشصجار المثمرة اأحجبت عطاءها ،والأرضض
المعطاءة اأمسصكت عما تجود به .وانخرطت في جفاء
وجفاف لغاية في نفسصها وبقايا الأشصÓء المتناثرة
قرب ''اأولد عÓل'' و''الروندا'''' ،بن طلحة'' '' لبعازيز''،
''الدهيمات ''.كل هذه المناطق اأصصبحت مشصاهدا
مفتوحة على الدمار والتخريب ،ومجانية الموت ول
صصوت يعلو فوق صصوت الهبهاب والمحشصوشصة .
كانت الأرضض حبلى بالقنابل الموقوتة ،الكمائن في
كل مكان ،سصيارات مفخخة ،عمليات انتحارية قد
تصصادفك في الطريق اأمام المقرات العمومية،
والمدارسض ،المصصانع ،التجمعات السصكانية ،الأسصواق
الشصعبية.
ت ورفيقك تتعمدان تغيير مواعيد خروجكما،
كن َ
دخولكما ،واإن اأردتما العودة اليوم مسصاء ،فغدا قبل
المسصاء ،وهكذا الحذر ل يفارقكما.
اأحيانا كان يسصبقني هو الأول لتعرية المكان،
والتاأكد جيدا من كل حركة يرى فيها اأي شصبهة ،حتى
تلك الأشصجار التي هزها الريح منذ قليل لم تسصلم من
المعاينة ،واأنا من خلف سصتار النافذة اأراقبه بتمعن
واأتهياأ اإلى اإشصارة قد تاأتي منه.
وعند مسصح المكان نسصتلقي سصيارتنا المتواضصعة
نحو عملنا ،فقد كان بيته المتواضصع يشصبه اإلى حد
كبير فوضصى الوطن بعفوية الورد ،وليسض بوخز
الصصبار ،فكم كانت لحظات الخوف و الذعر باديتان
على مÓمح كل واحد فينا.

laaradji-noureddine@yahoo.fr

األجنـ ـ ـدة الثقـ ـ ـ ـافيـ ـ ـ ـة
طاوسسأارحاب في ''قعدة
لحباب''
تحيي المطربة القبائلية طاوسس
أارحاب حف Óفنيا سساهرا بخيمة
الطاسسيلي بفندق الهيلتون.
وسسيرافق الفنانة القبائلية في
برنامج اليوم الذي ينطلق بدءا من
السساعة العاشسرة والنصسف لي Óالفنان الكبير عبد القادر
شساعو.

ندوة حول قضشايا اإلعÓم الثقافي
تناقشس اليوم الجمعية الجزائرية للدراسسات الفلسسفية موضسوع
قضسايا اإلعÓم الثقافي في الجزائر من خÓل ندوة ينشسطها

األسستاذان األزهر الريحاني وحميد عبد القادر بدءا من
العاشسرة لي Óبمقر جريدة صسوت األحرار.

مسشرح تيزي وزو يحيي ليلة القدر
سسطر اليوم المسسرج الجهوي ـ كاتب ياسسين ـ يتيزي وزو
برنامجا خاصسا إلحياء ليلة القدر التي تتزامن مع ليلة  ٢٧من
شسهر رمضسان المعظم

زين الدين بوششعالة في قاعة الموقار
يختتم اليوم نجم العيسساوة زين الدين بوشسعالة ليالي قاعة
الموقار من خÓل تنشسيطه حفÓ
فنيا سساهرا بدءا من السساعة
العاشسرة لي .Óوسسيرافق العيسساوة
في برنامج اليوم فرقة مرزوق.

محطأت تأريخية

إإعدإد :سسهام بوعموشسة

الموق ـ ـ ـع اإ’لكـ ـ ـتروني
melisasihem@live.fr

أألحد  ٠٤أأوت  ٢٠١٣م ألموأفق لـ  ٢٦رمضشان  ١٤٣٤هـ
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كانــــــــوأ جنــــــودأ وليسشـــــــــوأ علمـــــــاء في ألحقبــــــة أ’سشتعماريـــــــة

هكـ ـذا جن ـّـد المسشتششرقـ ـ ـون لطم ـ ـ ـسش الهوي ـ ـ ـة الجزائريـ ـ ـ ـة

أعتمد أ’حتÓل ألفرنسشي ‘ أ÷زأئر على أŸثّقف Úمنأأبنائهم ‘ ألعربية وألعارف Úبأاحوأل ألششرق وأإ’سشÓم ،مسشتعين ‘ Úألبدأية على نصشارى ألششام ومصشر وحتى بعضض أŸسشتعربÚ
أ’وروب Úمن ألدأ‰ارك وأيرألندأ ،جاء هذأ ‘ كتاب أ◊ركة ألوطنية أ÷زأئرية ( ١٨٦٠ــ Ÿ )١٩٠٠ؤولفه ألدكتورأأبو ألقاسشم سشعد ألّلهأأسشتاذ بقسشم ألتاريخ بجامعة أ÷زأئر.
وحسشب ذأت ألمصشدر ،فإاّن هذأ ألفريق ألقوي سشاعده في
هذه ألمهمة بحلول كل من بيربروجر وبرنييه بالجزأئر،
وموأصشلتهما ألحثيثة لخدمة أإلدأرة وألسشتششرأق كل في
مجاله ،توّلى أألول ألدرأسشة وألبحث و''ألجوسشسشة ألعلمية''،
وتولى برينييه تدريسض ألعربية وألدأرجة لجيشض من ألجنود،
وأإلدأريين ألذين أأصشبحوأ هم ألحكام في ألمكاتب ألعربية
فترة طويلة.
تعاون معهما عدد من ألعلماء ألمسشتششرقين وألعسشكريين
أأمثال ششيربونو وهادمان ،فيرو ،دي رينو ،ديفوكسض ،ديسشÓن،
وكان ذلك يؤوكد أأبو ألقاسشم سشعد ألله هو ألعهد أألول
لÓسشتششرأق ألفرنسشي في ألجزأئر خÓل ألفترة ( ١٨٣٠ـ
.)١٨٧٠أأّما ألعهد ألثاني قال أألسشتاذ ألجامعي ،فهو ألذي
يمتد من ألسشبعينات إألى سشنة  ١٩٠٥تاريخ أنعقاد مؤوتمر
ألمسشتششرقين ألرأبع بالجزأئر على يد علماء ألسشتششرأق،
ألذين كانوأ يششّكلون هيئة ألتدريسض في مدرسشة أآلدأب
بالجزأئر .وخÓل هذأ ألعهد ظهر علماء بارزون تركوأ
بصشماتهم على مدرسشة ألسشتششرأق ألفرنسشي منهم أيميل
ماسشكري ،رينيه باسشيه ،أدمون فانيان ،هودأسض وتÓميذهم.
كما ظهر إألى جانبهم عدد من ألمعاونين ألجزأئريين أأمثال
أبن سشديرة ،أبن ألونيسض ،وأبن أأبي ششنب ،بوليفة ،محمد
نهليل وأبن علي فخار.
أأوضشح ألمؤورخ سشعد ألّله أأبو ألقاسشم ،أأّن حلقات أللغة ألعربية
ألتي أأسّشسشت في ألثÓثينات وألمدمجة في ألمدأرسض
جهت إألى ألفرنسشيين ألذين توّلوأ
ألفرنسشية ألثÓث ،و ّ
ألوظائف ألعسشكرية وألمدنية في ألجزأئر ،وكان منها وأحدة
في كل إأقليم بالعاصشمة ،قسشنطينة ووهرأن.
وأأبرز سشعد ألّله صشاحب كتاب في هذأ ألسشياق ،أأنه في عهد
ألجنرأل ششانزي (ألحاكم ألعام) جرى إأصشÓح جزئي
''للمدأرسض ألششرعية ـ ألفرنسشية ألثÓث'' ،فبعد أأن كانت بإادأرة
جزأئرية ولو صشورية وبرنامج عربي ـ إأسشÓمي فقط ،أأضشحت
تحت إأدأرة مسشتششرقين فرنسشيين هم في ألوأقع رؤوسشاء
حلقات ألدرأسشات ألعربية أأنفسشهم.
وصشادف هذأ ألتنظيم إأنششاء ألمدأرسض ألعليا أأيضشا أأو نوأة
جامعة ألجزأئر سشنة  ،١٨٧٩ففي هذأ ألتاريخ أأنششئت مدأرسض
ألحقوق وأآلدأب وألحقوق وألعلوم ،إأضشافة إألى مدرسشة ألطب
ألتي كانت موجودة منذ ألخمسشينات ،فمدرسشة أآلدأب وجزء
من مدرسشة ألحقوق أأصشبحت خلية نحل لنششاط ألمسشتششرقين
ألفرنسشيين.
وأأول من تولّى إأدأرة مدرسشة أآلدأب هو أيميل ماسشكري

أألديب ألمؤولف وألباحث في أللهجات وأألجناسض ،فكتب وزأر
أألورأسض وزوأوة وميزأب ،وكتب أأطروحته عن طرأز ألبناء
عندهم وربط عÓقات مع علماء كل منطقة ،ولسشيما مع
ألششيخ محمد بن يوسشف أطفيشض (ميزأب) وكتب في عدة
مجÓت فرنسشية ،وأأنششأا في ألجزأئر ''ألمرأسشل أإلفريقي''
ألتي كانت لسشان حال ألمسشتششرقين فترة طويلة.
وبعد وفاة ماسشكري خلفه زميله
رينييه باسشيه ألذي حّل بالجزأئر سشنة
 ،١٨٨٠كأاسشتاذ في مدرسشة أآلدأب،
وكان تأاثيره على مدرسشة ألسشتششرأق
أأكثر من زميله ماسشكري ،ومنذ
ألبدأية ربط نششاطه ألعلمي
بالمصشالح ألسشتعمارية ألفرنسشية
وأأصشبح في ميدأن ألبحث أللغوي
وأألدبي ،و''رين'' في ألميدأن ألعرقي
وألديني.
أأما ديبونكوبولني في مجال ألطرق
ألصشوفية ولوسشياني في ألميدأن
أإلدأري وألفكري فيكملون بعضشهم،
وكانت أإلدأرة ألسشتعمارية تسشهل
مهمة ألمسشتششرقين في ألتنقل
وألبعثات ألعلمية وألسشفر وألنششر،
وهكذأ ألتقت ألمصشلحة ألفرنسشية
ألعليا مع ألسشتعدأد ألفطري وألموأهب لهذه ألفئة من
ألباحثين في ششؤوون ألششرق ،أإلسشÓم وأللغة ألعربية.وقد
ششملت أأعمال ألمسشتششرقين مختلف ألمجالت ألتي تهم حياة
أإلسشÓم وألمسشلمين وألترأث ألعربي من جهة ،وتهم أإلدأرة
ألفرنسشية من جهة أأخرى ،ففي ألمجال ألديني درسشوأ حياة
أألولياء وألمتصشوفة وكتب ألفقه وألتوحيد ،وفي أللغة درسشوأ
وأألفوأ ألمعاجم في أللهجات ألعربية وألبربرية حسشب موقع
كل لهجة تقريبا.
أأما في أألدب تناولوأ ألششعر وألقصشصض بما فيه ألششعر ألششعبي
وأألسشاطير وتأاثير ألترأث ألمششرقي وألندلسشي ،وفي ألتاريخ
نششروأ ألوثائق وألنصشوصض وأألخبار وألترأجم وأألنسشاب،
وتناول بعضشهم ألموسشيقى وألفنون ألمعمارية وألرسشم،
وأهتموأ باآلثار وألكتابات ألجنائزية ونحوها.
ولعل ما رّكزت عليه مدرسشة ألجزأئر ألتي أزدهرت في عهد
كامبون وجونار هو نششر ألترأث ألجزأئري ألعرب وألبربري
وأإلسشÓمي عموما ،من لغة وفقه وأأدب وطب وتوأريخ.ويششير

سشعد ألّله إألى أأّن هؤولء ألمسشتششرقين كانوأ في ألوأقع يؤودون
مهمات فرنسشية قبل كل ششيء كانوأ جنودأ في ألميدأن وليسشوأ
علماء باحثين عن ألحقيقة ألمجردة ،كان مثلهم في دعم
ألسشتعمار مثل ''لفيجير'' وجنوده من أآلباء ألبيضض،
وألمارششال ليوتي وجنوده من ألمحاربين فقد كانوأ يكملون
بعضشهم ويعملون لنفسض ألغاية ،وهي مسشاعدة أإلدأرة على
بسشط نفوذها على منطقة ألمغرب
ألعربي وما يتصشل بها من إأفريقيا
وألعالم أإلسشÓمي ،وكانت إأدأرة
ألششؤوون أألهلية هي ألمسشتفيدة
ألمباششرة من نششاط ألمسشتششرقين في
ألجزأئر.
وفي هذأ ألعهد أزدهرت ألترجمة
أأيضشا ،باعتبارها إأحدى وسشائل
ألسشتششرأق في ألبحث وألطÓع،
زيادة على معرفة معظم ألمسشتششرقين
للغة ألعربية وألفارسشية أأحيانا ولهجة
ألهوسشة ،جندوأ مجموعة من مزدوجي
أللغة من ألجزأئريين ،فكان بعضض
هؤولء يعملون في جريدة ''ألمبششر''
وبعضشهم في ألمحاكم وألقضشاء،
وبعضشهم في ألتعليم أأو يترجم
وألتاريخية
أللغوية
ألنصشوصض
وألفقهية...إألخ.وقد أششترك بعضض ألمسشتششرقين مع
جزأئريين في ألترجمة وألتعليق على بعضض أألعمال ألترأثية
وأللغوية في عدة كتب ومقالت ،لكن بعضض ألمسشتششرقين
كانوأ يوظفون ألجزأئريين ثم ل يذكرون أأسشماءهم في
أأعمالهم ألمنششورة ،كما فعل ''رين'' في كتابه مرأبطون
وإأخوأن ،ولوسشياني في كتابه عن عبد ألرحمن ألخضشري
ومنطقة «ألسشلم ألمرونق».
وقد لعب ألمسشتششرقون أأيضشا دورأ في أحتÓل ألصشحرأء
ومعرفة لهجات أأهلها ومعاششهم ،ومن أأبرز ألذين سشاهموأ في
ذلك غوسشتاف موتيÓنسشكي ،وقد ولد في معسشكر سشنة ،١٨٥٤
وتربى في بيئة عربة كما درسض في ثانوية ليسشيه بالجزأئر،
وأأصشبح من ألمتجرمين ألعسشكريين ،وتنقل بهذه ألصشفة في
مختلف أأنحاء ألجزأئر.
وعمل حتى في تونسض وقد بق خمسض سشنوأت وهو مترجم في
ميزأب بعد أحتÓلها سشنة  ،١٨٨٣وهناك درسض حياة أأهلها
وتعرف على علمائها ولسشيما ألششيخ أطفيشض وأطلع على

دانيـــــــال تيمسســــيت

ششأرك في ششبكة يأسشف سشعدي للقنأبل
هناك ألعديد من أأ’وروبيين من مختلف ألجنسشيات ألذين قّدموأ ألدعم للثورة ألجزأئرية وآأمنوأ بششرعية ألقضشية ،منهم
دأنيال تيمسشيت ألذي كان مناضش Óبجبهة ألتحرير ألوطني .ولد دأنيال سشنة  ١٩٢٨بالجزأئر من عائلة متوأضشعة من ألتجار
أليهود ودرسض ألطب.
وفي سشنة  ١٩٥٥كانأأحد مسشؤوولي ألطÓب ألششيوعيين في ألجزأئر ،حيث دخل ألعمل ألسشري بدأية من ماي  ،١٩٥٦وششارك
في ششبكة ياسشف سشعدي للقنابل خÓل معركة ألجزأئر.
أألقي عليه ألقبضض في أأكتوبر  ،١٩٥٦وتّمت محاكمته في مارسض  ١٩٥٧ليسشجن بالحرأشض ثم بـ ''’مبيز'' ،وفي جانفي ١٩٦٠
حّولإألى فرنسشا ،حيثأأطلق سشرأحه في ماي  ١٩٦٢بأانجر ،وعادإألى ألجزأئر في جويلية .١٩٦٢

ترأثها ألعلمي لسشيما ألفقه ألباضشي ،وجعل من ميزأب
محطة لÓهتمام بافريقية وقوأفل ألصشحرأء ومعرفة لهجة
غدأمسض وغيرها.
ومنذ سشنة  ١٨٨٧أأصشبح موتيÓنسشكي مديرأ لمدرسشة
قسشنطينة ألششرعية ألفرنسشية (ألكتانية) ألتي كان عبد ألقادر
ألمجاوي من أأبرز ششيوخها ،وبهذه ألصشفة رأسشل موتيÓنسشكي
ألعلماء ورجال ألدين وكان يقدم عن عÓقاته ونششاطه تقارير
للسشلطة ألفرنسشية تسشتفيد منها ومن ألذين أتصشل بهم علماء
ألطوأرق وألششيخ محمد ألعروسشي ششيخ ألتجانية بقمار،
وألششيخ ألهاششمي ششيخ ألقادرية بعميشض.
وذهب بنفسشه إألى سشوف وغدأمسض وكتب عن رحÓته وعن
ألمخطوطات ألتي أطلع عليها وظن أأنها مفيدة لبÓده ،وقد
نششر مجموعة من ألمقالت وقّدم مخطوطات عن ألفقه
ألباضشي وغيره.

أأحمد مزغنة

سشأه ـ ـم في نششـ ـرأافكـ ـأر
نجم ششمألإافريقيأ
يعّد أأحمد مزغنة أأحد
قادة نجم ششمال إأفريقيا
ألششعب
وحزب
ومن
ألجزأئري،
ألمناضشلين أألوأئل مع
أنبثاق ألحركة ألوطنية.
ولد أأحمد مزغنة بتاريخ
أل ٢٩أأفريل ١٩٠٧
بالبليدة ،وكان نششاطه
محدودأ ألنه يكتفي
بتوزيع ألمناششير ،تكفل
ألجتماعات
بعقد
وكتابة
ألصشغيرة
ألششعارأت على جدرأن ألمدينة.
ومن هنا أأسشهم مزغنة في نششر أأفكار نجم ششمال إأفريقيا،
ششارك بالجزأئر في ألمؤوتمر أإلسشÓمي وعين عضشوأ
بإاحدى أللجان ،وبعد حل نجم ششمال إأفريقيا أأصشبح
عضشوأ بمكتب حزب ألششعب ألجزأئري سشنة ١٩٣٧
بالجزأئر ،حيث دخل ألسشرية خÓل ألحرب ألعالمية
ألثانية إألى غاية إألقاء ألقبضض عليه سشنة  ١٩٤٣ليسشجن
بوهرأن لغاية سشنة  ،١٩٤٤فانخرط من جديد في
نششاطاته ألنضشالية ليتم إألقاء ألقبضض عليه مرة أأخرى بعد
مجازر ألثامن ماي .١٩٤٥
ومع إأطÓق سشرأحه أنتخب عضشوأ بالمجلسض ألجزأئري
ممث Óلحزب ألششعب ألجزأئري سشنة  ،١٩٤٦ثم عضشوأ
للجنة ألمركزية للحركة من أأجل ألنتصشار للحريات
ألديمقرأطية في  ،١٩٤٧وخÓل أأزمة ألحزب تحالف
مزغنة مع مصشالي ألحاج وصشار بين ألمصشاليين ألمنظمين
لمؤوتمر ألحركة ببيرن في جوأن  ،١٩٤٥وهو يعتبر ألمنظم
لمؤوتمر هورنو في جويلية  ،١٩٥٤توفي سشنة .١٩٨١

مــنأأجــلإأنهـــاك ألثـــورة في معـــارك هامششيــــة

ا’حتـ ـÓلأانششـ ـ ـأأ تنظيم ''جأن سشرفي'' لمحأربة جيشش التحرير
تمكّنتإأدأرة أ’حتÓل ألفرنسشي منإأيجادأأكثر من قوة مناوئة
للثورة ،ومن تعبئة كل ألطاقات ألمناهضشة لجيشض ألتحرير
ألوطني ،حتى تتمّكن من إأنهاكه في مناوششات ومعارك هامششية
لتسشتنزف طاقاته حتىإأذأ بلغ به ألضشعف أنقضشت عليه بإامكانياتها
ألهائلة ،حسشب ما أأكده أأ’سشتاذ ألجامعي مسشعود عثماني في كتابه
''ألثورة ألتحريريةأأمام ألرهان ألصشعب''.
وأأضشاف عثماني أأّن أأول تنظيم ظهر في هذأ ألمجال كان في قلب أألورأسض،
حيث قاد هذأ ألتنظيم باحث في ألسشÓلت ألبششرية وألذي أختار ''منعه''
بقلب أألورأسض مقرأ له وسشط مجموعة من أآلباء ألبيضض وأسشمه ''جان
سشرفي'' ،فقد طوى هذأ ألباحث ألمثقف صشفحات للبحث وألدرأسشة فجأاة
وتحول إألى ششيء آأخر بمجرد أندلع ألثورة ،فكششف بذلك عن حقيقته ومهمته
ألمزدوجة.
وحسشب ذأت ألمصشدر ،فإاّن جان سشرفي حاول في ألبدأية أأنّ يثير ألنعرأت
ألقبلية بين قبيلتي أأولد عبدي منطقة نششاطه كباحث وقبيلة ألتوأبة ألتي
ينحدر منها بن بولعيد ،زأعما أأن ألتمرد من فعل ألتوأبة وتجب مقاومتهم
وألتصشدي لهم ،وعندما لم يفلح في هذه ألمناورة أنتقل إألى أأريسض ،حيث أأنششأا
بها أأول خلية للدفاع ألذأتي.

وفي هذأ ألصشدد ،أأوضشح أألسشتاذ أأّن هذه ألخلية تكّفلت في ألبدأية بحرأسشة منطقة أأريسض ألسشباب غير وأضشحة وأنتقل إألى منطقة ''زكار'' ،حيث أسشتقر
ألمصشالح أإلدأرية وألمسشؤوولين ألفرنسشيين ،إأّل أأّنها ما لبثت أأن تطورت مع في ناحية بني معاد طوأل سشنوأت ( ١٩٥٥ـ  ١٩٥٦ـ  ١٩٥٧ـ .)١٩٥٨
تطور أألحدأث وتحولت إألى تششكيÓت مسشّلحة عرفت باسشم ''ألمخازنية'' ثم وأسشتطاع أأن يجّند إألى جانبه ما يقارب أألف حركي ،وأأن يطوعها لخدمة
ألمصشالح ألسشتعمارية ،وألقيام بالعمليات ألعسشكرية إألى جانب ألقوأت
ألقومية أأو ألحركى ،وعناصشرها هم نفسض
ألفرنسشية وقد عّمرت هذه ألحركة طوي Óمقارنة بالحركات ألمناوئة أألخرى،
ألعناصشر ولهم نفسض ألدوأفع
ولول قرأر إأدأرة ألحتÓل بوضشع جميع ألتششكيÓت ذأت ألطابع ألعسشكري
وألخصشائصض ،مششيرأ إألى
تحت إأششرأف ألقيادة ألعامة ،قصشد ألتحكم في سشيرورة ألنششاطات ألعسشكرية
أأنّ جان سشيرفي غادر
قال أألسشتاذ ألجامعي لظلت حركة سشرفي صشامدة في موأجهة ألثورة لغاية
ألسشتقÓل .وبالمقابل ،أأبرز مؤولف كتابڤ ألثورة ألتحريرية أأمام ألرهان
ألصشعبڤ أأّن هذأ ألباحث كوفئ بترقية في مسشتوى ألمهمة ألتي أأّدأها بكفاءة،
حيث أسشتدعي للقيام بمهمة أإلششرأف على تكوين إأطارأت ألقوة ألثالثة،
لتكون على موعد مع ألجزأئر ألمسشتقلة ،وهي مسشؤوولية خطيرة أأضشاف
مسشعود عثماني ل يسشتطيع ألقيام بها إأّل ألمثّقفون أل ّ
Óمعون من أأمثال :جاك
سشوسشتيل ،جان سشيرفي ،وألسشيدة جيرمان تيون وآأخرين ألذين هجروأ ألبحث
ألعلمي عن طوأعية ووضشعوأ أأنفسشهم في خدمة ألمصشالح ألسشتعمارية،
ونسشجوأ ألمكائد وألدسشائسض ،وما قام به جاك سشوسشتيل من مجزرة خّلفت ١٢
أألف ششهيد بتاريخ ألـ  ٢٠أأوت  ١٩٥٥لخير دليل .

اأ’حد  ٠٤أاوت  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٦رمضضان ١٤٣٤هـ

رياضضة

قبل مباراة غينيا الودية يوم ١٤أاوت الجاري

هاليلوزيتشش يضضبط ألبرنامج ألتحضضيري أليوم
علمت «الشسعب» من
مصسادرها الخاصسةأان مدرب
المنتخب الوطني وحيد
هاليلوزيتشس يحل اليوم
بالجزائر قادما من مقر
إاقامته ليل الفرنسسية .

عمار حميسسي
تصسوير:آآيت قاسسي
وهذا بعد اأن اسضتمتع بعطلته
السضنوية رفقة عائلته والتي كان
لها طعم اآخر خاصضة بعد اأن
ضضمن المنتخب الوطني تاأهله
اإلى الدور الحاسضم من تصضفيات
كاأسض العالم .٢٠١٤
وسضيقضضي التقني البوسضني عيد
الفطر بالجزائر وهذا نظرا
لضضيق الوقت بما انه يريد
ضضبط كل صضغيرة وكبيرة تخصض
مباراة غينيا الودية واأضضافت
ذات المصضادر اأن اأول شضيء
سضيقوم به هاليلوزيتشض بعد
عودته نهار اليوم تفقد اأرضضية
ملعب مصضطفى تشضاكر بالبليدة
التي سضتحتضضن المباراة الودية
في  ١٤اأوت المقبل .حيث
سضيقوم رفقة رئيسض ا’تحادية
محمد روراوة بزيارة الملعب
وا’طÓع من مديره على اآخر
الترتيبات المتعلقة بجميع
ا’أمور الخاصضة ’إنجاح هذه
المواجهة التي يعول عليها
هاليلوزيتشض كثيرا من اجل
التحضضير الجدي لمواجهة مالي
ومباراة الدور الحاسضم.

يذكر اأن روراوة كان قد تفقد
اأرضضية ملعب مصضطفى تشضاكر
بالبليدة ا’أسضبوع الماضضي وكان
قد اأبدى لمدير الملعب عن
رضضاه على وضضعية ا’أرضضية
التي كانت في حالة جيدة رغم
عدم اكتمال اأشضغال تهيئتها.

سسليماني وجبور خارج
الحسسابات
قام مدرب المنتخب الوطني
وحيد هاليلوزيتشض با’تصضال
هاتفيا بثنائي هجوم «الخضضر»
رفيق جبور واإسضÓم سضليماني
واأكد لهما تواجدهما خارج

حسضاباته الفنية والتكتيكية
خÓل مواجهة غينيا الودية
نظرا لعدم انتظامهما في
التحضضيرات مع نادييهما
اولمبياكوسض اليوناني وشضباب
بلوزداد على التوالي.
وسضيكتفي الثنائي المذكور
بالتواجد مع المجموعة خÓل
تربصض سضيدي موسضى من اجل
اخذ فكرة عن برنامج العمل
الذي سضيتم تسضطيره قبل
مواجهة غينيا
ويتجه البوسضني لÓعتماد على
الثÓثي غيÓسض مهاجم بورتو
وسضوداني ’عب دينامو زغرب
الكرواتي اإضضافة اإلى الوافد
الجديد اسضحاق بلفوضضيل
مهاجم انتر ميÓنو ا’يطالي
بما اأن الثÓثي المذكور دخل
في مرحلة متقدمة من
التحضضير مع اأنديتهم وبالتالي
فحالتهم البدنية اأفضضل بكثير
وسضليماني...
جبور
من
وسضيجتمع بجهازه الفني
وسضيقوم البوسضني با’جتماع مع
اأعضضاء جهازه الفني من اجل
وضضع برنامج العمل الخاصض
بمباراة غينيا وسضينتهز الفرصضة
من اجل ا’طÓع على التقارير
مسضاعدوه
اأعدها
التي
بخصضوصض حالة كل ’عب في
هذه الفترة خاصضة البدنية بما
اأننا في بداية الموسضم اإضضافة
اإلى ا’طÓع على التقارير التي
تم اإعدادها بخصضوصض منتخب
غينيا.

بعد  ١٢سسنة من العمل وحصسد األلقاب

أ’تحادية ألجزأئرية لـ''ألفوفينام فيات فودأو'' ترى ألنور
جواج'' :التأالق في البطولة العالميةأاسسكتأاصسوات المشسككين''
أاخيرا بعد  ١٢سسنة وبعد
العمل الكبير واأللقاب
القارية واإلقليمية من قبل
العناصسر الوطنية تمأامسس
تأاسسيسس اإلتحادية
الجزائرية لرياضسة
«الفوفينام فياد فوداو»
بقاعة الدار البيضساء
بالعاصسمة.

محمد فوزي بقاصص
العامة
الجمعية
أاشضغال
التأاسضيسضية لإÓتحادية الجزائرية
لـ«الفوفينام فياد فوداو» على غير
العادة لم تكن مطولة مثل ما
تعودنا عليه في الجمعيات العامة
اأ’خرى حيث لم تتجاوز أاشضغالها
السضاعتين.
بدت عائلة الفوفينام متÓحمة
فيما بينها ،وعينت «محمد
جواج» رئيسضا لها رفقة مكتبه
باأ’غلبية السضاحقة وبما يعادل
 ٨٥صضوتا لصضالح المكتب مقابل

 ٠٠ضضده.
«محمد جواج» رئيسض اإ’تحادية
الجزائرية للفوفينام يشضغل
اإ’تحادية
رئيسض
منصضب
اإ’فريقية لنفسض الرياضضة ،أاكد
أانه فخور بتأاسضيسض اإ’تحادية
التي كان يحلم بها منذ أان قام
بجلب هذه الرياضضة إالى الجزائر
وقال «أانا اليوم جد فخور بهذا
ا’نجاز فمنذ  ٢٠٠١وأانا أاطمح
إالى تأاسضيسض اتحادية خاصضة
بالفوفينام ولم يتسضن لي ذلك،
لكن اليوم بفضضل تضضافر جهود
الجميع تحقق الحلم».
تحدث جواج عن اأ’هداف التي
يطمح بلوغها حيث أاكد «سضنعمل
إالى تعميم الفوفينام على ٤٨
و’ية وإايصضال عدد المنخرطين
إالى  ٥٠٠٠٠ممارسض عبر الوطن،
كما أان من بين أاهدافنا جعل
الجزائر عاصضمة للفوفينام»
وأاضضاف جواج« ..سضنؤوسضسض كأاسض
دولية كل سضنة بالجزائر ،وهو ما

سضيجعل وطننا قبلة أ’سضاتذة
الفوفينام ،كما سضيعمل على رفع
مسضتوى الرياضضيين والتقنيين
الجزائريين».
وعن التكوين قال «كونا ما ’ يقل
عن  ٣٠٠مدرب من الدرجة
اأ’ولى ،و ١٥مدربا من الدرجة
الثانية ونطمح إالى فتح باب
التكوين أاكثر وتعميم الفياد
فوداو ،وتكوين الحكام الذين يبلغ
عددهم اآ’ن  ٣٢حكما جزائريا
برتبة حكم إافريقي وإاثنين دوليين
أاحدهم تحصضل على لقب أافضضل
حكم دولي في البطولة العالمية
اأ’خيرة بفرنسضا» .جواج أاكد أان
مقر اإ’تحادية سضيكون في
إاتحادية الفنون القتالية ،إالى
غاية الحصضول على إاعانات مالية
من أاجل اكتراء مقر يليق بسضمعة
اللعبة التي تشضرف الجزائر في
كل مشضاركة دولية .وعن مشضاركة
الخضضر في البطولة العالمية
اأ’خيرة التي تحصضلوا فيها على

ماهر الكنزاري مدرب الترجي التونسسي:

المرتبة الثالثة عالميا كشضف
جواج بأانه جد راضض عن
المشضاركة الجزائرية التي
حصضدت فيها الجزائر ٦
ميداليات ذهبية و ٥فضضية و٣
برونزية.
وذهب إالى أابعد حين قال «لو’
سضوء التحكيم الذي حرمنا من ٤
ميداليات لكانت مرتبنا أافضضل،
لكن البطولة العالمية كانت
فرصضة إ’سضكات أافواه كل
المشضككين وأابهرنا الجميع على
كل المسضتويات من التقنيين،
المسضؤوولين الرياضضيين وحتى
الحكام وهذه مفخرة للجزائر
ككل» .وأاكد جواج ان قاعة الدار
البيضضاء سضتواصضل احتضضان
الفوفينام في إانتظار تجهيزها
’يواء العناصضر الوطنية القادمة
من خارج العاصضمة لوضضغهم في
ظروف ’ئقة من أاجل التركيز
على العمل» .

''عنتر يحي منأأفضضل ألمدأفعين ألذين عرفهم ألفريق''
اعتبر مدرب الترجي الرياضضي التونسضي
(الرابطة ا’ولى) لكرة القدم ،ماهر الكنزاري،
بان الÓعب الجزائري عنتر يحيى الذي
تعرضض مؤوخرا ’نتقادات الصضحافة المحلية،
يعتبر من احسضن ’عبي وسضط الدفاع الذين
عرفهم النادي خÓل العشضريتين ا’خيرتين.
وصضرح مدرب الترجي التونسضي خÓل ندوة
صضحفية نشضطها بتونسض ما يلي« :بخصضوصض
ا’شضاعات التي تداولت مؤوخرا ،ضضد عنتر
يحيى ،اقول بان خÓل العشضريتين ا’خيرتين،
لم يكن سضوى بن يحي وخالد بدرة في مسضتواه،
وهو ما يعني بان هذا الÓعب يعتبر من
احسضن عناصضر وسضط الدفاع الذين لعبوا

العدد
١٦١٧٤

للترجي الرياضضي».
وكان القائد السضابق للمنتخب الجزائري قد
التحق بتشضكيلة الترجي في شضهر جانفي
الماضضي قادما اليه من نادي كايزرسضÓوترن
ا’لماني (الدرجة الثانية) بعقد لمدة موسضم
واحد.
الÓعب عنتر يحيى ( ٣١سضنة) الذي ظهر
بمردود جيد خÓل اأ’شضهر السضتة ا’ولى،
تعرضض مؤوخرا ’نتقادات ’ذعة من طرف
الصضحافة المحلية التي اشضارت بان المدرب
كنزاري راغب في ا’سضتغناء عن خدماته.
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كأاسس التحاد اإلفريقي لكرة القدم

ألوفاق مطالب بتفادي ألهزيمة للبقاء في ألسضباق
يواجه وفاق سسطيف
مسساء اليوم مضسيفه
البنزرتي التونسسي في
إاطار مباريات الجولة
الثانية لدور
المجموعات لمنافسسة
كأاسس التحاد اإلفريقي
لكرة القدم وكله عزم
على تدارك النتيجة
المخيبة التي حققها
خÓل الجولة األولى
عندما اكتفى بالتعادل
اليجابي علىأارضسهأامام مازيمبي
الكونغولي.

عمار حميسسي

وسضيكون على أاشضبال التقني الفرنسضي فيلود
من اجل البقاء في السضباق للتأاهل إالى الدور
نصضف النهائي ضضرورة العودة بنقطة على
اأ’قل من اجل اإ’بقاء على الحظوظ كاملة
للمنافسضة على إاحدى البطاقتين المؤوهلتين
للدور نصضف النهائي .وسضيفتقد البنزرتي
التونسضي لدعم جماهيره بعد القرار الذي
اتخذته وزارة الداخلية التونسضية بمنع حضضور
الجماهير للمباريات بسضبب اأ’وضضاع اأ’منية

المتردية التي تعيشضها
البÓد وهو ما من
شضأانه أان يخفف
الضضغط على زمÓء
القائد دلهوم الذين
سضيكونون أامام فرصضة
مهمة للعودة بنتيجة
ايجابية.
ولن يكون العامل
البدني حجة لزمÓء
المدافع زيتي عكسض
المباراة الماضضية عندما تحجج الجميع بعدم
الجاهزية البدنية عكسض نادي مازمبي الذي
يلعب مباريات البطولة المحلية بانتظام  .إا’
أان وضضعية البنزرتي بما أان البطولة التونسضية
لم تنطلق بعد هي مشضابهة لوضضعية وفاق
سضطيف وهذا معناه أان موازين القوى
متشضابهة .خÓل هذه المباراة ما عدا أان هذه
المقابلة هي اأ’ولى للبنزرتي على ملعبه بما
انه اسضتطاع فرضض التعادل على الفتح
الرباطي خÓل الجولة اأ’ولى ويسضعى لتعزيز
رصضيده خÓل مواجهة الوفاق من اجل حسضم
الصضدارة لصضالحه.

بعد هزيمة الفريقأامامأابركان المغربي

أأنصضارأأولمبي ألشضلف قلقون من ترأجع مسضتوى ألدفاع
انهزمت سضهرة أاول أامسض
جمعية الشضلف ‘ لقائها
التحضضÒي أامام نهضضة
أابركان اŸغربي بهدفÚ
لواحد وذلك بعدما تخلفت
‘ الشضوط اأ’ول بثنائية
نظيفة ،قبل أان يقلصض
بلقاسضمي الفارق ‘ الشضوط
الثا...Ê
ويعد هذا اللقاء هو الرابع
للفريق خÓل تربصضه
التحضضÒي الذي يجريه
باŸغرب –ت قيادة
اŸدرب مزيان ايغيل لكن
وبالرغم من الوجه اŸقبول
أ’داء زمÓء ا◊ارسض ضضيف
للمقابÓت الودية مع
والرجاء
الراشضيدية
البيضضاوي بفوزين وانهزام
أامام هذا اأ’خ Òبهدف
لصضفر.
إا’ أان ﬂاوف الدفاع
مازالت قائمة بعد ذهاب
عوامري وملو‹ وبقاء
الزاوي سضم Òالذي بدأا
مسضتواه يÎاجع ‘ قيادة
اÛموعة على مسضتوى
اÿط الدفاعي .بعد
خروجه بالبطاقة ا◊مراء
منذ الدقيقة  ‘ ١٤اللقاء
بعد تدخله العنيف على
مهاجم الرجاء وارتكابه
خطأا فادحا ‘ مراقبة الكرة

أامام وجود مهاجم.Ú
هذه السضذاجة حسضب
اأ’نصضار ‘ التعامل مع الكرة
كونه آاخر ’عب أامام مرمى
ضضيف مكنت الرجاوي Úمن
إاضضافة الهدف الثا Êالذي
حمل اŸدرب بعد خروج
مدافعه إا ¤انتهاج خطة ⁄
تكن ‘ حسضبانه.
فعوضض صضناعة اللعب
والكشضف عن مؤوهÓت
الÓعب Úونتائج الÎبصض ÷أا
إا ¤انتهاج خطة قطع الكرة
والتغطية أامام ا◊ارسض
ضضيف الذي سضيقول كلمته
هذا اŸوسضم من خÓل
سضرعة “ركزه ورؤويته للكرة
حيث فوت على اŸغاربة
سضانحة
فرصض
عدة
للتسضجيل.

للجمهور
اتضضح
لكن
الشضلفاوي أان ا÷معية ‘
حاجة إا ¤صضخرة دفاع أامام
كÌة أاخطاء الزاوي الذي
يتواجد ‘ نهاية مشضواره
الرياضضي ،فإان البحث عن
خليفته من الشضباب صضار
مطلبا من ا÷وارح ،أ’ن
الهدف الثا Êكان بسضبب
خطأا ‘ توقيف الكرة التي ’
Áكن أ’ي ’عب أان يتسضامح
‘ مثل هذه اŸواقف.
تبقى مقابلة مولودية
ا÷زائر من اŸواعيد التي
ينبغي فيها تدارك اأ’مور
قبل موعد انطÓق البطولة
يوم  ٢٤أاوت القادم وتصضحيح
اأ’خطاء قبل فوات اأ’وان.
الشضلف :و.ي .أاعرايبي

التحادية الجزائرية للجيدو

ي ـ ـ ـ ـاسضين سضلينـ ـ ـ ـي م ـ ـ ـديـ ـ ـ ـرأ تقنيـ ـ ـ ـ ـا وطني ـ ـ ـا
عينت ا’–ادية ا÷زائرية لرياضضة ا÷يدو
ياسض Úسضليني مديرا تقنيا وطنيا جديدا خلفا
لسضم Òبوطبشضة .ياسض Úسضليني (  ٤٥سضنة)
إاطار بوزارة الشضباب والرياضضة سضبق له أان
درب اŸنتخب الوطني (أاكابر) لعدة مرات
قبل أان يتو ¤مسضؤوولية تسضي Òمديرية التنظيم
الرياضضي ل–Óادية ا÷زائرية لرياضضة
كرياضضي نال اŸدير التقني
ا÷يدو.
الرياضضي ا÷ديد (صضاحب الدرجة السضادسضة)
عدة أالقاب إافريقية وعربية ،كما كان بطÓ
إاحتفظت
للجزائر ‘ تسضع مرات.
بÎشضيحات خمسضة تقني Úآاخرين وهم على
التوا‹ :عبد اŸليك بسضكري وعمر مريجة
ومزيان دحما Êورضضوان سضادات وسضليمة
سضواكري .وعن إاختيار سضليني صضرح رئيسض
ا’–ادية ا÷زائرية لرياضضة ا÷يدو مسضعود
ماتي قائ« :Óبعد دراسضة ملفات اÎŸشضحÚ
السضتة وبرا›هم اŸقÎحة إاحتفظت اللجنة
اŸكلفة بإاختيار اÎŸشضح اŸناسضب (ياسضÚ
سضليني) الذي سضجل ملفه أاعلى نقطة
وبرنا›ه الذي يسضتجيب لطموحات وأاهداف
ا’–ادية» .وأاضضاف «أان اللجنة  ⁄يكن
إاختيارها لÓشضخاصض بل للمشضاريع التي
يحملونها والتوجه إارتكز آاسضاسضا على برنامج
كل مÎشضح لتحسض Úمسضتوى ا÷يدو ‘

ا÷زائر خÓل العهدة ا’وŸبية (٢٠١٣ ٢٠١٦
) .لÓشضارة أان هذه العملية كانت مفتوحةللتقني Úالوطني. Ú
و ⁄يكن ا÷يدو ا÷زائري ‘ اŸسضتوى
اŸطلوب خÓل العاب البحر ا’بيضض
اŸتوسضط Ãرسض ٢٠ - ٣٠( Úجوان) ونال
فقط ثÓث ميداليات برونزية ا’مر الذي
دفع بالهيئة الفيدرالية للتفك ‘ Òحلول
اخرى كفيلة باخراج هذه الرياضضة من ازمة
النتائج التي تعيشضها منذ مدة.
وكان رئيسض ا’–ادية اŸعنية قد اعلن ان
طاقما فنيا اجنبيا «على أاعلى مسضتوى» سضيتم
تعيينه قريبا على رأاسض اŸنتخب ÚالوطنيÚ
للرجال والسضيدات بهدف –ضض ÒمصضارعÚ
تنافسض Úعلى اŸسضتوى الدو‹ ‘ آافاق
.٢٠١٥
وقال ماتي أايضضا« ،حاليا ‚ري مفاوضضات
مع ا’–ادية الفرنسضية لتكون لدينا فكرة عن
أاحسضن التقني ÚاŸتواجدين على اŸسضتوى
الدو‹ للتفاوضض معهم حول امكانية
ا’شضراف على الفريق Úالوطني Úللرجال
والسضيدات» ،مطمئنا ‘ هذا ا’طار ان
التقني Úالذين سضيتم اختيارهم «سضيكونون من
بلد له باع كب ‘ Òهذه الرياضضة».
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األحد  ٠٤أاوت  ٢٠١٣م الموافق لـ  ٢٦رمضضان  ١٤٣٤هـ
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 : 20:20سسيتكوم زين صسحتك
 :20:45سسيتكوم مكاشس مشسكل
 : 21:05سسيتكوم صسالح لبسسي
 :20:20سسيتكــــــــــوم كاميليا
 :21:30برنامج واحد من النخبة
 :22:30برنامج رانا هنا

قنـ ـ ـ ـاة
 : 11:50السسيرة النبوية الشسريفة
 :12:45عالم الحروف
 :13:20ميڤا مان
 : 14:00زمن البرغوت
 :17:00عمي محمود
 :22:00قمر بني هاشسم
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 ٠٤أاوت  :١٩٥٩دعت الدول اإلفريقية
المسستقلة في ندوة إانعقدت بمنروفيا
الحكومة الفرنسسية إالى العتراف بحق
الشسعب الجزائري في تقرير مصسيره،
ونددت بالقرار الفرنسسي القاضسي بإاجراء
تجارب نووية بالصسحراء الجزائرية.

األحد  ٢٦رمضسان  ١٤٣٤هـ الموافق لـ ٠٤أاوت ٢٠١٣م

الطقسض المنتظر اليوم و الغد

الثمن  ١٠دج

france pri x 1

«الشسعب» في ضسيافة عائلة الطفلإاسسÓم

سصيـ ـ ـ ـارة مجن ـ ـ ـونـ ـ ـة تقت ـ ـ ـل شصـ ـ ـاب ـ ـا ببـ ـاتن ـ ـ ـ ـة

القدر كانت أاقوى من ذلك ،أاين اصشطدمت
السشيارة بالدراجة واعتلى الضشحية زجاج
السشيارة ثم وقع في اأ’رضس ولفظ أانفاسشه
اأ’خيرة بعين المكان .غير أان التحقيق الذي

عنابة

 2 0 °الجزائر

 3 0 °وهران

29°

العدد ١٦١٧٤

المحكمةأادانت المتهم بـ ٦أاشسهر سسجن غير نافذ

أادانت ،أامسس اأ’ول ،غرفة الجنايات لدى
مجلسس قضشاء باتنة ،في جلسشاتها اإ’ضشافية
عن دورة الجنايات الثانية العاديةÅ
المنقضشية ،المتهم (د.سس)  ٢٧سشنة مقيم
بباتنة ،بالسشجن غير النافذ لمدة  ٦أاششهر
وغرامة مالية تقدر بـ  ٥مÓيين دج ،في
قضشية القتل غير العمدي عن طريق حادث
مرور جسشماني في حق الضشحية (ج.سس)٢١
سشنة طالب ثانوي مقيم هو اآ’خر بباتنة.
وترجع وقائع القضشية ـ حسشب قرار اإ’حالة ـ
إالى مطلع الششهر المنصشرم ،أاين تسشبب المتهم
في حادث مرور جسشماني على مسشتوى
المنطقة الصشناعية بحي كششيدة قرب الوحدة
الرئيسشية الخاصشة بالحماية المدنية ،حيث
تنقلت ذات المصشالح المختصشة إالى مكان
الحادث وقامت بإاجراءات معاينة ميدانية
للحادث وتم إاخضشاع السشائق على جهاز قياسس
الكحول في الدم وكانت النتيجة سشلبية ،ولدى
سشماع أاقوال السشائق الذي اعترف أانه في
تاريخ الحادث كان يسشوق السشيارة بسشرعة ’
تفوق الـ / ٦٠كلم/سشا بينما تفاجأا بدراجة
هوائية كانت تسشير في وسشط الطريق ،حيث
حاول تفاديها غير أان قصشر المسشافة ومششيئة

عنابة

 2 3 °الجزائر

 3 2 °وهران

30°

أاجرته عناصشر اأ’من من خÓل اأ’ضشرار
الوخيمة التي أالحقت بالسشيارة تأاكد من أان
السشائق كان يسشوق بسشرعة غير تلك التي أادلى
بها في محاضشر التحقيق.

عائلـ ـ ـ ـ ـ ـة بط ـ ـ ـ ـ ـلإافريقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا في الـ ـ ـ ـزوارق
الشصراعية تتعرضس لصصدم ـ ـ ـة وخيبـ ـ ـةأام ـ ـل
أاصشيبت عائلة الرياضشي وأاحد
أاعمدة الفريق الوطني في
رياضشة اأ’لواح الششراعية
(خوالد اسشÓم) بخيبة أامل في
حصشول ابنها على عفو ملكي
خÓل احتفالية عيد العرشس
بالمغرب ،والذي كانت رفعت
بمناسشبته طلبا على الديوان
الملكي قبل ا’حتفال به في الـ
 ٣٠جويلية الماضشي تدعو فيه إالى أان يحظى
صشغيرهم بـ « العفو والصشفح » إ’دانته بسشنة
سشجنا نافذا ششهر مارسس الماضشي وتثبيت
الحكم بعد ا’سشتئناف لدى محكمة الجنايات
في أاغادير المغربية.
جاء الجواب السشلبي على طلب العفو محبطا
لمعنويات العائلة والتي تلقت الخبر بحزن و
خيبة أامل كبيرين ،وصشرح الوالد «عزالدين»
لـ«الششعب» أانه ما زال يعلق أام Óفي اسشتفادة
إابنه من عفو عنه يوم عيد الفطر المبارك
القادم ،وأانه ’ يتوقف في الدعاء ’بنه من أان
يخرج ويعود الى كنف وحضشن العائلة الذي
تغيب عنها في أاول رمضشان له ،بعيدا عن أاهله
ووطنه ،لكن يقول إان القدر ششاء من أان يصشوم

بعيدا عن أاششاقئه ووالدته
خاصشة ،كاششفا بأانها اكتوت
بنيران الفرقة والحزن عليه
لبعده عنها ،خاصشة وأان إاسشÓم
ما يزال صشغيرا واحتفل يوم
محاكمته بـعيد ميÓده الـ ،١٥
وأاضشاف بأانه بالرغم من عدم
العفو عنه في عيد العرشس
اأ’خير ،لكنه اسشتبششر خيرا في
أان يحظى بالصشفح عنه ،خاصشة و أان المناسشبة
والفرصشة ما تزال قائمة ،داعيا المسشؤوولين
المعنيين بمؤوسشسشات الدولة الجزائرية في أان
يسشاعدوه في تحقيق رغبته وأامله ،مثلما فعل
ا’سشبان تجاه رعاياهم المسشجونين بالمغرب
مؤوخرا ،وأاكد في حديثه لـ«الششعب» أان ثقته
كبيرة في أان يتم رعاية طلبه والعفو عن ابنه
با’هتمام ،مذكرا بأان عيد الفطر المبارك
ب العّزة الرحمان والرحيم
تسشبقه أايام عتق ر ّ
للمذنبين والخطائين من نار جهنم ،معتبرا
العيد بالجائزة الحقيقية لو تحققت أامنيته
في الصشفح عن ابنه القاصشر.

ألبليدة :لينة ياسشمي

تعرضض لحادث مرور قبلآاذان المغرب
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حالة الصصحفي سصالم رمان مسصتقرة بالمسصتشصفى

لقي ،ليلة أاول أامسس ،ششخصشان (ح ع)  ٣٢سشنة و(م ف)  ٣٥سشنة ،حتفهما
وأاصشيب أاربعة آاخرون تتراوح أاعمارهم بين  ٢٣و ٢٨سشنة بجروح
متفاوتة الخطورة في حادث سشير مميت وقع في حدود منتصشف الليل
و ٤٥دقيقة وذلك على مسشتوى الطريق الوطني رقم  ٧٨بإاقليم بلدية
نقاوسس بو’ية باتنة ،الحادث جاء إاثر إاصشطدام عنيف بين سشيارتين
سشياحيتين ،وتدخلت فيه مصشالح الحماية المدنية لنقل المصشابين .فيما
فتحت المصشالح اأ’منية تحقيقا في مÓبسشات الحادث اأ’ليم.

 ...السصجن النافذ لمدمن مخدرات
أادانت ،أامسس اأ’ول ،غرفة الجنايات بمجلسس قضشاء باتنة ،المتهم (م.ح)
مسشبوق قضشائيا المكنى الششريف  ٢٣سشنة مقيم بباتنة بالسشجن النافذ
لمدة  ٦أاششهر ،عن جناية حيازة المخدرات «الكيف المعالج» ودواء

مصشنف كمخدر قصشد ا’سشتهÓك وحيازة سشÓح أابيضس محظور بدون
مبرر ششرعي.
وترجع أاطوار القضشية التي عالجتها مصشالح أامن عاصشمة الو’ية باتنة
بتاريخ منتصشف ششهر جويلية من السشنة الجارية إالى قيام عناصشر
الفرقة المتنقلة للششرطة القضشائية بدورية بالقرب من دار الششباب
بحي النصشر ،أاين ضشبطت كمية من المخدرات تقدر بـ ٥غرام و١٤
قرصشا من دواء مصشنف كمخدر من نوع ريفورتيل ٢ملغ مع سشÓح
أابيضس.
وكانت الكمية مخبأاة في جيبه وإاثر عملية التحقيق معه اعترف أان
الكمية المحجوزة عنده هي ملك له ،مؤوكدا انه اششترى المخدرات
بمبلغ ٧٠٠دج واأ’قراصس المهلوسشة بـ١٣٠٠دج من ششخصس كان يقف
خلف دار الششباب يجهل هويته حيث عّلل ششراؤوه لهذه الكمية الكبيرة
بسشبب عدم عودته ’قتنائها مجددا.

لموششي حمزة

تعرضس ،ليلة البارحة ،وقبيل آاذان المغرب
بربع سشاعة ،الزميل سشالم رمان ،رئيسس مكتب
جريدة «ليبرتي» بتيارت لحادث مرور خطير
نقل على إاثره على الفور الى مسشتششفى
«يوسشف دامرجي» بتيارت في حالة خطيرة.
وقد خضشع الزميل لعملية جراحية على
مسشتوى الرجل ورغم ذلك بقي في حالة
غيبوبة ،ويذكر أان الحادث جرى قبيل المغرب
عندما هم باجتياز طريق بالقرب من مسشكنه
المحاذي لحي الطلبة فباغتته سشيارة كان
يقودها ششاب يسشير بسشرعة فائقة .وكان

الزميل سشالم على موعد مع الزميل محمد
رابح مراسشل «الخبر» الذي سشارع رفقة بعضس
الجيران في نقله الى المسشتششفى.
وسشارع اأ’طباء والسشلك الطبي الى إاسشعاف
الزميل سشالم في الوقت الذي فتحت مصشالح
اأ’من تحقيقا في الحادث ،إاذ ندعو بالششفاء
العاجل لسشالم رمان المعروف في الوسشط
اإ’عÓمي بطيبته وأاخÓقه الفاضشلة.

عمارة  -ع.

بسسبب درجة الحرارة المرتفعة

طفـ ـ ـل في السصادسصـ ـ ـ ـة مـ ـ ـن العمـ ـ ـر يتسصبب في حريـ ـ ـ ـق مه ـ ـ ـ ـول بمعسصكـ ـ ـر ا’سصتعجا’ت بتلمسصان تسصتقبلأاكثر من  ٥٠حالة خطيرة

تمكنت عناصشر الحماية المدنية بمعسشكر،
أامسس ،بعد عناء طويل من السشيطرة على
حريق مهول اندلع بمخزن أ’عÓف
الحيوانات ،يقع بالقرية الفÓحية المحاذية
للطريق الوطني رقم  ١٤في ضشواحي مدينة
معسشكر ،وكانت اأ’عÓف المخزنة المقدرة
بأاكثر من  ٢٠٠ربطة تبن موجهة لتغذية
اأ’بقار ،أاتلفت جميعها بسشبب الحريق الذي
تسشبب فيه طفل في السشادسشة من العمر
والذي كان يلعب بجوار المخزن قبل أان يقدم
على فعلته بواسشطة و’عة في غفلة عن
عائلته التي تدير ششؤوون المزرعة ثم ’ذ
بالفرار ليخبرهم بالحادثة ،حسشب ششهود من
العائلة .عملية اإ’طفاء التي دامت أاكثر من
سشاعتين سشخرت لها فرقتين لإÓطفاء و
ششاحنتين من صشهاريج المياه أاثارت اسشتغراب
فرق الدرك الوطني التي وصشلت للتحقيق في

الترتيب النسسوي
العالمي للفيفا:

خلفيات الحريق حيث وخÓل التحري
وإاحصشاء خسشائر الحريق انتبهت المصشالح
اأ’منية لغياب اأ’بقار التي اسشتفاد منها
صشاحبها من خÓل مششروع لدعم تششغيل
الششباب وهو اأ’مر الذي فتحت مصشالح اأ’من
في ششأانه تحقيقا ششام.Ó

 ..مصصالحأامن المحمدية
تحقـ ـ ـ ـق في ال ـ ـ ـوف ـ ـ ـاة
الغامضصة لحامل
فتحت مصشالح الششرطة القضشائية بدائرة
المحمدية بو’ية معسشكر تحقيقا موسشعا في
قضشية وفاة سشيدة حامل بمنزلها العائلي
الواقع بحي قصشديري في ضشواحي مدينة

المحمدية ،حيث يعتقد أان الضشحية البالغة
من العمر  ٢٦سشنة والتي توفيت في ظروف
غامضشة قد تعرضشت للقتل بواسشطة آالة حادة
فيما رجحت اأ’وسشاط المقربة من العائلة أان
المتوفاة قد تكون سشقطت على قضشيب
حديدي بعدما ششعرت بدوار خاصشة وأانها
كانت حامل ،في الوقت الذي تم نقل جثة
الضشحية إالى المصشالح ا’سشتششفائية من أاجل
إاخضشاعها للتششريح ،فتحت مصشالح اأ’من
تحقيقا معمقا في أاسشباب وخلفيات القضشية
التي اهتزت لها مدينة المحمدية بعدما
اسشتدعت زوجها البالغ من العمر  ٣٠سشنة من
أاجل سشماعه والذي أاششار من جهته الى أانه
كان خارج بيت الزوجية لحظة وقوع الحادثة.

أأم ألخير  -سس.

الج ـ ـ ـ ـ ـزائ ـ ـ ـ ـر في المـ ـ ـ ـركـ ـ ـ ـ ـز ١٢٠

احتلت الجزائر المركز الـ  ١٢٠في
الترتيب العالمي لÓتحادية الدولية لكرة
القدم (فيفا) لششهر اأوت نششرته ،اأمسس،
الهيئة الكروية العالمية على موقعها
ا’لكتروني.
المنتخب الجزائري الذي جمد نششاطه
من طرف ا’تحادية الجزائرية لكرة
القدم بسشبب سشوء النتائج ،تقهقر بـ ٥١
مرتبة مقارنة بالترتيب ا’أخير المنجز

في ششهر جوان .٢٠١٣
وتاأتي الجزائر في المركز التاسشع عششر
اإفريقيا ،خلف بعضس المنتخبات على
غرار ناميبيا والليزوتو وبوتسشوانا.
اأما ثÓثي المقدمة على الصشعيد
ا’فريقي ،فهو على التوالي نيجيريا (٣٢
عالميا) والكامرون ( )٤٨وغانا (.)٤٩
اأما في الترتيب العالمي ،فتبقى الو’يات
المتحدة ا’مريكية في الصشدارة متقدمة

كل من األمانيا ( )٢واليابان والبرازيل
والسشويد .وكان المنتخب ا’ألماني
للسشيدات قد توج ـ موؤخرا ـ باللقب
ا’أوروبي لÓأمم للمرة الثامنة في تاريخه
على حسشاب نظيره النرويجي ( ١ـ .)٠
وسشينششر الترتيب القادم للفيفا يوم ١٣
ديسشمبر المقبل.

سشجلت مصشالح ا’سشتعجا’ت بمسشتششفيات
تلمسشان ،أامسس ،أاكثر من  ٥٠ضشحية جراء
ارتفاع الحرارة والصشيام خÓل يومي الخميسس
والجمعة التي بلغت  ٤٢درجة تحت الظل.
ومن بين الضشحايا أاطفال ،حيث سشجلت وفاة
أاحدهم متأاثرا بداء الكبد الفيروسشي ،كما تم
تسشجيل إاصشابات وسشط العجزة والمرضشى
خصشوصشا ذوي اأ’مراضس المزمنة على غرار
السشكري الذين ’ يمكنهم مقاومة المرضس
حسسب حصسيلة
الدرك الوطني:

والصشيام معا .من جهتها ،فرضشت الحرارة،
نهار أامسس ،حظرا للتجول بمختلف مدن
تلمسشان ،وأارغمت العششرات من العائÓت إالى
الهجرة نحو الششواطئ ،هربا من لفح
الششمسس ،حيث اكتظت ششواطئ الو’ية نهار
يوم الجمعة ،وكأانه يوم إافطار.

تلمسشان :محمد  -ب.

 ١٥قتي ـ ـ ـ ـ Óو ٩٣جريحـ ـ ـ ـ ـا خـ ـ ـ ـÓل يـ ـ ـ ـ ـوم

لقي خمسشة عششر ( )١٥ششخصشا حتفهم و جرح
 ٩٣آاخرون في  ٤٨حادث مرور أامسس الجمعة
عبر العديد من الو’يات ،حسشبما أافاد به بيان
للدرك الوطني ،أامسس .وجاء في البيان أان
«وحدات الدرك الوطني قد عاينت خÓل يوم
 ٢أاوت  ٢٠١٣ثمانية و أاربعون ( )٤٨حادث
مرور عبر  ٢٣و’ية ( ) . . .مما تسشبب في
وفاة خمسشة عششر ( )١٥ششخصشا وجرح ثÓثة و
تسشعين ( )٩٣آاخرين» .وأاوضشح ذات المصشدر،

أان أاخطر حادث سشجل على السشاعة الـ ١٣و٤٥
دقيقة في مناصشر (تيبازة) في قرية عيزابن.
وتسشبب هذا الحادث في وفاة ثÓثة أاششخاصس
وجرح ثÓثة آاخرين ،حسشب ذات المصشدر
الذي كششف من جهة أاخرى عن تسشجيل
خسشائر مادية معتبرة في ثÓثة و سشتين ()٦٣
وسشيلة نقل معنية بتلك الحوادث.

لهيبأاسصعـ ـار كسصـ ـوة العيـ ـد يثق ـ ـل كـ ـاهل العائÓت

تحول الكثير من المواطنين بو’ية سشيدي
بلعباسس خÓل هذه اأ’يام من اإ’قبال
والتزاحم على المواد الغذائية والخضشر
والفواكه ،إالى محÓت اأ’لبسشة واأ’حذية
’قتناء مÓبسس العيد التي اششتعلت بفعل
ارتفاع أاسشعار فاقت كل التقديرات .تبدو
الدهششة والغرابة بادية على كل متصشفح
قطعة مÓبسس خاصشة منها مÓبسس اأ’طفال،
فبمجرد أان يطلع على التسشعيرة يصشعق
بنارها ،ما جعل الكثيرين يششتكون من ذلك

اللهيب الذي فرضشه التجار عليهم ’سشتنزاف
جيوبهم ،بعد أان وجدوا العيد الفرصشة الثمينة
لتحقيق أارباح طائلة .هذه الوضشعية حتمت
على عامة الناسس تغيير الوجهة للبحث عن
ضشالتهم بين معروضشات اأ’رصشفة ومحÓت
الششيفون.

بيوضس بلقاسشم

