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حجار يشصرف على عملية التسصجيل األو‹ ◊املي
شصهادة البكالوريا

يقوم وزير النقل بوجمعة
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كراسس متحركة وإابر خاصصة بداء السصكري ،وذلك على السصاعة ا◊ادية عشصرة صصباحا
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ال- -وسص -ط -ى– ،ضصÒا ل -ل -نشص -اط -ات اÿاصص -ة
ب -ع -م -ل -ي -ة خ -ت -ان اأط -ف -ال ال-ع-ائÓ-ت ال-ق-اط-ن-ة
باإقليم البلدية ،وذلك على السصاعة  21 : ٠٠لي.Ó

مسصلم ‘ البويرة

نـ ـ ـ ـدوة صصحفي ـ ـ ـ ـ ـة ◊ركـ ـ ـ ـ ـة
اإلصص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓح الوطنـ ـ ـ ـ ـ ـي

تكر Ëخاصص
للتÓميذ اŸصصابÚ
بالسصرطان

›لة «العزÁة» توزع
إاعانات على اŸعوقÚ

حفل على شصرف
األطفال

تسصليم جائزة البيئة والثقافة

ك -ك -ل رمضص -ان“ ،ن -ح ج -م -ع -ي -ة أاصص-دق-اء ال-ع-اصص-م-ة «ل-ل-ن-ق-د
ال -قصص-ب-ة» ،ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع ج-م-ع-ي-ة أاو’د ا◊وم-ة ،ا÷وائ-ز
’وائل ‘ مسصابقة «البيئة والثقافة» التي تتعلق
للفائزين ا أ
’رب -ع -اء 15
’ح -ي -اء ،وسص -ي -ق -ام ا◊ف -ل ي -وم ا أ
ب- -ن -ظ -اف -ة ا أ
جويلية بداية من السصاعة  22:٣٠لي.Ó

أابواب مفتوحة على
ا÷امعات ابتداء من يوم غد

اأعلنت وزارة التعليم العا‹ والبحث
ال-ع-ل-م-ي ،ع-ن ت-ن-ظ-ي-م اأب-واب م-ف-توحة،
اب- -ت- -داء ي- -وم غ -د ‘ ،ك -ام -ل اŸوؤسصسص -ات
ا÷ام -ع -ي -ة م -ن اأج-ل اإعÓ-م اŸت-حصص-لÚ
ا÷دد ع- -ل- -ى شص -ه -ادة ال -ب -ك -ال -وري -ا ع -ن
ال- - -ت- - -خصصصص - -ات اŸت - -وف - -رة واإج - -راءات
التسصجيل والتوجيه.
و” التاأكيد اأن التسصجيÓت ا’أولية للمتحصصل Úا÷دد على شصهادة
البكالوريا سصتبداأ فور ا’إعÓن عن نتائج بكالوريا  2٠15وا◊صصول
على شصهادة النجاح.
واأشص -ارت ال -وزارة اأيضص -ا ،اإ ¤اأن ك -ل اŸع -ل -وم -ات اŸت -ع-ل-ق-ة ب-تسص-ج-ي-ل
وتوجيه الناجح Úموجودة ‘ اŸنشصور الوزاري و‘ الدليل اŸتحصصل
ع- -ل- -ى شص -ه -ادة ال -ب -ك -ال -وري -ا لسص -ن -ة  2٠15اŸت -وف -ري -ن ع -ل -ى اŸوق -ع:
(.)www.mesrs.dz
يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
ا’قتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 12٦ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر
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التحرير
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’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(٠21)٦٠.٧٠.٣5:

(021) 60.70.40

وجوه رياضصية
تدعم ترشصح وهران
لحتضصان أالعاب
اŸتوسصط 2021

هزة أارضصية بشصدة
 3.8درجات ‘ اŸدية

سصجلت ،أامسس ،على السصاعة  15:25هزة
أارضص-ي-ة ب-اŸدي-ة ب-ل-غت شص-دتها  ٣.8درجات
ع -ل -ى سص -ل -م ريشص ،Îحسص-ب-م-ا أاف-اد ب-ه ب-ي-ان
Ÿرك -ز ال -ب -حث ‘ ع-ل-م ال-ف-لك وال-ف-ي-زي-اء
الفلكية وا÷يوفيزياء.
وأاوضصح اŸركز أان مركز الهزة حدد
ع -ل -ى ب -ع-د  4ك -ل-م ج-ن-وب غ-رب-ي
وزرة بو’ية اŸدية.

دعا رياضصيون قدامى معروفون ا÷زائري Úوالوهراني Úعلى وجه اÿصصوصس اإ ¤التعبئة
والعمل من اأجل اإ‚اح ترشصح وهران ’سصتضصافة األعاب البحر ا’بيضس اŸتوسصط لسصنة .2٠21
وخÓل لقاء ضصم ا◊ركة الرياضصية وا÷معيات واÛتمع اŸد Êانتظم ‘ سصهرة ا÷معة
بجامعة العلوم والتكنولوجيا ﬁمد بوضصياف لوهران اأبرزت هذه الوجوه الرياضصية اأهمية
هذا اŸوعد الرياضصي بالنسصبة للبÓد عموما وعاصصمة الغرب خاصصة.

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشص
مدير التحرير

فنيدسص بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسص(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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أسشفر عن مقتل ششخصس وجرح  4آأخرين

الرئي ـ ـسس بوتفليق ـ ـة
يهنّئ نظÒه اŸنغو‹

03

ا÷زائر تدين ا’عتداء اإ’رهابي على ﬁيط مبنى
القنصصلية اإ’يطالية بالقاهرة

بعث رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إأ ¤رئيسس
منغوليا ،تسشاخا ألبا قدروجÃ ،ناسشبة أحتفال بÓده بعيدها ألوطني ،جدد
له فيها أسشتعدأده للعمل معه من أجل ترقية عÓقات ألتعاون ب Úألبلدين.
وكتب رئيسض ا÷مهورية ‘ برقيته““ :يسسعدÃ Êناسسبة احتفال منغوليا بعيدها الوطني،
أان أاتقدم إاليكم باسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة وأاصسالة عن نفسسي ،بأاحر التها Êوأاصسدق
التمنيات لكم بدوام الصسحة والسسعادة وللشسعب اŸنغو‹ الصسديق با ّ
طراد الزدهار
والرقي““.
وأاضساف““ :كما أانتهز هذه السسانحة السسعيدة ألنّوه Ãسستوى علقات الصسداقة والتضسامن
التي Œمع بلدْينا وألؤوكد لكم حرصسي على العمل معكم على تعزيزها Ãا يخدم
اŸصسلحة اŸشسÎكة لشسعبيْنا““.

أششرف على “رين رمي سشطح ـ سشطح بجيجل

الفريق ڤايد صصالح :جاهزية القوات البحرية بفضصل توجيهات رئيسس ا÷مهورية

أدأنت أ÷زأئر ،على لسشان ألناطق ألرسشمي
لوزأرة ألششؤوون أÿارجية عبد ألعزيز بن
لره-اب-ي بسش-ي-ارة
ع -ل -ي ألشش-ري-ف ،أل-ه-ج-وم أ إ
مفخخة ألذي وقع Ãحيط مبنى ألقنصشلية
ليطالية بالقاهرة ،أمسس ،وأسشفر عن مقتل
أ إ
ششخصس وجرح أربعة آأخرين.
وقال بن علي الشسريف ‘ تصسريح لـ ““واج““““ ،إان
التفج Òالذي وقع صسباح أامسض Ãحاذاة القنصسلية
العامة اإليطالية بالقاهرة والذي أادى إا ¤مقتل
شس -خصض وج -رح آاخ -ري -ن و–ط -ي -م واج -ه -ة م -ب -ن-ى
القنصسلية ،عمل إارهابي ندينه ونندد بفاعله““.
وأاضس -اف ذات اŸسس -ؤوول ق -ائ -ل ،إان““اسس -ت -ه -داف ‡ث-ل-ي-ة
لع-راف واŸواث-ي-ق ال-دول-ية التي
ق-نصس-ل-ي-ة ي-ع-د خ-رق-ا ل -أ
تنصض على حرمة اŸمثليات الدبلوماسسية والقنصسيلة““.
«ك- -م- -ا Áث- -ل تصس- -ع- -ي- -دا خ- -طÒا  -ي- -وضس -ح ن -فسض
اŸصسدر -تريد من خلله األيادي التي تقف وراء
هذا الهجوم ا÷بان ،زرع حالة من اÿوف والذعر

والÎهيب ليسض فقط على مسستوى الشسارع اŸصسري
وإا‰ا أايضسا لدى الشسركاء الدوليŸ Úصسر وهذا أامر
لرهابي Úبفضسل عزم
بعيد اŸنال ولن يتأاتى أابداً ل إ
مصسر وشسعبها وتضسامن األسسرة الدولية ‘ معركة
مكافحة اإلرهاب بجميع مظاهره وأاشسكاله““.
وخلصض بن علي الشسريف إا ¤القول ،إان““ ا÷زائر
ال-ت-ي ت-رب-ط-ه-ا Ãصس-ر ع-لق-ات األخ-وة اÎŸسس-خة
وب -إاي-ط-ال-ي-ا ع-لق-ات ا÷وار والصس-داق-ة وال-ت-ع-اون،
ت -ع -رب ل -ه -ذي-ن ال-ب-ل-دي-ن و◊ك-وم-ت-ي-ه-م-ا ع-ن ب-ال-غ
تعاطفها إاثر هذا العتداء ،وŒدد تضسامنها معهما
‘ الوقوف ‘ وجه التحديات األمنية والتهديدات
اإلرهابية ‘ اŸنطقة““.
يذكر ،أان شسخصسا قتل وأاصسيب  4آاخرون ‘ حادث
انفجار وقع ،صسباح أامسض ،بسسيارة مفخخة Ãحيط
م-ب-ن-ى ال-ق-نصس-ل-ي-ة اإلي-ط-ال-ي-ة بشسارع ا÷لء بوسسط
القاهرة وأا◊ق أاضسرارا جسسيمة ببناية القنصسلية
وعدد من اŸسساكن Ãحيط النفجار.

أدأنت أ÷زأئ-ر بشش-دة ،أل-ع-م-ل-ية ألنتحارية
أل- -ت -ي أسش -ت -ه -دفت ،أمسس ،ألسش -وق أŸرك -زي -ة
ل-ل-ع-اصش-م-ة أل-تشش-ادي-ة ‚ام-ي-ن-ا ﬂل-ف-ة عدة
ق - -ت- -ل- -ى وج- -رح- -ى ،ب- -حسشب م- -ا أك- -ده ،أمسس
ألسش - -بت ،أل - -ن - -اط - -ق ب - -اسش - -م وزأرة ألشش - -ؤوون
أÿارجية عبد ألعزيز بن علي ألششريف.
وأاوضسح بن علي الشسريف ‘ تصسريح لـ ““وأاج““ ،أان
““العملية النتحارية التي اسستهدفت ،صسباح أامسض
السس -بت ،السس -وق اŸرك -زي -ة ب -ال -ع -اصس-م-ة ال-تشس-ادي-ة
‚ام -ي -ن -ا ﬂل -ف -ة ع -دة ق -ت -ل -ى وج-رح-ى ‘ شس-ه-ر
رمضس -ان ال -ك -ر ،Ëع -م -ل إاره -اب-ي ن-دي-ن-ه ون-رفضس-ه
بشسدة““.
وأاضس -اف ال -ن-اط-ق ب-اسس-م وزارة الشس-ؤوون اÿارج-ي-ة،

قائل““ :إاذ نحيي ا÷هود اŸبذولة من قبل ا◊كومة
ال -تشس -ادي-ة ‘ م-ك-اف-ح-ة ا÷م-اع-ة اإلره-اب-ي-ة ب-وك-و
ح -رام ،لسس-ي-م-ا ‘ إاط-ار ال-ت-ع-اون اإلق-ل-ي-م-ي ال-ذي
ي -ه -دف إا ¤حشس -د وت -رك -ي-ز ط-اق-ة ج-م-ي-ع ال-ب-ل-دان
اÛاورة وت -ع -زي -ز ق -درات -ه -ا ل -ل -قضس -اء ع-ل-ى ه-ذه
ا÷ماعة الدموية ،فإاننا نعرب عن تضسامننا التام
مع ا◊كومة التشسادية ومع أاسسر الضسحايا““.
وأاكد بن علي الشسريف ،أان ““ا÷زائر التي لطاŸا
سسعت من أاجل تضسافر جهود جميع بلدان ال–اد
اإلفريقي بغية تسسط ÒاسسÎاتيجية موثوقة وناجعة
Ÿواج -ه -ة ال -ت -ه -دي-د اإلره-اب-ي ‘ ال-ق-ارة ق-اط-ب-ة،
سس-ت-واصس-ل ج-ه-وده-ا ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ك-اف-ة الشس-رك-اء
األفارقة للقضساء على اإلرهاب““.

...وتدين بشصدة العملية ا’نتحارية بنجامينا

مدير متابعة وترقية أŸبادلت ألتجارية ،مسشعود بقاح:

تراجع اإ’عانات اŸوجهة إا ¤اŸصصدرين ‘ 2014

Óع-ان-ات أل-ت-ي
لج-م-ا‹ ل -إ
سش -ج -ل أŸب-ل-غ أ إ
Áن - - -ح- - -ه- - -ا ألصش- - -ن- - -دوق أÿاصس لÎق- - -ي- - -ة
ألسش -ت -ث -م-ارأت ل-ل-م-ؤوسشسش-ات أŸصش-درة خ-ارج
أÙروقات ،ترأجعا بأاك Ìمن  42من أŸائة ‘
 2014مقارنة بالسشنة ألتي قبلها.
وأاشس-ار م-دي-ر م-ت-اب-ع-ة وت-رق-ي-ة اŸب-ادلت التجارية
لدى وزارة التجارة مسسعود بقاح ،لـ ““وأاج““ ،إا ¤أان
م -ب -ل -غ اŸسس -اع -دات وال-ت-ع-ويضس-ات اŸم-ن-وح-ة م-ن
طرف الصسندوق Œاوز  527مليون دج لـ 251ملف
مدروسض ‘  2014مقابل  920مليون دج ( 250ملف)
‘ .2013
وب -حسسب ال -ف-رع ،ف-ق-د اسس-ت-ف-ادت صس-ادرات اŸواد
الصسناعية من مسساعدات بلغت  270مليون دج العام
اŸاضسي ،أاي  51من اŸائة من اŸسساعدات التي
ي -ق -دم -ه-ا الصس-ن-دوق ،ب-ي-ن-م-ا “ ⁄ث-ل اŸسس-اع-دات
اŸمنوحة لصسادرات اŸواد الفلحية إال  0,16من
اŸائة من اŸبلغ اإلجما‹ اŸقدر بـ 870.000دج.
وبحسسب توضسيحات ذات اŸسسؤوول ،اŸكلف أايضسا
بتسسي Òالصسندوق ،فإان مصسدري التمور اسستفادوا
من ما يقارب  157مليون دج (أاي  30من اŸائة من
اŸبلغ الجما‹).
وب- -ال- -نسس- -ب- -ة Ÿشس -ارك -ة اŸؤوسسسس -ات ‘ اŸع -ارضض
الوطنية والدولية ،فإان قيمة اŸسساعدة بلغت 95,5
مليون دج ‘  2014مقابل  54مليون دج ‘ .2013
وي -خصسصض الصس -ن -دوق ،ال -ذي اسس -ت -ح -دث ‘ إاط -ار
قانون اŸالية لعام  ،1996للدعم اŸا‹ للمصسدرين
‘ نشس- -اط- -ات الÎوي- -ج وتسس- -وي- -ق اŸن -ت -وج -ات ‘
اÿارج .وم -ن -حت ه -ذه اŸسس-اه-م-ات ل-ل-م-ت-ع-ام-لÚ
الق -تصس -ادي ‘ Úشس -ك -ل دع -م ج -زئ-ي ل-ل-مصس-اري-ف

اŸتعلقة بالنقل والعبور وتفريغ البضسائع اŸوجهة
للتصسدير وكذا اŸشساركة ‘ اŸعارضض والصسالونات
اıصسصسة ‘ اÿارج.
وتتمثل اŸصسادر اŸالية لصسندوق دعم الصسادرات
‘ الضسريبة الداخلية للسستهلك ،حيث توجه له
 10م- -ن اŸائ- -ة م- -ن حصس- -ي- -ل- -ة ه- -ذه الضس- -ري- -ب -ة
ومسساهمات اŸؤوسسسسات العمومية واÿاصسة وكذا
الهبات والوصسايا.
وكان اŸشساركون ‘ الندوة الوطنية حول التجارة
اÿارج- -ي- -ة ،ال- -ت- -ي ان -ع -ق -دت ‘ م -ارسض اŸاضس -ي
ب - -ا÷زائ - -ر ،اقÎح- -وا إادخ- -ال إاصس- -لح- -ات ع- -ل- -ى
الصسندوق من أاجل توسسيع ›ال تدخله ،خاصسة عن
طريق إادخال عقود تنمية التصسدير.
وأالح معظم اŸتدخل Úعلى ضسرورة تفويضض تسسيÒ
صسندوق دعم الصسادرات إا ¤الوكالة الوطنية لÎقية
التجارة اÿارجية لضسمان سسرعة أاك ‘ Èدراسسة
اŸلفات والتعويضسات.
وأاوضسح بقاح ‘ هذا الشسأان ،أان خضسوع الصسندوق
لقواعد اÙاسسبة العمومية يعت Èمن اإلجراءات
الثقيلة التي تؤوثر سسلبا على سسرعة التعويضسات.
وأافاد ‘ هذا الشسأان ،أان وزارة التجارة سستعمل على
تكييف هذه اإلجراءات لتوسسيع إاعانات الصسندوق
إا› ¤الت أاخ- - -رى .م- - -ث- - -ل دراسس- - -ات األسس- - -واق
اÿارج- -ي- -ة وإا‚از ه- -ي- -اك- -ل خ -اصس -ة ب -ال -تصس -دي -ر
واللوجسستية.
ومن ب 42000 Úمتعامل الذين ينشسطون ‘ التجارة
اÿارج -ي-ة 1 ،م -ن اŸائ -ة م -ن -ه -م ف-ق-ط ي-ق-وم-ون
بالتصسدير ،ما Áثل  450شسركة ،منها “ 160ارسض
نشساط التصسدير بصسفة منتظمة.

خÓل ششهر رمضشان

اقبال ا÷زائري Úعلى مواقع ا’نÎنت
أششرف ألفريق أحمد ڤايد صشالح ،نائب وزير ألدفاع ألوطني ،رئيسس أركان أ÷يشس ألوطني ألششعبي أمسس على تنفيذ “رين
رمي بالصشاروخ سشطح-سشطح على مسشتوى مضشلع ألرمي للقوأت ألبحرية بالوأجهة ألبحرية ألششرقية بجيجل ألناحية
ألعسشكرية أÿامسشة .جاء هذأ ‘ بيان وزأرة ألدفاع ألوطني.
وج- -رت ›ري -ات ال -ت -م -ري -ن اŸت -وج
لسسنة التحضس Òالقتا‹ ،2015-2014
بحضسور كل من الفريق بن علي بن
ع- -ل- -ي ق -ائ -د ال -ن -اح -ي -ة ال -عسس -ك -ري -ة
اÿامسس- -ة ،وال -ل -واء ﬁم -د ال -ع -رب -ي
حو‹ قائد القوات البحرية.
‘ البداية وÃركز القيادة اŸتقدم
إاسستمع الفريق أاحمد ڤايد صسالح ،إا¤
عرضض حول تنظيم وتنفيذ التمرين
الذي قدمه قائد الواجهة البحرية
الشسرقية.
وتابع الفريق تنفيذ الرمي من طرف
ال- -ف- -وج ال- -ت- -ك- -ت- -ي -ك -ي اŸت -ك -ون م -ن
سسفينت ،Úالغراب قاذفة الصسواريخ،
على هدف سسطحي وهو عبارة عن

باخرة قدÁة ” تخصسيصسها كدارئة
للرمي ،حيث ” “ثيل معركة بحرية
ضس -د ف -وج ب -ح -ري م -ع -ادي ،وي-ه-دف
ال- -ت- -م- -ري- -ن إا ¤إات -ق -ان ال -ت -ح -ك -م ‘
إاسستعمال األسسلحة الكÈى اŸعتمدة
ل - -دى ال- -ق- -وات ال- -ب- -ح- -ري- -ة خ- -اصس- -ة
الصسواريخ اŸضسادة للسسفن ا◊ربية
ومراقبة فعالية األسسلحة اŸكتسسبة.
وقد ” تنفيذ الرمي بنجاح وتدمÒ
ال-ه-دف السس-ط-ح-ي ب-دق-ة ع-ال-ية وهو
لطقم
ثمرة التحضس Òالقتا‹ ا÷يد ل أ
والتحكم ‘ األسسلحة واŸعدات ،وهو
ما يؤوكد التطور وا÷اهزية العملياتية
ال -ت -ي وصس-لت إال-ي-ه-ا وح-دات ال-ق-وات
ال- -ب -ح -ري -ة ا÷زائ -ري -ة ‘ السس -ن -وات

األخÒة.
بعد نهاية التمرين عقد الفريق أاحمد
قايد صسالح ،لقاء مع إاطارات وأافراد
ال -وح -دات اŸشس -ارك -ة ‘ ال -ت -م -ري-ن،
حيث ذكر بالعناية التي حظيت بها
ال -ق -وات ال -ب -ح -ري -ة ا÷زائ-ري-ة ،ك-م-ا
ه-ن-ئ-ه-م ع-ل-ى ‚اح ال-ت-م-ري-ن وح-ث-هم
ع -ل -ى ب -ذل اŸزي -د م -ن اÛه -ودات
ل-ل-رف-ع م-ن ج-اه-زي-ة ق-وات-ن-ا البحرية
لبلوغ اŸكانة اللئقة بها.
وق- - -ال ال - -ف - -ري - -ق ‘ ه - -ذا اŸق - -ام:
““ف-ت-ح-ق-ي-ق-ا ل-ه-ذه األهداف السسامية،
وانسس - -ج - -ام - -ا م- -ع ع- -ظ- -م- -ة اŸه- -ام
ال -دسس -ت -وري -ة اŸوك-ل-ة ،ف-ق-د ح-ظ-يت
القوات البحرية ‘ السسنوات القليلة

اŸاضس-ي-ةÃ ،ا تسس-ت-ح-ق-ه م-ن إاه-ت-مام
ورع -اي -ة ،ب -فضس -ل ت -وج -ي -ه -ات ودع-م
ف -خ -ام-ة رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة ،ال-ق-ائ-د
األعلى للقوات اŸسسلحة وزير الدفاع
ال-وط-ن-ي ،وق-د شس-م-لت ه-ذه ال-رع-اي-ة
كافة ا÷وانب سسواء توف Òكل أانواع
وأاشسكال العتاد وﬂتلف التجهيزات
اŸت- -ط- -ورة ،أاو م- -ن ن- -اح- -ي- -ة إاع -داد
ال -ع -نصس -ر ال -بشس -ري ال-ك-فء ،أاو ف-ي-م-ا
يتعلق با÷انب اŸنشسآاتي““.
واضساف الفريق““ :فبفضسل ذلك كله،
اسستطاعت قواتنا البحرية ،أان تبلغ ما
بلغته من تطور فعلي وميدا Êعلى
أاك Ìم- -ن صس -ع -ي -د ،وال -فضس -ل ‘ ذلك
يعود لكافة األفراد Ãختلف فئاتهم““.

لنÎنت
يقبل أ÷زأئريون على ششبكة أ إ
ب-ع-د  18شش -ه-رأ م-ن إأطÓ-ق أل-ت-دف-ق ألسش-ري-ع
أÙمول مبدي Úأهتماما خاصشا خÓل ششهر
لسشÓمية عÈ
رمضشان باŸوأقع وألتطبيقات أ إ
للكÎونية.
ألهوأتف ألذكية وأللوحات أ إ
وحسسب ““غ -وغ -ل ت -ران -د““ ال-ت-ي ت-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ق-ي-ي-م
ت -وج -ه -ات ال -ب -حث ع -ل -ى مسس -ت -وى ﬁرك ال-ب-حث
األم - -ري - -ك - -ي ف - -إان م - -واضس- -ي- -ع ال- -ب- -حث اÿاصس- -ة
با÷زائري ÚواŸتعلقة بكلمة ““رمضسان““ و«اإلسسلم““
(ب-ال-ع-رب-ي-ة وال-لت-ن-ي-ة) ارت-ف-عت إا ¤الضس-عف خلل
شسهر رمضسان مقارنة بالشسهر الفارط حيث  ⁄تكن
ت-ت-جاوز  50ب -اŸائ-ة م-ن م-واضس-ي-ع ال-ب-حث ون-فسض
لدعية واآلذان.
الشسيء بالنسسبة ل أ
وأاشس - -ار ن - -فسض اŸصس - -در إا ¤أان ه - -ذا اإله - -ت- -م- -ام
باإلنÎنت عرف تزايدا منذ ديسسم 2013 Èتاريخ
إاطلق اإلنÎنت للهاتف اÙمول (ا÷يل الثالث).
وب- -ال- -ت -ا‹ أاصس -ب -ح ا÷زائ -ري -ون أاك Ìإاق -ب -ال ع -ل -ى
ت-ط-ب-ي-ق-ات ال-ه-ات-ف ال-ذك-ي خ-اصس-ة ال-ت-ي تشس Òإا¤
مواقبت الصسلة واإلفطار واإلمسساك ووجهة القبلة
وكل ما يتعلق بالقرآان الكر.Ë
اسسماعيل طالب ‘ ا◊قوق والذي أاكد لوأاج أانه
يتمكن من اإلبحار ‘ اإلنÎنت بسسهولة منذ شسهور
ع Èهاتفه الذكي بفضسل شسبكة ا÷يل الثالث.
وق -ال أان ب -إام -ك -ان -ه –م-ي-ل اÙت-وي-ات السس-م-ع-ي-ة

والبصسرية بسسرعة مثل القرآان الكر ‘ ËالنسسختÚ
اŸقروءة واŸسسموعة ‘ أاي وقت خلل اليوم.
من جهته ،اعت Èموظف بالÈيد أانه ““ليسض من
السسهل قراءة القرآان من النسسخة الورقية ‘ وسسائل
النقل أاو ‘ العمل خلل أاوقات اإلسسÎاحة أاما
قراءته ع Èالهاتف الذكي فذلك أاسسهل بكث.““Ò
أام -ا زم -ي-ل-ه ف-ق-ال أان-ه ي-تسس-ع-م-ل م-ن-ذ ب-داي-ة ضس-ه-ر
رمضسان تطبيقات تخÈه عن أاوقات الصسلة ،حيث
تبث صسوت األذان بالتدقيق خلل كل صسلة.
كما تسسمح بعضض التطبيقات هذه بتشسخيصض اآلذان
حسسب اŸوقع ا÷غرا‘ للبلد .ففي ا÷زائر مثل
يكفي أان يتوفر الشسخصض على هاتف ذكي مربوط
بشسبكة اإلنÎنت Ÿعرفة مواقيت الصسلة ع Èكامل
الÎاب ال - -وط- -ن- -ي ،حسسب أاح- -د عشس- -اق الشس- -ب- -ك- -ة
العنكبوتية ،الذي أاشسار إا ¤وجود بعضض التطبيقات
ترشسد اŸصسلي إا ¤أاقرب مسسجد بالنسسبة إا ¤مكان
تواجده .وأاضساف أان بعضض الهواتف الذكية تتوفر على
بوصسلة رقمية دقيقة تشس Òإا ¤جهة القبلة وصسوت
أاذان كل من مكة واŸدينة اŸنورة واألقصسى.
أاما البعضض فيفضسل التطبيقات اÿاصسة Ãواضسيع
ال-ق-رآان وأاشس-ه-ر م-ق-ولت الشس-خصس-ي-ات اإلسس-لمية،
م-ع-تÈي-ن أان ““ال-ع-دي-د م-ن ال-ت-ط-ب-يقات اıصسصسة
لسس-لم واŸصس-م-م-ة ب-إاب-داع “ك-ن-ن-ا م-ن ‡ارسسة
ل -إ
الدين خاصسة خلل شسهر رمضسان““.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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فاروق قسشنطيني ‘ حوار مع «الششعب»

التسشامح لدرء الفتنة وتفويت التÓعب بأامن ا÷زائر

كششف فاروق قسشنطيني ‘ حديث لـ«الششعب““ عن أامله ‘ أان Œد أازمة غرداية الطريق إا ¤ا◊ل ‘ أاسشرع وقت ،مطالبا
’مريكية با÷زائر و–دث معها عن
Ãتابعة اŸبادرات وŒسشيدها ميدانيا ،مضشيفا بأانه التقى سشفÒة الو’يات اŸتحدة ا أ
’نسشان ‘ ا÷زائر الذي اعتÈه هجوما ،كما توقف عند تقارب اŸعارضشة والسشلطة من
تقرير بلدها حول وضشعية حقوق ا إ
خلل لقاء وزير الدولة مدير ديوان رئاسشة ا÷مهورية أاحمد أاويحيي لرئيسس حركة ›تمع السشلم عبد الرزاق مقري و الذي
’يجابية وهو لقاء ” بناء على تعليمة من رئيسس ا÷مهورية.
اعتÈه قسشنطيني باÿطوة ا إ

حاوره  :حكيم بوغرارة

على ضصوء اإ’صصÓحات اŸتخذة.
حدث تقارب ب Úالسشلطة واŸعارضشة بعد
اسش-ت-ق-ب-ال أاح-م-د أاوي-ح-ي-ي ل-رئيسس حركة
›تمع السشلم عبد الرزاق مقري ،فكيف
ت -ق -ي -م ه -ذه اÿط -وة وه -ل سش -ي -ك -ون ل-ه-ا
’ف - -راج ع - -ن
’سش - -راع ‘ ا إ
ت - -أاث Òع - -ل - -ى ا إ
تعديل الدسشتور؟
خطوة رئيسش حركة ›تمع السصلم إايجابية جدا ‘
سصياق –قيق التوافق وتقريب وجهات النظر وخدمة
اŸصصلحة العليا للوطن ،وأاعتقد أان ما قدمه مقري
من مقÎحات ووجهات نظر سصتؤوخذ بع Úا’عتبار،
وسصيكون لها أاثر إايجابي على ﬂتلف اŸلفات.
و أاؤوكد على شصيء ‘ هذا اÛال هو ضصرورة عدم
توقف ا◊وار ب Úالسصلطة واŸعارضصة مهما كانت
الظروف حتى نطور اŸشصهد السصياسصي و‚د ا◊لول
واŸقÎح- -ات ل- -ك- -ل اŸل -ف -ات ‘ سص -ي -اق اŸم -ارسص -ة
ال -دÁق -راط -ي-ة ال-ت-ي ت-ت-ط-لب ت-رسص-ي-خ ث-ق-اف-ة ا◊وار
والتشصاور وهو ما ينبأا Ãسصتقبل أاحسصن للجميع.

الششعب :عرفت أاحداث غرداية تطورات
خ -طÒة تسش -ب -بت ‘ سش -ق -وط ضش-ح-اي-ا Ÿاذا
’زمة منذ ٢٠١٣؟
تأاخر حل ا أ
فاروق قسشنطيني :إان ما تعرفه غرداية أامر مقلق
للغاية خاصصة بعد أان طال أامد اأ’زمة ،وأاعتقد أان
أاحسصن طريقة ◊ل هذه اأ’زمة التي ظهرت عليها
بوادر التدخل اأ’جنبي والÎويج للصصراع ب Úالعرب
واأ’مازيغ هو تشصجيع ا◊وار وغرسش قيم التسصامح
ل -درء ال -ف -ت -ن -ة وت -ف -ويت ال -ت Ó-عب ب -أام -ن واسص-ت-ق-رار
ا÷زائر.
وأاعتقد أان تبني رئيسش ا÷مهورية السصيد عبد العزيز
بوتفليقة للملف ،وإاشصراك ا÷يشش الوطني الشصعبي ‘
ا◊ل سص -ي -ط -وي اŸل -ف ن -ه -ائ -ي -ا شص -ري -ط -ة اŸت-اب-ع-ة
Óوضص-اع إا ¤غ-اي-ة ال-ت-خ-لصش
اŸسص -ت-م-رة والصص-ارم-ة ل -أ
نهائيا من كل أاسصباب الفتنة هناك حتى ’ تتكرر تلك
اأ’حداث اŸأاسصوية.
وحول اعتقال بعضش اأ’فراد على غرار كمال الدين
ف -خ -ار ف-اع-ت-ق-د ب-أان اأ’م-ر خ-اضص-ع ل-ل-ق-ان-ون وسص-ي-ت-م
ال-ت-ح-ق-ي-ق م-ع-ه وال-ع-م-ل م-ع-ه م-ع ق-ري-ن-ة الÈاءة ق-ب-ل
إاط Ó-ق أاي ح -ك -م ،وه -ذا اإ’ج -راء ق -ان -و Êط-اŸا أان
القضصاء من حقه التحقيق مع أاي فرد يفÎضش أان
تكون له صصلة مع اأ’حداث.
كما أان اليقظة يجب أان تكون كبÒة
خاصصة من اإ’عÓم اأ’جنبي الذي
ركز كامÒاته وأاخباره على غرداية
مع ﬁاولة الÎويج لوجود صصراع
طائفي ‘ ا÷زائر ،اأ’مر الذي من
شص - -أان- -ه أان ي- -زي- -د الضص- -غ- -ط ع- -ل- -ى
ا÷زائر ،وتوجيه التغطيات للتأاثÒ
السصلبي على الرأاي العام.

’نسشان ‘ ا÷زائر ،وهو ما أاحدث ردود
ا إ
ف -ع-ل ك-ثÒة م-ن-ت-ق-دة ف-ك-ي-ف ت-رون ه-ذا
التقرير؟
أان -ا شص -خصص -ي -ا ق -اب -لت سص -فÒة ال -و’ي -ات اŸت -ح-دة
اأ’م- -ري- -ك- -ي -ة ب -ا÷زائ -ر ب -و’شص -يك
اÿم -يسش اŸاضص -ي و–دثت م -ع-ه-ا
عن التقرير ،والذي اعتÈته هجوما
ع- -ل- -ى ا÷زائ- -ر ،وق -د اسص -ت -فسص -رت
الوضصع لديها ،وأاكدت أانها سصتتقصصى
اأ’مر أاك ‘ ÌاŸرة القادمة ،كما
طالبت بلقاءات مكثفة مع اللجنة
ال -وط -ن -ي -ة لÎق -ي -ة وح-م-اي-ة ح-ق-وق
اإ’نسصان للتقارب.
والتقرير اسصتند أ’مور غ Òواضصحة وعموميات تتنكر
للمجهودات الكبÒة التي تقوم بها ا÷زائر ‘ ›ال
حقوق اإ’نسصان والتي تسص Òبخطى ثابتة نحو التحسصن

مبادرة مقري إايجابية
وتقرير الوليات
اŸتحدة تنّكر ÷هود
ا÷زائر واصشÓحاتها

ل - - -ق - - -د أاصش - - -درت ال- - -و’ي- - -ات اŸت- - -ح- - -دة
’مريكية تقريرا حول وضشعية حقوق
ا أ

’وراسس بصشوت واحد
سشكان عاصشمة ا أ

””نثّمن قرارات الرئيسش الششجاعة ونطالب Ãعاقبة
اŸتسشبب ـ ـ ـ ـ ـ ‘ Úاألح ـ ـ ـ ـداث اŸؤو Ÿـ ـ ـ ـ ـة””
إافطار جماعي تضشامنا مع أاهل غرداية

’جراءات الصشارمة التي أاقرها رئيسس ا÷مهورية عبد
ثّمن ،أامسس ،سشكان و’ية باتنة ،ا إ
’ول عبد اŸالك سشلل ورئيسس ديوانه
العزيز بوتفليقة عقب اجتماعه الطارئ بالوزير ا أ
احمد أاويحيى ونائب وزير الدفاع قائد أاركان ا÷يشس الوطني الششعبي الفريق أاحمد قايد
’حداث اŸؤوŸة بو’ية غرداية والتي راح ضشحيتها ›موعة من ا÷زائريÚ
صشالح  ،حول ا أ
’برياء ،حيث أاكد ÷ريدة““الششعب““ كل اŸواطن Úالذين التقينا بهم تنديدهم الواسشع Ãا
ا أ
’خÒين
جرى ورفضشهم القاطع لكل مظاهر العنف التي ميزت و’ية غرداية ‘ اليوم Úا أ
معرب Úعن تضشامنهم ومواسشاتهم لكل عائلت الضشحايا مؤوكدين أان الوحدة الوطنية خط
أاحمر ’ ›ال للمسشاومة فيه أاو التنازل عنه.هذا ما رصشدته ““الششعب““ بع ÚاŸكان.

باتنةŸ :وشصي حمزة

و‘ هذا السصياق أاكدت الدكتورة
فاتن صصÈي سصيد الليثي أاسصتاذة
ب -ج-ام-ع-ة ب-ات-ن-ة‚ ،اع-ة ق-رارات
ال -رئ -يسش ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ال -ق-اضص-ي-ة
Ãتابعة كل اŸتسصبب ‘ Úهاته
اأ’حداث ومعاقبتهم حتى يكون
ذلك عÈة Ÿن تسص- - -ول ل- - -ه
نفسصه إاثارة الشصغب وترويع
اآ’م- -ن Úب -و’ي -ة غ -رداي -ة
مرة أاخرى و التي عاشش
سص- -ك- -ان- -ه- -ا ل -ق -رون م -ن
الزمن ‘ سصكينة وهدوء
ع -كسش م-دى ال-ت-ع-ايشش
السص- -ل- -م- -ي لسص -ك -ان -ه -ا
الذين كانوا وسصيبقون
م- -ث Ó- -ي- -ح- -ت -ذى ب -ه
تضص -ي -ف اŸت -ح-دث-ة
‘ حب ال- - - -وط- - - -ن
والذود عنه.

تضشامن مع أاهل غرداية

ك -م-ا ن-ظ-م أامسش ،رئ-يسش ب-ل-دي-ة ب-ات-ن-ة السص-ي-د ع-ب-د

الكر Ëماروك إافطارا جماعيا جمع فيه أاعيان و

قاطني و’ية باتنة من سصكان و’ية غرداية لتوحيد
الكلمة وجمع الصصف والتأاكيد على حرمة الدماء
والوطن ،حسصب ما أافاد به عبد الكر Ëماروك
الذي أاشصار إا ¤ضصرورة دعم كل اÛهودات الرامية
إا ¤اسص- -ت -ت -ب -اب اأ’م -ن م -ن خ Ó-ل ت -ث -م Úق -رارات
ال -رئ -يسش ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ““الشص -ج-اع-ة““ ال-ت-ي تصصب ‘
›ملها ‘ ا◊فاظ على الوحدة الوطنية وا◊فاظ
على أامن اŸواطن و‡تلكاته ،وحذر ماروك من
مغبة ا’نسصياق وراء ا÷هات واأ’طراف الداعية إا¤
التدخل ،كون ما تعيشصه و’ية غرداية ’ يعدو أان
ي-ك-ون ﬁاو’ت ل-ت-ن-ف-ي-ذ أاج-ن-دات أاج-ن-ب-ي-ة ه-دفها
زعزعة ا’سصتقرار الذي تنعم به ا÷زائر من خÓل
و’ية غرداية.
وبدورهم بني ميزاب القاطن Úبعاصصمة اأ’وراسش

ب- -ات -ن -ة أاث -ن -وا ‘
ح -ديث ل -ن -ا ع-ل-ى
دور ال - - - - -رئ- - - - -يسش
بوتفليقة من خÓل
ق -رارات-ه الشص-ج-اع-ة
حسصبهم ‘ السصيطرة
ع - -ل - -ى ال- -وضص- -ع م- -ن
خ Ó-ل ت -ك -ل -ي-ف ق-ائ-د
ال -ن -اح -ي -ة ال -عسص -ك -ري-ة
ال- - -راب - -ع - -ة Ãت - -اب - -ع - -ة
اأ’وضص- - -اع وال- - -ت- - -دخ - -ل
’سص- - -ت- - -ت- - -ب- - -اب اأ’م - -ن،
مؤوكدين أان ا÷زائر وطننا جميعا و ““لن نقبل أان
Áسش شص Èواحد منه بأاذى““
وكان بنو ميزاب القاطنون بو’ية باتنة ،قد نظموا
أامسش مظاهرة سصلمية بسصاحة ا◊رية بوسصط مدينة
باتنة ،عÈوا من خÓلها عن تضصامن كل الشصعب
ا÷زائري مع إاخوانهم ‘ غرداية وقدموا تعازيهم
لعائÓت وأاسصر الضصحايا اأ’برياء ،مطالب Úبضصرورة
معاقبة كل اŸتسصبب ‘ Úانز’ق اأ’وضصاع.
هذا وكانت كل مسصاجد باتنة ،أامسش ،عقب صصÓة
ا÷معة قد دعت إا ¤التعقل وضصبط النفسش وحرمة
الدماء وترحمت على الضصحايا وتضصرعت بالدعاء
إا ¤ال- -ل- -ه ع- -ز وج- -ل أان ي -ح -م -ي ا÷زائ -ر م -ن ك -ل
اıططات التي تسصتهدف اسصتقرارها وأامنها من
خ Ó-ل زرع ال -ف -وضص -ى اÓÿق-ة ‘ م-دي-ن-ة غ-رداي-ة
اآ’منة.

اÿب ‘ Òالقانون
الدو‹ فوزي أاوصشديق

ب Úاألباظية واŸالكية
تعايشش وليسش تصشادم

دعا خب Òالقانون
ال- -دو‹ ال -دك -ت -ور
ف -وزي أاوصص -دي -ق،
إا ¤توخي ا◊ذر
‘ ال -ت -ع -اط -ي م-ع
أاحداث غرداية ،
Œف- -ي- -ف م -ن -اب -ع
اÓÿف ب Úأابناء
اŸنطقة ،و تغليب
لغة ا◊وار والعقل
 ،ون - -ب - -ذ م - -ع - -ا⁄
العنف والقوة التي لن Œرنا إا’ إا ¤براثن اÿراب
وتفكيك ◊مة الوطن.
اعت Èأاوصصديق ‘ بيان صصحفي تلقت ““الشصعب““ نسصخة
منه أان ما يحدث ‘ غرداية من ترهيب وتخويف ،من
قتل للعشصرات من اŸواطن ،Úوحرق للممتلكات وهدر
◊قوق اإ’نسصان من قبل جهات ،إا‰ا تريد من وراء
هذا العمل ،سصلب ا÷زائر اسصتقرارها ““ من خÓل
ال-ل-عب ع-ل-ى وت-ر ال-دي-ن وال-ع-ق-ي-دة ي-دع-ون-ا ف-ع Ó-إا¤
اأ’سصى وا◊زن العميق  ،خاصصة أان اأ’حداث وقعت ‘
وقت توجهت القلوب واأ’رواح إا ¤الله متضصرعة
ط - -ال - -ب - -ة اŸغ - -ف - -رة
وال - -رح- -م- -ة ‘ ه- -ذا
الشصهر
اŸبارك““.وأامام هذا
ال-وضص-ع ال-ذي ت-ع-رفه
ب - -واب - -ة الصص - -ح- -راء،
ن- - -اشص- - -د أاوصص - -دي - -ق
ا◊ك- -وم- -ة ل- -ت- -ف- -ت- -ح
ذراع - -ي - -ه - -ا أ’ب - -ن - -اء
ال -وط -ن ،ل-ل-مسص-اع-دة
واحÎام أاي حل من أاي جهة كانت يصصب ‘ مصصلحة
البلد ،والÎحيب بكل من Áد يد العون ،لتخفيف
اأ’زم- -ة وإاي- -ج- -اد ح -ل -ول سص -ل -م -ي -ة إ’ع -ادة اŸي -اه إا¤
›اريها وحقن دماء ا÷زائري’ ،Úفتا إا ¤أان قضصية
غرداية “ر Ãرحلة مفصصلية’““،بد أان نحتكم فيها
إا ¤ل -غ -ة ا◊وار ،وم -ع -ا÷ة ال -وضص -ع ب -رزان -ة وت -ع -ق -ل
.ف -ال -قضص -ي -ة ك -م -ا ق -ال ب -ع -دم-ا ك-انت ›رد م-ط-الب
اج -ت -م -اع -ي -ة ’ ت-ت-ع-دى ح-ق-وق-ا مشص-روع-ة ك-ا◊ق ‘
السص- -ك -ن ،ال -ع -م -ل وغÒه -ا م -ن مسص -ت -ل -زم -ات ا◊ي -اة
ال-ك-رÁة ،خ-رجت ع-ن إاط-اره-ا ل-ت-ه-ز ك-ي-ان اÛت-م-ع
اŸي -زاب -ي ال -ع -ري -ق ،وت -ع -بث ‘ م -ق -وم -ات -ه ال -دي-ن-ي-ة
ومعتقداته ““ وتطبل للعنف الطائفي الذي  ⁄نعهد
سصماعه إا’ خارج حدودنا““.وأاضصاف أان التعايشش الذي
سصاد اÛتمع اŸيزابي منذ عقود واإ’ختÓف بÚ
اإ’باضصية واŸالكية ““ هو اختÓف تنوع ورحمة ’
اختÓف تضصاد ونقمة ““ ،فقد عاشش الطرفان منذ
اأ’زل ‘ ج -و يسص -وده ال -تسص -ام -ح واÙب-ة ،م-ت-مسص-كÚ
بعاداتهم وتقاليدهم رافضص Úللعنف واإ’رهاب.وأاكد
اÿب ‘ Òالقانون الدو‹ أانه على الرغم ““من أاننا
ول -دن -ا م -ن رح-م وط-ن واح-د ت-خ-ت-ل-ف ف-ي-ه اŸذاهب
واللهجات إا’ أاننا ›تمع ذابت فيه كل الفوارق
Ãختلف أاطيافها –ت غطاء الوحدة الوطنية التي ’
يزال صصوت نشصيدها ““قسصما““ يهز كيان فرنسصا والعا⁄
ك -ي -ف ’ وه -و م-ن رسص-م ت-ن-اغ-ي-م ح-روف-ه إاب-ن م-دي-ن-ة
م -ي-زاب ق-ام-ة م-ن ق-ام-ات ال-ع-ل-م واŸع-رف-ة الشص-اع-ر
مفدي زكريا ““.فغرداية كما قال ““ كانت ومازالت
Óشصعاع الفكري واإ’صصÓحي ،علماؤوها أارسصوا
منÈا ل إ
البناء ا◊ضصاري على قواعد التنوير العقلي ومقاومة
كل مظاهر التمزق وا’غÎاب والتي بث سصمومها
ا’سص -ت-ع-م-ار ال-ف-رنسص-ي ‘ ا÷زائ-ر ،ت-اري-خ-ا وث-ق-اف-ة
ولسصانا‡ ،ا كان له اأ’ثر ‘ إا‰اء مقوماتنا الوطنية
وهويتنا ا÷زائرية ““.

تغليب لغة
ا◊وار والتعقل
لتجفيف منابع
التوتر والعنف
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أاسشاتذة ومششايخ يحذرون من ضشرب ا’سشتقرار الوطني

بارونات اıدرات والعقار يؤوججون التوتر ‘ غرداية

أاج - - -م - - -ع أاسش - - -ات - - -ذة
ومششايخ ،على ضشرورة
ف - - -ت - - -ح ح - - -وار ه - - -ادئ
وشش - - - - -ام- - - - -ل Ÿع- - - - -ا÷ة
’سش- -ب- -اب ال- -ع- -م- -ي- -ق -ة
ا أ
لزم - -ة ‘ غ- -رداي- -ة،
ل --أ
ون - - - -ادوا ب- - - -ت- - - -ف- - - -ويت
ال- - - -ف- - - -رصش- - - -ة ع- - - -ل - - -ى
’م- - - - -ن
اÎŸبصش Úب - - - - -ا أ
وال- -وح- -دة ال- -وط- -ن -ي -ة
’ل-ف-ة
وا◊ف-اظ ع-ل-ى ا ُ أ
وال- - - - - -ت - - - - -ع - - - - -ايشس بÚ
’ب-اضش-ي-ة واŸال-ك-ي-ة ‘
ا إ
وادي ميزاب.

حمزة ﬁصصول
تصصوير :عباسس تيليوة
ق -ال اŸت -دخ -ل -ون ‘ ن -دوة ي -وم -ي -ة ““ا◊وار““ ح-ول
اأ’وضصاع ‘ غرداية ،إان أاحداث العنف اأ’خÒة
Ãدن -ي -ة ال -ق -رارة وح -ده -ا ال -ت -ي أاودت ب -ح -ي-اة 19
مواطنا وإاصصابة العشصرات“ ’ ،ت بصصلة لتقاليد
ا÷زائر وتعاليم اإ’سصÓم السصمحةﬁ ،ذرين من
خطر إاذكاء الفتنة بإاعطاء اأ’زمة بعداً طائفيا.
و‘ السص- -ي- -اق ،رأاى رئ -يسش ن -ق -اب -ة اأ’ئ -م -ة ،ج -ل -ول
حجيمي ،أانه ““من ردة أاخÓقية وفكرية وتربوية ،أان
نتقاتل ‘ العشصر اأ’واخر لشصهر رمضصان من أاجل
أاشصياء تافهة““ ،مشصÒا إا ¤أان العصصبيات والتفكÒ
اÿاطئ أاوصصل اÛتمع إا ¤هذه اŸشصكلة ،وحذر
من اسصتثمار بارونات اıدرات واŸصصالح الضصيّقة
‘ اأ’وضصاع ا◊الية.
ودعا حجيمي إا ¤اإ’سصراع ‘ الصصلح ب Úاأ’خوة
ورأاب الصصدع من جديد““ ،أ’ن غرداية ضصربت اŸثل
‘ التعايشش السصلمي وا’ندماج على مدار عشصرات
القرون““.
أام -ا اÛاه-د وق-ائ-د ال-و’ي-ة ال-راب-ع-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة،
ÿضصر بورقعة ،فقال إان ““ا÷زائر مسصتهدفة من
اÿارج ويجب وضصع اليد على اŸتهم ا◊قيقي
بشصكل فوري““ ،داعيا إا ¤ا’سصتعداد الدائم أ’ية هزة
أاخرى ﬁتملة.
من جانبه أاوضصح أابوجرة سصلطا ،Êالرئيسش السصابق
◊ركة ›تمع السصلم ،أان اأ’زمة ‘ غرداية ليسصت
ول-ي-دة ال-ي-وم ،ون-ت-ي-ج-ة قضص-اي-ا ع-ال-ق-ة  ⁄ت-ع-الج ‘
وقتها ““فيها رائحة التمذهب ورائحة العقار““.
وقال سصلطا““ ،Êصصحيح هناك مشصكلة لكن ليسصت
كارثة ،أ’ن فرصش الصصلح وإاعادة اأ’مور إا ¤طبيعتها
اأ’و ¤قائمة دائما““ .وربط ‘ الوقت ذاته ‚اح
فرضصية اŸؤوامرة اÿارجية بوجود القابلية لÎك
ال -ث -غ-رة ال-ت-ي ي-دخ-ل م-ن-ه-ا ه-ذا اÿط-ر اأ’ج-ن-ب-ي،
ملمحا إا ¤أاهمية تقوية ورصّش ا÷بهة الداخلية.
وأاف- -اد ب- -أاّن دور ق- -وات اأ’م- -ن ي -ق -تصص -ر ع -ل -ى فك
اŸت -خ-اصص-م Úوح-م-اي-ة اŸم-ت-ل-ك-ات واأ’شص-خ-اصش،
لكنه ’ يكفي كحل نهائي .وهنا دعا إا ¤تدخل
ال -ع -ل-م-اء واأ’ئ-م-ة والشص-ي-وخ ال-ذي-ن ل-ه-م ت-أاث Òع-ل-ى
الشص -ب-اب ك-ي ’ ي-ح-م-ل-وا اأ’ح-ق-اد .وط-الب وسص-ائ-ل
اإ’عÓم بالتوجيه والتحذير من التهويل ،أ’ن ما

عرفته غرداية Áكن أان يحصصل ‘ أاية و’ية أاخرى،
يقول اŸتحدث.
من جهته ،حصصر الدكتور وكاتب الدولة السصابق،
بشص Òمصصيطفى ،أازمة غرداية ‘ عامل Úرئيسصي،Ú
ه -م-ا ضص-ع-ف م-ؤوشص-رات ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة وضص-ع-ف
اأ’داء القضصائي .وأاوضصح أان اÓÿفات على العقار
أادت إا ¤تفج Òالعنف منذ سصنة  ،2008وغذتها
أاحقاد تاريخية ومندسصون ،فضص Óعن قلة النجاعة
ال-قضص-ائ-ي-ة ‘ م-ت-اب-ع-ة م-رت-ك-بي ا÷رائم والتطبيق
الصصارم للقانون بحقهم.
واع -ت Èمصص -ي -ط -ف -ى سص -ل -ط -ة الشص -ب -اب ‘ الشص -ارع
والدعاية اŸغرضصة ‘ مواقع التواصصل ا’جتماعي،
ودعوات للتدخل اأ’جنبي –ت غطاء وجود تطهÒ
عرقي ،عوامل ثانوية أاججت اأ’وضصاع .ودعا إا¤
ال -ت -ط -ب -ي -ق الصص -ارم ل -ل -ق -ان-ون وت-ك-ريسش ا’ن-دم-اج
وتشصجيع فرصش التوزيع العادل للتنمية.
‘ اŸقابل ،حذر بكري حاج سصعيد ،الناشصط ‘
اÛتمع اŸد ÊواŸنحدر من و’ية غرداية ،من
Óوضصاع ‘ اŸنطقة
إاعطاء التوصصيف الطائفي ل أ
وق- -ال““ :أام -لك  100دل -ي -ل ع -ل -ى أان الصص -راع ل-يسش
ط -ائ -ف-ي-ا وه-و ت-وصص-ي-ف خ-اط-ئ سص-ي-زي-د م-ن إاذك-اء
الفتنة““.
وأافاد بأان جذور اأ’زمة تعود إا ،1962 ¤حينما
حاولت فرنسصا فصصل الصصحراء عن الشصمال وسصعت
إ’يجاد مشصاكل ب Úأابناء اŸنطقة لÓسصتفراد بها،
مشصÒا إا ¤تزامن اأ’حدث اأ’خÒة مع الذكرى 53
لÓسصتقالﬁ ‘ ،اولة لضصرب وحدتنا الوطنية.
و’حظ اŸتحدث أامورا جديدة خطÒة  ⁄تكن
م -وج -ودة ‘ السص -اب -ق“ ،ث -لت ‘ دع -اة ال -ت -قسص -ي-م
وا’نفصصال ،دعاة التكف Òودعاة التهج ÒوالÎحيل،
““وه -ي أاشص -ي -اء غ Òمسص -ب-وق-ة وتسص-ت-دع-ي اŸت-اب-ع-ة
ال -قضص -ائ -ي -ة وال -ت -ط -ب -ي -ق الصص -ارم ل -ل-ق-ان-ون ،أ’ن-ه-ا
تسصتهدف وحدة وأامن ا÷زائر.
وأاكد بكري حاج سصعيد ،أان أامن اŸنطقة بيد الدولة
التي “لك كافة اإ’مكانات والوسصائل لتحقيق ذلك،
قائ““ :Óنحتاج إا ¤القوة والصصرامة وسصيف ا◊جاج
‘ غرداية كي يعود اأ’من والسصكينة ونقضصي على
اŸلثم Úالذين يزرعون الرعب““.
ودعا العلماء واŸشصايخ للنزول إا ¤غرداية ،ولعب
الدور اŸنوط بهم ‘ اإعادة الوحدة والتسصامح بÚ
الشصعب الواحد.
وب -دوره اك -ت -ف -ى الشص -ي -خ اأ’سص -ت -اذ ﬁم -د ال -ه -ادي
ا◊سصني ،بالقول إان ما يجري ‘ غرداية‚ ’““ ،ني
منه سصوى شصماتة اأ’عداء““.

رئيسس رابطة ششباب ا÷زائر لـ ““الششعب““:

كششف مرتكبي أاحداث العنف ومعاقبتهم

إاÁانا منها بالدور اŸنوط بها وÃا يقوم به
الشش-ب-اب ‘ نشش-ر ث-ق-اف-ة ال-تسش-ام-ح وت-غليب لغة
ا◊وار ،عقدت ،أامسس ،رابطة ششباب ا÷زائر،
ق- -ي- -د ال -ت -أاسش -يسس ،اج -ت -م -اع -ا ط -ارئ -ا Ÿن -اقشش -ة
’خÒة ال- -ت- -ي شش- -ه- -دت- -ه- -ا م -دي -ن -ة
’وضش- -اع ا أ
ا أ
غ- -رداي- -ة ،ح- -يث خ- -لصس ا’ج -ت -م -اع إا ¤دع -م
وت -غ -ل -يب ال -ع -ق -ل وت -ب -ن-ي ل-غ-ة ا◊وار ودع-وة
’ط-راف ب-اŸن-ط-ق-ة إا ¤ال-ت-ح-ل-ي ب-روح
ج-م-ي-ع ا أ
اŸسش -ؤوول -ي-ة وج-ع-ل مصش-ل-ح-ة ا÷زائ-ر ف-وق ك-ل
اعتبار.

جÓل بوطي

قال زكرياء بخوشش ،رئيسش رابطة شصباب ا÷زائر ‘
تصصريح لـ ““الشصعب““ ،إان ا’جتماع ا’سصتثنائي الذي
عقد ،أامسش ،ناقشش الوضصع ا◊ا‹ Ãدينة غرداية بعد
وعي أاعضصاء الرابطة بضصرورة دعوة ا÷ميع إا ¤جعل
مصصلحة الوطن هي العليا لتفادي ا’نز’ق اÿطÒ
وتفادي الوقوع ‘ أاتون مؤوامرة –اك ضصد ا÷زائر،
م -ؤوك -دا أان ا’ج -ت -م -اع خ -لصش إا ¤ت -رج -ي -ح ف -رضص -ي -ة
اŸؤوام -رة ال -ت-ي ت-واج-ه ال-ب-ل-د ع Èب-واب-ة غ-رداي-ة م-ن
خÓل اسصتغÓل أاطراف ›هولة لتأاجيج الوضصع.
وخ- -لصش ا’ج- -ت- -م- -اع ،ال- -ذي حضص- -ره ‡ث- -ل -و و’ي -ات
العاصصمة ،باتنة ،اأ’غواط ،قسصنطينة ،سصطيف ،تيزي
وزو ،البليدة ،مسصتغا ،Âأام البواقي وميلة ،إا ¤أان ما
تشصهده و’ية غرادية يسصتدعي من ا÷ميع التحلي
بروح اŸسصؤوولية ونبذ التفرقة والشصقاق وعدم اŸضصي
وا’نسصياق وراء أافكار ›موعة من اأ’شصخاصش تسصعى
إ’رسصاء مبدإا «فرق تسصد» ،الذي يخدم مصصلحة دعاة
الفتنة والتفرقة.
وأاضص -اف ب -خ -وشش ،أان اسص -ت -م -رار اأ’ح -داث ال -دام -ي -ة
واŸؤوŸة ليدعو للقلق وا◊Òة وا◊سصرة ويسصتدعي
التفطن ،قائ Óإان هذه اأ’حداث اÿطÒة ’ يجب أان
تسصتغل لضصرب اسصتقرار الوطن والنيل من مصصداقية
مؤوسصسصات الدولة ،كما ’ يجب التهاون ‘ التحري
ال-ن-زي-ه وت-ع-م-ي-ق ال-ت-ح-ق-ي-ق بشص-أان-ه-ا وكشصف مرتكبيها
وﬁاسص- -ب- -ت- -ه- -م بشص- -دة ،م- -ا Áث- -ل ان- -تصص -ارا Ÿب -ادئ

ا÷مهورية.
كما ثّمن اجتماع الرابطة اÛهودات التي تبذلها
السصلطات العليا ‘ البÓد ،إ’رسصاء دعائم ا’سصتقرار
والوئام لطيّ صصفحة اŸأاسصاة الوطنية ،وهو ما يدعو
جميع أاعضصاء الرابطة لتثم ÚاÛهودات اŸبذولة
وذلك لقناعتنا الراسصخة بأان ا÷زائر ليسصت ‘ حاجة
Ÿزيد من الدماء والدموع ،منّوه Úإا ¤ترسصيخ قيم
اŸواطنة وفضصائل اŸسصاواة أامام القانون والسصياسصات
واÛهودات اŸسصجلة واŸبذولة.
وح -رصص -ا م -ن راب -ط -ة شص -ب-اب ا÷زائ-ر ‘ إارسص-اء ل-غ-ة
وأاسصلوب ا◊وار ،دعا ا’جتماع جميع اأ’طراف ‘
و’ية غرداية ،إا ¤التحلي بروح اŸسصؤوولية والوقوف
‘ وجه دعاة الفتنة والتفرقة التي ’ تخدم مصصلحة
طرف مع ،Úكما دعوا السصلطات إا ¤التكفل العاجل
ب- -اŸتضص- -رري- -ن وم- -ؤوازرت- -ه -م وا◊ف -اظ ع -ل -ى اأ’م -ن
والسص-ك-ي-ن-ة وا’ج-ت-ه-اد ‘ ت-ع-زي-ز اŸن-ظومة القانونية
Ùاربة وŒر Ëكل ما من شصأانه أان Áسش با’سصتقرار
واأ’من من الكتابات والتصصريحات ا’سصتفزازية التي
تهدد وحدة اأ’مة وا’نسصجام الوطني ،مؤوكدين أان
ا÷زائ -ر ت -ت -ع -رضش ال -ي-وم Ÿؤوام-رة واضص-ح-ة م-ن ع-دة
أاطراف خارجية ،أاصصبح معها لزاما على اÛتمع
اŸد Êوج -م -ي -ع ال -ق -وى ا◊ي -ة واÒÿة ال -ع-م-ل ع-ل-ى
اسصتئصصال هذه الف Ïنهائيا.
وغداة اإ’جراءات التي أامر بها رئيسش ا÷مهورية
شصهدت منطقة غرداية وضصعا مسصتقرا بعد زيارة
الوزير اأ’ول ووزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية
وك -ذا وزي -ر ال -ع -دل ح -اف -ظ اأ’خ -ت -ام ،ح-يث ُع-ق-د
اجتماع أامني رفيع حضصره قائد الدرك الوطني
الفريق أاحمد بوسصطيلة واللواء عبد الغني هامل
Óم -ن ال -وط -ن -ي وق -ائ -د ال -ن -اح-ي-ة
اŸدي -ر ال -ع -ام ل  -أ
العسصكرية الرابعة.
وخلصش ا’جتماع ،إا ¤تأاكيد وقوف الدولة ضصد كل
من تسصّول له نفسصه اŸسصاسش بأامن البÓد ،ودعوة
جميع اأ’طراف إا ¤التحلي بلغة ا◊وار للخروج
بنتائج تضصفي اسصتقرارا وأامنا على كل أابناء الوطن
‘ كنف الدولة اŸوحدة على كامل ترابها الوطني.
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اأ’حد  12جويلية  2015م
الموافق لـ  25رمضسان  1436هـ

أاويحيى يكشسف خفايا انز’ق الوضسع ‘ غرداية ويعلن:

قرارات رئيسس ا÷مهورية صسائبة وتطبيقها ضسروري ’حتواء اأ’زمة
’قليات
^ مؤوامرة –اك ضسد ا÷زائر منذ عشسرية –ت غطاء حماية ا أ
^  50أالف دينــــــــــار للمشســـــــــــــــاغبــــ ‘ Úأاحــــــــــــــداث جــــــــــــانفي

Óرندي ،أامسس Ã ،ناضسلي ا◊زب لو’ية ا÷زائر ،احتضسنته
’م Úالعام ل أ
طغت أاحداث غرداية على اللقاء الذي جمع ا أ
قاعة علي معاشسي «الصسافاكسس» بالصسنوبر البحري ،و–ت أانظار قاعة امتÓأت عن آاخرها ،أاكد أاحمد أاويحي ،تأاييد حزبه
’منية ‘ غرداية ،بهدف
’وضساع ا أ
للقرارات ا◊ازمة التي اتخذها رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة إازاء تدهور ا أ
’من ‘ اŸنطقة من جديد ،داعيا إا ¤مسساندة العدالة و فرضس منطق القانون
’خÒة وإاعادة اسستتباب ا أ
وضسع حد لÓنز’قات ا أ
’جرامية.
’فعال ا إ
بتطبيقه ضسد مرتكبي ا أ

سضعاد بوعبوشس
تصضوير :فواز بوطارن

–دث أاوي -ح -ي -ى ‘ ،أاول خ -رج -ة ل -ه ب -ع -د
إاعادة تزكيته أامينا عاما بالنيابة على رأاسس
اأ’رن -دي Ãن -اسس -ب -ة اف-ت-ت-اح-ه دورة ل-ل-م-ج-لسس
ال-و’ئ-ي ل-ل-ج-زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،ب-لغة الواثق عن
م -ؤوام -رة ح -ق -ي -ق -ي-ة ت-ع-يشس-ه-ا ا÷زائ-ر ب-أارضس
غرداية  ،مشسÒا إا ¤السسبب الذي قال عنه -
مبطن لكنه ظاهر -وهي وجود أاياد أاجنبية
–اول وتنشسط –ت غطاء حماية اأ’قليات
منذ  10سسنوات تريد التدخل اأ’جنبي بأاي
شسكل من اأ’شسكال ◊ماية اأ’قلية اإ’باضسية
وتقرير مصسÒها.
وأاوضسح أاويحيى أان هذه اأ’يادي اÿارجية
تنشسط با÷زائر و باÿارج و على مسستوى
شسبكات التواصسل ا’جتماعي للتحريضس و زرع
الفتنة ب Úأابناء اŸنطقة الواحدة ،مشسÒا بكل
صسراحة ا ¤أان هناك من يدفع ما مقداره 50
أال -ف دج ‘ ال -ي -وم ل -ل -ق -ي -ام ب -أاح -داث الشس-غب
وتأاجيج الوضسع باŸنطقة والتحدث أ’ول مرة
‘ اإ’ع Ó-م اأ’ج -ن -ب -ي ع -ن وج -ود خÓ-ف بÚ
ع -رب وأام -ازي -غ و ه -ي سس -اب -ق -ة خ-طÒة ع-ل-ى
حسس -اب م -ب -ادئ وق -ي -م ال -تسس -ام -ح وال -ت -ع-ايشس
الديني.
Óرن-دي ب-ال-ن-ي-اب-ة‘ ،
وذّك -ر اأ’م Úال-ع-ام ل -أ
هذا اإ’طار بالربيع العربي و آاثاره على الدول
الذي إاشستعل فتيله فيها و ⁄تنطفئ آاثاره ◊د
ال-ي-وم ،ب-داي-ة ب-ال-ع-راق وم-رورا ب-ل-ي-بيا وسسوريا
ومصس- -ر  ،م- -ا يسس- -ت- -دع- -ي  -حسس- -ب- -هŒ -اوز
ال -ت -ن -دي -د و ال -ت-ع-ازي م-ن خÓ-ل ال-ع-م-ل ع-ل-ى
التحسسيسس والتجنيد والتوعية Ãا يحاك ضسد
ا÷زائر من خÓل تكوين قاعدة شسعبية لتقوية
اللحمة الوطنية وا◊فاظ على الوطن  ،قائÓ
أان « الواجب الوطني ’ لون سسياسسي له ،...
أ’ن غ - -رداي - -ة ل - -يسست قضس - -ي- -ة ل- -لÎاشس- -ق بÚ
اأ’ح -زاب  ،...ب -ل ه -ي قضس -ي -ة ا÷زائ -ر ع-ل-ى
أارضس غرداية و قضسية مقابر حفرت لدماء
ب- -ري -ئ -ة ،وع -ل -ى اأ’ح -زاب Œاوز خ Ó-ف -ات -ه -ا

السسياسسية والتجند لهذا الواجب».
ونّ- -دد أاوي- -ح -ي -ى ع -ل -ى لسس -ان ح -زب -ه ب -ك -ل
اأ’عمال والتصسرفات الوحشسية التي ’ تÈر
قتل ا÷زائري ،Úداعيا إا ¤الكف عن سسفك
ال -دم -اء الÈي -ئ -ة ،م -ث -م -ن-ا ›ه-ودات اأ’م-ن و
الدرك الوطني Úاللذين كانا حريصس Úعلى
عدم اسستخدام الذخÒة ا◊ية ،والتي بالرغم
من ذلك Á ⁄نع من سسقوط أارواح جزائرية ،
م -ا يسس -ت -دع -ي ﬁاسس -ب -ة ج -م -اع -ات اأ’شس-رار
وتقدÁهم للعدالة و Œاوز لغة التسسامح معهم
أ’نهم Œاوزوا كل ا◊دود.
’ول عن
و‘ اŸقابل اغتنم اŸسسؤوول ا أ
’رن-دي ل-ي-ك-رر م-ن ج-دي-د مسس-ان-دة ح-زب-ه
ا أ
’م-ن-ية
ل-رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ‘ ال-ت-ح-دي-ات ا أ
ال -ت -ي ت -ع -يشس -ه -ا ا÷زائ-ر ،م-ن إاره-اب دو‹
’سس -ل -ح -ة ع-ل-ى ح-دوده-ا وشس-ب-ك-ة
وت -راك -م ا أ
اıدرات ،م -ا ي -ؤوك -د اسس -ت -ه-داف ا÷زائ-ر
بسس -بب م -ب -ادئ -ه -ا ’سس-ي-م-ا م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ع-دم
السس -م -اح ب -ت -نصس -يب ق-واع-د عسس-ك-ري-ة ع-ل-ى
ت - -راب - -ه - -ا ،و رفضس ال - -ت- -دخ- -ل ‘ الشس- -ؤوون
الداخلية للدول –ت أاي مÈر ،إا ¤جانب

فيما بلغ عدد الناجح 5011Úناجح

حصسول  4تلميذات على درجة ‡تاز بسسيدي بلعباسس
–صسل 5011ت- -ل- -م- -ي- -ذا ع- -ل- -ى شس- -ه -ادة
ال -ب -ك -ال -وري-ا ل-دورة  2015م - - - - -ن ب9333 Ú
مÎشسحا الذين اجتازوا ا’ختبارات بسسيدي
بلعباسس ،ما أاسسفر عن تسسجيل  53.70باŸائة،
ب-زي-ادة  11ب -اŸائ -ة ع-ن السس-ن-ة اŸاضس-ي-ة أاي-ن
–صسلت الو’ية على معدل  42.30باŸائة.
أاما عن النتائج اŸسسجلة فقد حصسدت أاربعة
تلميذات معد’ت  18فما فوق ،بدرجة ‡تاز
ويتعلق اأ’مر بالتلميذة «غزال شسهرزاد» من ثانوية
تالوت عبد اŸالك بدائرة مصسطفى بن براهيم
والتي كانت تدرسس بشسعبة تقني رياضسي هندسسة
ميكانيكية بحصسولها على معدل  ، 18.48تبعتها
التلميذة «صسالح شسهيناز» بحصسولها على معدل
 18.17بشسعبة العلوم التجريبية بثانوية اينال سسيد
احمد ،وعادت اŸرتبة الثالثة للتلميذة «بن عون
نور الهدى فراح» من شسعبة العلوم التجريبية بثانوية
دراع فاطمة بعد أان –صسلت على معدل 18.10

وتلتها «ÿضسر مر »Ëمن شسعبة العلوم التجريبية
ب -ث -ان -وي -ة ب-وخ-اري ع-ب-د ال-ق-ادر ب-حصس-ده-ا م-ع-دل
 ،18.05كما “كن  112تلميذا من –صسيل درجة
جيد جدا Ãعد’ت  17.99إا.16 ¤
وقد جاءت ثانوية «اينال سسيد احمد» بعاصسمة
الو’ية ‘ اŸرتبة اأ’و ¤بتسسجيلها معدل 85.67
باŸائة متبوعة بثانوية «سسعيد احمد» بدائرة عÚ
الÈد ب- -نسس- -ب- -ة ‚اح  77.78ب-اŸائ-ة وت-ل-ت-ه-ا ثانية
بوخلدة عبد القدار بدائرة سسفيزف Ãعدل ‚اح
 ‘ 75.09ح Úعادت اŸرتبة اأ’خÒة Ÿتقنة «بن
ق-وي-در» ب-ب-ل-دي-ة ال-ط-اب-ي-ة ب-تسس-ج-ي-ل-ها نسسبة 34.43
ب -اŸائ -ة ف -ق -ط ،ب-ي-ن-م-ا سس-ج-لت أاع-ل-ى نسس-ب-ة ‚اح
بشس-ع-ب-ة ال-ري-اضس-يات بـ 84.41ب -اŸائ -ة وج -اءت ‘
اŸرت -ب -ة اأ’خÒة شس-ع-ب-ة اآ’داب وال-ف-لسس-ف-ة ب-نسس-ب-ة
 45.43باŸائة.

سضيدي بلعباسس :بيوضس بلقاسضم

تيارت تسسجل  45.17باŸائة و–قق زيادة قدرت بـ  2.02باŸائة

بلغت نسسبة النجاح ‘ البكالوريا بو’ية
ت -ي -ارت  ،%45.17ح - - - - - - -يث ‚ح  6574من
›م - - - -وع  14553مسس - -ج  Ó- -ح- -اضس- -را م- -ن
’ح-رار
اÎŸشس -ح Úال-ن-ظ-ام-ي ،Úو ب-إاضس-اف-ة ا أ
يصسبح عدد الناجح.7416 Ú
وسس -ج -لت ال -نسس -ب -ة ه -ذا ال-ع-ام –سس-ن-ا م-ق-ارن-ة
بنسسبة العام اŸاضسي التي كانت  ،% 43.03ففارق
ع -دد اÎŸشس -ح ÚاŸت -م -درسس Úارت-ف-ع بـأازي-د م-ن
 2000مÎشسح متمدرسس ور غم ذلك ارتفعت معه
ال- -نسس- -ب- -ة ‡ا ي- -ج- -ع- -ل ن- -ت- -ائ- -ج ه- -ذا ال -ع -ام ل -دى
اŸتمدرسس Úخصسوصسا ايجابية.
مسسجلو مؤوسسسسات إاعادة الÎبية حصسلوا على
نتيجة جيدة بنسسبة  60.94باŸائة ،حيث ‚ح 39
مÎشسحا من أاصسل  64حاضسرا.
أاما عن التÓميذ اŸمتازين فهم عبد الرزاق بن

عابد ،من ثانوية مولود قاسسم بالدحمو Êو حصسل
على معدل  ،18.78و تليه أاسسماء جودر من متقن
قادة الشساد‹ بفرندة بحصسولها على  18.30لتحل
ث -ال-ث-ة ج-وي-دة ب-وخ-ا” م-ن ث-ان-وي-ة زك-ري-ا ›دوب
بالسسوقر Ãعدل .17.32
ب -خصس -وصس ت -رت -يب ال -ث-ان-وي-ات حصس-لت ث-ان-وي-ة
ق -ادي -ري خ -ال -د ع-ل-ى نسس-ب-ة  % 95.21و ال -ث -ان-وي-ة
ا÷ديدة بع Úالذهب على نسسبة  % 82.42و حÒشس
ﬁمد ‘ عاصسمة الو’ية ،تيارت ،على .%74.45
يشسار أانه باإ’ضسافة إا ¤ا◊اصسل Úعلى معدل
 18فإان  6تÓميذ حصسلوا على أاك Ìمن  17و كان
عدد ا◊اصسل Úعلى معد’ت من  16فما فوق 81
مÎشس -ح -ا ،م -ن -ه -م مÎشس -ح -ة ح -رة وح-ي-دة تسس-م-ى
حفيطة بوعبد‹ Ãعدل .20/16.62

تيارت عمارة.ع

’ك Èمسساحة اليوم ما يسسيل
كونها الدولة ا أ
لعاب دعاة تقسسيم و تفتيت أاقاليم الدول .
ك-م-ا ت-ط-رق إا ¤ال-ت-ح-دي-ات ا’ق-تصس-ادي-ة
و–ديدا انخفاضس مداخيل البÎول بنسسبة
 50باŸائة ما جعل منه موضسوعا هيكليا ‘
ظل تزايد حاجيات الدولة  ،مرجعا سسبب
ذلك إا ¤م- -ن -اخ ا÷ه -د وال -ع -م -ل وت -فضس -ي -ل
’نتاج وما ينتج من بعضس
ا’سستÒاد على ا إ
عمليات ا’سستÒاد غ Òالشسرعية من –ويل
Óم -وال ن -ح -و اÿارج ،وم -ن ث -م ’ب -د م -ن
ل -أ
تعزيز السسياسسة ا’قتصسادية ا◊الية التي من
’نتاج الوطني.
شسأانها تعزيز ا إ
وقال أاويحيى ‘ هذا السسياق أانه  »:مع
اأ’وليغارشسية ا÷زائرية ....،اŸهم خبز الدار
ما يكلوشس الّÈا... Êوأاتركوا الناسس تعمل» ‘
رد صس -ري -ح ع-ل-ى ك-ل ا’ن-ت-ق-ادات واŸزاي-دات
غ ÒاŸؤوسّسسسة خاصسة وأان ا÷زائر تتوفر على
إام-ك-ان-ي-ات داخ-ل-ي-ة “ك-ن-ه-ا م-ن إاع-ادة ال-دف-ع
باقتصسادها من جديد خارج الريع البÎو‹ من
شسباب و بنية –تية وفÓحة وسسياحة وإارادة
وعزم و رؤوية مسستقبلية.

 61.34باŸائة نسسبة
النجاح Ãعسسكر

كشسفت مصسالح الÎبية بو’ية معسسكر  ،يوم أامسس،
عن نسسبة النجاح الو’ئية ‘ شسهادة البكالوريا لدورة
جوان  ،2015والتي بلغت  61.34باŸائة  ،مسسجلة بذلك
وفق مصسادر «الشسعب» ارتفاعا نسسبيا مقارنة مع نتائج
الباكالوريا ‘ اŸوسسم اŸاضسي ح Úبلغت نسسبة النجاح
 50.44ب- - -اŸائ- - -ة  ،ح- - -يث ب- - -ل- - -غ ع - -دد اÎŸشس - -حÚ
اŸتمدرسس Úالناجح ÚخÓل دورة جوان 6405 ، 2015
ناجح من أاصسل  10440مÎشسح  ،و قد احتلت ثانوية
«ح -وح -ة ﬁم -ود» ا÷دي -دة ب -ب -ل -دي-ة اŸن-اور ‘ دائ-رة
الÈج ،اŸرتبة اأ’و ¤و’ئيا بنسسبة ‚اح  90باŸائة ثم
ثانوية «عبد ا◊ميد بن باديسس» بنسسبة  82.89باŸائة ،
أام-ا اŸرت-ب-ة ال-ث-ال-ث-ة ف-ع-ادت ل-ث-ان-وي-ة «مشس-رف ال-طيب»
ببوحنيفية بنسسبة ‚اح  82.04باŸائة  ،فيما –صسلت
التلميذة «‰ر فدوى» من ثانوية «العروسسي ا◊اج قدور»
بتيغنيف على اŸرتبة اأ’و ¤و’ئيا Ãعدل  ،18.12و
كانت اŸرتبة الثانية للتلميذة «دهكال أامينة» من ثانوية
«مكيوي مأامون» Ãعسسكر Ãعدل  ، 18.5كما –صسل 133
تلميذا على نسسبة ‚اح تÎاوح ما ب 16 Úو 17.99
بتقدير جيد جدا ،من جهتها  ،ثانوية مصسطفى بن ﬁي
الدين الراشسدي و التي اعتادت على ريادة اŸراتب
اأ’و ‘ ¤ن -ت -ائ -ج ال -ب -اك -ال -وري -ا وط-ن-ي-ا و ﬁل-ي-ا ،خÓ-ل
السسنوات الفارطة ،سسجلت هذا اŸوسسم نسسبة 70.75
باŸائة من النجاح و احتلت بذلك اŸرتبة اأ’و ¤على
مسستوى عاصسمة الو’ية ،اŸسسؤوولون على قطاع الÎبية
بو’ية معسسكر ،أاثنوا على النتائج اŸشسرفة لهذا اŸوسسم
و اŸرتفعة قياسسيا مقارنة مع نتائج السسنة اŸاضسية ،و
اعتÈوها إا‚ازا يعكسس حجم اÛهودات التي تبذلها
السسلطات الو’ئية و على رأاسسها وا‹ معسسكر ،أاو’د
صسالح زيتو ،Êالذي يو‹ عناية متناهية لقطاع الÎبية
ال- -ذي ح- -ظ- -ي ب- -ع- -دي -د اإ’‚ازات م -ن ح -يث اŸراف -ق
الÎبوية و منها الثانوية التي احتلت اŸركز اأ’ول و’ئيا
م -ن ح -يث ن -ت -ائ -ج ال -ب -اك-ال-وري-ا ‘ ،ح Úت-ب-ق-ى ال-ن-ت-ائ-ج
اÙصسل عليها خÓل هذه السسنة ،ثمرة العمل ا÷اد
طيلة اŸوسسم الدراسسي بكل جدارة واسستحقاق ،بالرغم
من ا’ضسطرابات النقابية التي يشسهدها قطاع الÎبية ‘
كل موسسم دراسسي  ،والتي كانت و’ية معسسكر ‘ منأاى
عن أاضسرارها.

معسضكر :أام ا.Òÿسس

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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«الشسعب» ‘ ضسيافة صساحبة أاعلى معدل ‘ شسهادة البكالوريا بالوطن

التلميذة جدال حنان –صسلت على معدل 19.08
و–لم بدراسسة البيÎوكيمياء

–صس -لت ال -ت -ل -م-ي-ذة ج-دال ح-ن-ان
ابنة مدينة العامرية بع“ Úوشسنت
‘ شسهادة البكالوريا على اأعلى معدل
على اŸسستوى الوطني بـ  19 . 08و هو
ما اأهلها ’عتÓء عرشس الريادة عن
قريناتها لدورة جوان لسسنة . 2015
صس -اح -ب -ة اأع-ل-ى م-ع-دل ع-ل-ى اŸسس-ت-وى
ال- -وط -ن -ي ع -ن ث -ان -وي -ة ال -ع -ق -ي -د ل -ط -ف -ي
بالعامرية ‘ حديثها لـ «الشسعب» اأبدت
ف-رح-ت-ه-ا ب-ب-ل-وغ-ه-ا اŸرت-ب-ة ا’أو ¤وط-ن-يا
م- -ت- -م -ن -ي -ة ا’ل -ت -ح -اق ل -دراسس -ة ت -خصسصس
البيÎوكيمياء كيف ’ و هي التي –صسلت
على معدل  20من  ‘ 20مادة الرياضسيات
.
ح-ن-ان حسسب تصس-ري-ح-ه-ا ل-لشس-عب ت-نوي
اسستكمال دراسستها ا÷امعية ‘ بريطانيا
بطموح الدكتوراه ‘ نفسس التخصسصس .
والدة التلميذة التي تزاول عملها كاأسستاذة
ه -ي ا’أخ -رى اأب-دت ف-رح-ت-ه-ا ال-ك-بÒة Ãا
حققته فلذة كبدها متمنية لها النجاح ‘
مشسوارها الدراسسي .
ح -ن -ان وع -ن سس -ر ‚اح-ه-ا ق-الت ب-اأن-ه-ا
كانت تتوقع اأن –صسل على هذا اŸعدل
بسسبب ا’جتهاد واŸثابرة اللذين التزمت
بهما طيلة السسنة الدراسسية فرغم اأنها
م -ت -ف -وق -ة ‘ اŸواد ا’أسس -اسس -ي-ة ،اإ’ اأن-ه-ا
تضسيف « ⁄اأكتف Ãا يقدمه ا’أسساتذة ‘
القسسم بل كنت اأتابع الدروسس اÿصسوصسية

ب-ا’إضس-اف-ة اإ ¤اŸراج-ع-ة ال-ي-وم-ي-ة ،ح-يث
قسس- -م- -ت- -ه- -ا اإ ¤فÎة صس -ب -اح -ي -ة ت -ب -داأ ‘
السسادسسة واأخرى مسسائية تخصسصس للمواد
ا’أسساسسية.
وع -ن ه -واي-ات-ه-ا اŸفضس-ل-ة ق-الت ح-ن-ان
باأنها تهوى لعبة كرة اليد كما  ⁄تفوت
ابنة مدينة العامرية الفرصسة لتشسكر كل
من سساهم ‘ حصسولها على هذه اŸرتبة
سس -واء م -ن ق -ريب اأو م -ن ب -ع-ي-د خصس-وصس-ا
اأسس-ات-ذت-ه-ا ب-ال-ث-ان-وي-ة ووال-دي-ه-ا وع-ائ-لتها
التي ’قت منهم كل الدعم والتشسجيع .

ع“ Úوشضنت :ب.م الأمÚ

 65,26نسسبة النجاح ‘ البكالوريا بتيبازة
ارت -ف-عت نسس-ب-ة ال-ن-ج-اح ‘ ام-ت-ح-ان
البكالوريا بو’ية تيبازة هذه السسنة
Ãع-دل  10درج-ات ت-ق-ريبا ،بانتقالها
من  56,43إا. 65.26 ¤
و جاءت ثانويات اŸنطقة الغربية من
’و‘ ¤
الو’ية هذه السسنة ضسمن اŸراتب ا أ
الÎت -يب ال-ع-ام ل-ل-م-ؤوسسسس-ات ،ب-ح-يث ج-اءت
ث -ان -وي -ة ﬁم -د ب -ق -ديشس بسس-ي-دي ع-م-ر ‘
’و ¤بـ 83,33تلتها ثانوية زوبيدة
اŸرتبة ا أ
ولد قابلية بقوراية بنسسبة  80,92و ثانوية
ﬁمد عبدي بسسيدي غيÓسس بـ. 79,44
أاما على صسعيد ترتيب اÎŸشسح Úفقد

حصسلت اÎŸشسحة ضسمن تخصسصس العلوم
التجريبية «أاولولو ’مية من الثانوية الزيانية
بشسرشسال على أاعلى معدل و هو يقّدر بـ
 ،18,34ت -ل -ت -ه -ا ت -ل -م -ي -ذة أاخ -رى ‘ شس-ع-ب-ة
ال -ري -اضس -ي -ات ب -ث -ان -وي -ة ﬁم -د ال -ي-ع-ق-وب-ي
بالقليعة Ãعدل  18,29فيما سسجل ثالث
م- -ع -دل Ãق -دار  ‘ 18,07شس -ع-ب-ة ال-ع-ل-وم
ال -ت -ج-ري-ب-ي-ة ب-ث-ان-وي-ة ﬁم-د ك-رف-ة ب-ب-ل-دي-ة
ب -ورك -ي -ك -ة ،و ف -ي -م -ا ي -ت-ع-ل-ق ب-ا÷نسس ف-ق-د
’ناث على نسسبة ‚اح تربو عن 69
حصسلت ا إ
فيما  ⁄يتجاوز الذكور عتبة . 57

تيبازة :عÓء.م

اŸسسيلة –قق نسسبة  43.14باŸائة
ح-ق-قت و’ي-ة اŸسس-ي-ل-ة ن-ت-يجة جد
إاي-ج-اب-ي-ة ‘ شس-ه-ادة ال-ب-اكالوريا عكسس
السس -ن -ة اŸاضس -ي -ة ،ح -يث ب -ل -غت نسس-ب-ة
ال -ن -ج -اح ه-ذه السس-ن-ة  43,14باŸائة
ب -زي -ادة م -ع -تÈة ت -ق-در ب-أاك Ìم-ن 14
باŸائة عن السسنة اŸاضسية .
و–صسل التلميذ غا Âهيثم من ثانوية
’غ -لب ال -ت -م -ي -م -ي ع-ل-ى أاك Èم-ع-دل ع-ل-ى
ا أ
مسستوى الو’ية وهو  ،18,05تليه التلميذة
غضسبان أاميمة Ãعدل  17.70من ثانوية عبد
اÛيد مزيان ،يليها التلميذ بشسﬁ Òمد
عبد اŸالك Ãعدل  17.57من ثانوية ابي
م- -رزاق ب- -ب- -وسس- -ع -ادة ،وشس -راط بشس -رى م -ن
ث -ان -ون -ي -ة ع-ب-د ال-رح-م-ان ب-ن ع-وف Ãع-دل

 ،17,56و‘ اŸرتبة الرابعة بوحالة آاسسيا
من ثانونية هواري بومدين بÈهوم Ãعدل
.17.55
و‘ ح– Úصسلت ثانوية مصسطفى بن
’و¤
ب -ول -ع -ي -د ب-اŸع-اضس-ي-د ع-ل-ى اŸرت-ب-ة ا أ
بأاعلى نسسبة ‚اح قدرت بـ  72,85باŸائة
تليها ثانوية سسعودي عبد ا◊ميد باŸسسيلة
Ãعدل  69,78باŸائة  ،ثم ثانوية جعيجع
جلول بتارمونت بنسسبة  68.97باŸائة.
وق -د أارج -ع ب -عضس اŸت -ت -ب -ع Úل -لشس -أان
الÎبوي بالو’ية سسبب تد Êالنتائج و زيادة
’حرار
عدد الراسسب Úإا ¤عدد اŸمتحن Úا أ
.

اŸسضيلة  :عامر ناجح

 % 44.17نسسبة النجاح بو’ية ميلة
حققت و’ية ميلة نسسبة ‚اح جيدة ‘
إامتحانات شسهادة التعليم اŸتوسسط ‘ دورة
ج -وان ل -ل -م-وسس-م ا◊ا‹ ،ح-يث ب-ل-غت ال-نسس-ب-ة

 44,17ب-اŸائ-ة م-ق-ارن-ة ب-السس-ن-ة اŸاضس-ية،
ح - -يث ك - -انت  %41.55م -ن إاج -م -ا‹ ال -ط -ل-ب-ة
اŸسسجل Úا◊اضسرين البالغ عددهم 17162

أاكد ◊بيب لعبيدات مدير الÎبية لو’ية
بجاية ،أان نسسبة النجاح ‘ امتحان شسهادة
ال -ب-ك-ال-وري-ا ،دورة ج-وان  ،2015ب -ل -غت ح-دود
 50.91باŸائة ،وكان أاك Èمعدل 18.42من

ثانوية ا◊ّمادية ،وهي النسسبة التي ارتفعت
على خÓف العام اŸاضسي ،حيث ” تسسجيل
.46.99

 50.91باŸئة نسسبة النجاح ببجاية

بجاية :بن النوي .ت

 % 45نسسبة ‚اح بالبويرة
حققت و’ية البويرة نسسبة ‚اح %45,06
‘ امتحان شسهادة البكالوريا.
وحسسب مدير الÎبية لـ «الشسعب» فإان أاعلى
معدل سسجل من طرف الطالبة درماشس ليندة
التي –صسلت على معدل 18,62من ثانوية
سسي ا◊واسس با’خضسرية ،كما –صسل باجة
يوسسف على معدل  17,71هذا إاضسافة إا7 ¤
طلبة –صسلوا على اŸعدل أاك Ìمن  ،17و 79
طالبا على معدل .16

أاما على مسستوى اŸؤوسسسسات الÎبوية فإان
ثانوية كر Ëبلقاسسم Ÿدينة البويرة سسجلت
نسسبة ‚اح  ، %74,84ثم ثانوية ابن باديسس
Ãشس -دال-ة  %69,44أام- -ا ث -ان -وي -ة ن -اصس -ر ب -اي
با÷باحية –صسلت على  . % 60,69بالنسسبة
ÎŸشسحي نز’ء اŸؤوسسسسات العقابية –صسلوا
ع- - - -ل- - - -ى نسس- - - -ب- - - -ة ت - - -ق - - -در بـ  %37,50و
اأ’حرار.%19,22

البويرة :ع.نايت رمضضان

األحد  12جويلية  201٥م
الموافق لـ  2٥رمضسان  14٣٦هـ

»æWh

لمنية
““الشسعب““ تسستطلع آاراء الصسحافي ‘ Úالتعامل مع اŸعلومة ا أ

–ري مصصدإقية إ Èÿقبل نشصره

ÓرهابيÚ
السسبق الصسحفي ليسس السسقوط ‘ الدعاية ل إ

لعÓمية ا÷زائرية بالنظر Ÿا أاصسبح لها من أاهمية
لمنية رواجا كبÒا ‘ ﬂتلف اŸؤوسسسسات ا إ
تعرف اŸعلومة ا أ
لعÓم من حيث الحÎافية ،و–قيق السسبق الصسحفي الذي
وقيمة ‘ إاحداث الفارق بﬂ Úتلف وسسائل ا إ
يتنافسس عليه الكثÒون لضسمان أاو ¤اŸراتب ‘ سسباق الصسحافة.

اسستطÓع :حكيم بوغرارة
وب Úحق اŸواطن ‘ اإلعÓم الذي يكفله الدسستور
وﬂت- -ل -ف ال -تشس -ري -ع -ات وك -ذا اÿط -وط ا◊م -راء
اŸوضسوعة للحفاظ على اŸصسلحة العليا للوطن
وتفادي الدعاية للجماعات اإلرهابية ،تبقى الكثÒ
من النقاط التي يجب التوقف عندها للوصسول إا¤
م -ع -ل -وم -ة أام -ن -ي -ة مضس-ب-وط-ة ت-خ-دم الصس-ال-ح ال-ع-ام
و–اف -ظ ع -ل -ى اسس-ت-ق-رار اÛت-م-ع وسسÓ-م-ت-ه م-ن
األفكار اÿبيثة الهدامة التي –اول الكث Òمن
ا÷ماعات الدموية الÎويج لها.

ضصرورة نقل إŸعلومة إألمنية من
مصصادرها إلرسصمية...
قال الطيب سسعد الله صسحفي بيومية ““ا÷زائر““ إان
التعامل مع األخبار األمنية  ⁄يعد كما ‘ اŸاضسي
ألن اليوم اŸعلومة أاصسبحت أاك Ìمرونة من ا÷انب
الرسسمي ،حيث أان وزارة الدفاع الوطني تصسدر كل
مرة بيانا حول عمليات القضساء على إارهابي Úلكن
‘ اŸاضسي القريب اŸعلومة األمنية اعتمدت على
مصسادر خاصسة.
أاما عن طريقة التعامل مع اŸعلومة األمنية فقال
““...أان -ا شس -خصس -ي -ا أات -ع-ام-ل م-ع-ه-ا م-ن م-ب-دأا ا◊ذر
وا◊يطة على اعتبار أان معلومات مثل هذه كفيلة
ب -خ -ل -ق تصس -ن -ي -ف ل -ل -ج-زائ-ر ك-ب-ل-د ي-وج-د ‘ ح-ال-ة
السستقرار وخ Òدليل على ذلك هو معلومات نقلها

م -ك -تب ““روتÒز““ ب -ا÷زائ -ر ح -ول ان -ف -ج -ار ق -ن-ب-ل-ة
Ãحطة اŸسسافرين بالبويرة منذ سسنوات ،حيث
أادى نشسر هذه اŸعلومة غ Òالصسحيحة إا ¤خلق
فوضسى وبلبلة ما أادى إا ¤تدخل الوزارة الوصسية
ل -ل -ت -ح -ذي -ر م -ن م-غ-ب-ة ت-ك-رار ت-لك السس-ل-وك-ات غÒ
اŸسس- -ؤوول- -ة ،وم- -ن- -ه ي- -جب ت- -وخ -ي ا◊ذر ‘ نشس -ر
اŸعلومة و‘ رأاي نشسر معلومة صسحيحة ولو بشسكل
م -ت -أاخ -ر ن -وع -ا م -ا ،أاحسس-ن م-ن نشس-ر م-ع-ل-وم-ة غÒ
صسحيحة كفيلة بخلق بلبلة.
وأاشسار الصسحفي الطيب سسعد الله إا ¤أان ا◊ق ‘
اإلعÓم مضسمون Ãدى مصسداقية ا ،Èÿأاما Œنب
فخ الدعاية هو ‘ رأايه عند التطرق إا ¤أاخبار غÒ
حقيقية ويتم الÎويج لها ،مضسيفا ““إاذا كان األمر
يتعلق بعملية وقعت فع Óفالقارئ من حقه معرفة
ماحصسل والرأاي العام من حقه ﬁاسسبة من قصسر““.

تفادي إلتعليق يجنب إلدعاية لألعمال
إإلرهابية...
دعا سسكرت– Òرير يومية ““البÓد““ فيصسل حمÓوي
إا ¤التعامل بحذر مع اŸعلومة األمنية حتى يتأاكد
من صسحتها مع اŸؤوسسسسات األمنية ،مضسيفا ““...ل
Áكن للصسحفي أان ينشسر أاي معلومة بخصسوصس ذلك
إال ح Úالتأاكد من مصسداقيتها لدى شسهود عيان أاو
اŸؤوسسسسات األمنية““.
وأاضساف ‘ باب حق اŸواطن ‘ العÓم وتفادي
Óعمال اإلرهابية ““...من حق اŸواطن
الدعاية ل أ
الطÓع عن حقه ‘ اإلعÓم ‘ كل اÛالت ،غÒ

أان ملف القضسايا األمنية اŸتعلقة باإلرهاب يكتسسي
طابعا خاصسا ،حيث يجب على الصسحفي أان يتفادى
اإلشسادة باألعمال اإلرهابية اıتلفة والÎويج لها
بطريقة قد يتفطن لها ،ويجب حسسبي أان يتفادى
الصسحفي التعليقات ‘ كتاباته وأان يكتفي بنقل
ا Èÿبعد التأاكد منه““.

ليسس عيبا إسصتشصارة إ÷هات إألمنية قبل
نشصر إŸعلومة
وقال الطاهر حليسسي مراسسل يومية ““الشسروق““ من
باتنة أان التعامل مع األخبار األمنية يتم بحذر
شس -دي -د ،ح -يث أات -ف -ادى نشس-ر ا Èÿم-ب-اشس-رة ح-ت-ى
يخضسع للتمحيصس ،وأاعمل على وصسول اŸعلومة
دون ضسرر باŸصسالح العامة للشسعب و الدولة ،و
أاحيانا نسستشس Òمصسالح األمن ‘ عملية النشسر ““هل
ننشسر أام ل ““خشسية التأاث Òعلى –قيقات معينة هذا
متعلق أاسساسسا بحالت تفكيك شسبكات دعم و كذا
توقيف إارهابي.Ú
وأاضساف نفسس اŸصسدر أاحيانا ل ننشسر أاخبارا ول
يهم ا◊ق ‘ اŸعلومة ،ألن ما يهم هو ا◊ق ‘
ضسمان ا◊ياة للجميع .إاذا حدث عمل إارهابي فإاننا
نورده كما هو لكن ل Áكن أان نقوم بالدعاية ألننا
ب -اŸق -اب -ل نشس-جب ال-ف-ع-ل ب-ع-ب-ارات واضس-ح-ة ،ك-م-ا
ن-ت-ع-اط-ف م-ع الضس-ح-اي-ا م-ن الشس-ه-داء وي-ك-في هذه
ال -ك -ل -م -ة ل -ت -ج -ر Ëاإلره -اب وŒري -ده م -ن ق -ي-م-ه
اŸزيفة.

لعÓم والتصسال لـ«الشسعب““
الدكتور مصسطفى سسحاري ﬂتصس ‘ علوم ا إ

يجب إلتفريق ب ÚإŸعلومات إلتي يجب نشصرها وإلتي يتحفظ عليها

–دث الدكتور مصسطفى سسحاري
لعÓم والتصسال عن
اıتصس ‘ علوم ا إ
لمنية قبل
لخبار ا أ
ضسرورة التأاكد من ا أ
نشسرها تفاديا للدعاية السسلبية للجماعات
لŸام
لضسافة إا ¤ضسرورة ا إ
لرهابية ،با إ
ا إ
Ãختلف القوان Úقبل نشسر أاي خ Èأامني
بالنظر للعواقب التي قد تنجر عنه،
موضسحا ‘ حوار لـ ““الشسعب““ عن ضسرورة
لمنية للصسحافيÚ
لخبار ا أ
إاسسناد كتابة ا أ
اŸتمرسس.Ú

حكيم/ب

^الشس- -عب :ك- -ي- -ف ت- -رى ت -ع -ام -ل الصس -ح -اف -ة
لم-ن-ي-ة من حيث
ا÷زائ-ري-ة م-ع اŸع-ل-وم-ات ا أ
اŸصسدر والوفرة؟
^^مصسطفى سسحاري :أاول لبد من التمييز بÚ
ن -وع Úم -ن اŸع-ل-وم-ات األم-ن-ي-ة م-ع-ل-وم-ات أام-ن-ي-ة
تضسعها الدولة ‘ خانة اŸعلومات السسرية والتي ل
ي -ج -وز تسس -ري -ب -ه-ا ل-لصس-ح-اف-ة ،ب-ال-ن-ظ-ر لرت-ب-اط-ه-ا
ب-اŸصس-ل-ح-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-وط-ن والسس-يادة الوطنية وكذا
اŸعلومات اŸتعلقة بأاسسرار الدفاع..
أام -ا ال -ن -وع ال -ث -ا ،Êف -ه-ي ت-لك اŸع-ل-وم-ات ال-ت-ي ل
تصسنفها السسلطة ‘ اÿانة السسابقة وهي متوفرة
أامام الصسحفي ،Úبل إان األجهزة األمنية هي التي

ت-نشس-ره-ا ل-لصس-ح-في Úمن خÓل
ال-ب-ي-ان-ات ال-رسس-م-ية أاو الندوات
الصس -ح -ف -ي-ة ،ف-ه-ذه اŸع-ل-وم-ات
Áك-ن ل-لصس-ح-ف-ي نشس-ره-ا للرأاي
العام ،ول يخشسى من وراء ذلك
أاي تبعات.
أاما من حيث التعامل معها فقد
أاف - - -رزت Œرب- - -ة ال- - -عشس- - -ري- - -ة
السسوداء ،واŸتابعات القضسائية
ال- - -ت- - -ي ط - -الت الصس - -ح - -ف - -ي،Ú
ومصس-ادرة الصس-ح-ف وت-ع-ل-ي-ق-ها،
ع- -ل- -مت الصس- -ح -ف -ي ا÷زائ -ري
ك-ي-ف-ي-ة ال-ت-ع-ام-ل مع اŸعلومات
األم - -ن - -ي - -ة ،ب - -ال - -رغ - -م م- -ن أان
اŸعلومات األمنية ‘ ا÷زائر تكاد تكون شسحيحة،
خ -اصس-ة ت-لك اŸع-ل-وم-ات ال-ت-ي ت-دخ-ل ضس-م-ن إاط-ار
السسرية واŸسساسس بالسسيادة الوطنية واألمن الوطني
وتعريضس الدولة واÛتمع للخطر وغÒها ‘ ،هذه
ا◊ال -ة ‚د أاغ -لب الصس -ح-ف-ي ،Úخ-اصس-ة صس-ح-ف-ي-ي
القطاع اÿاصس يتعاملون معها بحذر ،ومن أاجل
مصسداقيتها يعتمدون على مصسادرهم اÿاصسة ‘
ا◊صسول عليها ،ولكن دائما دون ذكر اŸصسدر .
خÓصسة القول فإان اŸعلومات األمنية تبقى ‘
ا÷زائ -ر خ -ط -ا أاح -م -ر أام -ام الصس -ح -ف -ي Úول ي -ت-م
تداولها أاو ونشسرها بسسهولة.

^ كيف نوفق ب Úا◊ق ‘
لع Ó- -م وŒنب ال - -دع- -اي- -ة
ا إ
لرهابية؟
Óعمال ا إ
ل أ
^^أاما فيما يتعلق ب Úالتوفيق
ب Úا◊ق ‘ اإلعÓ- - - - - - - -م وŒنب
Óع -م -ال اإلره -اب -ي-ة،
ال -دع -اي -ة ل  -أ
فÓ- - -ب - -د م - -ن إادراك أان ا◊ق ‘
Óعمال
اإلعÓم شسيء والدعاية ل أ
اإلره -اب -ي-ة شس-يء آاخ-ر ،ف-اإلعÓ-م
أامر والدعاية أامر آاخر ،وللتوفيق
ب Úا◊ق ‘ اإلعÓ- - - - - - - -م وŒنب
ال - -دع - -اي - -ة لب - -د م - -ن الل- -ت- -زام
ب-ال-تشس-ري-عات اإلعÓمية السسارية،
والقوان ÚاŸنظمة Ÿهنة اإلعÓم ،وخاصسة تلك
التي تتطرق للمعلومات األمنية ،ومن األفضسل عدم
نشس- -ر األع- -م- -ال اإلره -اب -ي -ة إال إاذا ك -انت ا÷ه -ات
األم -ن -ي -ة ه -ي مصس -دره -ا ،وع-ل-ى الصس-ح-ف-ي Úأان ل
يجروا وراء ما يسسمى بالسسبق الصسحفي ،ألن هذا
السسبق قد يعرضسهم للمسسائلة األمنية ،وهنا أايضسا
لبد من كتابة اŸعلومات وفقط دون تهويل أاو
إاثارة ،ول يكون هذا إال للصسحفي اŸتمرسس ،وعليه
فإان تغطية األعمال اإلرهابية من األفضسل أان توكل
للصسحفي اÿب ÒواŸتمرسس ‘ تناول مثل هذه
القضسايا ،ألنه يعرف طريقة التعامل معها.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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بإاسصم  ..إألك Ìمشصاهدة

جمال أاوكيلي

شسددت وزارة التصسال من لهجتها Œاه القنوات اÿاصسة داعية إاياها إا ¤الكف
عن الدعوة إا“« ¤جيد» العنف ع Èحصسصس ما يعرف بـ «الكامÒا اıفية» وغÒها
لعÓن عن إاتخاذ الجراءات التي تراها مناسسبة لوضسع حد
و ⁄تتوان الوصساية ‘ ا إ
ل- -ه- -ذه الن- -زلق- -ات اÿطÒة ..ال- -ت- -ي سس -ج -لت م -ؤوخ -را بشس -ك -ل م -ث ..Òاسس -ت -اء ل -ه
اŸشساهدون.
وي-تضس-ح م-ن خÓ-ل ه-ذا ال-ت-ن-ب-ي-ه ..أان ا÷ه-ات اŸسس-ؤوول-ة ع-ازم-ة ك-ل ال-ع-زم على
لعÚ
ا◊سسم ‘ هذا اŸلف بشسكل نهائي وعدم البقاء ‘ موقع معاينة ما يحدث أامام ا أ
لعراف
وهذا عندما بلغت اŸمارسسة اليومية سسقفا ل Áكن القبول به متجاوزة كل ا أ
لعÓمي.
اŸعمول بها ‘ هذا الفضساء ا إ
لشسهر اŸاضسية عن طريق
وبالرغم من التواصسل مع مسسؤوو‹ هذه القنوات خÓل ا أ
سس -ل -ط -ة الضس -ب -ط السس -م -ع -ي ـ ال -بصس -ري ..أادت إا ¤شس -طب ال -ب -عضس م -ن ا◊صسصس م-ن
ا›ÈŸة ..ومطالبة هؤولء بالتكيف مع النصسوصس ا÷ديدة ..إال أانه ل حياة Ÿن
تنادي ..وعاد هؤولء بقوة خÓل الشسهر الفضسيل متحدين ا÷ميع ..بÈامج  ⁄ترق
إا ¤اŸسستوى اŸطلوب من ناحية الصسورة واŸضسمون.
وماتزال هذه «الفضسائيات» تبث تلك ا◊صسصس دون إاعارة أاي اعتبار للتحذيرات
لق-ل ..م-ط-ال-ب-ة
ال -ت -ي وصس -ل -ت -ه -ا ..و ⁄ت -دخ-ل أاي ت-ع-ديÓ-ت ع-ل-ى ال›Èة ع-ل-ى ا أ
بتعويضسات مادية مقابل شسطب أاي حصسة وغ Òذلك ل نعتقد أان يتوقف هؤولء عن
نشسر اŸزيد من قيم العنف.
ولبد من القول هنا أان هناك مناقشسة شسرسسة ب Úالبعضس من القنوات ‘ تقدË
لك »Ìمشساهدة عن طريق اسستطÓعات رأاي
برامج معينة حتى تصسنف ‘ خانة «ا أ
ي-ج-ه-ل مصس-دره-ا وح-ت-ى ط-ري-ق-ة ع-م-ل-ه-ا وم-ن ي-ق-ف وراءه-ا ..ه-ل هي جزائرية أام
لسسئلة التي ل تنتهي تطرح بحدة
أاجنبية؟ وهل يؤوخذ بنتائجها أام ل؟ الكث Òمن ا أ
‘ هذا اŸقام.
لك Ìمشساهدة هي التي أادت إاŒ ¤اوز كل التنظيم العمول به
واعتماد صسفة ا أ
لم- -ر إا ¤ال- -وق- -وف ع- -ل- -ى م- -ظ -اه -ر خ -طÒة ج -دا ك -اŸشس -ادات ا÷سس -دي -ة ‘
وصس- -ل ا أ
لسستديو ..ومÓسسنات وكÓم غ Òلئق ب Úالضسيوف ‘ حصسصس سسياسسية ..تركت
ا أ
انطباعا سسيئا لدى اŸشساهد ا÷زائري ..ناهيك عن إاظهار صسور ل “ت بصسلة إا¤
لسس-ل-ح-ة ال-ف-ت-اك-ة ‘ حصس «اŸق-الب» و «ال-ك-امÒا» اıف-ي-ة
ا÷زائ -ري Úم-ث-ل ح-م-ل ا أ
خاصسة تلك التي صسورت خارج ا÷زائر.
لط-وار دل-ي-ل ع-ل-ى ك-ل ه-ذه
لك Ìم-ن ه-ذا لح-ظ-ن-ا م-ؤوخ-را ظ-اه-رة غ-ري-ب-ة ا أ
وا أ
لخ-رى ..وإاع-داد
ال -ف -وضس -ى ‘ ه -ذه ال-ق-ن-وات ..أال ه-ي ان-ت-ق-ال حصسصس م-ن شس-اشس-ة أ
برامج من طرف «وكالت خاصسة» ل تتوفر على أاي مقياسس سسمعي ـ بصسري وتباع
ه -ك -ذا دون أاي اعÎاضس ع -ل -ى مضس -م -ون -ه -ا ..ا◊ام -ل ◊وار ل يصس -ل-ح ب-ت-ات-ا م-ن ك-ل
لفطار وبعده ..ل ندرى إان كانت الظاهرة
Óسسف قبل ا إ
النواحي وتبث يوميا ل أ
لمر سسيتواصسل على هذا اŸنوال.
مرتبطة برمضسان أام أان ا أ
لمسساك باŸشساهد ..وعليه فإانه
صسحيح أان التجربة فتية ..لكن هناك تسسرع ‘ ا إ
من ضسروري الشسروع ‘ أايام دراسسية تكون Ãثابة نقاشس معمق ب Úا÷هات اŸعنية
خاصسة وزارة التصسال وسسلطة الضسبط ..لوضسع ضسوابط “نع كل Œاوز وهذا عن
ط -ري -ق دف Îشس -روط واضس -ح ..ي -ح -دد اŸسس -ؤوول -ي -ات ..ل -ن -ذهب إا ¤م-رح-ل-ة م-ا ب-ع-د
التشسخيصس.

رئاسسيات  2014ورمضسان يكشسفان عيوب السسمعي البصسري

صصعوب ـ ـة إنت ـ ـ ـاج إلÈإم ـ ـج إلهادفـ ـة فتـ ـح إÛـ ـال
لتسصويـ ـ ـق إلعن ـ ـف وتسصوي ـ ـد كـ ـل شصـ ـيء

يعكسس ا÷دل الواقع حول واقع السسمعي ـ
البصسري ‘ ا÷زائر بعد  15شسهرا من صسدور
لعÓمي
القانون الذي يؤوطر هذا النشساط ا إ
صس -ع -وب -ة ال -ت -ح -ك-م ف-ي-ه وف-رضس أاخÓ-ق-ي-ات
اŸه-ن-ة وروح ال-ق-ان-ون ل-ت-جسس-يد القيم اŸثلى
لم- -ور ال- -ت -ي Áك -ن أان
وŒنب ال- -ه- -ف- -وات وا أ
تؤودي إا ¤نتائج عكسسية.

حكيم بوغرارة

وك -انت رئ -اسس-ي-ات  2014وشس -ه-ر رمضس-ان اŸع-ظ-م
ا÷اري ﬁطت Úبارزت Úلتقييم نشساط القنوات
اÿاصسة التي غزت اŸشسهد اإلعÓمي وأاحدثت
–ولت عميقة ‘ اإلعÓم السسمعي البصسري من
خÓ-ل ط-ري-ق-ة نشس-اط-ه-ا واŸواضس-ي-ع ال-ت-ي ت-ن-ت-جها
واŸضسام Úالتي تبثها.
ول ي -خ -ف -ى ع -ل -ى أاح -د ط -غ -ي -ان ال -ع-ن-ف ال-ل-ف-ظ-ي
والسسلوكي على ﬂتلف برامج القنوات اÿاصسة
وك -انت رئ-اسس-ي-ات  2014مسس-رح-ا ل-تسس-وي-ق خطاب
عنيف وانحياز واضسح لعديد اÎŸشسح ،Úو“يّزت
تلك الفÎة ببث العديد من مقاطع اÎŸشسحÚ
ال -ت -ي ح -م -لت ع -ب-ارات ع-ن-ي-ف-ة وغ Òل-ب-ق-ة ج-ع-لت
الكثÒين يدقون ناقوسس اÿطر حول تلك القنوات
اÿاصسة التي تبحث عن كل شسيء مث Òحتى ولو
كان مدمرا للمجتمع والذوق العام.
والغريب ‘ األمر أان السسلطات منحت تراخيصس
اسستثنائية للعديد من الراغب ‘ Úإانشساء قنوات
خ -اصس-ة تسس-ه-ي Ó-م-ن-ه-ا ل-ت-جسس-ي-د ا◊ق ‘ العÓ-م
واŸسس -اه -م -ة ‘ ال -رق-ي ب-اإلعÓ-م ال-وط-ن-ي وخ-ل-ق

الÌوة وخلق مناصسب عمل وبعث منافسسة شسريفة
بﬂ Úتلف القنوات عن من يقدم مضسام Úتخدم
اÛتمع وتعزز اŸكتسسبات اÙققة.
ولكن الصسدمة كانت عنيفة ‘ ظل “رد العديد من
ال-ق-ن-وات ال-ت-ي ي-ظ-ه-ر أان-ه-ا ت-ق-وم ب-ك-ل شس-يء ي-لفت
الن- -ت- -ب- -اه ل- -ل- -ظ- -ف -ر بصس -ف -ق -ات اإلشس -ه -ار وإانشس -اء
امÈاط-وي-ات م-ال-ي-ة ل-ل-مسس-اه-م Úم-ث-ل-ما حصسل مع
بعضس عناوين الصسحافة اŸكتوبة.
وت -ع -م -ل ال -ك -ث Òم -ن ال -ق -ن -وات اÿاصس-ة ع-ل-ى زرع
السسلبية والرعب واÿوف من خÓل الÎكيز على
أاخبار ا÷رائم واŸشساكل وترك ا÷انب التنويري
والتحسسيسسي جانبا مع حديث كل قناة عن تنصسيب
نفسسها حامية للدÁقراطية وناطقة باسسم الشسعب
ا÷زائري ومنها ما وصسل إا ¤لعب دور القضساء
ح -يث ب -اتت –ك -م ع -ل -ى ال -بشس -ر ‘ مشس -ه-د ي-ؤوك-د
ضسرورة التصسدي لكل النحرافات التي قد Œعل
م -ن اإلع Ó-م ي -دم -ر اÛت -م -ع وي -خ -ل -ق ح-ال-ة م-ن
الفوضسى والبلبلة.
اإن العÓم ‘  ﬂت ل ف اأنح اء اŸعمورة يخ د م
ا Ûت -م -ع -ات وي -دا ف -ع ع-ن ال-ث-ق-اف-ا ت اÙل-ي -ة
وي ر و ج Ÿوا ق ف دولها ويقو م  Ãختلف الأه داف
ال ت ي اأ ن ش سا م ن اأ ج لها بينما تنعد م ‘ ا÷زا ئر
اأية ا سسÎا ت يجية اأ و اأ ه داف واض س حة ،وكل م ا
تقوم به القنوات اÿاصسة حاليا هو التنافسس
ع -ل -ى ت س س -وي -د ك -ل شس -يء وال-ت-ه-ك-م ع-ل-ى ط-ل-ب-ا ت
–سس Úبرا›ها وغÒها من السسلوكات التي
ت ن ب اأ  Ãس س ت ق ب ل صس عب اإ ذا  ⁄يتم ض سبط السسمعي
البصسري.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اأ’حد  ١٢جويلية  ٢٠١٥م
الموافق لـ  ٢٥رمضسأن  ١436هـ

 ١٥قتي ‘ Óهجوم انتحاري بالعاصسمة التشسادية ‚امينا

قتيل وعشسرة مصساب ‘ Úانفجار قرب القنصسلية اإليطالية بالقاهرة

قال أŸتحدث باسضم وزأرة ألصضحة ومسضؤوولون أمنيون مصضريون أمسس إأن شضخصضا قتل وأصضيب عشضرة ‘ أنفجار سضيارة مفخخة
’سضعاف وسضط ألقاهرة‡ ،ا يث Òأıاوف من إأمكانية أن يفتح
’يطالية بشضارع أ÷Óء ‘ منطقة أ إ
وقع أمام ألقنصضلية أ إ
’جانب.
’رهابيون جبهة جديدة ضضد أ أ
أ إ

كشس -فت اŸع -أي-ن-ة اأ’ول-ي-ة ،ال-ت-ي أاج-راه-أ خÈاء
اŸعمل ا÷نأئي ،للسسيأرة عن وجود حوا‹ ربع طن
من اŸواد الشسديدة ا’نفجأر «تي إان تي».
وبأإ’ضسأفة إا ¤مبنى القنصسلية ا’يطألية الذي
أاصس -يب ب -أضس -رار جسس -ي -م -ة ،ف -ق -د ت -أث-رت اŸن-أزل
واŸبأ Êالتي تقع ‘ منطقة بو’ق اÛأورة ،حيث
ت -هشس -مت واج -ه -أت ب -عضس -ه-أ و–ّط-م زج-أج أاخ-رى
وتنأثرت ﬁتويأت اŸنأزل‡ ،أ أادى إا ¤إاصسأبة
أاهأ‹ اŸنطقة بحألة من الذعر.
وت -ع -د م -ن -ط -ق -ة اإ’سس -ع -أف ،مسس-رح ا’ن-ف-ج-أر،
منطقة حيوية وﬁوراً يفصسل مأ ب Úوسسط القأهرة
وشسرقهأ وغربهأ ،وتضسم هذه اŸنطقة مبأنٍ مهمة.

إارهأبيون ينشسطون –ت إاسسم «و’ية سسينأء» ذراع
تنظيم الدولة اإ’سسÓمية ‘ مصسر نقأط تفتيشس
ل -ل -ج -يشس ‘ شس -م -أل سس -ي -ن -أء وأاع-ق-بت ذلك أاع-ن-ف
اشستبأكأت منذ سسنوات ،وقأل ا÷يشس إان  ١٧من
أافراده بينهم أاربعة ضسبأط قتلوا كمأ قتل مأ ’ يقل
عن مأئة إارهأبي.
وقأل الرئيسس اŸصسري عبد الفتأح السسيسسي إان
ا’ره -أب -يÁ Úث-ل-ون ت-ه-دي-دا خ-طÒا Ÿصس-ر ووع-د
بردعهم.
وت -ع -د م -ن -ط -ق -ة اإ’سس -ع -أف ،مسس-رح ا’ن-ف-ج-أر،
منطقة حيوية وﬁوراً يفصسل مأ ب Úوسسط القأهرة
وشسرقهأ وغربهأ .وتضسم هذه اŸنطقة مبأنٍ مهمة.

جولة جديدة من أ◊وأر ألليبي بعد ألعيد

›موعة «بريكسس» تدعو للحفاظ على سسيادة ليبيا ووحدتها
’· أŸتحدة للدعم ‘
أعلنت بعثة أ أ
ل -ي -ب -ي -ا ع -ن ج -ول -ة ج -دي-دة م-ن أ◊وأر
أل-ل-ي-ب-ي ب-ع-د ع-ي-د ألفطر أŸبارك ،حيث
سضيتم دعوة جميع أŸشضارك ‘ Úمسضارأت
أŸل- -ف أل- -ل- -ي- -ب- -ي إأ ¤أج- -ت- -م -اع مشضÎك
للتأاكيد على أن أ◊وأر قد أنهى شضوطا
م-ه-م-ا م-ن أع-م-ال-ه ب-إا‚از وث-ي-ق-ة أت-فاق
سض -ي -اسض -ي “ه -ي -دأ Ÿرح -ل -ة ج -دي -دة م -ن
أ◊وأر.

سس /ناصصر

وقد عقد وسسيط اأ’زمة الليبية « ب Òنأر
دي - -ن - -و ل- -ي- -ون» ل- -ق- -أءات م- -ع ›م- -وع- -ة م- -ن
اŸشس -أرك ‘ Úا◊وار ل -ل -تشس -أور ح -ول السس-ب-ل
ال- -ك- -ف- -ي- -ل- -ة ل- -دع- -م ا◊وار السس -ي -أسس -ي ودع -أ

اÛت -م -ع Úإا ¤ال -ت -ط -ل-ع لصس-ي-أغ-ة مسس-ت-ق-ب-ل
مشسÎك ي -ع-زز ال-ت-ع-أون واŸصس-أ◊ة وال-وح-دة
الوطنية الليبية.
كمأ أاعلن زعمأء دول ›موعة «بريكسس»
ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ال-وح-دة ال-ل-ي-ب-ي-ة وصس-ي-أنة سسيأدة
أاراضسيهأ وضسرورة Œأوز اÓÿفأت السسيأسسية
‘ البÓد للتوصسل إا ¤اتفأق تشسكيل حكومة
وحدة وطنية ‘ أاقرب اآ’جأل ،وأاعربوا ‘
اجتمأع لهم Ãدينة «أاوفأ» الروسسية عن قلقهم
م -ن تصس -أع -د ال -ق-ت-أل ‘ ل-ي-ب-ي-أ وشس-ددوا ع-ل-ى
ال -ت -داع-ي-أت السس-ل-ب-ي-ة ل-ه-ذا ال-ن-زاع ‘ الشس-رق
اأ’وسسط ومنطقة السسأحل وشسمأل إافريقيأ.
وأارج -عت دول ›م -وع -ة «ب -ري -كسس» سس-بب
تفكك مؤوسسسسأت وجيشس وهيئأت حفظ النظأم
وال -ق -أن -ون ‘ ل -ي -ب -ي -أ إا ¤ال-ت-دخ-ل ال-عسس-ك-ري

’خÒة
أمام عقبات أللحظات أ أ

“ديد اÙادثات النووية اإليرانية إا ¤الغد
أُع- - -ل - -ن ‘ ف - -ي - -ي - -ن - -ا ع - -ن “دي - -د
أŸف - -اوضض - -ات أل - -ن - -ووي- -ة ب Úأل- -دول
ألسضت وأإيرأن أإ ¤يوم غد أ’ثن.Ú
وي  -أت -ي ه -ذا ال -ق -رار وسس -ط ات -ه-أم-أت
م -ت-ب-أدل-ة ح-ي-أل الÎاج-ع ع-ن ال-ت-ع-ه-دات،
وم- -ن ج- -أن- -ب- -ه ق- -أل ال- -رئ- -يسس ال- -روسس- -ي
فÓد ÒÁبوتن اإنه يعلم اأنه سسيتم التوصسل
اإ ¤تسسوية قريبة.
اأم - - -أ ا’–أد ا’أوروب - - -ي وال- - -و’ي- - -أت
اŸت -ح -دة ،ف  -أع -ل -ن -أ ع -ن “دي -د ال -ع -م -ل
ب-أت-ف-أق-ي-ة ج-ن-ي-ف اŸرح-ل-ي-ة حتى الثألث

عشسر من الشسهر ا÷أري ،فيمأ اأكد وزير
اÿأرجية ا’أمÒكي جون كÒي اأنه ”
التوصسل اإ ¤حل بعضس القضسأيأ العألقة.
وكأن وزير اÿأرجية ا’إيراﬁ ،Êمد
جواد ظريف ،اأورد ا÷معة اإن اÙأدثأت
النووية مع القوى السست الكÈى حققت
قدراً من التقدم ،وسستسستمر على ا’أرجح
خÓل عطلة ا’أسسبوع.
كمأ قأل البيت ا’أبيضس اإن الو’يأت
اŸتحدة وشسركأءهأ «اأقرب من اأي وقت
مضسى» ’تفأق مع اإيران ‘ اŸفأوضسأت.

ألتحالف ألعربي يقصضف موأقع للحوثيÚ

اأ’جنبي الذي قأم به حلف النأتو سسنة ٢٠١١
Óرهأب كي يسستعجل نشسأطه ،وعÈوا
وسسمح ل إ
عن دعمهم للجهود السسأعية ◊ل أازمة ليبيأ
سسواء من قبل اŸبعوث اأ’‡ي أاو من قبل
 ·ÓاŸت - -ح- -دة أاو ا’–أد
اأ’م Úال - -ع - -أم ل  - -أ
اإ’فريقي ودول ا÷وار.
 ·ÓاŸتحدة
وقد أاكد ‡ثل اأ’م Úالعأم ل أ
إا ¤ل -ي -ب -ي -أ ي -وم ا÷م -ع -ة أان أاي تشس -ري-ع-أت أاو
اتفأقيأت أاو قرارات سسأبقة تتعأرضس مع بنود
ا’تفأق السسيأسسي الليبي تعد ‘ حكم اŸلغأة،
وكأنت بعضس اأ’طراف اŸشسأركة ‘ ا◊وار
ال-ل-ي-ب-ي ق-د ط-أل-بت Ãراج-ع-ة ج-م-ي-ع ق-رارات
الŸÈأن الليبي واŸؤو“ر الوطني أاثنأء فÎة
ا’ن-قسس-أم السس-ي-أسس-ي م-ن خÓ-ل إال-غ-أء ب-عضس-هأ
وتعديل بعضسهأ اآ’خر كونهأ تسسببت ‘ تفأقم
اأ’زم -ة السس -ي -أسس -ي -ة واأ’م -ن -ي -ة أ’ن-ه-أ ’ ت-ل-ب-ي
طموحأت شسريحة كبÒة من الليبي.Ú
وع- -ل- -ى ال- -رغ- -م م- -ن اŸسس- -أع- -ي اÒÿي- -ة
اŸبذولة من أاجل اسستتبأب اأ’من والسسكينة ‘
ربوع ليبيأ إا’ أان اŸواجهأت اŸسسلحة بÚ
الليبي Úمأزالت قأئمة ب Úا◊ Úواآ’خر داخل
ليبيأ بل وامتدت حتى خأرج أاراضسيهأ حيث
نشسب مسس- -أء اÿم -يسس ع -راك ب Úل -ي -ب -ي‘ Ú
السس-ف-أرة ال-ل-ي-ب-ي-ة ب-أوك-ران-ي-أ اسس-ت-خ-دمت ف-ي-ه
اأ’سس- -ل- -ح- -ة ال- -ب- -يضس- -أء
أاصس- -يب خ Ó-ل -ه أارب -ع -ة
أاشسخأصس بجروح منهأ
ح- -أل- -ة خ- -طÒة ،ف -ه -ل
سس-ي-ن-ه-ي ح-وار م-أ ب-ع-د
ال -ع -ي-د اأ’زم-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة
وي -ج -ع-ل أاي-أم ال-ل-ي-ب-يÚ
كلهأ أاعيأد؟ نأمل ذلك.

الهدنة اإلنسسانية ‘ اليمن تخرق منذ دقائقها األو¤
 ⁄تدم فرحة أليمني Úطوي Óفبعد سضاعات
’نسض -ان -ي-ة ‘ أل-ي-م-ن،
م -ن ب -دء سض -ري -ان أل -ه -دن -ة أ إ
أسضتهدفت غارأت جوية لطائرأت ألتحالف ألذي
ت-ق-وده ألسض-ع-ودي-ة م-وأق-ع عسض-ك-ري-ة ل-لحوثي‘ Ú
صضنعاء و‘ تعز حيث دأرت موأجهات ب ÚأŸقاتلÚ
أ◊وث -ي ÚوأŸق -ات -ل ÚأŸوأل Úل-ل-رئ-يسس ع-ب-د رب-ه
منصضور هادي.
وكأنت اأ’· اŸتحدة أاعلنت اÿميسس هدنة إانسسأنية
غ Òمشسروطة ‘ اليمن بدءا من منتصسف ليل ا÷معة إا¤
السسبت حتى نهأية شسهر رمضسأن اŸرجحة ‘ ١٧جويلية،
وتهدف الهدنة لتوصسيل اŸسسأعدات اإ’نسسأنية لنحو ٢١

مليون Áني بحأجة إاليهأ.
وحضس ›لسس اأ’من الدو‹ جميع اŸتحأرب‘ Ú
اليمن إا ¤احÎام الهدنة اإ’نسسأنية ،كمأ طلب من جميع
اأ’طراف تسسهيل نقل اŸسسأعدات اإ’نسسأنية العأجلة إا¤
كل منأطق اليمن.
ويشسن التحألف الذي تقوده السسعودية غأرات على
جمأعة ا◊وثي Úمنذ أاواخر مأرسس سسعيأ إ’عأدة الرئيسس
عبد ربه منصسور هأدي إا ¤السسلطة.
ويسس -ي -ط-ر ا◊وث-ي-ون ع-ل-ى م-ع-ظ-م ال-ي-م-ن Ãأ ‘ ذلك
صس -ن -ع -أء وت -ع -ز ،وق -د أادت ال -غ-أرات ا÷وي-ة وال-ق-ت-أل إا¤
سسقوط أاك Ìمن ثÓثة آا’ف قتيل منذ ذلك الوقت.

١6٧٧١

تفج Òيهّز مدينة مايدوجوري ألنيجÒية

’جانب Ãصضر
تصضعيد إأرهابي خط Òضضد أ أ

وقأل وزير اÿأرجية اإ’يطأ‹ بأولو جينتيلوÊ
إانه  ⁄يسسقط ضسحأيأ إايطأليون ‘ ا’نفجأر ،وكتب
‘ حسسأبه على توي« Îإايطأليأ لن تخوف».
ون-ف-ذ اإ’ره-أب-ي-ون ه-ج-م-أت ب-ت-ف-جÒات ق-ن-أب-ل
م- -زروع- -ة ع- -ل- -ى ال- -ط -رق وت -ف -جÒات ان -ت -ح -أري -ة
اسستهدفت إا ¤اآ’ن رجأل أامن ومسسؤوول ،Úوقتل
م -ئ -أت م -ن رج -أل ا÷يشس والشس -رط -ة ‘ ه-ج-م-أت
Ãحأفظة شسمأل سسينأء السسأخنة ،كمأ شسهدت مصسر
هجمأت على مواقع يرتأدهأ السسأئحون اأ’جأنب.
وقبل أاسسبوع Úقتل النأئب العأم هشسأم بركأت
‘ انفجأر سسيأرة ملغومة اسستهدف موكبه ‘ شسمأل
شس -رق ال -ق -أه -رة ،وب-ع-د ي-وم Úم-ن ال-ه-ج-وم ه-أج-م
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فجرت أنتحارية نفسضها صضباح أمسس
‘ ألسض- - -وق أŸرك- - -زي- - -ة ‘ أل- - -ع - -اصض - -م - -ة
أل-تشض-ادي-ة ‚ام-ي-ن-ا ،م-ا أسض-ف-ر عن مقتل
نحو  ١٥شضخصضا ووقوع  ٧٤مصضابا ،وفق ما
أعلنت ألشضرطة.
ووف -ق اŸسس -ؤوول ‘ الشس -رط -ة ف -إأن «ام-رأاة
ترتدي برقعأ وصسلت إا ¤مدخل السسوق وطلب
شس -رط -ي ت -ف -ت-يشس-ه-أ ‘ ضس-وء ت-ع-زي-ز ال-ت-دابÒ
اأ’م -ن -ي -ة ‘ ‚أم -ي -ن -أ ‘ اأ’سس -أب-ي-ع اأ’خÒة،
مضسيفأ «‘ هذه اللحظة عمدت إا ¤تفجÒ
حزامهأ النأسسف».
وعمدت قوات اأ’من التشسأدية إا ¤إاغÓق
م -ن -ط -ق -ة السس -وق اŸرك-زي-ة ال-واق-ع-ة ‘ ق-لب
العأصسمة.
وهي اŸرة الثأنية ‘ أاقل من شسهرالتي
تتعرضس العأصسمة التشسأدية فيهأ لهجوم ‡أثل
ب- -ع- -د اع- -ت- -داء م- -زدوج ‘ م- -ن- -تصس- -ف ج -وان
اسستهدف أاكأدÁية الشسرطة ومركز الشسرطة
اŸركزي ﬂلفأ  38قتي.Ó
وت- -ب- -نت ال- -ه- -ج- -وم ج- -م -أع -ة ب -وك -و ح -رام
ا’ره -أب -ي -ة ال -ت-ي أا◊ق ب-ه-أ ا÷يشس ال-تشس-أدي
هزائم كبÒة.

وصسعدت ا÷مأعة هجمأتهأ ‘ اأ’سسأبيع
اأ’خÒة لتقتل مئأت اأ’شسخأصس على الرغم
من تقهقر قواتهأ ‘ شسمأل شسرق نيجÒيأ فى
وقت سسأبق هذا العأم أامأم هجوم لعبت فيه
تشسأد دورا قيأديأ.
و‘ ن - -ي- -جÒي- -أ اÛأورة ،ق- -أل مصس- -دران
أام -ن -ي -أن إان ان -ت -ح -أري -أ ي -ق -ود م-رك-ب-ة ب-ثÓ-ث
عجÓت فجر نفسسه قرب مقر أامن الدولة ‘
مدينة مأيدوجوري.
وقأل أاحد اŸصسدرين إان شسخصسأ قتل إا¤
جأنب ا’نتحأري فيمأ ذكر مصسدر طبي أان
أاربعة مصسأب Úيتلقون العÓج.
وكثÒا مأ تتعرضس اŸدينة التي نشسأت فيهأ
جمأعة بوكو حرام لتفجÒات.
واسستهدفت عدة هجمأت مأيدوجوري منذ
أان جعلهأ الرئيسس النيجÒي ﬁمد بخأري
مركز قيأدة ا◊ملة على بوكو حرام بعد أان
أادى اليم Úالدسستورية يوم  ٢9مأي.
وفجر انتحأريأن نفسسيهمأ قرب مسستشسفى
‘ مأيدوجوري أاثنأء زيأرة كأن يقوم بهأ نأئب
الرئيسس ‘ مطلع جويلية وهأجم إارهأبيو بوكو
حرام اŸدينة بعد ذلك بأيأم.

بعد حصضولها على تأاشضÒة ألŸÈان أليوناÊ

اسستئناف اŸفاوضسات ب Úحكومة «تسسيÈاسس» والÎوييكا اليوم
أم Úبلعمري (ألوكا’ت)
أع - -ط - -ى ألŸÈان أل - -ي - -ون - -ا ،Êأمسس
’خضض- -ر ◊ك- -وم- -ة
ألسض - -بت ،ألضض- -وء أ أ
أليكسضي تسضيÈأسس Ÿباشضرة مفاوضضات
’خÒة على مقÎح أ’تفاق
أللحظة أ أ
مع ألدأئن Úألدولي Úعشضية أجتماع
’ح -د ‘ ل -ق -اء ي -ع-ت Èم-وع-دأ
أل -ي -وم أ أ
Óزم-ة أل-ي-ون-ان-ي-ة
مصضÒي -ا وح-اسض-م-ا ل -أ
كانت ألÎوييكا قد حددته من قبل.
هذا و” اŸصسأدقة على مشسروع القأنون
‘ ج- -لسس- -ة الŸÈأن ال- -ي- -ون -أ Êل -ي -وم أامسس
بـموافقة ٢٥١نأئبأ من أاصسل  3٠٠تضسمهم
الهيئة التشسريعية اليونأنية.
وب- -ه- -ذا ت- -ك -ون ا◊ك -وم -ة ق -د ح -أف -ظت
’غ-ل-ب-ي-ة الŸÈأن-ية ،حيث
ب-أع-ج-وب-ة ع-ل-ى ا أ
امتنع أاو صسوت ضسد مقÎح ا◊كومة ١٧
مشسرعأ من حزب «سسÒيزا» ا◊أكم بقيأدة
رئيسس الوزراء أاليكسسيسس تسسيÈاسس والذي
–صسل على  ١49مقعدا ‘ الŸÈأن من
ب -ي -ن -ه -م وزي -ر اŸأل -ي -ة اŸسس -ت -ق -ي-ل ي-أن-يسس
ف- - - -أروف- - - -أك - - -يسس ،ورئ - - -يسس الŸÈأن زوي
كونسستأنتوبولو واثن Úمن وزراء ا◊كومة و
’غلبية الŸÈأنية
يعود الفضسل ‘ إانقأذ ا أ
للتحألف ا◊أكم إا ¤نواب ا÷نأح اليميني
ل- -ل -ي -ون -أن -ي ÚاŸسس -ت -ق -ل Úوال -ذي Áلك ١3
م -ق -ع -دا ‘ الŸÈأن و ب -ه -ذا ي -ك -ون رئ-يسس
’صسوات
الوزراء اليسسأري قد فأز بأغلبية ا أ
لصسألح مقÎحأته حول أازمة الديون داخل
الŸÈأن ،ح- -يث م- -ن- -ح- -ت- -ه ثÓ- -ث -ة أاح -زاب
معأرضسة ورقة بيضسأء للتفأوضس ومراجعة
’فÓسس
اتفأق الديون لتجنيب البÓد شسبح ا إ
الذي يعني خروجهأ من منطقة اليورو.
وسس -ي -ت-م ب-حث م-قÎح-أت ال-ي-ون-أن ف-ي-م-أ
’خÒة اليوم و
عرف Ãفأوضسأت الفرصسة ا أ
’بأسس من التذك Òبأهم النقأط التي جأءت
‘ مقÎحأت حكومة تسسيÈاسس Ÿبأشسرة

تهنئة

اŸفأوضسأت اŸتوقفة مع الÎوييكأ:
 زيأدة ضسريبة القيمة اŸضسأفة إالغأء ا’متيأزات الضسريبية للجزرالتي’قبأل السسيأحي.
تلقى أاك Èقدر من ا إ
زيأدة الضسرائب على الكمأليأت. إاصس Ó-ح ن -ظ -أم ال -ت -ق -أع -د»ي-ح-دد سس-نالتقأعد بـ 6٧عأمأ أاو  6٢عأمأ بعد أاربعÚ
سسنة من العمل ويتم رفعه تدريجيأ حتى
العأم .»٢٠٢٢
 خفضس النفقأت العسسكرية Ãأئة مليونيورو عأم  ٢٠١٥و ٢٠٠مليون اŸقبل ‘ حÚ
اقÎح ال -دائ -ن -ون خ -فضس ال -ن -ف -ق -أت بـ 4٠٠
مليون يورو».
 رف -ع ال -رق -أب -ة ع -ن ب -عضس ال -نشس-أط-أتاŸه -ن-ي-ة ك-أŸه-ن-دسس Úوك-ت-أب ال-ع-دل وع-ن
قطأع السسيأحة.
 ات- -خ- -أذ ت- -دابŸ Òك- -أف- -ح -ة ال -ت -ه -ربالضس- -ري -ب -ي وإاع -أدة ت -ن -ظ -ي -م آال -ي -ة ج -ب -أي -ة
الضسرائب.
’دارة.
 إاصسÓح ا إ عمليأت اÿوصسصسة «توافق ا◊كومةعلى بيع ا◊صسة اŸتبقية للدولة ‘ رأاسسمأل
مؤوسسسسة ا’تصسأ’ت اليونأنية « ،كمأ سستطرح
ا◊ك-وم-ة اسس-ت-دراج-أت ع-روضس ÿوصسصس-ة
م -رف -أي بÒي -وسس وت -يسس -أل -ون -ي -ك -ي ب-ح-ل-ول
أاكتوبر.
 ال - -دي - -ن ال - -ع - -أم «ت - -نصس ا’قÎاح- -أتاليونأنية على «تنظيم الدين العأم» البألغ
حأليأ  %١8٠من إاجمأ‹ النأ œالداخلي».
 –فيز ا’نتعأشس ا’قتصسأدي» ترصسد’وروبية بحسسب مصسدر حكومي
اŸفوضسية ا أ
يونأ« Êرزمة من  3٥مليأر يورو» ﬂصسصسة
للنمو».
و تأتي هذه الصسيغة التي تقدمت بهأ
حكومة تسسيÈاسس إا ¤الÎوييكأ من أاجل
’نقأذ ‘ مرحلته الثألثة
اسستئنأف برنأمج ا إ
بقيمة  ٥3.٢مليأر يورو ع Èآالية اسستقرار
أاوروبية على مر السسنوات الثÓث القأدمة.

تهنئة

Ãن -أسس -ب -ة حصس -ول ال-غ-أ‹
«ﬁم -د سض-ي-اخ-ن» على
شس- - -ه- - -أدة ال- - -ل - -يسس - -أنسس ‘
ا◊ق -وق ،ي-ت-ق-دم ل-ه ﬁمد
معلم ب -أصس -دق ال -ت -ه -أÊ
وأاطيب اأ’مأ ،Êراجيأ من
اŸو ¤أان ت - -ك- -ل- -ل ح- -ي- -أت- -ه
ب -أل-ن-ج-أح وال-فÓ-ح وال-ت-ف-وق
والتميز.
«ألف مÈوك ياﬁمد».

بجدارة وإاسستحقأق ،إاجتأز التلميذ
ال-ن-ج-يب «ب-رح-ال ﬁم-د سض-اعد»
إام-ت-ح-أن ال-ب-ك-أل-وري-أ Ãعدل مشسرف
للغأية.
وبهذه اŸنأسسبة السسعيدة ،يتقدم له
ال -وال -دان ال -ك -رÁأن ب -أح -ر ال-ت-ه-أÊ
وأاطيب التمنيأت ،متمني Úله اŸزيد
من النجأحأت ‘ مشسواره الدراسسي.
ألف مÈوك
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““ألشسعب““ ترصسد أجوأء شسرق ألعاصسمة ليÓ
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سشهرات رمضشانية يزينها منظر اÙروسشة السشاحر

ح
صس ّ
فطوركم

فتيحة /ك
تنقلت ““الشسعب““ ،عﬂ Èتلف شسواطئ شسرق العاصسمة لتحتك
ب -السس -ه-رات ال-رمضس-ان-ي-ة ال-ت-ي زادت-ه-ا نسس-ائ-م فصس-ل الصس-ي-ف
الباردة بعد نهار حار انتعاشسا ورونقا...
من شساطئ تامنفوسست الشسرقية إا ¤شساطئ اŸوجة الصسغÒة
أاو ““‹ زوندين““ و«’ سسيقون““ ترى العائÓت مفÎشسة الرمال
جالسسة ‘ أامان تتسسامر وتروي كل واحدة منها تفاصسيل
يومها الرمضسا..Ê

““‹ زوندين““....جوهرة ا÷زائر ششاطئ
شساطئ اŸوجة الصسغ Òأاو كما يعرف عند سسكان ا÷زائر
شساطئ ““‹ زوندين““ كان وجهتنا اأ’و ،¤هو موجود ‘ حي
راقي معظم سسكاناته فيÓت من نوع البسسيط ذات الطابق
الواحد ما أاعطى اŸكان تفاصسيل تأاخذك إا ¤اŸاضسي ،قبل
وصسلنا إاليه رأاينا النسساء واأ’طفال Áشسون بأاريحية متوجهÚ
إا ¤الشساطئ الصسغ.Ò
سس -أال -ن -ا خ -ال -ت-ي ““م-و ““Êع-ن سس-بب خ-روج-ه-ا ‘ ه-ذا ال-وقت

رمضسان
‘ بÓدهم

ا ل ت -وج -د م -ظ -اه -ر ع-ام-ة
شساملة لشسهر ألصسيام ‘ أمريكا،
لج-وأء أل-رمضس-ان-ية
وإأ‰ا ت-ق-تصس-ر أ أ
ع -ل -ى ح -ي -اة أŸسس -ل -م Úألشس -خصس -ي -ة وع -ل -ى أŸسس-اج-د
وأ÷ماعة ورÃا تكون أقوى حضسورًأ ‘ أŸناطق ألتي
تتوأجد فيها جالية إأسسÓمية كثÒة ألعدد.
فأاجوأء رمضسان تتجسسد هناك من خÓل ألصسحبة
لفطار أ÷ماعي ،ألفرصسة ألوحيدة للشسعور Ãا
وأ إ
لفطار أليومية خÓل
لنسسان على مائدة أ إ
يشسعر به أ إ
شسهر رمضسان قبل ألهجرة إأ ¤تلك ألبÓد .
وتظهر أاجواء رمضسان بشسكل واضسح ‘ اŸدن الكبÒة مثل
مدينة شسيكاغو ،فحضسور الشسهر هناك يكون أافضسل للمرء
ل-ك-ون ا÷ال-ي-ة اŸسس-ل-م-ة ف-ي-ه-ا ك-بÒة ال-ع-دد وشس-ي-ك-اغو فيها
عشسرات اŸسساجد الكبÒة التي تزدحم بشسكل كب Òأاثناء
صس Ó-ة الÎاوي -ح ح -ت -ى ت -ك -اد ’ Œد ف -ي -ه -ا م-وضس-عً-ا ل-ق-دم،
ويسستطيع أاي عابر خارج اŸسسجد الشسعور أان هناك احتفاً’
أاو م -ن -اسس -ب -ة خ -اصس -ة ،ف -اŸوق -ف ال -ت -اب -ع ل -ل -مسس-ج-د م-ل-يء
بالسسيارات بشسكل غ Òطبيعي ما يسستوجب وجود رجال كل
م-ه-م-ت-ه-م ت-ن-ظ-ي-م ح-رك-ة ووق-وف سس-ي-ارات اŸصس-ل Úوجميع
اŸسس-اج-د ال-ت-ي ت-ن-تشس-ر ‘ شس-ي-ك-اغ-و ت-ق-دم إاف-ط-اراً ›ان-يًا
جماعياً ،فتجد اŸصسل Úيفطرون معًا بعد اأ’ذان وقبل أاداء
صسÓة اŸغرب ومن ثم فإان ا◊ضسور الرمضسا Êيكون قويًا.
ك -ذلك يشس -ع -ر اŸرء ب -اأ’ج -واء ال -رمضس-ان-ي-ة بشس-ك-ل ك-ب‘ Ò
اŸطاعم العربية ‘ وقت اإ’فطار ،حيث Œد صسحبة كبÒة،
وكث Òمن رواد اŸطعم الصسائم Úيفطرون معك.
ول -ع -ل اأ’ج -واء ال -رمضس -ان -ي -ة ‘ أام -ري-ك-ا ب-اخ-تصس-ار ال-غ-ل-ب-ة
الواضسحة Ÿفهوم «ا÷ماعة» ،أاي مشساركة جماعة كبÒة من
حولك ‘ سسلوك واحد ،الصسيام ‘ وقت مع Úواإ’فطار ‘
وقت مع .Úوا◊ق أان هذا ا÷و ا÷ماعي Áيز ا◊ياة
اليومية للمسسلم Úبشسكل عام ،غ Òأانهم ’ Áارسسونها بهذا
ال -وضس -وح وه -ذه ال -ك -ث -اف -ة إاا’ ‘ ه -ذا الشس -ه-ر،
وا÷دير بالذكر أايضسًا أان جماعة اŸسسلمÚ
أاضسافت سسننًا جديدة للمشساركة ا÷ماعية ‘
ه -ذا الشس -ه-ر ،م-ن ق-ب-ي-ل الÈام-ج واŸسس-لسسÓ-ت

ال- -زوج أاو اأ’ب ب- -ع- -د صسÓ- -ة الÎاوي -ح ،ل -ذلك ت -رى الشس -ب -اب
يجلسسون بعيدا عن العائÓت حتى ’ نزعجها ،أ’ننا نحن
أايضسا لنا أاخوات Œلسض وسسطهن““.
واسستطرد رضسا قائ““ :Óنحضسر إا ¤هنا حتى السسحور تقريبا
ن-حضس-ر م-ع-ن-ا ““ب-ارب-ك-ي-و““ وك-ل ال-ل-وازم ال-ت-ي ي-ت-ط-ل-ب-ه-ا ،أ’ن-ن-ا
وÃج-رد ذه-اب ال-ع-ائÓ-ت ال-ت-ي ت-ب-ق-ى ح-ت-ى م-ن-تصس-ف ال-ل-يل
تقريبا ،نبدأا نحن بحفلة الشسواء خاصستنا““.
وغ Òبعيد من ““‹ زوندين““  ⁄تختلف أاجواء البهجة
والفرحة ‘ ““’ سسيقون““ التي تعرف إاقبا’ كبÒا من
العائÓت ،وكذا ““مارينا كلوب ““ اÙروسسة ...عروسض
Óلئ مضسيئة تركنا أاجواء الفرجة وتوجهنا إا¤
تتزين ب آ
شساطئ “نفوسست الشسرقية و‘ طريقنا إاليه دهشست
Ÿنظر العاصسمة التي تكون مقابلة لك “اما ،وجدتها
صسورة سساحرة وآاسسرة ‘ ظلمة الليل ،حتى انك تتخيل
’نوار التي تضسيؤوها من بعيد وكأانها حبات لؤولؤو
تلك ا أ
تزين فسستان عروسض اسسمها ““اÙروسسة““...
وصسلنا إا ¤الشساطئ الذي وجدناه مكتظا باŸصسطاف ،Úوكان
اŸشسكل اأ’ول الذي واجهنا هو مكان ركن السسيارة ،ولكن بعد
رحلة بحث ركناها ‘ مكان قريب وتوجهنا إا ¤الشساطئ
مشسيا على اأ’قدام ،و‘ ا◊قيقة كان اأ’مر ‡تعا ما جعلني

أاحمد
الله على ذلك فقد تسسنى لنا الدخول إا ¤اŸيناء الصسغ Òالذي
تقبع فيه السسفن الصسغÒة منتظرة ﬁبي التجول ‘ عرضض
البحر وبﬁ Úب أ’خذ الصسور أامامها وب Úا÷السض بجوارها
“ازجت فيها بهجة زادها عبق التاريخ رونقا فاعلى اŸيناء
يوجد متحف “نفوسست الذي يعود إا ¤العهد العثما Êما
أاعطى اŸكان بعدا آاخر زاده أابهة.
وإا ¤جانب اŸيناء يوجد رصسيف يسستقطب الصسيادين صسيفا
وشستاء ولكن ‘ هذه السسهرات العائلية اسستحوذت العائÓت
عليه وصسار مكانها اŸفضسل ...،نزلنا إا ¤الشساطئ فوجدناه
‡تلئا بالعائÓت التي ’ –مل معها سسوى قفة صسغÒة فيها
بعضض اأ’كل واŸشسروبات ،أاما اأ’طفال الذين يلبسسون مÓبسض
السسباحة ‘ اŸنزل ليسستمتعوا Ãاء البحر البارد ،اقÎبت
““الشس -عب““ م -ن إاح -دى ال -ع -ائ Ó-ت ل -تسس -أال -ه -ا ع -ن سس -ه -رات -ه -ا
الرمضسانية فقالت الزوجة ‚ية عمور““ :تعودنا اÛئ كل
يوم الشساطئ ““’ بÒوز““ أاو “نفوسست الشسرقية للتمتع بهواء
البحر اŸنعشض ،فنحن نقطن با◊ي لذلك دائما وبعد ا’نتهاء
من ترتيب البيت بعد اإ’فطار يتوجه زوجي وأابنائي إا¤
اŸسسجد أ’داء صسÓة العشساء والÎاويح ،واتي أانا إا ¤هنا مع
ب-ن-ات-ي ل-نسس-ت-م-ت-ع ب-ال-ب-ح-ر والسس-ب-اح-ة ري-ث-م-ا ي-عود زوجي من
اŸسسجد إا ¤هنا مباشسرة““.
آامال لعرايبي وجدناها مع زوجها ‘ الشساطئ سسأالناها عن
اأ’جواء الرمضسانية ‘ اŸكان فقالت““ :انتقلت بعد زواجي
للعيشض هنا ،ومقارنة بالكاليتوسض أاين كنت أاقطن مع أاهلي
اŸكان هنا رائع وللسسهرات الرمضسانية فيه طعم خاصض جدا،
وما زاد حبي للمكان هم العائÓت التي تأاتي إا ¤هنا بكل
أاري -ح -ي -ة ،ف -أانت ت -رى ال -نسس -اء ج -السس -ات ب -ك -ل أام-ان دون أان
يزعجهم أاحد رغم أانهن لوحدهن ،يأات Úمع أاطفالهن يسسبحن
ويسستمتعن بالكل ماهو موجود على الشساطئ بكل طمانينة،
ولعله السسبب الذي يقف وراء ا’كتظاظ الكب Òالذي يعرفه
شساطئ ““’ بÒوز““.
وأاضسافت قائلة““ :أاك Ìما جذبني ‘ هذا الشساطئ منظر
العاصسمة التي تراها قبالتك وكأانها إامراة تلوح لك بحب وفرح
من وراء البحر ،تنظر إاليها فتجدها قريبة جدا و’ يفصسلك
عنها بضسعة الكيلومÎات ،تتزين باأ’نوار التي تضسيؤوها ‘ كل
جزء منها ،فتبدو لك اŸصسابيح مرتبة من أاسسفلها إا ¤أاعلى
قمة فيها فكا Êبها تتزين ‘ كل ليلة ‘ أابهى حلة ’سستقبال
سساكنيها ﬁبيها ،فا–ة ذراعيها لكل من يدخلها بأامان ،ولعل
ذاك ا÷مال هو من جعل اأ’تراك ياسسرون بحبها ويجعلوها
اÙروسسة ،ولعله السسبب الذي جعل فرنسسات لعابها يسسيل،
لقرون طويلة من أاجل ا’سستحواذ عليها ،ولكنها ا◊رة التي
ترفضض أان تكون أامة أاحد““..

ششهر لصشلة الرحم والصشÓة ‘ أامريكا

اŸسسلية واإ’صسرار على ا’نتقال باŸعدة بشسكل فجائي من
حالة اÿمول واÿلو الكامل من الطعام إا ¤حالة النشساط
البالغ ‘ ﬁاولة هضسم خليط من الطعام وا◊لوى والفاكهة
وا◊ليب والتمر ‘ وقت واحد.
وبالعودة قلي ًÓإا ¤الوراء ‚د أان اإ’سسÓم دخل إا ¤اÛتمِع
اأ’م -ري -ك -ي ع -ن ط -ري ِ-ق اŸه -اج -ري -ن م -ن الشس -رق اأ’وسس-ط
وإاف -ري-ق-ي-ا وال-دول اإ’سسÓ-م-ي-ة اآ’سس-ي-وي-ة ،وأاخ-ذت اأ’ج-ي-ال
اأ’و ¤تنجب أاجياً’ ثانيًة ،ومن ثsم تكاثر اŸسسلمون ‘
اÛت -م -ع اأ’م-ري-ك-ي وخ-اصسً-ة م-ع ب-دء اع-ت-ن-اق اأ’م-ري-ك-يÚ
اأ’صسلي Úللدين اإ’سسÓمي ،اأ’مر الذي جعل اإ’سسÓم الدين
اأ’كً‰ Ìوا ‘ ال -و’ي -ات اŸت -ح -دة .وح -ال ً-ي -ا ت -نشس -ط ع -ل-ى
اأ’راضس -ي اأ’م-ري-ك-ي-ة ال-ع-دي-د م-ن اŸن-ظ-م-ات واŸؤوسسسس-ات
اÒÿي-ة اإ’سسÓ-م-ي-ة ،م-ن أاه-م-ه-ا ›لسض ت-نسس-ي-ق ال-عÓ-ق-ات

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

حلويات ألعيد

ك - -ك- -ل سس- -ن- -ة ت- -عّ- -ودت ج- -ري- -دة
““ألشس -عب““ ت -خصس -يصص فضس -اء خ-اصص
لشس -ه -ر رمضس -ان أل -ك-ر ،Ëف-ي-ه أرك-ان
م -ت -ن-وع-ة وغ-ن-ي-ة ن-ح-اول م-ن خÓ-ل-ه-ا
تعريف أŸوأطن بالعادأت وألتقاليد ألتي
لسسÓ-م-ي
“ي -ز ﬂت -ل -ف م -ن -اط -ق أل -وط -ن وأل-ع-ا ⁄أ إ
قاطب.

لن تفاصسيلها –كي قصسة مكان مليئ بحياة تصسنعها أ◊ركة ألتي أعطت لليل أÙروسسة
وجدتها من أجمل أŸناظر ألتي شساهدتها ‘ حياتي أ
معنى آأخر وبعدأ آأخر من ألزمن....

فقالت““ :منذ اليوم اأ’ول من رمضسان و‘ كل سسنة تكون
سس -ه -رات -ن -ا دائ -م -ا ‘ ه-ذا الشس-اط-ئ الصس-غ Òأ’ن-ه يسس-ت-ق-طب
ع -ائ Ó-ت ا◊ي م-ا ي-ج-ع-ل ““ق-ع-دات-ه““ ح-م-ي-م-ي-ة م-ع اأ’ح-ب-اب
وا÷Òان ،وما يعطينا فرصسة لÓسستمتاع بهوائه العليل دون
اÿوف على اأ’طفال أ’ن شسباب ا◊ي اŸتواجدون هناك
يحرسسون على أا’ يصسيبهم مكروه خاصسة وان الصسغار ’
يتنازلون عن حقهم ‘ السسباحة وان كان ‘ الليل““.
وأاضسافت السسيدة مو Êقائلة ‘““ :اأ’سسبوع اأ’خ Òمن رمضسان
يتزايد توافد العائÓت ‘ هذا الشساطئ ما خلق نوعا من
ا’زدحام بسسبب امتÓء موقف السسيارات عن آاخره ،ولكن ⁄
Áنعنا ذلك من ا÷لوسض على الرمل أاو على الطاو’ت التي
أاصسبحت متوفرة مقارنة بالسسنوات اŸاضسية نتجاذب أاطراف
ا◊ديث ننتظر الفتيات الÓئي ’ يسستطعن اÛيء قبل انهاء
اأ’عمال اŸنزلية و–ضس Òالشساي والقهوة ’حضسارها إا¤
هنا““.
أاما رضسا ياسسÒي شساب وجدناه مع أاصسدقائه هناك فقال:
““من ا÷ميل رؤوية العائÓت وهي جالسسة مطمئنة تسستمتع
بهواء البحر البارد الذي يعطي للسسهرة الرمضسانية جما’
وحميمية ’ ‚دها ‘ مكان آاخر ،ورغم وجود الشسباب هنا
إا’ اننا نعمل على أا’ نزعج العائÓت التي غالبا ما يلتحق بها
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اأ’مريكية اإ’سسÓمية «ك ،»Òوكذلك «مؤوسسسسة القدسض» ،وكل
ه- -ذه اŸؤوسسسس- -ات ت- -ع- -م- -ل ع -ل -ى خ -دم ِ-ة اŸسس -ل -م Úع -ل -ى
اŸسستويات ا’جتماعية والسسياسسية أايضسًا.
ويحتفظ اŸسسلمون اŸقيمون ‘ اÛتمع اأ’مريكي بشسكل
عام ،سسواء ‡ن يحملون ا÷نسسية اأ’مريكية أاو غÒهم،
بالعادات والتقاليد اإ’سسÓمية خÓل شسهر رمضسان ،فكل
أاسسرة –مل تقاليَد ›تمعها ،وتعمل على إاحيائها ‘ بِÓد
ال -غ -رب ِ-ة ،ف -ع -ل -ى سس-ب-ي-ل اŸث-ال ’ت-زال اأ’ُسس-ر –رصض ع-ل-ى
Óفطار والسسحور معاً ،من أاجلِ
التجمِع على مائدٍة واحدٍة ل إ
ِ
ت- -ق- -وي -ة ال -ع Ó-ق -ات ب Úج -م -ي -ع أاف -راد اأ’سس -رة واÛت -م -ع
اإ’سسÓمي هناك عامة باإ’ضسافة إا ¤طهي أانواع اأ’طعمة
اıتلفة واŸشسهورة.
كذلك يشسهد هذا الشسهر إاقبال اŸسسلم Úعلى الصسيام،

’مر الذي ُيشس Òإا ¤الدفعةِ الروحية التي ُيعطيها
اأ
الصسيام للمسسلم Úداخل وخارج أاوطانهم ،كذلك “تلئ
اŸسساجد باŸصسل Úوخاصسًة صسÓة الÎاويح ،إا ¤جانبِ
’سسÓ-م-ي-ة
ت--ن--ظ-ي-م اŸؤوسسسس-ات وا÷م-ع-ي-ات اÒÿي-ة ا إ
’نشس--ط--ة ال--ت-ع-ري-ف-ي-ة ب-الصس-ي-ام وفضس-ل-ه
ال--ع--ديَ--د م--ن ا أ
’سسÓم عامة ،فيتحول شسهر رمضسان الكر Ëإا¤
وبا إ
مناسسبةٍ دعويةٍ إارشساديةٍ للمسسلم Úوغ ÒاŸسسلم ،Úكما
Óطفال ‘ حفظ القرآان
تنظم اŸسساجد مسسابقات ل أ
’رحام» من أاحب العادات
الكر ،ËويÓحظ أان «صسلة ا أ
التي يحييها اŸغÎبون من اŸسسلم ‘ Úأامريكا ،حيث
’صسلي ع Èالهواتف
’هل ‘ الوطن ا أ
يتم التواصسل مع ا أ
’حاديث معهم ،وتفقد احتياجاتهم وإادخال
وتبادل ا أ
السسرور على نفوسسهم.
ومن مظاهر تفاعل اÛتمع اأ’مريكي عامًة مع الشسهر
الكر Ëاهتمام وسسائل اإ’عÓم بحلوِل الشسهر ،ونشسر الصسحف
مواعيد بدء الصسيام ،وكذلك نشسر اŸواد الصسحفية اÿاصسة
بالشسهر من عادات وتقاليد اŸسسلم Úوأاشسهر اأ’كÓت التي
تنتشسر ‘ أاوسساط ا÷الية اإ’سسÓمية ،كما غدت العادة أان
ي -ه -ت -م ال -رئ -يسض اأ’م -ري -ك -ي ب -دع -وة اŸسس -ل-م Úإا« ¤ال-ب-يت
اأ’بيضض» ‘ أاول الشسهر الفضسيل وذلك وفق ما ينصض عليه
الدسستور اأ’مريكي من احÎاِم للعباداِت واأ’دياِن كلها من
دون تفرقة.
وعلى مسستوى اأ’فراد بدأا اأ’مريكيون من غ ِÒاŸسسلمÚ
التعtرف إا ¤الصسيامِ والعبادات اإ’سسÓمية ،اأ’مر الذي ُيعطي
صسورًة عن تقد ËاŸسسلم Úاأ’مريكي‰ Úوذجاً جيداً للدين
اإ’سسÓمي ،ما جعل اإ’سسÓم بالفعل الدين اأ’ك Ìانتشساراً
و‰واً ،ونتيجة لزيادة عدد اŸسسلم ‘ Úالو’يات اŸتحدة
سس -واء ك -ان -وا م -ن اŸه -اج -ري -ن أاو م -ن أاب -ن-اء ال-دول-ة ،ق-امت
ا◊كومة Ãراعاة ذلك حيث خصسصست اŸدارسض قاعات
خاصسة لطÓبها اŸسسلم ÚخÓل فÎات ا’سسÎاحة بعيدة
عن غرف تناول الطعام ،يسستخدمها الطÓب اŸسسلمون
ل -ل -ق-ي-ام ب-أانشس-ط-ة ﬂت-ل-ف-ة م-ث-ل دراسس-ة ال-ت-اري-خ اإ’سسÓ-م-ي
ومناقشسة العÈة من الصسيام فيما بينهم بدً’ من تناول طعام
الغداء مثل زمÓئهم.
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'' ¢ùÑ«ÙG
«اÙيبسض““ لعبة شسعبية عراقية تراثية تلعب ‘ شسهر
رمضسان خصسوصًسا ،وهي لعبة مشسهورة جًدا ‘ العراق
وتعتمد على الفراسسة.
وأاصسل كلمة ﬁيبسض هي تصسغ Òلكلمة ““ﬁبسض““ ،التي
تعني اÿا” الذي يتم البحث عنه من خÓل اللعبة ،ولهذه
اللعبة إاسسم آاخر وهو بات ويعني ““مبيت اÙبسض ‘ أايدي
الÓعب ،““Úويقال““ :يلعبون بات““.
يتم لعب اÙيبسض بفريق Úوبأاي عدد من اŸشسÎك ،Úحيث
يقوم أاحد الفريق Úالذي يشسÎي اÙبسض (اÿا”) بعدد من
النقاط يتم منحها للفريق اآ’خر ،بتخبئته بيد أاحد أافراد
فريقه دون علم الفريق الثا ،Êعندها يقوم أاحد أافراد الفريق
الثا Êبالبحث عن اÙبسض بإاسسقاط اأ’شسخاصض ،الذي يعتقد
بعدم وجود اÙبسض بيدهم ،فإان أاخرج أاحد الÓعب Úوكان
اÙبسض بيده يخسسر الفريق نقطة (‘ هذه ا◊الة يصسرخ
الÓعب الذي بيده اÿا” بكلمة ““بات““ ،ومن هنا جاء ا’سسم
الثا Êللعبة) ،ويعاد تخبئة اÙبسض من جديد ،وإان حزر رئيسض
الفريق اأ’ول اليد اıبأا بها اÙبسض ربح فريقه نقطة
وحصسل على اÿا” ليخبئه بدوره عند أاحد أافراد فريقه،
ليبحث عنه الفريق الثا Êوهكذا.

يدفع عن موقوف الكفالة ليقضشي العيد مع أاهله
سساهم فاعل خ - Òرفضض ذكر إاسسمه  ‘ -اإ’فراج عن مواطن
كان موقوًفا منذ أاك Ìمن شسهرين على ذمة التزامات مالية ‘
إاحدى اŸناطق ا÷نوبية.
وكان اŸوقوف قد تواصسل مع موقع ““سسبق““ لنشسر معاناته
والبحث عن فاعل خُ Òيسسهم ‘ سسداد الديون اÎŸتبة عليه،
مؤوكًدا أانه فشسل ‘ السسداد لكÌة ا’لتزامات عليه إاضسافة إا¤
توقيفه منذ أاك Ìمن شسهرين وتوقف مرتبه الشسهري مبينًا أانه
ي -ع -ول وال -ده ال -ط -اع -ن ‘ السس -ن ووال -دت -ه اŸريضس-ة وزوج-ت-ه
وأاطفاله.
وسسلم فاعل ا Òÿشسيك السسداد Ÿقر الصسحيفة التي نشسرت
م -ع -ان -اة اŸوق -وف وت -ولت إايصس -ال-ه إا ¤السس-ج ‘ ÚاŸن-ط-ق-ة
ا÷ن -وب -ي -ة ع -ن ط -ري -ق أاح -د أاق -ارب-ه ح-يث ” تسس-ل-ي-م الشس-يك

لعبة
ششعبية Œمع
العراقيÚ

ل -ل -ح -ق-وق اŸدن-ي-ة و” تسس-ل-ي-م-ه
للمدعي واإ’فراج عن السسجÚ
مسساء أامسض لقضساء بقية ليا‹
شس -ه -ر رمضس -ان وأاي-ام ال-ع-ي-د م-ع
أاسس -رت -ه وأاط -ف -ال -ه ب -ع-د ت-وق-ي-ف
اسستمر أ’ك Ìمن شسهرين.

...تصشوم لتششارك
‘ إافطار جماعي!
كشسفت كاريني جور ابنة أالÈت أارنولد آال جور نائب رئيسض
الو’يات اŸتحدة ‘ عهد الرئيسض بيل كلينتون عن صسيامها
ي -وم -ا ‘ رمضس -ان اسس -ت -ع -داًدا ل -ل -مشس -ارك -ة ‘ ح -ف-ل اإ’ف-ط-ار
ا÷ماعي الذي أاقيم ‘ جامعة كولومبيا للمرة الثانية هذا
العام.
وأاع -ربت ك -اري -ن -ي ج -ور م -دي -رة ا–اد ““ي -ون -ي -و““ ل -ل -دراسس -ات
ال Ó-ه-وت-اي-ة ،ال-ذي اسس-تضس-اف ال-ف-ع-ال-ي-ة ‘ ج-ام-ع-ة ك-ول-وم-ب-ي-ا
بالتعاون مع معهد جزر السسÓم ،عن بالغ سسعادتها ’سستضسافة
برنامج حفل اإ’فطار ا÷ماعي هذا العام للمرة الثانية والذي
سسبق أان أاقيم للمرة اأ’و ‘ ¤العام اŸاضسي.
وأاوضسحت كاريني جور أانها صسامت ‘ اليوم الذي أاقيم فيه
حفل اإ’فطار هذا العام كما فعلت العام اŸاضسي’ ،فتة إا ¤أان
◊ظة اإ’فطار ا÷ماعي شسعور جميل للغاية.
وأاضسافت قائلة““ :أاعÎف بأان الصسوم أامر صسعب لكن شسعرت
ب -أان صس -وم -ي ه -ذا ال -ع -ام ك -ان أاك Ìسس -ه -ول -ة م -ق -ارن -ة ب-ال-ع-ام
اŸاضسي““ ،وعن سسبب صسيامها قالت““ :أاصسوم بغية تفهم كل هذا
القدر من النعم واŸأاكو’ت ا÷ميلة التي منحنا الله إاياها .قد
أاكون غ Òقادرة على صسيام شسهر رمضسان كام Óولكن أارى أانه
صسيامي ولو ليوم واحد ‘ هذا الشسهر Œربة جيدة لكي أادرك
مدى قيمة النعم التي منحها الله إاياي ‘ حياتي““.
وشسارك ‘ حفل اإ’فطار كل من ريتشسارد جوتفريد أاحد نواب
و’ي -ة ن -ي -وي -ورك ،وبÒت -ون ف -يسس -وت -زك-ي ع-م-ي-د ك-ل-ي-ة ال-ع-ل-وم
ال -ي -ه-ودي-ة ،وأاك-ادÁي-ون م-ن ج-ام-ع-ات ﬂت-ل-ف-ة و‡ث-ل-ون ع-ن
مؤوسسسسات اÛتمع اŸد Êودبلوماسسيون من اأ’· اŸتحدة.

سسلوك جنوÊ

حينما يغيب العقل
◊ظات قبل اإلفطار..

.

زاد ‘ سسرعة ﬁرك سسيارته ا÷دية وهو ينتشسي فرحا ،وبدأا يناور ب ÚاŸركبات ،غ Òآابه لقواعد السسÓمة،
كانت السساعة تقÎب من موعد اإ’فطار ،كل تفكÒه “حور حول الوصسول بعلبة حلوى إا ¤زوجته وأاو’ده ومشساركتهم
إافطارا رمضسانيا لطاŸا افتقده بسسبب سسفره الدائم ⁄ ...،يتوقف عن مناوراته وكأانه فقد كل ذرة عقل وهو يسسرع
بسسيارته ا÷ديدة التي تسستجيب له بكل سسحر ،وكأانها تقول له ،اضسغط أاك Ìعلى دواسسة السسرعة فلم تر بعد سسرعتي
النهائية ...أانا اŸوديل الرياضسي اأ’قوى.
على قارعة الطريق السسريع ب Úالعاصسمة ا÷زائر والبليدة ،خرج خمسسيني من مدينته ببوفاريك بعد أان
تبضسع أ’هله وكفاهم ،ليمارسض بعضض الرياضسة التي تعود عليها نهاية كل يوم شساق ومتعب ‘ ورشسته
للنجارة سسارع ‘ خطوات منتظمة ،وركز تفكÒه على ﬁور ا’سستعجا’ت مثل كل يوم وانطلق وهو
ينتشسي نهاية يوم واقÎاب موعد اإ’فطار ،جرى مسسافة قطع فيها كيلومÎات ﬁسسوبة شسعر أاثناءها
أانه اكتفى.
توقف قلي Óيقوم بحركات اعتادها ‘ طريق العودة إا ¤أاهله ،لكن و‘ Ùة بصسر
و‘ مشسهد غ Òمتوقع ،وجد نفسسه أامام سسيارة تندفع بجنون نحوه ،اختلط
تفكÒه وهو ينظر إا ¤سسائق سسيارة يحاول الفرملة بكل قوته لتفادي
الكارثة ولكن و‘ Ÿح البصسر سسبق السسيف العدل واصسطدم جسسمه
اŸتعرق Ãقدمة اŸركبة وطار بعيدا Ÿسسافة طويلة تعكسض
السسرعة الكبÒة التي كان تسس Òبها السسيارة.
بسسم الله ابديت وعلى النبي صسليت
اختلطت ا◊لوى بقطرات دم نزفها وهو يتأا ،⁄و‘ ◊ظة
وعلى الصسحابة ارضسيت ،رفدت
توقف كل شسيء ،الناسض من حوله والطيور وهي تعاود
ابريقي وتوضسيت ،وربي اعطا Êما
الرواح إا ¤أاعشساشسها ...أاغمضض عينيه واسستسسلم يغط
“نيت ،أاوليك هاد الفال انويت،
‘ نوم ’ عودة منه ⁄ ...يفطر مع أاهله ذلك اليوم
نزلت لقاع البحر خرجت ‹ جنية
الرمضسا Êوإا ¤اأ’بد حرمت العائلة من سسندها
قالت ‹ وشسبيك يا ’’ مهمومة
ومعيلها بسسبب جنون السسباق مع الزمن.
تكلمي افتحي قلبك ليا قلت

بوقالة

لها يا مو’تي هذاك حبيبي
أاداوه عليا قلبي معاه
وقلبو معاها هيا.

لينة ياسسمÚ

أŸقادير:
 200غرام زبدة لينة
ربع كوب سسكر ( 4مÓعق كبار)
رشسة ملح
ربع كوب زيت ( 60ملي)
حبة بيضض
 3مÓعق ماء الزهر اختياري
 3أاكواب فرينة (تقريبا نصسف كيلو)
مقادير ا◊شسوة:
معجون التمر
ملعقة كبÒة ماء الزهر
ملعقة صسغÒة قرفة
رشسة جوزة الطيب
طريقة التحضسÒ
نخفق الزبدة والسسكر حتى يصسبح كرÁي ويختفيالسسكر نضسع البيضسة وماء الزهر والزيت ونخفق
وآاخر شسي نضسع الفرينة ونلمها باليد ونضسعها ‘
الÈاد ترتاح حوا‹ سساعة.
 نخلط مقادير ا◊شسو مع بعضسها جيداً. بعدها نأاخذ كور صسغÒة من العج Úونحشسيهابالتمر ونشسكلها حسسب الرغبة ثم نضسعها ‘ صسينية
وندخلها إا ¤فرن ﬁمى من اأ’على واأ’سسفل على
أاعلى درجة حرارة Ÿدة  8دقائق.

ضسعيها
‘ كيسض
العجينة وشسكليها
حسسب ذوقك ضسعيها ‘
الصسينية وادخليها الفرن على درجة حرارة Ÿ 180دة
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بعد الطهي اتركيها تÈد ثم الصسقيها بالنيسسلي أاو
اŸربى.

اŸقروط باللوز والتمر

حلوة الطابع

أŸقادير:
 1كلغ فرينة
 6بيضض
 250غرام زبدة دائبة أاو كأاسض زيت
 2خمÒة كيميائية
250غ سسكر مسسحوق  1ملعقة صسغÒة فانيÓ
 1قشسور الليمون
التزي:Ú
 قليل من السسكر مطحون صسفار البيضضطريقة التحضسÒ
 ‘ إاناء ضسعي البيضض السسكر الزبدة الدائبةوالفاني Óوخلطي جيدا
 ضسعي اÿمÒة الكيميائية والفرينة وقشسور الليمون اعجني الكل حتى –صسلي على عجينة ملسساء على طاولة عمل مرشسوشسة بالفرينة وبواسسطةا◊Óل ابسسطي العجينة
بسسمك  1سسم ” قطعي أاشسكا’ ﬂتلفة بواسسطة
الطابع
 بواسسطة ريشسة اطلي سسطح كل حبة حلوى طابعبصسفار البيضض ” دردري فوقها السسكر اŸطحون
 ضسعي ا◊لوى على صسينية مدهونة بالزبدةواتركيها تطهى ‘ فرن متوسسط ا◊رارة
Ÿدة  20إا 25 ¤دقيقة حتى تكسسب اللون الذهبي.

غريبية با÷لجÓن

أŸقادير :
500غ جلجÓن
كاسض شساي سسكر  2/1كاسض زيت
 3او  4بيضسات حسسب ا◊اجة
 2/1خمÒة كيميائية نيسسلي (حليب مركز) أاو مربي
طريقة التحضس Òحمصسي ا÷لجÓن(السسمسسم) ‘
مقÓة حتى يصسبح بني الشسكل اطحنيه على شسكل
مسسحوق رطب -بودرة ‘ -وعاء ضسعي الزيت
والبيضض والسسكر اخلطيهم جيدا ثم اضسيفي
ا÷لجÓن واÿمÒة تابعي عملية اÿلط حتى
تتحصسلي على عجينة متماسسكة

أŸقادير:
 3كيÓت من الدقيق اŸتوسسط
كيلة سسمن
ملح
ملعقة سسكر
ملعقة فرينة ،ماء الزهر
عسسل
أ◊شسو:
 3كيÓت من اللوز أاو التمر( “ر منزوع النواة
ومهروسض) حسسب الرغبة
كيلة السسكر
قرفة ماء الزهر طريقة التحضسÒ
اخلطي الدقيق ،السسكر ،اŸلح ثم اضسيفي السسمنالذائب وحركي اÿليط جيدا باليد ثم اضسيفي ماء
الزهر حتى تتحصسلي على عجينة رملية.
 دعيها ‘ الثÓجة داخل كيسض أاو علبة منالبÓسستك لÎتاح سساعات
 اخلطي كل لوازم ا◊شسو خذي قطعة من العجينة وافرديها باليد على شسكلاسسطوانة طويلة
باإ’بهام اضسغطي على طول سسطح ا’سسطوانة
لتحفري خطا للحشسو دون ثقب العجينة
 ومن ا◊شسو اصسنعي قضسيبا بطول القطعة السسابقةمن العجينة
ضسعي بداخله ا◊شسو غلقي ولفي جيدا واضسغطي
قلي Óمن اÿارج إا ¤الداخل كي ’ يبقى اثر للغلق
ثم برفق وبراحة اليد أاعيدي شسكل ا’سسطوانة اأ’و¤
متجانسسة
 تأاكدي ان اثر الغلق من –ت وبسسك Úاقطعي بدءامن الطرف ا’Áن وبضسربة واحدة من فوق لتحت
(حتى –تفظ ا◊بة بالشسكل اŸقبب ا÷ميل)
وبشسكل مائل لتحصسلي على معينات متقايسسة
حسسني أاطراف كل حبة بإادارتها برفق على الطاولةحتى تختفي اإ’عوجاجات والرؤووسض ا◊ادة
اŸوجودة دون ان تقلبيها على وجهها فيخسسر شسكله
ا÷ميل
اقليه على نار مرتفعة قليلة واقلبيه حتى يصسبحشسكله ذهبيا وضسعيه يقطر
دقائق قليلة ثم اغمسسي كل حبة ‘ العسسل 4
دقائق وضسعيها ‘ كاسسات.
وعند التقد Ëاضسيفي عليها قلي Óمن
العسسل ايضسا.

ألعدد
١٦٧٧١

اأ’حد  ١٢جويلية  ٢٠١٥م الموافق لـ  ٢٥رمضشان  ١٤٣٦هـ

مع إاشسراقة آاية

دعاء

الsلُهsم َفاِطَر ال sسشمواِت واَأ’ْرضِسَ ،عاِلَم اْلَغْي ِ
ب َوالشsشَهاَدِةَ ،رuب ُكuل
ك مِْن شَشuر َنْفسِشيَ ،ومِْن شَشuر
ت .أاُُعوُذ بِ َ
يءٍ َوَمِليَكُهَ .أاشْشَهُد َأا ’sإاِلهَ ِإاَ ’sأاْن َ
شَش ْ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
ِ
ً
َ
s
جsرُه إالى ُم ْسشلم.اللُهsم إاuني
الشsشْيطَانِ َوشَشَركِهَِ ،وَأاْن َأاْقَتِر َ
ف َعلَى َنْفسشي سُشوءا ،أاْو أا ُ
ك ِفْعَل اْل َ ِ
ب اْلَم َسشاِك ِ
حمِنيَ ،وِإاَذا
َأاسْشَأاُل َ
َ ،Úوَأاْن َتْغِفَر ِلي َوَتْر َ
ح s
ْŸنَكَراِتَ ،و ُ
خْيَراتَ ،وَتْرك ا ُ
ك َغْيَر َمْفُتون.
ت ِفْتَنَة َقْوٍمَ ،فَتَوsفِني إاَِلْي َ
َأاَرْد َ

أعدأد  :عبد ألكريم ل
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قال تعا( :¤فما بكت عليهم السشماء واأ’رضس وما كانوا منظرين )
(٢9الدخان) قال ›اهد تفسشÒها““ :ما مات مؤومن إا’ بكت عليه السشماء
واأ’رضس أاربع Úصشباحًا““ ،فقيل له ‘ ذلك :أاتبكي اأ’رضس؟ فقال:
Óرضس ’ تبكي على عبد كان لتكبÒه وتسشبيحه فيها دوي
““أاتعجب ..وما ل أ
كدوي النحل““ فاسشأالوا الله أان تكونوا فيمن تبكي عليهم اأ’رضس.

سشطوع ألبدر بفضشائل ليلة ألقدر

ليلة السسÓم الروحي والنفسسي على اŸؤؤمنÚ
هناك أششياء ’ يحتملها ألعقل و’ نششعر بها إأ’ بالقلب ،ولذلك ما أدرك أحد أن ليلة وأحدة Áكن أن
تكون أفضشل ثÓثة وثمان Úسشنة وأربعة أششهر من ألعمل ألصشالح وألعبادة إأنها «ليلة ألعفو ..ليلة ألقدر».
فّ
ضشلها ألله علي باقي أيام ألسشنة ،وششرفها بنزول ألقرآأن فيها وششّرف ألقرآأن بالنزول فيها ..ليلة أختصص
ألله بها أمة ﬁمد بالفضشل وألثوأب ليغفر Ÿن أعطاها حقها من ألعبادة ما تقدم من ذنبه وما تأاخر ..فيها
تتنزل أÓŸئكة إأ‹ ألسشماء ألدنيا ليسشلموأ علي أŸؤومن ..ÚوأŸفارقة هنا أننا بالطبع تخفق قلوبنا Ûرد
تخيل أن أÓŸئكة ينزلون خصشيصشاً للتسشليم علينا ولكن أÓŸئكة يعتÈون أن تكليف ألله لهم بالنزول
’م -ة ﬁم -د ه -و تشش -ري -ف ل -ه -م ق-ب-ل أن ي-ك-ون ل-ن-ا ..ف-ي-ح-ي-ط-ون ب-ح-ل-ق-ات أل-ذك-ر ي-ت-ب-اع-ون ألسش-اج-دي-ن
أ
وأŸسش -ت -غ -ف -ري-ن وي-ت-أاث-رون ب-دم-وع أÿاشش-ع ..Úف-ي-ن-ق-ل-ون م-ا شش-اه-دوه ‘ ه-ذه أل-ل-ي-ل-ة أŸب-ارك-ة إأ‹ ب-اق-ي
’ن ألله أعلم بنا منا وأعلم بأانفسشنا من أنفسشنا فلم يخÈنا –ديدًأ
أÓŸئكة ..فيدعون ويسشتغفرون لنا ..و أ
بليلة ألقدر حتي ’ تقتصشر طاعتنا له ‘ هذه ألليلة فقط وبالرغم من ذلك فرحمة بنا أمرنا رسشول ألله
’وأخر ‘ ششهر رمضشان با’عتكاف وألدعاء..
بأان نلتمسشها ‘ ألعششر أ أ

معني ليلة القدر

يري بعضس العلماء أان معني القدر الذي أاضشيف لهذه الليلة
هو للتعظيم وهذا القدر جاء Ÿا حدث فيها من نزول
للقرآان الكر Ëكما أان اÓŸئكة تتنزل ‘ هذه الليلة وأايضشاً
Ÿا يكون ‘ هذه الليلة من رحمات وغفران من الله تعا‹
علي العباد والبعضس يقول إان القدر جاء من أان الله يقدر ‘
هذه الليلة أاحكام السشنة وما يقضشي الله به علي عباده
وذلك لقوله تعا‹ «فيها يفرق كل أامر حكيم» وتدل آايات
القرآان علي أان ليلة القدر هي إاحدي ليا‹ ششهر رمضشان
أ’ن الله بدأا فيها نزول القرآان ومعلوم أان بداية نزوله كانت
‘ رمضشان فيتع Úذلك أان تكون ليلة القدر إاحدي ليا‹
الششهر الكر Ëبالرغم من أان القرآان الكر ⁄ Ëيتما فيه
–ديد يوم ليلة القدر ولعل الله تعا‹ جعلها غ Òمعروفة
لينششط الناسس ‘ عبادته والتقرب إاليه كل ليا‹ الششهر،
وقد وردت بعضس اأ’حاديث عن ليلة القدر فقال اإ’مام
أاحمد بن حنبل سشؤول أابو ذر «كيف سشأالت الرسشول «صشلي
الله عليه وسشلم» عن ليلة القدر؟ فقال أانا كنت أاسشال الناسس
عنها ،قل يا رسشول الله أاخ ÊÈعن ليلة القدر أا‘ رمضشان
هي أاو ‘ غÒه ؟ فقال  :بل هي ‘ رمضشان ،قلت  :تكون مع
اأ’نبياء ما كانوا فإاذا قبضشوا رفعت أام هي إا ¤يوم القيامة
؟ قال  :بل هي إا ¤يوم القيامة ،قلت ‘ أاي رمضشان هي
«أاي ‘ أاي أاج- -زائ- -ه» ق -ال  :ال -ت -مسش -وه -ا ‘ ال -عشش -ر اأ’ول
والعششر اآ’خر ،ثم قلت ‘ أاي العششرين هي ؟ قال  :ابتغوها
‘ العششر اأ’واخر ’ تسشأالني عن ششيء بعدها فقلت يا
رسشول الله أاقسشمت عليك بحقي عليك أاما أاخÈتني ‘ أاي
العششرين هي؟ فغضشب النبي وقال التمسشوها ‘ السشبع
اأ’واخ - - - -ر ’ تسش- - - -أال- - - -ن- - - -ي ع- - - -ن شش- - - -يء ب- - - -ع- - - -ده- - - -ا».
ومهما اختلفت اأ’قوال فمن اŸؤوكد أان ليلة القدر هي ‘
ششهر رمضشان والقول اأ’قوي بأانها ‘ العششر اأ’واخر منه..
فالتمسشوا فيها الدعاء .

إانا أانزلناه فى ليلة القدر

إان الله ف ّضشل بعضس اأ’زمنة وبعضس اأ’مكنة فاأ’زمان ليسس
لها خصشوصشية ‘ حد ذاتها ولكن مكانتها تأاتي Ãا وهبها
الله من أاحداث أاو فضشل فمث ًÓالله اصشطفي من اأ’يام
ا÷معة وبدون اختيار الله لهذا اليوم ليختصشه بالرحمة
والصشÓة لكان كسشائر اأ’يام ،أاما عن ليلة القدر فإان البعضس
يقول إان الله أاعطي هذه الليلة ششرف نزول القرآان فيها
والبعضس اآ’خر يقول إان الله اختار نزول القرآان الكرË
فيها Ÿكانة ليلة القدر وهذا يعني أان عظمة هذه الليلة ⁄
تبدأا بنزول القرآان فيها فكانت ليلة القدر صشلة ب Úالسشماء
وسشيظل حتي بعد انتهاء نزول القران فضشل هذه الليلة إا‹
يوم باٍق إا‹ يوم القيامة ولهذا نلتمسس الدعاء فيها ،وقد
نزل القرآان علي عدة مراحل وكل مرحلة كانت ‘ ليلة
ال -ق -در ف -ق -د ن -زل ال -ق -رآان أاوً’ م -ن ع -ن -د ال -ل -ه إا‹ ال-ل-وح
اÙفوظ ومنه إا‹ سشماء الدنيا ثم أانزلته اÓŸئكة السشفرة
علي جÈيل كل عام بعد ذلك ينزل به جÈيل علي النبي
«صشلي الله عليه وسشلم» ‘ اŸواقف اıتلفة ،والبعضس
يسشأال «Ÿاذا خصس الله نزول القرآان ‘ الليل؟ ذلك أ’ن
الليل وقت السشكون والهدوء والنهار وقت ا◊ركة والتششتت
أاما الليل فيكون اإ’نسشان فيه خاليًا بنفسشه وبذلك يصشبح
Óمور ولقد نزل القرآان ليوصشل اÿلق بالله
أاك Ìتفكرا ً ل أ
تعا‹ ولذلك فإان انسشب ششيء أا’ يأاتي ‘ صشخب ا◊ياة بل
هدوئها.

وما أادراك ما ليلة القدر

فالله هنا يخاطب النبي «صشلي الله عليه وسشلم» وعندما
تأاتي كلمة أادراك توضشح بأان الله أاعلم رسشوله ششئيًا  ⁄يكن
يعلمه وكل أامر جاء فيه «وما يدريك» فلم يخÈه به وهذا
يدل علي أان فضشل ليلة القدر  ⁄يكن معروفًا لدي البششر
أ’ن الله يخاطب الرسشول ويقول إانك ’ تعرف ما ليلة القدر
إا’ Ãا أاعلمناك به وهذا يدل علي أان كلمة ليلة القدر
–مل معني أاك Èمن الكلمة اللفظية حيث يقدر ‘ هذه
الليلة أاجل وعمل وخلق ورزق ما يكون ‘ تلك السشنة
وعظمة ليلة القدر ’ Áكن –ديدها Ãفهوم العظمة عند
البششر بل بحدود هذا الفضشل وهذه العظمة عند الله تعا‹
وهي بالطبع أاك Èوأاعلي.

خ Òمن أالف شسهر

ثÓث وثمانون سشنة وأاربعة أاششهر..هذا ما يعادل اأ’لف
ششهر وهذا ما كرمنا به الله من خ ‘ Òليلة واحدة.
أاي العمل فيها خ Òمن العمل ‘ أالف ششهر ليسس فيها ليلة
القدر واأ’وقات تفضشل بعضشها علي بعضس Ãا يكون فيها
من ا Òÿوالنفع ،فلماذا أالف؟ إان الله سشبحانه يخاطب
الناسس قدر عقولهم والعرب ‘ هذا الوقت كان أاقصشي عدد
وصشلوا إاليه هو اأ’لف وكانوا يذكرون اأ’لف ‘ كث Òمن
اأ’حيان علي طريق اŸبالغة ،وهناك رواية بأان بعضس بني
إاسشرائيل كانوا يطيعون الله  8٠عامًا ولهذا كانوا ’ يسشمون
الرجل عابدا ً Ãعني الكلمة إا’ بعد أان Áر عليه  8٠عامًا
دون أان يعصشي الله ،ويقول مالك بن أانسس :أاري رسشول الله
«صشلي الله عليه وسشلم» اسشتقصشر أاعمار أامته وخاف أا’
يبلغوا من اأ’عمال مثل ما بلغه سشائر اأ’· فأاعطاه ليلة
القدر فكأانها إاكرامًا من الله للرسشول وأ’مته بحيث إاذا
أاخلصس العبد فيها عبادة وذكر الله تعا‹ غفر له ما تقدم
وما تأاخر له من ذنب .

تنزل اÓŸئكة والروح فيها

وهم من مÓئكة يسشمون «اŸدبرات أامرا ً» أاي اÓŸئكة
الذين يختصشون باÿلق فليسس كل اÓŸئكة مكلف Úبأامور
البششر ..فمث ً
 ÓاÓŸئكة «العال »Úغ Òمكلف Úبأاي أامر
ÿلق الله ووظيفتهم الوحيدة هي عبادة الله حتي اإن الله
 ⁄يأامرهم بالسشجود آ’دم عند خلقه ولهذا قال إ’بليسس
«اسشتكÈت أام كنت من العال » Úكدليل علي عدم تكليفهم
بالسشجود ،اما الروح اŸذكورة ‘ اآ’ية فاŸقصشود بها
جÈيل عليه السشÓم ثم ينزل القرآان علي النبي «صشلي الله

 ...فرصسة كل مؤؤمن

ششهر رمضشان فضشائله كثÒة ومتعددة والتي منها أان الله
سش-ب-ح-ان-ه وت-ع-ا ¤خ sصش-ه ب-ل-ي-ل-ة ك-رÁة م-ب-ارك-ة ه-ي ““ل-ي-لة
القدر““ ،ليلة هي خ Òمن أالف ششهر أاي هي أافضشل من
أالف ششهر ليسس فيها ليلة القدر ،فالعبادة والطاعة فيها
أافضشل من الطاعة والعبادة ‘ أالف ششهر ليسشت فيها هذه
الليلة.
و’ششك أان أالف ششهر ليسشت بالزمن القصش Òأاي ثÓثة
وثمانون عاما وأاربعة أاششهر ،ليلة واحدة يسشتطيع اإ’نسشان
أان يكسشب فيها عمًرا مديدا طوي ،ًÓهو ثÓثة وثمانون
عاًما ‘ ليلة واحدة يتعsبد اŸسشلم فيها لربه ويذكره
ويششكره.
وعن فضشل ليلة القدر ومكانتها يحدثنا الدكتور ﬁمد
عمارة اŸفكر اإ’سشÓمي ويقول :قال النبي صشلى الله
حرم اÒÿ
حرم خ Òهذه الليلة فقد ُ
عليه وسشلم :إان من ُ
حرم من رحمة الله عز
،
م
و
ر
ﬁ
’
إ
ا
كله ،و’ ُيحرم خÒها
ُ
وجل أ’نه ضشيع الفرصشة وهي سشانحة له ،فرصشة ُمحsددة
‘ شش- - -ه- - -ر واح - -د ب - -ل ‘
ال -عشش -ر اأ’واخ -ر م -ن ه -ذا
الششهر كما قال النبي صشلى
ال- - -ل- - -ه ع- - -ل- - -ي - -ه وسش - -ل - -م:
““ال- -ت- -مسش- -وه- -ا ‘ ال- -عشش- -ر
اأ’واخ - - -ر م - - -ن رمضش- - -ان،
““ت-خ-ي-ل-وا عشش-ر ل-ي-ال فقط
ي- -ق -وم -ه -ا اإ’نسش -ان ل -رب -ه،
ُيغفر له فيها ما تقsدم من
ذنبه ،كما جاء ‘ ا◊ديث
الصش- - -ح - -ي - -حَ““ :م - -ن صش - -ام
رمضش -ان إاÁا ًن -ا واح-تسش-اًب-ا
ُغفر له ما تقsدم من ذنبه،
وَمن قام ليلة القدر إاÁاًنا
واحتسشاًبا ُغفر له ما تقsدم
من ذنبه““ أاي مكسشب وأاي
ربح ،أان يخرج اإ’نسشان ‘ ليلة واحدة مغفور الذنوب
مكsفر السشيئات ،هل كث Òعلى اإ’نسشان أان يتعب بعضس
الليا‹ لربه عششر أاو تسشع إاذا كان رمضشان تسشعا وعششرين
وكثًÒا ما يكون تسشعة وعششرون يومًا ،إان فرصس اŸغفرة
والرحمة وأابواب اŸغفرة والرحمة مفتوحة أامامنا ولكننا
’ ‚د العزÁة التي تدفعنا إا ¤عمل ا Òÿوخ Òالعمل.
القرآان الكر Ëنزل ‘ هذه الليلة ،الكتاب الذي َمن علمه
سشبق وَمن قال به صشدق وَمن حكم به عدل ،ششsرف الله
هذه الليلة بفضشل القرآان الكر{ :Ëإاِsنا َأاْنَزْلَناُه ِفي َلْيَلِة
اْلَقْدِر} إان هذا يدفعنا إا ¤أان ُنراجع أانفسشنا من هذا
الكتاب من كتاب الله إان الله فضشل هذا ششهر رمضشان
بسشبب القرآان وفضشل هذه ليلة القدر بسشبب القرآان ،فماذا

يكون موقفنا نحن إاذا هجرنا القرآان وأاعرضشنا عنه؟
واختلف العلماء ‘ تعي Úليلة القدر فمنهم من يرى أانها
ليلة ا◊ادي والعششرين ،ومنهم من يرى أانها ليلة الثالث
والعششرين ،ومنهم من يرى أانها ليلة اÿامسس والعششرين،
ومنهم من ذهب إا ¤أانها ليلة التاسشع والعششرين ،ومنهم
من قال :إانها تنتقل ‘ ليا‹ الوتر من العششر اأ’واخر
ولكن اتفق أاكÌهم على أانها ليلة السشابع والعششرين ،قال
رسشول الله -صشلى الله عليه وسشلم ““ :من كان متحريها
ف-ل-ي-ت-ح-ره-ا ل-ي-ل-ة السش-اب-ع وال-عشش-ري-ن““وأام-ارت-ه-ا أان ت-ط-لع
الششمسس ‘ صشبيحة يومها بيضشاء ’ ششعاع لها.
ويقول دكتور إابراهيم عبد ا◊ليم أاسشتاذ الششريعة كلية
دار علوم جامعة القاهرة :نوه القرآان الكر ،Ëوَنوهت
السشنة بفضشل هذه الليلة العظيمة ،وأانزل الله فيها سشورة
ك َما َلْيَلُة
كاملة ( :إاِsنا َأاْنَزْلَناُه ِفي َلْيَلِة الَقْدِر* َوَما َأاْدَرا َ
ÓَŸئَِكُة
ا
اْلَقْدِر * َلْيَلُة اْلَقْدِر َخْيٌر مِْن َأاْلفِ شَشْهٍر * َتَنtزُل َ
ِ
ِ
ِ
َ
حsتى
ي َ
َوالtروُح فيَها بِإاِْذِن َرuبِهْم مْن ُكuل أاْمر * سَشٌَÓم ه َ
َمْ - -طَ- -ل ِ-ع اْل َ -ف ْ-ج ِ-ر ) سش -ورة
القدر.
ف -ق-د ع-ظ-م ال-ق-رآان شش-أان
ه-ذه ال-ل-ي-ل-ة وأاضش-افها إا¤
(ال - - - -ق- - - -در) أاي اŸق- - - -ام
والشش- - - -رف وأاي م- - - -ق - - -ام
وششرف أاك Ìمن أان تكون
خًÒا وأافضش - -ل م - -ن األ - -ف
ششهر و أالف ششهر تسشاوي
ثًÓثا وثمان Úسشنة وأاربعة
أاششهر ،أاي أان هذه الليلة
الواحدة أافضشل من عمر
طويل يعيششه إانسشان عمره
ما يقارب مائة سشنة ،إاذا
أاضشفنا إاليه سشنوات ما قبل
ال -ب -ل -وغ وال-ت-ك-ل-ي-ف ،وه-ي
ليلة تتنزل فيها اÓŸئكة برحمة الله وسشÓمه وبركاته،
ويرفرف فيها السشÓم حتى مطلع الفجر.
وجاءت السشنة بأاحاديث كثÒة –دثنا عن فضشل ليلة
القدر والتماسشها ‘ العششر اأ’واخر ففي صشحيح البخاري
م -ن ح -ديث أاب -ي ه -ري -رة«:م -ن ق -ام ل -ي -ل -ة ال -ق -در إاÁاًن -ا
واحتسشاًبا ُغفر له ما تقدم من ذنبه““ ،والنبي صشلوات الله
عليه حذرنا من الغفلة عن هذه الليلة وإاهمال إاحيائها،
فيحرم اŸسشلم من خÒها وثوابها فيقول أ’صشحابه ،وقد
أاظلهم ششهر رمضشان““ :إان هذا الششهر قد حضشركم ،وفيه
ليلة خ Òمن أالف ششهر ،من حُِرَمها فقد حُِرم ا Òَÿكله،
و’ ُيحرم خÒها إا’ ﬁروم““ فأادعو الله جل وع Óأان
يبلغنا هذه الليلة وفضشلها ويوفقنا Ÿا يحبه ويرضشاه.

عليه وسشلم» ‘ كل مناسشبة علي حدة من قبل جÈيل  ،اأما
بإاذن ربهم من كل أامر فاأ’مور هنا هي نظام الكون وكل
ملك له مهمة للخلق من رزق وحرب وموت أاي اأ’مور
بخÒها وششرها وبالطبع فقول الششر هنا ’ يأاتي من عند
الله فعسشي أان تكرهوا ششيئاً وهو خ Òلكم فاإ’نسشان قد
يري ا◊رب ششرا ً ولكن الله يكتبها لينصشر أاهل ا◊ق علي
أاهل الباطل ورÃا يفقد أاحد عمله ويعت Èهذا ششرا ً ولكن
رÃا كتب الله عليه هذا ليجنبه ششرا ً سشيقنع عليه من هذا
العمل.
إاذا تقديرات الله تعا‹ حتي لو علي غ Òمراد البششر فهي
خ Òفليسس كل ما تسشتطيبه النفسس يكون سشÓماً وخÒا ً لها
ولكن هو ما يعدل النفسس عن “ردها وغرورها هو ميزان
للسشÓم ،واآ’ية تدل علي كÌة اÓŸئكة اŸنزلة ‘ هذه
الليلة فهم يتنزلون مع تنزيل الÈكة والرحمة وعند تÓوة
القرآان ويحيطون بحلقات الذكر ويضشعون أاجنحتهم لطالب
العلم بصشدق تعظيمًا له  .ولهذا جاء قوله سشبحانه ‘ نهاية
السشورة «سشÓم هي حتي مطلع الفجر» ،أاي أان اÓŸئكة
ينزلون للتسشليم علي اŸؤومن Úوذلك يعت Èتششريفاً لهم
بالتسشليم علي أامة ﬁمد .

–ديد ليلة القدر

عن عبادة بن الصشامت قال خرج رسشول الله «صشلي الله
عليه وسشلم» ليخÈنا بليلة القدر فتÓحي «تخاصشم» رجÓن
من اŸسشلم Úفقال :خرجت أ’خÈكم بليلة القدر فتÓحي
فÓن وفÓن فُرِفعت وعسشي أان يكون خÒا ً لكم فالتمسشوها
‘ التاسشعة والسشابعة واÿامسشة  .وقول النبي هنا رفعت
يعني أان علم تعينها و–ديدها هو الذي رفع وليسشت الليلة
‘ ح -د ذات -ه -ا أ’ن -ه ق -ال ب -ع -ده-ا ال-ت-مسش-وه-ا ‘ ال-ت-اسش-ع-ة
والسشابعة واÿامسشة و‘ أاحاديث أاخري تشش Òإا‹ العششر
اأ’واخر من رمضشان وقوله عسشي أان يكون خÒا ً لكم يعني
عدم –ديدها فإاذا كانت غ Òمعلومة اجتهد الناسس ‘
العبادة بخÓف ما إاذا علموها فيكون ا’جتهاد فيها فقط
دون الششهر ولذلك ’ تعلموها لتعم العبادة جميع أايام
الششهر ويكون ا’جتهاد ‘ العششر اأ’واخر أاك Ìولهذا كان
رسشول الله «صشلي الله عليه وسشلم» يعتكف العششر اأ’واخر
من رمضشان حتي توفاه الله ،وليلة القدر متنقلة ‘ لياليه
فيجوز أان تكون ليلة ا◊ادي والعششرين أاو ثÓث وعششرين
أاو خمسس وعششرين إا‹ غ Òذلك ..وعن عائششة رضشي الله
عنها قالت كان رسشول الله «صشلي الله عليه وسشلم» إاذا دخل
العششر اأ’واخر من رمضشان أاحيا الليل وأايقظ أاهله وششد
اŸئزر أاي اجتهد ‘ العبادة ،وعن –ديد ليلة القدر روي
البخاري عن ابن سشعيد رضشي الله عنه قال :اعتكفنا مع
النبي «صشلي الله عليه وسشلم» العششر اأ’وسشط من رمضشان،
فخرج صشبيحة عششرين فخاطبنا وقال :إا Êرأايت ليلة القدر
ثم أانسشيتها أاو نسشيتها فالتمسشوها ‘ العششر اأ’واخر ‘
الوتر ،إا Êرأايت أا Êأاسشجد ‘ ماء وط Úفمن كان قد
اعتكف مع رسشول الله فلÒجع ..فرجعنا وما نري ‘
السش -م -اء ق -زع -ة «أاي ق-ط-ع-ة م-ن ال-غ-ي-م» ،ف-ج-اءت سش-ح-اب-ة
فمطرت حتي سشال سشقف اŸسشجد وكان من جريد ونخل
وأاقيمت الصشÓة فرأايت رسشول الله يسشجد ‘ اŸاء والطÚ
حتي رأايت أاثر الط ‘ Úجبهته  .ومن عÓمات ليلة القدر
أان -ه -ا ل -ي -ل -ة سش -م -ح -ة ’ ح-ارة و’ ب-اردة ت-ط-ل-ع الشش-مسس ‘
صشباحها و’ ششعاع لها ويكون فيها القمر سشاطعاً ،وسشيظل
هذا ا’ختÓف علي –ديد ليلة القدر ولكن ‘ النهاية
هناك يق Úبأانها ‘ ششهر رمضشان اŸبارك ،وعلي اŸسشلم
أان يجتهد ‘ العبادة خصشوصشاً العششر اأ’واخر من الششهر
وأانها باقية إا‹ يوم القيامة .

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تفتح «إلشسعب» «فوانيسس» صصرحا ضصمن صصفحتها الثقافية كل يوم أاحد لنشصر
إابداعاتكم ومسصاهماتكم ‘ ﬂتلف األجناسس الثقافية شصعر ،قصصة ورواية ،
رإسسلونا على إلÈيد إللكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإلسصهامات غ Òمطولة حتى نتيح الفرصصة للجميع.

قصصيدة
نÌ

يا ول ـ ـ ـدي ’ تك ـ ـ ـ!. .È؟

سصليمة مليزي

فتحي لطرشص  -تونسص

إ ¤روح .ونظال .إلشساعر إلكب Òأإحمد مطر
قال إلشساعر لولده
يا ولدي ل تكÈ
‘ أإمةٍ أإصسبح إلقتل فيها ب Óحسساب
يا ولدي أإخشسى عليك
لرهاب
أإن تنقل إليك عدوى إ إ
يا ولدي ل تك ‘ Èأإمةٍ
 ⁄تعد خ Òأإمةٍ أُإخرجت للناسش
يا ولدي ل تك Èب Úأإمةٍ
لخ ينحر أإخاه
إ أ
وإلطفل يفجر نفسسه فدإء لدإعشش
يا ولدي  ⁄يعد للطفل ملهى للحياة
ول حب ول لعبة تلهوإ ملهاه
لجدإد..
ول مدرسسة تقرأإ فيها لغة إ أ
‘ زمن أإصسبح فيه إلعلم ›رد ذكرإه
يا ولدي حتى ولو بقيت طفًÓ
لبطال وإلشسرفاء
فأانت تعيشش عيشسة إ أ
و ⁄تذق معنى إ◊ياة

نصص

ول برإءة إلطفولة ‘ زمن ...
أإصسبح فيه إلقتل باسسم إلدين
مٌÓذإ للفقهاء.
رمضسان  30جوإن 2015

أإنا و أإنت و إلذكرى
بعد تـــــغريد إلطيـــــو ْر
ب Úبسسمات و حسسرة
إقبل صســـــمت إلقـــــبو ْر
ب Úرقصسات و سسكرة
بيننا مـــــات إلشســـــعوْر
.........................
أإنا و أإنت و إلسسرإب
و إ◊ـــــلم باق يغـــــوْر
و إلعبارإت عبــاب
مثل أإمـــــوإج إلبـــــحوْر
كيف أإنسساه إلعــذإب
ينطق إ◊رف سســـــروْر
.........................
أإنا و أإنت و إ÷نون
و إلقوإفـــــي و إلبــــحوْر
هزنا ذإك إلسســكون
و إ÷ـــفا بـــات يـــــدوْر
هيج نار إلشسجــون

أإحرقت فيـــنا إلزهـــــوْر
..................
أإنا و أإنت و إ◊نÚ
كيف للجــسسر إلعبـــــوْر
ب Úوجــع و أإنيــن
 ⁄إلحاسسيـــسش شســـروْر
َ
هل Ÿن بــات دفÚ
أإن يرى للشسمــسش نـــــوْر
.................
أإنا و أإنت و إ◊روف
بالقـــلم حبـــــر يفـــــوْر
من كسسوف و خسسوف
تاه من بـــ Úإلسســـــطوْر
قاسسية هي إلظــروف
فكفـــــى منــك غـــــروْر
..................
أإنا و أإنت و إلقصسيدة
و إشســـارإت إلـــــمروْر
و إلقوإنــ Úإلعنــيدة
هــل ندمـــــرها نثـــــوْر
نلقــى أإيامــا وليــدة
–يا ما فيـــها إلصســـــدو ْر

قصصيدة
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^ ليندة كامل
تهجر Êإلكلمات
مثل إلشسجر إلعاري
ترتعشش أإطرإ‘ من هسسيسش
إلوجع
يسسكنني إŸاء
أإروى روحي إلفاترة حد
إلوريد
أإفتشش عن وجهي إŸمزق
آإلف قطع
تصسافحني إŸرإيا
‘ إلبسسيطة أإندمل
ب Úإ◊جر كأانني إŸلح إلعنيد
أإقطف أإيامي إŸبعÌة
Áد إلدرب سساقيه إ◊افيتÚ
لرضش أإحزإنها
تتجشسأا إ أ
تهجر Êإلكلمات
فأاصسبح بيتا ب Óقصسيد
حÈإ ب Óطريق
قرإءإت حافية إŸعاÊ
“د إلشسمسش أإناملها لتكشسف

نصص
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^ رمزي عقراوي من كوردسصتان -العراق

إıبوء
ب Úثنايا إلوجع
للدمار لون إلفرح
تقطر رذإذإ ‘ درب إلرإحلÚ
أإتفتق وردة قبل إلربيع
إبنة غ Òشسرعية أإنا ‘ حقوله
ورود عطشسى تفرشش إلطريق
إلصسحرإء تÓحقني
جردإء أإنا ب Óزرع ب Óدمع
ب Óرفيق
تضسيق إلعبارإت ‘ قلمي
فأاحلب من إ◊‡ Èرإ جسسرإ
أإسستحلف إلسسماء “طر ‹
حروفا
كي أإحيك ثوبا للقصسيدة
أإقلم أإظافر إلوجع
أإعد مسسبحة إ÷دة
سسن Úعجاف تتشسابه ‘
أإوجاعها
أإصسلي صسÓة إلرجاء
علّ إلسسماء “طر حÈإ
تنبت كلمات وجعي
علها تلملم ذكرياتي إلشستات

.QÉØ¨à°S’G ºFÉ°ùf
شسÓل عنوز إلعرإق
َورمضسانُ باسسطٌ جناحَيه علينا..
موغ ًÓبالهدإية
 .........نسسائَم إسستغفار
.........أإطوإق ‚اة
.........جوع لقاء
تذّكرُتهم ،رحلوإ وماعادوإ
أإينَهم ياشسهر إلله؟ ...
كّلما أإمtد بصسري ‘ هذإ إŸدى
حسسيسُش إلبÓدة
يبتلُعني َ
يشسرُبني ندإءُ أإفق إلرؤوى إŸبتورة إلتجّلي
ن إŸتاهات
يناُم ‘ مدإئني ركامٌ من زمن أإدم َ
مازل ُ
ت أإرإُهم أإشسباحاً ‘ منعطفات إلدروب
...يسسÒون حيث ليعلمون إŸصسÒ
ج عميق)
...يحملون أإوزإرهم( ،من كلّ ف x
ل شسيء ورإءَهم
خلّفوإ ك s
..............لذوي إ◊ظوظ إŸكتسسبة
............رحلوإ عرإًة كما أإتوها
أإول مّرة
(سُسكارى وماهم ب ُسسكارى) يسسÒون ‘
طرقاتها إلتي..
⁄ ...................................
تقبل إلعودة وإلرجوع
يالهول ذلك إŸنظر إلذي..
 ................يقوده صسمت إلذهول ..
.................تسستفيق فيه آإهات إلندإمة
ف إ◊سسرة
................تسسربله أإرإجي ُ
..هناك..
...حيث ُقّبان إلعدل وكتاب ليغادر صسغÒة ولكبÒة ..
......................................................إ ّ
ل
أإمضساها
(فمن يعمل مثقال ذّرة خًÒإ يره)
و(من يعمل مثقال ذّرٍة شسّرًإ يره)
أإيها إ÷السسون على أإسسّرِة إلطغيان

(( من ذإكرة إلقدسس إلشسريف))

لصسل كانت إلكنيسسة أإخت مسسجد
با أ
لحمد !
سسوإء كانت لعيسسى أإو كان أ
فروح إلله فيهما للعبادة  ⁄يخمد ؟!!
يشسيدهما إŸؤومنون إلصسادقون من
ك Óإلطيف Úعلى مثال إلهرم إıلد
فأاذإ كانت إلعذرإء ‘ إلكنيسسة من فضسة
فكأان روح إلله ‘ إŸسسجد من عسسجد !!
وقد جاءها إلفا–ون إلشسدإء ...
لسسوِد إلّركع  ...إلسسجّد
كا أ
فكÈوإ فيها  /وأإبعدوإ عنها إلعدإ ...
وإختلط إŸشسهد باŸشسهد ...
وما توإنى إلتابعون يفدونها
وإلتسسامح يعمل ‘ إŸفديّ و إŸفتدي !
لن يÎك إŸسسيحيون ديانتهم
إو يتنازل إŸسسلمون عن إلقرآإن و إلسسؤودد
فما أإشسبه إلكنيسسة إليوم باŸعبد
فأان يعادوإ فيا ليوم للغرب أإسسود !
يشسيب إلطفل  /ويزعج إŸيت ‘ إŸرقد
ولول إلتعايشش وإلعÎإف بالرأإي
لمن للمجهد !
باŸعتقد  ⁄يصسف إ أ
2011/6/20
إلسسارقون حقوق إلعباد
لكلون موإئد إلسسحت
إ آ
إُŸدمنون جّز إلرؤووسش
لخÒة
أإفيقوإ رمضسان فرصستكم إ أ
هرولوإ إ..¤
 ....شسوإطيِء إلسستغفار
َ.....مثاباِت إلتوبة
......مشسار ِ
ف إلتَذtلل
ح شسياطينكم
جت بكم أإرإجي ُ
وأإن ضس ّ
ي وإلطغيان
تذّكروإ َمن سسبقوكم بالعت ّ
 ..مازإلوإ يصسطرخون ‘ جوف َمن
ُ......................تعطى فتقول هل من مزيد؟

أاقصصوصصة

إلذهاب
لقد إسستعد بشسكل كامل  ،معه بندقيته
،إلعنوإن إÙدد إلذي سسوف يذهب إليه .
‘ إÿلف يسسمع صسوت أإخيه :
 يا أإخي ل تلتحق با÷يشش ،فأانتبرقبتك عائلة متكونة من أإطفال
وبيت وعندك عمل .
ولهذإ يجب أإن إلتحق با÷يشش
حتى ل تقع زوجتي وأإطفا‹ بيد
إÛرم ،Úأإما بيتي فقد يحÎق أإو يدمر أإو
يصسبح لغÒي ،أإما عملي ف Óقيمة له إن حل
إÿرإب ،فمن أإجل هذإ أإنا ذإهب حتى أإحافظ على
كل شسيء.

حسص Úعلي غالب  -بريطانيا

أإطـ ـرقُ ب ـ ـ ـ ـاَب إلوجـ ـ ـ ـ ـ ـع
‘ بكاِء إŸوج ...
أإمطُر دمعتي أإغنية
 Òإ◊قول ...
و‘ هج ِ
أإصسرخ بالغيوم،
إنز‹ فوق إلتÓل إلبعيدة
*****
أإعود أإلي ِ
ك ....
يحدو Êإ◊ن ُ
Ú
لطرق باَب إلزمنِ إŸر
أ
فبعد إر–ال ِ
ك...
ن إلقل ِ
ب
يا عيو َ

ل فرإشسي
دإهم إلنحو ُ
لهات
فالتحفت با آ
****
يا حسسرتي ....
بقايا سسن،Ú
تناثر من إغصساِنها إلوجُع
****
إتبعكِ ....
ليسش ‹ من جن ٍ
ة
إلّ جحيم ِ
ك
ـ فكيف ‹ أإن أإلتقيكِ ...

إإ ¤متـ ـ ـى سسنبكـ ـ ـي أإوطـ ـ ـاننـ ـا
إ ¤متى سسنبكي أإوطاننا
إ ¤متى سسنعيشش إلقهر
ونعايشش إلغضسب
إ ¤متى سسيبكي طفل غزة جبننا
وإ ¤متى سستبقى بغدإد حزينة
وتسسائلنا هل فينا هارون
وإ ¤متى سسÔإود إلقدسش عن حريته
وهو ‘ كل مرة يسسأالنا عن منÈه
ومتى سسيقدم به صسÓح إلدين
إ ¤متى نبايع إ◊رية ملكة على
دمشسق
و إ ¤متى سستفتقد مصسر أإمنها
و إ ¤متى سسيعود لبحر تونسش زرقته
أإم أإننا سسنبكي كل شس Èضساع
كما بكينا غرناطة
و قصسر إ◊مرإء إلذي مازإل شساهدإ
لسسÓم يكفي إلهوإن
يا أإمة إ إ
فكل شس Èفيك يبكي إلزمان
فالوحدة عنك إنسسلخت

لنÚ
بعد كل هذإ إ أ
علي كاظم خليفة
إلعقابي /ميسسان /إلعرإق

خاطرة

ومنك Œردت
وإلفرقة مكانها حلّت
وفينا ّŒذرت
لخ منا يقتل أإخاه
وصسار إ أ
ول من صسلح إل Ÿصسلحة
وتربصسنا ببعضسنا
لعدإء ‘ إÿصسام
و صسرنا نضساهي إ أ
و نشسر إ◊طام
و مررنا على ديننا وتعاليمه مرور
إلكرإم
إ ¤متى يتطلع طفلنا للعبة
وإ ¤متى ينتظر يتيمنا قبلة
ومن Áسسح عنه دمعه
ومن يطعمه لقمة
وكلنا نشساطره إلنقمة
إ ¤متى يسسكننا إلصسمت
ويجاورنا إŸوت
وقد أإصسبحنا له قوت
إ ¤متى ننعي وحدتنا

و‚السش إلتشستت
ومتى نق Èفرقتنا
لنحيا ولو بعد حÚ
‘ إ–اد ...

صصامت-الشصلف

اأ’حد  12جويلية  2015م
الموافق لـ  25رمضشان 1٤36هـ

ششبيبة القبائل:

’تحاد العاصشمة) لـ «الششعب»:
ميلود حمدي (المدرب المسشاعد إ

سضيـ ـ ـ ـ ـ ـّرنا المبـ ـ ـ ـ ـاراة بشضكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
جي ـ ـ ـ ـ ـد ..ونسضتح ـ ـ ـ ـ ـ ـق الف ـ ـ ـ ـؤز
بعدما تمكن فريقه من خطف صشدارة ترتيب المجموعة الثانية من دور المجموعتين في رابطة
’فريقية لكرة القدم في افتتاح مباريات المجموعة ،بعد فوزه الصشعب بملعب «عمر
’بطال ا إ
ا أ
حمادي» ببولوغين الجمعة بهدف لصشفر أامام ممثل السشودان فريق المريخ ،اقتربنا من المدرب
المسشاعد لفريق إاتحاد العاصشمة «ميلود حمدي» الذي أاكد لنا بأان الفوز لم يكن سشه Óأامام فريق
منظم جيدا فوق الميدان ويعتمد على الخششونة في اللعب ،موضشحا بأان فريقه عرف كيف يسشير
اللقاء لصشالحه ولعب مواجهة جيدة بمسشتوى مقبول بغضس النظر عن الدقائق ا’أخيرة التي تحمل
فيها أابناء سشوسشطارة عبء اللقاء ،كاششفا في ذات السشياق بأان النتيجة كادت أان تكون أاثقل لو ركز
الÓعبون أاكثر أامام المرمى ،في هذا الحوار :

حاوره :محمد فوزي بڤاصص
تصشوير :محمد آايت قاسشي

^ م -ي -ل-ود ح-م-دي :أاو’ ،ن-ه-ن-ئ-ك-م
ع-ل-ى ال-ف-وز ف-ي ال-ل-ق-اء الثاني من
’ب - - -ط- - -ال وصش- - -دارة
راب - - -ط - - -ة ا أ
الترتيب؟
^^ ميلود حمدي :ششكرا ،اليوم نحن
نتصشدر الترتيب العام في المجموعة الثانية
ول-دي-نا  6ن-ق-اط م-ن م-ب-ارت-ي-ن ف-ي راب-طة
اأ’ب -ط -ال اإ’ف -ري -ق-ي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم ول-دي-ن-ا
العÓمة الكاملة ،ولو أان اأ’داء لم يكن في
القمة إا’ أان النتيجة هي التي كانت تهمنا
في اأ’خير ،لعبنا مباراة جيدة خاصشة في
الشش -وط اأ’ول أاي-ن ضش-غ-ط-ن-ا ع-ل-ى ال-خصش-م
جيدا وخلقنا العديد من الفرصص السشانحة
للتهديف ،لكن الهدف الوحيد في المباراة
جاء في المرحلة الثانية وبطريقة رائعة من
طرف «يوسشف بÓيلي» الذي يبهرني من
مباراة أ’خرى ،النتيجة كانت لتكون أاثقل
وكان بإامكاننا أان نسشجل أاكثر لو عرفنا كيف
نسشتغل جيدا الفرصص الكثيرة التي أاتيحت
لنا ،خاصشة في الششوط الثاني.
’ول ع-ان-ي-ت-م
^ ب -ع -د ال -ت -غ-ي-ي-ر ا أ
دفاعيا لمدة  15دقيقة ،وكدتم
تدفعون الثمن غاليا؟
^^ أاقول لك العكسص لو لم نقم بالتغيير
بإادخال «ششافعي» في المحور وبعدها «بن
م-وسش-ى» ك-م-ت-وسش-ط م-ي-دان دف-اعي يغطي
الناحية اليسشرى لدفاعنا لكنا قد تعادلنا
في نهاية اللقاء أاو انهزمنا ،والتغييرات هي
التي مكنتنا من الحفاظ على الفوز إالى
نهاية اللقاء ،أ’ن مدرب المريخ السشوداني
درسص خطة لعبنا جيدا وششاهد نوعا من
الثقل من الجهة اليسشرى وأاراد اسشتغÓل
ذلك.
كما أانه ضشاعف المهاجمين في منطقة
ال-ع-م-ل-ي-ات وه-و م-ا دف-ع-ن-ا ل-ت-دعيم الدفاع
واللعب نوعا ما نحو الوراء وا’عتماد على
الهجمات المعاكسشة ،المهم أاننا تمكنا من
الفوز وخطفنا صشدارة الترتيب وهو ما قد
يعتبره البعضص بالمفاجأاة ،لكن بالنسشبة لنا
نحن الطاقم الفني ’ نعتبره كذلك أ’ننا
قمنا بعمل تحضشيري رائع قبل لقاء سشطيف
الذي جعلنا نكون حاضشرين بقوة ،وذلك
ال-ف-وز أاع-ط-ان-ا أاك-ث-ر ث-ق-ة ل-ل-م-ب-اراة الثانية،
واآ’ن سشنلعب بأاكثر راحة وسشنسشير مبارياتنا
بأاكثر أاريحية بغية التأاهل إالى الدور النصشف
النهائي من المنافسشة ،مع تطوير أاسشلوب

تعاقد المهاجم الدولي
البوركينابي لنادي بوبو
ديو’سشو بانو دياوار لمدة
سشنتين مع ششبيبة القبائل
ليصشبح ثامن المسشتقدمين
للفريق ،حسشبما علم من إادارة
الششبيبة.
وتأالق بانو دياوارا ( 23سشنة)
الموسشم الماضشي مع ناديه
مسشج 13 Óهدفا ليتوج هداف
البطولة البوركينابية .كما
وقع دياوارا خÓل موسشم 2013
  2014مجموع  22هدفا فيكل المنافسشات التي خاضشها.
وكان الÓعب ضشمن القائمة
الموسشعة للمنتخب
البوركينابي المششارك في
Óمم
نهائيات كأاسس إافريقيا ل أ
(كان  )2015 -التي جرت بغينيا
ا’سشتوائية.
وتبدأا ششبيبة القبائل موسشم
 2016 - 2015باسشتقبال ششباب
قسشنطينة لحسشاب الجولة
’ولى المقررة يومي  14و15
ا أ
أاغسشطسس.

البطولة العربية للتنسس
(صشنف  11و  12سشنة):

مشضارك ـة الجزائ ـ ـر
في مؤعـ ـ ـ ـد القاه ـ ـرة
بـ ( )08عـ ـ ـناصض ـ ـ ـ ـ ـر

لعبنا أاكثر في الخرجات القادمة.
^«غ- -ارزي- -ت- -و» ات- -ه -م ال -ت -ح -ك -ي -م ب -ع -دم
احتسشاب هدف التعادل ،ما تعليقك؟
^^ ليسص لدي أاي تعليق أاو تعقيب على ما
ق -ال -ه م-درب ال-م-ري-خ السش-ودان-ي ،م-ن ح-ق
«غارزيتو» أان يحتج على الحكم وأان يقول
ما يششاء ،هو يرى بأان الحكم حرم فريقه
من هدف ششرعي ،لكن حتى نحن تعرضشنا
للظلم من الحكم الذي حرمنا من ركلة
جزاء في الششوط اأ’ول وهدف ششرعي في
ال -م-رح-ل-ة ال-ث-ان-ي-ة ب-ع-دم-ا اح-تسشب تسش-لÓ-
وهميا في حق «بايتاشص» ،المهم أاننا حققنا
ال- -ف- -وز وي- -جب أان ن- -واصش- -ل ع- -ل- -ى ن- -فسص
الديناميكية من النتيجة لكن مع تحسشين
وتطوير مسشتوانا ،بالمناسشبة اليوم الÓعبين
صشمدوا  90دقيقة مع فريق لعب  17مباراة
في بطولة بÓده ،عكسشنا الذين نتواجد في
بداية الموسشم ومنذ أاسشابيع قليلة فقط كان
ال-ف-ري-ق ي-ع-ان-ي م-ن مشش-ك-ل ن-فسش-ي خ-اصشة
بعدما نجى من ششبح السشقوط في الجولة
اأ’خ -ي -رة م -ن ال-م-وسش-م ،وأاشش-ك-ر ال-م-حضش-ر

ال -ب -دن -ي ال -ذي ي -ق -وم ب-ع-م-ل ك-ب-ي-ر وج-ه-ز
الÓعبين لمواعيدنا اإ’فريقية.
^ تسش -ت-ق-ب-ل-ون ف-ي ال-ل-ق-اء ال-ق-ادم
مولودية العلمة؟
^^ أاع - -ت - -ق - -د أان ال - -وقت ال - -راه - -ن ه- -و
لÓسشتمتاع بهذا الفوز بعدها سشندخل في
أاج -واء ال -ت -حضش -ي -رات ل -ل-ق-اء ال-ق-ادم أام-ام
م-ول-ودي-ة ال-ع-ل-م-ة ب-رسش-م ال-خ-رج-ة الثالثة،
لدينا متسشع من الوقت للتحضشير ،رغم أاننا
ف -ي ن -ه -اي -ة شش -ه-ر رمضش-ان وع-ي-د ال-ف-ط-ر
ي -ق -ت -رب وه-و م-ا سش-ي-ج-ع-ل-ن-ا ن-ت-وق-ف ع-ن
التحضشير لهذا اللقاء ،لكن لحسشن حظنا أان
م -ن -افسش -ن -ا ج -زائ -ري وسش -يصش -ادف -ه ن-فسص
المششكل .سشنحضشر جيدا لهذا اللقاء وكلنا
ع-زي-م-ة ع-ل-ى ت-ح-ق-ي-ق ال-ف-وز ال-ث-الث على
التوالي في رابطة اأ’بطال قصشد وضشع
الرجل اأ’ولى في الدور القادم ،من حسشن
حظنا أاننا نتنقل إالى السشودان في الجولة
اأ’خيرة ومبارياتنا الثÓث القادمة سشتلعب
كلها في الجزائر ،وأاتمنى أان نكون وقتها
قد حسشمنا ورقة التأاهل.

فيما يسشتأانف عبيد تدريباته مع الفريق بعد عيد الفطر

اتحاد الحّراشش يؤاجه اليؤم شضباب بلؤزداد وديا بملعب المحمدية

يخوضس اتحاد الحراشس
اليوم ثالث مبارياته
الودية تحسشبا للموسشم
الجديد من خÓل
اسشتقبال نظيره ششباب
بلوزداد بملعب المحمدية
حيث يولي ششارف أاهمية
كبيرة لهذه المواجهة
للتعرف أاكثر على
القدرات الفنية والبدنية
لÓعبين الجدد.

عمار حميسشي

يحضشر اتحاد الحراشص بجدية
ك-ب-ي-رة ل-ل-م-وسش-م الجديد حيث
سشطرت اإ’دارة برنامجا ثريا
ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ال-ج-ه-از ال-ف-ني
ل -ت -ج -ه -ي -ز ال Ó-ع -ب -ي-ن ع-كسص
المواسشم الماضشية و هو ما دفع
اأ’نصشار للتفاؤول بإامكانية تأادية
موسشم الكبير.
وترك أاششبال ششارف انطباعا
حسش- -ن -ا أام -ام وف -اق سش -ط -ي -ف
وإات- -ح- -اد ال- -ع -اصش -م -ة ال -ل -ذان
يشش-ارك-ان ف-ي م-ن-افسش-ة رابطة
أاب -ط -ال إاف -ري -ق-ي-ا وي-ن-ت-ظ-ر أان
ي -واصش -ل ال -ف -ري -ق ع-ل-ى ن-فسص
المنوال خÓل مواجهة ششباب
بلوزداد مسشاء اليوم بداية من
السشاعة .22:30
وسشيقوم ششارف بمنح الفرصشة
لبعضص الÓعبين الجدد الذين
ت-رك-وا ان-ط-ب-اع-ا حسش-ن-ا خÓل

البـ ـ ـ ـؤركين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـابي
بانـ ـ ـ ـ ـ ـؤدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاوارا
ثام ـ ـن المسضتقـدمين

ال- -م- -واج- -ه- -ت- -ي- -ن ال- -ودي -ت -ي -ن
السش -اب -ق -ت -ي -ن ك -م -ا سش -ي -ن -ت-ه-ز
الفرصشة لتعزيز التجانسص بين
م -خ -ت -ل-ف ال-خ-ط-وط وه-و م-ا
سش -ت -ك -ون ل -ه إاي-ج-اب-ي-ات-ه ع-ل-ى
مسشتوى الفريق.
من جهة أاخرى قرر مهاجم
ال -ف -ري-ق م-ح-م-د أام-ي-ن ع-ب-ي-د
اسش- -ت- -ئ -ن -اف ال -ت -دري -ب -ات م -ع
ال-م-ج-م-وع-ة ب-ع-د ع-ي-د الفطر
ال -م -ب -ارك غ -ال-ق-ا ال-ب-اب أام-ام
رحيل محتمل خاصشة في ظل
وضشعيته اإ’دارية بما أانه معني
بأاداء واجب الخدمة الوطنية..
خ - -اصش- -ة ف- -ي ظ- -ل مشش- -ارك- -ة
ال-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي العسشكري
في كأاسص العالم العسشكرية التي

سشتجري ششهر أاكتوبر المقبل
في كوريا الجنوبية بما أان كل
اإ’م -ك -ان -ي -ات م -ت-وف-رة وال-ت-ي
سش-تسش-م-ح ل-ل-تشش-ك-ي-ل-ة ال-وط-ن-ية
ب -ال -ظ -ه -ور ب -مسش-ت-وى مشش-رف
وال- -م- -ن- -افسش- -ة ع- -ل- -ى ال- -ل -قب
العالمي.

أامادا يرفضس تجديد
عقده
ت- -واصش- -ل اإ’دارة ال- -ح -راشش -ي -ة
مسش -اع -ي -ه -ا ال -ح -ث-ي-ث-ة إ’ق-ن-اع
ال- -دول- -ي ال- -م- -ل -غ -اشش -ي أام -ادا
بتجديد عقده مع الفريق من
خ Ó-ل ال -ت -واصش-ل م-ع-ه بصش-ف-ة
مباششرة أاين يتواجد بمسشقط

رأاسش- -ه م- -دغشش- -ق- -ر إا’ أان ك -ل
المحاو’ت باءت بالفششل.
وحسشب ب-عضص ال-م-ق-رب-ي-ن م-ن
الÓعبين فقد أاكدوا لـ»الششعب»
أانه يريد خوضص تجربة جديدة
سش- -واء ف- -ي أاوروب -ا م -ع ف -ري -ق
ل - -ونسص أاو ا’نضش - -م - -ام أ’ح - -د
اأ’ندية الجزائرية التي طلبت
خ -دم -ات -ه ع -ل -ى غ-رار ات-ح-اد
العاصشمة و مولودية الجزائر.
ورغم رغبة ششارف الملحة في
الحفاظ على الÓعب إا’ أان
أام-ادا أاك-د ل-م-ق-رب-ي-ه أان-ه ط-وى
صشفحة اتحاد الحراشص و يفكر
ف- -ي مسش- -ت- -ق- -ب -ل -ه م -ن خ Ó-ل
ا’حتراف في أاوروبا أاو اللعب
ف - -ي ف - -ري- -ق ي- -ن- -افسص ع- -ل- -ى
اأ’لقاب.

الغيني كيتا يلتحق
الثÓثاء

أاجل الÓعب الغيني امادو كيتا
حلوله إ’مضشاء عقده الجديد
مع فريق اتحاد الحراشص إالى
يوم الثÓثاء بعد أان كان من
ال-م-ق-رر أان ي-ل-ت-ح-ق ب-التششكيلة
ال -ي -وم إا’ أان ظ -روف -ا خ -اصش -ة
منعته من ذلك.
وسشيكون الدولي الغيني أ’قل
م -ن  21سش-ن-ة ث-ان-ي «إافريقي»
ي -ن-ظ-م ل-ل-ف-ري-ق ب-ع-د م-واط-ن-ه
كومباسشا الذي حل أاول أامسص
بالجزائر واندمج في تدريبات
الفريق.

سشتكون الجزائر حاضشرة
بثمانية عناصشر من بينهم أاربع
فتيات لصشنف ( 11و  12عاما)
للمششاركة في البطولة
العربية للتنسس المقررة من 27
يوليو إالى  5أاغسشطسس بمصشر،
حسشب ما علم لدى ا’تحادية
الجزائرية للتنسس.
وتم اختيار الششابين رمزي
براهيمي وزبير رمضشاني للفئة
العمرية « 11سشنة» (ذكور)،
وبششرى مباركي وأامينة
أارناووط للفئة العمرية
(فتيات).
أاما لدى الفئة العمرية (12
سشنة) فسشيمثل الجزائر كل من
أايمن علي موسشى ومحمد
فرقان العبدي (ذكور) وأاميمية
تاناشس وفريال زيتوني
(فتيات).
ويوضشح بيان ا’تحادية
الجزائرية للتنسس بأان «اختيار
العناصشر الثمانية تم على
أاسشاسس معايير ا’متياز».
وسشيششرف على تأاطير
المنتخب الجزائري المدربان
كمال ميرة عمر بسشعد ،فيما
سشيقود الوفد حسشين ششقيب
عضشو المكتب الفيديرالي.
مولودية سشعيدة:

رابطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي يدعـ ـ ـ ـ ـم
التشضكيلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
وّقع الÓعب السشابق لفريق
أاهلي برج بوعريريج جمال
رابطي سشهرة الخميسس الماضشي
رسشميا في فريق مولودية
سشعيدة لكرة القدم المنتمي
للرابطة المحترفة الثانية
حسشبما علم لدى إادارة النادي
أامسس.
وقد وافق الوافد الجديد
الذي يششغل منصشب وسشط
ميدان هجومي للعب موسشمين
في مولودية سشعيدة وفقا
للناطق باسشم الفريق عبد
الكريم حوجوجو.
يذكر أان الفريق كان قد دعم
صشفوفه ا’ثنين الماضشي
بحارسس مرمى جمعية وهران
بوهدة صشديق ومدافع فريق
أاهلي برج بوعريريج مباركي
عبد الحفيظ اللذان وقعا أايضشا
للعب موسشمين مع الفريق.
ومن المرتقب أان يدخل فريق
مولودية سشعيدة في تربصس
مغلق مباششرة بعد عيد الفطر
بمدينة عين تموششنت لمدة
أاسشبوعين تحسشبا ’نطÓق
بطولة الموسشم القادم للرابطة
الثانية المحترفة كما أاششير
إاليه.
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جهؤد كبيرة لإنجاح ترشضح وهران لحتضضان الحدث
أاّكد رئيسس المجلسس
الششعبي الو’ئي لوهران
عبد الحق كازي تاني سشهرة
الجمعة على ضشرورة بذل
’نجاح ترششح
كل الجهود إ
وهران ’حتضشان أالعاب
’بيضس المتوسشط
البحر ا أ
.2021
وأابرز السشيد كازي ثاني خÓل لقاء
ن-ظ-م ب-ق-اع-ة ال-م-حاضشرات لجامعة
ال -ع -ل -وم وال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا م -ح -م-د
ب - -وضش - -ي - -اف ل - -وه- -ران أان «رئ- -يسص
ال -ج -م -ه -وري -ة السش-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ق -د أاع-ط-ى ت-ع-ل-ي-م-ات
صشارمة لبذل كل الجهود الممكنة
كي تسشتضشيف وهران دورة أالعاب
البحر المتوسشط في .»2021
وأاشش- -ار ن- -فسص ال- -م- -ت- -دخ- -ل إال -ى أان
التحضشيرات بدأات منذ سشنة وتعمل
الجزائر ما في وسشعها ’سشتضشافة
ه-ذا ال-م-وع-د ال-ري-اضش-ي ال-ذي ي-عد
ح -دث -ا ج -د ه -ام ل -ل -ب Ó-د ول-وه-ران
خصشوصشا.
«ي -ج-ري ع-م-ل ج-واري ج-د م-ك-ث-ف
ل -ت-ح-ق-ي-ق ه-ذا ال-ه-دف ذا اأ’ه-م-ي-ة
الكبرى .ويجب علينا أان نفعل كل
شش-يء ح-ت-ى ت-خ-ت-ار ب-ل-دان ال-حوضص
المتوسشط في  27أاغسشطسص القادم
وهران في تصشويتهم».
كما أاضشاف رئيسص المجلسص الششعبي
الو’ئي لوهران مششيرا إالى أان وزارة
الششؤوون الخارجية تقوم حاليا بعمل
مكثف إ’نجاح ترششح وهران.
وقال أان وزارة الششؤوون الخارجية
نظمت بمناسشبة إاحياء الذكرى الـ 53
لعيدي ا’سشتقÓل والششباب حفÓ
كبيرا دعت إاليه سشفراء بلدان البحر

اأ’ب -يضص ال -م -ت -وسش -ط ل-ت-حسش-يسش-ه-م
وإاقناعهم بأان الجزائر ووهران على
وجه الخصشوصص لديها اإ’مكانيات
’سش - -تضش - -اف - -ة ه - -ذه ال- -م- -ن- -افسش- -ة
الرياضشية.
كما يبقى العمل على إاششراك سشكان
وه-ران ف-ي ه-ذه ال-دي-ن-ام-ي-كية كون
سشتفتتح ورششة كبيرة بوهران على
ج- -م- -ي- -ع ال- -مسش- -ت- -وي- -ات ف- -ي ح -ال
اخ-ت-ي-اره-ا ’سش-تضش-اف-ة ال-حدث كما
ذكر عبد الحق كازي ثاني مضشيفا
أان- -ه ع- -ل- -ى ال -ري -اضش -ي -ي -ن الشش -ب -اب
والقدامى والجمعيات والمواطنين
التعبئة من خÓل ششبكات التواصشل
ا’ج-ت-م-اع-ي وإاطÓ-ق ح-ملة واسشعة
ال-ن-ط-اق ل-ت-جسش-ي-د ت-رشش-ح ع-اصش-م-ة
غرب البÓد.
وتطرق ذات المتحدث إالى الدور
الكبير للصشحافة الوطنية والمحلية
من أاجل تثمين مدينة وهران ودعم
ترششحها.
جه رئيسص المجلسص الو’ئي نداء
وو ّ
لشش -ب -اب وه -ران ب-غ-ي-ة إاطÓ-ق ع-ل-ى
مواقع التواصشل ا’جتماعي ’ سشيما
فايسشبوك حملة للقول «نحن ششباب
وهران نريد أان تسشتضشيف وهران
دورة أال- -ع- -اب ال- -ب- -ح -ر ال -م -ت -وسش -ط
 .»2021ومن جهته يرى رئيسص
ال-م-ج-لسص الشش-ع-ب-ي ال-ب-ل-دي لوهران
بأان الحركة الجمعوية تششكل
العمود الفقري لتنمية البÓد مششيرا
إال -ى اإ’م-ك-ان-ات و ال-م-ؤوهÓ-ت ال-ت-ي
ت -زخ -ر ب -ه-ا وه-ران ع-ل-ى اأ’صش-ع-دة
ا’ق-تصش-ادي-ة والسش-ياحية والتاريخية
وغيرها .وأاششار نفسص المسشؤوول
إالى «ضشرورة التعبئة والتأاكيد للعالم
أان- -ن- -ا ن- -ري- -د دورة أال- -ع- -اب ال -ب -ح -ر

المتوسشط  2021في وهران».
ك -م -ا ت -م خÓ-ل ه-ذا ال-ل-ق-اء ع-رضص
ف -ي -ل -م وث -ائ -ق -ي سش -ت-وضش-ع ل-مسش-ات-ه
اأ’خ -ي -رة ق -ري -ب -ا ل-ت-ق-دي-م-ه ف-ي 27
أاغسش-طسص ال-م-ق-ب-ل ب-إاي-طاليا لتثمين
المؤوهÓت التي تتوفر عليها مدينة
وه - -ران ف - -ي م - -ج - -ال ال- -م- -نشش- -آات
ال- -ري -اضش -ي -ة وا’ق -تصش -ادي -ة وإاب -راز
ق -درات -ه -ا السش -ي -اح -ي-ة وإان-ج-ازات-ه-ا
ا’ق-تصش-ادي-ة وال-ع-م-ران-ي-ة ومواقعها
الطبيعية والتاريخية.
وف- - -ي ه- - -ذا اإ’ط - -ار ذك - -ر رئ - -يسص
المجلسص الششعبي الو’ئي لوهران أان
أاشش -غ -ال إان -ج -از ال -ق -ري-ة اأ’ول-م-ب-ي-ة
ب -ط -اق -ة اسش -ت -ق-ب-ال ت-ت-ج-اوز 7.000
شش -خصص ق -د ان-ط-ل-قت ب-ب-ل-دي-ة ب-ئ-ر
الجير بالقرب من المركب اأ’ولمبي
ال -مسش -ت -ق-ب-ل-ي ال-ذي ت-ت-ق-دم أاشش-غ-ال
تجسشيده بششكل معتبر.
وسشيتم اسشتÓم القرية اأ’ولمبية في
ظرف  36ششهرا وسشيكون إانجازها
وف-ق-ا ل-ل-م-ع-اي-ي-ر ال-دول-ي-ة وف-ق ذات
ال-م-ت-ح-دث م-خ-ت-ت-ما تدخله بالقول
بأان وهران «جاهزة أ’لعاب البحر
المتوسشط  .»2021كما تم عرضص
Óن -ت -رنت خ -اصص ب -أال -ع-اب
م -وق -ع ل  -أ
ال -ب -ح -ر ال -م-ت-وسش-ط  2021والذي
ي -تضش -م -ن راب-ط رسش-م-ي ج-دي-د م-ع
ف- -ايسش- -ب- -وك ورواب- -ط م- -ع وزارت -ي
الشش- -ؤوون ال- -خ- -ارج- -ي- -ة والسش -ي -اح -ة
وال -م-وق-ع ال-رسش-م-ي ل-و’ي-ة وه-ران.
Óششارة فقد تم تنظيم هذا اللقاء
ل إ
من طرف المجلسص الششعبي الو’ئي
لوهران ومديرية الششباب والرياضشة
ت -حت شش -ع -ار «ال-ح-رك-ة ال-ج-م-ع-وي-ة
تدعم ترششيح مدينة وهران أ’لعاب
البحر اأ’بيضص المتوسشط .»2021

تحويÓت:

العربي الكؤيتي يتخلى عن اسضتقدام درارجة

قّ-رر ن-ادي ال-ع-رب-ي ال-ك-وي-ت-ي التخلي
عن فكرة اسشتقدام المهاجم الدولي
ال -ج-زائ-ري ل-م-ول-ودي-ة ال-ع-ل-م-ة ول-ي-د
درارجة ،حسشب ما أاوردته صشحيفة
«القبسص» الكويتية.
وحسشب تصش- -ري- -ح مسش -ؤوول ل -ل -ن -ادي،
تضش- -ي -ف الصش -ح -ي -ف -ة ب -أان «ال Ó-عب
الجزائري كان يهم النادي في بداية
اأ’م -ر ق -ب -ل أان ي -ت -راج -ع ع -ن ف-ك-رة
اسش -ت-ق-دام-ه بسش-بب «رفضص م-ول-ودي-ة
العلمة تسشريحه».
وك-ان ال-ع-رب-ي ال-ك-وي-ت-ي ق-د اسش-تقدم
ث Ó-ث -ة ’ع -ب-ي-ن أاج-انب م-ن ب-ي-ن-ه-م-ا
ال - -ج - -زائ - -ري - -ان ك- -ري- -م م- -ط- -م- -ور
(ك -اي -زرسش Ó-وت -رن اأ’م-ان-ي سش-اب-ق-ا)
وأاك -رم ج -ح -ن -ي -ط (وف -اق سش -ط -ي -ف
سشابقا).
وك -ان درارج -ة ي -ث -ي -ر أايضش -ا اه-ت-م-ام
الناديين السشعوديين الفيصشلي وهجر.
وليد درارجة الذي توج بلقب أاحسشن
هداف للرابطة اأ’ولى برصشيد 16
ه- -دف- -ا ،ك- -ان ق- -د كشش- -ف اأ’سش- -ب -وع
ال- -م- -اضش -ي ع -ن ن -ي -ت -ه ف -ي م -غ -ادرة
«البابية» ،موضشحا بأان قرار رحيله

اتخذ بموافقة فريقه الذي ’ زال
يربطه به عقد إالى غاية يونيو .2016
وششرح درارجة بأان أاسشباب مغادرته
للعلمة ،نابعة عن طموحاته بجلب

اه-ت-م-ام ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي كريسشتيان
غوركوف ،مششيرا بأانه من الصشعب
تحقيق ذلك لو يبقى مع فريق ينششط
في الرابطة الثانية.

جمعية الششلف

تحضضيرات مكثفة ..وتركيز على الجانبين البدني والتكتيكي
دخلت جمعية الششلف من خÓل تربصشها الجاري بسشطيف تحت قيادة المدرب الفرنسشي «و’م» مرحلة الحسشم من حيث
الخطط الفنية والتكتيكية والتحضشير البدني من جهة وكذا السشعي بجدية ’صشطياد العصشافير النادرة لتدعيم الصشفوف قصشد
العودة السشريعة للقسشم المحترف اأ’ول حسشب تصشريحات عبد الكريم مدوار ومناجير الفريق الزاوي سشمير الرحلة التي
تقودها الجمعية بمدينة عين الفوارة تكون قد دخلت مرحلة الحسشم من خÓل التدريبات التي ارتفع نسشقها بعدما اسشتنتج
الجهاز الفني رغبة عناصشر الفريق في العمل أاكثر والحرصص على بلوغ اأ’هداف خÓفا لتربصص السشنة المنصشرمة الذي لم
يعط ثماره برأاي الÓعبين أانفسشهم .فالعامل التكتيكي والبدني الذي عانى منه الششلفاوة خÓل الموسشم المنصشرم يكون
المدرب قد وضشع يده على الجرح الذي يدركه سشمير زاوي رفقة صشالحي.
ومن جانب آاخر يسشعى مدوار وصشخرة الدفاع زاوي الى اصشطياد العصشافير النادرة من خÓل اسشتهداف بعضص العناصشر التي
دخلت مرحلة التجارب تحت أانظار و’م ويتعلق اأ’مر بكل من ششريط محمد الذي ينششط في فريق خنششلة وريحاني
كمهاجم الذي سشبق له اللعب ضشمن صشفوف وفاق سشطيف صشنف اأ’ششبال .ومن جهة أاخرى يعمل المدرب على إايجاد
مسشترجع لتعويضص زاوشص المسشرح وحارسص ثاني لصشالحي خششية اإ’صشابات وتربصشات الفريق الوطني.

الششلف /و.ي .أاعرايبي

بايرن ميونيخ

رومينيغيه يؤؤكد انتقال شضفانشضتايغر إالى مانشضيسضتر يؤنايتد
انتقل باسشتيان ششفاينششتايغر قائد فريق بايرن ميونيخ بطل الدوري اأ’لماني لكرة القدم ،إالى مانششسشتر يونايتد
اإ’نجليزي ،بحسشب ما أاكده كارل هاينز رومينيغه رئيسص مجلسص إادارة النادي البافاري.
وقال رومينيغه خÓل مؤوتمر صشحفي أامسص أان ششفاينششتايغر صشاحب الـ 30عاما طلب خÓل لقاء بينهما الجمعة
الرحيل ،وقد وافق النادي على طلبه ،وتتبقى تفاصشيل بسشيطة على انضشمامه إالى النادي الفائز بلقب الدوري
اإ’نجليزي  20مرة.وأاضشاف« :لقد وافقنا على هذا الطلب ،لقد اتفقنا على صشفقة انتقال مع مانششسشتر يونايتد ،أاششعر
باأ’سشف لذلك ولكني أاتفهم أان الÓعب يرغب في تجربة جديدة قبل نهاية مسشيرته».
ولم يتم الكششف عن أاي تفاصشيل للصشفقة ولكن تردد أان مانششسشتر سشيدفع  20مليون يورو (22.2مليون دو’ر) لبايرن
م -ي -ون -ي -خ ل-ل-حصش-ول ع-ل-ى خ-دم-ات شش-ف-اي-نشش-ت-اي-غ-ر ،ال-ذي ي-ن-ت-ه-ي ع-ق-ده م-ع ال-ف-ري-ق ف-ي  ،2016ل- -م- -دة  3مواسشم.
وتحدثت صشحيفة «ذي مانششسشتر ايفينينغ نيوز» عن دفع مانششسشتر لنحو  8.9لبايرن للتعاقد مع ششفاينششتايغر لثÓثة
أاعوام.وتحدث رومينيغه عن «حلول عادلة جدا لك Óالطرفين ،لقد وضشعنا في اعتبارنا الروح المعنوية لباسشتيان،
المحادثات لم تكن صشعبة ،باسشتيان سشيخضشع للكششف الطبي ،بعد هذا سشتصشبح صشفقة ا’نتقال رسشمية».
وأاصشدر مانششسشتر يونايتد بيانا مختصشرا ،أاكد من خÓله« :مانششسشتر يونايتد يسشعده اإ’عÓن عن توصشله ’تفاق مع
بايرن ميونيخ بششأان التعاقد مع ’عب الوسشط باسشتيان ششفاينششتايغر ،انتظارا للكششف الطبي وا’تفاق على البنود
الششخصشية للعقد ،سشيتم إاصشدار المزيد بمجرد اكتمال خطوة ا’نتقال».

الفجر03.50...............:
مواقيت الظهر١2.54...............:
الصشÓة العصشر١٦.45...............:
المغرب20.١2..............:
العششـاء2١.50................:
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ال -رئ -يسس ال -ف -رنسش -ي «شش -ارل
ديغول» ا÷زائر دولة حرة.

الطقسس المنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة
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قصصــ ــائـ ــ ــد و مـ ــ ــ ــدائح تعطـ ــ ــ ــ ــر ليــ ــ ــ ــ ــل
بونــ ــ ــ ــة وتطـ ــ ــ ــرب الجمهــ ــ ــور العنابــ ــي
تتواصشل السشهرات الفنية الرمضشانية بولية عنابة– ،ت إاششراف مديرية الثقافة إاحياء لششهر رمضشان الكر ،Ëوكذلك خلق
لغنية ا◊ضشرية ‘ طبعته العاششرة ،انطلقت
فضشاءات ترفيهية للسشهرات الليلية لهذا الششهر الكر ،Ëفبعد اسشتكمال أايام مهرجان ا أ
لنششاد لفرقة العيسشاوة .
ليلة أامسس فعاليات مهرجان ا إ

وال -ج -م -ع -ي -ة الصس -وف-ي-ة ل-ل-ث-ق-اف-ة
وال- -ف -ل -ك -ل -ور ،وج -م -ع -ي -ة ف -داوي
ل-ل-ع-ل-وي-ة وال-ع-يسس-اوى ،إال-ى ج-انب
الفرقة العيسساوية الدينية وفرقة

ال -ح -اضس -ر م-ن عشس-اق ه-ذا ال-ن-وع
الصسوفي.

عنابة :العيفة سسمير

وحدات الدرك الوطني بالبليدة

الق ـ ـ ـاء القب ـ ـضض عـ ـ ـلى عصصاب ـ ـ ـ ـات المخـ ـ ـ ـ ـدرات والجريم ـ ـ ـ ـ ـة

أاثمر نششاط وحدات الدرك
الوطني التابعة للقيادة
لو ‘ ¤البليدة ،
ا÷هوية ا أ
على وضشع حد لعصشابات
خطÒة ،احÎفت الŒار ‘
اŸواد اıدرة واŸمنوعة
والصشلبة منها والذهب،
حجزت Ãوجبها أاك Ìمن 200
كيلوغراما من القنب الهندي
والكوكاي ،Úوقرابة الـ 70
أالف من ا◊بوب اŸهلوسشة،
فضش Óعن حجز كمية معتÈة
لصشفر ،قدرت
من اŸعدن ا أ
بـحوا‹  2000غرام منه .

نشساط عناصسر ووحدات الدرك
ف-ي ف-رق-ه-ا ال-م-ن-وع-ة ،ج-اء ألجل
فرضس األمن و حماية المتلكات
الفردية والعمومية ،حيث تمّكنت
وح - -دات السس- -لح م- -ن ت- -ف- -ك- -يك
م -ج -م -وع -ات إاج -رام-ي-ة ،تصس-ن-ف
ضس-م-ن عصس-اب-ات خ-ط-ي-رة ل-قطاع
ال- -ط- -رق وق -ي -ام -ه -ا ب -اع -ت -داءات
وه- - -ج - -وم - -ات مسس - -ل - -ح - -ة ضس - -د
ال -م -واط -ن -ي-ن ،وسس-ل-ب-ه-م أام-وال-ه-م
وسس- -ي- -ارات- -ه- -م ،م- -ث- -ل م -ا حصس -ل
ب-ال-م-ح-ور ال-م-روري ب-ي-ن م-دينتي
بودواو والرغاية ،وأايضسا تفكيك
مجموعة أاشسرار ثانية ،تخصسصست
في سسرقة السسيارات تتكون من
 12عنصسرا.
وكانت قضسية فك لغز العتداء
ع -ل-ى ب-ري-د ج-ام-ع-ة سس-ع-د دح-لب
ال-ب-ليدة  ،1والسس -ت-ح-واذ ع-ل-ى م-ا
يقارب الـ  400مليون سسنتيم من
خزنتها ،قضسية هامة اسستقطبت
اهتمام األسسرة الجامعية و الرأاي
العام ،خاصسة و أان بطلها تبين أانه
ال-ق-ابضس ال-ب-ري-دي ال-مسس-ؤوول عن
تسس -ي -ي-ره ،وادع-ائ-ه ف-ي سس-ي-ن-اري-و
فاشسل تعرضسه لعتداء مسسلح من
ق -ب -ل م -ج -ه -ول-ي-ن ،إال أان ال-ح-ي-ل-ة

كشسفت وافتضسح أامره وتبين أانه
سسبق له وأان قام بفعل مشسابه في
العام  ، 2008إال أانه خرج من تلك
ال- -ج- -ري- -م- -ة م- -ث- -ل الشس- -ع -رة م -ن
العجين.
وف-ي سس-ي-اق ج-رائ-م الع-تداءات،
ع- -ال- -جت وح -دات ال -م -ج -م -وع -ة

اإلق- -ل- -ي -م -ي -ة ،قضس -ي -ة أاخ -رى راح
ضس-ح-ي-ت-ه-ا رع-ي-ت-ان أاج-ن-ب-ي-ان م-ن
ج-نسس-ي-ة صس-ي-ن-ي-ة بمحيط مشسروع
ال -م -دي -ن -ة ال -ج-دي-دة ف-ي ب-ون-ي-ان
بمركز عمروصسة تحديدا ،حيث
أاثمر التحقيق على القبضس على
ال-ف-اع-ل-ي-ن وت-ح-ديد هويتهم ،كما

كان لنشساط وحدات الدرك أاثر
حسسن في تفكيك عصسابة أاخرى
م- -خ- -تصس- -ة ف- -ي ت- -ج -ارة ال -ع -ق -ار
بضس -واح -ي وادي ال -ع -لي-ق ،ح-يث
ب-ي-نت ال-ت-ح-ري-ات أان  8أاشسخاصس
ك-ان-وا ي-ق-وم-ون ب-ت-ج-ارة ف-ي قطع
أارضس -ي -ة ف -لح-ي-ة ت-اب-ع-ة ألم-لك
الدولة ،و كانوا يسستعملون أادوات
ت - -زوي - -ر ل - -ل - -ت - -م- -وي- -ه واإلي- -ق- -اع
بضسحاياهم ،افتضسح أامرهم وتم
ال -ق -بضس ع-ل-ي-ه-م وإاح-ال-ت-ه-م ع-ل-ى
التحقيق القضسائي أايضسا .
وعموما عالجت الوحدات التابعة
ل -ل -درك ال -وط -ن-ي ،ن-ح-و  6آالف
قضسية ،تعلقت باإلجرام العام ،
و 288قضس - -ي- -ة خصست ج- -رائ- -م
الهجرة واإلقامة غير المشسروعة،
وأاك- -ث- -ر م -ن  60قضس -ي-ة أاخ-رى
خصست ال -ت -ه -ريب وال -ت -زوي -ر ف -ي
ال-ع-م-ل-ة ،ت-م خ-لل-ه-ا ت-وقيف أاكثر
من  700مشسبوه ومتهم .

لينة ياسسمين

عبد الرحمن جلول مديرا جديدا للحماية المدنية بالبليدة

تمت نهاية الأسسبوع مراسسيم
ت- -نصس- -يب ال- -م- -دي -ر ال -ولئ -ي
الجديد عبد الرحمان جلول،
على راأسس المديرية الولئية
للحماية المدنية .
الوافد الجديد تسسلم مهامه
بشس -ك -ل رسس -م -ي ،ق -ادم -ا م-ن
على راأسس المديرية الولئية
بميلة ،خلفا لسسابقه العقيد
غ -وال -م ع -ب -د ال -ق -ادر وال-ذي
اأح -ي -ل ع -ل -ى ال-ت-ق-اع-د ،ف-ي
ح- - -ف- - -ل حضس- - -ره ال- - -م- - -دي - -ر
المركزي للتنظيم والتنسسيق
ل-لإسس-ع-اف-ات م-ح-مد خلف،

م-م-ث-ل ل-ل-م-دير العام العقيد
ل -ه -ب -ي -ري مصس-ط-ف-ى ،وت-م-ي-ز
ال-ح-ف-ل ب-الإشس-ادة ب-ال-مشس-وار
ال -م -ه -ن-ي ال-ذي اأداه ال-م-دي-ر
السس- -اب- -ق ع- -ل -ى راأسس ج -ه -از
الحماية المدنية.
وينتظر من المدير الجديد
اأث -ن -اء م -ب -اشس -رت -ه ل -م -ه-ام-ه،
التعامل في هذه الأيام مع
سسلسسلة الحرائق التي ضسربت
عدة نقاط سسوداء ،على طول
م- - -ح - -ور الأرب - -ع - -اء شس - -رق - -ا
وب- -وع- -رف- -ة ج- -ن- -وب- -ا ،ح- -يث
ع -رفت ال -م -ن -ط -ق -ة ان -دلع-ا

لعدة حرائق اسستمرت لأكثر
م- - -ن  3اأي - -ام ،واأتت ع - -ل- -ى
مسس-اح-ة واسس-ع-ة م-ن ال-غ-ط-اء
ال- - -ن- - -ب- - -ات- - -ي ،وصس- - -لت اإل- - -ى
م -ح -اصس -رة ب -عضس ال-ح-ظ-ائ-ر
ل-ت-رب-ي-ة ال-حيوانات والطيور،
وح-ت-ى ال-مسس-اك-ن ب-ال-م-ن-اط-ق
الريفية والجبلية ،وزادت في
ارت - -ف - -اع درج- -ات ال- -ح- -رارة
ال -مسس -ج -ل -ة بشس -ك-ل م-ل-ح-وظ
ه -ذه الأي -ام ،م -ن اأي -ام شس-ه-ر
الصسيام.

البليدة :لينة ياسسمين
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رئيسشة ا÷معية ا÷زائرية لداء الهيموفيليا

تحذير من عملية الختان قبل بلوغ السصنتين
كششفت رئيسشة ا÷معية
ا÷زائرية لداء
الهيموفيليا لطيفة Ÿهان
عن تسشجيل  2345مصشاب
باŸرضس على اŸسشتوى
الوطنيﬁ ،ذرة من
عملية اÿتان اŸبكرة
قبل بلوغ الطفل سشنة أاو
لن ذلك يششكل
سشنت Úأ
خطرا على حياته لسشيما
‘ حال كان مصشابا Ãرضس
الهيموفيليا .

صسونيا طبة

الهلل العيسساوي .
واسس -ت -ط -اعت ه -ذه ال -ف -رق وم -ن
خ- -لل نسس- -ق حضس- -ري ج -م -اع -ي
متصسوف أان تثير فضسول الجمهور

الجزائر

العدد 16771

لنششاد
افتتاح فعاليات أايام العيسشاوة و ا إ

وأاحيا شسيوخ الحضسرة العيسساوية
حضس -رة ج -م -اع-ي-ة شس-م-لت عشس-رة
فرق وجمعيات عيسساوية متصسوفة
متخصسصسة في هذا النوع الغنائي
المتوارث في عنابة منذ القديم
ويسس- -م- -ى ب- -ال -ب -ن -ق -ة أاوال -حضس -رة
ال -ع-يسس-اوي-ة وه-ي ن-وع م-ن ال-غ-ن-اء
واإلنشساد والمديح الديني يعتمد
بالدرجة األولى على الغناء وذكر
المولى عز وجل واألنبياء وأاولياء
الله الصسالحين في قصسائد مدح
وإانشس -اد م -ؤوث -رة م -ع خ -ل -ق أاج-واء
روح -ان -ي -ة م -ت -م-ي-زة تشس-ع-ل ف-ي-ه-ا
الشسموع وتضسرب فيها الدفوف.
ورافقت هذه األغاني واألجواء
ط -ق -وسس جسس -دي -ة م -ث -ي-رة أادت-ه-ا
بشسكل جماعي الفرق المشساركة،
ترجمت طقوسس الحضسرة وتقاليد
«ال -زردة» ال -م -ع -روف -ة ف-ي ع-ن-اب-ة
وق -ال-م-ة وبسس-ك-رة وسس-وق أاه-راسس
وأام ال -ب -واق -ي ،ع -ل-ى غ-رار ف-رق-ة
سس -ي -دي م -رزوق ل -ل -ع -يسس -اوى م-ن
عنابة ،وجمعية اإلخوان للحفظية
المدائح ،وجمعية مرزوق للقرآان

23°

 33°وهران

31°

واأك -دت رئ -يسس -ة ال -ج -م -ع -ي -ة
خ -لل ن -دوة ن -ق -اشس ن-ظ-مت
اأمسس ب - -م - -ن - -ت - -دى ج - -ري- -دة
المجاهد ،اأن ما بين  2اإلى 3
وفيات يتم تسسجيلهم في كل
م -وسس -م خ -ت -ان خ-لل ال-ل-ي-ل-ة
السس -اب -ع -ة وال -عشس -ري-ن ن-ظ-را
لإصسابتهم بداء الهيموفوليا،
موضسحة اأن المرضس ل يمكن
اك -تشس-اف-ه اإذا ل-م ي-ت-م ال-ق-ي-ام
ب-ال-ت-ح-ال-ي-ل ال-ط-ب-ية ،مشسددة
على ضسرورة القيام بالكشسف
المبكر للمرضس لما له من
دور ف -ي ت-ف-ادي ال-ع-دي-د م-ن
الحالت الخطيرة المسسجلة
ك -ل سس -ن -ة ب -اع -ت-ب-ار ال-م-رضس

متمثل في عدم تخثر الدم
في جسسم الإنسسان في حالة
اإصس -اب -ت -ه ب-ج-روح ب-الإضس-اف-ة
ال- -ى ت- -ك- -ث- -ي- -ف ال- -ح- -م- -لت
ال- -ت- -حسس- -يسس- -ي- -ة ل -ل -ت -وع -ي -ة
بخطورة المرضس .
ودعت لمهان وزارة الصسحة
والسس - - - - - -ك- - - - - -ان واإصس- - - - - -لح
ال -مسس -تشس-ف-ي-ات اإل-ى م-ت-اب-ع-ة
ت-ع-ل-ي-م-ات-ه-ا واإدراج ع-م-ل-يات
ال - -خ - -ت - -ان ضس- -م- -ن ق- -ائ- -م- -ة
ال -ع -م-ل-ي-ات ال-ج-راح-ي-ة ال-ت-ي
ت -ق -ام ل-ك-ل الأط-ف-ال م-ا ب-ي-ن
عامين و 3سسنوات من اأجل
ت- - -ف- - -ادي ال- - -مضس- - -اع - -ف - -ات
ال- -خ- -ط- -ي- -رة ،م- -وضس- -ح -ة اأن
ت-ع-ل-ي-م-ة وزارة الصس-ح-ة ال-ت-ي
ت -تضس -م -ن اإج -ب -اري -ة ال -ق -ي -ام
ب- -ال -خ -ت -ان م -ن ق -ب -ل اأط -ب -اء
ج -راح -ي -ي -ن وداخ -ل ق-اع-ات
الجراحة ل تطبق في بعضس
المدن الكبرى التي نجد فيها
م -م-رضس-ي-ن واأط-ب-اء ع-ام-ي-ي-ن
يقومون بالعملية للأطفال.
من جهتها اأشسارت المختصسة
في علج اأمراضس الدم مريم
بن صسادوق اإلى اأن عمليات
ال-خ-ت-ان ت-ن-ج-ح  100بالمائة
دون ظ -ه -ور اأي مضس -اع -ف -ات
خ-ط-ي-رة ف-ي ح-ال ت-م ات-خ-اذ

الحتياطات اللزمة من قبل
الأط-ب-اء وال-م-م-رضس-ي-ن واأخذ
المريضس للدواء الخاصس بداء
الهيموفيليا والذي يجعل دم
ال- -مصس- -اب ق -اب -ل ل -ل -ت -خ -ث -ر،
مضس -ي -ف -ة اأن -ه ع -ن-دم-ا ي-ك-ون
ال-ط-ف-ل م-ريضس بالهيموفيليا
الحادة تظهر اأعراضسها في
وقت مبكر ويمكن اكتشساف
ال- -م -رضس ،ول -ك -ن ف -ي ح -ال -ة
ك- - -انت خ- - -ف - -ي - -ف - -ة يصس - -عب
تشس -خ -يصس-ه-ا ك-ون ال-ع-لم-ات
تكون مخفية .
وأاكدت المختصسة في علج
أام - -راضس ال - -دم ب- -ن صس- -ادوق
م -ري -م ي -وج -د ت -حسس -ن ف-ي-م-ا
ي -خصس ال -ت-ك-ف-ل ب-ال-مصس-اب-ي-ن
بداء الهيموفيليا في الجزائر
م-ق-ارن-ة ب-السس-ن-وات ال-ماضسية
وتشس - -خ - -يصس - -ه- -ا م- -ن ط- -رف
األط-ب-اء وال-م-م-رضس-ي-ن وحتى
األول- -ي- -اء ال- -ذي- -ن أاصس- -ب -ح -وا
ي-ت-ح-ل-ون ب-ال-وعي ويسساعدون
أاط-ف-ال-ه-م ع-ل-ى ال-ت-ع-ايشس مع
هذا الداء المزمن مضسيفة أان
في الوقت الحالي يتم تعليم
األولياء كيفية علج المريضس
ف- -ي ال- -م- -ن -زل م -ا يسس -م -ى ل
بروفيلكسسي دون التوجه إالى
المسستشسفى للقيام بذلك .

أامن سصكيكدة ينظم عملية ختان جماعي

ن -ظ -مت مصس -ال -ح أام -ن ولي -ة
سس-ك-ي-ك-دة ،ف-ي إاط-ار ال-ت-ك-فل
الج-ت-م-اع-ي ب-قوات الشسرطة
وب- -م -ن -اسس -ب -ة شس -ه -ر رمضس -ان
المعظم لهذه السسنة ،عملية
خ-ت-ان ج-م-اع-ي لصس-ال-ح أاب-ناء
ع - - - -ن - - - -اصس - - - -ر الشس- - - -رط- - - -ة
والمتقاعدين وذوي الحقوق
 ،ب- -ال- -ت -نسس -ي -ق م -ع م -دي -ري -ة
ال -نشس -اط الج -ت -م-اع-ي وك-ذا

ال- -م- -ؤوسسسس -ة السس -تشس -ف -ائ -ي -ة
لولية سسكيكدة.
ال -ع -م -ل -ي -ة ال -ت -ي دأابت ع -ل -ى
ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا مصس-الح أامن ولية
سسكيكدة خلل شسهر رمضسان
ك - -انت ب - -حضس - -ور ال- -ط- -ب- -يب
لم -ن ال -وط -ن -ي
ال- -م- -راقب ل  -أ
وال- -ط- -ب- -يب ال -ن -فسس -ي ،وك -ذا
ب -عضس إاط -ارات أام -ن ال -ولي-ة
م-ن م-خ-ت-ل-ف ال-مصس-الح رفقة

أاب - - -ن - - -اء ق - - -وات الشس- - -رط- - -ة
وع -ائ -لت -ه -م ،ح -يث ف-ي ج-و
بهيج ،تمت عملية الختان من
ط - -رف ال - -ط - -ب- -يب ال- -ج- -راح
ب -ال-مسس-تشس-ف-ى « ع-ب-د ال-رزاق
ب -وح -ارة « ،وك -ذا أاخ -ذ صس-ور
ت- - -ذك- - -اري - -ة م - -ع األط - -ف - -ال
وأاوليائهم .

سسكيكدة :خالد العيفة

أامن بومرداسس

معالج ـ ـ ـة  156قضصـ ـية إاجرامي ـة خـÓل شص ـهر جـ ـوان
عالجت مختلف وحدات الشسرطة القضسائية
ألم -ن ولي -ة ب -وم-رداسس  156قضس-ي-ة إاجرامية
خلل شسهر جوان ،تورط فيها  235شسخصسا
منهم  3قصسر و 4أاجانب ،تم على إاثرها إايداع
 48متهما رهن الحبسس فيما اسستفاد  21آاخر
من السستدعاء المباشسر.
شس -م -لت قضس-اي-ا اإلج-رام ال-م-ع-ال-ج-ة م-ن ق-ب-ل
مصسالح األمن لبومرداسس عدة حالت منها 63
قضسية خاصسة بالضسرب والجرح العمدي21 ،
قضسية في السسرقة البسسيطة 25 ،قضسية متعلقة
بالسسب والشستم 7 ،قضسايا متعلقة بالتهديد،
و 15قضسية ذات صسلة بجرائم المخدرات.

لمن العمومي
كما سسجلت المصسلحة الولئية ل أ
خلل ذات الفترة  2858جنحة مرورية بزيادة
ملحوظة عن شسهر ماي ،منها  17حادث مرور
جسس-م-ان-ي 22 ،ج-ري-ح وق-ت-ي-ل-ي-ن ،إاضس-اف-ة إالى
سس- -حب  515رخصس -ة سس -ي -اق-ة 1915 ،غرامة
جزافية و 62مخالفة مسسجلة بواسسطة جهاز
الرادار.
وفي مجال شسرطة العمران والبيئة ،سسجلت
المصسلحة  49تدخل في مجال العمران19 ،
تدخل في مجال البيئة و 54تدخل في مجال
محاربة التجارة غير الشسرعية.

بومرداسس :ز /ك

«ج ـ ـ ـازي» يجتمـ ـ ـع بشصركائ ـ ـ ـ ـه علـ ـ ـ ـى مائ ـ ـ ـدة اإلفطـ ـ ـ ـ ـار

الشش- -عب /ك- -ك -ل سش -ن -ة وÃن -اسش -ب -ة شش -ه -ر
رمضشان الكر Ëنظم «جازي» رائد
ال -ه -ات -ف ال -ن -ق -ال ‘ ا÷زائ -ر
لسشبوع الفارط
ن-ه-اي-ة ا أ
إاف - - -ط - - -اري - - -ن ‘ أاح- - -د
اŸط- -اع -م ال -ع -اصش -م -ي -ة
الراقية على ششرف ششركائه
القتصشادي Úوالجتماعي.Ú
ودع- -ي إا ¤ا◊ف- -ل ع- -دد م -ن شش -رك -اء
اŸت - -ع - -ام- -ل م- -ن ﬂت- -ل- -ف ال- -ق- -ط- -اع- -ات و
اŸؤوسشسش -ات الق -تصش -ادي -ة وال -دب -ل-وم-اسش-ي-ة
لع Ó- - - -م وا÷م - - - -ع - - - -ي- - - -ات اÒÿي- - - -ة
وا إ
والرياضشية.
لفطار حضشور طاهر حجار وزير
وميز ا إ
التعليم العا‹ والبحث العلمي الذي ذكر
ا◊اضش -ري -ن ‘ ك -ل -م -ة م -ق -تضش-ب-ة ب-عÓ-ق-ة

«جازي» اŸميزة با÷امعة ا÷زائرية
لت-ف-اق-ات
م -ن خ Ó-ل ع -دد ه -ام م -ن ا إ
لخÒة.
التي “ت خÓل السشنوات ا أ
ك- -م -ا ل -ب -ى ال -دع -وة ع -دد م -ن رج -ال
لع- - - - -م - - - -ال و م - - - -دراء اŸؤوسشسش - - - -ات
ا أ
لطارات السشامية وكذا
لعÓمية و ا إ
ا إ
ششريك اŸتعامل اŸتمثل ‘ الصشندوق
لضش-اف-ة إا¤
Óسش-ت-ث-م-ار ب-ا إ
ال -وط -ن -ي ل -إ
اŸوزع Úوالشش- - - - - - -رك - - - - - -اء ‘ اÛالÚ
ال- -ت- -ق- -ن- -ي واŸا‹ ال- -ل -ذان ت -رب -ط -ه -م
ب-اŸت-ع-ام-ل عÓ-ق-ة ت-زي-د ع-ن أارب-ع-ة عششر
سشنة ‘ خدمة اŸواطن ا÷زائري.
وك -انت اŸن -اسش -ب-ة ف-رصش-ة ÷ازي ل-ت-ع-زي-ز
صش-ورت-ه كشش-رك-ة م-واط-ن-ة م-ن-ف-ت-ح-ة على
اÛت- -م- -ع تسش- -اه- -م ‘ ت- -ط- -وي- -ر وت- -ن -م -ي -ة
لقتصشاد الوطني.
ا إ

