لسستقÓل والشسباب
بمناسسبة عيدي ا إ

ألرئيسس بوتفليقة يتلقى برقيتي تهنئة من نظيريه ألنيجيري وألكيني
صص ٠3

تدشسين مشساريع
وتسسمية مرأفق
في عيد ألجزأئر
ISSN 1111-0449

امسساكية رمضسان

لفطار2٠:١3 :
ا إ
لمسساك٠3:3٦ :
اإ

صص ٠٥/٠٤

لثن ١٩ Úرمضسان  ١٤3٦هـ اŸوافق لـ  ٠٦جويلية 2٠١٥م
ا إ

افتتاحية

لنكن أأحسسن خلف

بقلم :السسيدة أامينة دباشص

ت -رح -م رئ -يسص ال -ج-م-ه-وري-ة ع-ل-ى
لب -رار ب-م-ن-اسس-ب-ة
أارواح شس -ه -دائ -ن -ا ا أ
ال- -ذك- -رى  ٥3لسس -ت-ع-ادة السس-ي-ادة
الوطنية وعيد الشسباب ،معّبرا على
م-م-ارسس-ت-ه ل-واج-ب-اته كمسسؤوول أاول
نحو هذا الوطن .الشسيء الذي برز
ك -ذلك م -ن خÓ-ل ف-ق-رات ال-رسس-ال-ة
لمة.
التي وجهها إالى ا أ
م -ا زاد ل -ح -م -ة وارت -ب -اط ال-رئ-يسص
بوتفليقة بشسعبه ،اسستعماله عبارة
تكررت عدة مرات أال وهي :أابنائي
وب- -ن- -ات- -ي ،مشس- -ددا ع- -ل -ى م -واصس -ل -ة
م -ه -م -ت -ه ال -ث -ق -ي -ل -ة ،رغ -م ظ -روف-ه
الصس -ح -ي -ة ،م -ع -رب -ا ع -ن اسس -ت -ع-داده
السس -ت -م -رار ف-ي ت-ط-ب-ي-ق ب-رن-ام-ج-ه
وإاصس Ó-ح -ات-ه ال-ت-ي وع-د ب-ه-ا خÓ-ل
ه-ذه ال-ع-ه-دة ،م-ن ضس-م-ن-ه-ا م-ح-اربة
ال - -فسس- -اد دون ه- -وادة ب- -ق- -وة سسÓ- -ح
القانون.
ف -ال -م -ح -اك -م -ات ال -م-خ-ت-ل-ف-ة ال-ت-ي
لخيرة ما
لشسهر ا أ
تابعناها خÓل ا أ
ه -ي إال دل-ي-ل ع-ل-ى إاصس-رار ال-ج-زائ-ر
على تنقية المحيط القتصسادي من
لي -ادي ال -وسس -خ -ة ال -ت -ي
ال- -فسس- -اد وا أ
ت -ن -هب خ -ي -رات -ه-ا .م-وازاة م-ع ذلك،
م- -واصس- -ل -ة ت -ن -ف -ي -ذ ك -ل ال -مشس -اري -ع
ال -م -ب -رم -ج -ة ت -ط -ب-ي-ق-ا ل-ت-وج-ي-ه-ات
ال- -رئ- -يسص ب- -م- -راع- -اة ال- -م- -زي- -د م -ن
ت -رشس -ي -د ال -م -خ -ط -ط -ات ال -ت-ن-م-وي-ة
وال-تسس-ي-ي-ر ال-حسس-ن ل-لموارد المالية
العمومية.
وبالنظر إالى ما يجري في محيطنا
م- -ن ع- -م -ل -ي -ات إاره -اب -ي -ة وت -ه -ريب
لضس-اف-ة إال-ى
ل -ل -م-وارد وال-ث-روات ب-ا إ
ح -رب ال -م -خ -درات ،أاشس -اد ال -رئ -يسص
بوتفليقة باحترافية جيشسنا الذي
يسسهر أافراده ليل نهار على حماية
السسÓ- -م- -ة ال- -ت- -راب -ي -ة ل -ل -وط -ن م -ن
الحدود إالى الحدود.
ه -ذه السس Ó-م -ة ال -ت-ي ل ي-م-ك-ن ان
تتأاتى إال بتضسافر جهود الجميع بما
ف- -ي- -ه- -ا ال- -تشس- -ك- -يÓ- -ت السس- -ي- -اسس -ي -ة
والج-ت-م-اع-ي-ة ال-ت-ي يتوجب عليها
الب-ت-ع-اد ع-ن ال-خ-ط-اب-ات الشسعبوية
وال -دي -م -اغ -وج-ي-ة وال-ت-ط-اول ع-ل-ى
ال -ق -ان-ون ،ت-ج-اوزا ل-ت-ج-رب-ة م-ري-رة
مضست والرت -ق -اء ب -ال-دي-م-ق-راط-ي-ة
ال-ه-ادف-ة إال-ى إارسس-اء م-ج-ت-مع تسسوده
أاخ Ó-ق -ي -ات ال -م-م-ارسس-ة السس-ي-اسس-ي-ة
النظيفة.
ه- -ك- -ذا ت- -ك- -ون ه- -ذه ال- -م -ن -اسس -ب -ة
ال -م -زدوج -ة ف -رصس -ة ن-ق-ف ع-ن-ده-ا
لب -رار
ع- -ل- -ى م -ا ح -ق -ق -ه أاسس Ó-ف -ن -ا ا أ
وتصس-ح-ي-ح مسس-ارات-ن-ا ك-ي نكون حقا
أاحسسن خلف لصسانعي إاحدى أاعظم
ثورات القرن العشسرين.
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ي -ق-وم وزي-ر ال-ط-اق-ة صس-ال-ح
خÈي ،غ - - -دا ،رف- - -ق- - -ة وا‹
ولية العاصسمة عبد القادر
زوخ بزيارة تفقدية Ÿصسفاة
ا÷زائ - - -ر بسس - - -ي - - -دي رزي- - -ن
ب- - -ب - -ل - -دي - -ة ب - -راق - -ي ،ح - -يث
سس -ي -ك-ون الن-طÓ-ق م-ن م-ق-ر
ال - - - -ولي - - - -ة اب- - - -ت- - - -داء ‡ن
السساعة  ١٢ : ٠٠زوال.

ندوة
تاريخية
باŸتحف
الوطني
للمجاهد

غول يدشضن مشضاريع ويعاين أاخرى بع Úالدفلى

ي-ق-وم وزي-ر ال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة والسس-ي-اح-ة والصس-ن-اع-ة ال-تقليدية عمار غول،
اليوم ،بزيارة عمل وتفقد اإ ¤ولية ع Úالدفلى ،يدشسن خÓلها مقر مديرية
السس-ي-اح-ة والصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ل-ولي-ة ع Úال-دف-ل-ى وي-زور م-عرضس الصسناعة
التقليدية بدار الصسناعة التقليدية ببلدية ع Úالدفلى ،حيث
يشسرف على توزيع شسهادات السستفادة من صسندوق دعم
نشساطات الصسناعة التقليدية على ا◊رفي ،Úكما سسيقوم Ãعاينة مدى تقدم
اأشس -غ -ال اإ‚از مشس -روع ف -ن -دق «اŸق-ام» ‘ ال-ذي ي-ن-درج ‘ اإط-ار السس-ت-ث-م-ار
اÿاصس وزيارة مسسجد سسيدي اأحمد بن يوسسف Ãدينة مليانة.

طلعي يتفقد قطاع
النقل بتلمسضان

زيتو Êيدشضن نصضب تذكارية لشضهداء بتيزي وزو

يشس- - - -رع وزي- - - -ر ال- - - -ن - - -ق - - -ل
ب-وج-م-ع-ة ط-ل-ع-ي ،ال-ي-وم‘ ،
زي- - - -ارة ع - - -م - - -ل ل - - -ولي - - -ة
ت-ل-مسس-ان ،ي-تفقد خÓلها
ج-م-ل-ة م-ن مشساريع
القطاع.

يقوم وزير اÛاهدين ،الطيب زيتو ،Êبزيارة عمل وتفقد لولية تيزي
وزو ،اليوم ،حيث من اŸنتظر اأن يشسرف على تدشس Úنصسب تذكارية لـ١١
عقيدا وقائدا ‘ جيشس الثورة التحريرية وذلك على مسستوى الطريق
ال -وط -ن-ي رق-م  ١٢ان -ط Ó-ق -ا م -ن ب -ل -دي -ة ت -ادم-يت ب-ت-ي-زي وزو ،وذلك
احتفالت بعيدي السستقÓل والشسباب اŸصسادف لـ ٥جويلية.

بن حبيلسس ضضيفة
«منتدى اÛاهد»

ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف الوطني
ل- -ل- -م- -ج -اه -د ،ال -ي -وم ،ن -دوة
تاريخية بعنوان «اأبعاد ومغزى
ع -ي -د السس-ت-قÓ-ل» ،وذلك ع-ل-ى
السس -اع-ة  ١١ : ٠٠صس-ب-اح-ا ،حيث
ي- -وؤط -ره -ا اأسس -ات -ذة ج -ام -ع -ي -ون
وشس - - -خصس - - -ي - - -ات ت - - -اري - - -خ - - -ي- - -ة
و›اهدون.

القضضية الصضحراوية
ﬁور منتدى «ديكانيوز»

عبد الرحمن جلفـ ـاوي ‘ لقاء أادبي
 Ãن -ا س س -ب -ة ذ ك -ر ى ع -ي -د ا ل س س -ت -ق  Óل  ٠ ٥ج -و ي -ل -ي -ة  ،ت ن ظ م م وؤ س س س س ة
ف ن و ن و ث ق ا ف ة ل و ل ي ة ا ÷ ز ا ئ ر  ،ا ل ي و م  ،س س ه ر ة اأ د ب ي ة ع ل ى م س س ت و ى
مكتبة الشسباب ديدوشس مراد ،مع لقاء مع الشساعر الكاتب عبد
الرحمن جلفاوي ‘ ،مداخلة بعنوان «صسمود وكتابة ‘ السسجن»،
ابتداء من السساعة  ٢٢ . ٠٠لي.Ó

يسس-تضس-ي-ف م-ن-ت-دى اÛاهد،
اليوم ،رئيسسة الهÓل الأحمر
ا÷زائ - - -ري سس - - -ع - - -ي- - -دة ب- - -ن
ح- -ب- -ي- -لسس ،ل- -ل- -ح- -ديث ع -ن
ال -ع -م -ل -ي -ات ال -تضس -ام -ن -ي-ة
للهÓل الأحمر وغÒها
من اŸواضسيع.

يسستضسيف منتدى ديكانيوز ،اليوم ،مايا سساحلي،
ل -ت -نشس -ي -ط ن -دوة ن -ق-اشس ح-ول ال-قضس-ي-ة الصس-ح-راوي-ة وح-ق-وق الإنسس-ان
ال- -ع- -اŸي -ة ،واأح -م -د ك -اتب ح -ول «ح -ق ت -ق -ري -ر مصس Òالشس -ع -وب ،ح -ال -ة
الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة» ،ب-حضس-ور شس-خصسيات ومناضسل Úصسحراوي ،Úوذلك
ابتداء من السساعة  ١٠ : ٣٠ب Íعكنون بالعاصسمة.

ڤوڤل يحتفل بعيد ا÷زائر
يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ١٢٦ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(٠٢١)٦٠.٧٠.٣٥:

(021) 60.70.40

ي- -ق -وم وزي -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة
والبيئة عبد الوهاب نوري،
اليوم ،رفقة وا‹ العاصسمة
ع -ب -د ال -ق -ادر زوخ ،ب -ت -ف -ق-د
مشس- -اري- -ع ال- -ق- -ط -اع ب -ولي -ة
ا÷زائر ،النطÓق من مقر
ال-ولي-ة اب-ت-داء م-ن السساعة
 ٠9 : ٣٠صسباحا.

الباقة اإلسضÓمية ÿدمة خبّرÊ
«أاوريدو» بـ  1دج فقط

ي -ح -ت -ف -ل اأري -دو ب -ح -ل -ول شس -ه -ر رمضس -ان م-ع زب-ائ-ن-ه
وُي -ط -ل-ق ع-رضس ت-روي-ج-ي ع-ل-ى ال-ب-اق-ة الإسسÓ-م-ي-ة،
ÿدمته «خبّر ،»Êصسالح طوال الشسهر اُŸعظم.
خÓل هذا الشسهر الفضسيل ،باإمكان زبائن «اأوريدو»
السستفادة من الباقة الإسسÓمية بـ ١دج فقط ،حيث
يسس -م -ح ل -ه -م ال -ول -وج اإﬁ ¤ت -وى ث -ري ،ي -ت -م -ث -ل ‘
اأحاديث ،اأدعية ،بوقالت ،نصسائح ،مواقيت الصسÓة ،قصسصس اإسسÓمية واأحوال الطقسس.
«خّبر »Êهي خدمة اسستعÓمية تسسمح لزبائن «اأوريدو» اسستقبال كل الأخبار اليومية
على اŸباشسر على هاتفهم مع اختيار ثري يتضسمن باقات ﬂتلفة :اإسسÓمية ،كرة القدم،
اأخ -ب -ار اق -تصس-ادي-ة ،ب-رام-ج ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة واأح-وال ال-ط-قسس...اإل-خ .ه-ذه اÙت-وي-ات الÌي-ة
ُمكيفة Ÿتطلبات ا÷ميع و متوفرة باللغت Úالعربية و الفرنسسية وُيمكن الولوج اإليها بكل
سسهولة.
فضس Óعن الباقة الإسسÓمية اُŸقÎحة بـ ١دج فقط خÓل شسهر رمضسان ،باإمكان الزبون
اخ-ت-ي-ار ال-ب-اق-ات الأخ-رى ال-ت-ي ي-رغب اسس-ت-ق-ب-ال-ه-ا ع-ل-ى ه-اتفه النقال وذلك حسسب اإحدى
الصسيغت ÚاُŸقÎحت :ÚاشسÎاك شسهري ابتداء من  ٥٠دج ،اأو عند الطلب بتشسكيل ›انا
الرمز *.#٥١٥
من خÓل هذا العرضس الÎويجي ا÷ديدُ ،يÌي «اأوريدو» حياة زبائنه بتقد Ëخدمات
ُمكيفة لحتياجاتهم وباأفضسل التسسعÒات.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصضل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم التجـ ـ ـاري :السضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 ١شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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الذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرى الـ  ٥٣لعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدي ا’سستق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓل والشسب ـ ـ ـ ـ ـ ـاب
Ãناسسبة  5جويلية

رئيسص ا÷مهورية يÎحم على أارواح شسهداء حرب التحرير ÃقÈة العالية
ترحم رئيسس ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة ،أامسسÃ ،ربع الشسهداء ÃقÈة العالية (ا÷زائر
ÓسستقÓل.
العاصسمة) ،على أارواح شسهداء حرب التحرير الوطني Ãناسسبة إاحياء الذكرى الـ 53ل إ

ب -ع -د أن أسس -ت -ع -رضس تشس -ك -ي-ل-ة م-ن أ◊رسس
أ÷م -ه -وري ،أدت ل -ه أل -ت -ح -ي-ة ألشس-رف-ي-ة ،ق-ام
رئيسس أ÷مهورية بوضسع إأكليل من ألزهور أمام
ألنصسب ألتذكاري وقرأءة سسورة ألفا–ة على
أروأح ألشسهدأء.
وقد حضسر هذه أŸرأسسم مسسؤوولون سسامون
‘ ألدولة وأعضساء من أ◊كومة.

 ...ويتلقى برقية تهنئة من نظÒه النيجÒي
ت -ل -ق -ى رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ،ع -ب -د أل -ع-زي-ز
بوتفليقة ،برقية تهنئة من نظÒه ألنيجÒي
ﬁمدو أيسسوفوÃ ،ناسسبة إأحياء ألذكرى ألـ53
Óسس-ت-قÓ-ل جّ-دد ل-ه ف-ي-ه-ا “سس-ك-ه Ãوأصس-ل-ة
ل -إ
أل -ع -م -ل م -ن أج -ل ت -ع -زي -ز ع Ó-ق -ات أل -ت-ع-اون
وألتضسامن وحسسن أ÷وأر ب Úألبلدين.
وجاء ‘ برقية ألرئيسس ألنيجÒي «يطيب
‹ ‘ أل- -وقت أل- -ذي ي- -ح- -ت- -ف- -ل ف- -ي- -ه ألشس -عب
أ÷زأئري بالذكرى ألـ 53إلسستقÓله أن أتقدم
إأ ¤ف- -خ- -ام- -ت- -ك -م ب -أاخ -لصس أل -ت -ه -ا Êوأصس -دق

ألتمنيات لكم بدوأم ألصسحة وألسسعادة ولشسعبكم
بإاطرأد ألتقدم وألرخاء».
وأضس- -اف ق- -ائ« Ó- -أغ -ت -ن -م ه -ذه ألسس -ان -ح -ة
ألشساطركم رفقة أ◊كومة وألشسعب ألنيجÒيÚ
مشس-اع-ر أل-ف-رح وأإلف-ت-خ-ار Ãن-اسسبة أإلحتفال
بهذه ألذكرى أÛيدة».
وأشسار ألرئيسس ألنيجÒي ‘ برقيته «إأننا
نسستذكر أيضسا بكل أعتزأز ألتضسامن أألخوي
أل -ذي وح -د ب Úشس -ع -ب -ي -ن -ا خ Ó-ل ك -ف -اح -ه-م-ا
أŸشسÎك من أجل أ◊رية وأإلسستقÓل».
وجّدد ألرئيسس ألنيجÒي “سسكه Ãوأصسلة
ألعمل بالتشساور مع ألرئيسس بوتفليقة من أجل
«ت-ع-زي-ز عÓ-ق-ات أل-ت-ع-اون وأل-تضس-ام-ن وحسس-ن
أ÷وأر ألقائمة ب Úألبلدين».
وب-ه-ذه أŸن-اسس-ب-ة ،أع-رب أل-رئ-يسس أيسس-وف-و
«عن أسستعدأده ألدأئم لدعم كل أŸبادرأت ألتي
تهدف إأ ¤توطيد عÓقات ألتعاون على أسسسس
قوية وسسليمة ،وهذأ ‘ إأطار ألثقة وأ◊وأر
ألسسياسسي ألذي Áيز ألعÓقات ألثنائية قصسد
مكافحة أإلرهاب وألÓأمن بشسكل أفضسل ‘
فضساء ألسساحل ألصسحرأوي».

...ويتلقى برقية تهنئة من نظÒه الكيني
ت -ل -ق -ى رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ،ع -ب -د أل -ع-زي-ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-رق-ي-ة ت-ه-ن-ئ-ة م-ن ن-ظÒه أل-ك-ي-ن-ي
أوه-ورو ك-ي-ن-ي-ات-اÃ ،ن-اسس-ب-ة ألحتفال بالذكرى
ألـ 53لÓسستقÓل ألوطني.
وجاء ‘ برقية ألرئيسس ألكيني «يطيب ‹
Ãناسسبة عيد أسستقÓل بلدكم أن أتقدم إأليكم
وإأ ¤أ◊ك- -وم- -ة وألشس- -عب أ÷زأئ- -ري Úب- -اسس -م
ج -م -ه -وري -ة ك -ي -ن-ي-ا ح-ك-وم-ة وشس-ع-ب-ا وب-اسس-م-ي
أÿاصس بأاخلصس ألتها Êوأصسدق ألتمنيات».
وذكر ألرئيسس كينياتنا ،بدور أ÷زأئر ‘
دع - -م ح- -رك- -ات أل- -ت- -ح- -رر ع Èأل- -ق- -ارة مÈزأ
أل-عÓ-ق-ات أ÷زأئ-ري-ة ـ أل-ك-ي-ن-ي-ة أل-ت-ي وصس-ف-ها
بـ»ألتاريخية» وألقائمة على «قيم مشسÎكة».
كما أعرب ألرئيسس ألكيني عن ألتزأم بلده
بالسسعي من أجل «رفاه شسعبي ألبلدين وأŸضسي
ق-دم-ا ‘ Œسس-ي-د أج-ن-دت-ن-ا أŸشسÎك-ة ل-ف-ائدة
ألقارة أإلفريقية».

أاكد أانه ماضس ‘ أاداء واجبه ،الرئيسس بوتفليقة:

إانهاء حالة الÎقب بخصسوصص تعديل الدسستور
ح -م -لت ك -ل -م -ة رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة،
السس -ي -د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ال-ت-ي
Óم-ة Ãن-اسس-ب-ة ال-ذك-رى الـ53
وج -ه -ه -ا ل -أ
ل -ع -ي -دي السس-ت-قÓ-ل والشس-ب-اب ،رسس-ائ-ل
ه -ام -ة م -ن شس -أان -ه-ا وضس-ع ح-د ل-لشس-ائ-ع-ات
واŸزاي -دات ،ول -ع -ل أاب-رزه-ا أان-ه م-اضس ‘
أاداء واج-ب-ه «وف-ق-ا ل-ل-ع-ه-دة ال-تي أاناطها
ب-ي أاغ-ل-ب-ي-ة شس-ع-ب-ن-ا» ،وعÓوة على ذلك
أانهى حالة الÎقب التي تعيشسها الطبقة
السسياسسية بتأاكيده أان « مشسروع تعديل
الدسستور يكاد يبلغ مرحلته النهائية».

فريال/ب
جاءت ألرسسالة أألخÒة للقاضسي أألول ‘
ألبÓد ‘ ،ألوقت ألذي أرتفعت فيه أصسوأت
ت -ت -ح -دث ع-ن صس-ح-ة رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ،و‘
كÓم وجهه إأ ¤كل من أسستفسسر عن وضسعه
ق-ال «ف-ي-م-ا ي-خصس-ن-ي ف-إان-ن-ي سس-أامضس-ي ع-اكفا
على أدأء هذأ ألوأجب بعون ألله تعا ¤وفقا
للعهدة ألتي أناطها بي أغلبية شسعبنا» ،مذكرأ
إأياهم بأانه على رأسس هرم ألسسلطة ‘ ألبÓد
بعد أنتخابه من قبل ألشسعب ألذي زكاه لعهدة
جديدة.
وقبل ذلك حرصس رئيسس أ÷مهورية ألذي
رد مباشسرة على ما يتم تدأوله لسسيما من قبل

أحزأب أŸعارضسة ،على ألتذك Òبأانه طلب منه
موأصسلة مهامه بعدما أنتخب لثÓث مرأت
متتالية بقوله «لقد طالبني عدد جم منكم
Ãوأصسلة أŸهمة ألتي شسرفتمو Êبها ثÓث
مرأت» ،لفتا ألنتباه إأ ¤أنه أسستجاب لذلك
رغ-م وضس-ع-ه ألصس-ح-ي م-ف-ي-دأ «وق-د أسس-ت-ج-بت
للندأء وقبلت ألتضسحية رغم ظرو‘ ألصسحية
أ◊الية».
وعÓوة على أ◊سسم ‘ مسسأالة أسستكمال
أدأء وأجبه ،تطرق ألرئيسس بوتفليقة إأ ¤أهم
نقطة ‘ أجندته وبرنا›ه خÓل أÿماسسي
أ÷اري وي-ت-ع-ل-ق أألم-ر ب-ت-ع-دي-ل أل-دسس-ت-ور من
خÓل حرصسه على إأشسرأك جميع أألحزأب
و‡ثلي أÛتمع أŸد Êوألشسخصسيات ليكون
ج- -ام- -ع- -ا م- -تÓ- -ئ- -م -ا م -ع أŸرأح -ل أ÷دي -دة
وأŸسستجدأت ألتي تعيشس على وقعها أ÷زأئر
وألتي تفرضس مرأجعته.
وق -د م -رت ع-م-ل-ي-ة ت-ع-دي-ل أل-دسس-ت-ور م-ن-ذ
أإلعÓن عنه عﬁ Èطت Úبارزت“ Úثلتا ‘
أŸشساورأت ألتي أسسندت إأ ¤رئيسس ›لسس
أألم -ة ع -ب -د أل -ق -ادر ب -ن صس-ال-ح ،ف-ي-م-ا أوك-لت
أŸرح-ل-ة أل-ث-ان-ي-ة إأ ¤م-دي-ر أل-دي-وأن ب-رئ-اسسة
أ÷مهورية أحمد أويحيي ” خÓلها عرضس
حوصسلة أŸقÎحات ألتي ” جمعها ،ومنذ
ذلك أ◊ Úدخلت ألطبقة ألسسياسسية ‘ مرحلة
ترقبÃ ،ا ‘ ذلك أحزأب أŸعارضسة ألتي ما

زألت ت-رفضس أŸشس-ارك-ة ف-ي-ه-ا ،وأل-ت-ي ح-م-ل-ها
أألم Úأل-ع-ام ◊زب ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ني
عمار سسعدأ Êمسسؤوولية تأاخ Òتعديل أسسمى
ألقوأن.Ú
ويبقى أألمر أألكيد ،أن تعديل ألدسستور
أŸرت-قب وأل-ذي ك-اد ي-ب-ل-غ م-رح-ل-ت-ه أل-ن-ه-ائية
أسس -ت-ن-ادأ إأ ¤ت-وضس-ي-ح-ات رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة،
سسيكون أ◊دث ألبارز لسسيما وأن أ◊سسم ‘
طريقة “ريره  ⁄يتم بعد و ⁄يتم أإلعÓن
بعد إأن كان سسيمرر ع ÈألŸÈان أو عن طريق
ألسس-ت-ف-ت-اء وإأن أسس-ت-ب-ع-دت أل-ط-بقة ألسسياسسية
ألحتمال أألخ ،Òكما أنه وباسستثناء ألنقاط
أل -ت -ي –دث ع -ن -ه-ا رئ-يسس أÛلسس ألشس-ع-ب-ي
ألوطني ﬁمد ألعربي ولد خليفة ألذي يكون
ق -د أط -ل -ع ع -ل-ى ف-ح-وى أŸسس-ودة أألول-ي-ة⁄ ،
تتسسرب أي معلومات أخرى.
وإأذأ ما ” أإلبقاء على أŸقÎحات ألتي
أثارها ثالث رجل ‘ ألدولة ،فإان أŸسسؤوول
أألول على أ÷هاز ألتنفيذي ينبث بالضسرورة
عن حزب أألغلبية ،وقد –دث أألم Úألعام
للحزب ألعتيد ‘ عدة مناسسبات ‘ أآلونة
أألخÒة على ضسرورة ألنتقال من أ◊كومة
ألتكنوقرأطية إأ ¤حكومة ذأت طابع سسياسسي
يسسÒه- -ا ح- -زب أألغ- -ل- -ب- -ي -ة ،وك -ذأ ﬁاسس -ب -ة
أŸسسؤوول عنها أمام ألŸÈان وإألزأمه بتقدË
حصسيلة عمله.
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الرئيسص بوتفليقة يشسيد بجهود ا÷يشص الوطني
الشسعبي ‘ مكافحة اإ’رهاب
حكيم/ب

رب -ط رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ،ع -ب-د أل-ع-زي-ز
لرهاب وألŒار
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب Úم-ك-اف-حة أ إ
باıدرأت ،مؤوكدأ ‘ ألرسسالة ألتي بعث
بها Ãناسسبة عيدي ألسستقÓل وألشسباب «
....منظومة دفاعنا ألوطني ألتي ما أنفكت
ت -وأصس-ل –ول-ه-ا ألحÎأ‘ وت-ع-زز ق-درأت-ه-ا
ووسس-ائ-ل-ه-ا Ãا ي-تسس-اوق وم-ق-تضس-ي-ات ح-ف-ظ
ألسسÓمة ألÎأبية وحماية آألف ألكيلومÎأت
من أ◊دود ألÈية ‘ ﬁيط إأقليمي غÒ
مسستقر من جرأء وجود بؤور للتوتر وآأفتي
لرهاب وألŒار باıدرأت».
أإ
وج -اء ه -ذأ أل -رب -ط ب Úآأف -ت Úت -ت -ه-ددأن
أ÷زأئر بعد ثبوت –الف غ Òمعلن بÚ
ب -ارون -ات أıدرأت وأ÷م -اع-ات أل-دم-وي-ة
أل -ت -ي ت -ؤوّم -ن أل -ط -رق ل -ل -ب -ارون -ات ،م -ق -اب-ل
أ◊صسول على أموأل طائلة تكون مصسدرأ
لتمويلها باŸؤوونة وألسسÓح.
وق -د ‚ح أ÷يشس أل -وط -ن -ي ألشس -ع -ب-ي ‘
ألسس- -ن- -وأت أŸاضس- -ي -ة ‘ ت -وق -ي -ف عشس -رأت
أŸهرب Úوحجز مئات أŸركبات ألرباعية
أل -دف -ع أل -ت -ي يسس -ت -ع -م -ل -ه -ا م-ه-رب-و ألسسÓ-ح
وأıدرأت وألتي كانت توجه للجماعات
لح-ي-ان وأم-ت-دت
أل -دم -وي -ة ‘ أل -ك -ث Òم-ن أ أ
ﬁاولت بعضس بارونات ألتهريب لسستغÓل
مناجم ألذهب بطريقة غ Òشسرعية ،حيث
كشس -فت ت -ق -اري -ر أŸؤوسسسس -ة أل-عسس-ك-ري-ة ع-ن
حجز مئات من أجهزة ألكشسف عن معادن
ألذهب بتمÔأسست.
ويخوضس أ÷يشس ألوطني ألشسعبي حربا

ضسروسسا على أ◊دود ألغربية أ÷نوبية ألتي
“ت -د ع ÈأŸغ -رب وم -وري -ت -ان -ي -ا وأل -ن-ي-ج-ر
لره-اب-ي-ة وضس-د
ول -ي -ب -ي -ا ،ضس -د أ÷م-اع-ات أ إ
م -اف -ي -ا ت -ه -ريب ألسسÓ-ح وأıدرأت ،وه-ي
أŸهمة ألتي جعلت ألرئيسس بوتفليقة يعÈ
عن تقديره للجيشس ألوطني ألشسعبي قائ« Ó
....و‘ هذأ أŸقام يجدر أن أعرب عن
ت-ق-دي-ري لضس-ب-اط أ÷يشس أل-وط-ن-ي ألشس-ع-بي
سسليل جيشس ألتحرير ألوطني وصسف ضسباطه
لم -ن
وج -ن -وده و÷م -ي -ع إأط -ارأت مصس -ال -ح أ أ
ومسستخدميها.
لم-ة
وت-رح-م رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة وب-اسس-م أ أ
على أروأح شسهدأء ألأمة ‘ ألقوأت أŸسسلحة
لم -ن م -ث-ل-م-ا ج-اء ‘ أل-رسس-ال-ة «
ومصس -ال -ح أ أ
لمة أترحم بكل خشسوع على أروأح
فباسسم أ أ
شسهدأء ألوأجب ألوطني من صسفوف قوأتنا
لم -ن أل -ذي -ن ج -ادوأ
أŸسس- -ل -ح -ة ومصس -ال -ح أ أ
لرهاب ألهمجي
بأاروأحهم ‘ سسبيل دحر أ إ
أŸقيت وحماية أŸوأطن Úو‡تلكاتهم».
كما وجه –ية خاصسة للذين يوأصسلون
م -ه -ام -ه-م ‘ أل-دف-اع ع-ن ألسس-ي-ادة أل-وط-ن-ي
لره - -اب أل - -ه - -م- -ج- -ي
وم - -وأصس - -ل - -ة دح - -ر أ إ
وألتهديدأت ألتي لزألت –دق با÷زأئر ‘
صسورة تؤوكد ألتزأمات أŸؤوسسسسة ألعسسكرية
أل-دسس-ت-وري-ة ووح-دت-ه-ا وتÓ-ح-م-ها ‘ أحلك
ألظروف ،وحتى ﬁاولت ألتشسويشس عليها
وأل -ن -ي -ل م -ن وح-دت-ه-ا ب-اءت ك-ل-ه-ا ب-ال-فشس-ل،
فسسمعة أŸؤوسسسسة ألعسسكرية ألتي يعÎف لها
أ÷م- -ي -ع Ãك -ان -ت -ه -ا ودوره -ا أل -ك -بÒي -ن ‘
أ◊فاظ على ما نحن فيه أليوم من أمن
وأسستقرأر.

طمأان ا÷زائريÃ Úواصسلة تنفيذ مشساريع الرئيسس بوتفليقة

سسÓل :أازمة البÎول لن توقف مسسار التنمية ‘ ا÷زائر

لول ،ع- - -ب - -د اŸالك
ح- - -م- - -لت زي- - -ارة ا أ
سس Ó-ل ،إا ¤ال -ع -اصس -م -ة ،رسس -ائ -ل ط -م -أان-ة
ل -ل -ج -زائ -ري ،Úب -ا◊ف -اظ ع -ل -ى اŸك -اسسب
الج -ت -م -اع -ي -ة اÙق-ق-ة ،والسس-ت-م-رار ‘
دع- -م تشس -غ -ي -ل الشس -ب -اب ،رغ -م صس -ع -وب -ة
الظرف ،وبينت ‘ ذات الوقت ،أان الدولة
لم- -ن ب- -ق- -بضس -ة
–م- -ل ره- -ان صس- -ي- -ان- -ة ا أ
والتنمية القتصسادية بقبضسة أاخرى.

حمزة ﬁصصول
ح Úتهاوت أسسعار ألنفط ‘ ألسسوق ألدولية
بأازيد من  50باŸائة ‘ ظرف وجيز ،دخلت
أ÷زأئ- -ر ع- -ل -ى غ -رأر ب -اق -ي أل -دول أŸن -ت -ج -ة
ل- -ل- -بÎول ،م- -رح- -ل- -ة م -ا ع -رف «بشس -د أ◊زأم»
ل -ل -ت -ع -ام -ل م -ع أل -ظ-رف أ◊سس-اسس ،و” أت-خ-اذ
ت-دأب Òأسس-ت-ع-ج-ال-ي-ة ف-ه-مت ع-ل-ى أن-ها ﬂطط
تقشسف ،للتحكم ‘ تسسي Òألعائدأت أŸالية.
لكن ألوزير أألول ،عبد أŸالك سسÓل ،فند
تصس- -ن- -ي- -ف م- -ا أت -خ -ذ م -ن إأج -رأءأت ‘ خ -ان -ة
أل -ت -قشس -ف وإأ‰ا لÎشس -ي-د أل-ن-ف-ق-ات أل-ع-م-وم-ي-ة
ووقف ألتبذير ،وحافظ على أÿطاب ألتفاؤو‹
ب- -ت- -أاك- -ي- -د «سس Òأل- -ب Ó-د ع -ل -ى درب أل -ت -ن -م -ي -ة
وألعصسرنة».
كÓم سسÓلÁ ،كن أن يفهم بأان
أ÷زأئ -ر ل -يسست دول -ة هشس -ة ت -ن-ه-ار
ب- -ان- -ه- -ي -ار أسس -ع -ار أل -بÎول ،ورغ -م
أرتباط أقتصساد ألبÓد بشسكل شسبه
ك- -ل- -ي ب- -اÙروق- -ات إأل أن ف -رصس
تفادي ألصسدمة لزألت قائمة ،عÈ
ع -ق -ل -ن-ة أل-ن-ف-ق-ات وخ-فضس ف-ات-ورة
ألسس- -تÒأد وأل- -ت- -ح- -ك -م ‘ أسس -ت -ه Ó-ك أŸوأرد
أإلسسÎأتيجية على غرأر ألوقود.
أŸسس -ؤوول أألول ع -ن أ÷ه -از أل-ت-ن-ف-ي-ذي⁄ ،
يخف صسعوبة ألظرف ألرأهن بإاشسارته ‘ أكÌ
من مرة «إأ ¤أنخفاضس سسعر ألبÎول» ،وطمأان
‘ أŸق- -اب- -ل ،ب -ع -دم ألÎأج -ع أو أ◊ي -اد ع -ن «
ﬂطط ألتوجه نحو أقتصساد جديد مبني على
أإلن- -ت- -اج وخ -ل -ق ألÌوة» ،ب -ل وأع -ت ÈأŸرح -ل -ة
أ◊الية فرصسة للخروج من ألتبعية للمحروقات.
ويشسكل بناء أقتصساد قوي قائم على أإلنتاج
ألوطني وألتوجه نحو أألسسوأق أÿارجية ،أحد
أبرز أألهدأف أŸسسطرة ‘ برنامج ألرئيسس
بوتفليقة للخماسسي أ÷اري ،و” تسسط Òبلوغ
نسسبة ‰و بـ 7باŸائة سسنة  ،2019كمؤوشسر يبÚ
ت -ع -ا‘ أل -وضس -ع ألق -تصس -ادي وأسس -ت-قÓ-ل-ي-ة ع-ن
ألذهب أألسسود.

وب- -دأ وأضس- -ح -ا م -ن رسس -ائ -ل سس Ó-ل ،ت -ف -ه -م
أ◊كومة لتخوفات أ÷زأئري‡ Úا يخفيه لهم
أŸسستقبل ألقريب ‘ ،ظل –اليل سسودأوية عن
نفاذ أحتياطي ألصسرف ،وŒميد مشساريع وإألغاء
أخ -رى ،ح -يث دع -ا إأ« ¤أل -ث -ق -ة ف -ي -م -ا ت -ب -ذل -ه
أ◊ك- -وم- -ة م- -ن ج- -ه- -ود ل- -يسس ل -ت -ج -اوز –دي
أŸرحلة وإأ‰ا لبناء أقتصساد قوي».
وقال «ليسس لنا سسياسسة تقشسفية ولكن لبد أن
يكون هناك ترشسيد للنفقات ألعمومية» مشسÒأ
إأ ¤أن أألمر يتطلب « ثقة ب Úأ◊كومة وجميع
أفرأد ألشسعب» ،طمأانة سسÓل للجزأئري Úكانت
بتجديد تعهدأت قطعها ألرئيسس بوتفليقة ‘
ألجتماع أŸصسغر Ûلسس ألوزرأء ألذي ترأسسه
‘ جانفي  ،2015وأكد حينها «عدم أŸسساسس
باŸكتسسبات ألجتماعية وبرأمج ألسسكن وتشسغل
ألشسباب».
وهو ما ركز عليه ،ألوزير أألول ،ح Úأعلن
ع -ن ت-ط-ب-ي-ق أŸادة  87م -ك-رر ب-دأي-ة م-ن أوت
أŸقبل ،كتأاكيد على Œسسيد تعهدأت ألدولة
Ãسس -اع -دة أل -ط -ب -ق -ات وأل-وق-وف إأ ¤ج-ان-ب-ه-ا،
بحيث سسيشسمل تطبيق هذه أŸادة من قانون
ألعمل على ألفئات ألعمالية أŸصسنفة ب 1 Úو10
على سسلم ألرتب.
ورفضس سسÓل ،ألكتفاء بإاطÓق ألتصسريحات
دون سسند ملموسس ،وأشسار إأ ¤قانون
أŸالية أŸقبل ألذي سسيحمل حسسبه
«أشس- -ي- -اء أخ- -رى إأي- -ج- -اب -ي -ة ت -دع -م
ألسستثمار وتفعل أإلنتاج ألوطني»،
وأوضس - -ح أن أ◊ك- -وم- -ة شس- -رعت ‘
أت -خ -اذ أل -ت -دأب Òأل-ت-ي تضس-م-ن سسÒ
أل- -دخ- -ول ألج -ت -م -اع -ي ‘ أحسس -ن
ألظروف.
وخÓصسة رسسالته أن «هنا فع Óأزمة ترأجع
أسسعار ألبÎول ،لكنها لن توقف مسسار ألتنمية
ألقتصسادية ولن تؤوثر ‘ أŸكاسسب ألجتماعية
ول -ن ت -دف-ع أل-دول-ة ل-رف-ع ي-د أل-دع-م ل-لشس-ب-اب»،
فÈأمج أونسساج وأو‚ام لن تتوقف.
على صسعيد آأخر ،أكد ألوزير أألول ،سسهر
ألدولة على مكافحة أإلرهاب وصسيانة أألمن
وألسس -ت -ق -رأر ،وأشس -اد بسس -ه -ر أ÷يشس أل -وط-ن-ي
ألشس -ع -ب -ي ومصس -ال-ح أألم-ن ع-ل-ى أل-تصس-دي ل-ك-ل
أشسكال ألتهديدأت.
وأشس -ار إأ ¤ق -ي -ام -ه -م-ا ب-ع-م-ل-ي-ات ن-وع-ي-ة ‘
ﬂتلف مناطق ألوطن ،ضسد بقايا أ÷ماعات
أإلرهابية وأ÷رÁة أŸنظمة ،قبل وأثناء شسهر
رمضس -ان ،ب-ال-ق-ول «لح-ظ-ت-م ك-ي-ف ن-قضس-ي أي-ام
شس -ه -ر رمضس -ان بشس -ك -ل ع-ادي ج-دأ و‘ أحسس-ن
ألظروف».

سسياسسة الدعم
ا’جتماعية
أاولوية

»æWh
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com

العدد

16766

الذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرى الـ  ٥٣لعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدي ا’سستق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓل والشسب ـ ـ ـ ـ ـ ـاب

05

«الشسعب» ترصســـــد أاجــــــــــــواء ا’حتفـــــــــــــــــا’ت بـعـــــــدة و’يــــــــــــات

سسكيكدة :أانشسطة ثقافية ورياضسية ‘ عيد ا◊رية
سشطرت ولية سشكيكدة برنا›ا أحتفاليا Ãناسشبة ألذكرى ألـ 53لعيدي ألسشتقÓل وألششباب ،يتضشمن أنششطة فنية وثقافية إأ ¤جانب
لو ¤نحو مقÈة ألششهدأء برمضشان جمال ،أين رفع
تدشش Úألعديد من ألهياكل ‘ كل من بلديتي سشكيكدة وعزأبة ،حيث كانت ألوجهة أ أ
لبرأر.
ألعلم ووضشعت باقة من ألزهور على ألنصشب ألتذكاري وتليت ألفا–ة ترحما على أروأح ألششهدأء أ أ

سضكيكدة :خالد العيفة

شسمل الÈنامج تدشس Úعدة هياكل
ووضسعها حيز اÿدمة لصسالح اŸواطن،
حيث توجه الوفد الرسسمي إا ¤بلدية
Óشس-راف ع-ل-ى وضس-ح ح-ي-ز
سس -ك -ي-ك-دة ل -إ
اÿدمة كل من اŸكتبة البلدية بحي
عيسسى بوكرمة ،وكذا السسوق اŸغطاة
ب-ح-ي صس-ال-ح ب-وال-ك-روة ،ب-اإ’ضس-اف-ة إا¤
تدشس Úمسسبح بلدي ببلدية عزابة شسرق
مدينة سسكيكدة ،كما سستشسهد اŸناسسبة
اإ’شسراف على تدشس Úأاشسغال الربط
ب-ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي Ãن-ط-ق-ة ق-ري-ب-ب-يسسة
بنفسس البلدية ◊وا‹  800مسستفيد،
ون-فسس اأ’م-ر Ÿن-ط-ق-ة م-ك-اسس-ة ب-ب-لدية
بكوشس ÿضسر لـ 305مسستفيد.
وب -ن -فسس اŸن -اسس -ب -ة «ال-ذك-رى الـ53
لعيد ا’سستقÓل « ،سسطرت مصسالح أامن
و’ية سسكيكدة برنا›ا ثريا ومتنوعا
لÓحتفال بهده الذكرى شسمل ﬁاور
عدة ،حيث احتضسن مقر الوحدة 214
◊ف- -ظ ال- -ن- -ظ- -ام ›م- -ل ال -نشس -اط -ات
اŸنظمة بداية باسستضسافتها ›اهدين
عايشسوا الثورة وأاجواء ا’سستقÓل على
رأاسسهم اÛاهد صسياد ﬁمد ،رئيسس
ا÷م -ع -ي -ة ال -ث -ق -اف-ي-ة وال-ت-اري-خ-ي-ة أاول
نوفم ،1954 Èالذي قام بإالقاء مداخلة
حول اŸناسسبة تعرف باŸغزى واأ’بعاد
ا◊ق-ي-ق-ي-ة ل-ه-ذا ال-ي-وم  ،ل-ف-ائ-دة ق-وات
الشسرطة Ãختلف الرتب ومن ﬂتلف
اŸصسالح.
كما ” تنظيم زيارة إاعÓمية لعدد
م -ع -ت Èم -ن ق -وات الشس-رط-ة ل-ل-م-ت-ح-ف
ا÷هوي للمجاهد الذين وقفوا على ما
يكتنزه هذا اŸعلم التاريخي من أاسسرار
ال -ث -ورة ال -ت-ح-ري-ري-ة اŸب-ارك-ة ،ك-م-ا ”
ع -رضس أاشس-رط-ة وأافÓ-م وث-ائ-ق-ي-ة ح-ول
تاريخ ا÷زائر منذ  ،1962 / 1830كما
” ب- -ال- -ت -ع -اون م -ع اŸت -ح -ف ا÷ه -وي
ل-ل-م-ج-اه-د ع-رضس ف-ي-ل-م وث-ائ-ق-ي ح-ول

أاك -ن -وشس رئ -يسس أام -ن ال -و’ي -ة ب-حضس-ور
رؤوسس - -اء اŸصس - -ال - -ح وﬂت - -ل- -ف ق- -وات
الشس- -رط -ة Ãق -ر ال -وح -دة ◊ 214فظ
ال- -ن- -ظ- -ام ،وك- -ان ا◊ف- -ل ع -ل -ى شس -رف
›اه -دي شس -رط -ة م -ت -ق -اع -دي-ن وك-ذا
بعضس الرياضسي Úالفائزين ‘ الدورات
الرياضسية اŸنظمة باŸناسسبة ،ليختتم
ا◊فل بوصسÓت موسسيقية لفرقة تراث
ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ج-م-ع-ي-ة الثقافية والرياضسية
أ’من و’ية سسكيكدة .

ال-ت-ع-ذيب أاث-ن-اء ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة من ال-ق-اع-ة اŸت-ع-ددة ال-ري-اضسات  20أاوت
إاع-داد ج-م-ع-ي-ة أاول ن-وف-م Èال-ت-اريخية  ،55ح -يث يضس-م أايضس-ا ف-ري-ق-ي ال-ن-خ-ب-ة
أ’من و’ية سسكيكدة باإ’ضسافة إا ¤فرق
وال- -ث- -ق- -اف -ي -ة ،وك -ذا ب -عضس اÙط -ات
اŸضس -ي -ئ -ة ‘ ت -اري -خ ث -ورت-ن-ا اÛي-دة بعضس الهيئات واŸؤوسسسسات العمومية
وذلك على مسستوى جميع أامن الدوائر .ك -ب -ل -دي-ة سس-ك-ي-ك-دة ،ال-ع-دال-ة ،ا◊م-اي-ة
ون- -ظ- -مت ا÷م- -ع- -ي- -ة ال- -ري- -اضس- -ي -ة اŸدن-ي-ة ،اŸؤوسسسس-ة اŸي-ن-ائ-ي-ة ،إاضسافة
والثقافية أ’من و’ية سسكيكدة بالتنسسيق إا ¤فرق ﬂتلف أاحياء مدينة سسكيكدة
مع مديرية الشسباب والرياضسة الدورة كفريق الربوة ا÷ميلة ،عمار شسطايبي،
الرمضسانية ‘ كرة القدم داخل القاعة ،م -رج ال -ذيب ،صس -ال -ح ب -وال -ك -روة ،ب -ن-ي
وذلك ‘ إاط- -ار ت- -ف- -ع -ي -ل ال -نشس -اط -ات م- -الك› ،از ال -دشس -يشس ،و ك -ذا ب -عضس
ا÷وارية اŸنظمة من طرف مصسالح ب- -ل- -دي- -ات ال- -و’ي- -ة ك- -ف- -ري- -ق ع- -زاب -ة،
الشس -رط -ة  ،وÃن -اسس -ب -ة شس -ه -ر رمضس -ان ا◊روشس“ ،الوسس ع Úقشسرة و فريق
اŸعظم لسسنة  ،2015والتي تتزامن مع قدماء سسكيكدة.
‘ خ - - -ت - - -ام ﬂت- - -ل- - -ف
ال -ذك -رى ال -ث -ال -ث-ة واÿمسس 53 Úلعيد
ا’سستقÓل اŸصسادف لـ 05جويلية من ال -ت -ظ -اه -رات وال-نشس-اط-ات
اŸن-ظ-م-ة ب-اŸن-اسس-ب-ة ن-ظم
كل سسنة .
ال -دورة ال -ت -ي ان -ط-ل-قت ف-ع-ال-ي-ات-ه-ا حفل تكرÁي –ت إاشسراف
Ãشس -ارك -ة  32ف -ري -ق-ا ،ع-ل-ى مسس-ت-وى عميد أاول للشسرطة ›يد
سسطرت و’ية البويرة برنا›ا ثريا لÓحتفال
بالذكرى الـ  53لعيد ا’سستقÓل ،الÈنامج الذي
تضس- -م- -ن إا ¤ج- -انب ال -ت -ك -رÁات وضس -ع ا◊ج -ر
اأ’سساسسي إ’‚از عدة مشساريع و الوقوف على
مدى تقدم اأ’شسغال التي هي ‘ طور اإ’‚از .
ا◊فل كان مناسسبة لتكر› Ëاهدي الو’ية
نظم أمن ولية جيجل إأحياء للذكرى ألـ
ال -ب -داي-ة ك-انت ب-ت-ن-ظ-ي-م وق-ف-ة ت-رح-م Ãرب-ع
 53ل -ع -ي -د ألسش-ت-قÓ-ل وألشش-ب-اب ،ح-ف Ó-ع-ل-ى اعÎافا وتقديرا لتضسحياتهم وكذلك البعضس من
الشسهداء وا’سستماع إا ¤النشسيد الوطني بحضسور
مسش-ت-وى م-درسش-ة ألشش-رط-ة (سش-اب-ق-ا) ب-جيجل ،و أابناء الشسهداء الذين ضسحوا ‘ سسبيل حرية ا÷زائر
ج -م -ع غ -ف Òي -ت -ق -دم-ه-م ن-اصس-ر م-عسس-ك-ري وا‹
لسشرة ألثورية للولية‡ ،ثلة من خÓل تسسليمهم هدايا رمزية ،إاضسافة إا ¤تكرË
هذأ بحضشور أ أ
الو’ية وصسالح عبدي اأ’م Úالعام Ÿنظمة أابناء
بعضس متقاعدي الشسرطة اÛاهدين ،و كذا قوات
‘ بعضص من ›اهدي وأبناء ششهدأء ألولية.
الشس -ه -داء ،اŸن -اسس -ب -ة ك -انت أايضس -ا ف -رصس -ة ل-رد
و” بهذه اŸناسسبة إالقاء كلمة من طرف نائب الشس -رط -ة ال -ف -ائ -زي -ن ‘ اŸسس -اب -ق -ات ال -ث -ق -اف -ي -ة
ا÷م -ي -ل أ’ول -ئك ال -ذي -ن أاف-ن-وا ح-ي-ات-ه-م خ-دم-ة
رئيسس أامن الو’ية ،تليت بتقد ËمداخÓت من والرياضسية التي أاجريت بهذه اŸناسسبة ،وباŸوازاة
÷زائر ا’سستقÓل .
طرف ›اهدي الو’ية تطرقوا من خÓلها إا ¤مع ذلك ” تنظيم معرضس مفتوح على ا÷مهور
وقد ” تكر Ëمسسؤوول Úسسابق Úتأالقوا ‘
اŸراحل التي مرت بها مقاومة الشسعب ا÷زائري على مسستوى مقر اأ’من ا◊ضسري اأ’ول بوسسط
عدة مناصسب ومسسؤووليات باإ’دارة اÙلية على
للغزو الفرنسسي منذ سسنة  1830إا ¤غاية حصسوله اŸدينة يتضسمن ﬂتلف النشساطات اŸنجزة من
غ -رار ال -وا‹ السس -اب -ق خ -ل -ي -ف -ات -ي ع -ب-د ال-ق-ادر
طرف مصسالح أامن الو’ية.
على ا’سستقÓل يوم  05جويلية .1962
واŸعروف باسسمه الثوري الرائد «عبد القادر
اŸدرب» إا ¤جانب قارة أاحمد مدير مركزي
سسابق بوزارة الداخلية إا ¤جانب ﬁمد مكور
اأ’م Úالعام السسابق للو’ية ومدراء تنفيذيÚ
‘ إاطار ا’حتفا’ت اıلدة اŸدي -ن -ة وك -ذا اŸب-ا Êب-أاسس-م-اء أاجدادنا الذين ضسحوا بأانفسسهم
ورؤوسساء دوائر .
للذكرى الـ’ 53سسÎجاع السسيادة ›اه- -دي- -ن م- -ت -وف ،Úح -يث ” م - -ن أاج - -ل أان ت - -ن- -ع- -م ا÷زائ- -ر
ل- -يشس- -رف ال -وا‹ ب -ع -ده -ا ع -ل -ى وضس -ع ح -ي -ز
الوطنية و عيد الشسباب ،قامت إاط Ó-ق إاسس -م اÛاه -د ال-ف-ق-ي-د با◊رية و ا’سستقرار.
التشسغيل شسبكة تشسغيل نظام «ويفي» للسساحات
ك -م -ا ” ب -اŸن -اسس -ب -ة ت-ك-رË
صسباح أامسس السسلطات اŸدنية و (بن تواتي عبد الرحمان) على
ال -ع-م-وم-ي-ة ب-ح-دي-ق-ة ق-وي-زي سس-ع-ي-د ث-م ت-دشسÚ
على رأاسسها وا‹ الو’ية ﬁمود أاحد شسوارع وسسط اŸدينة  ،و عائÓت اأ’سسرة الثورية  ،وكذا
الطريق Úالرابط Úنهج بوصسندالة ومقر أامن
جامع والعسسكرية وكذا اأ’سسرة ك- -ذا اسس- -م اÛاه- -د ال- -ف- -ق -ي -د عائÓت اŸأاسساة الوطنية  ،حيث
الو’ية و ب 132 Úمسسكن ومقر ›لسس القضساء
ال- -ث- -وري- -ة ك- -غÒه -ا م -ن و’ي -ات (ك -ور Ëالصس -دي -ق ) ع -ل-ى م-ب-ن-ى ” ت -ق -د Ëه -داي -ا رم -زي -ة ل -ه-م
وم -ن -ط -ق -ة ا◊ظ -ائ -ر  .ك-م-ا ق-ام ب-وضس-ع ا◊ج-ر
ع- -رف- -ان- -ا Ÿا ق -دم -وه ل -ل -وط -ن،
ال -وط -ن ،ب -ق -راءة ال -ف-ا–ة ع-ل-ى اŸسسرح البلدي .
اأ’سس -اسس إ’‚از ث Ó-ث م -ت -وسس -ط -ات و›م -عÚ
وخÓل كلمته باŸناسسبة ،أاكد وشس- -م- -ل ال -ت -ك -ر ËاŸت -خ -رجÚ
أارواح الشسهداء ووضسع إاكليل من
مدرسسي Úبالقطب ا◊ضسري ا÷ديد ،تزامنا مع
الورود ÃقÈة الشسهداء بعاصسمة وا‹ ال- - -و’ي- - -ة ع- - -ل - -ى ضس - -رورة اأ’وائ -ل ع -ل-ى مسس-ت-وى ال-ت-ك-وي-ن
عيد ا’سستقÓل الذي كان ثمرة اسستشسهاد مليون
الو’ية هذا ما رصسدته «الشسعب» اÙاف - -ظ - -ة ع - -ل - -ى اŸك- -اسسب اŸه- - -ن- - -ي و ال - -ت - -م - -ه Úو ك - -ذا
ونصسف شسهيد “ت تسسمية حي  290مسسكن باسسم
ومواصسلة الكفاح من أاجل تطوير ال -ري -اضس -ي ÚاŸت -ف -وق Úط -ي -ل -ة
بع ÚاŸكان.
الشسهيد الوهاب سسليمان وحديقة حي حركات
ول- -ت- -ك- -ر Ëذاك- -رة الشس- -ه -داء ه- -ذه اŸك -اسسب وه -ذا ب -ت -ع -اون اŸوسسم الرياضسي اŸنصسرم .
باسسم  05جويلية.
“Ôاسست  :بن حود ﬁمد
واÛاه -دي -ن وإاع -ادة ا’ع-ت-ب-ار الشس -ب -اب م -ع م -ؤوسسسس-ات ال-دول-ة
إ’يصس -ال -ه -ا Ÿا ك-ان ي-ط-م-ح إال-ي-ه الصسالح
لهم “ ،ت تسسمية بعضس شسوارع

إاطÓق أاشسغال عدة مشساريع
بالبويرة

Ãبادرة من أامن الو’ية تكر› Ëاهدين بجيجل

تسسمية شسوارع بأاسسماء ›اهدين و تكر Ëالعائلة الثورية بتمÔاسست

البويرة :ع.نايت رمضضان

عنابة تسسطر برنا›ا ثريا ‘ عيد ا’سستقÓل
ت -ت -وأصش -ل ل -ل -ي -وم أل -ث -ا Êألح -ت-ف-الت
ت-خ-ل-ي-دأ ل-ل-ذك-رى ألـ  53ل-ع-يد ألسشتقÓل
وأل -ت -ي صش -ادفت ه -ذأ أل-ع-ام شش-ه-ر رمضش-ان،
حيث كان لليا‹ ألحتفالت طابع خاصص
لج-وأء أل-وط-ن-ي-ة و
ج -م-ع ب Úأسش-ت-حضش-ار أ أ
ألروحانية أŸرتبطة بالصشيام .
إاشسارة انطÓق ا’حتفا’ت كانت يوم أامسس
بتوجه وا‹ الو’ية بالنيابة إا ¤كل من سسيدي
عمار وكذا البو Êوإا ¤مقÈة الشسهداء ترحما
على أارواح من سسقطوا ‘ ميدان الشسرف ،وكذا
التوجه إا ¤مقام الشسهيد ووضسع إاكليل من الزهور

وقراءة فا–ة الكتاب ،على أان يكون اŸوعد
بالو’ية بإاعطاء ﬁاضسرات عن ظروف حلول
ال - -ذك- -رى الـ  53ل-ع-ي-دي ا’سس-ت-قÓ-ل والشس-باب،
وا÷زائر تباشسر إاصسÓحات عميقة ‘ العديد من
’صسÓحات الكبÒة
القطاعات ا◊يوية ،مرورا با إ
ال-ت-ي أاط-ل-ق-ه-ا رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ل-ى الدسستور
’قليمية الراهنة
حتى يسساير التحو’ت الدولية وا إ
 ،ضسمن ظروف دولية –تم علينا جميعا التكاتف
وا’–اد ◊ماية الوطن .
كذلك ذكر القائمون على ا÷هاز التنفيذي
بالقفزة النوعية التي ” –قيقها ‘ عهد فخامة

’من والرفاهية
رئيسس ا÷مهورية من السسلم وا أ
ال -ت -ي اف-ت-ق-دت-ه-ا دول ا÷وار ‘ ال-عشس-ر سس-ن-وات
’خÒة .
اأ
وأاطلقت مديرية الثقافة برنا›ا كبÒا ضسمن
إاح- -ي -اء ه -ذه ال -ذك -رى اŸزدوج -ة ب -اŸوازاة م -ع
الÈن- -ام- -ج ال- -ث- -ق- -ا‘ لشس -ه -ر رمضس -ان ال -ك -ر Ëو
’غنية ا◊ضسرية ‘ طبعته الـ. 15على
مهرجان ا أ
أان يتم تكر Ëالعديد من الوجوه الثورية التي
قدمت الكث ÒللبÓد إابان ا◊قبة ا’سستعمارية .

عنابة :العيفة سضمÒ

وأ‹ معسشكر:

العناية بالتاريخ الوطني حماية للذاكرة ا÷ماعية
اح - -ت - -ف- -لت ،ي- -وم أامسس ،و’ي- -ة
م-عسس-ك-ر ع-ل-ى غ-رار ب-اق-ي و’ي-ات
ال -وط -ن ب -ا’ح -ت -ف -ا’ت ال -وط -ن -ي-ة
اıل - -دة ل - -ع- -ي- -دي ا’سس- -ت- -قÓ- -ل
والشسباب ،حيث احتضسنت عاصسمة
ال- - -و’ي- - -ة ك - -ال - -ع - -ادة م - -راسس - -ي - -م
ا’ح -ت -ف -ا’ت ال -رسس -م-ي-ة بصس-ف-ت-ه-ا
واج -ه -ة ال-و’ي-ة و اŸرآاة ال-ع-اكسس-ة
لورشسات التنمية اŸفتوحة ‘ كل
اÛا’ت ،ع- - -ل - -ى أان ت - -ت - -واصس - -ل
ا’ح -ت -ف -ا’ت ب -ال-ذك-رى  53لعيد
ا’سس -ت -قÓ-ل والشس-ب-اب ‘ ال-ي-ومÚ
اŸق -ب -ل Úل-تشس-م-ل ب-اق-ي ت-راب ال-و’ي-ة ‘ ب-رن-ام-ج
ضسخم أاعد باŸناسسبة أادرج به عمليات لتدشسÚ
مرافق رياضسية وثقافية فضس Óعن توزيع رمزي
لسسكنات اجتماعية وزيارات لفئة من اÛاهدين
اŸسسنÃ Úنازلهم وإاطÓق تسسميات جديدة على
أاح -ي -اء سس -ك -ن -ي -ة ب -أاسس -م -اء الشس -خصس -ي -ات ال -ث -وري-ة
واÛاهدة .
وقد أاشسرف يوم أامسس وا‹ معسسكر ،أاو’د صسالح
زيتو ،Êعلى إاعادة تسسمية مرفق Úتربوي Úبقلب
ع-اصس-م-ة ال-و’ي-ة م-عسس-ك-ر ك-ان-ا ع-ب-ارة ع-ن ث-ك-ن-تÚ
عسسكريت ‘ Úعهد ا’سستعمار قبل أان يحو’ إا¤
مدرسست Úابتدائيت Úبحي العرقوب وحي سسيدي
موفق ،حيث “ت تسسمية اŸؤوسسسست Úبعد  43سسنة
م-ن –وي-ل-ه-م-ا إا ¤م-راف-ق ت-رب-وي-ة ب-أاسس-م-اء ث-وري-ة

ب -ارزة  ،وب -غ -رضس إاع -ط -اء اأ’م -ك -ن-ة
قيمتها التاريخية قال الوا‹ ،إانه من
الضسروري التأاكد من اŸصسادر قبل
كتابة أاي شسيىء ‘ ›ال التاريخ،
مشسÒا إا ¤أاهمية اŸصسادر الثبوتية
اŸكتوبة ،واأ’همية التاريخية لوضسع
خارطة ŸعتقÓت ومراكز التعذيب
بو’ية معسسكر التي يبلغ عددها 76
م -ع -ت -ق  Ó-زي -ادة ع -ن م -راك-ز أاخ-رى
اندثرت بسسبب العوامل الطبيعية أاو
بسس- - -بب ال- - -ت- - -دخ- - -ل غ Òال- - -واع - -ي
Óشس-خ-اصس ال-ذي-ن أاه-م-ل-وا ق-ي-م-تها
ل -أ

التاريخية.
وق -د “ت تسس -م -ي -ة م-ت-وسس-ط-ة ال-ع-رق-وب ب-اسس-م
اÛاه -د اŸت -و‘ درع -ي ب -ن ي -ح -ي وأاط -ل -ق اسس-م
الشسهيد سسلطا Êالطيب على متوسسطة حي سسيدي
موفق ا÷ديدة ‘ ،ح“ Úت تسسمية مدرسسة صسغار
اŸكفوف Úباسسم الشسهيد جياد ◊سسن ،بينما أالغيت
من الÈنامج اŸسسطر للذكرى  53لعيد ا’سستقÓل
والشسباب عملية تسسمية أاحد أاحياء عاصسمة الو’ية
باسسم شسارع ا◊رية ،أ’سسباب تتعلق بتأاخر بلدية
معسسكر ‘ البدء بعملية التسسمية التي صسدرت ‘
شسأانها مراسسيم وزارية وتوصسيات ،أا◊ت بإاعطاء
شسوارع اŸدن صسفة و هوية تربط اŸواطن بتاريخه
وأاصسالته.

معسضكر :أام ا.Òÿسس

فيما ” ربط  1070منزل عائلي بالغاز

تكر› Ëاهدي اأ’ربعاء ناث يراثن بتيزي وزو
أح -ت-ف-لت ولي-ة ت-ي-زي وزو ،أمسص ،ب-ع-ي-د
ألسش -ت -قÓ-ل أل-وط-ن-ي أŸصش-ادف لـ  5جويلية
ب-رب-ط  1000م-ن-زل ع-ائ-ل-ي ب-ال-غ-از ألطبيعي
ب -ق -ري -ة أت أوم -ال -و ب -ب -ل -دي -ة ألرب -ع-اء ن-اث
يرأثن و 70منزل عائلي ببلدية أيث عكاششة
ب - -ت - -ي - -زي وزو ،ك - -م - -ا ” ت- -ك- -ر› Ëاه- -دي
لرب -ع -اء ن -اث ي -رأث -ن
و›اه- -دأت ب- -ل -دي -ة أ أ
وذلك بحضشور ألسشلطات أÙلية وألولئية .
وا‹ و’ية تيزي وزو عبد القادر بوعزقي أاكد
أان نسسبة تغطية بلدية اأ’ربعاء ناث يراثن بالغاز
الطبيعي بلغت  46باŸائة على أان تتم ‘ غضسون
اأ’شسهر اŸقبلة تغطية كافة البلدية بهذا اŸورد
ا◊يوي الهام .
ووسسط أاجواء من الفرحة والسسعادة ” ،تدشسÚ
هذا اŸشسروع ،وقد ع Èسسكان وعائÓت اŸنطقة

عن سسعادتهم لتوديع مشسكل البحث عن قارورات
غاز البوتان ،خاصسة أان اŸنطقة تسسجل كل فصسل
شستاء برودة كبÒة وتسساقطا للثلوج كونها تقع ‘
أاعا‹ جبال جرجرة .
وأاشسرف وا‹ الو’ية على تقد Ëأاوسسمة شسرفية
Ûاهدي و›اهدات وكذا أارامل الشسهداء ببلدية
اأ’ربعاء ناث يراثن ،وذلك عرفانا بفدائهم للوطن
بالنفسس و النفيسس من أاجل أان تعيشس اليوم ا÷زائر
بلدا مسستق ،Óكما توقف وا‹ الو’ية من جهة
أاخ -رى ع -ن-د م-قÈة شس-ه-داء ح-رب اشس-ريضس-ن ال-ت-ي
أاشسرفت عليها البطلة ’لة فاطمة نسسومر ،و قد ”
اسس -ت -ذك -ار ه -ذه ا◊رب ال -ت -ي زع -زت ا’سس -ت-ع-م-ار
الفرنسسي إابان الثورة التحريرية .

تيزي وزو  :ضضاوية تو’يت

بجاية تعيشص أ◊دث

تظاهرات ونشساطات تخلد اليوم اŸشسهود ‘ تاريخ ا÷زائر
أح - -يت ،أمسص ،ب - -ل - -دي- -ات ولي- -ة ب- -ج- -اي- -ة،
أل -ذك-رى ألـ 53ل-ع-ي-دي ألسش-ت-قÓ-ل وألششباب،
ع Èتظاهرأت ﬂتلفة ونششاطات تخليدأ لهذأ
أليوم أŸششهود ‘ تاريخ أ÷زأئر أŸعاصشر ،حيث
ت -ع -ددت م -ظ -اه -ر ألح -ت-ف-ال م-ن م-ن-ط-ق-ة إأ¤
أخرى ،وألهدف منها كان وأحدأ وهو أسشÎجاع
ذكرى أ◊رية وألسشيادة ألوطنية ألغالية على
ق - -ل - -وب ك - -ل أ÷زأئ - -ري .Úه - -ذأ م - -ارصش- -دت- -ه
«ألششعب» بع ÚأŸكان.
وك -انت اŸن -اسس -ب -ة ف -رصس -ة ل -ت -دشس Úال -ع-دي-د م-ن
اŸنشسآات واŸرافق ،حيث وضسع وا‹ الو’ية أاحمد
Óم-ن
ح -م -و ت -وه-ام-ي ،ح-ج-ر اأ’سس-اسس إ’‚از م-ق-ر ل -أ
ا◊ضسري على مسستوى بحÒة مزاية ،كما وضسع حجر
اأ’سساسس لبناء متوسسطة قاعدة  6بحي سسيدي علي
لبحر ،باإ’ضسافة إا ¤مشساريع عدة انطلقت ‘ البناء،
ك-م-ق-ر م-ف-تشس-ي-ة ا÷م-ارك بسس-ي-دي ع-ل-ي ل-ب-حر ،مقر
اŸراقب اŸا‹ ،كما وضسع حجر اأ’سساسس Ÿديرية
السسياحة وتفقد مشسروع ﬁافظة الغابات.

ه-ذا وق-د ق-امت السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ب-رف-ع ال-ع-ل-م
ال -وط -ن -ي ،ووضس -ع إاك -ل -ي -ل م -ن ال -زه -ور أام -ام ال-نصسب
التذكاري ،وقراءة الفا–ة على أارواح الشسهداء ،كما
أاق-ي-مت نشس-اط-ات م-ت-ن-وع-ة واح-تضس-ن م-ت-ح-ف الو’ية
معرضسا كبÒا لصسور شسهداء الثورة التحريرية.
وم -ن ج -ه -ت -ه-ا اأ’سس-رة ال-ث-وري-ة سس-ط-رت ب-رن-ا›ا
‡ي -زا ي -ع -كسس أاه -م-ي-ة ال-ذك-رى ،م-ن خÓ-ل م-ع-ارضس
للصسور والوثائق التاريخية وندوات فكرية عﬂ Èتلف
دور الشس- -ب- -ابÿ ،صست ت- -اري -خ ا÷زائ -ر م -ن -ذ دخ -ول
ا’حتÓل سسنة  1830إا ¤غاية .1962
وعلى هامشس هذه ا’حتفا’ت ” تكر Ëبعضس
أارام- - -ل الشس - -ه - -داء وذوي ا◊ق - -وق ،ح - -يث ح - -رصست
السس -ل -ط -ات ال -و’ئ -ي -ة ب -ه -ذه اŸن -اسس -ب -ة ع -ل -ى ج -ع -ل
ا’ح -ت -ف -ال -ي -ة ح -دث -ا ‡ي -زاً ،ل -ك -ل ا÷زائ-ري Úي-ع-زز
ال -ت -واصس -ل ب Úاأ’ج -ي -ال ل -ل -ت -ذك Òب -إا‚ازات ال -ث -ورة
اŸباركة ،وÁجد عظمة الشسعب واŸكتسسبات التي
–ققت ‘ شستى اÛا’ت.

بجاية :بن النوي .ت

لم Úألولئي Ÿنظمة أÛاهدين باŸدية
أ أ

ا’سستقÓل Á ⁄نح هبة

لمÚ
أّك -د أح -م -د شش -ع -وأط -ي (أŸدع-و ف-ؤوأد) ،أ أ
أل - -ولئ- -ي Ÿن- -ظ- -م- -ة أÛاه- -دي- -ن ‘ ،ألح- -ت- -ف- -ال
بالذكرى ألثالثة وأÿمسش Úلعيدي ألسشتقÓل
وألششباب  5جويلية ،أعظم حدث عاششته أ÷زأئر
لسشتعمار ألغاششم.
بعد  132سشنة من أ إ
وقال لسسان حال ›اهدي الو’ية ،بأان هذا العيد ⁄
Áنح هدية للجزائري ،Úبل جاء بفضسل تضسحيات جسسام
من طرف اıلصس.Ú
وقال شسعواطي« :بعد  53سسنة تعود علينا ذكرى عيد
اإ’سستقÓل والشسباب ،وشساءت ا’أقدار أان يقف أامامكم
بعضس هؤو’ء اأ’شساوسس على أان تبقى ـ حسسبه ـ  05جويلية،
حدثا منقوشسا وسسراجا وهاجا ،حيث نتذكر من خÓل
ذلك اŸعدن النفيسس من الشسباب الذي أاسستشسهد ‘ أارضس
الوغى أامثال الشسهيد العربي بن مهيدي’ ،لة فاطمة
نسس -وم -ر وال-ط-يب ا÷غ ،‹Ó-وال-ذي-ن ب-فضس-ل-ه-م ن-ح-ن ‘
ا÷زائر اŸسستقلة».

ودع -ا شس -ع -واط -ي الشس -ب -اب Ÿواصس -ل-ة ا÷ه-اد اأ’ك،È
واÙافظة على اإ’سستقÓل وتفويت الفرصسة أامام كل
ال-ع-اب-ثﬂ ،Úت-ت-م-ا ك-ل-م-ت-ه ه-ذه ب-ت-وج-ي-ه –ية كبÒة إا¤
ا÷يشس ال- -وط- -ن- -ي اŸراب- -ط ب- -ا◊دود ،وك- -ل اŸصس -ال -ح
اأ’منية ،سسائ Óبهذه اŸناسسبة العافية لهذا البلد.
فضس -لت سس-ل-ط-ات ه-ذه ال-و’ي-ة ،وع-ل-ى رأاسس-ه-ا ال-وا‹
ابراهيم مراد ،رفقة رئيسس اÛلسس الو’ئي ،عبد القادر
شسقو ،والوفد اŸرافق لهما ،تأاكيد نكهة هذا ا◊دث من
خÓل ربط ما ›موعه  2247عائلة Ãادة غاز اŸدينة
ب -ك -ل م -ن ب -ل -دي -ت-ي ت-ي-زي م-ه-دي ال-فÓ-ح-ي-ة ب-ن-ح-و 753
توصسيلة ،وحوا‹  1094توصسيلة لسسكان بلدية الزبÒية،
وسس-ط ف-رح-ة ع-ارم-ة ل-ل-م-واط-ن Úوق-راءة ع-ف-وي-ة للشسعر
اŸلحون حول تطليق غ Íسسنوات قارورة غاز البوتان إا¤
اأ’بد.

اŸدية :م.أام Úعباسس

»æWh

ا’ثنين  06جويلية  2015م
الموافق لـ  19رمضصان  1436هـ

امتحانات ششهادة التعليم اŸتوسشط ‘ الو’يات

تباين ‘ النتائج ..وتÓميذ يتحصسلون على معد’ت تفوق 19/20
ميلة :فارسس مدور
ت- -ب- -اي -نت نسصب ال -ن -ج -اح اÙق -ق -ة ‘
شص -ه -ادة ال -ت -ع -ل -ي -م اŸت -وسص -ط ‘ و’ي -ات
ا÷م -ه -وري -ة ،ف -م -ن-ه-ا م-ن ح-ق-قت ن-ت-ائ-ج
مرضصية ،ومنها من سصجلت تراجعا تتذيل
ق -ائ -م-ة ت-رت-يب ال-و’ي-ات أ’سص-ب-اب فشص-لت
الوصصاية ‘ –ديدها ،غ Òأان الÓفت ‘
نتائج هذه السصنة –قيق التÓميذ نسصب
معد’ت عالية تفوق  19/20بالكث Òمن
ال- -و’ي- -ات ،وه- -و م- -ا ي- -ع- -كسض ا’ه -ت -م -ام
اŸت -زاي-د م-ن ال-وصص-اي-ة ب-ت-حسص Úظ-روف
“درسض التÓميذ.

 ٪56.62نسسبة النجاح Ãيلة

حققت و’ية ميلة نسصبة ‚اح جيدة ‘
ام-ت-ح-ان-ات شص-ه-ادة ال-ت-ع-ل-يم اŸتوسصط ‘
دورة جوان للموسصم ا◊ا‹ ،حيث بلغت
ال-نسص-ب-ة  ٪56.62م -ن إاج -م -ا‹ ال -تÓ-م-ي-ذ
اŸسصجل.Ú

وأاكد مدير الÎبية ﬁمد الوا‘ بأان
ه -ذه ال-نسص-ب-ة ت-ع-ت Èج-ي-دة ،ح-يث اح-ت-لت
اŸرتبة الثامنة جهويا من أاصصل  18و’ية،
واŸرتبة الثانية حسصب الديوان الوطني

تسسجيل  19.70أاعلى معدل بسسطيف

ح- -ق -قت و’ي -ة سش -ط -ي -ف نسش -ب -ة
‚اح ‘ شش -ه -ادة ال-ت-ع-ل-ي-م اŸت-وسش-ط
ت-ق-در بـ ،%66 ، 39حسشب م -ا اأع -ل -نت
ع -ن -ه م -دي -ري -ة الÎب-ي-ة ،و“ك-نت
 193م -ت-وسش-ط-ة م-ن –ق-ي-ق نسش-ب-ة
تفوق  ،%50ونذكر اأن  204تلميذ
–صش - -ل - -وا ع- -ل- -ى م- -ع- -د’ت ت- -ف- -وق
 ،20/18م - -ن ب - -ي - -ن- -ه- -م  18تلميذا
–صش - -ل - -وا ع- -ل- -ى م- -ع- -د’ت ت- -ف- -وق
.20/19
ك -م -ا ” تسص -ج -ي -ل حصص -ول ال -ت-ل-م-ي-ذة
مغاغة ﬁسصنة ،وهي من متوسصطة حي
 600مسصكن بعاصصمة الو’ية على اأعلى
معدل و’ئي بـ.20/19 . 70

أ’م البواقي ،وقد بلغ أاعلى معدل 19.30
–صص -ل ع -ل -ي -ه -ا ال -ت -ل -م-ي-ذ سص-وي-ك-ي ع-ب-د
ال -رح -م -ان م -ن إاك -م -ال -ي -ة م -ع -رك-ة ا÷ب-ل
اأ’خضصر Ãيلة.

وقد بلغ عدد اÎŸشصح Úلهذه السصنة
 20023مÎشص -ح ،م-ن-ه-م  19892مÎشصح
م -ت -م -درسض ،وه-ذا ب-ن-قصص-ان واضص-ح ع-ن
السص - -ن - -ة اŸاضص - -ي - -ة ،ح - -يث ب- -ل- -غ ع- -دد
اÎŸشصح Úاأنذاك  21857مÎشصح من
بينهم  21691مÎشصح متمدرسض.
وب -ل -غ ع -دد ال -ذك -ور م -ن اÎŸشص -حÚ
ل -ه-ذه ال-دورة  8701مÎشص-ح م-تمدرسض،
و 123مÎشصح حر Ãجموع  ،8824اأي
ب-نسص-بة  44 . 07ب-اŸائ-ة ،ف-ي-م-ا ب-ل-غ عدد
ا’إن - - -اث  21199مÎشص- -ح- -ة م- -ن -ه -ن 8
مÎشص- -ح -ات اأح -رار ،اأي ب -نسص -ب -ة 55 . 93
باŸائة.

سسطيف :نور ألدين بوطغان

 ٪59.54نسسبة النجاح ببجاية

اأك -د ◊ب -يب ل -ع-ب-ي-دات م-دي-ر الÎب-ي-ة
ل- -و’ي- -ة ب -ج -اي -ة ،اأن نسص -ب -ة ال -ن -ج -اح ‘
امتحان شصهادة التعليم اŸتوسصط ،دورة
ج - - -وان  ،2015ب- - - -ل - - -غت ح - - -دود 59 . 54
باŸائة.
ون - -ال  42ت-ل-م-ي-ذا الشص-ه-ادة ب-ام-تياز
وبعÓمات فاقت  19من  ،20وعلى معدل
‚اح هو  ،19 . 18وهذه النتائج ايجابية
ومشص -رف -ة ،ت -ع -كسض اÛه -ودات وسص -ه-ر

جميع الفاعل ‘ Úا◊قل الÎبوي ،من
اأسصاتذة واأولياء التÓميذ.
واأردف لعبيدات اأن ا’أسصرة الÎبوية،
ت -ط -م -ح اإ ¤ال -رف -ع م -ن م-ردود ال-ن-ظ-ام
الÎب -وي ون -وع -ي -ت -ه ،م -ن خ Ó-ل –ق-ي-ق
نسصبة كبÒة من النجاحات ‘ ﬂتلف
ا’متحانات اŸدرسصية نوعا وكّما.

بجاية :بن ألنوي .ت

 ٪54.89نسسبة النجاح بسسكيكدة

–صصلت و’ية سصكيكدة على نسصبة ‚اح
 ‘ 54.89شصهادة التعليم اŸتوسصط وبلغ
عدد الناجح 7583 Úتلميذ ،من إاجما‹
 13895تلميذ ،وقد –صصل  07تÓميذ على
معدل من  19.02إا ،19.46 ¤و 17تلميذا
–صصل على معدل من  18.50إا ،19 ¤و55
ت -ل -م-ي-ذا –صص-ل ع-ل-ى م-ع-دل م-ن  18إا¤

 ،18.50وكانت التلميذة بعبوشض أاية شصيماء
صصاحبة أاعلى معدل بـ 19.46من متوسصطة
Áونة قموح Ãدينة سصكيكدة.
وحصص- -لت م- -ت- -وسص -ط -ة سص -ا ⁄صص -ب -ح -ي
’و ¤من حيث
بسصكيكدة على اŸرتبة ا أ
نسصبة النجاح متحصصلة على .٪99.94

سسكيكدة :خالد ألعيفة

اŸسسيلة –قق
٪42،47
ح-ق-قت و’ي-ة اŸسص-ي-ل-ة ن-ت-ائ-ج
م- -ت- -دن- -ي -ة ‘ شص -ه -ادة ال -ت -ع -ل -ي -م
اŸت- -وسص- -ط م- -ق- -ارن- -ة ب- -السص- -ن- -ة
اŸاضص- -ي- -ة ،ح- -يث ق -درت نسص -ب -ة
ال-ن-ج-اح  42.47ب-اŸائ-ة بÎاج-ع
بأاك Ìمن  03باŸائة ،وهذا رغم
اÛهودات التي بذلها القائمون
ع - -ل - -ى ال- -ق- -ط- -اع ‘ م- -ا ي- -خصض
اسص -ت -ح -داث ÷ان م -ت -اب-ع-ة ع-ل-ى
مسصتوى الو’ية وكذا اŸلتقيات
التي نظمتها نقابات الÎبية حول
‚دة قطاع الÎبية.
وا÷دير بالذكر أان اك Èمعدل
ع -ل -ى مسص -ت -وى ال -و’ي -ة –صص-لت
عليه التلميذة زيتو Êعائشصة من
م-ت-وسص-ط-ة اŸازري ب-ب-ل-دية او’د
سص -ي -دي اب-راه-ي-م بـ ،18.98ف-ي-م-ا
ع-ادت اŸرت-ب-ة ال-ث-ان-ي-ة م-ناصصفة
ب Úال -ت -ل -م-ي-ذة ن-ذي-ر أاسص-م-اء م-ن
متوسصطة العقيد ا◊واسض ببلدية
اŸسص -ي -ل -ة وال -ت-ل-م-ي-ذة ط-يب ب-اي
شص -ي -م-اء Ãت-وسص-ط-ة ب-ك-اري ع-ل-ي
ب -ب -ل-دي-ة ب-ل-ع-اي-ب-ة Ãع-دل ،18.96
وع-ادت اŸرت-ب-ة ال-ث-ال-ث-ة ل-ت-ل-م-يذ
رم -ل -ي بÓ-ل Ãت-وسص-ط-ة صص-ا◊ي
عبد العزيز ببلدية برهوم ,بينما
حققت دائرة بوسصعادة باعتبارها
اك Èدوائ- -ر ال- -و’ي -ة م -ا نسص -ب -ت -ه
 31.73أاي ‚اح  720تلميذ من
أاصصل  2269تلميذ ،وهو ما اعتÈه
ال -ب -عضض ت -راج -ع -ا ع -ن ال -ن -ت -ائ -ج
اÙق- - -ق- - -ة خÓ- - -ل السص- - -ن- - -وات
اŸاضصية.

أŸسسيلة :عامر ناجح

اسشتياء من تسشي Òقطاع الششبيبة والرياضشة

÷نة –قيق ‘ غلق اŸسسابح أامام اŸواطنÃ Úعسسكر
ع- - -ل- - -مت «الشش- - -عب» م - -ن مصش - -ادر
م -وث -وق -ة أان ÷ن -ة –ق-ي-ق و’ئ-ي-ة
وأاخ- -رى أام- -ن- -ي- -ة ت- -ك- -ون ق- -د ح- -لت
Ãدي- -ري- -ة الشش- -ب- -ي- -ب -ة وال -ري -اضش -ة
Ãعسش -ك -ر قصش -د ال -ت -ح -ق -ي-ق ‘ ع-دة
م -ل -ف -ات يشش -وب -ه -ا ال -غ -م-وضض و–وم
ح -ول -ه -ا شش-ك-وك ذات عÓ-ق-ة ب-إاب-رام
مسشؤوول Úورؤوسشاء مصشالح باŸديرية
لصش-ف-ق-ات مشش-ب-وه-ة وأاخ-رى ت-ت-علق
بطرق التوظيف ‘ مصشالح اŸديرية
ال-ت-ي ت-دع-مت م-ؤوخ-را ب-ع-دة مرافق
هامة منها تلك التي يحتوي عليها
القطب الرياضشي بسشيدي سشعيد.
من جهته وا‹ الو’ية و‘ تصصريح له
لـ»الشصعب» ‘ ،تسصاؤولنا عن انتشصار ظاهرة

’ح - - -واضض اŸائ- - -ي- - -ة
السص - - -ب - - -اح - - -ة ‘ ا أ
’ط-ف-ال
وال -ن -اف -ورات خ -اصص-ة ‘ وسص-ط ا أ
’خÒة ،وبقاء
وب Úالشصباب ‘ الفÎة ا أ
اŸرافق الرياضصية مثل اŸسصابح الشصبه
أاوŸبية مغلقة ‘ وجه اŸواطن ، Úقال
أاو’د صص- -ال- -ح زي- -ت -و ،Êأان ÷ن -ة –ق -ي -ق
و’ئية وأاخرى أامنية –قق ‘ خلفيات
غ- -ل -ق ه -ذه اŸسص -اب -ح ‘ ،ه -ذا ال -ظ -رف
بالذات ،والذي “يز حسصب رد اŸسصؤوول
بدرجات ا◊رارة اŸرتفعة ،مضصيفا أان
مصص-ال-ح م-دي-ري-ة الشص-ب-اب وال-ري-اضص-ة ق-د
ب -ررت غ -ل -ق -ه -ا ل -ه -ذه اŸراف -ق ب -ال-ق-ي-ام
ب-ع-م-ل-ي-ات ت-ه-ي-ئ-ة اŸسص-ابح ،وهو التسصاؤول
الذي طرحه الوا‹ بنفسصه قائ Óأانه ’
يعقل أان يتم ترميم مسصبح حديث ا’‚از

مشصÒا إا ¤اŸسصبح الشصبه اوŸبي بالقطب
الرياضصي سصيدي سصعيد ،ومسصبح اŸركب
’فريقية الذي “ت
الرياضصي للوحدة ا إ
تهيئته منذ فÎة ليسصت بعيدة.
ك- -م- -ا ذك- -ر وا‹ م- -عسص- -ك -ر ،أان -ه وق -ف
’من الو’ئي ،على
شصخصصيا Ãعية رئيسض ا أ
الوضصع اŸزري الذي يتخبط فيه القطاع،
خ -اصص-ة ف-ي-م-ا ت-ع-ل-ق ب-اسص-ت-غÓ-ل اŸراف-ق
ال -ري -اضص-ي-ة اŸشص-ي-دة ح-دي-ث-ا ،خÓ-ف م-ا
كشصفت عنه مصصادرنا التي أاعازت غضصب
الوا‹ إا ¤رسصائل ›هولة –مل بيانات
ت- - -ث- - -بت ت - -ورط ع - -دة رؤوسص - -اء مصص - -ال - -ح
ومسصؤوولÃ Úديرية الشصباب والرياضصة.

معسسكر :أم أ.Òÿسس

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بر›ة ﬁ 45و’ كهربائيا لتحسس Úاÿدمة
اŸقدمة ببشسار
كشش - -ف م - -دي - -ر شش - -رك - -ة ت - -وزي - -ع
ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از للغرب العراق نور
الدين ،عن بر›ة إا‚از ﬁ 45و’
كهربائيا ضشمن اıطط ا’سشتعجا‹
لسش - -ن- -ة  ‘ ،2015إاط- - - - - - - - - - -ار –سشÚ
اÿدم -ات اŸق -دم -ة م -ع م -د خ-ط-وط
ال- -ك- -ه- -رب -اء ذات الضش -غ -ط اŸت -وسش -ط
والعا‹ على مسشافة  123كلم بنسشبة
 100باŸائة بواد السشاورة ،حيث ”
تخصشيصض مبلغ ما‹ قدره  80مليار
سش-ن-ت-ي-م وه-ي اŸشش-اري-ع ال-تي ” منها
إا‚ -از ﬁ 40و’ ،ف- -ي -م -ا ’ ي -زال 4
’‚از ‘ انتظار
ﬁو’ت ‘ طور ا إ
’شش - - - -غ - - - -ال عﬁ ÈولÚ
إاطÓ- - - - -ق ا أ
’ششغال جارية بها .
آاخرين ’ تزال ا أ
وعن مد شصبكتي الكهرباء والغاز ببشصار،
قال ذات اŸسصؤوول ‘ ندوة الصصحفية أانه
” تسصجيل ارتفاع ‘ عدد زبائن الشصركة
إا ¤أازيد من  17أالف زبون مسصتفيد من
الغاز على طول شصبكة تزيد عن  555كلم،
وما يزيد عن  77أالف زبون على طول
شصبكة كهرباء “تد إا 2000 ¤كلم ‡ا رفع
نسصبة الربط إا 48 ¤باŸائة ‘ انتظار
اسصتكمال مشصاريع الربط بكل من دائرة
ل -وات -ة واو’د خ -ظ Òودائ-رة ك-رزاز ف-ي-م-ا
يتعلق بالغاز الطبيعي إا ¤نهاية ” 2014
تسصجيل  ‘ 96اŸائة فيما يخصض الكهرباء
ذات الضصغط العا‹ و 60باŸائة بالنسصبة
ل -ذات الضص -غ-ط اŸن-خ-فضض ،ك-م-ا سص-ج-لت
الشص -رك -ة ارت-ف-اع رأاسص-م-ال-ه-ا خÓ-ل السص-ن-ة
اŸنصصرمة  2014بنسصبة  15باŸائة .
م -ن ج -ه-ة أاخ-رى ارت-ف-عت مسص-ت-ح-ق-ات
شصركة توزيع الكهرباء والغاز لدى زبائنها

بو’ية بشصار ‘ ›ال الطاقة الكهربائية
إا ¤اأزيد من  41.7مليار سصنتيم بنهاية
 ،2014م- -ن- -ه- -ا  9.8م -ل-ي-ار سص-ن-ت-ي-م ل-دى
اŸؤوسصسصات العمومية و 6.5مليار سصنتيم
لدى اإ’دارات العمومية و 15مليار لدى
ال-زب-ائ-ن الشص-رك-ة ،ع-ل-ى رغ-م م-ن سص-ي-اسصة
الدفع بالتقسصيط التي تعتمدها الشصركة
م-ن-ذ  10سص-ن-وات ل-ت-حصص-يل مسصتحقاتها،
خ-اصص-ة ب-ه-ذه اŸن-ط-ق-ة ال-ت-ي سص-تصص-ط-دم
اسص -ت -ف -ادت-ه-ا م-ن شص-ب-ك-ة ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي
الوشصيكة Ãسصتحقات متأاخرة من الكهرباء
‡ا سصيج Èعديد العائÓت على التوجه
ن - -ح - -و الشص - -رك- -ة ط- -ل- -ب- -ا لÈن- -ام- -ج دف- -ع
ل -ل-مسص-ت-ح-ق-ات قصص-د دخ-ول شص-ب-ك-ة ال-غ-از
ال-ط-ب-ي-ع-ي سص-ك-ن-ات-ه-ا ق-ب-ل الشص-ت-اء اŸق-بل
Ãنطقة تعرف بقسصاوة شصتائها وصصعوبة
تضصاريسصها
م- -ن ج -ه -ة اأخ -رى أاشص -ار ن -ور ال -دي -ن
ال -ع -راق ،إا ¤أان الشص -رك -ة ‚حت ب -نسص -ب -ة
ك -بÒة ‘ اح -ت -واء اÿسص -ائ-ر ال-ن-اŒة ع-ن
الفيضصانات اأ’خÒة والتي تسصببت ‘ تلف
العديد من اأ’عمدة الكهربائية خاصصة ‘
م- -ن- -اط- -ق واد السص- -اورة ،ح- -يث ” إاع- -ادة
اإصصÓح جميع اأ’ضصرار .
و” ب -اŸن -اسص -ب-ة ا’سص-ت-م-اع ا ¤رؤوسص-اء
ب -عضض ا÷م -ع -ي -ات ال -ت-ي حضص-رت ال-ن-دوة
م-ن-ه-ا ج-م-ع-ي-ة اÿب-ازي-ن وجمعية اأ’حياء
ب -ال -ع -ب -ادل-ة ه-ذه ا’أخÒة أاشص-ادت ب-ال-دور
ال -ك -ب Òال -ذي ت-ق-وم ب-ه الشص-رك-ة م-ن أاج-ل
راحة الزبائن بالقضصاء على ا’نقطاعات
ال -ت -ي ك -انت ‘ اŸاضص -ي ت -ره -ق السص-ك-ان
وتتسصبب ‘ خسصائر كبÒة خاصصة للتجار.

بشسار :دحمان جمال

لتششجيع الششباب على ا’سشتثمار ‘ القطاع

قافلة وطنية للرقي بعا ⁄ا’تصسا’ت تنطلق من سسطيف
ن - -ظ - -مت اŸدي - -ري - -ة ال - -ع - -م- -ل- -ي- -ة
ل Ó- -تصش - -ا’ت ب - -و’ي - -ة سش - -ط - -ي - -ف،
ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع ال -وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل -دع -م وتشش -غ -ي -ل الشش -ب -اب م -ع-رضش-ا
إاعÓ- -م -ي -ا ،تضش -م -ن نشش -اط -ات ب -عضض
اŸؤوسشسشات اŸصشغرة الناششطة ‘ قطاع
’عÓ-م وا’تصش-ال،
ت -ك-ن-ول-وج-ي-ات ا إ
وع -رضض ه -ذه ال-ت-ج-رب-ة ال-ن-اج-ح-ة،
خ -اصش-ة أان سش-ط-ي-ف ك-انت سش-ب-اق-ة ‘
إانششاء مثل هذه اŸؤوسشسشات اıتصشة
’ل-ي-اف
‘ ›ال صش -ي -ان -ة وت-رك-يب ا أ
البصشرية.
وخ Ó- -ل ذات ال - -ع - -رضض ق - -دم نسص - -ي - -م
ضصيافات رئيسض ا÷معية الوطنية للشصباب
اŸسص -ت -ف -ي -د م -ن ق-روضض اونسص-اج وك-ن-اك
واو‚ام وكذا الشصباب اŸسصتثمر مشصروعا
جد مهم ،يتمثل ‘ تنشصيط قافلة وطنية
–ت شصعار «مع اتصصا’ت ا÷زائر ترقى
م -ؤوسصسص -ت -ن -ا» Œوب ك -ل و’ي -ات ال -وط-ن،
وهذا لتحسصيسض الشصباب من اجل اإنشصاء
م- -ؤوسصسص- -ات مصص- -غ- -رة ت -نشص -ط ‘ ق -ط -اع
ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات اإ’عÓ-م وا’تصص-ال ،وه-و
اأ’مر الذي سصيكون دون شصك له فائدة لكل
الشصركاء اŸتمثل ‘ Úاتصصا’ت ا÷زائر
ووزارة الÈي -د و ت -ك -ن -ول -وج -ي-ات اإ’عÓ-م
وا’تصصال ،وكذا وزارة الشصباب والرياضصة،
ووزارة ال- -ع- -م- -ل وال- -تشص- -غ- -ي- -ل والضص- -م -ان
ا’ج -ت -م -اع -ي وال -وك -ال -ة ال -وط-ن-ي-ة ل-دع-م
وتشص -غ -ي -ل الشص -ب -اب والصص -ن -دوق ال -وط-ن-ي
للتأام Úعلى البطالة ،وكذا ا’–اد العام
للعمال ا÷زائري Úوالعديد من الشصباب
النشصط ‘ هذا اÛال ،رفقة ﬂتصصÚ
‘ اÛال.
وسص -ت -ع -ك-ف ه-ذه ال-ق-اف-ل-ة ع-ل-ى إاق-ام-ة
م -ع -ارضض م -ت -ن -ق -ل -ة ت-ع-رضض م-ن خÓ-ل-ه-ا
ال -ت -ج -رب -ة ال -ن-اج-ح-ة ل-ب-عضض اŸؤوسصسص-ات
اŸصص- -غ- -رة ال- -ت- -ي ‚حت ‘ ول- -وج ع -ا⁄
ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات اإ’عÓ-م و ا’تصص-ال ،وه-ذا
من خÓل اŸشصاريع التي تقدمها مؤوسصسصة
اتصص- -ا’ت ا÷زائ- -ر بÈن -ا›ه -ا الضص -خ -م
اÿاصض بعصصرنة الشصبكة التقنية الهاتفية

ع Èالوطن ،وهي السصياسصة التي تنتهجها
م -ؤوسصسص -ة اتصص -ا’ت ا÷زائ -ر م -ن -ذ م -دة،
وه -ذا م -ن خ Ó-ل ف -ت -ح ال -ب-اب أام-ام ه-ذه
اŸؤوسصسصات اŸصصغرة ،وهو الشصيء الذي
أاك-دت ع-ل-ي-ه ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لشص-ب-اب
اŸسص -ت -ف -ي -د م -ن مشص-اري-ع أاونسص-اج ،ح-يث
أارادت أان ت-ع-م-م ه-ذه ال-ت-ج-رب-ة ال-ن-اج-حة
عﬂ Èتلف و’يات الوطن ،قصصد جلب
اك Èعدد ‡كن من الشصباب إ’نشصاء مثل
هذه اŸؤوسصسصات اŸصصغرة التي ’بد أانها
سصتسصاهم ‘ تسصريع ا‚از شصبكة اأ’لياف
ال -بصص -ري -ة  ،و خ -ل -ق اآ’’ف م-ن م-ن-اصصب
الشصغل الدائمة و اŸؤوقتة ع Èكل و’يات
ال -وط -ن وت -أام -ل ا÷م -ع-ي-ة Œسص-ي-ده ع-ل-ى
أارضض الواقع ‘ القريب العاجل .
وج -دي -ر ب -ال -ذك -ر ،ف -ان اŸؤوسصسص -ات
اŸصص -غ -رة ب -و’ي -ة سص-ط-ي-ف تسص-ت-ف-ي-د م-ن
تكوين نظري تطبيقي ‘ ›ا’ اأ’لياف
ال- -بصص -ري -ة ،م -ق -دم م -ن ط -رف اتصص -ا’ت
ا÷زائر بو’ية سصطيف ،وهذا للمشصاركة
‘ اŸشصاريع اÿاصصة باأ’لياف البصصرية
بذات الو’ية و هذا بتشصجيع من طرف
اŸدير العملي لÓتصصا’ت بو’ية سصطيف
قدور بوعÓم الذي فتح أابواب اŸؤوسصسصة
أام -ام ه -ذه ال -ف -ئ -ة م -ن الشص -ب -اب ،و أاب-دى
اسصتعداده للمضصي قدما ‘ تكوير هذه
اŸؤوسصسص- -ات ،م- -ن خÓ- -ل ت- -ط- -ور ق- -ط -اع
ت -ك -ن-ول-وج-ي-ات اإ’عÓ-م و ا’تصص-ال ب-ذات
ال- -و’ي- -ة  ،وك- -م- -رح- -ل- -ة أاو ” ¤ت- -ك -وي -ن
›موعة من الشصباب ‘ ›ال اأ’لياف
البصصرية ،على أان يتم تكوين دفعات أاخرى
‘ ب- -اق- -ي اÛا’ت اŸع- -ن- -ي- -ة ب- -ق- -ط -اع
ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات ا’إعÓ-م وا’تصص-ال ،وه-و
الشص -يء ال -ذي رحب ب -ه اŸك -تب ال -وط-ن-ي
للجمعية و شصارك فيه بكل قوة ،كما نشصÒ
اأن ا÷معية الوطنية تعتزم إاطÓق القافلة
الوطنية ابتداء من شصهر أاوت  2015من
و’ي -ة سص-ط-ي-ف ،وع Èك-اف-ة اŸف-وضص-ي-ات
ا÷هوية لÓتصصا’ت ع Èالوطن.

سسطيف  :نور ألدين بوطغان

‹hO

أإلثن 06 Úجويلية  2015م
ألموأفق لـ  19رمضسان  1436هـ

ا◊امدي يؤوكد على بسصط ا÷يشس نفوذه ع Èكامل الÎاب اŸا‹

جدول زمني لتطبيق اتفاق السسلم واŸصسا◊ة

أم Úبلعمري (ألوكا’ت)

عقدت ÷نة متابعة تنفيذ أتفاق ألسسلم وأŸصسا◊ة
‘ ما‹ ،ألتي ” تأاسسيسسها ‘ أليوم أŸوأ‹ مباشسرة
لتوقيع أألطرأف أŸالية على هذأ ألتفاق ألتاريخي
أŸن -ب -ث -ق ع-ن مسس-ار أ÷زأئ-ر ،ع-ق-دت أج-ت-م-اع-ه-ا
ألثا Êيومي  3و 4جويلية أ÷اري بعد ذلك ألذي
ع -ق -د شس -ه -ر ج -وأن أŸاضس-ي وأل-ذي ك-ان م-ق-تضس-ب-ا
وسس-ادت-ه أج-وأء م-ن سس-وء أل-ف-ه-م وغ-ي-اب أل-ت-نسس-ي-ق،
خ-اصس-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-م-ثيل أ÷ماعات ألسسياسسية
أŸسسلحة ‘ هذه أللجنة .لكن يبدو ،وعلى عكسض
أل -ل -ق -اء أألول ،أن ه -ذأ ألج -ت -م -اع أل -ث-ا Êسس-ي-ك-ون
أÙطة ألتي تضسع هذه ألهيئة على ألسسكة ،خاصسة
وأن هذأ أألخ Òعرف أجوأء من ألثقة وأألخوية
وألشس -ع -ور ب -اŸسس-ؤوول-ي-ة أŸشسÎك-ة ‘ إأ‚اح أت-ف-اق
ألسس Ó- -م و–ق - -ي- -ق ت- -ط- -ل- -ع- -ات ألشس- -عب أŸا‹ ‘
أسسÎجاع ألطمأانينة وألسستقرأر.
هذأ وأعت Èرئيسض بعثة أأل· أŸتحدة ‘ ما‹
(مينوسسما) ،أŸنجي أ◊امدي ‘ ،ختام أجتماع
هذه أللجنة ألتي تÎأسسها أ÷زأئر وتضسم مندوبÚ
عن أ◊كومة و›موعات مسسلحة موألية للحكومة
ومتمردين مالي Úوفريق ألوسساطة ألدولية ،أن ÷نة
متابعة أتفاق ألسسÓم وأŸصسا◊ة ‘ ما‹ سستحدد
÷دول أل -زم -ن -ي ل -ت -ط -ب-ي-ق ه-ذأ ألت-ف-اق ‘ أألي-ام
ألقليلة أŸقبلة.
وأضساف رئيسض بعثة مينوسسما““ :سسنسسعى إأ ¤وضسع
أل -ل -مسس-ات أألخÒة ع-ل-ى أل-ن-ظ-ام أل-دأخ-ل-ي ل-ل-ج-ن-ة
متابعة ألتفاق مباشسرة بعد رمضسان““ وأردف قائ،Ó
‘ تصس -ري -ح ل -وسس-ائ-ل إأعÓ-م““ :سس-نشس-رع ‘ ت-ط-ب-ي-ق
ألت -ف -اق Ãوجب أ÷دول أل-زم-ن-ي أل-ذي سس-ت-ح-دده
÷نة أŸتابعة ‘ أأليام أŸقبلة““.
من ناحيتها أكدت هارونة توريه ،أŸتحدثة باسسم

““أألرضسية““ ألتي تضسم أÛموعات أŸوألية لبماكو،
أن لقاء أ÷معة وألسسبت أŸاضسي Úكان ““إأيجابيا
ألننا أحرزنا تقدما ‘ أŸناقشسات حول ضسمان
ألسسÓم لشسعوبنا““ .وهو ألنطباع نفسسه ألذي أبدأه
ﬁم -د ول -د ع -ب -دو ع-ن ت-نسس-ي-ق-ي-ة ح-رك-ات أألزوأد
قائ““ :Óنحن هنا إلحرأز تقدم وأألمور تسس‘ Ò
ألŒاه ألصسحيح““.
وع -ن ألع -ت -دأء أإلره -اب-ي أألخ Òأل-ذي أسس-ت-ه-دف
أفرأد ألبعثة أأل‡ية متعددة أألبعاد إأ ¤ما‹ ،يوم
أÿميسض ،وخلف مقتل سستة وجرح تسسعة كلهم من
جنسسية بوركينابية ⁄ ،يخف أ◊امدي ﬂاوفه من
Óسسف أنه لن
وقوع أعتدأءأت جديدة““ :أعتقد ل أ
يكون هذأ آأخر هجوم ،لكننا سسنبذل كل ما ‘

لرهاب اŸصصري
قانون ا إ

وسس -ع -ن -ا ح -ت -ى ن -ك -ون أك Ìح -ذرأ وت -ي -ق-ظ-ا ،وأكÌ
أسستعدأدأ من أجل خفضض هذأ ألنوع من ألهجمات““
و«ألقيام بأاعمال أك Ìصسرأمة ضسد ألذين يعارضسون
ألسسÓ- -م““ .وأضس- -اف““ ،ه -ن -اك ق -وى سس -ل -ب -ي -ة ك -ثÒة
سستحاول إأخرأج عملية ألسسÓم عن مسسارها““.
‘ أألخ Òخ- - -لصض أ◊ام- - -دي إأ ¤أل- - -ق- - -ول““ ،م- - -ن
ألضس- -روري أن ي- -ع -ي -د أ÷يشض أŸا‹ أن -تشس -اره عÈ
ك -ام -ل أألرأضس -ي أŸال -ي-ة ،وأن ي-ت-م إأدم-اج م-ق-ات-ل-ي
حركات ألشسمال وهذأ لن يكون سسه ،““Óمسستدركا أن
÷ن -ة أŸت -اب-ع-ة سس-ت-ح-رصض ع-ل-ى ““أل-ق-ي-ام ب-ذلك ‘
ظروف موأتية““ من أجل إأحÓل أألمن على كامل
أألرأضسي وموأكبة تنفيذ ألÈنامج ألذي ينصض عليه
ألتفاق.

اإ’عدام واŸؤوبد لكل من شسارك ‘ جماعة دموية

لره- -اب ا÷دي- -د ال- -ذي
ح- -م- -ل ق- -ان- -ون ا إ
أاعدته ا◊كومة اŸصصرية و” رفعه للرئيسس
ع -ب -د ال-ف-ت-اح السص-يسص-ي ،ع-دة م-واد تضصّ-م-نت
لعدام واŸؤوبد على كل من سصاهم
ا◊كم با إ
أاو أاسصسس أاو أادار جماعة إارهابية.
وتضسمن ألقانون  55مادة ،حيث جاء ألباب أألول
منه بعنوأن ““أألحكام أŸوضسوعية““ ،وقدمت أŸادة
أألو ¤تفسسًÒأ وتعريفا شسام Óأللفاظ وعبارأت كل
م- -ن أ÷م- -اع- -ة أإلره- -اب- -ي- -ة ،أإلره- -اب -ي ،أ÷رÁة
أإلره -اب -ي -ة ،أألسس -ل -ح-ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،أألسس-ل-ح-ة غÒ
أل -ت -ق -ل -ي -دي -ة ،أألم -وأل ،أل -ع -م -ل أإلره-اب-ي و“وي-ل
أإلرهاب.
وحددت أŸادة ألثانية نطاق تطبيق ألقانون على
كل من أرتكب جرÁة من جرأئم أإلرهاب خارج
مصس- -ر ،ف- -ي- -م- -ا ج- -اءت أŸوأد أل- -ث -ال -ث -ة وأل -رأب -ع -ة
وأÿامسسة حول عقاب مرتكب أي جرÁة إأرهابية
أو سساعد ‘ أرتكابها.
ونصض ألقانون على أنه يعاقب ،باعتباره شسريًكا ،كل
ي وسسيلة،
من سسهل إلرهابي أو ÷ماعة إأرهابية بأا ّ
م- -ب- -اشس -رة أو غ Òم -ب -اشس -رة ،أرت -ك -اب أي -ة ج -رÁة
إأرهابية ،أو أإلعدأد لرتكابها ،أو وّفر مع علمه
بذلك Ÿرتكبها سسكًنا أو مأاوى أو مكاًنا لÓختفاء،

أو لسستخدأمه ‘ ألجتماعات أو غ Òذلك من
ألتسسهيÓت.
وتضسمن ألفصسل ألثا Êأ÷رأئم وألعقوبات أŸقررة،
وحدد  33جرÁة مرتبطة باإلرهاب ،مع تقرير
ألعقوبات أŸناسسبة لها ،ونصست أŸادة ألعاشسرة على
أن يعاقب باإلعدأم أو ألسسجن أŸؤوبد كل من أنشسأا
أو أسسسض أو نظم أو أدأر جماعة إأرهابية ،أو تو¤
زعامة أو قيادة فيها .وأعطت أŸادة  34للمحكمة
ألتي تقضسي ‘ أية جرÁة إأرهابية ،فضس ًÓعن
أ◊كم بالعقوبة أŸقررة أن تأامر بعدد من ألتدأبÒ
أهمها :إأبعاد أألجنبي عن ألبÓد ،حظر أإلقامة ‘
مكانٍ مُع Úأو ‘ منطقةٍ مُحددة ،حظـر أسستخدأم
وسس -ائ -ل أتصس -ال ُم -ع -ي -ن -ة أو أŸن-ع م-ن ح-ي-ازت-ه-ا أو
إأحرأزها ،وأسستثنت ألتدب Òأألول بأالّ يجوز مدته
ع -ل -ى خ -مسض سس -ن -وأت ،وم -ع -اق-ب-ة ك-ل م-ن ي-خ-ال-ف
ألتدب ÒأÙكوم به با◊بسض مدة ل تقل عن سستة
أشسهر ،وترتب على تطبيق أي من هذه ألتدأبÒ
ألسس -اب -ق -ة ف -ق -دأن شس -رط حسس -ن ألسس-م-ع-ة وألسسÒة
ألÓ- -زم Úل- -ت- -و‹ أل- -وظ- -ائ- -ف أل -ع -ام -ة أو ألÎشس -ح
للمجالسض ألنيابية.
كما تضسمن ألقانون أيضسًا تنظيما ◊الت أإلعفاء
من ألعقوبات أŸقررة للجرأئم لكل من بادر من

أ÷ناة بإابÓغ ألسسلطات أıتصسة قبل ألبدء ‘
ت -ن -ف -ي -ذ أ÷رÁة ،وأج -از ل -ل-م-ح-ك-م-ة أإلع-ف-اء م-ن
ألعقوبة إأذأ حصسل ألبÓغ بعد تنفيذ أ÷رÁة وقبل
ألبدء ‘ ألتحقيق ،وذلك إأذأ مكن أ÷ا Êألسسلطات
من ألقبضض على من أرتكب معه أ÷رÁة ،أو على
م- -رت- -ك- -ب -ي ج -رÁة أخ -رى ‡اث -ل -ة ل -ه -ا ‘ أل -ن -وع
وأÿطورة.
إأ ¤ذلك ،ألزم ألقانون أÙكمة ،مع عدم أإلخÓل
بحقوق غ Òحسسني ألنية ،أن تقضسي ‘ كل حكم
يصس -در ب -اإلدأن -ة ‘ ج -رÁة إأره -اب -ي -ة ،فضس  Óً-ع-ن
ألعقوبة أŸقررة للجر ،Ëكما قرر ألقانون إأنشساء
ﬁكمة متخصسصسة لنظر جرأئم أإلرهاب ،ويصسدر
بتنظيم ألعمل بها قرأر من ›لسض ألقضساء أألعلى
وي-ك-ون م-ق-ره-ا أل-رئ-يسس-ي ب-ال-ق-اه-رة وي-ج-وز إأنشساء
دوأئر لها ‘ بعضض أÙافظات.
وتضس- -م- -ن أل- -ب- -اب أل -ث -ا Êم -ن أل -ق -ان -ون ،أألح -ك -ام
أإلجرأئية .ونصست أŸادة  54على أتخاذ رئيسض
أ÷م -ه -وري -ة ت -دأب Òم -ؤوق-ت-ة م-ث-ل أإلخÓ-ء وأل-ع-زل
وحظر ألتجول Ÿوأجهة أإلرهاب وأخطاره أو ما
يÎتب ع -ل -ي -ه م-ن ك-وأرث ب-ي-ئ-ي-ة ،ع-ل-ى أن ي-تضس-م-ن
أل -ق -رأر –دي -د أŸن-ط-ق-ة أŸط-ب-ق ع-ل-ي-ه-ا Ÿدة ل
تتجاوز سستة أشسهر.

الناخبون يفصصلون ‘ اÿيار اŸصصÒي

مسستقبل اليونان با’–اد اأ’وروبي يتحدد
أاد 10 ¤مÓي Úيونا ،Êأامسس ،بأاصصواتهم
لن-ق-اذ
‘ اسص -ت -ف -ت -اء ت -اري -خ -ي ح-ول خ-ط-ة ا إ
لوروب -ي -ة ل -ب Ó-ده-م ،ال-ت-ي ت-قضص-ي ب-ت-ب-ن-ي
ا أ
إاج-راءات ت-قشص-ف-ي-ة صص-ارم-ة وال-ذي سص-يحدد
مصص Òاليونان ‘ منطقة اليورو.
وقد أعت Èقادة أ◊زب أ◊اكم ““سسÒيزأ أليسساري““،
ألشسروط أألوروبية باŸهينة ،معتÈين رفضسها من
شس -أان -ه أن Áن -ح أل -ي -ون -ان ق -وة خ Ó-ل أŸف-اوضس-ات
أŸتعلقة بديونها ألثقيلة.
وقال رئيسض ألوزرأء أليونا Êأثناء أإلدلء بصسوته
ألرأفضض ،أمسض““ ،ل أحد بإامكانه Œاهل تصسميم
ألشسعب أليونا Êعلى تقرير مصسÒه بنفسسه ،غ Òأن
أل -دأئ -ن Úأل -دول -ي( Úأل -ب -نك أŸرك -زي أألوروب-ي -
أل–اد أألوروبي  -وصسندوق ألنقد ألدو‹) حذروأ
من مغبة أإلدلء أثناء ألتصسويت بـ ““ل““ ،ألن ذلك من
شسأانه أن يحرم ألبنوك أليونانية من أŸوأرد أŸالية
ألتي –تاجها وتضسطر بالتا‹ للخروج من منطقة
أليورو ،ما يزيد من عمق أزمتها ألقتصسادية ألتي
بدأت منذ سسبع سسنوأت تقريبا.
وجاء هذأ ألسستفتاء ‘ أقل من أسسبوع ،بعدما
وصسلت مفاوضسات رئيسض ألوزرأء مع ألدأئن Úإأ¤
ط- -ري- -ق مسس- -دود .وق -ررت أل -ب -ن -وك ‘ ،ظ -ل ت -عÌ
أŸفاوضسات ،إأغÓق أبوأبها Ÿدة أسسبوع وفرضست
سسقفا معينا على سسحب أألموأل ،لكن أ◊كومة
تقول إأن ألبنوك سستفتح هذأ أألسسبوع بغضض ألنظر
عن نتائج ألسستفتاء.
وق -د غ -ام-ر رئ-يسض أ◊ك-وم-ة أل-ي-ون-ان-ي-ة Ãسس-ت-ق-ب-ل
ح-ك-وم-ت-ه ب-ه-ذأ ألسس-ت-ف-ت-اء غ ÒأŸضس-مون ألنتائج،
حيث قال بشسأانه إأنه ‘ حالة تصسويت أليونانيون بـ
““نعم““ سسيقدم أسستقالته.
أم -ا وزي-ر أŸال-ي-ة أل-ي-ون-ا““ Êي-ان-يسض ف-اروف-اك-يسض““،
فقد قال ،يوم ألسسبت ،إأنه ليسض ل–Óاد أألوروبي
أي مÈرأت قانونية إلخرأج أليونان من ›موعة

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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لسصسس الدÁقراطية
لضصمان عدم تأاثÒها على ا أ

الŸÈان يراقب حالة الطوارئ ‘ تونسس

أاك - - - -د ›لسس ن - - - -واب الشص - - - -عب (الŸÈان)
ال- - -ت- - -ونسص- - -ي ،أان- - -ه سصÒاقب ف - -رضس ح - -ال - -ة
لسصسس
الطوارئ ،مؤوكدا أانها لن تؤوثر على ا أ
الدÁقراطية التي تقوم عليها البÓد.
ونقلت وسسائل إأعÓم ،أمسض ،عن أŸتحدث باسسم
›لسض نوأب ألشسعب ،ألنائب خالد شسوكت ،قوله:
““ن -ح -ن ل -دي -ن-ا ضس-م-ان-ات ق-ان-ون-ي-ة Œع-ل-ن-ا ن-رى أن
أل -ط -وأرئ ل-ن ت-ؤوث-ر ع-ل-ى أألسسسض أل-ت-ي ق-ام ع-ل-ي-ه-ا
نظامنا ألدÁقرأطي““ ،مؤوكدأ أن ألŸÈان ألتونسسي
سسÒأقب ح -ال -ة أل -ط -وأرئ أل -ت-ي ” أإلعÓ-ن ع-ن-ه-ا
ألسسبت.
وأضس -اف شس -وكت““ ،إأن -ه ل Áك -ن ألسس-م-اح ب-ان-ت-ه-اك
ح- -ق- -وق أŸوأط- -ن Úوح- -ري- -ات- -ه- -م““ ،مشسÒأ إأ ¤أن
ألŸÈان لدية أ◊ق ‘ إأيقاف حالة ألطوأرئ إأن
تب Úله أنها خرجت عن سسياقها.
وأكد أن ““أŸؤوسسسسة أألمنية تصسا◊ت مع ›تمعنا،
وتصس-ا◊ت م-ع ط-ب-ق-ات-ن-ا ألسس-ي-اسس-ي-ة““ ،م-وضس-حا أن
وزير ألدأخلية ألتونسسي ﬁمد ناجم ألغرسسلي ،أكد
أنه ل مسساسض با◊قوق وأ◊ريات““.
وكان ألرئيسض ألتونسسي ،ألباجي قايد ألسسبسسي ،قد
أعلن ،ألسسبت ،عن حالة ألطوأرئ ‘ ألبÓد Ÿدة 30
يوما ،إأثر ألعتدأء ألدأمي ألذي أسسفر عن مقتل
 38سسائحا ‘ مدينة ““سسوسسة““ ألسساحلية ،موضسحا

أن ““أ◊ك -وم -ة أل -ت -ونسس -ي -ة ت -وأج -ه –دي-ات أم-ن-ي-ة
وإأرهابية وأجتماعية وأن هذه ألظروف تسستدعي
إأجرأءأت أسستثنائية““.
وأضساف““ ،أن أ◊كومة وأجهت مطالب أجتماعية
أرب -كت أل -ع -م -ل أ◊ك -وم-ي““ ،مشس-ددأ ع-ل-ى ضس-رورة
موأجهة أإلرهاب بكل ألسسبل وألوسسائل أŸمكنة.
وبذلك تكون تونسض قد عادت إأ ¤حالة ألطوأرئ
بعد  15شسهرأ من رفعها نهائيا.
يذكر ،أن ألتونسسي Úعاشسوأ ثÓثة أعوأم ‘ ظل
حالة ألطوأرئ ألتي أعلنت ‘ جانفي  2011قبيل
فرأر ألرئيسض أألسسبق زين ألعابدين بن علي ‘
غمرة ألثورة ألتي أطاحت به .و” “ديد هذأ
ألتدب Òمن دون توقف قبل أن يرفع ‘ مارسض
.2014وإأعÓن حالة ألطوأرئ Áنح قوأت ألشسرطة
وأ÷يشض سس -ل -ط -ات أسس -ت -ث-ن-ائ-ي-ة وي-ت-ي-ح ل-لسس-ل-ط-ات
خصسوصساً ،حظر ألضسرأبات وألجتماعات ألتي من
شسأانها ألتسسبب بالفوضسى.
كما يجيز للسسلطات تنفيذ عمليات دهم للمنازل
ل-ي Óً-ون-ه-ارأً وأت-خ-اذ ك-ل أل-ت-دأب Òلضس-م-ان م-رأق-ب-ة
ألصسحف وأŸنشسورأت على أنوأعها.
وب- -اŸوأزأة“ ،ت إأق- -ال -ة أل -ع -دي -د م -ن أŸسس -ؤوولÚ
أل -ت -ونسس -ي Úإأث -ر ه -ج-وم سس-وسس-ة ،ب-ي-ن-ه-م وأ‹ ه-ذه
أŸدينة.

بسصبب تواطئها ‘ نهب ثروات الصصحراء الغربية

دعوى قضسائية ضسد ا◊كومة الÈيطانية

رف -عت ا÷م -ع -ي -ة الÈي -ط -ان -ي -ة ““ح -م -ل-ة
الصص -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة““ دع -وى قضص -ائ-ي-ة ضص-د
ا◊ك- -وم- -ة الÈي- -ط- -ان- -ي- -ة بسص- -بب ““اسص -تÒاد
منتجات من الصصحراء الغربية اÙتلة على
أان -ه-ا م-ن-ت-ج-ات م-غ-رب-ي-ة““ ،ب-حسصب م-ا أاوردت-ه
لنباء الصصحراوية أامسس.
وكالة ا أ
و–ت عنوأن ““حملة ألصسحرأء ألغربية تربح أليوم
أألول ‘ أÙك -م -ة““ ،ت -ن -اولت ›ل -ة «أن-ال-يسس-يسض»
موضسوع ألدعوى ألقضسائية أŸرفوعة ضسد أ◊كومة
ألÈيطانية ،حيث جاء ‘ ألدورية أنه ““من خÓل
تقد Ëأ◊كومة ألÈيطانية إأ ¤أÙكمة ،فإاننا
نب Úبذلك أن توأطؤو ‘ أحتÓل ألصسحرأء ألغربية
سسيكون معرضسا للطعن فيه““.
وتطرق ألعدد أ÷ديد من أÛلة إأ ¤ألرسسالة ألتي
وجهتها  243جمعية ومنظمة إأ› ¤لسض أألمن
تدعوه ““إلدأنة خطط أŸغرب للتنقيب عن ألنفط
‘ أ÷زء أÙتل من

ألصسحرأء ألغربية““ ،كما أكدت أ÷معيات أŸوقعة
على ألرسسالة أنه ““ل Áكن ألسسماح بأاي تنقيب إأ¤
أن ي -ت -م -ت -ع ألشس -عب ألصس -ح-رأوي ب-ح-ق-ه ‘ ت-ق-ري-ر
أŸصس.““Ò
ك- -م -ا ت -ن -اول ه -ذأ أل -ع -دد““ ،أسس -ت -خ -دأم أıزن
أŸغربي لÓأموأل للتاأث Òعلى وزيرة أÿارجية
ألأمريكية ألسسابقة هيÓري كلينتون ،من أجل
دفع ألوليات أŸتحدة ألأمريكية لتخاذ موأقف
م-وأل-ي-ة ل-ل-م-غ-رب ‘ قضس-ي-ة ألصس-ح-رأء ألغربية““،
بحسسب أŸصسدر.
وسسلطت أŸنظمة ألÈيطانية ‘ هذأ ألعدد ،ألضسوء
على مقال صسحيفة ““ألغارديان““ ألÈيطانية لتقرير
أأل· أŸتحدة أŸسسرب حول ألتحقيق ‘ رشسوة
أŸغ- -رب Ÿوظ- -ف Úسس- -ام ‘ Úم- -ف- -وضس- -ي- -ة أأل·
أŸت -ح -دة ◊ق-وق أإلنسس-ان ل-ل-ت-أاث Òع-ل-ى ق-رأرأت-ه-ا
وتقاريرها أŸتعلقة بالصسحرأء ألغربية وذلك من
خÓل ‡ثلها ‘ جنيف آأنذأك.

ع Èالعا⁄

رفع التأاهب اأ’مني ‘ إاسسبانيا

^مدريد :قال وزير ألدأخلية أإلسسبا Êخورخي فÒنانديز  -دياز ‘ مقابلة نشسرت أمسض ،إأن ““هناك
خطرأ كبÒأ من هجوم إأرهابي““ قد يسستهدف إأسسبانيا ،معتÈأ أن ““ألتهديد أإلرهابي““ رفع ألتأاهب
أألمني إأ ¤مسستوأه ““أألك Ìحرجا““ منذ هجمات  11من مارسض .2004
وأضساف““ :نحن ‘ حالة تأاهب قصسوى منذ هجمات  11من مارسض  2004ألتي ضسربت مدريد““ ،وألتي
تسسببت ‘ مقتل  191شسخصسا وإأصسابة ألف Úبجروح.

نصسب تذكاري لضسحايا سسوسسة

ديفيد كامÒون
^ لندن :أعلن رئيسض ألوزرأء ألÈيطا Êديفيد كامÒون ،أمسض ،عن إأقامة نصسب تذكاري تكرÁاً ألروأح
 30بريطانيًا قتلوأ ‘ ألعتدأء ألدأمي ألذي أسستهدف ‘  26جوأن فندقًا ‘ مرسسى ألقنطاوي قرب
مدينة سسوسسة على ألسساحل ألشسرقي ألتونسسي.
وقال كامÒون““ :إأن من فقدوأ حياتهم ‘ تونسض كانوأ ضسحايا فظاعة وحشسية إأرهابية““.

اأ’مريكيون يتجسسسسون على الÈازيل

^ واشصنطن :قال موقع ويكيليكسض أŸتخصسصض بنشسر ألوثائق أ◊كومية أŸسسربة ،إأنه حصسل على أدلة
تثبت أن وكالة أألمن ألقومي أألمريكية ما برحت تتجسسسض بشسكل منتظم على عدد من كبار أŸسسؤوولÚ
‘ أ◊كومة ألÈأزيلية.
وقال أŸوقع ،إأن ألوكالة تنشسط بشسكل خاصض ‘ عمليات ألتجسسسض ألقتصسادي على ألÈأزيل.

مزاعم كاذبة

^ بلغراد :زعم رئيسض صسرب ألبوسسنة ميلورأد دوديك ،أن أإلبادة أ÷ماعية للمسسلم‘ Ú
سسربرنيتشسا عام  1995كانت ““أكذوبة““ ،وذلك قبل أسسبوع من حلول ألذكرى ألعشسرين للمذبحة،
وأسستنكر ﬁاولة بريطانيا أسستصسدأر قرأر من أأل· أŸتحدة بشسأان هذه أإلبادة.
وُقتل نحو ثمانية آألف مسسلم من ألرجال وأألطفال ‘ جويلية  1995بعد أجتياح ألقوأت
ألصسربية سسربرنيتشسا ألتي كانت –ظى بحماية أ‡ية قبل أشسهر من نهاية أ◊رب أألهلية
ألتي أسستمرت ثÓث سسنوأت.وحتى أليومُ ،ع Ìعلى رفات  6471ضسحية ‘ عدد من أŸقابر
أ÷ماعية ،وهذه أŸذبحة ألتي تعت Èمن أسسوإأ ألفظائع ‘ أوروبا منذ أ◊رب ألعاŸية
ألثانية ،صسنفتها ﬁكمتان دوليتان على أنها إأبادة.

انتحاري يقتل  6مصسل ‘ Úكنيسسة

أل-دول أل-ت-ي تسس-ت-خ-دم أل-ع-م-ل-ة أألوروب-ي-ة أŸوح-دة
““أليورو““ .وأتهم ألوزير أ÷هات ألدأئنة Ãحاولة
نشسر ألرعب حول ألسستفتاء ،وتسساءل Ÿاذأ أجÈونا
على إأغÓق أŸصسارف؟
وكان برنامج أإلنقاذ ألذي قدمه أألوروبيون لليونان
قد أنتهى مفعوله ألثÓثاء أŸاضسي.

وك -انت أ÷ه -ات أل -دأئ -ن-ة ق-د م-ن-حت أل-ي-ون-ان 240
م- -ل- -ي- -ار ي- -ورو م -ن -ذ  2010مسس-اع-دأت ووع-دت-ه-ا
بقروضض ،لكنها  ⁄تدفع شسيئا ألثينا منذ نحو عام
بسسبب رفضض أثينا تنفيذ بعضض أإلصسÓحات ألتي
أعتÈتها صسعبة وقاسسية على موأطنيها.

مقتل  25مسسلحا ‘ حملة لألمن بسسيناء
أمنيا ،لقي  25مسسلحا مصسرعهم و” ألقبضض على  5أفرأد آأخرين مشستبه بتورطهم ‘ عمليات إأرهابية
خÓل حملة أمنية شسنتها قوأت أألمن أŸصسرية من ألشسرطة وأ÷يشض بجنوب ألشسيخ زويد ورفح
Ãحافظة شسمال سسيناء.

^ باوتشصي :قال مسسؤوول ‘ ألصسليب أألحمر وشساهد ،إأن أنتحاريا فجر نفسسه ‘ كنيسسة ‘
مدينة بوتيسسكوم ألنيجÒية ،أمسض‡ ،ا أسسفر عن مقتل  6أشسخاصض.
وقتل من يشستبه أنهم مسسلحون من بوكو حرأم أك Ìمن  200شسخصض ‘ أألسسبوع أŸاضسي ‘
موجة هجمات دموية جددت ألغضسب ألدأخلي ‘ نيجÒيا وأطلقت دعوأت لعقد أجتماع
دو‹ لتنسسيق عملية عسسكرية ضسد بوكو حرأم.

القوات السسورية تدخل الزبداÊ

^ دمشصق :دخلت ألقوأت ألنظامية ألسسورية ،أمسض ،مدينة ألزبدأ ‘ Êريف دمشسق ،إأثر
هجوم عنيف بدأته ألسسبت على أŸدينة ألتي تعت Èآأخر معاقل أŸعارضسة ‘ أŸنطقة
أ◊دودية مع لبنان.
وتشسرف ألزبدأ Êعلى ألطريق ألعام ب Úدمشسق وبÒوت.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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حسصن التدب Òوالتخطيط يجنبان تكبد انتكاسصة مالية
كل عام يحل فيه ششهر رمضشان الذي يوصشف بششهر الرحمة ،يعود ا◊ديث عن القدرة الششرائية التي كثÒا ما تتضشرر ‘ هذا الششهر الفضشيل،
لسشعار التي يلهبها اŸضشاربون.
بفعل النفقات اŸتزايدة للمسشتهلك من جهة ،وأاحيانا أاخرى بسشبب ارتفاع ا أ
لسشرة ا÷زائرية من الطبقة اŸتوسشطة ‘ هذا الششهر؟ ..وهل Áكن القول إانه ترسشخت اليوم ثقافة ترششيد النفقات ‘ ظل
ترى ما هي ميزانية ا أ
لسشرة ا÷زائرية.
التطور التكنولوجي وانتششار الوعي وارتفاع اŸسشتوى التعليمي ÷ميع أافراد ا أ

دون شصك فإان اضصطراب السصوق وعدم
اسصتقرار اأ’سصعار يؤوثر بشصكل ﬁسصوسص على
القدرة الشصرائية ،ومازالت نفقات اأ’سصرة
ا÷زائرية ‘ هذا الشصهر تتقاطع وتتباين
أاحيانا ‘ معدل النفقات.
‚د ب - -اŸوازاة م- -ع ذلك ،أاسص- -را ت- -دخ- -ر
مسصبقا –سصبا للنفقات اŸتزايدة ‘ هذا
الشص- -ه- -ر ال- -ك -ر ،Ëوق -د تضص -ط -ر أاخ -رى إا¤
ا’سصتدانة إاذا أاسصرفت ‘ اإ’نفاق و ⁄تÈمج
أاو تخطط لتسصي Òميزانيتها العائلية ،وإان
كان معدل أافراد اأ’سصرة اليوم صصار يÎاوح
م- -ا ب Úخ- -مسص- -ة وسص- -ت- -ة أاف- -راد ،وب -ات م -ن
الضص -روري ت -رشص-ي-د ن-ف-ق-ات ه-ذه اŸي-زان-ي-ة
ح-ت-ى ي-ت-ف-ادى ال-عشص-وائ-ي-ة ‘ اق-ت-ن-اء اŸواد
ا’سصتهÓكية وŒنب التبذير.
اقÎبت «الشصعب» من عدة عينات ﬂتلفة
وق- -فت ف- -ي- -ه- -ا ع- -ل- -ى م- -دى Œذر ث- -ق -اف -ة
ال- -ت- -خ- -ط- -ي -ط ل -ل -م -ي -زان -ي -ة وسص -ط اأ’سص -رة
ا÷زائرية وحجم النفقات ‘ شصهر رمضصان
الفضصيل.
ف -السص -ي -د ﬂل -وف ،م -وظ-ف وأاب أ’رب-ع-ة
أاط- -ف- -ال ،ق- -ال إان ح- -ج- -م اق- -ت- -ن -ائ -ه اŸواد
ا’سصتهÓكية ’ يرتفع ،بل يحافظ على نفسص
السص -ق -ف ،ك-ون ال-ن-ف-ق-ات الشص-ه-ري-ة أ’سص-رت-ه
طوال السصنة تبقى مسصتقرة ’ تتعدى مبلغ
 ٤0أالف دينار ،وحتى مÓبسص العيد يقتنيها
مسص- -ب -ق -ا م -ن خ Ó-ل ادخ -ار م -ب -ل -غ ي -غ -ط -ي
احتياجات أاطفاله .ويرى أان التحكم ا÷يد
‘ ال -ن -ف -ق -ات وخ-اصص-ة حسص-ن ال-ت-دب Òل-رب-ة
البيت ،من شصأانه أان يقضصي على أاي تبذير.
وأابدى امتعاضصا من الذين يقتنون اÿبز ثم
يتخلصصون منه ‘ القمامة ‘ اليوم اŸوا‹،
رغم أانه Áكن أان يبقى صصا◊ا لÓسصتهÓك
بعد تسصخينه ومن خÓل ا’حتفاظ به داخل
الثÓجة .واسصتاء كذلك من الذين يحضصرون

العيد ،كون أاجر زوجها ’ يتعدى  30أالف
دي -ن -ار .واع -تÈت أان ال -ت -خ -ط -ي -ط وب-ر›ة
نفقات اŸيزانية العائلية ‘ رمضصان أاو ‘
باقي أاشصهر السصنة يكون متعبا بل ومسصتحيÓ
عندما يكون اأ’جر منخفضصا وعدد اأ’طفال
يصص- -ل إا ¤خ -مسص -ة ك -ل -ه -م م -ازال -وا صص -غ -ارا
يحتاجون إا ¤نفقات الÎبية والعÓج واأ’كل
واŸلبسص.

النفقات تتضصاعف بشصكل ل إارادي

أاك Ìمن طبق Úثم ’ يتمكنون من اسصتهÓك
Óفطار ،رغم أان شصهر رمضصان
ما حضصروه ل إ
فيه ثÓثون يوما Áكنهم ‘ كل مائدة إافطار
أان يحضصروا طبق.Ú

ضصرورة إارسصاء ثقافة السصتهÓك
م -ن ج -ه -ت -ه «سص-ع-ي-د» ،إاط-ار وأاب ل-ثÓ-ث-ة
أاطفال وجدناه مقتنعا أان اŸيزانية العائلية
يجب أان تÈمج .وقال إان النفقات ’ يجب
أان تكون عشصوائية بل يخطط لها مسصبقا.
وت -ع -جب م -ن ال -ذي -ن ي -ل -ج-أاون ن-ه-اي-ة شص-ه-ر
رمضصان إا ¤ا’سصتدانة ..على اعتبار أانه ’
يعقل أان نسصتهلك ميزانية تفوق اأ’جر الذي
نتقاضصاه.
وبالنسصبة Ÿيزانية رمضصان التي ينفقها،
ذكر أانها تسصتقر ‘ حدود  50أالف دينار،
وتسصمح لهم بتوف Òوجبات جيدة ومتنوعة.
وتأاسصف «سصعيد» لوجود من يقتني اŸواد
الغذائية بشصكل عشصوائي ،و’ Áتلك ثقافة
ا’سص -ت -هÓ-ك .وع-ل-ى سص-ب-ي-ل اŸث-ال م-واط-ن

ميزانية األسصرة ‘ اŸيزان...

تتعرضص ميزانية اأ’سصرة ‘ شصهر رمضصان ’سصتنزاف بفعل إاقبال
اŸواطن Úعلى اأ’سصواق الغذائية ،حيث يكاد يتجه أاغلب أافراد
العائلة الواحدة كل يوم إا ¤اأ’سصواق ا÷وارية وعربات البيع على
حواف الطرق واÓÙت والدكاك Úواıابر ’قتناء كل ما لذ
وطاب ،ليكتشصفوا ‘ نهاية اŸطاف أان اإ’نفاق الغذائي يزيد بشصكل
’فت يسصتدعي وقفة تقييم و“عن ،تفاديا للسصقوط ‘ حالة أاشصبه
ب -اإ’ف Ó-سص ‡ا ي-ؤوث-ر ع-ل-ى ج-وانب أاخ-رى ت-ت-ع-ل-ق ب-ا◊ي-اة ال-ي-وم-ي-ة
وم-واج-ه-ة مصص-اري-ف ومسص-ت-ح-ق-ات ت-ت-ط-ل-ب-ه-ا ع-م-لية إا‚از مشصاريع
مصصÒية ،كتمويل سصكن أاو اقتناء سصيارة أاو دفع فاتورة عÓج وغÒها
من اŸسصائل التي ترهق كاهل اأ’سصرة ا÷زائرية متوسصطة وﬁدودة
الدخل.
وبالرغم من تسصجيل اسصتقرار أ’سصعار بعضص اŸواد ذات الصصلة
Ãائدة رمضصان كاÿضصر والفواكه وارتفاع طفيف لبعضصها وغÓء
غ ÒمÈر اق -تصص -ادي -ا ل -ع -دد م-ن اŸواد اأ’خ-رى ك-ال-ل-ح-وم ا◊م-راء
واأ’سصماك ،فإان اأ’سصرة ا÷زائرية تسصتسصلم للسصوق ‘ رمضصان فÓ
تبخل على أافرادها Ãا يلزم من مواد ومنتجات توفر لهم تعاطي
مسصتوى من الرفاهية وهو مؤوشصر صصحي يدلل على أان معدل القدرة
الشصرائية للفرد ا÷زائري عرفت –سصنا ‡ا Áكنه من مواجهة
واقع اأ’سصعار ‘ رمضصان والتي يفرضصها كبار التجار وبارونات
ﬂتلف أاسصواق ا÷ملة التي ’تزال تنتظر تكف ‘ Óالعمق حتى
تسصتعيد صصورتها اأ’صصلية كأارضصية انطÓق شصفاف للتجارة Ãا يضصيق
على النشصاطات اŸوازية وكافة أاعمال الغشص واŸضصاربة والتهرب
الضصريبي.
وأام-ام ارت-ف-اع م-ع-دل م-ي-زان-ي-ة ال-ع-ائ-ل-ة الشص-ه-ري-ة مقابل مواجهة
Óن -ف -اق ‘ الصص -ي -ف ،ك -اأ’ف -راح وال -و’ئ-م و‘ ال-دخ-ول
م -واع -ي -د ل  -إ
ا’جتماعي كاŸدرسصة ومناسصبات أاخرى ذات تأاث Òمباشصر على
ميزانية اأ’سصرة ،فإان هذه اأ’خÒة تكاد تكون أامام امتحان لنجاعة
التسصي Òومدى التحكم ‘ اقتصصاد البيت من خÓل اعتماد سصلوكات
اق -تصص -ادي -ة –ق -ق ه -دف ت-رشص-ي-د ال-ن-ف-ق-ات وت-ه-ذيب ال-ت-ع-ام-ل م-ع
اŸيزانية ،آاخذا ‘ ا◊سصبان كافة مؤوشصرات اÙيط ا’قتصصادي
واŸا‹ التي تنذر توجهاتها ‘ اŸدي ÚاŸتوسصط والطويل ،بأانها
سصتكون صصعبة وتصصيب بشصكل مباشصر ميزانية اأ’سصرة‡ ،ا يفرضص
على العائلة ا÷زائرية وبشصكل مبكر ا’نخراط ‘ مسصار أاك Ìواقعية
يرتكز على حسصن التدب ÒاŸا‹ وا◊د من اإ’فراط ‘ اإ’نفاق Ãا
‘ ذلك بالنسصبة Ÿصصاريف التنقل وأاعباء وقود السصيارات وتنمية
ثقافة الوقاية للتقليل من تكاليف عÓج ﬁتمل يتسصبب فيه التخمة
الغذائية أاو الÓمبا’ة ‘ ا’سصتهÓك.

سسعيد بن عياد

ي-ن-فق  1000دي -ن -ار أاو أاك Ìل -وج -ب -ة واح-دة
مغذية ومتنوعة وكاملة ‘ اليوم ،لكنه ’
ينعكسص ذلك على سصلوكه ،حيث ’ يتطور
رغم النفقات التي يصصرفها على أاكله ،وشصبه
ذلك “اما مثل الفريق الرياضصي الذي يكلف
ميزانية و’ يسصجل نتائج إايجابية.
تركناه وهو يأامل أان يÎجم ا’سصتهÓك ‘
سصلوكات حضصارية كأان يحÎم الشصخصص قوانÚ
اŸرور وال -ب -ي -ئ-ة وي-ك-ون م-واط-ن-ا م-ن-ت-ج-ا ،أ’ن
صصورة الفرد سصتنعكسص على صصورة اÛتمع.
‘ ح Úالسص- -ي- -دة «م- -و ،»Êرب -ة ب -يت وأام
ÿمسصة أاطفال ،أاول عبارة التقطناها منها
تضصمنت شصكوى عدم “كن أاجر زوجها من
ت-غ-ط-ي-ة ن-ف-ق-ات ال-ع-ائ-ل-ة ،ب-ي-ن-ما –رصص ‘
رمضصان على تقليصص ما تقتنيه ،فقالت ’
Áك - -ن- -ن- -ا أان نشصÎي ف- -اك- -ه- -ت Úو‘ أاغ- -لب
اأ’حيان نسصتغني عن ا◊لويات ،ف Óنقتنيها
سصوى مرة واحدة ‘ اأ’سصبوع .وزيادة على
ذلك ،تضصطر إا ¤ا’سصتدانة لشصراء مÓبسص
العيد و–ضص Òنوع أاو نوع Úمن حلويات
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لسشرة ا÷زائرية ‘ رمضشان
ارتفاع نفقات ا أ

فضسيلة .ب

العدد
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«...ننفق ضصعف ما ننفقه ‘ باقي أاشصهر
السصنة ورÃا أاغلبية اأ’سصر تتضصاعف نفقاتها
ب -دون إارادت -ه -ا ،ب -ال-ن-ظ-ر إا ¤خصص-وصص-ي-ة ه-ذا
الشص- -ه -ر ،وال -دل -ي -ل ع -ل -ى ذلك ارت -ف -اع ح -ج -م
القمامة التي تطرحها العائÓت ‘ اأ’ماكن
اıصصصصة للنفايات .»..هذا ما أاكده فيصصل،
طبيب ،أاعزب ،ويتعاون مع شصقيقته ووالده من
أاجل تغطية نفقات –ضص Òمائدة رمضصانية
متنوعة .و’ Áكن أان ننسصى كون هذا الشصهر
يحل علينا ضصيفا مرة واحدة ‘ السصنة .لكن
ب -اŸوازاة م -ع ذلك ،اع -ت Èم -ي -زان -ي -ة رمضص-ان
تختلف من عائلة إا ¤أاخرى ،مع ضصرورة اأ’خذ
ب -ع Úا’ع -ت -ب -ار دخ-ل ال-ع-ائÓ-ت وك-ذا ال-ق-درة
الشص- -رائ -ي -ة واŸسص -ت -وى ا’ج -ت -م -اع -ي ‘ ظ -ل
اختÓف متوسصط دخل الفرد ،على اعتبار أان
اأ’سصرة الÌية ميسصورة ا◊ال ’ تتضصرر من
ارتفاع حجم مصصاريفها ‘ رمضصان و’ –تاج
حتى إا ¤تخطيط أاو بر›ة .لكن وبخÓف
ذلك ،اأ’سصرة اŸتوسصطة ›Èة على بر›ة
Óسصف ،اŸتضصرر ‘ كل ذلك اأ’سصر
نفقاتها .ول أ
الفقÒة التي كثÒا ما تلجأا إا ¤ا’سصتدانة ،كون
ميزانيتها هشصة وجد ضصعيفة .واقÎح فيصصل،
أان تتحلى اأ’سصر بسصلوك حسصن التدب ،Òمع
ا◊رصص على التخطيط ا÷يد حتى ’ تواجه
ال -ع -ائ-ل-ة أازم-ة ال-ف-ج-وة ‘ م-ي-زان-ي-ت-ه-ا و’
ت-ت-ك-ب-د مشص-ك-ل-ة ا’ن-ت-ك-اسص-ة اŸال-ية بسصبب
ا’سصتهÓك.

فـ ـي قف ـ ـصص الته ـ ـام

منطق بعيد عن النظافة...
انتشصرت ظاهرة بيع اŸواد التي –تاج إا ¤موقع
نظيف يوفر الشصروط الضصروريةﬁ ‘ ،يط العديد
من اأ’سصواق ..خاصصة منذ بداية شصهر رمضصان،
والذي يعرف بارتفاع نسصبة ا’سصتهÓك بالنسصبة
ل- -ل- -م- -واط- -ن ا÷زائ- -ري ع- -ل- -ى حسص -اب ال -تصص -رف
اŸنطقي..
فبالرغم من تقلصص الظاهرة من ح Úآ’خر ،إا’
أانها  ⁄تختف “اما ،بل زادت ووصصلت إا ¤الذروة
ح Úي -ن -ت -ه -ز «ال -ب -اع -ة» ال -ت -غ Òال -ك-ب ‘ Òسص-ل-وك
اŸسصتهلك لتقد Ëالسصلع التي من الضصروري أان
تباع ‘ Óﬁت لها كل شصروط النظافة ،لكننا
Óسصف الشصديد على ا’أرصصفة ،ونعني بها:
نراها ل أ
اÿبز بكل أانواعه ،الز’بية ،قلب اللوز والعصص...Ò
فـ «التاجر» يعرضص كل هذه اŸواد على طاولة
ت-ك-ون ف-ي-ه-ا ال-ن-ظ-اف-ة غ-ائ-ب-ة “ام-ا م-ن اه-تمامه،
ويقدم اŸنتوج ‘ حالة ’ تليق “اما بالزبون ،هذا
اأ’خ Òال -ذي ’ ي -ه -ت -م م -ن ج -ه -ت -ه ب -ت -وف-ر شص-رط
النظافة ‘ الشصيء الذي اقتناه ..واŸهم بالنسصبة له
أانه سصيسصتهلك اŸنتوج ‘ موعد اإ’فطار ..وأامر
ال -ت -ع -رضص ل -تسص ّ-م -م -ات اأو اأي داء ’ ي-خ-ط-ر ب-ب-ال-ه
“اما ..وحتى خÓل حديثنا من ح Úآ’خر مع
الذين يقتنون هذه اŸواد يركزون على أاشصياء ’
تسص Òبنا اإ ¤اŸنطق ‘ ظروف تقد ËاŸنتوج إا¤
الزبون ،مثل «منذ سصنوات وأانا أاشصÎي القلب اللوز
من عند هذا التاجر» ،اأو «البّنة قبل كل شصيئ»،
«أاعجبني السصعر»...اإلخ.
وبالتا‹ ،فإان اإ’قبال على هذه النقاط بتوفر
اŸسصتهلك Úيشصجع «هؤو’ء التجار» على ا’سصتمرار
‘ هذه ا◊الة ،كونهم يوفرون رغبات اŸسصتهلك
م -ن دون م -ع -اي Òاأخ -رى ،ب -ال -رغ -م م -ن أان السص -ل -ع
معروضصة –ت حرارة الشصمسص وكثافة اŸركبات،
وغالبا ما تعرضص هذه السصلع طيلة اليوم؟؟؟

حامد حمور

حجز قرابة  100كلغ من
اŸواد غ Òالصصا◊ة
حما Êرئيسس جمعية اŸنتج Úا÷زائري Úللمششروبات:
السصوق تعا Êمن ‡ارسصات متعامل Úغ ÒاحÎافي Úوا÷ودة ضصمان البقاء لÓسصتهÓك باŸدية
ن -دد رئ -يسص ج -م -ع -ي -ة م -ن -ت-ج-ي
اŸشصروبات ،دخول متعامل ÚغÒ
احÎاف - -ي Úإا ¤السص- -وق ه- -دف- -ه- -م
ال-وح-ي-د –ق-ي-ق ال-رب-ح السص-ه-ل من
خÓ- -ل ال- -نشص- -اط- -ات اإ’ن- -ت- -اج- -ي- -ة
وال-تسص-وي-ق-ي-ة اŸوازي-ة وفرضص أامر
واق -ع Ÿن -افسص -ة غ Òن -زي -ه -ة .ك-م-ا
سصجل تواجد منتجات Ÿشصروبات
مضصرة بالصصحة العامة ،مشصÒا إا¤
أان ه -ن -اك م -ؤوشص -رات واع -دة ل-ه-ذا
ال- - - -ق- - - -ط- - - -اع Ãا ‘ ذلك وج- - - -ود
م-ت-ع-ام-ل ،Úع-ل-ى ق-لتهم ،يحرصصون
على ا÷ودة.
غ Òأان -ه ’ح -ظ أان اŸسص -ت -ه -لك
ا÷زائ- - -ري أاك Ìوع - -ي - -ا بضص - -رورة
التوجه إا ¤التعامل مع اŸنتجات

ا÷زائ -ري -ة م -ع ت -زاي -د ح-رصص-ه ‘
هذا التوجه على جانب ا÷ودة.
و‘ ه -ذا اإ’ط -ار ،ف -إان اإ’ن -ت -اج
ا÷زائ -ري ‘ ق -ط -اع اŸشص -روب-ات
بكافة أاصصنافها تغطي حوا‹ ٪90
من حجم طلب السصوق ،مع السصعي
إا ¤إا“ام النسصبة اŸتبقية بالرفع
م- -ن وتÒة اإ’ن- -ت- -اج اÙل -ي ال -ذي
ي -ع -رف نسص -ب -ة ‰و ج -ي -دة ،م-ق-اب-ل
ارتفاع وتÒة الطلب الوطني ،يقول
ﬁدث - -ن - -ا ،مشصÒا إا ¤أان اŸن - -ت- -ج
ا÷زائ- -ري أادرك ال -ي -وم أان أافضص -ل
وسص -ي-ل-ة لضص-م-ان ال-ب-ق-اء ‘ السص-وق،
ت -ت -م -ث -ل ‘ ع-رضص م-واد م-ط-اب-ق-ة
Ÿع -اي Òا÷ودة‡ ،ا ي -ع -زز ال -ث-ق-ة
ل - -دى اŸسص- -ت- -ه- -لك وي- -حسص- -ن م- -ن

ق- -امت ال -ف -رق -ة اıتصص -ة ‘ م -ت -اب -ع -ة ال -ل -ح -وم
حصصصص اŸؤوسصسصة اإ’نتاجية ‘
ومشصتقات ا◊ليب Ãديرية التجارة لو’ية اŸدية،
السصوق.
Óشص-ارة ،ت-ع-رف اŸشص-روبات اŸدعمة بإاطارات مفتشصية البيطرة لدى اŸصصالح
ل -إ
الغازية والعصصائر رواجا كبÒا ‘ الفÓحية ‘ الفÎة اŸمتدة من  06 / 29إا07 / 01 ¤
شص - -ه- -ر رمضص- -ان وط- -ي- -ل- -ة فصص- -ل  2015 /بحجز كمية من اللحوم البيضصاء وا◊مراء
الصصيف‡ ،ا يجعلها ‘ صصدارة قدر وزرنها بـ 62.160كلغ لدى Óﬁت القصصابة بكل
اŸواد التي –قق مبيعات كبÒة من بلديتي اŸدية وبني سصليمان ،كونها غ Òصصا◊ة
ت -ع -ود ع -ل -ى م -ن -ت-ج-ي-ه-ا Ãداخ-ي-ل لÓ- -سص- -ت- -هÓ- -ك وم -وضص -وع -ة خ -ارج شص -روط ا◊ف -ظ
وفÒة ،ينبغي أان يوجه جزء منها اŸنصصوصص عليها قانونا.
كما حجزت عناصصر هذه الفرقة التابعون Ÿديرية
إا– ¤ديث وعصص- - -رن- - -ة وسص- - -ائ- - -ل
اإ’نتاج وتنمية إادراج معاي Òا÷ودة التجارة 351 ،علبة من مادة الياغورت بوزن  35 .1كلغ
ومراقبة النوعية بشصكل يقضصي على ب -ب -ل -دي -ة ب -ن -ي سص -ل -ي -م -ان ،ك-ون أان ه-ذه اŸادة ك-انت
ك- -اف- -ة اŸم- -ارسص- -ات ال- -ت -ي تسص -يء موضصوعة خارج شصروط حفظها ،أاي ‘ درجة توفق
لقطاع إانتاج اŸشصروبات اŸرتبط  27درجة ،وهذا خÓل مهمة رقابة قادها أافراد هذه
الفرقة إا ¤هذه ا÷هة الشصرقية من الو’ية.
بشصكل مباشصر بالصصحة العمومية.

اŸدية :م.أام Úعباسس

سسعيد بن عياد

تهافت كب Òعلى زلبية الشصع Òألولد ابراهم بÈج بوعريريج
يتهافت سصكان و’ية برج بوعريريج على اقتناء ا◊لوى
التقليدية «الز’بية» على اختÓف أاشصكالها وأانواعها ،والتي
طاŸا صصاحبت موائد اإ’فطار ‘ رمضصان ’سصيما منها
«ز’ب -ي -ة الشص -ع ،»Òال -ت -ي اب -ت -ك -ر ط -ري-ق-ة –ضصÒه-ا ح-ر‘
Ãنطقة أاو’د ابراهم ( 56كلم أاقصصى جنوب شصرق برج
بوعريريج).
وعلى الرغم من ارتفاع درجات ا◊رارة التي تشصهدها
اŸنطقة خÓل هذه الفÎة تظل Óﬁت بيع ز’بية الشصعÒ
تعرف إاقبا’ واسصعا من طرف الزبائن الذين يقصصدونها من
كل حدب وصصوب وغايتهم أاخذ ما يكفيهم من هذه ا◊لوى
التقليدية اللذيذة.
ومن ب Úبائعي ز’بية الشصع Òعمي عزالدين ،صصاحب
ﬁل صصغ ’ Òيكاد يخلو من الزبائن ،الذين يصصطفون أامامه
Ãجرد أان تتصصاعد رائحة الز’بية الشصهية ‘ اأ’جواء ،كما
أاوردته «واج».
يعود سصر «ز’بية الشصع »Òإا ¤طريقة –ضصÒها التي تتم

بكل عناية ،لتنضصج طرية من الداخل وﬁمصصة من اÿارج
وذلك بطريقة يتفّنـن حرفيوها ‘ مزج مكوناتها على غرار
الدقيق (السصميد) والزيت لتحضص Òالعجينة السصائلة ومن ثم
إاضصافة الشصع ،Òليوضصع هذا اÿليط اŸتجانسص ‘ قمع ويتم
تشصكيل ﬁتواه داخل مقÓة كبÒة ‡لوءة بالزيت لتطهو بكل
ع -ن -اي -ة .وم -ن ث-م تسص-ت-خ-رج سص-اخ-ن-ة ل-ت-وضص-ع ‘ إان-اء ‡ل-وء
بالعسصل ،قبل أان تصصفى وتصصبح جاهزة للتقد Ëوفقا Ÿا
ذكره عمي عزالدين.
فبفضصل حرصصه على إاتقان طريقة التحضص Òوالتفنّـن ‘
ا’بتكار ما يزيد ‘ سصر ولذة حلوى «ز’بية الشصع ،»Òأاصصبح
ﬁل «عمي عزالدين» وجهة مفضصلة للعديد ‡ن يحبذون
هذه ا◊لوى التقليدية الذين قدموا من ﬂتلف بلديات برج
بوعريريج وحتى الو’يات اÛاورة ،على غرار سصطيف
وب-ج-اي-ة واŸسص-ي-ل-ة ،ح-يث تÓ-ح-ظ سص-ي-ارات-ه-م م-ركونة على
جنب طلبا لهذه الز’بية التي يصصفون مذاقها با’سصتثنائي
واŸميز .و‘ هذا اإ’طار ،قال عمي عزالدين «’ Áكننا

إاخفاء حقيقة أان هذه الكيفية ا÷ديدة لتحضص Òالز’بية
تكسصبها مذاقا فريدا من نوعه ،فضص Óعن قيمتها الغذائية
ال-ك-بÒة والصص-ح-ي-ة ،ف-ت-ن-اول ز’ب-ي-ة الشص-ع Òم-ف-ي-د ل-ل-م-ع-دة،
’سصيما لدى اأ’شصخاصص الذين يعانون من عسصر ‘ الهضصم
وتقرحات ‘ اŸعدة».
وأ’نها ’ –توي على كمية كبÒة من السصكر ،فيمكن
Ÿرضصى السصكري تناول القليل منها وبالتا‹ لن يحرموا
أانفسصهم من تذوق هذه ا◊لوى اللذيذة ،على حد تعبÒه .و‘
اأ’صصل تعود كلمة «ز’بية» من التعب Òالعربي «زل بيا» الذي
يعني «وقع عن غ Òقصصد» وهناك من يقول إانها حلوى
عرفت ‘ تونسص ،فيما يرجع آاخرون أاصصلها إا ¤تركيا.
واأ’رجح أانها حلوى صصنعتها سصيدة بيت من أاجل تقدÁها
للضصيوف فجأاة ،حيث  ⁄تتقن –ضصÒها فقررت أان –ول
عجينتها إا ¤حلوى بطريقة ارŒالية ،حيث وضصعت اÿليط
‘ ق-م-ع وق-امت ب-تشص-ك-ي-ل ال-ع-ج-ي-ن-ة بشص-ك-ل اع-ت-باطي داخل
مقÓة مليئة بالزيت .وهكذا ” ابتكار الز’بية وأاصصبحت
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’جواء الرمضضانية بسضيدي بلعباسس
الشضعب ترصضد ا أ

تقاليد  ..ترفضض أإ’ندثار

ت -ت -مسضك ال -ع -ائ Ó-ت بسض -ي -دي ب -ل -ع -ب-اسس ب-ك-ل
ال-ع-ادات وال-ت-ق-ال-ي-د ال-ت-ي “ي-ز شض-ه-ر رمضضان
’جداد ،وتختلف
’باء وا أ
والتي ورثتها عن ا آ
’خ-رى ،ح-يث
ع -ادات السض -ك -ان م -ن م -ن -ط-ق-ة أ
’ج-ت-م-اع-ي-ة ب-ال-و’ي-ة ،ن-كهة
ت-أاخ-ذ ا◊ي-اة ا إ
خاصضة ‘ الشضهر الفضضيل.
سضيدي بلعباسس :بيوضس بلقاسضم
تتميز كل منطقة بعاداتها وتقاليدها التي تطبع أايام
هذا الششهر اŸبارك ،حيث تقبل العائÓت ‘ هذه
اŸناسشبة الدينية العظيمة على –ضش Òوإاعداد أانواع
ﬂت -ل -ف -ة م -ن األط -ب -اق ال -ت -ق -ل-ي-دي-ة ‘ ،م-ق-دم-ت-ه-ا
““ا◊ريرة““ التي تعت Èسشلطانة اŸائدة الرمضشانية
بولية سشيدي بلعباسس.
ويكتسشي هذا الطبق أاهميته من مادته األسشاسشية
اŸتمثلة ‘ القمح اŸنتج ﬁليا ،والذي يحمصس بعد
حصشاده ثم يطحن مششك Óما يعرف لدى السشكان
بـ«اŸرمز““ الذي يعتÈه السشكان سشّر اŸذاق الفريد
واŸتميز لهذا الطبق.
وت-ق-وم ب-عضس ال-ع-ائÓ-ت ب-ت-ل-ب-ي-ة دع-وة اإلف-ط-ار ب-عد
صشÓة اŸغرب ،حيث يجتمع اŸدعوون أامام اŸائدة
التي أاعدتها ربّة البيت وزينتها بثÓثة أاو أاربعة أاطباق
باإلضشافة إا ¤السشلطة والفاكهة وﬂتلف اŸقبÓت،

رمضضان
‘ بÓدهم

وت- -ت- -ك -ون األط -ب -اق
السشاخنة غالبا من
ا◊ري- - - - - - - - -رة أاو
الشش-رب-ة وط-بق
ﬂصشصس
لفتح
الششهية
وغالبا
يكون متكون من
اÿسس والطماطم والبصشل
وغÒه -ا م -ن األط -ب -اق وال -ف -اك -ه-ة
ك-ال-ت Úال-ه-ن-دي وال-ب-ط-ي-خ األحمر والبطيخ
وغÒها من الفواكه ،ناهيك عن ا◊لويات الششرقية
كالزلبية وقلب اللوز والششامية.
وب -ع -د اإلف -ط -ار ي -ت -وج -ه أاف -راد ال -ع -ائ-ل-ة ا ¤أاق-رب
اŸسشاجد ألداء صشÓة الÎاويح اين يتوافد الصشائمون
على اŸسشاجد ولعّل ما يششد النتباه التوافد الكبÒ
للنسشاء على بيوت الله ألداء صشÓة الÎاويح وكأانه
سشباق ب Úالنسشاء والرجال ‘ كسشب ا◊سشنات.
ب -ال -نسش-ب-ة ل-لسش-ه-رات ال-رمضش-ان-ي-ة ،ف-ال-ب-عضس ي-فضش-ل
م-ت-اب-ع-ة نشش-اط-ات دار ال-ث-ق-اف-ة،ف-ي-ما يفضشل البعضس
اآلخر قضشاء سشهرتهم ‘ اŸقاهي ولعب ““الدومينو““
أاو التوجه إا ¤اŸناطق اÛاورة القريبة على غرار
عاصشمة الولية.

الوردي

لون ألفلب ‘ Úألشضهر ألكرË

دخل اإلسشÓم الفلب Úعن طريق التجsار اŸسشلم،Ú
وظّل هو الدين الغالب ‘ األراضشي الفلبينية حتى
وصشل إاليها الغرب عن طريق الرحالة ““ماجÓن““،
ال -ذي ت -غ -لب ع-ل-ى اŸسش-ل-م Úوف-ت-ح ال-ط-ري-ق أام-ام
الحتÓل اإلسشبا Êمن بعده ‘ العام 1568م ‘
عهد اŸلك ““فيليب الثا ،““Êوسشuميت البÓد على
اسشم هذا اŸلك ،وÁثل اŸسشلمون ‘ هذا البلد
األسشيوي نسشبة  %5من سشكانها ،بتعداد حوا‹ 12
مليون مسشلم بحسشب آاخر إاحصشائيات.
وتظهر طقوسس اŸسشلمُ Úهناك ‘ ششهر رمضشان،
داخل رحاب أاششهر مسشاجد الفلب Úوهو مسشجد
““دÁاوكوم““ ،أاو اŸسشجد الوردي ،الذي يقع
‘ منطقة داتو سشعودي امباتوان ‘
م -دي -ن -ة م -اج -وي-ن-دان-او ،ح-يث
ي-ت-ج-م-ع ف-ي-ه اŸسش-لمون
ك- -ب -اًرا وصش -غ -اًرا،
يرتدون

جميعهم اÓŸبسس الوردية ليششكلوا لوحة بديعة من
ال-ت-ن-اسش-ق .وي-ح-رصس مسش-ل-م-و ال-ف-لب ÚخÓل الششهر
الكر Ëعلى تزي ÚاŸسشاجد وإانارتها واإلقبال على
الصشÓة فيها ،بل وجعلها مركز التجمع العائلي،
ف-تصش-ب-ح داًرا ل-ل-ع-ب-ادة ول-ل-ت-عارف بÚ
اŸسش- -ل -م ،Úك -م -ا ي -ح -رصش -ون
أايضًشا على أاداء صشÓة
الÎاويح

وتعت Èالزيارات العائلية بعد أاداء صشÓة الÎاويح
والج-ت-م-اع ع-ل-ى اŸأاك-ولت ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة م-ث-ل زلب-ية
وم- -ق- -روط وغÒه -ا م -ن ا◊ل -وي -ات م -ن أاب -ج -دي -ات
وأاولويات العائÓت العباسشية ،إاضشافة إا ¤الحتفاظ
باألجواء الروحانية التي “يز بيوت الله خÓل ششهر
رمضشان الكر Ëوالتي ل تزال تعج باŸصشل.Ú
وب-ال-ع-ودة ل-ع-ادات رمضش-ان ب-اŸن-ط-ق-ة ،ف-إان ج-هود
Óطفال
أاغلب العائÓت مركزة على تهيئة األجواء ل أ
Ÿسشاعدتهم على الصشيام ،حيث –رصس األمهات
ع-ل-ى ت-ل-ق Úأاب-ن-ائ-ه-ن أاب-ج-دي-ات-ه وفضش-ل-ه وتفضشل أان
يكون حسشب ما جرت عليه العادة ليلة النصشف من
رمضش -ان أاو ل -ي -ل -ة السش -اب -ع وال -عشش -ري -ن م-ن-ه ،وت-ك-ون
السشتعدادات لتلك الليلة اŸميزة من خÓل –ضشÒ
›موعة من األطباق التي تزين اŸائدة الرمضشانية
احتفاء بصشوم فرد جديد ‘ العائلة بإاعداد مششروب
خاصس يتم –ضشÒه ‘ اŸنزل.
وقد تلجأا بعضس النسشاء إا ¤تبادل الزيارات أاو التنقل
إا ¤بيت العائÓت التي أاكرمت الصشائم Úمن الرجال
Óف-ط-ار ،وه-ن-ا ت-ل-ت-ق-ي ال-نسش-وة وت-ب-ادل
ب -دع -وت -ه -ا ل -إ
أاط -راف ا◊ديث خ -اصش-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ي-وم-ي-ات و⁄
تقتصشر الزيارات على ا◊ديث أاو القصشرة كما هو
م-ع-روف ،ب-ل “ت-د إا ¤إاح-ي-اء اŸن-اسش-ب-ات ك-ع-م-ل-ي-ة
اÿتان أاين يقوم كبار السشن من العجائز
بوضشع ا◊نة للطفل اŸراد ختانه
وب-ع-ده-ا ي-نشش-ط-ن ا◊ف-ل
ب -أاغ -ا Êت -راث -ي -ة
معروفة
ومتداولة.
ول-ك-ن األم-ر
ال- - - -ذي ششّ- - - -د
ان -ت -ب-اه-ن-ا أاك،Ì
ه - - -و األع - - -م- - -ال
اÒÿية الذي تعود
ع- -ل -ي -ه اÛت -م -ع ‘
سشيدي بلعباسس ‘ كل
سشنة فتظهر عدة صشور
ل -ل -ت -آازر وال -ت -آال-ف ب-ت-ب-ادل
األط- -ب- -اق واŸسش- -اع -دة بÚ
ا÷Òان وإاخ- -راج الصش -دق -ات
ل - -ل - -م- -ح- -ت- -اج Úأاي- -ن م- -ازالت
ع -ائ Ó-ت ع -دة ب -ل -دي -ات م -ن ال -ولي -ة –اف-ظ ع-ل-ى
تقاليدها الجتماعية الراسشخة واŸتجذرة واŸتمثلة
‘ –ضش Òوجبات اإلفطار وتقدÁها للمحتاجÚ
من ذوي القربي وسشكان القرية تطبيقا لتعاليم ديننا
اإلسشÓمي ا◊نيف.
Óئمة لتوزيعه على
ناهيك عن جمع اŸال وتقدÁه ل أ
العائÓت الفقÒة واŸعوزة ،وكذلك بختان األطفال
أاو ““الطهارة““ كما تعرف عند سشكان سشيدي بلعباسس.
واصش-ط-ح-اب أاب-ن-ائ-ه-م إا ¤أادائ-ه-ا ،فÓ-ب-د ع-ل-ى ك-ل
مسشلم أان يؤودي هذه الصشÓة هناك التي تقام ‘ 20
ركعة.
وتضشم موائد رمضشان ‘ الفلب Úأاطباقا مثل طبق
األرز وُي -سش s-م -ى ه-ن-اك ““ب-غ-اسس““ أاو ““ك-ورن-ي-غ““ ،وم-ن
وجبات السشمك عندهم نوع يسشمى ““فينسشاووان““
وه -و سش -مك م -ط -ب -وخ ب -الشش-رب-ة ،والسش-مك اŸق-ل-ي
يسشمى ““فنيزتو““ ،وأاما السشمك اÙبوب عندهم
ف -ه-و ““تÓ-ف-ي-ا““ وط-ب-ق ““ال-ك-اري ك-اري““ وه-و ال-ل-ح-م
ب -ال -ب-ه-ارات وك-ذلك مشش-روب السش-ك-ر واŸوز وج-وز
ال - -ه - -ن - -د ،وه- -ن- -اك ب- -عضس ا◊ل- -وى ال- -ت- -ي تشش- -ب- -ه
““ال- -ق- -ط- -ائ- -ف““ وعصش““ Òق -م -ر ال -دي -ن““ ،و«ُدوُدل““
ا◊ل -وى اŸفضش -ل -ة ع -ن -د اŸسش -ل -م Úه -ن -اك ،وم-ن
ا◊لوى أايضًشا ““تياتاغ““ و«تامركوتسشي““ ،وهناك
›موعة من وجبات السشحور““ ،ا÷اه،
وال-ب-اول-و ،وال-ك-وسش-ت-ارد““ ،وهو مكون
م -ن ال -دق -ي-ق وال-ك-ر Ëوالسش-ك-ر
والبيضس.
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ك - -ك- -ل سض- -ن- -ة ت- -عّ- -ودت ج- -ري- -دة
عملها
وبيتها
““الشض -عب““ ت -خصض -يصس فضض -اء خ-اصس
فأاجابت:
لشض -ه -ر رمضض -ان ال -ك-ر ،Ëف-ي-ه أارك-ان
““ان -ا م -ل -زم -ة
م -ت -ن-وع-ة وغ-ن-ي-ة ن-ح-اول م-ن خÓ-ل-ه-ا
على
تعريف اŸواطن بالعادات والتقاليد التي
اع- - - - -داد ب- - - - -عضس
’سضÓمي قاطب.
“يز ﬂتلف مناطق الوطن والعا ⁄ا إ
األط-ب-اق م-ب-اشش-رة ب-عد
السش -ح -ور ألن -ن -ي اع -م-ل ا¤
غاية السشاعة اÿامسشة مسشاءا ،اين
يقع
ع - - -ل - - -ى ع - - -ات- - -ق اŸرأاة
ال- -ع- -ام -ل -ة أاع -ب -اء إاضض -اف -ي -ة ‘
رمضض -ان زادت م -ن صض -ع-وب-ة م-ه-م-ة
ال -ت -وف -ي -ق ب Úا’ل -ت -زام -ات اŸه -ن -ي-ة
واŸن-زل-ي-ة ال-ت-ي ت-تضض-اع-ف ‘ الشضهر
الفضضيل...،سضأالت ““الشضعب““ بعضضا
منهن لتتعرف عن يومياتهن
الرمضضانية.

مهام مضضاعفة ملقاة على عاتقها
^ ...يوميا من ألبليدة
إأ ¤ألعاصضمة
جميلة سشاعد عاملة مؤوسشسشة عمومية،
ال -ت -قت ب -ه -ا ““الشش -عب““ بسش-اح-ة ““أاودان““
متوجهة إاﬁ ¤طة ا◊افÓت بتافورة،
سشأالتها عن يومياتها الرمضشانية فقالت:
«اشش -ع -ر ‘ الشش -ه-ر ال-ك-ر Ëان م-ه-ام-ي
تتضشاعف ا ¤درجة انني اقف حائرة
‘ الطريقة التي اسشتطيع من خÓلها
التوفيق ب Úاألعباء اŸهنية واŸنزلية
خاصشة وان زوجي رجل متطلب ،ويريد
دائما انواع ﬂتلفة من األطعمة على
مائدة الفطار.
لذلك ومع اول يوم من الششهر الكرË
تبدأا مهمتي الصشعبة ،ولكن ا◊مدلله
انه تزامن هذه السشنة مع عطلة نهاية
األسش -ب -وع م -ا ج-ع-ل-ن-ي ارت-اح ق-ل-ي Ó-م-ن
مششقة التنقل من البليدة ا ¤العاصشمة““.
وتضشيف قائلة ‘““ :رمضشان اك Ìما
يقلقني النسشداد ‘ الطريق السشريع،
ف -ف -ي السش -ن -وات اŸاضش -ي -ة ك-ان ال-ف-رق
واضش- -ح- -ا ب Úح- -رك -ة اŸرور ‘ األي -ام
ال- -ع- -ادي- -ة و‘ رمضش- -ان،

ولكن هذه السشنة األمر مغاير رÃا ألن
م-ع-ظ-م ال-ع-م-ال فضش-ل-وا السش-ت-ف-ادة من
عطلتهم السشنوية بعد الششهر الفضشيل
ل Ó-سش -ت -م -ت -اع ب -األج -واء الصش -ي -ف -ي -ة ‘
ﬂتلف الششواطئ والغابات““.
*منÒة  -م ﬁامية متدربة ،تقول عن
ي -وم -ي -ات -ه-ا ال-رمضش-ان-ي-ة ‘““ :السش-ن-وات
اŸاضشية كان الششهر الفضشيل يتزامن مع
العطلة القضشائية ما Áكنني من البقاء
‘ ال -ب -يت واله -ت -م -ام ب-ال-زوج واألولد
وب -آاداء م -ه-م-ت-ي ك-رب-ة ب-يت ع-ل-ى اك-م-ل
وجه ،ولكن هذه السشنة اششعر وكأانني ‘
م -ه -م -ة مسش -ت-ح-ي-ل-ة ألن-ن-ي ›Èة ع-ل-ى
م-ت-اب-ع-ة ال-قضش-اي-ا ‘ ﬂت-ل-ف اÙاك-م
ح- - -ت- - -ى ‘ ال- - -ولي - -ات اÛاورة وم - -ع
ا◊رارة التي تعرف ارتفاعا ملحوظا
اصشبحت ل اسشتطيع التفك ‘ Òالسشهر
او زيارة القارب ،فأانا انهي غسشل اواÊ
الف -ط -ار وات -وح -ه م -ب -اشش -رة ا ¤ال-ن-وم
ألنني مقبلة على يوم ششاق ‘ الغد،
وافضش -ل ادخ -ار ط -اق -ات -ي ل -ي -وم صش-ي-ام
طويل ومتعب““.

^ زوجي أŸتطلب يزيد
من معاناتي ألرمضضانية

ف- -ل- -ة  -شس ب- -ائ -ع -ة ب -إاح -دى اÓÙت
ال-نسش-ائ-ي-ة بÈج ال-ب-ح-ري ،سش-أال-ن-اها عن
الطريقة التي تسشتطيع بها التوفيق بÚ

م - - - - - - - - - -ع اقÎاب أاذان
ال - - -ف - - -ج- - -ر ‘ ل- - -ي- - -ا‹
رمضض-ان ،ي-ت-حرى كثÒ
من اŸسضلم Úما يأاكلونه
ويشض -رب -ون-ه ع-ل-ى م-ائ-دة
السضحور خشضية أا’ يكون
مسض- -ب- -ب- -ا ل -ل -ع -طشس خ Ó-ل
سض -اع -ات الصض-ي-ام ال-ط-وي-ل-ة
بالنهار ،ولكن يجب ان تعلم
ع- - - - -زي- - - - -زي ال- - - - -ق- - - - -ارئ ان
ه-ن-اك أاط-ع-م-ة تسضب الشض-عور
بالعطشس ومنها:

 5أطعمة
ها وأخرى
نب
 ’ Œتفوتها

’طعمة التي –توي على نشضا
ا أ
ت -ع -د ال -ك -رب-وه-ي-درات أاو ال-نشش-وي-ات
مصش -درا رئ -يسش -ي -ا ل -ل -ط -اق -ة ‘ جسش -م
اإلنسشان ،وعلى الرغم من كونها صشحية
ومفيدة فإانها قد تكون مصشدرا للششعور بالعطشس،
ح- -ت- -ى وإان  ⁄ي- -ظ -ه -ر ذلك ف -ور ت -ن -اول -ه -ا ،ذلك ألن
اإلفراط ‘ أاكلها يجعلها تتخزن ‘ ا÷سشم ‘ ششكل
جليكوج Úالذي يحتفظ باŸاء.
’فراط ‘ تناول ا◊لوى
ا إ
بعد تناول اإلفطار يرجئ البعضس ا◊لوى إا ¤قبل
السشحور ،لكن يجب فعل ذلك بحذر ،أاو على األقل

ي- -تسش- -ل- -م زم- -ي- -ل- -ي اÙل ،وب Úق -ه -وة
الشش -رق -ي اي -ن اع -م -ل وم -ن -ز‹ ب-ه-راوة
اسش -ت -غ -رق سش -اع -ة ف -م-ا ف-وق ألصش-ل ا¤
البيت ،فالزحمة اŸرورية هنا خانقة
متعبة““ ،وتضشيف قائلة““ :عندما اصشل
ا ¤بيت احضشر ابني البالغ من العمر
ثÓث سشنوات من عند اŸربية ألبدأا ‘
–ضش Òوج -ب -ة الف -ط -ار اي-ن اك-م-ل م-ا
تبقى من الصشباح ،وكذا اعد السشلطة
والبوراك والفÓن ا ¤جانب البطاطا
اŸقلية وﬂتلف اطباق التحلية التي
يحبها زوجي كثÒا““.
ن -ي -ب -ال زّم -ال-ة ت-ت-ح-دث ع-ن م-ع-ان-ات-ه-ا
ال -ي -وم -ي -ة ب Úال -ت -زام-ات-ه-ا اŸه-ن-ي-ة ‘
م-ؤوسشسش-ة خ-اصش-ة لÓ-تصش-ال وم-ه-م-ام-ه-ا
األسش- -ري- -ة ك- -أام وزوج- -ة ورب- -ة ب -يت إا¤
““الششعب““ فتقول““ :اŸهمة صشعبة جدا
ول -ول ان سش -اع -ة الف-ط-ار م-ت-أاخ-رة Ÿا
اسشتطعت التوفيق ب Úكل تلك اŸهام،
خاصشة وان زوجي ‘ رمضشان يصشبح
رج Óاخر ل اعرفه بسشبب التدخ،Ú
ف -أاي خ -ط -إا م -ن ط-ر‘ ي-ج-ع-ل-ه ي-غضشب
وي- -ت- -ح- -ول ا ¤وحشس يضش -رب ويشش -ت -م،
وات -ذك -ر ان -ه ‘ السش -ن -ة اŸاضش-ي-ة رم-ى
Ãائدة الفطار خارجا بسشبب نسشياÊ
وضش -ع الصش -لصش -ة ل-لسش-ل-ط-ة ،ف-رغ-م أان-ه-ا
ك -انت ف -وق ال -ط -اول -ة ال ان -ه ي -ظ -ن أان
رجولته ل تسشمح له بأان يضشعها فرق

نصشÒة شش- -رق- -ي ط- -ب- -ي- -ب- -ة ﬂتصش -ة ‘
ال - -ت- -خ- -ذي- -ر والن- -ع- -اشس Ãسش- -تشش- -ف- -ى
مصش -ط -ف -ى ب -اشش -ا ،ال -ت -ق -ت -ه-ا ““الشش-عب““
بسشاحة اول ماي ،سشأالتها عن يومياتها
الرمضشانية فقالت““ :يعد ششهر رمضشان
ال -ك-ر Ëب-ال-نسش-ب-ة ‹ شش-ه-را ‡ي-زا ً ف-ي-ه
الكث Òمن الÈكات ولعل أاهم ما Áيزه
هو أاصشناف الطعام التي ‚دها على
م -ائ -دة الف -ط -ار ألن -ه -ا ت-ع-ط-ي-ه ن-ك-ه-ة
خاصشة ل ‚دها ‘ األششهر األخرى،
وه -و ايضش -ا شش -ه -ر ي -ج -ت-م-ع ف-ي-ه األه-ل
واألح - -ب- -ة وا÷Òان ع- -ل- -ى ال- -تسش- -ام- -ح
واÙب -ة وصش -ف -اء ال -ن -ف -وسس م-ا ي-ج-دد
العÓقات الجتماعية وينعششها““.
وأاضشافت قائلة““ :تقع مسشؤوولية كبÒة
على عاتق اŸرأاة العاملة لكونها تسشعى
ا ¤ال-ت-وف-ي-ق ب Úال-ع-م-ل وال-ب-يت ،ف-ه-ي
ت -ب -ذل ›ه-ودا مضش-اع-ف-ا ف-ف-ي الشش-ه-ر
الكر Ëتك Ìالسشهرات التي “تد ا¤
سشاعات متأاخرة من الليل ،لتجد اŸرأاة
العاملة نفسشها ›Èة على الذهاب ا¤
العمل خÓل سشاعات قليلة وبذلك تكون
هذه السشيدة ﬁور الششهر الكر ،Ëحيث
ي -ق -ع ع -ل -ى ع -ات -ق -ه-ا ا‚از ال-ك-ث Òم-ن
األع- - - - - - -م- - - - - - -ال داخ- - - - - - -ل اŸن- - - - - - -زل
وخارجه““....““.وأانا واحدة منهن بل ‘
بعضس األحيان ابقى إا ¤السشادسشة مسشاء
عندما تكون العملية ا÷راحية حرجة
لذلك احضشر اطباقي صشباحي ألنني ان
 ⁄افعل سشتفطر عائلتي على بطاطا
مقلية او طبق خفيف ،لذلك افضشل ان
ال -ن -ه -وضس ب-اك-را ل-ت-ج-اوز اي ط-ارئ ‘
عملي ،فحتى وان تأاخرت ا ¤ما بعد
الفطار ،يسشتطيع زوجي تسشخ Úوجبة
الطباق ألنها جاهزة““.
واضش -افت السش -ي -دة““ :األم -ر ا÷ي-د ‘
عملي اننا كفريق نتانوب ‘ ا◊ضشور
اŸسشتششفى حسشب القائمة السشبوعية،
ما يجعلني غ Òملزمة بالعمل يوميا ‘
اŸسشتششفى باإلضشافة ا ¤تفهم زوجي
وع -دم ت -ط-ل-ب-ه األم-ر ال-ذي سشّ-ه-ل ع-لّ-ي
مهمة التوفيق ب Úعملي وعائلتي،
وط -ب -ع -ا ““اŸيÎو““ وسش -ي -ل -ة ال -ن-ق-ل
السشحرية التي جعلتني اصشل ا¤
ال- -ب- -يت ‘ اق- -ل م- -ن رب -ع سش -اع -ة
بعدما كانت تصشل قب Óا ¤سشاعة
بسشبب زحمة اŸرورمن سشاحة
اول م- -اي ا ¤ح- -ي ع- -مÒوشس
بحسش Úداي““.

قبل السشحور بوقت كا ٍ
ف ،وذلك بسشبب طريقة تفاعل
السشكر داخل خÓيا ا÷سشم.
القهوة والشضاي
الكافي ÚاŸوجود ‘ بعضس اŸششروبات،
م -ث -ل ال -ق -ه -وة والشش-اي وب-عضس اŸشش-روب-ات
الغازية ،يسشبب العطشس ،والسشر ‘ ذلك هو أانه
مدر للبول‡ ،ا يسشبب جفاف ا÷سشم من اŸاء
ويزيد من العطشس ويتطلب ششرب الكث Òمن اŸاء،
لذلك ينصشح بعدم اإلفراط ‘ تناوله بعد اإلفطار.
’طعمة مرتفعة الصضوديوم
ا أ
يوجد الصشوديوم بنسشب عالية ‘ بعضس األطعمة ،مثل
اللحوم اŸصشنعة وا÷ ÍاŸعالج وغÒها ،والسشبب ‘
حدوث العطشس هو أان الصشوديوم يسشبب اضشطرابا ‘
توازن السشوائل ‘ خÓيا ا÷سشم.
’طعمة اŸملحة
ا أ
اŸلح يتم امتصشاصشه ‘ ›رى الدم ‡ا يجعل الدم
أاك Ìم - -ل - -وح - -ة ‡ا ك- -ان ،وم- -ن ث- -م –اول اÓÿي- -ا
الحتفاظ باŸاء وتبعث برسشالة إا ¤ا÷زء اŸسشئول
عن العطشس باŸخ ،لذا يفضشل عدم تناول األطعمة
اŸملحة أاو اıلÓت ‘ السشحور.

الكرافسس
يششكل اŸاء  ‘ ٩5اŸائة من الكرافسس ،وعود واحد
فقط من هذه اÿضشار الغني باأللياف يحتوي على 6
سش -ع-رات ح-راري-ة ،ك-م-ا يسش-اع-د ع-ل-ى خ-فضس ضش-غ-ط
الدم.

اÿيار
يحتوي على اŸاء بنسشبة  ‘ ٩6.7اŸائة ،وبالتا‹

الطماطم
 ٩4.5م-ن ت-ك-وي-ن-ه-ا م-ن اŸاء ،وتسش-اع-د ع-ل-ى إاب-ق-اء
ا÷سش - -م ﬁت - -ف - -ظ - -ا ب - -اŸاء ،ع Ó- -وة ع- -ل- -ى وج- -ود
الفيتامينات ا◊يوية واŸعادن فيها بكÌة.

وهذه  5أطعمة أخرى
“د أ÷سضم باŸاء خÓل ألصضيام

يفضشل كثÒون أان تكون ششرائح اÿيار طبقا
رئيسشيا على السشحور لتجنب العطشس.
البطيخ
أاغلب تكوينه من اŸاء ،بنسشبة  ‘ ٩3اŸائة،
ك- -م- -ا أان خ -ل -ي -ط األم Ó-ح واŸع -ادن والسش -ك -ر
الطبيعي ‘ بعضس الفواكه واÿضشراوات ،ومنها
ال -ب -ط -ي-خ ،تسش-اع-د ع-ل-ى اح-ت-ف-اظ ا÷سش-م ب-اŸاء
وعدم الششعور بالعطشس.
الياغورت
يحتوي الياغورت على نسشبة ماء تÎاوح ب 85 Úو88
‘ اŸائ - -ة ،ك - -م- -ا ي- -ع- -د مصش- -درا غ- -ن- -ي- -ا ب- -الÈوتÚ
والكالسشيوم.

مائدة رمضضان

من هنا وهناك
أأسضرع صضÓة ترأويح ...
 23ركعة خÓل  7دقائق

طاج Úأ÷Í
بالدجاج وألفطر
اŸقادير:
 1صشدر دجاج تقريبا  300إا 350 ¤غ
 1بصشل
 2ثوم
 2ملعقة خبز مرحي
 4أاو  5حبات بيضس
 2/1علبة فطر
 80ج Íطري
 100غ ج Íمبششور
ملح ،فلفل اسشود
 2/1كأاسس مرق الدجاج
بقدونسس

زوجي أŸتفهم
وأŸيÎو...أنقصضا تعبي

اŸرأاة العاملة ‘ رمضضان

فتيحة  /ك

السشلطة ،وأانا امرأاة ›Èة على إاعداد
وج- -ب- -ة اإلف- -ط- -ار ع- -ل -ى اك -م -ل وج -ه““،
وتسش -ت-ط-رد ق-ائ-ل-ة““ :ح-ي-ات-ي م-ع زوج-ي
ت- -ن -ق -لب رأاسس ع -ل -ى ع -قب ‘ رمضش -ان
ي -زي -ده -ا ع -م -ل -ي ‘ الشش -ه -ر ال -فضش-ي-ل
تششنجا وصشعوبة ،فرغم تقدÁي لطلب
عطلة رفضس على مسشتوى اإلدارة ،و‘
اŸقابل يÈمج زوجي عطلته السشنوية
‘ رمضشان ،ولكن رغم انه يبقى نائما
طوال اليوم ال انه ‘ السشويعة التي
ينهضس فيها قبل الفطار يث ÒالكثÒ
م - -ن اŸشش - -اك- -ل ،والسش- -بب ط- -ب- -ع““ ه- -و
صشائم““؟؟؟““

13

نشش -رت ق -ن -اة أان -دون -يسش -ي -ة ت -ق -ري -را ع -ن صشÓ-ة
الÎاويح ‘ أاحد اŸسشاجد ““بجاوا““ ‘ تيمور،
واعت Èالتقرير صشÓة الÎاويح ‘ هذا اŸسشجد
هي األسشرع على اإلطÓق ،إاذ أانهى اŸصشلون 23
ركعة ‘  7دقائق فقط.

خيم رمضضانية
بأاشضهر ألفنادق بالعا⁄

تعكف أابرز مطاعم فنادق العاصشمة أابوظبي كل
عام على إانششاء خيم رمضشانية تسشتقطب فيها
مقيمي العاصشمة وزوارها ،تتسشم بأاسشلوب تراثي
وت-ق-ل-ي-دي ي-رت-ب-ط ب-ال-ع-ادات وال-ت-ق-اليد العربية،
ليجتمع عليها الصشائمون ويرفلوا بأاجواء ‡يزة
وﬂتلفة عن تلك التي يعيششونها خارج األجواء
الرمضشانية.
وت -ت -خ -ذ ك -ل م -ن اÿي -م ال -رمضش -ان -ي-ة أاسش-ل-وب-ه-ا
اÿاصس ،فمنها ما يحرصس على اÙافظة على
ت -زي -ي-ن-ه-ا ب-األق-مشش-ة الÎاث-ي-ة اŸع-روف-ة ب-ال-ل-ون
األح-م-ر ،ب-ي-ن-م-ا ي-خ-ت-ار ال-ب-عضس األل-وان ال-ه-ادئة
كاألبيضس الداكن ،ناهيك عما يزين تلك اÿيم
من اكسشسشوارات وعربات خششبية تقدم ا◊لويات
واŸأاك-ولت الشش-ع-ب-ي-ة ،وي-ح-رصس مسش-ؤوول-و اÿيم
ال-رمضش-ان-ي-ة ‘ ف-ن-ادق ال-ع-اصش-م-ة ع-ل-ى تسشميتها
بأاسشماء ذات جذور ترتبط بذكريات وقصشصس
يعرفها ا÷ميع ،ومن ذلك خيمة فندق ميلينيوم
الكورنيشس ““ليا‹ األلفية““ ،ولو رويال مÒيديان
““ل -ي -ا‹ ا◊ل-م-ي-ة““ ،وخ-ي-م-ة ““ك-ه-رم-ان““ ‘ ف-ن-دق
سش- -وث- -رن صش- -ن ،و«ح- -ارت -ن -ا““ ‘ ف -ن -دق ج -ران -د
ميلينيوم الوحدة ،وخيمة ““الليا‹““ ‘ سشوفوتيل،
واÿيمة اŸلكية ‘ فندق قصشر اإلمارات.

بوقالة
بسشم الله ابديت وعلى النبي صشليت
وعلى الصشحابة ارضشيت ،رفدت
ابريقي وتوضشيت وربي اعطا Êما
“نيت ،اوليك هاد الفال انويت،
عمتي ياعمتي واششبيك غضشبانة اذا
بيك علي الطعام را Êششبعانة
واذا بيك على اŸاء راÊ
رويانة واذا بيك على كحل
الع Úمانديه غ Òأان ـا.

طريقة التحضض:Ò
‘ قدر نضشع القليل من الزيت والبصشل والثوم والدجاج ونضشعها فوق النار ونقلب حتى يصشبح لون البصشل ذهبي،
نضشيف اŸلح والفلفل الأسشود ثم اŸاء ونÎكها تطبخ تقريبا  20دقيقة عندما ينضشج اللحم ويتبخر اŸرق ويبقى
تقريبا كأاسس ننزع اللحم ونÎكه يÈد ثم نفتته.
‘ مقÓة بها ملعقة زبدة نضشع الفطر ونضشعها فوق النار ونقلب حتى يتحمر قلي Óونضشعه جانبا.
ثم نخلط الدجاج ،الفطر وا÷ Íوا÷ ÍاŸششور واÿبز اŸرحي والبقدونسس
‘ وعاء آاخر نخلط البيضس ومرق الدجاج ونسشكبها على اŸكونات السشابقة ونسشكب الكل ‘ صشينية مدهونة
بالزبدة ومرششوشس عليها اÿبز اŸرحي ونرشس القليل من ا÷ ÍاŸبششور ندخلها الفرن على درجة حرارة
متوسشطة حتى يتحمر.

شضرأئح صضدر ألدجاج
اŸقادير
 6ششرائح صشدور دجاج
ملعقة صشغÒة ملح
ملعقة صشغÒة فلفل اسشود
ملعقة زيت زيتون
 2مÓعق صشغÒة زبدة
ملعقة ثوم مفروم
 2كوب دقيق
كوب بصشل مقطع لششرائح
كوب خل
طريقة التحضض:Ò
يخلط الدقيق مع الفلفل وزيت الزيتون ‘ كيسس من البÓسشتيك حتى تتبل بأاكملها تذوب الزبدة او السشمنة النباتية
‘ اناء فوق نار متوسشطة ا◊رارة نقلي ششرائح الدجاج ‘ الزبدة حتى تكسشب اللون البني Ÿدة  2دقيقة على كÓ
ا÷انب Úيضشاف الثوم و الليمون مع التقليب جيدا حتى يتبخر السشائل اŸوجود بششكل كامل تقدم الششرائح مع
األرز أاو اÿضشروات الطازجة.

سضلطة ألفوأكه

اŸقادير
ربع حبة أاناناسس طازج.
حبة اŸوز.
حبة واحدة من التفاح.
 6حبات من الفراولة.
حبتان من الكيوي.
كمية مناسشبة من عصش Òالكوكتيل.
طريقة التحضض:Ò
تقطع كل من فواكه األناناسس والتفاح
والفراولة واŸوز والكيوي على ششكل
مكعبات صشغÒة“ .زج الفواكه اŸقطعة
وتخلط ‘ وعاء متوسشط ا◊جم ،بعدها يضشاف عصش Òالكوكتيل عند تناول الطبق ،فمن ششأان اضشافة
العصش Òا ¤سشلطة الفواكه ،أان يجعلها اأك Ìنعومة وليونة ويجعلها سشلسشة أاك Ìعند األكل.

شضباب نور ألصضدى لقدماء ألكشضافة
‘ أسضمى صضور ألتضضامن
’بيار وتشضرد أاك Ìمن  4عائÓت
إاثر انهيار مبنى بطابق Úبحي ا أ
تلقى مسضؤوول مشضاريع نور الصضدى الرمضضانية القائد عبد القادر
مغيشس اتصضا’ هاتفيا من قبل ضضحايا ا’نهيار.
وعلى إاثره سضارع أاعضضاء الفوج ‘ التدخل وتوزيع أاك Ìمن 35
وج-ب-ة إاف-ط-ار سض-اخنة و 20وج-ب-ة سض-ح-ور ل-رف-ع ال-غ Íع-ن هؤو’ء
ال - -ن - -اسس ،ك- -م- -ا ّ” ب- -ر›ة ف- -ري- -ق م- -ن اŸت- -ط- -وع Úل- -ل- -ن- -ظ- -ر ‘
” بر›ة نفسس الكمية سضتقدم لهؤو’ء السضكان
حاجياتهم.كما ّ
حتى يتم التكفل بهم من قبل السضلطات.

ألعدد
1٦٧٦٦

أألثن ٠٦ Úجويلية  ٢٠15م ألموأفق لـ  1٩رمضشان  1٤٣٦هـ

حديث نبوي

من ألناسس من إأذأ أحب شسخصسًا تغاضسى عن
جميع أخطائه ومن ألناسس من إأذأ أبغضس شسخصساً
تغاضسى عن جميع حسسناته.

قال رسسول ألله صسلى ألله عليه وسسلم““ :إأذأ مات أبن آأدم أنقطع
عمله إأل من ثÓث :صسدقة جارية أو علم ُينتفع به أو ولد صسالح
يدعو له““.

فتاوى رمضسانية

صصدق الصصائم..
يقول سسبحانه( :يريد
ألله بكم أليسسر ول
يريد بكم ألعسسر
ولتكملوأ ألعدة
ولتكÈوأ ألله على ما
هدأكم ولعلكم
تشسكرون) .ألشسريعة
رحمة كلها ،مصسلحة
كلها ،عدل كلها،
حكمة فكل قضسية
خرجت من ألرحمة
إأ ¤ألقسسوة ومن
أŸصسلحة إأ ¤أŸفسسدة
ومن ألعدل إأ ¤أ÷ور
ومن أ◊كمة إأ¤
خÓفها فليسست من
ألشسريعة ولو أدخلت
عليها بأالف تأاويل
وتأاويل.

إا“ام الصصيام بعد الشصرب
سصهوًا ..صصواب

يفتح أبوأب ألسسماء

(وإأذأ سشأالك عبادي عني فإا Êقريب أأجيب دعوة ألدأع إأذأ
دعان فليسشتجيبوأ ‹ وليؤومنوأ بي لعلهم يرششدون) .قال
تعا( :¤وإأذأ سشأالك) إأذأ سشأالك و ⁄يقل وإأن سشأالك ألن إأذأ ‘
أللغة ألعربية تفيد –قيق ألوقوع ،بينما أأن تفيد أحتمال
ألوقوع إأذأ جاء نصشر ألله وألفتح إأن جاءكم فاسشق بنبإا ،نصشر
ألله ﬁقق بينما ›يء ألفاسشق غﬁ Òقق قد يأاتي وقد ل
يأاتي .وإأذأ سشأالك عبادي عني يعني فطرة أإلنسشان تقضشي
بعد أأن هدأه ألله إأليه أأن يتوجه بالششكر وألدعاء وحده
بالسشؤوأل وألدعاء وهذه هي حقيقة ألتوحيد وهي جوهر
أل- - - -دي- - - -ن وك- - - -ل دي- - - -ن سش - - -م - - -اوي وق - - -د ورد ‘ أألث - - -ر.
ثÓثة ل ترد دعوتهم :ألصشائم حتى يفطر .وأإلمام ألعادل.
ودعوة أŸظلوم يرفعها ألله فوق ألغمام وتفتح لها أأبوأب
ألسشماء يقول ألرب““ :وعزتي ألنصشرنك ولو بعد ح.““Ú
ولو تأاملنا ‘ آأيات ألقرآأن ألكر Ëو‘ عادة ألسشؤوأل ،لوجدنا
أأن كل سشؤوأل ورد ‘ ألقرآأن ورد ‘ جوأبه( :قل يسشأالونك
ماذأ ينفقون قل ألعفو)( .يسشأالونك عن أ÷بال فقل ينسشفها
ربي نسشفا) إأل هذه أآلية (وإأذأ سشأالك عبادي عني فإاÊ
قريب).

 ⁄ترد كلمة قل ب Úألسشؤوأل وأ÷وأب لذلك قال ألعلماء :إأن
عدم ورود كلمة قل ‘ هذه أآلية إأششعار من ألله لعباده
أŸؤومن Úبأانه ليسس ب Úألعبد وربه ‘ سشؤوأله له ودعائه إأياه
وسشيط.
لقد سشئل رسشول ألله صشلى ألله عليه وسشلم قالوأ““ :يا رسشول
ألله أأقريب ربنا فنناجيه؟ أأم بعيد فنناديه؟ ألن ألقريب
يناجي وألبعيد ينادي ،فنزلت أآلية ““وإأذأ سشأالك عبادي عني
فإا Êقريب““ .وأأما كلمة عباد فغ Òكلمة عبيد ،فكل من ‘
أألرضس ه -م ع -ب -ي -د ل -ل-ه ألن-ه-م م-ف-ت-ق-رون ‘ وج-وده-م و‘
أسشتمرأر وجودهم إأ ¤ألله ،لكن ألعباد هم ألذين تعرفوأ إأليه
وأل -ت -زم -وأ م -ن -ه -ج-ه وت-ق-رب-وأ م-ن-ه م-ب-ادرة م-ن-ه-م وÃحضس
أختيارهم ،فالعبد ألذي جمعه عبيد هو عبد ألقهر لكن
ألعبد ألذي جمعه عباد هو عبد ألششكر ،قال تعا( :¤وما
ربك بظÓم للعبيد) .وŸاذأ قال تعا( ¤فإا Êقريب) قال ،إأÊ
قريب ليششعر أŸؤومن أأن ألله معه ‘ كل مكان و‘ كل زمان
و‘ كل حال وأأنه ما عليه إأل أأن يدعوه مؤومنا وﬂلصشا وألله
يجيب دعوته ،لكن أإلنسشان لضشعف إأÁانه أأو لضشعف توحيده
يدعو غ Òألله لذلك يقول عز من قائل( :أن تدعوهم ل

وصصايا تع Úعلى قيام الليل

يسشمعوأ دعاءكم ولو سشمعوأ ما أسشتجابوأ لكم) ““فاطر““.
سش -ؤوأل آأخ -رŸ :اذأ ل يسش -ت -ج -يب أل -ل-ه أأح-ي-ان-ا Ÿن ي-دع-وه؟
هذأ ألسشؤوأل أأجاب عنه ألنبي صشلى ألله عليه وسشلم فيما روأه
أإلمام مسشلم ‘ صشحيحه قال““ :إأن ألرجل يطيل ألسشفر
أأششعث أأغÁ Èد يده إأ ¤ألسشماء يقول يا رب يا رب ومطعمه
حرأم وملبسشه حرأم وغذي با◊رأم فأاّنى يسشتجاب له““.
قال تعا( :¤فليسشتجيبوأ ‹ وليؤومنوأ بي لعلهم يرششدون)
تؤومن به وتسشتجيب ألمره فيجيب دعاءك .ولعلهم يرششدون
إأ ¤ألدعاء أŸسشتجاب أأو إأ ¤سشعادة ألدنيا وأآلخرة حينما
ل يسش -ت -ج -اب أل -دع -اء ي -ع -زى ذلك إأم -ا إأ ¤فسش -اد أل -دأع -ي
وأنحرأفه عن منهج ألله أأو أأنه ليسس من ألرحمة وأ◊كمة أأن
يسشتجاب له فلو كششف ألغطاء لخ ”Îألوأقع على كل حظ
أŸؤومن من ألدعاء أإلجابة أأو ألتعبد ،قال عليه ألصشÓة
وألسشÓم““ :ألدعاء هو ألعبادة أأو ألدعاء مخ ألعبادة““ ،لقوله
تعا( :¤وقال ربكم أدعو Êأسشتجب لكم إأن ألذين يسشتكÈون
عن عبادتي سشيدخلون جهنم دأخرين) ““غافر““ .وألصشيام
فضش Óعن أأنه عبادة ششعائرية هو ‘ ألوقت نفسشه وقاية
وعÓج وصشحة للجسشم.
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ت قيام ألليل خمسشة أأششهر لذنب أأذنبته .قيل له:
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تقدْر على قيام ألليل وعلى صشيام ألنهار؛ فاعلم أأّنك ﬁروم ،وقد كثُرت ذنوبك.
ألتفكر ‘ أأهوأل أآلخرة :قال طاووسس :إأنّ ِذْكر جهنم طّير نوم ألعابدين.
عدم أإلكثار من ألطعام :قال بعضس ألصشا◊ :Úكم من أأكلة منعتْ قيام ليلة ،وكم من نظرة
ت قرأءة سشورة ،وإأنّ ألعبد ليأاكل أأكلة ،أأو يفعل فعلة ،فُيحرم بها قيام سشنة ،وكما أأن
منع ْ
ألصشÓة تنهى عن ألفحششاء وأŸنكر ،فكذلك ألفحششاء تنهى عن ألصشÓة وسشائر أÒÿأت.
ألقيلولةُ :يرَوى أأن أ◊سشن رحمه ألله كان إأذأ دخل ألسشوق ،فسشمع َلَغ َ
طُهْم ولغوهم ،قال :أأظنّ
أأن ليل هؤولِء ليل سشوٍء ،فإانهم ل يِقيلون.
خطوة ..خطوة :ل تبدأأ قيام ألليل كله ،أأو
نصشفه أأو ثلثه مرة وأحدة ،ولكن
عليك بالتدرج؛ ألsن ألّرسشول
صشلى ألله عليه وسشلم
ي - -ق- -ول““ :إأّن ه- -ذأ
أل u- -دي - -ن م- -تÚ
فأاْوغلوأ فيه
برفق““.
 ⁄تششأا إأرأدة ألله أأن ينزل ألقرآأن ألكر Ëكله مرة وأحدة كما نزلت
أأكد ألدكتور أأحمد ألطيب ،أأن ششهر رمضشان ششهر ألقرآأن فقد نزل ألقرآأن فيه على رسشول
ألتورأة على موسشى عليه وعلى رسشولنا ألصشÓة وألسشÓم وإأ‰ا
ألله صشلى ألله عليه وسشلم .يقول أŸو ¤عز وجل( :ششهر رمضشان ألذي أأنزل فيه ألقرآأن هًدى
أأرأد ألله أأن ينزل ألقرآأن متفرقا موأفقا للحوأدث ألتي كانت
للناسس وبيّنات من ألهدى وألفرقان) ألبقرة .185 :وفضشل تÓوة ألقرآأن ‘ كل أألوقات وردت بها
–دث أأيام نزول ألقرآأن علي رسشول ألله صشلى ألله عليه وسشلم
أآلثار ألكثÒة ،فقد أأخرج ألÎمذي عن أأبي سشعيد أÿذري قال :قال رسشول ألله صشلى ألله عليه وسشلم:
ومبينا ◊كم هذه أ◊وأدث وألقضشايا أأو ردأ علي أأسشئلة
““يقول ألرب تبارك وتعا ¤من ششغله ألقرآأن وذكري عن مسشأالتي أأعطيته أأفضشل ما أأعطي ألسشائل.““Ú
وأسشتفتاءأت من أŸسشلم Úلرسشول ألله صشلى ألله عليه وسشلم
وروى مسشلم عن عائششة رضشي ألله عنها قالت :قال رسشول ألله صشلى ألله عليه وسشلم““ :أŸاهر بالقرآأن مع
فلو نزل ألقرآأن ألكر Ëمرة وأحدة لكان ذلك مؤوديا إأ ¤ثقل
ألسشفرة ألكرأم ألÈرة وألذي يقرأأ ألقرآأن ويتعتع فيه وهو عليه ششاق له أأجرأن““ .وعن أأبي هريرة رضشي ألله
ألتكاليف علي ألناسس ‘ هذأ ألوقت فنزول ألقرأآن مفرقا
عنه قال :قال رسشول ألله صشلى ألله عليه وسشلم““ :وما أجتمع قوم ‘ بيت من بيوت ألله يتلون كتاب ألله
تتجلي فيه ألرحمة من ألله عز وجل بعباده حتى ل تنفر
ويتدأرسشونه بينهم إأل نزلت عليهم ألسشكينة وغششيتهم ألرحمة وحّفتهم أÓŸئكة وذكرهم ألله فيمن
قلوبهم من تلقي ما جاء به ألقرآأن من أأوأمر ونوأه.
عنده““.
وأ◊كمة أأيضشا من نزول ألقرآأن منجما هو أأن يكون ‘ ألقرآأن
وهذه ألنصشوصس تدل على فضشل تÓوة ألقرآأن ‘ كل أألوقات وأأن لها ثوأباً عظيمًا عند ألله
ناسشخ ومنسشوخ ألن أألحكام ألششرعية كالدوأء بالنسشبة للمريضس
تعا ¤ويتضشاعف ثوأبها إأذأ كانت ‘ ششهر رمضشان ،ششهر ألقرآأن وأل Èوأإلحسشان .وقد
فما يصشلح ‘ بعضس أألحيان قد ل يصشلح ‘ ألبعضس أآلخر ..وهكذأ
روى عبد ألله بن عمرو عن رسشول ألله صشلي ألله عليه وسشلم أأنه قال““ :من قام
كان ألنسشخ ‘ بعضس أألحكام ومن ألوأضشح أأن ألناسشخ وأŸنسشوخ ل يكون
بعششر آأيات  ⁄يكتب من ألغافل Úومن قام Ãائة آأية كتب من ألقانتÚ
إأل إأذأ نزل ألقرآأن مفرقا ..وأأيضشا نزول ألقرآأن متفرقا كان ليعي ألرسشول
ومن قام بأالف آأية كتب من أŸقنطرين““ وأآلثار ‘ ذلك
صشلي ألله عليه وسشلم ما ينزل عليه من ألقرآأن ألنه كان أأميا ل يقرأأ ول يكتب
كثÒة ويكفي ما ذكرناه لبيان فضشل ألقرآأن.
علي خÓف ما كان عليه ألرسشل ألسشابقون فقد كانوأ كاتب ÚقارئÚ

ثوأب
تÓوة ألقرآأن يتضساعف ‘
لوأخر من رمضسان
ألعشسر أ أ

حكمة أليوم
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ي من أأيام
تقول :م.ع :كنت صشائمة لقضشاء ما عل ّ
رمضشان ونسشيت وششربت ماء لكنني أأ“مت صشومي
وفوجئت بزوجي يطالبني بالفطر ،ألن أإل“ام ل
يكون إأل ‘ ششهر رمضشان ،فهل إأذأ أأكلت أأثناء
صشومي ناسشية أأ“م صشومي أأم أأفطر؟
إأن ألله سشبحانه وتعا ¤أأوجب ألصشيام علينا بقوله
ج-ل شش-أان-ه( :ف-م-ن شش-ه-د م-ن-ك-م ألشش-ه-ر ف-ل-يصشمه).
فإاذأ كان أإلنسشان مريضشًا أأو مسشافرأ ً أأو إأذأ كانت
أŸرأأة حائضشاً أأو نفسشاء ،فإان ألله سشبحانه وتعا¤
رفع أ◊رج عن هؤولء جميعاً وي ّسشر أألمر بإاباحة
ألفطر من غ Òإأثم على أإلنسشان مادأم قد أأفطر
لعذر.
ولهذأ قال جل ششأانه( :ومن كان مريضشاً أأو على
سشفر فعدة من أأيام أأخر) وعلى أإلنسشان ألذي
أأفطر لعذر ششرعي أأن يقضشي ما فاته من أأيام
رمضشان إأن تيسشر له قضشاء ما عليه من صشيام وله أأن
يصشوم أألثن Úوأÿميسس من كل أأسشبوع ولكن بنية
م- - - -ا ع- - - -ل- - - -ي- - - -ه م- - - -ن أأي - - -ام شش - - -ه - - -ر رمضش - - -ان.
ولكن من أأكل أأو ششرب ناسشياً أأثناء صشومه ،فعليه أأن
يتم صشومه وذلك لقول ألرسشول صشلى ألله عليه
وسشلم““ :من أأكل أأو ششرب ناسشيًا فليتم صشومه فإا‰ا
أأطعمه ألله وسشقاه““ .ل فرق ‘ ذلك ب Úأأن يكون
أإلنسشان قد صشام ‘ رمضشان أأو غ Òرمضشان صشام
فرضشاً أأو نف ،ًÓألن قول ألرسشول صشلى ألله عليه
وسشلم من أأكل أأو ششرب ناسشياً فليتم صشومه فإا‰ا
أأطعمه ألله وسشقاه ،هذأ أللفظ عام ومن ألقوأعد
أŸقررة ألعام يبقى على عمومه إأ ¤أأن يرد دليل
أÿصشوصس.
وما فعلته أأيتها ألسشائلة أأثناء صشومك بإا“ام ألصشوم
بعد أأن ششربت ناسشية هو ألصشوأب وهذأ هو ما
ذهب إأليه جمهور ألفقهاء وإأذأ تكرر هذأ منك
وششربت ناسشية أأثناء صشومك فإان صشومك يكون
صشحيحًا ،فإا‰ا أأطعمك ألله وسشقاك ،كما قال
سشيدنا رسشول ألله صشلى ألله عليه وسشلم ،فليتم
صشومه فإا‰ا أأطعمه ألله وسشقاه.

لقمان ا◊كيم
أختلف ألسشلف ‘ لقمان هل كان نبيًا أأو عبدأ ً
صشا◊اً من غ Òنبوة؟ على قول :ÚأألكÌون
على ألثا .Êوقال سشفيان ألثوري علي أألششعث
عن عكرمة عن أأبي عباسس قال““ :كان لقمان
عبدأ ً حبششيًا ‚ارأ ً““ .وقال قتادة عن عبد ألله
بن ألزب““ :Òقلت ÷ابر بن عبد ألله :ما أنتهى
إأل -ي -ك -م م -ن شش -أان ل -ق -م -ان؟ ق -ال :ك-ان قصشÒأ ً
أأفطسس أألنف من ألنوبة““ .وقال يحيي بن
سشعيد أألنصشاري عن سشعيد بن أŸسشيب قال:
““كان لقمان من سشودأن مصشر ذأ مششافر أأعطاه
ألله أ◊كمة ومنعه ألنبوة““ وقال أألوزأعي:
““ح-دث-ن-ي ع-ب-دأل-رح-م-ن ب-ن ح-رم-ل-ة قال :جاء
رج -ل أأسش -ود إأ ¤سش -ع -ي -د ب -ن أŸسش-يب يسش-أال-ه.
فقال له سشعيد بن أŸسشيب :ل –زن من أأجل
أأنك أأسشود فإانه كان من أأخ Òألناسس ثÓثة من
ألسشودأن بÓل ومهجع مو ¤عمر بن أÿطاب
ولقمان أ◊كيم كان أأسشود نوبيًا ذأ مششافر““.
وقال عبدألله بن وهب““ :أأخ ÊÈعبد ألله بن
عياشس ألقتبا Êعن عمر مو ¤غفره قال:
وقف رجل على لقمان أ◊كيم فقال :أأنت عبد
بني أ◊سشحاسس؟ قال :نعم .قال :أأنت رأعي
ألغنم؟ قال :نعم .قال :أأنت أألسشود؟ قال :أأما
سشوأدي فظاهر فما ألذي يعجبك من أأمري
وطء ألناسس بسشاطك وغششيهم بابك ورضشاهم
بقولك .يا أبن أأخي إأن أأصشغيت إأ‹ّ ما أأقول
لك كنت كذلك .قال لقمان :غضشي بصشري
وكفي لسشا Êوعفة طعمتي وحفظي فرجي
وقو‹ بصشدق ووفائي بعهدي وتكرمتي ضشيفي
وحفظي جاري وتركي ما ل يعنيني .فذأك
أل - - - - - -ذي صش ّ- - - - - -ي - - - - - -ر Êإأ ¤م- - - - - -ا ت- - - - - -رى““.
Óمام مالك قال““ :بلغني إأنه قيل
و‘ أŸوطأا ل إ
للقمان أ◊كيم ما بلغ بك ما ترى؟ يريدون
ألفضشل .قال :صشدق أ◊ديث وأأدأء أألمانة
وتركي ما ل يعنيني وألوفاء بالعهد““.

العدد
١٦٧٦٦

دعاء

األثن 0٦ Úجويلية  ٢0١٥م الموافق لـ  ١٩رمضسان  ١٤3٦هـ

أاي الزوجات أافضصل؟

اللهم اقذف فى قلبى رجائك واقطع رجائى عن
من سصواك حتى ل ارجو احدا غيرك
اعداد  :عبد الكريم ل
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قيل ÿالد بن صصفوان :أاي الزوجات أافضصل؟ قال :التي تطيع زوجها،
وإاذا غضصبت حلمت ،وإاذا ضصحكت تبسصمت ،وإان صصنعت شصيئًا جودت،
وإان قالت صصدقت ،العزيزة ‘ قومها الذليلة ‘ نفسصها ،الودود الولود
التي كل أامرها ﬁمود.

سصلفنا الصصالح وقيام الليل

كان سسلفنا الصسالح يحرصسون على قيام الليل ،وإاحياء
سساعاته بالصسÓة والسستغفار ،ويتلذذون بقيامهم ‘
سس -اع-ات-ه ،وÁرغ-ون ج-ب-اه-ه-م ب Úي-دي ال-ل-ه ت-ع-ا،¤
حيث إانه وقت إاجابة الدعاء ،وأافضسل الصسÓة بعد
الفريضسة هي صسÓة الليل.
وقال علي بن بكار رحمه الله :منذ أاربع Úسسنة ما
أاح - - -زن - - -ن - - -ي شس - - -يء سس - - -وى ط - - -ل - - -وع ال - - -ف - - -ج- - -ر.
وق -ال ال -فضس -ي -ل ب -ن ع -ي-اضس رح-م-ه ال-ل-ه :إاذا غ-ربت
الشسمسس فرحت بالظÓم ÿلوتي بربي ،وإاذا طلعت
حزنت لدخول الناسس عليّ.
وقال أابو سسليمان الدارا Êرحمه الله :أاهل الليل ‘
ليلهم أالذ من أاهل اللهو ‘ لهوهم ،ولول الليل ما
أاحببت البقاء ‘ الدنيا.

Ÿاذا كانت زكاة
الفطر طهرة للصصائم
وطعمة للمسصاكÚ؟
زكاة الفطر أاو صسدقة الفطر هي مبلغ بسسيط يدفعه اŸسسلم
عن طيب نفسس للمحتاج ،شسكًرا لله تعا ¤على فضسله وتوفيقه
له وإاعانته على الصسيام .كما أانها تطه Òلصسيام اŸسسلم من
الشسوائب التي أاحاطت به وأانقصست من أاجره ،قال صسلى الله
عليه وسسلم““ :صسدقة الفطر طهرة للصسائم من اللغو والرفث،
وطعمة للمسساك ““Úرواه أابو داود .كما أانها إاشساعة لل‘ È
ال -ع -ي -د ل -ت -ع -م ال -ف -رح -ة ك -ل اŸسس-ل-م ،Úف-ي-دف-ع ال-ق-ادر م-ن
اŸسسلم Úإا ¤غ Òالقادر مبلًغا يطهر به ماله ونفسسه من
البخل ،وينقي غ Òالقادر قلبه من ا◊قد وا◊سسد ،فتسسود
اÙب -ة واŸودة اÛت -م -ع اŸسس -ل -م ق -ال ت -ع -ا( :¤خ -ذ م -ن

ما هي زكاة الفطر؟
زكاة الفطر سسميت بذلك ألن وجوبها يتحقق بالفطر من
آاخر يوم من رمضسان؟ وتسسمى زكاة الفطر التي هي
ِ
Ÿراَدة بقوله تعا““ :¤فطرَة اللهِ التي فطَر الناسس
اْÿلقة ا ُ
ِ
ْ
عليها““ (الروم ،)30 :واŸعنى أانها وجبت على اÿلقة
تزكيًة للنفسس وتطهًÒا لها وتنميًة لعملها .وزكاة الفطر
لشس -ه -ر رمضس -ان كسس -ج -دة السس -ه -و ل-لصسÓ-ة ُ ÈŒن-قصس-ان
الصسوم كما يج Èالسسجود نقصسان الصسÓة .وقد جاء ‘
ا◊ديث اŸشسهور أانها ““طُهرة للصسائم من اللهو والرفث““.
وهي أايضًساُ ““ :
طعمة للمسساك ‘ Úيوم العيد حتى يعم
اŸسسلم Úجميًعا شسعور الِغْبطة والسسرور والسسعادة““.

أام-وال-ه-م صس-دق-ة ت-ط-ه-ره-م وت-زك-ي-ه-م ب-ه-ا) .وه-كذا اقتضست
حكمة الله تعا ¤ورحمته أان ُيْتِبَع صسيام رمضسان بكل ما فيه
من تزكية للنفسس بتزكية أاخرى تبث البسسمة والفرحة ‘
قلوب اŸسسلم Úجميًعا.
على من Œب:
زكاة الفطر يخرجها اŸسسلم عن نفسسه وعمن يعول  -أاي:
من يصسرف عليهم  -من زوجته وأاطفاله وخادمه ووالديه،
بشس- -رط ك- -ون- -ه ق- -ادًرا ع- -ل- -ى ط- -ع- -ام -ه وط -ع -ام م -ن ي -ع -ول.

وصصايا تعÚ
على قيام الليل
جر الّذنوب:
ه ْ
ي -ق -ول سس -ف-ي-ان الّ-ث-ورّيُ :ح-رمُت ق-ي-ام
الليل خمسسة أاشسهر لذنب أاذنبته .قيل
ت رج ً
Ó
له :وما هذا الّذنب؟ قال :رأاي ُ
يبكي فقلتُ :هذا ُمَراءٍ  .وقال ا◊سسن
بن علي :إاذا  ⁄تقدْر على قيام الليل
وع- -ل -ى صس -ي -ام ال -ن -ه -ار؛ ف -اع -ل -م أاّن -ك

متى Œب:
Œب بإادراك جزء من رمضسان ،ويجوز إاخراجها من أاول يوم
من رمضسان ،ويكره تأاخÒها عن صسÓة العيد ،ول يجوز
تأاخÒها عن صسÓة العيد ،ول تسسقط بالتأاخ Òبعد الوجوب،
بل تصس Òدْيًنا ‘ الذمة حتى تؤودى بالنسسبة للسساهي عنها.
Ÿن ُتصصرف:
تصسرف زكاة الفطر إا ¤الفقراء واŸسساك ،Úو‘ وجوه الÈ
ال-ع-ام ،وي-ج-وز إان-ف-اق-ه-ا ل-ت-ع-م ÒاŸسس-اج-د وإاقامة اÓŸجئ
واŸسستشسفيات ودور العلم.

ﬁروم ،وقد كثُرت ذنوبك.
ال - -ت - -ف - -ك - -ر ‘ أاه - -وال اآلخ- -رة :ق- -ال
ط- -اووسس :إاّن ِذ ْك- -ر ج- -ه -ن -م ط ّ-ي -ر ن -وم
العابدين.
لكثار من الطعام:
عدم ا إ
ق -ال ب -عضس الصس -ا◊ :Úك -م م -ن أاك -ل -ة
منعتْ قيام ليلة ،وكم من نظرة منعتْ
قراءة سسورة ،وإاّن العبد ليأاكل أاكلة ،أاو
يفعل فعلة ،فيُحرم بها قيام سسنة ،وكما
أان الصس Ó- -ة ت - -ن- -ه- -ى ع- -ن ال- -ف- -حشس- -اء
واŸنكر ،فكذلك الفحشساء تنهى عن
الصسÓة وسسائر اÒÿات.

العشسر األواخر من رمضسان وكيفية السستعداد لها

القيلولة:
ُيرَوى أان ا◊سسن رحمه الله كان إاذا
دخل السسوق ،فسسمع َلَغ َ
طُهْم ولغوهم،
ق -ال :أاظ ّ-ن أان ل -ي -ل ه -ؤولِء ل -ي -ل سس -وٍء،
فإانهم ل يِقيلون.
خطوة ..خطوة:
ل تبدأا قيام الليل كله ،أاو نصسفه أاو ثلثه
مرة واحدة ،ولكن عليك بالتدرج؛ ألنs
الّرسسول صسلى الله عليه وسسلم يقول:
““إانّ ه -ذا ال u-دي -ن م -ت Úف -أاْوغ -ل -وا ف -ي-ه
برفق““.

سصماع القرآان الكر Ëيخفضض
من حدة التوتر عند اإلنسصان
أاث -ب -تت دراسس -ة ن -فسس -ي -ة أاج -رت -ه-ا إاح-دى ا÷ام-ع-ات
األمريكية ،أان لتÓوة القرآان أاثر ‘ ا◊الة اŸزاجية
للشسخصس و‘ تقليل التوتر والقلق النفسسي.
وقال اسستشساري الطب النفسسي الدكتور رجب عبد
ا◊ك- -ي- -م ،أان ›م- -وع- -ة م- -ن األشس- -خ- -اصس م- -ن غÒ
ال-ن-اط-ق Úال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة أاخضس-ع-وا لسس-م-اع آايات من
ال -ق -رآان ال -ك -ر Ëع Èأاج -ه -زة تسس-ج-ي-ل صس-وت-ي-ة ،و‘
ال- -وقت ذات- -ه ” ت- -رك- -يب ج- -ه -از ل -ق -ي -اسس الÎددات
الدماغية ألولئك األشسخاصس وكانت النتيجة مفاجئة
للجميع ،خاصسة أانهم غ Òناطق Úباللغة العربية و⁄
يقرأاوا القرآان من قبل أاو يسسمعوه بحكم أانهم غÒ
مسس -ل -م ،Úح -يث ب ّ-ي -نت ال -دراسس -ة أان سس -ج -ل م-ؤوشس-ر
اŸوج -ات ال -دم -اغ -ي-ة Ÿن ت-ع-رضس-وا لسس-م-اع ال-ق-رآان
ال -ك -ر Ëان -خ -فضست بشس -ك -ل م -ل -ح-وظ م-ن م-ؤوشس-رات
الÎددات ال -ع -ال -ي -ة ‘ ح -ال ال -ي -ق -ظ-ة إا ¤م-ؤوشس-رات
منخفضسة نتج عنها إازالة التوتر واإلحباط وعادت
العÓمات ا◊يوية لهم جميعاً إا ¤الوضسع اŸثا‹.
وقال الدكتور بريسسا‹Á :كن أان نسستنتج أان سسماع
القرآان له تأاث Òسسحري ومباشسر ‘ انخفاضس حدة
التوتر والقلق النفسسي Úوتهدئة النفسس وطمأانينتها
لقول ا◊ق عز وجل( :أال بذكر الله تطمئن القلوب).

مصصاحبة األخيار ‘ شصهر القرآان

ورد عن بعضس السسلف من الصسحابة والتابع Úوالغتسسال والتطيب ‘ ليا‹ العشسر –ريًا لليلة القدر التي
شسرفها الله ورفع قدرها .فيا من أاضساع عمره ‘ ل شسيء ،اسستدرك ما فاتك ‘ ليلة القدر ،فإانها –سسب
حرم.
حِرم خÒها فقد ُ
من العمر ،العمل فيها خ Òمن العمل ‘ أالف شسهر سسواها ،من ُ
وهي ‘ العشسر األواخر من رمضسان ،وهي ‘ الوتر من لياليه اآلخرة ،وأارجى الليا‹ سسبع وعشسرينŸ ،ا
روى مسسلم عن أابي بن كعب رضسي الله عنه( :والله إا Êألعلم أاي ليلة هي ،هي الليلة التي أامرنا رسسول الله
صسلى الله عليه وسسلم بقيامها ،وهي ليلة سسبع وعشسرين) .وكان أاُبي يحلف على ذلك ويقول( :باآلية
والعÓمة التي أاخÈنا بها رسسول الله صسلى الله عليه وسسلم ،أان الشسمسس تطلع صسبيحتها ل شسعاع لها).
وعن عائشسة قالت :يا رسسول الله إان وافقت ليلة القدر ما أاقول؟ قال{ :قو‹ اللهم إانك عفو –ب العفو
فاعف عني } «رواه أاحمد والÎمذي».

السصنة التي فتحت فيها مكة اŸكرمة
قال ابن القيم ‘ زاد اŸعاد ‘ ،وصسفه لفتح مكة اŸكرمة ما نصسه :إانه الفتح األعظم الذي أاعز الله به دينه
ورسس -ول -ه وج -ن -ده وح-رم-ه األم ،Úواسس-ت-ن-ق-ذ ب-ه ب-ل-ده وب-ي-ت-ه ال-ذي ج-ع-ل ه-دى ل-ل-ع-ا ÚŸم-ن أاي-دي ال-ك-ف-ار
واŸشسرك ،Úوهو الفتح الذي اسستبشسرت به أاهل السسماء ،وضسربت أاطناب عزه على مناكب ا÷وزاء ،ودخل
ال - - - -ن - - - -اسس ‘ دي - - - -ن ال - - - -ل - - - -ه أاف - - - -واج ً- - - -ا ،وأاشس - - - -رق ب - - - -ه وج - - - -ه األرضس ضس - - - -ي- - - -اء واب- - - -ت- - - -ه- - - -اجً- - - -ا.
وقد ذكر أاهل السس Òأان تاريخ هذه الغزوة كان ‘ السسنة الثامنة من الهجرة ‘ شسهر رمضسان.

لكÈ؟
ما يوم الفتح ا أ

هو فتح مكة اŸكرمة ،قال عنه ابن القيم ‘ زاد اŸعاد :فتح مكة هو الفتح األعظم الذي أاعز الله به دينه
ورسسوله وجنده وحزبه األم ،Úواسستنقذ به بلده األم Úوبيته الذي جعله هدى للعا ÚŸمن أايدي الكفار
واŸشس -رك .Úوه -و ال -ف -ت -ح ال-ذي اسس-ت-بشس-ر ب-ه أاه-ل السس-م-اء
وضس -ربت أاط -ن -اب ع -زه ع -ل -ى م -ن -اكب ا÷وزاء ،ودخ -ل
الناسس به ‘ دين الله أافواجاً ،وأاشسرق به
وج - - - - -ه األرضس ضس- - - - -ي- - - - -اء
وابتهاجا.

إاذا صساحبت خّيرا ً حيا قلبك ،وانشسرح صسدرك ،واسستنار فكرك ،وب ّصسرك بعيوبك ،وأاعانك على الطاعة ،ودلّك على أاهل ا.Òÿ
وجليسس ا Òÿيذكرك بالله ،ويحفظك ‘ حضسرتك ومغيبك ،ويحافظ على سسمعتك ،واعلم أان ›السس ا Òÿتغشساها الرحمة و–ّفها
اÓŸئكة ،وتتنّزل عليها السسكينة ،فاحرصس على رفقة الطيب ÚاŸسستقيم ،Úول تعد عيناك عنهم ،فإانهم أامناء.
فاحذر رفيق السسوء ،فإانه ُيفسسد عليك دينك ،ويخفي عنك عيوبكُ ،يح ّسسن لك القبيح ،وُيقّبح لك ا◊سسن ،يجّرك إا ¤الرذيلة ،ويباعدك
من كل فضسيلة ،حتى ُيجّرئك على فعل اŸوبقات واآلثام ،والصساحب سساحب ،فقد يقودك إا ¤الفضسيحة واÿزي والعار ،وليسست
اÿطورة فقط ‘ إايقاعك ‘ التدخ Úأاو اÿمر أاو اıدرات ،بل اÿطورة كل اÿطورة ‘ األفكار اŸنحرفة والعقائد الضسالة ،فهذه
أاخطر وأاشسد من طغيان الشسهوة؛ ألن زائغ العقيدة قد يسسته Úبشسعائر اإلسسÓم ،وﬁاسسن اآلداب ،فهو ل يتورع عن اŸناكر ،ول ُيؤو“ن
على اŸصسالح ،بل ُيلبسس ا◊ق بالباطل ،فهو ليسس عضسوا ً أاشسل ،بل عضسو مسسموم يسسري فسساده كالهشسيم ‘ النار.
ذكر الله عز وجل قوت للقلوب ،وقرة للعيون ،وسسرور للنفوسس ،به ُتجلب
النعم وُتدفع النقم؛ فهو نعمة عظمى ومنحة كÈى ،له لذة ل يدركها إال من
ذاقها ،ع Èعنها أاحدهم فقال““ :والله إانا لفي لذة لو علمها اŸلوك وأابناء اŸلوك
÷الدونا عليها بالسسيوف““.
وذكر الله هو أاعظم ما فتق عنه لسسان وتدبره جنان .ف Óبد من اجتماع اللسسان وا÷نان حتى يؤوتي
الذكر ثماره ويسستشسعر العبد آاثاره .فقد وصسف الله تعا ¤أاو‹ األلباب بأانهم (الsذِيَن َيْذُكُرونَ اللَه قَِيامًا
ت َهَذا بَاِط ً
ك َفِقَنا َعَذاَب
حاَن َ
َوُقُعوًدا َوَعَلى جُُنوبِِهْم َوَيَتَفsكُروَن ِفي َخْلِق ال sسسَماَواِت َواَألْرضسِ َرsبَنا مَا َخَلْق َ
 Óسُسْب َ
الsناِر) ،فهم جمعوا ب Úذكر الله تعا ‘ ¤كل أاحوالهم ودعائه ،والتفكر ‘ خلق السسماوات واألرضس.
وقال أاحد العارف““ :Úل اعتداد بذكر اللسسان ما  ⁄يكن ذلك من ذكر ‘ القلب ،وذكره تعا ¤يكون لعظمته؛ فيتولد منه الهيبة
واإلجÓل ،وتارة لقدرته فيتولد منه اÿوف واÿشسية ،وتارة لنعمته فيتولد منه ا◊ب والشسكر ،وتارة ألفضساله الباهرة فيتولد منه
التفك Òوالعتبار؛ فحق للمؤومن أان ل ينفك أابدا عن ذكره على أاحد هذه األوجه““.
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ثقافة

اليونسضكو ومن ّ
لعÓم الجتماعي تطلقان:
ظمة تبادل ا إ

لنـ ـ ـ ـ ـ ـÎنت
منه ـ ـ ـاج ت ـ ـ ـدريبي ع ـ ـ ـ ـلى ا أ
لل ّصصحـ ـ ـ ـ ـافي Úال ـ ـ ـرقـ ـ ـمي Úالع ـ ـ ـ ـرب

الشضعب /يتخ ّ
لنÎنت،
طى اليوم ،مفهوم صضحافة اŸواطنة السضلوكيات الكÓسضيكية التي قام عليها ،من إانشضاء مدونة على ا أ
لعÓم اÛتمعي
والسضتخدام التقليدي لقنوات التواصضل الجتماعي ،حيث Áيل رّواد هذا النوع من الصضحافة وناشضطو ا إ
لنتاج اÙتوى ،ووضضع خطط واسضÎاتيجيات متكاملة للتواصضل اÛتمعي .كما
إا ¤اكتسضاب قدرات تنظيم عمليات معقّدة إ
أاصضبح التقرير اŸباشضر بواسضطة هاتف ﬁمول من مكان ا◊دث والذي يصضل إا ¤اÓŸيÃ ،Úثابة نشضاط يومي اعتيادي.
‘ م---ن---ط--ق--ة ع--رب--ي--ة “ّر ‘
مرحلة مصشÒية ،تظهر حاجة
م--اسش--ة اإ ¤اأصش-وات مسش-ت-ق-ل-ة
تÈع ‘ سشرد الأخبار اليومية
ع-----ل----ى ق----ن----وات ال----وسش----ائ----ل
الإع---لم--ي--ة ال--ت--ي ي--ت--اب--ع--ه--ا
ا÷مهور.
لهذه الغاية ،بادرت اليونسشكو
وم---ن---ظ---م---ة ت---ب---ادل الإع---لم
الجتماعي اإ ¤تطوير منهاج
تدريبي ‘ اللغة العربية على
الأنÎنت ل----وسش---ائ---ل الإع---لم
اŸسشتقّلة مثلما توقفت عنده
«الششعب».
Œدر الإشش------------------------ارة ،اإ ¤اأّن
صش---ح---اف---ي Úع--رب--ا ÎﬁفÚ
ع--ام--ل ‘ ÚاÛال ال--رق--م-ي
ق---ام---وا ب---تصش---م---ي---م كّ---ل م---ن
الÈن-ام-ج واŸن-ه-اج ل-لمهتمÚ
م--ن الصش--ح--اف--ي Úال--رق--م--يÚ
العرب الطا Úﬁاإ ¤خوضس
هذه التجربة.
وت-ت-ع-اون اŸنّ-ظ -متان لإطلق
هذه اŸبادرة الّتي تاأتي ‘
نطاق اختصشاصشهما ،والأهم،
اŸهّ---م ---ة اŸن---اط--ة ب--ك--ل م--ن
اŸن--ظ-م-ت ‘ Úسش-ب-ي-ل اإع-داد
ب-ي-ئ-ة م-وؤّه -ل-ة ◊رّي -ة الّ-ت -عب،Ò
واإعارة اهتمام خاصس بششوؤون
الشّشباب واŸراأة.

دعت ال---ي--ونسش--ك--و وم--نّ--ظ --م--ة
ت--ب--ادل الإع--لم الج--ت-م-اع-ي
الصش-----ح-----اف-----ي Úم-----ن ال----دول
ال---ت---ال---ي---ة :ا÷زائ--ر ،الأردن،
ل----ب----ن---ان ،ل---ي---ب---ي---ا ،اŸغ---رب،
ف----لسش----ط ،Úسش----وري---ا (داخ---ل
وخ------ارج ال------ب------لد) ،ت------ونسس
وال--ي--م--ن ،ل-ل-مشش-ارك-ة ‘ ه-ذا
التدريب.
ل----يسس م----ن الضش----رورة ع----ل----ى
اŸتقدم Úبالطلب اأن يكونوا
صشحافيÎﬁ Úف ،Úغ Òاأنّ
اختيار اŸششارك Úسشيتّم بناًء

ع-ل-ى ال-ع-م-ل الإع-لم-ي الذي
سشبق لهم اأن اأنتجوه.
دعت ال---ي--ونسش--ك--و وم--نّ--ظ --م--ة
ت--ب--ادل الإع--لم الج--ت-م-اع-ي
اŸرشّش ----------ح Úال----------راغ----------بÚ
باŸششاركة ‘ هذا التدريب،
اأن ي-------ب-------ادروا اإ ¤ت------ق------دË
طلباتهم ‘ اأقرب وقت ‡كن
وذلك قبل  20جويلية ،2015
اإذ اأّن اŸشش--------ارك-------ة ﬁدودة
Ÿئة ششخصس.
وي--حصش--ل اŸشش--ارك--ون ال-ذي-ن
ي--ن--ج--ح--ون ‘ ه--ذا الّ-ت -دريب

ومّ-د ت-ه ث-م-ان-ي-ة اأسش-اب-ي-ع ع-لى
شش--ه--ادة خ--اصش--ة ،اإضش-اف-ة اإ¤
ت---دريب م---ن سش---ت--ة اأسش--اب--ي--ع،
دع----مً----ا ل----ت----ط----وي---ر مشش---روع
صشحافة الّرقمّية.
ال ّ
ك--م-ا سش-ي-تّ-م اخ-ت-ي-ار ع-دد م-ن
اŸشش------ارك Úوف-----ق م-----ع-----ايÒ
مسشتوى اŸششاركة والإنتاجية
وم---دى الل---ت--زام خ--لل ه--ذه
ال--دورة ◊ضش--ور ورشش--ة ع--م-ل
م------ع اأب------رز الصش------ح------اف------يÚ
ال---رق---م---ي ‘ ÚبÒوت خ---لل
العام .201٦
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عروضض مسضرحية وحفÓت فنية متنوعة

لي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا‹ اŸدي ـ ـ ـ ـ ـ ـة تنتع ـ ـ ـ ـشض

كان جمهور اŸدية ،اأمسس
الأح -د ،ع -ل -ى م -وع -د م -ع
ال -ف-ي-ل-م ال-ث-وري «الشش-ه-ي-د
ك- -ر Ëب- -ل- -ق- -اسش- -م» ،وذلك
Ãوؤسشسش - -ة دار ال- -ث- -ق- -اف- -ة
«حسش- - - - -ن ا◊سش- - - - -ن- - - - -ي»،
Ãن- -اسش- -ب -ة ذك -رى ع -ي -دي
السشتقلل والششباب ،اإ¤
ج- -انب ع- -رضس مسش- -رح -ي
ب -ع -ن -وان «صش -ع -ي -ب -ة بصش -ح
م - -ك- -ت- -وب» لإح- -دى ف- -رق
ولي - -ة سش - -ط - -ي - -ف .ك - -م - -ا
يسشتمتعون ،اليوم ،بسشهرة
ف -ن -ي -ة ي -ح -ي -ي -ه -ا ال -ف -ن -ان
الهادي العششاب ‘ ،حÚ
ي - -ك - -ون اŸوع - -د سش - -ه - -رة
الأرب-ع-اء م-ع ال-ف-ن-ان اأمÚ
حوكي من ولية مسشتغا،Â
م-ت-ب-وع-ا ب-ع-رضس مسشرحي
كوميدي بعنوان «الطباخ»
من تقد Ëمسشرحيي ولية
سشطيف ،متبوعا ‘ اليوم
اŸوا‹ ب -ت -ن -ظ -ي -م سش -ه-رة
فنية يششارك فيها كل من
ال -ف -ن-ان ن-ورال-دي-ن ع-لن،
ف- -ري- -دة الشش- -اوي -ة ،ل -ي -ل -ي
سش- - -ل- - -ط- - -ان ...ب - -حضش - -ور
وت - - -نشش - - -ي - - -ط ال- - -ف- - -ن- - -ان
ال-ك-وم-ي-دي سش-ليم ،ليختتم
ه -ذا الأسش -ب-وع ال-رمضش-اÊ

ا÷اري ب-ت-ق-د Ëم-ون-ول-وغ
ب- -ع- -ن- -وان «ال -راح -ل -ة» م -ع
الفنانة تونسس اآيت وعلي
ب- - -رك - -ح ه - -ذه اŸوؤسشسش - -ة
الثقافية.
على صشعيد اآخر ،سشيكون
÷م -ه -ور ب -ل -دي -ات ›،È
الÈواق - - - - - -ي - - - - - -ة ،سش - - - - - -ي
اÙج- - - - - -وب ،وام - - - - -ري،
ح- -رب- -ي- -ل ،ث- -لث- -ة دوائ -ر،
ال - - -ع- - -م- - -اري- - -ة ،شش- - -لل- - -ة
ال -ع -ذاورة ،ع Úب -وسش-ي-ف،
ت-اب-لط ،سش-غ-وان واŸركز
العائلي للششرطة باŸدية،
م-واع-ي-د ف-ن-ي-ة م-ع ف-نانÚ
‘ سش - - -ه - - -رات ‡ي- - -زة ‘

ﬂتلف الطبوع ،كما كان
÷م - - - -ه- - - -ور اŸت- - - -ح- - - -ف
ال-ع-م-وم-ي ال-وطني للفنون
والتقاليد الششعبية ،فرصشة
ت- -ذوق م- -ا ب -ر›ت -ه اإدارة
هذا اŸتحف ،من خلل
الأب-واب اŸف-ت-وح-ة ع-ليه،
كل يوم خميسس طيلة ششهر
رمضشان ،اإ ¤جانب عرضس
اأف -لم شش -ع -ب -ي -ة وث -ائ -ق-ي-ة
وج- -لسش- -ات ت- -راث -ي -ة وعÈ
نشش- -اط ل- -ي -ل -ة اŸت -اح -ف،
وك-ذا ب-رن-ام-ج ل-ي-ل-ة القدر
وقعدة نسشوية خاصشة.

اŸدية:م.أام Úعباسس
إاحياء لذكرى رائدي التشضكيل طم Úوشضريف مرزوقي

معرضض جماعي بالعاصصمة لتشصكيلي Úمن باتنة

اŸهرجان الوطني الـŸ 9وسضيقى ا◊وزي بتلمسضان

وصصÓت غنائية متنوعة تلبي تطلعات ﬁبي الفن األصصيل

انطلقت فعاليات الطبعة التاسضعة للمهرجان الوطني
لول ،بدار الثقافة «عبد القادر
للحوزي ،سضهرة أامسض ا أ
علولة» ،بحضضور عدد كب Òمن اŸوسضيقي ÚواŸطربÚ
ومسضؤوو‹ الثقافة.
وق -د نشش -طت السش -ه -رة الف -ت -ت-اح-ي-ة ل-ه-ذه ال-ط-ب-ع-ة ا÷دي-دة،
اŸقررة من  4اإ 11 ¤يوليو ،كل من اŸطربة دليلة مقادر من
ا÷زائر ،واŸطرب فوؤاد ديدي من تلمسشان اللذين اأديا على
مسش-رح ال-ه-واء ال-ط-ل-ق ل-دار ال-ث-ق-اف-ة م-ق-ط-وع-ات ﬂتلفة من
طبوع ا◊وزي والأندلسشي.
وقد اسشتمتع ا÷مهور ا◊اضشر بكثافة ‘ اليوم الأول من هذا
اŸهرجان ،بالوصشلت الغنائية اŸقدمة والتي تنبئ بنوعية
السشهرات الأخرى من هذه التظاهرة اŸوسشيقية الوطنية،
ال -ت -ي سش-ت-ل-ب-ي ت-ط-ل-ع-ات ﬁب-ي م-وسش-ي-ق-ى ا◊وزي وال-ع-ارفÚ
باأسشرارها.
وتسشجل هذه الطبعة ا÷ديدة مششاركة  15جمعية من
ا÷زائ -ر وسش -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس وت -ل -مسش -ان ومسش -ت -غ-اÂ

ومعسشكر وقسشنطينة وششرششال والبليدة ووهران وتيارت ،و21
م -ط -رب -ا Îﬁف -ا ب -عضش -ه -م ي -ق -ي -م -ون ‘ اÿارج ،ع-ل-ى غ-رار
اŸط -رب ÚاŸذك -وري -ن ال -ل -ذي-ن اأح-ي-ي-ا السش-ه-رة الف-ت-ت-اح-ي-ة،
واأسشماء معروفة ‘ ا÷زائر اأمثال عبد القادر ششاعو وزكية
قارة تركي وبرويقات نصشرالدين وبلخوجة عمر وغÒهم من
اŸطرب Úالذين سشيحيون على مدار اأسشبوع سشهرات فنية
بتلمسشان وندرومة والسشواحلية ومرسشى بن مهيدي.
وسشتقوم ÷نة التحكيم اŸتكونة من ثلثة اأعضشاءÁ ،ثلون
مدارسس ا÷زائر العاصشمة وتلمسشان وقسشنطينة– ،ت رئاسشة
اŸوسش -ي -ق -ي ال -ق -د Ëالسش -ي -د شش -ري -ف ع -ب -د ا◊ق ،ب -اخ -ت -ي-ار
ا÷معيات اŸوسشيقية التي سشتتنافسس على ا÷وائز الثلث
الأو ¤للمهرجان.
للتذك ،Òعادت ا÷وائز الثلث الأو ¤للطبعة اŸاضشية ،التي
جرت بقصشر الثقافة «عبد الكر Ëدا‹»،
ع- -ل- -ى ال- -ت- -وا‹ اإ ¤ج- -م- -ع- -ي -ة «‚م
ق-رط-ب-ة» ل-قسش-ن-ط-ينة وا÷معيتÚ
اÙليت« Úسشلم» و»غرناطة».

األجندة الثقافية

تكر Ëفنان ÚباŸسضرح الوطني

تنظم ا÷معية الفنية والثقافية «الألفية
ال -ث -ال -ث-ة» ،ب-ال-ت-ع-اون م-ع ال-دي-وان ال-وط-ن-ي
◊ق - - - -وق اŸوؤل - - - -ف وا◊ق - - - -وق اÛاورة،
واŸسش - -رح ال - -وط - -ن - -ي ا÷زائ - -ري ،سش- -ه- -رة
ت -ك-رÁي-ة ع-ل-ى شش-رف  4ف-ن-ان Úم-ن ع-م-القة
اŸسشرح والسشينما ا÷زائري :Úفاطمة حليلو ،عن Îهلل،
عبد ا◊ميد حباطي ،وعلوة زرما ،Êوذلك يوم ا÷معة 10
جويلية اŸقبل باŸسشرح الوطني ﬁي الدين بششطارزي ،على
السشاعة العاششرة مسشاءً.
قصضر الثقافة:

سش -ه -رة ال -ي -وم الأث -ن :Úاأمسش -ي -ة م -وسش-ي-ق-ي-ة
اأندلسشية من اإحياء ليلى بورصشا‹.
سشهرة غد الثلثاء :اأمسشية موسشيقية متنوعة
مع مزيان اإيزوران ،حسشيبة عبد الروؤوف وسشفيان لسشاب.
سشهرة بعد غد الأربعاء :اأمسشية موسشيقية من اإحياء الفنان
اإبراهيم حاج قاسشم من تلمسشان.
مسضرح الكازيف:

سش -ه -رة ال -ي -وم الأث -ن :Úف -رق -ة عشش -اق ال-ل-ي-ل
وحسشنة البششارية.
سش -ه -رة غ -د ال -ث -لث -اء :ف-رق-ة  WTBواأولد
ا◊اجة مغنية.

سش -ه -رة ب -ع -د غ -د الأرب-ع-اء :ف-رق-ة «ج-اريسشت» م-ن
وهران ،عّزو (موسشيقى الراب).
اŸسض - -رح ال - -وط - -ن - -ي ا÷زائ - -ري ﬁي ال - -دي - -ن
بشضطارزي:

سشهرتا اليوم الأثن Úوغد الثلثاء :كوميديا
م -وسش -ي -ق -ي -ة «اŸصش -ب -اح والضش-وء» ،مسش-رح ب-ج-اي-ة
ا÷هوي.
سشهرة بعد غد الأربعاء :مونودراما «الراحلة»،
تعاونية «البهجة» سشيدي بلعباسس.
قاعة اŸوقار:

سشهرة اليوم الأثن :Úنوال مباركيﬁ ،مد
بليل واأنور تسشابسشت.
قاعة ابن خلدون:

سشهرة غد الثلثاء :حسشنة هني.
ولية النعامة:

–ط «قافلة السشينما اŸتنقلة» رحالها بولية
النعامة ،وبالضشبط بع Úالصشفراء ،بن عمار،
وسشفسشيفة ،حيث سشتعرضس العديد من الأفلم
الوطنية ا÷ديدة ،وذلك من  0٧اإ 12 ¤جويلية
.2015

يحتضضن رواق «بو‘ دار»
للفنون بالعاصضمة،
معرضضا جماعيا ‘
لربعة فنانÚ
التشضكيل أ
من باتنة ،أابوا إال أان
يحيوا ع Èلوحاتهم التي
Œمع ب Úالتجريدية
والنطباعية والواقعية
والواقعية اŸفرطة،
ذكرى اثن Úمن رواد
التشضكيل باŸنطقة عبدو
طم Úوالشضريف
مرزوقي.
«الششتاء ‘ باتنة» و»عباد
الشش- - - - - - - - - - -مسس» و»اŸراآة»
و»شش -اب -ة ب -وشش -اح اأح -م -ر»
و»بسشكرة القدÁة» ...هي
م - -ن ب 40 Úل-وح-ة زيتية،
ازدانت بها جدران الرواق
وط- - -ارت ب- - -ا◊ضش- - -ور اإ¤
ع- -واﬂ ⁄ت -ل -ف -ة Œاوزت
ح- - - -دود الأوراسس اآسش- - - -رة
Ãواضش -ي -ع -ه -ا ،وت -درج-ات
األوانها الزوار الذين غصس
بهم الرواق رغم صشغره.
حسش Úهوارة ،الذي يقدم
عشش- -ر ل- -وح- -ات واق- -ع- -ي- -ة
متوسشطة ا◊جم ،انتقاها
م- -ن اأع- -م- -ال- -ه ال- -ق- -دÁة،
اع - - -ت Èاأن ط- - -م Úال- - -ذي
سشبقه اإ ¤الفن التششكيلي
وم -رزوق -ي ال -ذي ع-اصش-ره
‘ فÎة ما «كانا بحق من
م- - -وؤسشسش- - -ي ه- - -ذا ال - -ف - -ن

ب- - - -ب- - - -ات- - - -ن - - -ة» ،مشش - - -ددا
ب -اÿصش -وصس ع -ل -ى ط -مÚ
ال- - - -ذي اأك- - - -د اأن - - -ه «الأب
ال- - -روح - -ي ل - -ل - -تشش - -ك - -ي - -ل
بالأوراسس».
وت- -اأسش- -ف ال- -ف -ن -ان ،ال -ذي
يشش-ارك ب-عشش-رة اإب-داع-ات
تÈز منها خصشوصشا لوحة
«ب- -ورت- -ري- -ه ل- -لأب» ال -ت -ي
ي -ك-رم م-ن خ-لل-ه-ا وال-ده،
ل- -واق- -ع ال -تشش -ك -ي -ل ال -ي -وم
بباتنة وخصشوصشا ‘ ظل
«غ- -ي- -اب اأروق- -ة ال- -ع -رضس
وكذلك النقاد اŸهني.»Ú
واأشش -ار م -ن ج-ه-ت-ه ﬁم-د
ب- - -رك - -ان ،ال - -ذي يشش - -ارك
بتسشع لوحات زيتية حديثة
بŒ Úريدية وانطباعية،
اإ ¤اأن -ه «ت -ع -ل -م ك-ثÒا م-ن
طم Úالذي كان جاره ‘
باتنة وهو صشغ ،»Òمضشيفا
اأن ه - - - - -ذا الأخ« Òك- - - - -ان
اأسش- -ت- -اذا ‘ ال- -رسش -م وق -د
ق - - -دم ال- - -ك- - -ث Òل- - -ل- - -ف- - -ن
التششكيلي الباتني ،وكذلك
مرزوقي الذي ترك اأيضشا
بصشماته».
ال -تشش -ك -ي -ل -ي الشش -اب ÚŸ
ع- -زوزي خ- -ري -ج م -درسش -ة
ال-ف-ن-ون ال-تشش-ك-ي-لية بباتنة
‘  1995ي -ق -دم ب-دوره
›موعة من الأعمال‘ ،
ت -ي -ار ال -واق-ع-ي-ة اŸف-رط-ة
هي من اآخر ما جادت به
ﬂي-ل-ت-ه الإب-داع-ية ،حيث

تÈز منها خصشوصشا «ششابة
ب -وشش-اح اأح-م-ر» و»اŸراآة»
و»اأخضش- - -ر وب- - -رت- - -ق- - -ا‹»
و»ال -ف -ن -ان-ة» وق-د ل-فت ‘
تصشريح له اأنه «عاصشر ‘
مرحلة ما مرزوقي» الذي
وصش- -ف- -ه ب- -اأن- -ه «رم- -ز م -ن
رموز التششكيل بباتنة».
«الأغ- -واط -ي» و»ال -ف -ن -ان»
ه - -ي م - -ن ب Úال- -ل- -وح- -ات
الواقعية التي ششارك بها
‘ ه- - - - - - - -ذا اŸع - - - - - - -رضس
ال-تشش-ك-ي-ل-ي الششاب سشفيان
داي ،خ- - -ري- - -ج م- - -درسش- - -ة
الفنون ا÷ميلة بباتنة ‘
 ،2013ح- - - - -يث ي- - - - -ق - - - -دم
خصش- -وصش- -ا ب- -ورت- -ري- -ه -ات
رائعة اأ‚زها حديثا وقد
اعت Èمن جهته اأنه «ليسس
ه - - - -ن - - - -اك اأفضش- - - -ل م- - - -ن
ال-ب-ورت-ري-ه-ات ل-لتعب Òعن
الإنسشان».
وتسش -ت -م -ر ف -ع -ال -ي-ات ه-ذا
اŸع- -رضس  -ال- -ذي ي- -ق- -ام
–ت شش- - - -ع- - - -ار «ال- - - -ف- - - -ن
ال - -تصش- -وي- -ري الأوراسش- -ي:
اإح - - -ي- - -اء ذك- - -رى «ط- - -مÚ
ومرزوقي»  -اإ ¤غاية 31
م- -ن الشش -ه -ر ا÷اري وه -و
ي- -ق- -دم اأيضش- -ا ل- -ل -زائ -ري -ن
فرصشة مششاهدة عدد من
اللوحات الزيتية للفنانÚ
ط -م Úوم -رزوق -ي ال-ل-ذي-ن
غ - - -ادرا ا◊ي - - -اة ‘ سش - - -ن
مبكرة.

á°VÉjQ

اإ’ثنين  06جويلية  2015م
الموافق لـ  1٩رمضشان 1436هـ
عبد المالك مقداد لـ «الشضعب»:

أاسشعى ألقدم اإلضشافة في
وسشط الميدان والتتويج
باللقب الثاني مع العميد
قبل تنقل فريق مولودية الجزائر اإلى مدينة تلمسضان،
للشضروع في التربصس التحضضيري تحسضبا للموسضم الجديد
( ،)2016 - 201٥التقينا بصضانع األعاب العميد القديم  -الجديد
«عبد المالك مقداد» ،قبل الحصضة التدريبية التي قام بها
الفريق ،سضهرة السضبت ،حيث اأعرب عن سضعادته للترحاب
الذي لقيه رفقة اللعبين الجدد في الفريق ،في هذا
الحوار...

حاوره :محمد فوزي بقاصص
^ الشض - -عب :صض - -ح ف- -ط- -ورك،
اأول ك -ي -ف ج-رت الأم-ور ف-ي
حصضة السضتئناف؟
^^ ع- -ب -د ال -م -الك م -ق -داد:
ال -حصش -ة ج -رت ف-ي ظ-روف ع-ادي-ة
ج -دا ال -ت-ق-ي-ن-ا ب-ال-م-درب وال-ط-اق-م
ال- -ف- -ن- -ي وح- -دث- -ون -ا ع -ن ب -رن -ام -ج
ال- -ت- -دري- -ب- -ات وال- -ت- -ربصش -ات ال -ت -ي
تنتظرنا وعن طريقة العمل ،وتم
تقديمنا لÓعبين القدامى والجدد،
كما جرت عليه العادة.
الحصشة جرت بحضشور جماهيري
ك -ب -ي-ر ل-ل-غ-اي-ة ،ذك-رن-ي ب-ال-ذك-ري-ات
ال -ج -م -ي -ل -ة ال -ت -ي قضش -ي-ت-ه-ا ب-أال-وان

م -ول -ودي -ة ال -ج -زائ-ر م-ن-ذ سش-ن-وات،
ال -ح -م -د ل -ل -ه ل-ح-د اآ’ن أان-ا سش-ع-ي-د
بالعودة إالى بيتي وأاتمنى أان نقوم
بتربصس جيد يمكننا من التحضشير
الجيد للقيام بأاحسشن انطÓقة في
البطولة هذا الموسشم.

^ عدت اإلى المولودية بعد
اأرب- - - -ع سض- - - -ن- - - -وات ،م- - - -ا ه- - - -ي
اأهدافك؟

^^ صش -ح -ي -ح اف-ت-ق-دت ال-م-ول-ودي-ة
بضشغطها وحماسس أانصشارها ،أاعتقد
أان ق -دوم -ي إال -ى ال-ع-م-ي-د اآ’ن ج-اء
أ’دع -م ال -ف -ري -ق وأاج -لب اإ’ضش -اف -ة
المرجوة مني ،خاصشة أان مولودية
الموسشم الماضشي كانت تفتقد إالى
صشانع أالعاب حقيقي ،أانا هنا من

أاج- -ل مسش- -اع- -دة ال- -ف- -ري- -ق وج- -لب
اإ’ضش -اف -ة ف -ي ال -ن -ه -ج ال -ت -ك -ت-ي-ك-ي
للمدرب «أارثور جورج» بعدما أالح
رفقة المدرب المسشاعد البرازيلي
«فالدو» على انتدابي خÓل هذه
الصشائفة .وبالمناسشبة ،هذا ششرف
لي أان أاعمل مع اسشمين ثقيلين في
ع -ال -م ك -رة ال -ق -دم ال -ع-ال-م-ي-ة ،ك-م-ا
’ح - -ظت ب - -أان ه- -ن- -اك ع- -ددا م- -ن
الشش- -ب- -ان ال- -ذي -ن ت -مت ت -رق -ي -ت -ه -م
وسشأاعمل على مسشاعدتهم إان ششاء
الله ،كما أان أاهدافي الششخصشية هي
ال -ت -ت -وي -ج ب -ال -ل -قب ال-ث-ان-ي ل-ي ف-ي
مسشيرتي الكروية مع المولودية مثل
ما قمت به موسشم  2010معها لما
فزت بالبطولة.
^ ت -ت -ن -ق-ل-ون اإل-ى ت-ل-مسض-ان

للقيام بتربصس تحضضيري؟

^^ م- -ن ال- -ج- -ي- -د أان ال -ت -دري -ب -ات
ان -ط -ل -قت ه -ن -ا ف-ي ال-ع-اصش-م-ة ك-ي
ندخل في أاجواء التحضشيرات قبل
الشش - -روع ف- -ي ال- -ت- -ربصس ،وه- -و م- -ا
سشيسشمح لنا بدخول أاجواء العمل
الجدي اآ’ن في تربصس تلمسشان،
خاصشة بعد اكتمال التعداد بالتحاق
كل المغتربين والÓعبين الدوليين
ب-ال-ف-ري-ق .ال-م-ول-ودي-ة م-ت-عودة على
القيام بتربصشات مغلقة بÓلة سشتي
في السشنوات اأ’خيرة ،التي تعتبر
منطقة جبلية وهو ما سشيسشمح لنا

ريال بيتيسس ينضضم لقائمة الأندية الراغبة في ضضمه

الغموضض يكتنف مسشتقبل بلفوضشيل رغم وفرة العروضض
يكتنف الغموضس مسضتقبل
الدولي الجزائري اإسضحاق
بلفوضضيل ،الذي لم يحدد
لحد الآن وجهته بعد فسضخ
عقده مع فريق بارما بسضبب
مشضاكل مالية ،رغم وفرة
العروضس والتي كان اآخرها
من ريال بيتيسس الإسضباني .

عمار حميسسي
أاك- -دت م -ج -ل -ة «أاسس» اإ’سش -ب -ان -ي -ة،
أامسس ،خبر اهتمام الصشاعد حديثا
إالى «الليغا» ريال بيتيسس ،بخدمات
ب-ل-ف-وضش-ي-ل ل-ت-ع-زي-ز ه-ج-وم ال-ف-ريق
المطالب بالظهور بمسشتوى أافضشل
ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ه-دف اأ’سش-اسشي للنادي
والمتمثل في ضشمان البقاء.
وانضش -م ال-ن-ادي اأ’ن-دلسش-ي ل-ق-ائ-م-ة
ط- -وي -ل -ة م -ن اأ’ن -دي -ة ال -ت -ي أاب -دت
رغ -ب -ت-ه-ا ف-ي ضش-م ب-ل-ف-وضش-ي-ل ع-ل-ى
غرار بورصشا سشبور وطرابزون سشبور
م -ن ت -رك -ي -ا ،إاضش-اف-ة إال-ى ويسش-ت-ه-ام
ا’نجليزي ونانت الفرنسشي وأاهلي
ج-دة السش-ع-ودي وسش-ب-ورت-ن-غ لشش-بونة
البرتغالي.
وت -ب -ق-ى عÓ-م-ة ا’سش-ت-ف-ه-ام ت-ط-ب-ع
مسشتقبل الدولي الجزائري الذي لم
يحسشم وجهته وهو مازاد من حيرة
المتتبعين ،خاصشة أانه حر من أاي
التزام ويسشتطيع اإ’مضشاء في أاي

ف -ري -ق ي -ري -ده ،ل -ك-ن ت-ردد الÓ-عب
يطرح أاكثر من تسشاؤول حول هوية
ال- -ن- -ادي ال- -ذي سش- -ي- -ح -م -ل أال -وان -ه
الموسشم المقبل.
وي-ب-دو ال-ع-ائ-ق ال-م-ال-ي أاك-ب-ر ع-ق-ب-ة
ت -واج -ه اأ’ن -دي -ة ال-راغ-ب-ة ف-ي ضش-م
بلفوضشيل ،الذي ’ يريد تخفيضس
أاجره الششهري ،رغم تراجع مسشتواه
خ Ó-ل ال -م -وسش -م ال -م -اضش -ي ،ال -ذي
سشجل فيه هدفا وحيدا مع بارما.
وي-ن-ت-ظ-ر م-ن ب-ل-ف-وضش-ي-ل أان يتعامل
ب -ذك -اء م -ع ال -وضش -ع ال -ح-ال-ي ل-ب-عث
مسش - -ي - -رت- -ه ال- -ك- -روي- -ة م- -ن خÓ- -ل
التضشحية بجزء من راتبه الششهري
من أاجل البروز ولفت أانظار اأ’ندية

في مباراة تحضضيرية:

فوز مولودية العلمة على اتحاد الششاوية

فاز فريق مولودية العلمة على اتحاد الششاوية برباعية نظيفة في
مباراة ودية جمعت الفريقين ،مسشاء السشبت ،بملعب مسشعود زوغار
بالعلمة ،في إاطار اسشتعدادات النادي المحلي ’سشتضشافة جاره وفاق
سش-ط-ي-ف ،السش-بت ال-م-ق-ب-ل ،ل-حسش-اب ال-ج-ول-ة ال-ث-انية لدور المجموعتين
برابطة أابطال إافريقيا لكرة القدم .وسشجل أاهداف المقابلة كل من
عباسس ودحوشس ولعوافي وقريششي على التوالي .وكانت المولودية،
النازلة إالى الرابطة الجزائرية الثانية ،قد خسشرت لقاءها اأ’ول في دور
المجموعتين بميدان نادي المريخ السشوداني ( ،)0 - 2فيما انهزم
منافسشها المقبل وفاق سشطيف بملعبه أامام اتحاد الجزائر ( ،)1 - 2في
المقابلة الثانية للمجموعة الثانية.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com

ال-ك-ب-ي-رة ال-ت-ي ك-انت ت-ري-د ال-ت-عاقد
معه خÓل المواسشم الماضشية.
وخير دليل على هذه الفكرة ،أان
ب-ل-ف-وضش-ي-ل اسش-ت-ط-اع ت-حسشين دخله
بعد المسشتوى المميز الذي قدمه
م -ع ب -ارم-ا ف-ي أاول م-واسش-م-ه ،م-م-ا
رف-ع أاسش-ه-م-ه وج-ع-ل-ه ي-ت-ف-اوضس من
موقع قوة مع اأ’ندية التي كانت
تريد ضشمه ،لكن اآ’ن اأ’مور تغيرت
والÓ-عب م-ط-الب ب-ت-غ-ل-يب الجانب
الرياضشي عن المالي ولو مؤوقتا.
الوقت ليسس في صضالحه
اهتمام بعضس اأ’ندية ببلفوضشيل’ ،
يعني أان الÓعب يسشتطيع التعاقد
مع أاحدها في أاي لحظة ،بما أانها
لن تنتظره كثيرا بسشبب التزاماتها
المحلية واأ’وروبية وهو ما يحتم
على الÓعب تحديد موقفه.
ويسش- -ي- -ر ال- -وقت ف- -ي غ -ي -ر صش -ال -ح
الÓعب ،خاصشة أان سشوق ا’نتقا’ت
بلغ ذروته في أاوروبا وأاغلب اأ’ندية
تقترب من غلق صشفقاتها والتفرغ
لفترة التحضشير من خÓل برمجة
التربصشات والمباريات الودية.
ومن المنتظر أان يكون هذا اأ’سشبوع
حاسشما في مسشيرة الÓعب الذي
سشيجد صشعوبات كبيرة في إايجاد
ناد يلبي رغباته مع مرور الوقت.

ب -ال -ت -حضش -ي -ر ال -ب-دن-ي ال-ج-ي-د ق-ب-ل
ال- -ت -وق -ف ع -ن ال -ت -دري -ب -ات خ Ó-ل
اليومين اأ’خيرين من ششهر رمضشان
وا’سش-ت-م-ت-اع ب-ال-ع-ي-د رف-قة العائلة،
ب -ع -ده -ا سش -ن -ع -ود إال -ى ال -ت -حضش -ي -ر
ال- -ن- -ه -ائ -ي ال -ب -دن -ي وال -ت -ك -ت -ي -ك -ي
اسشتعدادا لخوضس مباريات البطولة
ال -ت -ي سش -ت -ك -ون ب -داي -ت -ه -ا سش -اخ-ن-ة
ب-م-ق-اب-ل-ة ال-غ-ري-م ال-ت-ق-ل-يدي ششباب
بلوزداد ،ونتمنى أان نكون جاهزين
لهذا الموسشم ونحقق أاول فوز في
البطولة كي يعطينا ذلك الفوز نوعا
من الثقة لتحقيق أاحسشن انطÓقة
م-م-ك-ن-ة وإاع-ادة ال-م-ول-ودي-ة إال-ى م-ا
ك-انت ع-ل-ي-ه سش-اب-ق-ا ،وك-ذا ل-نسش-ي-ان
وطي صشفحة اإ’خفاقات التي عانى
منها الفريق الموسشم الماضشي.
شضباب قسضنطينة:

بن ششريفة
يقرر البقاء في
النادي
قرر المدافع وليد بن
شضريفة ،الذي كان على
وشضك مغادرة شضباب
قسضنطينة ،تشضريف عقده
حتى نهايته في يونيو
 ،2016بعد اأن وجد
اأرضضية اتفاق مع اإدراة
النادي ،بحسضب ما علم
لدى المعني بالأمر.
واأوضضح بن شضريفة (26
سضنة) ،اأنه تلقى ضضمانات
من مسضيري النادي
القسضنطيني لتلبية
مطالبه ،مما جعله يعدل
عن فكرة مغادرة الفريق
العريق لسضيرتا.
وسضيجد المدافع الأيسضر
للسضنافر ،الذي حط
الرحال بقسضنطينة في
الصضيف الماضضي ،قادما
اإليه من شضبيبية القبائل،
منافسضة كبيرة على
المنصضب بعد التحاق
زميله السضابق بالنادي
القبائلي ،زين الدين
مكاوي.

مونديال  201٥لكرة
القدم (سضيدات):

إانجلترا تضشمن
المركز الثالث

اأنهى منتخب اإنجلترا
مشضاركته في نهائيات
كاأسس العالم  201٥لكرة
القدم سضيدات ،المقامة
بكندا ،في المركز الثالث،
اإثر فوزه في المباراة
الترتيبية في اإدمونتون
على نظيره الألماني (- 1
 )0بعد الوقت الإضضافي.
وسضجلت فارا وليامسس
هدف المباراة الوحيد من
ضضربة جزاء في الدقيقة
.10٧

العدد

16766
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منتخب الششيلي يتوج بلقبه األول في تاريخ المنافسشة
ب -ع -د م-ب-اراة م-اراط-ون-ي-ة ،ت-وج
م-ن-ت-خب الشش-ي-ل-ي ب-لقب بطولة
«كوبا أامريكا» ،أ’ول مرة في
ت -اري -خ -ه ،وك-رسس ع-ق-دة ع-ق-م
بطو’ت اأ’رجنتين بعدما فاز
عليه بركÓت الترجيح بنتيجة
( ،)1- 4عقب الوقت اأ’صشلي
والشش - -وط - -ي - -ن اإ’ضش - -اف - -ي- -ي- -ن
بالتعادل السشلبي ،في مواجهة
م -ث -ي -رة أاق -ي -مت ع -ل -ى م -ل -عب
«الشش- - - -ي - - -ل - - -ي ال - - -وط - - -ن - - -ي».
لعب منتخب الششيلي بطريقة 4
  ،2 - 1 3معتمًدا فارغاسسوسشانششيز في اأ’مام ،وخلفهما
ف-ال-دي-ف-ي-ا ،ب-ي-نما لعب منتخب
اأ’رجنتين بخطة ،3 - 3 - 4
م- -ع- -ت- -مً- -دا ع- -ل- -ى دي م -اري -ا،
أاغ -وي -رو وم -يسش -ي ف -ي اأ’م-ام،
وخلفهم باسشتوري ،ماسشكيرانو
ولوكاسس بجيليا.
ال -م -ب-اراة اتسش-مت ب-ال-ح-م-اسش-ة
ال- -ك- -ب- -ي- -رة ،ل- -ك- -ن ال- -مÓ- -م- -ح
التكتيكية لم تظهر في الدقائق
اأ’ولى ،إا’ أان المنتخب الششيلي
ك -ان اأ’خ -ط -ر ع -ل-ى ال-م-رم-ى،
ففي الدقيقة  8اسشتلم فالديفيا
وتوغل داخل منطقة الجزاء،
لكنه يفضشل التمرير لسشانششيز
عن التسشديد لتضشيع الكرة ،قبل
أان يسشدد فارغاسس كرة أاخرى
ف -ي ال-دق-ي-ق-ة  10ت-م-ر ب-جوار
القائم.
ب -دأا ال -م -ن -ت -خب اأ’رج -ن -ت-ي-ن-ي
ال -دخ -ول ف -ي أاج -واء ال-م-ب-اراة
هجومًيا ،ففي الدقيقة  21كاد
أاغويرو أان يحرز الهدف اأ’ول
برأاسشية قوية مسشتغ ًÓعرضشية
ميسشي المحاصشر ،لكن الدفاع
ي- -ن- -ق- -ذ ال -ك -رة ف -ي ال -ل -ح -ظ -ة
اأ’خ- -ي- -رة .ول- -ج- -أا ال -م -ن -ت -خب
الشش- -ي- -ل- -ي ب- -عضس الشش- -يء إال- -ى
ال -ه -ج-م-ات ال-م-رت-دة ،ف-ي ظ-ل
صشحة التانغو ،الذي عانى من
إاصشابة دي ماريا ليدخل مكانه
’فيتزي في الدقيقة .28

ت -واصش -لت اإ’ث -ارة ف -ي الشش-وط
الثاني ،حينما خطف سشانششيز
ك -رة ،ول -ع -ب -ه -ا ع -رضش-ي-ة ،ل-ك-ن
رأاسشية فيدال أانقذها حارسس
اأ’رج- -ن -ت -ي -ن روم -ي -رو ،وسش -ط
تراجع كبير من رفاق ليونيل
ميسشي ،قبل أان يظهر فيدال
م -رة أاخ -رى ف -ي ل -ق -ط -ة ف-ن-ي-ة
رائعة حينما اسشتلم كرة بمهارة
وي -رسش -ل -ه -ا ب -ي -ن -ي -ة ل -ل -م-ت-ق-دم
ف- -ال -دي -ف -ي -ا ،ل -ك -ن تسش -دي -دت -ه
تصشطدم بالدفاع..
دخ-ل ه-ي-غ-واي-ن م-ك-ان أاغ-ويرو
ف -ي ال -دق -ي-ق-ة  74ع -ل-ى أام-ل
اق -ت -ن-اصس ه-دف ،ب-ي-ن-م-ا خ-رج
ف-ال-دي-ف-ي-ا ويشش-ارك فيرنانديز
ف- -ي الشش -ي -ل -ي ل -ت -دع -ي -م خ -ط
ال - - -وسش- - -ط وط- - -الب ف- - -ي- - -دال
بالحصشول على ركلة جزاء في
الدقيقة  76بعد ما وقع أامام
مدافعي التانغو ،لكن الحكم لم
يششر إالى أاي ششيء.
أاششرك اأ’رجنتين بانيغا ،مكان
ب-اسش-ت-وري ف-ي آاخ-ر ت-ب-ديÓ-ته،
ب-ي-ن-م-ا أاضش-اع سش-انشش-ي-ز ف-رصش-ة
هدف محقق عندما سشدد كرة
ع -ل -ى ال -ط -ائ-ر داخ-ل م-ن-ط-ق-ة
الجزاء في الدقيقة  ،82لكنها
ت - - -م - - -ر ب- - -ج- - -وار ال- - -ق- - -ائ- - -م.
وك - -اد ه- -ي- -غ- -واي- -ن أان يضش- -رب

نصضر حسضين داي:

بالقاضشية ،بعدما أاهدر فرصشة
’ تضشيع أامام المرمى الخالي
ف-ي ال-ث-وان-ي اأ’خ-ي-رة ،ل-ي-ن-تهي
الوقت اأ’صشلي للقاء بالتعادل
السش -ل -ب -ي وي -ل -ج -أا ال -م-ن-ت-خ-ب-ان
ل - -لشش - -وط - -ي- -ن اإ’ضش- -اف- -ي- -ي- -ن.
واشش- -ت- -ع- -لت ال- -م- -واج- -ه -ة ف -ي
الششوط الثاني اإ’ضشافي ،وكان
ع-ام-ل ال-ت-ف-وق ال-ب-دن-ي لصش-الح
الششيلي بعضس الششيء ،فواصشلت
«ك- -ت- -ي -ب -ة» سش -انشش -ي -ز ورف -اق -ه
العمل ،واسشتمر ميسشي ورفاقه
في البحث عن هدف البطولة،
لكن الحصشار الدفاعي كان هو
مانع الطرفين ،واسشتلم فيدال
ن -ج -م الشش -ي -ل-ي ك-رة رائ-ع-ة م-ن
ح-ارسس م-رم-اه داخ-ل م-ن-ط-ق-ة
جزاء التانغو ،لكنها تمر بعيدة،
ل-ي-ن-ت-ه-ي الشش-وط-ان اإ’ضش-افيين
ب- -ال- -ت- -ع- -ادل السش -ل -ب -ي وي -ل -ج -أا
ال - -م - -ن - -ت - -خ - -ب - -ان ل - -ل- -ركÓ- -ت
الترجيحية.
وابتسشم الحظ أاخيًرا لمنتخب
الشش -ي -ل -ي ال -ذي أان -ه -ى ال -ل -ق-اء
لصش -ال -ح -ه ع -ن ط -ري -ق ركÓ-ت
ال-ج-زاء ب-ن-ت-ي-ج-ة  1- 4ليتوج
ب -ل-قب ك-وب-ا أام-ري-ك-ا أ’ول م-رة
ف -ي ت-اري-خ-ه ،ح-يث أاضش-اع م-ن
م- -ن- -ت- -خب ال- -ت- -ان -غ -و ك  Ó-م -ن
هيغواين وبانيغا.

يعـ ـ ـ ـيشض متمسش ـ ـ ـ ـك بالÓع ـ ـ ـب بـ ـ ـن عي ـ ـ ـ ـاد

رفضس مدرب نصشر حسشين داي ،عبد
ال -ق -ادر ي -ع -يشس ،تسش-ري-ح ال-م-ه-اج-م
م -راد ب -ن ع-ي-اد ،ب-ع-د أان وضش-ع-ت-ه
إادارة ال-ن-ادي ال-م-ن-ت-م-ي ل-ل-رابطة
ال-م-ح-ت-رف-ة اأ’ول-ى ل-ك-رة ال-ق-دم،
على قائمة الÓعبين المسشرحين،
ب - -حسشب م - -ا ع- -ل- -م ل- -دى م- -درب
الفريق .وكان مسشيرو النصشرية قد
ات -خ -ذوا سش -اب-ق-ا ق-رار ا’سش-ت-غ-ن-اء ع-ن
خ-دم-ات ال-م-ه-اج-م الشش-اب ب-ع-د اسش-ت-قدامهم،
الخميسس الماضشي ،للمهاجم سشفيان ششوباني من
اتحاد بلعباسس ،حيث وضشع بن عياد على قائمة

المسشرحين التي تضشم ’ 12عبا .وكان
ب -ن ع -ي -اد ق -د ح -ط ال-رح-ال ب-نصش-ر
حسشين داي خÓل صشائفة 2014
ق -ادم -ا إال -ي -ه م -ن وف-اق ال-مسش-ي-ل-ة
(قسشم الهواة) .وانتظر أاصشحاب
ال- -ل- -ون- -ي- -ن «اأ’ح -م -ر واأ’صش -ف -ر»
ال -ج -ول -ة اأ’خ-ي-رة ل-ب-ط-ول-ة م-وسش-م
 2015 - 2014لضش-م-ان ب-ق-ائ-هم
بالرابطة اأ’ولى ،وهو ما يفسشر حركة
ا’ن-ت-ق-ا’ت ال-ك-ب-ي-رة ال-ت-ي ق-ام ب-ه-ا ال-مسش-يرون
اسشتعدادا للموسشم الجديد الذي سشتعطى إاششارة
انطÓقته يوم  14أاغسشطسس المقبل.

تحويلت:

إابـ ـ ـ ـ ـ ـراهيموفي ـ ـ ـتشض يقتـ ـ ـرب مـ ـن ميÓن ـ ـو

اقترب نادي ميÓن اإ’يطالي لكرة القدم
م- -ن ضش- -م ال -دول -ي السش -وي -دي ز’ت -ان
اب -راه -ي -م -وف -ي -تشس ،م-ه-اج-م ف-ري-ق
ب-اريسس سش-ان ج-ي-رم-ان ال-ف-رنسش-ي،
إال- -ى صش- -ف- -وف ف -ري -ق -ه ،وف -ق م -ا
نششرته الصشحافة المحلية.
وأاك -دت صش -ح-ي-ف-ة «’غ-ازي-ت-ا دي-ل-و
سش- - - -ب- - - -ورت» اإ’ي- - - -ط- - - -ال - - -ي - - -ة ،أان
إاب -راه -ي -م -وف -ي -تشس ت-وصش-ل ’ت-ف-اق م-ع
النادي اإ’يطالي ميÓن ،من أاجل ا’نضشمام
إالى صشفوفه الموسشم المقبل.
وأاوضشحت الصشحيفة في الوقت ذاته ،أان رحيل
إابراهيموفيتشس عن صشفوف النادي الفرنسشي،
سشيترك فراغا كبيرا في خط الهجوم ،مششيرة

إال- -ى أان ن- -ادي ال- -ع- -اصش -م -ة ال -ف -رنسش -ي -ة
سش-ي-ح-اول سش-د ه-ذا ال-ف-راغ ب-ال-ن-جم
ال-ب-رت-غ-ال-ي ك-ريسش-ت-ي-ان-و رون-ال-دو،
مهاجم ريال مدريد اإ’سشباني،
وفي حال فششل النادي في ضشمه
فسشيكون الخيار الثاني هو نيمار
دا سشيلفا’ ،عب نادي برششلونة.
يذكر ،أان ا’تحاد اأ’وروبي لكرة
القدم قد رفع العقوبة عن نادي سشان
ج -ي-رم-ان .ب-ع-د ام-ت-ث-ال-ه ل-ق-وان-ي-ن ال-ل-عب
النظيف ماليا بششكل أافضشل الموسشم الماضشي،
وهذا ما سشيجعله قادرا على ضشم أاسشماء كبيرة
م -ث -ل رون -ال -دو أاو ن -ي -م -ار ف-ي سش-وق ا’ن-ت-ق-ا’ت
الصشيفية الحالية.

تحسضبا للألعاب الإفريقية  -برازافيل 201٥

سشعاد آايت سشالم تحقق الحد األدنى لمسشافة  5.000متر

ح -ق -قت ال -ع -داءة ال-ج-زائ-ري-ة سش-ع-اد أايت
سشالم الحد اأ’دنى لمسشافة  5.000متر
المطلوب في اأ’لعاب اإ’فريقية -
 2015ب -ال-ك-ون-غ-و ب-رازاف-ي-ل ،ب-ع-د
تسشجيلها توقيتا جيدا (15د 38ثا).
ونجحت آايت سشالم ( 36سشنة) في
ضش- -م- -ان مشش- -ارك- -ت- -ه- -ا ف -ي م -وع -د
ب- -رازاف- -ي- -ل وذلك خÓ- -ل ال- -ب -ط -ول -ة
ال -ج -ه -وي -ة لصش -ن -ف اأ’ك -اب-ر ال-م-ن-ظ-م-ة
بالمركب اأ’ولمبي ،محمد بوضشياف
(الجزائر).
وتزامنت هذه المنافسشة مع السشهرة الرمضشانية
ال-ث-ان-ي-ة ال-ت-ي تشش-رف ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م-ها ا’تحادية

ال- - -ج- - -زائ- - -ري - -ة أ’ل - -ع - -اب ال - -ق - -وى
وال- -م- -خصشصش- -ة ل- -ل- -ري- -اضش- -ي- -ي- -ن
ال -راغ -ب -ي-ن ف-ي ت-ح-ق-ي-ق ال-ح-د
اأ’دن- -ى ت -ح ّسش -ب -ا ل -ل -م -واع -ي -د
ال- -م- -ق- -ب- -ل -ة ،م -ن -ه -ا اأ’ل -ع -اب
اإ’ف-ري-ق-ي-ة ال-م-قررة في ششهر
سشبتمبر المقبل.
ورغم مششاركة معتبرة للعدائين،
ب-حسشب ال-م-ن-ظ-م-ي-ن ،ف-إان السشهرة
ال-رمضش-ان-ي-ة اأ’ول-ى ل-يوم  26ي-ون-يو لم
ت -ع -رف ت -ح -ق-ي-ق أاي ع-داء ل-ل-ح-د اأ’دن-ى ،ف-ي-م-ا
نجحت آايت سشالم في مسشعاها خÓل السشهرة
الرمضشانية الثانية.

الفجر03.45...............:
مواقيت الظهر١2.53...............:
الصسÓة العصسر١٦.44...............:
المغرب20.١3..............:
العشسـاء2١.53................:
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^  0٦جويلية  :١٩٦0وجه ا’–اد العام
للعمال ا÷زائرين نداء من تونسص
للطبقة العاملة الفرنسسية من أاجل
ال -ق -ي -ام ب -ع -م -ل ح -ق-ي-ق-ي لصس-ال-ح إاق-رار
السسلم ‘ ا÷زائر.
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’على للقوات اŸسسلحة وزير الدفاع الوطني
باسسم رئيسص ا÷مهورية القائد ا أ

ڤايـد صضالـح يشضـرف عـلى تقليـد رتبـة فريق للوائين بن علي و بوسضطيل ـة ووسضام الشضجاعة للرائد شضعÓل

نورا لدين لعراجي

شضموع الوطن ..لن تنطفئ

/الشسعب /بمناسضبة ا’حتفال بالذكرى الثالثة والخمسضين ’سضترجاع السضيادة الوطنية وطبقا
’أحكام المراسضيم الرئاسضية الموؤرخة في  04جويلية  2015المتضضمنة الترقية اإلى رتبة فريق
واإسضداء وسضام الشضجاعة ،اأشضرف الفريق اأحمد ڤايد صضالح ،نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسص
اأرك -ان ال -ج -يشص ال -وط -ن -ي الشض -ع -ب -ي ،مسض -اء اأمسص ،ب-م-ق-ر وزارة ال-دف-اع ال-وط-ن-ي ب-اسض-م رئ-يسص
الجمهورية ،القائد ا’أعلى للقوات المسضلحة ،وزير الدفاع الوطني ،على حفل تقليد رتبة فريق
للواء بن علي بن علي ،قائد الناحية العسضكرية الخامسضة واللواء اأحمد بوسضطيلة ،قائد الدرك
الوطني .وخÓل هذه المناسضبة تم اإسضداء وسضام الشضجاعة لعدد من الضضباط العمداء والضضباط
السضامين بوزارة الدفاع الوطني .تجدر ا’إشضارة اأن هذا الوسضام قد تم اإسضداوؤه لكل من الفريق
ن -ائب وزي -ر ال -دف -اع ال-وط-ن-ي ،رئ-يسص اأرك-ان ال-ج-يشص ال-وط-ن-ي الشض-ع-ب-ي وال-ف-ري-ق رئ-يسص دائ-رة
ا’سضتعÓم وا’أمن والفريق بن علي بن علي قائد الناحية العسضكرية الخامسضة والرائد شضعÓل
حمزة من القوات الخاصضة.
كما يتم اإسضداء هذا الوسضام اإلى اأفراد الجيشص الوطني الشضعبي من مختلف الرتب والذين تتوفر
فيهم الشضروط المبينة في القانون  10-15الموؤرخ في  21جوان  ،2015المتضضمن اإحداث وسضام
الشضجاعة للجيشص الوطني الشضعبي.
بهذه المناسضبة ،األقى الفريق نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسص اأركان الجيشص الوطني الشضعبي،
كلمة اأبلغ فيها المرقين والمقلدين بتهاني وتبريكات رئيسص الجمهورية وتهانيه الشضخصضية.

’سسÓمية ا÷زائرية ﬁمد بوعÓق
القائد العام للكشسافة ا إ

على إاثر ﬂطط عملياتي Ÿصسالح الشسرطة خاصص بشسهر رمضسان

برن ـ ـ ـ ـ ـ ـامج مشضت ـ ـ ـ ـ ـرك بي ـ ـ ـ ـن الكشضافـ ـ ـ ـ ـ ـة القبـ ـ ـضض عل ـ ـ ـ ـى  13مجـ ـرما ف ـ ـارا م ـ ـن العدال ـ ـة
واأ’من الـوطني لنشضـ ـ ـ ـر التربيـ ـ ـة اأ’منيـ ـ ـ ـة وتـ ـ ـوقيف مروجـ ـ ـ ـ ـي المخـ ـ ـ ـ ـ ـدرات بسضكيكـ ـ ـ ـدة

أاع -ل -ن ال -ق -ائ -د ال -ع -ام ل -ل -كشض-اف-ة اإ’سضÓ-م-ي-ة
الجزائرية محمد بوعÓق ،أامسص ،بوهران أان
ت-ن-ظ-ي-م-ه بصض-دد إاع-داد ب-رن-ام-ج مشض-ت-رك م-ع
Óمن الوطني لنشضر «التربية
المديرية العامة ل أ
اأ’منية» في صضفوف الكشضافة والشضباب.
وذك -ر ب -وع Ó-ق ف -ي تصض -ري -ح صض -ح -ف -ي ع-ل-ى
ه -امشص ال -م -ل -ت -ق -ى ال -ث -ان -ي ح-ول ال-ت-ط-وع أان
«ال-ل-ج-ن-ة ال-مشض-ت-رك-ة ب-ي-ن الكشضافة اإ’سضÓمية
Óمن الوطني
الجزائرية والمديرية العامة ل أ
سض-ت-ج-ت-م-ع ن-ه-اي-ة اأ’سض-ب-وع م-ن أاج-ل الصض-ياغة
ال -ن -ه-ائ-ي-ة ل-ل-مشض-روع لÓ-ن-طÓ-ق م-ب-اشض-رة ف-ي
تجسضيده».
وي -ت-رك-ز ه-ذا ال-ب-رن-ام-ج ذو ال-ط-اب-ع ال-ت-رب-وي
والتوعوي والوقائي على محورين حيث يتعلق
اأ’ول بتعليم احترام القانون العام وما يترتب
على الجريمة واآ’ثار السضلبية للمخدرات على
الفرد وا’قتصضاد الوطني.

ك -م -ا ي -خصضصص ال -ث -ان -ي ل -ل-ن-دوات وال-ل-ق-اءات
واأ’يام الدراسضية وقوافل لتوعية الشضباب غير
المخرطين في الكشضافة اإ’سضÓمية الجزائرية
وفق ذات المتحدث.
وكان القائد العام للكشضافة قد أاكد في كلمة
أالقاها لدى افتتاحه هذا الملتقى المنظم من
قبل المحافظة الو’ئية للكشضافة اإ’سضÓمية
ال -ج-زائ-ري-ة أان ت-ن-ظ-ي-م-ه «ح-م-ل ع-ل-ى ع-ات-ق-ه
ال-ع-م-ل م-ع ال-م-ؤوسضسض-ات ال-رسض-م-ي-ة وال-م-جتمع
المدني في غرسص روح ا’نتماء لدى اأ’جيال
الصض-اع-دة وال-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى أام-ن واسض-ت-قرار
الجزائر».
وب -خصض -وصص مشض -ارك -ة ال -كشض -اف-ة اإ’سضÓ-م-ي-ة
ال -ج -زائ -ري -ة ف-ي ال-ت-ظ-اه-رات ال-دول-ي-ة أاع-ل-ن
م -ح -م -د ب -وع Ó-ق أان -ه سض -ي -ت-م ال-مشض-ارك-ة ف-ي
الجنبوري الكشضفي العالمي من  28جويلية إالى
 8أاوت باليابان بوفد يتشضكل من  133عضضو.

’فريقي
عÈت عن تضسامنها مع البلد ا إ

الجزائر تدين بشضدة ا’عتداءات اإ’رهابية في نيجيريا
’سسبوع
أادانت ا÷زائر بشسدة سسلسسلة ا’عتداءات التي اقÎفت نهاية هذا ا أ
’رهابية ‘ عدة قرى بإاقليم بورنو شسمال -
من طرف جماعة «بوكو حرام» ا إ
شسرق نيجÒيا ،حسسبما أاعلنه الناطق باسسم وزارة الشسؤوون اÿارجية ،عبد
العزيز بن علي شسريف.
و‘ تصسريح لوأاج ،أاكد بن علي شسريف قائ« :Óندين بشسدة سسلسسلة
ا’عتداءات التي اقÎفت ‘ عدة قرى بإاقليم بورنو شسمال-شسرق نيجÒيا
والتي طالت مصسل Úونسساء وأاطفال».
’برياء الذين سسقطوا برصساصص
وتأاسسف قائ « :Óالعشسرات من الضسحايا ا أ
’خÒة
’رهابي Úيضسافون إا ¤ا◊صسيلة اŸأاسساوية اŸسسجلة خÓل ا’شسهر ا أ
ا إ
’خÒة».
’شسهر ا أ
جّراء ا’عتداءات التي اقÎفتها هذه ا÷ماعة الدموية ‘ ا أ
وأاضساف الناطق باسسم وزارة الشسؤوون اÿارحية يقول« :إاذ نؤوكد تضسامننا مع
حكومة نيجÒيا وعائÓت الضسحايا فإاننا ندعو إا ¤تضسافر جميع ا÷هود وكل
’فعال
الطاقات ‘ نيجÒيا وبالبلدان اÛاورة من أاجل وضسع حد فوري أ
’جرامية».
جماعة بوكو حرام ا إ
’رهاب من طرف
كما أاوضسح «إاننا مقتنعون بأان عزم سسلطات نيجÒيا ونبذ ا إ
’فة».
السسكان سسيقضسيان على هذه ا آ

ت-م-ك-نت الضض-ب-ط-ي-ة ال-قضض-ائ-ي-ة ال-ع-ام-ل-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى و’ية
سض -ك -ي -ك -دة ،ف-ي إاط-ار م-ك-اف-ح-ة ال-ج-ري-م-ة وم-ت-اب-ع-ة ت-ن-ف-ي-ذ
المخطط العملياتي الوقائي الخاصص بشضهر رمضضان المعظم،
خÓل العشضرة أايام اأ’ولى من الشضهر الكريم من توقيف
العديد من مروجي ومسضتهلكي السضموم ،وتوقيف العديد من
المبحوث عنهم من طرف مصضالح اأ’من ،فضض Óعن تنفيذ
عدة أاوامر قضضائية في حق متورطين مطلوبين للعدالة،
وذلك من خÓل عمليات المداهمة المنجزة في هذا اإ’طار.
المخطط اسضتهدف جميع مظاهر الجنوح واإ’جرام على
مسضتوى عدة أاماكن من خÓل تجنيد عدد كبير من قوات
الشضرطة لهذه المهمة ،شضمل اأ’شضخاصص الذين هم محل
أاوام -ر قضض -ائ -ي -ة ،وك-ذا ت-وق-ي-ف ح-ام-ل-ي اأ’سض-ل-ح-ة ال-ب-يضض-اء
وم -ح -ت -رف -ي السض -رق-ة ال-ذي-ن يسض-ت-غ-ل-ون زح-م-ة اأ’م-اك-ن ف-ي
السضاحات العامة ،المسضاجد واأ’سضواق واأ’ماكن المشضبوهة
’سضيما في فترات الذروة المسضاء والليل ،من خÓل إاجراء
م-داه-م-ات وع-م-ل-ي-ات ت-رصض-د وم-ت-ابعة لمروجي ومسضتهلكي
المخدرات قبيل وبعد اإ’فطار.

ه- -ذا ال- -م- -خ- -ط- -ط اع- -ت- -م- -د ف -ي اأ’سض -اسص ع -ل -ى ال -ج -انب
ا’سضتعÓمي والتواجد المسضتمر لي Óونهارا في اأ’ماكن التي
تتميز بكثرة الحركة والتردد عليها من طرف المواطنين ،عن
ط-ري-ق ت-ك-ث-ي-ف ال-م-راق-ب-ة ال-دق-ي-ق-ة وال-م-دروسض-ة ل-ت-ح-رك-ات
المشضتبه بهم و اأ’ماكن التي يرتادونها ،وكذا التحري في
الميدان باسضتغÓل معلومات عملياتية ناجعة ودقيقة .
حيث كللت الجهود على نتائج إايجابية أاين تم إالقاء القبضص
على  13فارا من العدالة ،صضادرة في حقهم أاوامر قضضائية
مختلفة منها  03أامر بالقبضص ،و 06أامر ضضبط وإاحضضار ،أاما
فصضيلة مكافحة المخدرات فقد تمكنت من معالجة 11
قضضية وتوقيف  11شضخصضا تورطوا في قضضيا ا’سضتهÓك،
وبتقديمهم أامام النيابة المختصضة أاصضدر في حقهم جميعا
أامر إايداع ،وبخصضوصص قضضايا حمل اأ’سضلحة البيضضاء فقد تم
ت-وق-يف  09أاشض-خ-اصص ،وب-ت-ق-دي-م-ه-م اأم-ام ال-نيابة المختصضة
أاصضدر في حق  07منهم أامر إايداع فيما اسضتفاد اثنين من
اسضتدعاء مباشضر.

سسكيكدة :خالد العيفة

 4قتلـى في طرقات تيبـ ـ ـازة منـ ـ ـذ بدايـ ـ ـة رمضض ـان

سس ّ-ج -لت مصس -ال -ح ا◊م -اي-ة اŸدن-ي-ة ل-و’ي-ة
’ولية لشسهر رمضسان
ت-ي-ب-ازة ‘ حصس-ي-ل-ت-ه-ا ا أ
ا◊ا‹ وفاة  4أاشسخاصص وجرح  78شسخصسا
آاخر ‘ حوادث مرور ﬂتلفة ع Èطرقات
ن معظم ا◊وادث
الو’ية مع ا إ
’شسارة ا ¤أا ّ
” إاحصساؤوها حصسلت خÓل
اÿطÒة التي ّ
ال- -فÎات اŸسس- -ائ- -ي- -ة ال- -ت- -ي تسس- -ب -ق م -وع -د
’فطار.
ا إ
و‘ ذات السسياق فقد سسجّلت ذات اŸصسالح 78
’ول من رمضسان ،أاما
حادثا خÓل النصسف ا أ
عن ا◊ا’ت التي أاودت ا ¤الوفاة خÓل
هذه الفÎة فقد أاشسارت مصسادرنا ا ¤كون
الفئة اŸعنية با◊وادث من الشسباب الذين
تÎاوح أاعمارهم ما ب 20 Úو 40سسنة كما أان
ل ا◊وادث اŸميتة حصسلت خÓل الفÎة
ج ّ
اŸسسائية التي تشسهد عادة عودة العمال ا¤
م-ن-ازل-ه-م وم-ن أاه-م-ه-ا ف-ق-دان سس-ائ-ق دراجة
ن-اري-ة أام-ام اŸسس-ج-د ال-ع-ت-ي-ق ب-وسس-ط مدينة
ب -وسس-م-اع-ي-ل ع-ل-ى السس-اع-ة السس-ادسس-ة مسس-اء

وان -ق Ó-ب سس -ي -ارة ب -اıل الشس -رق -ي Ÿدي -ن-ة
تيبازة أاسسفر عن وفاة شساب عمره  38سسنة
ع -ل -ى السس-اع-ة اÿامسس-ة مسس-اء ،إاضس-اف-ة إا¤
وفاة سسائق دراجة نارية بالطريق الو’ئي
رق -م  57م -ا ب Úال -ق-ل-ي-ع-ة وال-دواودة ع-ل-ى
السساعة السسادسسة والنصسف مسساء وانقÓب
سس-ي-ارة م-ا ب Úا◊ط-اط-ب-ة وال-ع-فرون عقب
صسÓة الظهر مباشسرة تو‘ سسائقها ذي الـ27
’شسارة أايضسا إا¤
عاما من عمره ،كما Œدر ا إ
ت- -ف -اوت ح -ا’ت ا÷روح ال -ت -ي أاصس -يب ب -ه -ا
مسستعملو الطرق ‘ حوادث أاخرى ﬂتلفة
ن - -اه - -يك ع - -ن ارت- -ف- -اع ﬁسس- -وسص ‘ ع- -دد
ا◊وادث اŸادي - -ة غ ÒاŸؤودي - -ة إا ¤ح- -ا’ت
ا÷روح وال- -وف- -اة بشس- -ك- -ل ي- -ن -ذر ب -اÿط -ر
’سس -ي-م-ا وأاّن م-واسس-م ا’صس-ط-ي-اف ال-ف-ارط-ة
ال -ت -ي تشس -ه -د إاق -ب -ا’ ك -بÒا ل -ل -ع -رب-ات عÈ
ط -رق -ات ال -و’ي -ة ’ تشس -ه -د وق-وع ح-وادث
مرورية بهذه الوتÒة.

تيبازة :عÓء.م

يك Èالوطن ‘ الذاكرة  ...كما تكÈ
أاحÓم الشسهداء ‘ علي .. Úتتعا¤
’فئدة ..كما ‘ علياءها
أارواحهم ‘ ا أ
النجوم  ..وهي تضسيء الكون من
›رات بعيدة – ..رسص ا÷زائر وترفع
شسأانها ،ملتهبة كالفوانيسص  ..يشسع نورها
من مشسكاة  ..أاصسلها الشسعب وعنوانها
الشسهادة .
يك Èالوطن كلما خط الشسعب حروفه
من ذهب  ..يحافظ على اسستقراره
وأامنهÁ ..جد تاريخ أاسسÓفه اÒÿين
الطيب .. Úجاع Óمن تضسحياتهم
القدوة اŸرجوة..مسستمدا من شسجاعتهم
قوة ’ تل Úو’ تقهر أامام
اŸصسائب..واÙن.
وا÷زائر تشسعل شسمعتها الـ53
’سسÎجاع سسيادتها واسستعادة حريتها
اŸسسلوبة ..هي شسمعة نوقدها ‘ أاوجه
التحرر من الطغيان وا’سستبداد ..
شسمعة الرفضص لكل القوان Úا÷ائرة ..
شسمعة –رق كل أاسساليب القهر
وا÷ور ...تكسسر قيود الشسر و–طم كل
اŸؤوامرات الدنيئة ...التي حاول فيها
اŸسستعمر طمسص هويتنا ومرجعيتنا
التاريخية  ...لكن ،هيهات هيهات ،أامام
صسمود الصسناديد من أابناء الشسعب
ا÷زائري ..الذين خرجوا عن بكرة
أابيهم ‘ تاريخ اÿامسص من جويلية
’عÓم والرايات الوطنية ..
رافع Úا أ
ينادون باسستقÓل ا÷زائر Áجدون
’بدية  ...حرة مسستقلة...
حياتها ا أ
أاعناقهم مشسرئبة إا ¤السسماء يرددون «
–يا ا÷زائر –يا ا÷زائر» ‘ ،الشسوارع
’رياف ..كان اŸوعد
واŸدن والقرى و‘ ا أ
نفسسه يتجدد من بقعة إا ¤أاخرى..
الÎاب الذي سسقته دماء الشسهداء
’خيار  ..أاولئك الذين وهبوا أانفسسهم
ا أ
الشسهادة ..مطلق Úالدنيا وما فيها من
’هل واÓÿن...مسسربلÚ
’حبة وا أ
ا أ
بأالوان الشسهادة والتضسحية ..غÒ
مبدل ..Úو’ Òﬂين ،تسسوقهم مÓئكة
الرحمة إا ¤جنان اÿلد تاركÚ
’مكنة.
أارواحهم –رسص الوطن وا أ
جرح ا÷زائر ظل ينزف طيلة سسبع و
نصسف شسداد ..عانى فيها ا÷زائري كل
’سساءة والتعذيب ،لكنه ‘
ويÓت ا إ
’خ Òاسستطاع أان يلتف حول ثورته ..
ا أ
على كلمة سسواء  ..وكان ا’سستقÓل
خا“ة التضسحيات ،ما يجب أان يدركه
جيل الشسباب اليوم ،أامام كل اÙاو’ت
التي –اول التشسكيك ‘ ماضسينا و ‘
ثورتنا وتاريخنا وشسهدائنا ،بأانها أاسساليب
اسستعمارية بليدة اأكل عليها الدهر’ ..
’ن
نقبلها ونرفضسها جملة وتفصسي .. Óأ
ا÷زائر كانت أاعظم ثورة ‘ العصسر
ا◊ديث ’ تشسوبها شسائبة ،فهي ثورة بÚ
ا◊ق والباطل ،ثورة من أاجل أان نحيا
أاحرارا وأاسسيادا ،و’ ننسسلخ لدعاة الفتنة
الذين ينمقون أاحاديثهم فهي كالنقيع
يصسدع وحيدا ،سسرعان ما يختفي.

‘ عيد ا÷زائر

«جازي» يكافىء الفائزين في سضباق موزعي البريد
الشسعب /بعد مشساركته ‘ وهران قبل بضسعة أاسسابيع ‘ سسباق موزعي الÈيد
بالو’ية ،شسارك «جازي» يوم السسبت ‘ مبادرة أاخرى من نفسص النوع
منظمة من طرف بريد ا÷زائر Ãناسسبة احياء الذكرى  53لعيد
ا’سستقÓل.
أاق- -ي- -م ح- -ف- -ل ك- -ب Òب- -الÈي- -د اŸرك- -زي ب- -ا÷زائ -ر
ال- -ع- -اصس- -م -ة ” م -ن خ Ó-ل -ه ت -وزي -ع ا÷وائ -ز
ب- -حضس -ور وزي -رة الÈي -د وت -ك -ن -ول -وج -ي -ات
’عÓم وا’تصسا’ت ،إاÁان هدى فرعون،
ا إ
ورئ-يسص اÛلسص الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ،ال-عربي ولد
خ -ل-ي-ف-ة ،ورئ-يسص سس-ل-ط-ة الضس-ب-ط ل-لÈي-د واŸواصسÓ-ت
السس-ل-ك-ي-ة والÓ-سس-ل-ك-ي-ة ،ت-وفيق بسسعي ،واŸدير العام للحماية
اŸدنية ،مصسطفى لهبÒي و‡ثل Úعن متعاملي الهاتف النقال.
و‘ هذا ا÷و ا’حتفا‹ والودي سساهم «جازي» بلمسسته اÿاصسة وفاء
لسسياسسته كشسركة مواطنة تدعم جميع اŸبادرات اÙلية ‘ جلب الفرح والسسعادة
للمشسارك ‘ Úهذا ا◊فل اŸتزامن مع عيد ا’سستقÓل والشسباب ،حيث قام Ãكافأاة
موزعي الÈيد الفائزين ‘ السسباق النهائي بتقد Ëعدد من اللوحات ا’لكÎونية
والهواتف الذكية.

