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»°SÉeƒ∏HódG •É°ûædG ∫ƒM ióàæe
á`` ` àbDƒŸG á`` ` ` eƒμë∏d
IOÉ˘˘«˘ °ùdG ´É˘˘LÎ°S’ 50 `dG iô˘˘cò˘˘∏˘ d Ió˘˘∏ıG ä’É˘˘Ø˘ à˘ ME’G QÉ˘˘WEG ‘
ájQƒ¡ªé∏˘d á˘à˘bDƒŸG á˘eƒ˘μ◊G ¢ù«˘°SCÉ˘à˘d 55 iô˘cò˘∏`d AÉ˘«˘MEGh á˘«˘æ˘Wƒ˘dG
.ájôFGõ÷G
IôcGòdG ióàæe zógÉÛG{ IójôLh zó«¡°ûdG π©°ûe{ á«©ªL º¶æJ
.áàbDƒŸG áeƒμë∏d »eÓYE’Gh »°SÉeƒ∏ÑjódG •É°ûædG ∫hÉæàj …òdG
IòJÉ°SCGh á«°SÉeƒ∏ÑjOh á«æWh äÉ«°üî°T Qƒ°†ëH ≥Ñ°SC’G áeƒμ◊G ¢ù«FQ ∂dÉe É°VQ É¡£°ûæj
.ôFGõ÷G ` ájô◊G ´QÉ°T ,20 ógÉÛG IójôéH 10 `dG áYÉ°ùdG ≈∏Y GóZ ∂dPh ¿ƒ«eÓYEGh

Gó`` `Z ≈°ù«©dG ¿É`` ` ª«∏°S á`` ` «æ«©HQCG AÉ`` `«MEG
á≤«∏ØJƒH õjõ©dG óÑY ó«°ùdG ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ áeÉîØd á«eÉ°ùdG ájÉYôdG â–
ÖMCG …òdG »°ù«©dG ¿Éª«∏°S πMGôdG ÒÑμdG »Hô©dG ôYÉ°ûdG á«æ«©HQC’ AÉ«MEGh
øe áÑîf Qƒ°†ëHh ,É¡Ñ©°T ä’ƒ£H ó›h
Ió«ÛG É¡JQƒãH ≈æ¨Jh ôFGõ÷G
q
IQGRh ™e ≥«°ùæàdÉH á«Hô©dG á¨∏d ≈∏YC’G ¢ù∏ÛG º¶æj .ÚYóÑŸGh ÚØ≤ãŸG
¢VÉjQ) ógÉéª∏d »æWƒdG ∞ëàŸÉH GóZ ¿ÉaôYh ËôμJ áØbh øjógÉÛG
.ÉMÉÑ°U 09:00 á©°SÉàdG áYÉ°ùdG ≈∏Y (íàØdG

zógÉÛG{ »°VÉjôdG ióàæŸG ∞«°V »MÉÑ°üe

ájGOôZh á∏bQh »àj’ƒH ¬YÉ£b ™jQÉ°ûe ó≤Øàj »ª¡J
ájGOôZh á∏"Qh »àj’ƒd ó≤ØJ h πªY IQÉjõH »ª¡J óªﬁ á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ôjRh Ωƒ≤j
.‹GƒàdG ≈∏Y ,óZ ó©Hh Ωƒ«dG
IQÉ°TEG AÉ£YEÉH Ωƒ≤j Éªc RÉ‚’G QƒW ‘ IOƒLƒŸG ™jQÉ°ûŸG áÑ°SÉæŸÉH »ª¡J ó≤Øà«°Sh
.á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ´É£≤H á°UÉÿG ™jQÉ°ûŸG øe áYƒª› ¥Ó£fG

Gó`` ` ` ` ` Z á`` ` `ŸÉ#H ó`` ` `«©°S êÉ`` ` `M
øe óaƒ˘H É˘bƒ˘aô˘e á˘jó˘«˘∏˘≤˘à˘dG á˘YÉ˘æ˘°üdGh á˘MÉ˘«˘°ùdG ô˘jRh ,ó˘«˘©˘°S êÉ˘M ÚeCG ó˘ªﬁ Ωƒ˘≤˘j
.¬YÉ£b ádÉM ≈∏Y Üôb øY ±ƒbƒdG ó°üb ,GóZ áŸÉ" áj’ƒd ó≤ØJh πªY IQÉjõH äGQÉWE’G
á«bóæØdGh ájƒª◊G äÉ°ù°SDƒŸG ¢†©H áæjÉ©e ºàà°S IQÉjõdG ∫ÓN

ÚbÉ©ª∏d »æ¡ŸGh »YÉªàL’G êÉeOE’G ∫ƒM áª°UÉ©dG ôFGõ÷ÉH á«dhO Ihóf
áØ∏μŸG z∞«£°S{ ¿Ó«JQh »æÑd záeÉ°ùàHG{ á«©ªL øe IQOÉÑÃ á«dhO Ihóf Ωƒ«dG ó≤©J
»æ¡ŸGh »YÉªàL’G êÉeOE’G ≈∏Y É¡«a Aƒ°†dG §∏°ùj á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hP ¢UÉî°TC’ÉH
äÉ°ù°SDƒŸG ôjƒ£Jh Ò«°ùJh AÉ°ûfEG{ ´ƒ°Vƒe â– º¶æ«°S …òdG AÉ≤∏dG ¿CG Éªc .ÚbÉ©ª∏d
±ó¡H ÉHhQhCGh ôFGõ÷G øe AGÈN ácQÉ°ûe ó¡°û«°S zπª©dG ≥jôW øY IóYÉ°ùª∏d á«YÉªàLE’G
.ÚbÉ©ª∏d »æ¡ŸGh »YÉªàL’G êÉeOE’G ∫É› ‘ zÜQÉéàdGh ±QÉ©ŸG ∫OÉÑJ{

á˘«˘≤˘jô˘aE’G á˘«˘dGQó˘Ø˘æ˘μ˘dG ¢ù«˘FQ ,»˘MÉ˘Ñ˘°üe ô˘gÉ˘W ó˘ªﬁ ,Ωƒ˘«˘dG π˘˘ë˘ j
≈∏Y ÉØ«°V ,»JGQÉμ∏d ájôFGõ÷G ájOÉ–Ód ≥HÉ°ùdG ¢ù«FôdGh »JGQÉμ∏d
.ÉMÉÑ°U 10:00áYÉ°ùdG øe AGóàHG ∂dPh ,ógÉÛG á«eƒ«d »°VÉjôdG ióàæe

»eƒμ◊G πjó©àdG ∫ƒM Ihóf ó≤©j áeGôμdG ÜõM
¥ô£à«°S á«Øë°U Ihóf ,ƒªM øH óªﬁ áeGôμdG ÜõM ¢ù«FQ ,GóZ §°ûæj
å«M ,2014 äÉ«°SÉFQh Qƒà°SódG πjó©Jh ,ÒNC’G »eƒμ◊G πjó©àdG ÛEG É¡«a
øFÉμdG Üõë∏d »æWƒdG ô≤ŸÉH ÉMÉÑ°U 11:00áYÉ°ùdG ≈∏Y IhóædG ó≤©à°S
.áª°UÉ©dG ôFGõ÷ÉH 34 ºbQ Ú°ùM á∏°ùY ´QÉ°ûH

É°Vô©e º¶æJ ‘É≤ãdG ´É©°TEÓd á«æWƒdG ádÉcƒdG
ôgÉ£dG ∫ÉªL ¿ÉæØdÉH É°UÉN
ÛEG ÈªàÑ°S 21øe ô°UÉ©ŸGh åjó◊G øØ∏d »æWƒdG ∞ëàŸGh ‘É≤ãdG ´É©°TEÓd á«æWƒdG ádÉcƒdG º¶æJ
ΩhQ{ á«°ùfôØdG á«ÁOÉcC’G ™e ≥«°ùæàdÉH ∂dPh ôgÉW ∫ÉªL ¿ÉæØdÉH É°UÉN É°Vô©e ,ô¡°ûdG ¢ùØf øe 22
.áª°UÉ©dG ôFGõ÷ÉH »°ùfôØdG ó¡©ŸG ™e ácGô°ûdÉHh ,âjÉe áª¶æeh zõ«°ùjó«e Ó«a

¿É`` ` Lô¡ª∏d á`` ` `ãdÉãdG á`` ©Ñ£dG äÉ`` ` `«dÉ©a ΩÉ`` ` `ààNG
âæ°Tƒ`` `“ Ú©H ''∫É`` ØàMG ‘ IAGô≤dG''»∏`` ÙG
»∏ÙG ¿ÉLô¡ª∏d áãdÉãdG á©Ñ£dG äÉ«dÉ©a á«eƒª©dG á©dÉ£ª∏d »Ñf øH ∂dÉe áÑàμÃ ,¢ùeCG AÉ°ùe âªààNG
ΩÉjC’Gh á«Mô°ùŸG ¢Vhô©dG ,á«æØdG äÉ°TQƒdG ÚH âYƒæJ »àdG äÉ«dÉ©ØdG øe Éeƒj 15 ó©H z∫ÉØàMG ‘ IAGô≤dG{
ìÉ‚EG ‘ GƒªgÉ°S øjòdG ÚcQÉ°ûŸG ≈∏Y á«aô°T äGOÉ¡°T ™jRƒJ ¬dÓN øe ” ΩÉààN’G èeÉfôH .á«æjƒμàdG
.á«aÉ≤ãdG IôgÉ¶àdG

ôHƒàcCG —ÉØdG EG »æ¡ŸG ∫ƒNódG ïjQÉJ ójó“h ..
IQGRh äQôb ,»æ¡ŸG º«∏©àdGh øjƒμàdG äÉ°ù°SDƒÃ ¥ÉëàdÓd ÜÉÑ°ûdG øe øμ‡ OóY ÈcC’ á°UôØdG íæe ó°üb
AÉ≤HE’G ” Éª«a .ΩOÉ≤dG ôHƒàcCG —ÉØdG ájÉZ ÛEG Oó÷G Ú°üHÎª∏d »ª°SôdG ∫ƒNódG ïjQÉJ ójó“ GôNDƒe øjƒμàdG
QÉWE’G ¢ùØf ‘h .≈eGó≤dG Ú°üHÎª∏d áÑ°ùædÉH »æ¡ŸG ∫ƒNódG ¥Ó£f’ óYƒªc ÈªàÑ°S 22 ïjQÉJ ≈∏Y
áMƒàØŸG ÜGƒHC’G äÉ«dÉ©a π°UGƒàJ Éª«a Ú∏é°ùª∏d ¬«LƒàdGh AÉ≤àf’G IÎa ΩÉjCG áKÓK QGóe ≈∏Y ,¢ùeCG â≤∏£fG
.âæ°Tƒ“ ÚY áæjóe §°SƒH ÜÉÑ°ûdG §«°ûæJh ΩÓYE’G õcôeh á«æjƒμàdG äÉ°ù°SDƒŸG áaÉc ÈY

hRh …õ`` ` ` `«àH á`` ` «fƒØª°ùdG ≈≤«°Sƒª∏d ¢Vô`` ` `Y
…R{ ábôØdG ¬£°ûæJ ,GóZ á«fƒØª°ùdG ≈≤«°Sƒª∏d É°VôY ,hRh …õ«àH Ú°SÉj ÖJÉc …ƒ¡÷G ìô°ùŸG ø°†àëj
.z¿É«L ÉZ{ hÎ°ùjÉŸG IOÉ«≤H á«æ«°üdG z≠fÉ«L

(021) 73.60.59 :¢ùcÉØ∏J Gƒ`` `∏°üJG º`μJÉfÓ``Y’E
IOƒ`` ` ` ` ` ` ` `÷Gh á`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `Yô°ùdG :…QÉ`` ` éàdG º`` `°ù≤dÉH
QÉ¡°TE’Gh ô°ûæ∏d á«æWƒdG á°ù°SDƒŸG
ôFGõ÷G ` Qƒà°SÉH ´QÉ°T 1
(021)73.71.28.... :∞JÉ¡dG
(021)73.30.43
(021)73.76.78
(021)73.95.59... :¢ùcÉØdG

:á¶MÓe ¯
º````∏˘˘ ˘°ùJhCG π````°Sô˘˘ ˘J »˘˘ ˘ à˘ ˘ ˘dG ≥˘˘ ˘ FÉ˘˘ ˘ Kƒ˘˘ ˘ dGh ä’É```≤ŸG
ô°ûæJ ⁄ hCG äô°ûf É¡HÉë°UCG EGOôJ ’ Ió````jôé∏d
É¡H Iójô÷G áÑdÉ£Ÿ ∫É› ’h

¥ô°ûdG ‘ »`` ` ` ` æeC’Gh »°SÉ«°ùdG ™`` ` °VƒdG Qƒ`` ` `£J
¢TÉ`` `≤f ´ƒ`` ` °Vƒe §`` ` °ShC’G
Qƒ£J{ ´ƒ°Vƒe ∫ƒM Iô°VÉﬁ zIôgÉ≤dG{ á«é«JGÎ°S’G äÉ°SGQó∏d ΩGôgC’G õcôe ‘ »°ù«FQ åMÉH ,»cÉÑ°ûdG ôªY PÉà°SC’G §°ûæj
.¿ƒà∏¡dG ¥óæØH 14:00 áYÉ°ùdG ≈∏Y ,Ωƒ«dG zá«aGô°ûà°SG Iô¶fh ‹É◊G ™°VƒdG π«∏– ,§°ShC’G ¥ô°ûdG ‘ »æeC’Gh »°SÉ«°ùdG ™°VƒdG

ôFGõ÷G ‘ zÜô¨e »JÉH{™e ácGô°ûdÉH ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ äGAÉ≤∏d á«fÉãdG á©Ñ£dG
‘ zÜô¨e »JÉH{ ™e ácGô°ûdÉH ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ äGAÉ≤∏d á«fÉãdG á©Ñ£dG zá«ªæà∏d RQÉàfG{ º¶æJ
äõ«“ á≤HÉ°ùdG á©Ñ£dG ¿CG Éª∏Y ,z…ôëÑdG ôHƒæ°üdG{ ¿ƒà∏«¡dG ¥óæØH ôHƒàcCG 8 Ωƒj ôFGõ÷G
á«ÑæLC’G OƒaƒdG ∞∏àﬂh ÚjôFGõL Ú«æ¡e Qƒ°†M ±ô©à°ùa áæ°ùdG √òg ÉeCG ,»æ¡e 693 ácQÉ°ûÃ
.É«dÉ£jEG Gòch É«fÉÑ°SEGh É°ùfôah É«Ñ«dh Üô¨ŸGh ¢ùfƒJ QGôZ ≈∏Y

¢ùfƒàH zó«ª°ùcÉJ{ ¢Vô©e áaÉ«°V ‘ è«°ùædG ´É£b ƒ«æ¡e
¿ƒdÉ°ü∏d IõgÉ÷G ¢ùHÓŸGh è«°ùædG ‘ Ú°üàıG ÚjôFGõ÷G Ú«æ¡ª∏d IQÉjR ,ôFGõ÷G ‘ á«°ùfƒàdG ájQÉéàdG áã©ÑdG º¶æJ
¢VQÉ©ŸG ô°ü≤H 2014 ôHƒàcCG 4 ÛEG 2 øe IóàªŸG IÎØdG ∫ÓN ¬ª«¶æJ ™eõŸG z2013 ó«ª°ùcÉJ{ ¢ùHÓŸGh è«°ùæ∏d »£°SƒàehQhC’G
Qô≤ŸG á«æ¡ŸG äÉYÉªàL’G á©HÉàeh ,ájôFGõ÷Gh á«°ùfƒàdG äÉ°ù°SDƒŸG ÚH ÜQÉ≤àdG ≥«≤ëàd ,áeÉg á°Uôa áÑ°SÉæŸG √òg ó©Jh .ΩôμdÉH
.ôFGõ÷ÉH á∏Ñ≤ŸG áæ°ùdG øe ∫hC’G »°SGó°ùdG ‘ É¡ª«¶æJ

¢SGôgCG ¥ƒ`` `°ùH Qhôe »KOÉ`` ` M ‘ ìhôéH ø`` `jôNBG 6 áHÉ°UEGh ¢üî°T ∑Ó`` ` g
»æWƒdG ≥jô£dGh âjQÉÑμdG …OGh ájó∏H øe πμH É©bh ,Ú∏°üØæe Qhôe »KOÉM ‘ IQƒ£ÿG áJhÉØàe ìhôéH ¿hôNBG 6 Ö«°UCGh ¬ØàM ¢üî°T »≤d
É°VQ ∫hC’G ΩRÓŸG ájôjóŸG äGP iód ΩÓYE’ÉH ∞∏μŸG í°VhCGh.á«fóŸG ájÉª◊G ájôjóe øe ¢ùeCG º∏Y Ée Ö°ùM ¢SGôgCG ¥ƒ°S áj’ƒH 80 ºbQ
‘ ÖÑ°ùJ É‡ âjQÉÑμdG …OGƒH ô°ùL ≈∏Y øe É¡Wƒ≤°S Ö≤Y πeÉμdÉH â∏©à°TGh IQÉ«°S âÑ∏≤fG ÉeóæY ¢ùeCG ∫hCG ™bh ∫hC’G çOÉ◊G ¿CG »©°ùe
.¢ThQhGóe ≈Ø°ûà°ùÃ åã÷G ßØM áë∏°üe ÛEG á«fóŸG ájÉª◊G ô°UÉæY ±ôW øe ¬àãL â∏≤f …òdG (áæ°S 25) É¡≤FÉ°S ∑Óg

IóMGh áëjô°T ≈∏Y ÚªbQ :z+ ƒ°SÒa{ Iójó÷G áeóÿG ≥∏£j …õ«L
.IójGõàŸG ÚcÎ°ûŸG äÉÑZôd áHÉéà°SG z+ ƒ°SÒa{ áeóN ≥∏£j ''…õ«L'' ∫É≤ædG ∞JÉ¡dG πeÉ©àe ≥∏WCG
º¡d ôaƒj ÊÉK ºbQ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊ÉH íª°ùJ »gh ÚcÎ°ûŸG ±Éæ°UCG ™«ª÷ á¡Lƒe áeóÿG √òg
.á«fÉK áëjô°T ΩGóîà°SEG ¿hóH ójóéà∏d á∏HÉb ô¡°T hCG ´ƒÑ°SCG IóŸ IÒ°ü≤dG á«°üædG πFÉ°SôdGh äÉŸÉμŸG
QÉ«àNE’G ¬«∏Y Égó©Hh *727# π«μ°ûJ ÛEG ∑Î°ûŸG ≈∏Y Ée z+ ƒ°SÒa{ áeóN øe IOÉØà°S’G πLCG øe
¿ƒμ«a π«©ØàdG ÉeCG .§≤a QÉæjO 250 πHÉ≤e Éeƒj 30 IóŸ ∑GÎ°TG hCG QÉæjO 150 πHÉ≤e ΩÉjCG á©Ñ°ùd ∑GÎ°TG ÚH
.Ö∏£dG ≥jôW øY hCG É«FÉ≤∏J

áeÉ©dG IôjóŸG á°ù«FôdG
ô°ûædG ádhDƒ°ùe

¢TÉHO áæ«eCG

á∏"Qh á©Ñ£e S.I.A :Üƒæ÷G S.I.E áYÉÑ£dG ácô°T :¥ô°ûdG S.I.O áYÉÑ£dG ácô°T :Üô¨dG S.I.A á©Ñ£e :§°SƒdG:á«dÉàdG äÉ°ù°SDƒŸÉH ™Ñ£J

á«eƒª©dG á°ù°SDƒŸG øY Qó°üJ ájQÉÑNEG á«æWh á«eƒj
(º¡°SCG äGP ácô°T)ájOÉ°üàb’G
êO 126.000 000.00 :»YÉªàL’G É¡dÉe ¢SCGQ
ôFGõ÷G AGó¡°ûdG ´QÉ°T 39

http.//www.ech-chaab.com :ÊhÎµdE’G ™bƒŸG/ info@ech-chaab.com :ÊhÎµdE’G ójÈdG

áeÉ©dG ájôjóŸG áfÉeCG

ôjôëàdG

(021) 60.69.55:∞JÉ¡dG
(021)60.70.35:¢ùcÉØdG

(021) 60.67.83 :ôjôëàdG
(021) 60.67.93 :¢ùcÉØdG

(021) 73.93.27

á«dÉªdGh IQGOE’G

وطني

اإ’ثنين  ١٦سسبتمبر ٢٠١٣م
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رئيسس ألجمه ـ ـوري ـ ـة يعين
مدلسصي رئيسصا للمجلسس ألدسصتوري

ألرئيسس بوتفليقة
يسصتقبل سصÓل

عين رئيسس الجمهورية السسيد عبد العزيز بوتفليقة
أامسس ،مراد مدلسسي رئيسسا للمجلسس الدسستوري خلفا
ل ˘ل ˘ط ˘يب ب ˘ل ˘ع ˘ي ˘ز ال ˘م ˘ع ˘ي˘ن ع˘ل˘ى رأاسس وزارة ال˘داخ˘ل˘ي˘ة
وال˘ج˘ماعات المحلية .ي ˘ذك ˘ر أان م ˘دلسس˘ي ك˘ان يشس˘غ˘ل
منصسب وزير الشسؤوون الخارجية.

اسستقبل رئيسس الجمهورية السسيد عبد العزيز بوتفليقة
أامسس بالجزائر العاصسمة الوزير اأ’ول السسيد عبد المالك
سسÓل.
وقد قدم الوزير اأ’ول لرئيسس الدولة خÓل هذا اللقاء
عرضسا عن نشساطاته غداة تنصسيب الوزراء الجدد.
وقد أاعطى رئيسس الدولة للسسيد سسÓل تعليمات جديدة
خاصسة بهذه المرحلة الرامية إالى اعطاء دفع جديد لعمل
الجهاز التنفيذي الذي تم تعيينه يوم اأ’ربعاء الفارط.
للتذكير كان الوزير اأ’ول قد صسرح اأ’ربعاء الماضسي أان
المشساريع المسسجلة في إاطار البرنامج التنموي لرئيسس
الجمهورية «سستتعزز بمزيد من الديناميكية» مع الحكومة
الجديدة .
وأاضس˘اف ان «ال˘مشس˘اري˘ع سس˘ت˘ت˘ع˘زز م˘ع ال˘حك˘وم˘ة ال˘ج˘ديدة
حيث سسيتعلق اأ’مر باسستمرارية مع ديناميكية اكبر .إانها
حكومة منسسجمة وكل واحد سسيتحمل مسسؤوولياته ’تمام
برنامج رئيسس الجمهورية كلية .تلكم هي اأ’هداف التي
سسطرناها».

سصÓل يسصتقبل وزير ألشصؤوون ألخارجية ألكندي

..وأأحمد ڤايد صصالح
اسستقبل رئيسس الجمهورية السسيد عبد العزيز بوتفليقة
أامسس بالجزائر العاصسمة أاحمد ڤايد صسالح نائب وزير
الدفاع الوطني رئيسس أاركان الجيشس الوطني الشسعبي.
وخÓل هذا ا’سستقبال قدم ڤايد صسالح لرئيسس الدولة
ع˘ ˘رضس˘ ˘ا ع ˘ن ال ˘وضس ˘ع اأ’م ˘ن ˘ي وك ˘ذا نشس ˘اط ˘ات ال ˘ق ˘وات
ال ˘مسس ˘ل ˘ح ˘ة ال ˘وط ˘ن˘ي˘ة ع˘ل˘ى مسس˘ت˘وى ال˘ح˘دود ال˘ج˘ن˘وب˘ي˘ة
والشسرقية للبÓد.

ألجزأئر ـ كندأ:

لعمامرة وبيرد يشصيدأن بمسصتوى ألعÓقات ألثنائية بين ألبلدين
أشصاد أمسس ،رمطان لعمامرة
وزي ˘ ˘ر ألشص ˘ ˘وؤون أل ˘ ˘خ ˘ ˘ارج˘ ˘ي˘ ˘ة
ب˘ ˘مسص˘ ˘ت ˘وى ع ˘Óق ˘ات أل ˘ت ˘ع ˘اون
وأل ˘ ˘تشص ˘ ˘اور ألسص ˘ ˘ي ˘ ˘اسص ˘ ˘ي ب˘ ˘ي˘ ˘ن
ألجزأئر وكندأ ..وألتي حققت
 ٦، ٥م ˘ل˘ي˘ار دو’ر م˘ن ح˘ج˘م
ألتبادل ألتجاري بين ألبلدين.
ودع˘ ˘ا ل˘ ˘ع˘ ˘م˘ ˘ام˘ ˘رة خ˘ ˘Óل ن˘ ˘دوة
صس˘ح˘ف˘ي˘ة ع˘ق˘ده˘ا ب˘م˘ق˘ر الخارجية
رفقة نظيره الكندي جون بيرد اإلى
ت ˘ط˘وي˘ر وت˘غ˘ي˘ي˘ر ط˘ب˘ي˘ع˘ة ال˘ع˘Óق˘ات
ا’إق˘ ˘تصس˘ ˘ادي˘ ˘ة ل˘ ˘ت˘ ˘ت ˘ج ˘اوز ال ˘ط ˘اب ˘ع
ال ˘ت ˘ج ˘اري اإل ˘ى م ˘ا ه˘و شس˘راك˘ة ع˘ن
طريق تفعيل ما يعرف بالموؤسسسسات
الصس˘غ˘ي˘رة وال˘م˘ت˘وسس˘ط˘ة ال˘ت˘ي تك˘ون
قادرة على توفير مناصسب العمل .
وحسسب لعمامرة فاإنه اآن ا’آوان
لÓإشستغال على هذا الجانب موؤكدا
اأن الجزائر تعد من اأكبر الشسركاء
الفاعلين اقتصساديا مع كندا وزيارة
ج˘ ˘ون ب˘ ˘ي˘ ˘رد ج ˘اءت ف ˘ي سس ˘ي ˘اق ˘ه ˘ا
المناسسب ،تترجم حقا الدور الكبير
للدولتين الصسديقتين على السساحة
العالمية في حل ا’أزمات القائمة
ومكافحة ا’إرهاب ،كون كندا بلد
عضسو في مجموعة الـ  ٨والجزائر
من الدول الرائدة في مجموعة الـ
 ٧٧ل ˘ذلك ف˘اإن ل˘ل˘دول˘ت˘ي˘ن دور ه˘ام˘
على صسعيد العÓقات الدولية  . .في
اسستحداث التوافق في مسسار هذه
ال˘ ˘ع˘ ˘Óق˘ ˘ات ل˘ ˘ذلك ف˘ ˘اإن ال˘ ˘رواب ˘ط
الثنائية في تطور مسستمر .
واأشسار وزير الشسوؤون الخارجية
اإل˘ ˘ ˘ى اأن ال˘ ˘ ˘ج˘ ˘ ˘زائ˘ ˘ ˘ر م˘ ˘ ˘ن اأق ˘ ˘دم ˘ ˘

تصصوير :عباسس تيليوة
ال˘م˘ت˘ع˘ام˘ل˘ي˘ن ا’إقتصساديين مع كندا
ف˘ ˘ي ال˘ ˘ق˘ ˘ارة ا’إف ˘ري ˘ق ˘ي ˘ة وال ˘ع ˘ال ˘م
العربي،
تتقاسسمان
المنتدى العالمي
ح˘ ˘ول مك˘ ˘اف ˘ح ˘ة
ا’إره˘اب وك˘ذلك
ت˘ ˘ع˘ ˘م˘ ˘Óن ع˘ ˘ل ˘ى
م ˘ ˘ح ˘ ˘ارب˘ ˘ة ه˘ ˘ذه
ا’آف˘ ˘ ˘ ˘ة وك ˘ ˘ ˘ذلك
الجريمة
ال˘ ˘م˘ ˘ن ˘ظ ˘م ˘ة ف ˘ي
السساحل
والصسحراء.
وذك˘ر ل˘ع˘م˘ام˘رة ب˘اأه˘مية العنصسر
البشسري  ..ك ˘ون ه ˘ن˘اك  ١٤٠٠األف
جزائري مقيم في هذا البلد  . .كل
هذا يتيح الفرصسة السسانحة للتنمية
ا’إق ˘تصس˘ادي˘ة ب˘ي˘ن ال˘ب˘ل˘دي˘ن واإت˘اح˘ة

فرصس الشسراكة على اأسسسس صسحيحة
وسسليمة  ..يك˘ ˘ون ل ˘ه ˘ا ذلك ال ˘ب ˘ع ˘د
ا’إجتماعي
وا’إنسساني،
وخير دليل على
ذلك ه ˘ ˘ ˘ ˘و ذلك
الخط المباشسر
ل ˘ل ˘ن˘ق˘ل ال˘ج˘وي
للشسركة
الجزائرية
ب ˘ات˘ج˘اه ال˘م˘دن
الك˘ن˘دي˘ة وياأمل
ال˘ق˘ائ˘م˘ون على
ه ˘ذا ال ˘مسس ˘ع ˘ى
اأن تك ˘ ˘ون ه ˘ ˘ن ˘ ˘اك  ٧رح ˘Óت ف ˘ي
ا’أسسبوع الواحد .
واع ˘ت ˘ب ˘ر ل ˘ع ˘م ˘ام ˘رة ف ˘ي سس ˘ي ˘اق
ح˘دي˘ث˘ه اأن ال˘ن˘ظ˘رة ا’إسس˘ت˘رات˘ي˘ج˘ي˘ة
لشس˘رك˘ائ˘ن˘ا ه˘ي اأن ال˘ج˘زائ˘ر ت˘ت˘م˘ت˘ع

تجاوز ألطابع
ألتج ـاريإألى
ألشصرأكـ ـ ـ ـة

با’سستقرار  ،وعنصسر فعال باإمكانه
اأن يدعم هذا التوجه في المنطقة
وفي اأماكن اأخرى  . .وما تتمتع به
ال˘ج˘زائ˘ر م˘ن تك˘وي˘ن وت˘ج˘ه˘يز يعزز
الكثير من التعاون والتشساور مع دول
الشسمال.
كما اأن الجزائر شسريك فعال في
مكافحة ا’إرهاب ومواجهته يوؤكد
على الدور الموؤسسسس والريادي لهذا
البلد.
وشس ˘دد ل ˘ع ˘م ˘ام ˘رة ع˘ل˘ى ضس˘رورة
ال˘ ˘ج˘ ˘ن˘ ˘وح اإل˘ ˘ى ال˘ ˘ح˘ ˘ل السس˘ ˘ي˘ ˘اسس ˘ي
والسس ˘ل˘م˘ي ف˘ي ا’أزم˘ة السس˘وري˘ة م˘ن
خ ˘Óل م ˘ق ˘ارب ˘ة شس ˘ام ˘ل ˘ة ،وم ˘وق˘ف
ال˘ ˘ج˘ ˘زائ˘ ˘ر ث ˘ابت ف ˘ي ه ˘ذا الشس ˘اأن،
م ˘دع ˘م ˘ا ال ˘م ˘ب ˘ادرة ال ˘روسس ˘ي˘ة وك˘ل
التحركات التي ترمي اإلى الحفاظ
ع ˘ل ˘ى الشس ˘رع ˘ي ˘ة ال ˘دول ˘ي ˘ة ف˘ي ح˘ل
النزاع . .مع تثمين الدور الذي يقوم
به ا’أخضسر ا’براهيمي  .اأما جون
بيرد وزير خارجية كندا فقد نوه
ب˘ال˘ع˘Óق˘ات ال˘ث˘ن˘ائ˘ي˘ة ب˘ي˘ن ال˘ج˘زائر
وبلده والتي اإرتقت اإلى مسستويات
اأع ˘ل ˘ى ف ˘ي ق ˘ط ˘اع ˘ات ه˘ام˘ة م˘ن˘ه˘ا
ا’إق ˘تصس ˘ادي ˘ة ومك ˘اف ˘ح ˘ة ا’إره ˘اب
واصس ˘ف˘ا اإي˘اه˘ا ب˘ال˘حسس˘ن˘ة ف˘ا’أرق˘ام˘
جيدة بين البلدين وبخصسوصس سسوؤال
حول شسركة «اسس .اأن .سسي ’فا’ن»
قال بيرد باأن هناك قوانين رادعة
ج ˘دي ˘دة صس˘درت ف˘ي ك˘ن˘دا ت˘ح˘ارب
الرشسوة كما هناك اآلية اأخرى تعتمد
على التحقيقات .

جمالأأوكيلي

مسصاهل لدى أسصتÓم مهامه:

«أأسصرة أإ’عÓم كلها طاقات هائلة سصتعمل بصصدق خدمة لهذأ ألوطن ألعزيز»
أأكد وزير أ’تصصال ألجديد عبد ألقادر
مسص ˘اه ˘ل أمسس ،خ ˘Óل م ˘رأسص ˘م تسص ˘ل ˘ي ˘م
وأسص ˘ت ˘Óم أل ˘م ˘ه ˘ام م ˘ع ن˘ظ˘ي˘ره أأ’سص˘ب˘ق،
سصعيهإ’عطاء ألموأطن ألحق فيإأعÓم
صص˘ ˘ادق ون˘ ˘زي˘ ˘ه وت˘ ˘زوي˘ ˘ده ب ˘م ˘خ ˘ت ˘ل ˘ف
أل ˘وسص ˘ائ ˘ل وأل ˘ت˘ك˘ن˘ول˘وج˘ي˘ات أل˘ح˘دي˘ث˘ة
موأكبة للتطورأت ألتي يشصهدها ألعالم،
وهذأ ’ يتجسصد ـ حسصب ما أأكده ـ إأ’
بالتعاون مع جميع ألشصركاء سصوأء كانوأ
في ألقطاع ألعموميأأو ألخاصس.

جيهان يوسصفي
تصصوير :عباسس تيليوة

وف˘ ˘ي تصس ˘ري ˘ح ل ˘لصس ˘ح ˘اف ˘ة ع ˘ل ˘ى ه ˘امشس
تنصسيبه ،اأبدا مسساهل عزمه على اأن يكون في
مسستوى الثقة التي وضسعت فيه خاصسة «واأن
اأسس˘رة ا’إع˘Óم ك˘ل˘ه˘ا ط˘اق˘ات ه˘ائ˘ل˘ة سس˘ت˘ع˘مل
بصسدق خدمة لهذا الوطن العزيز» ،مشسددا
ع ˘ل ˘ى ال ˘دور ال ˘م ˘ن ˘وط ب˘وسس˘ائ˘ل ا’إع˘Óم ف˘ي

ال˘ت˘ع˘ري˘ف ب˘ال˘ج˘زائ˘ر «ل˘يسس ف˘ق˘ط داخ˘ل˘يا بل
على المسستوى الخارجي من خÓل اإعطائها
الصس ˘ورة ال ˘ح ˘ق ˘ي ˘ق˘ي˘ة لك˘ل م˘ا ت˘م اإن˘ج˘ازه م˘ن
مشس˘ ˘اري˘ ˘ع ورف˘ ˘ع˘ ˘ه م˘ ˘ن ت˘ ˘ح˘ ˘دي˘ ˘ات ف˘ ˘ي ك˘ ˘ل
المجا’ت».
وكشس˘ ˘ف ال ˘وزي ˘ر ال ˘ج ˘دي ˘د ع ˘ن «صس ˘ع ˘وب ˘ة
وحسساسسية قطاع ا’إعÓم في الجزائر» في
خضسم التحو’ت التي يعرفها العالم خاصسة
ب ˘م ˘ج ˘ال تك ˘ن ˘ول ˘وج ˘ي˘ات ا’إع˘Óم وا’إتصس˘ال،

مضسيفا «’بد علينا اأن نلعب دورا
ك ˘ب ˘ي ˘را ’إع ˘ط ˘اء ال ˘ج ˘زائ˘ر صس˘ورة
جديدة في الخارج ورفع مختلف
ال ˘ت ˘ح˘دي˘ات» سس˘ي˘م˘ا واأن ال˘مسس˘األ˘ة
«ل˘ ˘يسست ب˘ ˘ال˘ ˘مسس˘ ˘ت˘ ˘ح˘ ˘ي ˘ل ˘ة اإذا م ˘ا
تضسافرت جهود الجميع».
ومن جهته ،اأفاد الوزير ا’أسسبق
م ˘ح ˘م ˘د السس ˘ع ˘ي˘د اأن˘ه ع˘م˘ل ع˘ل˘ى
اإع˘ ˘ط˘ ˘اء ال˘ ˘ق˘ ˘ط ˘اع دف ˘ع ˘ا ون ˘فسس ˘ا
ج ˘دي ˘دي ˘ن م˘ن خ˘Óل «ت˘ع˘زي˘ز ك˘ل
م˘ ˘اه˘ ˘و اإي˘ ˘ج ˘اب ˘ي وا’ب ˘ت ˘ع ˘اد ع ˘ن
السسلبيات».
ووصسف الوزير ا’أسسبق خÓل كلمة القاها،
العمل في الجهاز التنفيذي بالتجربة الثرية
ال˘ت˘ي ’ ت˘نسس˘ى ب˘مشس˘واره السس˘ي˘اسس˘ي ،م˘ت˘م˘ن˘ي˘ا
التوفيق والنجاح للوزير الحالي في مهمته
ال ˘ج ˘دي ˘دة سس ˘ي ˘م ˘ا واأن˘ه «شس˘ع˘ل˘ة م˘ن ال˘نشس˘اط
والتواضسع والعمل الدوؤوب».

أسص ˘ت ˘ق ˘ب ˘ل أل ˘وزي ˘ر أ’أول ع ˘ب ˘د أل ˘م ˘الك
سص ˘Óل أمسس ب ˘ال ˘ج ˘زأئ ˘ر أل ˘ع ˘اصص ˘م ˘ة ،وزي˘ر
ألشص ˘وؤون أل ˘خ ˘ارج ˘ي ˘ة أل˘ك˘ن˘دي ج˘ون ب˘ي˘رد
أل ˘ذي ي˘ق˘وم ب˘زي˘ارة رسص˘م˘ي˘ة أإل˘ى أل˘ج˘زأئ˘ر
حسصب بيان لديوأن ألوزير أ’أول.
واأوضسح ذات المصسدر اأن «اللقاء سسمح بتقييم
وضسع العÓقات ا’قتصسادية بين البلدين ودراسسة
السسبل والوسسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي

سسيما من خÓل اآلية المشساورات السسياسسية التي
انطلقت منذ .» ٢٠١١
واأضساف ذات البيان اأن اللقاء قد شسكل مناسسبة
«ل ˘ت ˘ب ˘ادل واسس˘ع ل˘وج˘ه˘ات ال˘ن˘ظ˘ر ح˘ول ال˘قضس˘اي˘ا
ا’ق˘ل˘ي˘م˘ي˘ة وال˘دول˘ي˘ة ذات ا’ه˘ت˘م˘ام ال˘مشسترك».
وقد حضسر هدا اللقاء وزير الشسوؤون الخارجية
رمطان لعمامرة.

لعمامرة يتحادث مع نظيره ألكندي
تحادث وزير الشسؤوون الخارجية رمطان لعمامرة أامسس
بالجزائر ،مع نظيره الكندي جون بيرد الذي يقوم بزيارة
رسسمية إالى الجزائر .وقد توسسع هذا اللقاء الذي جرى بمقر
وزارة الشسؤوون الخارجية ليشسمل أاعضساء وفدي البلدين.

وزأرة ألدأخلية وألجماعات ألمحلية:

بلعيز يؤوكد عزمه وإأرأدته ’سصتكمال مسصار تطوير ألقطاع
أك ˘د وزي ˘ر أل ˘دول ˘ة وزي˘ر
أل˘ ˘دأخ˘ ˘ل˘ ˘ي˘ ˘ة وأل˘ ˘ج˘ ˘م˘ ˘اع˘ ˘ات
ألمحلية ألطيب بلعيز أمسس
ب˘ال˘ج˘زأئر ألعاصصمة« ،عزمه
وأإرأدته» ’سصتكمال ما أنجز
ف˘ ˘ ˘ي مسص˘ ˘ ˘ار ت ˘ ˘ط ˘ ˘وي ˘ ˘ر ه ˘ ˘ذأ
ألقطاع «ألحسصاسس».
وق˘ال ب˘ل˘ع˘ي˘ز ف˘ي كلمة له
ع˘ل˘ى ه˘امشس ت˘نصص˘ي˘ب˘ه خ˘لفا
لدحو ولد قابلية:
«اأتيت بعزيمة واإرادة من اأجل
اسستكمال ما قام به اأخي (السسيد ولد قابلية)
ف ˘ي مسس ˘ار ت ˘ط ˘وي˘ر وزارة ال˘داخ˘ل˘ي˘ة وال˘م˘ه˘ام˘
الموكلة لهذه الوزارة الحسساسسة».
واأضس˘ ˘اف ف˘ ˘ي ه˘ ˘ذا الصس˘ ˘دد ب˘ ˘اأن ال ˘ق ˘ط ˘اع
ي˘تضس˘م˘ن م˘ه˘ام˘ا «ت˘ق˘ل˘ي˘دي˘ة» واأخرى في «طور
ال˘ت˘ن˘ف˘ي˘ذ» م˘وؤك˘دا ب˘اأن˘ه سس˘ي˘عمل على «مواصسلة
ال ˘مسس ˘ي ˘رة» وم ˘ت ˘ع ˘ه˘دا ب˘خ˘دم˘ة ال˘ج˘زائ˘ر بك˘ل
«اإخÓصس وعزيمة واإرادة».
م ˘ن ج ˘ه ˘ة اأخ ˘رى اأع˘رب وزي˘رال˘دول˘ة وزي˘ر
ال ˘داخ ˘ل ˘ي˘ة وال˘ج˘م˘اع˘ات ال˘م˘ح˘ل˘ي˘ة ع˘ن شسك˘ره
لرئيسس الجمهورية السسيد عبد العزيز بوتفليقة

«للثقة» التي وضسعها في شسخصسه
ب˘ت˘ق˘ل˘ي˘ده مسس˘وؤول˘ي˘ة ه˘ذا القطاع
اآم Óاأن يكون «عند حسسن ثقته».
ول˘˘م ي˘ف˘وت ب˘ل˘ع˘ي˘ز ال˘م˘ن˘اسس˘ب˘ة
ل˘ي˘ن˘وه ب˘ال˘م˘ج˘ه˘ودات ال˘ت˘ي بذلها
دح˘˘˘و ول˘˘˘د ق˘˘اب˘˘ل˘˘ي˘˘ة ف˘˘ي خ˘˘دم˘˘ة
الجزائر سسواء اأثناء ثورة اأول
ن˘˘˘˘˘˘˘وف˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ر اأو م˘˘˘˘˘˘ن خ˘˘˘˘˘˘Óل
ال˘مسس˘وؤول˘ي˘ات ال˘ت˘ي ت˘ق˘ل˘دها بعد
ا’سس˘ت˘ق˘Óل م˘ع˘ت˘ب˘را اإي˘اه «رم˘زا
يحتذى به في خدمة الوطن» .
من جانبه ذكر ولد قابلية في كلمته باأهم ما
ت ˘م ان ˘ج ˘ازه ف ˘ي ق ˘ط ˘اع ال˘داخ˘ل˘ي˘ة وال˘ج˘م˘اع˘ات
ال˘ ˘م ˘ح ˘ل ˘ي ˘ة ع ˘ل ˘ى غ ˘رار مسس ˘ار عصس ˘رن ˘ة ا’إدارة
واإصس ˘دار ج ˘واز السس ˘ف ˘ر ال ˘ب ˘ي˘وم˘ت˘ري اإل˘ى ج˘انب
ال˘ ˘ق˘ ˘وان˘ ˘ي˘ ˘ن ال˘ ˘ج˘ ˘دي˘ ˘دة ال ˘م ˘ن ˘درج ˘ة ف ˘ي اإط ˘ار
ا’صسÓحات السسياسسية ا’أخيرة .
يذكر اأن مراسسم تسسليم مهام هذا القطاع
ج˘رت ب˘حضس˘ور ال˘م˘دي˘ر ال˘ع˘ام ل˘Óأم˘ن ال˘وط˘ني
اللواء عبد الغني هامل والمدير العام للحماية
ال˘م˘دن˘ي˘ة مصس˘ط˘ف˘ى ال˘ه˘ب˘ي˘ري واإط˘ارات وزارة
الداخلية.

وزأرة ألبريد وتكنولوجيات أإ’عÓم وأإ’تصصال

دردوري :بذل كل ألمجهودأت لتطبيق برنامج رئيسس ألجمهورية
أأك˘ ˘ ˘ ˘دت وزي ˘ ˘ ˘رة أل ˘ ˘ ˘ب ˘ ˘ ˘ري ˘ ˘ ˘د
وت˘ ˘ ˘ك˘ ˘ ˘ن˘ ˘ ˘ول ˘ ˘وج ˘ ˘ي ˘ ˘ات أإ’ع ˘ ˘Óم
وأ’تصص ˘ ˘ال ف˘ ˘اط˘ ˘م˘ ˘ة أل˘ ˘زه˘ ˘رأء
دردوريأأمسس ب ˘ ˘ ˘ ˘ال ˘ ˘ ˘ ˘ج˘ ˘ ˘ ˘زأئ˘ ˘ ˘ ˘ر
ألعاصصمة ،عزمها على بذل كل
أل ˘م ˘ج ˘ه˘ودأت ل˘ت˘ط˘ب˘ي˘ق ب˘رن˘ام˘ج
رئيسس ألجمهورية عبد ألعزيز
بوتفليقة في ألشصق ألذي يخصس
قطاعها.
وأاضس ˘افت ال ˘وزي ˘رة ال˘ج˘دي˘دة ف˘ي
قطاع البريد وتكنولوجيات اإ’عÓم
وا’تصسال خÓل مراسسم تسسليم واسستيÓم المهام مع
الوزير السسابق موسسى بن حمادي أانها حريصسة على
العمل مع جميع إاطارات القطاع لتنفيذ برنامج رئيسس
ال ˘ج ˘م ˘ه ˘وري ˘ة ف ˘ي ال ˘ق ˘ط ˘اع ال ˘ذي ع˘رف ال˘ع˘دي˘د م˘ن

اإ’نجازات .ونوهت دردوري بالمجهودات
ال ˘ت ˘ي ب˘ذل˘ه˘ا ب˘ن ح˘م˘ادي ل˘ت˘ط˘وي˘ر ق˘ط˘اع
البريد وتكنولوجيات اإ’عÓم وا’تصسال.
من جهة أاخرى عبر الوزير السسابق عن
تمنياته بالنجاح والتوفيق لوزيرة البريد
وتك˘ن˘ول˘وج˘ي˘ات اإ’ع˘Óم وا’تصسال خاصسة
وأان القطاع «يتوفر حاليا على إاطارات
وكفاءات عالية» كما قال.
يذكر أان فاطمة الزهراء دردوي عينت
ف˘ي م˘نصسب وزي˘رة ال˘ب˘ري˘د وتك˘ن˘ول˘وجيات
اإ’ع˘ ˘Óم وا’تصس˘ ˘ال ب˘ ˘م˘ ˘وجب ال ˘ت ˘ع ˘دي ˘ل
الوزاري الذي أاجراه رئيسس الجمهورية يوم اأ’ربعاء
الماضسي وكانت دردوري تشستغل قبل هذا المنصسب
رئ˘يسس˘ة لسس˘ل˘ط˘ة ضس˘ب˘ط ال˘ب˘ري˘د وال˘م˘واصس˘Óت السسلكية
والÓسسلكية.

أإلثنين  ١٦سصبتمبر ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ١٠ذو ألقعدة ١٤٣٤هـ

وطني

بحضسور وزيرة البريد وتكنولوجيات اإ’عÓم وا’تصسال

فتحأإظرفة إلمتعهدين إلثÓثة لنيل مناقصشة إلجيل إلثالث للهاتف إلنقال
أاعلنت لجنة ا’عÓن عن المنافسسة التابعة لسسلطة الضسبط للبريد والمواصسÓت السسلكية والÓسسلكية،
ب˘˘حضس˘ور وزي˘رة ال˘ب˘ري˘د وت˘ك˘ن˘ول˘وج˘ي˘ات اإ’ع˘Óم وا’تصس˘ال زه˘رة دردوري ،ع˘ن ال˘ق˘ب˘ول الشس˘ك˘ل˘ي ل˘ل˘ع˘روضس
المقدمة في اطار المناقصسات التنافسسية لمنح تراخيصس الهاتف النقال  ،٣ +في جلسسة عامة وعلنية لفتح
اأ’ظرفة ،وذلك بعد تأاكدها من مطابقة المسستندات في الجرد مع نظام المنافسسة.

سسعاد بوعبوشش
وحسصب صصالح ﬁقون رئيسس أللجنة
يتعلق ألمر بكل من أأورأسصكوم أتصصالت
أ÷زأئ ˘ر «ج˘ي˘زي» ،أل˘وط˘ن˘ي˘ة لتصص˘الت
أ÷زأئر «‚مة» ،أ÷زأئرية لتصصالت
أل ˘ن ˘ق˘ال «م˘وب˘ي˘ل˘يسس» ،ح˘يث ” م˘رأق˘ب˘ة
مدى مطابقة أŸلف ألقانو Êوألتقني،
م˘ع˘ل˘ن˘ا ع˘ن أن˘ط˘Óق أل˘ل˘ج˘ن˘ة ‘ ع˘م˘ل˘ه˘ا
للتقييم ألنهائي للجانب ألتقني وأعÓن
ألنتائج ‘ منتصصف أأكتوبر أŸقبل ‘
جلسصة علنية.
و” خ˘ ˘Óل أل˘ ˘ع˘ ˘م˘ ˘ل ˘ي ˘ة ج ˘رد أŸل ˘ف
أل ˘ق ˘ان ˘و ÊأŸتك ˘ون م ˘ن رسص˘ال˘ة ت˘رشص˘ح،
ألعÓن عن أŸطابقة ،قبول وإأمضصاء
أع ˘Óن أŸن ˘افسص ˘ة ،ق˘ب˘ول وأمضص˘اء دفÎ
ألشص˘روط ،مسص˘ت˘ن˘د أŸع˘ل˘وم˘ة ،باإلضصافة
أ ¤ألعرضس ألتقني لكل أŸتعهدين وذلك
إلنشص ˘اء وأسص ˘ت ˘غ ˘Óل شص ˘بك ˘ات ع ˘م˘وم˘ي˘ة
ل ˘ل ˘م˘وأصص˘Óت ألسص˘لك˘ي˘ة وأل˘Óسص˘لك˘ي˘ة أل˘ن˘ق˘ال˘ة
للجيل ألثالث .+٣
و‘ هذأ ألسصياق أأوضصح ﬁقون أأن أأعمال
تقييم ألعروضس سصتجري ‘ جلسصة مغلقة وفق
أŸعاي ÒأŸبينة ‘ نظام أعÓن أŸنافسصة،
وألتي تخصس ألعرضس ألتقني وأŸا‹ ،حيث
يقيم ألعرضس ألتقني على أأسصاسس  ١٦٠٠نقطة
كأاقصصى حد ،أأما ألعرضس أŸا‹ فيتم تقييمه
على أأسصاسس  ٤٠٠٠نقطة كأاقصصى حد.
وجاء فتح ألظرفة طبقا ألحكام أŸادة ١٢

إإلعÓن عن نتائج
إلتقييم في منتصشف
أإكتوبر إلدإخل

من أŸرسصوم ألتنفيذي رقم ٠١
ـ  ١٢٤أل ˘ذي ي˘تضص˘م˘ن –دي˘د
ألج ˘ ˘ ˘رأء أŸط ˘ ˘ ˘ب ˘ ˘ ˘ق ع˘ ˘ ˘ل˘ ˘ ˘ى
أŸزأي ˘دأت ب˘إاع˘Óن أŸن˘افسص˘ة
م ˘ ˘ن أأج ˘ ˘ل م˘ ˘ن˘ ˘ح أل˘ ˘رخصس ‘
›الت أŸوأصصÓت ألسصلكية
وألÓسصلكية ،عن طريق ﬁضصر
ي˘ ˘ب Úألج˘ ˘رأء أŸت˘ ˘ب˘ ˘ع وع ˘دد
أل˘ع˘روضس أŸف˘ت˘وحة وأŸتمثلة
‘ ثÓثة  ،ناهيك عن ﬁتوى كل عرضس .
و‘ أŸق˘ ˘اب˘ ˘ل أأع˘ ˘ل ˘ن ك ˘ل أŸت ˘ع ˘ه ˘دي ˘ن ‘

تصص ˘ ˘ري˘ ˘ح˘ ˘ات م˘ ˘ق˘ ˘تضص˘ ˘ب˘ ˘ة
للصصحافة على هامشس فتح
ألظ˘رف˘ة ع˘ن أسص˘ت˘ع˘دأدهم
ÿوضس غمار ألتجربة بكل
جد ،من ألسصتعدأد أ÷يد
وأأخ ˘ذ ب ˘ع Úألع ˘ت ˘ب ˘ار ك ˘ل
ألتفاصصيل وثقتهم ‘ قرأر
أل˘ل˘ج˘ن˘ة ل˘ت˘ق˘ي˘يم ألعروضس ،
خاصصة وأأن هناك من Áلك
كوأبل على غرأر ألوطنية لتصصالت أ÷زأئر
ألتي “تلك  ٦كوأبل.

تعزيزا للعÓقات اإ’قتصسادية بين الجزائر و اسسبانيا

توقيع عقد ششرإكة لصشناعةآإلت لأÓششغال إلعمومية بالجزإئر ٢٠١٤
أاشس ˘رف وزي ˘ر ال ˘ت ˘ن ˘م ˘ي ˘ة الصس ˘ن ˘اع˘ي˘ة و
ترقية ا’سستثمار عمارة بن يونسس أامسس
ع ˘ل ˘ى م ˘راسس ˘ي˘م ت˘وق˘ي˘ع ع˘ق˘د شس˘راك˘ة ب˘ي˘ن
ال˘ ˘م˘ ˘ؤوسسسس˘ ˘ة ال˘ ˘ع˘ ˘م˘ ˘وم˘ ˘ي˘ ˘ة ا’ق˘ ˘تصس ˘ادي ˘ة
«صس ˘وف ˘ار» ف ˘رع م ˘ن ال ˘م ˘ؤوسسسس˘ة ال˘وط˘ن˘ي˘ة
لعتاد اأ’شسغال العمومية المتواجدة بعين
سسمارة بقسسنطينة ،والمؤوسسسسة ا’سسبانية
«اوروب˘اك˘ت˘و»  ،ال˘ذي ت˘م˘خضس ع˘ن˘ه م˘ي˘Óد
مؤوسسسسة مختلطة برأاسسمال  ٦٠بالمائة من
أاسس˘ه˘م˘ه˘ا ل˘ل˘ط˘رف ال˘ج˘زائري و ٤٠بالمائة
للطرف للشسريك ا’سسباني.

حياة  /ك

ذكر ألوزير عمارة بن يونسس في ألكلمة ألتي
أأل ˘ق ˘اه˘ا ب˘ال˘م˘ن˘اسص˘ب˘ة ،أأن ه˘ذه ألشص˘رأك˘ة سص˘ت˘ع˘زز
أل ˘ع ˘Óق ˘ة ألق ˘تصص ˘ادي˘ة أل˘ج˘زأئ˘ري˘ة ألسص˘ب˘ان˘ي˘ة،
أل ˘ق ˘ائ ˘م ˘ة ع ˘ل˘ى أل˘ث˘ق˘ة أل˘م˘ت˘ب˘ادل˘ة ،م˘ع˘ت˘ب˘رأ ب˘أان
أتفاقيات ألشصرأكة في ألمجال ألقتصصادي ألتي
تجمع ألبلدين إأسصترأتيجية ،وفق مبدأأ « رأبح ـ
رأبح».
ومن جهته أأكد سصفير أسصبانيا بالجزأئر أن
ألشصرأكة تسصمح بالسصتفادة من نقل ألتكنولوجيا،
وألتكوين ،كما يعد فرصصة للمؤوسصسصات ألسصبانية
لÓسصتثمار في ألجزأئر ،مشصيرأ إألى أن أسصبانيا
يعد ألزبون أألول للجزأئر ،وثالث ممون لها،

وأعتبر أن ألشصركة ألمختلطة ألتي
سصتقام بقسصنطينة مشصروع كبير.
أأم˘ ˘ا أل˘ ˘رئ˘ ˘يسس أل˘ ˘م˘ ˘دي˘ ˘ر أل˘ ˘ع˘ ˘ام ˘
ل˘ل˘م˘ؤوسصسص˘ة أل˘وط˘ن˘ي˘ة ل˘ع˘ت˘اد أألشصغال
ألعمومية بولبيد سصليمان ،فقد قدم
معلومات حول ألمشصروع ،حيث ذكر
بأانه خصصصس لتجسصيد هذه ألشصرأكة
ما ل يقل عن  ٣مليار دج ،لصصناعة
 ٤٦٠آأل ˘ة تسص ˘ت ˘ع ˘م ˘ل ف ˘ي أألشص ˘غ ˘ال
أل ˘ع˘م˘وم˘ي˘ة ،م˘ن˘ه˘ا  ١١٠آأل ˘ة ت˘دخ˘ل
ألسصوق مع نهاية . ٢٠١٤
وأأب˘رز ب˘أان  ٧٥ب˘ال˘مائة من
أآللت ألمصصنوعة موجهة إألى
ألسص ˘وق أل ˘وط ˘ن˘ي˘ة ،ع˘ب˘ر شص˘بك˘ة
توزيع ألمؤوسصسصة ألوطنية لعتاد
أألشص˘ ˘غ˘ ˘ال أل˘ ˘ع˘ ˘م˘ ˘وم˘ ˘ي˘ ˘ة ،و٢٥
بالمائة منها تصصدر إألى ألخارج
خاصصة إألى أأوروبا عن طريق
ألشص ˘ ˘رك ˘ ˘ة ألسص ˘ ˘ب˘ ˘ان˘ ˘ي˘ ˘ة «أأورو
باكتور».
وق ˘د أأك˘د وزي˘ر أل˘ت˘ن˘م˘ي˘ة ألصص˘ن˘اع˘ي˘ة وت˘رق˘ي˘ة
ألسصتثمار عمارة بن يونسس بعد يومين من توليه
ع ˘ل ˘ى رأأسس ه ˘ذأ أل ˘ق ˘ط ˘اع أل˘ه˘ام ج˘دأ ب˘ال˘نسص˘ب˘ة
لÓقتصصاد ألوطني في رده عن أأسصئلة ألصصحافة
ع ˘قب م˘رأسص˘ي˘م أل˘ت˘وق˘ي˘ع ،ع˘ل˘ى أن أل˘ت˘غ˘ي˘ي˘ر ف˘ي

أل ˘وزرأء ،ل ˘ن ي ˘غ ˘ي˘ر شص˘ي˘ئ˘ا ،وك˘ل
وزير يأاتي على رأأسس أي وزأرة
إأل و ي ˘ط ˘ب ˘ق أل ˘ب ˘رن ˘ام˘ج أل˘ذي
سصطره رئيسس ألجمهورية ،في
إأشص ˘ ˘ ˘ارة إأل ˘ ˘ ˘ى أن أل ˘ ˘ ˘ق˘ ˘ ˘اع˘ ˘ ˘دة
ألقتصصادية  ٤٩ـ  ٥١سصتبقى
سصارية ألمفعول ،وأألمر ينطبق
ك ˘ذلك ع˘ل˘ى ق˘ان˘ون ألسص˘ت˘ث˘م˘ار
أل ˘ ˘ذي ي ˘ ˘ع ˘ ˘ط ˘ ˘ي أألفضص ˘ ˘ل ˘ ˘ي ˘ ˘ة
ل ˘ل ˘م ˘ؤوسصسص ˘ات أل ˘ج ˘زأئ˘ري˘ة ف˘ي
ألمشصاريع ألقتصصادية.
كما جدد عزم ألدولة
ع˘ل˘ى ت˘وف˘ي˘ر ك˘ل ألشص˘روط
ألضصرورية لتنمية ألقطاع
ألصص˘ ˘ن ˘اع ˘ي ،أل ˘ذي ي ˘ع ˘ول
ع˘ل˘ي˘ه ف˘ي ت˘ح˘ريك ع˘ج˘لة
ألق˘ ˘ ˘تصص˘ ˘ ˘اد أل ˘ ˘وط ˘ ˘ن ˘ ˘ي،
مصصرحا في هذأ أإلطار
عن لقاء يعقده أليوم مع
ألشص ˘ ˘ريك ألج ˘ ˘ت˘ ˘م˘ ˘اع˘ ˘ي
ومسص ˘ي ˘رو أل ˘م ˘ؤوسصسص ˘ات أل ˘وط ˘ن ˘ي ˘ة أل ˘ع ˘م ˘وم ˘ي ˘ة
وأل˘ ˘خ˘ ˘اصص˘ ˘ة ،م˘ ˘ب ˘رزأ ب ˘ان ك ˘ل ألشص ˘روط سص ˘ي ˘ت ˘م
توفيرها ،باإلضصافة إألى ألتسصهيÓت ألتي ينصس
عليها قانون ألسصتثمار ،وكذأ ما يتطلبه مناخ
أألعمال.

 ٪٧٥من إلمنتوجات
موجهة للسشوق إلوطنية
و ٢٥بالمائة للتصشدير

غول من الوادي:

إإلسشترإتيجية إلجديدة للنقل إلجوي ترميإإلى تفعيل إلحركية إإلقتصشادية
أاك ˘د وزي˘ر ال˘ن˘ق˘ل ع˘م˘ار غ˘ولأامسس
ب ˘و’ي ˘ة ال ˘واديأان اإ’سس ˘ت ˘رات ˘ي ˘ج ˘ي ˘ة
ال ˘ج ˘دي ˘دة ل ˘ل˘ن˘ق˘ل ال˘ج˘وي ت˘رم˘يإال˘ى
تفعيل الحركية اإ’قتصسادية.
وأاوضس˘ ˘ح ال˘ ˘وزي˘ ˘ر ع˘ ˘ل˘ ˘ى ه ˘امشس زي ˘ارة
ال ˘ع˘م˘ل ال˘ت˘ي ق˘ادت˘هإال˘ى ه˘ذه ال˘و’ي˘ةأان
«اإ’سس˘ت˘رات˘ي˘ج˘ي˘ة ال˘ج˘دي˘دة للنقل الجوي
ت˘رم˘يإال˘ى ت˘ف˘ع˘ي˘ل ال˘حركية اإ’قتصسادية
بالنظرإالى الدور الهام الذي يقوم به هذا
ال ˘ن ˘وع م˘ن ال˘ن˘ق˘ل سس˘ي˘م˘ا ف˘ي م˘ج˘ال ت˘ن˘ق˘ل
السس˘ي˘اح ب˘اع˘ت˘ب˘ارأان السسيأح ˘ة تسص ˘اه˘م ف˘ي
تنمية أإلقتصصاد ألوطني» .
وصصرح غول في هذأ ألصصدد أأن مشصروعا
بصصدد تحضصيره بدأئرته ألوزأرية يتعلق بتدعيم
أألسص ˘ط ˘ول أل ˘ج ˘وي ب ˘ط ˘ائ ˘رأت ج ˘دي ˘دة وف ˘ت ˘ح
خطوط جوية جديدة دأخلية ودولية.
كما ذكر وزير ألنقل أأن سصياسصة قطاع ألنقل
ألجديدة تعتمد على أإلسصتثمار في ثÓثة محاور
أأسصاسصية تتمثل في فتح خطوط جديدة للسصكك

ألعدد

أل ˘ ˘ح ˘ ˘دي ˘ ˘دي ˘ ˘ة وإأع˘ ˘ادة أإلع˘ ˘ت˘ ˘ب˘ ˘ار
للمطارأت بما يسصتجيب لمتطلبات
ألعصصرنة إألى جانب تحديث وسصائل
ألنقل ألبري.
وع ˘ل ˘ى ألصص ˘ع ˘ي ˘د أل˘م˘ح˘ل˘ي أأب˘رز
ألوزير أأهمية أإلسصرأع في أسصتكمال
مشصاريع ألسصكة ألحديدية ألخاصصة
بهذه ألولية.
ولدى تفقده لهياكل مطار قمار
أألح عمار غول على ألجهات ألمعنية
ضصرورة ألتعجيل في تقديم بطاقة
تقنية خاصصة بتوسصعة وتهيئة هذه ألمنشصأاة لمنح
أإلع˘ت˘م˘ادأت أل˘م˘ال˘ي˘ة أل˘Óزم˘ة مشص˘ددأ ف˘ي هذأ
ألخصصوصس على ضصرورة مرأعاة معايير أألمن
وألسصÓمة وألعصصرنة أأثناء أإلنجاز.
ك˘م˘ا ع˘اي˘ن غ˘ول م˘ق˘ر أل˘م˘ؤوسصسص˘ة أل˘ع˘م˘وم˘ي˘ة
للنقل ألحضصري وشصبه ألحضصري لولية ألوأدي
أل˘ت˘ي ت˘ت˘وف˘ر على  ١٥ح ˘اف ˘ل˘ة ذأت  ١٠٠مقعد
وتشص ˘غ˘ل ح˘ال˘ي˘ا  ٧٠ع ˘ام ˘ Óحسصب ألشص˘روح˘ات

ألمقدمة للوفد ألوزأري .
وب ˘ال ˘م ˘ن ˘اسص ˘ب ˘ة أأب ˘رز أل ˘وزي˘ر
أأه˘م˘ي˘ة أل˘ع˘ن˘اي˘ة ب˘ت˘دع˘ي˘م ط˘اقم
صص˘ ˘ي˘ ˘ان˘ ˘ة أل˘ ˘ح ˘اف ˘Óت لضص ˘م ˘ان
ديمومتها ألخدماتية.
وب˘ ˘م ˘ق ˘ر م ˘دي ˘ري ˘ة أل ˘ق ˘ط ˘اع
قدمت للوزير توضصيحات وأفية
حول مشصاريع ألولية في قطاع
ألنقل.
كما تفقد وزير ألنقل في
ن˘ ˘ه˘ ˘اي ˘ة ه ˘ذه أل ˘زي ˘ارة ل ˘ولي ˘ة
ألوأدي ألتي دأمت يوما وأحدأ ورشصات أأشصغال
إأنجاز ألمحطة ألبرية لنقل ألمسصافرين صصنف
«أأ» ألتي تنجز في إأطار ألبرنامج ألتكميلي
لدعم ألنمو.
وخصصصس ل˘ ˘ه˘ ˘ذأ أل˘ ˘مشص˘ ˘روع غ ˘Óف م ˘ال ˘ي
تتجاوز قيمته  ٥٣٤مليون دج على أأن تنتهي به
أألشص ˘غ˘ال ف˘ي ف˘ي˘ف˘ري  ٢٠١٤حسصب أل˘ب˘طاقة
ألتقنية للمشصروع.
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في يوم دراسسي حول الديمقراطية بمجلسس اأ’مة

قانونيون يدعونإإلى تفتح إلبرلمان على إلموإطن
لتعزيز إلديمقرإطية إلتششاركية
أاج˘م˘ع ال˘مشس˘ارك˘ون ف˘يأاشس˘غ˘ال ال˘يوم
الدراسسي حول «من أاجل إاسسماع صسوت
ال˘دي˘م˘ق˘راط˘ية» المنظم بمجلسس اأ’مة
ت ˘ ˘زام ˘ ˘ن ˘ ˘ا وإاح ˘ ˘ي ˘ ˘اء ال˘ ˘ي˘ ˘وم ال˘ ˘ع˘ ˘ال˘ ˘م˘ ˘ي
ل˘ل˘دي˘م˘قراطية المصسادف لـ ١٥سسبتمبر
م ˘ ˘ن ك ˘ ˘ل سس ˘ ˘ن ˘ ˘ة ،ع ˘ ˘ل˘ ˘ى ت˘ ˘وف˘ ˘ر اإ’رادة
السس˘ ˘ي˘ ˘اسس˘ ˘ي˘ ˘ة والشس˘ ˘ع˘ ˘ب˘ ˘ي˘ ˘ة ل˘ ˘ت ˘ح ˘ق ˘ي ˘ق
الديموقراطية في البÓد ،غيرأان ذلك
ل ˘م ي ˘م ˘ن ˘ع ˘ه ˘م م ˘ن ال ˘دع ˘وةإال ˘ى ت ˘ف ˘ت˘ح
ال ˘ب ˘رل ˘م ˘ان ع ˘ل˘ى ال˘م˘واط˘ن˘ي˘ن وم˘م˘ث˘ل˘ي
ال ˘م ˘ج ˘ت ˘م ˘ع ال ˘م ˘دن ˘ي ،ع ˘ل ˘ى اع˘ت˘ب˘ارأان
البرلمان يعد من أاهم اآ’ليات لتجسسيد
ال˘دي˘م˘ق˘راط˘ي˘ة ،وإاشس˘راك˘ه˘م ف˘ي ال˘ع˘مل
ال˘ ˘ب˘ ˘رل˘ ˘م˘ ˘ان˘ ˘ي ،م˘ ˘ن خ˘ ˘Óل ا’سس˘ ˘ت˘ ˘م ˘اع
’نشس˘غ˘ا’ت˘ه˘م واق˘ت˘راح˘اتهم والتشسريع
ع˘ل˘ىأاسس˘اسس˘ه˘ا ،م˘ث˘ل˘م˘ا ه˘و م˘عمول به في
ال˘ ˘ع ˘دي ˘د م ˘ن ال ˘ب ˘رل ˘م ˘ان ˘ات ال ˘دول ˘ي ˘ة،
إ’ع ˘ ˘ط ˘ ˘اء ال ˘ ˘م ˘ ˘زي ˘ ˘د م˘ ˘ن الشس˘ ˘ف˘ ˘اف˘ ˘ي˘ ˘ة
والمصسداقية للعمل البرلماني وبالتالي
تكريسس الديمقراطية التشساركية.

زهراء.ب

أعتبر نائب رئيسس مجلسس أألمة سصيدي
ع˘ث˘م˘ان ل˘خضص˘ر ،ف˘ي ك˘ل˘م˘ت˘ه أل˘ت˘رح˘ي˘ب˘ية ألتي
أألقاها بالمناسصبة ،أأن ألديمقرأطية هي قيم
وممارسصة ونهج ألنجاة لتسصيير أألمم وتحقيق
أألمن وألسصلم ألعالميين ،مضصيفا أأن ألجزأئر
تجاوبت مع ألمفاهيم ألعالمية للديمقرأطية
منذ  ١٩٨٩ح ˘ي˘ن˘م˘ا أأدخ˘لت ت˘ع˘دي˘Óت ع˘ل˘ى
ألدسصتور جسصدت فيها مبادئ ألديمقرأطية،
وظهر ذلك جليا في ألنتخابات ألتي أأنتجت
مؤوسصسصات قوية منذ ذلك ألتاريخ إألى غاية
أل˘ ˘ي˘ ˘وم ،ن˘ ˘اه˘ ˘يك ع˘ ˘ن أإلصص˘ ˘Óح ألسص˘ ˘ي˘ ˘اسص ˘ي
ألمسصتمر ألذي ظهر في كل مرأحل ألنظام
ألسصياسصي.
وأأكد عضصو مجلسس أألمة سصابقا أألسصتاذ
ب˘ ˘وزي˘ ˘د ل ˘زه ˘اري ف ˘ي م ˘دأخ ˘ل ˘ة ل ˘ه ب ˘ع ˘ن ˘وأن
«ألبرلمان وألديمقرأطية دور ألموأطن» ،أأن
أإلرأدة ألسصياسصية وألشصعبية موجودة لتحقيق
ألديمقرأطية في ألبÓد فأاول «صصفة أأعطيت
للدولة ألجزأئرية هي ألديمقرأطية من قبل
مؤوسصسصيها».
وأأب˘ ˘رز أل˘ ˘م˘ ˘ح˘ ˘اضص˘ ˘ر ف˘ ˘ي م˘ ˘دأخ˘ ˘ل ˘ت ˘ه ،أأن
ألديمقرأطية ل تنتمي إألى حضصارة معينة ألنه
«ف ˘ي ˘ه أأصص ˘وأت ت˘دع˘ي أأن˘ه˘ا م˘ن˘ت˘وج ل˘م˘ن˘ط˘ق˘ة
جغرأفية محددة» فإاذأ كانت بمفهوم ألحوأر
وألتشصاور لحل ألمشصاكل فقد «ظهرت حتى
في ألجماعات ألتقليدية على مسصتوى ألقرى
بالجزأئر» لهذأ أنطÓقا من هذه ألفكرة «ل
يمكن ألي حضصارة أأن تدعي أأنها ملكها بل
ه ˘ ˘ي م ˘ ˘ن ˘ ˘ت ˘ ˘وج دأخ ˘ ˘ل ˘ ˘ي ل˘ ˘ل˘ ˘دول» ،ك˘ ˘م˘ ˘ا أأن
ألديمقرأطية «ل يمكن أأن تفرضس بالقوة بل

ي ˘جب أأن ت ˘ح ˘ت ˘رم م ˘ب ˘دأأ ألسص ˘ي ˘ادة وأل ˘ح˘رم˘ة
ألسص ˘ي ˘ادي ˘ة ،ول ˘يسس مصص˘درأ ل˘ل˘ت˘دخ˘Óت وب˘ي˘ع
أأفكار معينة».
وألن ألبرلمان هو مفتاح ألديمقرأطية ـ
م ˘ث ˘ل˘م˘ا ق˘ال ـ أأك˘د أل˘ح˘ق˘وق˘ي وعضص˘و م˘ج˘لسس
أألم˘ ˘ة سص˘ ˘اب˘ ˘ق˘ ˘ا ضص˘ ˘رورة ت˘ ˘وف˘ ˘ر ف˘ ˘ي ˘ه ب ˘عضس
أل˘م˘وأصص˘ف˘ات ،ك˘أان يك˘ون ت˘م˘ث˘ي˘ل˘ي˘ا أأي ي˘عكسس
بصص ˘دق أل ˘ت ˘رك ˘ي˘ب˘ة ألج˘ت˘م˘اع˘ي˘ة وألسص˘ي˘اسص˘ي˘ة
ألمتوأجدة في ألمجتمع ،وبأان يسصمح بتوأجد
كل فئات ألمجتمع من بينها ألمرأأة ،كما يجب
محاربة كل أألشصكال ألتي تؤودي إألى دخول
ألمال ألفاسصد وألرشصوة ،وأأن يكون شصفافا من
خÓل تفتحه على ألموأطن وممثلي ألمجتمع
ألمدني «وليسس ناديا خاصصا بفئة معينة» من
خ˘ ˘Óل ألسص ˘ت ˘م ˘اع لنشص ˘غ ˘الت وأق ˘ت ˘رأح ˘ات
ألموأطنين حول مختلف ألقرأرأت ومشصاريع
أل ˘ق ˘وأن ˘ي˘ن ،لسص˘ي˘م˘ا ت˘لك أل˘م˘ت˘ع˘ل˘ق˘ة ب˘ح˘ق˘وق
أإلنسصان ،وألميزأنية وألتشصريع على أأسصاسصها
وهذأ لسصتعادة ثقة ألموأطن في ألبرلمان،
م˘ق˘ت˘رح˘ا وضص˘ع سص˘ج˘Óت خ˘اصص˘ة ب˘اقترأحات
أل ˘م ˘وأط ˘ن ˘ي ˘ن ،أأو ألسص ˘م ˘اح ل ˘ل ˘ب˘عضس ب˘حضص˘ور
أجتماعات أللجان ألمتخصصصصة.
أأم˘ا أأسص˘ت˘اذ أل˘ت˘ع˘ل˘ي˘م أل˘ع˘ال˘ي بك˘لية ألحقوق
بجامعة وهرأن محمد أأبو سصلطان ،فقال وهو
ي˘ق˘ي˘م أل˘دي˘م˘ق˘رأط˘ي˘ة ف˘ي أل˘جزأئر ،إأنه «على
مسصتوى ألمعايير ألدولية هي موجودة كون أأن
ه˘ ˘ن˘ ˘اك أن˘ ˘ت˘ ˘خ ˘اب ˘ات ت ˘ج ˘رى دوري ˘ا وه ˘ن ˘اك
إأج ˘رأءأت تضص ˘م ˘ن ألشص˘ف˘اف˘ي˘ة» ،غ˘ي˘ر أأن˘ه أأق˘ر
ب ˘وج ˘ود صص ˘ع ˘وب ˘ات ت ˘ط ˘ب˘ي˘ق˘ي˘ة ف˘ي م˘م˘ارسص˘ة
ألديمقرأطية ويظهر ذلك بشصكل ملحوظ على
ألمسصتوى ألمحلي حيث تكون أإلدأرة ألمحلية
وألمنتخب في موأجهة ألموأطن.
وسصجل ألمحاضصر ،في مدأخلة له بعنوأن
«ألمجالسس ألمنتخبة ألمحلية وألديقمرأطية
دور ألموأطن» وجود ألعديد من ألنصصوصس
وأل˘م˘وأد أل˘ق˘ان˘ون˘ي˘ة أل˘ت˘ي ت˘ؤوك˘د ع˘ل˘ى إأشص˘رأك
ألموأطن في ألتسصيير ألمحلي ومنها ألمادتين
 ١٥و ١٦من ألدسصتور ،حيث تنصس أألولى على
أأن ألبلدية هي ألجماعة ألقاعدية فيما تنصس
أل˘ث˘ان˘ي˘ة ع˘ل˘ى أأن أل˘م˘ج˘السس أل˘م˘ن˘ت˘خ˘ب˘ة ت˘مثل
مكانة مشصاركة ألموأطنين وهما فكرتان لم
يصصبح أمتدأدهما وأضصحا إأل في ألسصنوأت
أألخ ˘ ˘ي ˘ ˘رة خ ˘ ˘اصص ˘ ˘ة ف˘ ˘ي ظ˘ ˘ل أإلصص˘ ˘Óح˘ ˘ات
ألسصياسصية ألتي تعيشصها ألجزأئر.
أأم ˘ا ق ˘ان ˘ون أل ˘ولي˘ة أل˘ج˘دي˘د ،ف˘ي˘رك˘ز ف˘ي
ألموأد  ٢٧ ،٢٦ ،١٨على ألشصفافية ألتي تعتبر
من أأهم عناصصر ألحكامة ألمحلية ،في حين
خصصصس ق˘ان˘ون أل˘ب˘ل˘دي˘ة أل˘ج˘دي˘د ب˘اب˘ا ك˘ام˘Ó
للمشصاركتية ،ونصس في ألموأد من  ١١إألى ١٤
بشصك ˘ل صص ˘ري ˘ح ع ˘ل ˘ى إأشص ˘رأك أل ˘م ˘وأط˘ن ف˘ي
تسصيير شصؤوونه باإلضصافة إألى ألشصفافية ،وهذأ
تجسصيدأ للمادة  ١٧من ألدسصتور.

''اأ’فافاسس'':

تنظيم ندوة إقتصشادية وإجتماعية يوم  ٢٧سشبتمبر إلجاري
ت˘ن˘ظ˘م ج˘ب˘ه˘ة أل˘ق˘وى ألشص˘ت˘رأك˘ي˘ة ف˘ي ٢٧
سصبتمبر ألجاري ندوة أقتصصادية وأجتماعية
حسصبما أعلنه ألحزب في بيان أصصدره أأمسس.
وكان ألمين ألول للحزب أحمد بطاطاشس
قد أعلن بعد عرضصه برنامج ألمانة ألوطنية
خÓل أشصغال ألدورة ألعادية للمجلسس ألوطني
لجبهة ألقوى ألشصترأكية ألتي أنعقدت يومي
 ١٣و ١٤سصبتمبر عن عقد ألندوة ألقتصصادية
وألجتماعية في  ٢٧سصبتمبر حسصب ما أضصاف
نفسس ألمصصدر.
وقد أفتتحت أشصغال ألدورة من قبل ألهيئة
أل˘رئ˘اسص˘ي˘ة أل˘ج˘م˘اع˘ي˘ة أل˘م˘ن˘ب˘ثقة عن ألمؤوتمر
ألخير للحزب (ماي  .)٢٠١٣وذكر ألعضصاء
باهمية تزويد ألحزب بقوأعد تسصيير «يلتزم
بها ألجميع» حسصب ما جاء في ألبيان.

وت ˘ط ˘رق ب ˘ط ˘اط ˘اشس ب ˘اسص ˘ه ˘اب ل ˘ل˘م˘ح˘اور
ألسص ˘ي˘اسص˘ي˘ة ل˘ب˘رن˘ام˘ج ألم˘ان˘ة أل˘وط˘ن˘ي˘ة أل˘ذي
صصادق عليه ألمجلسس .كما تمت ألمصصادقة
على ألقانون ألدأخلي وعلى لئحة ألمجلسس
أل˘ت˘ي ت˘ح˘دد أل˘مسص˘اه˘م˘ة أل˘م˘ال˘ي˘ة ل˘ل˘م˘ن˘تخبين
ألمحليين.
كما تم تشصكيل لجان ألمجلسس ألوطني وهي
لجنة ألوسصاطة ولجنة تسصوية ألنزأعات ولجنة
ألرقابة ألمالية .وشصكلت أيضصا خمسس لجان
ت ˘اب ˘ع ˘ة ل ˘ل ˘م ˘ج ˘لسس أل ˘وط ˘ن ˘ي ل ˘ج˘ب˘ه˘ة أل˘ق˘وى
ألشصترأكية حسصب ألبيان وهي لجنة ألملفات
وألسصترأتيجية ألسصياسصية وأللجنة ألقتصصادية
وألجتماعية ولجنة ألنفتاح وألتنمية ولجنة
حقوق ألنسصان وأخيرأ لجنة ألتنظيم.

رئيسس حزب عهد  ٥٤يعلن:

إإطÓق مبادرة لمناقششة إألوضشاع إلرإهنة للبÓد باششرإك
إألحزإب إلسشياسشية
أأك ˘د رئ ˘يسس ح ˘زب ع˘ه˘د  ٥٤ع˘ل˘ي فوزي
رباعين أأمسس بالجزأئر ألعاصصمة أأن تشصكيلته
ألسصياسصية أأطلقت مبادرة لمناقشصة أألوضصاع
ألتي تعيشصها ألبÓد مع «ألمعارضصة ألسصياسصية
ألحقيقية» ومحاولة أيجاد حلول «للمشصاكل
ألمتعددة ألتي تتخبط فيها».
وق˘ال رب˘اع˘ي˘ن ف˘ي ن˘دوة صص˘ح˘ف˘ي˘ة نشص˘طها
ب˘م˘ق˘ر أل˘ح˘زب ب˘ال˘ع˘اصص˘م˘ة أأن أل˘حل للمشصاكل
ألتي تمر بها ألبÓد في ألوقت ألرأهن هو في

«ي˘د أل˘ط˘ب˘ق˘ة ألسص˘ي˘اسص˘ي˘ة أل˘ح˘قيقية» ألمدعوة
أليوم إألى مناقشصة أألمور وتقديم أقترأحاتها
وتصص ˘ورأت ˘ه ˘ا ف˘ي إأط˘ار أل˘م˘ب˘ادرة وه˘ذأ «ق˘ب˘ل
نهاية ألسصنة ألجارية».
وأأشص ˘ار أل ˘م ˘ت ˘ح ˘دث أل ˘ذي ك ˘ان م ˘ت˘رشص˘ح˘ا
لرئاسصيات  ٢٠٠٤و ٢٠٠٩أأن ألمجلسس ألوطني
للحزب لم يفصصل بعد في مسصأالة ألمشصاركة أأو
ع˘دم أل˘مشص˘ارك˘ة ف˘ي ألن˘ت˘خ˘اب˘ات أل˘رئاسصيات
ألمقبلة ألمقررة سصنة .٢٠١٤

اإلثنين  ١٦سسبتمبر ٢٠١٣م
الموافق لـ  ١٠ذو القعدة ١٤٣٤هـ

العدد

وطني

أنطÓق ألتسسجيÓت أألولية أليوم

ألمرشصحون لإÓسصتفادة من سصكنات «عدل» يطالبون باحترأمآأجال ألبناء
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فيما بلغت ألتكلفة أإلجمالية  ٣٣٨مليار دج

أأشصغال ألطريق ألسصيار شصرق ـ غرب تعرف تقدما متسصارعا

تنطلق أليوم ،عمليات ألتسسجيل عبر ألنات للمرشسحين لإÓسستفادة من سسكنات «عدل» في إأطار ألبرنامج ألذي
أأطلقته ألسسلطات وألذي يضسم  ١٥٠أألف سسكن .وينتظر أأن تعرف ألتسسجيÓت إأقبال كبيرأ بالنظر ألزمة ألسسكن
ألخانقة ألتي يعاني منها ألمجتمع منذ سسنوأت طويلة.

حكيم/ب
وتسس ˘ ˘ع ˘ ˘ى وزارة السسك ˘ ˘ن وال ˘ ˘ع ˘ ˘م ˘ ˘ران
والمدينة التي تخلصست بصسعوبة كبيرة من
آاثار ملفات  ٢٠٠١و ٢٠٠٢الذين انتظروا
أاكثر من  ١٢سسنة لرؤوية حلمهم يتحقق
وه ˘و ال˘خ˘ط˘أا ال˘ذي ت˘ري˘د ال˘وصس˘اي˘ة ع˘دم˘
تك ˘راره ب ˘ب ˘رم ˘ج ˘ة حصسصض سسك ˘ن˘ي˘ة ع˘ل˘ى
مسس˘ت˘وى رب˘وع ال˘وط˘ن واخ˘ت˘ي˘ار الشس˘ركات
المناسسبة سسواء عن طريق التراضسي أاو
بالمناقصسات لضسمان تسسليم المشساريع في
وقتها وتفادي أاية احتجاجات أاو غليان

قد ينجر عن التأاخر.
وإان كان مشسكل العقار غير مطروح في
ع ˘دي˘د ال˘ولي˘ات ال˘داخ˘ل˘ي˘ة إال أان ال˘م˘دن
الك ˘ب ˘رى ع ˘ل ˘ى غ ˘رار ال ˘ع˘اصس˘م˘ة ووه˘ران
وعنابة وقسسنطينة تعرف نقصسا كبيرا في
هذا الجانب لتوفير الوعاء الÓزم.
ويتزامن إاطÓق المشساريع الجديدة مع
بروز الكثير من النقائصض على مسستوى
األحياء الجديدة لـ «عدل» حيث تعرف
شس ˘بك ˘ات صس ˘رف ال ˘م ˘ي ˘اه ت ˘ده ˘ورا ك˘ب˘ي˘را
ناهيك عن تعطل المصساعد الكهربائية

ونقصض التزود بالمياه الشسروب ،يضساف
لها إانعدام األمن وبعد الكثير من المرافق
الحيوية.
وع ˘ل ˘ي ˘ه ف ˘الشس ˘روع ف ˘ي ب˘ن˘اء السسك˘ن˘ات
ال˘ج˘دي˘دة ي˘جب أان ي˘أاخ˘ذ ب˘ع˘ي˘ن الع˘ت˘بار
المعايير العالمية للمدن فالجزائر التي
تحتل مراتب متأاخرة في هذا الجانب
ي ˘ج ˘يب ع ˘ل˘ي˘ه˘ا أان تسس˘ت˘درك ال˘ت˘أاخ˘ر ف˘ي
مجال المدينة من خÓل القيام بدراسسات
ف˘ي مسس˘ت˘وى ال˘ت˘م˘دن ت˘ن˘ب˘ه لك˘ل األخ˘طار
المحتملة وتقدم الحلول الÓزمة للوصسول
إالى بناءات جاهزة للعيشض الكريم ودون
مشساكل.
ومن األمور التي يجب أاخذها بعين
الع˘ت˘ب˘ار الشس˘ف˘اف˘ي˘ة ف˘ي تسس˘ي˘ي˘ر الملفات
ومعاجلتها مع الجرأاة في إابعاد كل من ل
تتوفر فيه الشسروط ومعاقبته حتى يكون
ع˘ب˘رة ،وت˘ف˘ادي ال˘غ˘ل˘ي˘ان اج˘ت˘م˘اع˘ي ،ف˘Ó
تسس ˘ ˘ل˘ ˘م أاي م˘ ˘ن˘ ˘ط˘ ˘ق˘ ˘ة م˘ ˘ن ال˘ ˘وط˘ ˘ن م˘ ˘ن
الحتجاجات عند تعليق قوائم السستفادة
من السسكنات.
وتراهن السسلطات على هذه الصسيغة
من السسكن لتمكين المواطن من متابعة
المشسروع من خÓل تسسليمه وصس Óيتضسمن
موقع السسكن والطابق وعدد الغرف.

أأحدثت حالة هلع ورعب وسسط ألسسكان بميلة

أألمطار ألمتسصاقطة تحدث حالة طوأرئ وتخّلف خسصائر مادية معتبرة
تسس ˘ّب ˘بت أألم ˘ط ˘ار أل ˘ت˘ي ت˘ه˘اط˘لت
خ˘ ˘ ˘Óل ألـ  ٤٨سس˘اع˘ة أألخ˘ي˘رة ع˘لى
ب ˘ل ˘دي ˘ات ولي ˘ة م ˘ي ˘ل˘ة ،ف˘يإأح˘دأث
ح ˘ال ˘ة ه ˘ل ˘ع ورعب وسس ˘ط ألسس ˘ك ˘ان،
ب˘ ˘ع˘ ˘دم˘ ˘اأأج ˘ب ˘رت ˘ه ˘م ألسس ˘ي ˘ول ع ˘ل ˘ى
مغادرة سسكناتهم خوفا من أنهيارها.

ميلة :فارسس مدور

كما توّقفت حركة السسير على مسستوى
بعضض البلديات بسسبب التخوف من حدوث
فيضسانات ،جراء األمطار الرعدية التي
في األغلب تشسّكل سسيول ووديانا تجّر كل
ما تجده أامامها ،حيث دعت السسلطات
المحلية من المواطنين إالى توخي الحذر
والبتعاد على مسسالك المجاري المائية
والمناطق المنخفضسة.
عاشض سسكان األحياء الواقعة بالقرب
م ˘ن ال ˘مسس ˘الك ال ˘م ˘ائ ˘ي ،ح ˘ال˘ة اسس˘ت˘ن˘ف˘ار
قصس ˘ ˘وى ب ˘ ˘ع ˘ ˘دم˘ ˘ا ب˘ ˘دأات األم˘ ˘ط˘ ˘ار ف˘ ˘ي
التسساقط ،تخوفا من حدوث أاي فيضسان
ألح˘ ˘د ال˘ ˘م˘ ˘ج˘ ˘اري ال ˘م ˘ائ ˘ي ˘ة ك ˘ال ˘ودي ˘ان،
خصس ˘وصس ˘ا ف ˘ي ه ˘ذه ال ˘ف ˘ت ˘رة ال ˘م ˘ع˘روف˘ة
بسسقوط أامطار رعدية تحدث في العديد
من المرات خسسائر مادية وبشسرية ،ألّنها
ت˘أات˘ي ف˘ج˘ائ˘ي˘ة ول ي˘ت˘وّق˘ع˘ه˘ا أاي أاح˘د ،م˘ا
أاج˘ ˘ب˘ ˘ر السسك˘ ˘ان ع˘ ˘ل˘ ˘ى ت˘ ˘رقب ال ˘نشس ˘رات
الجوية.
وكشس ˘فت األم ˘ط ˘ار ال˘م˘تسس˘اق˘ط˘ة أايضس˘ا
ع˘ي˘وب السس˘ل˘ط˘ات ال˘م˘ح˘ل˘ي˘ة وت˘هاونها في
تنظيف البالوعات التي كانت سسببا في
تسسرب المياه إالى بعضض البيوت ،كما حّمل
المواطنين رؤوسساء البلديات كل المسسؤوولية
ل˘ ˘أÓضس˘ ˘رار ال ˘ت ˘ي تسس ˘ّب ˘بت ف ˘ي ˘ه ˘ا ال ˘م ˘ي ˘اه
واألضسرار التي قد تلحق بهم ،بسسبب عدم
ق˘ ˘ي ˘ام مصس ˘ال ˘ح ˘ه ˘م بصس ˘ي ˘ان ˘ة وت ˘ن ˘ظ ˘ي ˘ف
أأع˘ ˘ ˘ ˘ل˘ ˘ ˘ ˘نأأمسس،أأع ˘ ˘ ˘وأن أألم ˘ ˘ ˘ن
وألوقاية بمصسنع أإلسسمنت بمفتاح
شسرق ألبليدة ألدخول في إأضسرأب
م˘ ˘ف ˘ت ˘وح بسس ˘بب ظ ˘روف ع ˘م ˘ل ˘ه ˘م
أإلج˘ت˘م˘اع˘ي˘ة وأل˘م˘ه˘ن˘ي˘ة ألقاسسية
وع˘دم أسس˘ت˘ج˘اب˘ة أل˘مسس˘ؤوول˘ي˘نإألى
مطلبهم برفع أألجور ألمتدنية .

البليدة  :لينة ياسسمين

ج ˘اء ق ˘رار أاع ˘وان األم˘ن وال˘ح˘راسس˘ة

أكد «أأحمد دباح» ألمدير ألجهوي للوكالة ألوطنية للطرق ألسسيارة
أأمسس ،أأن عملية تسسليم شسطر قسسنطينة -ألكنتور لم يتبق منه سسوى ١
بالمائة من نسسبة أإلنجاز وأسستكمال أألشسغال حتى نفق ألكنتور وهو ما
سسيضسمن تسسليم مقطع ألمريج ـ زيغود يوسسف ذهابا وإأيابا حيث أمتصس
بموجب ألتسسليم أألخير ألذيأأشسرف عليه ألوزير ألسسابق عمار غول ما
نسسبته  ٦٥بالمائة من حركة ألمرور ،كما أأضساف ذأت ألمصسدر أأن نفق
جبل ألوحشس ـ زيغود يوسسف ألذي تقدر مسسافته بـ  ٢كلم لم يتبق من
أألشسغال به سسوى  ٣٠٠متر وهي ألتي تخصس عمليات ألحفر.

مفيدة طريفي
وقد صسرح «أاحمد دباح» على هامشض
أامواج فوروم منتدى اإلذاعة وبحضسور
جريدة «الشسعب» أان عددا من المقاطع
ال˘م˘ت˘واج˘دة ع˘ب˘ر ك˘ل م˘ن ولي˘ة ع˘ن˘اب˘ة،
ڤ ˘ال ˘م ˘ة ،م ˘ي˘ل˘ة ،سس˘ل˘مت
ب˘ ˘نسس˘ ˘ب ˘ة  ١٠٠بالمائة
ل ˘ي˘ب˘ق˘ى شس˘ط˘ر سسك˘يك˘دة
مرتبطا بتسسليم منطقة
ال˘ت˘وم˘ي˘ات ه˘ذه ال˘نقطة
ال˘ت˘ي ت˘ع˘ت˘ب˘ر م˘ن أاصسعب
ال ˘م ˘ق ˘اط˘ع ب˘ع˘د م˘ق˘ط˘ع
شسطر قسسنطينة.
أاما فيما يخصض ولية
الطارف فقد تم تسسليم  ٧كلم من طول
الشسطر الرئيسسي والمقدر بـ  ٨٠كلم،
حيث تم انتهاء األشسغال على مسستوى
كافة المنشسآات الفنية بما فيها عمليات
التصسليح التي تقدر مسسافتها بـ  ٣٥كلم.
هذا الشسطر الذي اعتبره ذات المسسؤوول
ان األشس ˘غ ˘ال ب ˘ه ان ˘ط ˘ل˘قت ف˘ي ظ˘روف
اسس ˘ت ˘ث ˘ن˘ائ˘ي˘ة ت˘م˘ث˘لت أاسس˘اسس˘ا ف˘ي إاع˘ادة
وت ˘غ ˘ي ˘ي ˘ر مسس ˘ار ال˘ط˘ري˘ق السس˘ي˘ار ،ك˘م˘ا
أاضساف أان النسسبة المتبقية للشسطر الذي

ي˘ ˘رب ˘ط  ٨ولي ˘ ˘ات ت˘ ˘ق˘ ˘در بـ٧بالمائة،
وت˘ت˘م˘ث˘ل م˘ق˘اط˘ع ال˘ط˘ري˘ق السس˘ي˘ار على
المسستوى الجهوي بـ  ٨وليات شسرقية
ت ˘أات ˘ي ع ˘ل ˘ى رأاسس ˘ه ˘ا ب ˘رج ب ˘وع ˘ري˘ري˘ج،
سس˘ط˘ي˘ف ،قسس˘ن˘ط˘ي˘ن˘ة ،سسك˘يك˘دة ،ق˘المة
والطارف .
وفي ذات السسياق اعتبر
ال ˘م ˘دي ˘ر ال ˘ج˘ه˘وي ل˘ل˘وك˘ال˘ة
الوطنية للطرق السسيارة أان
سس ˘ ˘بب ان ˘ ˘خ˘ ˘ف˘ ˘اضض وت˘ ˘ي˘ ˘رة
اإلنجاز من طرف الشسريك
الياباني ،راجع إالى الظروف
ال ˘ت ˘ي م ˘ر ب ˘ه ˘ا ف ˘ي ال ˘ف˘ت˘رة
القليلة الماضسية والتي أاثرت
سس˘ل˘ب˘ا ع˘ل˘ى ال˘مشس˘روع ال˘ذي
اسس˘ت˘ن˘زف م˘ن ال˘خ˘زي˘ن˘ة ال˘ع˘م˘ومية ٣٣٨
مليار دج الى حد السساعة ،ليتم على
أاسساسسها توجيه طلب للشسركة األجنبية
بضسرورة تكثيف األشسغال والتمكن من
تسس ˘ل ˘ي˘م ال˘م˘ق˘اط˘ع ال˘م˘ت˘ب˘ق˘ي˘ة وت˘ح˘ق˘ي˘ق
مشس ˘روع ال ˘ق ˘رن ب ˘ال ˘ج ˘زائ ˘ر ،ح ˘يث ت ˘م
ب ˘م˘وجب ه˘ذا اإلج˘راء ت˘وف˘ي˘ر ال˘ع˘نصس˘ر
األم ˘ن ˘ي ل ˘لشس ˘ريك األج ˘ن˘ب˘ي م˘ن خ˘Óل
مرافقة أامنية على مسستوى الورشسات
وكذا على طول الرواق .

توفي ـر ألمرأفقة
أألمنيـ ـ ـة شصـرط
أأسصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسص ـي

أحتجاجا على قرأر ألتحويل

البالوعات والمجاري المائية ،خاصسة على
مسستوى األحياء المنخفضسة والترميمات
ال ˘ت ˘ي ق ˘امت ب ˘ه ˘ا ب ˘عضض ال ˘ب ˘ل ˘دي ˘ات ف ˘ي
الصسيف ،حيث عّبر الكثير عن تذّمرهم
ح ˘ول ال ˘ط ˘رق ˘ات وال ˘ح˘ف˘ر ال˘ن˘اج˘م˘ة ع˘ن
أاشسغال داخل المدن.
المواطنون يحتجون على حالة الطريق
يعاني سسكان ولية ميلة تدهور شسبكة
ال ˘ط ˘رق ˘ات ،خ ˘اصس ˘ة داخ ˘ل ال˘م˘دن ج˘راء
األشسغال الّÓمتناهية من الحفر وترقيع
شس ˘بك ˘ات ال ˘م ˘ي ˘اه والصس ˘رف الصس˘ح˘ي دون
إاتمام األشسغال،
والوعود المقّدمة من طرف المسسؤوولين
على مشساريع التنمية ،حيث أاقدم عشسرات
المواطنين بمشستة الجابلة ببلدية أاحمد
راشسدي ،دائرة وادي النجاء ،على قطع
الطريق الرابط بين هذة األخيرة وبلدية
شس ˘ل ˘غ ˘وم ال ˘ع ˘ي ˘د ،م ˘ط˘ال˘ب˘ي˘ن ال˘مسس˘ؤوول˘ي˘ن
بتحقيق وعودهم في إانجاز الطريق ،بعد

تسس ˘اق ˘ط األم˘ط˘ار األخ˘ي˘رة ال˘ت˘ي صس˘ّع˘بت
عليهم السسير ،وقبلها سسكان حي الصسناوة
ال ˘ذي ي ˘ع ˘ان ˘ي م ˘ن ت ˘أاخ ˘ر مشس˘روع ت˘ه˘ي˘ئ˘ة
الشس˘ ˘وارع ،ف˘ ˘ي ظ˘ ˘ل ت ˘ن ˘اسس ˘ي السس ˘ل ˘ط ˘ات
المحلية مطالبهم الشسرعية المنسسية.

حالة أسستنفار قصسوى لدى
ألمؤوسسسسات ألعمومية

ك ˘م ˘ا شس ˘ه˘دت م˘خ˘ت˘ل˘ف ال˘م˘ؤوسسسس˘ات
ال ˘ع˘م˘وم˘ي˘ة ح˘ال˘ة اسس˘ت˘ن˘ف˘ار قصس˘وى ج˘راء
األم˘ط˘ار ال˘ت˘ي كشس˘فت ع˘ي˘وب الك˘ث˘ي˘ر م˘ن
المنشسآات ،خصسوصسا المسسّلمة في فصسل
الصس ˘ي˘ف ،وب˘دأا ال˘ت˘رق˘ي˘ع وسس˘د ال˘ف˘ج˘وات،
خ ˘اصس ˘ة ال ˘م ˘ؤوسسسس ˘ات ال ˘ت ˘رب ˘وي˘ة وت˘ج˘نب
ح ˘دوث إات ˘Óف ال ˘وث ˘ائ ˘ق وك ˘ل م˘ا ي˘ت˘ع˘ل˘ق
باإلدارة.

ألبليــــــدة:

أأعوأن أألمن وألوقاية بمصصنع مفتاح فيإأضصرأب
حسسب ممثلين عن العمال نتيجة نفاذ
صس˘ب˘ره˘م وت˘ده˘ور ظ˘روف˘ه˘م ال˘ع˘م˘ل˘ية
ال˘˘ت˘˘ي وصس˘˘ف˘وه˘ا ب˘أان˘ه˘ا ق˘اسس˘ي˘ة ج˘دا،
فضس Óعن تدني رواتبهم رغم خبرتهم
إاذ لم يعد بمقدرتهم تحمل تكاليف
ال˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘يشس˘˘˘ة ال˘˘˘ب˘˘˘اهضس˘˘˘ة وك˘˘ث˘˘ي˘˘را م˘˘ا

يضسطرون لÓسستدانة من أاجل التكفل
ب˘م˘ط˘الب ع˘ائ˘Óت˘ه˘م الضس˘روري˘ة ،ك˘ما
كشس˘˘ف˘˘وا ع˘˘ن اسس˘˘ت˘˘م˘رار ع˘م˘ل˘ه˘م وف˘ق
صسيغة التعاقد مما يهدد اسستقرارهم
ف˘˘ي م˘˘ن˘˘اصسب ع˘م˘ل˘ه˘م ك˘م˘ا أاوضس˘ح˘وا
لـ«الشسعب» ،حيث أانهم ل يسستفيدون

إأغÓق قسصم ألمناجم وألتعدين بكلية ألهندسصة ألميكانيكية بوهرأن
ي ˘زدأد أل ˘وضس ˘ع ب ˘قسس ˘م أل ˘م ˘ن ˘اج ˘م
وأل˘ت˘ع˘دي˘ن أل˘ت˘اب˘ع ل˘ك˘ل˘ي˘ة أل˘ه˘ندسسة
أل ˘م ˘ي ˘ك ˘ان ˘ي ˘ك ˘ي ˘ة ب ˘ج ˘ام ˘ع ˘ة م ˘ح ˘م˘د
ب ˘وضس ˘ي ˘اف ل ˘ل ˘ع˘ل˘وم وأل˘ت˘ك˘ن˘ول˘وج˘ي˘ا
ب˘وه˘رأن ت˘أازم˘ا ،ب˘ع˘دإأق˘دأم أل˘ط˘ل˘ب˘ة
على غلق أأبوأب ألقسسم في إأضسرأب
وصسفه ألمحتجون بالمفتوح ،وذلك
ف˘ ˘ور ق˘ ˘رأر أل˘ ˘ت˘ ˘ح˘ ˘وي˘ ˘لإأل˘ ˘ى ك˘ ˘ل ˘ي ˘ة
ألهندسسة ألميكانيكية وألمدنية.

براهمية.م

ح˘ ˘يث ه ˘دد أاك ˘ث ˘ر م ˘ن  ٣٠٠طالب
ج ˘ام ˘ع ˘ي ي ˘درسض ف ˘ي قسس ˘م ال ˘م ˘ن ˘اج˘م
وال ˘ت ˘ع ˘دي ˘ن ال ˘ت ˘اب ˘ع لك ˘ل ˘ي ˘ة ال ˘ه ˘ن ˘دسس˘ة
ال˘م˘يك˘ان˘يك˘ي˘ة ب˘جامعة محمد بوضسياف
ل˘ل˘ع˘ل˘وم وال˘تك˘نولوجيا المتواجد مقرها
بإايسسطو بالدخول في إاضسراب مفتوح
إال ˘ى غ ˘اي ˘ة ت˘دخ˘ل ال˘وزارة ،ل˘ع˘دم ت˘وف˘ر
من المنح خاصسة منحة الخطر سسيما
وأانهم مسسؤوولون عن األمن والوقاية
بالمؤوسسسسة ،وقالوا أانهم اضسطروا إالى
تنظيم هذه الحركة الحتجاجية لعدم
قدرتهم تحمل المزيد وسسط ظروف
ع˘˘م˘˘ل ق˘˘اسس˘ي˘ة ط˘ام˘ح˘ي˘ن إال˘ى إايصس˘ال
مطلبهم إالى الجهات العليا والتوصسل
إالى حل يرضسي جميع األطراف.

الكلية بإايجيسسيامو ،حسسب هؤولء على
الشس˘روط ال˘ب˘ي˘داغ˘وج˘ي˘ة لحتضسان مثل
ه ˘ذه األقسس ˘ام ال ˘ت˘ق˘ن˘ي˘ة ،وع˘ل˘ى رأاسس˘ه˘ا
المخابر والمطعم الجامعي.
وأاكد الطلبة المنتمون إالى  ٥دفعات
م˘ن ال˘ل˘يسس˘انسض وال˘م˘اسس˘ت˘ر ،أان رفضس˘هم
م ˘ب ˘ن ˘ي ع ˘ل˘ى ع˘دة أاسس˘ب˘اب أاخ˘رى ع˘ل˘ى
رأاسس˘ه˘ا ع˘زل˘ة الك˘ل˘ي˘ة وضس˘ع˘ف ال˘ت˘غ˘طية
بوسسائل النقل في ظل تنامي مؤوشسرات
اإلج˘ ˘ ˘رام ،ه˘ ˘ ˘ذا إاضس ˘ ˘اف ˘ ˘ة إال ˘ ˘ى ن ˘ ˘درة
ال ˘م ˘ح ˘Óت وغ˘ي˘ره˘ا م˘ن اإلح˘ت˘ي˘اج˘ات
الضس ˘روري˘ة ،خ˘اصس˘ة إاذا ع˘ل˘م˘ن˘ا يضس˘ي˘ف
ممثلو الطلبة في لقاء جمعهم بالشسعب
ع˘ل˘ى أان ت˘ح˘وي˘ل˘ه˘م ن˘ح˘و ك˘ل˘ية الهندسسة
ال ˘م ˘يك ˘ان ˘يك ˘ي ˘ة وال ˘م ˘دن ˘ي ˘ة ال ˘م ˘ع˘روف
ب ˘إاي˘ج˘يسس˘ي˘ام˘و سس˘يك˘ون ف˘ق˘ط ل˘م˘ت˘اب˘ع˘ة
الدروسض النظرية ،في حين أان المخابر
ال˘خ˘اصس˘ة ب˘ال˘ج˘انب ال˘ت˘ط˘ب˘ي˘ق˘ي سستبقى
بجامعة ايسسطو ،مما يضسطرهم للتنقل
يوميا ما بين الكليتين لمزاولة الدراسسة،
األمر الذي اسستهجنه الطلبة ،مع العلم
أان ˘ه ال ˘ت ˘خصسصض ال˘وح˘ي˘د ع˘ل˘ى مسس˘ت˘وى
الجهة الغربية ،كان معهد قائم بذاته
خÓل سسنوات السسبعينات ،قبل أان يتم
إادم˘اج˘ه ك˘ف˘رع ب˘الك˘ي˘م˘ي˘اء الصس˘ن˘اع˘ية،
وم˘ن ث˘م أاصس˘ب˘ح ت˘اب˘ع˘ا لك˘ل˘ي˘ة ال˘ه˘ن˘دسس˘ة
الميكانيكية والمدنية.

اإلثنين  ١٦سصبتمبر ٢٠١٣م
الموافق لـ  ١٠ذو القعدة ١٤٣٤هـ

وطني

في الوقت الذي تم فتح  ٣٧٠٠منصصب شصغل جديد منذ بداية السصنة

الوكالة الوطنية لدعم تشسغيل الشسباب تمuول  ١٣٨٤مؤوسسسسة مصسغرة بتيزي وزو

حققت الوكالة الو’ئية لدعم تشصغيل الشصباب لونسصاج بتيزي وزو ،نجاحا كبيرا إاذ تمكنت من تمويل ١٣٨٤
مؤوسصسصة مصصغرة لفائدة الشصباب والتي بدورها فتحت  ٣٧٠٠منصصب شصغل جديد ،وذلك منذ بداية السصنة الجارية.

تيزي وزو :ضشاوية تو’يت
واسصتنادا لمدير الوكالة السصيد لعموري ،فإان
قطاع البناء احتل صصدارة المؤوسصسصات المنجزة
وذلك بإانشصاء  ٣٩١مؤوسصسصة يليه قطاع الخدمات
بـ  ٣٤٥مؤوسصسصة ،قطاع الصصناعات الصصغيرة ٢٤٠
مؤوسصسصة ،الفÓحة  ١٩٥مؤوسصسصة والباقي مقسصم
بين القطاع الحرفي والمهن الحرة.
مضصيفا أان المزايا الممنوحة لفائدة الشصباب
المقاولين في إاطار إانشصاء المؤوسصسصات المصصغرة
من تخفيضس نسصبة المسصاهمة الشصخصصية وتمديد
مدة تسصديد القروضس ،وكذا إالغاء الفوائد على
ال˘ ˘ق˘ ˘روضس ال˘ ˘ب˘ ˘نك˘ ˘ي˘ ˘ة وذلك حسصب ال˘ ˘م ˘رسص ˘وم ˘
التنفيذي رقم  ٢٥٣ / ١٣المؤورخ في  ٢جويلية
 ،٢٠١٣هذا ما زاد من اقبال الشصباب في إانشصاء
مؤوسصسصات مصصغرة في هذا المجال التي تدفع
بالقتصصاد المحلي وكذا الوطني .وأاضصاف ذات
ال ˘م ˘ت ˘ح ˘دث ،أان ال˘ع˘دد اإلج˘م˘ال˘ي ل˘ل˘م˘ؤوسصسص˘ات
المصصغرة المنشصأاة منذ سصنة  ١٩٩٨بلغ ١٤١٤٦
مؤوسصسصة وما مّكن من إانشصاء  ٣٧٥٠٠منصصب عمل
دائ ˘م .ف ˘ي ح˘ي˘ن ب˘ل˘غت نسص˘ب˘ة تسص˘دي˘د ال˘ق˘روضس
الممنوحة الـ  ٧٥بالمائة.

كما أاشصار إالى أان عدد أاصصحاب المشصاريع
ال˘م˘ن˘ج˘زة م˘ن ق˘ب˘ل الشص˘ب˘اب ال˘ح˘ام˘ل˘ي˘ن لشص˘ه˘ادة
الجماعية بلغ بـ  ١٧٠٤مؤوسصسصة مصصغرة حيث
ي ˘ت ˘رج ˘م ه ˘ذا ال˘ع˘دد ب˘وع˘ي ح˘ام˘ل˘ي الشص˘ه˘ادات
ال ˘ج˘ام˘ع˘ي˘ة ب˘م˘دى أاه˘م˘ي˘ة ال˘ت˘ق˘رب م˘ن ال˘وك˘ال˘ة
ال ˘ولئ ˘ي ˘ة ل ˘دع ˘م تشص ˘غ ˘ي˘ل الشص˘ب˘اب خ˘اصص˘ة ب˘ع˘د
التسصهيÓت التي أاقرتها الدولة لفائدة الشصباب.

هذا في الوقت الذي بلغت فيه نسصبة النسصاء
المقاولت اللواتي أانشصأان مؤوسصسصات مصصغرة الـ
 ١٣٧٢منذ إانشصاء وكالة لونسصاج  . ١٩٩٨أاما في
سصنة  ،٢٠١٣فقد بلغ العدد  ١٤٥امرأاة ،أاما
ح˘ام˘ل˘ي شص˘ه˘ادات ال˘تك˘وي˘ن ال˘مهني والتمهين،
فقد أانشصأاوا  ٤٤٨٨مؤوسصسصة مصصغرة.

اسص˘ت˘ف˘اد ق˘ط˘اع ال˘تكوين المهني بو’ية
سص˘ط˘ي˘ف ،م˘ن م˘ن˘اصصب م˘ال˘ي˘ة ج˘دي˘دة في
ال ˘ت ˘أاط ˘ي˘ر وال˘ت˘ك˘وي˘ن ل˘م˘خ˘ت˘ل˘ف ال˘م˘راك˘ز
المنتشصرة عبر تراب الو’ية ،وقدر عدد
ال˘م˘ناصصب بـ  ٦٢م˘نصص˘ب˘ا ل˘أÓسصاتذة ،كانت
في البداية  ٤٠منصصبا ،لتضصيف الوصصاية
 ٢٢م ˘نصص ˘ب ˘ا ج ˘دي˘دا ،وه˘ذا ل˘Óسص˘ت˘ج˘اب˘ة
ل˘ل˘ح˘اج˘ي˘ات ،ب˘عد فتح تخصصصصات جديدة
ح˘ ˘يث ت˘ ˘ن ˘وعت ال ˘م ˘ن ˘اصصب ب ˘ي ˘نأاسص ˘ات ˘ذة
ال˘ت˘ع˘ل˘ي˘م وال˘ت˘ك˘وي˘ن ال˘م˘ه˘ن˘ي في الدرجة
اأ’ولى ،والدرجة الثانية.

متوسصطة الشصهيد محمد بوضصياف بغرداية

اأ’سساتذة يطالبون برحيل المدير والمواطنون يطالبون بتدخل الوزير

غرداية :عبد الرحيم  -ل

وتأاتي هذه الحركة بعدما نّدد األسصاتذة
ب ˘م ˘ا وصص˘ف˘وه ب˘ع˘م˘ل˘ي˘ة ال˘ت˘ق˘ل˘يصس ال˘م˘ب˘اشص˘رة
لعددهم خاصصة وأان معدل سصنوات تدريسس
األسصاتذة القاطنين في الحي فاق  ٢٠سصنة
خ ˘ب ˘رة ت ˘دريسس ،وق ˘د ط ˘الب ه˘ؤولء ب˘رح˘ي˘ل
المدير بعد جملة من المشصاكل والمطالب
التي قالوا أانها وقفت عائقا أامامهم.
وجددت فعاليات المجتمع المدني بحي
الثنية بولية غرداية ،أامسس ،نداءها لوالي
ال ˘ولي ˘ة ووزي ˘ر ال ˘ت ˘رب ˘ي ˘ة م˘ن أاج˘ل ال˘ت˘دخ˘ل
العاجل إلنقاذ مصصير أابناء الحي البالغ عدد
سصكانه حوالي  ٣٠,٠٠٠نسصمة ،حيث شصرعت
أاك˘ث˘ر م˘ن  ١٢ج ˘م ˘ع ˘ي˘ة ف˘ي ال˘ح˘راك ضص˘د
اإلك˘ت˘ظ˘اظ ال˘ح˘اصص˘ل ف˘ي م˘ت˘وسص˘طة الشصهيد
ه ˘روي ˘ن ˘ي أاح ˘م ˘د ،ب ˘ع ˘دم ˘ا وصص ˘ل م˘ت˘وسص˘ط
التÓميذ فيها  ٤٠تلميذا في القاعة بحسصاب
ع˘م˘ل˘ي˘ة ال˘ت˘ح˘وي˘Óت ،ب˘ي˘ن˘م˘ا لم يتجاوز عدد
ال ˘ت ˘Óم ˘ي ˘ذ ف ˘ي م˘ت˘وسص˘ط˘ة الشص˘ه˘ي˘د م˘ح˘م˘د

كشصف مدير الفÓحة لو’ية تلمسصان
أان مصص ˘ال ˘ح˘ه ق˘د اخ˘ت˘ارت  ٣٠ف˘Óح˘ا من
أاجل تمثيل و’ية تلمسصان في النادي الـ
 ٥٠ل˘ل˘ف˘Óح˘ة ب˘ال˘ج˘زائر العاصصمة .وأاشصار
ذات ال ˘ ˘مسص ˘ ˘ؤوول ال ˘ ˘ىأان ˘ ˘ه ت ˘ ˘م اخ ˘ ˘ت ˘ ˘ي ˘ ˘ار
الفÓحين من بين المناطق التي حققت
ن ˘ت ˘ائ˘ج ه˘ام˘ة ف˘ي م˘ن˘ت˘وج ال˘ح˘ب˘وب خ˘Óل
ه˘ ˘ذه السص˘ ˘ن˘ ˘ة ورف ˘ع م ˘ردودي ˘ة ال ˘ه ˘ك ˘ت ˘ار
ال ˘واح˘د ال˘ت˘ي ت˘ج˘اوزت الـ ٦٧ق˘ن˘طارا في
ال˘ ˘ه˘ ˘ك˘ ˘ت ˘ار ،وأاشص ˘ار ذات ال ˘مسص ˘ؤوول ال ˘ىأان
ت ˘ل ˘مسص ˘ان ق ˘د ت˘ح˘ولتإال˘ى مصص˘درإ’ن˘ت˘اج
البذور واأ’عÓف ومن المنتظرأان تدعم
و’ي˘ات ب˘ات˘ن˘ة وأام ال˘ب˘واق˘ي وع˘ي˘ن م˘ل˘ي˘لة
ب˘ ˘ال˘ ˘ب˘ ˘ذور ،ك˘ ˘م ˘ا سص ˘ت ˘دع ˘م ع ˘دة و’ي ˘ات
سصهبية باأ’عÓف.
وق ˘د ع˘ق˘دت إات˘ف˘اق˘ي˘ات م˘ع خ˘ب˘راء أاورب˘ي˘ون
ي ˘رع˘ون زراع˘ة ال˘ح˘ب˘وب بسص˘ه˘ول ت˘ل˘مسص˘ان ال˘ت˘ي
حققت هذه السصنة إانتاجا وفيرا حيث إاسصتقبلت
تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولية تلمسصان
مليون و  ٢٠٠أالف قنطار من المحصصول الزراعي
لموسصم الحصصاد والدرسس لهذه السصنة الحالية من
أاوائل جوان إالى نهاية شصهر جويلية الفارط بفعل
مسص ˘اه˘م˘ة إاث˘ن˘ى عشص˘رة ( )١٢أال ˘ف ف ˘Óح ق ˘ام˘وا

بوضصياف التي هي في نفسس الحي  ٢٠تلميذا
في القاعة.
وق ˘د أاع ˘ربت ال ˘ح ˘رك ˘ة ال ˘ج ˘م ˘ع ˘وي˘ة ع˘ن
ال ˘م ˘ؤوام ˘رة ال ˘ت ˘ي ت ˘ح ˘اك ع ˘ل ˘ى أاك˘ب˘ر ح˘ي ف˘ي
ال ˘ج ˘ن ˘وب ب ˘ع ˘د ت ˘ق ˘ل ˘يصس ع ˘دد ال˘ت˘Óم˘ي˘ذ م˘ن
المتوسصطة بهدف محوها ،حسصب ما جاء في
البيان ،رغم الكثافة السصكانية الهائلة لتÓميذ
الحي ،وتضصم متوسصطة الشصهيد بوضصياف ١٤
قسصما لكن ،اسصتنادا إالى بعضس المعلومات فإان
هذا الموسصم الدراسصي تقّلصس فيه عدد األفواج
التربوية ليصصل إالى  ٩أاقسصام ،بسصبب التوجيه
السصي للتÓميذ المنتقلين من الطور البتدائي
إالى الطور المتوسصط ،وعدم تعيين مراقب عام
للمتوسصطة بحجة أان العدد ل يسصمح بتوظيف
مراقب عام ،والسصر في عدم تعيينه هو انعدام
السصكن المخصصصس لهذا المنصصب والذي وجه
لجهة أاخرى.
وقد أاثار هذا المشصكل حفيظة سصكان الحي،
معربين عن المؤوامرة التي تحاك ضصد أاكبر
حي ،كما تسصاءلت فعاليات المجتمع المدني
ع˘ن إامك˘ان˘ي˘ة وج˘ود م˘ت˘وسص˘ط˘ت˘ي˘ن ف˘ي ن˘فسس
الحي ،األولى بها  ٢٣فوجا ،في كل فوج ٤٠
تلميذا والثانية بها  ٩أافواج في كل فوج ٢٠
تلميذا ،هذا ومن جهة ثانية ،فقد أاوضصح لنا
أاسص ˘ات ˘ذة ال ˘م ˘ت ˘وسص ˘ط ˘ة م ˘ن ت ˘دن ˘ي ال ˘ن˘ت˘ائ˘ج
ال˘دراسص˘ي˘ة وه˘ج˘رة ال˘ت˘Óم˘ي˘ذ م˘ن˘ها وانتقال
خيرة األسصاتذة.

مؤوخرا بوضصع فائضس الحبوب بالتعاونية لبيعه ما
جعل كميات مختلف المحاصصيل ترتفع لتخزينها
ك ˘ب ˘ذور أاو ع ˘ل ˘ف ح ˘يث ب˘إامك˘ان م˘رب˘ي األغ˘ن˘ام˘
واألبقار إاقتناءها عندما ينفذ الكÓء في فصصل
الشصتاء.
وتم صصرف مبلغ مالي يقدر بـ  ٣٩٢مليار
سصنتيم وجهت كحق الدفع لعشصرة( )١٠آالف
ف ˘Óح م ˘ق˘اب˘ل تسص˘ل˘ي˘م نصص˘يب ه˘ام م˘ن ال˘حصص˘اد
ل˘ذات ال˘ت˘ع˘اون˘ي˘ة ،وت˘م˘ث˘ل ال˘نسص˘ب˘ة ال˘م˘حققة من
الحبوب التسصعون بالمائة والتي تعكسس أانواع
متفاوتة ترتب فيها الخرطال بـ  ٦٧٣أالف قنطار
و ٥٢٠أالف قنطار قمح صصلب و ٤١٥أالف قنطار
شصعير و ٢٦٠أالف قنطارقمح لين.
وحصصدت مدينة مغنية الرائدة في زراعة
الحبوب ما مقداره الـ  ١٣٥أالف قنطار والتي
احتلت بها الرقم األول بعد بلدية بن سصكران
ومنطقة سصبدو .وسصاهمت المليون قنطار و٢٠٠
أالف من الحبوب المسصجلة لدى التعاونية في
اسص ˘ت ˘ق ˘رار م˘ع˘دل ال˘م˘ردود بـ  ٦٣ق˘ن˘ط˘ارا في
الهكتار الواحد والذي سصيشصجع الفÓح المزارع
المهتم بالبذور وجودتها العالية في األصصناف
ال˘ت˘ال˘ي˘ة ال˘م˘ت˘ق˘ارب˘ة م˘ع ال˘م˘ردود ال˘ولئ˘ي للقمح
الصصلب ومنح  ٢٥قنطارا بالهكتار والشصعير بـ ٢٠
قنطارا للهكتار وكذا القمح الّلين بثمانية عشصرة
في الواحد منه.

 ٪ ٨٠من الدعم الفÓحي موجهة لبناء وسسائل التخزين
كشصف اأ’مين الو’ئي لإÓتحاد الوطني
ل˘ل˘ف˘Óح˘ي˘ن ال˘ج˘زائ˘ري˘ين بو’ية معسصكر،
السص ˘ي ˘د ب˘وزري˘ب˘ة ج˘ي˘Óل˘ي ع˘ن ق˘ي˘م˘ة ٨٠
ب ˘ال ˘م ˘ئ ˘ة م ˘ن ال ˘دع ˘م ال ˘ف ˘Óح ˘ي سص˘ت˘ك˘ون
موجهة لبناء وسصائل التخزين،

أام الخير  -سس

سشطيف :نورالدين بوطغان

شصنّ ،أامسس ،أاسصاتذة متوسصطة الشصهيد
محمد بوضصياف بأاكبر حي في الجنوب
حركة احتجاجية رفقة عدد من طاقم
إادارة المتوسصطة ،وجملة من التÓميذ
ضص˘ ˘د ح˘ ˘ال˘ ˘ة ا’ح˘ ˘ت˘ ˘ق˘ ˘ان ال˘ ˘ت˘ ˘ي ت ˘ج ˘وب
ال˘م˘ت˘وسص˘ط˘ة ال˘ك˘ائنة بحي ثنية المخزن
بغرداية.

 ٣٠فÓحا يمثلون تلمسسان في النادي الـ  ٥٠للفÓحة

تجسصيدا لبرنامج التجديد الريفي

تمديد التسسجيل وفتح مناصسب لأÓسساتذة

ل ˘ل ˘تك ˘وي ˘ن ف ˘ي م ˘خ ˘ت ˘ل ˘ف ال ˘ف ˘روع ،ول ˘م ˘خ˘ت˘ل˘ف
المسصتويات.
وبالمناسصبة يشصهد مركز التكوين المهني بحي
الهضصاب ،في الشصمال الشصرقي لعاصصمة الولية،
خ˘Óل ال˘م˘وسص˘م ال˘م˘ق˘ب˘ل ،افتتاح  ٥تخصصصصات
جديدة تسصتجيب للطلبات الملحة لعالم الشصغل،
وه ˘ي ال ˘م ˘ع ˘ل ˘وم ˘ات ˘ي ˘ة وت ˘رب˘ي˘ة األط˘ف˘ال ،وه˘م˘ا
م˘وج˘ه˘ان ل˘ح˘م˘ل˘ة مسص˘ت˘وى السص˘ن˘ة ال˘ث˘ال˘ثة ثانوي
للحصصول على شصهادة تقني سصامي ،وتكوين في

07

فيما تحّولت الو’يةإالى مركزإ’نتاج البذور واأ’عÓف

تلمسشان محمد  -ب

التكوين المهني بسصطيف

وسصيتم عن قريب ،تنظيم عمليات اللتحاق
ب ˘ه ˘ذه ال˘م˘ن˘اصصب ،وم˘ن ج˘ه˘ة أاخ˘رى ت˘م ت˘م˘دي˘د
عمليات التسصجيل في مختلف مراكز التكوين
المهني للسصنة الدراسصية  ،٢٠١٤ / ٢٠١٣لمدة
أاسص ˘ب ˘وع ˘ي ˘ن آاخ ˘ري˘ن ،ل˘ت˘مك˘ي˘ن ال˘م˘ت˘خ˘ل˘ف˘ي˘ن م˘ن
التسصجيل ،وكانت قد انطلقت بمختلف مراكز
ال ˘تك ˘وي ˘ن ال ˘م ˘ه ˘ن ˘ي ب ˘ولي˘ة سص˘ط˘ي˘ف ،ع˘م˘ل˘ي˘ات
التسصجيل للموسصم الدراسصي للتكوين المهني٢٠١٣
 ،٢٠١٤ /وهي العملية التي حدد لها أاجل ١٢
سص˘ب˘ت˘م˘ب˘ر ق˘ب˘ل أان ي˘ت˘م ت˘م˘دي˘ده˘ا .وت˘ع˘ت˘ب˘ر ه˘ذه
الدورة ،ذات أاهمية خاصصة ،بعد صصدور المدونة
ال ˘وط ˘ن ˘ي˘ة لخ˘تصص˘اصص˘ات ال˘تك˘وي˘ن ال˘م˘ه˘ن˘ي م˘ن
الوزارة الوطنية ،والتي حددت  ٤٢٢اختصصاصس

العدد

١٦٢١٠

ال ˘خ ˘ي ˘اط ˘ة وال ˘م ˘يك ˘روم ˘ع ˘ل ˘وم ˘ات ˘ي˘ة والك˘ه˘رب˘اء
ال˘م˘ع˘م˘اري˘ة ،وه˘ي اخ˘تصص˘اصص˘ات م˘وجهة لفائدة
حاملي مسصتوى السصنة الرابعة متوسصط للحصصول
على شصهادة التحكم في المهنة.
ي ˘ذك˘ر أان ال˘ق˘ط˘اع ب˘ولي˘ة سص˘ط˘ي˘ف ،ي˘ع˘د ٥٧
هيك ،Óمنها  ٢٦مركزا للتكوين المهني ،و٢١
م˘درسص˘ة تك˘وي˘ن م˘ه˘ن˘ي خ˘اصص˘ة ،وم˘ع˘ه˘دا وط˘نيا
للتعليم المهني ،وفرعا جهويا للتكوين المهني
عن بعد.

مراكز التكوين
بالمسصيلة

وق ˘د ج ˘اء ذلك خ ˘Óل ل ˘ق ˘اء دراسص ˘ي ج ˘م˘ع˘ه
وف˘ ˘Óح˘ ˘ي ولي˘ ˘ة م˘ ˘عسصك ˘ر ف ˘ي إاط ˘ار ب ˘رن ˘ام ˘ج
ال˘ت˘ج˘دي˘د ال˘ري˘ف˘ي ،ح˘يث ت˘ن˘اول ال˘ل˘ق˘اء دراسصة
كيفية فك القيود واإلجراءات التي أاثقلت كاهل
ال˘ ˘ف˘ ˘Óح وال˘ ˘ت ˘ع ˘ام ˘ل م ˘ع ˘ه ˘ا ،والسص ˘ت ˘ف ˘ادة م ˘ن
التحفيزات الرامية لتطوير انتاج الحبوب بعدما
عرفت المنطقة انكسصارات كبيرة في القطاع
وفقدانها لريادتها في اإلنتاج الفÓحي ،وبعضس
ال˘م˘ح˘ي˘ط˘ات ال˘مسص˘ق˘ية التي اسصترجعتها مؤوخرا
ع˘ل˘ى غ˘رار م˘ح˘ي˘ط˘ي سص˘ي˘ق وال˘ه˘ب˘رة ال˘لذان تتم
بهما أاشصغال التهيئة وإاعادة العتبار حاليا .
ول ˘م ي ˘خ ˘ف ال ˘ف ˘Óح ˘ون ع ˘ل ˘ى لسص˘ان األم˘ي˘ن
الولئي لÓتحاد الوطني للفÓحين الجزائريين
امتعاضصهم من اإلجراءات اإلدارية التي يلقونها
كل موسصم فÓحي ،والعراقيل التي يفرضصها بنك
ال˘ف˘Óح˘ة وال˘ت˘ن˘م˘ي˘ة ال˘ري˘ف˘ية فيما يخصس تقديم
ال ˘ق ˘روضس ،ح˘يث أاشص˘ار ال˘م˘ت˘ح˘دث أان˘ه م˘ن ب˘ي˘ن
 ٤٠٠٠فÓح بالمنطقة ،اسصتفاد  ١٣٠فÓح منهم
فقط من قرضس الرفيق خÓل الموسصم الفارط.
أام ˘ا ف ˘ي ˘م ˘ا ي ˘خصس ح ˘م˘ل˘ة ال˘ب˘ذر ل˘ل˘م˘وسص˘م
ال ˘ج ˘اري ،ف ˘ق ˘د شص ˘ه˘دت ع˘زوف˘ا شص˘دي˘دا م˘ن
قبلهم حيث تقدم  ١٥فÓحا فقط بملفاتهم
أام˘ ˘ام ال˘ ˘وك˘ ˘ال˘ ˘ة ال˘ ˘ب ˘نك ˘ي ˘ة م ˘ح ˘ل ال ˘م ˘وضص ˘وع
ل˘Óسص˘ت˘ف˘ادة م˘ن ق˘رضس ال˘رف˘ي˘ق ،ب˘ي˘ن˘م˘ا ي˘أامل

هؤولء أان تطبق عليهم تسصهيÓت أاكثر سصÓسصة
في اإلجراءات اإلدارية والبنكية ،زيادة على
أان˘ه˘م ي˘ط˘ال˘ب˘ون ب˘إال˘زام ال˘م˘ؤوسصسص˘ات ال˘م˘م˘ونة
بالحبوب بتقديم حبوب معالجة وجيدة من
حيث النوعية.
وقد طرح الفÓحون أايضصا مشصكل نقصس
وسصائل التخزين وانعدامها في بعضس المناطق
وهو المشصكل الذي يواجهونه في كل موسصم
حصصاد مقارنة مع المحصصول الهام من إانتاج
الحبوب الذي قّدرته المصصالح الفÓحية بأاكثر
من  ٢مÓيين و ١٢٠قنطار لموسصم ، ٢٠١٣
األمر الذي اعتبره منظمو اللقاء كتحد كبير
ل ˘ل ˘ف ˘Óح ب˘ال˘رغ˘م م˘ن ال˘ع˘راق˘ي˘ل والصص˘ع˘وب˘ات
الجّمة التي تواجهه طيلة السصنة.
وف ˘ي ه ˘ذا الشص ˘أان ،كشص ˘ف ال ˘م˘ت˘ح˘دث ع˘ن
تقديم الوزارة الوصصية لـ  ٨٠بالمئة من الدعم
ال ˘ف ˘Óح ˘ي ل ˘ب ˘ن ˘اء وسص˘ائ˘ل ال˘ت˘خ˘زي˘ن ل˘ف˘ائ˘دة
الفÓحين والمسصتثمرين الخواصس في القطاع
إال ˘ى ج ˘انب ج ˘م˘ل˘ة أاخ˘رى م˘ن أاشصك˘ال ال˘دع˘م
ال˘رام˘ي˘ة ل˘ت˘ح˘ق˘ي˘ق الك˘ت˘ف˘اء ال˘ذات˘ي وتجسصيد
برنامج التجديد الريفي على غرار منح ٣٠٠
ترخيصس لحفر اآلبار و ٤٢موقعا ريفيا في
شصك˘ل م˘ج˘م˘ع˘ات سصك˘ن˘ي˘ة ل˘ل˘ف˘Óح˘ي˘ن م˘م˘ن ل
يملكون قطع أاراضصي للبناء.
وفي سصياق ذي صصلة ،كشصفت اإلحصصائيات
الولئية أان  ٨آالف و ٢٠٠فÓح نزحوا من
أاراضصيهم أاثناء العشصرية السصوداء وهي تسصعى
جاهدة لعودتهم في الوقت الذي اسصتجاب
فيه  ٢٠٠٢فÓح لتلك الدعوات ،في حين تم
منح  ٢٠أال˘ ˘ف و ٣٠٠ف ˘Óح آاخ ˘ر اإلع ˘ان˘ات
الريفية خÓل الـ  ٣سصنوات الماضصية.

هياكل جديدة بطاقة
اسستيعاب فاقت الـ  ٦المطالبة بمراجعةأاسسعار العجائن والمشسروبات المصسدرة
شص˘ ˘ ˘دد رئ ˘ ˘يسس غ ˘ ˘رف ˘ ˘ة ال ˘ ˘ت ˘ ˘ج ˘ ˘ارة محدثنا ،الذي دق ناقوسس الخطر إان لم
آا’ف مقعد
والصص ˘ن ˘اع ˘ة ب ˘و’ي ˘ة الشص ˘ل˘ف ت˘ح˘رك ت ˘ت˘ع˘اط ال˘مصص˘ال˘ح ال˘م˘ع˘ن˘ي˘ة ك˘ون أان ال˘م˘واد
م˘˘ن ال˘˘م˘˘ن˘ت˘ظ˘ر أان تسص˘ت˘ل˘م م˘دي˘ري˘ة
رئيسس غرفة التجارة والصصناعة بالشصلف

ال˘تك˘وي˘ن ال˘م˘ه˘ن˘ي وال˘ت˘ع˘ل˘ي˘م ال˘م˘هنيين
ه˘˘ات˘ه السص˘ن˘ة ه˘ي˘اك˘ل وم˘راك˘ز ج˘دي˘دة
بقدرة اسصتيعاب تفوق الـ  ٦آالف مقعد
عبر  ١٧مركزا بالولية وبارتفاع عن
السصنة الماضصية  ٣٠٠مقعد جديد.
ومن جملة المراكز الجديدة التي
ت˘˘دخ˘˘ل ال˘˘خ˘˘دم˘˘ة ه˘˘ذه السص˘˘ن˘˘ة أارب˘ع˘ة
مراكز للتكوين المهني بكل من بلدية
ال˘˘م˘˘ع˘˘اضص˘˘ي˘˘د وب˘ل˘دي˘ة ع˘ي˘ن ال˘خضص˘راء
وبوسصعادة بالضصافة إالى مركز ببلدية
عين الريشس .وبالموازاة مع ذلك سصيتم
اسصتÓم مركز التكوين المهني ببلدية
ال˘˘ه˘˘ام˘ل خ˘Óل شص˘ه˘ر أاك˘ت˘وب˘ر ال˘ق˘ادم.
ن˘˘اه˘˘يك ع˘˘ن إاج˘˘راء ع˘˘دة ت˘˘حسص˘ي˘ن˘ات
وإاصص˘˘Óح وت˘˘وسص˘˘ي˘˘ع ع˘دة م˘راك˘ز ع˘ل˘ى
غ˘رار م˘رك˘ز ال˘تك˘وي˘ن ال˘م˘ه˘ن˘ي ب˘بلدية
المسصيلة الخبانة وأاولد دراج وسصيدي
عيسصى.

المسشيلة :عامر ناجح

ال ˘ج ˘ه˘ات ال˘م˘ع˘ن˘ي˘ة ب˘ق˘ط˘اع الصص˘ن˘اع˘ة
وا’سص ˘ت ˘ث ˘م ˘ار ل˘وضص˘ع ح˘د ’سص˘ت˘ن˘زاف
المواد الغذائية المصصدرة للخارج من
طرف الخواصس والتي تلقى دعما من
ط˘ ˘ ˘رف ال˘ ˘ ˘دول˘ ˘ ˘ة ،وه ˘ ˘و م ˘ ˘ا وصص ˘ ˘ف ˘ ˘ه
بالتهريب المقنن الذي ’ جدوى منه
سص˘ ˘واء ب˘ ˘ال˘ ˘نسص˘ ˘ب ˘ة ل ˘خ ˘زي ˘ن ˘ة ال ˘دول ˘ة
أاوالمسصتهلك.

الششلف /و .ي.أاعرايبي

خرجة رئيسس غرفة التجارة والصصناعة
ب˘ ˘الشص˘ ˘ل˘ ˘ف نصص˘ ˘ر ال˘ ˘دي ˘ن سص ˘ع ˘دادو ،حسصب
تصصريحه لـ «الشصعب» ،جاءت لكشصف أاسصاليب
ال ˘م ˘ت ˘ع ˘ام ˘ل ˘ي ˘ن ال˘خ˘واصس ال˘م˘خ˘تصص˘ي˘ن ف˘ي
تصصدير العجائن والمشصروبات ومواد أاخرى
ن ˘ح ˘و ب ˘عضس ال ˘دول األوروب ˘ي˘ة واإلف˘ري˘ق˘ي˘ة
والعربية.
واعتبر ذات المسصؤوول السصكوت عن هذا
ال ˘تصص˘رف م˘ن ط˘رف ال˘م˘ت˘ع˘ام˘ل˘ي˘ن ج˘ري˘م˘ة
وخسصارة لÓقتصصاد الوطني وخزينة الدولة
التي ل تجني من ورائه أاي شصيء ،يقول

الموجهة للتصصدير تلقت الدعم من طرف
أاج ˘ه ˘زة ال ˘دول˘ة ف˘ي صص˘ن˘اع˘ت˘ه˘ا ع˘ن ط˘ري˘ق
األسص ˘ع ˘ار ال ˘م˘دع˘م˘ة لك˘ل م˘ن ال˘م˘اء وال˘غ˘از
والسصميد والسصكر والحليب والكهرباء وحتى
ال˘ي˘د ال˘ع˘ام˘ل˘ة ال˘ت˘ي ت˘دف˘ع أاج˘وره˘ا خ˘زي˘ن˘ة
الدولة.
وأاشص ˘ار ال ˘ى أان ال ˘دع˘م م˘وج˘ه ل˘ت˘خ˘ف˘ي˘ف
األع˘ب˘اء ع˘ن ال˘مسص˘ت˘ه˘لك˘ي˘ن م˘ن ال˘م˘واط˘ن˘ين
داخل البÓد وليسس خارجها ،يقول رئيسس
الغرفة ،الذي يلتمسس من الوزارة المعنية
ال˘ت˘دخ˘ل ل˘دى م˘ج˘لسس ال˘حك˘وم˘ة ل˘م˘راج˘عة
أاسص˘ع˘ار ه˘ذه ال˘م˘واد ال˘م˘خصصصص˘ة ل˘ل˘تصص˘دي˘ر
وفرضس رسصومات على هذه المواد مما جعل
األسصعار مناسصبة لنظيراتها في الخارج حتى
تسصتفيد منها خزينة الدولة ،كون أان الدعم
موجه خصصيصصا للجزائريين وليسس لغيرهم،
م ˘ح ˘دث ˘ن ˘ا وصص ˘ف ع˘م˘ل˘ي˘ة ال˘تصص˘دي˘ر ب˘ه˘ذه
الكيفية تهريبا لمنتوج مدعم بصصفة قانونية
دون ضص˘ ˘واب˘ ˘ط وإاج ˘راءات ت ˘ح ˘م ˘ي ال ˘دع ˘م
الموجه للمواد الغذائية والتي كلف خزينة
الدولة مÓيير الدينارات.

اإ’ثنين  ١٦سصبتمبر ٢٠١٣م
الموافق لـ  ١٠ذوالقعدة  ١٤٣٤هـ

دولي

تخضصع لمعاهدة حظر اأ’سصلحة الكيمياوية من الشصهر القادم

سسوريا ترحب باإلتفاق الروسسي ـ األمريكي وتعتبره انتصسارا
رحبت دمشصقأامسس اأ’حد على لسصان وزير المصصالحة الؤطنية علي حيدر با’تفاق اأ’مريكي ـ الروسصي الذيأابرم
في جنيف حؤل تفكيك اأ’سصلحة الكيميائية السصؤرية ،واعتبرتأانهأاتاح تجنب الحرب وأانه يشصكل انتصصارا

فضضيلة دفوسس ـ الوكا’ت ـ
وق ˘ال ال ˘وزي ˘ر ف ˘ي م ˘ق ˘اب ˘ل˘ة م˘ع وك˘ال˘ة ري˘ا
نوفوسصتي الروسصية «نحن نرحب بهذا ا’تفاق،
فمن جهة هو يسصاعد السصوريين على الخروج
من اأ’زمة ومن جهة ثانية أاتاح تجنب الحرب
ضصد سصوريا بعدما حرم هؤو’ء الذين كانوا
يريدون شصنها من حجتهم».
وأاضصاف «انه انتصصار لسصوريا تم تحقيقه
ب ˘فضص ˘ل اصص ˘دق ˘ائ ˘ن ˘ا ال˘روسس ...ه˘ذا ا’ت˘ف˘اق
أاصص˘ب˘ح م˘مك˘ن˘ا ب˘فضص˘ل ال˘دب˘ل˘وم˘اسصية الروسصية
والحكومة الروسصية».
واعتبر حيدر ان اتفاق جنيف «يؤومن دعما
دوليا لكي يجلسس كل ممثلي الشصعب السصوري
إال ˘ى ط ˘اول˘ة ال˘م˘ف˘اوضص˘ات وي˘ح˘ل˘وا مشص˘اك˘ل˘ه˘م
الداخلية في المرحلة التالية».
وق˘د اع˘ت˘ب˘ر ال˘م˘ج˘ت˘م˘ع ال˘دول˘ي ان ا’ت˘فاق
الذي توصصلت إاليه روسصيا والو’يات المتحدة
بشصأان ازالة اأ’سصلحة الكيميائية السصورية يعد
ت˘ق˘دم˘ا ح˘ق˘ي˘ق˘ي˘ا ف˘ي مشص˘ه˘د ا’زم˘ة السص˘ورية
حيث أابعد شصبح الحرب عن سصوريا ويقودها
تدريجيا الى وضصع ا’سصسس الكفيلة بوضصع حل
سصياسصي سصلمي ’رسصاء ا’من وا’سصتقرار في
ربوع بÓد الشصام والمنطقة باسصرها.
ويعبر هذا ا’تفاق المؤولف من سصت نقاط
والذي جاء تتويجا لثÓثة ايام من المحادثات
ال˘ ˘مك ˘ث ˘ف ˘ة ب ˘ي ˘ن وزي ˘ري خ ˘ارج ˘ي ˘ة ال ˘و’ي ˘ات
ال ˘م ˘ت ˘ح ˘دة وروسص ˘ي ˘ا ج ˘ون ك ˘ي ˘ري وسص ˘ي ˘رغ˘ي
’فروف ،عن تقدم حقيقي في مسصعى حل
ال ˘م ˘عضص ˘ل ˘ة السص˘وري˘ة ب˘ع˘د ان ب˘دت ال˘ه˘وة ف˘ي
مواقف الطرفين كبيرة في البداية.
وي ˘م ˘ه˘ل ا’ت˘ف˘اق دمشص˘ق أاسص˘ب˘وع˘ا ل˘ت˘ق˘دي˘م
قائمة باسصلحتها الكيمياوية تمهيدا للتخلصس
منها بحلول اواسصط .٢٠١٤

ترحيب دولي جامع
وقد حظي ا’تفاق بترحيب دولي واسصع
حيث اجمعت معظم الدول على انه يعتبر
خطوة ايجابية نحو ا’تفاق السصياسصي السصلمي
وقال ا’مين العام لÓمم المتحدة انه ينبغي
ان يتيح انهاء المعاناة المروعة للسصوريين وان
يمهد لحل سصياسصي.

وبدوره جدد اأ’خضصر اإ’براهيمي المبعوث
ا’ممي والعربي المشصترك إالى سصوريا تأاكيده
ع ˘ل ˘ى ضص ˘رورة ح ˘ل الصص ˘راع ال˘ق˘ائ˘م ف˘ي ب˘Óد
الشصام عبر السصبل الدبلوماسصية موضصحا بان
ال ˘مسص ˘اع ˘ي ال ˘دول ˘ي ˘ة مسص ˘ت ˘م ˘رة ع˘ل˘ى ج˘م˘ي˘ع
اأ’صصعدة للترتيب لمؤوتمر جنيف .٢
كما رحب الرئيسس ا’ميركي باراك اوباما
ووزي ˘ر ال ˘خ ˘ارج ˘ي ˘ة ال ˘ب ˘ري ˘ط ˘ان˘ي ول˘ي˘ام ه˘ي˘غ
وال˘ ˘ف˘ ˘رنسص ˘ي ل ˘وران ف ˘اب ˘ي ˘وسس وال ˘مسص ˘تشص ˘ارة
اأ’لمانية أانغي Óميركل با’تفاق ا’ميركي ـ
ال˘ ˘روسص ˘ي واع ˘رب ˘وا ع ˘ن ا’م ˘ل ف ˘ي ان يك ˘ون
الرئيسس السصوري بشصار اأ’سصد عند مسصتوى
التزاماته.
وبالنسصبة لحلف شصمال اأ’طلسصي فان هذا
ا’تفاق يمثل خطوة مهمة على طريق ضصمان
تدمير مخزونات ا’سصلحة الكيميائية السصورية
بشصكل عاجل وآامن وقابل للتحقق منه ،وشصدد
الحلف على وجوب ان تحترم دمشصق هذا
ا’تفاق احتراما تاما وبدون تحفظ.

نتنياهو يبدي اسستجابة حذرة
أابدى رئيسس الوزراء اإ’سصرائيلي بنيامين
نتنياهو أامسس اسصتجابة حذرة تجاه اتفاق
تفكيك اأ’سصلحة الكيماوية السصورية قائ Óان

الحكم عليه سصيسصتند الى ما إاذا كان سصيؤودي
إالى التدمير الكامل للترسصانة السصورية.
وأاضصاف« :هذه التفاهمات سصيجري الحكم
عليها من خÓل نتيجتها ـ التدمير الكامل لكل
مخزون اأ’سصلحة الكيماوية».
وتحدث نتنياهو قبل اجتماعه مع وزير
الخارجية اأ’مريكي جون كيري الذي توجه
إالى اسصرائيل ’طÓعها على ا’تفاق الذين
ت ˘وصص ˘ل ال ˘ي ˘ه م ˘ع وزي ˘ر ال ˘خ ˘ارج ˘ي˘ة ال˘روسص˘ي
سصيرجي ’فروف.
وق˘ ˘ال ي˘ ˘وف˘ ˘ال شص˘ ˘ت ˘اي ˘ن ˘تسس وزي ˘ر الشص ˘ؤوون
ا’سص ˘ت ˘رات ˘ي ˘ج ˘ي ˘ة اإ’سص ˘رائ ˘ي ˘ل˘ي ال˘م˘ق˘رب م˘ن
نتنياهو «مثل أاي اتفاق سصيجري الحكم عليه
وفقا لنتائجه ،نأامل أان ينجح ...ا’تفاق له
مزايا وعيوب».
فهو من ناحية يفتقر للسصرعة الÓزمة في
إازالة اأ’سصلحة الكيماوية ومن ناحية أاخرى هو
أاكثر شصمو’ إاذ يتضصمن التزاما سصوريا بتفكيك
منشصآات التصصنيع وعدم اإ’نتاج مرة أاخرى.
وق ˘ال أاف ˘ي ˘ج ˘دور ل ˘ي ˘ب ˘رم ˘ان رئ ˘يسس ل˘ج˘ن˘ة
الشص˘ؤوون ال˘خ˘ارج˘ي˘ة وال˘دف˘اع˘ي˘ة ف˘ي البرلمان
ل ˘رادي˘و ال˘ج˘يشس اإ’سص˘رائ˘ي˘ل˘ي إان ال˘م˘ع˘ل˘وم˘ات
ا’سصتخباراتية التي جمعتها إاسصرائيل بشصأان
سصوريا قد تسصاعد في التأاكد من التزام اأ’سصد
با’تفاق.

خبراء يشسككون في واقعية مهلة ''السسنة'' للتخلصص من الكيمياوي السسوري
تنتهيا بعد من التخلصس من ﬂزونهما اÿاصس
( ٣٠و ٤٠األف طن على التوا‹ بحسصب قوله) ‘
ح Úان ˘ه ˘م˘ا اسص˘ت˘ث˘م˘رت˘ا م˘ل˘ي˘ارات ال˘دو’رات م˘ن˘ذ
م ˘ن ˘تصص ˘ف تسص ˘ع ˘ي ˘ن˘ي˘ات ال˘ق˘رن اŸاضص˘ي ل˘Óل˘ت˘زام˘
Ãع ˘اه ˘دة ح ˘ظ ˘ر ان ˘تشص ˘ار ا’سص ˘ل ˘ح˘ة الك˘ي˘م˘ي˘ائ˘ي˘ة
اŸوقعة عام .١٩٩٣
وت ˘ق ˘در ال ˘و’ي ˘ات اŸت ˘ح˘دة وروسص˘ي˘ا اıزون
السصوري بحوا ¤األف طن.
ومن اŸفÎضس ان يتوجه مفتشصون اإ ¤سصوريا
‘ ن˘وف˘م Èب˘ه˘دف ال˘ت˘ح˘ق˘ق م˘ن ع˘م˘ل˘ي˘ة ال˘ت˘فكيك
بحسصب ا’تفاق الذي اأبرم ‘ جنيف.
ويتوقع ان يكونوا مفتشص Úمن منظمة حظر
ان˘تشص˘ار ا’أسص˘ل˘ح˘ة الك˘ي˘م˘ي˘ائ˘ي˘ة ال˘ت˘ي ت˘ع˘د خ˘ارط˘ة
طريق Ÿهماتها ‘ سصوريا.

ومن جهته راأى اÿب ‘ Òا’سصلحة الكيميائية
ج˘ ˘ ˘ان ـ ب˘ ˘ ˘اسصك˘ ˘ ˘ال زان˘ ˘ ˘دي˘ ˘ ˘ر ان –دي˘ ˘ ˘د اŸه˘ ˘ ˘ل
وا’سصتحقاقات  ⁄يعد ‘ اأيدي الو’يات اŸتحدة
وروسصيا بل ‘ يد منظمة حظر انتشصار ا’أسصلحة
الك˘ي˘م˘ي˘ائ˘ي˘ة ال˘ت˘ي سص˘ي˘ج˘ت˘م˘ع ›لسص˘ه˘ا ال˘ت˘ن˘ف˘ي˘ذي
ا’سصبوع اŸقبل ‘ ’هاي.
واأضص ˘اف «ي ˘جب اي˘ج˘اد اشص˘خ˘اصس م˘ت˘خصصصصÚ
بصص ˘ن ˘ع ا’أسص ˘ل ˘ح ˘ة الك ˘ي ˘م ˘ي ˘ائ ˘ي ˘ة ون˘زع ا’أسص˘ل˘ح˘ة،
وبصصراحة واسصتنادا ا ¤خÈتي ‘ العراق ،فان
بعضس ا’أشصخاصس ’ يحبذون التوجه اإ ¤منطقة
م˘ ˘ع ˘ارك» وع ˘ن ك ˘ي ˘ف ˘ي ˘ة ال ˘ت ˘خ ˘لصس م ˘ن اıزون
السصوري لÓأسصلحة الكيميائية ،يوؤكد اوليفييه لوبيك
ان «ه ˘ن ˘اك ط ˘ري ˘ق ˘ت :Úام ˘ا –وي ˘ل ˘ه ا ¤رم ˘اد او
–ليله باŸياه»».

مليونا طفل سسوري من دون تعليم و٣آالف مدرسسة مدمرة
ان ˘ط ˘ل ˘ق ال ˘ع˘ام ال˘دراسص˘ي ال˘ج˘دي˘د ف˘ي سص˘وري˘ا،
أامسس ،ف ˘ي ˘م ˘ا ت˘خ˘ي˘م أاج˘واء الصص˘راع ال˘دم˘وي ع˘ل˘ى
البÓد ،وتشصير أارقام المنظمات الدولية إالى أاكثر
حرموا من التعليم ،فيما
من مليوني طفل سصوري ُ
ُدّمرت  ٣آا’ف م ˘درسص ˘ة ع ˘ل˘ى اأ’ق˘ل م˘ن˘ذ ان˘د’ع
اأ’زمة.

وتؤوكد المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية
في سصوريا أان ما يقارب المليوني طفل سصوري بين
سص˘ ˘ن السص˘ ˘ادسص˘ ˘ة وال ˘خ ˘امسص ˘ة عشص ˘رة ب ˘ات ˘وا خ ˘ارج
مدارسصهم.
وق ˘الت اأ’م ˘م ال ˘م˘ت˘ح˘دة إان أاك˘ث˘ر م˘ن  ٣آا’ف
مدرسصة تعرضصت للتدمير أاو لحقت بها أاضصرار منذ

ان ˘د’ع اأ’زم ˘ة ،وإان ح ˘وال˘ي  ٩٠٠م˘درسص˘ة أاخرى
تشصغلها عائÓت لنازحين هربوا من أاعمال العنف.
والخطر اأ’كبر الذي يواجه أاطفال سصوريا هو
ارتفاع عدد من يتم تجنديهم في القتال الدائر،
وهو ما يهدد ،بحسصب اأ’مم المتحدة ،بخلق جيل
جديد ’ يعرف إا’ ثقافة الحروب والقتل.

اإلعÓن عن الحكومة الفلسسطينية الجديدة غدا
ذك ˘ر مصص ˘در ف ˘لسص ˘ط ˘ي ˘ن ˘ي مسص˘ؤؤول ط˘لب
ع˘دم ذك˘ر اسص˘م˘ه ان ا’ع˘Óن ع˘ن تشص˘ك˘ي˘ل˘ة
ا◊كؤمة الفلسصطينية ا÷ديدة سصيتم غدا
الثÓثاء.
وق ˘ال ه ˘ذا اŸصص ˘در «ال ˘ي˘وم ا’ث˘ن Úسص˘ي˘ج˘ري
رئ ˘يسس ال ˘وزراء اŸك ˘ل ˘ف رام ˘ي ا◊م ˘د ال˘ل˘ه اآخ˘ر
اŸشصاورات وسصيتم ا’عÓن عن ا◊كومة غدا».
وي ˘ت ˘زام ˘ن م ˘وع ˘د ا’ع ˘Óن ع ˘ن ا◊ك˘وم˘ة م˘ع
انتهاء اŸدة القانونية اŸمنوحة لرئيسس الوزراء
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سصلسصلة تفجيرات هزت  ٩مدن عراقية

 ٢٧قتي Óوإاصسابة  ١٠٠شسخصص على األقل
أاع˘ ˘ل ˘نت مصص ˘ادرأام ˘ن ˘ي ˘ة
وط˘ ˘ ˘ب˘ ˘ ˘ي˘ ˘ ˘ةأان حصص˘ ˘ ˘ي˘ ˘ ˘ل ˘ ˘ة
ال ˘ت ˘ف˘ج˘ي˘رات ال˘ت˘ي ضص˘ربت
أامسس  ٩مدن عراقية بلغت
 ٢٧ق˘ت˘ي˘ Óوإاصص˘اب˘ة حؤالي
 ١٠٠شصخصس على اأ’قل.

ت.ي/الوكا’ت

العملية تكلف مÓيين الدو’رات وتحتاجإالى بنية خاصصة

يشصكك خÈاء ‘ اإمكانية ا’لتزام Ãهلة
عام واحد التي حددت لتفكيك الÎسصانة
الكيميائية العسصكرية السصؤرية ،وحتى ‘
مهلة الشصهرين ’إرسصال خÈاء اإ ¤سصؤريا.
وقال اأوليفيه لوبيك اŸتخصصصس ‘ موؤسصسصة
ا’أب˘ ˘ح˘ ˘اث ا’سصÎات˘ ˘ي ˘ج ˘ي ˘ة ‘ ب ˘اريسس اأن اإت ˘Óف
الÎسصانة الكيميائية بحلول نوفم ٢٠١٤ Èاأمر ’
اأعتقد باأنه ‡كن.
واأضصاف باأن هذا ا’مر يبدو خياليا ،ففي وضصع
سصÓم يسصتغرق ذلك عدة سصنوات ،وسصوريا ليسس
لديها اي بنية –تية ’تÓف اأسصلحتها الكيميائية
اإذ يجب بناء مصصنع لذلك ،وبدون شصك ـ كما اأضصاف
ـ فان كلفته تصصل اإ ¤مئات مÓي Úالدو’رات.
وذكر اÿب Òباأن الو’يات اŸتحدة وروسصيا ⁄

العدد

اŸكلف التي حددها القانون بخمسصة اسصابيع.
وكان الرئيسس الفلسصطيني ﬁمود عباسس اعاد
تكليف ا◊مد الله بتشصكيل ا◊كومة ‘ الثالث من
اوت اŸاضصي ،بعد ان كان ا◊مد اأعلن اسصتقالته
احتجاجا على تداخل صصÓحياته مع نائبيه.
وÁن˘ ˘ح ال˘ ˘ق˘ ˘ان˘ ˘ون ا’أسص˘ ˘اسص ˘ي ال ˘ف ˘لسص ˘ط ˘ي ˘ن ˘ي
(ال˘دسص˘ت˘ور) رئ˘يسس ال˘وزراء ال˘ف˘لسص˘ط˘ي˘ن˘ي اŸك˘لف
مدة ثÓثة اأسصابيع لتشصكيل ا◊كومة ،واإذا تعذر
ذلك فلديه اسصبوع Úاخرين للقيام بذلك.

وك ˘ ˘ل ˘ ˘ف ا◊م ˘ ˘د ال ˘ ˘ل˘ ˘ه ب˘ ˘تشصك˘ ˘ي˘ ˘ل ا◊ك˘ ˘وم˘ ˘ة
الفلسصطينية عقب اسصتقالة رئيسس الوزراء ا’سصبق
سصÓم فياضس اواسصط افريل اŸاضصي.
ا’ ان ا◊م ˘د ال ˘ل ˘ه ق ˘دم اسص ˘ت ˘ق ˘ال˘ت˘ه ل˘ل˘رئ˘يسس
عباسس بعد  ١٨يوما من ادائه اليم Úالدسصتوري،
وذلك بسصبب خÓفات على الصصÓحيات بينه وبÚ
نائبيه اللذين ” تعيينهما من قبل الرئيسس.
لك ˘ن ع ˘ب ˘اسس ع ˘اد وك ˘ل ˘ف ا◊م ˘د ال˘ل˘ه ›ددا
بتشصكيل ا◊كومة.

وأاوضصحت ذات المصصادر أان
ال˘ت˘ف˘ج˘ي˘رات ال˘ت˘ي مسس أاغ˘لبها
م ˘ ˘دن ˘ ˘ا ف˘ ˘ي ج˘ ˘ن˘ ˘وب ال˘ ˘ب˘ ˘Óد،
اسصتهدفت أاسصواقا ومؤوسصسصات
حكومية .والتفجيرات اأ’عنف
وقعت في محافظة بابل ،حيث أاسصفر تفجير ٤
سصيارات مفخخة عن مقتل  ١٦شصخصصا ،وإاصصابة
أاكثر من  ٣٠آاخرين .وحسصب مصصدر أامني فإان
التفجير اأ’ول وقع في محطة للحافÓت وسصط
المدينة ،وأاسصفر عن مقتل  ٦أاشصخاصس ،والثاني وقع
شصمال المدينة قرب دائرة البلدية أاسصفر عن مقتل
 ،١٠وإاصصابة  ١٧آاخرين.
وفي بغداد ،نجا رئيسس مجلسس محافظة بغداد
من محاولة اغتيال بتفجير سصيارة مفخخة .وقال
مصص ˘در ف ˘ي وزارة ال ˘داخ ˘ل ˘ي˘ة أان ڤ˘رئ˘يسس م˘ج˘لسس
محافظة بغداد نجا من محاولة اغتيال إاثر تفجير
بسصيارة مفخخة اسصتهدف موكبه في شصارع المغرب
(شصمال بغداد) .وأاكد أان الحادث أاسصفر عن مقتل
شصخصصين ،أاحدهما من حراسصه الشصخصصيين ،بينما
أاصصيب  ٤آاخرون.
وف ˘ي سص ˘لسص ˘ل ˘ة ت˘ف˘ج˘ي˘رات ضص˘ربت م˘ح˘اف˘ظ˘ات
البصصرة وواسصط وكربÓء وبابل وذي قار وجميعها
في جنوب العراق ،باإ’ضصافة إالى تفجير في أابو
غريب بضصواحي بغداد ،قتل  ٩أاشصخاصس حسصب
مصصادر أامنية وطبية.
وقتل  ٣أاشص ˘خ ˘اصس ،وأاصص ˘يب  ١٥آاخ ˘رون ف˘ي
انفجار سصيارة مفخخة في سصوق البيضصان شصمال
مدينة البصصرة .وفي محافظة واسصط ،تم تفجير ٣
سصيارات مفخخة وعبوتين ناسصفتين ،أابرزها تفجير
اسصتهدف مجلسس عزاء في حسصينية الحفرية٥٠ ،
جنوب بغداد ،أاسصفر عن مقتل  ٣أاشصخاصس وإاصصابة
 ٨آاخرين.
كما قتل شصخصس وأاصصيب  ١٧آاخرون ،في تفجير

بالحي الصصناعي في كربÓء ( ١٢٠كلم جنوب)،
بينما قتل شصخصس وأاصصيب  ١٥آاخرون في تفجير
سصيارة مفخخة في محطة للحافÓت بالحلة .وفي
الناصصرية أاصصيب  ٧أاشصخاصس في انفجار سصيارتين
مفخختين بصصورة متزامنة وسصط المدينة .وفي أابو
غريب قتل شصخصس على اأ’قل ،وأاصصيب  ٤آاخرون
في تفجير عبوة ناسصفة.

بغداد تنفي قيام النظام السسوري
بنقل السسÓح الكيمياويإاليها
ن ˘ف ˘ى ال ˘مسص ˘تشص ˘ار اإ’ع ˘Óم ˘ي ل ˘رئ ˘يسس ال˘وزراء
العراقي نوري المالكي قيام النظام السصوري بنقل
ت˘رسص˘ان˘ت˘ه الك˘ي˘م˘ي˘ائ˘ي˘ة إال˘ى ال˘ع˘راق .وقال في بيان
صصحفي أان بعضس اأ’وسصاط في المعارضصة السصورية
ادعت ق ˘ي ˘ام ال ˘ن ˘ظ ˘ام ب ˘ن ˘ق˘ل أاج˘زاء م˘ن ت˘رسص˘ان˘ت˘ه
الكيميائية إالى العراق في محاولة لتشصويه صصورة
ال ˘ع ˘راق ال˘ذي ك˘ان شص˘ع˘ب˘ه ضص˘ح˘ي˘ة ل˘ه˘ذه اأ’سص˘ل˘ح˘ة
المحرمة.
وأاضصاف الموسصوي «إاننا في الوقت الذي ننفي
فيه هذه اأ’نباء جملة وتفصصي Óونعتبرها دعاية
رخيصصة فإاننا ندعو هذه الجهات إالى أان تعمل
لصص ˘ال ˘ح سص ˘وري ˘ا والشص ˘عب السص˘وري الشص˘ق˘ي˘ق ’ ،أان
ت˘ ˘ت˘ ˘ح˘ ˘ول إال ˘ى أاب ˘واق وأادوات ف ˘ي ي ˘د دول أاخ ˘رى،
هدفها النيل من العراق».

عدلي منصصؤر يلتقي ممثلي القؤى السصياسصية ’سصتعراضس خارطة المسصتقبل

توقيف ٣٠٩إارهابيين وضسبط صسواريخ مضسادة للطائرات في سسيناء
ال ˘ت ˘ق ˘ى ع ˘دل ˘ي م ˘نصص˘ؤر ال˘رئ˘يسس ال˘مصص˘ري
ال ˘ ˘م ˘ ˘ؤؤقت ب ˘ ˘ع ˘ ˘د ظ ˘ ˘ه˘ ˘رأامسس ب˘ ˘م˘ ˘ق˘ ˘ر رئ˘ ˘اسص˘ ˘ة
ال˘ج˘م˘ه˘ؤري˘ة م˘ع م˘ج˘م˘ؤع˘ة م˘ن رم˘ؤز وم˘م˘ثلي
ال˘ق˘ؤى واأ’ح˘زاب السص˘ي˘اسص˘ي˘ة ،وق˘د اسصتعرضس
ال ˘ل ˘ق ˘اء اسص ˘ت ˘ح ˘ق ˘اق ˘ات ال ˘م˘رح˘ل˘ة ا’ن˘ت˘ق˘ال˘ي˘ة
واأ’وضصاع اأ’منية والسصياسصية التي تشصهدها
البÓد.

ت.ي/الوكا’ت

وك˘ ˘ان ال˘ ˘رئ˘ ˘يسس ال˘ ˘م˘ ˘ؤوقت ق˘ ˘د ك˘ ˘ل ˘ف مسص ˘تشص ˘اره
اإ’عÓمي أاحمد المسصلماني بعقد لقاءات مع مختلف
ال ˘ق ˘وى السص ˘ي˘اسص˘ي˘ة ل˘ل˘وق˘وف ع˘ل˘ى آارائ˘ه˘ا ب˘خصص˘وصس
المشصهد المصصري الداخلي تمهيدا لعقد لقاء موسصع
بين القوى السصياسصية ورئيسس الجمهورية.
على صصعيد آاخر كشصف المتحدث العسصكري باسصم
القوات المسصلحة المصصرية أامسس عن توقيف ٣٠٩
إارهابيين منذ منتصصف شصهر أاوت الماضصي في إاطار
العملية اأ’منية الجارية بسصيناء والتي تهدف ’سصتعادة
هيبة الدولة.
وخÓل عرضصه لحصصيلة نشصاط القوات المسصلحة
ف ˘ي سص ˘ي ˘ن˘اء ف˘ي ال˘ف˘ت˘رة ال˘م˘اضص˘ي˘ة أامسس ف˘ي م˘ؤوت˘م˘ر
صصحفي أاعلن عن ضصبط صصواريخ مضصادة للطائرات.
وقال أان الجيشس قرر توسصيع هجماته في سصيناء أ’ن
اأ’م ˘ن ال˘ق˘وم˘ي ت˘ع˘رضس ل˘خ˘ط˘ر ،وأاضص˘اف أان ال˘ق˘وات
ال ˘مسص ˘ل ˘ح˘ة ل˘ن ت˘غ˘ادر ال˘م˘ن˘ط˘ق˘ة ح˘ت˘ى ال˘قضص˘اء ع˘ل˘ى
«اإ’رهاب» ،مؤوكدا ً أان الجيشس حقق نتائج ُمرضصية في
عملياته اأ’خيرة.
وأاضصاف «اكتشصفنا نفقا وعبوتين ناسصفتين تحت
برج مراقبة على الحدود مع غزة» .كما أاعلن عن
تدمير أاكثر من  ١٥٤نفقا على الحدود مع القطاع،
مؤوكدا أان «بعضس القرى في سصيناء لم تدخلها القوات
اأ’منية منذ .»٢٠٠٢

قصسف على مواقع برفح وجنوب
الشسيح زويد
من جهة أاخرى نقل التلفزيون المصصري أان
ال˘ط˘ائ˘رات ال˘ح˘رب˘ي˘ة ال˘مصص˘ري˘ة قصص˘فت م˘جددا
أامسس عدة مواقع يعتقد أانها لمسصلحين جنوب
رفح وجنوب الشصيخ زويد بشصمال سصيناء.
وذكرت بعضس المصصادر أان الحملة اأ’منية
ال ˘ت˘ي ي˘ق˘وم ب˘ه˘ا ال˘ج˘يشس ضص˘د م˘واق˘ع ل˘ل˘ع˘ن˘اصص˘ر
المسصلحة تتواصصل جنوب رفح ،وأان الطائرات
ت˘ق˘وم ب˘ع˘م˘ل˘ي˘ات ال˘ت˘مشص˘ي˘ط وت˘ح˘دي˘د ال˘م˘ن˘اط˘ق
المشصتبه في وجود عناصصر مسصلحة بها وقصصفها
م ˘م ˘ا أادى إال ˘ى سص ˘م˘اع أاصص˘وات ان˘ف˘ج˘ارات .ك˘م˘ا
شصهدت محافظة السصويسس أامسس تحليقا مكثفا
ل˘ل˘ط˘ائ˘رات ال˘عسصك˘ري˘ة ل˘ت˘أام˘ي˘ن ال˘م˘جرى المائي
للقناة.
وعلى صصعيد آاخر تواصصل السصلطات المصصرية

إاغÓق معبر رفح البري بين مصصر وقطاع غزة
أام˘ام ح˘رك˘ة ال˘ع˘ب˘ور م˘ن ال˘ج˘ان˘ب˘ي˘ن وذلك ل˘ل˘ي˘وم˘
الخامسس على التوالي.

ازدحام مروري بعد تهديد
اإلخوان بشسل حركة المترو
شصهدت أامسس معظم شصوارع القاهرة الكبرى أامسس
ازح ˘ام ˘ا م˘روري˘ا ب˘ع˘دم˘ا تك˘دسصت الشص˘وارع ب˘السص˘ي˘ارات،
حيث فضصل المواطنون اللجوء للمركبات والسصيارات دون
مترو اأ’نفاق ،بعدما ترددت أانباء عن اعتزام جماعة
اإ’خوان المسصلمين شصل حركة النقل به.
أاط˘ل˘ق م˘ن˘اصص˘رو ج˘م˘اع˘ة اإ’خ˘وان ال˘مسص˘لمين بمصصر
خطة لشصل حركة الحياة بالدعوة إالى «اعتصصام» بمترو
اأ’نفاق ،بداية من يوم أامسس ،بهدف تكبيد هيئة المترو
أاعباء مالية وتكديسس الركاب .وخطط لهذا ا’عتصصام أان
يتم لمدة سصت سصاعات يوميا ،على فترتين اأ’ولى تبداأ
في السصابعة صصباحا ،حيث سصيعمد أانصصار مرسصي لركوب
المترو بتذكرة واحدة قيمتها جنيه ،و’ ينزلون منه إا’
في العاشصرة صصباحا .وسصيقوم المناصصرون بنفسس الحركة
من السصاعة الثانية ظهرا ً حتى الخامسصة مسصاء ،على أان
يسصتمر ا’عتصصام لعدة أايام.

العريان :متمسسكون بسسلميتنا رغم القمع
من جهة أاخرى قال القيادي عصصام العريان في
تسصجيل صصوتي أان «جماعة اإ’خوان المسصلمين وحزب
الحرية والعدالة والتحالف الوطني لدعم الشصرعية
متمسصكون بالسصلمية الكاملة ،رغم كل ما يتعرضصون له
من قمع».
واتهم العريان السصلطات الحالية بالمسصؤوولية عن
العنف بما تملكه من وسصائل القوة التي ’ يملك منها
المتظاهرون شصيئا ،وأاوضصح أانهم يقابلون ذلك بالصصبر
والجلد «فنحن في مرحلة نتمسصك فيها بسصلميتنا
وننبذ العنف» ،على حد قوله.

تأاجيل دعوى حظر جماعة
اإلخوانإالى ٢١سسبتمبر

أاجلت محكمة القاهرة أامسس النظر في الدعوى
ال ˘م ˘رف˘وع˘ة م˘ن ط˘رف أام˘ان˘ة ح˘زب ال˘ت˘ج˘م˘ع ،وال˘ت˘ي
ت˘ط˘الب ب˘ح˘ظ˘ر ت˘ن˘ظ˘ي˘م ج˘م˘اع˘ة اإ’خوان المسصلمين،
وال ˘ت ˘ح ˘ف˘ظ ع˘ل˘ى ك˘ل اأ’م˘وال وال˘ع˘ق˘ارات ال˘م˘م˘ل˘وك˘ة
أ’عضصاء التنظيم ،إالى جلسصة  ٢١سصبتمبر الجاري.
وط ˘ال˘بت ال˘دع˘وى ك˘ذلك ب˘ح˘ظ˘ر أانشص˘ط˘ة ت˘ن˘ظ˘ي˘م
اإ’خوان والجماعة المنبثقة عنه وجمعية اإ’خوان
وأاي مؤوسصسصة متفرعة عنها أاو تابعة لها أاو منشصأاة
بأاموالها أاو تتلقى منها دعما ماليا.
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¥ƒ°ùdGh øWGƒªdG

äÉcƒ∏°S

á©jô°ùdG ¥ô£dG »ÑfÉL ≈∏Y ™«ÑdG IôgÉX

ΩÉ` ` ¡J’G ¢ü` ` Øb »` `a

èYõe ΩÉMORGEh ájô¨e QÉ©°SGC

!ÖFÉZ ¿Gõ«ªdG
OÉ«Y øH ó«©°S
?¥ƒ°ùdG »a ¬àª«b ¿Gõ«ªdG ó≤a πg
∫óYh ábO øe ¬«æ©j Ée πμH Ωƒ¡ØªdG ¿qGC hóÑj
¥Gƒ˘°SGC iƒ˘à˘°ùe ≈˘∏˘Y ¿ƒ˘Hõ˘dGh ô˘ LÉ˘ à˘ dG ø˘ «˘ H
¿qGC áLQO ≈dGE ,√Éæ©e ó≤a ¬cGƒØdGh ô°†îdG
™e ¬æªK ™aójh ÉeGôZƒ∏«c »æà≤j ∂∏¡à°ùªdG
É˘e É˘Ñ˘dÉ˘Zh ,∂dP ø˘e π˘bGC º˘∏q˘°ùà˘j ¬˘ fGC ¬˘ ª˘ ∏˘ Y
ôLÉàdG iôJh ,ΩGôZ 250h 100 ø«H ô°ùîj
π≤K ∑Qój ’ ¬fqÉCch Oƒ≤ædG ∂°ùªj ƒgh º°ùàÑj
.¿Gõ«ªdG ábô°S áªjôL
,¿Gõ«ªdÉH ´ÉÑj »FGòZ êƒàæe πc ¿qGC ¢VhôØªdG
¿Gõ˘ «˘ ª˘ dG Iõ˘ ¡˘ LGC ™˘ °†î˘ ˘J ¿GC ¢Vhô˘ ˘Ø˘ ˘ª˘ ˘dGh
ó«dÉ≤J øe âfÉc áª¡e »gh ájQhódG áÑbGôª∏d
ô˘LÉ˘à˘dG ¿É˘c Ωƒ˘ j ,≈˘ °†e ø˘ eR »˘ a IQÉ˘ é˘ à˘ dG
ô«ãμH RhÉéàj »YÉªàL’G √õcôe ¬d É°üî°T
¢†©H ∑Éæg ∞°SÓ
C d Gòg øeh ,AGô°ûdGh ™«ÑdG
√ò˘¡˘d ™˘°†î˘ J ’ »˘ à˘ dG á˘ jQÉ˘ é˘ à˘ dG á˘ £˘ °ûf’CG
πch á©£≤dÉH ™«ÑdG É¡HÉë°UGC π°q†Øjh IóYÉ≤dG
QÉ˘é˘à˘H ô˘e’CG ≥˘∏˘©˘à˘ j ,√Gƒ˘ gh √ô˘ jó˘ ≤˘ J ≈˘ ∏˘ Y
á«eÉ°ûdG ,Rƒ∏dG Ö∏b πãe á«bô°ûdG äÉjƒ∏ëdG
»˘à˘dG äÉ˘jƒ˘∏˘ë˘dG ø˘e É˘gô˘«˘Zh ,á˘ °Sƒ˘ Ñ˘ °ùÑ˘ dGh
Iô˘«˘N’CG Ió˘ ª˘ dG »˘ a ô˘ «˘ ã˘ e π˘ μ°ûH äô˘ °ûà˘ fG
ôãμj øªd á«Ñ∏°ùdG á«ë°üdG ÉgQÉKGB øe ºZôdÉH
E G ø˘ e Qò˘ ë˘ dÉ˘ ˘a ,É˘ ˘¡˘ ˘æ˘ ˘e
∫hÉ˘ æ˘ J »˘ a •Gô˘ a’
èYõJ áë«°üædG √òg πãe ¿qGC ™eh ,äÉjôμ°ùdG
πªëj ó©j ºd …òdG á«bô°ûdG äÉjƒ∏ëdG ôLÉJ
ôjOÉ≤e Ωôàëj ¬à«dh ,™°UÉædG ¢†«H’CG √QõÄe
º˘¡˘°ùØ˘f’C ¿ƒ˘ë˘ ª˘ °ùj ¢†©˘ Ñ˘ dG π˘ H ,¿Gõ˘ «˘ ª˘ dG
ºgóéàa ,áHƒ∏£ª˘dG á˘©˘£˘≤˘dG º˘é˘M ô˘jó˘≤˘à˘H
.∫õ¡dG ô«ãJ áLQO ≈dGE ¿ƒë
q °ûj
,±ô¶dG Gòg »a áéFGQ IQÉéJ É¡fqGC ßMÓªdG
¿qGC hóÑjh ,¿É°†eQ ô¡°T ó©H Gô«ãc â°û©àfGh
º¡°†©Ñd íæe ø«ÄL’ ø«jQƒ°ùdG IƒN’EG ∫ƒNO
¿ƒª˘°†e π˘μ°ûHh ¥GRô˘à˘°SÓ˘d á˘«˘JGƒ˘e á˘°Uô˘a
™˘«˘Ñ˘dG á˘¨˘«˘°U ¿hó˘ª˘à˘©˘j º˘¡˘à˘ «˘ d ø˘ μd ,í˘ Hô˘ dG
ióªH ¢SÉ°S’CÉH §ÑJôJ ádÉ°ùe »gh ,¿Gõ«ªdÉH
º«¶æàH áØ˘∏q˘μª˘dG á˘jQGO’EG äÉ˘¡˘é˘dG OGó˘©˘à˘°SG
≈dGE Qƒe’CG IOÉY’E ájQÉéàdG á£°ûf’CG §Ñ°Vh
QÉ˘©˘°S’CG ¿qGC ∂dP ,∫É˘é˘JQ’G AÉ˘¡˘fGEh É˘ ¡˘ HÉ˘ °üf
∑ôàj ¿’C ∫Éée ’ øμd ,á©ØJôeh IôM á≤«≤M
ÜÉë°UGC øe åÑ©∏d á°VôY ÖFÉ¨dG ¿Gõ«ªdG
.™jô°ùdG íHôdG

ô©°ùdGh êRÉ£dG êƒàæªdG ≈∏Y ¿ƒØ≤j ÉeóæY äGQÉ«°ùdG
.Iô«Ñc á«ªc ¿ƒæà≤j ∫ƒ≤©ªdG
¿GC ™HGôdG √ó≤Y ájGóH »a ôLÉJ ,''øjódGõY'' ∞°üjh
äGQÉ«°ùdG ÜÉë°UGC ≈˘∏˘Y ∞˘Øq˘î˘J á˘©˘jô˘°ùdG äÉ˘bô˘£˘dG
Gó«L ÉLƒàæe º¡ëæªJh ,¥Gƒ°S’CG ƒëf ¬LƒàdG AÖY
∞bƒàdG »a ¿ƒ°ùYÉ≤àj ’ Gòd ,º¡dhÉæàe »a ô©°ùHh
.¿ƒμ∏¡à°ùj Ée AÉæàbG πLGC øe ≥FÉbódG ¢†©H
ó˘ª˘ë˘dG'' :¬˘JQÉ˘é˘J É˘gQó˘J »˘à˘dG π˘«˘NGó˘ª˘dG ø˘Y ∫É˘bh
.''..Éæ«∏Y ¬∏qdG É¡ªjój ¿GC ≈æªJGC ,áª©f É¡fqGE..¬∏qd
ó©H ≈∏Y º¡JQÉ«°S GƒæcQ øjòdG øe ójó©dG ø°ùëà°SGh
IQÉ«°ùdG ¥ô£dG »àaÉM ≈∏Y …GC äÉæMÉ°ûdG øe QÉàeGC
¿hô˘à˘°ûj ô˘©˘°ùdG º˘¡˘Ñ˘é˘YGC É˘ª˘∏q˘ch ,êRÉ˘W êƒ˘à˘æ˘ª˘ dG ¿GC
.ôãcGC hGC ¥hóæ°üdG ¿Rh ∫OÉ©J á«ªμH ¬cGƒØdGh ô°†îdG
á©jô°ùdG äÉbô£dG »ÑfÉL ≈∏Y ™«ÑdG IôgÉX äQÉ°U GPGE
áYÉÑdG øe äGô°û©dÉa ,ô«Ñc πμ°ûH ô°ûàæJ áLhOõªdGh
á«ª°SƒªdG ¬cGƒØdGh ô°†îdG ´GƒfGC øe ójó©dG ¿ƒ°Vô©j
π°üÑdGh É˘WÉ˘£˘Ñ˘dG QGô˘Z ≈˘∏˘Y ∑Ó˘¡˘à˘°S’G á˘©˘°SGƒ˘dGh
,∂dP ô«Z ≈dGE Éeh Öæ©dGh ìÉØàdGh ,πØ∏ØdGh ºWÉª£dGh
óéJh .IÉ£¨e ô«Z ¥ƒ°S ΩÉeGC ∂fqÉCch ÜGòL ô¶æe »a
äÉ˘bô˘W ô˘Ñ˘Yh É˘¡˘LQÉ˘Nh á˘ª˘°UÉ˘©˘dÉ˘H Iô˘gÉ˘¶˘dG √ò˘g
§HGôdG ≥jô£dG QGôZ ≈∏Y áLhOõe iôNGCh á«°ù«FQ
,»bGôH ,äÉeÉªëdG Gòch ¿É«æÑdG ø«Yh ábGô°ûdG ø«H
,¿Éæ«YƒHh Ió«∏ÑdG ,¿GƒdGC ΩÉªM ,IôbƒH ,≈°Sƒe …ó«°S
..h..h..hÉμ«°T øHh ájóªdG ø«Hh
ÜÉë°UGC §°Sh Gô«Ñc GôeqòJ óéJ ,∂dP ™e IGRGƒªdÉHh
A’ƒDg ¿ƒª¡àqjh ,ΩÉMOR’G º¡éYõj øjòdG äGQÉ«°ùdG
∫ƒ°UƒdG øY ºgô«NÉCJh QhôªdG ácôM á∏bô©H áYÉÑdG
.É¡fhó°ü≤j »àdG øcÉe’CG ≈dGE
øe Qòqëj ÉeóæY ∂dP øe ó©HGC ≈dGE Ögòj øe ∑Éægh
ÉeóæY QhôªdG çOGƒM ´ƒbh »a IôgÉ¶dG √òg ÖÑq°ùJ
.∞bƒàdG á«∏ªY ó©H ô«°ùdG äGQÉ«°ùdG ÜÉë°UGC ∫hÉëj
¿GC ó©H ¥Gƒ°SGC ≈dGE ∫ƒëààd äÉbô£dG √òg ¬éàqJ π¡a
øe ôÑà©e OóY ÜÉ£≤à°S’ IÉC«¡ªdG äÉMÉ°ùªdG âHÉZ
É¡ª«¶æàd ô«°ùdG πLGC øe ájRGƒªdG ¥ƒ°ùdG Gòch QÉéàdG
?»FÉ¡f πμ°ûH
≈àM ô«Ñc πªY Égô¶àæj á«∏ëªdG äÉ£∏°ùdG ¿qGC hóÑjh
äGAÉ°†a ô«aƒJ ≥jôW øY ájQòL ∫ƒ∏M ƒëf ô«°ùJ
¢Vô©dG •hô°T É¡«a ôaƒàJ á«JGƒeh Iõ¡qée ájQÉéJ
.Ö∏£dGh

π˘NGó˘eh á˘ ©˘ jô˘ °ùdG äÉ˘ bô˘ £˘ dG Ö∏˘ b »˘ à˘ aÉ˘ M ≈˘ ∏˘ Y
IQÉéJh ΩÉMORGh ô£N OƒLh ócqÉCJ ,¿óªdGh äÉjó∏ÑdG
C êÉYRGEh áHÉbQ ¿hO
.äÉÑcôªdG ÜÉë°U’
…ò˘dG »˘fÉ˘ã˘ dG √ó˘ ≤˘ Y á˘ jGó˘ H »˘ a ÜÉ˘ °T ,''OGô˘ e'' ∫É˘ b
¿qGC ,áª°UÉ©dG ÜƒæéH äÉbô£dG ióMGE »a √Éæ«≤àdG
ÉëHQ É¡dÓN øe »æéj á©jô°ùdG ¥ô£dG ≈∏Y ¬JQÉéJ
äÉ«ªμdG ¿qGC ’qGE ™ØJôe ô«Z íHôdG ¢ûeÉg ¿qGC ºZQ GôaGh
ôcPh ,ôgOõJ ¬JQÉéJ øe π©éJ É¡bƒ°ùj »àdG Iô«ÑμdG
∫ƒ˘≤˘ë˘dG ø˘e Iô˘°TÉ˘Ñ˘e ¬˘cGƒ˘Ø˘dGh ô˘°†î˘dG »˘æ˘à˘≤˘ j ¬˘ fqGC
¬æFÉHR ¿qGC ±ôà©jh ,ø«MÓØdG óæY øe …GC ø«JÉ°ùÑdGh
ÜÉ˘ ë˘ °UGC ∂dò˘ H ó˘ °ü≤˘ jh ,äÉ˘ bô˘ £˘ ˘dG …ô˘ ˘HÉ˘ ˘Y ø˘ ˘e

Ü `` á∏«°†a
á«YƒædG Gòch ¬cGƒØdGh ô°†îdG øe Iô«ÑμdG IôaƒdG ºZQ
ôÑY äÉÑcôªdG áYÉH É¡°Vô©j »àdG äÉéàæª∏d Ió«édG
É˘fhô˘Ñ˘NGC É˘ª˘c º˘¡˘°†©˘H ¿qGC QÉ˘Ñ˘ à˘ YG ≈˘ ∏˘ Y ,äÉ˘ bô˘ £˘ dG
±hô˘X ¿qGC ’qGE ,ìÓ˘Ø˘dG π˘≤˘M ø˘e Iô˘°TÉ˘Ñ˘e É˘gƒ˘ æ˘ à˘ ≤˘ j
∫ƒM äÉeÉ¡Øà°S’G øe ô«ãμdG ô«ãJ Ö∏£dGh ¢Vô©dG
≈∏Y â∏ëØà°SG »àdG IôgÉ¶dG √ò¡d º«¶æJ ÜÉ«Z
.•QÉØdG ¿É°†eQ ô¡°T òæe ¢Uƒ°üîdG ¬Lh
…ôéJ »àdG Ö∏£dGh ¢Vô©dG á«∏ªY ≈∏Y ±ƒbƒdG iódh

ô«Z GôLÉJ 1885h É©bƒe 40
Ióμ«μ°S áj’ƒH »fƒfÉb

ájQGƒL ¥Gƒ°SGC
≈°VƒØdG AÉ¡f’E

QÉ` ` ` `©°SGC QÉ` ` `¶àfG »a
¥ƒ` ` ` °ù` dÉH á` ` ` `dƒ≤©e

Ió˘Y RÉ˘é˘fGE Ió˘μ˘«˘μ˘°S á˘j’h í˘dÉ˘ °üe âé˘ eô˘ H
á˘ «˘ ª˘ æ˘ à˘ dG è˘ eGô˘ H QÉ˘ WGE »˘ a ,á˘ jQGƒ˘ L ¥Gƒ˘ °SGC
äÉ˘jó˘∏˘H ø˘e ó˘jó˘©˘dG iƒ˘à˘ °ùe ≈˘ ∏˘ Y á˘ jó˘ ∏˘ Ñ˘ dG
Gô«Ñc ÉªbÉØJ ó¡°ûJ »àdG ∂∏J Éª«°S’ ,áj’ƒdG
´hô°ûe π«é°ùJ º
q J å«M ,á«∏«Ø£dG IQÉéà∏d
»dÉe ≠∏Ñe É¡d ¢ü°qüNo ,ájQGƒL Ébƒ°S 20 RÉéfGE
¬æe äOÉØà°SG ,êO ø«jÓe 106 `H Qó≤j »dÉªLGE
.ájó∏H 17
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è«é°V ÖfÉL ≈dGE ,¬d π«ãe ’ ΩÉMORGh á«≤«≤M ≈°Vƒa
ÖÑ˘°ùH äÉ˘Ñ˘cô˘ª˘dG π˘≤˘æ˘J á˘Hƒ˘©˘°U ø˘Y ∂«˘gÉ˘f ,»˘ eƒ˘ j
.´QGƒ°ûdG ≈àMh áØ°UQÓ
C d ø«∏Ø£àªdG áYÉÑdG ∫ÓàMG
ô°†î∏d IójóédG á∏ªédG ¥ƒ°S RÉéfGE á«∏ªY ±ô©Jh
2010 »˘a â≤˘∏˘£˘fG »˘à˘dG ''É˘jƒ˘¡˘L É˘©˘HÉ˘W'' ¬˘cGƒ˘Ø˘ dGh
ÜƒæéH Qƒ©°ûdGƒH ídÉ°U ájó∏ÑH »≤ë°S óªMGC á≤£æªH
øe 55 áÑ°ùf ∫É¨°T’CG ó©àJ ºd PGE GôNÉCJ Ióμ«μ°S áj’h
.áFÉªdG
¿qGC ,´hô°ûªdG ≈∏Y áaô°ûªdG áÄ«¡dG øe QOÉ°üe äôcPh
ÖÑ°ùH GôNÉCJ âaôY ób ¥ƒ°ùdG √òg RÉéfGE ∫É¨°TGC
áMƒæªªdG èeÉfôÑdG á°üNQ ¿qGC ø«ÑJ PGE ,πjƒªàdG ¢ü≤f
Öq∏£àjh ,á«aÉc øμJ ºd êO ¿ƒ«∏e 130 `H ájGóÑdG »a
øe ôãcGC áª«≤H ôNGB É«dÉe ÉaÓZ ´hô°ûªdG ∫Éªμà°SG
.á«°UƒdG IQGRƒdG á≤aGƒe ó©H íæe …òdG êO ¿ƒ«∏e 210
É¡æe äGQÉàμg 4 áMÉ°ùe ≈∏Y IÉC°ûæªdG √òg RÉéfGE ºàjh
¢Vƒ©à°S'' ™Hôe ôàe 5600 ≈∏Y ™HqôàJ á«æÑe á¡LGh
’ »àdG Qƒ©°ûdGƒH ídÉ°U ájó∏H §°Sh áªjó≤dG IÉC°ûæªdG

Oó©dG

,Ióμ«μ°S áj’ƒH IQÉéàdG ájôjóe ídÉ°üe Ö°ùMh
≈≤ÑJ ø«M »a ,∫É¨°T’CG É¡H â¡àfG ¥Gƒ°SGC 6 ¿qÉEa
¿GC ô¶àæªdG øe ,Ébƒ°S 14 »a ájQÉL RÉéf’EG á«∏ªY
ºq˘J É˘ª˘c ,á˘jQÉ˘é˘dG á˘æ˘°ùdG á˘jÉ˘¡˘f π˘Ñ˘b É˘¡˘ª˘ «˘ ∏˘ °ùJ º˘ à˘ j
»a ,êO ¿ƒ«∏e 200 áª«≤H ôNGB »dÉe ≠∏Ñe ¢ü«°üîJ
`H IÉ£¨e ¥Gƒ°SGC 09 RÉéf’E »YÉ£≤dG èeÉfôÑdG QÉWGE
QÉWGE »ah Gòg ≈dGE áaÉ°VGE ,áj’ƒdG øe äÉjó∏H 08
Ébƒ°S 12 RÉéfGE Qôq≤J ó≤a ,ájó∏ÑdG á«ªæàdG èeGôH
¢ü«°üîJ ºqJ å«M ,äÉjó∏H 10 ¬æe ó«Øà°ùà°S ,IÉ£¨e
,∂dP ™e IGRGƒeh ,á«∏ª©∏d êO ø«jÓe 509 , 4 ≠∏Ñe
ájó∏˘Ñ˘H É˘jQÉ˘é˘J Ó˘ë˘e 46 RÉ˘é˘fGE ∫É˘¨˘°TGC â≤˘∏˘£˘fG
.áHGõY ájó∏ÑH ôNGB Óëe 47h ,¢ThôëdG
RÉéfGE »a ´Gô°S’EG ºàj ¿GC …óμ«μ°ùdG øWGƒªdG πeÉCjh
âëÑ°UGC Ióμ«μ°S áæjóe ¿qGC á°UÉN ,™jQÉ°ûªdG ∂∏J
áØ°UQ’CG ≈∏Y âdƒà°SG »àdGh ájƒ°VƒØdG IQÉéà∏d AÉ°†a
áªjó≤dG áæjóªdG »a É°Uƒ°üN ΩÉJ πμ°ûH äÉbô£dGh
≈°VƒØdG √òg â∏μq°T Éªc ,Iô«ÑμdG AÉ«M’CG øe ójó©dGh
§°Sh ¿ƒ°û«©j º¡°ùØfGC GhóLh øjòdG ¿Éμ°ù∏d ÖYÉ°üe
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™ªàée

16210

∂∏ØW ø«Ä«¡J ∞«c
?á°SQóªdG ∫ƒNód É«°ùØf

C G √ò˘g É˘¡˘«˘Ñ˘fÉ˘L ≈˘∏˘Y á˘LhOõ˘ª˘dGh á˘©˘jô˘°ùdG ¥ô˘£˘ dG Ö£˘ ≤˘ à˘ °ùJ
á˘YÉ˘Ñ˘dG ø˘e ô˘Ñ˘à˘©˘e Oó˘Y ΩÉ˘j’
C G º¶©e »a ¿ƒμJ »àdG ájô¨ªdG QÉ©°S’
C G ºZQh ,äÉÑcôªdG ôÑY ø«dƒéàªdG
∫hÉæàe »a ¿É«M’
q GE ,¬cGƒØdGh ô°†îdG QÉ©°SÉCH ≥∏©J Ée á°UÉN ,øFÉHõdG
IôaGƒdG äÉéàæªdG √òg ¢VôY ±hôX ¿
q GC ’
äÉæMÉ°ûdG »dƒà°ùJ ¿GC ó©H ,ÉæJÉbôW øe •É≤f IóY ôÑY ΩÉMOR’
E G »a ÖÑq°ùàjh Gô£N πμq°ûj äÉH
C G ≈∏Y
äÉbô£dG √òg ¬éàJ π¡a ,™jô°ùdG ≥jô£dG áaÉM ≈∏Y ±ƒbƒdG ¿ƒHõdG ô£°†jh áØ°UQ’
á∏Ñb ¿ƒμJh áYÉÑdG ÖYƒà°ùJ IÉC«¡e ájQÉéJ äÉMÉ°ùe ÜÉ«Z QGôªà°SG πX »a ¥Gƒ°SGC ≈dGE ∫ƒëààd
?¬fƒμ∏¡à°ùj Ée AÉæàb’ ø«æWGƒª∏d

¿Gõ«∏¨H ¿ƒjõdG êÉàfG ø°ùëJ

∞dGC 407 øe ójRGC ¿Gõ«∏Z áj’ƒH êÉàfGE ™bƒàj
º°Sƒª∏d »æédG á∏ªM ∫ÓN ¿ƒàjõdG øeQÉ£æb
í˘dÉ˘°üª˘ dG á˘ jô˘ jó˘ e äGô˘ jó˘ ≤˘ J Ö°ùM …QÉ˘ é˘ dG
.á«MÓØdG
»àdG á∏ªëdG ¿GC ájôjóªdG äGP ƒdƒD°ùe OÉaGCh
áéàæe GQÉàμg 7740 ¢ùªà°S ´ƒÑ°SGC πÑb â≤∏£fGE
¿ƒà˘jõ˘dG ø˘«˘JÉ˘°ùH ø˘e GQÉ˘à˘μg 9926 øª˘°V ø˘e
´ƒ˘f ø˘e á˘FÉ˘ª˘dÉ˘H 80 ø˘e ó˘jRGC É˘¡˘ æ˘ e á˘ j’ƒ˘ dÉ˘ H
´ƒÑ°S’CG ájÉ¡f ájÉZ ≈dGE ºJ óbh . ''RGƒ≤«°S''
≈˘∏˘Y QÉ˘£˘æ˘ b ±’GC 7 ø˘e ó˘jRGC »˘æ˘L »˘dÉ˘ ë˘ dG
…òdG Qó°üªdG äGP ≥ah GQÉàμg 280 áMÉ°ùe ¥ÉæàNG »a ÖÑq°ùàJh áaÉ¶ædG •hô°T É≤∏£e ±ƒà°ùJ
™˘ ≤˘ J ¿ƒ˘ à˘ jõ˘ dG ø˘ «˘ JÉ˘ °ùH º˘ ¶˘ ©˘ e ¿GC ≈˘ dGE QÉ˘ ˘°TGC ÖqÑ°ùàJ »àdGh ,''ájó∏ÑdG §°Sh ™≤J É¡fq’C ô«Ñc …Qhôe
»àaÉM ≈∏Y É«eƒj ñÉ°Sh’CG ºcGôJ »a
∞∏˘°ûdG''h ''É˘æ˘«˘e'' ø˘«˘«˘≤˘°ùª˘dG ,280 ø«£«ëª˘dÉ˘H
Gô˘«˘Ñ˘c É˘LÉ˘YRGE Ö˘Ñq˘°ùj É˘e ≥˘jô˘£˘dG
øe 80 »˘dGƒ˘M ¿GC ô˘cò˘ j . ''»˘ ∏˘ Ø˘ °ùdG
í˘FGhQ çÉ˘©˘Ñ˘fG ÖÑ˘ °ùH ¿É˘ μ°ù∏˘ d
á˘j’h êÉ˘ à˘ fGE »˘ dÉ˘ ª˘ LGE ø˘ e á˘ FÉ˘ ª˘ dG
.äGô°ûëdG Iôãch á¡jôc
ô«Ñ°üàdG äGóMh ≈dGE ¬Lƒj ¿Gõ«∏Z
,ídÉ°üªdG ¢ùØf ≈dGE GOÉæà°SGh
¿ƒàjõdG âjR ≈dGE ∫ƒëj »bÉÑdGh
Ió˘jó˘é˘dG á˘∏˘ª˘ é˘ dG ¥ƒ˘ °S ¿qÉE˘ a
.Qó°üªdG äGP ≥ah
äGõ˘ «˘ ¡˘ é˘ à˘ dG ™˘ «˘ ª˘ L º˘ ˘°†à˘ ˘°S
»˘à˘dG »˘æ˘ é˘ dG á˘ ∏˘ ª˘ M ô˘ aƒ˘ Jh
√ò˘ ˘g π˘ ˘ã˘ ˘e π˘ ˘«˘ ˘¨˘ ˘°ûà˘ ˘d á˘ ˘jQhô˘ ˘ °†dG
ô˘ ¡˘ °T á˘ jÉ˘ ˘Z ≈˘ ˘dGE π˘ ˘°UGƒ˘ ˘à˘ ˘J
øjõîàdG äGAÉ°†a QGôZ ≈∏Y äÉB°ûæªdG
∞dGC 12 »dGƒM ΩOÉ≤dG ôÑª°ùjO
≈æÑe øY Ó°†a ójôÑJ ±ôZh ìÉæL 128h
≥˘∏˘©˘à˘J »˘ª˘°Sƒ˘e π˘¨˘°T Ö°üæ˘e
.…QGOGE
ô«Ñ°üàdGh π≤æ˘dGh »˘æ˘é˘dG ∫É˘ª˘YÉC˘H
ø˘e ó˘ë˘ ∏˘ d Iò˘ î˘ àq˘ ª˘ dG äGAGô˘ L’EG QÉ˘ WGE »˘ ah
ó≤a IQÉ°TÓ
E dh .¬«dGE ô«°TGC ÉªÑ°ùM
40 AÉ˘°üMGE ºq˘J ,á˘«˘fƒ˘fÉ˘≤˘dG ô˘«˘Z IQÉ˘é˘à˘ dG Iô˘ gÉ˘ X
∫Ó˘N ¿Gõ˘«˘∏˘Z á˘j’h êÉ˘ à˘ fGE ≠˘ ∏˘ H
ºqJ PGE ,áj’ƒdG ôÑY »fƒfÉb ô«Z GôLÉJ 1885h É©bƒe
QÉ£æb ∞dGC 392 »°VÉªdG º°SƒªdG
.á«fƒfÉb ô«Z Ébƒ°S 12 ádGRGE áYÉ°ùdG óM ≈dGE
. á«MÓØdG ídÉ°üªdG ájôjóe ≈dGE GOÉæà°SGE
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πØ£dG áÄ«¡J á«dhƒD°ùe ¿GC ¿ƒjƒHôàdG ¿ƒ«FÉ°üN’CG ócqGC
ºqJGC »˘a ¬˘∏˘©˘é˘J ≈˘à˘M ,Ω’CG ≈˘∏˘Y ™˘≤˘J á˘°SQó˘ª˘dÉ˘H ¥É˘ë˘JÓ˘d
.É¡d OGó©à°S’G
»a á«°SÉ°SGCh áª¡e Iƒ£N ó©j á°SQóªdG øe ∫h’CG Ωƒ«dÉa
IOÉY πØ£dG ÜÉàæj å«M ,AGƒ°S óM ≈∏Y πg’CGh πØ£dG IÉ«M
™aój óbh ,ójóédG ºdÉ©dG Gòg øe áÑgôdGh ±ƒîdÉH Qƒ©°T
»àdG á°SQóªdG ¬°†aQ »dÉàdÉHh ,IOÉM AÉμH äÉHƒæH ¬àHÉ°UÉEH
Ée GPGE á°UÉN ,¬à∏FÉYh ¬eGC øY √ó©Ñj ¿Éμe É¡fÉCH ó≤à©j
øY √ó©Ñj Iôe ∫h’C …ƒHôàdG AÉ°†ØdG Gò¡H ¬bÉëàdG ¿qÉCH Éæª∏Y
ôNGB ≈dGE ¬ª°qVh ,¬æ°S »a ºg øe »ëdG AÉæHGC ™e ƒ¡∏dGh Ö©∏dG
.ádƒ¡°ùH ¬©e º∏bÉCàdG Ö©°üj ójóL
IOƒ˘¡˘©˘e »˘gh ,√Qƒ˘Ø˘f ≈˘dGE É˘ª˘à˘M …OƒD˘J ÜÉ˘Ñ˘ °S’CG √ò˘ g π˘ c
á°SQóe øe áJhÉØàe Ö°ùæH ,»°SGQódG º°SƒªdG OóéàH OóéàJ
IÉ«M »a Ωƒj Ö©°UGC ƒg »°SQóªdG ∫ƒNódG ¿q’Ch ,iôNGC ≈dGE
OGôaGC πc ∫É¨°ûfGh á∏MôªdG ∂∏J áHƒ©°üd ¬à∏FÉYh πØ£dG
á˘æ˘jÉ˘Ñ˘à˘e É˘¡˘«˘a ò˘«˘eÓ˘à˘dG ∫É˘©˘aGC OhOQ ¿ƒ˘μJ ,É˘¡˘H á˘ ∏˘ FÉ˘ ©˘ dG
.º¡JôcGP »a á°Tƒ≤æe ≈≤ÑJ áØ∏àîeh
º«∏©àdG øe πØ£dG QƒØfo ¿qGC ¿ƒjƒHôàdG ócqƒDj ,Oó°üdG Gòg »ah
,Ék«©«ÑW k GôeGC ¢ù«d á°SGQódG óYÉ≤e ¬∏Ñ≤J ΩóYh »°SQóªdG
øe ∞«ØîàdG hGC É¡«a ºμëàdG øμªj πeGƒY ≈dGE ™Lôj πH
»©«ÑW ™aGO ¬jód πØ£dÉa ,»Ñ∏°ùdG Égô«KÉCJ øeh É¡JóM
Gòg õjõ©àd á«ÑgP á°Uôa á°SQóªdG ΩÉeÉCa Gòμgh ,º∏©à∏d
áeÉY á«°ùØf áÄ«¡J ô˘«˘aƒ˘J »˘a ¬˘Ø˘«˘Xƒ˘Jh »˘©˘«˘Ñ˘£˘dG ™˘aGó˘dG
ºg’CG ó©J »àdG AÉH’BG äGOƒ¡ée É°†jGC ¬«dGE ±É°†j ,º∏©à∏d
.∂dòd πØ£dG πÑ≤J »a
ÖZqôj ¿GC ''QÉaôa ` ∑'' á«fÉ°ùØædG á°üàîªdG Ö°ùM øμªjh
äGhO’CG AGô°T »a ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN øe á°SQóªdG »a πØ£dG
∫GƒD°Sh ,áHGòédG ¿Gƒd’CG äGP ΩÓb’CGh á¶ØëªdÉc á«°SQóªdG
¬˘FÉ˘£˘YGEh ,á˘°SQó˘ª˘dG »˘a ¬˘ª˘∏q˘©˘J É˘ªq˘Y QGô˘ª˘à˘°SÉ˘H π˘ Ø˘ £˘ dG
™e êÉeóf’G ≈∏Y √ójƒ©Jh ,º¡e A»°ûH Ωƒ≤j ¬fÉCH ¢SÉ°ùM’EG
øe ∂dPh ,á°SQóªdG ∫ƒNO πÑb IôμÑe á∏Môe »a øjôN’BG
»a ¬FÉbó°UGC ™eh ,¬HQÉbGCh ¬JGƒNGC ™e Ö©∏dG ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN
.»°SQóªdG êÉeóf’G »a óYÉ°ùJ πeGƒY É¡∏ch ,»ëdG ¢ùØf
IóYÉ°ùe IQhô°V ≈dGE Ω’CG √ÉÑàfG á«fÉ°ùØædG á«FÉ°üN’CG âàØdh
ƒëf QGôªà°SÉH ¬¡«LƒJh ,¬d »°ùØædG ºYódG ºjó≤Jh É¡∏ØW
Ω’CG ≈∏Y ¬qfGC É¡ãjóM ¥É«°S »a IócƒDe ,á«HÉéj’G äÉcƒ∏°ùdG
≈∏Y ¬JóYÉ°ùªd ,á°SQóªdG »a É¡∏ØW ∫GƒMGC ó≤qØàJ ¿GC É°†jGC
¬æ«H çóëJ ób »àdG äÓμ°ûªdG πM
Ω’CG ≈∏Y Öéj ¬fqGC Éªc ,º¡æ«H ìÓ°U’EÉH ∂dPh ,¬FÓeR ø«Hh
É¡àjGóH øe á∏μ°ûe …GC πLGC øe ¬d ø«°SQóªdG á∏eÉ©e á©HÉàe
≈∏Y ócƒDJ Éªc ,πØ£dG á«fÉ°ùØf ≈∏Y ôKƒDJh ºbÉØàJ ¿GC πÑb
,á°SQóªdG ∫ƒNOh â«ÑdG øe êhôî∏d πØ£dÉH êQóàdG á«ªgGC
ΩÉj’CG ∫hGC É¡∏ØW Öë£°üJ ¿GC Ω’CG ≈∏Y Öéj ¬fqGC áë°Vƒe
á°SQóªdG »a ¬©e ÉgóLGƒJ Ióe π∏≤J ºK ,á°SQóªdG »a
¬∏c »°SGQódG Ωƒ«dG AÉ°†b ≈∏Y πØ£dG Oƒ©àj ≈àM èjQóàdÉH
.√OôØªH
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≥∏≤dG ô«ãj á«°SQóªdG áÑ«≤ëdG π≤K

Iô` ` ªà°ùe ò` ` `«eÓàdG IÉ` ` ` `fÉ©e
¿ƒ∏¡éj º¡æμdh ,º∏©dG Ö∏Wh π«°üëàdG πLGC øe á°SQóªdG √ÉéJÉH º¡ÑFÉ≤M ¿ƒ∏ªëj º¡FÉæHGC ájhDQ »a AÉH’
B G ìôØj
.á«ë°üdG πcÉ°ûªdG øe ô«ãμdG »a ÖÑq°ùàJh º¡àë°U ≈∏Y ÉÑ∏°S ¢ùμ©æJ »àdG áÑ«≤ë∏d π«≤ãdG ¿RƒdG ôWÉîe
»˘à˘dG á˘£˘î˘dG ø˘ª˘°V ∂dPh ,¢ü°üë˘∏˘d »˘eƒ˘«˘dG ∫hó˘é˘dÉ˘H
âj’ƒJ ájhÉ°V :hRh …õ«J
.ΩÉ©dG ájÉ¡f ≈àMh Ωƒj ∫hGC øe á°SQóªdG É¡©°†J
™e ≥ØJqGC ’'' :ÓFÉb IòJÉ°S’CG óMGC í°VhGC ¿ÉC°ûdG Gòg »ah
¿Rh ¿qGC äÉ°SGQódG øe ójó©dG âØ°ûc ,Oó°üdG Gòg »ah
ÖÑ°ùdG É¡fqCÉH á°SQóª∏d ΩÉ¡J’G ™HÉ°UCG ¬L
q ƒj …òdG åjóëdG
Éææμdh ,πbGC hGC ÖdÉ£dG ¿Rh øe % 5 ¿ƒμj ¿GC Öéj áÑ«≤ëdG
,ò«ª∏àdG ô¡X ≈∏Y á∏«≤K á«°SQóªdG áÑ«≤ëdG π©L »a
Ü
ÉàμdG ¿Rh ∫ó©ªa ,™bGƒdG ¢VQGC ≈∏Y ∂dP ±ÓN iôf
É¡æª°†àj ºd ¿GEh äÉ°SGôμdGh ÖàμdG πc πªM ≈∏Y √QÉÑLÉEH
Ω
ƒ
«dG »a ≈≤∏àj ò«ª∏àdG ¿Éc GPGEh .ÉÑjô≤J ≠∏c 1 , 5 ƒg
.''âHÉãdG ∫hóédG
±
ƒ°S …òdG ¿RƒdG ¿qÉEa ,¢ü°üM ™Ñ°S hGC â°S óMGƒdG
á«°SQóªdG ßaÉëªdG π≤Kh AÖY á≤«≤ëH ÉæKóëe ±ôà©jh
’
Éª«a ≠∏c ô°ûY á°ùªîdG ÜQÉ≤j ób ¬∏ªM ≈dGE ô£°†j
ÖàμH á¶àμe ¿ƒμJ OÉμJ »¡a ,∫ÉØW’CG IQób ¥ƒØJ »àdG
.≠∏c ø«KÓK ôª©dG øe á©°SÉàdG »a πØ£dG ¿Rh ió©àj
∞dGC ô«μØàdG ¿hó«©j ò«eÓàdG øe ójó©dGh , äÉ°SGôch
'
'
Ö
©
°ûdG'' º¡«dGE âKóqëJ øªqe AÉ«dh’CG øe ô«ãc ÜôYGC óbh
»a πãªàªdG π«≤ãdG πªëdG »a ôcÉÑdG ìÉÑ°üdG »a Iôe
π
«
d
ó
H ,á«°SQóªdG º¡FÉæHGC ÖFÉ≤M π≤K AGRGE º¡FÉ«à°SG øY
ó°TGôdG ¢üî°ûdG ™«˘£˘à˘°ùj ’ »˘à˘dG á˘«˘°SQó˘ª˘dG á˘Ñ˘«˘≤˘ë˘dG
»
°
S
G
Q
ódG ΩÉ©dG ájGóH øe »fÉãdG ´ƒÑ°S’CG òæe ¥õªàJ É¡fGC
.É¡∏ªM
.É¡«∏Y …ƒàëJ »àdG ÖàμdGh ¢ùjQGôμdG ÖÑ°ùH
q
º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRƒH ø«dhƒD°ùªdG ó°TÉæj ¬fGC ∫Éb Gòd
A
É
«
d
h
C
G
ó
M
C
G
ƒgh ''óªëe'' ó«°ùdG ¿ÉC°ûdG Gòg »a ∫Ébh
áë°U Oó¡J »àdG Iô«£îdG ádÉC°ùªdG √òg »a ≥ª©H ô¶ædG
≈
d
E
G
Ü
É
g
ò
d
G
¿ƒgôμj ∫ÉØW’CG øe ójó©dG ¿qGE'' :ò«eÓàdG
»a ô«μØàdG øe óH’ ¬fqGC GócƒDe ,á«fóÑdG º¡àbÉ«dh ∫ÉØW’CG
≈
∏
Y
π
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ã
d
G
G
ò
g πc Gƒ∏ªëj ¿GC º¡æμªj ’ ¬f’C á°SQóªdG
∫ƒ∏ëd √ÉéJ’G hGC á«°SGQódG OGƒªdG ∞«Øîàc á∏jóH ∫ƒ∏M
ô
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©
d
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ø
e
≠
d
É
Ñ
d
G ¬æHG áHôéàH ’óà°ùe ,''Ωƒj É«eƒj ºgQƒ¡X
ßØëd ÖdÉW πμd ¢UÉN Ü’hO hGC ¢SGôμdGh ÜÉàμ∏d á«æ≤J
’óH É¡∏ªM ƒg ô£°†«d ¬àÑ«≤M πªM ¢†aôj …òdG áæeÉãdG
.∫ÉØb’CG äGP êGQOÓ
C d ´ƒLôdG hGC ¬Ñàc
,…ô≤ØdG √Oƒª©dG »a AÉæëf’ ¬°Vô©J øe ÉaƒN ∂dPh ,¬æe
’qGC IòJÉ°S’CG øe »FGóàH’G º«∏©àdG »a áª∏©e âÑdÉW Éªc
á
˘ °SQó˘ ª˘ dG ∫hƒD˘ °ùª˘ d ∫É˘ ¨˘ °ûf’G Gò˘ g π˘ ≤˘ f ¬˘ fqGC Gô˘ ˘«˘ ˘°ûe
»°ùf GPGE ÜÉ≤©dGh áÑ°SÉëªdG Üƒ∏°S’C ò«eÓàdG Gƒ©°†îj
π
ªM ÖæqéJh ,á«°SGQódG ΩRGƒ∏dG øe ∞«Øîà∏d IòJÉ°S’CGh
k
q
≈˘∏˘Y Gô˘«˘ã˘c ≥˘Ø˘°ûJ É˘¡˘fCG Iô˘«˘°ûe ,∫õ˘æ˘ª˘dÉ˘H ¬˘JGhOCG ó˘ MCG
¿GC π«dóH ihóL ¿hO øμd ,äGhO’CG øe πFÉ¡dG ºμdG Gòg
±ôYCG »æfqEG'' :á∏FÉb ,á∏«≤ãdG áÑ«≤ëdG πªM øe ò«eÓàdG
»æJQGR ó≤dh ,á«˘∏˘Ñ˘≤˘à˘°ùª˘dG á˘«˘ë˘°üdG É˘¡˘JÓ˘μ°ûe kÉ˘eÉ˘ª˘J á˘Ñ˘«˘≤˘ë˘dGQÉ˘«˘à˘NG á˘«˘ª˘gGC ≈˘dGE AÉ˘ Ñ˘ W’CG ¢†©˘ H ≈˘ YO É˘ ª˘ c ¿hO á∏μ°ûªdG â«≤Hh ,ø«àæ°S Ióe ∂dP πªqëàj »≤H ¬æHG
áÑ«≤ëdG π≤K øe ø¡dÉØWCG iƒμ°T øeóqbh ôãc äÉ¡eCG ΩóYh ,ájó°ùédG πØ£dG á«æÑd áÑ°SÉæe ¿ƒμàd á«°SQóªdG ôÑéj å«M ,ójóL »°SQóe ∫ƒNO πc ™e QôμàJ »gh πM
™Ñàqf øëæa ,ÉfóæY ∞bƒàj ’ ôeC’G Gòg øμd ,á«°SQóªdG ÖfÉL ≈dGE ,á°SQóªdG »a É¡«dGE êÉàëj ’ »àdG ÖàμdG πªM Öà˘μdGh ¢ùjQGô˘μdG π˘c π˘ª˘M ≈˘∏˘Y ò˘ «˘ eÓ˘ à˘ dG Iò˘ JÉ˘ °S’CG
.á«°SQóªdG
¢ü°üëdG OóYh IQGRƒdG øe èeôÑªdG …ƒHôàdG Qô≤ªdG øY áéJÉædG √Gƒμ°T ≈dGE ´Éªà°S’Gh πØ£dG áÑbGôe IQhô°V
,''´ƒ˘Ñ˘°SC’Gh Ωƒ˘«˘dG »˘a É˘¡˘°ùjQó˘J Öé˘j »˘à˘dG äÉ˘YÉ˘°ùdGh πμ°ûH É¡àédÉ©ªd á«Ñ£dG ídÉ°üªdG øe ÜGôàb’Gh ,É¡∏≤K πNóe ΩÉeGC É¡H Éæ«≤àdG »àdG ` ''á«e’'' Ió«°ùdG ∞îJ ºdh
á«fÉãdG »a ¬à°SGQO ∫hGõj …òdG É¡æHG á≤aôH á°SQóªdG
≈∏Y ¢SQGóªdÉH …QhO »ÑW ∞°ûc πª©H …OÉfCG'' :áØ«°†e
.º°ùédG »a »Ñ∏°ùdG Égô«KÉCJ πÑb πLÉY á˘æ˘°ùdG äô˘£˘°VG É˘¡˘f’C ,∂dP ¿ÉC˘ °ûH É˘ ¡˘ Ñ˘ °†Z ` »˘ FGó˘ à˘ HG
º¡àë˘°U á˘eÓ˘°S ø˘e ó˘cCÉ˘à˘∏˘d ÜÓ˘£˘∏˘d …ô˘≤˘Ø˘dG Oƒ˘ª˘©˘dG
ó©H óMGh ô¡˘°T »˘a É˘¡˘æ˘H’ ø˘«˘à˘Ñ˘«˘≤˘M AGô˘°T á˘eô˘°üæ˘ª˘dG
É¡∏ªM ¥ô£H ò«eÓàdG á«YƒJ
¿qCG Oó°üdG äGP »a IócDƒe ,á∏«≤ãdG áÑ«≤ëdG πªM AGôL
∂dP ¿qGC ≈dGE Iô«°ûe ,IóFGõdG É¡àdƒªM ÖÑ°ùH Éª¡bõªJ
,πØ£∏d »ªjOÉcC’G π«°üëàdG ≈∏Y ÉÑ∏°S ôKqDƒJ ô¡¶dG Ω’BG kÉ©«ªL ø«ª∏©ªdGh AÉH’BG ≈∏Y Öéj ¬fGC AÉÑW’CG ¢†©H ócqGC
,á°û«©ªdG AÓZ πX »a Iô°S’CG ≈∏Y ÉjOÉe ÉÄÑY πμq°ûj
á
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i
ƒà°ùe ≈∏Y ójó°T ºdGC øe É¡∏ØW IÉfÉ©e ≈dGE áaÉ°V’EÉH
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H
¢ùμ©æj Ée ,√ó°ùL ≈∏Y áØ∏àîe Ω’BG øe iƒμ°ûdG ºFGO
∫ÉØWC’G øe ójó©dÉa ,»ª˘«˘∏˘©˘à˘dG ¬˘∏˘«˘°üë˘J ≈˘∏˘Y kÉ˘«˘Ñ˘∏˘°S ≈˘∏˘Y iô˘N’CG ΩRGƒ˘∏˘dGh ô˘JÉ˘aó˘dGh Öà˘μdG ™˘jRƒ˘J IQhô˘ °Vh OÉéjGE ≈dGE á«YGO ,¬à¶Øëe É¡H ôqéj »àdG ,≈æª«dG √ój
áé«àf ºgOÉ°ùLCG ∂¡fCG Ö©àdGh ¢SQGóªdG ≈dEG ¿ƒ∏°üj áÑ°SÉæªdG á«°SQóªdG ÖFÉ≤ëdG QÉ«àNGh ,»eƒ«dG ∫hóédG π≤ãdG Gòg áé«àf √ÉÑ≤Y óªëj ºd Ée çóëj ¿GC πÑb ∫ƒ∏M
.áæ°S πc Qôμàj …òdG
øe »fÉ©j º¡æe ¢†©ÑdG ¿qCG ∂«gÉf ,π«≤ãdG πªëdG Gòg ,¿RƒdGh ºéëdGh º«ª°üàdG å«M øe º¡FÉæH’C á«ë°üdGh
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''áªWÉa'' ó«°ùdG ÉeGC
»˘°SGô˘μH ¢Sƒ˘∏˘é˘dG »˘a π˘cÉ˘ °ûe ¿hó˘ é˘ jh ô˘ ¡˘ ¶˘ dG Ω’BG ¿ÉàÑãj ø«°†jôY ø«eGõM ≈∏Y …ƒàëJ »àdG ´Gƒf’CG QÉ«àNGh
. ∂dòd áé«àfh ,á«°SQóªdG ä’hÉ£dG ÖdÉ£dG ô°üN ∫ƒM ∞à∏j ΩGõM ™e ø«ØàμdG ≈∏Y áÑ«≤ëdG É¡fGCh á°UÉN ,ô«¨°üdG Égô¡X ≈∏Y áÑ«≤ëdG √òg πãe πªM
IQGRƒdG øe IòJÉ°SC’Gh AÉ«dhC’G ÖdÉW ,∑GPh Gòg ø«Hh áaÉ°VGE ,¢VƒëdGh ô¡¶dGh ø«ØàμdG ø«H áÑ«≤ëdG ¿Rh π©éd AÉæàbG ≈dGE Égô£°VG Éªqe ,ôª©dG øe á©HÉ°ùdG RhÉéàJ ºd
∞«Øîà∏d AGõLCG ≈dEG á«°SQóªdG ÖàμdG º«°ù≤J IQhô°†H Oƒª©∏d á˘≤˘°UÓ˘ª˘dG á˘¡˘é˘dG π˘HÉ˘≤˘J á˘«˘é˘æ˘Ø˘°SG Iƒ˘°ûM ≈˘dGE É¡ë°üf ¿GC ó©H á°UÉNh ,Égôéd ø«à∏é©H áªYqóe áÑ«≤M
á∏Ø≤ªdG êGQOC’ÉH ¢SQGóªdG ójhõJ Gòch ,É¡fRh π≤K øe èeÉfôÑdÉH áfÉ©à°S’G IQhô°†H º˘¡˘à˘«˘Yƒ˘Jh Ék˘«˘dƒ˘W …ô˘≤˘Ø˘dG Égô¡X ≈∏Y áÑ«≤ëdG πªM É¡æμªj ’ ¬fGCh ∂dòH Ö«Ñ£dG
≈dEG É«eƒj É¡∏ªM πμ°ûe AÉ¡fEGh É¡«a É¡Ñàc áÑ∏£dG ™°Vƒd
.§≤a á«eƒ«dG ¢ü°üë∏d »°SQóªdG iƒà°ùe ≈∏Y äÉgƒ°ûàdG ¢†©H »a É¡d âÑÑq°ùJ ¿GC ó©H
.…ô≤ØdG Oƒª©dG
.∫RÉæªdG ∫hó˘ é˘ dÉ˘ H º˘ ¡˘ eGõ˘ à˘ dG Ωó˘ Y ò˘ JÉ˘ °S’CG ¢†©˘ H ≈˘ Ø˘ f ó˘ bh
á°SQóªdGh º∏©˘ª˘dG ΩÉ˘ª˘à˘gG ø˘jó˘cƒD˘e ,»˘eƒ˘«˘dG »˘°SQó˘ª˘dG ºd ÉgôqéJ iôNÉCH É¡dGóÑà°SG ¿qGC É¡ãjóM ¥É«°S »a äócqGCh
,ôØ˘ë˘dÉ˘H IAƒ˘∏˘ª˘eh á˘Fô˘à˘¡˘e ´QGƒ˘°ûdG ¿C’ á˘∏˘μ°ûª˘dG π˘ë˘J
IRÉÑ«àH »°SQóªdG øeÉ°†àdG
ÜÉææàLG É¡æμªj ’ É¡àæHG ¿qGCh ,øjQô°†dG ∞NGC É¡æμdh
≥HÉ£dÉH óLGƒàJ Éfƒæ£≤j »àdG IQÉª©dG QÉÑàYÉH ºdÓ°ùdG
ƒg É¡«dGE áÑ°ùædÉH ó«MƒdG πëdG ≈≤Ñj å«M ,¢SOÉ°ùdG
∫ÉØW’G ¿Éc Éªc á«°SQóªdG ßaÉëªdG π≤K øe ∞«ØîàdG
πNóàH ’qGE çóëj ød Gòg ¿qGC iôJh ,äÉ«fÉªãdG äGƒæ°S »a
ø˘ jRƒ˘ ©˘ ª˘ dG º˘ FGƒ˘ b ø˘ ª˘ °V á˘ «˘ °SGQó˘ dG QGƒ˘ W’G ∞˘ ∏˘ à˘ î˘ e IRƒ©ªdG äÓFÉ©dG AÉæHGC øe ò«eÓàdG ±’GB OÉØà°SG
.á«HôàdG IQGRh
±’GB 3 `H IQó≤ªdG »°SQóªdG øeÉ°†àdG áëæe øe IOÉØà°SÓd ßaÉëe øe á«°VÉªdG á∏«∏≤dG ΩÉj’
C G ∫ÓN IRÉÑ«àH
q
ô£îdG ¢SƒbÉf ¿ƒbój AÉÑW’CG
¿Ééd á≤aGƒªH øjôNGB ò«ª∏J 40705 AÉ«dhGC »¶Mh ,QÉæjO
.á«°SQóe äÉeõ∏à°ùeh äGhOGC ≈∏Y …ƒàëJ
øeÉ°†àdÉH á≤∏©àªdG º˘¡˘FÉ˘æ˘HGC í˘æ˘e º˘¡˘ª˘«˘∏˘°ùJ ≈˘∏˘Y ô˘FGhó˘dG »àdG ,IRÉÑ«àH á«HôàdG ájôjóe ídÉ°üe äGOƒ¡éªd äGôªK »g º¡jGCQ ≈∏Y ±ƒbƒ∏d AÉÑW’CG ¢†©Ñd ∫É¨°ûf’G Gòg Éæ∏≤f
ºFGƒb OGóYGE Ö≤Jôj Éª«a ,%92 , 51 ∫OÉ©j ÉªH »°SQóªdG OÉØà°SG »àdG á«æeÉ°†àdG äÉ«∏ª©dG º¶©e »a Gó¡L ôNóqJ ºd ¿qCG GhócqÉCa ,¿RƒdG IóFGõdG áÑ«≤ë∏d á«Ñ∏°ùdG QÉK’BG ¿ÉC°ûH
øY áªLÉf á«aÉ°VGE ºFGƒb øª°V »dÉëdG ô¡°ûdG ∫ÓN iôNGC ˘ΩÉ˘©˘dG ò˘æ˘e É˘¡˘d §˘«˘£˘î˘à˘dG ºq˘J ¬˘fqGC º˘ZQh ,ò˘«˘eÓ˘à˘dG É˘¡˘æ˘e Oƒ˘ª˘©˘dG »˘a êÉ˘Lƒ˘YG ≈˘dGE …OƒD˘j á˘Ñ˘«˘≤˘ë˘∏˘d ó˘FGõ˘ dG ¿Rƒ˘ dG
≈∏Y ,iôN’CG áØ∏àîªdG ä’ÉëdG hGC π«MôàdG hGC øμ°ùdG ô««¨J
∫ƒ©ØªdG ájQÉ°S áYÉ°ùdG óM ≈dGE ∫GõJ ’ É¡fqGC ’qGE Ωô°üæªdG ø˘«˘Ø˘à˘μdGh á˘Ñ˘bô˘dGh ô˘¡˘¶˘dG »˘a É˘ e’GB Ö˘ Ñq˘ °ùjh …ô˘ ≤˘ Ø˘ dG
øe ò«ª∏J ∞dGC 44 á°üM Æƒ∏ÑH Gô«NGC ÜÉ°üædG πªàμj ¿GC á˘ë˘æ˘ª˘c IRƒ˘©˘ª˘dG äÓ˘FÉ˘©˘∏˘d ìGô˘a’CG ø˘e ó˘jõ˘ª˘ dG Ö∏˘ é˘ Jh áé«àf ø«àFôdGh Ö∏≤dG »a §¨°V ≈dGE áaÉ°VGE ,ø«YGQòdGh
.QGƒW’CG ∞∏àîe ≈dG á˘aÉ˘°VGE ,á˘«˘°SQó˘ª˘dG ß˘aÉ˘ë˘ª˘dGh »˘°SQó˘ª˘dG ø˘eÉ˘°†à˘dG ô¡¶j âbƒdG ™eh ,…ô≤ØdG Oƒª©dGh »ª¶©dG πμ«¡dG √ƒq°ûJ
.»°SQóªdG ÜÉàμdG á«fÉée PGE äÉ«àØdG óæY Ék°Uƒ°üNh ,»LQÉîdG πμ°ûdG »a √ƒq°ûJ
á«°SQóªdG ºYÉ£ªdG øe IôÑà©e IOÉØà°SG
k Ñ≤à°ùe êÉLƒY’G áØYÉ°†e »a ºgÉ°ùj ¿GC øμªj
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ò«eÓJ πªée ¿qÉCH á«HôàdG ájôjóe øe ¥ƒKƒe Qó°üe ∞°ûc
πªM ≈∏Y É«eƒj πØ£dG ôÑéJ á«°SQóªdG ßaÉëªdG π≤ãa
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äÉ˘Ñ˘Lh ø˘e É˘«˘dÉ˘M ¿hó˘«˘Ø˘à˘°ùj á˘j’ƒ˘dÉ˘H »˘FGó˘à˘H’G Qƒ˘£˘dG
ΩÉe’CG ≈dGE AÉæëf’G ≈dGE ô£°†«a ,¬«Øàc ≈∏Y ¬fRh ∞°üf
º¡∏ª°ûj ºd º¡æe 1500 AÉæãà°SÉH ,º¡JÉ°ù°SƒDe πNGO ΩÉ©W’G äÉeõ∏à°ùªdG ¢†©H AGô°T º¡æe ójó©dG ºZQGC Éªqe ,√óYƒe AGóH ÉHÉ°üe ô¡°T’CG Qhôe ™e ¬°ùØf óé«d ¿RGƒàdG ≥≤ë«d
á
¶
˘
Ø
˘
ë
˘
ª
˘
d
G
≈
˘
∏
˘
Y
∫
ƒ
˘
°
ü
ë
˘
d
G
π
˘
«
˘
Ñ
˘
b
á
˘
«
˘
°
S
Q
ó
˘
ª
˘
d
G
∫
G
õ
j
’
É
ª
«
a
,
ø˘Y º˘¡˘ °SQGó˘ e ó˘ ©˘ H º˘ ZQ ∂dP
Qƒe’CG AÉ«dhGC ø«H ójó°T ≥∏≤dG π©éj Ée ƒgh ,Rƒ«dƒμ°ùdG
≈dGE Oƒ©j ÖÑ°ùdGh ,ºgÉæμ°S ô≤e ´ƒÑ°SGC Qhôe ºZQ AÉ£©dG Gòg øe º¡Ñ«°üf ¿hô¶àæj ¿hôNGB áÑ«≤ëdÉa ,á∏μ°ûªdG √òg AGRGE ∫ÉØW’CG áë°üH ø««æ©ªdGh
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ø˘ e »˘ fÉ˘ ˘©˘ ˘J Iô˘ ˘«˘ ˘N’CG √ò˘ ˘g ¿qGC
áª«∏°S ô«Z á≤jô£H É¡∏ªMh óFGõdG É¡fRƒH âJÉH á«°SQóªdG
√ò˘¡˘H π˘é˘°ùª˘dG ≥˘ «˘ °†dG π˘ μ°ûe »°SQóe ∫ƒNO ¿Éª°†d ´É£≤dG »a ø««æ©ªdG ™«ªL Oƒ¡L k
Gô˘¶˘f ø˘ «˘ dhƒD˘ °ùª˘ dGh AÉ˘ Ñ˘ W’CG ΩÉ˘ ª˘ à˘ gG ≈˘ ∏˘ Y Pƒ˘ ë˘ à˘ °ùJ
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قانون مسسابقة

جائزةأإحسشن إلمقا’ت عن إلعÓقات إلصشينية إلجزإئرية
بمناسسبة الذكرى الـ 55إلقامة العÓقات الدبلوماسسية الجزائرية الصسينية ،تنظم سسفارة جمهورية الصسين الشسعبية
بالجزائر بالتعاون مع جريدة «الشسعب» مسسابقة أاحسسن مقال عن العÓقات العريقة بين البلدين والروابط التاريخية بينهما.

قانون المسسابقة:
المادة ا’ولى :يجب أان تتناول المقالت المرشسحة للمسسابقة موضسوع العÓقات الصسينية الجزائرية العريقة
والروابط التاريخية بين البلدين.
المادة الثانية :المسسابقة مفتوحة لكافة الفئات من إاعÓميي الصسحافة المكتوبة ،السسمعية البصسرية والصسحافة
اللكترونية وكتاب ومثقفين وقراء .وتتضسمن مختلف األنواع اإلعÓمية من مقالت تحليلية ،حوارات ،قصسصص،
مذكرات عن سسفريات وشسهادات عن أاحداث صسنعت قوة العÓقات الثنائية.
المادة الثالثة  :تكون مقالت المسسابقة محررة باللغة العربية أاو الفرنسسية ول يجب أان يتجاوز المقال الواحد ١٠٠٠
كلمة على أاقصسى التقدير.
المادة الرابعة :ل تقبل من المسسابقة المقالت التي نشسرت في العناوين الصسحفية المختلفة من ورقية أاو رقمية.
المادة الخامسسة :يسسمح لكل مترشسح المشساركة في المسسابقة بكتابة واحدة فقط.
المادة السسادسسة  :ترسسل المقالت المعروضسة للمسسابقة إالى البريد اللكتروني لسسفارة جمهورية الصسين الشسعبية
بالجزائر ZHenewen2013@Hotmail.com
أاو للموقع اللكتروني لجريدة ““الشسعب““ info@ech-chaab.com
المادة السسابعة  :على كل مترشسح إارفاق العمل المعروضص للمسسابقة هويته الكاملة بالخصسوصص للموقعين باسسم
مسستعار.
المادة الثامنة  :الكتابات مفتوحة من  ٢٠١٣/٠8/١5إالى  ٢٠١٣/٠9/٣٠واإلعÓن عنها ينشسر طيلة هذه الفترة
بجريدة «الشسعب» الطبعة الورقية والرقمية.
المادة التاسسعة :كل األعمال المقدمة للمسسابقة ل تعاد إالى أاصسحابها ويقصسى كل ملف غير معروف هوية صساحبه.
المادة العاشسرة  :تقوم لجنة التحكيم المتكونة من أاسساتذة جامعيين وإاعÓميين محترفين باختيار  ١٠أافضسل
الكتابات ،وقرارات لجنة التحكيم نهائية غير قابلة للطعن .
المادة الحادية عشسر :جوائز المقالت الـ ١٠المختارة التي يعلن عنها في حفل خاصص ،تتوزع كالتالي:
الجائزة اأ’ولى :تسسلم للفائزين الثنين ( :)٠٢رحلة إالى الصسين مدة أاسسبوع.
الجائزة الثانية ٠٣ :أاجهزة كمبيوتر محمول حديثة.
الجائزة الثالثة 5 :أاجهزة هواتف نقالة من طراز عالي.
المادة ا’ثنى عشسر  :تنشسر المقالت باللغة العربية الفائزة في المسسابقة بجريدة «الشسعب».
الشسعـب
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اإ’ثنين  ١٦سصبتمبر  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ١٠ذو القعدة  ١٤٣٤ه''

رياضضة

تهمي خÓلإاشسرافه على افتتاح الموسسم الرياضسي :٢٠١٤ / ٢٠١٣

''قانون الرياضسة الجديد سسيحّد من الممارسسات الÓأاخÓقية والدخيلة''
اشسرف وزير الشسباب والرياضسة ﬁمد تهميأامسص على افتتاح اŸوسسم الرياضسي  ٢٠١٤ / ٢٠١٣بقاعة اÙاضسرات التابعة
Ÿلعب  ٠٥جويلية الوŸبي –ت شسعار «التسسي Òالراشسد لضسمان المتياز» بحضسور مصسطفى بÒاف رئيسص اللجنة الوŸبية
ا÷زائرية واللواء مقداد بن زيان مدير الرياضسات بوزارة الدفاع الوطني ومعظم رؤوسساء ال–اديات وإاطارات الوزارة .

عمار حميسصي
وأاكد تهمي خÓل كلمة ا’فتتاح أان المناسصبة مواتية
لفتح صصفحة جديدة في قوله «نلتقي اليوم بمناسصبة
ا’نطÓق الرسصمي للموسصم الرياضصي ٢٠١٤ / ٢٠١٣
ل˘ن˘ف˘ت˘ح سص˘وي˘ا صص˘ف˘ح˘ة ج˘دي˘دة ف˘ي ت˘اري˘خ الرياضصة
الجزائرية إاذ يتزامن مع إاصصدار القانون الجديد
المنظم للرياضصة الوطنية».
واعترف الوزير بتراجع الرياضصة الجزائرية من
ح ˘يث ال ˘مسص ˘ت ˘وى ف ˘ي ال ˘م ˘دة اأ’خ ˘ي ˘رة ق ˘ائ˘« Óأان
الرياضصة الجزائرية عرفت تراجعا ملموسصا على
الصصعيد الجهوي والقاري والدولي خÓل العهدة
ا’ول ˘م ˘ب ˘ي˘ة اأ’خ˘ي˘رة و ه˘ذا ج˘راء ا’ضص˘ط˘راب˘ات و
ا’خت’Óت وعدم ا’سصتقرار التي عرفتها الحركة
ال ˘ري ˘اضص ˘ي ˘ة بصص ˘ف ˘ة ع ˘ام ˘ة و ال ˘ل ˘ج ˘ن ˘ة ا’ول ˘م ˘ب˘ي˘ة
وا’تحاديات الرياضصية بصصفة خاصصة» .
وق ˘د سص ˘اه ˘م ع ˘دم ا’سص˘ت˘ق˘رار حسصب ت˘ه˘م˘ي ع˘ل˘ى
مسص ˘ت ˘وى ال ˘ه ˘ي˘ئ˘ات ال˘ري˘اضص˘ي˘ة ف˘ي وج˘ود ن˘زاع˘ات
أاضصرت بالرياضصة في قوله «كل هاته العوامل أادت
إالى خلق نزاعات بين جميع اأ’طراف مما أادى إالى
ف˘ق˘دان ال˘ث˘ق˘ة ب˘ي˘ن السص˘ل˘ط˘ات ال˘ع˘م˘وم˘ي˘ة والحركة
الرياضصية على المسصتوى الوطني من جهة و بين
ال˘ف˘اع˘ل˘ي˘ن داخ˘ل ال˘ح˘رك˘ة ال˘ري˘اضص˘ية الوطنية فيما
بينهم » .
و ن ˘وه ت ˘ه ˘م ˘ي ب ˘ق ˘ان ˘ون ال ˘ري ˘اضص ˘ة ال ˘ج ˘دي˘د ال˘ذي
سصيسصاهم في تطوير القوانين الرياضصة في قوله
«لقاؤونا اليوم يتزامن مع صصدور القانون المتعلق
بتنظيم اأ’نشصطة الرياضصية والبدنية و تطويرها

اأ’يام المقبلة».
وانتهز الوزير تهمي الفرصصة ليشصيد با’نجازات
وال ˘ه ˘ي ˘اك ˘ل ال ˘ت ˘ي وضص ˘ع ˘ت ˘ه˘ا ال˘دول˘ة ت˘حت تصص˘رف
ال˘ري˘اضص˘ي˘ي˘ن ق˘ائ˘« Óل˘ق˘د ب˘ذلت ال˘دول˘ة ال˘ج˘زائرية
مجهودات كبيرة في انجاز التجهيزات و المنشصات
ال ˘ري ˘اضص ˘ي ˘ة ذات ال ˘مسص˘ت˘وى ال˘ع˘ال˘ي خ˘اصص˘ة خ˘Óل
المخطط الخماسصي  ٢٠١٤ / ٢٠١٠والبعضس منهم
اسصتلم كما سصتعزز الحظيرة في اأ’شصهر القادمة
بمرافق وهياكل أاخرى ».

تدشسين قاعة محاضسرات بملعب ٠٥
جويلية

الذي نشصر في الجريدة الرسصمية رقم  ٣٩بتاريخ ٣١
جويلية  ٢٠١٣وهذا القانون سصيسصاهم ’ محال في
تدعيم الرياضصة باليات تشصريعية فعالة للحد من
الممارسصات الÓخÓقية الدخيلة و المتعارضصة مع
القيم والمبادئ السصامية التي تقوم عليها الحركة
الرياضصية الوطنية وا’ولمبية مما يسصمح بمسصايرة
ال ˘ت ˘ح ˘و’ت ال ˘ت ˘ي يشص˘ه˘ده˘ا ال˘م˘ج˘ت˘م˘ع ال˘ج˘زائ˘ري
والدولي ».
ودعا تهمي بالمناسصبة جميع الفاعلين في الميدان
الرياضصي إ’ثراء هذا القانون باقتراحاتهم في قوله
«سصتوجه دعوة لكل الفاعلين لإÓسصهام والمشصاركة
في اليوم الدراسصي حول القانون المزمع عقده في

مصسباح لـ«الشسعب»:

''نحن جاهزون لمواجهةأاي منتخب تفرزه عملية القرعة''
أاكد جمال مصسباح في حوار خصص
به جريدة «الشسعب» أان المنتخب
ال ˘وط ˘ن ˘ي م ˘ط ˘الب ب ˘ع˘دم تضس˘ي˘ي˘ع
فرصسة تواجده في الدور الحاسسم
ل˘ ˘ل˘ ˘م˘ ˘ن˘ ˘افسس ˘ة ب ˘ق ˘وة ع ˘ل ˘ى ح ˘ج ˘ز
ت ˘أاشس ˘ي ˘رة ال ˘ت ˘أاه ˘ل ل ˘ك˘أاسص ال˘ع˘ال˘م
.٢٠١٤
مصس ˘ب ˘اح رفضص اخ ˘ت ˘ي ˘ار م ˘ن˘ت˘خب
ب˘ع˘ي˘ن˘ه ل˘ي˘ك˘ون م˘ن˘افسص «ال˘خضسر»
ف˘ي ال˘دور ال˘ح˘اسس˘م م˘ؤوك˘داأان ك˘ل
ال˘م˘ن˘ت˘خ˘ب˘ات ال˘م˘ت˘أاه˘ل˘ة م˘ت˘قاربة
ال ˘مسس ˘ت ˘وى وم ˘ن الصس˘عب اخ˘ت˘ي˘ار
منتخب على حسسابآاخر.
كما اعتبر الحديث عن التأاهل سسابقا ألوانه من
خÓل التعاظ مما حدث لهم في كأاسص إافريقيا
األخيرة.

حاوره :عمار حميسصي

«الشسعب» :ه ˘ل ت ˘ح ˘رر ال ˘م ˘ن ˘ت ˘خب م ˘ع˘ن˘وي˘ا ب˘ع˘د
تسسجيله تعثراأامام غينيا وديا ؟
مصسباح :صصحيح فالمنتخب ظهر بوجه أاحسصن بكثير من
الوجه الذي ظهر به أامام غينيا وديا والشصيء الجديد
أام ˘ام م˘ال˘ي أان˘ن˘ا خ˘ل˘ق˘ن˘ا ع˘دة ف˘رصس سص˘ان˘ح˘ة ل˘ل˘تسص˘ج˘ي˘ل
واعتقد أان الفوز على مالي هو فرصصة من اجل التصصالح
مع اأ’نصصار قبل مباراة الدور الفاصصل.
هل بدأاتم التفكير في المباراة الفاصسلة ؟
نحن نفكر في هذا اأ’مر منذ ضصماننا التأاهل إالى هذا
الدور واعتقد أان كل المنتخبات يملكون نفسس الحظوظ

مهدي قاسسم (مولودية
الجزائر) لـ«الشسعب»:

وال ˘ع ˘م ˘ل ب ˘ج ˘د وال ˘ت ˘ح ˘ل ˘ي ب ˘اإ’رادة
إاضصافة إالى الثقة في قدراتنا هي
ال ˘ت ˘ي سص˘تك˘ون ال˘ع˘ام˘ل ال˘ح˘اسص˘م ف˘ي
ت ˘رج ˘ي ˘ح ك ˘ف ˘ت ˘ن ˘ا أام ˘ام أاي م ˘ن ˘افسس
نواجهه.
م˘ن ه˘و ال˘م˘ن˘ت˘خب ال˘ذي ت˘تمنى
مواجهته ؟
’ تسص˘ت˘ط˘ي˘ع اخ˘ت˘ي˘ار م˘ن˘ت˘خب م˘ع˘ين
على حسصاب آاخر أ’نها جميعا في
نفسس المسصتوى وكلهم لديهم طموح
في الوصصول لكأاسس العالم.
ل ˘ك ˘ن ت ˘ب˘ق˘ى م˘واج˘ه˘ة مصس˘ر ل˘ه˘ا

طابع خاصص ؟
ه ˘ذا أاك ˘ي ˘د أ’ن م˘واج˘ه˘ة ال˘م˘ن˘ت˘خب ال˘مصص˘ري م˘ع˘ن˘اه أان
التاريخ يعيد نفسصه من جديد وعلى العموم نحن جاهزون
أ’ي منتخب من المنتخبات المتأاهلة.
هلأانتم جاهزون لمباراة الدور الفاصسل ؟
يجب أان نكون جاهزين وإا’ فهذا معناه اننا ضصيعنا على
أانفسصنا فرصصة كبيرة واأ’مر اأ’كيد هو أان نكون جاهزين
من جميع النواحي فنيا وبدنيا وذهنيا أايضصا.
في حال التأاهل سستشسارك لثاني مرة على التوالي
في كأاسص العالم كيف تترقب هذا األمر ؟
يجب خÓل الفترة المقبلة التركيز على المباراة الفاصصلة
وبعدها سصنرى ومن اأ’فضصل لنا عدم تكرار اأ’خطاء التي
ح ˘دثت خ ˘Óل ك ˘أاسس إاف˘ري˘ق˘ي˘ا اأ’خ˘ي˘رة ع˘ن˘دم˘ا أاط˘ل˘ق˘ن˘ا
العديد من التصصريحات النارية لكن في اأ’خير خرجنا
من الدور اأ’ول لهذا يجب ترك اأ’مور لحينها ثم نرى.

الفوز بالداربيات مهم للمنافسسة على اللقب

ب ˘ع ˘دم ˘ا ح˘ق˘قإان˘ط˘Óق˘ة م˘وسس˘م م˘ث˘ال˘ي˘ة م˘ع
فريقه أاين كان ‘ مقابلت Úمن أاصسل أاربع
أاحسسن عنصسر من جانب مولودية ا÷زائر،
وب ˘ع ˘د ف ˘وز ال ˘ع ˘م ˘ي˘د ب˘ال˘دارب˘يأام˘ام شس˘ب˘اب
ب ˘ ˘ل˘ ˘وزداد اقÎب˘ ˘ن˘ ˘ا م˘ ˘ن م˘ ˘ت˘ ˘وسس˘ ˘ط م˘ ˘ي˘ ˘دان
اŸول˘ودي˘ة م˘ه˘دي ق˘اسس˘م ،ال˘ذي ح˘دث˘ن˘ا ع˘ن
اŸب ˘اراةأام ˘ام ل˘ع˘ق˘ي˘ب˘ة وع˘ن ال˘دارب˘ي ال˘ه˘ام
األسسبوع اŸقبل أامام الغر Ëا–اد العاصسمة
‘ هذا ا◊وار:

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
تصصويرﬁ :مدآآيت قاسصي

الشسعب :فز” بالداربي رقم  ٨٧أامام
شسباب بلوزداد رغم صسعوبة اŸأامورية ؟
مهدي قاسسم :صصحيح اŸباراة  ⁄تكن بالسصهلة كما
رأايتم شصباب بلوزداد خلق لنا العديد من الصصعوبات
طوال الشصوط Úلكن الفوز طعمه جاء حلوا بعدما
“كنا من تسصجيل هدف الفوز ‘ الدقيقة  ٧٨مباشصرة
بعد تعديل النتيجة من قبل البلوزدادية ،و“كنا من
ا◊فاظ على الهدف اŸسصطر قبل إانطÓق اŸوسصم
بعدم تضصييع النقاط فوق ميداننا ،أاظن اليوم أاننا
أاكدنا النتائج السصابقة’ ،زال أامامنا عمل كب Òكي
نبتعد على اŸنافسص Úعلى اللقب .
 . :أارب ˘ع م ˘ب ˘اري ˘ات دون ه ˘زÁة ه˘ل Áك˘ن
ال˘ق˘ولأان اŸول˘ودي˘ة ت˘ل˘عب ع˘ل˘ى ال˘ل˘قب ه˘ذا
اŸوسسم ؟
 .. :بالطبع حققنا إانطÓقة مثالية و“كنا من
الفوز بثÓث مباريات تنصصبنا رفقة كل من شصبيبة
ال˘ق˘ب˘ائ˘ل وشص˘ب˘اب قسص˘ن˘ط˘ي˘ن˘ة ‘ م˘ق˘دم˘ة الÎت˘يب،
اللقب حلم مشصروع بالنظر إا ¤كل اإ’مكانيات التي
وفرتها لنا اإ’دارة وشصركة سصوناطراك ،لدينا طاقم

العدد
١٦٢١٠

فني قوي وتشصكيلة متينة
أاسص ˘ ˘الت ال ˘ ˘ع ˘ ˘رق ال ˘ ˘ب˘ ˘ارد
اŸوسص˘ ˘ ˘م اŸاضص˘ ˘ ˘ي لك ˘ ˘ل
ال ˘ف˘رق ا÷زائ˘ري˘ة ،ن˘ل˘عب
لفريق أانصصاره متعطشصون
ÿط˘ ˘ ˘ف ك˘ ˘ ˘ل اأ’ل˘ ˘ ˘ق˘ ˘ ˘اب
ون ˘ت ˘م ˘ن ˘ى أان ن ˘ت ˘مك˘ن م˘ن
إاسص ˘ ˘ع ˘ ˘اده ˘ ˘م ‘ ن ˘ ˘ه˘ ˘اي˘ ˘ة
اŸوسص˘ ˘ ˘م ،لك ˘ ˘ن ك ˘ ˘ل ذلك
ي˘ ˘ ˘أات ˘ ˘ي ب ˘ ˘اŸواصص ˘ ˘ل ˘ ˘ة ‘
العمل.
ال ˘ي ˘وم سس ˘ج ˘لت
.:
ه˘ ˘دفك األول ب ˘أال ˘وان
ال˘ ˘ ˘ع˘ ˘ ˘م ˘ ˘ي ˘ ˘د ،م ˘ ˘ا ك ˘ ˘ان
إاحسساسسك مباشسرة بعد

الهدف ؟
 .. :إاحسصاسس غريب للغاية أ’ Êلسصت متعودا على
ال ˘تسص ˘ج˘ي˘ل ب˘ل أان˘ا م˘ن ي˘ق˘دم الك˘رات ل˘ل˘م˘ه˘اج˘مÚ
لÎجمتها إا ¤أاهداف وأاسصهل مهمتهم ،أانا سصعيد
للغاية بالهدف اŸسصجل ،و’ أاخفي عليك أانه جاء
‘ مباراة ذات قيمة أامام فريق شصباب بلوزداد ‘
داربي سصيبقى خالدا ‘ ذاكرتي Ãا أا Êسصجلت
هدفا جمي.Ó
:األسسبوع اŸقبل سستواجهون ا–اد العاصسمة
‘ داربيآاخر ،كيف ترى اŸباراة ؟
 .. :مباراة داربي ’ Áكنني ا◊ديث فيها ،أاعي
بأان الفريق اŸنافسس سصيكون عليه الضصغط Ãا أانه
فاز علينا ‘ نهائي كأاسس ا÷مهورية ،لذا سصتكون
مهمته أاصصعب خاصصة أاننا بعد الفوز ضصد شصباب
بلوزداد سصندخل اللقاء اأ’سصبوع اŸقبل بقوة ،ومن
اŸهم جدا الفوز باللقاء أ’ن اللعب على اللقب Áر
.
على الفوز بأاك Èعدد ‡كن من الداربيات

دشصن وزير الشصباب و الرياضصة أامسس على هامشس
اف˘ت˘ت˘اح˘ه الموسصم الرياضصي  ٢٠١٤ / ٢٠١٣قاعة
محاضصرات جديدة بملعب  ٠٥جويلية مع العلم أان
هذه القاعة خضصعت لعملية ترميم كاملة .
و تعد هذه القاعة المجهزة بشصاشصتين عمÓقتين
ت˘ح˘ف˘ة ب˘ات˘م م˘ع˘ن˘ى الك˘ل˘م˘ة ح˘يث ت˘توفر على ٣٥٠
م˘ق˘ع˘د وسص˘تك˘ون إاضص˘اف˘ة ك˘ب˘ي˘رة ل˘ل˘م˘ركب الرياضصي
محمد بوضصياف.

اجتماع المكتب الفدرالي لـ''الفاف''

مداخيل النقل التلفزيوني توزع على األندية
حسسب ترتيب البطولة
سصيتم اأ’خذ بعين ا’عتبار الترتيب النهائي أ’ندية
الرابطة اأ’ولى في توزيع مداخيل النقل التلفزيوني
للبطولة ،وأاوضصحت الهيئة الكروية الوطنية في بيان
أاعقب ا’جتماع الشصهري لمكتبها التنفيذي بأان أاندية
ال˘راب˘ط˘ة اأ’ول˘ى سص˘ت˘ت˘حصص˘ل ع˘ل˘ى حصص˘ت˘ه˘ا م˘ن العقد
المبرم مع مؤوسصسصة التلفزيون وفق ترتيبها النهائي،
سصيما أاصصحاب المراكز الثÓثة اأ’ولى في البطولة
باإ’ضصافة إالى حصصولها على حصصة قارة.
وكانت رابطة كرة القدم المحترفة قد وقعت منذ
أاسص ˘اب ˘ي ˘ع ع ˘ل ˘ى ع˘ق˘د ج˘دي˘د م˘ع م˘ؤوسصسص˘ة ال˘ت˘ل˘ف˘زي˘ون
الجزائري خاصس بالموسصمين  ٢٠١٤ - ٢٠١٣و- ٢٠١٤
 ٢٠١٥ارتفعت بموجبه حقوق البث
ال˘ت˘ل˘ف˘زي˘ون˘ي ل˘م˘ب˘اري˘ات ال˘بطولة الوطنية إالى الضصعف
حيث أاصصبحت تقدر بـ ٤٣٠مليون دينار جزائري.

دمج سسبعة لعبين تكّونوا في
النادي مع الفريق األول

سصيكون لزاما على اندية الرابطتين اأ’ولى والثانية
تطبيق القانون الجديد القاضصي بإادماج سصبعة ’عبين
من خريجي اصصنافها الصصغرى في تشصكيلة اأ’كابر لكل
منها بدءا من موسصم  ٢٠١٥ - ٢٠١٤بعدما كان مبرمجا
دخوله حيز التطبيق في الموسصم الجاري ،حسصب ما
أاكدته (الفاف).
وأاوضص˘ح ال˘ب˘ي˘ان نشص˘رت˘ه ع˘ل˘ى م˘وق˘ع˘ه˘ا ال˘رسص˘مي غداة
اج ˘ت ˘م ˘اع مك˘ت˘ب˘ه˘ا ال˘ف˘درال˘ي ب˘أان ه˘ذا اأ’خ˘ي˘ر ي˘ع˘ت˘ب˘ر
ال ˘م ˘ج ˘ه˘ودات ال˘م˘ب˘ذول˘ة م˘ن ط˘رف اأ’ن˘دي˘ة ف˘ي ه˘ذا
الشصأان تبقى «غير كافية».
وأافاد ذات المصصدر بأان ’ ١٦١عب من فئة أاقل من ٢١
عاما قد تمت ترقيتهم هذا الموسصم إالى فرق اأ’كابر
للرابطتين اأ’ولى والثانية ،منهم ’ ٤٩عبا في الرابطة
اأ’ولى و ١١٢آاخرين في الرابطة الثانية ،ما يمثل ١٠
بالمائة من التعداد اإ’جمالي للمسصابقتين.
وكان المكتب الفدرالي قد أاقر قانونا جديدا خÓل
اج˘ت˘ماعه يوم  ٨ج˘وي˘ل˘ي˘ة ال˘م˘نصص˘رم يقضصي بإالزامية
اعتماد أاندية الرابطتين اأ’ولى والثانية على سصبعة
’ع˘ب˘ي˘ن ف˘ي ت˘ع˘داده˘ا اإ’ج˘م˘ال˘ي ل˘أÓك˘اب˘ر يكونون قد
م ˘روا ع ˘ب ˘ر م ˘خ ˘ت˘ل˘ف ف˘ئ˘ات˘ه˘ا الصص˘غ˘رى وذلك ب˘ه˘دف
«التقليل من التنقÓت بين اأ’ندية وتشصجيع الÓعبين
المكونين في فرقهم».

اإلنتقالت الشستوية من ١٦
ديسسمبرإالى  ١٥جانفي

ح˘ددت ال˘م˘رح˘ل˘ة ال˘ث˘ان˘ي˘ة م˘ن تسص˘ج˘ي˘ل ال˘Óع˘ب˘ين في
ال˘راب˘ط˘ت˘ي˘ن ال˘م˘ح˘ت˘رف˘ت˘ي˘ن ا’ول˘ى وال˘ث˘ان˘ي˘ة ال˘مسص˘ماة
بـ«ا’نتقا’ت الشصتوية» في الفترة ما بين  ١٦ديسصمبر
 ٢٠١٣الى  ١٥ج˘ان˘ف˘ي  ،٢٠١٤ب ˘حسصب م ˘ا أاع ˘ل ˘ن˘ت˘ه
ا’تحادية الجزائرية لكرة القدم.
وأاوضصح المصصدر نفسصه ،انه من الممكن ان يتم تقديم
طلبات تسصجيل الÓعبين بداية من الفاتح ديسصمبر
المقبل .وأاضص ˘افت ال ˘ه ˘ي ˘ئ˘ة ا’ت˘ح˘ادي˘ة ان تسص˘ج˘ي˘ل
الÓعبين المحترفين ا’جانب سصيقتصصر حصصريا على
ان ˘دي˘ة ال˘راب˘ط˘ة ال˘م˘ح˘ت˘رف˘ة ا’ول˘ى ح˘يث ت˘م ت˘ح˘دي˘د
عددهم باثنين في كل فريق .وذكرت «الفاف» في
موقعها على شصبكة ا’نترنيت «بما أانه تم تحديد عدد
الÓعبين الذين يجب ان تضصمهم كل تشصكيلة ب٢٥
’عبا على اكثر تقدير ،فان الÓعبين المسصموح لهم
بالتسصجيل (جدد او اعارة) في المرحلة الثانية قد
ح ˘دد ب ˘ث ˘Óث ˘ة ف ˘ي ك ˘ل ن ˘اد« ب ˘م ˘ا ف˘ي ذلك ال˘Óع˘ب˘ي˘ن
ا’جانب بالنسصبة أ’ندية الرابطة ا’ولى .ويمتد عقد
الÓعب المحترف على ا’قل لمدة موسصمين رياضصيين
الى خمسس سصنوات على اأ’كثر ،في حين ينبغي ان
يكون ا’نتقال من نادي الى اخر على شصكل اعارة
يسصاوي او اكثر من سصتة اشصهر ،كما حددته الهيئة
ا’تحادية الجزائرية.

19

األنظار موجهة صسوب مقر ''الكاف'' بالقاهرة

''الخضسر'' يتعرفون اليوم على منافسسهم في الدور الفاصسل للمونديال
تجري ظهيرة اليوم
القرعة الخاصسة بالدور
التصسفوي األخير والفاصسل
للمنتخبات التي سستمثل
القارة السسمراء في
مونديال البرازيل ٢٠١٤
والتي سستكون بالعاصسمة
المصسرية القاهرة.

نبيلة بوقرين

تكون كل اأ’نظار موجهة نحو
ع ˘م ˘ل ˘ي ˘ة ال ˘ق ˘رع ˘ة ال ˘ت ˘ي ت˘ح˘دد
اللقاءات الخمسصة التي سصتجمع
بين عشصرة منتخبات تمكنت من
التواجد في هذا الدور مقسصمة
إالى مسصتويين أاول وثاني حسصب
الترتيب الدولي اأ’خير .
وصص˘ن˘ف ال˘م˘ن˘ت˘خب ال˘وط˘ن˘ي م˘ع
ال˘ف˘رق ال˘م˘وج˘ودة ف˘ي ال˘مسصتوى
اأ’ول وذلك حسصب اإ’ع˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Óن
اأ’خ˘ي˘رة ل˘ل˘ف˘ي˘ف˘ا ال˘خاصس بشصهر
سصبتمبر الجاري ،رفقة كل من
ت˘ونسس ،ن˘ي˘ج˘ي˘ري˘ا ،ب˘وركينافاسصو
وغانا.
أاين يرتقب أان يواجه «الخضصر»
أاح˘ ˘د ف˘ ˘رق ال˘ ˘مسص ˘ت ˘وى ال ˘ث ˘ان ˘ي
واأ’مر يتعلق بكل من المنتخب
السصنغالي الذي سصبق أان التقينا
م˘ ˘ع˘ ˘ه ف˘ ˘ي ال˘ ˘دور ال˘ ˘ث˘ ˘ان ˘ي م ˘ن
تصص˘ف˘ي˘ات م˘ون˘ديال  .٢٠١٠ك˘م˘ا
يحتمل أان نلتقي في هذا اللقاء
مع بوركينافاسصو وإاثيوبيا ،حيث
نجد أان اأ’ول سصبق له أان تمكن
من خلق المفاجأاة في النهائي
اأ’خير الذي كاد أان يحرز اللقب
على حسصاب نيجيريا من خÓل
ال˘ح˘م˘اسس واإ’رادة ال˘ت˘ي كشص˘فها
ال ˘Óع ˘ب˘ون ف˘وق ال˘م˘ي˘دان .أاما
ال˘ف˘ري˘ق ال˘ث˘ان˘ي ت˘وجد صصعوبات
من نوع آاخر في حال أاوقعتنا
القرعة في صصفه.
إاضصافة إالى الظروف الجغرافية

الصص ˘ع ˘ب ˘ة ال ˘ت˘ي يشص˘ه˘ده˘ا ال˘ب˘ل˘د
بالنظر إالى ا’رتفاع عن سصطح
ال˘ ˘ب ˘ح ˘ر ،وه ˘ذا م ˘ا ي ˘ؤوث ˘ر ع ˘ل ˘ى
مسص˘ت˘وى ال˘Óع˘ب˘ي˘ن ال˘ج˘زائريين
غ˘ ˘ي˘ ˘ر ال˘ ˘م ˘ع ˘ت ˘ادي ˘ن ع ˘ل ˘ى ه ˘ذه
اأ’جواء.
أاما المواجهة التي سصتأاخذ أاكبر
جزء من الحديث والتعليق في
ح ˘ال ال ˘ت˘ق˘اء ك˘ل م˘ن ال˘م˘ن˘ت˘خب
الوطني مع نظيره المصصري .
وه ˘ذا م ˘ا ي˘ع˘ن˘ي أان˘ه ب˘اإ’مك˘ان
مشصاهدة داربي شصمال إافريقيا
في الدور الفاصصل للمرة الثانية
ع ˘ل ˘ى ال ˘ت ˘وال ˘ي ب ˘ي˘ن ال˘ف˘ري˘ق˘ي˘ن
ال˘ع˘رب˘ي˘ي˘ن ،وال˘ذي دائ˘م˘ا يشص˘هد
ظ˘روف اسص˘ت˘ث˘ن˘ائ˘ي˘ة ب˘العودة إالى
ال ˘ط ˘اب ˘ع ال ˘ذي تشص ˘ه˘ده ل˘ق˘اءات
المنتخبين .
إاضصافة إالى أان كل طرف يعرف
جيدا منافسصه بما أانهما التقيا
ك ˘ث ˘ي ˘را ف ˘ي السص ˘ن˘وات اأ’خ˘ي˘رة،
ث˘ ˘Óث م˘ ˘رات ف ˘ي ال ˘تصص ˘ف ˘ي ˘ات
الخاصصة بمونديال  ،٢٠١٠زيادة
ع˘ ˘ل˘ ˘ى م˘ ˘واج˘ ˘ه˘ ˘ة ال ˘دور نصص ˘ف
ال ˘ن˘ه˘ائ˘ي م˘ن «الك˘ان» م˘ن ن˘فسس
السصنة.
لكن أاغلب المحللين ’ يرغبون
ف˘ ˘ي تك˘ ˘رار ال˘ ˘م˘ ˘واج˘ ˘ه˘ ˘ة ب˘ ˘ي˘ ˘ن

ال ˘ج ˘زائ ˘ر ومصص˘ر م˘ن أاج˘ل رف˘ع
ح˘ظ˘وظ ال˘مشص˘ارك˘ة ال˘عربية إالى
ثÓثة منتخبات كاملة في أاكبر
محفل كروي عالمي ،إاضصافة إالى
تونسس التي عادت إالى المنافسصة
ب˘ ˘ ˘ع˘ ˘ ˘د إاقصص˘ ˘ ˘اء ج˘ ˘ ˘زر ال˘ ˘ ˘رأاسس
اأ’خضصر في آاخر لحظة.
كما سصيشصهد موعد اليوم إاجراء
ق ˘رع ˘ة أاخ ˘رى خ˘اصص˘ة ب˘ت˘ح˘دي˘د
ال˘ف˘رق ال˘ت˘ي سص˘تسص˘ق˘ب˘ل ف˘ي لقاء
الذهاب  ،من أاجل تفادي كل
ال˘مشص˘اك˘ل ال˘ت˘ي ق˘د ت˘ظ˘ه˘ر فيما
بعد بالنظر إالى حسصاسصية اللقاء
الفاصصل .
ولإÓشصارة فإان الجزائر سصتكون
ممثلة أاثناء عملية إاجراء القرعة
ب˘رئ˘يسس ا’ت˘ح˘ادي˘ة ل˘ل˘عبة السصيد
روراوة الذي تنقل إالى القاهرة
لهذا الغرضس ،في حين سصيغيب
ال ˘ن˘اخب ال˘وط˘ن˘ي ه˘ال˘ي˘ل˘وزي˘تشس
ع˘ن ال˘م˘وع˘د .ب ˘م ˘ا أان ال ˘رج ˘ل
اأ’ول على رأاسس العارضصة الفنية
للخضصر رفضس التواجد في عين
المكان ،وترك المهمة لروراوة،
حيث سصيكتفي بمتابع مجريات
القرعة من الجزائر .

بينآامل في مواجهة مصسر ورافضص لإÓحتمال

الشسارع الرياضسي الجزائري يعيشص حالة من الترقب
يعيشص الشسارع الرياضسي
ا÷زائري هذه األيام
◊ظات عصسيبة ،فا÷ميع
يÎقب بشسوق ما سستسسفر
عنه نتائج القرعة اŸزمع
إاجراؤوها اليوم ،حيث
سستتجه األنظار كلها
صسوب مقر الكنفدرالية
اإلفريقية لكرة القدم
بالعاصسمة اŸصسرية
القاهرة ومعهاأاماÊ
ا÷زائري ‘ Úمواجهة
خصسم يكون ‘ متناول «اÿضسر» كي يتمكنوا من
التأاهلإا ¤مونديال الÈازيل ،وب Úمن يأامل ‘
مواجهة مصسر واسستعادة البهجة وا◊ماسسة التي
ميزت هذا النوع من اŸباريات اŸثÒة ،وبÚ
رافضص Ÿثل هذه اŸواجهات النارية ،يعيشص
الشسارع ا÷زائري حالة انقسسام لن ينهيها سسوى
اإلعÓن عن اسسم اŸنتخب اŸنافسص للخضسر.

ﬁمد فوزي بقاصص

ورغم أان حظوظ «اÿضصر» وفÒة ‘ التأاهل إا¤
مونديال الÈازيل ،بعدما أانهى دور اÛموعات ‘
الصص ˘دارة ،إا’ أان ق ˘ائ ˘م ˘ة اŸن ˘ت ˘خ ˘ب ˘ات اŸرشص ˘ح˘ة
Ÿواجهتها والتي تضصم مصصر ،الكامÒون ،السصنغال،
ب ˘ورك ˘ي ˘ن ˘اف ˘اسص ˘و ،إاث ˘ي ˘وب ˘ي ˘ا أاسص ˘الت ال ˘ع ˘رق ال ˘ب˘ارد
Ÿناصصري اÿضصر ،الطا Úﬁلتكريسس سصيطرتهم
وباأ’خصس على «مصصر» ،بعدما “كن رفقاء عنÎ
يحي من أاقصصاء الفراعنة من التأاهل للمونديال
اŸاضصي .فمن خÓل حديثنا Ÿواطن Úمن ﬂتلف
الفئات العمرية ،تب Úأان  ٨من ب Úعشصرة أاشصخاصس
يرغبون ‘ مواجهة مصصر ،واسصتعادة أا›اد ملحمة
أام درمان ،يقول أاحمد متقاعد «‘ ا◊قيقة أا“نى

أان ن˘ ˘ ˘واج˘ ˘ ˘ه مصص˘ ˘ ˘ر ‘
اŸباراة الفاصصلة ،أاريد
أان أاشص˘ ˘ ˘اه˘ ˘ ˘د ﬁارب ˘ ˘ي
الصصحراء يقصصون مصصر
م˘ن ال˘ت˘أاه˘ل ل˘لمونديال،
ف ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘اŸب˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘اراة بÚ
اŸن ˘ت ˘خ ˘ب Úل ˘ه ˘ا نك ˘ه˘ة
خ ˘اصص ˘ة ،وأان ˘ا أاع˘تÈه˘ا
أافضص˘ ˘ل م ˘ن ل ˘ق ˘اء ري ˘ال
م˘دري˘د م˘ع ب˘رشص˘ل˘ون˘ة».
نفسس الرأاي كان لـ«عبد
النور» والذي يرى أانه ‘ حالة وقوع «اÿضصر» مع
«الفراعنة» ،فإان فرحة التأاهل Ÿونديال الÈازيل
لن تكتمل إا’ بتحقيق انتصصار عريضس ‘ ،اŸقابل
ي ˘ج ˘د ك ˘ر( Ëط˘الب ج˘ام˘ع˘ي) أان «ح˘ظ˘وظ ج˘م˘ي˘ع
اŸنتخبات اŸتأاهلة للدور الفاصصل متسصاوية ،كما
’ يجب أان نغفل عن منتخب إاثيوبيا ،والذي أابدى
’عبوه مهارات وقدرات مذهلة ‘ اللعب ،والدليل
وصصوله إا ¤هذه اŸرحلة من التصصفيات» ،مشصÒا
إا ¤أانه ’ يحبذ فكرة لقاء اŸنتخب اŸصصري ‘
هذا الدور ،متمنيا مواجهة منتخب بوركينافاسصو
أاو الك ˘امÒون ،ك ˘م ˘ا إاع ˘ت Èه ˘ذا ال ˘دور ب˘اإ’خ˘ت˘ب˘ار
ا◊ق˘ي˘قي لهاليلوزيتشس .أام ˘ا م ˘رزاق ف˘أاوضص˘ح ب˘أان
مسصتوى منتخب الوطني ليسس كالسصابق ،فا÷يل
ا◊ا‹ ليسس حماسصيا مثل جيل عن ،Îوالدليل أانهم
 ⁄ي ˘ت ˘مك ˘ن ˘وا م ˘ن إاق ˘ن˘اع اŸدرب واŸن˘اصص˘ري˘ن ‘
ﬂتلف اŸباريات الرسصمية والودية ،وهو السصبب
‘ عدم اعتماد تشصكيلة موحدة وتغي ÒالÓعب‘ Ú
كل مرة ،وهذه التغيÒات أافقدت اŸناصصرين الثقة
حتى ‘ فريقهم ،وهو ما يجعلنا نأامل أا’ نواجه
منتخبا قويا ‘ اŸباراة الفاصصلة».

أاريغو سساكي:

''ماتزاري يحب تايدرألنه مقاتل وسسيتخلصص من بلفوضسيل''
أاكد المدرب اليطالي الشسهير اريغو سساكي
أان متوسسط ميدان المنتخب الجزائري
ونادي انتر ميÓن سسفير تايدر من نوعية
الÓعبين الذين يفضسلهم المدرب الجديد
للنادي اليطالي انتر ماتزاري.

عمار حميسصي

وأاعتبر أان أاهم ميزات تايدر هي اللعب بروح قتالية
ع˘ال˘ي˘ة ع˘ل˘ى أارضص˘ي˘ة ال˘م˘ل˘عب ،ف˘ي˘م˘ا ان˘ت˘ق˘د سص˘اكي
ط˘ري˘ق˘ة ل˘عب ب˘ل˘ف˘وضص˘ي˘ل ،م˘ع˘ت˘ب˘را إاياه ’عب بارد،
وسصيسصعى الفريق إالى ا’سصتغناء عنه سصريعا.
وتوقع اريغو سصاكي في حوار خاصس مع «الجزيرة
الرياضصية» ،أان يحظى الÓعب سصفير تايدر بدور
هام في مخططات نادي انتر ميÓن هذا الموسصم،
خ ˘اصص ˘ة وان ˘ه ج ˘اء ل ˘ل ˘ف ˘ري ˘ق ب ˘ط ˘لب م˘ن ال˘م˘درب
ماتزاري الذي سصعى إالى ضصمه من أاجل تغطية

النقصس الموجود في وسصط الميدان ،وصصرح سصاكي
ق ˘ائ ˘« Óا’ن ˘ت ˘ر ه ˘ذا ال ˘م˘وسص˘م ق˘ام ب˘اسص˘ت˘ق˘دام˘ات
متذبذبة ،والبعضس منها غير مفهوم ،لكن هناك
بعضس ا’سصتقدامات الجيدة ،كضصم تايدر والذي
يتمتع بشصخصصية قوية ،ويلعب بحرارة كبيرة ،وهي
الصصفات التي يحبها المدرب ماتزاري».
في المقابل ،توقع اريغو سصاكي أان ’ تتواصصل رحلة
ال˘م˘ه˘اج˘م ال˘ج˘زائ˘ري إاسص˘ح˘اق ب˘ل˘ف˘وضصيل مع ناديه
ا’نتر طوي ،Óوتوقع رحيله في فترة التحويÓت
الشصتوية القادمة ،مؤوكدا أان الÓعب لم يتمكن من
كسصب ث ˘ق ˘ة م˘درب˘ه خ˘Óل ال˘ل˘ق˘اءات ال˘ت˘حضص˘ي˘ري˘ة،
والفرصس القليلة التي منحت أامامه ،كما أان الهجوم
ي ˘م ˘لك أاسص ˘م ˘اء ،وه ˘و م ˘ا ي ˘ج ˘ع˘ل ا’سص˘ت˘غ˘ن˘اء ع˘ل˘ى
بلفوضصيل السصيناريو اأ’قرب للتجسصيد خÓل فترة
التحويÓت الشصتوية.

أإ’ثنين  ١٦سشبتمبر ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ١٠ذو ألقعدة  ١٤٣٤هـ

يوميــات إإسسـÓميـــة
إإعداد  :عبد إلكريم  .ل

العبادات جميعها وإان اختلفت صصورها ،وتنوعتأاشصكالها،إا’أانها تلتقي عند غاية واحدة ،وهي تحقيق العبودية لّله تعالى،
بأاداء ما افترضض ،وباإ’خÓصض له في جميع الطاعات ،والتوجهإاليه في جميع اأ’حوال ..وحينما نتحدث عن الحج كواحد
من هذه القرب والطاعات ،نجدأان هذه العبادة منأاعظم الشصعائر ،وأاقواها في تحقيق العبودية لّله تعالى ،وذلك ’شصتمالها
على جملة من العبادات ،التي تحمل من الِحَكم والمعاني ما يدرك بمقدمات العقول قبلأاواخرها.

حج مدى
الحياة
’ ششك أأن شش˘ ˘ع˘ ˘ائ˘ ˘ر وم˘ ˘ن ˘اسشك
ألحج محدودة ومعروفة لكثير
م˘ن أل˘ح˘ج˘اج وه˘ي م˘ح˘ب˘ب˘ة إألى
أل˘ ˘ن˘ ˘فسس ل˘ ˘درج˘ ˘ة أأن ك˘ ˘ل ح ˘اج
يحرصس على أأدأئها في أأكمل
صشورة ممكنة حتى ’ يششوبها
ششيء ما طمعًا في مرضشاة ألّله
وم ˘غ ˘ف ˘رت ˘ه ورح ˘م ˘ت˘ه ..ورح˘ل˘ة
أل ˘ح ˘ج ب ˘ط˘ب˘ي˘ع˘ت˘ه˘ا ’ تسش˘ت˘غ˘رق
سشوى أأيام معدودة ليعود بعدها
ألحاج إألى أأعمال ألدنيا ليوأجه
ألتحدي أأ’كبر بعد ألعودة من
ألحج ..لذأ ينبغي على كل حاج
كان حريصشاً على أأدأء ألمناسشك
ف˘ ˘ي أأحسش˘ ˘ن صش˘ ˘وره˘ ˘ا أأن ي ˘ع ˘د
ن ˘فسش ˘ه بصش ˘دق ل ˘ف ˘ت ˘رة م˘ا ب˘ع˘د
ألحج ،وأأن يقبل هذأ ألتحدي
ألمنششود حتى يمتد أأثر ألحج
ألذي قام به إألى ميادين ألحياة
ألتي هي ب Óششك أأصشعب بكثير
م˘ ˘ ˘ن أأدأء م˘ ˘ ˘ن ˘ ˘اسشك ف ˘ ˘ريضش ˘ ˘ة
ألحج ..إأن حكمة هذأ ألتحدي
تكمن في كون أإ’سشÓم ’ يريد
مسشلمين تنتهي صشلتهم بمعاني
ألحج بمجرد أأن خلعوأ مÓبسس
أإ’ح ˘رأم !! ب ˘ل ي˘ري˘د مسش˘ل˘م˘ي˘ن
يعيششون معاني ألحج وأأخÓقه
بقية عمرهم ،وهذأ هو ألحج
أأ’ب ˘دي أل ˘خ ˘ال ˘د أل ˘ذي ي ˘خ ˘رج
ألمسشلم من إأحرأم ألمظهر إألى
إأح˘ ˘رأم أل˘ ˘ج˘ ˘وه˘ ˘ر ،وه˘ ˘ذأ ه˘ ˘و
ألمطلوب ’ غيره.

لك لبيك .ثم رمي أ÷مرأت ،وأ◊لق
أأو ألتقصش ،Òكل هذأ هو مقصشود
ألعبودية أأ’عظم ،ومآاله ـ بإاذن ألّله
ت˘ ˘ ˘ع˘ ˘ ˘ا ¤ـ ﬁو أل ˘ ˘ذن ˘ ˘وب ،وتك ˘ ˘فÒ
ألسشيئات ،فيعود أإ’نسشان بعد حجه
ب ˘ح ˘ي ˘اة ج ˘دي ˘دة ،ب ˘يضش ˘اء ن ˘ظ ˘ي˘ف˘ة،
طاهرة نقية.
ثانياً :إأقامة ذكر ألّله ـ عّز وجل ـ قال
ت˘ ˘ع ˘اِ: ﴾¤ل ˘َي ˘ش ْش ˘َه ˘ُدوأ مَ ˘َن ˘اِف ˘َع َل ˘ُه ˘ْم
َوَي ˘ ˘ْذُك ˘ ˘ُروأ أسْش ˘ ˘َم أل ˘ ˘sل ˘ ˘ِه فِ ˘ ˘ي َأأsي˘ ˘اٍم˘ ˘
sمْعُلوَما ٍ
ت« ،وقال عز وجلَ :لْيسَس
جَناٌح َأأن َتْبَتُغوأ ْ َفضْش ً
u Óمن
َعَلْيُكْم ُ
sرuب˘ ˘ُك ˘م َف ˘ِإاَذأ َأأَف ˘ضْش ˘ُت ˘م uم ˘ْن َع ˘َرَف ˘ا ٍ
ت
ْ
حَرأِم
َفاْذُكُروأ ْ أللَّه ِعنَد ألَْمش ْشَعِر ألْ َ
َوأْذُكُروُه َكَما َهَدأُكْم َوِإأن ُكنُتم uمن
ث
َقْبِلهِ لَِمَن ألضsشآاuل َ
َ ،Úأأفِيضُشوأ ْ مِْن حَْي ُ
َأأَفاضَس ألنsاسُس َوأسْشَتْغِفُروأ ْ أللَّه ِإأsن أللَّه
َغُفوٌر sرِحيٌمَ ،فِإاَذأ َقضَشْيُتم sمَناسِشَكُكْم
َفاْذُكُروأ ْ أللَّه َكِذْكِرُكْم آأَباءُكْم َأأْو َأأشش َsد
ِذْكرأ ً«. ..
وقد بّين ألنبي ـ صشلى ألّله عليه
وسشلم ـ أأن ألطوأف بالبيت ،وألسشعي
ب Úألصشفا وأŸروة ،ورمي أ÷مار
إأ‰ا ششرع إ’قامة ذكر أللّه تعا،¤
وذك˘ ˘ر أل˘ ˘ّل˘ ˘ه ت˘ ˘ع˘ ˘ا ¤ه˘ ˘و أŸقصش˘ ˘ود
أأ’عظم من ألعبادأت ،وأأعظم ألذكر
ألذي يلهج به أ◊اج هو (’ إأله إأ’

أأنه صش ÈللبÓء أŸب ،Úففدأه ألّله
ت ˘ع ˘ا ¤ب ˘ذب ˘ح ع˘ظ˘ي˘م ،ح˘ي˘ن˘م˘ا ع˘ل˘م
صش˘ ˘دق تسش˘ ˘ل ˘ي ˘م ˘ه ،وأم ˘ت ˘ث ˘ال ˘ه ل ˘رب
ألعا ،ÚŸفقدم ﬁاب ومرأد ربه
على ﬁاب ومرأد نفسشه ..ويتذكر
أ◊اج ما كان من أأمر أأمنا هاجر ـ
ع ˘ل ˘ي ˘ه ˘ا ألسش˘Óم ـ ح˘ي˘ن˘م˘ا سش˘عت بÚ
ألصشفا وأŸروة بحثا عن ماء تششربه؛
لتدر بالل Íعلى وليدها إأسشماعيل،
وقد أأصشبح ذلك ألسشعي طريقة باقية
إأ ¤ي˘ ˘وم أل ˘دي ˘ن ،ورك ˘ن ˘ًا م ˘ن أأرك ˘ان
أ◊ج.
ف ˘اسش ˘تشش˘ع˘ار ه˘ذه أŸع˘ا Êـ وغÒه˘ا
كث Òـ ‘ مرتبة ألضشرورة للمسشلم،Ú
وينبغي على أŸعني Úباأ’مر أإ’كثار
م ˘ن أ◊ديث ع ˘ن ˘ه ˘ا ،ع Èأل ˘وسش˘ائ˘ل
أŸتنوعة وأŸتاحة ،وذلك لكون حج
غ˘ال˘ب˘ي˘ة أŸسش˘ل˘م Úي˘ف˘ت˘ق˘ر إأ ¤معرفة
هذه أŸقاصشد .و‘ تقديري أأن هذه
أŸع˘ ˘ا Êب˘ ˘ال˘ ˘نسش˘ ˘ب ˘ة ل ˘ل ˘ح ˘اج ك ˘ال ˘روح
ل ˘ل ˘جسش ˘د ،وإأ’ ف˘م˘ا ق˘ي˘م˘ة ح˘ج ي˘رج˘ع
أإ’نسشان منه كما جاء إأليه ⁄ ،يغ‘ Ò
نفسشه و’ سشلوكه ششيئًا ،بل أأ’دهى من
ذلك ح˘ ˘ي˘ ˘ن˘ ˘م ˘ا تشش ˘اه ˘د أŸم ˘ارسش ˘ات
أÿاط ˘ئ ˘ة أأث ˘ن ˘اء ت ˘أادي˘ة أŸن˘اسشك ،م˘ا
يوحي إأليك بأان من هذه حاله  ⁄يفقه
بعد معا Êأ◊ج ومقاصشده.

ألّله وحده ’ ششريك له) ،وهو ذكر
جميع أأ’نبياء وأŸرسشل ،Úو’ يخفى
ق˘ ˘ي˘ ˘م˘ ˘ة أل ˘ذك ˘ر ،وف ˘وأئ ˘ده ألك ˘ثÒة،
وعوأئده أأ’ثÒة.
ومن مقاصشد أ◊ج :أأن أللّه تعا¤
جعله وسشيلة لتكف Òألسشيئات ،وسشببا
‘ ﬁو أل ˘ذن ˘وب ،وط ˘ري ˘ق ˘اً ل˘رف˘ع˘ة
أل ˘درج ˘ات ،وأأع ˘ظ˘م م˘ا يصش˘ور ه˘ذأ
أأ’مر ما روأه عمرو بن ألعاصس ـ
رضشي ألّله عنه ـ أأنه Ÿا أششÎط على
ألنبي ـ صشلى ألّله عليه وسشلم ـ سشاعة
بيعته له ،أأن يغفر ألّله له ما سشلف،
قال له ألنبي ـ صشلى ألّله عليه وسشلم ـ
'' :أأما علمت أأن أإ’سشÓم يهدم ما
كان قبله ،وأأن ألهجرة تهدم ما كان
ق˘ ˘ب˘ ˘ل˘ ˘ه˘ ˘ا ،وأأن أ◊ج ي ˘ه ˘دم م ˘ا ك ˘ان
ق ˘ب ˘ل ˘ه..ڤ ،وصش ˘ح ع˘ن أل˘ن˘ب˘ي ع˘ل˘ي˘ه
ألصشÓة وألسشÓم أأنه قال :ڤمن حّج
ه ˘ذأ أل ˘ب ˘يت ف ˘ل˘م ي˘رفث و ⁄ي˘فسش˘ق
رجع كيوم ولدته أأمهڤ.
من مقاصشد أ◊ج تذكر حال أأ’نبياء
وأŸؤومن ،Úوما كانوأ عليه من قوة
أإ’Áان وأل ˘ي ˘ق ،Úف ˘ي ˘ذك ˘ر ت ˘وح ˘ي ˘د
إأبرأهيم ـ عليه ألسشÓم ـ وهجرته إأ¤
ربه ،وأسشتسشÓمه للخطب أ÷سشيم،
‘ ذب˘ ˘ح أب˘ ˘ن ˘ه وبك ˘ره وف ˘ل ˘ذة ك ˘ب ˘ده
إأسشماعيل ،أمتثا’ أ’مر ألّله ،وكيف

مـ ـ ـ ـ ـ ـن الهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدي النبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤي
عن أأبي عبد ألرحمن عبد ألّله
ب ˘ن مسش ˘ع˘ود رضش˘ي أل˘ّل˘ه ع˘ن˘ه ق˘ال:
سشأالت ألنبي'' :أأي ألعمل أأحب إألى
أل ˘ّل ˘ه ت ˘ع ˘ال ˘ى؟ ق ˘ال :ألصش ˘Óة ع˘ل˘ى
وق ˘ ˘ت ˘ ˘ه ˘ ˘ا ،ق˘ ˘لت :ث˘ ˘م أأي؟ ق˘ ˘ال :ب˘ ˘ر
ألوألدين ،قلت :ثم أأي :قال :ألجهاد
في سشبيل ألّله''( .متفق عليه).
وعن أأبي هريرة قال ،قال ألرسشول:

وقفةإايمانية
من أأعظم ركائز أإ’يمان محبة
ألرسشول ـ صشلى ألّله عليه وسشلم ـ،
ورسش˘وخ˘ه˘ا ف˘ي أل˘ف˘وأأد ،وت˘ط˘ب˘يقها
بالفعال ،من خÓل أمتثال ما جاء
به ـ صشلى ألّله عليه وسشلم ـ عن ألّله
تعالى ،بكل حب وأنششرأح صشدر،
كما تمثل به ألصشحابة رضشوأن ألّله
تعالى عليهم أأجمعين ،كما في هذأ
أل˘ ˘م˘ ˘وق˘ ˘ف أل˘ ˘ذي ت˘ ˘ت˘ ˘ن ˘افسس ف ˘ي ˘ه
أل ˘م ˘وأق ˘ف أل ˘ت ˘رب ˘وي ˘ة ع ˘ل ˘ى ق ˘م˘م
أل˘ط˘اع˘ة وأل˘م˘ح˘بة وط˘ه˘ارة أل˘نفسس
وصش˘ ˘ف˘ ˘اء أل˘ ˘ق˘ ˘لب وع ˘م ˘ق أل ˘ت ˘آاخ ˘ي،
وإأظ ˘ه ˘ار م ˘ح˘اسش˘ن أل˘م˘حسش˘ن˘ي˘ن دون

''إأن ألّله تعالى خلق ألخلق حتى إأذأ
فرغ منهم ،قامت ألرحم فقالت:
هذأ مقام ألعائذ بك من ألقطيعة،
قال :نعم ،أأما ترضشين أأن أأصشل من
وصشلك وأأقطع من قطعك؟ قالت:
ب˘ ˘ل˘ ˘ى ،ق˘ ˘ال :ف˘ ˘ذلك لك ،ث˘ ˘م ق˘ ˘ال
أل ˘رسش˘ول﴾ :أق˘رؤووأ إأن شش˘ ˘ئ˘ ˘ت˘ ˘م :ف ˘ه ˘ل
عسشيتم إأن توليتم أأن تفسشدوأ في أأ’رضس

وتقطعوأ أأرحامكم ( )٢٢أأولئك ألذين لعنهم
أل ˘ّل ˘ه ف ˘أاصش˘م˘ه˘م وأأع˘م˘ى أأبصش˘اره˘م (،﴿)٢٣
(محمد)( ،متفق عليه) .
وع ˘ن ˘ه :ق ˘ال :ق˘ال أل˘رسش˘ول'' :رغ˘م
أأنف ثم رغم ثم رغم أأنف من أأدرك
أأب ˘وي ˘ه ع ˘ن ˘د ألك ˘ب ˘ر :أأح ˘ده ˘م ˘ا أأو
ك˘ل˘ي˘ه˘م˘ا ف˘ل˘م ي˘دخ˘ل أل˘جنة''( ،روأه
مسشلم).

الـمـحب ـ ـ ـ ـة والصسفـ ـ ـ ـ ـاء
حسشد أأو غيرة.
فعن طارق بن ششهاب ،قال :سشمعت
ت من
أبن مسشعود يقول :ششهَ ِ ْد ُ
أل ˘م ˘ق ˘دأد ب ˘ن أأ’سش˘ود مشش˘ه˘دأ ً أ’ن
ب إألsي مما ُعِدَل
أأكون صشاحَبُه أأح t
ب ˘ه :أأت ˘ى أل ˘ن˘ب˘ي ـ صش˘ل˘ى أل˘ّل˘ه ع˘ل˘ي˘ه
وسشلم ـ ،وهو يدعو على ألمششركين،
فقال ’ :نقول كما قال قوم موسشى
(أذهب أأنت وربك فقات )Óولكنا
ُن ˘ق ˘ات ˘ل ع˘ن ي˘م˘ي˘نك وع˘ن شش˘م˘الك
وبين يديك وخلفك ،فرأأيت ألنبي ـ
صش ˘ل ˘ى أل ˘لّ ˘ه ع ˘ل ˘ي˘ه وسش˘ل˘م ـ ،أأشش˘رق
َوجُهُه وسَشsره ،يعني قوله.

هام جدا

هذه ألصشفحة تحتوي على آأيات قرآأنية كريمة
وأحاديث نبوية ششريفة ،ألرجاء ألحفاظ عليها
وحمايتها من ألتدنيسس .وششكرأ

الحج في اإلسسÓم وسسيلة لتكفير السسيئات
ف ˘ ˘ا◊ج أأح ˘ ˘د أأرك ˘ ˘ان أإ’سش ˘ ˘xÓم ˘
ومبانيه ألعظام ،فرضشه أللّه تعا¤
ع ˘ ˘ل ˘ ˘ى أل˘ ˘ق˘ ˘ادر أŸسش˘ ˘ت˘ ˘ط˘ ˘ي˘ ˘ع م˘ ˘ن
أŸسش ˘ل ˘م ÚأŸك ˘ل ˘ف ،Úق ˘ال ت ˘ع˘ا:¤
﴾َولِ˘ّل˘ِه َع˘َل˘ى أل˘sن˘اسس ِ ِح˘tج أْل˘َب˘ي˘ ِ
ت َم˘ن ِ
ْ
أسْش ˘َت ˘َط ˘اَع إأَِل ˘ْي˘ِه سَش˘ِب˘ي˘ ً
 ،«Óوق˘د شش˘رع
أ◊ج Ÿق˘ ˘اصش ˘د سش ˘ام ˘ي ˘ة ،وغ ˘اي ˘ات
نبيلة ،وأأهدأف عظيمة ،من ذلك:
@ أأوً’ – :قيق ألعبودية لّله تعا:¤
ففي أ◊ج يتجلى معنى ألعبودية لّله
ت ˘ع ˘ا ¤بششك˘ل وأضش˘ح؛ ف˘ت˘ج˘د أ◊اج
متذل ،Óخاضشعا منكسشرأ ب Úيدي
م˘ ˘و’ه ،رأف ˘ع ˘ا ع ˘قÒت ˘ه ب ˘ال ˘ت ˘ل ˘ب ˘ي ˘ة
أŸشش ˘ت ˘م ˘ل˘ة ع˘ل˘ى إأف˘رأد أل˘ّل˘ه ت˘ع˘ا¤
بالعبادة ،متÈئا من حوله وقوته إأ’
باللّه تعا ،¤خارجًا من مÓذ ألدنيا،
تاركًا ماله وأأهله ووطنه ،مقب ً
 Óعلى
ربه ،أسشتجابة له ،وتظهر ألعبودية
‘ ط ˘وأف ˘ه ب ˘ال ˘ب ˘يت أل˘ذي أأم˘ر أل˘ّل˘ه
ت ˘ع ˘ا ¤ب ˘ال ˘ط˘وأف ب˘هَ﴾ ،وْل˘َي˘sط˘sوُف˘وأ
ِباْلَبْيتِ أْلَعتِيق ِ﴿ أسشتجابة أ’مر ألّله
تعا ،¤فهو ’ يطوف و’ يسشعى حول
ششيء من أأ’بنية إأ’ حول ألكعبة،
وب Úألصش˘ ˘ ˘ف˘ ˘ ˘ا وأŸروة –ق˘ ˘ ˘ي˘ ˘ ˘ق ˘ ˘ًا
للتوحيد ،وتظهر ألعبودية ‘ كششفه
رأأسشه ،ولبسشه ثياب أإ’حرأم ،وتركه
أÙب˘ ˘ب˘ ˘ات إأ ¤أل ˘ن ˘فسس ،ك ˘ال ˘ط ˘يب
وألنسشاء وسشائر ما يÎف به ألعباد
مثل قصس ألششعر وتقليم أأ’ظفار ،كل
هذأ بخششوع وتذلل أمتثاً’ أ’مر ألّله
تعا ¤وطلباً لعفوه ومرضشاته ..ثم إأن
ششعاره منذ أأن يدخل ‘ أإ’حرأم إأ¤
ح Úرمي جمرة ألعقبة وأ◊لق هو
رفع عقÒته بالتلبية أŸششتملة على
ألتوحيد :لبيك ألّلهم لبيك ’ ششريك

ألعدد

١٦٢١٠

وفي هذأ ألحديث حب أبن مسشعود
لمعالي أأ’مور أإ’يمانية وأأنفسشها،
وعلو همته رضشي ألّله تعالى عنه؛
كما فيه سشÓمة صشدره رضشي ألّله
ت˘ع˘ال˘ى ع˘ن˘ه؛ ف˘ل˘م ي˘حسش˘د صشاحبه،
َف ˘ِذْك ˘ُرُه ل ˘ه ˘ذأ أل ˘ح˘دث دل˘ي˘ل ع˘ل˘ى
ذلك ..وهك ˘ذأ يك ˘ون أل ˘مسش ˘ل˘م ف˘ي
علو همته أإ’يمانية ،وَتصَشtعُده في
معالي أأ’مور ألتعبدية ،ألتي تقربه
من ألّله تعالى ،ف Óيرضشى بالقليل
منها ،أأو يكتفي بأادأء ألوأجبات؛ بل
يسشعى ليكون في مصشاف أأ’تقياء؛
قوً’ وعم ،ًÓإأيمانًا وعبادة وُخُلقًا.

21

فتاوى الحج
@ هل الحج يسسقط الحقؤق الؤاجبة
كالكفارات والديؤن؟
@@ ورد في فضشل ألحج أأحاديث كثيرة تدل
على أأنه يمحو ألذنوب ،ويكفر ألسشيئات،
ويرجع منه أإ’نسشان كيوم ولدته أأمه .لكن
ه˘ ˘ذأ أل˘ ˘فضش ˘ل وأل ˘ث ˘وأب ’ ي ˘ع ˘ن ˘ي سش ˘ق ˘وط
أل˘ح˘قوق ألوأجبة ،سش˘وأء ك˘انت ح˘ق˘وق˘ا ل˘ّل˘ه
تعالى ،كالكفارأت وألنذور وما ثبت في ذمة
أإ’نسشان من زكاة لم يؤودها ،أأو صشيام يلزمه
قضش ˘اؤوه ،أأو ك ˘انت ح˘ق˘وق˘ا ل˘ل˘ع˘ب˘اد ك˘ال˘دي˘ون
ونحوها ،فالحج يغفر ألذنوب ،و’ يسشقط
هذه ألحقوق باتفاق ألعلماء.
فمن آأخر قضشاء ما عليه من رمضشان مث،Ó
وكان ذلك بغير عذر ،ثم حج حجا مبروأ،
فإان حجه يسشقط عنه ذنب ألتأاخير ،و’
يسشقط قضشاء أأ’يام .قال في ''كششاف ألقناع'' :وقال ألدميري :في ألحديث
ألصشحيح (من حج فلم يرفث ولم يفسشق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أأمه) وهو
مخصشوصس بالمعاصشي ألمتعلقة بحقوق ألّله تعالى خاصشة ،دون ألعباد و’
يسشقط ألحقوق أأنفسشها ،فمن كان عليه صشÓة أأو كفارة ونحوها من حقوق ألّله
تعالى ’ تسشقط عنه :أ’نها حقوق ’ ذنوب ،إأنما ألذنب تأاخيرها ،فنفسس
ألتأاخير َيسشقط بالحج ’ هي نفسشها ،فلو أأخرها بعده تجدد إأثم آأخر ،فالحج
ألمبرور يسشقط إأثم ألمخالفة ’ ألحقوق .قاله في ألموأهب.
وقال أبن نجيم رحمه ألّله في ''ألبحر ألرأئق'' بعد أأن ذكر ألخÓف في تكفير
ألحج للكبائر'' :فالحاصشل :أأن ألمسشأالة ظنية ،وأأن ألحج ’ ُيقطع فيه بتكفير
ألكبائر من حقوق ألّله تعالى فضش Óعن حقوق ألعباد .وإأن قلنا بالتكفير للكل
فليسس معناه كما يتوهمه كثير من ألناسس أأن ألsدين يسشقط عنه ،وكذأ قضشاء
ألصشلوأت وألصشيامات وألزكاة؛ إأْذ لم يقل أأحد بذلك ،وإأنما ألمرأد أأن إأثم َم ْطل
ألدين وتأاخيره يسشقط ،وبعد ألوقوف بعرفة إأذأ مطل صشار آأثما أآ’ن ،وكذأ إأثم
تأاخير ألصشÓة عن أأوقاتها يرتفع بالحج ’ ألقضشاء ثم بعد ألوقوف بعرفة
يطالب بالقضشاء فإان لم يفعل كان آأثما على ألقول بفوريته ،وكذأ ألبقية على
هذأ ألقياسس ،وبالجملة :فلم يقل أأحد بمقتضشى عموم أأ’حاديث ألوأردة في
ألحج كما ’ يخفى أنتهى .وألحاصشل :أأنه يلزمك قضشاء ما عليك من رمضشان،
و’ تبرأأ ذمتك إأ’ بذلك.
وأللّه أأعلم.

قطرات من ينبؤع الحياة
@ ربما ’ نملك ألقدرة على
إأسش˘ع˘اد أآ’خ˘ري˘ن ،ولك˘ن˘ن˘ا نسشتطيع
أأن نبعد عنهم أأششوأك أأ’لم!
@ أأ’دب وأأ’خÓق ثوب ألروح فكيف
يسشتطيع أإ’نسشان أأن يتخلى عن أأناقته؟

@ أم ˘ن ˘ح ن ˘فسشك أل ˘ح˘ق ب˘أان تك˘ون
نفسشك..لسشت بحاجة أ’ن تتطابق
مع أأي صشورة مهما تكن!
@ إأن أل˘ ˘رف˘ ˘ي ˘ق أل ˘وح ˘ي ˘د أل ˘ذي ’
يخذلك مطلقًا هو أأنت نفسشك.

جؤامع الكلم
ل الsل ِ
د الsل ِ
ن َعْب ِ
ل َرسُصو ُ
ه ْبنِ َعْمِرو ْبنِ اْلَعاصِصي َقالََ :قا َ
َع ْ
هـ
ِ
s
s
م ـ ''ُطوبَى ِلْلُغَرَباءَ ،فِقي َ
َ
ُ
ل َم ْ
ن اْلُغَرَباءُ َيا
ل
ص
س
و
ه
ي
ل
ع
ه
ل
ل
ا
صَصsلى
َ ْ َ َ َ
ُ
ِ
ِ
َ
s
َ
َ
َ
ن ِفيأاَُناسضِ سُصوٍء َكِثيٍر َم ْ
ن
ل
ا
ص
ص
ض
س
ا
ن
أا
ل
ا
ق
،
ه
ل
ل
ا
ل
و
َرسُص
حو َ
ٌ َ ُ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
ْ
حَمُد.
أا
ه
ا
و
ر
'
'
م
ه
ع
ي
ط
ي
ن
م
م
ر
ث
ك
أا
م
ه
ي
ص
ص
ع
ي
ِ
ْ ُ ََ ْ ُ ُ ُ s
َْ
ْ

ِفراسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة مؤؤم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

عن إأسشحاق بن هان قال :كنا
عند أأبي عبد أللّه أأحمد بن حنبل
رضشي ألّله عنه في منزله ومعنا
أل˘ ˘م˘ ˘روزي ،وم˘ ˘ه˘ ˘ن˘ ˘ى ب ˘ن ي ˘ح ˘ي ˘ى
ألشش ˘ام ˘ي ،ف ˘دق دأق أل ˘ب˘اب وق˘ال:
أل ˘م ˘روزي ه˘ه˘ن˘ا؟ فك˘أان أل˘م˘روزي
كره أأن يُعلم موضشعه ،فوضشع مهنى
بن يحيى إأصشبعه في رأحته وقال:
ل˘ ˘يسس أل ˘م ˘روزي ه ˘ه ˘ن ˘ا ،فضش ˘حك

قال
بعضض الصسالحين
خلق الّله المÓئكة
عقو ً
’ ب Óشصهوة ..وخلق
البهائم شصهوة ب Óعقول
..وخلق ابنآادم وركب
فيه العقل والشصهوة
..فمن غلب عقله شصهوته
التحق بالمÓئكة ..ومن
غلبت شصهوته عقله
التحق بالبهائم!

أأحمد ولم ينكر عليه ذلك.
روي أأن رج˘ ˘ل˘ ˘ي ˘ن م ˘ن آأل ف ˘رع ˘ون
سشعيا برجل موؤمن أإلى فرعون،
ف ˘اأحضش˘ره ف˘رع˘ون وأأحضش˘ره˘م˘ا،
وقال للسشاعين :من ربكما؟ قا’:
أأنت ،ف ˘ق ˘ال ل ˘ل˘م˘وؤم˘ن :م˘ن ربك؟
قال :ربي ربهما .فقال :فرعون
سشعيتما برجل على ديني ’أقتله،
فقتلهما.

AÉYO
اللّهمأاصصلح لنا
ديننا الذي هو
عصصمةأامرنا .وأاصصلح
لنا دنيانا التي فيها
معاشصنا .وأاصصلح لنا
آاخرتنا التي فيها
معادنا .واجعل
الحياة زيادة لنا في
كل خير .واجعل
الموت راحة لنا من
كل شصر.

05.03...............:ôéØdG
12.43...............:ô¡¶dG â«bGƒe
16.15...............:ô°ü©dG
18.57...............:Üô¨ŸG IÓ°üdG
20.18................:AÉ`°û©dG

á«îjQÉàdG IôµØŸG
ôjôëàdG á˘¡˘Ñ˘L äó˘°TÉ˘f :1957 Èª˘˘à˘ ˘Ñ˘ ˘°S 16 `
á˘«˘fÉ˘ã˘dG É˘¡˘à˘°ù∏˘L ‘ Ió˘ë˘àŸG ·C’G »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG
.ájôFGõ÷G á«°†≤dG ‘ ô¶ædG ô°ûY
»°ùfô˘Ø˘dG ¢ù«˘Fô˘dG ±ÎYG :1959 Èª˘˘à˘ Ñ˘ °S 16 `
ÚjôFGõ÷G ≥ëH »ª°SQ íjô°üJ ‘ z∫ƒ¨jO ∫QÉ°T{
.ºgÒ°üe ôjô≤J ‘

ó¨dG h Ωƒ«dG ô¶àæŸG ¢ù≤£dG
26°

¿Gôgh 27°

ôFGõ÷G 23°

áHÉæY

26°

¿Gôgh 27°

ôFGõ÷G 20°

áHÉæY

france prix 1

êO 10 øªãdG

16210 Oó©dG

¬∏dG áeP ‘ »Hƒgƒe ídÉ°U »°SÉeƒ∏HódGh …OÉ°üàbE’G

á`` ` «dhódG ôHÉ`` æŸG π`` c ‘ ôFGõ`` ÷G Qƒ`` °†M IÉ`` `YO øe ¿É`` `c
.äGòdG
â©˘£˘≤˘fG äGÎØ˘dG ió˘˘MEG ‘
≈˘˘∏˘ Y Oô˘˘j ø˘˘μ˘ j ⁄h √QÉ˘˘Ñ˘ NCG
¬fCG Qƒ°üàf øμf ⁄h ,,∞JÉ¡dG
,,á˘Ñ˘©˘°U á˘«˘ë˘°U á˘«˘ ©˘ °Vh ‘
∫É˘˘ ˘°üJ’G OhÉ˘˘ ˘Y É˘˘ ˘gó˘˘ ˘©˘ ˘ ˘Hh
™e √ÉfÉY ÉªY ⁄CÉH çó–h
áØ«æYh áFQÉW á«ë°U áμYh
Éghôμe ¬d çó– ¿CG äOÉc
QÉ˘˘KBÉ˘ H É˘˘¡˘ æ˘ e êô˘˘N ¬˘˘fG ’ƒ˘˘ d
,ÉæŸÉY QOÉZ ¿CG ÛEG ¬àeR’
QGƒ˘˘°ûŸG ÖMÉ˘˘°U ≥˘˘ë˘ à˘ ∏˘ «˘ ˘d
‘ π˘˘jƒ˘˘£˘ dG »˘˘°SÉ˘˘eƒ˘˘∏˘ ˘Hó˘˘ dG
ÛƒŸG QGƒéH É«≤jôaEG ∫ÉZOCG
.πLh õY
Éª°SG á«eÓYE’Gh ájôμØdG áMÉ°ùdG äô°ùN ó≤d
‘ Oƒ°ùj …òdG º«≤©dG ∫ó÷G ÒãμH RhÉŒ GOÉL
‘ ¬Jƒb π°†ØH áØ≤ãŸG •É°ShC’G ¢†©H ¿ÉgPCG
ìGÎbG ≈˘∏˘Y ¬˘JQó˘˘bh äÉ˘˘«˘ dÉ˘˘μ˘ °TE’G ¢ü«˘˘î˘ °ûJ
á˘«˘°SÉ˘«˘°ùdG ô˘gGƒ˘¶˘dG π˘«˘∏– ≥˘«˘ª˘©˘Jh π˘FGó˘Ñ˘ dG
á˘jOÉ˘°üà˘b’G á˘eRC’G QGô˘Z ≈˘˘∏˘ Y á˘˘jOÉ˘˘°üà˘˘b’Gh
á˘eRCG Gò˘˘ch hQƒ˘˘«˘ dG á˘˘≤˘ £˘ æ˘ e á˘˘eRCGh á˘˘«ŸÉ˘˘©˘ dG
‘ Üô◊G äÉ«YGóJ Aƒ°V ‘ AGôë°üdGh πMÉ°ùdG
á«°SÉeƒ∏HódG óLGƒJ IÉYO øe ¿Éc ó≤d .‹Ée
OÓ˘Ñ˘dG º˘¡˘ J »˘˘à˘ dG äÉ˘˘Ø˘ ∏ŸG π˘˘c ‘ á˘˘jô˘˘FGõ÷G
á˘°SÉ˘«˘°ùdGh á˘«˘°SÉ˘eƒ˘∏˘Hó˘dG ∫ƒ˘∏◊G AGƒ˘˘d Ó˘˘eÉ˘˘M
áeRCG πãe AGôª°ùdG IQÉ≤dG ‘ ôJƒàdG QDƒH áaÉμd
‘ Ú°ü°üî˘àŸG ó˘MCG ¬˘fCG QÉ˘˘Ñ˘ à˘ YG ≈˘˘∏˘ Y ‹É˘˘e
¬˘eGõ˘à˘dG ≈˘∏˘Y Gó˘«˘ cCÉ˘ Jh .á«˘≤˘jô˘aE’G π˘FÉ˘°ùŸG
Ωƒj äGP ¢VôŸG ¬©æÁ ⁄ ó«YGƒª∏d ¬eGÎMGh
¬˘à˘≤˘«˘≤˘°T á˘≤˘aQ Ió˘jô÷G ô˘≤˘e ÛEG π˘≤˘æ˘à˘dG ø˘˘e
¿É˘μ˘a ,á˘ª˘∏˘μ˘∏˘d ô˘jó˘≤˘J É˘¡˘∏˘c á˘˘Ø˘ bh ‘ iÈμ˘˘dG
ìÉÑ°U øe á«fÉãdG ≈∏Y á«æŸG ¬àaGh …òdG πMGôdG
∞∏d ¬©e ∫É› ’ ∞bƒe ÖMÉ°U ≥ëH ,¢ùeCG
¬fÉæ˘L í˘«˘°ùa ¬˘æ˘μ˘°SCGh ¬˘∏˘dG ¬˘ª˘Mô˘a ,¿GQhó˘dGh
.¿Gƒ∏°ùdGh È°üdG π«ªL ¬∏gCGh ¬jhP º¡dCGh

OÉ«Y øH ó«©°S

…OÉ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °üà˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ b’G ¿É˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ c
PÉ˘˘à˘ °SC’G »˘˘°SÉ˘˘eƒ˘˘∏˘ Hó˘˘dGh
…ò˘˘ dG »˘˘ Hƒ˘˘ gƒ˘˘ e í˘˘ dÉ˘˘ °U
,¢ùeCG âª˘˘ °U ‘ É˘˘ fQOÉ˘˘ Z
º˘FGó˘dG √OGó˘˘©˘ à˘ °SG …ó˘˘Ñ˘ j
Úμ“h Éæà∏Ä°SCG ≈∏Y Oô∏d
≈˘∏˘Y ´Ó˘WE’G ø˘e AGô˘˘≤˘ dG
É˘jÉ˘˘°†≤˘˘dG ¿CÉ˘ °ûH ¬˘˘Ø˘ bGƒ˘˘e
º¡J »àdG á«æWƒdGh á«dhódG
ó˘˘YCG É˘˘fCGh .ΩÉ˘©˘dG …CGô˘˘dG
á˘∏˘«˘eõ˘dG »˘æ˘JÈNCG »˘∏˘ª˘ Y
º˘˘ °ù≤˘˘ dG á˘˘ °ù«˘˘ FQ ∫É˘˘ jô˘˘ ˘a
ó≤d .. ÈÿÉ˘˘H »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG
âfÉc .. ídÉ°U »ªY πMQ
Òã˘˘c »˘˘æ˘ fCÉ˘ H á˘˘jGQO ≈˘˘∏˘ ˘Y
∫ƒM åëÑdGh ¢TÉ≤ædG QÉWEG ‘ ¬©e π°UGƒàdG
ájOÉ°üàb’G á°UÉN á«dhódGh á«æWƒdG ÉjÉ°†≤dG
.É¡æe
ÖMÉ°U πLôdGh ’ ∞«c ,,Ó©a ¬©bh Èî∏d ¿Éc
πeÉ©àdG ‘ OOÎj øμj ⁄ á«ÑæLC’G á¨∏dÉH øjƒμàdG
ójó°T ™e á«æWƒdG á¨∏dÉH ΩÓYE’G πFÉ°Sh ™e
ÚH ¢TÉ≤ædG IôFGO øe ™°Sƒj ¿CG ≈∏Y õ«cÎdG
¢SÉ°SCG ≈∏Y áØ≤ãŸG áÑîædG á°UÉN ÚjôFGõ÷G
Ú°ü–h É«∏©dG á«æWƒdG ídÉ°üŸG øY ´ÉaódG
…ôgƒL ôeCG ƒgh ,¥óﬁ ô£N …CG øe ôFGõ÷G
,¬˘FÉ˘ahh ¬˘eGõ˘à˘dG ≥˘∏˘£˘æ˘ e ø˘˘e ¬˘˘«˘ dGE á˘˘Ñ˘ °ùæ˘˘dÉ˘˘H
∫É› ’ ô˘ª˘MCG §˘N É˘˘¡˘ ∏˘ Ñ˘ ≤˘ à˘ °ùeh ô˘˘FGõ÷É˘˘a
.±ôX …CG â– √RhÉéàd
ÊÉ°ùfE’G ¢ù◊Gh ábÉÑ∏dG ÖMÉ°U PÉà°SC’G âaôY
ÉeóæY Ò¨dG ΩGÎMGh ™°VGƒàdG º«≤H ™Ñ°ûàŸG
∑Gô°TEG QÉWEG ‘h ,,Ö©°ûdG ióàæe Qhõj ¿Éc
¬æ˘Y âã˘ë˘H …OÉ˘°üà˘b’G ¢TÉ˘≤˘æ˘dG ‘ äGAÉ˘Ø˘μ˘dG
Ö©˘˘°û∏˘˘d á˘˘«˘ Ø˘ ë˘ °U á˘˘∏˘ ˘HÉ˘˘ ≤˘ ˘e AGô˘˘ LEÉ˘ ˘H ÖMQh
ÉæFGôb ™e ¬à∏MQ äCGóH Éæg øeh ,…OÉ°üàb’G
¬©«°VGƒe áªLÎH πØμàdG ™e áHÉàμdÉH ÉfÉ«MCG
OôdÉH õ«˘ª˘à˘j ¿É˘ch .Éæà∏˘Ä˘°SCG ≈˘∏˘Y Oô˘dÉ˘H IQÉ˘Jh
¿Gôμfh á«fÉfC’G òÑfh ∞bGƒŸG ôjÈàHh ô°TÉÑŸG

¿GôgƒH ¬æ£H ‘ GôéæN Rô¨j É«∏≤Y πàﬂh ¥óæa πNGO É≤æ°T ôëàæj π¡c
âëàa πHÉ≤ŸG ‘ ,ƒWÓÑH »©eÉ÷G »FÉØ°ûà°S’G
áKOÉ◊G ¢ùØfh .∂dP ∫ƒM É≤«≤– øeC’G ídÉ°üe
»˘˘g ,É˘˘«˘ fÉ˘˘°ùdÉ˘˘H QGhó˘˘dG »˘˘M ¢ùeCG ∫hCG É˘˘gó˘˘¡˘ ˘°T
ájGóÑdG ‘ ∫hÉM É«∏≤Y πàﬂ ÜÉ°T ÉgòØf iôNC’G
∂dP øe É‚ ¬æμd ,IQÉ«°S äÓéY â– QÉëàf’G
ºé◊G øe ôéæN Rô¨H Égó©H Ωƒ≤«d ,áHƒéYCÉH
â∏NóJ øjCG ,¬æμ°ùe øe Üô≤dÉH ¬æ£H ‘ ÒÑμdG
áë∏°üe ÛEG ¬fÉªãL π≤æd á«fóŸG ájÉª◊G ídÉ°üe
ÚM ‘ ,»˘˘©˘ eÉ÷G ≈˘˘Ø˘ °ûà˘˘°ùŸÉ˘˘H åã÷G ß˘˘Ø˘ ˘M
.á©bGƒdG ∫ƒM É≤«≤– áWô°ûdG ídÉ°üe âëàa

ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG OhóM ‘ ,¢ùeCG QÉ¡f ΩóbCG
Qóëæj (∑ .Ü) ≈Yój ¢üî°T ,¿GôgƒH ∞°üædGh
á≤jô£H ¬JÉ«◊ óM ™°Vh ≈∏Y ±É°U »æH IôFGO øe
π¡μdG ΩÉb å«M .ƒWÓH »M É¡d õàgG ,ájhÉ°SCÉe
∫Éª©à°SÉH ¬°ùØf ≥æ°ûH áæ°S 44 ôª©dG øe ≠dÉÑdG
≥HÉ£dG øe IòaÉæH ádƒ°Uƒe âfÉc ,¢TÉªb á©£b
46`H ™bGƒdG Ωƒ‚ çÓãdG …P ¢VÉjôdG ¥óæØd ÊÉãdG
‘ IÒÑc áÑ∏L çóMCG Ée ,ƒWÓÑH ≈∏Y ìÓe ´QÉ°T
π≤æd á«fóŸG ájÉª◊G ídÉ°üe â∏NóJ øjCG ,¥óæØdG
õ˘˘˘côŸÉ˘˘˘H åã÷G ß˘˘˘Ø˘˘˘M á˘˘˘ë˘˘˘∏˘˘˘°üe ÛEG ¬˘˘˘à˘˘˘ã˘˘˘˘L

Úª°SÉ`` ` «dG »`` ` ëH ø`` ` Ø©àdG á`` ` `eó≤àe á`` ` ` ãL ≈∏`` ` `Y Qƒ`` ` ã©dG
ƒ£°ùjG »ëH Èªaƒf ∫hCÉH á«FÉØ°ûà°S’G á°ù°SDƒŸÉH
≈˘∏˘Y ±ô˘©˘à˘d »˘Ñ˘£˘dG í˘jô˘°ûà˘dG á˘«˘∏˘ª˘©˘ d ¬˘˘YÉ˘˘°†NE’
ádÉM ‘ ¬«∏Y ÌY á«ë°†dG ¿CÉH äócCG å«M ,É¡ÑMÉ°U
∑QódG ídÉ°üe âëàa Éª«a , øØ©àdG øe áeó≤àe
.çOÉ◊G äÉ°ùHÓe áaô©Ÿ kÉ≤«≤– »æWƒdG

∞°üædGh á©HGôdG áYÉ°ùdG OhóM ‘ ,¢ùeCG ∫hCG äÌY
áãL ≈∏Y ¿GôgƒH á«fóŸG ájÉª◊G ídÉ°üe ,AÉ°ùe
πNGO áæ°S 65 ôª©dG øe ≠dÉÑdG ( G .´ .Ü) ƒYóŸG
±É°VCGh ,Úª°SÉ«dG »ëH áæFÉμdG 8 O IQÉª©H ¬æμ°ùe
åã÷G ßØM áë∏°üe ÛEG â∏≤f áã÷G ¿CG ,Qó°üŸG

»©eÉ`` `÷G ≈Ø°ûà°ùŸÉH 25 ìÉæ`` `÷G π`` ` NGO Úé°S IÉ`` ` ah
¢VGôeC’G ÖW áë∏°üe ÛEG Éeƒj 15 πÑb π≤f ,ôª©dG øe ¢SOÉ°ùdG √ó≤Y ‘ Úé°S ¢ùeCG ìÉÑ°U ‘ƒJ
áë∏°üe ÛEG ¬fÉªãL π≤f ºà«d ,∫É°†Y ¢VôÃ ¬àHÉ°UEG ôKEG .êÓ©∏d ¿GôgƒH »©eÉ÷G ≈Ø°ûà°ùŸÉH ájQó°üdG
ájQƒ¡ªL π«ch øe ôeCÉH »ÑW íjô°ûJ á«∏ª©d ¬YÉ°†NEG ºà«°S øjCG ,≈Ø°ûà°ùŸG äGòd á©HÉàdG åã÷G ßØM
.¿Gôgh áªμﬁ

áÑ≤Y øH »°SÉëH ¬JQÉ«°S ábô°S ¢Vô¨H ¬JÉ«◊ GóM ¿ƒ©°†jh.....

ój ≈∏Y πàb å«M .¬Yô°üe ÊÉãdG √ó≤Y ‘ ÜÉ°T ∞°üædGh á«fÉãdG áYÉ°ùdG OhóM ‘ ,¢ùeCG ∫hCG »≤d
øH »°SÉM ájó∏H øe Üô≤dÉH ≥jô£dG iƒà°ùe ≈∏Y AÉ°†«ÑdG áë∏°SC’ÉH áéLóe ájƒ¡dG ádƒ¡› áYÉªL
.áÑ≤Y
¢üî°T áãL ≈∏Y É¡dÓN äÌY å«M ,»æWƒdG ∑QódG ô°UÉæY É¡H âeÉb ájQhO ÛEG Oƒ©J á«°†≤dG äÉ«ã«M
¿CG ó©H ,Qó°üdG iƒà°ùe ≈∏Y äGôe IóY ø©£dGh Üô°†∏d ¢Vô©J áÑ≤Y øH »°SÉM ô°ùL â– á«eôe
∑QódG ídÉ°üe Iô°TÉÑe íàØàd ,åã÷G ßØM áë∏°üe ÛEG ¬∏≤f ” å«M ,207 ƒé«H ´ƒf øe ¬JQÉ«°S âÑ∏°S
.á©bGƒdG äÉ°ùHÓe áaô©Ÿ É¡JÉ≤«≤–

ø`` `e’C G á°†Ñb ‘ ¿GôgƒH ¿É°Sôª¨«H Úà«≤jôaE’G Úà«YôdG Ö°üà¨e
,¿É°Sôª¨j »ëH Úà«≤jôaE’G Úà«YôdG Ö°üà¨e ≈∏Y ¢†Ñ≤dG ¿GôgƒH »æWƒdG ∑QódG äGƒb â≤dCG
ábôØd äOQh …hÉμ°T ≈∏Y AÉæH (Ü.¿) º¡àŸG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG AÉ≤dG ” ¬fCG ,»æeCG Qó°üe ∫Ébh
.¿ÉμŸG Ú©H ∑QódG
•Qƒàe áæ°S 22 ôª©dG øe ≠∏Ñj º¡àŸG ¿CG äócCG ób ,¿É°Sôª¨«H ∑QódG ábôa øe QOÉ°üe âfÉch
,∑ÎdG ¿ƒ«Y Ió∏ÑH »∏«d »¡∏e øe º«àæ°S ¿ƒ«∏e 90 ábô°S É¡æ«H øe ,ÉjÉ°†≤dG ójóY ‘
áª¶æŸ iƒμ°ûH øeó≤J »JGƒ∏dGh ábQÉa’G ÉjÉYôdG âdÉW »àdG ÜÉ°üàZE’G ÉjÉ°†b Égô£NCGh
.á¡÷G ¢ùØf Ö°ùM ¿É°ùf’G ¥ƒ≤M

Ω.á«ªgGôH :¿Gôgh

Ω2013 ÈªàÑ°S 16 `d ≥aGƒªdG `g 1434 Ió©≤dG hP 10 ÚæKE’G

''…Rƒ```◊G'' ‘ Gô``````NGR É`````«æa Gó````«°UQ É`````cQÉJ

¬∏dG áeP ‘ ''Iôgƒ÷G Éj ¿É°ùª∏J Éj'' á©FGQ ÖMÉ°U ∑ƒ∏e óªMCG
™e ∑ƒ∏e óªMCG ∑QÉ°T 1969 ‘h
QƒØ¨dG ï«°ûdGh »°ùμjôH ≈Ø£°üe
ôFGõ÷ÉH »≤jôaE’G ¿ÉLô¡ŸG ‘
…ó˘«˘°S{ Ió˘˘«˘ °üb …ODƒ˘ j ¿CG π˘˘Ñ˘ b
É˘¡˘H ∫É˘f »˘à˘dGh 1983 zø˘˘jó˘˘eƒ˘˘H
Iô˘¡˘°T ‘ƒ˘c …Qƒ˘f ¿É˘æ˘Ø˘dG √ó˘˘©˘ H
.IÒÑc
¿É˘˘æ˘ Ø˘ ∏˘ d Qƒ˘˘¡˘ W ô˘˘NBG ¿É˘˘ c ó˘˘ bh
” É˘˘ ª˘ ˘æ˘ ˘«˘ ˘M 2011 ‘ π˘˘ ˘MGô˘˘ ˘dG
ó˘Ñ˘ Y á˘˘aÉ˘˘≤˘ ã˘ dG ô˘˘°ü≤˘˘H ¬Áô˘˘μ˘ J
±ôW øe ¿É°ùª∏àH ‹GO ËôμdG
IôgÉ¶J áÑ˘°SÉ˘æÃ á˘aÉ˘≤˘ã˘dG IQGRh
á˘˘aÉ˘˘≤˘ ã˘ dG á˘˘ª˘ ˘°UÉ˘˘ Y ¿É˘˘ °ùª˘˘ ∏˘ ˘J''
.á«eÓ°SE’G

á«°ùæL ø`` `e Ú`` à«ÑæLCG Úà«YQ
ô``μ°ù©Ã ¿ÉÑ°†≤dG AGQh á«Hô¨e
á˘Wô˘°ûdG á˘bô˘a ô˘°UÉ˘æ˘ Y âæ˘˘μ“
≥˘˘«˘ °S Iô˘˘FGO ø˘˘ eCÉ˘ ˘H á˘˘ «˘ ˘FÉ˘˘ °†≤˘˘ dG
ô¡°T øe ô°ûY ÊÉãdG Ωƒj ôμ°ù©Ã
∞˘˘«˘ bƒ˘˘ J ø˘˘ e ,…QÉ÷G Èª˘˘ à˘ ˘Ñ˘ ˘°S
ôKEG ≈∏Y Gògh ,Úà«ÑæLCG Úà«YQ
áWô°ûdG ô°UÉæY É¡H âeÉb äÉjQhO
§Ñ°†dÉHh áæjóŸG AÉëfCG ∞∏àı
∞«bƒJ ” óbh .áæjóŸG §°SƒH
á˘«˘°ùæ˘L ø˘e ÖfÉ˘LCG É˘˘jÉ˘˘YQ çÓ˘˘K
É˘˘ª˘ ¡˘ YÉ˘˘°†NEG ó˘˘©˘ Hh , á˘˘ «˘ ˘Hô˘˘ ¨˘ ˘e
ÚÑJ ¢û«àØàdGh áÑbGôŸG äGAGôLE’
≈˘∏˘Y ¿GRƒ˘ë˘j ’ É˘ª˘¡˘æ˘e ¿É˘æ˘ KG ¿CG
¢üî°ûdG É˘eCG .á˘«˘fƒ˘fÉ˘≤˘dG ≥˘FÉ˘Kƒ˘dG
‘ ¿Éc ¬fƒc ¬∏«Ñ°S »∏NCÉa ådÉãdG
ÛEG ÉªgOÉ«àbG ”h ,á«fƒfÉb á«©°Vh
øe πμH ôeC’G ≥∏©àjh áWô°ûdG ô≤e
/ƒYóŸGh áæ°S 33 ì.Ü /ƒYóŸG
PÉ˘˘ ˘ î˘ ˘ ˘JG ó˘˘ ˘ ©˘ ˘ ˘H , á˘˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ °S 35 G.ì
É˘ª˘gó˘˘°V á˘˘«˘ fƒ˘˘fÉ˘˘≤˘ dG äGAGô˘˘LE’G
iód ájQƒ¡ª÷G π«ch ΩÉeCG Éeób
ôeCGÅ…ò˘˘ ˘ ˘dG ≥˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ °S á˘˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘ ˘μﬁ
âbDƒŸG ¢ùÑ◊G ø˘gQÉ˘ª˘¡˘ YGó˘˘jEÉ˘ H
.É≤M’ ÉªcÉë«d

¢S.ÒÿG ΩCG

É¡H ∫Éfh »°ûîH Ú°ùM ôYÉ°ûdG
á«æZCG …ODƒj ¿CG πÑb IÒÑc Iô¡°T
…hô˘J »˘à˘dG zƒ˘dÉ˘b Üô˘©˘ dG ƒ˘˘dÉ˘˘b{
πà˘≤Ã §˘Ñ˘Jô˘J á˘«˘î˘jQÉ˘J çGó˘MCG
∫Éf É¡˘à˘£˘°SGƒ˘Hh á˘æ˘«˘£˘æ˘°ùb …É˘H
á«fÉãdG IõFÉ÷G 1966 áæ°S ¿ÉæØdG
á˘«˘Ñ˘©˘ °ûdG ¿ƒ˘˘æ˘ Ø˘ dG ¿É˘˘Lô˘˘¡˘ e ‘
.áª°UÉ©dG ôFGõ÷ÉH

ø˘˘ e »˘˘ Mô˘˘ a{ É˘˘ ¡˘ ˘æ˘ ˘ e ÊÉ˘˘ ˘ZC’G
zÉæ«ë°V ÉfOƒæL ΩóH{h zIOÉ©°ùdG
z¢T’h Ée ìGQ áª«Ÿ Éj ¢TÓY{h
ô˘˘FGõ÷G ô˘˘é˘ Ø˘ dG ´ƒ˘˘∏˘ W π˘˘Ñ˘ ˘b{h
.zäÓY
Éj'' IÒ¡°ûdG ¬à«æZCG iOCGh ø◊ Éªc
∞dCG »àdG '' Iôgƒ÷G Éj ¿É°ùª∏J
É¡JÉª∏c

¿ÉæØdG ¿ÉªãL …Qhh
¢ùeG ∑ƒ∏e óªMG πMGôdG
…ó«°S{ IÈ≤Ã iÌdG
áæjóÃ z»°Sƒæ°ùdG
É«æa Gó«°UQ ÉcQÉJ ¿É°ùª∏J
…Rƒ◊G ™HÉ£dG ‘ GÒÑc
‘ º¡fƒc ò«eÓJh »∏ÙGh
. AGOC’Gh ±õ©dG
á˘˘ «˘ ˘ æ˘ ˘ ZC’G ÖMÉ˘˘ ˘°U ‘ƒ˘˘ ˘J ó˘˘ ˘bh
z Iôgƒ÷G Éj ¿É°ùª∏J Éj{ IÒ¡°ûdG
õgÉæj ôªY øY ¢ùeG ∫hG AÉ°ùe
Ö°ùM ∫É°†Y ¢Vôe ó©H áæ°S 82
.¬HQÉbCG iód º∏Y Ée
…òdG ∑ƒ∏e óªMCG ï«°ûdG ó©jh
óMCG 1931 ähCG 3 ‘ ¿É°ùª∏àH ódh
,Ú«˘fÉ˘jõ˘dG á˘ª˘°UÉ˘Y ñƒ˘«˘ °T Rô˘˘HCG
±õ˘©˘dÉ˘H √ô˘¨˘°U ò˘æ˘e õ˘«“ å«˘M
ä’B’G ø˘˘ ˘ e ó˘˘ ˘ jó˘˘ ˘ ©˘ ˘ ˘dG ≈˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ Y
á˘æ˘°S ¢ù«˘°SCÉ˘J π˘Ñ˘b á˘˘«˘ ≤˘ «˘ °SƒŸG
Ú«˘˘ ≤˘ ˘«˘ ˘°SƒŸG ¢†©˘˘ ˘H ™˘˘ ˘e 1959
AGƒ˘˘ ¡˘ ˘dG{ á˘˘ bô˘˘ a çGÎdG »˘˘ Ñﬁh
.zπ«ª÷G
¿ÉæØdG ∑QÉ°T ∫Ó≤à°S’G IGóZh
ø˘e ó˘jó˘©˘dÉ˘˘H ô˘˘FGõ÷G ìGô˘˘aCG ‘

¿Gõ`` ` ` ` ` «∏¨H »eÓ`` ` ` ` °SE’G ø`` ` ` `jódG ≥`` ` ` æà©j ‹É`` ` ` ¨JôH á`` ` «YQ
¬∏dG ≈∏°U óªﬁ ËôμdG ∫ƒ°SôdG
Üô˘˘ YCG ÚM ‘ º˘˘ ∏˘ ˘°Sh ¬˘˘ «˘ ˘∏˘ ˘ Y
√QÉ˘¡˘°TE’ ¬˘JOÉ˘©˘ °S ø˘˘YÅº«gGôHEG
øjO ¬fCG ™æàbG ¿CG ó©H ,ΩÓ°SE’G
.≥◊G

º«MôdG óÑY .´

¢SƒdQÉc ƒjƒ£˘fCÉ˘H ô˘eC’G ≥˘∏˘©˘à˘jh
íÑ°ü«d ¬ª°SEG ÒZ …òdG GÒ«a …O
ÚJOÉ¡°ûdÉH ≥£f å«M º«gGôHG
óé°ùŸG ΩÉeEG ÉgÉjEG ¬æ≤d ¿CG ó©H
ÇOÉ˘˘ÑŸG ´É˘˘Ñ˘ JÉ˘˘H ¬˘˘ ë˘ ˘°üf …ò˘˘ dG
É¡H AÉL »àdG áëª°ùdG á«eÓ°SE’G

øY á«°ùæ÷G ‹É¨JôH á«YQ ø∏YCG
§°Sh ,»eÓ°SE’G øjó∏d ¬bÉæàYG
ø˘˘ ˘ e ÒØ˘˘ ˘ ˘Z ™˘˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘ L á˘˘ ˘ ˘Mô˘˘ ˘ ˘a
ø˘˘ ˘ ˘H ∂dÉ˘˘ ˘ ˘eÅóé°ùÃÅÚ∏°üŸG
¿GõjQGh ájó∏ÑH óHÉY πgCÉH ¢ùfCG
.¿Gõ«∏Z áj’ƒH

¿É°†eQ ¿ÉÑY QÉ£Ã á°Sƒ∏¡ŸG ÜƒÑ◊G øe1900 õé– ∑QÉª÷G

:ájÉéH

øe1900`H Qó≤J á«ªc õéM øe ,ájÉéÑH ¿É°†eQ ¿ÉÑY QÉ£e iƒà°ùe ≈∏Y ∑QÉª÷G ábôa ,¢ùeCG ∫hCG ,âæμ“
∫ÓN ” ó≤a Òcòà∏dh.É°ùfôa øe ÚeOÉ≤dG øjôaÉ°ùŸG óMCG á©àeCG ‘ ΩÉμMEÉH ICÉÑﬂ âfÉc ,á°Sƒ∏¡ŸG ÜƒÑ◊G
IRƒëH âfÉc ,á°Sƒ∏¡ŸG ÜƒÑ◊G ô£NCG øe áÑM 272`H Qó≤J á«ªc õéM ¿É°†eQ ¿ÉÑY QÉ£Ã •QÉØdG ähCG ô¡°T
áª°UÉ©dG ¢ùjQÉH øe ÚeOÉ≤dG øjôaÉ°ùª∏d ájOÉY ¢û«àØJ á«∏ªY ôKEG ∂dPh ,ôª©dG øe äÉ«æ«à°ùdG ‘ ôaÉ°ùe
.ΩGôHƒdÉà«°S ´ƒf øe áÑM 42h ,IQóıG ¢ùcGôJG ´ƒf øe áÑM90h ,Ωƒ«dÉa ´ƒf øe áÑM 140 É¡æe ,á«°ùfôØdG

QÉ`` ` ` ` ` `æ∏d »FGƒ°ûY ¥Ó`` ` ` WGE ä.…ƒædG øH
4 á`` ` ` ` ` ` ` ` HÉ°UEG ‘ Ö`` ` ` ` Ñ°ùàj
á«∏MGƒ°ùdGh äGhõ¨dÉH ∑QódG ô°UÉæ©d Úà∏°üØæe Úà«∏ªY ‘
á©eƒ°üdÉH ìhôéH ÚæWGƒe äGhõ¨dÉH ÚfhQÉH ∞«bƒJh Üô¨ŸG EG ¬≤jôW ‘ ¢SÉëædG øe GQÉ£æb 35 õéM

Úæ˘˘WGƒ˘˘e á˘˘ ©˘ ˘HQCG ,¢ùeC’É˘˘ H Ö«˘˘ °UCG
õ˘côÃ IQƒ˘£ÿG á˘JhÉ˘˘Ø˘ à˘ e ìhô˘˘é˘ H
Ió«∏ÑdG áj’ƒH á©˘eƒ˘°üdÉ˘H á˘«˘Ø˘jô˘°ûdG
ô°UÉæY óMCG √òØf »FGƒ°ûY QÉf ≥∏£H
äOÉ˘˘ch ,É˘˘ ≤˘ ˘HÉ˘˘ °S »˘˘ JGò˘˘ dG ´É˘˘ aó˘˘ dG
π˘Nó˘J ’ƒ˘d á˘∏˘«˘≤˘K ¿ƒ˘μ˘J á˘˘∏˘ «˘ °ü◊G
,πYÉØdÉH º¡cÉ°ùeEGh ÚæWGƒŸG ¢†©H
ìÉ˘˘æ˘ L ≈˘˘∏˘ Y ≈˘˘Mô÷G π˘˘≤˘ f É˘˘ª˘ ˘«˘ ˘a
∂jQÉ˘˘aƒ˘˘H ≈˘˘Ø˘˘°ûà˘˘°ùe ÛEG á˘˘˘Yô˘˘˘°ùdG
.á«dhC’G äÉaÉ©°SE’G »≤∏àd
IôaƒàŸG á«dhC’G äÉeƒ∏©ŸG Ö°ùMh
πª– Ωó©d Oƒ©j AGóàYE’G ÖÑ°S ¿EÉa
‘ ¬JóYÉ°ùe ΩóYh ájôî°S πYÉØdG
§«ﬁ ‘ â∏£©J »àdG ¬JQÉ«°S ™aO
Ö°†ZCG …ò˘dG ô˘eC’G ,»˘Ñ˘©˘°T ≈˘¡˘ ≤˘ e
ÚHh ¬æ«H ø°SÓJ ™bh å«M ÊÉ÷G
™˘˘aO É˘˘e ≈˘˘¡˘ ≤ŸÉ˘˘H ø˘˘FÉ˘˘Hõ˘˘dG ¢†©˘˘ H
ìGQh …QÉf ìÓ°S QÉ°†ME’ πYÉØdÉH
ƒëf É«FGƒ°ûY »◊G ¢UÉ°UôdG ≥∏£j
øe ¢†©H πNóJ áYô°S ’ƒd øFÉHõdG
çOÉ◊G ™˘bƒ˘e ø˘e Üô˘˘b ø˘˘Y Gƒ˘˘fÉ˘˘c
” ó˘˘bh .π˘˘≤˘ KCG á˘˘∏˘ ˘«˘ ˘°ü◊G âfÉ˘˘ μ˘ ˘d
≥«≤ëàdG ºà˘«˘d π˘YÉ˘Ø˘dG ≈˘∏˘Y ¢†Ñ˘≤˘dG
»˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ∑Qó˘˘dG á˘˘bô˘˘a ió˘˘d ¬˘˘©˘ ˘e
π˘«˘ch Öà˘μ˘e ≈˘∏˘Y É˘˘≤˘ M’ ¬˘˘∏˘ jƒ–h
AGôLE’G PÉîJE’ ∂jQÉaƒÑH ájQƒ¡ª÷G
QóŒh . √ó˘°V Ö°SÉ˘æŸG »˘FÉ˘˘°†≤˘˘dG
ádÉM âØ∏N áKOÉ◊G ¿CG ÛEG IQÉ°TE’G
»M ¿Éμ°S iód ±ƒÿGh ôYòdG øe
ó˘©˘J »˘à˘dGh á˘©˘eƒ˘˘°üdÉ˘˘H á˘˘«˘ Ø˘ jô˘˘°ûdG
É¡Yƒf øe ÛhC’G »g IÒ£N á≤HÉ°S
.É¡Fhó¡H áahô©ŸG á≤£æŸÉH

Úª°SÉj áæ«d :Ió«∏ÑdG

øe á˘«˘∏˘MGƒ˘°ùdG á˘jó˘∏˘Ñ˘d »˘æ˘Wƒ˘dG
¢SÉ˘ë˘æ˘dG ø˘e GQÉ˘£˘æ˘b 15 õ˘é˘ M
á˘æ˘MÉ˘°T Ïe ≈˘∏˘Y á˘Hô˘¡˘e âfÉ˘˘c
.ájOhó◊G ÊGƒ°ùdG áæjóe ƒëf
∞˘«˘bƒ˘à˘H á˘«˘∏˘ª˘©˘dG â∏˘˘∏˘ μ˘ J É˘˘ª˘ c
.áæMÉ°ûdG ÖMÉ°U

»˘æ˘Wƒ˘dG ≥˘jô˘£˘dG iƒ˘à˘°ùe ≈˘˘∏˘ Y
äGhõ¨dG ÚHÉe §HGôdG 07 ºbQ
ÖMÉ˘°U ∞˘«˘ bƒ˘˘Jh á˘˘°ù©˘˘dG ÜÉ˘˘Hh
.áæMÉ°ûdG
¥É«°ùdG ¢ùØf ‘h ôNCG ÖfÉL øe
∑Qó˘dG á˘Ñ˘«˘à˘ c ô˘˘°UÉ˘˘æ˘ Y âæ˘˘μ“

á˘˘ Yƒ˘˘ ªÛG ô˘˘ °UÉ˘˘ æ˘ ˘ Y âæ˘˘ ˘μ“
»˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ∑Qó˘˘∏˘ d á˘˘ «˘ ˘ª˘ ˘«˘ ˘∏˘ ˘bC’G
GQÉ£æb 20 õéM øe äGhõ¨dÉH
≈∏˘Y á˘Hô˘¡˘e âfÉ˘c ¢SÉ˘ë˘æ˘dG ø˘e
ÜÉ˘H á˘≤˘£˘æ˘e ƒ˘ë˘f á˘æ˘ MÉ˘˘°T Ïe
â“ á˘«˘∏˘ª˘©˘dG ,á˘jOhó◊G á˘°ù©˘dG

¢SÉÑ©∏ÑH â£Ñ°V ∞«µdG øe ÒWÉæb 04 Öjô¡J ádhÉﬁ AGQh ∞≤j ...

á«æ¨Ã º«£ÑdG ájô≤H ¬dõæÃ äGQóîª∏d ¿hQÉH ÈcCG ∞bƒJ ∑QódG ídÉ°üe
QÉ˘°TCGh ,¬˘©˘e ∞˘≤˘ J »˘˘à˘ dG ±Gô˘˘WC’Gh
¿CG ∫ÉªàMG ÛEG ≥«≤ëàdG øe Qó°üe
…ó«°S ‘ äõéM »àdG á«ªμdG ¿ƒμJ
O’hCG ‘ IRƒéÙG á«ªμdGh ¢SÉÑ©∏H
π©éj Ée ƒgh á«YƒædG ¢ùØf øe ób
ÌcCG Öjô¡J ádhÉëÃ Éª¡àe ±ƒbƒŸG
èdÉ©ŸG ∞«μdG øe GQÉ£æb 15 øe

Ü óªﬁ : ¿É°ùª∏J

” »˘˘ à˘ ˘dG ,äGQóıG ø˘˘ e ÒWÉ˘˘ ˘æ˘ ˘ b
≥˘jô˘£˘dÉ˘H ¢ùeCG ∫hCG á˘∏˘ «˘ d É˘˘¡˘ £˘ Ñ˘ °V
á˘jó˘∏˘H º˘«˘ ∏˘ bCÉ˘ H Üô˘˘Z ¥ô˘˘°T QÉ˘˘«˘ °ùdG
≈∏Y ¢SÉÑ©∏ÑH …ó«°SƒH »∏Y …ó«°S
IQÉ«°S âæμ“ ÚM ‘ .IQÉ«°S Ïe
≥FÉ°S ∞«bƒJ ”h ,QGôØdG øe iôNCG
ø˘˘Y ∞˘˘°ûc ó˘˘b ¿ƒ˘˘μ˘ j …ò˘˘dG IQÉ˘˘«˘ ˘°S
¬©e ≥«≤ëàdG ∫Gõj ’ …òdG ¿hQÉÑdG
áYÉ°†ÑdG Qó°üe ÛEG ∫ƒ°Uƒ∏d ÉjQÉL

á©HÉàdG »æWƒdG ∑QódG ô°UÉæY âæμ“
ÈcCG óMCÉH áMÉWE’G øe á«æ¨e IôFGód
,á«Hô¨dG á¡÷ÉH äGQóıG äÉfhQÉH
ájô≤H ¬˘dõ˘æ˘e Iô˘°UÉﬁ á˘«˘Ø˘∏˘N ≈˘∏˘Y
. á«æ¨e áæjóe ÜôZ º∏c 10 º«£ÑdG
π«ch ÆÓHEG ôKEG ≈∏Y äAÉL á«∏ª©dG
á˘˘«˘ æ˘ ¨˘ e á˘˘ª˘ μﬁ ió˘˘d á˘˘jQƒ˘˘¡˘ ˘ª÷G
‘ √ôcP OQh Éeó©H ¬dõæe áªgGóeh
4 ø˘˘e ÌcCG Öjô˘˘¡˘ J á˘˘ dhÉﬁ á˘˘ «˘ ˘°†b

hRh …õ«àH áª«LƒH ójôH õcôe ≈∏Y ƒ£°ùJ áë∏°ùe áYÉªL
Qó≤j ‹Ée ≠∏Ñe ≈∏Y Gƒdƒà°SG øjCG …ójÈdG õcôŸG ¿RÉﬂ
á¡Lh ÛEG QGôØdÉH Égó©H GhP’h , º«àæ°S ¿ƒ«∏e 200 `H
.ádƒ¡›
ΩóJ ⁄ á«eGôL’G á«∏ª©dG ¿EÉa ∫Éª©dG ¢†©Ñd GOÉæà°SGh
áj’h º«bôJ πª– âfÉc IQÉ«°ùdG ¿CGh ,≥FÉbódG ¢†©H iƒ°S
. ¢SGOôeƒH

âj’ƒJ ájhÉ°V: hRh …õ«J

200 ≈∏Y Gƒdƒà°SG
º````«àæ°S ¿ƒ`````«∏e

ó©ÑJ »àdG áª«LƒH ájó∏ÑH ójÈdG Öàμe ,¢ùeCG ¢Vô©J
ƒ£°S á«∏ª©d ,hRh …õ«J áæjóe ¥ô°T ∫Éª°T º∏c 15 ‹GƒëH
. .QÉ¡ædG í°Vh ‘
áYÉ°ùdG OhóM ‘ â©bh á«∏ª©dG ¿EÉa ,ÉfQOÉ°üŸ GOÉæà°SGh
øe áfƒμàe áë∏°ùe áYÉªL ±ôW øe ÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG
GƒªëàbGh ,IQÉ«°S Ïe ≈∏Y GƒfÉc Úªã∏e ,ô°UÉæY á©HQCG
≈∏Y ƒ£°ùdÉH GƒeÉb ∫Éª©dG ójó¡J á∏FÉW â–h õcôŸG

