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البيروقراطية تعيق انجاز المشساريع
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رئيسص اÛلسص اإ’سسÓمي
اأ’على Ÿا‹ لـ«الشسعب»:

 ٤،٦مليار دو’ر اسستثمارات و  ٪٣٧من اŸشساريع ‘ الهضساب وا÷نوب ا÷زائر سسندنا القوي
‘ اسستعادة السسÓم
صص ٠٣

صص ٢٤

تجار الجملة والتجزئة يتبادلون التهم والمواطن الضسحية

أاسسعار الخضسر والمÓبسس تلتهب

اسستعدادا ’سستقبال عيد الفطر المبارك الذي ’ تفصسلنا
عنه سسوى أايام قÓئل شسرعت العائÓت السسكيكدية في
التحضسير له بإاعداد أاصسناف وأالوان من الحلويات واقتناء
«كسسوة العيد» للصسغار في الغالب ،إا’ أان الملفت لÓنتباه
خÓل اأ’يام اأ’خيرة من شسهر رمضسان الغÓء الفاحشص
الذي تشسهده مÓبسص اأ’طفال التيأاضسحتأاكثر ارتفاعا من
صص٠٧
مÓبسص الكبار

بن شسبلة مÓكم
اŸنتخب الوطني
لـ«الشسعب»:

اÓŸكمة
تـع ـود صسن ـع
أافراح
ا÷ـ ـزائـر
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ندوة مششتركة بين مدلسشي
ونظ ـ ـ ـ ـيره الت ـ ـ ـونـ ـسشي
ليلة الششك ترقب هÓل العيد هذا األربعاء

ينشسط اليوم وزير الشسؤوون الخارجية مراد مدلسسي ونظيره
التونسسي عثمان جيراندي ندوة صسحفية مشستركة بمقر
وزارة الخارجية بدءا من الواحدة والنصسف.

كشسفت وزارة الشسؤوون الدينية واألوقاف ،أان ليلة الشسك لترقب هÓل غرة شسوال
واإلعÓن عن عيد الفطر المبارك سستكون غدا األربعاء ،وهذا حسسب بيان تلقت
«الشسعب» نسسخة منه أامسس.

اجتم ـ ـاع الكتل ـ ـة البرلماني ـ ـ ـ ـة
لـ''األف ـ ـÓن'' ي ـ ـ ـوم ١٧أاوت
قرر المكتب السسياسسي لحزب جبهة التحرير الوطني جمع كتلته البرلمانية في ١٧
أاوت الجاري من أاجل التشساور حول «التحضسير الجيد» للدورة الخريفية للمجلسس
الشسعبي الوطني ،حسسب ما أاورده بيان للحزب  .وجاء هذا القرار خÓل اجتماع للمكتب
السسياسسي لحزب جبهة التحرير الوطني ترأاسسه عبد الرحمان بلعياط بمقر الحزب.

''نفطال'' تطمئن ضشمان الخدمة يومي العيد
تعلم مؤوسسسسة «نفطال» كافة زبائنها ،أان توزيع الوقود وغاز البوتان ،سسيكون مضسمونا
خÓل يومي عيد الفطر المبارك  ٢٤ / ٢٤سساعة بكافة شسبكات محطات الخدمة ونقاط
البيع على مسستوى التراب الوطني وتغتنم الفرصسة السسعيد لتهئنة الشسعب الجزائري.

اŸؤوسشسشات ا÷زائرية مدعوة للمششاركة ‘ الصشالون الدو‹ لسشÎجاع الطاقة ‘ ايطاليا
دعت الوكالة الوطنية لتطوير السستثمار اŸؤوسسسسات ا÷زائرية إا ¤اŸشساركة ‘ الطبعة الـ ١٧للصسالون الدو‹
لسسÎجاع الطاقة والعتاد والتنمية اŸسستدامة الذي ينظم من  ٦إا ٩ ¤نوفم ÈاŸقبل Ãدينة رÁيني (ايطاليا).
كما أاشسارت نفسس الوكالة على موقعها اللكÎو Êإا ¤أان اŸؤوسسسسات ا÷زائرية الراغبة ‘ اŸشساركة ‘ هذا
ا◊دث ‘ اطار لقاءات أاعمال مدعوة من طرف اŸنظم Úإا ¤الشسروع ‘ اŸسساعي الضسرورية للتسسجيل قبل ٥
سسبتم Èالقادم .ويعد هذا الصسالون Ãثابة أاحد أاك Èاألرضسيات اŸتوسسطية الهامة ‘ ›ال تثم Úوإاعادة رسسكلة
النفايات وكذا بالنسسبة للصسناعة اŸسستقبلية اŸتمثلة ‘ «القتصساد األخضسر» .

ندوة صشحفية للوكالـ ـة الوطنيـ ـة
للوسشاط ـ ـة والضشبـ ـط العق ـاري
تعقد الوكالة الوطنية للوسساطة والضسبط العقاري ندوة
صسحفية اليوم على السساعة  ٠٠:١١صسباحا بمقر المديرية
العامة للوكالة الكائن بالجزائر العاصسمة.
وتتمحور الندوة الصسحفية حول الملفات المعالجة من طرف
لجنة المسساعدة على تحديد الموقع وترقية السستثمارات وضسبط العقار خÓل السسداسسي األول
لسسنة  ،٢٠١٣وكذا مؤوشسر الطلب على العقار القتصسادي ومدى تلبية الطلب على المسستوى
الوطني.

إاحياء الذكرى الـ ٥٢لسشتششهاد البطل
جي ـ ـÓلي بونع ـ ـام ـ ـة
في اإطار الحتفالت المخلدة للذكرى الـ ٥٠لسسترجاع السسيادة الوطنية والذكرى ٥٢
لسستشسهاد البطل جيÓلي بونعامة ،قائد الولية التاريخية الرابعة ،تنظم جمعية
مشسعل الشسهيد ،بالتنسسيق مع منظمة المجاهدين وبلدية برج بونعامة وقفة عرفان
للشسهيد البطل اأسسد الونشسريسس اليوم ببرج بونعامة بتسسمسسيلت على السساعة ١٠ : ٠٠
صسباحا.
ويتضسمن برنامج الوقفة التوجه الى مقبرة الشسهداء والمعلم التاريخي للشسهيد ،ثم
زيارة متحف الشسهيد ،متبوعة بندوة تاريخية ينشسطها الرائدين بجيشس التحرير عمر
رمضسان ولخضسر بورقعة ،على اأن يتم تكريم عائلته بالمناسسبة.

تكـ ـ ـريم المتفـ ـ ـ ـ ـ ـوقين في
مسشابقة حف ـ ـ ـ ـ ـظ القـ ـ ـرآان

الششرط ـ ـ ـ ـة تهن ـ ـ ـئ الششعـ ـب الج ـزائـ ـري بالعي ـد
ناشسدت المديرية العامة لأÓمن الوطني بعدما قدمت أاسسمى آايات التهاني إالى كافة
المواطنين بمناسسبة عيد الفطر المبارك ،مسستعملي الطريق العام أان ل يحولوا فرحة
العيد إالى أاحزان ،بسسبب الحوادث المرورية الناتجة عن عدم احترام قواعد المرور
والتركيز في السسياقة ،أاو بسسبب السسماح للصسغار باسستخدام األلعاب النارية ذات
الخطورة على سسÓمة أاجسسادهم.وبهذه المناسسبة ،تعلم المديرية العامة لأÓمن الوطني
المواطنين أان الخط األخضسر المجاني  ١٥٤٨يبقى تحت تصسرفهم لي Óنهارا ،وكافة
محافظات ومراكز الشسرطة بزيادة أاعداد الدوريات الراجلة والمتنقلة لتقديم خدماتها
إالى المواطنين.

تنظم ،اليوم ،مديرية الشسؤوون الدينية واألوقاف حف Óلتكريم
المتفوقين في المسسابقة الرمضسانية لحفظ القرآان الكريم
والحديث النبوي وذلك بمقر المجلسس العلمي بمسسجد األرقم
ببلدية دالي براهيم بدءا من السساعة العاشسرة صسباحا.

نجمة تششكر ُ ٠٠٧ ٠٠٠معجب بصشفحة الفايسشبوك

النقل بالسشكك الحديدية مضشمون يوم العيد

تسستقطب صسفحة «نجمة» على الفايسسبوك  www.facebook.com/NedjmaOfficielleالمزيد من
المعجبين ،حيث اجتازت عتبة ُ ٧٠٠ ٠٠٠معجب ،جاع Óمنها أاول صسفحة جزائرية عبر أاكبر شسبكات التواصسل
الجتماعي.
تعرف صسفحة «نجمة» نجاحا كبيرا بفضسل واجهتها الديناميكية ،فهي صسفحة مفتوحة على الحوار
والتبادل للزبائن وُمسستعملي النترنت الراغبين في التفاعل مع ُمتعاملهم.
بُمحتوى يتم تحديثه بصسفة ُمتواصسلة ،تتميز صسفحة «نجمة» على
الفايسسبوك بثراء معلوماتها ،وتطبيقاتها المبتكرة والجديدة،
والنشساطات واأللعاب والفيديوهات ،وكذا الُمسستجدات التي
تسستقطب اهتمام ُمسستعملي النترنت الذين ينضسمون إاليها
بصسفة ُمتزايدة.
خÓل شسهر رمضسان ،أاطلقت «نجمة» مسسابقة جديدة ألحسسن صسورة رمضسان على صسفحتها للفايسسبوك التي تسسمح
للمشساركين الفوز يوميا بلوحة +٣ا لنجمة.
تتقدم «نجمة» بتشسكراتها لجميع ُمعجبيها وتعدهم بالمزيد من المفاجآات مسستقب ،Óكما سستعرضس عليهم نشساطات
جديدة وتطبيقات ابتكارية مختلفة.

سسيتم ضسمان الربط بين وهران والشسلف
بالسسكك الحديدية ابتداء من أاول يوم من عيد
الفطر ،حسسبما جاء أامسس في بيان للشسركة
الوطنية للنقل بالسسكك الحديدية.
وتمت برمجة النطÓق من الشسلف باتجاه
وهران على السساعة ٠٦سسا٥٠د ،في حين برمجت
العودة من وهران إالى الشسلف على السساعة
١٦سسا١٥د مرورا ببوقادير وغليزان وسسيق وواد
تليÓت ووهران.
وأاشسارت الشسركة الوطنية للنقل بالسسكك
الحديدية إالى أان قطار العمال الذي يضسمن
بعربة كÓسسيكية سسيقتصسر على الخط الرابط بين غليزان ووهران.
برمج النطÓق من غليزان باتجاه وهران على السساعة ٠٥سسا٢٥د والعودة من وهران إالى
غليزان على السساعة ١٧سسا١٥د.

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

الرئيسسة المديرة العامة
مسسؤوولة النشسر
البريد اإللكتروني/i nfo @ech-chaab. co m :الموقع ا إ
للكترونيhttp. //www. ech-chaab. com :
التحرير

أامانة المديرية العامة

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

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

اإلدارة والمالية

(021) 73. 93. 27

أامينة دباشس

إلع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة والج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
مÓحظة:
المقـــالت والوثائق التي ترسســــل أاوتسسلــــم
للجريــــدة ل تردإالى أاصسحابها نشسرت أاو لم تنشسر
ول مجال لمطالبة الجريدة بها

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

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

الثÓثاء  ٠٦أاوت  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٨رمضصان ١٤٣٤هـ

العدد

وطني

١٦١٧٦

رحماني يؤوكد على خيار الشسراكة في القÓع القتصسادي

البيروقـ ـ ـ ـراطيـةأاكب ـ ـر عـ ـ ـ ـ ـائ ـق في انجـ ـ ـ ـاز المشسـ ـ ـ ـاريع
حققت الجزائر في السسداسسي األول من سسنة  ٢٠١٣اسستثمارات ب  ٤,٦مليار دولرأاي ما يعادل  ٧٣٣مليار دج ،وتجاوزت
نسسبة السستثمارات ضسعف ما تم تحقيقه في نفسس الفترة من السسنة المنصسرمة.

حكيم/ب
تصسوير :محمدآايت قاسسي
كشصف ،أامسس ،شصريف رحماني وزير
الصصناعة والمؤوسصسصات الصصغيرة والمتوسصطة
وترقية ا’سصتثمار أان  ٤٨مشصروعا اسصتثماريا
تابعا للخواصس من جملة المشصاريع المسصجلة
وهو ما يعادل  ٥١بالمائة من النسصبة
اإ’جمالية ،مضصيفا بأان المناطق الشصمالية
تبقى اأ’كثر اسصتقطابا لÓسصتثمارات بنسصبة
 ٦٤بالمائة في الوقت الذي تم تسصجيل ٣٧
بالمائة من المشصاريع في الهضصاب العليا
والصصحراء وهي نسصبة جيدة إاذا ما تم
الحفاظ على هذا النسصق الذي سصيرفع من نسصبة
نمو الصصناعة في الجزائر الى أاكثر من  ١٠بالمائة.
وقال الوزير ،أامسس ،في كلمة أالقاها بمناسصبة
افتتاح اليوم الدراسصي حول ا’سصتثمار ومرافقة
بإاقامة
المسصتثمر
الميثاق أان  ٤٣بالمائة
من المشصاريع جديدة و
 ١٦بالمائة توسصيع
للمشصاريع و  ٢١بالمائة
لتحديث التجهيزات
ووسصائل اإ’نتاج.
وثمن بالمقابل عودة
ا’سصتثمارات لقطاع
النسصيج الذي اعتقد الجميع أانه انتهى باإ’ضصافة
الى عودة ا’هتمام با’سصتثمار في مواد البناء.
واعترف المسصؤوول اأ’ول على قطاع الصصناعة

بوجود عراقيل بيروقراطية كبيرة تحول دون
تحقيق العديد من المشصاريع داعيا الى تغيير
الذهنيات وتفادي النظرة العدائية لكل من يملك
مشصروعا من خÓل تركيز البحث في كل الملف عن
النقائصس وهذا أامر يجب أان
يتغير من خÓل تقديم
المسصاعدة والمرافقة لكل من
يريد ا’سصتثمار.
وجاء هذا اليوم الدراسصي
الذي عرف حضصور المركزية
النقابية ومنظمات أارباب
من
والعديد
العمل
الخواصس
المسصتثمرين
والعموميين بعد موافقة الحكومة على السصياسصة
الصصناعية في اطار مخطط الطوارئ لتدارك
التأاخر وإاحداث التوزان مع قطاع المحروقات.

 ٤،٦مليار دو’ر سسجلت خÓل
السسداسسي ا’ول و  ٪٣٧من
المشساريع في الهضساب والجنوب

سسيدي سسعيد يثّمن مسسعى انقاذ النسسيج

توسسطت لدى الوزراء لمسساعدة مسستثمرين وشسباب «أانسساج»
ثّمن عبد المجيد سصيدي السصعيد ،اأ’مين العام للمركزية النقابية ،توجه السصلطات في مجال
الصصناعة من خÓل سصعيها إالى إانقاذ النسصيج الصصناعي ومواصصلة سصياسصة التفكير على خلق
الثروة وتوفير مناصصب العمل.
وتأاسصف ،أامسس ،بإاقامة الميثاق للعراقيل البيروقراطية التي تحول دون تجسصيد العديد من
المشصاريع ا’سصتثمارية التي من شصأانها أان تدفع با’قتصصاد الوطني الى اأ’مام ،موضصحا« :لقد
توسصطت لمسصتثمرين وشصباب «أانسصاج» بالتحدث مع وزراء لتسصهيل تجسصيد مشصاريعهم أامام
أاخطبوط اإ’دارة» وطالب بالمقابل المواطنين باقتناء المنتوج الوطني لتشصجيع اإ’نتاج ،مؤوكدا
بأان السصوق المتواجد على مسصتوى مقر ا’تحاد العام للعمال الجزائريين قد شصهد زيارة ٤
مÓيين مواطن منذ انطÓق شصهر رمضصان في صصورة تؤوكد قبول المنتوج الوطني بعد أان
أاظهرت بعضس المواد المسصتوردة ضصررها على صصحة المسصتهلك .

ح/ب

لوح يرافع لحماية اجتماعية كاملة للمواطن:

ضسرورة اتباع منشسآات القطاع نمط تسسيير جديد
أاكد وزير العمل والتشصغيل والضصمان
ا’جتماعي السصيد الطيب لوح ،أامسس ،ببرج
بوعريريج على ضصرورة تكثيف تكوين عمال
القطاع من أاجل ضصمان حماية اجتماعية
كاملة للمواطن الجزائري.
وأاوضصح الوزير في ذات السصياق ،أان
الجزائر تتجه إالى «تكوين منظومة بشصرية
وتكييفها وفق وسصائل الرقابة الحديثة مما
يتطلب تطوير تكوين عمال القطاع وفق
مقتضصيات السصوق».
ولدى إاشصرافه على تدشصين مقر الوكالة
الو’ئية للصصندوق الوطني للضصمان
ا’جتماعي المنجز بمدينة برج بوعريريج
بكلفة  ٨٥مليون دج شصدد الوزير على

«ضصرورة إاتباع منشصآات القطاع نمط تسصيير
جديد وعصصري يتماشصى مع المقاييسس
المعمول بها دوليا من خÓل التكوين
المسصتمر».
وعند تدشصينه لمقر المفتشصية الو’ئية
للعمل في بداية الزيارة -والمنجزة في إاطار
برنامج الهضصاب العليا لسصنة  ٢٠٠٧بكلفة
تقارب  ٤٤مليون دج والتي اسصتفادت
بتجهيزات ومعدات عصصرية -أاوصصى الوزير
بضصرورة توفير تكوين مسصتمر للعمال من أاجل
تحسصين الخدمات المقدمة وكذا ظروف
العمل .وكشصف السصيد لوح أان الجزائر تحتل
مراتب متقدمة على الصصعيد العالمي في ما
يتعلق بإاصصÓحات مفتشصية العمل حسصب

بن عيسسى من سسطيف

رفع ا’نتاج الفÓحي شسرط ضسمان اأ’من الغذائي
أاكد رشصيد بن عيسصى ،وزير الفÓحة
والتنمية الريفية على اأ’همية القصصوى التي
توليها الدولة ،لتكوين الفÓحين تكوينا
جيدا ،من أاجل رفع اإ’نتاج الفÓحي
لضصمان اأ’من الغذائي ،مع تحسصين النوعية
في اإ’نتاج..
وشصدد الوزير ،خÓل زيارته العملية
والتفقدية التي قادته أامسس اإ’ثنين الى
و’ية سصطيف ،عند زيارته لمجمع الحبوب
بتعاونية الحبوب الجافة برأاسس الماء،
ببلدية قجال جنوب الو’ية ،على ضصرورة
العمل مسصتقب Óعلى نقل الحبوب ،بصصفة
كلية باسصتعمال السصكة الحديدية ،وهذا

لتفادي حوادث المرور و ا’زدحام في
حركة المرور بالطرق ،وتحقيق نقل سصليم
لمنتجات الحبوب من الو’ية الى باقي
جهات الوطن.
وكان الوزير ،قد أاشصرف بمقر و’ية
سصطيف ،على تكريم التعاونيات الفÓحية
اأ’كثر مردودية على مسصتوى الو’ية ،حيث
عادت المرتبة اأ’ولى إالى مزرعة خبابة
ببلدية مزلوق ،جنوب عاصصمة الو’ية بـ ٧٠
قنطارا في الهكتار.
أاما المرتبة الثانية ،فعادت الى مزرعة
بوسصواليم الخاصصة بمنطقة عين ولمان،
جنوب الو’ية ،بـ  ٥٦قنطارا في الهكتار،

كما ترغب الوزارة في
التعريف بالدور الجديد للوكالة
الوطنية لتطوير ا’سصتثمار حيث
انتقلت الى العمل الميداني من
خÓل  ٤٨شصباكا عبر مختلف
و’يات الوطن ’سصتقبال ملفات
المسصتثمرين ومسصاعدتهم بعيدا
عن النظرة البيروقراطية التي
كانت سصائدة في وقتا ما ،كما أان
حضصور المشصاتي المكلفة بالبحث
عن المسصتثمرين مرافقتهم.
ويأامل قطاع الصصناعة في أان
تتوفر النزاهة لدى جميع
الفاعلين والشصركاء والتخلي عن
عقلية «لن تنجح» التي تثبط العزائم وتفقد الثقة
بين مختلف المتعاملين وهو ما يؤودي الى تدمير
الصصناعة ،ووعد رحماني الجميع باتخاذ خطاب
واقعي يتحدث بكل صصراحة و’ يخفي الحقيقة عن
الرأاي العام الوطني ،أ’ن اسصتهداف الصصناعة
وتصصحيرها سصيكون له عواقب وخيمة على السصيادة
الوطينة.
وطالب بالمقابل من المسصتثمرين والمتعاملين
ا’قتصصاديين ا’هتمام بتطوير اإ’نتاج وتحسصينه
لتجاوز نسصب نمو تفوق  ١٠بالمائة ،أ’ن اإ’نتاج هو
حجر الزاوية أ’ي نجاح اقتصصادي ،وهذا لن يتحقق
إا’ بالتخصصصس وا’ندماج في السصيرورة ا’قتصصادية
العالمية والتفتح على التكنولوجيات أ’ن الصصين
وأامريكا الÓتينية أاصصبحتا قدوة ’قتصصاديات
العالم الثالث في مجال النمو.
وحذر رحماني من تنامي اأ’زمات الصصناعية
التي قد تنتج أازمات اجتماعية ومالية ،واعتبر
خيار الشصراكة باأ’مر الجيد والمهم أ’ن الجزائر
منذ أاكثر من سصنة لم تغلق أاي مصصنع وبفضصل
الخيارات الجديدة التي تهدف الى خلق الثروة
وتوفير مناصصب العمل.
وقال بأان تفادي اأ’خطاء السصلبية من شصأانها أان
تطور ا’سصتثمار مع التركيز على بناء مؤوسصسصات
ومجمعات صصناعية تكون قلعة أاسصاسصية لتأامين
الصصناعة الوطنية.
ووعد رحماني المتعاملين بالمرافقة
والمسصاعدة رافضصا كل الشصعارات الهدامة التي
تصصب في خانة أان الدولة ’ تحبذ الخواصس
وغيرها من اأ’فكار التي ’ تسصاعد على خلق
الثروة.

التقارير السصنوية
للمكتب الدولي
للعمل (٢٠٠٩
و ٢٠١٠و،)٢٠١١
أان
مضصيفا
القطاع حقق
«قفزة نوعية»
مجال
في
الضصمان
ا’جتماعي بفضصل توجيهات وبرامج رئيسس
الجمهورية ،السصيد عبد العزيز بوتفليقة.
وخÓل زيارته توجه السصيد لوح إالى مقر
الوكالة الو’ئية للصصندوق الوطني للتقاعد
الذي اسصتفاد من مشصروع توسصعة بكلفة ٨٧
مليون دج ،وكذا الوكالة الو’ئية للتشصغيل حيث
أابدى ارتياحا للهياكل الجديدة التي عرفت
عصصرنة بصصفة جدية على مسصتوى كل
الوكا’ت.

عادت
الثالثة،
مزرعة
 ١٠كلم
عاصصمة
بـ ٥٢
في

فيما
المرتبة
الى
الموان
شصمال
الو’ية
قنطارا
الهكتار.
وبمنطقة
الباز ،بضصواحي عاصصمة الو’ية ،أاشصرف
الوزير على تسصليم  ٢٦إاسصتفادة للشصباب
البطال ،لإÓسصتثمار في مجال تربية النحل
من مجموع  ١١١مسصتفيدا لحد اآ’ن ،ضصمن
برنامج وضصعته السصلطات المحلية ،من أاجل
إاسصتفادة  ٥٠٠شصاب من هذا المشصروع
الواعد في إاطار التنمية الفÓحية.

سسطيف :نورالدين بوطغان
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بمناسسبة العيد الوطني لبÓده

رئيسس الجمهورية يهنئ نظيره البوليفي
بعث رئيسس الجمهورية ،السصيد عبد العزيز
بوتفليقة ،ببرقية تهنئة إالى رئيسس دولة بوليفيا
المتعددة الوطنيات إايفو مورالسس أايما بمناسصبة
احتفال بلده بعيدها الوطني مجددا اسصتعداده
للعمل معه على تدعيم أاواصصر الصصداقة والتضصامن
بين البلدين.
وقال الرئيسس بوتفليقة لنظيره البوليفي« :إان
ا’حتفال بالعيد الوطني لبلدكم يتيح لي فرصصة
طيبة أ’عرب لكم باسصم الجزائر شصعبا وحكومة
وأاصصالة عن نفسصي عن تهاني الحارة مقرونة بأاطيب
تمنياتي بالصصحة والسصعادة لكم شصخصصيا وبالرقي
وا’زدهار للشصعب البوليفي الصصديق».
وأاضصاف الرئيسس بوتفليقة« :إانني أاغتنم هذه
السصانحة أ’جدد لكم اسصتعدادي للعمل بمعيتكم على تدعيم أاواصصر الصصداقة والتضصامن
التي تجمع بلدينا».

 ..ويهنئ الوزيرة اأ’ولى لجمايكا

بعث رئيسس الجمهورية ،السصيد عبد العزيز بوتفليقة ،ببرقية تهنئة إالى الوزيرة اأ’ولى
لجمايكا السصيدة بورتيا سصيمبسصون-ميلر بمناسصبة ا’حتفال بالعيد الوطني لبلدها جدد
لها فيها عزمه على العمل لتدعيم عÓقات الصصداقة والتعاون بين البلدين.
جاء في برقية الرئيسس بوتفليقة« :يطيب لي وبلدكم يحتفل بعيده الوطني أان أاتوجه
إاليكم باسصم الجزائر شصعبا وحكومة وباسصمي الخاصس بتهاني الحارة وبتمنياتي بالصصحة
والسصعادة لكم شصخصصيا وبالرقي وا’زدهار للشصعب الجمايكي الصصديق».
وأاضصاف رئيسس الجمهورية« :إانني أاود أان أاغتنم هذه السصانحة أ’جدد لكم عزمي على
العمل معكم على تدعيم عÓقات الصصداقة وتطوير التعاون بين بلدينا».

ممث Óلرئيسس الجمهورية في مراسسم تنصسيب الرئيسس اإليراني

بن صسالح يتحادث مع رفسسنجاني ولريجاني

تحادث السصيد عبد القادر
بن صصالح ،رئيسس مجلسس
اأ’مة ،المتواجد بطهران
ممث Óلرئيسس الجمهورية في
مراسصيم تنصصيب الرئيسس
الجديد ا’يراني السصيد حسصن
روحاني ،تحادث مع السصيد
الهاشصمي رفسصنجاني ،رئيسس
المجلسس ا’يراني للمصصالح
العليا للنظام والسصيد علي
لريجاني ،رئيسس البرلمان
اإ’يراني .المحادثات تركزت
على العÓقات الثنائية والقضصايا ذات ا’هتمام المشصترك .للتذكير ،فإان رئيسس مجلسس اأ’مة كان قد
اسصتقبل يوم ا’حد من قبل الرئيسس الجديد ا’يراني حسصن روحاني.

سسÓل يتحادث مع نظيره الليبي
أاجرى الوزير اأ’ول عبد المالك سصÓل اليوم ا’ثنين
محادثات مع نظيره الليبي علي زيدان الذي يقوم بزيارة إالى
الجزائر ،حسصبما أافاد به بيان لديوان الوزير اأ’ول.
وأاوضصح ذات المصصدر أان الوزيرين اأ’ولين «تطرقا خÓل
هذا اللقاء الذي حضصره أاعضصاء الوفدين إالى مسصائل ذات
اهتمام مشصترك وكذا مسصائل ثنائية واقليمية» .وأاضصاف البيان
أان السصيد سصÓل كان مرفوقا بوزير الشصؤوون الخارجية مراد
مدلسصي.

فيإاطار المشساورات المنتظمة بين البلدين

وزير الخارجية التونسسي في زيارة عملإالى الجزائر
يقوم وزير الشصؤوون الخارجية التونسصي عثمان جارندي
اليوم وغدا بزيارة عمل إالى الجزائرعلى رأاسس وفد هام
حسصبما أاكده ،أامسس ،الناطق باسصم وزارة الشصؤوون الخارجية
عمار بÓني في تصصريح.
وتندرج هذه الزيارة «في إاطار المشصاورات المنتظمة بين
الجزائر وتونسس وفي إاطار روح اأ’خوة وحسصن الجوار التي
تميز العÓقات بين البلدين» ،حسصبما أاكد السصيد بÓني.
وأاضصاف الناطق باسصم وزارة الشصؤوون الخارجية أان هذه
الزيارة «سصتكون فرصصة لمسصؤوولي البلدين لدراسصة مختلف
عÓقات التعاون الثنائي سصيما المسصائل المتعلقة بالتعاون في
المجال اأ’مني» .ويحظى السصيد جارندي باسصتقبال من طرف
الوزير اأ’ول عبد المالك سصÓل.

يسستعملون اسسماء للتهرب من المتابعات

مصسدرون ’يسسترجعونأاموال السسلع بالعملة الصسعبة
فتحت مصصالح الجمارك العديد من
التحقيقات الوطنية عن المصصدرين الوطنيين
الذين ’ يسصترجعون أاموالهم من العملة الصصعبة
لتصصفية صصادراتهم ،حسصبما أاكده أامسس مسصؤوول
سصام بإادارة الجمارك.
وأاضصح لوأاج مدير المراقبة البعدية
بالمديرية العامة للجمارك راق بن عمر أان
هذه التحقيقات قد أاطلقت بعد العديد من
المÓحظات حول وجود العديد من

ا’خت’Óت بشصأان عدم اسصترجاع أاموال
مصصدرين من العملة الصصعبة بعد بيع سصلعهم
بالخارج.
وسصمح التحقيق الذي خصس منطقة جنوب
الوطن حسصب نفسس المسصؤوول من ايقاف ١٦
متعام Óغشصاشصا يصصدرون سصلعا مختلفة عبر
الو’يات الحدودية خاصصة نحو النيجر.
وأاضصاف نفسس المتحدث ،أان هؤو’ء المصصدرين
عادة ما يسصتعملون اسصماء مسصتعارة.

الثÓثاء  ٠٦أاوت  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٨رمضسان ١٤٣٤هـ

وطني

تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارةإالى مسستويات قياسسية

الحم ـ ـايـة الم ـدنية في حـ ـ ـال ـة تأاهـ ـ ـب قصص ـ ـ ـ ـوى
حذرت المديرية العامة للحماية الوطنية كافة المواطنين من التعرضس أ’شسعة الشسمسس ،خÓل
موجة الحر التي سستعرفها معظم مناطق الوطن بدءا من اليوم وإالى غاية الغد ،ووضسعت كافة
وحداتها في حالة تأاهب قصسوى للتدخل.

حمزة محصسول
تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة إالى
مسستويات قياسسية بمعظم أارجاء الوطن،
وخاصسة المناطق الداخلية والسساحلية
الشسرقية أاين سستتجاوز الـ  ٤٠درجة مئوية،
وضسعت المديرية العامة للحماية المدنية
وتنفيذا أ’مينها العام العقيد مصسطفى
لهبيري ،كافة وحداتها في حالة تأاهب
للتدخل في أاي لحظة إالى جانب تكثيف
الحمÓت التحسسيسسية.
وتوقعت مصسالح اأ’رصساد الجوية أان
تصسل الحرارة بقسسنطينة إالى  ٤٠و٤١
درجة مئوية خÓل اليومين القادمين
بينما تÓمسس الـ  ٣٩بعنابة وسسطيف،
وتسسجل العاصسمة وو’يات الوسسط بين ٣٤
و ٣٥درجة وهو نفسس الحالة التي
سستعرفها المناطق الغربية.
ومن جملة النصسائح التي تقدمت بها
الحماية المدنية للمواطنين ،تفادي
التعرضس أ’شسعة الشسمسس خاصسة بالنسسبة
لأÓشسخاصس المسسنين وأاصسحاب اأ’مراضس
المزمنة واأ’طفال ،وكذا تجنب الخروج أاو
التنقل خÓل الفترة المحددة إا’ في
حا’ت الضسرورة ،مع النصسح بالخروج في
الصسباح الباكر أاو في وقت متأاخر من

تحريرأاكثر من ١٢
أالف غرامة جزافية

تحصصيل  ٢مليار
و ٨٠٠مليون
سصنتيم بسصكيكدة

صسرح أامسس ،قائد مجموعة الدرك
الوطني بسسكيكدة المقدم لبلق علي
خÓل الندوة الصسحفية التي نشسطها
بمقر المجموعة ،أان مصسالح شسرطة
الطرقات عاينت خÓل السسداسسي
اأ’ول لسسنة الحالية ٤٩١،مخالفة لقانون
المرور ،مقابل  ٤١٥مخالفة خÓل
نفسس الفترة لسسنة الماضسية ،بارتفاع
بنسسبة  ،٪ ١٨,٣كما تم تسسجيل
١٥٥٩جنحة تنسسيق نقل ،مقابل ٨٧٨
جنحة خÓل نفسس الفترة لسسنة ،٢٠١٢
بارتفاع كذلك بنسسبة ٣٣٠٤ ، ٪ ٧٧,٥٦
جنحة لقانون المرور ،مقابل ٣٣٥٦
مخالفة خÓل نفسس الفترة لسسنة
الماضسية.
وقد ناهز عدد الغرامات الجزافية
المحررة خÓل السسداسسي اأ’ول للسسنة
الجارية  ١٢٦٢٤غرامة بقيمة إاجمالية
تقدر بحوالي  ٢مليار و ٨٠٠مليون
سسنتيم ،مقابل  ١٤٧٠١غرامة خÓل
السسداسسي اأ’ول لسسنة  ،٢٠١٢أاي
بتراجع قدره  ،٪١٤ونسسبة تسسديد
الغرامات الجزافية بلغت ٪ ٩٤
( )١١٨٦٦غرامة مسسددة.
أاما بخصسوصس المخالفات المتعلقة
بالحد من السسرعة باسستعمال الرادار،
فقد بلغ عدد المخالفات المرفوعة
خÓل السسداسسي اأ’ول لسسنة الجارية،
 ١٢٤٣٢حالة سسحب لرخصس السسياقة،
مقابل  ١٢٦٨٩حالة خÓل السسداسسي
اأ’ول لسسنة . ٢٠١٢
وحسسب قائد المجموعة الو’ئية
للدرك بسسكيكدة دائما« ،فانه سسجل
ارتفاع في عدد المخالفات المرفوعة
بأاكثر من  ٪٢٠وتم التركيز أاكثر على
رفع جنح قانون المرور وجنح تنسسيق
النقل إا’ أان ذلك لم يحد من وقوع
حوادث المرور أ’ن المتسسبب الرئيسسي
فيها هو العامل البشسري وبنسسبة .٪٩٠

سسكيكدة :خالد العيفة

العدد

١٦١٧٦

في زيارة تفقديةإالى مختلف الورشسات

والي بومرداسس يشصدد علىإانهاء المشصاريع فيآاجالها
توقف والي و’ية بومرداسس
كمال عباسس في زيارة تفقدية
قادته إالى بلدية عاصسمة الو’ية
عند العديد من المشساريع الحيوية
التي يتطلع إاليها المواطن خاصسة
في ظل التأاخر المسسجل في عملية
اإ’نجاز ومحاولة تجاوز مشسكل
نقصس الهياكل القاعدية والمنشسأات
الحسساسسة في حياة المواطنين
خاصسة ما تعلق بالتهيئة الحضسرية
وتجديد شسبكة الطرقات ،مع
تشسديده على أاهمية انهاء
المشساريع المقترحة في آاجالها
المحددة.

بومرداسض..ز /كمال

المسساء.
وتوجهت المديرية العامة للحماية في
بÓغ تلقت «الشسعب» نسسخة منه إالى
مواطني الو’يات الداخلية بالبقاء تحت
الظل قدر المسستطاع ،وإاغÓق النوافذ
والسستائر وواجهات الشسرفات التي
تتعرضس أ’شسعة الشسمسس طوال النهار،
وإاطفاء اأ’نوار الكهربائية والتقليل من
اسستعمالها.
ونصسحت بارتداء القبعات والمÓبسس

الخفيفة ذات اللون الفاتح إاذا توجب
الخروج ،وعدم التوافد على التجمعات
المائية للسسباحة نظرا لخطورتها مع
الذكر أانه منذ بداية رمضسان تم تسسجيل
 ٣١وفاة على مسستوى هذه اأ’ماكن.
ونبهت إالى إاعطاء شسرب الماء بانتظام
لأÓطفال والمرضسى وعدم ا’نتظار حتى
يصسابوا بالعطشس يذكر أان موجة الحر
هذه تعد الثانية بعد التي عرفتها معظم
أارجاء البÓد اأ’سسبوع الماضسي.

تقطن بنايات هشسة وتنتظر الترحيل

أاكثر من  ١٣عائلة بوهران تفطر في الشصارع خوفا من الهÓك ردما

خرجت أامسس  ١٣عائلة مقيمة في
بناية هشسة بـ  ٣٠شسارع اإ’خوة نياطي
بوسسط مدينة وهران في حركة
احتجاجية أامام مقر الدائرة
مطالبين بترحليهمإالى مواقعأاخرى،
بعد انهيار كلي شسهدته غرف البناية
المتكونة من  ٣طوابق.

براهمية.م

وهو ما أاحدث حسسب المعنيين هلعا
وخوفا شسديدين بين السسكان وخاصسة
اأ’طفال منهم ،وجعل السسكان يلجؤوون إالى
الشسارع محتمين بأاكواخ من القشس
والبÓسستيك لتناول وحبة اإ’فطار حسسب ما
ورد عنهم  ،خاصسة إاذا علمنا أان البناية
التابعة لديوان التسسيير العقاري تعود
بنشسأاتها إالى ما قبل العهد ا’سستعماري،
يضسيف هؤو’ء.
من جهته ،طالب ممثل السسكان عواد
احمد في تصسريح للشسعب بتقديم يد
المسساعدة وترحيلهم إالى سسكنات ’ئقة
تضسمن العيشس الكريم ،خاصسة أان مصسالح
الحماية المدنية طالبت بإاخÓء السسكنات
حفاظا على أارواحهم من الموت اأ’كيد،
بعد إادراج البناية في الخانة الحمراء من
قبل مصسالح التقنية للبلدية ،ليضسيف

المتحدث أان الوضسعية زادت تأازما بعد
تهاطل اأ’مطار اأ’خيرة.
يحدث هذا في الوقت الذي تنعدم فيه
تماما يؤوكد السسكان ضسروريات الحياة من
الغاز والماء ،في ظل انتشسار القذارة
وملحقاتها من الحيوانات الضسالة
والحشسرات السسامة ،ناهيك عن الروائح
الكريهة ،جراء اإ’نفجارات المتتالية
لقنوات الصسرف الصسحي وارتفاع الرطوبة،
ليضسيف أاحد السسكان لليومية ،أان الوضسعية
باتت تؤورق يومياتنا بعد إاصسابة العديد من
أاطفالنا بالربو والحسساسسة وأامراضس أاخرى
مطالبا من السسلطات المحلية بترحيلهم إالى
مواقع أاخرى في انتظار البديل.
وتجدر اإ’شسارة أان مصسالح ديوان الترقية
والتسسيير العقاري كانت قد أاحصست أازيد
من  ١٩٩٩بناية مهددة با’نهيار ببلدية
وهران لوحدها ،وهذا من أاصسل  ٥٤أالف
بناية بالو’ية سسكانها ’ ينامون الليل،
وأاغلبها يتمركز بحي المدينة الجديدة
وبÓطو والحمري ومديوني والمقري
وقمبيطة وكذ سسان توجان وسسيدي الهواري
والدرب الذي يبقي من أاكثر المناطق
تضسررا.

05

المحطة اأ’ولى من الزيارة الميدانية
التي انطلقت في حدود السساعة العاشسرة
صسباحا كانت حديقة  ٥جويلية وسسط
بومرداسس إاضسافة إالى النصسب التذكاري
المخلد أ’رواح شسهداء الو’ية الذين
سسقطوا بميدان الشسرف ،وهي مشساريع
تشسهد عملية ا’نجاز بها وتيرة متسسارعة
من أاجل تسسليمها في آاجالها المحددة
وقوفا عند تعليمات الوالي في هذا
الخصسوصس.
كما حظيت شسبكة الطرقات بعاصسمة
الو’ية اهتماما خاصسا من قبل المسسؤوول
اأ’ول عن الجهاز التنفيذي من خÓل
توقفه على عدة مشساريع هامة ينتظر أان
تفك الخناق المضسروب على المدينة من
المداخل الثÓثة ومنها الطريق
ا’جتنابي الرابط بين تيجÓبين في
اتجاه الصسغيرات بالمخرج الشسرقي
للو’ية على مسسافة حوالي  ٦كلم
باإ’ضسافة الى المنشسأاة الفنية التي تدعم
بها هذا المحور ،المنشسأاة الفنية لواد
ططاريق ،ازدواجية طريق كاناغاز ،مع

تفقد مشسروع توسسيع الطريق الو’ئي
الرابط بين الطريق الوطني رقم ٢٤
والطريق الوطني رقم  ٥في اتجاه بلدية
الثنية المعروف بطريق اللوز التي تقوم
بإانجازه مؤوسسسسة سسليمانة لأÓشسغال
العمومية وخصسصس له غÓف مالي بقيمة
 ٢٦٩مليون دينار ،اضسافة إالى المحول
الذي تتكفل به مؤوسسسسة حداد بقيمة ٦٦
مليون دينار.
اأما فيما يتعلق بالتهيئة الحضسرية لعدد
من أاحياء الو’ية فقد تفقد الوالي خÓل
هذه الزيارة مشسروع التهيئة الحضسرية
للمدخل الغربي للمدينة ،مشسروع انجاز
حائط اسسناد لواجهة البحر بالشساط
المركزي مع توسسيع شسبكة ا’نارة
العمومية ،باإ’ضسافة إالى مشسروع تهيئة
حي  ١١ديسسمبر الذي يشسهد حالة تدهور
كبيرة ،كما حظي قطاع السسكن بمدينة
بومرداسس بالكثير من ا’هتمام خÓل
هذه الزيارة ،حيث قام والي الو’ية
بتفقد مشسروع انجاز  ٢٠٠مسسكن
اجتماعي ايجاري بحي الشسينة الذي
تقوم بإانجازه مؤوسسسسة كوسسيدار ومشسروع
إ’نجاز  ٢٠مسسكنا وظيفيا خاصس بمديرية
اأ’من الو’ئي.
كما كان لوالي الو’ية وقفة ايضسا عند
عدد من المشساريع التي اسستفادت منها
جامعة بومرداسس منها المكتبة الجامعية
التي خصسصس لها  ١٥٠مليون دينار ،ورشسة
الهندسسة الميكانيكية ومرافق بيداغوجية
بسسعة  ١٠٠٠مقعد جامعي جديد،
ومشسروع السسوق الجواري لحي الكرمة،
وكذا مشسروع انجاز المركز التجاري
لبومرداسس على مسساحة  ٨ا’ف متر
مكعب تشسرف على إانجازه مؤوسسسسة كناب
بنك.

بعد رفعهم دعوى للتحقيق في ملفات مزورة

احتجاجأاسصاتذة التربية البدينةأامام مقر و’ية البليدة
احتج المرشسحون على مسسابقة
التوظيف لمناصسب في مادة
التربية البدنية في البليدة من
جديد ،وقام نهار أامسس حوالي ٤٠
مرشسحا با’عتصسام أامام مقر
بمقابلة
مطالبين
الو’ية،
المسسؤوول اأ’ول’ ،طÓعه على
التجاوزات التي يتعرضسون لها،
بسسبب الذين أاودعوا ملفات تضسم
وثائق مزورة.

لينة ياسسمين

وكشسف البعضس من المحتجين من
اأ’سساتذة أانهم أاودعوا شسكوى لدى
مصسالح اأ’من وتنقلوا إالى مقري وزارة
التربية والتعليم والحكومة ،حاملين
معهم رسسالة
مفتوحة إالى المسسؤوولين المعنيين،

يدعون فيها إالى التحقيق في أامر
الملفات التي تحمل وثائق مزورة،
والتي تم إايداعها من قبل بعضس
المرشسحين ،موضسحين بأانهم تقدموا
بطلباتهم إالى مختلف اإ’دارات المعنية
مثل مفتشسية الوظيف
العمومي والو’ية ومديرية التربية،
أ’جل إاعادة النظر في أامر الملفات
المشسبوهة وانصسافهم باتاحة الفرصسة
لهم في التوظيف ،وتطبيق التعليمة
التي تقر بتوظيف حاملي الشسهادات من
الو’ية نفسسها ،ومنح اأ’ولوية
للمتخرجين الذين لم يتم توظيفهم
بعد ،بدل منح الفرصسة أ’سساتذة
موظفين بالطور المتوسسط ،كاشسفين
بأان أاملهم في تسسوية القضسية والتحقيق
في الملفات المزوة كبير.

بمناسسبة ليلة القدر المباركة:

تكـ ـ ـ ـري ـم حفظ ـة القـ ـ ـ ـ ـ ـرآان الك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريم واختتـ ـ ـانأاطف ـ ـ ـ ـال
تم بو’ية غليزان اختتام كتاب
الله في أاجواء روحانية ،وفق تقاليد
دأابت المسساجد على إاقامتها ،بصسناعة
لوحات مميزة ،طبعها ذلك التÓحم
بين المواطنين ،سسواء في المدن
والقرى.
وجرت عادة ختم  ٦٠حزبا بإالقاء دروسس
ومواعيظ عن ليلة القدر ،حيث تزينت
المسساجد ’سستقبال جموع المصسليين،
بالتهليل والتكبير.
ولعل من الميزات الحسسنة التي رسسخها
القائمون عليها قراءات جماعية للقرآان
الكريم ،حيث يحضسر الكبار والصسغار إالى
مثل المناسسبات الدينية الغراء.
وتّم توزيع الجوائز على حفظة القرآان
الكريم ،في ختام المسسابقة التي أاشسرفت
عليها مديرية الشسؤوون الدينية ،والتي شسارك

فيها عدد كبير من الطÓب ،من الجنسسين،
فيما تّم تنظيم حفل ديني على مسستوى
اإ’قامة السسياحية بلعسسل ،كما تميزت
بتنظيم مسسابقات في تجويد وحفظ القرآان
الكريم على مسستوى  ٣٨بلدية.
وأاشسرفت السسلطات المحلية بو’ية
المدية على تكريم مجموعة من الشسباب
المتفوقين في مسسابقات حفظ القرآان
واإ’نشساد وختم كÓم الله خÓل حفل
رسسمي وهذا بمسسجد النور حضسره جمع
غفير من المصسلين وأاولياء وشسيوخ
المتوجين ومنتخبين ،وتمثلت التكريمات
المقدمة للفائزين في مبالغ مالية حصسرت
ما بين  ٤٠إالى  ٨٠أالف دج.
بالمقابل منحت جمعية مسسجد الفرقان
بوسسط المدية احتفاء بليلة القدر هدايا
رمزية للفائزينمن حفظة كتاب الله ،في

حين حث اإ’مام جموع المصسلين مضساعفة
تقديم الزكاة.
أاما مسسجد بدر بغرداية فقد شسهد حفÓ
كبيرا ،حيث تم تكريم حفظة القرآان الكريم
والذين تجاوز عددهم  ٣٠حافظا تتراوح
أاعمارهم ما بين  ١١و ٢٥سسنة ،كما تم تكريم
النسساء الحافظات للقرآان الكريم في إاطار
محو اأ’مية ،نفسس الحال بالنسسبة
للمسسابقات الدينية ،كأاحسسن خطبة جمعة
حول البيئة والتنمية بمناسسبة السسنة البيئة،
وتكريم الفائزين في المسسابقات اإ’ذاعية.
نفسس اأ’جواء طبعت مراسسم ا’حتفال
بليلة القدر المباركة بو’ية سسطيف  ،حيث
تمت ا’حتفالية بمسسجد عبد الحميد ابن
باديسس بوسسط مدينة ،تم من خÓلها تكريم
حفظة القران الكريم والمرتلين ،وعددهم
 ١٥قدمت لهم جوائز قيمة فاقت قيمتها

المالية  ٥٠مليون سسنتيم ،لتتواصسل
ا’حتفا’ت بهذه الليلة المباركة بعملية
اختتان اأ’طفال المعوزين واليتامى ،في
بلدية سسطيف وبالتنسسيق مع مديرية الصسحة
والسسكان تم اختتان  ٧٠٠طفل وتقديم هدايا
لهم ،وقدر العدد ا’جمالي بـ  ١٩٠٠طفل.
وعرفت مدينتي سسبدو والحناية بمناسسبة
ليلة القدر العظيمة عملية ختان جماعية
لأÓكثر من  ٧٦طف Óوذلك في إاطار العمل
التضسامني للجمعيات الناشسطة بالمنطقة،
فيما تم اختتان  ٢٠طف Óبتيزي وزو.

المراسسلون:ع.ع/م.أا.ع /ن.ب/
ل.ع/ضض.ت

ألثÓثاء  ٠٦أأوت  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ٢٨رمضصان ١٤٣٤هـ

وطني

تطبيقا لتعليمة سسÓل

والي ميلة يأامر بإاشضراك ممثلي األحياء في توزيع السضكن
وجه،أامسص ،عبد الرحمان كديد والي ولية ميلة تعليمة تنظيميةإالى رؤوسساء الدوائر بخصسوصص توزيع السسكن
الجتماعي ،بإاشسراك ممثلي األحياء في عملية توزيع السسكنات اإلجتماعية ،وحسسب مسسؤوول خلية اإلعÓم
والتصسال ،فإان هذه التعليمة جاءتإلضسفاء المزيد من الشسفافية على عملية توزيع السسكن الجتماعي.

ميلة :فارسس مدور
وحسصب ذأت ألمصصدر ،تم نهار أأول أأمسس
تعليق ألقائمة ألمؤوقتة على ألمسصتفيدين من
ألسصكن ألجتماعي لبلدية عين ألبيضصاء
أحريشس ،وألبالغ عددها  ٨٦وحدة سصكنية.
وفي هذأ ألصصدد ،أأكد مسصؤوول أإلعÓم
بالولية أأن هذه ألقوأئم هي قوأئم مؤوقتة
وقابلة للحذف ألكلي أأو ألجزئي و على كل
معني يرى بأانه قد أأجحف في حقه أأن
يقدم طعنا كتابيا إألى أأمانة لجنة ألطعن
ألولئية ،ألكائن مقرها بديوأن وألي ألولية
وذلك خÓل  ٨أأيام من تاريخ تعليق ألقائمة،
حيث سصتقوم أللجنة بدرأسصة جميع ألطعون
بكل موضصوعية وشصفافية ،وإأذأ تبين من
خÓل ألتحقيق بأان أأحد ألمسصتفيدين ليسس
له ألحق ،فإان أسصمه سصيحذف تلقائيا
ويعوضس من له ألحق في ذلك.

سضكان حي لباعزيز يخرجونإالى الشضارع

أاقدم ،ظهر أامسص ،العشسرات من
سسكان حي لباعزيز الى قطع
الطريق العام الرابط بين بوڤرة
بالبليدة وسسيدي موسسى بالجزائر
الحجارة
بوضسع
العاصسمة،
والمتاريسص واشسعال النيران في
العجÓت المطاطية ،بعد أان فقدوا
األمل في تسسوية أازمة التذبذب
والنقطاع في مياه الشسرب،
وتسسببها في أازمة عطشص حادة في
األيام األخيرة من شسهر الصسيام
والشسهر األخير من فصسل الصسيف.
لم يجد سصكان ألحي ألمذكور من سصبيل
في دفع ألسصلطات ألمحلية للتدخل
ومعالجة أأزمة ألتذبذب في توزيع ألماء
ألصصالح للشصرب للعائÓت ألتي تقيم
بالحي ،وتقضصي على ألمشصكل بشصكل
نهائي ،سصوى ألخروج إألى ألشصارع وقطع
ألطريق أأمام حركة سصير ألسصيارأت
وألشصاحنات وحافÓت نقل ألمسصافرين.

قررت إادارة جامعة باجي مختار
بعنابة فتح فترة إاضسافية لتسسجيل
الطلبة المتأاخرين والغائبين عن
عملية التسسجيل النهائي خاصسة
بالنسسبة للطلبة غير المقيمين
بعنابة.

مشضاريع هامة مرتقبة بتلمسضان

كشسفت مديرية األشسغال العمومية
لولية تلمسسان عن اطÓق عدة
مشساريع لتهيئة الطرقات زيادة على
مشساريع كبرى تتمثل في منشسآات
فنية وطرق جديدة وميناءين.

تلمسشان :محمد  -ب

عنابة :العيفة سشمير

أأبوأبها ،أأين سصتضصع ألمؤوسصسصة في متناول
ألطلبة ألمتأاخرين ألبرنامج ألتعليمي
للسصنة ألجامعية ألقادمة ،كما سصيخصصصس
ألديوأن ألوطني للخدمات ألجامعية
دأخل ألمؤوسصسصة ألجامعية شصباكا خاصصا
بإاجرأءأت ألسصتفادة من ألخدمات
ألجامعية وألمتمثلة في ألنقل ،ألمنحة،
أإلطعام وأإلقامة.

٧آالف طالب جديد بجامعة بجاية
في ألمسصتقبل من عدة هياكل أأخرى
منها على ألخصصوصس مكتبة جديدة،
قاعة للمحاضصرأت تضصم أألف مقعد،
عÓوة على  ٤٠مخبرأ للطب وألبحث.
وللتذكير ،فقد أسصتفاد ألقطاع من
مشصاريع هامة ومنها ،إأنجاز برنامج
يحتوي على  ٤آألف مقعد بيدأغوجي
وإأقامة جامعية من  ٥آألف سصرير
ألموجهة لسصتقبال كلية ألعلوم ألقانونية
ببلدية أأميزور ،حيث يندرج هذأ
ألمشصروع ألمسصجل في إأطار ألبرنامج
ألخماسصي  ،٢٠١٤ / ٢٠١٠ضصمن
مخطط توسصيع جامعة بجاية ألتي
سصتصصبح في ألمسصتقبل جامعتين
مسصتقلتين ،وهي تارقة أأوزمور وأأبودأو
أللتان سصيتم ربطها بقطبي أأميزور
وألقصصر ،وهما على ألتوألي مختصصتين
في ألعلوم ألقانونية وألعلوم
ألقتصصادية ،مع دعمهما بـ  ١٢أألف
مقعد بيدأغوجي في ألمجموع  ٦آألف
سصرير هي حاليا في طور أألشصغال،
وسصيسصمح هذأ ألبرنامج بالسصتجابة
للعدد ألكبير وألمتزأيد من طلبة هذه
ألجامعة ألذي يناهز حاليا  ٤٣أألف
طالب موزعين على  ٨كليات.

بجاية :بن النوي ت

وهددوأ بالتصصعيد وعدم ألسصكوت ما
لم تسصو أأزمتهم ألتي جعلتهم يجبرون على
شصرأء ألصصهاريج في شصهر ألصصيام و ألذي
صصادف هذه ألسصنة فصصل ألصصيف ألحار،
وإألى حي ألملعب وسصط مدينة بوڤرة
أأقدمت ألعائÓت ألمقيمة بالحي ألعتيق
على قطع ألطريق عند مدخل ألمدينة،
عن طريق وضصع ألمتاريسس وألعجÓت
ألمحروقة ،أحتجاجا منها أأيضصا على
عدم تحرك ألسصلطات ألمسصؤوولة وتسصوية
أأزمة ألقتطاع في ألمادة في أأليام
أألخيرة من شصهر ألصصيام ،وتقوية
ألكهرباء ألضصعيفة ،وألتي قال بعضس
ألسصكان لـ «ألشصعب» أن عدة أأجهزة
كهرومنزلية أأصصبحت عاجزة عن
ألشصتغال ،بل أأنهم أأصصبحوأ يخشصون
تعرضصها لÓتÓف بسصبب ضصعف ألتيار،
كما أأنهم محرمون من شصرب ماء بارد في
فصصل ألحرأرة وبعد قضصاء يوم من
ألصصوم ،أأو تشصغيل مكيفات ألتبريد،
لضصعف طاقة ألتيار ألكهربائي.

 ٩مÓيين دينار لنجاز ميناء الصسيد الجديد

جامعة عنابة تمدد فترة التسضجيÓت للطلبة المتأاخرين

يرتقب أأن تسصتقبل جامعة بجاية
خÓل ألموسصم ألجامعي ٢٠١٤ / ٢٠١٣
ما يزيد عن  ٧٠٠٠طالب جديد ،حسصبما
كشصفت عنه مصصادر مسصؤوولة ،حيث كل
ألظروف مهيأاة لÓسصتقبال على أأحسصن
ما يرأم ،علما بأان طاقة أسصتيعاب
ألجامعة بجميع معاهدها تصصل إألى ٤٢
أألف مقعد بيدأغوجي ،أأما فيما يخصس
ألتأاطير نجد  ١١٢أأسصتاذ مسصاعد ،و١٤٣
أأسصتاذ في ألطب ألسصتشصفائي ،إأضصافة
إألى ١٢٠موظف إأدأري ،سصعيا لتوفير
أإلطار ألبشصري ألمتخصصصس ذوي
ألكفاءأت ألعالية.
ويبقى ألنشصغال ألكبير حسصب ذأت
ألمصصادر ،يكمن في نقصس هياكل أإليوأء
وألخدمات ألجامعية بصصفة عامة،
سصيما وأأنه لم يتم تدشصين أأية منشصأاة
جديدة منذ  ،٢٠١١لكن رغم هذأ ،فإان
ألجامعة سصيكون لها خÓل ألدخول
ألقادم أإلمكانيات ألÓزمة للتسصيير في
ألمجال ألبيدأغوجي ،غير أأنها تفتقد
لإÓمكانات فيما يخصس إأيوأء ألطلبة
ألجدد ،وهو ما يقتضصي ألتعجيل
لسصتÓم أإلقامة ألجامعية ألميزور ألتي
تحتوي على  ٥آألف سصرير وألتي
تقدمت أألشصغال بها بنحو  ٦٣بالمائة،
هذأ ومن ألمنتظر أأن تسصتفيد ألجامعة

فقدوا األمل في تسسوية مشسكل انقطاع الماء

البليدة :لينة ياسشمين

اسستقبلتأازيد من ٤آالف طالب

وقد أختتمت نهاية أألسصبوع ألمنصصرم
عملية ألتسصجيل ألنهائي عبر كافة
ألمؤوسصسصات ألجامعية وألكليات ألتابعة لها
ألبالغ عددها سصبع كليات بعنابة ،وعرفت
عملية ألتسصجيل ألنهائي تغيب أأزيد من
 ١٠٠طالب لم يتقدموأ لحد ألسصاعة
إلكمال تسصجيلهم ألنهائي ،ويتعلق أألمر
بالطلبة ألذين قدموأ طعونا في
توجيهاتهم وتم توجيههم حسصب رغباتهم
إألى جامعات أأخرى.
مددت إأدأرة جامعة باجي مختار فترة
ألتسصجيÓت ألتي من ألمرتقب أأن تتم
خÓل أألسصبوع أألول من شصهر سصبتمبر
ألقادم كفرصصة للطلبة ألمتأاخرين عن
عملية ألتسصجيل ألنهائي ،حيث سصتفتح
ألكليات ألسصبع لجامعة باجي مختار
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وحسصب نائب مدير جامعة باجي
مختار ألمكلف بالبيدأغوجيا ألبروفيسصور
«مانع محمد» ،فإان جامعة عنابة
أسصتقبلت أأزيد من  ٤٤٠٩طالب في حين
يبلغ عدد ألمسصجلين فيها  ٤٥٩٧طالب من
بينهم أأزيد من  ١٠٠طالب غائب عن
عملية ألتسصجيل ألنهائي.

ظروف مهيأاةإلسضتقبالأاكثر من ٤
آالف طالب جديد بجامعة الشضلف
فتحت ألمصصالح أإلدأرية لمختلف معاهد جامعة
حسصيبة بن بوعلي بالشصلف مكاتبها لسصتقبال أأزيد
من  ٤آألف طالب جامعي جديد من حملة شصهادة
ألبكالوريا .٢٠١٣ / ٢٠١٢
وحسصب ألمنظمين ،فإان ألهيئة ألمكلفة
بالتسصجيÓت ألبيدأغوجية ضصمن ألتخصصصصات ألتي
تقترحها ألجامعية قد وضصعت كل أإلمكانيات
ألÓزمة لجتياز هذه ألمرحلة بنجاح ضصمن آأليات
سصهلة وأسصتعÓمات ترأفق ألطلبة في مرأحل
ألتسصجيل ألخاصصة بالتخصصصصات وأإليوأء وألنقل
وخاصصة وأأن ألجامعة سصتسصتقبل هذه ألسصنة أأكثر
من  ٤طÓب جدد من عدة وليات ،حسصب ذأت
ألمصصادر.
ألعملية ألتي تجري وقائعها بكل من مركز
ألجامعة ألقديم وبحي ألسصÓم وألقطب ألجامعي
ألجديد ألولد فارسس ،حيث من ألمنتظر أأن يعرف
عدد ألطلبة أإلجمالي هذه ألسصنة أرتفاعا طفيفا،
مما يجعل إأمكانية تسصجيل ضصغط غير وأرد في
ألظروف ألرأهنة بالنظر إألى ألمرأفق ألبيدأغوجية
من ألمخابر وألمدرجات وأألقسصام ألتطبيقية
ألمتوفرة هذأ ألموسصم ألذي يشصهد من جهة أأخرى
زيادة في عدد ألمؤوطرين بالنظر إألى ألعدد ألهائل
من ألطلبة ألذين وفرت لهم كل ألظروفئ ألدأء
موسصم درأسصي ناجح ،يشصير محدثونا.

الششلف :و.ي.أاعرايبي

وفي هذأ ألصصدد ،رصصدت مديرية
أألشصغال ألعمومية غÓف مالي يقدر بـ ٩
مÓيير دينار من أأجل إأقامة ألميناء ألجديد
للصصيد ألبحري ،ألذي حددته ألدرأسصة
ألمختصصة بشصاطئ سصيدي يوشصع ألتابع
لبلدية دأر يغمرأسصن ،وألذي من شصأانه أأن
يفك ألعزلة عن ألمنطقة.
كما سصيسصاهم في مدأخيل هذه ألبلدية
ألفقيرة وأألهم أأنه سصيفك ألخناق على
ميناء ألغزوأت ألمصصنف ألرأبع وطنيا ،ألذي
يجمع ما بين ألصصيد ألبحري ونقل ألبضصائع
وألمسصافرين حيث بعد إأتمام ميناء سصيدي
يوشصع يخصصصس ميناء ألغزوأت للنقل
ألبحري فقط.
ودأئما في مجال تدعيم ألموأنئ
خصصصصت مديرية أألشصغال ألعمومية غÓفا
ماليا يقدر بملياري سصنتيم من أأجل توسصعة

ميناء هنين ألذي يعد من أأقدم ألموأنئ
ويرجع تاريخه إألى عهد طريق ألملح ،أأين
كان يربط شصمال إأفريقيا بجنوب أأوربا
وألذي تم إأهماله حيث من شصأان توسصعته أأن
يتحول إألى قطب هام يسصتقطب أليد
ألعاملة ويفك ألخناق على هذه ألمدينة
ألفقيرة.
وفي مجال ألطرقات ،أأشصار مدير
أألشصغال ألعمومية أأنه أأعطى أنطÓقة
ألجزء أألول من ألطريق ألسصاحلي ما بين
مرسصى بن مهيدي وألغزوأت على مسصافة
 ٥٠كلم ،كما تم مباشصرة توسصيع ألطريق
ألوطني رقم  ٧ألرأبط ما بين مغنية
ومرسصى بن مهيدي من خÓل فتح باب
أزدوأجية ألطريق ألذي ظل إألى وقت قريب
أأحد أأكبر نقاط ألجرأم ألمروري بالمنطقة
رفقة ألطريق ألوطني رقم  ٢٢ألرأبط ما
بين تلمسصان ووهرأن ألذي حظي بـ ٤
مشصاريع فنية عبارة عن أأنفاق بإاقليم مدينة
ألرمشصي ،ألتي رصصد لها غÓف مالي يقدر
بـ  ١٥٠مليار سصنتيم منها ألنفق ألرئيسصي
بمدخل ألمدينة وألذي أنطلقت به أألشصغال
بغÓف مالي يقدر بـ  ٣٧مليار سصنتيم.

تورطوا في بيعأاقراصص مهلوسسة

محكمة المدية تدين طبيبا وممرضضا وحارسضا بـ  ٠٥سضنوات حبسس
أأدأنت محكمة ألمدية ،أأول أأمسس ،طبيبا
مختصصا في أألمرأضس ألعقلية وممرضس
وحارسس يعملون بوحدة صصحية بوسصط
ألمدينة ،بعقوبة  ٠٥سصنوأت حبسس نافذة
لكل وأحد منهم لتورطهم في أرتكاب
أأفعال ألغدر وألخيانة وحيازة وبيع أأقرأصس
مهلوسصة ،فيما برأأت طبيبين آأخرين في
نفسس ألتخصصصس.
وألتمسس ممثل ألحق ألعام ضصد هؤولء
أألشصخاصس عقوبة  ٠٥سصنوأت حبسس
وغرأمة مالية مقدرة بـ  ٥٠أألف دج لكل
وأحد منهم ،فيما أعترف ألممرضس بما
نسصب إأليه في حين أأنكر ألباقي ما وجه

لهم.

 ...وانقÓب سسيارة وراء
مقتل شسخصص بالبرواقية

لقي شصخصس في عقده ألثالث حتفه،
عشصية أأول أأمسس ،بالمكان ألمسصمى ذرأع
ألسصنيان على مسصتوى ألطريق ألوطني رقم
 ٠١بلدية ألبروأقية عقب أنقÓب سصيارة،
حيث تدخلت ألوحدة ألثانوية للحماية
ألمدنية بالبروأقية لنقل جثة ألضصحية ،فيما
باشصرت مصصالح ألضصبطية ألقضصائية تحقيقا
لمعرفة أألسصباب.

المدية :م.أامين عباسس
مسساعد مدير مركز التوثيق لـ «الشسعب»:

«نسضبة توزيع الكتب المدرسضية بعين تموشضنت بلغت  ٧٠بالمائة»

أأكد مدني عبد ألقسصيم ،نائب مدير مركز ألتوثيق وتوزيع ألكتب ألمدرسصية بشصعبة أللحم
بولية عين تموشصنت في تصصريح لـ «ألشصعب» ،أأن نسصبة توزيع ألكتب ألمدرسصية بالولية بلغ
أأزيد من  ٧٠بالمائة بالنسصبة لجميع أألطوأر ألتعليمية .ويرتقب أسصتكمال ألعملية نهاية شصهر
أأوت ألجاري ،كما تنتظر أأن تبدأأ عملية ألتوزيع على ألتÓميذ أبتدأء من  ٢٥أأوت ألمقبل.
وقد بلغ عدد ألكتب ألتي تم أسصتÓمها  ١١٧أألف كتاب منها أأزيد من  ٢١أألف و ٤٠٠كتاب
بالنسصبة للتعليم ألبتدأئي  ١٤أألف و ٦٠٠كتاب بالنسصبة للتعليم ألمتوسصط و ٧٢أألف كتاب
بالنسصبة للتعليم ألثانوي على أنه ينتظر أسصتÓم كتاب ألفرنسصية ألخاصس بالسصنة ألرأبعة
متوسصط في أأليام ألقليلة ألمقبلة.

عين تموششنت :ب - .م .األمين

اسستطÓع

ألثÓثاء  ٠٦أأوت  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ٢٨رمضسان  ١٤٣٤هـ

تجار الجملة والتجزئة يتبادلون التهم والمواطن الضسحية

أاسسعار الخضسر والمÓبسس بسسكيكدة فيأاعلى مسستوى
اسستعدادا لسستقبال عيد
الفطر اŸبارك الذي ل تفصسلنا
عنه سسوىأايام قÓئل شسرعت
العائÓت السسكيكدية ‘
التحضس Òله بإاعدادأاصسناف
وأالوان من ا◊لويات واقتناء
«كسسوة العيد» للصسغار ‘
الغالب،إالأان اŸلفت لÓنتباه
خÓل األيام األخÒة من شسهر
رمضسان الغÓء الفاحشش الذي
تشسهده مÓبسش األطفال التي
أاضسحتأاك Ìارتفاعا من
مÓبسش الكبار ،ما حرم الكثÒ
من األسسر السستمتاع بفرحة
العيد ،وهو ما يشسكلأاكÈ
إاسستياء للمواطن Úذوي
الدخل اÙدود خصسوصسا
أاولئك الذين لديهم عدد
كب Òمن األطفال ،مع ذلك
Œدهم يندفعون لشسراء
اÓŸبسشألبنائهم حتى وإان
تطلب األمرإافراغ ما تبقى من
جيوبهم بعد اŸيزانية التي
صسرفوها ‘ شسهر رمضسانأاو
حتى اللجوءإا ¤القÎاضش
كل التفاصسيل ‘ هذا
السستطÓع لـ « الشسعب».
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مدير مركب الدواجن بباتنة يكشسف:

أاكثر من  ٣آا’ف طن من اللحوم سسوقت
خÓل الشسهر الكريم
أأفاد ألمدير ألعام لمركب
ألدوأجن بباتنة «شسوأف
حوأسس» عن تخصسيصس كمية
تقدر بـ  ٣٣٠٠طن من لحوم
ألدجاج لتسسويقها بالتسسعيرة
ألمدعمة ألمحددة بـ٢٣٠
دينار للكيلوغرأم عبر ٢٤
نقطة بيع في عدة
شسرقية
و’يات
منها
وجنوبية
خنشسلة،
باتنة،
تبسسة ،قسسنطينة،
ألمسسيلة ،بسسكرة،
ورقلة وأإليزي في
شسهر ألصسيام.
وضسح ألمسسوؤول
أأن هذه ألكمية
ألمخصسصسة تندرج في أإطار
ألبرنامج ألمسسطر من قبل
وزأرة ألفÓحة ألمتمثل في
تدعيم أأسسعار لحوم ألدجاج
خÓل شسهر رمضسان ،مضسيفا
باأن ألعملية أنطلقت قبل
شسهر رمضسان أبتدأء من
ألسسادسس وألعشسرين من شسهر
جوأن ألفارط بحيث تم
تسسويق  ١٠٥طن موؤكدأ أأن

لحوم ألدجاج ألتي يوفرها
ألمركب من خÓل نقاط ألبيع
ألمعتمدة تلقى أإقبا’ من
طرف ألمسستهلكين نظرأ
للسسعر ألمعقول ألمخصسصس
لبيع ألدجاج.
كما تم ألتنسسيق مع مديرية
ألتجارة بباتنة قصسد
تسسخير فرق مرأقبة
خاصسة بنقاط ألبيع
ألمسسخرة من قبل
أ’أخيرة
هذه
للوقوف ألفعلي على
ألسسعر ألمحدد للبيع
أإلى جانب أحترأم
ألبيع
مقاييسس
سسÓمة
لحفظ
ألمسستهلك ،من جهتهم،
أسستحسسنوأ
ألموأطنون
ألمبادرة ألقيمة ألتي بادر
أإليها ذأت ألمركب خاصسة في
هذأ ألشسهر ألفضسيل قصسد
ألمادة
هذه
أقتناء
أ’سستهÓكية ألهامة ألتي يتم
تعويضس بها عن أللحوم
لغÓء
نظرأ
أ’أحمرأء
أأسسعارها.

التسسعيرة
المدعمة
حفزت
المسستهلكين
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أأكد حسس Úأأحد أŸوأطن Úألذين وجدتهم «
ألشسعب» خÓل جولتها أ’سستطÓعية بأاحد
Óﬁت أŸدينة ألقدÁة مع أأو’ده ألـ ٣بحثا
عن كسسوة ألعيد « ،أأن أ’سسعار جد مرتفعة،
زيادة على أأن نوعية أÓŸبسس ليسست ‘ مسستوى
أأسسعارها ،ومع هذأ فإانه مضسطر إأ ¤شسرأئها،
لعدم وجود ألبديل» ،أما ﬁمد
فقد أسستنكر«جشسع ألتجار حيث
يؤوكد أنه  ⁄يجد بذلة عادية أأقل
من  ٥أ’ف دينار ،ناهيك عن
ألنوعية ألرديئة ‘ كث Òمن
أ’حيان».
و–دث آأخرون لـ « ألشسعب»
باسستياء وغضسب عن هذأ ألغÓء
غ ÒأÈŸر حيث عرفت مÓبسس
ألعيد هذأ أŸوسسم بسسكيكدة،
أرتفاعا رهيبا ’ يختلف “اما
عن أŸوسسم أŸاضسي ،وذلك بالرغم من حالة
ألركود وضسعف ألقدرة ألشسرأئية لدى أŸوأطنÚ
بعد أأن أسستنزفت مصساريف شسهر رمضسان
ألكر Ëجيوبهم ،وجدت أأ’سسر نفسسها أأمام
وضسع حرج تزأمنا مع عيد ألفطر أŸبارك ،أأين
تزدأد مصساريف أÓŸبسس خصسوصسا ‘ ظل
أرتفاع أأسسعارها ،ووجد أأ’ولياء أأنفسسهم
›Èين على أقتناء مÓبسس ألعيد مهما كانت
أأ’سسعار ،أأما ألباعة فيجدون ‘ مثل هذه
أŸناسسبات فرصسة ثمينة ’سستغÓل أŸوأطنÚ
ألبسسطاء.
هذه ألوضسعية رصسدناها ‘ هذه أ÷ولة
أ’سستطÓعية ،فقد أعÎف ألكث Òمن ألباعة
أŸعروف ÚباŸدينة وأıتصس ‘ Úلباسس
أ’طفال أŸسستورد ،أأن أأسسباب أرتفاع أإ’سسعار
رأجع إأ ¤جودتها ونوعيتها أŸميزة ،خصسوصسا
ألتي تسستقدم من أوروبا ،كما أشستكى أŸشسÎون
باأ’سسوأق أليومية أŸنتشسرة باŸدينة ،على مدأر
أ’سسبوع ،أو ‘ ألفضساءأت ألتجارية ،من نوعية
أÓŸبسس أŸعروضسة ألتي ” أسستÒأد أأغلبها من
ألصس ،Úومع ذلك فإان أأسسعارها مرتفعة كثÒأ
قياسسا بنوعيتها.
ورغم ألغÓء ألذي تشسهده Óﬁت بيع
أÓŸبسس وأأ’حذية مع أقÎأب موسسم ألعيد ،إأ’
أأن عادة أقتناء «كسسوة ألعيد» تبقى عادة ’ Áكن
أ’سستغناء عنها ،خاصسة وأأنها أŸيزة ألتي تعطي
نكهة خاصّسة ليوم ألعيد بالنسسبة لأÓطفال
ألصسغار.
وŒنبا لهذأ ألغÓء ألفاحشس  ،تضسطر بعضس
ألعائÓت ألسسكيكدية إأ ¤شسرأء كسسوة ألعيد
أ’طفالها قبل حلول شسهر رمضسان أأو خÓل
أأ’يام أ’و ¤منه ،وألبعضس يفضسل تأاجيلها إأ¤
ما بعد ألعيد ريثما تعود أأ’سسعار إأ ¤طبيعتها،
فـ « غنية» فضسلت شسرأء أÓŸبسس أ÷ديدة بعد
ألعيد حيث تسستقر أ’سسعار ،وتنتهز ألفرصسة

لشسرأء ألكسسوة أ÷ديدة للدخول أ’جتماعي،
خصسوصسا وأأن لها أأربعة أطفال».
و‘ ألوقت ألذي تشسهد أأ’سسوأق وÓﬁت بيع
أÓŸبسس إأقبا’ كبÒأ قبل ألعيد من طرف
ألعائÓت أŸيسسورة أ◊ال وعزوفا من قبل
ألطبقة ألكادحة ،وجدت بعضس ألعائÓت ‘
مÓبسس «ألشسيفون» بدي Óلها لتلبية متطلبات
أأبنائها ،بالرغم من أıاطر ألصسحية ألتي
تصساحبها ،فليسس باليد حيلة حسسب أأحد أأ’باء
وألذي أأصسبح مدمنا عليها ،ليسس
أثناء أŸوأسسم ولكن كلما سسنحت
ألفرصسةŸ ،ا توفره هذه أÓÙت
من مÓبسس ذأت موأصسفات عالية
أ÷ودة ،وأأسسعار معقولة  ،وبالنظر
لعدد أأفرأد أأسسرته ،حتى يتمكن
من تلبية جميع طلباتهم ،عند كل
عيد وموسسم .هكذأ قال لنا بحرقة
وأسستياء وحزن.
‘ ألوأجهة أأ’خرى من
أأ’سسوأق يÓحظ عودة أأسسعارأÿضسر إأ¤
طبيعتها’ ،حظنا هذأ بأاسسوأق سسكيكدة
ألنظامية وألفوضسوية على حد ألسسوأء،بعد
ألتهابها ‘ بدأية ألشسهر ألفضسيل ،وأسستقرت
بدأية من ألنصسف ألثا Êمن ألشسهر ،فيما تشسهد
أأسسعار بعضس أÿضسر أأ’خرى أسستقرأرأ
كالبطاطا ،وألطماطم وألبصسل.

عائÓت تشستكي
من المضساربة التي
تلهب السسوق

التهابأاسسعار حلويات العيد
كما عرفت أأسسعار أŸوأد ألغذأئية ألتي
تسستعمل ‘ صسناعة أ◊لويات،
زيادة كبÒة ‘ أأسسعارها ،ويأاتي
هذأ أ’رتفاع قبل أأيام قليلة
تفصسلنا عن عيد ألفطر ،فقد
أرتفعت أأ’سسعار إأ ¤أأك Ìمن ٣٠
دج ،وحسسب ألبائع Úفإان هذه
ألزيادة طبيعية ،خاصسة أأن أأسسعار
تلك أŸنتوجات تعرف عدة تقلبات
‘ أأسسوأق أ÷ملة‡ ،ا يؤوثر بصسفة
مباشسرة على سسعرها ‘ ألتجزئة
وأŸسستهلك ’ينظر أ ¤هذه
ألتقلبات ،ويكتفي بالقول أأن أأ’سسعار تلتهب..
وقفنا على ألتهاب أأسسعار أŸوأد أÿاصسة
بصسناعة أ◊لويات ،حيث ’حظنا أرتفاعا ‘
أأسسعار منتجات ألفرينة وألتي وصسلت إأ٦٠ ¤
دينارأ بعدما كانت ’ تتجاوز  ٤٠دينارأ ،كما
جل سسعر كيسس ألسسكر أŸسسحوق أرتفاعا
سس ّ
وصسل إأ ¤مائة دينار ،و ⁄تسسلم بعضس أŸنتجات
أأ’خرى من أ’رتفاع ،حيث وصسل سسعر علبة
أŸارغرين بحجم  ٢٥٠غرأم إأ ٩٠ ¤دينارأ ،دون
أأن ننسسى أحتسساب نوعيتها ‘ ،ح Úقفز سسعر
مادة ألغرسس إأ ١٢٠ ¤دج لكيلو ألوأحد بينما بلغ
سسعر كيلو سسكر ألعادي  ٩٥دينارأ.
كما عرفت أأسسعار أŸكسسرأت أرتفاعا
خاصسة ألفول ألسسودأ Êألذي وصسل إأ ٣٥٠ ¤دج

لكيلو غرأم ألوأحد عند Œار ألتجزئة ،بينما
سسجلت أأسسعار أللوز رقما قياسسيا بعد أأن وصسل
سسعره إأ ١٢٠٠ ¤دج ‘ أأسسوأق ألتجزئة .و‘
هذأ أÿصسوصس أأصسبحت ألعائÓت ذأت ألدخل
ألضسعيف عاجزة عن –ضس Òحلوى ألعيد وذلك
نظر ’رتفاع أأسسعار ألكاوكاو وألسسمن ألذي
وصسل سسعره إأ ٤٠٠ ¤دج  ،وبخصسوصس هده
ألزيادة يرى ألعديد من Œار ألتجزئة أأن ألسسبب
ألرئيسسي ‘ أرتفاع أأسسعار تلك أŸوأد ،يعود
أأسساسسا إأ ¤منطق ألزيادة ‘ ألطلب ،وŒار
أ÷ملة ،باŸقابل يرى أŸوأطنون أأن ألتجار
يسستغلون فرصسة حلول أŸناسسبات وأ’عياد من
أأجل رفع أأ’سسعار.

كتب ا◊لويات تزين األرصسفة
تشسهد ألعديد من أأ’رصسفة باŸدينة
ألقدÁة  ،طاو’ت أختصست ‘ بيع ألكتب
أÿاصسة بصسناعة أ◊لوى ‘ ألعيد .وتعرف هده
ألتجارة أنتعاشسا كبÒأ وتهافتا من قبل ربات
ألبيوت أللوأتي وجدن ضسالتهن ‘ أختيار أأنوأع
جديدة من أ◊لويات لتحضسÒها لعيد ألفطر،
كما أأن أأسسعار هذه ألكتب تبقى ‘ متناول
أ÷ميع ،حيث تÎأوح ب ١٠٠ Úو ٢٠٠دج للكتاب
ألوأحد ،وهو سسعر يعد مناسسبا جدأ ،خاصسة
وأأنها –توى على أأنوأع عديدة ’ تقتصسر على
أÙلية منها ،فنجد حلويات سسورية ومغربية
وتركية .

أاسسعار الفواكه تلتهب

كسسوة العيد
لمن اسستطاع
اليها سسبي!Ó

وحسسب ما ’حظناه خÓل
أ÷ولة ألتي قادتنا إأﬂ ¤تلف
أأ’سسوأق ’حظنا أأن أأسسعار
أللحوم ألبيضساء خاصسة ألدجاج
قدرت بـ ٣٧٠دج للكيلوغرأم وهي
أأ’سسعار ألتي كانت قد سسجلت
خÓل أأ’يام أأ’و ¤من شسهر
رمضسان علما أأن أأسسعار ألدجاج
ترأوحت خÓل أأ’سسبوعÚ
أأ’خÒين ما ب ٣٥٠ Úو ٢٨٠دج

للكيلوغرأم.
ومن جهة أأخرى سسجلت أأسسعار أأ’سسماك
أنخفاضسا خاصسة ألسسردين ألذي وصسل سسعره إأ¤
 ٢٠٠دج للكيلوغرأم بعدما كان سسعره قد وصسل
إأ٣٥٠ ¤دج ،وباŸقابل سسجل أرتفاع ‘ أأسسعار
ألفوأكه وصسل إأ ¤ألضسعف بالنسسبة لبعضس
أأ’نوأع خاصسة أŸوسسمية كاÿوخ ألذي وصسل
سسعره إأ ٢٠٠ ¤دج للكيلوغرأم وألذي كان يقدر
بـ ١٤٠دج خÓل أأ’يام ألفارطة أأسسعار أŸوز
أرتفعت إأ ٢٠٠ ¤دج.
وŒدر أإ’شسارة إأ ¤أرتفاع أأسسعار أŸكسسرأت
ألتي فاق ثمنها  ١٢٠٠دج بالنسسبة لبعضس أأ’نوأع
كا÷وز وأللوز بسسبب أإ’قبال ألكب ÒللموأطنÚ
’قتناء أŸكونات أÿاصسة لصسنع حلويات ألعيد.

غياب كبير للعمÓت المعدنية بأاسسواق باتنة
يرهق التجار والزبائن
تعا Êعديد أأ’سسوأق
ألتجارية بو’ية باتنة ،منذ
حلول شسهر رمضسان ألكرË
وإأ ¤غاية قرب نهايته من
مشسكلة كبÒة وحادة تتمثل ‘
غياب ألعملة أŸعدنية ،خاصسة
منها تلك أŸصسنفة ضسمن
فئات  ٥دج و ١٠دج و٢٠دج
و ٥٠دج وهو أأ’مر ألذي أأحرج
ألتجار وألزبائن على حد
سسوأء.
وخلق هذأ ألغياب ألكبÒ
لهذه ألعمÓت أŸعدنية
ألهامة نوعا من ألفوضسى ألتي
تسسببت ‘ حرمان بعضس
أŸشسÎين من أقتناء بعضس
أللوأزم ،حيث يرفضس ألباعة
ألتعامل معهم بحجة غياب
ألـ«ألصسرف» أ’نهم يفضسلون
ألتعامل مع حاملي ألعمÓت
أŸعدنية من جميع ألفئات،
حيث يضسطر ألزبائن إأ¤
أ’نتظار طوي ،Óبل وتشسكيل
طوأب Òأأمام بعضس أÓÙت
ألتجارية ‘ أنتظار توفر
ألعمÓت وهو أأ’مر ألذي
صسعب عليهم قضساء حوأئجهم
أليومية.
ألباعة من جهتهم أأكدوأ لنا
‘ لقاء خاصس أأنهم بدورهم

يعانون من هذه أŸشسكلة
حيث فقدوأ زبائن كثÒين ،
مرجع Úألسسبب إأ ¤أ’قتناء
ألكب Òللموأطن Úللسسلع
أ’سستهÓكية بكÌة خاصسة
تلك أŸهمة على غرأر
أ◊ليب وألسسكر وأÿبز
وأللحوم ‘ هذأ ألشسهر
ألفضسيل .
وهو أأ’مر ألذي سساعد
على نقضس هذه ألسسيولة ‘
ألعمÓت أŸعدنية ،حيث أأكد
لنا أأحد ألتجار أأنه يضسطر
لÎك ﬁله لوقت كب Òبحثا
عن «ألصسرف» دون جدوى
لدرجة أأنهم يعتذرون كثÒأ
بعد هذه ألرحلة ألشساقة ‘
ألبحث عن ألصسرف لزبائنهم
مطالب Úإأياهم بإارجاع ألسسلع
إأ ¤رفوفها.
وهناك بعضس ألتجار ألذين
يجÈون زبائنهم على أقتناء
سسلع إأضسافية هم ‘ غنى عنها
بحجة إأكمال قيمة أŸبلغ
ألنهائي ،وهو أأ’مر ألذي
أسستنكره أŸشسÎون خاصسة ‘
ألكر،Ë
رمضسان
شسهر
مطالب Úأ÷هات أŸعنية
ألتدخل ألعاجل لوضسع حد
لهذأ أإ’شسكال ألذي أأرهقهم.

النقطاعات « بسسيكوز»

خسسائر بالجملة لتجار المواد ا’سستهÓكية جراء
ا’نقطاعات الكهربائية المتكررة بمدينة باتنة
أشستكى ،عشسرأت ألتجار
ألعاملون بمدينة باتنة من
حجم ألخسسائر ألتي تكبدوها
جرأء أ’نقطاعات ألكهربائية
ألمتكررة ،ألتي عاشستها
محÓتهم ألتجارية خÓل
شسهر رمضسان ألكريم.
وحسسب بعضس ألتجار فإان
أ’نقطاعات
ظاهرة
ألكهربائية تسسببت في خسسائر
كبيرة نظرأ لتلف عديد ألموأد

أ’سستهÓكية خاصسة ألسسريعة
ألتلف منها ،بسسب أ’نقطاع
ألكهربائي ألمفاجئ وهو ما
أأثر على ألنشساط ألتجاري
لهؤو’ء ،أأين أأصسبح ألعديد من
ألتجار يفكرون في تغيير
تجارتهم جرأء ألخسسائر
ألكبيرة ألتي تكبدوها بسسبب
ألكهربائية
أ’نقطاعات
ألكبيرة .
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من مراسسلينا

الثÓثاء  ٠٦أاوت  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٨رمضضان  ١٤٣٤هـ

بلديــــة الحــراشش

ضسغـ ـط يوم ـي عل ـى مصسالـ ـح الحالـ ـة المدنيـ ـة

''العدد
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العقار بسسيدي بلعباسش

اŸضساربون يرفعون األسسعار
إا¤أاعلى مسستوى

تعرف بلدية الحراشش ضسغطا كبيرا لما تسسجله يوميا من توافد للمواطنين عليها ،خاصسة على مسستوى الحالة المدنية وبالضسبط
جل على مسستواها والراجعإالى ارتفاع عدد المواليد باعتبارها
الشسباك الخاصش باسستخراج شسهادة الميÓد نظرا للعدد الهائل المسس ّ
تحتضسن عيادة ''بلفور'' الخاصسة بالتوليد ،هذه اأ’خيرة التي يقصسدها مواطنون من مختلف جهات وضسواحي البلدية.

الجزائر:آاسسيا مني
تشضهد بلدية الحراشش شضرق وسضط
العاصضمة حالة من ا’كتظاظ
والفوضضى على مسضتوى الحالة
المدنية ،حيث يكثر الطلب على
الخاصضة
الوثيقة
اسضتخراج
باسضتخراج شضهادة الميÓد اأ’صضلية
''خ  ''١٢من طرف العديد من
المواطنين ،الذين يقصضدونها من
مختلف و’يات الوطن باعتبار أان
أاو’دهم ولدوا بعيادة بلفور ،ما
ببلدية
تسضجيلهم
يسضتدعي
ّ
الحراشش ،اأ’مر الذي ولد ضضغطا
كبيرا على هذه الحالة.
هو م ا و ق فت ع لي ه ' 'ال ش ض ع ب' ' ع لى
مسضتوى بلدية الحراشش حيث
فوجئنا خÓل زيارتنا لهذه المواطنين الذين قصضدوها من
الوطن
و’يات
ا’أخيرة للعدد الهائل من مختلف

’سضتخراج شضهادة الميÓد
ا’أصضلية ،حيث وجدناهم في

أايام قبل عيد الفطر المبارك

حالة من الفوضضى والتذمر
بسضبب الطوابير الطويلة ،حيث
كانت تشضهد بين لحظة واأخرى
مشضادات كÓمية بين المواطنين،
خاصضة القاطنين على مسضتوى
البلدية الذين طالبوا عبر منبر
''الشضعب '' الجهات المسضوؤولة
باإيجاد حل سضريع لحالة
الفوضضى وا’كتظاظ التي
تعرفها البلدية ،ومحاولة
اسضتحداث مÓحق لهذه الخيرة
مع العمل على التنسضيق مع
ا’أخرى
الو’ئية
الجهات
لتسضهيل عملية سضحبهم لهذه
الوثيقة دون الحاجة اإلى نقلهم
اإلى العاصضمة ،وبالتالي تخفيضش
الضضغط على هذه المصضلحة من
جهة وتجنيب المواطن شضقاء
التنقل من جهة اأخرى.

إاقبـ ـ ـ ـ ـ ـال كبـ ـ ـ ـير علـ ـ ـ ـى مكات ـ ـ ـب البريـ ـ ـ ـد ببوم ـ ـ ـرداسش
تشسهد مكاتب البريد بو’ية بومرداسش ضسغطا كبيراأامام الشسبابيك والموزعات اآ’لية نتيجةإاقبال المواطنين والموظفين
بالخصسوصش الراغبين في سسحب مرتباتهم لشسهرأاوت التي تزامنت وعيد الفطر المبارك ،وتدّني مسستوى الخدمات في بعضش
المراكز التي ’ تزال تفتقدإالى موزعات تعمل على مدار السساعة.

بومرداسس :ز ــ كمال
لم تفلح ا’سضتراتيجية المتبعة من
طرف مديرية بريد
الجزائر ببومرداسش
بتحسضين
الخاصضة
الخدمات
مسضتوى
للزبائن
المقدمة
وترقية القطاع ،الذي
تحول في السضنوات
اأ’خيرة إالى منظومة
مالية حسضاسضة جلبت
إاليه آا’ف الزبائن من
موظفين ومتعاملين
أارادوا
تجاريين
اسضتغÓل بعضش ا’متيازات والطرق
السضهلة المتبعة من طرف بريد
الجزائر في التعامÓت المالية
مقارنة مع جهاز البنوك ،الذي ’
يزال يعيشش عمليات معقدة
وطويلة ،وهذا بناء على سضياسضة

ا’صضÓح والتجديد التي أاعلنت البريد المنتشضرة ببلديات الو’ية
عنها مؤوسضسضة بريد الجزائر في هو اسضتمرار نفسش التعامÓت
كثير من المرات ،خاصضة من حيث والتقاليد ،حيث ’ تزال الطوابير
الطويلة أامام الموزعات
اآ’لية هي السضمة
الظاهرة يوميا خاصضة
في الفترة الصضباحية ،في
حين تظل العديد من
الموزعات اأ’خرى إاما
معطلة تماما أاو غير
مزودة بالسضيولة الكافية
تلبية ’حتياجات الزبائن
وبالخصضوصش في هذه
الفترة المتزامنة مع
اقتراب موعد عيد
تحسضين الخدمة ودعم مراكز الفطر المبارك التي يزداد فيها
البريد بوسضائل عمل حديثة ا’قبال على مكاتب البريد.
وموزعات الية تقلل من حدة إاّن الضضغوطات اليومية التي يعيشضها
الضضغط على اأ’عوان عبر اأ’عوان في مواجهة الطوابير
الشضبابيك ،ا’ أان المÓحظ اليومية وتطلعاتهم إالى تحسضين
المسضجلة اليوم عبر كافة مراكز ظروفهم المهنية وا’جتماعية على

حي دريوشش ببوعرفة

سسيدي بلعباسس :بيوضس بلقاسسم

التهميـ ـ ـ ـ ـشش المتواصسـ ـ ـ ـل يقلـ ـ ـ ـ ـق السسكـ ـ ـ ـان

دعا سسكان المحتشسد العسسكري ا’سستعماري الواقع بحي دريوشش في بوعرفة بالبليدة ،السسلطات
المحلية الى ضسرورة ا’هتمام بانشسغا’تهم المرفوعة منذ مدة ،والمتعلقة بوجه خاصش تخصسيصش
سسكان بمشساريع تنموية بسسيطة مثل الطريق وقنوات التطهير ،ودعوتهم محاربة التهميشش
المسسّلط عليهم والنسسيان من قبل المصسالح البلدية.
وكشضف ممثلون عن المحتجين
والذي اصضبحوا يخرجون في وقفات
احتجاجية عقب صضÓة التراويح إالى
السضاحة العمومية ،حاملين لÓفتات
كتبوا عليها ضضرورة الحضضور
وا’هتمام بمشضاكلهم اليومية ،ودفع
التهميشش والنسضيان عن سضكان الحي
اآ’هل بنحو  ٥٠٠٠نسضمة لـ ''أاّنهم
أاصضبحوا مجبرين على التظاهر
وا’حتجاج ولكن بشضكل سضلمي
وحضضاري بعد أان فقدوا اأ’مل في

حد تعبير بعضش الموظفين في
حديثهم إالى ''الشضعب'' انعكسش سضلبا
على طبيعة الخدمة العمومية
المقدمة إالى الزبائن التي ’ ترقى
حسضبهم الى المسضتوى خاصضة امام
قلة المراكز في بعضش البلديات
التي يتجاوز عدد سضكانها مائة الف
نسضمة كدائرة برج منايل ،وحرمان
عدد من التجمعات السضكنية
الحديثة من مركز بريد زاد من
الضضغط اليومي على مراكز البريد
التقليدية التي تنتشضر بمراكز المدن
في انتظار تجسضيد مشضاريع جديدة
بإامكانها فك الخناق على هذه
المكاتب وا’سضتجابة لتطلعات
المواطنين في تلبية مطالبهم
وا’سضتفادة من خدمة عصضرية تبعد
عنهم ظاهرة الطوابير وتقاعسش
بعضش اأ’عوان في أاداء مهمتهم
على أاحسضن وجه.

تشضهد سضوق العقار بو’ية سضيدي بلعباسش
ارتفاعا جنونيا ‘ اأ’سضعار  ⁄تعرفه خÓل
السضنوات اŸاضضية ،حيث أاضضحى أامر شضراء أاو
اسضتئجار عقار حكرا على فئة قليلة Ÿا
يتطّلبه من مبالغ مالية معتÈة ’ تقوى على
تسضديدها الفئات اŸتوسضطة من اŸوظفÚ
والعمال زاد من أامر غÓء هذه العقارات
تقلصش ا÷يوب العقارية باŸراكز ا◊ضضرية
الكÈى للو’ية واسضتنزافها ‘ جل اŸراكز
الكÈى بعاصضمة الو’ية وحتى بالدوائر
والبلديات ،اأ’مر الذي سضّبب صضعوبات جمة
للسضلطات اÙلية ‘ إاقامة مرافق وŒهيزات
عمومية ،اأ’مر الذي دفع بها إا ¤ا’سضتنجاد
باأ’راضضي الفÓحية القريبة أاو الغابية لتدارك
النقصش ‘ هذا اÓÛت بالنظر إا ¤التوسضع
العمرا Êوكذا ا’نفجار السضكا Êبه،
حيث عمدت الو’ية إا ¤التوسضع خارج النسضيج
العمرا Êلهما با’سضتحواذ على أاراضش فÓحية
أاو عرشضية وإادماجها ضضمن اıططات
العمرانية إ’قامة مشضاريع عمومية ،على غرار
مشضروع السضكنات ا’جتماعية وبعضش اŸرافق
العمومية اأ’خرى.
كما أاّن غياب سضّلم لأÓسضعار الذي يحمي
الزبون خاصضة منها تلك التي تقوم
بالتحويÓت العقارية بصضفة مهنية ،زاد الطÚ
بلة؛ وسضبب اأ’سضعار اŸلتهبة التي يفرضضها
م ّ
Óك اأ’راضضي والشضقق والتي يعجز أاغلبية
الزبائن عن تسضديدها ،فضض Óعن عدم ا÷دية
‡ا يربك الزبون
‘ العرضش وبسضعر ﬂتلف؛ ّ
ويجعله يÎاجع عن الشضراء أاو الكراء الذي
شض ُوه من قبل السضماسضرة ،الذين يعرقلون
ويبيعون العقار ‘ السضوق السضوداء.

تحرك مسضؤووليهم وتلبية انشضغا’تهم
الحياتية والضضرورية ،مؤوّكدين على
أاّنهم لم ينالوا ا’هتمام الكافي ١٩٥٨
من أاي مشضروع تنموي ،وأاّنهم منذ
ذلك التاريخ وهم يعيشضون في غرف
هشضة وخطيرة تشضبه اأ’قفاصش أاّزمت
من وضضعيتهم السضكنية ،كونها تتوفر
على شضبكة تصضريف مياه قديمة
وكثيرة اأ’عطاب والتسضربات ،مّما
حّول المكان إالى فضضاء انتشضرت به
الروائح الكريهة والحشضرات الوبائية

واأ’مراضش ،كما أاّن المسضؤوولين لم
يكلفوا أانفسضهم بتعبيد أازقة الحي
الترابية في الصضيف والموحلة في
الشضتاء والتي غالبا ما تتحول إالى
برك في شضكل مسضابح ،نتيجة انعدام
قنوات صضرف مياه اأ’مطار ،كما أاّن
ا’نارة العمومية بها تكاد تنعدم،
ويضضيف المشضتكون بأان اهتماماتهم
على طاولة ديوان الوالي .

البليدة :لينة ياسسمين

دولي

الثÓثإء  ٠٦أاوت  ٢٠١٣م
المؤافق لـ  ٢٨رمضصإن  ١٤٣٤هـ

العدد

١٦١٧٦

في ظل تصشاعد التؤتر والمؤاجهات

الداخلية التونسسية تلقي القبضض على المشستبه في اغتيال البراهمي
أاصشبح الملف األمني يسشيطر على حيز كبير من المششهد التؤنسشي العام ،ما يثبتأان البلد دخل في مؤاجهة
مفتؤحة مع الظاهرة اإلرهابية التي وجدت في األزمة السشياسشية التي تعيششها البÓد فرصشتها السشانحة،
المناطق غير المسشتقرة وفرت لها األرضشية المÓئمة للتؤاجد والتنامي تضشافإاليها الظروف القتصشادية
والجتماعية الصشعبة التي تعيششها تؤنسس ،هذه الؤضشعية وفرت للجماعات الدمؤية المناخ للتجنيد وبث
سشمؤمها الفكرية في صشفؤف اليائسشين من الششباب.

أامين بلعمري
الحكؤمة أامإم تحديإت صصعبة ومعقدة ،يقع
على عإتقهإ الؤصصؤل إالى حل تؤافقي مع
معإرضصيهإ المطإلبين برحيلهإ بإعتقإدهم أانهإ
فشصلت في التعإطي مع الملف اأ’مني والمتهمة فيه
بإلتقإعسض والليؤنة مع الجمإعإت المتطرفة مإ
ضصإعف العمليإت اإ’رهإبية في البÓد والتي ’
تزال تحصصد اأ’رواح ،حيث لقي جنديإن
مصصرعهمإ وجرح سصتة آاخرون في انفجإر لغم
أارضصي إاثر مرور دبإبة تإبعة للجيشض بمرتفعإت
الشصعإنبي بإلقصصرين ،وتسصتمر عمليإت التمشصيط
والمطإردة التي بإشصرهإ الجيشض شصهر ديسصمبر
المإضصي ضصد الجمإعة اإ’رهإبية التي تتحصصن
هنإك ،حيث وسصعت العملية اأ’سصبؤع المإضصي بعد
مقتل ثمإنية جنؤد بطريقة على أايدي الجمإعة
اإ’رهإبية التي تسصمى بلؤاء عقبة بن نإفع.
في الملف اأ’مني دائمإ وأامإم الضصغؤط
المتزايدة من أاجل الكشصف عن هؤية قتلة شصكري
بلعيد المعإرضض اليسصإري شصهر فيفري المإضصي،
أاعلن وزير الداخلية التؤنسصي لطفي بن جدو أان
العمليإت التي بدأاتهإ قؤات اأ’من الجمعة والتي
شصملت مختلف المحإفظإت أاسصفرت على وضصع
اليد على مطلؤبين ومبحؤث عنهم في قضصإيإ
إارهإب من بينهم عز الدين عبد الÓوي المنتمي
إالى الجمإعة ا’رهإبية «أانصصإر الشصريعة» الضصإلع
في ا’غتيإل السصيإسصي للمعإرضض اليسصإري شصكري

محاولة اغتيال اللواء سسالم بليبيا
اسشتنكرت رئاسشة األركان العامة للجيشس
الليبى أامسس محاولة اإلغتيال التى تعرضس لها
رئيسس األركان السشابق اللؤاء سشالم قنيدي.
وأاعربت رئإسصة اأ’ركإن في بيإن لهإ أامسض عن
إاسصتنكإرهإ لمحإولة اإ’غتيإل التي تعرضض لهإ قنيدى يؤم
اأ’حد والتي أاسصفرت عن إاصصإبته إالى جإنب حإرسصه
الشصخصصي.
وقإلت مصصإدر عسصكرية برئإسصة اأ’ركإن الليبية أان
إاصصإبة اللؤاء قنيدى كإنت بسصيطة وقد غإدر المسصتشصفى
مسصإء اأ’حد بعد تلقيه العÓج .
وكإن مسصلحؤن مجهؤلؤن قد أاطلقؤا أاعيرة نإرية
على اللؤاء سصإلم قنيدى في منطقة المعمؤرة غرب
طرابلسض عندمإ كإن عإئدا من مقر عمله إالى منزله

حيث أاصصيب بعيإر نإرى فى سصإقه اليمنى وتم نقله إالى
مسصتشصفى الزاوية لتلقى العÓج .
وتقلد قنيدي رئإسصة أاركإن الجيشض الليبي بشصكل
مؤؤقت منذ اسصتقإلة اللؤاء يؤسصف المنقؤشض من منصصبه
في التإسصع من جؤان المإضصي على خلفية اشصتبإكإت
دامية بين متظإهرين وقؤات «درع ليبيإ» في بنغإزي
طإلبؤا بخروج تلك القؤات وتسصليم مقإرهإ للجيشض وراح
ضصحيتهإ أاكثر من  ٤٠قتي Óونحؤ  ١٠٠جريح .
وسصلم قنيدي صصبإح أاول أامسض رئإسصة أاركإن الجيشض
إالى اللؤاء جإد الله العبيدي الذي صصؤت المؤؤتمر الؤطني
«البرلمإن» الليبي نهإية جؤيلية المإضصي لصصإلح تعيينه
رئيسصإ جديدا أ’ركإن الجيشض الليبى.

السسلطات الصسحراوية تندد بسسوء معاملة المعتقلين السسياسسيين

إارهإبي والقبضض على الخمسصة اآ’خرين كمإ تم
حجز أاسصلحة و ذخإئر بحؤزتهم ،في سصؤسصة ١٤٠
جنؤب العإصصمة تمكنت قؤات اأ’من من القبضض
على المدعؤ لطفي الزين المشصتبه في عملية
اغتيإل المعإرضض والنإئب في المجلسض التأإسصيسصي
محمد البراهمي شصهر جؤيلية المإضصي.

بلعيد والذي اعترف بذلك إاثر اسصتنطإقه والبحث
معه .وقد تم القبضض عليه في مداهمة قإمت بهإ
قؤة خإصصة في مكإفحة اإ’رهإب لمنزل بمنطقة
الؤردية في العإصصمة تؤنسض اثر معلؤمإت
اسصتخبإرتية بتؤاجد مجمؤعة إارهإبية بداخله
متكؤنة من سصتة عنإصصر ،تمكنت قؤة مكإفحة
ا’رهإب بعد تبإدل إاطÓق نإر من القضصإء على

بسشبب تردي الؤضشع األمني
وتصشرف بعضس عناصشره

محاكمة المرشسد العام ونائبيه يوم ٢٥أاوت بتهمة التحريضض على قتل متظاهرين
ل تزال المسشاعي الدولية لحل األزمة في
مصشر متؤاصشلة ،آاخرها اجتماع وزيري خارجية
قطر خالد بن محمد العطية واإلمارات عبد الله
بن زايد ونائب وزير الخارجية األميركي وليام
بيرنز وممثل التحاد األوروبي برناردينؤ ليؤن
بنائب المرششد العام لجماعة اإلخؤان المسشلمين
خيرت الششاطر لمدة سشاعة كاملة حسشب وكالة
أانباء الششرق األوسشط المصشرية الرسشمية اسشتنادا
لمصشدر مطلع.
وأاضصإف المصصدر ذاته أان الشصإطر أابلغ الؤفد الغربي
العربي أان محمد مرسصي هؤ الرئيسض الشصرعي المنتخب
للبÓد ،وهؤ مإ أاكده التحإلف الؤطني لدعم الشصرعية
الذي قإل أان من يريد أان يتحدث مع المصصريين عليه أان
يتؤجه إاليه الرئيسض مرسصي دون سصؤاه.
يأإتي ذلك في وقت تشصهد فيه القإهرة حراكإ
دبلؤمإسصيإ وسصيإسصيإ واسصعإ لحل اأ’زمة السصيإسصة
المتؤاصصلة هنإك ،حيث تم تمديد زيإرة بيرنز من اأ’حد
إالى اإ’ثنين إ’جراء مزيدا من اللقإءات للتؤصصل إالى حل
سصيإسصي لأÓزمة.
من نإحية أاخرى قإل بيإن للرئإسصة المصصرية إان
مجلسض الدفإع الؤطني برئإسصة الرئيسض المؤؤقت عدلي
منصصؤر عقد اجتمإعإ لمنإقشصة اسصتعإدة ا’سصتقرار في
البÓد .وقرر المجلسض «دعم إاجراءات الحكؤمة التي
شصرعت في اتخإذهإ مع التأإكيد أان ذلك ’ يحؤل دون
إاعطإء الفرصصة لجهؤد الؤسصإطإت والمفإوضصإت التي
يمكن أان تؤؤدي إالى تجنيب الؤطن المخإطر الصصإدرة عن
تجمعي رابعة العدوية والنهضصة ،وتحإفظ على أارواح
المؤاطنين أايإ تكن انتمإءاتهم».
كمإ حدد رئيسض محكمة اسصتئنإف القإهرة يؤم ٢٥
أاوت الجإري مؤعدا لمحإكمة المرشصد العإم لإÓخؤان
المسصلمين محمد بديع ونإئبيه خيرت الشصإطر ورشصإد
بيؤمي بتهمة التحريضض على قتل  ٨متظإهرين
معإرضصين للرئيسض المعزول محمد مرسصي أامإم مكتب

إارشصإد الجمإعة في  ٣٠جؤان المإضصي.
وسصيقدم نإئبإ المرشصد الشصإطر وبيؤمي للمحإكمة
محبؤسصين بعدمإ أالقت السصلطإت المصصرية القبضض
عليهمإ شصهر جؤيلية الفإئت ،فيمإ سصيحإكم المرشصد
محمد بديع غيإبيإ حيث لم يتم تؤقيفه بعد رغم إاصصدار
النإئب العإم عدة أاوامر بإلضصبط واإ’حضصإر.
وفي قضصية منفصصلة أامرت النيإبة العإمة بحبسض
رئيسض ديؤان رئيسض الجمهؤرية السصإبق محمد رفإعة
الطهطإوي ونإئبه أاسصعد محمد أاحمد شصيخة  ١٥يؤمإ
على ذمة التحقيق في أاحداث قصصر ا’تحإدية التي قتل
فيهإ  ٩أاشصخإصض شصهر ديسصمبر المإضصي.
وفي أاثنإء كل ذلك يسصتعد أانصصإر الرئيسض المعزول
محمد مرسصي لÓحتشصإد بقؤة اليؤم في مليؤنية «الصصمؤد
ضصد ا’نقÓب» بعد مإ أاكدوا نجإح مظإهرات «مليؤنية
ليلة القدر» أاول أامسض رفضصإ لمإ يعتبرونه انقÓبإ
عسصكريإ .ودعإ التحإلف الؤطني لدعم الشصرعية جمؤع
الشصعب المصصري إالى ا’سصتمرار في المشصإركة بقؤة
وبسصلمية في الفعإليإت المقبلة والمطإلبة بعؤدة
الشصرعية .وطإلب في بيإن له بتنظيم وقفة حإشصدة أامإم
مكتب النإئب العإم رفضصإ لمإ وصصفه بتلفيق القضصإيإ
وا’عتداء على المعتقلين الداعمين للشصرعية.
في المقإبل طإلب التيإر الشصعبي بإلبدء فؤرا في
«الحصصإر والتضصييق اأ’مني الكإمل على اعتصصإمي رابعة
العدوية والنهضصة» لمؤؤيدي الرئيسض المعزول ،ودعإ في
خطإب له إالى مراعإة دعؤة وسصإئل اإ’عÓم والمنظمإت
الحقؤقية لمتإبعة فضض ا’عتصصإم وتؤثيق أاي تجإوزات،
وأان يتم الفضض بأإكثر الؤسصإئل سصلمية وحقنإ للدمإء،
وبأإعلى درجإت ضصبط النفسض وا’حترافية في العمل
اأ’مني ،وذلك بإسصتخدام متدرج للميإه ،ثم قنإبل الغإز
المسصمؤح بإسصتخدامهإ.

ت.ي/الوكا’ت

مقتدى الصسدر يقرر اعتزال
الحياة السسياسسية
قرر زعيم التيإر الصصدري مقتدى الصصدر
اعتزال الحيإة السصيإسصية وأاغلق مكتبه الخإصض
في النجف عإزيإ السصبب إالى تردي الؤضصع
اأ’مني وتصصرفإت بعضض العنإصصر المحسصؤبة
عليه .وذكر مصصدر مقرب أان هذا اأ’خير «قرر
اعتزال الحيإة السصيإسصية وا’بتعإد عن السصإحة
العراقية بكل تفإصصيلهإ».
وأاضصإف أان «الصصدر عزا سصبب ذلك الى مإ
يحدث من بعضض العنإصصر المحسصؤبة عليه من
تحكيم السصÓح غير آابهين للمصصإلح والمفإسصد
و’ لمإ يراق من دم عراقي».
وقإل المصصدر ان «الصصدر يعيشض حإلة من
ا’حبإط جراء اأ’وضصإع اأ’منية الراهنة في ظل
صصمت السصيإسصيين وصصراعإتهم التي تعد سصكؤتإ
عن مصصإلح الشصعب» مشصيرا إالى انه «عزز هذا
القرار بإغÓق مكتبه الخإصض احتجإجإ على
الؤضصع المتردي ومإ آالت اليه اأ’وضصإع برغم
التضصحيإت الكبيرة التي قدمهإ للشصعب
العراقي».
ونفى المصصدر «وجؤد أاسصبإب أاخرى قد تعلن
مسصتقب Óدعت الصصدر إالى ان يتخذ مثل هذا
القرار».
يشصإر إالى ان اشصتبإكإت بإأ’سصلحة المتؤسصطة
والخفيفة اندلعت مسصإء الجمعة المإضصي بين
«جيشض المهدي» التإبع للتيإر الصصدري بزعإمة
مقتدى الصصدر وعنإصصر من «أاهل الحق»
المنشصقين عن التيإر بزعإمة الشصيخ قيسض
الخزعلي في مدينة الصصدر بشصرق بغداد راح
ضصحيتهإ عدد من الجإنبين.

ششركة تسشيير مسشاهمات الدولة
دراسشات وانجازات األششغال الكبرى للري
المؤؤسشسشة الؤطنية لتجهيزات الري
HYDRO-EQUIPEMENT-SPA
 ١٨نهج كريم بلقاسشم (تيليملي سشابقا) الجزائر
الهاتف021 . 64 . 27 . 78 :
ـ الفاكسس021 . 64 . 15 . 35 - 021 . 64 . 10 .76 :

إاعÓن عن منح مؤوقت لصسفقة
يتعلق بالمناقصسة الوطنية المفتوحة رقم:
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بتإريخ  ٢٠١٣ / ٠٥ / ٣٠المتضصمنة اقتنإء ضصإغطين متحركين للؤرشصة  ٢٥بإر
طبقإ أ’حكإم المإدة  ١١٤من المرسصؤم الرئإسصي رقم  ٢٣٦ / ١٠المؤؤرخ في  ٠٧أاكتؤبر  ٢٠١٠المتضصمن تنظيم الصصفقإت العمؤمية ،ليكن في علم
كإفة المتعهدين الذين شصإركؤا في المنإقصصة المذكؤرة أاعÓه ،الصصإدرة في يؤمية المجإهد والشصعب أانه بعد تقييم العروضض ،تم منح الصصفقة مؤؤقتإ
إالى المؤؤسصسصة التإلية:

٠٩٩٩١٦٠٠٠٨٧٤٠٣٤

رئيسس األركان السشابق ينجؤ بأاعجؤبة

أاوضشاع مزرية بسشجن لكحل بالعيؤن

وفد عربي غربي التقى الششاطر

ر ت ج للمتعاقد

10

المتعهد
SARL MED SERVICES
رتج
٠٩٩٩١٦٠٠٠٧٠٧٢٧٧

بإإمكإن كل متعهد معإرضض لهذا ا’ختيإر تقديم طعن لدى اللجنة
المركزية للصصفقإت للمؤؤسصسصة في أاجل قدره  ١٠أايإم ابتداء من تإريخ
صصدور اإ’عÓن في اليؤميإت الؤطنية طبقإ للمإدة  ١١٤من المرسصؤم
الرئإسصي رقم  ٢٣٦ / ١٠المؤؤرخ في  ٠٧أاكتؤبر  ٢٠١٠المتضصمن تنظيم
الصصفقإت العمؤمية.
طبقإ للمإدة  ١٢٥من القإنؤن المذكؤر ،بإإمكإن المتعهدين

السسعر دج مع كل الرسسوم

مÓحظة

35. 950 . 005 . 00

مصصنف في المرتبة اأ’ولى

المهتمين اإ’طÓع على النتإئج المفصصلة لتقييم العروضض التقنية
والمإلية وهم مدعؤون للتقرب من اللجنة المركزية للصصفقإت
للمؤؤسصسصة في أاجل قدره  ٠٣أايإم ابتداء من تإريخ الصصدور اأ’ول
لإÓعÓن عن المنح المؤؤقت.

الشصعب ٢٠١٣/٠٨/٠٦

ANEP 303375

نددت وزارة اأ’راضصي المحتلة والجإليإت بإأ’وضصإع
المزرية التي يعيشصهإ المعتقلؤن السصيإسصيؤن
الصصحراويؤن بسصجن اأ’كحل بمدينة العيؤن المحتلة
حسصبمإ أاوردته يؤم اأ’حد وكإلة اأ’نبإء الصصحراوية.
وأاضصإفت الؤكإلة أان «المعتقلين بسصجن اأ’كحل
يعإنؤن من المعإملة السصيئة وا’كتظإظ وسصؤء التغذية
وعدم تؤفر أادنى الشصروط الصصحية وغيإب طبيب
وممرضصين» .كمإ أاشصإرت إالى «تفشصي ظإهرة اإ’جرام
وسصرقة حإجيإت سصجنإء الرأاي الصصحراويين مثل وجبإت
اإ’فطإر المقدمة لهم من طرف الجمعيإت الخيرية
بإإ’ضصإفة إالى اسصتفزاز عإئÓتهم أاثنإء زيإرة أابنإئهم من

طرف بعضض المؤظفين».
ووفقإ لمإ أاكدته مصصإدر من السصجن فإإن إادارة هذه
المؤؤسصسصة العقإبية «أاقدمت على وضصع المعتقل
السصيإسصي الصصحرواي يؤسصف بؤزيد في زنزانة انفرادية
بعد تعريضصه وكل حإجيإته للتفتيشض والعبث وحجز
بعضصهإ انتقإمإ منه ومن مؤاقفه السصيإسصية من القضصية
الصصحراوية».
وذكر نفسض المصصدر بأإن «هذه ليسصت المرة اأ’ولى
التي تتصصرف إادارة سصجن ا’كحل بهذه الطريقة بل
تعمد وبشصكل ممنهج إالى النيل وا’نتقإم منهم
وتهديدهم بشصكل دائم ومسصتمر».

النتخابات الرئاسشية بمالي

مجموعة «ا’يكواسض» تصسفها بالحرة والنزيهة
وصشفت المجمؤعة القتصشادية لغرب
أافريقيا «إايكؤاسس» النتخابات الرئاسشية التي
جرت في مالي ،وهي أاحد أاعضشاء المجمؤعة بـ
«الحرة والنزيهة» وأانها جرت في جؤ سشلمي .
وأاعربت المجمؤعة التي تتخذ من العإصصمة
النيجيرية أابؤجإ مقرا لهإ في بيإنهإ الليلة قبل المإضصية
عن أاملهإ في أان تفتح هذه ا’نتخإبإت البإب أامإم
تحقيق السصÓم في البلد الذي شصهد انقÓبإ عسصكريإ
العإم المإضصي أاطإح بإلحكؤمة المنتخبة وأادى إالى
تدهؤر اأ’وضصإع اأ’منية والسصيإسصية وا’قتصصإدية بهإ .
وأاعلنت وزارة الداخلية المإلية الجمعة ،أان إابراهيم
أابؤ بكر كيتإ «  ٦٨عإمإ » تصصدر نتإئج الدورة اأ’ولى من
ا’نتخإبإت الرئإسصية وحصصل على  ٣٩,٢بإلمإئة من
اأ’صصؤات مقإبل  ١٩,٤بإلمإئة لخصصمه الرئيسصي

سصؤمإي Óسصيسصي ( ٦٣عإمإ) ،وأان المرشصحين سصيتنإفسصإن
مجددا في دورة ثإنية .
من نإحية أاخرى ،وصصف الرئيسض النيجيري اأ’سصبق
اوليسصيجن اوبإسصإنجؤ ،الذي ترأاسض بعثة ا’تحإد
اإ’فريقي لمراقبة ا’نتخإبإت في زيمبإبؤي ،انتخإبإت
الرئإسصة في زيمبإبؤي خÓل اأ’يإم المإضصية بإلحرة
والنزيهة والمؤثؤق بهإ ،رغم بعضض المشصإكل التي واجههإ
النإخبؤن أاثنإء عملية التصصؤيت أامإم اللجإن والتي ’
يمكن أان تؤؤثر على النتإئج.
وأاعلنت لجنة ا’نتخإبإت في زيمبإبؤي السصبت ،فؤز
روبرت مؤجإبي بفترة رئإسصية سصإبعة ،بنسصبة تبلغ ٦١,٩
بإلمإئة من مجمؤع اأ’صصؤات ،بينمإ أاكد منإفسصه
مؤرجإن تسصإفإنجراي أان ا’نتخإبإت تم تزويرهإ وأانه
سصيطعن فيهإ.

«قضشية سشنؤدن» تفجر حربا باردةأاخرى

واشسنطن وموسسكو في مواجهة سساخنة

يبدو أان العÓقإت اأ’مريكية الروسصية بدأات تتدهؤر
حيث وصصف سصينإتؤر أامريكي الرئيسض الروسصي بأإنه
يتصصرف مثل فتؤة في مدرسصة وأان العÓقإت بين البلدين
أاصصبحت مؤؤذية ،واتهم السصينإتؤر «تشصإرلز شصؤمر» بؤتين
بإلسصعي لمعإدات الؤ’يإت المتحدة من خÓل منح
المتعإقد السصإبق مع وكإلة اأ’من القؤمي اأ’مريكية
الهإرب «إادوارد سصنؤدن» حق اللجؤء لمدة سصنة.
وأاضصإف شصؤمر أان بؤتين يتصصرف مثل فتؤة في
مدرسصة وواقع خبرتي علمي أانه مإ لم تتصصد لتلك الفتؤة
فسصؤف تطلب المزيد والمزيد...
وحث السصينإتؤر أاوبإمإ على النظر في نقل مكإن قمة
مجمؤعة العشصرين المقرر عقدهإ في مدينة سصإن
بطرسصبرج الروسصية الشصهر القإدم إالى مكإن آاخر وإالغإء
خططه الرامية للقإء بؤتين في قمة ثنإئية في مؤسصكؤ
الشصهر القإدم المتؤقع عقدهإ خÓل زيإرة أاوبإمإ لروسصيإ
لحضصؤر اجتمإع القمة الـ . ٢٠
وأاكد شصؤفر بأإنه سصيطإلب أاوبإمإ بأإن يدعؤ حلفإء
أامريكإ إاذا كإن من الممكن نقل القمة من روسصيإ إالى
دولة أاخرى فقضصية «سصنؤدن» تسصيء العÓقة بين

واشصنطن ومؤسصكؤ أاكثر من أاي وقت مضصى منذ الحرب
البإدرة بعد أان منحته روسصية حق اللجؤء السصيإسصي مدة
سصنة من جهته قإل السصينإتؤر الجمهؤري بؤل ريإن أانه
يتفق مع شصؤمر في ضصرورة أان يكؤن هنإك رد على مإ
تفعله روسصيإ متهمإ إادارة أاوبإمإ بإتبإع سصيإسصة التهدئة
المعروفة بإسصم إاعإدة ضصبط العÓقإت.
ويبدو أان بداية فتؤر العÓقة اأ’مريكية الروسصية
ليسصت قضصية سصنؤدن بل تعؤد لمؤقف روسصيإ المخإلف
لمؤاقف أامريكإ بخصصؤصض مإ يسصمى بإلثؤرات العربية أاو
«الربيع العربي» خإصصة الملف السصؤري وإان كإنت قضصية
سصنؤدن وسصعت الهؤة الخÓفية بين البلدين ،مإ جعل
رئيسض الؤزراء الروسصي «ميدفيديف» يصصف تصصرفإت
الغرب وعلى رأاسصه أامريكإ بتصصرف فيل في متجر
للخزف الصصيني هإجم ثم بعد ذلك ’ يعرف كيف يتعإمل
مشصيرا إالى تدخل أامريكإ في العديد من الدول مبينإ أان
الشصعؤب هي من يجب أان تتعإمل مع الحكإم.

سس  /ناصصر

الجمهؤرية الجزائرية الديمقراطية الششعبية
ولية البليدة
دائرة البليدة
بلدية البليدة
المؤؤسشسشة العمؤمية ذات الطابع الصشناعي والتجاري
مؤؤسشسشة انجاز ،تأاهيل وصشيانة ششبكة اإلنارة العمؤمية الحضشرية لبلدية البليدة
العنؤان  :حظيرة السشيارات للبلدية ،طريق واد العÓيق ،البليدة.
الهاتف  /الفاكسس ٠٢٥ ٤١ ٠٠ ٩٢ :
الرقم الجبائي ٠٠١١٠٩٠٨٠٧٢٤٢٩٦ :

إاع Óعن عدم جدوى رقم ٢٠١٣ / ٠٣

طبقإ أ’حكإم المإدة  ٤٤و  ١٢٢من المرسصؤم الرئإسصي رقم  ١٠ـ  ٢٣٦المؤؤرخ في  ١٠أاكتؤبر  ٢٠١٠المتعلق
بتنظيم الصصفقإت العمؤمية المعدل والمتمم،
ـ تعلن مؤؤسصسصة انجإز ،تأإهيل وصصيإنة شصبكة اإ’نإرة العمؤمية الحضصرية لبلدية البليدة ،لجميع المتعهدين
الذين شصإركؤا في منإقصصة وطنية مفتؤحة رقم ٢٠١٣ / ٠٣ :المتعلقة بإقتنإء معدات كهربإئية والتي تم
نشصرهإ في الجرائد الؤطنية الشصعب يؤم  ٩جؤيلية  ٢٠١٣والمجإهد يؤم  ٩جؤيلية  ٢٠١٣والنشصرة الؤطنية
لصصفقإت المتعإمل العمؤمي ،انه طبقإ لÓجراءات فتح اأ’ظرفة ،وحسصب المعإيير المشصإر إاليهإ في دفتر
الشصروط ،تم اإ’عÓن عن عدم جدوى المنإقصصة.
ANEP 303342
الشصعب ٢٠١٣/٠٨/٠٦
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آلعي ـ ـد يبعـ ـ ـث روح آلوح ـ ـدة فـ ـ ـي آألألسسـ ــرة وآلمجتم ـ ـع
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اعداد  :عبد الكريم ل

آلنوم منأآعظم آآليات
آلتي حّيرت آلعلماء

معنـ ـ ـى آلعي ـ ـد ف ـ ـي آإلسسـ ـ ـÓم

قإل تعإلى{ :ومن آإيإته منإمكم بإلليل وإلنهإر
وإبتغإؤوكم من فضسله إإن في ذلك آليإت لقوم
يسسمعون} ،إإن إلنوم من أإعظم إآليإت إلتي
إحتإر إلعلمإء في تفسسير كيفيتهإ وأإسسبإبهإ
وتعددت نظريإتهم في كيفية إلنوم وأإسسبإب
إحتيإج إإلنسسإن إإليه.
وإألضسرإر إلمترتبة على إلحرمإن من إلنوم
كبيرة منهإ :إلقلق وإلتوتر وإألرق ،وإلتهيج
إلعصسبي ،وشسرود إلذهن وضسعف إلسستجإبة
وإمكإنية حدوث نوبإت من إلصسرع وإلجنون،
وضسعف إلرؤوية وإضسطرإبهإ..فربمإ تبدو
إألشسيإء إلمرئية كمإ لو كإنت مزدوجة
وإنخفإضص إلقدرة على إلتفكير ووضسع
إلقرإرإت .وتحدث في إلجسسم تغيرإت
فسسيولوجية أإثنإء إلنوم تدل على حكمة إلخإلق
إلعظيم وإإبدإعه في خلقه منهإ :تبإطؤو إلنبضص
أإثنإء إلنوم .وإلتنفسص :يصسبح أإبطأإ حركة
وأإطول وأإعمق ويميل إإلى إلنتظإم ،ويصسبح
إلدم أإكثر حموضسة ،ويخرج إلجسسم  % 42من
غإز ثإني أإكسسيد إلكربون أإثنإء سسإعإت إلليل
و % 58في إلنهإر ،وإرتخإء عضسلي أإثنإء إلنوم
مع إنخفإضص طفيف في درجة إلحرإرة،
وإلحركة إلمعدية وإلمعوية تخف وتتبإطأإ أإثنإء
إلنوم ،وتنإقصص نشسإط إلكبد وإلبنكريإسص،
وتنإقصص تكوين وإفرإز إلعصسإرة إلمعوية
وإلمعدية إلهإضسمة ،وتنإقصص نشسإط بعضص
إلغدد إألخرى كغدد إلوجه ،حيث يقل إفرإزهإ
ويقل إللعإب ويجف إلفم ،وإلسستثنإء إلوحيد
هو زيإدة نشسإط إلغدة إلدرقية ،وإنخفإضص
معدل إلتمثيل إلغذإئي بمقدإر  10ـ  % 15عن
معدله في حإلة إليقظة ،وتقليل إفرإز إلكليتين
للبول حيث يقل إإروإء إلدم للكليتين،
وإنخفإضص مسستوى إلكإلسسيوم بينمإ يزدإد
مسستوى إلمإغنسسيوم بإلدم مّمإ يؤودي إإلى كبت
إلنشسإط إلعصسبي وإلعضسلي في إلجسسم فيتوقف
هذإ إلنشسإط مؤوقتًإ .وتنإقصص مسستوى
إلهرمونإت بإلدم ،ومنهإ هرمونإت إلغدة
إلكظرية بإسستثنإء إألنسسولين ممإ يؤودي إإلى
نقصص إلجلوكوز بإلدم .وإسسترخإء عضسÓت
إلعنق فيهوم إلنإعسص ويسسير إلسسترخإء إإلى
عضسÓت أإخرى ،ويزيد كلمإ سسرى إلنوم في
إلجسسم وتفقد سسيطرة إإلدإرة على إلعضسÓت
إلمخططة فتسسترخي وتقل فيهإ درجة إلتوتر
إلعضسلي ،إإّل أإنّهإ تحتفظ بشسيء من إلفإعلية.
كل ذلك يؤودي إإلى شسعور إإلنسسإن بإلرإحة
عقب إلسستيقإظ من إلنوم ،فسسبحإن إلخإلق
إلعظيم إلذي قإل{ :وجعلنإ نومكم سسبإتإ}.

العيد في اإلسصÓم يوم سصرور وفرح وزينة ،يحب الّلهأان تظهر فيهأاثر نعمه على عباده ،بلبسس
م ُخُذوا
الجديد من الثياب ،وتناول الطيب من الطعام بدونإاسصراف ول مخيلة؛ فالله يقولَ{ :يا َبِنيآاَد َ
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ت ِلَقْومٍ َيْعَلُمو َ

آلمعاني آلخفية ليوم عيد
❊ منهإ يوم عإئد كيوم إلجمعة كقوله صسلى
إلّله عليه وسسلم -فيه"" :إإن هذإ يوٌم جعله
إلّله للمسسلمين عيًدإ"".
❊ ومنهإ إلجتمإع فيه أإو أإعمإل تجمع ذلك
من إلعبإدإت أإو إلعإدإت ،كقول إبن عبإسص :
شسهدت إلعيد مع رسسول إلّله ـ صسلى إللّه
عليه وسسلم ـ
وقد يكون لفظ إلعيد إسسًمإ لمجموع إليوم
وإلعمل فيه وهو إلغإلب ،كقول إلنبي ـ صسلى
إلّله عليه وسسلم ـ ""دعهمإ يإ أإبإ بكر فإإsن لكل
قوم عيًدإ وإإن هذإ عيدنإ"".
وُيعuرف مصسطفى صسإدق إلرإفعي إلعيد
ف ضسإح ٌ
ك تفرضسه
بأإنه :زمٌن قصسيٌر ظري ٌ
إألديإن على إلنإسص؛ ليكون لهم بين إلحين
وإلحين يوًمإ طبيعvيإ في هذه إلحيإة إلتي
إنتقلت عن طبيعتهإ ،وفي موضسع ٍ آإخر
يصسف إلعيَد بأإنه يوم تعم فيه إلنإسص أإلفإظ
إلدعإء وإلتهنئة ،مرتفعًة بقوة إإلهية فوق
منإزعإت إلحيإة.

فإللّه ـ سسبحإنه ـ قد أإحل إلطيبإت من إلطعإم
وإللبإسص في ذلك إليوم ،ولكنه حدد ذلك بعدم
إإلسسرإف؛ حتى ل ينسسى إلمسسلمون إلمعنى
إلطيب من إلعيد ،وهو شسكر إلّله على إإنعإمه
وتوفيقه ،ويندفعوإ في جلب إلمشسقة على
أإنفسسهم وعلى غيرهم من ذوي إلدخول
إلمحدودة بإإلسسرإف في أإلوإن إلطعإم
وإللبإسص إإسسرإفإ يخرجهم عن حد إلمأإلوف
إلمبإح إإلى دإئرة إلمكروه وإلمحرم ،وشسكر إلّله
ـ عز وجل ـ على نعمه يقتضسي إلبعد عمإ حرم.
ولعل في ذلك توجيهإ إإلى من ينسسون إلغإية
من إألعيإد في إإلسسÓم؛ فيعكفون على مإ
حرم إلّله ،ويسستبيحون ألنفسسهم إلمحرم من
إلطعإم وإلشسرإب؛ فيقلبون نعمة إلّله نقمة،
تعرضسهم لغضسب إلّله ونقمته وعذإبه ،ولعل
إلمسسلمين جميعإ في يوم إلعيد على إختÓف
مسستويإتهم إلفكرية وإلجتمإعية يعون هذإ
إلتوجيه إإللهي فيحرصسون على جÓل إلعيد
وبهجته ،ويبتعدون عن كل مإ يشسوب هذإ
إلجÓل من قول أإو فعل أإو سسلوك ،ولعل في
ذلك إلتحذير ذكرى لمن كإن له قلب أإو أإلقى
إلسسمع وهو شسهيد ،وربمإ سسرت عدوى
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إإلقدإم على إلحرإم في هذإ إليوم إإلى بعضص
فئإتنإ من إلتشسبه بإلمجتمعإت إلغربية إلتي
ب فيهإ من
تتخذ من أإيإم أإعيإدهإ منإسسبإت تع t
إلحرإم ،وإلتشسبه بهؤولء في هذإ إلسسلوك ل
يليق بإلمسسلم إلذي دعإه رسسول إلّله ـ صسلى
إلّله عليه وسسلم ـ أإن يحإفظ على شسخصسيته

متمإسسكة إلقول وإلفعل وإلتعإمل وإلسسلوك
حين قإل"" :ل تكونوإ إإمعة؛ تقولون :إإن أإحسسن
إلنإسص أإحسسنإ ،وإإن ظلموإ ظلمنإ ،ولكن وuطنوإ
أإنفسسكم إإن أإحسسن إلنإسص أإن تحسسنوإ وإإن
أإسسإءوإ ف Óتظلموإ"".

ت َعْن ُأإْختَِهإ
حsدَث ْ
ت إْمَرَأإٌة َفَنَزَل ْ
جَن فِي إْلِعيَدْين َِ ،فَقدَِم ْ
َعْن حَْفصَسَة َقإَل ْ
ت َقصْسَر َبنِي َخَلفٍ َف َ
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ت ُأإْخِتي إلsنِبsي صَسsلى إلsلُه َعَلْيِه َوسَسsلَمَ :أإَعَلى إإِ ْ
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َتْخُرَج؟ َقإَلِ"" :لُتْلِبسْسَهإ صَسإِحَبُتَهإ ِمْن َ َ َ
َْ َ َ َْ
s
ُ ْ
ت ِبَأإِبي سَسِمْعُتُه َيُقوُل َيْخُرُج إلَْعَوإتُِق َوَذَوإتُ إلُْخُدوِر
ت ل َتْذُكُرُه ِإإل َقإَل ْ
تِ :بَأإِبي َنَعْمَ ،وَكإَن ْ
إلنِsبsي صَسsلى إلsلُه َعَلْيهِ َوسَسsلَم؟ َقإَل ْ
ِ
ِ
حsيضُص إْلُمصَسsلى"" (صسحيح إلبخإري .)324
أإَْو إْلَعَوإِتُق َذَوإ ُ
حsيضُص َوْلَيش ْسَهْدَن إْلَخْيَر َوَدْعَوَة إْلُمْؤومنيَن َوَيْعَتِزُل إْل ُ
ت إْلُخُدوِر َوإْل ُ

آآدآب آلعيـد

 1ـ إلغتسسإل :من إآلدإب إلغتسسإل قبل
إلخروج للصسÓة فقد صسح في إلموطأإ وغيره
َأإsن َعْبَد إللِsه ْبَن ُعَمَر َكإَن َيْغَتسِسُل يَْوَم إْلِف ْطِر
َقْبَل َأإْن َيْغُدَو ِإإَلى إْلُمصَسsلى (إلموطأإ ،)428
وصسح عن سسعيد بن جبير أإنه قإل :سسنة إلعيد
ثÓث إلمشسي وإلغتسسإل وإألكل قبل إلخروج،
وهذإ من كÓم سسعيد بن جبير ولعله أإخذه عن
بعضص إلصسحإبة.
 2ـ إألكل قبل إلخروج :من إآلدإب أإل يخرج
في عيد إلفطر إإلى إلصسÓة حتى يأإكل تمرإت
لمإ روإه إلبخإري َعْن َأإَنسص ِ ْبن ِ َمإِل ٍ
ك َقإَلَ :كإَن
َرسُسوُل إلsلهِ ـ صَسsلى إلsلُه َعَلْيهِ َوسَسsلَم ـ لَإ َيْغُدو َيْوَم
حsتى يَأإُْكلَ َتَمَرإتٍ َوَيأإُْكُلُهsن ِوْتًرإ
إْلِف ْطِر َ
(إلبخإري .)953
وإإنمإ إسستحب إألكل قبل إلخروج مبإلغة في
إلنهي عن إلصسوم في ذلك إليوم وإإيذإنإ
بإإلفطإر وإنتهإء إلصسيإم .وعلل إبن حجر ـ
رحمه إللّه ـ بأإنّ في ذلك سسدإ ً لذريعة إلزيإدة
في إلصسوم  ،وفيه مبإدرة لمتثإل أإمر إلّله،
ومن لم يجد تمرإ فليفطر على أإي شسيء

مبإح .وأإمإ في عيد إألضسحى فإإن إلمسستحب
أإل يأإكل إإل بعد إلصسÓة من أإضسحيته.
 3ـ إلتكبير يوم إلعيد :وهو من إلسسنن إلعظيمة
في يوم إلعيد لقوله تعإلى{ :ولتكملوإ إلعدة
ولتكبروإ إلّله على مإ هدإكم ولعلكم
تشسكرون}.
وعن إلوليد بن مسسلم قإل :سسأإلت إألوزإعي
ومإلك بن أإنسص عن إإظهإر إلتكبير في
إلعيدين ،قإل :نعم كإن عبد إلّله بن عمر
يظهره في يوم إلفطر حتى يخرج إإلمإم.
وصسح عن أإبي عبد إلرحمن إلسسلمي قإل:
كإنوإ في إلفطر أإشسد منهم في إألضسحى ،قإل
وكيع يعني إلتكبير.
ولقد كإن إلتكبير من حين إلخروج من إلبيت
إإلى إلمصسلى وإإلى دخول إإلمإم كإن أإمرإ
مشسهورإ جدإ عند إلسسلف ،وقد نقله جمإعة
من إلمصسنفين كإبن أإبي شسيبة وعبد إلرزإق
وإلفريإبي في كتإب (أإحكإم إلعيدين) عن
جمإعة من إلسسلف ،ومن ذلك أإن نإفع بن
جبير كإن يكبر ويتعجب من عدم تكبير إلنإسص

إإن يوم إلعيد هو يوم فرح وسسروٍر شسرُ ع
للمسسلمين بإإتمإم فريضسة فرضسهإ إلّله ـ تعإلى ـ
عليهم ،ولهذإ فإإن رسسول إلّله ـ صسلى إلّله عليه
وسسلم ـ رخصص في إإظهإر إلسسرور في هذإ إليوم
وتأإكيده ،بإلغنإء وإلضسرب بإلدف وإللعب وإللهو
إلمبإح ،بل إإن من إألحإديث مإ يفيد أإن إإظهإر
هذإ إلسسرور في إألعيإد شسعيرة من شسعإئر هذإ
إلدين ،ولهذإ فقد ُروي عن ِعيإضص إألشسعرّي أإنه
شسهد عيًدإ بإألنبإر فقإل :مإ لي أإرإكم ل
ُتقلuسسون ،فقد كإنوإ في زمإن رسسول إلّله ـ صسلى
إللّه عليه وسسلم ـ يفعلونه.
وفي روإية أإخرى :فإإنه من إلسسنة في إلعيدين.
وإلتقليسص :هو إلضسرب بإلدف وإلغنإء .وُروي عن
عإئشسة قإلت :إإن أإبإ بكر دخل عليهإ وإلنبي ـ
صسلى إللّه عليه وسسلم ـ عندهإ في يوم فطر أإو
أإضسحى ،وعندهإ جإريتإن تغنيإن بمإ َتقإَولَت به

إألنصسإر في يوم حرب ُبعإث ،فقإل أإبو بكر:
أإمزمإر إلشسيطإن عند رسسول إلّله ـ صسلى إلّله
عليه وسسلم ـ فقإل إلنبي ـ صسلى إلّله عليه وسسلم ـ
""َدْعهمإ يإ أإبإ بكر؛ فإإن لكل قوم عيًدإ ،وإإن
عيدنإ هذإ إليوم"".
وهذإ يفيد أإن رسسول إلّله ـ صسلى إلّله عليه وسسلم
ـ رخصص في إلضسرب بإلدف وإلغنإء وسسمإعهمإ
في أإيإم إلعيدين ،إإظهإًرإ لسسرور إلمسسلمين
بإإتمإم مإ فرضص إلّله عليهم ،وإإن كإن ل يرsخصص
فيه في غيرهإ من إأليإم.
كمإ رsخصص رسسول إلّله ـ صسلى إلّله عليه وسسلم ـ
بإللعب في يوم إلعيد ،فقد َأإِذَن لبعضص إألحبإشص
بإللعب بإلحرإب وإلsدَرق في إلمسسجد في يوم
عيد ،بل إإنه كإن ُيغريهم بهذإ إللعب ،فيقول لهم:
""دوَنكم يإ بني َأإْرفِدة"" ،أإي إلَزُموإ مإ أإنتم فيه
وعليكم به .وقد نظر رسسول إلّله ـ صسلى إلّله عليه

فيقول :أإل تكبرون؟ وكإن إبن شسهإب إلزهري
رحمه إلّله يقول :كإن إلنإسص يكبرون منذ
يخرجون من بيوتهم حتى يدخل إإلمإم.
ووقت إلتكبير في عيد إلفطر يبتدئ من ليلة
إلعيد إإلى أإن يدخل إإلمإم لصسÓة إلعيد.
صسفة إلتكبير :ورد في مصسنف إبن أإبي شسيبة
بسسند صسحيح عن إبن مسسعود ـ رضسي إلّله عنه
ـ أإّنه كإن يكّبر أإيإم إلتشسريق :إلّله أإكبر إلّله
أإكبر ل إإله إإل إلّله وإلّله أإكبر إلّله أإكبر ولّله
إلحمد .وروإه إبن أإبي شسيبة مرة أإخرى
بإلسسند نفسسه بتثليث إلتكبير.

إآظهـ ـ ـار آلف ـ ـرح وآلسسـ ـرور

á«fÉ°†eQ ihÉàa
❊ سس :هل يجوز صصوم يوم العيد؟
❊❊ ج :للمسسلمين ِعيدإن :عيد إلفطر وهو
أإول أإيإم شسهر شسوإل ،ويعُقب فريضسة إلصسيإم
في شسهر رمضسإن ،وعيد إألضسحى وهو
إلعإشسر من ذي إلحجة.
وقد جإء في صسحيح مسسلم أإن عمر بن
إلخطإب ـ رضسي إلّله عنه ـ جإء يوم إلعيد
فصسلى ثم إنصسرف فخطب إلنإسص فقإل :إإن
هذين ِيومإن نهى رسسول إللّه ـ صسلى إللّه عليه
وسسلم ـ عن صسيإمهمإ ،يوم فطِركم من
صسيإكم ،وإآلخر يوم تأإكلون فيه من ُنسُسِككم.
فيحرم صسيإم يوم عيد إلفطر لينإسسب
إنقضسإء إلفريضسة ،ولهذإ كإن رسسول إلّله ـ
صسلى إللّه عليه وسسلم ـ إإذإ خرج لصسÓة عيد
إلفطر أإكل تمرإت قبل أإن يخرج ليقطع أإثر
إلصسوم ،كذلك يحُرم صسيإم يوم إلنحر؛ ألن
فيه نسسًكإ وهو إألضسحية فنإسسب أإن يأإكل
إلنإسص ويتصسدقوإ ولهذإ إمتsد إلتحريم من
يوم إلنحر إإلى أإيإم إلتشسريق إلثÓثة بعده.
وجإء في صسحيح مسسلم عن كعب بن مإلك أإن
رسسول إللّه ـ صسلى إلّله عليه وسسلم ـ بعثه
وأإوسص بن إلحدثإن أإيإَم إلتشسريق فنإَدى أإنه ل
يدخل إلجنة إإل مؤومن ،وأإيإم منى أإيإم أإكل
وشسرب ،وسسميت هذه إأليإم بأإيإم إلتشسريق؛
ألن إلنإسص كإنإ ينشسرون إللحم في إلشسمسص
لتقديدهإ حتى يُطول إلنتفإع بهإ.
وإلتقرب إإلى إلّله تعإلى يكون بمإ شسرع وليسص
لإÓنسسإن أإن يخترع في إلعبإدإت وطإلمإ ورد
إلنهي عن إلصسيإم يومي إلعيدين فيلزم
إلمتنإع عن إلصسيإم ،وَمن أإرإد أإن يتقرب إإلى
إللّه عز وجل فأإبوإب إلقرب كثيرة من ذكر
وقرإءة قرآإن وصسÓة وصسدقة وغير ذلك.

IõFÉédG á∏«∏dG AÉ«MGE π°†a
ذكر إإلمإم أإبو حإمد إلغزإلي في كتإبه
إلوسسيط في فقه إلشسإفعية سسنن إلعيد فذكر
منهإ إإحيإء ليلته بإلعبإدة .وإسستدل على ذلك
بقول إلنبي ـ صسلى إلّله عليه وسسلم ـ ""من
أإحيإء ليلة إلعيد لم يمت قلبه يوم تموت
إلقلوب"" ،قإل إبن إلصسÓح :إإحيإء ليلتي إلعيد
جإء فيه مإ ذكر ،لكن نقله إلشسإفعي موقوفإ
على أإبي إلدردإء ،ولفظه"" :من قإم ليلتي
إلعيدين لله محتسسبإ ،لم يمت قلبه حين
تموت إلقلوب"" ،قإل إإلمإم إلشسإفعي ـ رحمه
إللّه ـ وبلغنإ أإنه كإن يقإل :إلدعإء يسستجإب
في خمسص ليإل :في ليلة إلجمعة ،وليلة
إألضسحى ،وليلة إلفطر ،وأإول ليلة من رجب،
وليلة إلنصسف من شسعبإن.

¬æHG »°Uƒj ø«ëdÉ°üdG óMGC
قإل أإحدهم يوصسي إبنه :ل تشسإور مشسغوًل
وإإن كإن حإزمًإ ،ول جإئعًإ وإإن كإن فهيمًإ،
ول مذعورإ ً وإإن كإن نإصسحًإ ،ول مهمومًإ
وإإن كإن فطنًإ ،فإلهم يعقل إلعقل ،ول يتولد
منه رأإي ،ول تصسدق منه روية.

á©FGQ äGQÉÑYh äÉª∏c
❊ ل تكن كقّمة إلجبل ترى إلنإسص صسغإر
ويرونهإ إلنإسص صسغيرة.
❊ ل يجب أإن تقول كل مإ تعرف ولكن يجب
أإن تعرف كل مإ تقول.
حي من أإجل
❊ ليسص من إلصسعب أإن تضس ّ
صسديق ولكن من إلصسعب.
❊ أإن تجد إلصسديق إلذي يسستحق إلتضسحية.
ب إلّله وجد كل شسيء جمي ً
.Ó
❊ من أإح ّ
❊ يكفي أإن يحّبك شسخصص وإحد كي تعيشص.
❊ كل شسيء إإذإ كثر رخصص إإّل إألدب إإذإ كثر
غ.Ó

وسسلم ـ إإلى لعبهم هذإ في هذإ إليوم ودعإ
إلسسيدة عإئشسة إإلى إلنظر إإليهم ،فقد روي عن
عإئشسة ـ رضسي إلّله عنهإ ـ قإلت :كإن يوُم عيد
ت
يلعب إلسسودإن بإلsدَرق وإلحرإب ،فإإّمإ سسأإل ُ
رسسول إلّله ـ صسلى إلّله عليه وسسلم ـ وإإّمإ قإل:
""تَشستهين َتنظرين؟"" ،فقلت :نعم ،فأإقإمني ورإءه،
خدي على خده ،وهو يقول"" :دونكم يإ بني
ت قإل"" :حسسبك؟""،
أإرفدة"" حتى إإذإ َمِلل ُ
قلت :نعم ،قإل"" :إذهبي"".
ّ
ه
ن
ع
ه
ل
ل
إ
وقد ُروي أإن عمر ـ رضسي
ّ
اللهم ثّبتنا على اإليمان والعمل الصصالح
ـ أإرإد أإن يمنعهم من هذإ إللعب ،وأاحينا حياة طيبة وأالحقنا بالصصالحين،
وذلك برميهم بإلحجإرة ،فقإل
رّبنا تقّبل منّاإانّكأانت السصميع العليم
له رسسول إلّله ـ صسلى إلّله عليه واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسصلمين،
وسسلم ـ ""َدْعهم يإ عمر ،حتى َتعلَم
وآاخر دعواناأان الحمد لّله رب
العالمين.
إليهود أإن في ديننإ فسسحًة ،وأإني ُبعثت
بحنيفية سسمحة"".
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äÉcƒ∏°S
ΩÉ` ` ` `¡J’G ¢ü` ` ` ` Øb »` ` ` a

''...»μà°ûJ ìhQ''
øcÉeGC ≈∏Y QÉéàdG øe OóY PGƒëà°SG IôgÉX äOÉY
,äGQÉ«°ùdG øcôd Ó°UGC á°ü°üîe »g ΩÉ©dG ≥jô£dÉH
øe ''¿ÉμªdG IQOÉ°üªH'' ¿ƒeƒ≤j øé¡à°ùe ∑ƒ∏°ùHh
ôe’
C G π°üjh ,¢ùjQÉàe hGC Çôà¡e ¥hóæ°U ™°Vh ∫ÓN
’ ΩÉ©dG ¿ÉμªdG q¿GC Éª∏Y ,IQÉéëdG ™°Vh áLQO ≈dGE
»a äOÉªJ »àdG äÓëªdÉH ∫Éμ°T’
C G øe πμ°T …ÉCH π°üàj
.¬°ùØf ∞«°UôdG ÜÉ°ùM ≈∏Y ™°SƒàdG
»a ÉªfGEh ,§≤a á«∏NGódG AÉ«M’
C G »a Gòg çóëj ’
ƒd GòÑqM Éj iôÑc á«°ù«FQ ´QGƒ°ûHh É¡°ùØf áª°UÉ©dG
Oƒ©«d ¬©bƒe ±ôW πc Ωôàë«a ,É¡≤dÉCJ ó«©à°ùJ
QÉéàdG áÄa ∞°SÓ
C d øμd ,¬àØ«Xh ≈dGE ≥jô£dG
ºgGôJ á«©°VƒdÉH ø«KôàμªdG ô«Z äÓëªdG ÜÉë°UGC
»a ñGô°üdGh è«é°†dG ¿hôãμjh ÉÑ°†Z ¿hôéØæj
,»©«Ñ£dG ¬≤M ´ÉLôà°SG ∫hÉëj øWGƒe ¬Lh
øe ¬JQÉ«°S ±Gó¡à°SÉH ∂dP øªK ™aój ób ™Ñ£dÉHh
,QÉéJ º¡fGC ™e ,¿ƒfÉ≤dG øY ¿ƒLQÉîdG ∂ÄdhGC
»aÉ≤ãdGh »aGôàM’G É¡dƒdóe áæ¡ªdGh áª∏μ∏dh
.»YÉªàL’G É¡fRhh
á«∏ªY â≤∏WGC »àdG Óãe ≈£°SƒdG ôFGõédG ájó∏H
IQOÉÑªdG ™«°SƒJ É¡æμªj ,''ΩÉæJ ’h áØ«¶f áª°UÉ©dG''
,ΩÉ©dG ≥jô£dG ≈∏Y »Yô°ûdG ô«Z PGƒëà°S’G áëaÉμªd
¢ü«°üîàd ™°Vƒj A»°T πc á°üàîªdG É¡bôa IQOÉ°üeh
QÉÑàY’G OQ »dÉàdÉHh ,¢SÉædG áeÉY øY ¬©æe ±ó¡H ¿Éμe
á«μ∏ªdG πNóJ ∫Éée ójóëJh áeÉ©dG á«μ∏ªdG Ωƒ¡Øªd
.áeó≤àªdG ¿óªdGh º°UGƒ©dG ô«jÉ©ªH ÓªY á°UÉîdG
ähGOGC óLGƒJ iƒà°ùe ≈∏Y ÆGôØdG ¢ù«dGC øμd
√òg πãe »°ûØJ AGQh ÖÑ°ùdG ƒg ,á«eƒª©dG á£∏°ùdG
≈gO’
C Gh ?Éæàª°UÉYh ÉæfóªH á≤FÓdG ô«Z äÉcƒ∏°ùdG
áeÉ©dG á«μ∏ªdG πY ∫hÉ£àj …òdG ôLÉàdG ¿GC ôe’
C Gh
áLQO ≈dGE ,á°UÉîdG ¬à«μ∏e øY á°SGô°ûH ™aGój
ÉÑdÉZh ,ójó¡àdGh äÓ°†©dG ¢VGô©à°SG ≈dGE Aƒé∏dG
ìhQ'' hGC ''∂∏jÉÑdG ´Éàf'' πãe äÉª∏c ™ª°ùJ Ée
,''Éghô°ùμf ∂JQÉ«°S §ëJ'' πãe ô£N’
C Gh ,''»μà°ûJ
øe ºch ,á£bÉ°ùdGh áÄjòÑdG äGQÉÑ©dG øe Égô«Z ≈dGE
ádÉÑb ∞bƒàdG ≈∏Y É¡ÑMÉ°U ºª°U IQÉ«°S ≈∏Y ó©J ádÉM
.¬d ¢ù«d Éeh ¬d Ée ø«H ¬ÑMÉ°U ¥ôØj ’ ¿ÉcO hGC πëe
äÉcƒ∏°ùdG √òg πãe ô°ûàæJ Éªd ∫ÉëdG á©«Ñ£Hh
,ΩÉ©dG §«ëª∏d ágƒ°ûªdGh áfóªàªdG ô«Zh áfGóªdG
äÉ°ThÉæeh äÉæ°SÓe AGôL çOGƒM É¡æY ºéæj
QÉÑàY’G OôH ájó∏H πc Ωƒ≤J ƒd ÉgRhÉéJ ¿Éμe’
E ÉH
∞bƒJ Ωƒ°SQ ¢Vôa πb’
C G ≈∏Y hGC ,ΩÉ©dG ≥jô£∏d
¿GC ∂°T ÓHh ,¬æe øcÉeGC ≈∏Y Pƒëà°ùj øe ≈∏Y
¢üØb »a ∑ƒ∏°S ¬°ùØf á«∏ëªdG IQGO’
E G âª°U
.É°†jGC ΩÉ¡J’G

OÉ«Y øH `` ¢S

øWGƒ` ` `ªdG
¥ƒ` ` ` ` ` °ùdGh
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ó«©dG äÉjƒ∏M

´ƒÑ°S’
C G ájÉ¡f ô°†îdG ¥Gƒ°SGC øjƒªJ »a ÜòHòJ

á∏ªédG QÉéJ ≈dGE á«dhƒD°ùªdG πªqëj ôLÉàdGh AÉà°ùe øWGƒªdG
á°UÉNh ,êƒàæªdG ô«aƒJ »a É°Sƒ°ùëe É°ü≤f ´ƒÑ°S’
C G ájÉ¡f á∏£Y ™e ¬cGƒØdGh ô°†îdG ¥Gƒ°SGC ±ô©J
ájÉ¡f ΩÉjGC ¥ƒ°ùdG ≈∏Y OOôàdG ¿ƒÑæéàj ø«æWGƒªdG øe ójó©dG QÉ°U å«M π«°†ØdG ô¡°ûdG »a øëfh
±Gõæà°SG »a ÖÑ°ùàj Ée ´ƒÑ°S’
C G ΩÉjGC øFÉHõ∏d π°UGƒàªdG Ö∏£dG ≈dGE É¡©Lôj øe ∑Éægh ,´ƒÑ°S’
C G
¢†©H π«°†ØJ hGC ,á∏ªédG ¥ƒ°S øe πjƒªàdG »a ¢ü≤ædG ≈dGE É¡fƒ©Lôj ôN’
B G ¢†©ÑdGh ,ôah Ée πc
.º¡dRÉæe »a ´ƒÑ°S’
C G ájÉ¡f á∏£Y AÉ°†b QÉéàdG

Ü `` á∏«°†a

Ée ™«ªL ¿hóéj ’ º¡æμd ,¿ƒ∏≤æàªdG
¥ƒ°ùdG ¿ƒ∏°†Øjh ô°†îdG øe º¡°ü≤æj
á∏£Y ∫ÓN ∫ÉÑb’EG ¿ƒÑæéàj GhQÉ°Uh
¢†©Hh òØæJ äÉéàæªdG ¿’C ,´ƒÑ°S’CG
¢†©ÑdG Éªæ«H º¡JÓëe ¿ƒ≤∏¨j QÉéàdG
¬Ñ°T äÉéàæe ¢Vô©j ≈≤Ñj ôN’BG
.áØ∏àe
πªqëa ,QÉéàdG ≈dGE ∫É¨°ûf’G äGP Éæ¡qLh
á∏ªédG ¥Gƒ°SGC ≈dGE á«dhƒD°ùªdG ''óªMGC''
,äÉéàæªdG º¡d øë°ûJ ’ É¡fGC ôcP »àdG
áFõéàdG ¥ƒ°S øjƒªJ »a ÜòHòJ …GCh
OhõJ »àdG á∏ªédG ¥Gƒ°SGC ¬∏ªëàJ
óæY øe Iô°TÉÑe ¬cGƒØdGh ô°†îdÉH
.ìÓØdG
º°SÉ≤àj …òdG ''¢SÉ«dGE'' ¬à¡L øeh
í°VhGC ,√ódGh ™e πëªdG »a IQÉéàdG
…QÉéàdG πëªdG ≥∏Z ≈dGE ¿hô£°†j º¡fGC
AGOCG πLGC øe ≈àMh áMGô∏d á©ªédG Ωƒj
≥∏Yh ,ÜQÉb’CG IQÉjRh á©ªédG IÓ°U
ô°†îdG Éæd ô°†ëj ´Rƒe Éæjód'' :∫ƒ≤j
ÉæY ÜÉZ GPÉEa ,¿ÉcódG ÜÉH ájÉZ ≈dGE
ƒ¡a ,…QÉéàdG πëªdG ÜGƒHGC ≥∏¨f
¿ƒμ∏ªj ’ º¡f’C º¡∏jƒªJ øY ∫hƒD°ùªdG
.''?π≤f áHôY

≈dGE ô£°†Jh ,¥ƒ°ùdG OÉJôJ ’ áÑ©àe
¢Vô©j ¿ÉcO ÜôbGC øe É¡àLÉM AÉæàbG
¿GC ∑QóJ É¡fGC ºZQ ¬cGƒØdGh ô°†îdG
.áØYÉ°†e QÉ©°S’CG
áª¡e ≈dƒàj …òdG {''º«gGôHG'' Éªæ«H
»a IQóædG IôgÉX íªd ¬fGC ócGC ,¥ƒ°ùàdG
ô°üà≤j ’h áª°UÉ©dG ôÑY ¥Gƒ°SGC IóY
π≤©j ’ ∫Ébh ,¬àjó∏H ¥ƒ°S ≈∏Y ôe’CG
øe ,™∏°S ¿hóH ¥Gƒ°SGC óéf ¿GC
øe ¥ƒ°ùdG ÆôØj ’ ¿GC ¢VhôØªdG
Ó¨°ûæe ¿ƒμj øe ∑Éæg ¿’C ,¬JÉLƒàæe
’GE ¥ƒ°ùà∏d ÆôØàj ’h ´ƒÑ°S’CG ΩÉjGC á∏«W
.¬àjÉ¡f á∏£Y ∫ÓN
ÜÉ«Zh ≈°VƒØ∏d ∂dP ''º«gGôHGE'' ™LQGCh
¬Ø°SÉCJ ÉjóÑe ,º«¶æàdGh §Ñ°†dG áHÉbQ
¢VhôØªdG øe'' ,äGQÉÑ©dG øe á∏°ù∏°ùH
≈∏ëàjh âØàNG ób ôgGƒ¶dG √òg ¿GC
’ ,á«eƒª©dG áeóîdG áaÉ≤ãH ôLÉàdG
¬dÉ£j ’ ≈àM ¿ƒHõdG ójhõJ øY ™£≤æj
.''Qô°†dG
É¡à∏FÉY π«©J »àdG ''áæjôHÉ°U'' ø«M »a
∞îJ ºd ,¥ƒ°ùàdG áª¡e É¡d óæ°ùJh
Iô°S’CG áLÉM ó°ùJ É¡fGC ÉgQhóH
QÉéàdG ¬°Vô©j Ée ≈∏Y ∫ÉÑb’EÉH

∞bƒàdG »Yóà°ùJ »àdG ôgGƒ¶dG øe
PÉØf äÉeÉ¡Øà°S’G øe á∏°ù∏°S ìôWh
ájÉ¡f á∏£Y »a ¥Gƒ°S’CG øe ô°†îdG
¿GC Öéj ¥ƒ°ùàdG äOQGC GPGEh ,´ƒÑ°S’CG
´ƒÑ°S’CG ôëH ΩÉjGC »a ∂àLôN èeôÑJ
,äÉ«æà≤e ¿hO IOƒ©dÉH ÉCLÉØàJ ’ ≈àM
ø«cÉcódG ÜÉë°UGC π©éJ IôgÉ¶dG √ògh
ô©°ùH êƒàæªdG ™«Ñd á°UôØdG ¿hõ¡àæj
Iôe ∂∏¡à°ùªdG ¬LGƒ«a ,∞YÉ°†e
øe ¬JÉéf ó©H iôNGC áHQÉ°†e iôNGC
.¥ƒ°ùdG QÉéJ áHQÉ°†e
Iôah ΩóY øe ºFÉ≤dG ±ƒîàdGh
¢†©H Gòch ,ó«©dG πÑb ΩÉjGC äÉLƒàæªdG
Ö«∏ëdG QGôZ ≈∏Y á«FGò¨dG OGƒªdG
π©éj ,ô£ØdG ó«Y »eƒj õÑîdGh
óëdG ôaƒ«°S π¡a ,∂ÑJôj øWGƒªdG
¬«dGE ÉYO Éª∏ãe ,áeóîdG øe ≈fO’CG
?QÉéàdG OÉëJG
¬cGƒØdGh ô°†îdG IQóf IôgÉX πμq°ûJh
´ƒÑ°S’CG ájÉ¡f ∫ÓN ¥Gƒ°S’CG øe
∫AÉ°ùàj …òdG ,øWGƒª∏d É«≤«≤M ’É¨°ûfG
øe ¬f’C ,ÜòHòàdG Gòg ÜÉÑ°SGC øY
äÉLƒàæªdÉH ¥ƒ°ùdG ¥ô¨J ¿GC ¢VhôØªdG
øjƒªàdG É¡d ≈æ°ùà«d ´ƒÑ°S’CG ájÉ¡f ΩÉjGC
.¬LÉàëJ ÉªH
øe ÉæHôàbG IôgÉ¶dG íjô°ûJ ±ó¡H
OƒLh ≈∏Y Gƒ©ªLGC QÉéJh ø«æWGƒe
∞îJ ºdh ,¥Gƒ°S’CG Ö∏ZGC »a IôgÉ¶dG
,ÉØjôN ¿ƒ°ùªîdG äGP ''á©jóH'' Ió«°ùdG
É¡àbh º«°ù≤àd áHƒ©°U óéJ É¡fGC ,áØXƒe
ïÑ£dGh á«dõæªdG AÉÑY’CGh ¥ƒ°ùdG ø«H
ájÉ¡f ∫ÓN ¬f’C ,É¡dÉØWGC ájÉYQ Gòch
É¡eõ∏j Ée AÉæàbG É¡«∏Y Qò©àj ´ƒÑ°S’CG
ºFGO É¡LhR ¿’Ch ,äÉéàæªdG PÉØf Ö°ùH
.ÜƒæédÉH π¨à°ûj ¬fƒc ÜÉ«¨dG
¿ƒμJ ÉeóæY ÉfÉ«MGC É¡fGC ∞îJ ºdh

≈∏aódG ø«Yh ∞∏°ûdÉH QÉ£a’
E G óFGƒe øY ôÑc’
C G ÖFÉ¨dG..QƒªàdG

Iô°SÉª°ùdG QÉ°ûàfGh ójôÑàdG ±ôZ áÑbGôe ÜÉ«Zh QÉμàM’G
∂∏¡à°ùªdG ™e ¿ƒ∏eÉ©àj øjòdG áFõéàdG QÉéJ ¢Uƒ°üîH ÉeGC
»fƒæédG ´ÉØJQ’EG ádCÉ°ùe øe º¡°ùØfGC GhGCôH ó≤a ,Iô°TÉÑe
,ó«©dGh ∫ƒ∏Lh óªMGC ∫ƒ≤j á«eƒj ≥jƒ°ùàdG á«∏ªY ¿q’C ,QÉ©°SÓ
C d
»a ájOÉ°üàbG IóYÉbh ∂∏¡à°ùªdG ¬cQój íHôdG ¢ûeÉg øjôÑà©e
âëJ á°UôØdG ºæà¨j ¢†©ÑdG ¿GC A’ƒDg »°ùf øμd ,IQÉéàdG ¿ƒfÉb
’ áLQO ≈dGE √ô©°ùH õØ≤«a ''á«dÉZ QƒªàdG ¿GC'' áYÉ°T’EG §¨°V
øjòdG ,QÉéàdG ≈∏Y Iô°TÉÑe ¬àªF’ Ö°üj …òdG øWGƒªdG É¡∏ªëàj
Ée Ö°ùM áªMQ ’h º¡d á≤Ø°T ’h AÉeódG »°UÉ°üªH º¡Ø°üj
QƒªàdG º©W Gƒbhòj ºd øjòdG ø«μ∏¡à°ùªdG ¢†©H iód √Éæ∏é°S
ø«Yh ∞∏°ûdG ¿Éμ°S .ô¡°ûdG Gòg ∫ÓN
√òg øe º¡FÉ«à°SG øY GhôÑqY ≈∏aódG
√ò¡H QƒªàdG ¥ƒ°S õ«ªJ »àdG á«©°VƒdG
äGOÉjõdG ¿GC ∞°ûμj Ée ƒgh ,äÉ¡édG
∂∏¡à°ùªdG ≈dG π°üàd πMGôe 5 ôÑY ôªJ
ÖMÉ°U ôLÉàdGh ìÓØdG IOÉjR øe
iód ¬à©∏°S ´Oƒj …òdG QÉéàdGh áæMÉ°ûdG
á∏ªédG ôLÉJ ºK ójôÑàdG áaôZ ÖMÉ°U
¿hõàÑj øjòdG áFõéàdG ôLÉJ ≈dGE π°üàd
.Iô°TÉÑe áØ°üH øWGƒªdG Üƒ«L
OÉªàYG ¿GC QƒªàdG IQÉéJ »a ™∏£e Éæd ócGC ,ôNGB ÖfÉL øeh
PGE ,QÉ©°S’CG ´ÉØJQG »a OGR IOÉªdG Gòg øjõîàd ójôÑàdG ±ôZ
Óa äÉÑ°SÉæªdGh ∫ƒ°üØdG ™e »WÉ©àdÉH QÉéàdG A’ƒDg Ωƒ≤j
¿hóª©àj πH Ö∏£dG á«£¨àd á«aÉμdG äÉ«ªμdG ¿ƒLôîj
º∏°S »a QÉ©°S’CG AÉ≤H »dõæªdG ¥ÉØf’EG äÉHQ ≈∏Y ''ô«£≤àdG''
.…óYÉ°üJ

á«©°VƒdG Gƒæé¡à°SG øjòdG ,¿Éμ°ùdG É¡ØdÉCj ºd IôgÉX Ö«∏ëdG
.≥WÉæªdG √ò¡H QƒªàdG ¥ƒ°S É¡«dGE ∫GB »àdG
Éæd πNO ’h ,óëdG Gòg ≈dGE Qƒe’CG π°üJ ¿GC »©«Ñ£dG øe ¢ù«d''
iôNGC ±GôWGC OƒLh πX »a É¡∏ªëàf ó©f ºd »àdG á«YƒædG »a
™ªbh áHÉbôdÉH á«æ©ªdG äÉÄ«¡dG ¿ƒ«Y øY Ió«©H âdGRÉe πYÉa
ÉfƒKóëe ∫ƒ≤j ,''ájQÉéàdG á«∏ª©dG »a QÉμàM’G áHQÉëeh ¢û¨dG
¬Ñ°T äÓëeh ø«cÉcO ΩÉeGC ºgÉfóLh øjòdG á∏ªédG QÉéJ øe
á∏«∏b ´GƒfGC »g É«dÉM ôaƒàj Ée øμd ,QƒªàdG ´GƒfGC øe áZQÉa
∞æ°üdG øe â°ù«d á«Yƒfh ,êO 650h 500 ø«H ìhGôàJ ¿ÉªKÉCH
Qƒ°üJ øμªjh .º¡JÉëjô°üJ Ö°ùM ∫h’CG
äÓëªdGh áFõéàdG QÉéJ iód É¡æªK
ÉgóæY íHôdG ¢ûeÉg ¿ƒμj »àdG IôNÉØdG
ôe’CG ¿GC Éª∏Y ,ΩGôZƒ∏«μ∏d êO 50 øe ójRGC
»àdGh É«ªdÉY áHƒ∏£ªdG Qƒf á∏bóH ≥∏©àj ’
¬H iOÉ¡àj hGC OhóëdG ôÑY Üô¡j É¡æe AõL
.ôFGõédG ¿hQhõj øjòdG ÖfÉL’CG
’ …òdGh ¢ûMÉØdG ´ÉØJQ’EG Gòg ôq°S øYh
™Lôj ÉªfGE ,º¡dGƒbGC Ö°ùM A’ƒD¡d ¬«a πNO
≥jôW øY ¥ƒ°ùdG ¿hôμàëj øjòdG ∂Ädh’C
≈dG âdƒëàa ,á«∏°U’CG É¡àØ«Xh øY äOÉM »àdG ójôÑàdG ±ôZ
á«ªμdG iƒ°S É¡æe ¿ƒLôîj ’ å«M ,QÉμàM’Gh øjõîà∏d ™bGƒe
áÑbGôe …GC ÜÉ«Z »a º¡°ùØf’C ¬fhOóëj …òdG ô©°ùdÉHh á∏«∏≤dG
≈∏Y ®ÉØëdG πLGC øe ádhódG É¡àªYO »àdG äGAÉ°†ØdG √ò¡d
¿qGC ô«Z ,áæ«©e äÉØbhGC »ah Ö∏£dGh ¢Vô©dG ø«H QÉ©°S’CG ¿RGƒJ
á°†jôªdG ¢SƒØædG ≈∏Y äô£«°S »àdG á°ùfõÑdGh Iô°ùª°ùdG áÑZQ
ô¡°ûdG Gòg ∫ÓN ÉgÉjÉ¶°T ôjÉ£àJ á°ûMƒªdG º¡JÉÑZQ â∏©L
.IOÉªdG √òg ∫hÉæJ ≈∏Y Ö∏£dG ¬«a ôãμj …òdG º¶©ªdG

650h 500 ø«H QÉ©°S’CG
¿hÉCé∏j Iô°SÉª°ùdGh êO
ójôÑàdG ±ôZ ≈dGE

»ÑjôYGC ` … ` h :≈∏aódG ø«Y / ∞∏°ûdG

äÉjƒ∏ëdG Oƒ©H áæ«é©dG πëH »eƒb Gó«L
É¡«©£b ,á≤«bQ ábQh ≈∏Y »∏°üëJ ≈àM
ÖdGƒb »a É¡«©°V ºK ôFGhO πμ°T ≈∏Y
á«≤ÑàªdG IóHõdG »LõeG Iô«¨°üdG äÉJQƒàdG
,áªjôc ≈∏Y »∏°üëJ ≈àM ôμ°ùdG ™e
áæjôØdh Rƒ∏dG ,¢†«ÑdG É¡d »Ø«°V
ôjOÉ≤ªdG É¡«£∏NG ,á«≤ÑàªdG
hG »FÉHô¡c •ÓîH Gó«L
á≤©∏e QGó≤e »©°V …hój
¥ƒa §«∏îdG Gòg øe Iô«¨°U
¿ôØdG ≈dG É¡∏Nóf ºK áæ«é©dG
15 Ióªd è°†æJh ôªëàJ ≈àM
.á≤«bO

¿Éé«àdG Iƒ∏M
ôjOÉ≤ªdG @
,áæjôa Æ375 `
,¿ƒª«∏dG Qƒ°ûÑe `
¥óæH ΩGôZ100 `
,»Môe
ΩGôZ 150 `
,ôμ°S
ΩGôZ 250 `
,IóHR
,IóMGh á°†«H `
.áaôb á°Uôb `
ô«°†ëàdG á≤jôW @
áaô≤dG ,áæjôØdG :AÉYh »a »£∏NG
IóHõdG ,ôμ°ùdG »Ø«°VG ,¥óæÑdGh
Qƒ°ûÑeh ¢†«ÑdG ,Iô«¨°U É©£b á©£≤e
GOƒY »©æ°UG ,áYô°ùH »æéYG ,¿ƒª«∏dG
áYÉ°S Ióªd É¡«©°Vh áæ«é©dÉH
»©£bG áLÓãdG »a
,™£b ≈dEG áæ«é©dG
,OGƒYCÉc
É¡«Ød
É¡«≤°üdGh É¡jôØ°VG
»a É¡«©°V ,¿Éé«àc
,IóHõdÉH áfƒgóe á«æ«°U
Ióe ¿ôØdG »a É¡«¡WG ºK
á«∏W …ô°q†M á≤«bO 15
øe π«∏≤H ºYÉædG ôμ°ùdG áHGPEÉH áØ«ØN
…ôàfG ºK ¿Éé«àdG É¡H »∏WG ,AÉªdG
.≥à°ùØdG É¡«∏Y

äÉ«∏eôdG
ôjOÉ≤ªdG@
áæjôa ΩGôZ 250
IóHR ΩGôZ 150
ôμ°S ΩGôZ 100
hÉcÉc πcG ¿Éà≤©∏e
Ó«fÉa
á≤jôW@
ô«°†ëàdG
ôμ°ùdGh IóHõdG »£∏NG
»Ø«°V ºK á°†«ÑdGh Ó«fÉØdGh
É¡«ª°ùbG äÉfƒμªdG πc »æéYGh áæjôØdG
hÉcÉμdÉH ÉªgóMG »£∏NG ,ø«Ø°üf ≈dG
áæ«éY OGƒYG ø«Ø°üædG ÓμH ≈∏μ°T ºK...
…ôØ°VG ,hÉcÉμdÉH áLhõªe á«fÉãdGh ájOÉY
»a Iô«Ø°†dG »©£bG ºK ,Éª¡æe πμH øjOƒY
øjƒμàd ôN’BG ≈∏Y AõL »©°Vh §°SƒdG
.ôNG OƒªY
áLÓãdG »a íjôà°ùJ OGƒY’CG »YO
,ô«Ñc ø«μ°S ∫Éª©à°SÉH áYÉ°S Ióe
á«æ«°U »a É¡«©°Vh OGƒY’G »©£bG
ƒ¡£J É¡«côJG h IóHõdÉH áfƒgòe
.á≤«bO 15 ` 12 Ióe

¿ƒª«∏dÉH iƒ∏M
ôjOÉ≤ªdG@
áæjôa ΩGôZ 140
IóHR ΩGôZ 100
¿ƒª«∏dG Qƒ°ûÑe Iô«¨°U á≤©∏e
¿ƒª«∏dG ô«°üY πcG á≤©∏e
ºYÉf ôμ°S ΩGôZ 50
Rƒ∏dG øe ΩGôZ 30
¿ƒë£ªdG
ø«jõà∏d
ºYÉf ôμ°S ΩGôZ 50
øe ¿ÉJô«Ñc ¿Éà≤©∏e
á≤©∏eh ¿ƒª«∏dG ô«°üY
.Qƒ°ûÑªdG øe Iô«Ñc
ô«°†ëàdG á≤jôW@
ΩGôZ 60 ™e áæjôØdG á«ªc ∞°üf »£∏NG
»Ø«°V ºK áæ«éY ≈∏Y »∏°üëàd IóHR
áæ«é©dG »μdOG ºK ¿ƒª«∏dG ô«°üYh Qƒ°ûÑe
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á` ` `YÉH É` ¡∏¨à°SG á` ë°SÉc Iô` ¡°T
áªdÉb »a øFÉHõdG Üòéd áØ°UQ’CG

∞jÉ```£≤dG

»a
¿É°†eQ

±Éæ°UGC øY åëÑdGh ¥ÉÑW’
C ÉH ΩÉªàg’G IOÉY ¿É°†eQ ô¡°ûH ôãμJ
ô¡¶jh ,äGô¡°ù∏d ¿Gô«édGh á∏FÉ©dG OGôaGC á≤aôH ´ÉªàL’Gh IóFÉªdG ø«jõàd áYƒæàªdG äÉjƒ∏ëdG
,É¡«∏Y ∫ÉÑb’
E ÉH ≥∏©àj Éª«a IQGó°üdG É¡dÓàMGh á«fÉ°†eôdG äÉjƒ∏ëdG IQÉéJ ¢TÉ©àfG ∫ÓN øe ∂dP
¢†©ÑdG óæY ±ô©j Ée hGC á°SƒÑ°ùÑdG ¥ÉÑWGC øe áæjóªdG ´QGƒ°Th ¥Gƒ°S’
C ÉH ™«Ñ∏d É¡°Vô©H ∂dPh
øe á∏°ù©ªdG äÉjƒ∏ëdG ´GƒfGC ∞∏àîeh ∞jÉ£≤∏d áaÉ°VGE ,Rƒ∏dG Ö∏b hGC á°ùjô¡dÉH
.á«eÉ°ûdGh á«H’õdG

èeÉfôÑdÉH ºà¡e
™«ªédG'' :∫ƒ≤J
ô¡°ûH á°UÉNh É¡eóbGC »àdG ±Éæ°U’CGh
ºgOhOQ ∫ÓN øe ∂dP ô¡¶jh ,¿É°†eQ
ºjó≤J ∫hÉMGCh ,áªdÉb áYGPGE äÉLƒe ôÑY
äÉjƒ∏ëdG ¢üîj Éª«a äÉØ°UƒdG ¢†©H
Gòg ∫ÓN IôãμH áHƒ∏£ªdGh IòÑëªdG
.π«°†ØdG ô¡°ûdG
É¡«©ªà°ùªd É¡eóq≤J »àdG íFÉ°üædG øYh
í°üfGC'' :∫ƒ≤J áªdÉb áYGPGE ô«KGC ôÑY
á«ªμH iƒ∏ëdG ™æ°U ÜôéJ ¿GC IGCôªdG
,ÉgOGóYGE »a π°ûØJ øe ∑Éæ¡a ,á∏«∏b
É¡HôqéJ ¿GC É¡«∏©a π°ûØdG »æ©j ’ Gògh
ÉgOGóYG øe øμªàJ ≈àM äGôe IóY
.''ó«L πμ°ûH
™æ°U á©«HQ Ió«°ùdG äôÑàYG ,πHÉ≤ªdÉHh
¬©fÉ°U øe ¥hòJ ÖLƒà°ùj øa äÉjƒ∏ëdG
Éªc ,ádƒ¡°S πμH Égô«°†ëJ øe øμªà«d
¿É°†eQ »a äƒ«ÑdG äÉHQ áKóëàªdG í°üæJ
¬LƒJ ¿GC Ée áîÑW OGóYÉEH Ωƒ≤J ø«M ¬fqGC
Iôe ºμa'' :á∏FÉb ,, »eô∏d ¢ù«dh πcÓ
C d
ôÑà©jh ,≈eôJ äÉjƒ∏M äÉÑ°SÉæªdG »a iQGC
.''OÉ°ùa Gòg
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»àdG á«æjódG áæ°ùdGh ¢Sƒ≤£dG ióMÉEc á«fÉ°†eôdG ºgóFGƒe øe
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äÉ«ªc ’G πÑ≤à°ùj ó©j ºd …òdG ,á∏ªédG ¥ƒ°S øY ójõJ áØ∏μHh
ájQÉéàdG áeƒ¶æªdG »a …ƒ«ëdG ≥aôªdG Gòg QÉéJ ∫ƒ≤j á∏«∏b
ób ¿ƒμJ »àdG ≈∏aódG ø«Yh ∞∏°ûdG »àj’ƒH ¬cGƒØdGh ô°†î∏d
IOÉe ó©J »àdG QƒªàdÉH ºgóFGƒe ø«jõJ øe ø«æWGƒªdG âeôM
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.QÉ¨°üdG
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AÉ°†b íª°S Ée ,Gôàe 800 ƒ∏Y ≈∏Y É¡«dEG …ODƒªdG ∂jô«Ø«∏«àdG §N íàa É¡«∏Y ∫ÉÑb’G OGRh
äÉLôî∏d áªFÓe ôãcC’G ¿ÉμªdG íÑ°ü«d ,»MÉ«°ùdG AÉ°†ØdG Gòg »a á«fÉ°†eQ äGô¡°S
πc ,á°UÉN ôMÉ°S »©«ÑW ô¶æe §°Sh ΩÉJ Ahóg »a á©àªe äÉbhCG AÉ°†≤d á«∏«∏dG á«∏FÉ©dG
äÓFÉ©dG ó°ü≤e QÉ°U …òdG AÉ°†ØdG Gò¡d áj’ƒdG É¡à°ü°qüN »àdG á«fGõ«ª∏d Oƒ©j ∂dP
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ô«ÑμdG ¢Vƒë∏d »îjQÉàdG º∏©ªdG ø«H §HôJ á«∏«∏dG IôàØdG »a á∏°UGƒàe
.ÉMÉÑ°U á«fÉãdG ájÉZ ≈dEG ¬∏ªY ôªà°ùjh ,»à°S ’’h
í«HÉ°üªdG ¿GƒdCG ¬«a êRÉªàJ ∫ÉªédG ájÉZ »a Gô¶æe ≈Ø°VCÉa áØãqμe IQÉfEÉH ™bƒªdG »¶M Éªc
øWƒdG ´ƒHQ ∞∏àîe øe QGhR ¬«∏Y OOqôàj QÉ°U …ôë°S ºdÉY ¬fqCÉch ΩÓ¶dG áμ∏M »a áÄdCÓàªdG
QÉ¨°üdG ∫ÉØWC’G óéjh ,ΩÉªéà°S’Gh áMGôdG πLCG øe É°ùfôa øe á°UÉN ,øWƒdG êQÉN ≈àMh
»àdG ÜÉ©∏dG øe Égô«Zh ,èdGõªdGh í«LGQC’ÉH Ö©∏d º¡d AÉ°†a áÄ«¡J ó©H á°UÉN º¡àdÉ°V
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ألثلثاء  ٠٦أأوت  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ٢٨رمضضان  ١٤٣٤هـ

العدد
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سشرقتأانظار الجمهور لولوجها العميق في المجتمع

مسسرحيـ ـ ـ ـ ـ ـة ''الـ ـ ـ ـ ـ ـروبـ ـ ـ ـ ـة البيضس ـ ـ ـ ـاء'' تلتفت
إالى عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالم الفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء والمشسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
تتعدد الششخصشيات من خÓل
البذلة التي ترتديها كل فتاة
لكي تحققأاحÓمها ،هنأاربعة
فتيات يلتقين في عمل مسشرحي
بعنوان «الروبة البيضشاء»
للمخرج عبد الكريم بريبار
والتي تم عرضشها على مرتين
على ركح المسشرح الوطني
الجزائري محي الدين
باششطارزي.

سسميرة لخذاري

وفي شضرحه للعمل ألمسضرحي ،كشضف
ألمخرج عبد ألكريم بريبار ،أن
مسضرحية «ألروبة ألبيضضاء» تم أنجازها
فيما مضضى تحت عنوأن «ألبذلة
ألبيضضاء» مضضيفا أنه عمل مع زميله
ياسضين على تحويل ألعرضض ألى «ألروبة
ألبيضضاء» أأو «ألفسضتان أأ’بيضض» لذأ
قاموأ باقتباسض ألعمل وتحويل
شضخصضياته من شضخصضيات رجالية إألى
شضخصضيات نسضائية بتصضور مختلف.
وأأشضار إألى أأن هذأ ألعرضض ،ألذي ’قى
إأعجابا من ألصضغار ،يرتكز كثيرأ على
ألممثلين ويشضمل على أأربع شضخصضيات
نسضائية.
وأأكد ألمخرج عبد ألكريم بريبار أن
ألعرضض يتطرق إألى ألصضدأقة وألى
ألمظاهر كون ألشضخصضيات من ذوي فئة
بدون مأاوى يحلمن بتحسضين وضضعيتهن
أ’جتماعية فيشضترين بذلة فيتفقن على
أرتدأئها لمدة سضاعة وتحقيق ما كن

ليلة القدر في
بـوح الششعراء

يحلمن به.
وبخصضوصض ألجو’ت ألتي تم برمجتها
للعرضض كشضف ألمتحدث أنه قام بعدة
جو’ت عبر مختلف و’يات ألوطن كما
أنه سضيقوم بجو’ت أأخرى مباشضرة بعد
أنقضضاء شضهر رمضضان.
ومن جهتها أأفادت ألفنانة سضالي ،ألتي
تقمصضت إأحدى ألشضخصضيات أأنها ليسضت
أأول مسضرحية تؤودي فيها دور في
ألمسضرح ألوطني بل ثالث مسضرحية لها

بعد كل من مسضرحية «ألمفترسضون»
وألتركيب ألشضاعري «بوصضلة ألتيه».
وأأضضافت ألمتحدثة أأن دورها تمثل في
دور ألمثقفة ألتي تملك أأفكارأ كبيرة
في هذأ ألمجتمع لكنها أأفكار أأكثرها
سضياسضية ذأت عمق سضياسضي كبير فتقوم
بالدفاع عنها بطريقتها وبما أنها من
دون مأاوى تقوم باسضتعمال طريقة
أقرب للشضارع من عالم ألسضياسضة مشضيرة
ألى أن أسضم ألشضخصضية هو ألفاهمة لذأ

لم تبتعد عن ألدور كثيرأ.
وأأكدت ألممثلة أأن دورها في
ألمسضرحية كان لها تأاثير كبير على
حياتها ألعامة وألشضخصضية مؤوكدة أنها
تحبذ في حياتها ألشضخصضية كثيرأ
ألسضياسضة لذأ وجدت نفسضها في
شضخصضية ألفاهمة وبانها لم تبتعد كثيرأ
عن ألدور ألذي أدته في سضلسضلة
ألفهامة ولكن هذه ألمرة كان دورها
ثقيل نوع ما.

دع ـ ـ ـ ـ ـ ـاء ورج ـ ـ ـ ـ ـ ـاء بالرحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة والغف ـ ـ ـ ـران

لم تمر ليلة ألقدر ألتي باركها ألله وقال
عنها في محكم ألتنزيل «خير من أألف
شضهر» كغيرها من ألليالي ففيها أأجر
وثوأب كبير لمن أأحياها وحسضبما
أأخبرنا ألرسضول ألكريم سضيدنا محمد
عليه ألصضلة وألسضلم «من قام ليلة
ألقدر إأيمانًا وأحتسضابًا غفر له ما تقدم
من ذنبه» ويبقى لهذه ألليلة جوها
ألروحاني ألخاصض وألتي كتب عنها
بعضض ألشضعرأء شضعرأ ً وبوحًا فيه من
ألرجاء وألدعاء بالرحمة وألمغفرة،
فخط ألشضاعر ألجزأئري محمد
جربوعة هذه أأ’بيات ونشضرها على
حسضابه بالفايسضبوك:

ك غيمًة في ألمصضح ِ
«مري بكّف ِ
ف
ّ
وتحسّضسضي نبضض ألهدى في أأ’حر ِ
ف
َ
حّرًة
ودعي ألخوأتَم كاأ’رأنب ُ
’ تنهريها ،إأنها ’ تكتفي
هي ليلٌة للقدِر ،كيف أأقولها؟
ت من ألكلم فلن أأفي
مهما حشضد ُ
هي لوحٌة وشضهادٌة شض ََرفيٌة
تاٌج أ’هل ألله ،فلتتشضرفي
صُضّفي لها رجليكِ..قومي رتّلي
مما تيسّضر من أأوأخر (يوسض ِ
ف)
وتبسّضمي في كلّ (ُرْبع) بسضمًة
لينال ثغُرك أأجَرُه ،ثمّ أكتفي
وتزعزعي عند (ألطوأسضين) ألتي

إأن جئِتها ’ بّد ِمن أأنْ تذرفي
’ بأاسض بالمنديل. ِ.لكن حاذري
أأن ُتغمضضي ألعينين أأو أأْن تطرفي
فإاذأ بلغ ِ
ت (ألفجَر) ،أألقي نظرًة
ت ألمره ِ
َأأصضغي بِحسض ألعابدأ ِ
ف
ّ
فسضتسضمعين ألرفرفا ِ
ت خفيفًة
ترقى إألى باب ألسضماء وتختفي
فلتغمضضي عيني ِ
ك..طيري..وأرتقي
مثل ألملئكة ألكرأم ،ورفرفي
شضدي على ألقلب ألضضعي ِ
ف بقبضضٍة
هي سضاعُة ألهّز ألشضديِد أأ’عن ِ
ف
فإاذأ شضعرتِ برأحة نفسضيٍة
تلقي علي ِ
ك ظللها ،فتوّقفي
شضّمي (كتاب ألله) مثل حديقٍة

أأيام رمضضانية بطعم تاريخي وثوري ،تلك ألتي يشضهدها
ألمتحف ألوطني لآلثار بسضطيف ،منذ أأيام خلت ،وإألى
غاية  ٢٤من شضهر أأوت ألحالي ،وهذأ في شضكل معرضض

يبرز معالم المنطقة
وكفاح رجالها

ت ـ ـ ـاري ـ ـ ـ ـ ـخ وأاع ـÓم سسعي ـدة في كتـ ـ ـاب

أأصضدرت مديرية ألثقافة لسضعيدة أأ’سضبوع ألماضضي
كتابا حول تاريخ و’ية سضعيدة ورجالها يحمل عنوأن
«سضعيدة معالم وأأعلم».
وحسضب مدير ألثقافة بومدين عبد ألحميد فإان
أإ’صضدأر ألذي شضرع في توزيعه دأم ألتحضضير له أأزيد
من سضنة في إأطار أ’حتفال بالذكرى ألـ ٥٠لإلسضتقلل،
ويأاتي ضضمن جهود إأبرأز معالم أأسضاسضية من ماضضي
و’ية سضعيدة ألمتوسضط وألحديث وكفاح أأبنائها ضضد
أ’سضتعمار ودور رجالها بعد أ’سضتقلل في مختلف
ألمجا’ت من ثقافة وفنون ورياضضة وسضياسضة وبحث
علمي وذأك باإ’عتماد على نصضوصض أأرشضيفية وصضور
وشضهادأت تاريخية.
وأأبرزت وزيرة ألثقافة خليدة تومي في أفتتاحية
للكتاب أأنها «تشضجع إأصضدأر ألكتب بوجه عام وألكتاب

ألتاريخي بوجه خاصض ومنها هذأ ألكتاب ألذي جاء
فيه ألتركيز على مسضاهمة أإ’نسضان ودوره في صضنع
أأمجاد ألو’ية وعلى ألثقل ألتاريخي للمكان بتنوع
حمو’ته أأ’ثرية وألعمرأنية وألدينية وألثقافية
وألسضياحية إأضضافة إألى زخم ألتظاهرة ألثقافية ألفنية
وتكامل خصضائصضها ألمحلية من خلل ألفروسضية
وألفولكلور وألمسضرح وألطبوع ألغنائية».
وقد تناول ألكتاب ألذي تضضمن لمحة عن تاريخ سضعيدة
ألذي يعود لعصضور ما قبل ألتاريخ عناصضر ألمشضهد
ألمكاني من خلل باب كامل بعنوأن «مشضاهد وأأطوأر»
عرضض خلله صضور نادرة عن معالم تاريخية وأأثرية
بالو’ية مع تخصضيصض باب آأخر عنوأنه «أأعلم
وشضخصضيات» يشضمل سضير ذأتية لشضهدأء ومجاهدين
وفنانين ومثقفين وعلماء دين ورياضضيين بارزين.
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نورالدين لعراجي
1

 -ب ـ ـ ـ ـُ Óعن ـ ـ ـ ـ ـَْوان -

أالـو  :صشباح الخير
حأاسشعد
أالو  :صشبا ٌ
عـفوا.
ح ِ
كأاسشعد ومبار ٌ
ك
صشبا ُ
قالت  :يبدوأانك متعب
أالو  :من معي؟
قالت  ’ :تتعجل كثيرا الصشدفة قادتنيإاليك..
أالو ...أالو!
كان صشوتها و هي ُتحدثك ،كقطرات ندى سشقطت على
ثيابك واخترقتها حتى اصشطدمت على جليد جسشدك،
تاركة حركة اسشتنفار قصشوى على سشفوح ذاكرتك ،حين قلت
في نفسشك من بإامكانه أان ُيغّير ششكل هذا الجليد ليجعله ماء
سشلسشبي.Ó
لمن تكون هذه المكالمة ؟
 من صشاحبة المكالمة ؟ انقطعت.. ’ ’ .لمأاقطع الخطقالت :إاننيأاسشمعك جيدا
كل ششيء كان هادئا هذا الصشباح ،كهدوء هذا الدم الذي
ن امتداد التيارات إالى الذاكرة،
ينام داخل عروقي ،إا’ أا ّ
جل بمرور اأ’رششيف اللحظة ،وهاهي اآ’’م تختزلها
ع ّ
اللعنات ،وها هي الصشباحات المفاجئة تحاول اختزال اأ’يام
دون سشابق وعد .
قال :أالو  .لمأاعرفك
قالت :أاما زال قلبك ينبضض ’مرأاة ؟!
قال :لم يعد في القلب نبضض بالمرة .
قالت :أاما زلت فيإاضشرابك المفتوح عن اعتزال العششق ،و
تطليق الحب!؟
قال :إان قلت نعم ما زال الحال على حاله .ماذا ينفع قلبا
دخل متاحف الوطن عن طواعية .وإان قلت ’ .فمن بإامكانه
أان يمنحني فؤوادا طيلة ما تبقى من تعاسشتي !
قال  :عفوا .لقد أافضشيت إاليك كثيرا دون أان أاعلم من
تكونين ثمأاردف قائ: Ó
 سشوف أاقطع الخط إان لم أاكتششف من هي صشاحبةالفضشول.
 قالت :وماذا يهمك لو عرفت منأاكون؟ قال:إاذا لمأاعرف من تكونين سشأاقطع المكالمة للتو. قالت :أانا ورقة سشقطت سشهوا ذات خريف من مواسشمأاقدارك سشقطت ،ولكنها لم تغادر أارضشك البور ،فأاينعت مرة
أاخرى ولم تمت.
قال و بتعجب وحيرة داهمتاه ،نهضض من مكانه ،كمن
تخّطفه الطير:أانت مرزاقة .
 مرزاقة ..أاليسض كذلك .قال وبتعجب اختزل فيه مرور اثنا عششر سشنة:
 متى عدت من غربت ِك؟

laaradji-noureddine@yahoo.fr
وترّفقي بورودِه إأن تقطفي
مّدي يديكِ إألى سضوأقي عسضجٍد
كي تنعشضي ألحناَء أأو كي تَغرفي
رشض ّي على ألقلب ألُمَعّنى رشضةّ ً
فلربّما يخبو أللهيب وينطف

أايـ ـ ـام رمضساني ـ ـة بنكهـ ـة خاصس ـ ـة في متحـ ـف سسطي ـ ـف
تاريخي كبير ،يحكي قصضة كفاح ألشضعب ألجزأئري،
على مر ألعصضور ،من ألعصضر ألنوميدي وبطو’ت
ألشضعب في مقاومة ألغزأة ألمسضتعمرين ،ألى غاية
ألثورة ألتحريرية ألمباركة في أول نوفمبر  ،١٩٥٤وألتي
كللت با’سضتقلل.
تأاتي هذه ألتظاهرة ألتي أفتتحت في إأحدى سضهرأت
شضهر رمضضان ألمبارك ،في إأطار أ’حتفا’ت
باسضتقلل ألجزأئر ،وضضمن جدول أعمال ألمتحف
ألمنظم ،حيث تشضارك في فعاليات ألتظاهرة متاحف
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وطنية من قسضنطينة وألجزأئر ألعاصضمة ،وألمتحف
ألمركزي للجيشض ألوطني ألشضعبي ،لتكون أأ’بوأب
مفتوحة يوميا للجمهور ألعريضض ،حسضب مسضؤوولى
ألمتحف ’طلع ألزأئرين وخاصضة ألشضباب على تاريخ
بلدهم ألنضضالي ،وألمليء بالبطو’ت وأأ’مجاد عبر
ألعصضور.

سسطيف :نورالدين بوطغان

األجنـ ـ ـدة الثقـ ـ ـ ـافيـ ـ ـ ـة

@ ''بكائية باريسس''
تعرضس بتيزي وزو
تعرضض أليوم بالمسضرح ألجهوي
كاتب ياسضين بتيزي وزو مسضرحية
«بكائية باريسض» من إأنتاج ذأت
ألمؤوسضسضة ألفنية وألثقافية ،وذلك
على ألسضاعة ألعاشضرة ليل.

@ ماماشس وزرياب في
حفل بالهيلتون
يحيي سضهرة أليوم بدءأ من ألسضاعة
ألعاشضرة وألنصضف ليل كل من
ألفنانين عمر ماماشض وسضامي زرياب
حفل فنيا سضاهرأ ضضمن «قعدة
لحباب» بفندق ألهيلتون.

@ سسهرة بطابع شسعبي بالسسحاولة
تحتضضن أليوم بلدية سضحاولة بدءأ
من ألسضاعة ألـ ١١مسضاء سضهرة فنية
في ألطابع ألشضعبي يحييها ألمطرب
سضيد أحمد ميهوب.

الثÓثاء  ٠٦أاوت  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٨رمضشان ١٤٣٤هـ

العدد
١٦١٧٦

رياضضة

بن شسبلة مÓكم المنتخب الوطني لـ«الشسعب»:

المÓكمـ ـ ـة تـع ـ ـ ـ ـودإالى الواجهـ ـ ـ ـة لصسن ـ ـ ـعأافـ ـ ـراح الجـ ـزائـ ـ ـر
خطف ميدالية في البطولة العالمية هدفي اأ’سسمى
بعدما تم تكريم مÓكمي المنتخب
الوطني الجزائري المتوجين في أالعاب
’بيضض المتوسسط بمدينة
البحر ا أ
’تحادية
مرسسين التركية من قبل ا إ
’ول ،في
الجزائرية للمÓكمة ،أامسض ا أ
قاعة الحفÓت فريال بالشسراقة
بالعاصسمة التابعة للمركب الرياضسي
«زفالتيسض» ،إاقتربنا من صساحب ذهبية
مورسسين ،الذي حدثنا عن نتائج
المنتخب الوطني للمÓكمة ،وعن
التحضسيرات التي سستجري بكوبا من
أاجل التحضسير لفعاليات بطولة العالم
مطلع أاكتوبر المقبل وعن بطولة
إافريقيا ،في هذا الحوار:

حاوره :محمد فوزي بقاصص

الشسعب :اليوم كانت سسهرة خاصسة
بالنسسبة للمÓكمة الجزائرية أاين
’تحادية من إابرام عقد شسراكة
تمكنت ا إ
مدته سسنة مع مركب زفالتيسض ،ما
تعليقك؟
عبد الحفيظ بن شسبلة :هذا أامر ممتاز
بالنسشبة لنا نحن الرياضشيين بعدما تمكنت
اإلتحادية للوصشول إالى أارضشية إاتفاق مع
صشاحب المركب ،وهو ما سشيسشاعدنا على أان
نكون في ظروف حسشنة تسشمح لنا بالتحضشير
الجيد في تربصشات العاصشمة ،وهو ما سشيأاتي
بالفائدة على اإلتحادية والمÓكمين خاصشة
منهم القاطنين خارج العاصشمة.
@ بعد عيد الفطر مباشسرة سستتوجهون
إالى كوبا من أاجل إاجراء التربصض
التحضسيري تحسسبا لبطولة العالم
المقبلة؟
@@ أاعتقد أانه أامر رائع أان نقوم بالتحضشير
للبطولة العالمية مرة أاخرى بكوبا المعروفة
بقوة مÓكميها ،والتي سشتسشمح لنا برفع
مسشتوانا أاكثر لنكون في الموعد في البطولة

حسسب شسبكة ''سسكاي
سسبورت'' ا’يطالية

ليفربول ينافسس تورينو على ضسم غو’م

دخل نادي ليفربول على
الخط لضسم المدافع الدولي
الجزائري فوزي غو’م من
فريق سسان ايتيان الفرنسسي
بحسسب ما أاكدته شسبكة
«سسكاي سسبورت» ا’يطالية
أامسض.

عمار حميسسي
تصسوير:آآيت قاسسي

وأاكدت وجود إاتصشالت متقدمة
بين لعب المنتخب الوطني
ومسشؤوولي النادي النجليزي
الذين يرغبون في ضشمه إالى
صشفوفهم خÓل فترة اإلنتقالت
الصشيفية الحالية .وهو الخبر
الذي إانتششر بعدها في عدة
مواقع إالكترونية إانجليزية والتي
أاكدت بدورها نية إادارة ليفربول

فيما فازت ''الحمراوة'' على
الحمامات التونسسي وديا
انهزم فريق ششباب بلوزداد
الناششط في بطولة الرابطة
الجزائرية األولى لكرة القدم
أامام ضشيفه جمعية وهران
(الرابطة الثانية) بهدفين لواحد
في مباراة ودية جمعتهما سشهرة
األحد في إاطار اسشتعدادات
الفريقين للموسشم المقبل - ٢٠١٣
.٢٠١٤
وكان الفريق العاصشمي متأاخرا
منذ الدقيقة الثامنة بهدف من
إامضشاء بن ششعبان ،ولكنه عدل
النتيجة بواسشطة خرباشش (د ،)١٧
ليتقبل هدفا ثانيا من توقيع
زيدان (د  .)٤٠وهو الهدف الذي
لم يقوى رفقاء عمور الرد عليه
طيلة المرحلة الثانية من اللقاء
الذي لعب من دون حضشور
الجمهور بناء على قرار من
السشلطات المحلية للمقاطعة

العالمية التي نهدف فيها إالى مواصشلة حصشد
الميداليات مثل ما فعلناه في أالعاب البحر
األبيضش المتوسشط ،أاعرف جيدا أانك سشتقول
لي بأان المسشتوى يختلف بين البطولة العالمية
وأالعاب البحر األبيضش المتوسشط ،لكننا واعون
بحجم المسشؤوولية وسشنذهب من أاجل مواصشلة
إاسشعاد الششعب الجزائري ،كما ل يخف عليكم
أان التحضشيرات التي قمنا بها في كوبا قبل
التنقل إالى تركيا جلبت ثمارها أاين تمكنا من
حصشد  ٦ميداليات ذهبية ناهيك عن
الميداليات الفضشية والبرونزية ،وأاعتقد أانه
بعد التحضشير األول والمنافسشة وما ينتظرنا
من تحضشير سشنكون عند حسشن تطلعات محبي
المÓكمة الجزائرية.
@ هناك بعضض من المÓكمين من
سسيشساركون في لبنان مع المنتخب
العسسكري في البطولة العربية ،كيف
ترى ذلك؟
@@ هذا ششيء جيد لنا نحن المجموعة نعرف
قوة المنتخب العسشكري ،والمششاركة في
البطولة العربية سشيسشمح للمÓكمين بكسشب
أاكثر منافسشة بعدها سشيدخلون في تربصش كوبا

مباششرة وهو ما سشيسشمح لنا نحن المنتخب
الوطني ربما من ضشمان عدد أاكثر من ما كان
متوقعا في المنازلت النهائية ،كل ما نتمناه
أان ل يكون التحكيم منحازا مثل ما كان عليه
األمر في األلعاب األولمبية.
’بواب ما هي
@ البطولة العالمية على ا أ
أاهداف بن شسبلة الشسخصسية؟
@@ سشأاعمل جاهدا بإاذن الله من أاجل الوصشول
إالى أادوار متقدمة في البطولة العالمية من
أاجل خطف إاحدى الميداليات الثÓثة
والصشعود إالى منصشة التتويج إان ششاء الله،
بعدها سشنعمل من أاجل تحقيق نتيجة إايجابية
ولم ل خطف المركز األول إافريقيا في
البطولة اإلفريقية.
@ المÓكمة الجزائرية عادت بقوة في
’خيرة ،كيف ترى مسستقبل
’ونة ا أ
ا آ
القفاز في ظل تواجد العديد من
الشسبان الذين يكسسبون الكثير من
المؤوهÓت؟
@@ ما يمكن قوله وسشيأاكده حتما المدرب
ورئيسش اإلتحادية أان مسشتقبل المÓكمة
الجزائرية بخير ،المÓكمة الجزائرية لطالما
صشنعت أافراح الششعب الجزائري على غرار
منتخب كرة القدم وأالعاب القوى ،بحصشدها
العديد من الميداليات في األلعاب األولمبية
والعاب البحر األبيضش المتوسشط واللعاب
العربية والبطولت اإلفريقية والعالمية ،نحن
في المنتخب مجموعة من الششباب الطاقم
الفني واإلتحادية منحوا لنا كل اإلمكانيات من
أاجل التأالق ووضشعوا فينا ثقتهم وأاتمنى أان
نكون عند حسشن ظنهم.
@ نحن على أابواب عيد الفطر المبارك،
ماذا تقول للشسعب الجزائري ومحبي «بن
شسبلة»؟
@@ أاتمنى للششعب الجزائري عيد سشعيد
وأاتمنى أان يلتحق كل الناسش بديارهم سشالمين
آامنين من أاجل قضشاء أايام العيد ،كما أاتمنى

في التعاقد مع مدافع «الخضشر»
الششاب الذي أاصشبح على أابواب
مغادرة ناديه سشانت إايتيان عقب
إابعاده مؤوخرا من تدريبات
الفريق األول من طرف مدربه
كريسشتوف غالتيي.
ووفقا لذات المصشدر فإان دخول
نادي ليفربول على الخط وربطه
إاتصشالت مع غولم يعد السشبب
الرئيسشي وراء تراجع مدافع
سشانت إايتيان عن إاتفاقه األول مع
نادي تورينو الذي سشبق أان توصشل
إالى أارضشية تفاهم مع وكيل
أاعماله حول جميع بنود العقد.
والذي كان سشيربطه بالنادي
اإليطالي مقابل راتب سشنوي
يقدر بـ  ٤٠٠أالف أاورو قبل أان
يطالب غولم إادارة تورينو عن
طريق أاخيه الذي يدير أاعماله
بتفاوضش من جديد حول الراتب

وزيادته سشاعات فقط بعد توصشل
مسشؤوولي تورينو إلتفاق نهائي مع
نظرائهم في سشانت إايتيان التي
قبلت عرضشهم بعد أاسشابيع طويلة
من التفاوضش.
وينتظر أان يربط مسشؤوولو نادي
ليفربول إاتصشالت رسشمية مع
نظرائهم في سشانت إايتيان من
أاجل التفاوضش حول صشفقة
إانتقال غولم خÓل األيام القليلة
القادمة .حيث كششف الصشحفي
اإليطالي المعروف جيانلوكا دي
ماريزو المتابع ألخبار انتقالت
الÓعبين في ايطاليا وأاوروبا عن
نية النادي اإلنجليزي في التقدم
بعرضش رسشمي إلدارة سشان ايتيان
ورغم أان التقارير
قريبا.
الصشحفية الصشادرة في السشاعات
الماضشية لم تحدد قيمة المقترح
الذي سشيقدمه اإلنجليز إال أانه

سشيكون على أاغلب الظن بنفسش
القيمة التي قبلتها إادارة سشانت
إايتيان من تورينو ( ٢ ، ٨مليون
أاورو) قبل أايام قليلة أاو أاعلى
بقليل خصشوصشا أان سشعر غولم
المنخفضش في سشوق اإلنتقالت
يعد من العوامل التي حفزت
ليفربول على ربط اإلتصشال به.

خسسارة شسباب بلوزدادأامام جمعية وهران

امحمد
لسشيدي
اإلدارية
(الجزائر) .وتعد هذه الخسشارة
األولى «للششباب» منذ الششروع في
العداد للموسشم القادم بعدما
فاز بمباراتيه األولتين أامام رائد
القبة ،من قسشم الهواة (،)٠ - ٢
واتحاد حجوط ،الصشاعد الجديد
إالى الرابطة الثانية (.)٠ - ٣

فوز مولودية وهران
على نادي الحمامات
التونسسي ()٠ - ١

تغلب فريق مولودية وهران،

الناششط في البطولة المحترفة
الجزائرية األولى لكرة القدم،
على مسشتضشيفه نادي الحمامات،
من الرابطة الثانية التونسشية،
بهدف نظيف سشهرة األحد في
ختام تربصش النادي الجزائري
بمدينة نابل التونسشية .وأامضشى
المهاجم محمد بن يطو الهدف
الوحيد لفريقه قبل ثÓث دقائق
عن نهاية الوقت الرسشمي
للمباراة ،مانحا بذلك أاول فوز
«للحمراوة» منذ ششروعهم في
اإلعداد للموسشم الكروي المقبل.

وكان أاششبال المدرب اإليطالي
جياني سشوليناسش قد تعثروا في
مباراتيهم األولتين بتونسش أامام
الصشاعدين الجديدين إالى
الرابطة األولى المحلية وهما،
جمعية نخيل توزر والجمعية
الرياضشية لغرومباليا وبنفسش
النتيجة ( .)١ - ٢وقبل التنقل
إالى نابل ،كانت المولودية قد
تعادلت أامام اتحاد البليدة
(الرابطة الثانية الجزائرية)
بنتيجة  ١ - ١بملعب عين
تيموششنت وذلك في أاول مباراة
ودية لها خÓل هذه الصشائفة.
وعاد رفقاء القائد الصشديق
براجة أامسش الثنين إالى وهران،
حيث سشيخلدون إالى الراحة
لبضشعة أايام قبل الدخول في
تربصش جديد بعد عيد الفطر
بإاحدى مدن الغرب الجزائري.
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الجمعية ا’نتخابية ’تحادية كرة اليد

سسعيد بوعمرة المرشسح الوحيد قبل انتهاء اآ’جال بيوم واحد
يبقى سسعيد بوعمرة
التقني المعروف في
رياضسة كرة اليد المرشسح
الوحيد لغاية اآ’ن لرئاسسة
ا’تحادية الجزائرية
لكرة اليد التي سستعقد
جميعتها
العامة النتخابية يوم  ١٧أاوت
المقبل حسشب ما علمته لدى
الهيئة الفدرالية.
وبالمقابل تم تسشجيل ١١
مترششحا لعضشوية المكتب
الفدرالي قبل حوالي  ٤٨سشاعة فقط من نهاية
الفترة المحددة لتقديم ملفات الترششح التي
تنتهي يوم  ٧اوت الجاري ،على حد تأاكيد
نفسش المصشدر .ويششغل بوعمرة حاليا منصشب
مدير رياضشة النخبة على مسشتوى وزارة
الششباب والرياضشة ،وقد حضشر فعاليات
اللعاب الولمبية  ٢٠١٢بلندن بصشفته ممثÓ
خاصشا لÓتحادية الدولية لكرة اليد .وسشبق
لبوعمرة كذلك وأان ششغل منصشب مدير
الكاديمية الوطنية الولمبية الجزائرية ،وهو
عضشو في التحاد الدولي للعبة منذ ١٩٨٠
وترأاسش التحادية الجزائرية في سشنوات
الثمانينات .وبالضشافة الى هذه المناصشب،

ترأاسش بوعمرة كذلك لجنة
تحضشير مششاركة الجزائر في
العاب بكين الولمبية .٢٠٠٨
وسشيسشدل السشتار على المهلة
المخصشصشة لتقديم الترششيحات
التي فتحت يوم  ٢٨جويلية
المنصشرم يوم الربعاء المقبل
ابتداء من السشاعة الـ٠٠ر،١٥
فيما سشتتم دراسشة الملفات يوم
السشبت  ١٠أاوت الجاري ليتم في
اليوم الموالي ،العÓن عن
القوائم المقبولة وفق الرزنامة
الذي اعدتها التحادية الجزائرية لكرة اليد.
ومباششرة بعد العÓن عن القوائم الرسشمية،
سشتفتح فترة تقديم الطعون التي تسشتمر لغاية
منتصشف يوم  ١٢اوت ،وسشتتم دراسشة الطعون
يوم الثÓثاء  ١٣اوت قبل العÓن عن القوائم
الرسشمية النهائية في اليوم الموالي .وتتششكل
لجنة الترششيحات التي يترأاسشها عبد النور
العيفة من كل من زيتوني محمد وصشياح جبور
وششيمالي عيسشى وباعمر يوسشف ،فيما تتششكل
لجنة الطعون التي يرأاسشها ادريسش حسشاوي
من كل من رسشيوي حسشين وبن موسشى أامين.

مضسوي:

إافتقـ ـدنـ ـ ـا للفعالي ـ ـةأامـ ـ ـام البنـ ـزرتـ ـ ـي
أابدى المدرب المسساعد
لوفاق سسطيف ،خير
الدين مضسوي تأاسسفه
للفرصض العديدة التي
ضسيعها ’عبوه في
المقابلة التي جمعتهم
سسهرة ا’حد بتونسض
بالنادي البنزرتي
التونسسي ( ٠ـ  )٠لحسساب
الجولة الثانية من
مقابÓت المجموعة الثانية من مرحلة
المجموعات لكأاسض الكنفدرالية
ا’فريقية لكرة القدم.
وصشرح مضشوي عبر الموقع الرسشمي لحامل
لقب بطولة الجزائر «لقد ضشيعنا فوزا كان في
متناولنا كان بامكاننا انهاء النتيجة بششكل
مغاير لو لعبنا بنجاعة في منطقة الفريق
المنافسش».
فبعد تعثر النسشر السشطايفي في الجولة
الولى امام نادي مازمبي الكونغولي ()١ - ١
كان وفاق سشطيف يبني امال كبيرة على
السشتفادة قدر المكان من من حرمان
منافسشه من أانصشاره في هذه المباراة للعودة
بنتيجة ايجابية من تونسش وبالتالي تدارك
النقاط التي خسشرها بقواعده.
واضشاف مضشوي «بدنيا كانت عناصشري جيدة
فوق ارضشية الميدان لغاية الدقائق العششرة
الخيرة لكن عدم توفرنا على بدائل كثيرة
في كرسشي الحتياط صشعب علينا المهمة».
ومعلوم ان الوفاق تنقل الى تونسش بتششكيلة ل
يتعدى تعدادها الـ ١٧لعبا في ظل غياب

الÓعبين السشاسشيين دلهوم
وزيتي المعاقبان (فيما لم
يتعاف مادوني الذي تنقل مع
الفريق لتونسش من اصشابته
بششكل نهائي المر الذي حال
دون مششاركته في اللقاء.
ورغم تأاسشفه لهذه النتيجة ال
أان مسشاعد المدرب الفرنسشي
اوبرت فيلود ابدى بالمقابل
رضشاه على المدرود الطيب
الذي قدمه المدافع اليمن الششاب لعروسشي
الذي سشجل في هذه المقابلة اول مششاركة له
على السشاحة الفريقية خلفا للدولي زيتي.
واكد مضشوي بالمناسشبة ان ابناء عين الفوارة
الذين اسشتأانفوا التدريبات بداية ششهر جويلية
المنصشرم سشيكونون جاهزين بنسشبة مائة
بالمائة لخوضش منافسشات الموسشم الجديد
بعد اسشبوعين.
وفي المقابلة الخرى من المجموعة (ب)
تفوق نادي مازمبي الكونغولي بلولومباششي
على نظيره الفتح الرباطي المغربي بثÓثية
نظيفة .وبهذه النتيجة يتصشدر نادي مازمبي
صشدارة المجموعة الثانية بمجموع اربع ()٤
نقاط متقدما على وفاق سشطيف والنادي
البنزرتي التونسشي بنقطتين لكل فريق ثم
الفتح الرباطي في المركز الخير بنقطة
واحدة.
وفي الجولة المقبلة سشيتنقل فريق وفاق
سشطيف الى الرباط لمواجهة الفتح المحلي
في مقابلة سشتقام بين  ١٦و  ١٨اوت الحالي.

رابطة اأ’بطال اإ’فريقية

تعيين حيموديإ’دارة مواجهة الترجي التونسسي وسسوي سسبور اإ’يفواري
عينت الكنفدرالية الفريقية لكرة القدم
الحكم الدولي الجزائري جمال حيمودي
لدارة مباراة الترجي التونسشي وسشوي سشبور
اليفواري المقررة يوم  ٣١اوت المقبل بملعب
رادسش بتونسش لحسشاب الجولة الرابعة من
منافسشة رابطة البطال الفريقية
(المجموعة الثانية) .ويسشاعد حيمودي في
مهمته كل من مواطنه عبد الحق ايتششعلي
والمغربي عششيق رضشوان .اما مراقب المباراة
فهو المصشري عصشام صشيام فيما عين المغربي

دورة مختار شسرقي
الدولية للشسطرنج

ناصشيري عبد العالي منسشقا عاما .وكان
نفسش ثÓثي التحكيم قد ادار قمة الجولة
الولى عن المجموعة الولى بين الهلي
المصشري والزمالك المصشري ( )-١ ١التي
جرت بمدينة الجونة .يذكر ان فريق سشوي
سشبور اليفواري يتصشدر المجموعة الثانية
برصشيد  ٣نقاط ومباراة واحدة رفقة الترجي
التونسشي وريكرياتيفو النغولي ولكن
بمباراتين .ويقبع كوتون سشبور الكاميروني
بدون رصشيد وبمباراة ناقصشة.

اعـ ـ ـراب ع ـ ـد’ن يحـ ـرز اللقب

فازأاعراب عد’ن اŸنتمي للمنتخب
الوطني Ãسسابقة الشسطر„ السسنوية
التي يتم تنظيمها خÓل ليا‹ شسهر
رمضسان اŸعظم وتعد هذه الدورة هي
الـ ١٥منذ انطÓق هذا التقليد.

عمار  /ح

وجرت –ت رعاية اللجنة الوŸبية
ا÷زائرية Ãقر ا–ادية الششطر„ Ãششاركة
 ٥١رياضشيا وعرفت تنافسشا كبÒا كرسش رغبة

كل واحد ‘ التتويج لكن اعراب اراد غ Òذلك
عندما خلف نفسشه على منصشة التتويج Ãا انه
حامل اللقب.
وحل ›كوح سشعيد من فريق بولوغ‘ Ú
اŸركز الثا Êأاما اوصشديق ﬁفوظ فقد حل
ثالثا وكانت اŸناسشبة فرصشة مهمة لتششجيع
األبطال الصشاعدين ‘ هذه الرياضشة حيث ”
تكر Ëلطرشش صشÈينة كأافضشل متسشابقة ‘
صشنف اإلناث إاضشافة إا ¤ناصشر ﬁمد ارزقي
كأافضشل صشاعد Ãا أان سشنه  ⁄يتعد  ١٦سشنة.

:∫ƒ≤j ∂dÉa

إإعدإد  :ج.أإمينة
koutoufcom@gmail.com
الثلثاء  ٠٦أاوت  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٨رمضسان  ١٤٣٤هـ
العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد
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حوار بين الماء والنار
الماء :ماء األمل.
النار :ومطفئ نارالوجع؟
الماء  :ماء الشسجاعة.
النار :ومطفئ نار الفتنة؟
الماء:ماء اإليمان.
النار :كل يا صساح..النيران التي ذكرت ل
يطفؤوها ماء ألن لهيبها يزداد كل سساعة وكل
حين.
الماء :النار موت والماء حياة ،وليسس في الدنيا
حي يكره الحياة ويحب الموت.
النار :الموت أاكبر من الحياة.
الماء :بل الحياة أاكبر ،وأارجى ،وأابقى.
النار :كيف؟

@@ ...يتبع @@

طرائف
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`
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@ تخّيل اصشبع رجلك الصشغير
يتكلم ،الباب :انتبه
البااااب ،أا’ تفهم الباااب،
الباااااااااب.....آاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاخ يا
غبي.
@ واحد كتب في ورقة
ا’متحان :صشمتي ’ يعني جهلي
ولكن ما يدور حولي ’ يسشحتق
الكÓم ،فذهب ليرى نتيجته
فوجد مكتوب أامام اسشمه :رسشوبك
’ يعني فششلك
ولكن خفة دم أامك دي الّلي
مودياك في داهية.
@ واحد غبي مات باباه ،سشقسشاوه
الناسس :كيفاشس مات باباك؟ قالهم:
جلطة في المخ ،قالولو ’ :حول
و’ قوة ا’ بالّله والمخ منين جاه؟

همسسـ ـ ـ ـ ـ ـة وصسـ ـ ـ ـ ـدى
خرج األسسد والذئب والثعلب يومًا للصسيد فاصسطادوا
بقرة وغزالة وأارنب ،فقال األسسد للذئب :كيف
نقسّسم هذا الصسيد بيننا ،فقال الذئب لألسسد:
الحصسة على قدر الجثة أانت أاّيها األسسد أاكبر جثة،
فالبقرة لك والثعلب أاصسغر فاألرنب له ،وأانا متوسسط
فالغزالة لي ،فغضسب األسسد ولطم الذئب لطمه
فقعت منها عين الذئب ،فالتفت األسسد أالى الثعلب
وقال له :ما رأايك أاّيها الثعلب كيف تكون القسسمة؟
فقال الثعلب :أاّيها األسسد أانت سسيدنا وملكنا،
فاألرنب فطورك والبقرة غذاءك والغزال عشساءك.
فقال األسسد :نعم الرأاي رأايك أايها الثعلب ،ولكن من
أاين تعلّمت هذه الحكمة ،فقال الثعلب :تعلمت
الحكمة من عين الذئب.

اللغز يقول:
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القمح.

ومضســــــ ـــــــ ـــــــ ـــــة
ليتنـا نكون كالورد مهمـا اختلف لونه
ومنششـأاه ونوعه
دائمـا جميل ،عطره جميل،

ليتنـا كالورد نكون بلسشمـا في كل اأ’وقـات،
في الفرح في الحزن في ا’عتذار،
ليتنــا كالورد في بسشـاطته وعمق تأاثيره.

¿É°†eQ »a çóM
اليوم الثامن والعششرون

:∫ÉãeGCGC h ºµM
@ تسسقط شسجرة فالجميع يسسمع صسوتها،
تنموإ غابة بأاكملها ’أإحد يسسمع صسوت لها
@إإّنأإقسسى عقاب ينزل بالكاذب ليسس هَو
َعَدم تصسديق إلناسس له ،وإإنما هو عدم
إسستطاعته تصسديقأإحد.
@إإذإأإردتأإن ’ تندم على شسيء فافعل
كل شسيء لوجه إلّله.

@ معركة وادي برباط مفتاح
اأ’ندلسس
من حوادث اليوم الثامن والعشسرين
من رمضسان سسنة ٩٢هـ اŸعركة
ا◊اسسمة التي دخل اŸسسلمون على
إاثرها بلد األندلسس وافتتحوها،
وهي اŸسسماة Ãعركة
(وادي برباط) وقد سسبقتها

مناوشسات.
@ فرضس زكاة الفطر على
اŸسشلمÚ
ومن حوادث اليوم الثامن والعشسرين من
رمضسان سسنة ( )٢للهجرة أان زكاة الفطر ـ

التي هي من شسعائر رمضسان ـ فرضست
فيه.
@ زين الدين يوسشف صشاحب
أاربل منأامراء اأ’يوبيÚ
ومن حوادث اليوم الثامن والعشسرين من
رمضسان وفاة صساحب أاربل ،وهو أاحد
اŸلوك األيوبي.Ú
قال ابن خلكان (وفيات األعيان  :)١١٥ / ٤ثم
Ÿا كان السسلطان صسلح الدين منازًل عكا بعد اسستيلء
الفر„ عليها ،وردت عليه ملوك الشسرق تنجده وتخدمه،
وكان ‘ جملتهم زين الدين يوسسف أاخو مظفر الدين ـ
وهو يومئذ صساحب أاربل ـ فأاقام قلي ً
ل ثم مرضس وتو‘
سسنة .٥٨٦

@ الحمل
باسسم اللّه بديت وعلى النبي
صسليت وعلى أاصسحاب األسسماء
أالي تبدأا بالطاء هذي البوقالة
نويت :يا شسمسس واشس بيك ذابلة ،إال لبيك
الزين راني نفكر فيك ،وإاذا بيك الزهر ربي
ما يتخلي عليك.
@ الثور
باسسم الّله بديت وعلى النبي
صسليت وعلى أاصسحاب األسسماء
أالي تبدأا بالظاء هذي البوقالة
نويت :محبسس منقوشس ،مربي على
الفشسوشس ،ما يحمل الهانا ،أاصسبر يا
خاطري حتى يفّرج مولنا.
@ الجوزاء
باسسم الّله بديت وعلى النبي
صسليت وعلى أاصسحاب األسسماء
أالي تبدأا بالعين هذي البوقالة
نويت :لّزيت لباب الرياضس ،الورد
عالباب النرجسس باسسني ،الزهر عنقني،
والياسسمين ما بَغ يكلمني.
@ السشرطان
باسسم الّله بديت وعلى النبي
صسليت وعلى أاصسحاب األسسماء
أالي تبدأا بالغين هذي البوقالة
نويت :قّطعت اللحم بيدى
وعملت بذور ،وسسمعت الكلم بوذني
وعرفت من قالو ،يا قايلين الكلم القبيح
واشس تربحوا ،أانا طاوسس في القصسر
وانتم خفاشس النهار ما يضسوالو.
@ اأ’سشد
باسسم الّله بديت وعلى النبي
صسليت وعلى أاصسحاب األسسماء
أالي تبدأا بالفاء هذي البوقالة
نويت :جزت على جنية ،قالت لي واشس
تحوسسي يا ولية ،قلت لها مانى نحّوسس ل
على ما ول على جاه ،نحوسس على من
ضسيّعت يولي ليا.
@ العذراء
باسسم اللّه بديت وعلى النبي
صسليت وعلى أاصسحاب األسسماء
أالي تبدأا بالقاف هذي البوقالة
نويت :جايز على باب دارنا لبسس
تلمسساني ،قتلو يا شسيخ بالك تنسساني ،قالي
واللّه ما ننسساك ،ونصسيبك على ربي جاه
وسسلطاني.
@ الميزان
باسسم اللّه بديت وعلى النبي
صسليت وعلى أاصسحاب األسسماء
أالي تبدأا بالكاف هذي البوقالة
نويت :أاّمنت بالّله والمنام رؤوية من عند
اللّه ،حمامة بيضسة جات ترفرف علّي،
معاها حصسان توّقف بين يدّي.
@ العقرب
باسسم اللّه بديت وعلى النبي
صسليت وعلى أاصسحاب األسسماء
أالي تبدأا باللم هذي البوقالة
نويت :نبعث لكم دموعي في مشسوار زرق،
ونبعث كلمي في برية تحرق ،ما ننسساكم يا
ناسسى بحق مكة وبلطها لزرق.

@ القوسس
باسسم الّله بديت وعلى النبي
صسليت وعلى أاصسحاب
األسسماء أالي تبدأا بالميم هذي
البوقالة نويت :سسمعت قر الحمام في قاع
السّسجنة ،ل من سسقاه الما ول من طاه
شسعير ،يا قمر الحمام يعي ويحن وتتعّمر
النافورة ،ونعودوا لزمانا كيما كنا.
@ الجدي
باسسم الّله بديت وعلى النبي
صسليت وعلى أاصسحاب
األسسماء أالي تبدأا بالنون
هذي البوقالة نويت :خرجت
ليلة الجمعة ،في يدي شسمعة ،خرج لي
ملك حنين قالي :يا بنت السسحاب
حاجتك راه مقضسية ،قلت ليه :يا سسيدي
طالت المدة ،قالي :روحي لدارك
تصسيبيها قّدامك.
@ الدلو
باسسم الّله بديت وعلى النبي
صسليت وعلى أاصسحاب
األسسماء أالي تبدأا بالهاء هذي
البوقالة نويت :خرجت بدر البدور
تتزعبل في المور ،تلقت هذوك الشسعور
على الخد إالى ينّور مثل التفاحة.
@ الحوت
باسسم الّله بديت وعلى النبي
صسليت وعلى أاصسحاب
األسسماء أالي تبدأا بالواو هذي
البوقالة نويت :دارنا في الجبل
مقابلة مكة ،مفتاحها من ذهب يشسعل ما
يطفى.
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 ٠٦أاوت  :١٩٥٦صسدر مرسسوم من الوزير الفرنسسي
المقيم بالجزائر منع بموجبه تداول وتوزيع
اليومية المغربية (العالم) بالجزائر.
 ٠٦أاوت  :١٩٥٧في محاولة لفصسل الصسحراء
عن الشسمال أاصسدرت السسلطات الفرنسسية مرسسوم
«ماكسض لوجون» لتقسسيم الصسحراء الجزائرية إالى
قسسمين :الواحات والسساورة.

الطقسض المنتظر اليوم و الغد
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صصفحةأأسصبوعية منإأعدأد  :حمزة محصصول

رئيسض المجلسض اإلسسÓمي األعلى لمالي لـ«الشسعب»:

الجزائر سشندنا القوي في اسشتعادة السشÓم

الصشراع على
األرضض

@ القبال الكبير على صسناديق النتخابات الرئاسسيةإارادة في تجاوز المرحلة النتقالية
لعلى
لسسÓمي ا أ
يؤوكد رئيسض المجلسض ا إ
لمالي ،فضسيلة الشسيخ محمود ديكو ،في
هذا الحوار الذي خصض به «الشسعب» في
ليلة السسابع والعشسرين من رمضسان
الكريم ،اعتقاده الراسسخ ،بأان الجزائر
تعد امتداد طبيعي لمالي ولها دور هام
جدا في مسساعدة شسعبه لتجاوز محنته،
لولوية الحالية ببÓده
كما يرى أان ا أ
المصسالحة والحوار الوطني بين جميع
أاطياف ومكونات المجتمع المالي.

الدور

حاوره :حمزة محصصول

@ «الشسعب» :فضسيلة الشسيخ كيف تقيمون
لول لÓنتخابات الرئاسسية ،بعد
الدور ا أ
الجدل الكبير الذي دار حولها في ظل
الظروف المعقدة خاصسة شسمال البÓد؟
@@ الشسيخ محمود ديكو :لسشت مختصشا في
السشياسشة ،ولكن ما ششاهدناه من إاقبال ششعبي كبير
على مراكز القتراع يدل على رغبة الششعب
المالي في تجاوز المرحلة النتقالية الحرجة
وإاحداث تغيير حقيقي نحؤ األفضشل بعد المحنة
التي مر بها ،ونعتبر ذلك دفعة قؤية نحؤ تجاوز
األزمة.
@ تحلى المترشسحون الـ ٢٨هذه المرة
بكثير من المسسؤوولية والهدوء تفاديا لما
من شسأانه تعكير الجو ،هل يعني هذا أان
النخب السسياسسية فهمت جيدا حجم
التحدي الذي ينتظر البÓد؟
@@ المترششحؤن مضشطرون للتجاوب مع رغبة
الششعب وإارادته الجامحة في إاحداث التغيير،
والكل لحظ أان النتخابات الرئاسشية لهذه السشنة
مختلفة عن المؤاعيد السشابقة ،من خÓل
الهتمام الششعبي الذي اثبت به الماليؤن أان لهم
رأاي يريدون إابرازه .كان لزما على المترششحين
الخضشؤع لهذه اإلرادة وتفادي كل ما يغير األمؤر
عن مسشارها الصشحيح ألننا اليؤم في حاجة إالى
التفاهم أاكثر من أاي ششيء آاخر.
لسسÓمي
@ هل سسطرتم في المجلسض ا إ
لعلى برامج أاو مبادرات لتوحيد
ا أ
لجواء المناسسبة
الصسفوف وتهيئة ا أ

يعودونإالى الواجهة
بتحدأاكبر

لنجاح السستحقاق؟
إ
@@ في كل سشنة نقؤم في رمضشان بتنظيم دروسض
ومحاضشرات دينية بالمسشاجد ،لكن هذه السشنة
خصشصشناها لدروسض لتؤعية الششعب بأاهمية
المؤعد النتخابي والحمد لله الششعب تجاوب مع
القتراع في  ٢٨جؤيلية وكانت نسشبة اإلقبال
مهمة.
@ ماهي الخطوة القادمة التي ترونها على
لهمية بعد الدور الثاني
قدر عال من ا أ
المنتظر في  ١١أاوت؟
@@ أاهم ششيء في المرحلة القادمة الحؤار
والمصشالحة الؤطنية ،لذلك ندعؤ من يفؤز
بالنتخابات الدخؤل في مششاورات جدية وحؤار
بناء وصشريح يجمع كافة أاطياف وأاطراف
المجتمع المالي من عششائر وقبائل دون أاي
إاقصشاء لن لكل واحد دوره الفاعل لمصشلحة بلده

ونحن في المجلسض اإلسشÓمي األعلى نعمل على
ذلك بكل طاقاتنا.
لوضساع في شسمال البÓد وخاصسة
@ ا أ
مدينة «كيدال» لم تسستقر بعد ،كيف
سستتصسرفون في هذا الجانب الحسساسض؟
@@ كرئيسض مؤؤسشسشة دينية مهمة ،وواحد من
سشكان الششمال من «تؤمبكتؤ» بالضشبط ،من
واجبي رفقة الجميع ،الدعؤة إالى تؤعية ششباب
المنطقة وتؤجيههم إالى الطريق الصشحيح
وإاعطائهم إارششادات تحؤل دون اسشتغÓلهم
وانخراطهم في أاعمال العنف واإلرهاب.
ويجب عليهم أان يفهمؤا أان األولؤيات اليؤم ليسشت
مششكلة تمرد ،وإانما هي قضشية مصشالحة وطنية
وتفاهم بين أابناء الؤطن الؤاحد.
@ إالى أاي مدى يمكن اأن تسساهم دول
الجوار في إانجاح مسساعي المصسالحة

المثقفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون ششـ ـ ـ ـ ـركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء في البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـناء الـ ـ ـ ـديمقـ ـ ـ ـ ـراطـ ـ ـي

لفريقية ،تحقيق التنمية المسستدامة وخفضض معدلت الفقر والمجاعة إالى أادنى المسستويات
من طموح الدول ا إ
والرتقاء بالتعليم والصسحة والعدالة الجتماعية بتوفر إارادة سسياسسية قوية مبنية على أاسسسض صسحيحة تعطى فيها
لولى للشسعب تكريسسا للديمقراطية والحكم الراشسد ،والحديث عن الديمقراطية يفرضض وجود تشساور
الكلمة ا أ
وتشسارك لجميع النخب ،وعلى رأاسسها النخب المثقفة المنوطة بدور جبار في هذا الميدان.
ت ب ني ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة ك ن ه ج ل إ د ا ر ة ش ش ؤ ؤ و ن
ا ل ب  Óد مع ا ل حف ا ظ ع لى خ صش ا ئ صش ه ا
ومقؤمات ها ل ي عني الآل يات المت بعة ل تنظي م
الق ترا ع ،واإنما تبني م فهؤمها الؤاس شع م ن
ا ح ت ر ا م ح ر ي ة ا ل ر ا أي و ا ل ت ع ب ي ر و ح ق ؤ ق
الإنسشان و المس شاواة الج تما عي ة ،ويتجاو ز
ه ذ ا ا ل أ م ر ا ل س ش ل ط ة ا ل س ش ي ا س ش ي ة م هم ا ك ا ن ت
ق درات ها ف ي ال تغط ية الأمنية والقتص شادي ة
لحاجات المؤاطني ن ،ليمت د اإلى إا ششر اك
أاطر اف اأ خرى تداف ع ع ن الحق يقة و ترفض ض
م غا لطة الششارع بل وت كاف ح من اجل رف ع
و عي ا ل م ج ت م ع ب ق ض ش ا ي ا ه ا لم ص شي ر ي ة  ،و ن ق ص ش د

والمشساورات ،وكيف ترون
الجزائري على وجه الخصسوصض؟
@@ أانا قلتها أاثناء زيارتي األخيرة لبلدكم الششقيق
وأاعيدها اليؤم ،الجزائر امتداد طبيعي لمالي
وللششعب الجزائري دور مهم في مسشاعدة الششعب
المالي ،وأاتمنى أان تنهمك في دعم جهؤد
المصشالحة والحؤار الؤطني لنها رائدة في
المنطقة وقادرة على فعل أاششياء ثمينة للماليين.
وبالنسشبة لدول السشاحل اإلفريقي ،فاألكيد أان
الحاجة دعمها ومسشاندتها مهمة جدا ول بد من
العتماد عليها وإاششراكها .ونحتاج في المنطقة
إالى بناء تحالف قؤي ونضشع أايدينا مع بعضض
لمؤاجهة التحديات.
@ هل يفهم من هذا أان السسلطة السسياسسية
المقبلة في مالي مطالبة بالحرصض على
تقوية عÓقتها بدول السساحل بدل فرنسسا
والغرب؟
@@ طبعا ،أانا صشرحت بهذا الكÓم في لقاءات مع
بعضض المترششحين ،ونصشحتهم باللتفات إالى
تعزيز العÓقات مع الدول المجاورة والتركيز
على تعزيزها أاكثر من أاي وقت مضشى ،فلفرنسشا
والدول الغربية عامة أاجندة خاصشة تختلف تماما
مع مصشالح مالي وبلدان السشاحل.
ولبد على المرششح الذي سشيفؤز بالرئاسشة أان
يعمل في هذا التجاه وتؤطيد العÓقات مع
الجزائر على وجه الخصشؤصض ويسشتحيل أان
يتحقق السشÓم في مالي دون مسشاهمة الجزائر.
@ سسؤوال أاخير فضسيلة الشسيخ ،كيف هي
أاجواء الشسهر الفضسيل في مالي؟
@@ نحن في مالي نسشتمتع بالششهر الفضشيل،
وتسشؤد أاجؤاء روحانية مميزة ،حيث تقام
الدروسض والمحاضشرات بششكل يؤمي ،والحمد لله
نحن نعيششه بحق لسشيما في العششر األواخر،
فكل مسشاجد العاصشمة باماكؤ ممتلئة والناسض
عاكفؤن بها قبل تؤديع رمضشان.
وفي األخير لدي رسشالة ود لمالي ولكافة ششعؤب
دول السشاحل وخاصشة الششعب الجزائري الششقيق
الذي نحبه ونريده أان يششارك لمسشاعدة إاخؤانه
في مالي ،وأاقؤل لكم رمضشان كريم وعيد مبارك
وكل عام وانتم بخير .

ب ه ا ف ئ ة ا لم ث ق في ن .
ل م تم ن ع ا ل ظ ر و ف ا ل ق ا س ش ي ة ا ل ت ي ع ا ن ت ه ا
ال دول الإفريقي ة خÓل ا لس شنؤ ات ا لماضش ية
م ن ت ك ؤ ي ن و ت خ ر ي ج م ث ق في ن ا أ ك ف اء ي عم ل ؤ ن
ب ا أ ر ق ى ا ل م ع ا ه د ا ل غ ر بي ة و ي س ش ا هم ؤ ن في
ت غ ذ ي ة ا ل فك ر ا ل ع ا لم ي في ش ش ت ى ا لم ج ا ل ت ،
لمر بدو رها في بلدان هم
لك ن ع ن د م ا ي ت ع ل ق ا أ
ا ل أ ص ش ل ي ة  ،ي ص ش ب ح ا ل أ م ر م خت ل ف ح يث
يصشط دمؤن بعدة عرا قيل تقف حائ Óأامام
تاأدية ر سشائلهم بك ل حرية أاو نزاهة اأو
م ؤ ض ش ؤع ي ة .
فحرية المثقف الإفريق ي تنت هي بمجرد
مÓمس شت ها ل تؤجهات الحاك م المطل ق ،ول

يم كن أان تعارض شها اأو تخ تلف م عها ولؤ ف ي
ششق بسش يط ،و غالبا ما يجد المث قفؤن
ا أ نف سش ه م ف ي صش ف ا ل سش ل ط ة ي صش ف ق ؤ ن
لخ طاب ها وينزلؤن إا لى الش شارع لإقنا ع الشش عب
و تعبئ ته ،ف تنزع عنهم عباءة ا لم ثقف بش شك ل
تلقائ ي ويتحؤلؤن إال ى مناضشل ين اأوفياء .
و ت ف ر ض ض ا ل ن ز ا ه ة ع ل ى ا لم ث ق ف  ،ا ل ؤ ق ؤ ف
ع ل ى م ن ب ر يع ل ي ا ل م ص ش ا ل ح ا ل ؤ ط ن ي ة ا لث ا ب ت ة ل
م ص ش ا ل ح ا ل سش اس ش ة ا ل ضش ي ق ة ا أ و ا ل ظ ر ف ي ة ،
و ل ي س ش م ح ل ن ف س ش ه ا أ ن ي ش ش ت ر ى ب ا ل م ال ا أ و
ا لم ن ا ص ش ب  ،و ك ل م ا ا ق ت ر ب م ن ا ل س شي ا س شي ة ز ا د
ا ب ت ع اد ا ع ن ه م ؤ م ا ل ش ش ع ب و م ش ش ا ك ل ه ا ل ك ب ر ى
الت ي تحتاج اإل ى و عي جما ع ي ل تجاوزها

واإدراك ان عكا سشاتها وعؤ اقب ها .
ب ين م ا ت ا أ خ ذ ا ل م ؤ ض ش ؤ ع ي ة ز ا و ي ة ا أ خ ر ى ف ي
ح ي ا ة ا ل مث ق في ن ا ل أ ف ا ر ق ة  ،ف ا إ م ا ا ل ع م ل ل ن ش ش ر
الؤ عي ببناء ا لدولة الؤطني ة ا لجام عة لكافة
ا ل أ طي ا ف ا أ و ا ل د و ل ا ل ث ن ي ة ا ل ع ر قي ة  ،و ي ف ق د
المث قف مؤض شؤع يت ه الت ي ت فرضشها م كان ته
ا إ ذ ا ا ن ح ا ز ا إ ل ى ع ش ش ي ر ت ه ا أ و ق ب ي لت ه ع ل ى
ح س ش ا ب ا ل م ص ش ا ل ح ا ل ع ل ي ا ل ل د ول .
إان بناء الأفارقة لديمقراط ية حقي قية
تاأخ ذ بع ين ال عت با ر الط بي عة المحلية ل كل
دولة ل يسض مسش تح ي ،Óوي تطلب إا ششر اك من
يسش تطي عؤن الق يام بال ته يئة الشش عب ية الÓزمة
و ن ش ش ر ا ل ؤع ي و ل ن ت س ش ت ط ي ع ا ل ط ب ق ة ا ل س ش ي ا س شي ة
م ه م ا ك ا ن ت ا إ ر ا د ت ه ا ب ل ؤ غ ا ل ت ح د ي ل ؤح د ه ا
دون ال سشت عانة بالم ثقف ين الحق يق يين .

حمزة محصصول

يتؤقع البنك العالمي ،على
المتؤسشط القريب بروز صشراع
جديد في إافريقيا يتعلق بملكية
األراضشي الصشالحة للزراعة،
واعتبر أان وجؤد  ٩٠بالمائة من
األراضشي غير مسشجلة بطريقة
قانؤنية قد يفتح نزاع ومحاولت
اسشتيÓء عليها ،في ظل تؤجهات
التحاد اإلفريقي نحؤ دعم
التنمية بالعتماد على الزراعة
كمصشدر ل إ
Óنتاج والثروة.
لششك أان أاصشعب ما واجهته
البلدان اإلفريقية هي أازمات
الجؤع وندرة المؤاد الغذائية،
بسشبب عؤامل مناخية كالتصشحر
أاو غياب سشلطة قؤية وتؤجه
اقتصشادي محكم جعلها تعتمد
على  ٨٠بالمائة من إاعانات الدول
األجنبية إلنقاذ الششعب من
المؤت جؤعا.
ورغم تؤفر بعضض الدول على بيئة
مÓئمة للزراعة على غرار غانا،
مؤزمبيق ،مالوي تانزانيا
القريبة من المناطق السشتؤائية
إال أان اإلنتاج الفÓحي ظل
ضشعيفا إالى أادنى المسشتؤيات
بسشبب غياب سشياسشة فÓحية
واضشحة أاهملت األرضض.
ومع ازدياد الؤعي بقيمة هذا
القطاع ،طفت إالى السشطح
ملكية
مششكلة
األراضشي
والمخؤلين باسشتغÓلها ،وتفطن
البنك العالمي لهذه المششكلة
واعدا بمخطط عمل غرضشه
إاصشÓح األراضشي وتسشجيلها ودعم
خدماتها للرفع من اإلنتاج
والقضشاء على الفقر والمجاعة.
ويرتبط نجاح المخطط بتؤفر
للقيام
سشياسشية
إارادة
باإلصشÓحات الÓزمة ومحاربة
الفسشاد لمنع البارونات من
األراضشي
عل ى
السشتيÓء
واسشتغÓلها بطريقة غير قانؤنية.
وبقدر ما يهدف هذا البرنامج
إالى التصشدي ألي صشراع محتمل
على األرضض ،بقدر ما يؤؤسشسض
لتأاطير نمؤذجي لقطاع الفÓحة
Óنتاج
باعتباره أاهم مصشدر ل إ
وتحقيق الكتفاء الذاتي للششعؤب
اإلفريقية في قارة تؤصشف على
أانها سشلة الغذاء العالمي.

حمزة.م

