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وتفقد Ÿشساريع القطاع على مسستوى ولية بومرداسس.

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

طلعي يعأين
ازدواجية الطريق
الوطني رقم 1

اتفأقية ب Úوزارة
اÛأهدين واÙأفظة
السشأمية لألمأزيغية

ي -ق -وم ال -وزي -ر ب -وج -م -ع-ة
ط -ل -ع -ي ،ال-ي-وم ،ب-زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د
لأشس- - -غ- - -ال اŸشس - -روع السسÎات - -ي - -ج - -ي
ازدواج -ي-ة ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م 01
على مسستوى وليتي البليدة واŸدية.

يشس - -رف وزي - -ر اÛاه - -دي- -ن
الطيب زيتو ،Êاليوم ،على
ت- -وق- -ي- -ع ات- -ف- -اق- -ي -ة ت -ع -اون
وت - - -نسس- - -ي- - -ق ب Úدائ- - -رت- - -ه
ال - - -وزاري- - -ة واÙاف- - -ظ- - -ة
السس -ام -ي-ة لÓ-أم-ازي-غ-ي-ة،
و ذ ل ك  Ãق - - -ر ا ل - - -و ز ا ر ة
اب-ت-داء م-ن السس-اع-ة
 11 : 00صسباحا.

...ويشش - -رف ع- -ل- -ى ت- -خ- -رج
دف -ع -ة م -ه -ن -دسش -ي ال-دول-ة ‘
اŸيكأنيك البحرية
كما سسيشسرف طلعي ،بعد غد اÿميسس ،على
م-راسس-م ت-خ-رج دف-ع-ة م-ه-ن-دسسي الدولة ‘
اŸي- -ك- -ان- -يك ال- -ب- -ح- -ري -ة ال -ت -ي سس -ت -ق -ام
ب-اŸدرسس-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-بحرية
ببوسسماعيل بتيبازة ،وذلك ابتداء
من السساعة  10 : 30صسباحا

عملية ختأن جمأعي
لفأئدة األطفأل
اŸعوزين

منتدى الذاكرة يكّرم
اÛأهد إاليأسس دريشس

تنظم جمعية مشسعل الشسهيد ،اليوم ،منتدى
ال -ذاك -رة ت-ك-رÁا ل-ل-م-ج-اه-د ال-ف-ق-ي-د اإل-ي-اسس
دريشس ،عضس- - - -و ›م- - - -وع- - - -ة  ،22ي- -نشس -ط -ه
اأسس-ات-ذة وج-ام-ع-ي-ون ،م-ت-ب-وع-ة بشسهادات
ح- -ول نضس- -ال اÛم- -وع- -ة وذلك Ãق- -ر
ج - -ري - -دة اÛاه - -د اب - -ت - -داء م - -ن
السساعة  10 : 30صسباحا.

ي - - - - -ن - - - - -ظ- - - - -م اÛلسس
الشس- - -ع- - -ب- - -ي ل- - -ولي - -ة
ا÷زائ - -ر ال- -ع- -اصس- -م- -ة
وÃب- - - - - - -ادرة ÷ن - - - - - -ة
الشسوؤون
الجتماعية،
ال- -ث- -ق- -اف- -ة ،الشس -وؤون
ال -دي -ن-ي-ة وال-وق-ف
الشسباب
والرياضسة،
غ- -دا ،ع- -م -ل -ي -ة
خ-ت-ان ج-ماعي
ل-ف-ائ-دة اأطفال
ي- - -ح- - -ي- - -ي اÛلسس الأع - -ل - -ى
العائÓت
الإسسÓ- - - -م- - - -ي ،ب- - - -ع - - -د غ - - -د
اŸع- - -وزة وذلك
اÿميسس ،اأربعينية رئيسسه
ب- -ق- -اع- -ة دن- -ي- -ا
الأسس- - -ب - -ق د .ب - -وع - -م - -ران
ب -ارك ال -ع -اشس-ور
الشس- - - -ي- - - -خ ،وذلك Ãق- - - -ر اÛلسس،
اب- - - - -ت- - - - -داء م - - - -ن
اب -ت -داء م -ن السس -اع -ة 22 : 00
السس- - - -اع- - - -ة 21 : 30
لي.Ó
لي.Ó

تأأبينية الراحل
بوعمران الششيخ

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر
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التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)٦0.٧0.3٥:

(021) 60.70.40
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اÛلسس الششعبي الوطني
يسشتأأنف أاششغأله اليوم

يسس- -ت- -اأن -ف اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي
اأشس-غ-ال-ه ،ال-ي-وم ،ب-داي-ة م-ن السساعة  10 : 00صس-ب-اح-ا ‘ ،جلسسة
علنية يخصسصسها لتقد Ëومناقشسة مشسروع القانون الأسساسسي
لضس - -ب- -اط الح- -ت- -ي- -اط ،وك- -ذا مشس- -روع ال- -ق- -ان- -ون الأسس- -اسس- -ي
للمسستخدم Úالعسسكري.Ú

ﬁأضشرة للششيخ مكركب

ينشسط الشسيخ ﬁمد مكركب ،غداﬁ ،اضسرة
بعنوان «يوم الفرقان غزوة بدر» وذلك باŸركز
ال- -ث- -ق- -ا‘ الإسسÓ- -م- -ي ،اب- -ت- -داء م- -ن السس- -اع -ة 11 : 00
صسباحا.

ندوة نقأشس حول إالغأء التقأعد النسشبي

يناقشس فوروم جريدة اÙور ،موضسوع اإلغاء التقاعد النسسبي ،اليوم،
Ãقره بدار الصسحافة طاهر جاووت ابتداء من السساعة  11 : 00صسباحا.

م ـ ـ ـ ـوقع إالك ـ ـ ـÎو ÊللÎويـ ـ ـج
السشي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأحي بألنعأمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

” اإطÓق موقع اإلكÎو Êلتشسجيع التصسال والÎويج والتسسويق السسياحي
لولية النعامة ،يحتوي على صسور ومعلومات هامة حول الإمكانات والفرصس
اŸتاحة لÎقية الوجهات السسياحية وتشسجيع السستثمار السسياحي بالولية.
ت -ن-درج ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ‘ اإط-ار ت-وف Òال-دع-ائ-م الإعÓ-م-ي-ة الÎق-وي-ة اŸت-ن-وع-ة ال-ت-ي ت-روج وت-عّ-ر ف
ب-ال-وج-ه-ة السس-ي-اح-ي-ة ال-ت-ي “ي-ز ال-ولي-ة ،ح-يث ت-عّ-د ه-ذه ال-ب-واب-ات الإل-كÎون-ية مرجعا لتزويد
اŸتصسّفحÃ Úعلومات مهمة ‘ اÛال السسياحي ،فضس Óعن الأنشسطة والفعاليات ا›ÈŸة ‘ سسبيل
ترقية السسياحة بالولية ،كما اأوضسح مسسوؤولو القطاع.

هزة أارضشية بقوة  3,5درجأت بÈج بوعريريج

سسجلت ،اأمسس ،على السساعة  11و 19دقيقة ،هزة اأرضسية بولية برج بوعريريج بلغت قوتها
 3 , ٥درج -ات ع -ل -ى سس -ل-م ريشس ،Îب-حسسب م-ا اأف-اد ب-ه م-رك-ز ال-ب-حث ‘ ع-ل-م ال-ف-لك وال-ف-ي-زي-اء
الفلكية وا÷يوفيزياء.
واأوضسح نفسس اŸصسدر ،اأن موقع الهزة الأرضسية حدد على بعد  1كلم جنوب سسيدي مبارك
بولية برج بوعريريج.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دبأشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـلنأتكـم اتصشل ـ ـوا تلفأكسس(021) 73.60.59 :
بألقسش ـ ـم التجـ ـ ـأري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

info@ech-chaab..com
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بعث حركية تنفيذ اتفاق السشلم واŸصشا◊ة

ت - -ع - -ق - -د ال - -دورة  11ل-ل-ج-ن-ة ال-ث-ن-ائ-ية
السصÎات -ي -ج -ي -ة ا÷زائ -ري -ة  -اŸال-ي-ة ح-ول
شص -م -ال م -ا‹ ،ال -ت -ي Œري أاشص -غ -ال -ه -ا ،ال -ي-وم
ال-ثÓ-ث-اء ،ب-ب-ام-اك-و ‘ ،سص-ياق تطبعه ا÷هود
التي تبذلها الدبلوماسصية ا÷زائرية لبعث
حركية تنفيذ اتفاق السصلم واŸصصا◊ة Ãا‹
اŸنبثق عن مسصار ا÷زائر.
يÎأسس ألجتماع ،ألذي يصشادف ألذكرى أألو¤
للتوقيع على ألتفاق ،وزير ألدولة وزير ألششؤوون

نفسس ألسشنة بباماكو.
وعشش -ي -ة ع -ق -د ه -ذأ ألج -ت -م -اع ك -ل -لت أ÷ه-ود
أل -دب -ل -وم -اسش -ي -ة أل -ت -ي ت -ب-ذل-ه-ا أل-وسش-اط-ة ،خ-اصش-ة
أ÷زأئ-ر ،لسش-ي-م-ا ب-ع-د ألج-ت-م-اع  9ل-ل-جنة متابعة
ألتفاق ‘  13و 14جوأن ،بنتائج إأيجابية من خÓل
أإلعÓن عن ألتفاق ب Úحكومة ما‹ وأ÷ماعات
ألسشياسشية ألعسشكرية أŸوقعة على أتفاق ألسشلم ‘
 2015على إأنششاء سشلطات ﬁلية مؤوقتة ‘ أŸناطق
أإلدأرية أÿمسشة ششمال ما‹.

لعمامرة ُيسشتقبل من قبل رئيسس الوزراء موديبو كايتا

اسصتقبل وزير الدولة وزير الشصؤوون
اÿارج- -ي -ة وال -ت -ع -اون ال -دو‹ رم -ط -ان
لعمامرة ،أامسس ،بباماكو ‘ ،ثا Êيوم من
زيارته إا ¤ما‹ ،من قبل رئيسس الوزراء
اŸا‹ موديبو كايتا.
‘ تصش -ري -ح ل -لصش -ح -اف-ة ع-قب ألسش-ت-ق-ب-ال،
أوضش -ح رئ -يسس أل -دب -ل -وم -اسش -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة أن
أÙادث -ات “ح -ورت ح -ول ألصش -ع -وب-ات أل-ت-ي
سش -ج -لت خ Ó-ل ألسش -ن -ة أألو ¤ل -ت-ط-ب-ي-ق أت-ف-اق
ألسشÓم وأŸصشا◊ة ‘ ما‹ وكذأ سشبل جعل
ألسشنة ألثانية لÓتفاق «فرصشة لتحقيق نتائج
ملموسشة».
وأك -د أن «ألسش -ن-ة أل-ث-ان-ي-ة ل-ت-ط-ب-ي-ق ألت-ف-اق
أŸنبثق عن مسشار أ÷زأئر ،يجب أن تششكل
فرصشة لتحقيق نتائج ملموسشة سشيكون لها أثر
إأي -ج-اب-ي ،سشّ-ي-م-ا ع-ل-ى أ◊ي-اة أل-ي-وم-ي-ة لسش-ك-ان
ما‹» ،مضشيفا أن هذه ألنتائج يجب أن تعكسس
أن «أللتزأمات ألتي أتخذها أÛتمع ألدو‹
بكل حرية».

إأسشتقبل رئيسس أÛلسس ألششعبي ألوطني ﬁمد

صص- - -رح وزي- - -ر ال- - -دول- - -ة وزي - -ر الشص - -ؤوون
اÿارج - -ي - -ة وال - -ت - -ع - -اون ال - -دو‹ رم- -ط- -ان
لعمامرة ،أامسس ‘ ،باماكو ،أان السصنة الثانية
من تنفيذ اتفاق السصلم واŸصصا◊ة الوطنية
‘ م-ا‹ ،ي-ن-ب-غ-ي أان تشص-ك-ل ف-رصص-ة ل-ت-ح-قيق
ن -ت -ائ -ج «م-ل-م-وسص-ة» ي-ك-ون ل-ه-ا «صص-دى» ع-ل-ى
ا◊ياة اليومية للمالي.Ú
‘ تصشريح أد ¤به عقب أللقاء ألذي خصشه به
ألوزير أألول أŸا‹ موديبو كيتا ،قال لعمامرة إأن
«ألسشنة ألثانية من تنفيذ ألتفاق أŸنبثق عن مسشار
أ÷زأئ-ر ي-جب أن تشش-ك-ل م-ن-اسش-ب-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ائج
م -ل -م -وسش -ة ي -ك -ون ل-ه-ا خ-اصش-ة ،صش-دى ع-ل-ى أ◊ي-اة
أليومية لسشكان ما‹».
وأكد لعمامرة ،أن هذه ألنتائج يجب أن تعكسس
أللتزأمات ألتي «تعهد بها بكل حرية» أÛتمع
ألدو‹ أŸدعو  -على حد قوله  -إأ ¤بذل أŸزيد
من أ÷هود للمسشاعدة على إأحÓل ألسشلم ‘ ما‹.
ب -ه -ذه أŸن-اسش-ب-ة دع-ا ل-ع-م-ام-رة أيضش-ا ،إأ ¤ب-ذل
أŸزي -ذ م -ن أ÷ه -ود ‘ ›ال م -ك -اف-ح-ة أإلره-اب
وألقتصشاد أإلجرأمي ،مؤوكدأ أن هذه أŸكافحة

مششروع قانون لتجر Ëا’نحراف النحلي والتششدد الديني قريبا

اسص -ت -ق -ب -ل وزي -ر ال -دول-ة وزي-ر الشص-ؤوون
اÿارج - -ي - -ة وال - -ت - -ع - -اون ال - -دو‹ رم- -ط- -ان
ل-ع-م-ام-رة ،أامسس ،ب-ب-ام-اك-و ،ف-ري-ق ال-وسص-اط-ة
ال- -دول- -ي- -ة ح- -ول م- -ا‹ اŸوسص- -ع ل- -ل- -م- -م -ث -لÚ
ال -دب -ل -وم -اسص -ي Úل -ل -ب -ل -دان اÿمسص -ة Ûلسس
ل‡ي ‘ ما‹.
لمن ا أ
ا أ
ع -قب ه -ذأ أل -ل -ق -اء ،أل -ذي ج -رى Ãق-ر سش-ف-ارة
أ÷زأئ -ر ،أك -د مسش -ؤوول أل -ب-ع-ث-ة م-ت-ع-ددة أألط-رأف
 ·ÓأŸتحدة من أجل ألسشتقرأر ‘
أŸد›ة ل أ
ما‹ﬁ ،مد صشالح ألنظيف ،للصشحافة ،أن هذأ
أل-ل-ق-اء ك-ان ف-رصش-ة «ل-ت-ق-ي-ي-م» ت-ن-ف-ي-ذ أت-ف-اق ألسشلم

وأŸصشا◊ة ‘ ما‹ أŸنبثق عن مسشار أ÷زأئر.
وأضشاف ‘ نفسس ألسشياق« ،نود أن نعرب عن
أرت -ي-اح-ن-ا ل-ق-دوم أل-وزي-ر أ÷زأئ-ري أل-ذي ج-م-ع-ن-ا
لتقييم ألوضشع».
وأششار نفسس أŸتحدث ،إأ ¤توأجد أحد «أك»È
مسش- -ؤوو‹ ت- -نسش -ي -ق -ي -ة أألزوأد شش -ري -ف آأغ غ -ا‹ ‘
باماكو ،وهو أحد أŸوقع Úعلى ألتفاق .موضشحا
أن حضش - -ور آأغ شش- -ري- -ف ،أل- -ذي  ⁄يسش- -ب- -ق وأن زأر
ألعاصشمة أŸالية ،يششكل حدثا «‘ غاية أألهمية»
بالنسشبة ◊ركية بعث تنفيذ ألتفاق.
كما أعرب ألنظيف عن أرتياحه لتوقيع برتوكول

يجب أخذها على أنها سشنة للتعلم بالنسشبة للبعضس
وألبعضس أآلخر».
م -ن ج -ه-ة أخ-رى ،صش-رح رئ-يسس أل-دي-ب-ل-وم-اسش-ي-ة
أ÷زأئرية أن أللقاء ششكل أيضشا مناسشبة للتطرق إأ¤
م-وأضش-ي-ع أخ-رى« ،لسش-ي-م-ا أل-عÓ-ق-ات أل-ث-ن-ائية بÚ
ألبلدين أÛاورين وألششقيق Úوألصشديق Úأللذين
مافتئ يجمعهما منذ قرون أŸصش ÒأŸششÎك».
وأوضش - -ح أن «أŸصش ÒأŸششÎك Œسش - -د ع - -ن - -د
أسشتقÓل ما‹ من خÓل ألÎخيصس ÷يشس ألتحرير
أل -وط -ن-ي ب-ف-ت-ح ج-ب-ه-ة ع-ل-ى ألÎأب أŸا‹ ب-ق-ي-ادة
رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة» ،مششÒأ
إأ ¤أن للجزأئر «ششعور جد قوي بهذأ ألتضشامن
Œاه ما‹ ‘ جميع ألظروف».
وف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -ال -ت -حضش Òلن -ع -ق-اد أل-ل-ج-ن-ة
أ◊ك -وم -ي -ة أıت -ل -ط -ة أل -كÈى ،أل-ت-ي سش-يÎأسش-ه-ا
أل -وزي -رأن أألولن ،أوضش -ح ل-ع-م-ام-رة أن-ه ت-ن-اول م-ع
م -ودي -ب -و ك -ي -ت -ا ،أل -وسش -ائ -ل أل -ك -ف-ي-ل-ة ب-اإلسش-رأع ‘
–ضشÒأت أن- -ع- -ق- -اد ه -ذأ ألج -ت -م -اع –ت شش -ع -ار
«ألتضشامن ألطبيعي ب Úأ÷زأئر وما‹».

فريق الوسشاطة الدولية ينوه بجهود ا÷زائر

وزير التهيئة العمرانية ‘ زيارة لبومرداسس

تفعيل مششاريع القطاع وا’سشتماع إا ¤انششغا’ت اŸسشتثمرين

بومرداسس :ز .كمال

برنامج وزير ألتهيئة ألعمرأنية وألسشياحة يششمل
ع -دة ﬁط -ات ه-ام-ة ،ي-ب-دأه-ا صش-ب-اح-ا م-ن ب-ل-دي-ة
دلسس ،ششرق بومردأسس ،حيث من أŸنتظر أن يتفقد
ع-ددأ م-ن أŸشش-اري-ع أŸسش-ج-ل-ة ل-ف-ائ-دة أŸن-ط-ق-ة،
م -ن-ه-ا مشش-روع أل-ق-ري-ة ألسش-ي-اح-ي-ة «ج-ن-ان أألم-رأء»
باıرج ألششرقي للمدينة ألذي يششهد نسشبة أششغال

ألعربي ولد خليفة ،أمسس ،سشف Òجمهورية ألتششيك
لدى أ÷زأئر ،مارتن فافرأ.
أوضش -ح ب -ي -ان ل -ل -م -ج -لسس ،أن ه -ذأ أل -ل -ق -اء ك-ان
«مناسشبة للتطّرق إأ ¤وأقع ألعÓقات ألتاريخية وما
ت -ع -رف -ه م -ن ح -ي -وي -ة ع -ل -ى أألصش -ع -دة ألسش -ي-اسش-ي-ة
وألق -تصش -ادي -ة وأل -ث -ق -اف -ي -ة ،لسش-ي-م-ا ‘ ألسش-ن-وأت
أألخÒة».
وق- -د ” أسش- -ت- -ع- -رأضس «›الت أل- -ت- -ع- -اون بÚ
أل - - -ب- - -ل- - -دي- - -ن ،ب- - -دءأً م- - -ن أ÷انب ألŸÈا Êودور
أÛم- -وع- -ة ألŸÈان- -ي -ة ل -لصش -دأق -ة أ÷زأئ -ري -ة -
أل -تشش -ي -ك -ي -ة ‘ ت -رق -ي -ت-ه ،ووصش-ول إأ ¤أل-ت-ع-اون ‘
›الت أل -ط -اق -ة وأل -دف -اع وأل -ف Ó-ح -ة وأل-ت-ك-وي-ن
وألثقافة».
من جهته ،أكد ألسشف Òألتششيكي  -يضشيف ألبيان
 «أسشتعدأد بÓده لÎقية تعاونها على كل أألصشعدةمع أ÷زأئر ،باعتبارها بلدأ صشديقا» ،مضشيفا بأان
بÓده «تو‹ أهتماما لعÓقاتها مع أ÷زأئر ،نظرأ
لوزنها ودورها ‘ ›ال أ◊فاظ على ألسشتقرأر
وأألمن ،سشوأء ‘ أŸغرب ألعربي أو ‘ منطقة
ألسشاحل عموما».

أاكد على أاهمية ا◊فاظ على اŸرجعية الدينية ،عيسصى:

«يجب أن تتدعم بعد أنضشمام سشكان ألششمال إأ¤
عمل دولة ما‹».
من جهة أخرى ،أوصشى لعمامرة بجعل ألسشنة
ألثانية من تنفيذ ألتفاق فرصشة «لبعث ألتنمية عÈ
جميع مناطق ما‹ Ãسشاعدة هامة من أÛتمع
ألدو‹».
وأضش -اف ‘ ،ت -ق -ي -ي -م -ه Ùت -وى ﬁادث-ات-ه م-ع
موديبو كيتا ،قائ« :Óعقدنا جلسشة عمل حقيقية
سشادها نفسس أ÷و ألذي طبع أÙادثات ألتي كثÒأ
م -ا ج -م -ع-ت-ن-ا ب-ا÷زأئ-ر م-ع-ه بصش-ف-ت-ه ‡ث-ل رئ-يسس
جمهورية ما‹».
وق -ال ل -ع -م -ام -رة ،إأن ه -ذأ أل -ل -ق -اء ك -ان ف-رصش-ة
«للتطرق إأ ¤ألصشعوبات ألتي وأجهها أŸسشار خÓل
ألسشنة أألو ¤من تطبيقه».
وأضشاف« ،لقد تبادلنا أآلرأء حول ضشرورة أن
تشش -ك -ل أل -ذك -رى أألو ¤لسش -ت-ك-م-ال أل-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى
ألتفاق ‘  20جوأن  2015تششكل أنطÓقة نوعية
ج -دي -دة وأن -ط Ó-ق -ة ج -دي -دة أيضش -ا ف -ي -م -ا ي-خصس
أإلسشرأع Ãسشار تنفيذ ألتفاق».
وأكد ‘ نفسس أÿصشوصس ،أن» ألسشنة أألو ¤هذه

ومصصدرا بدي Óعن اÙروقات.

أك -د رئ -يسس أÛلسس ألشش -ع -ب-ي أل-وط-ن-ي ﬁم-د
أل -ع -رب -ي ول-د خ-ل-ي-ف-ة ،أمسس ،أن أ÷زأئ-ر «ح-ق-قت
أهدأف أأللفية قبل أسشتحقاق موعدها وهي أآلن
م-ل-ت-زم-ة ب-ت-ح-ق-ي-ق أه-دأف أل-ت-ن-مية أŸسشتدأمة ‘
أجندة  ،»2030بحسشب ما أفاد به بيان للمجلسس.
أضشاف نفسس أŸصشدر ،أن ولد خليفة أكد خÓل
أسشتقباله للمنسشقة ألدأئمة لنظام أأل· أŸتحدة
و‡ثلة ألÈنامج أأل‡ي للتنمية ،كريسشتينا أمارأل،
أن أ÷زأئر «كانت قد باششرتÃ ،بادرة من رئيسس
أ÷م -ه -وري -ة ع -ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،إأصشÓ-ح-ات
نوعية ،لسشيما ‘ ›ال ترقية مششاركة ألنسشاء ‘
أ◊ي -اة ألسش -ي -اسش -ي-ة م-ن خÓ-ل “ك-ي-ن-ه-ن م-ن ت-و‹
م -ن -اصشب أل -ق -ي-ادة وت-ع-زي-ز “ث-ي-ل-ه-ن ‘ أÛالسس
أŸنتخبة».
كما تطرق رئيسس أÛلسس إأﬂ« ¤تلف أ÷هود
أل-ت-ي ب-ذل-ت-ه-ا أ÷زأئ-ر ل-ت-ع-زي-ز أ◊ري-ات وأ◊ق-وق
أل -ف -ردي -ة وأل -ع -ام -ة وك -ذأ رف -ع مسش -ت -وى أŸع -يشش-ة
وأله- -ت -م -ام ب -ا◊اج -ات ألج -ت -م -اع -ي -ة ıت -ل -ف
ألششرأئح ألعمرية Ÿكونات أÛتمع».
من جهتها ،حّيت ألسشيدة أمارأل «إألتزأم أ÷زأئر
بدعم أŸبادئ أŸتضشمنة ‘ ميثاق أأل· أŸتحدة
وألدفاع عنها» ،وأصشفة إأياها بـ «ألفاعل ألهام ‘
نظام أأل· أŸتحدة من خÓل مششاركتها ألدأئمة
‘ أل -ن -ق -اشش -ات أل -ه -ام -ة ح -ول م -وأضش -ي -ع ألسش -اع-ة
وأŸسشتقبل».
ك -م -ا أك -دت أن «نسش -ب -ة أل -ت -م -ث -ي -ل أل -نسش -وي ‘
أÛالسس أŸن- -ت -خ -ب -ة ‘ أ÷زأئ -ر ب -اتت م -رج -ع -ا
جديرأ بالتباع».

..يسشتقبل سشف Òجمهورية التششيك

 ...يششدد على تطبيق ا’لتزامات

ي - -ق - -وم وزي - -ر ال- -ت- -ه- -ي- -ئ- -ة
ال - -ع - -م - -ران - -ي - -ة والسص- -ي- -اح- -ة
والصص-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ب-د
الوهاب نوري ،اليوم ،بزيارة
ع - -م - -ل وت - -ف - -ق - -د إا ¤ولي - -ة
بومرداسس للوقوف على مدى
ت -ق-دم أاشص-غ-ال إا‚از اŸشص-اري-ع
السصياحية التي اسصتفادت منها
الولية اŸقدرة بـ 37مشصروعا
بسصعة  4آالف سصرير ،تضصاف
إا 2800 ¤سص -ري-ر ا◊ال-ي-ة،
وسص - -ب - -ل إاع - -ط - -اء دف - -ع ق - -وي
للقطاع الذي يشصكل موردا اقتصصاديا هاما
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أÿارجية وألتعاون ألدو‹ رمطان لعمامرة ونظÒه
أŸا‹ عبدو ألÓي ديوب.
وسش-ت-ب-حث ÷ن-ة م-ت-اب-ع-ة ألت-ف-اق ،أل-ت-ي تششرف
عليها أ÷زأئر خÓل أجتماعها ألذي يششارك فيه
ألسش -ي-د ل-ع-م-ام-رة ،أŸشش-اك-ل أل-ن-اج-م-ة ل-دى ت-ن-ف-ي-ذ
ألتفاق خÓل ألسشنة أألو ¤من تطبيقه.
يتعلق أألمر باجتماع تقييمي للسشنة أألو ¤من
تنفيذ هذأ ألتفاق ألذي وقع ‘ مرحلته أألو‘ ¤
مايو  2015و‘ مرحلته ألثانية ‘  20جوأن من

ألعدد

03

م -ت -ق -دم -ة ،مشش-روع دأر ألصش-ن-اع-ة
ألتقليدية ألتي وصشلت بها أألششغال
 80من أŸائة ،إأضشافة إأ ¤مششروع
فندق سشياحي وسشط أŸدينة بسشعة
 154غرفة.
ك -م -ا سش -ت -ت -خ -ل -ل زي-ارة أل-وزي-ر
أيضش- - -اﬁ ،ط- - -ات أخ- - -رى ع - -ل - -ى
مسشتوى بلديات ألششريط ألسشاحلي
منها حي ألكرمة وعاصشمة ألولية
وصش- -ول إأ ¤ب- -ل -دي -ة أولد م -وسش -ى
ك -م-ح-ط-ة أخÒة ‘ ،أل-زي-ارة أل-ت-ي
–مل أبعادأ مهمة ،خاصشة وأنها
تزأمنت مع أفتتاح موسشم ألصشطياف لهذه ألسشنة
وﬁاول -ة ت -ف -ع-ي-ل أŸشش-اري-ع ألسش-ي-اح-ي-ة أŸسش-ج-ل-ة
‚Óاز ،وعرضس مزيد من ألتحفيزأت وألمتيازأت
ل إ
أل- -ت- -ي وضش- -ع- -ت -ه -ا أل -دول -ة –ت تصش -رف أÿوأصس
وأŸسشتثمرين ألرأغبŒ ‘ Úسشيد مششاريع فندقية
ومركبات سشياحية بالولية ألتي –ولت ‘ ألسشنوأت
أألخÒة إأ ¤ق- -ب- -ل- -ة ل- -ل- -زوأر وأŸصش -ط -اف ،Úوك -ذأ
ألسشتماع إأ ¤أنششغالت أŸعني Úلتجاوز ألعرأقيل
ألتي تششهدها عديد أŸششاريع ونفسس أألمر بالنسشبة
Ÿناطق ألتوسشع ألسشياحي بالولية.

تفاهم لوضشع سشلطات أنتقالية وألذي يششكل  -كما
قال  -خطوة أخرى نحو –قيق مسشار ألسشلم ‘
ما‹.
‘ ن -فسس أإلط -ار ،ع ّ-ب -ر أŸت -ح-دث ع-ن ت-ف-اؤول-ه
«لتعي‡ Úثل سشامٍ لرئيسس ألدولة أŸالية من أجل
تنفيذ ألتفاق» ،وهو ما Áثل بالنسشبة له «مؤوششرأت
إأيجابية» تششجع على أ◊فاظ على هذه أ◊ركية ‘
تنفيذ ألتفاق.
‘ تأاكيده على أÿطوأت أإليجابية أÙققة
Ãناسشبة ألذكرى أألو ¤للتوقيع على ألتفاق ،نّوه
ألسشيد ألنظيف بـ «دور أ÷زأئر بصشفتها أŸششرف
وك -ذأ دور وزي -ر أل -دول -ة وزي -ر ألشش -ؤوون أÿارج -ي -ة
وأل-ت-ع-اون أل-دو‹ رم-ط-ان ل-ع-م-ام-رة بصش-ف-ته رئيسس
÷نة متابعة تنفيذ ألتفاق».

مقاضشاة  4ششباب اسشتولوا على مسشاجد ومارسشوا اإ’مامة بدون رخصشة

كشص - - -ف وزي- - -ر الشص- - -ؤوون
لوق-اف ﬁم-د
ال -دي-ن-ي-ة وا أ
عيسصى ،عن إاعداد مشصروع
ق-ان-ون ،ب-ال-ت-عاون مع وزارة
ال- -ع- -دل ،ي- -ك- -م -ل ال -ق -ان -ون
سص- -اري اŸف- -ع- -ول ،ل -ت -ج -رË
النحراف النحلي والتشصدد
ال- -دي- -ن- -ي .ك -م -ا أاع -ل -ن ع -ن
إاج - -راءات ردع - -ي- -ة ف- -ي- -م- -ا
ي- - -ت- - -ع - -ل - -ق ب - -ع - -دم احÎام
م- -واق- -يت الصصÓ- -ة ،ال -ف -ج -ر
واŸغرب خÓل شصهر الصصيام.

حياة .ك

جدد ألوزير عيسشى ،خÓل جلسشة ألسشتماع ألتي
ع-ق-دت-ه-ا ،أمسس÷ ،ن-ة ألÎب-ي-ة وأل-ت-ك-وي-ن وأل-ت-عليم
ألعا‹ وألبحث ألعلمي Ûلسس أألمة ،تأاكيده على
ضشرورة ألتأاسشيسس للمرجعية ألدينية وحمايتها من
أألشش -خ -اصس أل-ذي-ن ي-ري-دون بث أل-ف-ت-ن-ة م-ن خÓ-ل
ألÎوي -ج Ÿع -ت -ق -دأت ل “ّت بصش -ل -ة ل -ل -م -رج -ع -ي -ة
أ÷زأئرية.
وأكد ‘ هذأ ألصشدد ‘ ،تصشريحات للصشحافة
عقب أ÷لسشة ،أهمية إأنششاء أŸرصشد ألوطني ضشد
ألنحرأف ألنحلي وألتششدد ألديني ،ألذي يضشطلع
Ãه -ام م -ن -ع ف -ئ -ة ت -بث أف -ك -ارأ دي-ن-ي-ة خ-ارج إأط-ار
أŸرج- -ع- -ي -ة– ،ت ولء ه -ي -ئ -ات خ -ارج -ي -ةÁ ،سس
ب-ال-نسش-ي-ج ألج-ت-م-اع-ي وأألم-ن ألفكري للجزأئريÚ
وبوحدتهم ،لفتا إأ ¤أن ألقانون أ÷زأئري ينظم
عبادأت غ ÒأŸسشلم Úويجرم ألتبشش Òبديانات
أخرى.
وأبرز ‘ هذأ أإلطار ،ألدور ألهام ألذي تضشطلع
به أŸسشاجد من خÓل أألئمة ،ألذي يتع Úعليهم،
كما قال ،أÿضشوع إأ ¤تكوين ‘ إأطار أŸرجعية
ألدينية وألتاريخية للبلد ،مفيدأ أن وزأرته بصشدد
ط-رح ق-ان-ون ت-وج-ي-ه-ي خ-اصس ب-اŸرج-ع-ي-ة أل-دينية
للدولة أ÷زأئرية ،سشنة  ،2019معتÈأ أن أŸرجعية

ألدينية ألثابتة ،تعد صشمام أألمان
ضشد ﬂتلف أوجه ألف Ïوألتطرف
ألديني ‘ ألوطن.
وف -ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اŸسش-اج-د ،ذك-ر
ع -يسش -ى ‘ ه -ذأ ألصش -دد أن ه -ن -اك
ششبابا أسشتولوأ على هذه أألخÒة ‘
ب- -عضس ولي -ات أل -وط -ن ،مسش -ت -غ -لÚ
فرصشة قدوم أŸصشل Úإأليها ليؤوّموأ
أل -ن -اسس ،وه-م غ Òم-ت-ك-ون Úأصش،Ó-
و ⁄ترخصس لهم ألسشلطة باإلمامة،
وع- -دده- -م أرب- -ع -ة وه -م م -ت -اب -ع -ون
قضشائيا Ãقتضشى قانون ألعقوبات،
أل -ذي Áن -ع ت -و‹ أإلم -ام -ة وت -ق -د Ëدروسس ب -دون
رخصشة.
و◊م-اي-ة ه-ذه أŸرج-ع-ي-ة أل-دي-ن-ي-ة ،ن-ح-ت-اج إأ¤
هيكل  -كما قال ألوزير -منها أÛلسس ألوطني
للتوجيه ألذي يقع ‘ جامع أ÷زأئر أألك Èألذي
يششيّد ‘ ألعاصشمة ،باإلضشافة إأ ¤أكادÁية أإلفتاء،
ألتي ينبغي أن تنششأا قريبا ،بالتفاعل وألتكامل مع
أÛلسس أإلسشÓ- -م- -ي أألع- -ل -ى ،م -ن أج -ل ت -وج -ي -ه
أ÷زأئ-ري Úوف-ق م-رج-ع-ي-ت-ه-م أل-دي-ن-ي-ة ويحمى كل
هذأ باŸرصشد ألوطني ضشد ألنحرأف وألتششدد
ألديني ألذي Áنع أألفكار ألدخيلة من أن تسشتغل
أ÷زأئري.Ú
وب-ال-نسش-ب-ة ل-لÎت-ي-ب-ات وأإلج-رأءأت أŸتخذة من
قبل دأئرته ألوزأرية فيما يتعلق Ãوسشم أ◊ج لسشنة
 ،2016أفاد عيسشى أن تكلفة أ◊ج  ⁄تÎأجع ‘
هذه ألسشنة ،بل أرتفعت ،ولكن زيادتها متناسشبة مع
سشعر ألصشرف ألعاŸي.
وأششار ‘ سشياق أ◊ديث ،إأ ¤أن قيمة أإليجار
قد أنخفضشت ‘ مكة أŸكرمة ،وذلك ما سشمح بأان
تكلفة أ◊ج  ⁄ترتفع كثÒأ ،رغم ألرتفاع ألسشريع
لقيمة ألدولر بالتوأفق مع قيمة ألريال ألسشعودي،
مذكرأ بأان هذه ألكلفة تصشل إأ 490 ¤ألف دينار،
منها  120ألف دج لتكلفة ألنقل أ÷وي وألبقية
تصشرف على أإلقامة وأإلطعام ،يقتطع منها 600
أورو ترجع إأ ¤أ◊اج Ÿصشارفه أÿاصشة.

عاين هياكل ومؤوسصسصات اسصتشصفائية بالبليدة

بوضشياف :التكوين ضشروري Ÿواكبة التطورات التكنولوجية
ثّمن وزير الصصحة والسصكان
ع- - - -ب - - -د اŸالك ب - - -وضص - - -ي - - -اف،
ل‚ازات ال- - -ك- - -بÒة ال- - -ت- - -ي
ا إ
ع - -رف - -ه - -ا ق - -ط- -اع الصص- -ح- -ة ‘
ا÷زائ- -ر ،واÿط- -وات اŸه -م -ة
ال - -ت - -ي أاصص - -ب - -حت تشص - -ه - -ده- -ا
ال - - - - - - -وح - - - - - - -دات واŸراك - - - - - - -ز
السص-تشص-ف-ائ-ي-ة ،ودل-يله –ول
مسص -تشص-ف-ى ال-ب-ل-ي-دة ا÷ام-ع-ي
إاﬁ ¤ج وق -طب ه-ام ل-ل-عÓ-ج
والتطبيب.

البليدة :لينة ياسسمÚ

أسشتغل ألوزير عبد أŸالك بوضشياف زيارته
ألتفقدية لولية ألبليدة ،أمسس ،ليبدي إأعجابه
ب- -ال- -ت- -ط- -ور وأإل‚ازأت أÙق- -ق- -ة ع -ل -ى أرضس
ألوأقع .وقال ألوزير ،إأن قطاع ألصشحة ‘ ألبليدة

يعت Èأ‰وذجا حيّا ‘ ألتقدم
وأل- -ت- -ن- -وع أل- -عÓ- -ج- -ي ‘ ه- -ذأ
أÛال.
وأضشاف ألوزير ،بأانه يتوجب
أليوم وأك Ìمن أي وقت سشابق،
أن ي -ك-ون ل-ل-ج-زأئ-ر م-ه-ن-دسش-ون
وت-ق-ن-ي-ون ﬂتصش-ون ‘ صش-ي-ان-ة
أل- - -ت- - -ج- - -ه- - -ي- - -زأت أ◊دي- - -ث- - -ة
وأŸتطورة ،ألتي تعزز ألقطاع،
وأن ذلك سشيمكن ألدولة ألتقليل
من أإلنفاق على أÈÿأء ألذين
ي -ت -م ألسش -ت -ع -ان-ة ب-ه-م وق-ت-م-ا ت-ع-رضس ج-ه-از م-ا
ألعطاب ،وسشيسشاعد أيضشا ‘ ربح ألوقت لصشيانة
أي جهاز يتعطل ،ومنه “ك ÚأŸرضشى من تلقي
ألعÓج ‘ أقرب وقت ،وليسس مثل ما يحدث مع
بعضس أألعطاب ،حيث يضشطر أŸرضشى ألنتظار
Ÿدة قد تصشل إأ ¤أك Ìمن  6أششهر ،ألن أ÷هاز
م -اي -زأل م -ع -ط  Ó-وي -ن-ت-ظ-ر ق-دوم خ-ب Òأج-ن-ب-ي

لفحصشه وصشيانته.
كما دعا ألوزير Ãناسشبة ألزيارة ،إأ ¤ضشرورة
موأكبة ألفريق ألطبي ،ألتطورأت ألتكنولوجية
وأل-ع-ل-م-ي-ة ،أل-ت-ي تشش-ه-ده-ا ألسش-اح-ة أل-ع-اŸية ‘
›ال ألتطبيب ،وأن –ي ÚأŸعلومات أآلنية
بالنسشبة لهم أك Ìمن ضشروري ،وهو ما سشيسشمح
ب -رف -ع مسش -ت -وى أل -طب ‘ أ÷زأئ-ر وم-وأك-ب-ة أي
تقدم ‘ هذأ أÛال .ويكفينا فخرأ أن أ÷زأئر
أ‚بت أطباء يششهد لهم ألعا ⁄بالنبوغ وألتميز،
وهم مفخرتها ع Èكل أألزمنة.
و‘ سش -ي -اق أل -زي -ارة ،ت -ف -ق-د أل-وزي-ر ﬂت-ل-ف
أŸصش -ال -ح أل -ع Ó-ج -ي -ة ب -اŸرك -ز ألسش -تشش -ف -ائ -ي
بالبليدة ،وأكد أن ‘ ﬂططات ألدولة إأ‚از
معهدين لزرع ألكلى ،أألول يكون با÷هة ألغربية
بولية تلمسشان ،وألثا Êبششرق ألبÓد بولية باتنة،
لتمك Úأ÷ميع من ألعÓج من جهة ،وتخفيف
ألضش-غ-ط ع-ل-ى م-ع-ه-د أل-ك-ل-ى ب-ال-ب-ل-ي-دة م-ن جهة
أخرى.
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منصسبا أعضساء سسلطة ضسبط ألسسمعي ألبصسري ،سسÓل:

منصصبا أاعضصاء سصلطة ضصبط السصمعي البصصري ،سصÓل:
^ معاقبـــــة بحــــــزم كــــــل أفعـــــال ألقـــــــذف ونــــــــدأءأت ألعنـــــــــف وألفتنــــــــة
’عــــÓم
^ دعــــــــــم أŸنخرطـــــــــ ‘ Úمسسعـــــــى أحـــــÎأم ألقانــــــون وحريـــــة أ إ
^ ألقنوأت أ÷زأئرية مطالبة با◊فاظ على ألوحدة ألوطنية و“اسسك أÛتمع

’ول عبد أŸالك سسÓل ،أمسس ،با÷زأئر ألعاصسمة ،على تنصسيب أعضساء سسلطة ضسبط ألسسمعي
أشسرف ألوزير أ أ
ألبصسري ،ألتي يÎأسسها زوأوي بن حمادي ،بحضسور أعضساء من أ◊كومة ومسسؤوو‹ قطاع أ’تصسال.

صصرح ألوزير أأ’ول خÓل حفل تنصصيب أعضصاء سصلطة
ضصبط ألسصمعي ألبصصري ،بقصصر أ◊كومة ،أنه سصتتم
““موأجهة ومعاقبة بحزم كل أفعال ألقذف وأ’بتزأز
ون -دأءأت أل -ع -ن-ف وأل-ف-ت-ن-ة““ ،م-ؤوك-دأ أل-ت-زأم أ◊ك-وم-ة
وسصلطة ألضصبط  -كل ‘ ›ال أختصصاصصه  -بدعم
أŸتعامل““ Úألذين سصينخرطون ‘ هذأ أŸسصعى ألنبيل
مع أحÎأم ألقانون وحرية أإ’عÓم وألتعب.““Ò
وأضصاف ،ألقانون ““سصيطبق بكل صصرأمة ◊ماية حقوق
ألصصحافي Úوألفنان Úألذين يعملون أو سصيعملون ‘
ه -ذأ أÛال ولضص -م -ان أحÎأم أل -تشص -ري -ع وأل -ت-ن-ظ-ي-م
ألسص- -اري ول- -ل- -ت- -دخ- -ل ‘ ح- -ال أŸسص- -اسش ب- -ال- -ذأك -رة
أ÷ماعية أو أŸرجعية ألدينية أو ألهوية ألوطنية أو
توأزن أÛتمع أ÷زأئري““.

مرحلة هامة ‘ تنظيم وتطور اÛال
اإ’عÓمي الوطني
أعت Èألوزير أأ’ولعبد أŸالك سصÓل ،تنصصيب سصلطة
ضصبط ألسصمعي -ألبصصري Ãثابة ““مرحلة هامة ‘
تنظيم وتطور أÛال أإ’عÓمي ألوطني““.
وقال ألوزير أأ’ول ،إأن أ÷زأئر ““تعيشش –ت قيادة
رئيسش أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،حركة وتغيÒأ
دأئم ‘ Úكل أÛا’ت““ ،وهو ألتطور ألذي يصصاحبه
 مثلما أضصاف ““ -إأرأدة قوية وصصادقة ‘ فتح أÛالأإ’عÓمي وألسصمعي ألبصصري““.
وأكد سصÓل ‘ ذأت ألسصياق ،أن ألقانون ““سصيطبق بكل
صصرأمة ◊ماية حقوق ألصصحافي Úوألفنان Úألذين
يعملون أو سصيعملون ‘ هذأ أÛال ولضصمان أحÎأم
ألتشصريع وألتنظيم ألسصاري وللتدخل ‘ حال أŸسصاسش
ب-ال-ذأك-رة أ÷م-اع-ي-ة أو أŸرج-ع-ي-ة أل-دي-ن-ي-ة أو ألهوية
ألوطنية أو توأزن أÛتمع أ÷زأئري““.

وأبرز أنه ““سصيتم أيضصا ،وبحزم ،موأجهة ومعاقبة كل
أفعال ألقذف وأإ’بتزأز وندأءأت ألعنف وألفتنة““.
وت -وج -ه سص Ó-ل إأ ¤رئ -يسش وأعضص -اء سص -ل-ط-ة ألضص-ب-ط،
دأعيا إأّياهم أ’ن يكونوأ ““‘ مسصتوى أŸسصؤوولية ألثقيلة
ألتي وضصعها ‘ شصخصصهم رئيسش أ÷مهورية““.
وذكر ‘ هذأ ألصصدد ،بأان سصلطة ضصبط ألسصمعي-
أل-بصص-ري ت-عّ-د ““ه-ي-ئ-ة مسص-ت-ق-ل-ة ’ ي-ؤوط-ر نشص-اط-ه-ا إأ’
أحكام ألقانون““ ،مشصÒأ إأ““ ¤ما ينتظر من أعضصائها
من عمل فاعل للسصهر على حرية ألنشصاط ألسصمعي
أل -بصص-ري وأŸوضص-وع-ي-ة وأ◊ي-اد وألشص-ف-اف-ي-ة وت-رق-ي-ة
أل -ل -غ -ات أل -وط -ن -ي -ة وأحÎأم ق -ي -م وم -ب-ادئ أÛت-م-ع
أ÷زأئري““.
وأسصتطرد ألوزير أأ’ول ،بالتأاكيد على أن ““ألتلفزيونات
وأإ’ذأع -ات أل -ت -ي ت -ق -ول إأن-ه-ا ج-زأئ-ري-ة ،ت-ق-ع ع-ل-ي-ه-ا
مسصؤوولية أخÓقية قبل أن تكون قانونية ‘ أ◊فاظ
ع-ل-ى أل-وح-دة أل-وط-ن-ي-ة و“اسصك أÛت-م-ع وم-ك-ونات
ألهوية ألوطنية““.
‘ هذأ أإ’طار ،سصجل سصÓل ““ألتزأم أ◊كومة وسصلطة
ألضصبط ،كل ‘ ›ال أختصصاصصه ،بدعم أŸتعاملÚ
ألذين سصينخرطون ‘ هذأ أŸسصعى ألنبيل ،مع أحÎأم
ألقانون وحرية أإ’عÓم وألتعب.““Ò
وخ -لصش إأ ¤أل -ق -ول““ :ن -ح -ن ن -ع -م -ل م -ن أج-ل ج-زأئ-ر
م -تصص -ا◊ة وق -وي -ة وم -زده -رة وعصص -ري -ة ون-ت-م-ن-ى أن
يسص -اه -م رج -ال أإ’ع Ó-م ‘ ب Ó-دن -ا وأعضص -اء سص -ل -ط-ة
ألضصبط أŸنصصبون أليوم ‘ –قيق هذأ ألهدف ‘
أÛال ألسصمعي ألبصصري““.
ت-ع-ت Èسص-ل-ط-ة ضص-ب-ط ألسص-م-ع-ي أل-بصص-ري ه-ي-ئة أقّرها
ألقانون أŸتعلق بالنشصاط ألسصمعي ألبصصري أŸصصادق
عليه من طرف ألŸÈان سصنة  2014قصصد ضصبط هذأ
أÛال ‘ أ÷زأئر وتعزيز مهمة أÿدمة ألعمومية.
وسص -ت -م -ارسش ه -ذه ألسص -ل -ط-ة أŸسص-ت-ق-ل-ة صصÓ-ح-ي-ات-ه-ا

كضصامن وحارسش على حرية ‡ارسصة أŸهنة.
وتضصم سصلطة ضصبط ألسصمعي ألبصصري 9 ،أعضصاء ”
ت -ع -ي -ي -ن-ه-م Ãرسص-وم رئ-اسص-ي :ع Úرئ-يسش أ÷م-ه-وري-ة
خمسصة أعضصاء ،بينهم ألرئيسش وعضصوأن أثنان غÒ
برŸاني ÚيقÎحهما رئيسش ›لسش أأ’مة وعضصوين
أثن Úآأخرين غ ÒبرŸاني ÚيقÎحهما رئيسش أÛلسش
ألشصعبي ألوطني.
‘ ›ال ألرقابة تسصهر هذه ألسصلطة على ضصمان
م-ط-اب-ق-ة أل-ق-وأن Úوأل-ت-ن-ظ-ي-مات سصارية أŸفعول لكل
برنامج سصمعي بصصري ،مهما كانت ألدعامة ،وضصمان
Óنتاج ألسصمعي
أحÎأم أ◊صصصش ألدنيا أıصصصصة ل إ
ألبصصري ألوطني وللتعب Òباللغات ألوطنية.

أاعضصاء سصلطة ضصبط السصمعي البصصري

فيما يلي قائمة أعضصاء سصلطة ضصبط ألسصمعي ألبصصري
ألتي نصصبها ألوزير أأ’ول عبد أŸالك سصÓل ،أمسش،
با÷زأئر ألعاصصمة:
ألرئيسس :زوأوي ب -ن ح -م -ادي صص-ح-ا‘ وإأعÓ-م-ي
ومدير مؤوسصسصات عمومية.
’عضساء:
أ أ
^ زه Òإأحدأدن صصحا‘ ومؤورخ.
^ زع- -ي- -م خ- -نشصÓ- -وي ﬂتصش ‘ أأ’نÌوب- -ول- -وج- -ي- -ا
وباحث.
^ عبد أŸالك حويو موظف سصامي ومدير مؤوسصسصات
عمومية.
^ ألدكتور أحمد بيوضش أسصتاذ جامعي وموظف سصامي.
^ عائشصة كسصول أسصتاذة جامعية ودبلوماسصية.
^ زوينة عبد ألرزأق أسصتاذ جامعي.
^ ألغوثي مكامشصة أسصتاذ جامعي ووزير عدل سصابق.
^ لطفي شصريط صصحا‘.

تضسع حّدأ للتجاوزأت وتنظم ألقطاع

سصلط ـ ـ ـ ـة ضصبـ ـ ـ ـط السصمع ـ ـ ـ ـي البصصـ ـ ـ ـري تعـ ـ ـ ـ ـزز اŸشصه ـ ـ ـ ـ ـد اإ’عÓمـ ـ ـ ـ ـي
ت -ع -زز أŸشس -ه -د ألسس -م-ع-ي أل-بصس-ري ‘ أ÷زأئ-ر
بسس-ل-ط-ة ضس-ب-ط ي-ع-ول ع-ل-ي-ه-ا ‘ ت-ن-ظيم ألقطاع،
بعد بروز عديد ألقنوأت كانت تنشسط بطريقة
غ Òق- -ان- -ون -ي -ة ،إأذ  ⁄ي -ت -ج -اوز ع -دد أل -ق -ن -وأت
أŸعتمدة أÿمسسة .وكان وزير أ’تصسال حميد
ڤرين قد أعلن ،مؤوخرأ ،أن ألسسلطة سستعمل على
تنظيم ألقطاع ألسسمعي ألبصسري ،وسستكون أول
خطوة بتوزيع  13ترددأ أŸوجودة.

فريال بوششوية

يأاتي تنصصيب سصلطة ضصبط ألقطاع ألسصمعي ألبصصري،
أل -ذي أشص -رف ع -ل -ي -ه أل -وزي -ر أأ’ول ع -ب-د أŸالك سصÓ-ل،
أسص -ت -ك-م-ا’ لسص-لسص-ل-ة أإ’صصÓ-ح-ات أل-ت-ي ب-ادر ب-ه-ا رئ-يسش
أ÷مهورية ‘ ألعام  ‘ ،2011شصقها ألسصياسصي ،ولكن
كذلك ألشصق أإ’عÓمي .وكان قد بادر بقانون جديد لفتح
ألقطاع ‘ ،مبادرة هي أأ’و ¤من نوعها.
ومن ب Úأهم ما تضصمنه ألقانون أسصتحدأث سصلطة ضصبط،
تنظم عمل ألقطاع عموما ،خطوة منطقية تتبع خطوة
أل-ف-ت-ح ،إ’ضص-ف-اء أŸه-ن-ي-ة ع-ل-ى أل-ع-م-ل أإ’عÓ-مي ،ليسصÒ
ألقطاع بذلك على خطى Œربة ألصصحافة أŸكتوبة ،ألتي
تعود إأ ¤ألعام .1989
أإ’رأدة ألقوية ‘ فتح ألقطاع ألسصمعي ألبصصري ألتي
أكدها رئيسش أ÷مهورية ‘ عدة مناسصبات ،وعمد إأ¤
Œسص -ي-ده-ا ‘ أŸي-دأن ،ح-م-لت أل-ك-ث Òم-ن أإ’ي-ج-اب-ي-ات
’حقا ،وإأن  ⁄تخل من ألسصلبيات ،لعل أبرزها كسصر حكر
ألقنوأت أأ’جنبية ألتي كان أ÷زأئريون يتابعونها بقوة،
متخل Úبذلك عن ألقنوأت ألوطنية ،أقل ما يقال عنه
إأ‚از ،ب- -ع- -دم- -ا أصص- -ب- -ح أ◊ديث ب Úأ÷زأئ -ري Úح -ول
أأ’خبار وألÈأمج ألتي تبثها ﬂتلف ألقنوأت أÿاصصة‘ ،
مقدمتها ““ألنهار““ و«ألشصروق““.

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

كما أن تشصكيلة ألسصلطة بدورها تلفت أ’نتباه ،كونها
جاءت متنوعة ،ما يعكسش أ◊رصش على ألتنظيم أ÷اد
للقطاع ،و‘ نفسش ألوقت أ◊رصش على إأ‚اح Œربة فتح
أل -ق -ط -اع ألسص-م-ع-ي أل-بصص-ري ،ب-إاضص-ف-اء أŸه-ن-ي-ة وت-ف-ادي
أنحرأفها عن أŸسصار أإ’عÓمي ألنبيل.
من ب Úأأ’سصماء ألتي تضصمنتها وعلى رأسصها رئيسش ألهيئة
زوأوي بن حمادي ،ألذي Áلك Œربة ‘ أŸيدأن وأأ’هم
من ذلك أنه أبن ألقطاع صصحا‘ Îﬁف ،ما يؤوهله
للقيام Ãهامه ألتي ليسصت بالهينة ،لكون ألتجربة فتية ‘
أ÷زأئر وتؤوسصسش لقطاع سصمعي بصصري متحرر.
وعÓوة على زوأوي بن حمادي ،يسصجل سصم ألدكتور زهÒ

إأحدأدن ألذي كون أجيا’ وأجيا’ ‘ معهدي أإ’عÓم
وأ’تصص -ال وك -ذأ أل -ع -ل-وم ألسص-ي-اسص-ي-ة ،إأ ¤ج-انب أل-غ-وث-ي
م -ك -امشص -ة أسص -ت-اذ ج-ام-ع-ي ووزي-ر ع-دل سص-اب-ق ،ول-ط-ف-ي
شص- -ري- -ط م -دي -ر أخ -ب -ار سص -اب -ق -ا Ãؤوسصسص -ة أل -ت -ل -ف -زي -ون
أ÷زأئري.
وعلى أأ’رجح ،فإان ألسصلطة ألتي Œد نفسصها أمام
مهام حسصاسصة ،سصتعمل ‘ مرحلة أو ¤على غربلة
ألقطاع وإأضصفاء ألطابع ألقانو Êعلى ألقنوأت ألتي
تتوفر فيها ألشصروط ،من خÓل توزيع ألÎددأت
وتضصع حّدأ لتجاوزأت سصجلت ‘ أŸاضصي من قبل
بعضصها.

أكد رئيسس سسلطة ضسبط ألسسمعي ألبصسري
زوأوي بن حمادي ،أمسس ،با÷زأئر ألعاصسمة،
أن سسلطة ضسبط ألسسمعي ألبصسري ’ يوجد
لها ““’ خصسوم و’ أعدأء““ ‘ قطاع ألسسمعي
ألبصسري ،مضسيفا أنها تنوي ألعمل مع وسسائل
’عÓم كشسركاء لها.
أ إ
صصرح بن حمادي للصصحافة ،على هامشش تنصصيب
أعضص-اء سص-ل-ط-ة ضص-ب-ط ألسص-م-ع-ي أل-بصص-ري ق-ائ:Ó
““بصص -ف -ت -ن-ا ه-ي-ئ-ة ج-دي-دة ل-يسش ل-ن-ا ’ خصص-وم و’
أعدأء وسصننظر لكل مؤوسصسصة إأعÓمية على أنها
شصريك نعمل معه ونتقدم معه““.
وأضصاف ،أنه سصيعمل على تقييم وضصع ألقطاع
ألسصمعي ألبصصري ،مشصÒأ إأ ¤أنه ““ما يبقى بعد
ذلك إأ’ تطبيق ألقانون““.
وأكد ‘ هذأ ألصصدد ،أن ““تطبيق ألقانون Áكن أن
ي -ت -م بشص -ك -ل آأ‹ ول -ك -ن Áك-ن أن ي-ت-م ب-ال-ت-ي ه-ي

أحسصن .أعتقد( )...أن أ÷ميع سصيقتنع بأانها هيئة
مفيدة وأنها أمام مهمة صصعبة للغاية وحسصاسصة
ولكن ليسصت مسصتحيلة““.
وع-ن سص-ؤوأل ح-ول أول-وي-ات سص-ل-ط-ة ضص-ب-ط ألسص-م-ع-ي
ألبصصري ،أوضصح بن حمادي أن ““كل أمر أولوي““،
حيث قال ““سصنقوم أو’ بÎتيب ألهيئة ،ثم سصنجري
تقييما موضصوعيا قدر أإ’مكان Ÿا آأل إأليه أليوم
قطاع ألسصمعي ألبصصري لنتقدم بعدها رويدأ رويدأ““.
وبخصصوصش ألفوضصى ألتي تطبع قطاع ألسصمعي
أل-بصص-ري ،أوضص-ح رئ-يسش سص-ل-ط-ة ضص-ب-ط ألسص-م-ع-ي
ألبصصري ،أن ““ألفوضصى شصكل من أشصكال أ◊ياة،
أ’ن أل- -ق- -ط- -اع ي -ع -ت Èح -ل -ق -ة ج -دي -دة ‘ أ◊ي -اه
ألدÁقرأطية با÷زأئر““.
وقال ‘ ذأت ألسصياق ،إأن ““مشصكل (هذه ألفوضصى)
هو ترك أأ’مور على حالها ’ .يجب أبدأ أن نقبل
ب - -وج - -ود وضص- -ع- -ي- -ة ’ ق- -ان- -ون ‘ أّي ›ال م- -ن

ألعدد
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أأم Úبلعمري
إأن وصصف ““ثقيلة““ ألذي يطلق على وسصائل أإ’عÓم ألسصمعية  -ألبصصرية ⁄ ،يأات من فرأغ ،لكن Ÿا
“تلكه هذه أأ’خÒة من قوة تأاث Òعلى ألرأي ألعام وقدرة على توجيهه وصصناعته ‘ أ’Œاه ألذي
تريد وبالسصرعة ألتي تشصاء ،وألتجربة أثبتت أن صصورة وأحدة أبلغ من ألف كلمة على ألصصفحات
أأ’و ¤أ’عرق وأشصهر ألصصحف وأ÷رأئد.
‘ هذأ ألصصدد ’ ،بأاسش أن نعود إأŒ ¤ربة ،ليسصت ببعيدة عنا ،وهي أحدأث ما سصمي بالربيع
ألعربي ،أين تب ÚخÓلها أن ألكث Òمن أأ’حدأث ألتي شصهدتها بعضش ألعوأصصم وأŸدن ألعربية⁄ ،
–صصل ‘ وأقع أأ’مر إأ’ ‘ أسصتديوهات بعضش ألقنوأت ألتلفزيونية ،أين ” إأخرأجها بإاتقان
وأحÎأفية قبل حصصولها على أرضش ألوأقع ،وكيف أثر هذأ أإ’خرأج ألتلفزي بعد ذلك على أنتقال
شصرأرة أ’حتجاجات وأŸوأجهات على بعد آأ’ف ألكيلومÎأت بسصبب تلك أŸشصاهد ألتي بثت عÈ
ألشصاشصات .وبهذأ نفهم جيدأ أن وسصائل أإ’عÓم ألثقيلة ،شصأانها شصأان أأ’سصلحة ألتي توصصف بدورها
بالثقيلة ،فكÓهما تخلفان ألدمار إأذأ بقيتا خارج ألتنظيم وأŸرأقبة.
إأن تنصصيب ÷نة ضصبط ألسصمعي ألبصصري ،أمسش ،من طرف ألوزير أأ’ول ألسصيد عبد أŸالك سصÓل،
هي أŸفتاح ألذي Áكن من خÓله ألدخول إأ ¤عا ⁄أ’حÎأفية أŸطعمة بتعزيز حرية ألتعب‘ Ò
أ÷زأئر ،من خÓل إأسصدأء ألوظيفة ألرقابية أ’هل أ’ختصصاصش لتعجيل أÿروج ألسصريع من أتون
ألفوضصى ألعارمة ألتي يتخبط فيها ألقطاع ،خاصصة وأن أ’نفتاح على ألسصمعي ألبصصري ‘ أ÷زأئر
كان سصريعا ومفاجئا وكان من نتائج ذلك أنتشصار ألقنوأت أÿاصصة كالفطر ،قنوأت ينشصط أغلبها
خارج أأ’طر ألقانونية ،حيث أن خمسش منها فقط من أصصل سصت– Úصصلت على رخصصة نشصاط -
باعÎأف وزير ألقطاع نفسصه  -وهذأ ما أدخل أŸشصاهد أ÷زأئري ‘ دوأمة وجعله فريسصة لقنوأت
تقدم مادة إأعÓمية تتسصم بالضصحالة وألسصطحية وبرأمج مسصتنسصخة من قنوأت أجنبية دون أن
ترأعى ‘ هذأ ألتقليد أأ’عمى أدنى شصروط أÿصصوصصية وألهوية أ÷زأئرية ،ليتب Úبكل وضصوح أن
إأرضصاء أŸشصاهد يأاتي ‘ ذيل أهتمامات ألقائم Úعلى تلك (ألوأجهات ألتلفزية) وهذأ أفضصل ما
Áكن أن يطلق عليها.
إأن أنتقاد هذه ألتجربة ’ يعني ألبتة أ◊كم عليها بالفشصل ،أ’ن ذلك من ألسصابق أ’وأنه وعمرها ⁄
يتجاوز أأ’ربع سصنوأت بعد ،وهي أŸدة ألتي أسصتطاعت خÓلها بعضش ألقنوأت أنتشصال أŸشصاهد
أ÷زأئري من أحضصان قنوأت أجنبية أصصبحت خبزأ يوميا للجزأئري Úلسصنوأت ،قبل ظهور ألقنوأت
أÿاصصة ألتي أسصتطاعت أن تقلب ألوضصع وÁكن مÓحظة ذلك ‘ أأ’ماكن ألعمومية كاŸقاهي،
أŸتاجر وأŸسصاحات ألكÈى ،أين Œد كل شصاشصاتها مضصبوطة على قنوأت جزأئرية.
إأن هذه ألثقة ألتي أعطاها أŸشصاهد أ÷زأئري للمنتوج أإ’عÓمي ألوطني ،هو مكسصب ’ يجب
ألتفريط فيه أو تركه ب Úأياد “ارسش ألهوأية أإ’عÓمية أو أخرى تسصتغلها لبث ألسصموم ألفكرية
وأ’نحرأفات أÿلقية ،أو طرف ثالث يوظفها للنيل من أسصتقرأر وأمن أ÷زأئر وتهديد أ’نسصجام
أÛتمعي فيها ووحدة شصعبها ÈÃر حرية ألتعب.Ò
أعتقد أن هذه هي أÿطوط أ◊مرأء ألرئيسصة ألتي يجب أن تسصهر سصلطة ضصبط ألسصمعي ألبصصري
على عدم Œاوزها وهذه ليسصت مهمتها وحدها ،لكن يجب أن تكون أولوية وطنية للدولة
أ÷زأئرية.

وضصـ ـ ـع حـ ـ ـّد ““للفوضصـ ـ ـى““ ‘ قط ـ ـ ـ ـاع فت ـ ـ ـي

عرفت سسلطة ضسبط ألسسمعي ألبصسري،
أمسس ،بعثها من جديد على ضسوء تنصسيب
رئيسسها و›موع أعضسائها بهدف أدأء
دورها كمنظم للمجال ألسسمعي ألبصسري
أ÷زأئري ووضسع حّد ““للفوضسى““ ألسسائدة
‘ هذأ ألقطاع.
ت -ع-ت Èسص-ل-ط-ة ضص-ب-ط ألسص-م-ع-ي أل-بصص-ري ه-ي-ئ-ة
أق ّ-ره -ا أل -ق -ان -ون أŸت -ع-ل-ق ب-ال-نشص-اط ألسص-م-ع-ي
ألبصصري أŸصصادق عليه من طرف ألŸÈان سصنة
 2014قصص- -د ضص -ب -ط ه -ذأ أÛال ‘ أ÷زأئ -ر
وتعزيز مهمة أÿدمة ألعمومية.
غ Òأنه و◊د أ’آن ،حققت هذه ألسصلطة ،ألتي
سصبق و أن ع Úعلى ر أسصها ميلود شصر‘ قبل
ت-ع-ي-ي-ن-ه سص-ي-ن-ات-ورأ ‘ أل-ث-لث أل-رئ-اسصي ،حصصيلة
““متباينة““ ،بحسصب مهنيي ألقطاع.
فقد كانت سصلطة ضصبط ألسصمعي ألبصصري هيئة
““شصكلية““ غ Òقادرة على أتخاذ قرأرأت صصارمة،
ب-ح-يث ت-ك-ت-ف-ي ب-ت-وج-ي-ه ““–ذي-رأت بسص-يطة““ ’
تتبعها أي نتيجة ملموسصة.
ك- -م- -ا أن شص- -غ -ور أŸن -اصصب ‘ سص -ل -ط -ة ضص -ب -ط
ألسصمعي ألبصصري دأم أإ ¤حّد دَفع بالوزير أ’أول
ع -ب -د أŸالك سص Ó-ل أإ ¤أل -تصص-ري-ح ،شص-ه-ر م-اي
أŸنصصرم ،باأن أ◊كومة كلفت وزير أ’تصصال
ب -ت -ط-ه› Òال ألسص-م-ع-ي -أل-بصص-ري ““‘ أق-رب
أ’آج -ال““ ‘ ،أن -ت -ظ -ار ت -ع -ي Úأعضص -ائ -ه-ا خÓ-ل
أ’أسصابيع ألقادمة.
وبعد تنصصيبهم ‘ وظائفهم سصيعكف أ’أعضصاء 9
على تنفيذ مهام هذه أŸوؤسصسصة’ ،سصيما ألسصهر
على حرية ‡ارسصة ألنشصاط ألسصمعي ألبصصري
وفق ألشصروط ألتي يحددها ألتشصريع وألتنظيم
أŸعمول بهما وعلى حياد أ’أشصخاصش أŸعنويÚ
ألتي تسصتغل خدمات أ’تصصال ألسصمعي ألبصصري
ألتابعة للقطاع ألعام وعلى ضصمان أŸوضصوعية
وألشصفافية Ãوجب ألقانون.
يع Úأ’أعضصاء  9لسصلطة ضصبط ألسصمعي ألبصصري

زواوي بن حم ـ ـ ـادي ’““ :خصصوم و’ أاعـ ـداء““ لسصلطـ ـ ـة الضصبـ ـ ـط

أÛا’ت““.
وأشصار بن حمادي ،إأ ¤أن قطاع ألسصمعي ألبصصري
(أل -ع -م -وم -ي وأÿاصش) ،يضص -م ع -ددأ ه -ائ  Ó-م -ن
أŸوأهب ورج- -ال أل- -ع- -ل- -م وأŸع- -رف- -ة ،مضص- -ي -ف -ا
““سصنتوصصل ‘ ألنهاية إأ ¤إأيجاد توأزنه وسصوف
نكون حاضصرين Ÿرأفقته““.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا أع -تÈت ع -ائشص -ة كسص-ول ،ج-ام-ع-ي-ة
ودب-ل-وم-اسص-ي-ة وعضص-و ‘ سص-ل-ط-ة ضص-ب-ط ألسص-م-عي
ألبصصري ،أن عم““ Óصصعبا جدأ““ ينتظر سصلطة
ضصبط ألسصمعي ألبصصري ،مضصيفة ““سصنقوم بهذه
أŸهّمة بقلوب مطمئنة““.
وأشصارت إأ ¤أن ““أأ’مر سصيكون صصعبا وسصه‘ Ó
نفسش ألوقت““ ،بحيث قالت ““’حظنا بالفعل أن
ه -ن -اك أن -ح -رأف -ات ك -ثÒة وسص -نسص -ع -ى إأ ¤إأع-ادة
أأ’مور إأ ¤نصصابها ‘ ألسصكينة““ ،مضصيفة ““ندرك
“اما أنه ليسش لدينا ’ أعدأء و’ أصصدقاء““.

Ãرسصوم رئاسصي بحيث يع Úرئيسش أ÷مهورية
خمسصة أعضصاء ،بينهم ألرئيسش وعضصوأن أثنان
غ ÒبرŸاني ÚيقÎحهما رئيسش ›لسش أ’أمة
وعضصوأن أثنان أآخرأن غ ÒبرŸاني ÚيقÎحهما
رئيسش أÛلسش ألشصعبي ألوطني.
و‘ ›ال أل -رق -اب -ة ،ي-جب ع-ل-ى ه-ذه ألسص-ل-ط-ة
أيضصا ألسصهر على مطابقة أي برنامج سصمعي-
بصص- -ري ،أّي- -ا ك- -انت دع- -ام- -ة ب- -ث- -ه ،ل- -ل- -ق- -وأنÚ
وألتنظيمات ألسصارية وضصمان أحÎأم أ◊د أدنى
للحصصصش أıصصصصة لÓإنتاج ألسصمعي ألبصصري
ألوطني وألتعب Òباللغات ألوطنية.
ك -م -ا ي -ت -ع Úع -ل -ي-ه-ا أن ت-رأقب ““ب-ك-ل أل-وسص-ائ-ل
أÓŸئمة““ ،موضصوع ومضصمون وكيفيات بر›ة
أ◊صصصش أ’إشصهارية.
وكان رئيسش أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة،
قد أكد ‘ رسصالة Ãناسصبة أإحياء أليوم ألعاŸي
◊رية ألصصحافة أŸصصادف لـ 3من شصهر ماي
م -ن ك -ل سص -ن -ة ،أن ه -ذأ أل -ق -ط -اع سص -ي-زدأد ق-وة
ب-ان-طÓ-ق سص-ل-ط-ة ألضص-ب-ط ألسص-م-ع-ي  -ألبصصري
وتنصصيب ›لسش أخÓقيات أŸهنة و أدأبها.
وق- -ال رئ- -يسش أ÷م- -ه- -وري- -ة““ ،و’ شصك أن ه- -ذأ
ألقطاع سصيزدأد قوة بانطÓق سصلطة ألضصبط
ألسص-م-ع-ي أل-بصص-ري ل-تصص-ب-ح أح-د أل-روأف-د أل-ت-ي
ت - -دع - -م أل- -نشص- -اط أ’إعÓ- -م- -ي وف- -ق ألشص- -روط
وألقوأعد أŸهنية أŸطابقة للقانون““.
‘ هذأ ألصصدد ،أكد ألوزير أ’أول عبد أŸالك
سصÓل ،موؤخرأ ،أن أإرأدة أ◊كومة ‘ تطوير
هذأ ألقطاع ““صصادقة وكاملة وذلك ‘ ﬁيط
ن -ظ -ي -ف ‘ ظ -ل أحÎأم أل -ق -ان -ون وأخÓ-ق-ي-ات
أŸهنة““.
وتاأسصف سصÓل Ÿا وصصفه بـ ““تلوث““ أ÷هود ألتي
ب -ذل -ه -ا أغ -ل -ب -ي -ة أل -ف -اع-ل Úم-ن أج-ل ت-ل-ف-زي-ون
جزأئري متعدد ومتنوع ومبدع من طرف ““قلة ’
يحركها أإ’ أ÷شصع““.
وبهدف وضصع حد لـ ““ألÓأإسصتقرأر““ و«ألفوضصى““
أللت“ Úيزأن ألقطاع ،أكد سصÓل أنه ““” وضصع
أآل-ي-ة ل-ل-م-ت-ع-ام-ل Úأل-رأغ-ب ‘ Úت-ق-د Ëخ-دمات
سصمعية بصصرية على أسصاسش دف Îشصروط ““يحدد
بوضصوح أ◊قوق وألوأجبات““.
وأوضصح ‘ هذأ أ’إطار ،أن ““كل ألقنوأت ألتي
سص-ت-ل-ت-زم ب-ب-ن-ود ه-ذأ أل-دف Îسص-ت-ع-ت-م-د ك-قنوأت
جزأئرية تسصتفيد من ألدعم وألتشصجيع ألذي
ينصش عليه ألقانون““ ،مشصÒأ أإ ¤أن ““تلك ألتي
سصتخالفه سصتمنع من ألنشصاط ‘ أ÷زأئر““.
وأكد سصÓل أن ““أ’أمر ’ يتعلق بالÎأجع عن فتح
أÛال ألسصمعي ألبصصري وأإ‰ا بتنظيم نشصاط،
ع- -ل -ى غ -رأر م -ا ي -ت -م ‘ ك -ل دول أل -ع -ا ،⁄وه -و
أŸسصعى ألذي يرمي أإ ¤أ◊فاظ على أ’أخÓق
بالبلد““.
كما تاأسصف ألوزير أ’أول ،كون ““بعضش ألقنوأت
“ارسش أ’إشص- -ه- -ار أل- -ك- -اذب وأن- -ت- -ه- -اك أ◊ي -اة
أÿاصصة وأŸسصاسش بالشصرف وألتضصليل وما هو
أخطر من ضصرب توأزن أÛتمع أ÷زأئري،
باسصتعمال ألكرأهية وأ÷هوية وألفتنة““.
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آأرأء متباينة ‘ ثا Êيوم من أمتحان ألبكالوريا

مادة الرياضسيات تربك مÎشسحي الشtسعب العلمية
أجمع مÎششحو ألششعب ألعلمية ’متحان ششهادة ألبكالوريا أ÷زئية ،أمسس ،على صشعوبة موضشوع مادة ألرياضشيات ،ألذي
أخلط حسشاباتهم ،على حد تعب Òمن ألتقتهم «ألششعب» ‘ جولتها أ’سشتطÓعية Ûريات أ’متحان أŸصشÒي ع Èبعضس مركز
أ’متحان ‘ يومه ألثا ،Êألذي جرى ‘ ظروف عادية ومريحة طبعت ألعملية ‘ .ح Úيجتاز طلبة ألششعب ألعلمية ،أليوم،
أمتحانا ‘ مادتي ألفلسشفة وألفرنسشية وفقا لÈنامج وزأرة ألÎبية ألوطنية.

جÓل بوطي
تباينت آأرأء تÓميذ ألشضعب ألعلمية حؤل طبيعة
م -ؤضض-ؤع م-ادة أل-ري-اضض-ي-ات أل-ذي ي-ع-ت Èأه-م م-ادة
ب -ال -نسض -ب -ة ل -ه -م ،ف-ب-ي-ن-م-ا وصض-ف ب-عضض-ه-م أألسض-ئ-ل-ة
بالتعجيزية ،أعتÈها بعضس آأخر ‘ أŸتناول‘ .
ح Úأجمع معظم ألطلبة‡ ،ن ألتقيناهم بثانؤية
ألشضيخ أŸقرأ Êببلدية بن عكنؤن بالعاصضمة ،على
صضعؤبة أŸؤضضؤع وطؤله باإلضضافة إأ ¤تعقيده.
ق- -ال ل- -ن- -ا أÎŸشض -ح سض -ي -ف ،ت -خصضصس أل -ع -ل -ؤم
ألتجريبية ،إأنه  ⁄يتؤقع أبدأ طبيعة أألسضئلة ،مؤؤكدأ
أن أŸعضضلة ل تكمن ‘ ألصضعؤبة فقط ،ولكن ‘
طبيعة أألسضئلة أŸعّقدة مع تطلبها وقتا طؤي ÓغÒ
ألذي أعتمدته وزأرة ألÎبية ألؤطنية وهؤ ثÓث
سضاعات ونصضف من ألزمن.
عقارب ألسضاعة كانت تشض Òإأ ¤حدود أ◊ادية
عشض -رة وأÎŸشض -ح -ؤن ب -دأوأ ب -اÿروج م -ن م -رأك-ز
ألمتحان ،أمر يبعث على ألسضتغرأب فليسس من
عادة مÎحشضي ألشضعب ألعلمية أÿروج باكرأ من
قاعات ألمتحان ،ولدى أقÎأبنا وحديثنا معهم
أب -دى أ÷م-ي-ع أم-ت-ع-اضض-ه-م م-ن أŸؤضض-ؤع وط-ب-ي-ع-ة
أألسضئلة.
ق -اب -ل -ت -ن -ا أÎŸشض -ح -ة إأÁان ب-ؤج-ه شض-احب و⁄
ت -ت -م -ك -ن م -ن أ◊ديث ‘ ب -دأي -ة أألم -ر وعÓ-م-ات
أ◊Òة بادية على وجهها ،ثم قالت ⁄« :أتخيل أبدأ
أن يكؤن أŸؤضضؤع بهذه ألصضعؤبة».
زميلة لها تشضاطرها نفسس ألرأي وتقؤل ،تؤقيت
ألم -ت -ح -ان ل-يسس م-ن-ط-ق-ي-ا ،ن-ح-ن ‘ رمضض-ان وم-ن
ألصضعب أإلجابة على أسضئلة أŸؤضضؤع.
و‘ مقابل من أعت Èطبيعة أألسضئلة صضعبة ،رأح
بعضس يؤؤكدون أنها كانت ‘ أŸتناول ،لكن أشضاروأ
إأ ¤أن ألؤقت  ⁄يكن كافيا لصضعؤبة ألختيار بÚ
أŸؤضضؤع Úألختياري Úأللذين أعتمدتهما وزأرة
ألÎبية ألؤطنية ‘ ألمتحان.

‘ هذأ ألصضدد ،قالت مÎشضحة إأن أألسضئلة كانت
عادية «لكنها –تاج لؤقت يتجاوز ثÓث سضاعات
ونصضف ،خاصضة ونحن ‘ شضهر رمضضان» ،ويتزأمن
مع قضضائنا ليا‹ بيضضاء دون نؤم ،أألمر ألذي أجمع
عليه أغلب أÎŸشضح.Ú
رغم أن إأجرأءأت وزأرة ألÎبية ألؤطنية‚ ،حت
‘ أليؤم أألول من إأجرأء ألدورة أ÷زئية ‘ ظروف
ع -ادي -ة ب-ع-ي-دأ ع-ن ه-اجسس أل-تسض-ري-ب-ات أل-ذي ك-ان
حديث ألعام وأÿاصس ،لكن أŸلف طرح ،أمسس،
أك Ìمن مرة على ألسضنة أÎŸشضح ،ÚمتأاسضفÚ
ع -ل -ى أن -تشض -ار م -ث -ل ه -ذه أإلشض -اع -ات وإأن  ⁄ت-ك-ن
صضحيحة
«أث -ر م -ل -ف أل -تسض -ري -ب -ات بشض -ك -ل سض -ل -ب -ي ع-ل-ى
معنؤياتنا و ⁄نعد نركز جيدأ ‘ طبيعة أألسضئلة»،
ب-ه-ذه أل-ع-ب-ارة ق-اب-ل-ن-ا م-ع-ظ-م أÎŸشض-ح .Úح-ديث
ألتÓميذ  ⁄يخلُ من هاجسس ألتسضريبات ،رغم أن

حذر من خطر ألقرصشنة ألرقمية

ظروف أ◊رأسضة كانت عادية ،بحسضب ما علمناه
من ع ÚأŸكان ،لكن ألكل يتحدث عن تسضريب
للمؤضضؤع و‘ مقابل ل تؤجد أي مؤؤشضرأت عن
ذلك.
‘ حدود منتصضف ألنهار ،كانت وجهتنا نحؤ
ثانؤية ﬁمد بؤضضياف ببلدية أŸدنية .أألجؤأء ⁄
تختلف كثÒأ عن باقي أŸرأكز ،أولياء ألتÓميذ
ي -ن -ت -ظ -رون أل -ؤقت أıصضصس لن -ت -ه-اء ألم-ت-ح-ان
ÿروج أبنائهم ،فالكل بدأ متعبا ومرهقا للغاية ‘
ظل سضاعات نؤم قليلة وتؤتر مسضتمر.
رغم صضعؤبة مؤضضؤع ألرياضضيات ،يعلق بعضضهم
آأم-ال ع-ل-ى م-ادت-ي أل-ع-ل-ؤم وأل-ف-ي-زي-اء ب-اع-ت-ب-ارهما
مادت Úرئيسضت Úللشضعب ألعلمية ‘ ،ح Úيجتاز
ألطلبة أليؤم أمتحان مادتي ألفلسضفة وألفرنسضية ‘
أل-فÎت Úألصض-ب-اح-ي-ة وأŸسض-ائ-ي-ة ،ب-حسضب ألÈنامج
ألذي سضطرته وزأرة ألÎبية ألؤطنية.

اÿب Òدحمان ›يد يدعو إا ¤حماية الوثائق واÙتويات الوطنية على اأ’نÎنت
دع- -ا أ’أسش- -ت -اذ أŸت -خصشصس ‘
حقوق أŸلكية ألفكرية دحمان
›ي- -د ،أإ ¤ح- -م- -اي -ة أل -وث -ائ -ق
وأÙت- -وي- -ات أل- -وط- -ن -ي -ة ع -ل -ى
أ’أنÎنت ،وق- - - - - - - - -ال أإن ‰وذج
رخصس أ’إب -دأع أ÷م-اع-ي ي-ع-د
أل- -ط- -ري- -ق -ة أل -وح -ي -دة ح -ال -ي -ا
ل-ت-ف-ادي أ’سش-ت-غÓ-ل أل-عششوأئي
ل -ه -ذه أŸن-ت-ج-ات ،مششÒأ أإ ¤أن
أ÷زأئر مازألت  ⁄توأفق بعد
على أعتماد هذه ألصشيغة.

حمزة ﬁصصول
أف -اد دح -م -ان ›ي -د ،أمسس ،خ Ó-ل
ﬁاضض - -رة Ãن - -ت - -دى ألأم- -ن أل- -ؤط- -ن- -ي
باŸدرسضة ألعليا للشضرطة علي تؤنسضي،
بامتÓك أ÷زأئر لإنتاج معر‘ غزير
ع- -ل- -ى مسض- -ت- -ؤى أŸع- -اه- -د أل- -ب- -ح- -ث -ي -ة
وأ÷ام -ع-ات ،غ Òأن-ه ي-ف-ت-ق-د ل-ل-م-رئ-ي-ة
وأل- -نشض -ر ع -ل -ى ن -ط -اق وأسض -ع ،ل -يصض -ب -ح
متدأول و‘ متناول شضرأئح وأسضعة.
و أوضض - -ح ،أن ألأنÎنت وب- -فضض- -ل
ألثؤرة ألفكرية ألتي أحدثتها على
ألصض- -ع- -ي -د أل -ع -اŸي ،ب -ات أل -فضض -اء
ألأم-ث-ل ل-ل-ح-رك-ي-ة أŸع-رف-ية وتبادل
ألإب - -دأع ،خ - -اصض - -ة ‘ ظ - -ل ن- -ظ- -ام
«أل- -ؤل- -ؤج أŸف- -ت- -ؤح» أل- -ذي ي- -ت- -ي- -ح
ÓŸي ÚأŸتصض ّ- - -ف - - -ح› Úان - - -ي- - -ة

ألطÓع عليها.
ول- - -ت- - -ف - -ادي ألسض - -ت - -غ Ó- -ل غÒ
ألقانؤ ،Êلهذه أŸعلؤمات أŸتاحة
أم- -ام أ÷م- -ي- -ع ،أه- -ت -دت م -ؤؤسضسض -ة
أم- -ري -ك -ي -ة ،ل -ؤضض -ع رخصس ألإب -دأع
أ÷ماعي ◊مايتها وتدأولها بشضكل
يضض -م -ن ح -ق -ؤق أŸل -ك-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف
أنؤأعها ،سضنة  ،2001مشضÒأ أن هذه
ألصض- -ي- -غ- -ة ◊ق -ؤق أŸؤؤل -ف صض -ارت
معتمدة من قبل  80دولة.
و أوضض- - - - - -ح أن رخصس ألإب - - - - -دأع
أ÷م -اع -ي ،ج -اءت م -ك-م-ل-ة ◊ق-ؤق
أŸلكية ألفكرية وأ◊قؤق أÛاورة
ألتقليدية ،غ Òأنها تقؤم على مبدأإ

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

–ديد أ‰اط ألسضتغÓل من خÓل
ألل- -ت- -زأم ب- -ذك- -ر أŸؤؤل- -ف أو م- -ن- -ع
ألسض -ت -غ Ó-ل أل -ت -ج -اري أو أ◊ف -اظ
على كافة حقؤق ألإنتاج.
و أك -د أن -ه -ا أل -ط -ري-ق-ة أل-ؤح-ي-دة
أل -ن -اج -ع -ة أل -ت -ي Áك -ن ل -ل -م-ب-دعÚ
وأŸن -ت -ج ÚوأŸؤؤل-ف Úأ÷زأئ-ري،Ú
نشض- -ر أع- -م- -ال- -ه- -م ع- -ل- -ى ألشض- -ب- -ك -ة
أل -ع -ن -ك -ب -ؤت -ي -ة م-ع ضض-م-ان أ◊م-اي-ة
ألفكرية.
و أضض -اف ،أن ل -ل -ج -زأئ -ر ﬁت -ؤى
وط -ن -ي -ا ن -ؤع -ي -ا ،ح -يث ت -ق-در ع-دد
أل -دوري -ات أل-ع-ل-م-ي-ة بـ 325عنؤأن،
ومؤؤلفات  400ملتقى وطني خÓل

أل- -فÎة  2013و ،2015أإ ¤ج- - - -انب
 3200مقالة عملية منشضؤرة باÿارج
÷زأئ- -ري Úم- -ن  1990أإ،2012 ¤
م-ف-ي-دأ ب-اأن وضض-ع-ه-ا ع-ل-ى ألأنÎنت
سضيÌي أ◊ضضؤر أŸعر‘ أ÷زأئري
ع-ل-ى أل-فضض-اء أŸع-ل-ؤم-ات-ي ويضضمن
أ◊ماية ألÓزمة لها ‘ ألؤقت ذأته.
وقال ألأسضتاذ دحمان ›يد ،أإنه
Áك -ن أإخضض -اع ع -دي -د أÙت -ؤي -ات
ل- -رخصس ألإب- -دأع أ÷م -اع -ي ،ع -ل -ى
غ - -رأر ألصض - -ؤر ،أل - -ف - -ي - -دي - -ؤه- -ات،
أŸؤسضيقى ،ألأفÓم ،ألؤثائق ألأدبية
وأل -ع -ل-م-ي-ة وأل-نشض-ري-ات ،و أشض-ار أإ¤
أإمكانية أŸتابعة ألقضضائية لكل من
يسضتغل بشضكل غ Òقانؤ Êمصضّنفات
هذه ألصضيغة ،شضرط أن تكؤن بÓده
مصضادقة عليها.
و أوضض- -ح ،أل- -ه- -ي- -ئ -ة أل -ع -م -ؤم -ي -ة
أıؤل- -ة لضض- -ب- -ط ه- -ذأ أل -ن -ؤع م -ن
أ◊م- -اي- -ة ،ه- -ي أل -دي -ؤأن أل -ؤط -ن -ي
◊قؤق أŸؤؤلف وأ◊قؤق أÛاورة،
غ Òأنه يتم Ãبادرة خاصضة من قبل
أŸن - -ت - -ج ،Úع - -ل - -ى غ- -رأر أŸرك- -ز
ألؤطني لÓقتصضاد ألتطبيقي ألذي
ينشضر بحؤثا على مؤقعه ألإلكÎوÊ
‘ أإطار رخصضة لÓإبدأع أ÷ماعي،
ب-ح-يث ت-ك-ؤن م-ت-اح-ة ل-ل-ج-م-ي-ع دون
تعرضضها للسضرقة ألأدبية.

ألعدد
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بدوي أمام ÷نة ألششؤوون ألقانونية باÛلسس ألششعبي ألوطني:

مشسروعا قانو Êا’نتخابات والهيئة اŸسستقلة Ÿراقبتها يتكيفان مع الدسستور ا÷ديد

أك-د وزي-ر أل-دأخ-ل-ي-ة وأ÷م-اعات أÙلية
نورألدين بدوي ،أمسس ،با÷زأئر ألعاصشمة،
أن مشش -روع -ي أل -ق -ان -ون ÚأŸت -ع -ل-ق Úب-ن-ظ-ام
أ’نتخابات وألهيئة ألعليا أŸسشتقلة Ÿرأقبة
’ط-ار
أ’ن-ت-خ-اب-ات ،ي-ه-دف-ان إأ« ¤ت-ك-ي-ي-ف أ إ
’حكام
أل-ق-ان-و ÊأŸت-ع-ل-ق ب-ا’ن-ت-خ-اب-ات م-ع أ أ
أ÷ديدة ألتي جاء بها ألتعديل ألدسشتوري
’خ.»Ò
أ أ
أوضضح بدوي ،خÓل عرضضه أمام ÷نة ألشضؤؤون
أل - -ق - -ان - -ؤن - -ي - -ة وأإلدأري - -ة وأ◊ري - -ات Ÿضض - -م- -ؤن
أŸشضروع ،Úأن هذه أŸبادرة تهدف إأ« ¤تكييف
أإلطار ألقانؤ ÊلÓنتخابات مع أألحكام أ÷ديدة
ألتي تضضّمنها ألتعديل ألدسضتؤري أألخ Òألذي جاء
ب -دوره «ل -ت -ت -ؤي -ج مسض -ار أإلصض Ó-ح -ات ألسض -ي -اسض-ي-ة
وأŸؤؤسضسض-ات-ي-ة أل-ت-ي ب-ادر إأل-ي-ه-ا رئ-يسس أ÷م-ه-ؤرية
عبد ألعزيز بؤتفليقة».
وأضضاف ‘ نفسس ألسضياق ،أن ألدسضتؤر أ÷ديد
ج-اء ب-أاح-ك-ام سض-م-حت ب-إاع-ط-اء أل-ن-ظ-ام ألنتخابي
«أفقا يتجاوب مع تطلعات ألشضركاء ألسضياسضي ،»Úإأذ
عÓوة على إأنشضاء ألهيئة ألعليا Ÿرأقبة ألنتخابات
وتكريسضها كهيئة دسضتؤرية دأئمة ” ،إأدرأج مبادئ
جديدة للعملية ألنتخابية ،ما يفرضس إأعادة ألنظر
‘ أل-ق-ان-ؤن أل-عضض-ؤي أŸت-ع-ل-ق ب-ن-ظ-ام ألن-تخابات
سضاري أŸفعؤل.
م-ن أه-م أألح-ك-ام أ÷دي-دة أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ن-ظ-ام
ألنتخابي ،ألذي تضضمنه أŸشضروع ألتمهيدي ،ذكر
أل -ؤزي -ر وضض -ع أل -ق -ؤأئ -م ألن-ت-خ-اب-ي-ة –ت تصض-رف
أل- -ن- -اخ- -ب ÚأÎŸشض- -ح Úوأألح- -زأب ألسض- -ي- -اسض- -ي- -ة
أŸشض -ارك -ة وك -ل أألط -رأف ذأت ألصض -ل -ة ب-ال-ع-م-ل-ي-ة
ألنتخابية كالهيئة ألعليا Ÿرأقبة ألنتخابات.
وأعت Èألؤزير ،أن هذأ أألمر يكفل حق أسضتÓم
نسضخة من ألقؤأئم ألنتخابية وألسضتفادة من كل
ألتسضهيÓت ألتقنية ألتي تسضمح باسضتغÓلها بصضؤرة
فعالة وعصضرية.
كما سضيتم Ãؤجب هذه أŸرأجعة ،أإللغاء ألكلي
للملف أإلدأري وألكتفاء باسضتمارة ألÎشضح مرفقة
ب-تÈي-ر أل-ؤضض-ع-ي-ة إأزأء أÿدم-ة أل-ؤط-ن-ي-ة ل-ل-م-عنيÚ
ل-لÎشض-ح لÓ-ن-ت-خ-اب-ات أل-تشض-ريعية وأÙلية وإأعفاء
أÎŸشضح Úمن إأيدأع برأ›هم ألنتخابية وحصضر
هذأ ألشضرط على أÎŸشضح Úأألحرأر.
وقصض -د “ك ÚأŸؤأط -ن Úم -ن ف -رضس إأرأدت -ه -م
ألسضيدة ‘ أختيار ‡ثليهم على مسضتؤى أÛالسس
ألشضعبية ألبلدية ” ،حذف أŸادة  80من ألقانؤن
سضاري أŸفعؤل وأسضتبدألها باŸادة  65من قانؤن

أل -ب -ل -دي -ة ،أل -ت -ي ت -نصس ع -ل -ى أن أŸرشض-ح ‘ رأسس
ألقائمة ألتي –صضلت على أغلبية أألصضؤأت ،هؤ
من يفؤز.
و” كذلك Ãؤجب نصس مشضروع ألقانؤن رفع
أ◊د أألقصض- -ى Ÿصض- -اري -ف أ◊م -ل -ة ألن -ت -خ -اب -ي -ة
ıتلف ألسضتحقاقات و–ديد ألنسضبة أŸشضÎطة
‘ ألنتائج أÙصضل عليها خÓل ألقÎأع أألخÒ
بـ 4من أŸائة ،إأضضافة أإ ¤تقليصس عدد ألتؤقيعات
أŸشضÎطة بأارضس ألؤطن من  400إأ 250 ¤تؤقيع
وعدم أشضÎأط أي نسضبة ‘ ألنتائج أÙصضل عليها
بالنسضبة ÎŸشضحي أألحزأب أŸقيم Úباÿارج.
كما أقر مشضروع ألقانؤن شضروطا جديدة للÎشضح
لرئاسضة أ÷مهؤرية ،كعدم حصضؤل أÎŸشضح وزوجه
ع -ل -ى ج -نسض -ي -ة غ Òأ÷نسض-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة وإأق-ام-ت-ه
با÷زأئر Ÿدة تفؤق عشضر سضنؤأت.
و” ت- -ك -ريسس أألح -ك -ام أل -دسض -ت -ؤري -ة أ÷دي -دة
ي تغي Òطؤعي لÓنتماء ألسضياسضي
أŸتعلقة بحظر أ ّ
ألي منتخب ‘ ألŸÈان أثناء عهدته ألنتخابية،
م -ن خ Ó-ل إأدرأج أح -ك-ام ج-دي-دة ت-ت-ع-ل-ق ب-ت-ج-ري-د
أŸن -ت -خب أŸع -ن -ي م -ن صض -ف -ت-ه أل-ن-ي-اب-ي-ة وضض-م-ان
أسضتخÓفه.
أما بخصضؤصس ألقانؤن ألعضضؤي أŸتعلق بالهيئة
أل-ع-ل-ي-ا أŸسض-ت-ق-ل-ة Ÿرأق-ب-ة ألن-ت-خ-ابات ،أكد وزير
ألدأخلية أن ألنصس يهدف إأ ¤تكريسس ألسضتقÓلية
أŸالية و‘ ألتسضي ،Òكما تخصضصس بنظام قانؤÊ
مسضتقل.
ك -م -ا ي -نصس أŸشض -روع ع -ل -ى أن أل -ه -ي -ئ-ة أل-ع-ل-ي-ا
أŸسضتقلة Ÿرأقبة ألنتخابات يرأسضها رئيسس يتم
أختياره من ب Úألشضخصضيات ألؤطنية ،بعد أسضتشضارة
أألحزأب ألسضياسضية ،قبل تعيينه من طرف رئيسس
أ÷مهؤرية .وتضضم ،عÓوة على ألرئيسس 410 ،عضضؤ
نصضفهم قضضاة وألنصضف أآلخر يتم أنتقاؤوهم من بÚ
ألكفاءأت أŸسضتقلة من ضضمن أÛتمع أŸد.Ê

أششرف عليها ألوأ‹ زعÓن

توزيع  135قرار اسستفادة للمسستثمرين بوهران
أشش -رف وأ‹ وه -رأن ع -ب -د أل-غ-ن-ي زعÓ-ن،
أمسس ،على توزيع قرأرأت أ’متياز لفائدة 135
مسشتثمر من ألذين نّفذوأ نسشبة  30من أŸائة
م-ن مشش-اري-ع-ه-م ،أل-ت-ي ت-رأوحت ق-ي-متها أŸالية
ب 150 Úمليار دينار و 165مليار دينار.
تشض- -م- -ل أŸشض- -اري- -ع أ÷دي- -دة أل- -ت- -ي ت- -دع -مت
بها وهرأن عديد ألقطاعات ،أّهمها ألصضناعات
ألغذأئية ،ألصضيدلنية ،أإللكÎونية وصضناعة مؤأد
ألبناء ،على غرأر منطقة طفرأوي ألتي –صضلت
على حصضة أألسضد بـ 65مشضروعا ،إأ ¤جانب مناطق
حاسضي مفسضؤخ وحاسضي بن عقبة ،ألتي سضتسضمح
بخلق أزيد من  1500منصضب شضغل.
شضّدد ألؤأ‹ على أŸرأفقة ،قصضد ضضمان إأقÓع
ح- -ق- -ي- -ق- -ي ل- -ل- -م- -ؤؤسضسض- -ات ألصض- -ن- -اع -ي -ة ألصض -غÒة
وأŸت -ؤسض -ط -ة ،م -ن خ Ó-ل وضض -ع آأل -ي -ات أŸرأق -ب -ة
وأŸتابعة ،تتمثّل ‘ ÷نة ﬂتصضة تعمل على تقييم
ت - -ط - -ؤر إأ‚از ه - -ذه أŸشض - -اري- -ع ألسض- -ت- -ث- -م- -اري- -ة
بالؤلية ألتي حققت ،كما قال ،خÓل ظرف وجيز
قفزة نؤعية ‘ ›ال ألسضتثمار ألصضناعي .
وأوضض -ح ن -فسس أŸسض -ؤؤول ،أن تسض -ل-ي-م أل-ق-رأرأت
ليسس غاية ‘ حد ذأتها ،لكن تبقى أŸرأفقة هي
ألضض -ام -ن أل -ؤح -ي -د إل‚اح ﬂت-ل-ف ألسض-ت-ث-م-ارأت
أّÓÿقة للÌوة وأŸسضتحدثة Ÿناصضب ألشضغل.
كما نصضح ألؤأ‹ أŸسضتثمرين بضضرورة تؤظيف

حاملي ألشضهادأت أ÷امعية وأıتصض ،Úمن أجل
تقد Ëأ÷ؤدة وألنؤعية ألÓزمت Úللمشضروع.
وحّذر زعÓن عديد أŸسضتثمرين ألذين حؤلؤأ
أل-ع-ق-ارأت أل-ت-ي أسض-ت-ف-ادوأ م-ن-ه-ا إأ ¤غ Òنشض-اط-ها
أألصض- -ل- -ي ،م- -ن ‡ارسض- -ات أل- -ب- -زنسض- -ة ب- -ال- -ع- -ق- -ار
ألسضتثماري ،مهّددأ ‘ سضياق متّصضل أŸسضتثمرين
أل -ذي -ن  ⁄ي -ب-اشض-روأ مشض-اري-ع-ه-م بسض-حب أألرأضض-ي
منهم.

براهمية مسصعودة

بعد أن سشجلت نسشبة فششل بـ٪46

ضسرورة القيام بدراسسات حول أاسسباب التع ‘ Ìشسهادة اŸتوسسط
ت -ع-ت 46 Èم- -ن أŸائ -ة نسش -ب -ة فشش -ل ‘ شش -ه -ادة
أل-ت-ع-ل-ي-م أŸت-وسشط ،أي  240أل-ف ت-ل-م-يذ عجزوأ
ع -ن أل -ن -ج -اج ب -ا’أم -ر أÿط ،Òب -ال-ن-ظ-ر ل-ع-دي-د
أŸع- -ط -ي -ات وأŸوؤشش -رأت أل -ت -ي ي -جب أن ت -ت -وق -ف
عندها وزأرة ألÎبية ألوطنية وحتى أ’أسشرة
أ÷زأئ- -ري- -ة م -ن خ Ó-ل أ’سش -ت -م -اع ل -ل -ت Ó-م -ي -ذ
ومسش-اع-دت-ه-م ن-فسش-ي-ا ل-ت-ج-اوز م-رح-ل-ة أŸرأهقة
بسش Ó- -م و“ك - -ي - -ن - -ه- -م م- -ن م- -ت- -اب- -ع- -ة ن- -فسش- -ي- -ة
وأج -ت -م -اع -ي -ة ل-ت-ع-ويضس ه-ذأ أل-فشش-ل أل-ذي ق-د
يتسشبب ‘ تخلي ألكث Òمن ألتÓميذ عن مقاعد
ألدرأسشة.

حكيم بوغرارة
أإن نسضبة ألفشضل هذه سضتتناقصس باحتسضاب معدل
ألفصضؤل ألثÓثة ،حيث سضيتمكن ألكثÒون من أŸرور

للمرحلة ألثانؤية ،لكن نسضبة أخرى كبÒة سضتعيد ألسضنة
وم -ن -ه خ -ل -ق مشض -اك -ل ج-دي-دة ك-الك-ت-ظ-اظ ‘ ق-اع-ات
ألتدريسس وزيادة ألضضغط على ألأسضاتذة ألذين لطاŸا
أشضتكؤأ من تزأيد عدد ألتÓميذ ‘ ألقاعة ألؤأحدة
وه -ؤ م -ا ي -خ -ل -ق أزم -ة أسض-ت-ي-ع-اب وت-ؤف Òأ÷ؤ أ◊سض-ن
للتÓميذ من أجل تطؤير قدرأتهم أŸعرفية.
حتى ولؤ ” تسضجيل – ّسضن طفيف باŸقارنة مع
ألسضنة أŸنصضرمة ،أإل أن ألتسضّرب أŸدرسضي سضيكؤن
أك Èرهان يجب ألقضضاء عليه ،بالنظر لتبعاته ألسضلبية
ألتي تتمثل ‘ تؤجه ألتÓميذ نحؤ أÛهؤل ،خاصضة
باŸناطق ألنائية ألتي تعرف نقصضا فادحا ‘ مرأكز
ألتكؤين أŸهني ،أو بعدها عن مناطق سضكن ألتÓميذ،
ما يجعل ألفرأغ ثم ألنحرأف يسضيطرأن عليهم.
أŸدرسض- -ة أ÷زأئ- -ري -ة أل -ت -ي ت -ع -رف –ؤلت ك -بÒة
وسضلسضلة أإصضÓحات متتالية و‘ ظرف قياسضي ،باتت
ت -ف -ت -ق -د ل Ó-سض -ت-ق-رأر وه-ؤ م-ا ف-ت-ح ب-اب ألصض-رأع ع-ل-ى

مصض -رأع -ي -ه ب Úأل -ن -ق -اب -ات وأل -ؤصض -اي -ة .ك -م -ا أن كÌة
أŸطالب أŸادية على حسضاب مسضتقبل ألتÓميذ ،جعل
ألكثÒين يطالبؤن بضضرورة عؤدة ألهتمام بالقيم ألتي
كانت تسضؤقها أŸدرسضة أ÷زأئرية ،حيث كانت سضلطة
ألأسضتاذ أŸعنؤية حاضضرة ‘ ألأسضرة وألشضارع وغÒها
من أŸؤؤسضسضات ألجتماعية.
وحتى ألأسضرة أ÷زأئرية مطالبة Ãرأجعة نفسضها
ورّد ألع -ت -ب-ار لسض-ل-ط-ة ألآب-اء ع-ل-ى ألأب-ن-اء وع-دم ت-رك
أل -ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ات أ◊دي-ث-ة وأل-ق-ن-ؤأت أل-فضض-ائ-ي-ة تصض-ن-ع
شضخصضية ألتÓميذ ألذين يظهر من قصضات شضعؤرهم
وسضلؤكهم أمام أŸتؤسضطات باأن ألكث Òمن ألختÓلت
تعا Êمنها شضريحة أŸرأهق.Ú
ويتسضاءل ألكثÒون عن دور أıتصض ÚألنفسضانيÚ
أل- -ذي- -ن ي- -زأول -ؤن نشض -اط -ه -م ع -ل -ى مسض -ت -ؤى أŸدأرسس
وأŸتؤسضطات ودورهم ‘ معرفة أنشضغالت ألتÓميذ
وألسضتماع لهم ولنشضغالتهم من أجل تقد Ëألإجابات

ألÓزمة عن ﬂتلف ألتغÒأت ألنفسضية وألفسضيؤلؤجية
للتÓميذ.
أإن –ميل ألؤزأرة أسضباب ألفشضل أمر خط Òجدأ،
وينّم عن صضؤرة ‰طية أنتشضرت ‘ أÛتمع ،حيث
ياأخذ أ÷ميع ألإيجابيات وينسضبؤنها لأنفسضهم ويحّملؤن
ألسضلطة كل مظاهر ألفشضل.
أإن أŸؤرد ألبشضري وألتنشضئة ألجتماعية يجب أن
ي -ك -ؤن -ا ﬁؤر أي ب -رأم -ج ت -ن -م -ؤي-ة وأسضÎأت-ي-ج-ي-ة ،لأن
ألتجارب ألسضابقة وما مرت به أ÷زأئر يرجعه ألكثÒون
للمدرسضة ،فاإن تطؤرت ألتنمية وألأوضضاع بصضفة عامة
فالأمر يعؤد للÎبية ،وأإذأ عّم ألفسضاد وأنتشضرت ألردأءة
فاÛتمع يحمل أŸسضؤؤولية للمدرسضة كذلك.
أإن أل -ع -م -ل ألأك Èي -ب -دأ ب -ع -د ألإع Ó-ن ع-ن أل-ن-ت-ائ-ج
Ÿرأفقة ألناجح Úوألرأسضب Úعلى حد سضؤأء ،لأن ترك
ألتÓميذ للمجهؤل سضيكؤن قنبلة مؤقؤتة سضتنفجر على
أ÷ميع مسضتقب.Ó

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’عÓم واÛتمع اŸد Êشضريكا ‘ مواجهة ا÷رÁة
اعت Èا إ

النائب العام Ûلسس قضساء قاŸة يشسّدد على ﬁاربة اختطاف اأ’طفال
’نذار الوطني
صضرامة ‘ تطبيق ﬂطط ا إ

العدد

1706٣

قامت بها فرق قمع الغشس بعنابة

06

حجز  ٣أاطنان من السسلع الغذائية و ٦٢٠كلغ
من الّلحوم الفاسسدة

’طفال أاو اختفائهم إا ¤درجة تث Òالقلق وا’نزعاج‡ ،ا جعل السضلطات العمومية تتخذ
انتشضرت مؤوخرا ظاهرة اختطاف ا أ
’طفال““ يهدف إا ¤إاشضراك وسضائل
’نذار باختفاء أاو اختطاف ا أ
التداب Òالعاجلة Ÿواجهة هذه ا÷رÁة بإاعداد ““ﬂطط ا إ
’طفال،
’طفال اıتف Úأاو اıتطف Úوالوقاية من اختطاف ا أ
’عÓم قي إاطار ا’حÎافية واŸهنية للبحث والتحري عن ا أ
ا إ
وكذا بلورة إاسضÎاتيجية فعالة ومتكاملة للتدخل ‘ حالة تعرضس هذه الشضريحة إا ¤عمليات اختطاف ،وهو ما كشضف عنه
’ول.
جادي عبد الكر ،Ëالنائب العام لدى ›لسس قضضاء قاŸة ،خÓل ا’جتماع التنسضيقي ا أ

ڤاŸة :آامال مرابطي
ذكر جادي عبد الكر ،Ëالنائب العام
ل - -دى ›لسس قضض - -اء ق - -اŸة ،مسض - -اء
األح -د ،خÓ-ل الج-ت-م-اع ال-ت-نسض-ي-ق-ي
األول بحضضور رئيسس األمن الولئي،
وكÓء ا÷مهورية للمحاكمة التابعة
لختصضاصس ›لسس قضضاء ڤاŸة إا¤
ج- -انب ‡ث- -ل Úع- -ن ق- -ي- -ادة ال- -درك
ال- -وط -ن -ي ،م -دي -ري ال -ن -ق -ل والÈي -د
وت -ك -ن -ول -وج -ي -ات اإلع Ó-م والتصض-ال
ورئ- -يسس اŸك- -تب ال- -ولئ- -ي ل–Ó- -اد
ال -وط -ن -ي ل -لصض -ح -ف -ي ÚواإلعÓ-م-يÚ
ا÷زائ - -ري Úل - -ولي - -ة ڤ- -اŸة ب- -أاه- -م

اÙاور ال- -ت- -ي ج -اءت ‘ اıط -ط
وم -ن ث -م م-ن-اقشض-ت-ه-ا ودراسض-ة ج-م-ي-ع
ا÷وانب العملية لتنفيذه.
شضّدد جادي على ا÷انب الذي يتعلق
باإلعÓم والذي يلعب دورا كبÒا ‘
نقل اŸعلومات ب ÚاŸواطن Úومدى
تأاثÒه البالغ ‘ اسضتماتة الرأاي العام
سضواء باليجابي أاو بالسضلب من خÓل
نشضر لبعضس قضضايا الختفاء على أانها
قضض -اي -ا اخ -ت -ط -اف وه -و م-ا يسض-اه-م
بدرجة كبÒة ‘ خلق شضعور بالرعب
وال -ق -ل -ق داخ -ل اÛت-م-ع ،إال أان-ه ‘
الوقت ذاته يسضمح بنشضر وعي أاكÈ
ع -ن-د األول-ي-اء و‘ اÙي-ط ال-ع-ائ-ل-ي

واŸدرسض - -ي وح- -ت- -ى ب Úا÷Òان إاذا
أاعطت لكل قضضية حجمها ا◊قيقي.
أاك- -د ال- -ن- -ائب ال- -ع- -ام ع- -ل- -ى ضض -رورة
ال- -ت- -نسض- -ي- -ق وال- -ت -ع -اون بﬂ Úت -ل -ف
ال -ف -ع -ال -ي -ات ،ع -ل-ى غ-رار السض-ل-ط-ات
اإلداري- -ة اÙل- -ي- -ة وك- -ذا اŸصض- -ال -ح
األم -ن -ي -ة األخ -رى إا ¤ج-انب وسض-ائ-ل
اإلعÓم واÛتمع اŸد Êمن أاجل
إا‚اح هذا اıطط الذي من شضأانه
إازال - -ة ال- -ل- -بسس م- -ب- -ك- -را ‘ قضض- -اي- -ا
الخ -ت-ط-اف م-ن خÓ-ل ال-ت-ف-ري-ق م-ن
أاول وهلة ب Úهذه ا÷رÁة و›رد
اختفاء األطفال لعدة عوامل مثلما
أاظهرته Œارب سضابقة““ ،معتÈا أان

بعد تدهور وضضعية اÙطة اŸركزية ببومرداسس

اıط -ط ي -ح -ت -وي ع -ل -ى م-ؤوشض-رات
ع -ل-م-ي-ة ‘ اÛال ا÷ن-ائ-ي تسض-اع-د
على ا◊صضول على اŸعلومات بشضكل
سض- -ري- -ع ودق- -ي -ق ،م -ن أاج -ل Œسض -ي -د
ع -م-ل-ي-ات ال-ت-دخ-ل ◊م-اي-ة األط-ف-ال
الضضحايا وتوقيف اÛرم.Ú
حسضب النائب العام ،فإان العديد من
األشضخاصس ل يفرقون ب Úالختطاف
والختفاء اŸقلق أاو اŸتعمد ،داعيا
أاول وق- -ب- -ل ك -ل شض -يء ا ¤تشض -خ -يصس
ا◊ال -ة ع Èج -م -ع اŸع -ل-وم-ات ال-ت-ي
Áكن من خÓلها القول ان القضضية
تتعلق باختطاف أاو باختفاء ل سضيما
بعد تسضجيل ‘ أاغلب األحيان أان كل
البÓغات بالختطاف تبينت ‘ ما
ب -ع -د أان -ه -ا ت-ت-ع-ل-ق ب-اخ-ت-ف-اء وه-روب
م -ن -ز‹ ل -ع -دي -د م -ن ال -ت Ó-م-ي-ذ ب-ع-د
رسض-وب-ه-م ‘ الم-ت-ح-ان-ات ال-فصض-ل-ي-ة،
خوفا من عقاب األولياء وآاخرين لهم
مشضاكل اجتماعية وعاطفية Œعلهم
يهربون من منازلهم.
دع- -ا ذات اŸت- -ح- -دث ك -ل األط -راف
الفعالة ‘ هذا اıطط أان تلعب
ال- -دور اŸن -وط ب -ه -ا وذلك ب -إاشض -راك
ﬂت- -ل- -ف ال- -ف- -اع- -ل ‘ ÚاÛت- -م -ع،
والتنسضيق ب Úجميع فئات اÛتمع
إليجاد آاليات وقائية وأاخرى عÓجية
للحد من هذا النوع من النحراف
الجتماعي واÿطر اإلجرامي .وكذا
إاي -ج -اد سض -ب -ل ل-ل-ح-د م-ن ت-زاي-د ه-ذه
ا÷رÁة وآاثارها على كل اŸكونات
الجتماعية ،والبحث مع كل ا÷هات
اإلدارية ،القضضائية األمنية عن آاليات
وسض -ب -ل ال -وق -اي -ة وال -ردع ل -ل -ح -د م -ن
انتشضارها.

مسسافرون وناقلون يتسساءلون عن مصس ÒاŸشسروع العالق
تشض - -ه- -د ﬁط- -ة اŸسض- -اف- -ري- -ن
ب- -ع- -اصض -م -ة ال -و’ي -ة ب -وم -رداسس
تدهورا كبÒا وحالة اهÎاء ‘
’رضض -ي -ة وف -وضض -ى ‘ ع -م -ل -ي -ة
ا أ
ت -وق -ف وان -ط Ó-ق اŸرك -ب-ات إا¤
ال - -وج - -ه - -ات اıت - -ل - -ف - -ة ،وه - -ي
وضض - -ع - -ي - -ة زادت م - -ن م - -ع - -ان - -اة
اŸسض-اف-ري-ن وال-ن-اقل Úمعا الذين
سض- -ئ -م -وا م -ن ه -ذه ا◊ال -ة ال -ت -ي
ط -الت م -ع ال -زم -ن رغ -م ال-وع-ود
ال-ك-ثÒة ب-ا‚از مشض-روع ﬁطة
’ق -ط -اب
ح- -دي- -ث- -ة م- -ت- -ع- -ددة ا أ
ب-اıرج ال-غ-رب-ي ل-لو’ية باŒاه
قورصضو ،ومشضاريع أاخرى بدوائر
الو’ية وﬂطط جديد للنقل.

هدى بوعطيح

حسضب مصض -ال -ح م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة ف-ق-د ق-امت
مصضالح ا÷ودة ومراقبة اŸسضتهلك بحجز مواد
غدائية غ Òقابلة لÓسضتهÓك بقيمة مالية تفوق
 186مليون سضنتيم ،حيث ” تسضجيل ما يفوق 4
أالف ت -دخ -ل م -ن ق -ب -ل ف -رق اŸراق -ب -ة ،وال -ت-ي
أاسضفرت عن –رير ﬁ 187ضضر متابعة قضضائية
‘ ›ال حماية اŸسضتهلك وقمع الغشس و٢19
ﬁضضر فيما يخصس اŸمارسضة التجارية ،و‘
هذا اÛال ” حجز ما يفوق  0٣أاطنان و700
كلغ من ﬂتلف اŸواد الغدائية غ ÒاŸطابقة
للمعاي Òالقانونية ،كما ” اقÎاح غلق Óﬁ 58
Œاريا لرتكابهم العديد من اıالفات بسضبب
انعدام النظافة وعدم احÎام شضروط ا◊فظ.
وت -ك ‘ Ìالشض -ه-ر ال-ك-ر Ëظ-اه-رة ال-فسض-اد وب-ي-ع
اŸنتوجات غ Òالقابلة لÓسضتهÓك سضواء اŸواد

تنعكسس سضلبا على  2700موظّف وموظفة

ديون سسيور وهران تتجاوز  ٣٠مليون دينار
كشض- -ف اŸدي- -ر ال- -ت- -ج- -اري لشض- -رك -ة اŸي -اه
وال -ت -ط -ه Òل -وه -ران ““سض -ي-ور““› ،اه-د ع-ب-د
الله ،أان ديون اŸؤوسضسضةŒ ،اوزت ٣0مليون
دي - -ن- -ار ،مÎاك- -م- -ة ع- -ن  ٪42م -ن ال -زب -ائ -ن
’دارية ،من الذين ’
العادي ÚواŸؤوسضسضات ا إ
يسضددون فوات ÒاسضتهÓكهم للمياه.

وهران :براهمية مسسعودة

بومرداسس :ز /كمال

أارضض -ي -ة م -هÎئ -ة أاتت ع -ل -ي -ه -ا م -ي -اه
السض-ي-ول ال-ت-ي شض-ك-لت ح-ف-را م-ت-عددة
األحجام وشضبه أارصضفة للتوقف نبتت
عليها ا◊شضائشس ،غبار يتطاير ‘ كل
الŒاه-ات ،ون-اق-ل-ون ي-تسض-اب-قون إا¤
ح-ج-ز أام-اك-ن وال-ت-ح-اي-ل ب-ي-ن-هم لربح
ب -عضس ال -دق -ائ -ق ت -زي -د م -ن م -ع -ان-اة
اŸسض- -اف -ري -ن ال -ذي -ن أاع -ي -اه -م ت -عب
الن-ت-ظ-ار ‘ غ-ي-اب أام-اك-ن ل-ل-جلوسس
وﬂابئ قد تقيهم قر ا◊ر ‘ هذه
األي -ام ،ه -و أاول مشض -ه -د ق -د تسض -ق-ط
ع- -ل- -ي- -ه ع Úال- -زائ- -ر ل -ه -ذا ال -فضض -اء
اŸفتوح بوادي طاطاريق الذي قدم
على أاسضاسس أانه ح Óمؤوقتا بعد غلق
شضبه اÙطة السضابقة غ Òبعيد عن
هذا اŸكان ،حيث كانت اŸركبات
ت - -ت - -ق - -اسض- -م اŸسض- -اح- -ة م- -ع السض- -وق
األسض -ب -وع -ي ع -ل -ى أام-ل –وي-ل-ه-ا إا¤
ﬁطة حضضرية للمدينة ،لكنها هي
األخرى ‘ خ Èكان.
من أاجل وضضع حد لهذه الفوضضى
وحتمية ا‚از مشضروع ﬁطة لنقل
اŸسضافرين يليق Ãقام هذه الولية
السضاحلية والسضياحية التي تسضتقطب
عشض - - -رات ال- - -زوار خÓ- - -ل م- - -وسض- - -م
الصض- -ط- -ي- -اف ،ع- -م -دت السض -ل -ط -ات
الولئية إا ¤تسضجيل مشضروع جديد ‘
إاط -ار اıط -ط  ٢014 / ٢010مع
اختيار أارضضية ال‚از ما ب Úقورصضو
وب- -وم- -رداسس ب- -أاح -د اŸسض -ت -ث -م -رات
ال -ف Ó-ح -ي -ة ك -انت ﬁل م -ع-اي-ن-ة م-ن
طرف وزير النقل السضابق عمار غول،

“ك- -نت ف- -رق أاع- -وان م -راق -ب -ة ا÷ودة
ال-ت-اب-ع-ة Ÿدي-ري-ة ال-تجارة لو’ية عنابة،
منذ بداية الشضهر الفضضيل ،من حجز أاكÌ
من  0٣أاطنان و 700كلغ من اŸواد والسضلع
الغذائية التي كانت مّوجهة لÓسضتهÓك،
بسضبب عدم مطابقتها للمعاي ،Òكما “ت
إاح- -ال -ة أاك Ìم -ن  170ب-ائ-ع ع-ل-ى ال-عدالة
ل-ت-ج-ارت-ه غ Òالشض-رع-ي-ة وعدم احÎامه
القوان ÚاŸعمول بها.

ل- -ك- -ن اŸشض -روع ظ -ل ح Èع -ل -ى ورق
ألسض -ب -اب ع -دي -دة ومشض -اك -ل ت -ق -ن -ي -ة
لصض -ع -وب -ة Œسض-ي-د اŸشض-روع ‘ ه-ذه
األرضضية اŸكلفة جدا ،وبالتا‹ بقي
الوضضع على حاله دون تقد Ëبدائل
للخروج من هذا اŸأازق وحرم الولية
من قطب حديث يخرجها من شضبح
العزلة ويزيد من فرصس التواصضل مع
ال -ولي -ات اÛاورة وب -ال-ت-ا‹ ت-ن-م-ي-ة
ح -ج -م ال -ت -ب -ادلت ال -ت -ج -اري -ة ون-ق-ل
الشضخاصس.
األمر ل يتوقف على أازمة اÙطة
اŸرك -زي -ة ال -ت -ي أاث -رت سض -ل -ب -ا ع -ل -ى
ال-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة الق-تصض-ادية وا◊ركية
ال-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا ه-ذه ال-ولي-ة اŸصضنفة
Ãث- -اب- -ة ه -م -زة وصض -ل ب Úال -ولي -ات
الشض -رق -ي -ة ل -ل -وط -ن وال -غ -رب -ي -ة م -ن -ه
وامتدادها ا◊يوي للعاصضمة ،لكن ‘
اسض-ت-م-رار غ-ي-اب الشض-ري-ان ا◊ق-ي-ق-ي
لهذه الوثبة وتقطع أاوصضال خارطتها
ا÷غرافية اŸمتدة ع ٣٢ Èبلدية و9
دوائر –لم إا ¤غاية اليوم Ãحطة
Îﬁم -ة ل -ل -مسض-اف-ري-ن –ف-ظ ف-ي-ه-ا
ك- -رام- -ة اŸواط- -ن وت- -ل- -زم أاصض -ح -اب
اŸركبات على إابداء جزء يسض Òمن
روح اŸسض -ؤوول -ي -ة والل -ت -زام ب -أابسض -ط
أابجديات اŸهنة ،حيث بقي مشضروع
ا‚ - -از ﬁ 9ط -ات حضض -ري -ة وشض-ب-ه

حضض -ري -ة وﬁ 4ط- -ات أاق- -ط -اب ‘
دوائر الولية التسضعة التي ” اإلعÓن
ع -ن -ه ب -ال -ت -وازي م -ع مشض-روع ﬁط-ة
ع -اصض -م -ة ال -ولي -ة ي -راوح م-ك-ان-ه ه-و
اآلخر ،وزادت من تدهور اÙطات
ا◊الية ‘ كل من برج منايل وبودواو
ال -ل -ت Úك -انت م›Èت Úل -ل -ت -ج -دي -د
وال -ت -ه-ي-ئ-ة الشض-ام-ل-ة ‘ ،ح Úت-ف-ت-ق-د
ب -ل -دي -ات ال -ولي -ة Ùط -ات Ãع -ن -ى
ال -ك-ل-م-ة ،إا‰ا ›رد م-واق-ف اح-ت-لت
جزء من األرصضفة والطريق العمومي
على غرار بلدية دلسس ،يسضر ،الثنية،
تيجÓب ÚوغÒها.
إاضض -اف -ة إا ¤ه -ذا ل ت -زال خ -ط-وط
ال-ن-ق-ل ال-داخ-ل-ي-ة ب-ال-ولي-ة ت-ع-ا Êمن
ال - -ف - -وضض- -ى والصض- -راع ال- -ي- -وم- -ي بÚ
الناقل ،Úحيث تشضهد بعضس اÿطوط
ال-رئ-يسض-ي-ة ت-خ-م-ة ‘ ع-دد اŸرك-بات
وأاخ -رى شض -ب -ه م -ن-ع-دم-ة وم-ت-ذب-ذب-ة،
األم -ر ال -ذي دف -ع ب -اŸشض -رف Úع -ل-ى
ال- -ق- -ط- -اع إا ¤ال- -ت -ف -كﬂ ‘ Òط -ط
جديد لتنظيم حركة اŸركبات لوضضع
لهذه الوضضعية السضلبية ،وإاعادة تنظيم
وŒديد ا◊ظÒة الولئية للمركبات
ال- -ت -ي ي -ت -ج -اوز م -ع -دل ع -م -ره -ا 10
سضنوات ‘ آاخر تقرير للجنة النقل
باÛلسس الولئي.

أامن بومرداسس يوقف ﬂتلسس
صسندوق الزكاة
“كنت عناصضر اŸصضلحة الولئية
ل- -لشض- -رط- -ة ال- -قضض -ائ -ي -ة ألم -ن ولي -ة
بومرداسس من –ديد هوية اŸشضتبه
به ‘ العتداء على حرمة بيوت الله
والسض - -ت - -ح - -واذ ع - -ل - -ى أام- -وال زك- -اة
اÙسض -ن Úب -أاح-د مسض-اج-د ع-اصض-م-ة
الولية ويتعلق األمر باŸدعو““ب.ع““
البالغ  ٢٢سضنة ،حيث ضضبط متلبسضا
بالسضرقة واسضÎجاع مبلغ  90مليون
سضنتيم من بيته.
خيوط القضضية بدأات على اثر شضكوى
تقدم بها إامام اŸسضجد لدى مصضالح
األم- -ن م- -ف -اده -ا ت -ع -رضس اŸسض -ج -د
اŸذك -ور إا ¤سض -رق-ة صض-ن-دوق ال-زك-اة
وصض -دق-ات اÙسض-ن ،Úح-يث ف-ت-حت
م -ب -اشض -رة –ق -ي -ق -ا ل -ت -ح -دي-د ه-وي-ة
ال -ف -اع -ل ÚوالÎصض -د ل -ه -م ،ل -ي -ت -م ‘
األخ Òضض - -ب - -ط اŸت - -ه - -م ‘ ح - -دود
م -ن -تصض -ف ال -ل-ي-ل وه-و بصض-دد سض-رق-ة
أاموال الصضندوق اŸقدرة بأازيد من
 ٣٣أال-ف دي-ن-ار ك-انت ب-ح-وزت-ه ،ل-ي-ت-م
تقدÁه أامام وكيل ا÷مهورية لدى
ﬁك -م -ة ب-ودواو ال-ذي أام-ر ب-إاي-داع-ه
رهن ا◊بسس ا ¤غاية ﬁاكمته.

ال -غ -دائ -ي -ة أاو ال -ل -ح-وم ا◊م-راء وال-ب-يضض-اء ،دون
م -راع -اة ◊رم -ة الشض -ه-ر ال-ك-ر ،Ëح-يث يسض-ت-غ-ل
ال -ت-ج-ار إاق-ب-ال اŸواط-ن Úع-ل-ى اق-ت-ن-اء ﬂت-ل-ف
السضلع Ÿائدته الرمضضانية ،ليكون بذلك الضضحية
األو ¤أام -ام Œار ي -ب -ح -ث -ون ع-ن ال-رب-ح السض-ري-ع
وفقط.
أام -ام ي-ق-ظ-ة م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة ل-ع-ن-اب-ة Ÿوج-ه-ة
سض -م -اسض -رة األسض -واق ،ف -ق -د “ك -نت أايضض -ا ف -رق
مراقبة ا÷ودة ومكافحة الغشس ،منذ بداية شضهر
رمضض -ان اŸع -ظ -م ،م -ن ح -ج -ز م -ا ي -ق -ارب 6٢0
ك- -ي- -ل- -وغ -رام م -ن ال -ل -ح -وم ال -ب -يضض -اء وا◊م -راء
الفاسضدة ،حيث قدرت قيمتها اŸالية بأاك Ìمن
 94مليون سضنتيم ،والتي جاءت بعد تسضجيل أاكÌ
م- -ن  670ت -دخ-ل لـ 18ف -رق -ة Ÿراق -ب-ة ا÷ودة
وم -ك -اف -ح -ة ال -غشس ،شض-م-لت األسض-واق ال-رئ-يسض-ي-ة
للولية وكذا نقاط البيع با÷ملة والتجزئة ،نتج
عنها تدوين ﬁ 118ضضرا وتسضجيل ﬂ 115الفة،
ف- -ي -م -ا ” غ -ل -ق ﬁل Úل -ع -دم احÎام الشض -روط
واŸع- -اي Òال- -ق- -ان -ون -ي -ة ع -ل -ى غ -رار ال -ن -ظ -اف -ة
والعرضس.
Óشض-ارة ،سض-خ-رت م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة ب-ع-ن-ابة ٣9
ل -إ
فرقة مراقبة عﬂ Èتلف بلديات الولية ،وذلك
ب -ال -ت -نسض -ي -ق م-ع مصض-ال-ح األم-ن وم-ك-اتب ح-ف-ظ
الصض-ح-ة ،ب-ه-دف م-راق-ب-ة ال-نشض-اط-ات ال-ت-ج-اري-ة
وقمع الغشس حفاظا على صضحة اŸسضتهلك ‘
هذا الشضهر الفضضيل.

كما أاحصضت شضركة اŸياه والتطه Òلوهران ،خÓل
الثÓثي األول من السضنة ا÷ارية ،أاك Ìمن ٣٢5
حالة سضرقة مياه ” ،تسضجيلها ع Èالعديد من
التجمعات السضكنية ببلديات وأاحياء الولية ،وهذا
عن طريق كشضف العدادات أاو تبليغ اŸواطن ÚعÈ
مركز اŸكاŸات الهاتفية.
هذا الواقع ،يضضيف نفسس اŸتحّدث ،ينعكسس سضلبًا
على اÿدمات اŸقّدمة وكذا على عمال اŸؤوسضسضة
الذين يفوق عددهم  ٢700مو ّ
ظف وموظفة ،أاغلبهم
يعيل أاك Ìمن  4أافراد ‘ ،وقت تتوّفر فيه الشضّركة
اŸذكورة على  ٢6وكالة Œارية ،مّوزعة ع19 È
ب-ل-دي-ة ،ف-ي-م-ا ي-ت-م ت-غ-ط-ي-ة ال-ب-ل-دي-ات األخ-رى عن
طريق قافلة جوارية ،تقام Ãقرات البلديات وفق
السضيد ›اهد.

عاد نفسس اŸتحّدث ليذّكر بالتسضهيÓت الهامة التي
“نحها الشضركة لزبائنها للذين اسضتعصضى عليهم
األمر دفع مسضتحقات شضركة ““سضيور““ ،عن طريق
التسضديد بالتقسضيط وحسضب الطلب واإلعفاء من
تكاليف إاعادة اإليصضال عند الدفع الكلي للديون.
كما “نح ذات الشضركة تسضهيÓت للزبائن ‘ قضضايا
سضرقة اŸياه ،سضواء ‘ حالتي اإليصضال بشضبكة
التوزيع بطريقة غ Òقانونية أاو الربط بعد القطع
بسض- -بب ع- -دم تسض- -دي- -د ال -ف -ات -ورة ،يضض -ي -ف ن -فسس
اŸتحّدث.
ج -دي -ر ب -ا ل -ذ ك -ر اأن ال-ف  Îة ال-ق-ان-ون-ي-ة ل-تسض-دي-د
فاتورة اŸياه ،بعد صضدورها ل تتجاوز الـ15
يوما ،على الرغم من ذلك “نح شضركة سضيور
ز ب -ائ -ن -ه -ا م ّد ة  ٣0ي -و م -ا  ،ت-ر س ض-ل خ Ó-ل-ه ا ر س ضالة
ت -ذ ك  ،Òت -ل -ي -ه -ا ب -ر ق -ي -ة اأ خ -ر ى  ،تسض-م-ى اإع-ذ ار
بالقطع ،واأحيانا كثÒة ننتظر بلوغ اأك Ìمن
فاتورت ،Úكما اأشضار اإليه نفسس اŸصضدر.
ل -ت -م -ك  Úال -ز ب -ائ -ن م -ن ال س ض -ت -ف-ا د ة م-ن ه-ذ ه
التسضهيÓت ،يتم فتح الوكالة التجارية الواقعة
بشضارع ““ﬁمد خميسضتي““ بوسضط مدينة وهران
بعد الإفطار من السضاعة العاشضرة اإ ¤منتصضف
الليل.

سضكان بسضكرة يتضضامنون مع بلدية اŸيهوب

 ٥آا’ف قفة رمضسان للعائÓت اŸتضسّررة من الزلزال

ح-لت صض-ب-ي-ح-ة ،أامسس ،ب-ب-لدية السضدراية
على بعد  90كم شضرق و’ية اŸدية ،القافلة
ال-تضض-ام-ن-ي-ة اŸوج-ه-ة ل-فائدة منكوبي بلدية
اŸيهوب والبلديات اÛاورة لها ،قادمة من
و’ي-ة بسض-ك-رة Ãب-ادرة م-ن غ-رف-ة ال-ت-ج-ارة
والصض-ن-اع-ة ال-زي-ب-ان وبالتنسضيق مع مديرية
التجارة بهذه الو’ية اÛاورة.

اŸدية :م .أام Úعباسس

تضضمنت هذه القافلة اإلنسضانية التي بادر بها وا‹
بسضكرة ،ليلة األحد إا ¤اإلثن ،Úمن مقر الوحدة
الرئيسضة حصضة معتÈة من اŸواد الغذائية ،بوزن
أاك Ìمن  100طن ،وبقيمة مالية قاربت  ٣ ٢مليون
دينار.
شضملت هذه اŸسضاعدة اÒÿية بنحو  5000قفة
رمضضان ،حوا‹  4٢00علبة حليب نوعية كونديا،
 475٢0ع -ل-ب-ة ط-م-اط-م وزن  500غ-رام ““ع-م-ر ب-ن
عمر““ ٢4 ،أالف قارورة ماء منبع الغزلن 6 ،طن من
ال -ف -ري -ن-ة ﬂت-ل-ف اŸارك-ات 6 ،ط -ن م -ن ال-ت-م-ور
اŸتنوعة 1٣0 ،كلغ من السضكر الناعم 176 ،قارورة

زيت صض -ف -ائ -ح ذات  05ل  10 ،Î-ط-ن م-ن السض-م-يد
والكسضكسس تابعة للمطاحن الكÈى للجنوب ،و11٢
حزمة من مشضروب نڤاوسس.
اعت Èعبد اÛيد خبزي ،رئيسس غرفة الصضناعة
وال -ت-ج-ارة ،ال-زي-ب-ان ،ب-أان ه-ذه اŸسض-اع-دة ال-ت-ي ”
Œميعها خÓل أاسضبوع بوحدات ا◊ماية اŸدنية
وال -ت -ي سض -اه -مت ‘ “وي -ل -ه -ا ع-دي-د اŸؤوسضسض-ات
اŸنتجة وفروعها بهذه الولية وكذا اŸواطن،Ú
ج-اءت ن-ت-ي-ج-ة ال-ف-اج-ع-ة ال-ت-ي أاŸت بسض-ك-ان ب-لدية
اŸي -ه-وب وال-ب-ل-دي-ات اÛاورة ل-ه-ا ،ح-يث أاع-ط-ى
ال -وا‹ ت -ع-ل-ي-م-ات ل-ه-ذه ال-وح-دات ل-ت-ج-م-ي-ع اŸواد
السض -ت -هÓ-ك-ي-ة م-ن ط-رف اŸؤوسضسض-ات واŸواط-نÚ
إل‚اح هذه اŸبادرة والوقوف بإايجابية مع سضكان
ه -ذه ال -ب -ل -دي -ات اŸتضض -ررة ،م-ت-ع-ه-دا ب-ع-زم ولي-ة
بسضكرة للقيام بعملية ‡اثلة مسضتقب.Ó
فيما سضيتم الشضروع ‘ توزيع اŸواد ا◊سضاسضة على
سض-ك-ان ب-ل-دي-ة اŸي-ه-وب ب-دءا ً م-ن ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ف-ري-غ
بحظÒة هذه البلدية البعيدة عن بلدية اŸيهوب
بنحو  ٢5كم ،أاين أابدى سضكان بلدية بئر غبالو
ترحيبا كبÒا Ãثل هذه الهبة التضضامنية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مشسروع «ﬁ ١٠٠ل بكل بلدية» بسسيدي بلعباسس عرضسة لÓإهمال
’يزال مششروع ﬁ 100ل بكل بلدية ،من اŸلفات العالقة التي تنظر حلو’ نهائية من طرف مسشؤوو‹ و’ية سشيدي بلعباسس .أاغلب اÓÙت مغلقة وغ Òمسشتغلة ،فرغم مرور
’همال ،حيث ” اسشتغÓل
’صشلية ووقوعها ‘ أايادي التخريب وا إ
’همال والتسشيب ،ما تسشبب ‘ انحرافها وابتعادها عن مهمتها ا أ
سشنوات عديدة عن تششييدها ،إا’ أان معظمها يعا Êا إ
’خر إا ¤أاوكار Ÿمارسشة ﬂتلف أاششكال ا’نحرافات ‘ ،الوقت الذي يعا Êفيه الكث Òمن الششباب من بطالة خانقة،
بعضشها ‘ أانششطة بعيدة كل البعد عن أاهدافها اŸرجوة ‘ ،ح– Úول البعضس ا آ
خاصشة من قاطني البلديات النائية وهو ما يدفع للتسشاؤول عن مصش Òهذه اÓÙت.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو
إسستفادت و’ية سسيدي بلعباسس ،على غرإر باقي
و’ي -ات إل -وط-ن ،م-ن حصس-ت-ه-ا م-ن إلÈن-ام-ج إل-وط-ن-ي
إلقاضسي بإا‚از ﬁ 100ل بكل بلدية ،حيث قدرت
إ◊صس-ة إإ’ج-م-ال-ي-ة بـﬁ 4212ل م -وزع -ة ع -ل-ى 188
موقع بـ 52بلدية ،أإ‚ز منها ﬁ 3349ل بنسسبة إ‚از
ق -درت بـ .٪89,79ك -م -ا ب -ل -غ ع-دد إÓÙت إŸه-ي-أاة
وإلتي ” ربطها بشسبكة إلكهرباء ﬁ 1902ل وحوإ‹
ﬁ 296ل ” إيصساله بشسبكة إŸاء إلشسروب ‘ ،حÚ
فاق عدد إÓÙت غ ÒإŸهيأاة  1106وهي إÓÙت
إلتي ’تزإل تنتظر ربطها بشسبكات إلكهرباء ،إلغاز،
إŸاء وإلتهيئة إÿارجية.
هذإ و–صسي إ÷هات إıتصسة حوإ‹ ﬁ 482ل
” إلغاؤوه وإدرإجه ضسمن برنامج إأ’سسوإق إ÷وإرية
وﬁ 367ل توقفت إأ’شسغال بها بعد فسسخ إلصسفقات
م -ع إŸق-او’ت إŸك-ل-ف-ة ب-اإ’‚از ،ب-ك-ل م-ن ب-ل-دي-ات
سسيدي بلعباسس ،سسفيزف ،تسسالة ،تÓغ ،سسيدي ◊سسن
وإبن باديسس.
وق -د ب -ل -غ ع -دد إŸسس -ت-ف-ي-دي-ن م-ن ه-ذه إÓÙت
 1664 ،2425م -ن -ه-م م-ن ف-ئ-ة
إل-ذك-ور و 761م -ن ف-ئ-ة إإ’ن-اث،
م- -وزع Úع- -ل -ى ع -دي -د أإج -ه -زة
إل -تشس -غ -ي -ل ،ع-ل-ى غ-رإر إل-وك-ال-ة
إلوطنية لدعم وتشسغيل إلشسباب
ب- - -ع- - -دد إج- - -م- - -ا‹ ق - -در بـ624
مسس-ت-ف-ي-د ،م-ن-هم  126م-ن ف-ئ-ة
إإ’ن - -اث ،إلصس- -ن- -دوق إل- -وط- -ن- -ي
ل- -ل- -ت- -أام Úع- -ن إل -ب -ط -ال -ة بـ121
مسس -ت -ف -ي -د ،إل -وك -ال -ة إل -وط -ن -ي-ة
للقرضس إŸصسغر بحوإ‹  1431مسستفيد ،منهم 860
م -ن ف -ئ -ة إل -ذك -ور .ه -ذإ وإسس -ت-ف-اد  103آإخ -رون م-ن
Óﬁت Ÿمارسسة إأ’نشسطة إلتجارية و 146مسستفيد
” تصسنيفهم ضسمن نشساطات أإخرى.
عن طبيعة إأ’نشسطة إŸقÎحة للمسستفيدين ،فقد
ن -الت إلصس -ن -اع -ات إل -ت -ق -ل -ي-دي-ة حصس-ة إأ’سس-د بـ1232
مسس -ت -ف -ي -د ،تÓ-ه-ا ق-ط-اع إÿدم-ات بـ 735مسستفيد،
إلتجارة بـﬁ 161ل وأإنشسطة أإخرى بـﬁ 243ل.

 ٪١٥من ›موع
 ٤آا’ف ﬁل
مسستغلة

 ٪١٥نسسبة اÓÙت اŸسستغلة
ب -ل -غت نسس -ب -ة إÓÙت إŸسس -ت -غ -ل -ة بشس-ك-ل ف-ع-ل-ي
بالو’ية  ٪15فقط ،وهي نسسبة تعكسس مدى إإ’همال
وإلتسسيّب إلذي طال هذه إÓÙت إلتي خصسصست
أإسساسسا ’متصساصس نسسب جد كبÒة من إلبطالة ،حيث
–صس - -ي إ÷ه- -ات إıتصس- -ة ﬁ 346ل ف -ق -ط ي-ت-م
إسستغÓله فعليا من قبل إŸسستفيدين ،من جملة 2425
ﬁل ” توزيعها عﬂ Èتلف بلديات إلو’ية إلبالغ
عددها  ،52منها ﬁ 363ل ” تسسليمها بعاصسمة
إلو’ية لوحدهاﬁ 388 ،ل بدإئرة تنÒة إلوإقعة بنحو
 20كلم جنوب إلو’يةﬁ 351 ،ل وزعت بدإئرة تÓغ،
 300بدإئرة مصسطفى بن إبرإهيم ،و 284بدإئرة رأإسس
إŸاء إلوإقعة بنحو مائة كلم جنوب إلو’يةﬁ 283 ،ل
ب -دإئ -رة سس -ي -دي ع -ل-ي ب-وسس-دي ،أإم-ا دإئ-رة إŸرح-وم
إلوإقعة هي إأ’خرى بجنوب إلو’ية فقد ” بها توزيع
ﬁ 271ل ،سسيدي ◊سسن  ،246ع ÚإلÈد  ،198سسيدي
علي بن يوب  ،155إبن باديسس  ،159مرين  ،109مو’ي
سسليسسن  ‘ ،94ح ⁄ Úتتعد حصسة إÓÙت إŸوزعة
بدإئرة تسسالة  .Óﬁ 12وعلى إلرغم من توزيع هذه
إ◊صسصس ،إ’ أإن معظمها ’يزإل غ Òمسستغل أ’سسباب
أإو أ’خرى.

إانعدام شسبكات الكهرباء واŸاء أاسسباب
رئيسسة ‘ هجر اÓÙت
وŸعرفة خلفيات مشسكل تخلي إŸسستفيدين عن
Óﬁت -ه -م’ ،ب-د م-ن ف-ه-م إأ’سس-ب-اب إ◊ق-ي-ق-ي-ة إل-ت-ي
دف- -عت ب -ه -م ل -ع -دم إسس -ت -غ Ó-ل Óﬁت ل -ط -اŸا ك -ان
إ◊صسول عليها شسغلهم إلشساغل ،وهي إأ’سسباب إلتي
وق -فت ع -ل -ي -ه -ا ÷ن -ة إل -ت -ن -م -ي-ة إÙل-ي-ة وإل-ت-ج-ه-ي-ز
وإلتشسغيل بعد إجرإئها عديد إÿرجات إŸيدإنية
ıتلف إŸوإقع ،حيث خلصست إلزيارإت إ ¤رصسد
ج -م -ل -ة م -ن إŸشس -اك -ل ك -انت ع -ائ -ق -ا ح -ق-ي-ق-ي-ا أإم-ام

إŸسس-ت-ف-ي-دي-ن Ÿب-اشس-رة أإنشس-ط-تهم
دإخ -ل Óﬁت -ه -م ،أإه-م-ه-ا مشس-اك-ل
مباشسرة تركزت أإسساسسا ‘ مشسكل
إإ’يصس- - -ال وإل- - -رب- - -ط بشس - -ب - -ك - -ات
إلكهرباء ،إŸاء وإلغاز ،حيث ” ‘
هذإ إلصسدد إحصساء أإزيد من ﬁ 1400ل غ Òموصسول
ب-ال-كهرباء وﬁ 3053ل غ Òم -وصس -ول بشس -ب -ك-ة إŸاء
إلشسروب ،فضس Óعن وجود عديد إŸوإقع إلتي تنعدم
بها إلتهيئة إÿارجية وإإ’نارة إلعمومية ،وحتى قنوإت
إلصسرف إلصسحي إلتي تغيب عن إلكث Òمن إŸوإقع
وهي إلعوإئق إلتي منعت نسسبة كبÒة من إلشسباب
إŸسس -ت -ف -ي -دي-ن م-ن م-ب-اشس-رة أإنشس-ط-ت-ه-م وح-الت دون
إ’ن -ط Ó-ق ‘ Œسس -ي -د مشس -اري -ع -ه -م ،ب -اإ’ضس-اف-ة إ¤
مشس -اك -ل أإخ -رى غ Òم -ب -اشس -رة ت -ت -ع-ل-ق ب-ق-درة ب-عضس
إŸسستفيدين على إ’نطÓق ‘ Œسسيد مشساريعهم
لضسعف قدرإتهم إŸالية وإنعدإم ﬂططات إلتسسيÒ
وإلتوجيه إ’‚اح إŸشساريع ،ونخصس بالذكر
إلفئة إلتي فشسلت ‘ إ‚اح مشساريعها
ب -ع -د إسس -ت -ف -ادت -ه-ا م-ن ق-روضس
أإجهزة إلتشسغيل كـ «أإونسساج»
و»كناك».
وي -ع-يب إل-ك-ث Òم-ن
إŸسس -ت -ف -ي -دي-ن ُبْ-ع-د
إÓÙت ع - - - - - - - - -ن
إأ’نسسجة إ◊ضسرية
ووقوعها ‘ أإماكن
معزولة عن إ◊ركة
إل - -ت- -ج- -اري- -ة ،إأ’م- -ر
إل -ذي تسس ّ-ب -ب ‘ رك-ود
إأ’نشس -ط -ة إل-ت-ي ب-اشس-ره-ا
أإصسحابها وإعÓنهم إإ’فÓسس
ب- -ع- -د م- -دة قصسÒة م- -ن إل- -ع- -م -ل،
ن - -اه - -يك ع- -ن ح- -ا’ت إلÓّ- -أإم- -ن إل- -ت- -ي
إعÎضست سس Òأإنشس -ط-ت-ه-م وت-خ-وف-ه-م إل-دإئ-م م-ن
عمليات إلسسطو على Óﬁتهم.

Óﬁت أام اسسطبÓت؟
شس -ه -دت ع -دي-د إŸوإق-ع ب-و’ي-ة سس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس،
عمليات إقتحام للمحÓت غ ÒإŸسستغلة وإلتي فتحت
شسهية إلكث Òمن إ’نتهازي Úإلذين وجدوإ إلفرصسة
’سستغÓلها ،وهو ما حدث باŸوقع إلذي يضسم 305
ﬁل Œاري بحي سسيدي إ÷ي ‹Óإلذي ” تدشسينه
سسنة  .1999فبعد عزوف إلكث Òمن إŸسستفيدين عن
إسس -ت -غ Ó-ل Óﬁت -ه-م ’أسس-ب-اب ،ق-الت ع-ن-ه-ا إ÷ه-ات
إلوصسية بغ ÒإŸقنعة ،قامت بعضس إلعائÓت وبعضس
إلشسباب إŸنحرف Úباقتحام إŸكان و–ويله ◊ي
سس -ك -ن -ي عشس -وإئ -ي ،ن -ت -ج ع -ن -ه ظ-ه-ور ع-دي-د إآ’ف-ات
ك- -ا’ن -تشس -ار إل -وإسس -ع ل -ل -ن -ف -اي -ات وﬂت -ل -ف أإشس -ك -ال
إ’نحرإفات ،إأ’مر إلذي دفع إ÷هات إلوصسية لفسسخ

عقود إ’سستغÓل ◊وإ‹  188مسستفيد ،منها  93عن
طريق حكم قضسائي ومباشسرة عملية وإسسعة إ’خÓء
إŸوق- -ع وإع- -ادة ت -وزي -ع إÓÙت
على مسستحقيها إلفعلي ،Úخاصسة
وأإن- -ه -ا ت -ق -ع وسس -ط ح -ي م -ن أإكÈ
أإحياء إŸدينة.
ه- -ذإ وع- -رفت ع -دي -د إŸوإق -ع
ع- -م- -ل- -ي- -ات مشس- -اب- -ه- -ة ل -ت -ح -ري -ر
إÓÙت من ﬁتليها ،على غرإر
Óﬁت ح -ي ب -وم-ل-يك وغÒه-ا...
ف- -ي- -م- -ا ’ت -زإل ع -دي -د إÓÙت،
خ -اصس -ة ت-لك إل-وإق-ع-ة ب-ال-ب-ل-دي-ات
إلنائية ،تسستغل ‘ أإمور بعيدة كل إلبعد عن مهامها،
ومن ذلك إسستغÓلها كاسسطبÓت للحيوإنات وإأوكار
Ÿمارسسة إلرذإئل بكل أإصسنافها.

للمسستفيدين غ ÒإŸسستغلÓÙ Úتهم وهو إإ’جرإء
إلذي قامت به مصسالح إلدوإئر ،من خÓل توجيه
إع -ذإرإت ل-ل-م-خ-ال-ف Úوم-ن-ح-ه-م
مهلة ’ تزيد عن إلشسهرين لفسسخ
إل -ع -ق -د ،خ -اصس-ة وأإن إل-ك-ث Òم-ن
إÓÙت ح- -ولت ع -ن نشس -اط -ه -ا
إأ’صس -ل-ي ،ب-ع-د أإن ق-ام م-ال-ك-وه-ا
بتأاجÒها أ’طرإف أإخرى.
ك -م -ا ط -ال-بت إل-ل-ج-ن-ة ب-إانشس-اء
÷ان م-رإق-ب-ة وم-ت-اب-ع-ة م-يدإنية
م - - -ن ط- - -رف رؤوسس- - -اء إÛالسس
إلشسعبية إلبلدية ومصسالح إلدوإئر
Ÿتابعة سس Òهذه إÓÙت وطرق إسستغÓلها ،فضسÓ
ع- -ن إشس- -رإك إŸسس- -ت -ف -ي -دي -ن ‘ ت -ه -ي -ئ -ة Óﬁت -ه -م
وحرإسستها Ÿنع تخريبها إأو إتÓفها .هذإ وطالبت
إللجنة بتوزيع بقية إÓÙت إŸغلقة إلتي طالتها كل
أإشسكال إلتخريب وإلعبث ،بعد أإن تعرضست أإغرإضسها
للسسرقة ،على غرإر إأ’بوإب ،إلكوإبل إلكهربائية،
إلعدإدإت وغÒها.

–ذير من سسحب
قرارات ا’سستفادة
من اŸتقاعسسÚ

مصسالح الو’ية Œتمع
بالفاعل Úللخروج بحلول
مسستعجلة

تدارك إا‚از اÓÙت اŸتوقفة
واسسÎجاع غ ÒاŸسستغلة
رفعت ÷نة إلتنمية إÙلية وإلتجهيز وإ’سستثمار
وإل -تشس -غ -ي-ل ،ت-ق-ري-رإ م-فصس Ó-ع-ن وضس-ع-ي-ة إÓÙت
ب -ال -و’ي -ة خ Ó-ل إل -دورة إل-ع-ادي-ة ل-ل-م-ج-لسس إلشس-ع-ب-ي
إل -و’ئ -ي ،ب-ع-د أإن ق-امت ب-خ-رج-ات م-ي-دإن-ي-ة شس-م-لت
عديد إŸوإقع إلتي تضسم Óﬁت غ Òمسستغلة وإأخرى
غ Òمنتهية إأ’شسغال ،حيث خلصس إلتقرير إ ¤تبنّي
ع -دي -د إل -ت -وصس -ي -ات ،أإه -م -ه -ا إك -م -ال أإشس-غ-ال إل-ب-ن-اء
للمحÓت إلتي  ⁄تنته أإشسغال إ‚ازها وإلتي “ثل
نسسبتها إ◊الية  ،٪20إسستكمال أإعمال توصسيل وربط
كل إÓÙت بشسبكات إلكهرباء ،إلغاز وإŸاء وكذإ
إلتهيئة إÿارجية .إلغاء كل عقود إ’سستفادة بالنسسبة

ب - -اشس- -رت مصس- -ال- -ح إل- -و’ي- -ة
سس -لسس -ل -ة م -ن إ’ج -ت -م-اع-ات م-ع
إلفاعل Úإ’أسساسسي ‘ Úإلعملية،
على غرإر مديرية إلتشسغيل ،مديرية
إل›Èة وتسس -ي ÒإŸي -زإن -ي -ة ،م -دي -ري-ة
إل -ط-اق-ة ،م-ؤوسسسس-ة ت-وزي-ع إل-ك-ه-رب-اء وإل-غ-از
للغرب ،مؤوسسسسة إ÷زإئرية للمياه ورؤوسساء إلدوإئر
وإÛالسس إلشسعبية إلبلدية ،لتدإرك إلوضسع وإÿروج
ب -ا◊ل -ول إŸم -ك -ن -ة ،ح -يث ت -ق -رر إت -خ-اذ ج-م-ل-ة م-ن
إإ’جرإءإت ،إأهمها تكليف مديرية إلتشسغيل بإا“ام
إ‚از إÓÙت غ ÒإŸنتهية وإŸقدرة بـﬁ 381ل،
مع ربط جميع إÓÙت إŸنجزة بشسبكتي إلكهرباء
وإŸاء إلصسالح للشسرب .وكذإ تكليف رؤوسساء إلدوإئر
باإ’شسرإف على عملية إعادة توزيع جميع إÓÙت،
بعد وضسع قائمة للمسستفيدين إ÷دد وفسسخ عقود
إŸسستفيدين إلقدإمى إلذين أإهملوإ هذه إÓÙت أإو
قاموإ باسستغÓلها أ’غرإضس أإخرى ،مع ضسمان إلتهيئة
إÿارجية وشسبكات إلصسرف إلصسحي.
هذإ و“ت مطالبة مديرية توزيع إلكهرباء وإلغاز
وإ÷زإئ -ري -ة ل -ل -م -ي -اه ب -إاع -دإد إل -كشس -وف -ات إل -ك -م-ي-ة
وإل-ت-ق-ي-ي-م-ي-ة ل-ع-م-ل-ي-ات إلربط بشسبكة إلغاز ،إلكهرباء
وإŸاء ،حيث ” ‘ هذإ إلصسدد إ’نتهاء من إ‚از
خمسسة ﬁو’ت كهربائية ‘ ،إنتظار –ديد كافة
إŸوإقع إلتي يجب إ‚از ﬁو’ت بها وإلتفرغ بعدها
لعملية إلربط إلفردي للمحÓت.

من مراسسلينا

الثÓثاء  21جوان  2016م
الموافق لـ 16رمضصان  1437هـ

’ول مرة ‘ سصكناتهم ا÷ديدة
حلون يصصومون أ
اŸر ّ

العائÓت مرتاحة للمّ الششمل حول مائدة رمضشان

 ⁄يخف اŸرحلون ا÷دد بالعاصصمة من ا أ
’حياء القصصديرية والبنايات الهشصة سصعادتهم وارتياحهم الشصديدين لصصيامهم
أ
’ول م-رة رمضص-ان ‘ ب-ي-وت-ه-م ا÷دي-دة وال-ت-ي وصص-ف-وه-ا ب-الÓ-ئ-ق-ة واÎÙم-ة ،غ Òان ب-عضص-ه-م اب-دى ق-ل-ق-ه ن-ت-ي-ج-ة ع-زل-ة ا’حياء
وافتقارها للمرافق الضصرورية كاÓÙت وا’سصواق ا÷وارية ،والفضصاءات الÎفيهية التي تعد اك Ìمن ضصرورية ‘ شصهر الصصيام.

ا÷زائر  :سسارة بوسسنة
 ⁄احسس بحÓوة صصيام رمضصان مثل
ما أاحسصسصت به هذه السصنة ،الصصيام ‘
بيوت ’ئقة افضصل بكث Òمن الصصيام ‘
ب- -ي -وت ال -زنك والÎن -يت ،ه -ي ع -ب -ارات
رددت-ه-ا ال-ع-ائÓ-ت اŸرّح-ل-ة ب-ال-ع-اصص-م-ة
والتي تصصوم اول رمضصان لها ‘ اماكن
Îﬁمة بعد ان عانت الويÓت ‘ بيوت
تفتقر أ’دنى متطلبات ا◊ياة الكرÁة.
الشصعب ارتأات مشصاركة هذه العائÓت
ف -رح -ت -ه -ا ‘ شص -ه -رت الصص -ي-ام ،وق-امت
بزيارة ا ¤كل من حي  2000مسصكن
باأ’ربعاء وحي  4000مسصكن بكوريفة ’
سص -ت -ط Ó-ع ارائ -ه -م ح -ول ال -ف -رق م -ابÚ
رمضص -ان ه -ذا ال -ع-ام ورمضص-ان السص-ن-وات
اŸاضصية ،فأاجمعت كلها على انها –سس
وكأانها تصصوم رمضصان أ’ول مرة ،خاصصة
وان البيوت Îﬁمة و–توى على كل
الضصروريات وهو اأ’مر الذي اكدته لنا
«سصعاد» التي رحلت من حي بومعزة ا ¤بلدية
ا’ربعاء حيث قالت بأان حياتها قد تغÒت
جدريا منذ ان رحلت من
الغرفة الضصيفة التي كانت
ت -ع-يشس ب-ه-ا رف-ق-ة ب-ن-ات-ه-ا
وزوجها،
مشصÒة إا ¤أان رمضصان
هذه السصنة له ميزة خاصصة
ك- -ون- -ه- -ا اصص- -ب- -حت “لك
م-ط-ب-خ-ا ’ئ-ق-ا ت-ق-وم ف-يه
ب -ط -ه -ي اشص -ه -ى ا’ط -ب-اق
ل-ع-ائ-ل-ت-ه-ا واصص-ب-حت Œت-م-ع م-ع أاب-ن-ائها حول
م -ائ -دة ا’ف -ط -ار أ’ن -ه -ا ‘ السص -اب -ق ك -ان -وا ’
يقومون بذلك بسصبب ضصيق اŸكان ،غ Òانها
اع -ابت اŸن -ط -ق -ة ال -ت -ي رح -ل-وا إال-ي-ه-ا غ-ي-اب
Ÿت- -ط- -ل- -ب- -ات ا◊ي- -اة ك -اÓÙت ال -ت -ج -اري -ة
وا’سصواق وكذا النقل.
من جانبها  ⁄تخف السصيدة يحياوي التي
رحلت ا ¤حي الفÓح القصصديري باŸقرية
ف -رح -ت -ه -ا ب -ع -دم -ا ّ” ت -رح -ي -ل -ه -ا م -ن ال-ب-يت

القصصديري الذي كانت تقطن به على ضصفاف
وادي شصايح مشصÒة بأانها قامت باقتناء كل
شصيء جديد من اثاث وأاوا Êمنزلية Ãناسصبة
صصومها رفقة عائلتها أ’ول
مرة ‘ منزل جديد مفيدة
ب -أان -ه -ا ‘ السص -اب -ق ك -انت ’
تسص -ط -ي -ع اق-ت-ن-اء أاي غ-رضس
بسصبب ضصيق اŸكان .نفسس
الشص-يء Ÿسص-ن-اه ع-ن-د ع-ائ-ل-ة
رعاشس التي رحلت من حي
النخلة بباشس جراح ا ¤حي
 2000مسصكن باأ’ربعاء ،حيث اكد لنا افرادها
ف-رح-ت-ه-م ب-الشص-ق-ة ا÷دي-دة ال-ت-ي ب-فضص-ل-ها ⁄
شص -م -ل -ه -م واسص-ت-ط-اع-وا ا’ف-ط-ار ح-ول م-ائ-دة
واحدة بعد ان كان منزلهم القد ’ Ëيسصعهم،
مؤوكدة بأان ا◊ي يحتوي على كل الضصروريات
من مرافق وÓﬁت واسصواق مشصÒة بأانه ”
مؤوخرا افتتاح فضصاء Œاري بالقرب من ا◊ي
تتوفر به جميع اŸنتوجات.
والغريب ‘ اأ’مر هو رأاي الشصباب الذي
يرى بنّة رمضصان  -حسصبهم  -بطريقة أاخرى،

وه- - - -ي Óﬁت «ال- - - -دوم« Úو»ال- - - -ك - - -ارط - - -ا
«والسصهرات الرمضصانية ،حيث اكدت لنا احدى
السص -ي -دات ب -أان اب -ن-اه-ا وÃج-رد ا’ن-ت-ه-اء م-ن
وجبة الفطور يفرون مباشصرة ا ¤حي النخلة
ب -ب -اشس ج-راح ل-قضص-اء سص-ه-رات رمضص-ان ن-ظ-را
’فتقار حي  2000مسصكن با’ربعاء للفضصاءات
الÎفيهية .
ن -فسس ال -رأاي ردده ع -ل -ى مسص -ام-ع-ن-ا ح-م-زة
ال -ذي اك -د ب -أان غ -ي-اب ال-فضص-اءات الÎف-ي-ه-ي-ة
واÓÙت التجارية با◊ي السصكني ا÷ديد
 4000مسصكن بكوريفة ا◊راشس هو اأ’مر الذي
نغصس عليهم فرحة قضصاء شصهر الصصيام ‘
شصققهم حيث أاجمع الشصباب اŸرحّلون ا¤
هذا ا◊ي على أان اأ’حياء التي كانوا يقطنون
ب -ه -ا أافضص -ل وأارح -م ب-ك-ث Òم-ن ه-ذه اأ’ح-ي-اء،
’ف -ت -ق -اره -ا إاÓﬁ ¤ت ال -دوم Úوال-ك-ارط-ة
واأ’جواء الرمضصانية ،وكذا اÓÙت التجارية
التي تبقى مفتوحة إا ¤غاية وقت السصحور‘ ،
ح Úأاج- -م -عت ع -ائ Ó-ت أاخ -رى ع -ل -ى ح Ó-وة
ال-ع-يشس ب-الشص-ق-ة ا÷دي-دة ب-ع-د اŸع-ان-اة ال-ت-ي
تكبدوها مع بيوت الزنك والقصصدير.

Ãبادرة من ﬁافظة الغابات

تنصشيب ÷ان عملياتية دائمة ببلديات ودوائر تيبازة

تيبازة :عÓء ملزي

وت - -أات- -ي ه- -ذه ا’ج- -راءات
ا’حÎازي-ة ال-ت-ي ي-ت-م Œسص-يدها
ع - -ل- -ى أارضس ال- -واق- -ع أ’ول م- -رة
–سص- -ب- -ا ◊اج- -ة ال- -ف- -اع- -ل‘ Ú
›ال مكافحة ا◊رائق ÷ملة
م- - -ن ا’م- - -دادات وال- - -وسص- - -ائ - -ل
الضصرورية لتفعيل عملية اخماد
ا◊رائ- -ق ﬁل- -ي- -ا ،اأ’م- -ر ال -ذي
سص -ي -م -ك -ن م-ن ت-ق-ل-يصس ال-فÎات
الزمنية التي تسصتغرقها العملية،
ب -ح -يث ت -ت -م م -ع -ا÷ة ال -قضص -اي-ا
اŸط - - -روح- - -ة ‘ ه- - -ذا اÛال
بالبلدية أاوالدائرة أاوالو’ية على
حسصب أاهميتها وخطورتها على
ال-غ-اب-ة واÙي-ط وح-اج-ت-ه-ا ا¤
تدخل سصريع ومسصتعجل من لدن
أاعلى الهيئات للحد من انتشصار
ا◊رائق ،كما اسصتعانت مصصالح
ال-غ-اب-ات ب-ج-م-ل-ة من ا’جراءات
ال-ق-ان-ون-ي-ة وال-ت-ن-ظ-ي-مية اأ’خرى
التي تؤوسصسس لتنظيم حملة شصاملة
ل -ل -تصص -دي ◊رائ -ق ال -غ -اب-ات ‘
ظروف جّد مريحة باسصتصصدار
قرار و’ئي يعنى بتشصكيل اللجنة

ال -و’ئ-ي-ة ◊م-اي-ة ال-غ-اب-ات ال-ت-ي
ي -رأاسص -ه -ا وا‹ ال -و’ي-ة وق-راري-ن
آاخرين يتعلقان بإانشصاء نقطتÚ
ل-ل-م-راق-ب-ة ال-دائ-مة على مسصتوى
ك -ل م -ن ق -م -ة ت -اوري -رة ب -ب -ل-دي-ة
حجرة النصس وجبل سصي موسصى
ببلدية شصرشصال مع ا◊رصس على
اسصتصصدار قرار و’ئي آاخر يعنى
ب -اإ’عÓ-ن ال-رسص-م-ي ع-ن اف-ت-ت-اح
حملة مكافحة حرائق الغابات،
وت -أات-ي ه-ذه ال-ق-رارات ›ت-م-ع-ة
لتضصع جميع الشصركاء والفاعلÚ
‘ اÛال على أاهبة ا’سصتعداد
للتصصدي للحرائق اÙتملة كل
‘ حدود مهامه وصصÓحياته.
وع-ل-ى صص-ع-ي-د ال-ت-حضصÒات
اŸادي- -ة ،ف -ق -د أاشص -ارت رئ -يسص -ة
مكتب مكافحة حرائق الغابات
بالو’ية «أامل مقرا »Êا ¤أانه ”ّ
Œنيد  9فرق متنقلة خصصيصصا
ل - -ه - -ذا ال- -غ- -رضس وه- -ي ›ه- -زة
بصصهاريج مائية تسصع لـ 400لÎ
من اŸاء وجاهزة للتدخل اأ’و‹
‘ كل ا◊ا’ت والظروف على
أان ت- -ت- -م ا’سص- -ت- -ع- -ان -ة Ãصص -ال -ح
ا◊م- -اي- -ة اŸدن- -ي -ة ‘ م -راح -ل
’حقة،
مع –ديد  26نقطة مياه عÈ
الو’ية Áكن اسصتغÓلها للتزود
باŸاء ‘ حال ا◊اجة ا ¤ذلك،
كما أاشصارات ﬁدثتنا أايضصا ا¤
أاّن مصص -ال-ح اÙاف-ظ-ة ال-و’ئ-ي-ة
للغابات كانت قد اسصتبقت حملة
اŸكافحة بحملة وقائية أاخرى
ط -ي -ل -ة م -وسص -م ال -رب -ي -ع شص -م -لت
ت -ن -ظ -ي -ف ﬂت-ل-ف ال-غ-اب-ات م-ن
اأ’حراشس التي يحتمل أان تكون
سصببا ‘ اند’ع والتهاب النÒان
وهي العملية التي رافقها إاقدام

م-ؤوسصسص-ة ت-وزي-ع ال-ك-ه-رباء والغاز
ع -ل -ى ت-ن-ظ-ي-ف اŸواق-ع ال-غ-اب-ي-ة
ال -ت-ي “ر ب-ه-ا خ-ط-وط الضص-غ-ط
ال -ع -ا‹ م -ث -ل -م -ا ب -ادرت مصص-ال-ح
ال- -غ -اب -ات إا ¤ت -ذك Òال -ف Ó-حÚ
ب- -أاه- -م- -ي- -ة ت- -ن- -ق- -ي- -ة ﬁي -ط -ات
بسص- -ات- -ي -ن -ه -م م -ن ب -ق -اي -ا اŸواد
العضصوية التي Áكنها أان تكون
سصببا مباشصرا ‘ التهاب النÒان.
Œدر ا’شصارة ا ¤أاّن مصصالح
جلت
الغابات لتيبازة كانت قد سص ّ
ان- - - -د’ع  134ح -ري -ق -ا خÓ-ل
اŸوسصم الفارط ‡ا أاسصفر عن
ات Ó- - - - -ف  400ه- -ك- -ت -ار م -ن
اŸسصاحات الغابية من بينها 294
هكتار من الغابات و 84هكتار
م- -ن اأ’دغ -ال و 5ه-ك-تارات من
اأ’حراشس Ãعية  21هكتارا من
ﬂت- -ل- -ف اŸسص -اح -ات اأ’خ -رى،
وف -ي -م -ا ي -ت-ع-ل-ق Ãشص-اري-ع اع-ادة
تشص -ج ÒاŸسص -اح -ات اÙروق -ة
أاشص-ارت رئ-يسص-ة م-ك-تب م-ك-اف-حة
ا◊رائق بالو’ية ا ¤أاّن اأ’ولوية
ت-ع-ط-ى ح-ال-ي-ا ◊مÓ-ت ال-ت-وعية
والتحسصيسس من ﬂاطر ا◊رائق
م -ع ال -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى أاّن ح -م -اي -ة
الشص -ج -رة وال -غ -اب-ة ت-ع-ت Èقضص-ي-ة
ا÷ميع و”ّ Ãوجب ذلك توزيع
 10840ن- -ق -ل -ة ع -ل -ى ﬂت -ل -ف
ا÷م- -ع- -ي- -ات وال -ه -ي -ئ -ات خ Ó-ل
اŸوسصم ا÷اري لغرضس غرسصها
إاضصافة ا ¤تنظيم عّدة لقاءات
ت -وع -وي -ة Ãخ -ت -ل-ف اŸؤوسصسص-ات
ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ‘ ،ح ”ّ Úتسص-ج-يل
تشصج 60 Òهكتارا خÓل اŸوسصم
الفارط من باب التكثيف والدعم
ع -ل -ى أان ي-ت-جّ-دد ب-رن-ام-ج إاع-ادة
التشصج’ Òحقا وفقا للمعطيات
اŸيدانية ا÷ديدة.

تخصصيصص  ٣٠نقطة
للتخزين بسصطيف

توقع إانتاج
مليو Êقنطار
من ا◊بوب

ت-ت-واصص-ل ،و’ي-ة سص-ط-ي-ف ،حملة
ا◊صص- - -اد Ÿت - -وج ا◊ب - -وب ل - -ه - -ذا
اŸوسص -م ال -فÓ-ح-ي،خ-اصص-ة ال-ق-م-ح
ب -ن -وع -ي -ه والشص -ع ،Òع -ل -ى مسص-اح-ة
ت - -ق- -در بـ  183أال -ف ه -ك-ت-ار ،وم-ن
اŸتوقع أان يتجاوز ﬁصصول هذا
العام ،حسصب التقديرات اأ’ولية 2
مليون قنطار ıتلف ا◊بوب.
ول-ل-مسص-اه-م-ة ‘ إا‚اح ا◊م-ل-ة،
وضص -عت ت -ع -اون -ي -ة ا◊ب -وب ل -و’ي-ة
سصطيف  30نقطة تخزين للحبوب،
وع- -ل- -ى رأاسص- -ه- -ا ال- -ق -م -ح والشص -عÒ
Ãخ -ت -ل -ف م -ن -اط-ق ال-و’ي-ة ،وه-ذا
–ت تصصرف الفÓح ÚاŸنتج،Ú
بتجنيد أاك Ìمن  300عامل ‘ هذه
النقاط اŸعدة ’سصتقبال وتخزين
اŸنتوج ،وهي العملية التي انطلقت
م -ن -ذ ع -دة أاي -ام ،ح -يث ّ” Œم -ي -ع
أا’ف ال- -ق -ن -اط ‘ Òه -ذه اıازن
التي تبلغ سصعتها اإ’جمالية مليون
ومائتي أالف قنطار ،أاي ما يفوق
نصص- -ف اÙصص- -ول اŸت- -وق- -ع،ك -م -ا
سصخرت  44آالة حصصاد لتوضصع ‘
اÿدمة لكل الفÓح.Ú
نشص Òإا ¤إان ال -ث -ل -وج واأ’م -ط -ار
اŸتسص -اق -ط -ة خ Ó-ل فصص -ل ال-رب-ي-ع
باŸنطقة ،سصاهمت بقوة ‘ إانقاذ
اŸوسص-م ال-فÓ-ح-ي ل-ل-و’ي-ة ،وال-ذي
يتميز عادة بإانتاج وف Òللحبوب.

سسطيف:
نورالدين بوطغان
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وا‹ معسصكر ‘ زيارة مفاجئة Ÿشصروع إا‚از مركب رياضصي بسصيق

إاسشتياء من توقف األششغال وتوبيخ رئيسض البلدية

سص - -ج - -لت و’ي - -ة م - -عسص - -ك - -ر ،زي- -ارات
ت -ف -ق -دي -ة ل -ب -عضص ال -دوائ -ر وال-ب-ل-دي-ات
ت -ن -دج ‘ إاط -ار ال -نشص -اط -ات ال -ت -ن-م-وي-ة،
اسص-ت-ه-لت ب-ت-ن-ق-ل وا‹ م-عسص-كر إا ¤دائرة
ع-وف ج-ن-وب إاق-ل-ي-م ال-و’ي-ة ،ح-يث قام
ب- -ت- -وزي -ع  71سص -ك -ن -ا اج -ت -م -اع-ي-ا ع-ل-ى
اŸسص -ت -ف -ي -دي -ن م -ن -ه -ا ب -ب -ل -دي -ة غ-روسص،
’ف-راج ع-ن
وال -ذي -ن ان -ت-ظ-روا ع-م-ل-ي-ة ا إ
الÈن -ام -ج السص -ك -ن -ي ب -اŸن -ط -ق-ة ال-ن-ائ-ي-ة
ب- - -ف- - -راغ الصص ،Èح - -يث ي - -ع - -ود ت - -اري - -خ
انطÓقها إا ¤سصنة .2٠٠9

معسسكر أام اÒÿ

حي  ٢٠٠٠مسشكن
باألربعاء يتوفر على
كل الضشروريات

نصص -بت ﬁاف -ظ -ة ال -غ-اب-ات
ل- - - -و’ي- - - -ة ت- - - -ي- - - -ب - - -ازة ÷ان
عملياتية دائمة على مسصتوى
ﬂت - -ل - -ف دوائ - -ر وب - -ل- -دي- -ات
الو’ية تعهد لها مهام تسصيÒ
وت -ن -ظ -ي -م ح -مÓ-ت م-ك-اف-ح-ة
ا◊رائ-ق ﬁل-ي-ا وت-تشص-ك-ل م-ن
ﬂت-ل-ف ال-ق-ط-اع-ات اŸع-ن-ي-ة،
’شص-ارة ا ¤ك-ون-ه-ا ت-ع-تÈ
م-ع ا إ
ام- -ت- -دادا ل- -ل- -ج -ن -ة ال -و’ئ -ي -ة
اŸنشص- -أاة Ãوجب ق- -رار و’ئ- -ي
رق - - - -م  524وال -ت -ي ت -رأاسص-ه-ا
’مينة العامة للو’ية.
ا أ

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

العدد

ك-م-ا سص-م-حت زي-ارة ال-ع-ف-ا Êصص-ال-ح ل-دائ-رة
عوف بالوقوف على أاهم العراقيل التي تواجه
Œسصيد الÈامج السصكنية واŸقدر بـ  180وحدة
ت - -ع- -رف ت- -أاخ- -را م- -ل- -ح- -وظ- -ا بسص- -بب ع- -زوف
اŸقاو’ت عن إا‚از هذه ا◊صصصس السصكنية،
‘ ه - -ذا الشص - -أان أام- -ره السص- -ي- -د وا‹ ال- -و’ي- -ة
بضصرورة اتخاذ كافة التداب ÒالÓزمة لتعيÚ
اŸقاو’ت والسصهر على Œسصيد هذه الÈامج
‘ أاجل أاقصصاه نهاية السصنة ،مع دعوة كافة
اŸق -او’ت ل -ل -مشص -ارك -ة قصص -د م -ن -ح الصص-ف-ق-ة
والشصروع ‘ إا‚از حصصة  100سصكن عمومي
إاي-ج-اري ،وب-ب-ل-دي-ة ال-ب-ن-ي-ان ّ” ع-رضس مشصروع
ا‚از  46سصكنا عموميا إايجاريا والتي تÎاوح
ب -ه -ا نسص -ب -ة اإ’‚از  ،%35ح -يث أام -ر ال -ع-ف-اÊ
صصالح اŸقاو’ت بتدعيم الورشصات بالوسصائل
اŸادية والبشصرية والرفع من مسصتوى اأ’شصغال
لتسصليم الÈنامج ‘ أاقرب اآ’جال اŸمكنة،
ع -ل -ى أان ت -خصصصس ل -ب -ل -دي -ة ع -وف حصص -ة م-ن
السص-ك-ن ال-ري-ف-ي مسص-ت-ق-ب Ó-ب-ن-اًء ع-ل-ى م-طالب
سصكان اŸنطقة.
و‘ إاط - -ار –سص ÚاŸسص - -ت - -وى اŸع - -يشص - -ي
للمواطن ’سصيما اŸقيم Úبالدواوير واأ’رياف
واŸناطق النائية قام وا‹ معسصكر بتدشصÚ
وتسصمية قاعة عÓج ومدرسصة ابتدائية بدوار

الطرشس على بعد  50كلم من دائرة عوف،
حيث تعّرضصت هذه اŸرافق إا ¤التخريب من
طرف أايادي اإ’رهاب خÓل العشصرية السصوداء،
ووق- -ف اŸسص- -ؤوول ال- -ت- -ن- -ف -ي -ذي ه -ن -اك ع -ل -ى
انشص- -غ- -ا’ت سص- -ك- -ان دوار «الشص- -اوي- -ة» ال- -ذي- -ن
ي -ع -يشص -ون ظ -روف -ا م -زري -ة –ت وط -أاة ال-ف-ق-ر
والعزلة والعطشس.
ع -م -وم -ا وت -واصص -لت نشص -اط -ات السص -ل -ط -ات
اÙل -ي -ة Ãعسص -ك -ر ب -ت -ف-ق-د مشص-روع ال-ط-ري-ق
النافذ للطريق السصيار على مسصافة  43كلم،
الذي تسص Òبه اأ’شصغال بوتÒة ﬁتشصمة بلغت
 30باŸئة ،وتظهر وضصعية اŸشصروع أانه بالرغم
من التأاخر اŸلحوظ ،إا’ أان شصطر الطريق
الرابط ب Úمدينة سصيق إا ¤الطريق السصيار
شصرق ـ غرب الذي تشصرف على ا‚ازه مؤوسصسصة
مزوغي اÙلية ،سصيكون جاهزا قبل نهاية
السصنة ،فيما قد يطول انتظار اسصتÓم اŸشصروع
كام Óإا ¤غاية السصنة اŸقبلة بسصبب التقاعسس
ع -ن إا“ام اأ’شص -غ -ال ل -ع -دم تسص -وي -ة ال-وضص-ع-ي-ة
اŸال -ي -ة ،وع Èورشص -ات شص ّ-ق ال -ط-ري-ق ال-ن-اف-ذ
للطريق السصيار الذي يعت Èمن أاهم اŸشصاريع
التي اسصتفادت منها و’ية معسصكر ،أامر العفاÊ
ا÷زائرية لتسصي Òالطرق السصريعة بالتنسصيق
م -ع ﬁاف -ظ -ة ال -غ -اب -ات م -ن أاج-ل الشص-روع ‘
عملية تشصج Òحواف الطريق لتفادي ا‚راف
الÎبة ،سصيما وأان الكميات الهائلة من اأ’تربة
ت- -ه ّ-دد ب -تسص -رب اأ’وح -ال إا› ¤اري اأ’ودي -ة
وب -ال -ت -ا‹ ال-ن-ف-اذ إا ¤م-ا ب-ق-ي ق-ائ-م-ا م-ن سصّ-د
فرقوق باÙمدية.
وببلدية سصيق ،توجه العفا Êبزيارة فجائية
إا ¤مشص- -روع ا‚از اŸركب ال -ري -اضص -ي ،ح -يث
أاب -دى اسص -ت-ي-ائ-ه م-ن ت-وق-ف اأ’شص-غ-ال Ãشص-روع
ا‚از ملعب  20أالف متفرج ،وخلو ورشصته من
العمال بسصبب «الصصيام « ،كما  ⁄يخف الوا‹
غضصبه الشصديد من انتشصار اأ’وسصاخ والقمامة
ع Èأاحياء مدينة سصيق ،حيث وبخ رئيسس بلدية
سصيق بسصبب وضصعية النظافة اÎŸدية.

بعد زلزال بلدية اŸيهوب باŸدية

اتخاذ كافة اإلجراءات للششروع ‘ الÎميم ورفضض البناء دون رخصض
أاك- - - - -د وا‹
و’ي- -ة اŸدي- -ة
السصيد
مصصطفى
ل- -ع- -ي -اضص -ي ‘
ج- - -لسص- - -ة م- - -ع
مسصاعديه
Ãق- -ر ب- -ل -دي -ة
م- -زغ -ن -ة ،ب -أان
ال -زل -زال ك-ل-ف
خسص-ائ-ر م-ال-ية
أاول- -ي- -ة ق -درت
بأاك Ìمن  300مليار سصنتيم ويجب الشصروع ‘
ه -دم اأ’قسص -ام ب -اŸدارسس ا◊م -راء وإاع-ادة
الÎم -ي -م حسصب درج -ة اÿط -ر ،م -ع ت-ن-ح-ي-ة
العتاد اŸدرسصي ووضصعه ‘ أاماكن أاخرى،
ع- -ل- -ى أان ي- -دخ- -ل اŸواط -ن -ون ب -السص -ك -ن -ات
ا÷ماعية ‘ أاجل شصهر اأو شصهر ونصصف ،مع
الشصروع ‘ ترميم اŸسصاجد ،دون اغفال
ا‚از دراسصات ومتابعات تقنية على اعتبار
أان ال -زل -زال ب -إام -ك -ان -ه أان ي -ع-ود ‘ اأ’شص-ه-ر
القادمة حتى ’ نضصيع اŸال مرت ،Úمطالبا
أايضصا Ãنح اŸسصاعدات اŸالية أ’صصحابها
اŸتضصررين حسصب التوجيهات التي تقدم بها
اأ’م Úال -ع-ام ل-وزارة ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات
اÙل -ي -ة ،دون إاه -م -ال أاخ-ذ ب-ع Úاإ’ع-ت-ب-ار
ال -ط-رق-ات ،م-ع ت-رم-ي-م ال-ع-ي-ادات اŸت-ع-ددة
اÿدمات و“ك Úأاطفال هذه البلديات من
زي - -ارة الشص - -واط - -ئ ‘ اط - -ار اıي - -م - -ات
الصصيفية ،منبها بدوره باأن التصصنيف الذي
تقره هيئة اŸراقبة التقنية يجب أان يكون
ت -ق -ي -ن -ا ول -يسس إاداري -ا وم -ن ح -ق اŸواط-نÚ
الطعن فيه ،كما أانه يجب أان تذهب اإ’عانة
إا ¤اŸنزل اŸتضصرر ،على اعتبار بأانه رغم
هذه اŸسصاعدات فإان الدولة ليسس بإامكانها
حل مشصكلة أازمة السصكن ،رافضصا أان تبنى
مسصتقب Óمسصاجد دون رخصس بناء أاو دون
دراسصات تقنية مسصبقة.
هذا وكشصف العرضس اŸقدم من طرف
اأ’م Úالعام للو’ية بأانه من ب› Úموع
 3986هيكل متضصرر بهذه البلديات ،هناك
 668هيكل مصصنف ‘ اÿانة ا◊مراء و492
آاخر ‘ الÈتقا‹ الرابع ،و ‘ 721الÈتقا‹
ال -ث -الث ،ك -م -ا أان ال -ف -رق ال -ت -ق -ن-ي-ة ات-خ-ذت
اجراءات –فظية بغلق  03مسصاجد بفرقة
أاو’د اﬁم -د ب -ب -ل -دي -ة ال -ع-زي-زي-ة ،وزاوي-ة

الشصيخ حطاب ببلدية اŸيهوب ،اضصافة إا¤
مسص- - -ج- - -د رح - -ات ع Ó- -ل ل - -ك - -ون أان ه - -ذه
اŸؤوسصسصات اŸسصجدية من شصأانها أان تشصكل
خطرا على اŸصصل ،Úكما أانه وبتاريخ 14
م -ن ه -ذا الشص -ه -ر ” تسص -ل -ي-م وت-نصص-يب 788
خ- -ي- -م- -ة ع- -ل -ى مسص -ت -وى ال -ف -رق واŸداشص -ر
اŸتضصررة من هذا الزلزال ،مع توزيع 660
إاعانة ريفية كدفعة أاولية ‘ ،وقت وافقت
فيه السصلطات على مطلب توزيع اإ’عانات
دف - -ع - -ة واح - -دة دون ال - -ل - -ج - -وء إا ¤ن- -ظ- -ام
ا◊صصصس.
وتعا Êبعضس اأ’سصر بدشصرة اŸوايسصية،
ما ب Úبلديتي القلب الكب Òومزغنة من
مشصكلة التقسصيم اإ’دراي ،وهو ما وقفت
ع- -ل- -ي- -ه «الشص -عب» خ Ó-ل زي -ارة السص -ل -ط -ات
اÙل- -ي- -ة ب- -و’ي- -ة اŸدي- -ة رف- -ق- -ة اط -ارات
مركزية ،كون السصكان اŸقيم Úبالسصكنات
ال-ط-وب-ي-ة وإا ¤ج-انب م-ط-ال-ب-ة ب-عضص-ه-م م-ن
اÿيم بسصبب قرارات هيئة اŸراقبة التقنية
للبناء ،وعدم مسصح آاراضصيهم اصصطدموا هذه
اŸرة م -ع مشص -ك -ل -ة ال -ت -قسص -ي -م وال-تصص-ن-ي-ف،
مطالب ÚاŸسصؤوول Úبضصرورة التدخل لتمكÚ
ه -ذه ال -ع -ائ Ó-ت م-ن ا◊صص-ول ع-ل-ى ال-دع-م
واإ’عانات الريفية من لدن الدائرة اأ’و¤
«القلب الكب »Òوليسس من دائرة تابÓط.
كما يشصتكي سصكان هذه الدشصرة النائية
م -ن سص -وء ت -وزي -ع ال -ت -م -ون ب -اŸاء الشص-روب،
والذي يÎاوح ،وفق بعضس اŸواطن ‘ ÚعÚ
اŸكان ،ما ب Úيوم Úو 10أايام ،بينما ’
يزال يصصر آاخرون على السصلطات اÙلية
ب-ب-ل-دي-ة اŸي-ه-وب ع-ل-ى ح-ت-م-ية تغي Òاÿيم
اŸمنوحة للمتضصررين.

اŸدية :م .أام Úعباسس

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

‹hO

ألثÓثاء  21جوأن  2016م
ألموأفق لـ  16رمضضان  1437هـ

’وروبي
عÓمات التف ّسسخ بدأات تظهر على ا’–اد ا أ

وزير اÿارجية فيليب هاموند :خروج بريطانيا من ال–اد سضيكون ب Óرجعة

حّ- - - - -ذر وزي- - - - -ر اÿارج- - - - -ي - - - -ة
الÈيطا ،Êفيليب هاموند ،أامسس،
من أان اŸملكة اŸتحدة لن تتمكن
’وروب-ي
م -ن ال -ع -ودة إا ¤ا’–اد ا أ
إاذا خ - - -رجت م - - -ن - - -ه ع - - -ل - - -ى أاث - - -ر
ا’سس - -ت - -ف - -ت - -اء ال - -ذي سس - -ي- -ج- -رى،
اÿميسس اŸقبل.
ق- -ال ه -ام -ون -د ع -ن -د وصض -ول -ه إأ¤
أج- -ت- -م- -اع م -ع ن -ظ -رأئ -ه أألوروب -ي‘ Ú
لوكسضمبورغ «إأنه قرأر ل رجعة فيه ،إأذأ
قرروأ أŸغادرة (أل–اد أألوروبي) فلن
ت-ك-ون ه-ن-اك ع-ودة ..ل-ن ي-ع-ود ب-إام-ك-ان
ب - -ري - -ط - -ان - -ي- -ا ألنضض- -م- -ام إأ ¤أل–اد
أألوروبي ‘ وقت لحق إأل ‘ شضروط
غ Òمقبولة» ،مثل إألزأمها بالنضضمام
إأ ¤منطقة أليورو أأو إأ› ¤ال شضينغن.
توقع ألوزير ألÈيطا Êأأن تكون نتائج
أل -تصض-ويت ‘ «م-ع-رك-ة ألسض-ت-ف-ت-اء» بÚ
أŸعسضكرين «متقاربة جدأ ً».
‘ ألسضياق ،علق ألكاتب سضاÁون هيفر
على أسضتفتاء بريطانيا للبقاء أأو أÿروج من
أل–اد أألوروبي بأان هناك عدم ثقة متنامية
ب Úأل -دأع Úل -ل -ب -ق -اء ،وأأن ع -دم أل -ث -ق -ة ه-ذه
تولدت من أنفصضالهم شضبه ألكامل عن أ◊ياة
خارج أأحياء لندن.

أأشض- -ار أل -ك -اتب إأ ¤أأن أل -ن -اسش ‘ أل -ع -ا⁄
ألوأقعي يريدون ألتغي ،Òويكرهون أأن يقال
لهم إأن بريطانيا ل Áكن أأن تدير شضؤوونها
بنفسضها ،ويأاسضفون للمتشضائم Úألذين فقدوأ
أل -ث -ق -ة ‘ ب Ó-ده -م ،ويشض -ع-رون ب-ال-غضضب م-ن
أن -ف -ت -اح ح -دود ب Ó-ده -م ل -ك -ل م-ن هّب ودّب،
وÁت- -عضض- -ون م- -ن أأي ق- -وة أأج- -ن- -ب -ي -ة ت -ن -قضش

ﬁاكمهم وحكومتهم أŸنتخبة.
يرى ألكاتب ‘ مقاله بصضحيفة ديلي
تلغرأف أأن ألنخبة أ◊اكمة نسضيت حقيقة
خ- -ال- -دة ،وه- -ي أأن ألشض -عب ألÈي -ط -ا Êل
يحب أأن يقال له أفعل كذأ ،ول يحبون
بصضفة خاصضة أأن Áلى عليهم ما يفعلوه
م-ن ق-ب-ل أأول-ئك أل-ذي-ن ي-ت-ع-ام-ل-ون م-ع-ه-م
ب- -اسض- -ت- -ع Ó-ء أأو يسض -ت -خ -دم -ون ن -ف -وذه -م
للسضيطرة عليهم ،ول يحبون ألتهديدأت
ول ألتخويف.
وصض- - -ف أل- - -ك- - -اتب أل–اد أألوروب- - -ي
ب -اإلمÈأط -وري -ة ،وإأن ك -انت  ⁄ت -ت -ح -ق-ق
بالغزو ألعسضكري ،ألتي بدت تظهر عليها
عÓ-م-ات أل-ت-فسض-خ م-ن-ذ وقت ط-وي-ل ق-ب-ل
أأزمة أليورو أ◊الية وغ Òألقابلة للحل،
مشضÒأ إأ ¤أأن ه- -ذأ م- -ؤوشض- -ر ع- -ل- -ى ع -دم
إأم-ك-ان-ي-ة أسض-ت-م-رأره-ا ع-ل-ى ه-ذأ أل-ن-ح-و،
ورأأى أأن مغادرة بريطانيا أل–اد ليسضت
ألسضبب ‘ هذأ ألتفسضخ وألفشضل ،لكن من
شضأان ذلك أأن يسضّرعه فقط.
ختم بأان أإلمÈأطورية أألوروبية سضتفشضل
ألن أل -ع -ا ⁄أل -ذي تشض -ك -لت م -ن أأج -ل -ه -ع-ا⁄
أ◊رب ألباردة وأŸاركسضية ألدولية وما قبل
ألعوŸة ⁄ -يعد موجودأ ،وألدول أألوروبية
بحاجة إأ ¤وسضائل ﬂتلفة Ÿوأكبة أŸسضتقبل.

العا ⁄يحصسي  65مليون ’جئ

مÓي Úالنازح Úمن ا◊روب تعÎضضهم حواجز الدول اŸتقدمة
 ·ÓاŸتحدة
قالت اŸفوضسية السسامية ل أ
لشس -ؤوون ال Ó-ج -ئ ،ÚأامسسÃ ،ن -اسس -ب -ة ال -ي -وم
ال- -ع- -اŸي لÓ- -ج- -ئ Úال- -ذي صس -ادف ،أامسس ،إان
رقما قياسسيا بلغ  65.3مليون شسخصس نزحوا
ع -ن دي-اره-م ‘ أان-ح-اء ال-ع-ا ⁄ال-ع-ام اŸاضس-ي،
ك -ثÒون م -ن -ه -م ف -روا م -ن ا◊روب ،ل -ك -ن-ه-م
يواجهون عادة ا÷دران والقوان Úالصسارمة
’جانب مع وصسولهم للحدود.
ورهاب ا أ
يعني هذأ ألرقم -ألذي قفز من  59.5مليون
شضخصش ‘  2014وبنسضبة  50باŸئة خÓل خمسش
سضنوأت  -أأن شضخصضا من ب Úكل  113شضخصضا ‘
ألعا ⁄يحمل حاليا صضفة لجئ أأو طالب ÷وء أأو
نازح دأخل بÓده.
وذك- -رت أŸف- -وضض- -ي- -ة ‘ ت- -ق -ري -ر «ألŒاه -ات
ألعاŸية» ألذي صضدر بالتزأمن مع أليوم ألعاŸي
لÓ- -ج- -ئ ،Úأأن أل- -ق- -ت- -ال ‘ سض- -وري -ا وأأف -غ -انسض -ت -ان
وبوروندي ودولة جنوب ألسضودأن تسضبب ‘ موجة
ألنزوح أألخÒة‡ ،ا رفع ألعدد أإلجما‹ لÓجئÚ
إأ 21.3 ¤مليون شضخصش ،نصضفهم من أألطفال.
قال فيليبو جرأندي ،مفوضش أأل· أŸتحدة
ألسض- -ام- -ي لشض- -ؤوون ألÓ- -ج- -ئ ‘ Úإأف -ادة صض -ح -ف -ي -ة
«أل Ó-ج -ئ -ون وأŸه -اج -رون أل -ذي -ن ي -عÈون أل -ب-ح-ر
أŸت -وسض -ط ويصض-ل-ون إأ ¤شض-وأط-ئ أأوروب-ا ي-ح-م-ل-ون
رسضالة مفادها أأنك إأن – ⁄ل أŸشضكÓت ،فإان
أŸشضكÓت سضتأاتي إأليك».
أأضضاف «من أŸؤو ⁄أأن أألمر أسضتغرق كل هذأ
ألوقت ألطويل من ألناسش ‘ ألدول ألغنية إلدرأك
ذلك  ...نحتاج للتحرك ..للتحرك ألسضياسضي لوقف
ألصضرأعات ،سضيكون هذأ أأهم وسضيلة Ÿنع تدفق
ألÓجئ ».Úمعلوم أأن ألÓجئ Úهم فئة خاصضة من
أŸهاجرين ألذين بلغ عددهم أإلجما‹  250مليون
هذأ ألعام .إأنه أأك Èنزوح منذ أ◊رب ألعاŸية
ألثانية.

مليونا طلب ÷وء عام 2015
أأشضار ألتقرير إأ ¤أأن رقما قياسضيا بلغ مليوÊ
طلب ÷وء جديد ” تقدÁها ‘ ألدول ألصضناعية
‘  .2015ومن ب Úهؤولء ما يقرب من  100أألف
طفل جاءوأ بدون عائÓتهم أأو فصضلوأ عنها ،وهو
ورقم قياسضي Áثل أرتفاعا بثÓثة أأمثال عن ألرقم
أŸسضجل عام .2014
جاءت أأŸانيا  -ألتي يحمل وأحد من كل ثÓثة
متقدم Úبطلب ÷وء إأليها أ÷نسضية ألسضورية -
ع -ل -ى رأأسش أل -دول أل -ت -ي ت -ل -قت ط-ل-ب-ات ب-تسض-ج-ي-ل
 441900طلب وتلتها ألوليات أŸتحدة بتسضجيل
 172700طلب ألكثÒون ،منهم هاربون من ألعنف
أŸرت -ب -ط ب -ال -عصض -اب -ات وأıدرأت ‘ أŸكسض-يك
ودول أأمريكا ألوسضطى.

 Èال

عا⁄

ع

قال ألتقرير ،إأن ألدول ألنامية ما زألت تأاوي 86
باŸئة من لجئي ألعا ⁄على رأأسضها تركيا ألتي
يعيشش فيها  2.5مليون سضوري وتليها باكسضتان ثم
لبنان ،بينما  ⁄تسضتقبل ألبلدأن أŸتطورة إأل 1.6
مليون منهم فقط.

تزايد رهاب األجانب
قال جرأندي ،إأن طالبي أللّجوء ألهارب Úمن
ألصضرأعات أأو ألضضطهاد يوأجهون جدرأنا عازلة
Óجانب بصضورة متزأيدة.
وأأجوأء مناهضضة ل أ
أأضض -اف «ت -زأي -د أل-ره-اب م-ن أألج-انب أأصض-ب-ح
Óسضف سضمة أأسضاسضية للبيئة ألتي نعمل فيها...
ل أ
أ÷درأن ألعازلة ترتفع ‘ كل مكان ول أأ–دث
ف - -ق - -ط ع - -ن أ÷درأن أŸادي - -ة ،ب - -ل أأ–دث ع - -ن
أ÷درأن ألتشضريعية ألتي ترتفع ‘ ألعاÃ ⁄ا يشضمل
دول ‘ ألعا ⁄ألصضناعي أŸتقدم كانت لفÎة طويلة
م- -ع- -اق -ل Ÿب -دأأ أل -دف -اع ع -ن أ◊ق -وق أألسض -اسض -ي -ة
أŸت-ع-ل-ق-ة ب-الّ-ل-ج-وء ».ب-ع-د أأن أأغ-ل-قت دول أل-ب-لقان
حدودها أأبرمت تركيا وأل–اد أألوروبي أتفاقا ‘
مارسش لكبح تدفق أŸهاجرين ألذي أأتى Ãليون
لجئ ومهاجر إأ ¤أأوروبا ‘ عام .2015
تباطأا ألتقدم ‘ تنفيذ برنامج إلعادة توزيع 160
أأل -ف ط -الب ÷وء م -ن أل -ي -ون -ان وإأي-ط-ال-ي-ا إأ ¤دول
أأخرى ‘ أل–اد أألوروبي لتخفيف ألضضغط عن
ألدولت Úألوأقعت Úعلى خط أŸوأجهة مع أألزمة.
وتظهر بيانات أل–اد أألوروبي أأن  2406أأشضخاصش
فقط “ت إأعادة توزيعهم.

أارقام وجنسضيات
Áثل ألسضوريون أأك Èعدد لÓجئ Úبسضبب ألنار
ألتي –رق بÓدهم منذ  ،2011ويأاتي ألكولومبيون
‘ أŸرتبة ألثانية نتيجة أŸعارك ألتي Œري بÚ
أ÷يشش وأÛموعات أŸسضلحة ،وألعرأقيون يحلون
ثالثا.
نصضف سضكان سضوريا رحلوأ خÓل ألـ  5سضنوأت
 ·ÓأŸتحدة 11.7
أŸاضضية ،فحسضب إأحصضائيات ل أ
مليون سضوري نزحوأ من ›موع  23مليون.
يأاتي ألكولومبيون ‘ أŸرتبة ألثانية ‘ تعدأد
أّŸرحل ،Úإأذ أأن أأك Ìمن  6مÓي Úشضخصش ُرحلوأ
دأخل ألبÓد ،فارين من أŸعارك ألتي Œري بÚ
أ÷يشش وأÛموعات أŸسضلحة.
أأما ألعرأقي Úفاحتلوأ أŸرتبة ألثالثة ‘ هذأ
ألتصضنيف بحوأ‹  4.1مليون لجئ ،وسضبب هذأ
ألنزوح هو ألغزو ،ثم ألحتÓل أألمريكي ‘ 2003
وألق -ت -ت-ال أل-ط-ائ-ف-ي وألره-اب أل-دأعشض-ي .ي-ب-ق-ى
ألسضبب أألسضاسضي لهذه ألهجرة هي أ◊رب ،و أأهم
ألنزأعات ألتي سضببت هذأ ألنزوح ألكثيف‘ 8 :

إامرأاة تÎأاسش بلدية روما

^ روما :فازت فرجينيا رأغي ،ألشضابة ألبالغة من
ألعمر  37عاما وأŸنتمية ◊ركة»خمسش ‚وم» أŸعارضضة
للحكومة أإليطالية برئاسضة بلدية روما ‘ ألنتخابات ألبلدية
ألتي أأجريت أألحد.

 14قتي ‘ Óهجوم انتحاري
^ كابول :أأعلن مسضؤوولون أأفغان ،أأمسش أإلثن ،Úمقتل  14مدنيا وإأصضابة
آأخرين بجروح ،وذلك جرأء وقوع تفج Òأنتحاري ،شضمال شضرق ألبÓد.

إأفريقيا ‘ 3 ،ألشضرق أألوسضط ‘ 1 ،أأوروبا‘ 3 ،
آأسضيا.

نصضف الفلسضطيني Úبالضضفة لجئون
عرضش جهاز أإلحصضاء ألفلسضطيني معطيات
وأأرقاماً عن وضضع ألÓجئ Úألفلسضطيني ،Úوحسضب
أأرق -ام أإلحصض -اء ،ف -إان ل -دى وك -ال -ة غ-وث وتشض-غ-ي-ل
أل Ó-ج -ئ( Úأأون -روأ)  5.6م-ل-ي-ون لج-ئ ف-لسض-طيني
مسضجل ،ينتشضرون ‘ ﬂيمات دأخل وخارج ألضضفة
أÙتلة وقطاع غزة .بالنسضبة إأ ¤عدد سضكان
ألضض -ف-ة أل-غ-رب-ي-ة ،ف-إان  %42م-ن-ه-م لج-ئ-ون ،ب-ي-ن-ما
 %39.6من ألÓجئ Úأأعمارهم أأقل من  15سضنة،
وقد بلغت نسضبة ألبطالة ب ÚألÓجئ ÚألفلسضطينيÚ
.%32

«افتحوا ا◊دود»
شضهدت مدينة برشضلونة أإلسضبانية ،أأول أأمسش،
م -ظ -اه -رة ح -اشض-دة ضضّ-م-ت ن-ح-و  9آألف شض- -خصش
للمطالبة باسضتقبال أŸهاجرين .ورفع أŸتظاهرون
لفتات كتب عليها « أفتحوأ أ◊دود  ..نريد أأن
نسضتضضيفهم» ◊ث أ◊كومة أإلسضبانية على ألوفاء
بتعهدأتها أÿاصضة باسضتقبال  17أألف لجئ.
ت -ق -دمت أŸسضÒة رئ-يسض-ة ب-ل-دي-ة ب-رشض-ل-ون-ة «آأدأ
ك -ول» أل -ت-ي ت-ن-ت-م-ي إأ« ¤ح-رك-ة أل-غ-اضض-ب »Úوأل-ت-ي
أأطلقت ‘ سضبتم Èفكرة «أŸدن أÓŸجئ» .نهاية
ماي ألفائت بدأأت إأسضبانيا أسضتقبال لجئ Úآأت Úمن
ﬂيمات ‘ أأوروبا وتركيا ولبنان.

ألعدد

17063
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›لسس النواب ‘ ﬁاولة جديدة Ÿنح الثقة ◊كومة الوفاق

كوبلر يدعو لتوحيد ا÷يشش –ت إامرة اÛلسش الرئاسضي

’‡ي ل-دى ل-ي-ب-ي-ا م-ارت-ن
شس ّ-دد اŸب-ع-وث ا أ
ك -وب -ل -ر ،ع -ل -ى ضس -رورة ال -ع -م -ل ع-ل-ى ق-ي-ادة
موحدة للجيشس الليبي بشسكل أاسساسسي –ت
ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-م-ج-لسس ال-رئاسسي ◊كومة
ال-وف-اق ال-وط-ن-ي ،ح-ت-ى Áك-ن ل-ليبيا التغلب
’رهاب.
على ا إ
وق -ال ك -وب -ل -ر «إأن أل -ع -م -ل ع-ل-ى ق-ي-ادة م-وح-دة
ل -ل -ج -يشش أل -ل -ي -ب-ي –ت أل-ق-ي-ادة أل-ع-ل-ي-ا ل-ل-م-ج-لسش
ألرئاسضي أأسضاسضي ،ع Èجيشش موحد و›هز بشضكل
جيد تسضتطيع ليبيا ألتغلب على أإلرهاب».
ب ÚأŸبعوث أأل‡ي أأنه بإامكان ليبيا ألتقدم
إأ ¤أألمام ع Èخطوأت حازمة من قبل ألدعائم
ألثÓثة لÓتفاق ألسضياسضي ألليبي ،وهي تلك أŸمثلة
‘ أÛلسش أل- -رئ- -اسض- -ي و›لسش أل -ن -وأب و›لسش
للدولة.
على صضعيد آأخر ،عّبر أŸبعوث أأل‡ي عن
إأدأن -ت -ه ألشض -دي-دة ل-ل-ه-ج-وم ع-ل-ى م-دي-ن-ة أأج-دأب-ي-ا،
مطالبا قيادأت أÛلسش ألرئاسضي و›لسش ألنوأب
بالعمل معا على وجه ألسضرعة.
ك-ان أل-ن-اط-ق أل-رسض-م-ي ب-اسض-م أل-ق-ي-ادة أل-ع-امة
ل-ل-ج-يشش أل-ع-ق-ي-د أأح-م-د أŸسض-م-اري ق-د صضّ-رح بأان
ع-ن-اصض-ر م-ن ت-ن-ظ-ي-م أل-ق-اع-دة ألره-اب-ي ›ه-زين
بأاك Ìمن  50آألية مصضفحة ومدرعات حديثة حاولوأ
ألهجوم ،فجر ألسضبت ،على مدينة أأجدأبيا من جهة
ألطريق أŸؤودي إأ ¤بلدة جالو ،جنوب أŸدينة ،وإأن
ق -وأت -ا م -ن أل-ك-ت-ي-ب-ة أألم-ن-ي-ة أألو ¤مشض-اة أل-ت-اب-ع-ة

أ÷يشش وأأها‹ أŸدينة تصضدوأ للهجوم.
أندلع ألقتال ،جنوبي مدينة أأجدأبيا ألسضاحلية،
يوم ألسضبت ،ب Úكتائب موألية للجيشش ،شضرق ليبيا
وجماعة أرهابية تطلق على نفسضها أسضم سضرأيا
ألدفاع عن بنغازي .قال أأكرم بوحليقة ألناطق
باسضم غرفة عمليات أأجدأبيا إأن ثÓثة أأشضخاصش
على أألقل قتلوأ وأأصضيب عشضرة آأخرون.

ﬁاولة جديدة Ÿنح الثقة للحكومة
عقد ›لسش ألنوأب ألليبي ،أأمسش أألثن ،Úجلسضة
تشض -اوري -ة Ÿن -اقشض -ة م -ن -ح أل -ث-ق-ة ◊ك-وم-ة أل-وف-اق
ألوطني برئاسضة فائز ألسضرأج .قال عضضو ›لسش
ألنوأب عبد ألسضÓم نصضية ‘ ،تصضريح صضحفي،
مسضاء أألحد ،إأن ألنوأب بدأأوأ يتوأفدون على مدينة
طÈق ◊ضضور أ÷لسضة ألتشضاورية أŸزمع عقدها،
أأمسش.
أأضضاف إأن عددأ من ألنوأب وصضلوأ ،ألسضبت
وألحد ،بعد ألتفاق ،أألسضبوع أŸاضضي ،على عقد
جلسضات تشضاورية Ÿناقشضة أأزمة أÛلسش أأسضبابها
وﬁاولة حلها.
م -ن ج -ان -ب -ه ،ق -ال عضض -و أÛلسش ف -ت -ح -ي
ألقباصضي كان من أŸفÎضش أأن يتوجه إأ ¤مدينة
طÈق ،لكن أأحدأث إأجدأبيا أأعاقت ألطريق بÚ
ألوأحات وأأوجلة وإأجدأبيا بسضبب توأجده Ãدينة
جالو.

صسفعة ‘ وجه اÛتمع الدو‹

اسضرائيل تخصضصش  18مليون دولر لتعزيز السضتيطان بالضضفة

’سس -رائ -ل-ي-ة ت-خصس-يصس
أاق -رت ا◊ك -وم -ة ا إ
م -ب-ل-غ  18م- -ل- -ي -ون دو’ر م -ن أاج -ل ت -ع -زي -ز
ا’سستيطان ‘ الضسفة الغربية اÙتلة .قال
وزير الشسؤوون ا’جتماعية حاييم كاتسس أان
’مني
هذا اŸبلغ يهدف إا« ¤وقف التدهور ا أ
’مامي ‘
‘ اŸسستوطنات التي تعد اÿط ا أ
اŸع-رك-ة ضس-د م-ا سسّ-م-اه ظ-ل-م-ا وب-ه-ت-انا ،ارهابا
وهو ‘ واقع ا’مر مقاومة مشسروعة».
قالت أ◊كومة أأن وزرأء ألشضؤوون ألجتماعية
وأل-ت-ن-م-ي-ة أل-زرأع-ي-ة وألصض-ن-اع-ة وأألم-ن وألسض-ي-احة
أأق- -دم- -وأ ع- -ل- -ى ت- -خصض- -يصش أأم- -وأل Ÿوأج- -ه -ة م -ا
أعتÈوها موجة ألعنف ألتي بدأأت ‘ أأكتوبر 2015
م-ع أزدي-اد ه-ج-م-ات يشضّ -ن-ه-ا ف-لسض-ط-ينيون بوأسضطة
سضكاك.Ú
” ت- -خصض- -يصش مÓ- -ي Úع -دة م -ن ألشض -وأك -ي -ل
أإلضضافية للمسضتوطنات ‘ ألضضفة ألغربية أÙتلة
أل-ت-ي ي-ق-ي-م ف-ي-ه-ا  400أأل-ف مسض-ت-وط-ن إأسض-رأئيلي،
لعامي  2017و  .2018وتشضهد أألرأضضي ألفلسضطينية

وإأسضرأئيل أأعمال عنف منذ أألول من أأكتوبر أأدت
إأ ¤مقتل  207فلسضطينيا برصضاصش إأسضرأئيلي و32
إأسضرأئيليا وأأمريكي Úإأثن ÚوإأريÎي وسضودأ‘ Ê
موأجهات وعمليات طعن وﬁاولت طعن.
ردأ على هذأ ألقرأر أعت Èصضائب عريقات،
أأم Úسضر منظمة ألتحرير ألفلسضطينية ،أأن إأسضرأئيل
«تقوم بكل ما بوسضعها لتخريب أأي جهد لتحقيق
سضÓم عادل ودأئم» .ووصضف عريقات ألقرأر بأانه
«صضفعة أأخرى ‘ وجه أÛتمع ألدو‹».
أعت Èأأن «ألوقت حان للمجتمع ألدو‹ ليتحمل
مسض -ؤوول -ي-ات-ه Œاه ه-ذه أ◊ك-وم-ة أŸت-ط-رف-ة أل-ت-ي
ت -دع -م ع -ل -ن -ا أل -فصض-ل أل-ع-نصض-ري وت-ق-ف ضض-د ح-ل
أل -دول -ت »Úأإلسض -رأئ -ي -ل -ي -ة وأل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ة .وي-ع-تÈ
أÛت - -م - -ع أل - -دو‹ ألسض - -ت - -ي - -ط - -ان ‘ أألرأضض- -ي
أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ة أÙت-ل-ة غ Òق-ان-و Êويشض-ك-ل ع-ق-بة
رئ -يسض -ي -ة ع -ل -ى ط -ري-ق ألسضÓ-م ب Úأل-ف-لسض-ط-ي-ن-يÚ
وأإلسضرأئيلي.Ú

العبادي يتمسسك با◊شسد الشسعبي Ùاربة ا’رهاب

البحرية األمريكية تبدأا ضضرب أاهداف لـ «داعشش» ‘ العراق
أاشس- -اد رئ- -يسس ال- -وزراء ال- -ع- -راق- -ي ح -ي -در
ال -ع -ب -ادي ب -ال -دور ال-ذي ل-ع-ب-ت-ه م-ي-ل-يشس-ي-ات
ا◊شس- -د الشس -ع -ب -ي ‘ ا◊م Ó-ت ال -عسس -ك -ري -ة
’سس- - -ت- - -ع- - -ادة اŸن- - -اط- - -ق ال- - -واق- - -ع- - -ة ب- - -ي- - -د
«داعشس»ا’رهابي ،وقال إان ا◊شسد الشسعبي
م- -ؤوسسسس- -ة ’ غ- -ن- -ى ع- -ن- -ه- -ا ‘ اŸع- -رك- -ة ضس -د
ا’ره -اب ،مضس -ي -ف ً-ا أان -ه ’ Áك -ن ال -ت -ف -ري-ط
باŸواطن Úالذين تطّوعوا ‘ ا◊شسد.
أأضضاف ألعبادي أأنه لن يتهاون مع أأي Œاوز أأو
أن -ت -ه -اك ” أرت -ك -اب -ه أأث-ن-اء أ◊مÓ-ت أل-عسض-ك-ري-ة ‘
مناطق سضيطرة «دأعشش» ألدموي ،وأأنه سضيتم ﬁاسضبة
مرتكبه مهما كان أŸسضمى ألذي ينتمي إأليه.
كÓم ألعبادي جاء رغم مطالبة عدد من شضيوخ

ووجهاء عشضائر أألنبار أ◊كومة ألعرأقية بسضحب
ج -م -ي -ع فصض -ائ -ل م-ي-ل-يشض-ي-ات أ◊شض-د ألشض-ع-ب-ي م-ن
أأرأضضي أÙافظة أألنبار وأسضتبدألها بالوحدأت
أل -عسض -ك-ري-ة أل-ن-ظ-ام-ي-ة ،وأ◊شض-د أل-عشض-ائ-ري .ك-م-ا
ط -ال -ب -وأ ب -إاح -ال-ة ج-م-ي-ع ق-ادة م-ي-ل-يشض-ي-ات أ◊شض-د
ألشضعبي إأ ¤ألقضضاء لتورطهم ‘ أأعمال أنتقامية
طائفية بحق أŸدني.Ú
من ناحية ثانية ،بدأأت ألبحرية أألمريكية بشضّن
ضضربات ضضد تنظيم «دأعشش» ألدموي ‘ ألعرأق
من مياه أÿليج ألعربي وألبحر أŸتوسضط بشضكل
م -ت -زأم -ن ل -ل -م-رة أألو ¤م-ن-ذ ب-دء ع-م-ل-ي-ات-ه-ا ضض-د
ألرهابي Úهناك .وتنفذ طائرأت أأمريكية غارأت
ج- -وي- -ة ضض- -د «دأعشش» م -ن -ذ ع -ام Úضض -م -ن ق -وأت

ألتحالف ألدو‹.
‘ هذأ ألسضياق ،قال قائد حاملة ألطائرأت يو
أأسش أأسش بوكسضر ،ألكولونيل أأنثو Êهندرسضون ،إأن
«أل -ع -م -ل -ي -ات أل -عسض -ك -ري -ة أŸدع -وم -ة م -ن ح -م -ل-ة
ألطائرأت يو أسش أسش ترومان ويو أسش أسش بوكسضر
سضتكون فعالة بشضكل كب ،Òوذلك لتمتعها بالقدرة
على شضن ألغارأت بالوقت أŸناسضب دعمًا للقوأت
ألعرأقية ‘ معركتها ضضد تنظيم دأعشش ‘ ألفلوجة
وأŸوصضل وأأماكن أأخرى .ول يقتصضر نشضاطنا ‘
أŸنطقة فقط على تنفيذ ألغارأت ،بل يتعدى ذلك
إأ ¤ع - -م - -ل- -ي- -ات أŸرأق- -ب- -ة وج- -م- -ع أŸع- -ل- -وم- -ات
ألسضتخبارأتية ع– Èليل ألفيديوهات ألتي Œمعها
طائرأتنا ،وذلك لدعم أ◊مÓت ألدأئرة هناك».

إايران –بط مؤوامرة إارهابية كبÒة
^ طهران - :أأعلنت وزأرة ألسضتخبارأت أإليرأنية ‘ بيان ،أأمسش
ألثن ،Úأأن إأيرأن أكتشضفت وأأحبطت مؤوخرأ وأحدة من أأك ÈأŸؤوأمرأت
أإلرهابية ‘ طهرأن ،حسضبما ذكرت قناة «أيرين» ألتلفزيونية أ◊كومية.

إاصضÓح ذاكرة الصضندوق Úاألسضودين
^ القاهرة  - :قال مسضؤوول كب÷ ‘ Òنة ألتحقيق أŸصضرية ‘ حادث
سضقوط طائرة تابعة لشضركة مصضر للطÒأن ،إأن أÙقق ÚأŸصضري Úأأكملوأ،
أأمسش ألثن ،ÚإأصضÓح وحدتي ألذأكرة ‘ ألصضندوق Úأألسضودين للطائرة
أŸنكوبة ألتي –طمت ‘ ألبحر أŸتوسضط ألشضهر أŸاضضي.

مقتل  50تقريًبا ‘ انهيارات أارضضية
^ جاكرتا - :تسض -اب-ق ألسض-ل-ط-ات أإلن-دون-يسض-ي-ة أل-زم-ن إلن-ق-اذ ضض-ح-اي-ا
ألنهيارأت أألرضضية وألسضيول ألتي تسضببت بها أألمطار ألغزيرة ‘ ،مطلع
أألسضبوع‡ ،ا أأسضفر عن مقتل نحو  50شضخصضا وفقدأن ألكثÒين ‘ جزيرة
جاوة.

إاسضقاط ا÷نسضية عن اŸرجع الشضيعي
^ اŸنامة :أأسضقطت ألسضلطات ألبحرينية أ÷نسضية عن أŸرجع ألشضيعي
أألعلى ‘ أŸملكة ألشضيخ «عيسضى قاسضم».
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تعرف برياضسة «الشسيوخ»

« الشسعب» ترصسد
’جواء الرمضسانية
ا أ
بع“ Úوشسنت

الكرة ا◊ديدية نكهة السسهرات الرمضسانية

عائÓت تقتني
كل ما تراه الع Úوأاخرى
تبحث عما ي ّسس ـ ـ ـد الرمـ ـ ـ ـ ـق

ب-ح-ل-ول ب-عضش اŸن-اسس-ب-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-دي-نية
اıت -ل -ف -ة –ل م-ع-ه-ا ب-عضش ال-ظ-واه-ر والسس-ل-وك-ات
وشسهر رمضسان الكر ’ Ëيشسكل ا’سستثناء .جاء
رمضسان وعاد ا ¤ا’ذهان ،وعادت معه سسلوكات
سس-ل-ب-ي-ة ع-ه-دن-اه-ا و ⁄ن-ت-خ-لصش منها رغم حمÓت
ال -ت -ع -ب -ئ -ة وال -ت-حسس-يسش .م-ن ب Úه-ذه السس-ل-وك-ات
السسلبية ‚د التبذير الذي تتجسسد معاŸه بشسكل
كب ÒخÓل الشسهر الفضسيل ،حيث ’ يتوانى عدد
ك -ب Òم -ن ال -ع -ائ Ó-ت اŸيسس-ورة واŸرت-اح-ة م-ادي-ا ‘
’فراط ‘ النفقات ،وكأان رمضسان شسهر
اŸبالغة وا إ
’كل وملء اŸعدة والبطون ‘ ح‚ Úد أان هناك
ا أ
ال -ك -ث Òم -ن ال -ف -ق -راء وال -ف -ئ -ات ال -بسس-ي-ط-ة ت-خ-ل-و
’طعمة
مائدتها الرمضسانية دون شسك من أابسسط ا أ
إا ¤جانب غياب اللحوم والفواكه.
صس-ور ت-ن-ق-ل-ه-ا «الشس-عب» خÓ-ل ج-ول-ة اسستطÓعية
بع“ Úوشسنت.
’مÚ
ع“ Úوشسنت :ب - .م .ا أ
أاضش-حت مسش-أال-ة ال-ت-ب-ذي-ر واإلف-راط ‘ ال-ن-ف-ق-ات مشش-ه-دا
يوميا لدى بعضش اŸواطن Úوالعائلت ،التي Œعل من
الشش -ه -ر ال -ك -ر Ëف -رصش -ة م-وات-ي-ة ل-ت-جسش-ي-د ه-ذا السش-ل-وك
السشلبي ،من خلل –ضش Òمائدة رمضشانية –توي على
الكث Òمن األطعمة واŸأاكولت Ãا فيها تلك التي ل
تسشتهلك والتي غالبا ما ترمى ‘ اليوم اŸوا‹ ‘ أاكياسش
القمامة.
‘ ظ-ل ه-ذا ال-واق-ع السش-ل-ب-ي اŸن-ا‘ ل-ل-ج-وه-ر ا◊ق-ي-ق-ي
لشش -ه -ر رمضش -ان ال -ك -ر ،ËاŸت -م -ث -ل ‘ ت -ن -م -ي -ة ال -رصش-ي-د
ال -روح -ا ،Êت -وج -د ف -ئ -ة ل -يسشت ب -ال -ق -ل -ي -ل -ة م -ن ال-ف-ق-راء
واÙروم Úوأاصشحاب الدخل البسشيط التي قد يحرم من
أابسش -ط اŸأاك -ولت ‘ األي -ام ال -ع -ادي-ة ف-م-ا ب-الك ب-الشش-ه-ر
الفضشيل الذي يسشارع فيه الكث Òلقتناء ما لذ وطاب.
خ-لل ج-ول-ت-ن-ا اŸي-دان-ي-ة وق-ف-ن-ا ع-ل-ى خ-ب-اي-ا ه-ذا الواقع
السش -ل -ب -ي ال -ذي اث -ار ان -ت-ق-اد م-واط-ن Úوع-ائ-لت ب-ا÷ه-ة
الغربية من الوطن.
اقتناء كل ما تراه الع Úوالنتيجة
تبذير ورمي ‘ القمامة
* السشيدة صشفية  41سشنة ،متزوجة وأام لطفل ،Úالتقينا بها
وهي بصشدد وضشع أاكياسش األغراضش وا◊اجيات اıتلفة
التي اقتنتها داخل سشيارتها التي تتجه بها إا ¤حي 1000
مسشكن بع“ Úوششنت ،أاين تقيم ،قالت لنا أان ششهر رمضشان
يعد ‡يزا بالنسشبة لها ولعائلتها الصشغÒة ،إاذ –رصش هي
وزوجها على اقتناء ﬂتلف أانواع األطعمة واŸأاكولت
ل -ت -حضش Òم -ائ -دة رمضش -ان -ي -ة ت -ل -ي-ق ب-ه-ذا الشش-ه-ر
ت--ع--يشش م--دي-ن-ة «سس-راي-ي-ف-و»
ع-اصس-م-ة جمهورية البوسسنة
والهرسسك شسهر رمضسان على
ط-----ري-----ق-----ت-----ه-----ا ‘ ..أاج----واء
ال--روح--ان--ي--ة وال-ب-ه-ج-ة ،بÚ
الصس----ائ----م ÚواŸصس----ل Úال---ذي---ن
Óون مسساجدها والسسياح الذين
 Áأ
Óون مقاهيها.
 Áأ

^ تبذير غ Òمسسبوق ‘ شسهر الصسيام والقيام
^ مأاكو’ت با÷ملة ‘ سسّلة اŸهمÓت
الكر.Ëعن مسشأالة التبذير ،أاجابت أان ششهر رمضشان بالفعل
ي -ج -ع -ل ال-ك-ث Òم-ن األشش-خ-اصش ي-ع-م-دون إا ¤الف-راط ‘
النفقات رÃا عن غ Òقصشد لسشيما بالنسشبة للعائلت
اŸيسشورة ماديا حيث ل تÎدد ‘ اقتناء كل ما تراه العÚ
رغ- -م أان- -ه و‘ ب- -عضش األح- -ي- -ان ل ت- -ت -ع -رضش ب -عضش ه -ذه
اŸأاكولت للسشتهلك فيكون مكانها أاكياسش القمامات
والنفايات.
توف Òكل أانواع الطعام من أاجل «الديكور»
* ﬁمد  45سشنة وجدناه ‘ أاحد ششوارع ع“ Úوششنت
اŸعروف ،يحمل الكث Òمن األكياسش التي كانت ‡لوءة
عن آاخرها ،على ما يبدو ،رغم أاننا نعيشش األيام األو ¤من
الششهر الفضشيل .عند اقÎابنا منه ،أاكد لنا أانه اعتاد
اإلفطار على مائدة متنوعة –توي أاصشناف اŸأاكولت
اıتلفة حتى لو  ⁄تسشتهلك اŸهم توفرها على اŸائدة
بالنسشبة له .عن التبذير ،أاكد أانه و‘ أاحيان كثÒة يعمد هو
وزوجته إا ¤اإلفراط واŸبالغة ‘ نفقات هذا الششهر،
مذكرا ان هذا التصشرف اŸنا‘ ينتهج بششكل كب Òلدى
العائلت اŸرتاحة ماديا التي تقتني الكث Òمن األطعمة
واŸأاكولت ليسش بغرضش األكل ،بل لوضشعها كديكور فقط
لفتح الششهية ،كما يقال ،ثم تتعرضش للرمي ‘ ﬂتلف
القمامات.
* السشيدة جازية  38سشنة ،وجدناها ‘ أاحد ﬁلت بيع
اللحوم ،ذهبت إا ¤أابعد من ذلك ح Úذكرت لـ»الششعب «
أانها مرتاحة ماديا ول مانع لها من اإلكثار واإلفراط ‘
النفقات ،خلل الششهر الفضشيل ،خاصشة وأانه يحل علينا
مرة واحدة ‘ العام ،فل بأاسش أان نسشتقبله بششكل مبالغ
ف -ي -ه ق -ل-ي-ل .أاضش-افت ج-ازي-ة إان-ه-ا ت-ق-وم ب-ت-حضش Òم-ائ-دة
–ت -وي ع -ل-ى ك-ل اŸأاك-ولت واألط-ع-م-ة اŸت-ن-وع-ة ي-وم-ي-ا
خ -لل الشش -ه -ر ،خ -اصش -ة وأان «زوج -ه -ا م -ن ال-ذي-ن ي-أاك-ل-ون
بعيونهم أاك »Ìلتذكر أانها ‘ مرات عديدة تضشطر إا ¤رمي
بعضش اŸأاكولت واألطعمة التي ل تتعرضش للسشتهلك
والتي ظلت لفÎات طويلة ‘ الثلجة ‘ القمامات.
إاذا كان هناك الكث Òمن الصشائم ،Úخاصشة من بÚ
العائلت الذين ل يتوانون ‘ Œسشيد ﬂتلف مظاهر
التبذير ،خلل الششهر اŸبارك بعد أان جاد عليهم اÿالق
بنعمة اŸال ،فإان هناك ‘ اŸقابل فئة كبÒة من

الفقراء واÙروم Úالذين يزيد رمضشان ‘ معاناتهم
وع -وزه -م أاك Ìح -يث ي -ق -ف ع-ج-زه-م اŸادي ح-ائ-ل دون
تناولهم بعضش ما يششتهونه وتقتصشر مائدتهم الرمضشانية
على أاكلت بسشيطة للغاية وقد يغيب اللحم وتغيب معه
الفواكه أايضشا وب Úهذا وذاك ل يجد اŸواطن البسشيط أاو
الزوا‹ إال قضشاء الششهر الكر Ëبششكل أاقل من البسشاطة
نفسشها.
’طعمة ‘ رمضسان لكن ’ نتناولها
نشستهي بعضش ا أ
ليسش بعيدا عن هذا اŸوضشوع ،دفعنا فضشولنا للقÎاب
من بعضش الفقراء واÙروم Úوأاصشحاب الدخل البسشيط،
حيث التقينا ‘ هذا اإلطار بخالتي صشليحة 58 ،سشنة‘،
إاحدى حافلت النقل ،وهي ‘ وضشع مرهق تبدو من
خلل ملﬁها غارقة ‘ الهموم واŸعاناة اıتلفة التي
كششفت عن جزء صشغ Òمنها لـ»الششعب» ،حيث أاكدت أانها
وعائلتها  ⁄تقضشي ششهر رمضشان بششكل فعلي منذ فÎة
طويلة ،صشيام وإافطار ،لكن أاي إافطار ،يقوم على إاعانات
اÙسشن Úل غ Òفزوجها الذي يعا Êمن مرضش الربو
الذي منعه من العمل وولديها البطال Úأادى إا ¤تدÊ
وتقهقر مسشتوى معيششتهم ‘ ح Úأان هناك من ضشمن
أاولدها ابنتها اŸعاقة إاعاقة كاملة وهو ما قسشم ظهرها
وهي التي تعمل كعاملة نظافة من أاجل توف Òالدواء وما
يسشد الرمق أايضشا لتضشيف أان األسشعار مرتفعة للغاية حتى
‘ رمضش -ان ،ح -يث يشش-ت-ه-ي ج-م-ي-ع أاف-راده-ا ت-ن-اول ب-عضش
األطعمة ،لكن ل Áكن توفÒها نظرا للحاجة والعوز.
’طعمة حلم قد ’ يتحقق
بعضش ا أ
أاما السشيدة نصشÒة  50سشنة األرملة التي تعيشش معاناة
حقيقية بكل تفاصشيلها اŸأاسشاوية ،رفقة عائلتها اŸتكونة
من ثلث بنات ،والتي تقطن ‘ أاحد األحياء الششعبية بعÚ
الطلبة ،فتؤوكد من جهتها أانها تعا Êاألّمرين مرارة ظروف
معيششتها الصشعبة ،هي وبناتها الثلث ،منذ أان فارق زوجها
ا◊ياة لتجد نفسشها تعيشش ‘ ظل معاناة حقيقية تنوعت
ب Úالعوز وا◊اجة وا◊رمان ومسشؤوولية توف Òما –تاجه
ب -ن -ات -ه -ا ال -ث -لث ال -لئ -ي ي-ح-ج-م-ن ع-ن السش-ؤوال وال-ط-لب
Ÿعرفتهن اŸسشبقة بأاوضشاعهن اŸادية التي تؤوكد هذه
األرملة أانها ‘ ا◊ضشيضش وما زاد ‘ تأاŸها وحز ‘
نفسشها أاك Ìهو حلول اŸناسشبات الدينية كششهر رمضشان

الفضشيل الذي بات بالنسشبة لها ولبناتها ششهرا عاديا للغاية
حيث ل تقتصشر ،حسشبها ،مائدتهم اŸادية إال على أابسشط
اŸأاكولت فقط ‘ ،ح ،Úتغيب بعضش األطعمة اŸهمة،
أاما الفواكه واللحم فأاضشحت بالنسشبة لها ولبناتها الثلث
›رد حلم قد ل يتحقق ل سشيما بعد أان قامت بجولة ‘
ﬂتلف األسشواق واÙلت ،أاين وقفت عن كثب على
كارثة األسشعار التي دّوختها وجعلتها تتحسشر على بناتها
الثلث اللئي سشيحرمن من الكث Òمن اŸأاكولت حتى
البسشيطة منها ،نتيجة األسشعار اŸلتهبة ويفتقدن بذلك
بعضش األطعمة اŸفضشلة لديهم كالفواكه.
رمضسان موسسم روحا Êوليسش فرصسة Ÿلء البطون
بالنسشبة ÿالتي الزهرة ٦5 ،سشنة ،التي التقينا بها وهي ‘
ح -ال -ة ي -رث -ى ل -ه -ا بصش-دد ال-تسش-ول أام-ام أاح-د ﬁلت ب-ي-ع
اÿضش -ر وال -ف -واك-ه ف-أاك-دت م-ن ج-ه-ت-ه-ا أان شش-ه-ر رمضش-ان
أاضشحى ‘ اآلونة األخÒة ششهر ألصشحاب ا÷يوب اŸمتلئة
واŸيسش -وري -ن واŸرت -اح Úم-ادي-ا خ-اصش-ة م-ع ه-ذا ال-غ-لء
ال -ف -احشش ال -ذي ب -ات ن -ارا ي -ح -رق ك-ل م-ن ي-قÎب م-ن-ه-ا،
ب -حسش -ب -ه-ا ،ف-ال-ف-ق Òوال-زوا‹ ل Áك-ن-ه أان ي-قضش-ي شش-ه-را
رمضشانيا لئقا مثل اŸرتاح Úماديا الذين ‘ مرات كثÒة
ل يÎددون ‘ التبذير واإلفراط ورمي ﬂتلف األكلت
واألطعمة ‘ ﬂتلف أاكياسش القمامات ،لتذكر أان هذا
الششهر يحرم الكث Òمن الفقراء والبسشطاء والزوالية من
تناول بعضش األطعمة التي يششتهونها مؤوكدة أان رمضشان هو
شش-ه-ر ال-ع-ب-ادة وال-ت-ق-رب ل-ل-ب-ارئ وشش-ه-ر ال-رح-مة والتكافل
لسشف فرمضشان
والسشعي للقيام Ãختلف ا◊سشنات ،لكن ل أ
‘ األعوام األخÒة ،أاصشبح فرصشة للتنافسش على التبذير
واإلفراط واŸبالغة ‘ النفقات التي توافق هذا الششهر
الفضشيل ،هذا التح ّسشر الكب ،Òجعلنا نسشأالها عن وضشعها
ه -ي ،خ -لل شش -ه -ر رمضش -ان ،ف -أاك -دت أان -ه -ا ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى
صشدقات اÙسشن Úوأاهل ال Èوهو ما Áكنها من –ضشÒ
مائدة بسشيطة للغاية لها ولبنتها الوحيدة اŸطلقة التي
تعيشش معها منذ فÎة هي وابنها.

أاعقد وقرأا فالك
«بسس -م ال -ل -ه أاب -ديت وع -ل -ى ال -ن -ب -ي صس-ل-يت وع-ل-ى
الصسحابة أارضسيت ،وعيطت يا خالقي يا مغيث كل
م -غ -يث ي -ا رب السس -م-اء ال-ع-ا‹ ،أاول-يك ه-اد ال-ف-ال
أان -ويت :غ -ل -قت ع-ي-ن-ي وشس-فت رؤوي-ا ط Òي-رف-رف
على رف قا‹ :فاعل ا Òÿينسسى وفاعل الشسر
دÁا يشسفى ،امشسي بالنية إاذا تخلطت تصسفى».

رمضسان ‘
بÓدهم

فبعد أان يسشتأانفوا صشيامهم قبيل الفجر ،يقصشد الكثÒ
لق -رب إا ¤ب -ي -ت-ه-م ل-ي-ؤودوا
م -ن اŸسش -ل -م ÚاŸسش -ج -د ا أ
الصشلة ،وآاخرون يلزمون منازلهم حيث يصشلون مع
عائلتهم ،وهي عادة ششائعة عند الكث Òمن مسشلمي
البوسشنة ،و‘ أاحياء اŸدينة القدÁة ترى مزيجا من
الناسش على اختلف مششاربهم.
يتجمع اŸسشلمون ‘ سشاحة اŸسشجد القد ‘ Ëبلدة
سشومبولوسشا الواقعة على تلة تششرف على العاصشمة،
وقبل خلعهم أاحذيتهم ،يلتفت البعضش صشوب اŸقÈة
الصشغÒة حيث يرقد ‘ ظلل أاششجار اÿوخ أائمة ا◊ي
السشابقون ،فÒفعون أاكفهم بالدعاء لهم.
يقول خطيب اŸسشجد الششاب إادين سشبافيك «هذا
الشش -ه -ر اŸت -م -ي-ز ي-ث Òع-ن-د اŸؤوم-ن Úأاروع اŸشش-اع-ر،
ويقال هنا إان على اŸسشلم السشتفادة من رمضشان كما
لخ .»Òيششكل اŸسشلمون السشواد
لو كان رمضشانه ا أ
لعظم من سشكان سشراييفو ،بنسشبة تصشل  % 80وفق
اأ
عدة تقديرات ،وهي نسشبة أاك Èبكث Òمن
ت -لك ال -ت -ي ك -انت تسش -ج -ل ق -ب-ل
ا◊رب ( )1995–1992عندما
كان السشكان أاك Ìتنوعا على
صشعيد الديانات.
يششكل اŸسشلمون قرابة % 40
م-ن ال-ب-وسش-ن-ي ،Úال-ب-ال-غ عددهم
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«سسراييفو» ..الصسيام أاضسفى عليها روحانية وبهجة
 3.8ملي Úنسشمة ،وهم من أاهل السشنة وغالبيتهم من
لسشلم اŸعتدل الذي حمله العثمانيون إا¤
مناصشري ا إ
البلقان ‘ القرن اÿامسش عششر.
يعيشش مسشلمو البوسشنة ‘ بيئة أاوروبية على الصشعيدين
السش-ي-اسش-ي وال-قضش-ائ-ي م-ن-ذ ق-رن ونصش-ف ال-ق-رن ،م-ن-ذ
انفصشال البوسشنة عن النمسشا–اÛر ‘ ،نهاية القرن
التاسشع عششر ،وهم ينظرون إا ¤العا ⁄بنظرة علمانية
ل تتعارضش مع الدين ،وإا‰ا “يز ما ب Úالدين الذي
يندرج ‘ إاطار أاخلقي وخاصش وروحي وعائلي من
لÁان من جهة أاخرى،
جهة ،والدولة التي ل ترتبط با إ
لسشلم ‘ البوسشنة تطبعها ا÷معيات الدينية
عادات ا إ

لخ-ر وال-ت-ي ت-ع-ت Èأان
الصش -وف -ي -ة اŸع-روف-ة ب-ت-ق-ب-ل-ه-ا ا آ
لول من داخل كل فرد.
لÁان ينبع ‘ اŸقام ا أ
اإ
بعيدا عن أاجواء اÿششوع ‘ مسشجد سشومبولوسشا ،تّعج
اŸقاهي واŸطاعم وسشط اŸدينة بالزبائن والسشياح
والششباب اÙلي Úمن غ ÒاŸتدين Úوغ ÒاŸسشلم،Ú
وÁت -ن -ع ك -ثÒون م -ن مسش -ل-م-ي ال-ب-وسش-ن-ة ال-ذي-ن ل-يسش-وا
ب -الضش -رورة م -ت -دي -ن Úع -ن شش-رب اÿم-ور خ-لل شش-ه-ر
رمضشان.
وÃا أان sششهر رمضشان هو ششهر القرآان الكر ،Ëفإاsن من
ال-ع-ادات ا÷م-ي-ل-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ق-راءة ال-ق-رآان ما يسشّمى
باŸقابلة؛ حيث يجتمع الناسش ‘ صشلة الظهر عادة

لمام ومن
وبعد إانهاء الصشلة والذكر ا÷ماعي يبدأا ا إ
يجيد قراءة القرآان بطلقة بقراءة جزء من القرآان
ي-وم-ي-ا ‘ م-ع-ظ-م مسش-اج-د ال-ب-وسش-ن-ة ،ك-م-ا ت-ت-نّوع أانواع
لوق-ات
اŸق -اب -لت؛ ف-ه-ن-اك «اŸق-اب-لت» اÿاصش-ة ب-ا أ
(ال -ف -ج -ر ،ال -ظ -ه -ر وال -عصش -ر) و»اŸق -اب -لت» اÿاصش-ة
با◊فظ لكتاب الله عّز وجل حيث يجتمع ا◊فاظ
ويقرؤوون ا÷زء من القرآان الكر Ëيوميا من ذاكراتهم.
وه -ن -اك «اŸق-اب-لت» خ-اصش-ة ب-ال-نسش-اء ب-ح-يث Œت-م-ع
النسشاء ‘ بعضش اŸسشاجد وهنّ يقرأان ا÷زء يومياً
واŸسش -ت-م-ع-ات ه-ن ال-نسش-اء ف-ق-ط و»اŸق-اب-لت» ي-ق-وم
ليات خلل
الtدعاة والوsعاظ بششرح وتفسش Òلبعضش ا آ
لنهم يقابلون
قراءة ختم القرآان ،وأاطلق هذا السشم أ
ويحاورون القرآان الكر Ëويقابلونه فتسشتقبله قلوبهم
وأارواحهم.

Á ⁄ن -ع الصس -ي -ام وسس -اع -ات -ه ال -ط -وي-ل-ة
ﬁب -ي ري -اضس -ة ال -ك -رة ا◊دي -دي -ة م -ن
‡ارسس-ت-ه-ا ب-ع-د صسÓ-ة الÎاوي-ح ل-تكون
سس -ب-ب-ا ‘ خ-ل-ق ج-و م-ن اŸت-ع-ة و الÎف-ي-ه
Ÿم - - -ارسس- - -ه- - -ا ،زارت «الشس- - -عب» م- - -ل- - -عب
«“ن-ف-وسست» ل-ل-ك-رة ا◊دي-دي-ة اÙاذي
للميناء الذي يعرف بدوره اقبا’ كبÒا
‘ السسهرات الرمضسانية ...سسأالنا بعضش
الوافدين على اŸلعب الذين وجدناهم
مشسدودين ا ¤هذه اللعبة التي تعرف
اق - -ب - -ا’ ك - -بÒا م- -ن ﬂت- -ل- -ف ال- -ف- -ئ- -ات
العمرية...
فتيحة/ك

باأ’مسس أابي واليوم أانا من Áارسسها..

*ﬁمد ششمليلي  45سشنة ،عون أامن بإاحدى
اŸؤوسشسشات اÿاصشة ،رد عن سشؤوالنا حول هذه
الرياضشة قائل « :تعّودت اÛيئ ا ¤هنا منذ
صشغري ،فوالدي كان من ﬁبي هذه الرياضشة
التي –تاج ا ¤كث Òمن الÎكيز والدقة ،ففي
باقي أايام السشنة ‚تمع ‘ هذا اŸلعب كل
نهاية أاسشبوع و‘ فصشل الصشيف ،مسشاء كل يوم،
أاما ‘ رمضشان فهي النجمة التي تسشطع عاليا،
كما ترون اŸكان يّعج بالناسش سشواء كانوا من
هواة هذه الرياضشة أاو من الفضشولي Úالذين
يفضشلون متابعة لعبنا ‘ اŸلعب».
أاضشاف ﬁمد« :يجتمع ﬁبو هذه الرياضشة
ب - -ع- -د صش- -لة الÎاوي- -ح ل- -ت- -مضش- -ي- -ة السش- -ه- -رة
الرمضشانية مع الصشدقاء والحباب ،فهي ا¤
جانب كونها رياضشة –تاج ا ¤الÎكيز والدقة
واŸهارة لتسشديد الضشربات ،هي أايضشا بالنسشبة
ل -ل -ك -ث Òم -ن -ا سش -بب لج-ت-م-اع-ن-ا ح-ول ه-واي-ة
واح -دة ،ورغ -م رفضش زوج -ت-ي ل-ب-ق-ائ-ي خ-ارج
اŸنزل ا ¤غاية سشاعات متأاخرة من الليل إال
أانني ل أاسشتطيع مقاومة حب هذه الرياضشة،
فهي تعطي لسشهراتي الرمضشانية معنى وراحة
وترفيه وتسشلية».
*كمال بودالية  50سشنة ،واحد من اÙبÚ
ل -ل -ك -رة ا◊دي -دي -ة ،ال -ت-ق-ت-ه «الشش-عب» Ãل-عب
«تامنفوسشت للكرة ا◊ديدية ،سشأالناه عن سشر

ت -ع -ل -ق -ه ب -ه -ا ف -ق -ال« :ت -ع -رف ري -اضش-ة ال-ك-رة
ا◊دي -دي -ة ‘ السش -ن -وات الخÒة ال -ك -ث Òم -ن
القبال ،خاصشة من الششباب الذين قد يعتقد
البعضش أانهم غ Òمهتم Úبها ،ولكن الواقع،
يقول ،يثبت ذلك ،وأانا واحد من الذين بدأاوا
‡ارسشة هذه اللعبة منذ  25سشنة تقريبا ،فبعد
إاصشابة ‘ الركبة منعني األطباء من لعب كرة
القدم التي كانت بالنسشبة ‹ الرياضشة الوحيدة
التي تث Òاهتمامي ،ولكن وبعد توجهي ا¤
الكرة ا◊ديدية وجدت فيها متعة أاك Èخاصشة
وانها ليسشت عنيفة».
اسشتطرد كمال قائل« :عندما أاصشبت ‘
الركبة كنت آاتي ا ¤هذا اŸلعب Ÿششاهدة
ل به وقت
ﬁبيها يلعبون ألنني  ⁄أاجد ما أام أ
الفراغ ‘ عطلة مرضشية طويلة ،ولكن مع
انتهاء مدتها كنت قد –ولت ا ¤معجب بها
ثم ا‡ ¤ارسش لها ،لذلك ومنذ أاول يوم من
رمضشان آاتي ا ¤هنا بعد صشلة الÎاويح للعب
م-ع اصش-دق-ائ-ي ،ف-ال-ي-وم م-ث-ل أاخ-ذت ع-ائ-ل-تي
الصش - - -غÒة ا ¤شش- - -اط- - -ئ «ل بÒوز» اÙاذي
للملعب وأانا أاتيت ا ¤هنا حتى ل تعتب علي
زوجي عند عودتي ا ¤البيت ،فهم يسشتمتعون
Ãي -اة ال -ب -ح -ر وا÷و ال-ع-ائ-ل-ي اŸوج-ود ع-ل-ى
الششاطئ خاصشة وجود دوريات الششرطة ،وأانا
أالعب ‘ أاريحية مع أاصشدقائي».

....نلتقي حول الكرة ا◊ديدية إا¤
سساعات متأاخرة من اللّيل

جمال ها‹ 30 ،سشنة ،أاسشتاذ ثانوي وجدناه ‘
حي بن جعيدة  ،2أامام إاكمالية بن جعيدة ،أاين
ي -ج -ت -م-ع سش-ك-ان ح-ي نسش-ي-م ال-ب-ح-ر Ÿم-ارسش-ة
رياضشة الكرة ا◊ديدية ،سشأالناه عن سشر حبه
لهذه الرياضشة فقال« :أاحببت هذه الرياضشة
منذ صشغري ،أاين كنت أارافق أاخي األك Èالذي
ك- -ان م- -ن ‡ارسش- -ي- -ه -ا األوف -ي -اء ،وم -ع م -رور
السشنوات وجدتني من الششغوف Úبها ،لذلك
آات - -ي ‘ السش- -ه- -رة ال- -رمضش- -ان- -ي- -ة ل- -ل- -عب م- -ع
أاصشدقائي ،فبعد صشلة الÎاويح Œد اŸكان
مليئا Ãحبي هذه الرياضشة وحتى الفضشوليÚ
ال - -ذي - -ن ي - -ت - -اب - -ع - -ون اŸن - -افسش- -ة ا◊ادة بÚ
الصشدقاء».
اسشتطرد قائل« :ا÷ميل ‘ المر انها رياضشة
لها الكث Òمن اÙب Úلذلك و‘ كل سشنة
‚ري منافسشة ب Úالحياء والبلديات ،األمر
ال -ذي ي -زي -د م -ن شش -غ -ف-ن-ا ب-ه-ذه ال-ل-ع-ب-ة ال-ت-ي
تسش -ت -ق -طب اه -ت -م -ام ا÷م -ي -ع ،ف -ف-ي اŸل-عب
الواحد ترى الكهول والششباب وحتى الطفال،
وهو أامر مذهل ولعل السشر ‘ ذلك هو كون
الكرة ا◊ديدية –تاج ا ¤كث Òمن اللياقة
ال -ب -دن -ي -ة وك -ذا اŸه -ارة وال -ذك -اء وال -دق-ة ‘
التصشويب ،وا ¤كونها ل –تاج ا ¤الكث Òمن
اإلمكانيات ،فكما ترون نحن نلعب ‘ هذه
اŸسش - -اح - -ة اŸوج - -ودة أام - -ام اŸت - -وسش - -ط- -ة،
فاكتظاظ ملعب «تامنفوسشت» للكرة ا◊ديدية
جعلنا نحّول هذه اŸسشاحة الصشغÒة ا ¤ملعب
ن -ل-ت-ق-ي ف-ي-ه ﬁب-ي ‡ارسش-ة ه-ذه ال-ري-اضش-ة،
ورغم ان البعضش يعتÈها رياضشة «الششيوخ» إال
أانها تسشتقطب الششباب أايضشا».
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م`مــــائدة
رمضســان

سسلطة الفلفل
اأ’حمر والتونة

اŸقادير:
 5حبات من الفلفل األحمر ا◊لو
 2فلفل أاحمر حار (اختياري)
فصش ثوم مدقوق
ملح
ربع ملعقة
صشغÒة من
الفلفل
األسشود
ربع
ملعقة
صشغÒة
كمون
ملعقة
صشغÒة فلفل
أاحمر
 4ملعق زيت الزيتون
زيتون أاسشود
تونة مقطرة للتقدË
التحضس:Ò
تششوى حبات الفلفل األحمر على النار حتى يتغ Òلونها ا ¤األسشود
ثم توضشع مباششرة ‘ كيسش بلسشتيكي حتى يسشهل تقششÒها ،تقششر
حبات الفلفل ،تنزع منها البذور وتعصشر جيدا ب Úاليدين من السشائل،
نضشعها ‘ اÿلط مع باقي اŸقادير وتخلط حتى نتحصشل على
صشلصشة خششنة وبقوام كثيف .تÎك ‘ الثلجة لسشاعة حتى تكتسشب
نكهة أاطيب ،ثم توضشع ‘ طبق وتزين بالتونة والزيتون األسشود.

ضشعي ا◊ششوة ‘ طرف الدجاج ولفي الدجاج على ششكل حربوشش.
ضشعيه ‘ الفرن وحّمريه على حرارة  180درجة مدة  30دقيقة.
‘ اÿلط ضشعي الكرÁة ،اخلطيها مع الطماطم والصشلصشة
ا◊ارة ،تبليه باŸلح والفلفل ،اسشكبيه على الدجاج بعد أان يحمر،
ادخلي الدجاج مرة أاخرى ‘ الفرن حتى “تزج الصشلصشة مع نكهة
الدجاج لـ  10أاو  15دقيقة.
اŸقادير :
قطع دجاج
حمصش منقوع
بصشلة مرحية
قرفة
كركم
فلفل أاسشود
كمون
قصشÈ
ثوم
ملح
زيت
ماء
دافئ

اŸعدنوسسية

دجاج ﬁشسي بالفطر

اŸقادير
دجاج منزوع العظام وا÷لد
فطر
نقانق
◊م عجل
مفروم
بالسشكÚ
 2ملعق
جÍ
أابيضش
ملح
فلفل أاسشود
حّبة طماطم
طازجة
 3ملعق هريسشة حارة
ربع كوب كرÁة
ملعقة طعام زيت الزيتون
التحضسÒ
رققي الدجاج باŸطرقة ،ورششيه باŸلح والفلفل من ا÷هتÚ
قطعي الفطر ا ¤ششرائح ،حمريه ‘ زيت الزيتون ثم تبليه باŸلح
والفلفل السشود ،اضشيفي ا÷ Íوقليه حتى ينضشج ،ارفعيه عن النار
واتركيه يÈد قليل.

‘ سسابقة هي اأ’و ¤من نوعها «يهود
ومسسيحيون» ‘ حفل إافطار رمضسان!

‘ سش -اب -ق -ة ت -ع -د األو ¤م -ن ن-وع-ه-ا ،اج-ت-م-ع ‡ث-ل-ون م-ن األدي-ان
اليهودية واŸسشيحية ‘ ،حفل إافطار رمضشان ،إا ¤جانب اŸسشلمÚ
والذي نظمته مؤوسشسشة التصشالت الثقافية ‘ مدينة بÒكلي ،غرب
ولية كاليفورنيا األمريكية ،ويأاتي ا◊فل إلنششاء جسشر ثقا‘ بÚ
الديانات ‘ ظل زيادة النعرات الطائفية والصشراعات النابعة من
النتماءات الدينية .حضشر ا◊فل الذي نظمته رابطة الطلب
ال -دول -ي -ة ‘ بÒك -ل -ي ،ن-ح-و م-ئ-ة شش-خصش م-ن ف-ئ-ة ال-ط-لب ،وذلك
Ãششاركة ›لسش علقات ا÷الية اليهودية ،كنيسش سشيناء الذي
يعود ألقدم جماعة يهودية ‘ أامريكا ،ومنظمة التصشالت الثقافية
‘ منطقة خليج سشان فرانسشيسشكو .أاكد سشكوت الكسشندر ،األسشتاذ
Ÿسشاعد ‘ الدراسشات اإلسشلمية ‘ ال–اد اللهوتي الكاثوليكي
اُ
‘ شش -ي -ك -اغ -و ،خ -لل ا◊ف-ل ع-ل-ى أاه-م-ي-ة اُŸشش-ارك-ة اÛت-م-ع-ي-ة
لفعاليات األديان األخرى واحÎامها ،مبينًا أان الصشوم ليسش ا÷زء
األصشعب للصشائم ‘ Úرمضشان ،ولكن األصشعب أان يششعر الصشائم
اŸسشلم بعدم الÎحيب به داخل حياته و›تمعه الذي يعيشش فيه.
روبرت بÒجر ،عضشواً ‘ معبد سشيناء أاوكلند ،ويقود منظمة
العلقات اليهودية – اŸسشلمة سشلط الضشوء على الّلغة العدائية
Ÿسشلم ‘ Úا◊ملة النتخابية للرئاسشة،
ّŸوجهة إا ¤األمريكي Úا ُ
اُ
قائ ً
ل « :لدينا نظرة لتعزيز التفاهم وا÷انب اÿاصش والروحي
يبدأا من اŸسشتوى الششخصشي قبل أان يذهب للعاŸي».

ÿبزة اŸعدنوسش:
 7حبات بيضش
ربطة معدنوسش
200غ ◊م مفروم
حبة بصشل مرحية
قرفة ،فلفل أاسشود
ملح
التحضس:Ò
من جهة أاخرى نحضشر اللّحم اŸرحي مع البصشل واŸلح والتوابل
على النار حتى يتبخر ماءها ،بعدها نقطع اŸعدنوسش رقيق
ونضشيف له البيضش ،القرفة ،الفلفل السشود ونضشع الكل ‘ مقلة
على نار هادئة ونÎكها تسشتوي مثل البيضش اŸقلي ،ثم نقطعها.
بعدها ننزع الدجاج من القدر ونضشع قطع اŸعدنوسشية
ونÎكها تغلي «غليتان» ،نطفئ النار ونقدمها مع قطع
الدجاج.

«قرنقعوه» احتفال تراثي
ُيبهج أاطفال اÿليج
هي عادة خليجية من اŸوروث الششعبي عبارة عن احتفال تقيمه األسشر
لط -ف-ال وم-ك-اف-أات-ه-م ع-ل-ى إا“ام صش-ي-ام نصش-ف شش-ه-ر رمضش-ان
ل -ت -ك -ر Ëل  -أ
ولتششجيعهم على السشتمرار ‘ صشيام النصشف الباقي منه.
‘ يوم الـ»قرنقعوه» يخرج األطفال حامل Úأاكياسشاً من القماشش ،يطوفون
بها على اŸنازل القريبة طمعا ‘ ا◊صشول على ا◊لوى واŸكسشرات،
مرّددين أاهازيج يقولون فيها « :قرنقعوه قرقاعوه ،أاعطونا الله يعطيكم،
بيت مكة يوديكم ،يا مكة ياŸعمورة ..يا أام السشلسشل والذهب يا نورة» ،
تلك األهازيج يتغني بها األطفال خلل احتفالهم بهذه الليلة لتسشتمر
فعالياتها أليام.
ي- - - -ع - - -ود سش - - -بب ه - - -ذه
التسشمية ،إا« ¤قرة العÚ
‘ هذا الششهر» ،ويقال
إان- - - -ه Ãرور ال- - - -زم - - -ان
–ّورت ال - - - -ك- - - -ل- - - -م- - - -ة
وأاصش-ب-حت «ال-قرنقعوه»،
وي -ق -ال إان -ه-ا ك-ن-اي-ة ع-ن
لبواب.
قرع األطفال ل أ
رغم كونها عادة تراثية
قدÁة ،إال أان أاهل اÿليج ،ما زالوا متمسشك Úبإاحيائها ،حيث يخرج
األطفال مرتدين اŸلبسش التقليدية ذات الطابع اÿليجي اÿاصش ،حيث
ي-رت-دي األولد ال-ث-ي-اب ال-ب-يضش-اء ا÷دي-دة ،وي-ع-ت-م-رون «ال-ق-ح-ف-ية» ،وهي
طاقية مطرزة عادة بخيوط فضشية ،كما يرتدي بعضش األولد «السشديري»
اŸطرز ،وهو رداء ششعبي يوضشع على الثوب ،ويتد ¤حتى اÿصشر.
أاما الفتيات فÒتدين فوق ملبسشهن العادية «الثوب الزري» ،وهو ثوب
يششع باأللوان ،مطرز باÿيوط الذهبية ،ويضشعن أايضشاً «البخنق» لتغطية
رؤووسشهن ،وهو قماشش أاسشود تزينه أايضشًا خيوط ذهبية ‘ األطراف ،إا¤
جانب وضشع بعضش ا◊لي التقليدي.
األكياسش التي يحملها األطفال عادة ‘ هذه الليلة تسشمى «اÿريطة»،
وهي تششبه «اıلة» ،أاو اÿرج ،وهو الكيسش الذي يعلق ‘ العنق ،ويتد¤
منه ،ويصشنع عادة من القماشش ،و‘ بعضش اŸناطق من ا÷لد.

ألعدد
١٧٠٦٢

أألثنين  ٢٠جوأن  ٢٠١٦م ألموأفق لـ  ١٥رمضضان  ١٤٣٧هـ

ي ـا ألله

دعاء
م َوuفْ-ر َحّ-ظ-ي ِمْ-ن َبَ-رك-اِت أل-ق-رآأنَ ،وسَسu-هْ-ل سَسبيلي إأ¤
أَلّ-ل-ـُهs -
ِ
ِ
ِ
ً
َ
ْ
ق
ح u
حِرْمني قُبو َ
َخْيرأِت ألقرآأنَ ،و’ َت ْ
ح َسسناته ،يا هاديا إأ ¤أل َ
ل َ
.Ú
ألُْمب ِ
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^ إأذأ أضضطرب ألبحر وهاج أŸوج وهبت ألريح ألعاصضف،
نادى أأصضحاب ألسضفينة  :يا ألله.
^ إأذأ ضضل أ◊ادي ‘ ألصضحرأء ومال ألركب عن ألطريق
وحارت ألقافلة ‘ ألسض ،Òنادوأ :يا ألله.
^ إأذأ وقعت أŸصضيبة وحلت ألنكبة وجثمت ألكارثة  ،نادى
أŸصضاب أŸنكوب :يا ألله.
^ إأذأ أأوصضدت أألبوأب أأمام ألطÓب ،وأأسضدلت ألسضتور ‘
وجوه ألسضائل ،Úصضاحوأ :يا ألله.
^ إأذأ بارت أ◊يل وضضاقت ألسضبل وأنتهت أآلمال وتقطعت
أ◊بال ،نادوأ  :يا ألله.
^ إأذأ ضض- -اقت ع- -ل- -يك أألرضس Ãا رح- -بت وضض -اقت ع -ل -يك
نفسضك Ãا حملت ،فاهتفت :يا ألله.
إأل -ي -ه يصض-ع-د أل-ك-ل-م أل-ط-يب ،وأل-دع-اء أÿالصس ،وأل-ه-ات-ف
ألصضادق ،وألدمع ألÈيء ،وألتفجع ألوأله.
إأل- -ي- -ه “د أألك- -ف ‘ أألسض -ح -ار ،وأألي -ادي ‘ أ◊اج -ات،
وأألع ‘ ÚأŸلقات ،وأألسضئلة ‘ أ◊وأدث.
باسضمه تشضدو أأللسضن وتسضتغيث وتلهج وتنادي ،وبذكره
ت -ط -م -ئ -ن أل -ق -ل -وب وتسض -ك -ن أألروأح ،وت -ه -دأأ أŸشض-اع-ر وتÈد
أألعصضاب ،ويثوب ألرشضد ،ويسضتقر أليق، Úألله لطيف بعباده.
^ ألله :أأحسضن أألسضماء وأأجمل أ◊روف ،وأأصضدق ألعبارأت
وأأثمن ألكلمات.
^ ألله :فإاذأ ألغنى وألبقاء ،وألقوة وألنصضرة ،وألعز وألقدرة
وأ◊كمةŸ ،ن أŸلك أليوم لله ألوأحد ألقهار.
^ ل -ل -ه :ف -إاذأ أل -ل -ط -ف وأل -ع -ن -اي -ة ،وأل -غ -وث وأŸدد ،وأل -ود
ألعلماء ببيان أ◊ق ،دون أأن تأاخذهم ‘ ألله وأإلحسضان  ..وما بكم من نعمة فمن لله.
^ ألله :أ÷Óل وألعظمة ،وألهيبة وأ÷Èوت.
لومة لئم.
ّ
أللهم فاجعل مكان أللوعة سضلوى ،وجزأء أ◊زن سضرورأ،
وعند أÿوف أأمنا.
ألّلهم أأبرد لعج ألقلب بثلج أليق ،Úوأأطفئ جمر
عن عثما
أألروأح Ãاء أإلÁان.
ن
ب
ن
ع
ف
ا
ن
ر
ض
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ألله عنه
يا رب ،أألق على ألعيون ألسضاهرة نعاسضة أأمنة منك،
قال :سضمعت رسض
ول ألله ـ | ـ يقول :وعلى ألنفوسس أŸضضطربة سضكينة ،وأأثبها فتحا قريبا.
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أبن ماجة  .هدأك.
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ألّلهم أأزل ألوسضاوسس بفجر صضادق من ألنور ،وأأزهق
ي
ر
ض
ض-ي أل-ل-ه
ع- -ن- -ه ق- -ا
ل
:
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ض
باطل ألضضمائر بفيلق من أ◊ق ،ورد كيد ألشضيطان Ãدد
م
ع
ت
ر
س
ض
و
ل
أل -
ل -ه ـ | ـ من جنود عونك مسضوم .Úألّلهم أأذهب عنا أ◊زن ،وأأزل
يقول« :من
ص
ض
ا
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ي
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م
ا
‘
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ض
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ي
ل ألله ،عنا ألهم ،وأطرد من نفوسضنا ألقلق.
باعد ألله و
ج
ه
ه
ع
ن
أ
ل
ن
ن- -ع- -وذ بك م- -ن أÿوف إأل م- -نك ،وأل -رك -ون إأل إأل -يك،
ا
ر
س
ض
ب
ع
 Úخريفاً
متفق عليه.
» ،وألتوكل إأل عليك ،وألسضؤوأل إأل منك ،وألسضتعانة إأل بك،
أأنت ولينا ،نعم أŸو ¤ونعم ألنصض.Ò

من مشضكاة ألنبوة
قال رسضول ألله ـ صضلى ألله عليه وسضلم « : -أأل ل
Áنعsن أأحدكم رهبُة ألناسس أأن يقول بحق إأذأ رآأه أأو
شضهده ،فإانه ل يقرب من أأجٍل ول يباعد من رزق ،أأن
ي - - - -ق - - - -ول ب- - - -ح- - - -ق ،أأو ي- - - -ذك- - - -ر ب- - - -ع- - - -ظ- - - -ي- - - -م».
وعن أأبى سضعيد قال  :قال رسضول ألله  -صضلى ألله
عليه وسضلم « : -ل يحقرن أأحدكم نفسضه ،قالوأ  :يا
رسضول ألله ،كيف يحقر أأحدنا نفسضه ؛ قال :يرى أأمًرأ
لله عليه فيه مقال ،ثم ل يقول فيه ،فيقول ألله  -عز
وجل  -له يوم ألقيامة .ما منعك أأن تقول ‘ كذأ
وكذأ؛ فيقول :خشضية -ألناسس ،فيقول :فإاياي كنت
أأحق أأن تخشضى.
هذأن أ◊ديثان موضضوعهما وأحد ،وهو موضضوع
جليل وخط Òوأأي شضيء أأجل وأأخطر من قول كلمة
أ◊ق ،وألشض -ه -ادة ب -ه ؟ وه -م -ا Ãج -م -وع م -ع -ان-ي-ه-م-ا
ي- -ح- -ددأن أل- -ع- -ل- -ل وأألسض -ب -اب أل -ت -ي Œع -ل أل -ن -اسس
يسضتنكفون عن قول كلمة أ◊ق ،ومعا÷ة هذه ألعلل
بالدوأء ألذي ليسس قبله ول بعده دوأء .إأن ألرسضول -
صض -ل -ى أل -ل-ه ع-ل-ي-ه وسض-ل-م  -إأذ ي-خ-اطب أأم-ت-ه ب-ه-ذي-ن
أ◊دي - -ث Úف- -إا‰ا ي- -رم- -ي إأ ¤ت- -رب- -ي- -ة ه- -ذه أألم- -ة،
وإأع -دأده -ا إأع -دأًدأ رب -ان -ي ً-ا Ÿه -م -ت -ه -ا أŸنشض-ودة ‘
أألرضس و‘ ألتاريخ ،ويبنيها بناء عقيدًيا متماسضًكا.
Óمة أإلسضÓمية ليسضت ‘
وأŸشضكلة بالنسضبة ل أ
م -ع -رف -ة أ◊ق وأل -كشض -ف ع -ن -ه -ح -يث إأن أل -ل -ه ق -د
أقتضضت حكمته أأن ل يخلي هذه أألمة من طائفة
تعرف أ◊ق ،وتبينه للناسس  -ولكن أŸشضكلة أÿطÒة
هي ألسضكوت ‘ وجه ألباطل ،وعدم أ÷هر با◊ق
ألوأضضح خوًفا من ضضرر ،أأو طمعًا ‘ نفع شضخصضي.
إأن هذين أألمرين :أÿوف وألطمع هما أللذأن
يحجبان كلمة أ◊ق أأن تصضل إأ ¤أآلذأن ،ويقفان
حاجًزأ أأمام توأصس ألناسس با◊ق وألصض Èعليه .و⁄
يزل أÿوف هو ألعامل أألهم ‘ ألقعود عن ألقيام
بوأجب أ÷هر با◊ق ،وألرضضا بالدون من أألهدأف،
وألسضهل من أألعمال ،وهذأ أÿوف يكون من بطشس
ظا ،⁄أأو طغيان طاغوت ،أأو خوًفا من أنقطاع رزق،
وتضضييق ‘ عيشس.
فالشضيطان عندما يأاتي ليصضرف ألعا ⁄عن ألقيام
بهذه أŸهمة أŸقدسضة يبث ‘ فؤوأده ألرعب عن
ط -ري -ق ت -خ -وي-ف-ه م-ن ع-اق-ب-ة ذلك ب-إاب-رأزه م-ا ح-دث
لبعضس من قام بهذه أŸهمة ،وتضضخيمه Ÿا نزل بهم
من صضنوف ألتنكيل وألعسضف ،بل يذهب إأ ¤أأبعد من
ذلك ،بأان يخوفه أŸوت نتيجة لذلك ،حيث يصضور له
أأن ما يحدث للمجاهدين ‘ سضبيل ألله إأ‰ا هو من
ف -ع-ل أأع-دأئ-ه-م ب-ه-م ،وأأن-ه-م ه-م أŸؤوث-رون ب-آاج-ال-ه-م
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عن أأبي هريرة رضضي ألله عنه قال .قال
رسضول ألله ـ صضلى ألله عليه وسضلم ـ« :إأ‰ا بعثت
أل“م م - - - - - - - - - - - -ك- - - - - - - - - - - -ارم أألخÓ- - - - - - - - - - - -ق».
لقد أصضطفي ألله تعا¤
نبيه ﬁمد ـ صضلى ألله
عليه وسضلم ـ من خÒة
خ-ل-ق-ه وج-م-ع ل-ه جميل
ألصض - -ف - -ات أÿل - -ق - -ي - -ة
وأÿل -ق -ي-ة .ف-ال-رسض-ول ـ
صضلى ألله عليه وسضلم ـ
ت- - -خ- - -ل- - -ق Ãح- - -اسض- - -ن
ألخ Ó-ق ودع-ا إأل-ي-ه-ا و
ك -ان ـ صض -ل-ى أل-ل-ه ع-ل-ي-ه
وسضلم ـ أأتقى ألناسس وأأخشضاهم وأأكÌهم عبادة..
وإأذأ –دثنا عن خلق ألرحمة فهو ـ صضلى ألله
عليه وسضلم ـ رحيم بالنسضان وأ◊يوأن يدعوأ
إأ ¤ألتيسض Òوعدم ألتشضدد يلقى ألناسس بوجه
بشضوشس رفيقا ل Úأ÷انب ..سضخيا جوأدأ عفوأ
عمن أسضرف ‘ آأذأه ولكن مع جرأأته ‘ أ◊ق ل
ي -ح -ي -د ع -ن -ه ..زأه-دأ ‘ أل-دن-ي-ا صض-اب-رأ ع-ل-ى
ألعيشس صضادقا فما كذب قط ل ‘ جد ول ‘
هزل وشضهد له بذلك ألعدأء وألصضدقاء ..يبدأأ
من لقيه بالسضÓم وإأذأ مشضى مع أأصضحابه ل
يتقدمهم وإأذأ تكلم أأتى بجوأمع ألكلم .ل يعيب
طعاما قط كان أأحلم ألناسس كان سضيد أألوفياء
فوفاؤوه وصضلته ألرحامه كان مضضرب أŸثل
فهو خلق يلزم صضاحبه بالقيام Ãا يجب
عليه نحو ربه ونحو ألعباد.

إأطالة أأو تقصضًÒأ ،وكذلك يسضتعرضس له ألذين يضضيق
عليهم بسضبب عدم قدرتهم على ضضبط أأنفسضهم ،وما
هم عليه من هم وغم ،وما ‘ حياتهم من خشضونة ل
لزوم لها! وكيف أأن من يسضمون أأنفسضهم بدعاة أ◊ق
مطاردون ‘ كل أأرضس ،مذأدون عن كل حوضس ،يتنكر
لهم ألقريب ،ويجفوهم ألصضديق .ولكن ألرسضول -
صضلى ألله عليه وسضلم  -يريد من أŸسضلم دأئماً أأن
يكون على ذكر من بدهيات عقيدته ،وعلى وعي
ألحابيل ألشضيطان ،ف Óيغفل عن حقيقة أأن أآلجال
مقدرة من ألله تعا ،¤وأأن ل أأحد يسضتطيع أأن يتقدم
أأو يتأاخر عن أأجله ألذي حدد له ،وأأنه ليسس Ãقدور
أأحد أأن يزيد أأو ينقصس من أأجل أأحد ،وكذلك فإان ألله
إأذأ أأرأد نفع أأو ضضرر إأنسضان فليسس هناك من يسضتطيع
أأن ي- -غ Òت -لك أإلرأدة .دأءأن خ -طÒأن وق -ع ف -ي -ه -م -ا
أل -دع-اة إأ ¤أل-ل-ه ،ف-ت-ق-اعسض-وأ ع-ن أإلرشض-اد وأل-ت-ب-ل-ي-غ
وأألمر باŸعروف وألنهي عن أŸنكر ،وهما :ألتشضبث
با◊ياة وأ◊رصس على حطامها.
أأما ألتشضبث با◊ياة ،وألبعد عن شضبح ألتهديد،
وإأيثار ألسضÓمة فدفعهم إأما إأ ¤ألسضكوت عما ل
يسضكت عليه؛ وإأما إأ ¤قلب أ◊قائق ،وألدخول
‘ أل--ت--أاويÓ--ت أل--ت--ي ت--زي-ن أل-ب-اط-ل ،وت-خ-ف-ي
دمامته وقبحه .مع أأن ألله قد أأخذ ألعهد على

أحاديث رمضضانية

للشسيخ عائضس ألقرÊ

صضلة ألرحم فوأئد طبية ونفسضية
تتكلف ألدولة ألÈيطانية على رعاية كبار
ألسضن بحدود  ١٢٠مليار جنيه إأسضÎليني وهذه
أل -ت -ك -ل -ف -ة ت-رت-ف-ع م-ع زي-ادة م-ت-ط-ل-ب-ات ه-ؤولء
أŸرضض- - - - - -ى وأŸسض- - - - - -ن ÚوأŸع - - - - -اق Úوذوي
ألح -ت -ي -اج -ات أÿاصض -ة ..وم -ع ت-ف-اق-م أألزم-ة
ألق-تصض-ادي-ة وأل-ب-حث ع-ن ح-ل-ول ن-اج-ع-ة،
وجد أÈÿأء أأن أأفضضل طريقة هي أأن
يتحمل أأقارب هؤولء كل أألعباء ولقد بدأأ
أÈÿأء ي -درك -ون أأه -م -ي -ة رع -اي -ة أل -ك-ب-ار
وأل -ع -ط-ف ع-ل-ي-ه-م و–م-ل ن-ف-ق-ات-ه-م ،ألن
ألفوأئد كبÒة جدأ ً ،أأهمها فوأئد طبية
ونفسضية ..ف Èألوألدين له أأثر كب Òعلى
ن -ظ -ام أŸن-اع-ة ل-دي-ه-م-ا ،ووق-اي-ت-ه-م-ا م-ن
ﬂتلف أألمرأضس وبخاصضة ألزهاÁر أأو
أÿرف .إأن صض - -ل - -ة أل - -رح - -م ومسض - -اع- -دة
أألقرباء وزيارتهم ووصضلهم هو سضبب ‘ سضعادة
أإلنسضان ألذي Áارسس ذلك ،ألن صضلة ألرحم
تشضعر أإلنسضان بأانه يقوم بدور هام ‘ حياته،
وهذأ ما يعطيه دأفعاً للنجاح ‘ حياته وحتى
‘ حياته ألجتماعية وأألسضرية.
يؤوكد أÈÿأء أأن ألدماغ هو أأك Ìأألعضضاء
أسضتفادة من مسضاعدة أألقرباء وبر ألوألدين
وأإلحسضان إأليهما  ..فالذي ي Èأأبويه يشضعر
ب- -السض- -ع- -ادة ألن دم -اغ -ه ي -ف -رز م -ادة دوب -امÚ
أŸسض- -ؤوول- -ة ع- -ن أإلحسض- -اسس ب- -ال -ل -ذة ..ك -ذلك
أألبوين يسضتفيدأن من هذه ألعاطفة فيتحسضن
أأدأء ن -ظ -ام أŸن -اع -ي -ة ل-دي-ه-م-ا ...أأي أل-ف-ائ-دة
Óب وألبن ..سضبحان ألله! لقد عاد
مشضÎكة ل أ
علماء ألغرب أأخÒأ ً لتعاليم أإلسضÓم ألتي تأامر
بصضلة ألرحم وبر ألوألدين ..ولكن أإلسضÓم ومن
قبل أأك Ìمن  ١٤٠٠سضنة أأعطانا قوأعد مهمة
للسضعادة ‘ أ◊ياة وعلى رأأسضها صضلة ألرحم
وب ّ-ر أل -وأل -دي -ن .ح-ت-ى إأن أل-ل-ه ت-ع-ا ¤ج-ع-ل ب-ر

ألوألدين على قدر من أألهمية يأاتي بعد طاعة
جاعْل اماع ألsلهِ
أÿالق تبارك وتعا ¤فقال{ :ال ات ْ
خُذوًل * اواق اضضى
إأِالًها اآأاخار افاتْقُعاد امْذُمومًا ام ْ
ح اسضاًنا إأِsما
ارtب ا
ك اأأsل اتْعُبُدوأ إأِsل إأِsياُه اوِباْلاوأِلادْيِن إأِ ْ
حُدُهاما اأأْو ِكاُÓهاما افا Óاتُقْل
ايْبُلاغsن ِعْناد ا
ك أْلِكابار اأأ ا
Áا *
الُهاما أأُ x
ف اوال اتْناهْرُهاما اوُقْل لاُهاما اقْوًل اكِر ً
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حْمُهاما اكاما ارsباياني صاضغًÒأ} ،وتأاملوأ معي
أْر ا
هذأ ألبيان أإللهي{ :افاهْل اع اسضْيُتْم إأِْن اتاوsلْيُتْم اأأْن
ُت ْ -ف -سِض ُ-دوأ ِف -ي أ ْ األْرض ِس اوُت -اقu-طُ-ع-وأ أأ اْراح-اامُ-كْ-م *
ك أsل -ذِي-ان ال-اع-انُ-هُ-م ألs-لُ-ه اف-اأاصاضs-مُ-هْ-م اوأأ اْع-ام-ى
أأُوال ِ-ئ  -ا
اأأْب اصضاارُهْم} ،ففي هذه أآلية –ذير شضديد من
قطع أألرحام ،وهذأ يؤوكد حرصس أإلسضÓم على
ب-ر أل-وأل-دي-ن وصض-ل-ة أألق-ارب وأل-ع-ط-ف ع-ل-يهم
ومسض -اع -دت-ه-م ف-ي-م-ا ي-ح-ت-اج-ون-ه ...وي-ؤوك-د أأن
أإلسضÓم دين رحمة وليسس دين إأرهاب كما
ي- -ح -اول ب -عضس أŸل -ح -دي -ن تصض -وي -ره
للعا .⁄أآليات كثÒة جدأ ً ألتي
ت -أام-ر أل-ن-اسس بصض-ل-ة أل-رح-م
ولو طبق كل وأحد من
أل-ن-اسس ت-ع-اليم ألقرآأن
^ أن ألدنيا ملعونة ملعون ما فيها إأ’ ذكر ألله أو عاŸا ومتعلما.
Ÿا ب- - -ق- - -ي ﬁت- - -اج
^ أن ألذي يذكر ربه وألذي ’يذكر ربه مثل أ◊ي وأŸيت.
وأح- - - - -د ع- - - - -ل - - - -ى
^ أن ألذي يذكر ألله قلي Óله عÓمة من نفاق.
أألرضس ..وسض - - -وف
ل- -ن ي- -ب- -ق- -ى ف- -قÒ
^ أن ألله أمرنا ‘ غ Òما آأية أن نذكره ذكرأ كثÒأ.
ز
وأح- - -د أأو ع - -اج - -
^ أن من ذكر ألله ‘ نفسسه ذكره ألله ‘ نفسسه.
د
Œ
وأح - -د  ..ول - -ن
^ أن من ذكر ألله ‘ ملئ ذكره ألله ‘ ملئ خ Òمنه.
ن
أ
ل
Ú
أأي دأر للمسضن
^ أن من ذكر ألله جليسس ألرحمان.
.
.
م
ه
ب
ن
و
أألقارب يتكفل
’Áان ‘
’كثار من قول ’ إأله إأ’ ألله يجدد أ إ
^ أن أ إ
وهذأ سضوف يخفف ألضضغط
ألقلب.
على ألدولة لتقوم بتوف Òهذه
ألنفقات ووضضعها ‘ ›الت أأخرى
مفيدة ...فا◊مد لله على نعمة أإلسضÓم.

هل تعلم ؟
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أاف Óتصضلون!؟

فتاوى رمضصانية

كان للحسشن ألبصشرى جارية فباعها أ’ناسس وجاء عليها أأول ليل
عندهم فقامت وقالت :يا أأهل ،ألدأر ألصشÓة ألصشÓة قوموأ صشلوأ فقالوأ:
أأطلع ألفجر!؟ فقالت :أأف Óتصشلون إأ’ ألصشلوأت أÿمسشة فقالوأ :نعم ،فرجعت
لسشيدها أأ’ول أ◊سشن ألبصشري وقالت :يا مو’ي ،رد Êلقد بعتني لقوم ’ يصشلون إأ’
ألصشلوأت أÿمسس.كأاننا نقرأأ قصشة خيالية ’ “ت للوأقع بصشلة لقد أأصشبح وأقعنا ﬂتلفاً
اعداد  :عبد الكريم ل
أختÓفا كبÒأ ً عما كان عليه أأسشÓفنا أأمة تقول هذه ألكÓم!!

ك -ث Òم -ن ال-ن-اسس ‘ رمضض-ان أاصض-ب-ح هّ-م-ه-م ال-وح-ي-د ه-و
جلب الطعام والنوم ،فأاصضبح رمضضان شضهر كسضل وخمول،
كما أان بعضضهم يلعب ‘ الليل وينام ‘ النهار ،فما توجيهكم
لهؤو’ء؟

رمضضان ب Úاإ’سضÓم اŸسضلمÚ

يخطئ خطئًا فادحًا من يفسشر أإ’سشÓم بالوأقع
ألسشuيئ للمسشلم ‘ Úألقرن ألعششرين؛ أ’ن حقيقة
هذأ ألدين تؤوكد عكسس هذأ ألتفسش Òأÿاطئ ألذي
ورد علينا بوأسشطة أŸسشتششرق Úألذين كانوأ  -على
ألعموم  -وسشيلة من وسشائل أ’سشتعمار وألتبشش.Ò
وإأذأ ك -ان أ◊ق -ي -ق-ة ب-نت أل-ب-حث فسش-ن-ج-د ضش-ال-ت-ن-ا
أŸنشش -ورة ‘ أسش -ت -ع -رأضش -ن -ا ل -ت -اري -خ أإ’سش Ó-م م-ن
مصشادره أأ’صشلية ألتي تكمن ‘ روأئع أ◊ضشارة
أإ’سشÓمية..
إأن أ÷وأب ‚ده بسشهولة ‘ ألسشجل أÿالد
لتاريخ أŸسشلمŸ Úا يتصشفون باŸثالية أŸتحققة
وأإ’يجابية ألدأفعة ‘ كل ◊ظات حياتهم نتيجة
ت -ف -ه -م -ه -م ل -روح أإ’سش Ó-م ،وب-ذلك ك-ان-وأ م-ن-ف-ذي-ن
ل- -وسش- -ط- -ي -ة أإ’سش Ó-م أل -ت -ي ت -دع -و ل -ك -ل فضش -ي -ل -ة.
إأننا نÓحظ أأن من قوأعد أإ’سشÓم ما ’ تعمل
ع -م -ل -ه -ا ‘ أŸسش -ل -م ،Úإأن -ه -م يصش -ل -ون وي -ح -ج-ون
ويصشومون ولكن يؤودون فقط صشورة ألصشÓة وصشورة
أ◊ج وصش- -ورة ألصش -وم ’ ح -ق -ي -ق -ة ه -ذه أل -ف -رأئضس
ألثÓث .هذه ألفرأئضس ألثÓث شُشرعت لتؤودي عن
فهم لروحها ومعرفة أ’سشرأرها حتى تكون بحق
وسشائل أإ’تصشال برب ألعا ÚŸكما ششاءت حكمته
وأأرأدت شش - - - - - - - - - - - - -ري - - - - - - - - - - - - -ع - - - - - - - - - - - - -ت - - - - - - - - - - - - -ه.
لن نكون مغال Úونحن نسشتقبل ششهر ألقرآأن إأذأ قلنا
ب- -وج- -ود رمضش- -ان- -ي ’ Úرمضش- -ان وأح- -د م -ن ح -يث
أŸف -ه -وم ألصش -ح -ي -ح وغ Òألصش -ح -ي-ح ل-ه-اذأ ألشش-ه-ر
ألعظيم:
رمضشان أإ’سشÓم يطور أإ’نسشان أŸتفهم Ÿغازيه
وأŸت- -م- -ع- -ن ‘ م- -ع- -ان- -ي- -ه م -ن حسش -ن إأ ¤أأحسش -ن.
ورمضش-ان أŸسش-ل-م Úي-ح-ل ب Úظ-ه-رأن-ي-ه-م ل-ي-مضشي
ب -دون أه -ت -م -ام ب -ه ف  Ó-ي -ق u-وم أأخ Ó-قً-ا و’ ي-حسش-ن
أأحوأ’ً.
رمضشان أإ’سشÓم جعلت أأيامه أŸعدودة لÓغتنام
‘ أأفعال أ Òÿألتي هي من ‡يزأت ششهر ألرحمة
وأŸغ -ف-رة أ÷ائ-زت Úأل-ل-ت Úي-ف-وز ب-ه-م-ا ك-ل مسش-ل-م
صشامه إأÁانًا وأحتسشابًا.
رمضش -ان أإ’سش Ó-م م -وسش -م ل -ل -ن -ف -ح -ات أل-رب-ان-ي-ة
وألتجليات أإ’لهية ألتي يحظى بها من ألتمسشها ‘
مظانها وأجتهد ‘ سشبيلها ب Óكسشل وبدون ملل
أقتدأء بÈنامج رسشول ألله ألرمضشا Êعليه ألصشÓة
وألسشÓ- -م .ه- -ذأ أŸوسش- -م أل -ك -ر ‘ Ëه -ذأ ألشش -ه -ر
ألعظيم ’ يجوز إأضشاعة ◊ظة من ◊ظاته فيما ’
يفيد ،بل يجب قضشاؤوه ‘ أأعمال أل Èألكث Òأأ’نوأع
من قرأءة ألذكر أ◊كيم بتدبر وفهم عم ًÓبقوله
تعا« :¤أأف Óيتدsبرون ألقرءأن».
إأ ¤ع- -يشس ‘ ظÓ- -ل ألسشÒة أل- -ن -ب -وي -ة أل -ذخÒة
أإ’نسش -ان -ي -ة ب -درأسش -ة ع -م -ي -ق -ة –ف -ز إأ ¤أل -ت-أاسش-ي
بصشاحبها صشلوأت ألله وسشÓمه عليه ألذي كانت

^^ أأرى أأن هذأ ‘ أ◊قيقة يتضشمن إأضشاعة ألوقت وإأضشاعة
أŸال ،أإذأ كان ألناسس ليسس لهم َهwم إأ’ تنويع ألطعام ،وألنوم ‘ ألنهار
وألسشهر على أأمور ’ تنفعهم ‘ ألليل ،فإان هذأ ’ ششك إأضشاعة
فرصشة ثمينة رÃا ’ تعود إأ ¤أإ’نسشان ‘ حياته ،فالرجل أ◊ازم
هوألذي يتمششى ‘ رمضشان على ما ينبغي من ألنوم ‘ أأول ألليل،
وألقيام ‘ ألÎأويح ،وألقيام أآخر ألليل أإذأ تيسشر ،وكذلك ’ يسشرف
Ÿن عنده ألقدرة أأن يحرصس على
‘ أŸآاكل وأŸششارب ،وينبغي َ
تفط Òألصشوأم إأما ‘ أŸسشاجد ،أأو‘ أأماكن أأخرى؛ أ’ن َمن فطsر
صشائماً له مثل أأجره ،فإاذأ ف s
طر أإ’نسشان أإخوأنه ألصشائم ،Úفإان له
مثل أأجورهم ،فينبغي أأن ينتهز ألفرصشة َمن أأغناه ألله تعا ¤حتى
ينال أأجرأ ً كثÒأ ً.

رمضضان شضهر ا’نتصضارات الكÈى
إأرششادأته ألهادفة وتوجيهاته ألهادية وقاية من كل
ضشرر ،وعÓجاً لكل مششكل قال تعاs{ :¤لقد كان
لُكْم ‘ رسُشولِ أللهِ أأُسشِوٌة حسشنٌة Ÿن كان يرجُوأ أللَه
وأليوم أَأ’ِخر}
إأ ¤فقه ألدين لكي نعبد ألله بعلم ’ بجهل وحتى
ن -ذوق ط -ع -م أإ’Áان أل -ف -ري -د ونسش -تشش -ع -ر ج -م -ال-ه
أŸسشتحوذ على ألفؤوأد لينطبق علينا قول رسشول ألله
ـ صشلى ألله عليه وسشلم ـ« :من يرد ألله به خÒأ ً يفقهه
‘ أل- -دي- -ن» إأ ¤م- -ب -ادرة مسش -ت -م -رة ل -ك -ل ع -م -ل ‘
ألطاعات لتغششانا رحمة ألله و–فنا أأجنحة مÓ
ئكته رسشل ألسشÓم أ◊افظ Úللمؤومن.Ú
رمضش- -ان أإ’سشÓ- -م م- -رح -ل -ة ج -دي -دة م -ن ع -م -ر
Óقبال على طاعة ألله وأ◊ياة ‘ إأنابة
أإ’نسشان ل إ
ششاملة إأليه كلها حسشنات تقرب منه ،ف Óيقارف
سشيئات ويظل عزوفاً عن كل ألتفاهات ومعرضشا عن
ك -ل أ’ن -ح -رأف -ات أ’ن -ه ي-ؤودي ألصش-ي-ام أ◊ق-ي-ق-ي ’
ب
ألصشيام ألصشوري كما تدعوإأليه أآ’ية ألكرÁةُ« :كتِ َ
ب علَى أsلذيَن ِمن َقبِلُكْم لعsلُكْم
عليُكُم أل ّصشيام كما ُكت َ
تsتقوَن» .وتلك أŸرحلة يصشل إأليها من صشام رمضشان
مؤومنا بأافضشليته مقدرأ ً ◊قيقته ألتي توصشله إأ¤
درجة ألتقوى ألتي هي خ Òزأد فيحيا ‘ ششهر
ألصش Èو‘ غÒه من ششهور ألسشنة مطيعاً لربه عز
وجل ،قانعا بالقليل مسشتعدأ ً ليوم ألرحيل عامÓ
..دون أأن ي- - -خشش- - -ى أأح - -د إأ’ أÿال - -ق أل - -ذي Œب
خشش- -ي -ت -هَ { :ف  Óَ-ت -خشِش -وه ُ-م وأخ َشش -وِن} .رمضش -ان
أإ’سشÓم يهذب ألنفوسس ،ويطهر ألقلوب ،ويحسشن
أل-ع-ادأت ،وي-ق-وم أأ’خÓ-ق ،وي-حث ع-ل-ى أل-ع-ب-ادأت،
وُيعود أإ’خÓصس ‘ كل أأ’عمال وألصشدق ‘ كل
أأ’قوأل ،ويحدوصشائميه -إأن نششر أÙبة بينهم -
لتششملهم حقيقة أأ’خوة ألصشادقة ألتي تدعوإأليها
Ÿؤوْمِ ُ- -ن - -ونَ إأخ - -وة ٌ».
أآ’ي- - -ة أل- - -ت- - -ال- - -ي- - -ة« :إأsن- - -م - -ا أ ُ
رمضشان أإ’سشÓم تتجلى فيه معا Êأ◊رية أ◊قة

أاهجروا اŸنكرات
نسشتقبل ششهر رمضشان بالعودة ألصشادقة إأ ¤أللّه تعا ،¤وهجر أŸنكرأت ،وترك ألصشغائر
وأŸوبقات ،فعليكم بصشلة أأ’رحام وبّر ألوألدين ،وإأياكم وقطع ألرحم ،وعقوق ألوألدين ،فهي
أأعمال تؤودي على ألنار ،وغضشب ألوأحد ألقهار ،أسشتقبلوأ ششهركم بÎك ألدخان وأÿمور
وأŸسشكرأت ،فهي أŸهلكات أŸدمرأت ،وŒنبوأ طرق ألفسشاد ،وإأيذأء ألعباد ،وإأياكم ألزنا
وألربا ،فهي أ◊رب على رب أأ’رضس وألسشماء ،أحذروأ ألفوأحشس ما ظهر منها وما بطن ،كي
تنعموأ باأ’من وأأ’مان ‘ ألوطن ،هكذأ فلنسشتقبل ششهر رمضشان أŸبارك ،ومن تقاعسس عن
ألتوبة فليتدأرك .ششهر رمضشان ،ششهر أ Òÿوأل Èوألنماء ،ششهر أ÷ود وألكرم وألعطاء ،فÓ
تنسشوأ إأخوأنكم ألفقرأء وأŸسشاك ،Úوأأ’رأمل وأŸعوزين ،وأأ’يتام وأÙتاج ،Úفمنهم من
“ر عليه ألليا‹ ’ يجد لقمة يفطر عليها ،أأو ششربة Áسشك بها ،وأأنتم تتقلبون ‘ نعم
وخÒأت ،وعطاياً وهبات ،فأاروأ أللّه من أأنفسشكم خÒأ ،آأتوهم من مال أللّه ألذي آأتاكم ،و’
تبخلوأ ،فإانه من يبخل فإا‰ا يبخل عن نفسشه ،وأللّه ألغني وأأنتم ألفقرأء ،إأخوأنكم ألفقرأء
أأمانة ب Úأأيديكم ،يسشأالكم ألّله عنهم يوم ألقيامة ،فما أأنتم قائلون؟ فقر مدقع ،وجوع موجع،
وذل مفجع ،فاسشأالوأ عنهم ألثقات ،من أأ’ئمة أأ’ثبات ،فهناك أ Èÿأليق ،ÚوأŸرششد أŸعÚ
أسشتقبلوأ ششهركم بالغبطة وألفرح وألسشرور ،وترك موأطن ألششرور ،وألعودة إأ ¤عÓم ألغيوب،
وسشتار ألعيوب ،وتأاملوأ أأوضشاع ألدول حولكم ،وما حل بها من خرأب ودمار ،حروب طاحنة،
فيضشانات عارمة ،أأعاصش Òجاثية ،رياح عاتية ،برأك Úمدمرة ،ز’زل مهلكة ،أأمرأضس فتاكة،
ويÓت ونكبات ،ف Ïوﬁن ،ليسس لها من دون ألّله
كاششفة ،أأمعنوأ ألنظر ،كيف وقع غضشب ألّله
تعاÃ ¤ن عصشاه ،وترك أأمره وأتبع هوأه،
أأرضس خضش- -رأء ي -ان -ع -ة ،وقصش -ر مشش -ي -د،
أأوصش -ى أل -فضش -ي -ل ب-ن ع-ي-اضس ف-ق-ال :ي-ا
أأصشبحت بعد ألعمار دمارأ ً ،وبعد ألعÚ
معششر ألششباب ،كم من زرع أأدركته أ آ
’فة قبل أأثرأ ً ،عقوبة من أللّه لعباده إأذأ تركوأ
بلوغه و“امه! ويا معششر ألششيوخ ،هل ُيحصشد أأمره ،وأرتكبوأ نهيه وزجر ه ،فكانت
ألزرع إأ’ بعد نضشجه و“امه؟ وما ألذي تنتظرون؟ ألعاقبة .فتوبوأ إأ ¤ألّله جميعاً لعلكم
وبأاي عذر تعتذرون؟ وما يقول منكم ألصشغ Òت- -ف- -ل- -ح -ون ،وأت -ق -وأ أل ّ-ل -ه ،وأح -ذروأ
وألكبÒ؟ إأذأ قال لكم أللطيف أÿب{ :Òأأو ⁄موأطن سشخطه ومقته ،وŒنبوأ طرق
غضش- -ب- -ه وع -ذأب -ه ،إأن ع -ذأب ربك ك -ان
نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم
ﬁذورأ.
ألنذير}( ،فاطر أآ’ية .)37
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أŸنبثقة من أŸبادئ أإ’سشÓمية ،فاŸسشلم فيه عبد
لله ’ عبد لهوأه ،يعيشس ‘ عبودية ششرفية لله كلها
َت َ
طtلع إأ ¤معا‹ أأ’مور وإأعرأضس عن سشفاسشفها،
ومادأم على هذه أ◊ال فهو كامل أإ’Áان سشعيد ‘
كل أأ’حيان .وهذه ألسشعادة أŸضشمونة ‘ ظÓل
ألتعاليم أإ’لهية ’ تتحقق إأ ’sإ’نسشان أإ’سشÓم أ◊ر
ألذي Œعله حقيقة ألعبودية ينعم بحياة أ◊رية
ألفريدة كلها لذة نفسشية ونعمة روحية ’ يعرف
قدرها سشوى من ذأق طعمها وتعمق ‘ مغازيها
وتفهم معانيها..
ورمضشان أŸسشلم Úإأمضشاء للسشهرأت كلها ‘ قيل
Óم- -وأل.
Óح - -وأل ،وت - -ب - -ذي- -ر ل - -أ
وق - -ال وإأفسش - -اد ل  - -أ
رمضشان أŸسشلم Úموسشم للمآاكل أŸتنوعة أÿاصشة
عندهم بششهر ألصشومب ،فإان جاعوأ طول يومهم
ع -رضش -وأ ج -وع -ه -م ب -أاك Ó-ت رمضش -ان -ي -ة ‘ أأوق -ات
أإ’فطار وألسشحور إأ ¤حّد ألتخمة فيضشيع منهم
–قيق ألهدف من أ◊كمة ألنبوة ألطبية ألقائلة:
«صشوموأ تصشحوأ» ف Óيسشتفيدون من صشيامهم أألبتة،
أ’نهم بصشومهم ألصشوريّ ’ تتأاكد لهم ِحكم ألصشيام
أŸقصش -ودة ،و’ ت -ت -ح -ق -ق ل -ه -م أأسش-رأره أŸت-ج-ل-ي-ة.
رمضش- -ان أŸسش- -ل- -مُ ’ Úي -ع -رف ف -ي -ه م -ع -ن -ى ل -روح
أŸششاركة ألوجدأنية ألتي هي من صشفات أŸسشلم
أ◊ق ألذي يششارك أأخاه ‘ أأفرأحه ويوأسشيه ‘
أأق -رأح -ه ،ث -م مشش -اط -رة أŸؤوم -ن أ’خ -ي -ه ‘ سش-رأءه
وضشرأءه من نتائج أإ’Áان أŸسشتفادة من أ◊ديث
ألشش -ري -ف« :م-ث-ل أŸؤوم-ن ‘ Úت-وأده-م وت-رأح-م-ه-م
وتعاطفهم مثل أ÷سشد إأذأ أششتكى منه عضشوتدأعى
له سشائر أ÷سشد بالسشهر وأ◊مى»..
و›مل ألقول إأن كل معا Êألصشوم أŸطلوبة
للصشائم ’ Úتتوفر إأ ’sلدى أŸهتم Úبه ،أأما ألذين
أنعدمت عندهم فليسس لهم من صشيام ششهر رمضشان
إأ ’sأ÷وع وألعطشس...

لقد وقعت خÓل ششهر رمضشان أأششهر أŸعارك وأ’نتصشارأت ‘ تاريخ
أإ’سش Ó-م وأŸسش -ل -م Úح -دث Ãوج -ب -ه -ا –ول أسشÎأت -ي -ج-ي ك-ب Òم-ن-ه-ا:
 غزوة بدر ألكÈى ‘ ألسشنة ألثانية من ألهجرة. فتح مكة ‘ ألسشنة ألثامنة من ألهجرة. فتح أأ’ندلسس (92هـ). م -ع -رك -ة ب Ó-ط ألشش-ه-دأء (114هـ) :أن -تصش -ار ‘ أل -ب -دأي-ة ث-م ت-رأج-عأŸسشلم Úوأسشتششهاد قائدهم.
 معركة «حط »ÚوأسشÎدأد بيت أŸقدسس ب ÚأŸسشلم Úبقيادة صشÓحألدين ،وب Úألصشليبي583( Úهـ).
 معركة «ع Úجالوت» ب ÚأŸسشلم Úبقيادة «سشيف ألدين قطز»ُŸغول (658هـ).
وأ ُ
 -فتح ألقسشطنطينية على يد «ﬁمد ألفا—» (857هـ).

ربكم يحب
اŸغفرة

من أأسشماء ألله تعا :¤ألغفور ألغفار ألغافر .وأأصشل ألَغْفر ألتغطية وألسش،Î
وهو ‘ حق ألله عّز وجل أأن يسش Îعلى عبده ف Óيفضشحه بذنبه ،ويك Ìويزيد
عفوه على مؤوأخذته ،وقد أأنزل ألله ‘ كتابه آأيات تتلى تب Úللعباد أأنه سشبحانه
يحب أŸغفرة:
ك ألَغُفوُر
ئ ِعَباِدي َأأuني َأأَنا ألَغُفوُر ألsرِحيُم}( ،أ◊جر أآ’ية َ{ ،)49وَرtب َ
{َنuب ْ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
ُ
َ
جَل َلُهُم ألَعَذأَب}( ،ألكهف أآ’ية ،)58
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ُذو ألsر ْ
{َغاِفِر ألsذْن ِ
ب َوَقاِبِل ألتْsوِب شَشدِيِد ألِعَقاِب ِذي ألطْsوِل}( ،غافر أآ’ية  ،)3وقال
ت أسْشَتْغِفُروأ َرsبُكْم إأِsنُه َكانَ َغsفاًرأ}( ،نوح أآ’ية
نوح عليه ألسشÓم لقومهَ{ :فُقْل ُ
 ،)10إأنه ألله ألذي  ⁄يزل و’ يزأل بالعفو معروفا ،وبالغفرأن وألصشفح عن
عباده موصشوفا ،وكل أأحد فق Òإأ ¤عفوه ومغفرته ،كما أأن كل أأحد فق Òإأ¤
رحمته سشبحانه وكرمه .ومع كمال غناه وفقر عباده إأليه ،فإانه ينادي عليهم
^ أإ’سش Ó-م ي -دع -و ل -ل -ع-ب-ادة أÿالصش-ة ل-ل-ه رب
ي ألsذِيَن َأأسْشَرُفوأ
صشباح مسشاءَ ...{ :يا ِعَباِد َ
ألعا ÚŸوب Úألنفع ألعام ‘ كل ›ا’ت أ◊ياة
َعَلى َأأْنُفسِشِهْم َ’ َتْقَن ُ
حَمِة أللِه ِإأsن أللَه
وألسش -ع -ي ‘ أأ’رضس وأ’ب -ت -غ -اء م -ن فضش-ل أل-ل-ه
طوأ مِْن َر ْ
جِميًعا إأِsنُه ُهَو ألَغُفوُر ألsرِحيمُ}،
وإأسشدأء أ Òÿللناسس وألكفاح وألنضشال لعمارة
َيْغِفُر ألtذُنوَب َ
(ألtزمر أآ’ية ،)53
هذأ ألكون.
إأنه ألله ألذي ’ تنفعه طاعة ألطائع Úو’
قال تعا{ :¤يا أأيها ألذين آأمنوأ إأذأ نودي
تضشره معصشية ألعاصش ،Úومع ذلك يعفو ويغفر
للصشÓة من يوم أ÷معة فاسشعوأ إأ ¤ذكر ألله
يسش Îويرحم ،بل رحمته ومغفرته وأسشعة.
وذروأ ألبيع ذلكم خ Òلكم إأن كنتم تعلمون ،فإاذأ
ْŸغِفَرِة}( ،ألsنجم أآ’ية
{إأِsن َرsب َ
قضشيت ألصشÓة فانتششروأ ‘ أأ’رضس وأبتغوأ من
ك َوأسِشُع أ َ
حَمتِي َوس ِ
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يء}( ،أأ’عرأف
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فضشل ألله وأذكروأ ألله كثÒأ ً لعلكم تفلحون}
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أآ’ية  ،)156بل من حبه لرحمة ألعباد كتب
ف - -السش- -ع- -ي ‘ أأ’رضس ع- -ب- -ادة .ي- -ق- -ول أإ’م- -ام
كتاب ألرحمة بيده ،كما أأخ Èألنبي ـ صشلى ألله
ألششعرأ Êحينما فضشل ألصشناع على ألعباد :ما
ع- -ن أأب- -ي ه- -ري -رة ،وأأب -ي سش -ع -ي -د عليه وسشلم ـ ’’:كتب ربكم على نفسشه بيده قبل
أأج -م-ل أأن ي-ج-ع-ل أÿي-اط إأب-رت-ه مسش-ب-ح-ت-ه وأأن
يجعل ألنجار منششاره مسشبحته وليسس من ألتقوى أÿدري :عن رسشول ألله ـ صشلى ألله
أأن ي -خ -ل -ق أÿل -ق ،رح -م -ت-ي سش-ب-قت غضش-ب-ي’’
أأن تÎك ألدنيا إأ‰ا ألتقوى أأن “لكها بحذر ع -ل -ي -ه وسش -ل -م ـ ق -ال« :م-ا أج-ت-م-ع ق-وم صشحيح.
فإاذأ ملكتها وأأنت عبد لله فأانت وما ‘ يدك ي -ذك -رون أل -ل -ه إأ’ ح -ف -ت-ه-م أÓŸئ-ك-ة،
وكما قالŸ’’ :ا قضشى ألله أÿلق ،كتب ‘
لله.وعن عبد ألله بن مسشعود قال :سشأالت رسشول وت -غشش -ت -ه -م أل -رح -م -ة ،ون -زلت ع-ل-ي-ه-م ك -ت-اب ،ف-ه-و ع-ن-ده ف-وق أل-ع-رشس :إأن رح-م-ت-ي
ألله ـ صشلى ألله عليه وسشلم ـ أأي ألعمل أأحب إأ ¤ألسش-ك-ي-ن-ة ،وذك-ره-م أل-ل-ه ف-ي-م-ن ع-نده ،سشبقت غضشبي’’ .ف Óينبغي أأن ييأاسس أأحد من
ألله؟ قال :ألصشÓة على وقتها .قلت ثم أأي؟ قال :وقال :إأن ألله Áهل حتى إأذأ كان ثلث مغفرة ألله تعا ¤لذنوبه وإأن عظمت ،فإان ألله
’خر نزل ألله عز وجل إأ ¤هذه يحب أŸغفرة؛ قال عليه ألصشÓة وألسشÓم’’ :إأن
بر ألوألدين .قلت ثم أأي؟ قال :أ÷هاد ‘ سشبيل ألليل أ آ
ألسشماء فنادى هل من مذنب يتوب ،ألششيطان قال وعزتك يا رب ’ أأبرح أأغوي
ألله.ف Èألوألدين وأ÷هاد عبادة يثاب عليها
ع- -ب -ادك م -ا دأمت أأروأح -ه -م ‘ أأجسش -اده -م،
م
ف-اع-ل-ه-ا ف-ل-يسشت أل-ع-ب-ادأت ق-اصش-رة على ألصشو
هل من مسشتغفر؟ هل من دأع؟
فقال ألرب :وعزتي وج ’ ‹Óأأزأل أأغفر لهم
وألصشÓة وألزكاة وأ◊ج ولكن ألعبادأت كثÒة فمث ً
Ó
هل من سشائل أإ ¤ألفجر  »..ما أسشتغفرو ،’’Êروأه أأحمد وغÒه.
م -ن أل -ع -ب -ادأت أل-ت-ج-ارة وألسش-ع-ي إأ ¤أل-رزق وك-ل ع-م-ل
إأن مغفرة ذنب وأحد خ Òمن ألدنيا وما
ﬂلصس لله سشوأء من عمل ألدنيا أأو عمل أآ’خرة.عن أبن
فيها :وقد ب Úألله تعا ¤هذأ أŸعنى ‘ قوله
عباسس رضشي ألله عنهما قال :قال رسشول ألله ـ صشلى ألله عليه
حَمٌة َخْيٌر مِsما
وسشلم ـ« :ألتاجر ألصشدوق أŸسشلم مع ألششهدأء يوم ألقيامة
تعاَ{ :¤وَلِئْن ُقِتْلُتْم ِفي سَشِبيلِ أللهِ َأأْو مُtتْم َلَمْغِفَرٌة ِمَن أللِه َوَر ْ
جَمُعونَ}( ،آأل عمرأن أآ’ية .)157
وح ُسشن أأولئك رفيقاً» .روأه ألطÈأ.Ê
َي ْ

ب Úالسضعي
على الرزق والصضوم؟

هل من
مسصتغفر؟
هل من داع؟

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاكد من قاŸة توزيع  ٤٩00بطاقة فنان

ميهوبي :نحافظ على اŸهرجانات التي تعطي إاشسعاعا للثقافة ا÷زائرية
اŸكتبات ‘ حاجة إا ¤دعم للقيام Ãهامها

قاŸة :أمال مرأبطي

فضشاء

جعل اŸكتبة فضساًء للحوار والنقاشض العلمي واأ’دبي
وتخصسيصض مسسابقات ‘ الكتابة والقراءة ،باإ’ضسافة
إا ¤تقد Ëندوات شسعرية ،ومن هنا تأاخذ دورا آاخر
غ ÒاŸتعارف عليه بتسسليم كتاب.
‘ السسياق ذاته ،رحب الوزير بفكرة إاحياء الذاكرة
ا÷زائرية من خÓل Œسسيد فكرة عاصسمة الثقافة
ا÷زائرية ‘ كل اŸدن ،مشسÒا إا ¤أان مدن الثقافة
ا÷زائرية موجودة وهي عريقة ولها “يزها كقاŸة،
ب- -ج -اي -ة ،اŸدي -ة واŸسس -ي -ل -ة Ÿا “ل -ك -ه م -ن م -اضض
تاريخي.
و‘ رّده على سسؤوال «الشسعب» ،اŸتعلق باقتصساد
اŸع -رف -ة وك -ي -ف -ي -ة مسس -اه -م -ة ال -ع -ق-ول وال-ك-ف-اءات
ا÷زائرية ‘ تطوير ا’قتصساد بالدول الغربية ‘
ح Úي -ج -دون صس -ع-وب-ات ب-ب-ل-دان-ه-م ،اأ’م-ر ال-ذي م-ا
سساهم ‘ هجرتهم؟ ،أاجاب ميهوبي قائ Óإان «هجرة
اأ’دمغة ظاهرة معروفة وقد ظهرت بعد ا◊رب
ال -ع -اŸي -ة اأ’و ¤وت -ف-اق-مت خÓ-ل ا◊رب ال-ع-اŸي-ة
ال-ث-ان-ي-ة ،خ-اصس-ة ع-ن-دم-ا ه-اج-رت ال-ع-قول اأ’وروبية
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الكاتب عبد ا◊كيم أاوزو

أاخصسصض السسهرة لكتابة سسيناريو فيلم
بوليسسي
ه -ن -اك م -ن ي -فضش-ل قضش-اء
سش- -ه- -رات الشش- -ه- -ر ال -ك -ر‘ Ë
ال-ب-يت ب-ع-ي-دا ع-ن الضشوضشاء
وال - -ن - -اسسﬂ ،صشصش - -ا وق- -ت- -ه
ل - - - -نشش - - - -اط ث- - - -ق- - - -ا‘ ﬁضس
وŸشش - - - - - -اه - - - - - -دة الÈام - - - - - -ج
ال- -ت -ل -ف -زي -ون -ي -ة ،وارتشش -اف
فنجان قهوة ،مثلما هو حال
الكاتب عبد ا◊كيم أاوزو.

دردششة :حبيبة غريب

^ ك -ي -ف ي-قضش-ي ال-ك-اتب
ع-ب-د ا◊ك-ي-م أاوزو ي-وم-ي-اته
الرمضشانية؟
^^ أابدأا نهاري بالذهاب إا¤
العمل ومزاولته إا ¤غاية السساعة
ال - -ث - -ال - -ث- -ة مسس- -اء ” ،أاع- -ود إا¤
اŸنزل حيث أاقضسي فÎة راحة،
” أاشس-اه-د الÈام-ج ال-ت-ل-ف-زي-ونية
إا ¤غاية موعد اإ’فطار.
^ ما هي القنوات اŸفضشلة
ل -ديك وم -ا رأايك ‘ الÈام -ج
اŸقدمة هذه السشنة؟
^^ ’ أاخفيك اأ’مر ،أانا ’
أاشس -اه -د سس -وى ال-ق-ن-اة اأ’رضس-ي-ة،
كونها سسطرت هذه السسنة برامج
‘ اŸسس -ت-وى ،ف-ه-ن-اك ا÷لسس-ات
الثقافية وبرنامج قهوة والتاي،
وبعضض اأ’فÓم ا’جتماعية ،إا¤
ج -انب اŸسس -لسس -ل ال-دي-ن-ي ال-ذي
يسستقطب اهتمامي ،هذا عكسض
ال -ق-ن-وات اأ’خ-رى اÿاصس-ة ال-ت-ي

اعت Èبرا›ها ركيكة نوعا ما.
^ وم- - -اذا ع - -ن السش - -ه - -رات
الرمضشانية؟
^^ أان- -ا م- -ن ال- -ن -وع ال -ذي ’
يخرج لي ،Óفأانا أاكرسض السسهرات
ال -رمضس -ان -ي -ة ل -ك-ت-اب-ة وتصس-ح-ي-ح
سسيناريو الفيلم اŸطول البوليسسي
ال -ذي ي -ح -م -ل ع -ن -وان «ال-قضس-ي-ة
 »122والذي تدور أاحداثه حول
شسبكة دولية للجرÁة اŸنظمة،
ت- - -نشس- - -ط ‘ Œارة اأ’سس - -ل - -ح - -ة
واıدرات ب Úإاسس- - - -ب- - - -ان - - -ي - - -ا
واŸغرب و–اول أان Œد سسوقا
ل -ه-ا ب-ا÷زائ-ر ،أاي-ن ي-تصس-دى ل-ه-ا
ا÷هاز اأ’مني بقوة.
^ ما هو طبقك اŸفضشل؟
^^ أان - -ا أاحّب ك - -ثÒا ط - -ب- -ق
الشس- -رب -ة وط -ب -ق ال -ف -ل -ف -ل ا◊ار
اŸشس -وي ه -ذا ب -ال -نسس -ب-ة Ÿائ-دة
اإ’ف -ط -ار ،ك -م -ا أافضس -ل ف -ن -ج -ان
القهوة وقلب اللوز ‘ السسهرة.
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الرواية اŸتسسلسسلة

الغبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار

أاكد وزير الثقافة عزالدين ميهوبي ،أامسس،
من قاŸة« ،على أاهمية التنسشيق ب Úقطاعي
السش -ي -اح-ة وال-ث-ق-اف-ة م-ن أاج-ل ب-عث وت-ط-وي-ر
لث -ري -ة وال -ث -ق -اف -ي-ة ‘ ال-بÓ-د»،
السش -ي -اح -ة ا أ
مشش -ي -دا ب-اŸوسش-م ال-ث-ق-ا‘  2016-2015والذي
وصشفه با÷يد من خÓل ما ششهدته ا÷زائر
م- -ن ت- -ظ- -اه- -رات دول- -ي- -ة ك- -انت ‘ ال- -واج -ه -ة
«قسش -ن -ط -ي -ن -ة ع -اصش -م -ة ال -ث -ق -اف -ة ال-ع-رب-ي-ة»
ومعرضس الكتاب.
دع -ا م -ي -ه -وب -ي خ Ó-ل ج-ول-ة ت-ف-ق-دي-ة ق-ادت-ه‘ ،
اليوم ÚاŸاضسي Úإا ¤و’ية قاŸة ،إا ¤تثم Úدور
اŸوق -ع السس-ي-اح-ي اأ’ث-ري «غ-ار ا÷م-اع-ة» ،ال-ك-ائ-ن
ببلدية بوهمدان بالقرب من حمام الشسÓلة ،غرب
عاصسمة الو’ية ،وا◊فاظ عليه من خÓل بر›ة
ع -م-ل-ي-ات ت-ه-ي-ئ-ة ’سس-ت-ق-ط-اب ال-زوار ،وه-ذا ب-ع-دم-ا
اسس -ت -م -ع إا ¤انشس-غ-ا’ت ا÷م-ع-ي-ة ال-و’ئ-ي-ة اŸك-ل-ف-ة
بحماية هذا اŸوقع والتي “حورت إاجما’ حول
تأامينه وتهيئته.
وخÓ-ل ال-ن-دوة الصس-ح-ف-ي-ة ب-ج-ام-ع-ة ال-ث-ام-ن ماي
 ،1945كشسف الوزير عن اÛهودات اŸبذولة من
ط -رف ق -ط -اع ال -ث -ق -اف -ة ق-ائ ،Ó-إان-ه «ي-ح-اف-ظ ع-ل-ى
اŸهرجانات التي تعطي إاشسعاعا للثقافة ا÷زائرية
‘ اÙافل الدولية» ،كما أافصسح عن توزيع 4900
بطاقة فنان .
من ناحية أاخرى ،أاشسار ميهوبي إا« ¤أان العدد
اإ’ج -م -ا‹ ل -ل-ف-ن-ان Úوصس-ل إا 16 ¤أال-ف ف-ن-ان ع-ل-ى
اŸسس-ت-وى ال-وط-ن-ي ،ب-ي-ن-هم  14ف-ن-ان-ا اسس-ت-فادوا من
البطاقة بقاŸة».
وع -م -ا شس -ه -دت -ه اŸك-ت-ب-ات ب-ق-اŸة م-ن ن-قصض ‘
اإ’قبال من ﬂتلف شسرائح اÛتمع ،وكون هياكلها
شسبه فارغة طول العام ،أاكد الوزير «على أان قطاعه
يعمل حاليا مع وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية
ل -ت -ق -د Ëدع-م مشسÎك ل-ه-ذه اŸك-ت-ب-ات ح-ت-ى ت-ق-وم
بدورها على أاحسسن وجه ،مضسيفا أان «الكتب موجودة
وم-ا ي-ن-قصض اŸك-ت-ب-ات ه-و ال-ت-أاط Òال-بشس-ري ف-ق-ط،
وع-ل-ي-ه فسس-ي-ت-م ت-زوي-ده-ا Ãؤوط-ري-ن سس-ي-ع-ملون على
اسستقطاب عدد أاك Èمن تÓميذ اŸدارسض إاليها».
وب -حسس -ب -ه ف -ق -د ” م -ن -ح ب -ط -اق -ة ›ان -ي -ة ل-ك-ل
اŸت -م -درسس Úم -ن ا’ب -ت -دائ -ي ح -ت -ى ال-ث-ان-وي وي-ت-م
تعميمها على الو’يات ،ودعا باŸناسسبة إا ¤ضسرورة

ركن

العدد
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واأ’Ÿانية بالذات إا ¤أامريكا‡ ،ا سساهم بصسورة
مباشسرة ‘ تطور هذا البلد والوصسول إا ¤ما وصسل
إاليه .فمسسأالة هجرة اأ’دمغة مرتبطة أاسساسسا بوجود
مناخ ﬁفز لذلك؛ Ãعنى أان العقل ينتج عندما
تتوفر له بيئة صسحية ،و’بد أان يظهر هذا اŸنتوج
بواقع ا◊ياة العملية ،لهذا الغرب يقدم ﬁفزات
كبÒة ،رÃا ’ Áكن أان تتوفر ‘ بعضض البلدان
اأ’خرى».
وأاضساف الوزير قائ ،Óإان هذا ’ يعني أان ا÷زائر
’ تتوفر على أادمغة وعقول منتجة ،بالعكسض الكثÒ
م -ن ال -ع -ق -ول ا÷زائ -ري -ة ‚حت ‘ ا◊ف -اظ ع -ل -ى
مسس -ت -وى م -ع ‘ Úأاداء ا÷ام -ع -ات ا÷زائ -ري-ة ،و‘
البحث العلمي ا÷زائري.
وأاشس - - - -ار ال - - - -وزي - - - -ر ‘ ذات السس- - - -ي- - - -اق ،إا ¤أان
«ا÷زائر تو‹ اهتماما كبÒا Ûال البحث العلمي،
وتسسعى أ’ن يكون على “اسض مباشسر مع التنمية
اÙلية والتنمية الوطنية».

Óبداع ا÷زائري
‚اح آاخر ل إ

الفيلم الكرتو« Êمليكة والسساحرة»
يتوج بنيويورك

«الشش - -عب» /ف - -از ال - -ف - -ي- -ل- -م
ال - -قصش Òم - -ن ن - -وع ال - -رسش - -وم
اŸت -ح -رك -ة ،ب -ع-ن-وان «م-ل-ي-ك-ة
والسش - - - - - -اح- - - - - -رة» ıرج- - - - - -ه
ال-ب-ورك-ي-ن-اب-ي ن-ب-ال-وم بور،Ë
بجائزة

COUNTRY
BEST
AWARD à l’Open du
)Film Festival (IOFF
ب -ن -ي -وي -ورك ب -ال -و’ي -ات اŸت -ح-دة
اأ’م -ري -ك -ي-ة ،وه-و م-ن إان-ت-اج ال-وك-ال-ة
Óشس-ع-اع الفكري (التنسسيق
ال-وط-ن-ي-ة ل -إ
م -ع شس -رك -ة دي-ن-ام-يت أارت ف-ي-زي-ون)،
وبدعم وزارة الثقافة.
«م -ل -ي -ك -ة والسس -اح -رة» ج -زء م-ن 6
أافÓم كرتونية –مل عنوان «حكايات
إاف-ري-ق-ي-ا» ل-ل-م-خ-رج جي ‹Óبسسكري،
الذي ّŒول من خÓلها ‘ حنايا عÈ

ح -ك -اي -ات وقصسصض شس -ع -ب-ي-ة م-ن دول
إاف -ري -ق -ي -ا ال -وسس -ط -ى ت-ع-اقب ع-ل-ي-ه-ا
ال-ت-اري-خ ل-ت-ب-ق-ى م-وروث-ا ثقافيا يسسرد
Óحفاد.
ل أ
وقد عّبر جي ‹Óبسسكري اŸنتج
واŸؤول-ف لسس-لسس-ل-ة ح-ك-اي-ات أاف-ري-قيا
ب -اŸن -اسس -ب -ة ،ب -حسسب ب-ي-ان ل-ل-وك-ال-ة،
–صسلت «الشسعب» على نسسخة منه،
«عن عميق سسعادته لهذا النجاح ‘
مسسابقة شسارك فيها أاك Ìمن 400
فيلم Áثلون  105بلد ،معتÈا بلوغ
فيلم مليكة والسساحرة النهائيات ‘
مثل هذه اŸسسابقة الدولية الكبÒة
ال-ت-ي ق-ادت-ه-ا ÷ن-ة م-ت-ك-ون-ة م-ن 388
ح -ك -م ع -اŸي ،ه -و –ف -ي -ز ل -ف-ري-ق-ه
ل -ل -مضس -ي ق -دم -ا وم -واصس-ل-ة اŸشس-وار
ال- -ف- -ن -ي واإ’خ -راج واإ’ب -داع ‘ ه -ذا
اÛال..

تعد النجوم؟ ولكن هذا ’
يكون أ’نها كثÒة و’ تعد...
 أاحاول– - .اول؟  -أاجل.كل شسيء ‘ هذا الكون يعد
حتى تلك التي نتصسور بأانها
ن -ائ-ي-ة - .ط-ري-ق-ة واح-دة إان
أاحصس - -ت - -ه - -ا ل - -ن - -ا اأ’ق - -م - -ار
ا’صسطناعية ’ - .يا توفيق
اأ’ق- -م- -ار ا’صس -ط -ن -اع -ي -ة ’
بقلم الروائي :
–صس- -ي ال- -ن- -ج- -وم ب- -ل م- -ا ف -وق
أارزقـــــــي ديــــــداÊ
اأ’رضض .أ’سس-ب-اب ك-ثÒة .ع-ل-م-ية
وŒسسسسية - .إاذن نحن اآ’ن قد تلتقط لنا صسورة؟ وضسحك اأ’سستاذ حتى
دمعت عيونه وقد أاحسض براحة لذلك وقال له  -دائما اأ’قوياء يحصسون
كل شسيء الكواكب وأادق وأاصسغر اأ’شسياء لينتفعوا بها .ولكننا ’ ننفعهم
أ’ننا عبارة عن كمّ مهمل .أاجل نحن كم مهمل وهذه هي اŸأاسساة.
واحتضسن الليل اŸقمر خطواتهما وهما يسسÒان ويتسسامران ..بينما
أاصسوات ا◊شسرات ونقيق الضسفادع يأاتي إاليهما ‘ تلقائية وسسط سسكون
الكائنات ..والليل سسيد اأ’شسياء وحاضسن ا÷ميع.
ابتسسمت وهي تقبل نحوه فور نزولها من ا◊افلة .وقالت وهي “د
يدها -صسباح ا .Òÿرد -وصسباحك أاسسعد .وصسمت وهو ينظر للطريق.
ابتسسمت ‘ عذوبة ثم قالت  -وكأاننا قد كنا على موعد يا أاسستاذ!..
وعندما  ⁄يعلق سسكتت لÈهة قصسÒة ،ثم واصسلت  -إانني أ’ول مرة
اسستدعى للحراسسة .فرد قائ - Óكو Êهادئة فشسقاوة اŸراهق Úمتعبة.
ومن اÿلف نادتها زميلة  -سسعاد هيا نذهب من هذه الطريق .أاجابتها-
اذهبي أانت معهن أانا سسوف أارافق زميلي .كان صسامتا طوال اŸدة التي
اسستغرقتها وهي ترد على صساحبتها وتلتفت لها بينما اأ’خرى تÌثر مع
الرفيقات -( .ها هو قد ابتدأا كما يقول عبد ا◊ليم رحمه الله« .ابتدا...
ابتدا اŸشسوار ..آاه يا خو‘ ..جنة وإا’ نار ...آاه يا خو‘ »...ولكن ما
الذي ابتدأا؟! طبعا ’ شسيء ›رد فتاة يفصسلك عنها سسنوات عديدة ...بل
لو أاردت ا◊قيقة فهي تقريبا ‘ سسّن ابنة لك لو كنت متزوجا ...ثم إان
كل الذي بدر منها هو إاعجاب ،رÃا ،بشسخصسيتك الغريبة .وإان فكرت ‘
غ Òذلك فهي أاوهام )...أاسستاذ لقد أانهيت الرواية التي أاعرتنيها .وغدا
‹ بأاخرى - .لكننا ‘ ا◊راسسة اصسÈي حتى ننتهي منها...’ - .
إا ّ
أاريدها غدا ،وهي ،معك .وسسكت و ⁄يعقب .كانا يسسÒان ،اآ’ن‘ ،
صسمت تام وهي حذوه رافعة رأاسسها ‘ وضسعية شسدته كثÒا .وقد أاحسسب
أانها تقÎب منه عمدا .قال -ما أاعذب هذا الصسباح ...وقبل أان يكمل
ردت -ل -ك -ن -ه م -غ -بشض ...أان -ا أاحب الصس -ح -و .ث -م ان -ظ -ر ل -ق-د ب-دأا ال-رذاذ
بالسسقوط ...كان اآ’ن يتأامل عيونها السسوداء ا÷ميلة .ويحسض ◊ضسورها
ع-ذوب-ة ف-ائ-ق-ة ...وي-أات-ي-ه صس-وت ت-ن-فسس-ه-ا ،اÿافت ،ال-ذي ي-ح-م-ل-ه هواء
الصسباح اŸضسمخ بالرطوبة فيجعله ‘ انتشساء كان ’ يريده أان يزول.
وبينما هو يرفل ‘ صسمته وقطرات الرذاذ تسسقط فوق رأاسسيهما وهي
“سسح وجهها بيدها .قالت  -امسسح وجهك وشسعر رأاسسك لقد ابتلَْلت.
رّد .’ -هذا رائع - .البلل!...؟ وبدأا يتضسايق قلي Óرغم وجوده اŸثÒ
جدا .وأايضسا العذب إا ¤حد ’ يوصسف ،وهذا الرذاذ يرشض الطريق بأاريحية.
Ÿا رأاته ،وهي تتبادل ا◊ديث مع زميلة لها كان دائما ما يتصسادف
وأان يراهما معا ،ابتسسمت وحيّته من مكانها .وبعد برهة وجيزة رآاها
تنهضض وتقبل إاليه ودون حتى أان تعتذر لها .وŸا وصسلت وهي ما تزال
واقفة سسأالت مبتسسمة -أاسستاذ ،هل اŸكان غ Òمشسغول؟ وقبل أان يجيب
جلسست بجانه وهي “د يدها إاليه .فقال  -لك دائما يكون ‘ حالة
شسغور .وإان  ⁄يكن عندها أاترك لك مكا Êفأانت امرأاة واحÎامها من
أاوكد الواجبات -.شسكرا .والتفت لها واسستفسسر قائ -Óلَِم تركت زميلتك
ه -ك -ذا وح -ي -دة...؟ ث -م ،أانك  ⁄تسس -ت -أاذ Êم-ن-ه-ا ح-ت-ى ع-ن-د اŸغ-ادرة...
قاطعته -دعك منها ...ثم بعد فÎة قصسÒة -أاصسارحك Ÿا أاراك أاترك
ا÷ميع وليسض واحدة( .هكذا إاذن .انتبه إانها تلون الصسباح بإاشسارات
توحي بغزل موارب ،وهذا خطر عليك ...رÃا هي تتÓعب بك أاو رÃا
تروم بأاسسلوبها شسيئا Œهل كنهه ...ولكن دعك أايها اŸعتوه من التفلسسف.
فكل امرأاة لها إايحاءاتها اÿاصسة ...وأايضسا لها أا’عيبها التي تتقرب بها
للرجل .فعشض اللحظة و’ تشسوشض على نفسسك .بل ارحمها فلقد أارهقتها
كثÒا- )...إاذن تركت صساحبتي وجئت إاليك وأانت تÎكني هكذا وتفكر؟
ثم كالغاضسبة -أانا اÛنونة تركت حكاية Œنّـن وأاتيت إاليك ...اسستاهل
أاك -.Ìكنت أاشستمك أاحيانا ‘ سسري وأاخرى أافتخر بك - .صسحيح
وكيف؟ ابتسسم وطال سسكوته إا ¤أان قالت  -أانا أاعرف بأانك ’ تشستمني
حقيقة ،بل أانت تبالغ فقط ،أ’نني أاعرف طيبتك ...’ -.والله أاحيانا ما
أاشستمك أ’نك تلح ‘ Úالظهور دائما أامامي -...أاحمد الله أ’نك وجدت
جميلة مثلي تتحدث معها .ابتسسم وقال -شسكرا لله ولك - ...وهذا لكي
أاعرف أاشسياء منك أاجهلها أ’ن كتملك Œربة ‘ هذه ا◊ياة.

األجندة الثقافية

الثÓثاء  21جوان 2016
سسهرة فنية برياضض الفتح
تسستمر السسهرات الفنية التي ينظمها ديوان رياضض الفتح ،بفضساء أاقوار،
بداية من السساعة  22:00لي Óبحفل تنشسطه الفنانة Ÿياء مديني.

وصسلة طربية شسبابية Ãركب شسنوة

ينشسط كل من الفنان Úيوسسف سسلطا ،Êالشساب فؤواد ،حسسان كريسض
واŸطربة هجÒة حديدي .الليلة ،بداية من السساعة  ،22:30فعاليات ا◊فل
الفني السساهر الذي يحتضسنه اŸركب الثقا‘ الفنان عبد الوهاب سسليم،
بشسنوة ،و’ية تيبازة ،والذي يدخل ‘ إاطار سسهرات رمضسان  2016الذي
ينظمه الديوان الوطني للثقافة واإ’عÓم.

وقفة عرفان للحاج الفرقا ÊباŸوقار
–تضسن قاعة اŸوقار ،الليلة ،بداية من السساعة  ،22:30وقفة عرفان
وتقدير للفنان القدير الراحل حسسان العنابي ،من خÓل حفل فني سساهر
ينشسطه كل من الفنان ديب العياشسي واŸطرب حمدي بنا ،Êوهذا ‘ إاطار
الوقفات التي ينظمها Ãناسسبة شسهر رمضسان الفضسيل الديوان الوطني
للثقافة وا’إعÓم.

تقد Ëكتاب «منارات ا÷زائر» Ãكتبة شسايب دزاير

–تضسن مكتبة شسايب دزاير ،التابعة للوكالة الوطنية للنشسر واإ’شسهار،
الليلة ،لقاء أادبي خول كتاب « منارات ا÷زائر» للكاتب ﬁمد بلحي
واŸصسور زين الدين زبار ،بداية من السساعة الـ ،22:00يكون متبوعا بحصسة
بيع بالتوقيع.

á°VÉjQ

الثÓثاء  21جوان  2016م
الموافق لـ  16رمضسان 1٤٣7هـ

أام Òسسعيود لـ «الشسعب»:

جئت إ ¤إ–اد إلعاصصمة من أإجل نيل إأللقاب ...
للعاب ا÷ديد لفريق إا–اد العاصسمة «أام Òسسعيود» الذي أاكد لنا بأانه خÓل شسهر رمضسان مواظب
جمعتنا دردشسة بصسانع ا أ
لطباق التي يحب أاكلها ‘ شسهر
على الصسلوات اÿمسس ‘ اŸسسجد وأانه يقضسي السسهرة مع لعبة « الدومينو» ،وحدثنا عن ا أ
الصسيام ،كما أاعرب عن سسعادته بالتحاقه بفريقه ا÷ديد إا–اد العاصسمة وأاوضسح لنا أاهدافه وطموحاته ‘ ،هذا ا◊وار:

حاوره  :محمد فوزي بقاصص

«الشس - - - -عب» :ب- - - -داي- - - -ة صس- - - -ح
رمضس- -انك «اأم »Òوك -ي -ف ه -ي
اأحوالك؟
اأم Òسس-ع-ي-ود :ا◊م -د ل -ل -ه اأن -ا
ب- - -خ ،Òصسّ- - -ح رمضس- - -ان ج - -م - -ي - -ع
ا÷زائري Úوكل ا’أمة ا’سسÓمية،
اأنا متواجد رفقة العائلة ‘ البيت،
واأسس -ت -غ -ل ال -ف-رصس-ة ل-ل-ب-ق-اء رف-ق-ة
الوالدين وعائلتي الصسغÒة لصسيام
الشسهر الكر Ëوقيامه اإن شساء الله
ق- -ب- -ل اأن نشس- -رع ‘ ال- -ت- -حضسÒات
لبداية اŸوسسم ا÷ديد.
@ م - -ا ه - -و ب - -رن - -ا›ك خÓ- -ل
السسهرة؟
@@ بعد ا’إفطار اأجلسض رفقة
ال -ع -ائ -ل -ة واب -ن -ي الصس -غ Òنشس-اه-د
الÈام - -ج ال - -ت- -ي ت- -ع- -رضض ل- -ن- -ا ‘
رمضس- -ان م- -ن ﬂت- -ل- -ف ال -ق -ن -وات
ا÷زائ -ري -ة ،وه -ذه ا’أي-ام اأشس-اه-د
حوا‹  80دقيقة من اللقاء الثالث
من اليورو ،ثم اأتنقل اإ ¤اŸسسجد
◊ضسور صسÓة العشساء والÎاويح،
وبعدها اأحيانا اأتنزه رفقة العائلة
‘ اŸدينة ،واأحيانا اأخرى األتقي
ب- -اأصس- -دق- -اء ا◊ي ل- -ن- -ت -ذك -ر اأي -ام
الصس- -غ- -ر ،ون- -ل- -عب «ال- -دوم »Úاإ¤
غاية ا’آذان ا’أول الذي يعلن عن
م-وع-د الصس-ح-ور ،ب-ع-ده-ا اأتصس-ح-ر
واأنام.
@ م- - -زاجك ي - -ت - -غ ‘ Òشس - -ه - -ر
رمضسان؟
@@ ’ اأبدا ’ يتغ Òمزاجي ،اأنا
ب -ط -ب -ع -ي اإنسس -ان ه -ادئ و’ اأق -ل-ق
خÓل اليوم اإ’ ‘ حالة واحدة هو
عندما ’ اأنام جيدا خÓل الليل
وت -ك -ون السس -ه -رة ط-وي-ل-ة ،ك-م-ا اأÊ
لسست من ب Úا’أناسض اŸبذرين ‘

ا’أسسواق مثل ما هو ا◊ال للكثÒ
من الناسض وكذا للكث Òمن زمÓئي
الÓعب Úالذين اأعرفهم.
@هل لديك اأطباق مفضسلة ‘
هذا الشسهر الفضسيل؟
@@ الشس- - -رب- - -ة وال - -ب - -وراك وك - -ذا
◊م- -يسض ،ت- -ط- -ب- -خ- -ه- -م ال- -وال -دة،
واŸثوم واŸسسفوف الذي تطهوه
‹ الزوجة ’ ،يخفى عليك باأن
اŸسس- -ف- -وف ال -ذي ت -ق -دم -ه ‹ ‘
الصسحور يجعلني ’ اأشسعر با÷وع
اأبدا خÓل اليوم باأكمله.
@ال- -ت- -ح- -قت م- -وؤخ -را ب -ف -ري -ق
اإ–اد ال -ع -اصس -م -ة ب-ع-د مشس-وار
رائع مع دفاع تاجنانت ؟
@@ هد‘ ا’أول مع دفاع تاجنانت

اŸوسسم اŸنقضسي كان اإعادة بعث
مشس -واري ال -ري -اضس -ي ال -ذي ع-رف
ال -ك -ث Òم -ن ال-عÌات ك-م-ا –دث-ن-ا
ع-ن-ه سس-اب-ق-ا ،واسس-ت-ع-ادة مسس-ت-واي
اŸع -ه -ود ب -ع -د ال-ظ-روف الصس-ع-ب-ة
ال - -ت- -ي م- -ررت ب- -ه- -ا ‘ اŸاضس- -ي،
ا◊مد لله اأ“ Êكنت من العودة
ب- -ق -وة وق -دت ف -ري -ق -ي اإ ¤اإن -ه -اء
اŸوسسم ‘ مرتبة مشسرفة وÁكن
ال-ق-ول ب-اأن-ن-ا ك-ن-ا م-فاجاأة اŸوسسم
اŸاضس- -ي ‘ ال -راب -ط -ة اÎÙف -ة
ا’أو ¤لكرة القدم ،وهو ما جعلني
اأت -ل -ق -ى دع -وة اŸن -ت-خب ال-وط-ن-ي
ا’أوŸب- -ي ل- -ل- -مشس -ارك -ة ‘ ت -ربصض
ك- -وري- -ا ا÷ن- -وب- -ي -ة ،ك -م -ا اأن -ه دار
ح -ديث ’سس -ت-دع-ائ-ي اإ ¤صس-ف-وف
اŸنتخب الوطني ،وكل هذا التاألق
ج-ع-ل-ن-ي األ-فت اأن-ظ-ار ال-ع-دي-د م-ن
اأندية النخبة ‘ مقدمتها فريقي
السسابق مولودية ا÷زائر وفريقي

ا◊ا‹ اإ–اد ال - -ع - -اصس - -م- -ة وك- -ذا
العمÓق شسبيبة القبائل ،كل هذا
ف- -خ -ر ب -ال -نسس -ب -ة ‹ وا◊م -د ل -ل -ه
“كنت من ا’لتحاق باأحد اأفضسل
ف - - -رق اÎÙف ا’أول وصس - - -احب
ل - - -قب اŸوسس- - -م اŸاضس- - -ي ،ه- - -ذا
ال- -ف -ري -ق اÎÙف ل -ك -ل ا’أب -ع -اد
الذي يوفر كل شسيء لÓعب من
اأج -ل ال -ن -ج -اح والÈوز م -ع -ه وك-ذا
تقد Ëمسستويات رائعة ،اأ“نى اأن
اأك- -ون ع- -ن- -د حسس- -ن ظ -ن ا÷م -ي -ع
واأق -دم م-وسس-م اسس-ت-ث-ن-ائ-ي ج-دي-د،
ي-ج-ع-ل-ن-ي اأدخ-ل اŸن-تخب الوطني
م -ن ب -اب -ه ال -واسس -ع وŸا ’ ال-ظ-ف-ر
ب- -ع- -ق- -د احÎا‘ ج- -دي -د ‘ اأح -د
ال -ف -رق ا’أوروب-ي-ة ال-ت-ي تسس-م-ح ‹
ب -ت -ط -وي -ر مسس -ت -واي ال -ف -ن-ي اأك،Ì
خصس - -وصس - -ا اأن ال - -وقت ’ي- -زال ‘
صسا◊ي من اأجل الÈوز ‘ القارة
ال -ع -ج -وز ،ك -م -ا اأشس-ك-ر اإدارة دف-اع
تاجنانت وكل اŸسسÒين وا’أنصسار
ال -ذي -ن اسس -ت -ق -ب -ل-و Êبصس-در رحب
ورفعوا من معنوياتي قبل انطÓق
اŸوسسم ،وهو ما انعكسض با’إيجاب
على اŸوسسم الذي قدمته.
@ اأنصس - -ار الإ–اد ي - -ع - -ل - -ق- -ون
ع -ل -يك اآم -ال ك -بÒة م-ن اأج-ل
خÓ- - -ف- - -ة ‚م- - -ه - -م السس - -اب - -ق
«ي -وسس -ف ب Ó-ي-ل-ي» ،األ تشس-ع-ر
ببعضس الضسغط ؟

إإدإرة «إلصصفرإء» تسصابق إلزمن لتسصوية مسصتحقات إلÓعب Úإلعالقة

عمار حميسسي

أاوفى شسارف بالوعد الذي قطعه للرئيسض العايب
عندما أاكد له عودته كمدرب للفريق من خÓل
إاشسرافه على عملية التجارب التي Œري كل
م- -وسس- -م و ال- -ت- -ي ان- -ط- -ل -قت ،أاول أامسضÃ ،ل -عب
ا◊ماية اŸدنية بالدار البيضساء .
يو‹ شسارف أاهمية كبÒة للتجارب اŸوسسمية
التي يسستثمر من خÓلها ’ختيار بعضض العناصسر
من أاجل تدعيم التشسكيلة خÓل اŸوسسم اŸقبل
وتبقى هذه التجربة مفيدة من الناحية اŸالية،
أ’نها توفر على الفريق دفع أاموال طائلة من
أاجل ا◊صسول على ورقة التسسريح دون نسسيان
ا’سستفادة الفنية Ãا أان الفرصسة سستكون مواتية
للمدرب من أاجل التعرف على اإ’مكانيات الفنية
والبدنية لÓعب. Ú
طلب شسارف من الرئيسض العايب تأاجيل الفصسل
‘ عملية ا’سستقدامات ‘ بعضض اŸراكز إا¤
غ-اي-ة ن-ه-اي-ة ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ج-ارب Ÿع-رف-ة ا◊اج-ة
ا◊ق-ي-ق-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق ل-ت-فادي القيام باسستقدامات

فينغر:

عشسوائية.
من جهة أاخرى ،تسسابق إادارة الفريق الزمن من
أاجل تسسوية مسستحقات الÓعب Úالعالقة من أاجل
ضسمان أافضسل انطÓقة حيث ينتظر أان يتم ذلك
خÓل اأ’يام اŸقبلة و هو ما سسيمنح الÓعبÚ
فرصسة دخول التدريبات Ãعنويات مرتفعة.

بكاكشسي ومدا Êمطلوبان لتدعيم
الدفاع

دخ- - -لت إادارة إا–اد ا◊راشض ‘ م- - -ف - -اوضس - -ات
متقدمة مع إادارة ا–اد العاصسمة لÓسستفادة من
خ -دم -ات ال -ث -ن -ائ -ي ب-ك-اكشس-ي و م-دا Êم-ن أاج-ل
تدعيم الدفاع بطلب من اŸدرب شسارف الذي
ينوي تعزيز هذا اÿط.
يعرف شسارف جيدا إامكانات الثنائي اŸذكور
حيث يتوقع أان يتأالقا ‘ الفريق ‘ حال انضسما
إاليه أ’نهما سسيجدان اأ’رضسية التي تسسمح لهما
ب-ت-ف-ج Òإام-ك-ان-ي-ات-ه-م-ا ال-ف-ن-ي-ة وال-ت-ق-ن-ي-ة بسسبب
ت -واضس -ع مسس-ت-وى ’ع-ب-ي ال-دف-اع اŸوج-ودي-ن ‘
ال -ف -ري -ق .رغ -م أان ا÷م-ي-ع ك-ان ي-ن-ت-ظ-ر ت-دع-ي-م
منطقة الوسسط و الهجوم إا’ أان اŸدرب شسارف
أالح على تدعيم الدفاع ‘ انتظار تدعيم بقية
اÿطوط .

جمعية وهران تطالب بـ  600مليون

تقدم فريق جمعية وهران بشسكوى لدى ÷نة
اŸنازعات يطالب فيها إادارة ا–اد ا◊راشض
Ãنحها مبلغ  600مليون سسنتيم واŸتمثلة ‘
حقوق تكوين الÓعب بلقروي بعد انتقال هذا

«فـ ـاردي لـ ـ ـن ينضص ـ ـم ألرسصن ـ ـال»

اسستبعد أارسس Úفينغر ،مدرب نادي آارسسنال،
إامكانية انضسمام مهاجم فريق ليسس Îسسيتي،
ج -ي -م -ي ف -اردي ،ل -تشس -ك -ي -ل -ت -ه خÓ-ل م-رح-ل-ة
ا’نتقا’ت الصسيفية ا◊الية.
كانت «شسبكة سسكاي سسبورت» قد أاكدت ‘
وقت سسابق أان تشسكيلة «أارسسنال» قد «حسسمت
صس -ف-ق-ة ال-دو‹ ا’‚ل-ي-زي ( 29ع-ام-ا) بدفع
الشسرط ا÷زائي ‘ عقده والبالغ  20مليون
ج -ن -ي -ه إاسسÎل -ي -ن -ي» .وه -و م -ا ن -ف-اه اŸدرب
الفرنسسي لفريق العاصسمة ا’‚ليزية ،خÓل
مقابلة له مع التلفزيون الصسيني.

صسرح فينغر «جيمي فاردي ‘ الوقت الراهن
هو ‘ ليسس Îسسيتي ،وحسسب معلوماتي فهو
سسيسستمر معهم اŸوسسم اŸقبل».
ج- -دي -ر ب -ال -ذك -ر أان أارسس -ن -ال أان -ه -ى اŸوسس -م
ال -ك-روي  ‘ 2016 - 2015اŸرك -ز ال -ث -اÊ
برصسيد  71نقطة ،وبفارق عشسر نقاط كاملة
على اŸتوج باللقب ليسس Îسسيتي الذي يضسم
‘
صس- -ف- -وف- -ه ال -دو‹ ا÷زائ -ري ،ري -اضض ﬁرز
اŸتوج بلقب أاحسسن ’عب ‘ بطولة «الÁÈر
ليغ» للموسسم اŸنقضسي.
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ولـ ـ ـد عل ـ ـ ـي يثم ـ ـ ـن ›هـ ـ ـ ـ ـ ـودإت إإ–ادي ـ ـ ـ ـ ـ ـة
أإلعـ ـ ـ ـ ـ ـاب إلقـ ـ ـ ـ ـ ـوى لهيكل ـ ـ ـ ـ ـ ـة إŸنافسصـ ـ ـ ـ ـات

ثمن وزير الشسباب والرياضسة الهادي ولد
علي› ،هودات ال–ادية ا÷زائرية
للعاب القوى بخصسوصس هيكلة هذه
أ
الرياضسة ،خÓل لقائه بأاعضساء اŸكتب
الفيديرا‹ Ãقر وزارته.
أاوضسح بيان وزارة الشسباب والرياضسة ما يلي:
«يقدم الوزير تشسجيعاته للعدائ ÚاŸتأاهل Úأاو
Óلعاب اأ’وŸبية 2016 -
‘ طريقهم للتأاهل ل أ
بريو ،ويثمن اÛهودات اŸبذولة
من طرف ا–ادية أالعاب القوى ‘ ›ال هيكلة
ﬂتلف اŸنافسسات الوطنية (.)...
كان ولد علي قد اسستقبل مسسؤوو‹ و ا’طارات
الفنية ل–Óادية ،حيث اسستعرضض معهم مشسوار
ه- -ذه ال- -ري- -اضس- -ة ب -ا÷زائ -ر وآاف -اق ت -ط -وي -ره -ا
والعراقيل التي تواجهها.
اسستغل الوزير هذه اŸناسسبة ليشسجع «بحرارة»
ال -ت -ك -ف -ل ب -ت -ط -وي -ر ‡ارسس-ة ه-ذه ال-ري-اضس-ة ‘
ا÷نوب الكب ،Òاÿزان الكب Òلرياضسة النخبة».
ل -دى ت-ط-رق-ه ل-ت-حضسÒات اأ’ل-ع-اب اأ’وŸب-ي-ة،
أاوضسح اŸسسؤوول اأ’ول على الرياضسة با÷زائر،
بأان «الرياضسي يجب أان يكون ﬁل اهتمام وأان
يكون بعيدا عن أاي توتر ،وأان يعمل مع طاقمه
الفني ‘ راحة تامة وارتياح كب.»Ò
بخصسوصض اŸرافق ،طلب الوزير من الهيئة
ا’–ادية وبالتنسسيق مع مصسالح وزارة الشسباب

وال-ري-اضس-ة ،إاع-داد ب-ط-اق-ة ف-ن-ي-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-إاعادة
ترميم ملعب أالعاب القوى (سساتو) التابع لديوان
اŸركب اأ’وŸبي ﬁمد بوضسياف ،الذي اعتÈه
« اŸلعب الرمز» أ’لعاب القوى ا÷زائرية.
وختم بيان الوزارة «بان التكفل بالصسحة البدنية
وال -بسس-ي-ك-ول-وج-ي-ة ل-ل-ري-اضس-ي Úك-ان آاخ-ر ن-ق-ط-ة
مدرجة ‘ برنامج هذا اللقاء ،حيث أالح الوزير
على ان يتم بالتنسسيق الكامل مع اŸركز الوطني
للطب الرياضسي ،وهو أاول مرجع ‘ ›ال الطب
للرياضسة ‘ ا÷زائر».

كأاسس الكونفدرالية الفريقية لكرة القدم

سصنجـ ـ ـ ـ ـ ـاق يعـ ـ ـ ـ ـ Èع ـ ـ ـ ـن سصعـ ـ ـ ـ ـادته بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد
إلبدإيـ ـ ـ ـ ـة إّŸوفق ـ ـ ـ ـة Ÿولوديـ ـ ـ ـ ـة بجاي ـ ـ ـ ـ ـة

@@ صس -دق -ن -ي اأن -ا ج-ئت ل-ل-عب ‘
ف - -ري - -ق اإ–اد ال- -ع- -اصس- -م- -ة ل- -يسض
Óÿفة اأي ’عب اآخر ،اأنا جئت
’إ–اد العاصسمة من اأجل –سسÚ
مسس- -ت -واي وت -ق -د Ëال -ك -ث Òل -ه -ذا
ال -ف -ري -ق وب -ط -ب -ي -ع -ة ا◊ال ل -ن -ي-ل
ا’أل -ق -اب م -ع -ه وت -دع-ي-م رصس-ي-دي
الشس-خصس-ي ،ك-ل ’عب واإم-ك-ان-ي-اته
وق-ي-م-ت-ه الشس-خصس-ي-ة ف-وق اŸيدان
و’ Áك - -ن ’أح - -د خ Ó- -ف- -ة اآخ- -ر،
واأ“نى اأن اأكون عند حسسن ظن
ا÷ميع اإدارة و’عب Úواأنصسار.

شسارف يباشسر مهامه بإاشسرافه على عملية التجارب

اسستأانف مدرب ا–اد ا◊راشس،
بوعÓم شسارف نشساطه على رأاسس
العارضسة الفنية للفريق من خÓل
إاشسرافه على عملية التجارب التي
انطلقت ،أاول أامسسÃ ،لعب ا◊ماية
اŸدنية بالدار البيضساء بحضسور 22
لعبا حيث سستسستمر مدة أاسسبوع كامل.

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

العدد

اأ’خ ÒلÓحÎاف ‘ تونسض.
كانت إادارة «الصسفراء» قد وعدت نظÒتها من
جمعية وهران Ãنحها نسسبة من قيمة انتقال
بلقروي إا ¤تونسض ،لكنها  ⁄تف بالتزاماتها وهو
ما دفع بهذه اأ’خÒة للتقدم بشسكوى لدى ÷نة
اŸنازعات .سسيزيد هذا اإ’جراء من متاعب
إادارة ا–اد ا◊راشض التي وجدت صسعوبة كبÒة
‘ إايجاد السسيولة اŸالية التي تسسمح لها Ãنح
الÓعب Úمسستحقاتهم اŸالية و مباشسرة عملية
ا’سس -ت-ق-دام-ات ال-ت-ي ي-ن-ت-ظ-ره-ا اأ’نصس-ار ب-ف-ارغ
الصس. È

لول ‘ مباراة
“كن فريق مولودية بجاية من كسسب الرهان ،من خÓل فوزه ا أ
لفريقية لكرة القدم ،بالرغم
له ضسمن دور اÛموعت Úلكأاسس الكونفدرالية ا إ
من الغيابات الكثÒة اŸسسجلة ‘ تعداده والتحضسÒات اŸتذبذبة التي سسجلت ‘
لخÒة ،فضس Óعن عدم تسسوية وضسعية الÓعب Úواتضساح الرؤوية
لونة ا أ
ا آ
للمدرب ا÷ديد.
اŸول- - -ودي- - -ة ف- - -ازت داخ - -ل
ال -دي -ار ع -ل -ى حسس -اب ي -ون -غ
اأف -ري -ك -ان -ز ال-ت-ن-زا Êب-ه-دف
ن-ظ-ي-ف ،م-ن ت-وق-ي-ع الÓ-عب
صس -ا◊ي ‘ ال -دق -ي-ق-ة الـ،20
وهو ما سسمح Ÿمثل ا÷زائر
–ق - -ي - -ق ا‚از ك - -ب ،Òوق- -د
اح- - -ت - -ف - -ل اŸدرب ن - -اصس - -ر
سسنجاق مع البجاوي Úبهذا
ا’‚از ،حيث وفق ‘ اأول
خ -رج -ة ل -ه ،وصس -رح ‘ ه -ذا
الصسدد« ،كنت متخوفا بسسبب
الضسغط الشسديد الذي سساد
ال -ف-ري-ق ق-ب-ل ال-ل-ق-اء ،سس-ي-م-ا

ب- -ال- -ن- -ظ- -ر اإ ¤ال -فÎة ال -ت -ي
ع -اشس -ه-ا ا÷م-ي-ع ،اإ ¤ج-انب
الغيابات اŸسسجلة والتي ”
التعامل من خÓلها ،بكيفية
سس- -م- -حت ب- -ت- -ج- -اوز ع- -ق -ب -ة
الضسيوف ‘ اأول مشساركة ‘
ه- -ذه اŸن- -افسس- -ة ال- -دول- -ي -ة،
وسسيكون الفوز حافزا كبÒا
ل-ت-ح-ق-ي-ق ا’سس-ت-ق-رار الفريق
وم- -واصس- -ل- -ة اŸشس- -وار ،اأم -ام
نادي مادÁا الغا◊ Êسساب
ا÷ول- -ة ال- -ث- -ان- -ي -ة اŸق -ررة،
ي -وم-ي  28و 29م-ن الشس-ه-ر
ا÷اري».

بورتو

من جهته ،صسّرح الÓعب بن
ع-ل-ي« ،اأن-ا ج-د سس-ع-ي-د ب-ه-ذا
الفوز الذي مكننا من الرفع
من معنوياتنا واأعاد لنا الثقة
بالنفسض ،كما اأشسكر ا÷مهور
البجاوي على تشسجيعه لنا،
خ -اصس-ة اأن-ن-ا ك-ن-ا ‘ وضس-ع-ي-ة
ج -د صس -ع -ب -ة سس -ب -ب -ه -ا ن-قصض
ال- - - -ت- - - -حضسÒات وغ- - - -ي- - - -اب
الÓ-ع-ب ،Úل-ك-ن ا’إرادة ال-ت-ي
–ل -ي -ن -ا ب -ه -ا ك -انت ك -ف -ي -ل -ة
بضس -م -ان ن -ت -ي -ج -ة اإي -ج -اب -ي-ة
اأهديها لكافة ا÷زائري.»Ú

بجاية :بن النوي توهامي

نحو بقاء برإهيمي ‘ صصفوف إلنادي
ذكرت صسحف برتغالية نق Óعن رئيسض نادي
بورتو بينتو دا كوسستا قوله أان فريقه  ⁄يتلق
أاي عرضض رسسمي من أاجل التنازل عن الدو‹
ا÷زائ -ري ي -اسس Úب -راه -ي -م -ي رغ -م اه -ت -م-ام
فريقي ليفربول وتشسيلسسي بخدمات الÓعب
حسسب الصسحافة
اإ’‚ليزية.
أاكد كوسستا أانه لن يتخلى عن براهيمي إا’ بعد
دف- -ع الشس- -رط ا÷زائ -ي واŸق -در بـ 60مليون

أاورو .ك - - -ان
براهيمي
أاك- -د ن -ه -اي -ة
اأ’سسبوع
اŸنصس - - - - - -رم ‘
تصسريح Ÿوقع ‘‘فوت
مركاتو‘‘ أانه سسعيد مع فريق بورتو الÈتغا‹
وأانه ’ يفكر ‘ مغادرته .يذكر أان براهيمي
مرتبط بعقد مع بورتو حتى عام .2019

بعد فوز الزمالك على إانيمبا:

رئيـ ـسس إلنـ ـادي يق ـ ـدم ( )١٠٠٠دولر لك ـ ـل لعـ ـب
قرر رئيسض نادي الزمالك اŸصسري مرتضسى
م -نصس -ور صس -رف م -ك -اف -أاة خ-اصس-ة ق-دره-ا 1000
دو’ر لكل ’عب بعد الفوز على إانيمبا النيجÒي
( ،)1-0مسساء اأ’حد ،بÓغوسض ‘ افتتاح مشسوار
ال-ف-ري-ق ‘ ÚاÛم-وع-ة ال-ث-ان-ي-ة ل-ك-أاسض راب-طة

أابطال إافريقيا لكرة القدم .وسسجل الهدف باسسم
مرسسي ليحقق الزمالك فوزا ثمينا على مضسيفه
ي -ب -دأا ب -ه دور اÛم -وع-ت Úب-ق-وة .ويسس-تضس-ي-ف
الزمالك نهاية الشسهر ا÷اري ‘ اŸباراة الثانية
وفاق سسطيف.

ألفجر0٣.٣٨...............:
موأقيت ألظهر١2.4٩...............:
ألصشÓة ألعصشر١٦.4١...............:
ألمغرب20.١4..............:
ألعششـاء2١.٥4................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  2١ج -وأن  :١٩٥٥أÙك-م-ة أل-عسش-ك-رية ألفرنسشية
لعدأم على ألقائد
بقسشنطينة تصشدر حكما با إ
ألرمز «مصشطفى بن بولعيد».
^  2١ج -وأن  :١٩٥٧أغ -ت-ي-ال م-وريسض أودأن
لسشتاذ بجامعة أ÷زأئر١١ ،
« ،»Maurice Audinأ أ
ي -وم -ا ب -ع -د أع -ت-ق-ال-ه م-ن ط-رف ألشش-رط-ة أل-ف-رنسش-ي-ة
بسشبب مسشاندته للثورة أ÷زأئرية.

ألطقسض أŸنتظر أليوم و ألغد

عنابة
عنابة

عملية نوعية نفذت باحÎأفية عالية باŸدية

أ÷يشش يقضشي على  18إأرهابيا ويلقي ألقبضش على  04آأخرين
كما مكنت العملية من اسسÎجاع ( )20مسسدسسا
رشساشسا من نوع كلشسنيكوف وبندقيت)02( Ú
نصسف اآليت Úمن نوع سسيمونوف ومدفع ()01
هاون عيار  60ملم ،مع  10مقذوفات ورشساشس
ع -ي -ار  12 , 7م -ل -م وب -ن-دق-ي-ة مضس-خ-ي-ة و()04
قذائف  2RPG-وكمية ضسخمة من الذخÒة
م -ن ﬂت -ل -ف ال -ع -ي-ارات ،ب-ا’إضس-اف-ة اإ)23( ¤
ﬂزن ذخÒة و( )20قنبلة يدوية و( )03اأحزمة
ناسسفة ومعدات تفج Òو( )07نظارات ميدان
و( )23هاتفا نقا’.
ك -م -ا م ّ-ك -نت ع-م-ل-ي-ة –دي-د ه-وي-ة اÛرمÚ
السس -ت -ة ( )06ا’آخ- -ري- -ن ،ال- -ذي- -ن ” ال- -قضس -اء
ع - -ل - -ي - -ه - -م ،مسس- -اء ي- -وم اأمسس ا’أول ،ب- -ن- -فسس
اŸنطقة ،من التعرف على كل من «حﬁ.ي
الدين» اŸدعو موسسى و»م.بوعلم» اŸدعو
اأب- -و سس- -ف- -ي- -ان و»ب.ا◊اج» اŸدع -و سس -ام -ورة
و»ع.ق - - - - -وي- - - - -در» اŸدع- - - - -و اأب- - - - -و ﬁسس- - - - -ن
و»ب.اإب - - -راه - - -ي- - -م» اŸدع- - -و اأب- - -و ع- - -ق- - -ي- - -ل
و»ب.العياشسي» اŸدعو اأسسامة.
اإن –ييد هذه ا÷ماعة ا’إرهابيةُ ،يعت Èثمرة
التدريب والتكوين ا÷يد وا’نضسباط والتقيد
الصسارم بتعليمات وتوجيهات القيادة العليا،

’سسيما خلل ﬂتلف اللقاءات التي Œمعها
ب- -ا’إط- -ارات واŸسس- -ت- -خ -دم Úع Èال -ن -واح -ي
العسسكرية وسسيزيد حتما من اإصسرار وعزÁة

ق-وات ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ع-ل-ى ت-ك-ثيف
مثل هذه العمليات النوعية والقضساء على ما
تبقى من هذه العصسابات ا’إجرامية.

ألششعب ‘ /إاط -ار ﬁارب -ة ا÷رÁة اŸن -ظ-م-ة،
ضسبطت مفرزة للجيشس الوطني الشسعبي يوم 20
جوان  ،2016عشسرة ( )10قناط Òمن الكيف اŸعالج

ببني ونيف ،و’ية بشسار/ن.ع.3.
وبتلمسسان/ن.ع ،2.ضس- -ب- -ط ح- -رسس ا◊دود ك- -م -ي -ة
أاُخرى ُتقدر بـ( )100كيلوغرام.

وببسسكرة/ن.ع ،4.أاوق -ف ع -ن-اصس-ر ال-درك ال-وط-ن-ي
مهربا كان على م Ïشساحنة مُحملة بـ( )32قنطارا
من مادة التبغ.

 23°وهرأن
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france prix 1

سشفـ Òسشلطنـة عمـان ‘ زيارة ›املة إأ ¤جريـدة «ألششعـ ـ ـب»
ألشش -عب /ق -ام السس-ي-د ن-اصس-ر
ب -ن سس -ي -ف ا◊وسس -ن -ي ،سس-فÒ
فوق العادة ومفوضسا لسسلطة
ع -م -ان ل-دى ا÷زائ-ر ،ب-زي-ارة
›املة إا ¤جريدة «الشسعب»،
–ادث خ-لل-ه-ا م-ع ال-رئ-يسس-ة
اŸديرة العامة السسيدة أامينة
دب -اشس .ك -م -ا ال -ت -ق -ى السس-فÒ
ب- -ط- -اق- -م ال- -ي- -وم- -ي- -ة وط -اف
Ãخ - - -ت - - -ل - - -ف أاقسس - - -ام - - -ه- - -ا
ومصس-ا◊ه-ا ،م-ب-دي-ا اه-ت-م-اما
Ãا ت- -نشس- -ره ج- -ري -دة الشس -عب
التي وصسفها باŸوضسوعية ‘
علج اأ’خبار والتحاليل.
وذكر السسفÃ Òقا’ت جريدة
«الشسعب» وخطها ا’فتتاحي،
الذي يهتم بالقضسايا الراهنة،
م-ث-ن-ي-ا ع-ل-ى ب-عضس ال-ت-غطيات
التي خصسصست للسسلطنة.
خ- -لل زي- -ارت -ه أ’ّم ا÷رائ -د،

¿QÉWƒH RGƒa :ôjƒ°üJ

ألششعب /خلصشت حصشيلة ألعملية ألتي قادتها قوأت أ÷يشض ألوطني ألششعبي Ãنطقة ألروأكشض بولية أŸدية/ن.ع ،١.أبتدأء
من تاريخ  0٨جوأن أ÷اري ،أإ ¤ألقضشاء على ( )١٨إأرهابيا وإألقاء ألقبضض على ( )04آأخرين.

التي تزامنت مع اإ’علن عن
تنصسيب سسلطة ضسبط السسمعي
البصسري من قبل الوزير اأ’ول
عبد اŸالك سسلل ،التي تعد
لع -لم
م- -كسس- -ب- -ا إاضس -اف -ي -ا ل  -إ
وا’تصس - -ال ب - -ب - -لدن- -ا ،عّ- -ب- -ر
السسف Òعن ارتياحه للعلقات
ب Úالسس - -ل - -ط - -ن - -ة وا÷زائ- -ر،
كاشسفا عن اطلعه ومتابعته

Ÿا ت- -نشس -ره وسس -ائ -ل اإ’ع -لم
الوطنية.
ك -م -ا أاشس -ار السس-ف Òإا ¤ن-ك-ه-ة
رمضس-ان ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-مة،
التي قال إانها تتمتع Ãناخ جد
م -ع -ت -دل يشس-ع ع-ل-ى ال-نشس-اط،
متمنيا للجميع صسياما مقبو’
وذن- -ب -ا م -غ -ف -ورا ب -ع -د قضس -اء
نصسف الشسهر اŸعظم.

عقب تكرÁه بوسشام من درجة «عشش»Ò

ضشب ـ ـ ـط  10قن ـ ـ ـاط Òم ـ ـ ـن ألكيـ ـ ـ ـف أ Ÿـ ـ ـعالج ببشش ـ ـ ـ ـ ـ ـار

الشسعب /لتسسهيل تنقلت اŸواطنÚ
وت-ع-زي-ز أام-ن-ه-م وسس-لم-ة ‡ت-ل-كاتهم
خ- -لل ال- -نصس -ف ال -ث -ا Êم -ن الشس -ه -ر
ال -فضس -ي -ل ،وّج-ه ال-ل-واء اŸدي-ر ال-ع-ام
لم -ن ال -وط -ن -ي ،ت -ع -ل-ي-م-ات ل-ك-اف-ة
ل -أ
مصس-ال-ح الشس-رط-ةÃ ،ا ف-ي-ه-ا ال-وح-دة
لم-ن ال-وط-ن-ي ،ل-رف-ع ع-دد
ا÷وي -ة ل  -أ
طلعاتها ا÷وية قصسد اŸسساهمة ‘
تسس - -ه - -ي- -ل ح- -رك- -ة اŸرور وت- -ع- -زي- -ز
انسس -ي -اب -ي -ت -ه -ا ‘ الشس -وارع وال -ط -رق
وﬁيط أاماكن العبادة ،وكذا اأ’سسواق
واأ’م-اك-ن ال-ع-م-وم-ي-ة ،وذلك بالتعاون
م- -ع دوري- -ات اأ’م- -ن اŸروري وف -رق
م - -ك - -اف- -ح- -ة ا÷رÁة ال- -ع- -ام- -ل- -ة ‘

 20°أ÷زأئر
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ألثÓثاء  ١٦رمضشان  ١4٣٧هـ أŸوأفق لـ  2١جوأن 20١٦م

لمن ‘ ألنصشف
لتعزيز أ أ
ألثا Êمـــــــن رمضشــــــان

 23°أ÷زأئر

 23°وهرأن
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مروحيـ ـ ـات أألم ـ ـن ألوطن ـ ـي ترفـ ـع م ـن وتÒة عملها

اŸيدان.
‘ ه - -ذا الشس - -أان ،أاك - -د رئ - -يسس إادارة
لم-ن
اإ’ع -لم ب -اŸدي -ري -ة ال -ع-ام-ة ل -أ
الوطني ،عميد أاول للشسرطة لعروم
أاعمر ،أان هذه اإ’جراءات نابعة من
م- -دى ح- -رصس ال -ل -واء اŸدي -ر ال -ع -ام
لمن الوطني على تسسخ ÒوتوفÒ
ل أ
أاحدث الوسسائل التي تسساعد رجال
الشسرطة ‘ تأادية مهامهم ‘ أاحسسن
ال-ظ-روف وت-ق-د Ëخ-دم-ات شس-رط-ي-ة
راق-ي-ة وم-ت-ط-ورة ،م-ن شس-أان-ه-ا ضسمان
أامن اŸواطن و‡تلكاته على كافة
اأ’صس-ع-دة واŸسس-ت-وي-ات و‘ ﬂت-ل-ف
ال -ظ -روف واŸن -اسس-ب-ات .مضس-ي-ف-ا ‘

لألسشف!...
تتمادى بعضض ألقنوأت ألفضشائية ‘ أسشتباحة ألفضشاء ألعمومي من
خ Ó-ل إأ‚از ب -رأم -ج م -ث-ل «أل-ك-امÒأ أÿف-ي-ة» وأسش-ت-فسش-ار ألشش-ارع
ح-ول قضش-اي-ا ﬂت-ل-ف-ة ب-اÛان ،ح-يث ي-ط-ل-ق أل-ع-ن-ان ل-ل-ميكروفون
وأل -ك -امÒأ ‘ أع -م -ال –م -ل أسش -ت -ف -زأزأ وأح -ي -ان-ا أع-ت-دأءأت ع-ل-ى
خصشوصشيات أŸوأطن.Ú
‘ بلدأن أخرى ،تضشطر قنوأتها إأ ¤صشرف أموأل للحصشول على
صش -ورة أو إأع -دأد ب -رن -ام -ج ع-ام .ع-ن-دن-ا ك-ل شش-يء ب-اÛان .إأح-دى
ألقنوأت بثت ،قبل يوم ،Úبرنا›ا حول مدى أرتباط أ÷زأئري
لمسض وخصشم أليوم .بدأت
ي مقايضشة من عدّو أ أ
بوطنه ورفضض أ ّ
أ◊صش-ة ب-ن-زول م-ي-ك-روف-ون أل-ق-ن-اة إأ ¤ألشش-ارع ،ح-يث ت-ب Úم-دى
حرصض أ÷زأئري ،ششابا وكه Óوأمرأة ،على حبه لوطنه وتقديره
ل‚ازأت ألسش -ت -ق Ó-ل وغÒت -ه ع -ل-ى أل-رأي-ة أل-وط-ن-ي-ة .و“ادى
إ
ح -ام-ل أŸي-ك-روف-ون ‘ أسش-ت-ف-زأز ألشش-ارع Ÿا أخ-رج أل-ع-ل-م أل-ف-رنسش-ي
لدهى،
ﬁاول إألباسشه Ÿوأطن ،Úكاد أحدهم أن يوجه له لكمة .أ أ
لم -ر إأ ¤ح -د م -ط -اردة ح -ام -ل أل -ك -امÒأ أŸسش-ت-ه-دف‘ Ú
Ÿا وصش -ل أ أ
ﬁاول -ة ت -ع -ل -ي -ق أل -ع -ل -م أل -ف -رنسش -ي ع -ل -ى صش -در وظ-ه-ر م-وأط-نÚ
أسشتهجنوأ ألتصشرف .كانت لقطة غ Òلئقة وصشورة صشادمة ل
“ ّ
لعÓمي وقد تخفي ألكث Òمن ورأئها .لعل
ت بصشلة للعمل أ إ
ألبحث عن صشورة مغرضشة لغاية ‘ نفسض يعقوب ،كما يقول أŸثل.
ÓخÓقيات (كل وأخÓقه)
ل-يسض ب-ه-ذأ أل-ن-وع م-ن أل-ع-م-ل أل-ف-اق-د ل -أ
تÈز أل -ك -ف -اءأت وتسش -ط -ع ألحÎأف -ي -ة ‘ ظ -ل م -ن -اخ م-ن أ◊ري-ة
لعÓ-م-ي-ة أل-ت-ي “ث-ل م-كسش-ب-ا ث-م-ي-ن-ا ي-ن-ب-غي حمايته من دخÓء
أ إ
و»بريكولجي »Úل يعÒون للقيم وأŸششاعر حق قيمتها .هناك
لنها من «ألتابوهات»،
موأضشيع ل Áكن تناولها أو ألعبث بها ،ليسض أ
لنسشان ،ف Óيحق لكل حامل كامÒأ
لنها ترتبط بكرأمة أ إ
لكن أ
(ل-دي-ه مسش-ؤوول-ي-ة أج-ت-م-اع-ي-ة) أن ي-ت-ه-ج-م ع-ل-ى ألشش-ارع ومباغتة
أŸوأط -ن ÷ره إأ ¤مسش -ائ -ل حسش -اسش -ة ق-د ت-ك-ون ل-ه-ا ت-دأع-ي-ات غÒ
لف -رأط ‘ أ◊ديث وع -دم ضش -ب -ط أل-ن-ق-اشض
ﬁم -ودة .وأح -ي -ان -ا ،أ إ
يفسشد موضشوع ألÈنامج حتى وإأن كان ‘ بدأيته مهّما.
لكن ،أخÒأ ،بتنصشيب سشلطة ألضشبط ألسشمعي ألبصشريÁ ،كن أن
تعيد ك ّÓإأ ¤رششده ،لتعود معاير ألعمل أŸهني ،حيث ل ›ال
ب ودّب حرية ألصشحافة Ãمارسشات تششيطن أ÷ميع
لركوب من ه ّ
وتسشيئ للتاريخ وتضشرب أسشسض أÛتمع ‘ أ÷وهر.

ó«©°S .Ü

ذات السس -ي -اق ،أان م -روح -ي -ات اأ’م -ن
ا÷وي ب-أاج-ه-زت-ه-ا ال-ت-قنية اŸتطورة
اŸزودة ب -أان -ظ -م -ة اتصس -ال ’سس -ل -ك-ي
وك- -امÒات تصس- -وي- -ر ع- -ال- -ي -ة ا÷ودة
والدقة ،تراقب حركة السس Òبشسكل
م -ب -اشس -ر وأاوسس -ع ‘ ﬂت -ل-ف ال-ط-رق
وشس - -وارع اŸدن ال - -كÈى Ÿسس- -اع- -دة
وت -وج -ي -ه دوري -ات اŸرور اŸي-دان-ي-ة
للطلع بدقة على الوضسع اŸروري
وات -خ -اذ ا◊ل -ول اŸن-اسس-ب-ة ل-تسس-ه-ي-ل
حركة اŸرور و–قيق إانسسيابيتها ‘
اأ’وقات التي تشسهد ازدحاماً خانقاً
خ- - -لل شس- - -ه- - -ر رمضس - -ان اŸب - -ارك،
باإ’ضسافة
إا ¤ت - -ق - -د Ëال- -دع- -م ا÷وي ل- -ف- -رق
الشس-رط-ة ال-قضس-ائ-ي-ة أاث-ن-اء تدخلتهم
اŸي- - -دان- - -ي - -ة Ÿك - -اف - -ح - -ة ا÷رÁة
وم -داه -م -ة ب -ؤور اإ’ج -رام ،م-ؤوك-دا أان
سس -اع -ات –ل -ي -ق م -روح -ي -ات اأ’م -ن

الوطني بلغ خلل  05أاشسهر اأ’خÒة
 711سساعة ،منها  267سساعة –ليق
خ -اصس -ة ب -تسس -ه -ي -ل وت -ن -ظ -ي -م ح -رك-ة
اŸرور.
كما أاشسار عميد أاول للشسرطة لعروم
أاع -م -ر ،أان-ه وب-ت-وج-ي-ه-ات م-ن السس-ي-د
لمن الوطني ،سسطرت
اŸدير العام ل أ
لمن الوطني خطة
اŸديرية العامة ل أ
انتشسار كثيف ıتلف فرق ودوريات
الشسرطة اıتصسة ع Èكامل و’يات
الوطن ،وذلك طيلة النصسف الثا Êمن
شس - -ه - -ر رمضس - -ان ،خ- -اصس- -ة  10أايام
اأ’واخ -ر ،ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤أاي -ام ع -ي -د
الفطر اŸبارك ،وهذا بهدف تأامÚ
اŸواط - -ن Úو‡ت - -ل - -ك- -ات- -ه- -م خ- -لل
تنقلتهم ،خاصسة ‘ ﬁطات النقل
ا÷م- - - -اع- - - -ي ،اÎŸو والÎام- - - -واي،
اأ’سسواق واأ’ماكن العمومية.

أغلبهم يتاجرون باıدرأت

توقيف  20ششخصشا ‘ أقل من  48سشاعة بوهرأن
لمنية
لجرأءأت أ أ
خلصشت أ إ
أŸباششرة من طرف مصشالح أمن
ولية وهرأنÃ ،ناسشبة ششهر
رمضشان ألفضشيل ،إأ ¤إألقاء
ألقبضض على  20ششخصشا ،تÎأوح
معدلت أعمارهم ما ب20 Ú
و 40سشنة على ألتوأ‹.
بحسسب خلية ا’تصسال والعلقات العامة
التابعة لذات اŸديرية ،فقد “ت هذه
العملّيات ‘ أاقل من  48سساعة ” ،خللها
–رير إاجراء قضسائي ضسدهم سسيحالون
Ãوجبه على العدالة بتهم متعّددة‚ ،ملها
‘ حيازة واسستهلك اıدرات ،الضسرب
وا÷رح ال- -ع- -م- -دي ،ح -م -ل سس -لح أاب -يضس
ﬁظور ،سسرقات Ãختلف أانواعها.
من ب Úأاهم هذه القضسايا ،العملّية التي
نّفذها رجال اŸصسلحة الو’ئية للشسرطة
القضسائية أ’من و’ية وهران ،الذين “ّكنوا
من اإ’يقاع بفتاة تبلغ من العمر حوا‹ 27
سسنة ،تنشسط ‘ ترويج اıدرات ،حيث
ع Ìبحوزتها على  240قرصس مهلوسس من
نوع كيتيل ،على هذا اأ’سساسس ” –ويل
اŸوقوفة إا ¤اŸقر Ÿباشسرة اإ’جراءات
القانونية وإا‚از ملف قضسائي بخصسوصس
ه -ذه ال -قضس -ي -ة ،سس -ت -ح -ال Ãوج -ب -ه ع-ل-ى
العدالة.
كما “كنت مصسالح اأ’من ا◊ضسري 05
بحي ا◊مري ،من توقيف شسخصس يبلغ

م-ن ال-ع-م-ر  35سس-ن-ة ،لضس-ل-وع-ه ‘ قضس-ي-ة
ا◊ي- -ازة واŸت- -اج- -رة ‘ اıدرات ،م- -ع
حمل أاسسلحة بيضساء ﬁظورة.
“ت عملية التوقيف بناءً على خطة
وقد ّ
ﬁك- -م- -ة ،أافضست إا ¤ت- -وق- -ي- -ف- -ه .وب- -ع -د
إاخضساعه لعملية التلمسس ا÷سسدي ضسبط
بحوزته على  17قطعة من اıدرات من
ن -وع ك -ي-ف م-ع-ال-ج ،ك-انت م-ه-ي-أاة ل-لÎوي-ج،
إاضسافة إا ¤أاسسلحة بيضساء ﬁظورة.
وبناًء على شسكوى تلقتها اŸصسلحة ،حول
سس -رق -ة سس -ي -ارة ،ب -اشس -رت ع -ن-اصس-ر اأ’م-ن
ا◊ضسري العشسرين بحي الÈكي– ،ريات
معمقة أافضست إا ¤اسسÎجاع مركبة ﬁل
سس -رق -ة ‘ ،ظ -رف ق-ي-اسس-ي ،خ-ارج ق-ط-اع
ا’ختصساصس ،مع توقيف اŸتورط البالغ
من العمر  22سسنة– ” ،رير إاجراء قانوÊ
ضسده ،سسيحال Ãوجبه على العدالة.
ك- -م -ا “ك -نت مصس -ال -ح الشس -رط -ة ب -اأ’م -ن
ا◊ضسري  01لو’ية وهران ،من توقيف
رع-ي-ة إاف-ري-ق-ي ي-ب-ل-غ م-ن ال-ع-م-ر  33سسنة،
ل -ت -ورط -ه ‘ قضس -ي -ة ال -ت-زوي-ر واسس-ت-ع-م-ال
اŸزور ،حيث ع Ìبحوزته على معدات
خاصسة بالتزوير ،متمثّلة ‘ سسوائل ﬂتلفة
اأ’نواع ،تسستعمل ‘ التزوير ،إا ¤جانب
ع -دد م -ن ال-قصس-اصس-ات ال-ن-ق-دي-ة م-ن ف-ئ-ة
 1000دينار باللون اأ’سسود– ” ،رير ضسده
إاج -راء ق -ان -و Êسس -ي -ح -ال Ãوج -ب -ه ع -ل -ى
العدالة.
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هامل يهّنئ أ◊اج ﬁمد ألطاهر فرقاÊ
ألششعب ‘ /رسس-ال-ة م-ك-ت-وبة،
لمن
هّنأا اللواء اŸدير العام ل أ
الوطني عبد الغني هامل ،الفنان
ا◊اج ﬁم -د ال -ط -اه-ر ف-رق-اÊ
عّ- -ب- -ر ل- -ه ف- -ي- -ه- -ا ع- -ن ت -ه -ان -ي -ه
اÿالصسةÃ ،ناسسبة تكرÁه من
ق-ب-ل ف-خ-ام-ة رئ-يسس ا÷م-ه-ورية
عبد العزيز بوتفليقة بوسسام من
درج- - - -ة «عشس »Òم- - - -ن مصس- - - -ف
ا’سستحقاق الوطني ،وذلك نظÒ
وف-ائ-ه وت-ف-ان-ي-ه ÿدم-ة ال-ث-قافة
ا÷زائرية اأ’صسيلة.
من جهته أاعرب ا◊اج ﬁمد
ال -ط -اه -ر ف -رق -ا ،Êع -ن شس -ك -ره
وامتنانه لشسخصس اللواء اŸدير

لمن الوطني على هذه
العام ل أ
اإ’ل -ت -ف -ات -ة ال -ن -اب -ع -ة م -ن شس -ي -م

أأسشرتا برنامج «تاج ألقرآأن»
و»حادي أألروأح» ‘ ضشيافة
أŸتحف أŸركزي للششرطة

وأاخلق شسخصسه الكر ،Ëمتمنيا
له السسداد.

ألششعب ‘ /إأط - -ار دع - -م ألتصش- -ال أŸؤوسشسش- -ات- -ي
لعÓم وŒسشيد ألششرطة
وألتعاون مع وسشائل أ إ
أ÷وأري -ة ،ق -ام وف -د م -ن ق -ن -اة أل -ق -رآأن أل-ك-رË
ل-ل-م-ؤوسشسش-ة أل-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ت-ل-ف-زي-ون ،ب-زي-ارة إأ¤
أŸتحف أŸركزي للششرطة بششاطوناف.
اسستُقبل الوفد اŸتكون من  36متنافسسا ،مرفوق Úبخمسسة صسحافي Úتابع Úأ’سسرتي برنامج «تاج القرآان» و»حادي
اأ’رواح» ،من طرف إاطارات تابع Úإ’دارة اŸتحف ،حيث ” إاطلعهم على ما يزخر به هذا اŸرفق من معروضسات
–اكي تاريخ الشسرطة ا÷زائرية العريق.
و‘ ختام الزيارة ” ،تكر Ëضسيوف اŸتحف بهدايا تذكارية والذين عبّروا من جهتهم عن جزيل شسكرهم وامتنانهم
لمن الوطني على كرم الضسيافة ،مثمن Úما تقوم به مصسالح الشسرطة من مبادرات ‘ ›ال الشسراكة
للمديرية العامة ل أ
والتوعية وإاحياء التاريخ.

رئيسض أ÷معية ألفلكية «ألبوزناجي» لـ «ألششعب»:

أ÷زأئريون يصشومون أأطول يوم هذأ ألثلثاء

لطول عربيا
 ١٦سشاعة و ٣٦دقيقة مدة صشيام بالعاصشمة ووهرأن أ أ
يششهد سشكان ألنصشف ألششما‹ من ألكرة
لرضشية ،أليوم ،أطول نهار ‘ ألسشنة وهو
أ أ
لنقÓب ألصشيفي ،ما يعني
ما يعرف فلكيا با إ
حلول أول أيام فصشل ألصشيف ،حيث تسشقط
أششعة ألششمسض عموديا على مدأر ألسشرطان،
بحسشب ما أكده رئيسض أ÷معية ألعلمية
ألفلكية «ألبوزجا »Êجمال فهيسض لـ
«ألششعب».
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أاوضسح رئيسس ا÷معية العلمية الفلكية ،أانه نظرا
لتزامن حلول الصسيف هذه السسنة مع منتصسف شسهر
رمضسان ،فإان الشسمسس سستبلغ أاعلى ارتفاع لها ‘
كبد السسماء ‘ ا÷زائر بزاوية  77درجة حوا‹
م -ن-تصس-ف ال-ن-ه-ار و 50دق-ي-ق-ة ( )12:50ب-ال-ت-وقيت
اÙلي .وبحسسبه ،فإان مدة كل من النهار والصسيام
ت-ت-ع-ل-ق-ان ب-اŸوق-ع ا÷غ-را‘ ل-ل-م-ك-ان (أاي خ-طوط
الطول ودوائر العرضس) ،حيث تبلغ مدة النهار ‘
ا÷زائر العاصسمة وضسواحيها مثل 14 ،سساعة و40
دقيقة ،كما يصسوم العاصسميون حوا‹  16سساعة و36
دقيقة ،بينما أاطول مدة سستكون ‘ عاصسمة الغرب

ا÷زائ- -ري وه -ران بـ16سس-اع-ة و 45دق-ي-قة ،والتي
تعت ÈاŸدة اأ’طول ‘ العا ⁄العربي.
جدير بالذكر ،أان أاطول سساعات الصسيام ‘ العا⁄
سستكون ‘ السسويد وإايسسلندا بـ 22سساعة ،بينما تبلغ
 21سساعة ‘ الدا‰ارك والÔويج .أاما ‘ فرنسسا
وأاŸانيا وإا‚لÎا فحوا‹ 19سساعة ونصسف ،أاما ‘
ب -اق -ي ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ف-إان م-ت-وسس-ط م-دة الصس-ي-ام
فتقدر بحوا‹  15سساعة ببعضس العواصسم العربية.
بينما ‘ باقي دول العا ،⁄فإان ا÷الية اŸسسلمة
سستصسوم ب 11 Úو12سسا ‘ أاسسÎاليا ،و10سسا 30د ‘
جنوب إافريقيا و11سسا ‘ الÈازيل ،أاما أاقصسر مدة
صس- -ي- -ام ‘ ال- -ع- -ا ⁄ف- -ت- -ك -ون ‘ ج -زي -رة أاوشس -واي -ا
باأ’رجنت Úبـ 9سساعات فقط.
‘ هذا الصسدد ،أاشسار جمال فهيسس ،إا ¤أان هذا
اليوم سسيشسهد أايضسا حلول أاول أايام فصسل الشستاء ‘
نصسف الكرة ا÷نوبي‡ ،ا يجعل النهار ‘ أاقصسر
مدة له خلل السسنة .و‘ نفسس اليوم ،وتزامنا مع
ا’نقلب الصسيفي ،سسيقوم أاعضساء ا÷معية العلمية
الفلكية «البوزجا ،»Êضسمن الطبعة الثالثة ،بإاعادة
ق- -ي- -اسس ﬁي -ط اأ’رضس ،ك -م -ا ق -ام ب -ه -ا ال -ف -ل -ك -ي
الرياضسي «إايراتوسست »Úمنذ  200سسنة قبل اŸيلد
‘ مدينتي أاسسوان واإ’سسكندرية Ãصسر القدÁة.

