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يقؤم وزير ألصسحة وألسسكان وأإصسÓح
أŸسستشسفيات ﬂتار حسسبÓوي ،أليؤم،
ب -زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق -د خ-اصس-ة Ãل-ف
ألسسرطان أإ ¤ولية بشسار.
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زروأطي –يي أليوم ألعاŸي
للبيئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة بالعاصسم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
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ت- -ق- -ؤم وزي- -رة أل- -ب- -ي- -ئ- -ة وأل- -ط- -اق- -ات
أŸت -ج -ددة ف -اط-م-ة أل-زه-رأء زروأط-ي،
ب - -زي - -ارة ع - -م - -ل وت - -ف - -ق - -د أإ ¤ولي- -ة
أ÷زأئ -ر ،أل -ي -ؤم ،ب -دأي -ة م -ن ألسس -اع-ة
 9 . 00صس-ب-اح-ا ،ت-ف-ت-ت-ح خÓلها معرضسا
خ -اصس -ا ب -ال -ي -ؤم أل -ع -اŸي ل -ل -ب-ي-ئ-ة ب-اب-ن
عكنؤن ،وتدشسن أŸقر أ÷ديد للؤكالة ألؤطنية للنفايات ،وتعقد
لقاء مع أإطارأت ألقطاع Ãقر هذه ألأخÒة.

يوم درأسسي حول «أأهدأف ألتنمية أŸسستدأمة»
ينظم أÛلسس ألؤطني ◊قؤق ألإنسسان ،يؤما درأسسيا حؤل «أأهدأف
أل-ت-ن-م-ي-ة أŸسس-ت-دأم-ة :أأي دور ل-ل-م-ج-لسس أل-ؤط-ن-ي ◊ق-ؤق ألإنسسان؟
وذلك أليؤم ،على ألسساعة  10 . 00صسباحا.

ن ـ ـ ـدوة تاريخي ـ ـ ـة ح ـ ـ ـ ـول «هÔي مايـ ـ ـو»

ندوة صسحفية حول «بابور غرق»

Ãناسسبة أإحياء ألذكرى ألـ 61لغتيال مناضسل ألثؤرة ألتحريرية ألبطل
ألرمز هÔي مايؤ ،ينظم أŸتحف ألؤطني للمجاهد ندوة تاريخية Ãقره
حؤل أŸسسار ألنضسا‹ وأ÷هادي للشسهيد ،أليؤم ،على ألسساعة
 10 . 00صسباحا .يؤؤطر ألندوة أأسساتذة ﬂتصسؤن
ب -حضس -ؤر شس -خصس -ي -ات ت -اري -خ -ي -ة وب -اح -ثÚ
وطلبة و›اهدين.

أجتماع ÷نة ألوقاية من أآلفات أإلجتماعية

ي-نشس-ط أŸدي-ر أل-ع-ام ل-لمسسرح ألؤطني
أ÷زأئ- - -ري ﬁم - -د ي - -ح - -ي - -اوي ،ن - -دوة
صس -ح -ف -ي -ة خ -اصس -ة ب -ال -ع -م-ل أŸسس-رح-ي
«ب -اب -ؤر غ -رق» ل -ل -م -خ -رج سس -ل -ي-م-ان ب-ن
ع-يسس-ى ب-حضس-ؤر ك-ل ف-ري-ق ألعمل،
وذلك ي - -ؤم ألأرب- -ع- -اء  7جؤأن
أ÷اري ،على ألسساعة 11 . 00
صس -ب -اح-ا ب-فضس-اء أﬁم-د ب-ن
قطاف.

أأنغام
ألطاسسيلي
بأاوبرأ أ÷زأئر

ت- -ع- -ق- -د ألّ- -ل - -ج- -ن -ة أل -ق -ط -اع -ي -ة ل -ل -ؤق -اي -ة م -ن ألآف -ات
ت- - -ق - -دم م - -ؤؤسسسس - -ة
ألإج-ت-م-اع-ي-ة ،أج-ت-م-اع-ا ت-ق-ي-ي-ميا ،غدأ ،على ألسساعة
أأوب - - - - - -رأ أ÷زأئ - - - - - -ر
 11 . 00صسباحا ،بقاعة أÙاضسرأت «دأر ألطفؤلة» بابن
ب- - -ؤعÓ- - -م بسس - -اي - -ح،
عكنؤن.
ح - -ف  Ó- -ف - -ن - -ي- -ا –ت
ع - - -ن - - -ؤأن« :أأن - - -غ - - -ام
سس- -ج- -ل أإق -ب -ال م -ل -فت
ألطاسسيلي» من أإحياء
ل - -ل - -مصس - -ط - -اف Úع - -ل- -ى
ألفنان ألÎقي شسؤغلي
شسؤأطئ ولية سسكيكدة،
وف-رق-ت-هÃ ،شس-ارك-ة ب-ا‹
م - - - -ن - - - -ذ ي- - - -ؤم أÿم- - - -يسس
سس -ط -رت أŸؤؤسسسس -ة أ÷زأئ -ري -ة ل -ل -ن-ق-ل ب-ال-ك-ؤأب-ل ب-رن-ام-ج
ألأوب -رأ ،أل -ي -ؤم ،ع -ل-ى ألسس-اع-ة 22 . 00
أŸنصس -رم ،ق -دم -ؤأ أإل -ي -ه -ا م-ن
ف
أسس -ت -غ Ó-ل خ -اصس -ا ل -ل -مصس-اع-د أل-ه-ؤأئ-ي-ة خÓ-ل رمضس-ان ب-ه-د
لي.Ó
ﬂت -ل-ف ولي-ات شس-رق أل-بÓ-د،
ألتكيف مع أحتياجات مسستعمليها ،خÓل هذأ ألشسهر.
حيث فاق عددهم  2200مصسطاف ،بحسسب ألتقديرأت ألتي
يفتح أŸصسعد ألهؤأئي للمدنية بالعاصسمة أأبؤأبه كل أأيام ألأسسبؤع
أأعلنت عنها مصسالح أ◊ماية أŸدنية.
من 06سسا 00صسباحا أإ ¤غاية 01سسا 00من صسباح أليؤم أŸؤأ‹ مع أنقطاع ‘
أأرجعت مصسالح أ◊ماية أŸدنية هذأ ألإنزأل ألكب ÒللعائÓت وألشسباب
أÿدمة وقت ألإفطار من 19سسا 00أإ20 ¤سسا.45
م-ن ﬂت-ل-ف ألأع-م-ار أإ ¤درج-ة أ◊رأرة أŸرت-ف-ع-ة أل-ت-ي شس-ه-دت-ه-ا أŸن-اط-ق
من جانبه سسيعرضس مصسعد وأدي قريشس خدماته  7/7أأيام من 07سسا 00أإ01 ¤سسا00
ألدأخلية ألشسرقية للبÓد ،خÓل ألأيام ألأخÒة ،ما عدأ يؤم أأمسس ،ألذي
صسباحا مع تؤقف Ÿدة سساعت Úمن 19سسا أإ21 ¤سسا .00أأما بالنسسبة Ÿصسعدي رياضس
“يز بتسساقط ألأمطار.
ألفتح وقصسر ألثقافة فسسيتم ألإبقاء على برنامج ألسستغÓل أ◊ا‹.

أأك Ìمن  ٢٠٠٠مصسطاف بشسوأطئ
سسكيكدة

برنامج خاصس لسستغÓل أŸصساعد ألهوأئية

ألعثـ ـ ـ ـور علـ ـ ـى شساب
متفح ـ ـم بسسطي ـ ـ ـف
ت-دخ-لت ف-رق ألإن-ق-اذ ل-ؤحدة
أ◊م -اي -ة أŸدن -ي -ة Ÿدي-ن-ة عÚ
أآزأل ،مسساء أأول أأمسس ،عصسرأ،
لأجل نقل جثة شساب يبلغ من
أل -ع -م-ر  30سس -ن -ة ،وج -د م -ي-ت-ا
(م- -ت- -ف- -ح- -م أل- -ؤج- -ه وأل- -ي -دي -ن
ن -ت -ي-ج-ة ت-ك-ه-رب-ه) ،وذلك أأم-ام
ع - -م - -ؤد ك - -ه - -رب - -ائ - -ي Ãشس - -ت - -ة
أ◊سسب ،Úباإقليم بلدية بيضساء
ب- - -رج ،ج- - -ن- - -ؤب شس- - -رق ولي - -ة
سس - -ط - -ي - -ف ،ل- -ي- -ت- -م ن- -ق- -ل- -ه أإ¤
مصس- - - -ل- - - -ح- - - -ة ح- - - -ف- - - -ظ أ÷ثث
Ãسستشسفى ع Úأآزأل ،بحضسؤر
أل- -درك أل- -ؤط- -ن- -ي أل -ذي ف -ت -ح
–قيقا ‘ أ◊ادث.

إأبق على أتصسال بأاهلك خÓل ألعمرة وأ◊ج بفضسل عروضس جازي
ت -ع -ل -ن ج -ازي ألشس -رك -ة أل -رأئ-دة ‘ ›ال ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ا ألتصس-الت
ألرقمية عن إأطÓق عرضس لفائدة زوأر ألبقاع أŸقدسسة من
خÓل تؤف Òخدمة ألتجؤأل خÓل ألعمرة وأ◊ج مع
لسسعار ‘ ألسسؤق.
أفضسل أ أ
م-ع ه-ذأ أل-ع-رضس ،ت-ؤف-ر ج-ازي ل-ل-مشسÎكÚ
أل- -ذي- -ن ي- -قصس- -دون ألسس -ع -ؤدي -ة إأم -ك -ان -ي -ة
أل- -ت- -ؤأصس -ل ب -ح -ري -ة وبشس -ك -ل مسس -ت -م -ر م -ع
أق-ارب-ه-م ل-ط-م-أان-تهم وألطÓع على أخبارهم.
وي-ح-ت-ؤي أل-ع-رضس ع-ل-ى رصس-ي-د صس-ال-ح ل-ل-مكاŸات من
أŸم-ل-ك-ة أل-ع-رب-ي-ة ألسس-ع-ؤدي-ة ن-ح-ؤ أ÷زأئ-ر وكذأ للمكاŸات
ألؤأردة.
ف-م-ق-ابل  1500دي -ن -ار ،يسس -ت -ف -ي -د أŸشسÎك م -ن  50دق-ي-ق-ة صسا◊ة
للمكاŸات ألتي يتم إأجرأؤوها أو تلقيها ‘ أŸملكة ألعربية ألسسعؤدية ‘ .حÚ
أن  3000دينار “نح أŸشسÎك  120دقيقة صسا◊ة كذلك للمكاŸات ألتي يتم
إأج -رأؤوه -ا أو ت-ل-ق-ي-ه-ا ‘ ألسس-ع-ؤدي-ة .ولÓ-شسÎأك م-ا ع-ل-ى أل-زب-ؤن إأل تشس-ك-ي-ل
 ‘( *100#أ÷زأئر أو ‘ أŸملكة ألعربية ألسسعؤدية).
يسسري هذأ ألعرضس طؤأل شسهر رمضسان و يسستمر حتى نهاية مؤسسم أ◊ج.

يؤمية وطنية إأخبارية تصسدر عن أŸؤؤسسسسة ألعمؤمية
ألقتصسادية(شسركة ذأت أسسهم)
رأسس مالها ألجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع ألشسهدأء ألجزأئر

ألÈيد أ إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸؤقع أ إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

ألتحرير

ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسس(021) 60.67.93 :

لدأرة وألمالية
أ إ

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

ألرئيسسة أŸديرة ألعامة
مسسؤؤولة ألنشسر

أأمينة دباشس
مدير ألتحرير

فنيدسس بن بلة

موبيليسس يضساعف حجم أألنÎنت ومزأيا ‘ رمضسان

Ãناسسبة شسهر رمضسان أŸعظم أأعلن مؤبيليسس
عن عرضس «باك نافيقي» ألذي يضساعف مزأيا
رصسيد ألنÎنت شسهريا
ألعرضس أŸتؤفر ع 14 Èولية مغطاة بشسبكة
أ÷يل ألرأبع  ،مؤبيليسس يعرضس على مدى 30
ي -ؤم -ا ل -لشس -ه -ر أل -فضس -ي -ل ه -ذه أÿدم -ة أŸه-دأة
خصسيصسا ‘ رمضسان.
مشس - -ك- -ل- -ة م- -ن روت- -ر وي- -ف- -ي عÓ- -م- -ة ه- -ؤأوي
وشس -ري -ح -ة سس -ي -م-ن أف-ي-ق-ي أ÷ي-ل أل-رأب-ع  ،ف-ان
ألعرضس Áنح ‡يزأت مضساعفة لنÎنيت شسهريا
*فبسسعر  8600دج :يتحصسل أŸشسÎك على روتر وأي فاي +شسريحة سسيم أنÎنت
نافيڤي 4 G.
هدية ترحيب بحجم  3جيغا أأوكتي  ، F ACEBOOK ،W HATS A PP +صسالح Ÿدة 30
يؤما يضساف أليها  10جيغا أوكتي مهدأة بضسعف‡ Úنؤحة ل 3أشسهر .
وبسسعر  12990دج ،على روتر وأي فاي  +شسريحة سسيم نافيقي  60جيغا أوكتي
هدية ترحيب بحجم بحجم  3جيغا أأوكتي  ، F ACEBOOK ،W HATS A PP +صسالح
Ÿدة  30يؤما يضساف أليها  5جيغا أوكتي مهدأة بضسعف‡ Úنؤحة ل 6أشسهر .
*بسسعر  15 000دينار يتحصسل أŸشسÎك على روتر ويفي شسريحة سسيمن أفيقي
بحجم  10جيغا أوكتي 3 ،جيغا أوكثي هدية ترحيب F ACEBOOK ،W HATS A PP +
صسالح Ÿدة  30يؤما يضساف أليها  5جيغا أوكتي مهدأة بضسعف Úمدة  12شسهرأ .

إلع ـÓناتكـم أتصسل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
أŸقـــالت وأل- - -ؤث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسســــل أوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإأ ¤أصسحابها نشسرت أو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

لشسهار
أŸؤؤسسسسة ألؤطنية للنشسر وأ إ
 1شسارع باسستؤر ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسس(021)73.95.59... :

ؤسسسسات ألتالية:ألؤسسط :مطبعة  S.I.Aألغرب :شسركة ألطباعة  S.I.Oألشسرق :شسركة ألطباعة  S.I.Eألجنؤب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
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الموافق لـ  10رمضشان  1438هـ

’مني بالبلد
مواصسلة للمشساورات حول الوضسع السسياسسي وا أ

اجتماع ثÓثي ب Úا÷زائر ،تونسس ومصسر حول ليبيا اليوم
^ مقاربة للتسسوية السسلمية بعيدا عن اÿيار العسسكري

سس- -ي- -م- -ك- -ن ا’ج- -ت -م -اع ال -وزاري
الثÓثي ب Úا÷زائر وتونسس ومصسر
ح- -ول ل -ي -ب -ي -ا ال -ذي ي -ع -ق -د ،ي -وم -ي
ا’ث- - -ن Úوال- - -ث Ó- -ث - -اء ،ب - -ا÷زائ - -ر
ال- -ع- -اصس- -م- -ة ،رؤوسس- -اء دب -ل -وم -اسس -ي -ة
ال -ب -ل -دان ال -ث Ó-ث -ة ،م -ن ””م -واصس -ل -ة
مشس-اورات-ه-م ح-ول ال-وضس-ع السس-ياسسي
’م-ن-ي السس-ائ-د ‘ ل-ي-ب-ي-ا”” ،حسس-ب-ما
وا أ
’ح- -د ال- -ن -اط -ق ب -اسس -م
أاك- -ده أامسس ا أ
وزارة الشس - -ؤوون اÿارج - -ي - -ة ع- -ب- -د
العزيز بن علي شسريف.
أاوضشح بن علي ششريف ‘ تصشريح
لوأاج أانه بعد اجتماع البلدان اÛاورة
لليبيا الذي انعقد با÷زائر العاصشمة
‘  8مايو واجتماع تونسص يومي 19
و 20فÈاير الفارط سشيتيح هذا اللقاء
ال- -ف- -رصش- -ة ل- -ل -وزراء لـ ””ب -حث ج -م -ي -ع
العوامل الكفيلة باإ’سشهام ‘ مقاربة
منسشقة بغية مرافقة اأ’ششقاء الليبيÚ
Óزمة التي Áر
إ’يجاد حل سشياسشي ل أ
بها هذا البلد الششقيق وا÷ار””.
وأاضش- -اف ال- -ن- -اط- -ق ب- -اسش- -م وزارة

17355

اÿارجية تؤوكد عدم وجود أاي رعية جزائرية ب Úالضسحايا

ا÷زائر تدين ““بشسدة““ اعتداءات ““لندن بريج““ و ““بورو ماركت““

أادانت ا÷زائ- -ر ””ب- -ب- -ال- -غ الشس- -دة”” ال -ه -ج -وم -ات
’رهابية التي اسستهدفت ،أاول أامسس ،العاصسمة
ا إ
الÈي-ط-ان-ي-ة م-ع-رب-ة ع-ن ””تضس-ام-نها”” مع بريطانيا
ح - -ك - -وم - -ة و شس - -ع - -ب - -ا وم - -ع ع - -ائÓ- -ت الضس- -ح- -اي- -ا
الÈيطاني Úومن باقي ا÷نسسيات.
‘ تصش- -ري- -ح ل -ه أاك -د ال -ن -اط -ق ب -اسش -م وزارة الشش -ؤوون
اÿارج -ي -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب -ن ع -ل-ي الشش-ري-ف ب-ا÷زائ-ر
العاصشمة أان ””بريطانيا اسشتهدفت مرة أاخرى بوحششية من
خÓل هجوم إارهابي ندينه ببالغ الششدة””.
وأاردف ي -ق -ول ””ن-ب-ق-ى ع-ل-ى ي-ق Úب-أان م-رت-ك-ب-ي ه-ذه
ا÷رائم الذين يبلغون يوما عن يوم بأاعمالهم الدنيئة
درجة جديدة من الرعب والعنف لن ينجحوا أابدا ‘
ت -ث -ب -ي -ط ع -زÁة الشش-ع-وب واÛت-م-ع-ات ع-ل-ى م-واصش-ل-ة
م -ك -اف -ح -ة اإ’ره -اب م -ن أاج -ل اج-ت-ث-اث-ه وال-قضش-اء ع-ل-ى
ا’يديولوجية التي تدعمه””.
وأاضشاف أانه ””‘ هذه اأ’وقات العصشيبة نعرب عن
تضشامننا مع بريطانيا حكومة و ششعبا ومع عائÓت و

حكومات ضشحايا هذا ا’عتداء ا÷بان””.
وخلصص الناطق باسشم وزارة الششؤوون اÿارجية إا¤
القول ””‚دد اسشتعدادنا Ÿواصشلة Ãعية أافراد اÛتمع
الدو‹ سشعينا اŸششÎك من أاجل القضشاء على اإ’رهاب
على كافة ا÷بهات سشوية وبششكل منسشق””.
موازاة مع ذلك ،أاعلن بن علي الششريف أانه ’ توجد
أاي رعية جزائرية ب Úضشحايا ا’عتداء اإ’رهابي الذي
اسشتهدف أاول أامسص السشبت جسشر ””لندن بريج”” بالعاصشمة
الÈيطانية لندن.
وأاوضشح بن علي الششريف أانه ””وفقا للمعلومات
اأ’ول- -ي- -ة اŸسش -ت -ق -اة م -ن مصش -ا◊ن -ا ال -دب -ل -وم -اسش -ي -ة
والقنصشلية بلندن فإانه ’ توجد أاي رعية جزائرية بÚ
ضشحايا ا’عتداء اإ’رهابي الذي اسشتهدف العاصشمة
الÈيطانية لندن””.
وأاكد يقول إان سشفارة وقنصشلية ا÷زائر بلندن ””‘
اتصشال دائم مع السشلطات الÈيطانية Ÿتابعة تطور
الوضشع””.

وزير ا’تصسال يسستقبل بن حمادي

على سسلطة ضسبط السسمعي البصسري –مل مسسؤوولياتها
الششؤوون اÿارجية أان ””زيارات أاخرى
من نفسص القبيل م›Èة من أاجل

ت-ع-م-ي-ق ال-تشش-اور ب Úال-ب-ل-دان الثÓثة
ح -ول م -واضش -ي -ع م -ن شش -أان-ه-ا ت-ع-زي-ز

عملها اŸششÎك من أاجل اسشتتباب
السشلم واأ’من ‘ ليبيا و‘ اŸنطقة””.

مدلسسي حول موضسوع ””الدفع بعدم الدسستورية””

ا÷زائ ـ ـ ـ ـ ـر تعم ـ ـ ـ ـ ـل عل ـ ـ ـ ـ ـى إارسس ـ ـ ـ ـ ـاء نظ ـ ـ ـ ـ ـام قان ـ ـ ـ ـ ـو Êمتكام ـ ـ ـ ـ ـل
ايريك أافرفسست :دسستور  2016عزز مكاسسب اŸعارضسة

أاكد رئيسس اÛلسس الدسستوري مراد مدلسسي ،أان ””ا÷زائر تعمل على توف Òكل الظروف من أاجل –قيق الدÁقراطية’ ،سسيما عن طريق
إارسساء نظام قانو Êمتكامل ،من أاجل تطبيق اŸادة  ،188التي “كن اŸتقاضس Úمن اللجوء إا ¤اÛلسس الدسستوري ،عن طريق الدفع بعدم
الدسستورية”” ،مذكرا ‘ السسياق بأان ””التعديل الدسستوري Ÿارسس  2016الذي بادر به رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقةÁ ،ثل خطوة
’سساسسية ‘ دولة القانون””.
’نسسان وا◊ريات ا أ
عمÓقة نحو ضسمان وتطوير وحماية حقوق ا إ
والطلبة واأ’سشاتذة.
اأ’و ¤للتعاون ‘ اÛال الدسشتوري
فريال بوشسوية
ودول- - - -ة ال- - - -ق- - - -ان - - -ون وا◊ك - - -ام - - -ة
‡ث- -ل ب- -رن- -ام -ج اأ’· اŸت -ح -دة
–سش -ب-ا ل-ت-ط-ب-ي-ق اŸادة  188من الدÁقراطية””.
ل -ل -ت -ن -م -ي -ة اŸق -ي-م ب-ا÷زائ-ر اي-ريك
و ⁄ي - - - -ف - - - -وت رئ- - - -يسص اÛلسص
ال -دسش -ت -ور ،ال -ت -ي ت -ك -رسص أاح -د أاه-م
أاف -رفسشت ،ح -رصص ع -ل -ى ال-ت-ذك‘ Ò
اŸكاسشب التي أاقرها دسشتور  2016ال -دسش -ت -وري اŸن -اسش -ب -ة ،ل-ي-ذك-ر ب-أان
مداخلته بأان اللقاء يأاتي ‘ ظرف
ويتعلق اأ’مر باإ’خطار الدسشتوري ،التعديل الدسشتوري الذي أاقره رئيسص
تقوم فيه ا÷زائر بإاصشÓحات هامة،
الذي Áكن اŸتقاضش Úمن اللجوء ا÷م -ه -وري -ة ‘ السش -ن -ة اŸنصش -رم -ة،
’سش -ي -م -ا م -ن-ه-ا ال-دسش-ت-وري-ة ال-ت-ي ”
إا ¤اÛلسص الدسشتوري ،عن طريق Áث -ل خ -ط -وة ع -مÓ-ق-ة ن-ح-و ضش-م-ان
إاق -راره -ا Ãوجب ت -ع -دي -ل ‘ ال -ع -ام
ال -دف -ع ب -ع-دم ال-دسش-ت-وري-ة ،ال-ت-ي م-ن وت -ط -وي -ر وح -م -اي -ة ح -ق-وق اإ’نسش-ان
 ،2016التي كرسشت مبادئ تعزيز دولة
اŸق -رر دخ-ول-ه-ا ح-ي-ز ال-ت-ن-ف-ي-ذ ب-ع-د وا◊ري- - -ات اأ’سش- - -اسش- - -ي- - -ة ‘ دول- - -ة
ال -ق -ان -ون ،وذهب إا ¤أاب -ع -د م-ن ذلك
ا
انقضشاء  3أاعوام عن تطبيق الدسشتور ،ال- -ق- -ان- -ون”” ـ مسش -ت -ط -ردا ـ ””و‘ ه -ذ
ب-ال-ت-أاك-ي-د ب-أان مشش-روع ق-ان-ون ت-عديل
ت -اري -خ ي -ت -زام -ن وم -ارسص م -ن ال -ع-ام اإ’طار يششكل “ك ÚاŸتقاضش Úمن
الدسشتور ،حدد بوضشوح إارادة توسشيع
 ،2019اح - - -تضش - - -ن م - - -ق - - -ر اÛلسص اللجوء إا ¤اÛلسص الدسشتوري ،عن
فضشاءات الدÁقراطية ‘ ،إاطار دولة
الدسشتوري أامسص أاششغال ملتقى دو‹ طريق الدفع بعدم الدسشتورية””.
ال -ق -ان -ون ال-عضش-وي ،ون-ظ-را ل-ط-اب-ع-ه دÁقراطية وذات طابع اجتماعي.
ت - -ن - -اول م - -وضش - -وع ””ال - -دف - -ع ب- -ع- -دم
وÃج- -رد ف- -ت- -ح ال- -ن- -ق- -اشص ط- -رح العضشوي ،فإان القانون يعود آاليا إا¤
و‘ السش- -ي- -اق ،ت -وق -ف ع -ن -د أاه -م
ال - -دسش - -ت - -وري- -ة ،ت- -ب- -ادل ال- -ت- -ج- -ارب م - -دلسش- -ي أاسش- -ئ- -ل- -ة م- -وج- -ه- -ة ÿبÒ
ع
ل
ط
ي
ي
ذ
ل
ا
،
ي
ر
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ل
ا
ص
س
ل
Û
ا
ﬁاور اإ’صشÓحات التي تكرسشت ‘
واŸمارسشات ا÷يدة””.
جزائري وآاخر بلجيكي”” ،هل يجب عليه.
أاسشمى اŸواثيق ،والتي تخصص أاسشاسشا
م -دلسش -ي و‘ ك -ل -م -ة اف -ت -ت -اح -ي -ة انتظار  2019للحصشول على القانون
ب
ا
و
ن
ل
ا
ص
س
ل
›
و
ش
ض
ع
،
ه
ت
ه
ج
ن
م
ح - - - - -ق- - - - -وق اأ’ف- - - - -راد وا◊ري- - - - -ات
مقتضشبة أالقاها ،اعت”” Èاللقاء الذي ال-عضش-وي ،وم-ا ه-ي الصش-ع-وب-ات ال-ت-ي
ي- -نشش- -ط- -ه أاسش -ات -ذة وخÈاء م -ن ذوي اعÎضشت ب-ل-ج-ي-ك-ا ل-دى دخ-ول-ه ح-ي-ز ب -ب -ل-ج-ي-ك-ا ،ع-م-ي-د سش-اب-ق ‘ ج-ام-ع-ة الدÁقراطية ،وإا ¤ذلك تعزيز العمل
لوفان الكاثوليلكية اأ’سشتاذ فرنسشيسص
التششريعي ،وكذا دور اŸعارضشة ‘
اŸسش -ت -وى ال -رف-ي-عÁ ،ث-ل-ون ث-ق-اف-ات التنفيذ’ ،فتا إا ¤أان اŸعني بتطبيق دل -بÒي ،أاك-د اأن ت-ط-ب-ي-ق آال-ي-ة ال-دف-ع
الŸÈان.
دسش -ت-وري-ة م-ت-ن-وع-ة ،سش-ي-ك-ون ف-رصش-ة ال -ق -ان-ون ل-يسص السش-ل-ط-ات واŸواط-ن بعدم الدسشتورية ليسشت هينة ،وذلك
وأاف- - - -اد ن - - -ائب رئ - - -يسص اÛلسص
ثمينة للمجلسص الدسشتوري وıتلف ف -ق -ط ،وإا‰ا ال -وسش -ط -اء ع -ل-ى غ-رار انطÓقا من Œربة بÓده فرغم مرور
ال-ه-ي-ئ-ات الشش-ري-ك-ة ل-ت-وسشيع رؤويتهم”” ،اÙام ،Úو‘ ه - - -ذا اإ’ط- - -ار ق- - -ال قرابة عقدين كامل Úعلى تطبيقه ،ال-دسش-ت-وري ﬁم-د ح-بشش-ي”” ،ن-ن-ت-ظ-ر
وذلك بهدف التوصشل ـ أاضشاف يقول ـ اŸدي - -ر ال - -ع- -ام Ÿرك- -ز ال- -دراسش- -ات إا’ أان التحكم فيه ما زال نسشبيا ،و‘ ال - -ك - -ث Òم - -ن آال - -ي - -ة ال- -دف- -ع ب- -ع- -دم
””إا ¤فهم أافضشل وتطبيق فعال آ’لية وال- -ب- -ح- -وث ال -دسش -ت -وري -ة ب -اÛلسص رده ع- -ل- -ى سش- -ؤوال م- -دلسش- -ي ،أاك -د أان ال -دسش -ت -وري -ة ،أ’ن ت -ط-ب-ي-ق-ه-ا يسش-م-ح
عدم الدفع بعدم الدسشتورية”” ،مذكرا ال - - -دسش- - -ت- - -وري ،اأ’سش- - -ت- - -اذ ﬁم- - -د ا÷زائر بإاقرارها اآ’لية تفتح ورششة للمجلسص الدسشتوري بتعزيز ششرعيته،
‘ السشياق ””وضشع اÛلسص الدسشتوري ب -وسش -ل -ط -ان ‘ ،رده ع -ل -ى ا’نشش-غ-ال كبÒة’ ،بد من ا’سشتعداد لها جيدا ،ك -م -ا يسش -م -ح ل -ل -م -واط -ن ب -اسش -ت -ع-ادة
بالتنسشيق مع برنامج اأ’· اŸتحدة اأ’ول ””م - -ن - -ذ سش- -ن- -ة ون- -ح- -ن بصش- -دد من خÓل تكوين القضشاة واÙام ،Úالدسشتور ،كما من ششأانه تسشريع مسشار
ل-ل-ت-ن-م-ي-ة م-ن-ذ ع-دة سش-نوات ،اأ’سشسص التحضش Òلـ  ، 2019ا◊كومة –ضشر
تششريع اÛلسص الدسشتوري.

ا÷زائر –تفل باليوم العاŸي للبيئة

Œر Ëالعتداء على اÙيط والرهان على القتصساد األخضسر

–ت -ف -ل ا÷زائ -ر ،ب -ال -ي -وم ال -ع -اŸي ل -ل-ب-ي-ئ-ة
اŸصسادف لـ  5جوان من كل سسنة ،حيث عملت
منذ  14سسنة أاي منذ صسدور أاول قانون سسنة
 2003من أاجل حماية البيئة ،وتوفﬁ Òيط
’ضسافة إا ¤حزمة من
Óنسسان ،با إ
نقي و’ئق ل إ
ال-نصس-وصس ال-تشس-ري-ع-ي-ة ،م-ن-ه-ا ال-ق-ان-ون اŸتعلق
’ثر البيئي ””اŸلوث الدافع”” .
با أ

حياة  /ك

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اه-ت-م-ام ك-ب Òت-ول-ي-ه السش-ل-ط-ات ال-ع-م-ومية للجانب
ال-ب-ي-ئ-ي ،م-ن خÓ-ل ا◊م-اي-ة ال-ق-ان-ون-ي-ة ،وق-د أاع-ط-ى
اŸششرع ا÷زائري أاهمية واضشحة للمجال البيئي منذ
صشدور أاول قانون إا ¤آاخر قانون صشدر سشنة ، 2003
باإ’ضشافة إا ¤صشدور مراسشيم عدة– ،اول كلها ا◊د
من ا’عتداءات على البيئة وحمايتها بششتى الطرق.
وŒسش -د ه -ذا ا’ه -ت-م-ام Ãصش-ادق-ة ا÷زائ-ر ع-ل-ى
العديد من اŸعاهدات وا’تفاقيات ،كما أان قانون
حماية البيئة يتسشم با◊داثة ،ذلك أان سشن قواعده جاء
كرد فعل للتطورات الصشناعية والتكنولوجية والبيئية
التي عاششتها ا÷زائر كغÒها من الدول اأ’خرى.
وي- -تضش- -م- -ن ال- -تشش- -ري- -ع ا÷زائ -ري ع -ل -ى غ -رار
تشش -ري -ع -ات ال -ع -ا ⁄ال -ك -ث Òم -ن اأ’م -ث -ل-ة ‘ ›ال
الضشبط اإ’داري اŸتعلق بحماية البيئة كإاعتماد
أاسشلوب الÎخيصص ‘ قانون اŸياه ،قانون اŸناجم
،القانون اŸتعلق بحماية السشاحل وتثمينه ،القانون
اÙدد Ÿناطق التوسشع واŸواقع السشياحية ،كما
‚ده أايضشا ‘ التششريع اأ’سشاسشي للبيئة ،باإ’ضشافة
إا ¤ق -ان -ون ال -ت -ه -ي -ئ -ة وال -ت-ع-م Òوق-ان-ون اŸنشش-آات
اŸصشنفة.
وسشعيا منها لضشمان حماية أافضشل للبيئة ششاركت

ا÷زائر ‘ عدة ندوات دولية ،كما صشادقت على
اتفاقية ريو دي جانÒواŸتعلقة بحماية البيئة سشنة
 ،1992التي تنصص على ضشمان حاجيات اأ’جيال
ا◊اضشرة واŸسشتقبلة ‘ التنمية والبيئة .
ولوضشع حد ıتلف أانواع التلوث ” ،إاقرار
›موعة من الضشرائب والرسشوم البيئية ،وتخصص
تلوث الهواء واŸاء ،مع اإ’ششارة إا ¤أانه ” إادخال
أاول ضشريبة بيئية ،حيث ” فرضص الرسشم اŸتعلق
بالنششاطات اŸلوثة أاو اÿطرة على البيئة ،حيث ”
اسشتحداث عدة ترتيبات جبائية من خÓل قوانÚ
اŸالية للسشنوات . 2003-2002-2000
كما عمدت الدولة إا ¤تششجيع ا’سشتثمارات ‘

إاط - -ار ا’ق - -تصش - -اد اأ’خضش - -ر ،م - -ن خ Ó- -ل “وي- -ل
اŸقاو’ت الششبانية عن طريق آاليات التششغيل على
غ -رار ال -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -دع -م تشش-غ-ي-ل الشش-ب-اب
””اونسشاج”” والوكالة الوطنية لتسشي Òالقرضص اŸصشغر
 ،..على خلق نششاطات تسشاهم ‘ حماية البيئة
و–اف -ظ ع -ل -ي -ه -ا ،و‘ ذات ال -وقت ت -خ -ل -ق الÌوة
وم- -ن- -اصشب الشش -غ -ل ،وت -ت -م -ث -ل ه -ذه اŸشش -اري -ع ‘
اسشÎج -اع ،وت -ث -م Úال -ن -ف -اي -ات ال -ق -اب -ل -ة ل-ل-ت-دوي-ر
باسشتعمال النفايات بدل اŸواد اÿام كاŸطاط،
الزجاج ،وورق ”” الكارطون ”” ،وقد بدأا البعضص منها
يعطي نتائج ايجابية ،تتمثل ‘ اقتصشاد من ا÷انب
اŸا‹ والطاقة.

صس- - - -رح وزي- - - -ر ا’تصس- - - -ال
جمال كعوان لدى اسستقباله،
أامسس ،رئ -يسس سس -ل -ط -ة ضس -ب -ط
السسمعي البصسري زواوي بن
ح- -م- -ادي ،أان- -ه ي- -ت- -ع Úع- -ل -ى
سس - -ل - -ط - -ة ضس - -ب- -ط السس- -م- -ع- -ي
ال-بصس-ري –م-ل مسس-ؤوول-ي-ات-ه-ا
حسسبما أافاد به بيان للوزارة.
أاك- - -د ذات اŸصش - -در أان ””ه - -ذا
ال -ل -ق-اء م-ك-ن ال-وزي-ر م-ن ا’طÓ-ع
على أادوار ومهام سشلطة ضشبط
السشمعي البصشري وطمأانة رئيسشها باسشتعداد وزارة
ا’تصش -ال ال -ت -ام وم -ن خ Ó-ل -ه اسش -ت -ع -داد ا◊ك-وم-ة
ل -ت-ق-د ËاŸسش-اع-دة ل-ه وال-دع-م قصش-د “ك-ي-ن-ه م-ن
–م-ل مسش-ؤوول-ي-ات-ه ك-ام-ل-ة وف-ق-ا ل-نصشوصص القوانÚ
السشارية””.
وتتكفل سشلطة ضشبط السشمعي البصشري بعدة
مهام وفقا للقانون  14-04الصشادر يوم  24فيفري

اŸدير العام لـ””كاسسنوسس”” يوسسف عاشسق لـ ””الشسعب””:

 200أالف إاعذار للتجار ورجال األعمال لتسسوية وضسعيتهم
اŸتضسررون من ا÷فاف واإلرهاب غ Òمعني Úبدفع غرامة التأاخÒ

أاب -رز ع -اشس -ق ي -وسس -ف أاح -م -د
ف- - -ؤواد شس- - -وق- - -ي اŸدي- - -ر ال- - -ع- - -ام
ل -لصس -ن -دوق ال -وط -ن -ي ل -لضس -م -ان
ا’ج- - - - - -ت- - - - - -م- - - - - -اع - - - - -ي ل - - - - -غÒ
’ج-راء””ك-اسس-نوسس”” ،اÛهودات
ا أ
ال- -ت- -ي ي- -ب- -ذل -ه -ا الصس -ن -دوق م -ن
خÓل تقد ËتسسهيÓت لتحفيز
’ج - -راء ع- -ل- -ى
ال - -ع - -م - -ال غ Òا أ
ال -تصس -ري-ح ب-نشس-اط-ات-ه-م ا◊رة،
ودف - -ع اŸؤوم - -ن Úاج - -ت - -م - -اع - -ي - -ا
Ÿسس -ت -ح-ق-ات-ه-م اŸت-أاخ-رة ،ب-ح-يث
’عمال
وجه  200أالف إاعذار للتجار ورجال ا أ
لتسسوية وضسعيتهم Œاه الصسندوق.

سش.بوعموشسة

أاوضشح اŸدير العام لكاسشنوسص ‘ تصشريح هاتفي
لـ«الششعب”” ،أان مصشالح الصشندوق وفرت كل التسشهيÓت
لضشمان تسشوية وضشعية العمال غ ÒاŸؤومن Úاجتماعيا
‘ أاقرب اآ’جال ،وذلك بفتح أابواب هياكل الصشندوق
‘ اŸراكز الكÈى وع Èكافة الÎاب الوطني من
السشبت إا ¤اÿميسص لي ،Óلتفادي الضشغط على مكاتب
الصشندوق ‘ آاخر ◊ظة ،مششÒا إا ¤أانه ” –ديد 30
جوان ا÷اري كآاخر أاجل لتسشديد اإ’ششÎاكات ،على
أان يششرع بعد هذا التاريخ ‘ تطبيق القانون بإاقرار
عقوبات على التأاخ.Ò
وأاضش- -اف ع- -اشش -ق ،أان مصش -ا◊ه وج -هت  200أالف
إاعذار ÷ميع اŸواطن Úالذين يزاولون أاعما’ Œارية
حرة ،والتجار وا◊رفي Úلتسشوية وضشعيتهم اŸتعلقة
بدفع ا’ششÎاكات ،مششÒا إا ¤أان العملية متواصشلة
لتششمل مليون Úمن أاصشل  3مÓي Úمعني بالدفع،
وحسشبه فإان  20باŸائة فقط من اŸنتسشب Úيسشددون
ا’ششÎاكات بصشورة منتظمة ،ما Áثل نحو  600أالف
مششÎك ‘ ،ح Úأان  2مليون و 500أالف مششÎك ’
يسشدد ا’ششÎاكات بصشورة منتظمة.

ب Úمسساحات ›هزة ومسسقية وري جانبي و–ت الضسغط

اسستغÓل ﬁ 30يطا للسسقي للمسساهمة ‘ –قيق األمن الغذائي

يعكف الديوان الوطني للسسقي وصسرف اŸياه ع Èوحدات ا’سستغÓل اŸتواجدة ع Èالوطن على اسستغÓل ﬁ 30يطا للسسقي ،وذلك ‘
’من الغذائي وذلك من خÓل اŸوارد اŸائية الÓزمة و Œنيد اŸياه اŸسستعملة اŸعا÷ة من طرف
إاطار توسسيع اŸسساحات اŸسسقية ،وضسمان ا أ
الديوان الوطني للتطه ،Òوذلك بكل من و’ية وهران ،الشسلف ،ا÷زائر ،قسسنطينة والصسحراء .
اŸسش -اح-ات اŸسش-ق-ي-ة  175093ه-ك-ت-ارا ،ف-ي-م-ا ” وقسش-ن-ط-ي-نة  78053ه-ك-ت-ار ،وب-خصش-وصص م-ن-ط-قة
اعتماد طريقة ري متباينة بسشبب ا◊اجة وما ا÷نوب  14599هكتار يتم سشقي  6939هكتار بالري
يششرف الديوان الوطني للسشقي و صشرف اŸياه”” لونيد”” يÓئم كل ﬁيط حيث تباينت ب Úا÷انبي والذي ا÷اذبي فقط دون اسشتعمال أاسشلوب –ت الضشغط.
من خÓل وحدات ا’سشتغÓل على تسشي ÒواسشتغÓل وصشيانة بلغ  80127هكتار و–ت الضشغط  94966هكتار.
ويواصشل الديوان الوطني للسشقي وصشرف اŸياه
وتأاتي و’ية وهران ‘ اŸقدمة Ãسشاحة هكتار بالتنسشيق مع وزارة الفÓحة اسشتغÓل اŸسشاحات
شش -ب -ك -ات السش -ق -ي والشش -ب -ك-ات اŸرت-ب-ط-ة ،واإ’شش-راف ع-ل-ى
 46842هكتار تÎاوح ب› 31.342 Úهزة و  15500اŸسشقية Ãا يتÓءم وطبيعة كل ﬁيط من خÓل
عمليات السشقي ،ناهيك عن تسشويق اŸاء الفÓحي وتقد Ëمسشقية ،كما ” تبني فيها كل من طرق الري اŸعتمدة غرسص اأ’ششجار اŸثمرة التي تÓئمه على غرار
اŸسشاعدة واŸششورة اŸسشتعجلة Ÿسشتعمليه.
ب Úا÷انبي بـ  14300هكتار و–ت الضشغط .2001
Œربة ﬁيط ””حنايا”” بهدف اŸسشاهمة أاك‘ Ì
وبلغة اأ’رقام بلغت اŸسشاحة بالهكتار بالنسشبة
ق -در ›م -وع اŸسش -اح -ة اŸسش -ت -غ -ل -ة ب -الشش -ل-ف –قيق اأ’من الغذائي وتعزيزه وترششيد اسشتغÓل
ل -أ
Óراضش -ي اÛه -زة  219159ه-ك-ت-ار ب-ي-ن-ما بلغت  157711ه- -ك- -ت- -ار ،أام- -ا ا÷زائ -ر  97047هكتار ،اŸياه ع Èاسشتعمال اŸسشتعملة بعد معا÷تها.

سسعاد بوعبوشش

 2014اŸت-ع-ل-ق ب-ال-نششاط السشمعي
ال -بصش -ري ،م -ن -ه -ا سش-ه-ر أاعضش-اءه-ا
التسشعة على عدم –يز اأ’ششخاصص
اŸع -ن -وي -ة ال -ت -ي تسش-ت-غ-ل خ-دم-ات
ا’تصشال السشمعي البصشري التابعة
للقطاع العام وضشمان اŸوضشوعية
والششفافية وكذا السشهر على ترقية
ال- -ل- -غ- -ت Úال -وط -ن -ي -ت Úوال -ث -ق -اف -ة
الوطنية.
ك- -م -ا ت -ت -ك -ف -ل سش -ل -ط -ة ضش -ب -ط
السشمعي البصشري بضشمان احÎام
تعدد التيارات الفكرية واآ’راء ‘ الÈامج اإ’ذاعية
والتلفزيونية.
وÃوجب القانون ذاته يتع Úعلى سشلطة الضشبط
السشهر على أان تعكسص أاصشناف الÈامج التي يقدمها
ناششرو خدمات ا’تصشال السشمعي البصشري التنوع
الثقا‘ الوطني واحÎام كرامة ا’نسشان وحماية
الطفل واŸراهق.

وق -ال أايضش -ا إان -ه سش -ي -ت -م إاع -ف -اء
مششÎكيه بنسشبة  50من اŸائة من
مسش - -ت - -ح - -ق - -ات ال - -ت- -أاخ- -ر ‘ دف- -ع
اششÎاك - -ات السش - -ن- -وات السش- -اب- -ق- -ة،
Óشش -خ -اصص ال -ذي -ن ق-دم-وا اأ’دل-ة
ل -أ
التي سشببت لهم التأاخ ،Òكما تسشمح
‘ ا◊ا’ت القاهرة من ا’سشتفادة
من إاعفاء كلي بنسشبة  100باŸائة،
ب-ح-يث سش-يسش-ت-ف-ي-د الفÓحون الذين
ي-ق-دم-ون أاسش-ب-اب-ا م-ق-ن-ع-ة كا÷فاف
واإ’رهاب من إالغاء غرامة التأاخÒ
كليا للسشنوات اŸاضشية ،ونفسص القرار بالنسشبة إا¤
ال -ت -ج -ار ال-ذي-ن ت-ع-ط-لت نشش-اط-ات-ه-م بسش-بب اأ’شش-غ-ال
العمومية ،أاو تعرضص Óﬁتهم إا ¤حادث ،يتم تÈيره
من خÓل طعن يقدمونه إا ¤اŸصشالح اŸعنية.
وحسشب اŸدي -ر ال -ع -ام ل -لصش -ن -دوق ال -وط -ن -ي
للضشمان ا’جتماعي لغ Òا’أجراء ،فاإن زيادة
ا’ششÎاك - -ات سش- -ت- -م- -ك- -ن م- -ن –سش Úمسش- -ت- -وى
اÿدم -ات ا’ج -ت -م -اع-ي-ة ،خ-اصش-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
ب-ال-ت-ق-اع-د ،ك-م-ا اأن-ه-ا سش-ت-ك-ون مصش-درا ل-ت-م-ويل
وتوازن نظام الضشمان ا’جتماعي ،من خÓل
ضشمان تغطية النفقات عن طريق اŸداخيل.

صسديقي ينصسب اŸدير ا÷ديد
÷امعة اŸسسيلة ويكشسف:

إايفاد ÷نة للتحقيق ‘ اإلقصساء
البيداغوجي لـ  18طالبا

سشيتم إايفاد ””عما قريب”” ÷نة للتحقيق بششأان
اإ’قصشاء البيداغوجي لـ  18طالبا بجامعة اŸسشيلة
ﬁمد بوضشياف ،حسشبما صشرح به أامسص ،اأ’مÚ
العام لوزارة التعليم العا‹ والبحث العلمي ﬁمد
صشÓح الدين صشديقي.
أاوضشح صشديقي خÓل إاششرافه على تنصشيب
اŸدير ا÷ديد ÷امعة ﬁمد بوضشياف ردا على
ه -ذا ا’نشش -غ -ال ال -ذي رف -ع -ه ‡ث -ل -و اŸن-ظ-م-ات
الطÓبية على خلفية ا’عتداء الذي تعرضص له
م -ن -ذ أاسش -ب-وع Úأاسش-ت-اذ Ãع-ه-د ت-ق-ن-ي-ات ال-تسش-يÒ
ا◊ضش -ري أادخ -ل -ه إا ¤مصش-ل-ح-ة ال-ع-ن-اي-ة اŸرك-زة
باŸسشتششفى ما أادى إا ¤تسشليط عقوبة ‘ حق
الطلبة اŸعتدين تتمثل ‘ إاقصشاء يصشل إا5 ¤
سشداسشيات.
وبشش-أان اŸت-اب-ع-ات ال-قضش-ائ-ي-ة ‘ ح-ق ال-ط-ل-بة
على خلفية ا◊ادثة أاوضشح نفسص اŸسشؤوول بـ ””أانها
تعد ششخصشية و ليسص أ’حد التدخل فيها””.
و” باŸناسشبة تنصشيب اŸدير ا÷ديد ÷امعة
اŸسش -ي -ل -ة اأ’سش -ت -اذ ك -م -ال ب -داري خ-ل-ف-ا أ’ح-م-د
بوطرفاية الذي حول ‘ نفسص اŸنصشب بجامعة
بسشكرة.

»æWh

اإ’ثنين  05جوان  2017م
الموافق لـ  10رمضسان  1438هـ

قللت من خطورة ألتسسريب ‘ أمتحانات «ألبيام»

بن غÈيت– :ريات لتحديد هوية مروج مادة العربية ع Èالفايسسبوك
ضسرورة ملحة للوقاية من ألعنف أŸدرسسي وألغشس بدءأ من أŸوسسم ألقادم

أكدت وزيرة ألÎبية ألوطنية نورية بن غÈيت ،أن أمتحانات شسهادة ألتعليم أŸتوسسط ألتي ألتحق بها أمسس حوأ‹ نصسف
ل‚احها ،موضسحة أنه
لمنية إ
لجرأءأت ألتنظيمية وأ أ
مليون تلميذ ،أنطلقت ‘ ظروف هادئة ووفرت كافة ألظروف وأ إ
يجرى حاليا –ديد هوية أŸتسسبب ‘ « ترويج « موأضسيع أمتحان أللغة ألعربية على موقع ألفايسسبوك دقائق معدودة بعد
أنطÓق ألمتحان.

معسضكر :أام ا.Òÿسس
أاضسافت بن غÈيت بالقول إان حماية وتأامÚ
ا’متحانات الوطنية هي مسسأالة تتقاسسمها جميع
مؤوسسسسات الدولة واÛتمع وأاولياء التÓميذ و’بد
من خلق وعي جماعي لصسد وﬁاربة الظاهرة التي
“سش Ãصسداقية قطاع الÎبية ،وكذا توف Òنفسش
الظروف واŸناخ اÓŸئم للتلميذ حتى يع Èعن
كفاءته وحتى تكون الفرصش متكافئة أامام جميع
التÓميذ ،مشسÒة إا ¤أان ظاهرة تسسريب مواضسيع
ا’متحانات ’ تشسمل ا÷زائر فحسسب إا‰ا عدة
دول ت -ع -ا Êم -ن أاث -ر ع -دم ال -ت -ح -ك -م ‘ سس -ل -ب -ي -ات
التكنولوجيا ،مؤوكدة أان للجزائر رغبة ‘ تطوير
اŸعرفة وكل قطاع وزاري يقدم جهودا ÿدمة هذا
اŸبدأا الذي يسستمد جوهره من إاصسÓحات رئيسش
ا÷مهورية العميقة التي تؤوسسسش Ÿدرسسة ا÷ودة
القائمة على حسسن التسسي Òوا◊وكمة.
أاكدت بن غÈيت أان مصسا◊ها أاعدت إاجراءات
ذك -ي-ة ل-زرع روح اŸسس-ؤوول-ي-ة ب-ال-ت-ل-م-ي-ذ سس-يشس-رع ‘
ت -ط -ب -ي -ق-ه-ا ب-داي-ة م-ن اŸوسس-م ال-دراسس-ي اŸق-ب-ل،
وسستكون بداية هذه اإ’جراءات من –سس ÚالعÓقة
ب Úال -ت -ل -م -ي -ذ وال -ك -ت -اب اŸدرسس -ي وب Úال-ت-ل-م-ي-ذ
واŸرفق العمومي ،حيث لن يكون الكتاب اŸدرسسي
›انيا إاطÓقا إا‰ا سسيمنح للتÓميذ عن طريق
اإ’عارة ويسسÎجع نهاية كل سسنة.
وأاوضسحت بن غÈيت أان هناك ضسرورة ملحة
ل -ل -وق -اي -ة م -ن ال -ع -ن -ف اŸدرسس -ي وإاع -ارة ال-ك-ت-اب
اŸدرسسي هو أاحد أاهداف هذه الضسرورة من خÓل
ت -ل -ق Úال -ت -ل -م -ي -ذ آاداب اŸسس -ؤوول-ي-ة Œاه اÙي-ط
والبيئة التي ينتمي إاليها ،وأ’ن قطاع الÎبية يلعب
دورا ‘ التكوين القبلي للتلميذ إ’عداده من أاجل أان
يكون فعا’ ‘ ›تمعه ’ بد حسسب بن غÈيت و‘
إاط -ار ع -ق -ل -ن -ة ال -تسس -ي Òم-ن الÎك-ي-ز ع-ل-ى ا÷انب
البيداغوجي ،حيث تقرر حسسبها أان يكون موضسوع
الدرسش ا’فتتاحي للموسسم الدراسسي اŸقبل حول
اŸواطنة عموما كما سسيشسمل الÈنامج الدراسسي
السسنوي تظاهرات ودروسسا حول اÙافظة على
ال-ب-ي-ئ-ة ،ك-م-ا ج-ددت وزي-رة الÎب-ي-ة ح-رصس-ه-ا ع-ل-ى
ت -ط -وي -ر اŸسس -رح اŸدرسس -ي و“ك Úال -ت-ل-م-ي-ذ م-ن
التعب Òمهما كانت اللغة ÿدمة كفاءات التواصسل
وصسقل الكفاءات الشسخصسية للتلميذ.
وكانت نورية بن غÈيت قد أاشسرفت أامسش من

م -ت -وسس -ط -ة الشس -ي-خ ع-ب-د ال-ق-ادر اŸشس-ر‘ Ãدي-ن-ة
غريسش على انطÓق ا’متحانات الرسسمية لشسهادة
نهاية مرحلة التعليم ا’بتدائي ،التي التحق بها
ح-وا‹ نصس-ف م-ل-ي-ون ت-ل-م-ي-ذ ال-راب-ع-ة م-ن ال-ت-ع-ل-ي-م
اŸتوسسط.

الوزارة ملتزمة بتسسوية جميع
ا’نشسغا’ت واŸشساكل العالقة
دعت نورية بن غÈيت إاطارات قطاع الÎبية إا¤
Œدي -د ال-ت-زام-ه-م ÿدم-ة ال-ت-ل-م-ي-ذ ،م-ث-م-ن-ة Œن-د
نقابات القطاع وإاطاراته من أاجل اسستقرار اŸوسسم
الدراسسي وتوف Òظروف مثالية للعمل والدراسسة.
وأاك -دت وزي -رة الÎب -ي -ة ‘ خضس -م اسس -ت -م -اع -ه-ا
’نشسغا’ت عمال قطاع الÎبية أان القطاع يحتاج
إا ¤اهتمام عميق وليسش دÁاغوجية ،مشسÒة إا¤
أانها تعÎف باÿلل اŸوجود ‘ القانون اأ’سساسسي
ل-ل-مشس-رف ÚالÎب-وي Úع-ل-ى سس-ب-ي-ل اŸث-ال ب-اعتباره
يحمل بعضش ا’خت’Óت والتعقيدات ،مذكرة أان
الوزارة تعمل من خÓل ا◊وار والتشساور اŸكثف
م -ع ال -ن -ق -اب -ات واŸف -اوضس -ات ا◊ث -ي -ث -ة م-ع ب-اق-ي
اأ’طراف للتكفل با’نشسغا’ت بشسكل تدريجي.

أ’ي ﬁاولة غشش أاو تواطؤو مع اÙاول.Ú
وزيادة على هذا ” تشسديد الرقابة Ÿنع حمل
ال -ه -وات -ف ال-ن-ق-ال-ة ،ح-يث اسس-ت-ق-دمت اإ’دارة ه-ذه
السس -ن -ة ،ع -ل -ى مسس -ت-وى ك-ل اŸراك-ز أاج-ه-زة ي-دوي-ة
لكشسف حامل الهاتف بسسهولة ،يسستعملها اŸؤوطرون
Ãداخ- -ل اŸراك- -ز ،ب -ح -يث “ك -نت م -ن اسسÎج -اع
ال -عشس -رات م -ن ال -ه -وات-ف ال-ن-ق-ال-ة ل-ل-مÎشس-ح‘ Ú
صسبيحة اليوم اأ’ول.
أاورد ،بيان Ÿديرية الÎبية لو’ية خنشسلة ‘
هذا اإ’طار ،أان عدد اÎŸشسح Úلنيل هذه الشسهادة
اŸسسجل Úلدورة جوان  ،2017بلغ  7974مسسجل،
م-ن-هم  3754إان -اث ،و 494مÎشس -ح Úأاح -رار ،م-ن
بينهم  455نزيل Ãؤوسسسسة إاعادة الÎبية بابار ،حيث

توف Òالنقل اŸدرسسي يريح مÎشسحي اŸداشسر النائية بالشسلف

الشضلف :و.ي .أاعرايبي

حسسب م- -دي- -ري- -ة الÎب -ي -ة ب -ال -و’ي -ة ف -إان ع -دد
اŸلتحقÃ Úقاعد ا’متحان بلغ ‡ 15724تحن
م-ن ضس-م-ن-ه-م 194مÎشس -ح ح -ر ،م -وزع Úع -ل -ى 57
مركزا راعى فيه مسسؤوولو القطاع التوزيع اإ’قليمي
للمؤوسسسسات الÎبوية اŸتواجدة ع 35 Èبلدية.
أاما بخصسوصش عملية التأاط Òفقد اسستهدفت
 2427مؤوطر من بينهم  171رئيسش مركز ،فيما ”
اعتماد مركزين للجمع وآاخر للتصسحيح.
هذه العملية التي جندت لها كل الوسسائل البشسرية
واŸادي -ة ل -ق -يت اسس -ت -حسس-ان أاول-ي-اء ال-تÓ-م-ي-ذ ال-ذي-ن
وج-دن-ا ب-عضس-ه-م Ãح-ي-ط م-راك-ز ا’م-ت-ح-ان-ات كدعم
معنوي أ’بنائهم حسسب قول بعضسهم.
أاما فيما يتعلق Ãسساهمة البلديات فقد جندت
عشس- -رات ا◊افÓ- -ت ل -ن -ق -ل اÎŸشس -ح Úإا ¤م -راك -ز
اإ’ج -راء ان -ط Ó-ق -ا م -ن اŸداشس -ر واŸن-اط-ق ال-ن-ائ-ي-ة
ب-ال-ب-ل-دي-ات ال-ري-ف-ي-ة حسسب تصس-ري-ح-ات بعضش رؤوسساء
اÛالسش البلدية الذين أاكدوا لـ «الشسعب» التزامهم

مÎشسحو «بيام» مرتاحون Ÿادتي العربية والفيزياء

أج- -م- -ع مÎشس- -ح- -و شس -ه -ادة أل -ت -ع -ل -ي -م
أŸت-وسس-ط ،أمسس ،ع-ل-ى سس-ه-ول-ة م-وأضس-ي-ع
لول من ألمتحان ألنهائي وسسط
أليوم أ أ
أج-وأء ط-ب-ع-ت-ه-ا أل-ف-رحة وألسسرور رغم
مشس- -ق- -ة ألصس- -ي- -ام وأ◊رأرة أŸرت- -ف -ع -ة،
لج -وأء غ -ي -اب ألرت -ب -اك
ح- -يث م -ي -ز أ أ
لسسئلة
وأÿوف ،من أنتشسار تسسريبات أ أ
ع-ل-ى شس-ب-ك-ات أل-ت-وأصس-ل ألج-تماعي‘ ،
ح Úي -ع-ل-ق أل-تÓ-م-ي-ذ أآم-ال-ه-م صس-ب-ي-ح-ة
أليوم على موضسوع ألرياضسيات.
«الشسعب» و‘ جولة اسستطÓعية إا ¤بعضش
م- -راك- -ز ا’م- -ت- -ح- -ان ب- -ال- -ع- -اصس- -م -ة ،راف -قت
اÎŸشسح ‘ Úالسساعات اأ’و ¤من ا’متحان،
والتي ميزها الهدوء وغياب اÿوف وا’رتباك
الذي طاŸا يخيم على اأجواء
ا’م -ت -ح -ان -ات ال -ن -ه-ائ-ي-ة،اأ’م-ر
ال - -ذي Ÿسس - -ن - -اه ع - -ن - -د أاغ- -لب
اŸمتحن.Ú
‘ ح -دود السس-اع-ة م-ن-تصس-ف
ال -ن-ه-ار وأام-ام م-رك-ز ا’م-ت-ح-ان
اأ’خ - -وي - -ن ع - -روج وب - -رب- -روسش
ببلدية ا÷زائر الوسسطى خرج
اÎŸشس-ح-ون دف-ع-ة واح-دة ب-ع-د
اإ’عÓن عن نهاية الوقت اÙدد لÓمتحان،
اقÎبنا من بعضش التÓميذ وعÓمات السسعادة
بادية على وجوههم والسسر حسسب أاغلبهم هو
سسهولة موضسوعي امتحان اللغة العربية ومادة
الفيزياء.
“ح-ور م-وضس-وع ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ح-ول نصش
تاريخي من خطاب للرئيسش الراحل هواري
بومدين حول اÿدمة الوطنية ،وبدا جليا أان
اŸوضسوع كان ‘ متناول ا÷ميع حسسب من
–دثنا إاليهم ،حيث  ⁄يخرج اŸوضسوع عن
الÈنامج اŸقرر ،كما أانه جاء ‘ شسكل خطاب
نصس -ي وه -و م -ا ي -فضس -ل -ه اÎŸشس-ح-ون خÓ-ف-ا
للنصش الشسعري.
موضسوع مادة الفيزياء هو اآ’خر كان بردا
وسس Ó-م -ا ع -ل-ى ج-ل اÎŸشس-ح Úال-ذي-ن أاب-دوا
ت -ف -اؤول -ه -م ال -ك -ب Òل -ل -م -واد اأ’خ-رى’ ،سس-ي-م-ا
الرياضسيات التي بر›ت صسباح اليوم ،وأاشسار
التÓميذ إا ¤أان موضسوع مادة الفيزياء شسمل
ال - -فصس - -ول ال - -ثÓ- -ث- -ة اŸق- -ررة ‘ الÈن- -ام- -ج
الدراسسي ورغم ذلك كانت اأ’سسئلة مفهومة
وغ Òمعقدة.
غ Òبعيد عن مركز امتحان اأ’خوين عروج
بربورسش توجهنا إا ¤مركز امتحان متوسسطة
باسستور ،الذي Áتحن فيه مÎشسحو متوسسطة

ديكارت ،حيث  ⁄تختلف اأ’جواء التي ميزتها
الفرحة والسسعادة لدى أاغلب التÓميذ ‡ن
–دث -ن -ا إال -ي -ه -م رغ -م أان ب -رن -ام-ج ا’م-ت-ح-ان
يختلف عن اŸراكز اأ’خرى.
اجتاز مÎشسحو متوسسطة ديكارت امتحان
ال- - -ل- - -غ- - -ة ال- - -ف- - -رنسس- - -ي- - -ة ال- - -ذي ج- - -اء –ت
موضسوع»تفادي التبذير الغذائي» و‘ الفÎة
اŸسسائية اجتازوا امتحان اللغة العربية ،وفقا
ل- -لÈن- -ام- -ج اÿاصش ب- -ه -م ‘ ،ح‡ Úت -ح -ن -و
اŸراك - -ز اأ’خ - -رى اج - -ت - -ازوا م- -ادة الÎب- -ي- -ة
اإ’سسÓمية.
وب-خصس-وصش م-وضس-وع ال-ل-غ-ة ال-فرنسسية وهو
ع -ل -ى شس -ك-ل نصش ن-ق Ó-ع-ن ج-ري-دة «ل-وم-ون-د
ال -ف -رنسس -ي -ة» ي -حث اŸواط -ن Úع -ل-ى ضس-رورة
تفادي التبذير واإ’سسراف ‘ ا◊ياة اليومية،
ح -يث ك-انت اأ’سس-ئ-ل-ة م-ف-ه-وم-ة وواضس-ح-ة و⁄
ت -خ -رج ع -ن اŸع -ت -اد وه-و م-ا
ت -رج -م -ت -ه ا’ب-تسس-ام-ات ال-ت-ي
ارتسس - - - -مت ع - - - -ل- - - -ى وج- - - -وه
اÎŸشسح.Ú
وت -ت-ج-ه اأ’ن-ظ-ار ال-ي-وم اإ¤
م- -وضس -وع م -ادة ال -ري -اضس -ي -ات
ال- - -ذي ع- - -ادة م- - -ا ي- - -ح - -م - -ل
مفاجئات تختلف “اما عن
اليوم اأ’ول ،ومن اŸقرر وفق
ب- -رن- -ام- -ج وزارة الÎب- -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة اج -ت -ي -از
ا’م -ت -ح -ان صس -ب -اح ال -ي -وم ،إاضس -اف-ة إا ¤ال-ل-غ-ة
اأ’ج -ن -ب -ي -ة ال -ث -ان -ي -ة ا’‚ل -ي -زي -ة و‘ ال -فÎة
اŸسسائية التاريخ وا÷غرافيا.

إارادة ‘ ا◊صسول
على أاعلى معد’ت
النجاح شسهادات
تنقلتها «الشسعب»

ميكانيزمات ’سستغÓل كفاءات
القطاع و–سس Úالتكوين اŸتواصسل
و‘ ذات السسياق قالت بن غÈيت ،إان تعميم
اسستعمال النظام اŸعلوماتي مع الدخول اŸدرسسي
اŸقبل سسيقضسي على بعضش ا’نشسغا’ت التي كانت
تسسبب احتجاجات عمال القطاع ،كما سسيمكن ذلك
من إاضسفاء الشسفافية ‘ اŸعامÓت اإ’دارية للقطاع
و–سس Úا◊وكمة و–سس Úصسرف اأ’موال.
وأاك -دت ال -وزي -رة أان -ه ب -إام -ك-ان إاط-ارات الÎب-ي-ة
اŸتحصسل Úعلى شسهادات عليا ،اŸشساركة ‘ تعزيز
القدرات البشسرية Ÿركز البحث ‘ علوم الÎبية
حول اŸواضسيع التي يجيدون التحكم فيها اأ’مر
الذي ُ
طلب من إادارة اŸركز إاعداد قائمة بأاسسماء
اŸوظ-ف Úح-ام-ل-ي الشس-ه-ادات ال-ع-ل-ي-ا ’سس-ت-غÓ-لهم
لفائدة القطاع ،هذا إاضسافة إا ¤فتح مناصسب شسغل
لهذه اإ’طارات على مسستوى معاهد التكوين ،هذه
اأ’خÒة سسيبلغ تعدادها مع بداية اŸوسسم الدراسسي
اŸقبل  22معهد تكوين ‘ الÎبية بعد جهود بذلت
’سسÎجاعها ‘ سسبيل إاقامة معهد للتكوين على
مسستوى كل و’ية حسسب ما جاء على لسسان نورية بن
غÈيت.

كامÒات مراقبة وأاجهزة كشسف الهواتف لوضسع حد لظاهر الغشش

لول م -ن أم -ت -ح -ان-ات شس-ه-ادة
ع -رف أل -ي -وم أ أ
أل-ت-ع-ل-ي-م أŸت-وسس-ط ،ت-ن-ظ-ي-م-ا ﬁك-ما من طرف
إأدأرة أل -ق -ط -اع Ãسس -اه -م -ة رؤوسس -اء أل -ب -ل -دي-ات
أل- -ذي -ن وف -روأ أل -ن -ق -ل أŸدرسس -ي ل -ل -مÎشس -حÚ
ألقاطن ÚباŸناطق ألريفية وأŸدأشسر أŸعزولة.

17355

وسسط أجوأء منظمة غاب عنها أÿوف وألرتباك من ألتسسريبات

العاصضمة :جÓل بوطي

لول لمتحان شسهادة ألتعليم أŸتوسسط
إأجرأءأت صسارمة ‘ أليوم أ أ

أسستحسسن أŸمتحنون ‘ شسهادة ألتعليم أŸتوسسط
بولية خنشسلة ،ألنخفاضس أÙسسوسس ‘ درجة
لول م- - - -ن إأج- - - -رأء
أ◊رأرة ،خ Ó- - - -ل أل - - - -ي- - - -وم أ أ
ألخ -ت -ب -ارأت خ -اصس -ة ون-ح-ن ‘ ألشس-ه-ر أل-فضس-ي-ل،
حيث  ⁄تتجاوز  24درجة مئوية ما سسهل على
أل-تÓ-م-ي-ذ أج-ت-ي-از ألم-ت-ح-ان-ات ‘ أج-وأء مريحة
ع 30 Èمركز إأجرأء ببلديات ألولية ألـ.21
“ي -ز ال -ي -وم اأ’ول ،ل Ó-م -ت -ح -ان -ات ،ب-إاج-راءات
صسارمة ‘ تسسي Òالعملية ،حيث عمدت مديرية
الÎبية ،على غرار كل مديريات الوطن ،بنصسب
كامÒات مراقبة بكل مراكز اإ’جراء ،وذلك على
مسس -ت -وى ،إادارة اŸراك -ز Ãك -اتب اأ’م -ان-ة وأام-اك-ن
وضسع اأ’سسئلة من أاجل تشسديد الرقابة والتصسدي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ب- -وضس- -ع ه- -ذه اŸرك -ب -ات –ت تصس -رف اŸم -ت -ح -نÚ
لتخفيف تعبهم من جهة وجهة أاخرى تطبيق تعليمات
وزيرة القطاع اÿاصسة بإاجراءات غلق أابواب مركز
اإ’م- -ت- -ح -ان -ات ‘ وقت ﬁدد ت -ف -ادي -ا أ’ي Œاوزات
ﬁتملة.
هذه اŸبادرة التي لقيت اسستحسسان اأ’ولياء جاءت
ÿلق ظروف مÓئمة للمÎشسح Úووضسعهم ‘ أاريحية
يقول ﬁدثونا الذين اعتÈوا مشساركة مصسالح الدرك
خ-اصس-ة ب-ه-ذه ال-ب-ل-دي-ات م-كسس-ب-ا ودع-م-ا ق-ويا أ’بنائنا
اŸمتحن.Ú

” اتخاذ كل اإ’جراءات إاداريا وبيداغوجيا من
طرف مديرية الÎبية وإادارة هذا السسجن من أاجل
توف Òكل الظروف لهذه الفئة إ’جراء ا’ختبارات
‘ أاجواء حسسنة.
ك - -م - -ا ب - -ل- -غ ع- -دد اŸسس- -ج- -ل Úم- -ن ف- -ئ- -ة ذوي
ا’حتياجات اÿاصسة  12مÎشسحا  07من مدرسسة
صسغار الصسم الكائنة بعاصسمة الو’ية ،و 04معاقÚ
حركيا ومكفوف.
وحسسب ذات اŸصس - -در ،ف - -ق - -د ” تسس- -خ Òك- -ل
اإ’مكانيات البشسرية واŸادية بقطاع الÎبية ،منها
تسسخ 2394Òمؤوطر من ﬂتلف الرتب للسسهر على
إا‚اح تسسي Òا’ختبارات على مدار ثÓثة أايام.

خنشضلة :سضكندر ◊جازي

ا◊ماية اŸدنية تضسع جهازا
أامنيا لتغطية امتحانات «البيام»

سسخرت مديرية ا◊ماية اŸدنية لو’ية اŸدية
جهازا أامنيا مهما لتغطية ا’متحانات الرسسمية
لشس -ه -ادة ال -ت -ع -ل -ي -م اŸت -وسس-ط وذلك عﬂ Èت-ل-ف
اŸؤوسسسسات الÎبوية ،حيث ” تسسخ Òأازيد من
 231عون Ãختلف الرتب وأاك Ìمن  48مركبة من
الوسسائل اŸادية التابعة لها ،وأازيد من  70وسسيلة
اتصسال من راديو ﬁمول.

اŸدية :ع.علياÊ

أحدثت زوبعة وسسط ألتÓميذ

تسسريب مواضسيع امتحانات مزورة بالبويرة

عرفت عدة مراكز امتحانات بالبويرة تسسريب مواضسيع مزورة ،جعلت اÎŸشسح’ Úمتحان شسهادة التعليم
اŸتوسسط يفقدون الÎكيز خاصسة الذين –صسلوا عليها ،كما خلفت نوعا من التذمر عند اأ’ولياء الذين عÈوا عن
اسس -ت-ي-ائ-ه-م ،واع-تÈوا م-ث-ل ه-ذه ال-تصس-رف-ات ع-ام-ل تشس-ويشش ع-ل-ى أاب-ن-ائ-ه-م وﬁاول-ة ل-زع-زع-ة اŸن-ظ-وم-ة الÎب-وي-ة
واإ’صسÓحات التي باشسرتها وزارة الÎبية .كما طالبوا بفتح –قيق ومعاقبة هؤو’ء الذين يريدون اŸسساسش Ãصسداقية
ا’متحانات ومسستقبل اأ’و’د أ’غراضش سسياسسية .وأاكد مراد بوزيان مدير الÎبية أان كل اإ’جراءات اتخذت Ùاربة
ظاهرة الغشش ،حيث منع على اŸرشسح Úأاخذ معهم أاي آالة اتصسال مثل الهواتف النقالة.
بالنسسبة للمواضسيع فإانها تسسلم كل صسباح لرئيسش اŸركز والذي يكون مصسحوبا بأاعوان اأ’من ،كما وضسعت كامÒات
اŸراقبة بالطابق السسفلي Ÿديرية الÎبية.

البويرة :ع نايت.رمضضان

أاعوان اأ’من وا◊ماية ‘ ع ÚاŸكان
رغم التنظيم الذي طبع اليوم اأ’ول من
ام -ت -ح -ان شس -ه -ادة ال -ت -ع -ل-ي-م اŸت-وسس-ط إا’ أان
اıط -ط اأ’م -ن -ي ،ال -ذي سس -ط -رت -ه ا÷ه-ات
اأ’منية لتأام Úمراكز ا’متحان أاضسفى أاجواء
أاك Ìأامنا أامام كل مراكز ا’متحان التي ⁄
ت- -خ- -ل م- -ن رج -ال الشس -رط -ة ال -ذي -ن سس -ج -ل -وا
تواجدهم قبل سساعات من وقت ا’متحان،
حسس -ب -م -ا ’ح -ظ -ن -اه أام -ام م -رك -ز مصس -ط -ف -ى
شسرشسا‹ ببلدية باشش جراح.
ت - -زام- -ن- -ا م- -ع اıط- -ط اأ’م- -ن- -ي ق- -امت
اŸديرية العامة للحماية اŸدنية بتخصسيصش
أافواج من أاعوانها ع Èكل مراكز ا’متحان
ل -ل-ت-دخ-ل ‘ ال-وقت اŸن-اسسب ،ت-ف-ادي-ا ل-وق-وع
ح -ا’ت إاغ -م -اء ،ت -زام -ن -ا م -ع ارت-ف-اع درج-ات
ا◊رارة اŸسسجلة منذ يوم ،Úحيث أاضسفى
تواجدهم سسكينة على اأ’ولياء الذي انتظروا
لسساعات قبل خروج التÓميذ.

أك Ìمن  ٩آألف مÎشسح

ارتياح وسسط التÓميذ لسسهولة ا’متحانات بعنابة
أن-ط-ل-قت ،صس-ب-اح أمسس ،ب-ع-ن-اب-ة ‘ ،غياب
ألسس-ل-ط-ات أل-رسس-م-ي-ة ل-ل-ولي-ة ،ألم-ت-ح-انات
ألرسسمية أÿاصسة بشسهادة ألتعليم أŸتوسسط
لدورة جوأن  ‘ ،2017ظروف حسسنة Ÿسستها
«ألشسعب» Ãختلف مرأكز ألمتحانات ألتي
زأرتها ،من خÓل ألتنظيم أÙكم وألتعامل
أ÷يد مع ألتÓميذ ،وتوجيههم إأ ¤أماكنهم
لج -اب -ة ع-ن ﬂت-ل-ف أنشس-غ-الت-ه-م ق-ب-ي-ل
وأ إ
أنطÓق ألمتحانات.

عنابة :هدى بوعطيح
سس -ج -لت و’ي -ة ع -ن -اب-ة  9695مÎشس-ح لشس-ه-ادة
التعليم اŸتوسسط ،من بينهم  9372متمدرسش و323
أاحرار ،يتوزعون على  39مركز يحرسسهم 2228
ح -ارسش ،ح -يث ال -ت -ح -ق-وا Ãراك-ز ا’م-ت-ح-ان-ات ‘
ظروف جد عادية ،نتيجة اإ’جراءات الÓزمة التي
اتخذتها السسلطات اÙلية لضسمان السس Òا◊سسن
’م-ت-ح-ان-ات ن-ه-اي-ة السس-ن-ة ،ب-ال-ت-نسس-يق ب Úا÷هات
اŸع- -ن -ي -ة ل -ت -وفﬂ Òت -ل -ف اإ’م -ك -ان -ي -ات اŸادي -ة
والبشسرية إ’‚اح هذا اŸوعد اŸصسÒي.
ووقفت «الشسعب» ‘ جولة اسستطÓعية بعدد من
متوسسطات الو’ية ،على التعزيزات اأ’منية عÈ
ﬂتلف مراكز ا’متحان ،ميزها ا’نتشسار اÙكم
Ÿصس -ال-ح اأ’م-ن وا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ،وال-ذي-ن ك-ان-وا
ع -ل -ى م -وع -د م -ع ا◊دث ،ح -يث وف -رت اŸصس-ال-ح
ال-و’ئ-ي-ة ك-ل ال-ظ-روف اأ’م-ن-ي-ة الضس-روري-ة اŸع-تاد
ت -خصس -يصس -ه -ا ع -ن-د إاج-راء م-ث-ل ه-ذه ا’م-ت-ح-ان-ات
الوطنية الهامة واŸصسÒية.
ا’م-ت-ح-ان-ات ال-ت-ي ان-ط-ل-قت ‘ ح-دود ال-تاسسعة
صس- -ب- -اح- -ا أاب -انت ع -ن ال -ع -زÁة ال -ت -ي ك -انت –ذو
اŸمتحن ،Úحيث  ⁄يظهر عليهم أاي تخوف من
مادة اللغة العربية ،فقد التحقوا Ãقاعدهم وكلهم
إاصس- -رار و–دي ع- -ل- -ى اج- -ت- -ي- -از ه -ذا ا’م -ت -ح -ان
اŸصسÒي ال -ذي سس -ي -ف -ت -ح ل -ه-م اÛال لÓ-ل-ت-ح-اق
بالثانوية ومواصسلة مشسوارهم نحو التعليم العا‹.
وهو ما أاكده من –دثت إاليهم «الشسعب» قبيل

ان-طÓ-ق ا’م-ت-ح-ان-ات ،م-ؤوك-دي-ن ع-ل-ى رغ-ب-ت-ه-م ‘
اف -ت -ك -اك شس -ه-ادة ال-ت-ع-ل-ي-م اŸت-وسس-ط ع-ن ج-دارة،
واإ’جابة عن أاسسئلة ا’متحانات مهما كان نوعها،
على اعتبار أانها وـ من منظورهم ـ لن تخرج عن
اŸقرر الدراسسي ،وبهذا سستكون ‘ متناول كل من
اجتهد خÓل سسنة دراسسية كاملة.
‘ حدود السساعة  10:45بدأا بعضش التÓميذ
يغادرون مراكز ا’متحان ،حيث Ÿسست «الشسعب»
ارتياحا على وجوه اŸمتحن ،Úوهو ما أابان على أان
اأ’سسئلة كانت ‘ متناول ا÷ميع وضسمن اŸقرر
الدراسسي ،وأاظهروا سسعادتهم واسستعدادهم الكبÒ
Ÿواصسلة بقية ا’ختبارات بنفسش اŸسستوى متمنÚ
النجاح ÷ميع اŸمتحن.Ú
وهو نفسش ا’نطباع الذي وقفنا عليه ‘ حدود
السساعة الواحدة زوا’ ،نفسش ا’رتياح وا’بتسسامة،
ع -ل -ى اع -ت -ب -ار أان ام -ت -ح -ان ال -ع -ل -وم ال -ف -ي -زي -ائ-ي-ة
والتكنولوجيا  ⁄يكن صسعبا ،حيث “نى التÓميذ أان
ت-ك-ون ب-ق-ي-ة ا’م-ت-ح-ان-ات ع-ل-ى غ-رار ال-ري-اضس-ي-ات
والعلوم الطبيعية ‘ متناولهم.
وب- -اŸق- -اب- -ل أاع- -رب ع -دد م -ن اأ’سس -ات -ذة ‡ن
التقيناهم Ãراكز ا’متحانات عن أاملهم ‘ أان
تكلل ›هودات اÎŸشسح Úلهذه الشسهادة بالنجاح،
خ -اصس -ة وأان اŸواضس -ي-ع اŸتضس-م-ن-ة ‘ اأ’سس-ئ-ل-ة ⁄
تخرج عن اŸقررات التي تناولها التÓميذ خÓل
السس-ن-ة ال-دراسس-ي-ة ،م-ؤوك-دي-ن أان ا’م-ت-ح-ان-ات ل-ه-ذه
السسنة و‘ يومها اأ’ول جرت بصسفة طبيعية ،حيث
” توف Òكل اإ’مكانيات اŸادية والبشسرية ،ومر
ا’م -ت -ح -ان اأ’ول ب-ك-ل شس-ف-اف-ي-ة ودون تسس-ج-ي-ل أاي
Œاوزات من قبل التÓميذ على غرار الغشش.
من جانب آاخر شسهد اليوم اأ’ول ’متحانات
شسهادة التعليم اŸتوسسط مرافقة اأ’ولياء أ’بنائهم
خ -اصس -ة اأ’م -ه -اتŸ ،ن -ح -ه -م ال-دع-م ال-ك-ا‘ ،وق-د
اضسطرت العديد منهن إا ¤ا’نتظار لغاية نهاية
ا’خ-ت-ب-ارات ومشس-ارك-ة أاو’ده-ن ف-رح-ت-ه-م بسسهولة
اإ’جابة ،حيث أان العديد منهن  ⁄ينتظرن وصسول
أاب -ن-ائ-ه-ن إا ¤اŸن-زل ،وح-ل أاسس-ئ-ل-ة ام-ت-ح-ان ال-ل-غ-ة
العربية معهم أامام باب اŸتوسسطة.
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اإلثنين  0٥جوان  ٢01٧م
الموافق لـ  10رمضضان  1٤38هـ

تضشم أاك Ìمن  9آا’ف حافلة و 8آا’ف سشيارة أاجرة

حظÒة النقل بوهران تعرف تغيÒات عميقة

ﬂطط تنظيم النقل ا◊ضشري ’سشتعادة الباهية مكانتها اŸتوسشطية
أاكد اŸدير الو’ئي للنقل بوهران ﬂتار رزوق ،أان قطاع النقل يششكل رهانا أاسشاسشيا بالنسشبة لعاصشمة الغرب ا÷زائري التي
’صشعدة.
تسشعى جاهدة إا ¤تعزيز مكانتها كواحدة من أاك ÌاŸدن اŸتوسشطية تطورا على جميع ا أ

وهران :براهمية مسشعودة
هو ما جعل رزوق ،الذي أاسضندت له مؤوخرا
م -ه -ام م -دي -ري -ة ال -ن -ق-ل ب-وه-ران ،ي-ؤوّك-د ع-ل-ى
ضض -رورة ات -خ -اذ خ -ط-وات م-ل-م-وسض-ة وع-م-ي-ق-ة
إلحداث التغي Òداخل هذا القطاع ،وفق رؤوية
واضض- -ح- -ة ت- -رت- -ك- -ز أاسض- -اسض -ا ع -ل -ى ال -ت -ن -م -ي -ة
والح-ت-ي-اج-ات اŸت-ن-ام-ي-ة ل-ق-ط-اع (ال-ن-قل) ‘
اŒاه ال- -ن- -ه -وضس ب -ه -ذه اŸن -ظ -وم -ة و–ديث
البنيات التحتية وتعزيز السضتثمارات الكفيلة
ب-ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-وازن ال-دÁغرا‘ واÿصضوصضيات
ا÷غرفية للمنطقة.
مع العلم أانّ قطاع النقل يعت Èمن أاكÌ
ال-ق-ط-اع-ات ت-خّ-ل-ف-ا ب-وه-ران ،خ-اصض-ة بالنسضبة
ل -ل-ح-افÓ-ت ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-ط-اع اÿاصس ‘ ظ-ل
انعدام اŸواقف وا◊ظائر الÓزمة ،ناهيك
ع-ن ا◊ال-ة ال-ك-ارث-ي-ة ل-ل-م-رك-ب-ات وغÒه-ا م-ن
م-ظ-اه-ر ال-ف-وضض-ى ال-ت-ي ك-انت ت-ط-ب-ع التسضيÒ
وطريقة العمل التي Œاوزها الزمن ،رغم أان
منظومة النقل بالولية تطورت من الناحية
ال-ع-ددي-ة وأاصض-ب-حت ت-ت-م-اشض-ى م-ع ال-دي-نامكية
التنموية السضريعة التي تعرفها.
وقد وصضف اŸدير أاسضطول النقل الÈي
ل -ل -مسض -اف -ري -ن ب -وه -ران بـ»اŸه -م ج-دا» ك-ون-ه
يحصضي أاك Ìمن  ٢٤39ناقل يسضتغّلون أاك Ìمن
 ٤69٤حافلة Ãختلف أانواعها ،توّفر أاك Ìمن
 ٢٤٥0م- -ق- -ع -د ي -وم -ا ب -دون اح -تسض -اب ع -دد
الدورات.

كما تشض Òاألرقام ا÷ديدة إا ¤نشضاط أاكÌ
م- -ن  8000سض -ائ -ق سض -ي -ارة أاج -رة و ٧6شضركة
ط -اكسض-ي حضض-اري-ة ،إاضض-اف-ة إا ¤ال-ن-ق-ل الشض-ب-ه
ا◊ضض - -ري ب - -واسض - -ط - -ة السض - -كك ا◊دي - -دي - -ة
واÿدم-ات اŸهّ-م-ة ال-ت-ي ي-قّ-دم-ه-ا الÎام-واي
واŸتعامل العمومي ‘ هذا اÛال.
وبشضأان ذلك أاوضضح ذات اŸسضؤوول أانه من
أاج -ل –ق -ي -ق األه -داف اŸت -وّخ-اة ،ف-إان-ه م-ن
الضض- -روري وضض- -ع ﬂط- -ط شض- -ام- -ل ل- -ل- -ن- -ق -ل
واŸواصض Ó-ت ‘ وه -ران ،م -ن خ Ó-ل ت-ن-ظ-ي-م
ال-ق-ط-اع ال-ع-م-وم-ي واÿاصس وال-رب-ط ب-ي-ن-ه-ما
وب Úاحتياجات األفراد واÛتمع وتطلعاتهم
إا ¤منظومة حديثة ،تسضتجيب للتحديات التي
تواجه وهران على جميع اŸسضتويات ،معتÈا
أاّن الوقت قد حان إلعادة هيكلة خطوط النقل
‘ جميع مناطق الولية وتوزيعها وفق جدولة
وأاول -وي -ات ،لسض -ي-م-ا ب-ال-ت-ج-م-ع-ات واألق-ط-اب
السضكنية ا÷ديدة.
وأاشضار ‘ هذا الصضدد إا ¤ضضرورة إالغاء
بعضس اŸواقف واÿطوط مع إاحداث تكامل
ب Úأاخرى ،قبل أان يضضيف مطمئنا «نحن نعمل
وفق قاعدة تقنية تشضاورية حوارية ،يجري
ع- -ل- -ى أاسض- -اسض- -ه- -ا إاح- -داث ال -ت -ك -ام -ل م -ا بÚ
اŸتعامل Úاÿاصس والعمومي ،وهذا بالتنسضيق
ال- -وث- -ي- -ق م- -ع الÎام- -واي ب- -اع- -ت -ب -اره اÙور
األسضاسضي».
وبناًء على ذلك ،أاعلن ذات اŸسضؤوول عن
إاج -راءات ج -دي -دة وصض -ارم -ة ،ك -ت-ج-رب-ة أاو،¤
تهدف إا ¤إاعادة تنظيم نشضاط حافÓت النقل

ال- -ع- -ام م- -ن خÓ- -ل حصض- -ر ال -ع -دد ا◊ق -ي -ق -ي
ل -ل -ق -ابضض Úوالسض -ائ -ق Úوإال -زام -ه -م ب -ال -ت-قّ-ي-د
بخطوطهم وببنود الÎخيصس الضضابط Ÿزاولة
اŸهنة.
وق -د ان-ط-ل-قت ال-وصض-اي-ة ب-وه-ران م-ن ه-ذا
األسضاسس ‘ تنفيذ هذا اإلجراء كمرحلة أاو¤
على ناشضطي خط  11اŸركزي ،الذي أاثÒت
ح -ول -ه ال -ع -دي-د م-ن الشض-ك-اوي واÓŸح-ظ-ات،
لسض-ي-م-ا م-ا تّ-ع-ل-ق م-ن-ه-ا ب-ال-ظ-واه-ر اŸشض-ي-ن-ة
والسض -ل -وك -ي -ات السض -ل-ب-ي-ة ل-لسض-واق وال-ق-ابضض،Ú
ناهيك عن ل مسضؤوولية أاو غياب اŸتعامل‘ Ú
الكث Òمن األحيان.
وأاّكد اŸتحّدث ذاته بأانّ عهد ل اسضتقرار
هذه الفئة ،قد انتهى وسضيتم ترسضيم الناشضطÚ
على مسضتوى هذا اÿط اŸركزي الذي يربط
وسضط اŸدينة بحي الصضباح ‘ مناصضبهم ول
Áك -ن -ه -م ت -غ -ي Òخ -ط -وط-ه-م أاو مسض-ل-ك-ه-م إال
ب -رخصض -ة ت -ق ّ-دم -ه -ا اŸدي -ري-ة ال-وصضّ-ي-ة –ت
مسضمى «مقّرر اإل◊اق باÿدمة» .حيث سضيتم
اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق اıالفÚ
تصضل إا ¤حد Œميد نشضاط السضائق ‘ كل
شضبكات النقل على مسضتوى الولية ،يضضيف
رزوق ّﬁذرا ‘ الوقت نفسضه من التجاوزات
غ ÒاŸهنية التي يخطر بها اŸواطنون Ãا
ف -ي -ه -ا ال -ت -ه ّ-ور وت -غ -ي ÒاŸسض-لك وغÒه-ا م-ن
السضلوكات اıالفة للتعليمات اŸتّفق عليها
مع اŸتعامل Úو‡ثليهم ‘ الجتماع األخÒ
الذي نظمته اŸديرية الوصضّية بهدف إاعادة
تنظيم هذا اÿط.

أابواب مفتوحة على قباضشات الضشرائب بسشطيف

–صشيل أازيد من  ٣٨مليار دينار

سش -ج -لت ﬂت -ل -ف ق-ب-اضش-ات الضش-رائب
ب -و’ي -ة سش -ط-ي-ف ،خÓ-ل ال-ع-ام اŸاضش-ي،
حصش- -ي- -ل- -ة ج- -ي -دة ‘ ›ال ال -ت -حصش -ي -ل
الضش -ري -ب -ي Ãخ -ت -ل -ف أان -واع -ه ،وصش-ف-ه-ا
القائمون على اŸديرية اŸعنية بأانها من
أاحسشن ا◊صشائل على اŸسشتوى الوطني،
حيث بلغت  38.40مليار دج ،أاي 38400
م- -ل- -ي- -ون دج ،وك- -انت ا◊صش -ة ال -ع -ائ -دة
ÿزي-ن-ة ال-و’ي-ة م-نها  2.60م-ليار دج،
وال-ب-اق-ي ل-ل-خ-زي-ن-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-دول-ة
وللبلديات  60اŸكونة للو’ية.
ك-انت ال-ق-ي-م-ة ال-كÈى م-ت-حصض-ل ع-ل-يها من
الضض -ري -ب -ة ا÷زاف -ي -ة ال -وح -ي -دة ،ح -يث ت -وزع

ب- -حصضصس إا ¤ك- -ل م- -ن ال- -ولي- -ة وال- -ب -ل -دي -ات
والدولة ‘ ،ح Úأان الضضريبة على النشضاط
اŸهني فهي توجه خصضيصضا للبلديات ،والتي
يتم النشضاط التجاري أاو الصضناعي على ترابها،
طبقا Ÿا تنصس عليه القوان Úا÷بائية.
نشض ،Òإا ¤أان م- - -رك- - -ز الضض- - -رائب ب- - -ح- - -ي
الهضضاب يعد األول وطنيا ‘ ›ال –صضيل
الضضرائب ،خاصضة من اŸؤوسضسضات القتصضادية
 11.٢8مليار دج ،من حصضيلة ولئية بـ 38.٤0
مليار دج ،ما Áثل  30باŸائة ،ويتوفر اŸركز
على كافة اŸرافق اŸسضاعدة ألداء مهامه ‘
أاحسضن الظروف.
و‘ إاط- -ار ت- -ق- -ريب اإلدارة ا÷ب -ائ -ي -ة م -ن

‘ نششاط جواري

اŸواط -ن بشض -ك -ل ع-ام ،واŸك-ل-ف Úب-الضض-ري-ب-ة
بشض -ك -ل خ -اصس ،ن -ظ -مت ،م -ؤوخ -را ،اŸدي -ري-ة
ا÷ه-وي-ة ل-لضض-رائب بسض-ط-ي-ف أاب-واب-ا م-ف-توحة
ع -ل -ى إادارت -ه-اŸ ،دة  ٥أاي -امÃ ،ق-ره-ا ،وك-ذا
ب-اŸدي-ري-ات ال-ولئ-ي-ة ل-لضض-رائب ال-ت-اب-عة لها،
وه - -ذا ‘ ك- -ل م- -ن ولي- -ات سض- -ط- -ي- -ف وب- -رج
ب-وع-ري-ري-ج واŸسض-ي-ل-ة وال-ب-ويرة وبجاية ،وكذا
ب - -اŸراك- -ز ا÷واري- -ة ل- -لضض- -رائب ،وﬂت- -ل- -ف
القباضضات واŸفتشضيات ‘ الوليات اŸذكورة
للتحسضيسس بضضرورة اللتزام بالضضريبة وكذا
لشضرح اإلجراءات الضضريبية الواردة ‘ قوانÚ
اŸالية للسضنت ÚاألخÒت.Ú

سشطيف :نورالدين بوطغان

ششرطة بومرداسس تنظم عملية إافطار جماعي بخميسس اÿششنة

ن -ظ -م أام -ن و’ي-ة ب-وم-رداسس ول-ل-م-وسش-م
الرابع على التوا‹ ،عملية إافطار جماعي
ل -ف -ائ -دة مسش -ت -ع -م -ل -ي ال -ط -ري -ق وع -اب -ري
السش -ب -ي -ل ب -ب-ل-دي-ة خ-م-يسس اÿشش-ن-ة ع-ل-ى
مسش - -ت - -وى م - -فÎق ال - -ط - -رق ال- -راب- -ط بÚ
ب-وم-رداسس ،ال-ع-اصش-م-ة ،ال-بليدة ‘ التفاتة
ل- -ق -يت اسش -ت -حسش -ان اŸواط -ن Úوالسش -ائ -قÚ
العابرين لهذا اÙور.
ال-ع-م-ل-ي-ة ال-تضض-ام-ن-ي-ة Ãن-اسض-بة شضهر الصضيام،

شضهدت تنصضيب خيمة كبÒة حسضب مصضادر من
شضرطة بومرداسس من أاجل السضهر على تقدË
وجبات سضاخنة لفائدة عابري السضبيل وخاصضة
سض- -ائ- -ق Úالشض- -اح- -ن -ات ون -ق -ل اŸسض -اف -ري -ن إا¤
مسض -اف -ات ب -ع -ي -دة ال -ذي -ن وج -دوا ‘ م -ث-ل ه-ذه
اŸبادرة اسضتحسضانا كبÒا بالنظر إا ¤أاهميتها
التضضامنية وتعكسس ›هودات الشضرطة ‘ إاطار
تفعيل العمل ا÷واري مع اŸواطن.Ú
كما ” باŸناسضبة أايضضا توزيع مطويات –وي

إارشض - -ادات ح - -ول السض Ó- -م- -ة اŸروري- -ة وت- -ذكÒ
السضائق Úبضضرورة احÎام قانون اŸرور وعدم
التهور أاو اسضتعمال السضرعة اŸفرطة خاصضة ‘
هذه األيام من شضهر الصضيام الذي تزداد فيه
ا◊وادث ◊ظات قبل اإلفطار وكل ذلك من
أاجل التخفيف من مأاسضاة الطرق التي تتسضبب
يوميا ‘ عشضرات ا◊وادث ا÷سضمانية ما بÚ
قتلى وجرحى.

بومرداسس :ز .ك

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إارتياح لدى اŸسشتهلك يقابله تخوف Œار ا÷ملة
ششهدت أاسشعار اÿضشر والفواكه خÓل
’سش - -ب - -وع ال - -ث - -ا Êم - -ن شش - -ه - -ر رمضش- -ان
ا أ
ان-خ-ف-اضش-ا م-ت-واصش Ó-رغ-م ال-طلب الكبÒ
ع- -ل- -ي- -ه- -ا ،وه- -و م- -ا أارج- -ع -ه ال -ك -ث Òم -ن
العارف Úبخبايا السشوق إا ¤وفرة اŸنتوج
ونقصس اŸضشاربة هذه السشنة.
‘ جولة قادت «الشضعب» إا ¤سضوق األمÒ
ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ح-ي ال-ق-راب-ة بسض-ي-دي ب-ل-عباسس،
وقفنا على حالة من السضتقرار  ⁄تشضهدها
السض -وق م -ن -ذ سض -ن -وات ط-وال ،ب-داي-ة ب-اÿضض-ر
األسض -اسض -ي -ة إا ¤اŸوسض -م -ي -ة وال -ت -ي إاسض-ت-ق-رت
أاسض - -ع- -اره- -ا ‘ مسض- -ت- -وي- -ات أاث- -ل- -جت صض- -دور
اŸسضتهلك ،Úحيث  ⁄تتجاوز أاسضعار البطاطا
ذات النوعية ا÷يدة  ٤0دج ،والطماطم بـ30
دج ،البصضل 30دج ‘ ح Úبلغ سضعر اÿسس 80
دج وسضعر الفاصضولياء  100دج.
و شضهدت طاولت بيع الفواكه اŸوسضمية
إاقبال كبÒا نظرا ألسضعارها اŸعقولة ،حيث
ت - -راوح سض - -ع - -ر اÿوخ واŸشض - -مشس م- -ا ب٧0 Ú
و1٢0دج وسض -ع -ر ال -ب -ط -ي-خ األخضض-ر م-ا ب٧0 Ú
و 100دج للكيلوغرام الواحد والبطيخ األصضفر
ما ب 100 Úو 130دج وهي الفواكه األك Ìطلبا
على اŸوائد ا÷زائرية نظرا إلحتوائها على
نسضب ك- -بÒة م- -ن اŸي- -اه ال- -ت -ي ت -روي ع -طشس
الصضائم ،فضض Óعن فواكه أاخرى كالكرز الذي

إانخفضضت أاسضعاره إا ¤حدود  ٢٥0دج ،واŸوز
‘ ح Úل تزال أاسضعار التمور والت Úمرتفعة
حيث تصضل إا ٥00 ¤دج.
أاما عن أاسضعار اللحوم فقد عرفت اسضتقرارا
م -ن -ذ ب -داي -ة الشض -ه -ر ال-فضض-ي-ل ح-يث  ⁄ت-ت-غÒ
أاسضعارها عن  1٤00دج للكيلوغرام الواحد من
◊م اÿروف 1٢٥0 ،دج للحم البقر ،وأاسضعار
ال-ل-ح-وم ال-ب-يضضاء بـ 300دج ‘ ،ح Úع- - - -رفت
أاسض-ع-ار السض-ردي-ن إان-خ-ف-اضض-ا م-قارنة باألسضبوع
األول حيث بلغت حدود  300دج.
و‘ ذات السضياق أافاد Œار سضوق ا÷ملة
للخضضر والفواكه بحي السضوريكور أان أاسضعار
اÿضضر باألسضواق ا÷وارية بلغت  3أاضضعاف
السضعر اŸقدم بسضوق ا÷ملة وهو ما يعكسس
مضضاربة Œار التجزئة ،حيث بيعت البطاطا
وال -ط-م-اط-م م-ث Ó-بـ  10دج ‘ ح Úوصض- - - -لت
للمسضتهلك بـ ٤0دج.
وأاضضاف التجار أان الوضضعية ا◊الية تسضببت
ل -ه-م ‘ خسض-ائ-ر م-ع-تÈة ب-ع-د اإلن-ه-ي-ار ال-ك-بÒ
الذي شضهدته األسضعار وانخفاضس الطلب ما
أادى بهم إا ¤رمي كميات كبÒة من اÿضضر
والفواكه خاصضة السضريعة التلف كالطماطم،
اŸشضمشس واÿوخ.

سشيدي بلعباسس :غ .ششعدو

عملية تضشامنية كبÒة بباتنة

أاك Ìمن  ٥٧أالف قفة رمضشان توزع على اŸعوزين
أانهت و’ية باتنة ،عملية توزيع
ق- -ف- -ة رمضش- -ان ل- -ه- -ذا ال- -ع- -ام ،وذلك
ب- -ال- -ت- -نسش -ي -ق م -ع ﬂت -ل -ف اŸصش -ال -ح
اÙل- -ي- -ة ع Èب -ل -دي -ات ال -و’ي -ة،61
ح-يث اسش-ت-ك-م-لت ال-ل-ج-ان اŸشش-ك-ل-ة ‘
كل بلدية تسشليم القفف للمعوزين
الذين ” إاحصشاؤوهم خÓل العملية
ال -ت-ي ب-اشش-رت-ه-ا ذات اŸصش-ال-ح ‘ وقت
سشابق وعددهم حسشب مصشالح و’ية
باتنة  47850معوز.
خصضصس للعملية التضضامنية غÓف ما‹
معت Èفاق  ٢8مليار و 300مليون سضنتيم ”
تقسضيمه إا 60٢٧9 ¤طرد غذائي يتوفر
ع -ل -ى ﬂت-ل-ف اŸواد ال-غ-ذائ-ي-ة ال-واسض-ع-ة
السض -ت -ه Ó-ك ح -يث سض -اه -مت ف -ي-ه وزارة
التضضامن وقضضايا اŸرأاة واألسضرة بـ٢.8
م -ل -ي -ار سض -ن -ت -ي -م ،وزارة الشض-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة
واألوق -اف بـ 3.٤م-ل-ي-ار سض-ن-ت-ي-م م-ن زكاة
اŸال ،وكذا ميزانية الولية بـ ٢.٢مليار
سضنتيم ،باإلضضافة إا ¤ميزانيات بلديات
باتنة بـ 1٢.٢مليار سضنتيم ،واأخÒا تÈعات
اÙسضن Úبـ ٧.٧مليار سضنتيم.
ومن اŸنتظر أان يتم توزيع  ٢٢٥0طرد
إاضضا‘ هذا األسضبوع 1000 ،منها تÈع بها
أاحد ﬁسضني الولية و 1000أاخرى قامت

بتقدÁها شضركة سضوناطراك و ٢٥0وفرتها
شضركة «سضÒواسضت» بباتنة.
ب-دوره-ا م-دي-ري-ة ال-نشض-اط الج-تماعي
ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة الصض-ح-ة ومصضالح
ال -ولي -ة و‘ اإط -ار ال -ع -م -ل اÒÿي ال-ذي
تقوم به فعاليات اÛتمع اŸد Êإلفطار
الصضائم ” ،Úمنح  38رخصضة للشضروع ‘
اسضتغÓل اŸطاعم 9 ،منها تابعة Ÿديرية
الشض -ؤوون ال -دي -ن -ي -ة ٤ ،يسضÒه- -ا اŸك -تب
ال -ولئ -ي ل -ل-هÓ-ل الأح-م-ر ا÷زائ-ري و3٢
مطعما آاخر قام بفتحه اÙسضنون ،حيث
ت -ق -دم ه -ذه اŸط -اع -م وج -ب -ات سض -اخ-ن-ة
لعابري السضبيل وأاخرى ﬁمولة للمعوزين،
حيث تقد ٤٤٥٥ Ëوجبة خÓل اليوم األول
من رمضضان ،و 60٤٥وجبة ‘ اليوم الثاÊ
و ٧1٤٧وجبة إافطار ‘ اليوم الثالث.
واأشض - -ارت مصض- -ال- -ح ولي- -ة ب- -ات- -ن- -ة إا¤
ت -خصض -يصس ﬂ ٧٧زن -ا ل -ت -ج-م-ي-ع اŸواد
الغذائية موزعة ع Èكل بلديات الولية
وآاخر مركزي إل“ام اŸهمة على أاكمل
وج- -ه ،ك- -م- -ا ” تسض- -خ ٥٢٢ Òع-ون ع-ل-ى
مسضتوى الولية للسضهر على سضÒها وحسضن
تنظيمها.

باتنةŸ :وششي حمزة

’ششغال العمومية ببجاية:
مدير ا أ

غلق أانفاق خراطة لتهيئتها Ãعاي Òاألمن والسشÓمة
أاك -د ج -ح -ن -ي -ط ع -ب -د ال -ل -ه م-دي-ر
’شش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة لو’ية بجاية،
ا أ
أامسس ،أانه سشيتم غلق أانفاق خراطة
الواقعة على الطريق الوطني رقم 9
الرابط ب Úبجاية ،سشطيف ،وذلك
ب- -ه- -دف إاطÓ- -ق أاشش- -غ- -ال ال- -ت -ه -ي -ئ -ة
والÎم- -ي- -م ال- -رام- -ي- -ة إا ¤عصش- -رن -ة
’نفاق ‘ ›ال السشÓمة والتهوية
ا أ
’ضشاءة.
وا إ
أاضضاف جحنيط أان العملية سضتتم على
مسضتوى األنفاق الثÓثة التي “تد على
ط- -ول  9ك- -ل- -م ،ح- -يث ” تسض -خ Òك -اف -ة
اإلمكانيات الضضرورية ،ومنها  8مقاولت
و 60ع- -ام Ó- -م- -ن م- -دي- -ري- -ة األشض -غ -ال
العمومية ،ومصضالح ا◊ماية اŸدينة ،من
أاجل تنظيف األنفاق من األتربة والدخان،
وع-ل-ي-ه فسض-ي-ك-ون ه-ن-اك ت-وق-ف ‘ ح-ركة
اŸرور على فÎات متقطعة Ÿدة سضاعة
إا ¤سضاعة ونصضف ،وعليه دعا مسضتعملي
هذا الطريق إا ¤تفهم الوضضعية حتى يتم
العمل بطريقة جيدة.
Óشضارة فقد افتتح نفق خراطة سضنة
ل إ

 ،1988وي -ب -ل -غ ط-ول-ه  6ك -ل-م ،ي-ل-عب دورا
اأسضاسضيا ‘ النقل الÈي ،إاذ “ر عÈه أازيد
من  30أالف مركبة يوميا من بجاية إا¤
ولي-ة سض-ط-ي-ف ذه-اب-ا وإاي-اب-ا ،وي-ع-ت Èم-ن
أاك Ìاألن- -ف- -اق خ- -ط -ورة ع -ل -ى اŸسض -ت -وى
الوطني ،ويلقب بنفق اŸوت بسضبب تزايد
ع -دد ضض -ح -اي -اه سض -ن -وي -ا ،بسض -بب ح -وادث
اŸرور ال -ت -ي ت -ق -ع داخ -ل -ه .ك -ون -ه يشض-ك-ل
خ -ط -را ح -ق -ي -ق -ي -ا ع-ل-ى مسض-ت-ع-م-ل-ي-ه م-ن
أاصض- - -ح- - -اب السض- - -ي- - -ارات ،الشض- - -اح - -ن - -ات
وا◊افÓت الذين يسضلكونه يوميا ،كونه
اŸسضلك الوحيد لبلوغ الوليات اÛاورة
م -رورا ب -ولي -ة سض -ط -ي -ف ،ح -يث ي -ف -ت -ق -ر
لشض- -روط السضÓ- -م- -ة اŸروري -ة ،ك -ان -ع -دام
األضض -واء وال Ó-ف -ت -ات إلرشض -اد السض -ائ -قÚ
فضض  Ó- -ع- -ن ن- -قصس م- -ع- -دات ال- -ت- -ه- -وي- -ة
والتشضققات على جانبيه ،والتي أاصضبحت
مصضدرا للتسضربات اŸائية كلما سضقطت
األمطار ،ما يجعل سضطح الطريق ز÷ا
األم - -ر ال - -ذي ي - -ؤودي إا ¤ح - -وادث ك- -ثÒة
معظمها ‡يتة.

بجاية :بن النوي توهامي
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مليـ ـ ـون دينـ ـ ـار لدف ـ ـ ـع
مسشتحقات اŸقاولت وبعث
اŸششاري ـ ـع العالق ـ ـة

أاكد مدير السشكن بولية ا÷زائر،
إاسش -م -اع -ي -ل ل -وم -ي ،أان وزارة السش -ك -ن ات -خ -ذت
لن-ه-اء مشش-ك-ل ال-تذبذب ا◊اصشل ‘
ج-م-ي-ع ال-ت-داب Òإ
“ويل مششاريع السشكن ،مششÒا إا ¤أان وزير السشكن السشابق،
عبد اÛيد تبون ،اتخذ قرارا بتخصشيصص ما يقارب  600مليون
دي -ن -ار ل -دف -ع اŸسش-ت-ح-ق-ات اŸال-ي-ة ل-لشش-رك-ات اŸك-ل-ف-ة ب-ا‚از ه-ذه
لسشكان
لعادة ا إ
السشكنات ،مششÒا ‘ سشياق آاخر إا ¤أان العملية الـ  22إ
لخÒة حيث سشتتبعها عمليات أاخرى .أاضشاف لومي ‘ حوار
ليسشت ا أ
لسشكان سشمحت باسشÎجاع
خصّص به جريدة ””الششعب”” أان عمليات إاعادة ا إ
ء عقاريا ،قدر بحوا‹  440أالف هكتار ،وهو ما سشمح بإاحياء العديد من
وعا ً
ليجار
اŸشش-اري-ع اŸت-وق-ف-ة وإاطÓ-ق مشش-اري-ع سش-ك-ن-ي-ة ج-ديدة بصشيغة البيع با إ
””عدل”” وبرامج بصشيغة الÎقوي العمومي لفائدة اŸؤوسشسشة العمومية للÎقية
العقارية ومششاريع تنموية ،تخصص قطاعات ﬂتلفة وكششف لومي عن اŸبادرة
لحواشص ،من خÓل تسشجيل برنامج
التي اقÎحتها وزارة السشكن ◊ل مششكل ا أ
سشكني خاصص بهذا النوع .كما طمأان مدير السشكن بالعاصشمة جميع طالبي السشكن
لن ال -ولي-ة “لك حصشصش-ا سش-ك-ن-ي-ة ت-ك-ف-ي
ب -ال -ولي -ة ،داع -ي -ا إاي -اه -م إا ¤الصش Èأ
للجميع والباقي سشيوجه للعائÓت التي تقطن سشكنات ضشيقة ،حيث أاكد لومي أان
حصشصص هؤولء السشكان مضشمونة وما أان تنهي مصشا◊ه من طي ملف القصشدير
نهائيا ،سشتششرع مباششرة ‘ ترحيلهم.

«الشش- -عب”” :م -ا ح -ق -ي -ق -ة ت -ع -ط -ل أاو
ت -ذب -ذب “وي -ل اŸشش -اري -ع السش -ك -ن -ي-ة
ون- -قصص اıصشصش- -ات اŸال- -ي -ة وم -ا ه -ي
لن- -ه- -اء
لج - -راءات ال- -ت- -ي ات- -خ- -ذت إ
ا إ
اŸششكل؟
^^ إاسش -م -اع -ي -ل ل -وم-ي :صص-ح-ي-ح ل-ق-د
حصص -ل ت -ذب-ذب ط-ف-ي-ف ‘ “وي-ل مشص-اري-ع
السصكن ولكن اŸشصكل ما لبث أان حل ،حيث
قرر وزير السصكن السصابق عبد اÛيد تبون
ت- -خصص -يصص م -ا ي -ق -ارب  600م-ل-ي-ون دينار
ل -ت-م-وي-ل اŸشص-اري-ع وتسص-دي-د اŸسص-ت-ح-ق-ات
اŸال -ي -ة ال -ت -ي ك -ان م -ن اŸق-رر دف-ع-ه-ا إا¤
الشص -رك-ات اŸك-ل-ف-ة ب-ا‚از اŸشص-اري-ع ،وم-ا
تروجه بعضص األطراف عن تعطل كب‘ Ò
“ويل اŸشصاريع ليسص حقيقيا ،بل حصصلت
تذبذبات ” حلها بعد تدخل وزير القطاع،
وبهذا سصيتم إانعاشص جميع ورشصات السصكن
‘ القريب العاجل.
وعليه أاطمئن جميع طالبي السصكن بولية
ا÷زائر ‘ جميع الصصيغ ““عدل““““ ،ترقوي
عمومي““““،تسصاهمي اجتماعي ““أاو إايجاري
اجتماعي بأانهم سصيتحصصلون على سصكناتهم
‘ آاجالها اÙددة.
لسش- -ك- -ان الـ  ، 22م- -ا
ب- -ع- -د إاع- -ادة ا إ
لخÒة
تقييمكم للعملية وهل هي ا أ
بالنسشبة لقاطني القصشدير ؟
^^ العملية  22من إاعادة اإلسصكان التي
انطلقت ‘  23ماي  2017مرت بهدوء تام،
حيث ” خÓلها ترحيل نحو  4000عائلة
إا ¤سص -ك-ن-ات اج-ت-م-اع-ي-ة تسص-اه-م-ي-ة و2000
ع -ائ -ل -ة ‘ إاط -ار ب -رن-ام-ج الÎح-ي-ل وإاع-ادة
اإلسصكان على مسصتوى  06مقاطعات إادارية
هي الدار البيضصاء والدرارية ا◊راشص وبئر
مراد رايسص الشصراقة وبوزريعة.
مسصت ال -ع -م -ل -ي -ة  20م-وق-ع-ا ل-ل-بيوت

17355

مدير السشكن بولية ا÷زائر إاسشماعيل
لومــــي فــــي حــــوار مـــــــع ””الششعــــب””:
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عمليات اإلسشكان متواصشلـة
إا ¤غاي ـ ـة القضش ـ ـاء علـ ـ ـ ـى
أازمـة السشكـ ـن بالعاصشم ـ ـ ـة

Óسص-ط-ح واألق-ب-ي-ة
ال -قصص-دي-ري-ة وم-وق-ع Úل -أ
وم -وق -ع الشص-ال-ي-ه-ات ب-ب-ن-ي مسص-وسص ون-ق-اط
سص-وداء ع-ل-ى مسص-ت-وى اŸق-اط-ع-ات اإلداري-ة
ل-ل-دراري-ة والشص-راق-ة ،وتسص-م-ح ه-ذه ال-ع-ملية
باسصÎجاع أاوعية عقارية مسصاحتها أاك Ìمن
 21هكتارا ،ومع انتهاء هذه العملية تكون
الولية قد نفذت  54باŸائة من برنامج
ا◊ك -وم -ة ال -ق -اضص -ي ب -إاع-ادة إازال-ة ال-ب-ي-وت
القصصديرية ،حيث ” إاعادة إاسصكان أازيد من
 40أال -ف ع -ائ -ل -ة ضص -م -ن صص -ي -غ -ة السص -ك -ن
الجتماعي اإليجاري.
كما ” ◊د اآلن إاسصكان أازيد من 20
أال -ف ع -ائ -ل -ة ‘ إاط -ار السص -ك -ن ال-تسص-اه-م-ي
الجتماعي ،واذكر أان ولية ا÷زائر تتوفر
ع- -ل -ى  42أال -ف وح -دة سص -ك -ن -ي -ة بصص -ي -غ-ة
الجتماعي التسصاهمي ” ،اسصتÓم  20أالف
وح -دة سص -ك -ن -ي -ة وال -ب -ق -ي -ة ل ت-زال ‘ ط-ور
اإل‚از.
أاطمئن قاطني القصصدير بالعاصصمة أان
ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ة ل -يسصت األخÒة ول -ن ت -ك-ون
األخÒة ،حيث سصتتبعها عمليات أاخرى إا¤
غاية القضصاء على مواقع القصصدير الصصغÒة
التي –يط بالعاصصمة واŸتواجدة أاغلبها
‘ ا÷ه -ة الشص -رق -ي-ة ،وا÷ه-د م-ت-واصص-ل ‘
اŸيدان Ÿتابعة كل ورشصات السصكن لسصتÓم
ه- - -ذه اŸشص - -اري - -ع ‘ آاج - -ال - -ه - -ا اÙددة،
وعمليات إاعادة اإلسصكان سصتسصتمر Ãجرد
اسصتÓم هذه اŸشصاريع.

 ١٥أالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف طع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن منهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
 ٩٥٠مؤوسّشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسش

لسشكان “ ⁄ر بردا
عمليات إاعادة ا إ
وسشÓما ،إاذ احتجت عائÓت على عدم
إادراج -ه -ا ‘ ق -ائ -م -ة اŸسش -ت -ف-ي-دي-ن ،م-ا
مصش Òال -ط -ع -ون اŸق -دم -ةإا ¤ال -ل -ج-ان
اıتصشة لدراسشتها؟
^^ ف-ي-م-ا ي-خصص ال-ط-ع-ون ف-ق-د سص-ج-لنا
أازي- -د م -ن  15أال -ف ط-ع-ن م-ن-ه-ا  950طعن

م -ؤوسصسص و 104م-ن-ه-م ” ،إاع-ادة إاسص-ك-ان-هم
األسص -ب -وع اŸاضص -ي ‘ إاط -ار ع -م-ل-ي-ة إاع-ادة
اإلسص-ك-ان  ،22و‘ ه - -ذا السص- -ي- -اق أاري- -د أان
أاوضصح شصيئا ل يوجد مقصصون ولكن توجد
ع -ائÓ-ت رفضصت م-ل-ف-ات-ه-م ن-ت-ي-ج-ة أاسص-ب-اب
معينة وعليه فإان كل اŸلفات التي تؤوسصسص
هذا الطلب والتي ” رفضصها من طرف
÷نة إاعادة اإلسصكان ،ما عليها إال اللجوء
وال -ت -ق -دم إا ¤ال -ل -ج -ان اıتصص -ة م -رف -ق-ة
بوثائق تدعم أاحقيتها ‘ السصكن وسصتأاخذ
اللجان هذه الوثائق بع Úالعتبار.

مبادرة من الوزارة
◊ل مششكل ““أاصشحاب
األحواشش““ نهائيا
ا◊ديث ع- -ن ال- -ط -ع -ون ي -دع -و إا¤
الششارة لعمليات التزوير التي جرت
أاث-ن-اء ع-م-ل-ي-ات –ي Úم-ل-ف-ات ق-اطني
ال-قصش-دي-ر ،ه-ل م-ن م-ت-اب-عات قضشائية
لهؤولء ؟
^^ سصجلت ÷ان إاعادة اإلسصكان العديد
من حالت التزوير ‘ حق طالبي السصكن،
منها  1395ملف ” ،إاحالته إا ¤القضصاء ،من
بينهم  533حالة ” ،الفصصل فيها و 215حالة
حكم عليهم بالسصجن ،ما ب 18 Úو 25شصهرا
وغرامة مالية تقدر بـ  20أالف و 500أالف
دينار ،وهناك  240حالة ” ،ا◊كم عليها بـ
 02إا 06 ¤أاشصهر سصجنا غ Òنافدا وغرامة
مالية تقدر بـ  20أالف دينار و 78حالة حكم
عليها بالÈاءة ،كل أاسصباب اŸتابعات تعود
إا ¤التصصريح الكاذب ،من خÓل اŸصصادقة
واإلمضصاء على الشصهادة الشصرفية التي ت ّصصب
‘ عدم السصتفادة من سصكن بإاحدى الصصيغ،

ع -دم ام -ت Ó-ك ألي ب -ن -اي -ة ذات اسص -ت -ع-م-ال
سصكني أاو قطعة أارضص صصا◊ة للبناء وعدم
السص -ت -ف -ادة م -ن دع -م م-ا‹ ،وك-ذا ال-ت-زوي-ر
واسصتعمال اŸزّور ‘ إاحدى الوثائق وكذا
إاخ-ف-اء م-ع-ل-وم-ات م-ن أاج-ل تضص-ل-ي-ل اإلدارة
وعدم اإلقامة با◊ي ،وكذا اŸتاجرة ‘
البيوت القصصديرية.
ما هو مصش Òالعقار اŸسشÎجع ،إاثر
لسش-ك-ان ،ه-ل يّ-وج-ه
ع-م-ل-ي-ات إاع-ادة ا إ
إا ¤ب -ن -اء مشش -اري -ع سش-ك-ن-ي-ة أاخ-رى ،أاو
يوضشع –ت تصشّرف قطاعات أاخرى؟
^^ اسصÎجعت ولية ا÷زائر بعد الـ 22
عملية من إاعادة اإلسصكان ،ما يقارب 440
أالف هكتار من األوعية العقارية ،وهو ما
سصمح بإاحياء العديد من اŸشصاريع اŸتوقفة
وإاط Ó-ق مشص -اري-ع سص-ك-ن-ي-ة ج-دي-دة بصص-ي-غ-ة
البيع باإليجار لفائدة وكالة عدل وبرامج
بصصيغة الÎقوي العمومي لفائدة اŸؤوسصسصة
العمومية للÎقية العقارية ،ومشصاريع تنموية
ت -خصص ق-ط-اع-ات ﬂت-ل-ف-ة ،م-ن-ه-ا مشص-اري-ع
ت - -ه - -ي - -ئ - -ة وادي ا◊راشص ،وخ - -ط السص- -ك- -ة
ا◊ديدية ب Úزرالدة وبئر توتة ومشصروع
ا‚از سص- - -د دوي - -رة وال - -ق - -طب ا÷ام - -ع - -ي
ب -اŸع -اŸة ،وم -ق -ر وزارة الشص -ؤوون ال-دي-ن-ي-ة
باÿروبة ،ومشصروع ازدواجية طريق وادي
حيدرة.

لح ـ ـ ـ ـ ـواشش ‘
مششك ـ ـ ـ ـ ـل ا أ
طري ـ ـ ـ ـ ـق التسشوي ـ ـ ـ ـ ـة
مشش -ك-ل ال-ع-ق-ار ال-فÓ-ح-ي أاو قضش-ي-ة
لح -واشص”” ،م-ازالت ت-راوح
””أاصش -ح -اب ا أ
لجراءات
لسشباب ،وا إ
مكانها ،ما هي ا أ
التي اتخذ“وها ؟
^^ صص- -ح- -ي- -ح مشص- -ك- -ل األح -واشص لزال
م -ط -روح -ا ،ول -ك -ن وزارة السص -ك-ن ك-انت ق-د
أاطلقت مبادرة Ÿعا÷ة الوضصع تتمثل ‘
ت-خصص-يصص ب-رن-ام-ج سص-ك-ن-ي ل-ه-ذا ال-ن-وع م-ن

البنايات ،إال أاننا اصصطدمنا بكيفية –ويل
العقارات Ãا أانها مصصنفة كعقارات فÓحية
حيث قمنا بعدة اجتماعات وجلسصات مع
إاطارات وزارة الفÓحة إليجاد ا◊ل األمثل
ل -ه -ذه الصص-ي-غ-ة ول ت-زال ا÷ه-ود م-ت-واصص-ل-ة
إليجاد حلول ترضصي جميع األطراف.
ال- -ع- -دي- -د م- -ن م- -ك- -ت- -ت- -ب -ي السش -ك -ن
الÎق -وي ال -ع -م -وم -ي غ Òراضش Úع-ن
أاسش - -ع - -ار السش - -ك - -ن - -ات ون- -وع- -ي- -ة اŸواد
اŸسشتعملة ‘ ا‚ازها ،ما تعليقكم ؟
^^ سص-ك-ن-ات الÎق-وي ال-ع-م-وم-ي صص-ي-غ-ة
جديدة ،اعتمدتها الوزارة لطالبي السصكن
الذين يفوق دخلهم الشصهري  108و 216أالف
دينار ،مع عدم امتÓك أاي سصكن أاو قطعة
أارضص ّ ﬂصصصصة للبناء وعدم السصتفادة من
أاي إاعانة من الدولة للحصصول على سصكن،
أاما عن أاسصعار هذه السصكنات فهي األقل ‘
السصوق مقارنة بالصصيغ األخرى ،فسصكنات
هذه الصصيغة تختلف كثÒا عن باقي سصكنات
الصصيغ األخرى من حيث اŸسصاحة ونوعية
مواد ال‚از و‘ رأايي الشصخصصي أاؤوكد أان
اŸع- -ن- -ي Úب- -ه- -ذه السص- -ك- -ن- -ات سص- -ي -ك -ون -ون
اŸسصتفيدين كون أاسصعارها ‘ السصوق تفوق
بكث Òالسصعر الذي اعتمدته الوزارة ،أاما عن
كيفية تسصديد ثمن هذه السصكنات ،فأاظن
بأانها لن ترهق اŸكتتب.Ú
كلمة إا ¤مكتتبي سشكنات عدل..2-
^^ أاط -م -ئ -ن م -ك -ت -ت -ب -ي ع-دل 2-أان
اŸشصاريع اŸوجهة لهم انطلقت ،و◊د
اآلن الشصركات األجنبية ،ملتزمة بعملها،
وكل ما قيل عن تعطل أاشصغال ا‚از هذه
السص- -ك -ن -ات ه -و افÎاء وم -ا ح -دث ›رد
تذبذب ‘ “ويل هذه اŸشصاريع ل غ،Ò
وق- - -د ات- - -خ- - -ذت وزارة السص- - -ك - -ن ق - -رارا
ب-ت-خصص-يصص م-ب-ال-غ م-ال-ي-ة إاضصافية إلعادة
بعث ورشصات ال‚از.

من مراسسلينا

اإلثنين  ٠٥جوان  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٠رمضضان  ١٤٣٨هـ

القوائم أاعّدت وفق –ريات دقيقة

توزيع  ١٠٥٠قّفة رمضسان على العائÓت
اŸعوّزة ببلدية ا÷زائر الوسسطى

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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فعل تضسامني ‘ أاسسمى صسورة

صسة يكون حسسب طلب اŸسستفيدين
رفع ا◊ ّ

وّزعت بلدية ا÷زائر الوسسطى  ١٠٥٠قّفة رمضسان للعائÓت اŸعوّزة قبيل دخول هذا الشسهر الفضسيل قصسد التحكم ‘ العملية
وفق قوائم دقيقة معّدة سسلفا تخضسع Ÿعاي Òصسارمة ،اسستنادا إا ¤وثائق تثبت أانّ الشّسخصص اŸعني يسستحق هذه اŸواد الغذائية
لجمالية بحوا‹ خمسسة آالف دينار ،والتي هي عبارة عن ضسروريات ذات السستعمال اليومي كالسسميد،
اŸقدرة قيمتها ا إ
الفرينة ،السسكر ،القهوة ،الشساي وأانواع من البقوليات.

تشس- -ه- -د ع- -اصس- -م -ة ال -ب Ó-د ح -رك -ة
تضس-ام-ن-ي-ة واسس-ع-ة ال-ن-ط-اق ،خÓ-ل ه-ذا
الشس -ه -ر ال-فضس-ي-ل ،ت-ع-ددت ف-ي-ه-ا أاشس-ك-ال
لشس- -خ- -اصص
ال - -ت - -ك - -ف - -ل وال - -رع - -اي- -ة ب- -ا أ
وال -ع -ائ Ó-ت اŸع-وزة ،ول-عّ-ل أاه-م م-ا م-ي-ز
لنسسانية هي مطاعم
هذه اللتفاتات ا إ
الرحمة التي فتحت أابوابها ،منذ اليوم
لول أام- -ام ك- -ل ﬁت- -اج ضس- -اقت ع -ل -ي -ه
ا أ
صسصص لنفسسه
خ
ي
ن
أ
ا
‘
ة
ي
د
ا
Ÿ
ا
ه
ت
ا
ي
ن
ا
ك
إام
ّ
لفطار.
مائدة ا إ

ا÷زائر :آاسسيا مني

جمال أاوكيلي
م -ا ت-زال ال-ع-م-ل-ي-ة الّ-ت-ضض-ام-ن-ي-ة سض-اري-ة
اŸف- -ع -ول إا ¤غ -اي -ة ي -وم -ن -ا ه -ذا ،وه -ذا
بإايصضال الكمية إا ¤أاصضحابها مباشضرة أاو
مطالبتهم برفعها من اŸسضتودع اŸعروف
بـ «لفيل داليجي» حتى ل يشضعروا بأاي
إاحراج يذكر أامام النّاسس ألّن الكث Òمن
هؤولء يأاملون ‘ أان يسضتلموا تلك الكمية
‘ إاط- -ار خ- -اصس وح- -م- -ي- -م- -ي دون ع- -ل- -م
اآلخرين ،وهذا ما حرصس عليه مسضؤوولو
مصضلحة الشّضؤوون الجتماعية بالبلدية على
أان يكون ذلك ‘ إاطار ضضيّق ،حتى يكون
اŸع -ن-ي م-رت-اح-ا م-ن الّ-ن-اح-ي-ة الّ-ن-فسض-ي-ة.
وحسضب ما يتداول فإاّن الكث Òمن أارباب
ال-ع-ائ-لت أاب-ل-غ-وا أاصض-ح-اب ه-ذه اŸب-ادرة
بأاّن قدرتهم الشّضرائية – ّسضنت وليسضوا ‘
ح- -اج- -ة إا ¤ت- -لك اإلع- -ان- -ة ،وب- -اإلم- -ك -ان
توجيهها إا ¤أاناسس آاخرين هم ‘ أام ّسس
ا◊اجة إاليها ،كما أانّ الكث Òمن العائلت
ح - -لت إا ¤م- -ن- -اط- -ق أاخ- -رى بضض- -واح- -ي
رّ
العاصضمة كانت تقطن بالبلدية ،وهذا ما

أاّدى إا ¤انخفاضس اŸبلغ اإلجما‹ للشّضراء
من حوا‹ مليار سضنتيم إا ٥٠٠ ¤مليون
سض-ن-ت-ي-م ،أاي ت-ق-ل-يصس ب-ال-نصض-ف ّ‡ا سض-مح
للمشضرف Úعلى العملية بأان ينشضطوا ‘
جو أاك Ìوضضوحا وشضفافية و–ّكما بناءً
على اسضتبيان حالة بحالة ،على أاسضاسس
ملف إاداري يضضم كل ما يلزم خاصضة وأاّن
اŸع- -ن- -ي ل ي- -ت- -ج- -اوز أاج- -ره ال- -ق- -اع- -دي
القاعدي الـ  ١٨أالف دينار ،والتحري ‘
وضضعيته الجتماعية اÿاصضة Ÿنحه ما
يسض- -ت- -ح -ق .و‘ ن -فسس اإلط -ار ،ط -لب م -ن
األئمة إاعداد قائمة أاخرى ألناسس يرون
بأاّن لهم ذوو األولوية ‘ السضتفادة ،وهم
بصضدد تسضليمها دوريا ،كما أانّ رئيسس بلدية
ا÷زائر الوسضطى وضضع قرابة  ٢٥٠فقة
احتياط ◊الت اسضتثنائية قد ل يتوّقع
ظ -ه -وره -ا و‘ وضض-ع م-ع Úتسضّ-ل-م أله-ل-ه-ا
لتفادي كل ما من شضأانه إاحراج الّناسس،
وتبعا لذلك فإانّ األحياء اŸعنية درسضت
بإامعان منها ذبيح الشضريف ،اإلخوة بليلي،
ك- -ر Ëب- -ل -ق -اسض -م ،م -وريسسﬂ ،ت -ار ع -ب -د
ال-ل-ط-ي-ف ،ال-ط-يب إاق-روان ،م-ق-ران شضعبي
وأاحمد شضايب وغÒها ،أاي يتوازى ذلك

عدد ÷ان األحياء اŸقّدرة بـ ÷ ٣٥نة
حي لها اŸسضؤوولية الكاملة ‘ توزيع هذه
اŸواد على اÙتاج Úبالكيفية اللّئقة
واŸبتغاة.
و‘ هذا السضياق ،اعت Èالسضيد شضيخي
حسض Úرئيسس مكتب ا÷معيات واسضتقبال
وت- -وج- -ي -ه اŸواط -ن Úأاّن ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ة
ال ّ-ت -ضض -ام -ن -ي -ة ت -ن -درج ‘ إاط -ار ال ّ-ت-ك-اف-ل
الج-ت-م-اع-ي ع-ل-ى مسض-ت-وى ال-ب-لدية ،وهي
Œرب -ة رائ -دة ن -ت -ب-ع-ه-ا ‘ إاط-ار الحÎام
ال-ك-ام-ل ل-ل-مسض-ت-ف-ي-د ن-زول ع-ند رغبته ‘
كيفية التّسضليم.
وقد جرت هذه السضنة ‘ هدوء تام بعد
اّت -ب -اع خ -ط -وات إاداري-ة م-رن-ة ب-ع-ي-دة ع-ن
ال -بÒوق-راط-ي-ة ،ب-ل ي-ك-ف-ي الت-ي-ان Ãل-ف
بسض-ي-ط ج-دا إلث-ب-اب ا◊ال-ة الج-ت-م-اع-ي-ة
للمعني ليقيد مباشضرة ‘ القائمة اŸعّدة
لهذا الغرضس ،وهذا ما عّزز هذا العمل
ودّع -م ق -رار ال -ب -ل -دي -ة ‘ م -واصض -ل -ة ه-ذا
ال ّ-ن-شض-اط اإلنسض-ا Êوال-تضض-ام-ن-ي ال-ه-ادف،
واصضفا هذه العملية بالنّاجحة من ناحية
” اإلسضتناد
الّتنظيم ،كل واحد أاخذ ما ّ
عليه ‘ اŸلف.

«الشض -عب» وق -فت ع Èج -ول-ة اسض-ت-ط-لع-ي-ة
على عدد من اŸطاعم التي ” تخصضيصضها
إلف- -ط- -ار اÙت -اج ،Úع Èع -دد م -ن شض -وارع
بلديات العاصضمة ،مكنتنا من الطلع على
ﬂتلف اللفتات العريضضة التي –مل اسضم
م- -ط- -اع- -م ال -رح -م -ة ،ال -ت -ي وج -دن -اه -ا ت ّ-ع -ج
باŸتطوع Úالذين أاردوا القيام بعمل خÒي
خلل هذا الشضهر الفضضيل صضور مزجت بÚ
جهود تضضامنية ıتلف السضلطات اÙلية
واÛتمع اŸد Êوعدد من اÙسضن Úالذين
سضهروا على تقد Ëخدمة للصضائم و إادخال
الفرحة ‘ قلبه.
م -وائ -د ال-رح-م-ة ل-لضض-ي-وف ع Èع-دد م-ن
بلديات العاصضمة ،ميزتها أاجواء من اŸودة
وال -ع -ط -اء ل -ق-ل-وب ع-زمت ع-ل-ى أان ت-تضض-ام-ن،
سض -اه -مت ف -ي -ه-ا ع-دة ج-ه-ات وج-م-ع-ي-ات م-ن
م-دي-ري-ة ال-تضض-ام-ن ال-وط-ن-ي ،ال-هلل األحمر،
الكشضافة اإلسضلمية...،حيث تقف كلها على
Œهيز طاولت بأاشضهى اŸأاكولت وا◊لويات
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ل ت-خ-ت-ل-ف ‘ شض-يء ع-ن م-ائ-دة
رمضضان للعائلت اŸسضتورة.
وصض -ل ال -تضض -ام -ن م -ع ه -ذه ال -ع-ائ-لت
اÙروم -ة ا ¤ح -د ق-ي-اسض-ي ،م-ي-زه ال-ت-ن-افسس
على خدمة اÙتاج Úوتقد Ëوجبة اإلفطار
ف -ب -ع -ي -دا ع -ن ال -ط -اولت اّŸن -صض-ب-ة ،سض-ج-ل-ن-ا
عمليات توزيع علب –وي األكل من طرف

الشض - -ب - -ان اŸت - -ط - -وع ،Úال - -ذي- -ن أاب- -وا إال أان
يسض -اه -م -وا ‘ إاف -ط -ار ع -دد م -ن اŸتشض -ردي-ن
وعابري السضبيل ،وهي العملية التي سضمحت
ال- -وصض- -ول ا ¤شض- -ري -ح -ة واسض -ع -ة ،ح -يث ي -ت -م
تسضجيل ،بحسضب تقديرات بعضس اŸتطوع،Ú
تقد Ëأاك Ìمن  ٥أالف وجبة يومية ع Èإاقليم
العاصضمة.
ك -م-ا ك-ان ل-ن-ا ف-رصض-ة ال-وق-وف ع-ل-ى ه-ذه
ال -ع -م -ل -ي -ة ال -تضض -ام -ن -ي -ة ع Èك -ل م-ن م-ط-ع-م
«اŸوح -دي -ن» ب -ا÷زائ -ر ال -وسض -ط -ى وم -ط-ع-م
«ال-رح-م-ة» بشض-ارع حسض-ي-ب-ة ب-ن ب-وع-ل-ي ب-بلدية
سض - -ي - -دي ﬁم - -د ،ح - -يث يصض - -ط - -ف ع - -دي- -د
اŸواطن ‘ Úأاوقات قليلة قبل اإلفطار ،و‘
مقدمتهم اŸتشضردين الذين يكونون ‘ رحلة
البحث عن لقمة األكل– ،ت إاشضراف عدد من
اŸت- -ط- -وع Úل- -ل- -ه- -لل األح- -م -ر وال -كشض -اف -ة
اإلسضلمية الذين يقومون بتوجيه الوافدين
إا ¤اŸطاعم ،وهو األمر الذي كرسس السضÒ
ا◊سضن لعملية إافطار الصضائم Úالتي تسضهر
على توزيع ما يقارب  ٣٠٠وجبة يوميا.
سضجلنا التحاق عدد من الشضبان البطالÚ
وكذا ا÷امعي Úوبعضس اإلطارات وﬂتلف
شض- -رائ- -ح اÛت- -م- -ع ا ¤م- -ط- -اع- -م ال -رح -م -ة
ل -ل -مسض -اه -م -ة ‘ ال -ع -م -ل اÒÿي ،م -ن خ-لل
–ضض Òال - -ط - -اولت وغسض - -ل األوا Êوه- -م ‘
ك-ام-ل سض-ع-ادت-ه-م ،ألن ال-ه-دف ال-ذي ج-م-ع-ه-م
هدف واحد Áثل اÿدمة التطوعية القائمة
ع-ل-ى م-ب-دأا اإلنسض-ان-ي-ة ،اŸشض-ه-د ن-فسض-ه يتكرر
ع Èعدد من بلديات العاصضمة التي تسضهر هي
األخرى على تقد Ëوجبات سضاخنة لفائدة
الفئات اŸعوزة ‘ جو يسضوده العمل اÒÿي
التضضامني.
جدير بالذكر أان وجبات اإلفطار السضاخنة
التي يسضهر على سضلمتها فرقة مراقبة تقوم
بصض -ف -ة دوري -ة ب -ج -ولت ع Èه-ات-ه اŸط-اع-م
ال -ت -ط -وع -ي -ة م -ن أاج -ل م -راق -ب-ة م-دى صض-ح-ة
اŸأاكلولت اŸقدمة ونظافتها تفاديا لتسضجيل
حالت التسضمم.

يتنّقلون مسسافة  ١٥٠كلم

اŸطالبة بفتح مقر وكالة عدل باŸسسيلة

الّرهان على  ٪ 7٠من شسبكة الّربط ببومرداسص

ميزانية ’سستكمال مشساريع غاز اŸدينة
كشس - - - -ف وا‹ ولي - - - -ة
ب- -وم- -رداسص ع -ب -د ال -رح -م -ان
م- -د Êف- -وات- -ي- -ح ‘ اج -ت -م -اع
اÛلسص ال- - - - -ولئ- - - - -ي ال - - - -ذي
صسصص Ÿلف الطاقة خاصسة
خّ
شس -ب -ك -ة ال-رب-ط ب-غ-از اŸدي-ن-ة
ال- - -ذي ع- - -رف ال- - -ك - -ث Òم - -ن
الصس -ع -وب -ات اŸي -دان -ي -ة ،ع -ن
ع- -زم السس- -ل- -ط- -ات ال -ولئ -ي -ة
اللجوء إا ¤ميزانية الولية
ل- -دع- -م وŒسس- -ي- -د اŸشس- -اري -ع
ا›ÈŸة التي تعرف تأاخرا
‘ ال‚از والرهان على بلوغ
نسس-ب-ة  7٠ب-اŸائ-ة م-ن ال-رب-ط
بهذه الشسبكة ا◊يوية.

بومرداسس :ز.كمال
وع - -د وا‹ ال- -ولي- -ة Ãع- -ا÷ة
م-ل-ف ال-رب-ط بشض-ب-ك-ة ال-غ-از الذي
عرف الكث Òمن العراقيل بولية
بومرداسس ،وما هو ما حّر م نسضبة
ك- - -بÒة م- - -ن السض - -ك - -ان خ - -اصض - -ة

ب-اŸن-اط-ق ا÷ب-ل-ي-ة وال-ن-ائ-ي-ة م-ن
ه - -ذه اŸادة األسض- -اسض- -ي- -ة ،ح- -يث
حصضر أاهم اŸشضاكل التي واجهت
ه -ذا اŸل -ف»‘ ن -قصس السض -ي -ول -ة
وع - -دم تسض - -وي - -ة مسض - -ت - -ح - -ق- -ات
اŸؤوسضسضات اŸكلفة با‚از عدد
من اŸشضاريع» ،لكنه أاصضّر على

«Œاوز اŸشضكل بتخصضيصس أاغلفة
م- -ال- -ي- -ة م- -ن م- -ي- -زان -ي -ة ال -ولي -ة
لسض -ت -ك -م -ال Œسض -ي -د اŸشض -اري-ع
اŸسض - -ج - -ل - -ة وتسض - -وي - -ة قضض - -ي - -ة
اŸؤوسضسض - -ات واŸق - -اولت ال- -ت- -ي
أا‚زت مشض -اري-ع سض-اب-ق-ة ،م-ؤوك-دا
ع -ل-ى أاه-م-ي-ة م-ل-ف غ-از اŸدي-ن-ة

لتحسض Úاإلطار اŸعيشضي للسضكان
خ - -اصض- -ة ‘ ال- -ق- -رى واŸن- -اط- -ق
ال -داخ -ل -ي -ة م -ن ال -ولي -ة ،ون -فسس
الشض -يء ب -ال -نسض-ب-ة ل-قضض-ي-ة “دي-د
شض-ب-ك-ة ال-ك-ه-رب-اء ال-ري-ف-ي-ة ورب-ط
ال-ت-ج-م-ع-ات ال-ع-م-ران-ي-ة ا÷دي-دة
بشض -ب -ك -ة ال -ك -ه -رب-اء ال-ت-ي وصض-لت
حاليا نسضبة  99باŸائة.
لشض -ارة ،ف -إاّن شض -ب -ك -ة ال -غ-از
ل -إ
ببومرداسس ظّلت تÎاوح لسضنوات
م - -ا ب ٣٠ Úإا ٤٠ ¤ب-اŸائ-ة من
نسضبة الربط بعد توقف الكث Òمن
اŸشضاريع ألسضباب عديدة تختلف
من بلدية إا ¤أاخرى رغم حيوية
اŸلف ،لكنها –ركت ‘ الفÎة
األخÒة لتقارب حدود  6٠باŸائة
بعد تفعيل وتÒة ال‚از وتسضليم
ب - -عضس اŸشض- -اري- -ع ‘ ،ان- -ت- -ظ- -ار
الن -ت -ه -اء م-ن Œسض-ي-د اŸشض-اري-ع
ا›ÈŸة لÎت- -ف- -ع ال- -نسض- -ب- -ة ا¤
حدود  ٧٠باŸائة مثلما وعد به
وا‹ الولية.

طالب رئيسص جمعية عدل  2السسيد
ي -وسس -ف -ي ن -ور السس -ل-ط-ات اÙل-ي-ة وع-ل-ى
رأاسس -ه -ا وا‹ ال -ولي -ة ضس-رورة ال-ت-دخ-ل
العاجل قصسد فتح مقر وكالة عدل بحي
ال- -نصس- -ر ب- -ع- -اصس -م -ة ال -ولي -ة ،وŒن -يب
اŸكتتب ÚالتنقÓت اليومية إا ¤مدينة
بوسسعادة Ÿئات الكيلومÎات.

اŸسسيلة :عامر ناجح
أاشضار رئيسس جمعية مكتتبي عدل  ٢يوسضفي
نور إا ¤أانّ اŸكتتب Úيتحّملون عناء التنقل
األك Ìمن  ١٥٠كلم إا ¤مدينة بوسضعادة ‘
شض-ه-ر الصض-ي-ام ل-دف-ع الشض-ط-ر ال-ث-ا Êم-ن م-ب-لغ

الك -ت -ت -اب ،وخ -اصض -ة سض -ك -ان ب -ل -دي-ات ا÷ه-ة
الشض -رق -ي -ة ل -ل -ولي-ة ع-ل-ى غ-رار م-ق-رة ب-ره-وم
وب - -ل- -ع- -اي- -ب- -ة ال- -ده- -اه- -ن- -ة وأاولد دراج وعÚ
اÿضضراء وغÒها من البلديات النائية ،يحدث
هذا ‘ ظل غلق مقر وكالة عدل اŸتواجدة
بحي النصضر ألسضباب تبقى ›هولة.
يوسضفي نّوه ‘ كلمه أانّ فتح مقر وكالة
عدل بحي النصضر من شضأانه التخفيف عن مقر
بوسضعادة الذي يحصضي اآللف من اŸكتتبÚ
الذين يسضتحيل تلبية رغباتهم ‘ يوم Úأاو
ث- -لث- -ة .و‘ ذات السض- -ي -اق ط -الب اŸت -ح -دث
السض-ل-ط-ات ال-ولئ-ي-ة بضض-رورة ال-ت-دخل العاجل
وإاعادة –ريك مشضروع سضكنات عدل الذي
بات ›ّمدا أاو يسض Òبسضرعة السضلحفاة.

‹hO

ا’ثنين  ٠٥جوان  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٠رمضضان  ١٤٣٨هـ

ح ـ ـ ـ ـوار

اّÙلل السسياسسي ماء العين Úلكحل لـ «الشسعب»:

انتفاضضة ا◊سضيمة حراك اجتماعي
ضضد التهميشش والقمع

اعت ÈاÙلل السسياسسي اŸتخصسصص ‘ الشسأان اŸغربي ،ماء العين Úلكحل لـ«الشسعب» ،أان ا’حتجاجات التي
تشسهدها منطقة ا◊سسيمة وعدد من اŸدن اŸغربية ،حراك اجتماعي مرشسح ليكون سسياسسيا ،وقال إانها
نتيجة لÎاكمات عدة عقود من التهميشص والظلم.

حمزة ﬁصصول
اأفاد لكحل ،باأن «ما يجري ‘ ا◊سضمية
و‘ مدن اأخرى ‘ الشضمال ،خاصضة بعد
اعتقال قائد ا◊راك الزفزا‘ ،هو حراك
اج- -ت- -م- -اع- -ي ي- -ح -م -ل م -ط -الب وشض -ع -ارات
اج-ت-م-اع-ي-ة ت-ن-دد ب-ال-ت-ه-م-يشض العميق الذي
ت-ع-رضض ل-ه اأه-ل ال-ري-ف ،م-ن-ذ ال-ثÓ-ث-ي-ن-يات
وا’أربعينيات من القرن اŸاضضي» .اأوضضح
اıتصض ‘ الشضاأن اŸغربي ،اأن التهميشض
‘ م-ن-ط-ق-ة ال-ري-ف شض-م-ل ج-م-ي-ع ق-طاعات
ا◊ياة ،قائ« :Óا’إحباط العام م ّسض جميع
شضرائح اÛتمع الريفي وعانت منه اأجيال
واأجيال».
قدم ماء العين Úلكحل ،خلفية تاريخية،
Ÿا تعيشضه مدينة ا◊سضيمة ،الواقعة شضمال
اŸغرب منذ ما يزيد عن  ٧اأشضهر ،واأوضضح
«اأن اŸنطقة تعرضضت اإ ¤موجات متكررة
م -ن ال -ع -ن -ف الشض -دي-د اسض-ت-خ-دم ف-ي-ه ح-ت-ى
قصض- - -ف ب- - -ال- - -طÒان ‘ اÿمسض- - -ي - -ن - -ي - -ات
والسض -ت -ي -ن -ي-ات وال-ق-ت-ل والÎوي-ع ’أي ري-ف-ي
يحاول الدفاع عن حقوقه».
وتابع «اŸنطقة عانت التهميشض وانعدام
البنى التحتية وظلت اŸنطقة الوحيدة التي
 ⁄تسضتفد “اما من اأي نوع من الهياكل
القاعدية ا◊يوية ،ضضف اإ ¤ذلك مشضكلة
البطالة اŸرتفعة للغاية ‘ اأوسضاط الشضباب
وغياب اŸنشضاآت الصضناعية».
اسضتطرد لكحل« ،اŸسضاألة الوحيدة التي
احتفظ بها النظام اŸغربي ‘ اŸنطقة
هي زراعة ا◊شضيشض ،والÎويج للمخدرات
وهذا ما زاد من معاناة الشضعب الريفي».
’فتا اإ ¤اأن الريف تعد اŸسضاحة الوحيدة
التي يزرع فيها ا◊شضيشض باŸغرب والشضبه
ال -وح -ي-د ل-ه-ا ي-ق-ع ‘ اأف-غ-انسض-ت-ان .اأضض-اف
اÙلل السضياسضي باأن سضكان اŸنطقة عانوا
ع -ل -ى م -ر ال -ت -اري -خ م -ن ال-ت-ك-الب ا’سض-ب-اÊ

بالتاآمر مع فرنسضا على البطل الرمز عبد
الكر Ëاÿطابي ‘ العشضرينيات.
ق -ال» اإن-ه وب-ع-د السض-ي-ط-رة اŸغ-رب-ي-ة
عليها عمل النظام اıز Êخاصضة ‘
عهد ا◊سضن الثا Êعلى قمع اأي حراك
اجتماعي بالنار وا◊ديد» ،مفيدا» باأن
اŸنطقة جبلية وصضعبة وخÒاتها قليلة
و ⁄يزرها ا◊سضن الثا Êولو مرة واحدة
على امتداد حكمه و ⁄ي Íاأي مصضنع و⁄
“نح اإ’ الشضيء القليل من التنمية وذلك
يعطي فكرة عما يجري ا’آن».
ع -ن ا’أسض -ب-اب ال-ت-ي ج-ع-لت م-ن-ط-ق-ة
ال -ري -ف ،ع -رضض -ة ل -ل-ت-ه-م-يشض ط-ي-ل-ة ه-ذه
ال -ع -ق -ود ،اأوضض -ح اŸت -ح -دث «اأن ال-ع-ام-ل
ا◊اسضم ،هو اأنها من اŸناطق القليلة ‘
اÿري- -ط- -ة ال -ت -ي سض -ب -ق واأن ك -انت شض -ب -ه
مسض-ت-ق-ل-ة اأسضسض-ه-ا ع-ب-د ال-ك-ر Ëاÿطابي

“ديد فÎة ا◊بسص ا’حتياطي لقائد ا◊راك

اسضتمرار ا’حتجاجات باŸدن اŸغربية

ت -واصس -لت ا’ح-ت-ج-اج-ات
Ãن- - -ط- - -ق- - -ة ا◊سس- - -ي- - -م- - -ة
وﬂت -ل -ف اŸدن اŸغ -رب -ي-ة،
’ف- -راج ع- -ن
اŸط - -ال- -ب- -ة ب- -ا إ
اŸع- -ت- -ق- -ل ،Úف- -ي- -م -ا ق -ررت
سس -ل -ط -ات ال -ب Ó-د ب -ت -م-دي-د
ا◊بسص ا’ح-ت-ي-اط-ي لقائد
ا◊راك ن- -اصس- -ر ال -زف -زا‘.
وذك -رت مصس -ادر إاع Ó-م -ي-ة
متطابقة“ ،ديد التوقيف
ال- -ن- -ظ- -ري ب- -ح -ق ال -زف -زا‘
وأاح- - -د رف- - -ق- - -ائ- - -ه Ÿدة 96
سس - -اع - -ة إاضس - -اف- -ي- -ة ،وق- -ال
م -نسس -ق ه -ي -ئ-ة ال-دف-اع ع-ن
نشس- -ط -اء «ح -راك ال -ري -ف»
رشس -ي -د ب -ل-ع-ل-ي أان «ال-وك-ي-ل
ال - - -ع - - -ام ل - - -دى ﬁك - - -م - - -ة
ا’سس - - -ت - - -ئ - - -ن- - -اف ب- - -ال- - -دار
البيضساء ،قرر “ديد فÎة
ا◊راسس - - -ة ال - - -ن - - -ظ - - -ري - - -ة
(ا◊بسص ا’ح- - -ت- - -ي- - -اط- - -ي)
للزفزا‘».
أاضضاف بلعلي ،أان «الزفزا‘،
ال - - -ذي أاوق- - -ف ،ي- - -وم ا’ث- - -نÚ
اŸاضض -ي ،أاخ ÈاÙام -ي ب-ع-د
’صضابات
لقاء معه ،أانه تعرضض إ
إاث- -ر ت- -ع- -ن -ي -ف -ه خ Ó-ل ﬁاول -ة
توقيفه با◊سضيمة ،فضض Óعن
معاملته معاملة مهينة ،إا’ أان
ظروف التحقيق بعد ذلك Ãقر

ال- -ف -رق -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -لشض -رط -ة
القضضائية بالدار البيضضاء مرت
عادية».
ب-ع-د ل-ق-اء ا’سض-ت-اذي-ن رشض-يد
ب-ل-ع-ل-ي وان-ور ب-ل-وق-ي م-ع ناصضر
الزفزا‘ والذي امتد (اللقاء)
’زي- - -د م- - -ن سض- - -اع- - -ة ،كشض - -ف
أ
ال - -زف- -زا‘ ان- -ه ” اع- -ت- -ق- -ال- -ه
صض -ب-ي-ح-ة ا’ث-ن Úق-رب شض-اط-ئ
«ارح - - -اشض» ‘ م - - -ن- - -زل أاح- - -د
النشضطاء الذي هو معتقل معه
’ن.
اآ
أاوضضح ناصضر انه هاجمه
ال- -عشض- -رات م -ن ﬂت -ل -ف ف -رق
ال -ق -وات ال -ع -م -وم -ي -ة ،ب-ط-ائ-رة
ه-ي-ل-وك-ب Îوالسض-يارات الرباعية
الدفع ،وتعرضض ’عتداء معنوي
ومادي شضنيع ،نتج عنه شضق ‘
رأاسضه ،وكدمة أاسضفل عينه وأا⁄
أاسضفل الظهر ،لكن هو ا’ن ‘
حالة صضحية جيدة.
قرر سضكان منطقة ا◊سضيمة،
ا’سضتمرار با’حتجاجات الليلة
ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-إاطÓق سضراح كافة
اŸع-ت-ق-ل Úوع-ل-ى رأاسض-ه-م قائد
ا◊راك ال- - -زف- - -زا‘ ،وشض - -ن - -وا
إاضض - -راب - -ا ع- -ام- -ا ل- -ع- -دة أاي- -ام،
وام- -ت- -دت ا’ح- -ت- -ج -اج -ات إا¤
ﬂت-ل-ف اŸدن اŸغ-رب-ي-ة ع-ل-ى
غرار أاكادير والدار البيضضاء.

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

وقاوم وقاتل لتحرير ترابها من ا’حتÓل
ا’إسضبا Êوتعرضضت مقاومتهما Ÿوؤامرة
حيكت من قبل فرنسضا واإسضبانيا وقصضف
اأه -ل اŸق -اوم-ة ب-ال-غ-ازات السض-ام-ة وه-ذا
اأمر مذكور ‘ التاريخ».
اأضضاف اأن «العامل الثا Êيتمثل ‘
ك -ون سض -ك -ان ال -ري -ف م -ع -روف Úب -ا’أن-ف-ة
الشضديدة والكرامة وهم شضعب مقاوم و’
ي -رضض -ى ب-ال-رضض-وخ ل-ل-ق-ه-ر ،وصض-ار اأه-ل-ه-ا
يعاقبون ’أنهم يرفضضون التسضلط والسضطو
على حقوقهم والتهميشض».
اعت Èلكحل ،اأن النظام اŸغربي ⁄
يبد جدية ‘ معا÷ة مشضاكلهم ،واأرسضل
لهم جÓدين متورط ‘ Úعمليات قمع
سضابقة ،لذلك يخلصض اŸتحدث اإ ¤اأن
«ما يجري ‘ ا◊سضيمة اأعتقد اأنه حراك
اجتماعي موؤهل ليتطور اإ ¤سضياسضي».

العدد
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قوات حف Îتسسيطر على قاعدة ا÷فرة

ا’جتماع الثÓثي اإ’قليمي حول ليبيا با÷زائر اليوم
ي - -ن - -ط - -ل- -ق ال- -ي- -وم ،ا’ج- -ت- -م- -اع
ال -ث Ó-ث -ي ا’ق -ل -ي -م -ي ح -ول ل-ي-ب-ي-ا
با÷زائر العاصسمة ،لبحث اأحداث
العنف ا’أخÒة بطرابلسص ودرنة
وك - -ذا ا÷ف - -رة ،ج - -ن - -وب ال- -بÓ- -د،
وي-ت-وق-ع اأن ي-ت-ج-دد الدعم الكامل
ل-ل-ع-م-ل-ية السسياسسية وحث الفرقاء
على ا◊وار والتصسدي للتدخÓت
اÿارجية.
يلتقي وزير الشضوؤون اÿارجية عبد
ال-ق-ادر مسض-اه-ل ،وزي-ر خ-ارج-ي-ة ت-ونسض
خميسض ا÷هناوي ووزير خارجية مصضر
سضامح شضكري ‘ ،اجتماع هو الثا Êمن
نوعه بعد ذلك الذي احتضضنته تونسض ‘
ا’أسض- -اب- -ي- -ع اŸاضض- -ي -ةŸ ،ن -اقشض -ة اآخ -ر
التطورات ا◊اصضلة ‘ ا’أزمة الليبية.
ينتظر اأن تلقي العمليات العسضكرية
اŸشضÎك- -ة ب Úق- -وات ح- -ف Îوال- -ق -وات
ا÷وية اŸصضرية على مدينة درنة شضرق
ل-ي-ب-ي-ا ،واشض-ت-ب-اك-ات العاصضمة طرابلسض،
ب -ظ Ó-ل -ه-ا ع-ل-ى ال-ل-ق-اء ال-ثÓ-ث-ي وم-دى
تاأثÒها على العملية السضياسضية.
ذك - -رت مصض - -ادر دب- -ل- -وم- -اسض- -ي- -ة ،اأن
ا’ج- -ت- -م- -اع سض -يصض -در اإم -ك -ان -ي -ة وضض -ع
ﬂطط اأمني اسضتعجا‹ ،ويوؤكد على
دفع ا÷هود السضياسضية لتقريب وجهات
النظر ب Úالفرقاء الليبي Úوالعمل على
التصضدي للتدخÓت ا’أجنبية Ãختلف
اأشض-ك-ال-ه ت-ف-ادي-ا ل-ل-تشض-ويشض ع-ل-ى مسضار
التسضوية السضياسضية ،ويسضتمر ا’جتماع
اإ ¤غاية يوم غد الثÓثاء ،وفق ما ذكر
بيان لوزارة الشضوؤون اÿارجية.

ا÷يشش اللّيبي يسضيطر على ا÷فرة
اأعلنت قوات ا÷يشض الوطني الليبي،
ال- -ذي ي- -ق- -وده اŸشض Òخ -ل -ي -ف -ة ح -ف،Î
سض-ي-ط-رت-ه-ا ع-ل-ى ق-اع-دة عسض-ك-ري-ة تقع
 ٥٠٠ك-ي-ل-وم Îج-ن-وب ط-راب-لسض ،وبهذا
تكون اأحكمت السضيطرة على كل اŸدن
وال -ق -واع -د ال -عسض -ك -ري -ة ال -رئ -يسض -ي-ة ‘
الصضحراء وسضط ليبيا.
وعززت قوات حف Îبسضيطرتها على
مدينة ا÷فرة وبعضض اŸدن اÛاورة

ل -ه -ا ،وج -وده -ا ‘ الصض -ح -راء ال -ل -ي -ب-ي-ة
الشضاسضعة ،بحسضب مسضوؤول Úمنها.
ق -ال خ -ل-ي-ف-ة ال-ع-ب-ي-دي ،اŸت-ح-دث
ب- -اسض- -م ه -ذه ال -ق -وات ،اإن ق -وات ح -فÎ
“كنت من السضيطرة كذلك على بلدت،Ú
هما الهون والسضوكنة حيث عÌت على
ﬂازن ذخÒة وعربات .تسضيطر قوات
ح - -ف Îا’آن ع - -ل - -ى اأغ - -لب ال - -ق - -واع - -د
ال -عسض -ك -ري -ة ال -رئ -يسض -ي -ة ‘ الصض-ح-راء،
الواقعة جنوب ليبيا.
من جانبه ،اأعلن اأحمد اŸسضماري
اŸتحدث باسضم القيادة العامة للقوات
اŸسضلحة عن حصضيلة ضضحايا القوات،
خÓ-ل ع-م-ل-ي-ة –ري-ر م-ن-ط-ق-ة ا÷ف-رة،
م -ق -دم -ا حصض -ي -ل -ة خسض -ائ-ر ا÷م-اع-ات
ا’إره -اب -ي-ة ،ب-ا’إضض-اف-ة السض-ي-ط-رة ع-ل-ى
ﬂازن للذخÒة وعدد كب Òمن العربات
وا’آليات اŸسضلحة وطائرات عسضكرية
وجدت ‘ ﬁيط قاعدة ا÷فرة.
ق -ال اŸسض -م -اري ‘ ،ب -ي-ان م-ق-تضضب
نشض- -رت- -ه «غ- -رف- -ة ع- -م- -ل- -ي- -ات ال- -ق -وات
اŸسضلحة توؤكد السضيطرة على منطقة
ا÷ف -رة وضض -واح -ي -ه -ا ب -ع -د “شض -ي-ط-ه-ا
بالكامل ،وتوؤكد اسضتشضهاد جندي واحد
م - -ن ج - -ن - -وده- -ا وسض- -ب- -ع- -ة م- -ن ال- -ق- -وة
اŸسضاندة».
ك -انت ال -ق -ي -ادة ال -ع -ام -ة ل -ل -ق -وات
اŸسض -ل -ح -ة ال-ل-ي-ب-ي-ة اأع-ل-نت ،اأمسض ،ع-ن
اأسض- -ر «›م- -وع- -ة ك- -بÒة م- -ن ع -ن -اصض -ر
ا÷م- -اع- -ات ا’إره- -اب- -ي- -ة واŸع- -ارضض- -ة
التشضادية اأثناء معركة –رير ا÷فرة»،
مشضÒة اإ ¤اأنها سضيطرت على ﬂازن
ل- -ل- -ذخÒة وع- -دد ك- -ب Òم- -ن ال- -ع- -رب -ات
وا’آل- -ي- -ات اŸسض- -ل -ح -ة ،ب -ا’إضض -اف -ة اإ¤
ط -ائ -رات عسض -ك -ري -ة وج-دت ‘ ﬁي-ط
القاعدة ا÷وية.
‘ اŸق- -اب- -ل ،رفضض ›لسض ال- -ن -واب
القرار الذي اتخذه اÛلسض الرئاسضي
◊كومة الوفاق الوطني بتقسضيم ليبيا
اإ ¤سضبع مناطق عسضكرية .قال ›لسض
النواب ‘ بيان ،اأصضدره «نوؤكد اأن هذا
ال - - -ق - - -رار وك - - -اف- - -ة ق- - -رارات اÛلسض
الرئاسضي باطلة وغ Òدسضتورية ،وفًقا
ل Ó-إع Ó-ن ال-دسض-ت-وري واأح-ك-ام ال-قضض-اء
الليبي».

خداد يطالب بعودة اŸينورسسو إا ¤مع Èالكركرات

اسضتئناف ﬁاكمة معتقلي أاكد Ëإازيك وسضط موجة اسضتنكار دو‹
تسس -ت -اأن-ف ال-ي-وم ﬁك-م-ة
ا’حتÓل اŸغربيﬁ ،اكمة
اŸع- - -ت- - -ق - -ل Úالسس - -ي - -اسس - -يÚ
الصس - -ح - -راوي›« Úم- -وع- -ة
اكد Ëازيك» ،وسسط تنديد
ه - - -ي - - -ئ - - -ة ال- - -دف- - -اع و÷ان
ح-ق-وق-ي-ة دول-ي-ة ب-الظروف
ا÷ائرة التي جرت فيها كل
ا÷و’ت السسابقة.
ي -ن-ت-ظ-ر اأن تصض-درﬁ ،ك-م-ة
سض Ó-اŸغ-رب-ي-ة ،ال-ن-ط-ق با◊كم
‘ حق ›موعة اكد Ëازيك،
وفق مصضدر حقوقي صضحراوي،
وشض- - - - - - -ابت ا÷لسض - - - - - -ة ا’أخÒة
للمحاكمة التي اأجريت ‘ ١٨
م -اي اŸاضض -ي ع -دة خ -روق -ات،
ح -يث ” اسض -ت -ع -راضض شض-ه-ادات
ﬁرري اÙاضض - -ر اŸع- -روفÚ
ب -ت -واط -ئ -ه -م ‘ ق -م -ع وت -ع -ذيب
الصضحراوي.Ú
‘ اŸق -اب -ل ق -دمت ج -ب-ه-ة
ال-ب-ول-يسض-اري-و اح-ت-ج-اج-ا رسضميا
ا ¤السضيد كيم بولدوك اŸمثلة
اÿاصض- -ة لÓ- -أم Úال- -ع -ام ل Ó-أ·
اŸتحدة ا ¤الصضحراء الغربية،
تشضدد فيه على ضضرورة اأن تاأخذ
اŸي-ن-ورسض-و م-ك-ان-ه-ا ‘ م-ن-طقة
ال-ك-رك-رات ت-ط-ب-ي-ق-ا لنصض وروح
قرار ›لسض ا’أمن.
اأضض- -اف ال- -ب- -ي- -ان اأن -ه و»ب -ع -د

اŸواطن الصضحراوي بابا احمد
ه -ي-دال-ه و“ك-ي-ن-ه م-ن م-واصض-ل-ة
طريقه باŒاه ا’راضضي اÙتلة
من الصضحراء الغربية.

ﬁاولة للتحايل
على القانون الدو‹

مضضي اأك Ìمن شضهر على صضدور
قرار ›لسض ا’أمن رقم ٢٣٥١
دون اأن يÓ- - -ح- - -ظ اأي ت - -واج - -د
للمينورسضو ‘ الشضريط العازل
Ãن-ط-ق-ة ال-ك-رك-رات ،وع-لى اإثر
توقيف قوات ا’حتÓل اŸغربية
ب- -ذات اŸن- -ط- -ق- -ة ل- -ل- -م- -واط- -ن
الصضحراوي بابا احمد هيداله
وم- - -ن- - -ع- - -ه م - -ن اŸرور ب - -اŒاه
اŸناطق اÙتلة وهو اŸتواجد
منذ عدة اأيام باŸنطقة ،يطالب
بحقه ‘ الدخول اإ ¤اŸناطق
اÙتلة من الصضحراء الغربية.
‘ هذا ا’إطار ،قدم اﬁمد

خ -داد ،عضض-و ا’أم-ان-ة ال-وط-ن-ي-ة
اŸنسض - -ق م - -ع ا’أ· اŸت- -ح- -دة،
اأمسض ا’أول ،اح- - -ت- - -ج - -اج - -ا اإ¤
السض-ي-دة ك-ي-م ب-ول-دوك ،اŸم-ث-ل-ة
اÿاصض - - -ة ل Ó- - -أم Úال - - -ع- - -ام ‘
الصضحراء الغربية ورئيسضة بعثة
ا’أ· اŸت -ح -دة ل Ó-سض-ت-ف-ت-اء ‘
الصضحراء الغربية «اŸينورسضو»،
مشض- -ددا ف -ي -ه ع -ل -ى ضض -رورة اأن
ت- -اأخ- -ذ اŸي- -ن- -ورسض- -و م- -ك -ان -ه -ا
Ãنطقة الكركرات تطبيقا لنصض
وروح قرار ›لسض ا’أمن.
ك -م -ا ط -الب اأﬁم -د خ -داد
ب - -ا’إخ Ó- -ء ال - -ف - -وري لسض - -ب- -ي- -ل

اأك -دت اŸن-ظ-م-ة الÈي-ط-ان-ي-ة
غ Òا◊ك -وم -ي -ة ل -ل -تضض -ام-ن م-ع
الصض-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة «ا◊ملة من
اأج -ل الصض -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة» ،اأن
اقÎاح اŸف- -وضض- -ي- -ة ا’أوروب- -ي -ة
ح- -ول اإع- -ادة ال -ت -ف -اوضض بشض -اأن
ا’تفاقات اÈŸمة ب Úا’–اد
ا’أوروب - - -ي واŸغ - - -رب ي - - -ع- - -تÈ
«ﬁاولة سضافرة» للتحايل على
القانون الدو‹.
واأعربت اŸنظمة الÈيطانية
‘ ب - -ي - -ان ل - -ه- -ا ع- -ن «اأسض- -ف- -ه- -ا
الشض- -دي- -د» ’قÎاح اŸف- -وضض -ي -ة
ا’أوروب- -ي- -ة «ت- -غ- -ي Òال- -ق- -واع- -د
التجارية مع اŸغرب حتى يتم
اعتبار موارد الصضحراء الغربية
م-غ-رب-ي-ة ب-ط-ري-ق-ة غ Òشضرعية»
وق- -الت»ان ذلك ي- -ب- -دو ﬁاول- -ة
سض-اف-رة ل-ل-ت-ح-اي-ل ع-ل-ى ال-ق-انون
الدو‹».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ثالــــــــث هجــــــــوم إأرهابــــي يهــــّز لنـــدن فــــــــي ظـــــــرف  3أششهـــــــــــر

تنديــــــــــد دولـــــــــي وأسشـــــــــع وتضشامـــــــــن مـــــــــع بريطانيـــــــــا
’رهاب لن يكون عسشكريا فقط
ماي تطمئن بإاجرأء ألتششريعيات ‘ موعدها وتؤوكد أن ألقضشاء على أ إ

م -رة أخ -رى ع-اششت أل-ع-اصش-م-ة ألÈي-ط-ان-ي-ة
لندن يوما مرعبا ،إأثر ألهجوم أ’رهابي ألسشافر
أل- -ذي أسش- -ت- -ه- -دف دهسش- -ا وط -ع -ن -ا أŸارة بشش -ك -ل
عششوأئي على جسشر لندن و‘ سشوق بوروّﬂ ،لفا
‘ حصشيلة غ Òنهائية مصشرع سشبعة أششخاصص
وجرح أزيد من  50آأخرين ،فيما قتلت ألششرطة
منفذي أ’عتدأء ألثÓثة.
أاف -ادت الشس -رط -ة ،إان -ه -ا ت -ت -ع -ام -ل م-ع ه-ذه
الهجمات التي جاءت قبل خمسسة أايام فقط
من النتخابات التشسريعية ‘ بريطانيا ،وبعد
أاقل من أاسسبوع Úعلى هجوم مانشسسس Îالذي
قضسى على  22شسخصسا ،على أانها ““اعتداءات
إارهابية““ ،وأاوردت بأان الهجوم ،وهو الثالث من
ن -وع -ه ال -ذي تشس -ه -ده ب -ري -ط-ان-ي-ا ‘ ظ-رف 3
أاشس -ه -ر ،وق-ع ب-ع-د دق-ائ-ق م-ن ان-ت-ه-اء اŸب-اراة
النهائية لدوري أابطال أاوروبا ‘ كرة القدم،
ح- -يث Œم- -ع ع- -دد ك- -ب Òم- -ن اŸشس- -اه- -دي -ن
Ÿتابعتها على شساشسات كبÒة ‘ حانات ا◊ي،
و‘ ه -ذه ال -ل -ح -ظ -ة ،ب-اغ-تت شس-اح-ن-ة صس-غÒة
حشسدا على ا÷سسر فدهسستهم ،ثم توجهت إا¤
ح -ي ب -ورو م -ارك-يت ،وه-ن-ا ت-رك اŸه-اج-م-ون
اآللية وقاموا بطعن عدد من األشسخاصش بينهم
ضس- -اب- -ط ‘ شس- -رط -ة ال -ن -ق -ل أاصس -يب ب -ج -روح
خ -طÒة ،ل -ك -ن ع -ن -اصس -ر الم -ن ردوا بسس -رع-ة
متصسدين بشسجاعة للرهابي Úالثلثة الذين
“ت تصسفيتهم ‘ بورو ماركيت ا◊ي اÛاور
ّ
للندن بريدج ،مؤوكدة أانهم قتلوا ‘ الدقائق
الثما Êالتي تلت أاول اتصسال تلقته الشسرطة،
وكشسفت بأان ““اŸشستبه بهم كانوا يرتدون ما
يشسبه سسÎات ناسسفة ،تب Úأانها مزيفة““.

أŸهاجمون أرتدوأ أحزمة ناسشفة مزيفة
تشس - -ب - -ه ه - -ج - -م- -ات ،أامسش الول ،ه- -ج- -وم
وسستمنسس ‘ ، Îمارسش اŸاضسي ،عندما قتل
رجل خمسسة أاشسخاصش بعد أان دهسش اŸارة ثم
لشسارة ،وجه
طعن شسرطيا عند الŸÈان .ل إ
ت -ن -ظ -ي-م ال-دول-ة اإلسس-لم-ي-ة الره-اب-ي ،ال-ذي
ي -ف -ق-د أاراضس-ي ‘ سس-وري-ا وال-ع-راق وي-ت-ع-رضش
لهزÁة كÈى هناك ،السسبت ،دعوة على خدمة

الÎاسسل تليغرام حث فيها أاتباعه الدمويÚ
على شسن هجمات بشساحنات وسسكاك Úوبنادق،
خلل شسهر رمضسان .خلل العام ÚالسسابقÚ
نفذ ارهابيون هجمات ‡اثلة ‘ برل Úونيسش
وبروكسسل وباريسش.

أسشتنفار أمني وأعتقال  12ششخ ًصشا

اع- -ت- -ق -لت الشس -رط -ة الÈي -ط -ان -ي -ة ،أامسش12 ،
شسخصساً ‘ حي باركينغ بشسرق لندن ،على صسلة
ب- -اع- -ت- -داء ،السس- -بت ،وأاوضس- -حت أان- -ه -ا Œري
العديد من عمليات الدهم .كما أاعلنت قائدة
شس -رط -ة ل -ن -دن ،ك -ريسس -ي -دا ديك ،أان الشس-رط-ة
سس -ت -نشس -ر ألول م -رة رج -ال أام -ن مسس -ل-ح‘ Ú
ب- -عضش اŸن- -اط- -ق ،وذلك ‘ سس- -ي- -اق تشس- -دي- -د
اإلجراءات على األرضش .من جانبها ،قالت
رئ -يسس -ة ال-وزراء الÈي-ط-ان-ي-ة ،تÒي-زا م-اي ،إان
الكيل قد طفح ،داعية إا ¤تغي ÒاسسÎاتيجية
مكافحة اإلرهاب وتشسديد القوان Úاÿاصسة
بها.
ك- -انت شس- -رط -ة ل -ن -دن أاف -ادت ب -أان -ه -ا ت -راج -ع
خططها لتكون أاك Ìحضسورا ‘ شسوارع لندن،
وقالت إان على الناسش أان يتوقعوا رؤوية مزيد
م -ن وح -دات -ه -ا ‘ أان -ح -اء ع -اصس -م-ة اŸم-ل-ك-ة
اŸتحدة ،مضسيفة أان قيادة مكافحة اإلرهاب
ه -ي م-ن ت-ق-ود ال-ت-ح-ق-ي-ق ‘ ال-ه-ج-وم ،Úك-م-ا
أاع- -ل- -نت ع -ن زي -ادة ع -دد أاف -راده -ا ‘ األي -ام
اŸقبلة ،بينما سستشسهد بريطانيا ،اÿميسش،
انتخابات تشسريعية.

ألتششريعيات ‘ موعدها
ب -خصس -وصش ه-ذه الن-ت-خ-اب-ات ،ق-الت تÒي-زا

تعاطف وتضشامن دو‹
ت -والت اإلدان -ات ل -ه-ج-وم-ي ال-دهسش وال-ط-ع-ن
ال-ل-ذي-ن وق-ع-ا ‘ ال-ع-اصس-م-ة الÈي-ط-انية لندن،
وأابدت ﬂتلف الدول تضسامنها مع بريطانيا
ال -ت -ي أاج -م-ع مسس-ل-م-وه-ا ع-ل-ى ال-ت-ن-دي-د ب-ت-لك
األع- -م- -ال اإلره- -اب- -ي- -ة ‘ .السس- -ي -اق ،أادانت
ا÷زائر ““ببالغ الشسدة““ الهجومات الرهابية
التي اسستهدفت العاصسمة الÈيطانية ،معربة
عن ““تضسامنها““ مع بريطانيا حكومة وشسعبا
ومع عائلت الضسحايا الÈيطاني Úومن باقي
ا÷نسسيات.
من جهته ،قال البيت األبيضش باŸناسسبة ،إان

أ÷يشص يدحر ألدموي Úويتقدم ‘ حلب

أأ’سشد :أإ’رهاب يÎأجع وألوضشع يتح ّسشن ‘ سشوريا

قالت وسشائل إأعÓم حكومية وأŸرصشد ألسشوري ◊قوق
’نسشان ،إأن أ÷يشص ألسشوري وقوأت متحالفة معه
أ إ
أنتزعوأ ألسشيطرة على آأخر بلدة كبÒة يسشيطر عليها
’سشÓمية أ’رهابي ‘ حلب ،أمسص
تنظيم ألدولة أ إ
’حد.
أ أ
لنباء الرسسمية (سسانا) إان
قالت الوكالة العربية السسورية ل أ
وحدات من ا÷يشش حققت مكاسسب اسسÎاتيجية ‘ الريف
الشسرقي ◊لب .قال اŸرصسد السسوري ◊قوق اإلنسسان ومقره
بريطانيا إان القوات ا◊كومية دخلت بلدة مسسكنة بعد قتال
عنيف اسستمر أاسسابيع.
يأاتي هذا التقدم بالقوات التي تدعمها روسسيا إا ¤حدود
ﬁافظة الرقة التي تسسيطر عليها بدرجة كبÒة قوات تدعمها
الوليات اŸتحدة تقاتل تنظيم الدولة اإلرهابية .قال مصسدر
عسس -ك -ري سس -وري ،إان ا÷يشش أاع -اد األم -ن والسس -ت -ق -رار ل-ب-ل-دة
مسسكنة ومواقع ﬁيطة بها .اسستعادت القوات كذلك مولدات
كهرباء ضسخمة تزود ﬁطة ضسخ مياه بالكهرباء .وكان ا÷يشش
قد اسستعاد ﬁطة اŸياه من التنظيم الرهابي ‘ مارسش.
مازال ارهابيو تنظيم الدولة اإلسسلمية يسسيطرون على أاجزاء
من الصسحراء الشسرقية السسورية وأاغلب ﬁافظة دير الزور على
ا◊دود مع العراق ،لكنهم يÎاجعون منذ العام اŸاضسي .قال
ا÷يشش السسوري ،يوم السسبت ،إانه سسيطر على منطقة جبلية من
تنظيم الدولة اإلسسلمية الرهابي شسرقي الطريق الواصسل بÚ
دمشسق وحلب وهو شسريان رئيسسي لقوات ا◊كومة التي كثÒا ما
تعرضست لهجمات التنظيم.
على صسعيد آاخر ،قال رئيسش النظام السسوري ،بشسار األسسد ،إان

الوضسع ‘ سسوريا ““–سسن بشسكل كب ،““ÒمعتÈا السسبب ‘ ذلك
ه -و ت -راج-ع ““اÛم-وع-ات اإلره-اب-ي-ة ،وبشس-ك-ل أاسس-اسس-ي داعشش
والنصسرة ومثيليهما““.
أاضساف األسسد ‘ مقابلة صسحافية السسبت أان الوضسع على األرضش
بات أافضسل بكث‡ Òا كان من منظور عسسكري ““لكن هذا ل
ي- -ع -كسش الصس -ورة ك -ام -ل -ة ألن األم -ر ل ي -ق -تصس -ر ع -ل -ى الصس -راع
ال-عسس-ك-ري ب-ل ه-ن-اك أاشس-ي-اء ﬂت-ل-ف-ة م-ث-ل األي-دي-ول-وج-ي-ا ال-تي
يحاولون نشسرها ‘ منطقتنا والتي تشسكل أاخطر –د Áكن أان
نواجهه على اŸدى القريب وكذلك اŸدى البعيد““.

الرئيسش األمÒكي دونالد ترامب اتصسل هاتفيا
برئيسسة الوزراء الÈيطانية تÒيزا ماي مؤوكدا
دعم الوليات اŸتحدة الكامل بعد ““العتداء
اإلره -اب -ي ال -وحشس -ي““ .ب -دوره ،أاك -د ال-رئ-يسش
ال -ف -رنسس -ي إاÁان-وي-ل م-اك-رون أان ب-لده ت-ق-ف
““أاك Ìمن أاي وقت مضسى إا ¤جانب بريطانيا
وتتعاطف مع الضسحايا وأاقاربهم.
أاعربت دولة قطر عن إادانتها واسستنكارها
الشس -دي -دي -ن ◊وادث ال -دهسش وال -ط -ع-ن ال-ت-ي
وقعت ‘ العاصسمة الÈيطانية الليلة ما قبل
اŸاضسية ،وجددت نبذ العنف واإلرهاب أايا
كان مصسدره ومهما كانت الدوافع واألسسباب.
كما أادان الرئيسش الروسسي فلد ÒÁبوت،Ú
اعتداء لندن وقدم تعازيه لÈيطانيا ،وأاكدت
اŸسستشسارة األŸانية أانغيل مÒكل أان أاŸانيا
““تقف بثبات إا ¤جانب بريطانيا““.

مسشلمو بريطانيا ضشد أإ’رهاب
أادان اÛلسش اإلسس -لم -ي الÈي -ط-ا Êب-أاشس-د
العبارات العمليات اإلرهابية التي وقعت ‘
لندن وأادت إا ¤قتلى وجرحى .قال اÛلسش
‘ ب - -ي- -ان ل- -ه إان أاعضس- -اء اÛلسش يشس- -ع- -رون
ب -غضسب ع -ارم إازاء ال -ع -م -ل -ي -ات اإلره-اب-ي-ة ‘
منطقة جسسر لندن وغÒها بالعاصسمة.
اأ ض س -ا ف ق -ا ئ -ل  “ “ :ن ش س -ع -ر ب ص س -د م -ة ك -ب  Òة ،
و ت - -ل ك ا لأ ع - -م - -ا ل ت - -ث  Òا ل ش س -م -ئ -ز ا ز  Œا ه
م -ن -ف -ذ ي -ه -ا ا ل -ذ ي ي -د م -ر و ن ح -ي -ا ة اأ ن -ا س ش
اأ ب - - -ر ي - - -ا ء م - - -ن اإ خ - - -و ا ن - - -ن - - -ا و اأ خ - - -و ا ت - -ن - -ا
ا ل  Èي -ط -ا ن -ي  ، Úم -ن ي -ف -ع -ل ذ ل ك ل ي -ح  Îم
اأ ر و ا ح ا ل - -ن -ا س ش اأ و ا ل -د ي -ن ا ل -ذ ي ي -ت -ب -ع -ه ،
ن ص س -ل -ي ت -ر ح -م -ا ع -ل -ى اأ ر و ا ح ا ل -ذ ي -ن م -ا ت -و ا
و ل ك ل م ن ت اأ ث ر ب س س ب ب ا لأ ح د ا ث “ “ .

مقتل ألعششرأت أثناء فرأرهم من ““دأعشش““

173٥٥

أأبرز أ’عتدأءأت ألدموية
ألتي ششهدتها بريطانيا
منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذ 2005

 ٧قتلى وعششرأت أ÷رحى ‘ حصشيلة أأولية

م -اي ،رئ -يسس -ة وزراء ب -ري -ط -ان -ي-ا ،أامسش ،أان-ه-ا
سستجري ‘ موعدها ،يوم اÿميسش اŸقبل.
كان عدد من األحزاب السسياسسيةÃ ،ا ‘ ذلك
حزب اÙافظ Úالذي ترأاسسه ماي وحزب
العمال اŸعارضش الرئيسسي ،علقت ا◊ملت
الن -ت -خ -اب -ي -ة ،أامسش ،ول -ك -ن م -اي ق -الت إان-ه-ا
سستسستأانف ،اليوم الثن .Úكما أاعلنت ماي
ال- -ت- -ي ع- -ق -دت اج -ت -م -اع -ا أام -ن -ي -ا ،أامسش ،أان
ب-ري-ط-ان-ي-ا ت-واج-ه ‰طً-ا ج-دي-داً م-ن األعمال
اإلره- - -اب - -ي - -ة ،مشسÒة إا ¤أان وك - -الت األم - -ن
والشسرطة ،أاوقفت  ٥اعتداءات ‘ األسسابيع
األخÒة.
قالت““ :ل Áكن القضساء على اإلرهاب من
خلل األعمال العسسكرية فقط ،علينا مواجهة
اإليديولوجيات اإلرهابية وبحاجة إا ¤قوانÚ
جديدة Ùاربتها ع ÈاألنÎنت““ .شسددت
ماي على أان ““عقيدة الكراهية والتطرف هي
لسسلم والقضساء عليها هو التحدي
تشسويه ل إ
األك Èأامامنا““.

العدد
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شش -ه -دت ب -ري -ط -ان -ي -ا م-ن-ذ  2005سش -لسش-ل-ة م-ن
أ’ع -ت -دأءأت ،آأخ -ره -ا أل -ه-ج-وم أل-ذي وق-ع ،ل-ي-ل
’حد ‘ ،وسشط لندن ﬂلفا سشبعة
ألسشبت أ ¤أ أ
ضشحايا.
^ 7ج-وي-لية  :2005شش-ه-دت ب-ري-ط-ان-ي-ا أرب-عة
أعتدأءأت منسشقة ‘ سشاعة ألذروة ‘ ،ثÓثة من
’نفاق وحافلة ،ما أسشفر عن سشقوط 56
قطارأت أ أ
قتي Óو 700جريح .وتبنت ألهجمات ›موعة
تابعة لتنظيم ““ألقاعدة““ أ’رهابي.
^ 21جويلية :فششلت أربع ﬁاو’ت جديدة
لتنفيذ أعتدأءأت ‡اثلة ومنسشقة دأخل مÎو
وحافلة ‘ لندن ،إأذ أن ألقنابل ألتي أسشتخدمت
 ⁄ت -ن -ف -ج -ر بسش -بب خ-ل-ل ‘ تصش-ن-ي-ع-ه-ا .وب-حسشب
ألقضشاء ،فإان سشلسشلتي أ’عتدأءأت مÎأبطتان.
^ 30جوأن  :2007ششكل مطار غÓسشغو ألوأقع
‘ جنوب غرب إأسشكتلندأ هدفا Ùاولة أعتدأء،
عندما صشدمت ششاحنة مششتعلة و‡تلئة بالغاز
وأل- -وق- -ود وأŸسش- -ام Òم- -ب- -ن- -ى أŸط- -ار م -ن دون أن
ت-ن-ف-ج-ر ،وج-اء ه-ذأ أل-ه-ج-وم أل-ذي ن-ف-ذه ه-ن-دي
كان يقود ألششاحنة ،غدأة ألعثور ‘ لندن على
سشيارت Úمفخخت Úقبل أنفجارهما.
^ 22ماي  :2013قتل أ÷ندي ‹ ريغبي (25
سشنة) بسشÓح أبيضص على يد بريطاني Úمن أصشل
ن -ي -جÒي ب -ال -ق-رب م-ن ث-ك-ن-ة عسش-ك-ري-ة لسشÓ-ح
أŸدفعية أŸلكية ‘ حي وولويتشص جنوب ششرق
لندن.
^ 5ديسش -م :2015 Èأق -دم ﬁي -ي أل -دي -ن مÒ
أŸولود ‘ ألصشومال على طعن ششخصش Úبسشك‘ Ú
مدخل ﬁطة ليتونسشتون للمÎو ‘ ششرق لندن،
وأصش-اب-ه-م-ا ب-ج-روح .وج-اء أ’ع-ت-دأء بعد يومÚ
ع -ل -ى أو ¤ألضش-رب-ات أ÷وي-ة ألÈي-ط-ان-ي-ة أل-ت-ي
’سشÓمية““ أ’رهابي
أسشتهدفت تنظيم ““ألدولة أ إ
‘ سش- - -وري- - -ا .ووصش - -فت ألسش - -ل - -ط - -ات أ’ع - -ت - -دأء
’رهابي““ ،فيما حكمت أÙكمة على ﬁيي
بـ«أ إ
ألدين م Òبالسشجن أŸؤوبد.
^ 22م-ارسص  :2017دهسص خ -ال -د مسش -ع-ود (52
ع -ام -ا) ،وه-و ب-ري-ط-ا Êبسش-ي-ارت-ه ع-ددأ م-ن أŸارة
وط- - -ع- - -ن شش- - -رط - -ي ً- -ا ح - -ت - -ى أŸوت ع - -ل - -ى جسش - -ر
ويسشتمنسش Îأمام مبنى ألŸÈان ‘ لندن ،قبل أن
تطلق عليه ألششرطة ألنار وتقتله.
’سشÓمية““أ’رهابي
أع-ل-ن ت-ن-ظ-ي-م ““أل-دولة أ إ
مسش -ؤوول -ي-ت-ه ع-ن أل-ه-ج-وم ،ل-ك-ن سش-ك-وتÓ-ن-دي-ارد
أعلنت أنها Œ““ ⁄د أدلة على مبايعة““ مسشعود
’سش Ó-م -ي -ة““ أو ““أل-ق-اع-دة““
ل -ت -ن -ظ -ي -م ““أل -دول -ة أ إ
ألدمويت.Ú
وأع -ل -نت ألشش -رط -ة ألÈي -ط -ان -ي-ة ‘ م-ارسص أن
’م- -ن أح -ب -طت ““ﬁ 13اول -ة أع-ت-دأء
أج- -ه- -زة أ أ
إأرهابي منذ جوأن .““2013
^ 22ماي :2017فجر بريطا Êمن أصشل ليبي
’مريكية
نفسشه ‘ نهاية حفلة غنائية للمغنية أ أ
أريانا غرأندي ‘ قاعة مانششسش Îأرينا للحفÓت
‘ هذه أŸدينة ألوأقعة ‘ ششمال غرب إأ‚لÎأ،
وقتل  22ششخصشا وجرح  116آأخرون بينهم عدد
’طفال وأŸرأهق ،Úوقد تبنى ألهجوم
كب Òمن أ أ
’سشÓمية““ أ’رهابي.
تنظيم ““ألدولة أ إ

عـبـ ـ ـ ـ ـر
ألعال ـ ـ ـ ـم

^ أŸوصشل  :أاوردت مصسادر أان عشسرات ا÷ثث
Ÿدنيُ Úقتلوا أاثناء فرارهم من حي الز‚يلي الذي
يسسيطر عليه تنظيم الدولة اإلسسلمية الرهابي ‘ اŸوصسل،
تناثرت السسبت ‘ ،شسارع متاخم ÿط اŸواجهة مع القوات
اŸسسلحة العراقية .وفر حتى اآلن نحو  700أالف شسخصش من
اŸوصسل Ãا Áثل ثلث سسكان اŸدينة قبل ا◊رب وقد ÷أاوا
إا ¤أاصسدقاء وأاقارب أاو إاﬂ ¤يمات للنازح.Ú

السسادسسة والسسبع Úمن العمر على التخلي عن
منصسبه.

تقلصش تقدم أÙافظÚ

^ ل- -ن -دن :أاظ -ه -ر اسس -ت -ط -لع -ان ل -ل-رأاي ت-ق-لصش ت-ق-دم ح-زب
اÙافظ ÚالÈيطا Êا◊اكم على حزب العمال اŸعارضش قبل
النتخابات العامة التي من اŸقرر أان ُتجرى اÿميسش اŸقبل.
أاجري السستطلعان قبل عملية جسسر لندن ،ليل السسبت ،التي
أادت Ÿقتل  7أاشسخاصش على األقل وجرح نحو خمسس Úآاخرين.

 3آأ’ف إأصشابة بالكولÒأ يوميا

–ديد هوية منفذ هجوم ألفلبÚ

^ دبي  :ل تزال الكولÒا تفتك باليمني ،Úحيث اأفادت
ل· اŸتحدة أان الوباء يتفشسى
منظمة اليونيسسف التابعة ل أ
بسسرعة كبÒة ،وقدرت عدد حالت اإلصسابة ا÷ديدة ما بÚ
ثلثة آالف إا ¤خمسسة آالف حالة يوميًا .قال اŸدير اإلقليمي
لليونيسسف بالشسرق األوسسط ،خÒت كابيل ،Òإان  70أالف حالة
إاصسابة بالكولÒا ” ،اإلبلغ عنها ،الشسهر اŸاضسي باليمن ‘ 19
ﬁافظة من أاصسل .22

^ماني :Óأاعلنت الشسرطة الفلبينية ،أامسش األحد ،أان منفذ
الهجوم الذي أاسسفر عن سسقوط  37قتيل ‘ ›مع ترفيهي
بالعاصسمة مانيل هو فلبيني يعا Êمن ديون كبÒة بسسبب القمار
ول-يسش إاره-اب-ي-ا .ق-ال ق-ائ-د شس-رط-ة م-ان-ي-ل أاوسس-ك-ار ال-ب-ايالدي
للصسحفي Úإان الرجل يدعى جيسسي كارلوسش ( 43عاما) ،وهو
كاثوليكي وأاب لثلثة أاولد ويعيشش ‘ مانيل ،وكان ‡نوعا من
دخول كل اŸلهي ‘ اŸدينة ،منذ أافريل اŸاضسي بطلب من
عائلته.

تامر يوأجه أأسشبوعا ﬁفوفا باıاطر
^ برأزيليا :يسستعد الرئيسش الÈازيلي ،ميشسال تامرŸ ،واجهة
أاسسبوع ﬁفوف باıاطر ،فاÙكمة النتخابية العليا تصسدر
ابتداء من الثلثاء حكمها اŸتعلق باıالفات على صسعيد
“ويل ا◊ملة الرئاسسية ‘  2014التي قامت بها ديلما روسسيف.
ق -د ت -ؤودي ه -ذه اÙاك -م -ة اŸن -ت -ظ-رة ا ¤ال-غ-اء الن-ت-خ-اب-ات
ال -رئ -اسس -ي-ة ال-ت-ي ج-رت ‘  ،2014وح -م -ل ال-رئ-يسش ال-ذي ي-ب-ل-غ

مقتل  8من حزب ألعمال ألكردسشتاÊ
^أسشطنبول :نقلت النباء عن رحمي دوغان ،حاكم إاقليم
قارصش ،قوله إان قوات األمن الÎكية قتلت  8من حزب العمال
الكردسستا ÊاÙظور ‘ شسرق تركيا ،أامسش األحد .نقلت
الوكالة عن دوغان قولهُ““ :قتل  8إارهابي Úوتفتشش قوات األمن
بحثًا عن إارهابي آاخر هارب““.
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وجهة الصصائم ÚباŸدينة ا÷ديدة علي منجلي

خيام الششاي التيميمو ÊاÓŸذ اŸفضشل للمواطن ‘ Úسشهرات رمضشان
تشصهد خيام الشصاي التيميمو Êذات
الديكور التقليدي الصصحراوي اÙضض
Ãدينة علي منجلي (قسصنطينة) ‘
سصهرات شصهر رمضصان إاقبا’ ملفتا عليها
من طرف اŸواطن Úمباشصرة عقب
’فطار لتناول أاكواب الشصاي بنكهة
ا إ
صصحراوية و قضصاء ◊ظات هادئة بعيدا
عن صصخب اŸدينة.
مقاهي أاو خيام الشصاي التيميموÊ
أاصصبحت اÓŸذ اŸفضصل للÎفيه والتسصلية
بالنسصبة لسصكان هذا القطب ا◊ضصري
الكب .Òفهناك من يقضصي فيها وقتا
طوي Óدون ملل أاو كلل إا ¤أان يداهمه
’ن بعضض هذه الفضصاءات توفر
الوقت أ
لزبائنها جوا خاصصا إاضصافة إا ¤اÿدمات
التقليدية التي تقدمها على غرار شصتى
أانواع الشصاي Ãختلف النكهات و ﬂتلف
اŸكسصرات و ا◊لويات التقليدية .
عبد ألعزيز ألتيمو ٢6( Êسصنة) وأحد من ألذين
فتحوأ مثل هذه ألفضصاءأت Ãدينة علي منجلي
« .كنت ‘ ألسصابق من باعة ألشصاي أŸتجولÚ
ع Èأأرجاء مدينة قسصنطينة ألتي دخلتها و
عمري  ١6عاما فكنت أأجوب أŸدينة حامÓ

إأبريق ألشصاي ‘ يد و ‘ أليد أألخرى قفة
بدأخلها أأكوأب بÓسصتيكية و أأعرضض خدماتي
متنق Óب ÚأŸارة و أÓÙت» كما قال لوأأج.
أأضصاف عبد ألعزيز أŸنحدر من زأوية ألدباغ
بتيميمون أأن شصاي تيميمون يلقى روأجا وسصط
سصكان مدينة علي منجلي مشصÒأ إأ ¤أأن مذأق
ألشصاي ألصصحرأوي جعل أŸوأطن ألقسصنطيني
«يدمن» على شصرب ألشصاي ألصصحرأوي ألذي له
ميزته خاصصة و أأن سصكان ألصصحرأء لديهم مهارة
‘ –ضص Òألشصاي على حد قوله.
أأوضصح ذأت أŸتحدث أأنه أسصتثمر ‘ هذأ ألنوع
من أÿدمات منذ قرأبة أأربع سصنوأت بفتح
ﬁل ل - -ب- -ي- -ع ألشص- -اي و ﬂت- -ل- -ف أŸكسص- -رأت و
أ◊لويات ألتقليدية على غرأر قلب أللوز و
ألبقÓوة و ألصصامصصة وذلك بالقرب من مسصجد
عمر بن ألعاصض Ãدينة علي منجلي ثم نصصب
خ -ي -م -ة ألشص -اي ب -ال-ق-رب م-ن أÙور أل-رئ-يسص-ي
Ÿدخل أŸدينة غ Òبعيد عن أأك ÈأŸرأكز
ألتجارية باŸدينة و كذأ Ãحطة أŸسصافرين
ألÈي- - -ة ب- - -ن- - -فسض
ألقطب أ◊ضصري
وسص- - - -اع - - -ده ذلك
على

فتح فرصض عمل لعدد من أأقرأنه ينحدرون كلهم
من منطقة تيميمون.
الشصاي التيممو Êجسصر التواصصل بÚ
تقاليد ا÷نوب و الشصمال
تعرف خيمة ألشصاي ألتيميمو Êعقب أإلفطار
حركية كثيفة تشصتد بعد أنتهاء صصÓة ألÎأويح
حيث يجد فيها ألزبائن صصعوبة ‘ ألبحث عن
م -ك -ان ل -رك -ن سص-ي-ارأت-ه-م Ãح-ي-ط-ه-ا أأو ط-اول-ة
للجلوسض دأخلها فيصصبح ألظفر Ãقعد شصاغر
ب -إاح -دى ه-ذه أŸق-اه-ي ألصص-ح-رأوي-ة أÙضص-ة
أأمرأ صصعب أŸنال أأو يكاد يكون أأمرأ مسصتحيÓ
نظرأ ألفوأج أŸتوأفدين عليها بكÌة وأأغلبهم
م -ن ف -ئ -ة أل -ك -ه -ول خ -اصص -ة وأأن أأج -وأء أÿي-م-ة
ألصصحرأوية ألتقليدية تضصفي شصعورأ و كأانك ‘
ألصصحرأء تتناول شصاي تسصهر على –ضصÒه و
تقدÁه وجوه تع Èلك للوهلة أألو ¤عن عمق
ألصصحرأء وكرم سصكانها فÒحل بك خيالك إأ¤
عا ⁄آأخر
Áيز جنوب أ÷زأئر.
و م -ن أل-وأف-دي-ن ع-ل-ى م-ث-ل
هذه ألفضصاءأت أ◊اج ياسصÚ
( 6١سصنة) .فبعد أأدأئه صصÓة
ألÎأوي -ح Ãسص-ج-د
ع -م-ر ب-ن

نصصائح
للمرأاة
العاملة لتنظيم
وقتها خÓل شصهر
رمضصان

ب Úالعمل  ،اŸطبخ ،
رمضشان ...
والوقت بدل الضشائع
تصصاب أŸرأأة ألعاملة بحÒة كبÒة لعدم قدرتها على
ألتوفيق ب Úعملها ووأجباتها أŸنزلية خاصصة ‘
شصهر رمضصان أŸليئ بالدعوأت وألعبادأت ،فصصÓة
ألÎأوي -ح –ت -اج ÷سص -د مسصÎي -ح تسص -ت -ط-ي-ع م-ن
خÓله أأدأء ألصصÓة بكل سصÓسصة وسصهولة وليسض
Ãصصاحبة آألمها ألناŒة عن مزأولة عملها
خارج أŸنزل وترتيب أŸنزل

من هنا
وهناك

و–ضص Òألطعام.
أأما عن ألدعوأت ففي هذه أ◊الة تصصبح «ب Úنارين»
أأحدأهما ضصرورة أسصرأعها للعودة من ألعمل باكًرأ
حتى تنجز أألطعمة أÿاصصة Ãائدتها ألرمضصانية،
وأألخرى ألصصÓة على وقتها وعدم تأاجيلها حتى ل
يضصيع ألثوأب عليها ولكتمال ثوأب ألصصوم.
فاŸرأأة ألعاملة فى أأمسض أ◊اجة لتنظيم يومها فى
شصهر رمضصان لتوأزن ب Úمتابعة عملها وأأدأء ألفروضض
وأل-ق-ي-ام ب-ت-ج-ه-ي-زأت أل-ع-زوم-ات ،عÓ-وة ع-ل-ى رأحتها
أ÷سصدية .وفى هذأ ألسصياق نعرضض ›موعة من
ألنصصائح ألتي Áكنك أتباعها لتسصاعدك ‘ توفÒ
ألوقت وأ÷هد خÓل ألشصهر أŸبارك.
بعد ألرجوع من ألعمل يجب أأخذ قسصط من ألرأحة
Ÿدة نصصف سصاعة لسصتعادة

ألعاصض أألقرب إأ ¤منزله يتجه ماشصيا مباشصرة
إأ ¤خ -ي -م -ة ألشص -اي أل -ت-ي-م-ي-م-و Êح-يث ي-ل-ت-ق-ي
بجÒأنه وأأصصدقائه.
و صصرح أ◊اج ياسص Úبع ÚأŸكان أأنه يعرف
عبد ألعزيز منذ أأن كان عمر هذأ أألخ١6 Ò
سصنة أأي عندما كان يبيع ألشصاي على أأرصصفة
ألطرقات ليؤوكد بذلك على أأنه زبون و‘ و

ألنشصاط
ب- - - - - -ع - - - - -د فÎة
ألعمل.
قومي بتحضص Òقائمة طعام
مسص -ب -ق-ة Ÿدة أأسص-ب-وع ب-األط-ب-اق
ألتي ترغب ‘ ÚتقدÁها على مائدة
إأف -ط -ارك ح -ت -ى ل تضص-ي-ع-ي أل-ك-ث Òم-ن
أل -وقت ب -ال-ت-ف-ك ،Òوم-ن ث-م أذه-ب-ى ل-لسص-وق
لشص-رأء ج-م-ي-ع مسص-ت-ل-زم-ات أل-ت-ى –ت-اج-ي-ن-ها
لطهى تلك أألطباق.
دخ-ول أŸط-ب-خ ل-ل-م-رأأة أل-ع-ام-ل-ة ل-ت-حضص Òوج-ب-ة
أإلفطار يكون فى وقت قصص Òجدأ ً لضصياع نصصفه
بعملها ،لذلك يجب أأن تكون ألوجبة ألغذأئية شصبه
›هزة قبلها بليلة وتتوقف فقط على أإلضصافات
أألخÒة قبل ألتسصوية.
أح -رصض ع -ل -ى ت -خ -زي -ن م -ق -دأر ك -اف م-ن أل-ل-ح-وم
وأÿضصرأوأت أŸوسصمية قبل حلول شصهر رمضصان حتى
توفر ›هود ألذهاب لشصرأئها وتضصيع ألوقت.
لبد أأن يتعاون أألولد مع أألم فى ترتيب مائدة
ألطعام وغسصيل أألطباق ،حتى تسصتطيع أأخذ قسص ً
طا
من ألرأحة بعد أإلفطار لتتمكن ألسصÎأحة أأو
ألسص - -ه - -ر م - -ع أ÷Òأن أأو أل - -ذه- -اب إأ ¤صصÓ- -ة
ألÎأويح ،لتعود مرة أأخرى للتفك Òفى وجبة
أل -ي -وم أل -ت-ا ،¤وي-جب ع-ل-ي-ه-ا أل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن
ألدعوأت ألتى تسصتهلك ›هوًدأ كبًÒأ ‘
إأع -دأده -ا وأق -تصص -اره -ا ع-ل-ى أأله-ل
وأألصصدقاء أŸقرب.Ú
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بعد تذكارية.
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يتمسصك بنكهة ألشصاي ألصصحرأوي أألصصيل –ت
ه -ذه أÿي -م -ة أŸضص -ي -اف -ة أل -ت -ي ي -ل-ت-ق-ي ف-ي-ه-ا
ب- -أاصص -دق -ائ -ي ل -ت -ب -ادل
أأط - - - - -رف أ◊ديث
ح - - - -ول أ◊ي - - - -اة
أليومية
وأسصÎج- - -اع ب- - -عضض

رمضصان
‘ بÓدهم

ألذكريات.
م -ا ي -ل-فت ألن-ت-ب-اه أأك Ìب-ه-ذه م-ق-اه-ي ألشص-اي
أل -ت-ي-م-ي-م-ون-ي-ة ه-و صص-وت ألشص-اي أألصص-ي-ل وه-و
يسصكب من ألÈأد على أأقدأح ألشصاي أŸوضصوعة
ع-ل-ى صص-ي-ن-ي-ة ن-ح-اسص-ي-ة ب-رأق-ة م-ن-م-ق-ة بصص-حن
مصص-ن-وع م-ن أل-ق-م-اشض يسص-م-ى ‘‘أل-ط-ب-اق‘‘ ت-وضص-ع
عليه ﬂتلف أأنوأع أŸكسصرأت ألتي يشصتهيها
ألزبون و ذلك ‘ ديكور يتسصم ببسصاطته يتمثل ‘
مقاعد وأأرأئك تقليدية تسصتعمل ‘ أ÷لسصات
أل -ع -ائ -ل -ي -ة لسص -ك -ان ألصص -ح -رأء و أأغ -لب أأل-وأن-ه-ا
مسص- -ت- -م -دة م -ن أل -ط -ب -ي -ع -ة إأضص -اف -ة إأ ¤ب -عضض
أألغرأضض ذأت ألعÓقة بالصصحرأء يقدمها لك
عبد ألعزيز بابتسصامة
عريضصة وترحاب أألف ناسض ألصصحرأء ألكرماء.
و قال عبد ألعزيز أأن نشصاطه يبدأأ بÎتيب
أأقدأح ألشصاي وتنظيفها رفقة ألعامل Úمعه و
جميعهم من زأوية ألدباغ ثم يضصع إأبريق ألشصاي
على نار هادئة أسصتعدأدأ لسصتقبال ألزبائن
دقائق بعد أإلفطار.
و برأأي جمال و هو إأطار Ãصصالح ولية
قسص -ن -ط -ي -ن -ة ف -إان ه -ذأ أل -ن -وع م -ن أŸق -اه-ي
يسص-ت-ه-وي-ه أأك Ìب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-ه-دوء أل-ذي يسص-وده
مقارنة باŸقاهي ألكÓسصيكية ألتي غالبا ما
تكون صصاخبة وكذأ حسصن ألضصيافة ألتي يتميز
لسص-ل-وب
ب -ه -ا أأه -ل ألصص -ح -رأء مضص -ي -ف -ا ب-أان أ أ
لخر
ألهادئ لسصكان أŸنطقة ‘ ألتعامل مع أ آ
و –ليهم بكرم ألضصيافة مع ألزبائن من
لسصباب ألرئيسصة لقدومه إأ ¤أÿيمة
أ أ
ألتيميمونية يوميا.

ألأثنين  ٠5جوأن  ٢٠١٧م ألموأفق لـ  ١٠رمضصان  ١4٣٨هـ ألعدد ١٧٣55
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

مائدة
الفطور
ﬁششي البطاطا با÷Í

اŸقادير
 ٣قطع ج ÍكبÒة
 5حبات بطاطا
 ٢بيضض
 ٢فصصوصض ألثوم
 ١بصصل صصغ Òأأخضصر
ملح
فلفل أأسصود
 ٢مÓعق أأكل فرينة
زيت للقلي

كيسض خمÒة كيميائية
لصصلصصة ألدجاج:
 ١صصدر دجاج
 ١حبة بصصل صصغÒة مبشصورة
 ١ملعقة كبÒة زيت
فلفل أأسصود
ملح
كيفية ألتحضصÒ
‘ طنجرة ,ضصعي ألدجاج ,ألبصصل ,أŸلح,
ألفلفل أألسصود و ألزيت ,حمسصي ألكل جيدأ ثم
أأضصيفي أŸاء و أتركيه يطهى.
بعد طهي ألدجاج ,أنزعيه ثم فتتيه ,أحتفظي
بكأاسض من أŸرق.
‘ وعاء ضصعي ألدجاج أŸفتت ,أأضصيفي
أŸرق ,ألبيضض ,أ◊ليب ,أÿبز أŸرحي و أ÷Í
أألبيضض .أأخلطي جيدأ ثم أأضصيفي خمÒة
كيميائية.
‘ صصينية فرن مدهونة بالزبدة ,أأفرغي
أÿليط ثم ذري أ÷ ÍأŸبشصور.
أطهيه ‘ ألفرن مدة  ١5دقيقة.

صشدور الّدجاج بالبقسشماط

كيفية ألتحضصÒ
قشصر ألبطاطا و أغسصلها ,أبشصرها و نشصفها.
أأضصف باقي أŸقادير و أخلطها جيدأ.
سصخن قلي Óمن ألزيت ‘ مقÓة ,خذ قليÓ
من أ÷ ‘ Íأليد و غلغله ‘ ألبطاطا أŸبشصورة و
أضصغطه ثم ضصعه ‘ أŸقÓة.
حمر أ÷انب ,Úقطره.

طاج Úا÷Í

اŸكّونات
بيضصتان كبÒتا أ◊جم.
ملعقتان من أ◊ليب أل ّسصائل.
كيلو من صصدور ألّدجاج.
كوب بقسصماط.
كوب جبنة تشصيدر.
نصصف كوب من ألكرÁة أ◊امضصة.

«سصلطان الشصهور»

ل ي- -خ -ت -ل -ف أŸسص -ل -م -ون ‘
صص- -ي- -ام- -ه -م ‘ شص -ت -ى ب -ق -اع
أألرضض ،إأل أأن أل - -ط - -ق - -وسض
ألرمضصانية تختلف من دولة
ألخ- -رى ،وت- -ن- -ف- -رد ت- -رك- -ي -ا
ببعضض ألعادأت وألتقاليد ‘
شصهر رمضصان عن سصوأها من ألدول أإلسصÓمية ،ويطلق
أألترأك على شصهر رمضصان أسصم «سصلطان ألشصهور».
ت-ت-م-ي-ز مسص-اج-د ت-رك-ي-ا ب-ط-ري-ق-ة أسص-ت-ق-ب-ال-ه-ا ل-لشص-هر ،إأذ
تسصتقبل جميع أŸسصاجد ‘ تركيا شصهر رمضصان بÓفتات
ضصوئية مصصنوعة من أأسصÓك ‡دودة ب ÚأŸاآذن ،يكتب
عليها رسصائل ترحيب بشصهر رمضصان أأو عبارأت دينية
وأجتماعية ،ويطلق عليها أسصم «مَحَيا (،»)mahya
وقد توأرث أألترأك هذأ ألتقليد منذ ألدولة ألعثمانية.
كما يحرصض أŸسصلمون أألترأك على أرتياد أŸسصاجد
خÓل شصهر رمضصان ،حيث تكتظ أŸسصاجد باŸصصل Úبعد
أإلف -ط -ار ألدأء صص Ó-ة أل -عشص-اء وألÎأوي-ح ،وت-ق-وم م-ع-ظ-م
أŸسصاجد ‘ تركيا أأيضصاً بتنظيم حلقات لتعليم ألقرآأن
ألكر ،ËخÓل ألشصهر ألفضصيل.
تعد موأئد أإلفطار ألرمضصانية ،ظاهرة تشصهدها معظم
أألحياء ‘ أŸدن ألÎكية ،حيث يجتمع ألناسض ‘ أأماكن
ذأت رمزية دينية ،وأأحيانًا ‘ ألشصوأرع أأيضصًا ،وتنتشصر
أŸوأئد أأمام ألعامة ،وغالبًا تقوم أألسصر ألÎكية بإاعدأد
أإلف -ط -ار ل -ه-ذه أŸوأئ-د ،أأو ب-عضض أ÷م-ع-ي-ات وأألوق-اف
أÒÿية.
أأم-ا ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-ط-ع-ام أل-ت-ق-ل-ي-دي ‘ شص-ه-ر رمضص-ان ل-دى
أألت -رأك ،ف -ي -خ -ت -ل -ف م -ن م -ن -زل آلخ -ر ،إأل أأن أل -ق -اسص-م
أŸشصÎك ب Úموأئد أإلفطار ألرمضصانية لدى أألترأك هو
«ألشصوربة ألÎكية» ،حيث يو‹ أألترأك أهتمامًا كبÒأ ً لها،
ف Óتكاد تخلو مائدة إأفطار تركية من ألشصوربة ،كما تعد
أŸق -بÓ-ت وألسص-ل-ط-ة ألÎك-ي-ة أأح-د أأه-م م-ك-ون-ات م-ائ-دة
أإلف- -ط- -ار ألÎك- -ي- -ة ،وأل- -ت- -م -ر أأيضص ً-ا ،وتشص -ت -ه -ر أŸائ -دة
ألرمضصانية أأيضصًا بأاحد أأشصهر أألطباق ألÎكية «كفتة دأود
باشصا» ،كما وتعد فطائر ألـ «بيدأ» إأحدى أأشصهر أŸأاكولت
ألÎكية خÓل شصهر رمضصان.
ول بد من ألشصاي بعد أإلفطار ،ويصصاحبه غالبًا طبق
حلوى ألبقÓوة ألشصهÒة لدى أألترأك ،فور ألنتهاء من
وجبة أإلفطار ،كما تعد ألكنافة من أأك Ìأ◊لويات ألتي
يقبل عليها أألترأك خÓل ألشصهر.
وتتميز تركيا عن غÒها من ألدول أأيضصًا ،بعادة تناول
وجبة ثالثة ما ب Úألفطور وألسصحور ،وغالباً تكون من
نفسض أألطعمة ألتي ‘ مائدة أإلفطار.
وأأما مائدة ألسصحور ،فتتكون غالباً من أŸعكرونة وبعضض
أ◊لويات مثل ألرز با◊ليب وأŸربيات كمربى أŸشصمشض،

وأل - -زي - -ت - -ون ،وأ÷ Íأألب- -يضض،
وأل -ت -م -ر أÛف -ف ،وف-ط-ائ-ر ألـ
«بيدأ».
أأح -د أل -ت -ق -ال -ي -د أŸم -ي -زة ل-دى
أألت- - -رأك أأيضص ً- -ا خ Ó- -ل شص - -ه - -ر
رمضص- -ان ،ق- -ي -ام أل -زوج ب -ت -ق -دË
خطاب ولء لزوجته ،يجدد فيه
حبه لها ،ويعتذر عن كل ما بدر منه Œاها ،ومن ثم ترد
ألزوجة بتقد Ëسصوأر من ألفضصة للزوج تعبÒأ ً عن حبها
له ،إأل أأنه تقليد  ⁄يعد متّبع لدى ألكث.Ò
وإأحدى ألتقاليد ألطريفة خÓل ألشصهر لدى أألترأك،
دسض خا” من ألفضصة بدأخل إأحدى كرأت «كفتة دأود
ب -اشص -ا» ،وي -ك -ون أÿا” م -ن نصص-يب م-ن ي-ك-تشص-ف وج-وده
خÓل تناول ألطعام.
كما يحاول أألها‹ تشصجيع أأطفالهم على ألصصيام ،من
خÓل إأهدأئهم ألهدأيا ،وألنقود أأحيانًا.
نصصائح Ÿرضصى فقر ألدم

غني بالتقاليد ‘ تركيا

اŸقادير
٢٠٠غ ج Íأأبيضض
١٠٠غ ج Íمبشصور
 ١كأاسض خبز يابسض مرححي
 ١كأاسض حليب
 6بيضض

الرياضشة...
“ــــــارسصهـــــــا
ولكن بشصروط
‘ الشصهر الكرË

تعد ‡ارسصة ألرياضصة عادة أجتماعية وأأسصلوب حياة صصحيًا،
Ÿا لها من أأهمية كÈى على صصحة ألشصخصض أ÷سصمانية،
وكذلك على صصحته وحالته ألنفسصية ،فهي –سصن من تدفق
ألدورة ألدموية وتقوي ألعضصÓت ،تهدئ أألعصصاب وتخفف
م -ن ألضص -غ -ط أل -ن -فسص -ي ،ول -ك -ن ه -ل م -ن أŸم -ك-ن ‡ارسص-ة
ألرياضصة ‘ رمضصان؟
ي-ج-م-ع أألط-ب-اء وأأخصص-ائ-ي-و أل-ت-غ-ذي-ة ع-ل-ى أأه-م-ي-ة ‡ارسصة
ألنشصاطات أ÷سصمانية ‘ جميع أألوقات وأ◊الت من أأجل
أÙافظة على ألوضصع ألصصحي ألسصليم وعلى توأزن ألوزن
‘ حالة ألسصمنة.
وللشصهر ألكر Ëميزأت ﬂتلفة “يزه عن جميع أأيام ألسصنة،
سصوأء من حيث وتÒة أ◊ياة ،أألنشصطة أıتلفة ،أألغذية
أŸتنوعة وألكمية ألكبÒة ‘ نفسض ألوجبة ،ول شصك أأن

طريقة الّتحضصÒ
خن ألفرن بحرأرة  ٢٠٠درجة ،وندهن أل ّصصينّية
نسص ّ
بقليٍل من ألّزيت .نخفق ألبيضض مع إأضصافة أŸلح
وألبهارأت .نضصع ألّدجاج ‘ ألبيضض ثم ‘
ألبقسصماط ،ونرصّض قطع ألّدجاج ‘ صصينّية
ألفرن ونشصوي ألّدجاج فيه مّدة نصصف سصاعة
ي.
حّتى يتغيّر لون ألّدجاج إأ ¤أّللون ألذهب ّ
نخلط أ÷بنة مع ألكرÁة ونضصيفها إأ¤
صصينّية ألّدجاج ،ونقّدمها سصاخنًة إأ¤
جانب أألرّز.

Ÿمارسصة ألرياضصة خÓل ألصصوم أŸتوأصصل خطورة معينة،
ألنه عند ألصصوم ينشصأا نقصض ‘ ألطاقة وألسصوأئل ‘ أ÷سصم،
‡ا يؤودي إأ ¤أ÷فاف يدخل أ÷سصم إأ ¤ضصغط قد يؤودي
إأ ¤أنهيار وتلف خÓيا أ÷سصم ألتي يتم بناؤوها من خÓل
ألرياضصة.
ول ينصصح Ãمارسصة ألرياضصة ‘ سصاعات ألعصصر أأو خÓل
سصاعات ألصصوم أŸتأاخرة ،إأذ يكون ألطقسض حارأ ويكون
أ÷سصم ‘ هذه ألفÎة  -بعد سصاعات من ألصصوم  -مرهقا
تنقصصه ألسصوأئل ،أأي يكون ‘ حالة من أ÷فاف.
لذلك ،فإان ألفÎة أŸسصائية هي أألفضصل Ÿمارسصة ألرياضصة،
حيث يكون أ÷و أأقل حرأ ً ،كما يفضصل أأن يتم ذلك ‘ صصالت
ومرأكز ألرياضصة ،أما ألوقت أŸفضصل Ÿمارسصتها فهو قبيل
موعد أإلفطار مباشصرة ،إأذ تأاتي وجبة أإلفطار لتسصاعد ‘
عملية بناء ألعضصÓت ،أأو بعد وجبة أإلفطار بسصاعت Úعلى
أألقل ،حتى تنتهي عملية ألهضصم.
أأما أألنسصب ‘ ألشصهر ألفضصيل فيتعلق هذأ بنوع ألرياضصة
ألتي كنت “ارسصها قبل رمضصان .فإاذأ كان ألشصخصض معتادأ
على ‡ارسصة “ارين شصاقةÃ ،ا فيها رفع أألثقال ،فينصصح
بتقليل ألوقت Ãعدل  45دقيقة وألتنويع ‘ ألتمارين بحيث
ل يتم تفعيل أ÷هد على نفسض ألعضصلة يوميا بل تقسصيم
ألتمارين بحيث يتم ‘ كل يوم ‡ارسصة ألتمارين على عضصلة
ﬂتلفة.
Óشص-خ-اصض غ Òأل-ري-اضص-ي Úف-إان أل-ري-اضص-ة
أأم -ا ب -ال -نسص -ب-ة ل -أ
ألهوأئية كاŸشصي أو ألدرأجات ورياضصة ألسصباحة هي أألكÌ
أأمانًا ،كما يفضصل عدم ‡ارسصة رياضصة ألركضض أأو ألرياضصة
أل -ق -اسص -ي -ة ألشص -اق-ة  ،و ف-ي-م-ا ي-ل-ي أه-م أل-نصص-ائ-ح Ÿم-ارسص-ة
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ذكريات رمضصانية

مائدة ‘ زاوية اŸطبخ
فتيحة/ك
يرتبط ألشصهر ألفضصيل عند ألكثÒين بذكريات ألطفولة ألتي –مل ب Úطياتها حلما
‘ غد أأجمل  ،وأأمل طفل كان يعيشض رمضصان ليلعب و يصصوم ليكون مع ألكبار ‘ كل
شصيء.
من تلك ألعادأت ألتي ترسّصخت ‘ ذهني أأكل أألطفال غ Òألصصائم ‘ Úطاولة غÒ
تلك ألتي يفطر عليها ألصصائمون ،فقد كانت وألدتي –ضصر مائدة أإلفطار لوألدي و
أأخي أأما أأنا و إأخوتي ألذين يصصغرونني سصنا فلنا مائدة صصغ ‘ Òزأوية أŸطبخ نأاكل
ع -ل -ي -ه -ا وج -ب -ة أل -عشص -اء ق -ب -ل أآلذأن
بنصصف سصاعة تقريبا  ،ما خلق ‘
دأخ -ل -ي شص-ع-ور أل-ت-ح-دي لرت-ق-اء إأ¤
أ÷لوسض على مائدة أإلفطار  ،ألتي
كانت بالنسصبة ‹ تشصريفا كبÒأ “نيت
لسص-ن-وأت ط-وي-ل-ة أ÷ل-وسض ع-ل-ي-ه-ا م-ع
وألدي و أأخي ،خاصصة وأننا كنا نتناول
وجبتنا ‘ أŸطبخ و هم ‘ قاعة
ألطعام.
م -ائ-دة أإلف-ط-ار ت-لك ج-لسصت ع-ل-ي-ه-ا
وأأصصبحت بالنسصبة ‹ وأجبا أك Èمن
أأي تشصريف ألنني أليوم أألم و ألزوجة
أŸلزمة بوأجبات و ألتزأمات عائلية
‘ –ضصÒه-ا ،ف-ت-غ Òح-ل-م أل-ط-ف-ول-ة
و–ول إأ ¤حلم آأخر مغاير “اما Ÿا
كانت تهفو إأليه أأحÓم طفلة  ⁄تعرف
من ألصصيام سصوى «ألبّنة» أŸميزة له
خاصصة ‘ تلك ألفÎة ،ألتي صصارت
ب- -ال- -نسص- -ب -ة ‹ أŸق -ي -اسض أ◊ق -ي -ق -ي
ل- -رمضص- -ان أل- -ذي ف- -ق- -د أل- -ك -ث Òم -ن
أل-ت-ف-اصص-ي-ل أل-ت-ي كÈت ع-ل-ي-ها أأجيال
كاملة.
هذأ ألسصلوك ألذي  ⁄تنفرد به وألدتي فقط غرسصت ‘ نفوسصنا ألقوة لنصصوم ونحن
صصغار و نطمح ألن ‚لسض مع آأبائنا حول مائدة إأفطار وأحدةŒ ،معنا حول تقاليد
ÿصصت ‘ سصلوكات تعكسض نبل ›تمعنا و أأجدأدنا ألذين ناضصلوأ من أجلها ،فمازألت
صصورة وألدتي و هي –ضصر ألطعام ◊ارسض أŸؤوسصسصة أÛاورة للحي عالقة ‘ ذهني
 ،وما زلت أأتذكر كلمات وألدي عندما يطلب منها تأاخ Òطهيو « أŸطلوع» حتى يأاكله
ذأك أ◊ارسض سصاخنا رغم أنه كان يعود إأ ¤أŸنزل ليأاكله هو باردأ بفرح ألنه أسصتطاع
إأطعام صصائم.

نصصائح Ÿرضصى فقر الدم
أأكد أألطباء أأن معظم أŸصصاب Úبفقر ألدم Áكنهم ألصصوم ،ولكن هذأ يعتمد على
وضصع أŸريضض.
ولفتوأ إأ ¤أأن من أأعرأضض فقر ألدم ألصصدأع وألدوخة وشصحوب ألوجه ،كما قد
تصصل ‘ حالة فقر ألدم ألشصديد إأ ¤تسصارع نبضصات ألقلب وألتنفسض ،وحدوث
تغÒأت ‘ أألظافر  ،و قدم أألطباء بعضض ألنصصائح Ÿرضصى فقر ألدم ليكون
صصيامهم دون مضصاعفات صصحية من بينها:
تناول إأفطار صصحي يحتوي على أللحوم.
شصرب كمية كافية من ألسصوأئل.
تأاخ Òألسصحور.
تناول نشصويات معقدة (مثل أÿبز وأألرز) ‘ وجبة ألسصحور.
شصرب أأك Èكمية ‡كنة من ألسصوأئل عند ألسصحور.

ألرياضصة ‘ رمضصان.
@ شصرب أŸاء ،أإلكثار منه أأثناء ألتمرين ،وخاصصة
بسصبب ما يفقده أ÷سصم من سصوأئل ‘ شصهر ألصصيام
وأأيضص -ا خ Ó-ل سص -اع -ات م -ا ق -ب -ل ب -دء ألصص -وم ،م-ن-ع-ا
◊صصول حالة من أ÷فاف.
@ Œنب أإلرهاق وأإلبتعاد عن ‡ارسصة ألتمارين
ألشصاقة.
@ وجبة خفيفة ‘ حالة ‡ارسصة
ألتمارين ألشصاقة ،ينصصح بتناول وجبة
خفيفة من ألسصكريات (مثل ،ألتمر مع
ألعصص )Òلتزويد أ÷سصم بالطاقة ألسصريعة.
نصصائح Ÿرضصى فقر ألدم
ألتوقف بالوقت أŸناسصب ينصصح بالتوقف عن ألرياضصة
عند ألشصعور بأالم ‘ ألصصدر ،تسصارع ‘ ضصربات ألقلب،
ألم شصديدة ‘ ألعضصÓت أأو صصدأع.
@ Œنب تناول أŸشصروبات أأو أألطعمة ألتي –توي
على ألكافي Úمثل ألقهوة ،ألشصاي وألكول ،فهي
مدرة للبول ‡ا يفقد أ÷سصم ألسصوأئل.
@ تناول وجبات متوأزن بحيث –توي كل وجبة
على ألعناصصر ألتالية:
@أل -ك -رب-وه-ي-درأت أÿب-ز ،أألرز ،أŸع-ك-رون-ة أأو
ألبطاطا.
@ ألÈوتينات منتجات أ◊ليب وأأللبان ،ألدجاج أأو
ألسصمك.
@ ألدهون زيت ألزيتون ،ألطحينة أأو أ◊مصض.
أÿضصروأت أıتلفة.

إلعدد
173٥٥

الأثنين  ٠٥جوان  2٠17م الموافق لـ  1٠رمضسان  1438هـ
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حديث قدسسي

كنز الفضسائل والخصسائصص

أاخرج البخاري  -رضسي الله عنه  -عن أابي هريرة  -رضسي الله عنه  -عن
النبي ـ صسلّى الله عليه وسسلّم ـ قال« :كل عمل ابن آادم له إالّ ال ّصسوم فإاّنه لي وأانا
أاجزي به ،ولخلوف فم ال ّصسائم أاطيب عند الله من ريح المسسك».

رمضصان هو مغفرة« :من صسام رمضسان إايماناً واحتسسابًا
غفر له ما تقدم من ذنبه» (متفق عليه).
تكفير« :فتنة الرجل في أاهله وماله وجاره تكفرها الصسÓة
والصسيام والصسدق» (متفق عليه).
وقاية« :الصسيام جُّنة وحصسن حصسين من النار» (رواه أاحمد).
مثوبة :في الحديث القدسسي« :الصسيام لي وأانا أاجزي به،
والحسسنة بعشسر أامثالها» (رواه البخاري).
خصصوصصية« :إاّن في الجنّة باباً يقال له الريان ،يدخل منه
الصسائمون يوم القيامة ،ل يدخل منه أاحد غيرهم» (متفق
عليه).
شصفاعة« :الصسيام والقرآان يشسفعان للعبد يوم القيامة» (رواه
أاحمد).
فرحة« :للصسائم فرحتان فرحة عند فطره ،وفرحة عند لقاء
رّبه» (رواه مسسلم).
تفtرد« :عليك بالصسوم فإانه ل مثل له» (رواه النسسائي).

إعدإد  :عبد إلكريم ل

ُي-سس-ت-ق-ب-ل شس-ه-ر رمضس-ان ب-ال-توبة النصسوح،
وت- -رك ال- -م- -ح- -رم -ات ،وال -ع -ودة إال -ى رب
البريات ،يجب اإلقÓع عن المعاصسي في
ك- -ل وقت وح- -ي -ن ،ول سس -ي -م -ا ف -ي شس -ه -ر
الرحمة والغفران والعتق من النيران ،فأاي
خسس -ارة ي -خسس-ره-ا ال-م-رء ع-ن-دم-ا ي-دخ-ل
ع -ل -ي -ه رمضس -ان ث-م ي-خ-رج ول-م ي-زدد ف-ي-ه
حسسنة ،ولم يتقرب فيه من الّله درجة،
لذلكم هو الخسسران المبين  ،قال صسلى
الّله عليه وسسلم« :إان في الجنة بابًا يقال
ل -ه ال -ري -ان ،ي -دخ -ل م -ن-ه الصس-ائ-م-ون ي-وم
القيامة ،ل يدخل منه أاحد غيرهم ،فإاذا
دخ- -ل -وا أا ُغ -ل -ق ،ف -ل -م ي -دخ -ل م -ن -ه أاح -د»
(أاخ- - - -رج - - -ه ال - - -ب - - -خ - - -اري ومسس - - -ل - - -م).
فاحرصض أان تكون ممن يدخل من ذلك
الباب يوم القيامة ،واحذر أان يغلق في
وجهك ،فذلك هو الصسغار والعار والشسنار،
قال صسّلى الله عليه وسسّلم« :فإاذا دخل
آاخرهم أاُغلق ،من دخل شسرب ،ومن شسرب
ل -م ي -ظ -م -أا» (أاخ -رج -ه اب -ن خ -زي-م-ة وه-و
حديث حسسن صسحيح) ،ما أاعظم رمضسان،
وم-ا أاروع ه-ب-ات-ه وع-ط-اي-اه ،يصس-وم ال-ع-ب-د
امتثاًل ألمر ربه ،فتكون المكافأاة جزيلة،
والعطية كبيرة ،أاخرج اإلمام أاحمد وابن
خزيمة بسسند صسحيح قوله صسلى الـلّه عليه
وسس -ل -م« :ال ّصس -ي -ام ج-نّ-ة م-ن الّ-ن-ار ،ك-جّ-ن-ة
أاحدكم من القتال ،وصسيام حسسن ثÓثة
أاي- -ام م -ن ك -ل شس -ه -ر» ،أال ف -أاك -رم بشس -ه -ر
رمضس -ان وال -ق -رآان شس -ف-ي-عً-ا لصس-اح-ب-ه ي-وم
القيامة ،وحجيجه من النار ،أاخرج ابن
أابي الدنيا وغيره بسسند حسسن من حديث
عبد الـلّه بن عمرو بن العاصض رضسي الـّله
عنهما ،أان رسسول الـلّه ـ صسلّى الله عليه
وسسّلم ـ قال« :ال ّصسيام والقرآان يشسفعان
للعبد يوم القيامة ،يقول ال ّصسيام :أاي رب
م-ن-ع-ت-ه ال-ط-ع-ام والشس-ه-وة ،فشس-ف-عني فيه،
وي -ق -ول ال -ق -رآان :م -ن -ع -ت -ه ال-ن-وم ب-ال-ل-ي-ل،
فشسفعني فيه ،قال :فُيشسفعان».

طّهر نفسسك لتغنم فضسل شسهر البركات

هل ال ّسسعي إالى الّرزق
عبادة كال ّصسÓة وال ّصسوم؟

فاجتهدوا في تÓوة كتاب الـّله ،آاناء الـلّه
وأاطراف النهار ،فالقرآان إاما شساهد لك أاو
عليك ،ثم اعلم أان من أافطر يوماً من
رمضس -ان ب  Ó-ع-ذر ف-ق-د ت-ع-رضض ل-ل-وع-ي-د
الشسديد ،والعذاب األكيد ،فعن أابي أامامة
ال -ب -اه -ل -ي رضس -ي الّ-ل-ه ع-ن-ه ق-ال :سس-م-عت
رسسول الـّله ـ صسّلى الله عليه وسسلّم ـ يقول:
«ب -ي -ن -م -ا أان-ا ن-ائ-م أات-ان-ي رجÓ-ن ،ف-أاخ-ذا
بضس -ب -ع-ي ،ف-أات-ي-ا ب-ي ج-ب Óً-وع-را ً ،ف-ق-ال:
اصسعد ،فقلت :إاّني ل أاطيقه ،فقال :إاّنا
سسنسسهله لك ،فصسعدت حتى إاذا كنت في
سسواء الجبل إاذا بأاصسوات شسديدة ،قلت:
ما هذه األصسوات؟ قالوا :هذا عواء أاهل
النار ،ثم أاُنطلق بي ،فإاذا أانا بقوم معلقين
ب -ع -راق-ي-ب-ه-م ،مشس-ق-ق-ة أاشس-داق-ه-م ،تسس-ي-ل
أاشس -داق -ه -م دم -ا ،ق-لت :م-ن ه-ؤولء؟ ق-ال:
ال-ذي-ن ي-ف-ط-رون ق-ب-ل ت-ح-ل-ة صس-وم-ه-م أاي

❊ سس :أإسصمع كثيرًإ من إلفقهاء وإلدعاة
أإن إلسص -ع -ي إل -ى إل-رزق ع-ب-ادة ف-ه-ل ه-ي
ع - -ب- -ادة ل- -ل- -ه م- -ث- -ل إلصصÓ- -ة وإلصص- -وم؟
❊❊ ج :اإلسسÓم يدعو للعبادة الخالصسة لله رب
العالمين وبين النفع العام في كل مجالت
الحياة والسسعي في األرضض والبتغاء من فضسل
الله وإاسسداء الخير للناسض والكفاح والنضسال
لعمارة هذا الكون.
قال تعالى{ :يا أإّيها إلذين آإمنوإ إذإ نودي
للصصÓة من يوم إلجمعة فاسصعوإ إلى ذكر
إلله وذروإ إلبيع ذلكم خير لكم إن كنتم
تعلمون ،فإاذإ قضصيت إلصصÓة فانتشصروإ
’رضس وإب- -ت- -غ- -وإ م- -ن فضص- -ل إل- -ل -ه
ف- -ي إ أ
وإذك-روإ إل-ل-ه ك-ث-ي-رًإ ل-ع-ل-ك-م ت-فلحون}،
ف -السس -ع -ي ف -ي األرضض ع -ب -ادة .ي -ق -ول اإلم-ام
الشسعراني حينما فضسل الصسناع على العباد :ما
أاجمل أان يجعل الخياط إابرته مسسبحته وأان
ي-ج-ع-ل ال-ن-ج-ار م-نشس-اره مسس-ب-ح-ت-ه ول-يسض م-ن
التقوى أان تترك الدنيا إانما التقوى أان تملكها
بحذر فإاذا ملكتها وأانت عبد لله فأانت وما في
يدك لله.
وعن عبد الله بن مسسعود قال :سسأالت رسسول
ي العمل أاحب
الله ـ صسّلى الله عليه وسسّلم ـ أا ّ
إالى الله؟ قال« :الصسÓة على وقتها» قلت :ثم
أاي؟ قال« :بر الوالدين» ،قلت ثم أاي؟ قال:
«ال - - - -ج- - - -ه- - - -اد ف- - - -ي سس- - - -ب- - - -ي- - - -ل ال- - - -ل- - - -ه».
ف -بّ-ر ال-وال-دي-ن وال-ج-ه-اد ع-ب-ادة ي-ث-اب ع-ل-ي-ه-ا
فاعلها ،فليسست العبادات قاصسرة على الصسوم
والصسÓة والزكاة والحج ولكن العبادات كثيرة
ف -م -ث  Óً-م-ن ال-ع-ب-ادات ال-ت-ج-ارة والسس-ع-ي إال-ى
الرزق وكل عمل مخلصض لله سسواء من عمل
الدنيا أاو عمل اآلخرة.
عن ابن عباسض رضسي الله عنهما قال :قال
رسسول الله ـ صسّلى الله عليه وسسّلم ـ التّاجر
الصس -دوق ال-مسس-ل-م م-ع الشس-ه-داء ي-وم ال-ق-ي-ام-ة
وح ُسسن أاولئك رفيقًا( :رواه الطبراني).

ال -ذي -ن ي -ف -ط -رون ق -ب-ل غ-روب الشس-مسض»
(أاخ- -رج- -ه ال- -نسس- -ائ- -ي واب -ن ح -ب -ان واب -ن
خزيمة).

أاهجروا المنكرات

نسستقبل شسهر رمضسان بالعودة الصسادقة
إالى الّله تعالى ،وهجر المنكرات ،وترك
الصس -غ -ائ -ر وال -م -وب -ق-ات ،ف-ع-ل-ي-ك-م بصس-ل-ة
األرح -ام وب -ر ال -وال -دي -ن ،وإاي -اك -م وق -ط-ع
ال -رح-م ،وع-ق-وق ال-وال-دي-ن ،ف-ه-ي أاع-م-ال
تؤودي على النار ،وغضسب الواحد القهار،
اسستقبلوا شسهركم بترك الدخان والخمور
والمسسكرات ،فهي المهلكات المدمرات،
وت -ج -ن -ب-وا ط-رق ال-فسس-اد ،وإاي-ذاء ال-ع-ب-اد،
وإاياكم الزنا والربا ،فهي الحرب على رب
األرضض والسسماء ،احذروا الفواحشض ما
ظهر منها وما بطن ،كي تنعموا باألمن
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واألمان في الوطن ،هكذا فلنسستقبل شسهر
رمضسان المبارك ،ومن تقاعسض عن التوبة
فليتدارك.
شسهر رمضسان ،شسهر الخير والبر والنماء،
شسهر الجود والكرم والعطاء ،ف Óتنسسوا
إاخ-وان-ك-م ال-ف-ق-راء وال-مسس-اكين ،واألرامل
والمعوزين ،واأليتام والمحتاجين ،فمنهم
من تمر عليه الليالي ل يجد لقمة يفطر
عليها ،أاو شسربة يمسسك بها ،وأانتم تتقلبون
في نعم وخيرات ،وعطاياً وهبات ،فأاروا
الـّله من أانفسسكم خيرا ،آاتوهم من مال
الـّله الذي آاتاكم ،ول تبخلوا ،فإانه من
يبخل فإانما يبخل عن نفسسه ،والـّله الغني
وأانتم الفقراء ،إاخوانكم الفقراء أامانة بين
أايديكم ،يسسأالكم الّلـه عنهم يوم القيامة،
ف -م -ا أان -ت -م ق -ائ -ل-ون؟ ف-ق-ر م-دق-ع ،وج-وع
م -وج -ع ،وذل م -ف -ج -ع ،ف -اسس -أال -وا ع -ن -ه -م
ال - - -ث - - -ق- - -ات ،م- - -ن األئ- - -م- - -ة األث- - -ب- - -ات،
فهناك الخبر اليقين ،والمرشسد المعين
اسس -ت -ق -ب -ل -وا شس -ه -رك -م ب -ال -غ-ب-ط-ة وال-ف-رح
والسسرور ،وترك مواطن الشسرور ،والعودة
إالى عÓم الغيوب ،وسستار العيوب ،وتأاملوا
أاوضساع الدول حولكم ،وما حل بها من
خراب ودمار ،حروب طاحنة ،فيضسانات
ع -ارم -ة ،أاع -اصس -ي-ر ج-اث-ي-ة ،ري-اح ع-ات-ي-ة،
ب-راك-ي-ن م-دم-رة ،زلزل م-ه-ل-ك-ة ،أام-راضض
فتاكة ،ويÓت ونكبات ،فتن ومحن ،ليسض
لها من دون الـّله كاشسفة ،أامعنوا النظر،
كيف وقع غضسب الـّله تعالى بمن عصساه،
وت -رك أام -ره وات -ب -ع ه -واه ،أارضض خضس-راء
يانعة ،وقصسر مشسيد ،أاصسبحت بعد العمار
دمارا ً ،وبعد العين أاثرا ً ،عقوبة من الـلّه
ل -ع -ب -اده إاذا ت -رك-وا أام-ره ،وارت-ك-ب-وا ن-ه-ي-ه
وزجر ه ،فكانت العاقبة.
ف-ت-وب-وا إال-ى الـّل-ه ج-م-ي-عً-ا ل-ع-لكم تفلحون،
وات -ق -وا الـّل -ه ،واح -ذروا م-واط-ن سس-خ-ط-ه
ومقته ،وتجنبوا طرق غضسبه وعذابه ،إان
عذاب ربك كان محذورا.

منهج اإلسسÓم
في حماية القيم الّروحية
مفهوم القيم من المفاهيم الشسائعة في حياتنا اليومية بوصسفها
معايير للسسلوك اإلنسساني ،فكثيرا ً ما نتحدث عن القيم ونشسكو
في أاحيان كثيرة من انهيار القيم ونعّبر عن الحاجة الملحة
Óنسسان المعاصسر إالى اإلحسساسض بالقيم ،بعد أان انتشسرت
ل إ
السسطحية التي تأاخذ بها األمور والتي أادت بنا إالى عدم إادراك
Óشسياء واألشسخاصض.
القيم الحقيقية ل أ
ويرتبط بضسآالة اإلحسساسض بالقيم ظواهر كثيرة مثل التخلف
والنحÓل واليأاسض والتشساؤوم .وفي المقابل ،يرتبط بازدياد
اإلحسساسض بالقيم مفاهيم التقدم والتفاؤول والنظام والترابط.
فالقيم ليسض خاصسة بالجانب األخÓقي فقط فهناك مجالت
كثيرة للقيم مثل قيم الحق والخير والجمال .كما أان هناك
قيمًا دينية تتداخل مع هذه المجموعات من القيم التي تحكم
حياة اإلنسسان أاو التي ينبغي أان تحكم حياة اإلنسسان.
والواقع أان مثل هذه القيم ُتعد من الثوابت في حياة كل أامة.
فهي قيم مطلقة ل تتغير بتغير الظروف واألحوال ،ف Óيعقل
أان يكون العدل أاو الصسدق أاو األمانة قيماً نسسبية ،فالقيم
المطلقة تعد غاية في ذاتها ،أاما القيم النسسبية فهي وسسيلة
لتحقيق غاية .ومن هنا يطلق على القيم النسسبية أايضسًا اسسم
القيم الوسسيلة ،فقيمة السسيارة مث ًÓمرهونة بما تؤوديه من
خدمات ،والمال ل تكون له قيمة إال من حيث هو وسسيلة لكثير
من األمور المرغوب فيها في الحياة .والتمييز بين هذين
الصسنفين من القيم يعد أامرا ً بالغ األهمية في مجال األخÓق،
إاذ أان الحياة الخيّرة هي التي تؤودي إالى أاقصسى حد ممكن من
الخير ،وفي الوقت نفسسه تنظم القيم الوسسيلة على أانها تخدم
القيم المطلقة.
وقائع في رمضصان

معركة بÓط الشسهداء
في  2من رمضسان  114هـ الموافق  26من أاكتوبر  732م ،اشستعلت معركة بÓط الشسهداء بين
المسسلمين بقيادة عبد الرحمن الغافقي والفرنجة بقيادة شسارل مارتل ،وجرت أاحداث هذه المعركة
بفرنسسا في المنطقة الواقعة بين مدينتي تور وبواتيي ،وقد اشستعلت المعركة مدة عشسرةَ أايامٍ من
أاواخر شسعبان حتى أاوائل شسهر رمضسان ،ولم تنتِه المعركة بانتصسارِ أاحد الفريقين.

شسهر تفتح فيه أابواب الجنّة وتغلق أابواب الّنار
ن إلـّله تعالى نّوع إلعبادإت على إلعباد ،فمنها عبادة تتعلق بالبدن ،كأادإء إلصصلوإت ،وعبادة تتعلق بالمال كإاخرإج إلزكاة ،وعبادة ما بين إلمال وإلبدن جميعا ،بالمال
إ ّ
ب بها إلكفّ عن مشصتهيات إلنفسس ،كعبادة إلصصيام ،وإلمسصلم يقبل شصرع إلـلّه كله إيمانا ويقينا.
وإلبدن جميعا ،كحج بيت إللّه ،وإلجهاد في سصبيل إلـلّه ،وعبادة مطلو ٌ
من تلكم إلعبادإت عبادة إلصصوم فإان إلصصوم عبادةٌ لـّلـه ،عبادة يتقرب بها إلعباد إلى إللّـه ،إلصصوم ،عبادة يتقرب بها إلعباد إلى إلـلّه ،ولما كان إلصصيام عبادة لـلّه ،وطاعًة
لـلّه ،وعنوإن إلخضصوع وإلذل للـه ،تعبد إلـلّه به إ’مم قبلنا ،وتعبدنا به كما تعبد من قبلنا.
صسيام شسهر رمضسان أاحد أاركان اإلسسÓم« :بني اإلسسÓم على
اتعاظه واعتباره ،فالقلب عندما تقل الشسهوات ،يعظم فيه
خمسض :شسهادة أان ل إاله إال الـلّه وأان محمدا ً رسسول الـلّه ،وإاقام
الفكر والتفّكر والتدبر في آالء الـلّه ،فيزداد إايمانا ويقينا ،إانها
الصسÓة ،وإايتاء الزكاة ،وصسوم رمضسان وحج بيت الـّله الحرام»،
عبادة لـلّه.
وأاجمع المسسلمون على ذلك إاجماعا قطعيا ل شسك فيه ،فمن
إان إادراكك رمضسان نعمة من الـّله عليك ،فاشسكر الـّله أان بّلغك
أانكر وجوب الصسيام ،أاو شسك في وجوب الصسيام ،من أانكر صسيام
رمضسان ،واسسأاله أان يمّدك بعونه وتاأييده ألن تصسومه وتقوم
رمضسان أاو شسك في فرضسية صسيام رمضسان ،فذاك غير مسسلم،
ليله ،طاعًة لـلّه ،وإاخÓصسا لـلّه ،كان السسلف الصسالح يدعون الـلّه
مرتّد عن دينه والعياذ بالـلّه.
قائلين :اللهم سسلمنا لرمضسان ،وسسلّم لنا رمضسان ،وتسسّلم منا
فرضض الـلّه صسيام رمضسان على أامة اإلسسÓم ،في العام الثاني
رمضس - - - - - - - - - - - - - -ان م - - - - - - - - - - - - - -ت - - - - - - - - - - - - - -ق - - - - - - - - - - - - - -ب .Ó- - - - - - - - - - - - - -
من الهجرة ،فصسام محمد تسسع رمضسانات.
لهذا الشسهر العظيم خصسائصض عظيمة ،تفضسل الـلّه بها علينا،
بّيـن الـلّه تعالى حكمته من فرضض صسيام رمضسان على أامة
فمنها أان صسيامه وقيامه سسبب لمغفرة ما مضسى من الذنوب،
اإلسسÓم قوله{ :لعلّكم تتّقون} (البقرة آاية  ،)183أاي أانكم
يقول« :من قام ليلة القدر إايمانًا واحتسساباً غفر الـّله له ما تقدم
تنالون بالصسيام التقوى ،ويتحقق لكم بصسيامكم رمضسان تقوى
من ذنبه ،ومن صسام رمضسان إايمانا واحتسسابا غفر الـّله له ما
الـلّه جلّ وع ،Óكيف يكون ذلك؟ نعم يكون ذلك بأان المسسلم
ت- - - - - - - - - - - - - - -ق - - - - - - - - - - - - - -دم م - - - - - - - - - - - - - -ن ذن - - - - - - - - - - - - - -ب - - - - - - - - - - - - - -ه».
يتعبد لـلّه بترك الطعام والشسراب ومواقعة النسساء ،وتلك من
وكان يرغبهم في قيام رمضسان من غير أان يأامرهم بعزيمة ثم
ف في يقول« :من قام رمضسان إايمانًا واحتسساباً غفر الـّله له ما تقدم
طÓع الـّله عليه ،كا ٍ
األمور المحببة إاليه ،المغروسض حبها في نفسسه ،يتركها طاعة في قلبه من خوف الـّله ،وعلمه با ّ
لـلّه مع ميل النفسض وحبها لها ،لكنه يترك ذلك طاعة لـّله ،ترك تلك المشستهيات ،طاعًة لـّله ،وقربة يتقرب بها إالى الـلّه .من ذنبه».
وعبادة يتقرب بها إالى الـلّه ،فيحصسل الخضسوع والطاعة لّرب إان النعم ل تعرف إال بفقدها ،الصسائم عندما يشستد به الظمأا ،وأاخبر أان الـلّه خ ّصض هذه األمة في هذا الشسهر بخصسائصض
العالمين.
Óم-م ق-ب-ل-ه-م ،ف-ق-ال« :أاع-ط-يت أاّم-ت-ي خ-مسض
ويؤولمه الجوع ،يعرف قدر نعمة الـلّه عليه ،هو اآلن في شسدة خ -مسض ل-م ت-ك-ن ل -أ
إان الصسائم يتعبد بالصسيام لـّله فيما بينه وبين الـّله ،فيكون في الجوع والعطشض ،والماء والطعام قريب منه ،لكن السسبب في خصسال في رمضسان لم تعطها أامة قبلهم :خلوف فم الصسائم
بيته ،امرأاته بجواره ،والطعام والماء قريب ،وفي موضسع ل تركه طاعة الـّله ،فيعرف عند ذلك قدر نعم الـلّه عند فقدها ،أاطيب عند الـلّه من ريح المسسك ،تسستغفر لهم المÓئكة حتى
يعلمه إال الـلّه ،لكنه يترك ذلك طاعة لـلّه ،يعلم أان الـلّه يرضسى فيزداد شسكرا ً لـّله ،وثناء عليه بما مّتعه بهذه النعم في كل عاِمه .ي -ف -ط -روا ،ي -زّي-ن الـّل-ه ج-ن-ت-ه ك-ل ل-ي-ل-ة ،وي-ق-ول :ي-وشسك ع-ب-ادي
ً
م-ن-ه ت-رك ال-مشس-ت-ه-ي-ات ،ف-ي-دع-ه-ا ط-اعً-ة ل-رّب-ه ،وي-ع-ل-م أان الـّله إانه يتذكر أاناسسا فقراء ومعوزين ،يمر بهم الشسهر وهم في ال ّصس -ال -ح -ون أان يصس -ي -روا إال-يكُ ،ت-صسّ -ف-د ف-ي-ه م-ردة ال-ج-ن ،فÓ-
ّ
مراقب عليه ،وعالم بسسره وعÓنيته.
العراء والجوع وقلة المؤوونة ،فيؤودي به ذلك إالى مواسساتهم ،يخلصسون فيه إالى ما كانوا يخلصسون إاليه في غيره ،يغفر لهم في
ى
ل
ع
ب
ذ
ك
ي
و
،
ه
ت
أ
ا
ر
م
ا
ي
ت
ب -اسس-ت-ط-اع-ت-ه أان ي-أاك-ل ويشس-رب ،وي-أا
آاخر ليلة» ،قيل :أاليلة القدر؟ قال« :ل ،ولكن العامل إانما يوفى
وتضسميد جروحهم.
المسسلمين ،وما كأانه فعل شسيئا ،ومن يعلم الغيب إال الـّله ،لكن ما إان قلبه عندما يقل عن تناول الشسهوات يعظم تفكيره ،ويكثر أاجره إاذا قضسى عمله».
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سسّر الّرحمة في رمضسان

من الهدي الّنبوي
ه َعَلْي ِ
ن َرسُصولُ الsل ِ
ه ــ صَصsلى الsل ُ
َع ْ
م ــ
لَ :كا َ
ن أاَِبي ُهَرْيَرَة َقا َ
ه َوسَصsل َ
ُيَر u
ن مِ ْ
م ِفيهِ ِبَعِزيَمةٍَ ،فَيُقولُ:
ن غَْيِر أاَ ْ
ب ِفي قَِياِم َرَمضَصا َ
غ ُ
ن َيأاُْمَرُه ْ
ن َذْنِب ِ
حِت َسصاًبا ُ
غِفَر لَ ُ
ه َما َتَقsدَم ِم ْ
«َم ْ
ه».
ن َقاَم َرَمضَصا َ
ن ِإايَماًنا َوا ْ

اعداد  :عبد الكريم ل

ال ّصسوم عبادة وأاخÓق إانسسانية

لمم ،وكل الرسصل الذين سصبقوا محمد صصلى الله عليه وسصلم أامروا
الصصوم عبادة أاصصيلة لجميع ا أ
لنسصان ،ل يسصتفيد منها خالقنا
أاممهم بأان يتقّربوا لله بطاعة الصصوم ،إانه عبادة تعود بالنفع على ا إ
فهو غني عن أاعمالنا .إانما الطريقة التي أامرنا باتباعها يرتضصيها لعباده ،والعباد في حاجة إالى
هداية منه ،فبعث الرسصول ــ صصّلى الّلـه عليه وسصّلم ــ لبيان ما يعجز العقل البشصري عن إادراكه،
فالصصوم مث Óفي غير شصهر رمضصان غير واجب ،لكن في شصهر رمضصان يصصبح واجبا .ومن تعّمد الفطر
بغير عذر شصرعي فقد انحرف عن طاعة الله ،ويحرم الصصوم يوم عيد الفطر .إاذن الزيادة أاو
النقصص يدخل الخلل.
لقد فرضص ألله على أأمة محمد ـ صشلّى أللّـه عليه وسشلّم ألقاعدة إألى ألقمة ،من أأقل مسشؤوولية إألى أأعÓها،
ـ في ألسشنة ألثانية للهجرة صشوم كامل ششهر رمضشان فالقمة تطيع من هو أأعلى منها وهو ألله رب ألعالمين،
على كل قادر ،وفي صشحة جيدة ،ألصشيام في حال وتنفذ أأحكامه ألعادلة في كل مجا’ت ألحياة ،حتى
بلوغه سشن ألبلوغ وألتكلّف ،ويعتبر ألصشوم رأبع أأركان ت- -ك- -ون أأ’م- -ة م- -ن أأق- -وى أأ’م- -م وأأك- -ث- -ره- -ا م -ن -اع -ة.
أل-دي-ن أإ’سشÓ-م-ي ب-ع-د ألشش-ه-ادت-ي-ن وألصشÓ-ة ،وألزكاة .م -ن ف -وأئ -د ألصش-وم ت-رب-ي-ة أإ’رأدة أل-ت-ي تصش-ي-ر ح-ازم-ة
وق-د أرت-ب-طت ه-ذه أل-ع-ب-ادة ب-ك-ل أل-دي-ان-ات ألسش-م-اوي-ة يقظة عندما يششتّد ضشغط ألششهوأت فتقوم أإ’رأدة في
وب -رسش -ا’ت أل -ل -ه ع -ب -ر أل -ح-قب أل-غ-اب-رة حسشب أل-نصص قوة ’ تعرف لينا ،وفي صشÓبة ’ يدخلها أسشترخاء
أل -ق -رآأن-ي{ :ي -ا أاّي -ه -ا ال -ذي -ن آام -ن -وا ك-تب ع-ل-ي-ك-م وتفرضص على ألنفسص ضشبطا صشارما ،فتتكّون بالصشوم
الصصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعّلكم أأ’م-ة أل-ق-وي-ة أإ’رأدة أل-ن-اف-ذة أل-م-ف-ع-ول أل-ت-ي ت-ت-حدى
تّتقون} (ألبقرة :أآ’ية  .)1٨3إأنه أأمر إألهي وأحد ،من ألصشعاب وألعقبات وتحقق ألنصشر على أأعدأئها بفضشل
تاريخ أأول رسشول .يششّدنا كل هذأ إألى أإ’نسشانية في ألله ،وفي ألصشوم تعويد أ’نسشان على ألموأزنة ألدقيقة،
م-اضش-ي-ه-ا وح-اضش-ره-ا ومسش-ت-ق-ب-ل-ه-ا وي-ج-م-ع-نا بها على وتقديم ما هو حاصشل وأأبقى في أأ’جل ،على ما هو
أأسشاسص إأيمان برب وأحد ،وعبادة رب وأحد وفرع من أأمتع في ألعاجل ،فيه تقديم رضشاء ألله على ششهوأت
ألعبادة متحد ،هذأ ما يف ّسشر حرصص أأ’مة أإ’سشÓمية ألنفسص ،هذأ بعضص ما نسشتفيده من قول ألله تعالى في
ف -ي م -خ -ت-ل-ف عصش-وره-ا وب-ي-ئ-ات-ه-ا ع-ل-ى أل-ق-ي-ام ب-ه-ذه آأخر أآ’ية {لعلّكم تّتقون} (ألبقرة :أآ’ية  ،)1٨3فيرششد
أل - - - - - - -ع - - - - - - -ب - - - - - - -ادة ،وأل - - - - - - -ت - - - - - - -مسشك ب - - - - - - -ه- - - - - - -ا .رسشول ألله ـ صشّلى ألّلـه عليه وسشّلم ـ إألى ألصشوم ألُمرضشي
ومما يزيد هذه أأ’مة كرأمة على من سشبقها أأن ألله لله «من لم يدع قول ألّزور وألعمل به فليسص له حاجة
أخ -ت -ار ل -ه -ا أأفضش -ل شش -ه -ر أ’دأء ه -ذه أل -ع -ب-ادة {شصهر ف- -ي أأن ي -دع ط -ع -ام -ه وشش -رأب -ه» ذأك ع -ي -ن أل -ت -ق -وى.
رمضص -ان ال -ذي أان -زل ف-ي-ه ال-ق-رآان ه-دى ل-ل-ن-اسص ألصشوم عّفة تورث في نفسص صشاحبها تقوى ألله ،فÓ
وبّ-ي-ن-ات م-ن ال-ه-دى وال-ف-رق-ان ف-م-ن شص-ه-د منكم ي -ك -ذب و’ ي -خ -ادع و’ ي -ظ -ل -م و’ ي -م-ك-ر ،و’ ي-رت-كب
الشص -ه -ر ف-ل-يصص-م-ه} (أل- - - - -ب- - - - -ق- - - - -رة :أآ’ي - - - -ة  .)1٨5فاحششة ،إأن لم يحصشل هذأ وغيرها من ألسشيئات ،و’
ألصش- -ي- -ام ي- -عّ- -ود أإ’نسش- -ان ع -ل -ى أل -ط -اع -ة وأ’م -ت -ث -ال يقلع عنها ،ف Óفائدة ترجى من صشومه .كما كششف
وأ’نضش- -ب- -اط ،وه -ذه أأول دع -ام -ة ل -رق -ي أأ’م -م ي -جب ألطب عن فوأئد صشحية عديدة ’ تحصشى بالصشوم لمن
غرسشها في نفوسص ألناششئة ،حتى يتعّودوأ عليها أ’نه إأذأ يطيق ويسشتطيع وفي صشحة سشليمة وقدرة على ألصشوم.
ما سشارت أأ’مة على أأسشاسص ألطاعة وأ’نضشباط من
ول-يسص ألصش-وم ك-الصشÓ-ة،

ال ّسسحور سسّنة
وتركه جائز

أأّك- -د ألشش- -ي- -خ ع -م -اد ب -ن ع -ام -ر إأم -ام
ألجامع ألكبير بالجزأئر ألعاصشمة أأنه
ينبغي على ألمسشلم أأن يحرصص على
تناول طعام ألسشحور وألدليل على ذلك
قول رسشول ألله ـ صشّلى ألّلـه عليه وسشلّم
ـ «تسشحّروأ فإانّ في أل ّسشحور بركة».
كاششفا أأن للصشيام آأدأب وهي أأن يعجل
أل -مسش -ل -م أل -ف -ط -ر وي -ؤوخ -ر ألسش -ح -ور،
فيسشتحب للصشائم أأ’ يترك ألسشحور،
ف -م -م -ا ي -م -ي-ز أأ’م-ة أإ’سشÓ-م-ي-ة أأك-ل-ة
ألسشحور فغير ألمسشلمين ليسص عندهم
سشحور أ’نهم ’ يصشومون صشياما كامÓ
ششام Óمن طلوع ألفجر وحتى غروب
ألششمسص ،فالسشحور زيادة في ألنششاط
وأل -ق -درة ع -ل -ى أل -ع -ب -ادة .مضش-ي-ف-ا أأن
ألشش -ارع أل -ح -ك-ي-م ’ ي-ري-د م-ن ألصش-وم
ت -ع -ذيب أل -ن -فسص وإأره -اق-ه-ا ب-ل ي-ري-د
ت-ه-ذي-ب-ه-ا وت-ق-وي-م-ها وسشÓمتها ،ولكن
إأذأ ك - -انت ظ - -روف أل - -ع- -م- -ل ت- -ت- -أاث- -ر
با’سشتيقاظ في ألليل وألسشحور ،فعلى
أل -ع -ام-ل أأن ي-ب-ذل وسش-ع-ه ق-در ط-اق-ت-ه
ل -ي -ح -ظ -ي ب-م-ت-اب-ع-ة فضش-ي-ل-ة ألسش-ح-ور
وإأتباع ألسشنة.

فالصشÓة يعّود عليها ألصشبي ،أأما ألصشوم ف ،Óحتى ’
يترك في نفسص ألطفل غير
ألبالغ أأو ألعاقل أأثرأ سشيئا ،ومثله ألمجنون وكذلك
أل-م-رأأة أل-ح-ائضص وأل-ن-فسش-اء وألشش-ي-خ أل-ه-رم وأل-م-ريضص
مرضشا ’ يرجى ششفاؤوه ،وكل أأ’عذأر ألتي تعتمد على
ألخوف من ألتهلكة وأأ’ذى أأو زيادة ألضشرر ،فالقادر
على ألقضشاء عندما يششفى يفطر ثم يقضشي ،بينما
ألعاجز بمرضص ’ يرجى ألششفاء منه أأو ببلوغ من ألهرم
أأو غير ذلك فهؤو’ء معفون وعليهم أأن يخرجوأ فدية
مقابل ذلك ،فالله تعالى يقول{ :ول تلقوا بأايديكم
إال -ى ال ّ-ت -ه -ل-ك-ة} (أل- - - - - -ب- - - - - -ق- - - - - -رة :أآ’ي- - - - - -ة .)195
أأما أأصشحاب أأ’مرأضص ألتي يرجى ألششفاء منها فعندما
يششفى ألمريضص يقضشي أأ’يام ألتي أأفطر فيها ،وليعلم
ألصشائم أأنه ليسص ألصشيام من أأ’كل وألششرب وإأنما من
أللغو ألرفث ،فالصشيام جهاد للنفسص وتخليصشها مما
علق بها من ششوأئب ألدنيا وآأثامها وكسشر حدة ألششهوة
وأأ’ه-وأء وت-ه-ذي-ب-ه-ا ،وضش-ب-ط-ه-ا ف-ي ط-ع-امها وششرأبها
بدليل قول رسشول ألله ـ صشلّى ألّلـه عليه وسشلّم ـ «يا
معششر ألششباب من أسشتطاع منكم ألباءة فليتزّوج فإاّنه
أأغضص للبصشر وأأحصشن للفرج ،ومن لم يسشتطع فعليه
بالصشوم فإانه له وجاء» ،فالباءة مؤون ألزوأج وتكاليفه،
وألوجاء أأي ألصشوم يضشعف ألششهوة ألجنسشية ،ويحمي
صشاحبها من ألفاحششة .ولهذأ كما قال رسشول ألله ـ
صشّلى ألّلـه عليه وسشّلم ـ «إأنما أأ’عمال بالنيات ،وإأنما
لكل أمرئ ما نوى».
ق -ال أل -ل -ه ت -ع -ال -ى{ :ق-ل ك-ل ي-ع-م-ل ع-ل-ى شص-اك-ل-ت-ه}
(أإ’سشرأء :أآ’ية  )٨٤أأي على نيته .فالصشوم قانون إألهي
للبطن وألششهوأت ،وللنفسص يحكمها من ألدأخل ’ من
ألخارج ،فما أأكثر ألذين يخضشعون لقوأنين أأ’رضص من
ألظاهر ،ويفسشدون مقاصشد هذه ألقوأنين من ورأء سشتار.
أأما قانون ألصشوم فسشلطانه ينبع من أأعماق ألنفسص
وأأغوأر ألضشمير ،فكان ألصشوم سشرأ ً مودعاً في أأمانة
ألمسشلم ’ ،يطلع على حقيقته وصشحته إأ’ من يعلم
طوأيا ألنفوسص وخفايا ألضشمائر ،وهو ألله تعالى{ :إأنه
عليم بذأت ألصشدور} (ألملك :أآ’ية  ،)13وفي ألحديث
ألقدسشي« :كل عمل أبن آأدم له إأ’ ألصشوم فإانه لي وأأنا
أأجزي به» ،فإان أسشتقام ألصشوم ،وك ّسشر ألكبر وألرياء،
وعلم أإ’يمان وألصشبر ،وسشن خÓل ألبر وألخير ،وهّذب
ألنفسص وألعقل ،وطيّب أللسشان وألكلمة رفع من ششأان
ألصشائم .وإأن أقتصشر ألصشوم على أإ’مسشاك عن أأ’كل
وألشش -رب ث -م صش Ó-ة أل -ت -رأوي -ح ،ف -ه-ذأ غ-ي-ر ك-اٍف ،أ’ن
ألمقصشد من هذه ألعبادة تطهير ألنفسص من أأ’وهام
وأأ’باطيل حتى تصشفو وتصشان من ألششهوأت ألمضشرة،
وأأ’هوأء ألمنحطة ،وعوأطف ألسشوء ومششاعر ألحقد،
ونزعات ألششر وأ’نحرأف.
وما أأروع ألحث على تطهير ألقلب وجعله سشليما {يوم
ل ي -ن -ف -ع م-ال ول ب-ن-ون ،إال م-ن أات-ى ال-ل-ه ب-ق-لب
سصليم} (ألششعرأء :أآ’يتان  .)٨9 -٨٨وقد قال رسشول
ألله ـ صشلّى ألّلـه عليه وسشلّم ـ «إأنّ ألله ’ ينظر إألى
صشوركم وأأقوألكم ولكن ينظر إألى قلوبكم وأأعمالكم».
فليكن صشومكم صشوم صشÓح وإأصشÓح وتهذيب يا معششر
ألمسشلمين.

عطاء إالهي في شصهر الخير

قال صشلى ألله عليه وسشل
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قوم :أأهي ليلة أل
ى ألعمال يعملون فإاذأ فرغوأ
قدر يا رسشول ألله؟ فقال’« :
من أأعمالهم وّفوأ أأجورهم».
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ه - - - -ذأ ألسش- - - -ر م- - - -ن
أ’إسش -رأر أإ’ل -ه-ي-ة
ف - -ي أل- -ع- -ب- -اد،
ي- -كشش -ف ل -ن -ا
ج-انً-با مهًما
وخطيًرأ
من جوأنب
ألحكمة
أ’إلهية،
وه -و ج -انب
ألهدأية
وأإ’ضشÓل.
ح-دي-ث-ن-ا متصشل
ب-ال-رح-م-ة ،ف-م-ن
حسشن ألتقدير
ح -ل -ول شش -ه-ر
رمضشان ،ونحن على
ذكر للرحمة أإ’لهية ،فهاهي تتنزل وتختصص بهذأ ألششهر كله.
عندما نذكر فضشائل رمضشان ،نعرج لزومًا على ما هو معروف مذكور
على ألدوأم عبر ألسشنين :أأنه ششهر تفتح فيه أأبوأب ألجنة ،وتغلق فيه
أأبوأب ألنيرأن ،وتصشفد ألششياطين ،ولله فيه عتقاء من ألنار ،وذلك كل
ليلة ،وفيه يوم هو خير من أألف ششهر ،وألصشوم نفسشه عمل أختصشه ألله
تعالى لنفسشه ،فهو يجزي عليه جزأء ’ حد ،أأو هو ألعمل ألذي ’
يمسص يوم ألقيامة بالنقصص وأأ’خذ من حسشناته ،لمن قلت حسشناته عن
ألوفاء بما عليه من دين ألمعصشية.
كل ذلك رحمة وأسشعة ’ ريب ،يزين بذكرها ألششهر ،ويختال لها
رمضشان ،لكن ورأءها رحمة هي سشر من أأسشرأر ألرب تعالى في خلقه،
ربما هي ألتي حركت كل هذه ألفضشائل فنثرتها بين يدي ألصشائمين؛
رحمة تتعلق بـالجانب ألقدري في أإ’نسشان ،ألجانب ألذي ’ يملكه
في تصشرفاته ،ويجد نفسشه عاجًزأ عن تفسشيره ربما ،أأو معرفة سشره.
هذه أأ’جور ألعظيمة ،ترتبت على ألقيام باأ’عمال ألصشالحة ،من:
صشيام ،وقيام ،وقرآأن ،وزكاة فطر ،وصشدقة ،وتوبة وأسشتغفار وذكر ،مع
ألكف عن ألمفطرأت وألمحرمات.
فهذأن ششرطان ’سشتحقاق ألرحمة ألرمضشانية :عمل صشالح ،وكف عن
ألممنوعات.
ألجانب ألمهم هنا ،وألذي سشميناه بالجانب ألقدري ،هو ما يجده
ألصشائم  -في رمضشان خاصشة  -من طوأعية نفسشه للقيام بكل هذأ ،ما
’ يجد مثلها قبله و’ بعده.
يقبل ألناسص على ألمسشاجد وألفرأئضص وألنوأفل وألطاعة ،بما ’
نظير له في أأششهر ألسشنة أأ’خرى ،أألم يسشأال أأحد نفسشه :من أأين أأتت
طوأعية ألنفسص هذه ،ولينها وأنقيادها ألتام لسشلوك طريق ألله تعالى
برضشا ورغبة تامة ،دون ضشجر و’ ملل؟!.
حتى أأكثر ألناسص عناًدأ وتفريطًا ،يعودون كالبعير ألمعبد ألمنقاد،
فيتÓششى عنادهم وتفريطهم ،وتململهم وسشأامهم من ألطوأعية لله
تعالى رب ألعالمين؟.
’ نجد لذلك جوأًبا :إأ’ محضص ألقدر وألرحمة يزرعها ألرب سشبحانه
في نفوسص وقلب ألمؤومنين في رمضشان خاصشة ’ ،يدركون لذلك سشببًا
سشوى بركة ششهر مبارك سشرى إألى قلوبهم وأأبدأنهم وعقولهم.
إأنها رحمة كبرى تحمل أإ’نسشان بكل يسشر وسشهولة ،ف Óيجد للعبادة
مششقة ،و’ للمعصشية ميً Óورغبة ،يطير بالرضشا وألمحبة ،تلك ألمحبة
ألتي تحدثنا عنها فيما سشبق ،ألتي تخفف ألسشير إألى ألله تعالى،
وتحليه وتزينه في ألقلوب.
هذأ ألجانب قدري في أإ’نسشان؛ بمعنى أأنه يحصشل له من دون
أختياره ،و’ أسشتحقاق سشابق ،بل محضص فضشله تعالىَ{ :وَلْوَ’ َف ْضشُل
حدٍ َأأَبًدأ َوَلـِكsن ألsلـهَ ُيَزuكي َمن
حَمُتُه َما َزَكى مِنُكم uمْن َأأ َ
ألsلـهِ َعَلْيُكْم َوَر ْ
ِ
ِ
َيشَشاُء َوأللsـُه سَشميعٌ َعليٌم} (ألنور.)21 :

اسصتغفار
أأسشتغفر ألله ألعظيم ألذي ’ إأله إأ’ هو ألحي ألقيوم وأأتوب إأليه ،توبة
عبد ظالم ’ يملك لنفسشه ضشرأ ً و’ نفعاً و’ موتاً و’ حياة و’ نششورأ ً.
ألّلهم أغفر لي جّدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي ،أللّهم
أإّني أأسشتغفرك من كل ذنب أأذنبته وتعّمدته أأو جهلته .وأأسشتغفرك من
كل ألّذنوب ألتي ’ يعلمها غيرك ،و’ يسشعها إأ’ حلمك.
الحــروف في القرآان

سصــّر من أاسصرار اللّـه

يقول ألششيخ محمد متولي ألششعرأوي ـ رحمـه ألله ـ إأن ألعقول ألتي
سشتأاتي بعد قرون سشتجد مجالها في أأسشرأر ألله تعالى لتكتششف،
وب -ذلك سش -ر أل -ح -رف ف-ي أل-ق-رآأن أل-ك-ري-م ،ح-يث ي-ق-ول أل-ل-ه ت-ب-ارك
وتعالى{ :سشنريهم آأياتنا في أآ’فاق وفي أأنفسشهم حَتى يتبsين لهم أأّنه
ألحَق أأو لم يكف بربّك أأنه على كل ششيء ششهيد} (/ 53
فصشلت).
ف- -ن- -ح- -ن أآ’ن ن- -ق- -رؤوه- -ا:
سش-ن-ري-ه-م ،وق-رأأه-ا رسش-ول
ألله ـ صشلّى ألّلـه عليه وسشلّم
بالله ششيئًا إأ’ رج ً
 Óكانت بينه عن أأب
غَفر لكل عبٍد ’ ُيششرك
بسشبع ي ذر رضشي
ـ وسش -ي -ق -رؤوه-ا أل-ن-اسص ب-ع-د
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ه
:
قال
ماً’ ُترفع إألى ألله في ك
 :أأمرني خليلي أل -ق-رن أل-ثÓ-ث-ي-ن سش-ن-ري-ه-م،
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ل« :تفتح أأبوأب ألجنّة ف
وهو معنى ألمسشتقبل في أأن
وبين أأخيه ششحناء.
مسشاكين
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يقال :أأنظروأ هذين حت
محمد ـ صشّلى ألّلـه عليه
أأ
هم.
أأسشرأر ألكون ’ تنتهي أأبدأ ً،
من هو ف ن أأنظر إألى
 Óبينه وبين أأخيه ششحناء ،ف ُ
َأأْخبَرنا بهذأ نبينا لله ششيئًا ،إأ’ رج ً
من هو دون
وقي.
ٍ ’ يششرك با
ي و’ أأنظر إألى ب -ل إأن أك -تشش -اف أأسش -رأر أل -ل-ه
شلم).
لكل عبد ُ شطلحا ،أأنظروأ هذين حتى يصشطلحا» (روأه مس على صشيام هذين أليومين ،فحينما سشُئل قال @ :وأأمرني أأن
أ
أ
ص
ش
ل
أ
ل
ر
مسشتمر إألى أأن تقوم ألسشاعة.
ح
ص
ّلـه عليه وسشّلم ـ يحرصص
م
ألله إأذ يقول{ :إانما @
هذين حتى ي ن نبينا محمد ـ صشّلى أل
وأأمرني أأن ’ أأسشأال أأ وإأن أأدبرت.
نمتثل ما جاء في كتاب
ومن هنا وجب على ألعاقل إأذأ
ا
ك
ح
وللفائدة ،فقد
ن
@
د
أ
أ
أ
ا
» .فحري tبن
يقول أأنسص
وأأمرن
ً ششيًئا.
إأني أأحب أأن ُترفع أأعمالي إألى ألله وأأنا صشائم الله لعّلكم ترحمون (( )10الحجرات)} .و ضشوأن @ وأأم ي أأن أأقول ب
ا
ل
حُدث بششيء ’ يدركه أأ’ يحكم
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ا بين أاخويكم واّتقوا
ي عن بعضص ألصشحابة ر
رني أأن
كان ُمvرأ.
ة فأاصصلحو
ة .وكما رو
ع-ل-ي-ه ط-يششً-ا ب-أان-ه غ-ير موجود،
ٍ
’ أأخاف ف
المؤومنون إاخو أأصشلح بين أثنين أأعطاه ألله بكل كلمة عتق رقب ص و’ ُ يوقع بينهم ألعدأوة وألبغضشاء @ .وأأمرني أأن أأ ُكثر من ي ألله لومة
’
ئ
م
.
بدين ،فليصشلح بين ألناس
رضشي ألله عنه :من
وإأ’ كان هذأ ألنوع من أإ’نكار
ق
ُ
قال :من أأرأد فضشل ألعا
فإانهن من كنز تحت أل ول ’ حول و
ألله عليهم أأجمعين أأنه
’ قوة إأ’ بالله غ - -ب- -اًء وت- -ن- -اقضشً- -ا م- -ع أل- -ع- -ق- -ل
عرشص.
وألفطرة.
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الموافق لـ  10رمضسان 1٤3٨هـ

مــــع انطـــــÓق ال ّ
طبعـــــة Ÿ 8سصابقــــــة أانــــــوار القـــــرآان بــــــدار الّثقافــــــــة

بومرداسس :ز.كمال
ت -ت -واصس-ل ب-دار ال-ث-ق-اف-ة رشس-ي-د م-ي-م-وÊ
ببومرداسض فعاليات برنامج النشساطات
اŸعد خصسيصسا إ’حياء سسهرات رمضسان
اŸوج-ه ل-ل-ج-م-ه-ور ال-ع-ريضض ب-كل فئاته،
وخاصسة اأ’طفال والعائÓت التي وجدت
متنّفسسا ‘ هذا الفضساء الثقا‘ للّتخفيف
م -ن اأ’ت -ع -اب ال -ي -وم -ي-ة ،ف-ب-ع-د ال-ع-رضض
اŸسسرحي «بيئتنا رئتنا» لتعاونية بذور
الفن ،سسيكون اأ’طفال على موعد مع
جملة من النشساطات اأ’خرى اŸتزامنة
مع اليوم العاŸي للطفولة تشسمل عروضسا
مسسرحية وأالعاب ومسسابقات فكرية ،كما
سسيكون للكبار أايضسا نصسيبهم من الÈنامج
يشسمل نشساطات وعروضض مسسرحية ثرية
ت-قّ-دم-ه-ا ف-رق م-ث-ل ال-ت-ع-اون-ي-ة ال-ث-ق-افية
ن- -وارسض م -ن و’ي -ة غ -ل -ي -زان ،ج -م -ع -ي -ة
اŸسس-رح ال-ب-ودواوي ،ت-ع-اون-ي-ة السس-نجاب
لÈج م -ن -اي -ل وت -ع -اون -ي-ة ب-ور سس-ع-ي-د م-ن

العاصسمة ،مدائح دينية من تقد Ëفرقة
ال -وصس -ال ل -ب -ل-دي-ة أاو’د ه-داج ،أامسس-ي-ات
شسعرية من تقد Ëالنادي اأ’دبي لدار
ال -ث -ق-اف-ة ،ب-اإ’ضس-اف-ة إا ¤أانشس-ط-ة أاخ-رى
متنوعة يكون ختامها مسسك بتنظيم حفل
اخ -ت -ت -ام مسس -اب -ق-ة أان-وار ال-ق-رآان ◊ف-ظ
القرآان وا◊ديث الشسريف يوم  25من
شسهر رمضسان.
ك-م-ا ي-ت-واصس-ل أايضس-ا ب-رن-ام-ج ال-نشس-اطات
الذي أاعّدته مديرية الثقافة لبومرداسض
اŸوسسع ،حيث شسمل إا ¤جانب اŸراكز
ال- -ث- -ق -اف -ي -ة ع Èال -ب -ل -دي -ات ،ع -دد م -ن
اإ’ق-ام-ات ا÷ام-ع-ي-ة اıصسصس-ة للبنات
على غرار اإ’قامة ا÷امعية بايو حليمة
واإ’قامة ا÷امعية زيا Êلوناسض ،وهذا
ل-ت-م-ك Úال-ط-ال-ب-ات م-ن م-تابعة الÈنامج
الÌي بالعروضض اŸسسرحية واŸوسسيقية
‘ الطابع الشسعبي التي سسينشّسطها كل من
ﬁم - -د ال - -ع- -م- -راويﬁ ،م- -د ال- -راوي،
دحمان دريشض وغÒهم ‘ ،ح Úسسيكون

تواصصــــل ال ّسصهــــرات الّرمضصانية
Ãسصـــــرح باتنــــــــة ا÷هـــــــــوي

تتواصصل فعاليات سصهرات ليا‹
رمضصان Ãسصرح باتنة ا÷هوي ،حيث
اسصتمتع ا÷مهور بالعرضس اŸسصرحي
«زواج Èﬂي» ،وهو العمل الذي
يكشصف تناقضصات اÛتمع ا÷زائري
الجتماعية وعÓقات أافراده
لمر
ببعضصهم خاصصة عندما يتعلق ا أ
بالزواج ،فعلى مدار سصاعة من الزمن
أامتع اŸمثل صصالح بوب ،Òوعائشصة
مسصعودي وعز الدين بن عمر
ا÷مهور وأاجÈوه على البقاء لوقت
متأاخر إا ¤نهاية العرضس.

ال- -ع -رضض ج -ع -ل ا÷م -ه -ور ي -ت -ف -اع -ل م -ع أاح -داث
اŸسسرحية التي دارت حول جار طلب يد شسابة من
أابيها ،حيث أاّن هذا اأ’خ ⁄ Òيصسارح ابنته باÿطبة
ليخÈها بأان ا÷ار يرغب ‘ شسراء شسيء ما منها،
وب-ع-د ل-ق-اء الشس-اب-ة ب-ا÷ار ت-ف-اج-أا ب-ع-دم م-ع-رف-ت-ه-ا
Ãوضسوع اÿطبة نهائيا وبدل أان يوضّسح لها اأ’مر
أاصسيب بحالة خجل كبÒة جعلته يخوضض معها ‘
الكÓم بطريقة عشسوائية ،بعيدا عن مبتغاه ا◊قيقي
ليعÎف اأ’ب بعدها ’بنته أان ا÷ار كان يرغب ‘
خطبتها إا’ أان خجله وطبعه الهادئ جعل اأ’مور
تسس- -وء إا ¤ه- -ذا ا◊د ،وب- -ع -د أان اّت -ضس -حت اأ’م -ور
أاصس -ي -بت الشس -اب -ة ب -ح-ال-ة ه-يسس-تÒي-ة ح-يث ت-ط-الب
والدها بإارجاع اÿطيب فورا ،وهو ما –ّقق فعÓ
لكن بنزاع جديد ،وهذا طبعا أ’ّنها خجلت هي

جمهور وهواة الفن السسابع على موعد
م-ع ب-رن-ام-ج ال-ع-روضض السس-ي-ن-مائية الذي
أاعّده الديوان الوطني للثقافة واإ’عÓم
بقاعة يسسر خÓل شسهر جوان ،ويشسمل
ف -ي -ل -م «’ل-ة ف-اط-م-ة نسس-وم-ر» ل-ل-م-خ-رج

بلقاسسم حجاج ‘ الفÎة من  1إا10 ¤
ج -وان ي -وم -ي -ا م -ن السس -اع -ة ال-ث-ان-ي-ة إا¤
اÿامسسة مسساء ،فيلم «العشسيق» للمخرج
عمار سسي فوضسيل من  6إا 10 ¤جون،
فيلم «مسسخرة» للمخرج الياسض سسا ⁄من

❊ الشص - -عب :ك - -ي- -ف ك- -انت ب- -داي- -تك م- -ع
لبداع؟
لدبية وا إ
الكتابة ا أ
❊❊ الشساعر ﬁمد دعدي :بدأات كتابة الشسعر
وأانا ‘ التعليم اŸتوسسط بعد وفاة أاختي سسمية
دعدي حينها كتبت أابيات رثاء فيها ،بعد اطÓع
أاسستاذ اللغة العربية على تلك اأ’بيات طبعا ⁄
ت-ك-ن ع-ل-ى ن-فسض ال-ب-ح-ر رغ-م أاّن-ه-ا ك-انت ت-ن-ت-ه-ي
جهني اأ’سستاذ بعد ذلك إا ¤علم
بقافيه واحدة ،و ّ
العروضض وأاعطا Êبعضض الكتب ‘ هذا التخصسصض.
كان تخصسصسي أادب عربي إا’ أان ميو‹ كان للتاريخ
أاك ،Èف -ال -ت -ح -قت ب-ج-ام-ع-ة ا÷زائ-ر ل-ك-ن  ⁄أاك-م-ل
دراسس- -ت- -ي بسس -بب ظ -رو‘ ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ،غ -ادرت
ا÷زائر سسنة  1990إا ¤دمشسق حيث سسجلت ‘ كلية
اآ’داب والعلوم اإ’نسسانية قسسم التاريخ ،وهناك بدأات
الكتابة ‘ نوع آاخر من الشسعر أا’ وهو الغزل.
❊ ما هو حصصادك ‘ الغزل؟
❊❊ كتبت هناك ‘ دمشسق وبالضسبط ‘ ﬂيم
الÒموك ومنطقة حسسرتا ،ودوما أاو ¤قصسائدي ‘
الغزل إا ¤جانب بعضض القصسائد عن الوطن ولكن
Óسسف الشسديد ضساع كل ذلك ‘ مدينة اسسطنبول
لأ
الÎكية حيث تركت كل أاغراضسي هناك ،ومن بينها
قصسائدي أاك Ìمن خمسس Úقصسيدة كتبتها ‘ دفÎي
الصسغ ،Òعلى أاسساسض أاّنني سسأاعود ولكنني عدت

 10إا 15 ¤من نفسض الشسهر ،فيلم «’لة
زبيدة اوناسض» للمخرج يحيى موزاحم
من  20إا ،25 ¤على أان يختتم الÈنامج
بفيلم «باتيو» لسسيد علي مزيف من 25
إا 30 ¤جوان.

«زواج  ﬂـ ـ ـÈي» يج ّسس ـ ـ ـ ـ ـ ـد العÓق ـ ـ ـات الّزوجي ـ ـ ـ ـ ـ ـة باÛتم ـ ـ ـع ا÷زائ ـ ـ ـ ـري

خالد ،وهذا بعد فصسول ومشساهد مشسّوقة.
اŸسسرحية من تأاليف يوسسف تعوينت وإاخراج ياسس Úزايدي
وموسسيقى بولعراف الياسض ومسساعد ﬂرج لعوادي ﬁمد.
وŒدر اإ’شسارة إا ¤ليا‹ رمضسان تعّد متنفسسا ‘
ه -ذه ال -فÎة ب -ال -ت -ح -دي -د ،ح -يث أاّن إادارة اŸسس -رح
ا÷هوي باتنة جّندت كافة اإ’مكانيات ÷عل هذه
العروضض –مل ‘ مدلو’تها روح اإ’بداع لتشسخيصض
الراهن .وبالتا‹ رفع التحدي سسعيا لتفعيل حركية
النشساط الثقا‘ بعدما خلقت أاجواء التواصسل مع
اŸمثل Úفوق اÿشسبة.

باتنةŸ :وشسي حمزة

رمضصانيات مثقف
اأ’خ-رى م-ن اعÎاف-ه-ا ل-ل-ج-ار ب-أاّن-ه-ا م-واف-ق-ة ع-ل-ى
الزواج.

«لعبة الّنسصاء» جرÁة يكتب لها
أان تكشصف

اسستمتع عشّساق الفن الرابع خÓل ال ّسسهرة الثالثة من
ل- -ي -ا‹ رمضس -ان ل -ل -مسس -رح ب -ال -ع -رضض ال -ك -وم -ي -دي
ا’ج -ت -م -اع -ي «ل -ع -ب-ة ال-نسس-اء» ،ال-ع-م-ل ي-روي قصس-ة
شس-خصس-ي-ت Úه-م-ا خ-ال-د وال-ذي ي-ع-م-ل ع-ل-ى إاخ-راج
مسسرحية حديثة ،وآامال والتي تخّرجت من معهد
الشسرطة حديثا.

خالد هدفه الرئيسسي من إاخراج اŸسسرحية ليسض
فقط وضسع بصسمته اÿاصسة ‘ اŸيدان اŸسسرحي
وإا‰ا من أاجل أان يتهّرب من جرÁة سساعد ‘
ارتكابها مع أاناسض خارج“ Úاما من هذا اÛال،
أاما آامال فتكلّف أ’ول مهّمة مرتبطة با÷رÁة التي
ارتكبها خالد ،ومن أاجل القيام بهذا العمل ال ّصسعب
ت- -قّ- -دمت إا ¤اŸسس -رح م -ن أاج -ل الÎشس -ح ل -دور ‘
اŸسسرحية التي سسيخرجها خالد ،لكن هذا اأ’خÒ
تف ّ
طن ÿطة أامال ورفضض طلب توليها الدور ،إا’
أاّنها أا◊ّت من أاجل الظفر بالدور ،لينتهي العرضض
اŸسسرحي بفك آامال ÿيوط ا÷رÁة التي ارتكبها

رمضصــــــــــــان شصهـــــــــر عبـــــــــادة وتواصصــــــل مــــــــــع العائلـــــــــــة

حاورته :حبيبة غريب

نــــورالديـــن لعراجــي

«‘ حضس ـ ـ ـ ـرة أامـ ـ ـ ـي» - 2 -

الشّصاعــــر
ﬁصمعـــــبـ»د :أا“ّنى إلصسداراتي اÿروج إا ¤عا ⁄اŸكتبة ول تبقى حبيسسة الّرفوف
دعدي لـ «الش

ﬁمد دعدي من مواليد  12أاكتوبر
 1981بحسص Úداي با÷زائر العاصصمة،
لربعة أابناء جمانة 12
متزوج وأاب أ
سصنة ،أانسس  10سصنوات ،عبد الله 8
سصنوات وأاخوه العنقود دانيال  3سصنوات،
يهوى الشصعر ،فانصصب يغرف من بحر
الغزل قصصائد وأاشصعارا ،فكان ديوانه
«ا◊ب وا◊رب» وخاضس Œربة كتابة
القصصة والرواية ،فكانت له العديد من
لصصدار
التجارب ينتظر الكث Òمنها ا إ
والولوج إا ¤عا ⁄اŸتلّقي.
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سسهرات رمضسانية على وقـع األنشسطـة الفنيـة والعـروضض ببومرداسض
تعيشس اŸراكز الثّقافية والشصبانية بولية بومرداسس على وقع
الÈنامج الÎفيهي الÌي الذي سصطّرته اŸديرية بالتنسصيق مع
دار الثقافة رشصيد ميمو Êطيلة شصهر رمضصان الفضصيل بتقدË
عروضس فنية وأانشصطة تتماشصى وطبيعة اŸناسصبة الدينية ،مع
إاطÓق الطبعة الثامنة Ÿسصابقة أانوار القرآان تشصمل فئات
Óطفال.
ومسصتويات عدة ل أ

العدد

17

للجزائر وضساع كل شسيء.
”
❊ جمعت ب Úالشّصعر والّرواية ،كيف ّ
ذلك؟
❊❊ مع عودتي للوطن انتقلت إا ¤نوع آاخر من
الفنون اأ’دبية وهو فن الكتابة ‘ الرواية ،أالفت
خ -مسض ك -تب أاول -ه -م «مصس -ط -ف -ى ك -م-ال أات-ارورك»،
«ا◊رب ال -ع-اŸي-ة ال-ث-ان-ي-ة»« ،اÓÿف-ة ال-ع-ث-م-ان-ي-ة»
«الدروز والعلوين ‘ سسوريا»« ،تأاث Òالشسيعة على
اليزيدية و»عباد الشسيطان» ولظروف خاصسة بقيت
كتبي حبيسسة اأ’دراج و ⁄أاطبع أاي منها.
كتبت بعدها ديوان شسعر بعنوان «ا◊ب وا◊رب»
وقّدمته لوزارة الثقافة لكنه  ⁄ير النور إا’ بعد
خمسض سسنوات ،إاذ بقي  3سسنوات ‘ الوزارة وسسنتÚ
‘ دار ال -نشس -ر اŸؤوسسسس -ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ف-ن-ون
اŸطبعية

الفنـــــــان زيــــــن الديـــــــن بوشصعالـــــــة لـ «الشصعــــــــــب»:
لفطـــــــــــار مع العائلـــــــة لــــــــه نكهـــــــة خاصصــــــة
ا إ

طبق شسب ـاح الصسف ـرة ،شسرب ـة الف ـريك والبوراك ...أاولويـات اŸائـدة

يؤوّدي نوعا موسصيقيا مشصهورا
ومنتشصرا بكÌة Ãدينة
ا÷سصور اŸعلقة ،وهو ذو طابع
صصو‘ ديني ،العيسصاوة نوع
غنائي دائم ا◊ضصور عند
القسصنطيني ‘ Úمناسصباتهم
اıتلفة الدينية والعائلية
لسصيما بشصهر رمضصان الكر،Ë
ويعد من أابرز مؤوّدي هذا الطابع
الفنان بوشصعالة الذي ارتأات
«الشصعب» أان تقوم بدردشصة
رمضصانية عن أاحواله ‘ شصهر
الصصيام والقيام.

قسسنطينة :مفيدة طريفي

«.»enag
❊ هل لديك طقوسس معّينة ‘ رمضصان؟
❊❊ ‘ ما يخصض رمضسان أاقضسي يومي ‘ العمل
حتى السساعة الرابعة مسساًء أاعود بعدها إا ¤البيت
أ’سس -اع -د زوج -ت -ي اŸريضس -ة خ -اصس-ة أان-ه-ا ه-ي م-ن
تدرسض اأ’و’د مادتي الرياضسيات والفيزياء.
أاك -تب ب Úال -ف -ي -ن-ة واأ’خ-رى ب-عضض ال-قصس-ائ-د ال-ت-ي
أانشس -ره -ا ع Èصس -ف -ح -ت -ي ع -ل-ى ال-ف-ايسض ب-وك ب-ع-د
اإ’ف -ط -ار أاشس -اه-د م-ع ال-ع-ائ-ل-ة ب-عضض اŸسس-لسسÓ-ت
خاصسة التاريخية والدينية
❊ ما هو طبقك اŸف ّ
ضصل؟
❊❊ حقيقة شسهر رمضسان بالنسسبة ‹ هو شسهر
الرحمة والذكر ،فهو شسهر القرآان وليسض شسهر
اأ’كل والتبذير أاكلتي اŸفضسلة هي شسربة فريك،
فأانا دائماً أاوصسي أاحد اأ’صسدقاء ‘ منطقة
اŸدية أان يجّهز ‹ ما أاحتاجه من الفريك.
لدبي؟
❊ ما هو جديدك ا أ
❊❊ قدمت لوزارة الثقافة منذ شسهر أاو أاقل
ديوا Êا÷ديد بعنوان «أانا وسسيدتي» ،أا“نى
أا’ يكون مصسÒه كمصس Òديوا Êاأ’ول و’
يرى النور إا’ بعد خمسض سسنوات كاملة.
وأان- -ا اآ’ن بصس- -دد ك- -ت -اب -ة رواي -ة ب -ع -ن -وان
«جاسسوسض ‘ دمشسق» ،وصسلت اآ’ن إا¤
الصسفحة  ،265أا“نى أان أاكملها ‘ أاقرب
اآ’ج -ال وه-ي قصس-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ‡زوج-ة
ببعضض اÿيال.

كانت أامّي Œد صصعوبة كبÒة ‘ اسصتحمامي عكسس إاخوتي ،فهي
لكفتهم
تسصتغرق معي وقتا لو اقتطعته ‘ غسصل أابناء ا◊ارة أ
ج-م-ي-ع-ا ،وي-ب-ق-ى ال-وقت اŸسص-ت-ق-ط-ع ك-ل-ه ‹ ،فكثÒا ما كنت أاجد
راحتي وشصقوتي ‘ اللهو الصصبيا Êالطفو‹ ب Úمياه تلك النية
التي أا“ّرغ وسصطها كسصمكة تطاردها صصنارة صصياد ماهر تÎبّصس
لخرى ،كذلك كانت والدتي تداعب جسصدي
بها ب Úالفينية وا أ
النحيف تارة بصصفعات على منكبي وأاخرى ‘ مقدمة الكتف،
وح-ي-ث-م-ا ك-ان م-ي-ل-ي ج-ه-ة ك-انت الصص-ف-ع-ة ت-زور ،Êلسصت ّﬂي-را
لّنني الطفل اŸهووسس بشصقاوة اللعب ‘ حضصور «سصت الكل» لكنها
أ
معي تتنّهد بصصعوبة كبÒة.
أاتذّكر أانّ «القصصعة النّحاسصية» اشصÎتها أامي من عند بائع متجّول
م-ن ال-ت-ي-ط-ري ،ف-ك-ثÒا م-ا ك-انت سص-ي-ارات ق-دÁة –م-ل ل-وح-ات
لزقة والشصوارع وينادي أاصصحابها
الÎقيم اŸدينة تتجّول ب Úا أ
بصصوت يشصبه كثÒا ◊ن الباعة اŸتجول ‘ Úالسصاعات الو ¤من
لزقة
الصص-ب-اح ،وم-ن-ه-م م-ن ي-ج-ر دراج-ة ه-وائ-ي-ة وي-ت-ج-ول ب Úا أ
مناديا قصصاعي
نحااااسس...قصصاعي...قصصاعي....قصصاااااا...عييييييي.....
ف -ت -ه -رول ال -نسص -وة لخ-ت-ي-ار م-ا ي-روق-ه-ن م-ن اŸوان-ئ ا◊دي-دي-ة
وال-بÓ-سص-ت-ي-ك-ي-ة تسص-تعملنها للغسصيل ولÓسصتحمام أايضصا...لذلك
لن-ه-ا تسص-ع
ك -نت أان -ا م -ن اخ -ت-ار ح-ج-م ت-لك ال-قصص-ع-ة ال-ن-ح-اسص-ي-ة أ
جسص -دي ال -ن-ح-ي-ف ط-ول وع-رضص-ا ،وÁك-ن-ن-ي ‡ارسص-ة ط-ق-وسص-ي
داخلها ‘ العديد من اŸرات تضصع أامي حدا لطيشصي ولهوي باŸياه
السصاخنة كأان تضصع على رأاسصي غسصيل «الدوب» ثم تدلكه دون
–ذي-ري م-ن أاغ-م-اضس ع-ي-ن-اي ،ف-ت-تسص-ل-ل ب-عضس م-ن رغوتها على
أاه -داب -ي وأاب-دأا ‘ الصص-راخ ح-ت-ى يسص-م-ع-ن-ي ا÷Òان وأام-ي خ-ل-ف-ي
بضصربات متتالية ل تتوقف،
تطل ابنة جارتنا وغÒهن من بنات العشصرة الطيبة ،منهن من
ت-تشص-ف-ى وف-ي-ه-ن ب-داف-ع ال-ت-ن-ك-يت وم-ن-هم بدافع دغدغة اŸشصاعر
لمر
الفارغة كما يقال..عند سصماعهن لصصيحاتي فيعلمن أان ا أ
يتعلق بي يتسصمرن ‘ أامكنتهن على ا◊ائط الذي يفصصل البيوت
القدÁة فيما بينها ،وينسصجن حكايات ا◊ديث مع أاختي وهن ‘
ي
ذلك ينتظرنني كي أانتهي من غسصلة أامي ليمررن تعاليقهن عل ّ
وأانا ‘ اسصتحياء إاليهن ابتغي تلك النظرات.
وصصفعة متأاخرة تأاتي تقول ‹ أاّمي «شصوف قدامك» ،وهي تقصصد
لن-هضس ‘ الصص-ب-اح ع-ل-ى
ب -ق-اي-ا ال-ع-ن-زة وب-ن-ت-اه-ا ‘ ح-وشس ال-ب-يت أ
صص -ي -ح -ات راع -ي اŸدي -ن-ة ،ف-ن-غ-ادر ج-م-ي-ع-ن-ا ال-ب-يت إا ¤اŸدرسص-ة
والعنزة إا ¤اŸرعى.

❊ الشصعب :ما هي أاحوال بوشصعالة
‘ شصهر رمضصان الفضصيل؟
❊❊ ال -ف -ن-ان زي-ن ال-دي-ن ب-وشس-ع-ال-ة :أان-ا ‘
أاحسسن أاحوا‹ ،أ’ّنني أاحب أاجواءه وأافرح
لقدومه وحلوله علينا بÈكاته ،فأاجد راحة
البال والهدوء الروحي ،وشسهر رمضسان هو
Óمة اإ’سسÓمية للتقرب
فرصسة سسانحة ل أ
من الله عز وجل.
❊ ك - - -ي - - -ف ت- - -قضص- - -ي سص- - -ه- - -راتك
ال ّ-رمضص -ان -ي-ة وم-ا ه-ي أاول-وي-اتك
صصيام؟
بشصهر ال ّ
❊❊ إانّ من أاولوياتي هي إاقامة الصسلوات ‘
أاوقاتها ،وأاقضسيه عادة ب ÚاŸنزل والزوايا

حيث وبعد اإ’فطار مع العائلة أاتوجه نحو
زاويتي ا◊مÓوية والرحمانية أاين نقوم
بصس Ó-ة الÎاوي -ح واŸدي-ح ال-دي-ن-ي ،ح-يث
تعت Èزوايا قسسنطينة من اŸدارسض اأ’و¤
لتعليم القرآان مند زمن و’ تزال ◊د اآ’ن،
أاما فيما بعد فأانا أاف ّضسل إاكمال السسهرة مع
العائلة.
❊ ما هو الطّبق اŸف ّ
ضصل لبوشصعالة
وا◊لوى التي ل يسصتغنى عنها؟
❊❊ ط- -ب -ق شس -ب -اح الصس -ف -رة ه -و اŸفّضس -ل
ب- -ال- -نسس- -ب- -ة ‹ وأاع- -تÈه ع- -روسض م -ائ -دة
اإ’فطار ‘ شسهر رمضسان ’سسيما للعائÓت
القسسنطينية ،دون أان أانسسى شسربة الفريك
وال -ب -وراك ك -ك -ل الشس -عب ا÷زائ -ري ،أام -ا
ا◊لوى اŸفضسلة لدي هي حلوى بوراك
الرنة والتي تصسنع حصسريا بقسسنطينة على
يد ربات اŸنزل ،وهي حلوى تعّودت منذ
صس -غ -ري ع -ل -ى أاك -ل -ه -ا سس -ي -م -ا ‘ الشس -ه-ر
الفضسيل.
❊ ما هو برنا›ك ‘ هذا الشّصهر؟
❊❊ برنا›ي خÓل رمضسان متنّوع وأانا
اآ’ن بصسدد إاحياء العديد من ا◊فÓت
با÷زائر العاصسمة ،وغÒها من ا◊فÓت
التي ’قت اسستحسسان ا÷ماه.Ò
❊ ه-ل ت-ف-ت-ق-د إاذن ل-ل-ج-و ال-عائلي
لفطار؟
أاثناء ا إ
❊❊ بالطبع إاّن ا÷و العائلي خÓل الشسهر
الكر Ëله نكهة خاصسة ،إاّ’ أانّ العمل هو
اآ’خر عبادة وضسرورة ’بد منها ،غ Òأانّ

اإ’فطار وسسط فرقتي له أايضسا خصسوصسيته
حيث أاّننا نفطر وكأاّننا عائلة واحدة بحكم
العÓقة التي تربطنا منذ سسنوات طويلة
‘ العمل الفني ،ونحن اآ’ن بصسدد إاقامة
حفÓت ع Èالعديد من و’يات الوطن
ليأاتي بعدها اŸهرجان العربي.

لنشصــــاد
ليـــا‹ اŸديــــة الرمضصانيـــة للمديـــح وا إ

فرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة النـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـور “تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ا÷مهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـور

يسص-ت-م-ت-ع ج-م-ه-ور دار ال-ث-ق-اف-ة حسص-ن ا◊سص-ني
لسص -ب -وع Ãا سص -ت-ج-ود ب-ه ح-ن-اج-ر
ب -اŸدي -ة ه -ذا ا أ
اŸشص- -ارك ‘ Úاخ -ت -ت -ام ف -ع -ال -ي -ات ل -ي -ا‹ اŸدي -ة
لنشصاد ،وهذا خÓل حفل
الرمضصانية للمديح وا إ
إانشصادي –ييه فرقة النور بعاصصمة الولية.

اŸدية :م .أام Úعباسس
لتتبع هذه الفعاليات بحفل فني أاندلسسي تنشسطه إاحدى فرق
و’ية ميلة ،ثم بحفل إانشسادي –ييه جمعية البهاء Ÿدينة
بوسسعادة سسهرة يوم الثÓثاء ،ليتم دعوة هذا ا÷مهور إا¤
مداعبة الركح ع Èمسسرحية بعنوان «العسسل اŸر» التعاونية
الثقافية فن بÓدي لوهران.
على صسعيد ذي صسلة ،بر›ت مديرية الثقافة بهذه الو’ية حف Óفنيا سساهرا إاحياء لليوم الوطني للفنان –ييه كوكبة من
الفنان Úالفائزين ‘ مسسابقة أا◊ان وشسباب  ،2017متبوعا ‘ اليوم اŸوا‹ بعرضض مسسرحي بعنوان «اÿطية» لو’ية برج
بوعريريج ،ثم حف Óأاندلسسيا ثانيا مع الفنانة زكية قارة تركي والفنان ياسسر والفنانة الواعدة مشسنتل ا◊ائزين على اŸرتبتÚ
Óبداع بالتنسسيق مع ديوان مؤوسسسسات الشسباب.
الثانية والثالثة ‘ مسسابقة أا◊ان وشسباب اŸنظمة من طرف الرابطة الو’ئية ل إ
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اإلثنين  ٠٥جوان  ٢٠1٧م
الموافق لـ  1٠رمضضان 1٤٣٨هـ

á£HGQ
∫É£H’CG
á«HhQh’CG
وع-ن-ونت صض-حيفة
(آاسس) صضفحتها الرئيسضية اŸزدوجة التي احتلتها صضورة
للمÒينغي وهو يحمل كأاسس التشضامبيونزليغ(« ،اللقب) 1٢
للفريق الذي ل يشضبع».
وأابرزت الصضحيفة تعليقات اŸدير الفني للريال ،زين
الدين زيدان ح Úقال« :كان عاما مدهشضا ،لقد فزنا
بالليغا وبالتشضامبيونزليغ ،سضأابقى».
كما ذكرت (آاسس) أايضضا الكلمات التي قالها قائد الفريق
سضÒج -ي -و رام -وسس ،ع -قب ال -ت -ت-وي-ج ح Úأاك-د أان ال-ف-وز
بالتشضامبيونزليغ  ٣مرات ‘ أاربع سضنوات أامر جنو،Ê
مÈزة كذلك ما قاله النجم الÈتغا‹ كريسضتيانو رونالدو
إان- -ه «‘ الشض -وط ال -ث -ا Êأاث -ب -ت -ن -ا أان -ن -ا ج -ي -دون ج -دا».
وع-ن-ونت الصض-ح-ي-ف-ة سض-لسض-ل-ة ت-ق-اري-ره-ا ال-رئ-يسض-ي-ة ع-ن
اŸباراة «أاسضطورة  1٢مرة».
بدورها ⁄ ،تبخل صضحيفة (ماركا) بصضفحة رئيسضية
مزدوجة للحديث عن األبطال  ..مع صضورة للفريق وهو
يحمل الكأاسس ،مÈزة بدورها أان الريال «بطل أاوروبا 1٢
مرة».
و‘ العناوين الفرعية ،سضلطت الصضحيفة الضضوء على أان
صض -اروخ م -ادي -را ه -و «ه -داف ال -تشض-ام-ب-ي-ون-زل-ي-غ ل-ل-ع-ام
اÿامسس على التوا‹».

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

العدد

1٧٣٥٥

18

تتؤيج ألريال يتصسدر ألصسفحات ألرئيسسية للصسحافة أ’سسبانية
سسيطر تتويج ريال مدريد للمرة
 12ب- -دوري أب- -ط- -ال أوروب- -ا ل- -ك- -رة
أل- -ق- -دم ،ع- -قب ف- -وزه ي -وم ألسس -بت ‘
ليطا‹ -4
كارديف على جوفنتوسس أ إ
 ‘ 1نهائي ألبطولة ،على ألصسفحات
لسسبانية
أل-رئ-يسس-ي-ة ل-لصس-حف أ إ
لحد..
ألصسادرة أمسس أ أ
وحتى
صضحيفة
(سضبورت) الكتالونية ،أاقرت بأان «ريال مدريد ،بطل عن
اسضتحقاق» وعنونت سضلسضلة تقاريرها عن نهائي البطولة
األوروبية «مدريد يفوز بلقبه  ،»1٢إال أانها خصضصضت
ا÷زء األك Èمن أاخبارها لÈشضلونة.
م -ن ج -ان -ب-ه-اŒ ،ن-بت صض-ح-ي-ف-ة (م-ون-دو دي-ب-ورت-ي-ف-و)
الكتالونية إابراز اسضم ريال مدريد بخطوط عريضضة على
صض -ف -ح -ات -ه -ا وفضض -لت أان تسض -ل -ط الضض -وء ع-ل-ى «زي-دان
التاريخي» ،مÈزة أانه «مع اŸدرب ،حقق الريال لقب
التشضامبيونزليغ للمرة الثانية على التوا‹ وللمرة ‘ »1٢
تاريخ النادي.
كما أابرزت الصضحيفة أان «أاصضحاب القمصضان البيضضاء
ﬁوا ال -ي-و‘ ‘ الشض-وط ال-ث-ا ،Êوك-ريسض-ت-ي-ان-و ال-ه-داف
بثنائية».
و–ت عنوان «أابطال العصضر» ،أاشضارت صضحيفة (إال
م -ون -دو) م-ع صض-ورة ل-ك-ريسض-ت-ي-ان-و رون-ال-دو وه-و ي-ح-م-ل
واختارت صضحيفة (ل راثون) عنوان «ملوك  1٢مرة» مع
الكأاسس ،إا ¤أان الريال «يسضحق جوفنتوسس  1-٤ليصضبح
صضورة للقائد راموسس برفقة العديد من زمÓئه وهم
أاول ف-ري-ق ي-ت-وج ب-ال-تشض-ام-ب-ي-ون-ز ل-ي-غ Ÿوسضم ÚمتتاليÚ
يرفعون كأاسس البطولة األوروبية.
وي - -ح - -ق - -ق ث Ó- -ث - -ة أال - -ق - -اب خ Ó- -ل أارب- -ع سض- -ن- -وات».
من جانبها ،اسضتعانت صضحيفة (إاي بي سضي) بصضورة

جائــــزة أحــــسسن لعـــــب ‘ ألنهائــــي:

õjô«H ƒæ«àfQƒ∏a

كريسستي ـ ـ ـ ـ ـ ـانؤ يتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤج باللقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب
أخت‚ Òم ريال مدريد ألÈتغا‹ كريسستيانو رونالدو كاأفضسل
لعب ‘ نهائي دوري ألأبطال بالعاصسمة ألويلزية كارديف بعد
فوزه على جوفانتوسس ألإيطا‹ باأربعة أهدأف مقابل هدف وأحد
وسس -ج -ل رون -ال -دو ه -دف Úل-ف-ري-ق-ه ‘ أŸب-ارأة ه-م-ا ألأول
وألثالث.
وبات رونالدو ( 32عاما) ألÓعب ألوحيد منذ 1993
يسسجل ‘ ثÓث مباريات نهائية للمسسابقة ألقارية
ألأبرز.
ول ي- -زأل ألأرج- -ن- -ت- -ي- -ن- -ي أل -رأح -ل أل -ف -ري -دو دي
سستيفانو أسسطورة ريال مدريد أك ÌأŸسسجل‘ Ú
ألصسيغة ألسسابقة (كاأسس أوروبا لÓأندية ألبطلة)
أإذ سسجل ‘ خمسس مباريات نهائية.
وسس -ب -ق ل -رون -ال-دو أل-تسس-ج-ي-ل ‘ ن-ه-ائ-ي دوري
ألأب-ط-ال  2008م -ع ن-ادي-ه ألسس-اب-ق م-انشسسسÎ
ي -ون -اي -ت -د أل‚ل -ي -زي و‘ ن -ه-ائ-ي  2014مع
ريال.
وسس - - -ج - - -ل أك Ìم - - -ن لعب ‘ م - - -ب - - -ارأتÚ
ن- - -ه- - -ائ- - -ي- - -ت Úوه- - -م :ألإسس- - -ب - -ا Êرأوول
غ- -ون- -زأل- -يسس م- -ع ري- -ال م -دري -د (2000
و )2002وأل-ك-امÒو Êصس-ام-وي-ل أإي-ت-و مع
برشسلونة ( 2006و)2009
وألأرج-ن-ت-ي-ن-ي ل-ي-ون-ي-ل م-يسسي مع برشسلونة
( 2009و )2011وألإسسبا ÊسسÒخيو رأموسس مع ريال
م -دري-د ( 2014و )2016وم -ان -دزوك -ي-تشس ( 2013مع
بايرن ميونيخ ألأŸا Êو2017
مع يوفنتوسس).

¿Gó` ` ` ` `jR

للفريق وهو يرفع الكأاسس أايضضا ،وعنونتها «ريال مدريد
ل يعرف ا◊دود» ،مضضيفة ‘ عنوان فرعي أان «الفريق
األبيضس “كن من –قيق اللقب  1٢بعد أان سضحق
جوفنتوسس  ،1-٤وأاصضبح الفريق الوحيد الذي يحقق

بإامكـ ـان زي ـدأن ألبق ـاء ‘ أل ـريال مدى أ◊ياة

قال فلورنتينو بÒيز ،رئيسس ريال مدريد ،إأن
عرضسا مذه ‘ Óألشسوط ألثا Êبعد تكافؤو كب‘ Ò
بوسسع زين ألدين زيدأن ،ألبقاء ‘ ألنادي مدى
أول  45دقيقة ،وسسجل ألريال على مدأر 90
أ◊ياة ،بعدما أصسبح هذأ ألرجل أول مدرب يفوز
دقيقة ‘ مرمى جوفنتوسس أك‡ Ìا أسستقبله
بدوري أبطال أوروبا لكرة ألقدم ،مرتÚ
لبطال.
بطل إأيطاليا ‘  12مبارأة بدوري أ أ
متتاليت Úعقب ألتفوق بنتيجة  1-4على وهذا الفوز الرائع توج أاول موسضم كامل لريال –ت قيادة
جوفنتوسس يوم ألسسبت ..لعبه السضابق زيدان ،الذي قاده أايضضا للفوز بلقب الدوري
وقدم ألريال اإلسضبا Êألول مرة ‘ خمسس سضنوات ،ليجمع ب Úلقبي
الدوري ودوري األبطال ألول مرة منذ .19٥٨
سسÒخيو رأموسس:
وقال بÒيز Ùطة كادينا سض Òاإلذاعية« :زيدان يسضتطيع
البقاء ‘ ريال مدريد مدى حياته».
وأاضضاف« :يشضعر كل مشضجع لريال بالمتنان له فلقد رفع
مسضتوى الفريق عندما انضضم إالينا ‘  ،٢٠٠1وكان
حينها أافضضل لعب ‘ العا.»⁄
لسس-با Êألتتويج
وصس-ف سس-رخ-ي-و رأم-وسس ،م-دأف-ع ري-ال م-دري-د أ إ
وتابع «اآلن هو أافضضل مدرب ‘ العا،⁄
لبطال ‘ غضسون أربعة أعوأم بأانه يعد
بثÓثة ألقاب لدوري أ أ
إانه يتو ¤تدريبنا منذ  1٧شضهرا لكنه
شسيئا «›نونا» وقال إأن فريقه عاشس يوما «تاريخيا» بعد ألفوز
فعل كل شضيء ‡كن».
ع -ل -ى ي -وف -ن -ت -وسس ‘ ن -ه -ائ -ي أل-ب-ط-ول-ة ب-أارب-ع-ة أه-دأف ل-وأح-د.
وسضجل زيدان هدفا مذه Óبتسضديدة
لن-ب-اء
وأضس -اف رأم -وسس ‘ تصس -ري -ح -ات إأذأع -ي -ة ن -ق-ل-ت-ه-ا وك-ال-ة أ أ
مباشضرة أامام باير ليفركوزن ليهدي
ألسس-ب-ان-ي-ة ي-جب ألسس-ت-م-ت-اع ب-ت-ذوق أل-ن-ج-اح ..ي-جب أن ن-عي ما
ريال لقب دوري األبطال  ،٢٠٠٢بينما
حققناه بالعمل“ .كنا من صسناعة فريق وكب .Òهذأ هو سسر
‚ح العام اŸاضضي ،وبعد خمسضة أاشضهر
ألنجاح ألتجذيف ‘ نفسس ألŒاه .هذه ثنائية تاريخية .يجب
من تو‹ مسضؤوولية تدريب الفريق خلفا
لبطال ثÓث مرأت ‘ غضسون أربع
تقديرها .ألفوز بدوري أ أ
ل -رف-ائ-ي-ل ب-ن-ي-ت-ي-ز ‘ ،ت-ط-وي-ر مسض-ت-واه بشض-ك-ل
سسنوأت يعد شسيئا ›نونا» .ووجه ألÓعب ألشسكر لرئيسس ألنادي
واضضح والفوز بدوري األبطال.
لمر يصسبح
لم-ور م-ت-زن-ة ف-إان هذأ أ أ
ف-ل-ورن-ت-ي-ن-و بÒي-ز وق-ال «ح-ي-ن-م-ا ت-ك-ون أ أ
وقال زيدان ‘ مؤو“ر صضحفي« :ل Áكنني القول إاذا
ملحوظا .نحن ‘ حالة جيدة منذ سسنوأت وأرغب ‘ تهنئة ألرئيسس».
كنت سضأابقى هنا مدى ا◊ياة لكني أاشضعر بامتنان كبÒ
وأضس -اف رأم-وسس م-ازح-ا «ت-ط-لب م-ن-ا أل-ق-ل-ي-ل ي-ا رئ-يسس ‘ ..أل-ع-ام
للنادي لكل شضيء منحني إاياه».
للقاب .نهدي ما
أŸقبل سسنبدأ من ألصسفر ونتطلع لكل أ أ
وأاضضاف« :لعبت هنا لفÎة طويلة وأاشضعر أا Êجزء من أاثاث
ح -ق-ق-ن-اه ل-ل-ج-م-اه Òوشس-ك-رأ ع-ل-ى دع-م-ه-م
النادي ،أانا ﬁظوظ أايضضا بأان أاكون جزءا من هذا النادي
ألدأئم».

ألعمل هؤ سسر ‚اح ألريال

سسأاسستم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ألري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال..
ولسس ـ ـ ـ ـ ـت أأفضسـ ـ ـ ـ ـل مـ ـ ـدرب ‘ ألع ـ ـا⁄

أأظهر زين ألدين زيدأن ،أŸدير ألفني لنادي ريال مدريد ألإسسبا ،Êسسعادة غامرة بعد فوز فريقه بدوري أأبطال
أأوروبا للمرة ألثانية على ألتوأ‹.
ون -ق -لت صس -ح -ي -ف -ة «أأسس» ألإسس -ب -ان -ي-ة
تصس- - -ري- - -ح - -ات أŸدرب ،ع - -قب أل - -ف - -وز
ب -ال -ل -قب ألأوروب -ي ،ح -يث ق-ال «:أإن-ه-ا
ف-رح-ة ه-ائ-ل-ة ‹ ولÓ-ع-ب Úوأل-ن-ادي،
لأن -ه ل -يسس م-ن ألسس-ه-ل أ◊صس-ول ع-ل-ى
دوري أأبطال أأوروبا وألدوري ‘ موسسم
وأح - -د ،ل - -ق - -د ك - -ان ع- -ام- -ا ح- -م- -اسس- -ي- -ا
ومذه.»Ó
وأأضس -اف« :سس-ع-ادت-ي ه-ي ن-فسس-ه-ا أل-ت-ي
ك-نت ع-ل-ي-ه-ا ع-ن-دم-ا ف-زنا بالليغا ،لكن
أل- -ف- -وز ب- -ال- -دوري ك- -ان أأسس- -ع -د ي -وم ‘
مسسÒت-ي لأن-ه ن-ت-اج ع-م-ل  38مبارأة،
أأريد أأن أأهنئ أ÷ميع وألÓعب Úعلى
هذأ ألعمل ألكب ،Òوبالعمل Áكن أأن
–صس - - - - -ل ع - - - - -ل- - - - -ى أأك Ìم- - - - -ن ذلك».
وع-ن مسس-ت-ق-ب-ل-ه م-ع أل-ف-ري-ق ق-ال »:أأنا
لسست أأفضسل مدرب ‘ ألعا ،⁄ولكن من
ألوأضسح أأنني سسوف أأسستمر ‘ ألفريق،
سس -وف ن -ب -دأأ أل -ت -ف -ك ‘ Òأل -ع-ام أŸق-ب-ل
قريبا».

اللقب Ÿوسضم Úمتتالي.»Ú
وبصض-ورة أايضض-ا ل-ل-مÒي-ن-غ-ي م-ع ك-أاسس ال-تشض-ام-ب-يونزليغ،
عنونت صضحيفة (الباييسس) تقريرها« :ريال مدريد يبدأا
عصضرا ذهبيا جديدا».

وع- - -ن حصس- - -ول- - -ه ع- - -ل - -ى ل - -قب دوري
ألأب- - -ط - -ال ك - -م - -درب أأك Ìم - -ن لعب
ق -ال«:أإذأ أأخÈت -ن -ي سس-اب-ق-ا أأن-ن-ي ك-نت

سس- -اأف- -وز ب- -ه- -ذه ألأل- -ق -اب سس -وف أأك -ون
سسعيدأ بالتاأكيد ،وأأنت ترى هذأ ألآن،
أإنه أأمر رأئع أأن لدي كل شسئ».

مع هذه التشضكيلة ،كل لعب ‘ التشضكيلة أادى دوره وهذا
سضر ‚احنا هذا اŸوسضم».
وبدأا ريال اŸباراة بإايقاع بطيء بعضس الشضيء ورغم التقدم
بهدف لكريسضتيانو رونالدو ،هداف دوري األبطال هذا
اŸوسضم ،أادرك جوفنتوسس التعادل سضريعا بتسضديدة مذهلة
من ماريو مانزوكيتشس.
وهيمن ريال “اما وبشضكل واضضح على الشضوط الثا.Ê
وق -ال زي -دان« :ط -ال -بت ال Ó-ع -ب Úبضض -رورة م -واصض-ل-ة م-ا
ي-ف-ع-ل-ون-ه ل-ك-ن ب-ف-ت-ح مسض-اح-ات ع-ل-ى ا÷ان-ب ،Úوالضضغط
بشضكل أاك Èعلى اŸنافسس  ،وقلت إانه عندما ‰تلك الكرة
علينا اللعب بالطريقة التي نعرفها».
وأاضضاف« :سضارت األمور بشضكل رائع ،تسضجيل أاربعة أاهداف
أامام جوفنتوسس ليسس سضه.»Ó

–ويÓت:

غريزمان يؤؤكد بقاءه ‘ أأتلتيكؤ مدريد
أكد أŸهاجم ألدو‹ ألفرنسسي أنطوأن
غريزمان بقاءه ‘ صسفوف فريقه
أتلتيكو مدريد ألسسبا Êلكرة
ألقدم ‘ أŸوسسم أŸقبل بعدما
كان أŸح مؤوخرأ أ ¤إأمكانية
أنتقاله إأ ¤مانشسسس Îيونايتد
أل‚ليزي.
وت-أات-ي تصس-ري-ح-ات ق-ري-زم-ان
أيضس -ا ب-ع-د أي-ام م-ن صس-دور ق-رأر
م-ن ﬁك-م-ة أل-ت-ح-ك-ي-م أل-ري-اضس-ي
(تاسس) أبقت Ãوجبه عقوبة حرمان
لسس -ب -ا Êم -ن أل -ت-ع-اق-دأت ح-ت-ى
أل -ن -ادي أ إ
جانفي  2018وأŸفروضسة عليه من قبل أل–اد ألدو‹ لكرة ألقدم
(فيفا).
وصسرح غريزمان Ùطة (تي أف  )1ألتلفزيونية ألفرنسسية« :صسدر
قرأر (تاسس) وأتلتيكو ل Áكنه إأجرأء تعاقدأت ولهذأ ألغرضس فقد
قررت مع مسستشساري ألرياضسي أريك أولهاتسس ألبقاء بالنادي».
لمر مع أŸسسؤوول ‘ Úألنادي وسسننطلق من جديد
وأضساف« :ناقشسنا أ أ
أŸوسسم أŸقبل».
ومنع أتلتيكو مدريد وجاره ريال مدريد من ضسم أي لعب ‘ جانفي
 2016لفÎتي أنتقالت (ألفÎة ألشستوية وألصسيفية ‘  )2017بسسبب
ﬂالفات ‘ تعاقدأتهما مع لعب Úقصسر لكن (تاسس) خفضست عقوبة
ريال إأ ¤فÎة وأحدة.
وكانت تقارير صسحافية أشسارت إأ ¤أن أتلتيكو يريد بيع غريزمان
وضسم موأطنه ألكسسندر لكازيت من ليون ألفرنسسي بدل منه.
وكان ألنجم ألفرنسسي ألذي أخت Òأفضسل لعب ‘ كأاسس أوروبا 2016
ألتي أسستضسافتها بÓده أŸح قبل نحو أسسبوع Úإأ ¤إأمكانية أنتقاله إأ¤
مانشسسس Îيونايتد ،مؤوكدأ أن أحتمال ذلك هو « 6من .»10
وأنضسم غريزمان إأ ¤أتلتيكو مدريد Ÿدة  5موأسسم صسيف  2014قادما
من ريال سسوسسييدأد و‘ عام  2016وبعد خسسارة نهائي دوري أبطال
أوروب-ا م-ع ن-ادي-ه ون-ه-ائ-ي ك-أاسس أوروب-ا م-ع م-ن-ت-خب بÓ-ده ح-ل ث-ال-ث-ا ‘
لفضس-ل لعب ‘ أل-ع-ا ⁄خ-ل-ف ألÈت-غ-ا‹
ت -رت -يب أل -ك -رة أل -ذه -ب -ي-ة أ
لرجنتيني ليونيل ميسسي.
كريسستيانو رونالدو وأ أ

á°VÉjQ

ا’ثنين  0٥جوان  2017م
الموافق لـ  10رمضشان  1438هـ

لندية الأوروبية والعربية
جلبت اهتمام العديد من ا أ

مواهب نادي بارادو ‘ طريقها لÓحÎاف
لكادÁية نادي بارادو بدأات Œني ثمارها ،خصشوصشا بعد تأالق اŸدافع الدو‹ ا÷زائري «رامي بن سشبعيني»
يبدو أان ثمار العمل الششاق والطويل أ
لخÒة بالغابون ،والتي كانت النقطة
مع ناديه رين الفرنسشي ‘ «الليغ  »1اŸوسشم اŸاضشي ومع اŸنتخب الوطني ‘ نهائيات كأاسس أا· إافريقيا ا أ
لوروبية والتونسشية.
لندية ا أ
ليجابية الوحيدة التي وقف عليها عششاق الكرة اŸسشتديرة ا÷زائرية ،وبات لعبو نادي بارادو يسشيلون لعاب ا أ
ا إ

ﬁمد فوزي بقاصص
ه -ات -ف إادارة ال -ن -ادي ال -ع-اصش-م-ي
أاضشحى ’ يكف عن الرن Úمن خارج
ال- -وط- -ن لÓ- -سش -ت -ف -ادة م -ن خ -دم -ات
خ- -ري -ج -ي اأ’ك -ادÁي -ة ،وك -انت إادارة
نادي بيتيسص اششبيلية اإ’سشبانية أاول
ال -ف -رق ال -ت -ي أارادت ا’سش -ت -ف-ادة م-ن
خ- -دم- -ات ال- -ظ- -ه Òاأ’Áن «ي -وسش -ف
ع -ط -ال» ال -ذي أاج-رى Œارب ه-ن-اك
قبل نهاية اŸوسشم ،بعد تأالقه اŸلفت
ل Ó-ن -ت -ب -اه م -ع ن-ادي أات-ل-ي-ت-يك ب-ارادو
اŸوسشم اŸنقضشي ومسشاهمته بششكل
فعال ‘ عودة الفريق إا ¤الرابطة
اÎÙف -ة اأ’و ¤ل -ك -رة ال -ق -دم وه -و
ي -ت -ج-ه إا ¤ال-ظ-ف-ر ب-ع-ق-ده ا’حÎا‘
اأ’ول ‘ مسشÒته الكروية ،خصشوصشا
أان اŸفاوضشات مع إادارة فريقه تسشÒ
‘ الطريق الصشحيح.
وت -ع -اق -د صش -احب  21رب-ي-ع-ا م-ع
النادي اأ’ندلسشي باتت مسشأالة وقت
فقط وقد يتم اإ’عÓن عن الصشفقة
مباششرة بعد نهاية تربصص اŸنتخب
ال- -وط -ن -ي ا÷زائ -ري اŸق -ام ح -ال -ي -ا
Ãرك-ز –ضش ÒاŸن-ت-خ-ب-ات ال-وط-ن-ية
بسش -ي -دي م -وسش -ى وال -ذي سش -ت -ت-خ-ل-ل-ه
م -واج-ه-ت-ان اأ’و ¤ودي-ة أام-ام غ-ي-ن-ي-ا
وال-ث-ان-ي-ة رسش-م-ي-ة أام-ام ط-وغ-و ب-رسشم
ا÷ولة اأ’و ¤من التصشفيات اŸؤوهلة
لكأاسص أا· إافريقيا  2019بالكامÒون
والتي يتواجد فيها «عطال» كطرف،
وق- - - -د يشش- - - -ارك ‘ اŸواج- - - -ه- - - -تÚ
اŸق -ب -ل -ت Úل-ل-خضش-ر وه-و م-ا سشÒف-ع
أاسشهمه أاك Ìمن دون ششك.
ثا Êالفرق اأ’وروبية التي دخلت
‘ مفاوضشات مع إادارة نادي بارادو
إادارة نادي مونبولييه الفرنسشي التي
أاعربت عن نيتها ‘ الظفر بخدمات
’عب اأ’ك- -ادÁي- -ة اŸع- -ار إا ¤ن -ادي
إا–اد ال -ع -اصش -م -ة «ع-ب-د ال-رؤووف ب-ن
غ- -يث» ال- -ذي أاب -ان ع -ن ع -ل -و ك -ع -ب -ه
وف -رضص ن-فسش-ه أاسش-اسش-ي-ا وأاح-ال ع-دة
أاسشماء ثقيلة ‘ كرة القدم ا÷زائرية
على كرسشي ا’حتياط منذ انطÓق
اŸوسش -م ال -ك -روي (،)2017 - 2016
ح - -يث كسشب ث - -ق - -ة اŸدرب اŸق - -ال
الفرنسشي «جون ميششال كفا‹» وبعده
البلجيكي «بول بوت» ،رغم اŸنافسشة

الشش- -رسش- -ة ل- -دى أاصش- -ح- -اب ال- -ب- -ذل- -ة
ا◊مراء والسشوداء ‘ وسشط اŸيدان.
وكششفت بعضص التقارير الفرنسشية
أان إادارة م -ون -ب -ول-ي-ي-ه ت-ري-د تصش-ح-ي-ح
اÿط- -أا ال- -ت- -ي وق- -عت ف- -ي- -ه ب -ع -دم -ا
اسشتغنت بسشهولة عن خدمات الدو‹
ا÷زائري «رامي بن سشبعيني» لصشالح
فريق رين الفرنسشي الذي أالح مدربه
«ك -ريسش -ت -ي -ان غ-ورك-وف» ع-ل-ى ضش-م-ه
خ Ó-ل اÒŸك-ات-و الصش-ي-ف-ي اŸاضش-ي،
ل -ي -ب-ه-ر اŸت-ت-ب-ع ‘ Úف-رنسش-ا وي-ك-ون
اكتششاف اŸوسشم ‘ بطولة الدرجة
اأ’و ¤ال -ف -رنسش -ي -ة اŸوسش-م ال-ف-ارط،
ولعل خطوة نادي ا÷نوب الفرنسشي
جاءت لÓسشتفادة من أاحد اŸواهب
الصش -اع -دة ‘ ك-رة ال-ق-دم ا÷زائ-ري-ة
خصشوصشا أان سشنه ’ يتعدى  21سشنة
وسشيسشتفيد مونبولييه حتما من قيمة
–وي -ل -ه ب -ع-د م-وسش-م Úأاو ثÓ-ث-ة إا¤
فريق أاك Èوبطموحات أاوسشع ودون
ششك بقيمة قد تتجاوز الضشعف ،كما
أان ه -ذه اÿط -وة ت -ؤوك -د ب -أان ال -ن-ادي
ال -ف -رنسش -ي ت -ي -ق -ن ب -أان ال -ت -ك -وي-ن ‘
أاك - -ادÁي- -ة ب- -ارادو ج- -ي- -د وم- -ث- -م- -ر،
باإ’ضشافة إا ¤تأاكده من أان اŸنتوج
ا÷زائري إاذا لقي اإ’عانة الÓزمة
سشيفجر طاقاته مثلما فعله «رياضص
بودبوز» خÓل اŸوسشم Úاللذين لعب
ف -ي -ه-م-ا Ãون-ب-ول-ي-ي-ه وأان-ه-ى م-وسش-م-ه
اŸاضشي كأافضشل ’عب لناديه.
«ب -ن غ -يث» اŸع -ار ل -ف-ري-ق إا–اد

حسشب تقارير إاعÓمية:

غو’م قد يجدد عقده
مع نابو‹

سشيجتمع الÈتغا‹ جورج مانداز وكيل أاعمال
اŸداف- -ع ال- -دو‹ ا÷زائ -ري ف -وزي غ -و’م ،م -ع
إادارة ف -ري -ق ن -اب -و‹ م -ن أاج -ل دراسش-ة ام-ك-ان-ي-ة
Œديد عقد الÓعب ،حسشب ما نششرته صشحيفة
‘‘’غازيتا ديللو سشبور‘‘.
أاضش -اف ن -فسص اŸصش -در‘‘ :م -ان -داز ي -ت -ط-ل-ع إا¤
Œديد عقد غو’م مقابل راتب سشنوي يقدر بـ 2
مليون أاورو نظرا للمسشتوى الكب Òالذي قدمه‘‘.
وب -اءت سش -اب -ق -ا ك-ل اŸف-اوضش-ات ب Úال-ط-رفÚ
بالفششل من أاجل Œديد عقد مدافع ‘‘اÿضشر‘‘
الذي ينتهي ‘  ،2018حيث قدمت إادارة الفريق
عرضشا أاوليا يقدر بـ  1.8مليون أاورو سشنويا.
والتحق اŸدافع ا÷زائري بصشفوف نابو‹ ‘
ج-ان-في  2014ق -ادم-ا م-ن ف-ري-ق سش-انت إاي-ت-ي-ان
(البطولة الفرنسشية) .وكان قد وقع على عقد
أ’رب -ع سش -ن -وات ونصش -ف م -ق -اب-ل  800.000أاورو
ك-راتب سش-ن-وي .وأاظ-ه-ر غ-و’م إام-ك-ان-ي-ات ك-بÒة
ج -ع -ل-ت-ه م-ن أافضش-ل الÓ-ع-ب ‘ Úم-رك-ز ال-ظ-هÒ
اأ’يسشر بالبطولة اإ’يطالية.
وي -خ -وضص ح -ال -ي-ا غ-و’م ت-ربصش-ا م-ع اŸن-ت-خب
الوطني باŸركز التقني لسشيدي موسشى –سشبا
للمباراة الودية أامام غينيا ‘ السشادسص جوان
ولقاء الطوغو ‘  11من نفسص الششهر Ãلعب
مصشطفى تششاكر بالبليدة والذي يدخل ‘ إاطار
تصشفيات كأاسص أا· إافريقيا اŸقرر إاجراؤوها عام
 2019بالكامÒون.

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

العاصشمة لسشنة وحيدة سشيكون حرا
م- -ن أاي ال- -ت -زام م -ع ن -ه -اي -ة اŸوسش -م
ا÷اري ،لكن مصشادر من داخل بيت
إادارة إا–اد ال- -ع- -اصش- -م- -ة ت- -ؤوك -د ب -أان
الرئيسص «ربوح حداد» يعارضص رحيل
ابن مدينة اأ’غواط مع نهاية اŸوسشم
ا÷اري جملة وتفصشي ،Óخصشوصشا إاذا
“ك- -ن اإ’–اد م- -ن اق- -ت- -ط- -اع ورق- -ة
ال -ت -أاه-ل إا ¤ال-دور رب-ع ال-ن-ه-ائ-ي م-ن
م- -ن- -افسش- -ة ك- -اأسص راب- -ط- -ة اأ’ب- -ط -ال
اإ’فريقية لكرة القدم ،وقد يطالب
ب -ت -م-دي-د ع-ق-ده إا ¤غ-اي-ة اÒŸك-ات-و
الششتوي اŸقبل لبلوغ أاهداف الفريق
اŸسشطرة ،لكن بقائه مع سشوسشطارة
سش- -ي- -ك -ون شش -ب -ه مسش -ت -ح -ي -ل إاذا “ت
الصشفقة.
ث - -الث الÓ- -ع- -ب Úاسش- -م- -ه «ط- -يب
م - - -زي - - -ا »Êه - - -داف ن- - -ادي ب- - -ارادو
وال -راب -ط -ة اÎÙف -ة ال -ث-ان-ي-ة ل-ك-رة
ال- -ق -دم ال -ذي ك -ان ل -ه شش -أان ك -ب‘ Ò
صش- -ع -ود ال -ن -ادي إا ¤اÎÙف اأ’ول
اŸوسشم اŸاضشي ،وبعد هذا التأالق
وجه نادي ا÷نوب الفرنسشي راداره
إا ¤ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصش- -م- -ة ودخ -ل ‘
م-ف-اوضش-ات ج-دي-ة ل-ل-ظ-ف-ر ب-خدمات
ال - -ق - -ن - -اصص ب - -ع - -دم - -ا ت- -أاك- -دوا م- -ن
مهاراته واسشتفسشروا عنه من ﬁيط
نادي رين الفرنسشي الذي قام معه
بتجارب ششهر أافريل اŸاضشي لكنها
يبدو بأانها  ⁄تقنع اŸدرب السشابق
ل- -ل -م -ن -ت -خب ال -وط -ن -ي «ك -ريسش -ت -ي -ان

غ- - -ورك- - -وف» ،وق- - -د ت- - -ل- - -عب ورق- - -ة
اسش -ت -دع -ائ -ه إا ¤صش -ف -وف اŸن -ت-خب
ال- -وط- -ن- -ي اأ’ول كضش- -ي -ف ‘ صش -ال -ح
ال Ó- - - -عب ÿط - - - -ف أاول ع- - - -ق- - - -وده
ا’حÎافية اŸوسشم اŸقبل مع نادي
تولوز الذي يبحث عن تدعيم خطه
اأ’مامي.
آاخر ’عب من اأ’كادÁية الذي
انضشم إا› ¤موعة الÓعب Úالذين
يششكلون اهتمامات الفرق اأ’جنبية،
ي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر ب-اك-تشش-اف دورة أال-ع-اب
ال- - -تضش- - -ام- - -ن اإ’سش Ó- -م - -ي ب - -ب - -اك - -و
اأ’ذرب - -ي - -ج - -ان - -ي- -ة ’عب اŸن- -ت- -خب
اأ’وŸب- -ي صش -احب ال -عشش -ري -ن ع -ام -ا
«فريد ا »‹ÓŸالذي تأالق ‘ أاول
ظ-ه-ور ل-ه ب-ال-ق-م-يصص ال-وط-ن-ي بعدما
“كن من تسشجيل ثنائية حاسشمة ‘
أارب -ع ل -ق -اءات خ -اضش -ه -ا م -ع اÿضش -ر
باإ’ضشافة إا“ ¤ريرة حاسشمة ،سشاهم
ب- -ه- -ا ‘ ت- -أال- -ق اŸن- -ت- -خب اأ’وŸب -ي
ب- -أاذرب- -ي- -ج- -ان ،يضش- -اف إا ¤اŸوسش- -م
ا’سش-ت-ث-ن-ائ-ي ال-ذي ق-دم-ه مع الفريق
اأ’ول لبارادو مسشاهما بششكل فعال ‘
عودة النادي إا ¤الواجهة والصشعود
إا ¤حظÒة الكبار ،مردود جعله يلفت
أان- -ظ- -ار ب- -عضص ال- -ف- -رق ال- -ت- -ونسش- -ي- -ة
والÎكية ،أامام أانظار اŸناجرة الذين
ت- -ن- -ق- -ل- -وا إا« ¤ب- -اك- -و» ل- -ل -ب -حث ع -ن
العصشاف Òالنادرة ،لكن يبقى عرضص
بطل تونسص نادي الÎجي الرياضشي
التونسشي اأ’ك Ìجدية من اآ’خرين
ب- - -ح- - -ك- - -م أان اأ’خÒة ك- - -ث- - -فت م - -ن
مفاوضشاتها بعدما تأاكدت بأان عدة
أاندية باتت مهتمة بخدمات موهبة
مدينة سشطيف الصشاعدة.
مفاوضشات جدية واهتمامات من
عدة أاندية أاوروبية وعربية تؤوكد بأان
أاك -ادÁي -ة ب -ارادو ب -دأات Œن -ي ث-م-ار
عملها وأان «بن سشبعيني» فتح الباب
أام -ام زم Ó-ئ -ه ل -لÈوز خ -ارج ال-وط-ن،
وه -و م -ا سش-ي-ج-ع-ل م-ن-ه-م ‘ ال-ق-ريب
ال -ع -اج -ل خ-زان-ا ل-ل-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي
اأ’ول ،وخ -ل -ي -ف-ة ا÷ي-ل ا◊ا‹ ال-ذي
يقÎب من نهاية عهده مع اÿضشر
بعد تقدم عدة ’عب ‘ Úالسشن على
غرار (قديروة البالغ من العمر 32
سشنة وسشودا Êصشاحب الثÓث Úربيعا،
وسش- -ل- -ي- -م- -ا Êصش -احب  29ربيعا...
وغÒهم).

نادي الرائد السشعودي

تعي Úتوفيق روابح مدربا جديدا
ع Úا÷زائ- - -ري ت- - -وف- - -ي- - -ق
رواب- -ح ع- -ل- -ى رأاسس ال- -ع- -ارضش- -ة
الفنية لفريق الرائد (البطولة
السش-ع-ودي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم) خ-ل-فا
للتونسشي نسشيف البعاوي الذي
“ت إاق- -ال- -ت -ه ،حسشب م -ا نشش -ره
الفريق ،ع Èصشفحته الرسشمية
بتوي.Î
أاضشاف ذات اŸصشدر‘‘ :وقع
اŸدرب السش - -اب - -ق Ÿول - -ودي - -ة
العلمة وششباب باتنة على عقد Ÿدة سشنة قابل
للتجديد‘‘.
وكان ا÷زائري صشاحب  47ربيعا قد اششتغل

اŸنتخب الوطني يجري تربصشا –ضشÒيا بالبليدة

قائمة الÓعب:Ú
حراسس اŸرمى :الطاهر ششاه Úمهزوز (جمعية
وه -ران)  -ك -ر Ëح -م -داد (شش-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل)  -إاسشÓ-م
ﬂلوط (مولودية باتنة)
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إادريسس سشعدي لـ «الششعب»:

« انتظرت دعـ ـ ـوة اŸنتخب طـوي ـ ـ ـ ـ»Ó
أاب-دى ال-واف-د ا÷دي-د ل-ل-م-ن-ت-خب ال-وطني
إادريسس سش - -ع - -دي ‘ ح- -وار لـ»الشش- -عب» سش- -ع- -ادة
ك-بÒة ب-دع-وة اŸن-ت-خب وال-ت-واج-د ‘ الÎبصس
الذي يسشبق مواجهتي غينيا والطوغو ،مؤوكدا
أانه انتظر هذه الدعوة طوي.Ó

حاوره  :عمار حميسسي
تصسوير :م.آيت قاسسي

أاكد سشعدي أانه  ⁄يجد صشعوبة ‘ ا’ندماج
داخل اÛموعة بحكم معرفته لبعضص الÓعبÚ
ع -ل -ى غ -رار ه -ن -ي وغ -و’م وه -و م -ا سش -اع-ده ع-ل-ى
ا’ندماج بسشرعة ويبقى الهدف اأ’سشاسشي بالنسشبة
له هو فرضص نفسشه ليكون ’عبا أاسشاسشيا.
ووصشف سشعدي مواجهة غينيا الودية باŸهمة
خاصشة أانها تسشبق مواجهة الطوغو التي أاكد بششأانها
’عب كورتري أان الفوز هو اÿيار الوحيد للمنتخب
من أاجل –قيق ا’نطÓقة اŸنتظرة.
^ (الشش -عب) :م -اه -و شش -ع -ورك ب -ت-واج-دك ‘
تربصس اŸنتخب؟
^^ سشعدي  -إانه إاحسشاسص ‡يز خاصشة أانني
انتظرت هذه الدعوة طوي Óوحاليا أانا موجود مع
اŸنتخب واعتقد أان هذا اأ’مر خطوة مهمة ‘
مششواري الكروي أ’نني سشأادافع أاخÒا عن أالوان
بلدي ‘ اŸباريات اŸقبلة ..و ⁄يكن من السشهل
ع -ل -ي خ Ó-ل ال -فÎة اŸاضش -ي -ة Œاوز ال -ت -ف -ك‘ Ò
إامكانية توجيه الدعوة ‹ من عدمها حيث ششغل
هذا اأ’مر تفكÒي لكن اأ’مور اآ’ن حسشمت ونلت
رضش -ا ا÷ه-از ال-ف-ن-ي ال-ذي ارت-أاى م-ن-ح-ي ال-ف-رصش-ة
خÓل الÎبصص ا◊ا‹ من اأجل إاثبات إامكانياتي
وه -و اأ’م -ر ال-ذي أات-ط-ل-ع ل-ت-ح-ق-ي-ق-ه إان ” م-ن-ح-ي
الفرصشة.
^ ه -ل وج -دت صش -ع -وب-ة ‘ الن-دم-اج داخ-ل
اÛموعة؟
^^  ⁄أاجد صشعوبة أ’ن اأ’مور كانت سشلسشة
بالنسشبة ‹ خاصشة أانني أاعرف بعضص الÓعب Úعلى
غرار هني وغو’م وهو اأ’مر الذي سشهل عملية
ان -دم -اج -ي ل -ك -ن اأ’م -ور سش -ت -ك -ون أافضش -ل ب -ت -وا‹
الÎبصش- -ات واŸب- -اري -ات أ’ن -ه -ا اŸرة اأ’و ¤ال -ت -ي
أاشش- -ارك ف- -ي- -ه -ا ‘ ت -ربصص ل -ل -م -ن -ت -خب وب -ال -ت -ا‹
فا’ندماج لن يكون بصشفة كاملة بل بالتدريج وهو
اأ’مر الذي حدثني فيه بعضص الÓعب Úالذين أاكدوا
دعمهم اŸعنوي ‹ من أاجل الÈوز مع اŸنتخب
خÓل الفÎة اŸقبلة.
^ ك -ي -ف ت-رى اŸن-افسش-ة داخ-ل اÛم-وع-ة ‘
ظل تواجد لعب Úجيدين ‘ منصشبك؟
^^ أاعلم جيدا ما ينتظر Êلكن اأ’هم بالنسشبة
‹ ه- -و ا’ن- -دم -اج م -ع اÛم -وع -ة وال -ت -أاق -ل -م م -ع
الظروف التي نحضشر فيها قبل التفك ‘ Òأامور
أاخ- -رى وب- -خصش- -وصص اŸن -افسش -ة ف -ت -واج -د ’ع -بÚ

جيدين ‘ منصشبي أامر إايجابي بالنسشبة ‹ أ’نه
ي -ح -ف -ز Êع-ل-ى ب-ذل ›ه-ودات إاضش-اف-ي-ة م-ن أاج-ل
اŸششاركة ‘ حال –قق ذلك سشيكون علي إاثبات
إامكانياتي والقتال على أارضشية اŸيدان من أاجل
إاقناع ا÷هاز الفني وهو اأ’مر الذي لن يكون سشهÓ
لكنني عازم على –قيقه خÓل الفÎة اŸقبلة.
^ ماذا عن اŸدرب ا÷ديد للمنتخب كيف
ترى طريقة عمله؟
^^ هو مدرب لديه طموح كب Òمن أاجل قيادة
اŸنتخب لتحقيق اإ’‚ازات خÓل الفÎة اŸقبلة
وهي الفكرة التي نقاسشمه إاياها كÓعب Úخاصشة أان
اأ’مر يصشب ‘ مصشلحة اŸنتخب وبالطبع فكل
مدرب لديه طريقة عمله و◊د اآ’ن اأ’مور معه
تسش Òبطريقة جيدة خاصشة ‘ ظل تواجد جهاز
فني ذو كفاءة كبÒة فهو أامر يسشهل علينا الكث Òمن
اأ’مور من اجل –سش ÚاŸسشتوى الفني وإايجاد
النقائصص التي قد تؤوثر علينا.
^ كيف ترى مواجهة غينيا الودية؟
^^ رغ -م أان -ه -ا م -ب -اراة ودي-ة إا’ أان-ن-ا كÓ-ع-بÚ
عازمون على تقد Ëأافضشل ما لدينا من أاجل الفوز
بها والعودة من جديد إا ¤سشكة ا’نتصشارات التي
غ- -ابت ع -ن -ا خ Ó-ل ال -فÎة اŸاضش -ي -ة وه -ذا اأ’م -ر
سشيكون جيدا لنا وللجمهور الذي سشيكون حاضشرا
‘ اŸلعب ومن الناحية الفنية بالطبع الهدف هو
–سش ÚاŸسش -ت -وى وال -ظ -ه -ور Ãسش-ت-وى أافضش-ل م-ن
الذي ظهر به اŸنتخب ‘ كأاسص إافريقيا اŸاضشية
التي  ⁄يقدم فيها مسشتوى جيدا لكنني متفائل
بإامكانية –قيق اأ’فضشل خÓل الفÎة اŸقبلة.

اسشتعدادا Ÿواجهة أاوŸبي اŸدية

ششبيبة القبائل تواصشل التحضشÒات Ãلعب أاول نوفمÈ

سش -اب -ق -ا ب -ال-ع-رب-ي-ة السش-ع-ودي-ة
حيث درب ثÓثة فرق ،ويتعلق
اأ’م - -ر ب- -ك- -ل م- -ن ال- -ت- -ع- -اون،
ا’تفاق والششعلة.
وسش -ج -ل ا÷زائ -ري ن-ت-ائ-ج
سش -ي -ئ -ة م -ع شش -ب -اب ب -ات -ن-ة ‘
م- -رح- -ل- -ة ذه- -اب ال- -ب- -ط- -ول- -ة
اÙلية قبل أان يقرر الرحيل
ويتم تعويضشه بعلي مششيشص.
وأانهى فريق الرائد موسشم
 ‘ 2016-201٥اŸرت- -ب- -ة اÿامسش -ة ب -رصش -ي -د 3٥
ن-ق-ط-ة ،ب-ي-ن-م-ا ت-وج ال-هÓ-ل ب-ال-ب-ط-ول-ة ب-رصش-ي-د 66
نقطة.

كأاسس ا–اد ششمال إافريقيا لكرة القدم (أاقل من  18عاما):
ششرع اŸنتخب الوطني لكرة القدم دون 18
لح - - -د ‘ ،ت- - -ربصس –ضشÒي
ع - - -ام - - -ا ،أامسس ا أ
ب -ال -ب -ل -ي-دة ،ي-دوم ح-ت-ى  8ج-وان اسش-ت-ع-دادا
لدورة كأاسس ا–اد ششمال إافريقيا لكرة القدم
اŸقررة من  1إا 8 ¤جويلية باŸغرب ،بحسشب
ما أاوردته ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم
على موقعها الرسشمي.
وج -ه اŸدرب ال-وط-ن-ي ل-ه-ذه ال-ف-ئ-ة ال-ع-م-ري-ة ع-ب-د
الكر Ëبن عودة الدعوة لـ’ 30عبا للمششاركة ‘ هذا
الÎبصص.
للتذك ،Òأانهت التششكيلة الوطنية دورة أافريل 2017-
بسشوسشة (تونسص) ‘ اŸركز الثالث .ويبقى الهدف اأ’ول
ل-ل-م-ن-ت-خب ا÷زائ-ري ال-ت-أاه-ل ل-ل-مرحلة النهائية لكأاسص
إافريقيا  2019أ’قل من  20عاما.

العدد
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اŸدافعون :حسشام الدين مرزايد (مولودية باتنة)
 أاÁن ﬁمد بلعريبي (جمعية وهران)  -أاحمد كروم(جمعية وهران)  -خ Òالدين علي حيمود (نادي بارادو) -
ﬁمد طوقة (نصشر حسش Úداي)  -أاحمد عليÓت (ا–اد
ا÷زائر) ﬁ -مد ’طا‘ (جمعية الششلف).
لعبو الوسشط :مزيان آايت زيان (ا–اد البليدة)
 هششام مسشيعد (نادي بارادو)  -هششام بوداوي (ناديب- -ارادو)  -أاÁن الشش -اذ‹ (سش -ري -ع غ -ل -ي -زان)  -حسش -ام
عرقوب (هÓل الÈج)  -آادم زرقان (نادي بارادو) -
حسش Úده( Úنادي بارادو)  -زروق بوصشيف (نادي
بارادو)  -عبد الله ناصشف (نصشر حسش Úداي)  -أاÁن
ع -م -ورة (اوŸب-ي قصش-ر ال-ب-خ-اري)  -أاسش-ام-ة خ-ن-ط-ي-ط
(ششبيبة سشكيكدة)  -إاسشماعيل فتاح (ششبيبة القبائل).
اŸهاجمون :ع-م-ر اıت-ار شش-ي-ب-ا( Êم-ول-ودي-ة
سشعيدة)  -ياسش Úعليان (ا–اد ا÷زائر)  -سشيف الدين
علي صشحراوي (وفاق سشطيف)  -كر Ëبلها( Êحمراء
عنابة)  -أاحمد بجاوي (ا–اد ا÷زائر)  -رضشوان
زردوم (نصش- -ر حسش Úداي)  -ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر ب- -ل -ح -ران
(ج -م -ع -ي -ة وه -ران) ﬁ -م -د أام Úب -غ -داوي (ج -م-ع-ي-ة
وهران).

ي-واصش-ل ف-ري-ق شش-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل –ضشÒاته
اŸك - -ث - -ف- -ة Ãل- -عب أاول ن- -وف- -م Èب- -ت- -ي- -زي وزو
اسش -ت -ع -داد Ÿواج -ه -ة ا÷ول -ة  28م-ن ال-راب-ط-ة
لو ¤التي سشتجمعه مع نادي أاوŸبي
اÎÙفة ا أ
لربعاء القادم ،ما
لخ Òا أ
اŸدية Ãلعب هذا ا أ
لمور سشتكون صشعبة واÿطأا ‡نوع
يعني أان ا أ
‘ ه -ذه اÿرج -ة لضش -م -ان ال -ب-ق-اء ب-ال-ن-ظ-ر إا¤
الصش - -راع ال - -ك - -ب ÒاŸوج- -ود ب Úف- -رق اŸؤوخ- -رة
لمور – ⁄سشم
لتفادي السشقوط خاصشة أان ا أ
لن.
إا ¤ا آ

نبيلة بوقرين
لهذا سشطر الطاقم الفني أ’بناء جرجرة بقيادة
الثنائي موسشو Êورحمو Êبرنا›ا خاصشا بالششهر
ال -ك -ر Ëم-ن أاج-ل إاك-م-ال م-ا ت-ب-ق-ى م-ن م-واج-ه-ات
اŸوسشم ا÷اري من خÓل التدرب Ãعدل حصشة
واحدة ‘ اليوم بداية من السشاعة  17:00وتنتهي
قبل اإ’فطار بزمن قصش Òحتى يتسشنى لÓعبÚ
اسشÎج -اع م -ا ضش -ي -ع -وه م -ن ط -اق -ة أ’ن -ن-ا ‘ فصش-ل
الصشيف.
كما يركز الكناري على العمل ا÷اد ‘ الفÎة
ا◊ال -ي -ة م -ن أاج -ل –ق -ي-ق أاك Èع-دد م-ن ال-ن-ق-اط
ل-ت-ف-ادي ا◊سش-اب-ات وضش-م-ان ا’ب-ت-ع-اد ع-ن م-نطقة

اÿطر Ãا أانهم يتواجدون ‘ اŸركز  12قبل ثÓث
جو’ت تفصشلنا إ’سشدال السشتار على اŸنافسشة التي
ششهدت عدة أاحداث أاثرت على سش Òاأ’مور وأاخرت
إانهاء اŸوسشم ‘ وقته اÙدد.
بالتا‹ يركز الرجل اأ’ول على رأاسص النادي
ال -ق -ب -ائ-ل-ي ع-ل-ى ا÷انب ال-بسش-ي-ك-ول-وج-ي م-ن أاج-ل
إاخ - -راج ال Ó- -ع - -ب Úم - -ن الضش - -غ - -ط ،إاضش - -اف- -ة إا¤
ا’سشÎجاع لتفادي اإ’صشابات Ãا أاننا ‘ فÎة جد
حسشاسشة تك Ìفيها اإ’صشابات بعد العمل الكب‘ Ò
ال-ن-اح-ي-ة ال-ب-دن-ي-ة ط-ي-ل-ة فÎة اŸن-افسش-ة خاصشة أان
اŸدرب بحاجة ÿدمات كل الÓعب Úمن أاجل
حصشد النقاط الÓزمة إ’نقاذ النادي من السشقوط
للقسشم الثا Êبعد التغ ÒاŸلحوظ من ناحية النتائج
منذ توليه اŸهام.
من جهة أاخرى ،فإان الÓعب Úعلى دراية كاملة
ب -اŸأام -وري -ة ال-ت-ي ت-ن-ت-ظ-ره-م ‘ ا÷و’ت ال-ثÓ-ث
اŸتبقية من عمر اŸنافسشة وهم يعتÈونها Ãثابة
نهائيات الكأاسص واÿطأا فيها ‡نوع ،حيث أاكدوا
أانهم سشÒفعون التحدي أامام اŸدية للعودة بنتيجة
إايجابية من خارج الديار مسشتغل Úغياب الضشغط
عن صشاحب الضشيافة ’أنه يتواجد ‘ مركز مريح
بـ 37نقطة قبل مواجهة إا–اد بلعباسص على أان
ت -ك -ون اŸب -اراة اأ’خÒة ب -ال -ع -اصش -م -ة ضش -د شش-ب-اب
بلوزداد.

فالك فال اÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
اإلثن ٠٥ Úجوان 2٠١٧

إ◊مل
القوة ليسشت دائماً فيما نقول
ون-ف-ع-ل ي-اح-مل..أاحيانًا تكون
فيما نصشمت عنه  ..فيما نÎكه
بإارادتنا  ..وفيما نتجاهله عن فهم.
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الموافق لـ  ١٠رمضشان  ١٤٣٨هـ
العـ ـدد١٧٣٥٥ :

إلثؤر
‘ ا◊ياة ؛ سشتِدرك أاّن هناك
دور لكل شَشـخصس ُتقـابِله ياثور
… الَِبْع ُضس سشيختِبرك  ،والبعضس
ك درسشا لن
سشُيحّبك  ،والبعضس سشيعلُم َ
تْنسشاه مدى ا◊ياة.

Iô` ` ` ` «ãe QÉ` ` ` ` `ÑNGC

بل ـ ـ ـ ـ ـد يغلـ ـ ـ ـ ـ ـق سشجونـ ـ ـ ـ ـ ـا
و””يسشتورد”” معتقل!Ú

إ÷ؤزإء
ك - - -ن واث - - -ق ً- - -ا م- - -ن ن- - -فسشك
ياجوزاء ..ل تّÈر Ÿن يأاخذ
ف- -ك- -رًة سش -ي -ئ -ة ع -نك ! دع -ه -ا ي -أاخ -ذه -ا
وينصشرف ! فلم ُتخلق لتثبت للناسس أانك
مÓك ! ول لتثبت لهم أانك ششيطان ،عشس
لنفسشك.

º∏©J πg
تعتزم هولندا إاغÓق  ٥سشجون ‘ البÓد بحلول نهاية الصشيف
ا÷اري ،وذلك بعد  ٤سشنوات من إاغÓق أامسشÎدام  ١9سشجنا ‘
 ،2٠١٣بسشبب قلة اÛرم ،Úوفق ما ذكرت صشحيفة ““إاندبندنت““
الÈي -ط -ان -ي -ة ،اÿم -يسس .سش -ي-ؤودي إاغÓ-ق السش-ج-ون اÿمسش-ة إا¤
تسشريح ما يقرب من أالفي موظف ،سشيتم نقل  ٧٠٠منهم فقط إا¤
دوائر حكومية أاخرى عاملة ‘ إاطار إانفاذ القانون ‘ البÓد.
ي -أات -ي ال -ل -ج -وء إا ¤إاغ Ó-ق السش -ج -ون ‘ ه -ول-ن-دا بسش-بب ال-ه-ب-وط
اŸتسشارع ‘ معدلت ا÷رÁة ‘ البÓد منذ عام .2٠٠٤
وصشلت مششكلة السشجون الفارغة ‘ هولندا إا ¤النقطة التي
دفعت ا◊كومة إا““ ¤اسشتÒاد““  2٤٠معتقل من الÔويج ‘ سشبتمÈ
اŸاضشي ،فقط للحفاظ على إاششغال هذه اŸرافق.
أاعلن وزير العدل الهولندي ،أارد فان دير سشتور ،أامام الŸÈان ،أان
اإلبقاء على السشجون الفارغة من دون إاششغالها يكلف البÓد أاثمانا
باهظة بالنسشبة لهذا البلد الصشغ.Ò
هناك عوامل عدة تكمن وراء انخفاضس معدلت ا÷رÁة ‘
هولندا ،بينها على سشبيل اŸثال القوان ÚاŸرنة ،ل سشيما ‘ ما
يتعلق باıدرات ،والÎكيز على برامج إاعادة التأاهيل ونظم
اŸراقبة اإللكÎونية اŸتطورة ..يبلغ عدد السشجناء ‘ هولندا
 69معتق Óلكل  ١٠٠أالف ششخصس ‘ بلد يبلغ عدد سشكانه ١٧
مليون نسشمة ،بينما ‘ الوليات اŸتحدة األمريكية يرتفع العدد
إا ٧١6 ¤سشج Úلكل  ١٠٠أالف ششخصس ،وهو األعلى بالعا..⁄

^ أإن طيؤر إلبطريق تسستعمل إلتثاؤوب كجزء
من طقؤسس إلغزل ‘ فصسل إلتزإوج؟

ومضضــــــــــة

لبتسسامة
إبتسسم للناسس تلقى إ إ
وكل ماكشسرت سستلقى مكشسر

إبن آإدم ليسس على وجهه عÓمة
لخÓق تعطيك إŸؤؤشسر
لكن إ أ

ششغـ ـ ـ ـل عقلـ ـ ـ ـك

^ل –اول ل -فت إن -ت -ب -اه أإح -د ! ف -إان  ⁄ت-ك-ن
ُملفتًا بالفطرة سستبدو أإحم ً
ق بالتظاهر.

إإششهـــــــــدي ياسشمــــــــــا

اشِشِهدي َيا سَشَمـا َواْكُتَبْن يا ُوجـوْد
إاsنـنَـا لِلحـَمـا سَشَنُكوُن ا÷ُـُنـوْد
فـنَـزيْح البَـ َ
ك الُْقُيـوْد
َ Óوَنـُفـ t
وَننيُل الـuرضشـا مِْن َوsفى ِبالْعُهـوِد
وُنـذيُق الـsرَدى ُكـل sعـاٍت َكُنوْد
َوَيـَرى جـِيُلـنَا َخـافـَقاِت الُبنوْد
‚ُمَنـا لِْلُعـ َ
 ‘ Óصُشعـوْد
وَيـَرى ْ
َهَكـَذا َهـَكـَذا َهـَكـذا سَشَنُعـوْد
فاشْشَهدي َيا سَشَما واكُتْبن يا ُوجـوْد
إاsنـَنـا للـُعـ َ
خـُلـوْد
 Óإاsنـنَـا لل ُ
هذا النششيد ارŒله الششيخ عبد ا◊ميد بن باديسس ‘ حفل أاقامته مدرسشة
الÎبية والتعليم بقسشنطينة يوم  2٧رمضشان  ١٣٥6هـ Ãناسشبة إاحياء ليلة
القدر.

قصشر من إÿارج فضشة ومن إلدإخل ذهب فيه
غرفة وإحدة إإذإ حل أإجله –طم و خرج منه حي

^ ل يتؤإضسع إل من كان وإثقاً بنفسسه،
و ل يتك Èإل من كان عاŸاً بنقصسه.

ح -ك -ي أان رج  Óً-ح -ل -ف أال ي -ت-زوج
حتى يكتب حيل النسشاء ومكرهن،
ف-اسش-ت-ع-د ل-لسش-ف-ر وأاخ-ذ م-ا ي-ح-تاج
إاليه وسشار يطلب البÓد حتى يكتب
ح - -ي - -ل ال - -نسش - -اء ،ف - -ك- -تب ‘ ذلك
›ل -دات ك -ثÒة وانصش -رف راج -ع ً-ا
إا ¤بلده وأاهله ،فبينما هو سشائر
وهو سشعيد ببلوغ أامنيته وصشل ا¤
قرية قريبة من قرى العرب وفيها
أام Òكب Òوكان الرجل بينه وبÚ
األمُ Òمصشادقة ،فسشلم عليه األمÒ
وسش- -أال- -ه ع- -ن غ -ي -ب -ت -ه ف -أاخÈه Ãا
قصشده وحصشل عليه.
ف -ت -ع -جب األم Òم -ن ذلك وح -ل -ف
عليه أان يبيت عنده وقال ،إان عندنا
ف أامراء هذه البÓد من
اآلن ضشيو ٌ
أاعمامي ،وأانت الليلة بائت عندي،
كي –دثني عن هذه الكتب.
فنزل الرجل عنده ودخل به األمÒ
ع -ل -ى زوج -ت -ه وأام -ره -ا بضش -ي-اف-ت-ه
وإاك- -رام- -ه ث- -م خ- -رج إا ¤ضش- -ي -وف -ه
فقالت له اŸرأاة :ما هذه الكتب
التي معك؟
فقال لها :كتب فيها حيل النسشاء.
فقالت له :حيل النسشاء كلها؟
فقال لها :نعم
فتبسشمت عجبًا ،ثم ضشحكت طرباً،
فما رآاها هكذا احتوت على كل

لسسد
إ أ

^ أإن إلسس- -م- -ع ه- -ي إ◊اسس -ة إل -ؤح -ي -دة إل -ت -ي ل
تتؤقف بشسكل كامل خÓل مرإحل نؤمك؟

حكـ ـ ـ ـ ـم وأإمثـ ـ ـ ـال

للعبــرة

‘ حّبــــك يــــا بــــÓدي

إŸغام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة إلصشعب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

قلبه ،فقالت له :أانت يا أاهل اŸدن
كملتم ‘ كل فضشل وفضشيلة بإامكان
وإاتقان ،إال أانكم مالك على السشر
ك- -ت -م -ان ،ف -ق -ال ل -ه -ا وق -د أاخ -ذت
Ãجامع قلبه :ما معنى كÓمك؟
فقالت له :إا Êمُبينة إاليك بسشر،
ف Óأاسشمعه من أاحٍد غÒك ،فقال
لها :وما هو؟
فقالت :أاعلم أا Êششابة ،وأان زوجي
هذا رجل ششيخ ،فهل لك أان تأاتي
لي ً
Ó؟
ف -ق -ال ل-ه-ا وق-د ط-ار ع-ق-ل-ه ف-رحً-ا
وششوقًا :يا أامÒة العرب قد ششّوقت

اÿاطر وأاتعبت النواظر..
فلما كان اŸسشاء وجاءها ‘ بيتها
قالت له :يا ّخوان ،هكذا تدخل
ب- -ي- -وت ال- -ع- -رب -ان؟ أات -ري -د اآلن أان
أاصشرخ السشاعة صشرخة تدخل عليك
العربان ويجعلون أاك Èقطعة فيك
قدر ششحمة أاذنيك؟
ف-ل-م-ا سش-م-ع كÓ-م-ه-ا وع-اي-ن ف-علها
وجف ريقه وأايقن اŸوت قال :يا
سش- -ي- -دة ال- -ع- -رب ،ا÷Òة أارج -وك.
فقالت له :ل أاجراك الله ،أاتزعم
أانك كتبت حيل النسشاء ومكرهن؟
وال -ل -ه ل -و عششت ع -م -ر ن -وح ،وك -ان

إلسسرطان
الهتمام ل يطلب وا◊ب ل
ي -رŒي و مشش -اع -رن-ا Áك-ن-ه-ا
النتظار لفÎة ﬁدودة ولكن ليسس لÓبد
ياسشرطان.

م- -عك م- -ال ق- -ارون ،وصشÈت صشÈ
أايوب ما حصشّلت ُعششر ما للنسشاء
من اŸكر والدهاء ،أال يا جاهل
“نى كيف “وت...
ف - -م - -ا ق - -در أان ي- -ن- -ط- -ق ،و–ق- -ق
باŸوت ،فتضشرع إاليها وبكى وقال:
يا سشيدتي أانا تائب إا ¤الله تعا¤
ع-ل-ى ي-دك ،ف-اط-ل-ق-ي-ن-ي واجعليني
من بعضس ُعتقائك.
فقالت له :لبد من تلف روحك .ثم
صش -رخت صش -رخ -ة ف-ان-ف-ت-ح ال-ب-اب،
ف -م -ات ال -رج -ل ‘ ج-ل-ده ،وأاغ-م-ى
عليه وعند ذلك قامت بأاسشرع من
الÈق ورفسشته برجلها فوقع على
وجهه بإازاء الطعام مغششيًا عليه.
فدخل زوجها وقال لها :ما هذه
الصشرخة؟ وما حال ضشيفي؟ فقالت
ع -ل-ى ال-ف-ور :أات-ى ب-ال-ط-ع-ام ف-أاك-ل-ه
ف -غصس ب -ل -ق -م -ة ،ف -خ-فت ع-ل-ي-ه أان
Áوت ،فصشرخت ثم رفسشته فوقعت
ال -ل -ق -م -ة ،ث -م زالت ال -غصش -ة وه -ذه
قصشتي معه..
ثم رششت اŸاء على وجهه ،ففتح
عينيه فاسشتحى من صشاحب اŸنزل
فأاقبلت اŸرأاة على الرجل وهو ل
يصشدق با◊ياة وقالت له :هل كتبت
مثل هذه ‘ كتبك يا بطل؟ فقال
لها :ل والله ،إا Êتائب على يديك،
م -ا ب -ق -يت أاك -تب شش -ي -ئ ً-ا ع-ن ح-ي-ل
النسشاء.

حل
^ إلعدد إلسسابق
حرف إلقاف

ابـتـسضـم

^صس- -ام أإح- -ده -م
ثÓ- -ث- -ة و ثÓ- -ثÚ
يؤما ..فسسأالؤه  ⁄؟ فأاجاب:
ب-ق-يت ع-ن-دي ك-م-ي-ة م-عتÈة
م- - -ن إلشس- - -رب- - -ة ف- - -ق - -ررت أإن
ليام
أإسس-ت-ه-ل-ك-ه-ا ‘ إل-ثÓ-ث-ة إ أ
لضسافية.
إ إ
لم-ام ع-ن
^سس -أال أإح-ده-م إ إ
مسس- -أال- -ة و م- -اه -ؤ ح -ك -م -ه -ا ‘
رمضسان حيث قال :وأإنا دإخل
للمطبخ ُزsلت قدمي ووقع ‘
فمي قليل من إلبؤرإك
و بعضس صسدور إلدجاج
ول- -ق- -م -ت -ان م -ن إل -زلب -ي -ة
لمام:
أإؤوعت Èمفطرإ؟ فرد إ إ
ل أإنت بهذإ قد تغذيت.

ك -ن م -ت -أاك ً-دا أاّن اآلخ -ري -ن ل
يفهمون األششياء كما تفهمها
أانت يا أاسشد ..لِذا ل تتذsمر من سشوء
ظs-ن-ه-م وت-أاك-د ب-أاsن-ه-ا مشش-ك-ل-ت-ه-م و ليسشت
ُمششكلتك.

إلعذرإء

ل ي- -وج- -د أاح- -د ب Ó- -ع -ي -وب
ياعذراء ...ولكن هناك نوعان
من الناسس :من يسشتسشلم لعيوبه ويعيشس
بها ،ومن يعيشس ليصشحح عيوبه حتى ولو
ببطء.

إŸيزإن

عشس م- - - - -ن أاج - - - -ل ن - - - -فسشك
ياميزان..أادر ظهرك لكل من ل
يسشتحقك ف Óغياب إال غياب راحتك،
ول فقد إال فقد ذاتك.

إلعقرب

ت- -ذك- -ر أان ه- -ن -اك أاشش -خ -اصس
يتكلمون عنك دائمًا ياعقرب ...ألنهم لو
–دثوا عن أانفسشهم ل أاحد سشيهتم لهم.

إلقؤسس

ل ت -خسش -ر ق -ي -م -تك ب -ك -ل -م -ة
ياقوسس ،..ولتفقد احÎامك
بزلة ولŒعل همك ‘ الدنيا هو حب
الناسس لك ! فالناسس قلوبهم متقلبة قد
–بك اليوم و تكرهك غدا.

إ÷دي

حاول جاهدا ً أاّن ل تسشتهويك
ال - -كÌة ول “ي- -ل إا ¤اŸت- -اح
ل-ل-ج-م-ي-ع ي-اج-دي..واه-ت-م ب-القليل دائمًا
فرÃا ششيء من القليل أاجمل َمن الكث.Ò

إلدلؤ

عندما يك Ìا◊ديث عنك،
سشواء مدح أاو ذم ،فتأاكد بأانك
ششغلت من حولك يادلو ،..لدرجة
أان -ه -م ت -رك -وا م -ا ي-ع-ن-ي-ه-م واه-ت-م-وا بك،
فواصشل ‚احك ودع لهم متعة ا◊ديث.

إ◊ؤت

ل ت- -ك- -ن إاي- -ج- -اب- -ي ك -ل -ي -ا ‘
ع Ó-ق -اتك ي -اح -وت ...ت ّ-وق-ع
السشوء من الطراف الخرىُ ،كن
اي- -ج- -اب -ي ‘ ح -ق ن -فسشك ،واخ -ت -ار م -ن
يسشتحق ان يبقى معك.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصسÓة

^  05ج- -وان  :1848ال-ق-وات ال-ف-رنسس-ي-ة تأاسسر
«أاحمد باي» ،باي قسسنطينة ،قائد اŸقاومة
ا÷زائرية ‘ الشسرق ا÷زائري.
^  05جوان  :195٦تصسفية «هÔي مايو»
ب- -ال- -ك- -رÁي- -ة (ع Úال- -دف -ل -ى) م -ن ق -ب -ل ق -وات
الحتÓل وميليشسيات «الباشساغا بوعÓم».

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

لثن 10 Úرمضسان  1438هـ اŸوافق لـ  05جوان  2017م
ا إ

تعكف حاليا ›موعات عمل “ثل عدة
دوائر وزارية على اعداد ﬂطط العمل
هذا الذي تتمثل اأولوياته ا’أسصاسصية ‘
–سص Úال - -ق - -درة الشص- -رائ- -ي- -ة وح- -م- -اي- -ة
ا’ق -تصص -اد ال -وط -ن-ي وت-رشص-ي-د ال-واردات

ابتداءً من سسهرة
لحــــــــــــــــــــد
ا أ

«ا’أولوية ا’أخرى التي تفرضس نفسصها هي
ال-ت-ح-ول ا’ق-تصص-ادي ال-ذي ب-اشص-ره ال-وزير
ا’أول السصابق صصديقي واأخي عبد اŸالك
سصÓل اأن وهو –ول اقتصصادي ضصروري و
عاجل حتى ’ يبقى وضصع ا÷زائر مرهونا
بتقلبات اأسصعار اÙروقات».
واأضص -اف اأن ا’أم -ر ي -ت-ع-ل-ق ب-ب-ن-اء اق-تصص-اد
«اأك Ìعافية و توزان» سصيكون فيه للقطاع
اÿاصس «مكانته الكاملة» و حتى مكانة
ذات اأولوية مع كل الضصبط و الرقابة التي
ي -جب ع -ل -ى ا◊ك -وم -ة ال -ق-ي-ام ب-ه-ا ب-اسص-م

أاوضصح ذات اŸصصدر أان الو’يات اŸعنية بهذه النشصرية هي
تيزي وزو ،بجاية ،جيجل ،سصكيكدة ،عنابة ،الطارف ،برج
بوعريريج ،مسصيلة ،سصطيف ،ميلة ،قسصنطينة ،أام البواقي ،سصوق
أاهراسس ،باتنة وقاŸة.

إاشسادة بخصسال الفقيدين ‘ اŸشسهد التعددي

األسسرة اإلعÓمية تفقد حسسن بشس Òشسريف وغنية ياسسف
لعÓمي التعددي عÈ
لسسرة العÓمية ،أامسس ،شسخصسيت Úبارزت Úلعبتا دورا ‘ اŸشسهد ا إ
فقدت ا أ
لعÓمي Úومسسؤوو‹
لسساسس ع Èالكث Òمن ا إ
تنشسيط منابر ومواضسيع جديرة بالهتمام .على هذا ا أ
الدوائر عن حزنهم البالغ اثر رحيل مدير يومية «لتريب»Úحسسن بشس Òشسريف والصسحفية
Ãؤوسسسسة الذاعة الوطنية غنية ياسسف تومي مÈزين خصسالهما ومناقبهما ‘ اŸسسار اŸهني.

انتقل اإ ¤رحمة الله ‘ الصصباح
ال -ب -اك -ر م -ن ن -ه -ار اأمسس ،م-دي-ر
ي -وم -ي -ة «’ت -ري-ب »Úحسص-ن بشصÒ
ش ص ر ي ف ع ن ع م ر نا ه ز  6 6س ص ن ة
اإثر سصكتة قلبية ،حسصب ما علم
لدى اأقاربه.
ووري جثمان الفقيد الÌى بعد
صصÓ- - -ة ال- - -ظ- - -ه- - -ر ÃقÈة ب- - -ن
ع- -ك- -ن- -ون ,حسصب م- -ا اأف- -اد ب- -ه
اŸصص -در ذات-ه ،ب-حضص-ور وزي-ر
ا’تصص -ال ك -م -ال ك -ع -وان و وزي -ر
الشص-وؤون اÿارج-ي-ة ع-ب-د ال-ق-ادر
مسص -اه -ل ووزي -ر ال -ع -دل ح-اف-ظ
ا’أخ- -ت- -ام ال- -ط- -يب ل- -وح و وزي -ر
ال -ث -ق -اف -ة ع-زال-دي-ن م-ي-ه-وب-ي و
و ز ي ر ا ل ش ص ب ا ب و ا ل ر يا ض ص ة ا ل ه ا د ي
و ل د عل ي و ك ذ ا ا Ÿسص ت ش ص ا ر ل د ى

رئ- -اسص -ة ا÷م -ه -وري -ة السص -ع -ي -د
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة و اŸسص -تشص -ار ل -دى
رئ -اسص -ة ا÷م-ه-وري-ة ك-م-ال رزاق
با ر ة  .ك م ا ح ض ص ر ا ÷ نا ز ة ع د ة
شص- -خصص- -ي- -ات وط- -ن- -ي -ة وروؤسص -اء
اأحزاب سصياسصية وصصحافي Úاإ¤
جانب اأفراد من عائلة الفقيد
واأصصدقائه.
و ي -ع -د ال -ف -ق -ي -د اأح-د ا’أعضص-اء
اŸوؤسصسص Úلصصحيفة «’تريبون»
ا ل ت ي ك ان ي ش ص غ ل م ن ص ص ب م د ي ر ه ا
ل- -ل- -نشص- -ر .اشص- -ت -غ -ل ‘ ال -ب -داي -ة
صص -ح-ف-ي-ا ب-ع-دة ع-ن-اوي-ن وط-ن-ي-ة
ع - - - -ل - - - -ى غ- - - -رار «اÛاه- - - -د»
و»’نسص- - - -ي - - -ون» ،ث - - -م مسص - - -وؤو’
لÓ- - -إعÓ- - -م وا’تصص- - -ال ب- - -وزارة
الشص-ب-اب وال-ري-اضص-ة سص-ن-ة ،1988

ث -م ب -رئ -اسص -ة ا◊ك -وم-ة (-1989
.1990
 . . .ر ح ي ل مع ان ا ة م ع ا  Ÿر ض س
ت-وف-يت الصص-ح-ف-ي-ة غ-ن-ية ياسصف
ت -وم -ي ي-وم السص-بت ب-ب-اريسس اث-ر
م ر ض س ع ضص ا ل ح س ص ب م ا ع ل م ل د ى
زمÓئها.
وب -اشص -رت ال -ف -ق-ي-دة ( 39سصنة)
وهي اأم لثÓثة اأطفال مشصوارها
اŸه - -ن - -ي ب - -ت - -نشص - -ي- -ط حصصصس
لÓأطفال بالقناة الثانية لÓإذاعة
ال-وط-ن-ي-ة ق-ب-ل ا’ل-ت-ح-اق باإذاعة
البهجة.
وسصيوارى جثمان الفقيدة الÌى
ب -ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة ب-ع-د ن-ق-ل-ه
اŸق- -رر ال -ي -وم ال -ث Ó-ث -اء حسصب
ا  Ÿص ص د ر ذ ات ه .

أاما نسصبة اأ’مطار اŸرتقبة فسصتبلغ أاو تفوق ﬁ · 40ليا
خÓل مدة صصÓحية هذه النشصرية ا÷وية اÿاصصة التي “تد
من أامسس اأ’حد على 18سصا 00إا ¤غاية اليوم ا’ثن Úعلى
السصاعة  15:00سصا.

األمن الوطني يسسجل
 248ح ـ ـ ـ ـ ـ ـادث مـ ـ ـرور

«الشس- -عب» ت- -ع- -ل- -م خ- -ل- -ي -ة التصس -ال
Óمن
والصس-ح-اف-ة ل-ل-م-ديرية العامة ل أ
لم- -ن
ال - -وط - -ن- -ي أان مصس- -ال- -ح م- -رور ا أ
الوطني ،سسجلت ‘ الفÎة من  23إا¤
 30مــاي م- -ن السس- -ن- -ة ا÷اري -ة248 ،
ح -ادث م-رور جسس-م-ا Êع-ل-ى مسس-ت-وى
اŸن -اط -ق ا◊ضس -ري-ة ،أافضس-ى إا ¤وف-اة
 07أاشسخاصس وجرح  298آاخرين.
ه - -ذه ا◊صس- -ي- -ل- -ة م- -ق- -ارن- -ة ب- -ت- -لك
لسس -ب -وع اŸاضس -ي،
اŸسس- -ج- -ل- -ة خÓ- -ل ا أ
ت -ظ -ه-ر أان ع-دد ح-وادث اŸرور ع-رف
ان -خ -ف -اضس-ا قــدر بـ ( )38ح -ادث ،ك -مــا
انخفضس عدد ا÷رحى بـ ( )34حالة
وعدد الوفيات بـ ( )10حالت.
وحسسب ال -دراسس -ات ال -ت -ي ق -امت ب-ه-ا
Óمن الوطني ،فإان
اŸصسالح اıتصسة ل أ
سس - -بب وق - -وع ه - -ذه ا◊وادث ي - -ع - -ود
لو ¤إا ¤العنصسر البشسري
بالدرجة ا أ
ب- -نسس -ب -ة أاك Ìم -ن  ،%95إاضس- -اف- -ة إا¤
لخ-رى اŸرت-ب-طة باŸركبة
ال-ع-وام-ل ا أ
والطريق.
وع- -ل- -ي- -هŒ ،دد اŸدي- -ري- -ة ال- -ع -ام -ة
Óم -ن ال -وط-ن-ي دع-وت-ه-ا Ÿسس-ت-ع-م-ل-ي
ل -أ
ال-ط-ري-ق ،الل-ت-زام وال-ت-ق-يد بقواعد
السس Ó-م -ة اŸروري-ة وال-ت-ح-ل-ي Ãزي-د
من ا◊ذر واليقظة عند السسياقة.
Óم-ن
ك -م -ا تضس -ع اŸدي -ري -ة ال-ع-ام-ة ل -أ
الوطني –ت تصسرف اŸواطن الرقم
لخضس - - -ر  1548ل-ت-ل-ق-ي ال-بÓ-غات
ا أ
24/24سسا.

24°
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رئيسس ا÷مهورية» يضصيف الوزير ا’أول.
واأوضص - -ح اأن ﬂط - -ط ع - -م - -ل ا◊ك - -وم - -ة
سص -ي -ع -رضس ق -ري -ب -ا ب -ال-ت-فصص-ي-ل اأك Ìاأم-ام
م -ن -ت-خ-ب-ي ا’أم-ة ب-دء ب-اÛلسس الشص-ع-ب-ي
الوطني و بعده ›لسس ا’أمة» .وقال تبون
«سص -ن -واصص -ل اŸه -م -ة ال -ت-ي ب-داأه-ا السص-ي-د
سص Ó-ل «ب -ن -فسس ا’ول-وي-ات ال-ت-ي ح-دده-ا
رئيسس ا÷مهورية و اŸتمثلة ‘ القضصاء
ن- -ه -ائ -ي -ا ع -ل -ى اأزم -ة السص -ك -ن و ا’أح -ي -اء
ال -قصص -دي -ري -ة و اسص -ت -ك -م-ال ب-رن-ا›ه ‘
›ا’ت السصكن والÎبية والصصحة..

خÓل أاسسبوع

 22°وهران

26°

اليقظة لدحر اإلرهـ ـ ـ ـاب

أامط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار رعدي ـ ـ ـ ـ ـة علـ ـ ـ ـ ـى مناط ـ ـ ـ ـ ـق الوسس ـ ـ ـ ـط الشسرقـ ـ ـ ـ ـ ـي وشسـ ـ ـ ـ ـ ـرق البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓد

تشصهد اŸناطق السصاحلية والداخلية للوسصط الشصرقي وشصرق
البÓد تسصاقط أامطار رعدية غزيرة نوعا ما ابتداء من سصهرة
Óرصصاد ا÷وية ‘
ا’حد ،حسصبما أافاد به الديوان الوطني ل أ
نشصرية جوية خاصصة.

 20°ا÷زائر

17355 Oó©dG

ﬂطط عمل ا◊كومة يوم  18يونيو أامام اÛلسس الشسعبي الوطني

سسيتم عرضس ﬂطط عمل حكومة
عبد اÛيد تبون يوم  18يونيو
القادم اأمام اÛلسس الشسعبي الوطني
حسسبما علم من مصسالح الوزير
الأول.

 23°ا÷زائر

 25°وهران

الثمن  10دج

›موعة من الدوائر الوزارية تعكف على اعداده

’سص - -ي - -م - -ا م - -ن خ Ó- -ل خ - -فضس ف - -ات- -ورة
ال- -ك- -م- -ال- -ي- -ات ب -ه -دف ت -ف -ادي ال -رج -وع
ل - -ل - -م- -دي- -ون- -ي- -ة اÿارج- -ي- -ة حسصب ذات
اŸصصدر .كما اأن ﬁاربة البطالة و بناء
السصكنات و تكريسس العدالة ا’جتماعية
وحماية الفئات الهشصة و تشصجيع مشصاريع
ا’سص -ت -ث -م -ار م -ن ب Úاأول -وي -ات ا◊ك -وم -ة
ا÷ديدة .
وكان تبون قد صصرح عقب اسصتÓم مهامه
ا÷دي -دة خ Ó-ل ح -ف-ل تسص-ل-ي-م اŸه-ام م-ع
الوزير ا’أول السصابق عبد اŸالك سصÓل اأن

الفجر03.40...............:
الظهر12.47...............:
العصسر1٦.38...............:
المغرب20.07..............:
العشسـاء21.47................:

–اول بعضس اÓÿيا الرهابية النائمة إاعادة النفخ ‘
لره -اب ‘ ا÷زائ -ر مسس -ت -ج-ي-ب-ة Ÿن-ب-ه-ات اıاب-ر
رم -اد ا إ
ال -غ -رب-ي-ة والصس-ه-ي-ون-ي-ة م-ن أاج-ل بث ال-رعب ‘ أاوسس-اط
لره -اب-ي ‘ قسس-ن-ط-ي-ن-ة
ا÷زائ -ري .Úب -ع -د الع -ت -داء ا إ
والهجوم على نقطة مراقبة للدرك الوطني ‘ وادي
لربعاء وانفجار قنبلة على ›موعة جنود
ا÷معة با أ
ب -ت -بسس -ة ك -ل -ه -ا م -ؤوشس-رات ت-وح-ي ب-ت-واصس-ل اŸؤوام-رة ضس-د
ا÷زائر من أاجل جرها للفوضسى والفتنة.
لخÒة ‘ كونها تتزامن مع
تتقاطع هذه العمليات ا أ
لق -ل -ي -م -ي -ة وال -دول -ي-ة ‘ ›ال م-ك-اف-ح-ة
ال -ت -ح -ولت ا إ
لره-اب وك-ذا ﬁاول-ة اıاب-ر السس-ت-خ-ب-ارات-ي-ة إاع-ادة
ا إ
لره-اب-ي «داعشس» ال-ذي ي-عرف
ب-عث نشس-اط ال-ت-ن-ظ-ي-م ا إ
انكماشسا كبÒا وحصسارا منقطع النظ Òمثلما يحدث ‘
العراق وسسوريا وليبيا.
لخÒة ال-ي-ائسس-ة
ي -ظ -ه-ر أان ه-دف ه-ذه الع-ت-داءات ا أ
لمن
التي تسستهدف ا÷يشس الوطني الشسعبي ومصسالح ا أ
اŸشسÎك- -ة ‘ شس- -رق ووسس- -ط ال- -ب Ó-د وﬁاول -ة تشس -ت -يت
›ه -ودات ق -وات -ن -ا اŸسس -ل -ح -ة ع -ل -ى ا◊دود ا÷ن -وب -ي -ة
للبÓد ،اسستنزاف قدرات ا÷زائر.
ك -م -ا تسس -ت -ه -دف ال-ت-آام-ر م-ع ق-ن-وات إاعÓ-م-ي-ة أاج-ن-ب-ي-ة
لرهابية Áسس ﬂتلف
للÎويج بأان نشساط ا÷ماعات ا إ
مناطق الوطن ومنه التحامل على ا÷زائر وبدء حملة
التشسكيك والدعاية اŸغرضسة.
إان ال -ي -ق -ظ -ة أام -ر م -ه -م ل -ك-ل ط-اق-ات اÛت-م-ع م-ن أاج-ل
لمن
ا◊ف-اظ ع-ل-ى م-ك-اسسب ا÷زائ-ر خ-اصس-ة والسس-ل-م وا أ
لجرامية،
وهذا من خÓل التنديد بقوة بالعلميات ا إ
لمن ،واŸؤوسسسسة العسسكرية حول
والتعاون مع أاجهزة ا أ
لن
أاي- -ة –رك- -ات مشس- -ب -وه -ة ‘ سس -ي -اق الصس -ال -ح ال -ع -ام أ
العتقاد بأان ا÷يشس والدرك والشسرطة هي اŸسسؤوولة
وحدها عن تأام ÚالبÓد والعباد خطأا جسسيم.
م -ا ي -ح -دث ع -ل -ى ا◊دود ال -ل -ي-ب-ي-ة خ-اصس-ة ب-ال-ق-اع-دة
العسسكرية ا÷فرة واندلع أاحداث ا◊سسيمة باŸغرب،
لره-اب-ي-ة Ãا‹ وال-ن-ي-ج-ر كلها
وت-واصس-ل الع-ت-داءات ا إ
معطيات سستزيد من ›هوادت ا÷يشس الوطني الشسعبي
اŸرابط على ا◊دود ،كما أان ارتفاع حدة العتداءات
لوضس -اع م-ن ي-د
لره -اب -ي -ة ‘ أاوروب -ا ي -ؤوك -د ان -ف Ó-ت ا أ
ا إ
لرهاب وتصسديره قبل أان
الغرب الذي قام بصسناعة ا إ
ي -ن -ق -لب ع -ل -ي -ه السس -ح -ر ‘ مشس -ه -د ي -وح -ي ب -أان ﬁارب-ة
لرهاب عملية مازلت مسستمرة وتتطلب تعاونا دوليا
ا إ
فوق العادة.

اعÎفوا بضسلوعهم ‘ وضسع اللغم التقليدي

درك تبسس ـ ـة يق ـ ـدم اإلره ـ ـ ـابي 3 Úللعدال ـ ـ ـ ـة
«الشسعب» ‘ اإطار مكافحة
ا’إره-اب ،واإث-ر ال-ت-ح-ق-ي-ق-ات
التي باشصرتها مصصالح الدرك
ال - -وط - -ن - -ي ل - -ب - -ئ- -ر ال- -ع- -ات- -ر
بتبسصة/ن.ع ،5 .م - - - - - - - - - - - - - - - - -ع
ا’إره - -اب - -ي Úال - -ث Ó- -ث- -ة« :ر.
ح- -م- -ي- -د» و»ر .صص- -دام» و«م.
ﬁي -و» ،ال-ذي-ن ” ت-وق-ي-ف-ه-م
يوم  03جوان  ،2017اعÎفوا
بضص -ل -وع -ه -م ‘ وضص -ع ال -ل-غ-م
التقليدي الذي انفجر لدى
م -رور دوري -ة عسص-ك-ري-ة ،ي-وم
 02جوان  .2017كما سصيتم
تقد Ëهوؤ’ء اÛرم Úاأمام

العدالة.

توقيف  3عناصسر دعم
لÓرهابيÚ

’ره -اب،
‘ إاط- -ار م -ك -اف -ح -ة ا إ
أاوقف عناصصر الدرك الوطني
ي - -وم  03ج - -وان )03 ( ،2017
ع- -ن- -اصص- -ر دع- -م ل- -ل -ج -م -اع -ات
’رهابية بتبسصة/ن.ع.5.
اإ
و‘ إاط- - - -ار ﬁارب- - - -ة ا÷رÁة
اŸن - -ظ - -م - -ة ،ضص - -ب- -ط ح- -راسس
ا◊دود بتندوف/ن.ع ،3.كمية
م -ن ال -ك -ي -ف اŸع -ال -ج ُت -ق-در بـ
( )200كيلوغرام.

من جهة أاخرى وبكل من برج
ب- - - - - - -اج- - - - - - -ي ﬂت - - - - - -ار وعÚ
قزام/ن.ع ،6.ضص- -ب -طت م -ف -ارز
للجيشس الوطني الشصعبي شصاحنة
و( )9,4أاط- - - -ن - - -ان م - - -ن اŸواد
ال -غ -ذائ-ي-ة و( )1000ل Îم- - - - - - -ن
ال -وق -ود وم -ع -دات ت -ن -ق-يب ع-ن
ال -ذهب ،ف -ي -م -ا أاوق-فت م-ف-رزة
أاخ -رى ب-ال-وادي/ن.ع)04 ( ،4.
مهرب Úوضصبطت ( )04مركبات
و( )06ق- - - -ن- - - -اط Òم - - -ن اŸواد
ال-غ-ذائية و( )3096ع -ل -ب-ة Ÿواد
التجميل.

إاحباط هجرة « 21حراقا» ببوزجار والغزوات

“كنت مصسالح خفر
السسواحل Ãنطقة
الغزوات بتلمسسان ،أامسس
لحد ،من إافشسال عملية
ا أ
هجرة غ Òشسرعية
باŒاه إاسسبانيا.

IOƒ©°ùe á«ªgGôH :¿Gôgh

اإذ ”ّ توقيف  21شصخصصا ‘
عرضس البحر على بعد تسصعة
اأم- -ي- -ال ب- -ح -ري -ة م -ن اŸي -اه
ا’إق - -ل - -ي - -م - -ي - -ة ا÷زائ- -ري- -ة
واإرج -اع-ه-م Ÿي-ن-اء ال-غ-زوات
‘ اإن -ت -ظ -ار ع -رضص -ه -م اأم -ام

وك - -ي - -ل ا÷م - -ه - -وري - -ة ل- -دى
ﬁكمة الغزوات.
ذكرت مصصادر «الشصعب» ،اأنه
ك - -ان ع- -ل- -ى م Ïال- -زورق 14
م - - -ه- - -اج- - -را غ Òشص- - -رع- - -ي
ت-راوحت م-ع-د’ت اأع-مارهم
ب 20 Úو 30سصنة ،وهم ‘
حالة صصحية جيدة.
واأضص - - - -افت ذات ا÷ه- - - -ة اأن
مصص- -ال- -ح ح- -رسس السص- -واح -ل
Ãن - -ط - -ق - -ة ب - -وزج- -ار ب- -عÚ
“وشصنتّ“ ،كنت من اإحباط
ﬁاولة هجرة غ Òشصرعية
اأخرى Ûموعة تتكون من
اأج - -د عشص - -ر شص - -خصص - -ا م - -ن

ضص- - -م - -ن - -ه - -م ف - -ت - -اة ،تÎاوح
م -ع -د’ت اأع -م -اره -م م-ا بÚ
السص - - -ادسس عشص- - -ر واأرب- - -ع- - -ة
واأربعون سصنة ،ينحدرون من
ع- - - - -دة و’ي- - - - -ات وه - - - -ران،
سص - -ط- -ي- -ف ،غ- -ل- -ي- -زان وعÚ
“وشصنت.
كان هوؤ’ء يحاولون الهجرة
ن -ح -و الشص-واط-ئ ا’إسص-ب-ان-ي-ة،
لكن ﬁرك زورقهم تعطل،
ليتم اإنقاذهم ونقلهم للعÓج
‘ اإن -ت -ظ -ار ع -رضص -ه -م اأم -ام
وك - -ي - -ل ا÷م - -ه - -وري - -ة ل- -دى
ﬁك -م -ة ب-ن-ي صص-اف ب-ت-ه-م-ة
الهجرة غ Òالشصرعية.

