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افتتاحية

الوثبة المنتظرة
بقلم :السسيدة أامينة دباشص
ت-ب-اشس-ر ال-غ-رف-ة الّسس-ف-ل-ى ل-ل-ب-رل-م-ان ع-هدتها
ب -دراسس-ة وم-ن-اقشس-ة م-خّ-ط-ط ع-م-ل ال-ح-ك-وم-ة
الجديدة ،الذي سسيعرضسه أامام نّوابها الوزير
لول السسيد عبد المجيد تبون بعد مصسادقة
ا أ
مجلسص الوزراء عليه.
كيفية النّهوضص بالقتصساد الوطني والعناية
لزمة الّراهنة،
بالشسق الجتماعي في ظل ا أ
شسّ-ك-ل ال-ع-م-ود ال-ف-ق-ري ل-ل-وث-ي-ق-ة ال-ت-ي سس-يتم
تشسريحها من طرف البرلمانيّين.
ال-م-ت-مّ-ع-ن ف-ي ق-راءة ه-ذا المخّطط ،يدرك
ن الدولة رغم ثقل ال ّ
ضسائقة المالية،
فع Óأا ّ
ت-ح-رصص ع-ل-ى ت-جّ-ن-ب السس-ت-دان-ة الخارجية،
ك-م-ا ت-واصس-ل ح-م-اي-ت-ه-ا ل-ل-م-ؤوسّسسسات العمومية
التي فّكر البعضص في خوصسصستها.
ك-انت ت-ع-ل-ي-م-ات الّ-رئ-يسص ب-وتفليقة في هذا
صسدد جّد واضسحة ،حيث كما يقال «قطعت
ال ّ
جهيزة ق- -ول ك -ل خ -ط -يب» ،ك -ل ال -م -ج -الت
مفتوحة أامام الخواصص الذين يعّدون شسركاء
ب- -أاتّ- -م م- -ع- -ن- -ى ال- -ك- -ل- -م- -ة ،إاذ سسّ- -ن- -ت ق -وان -ي -ن
لتشسجيعهم على السستثمار والعمل جنبا إالى
ج- -نب م- -ع ال- -ق -ط -اع ال -ع -م -وم -ي ،إاّل أان إاق Ó-ع
المؤوسّسسسات العمومية ل يتم عبر خوصسصستها.
كّلنا يتذّكر كيف عبث بمؤوسسسسات عمومية
م-ن-ت-ج-ة ف-ي ال-م-اضس-ي ال-ق-ريب ،ح-يث ٌحّطمت
ع -ن آاخ -ره -ا ب -ح -ج -ج إاع -ادة ال -ه -ي -ك-ل-ة ،إاّل أاّن
جل قفزة نوعية آالت
النّتيجة عوضص أان تسس ّ
إالى العكسص تماما.
ال ّ-ظ -رف الّ-راه-ن ي-ت-طّ-ل-ب ق-ف-زة اق-تصس-ادي-ة
ن -وع -ي -ة ت -وّج -ه أان -ظ -ارن -ا ال -ع -ال -ق -ة ب -أاسس -ع -ار
المحروقات نحو تنمية قطاعات بديلة قادرة
ع-ل-ى ت-خّ-ط-ي ال-ع-ج-ز ال-مسسّ-ج-ل ع-ل-ى أاك-ثر من
صسعيد.
ويبقى الّنظام المالي والمصسرفي ،المحّرك
لسساسسي للتّطّور القتصسادي أاهم قطاع يجب
ا أ
تأاهيله  ، sa mise à niveauركوده طال
لك-ب-ر ل-ل-ح-رك-ي-ة
وب -ن -وك-ن-ا أاصس-ب-حت ال-ع-ائ-ق ا أ
التّنموية.
كانت توجيهات رئيسص الجمهورية تصسب في
هذا المنوال عند حديثه عن عصسرنته.
ل ي-م-ك-ن-ن-ا الرت-ق-اء ب-الق-تصساد الوطني في
حالة بقاء نظامنا المصسرفي والمالي متخّلفا،
ويسسير وفق أاسساليب ال ّسسبعينيات رغم أاّننا في
عهد الّرقمنة المتجّددة يوما بعد يوم.
لّن-ه يتعّلق
لم-ر ي-ت-طّ-ل-ب م-واق-ف ج-ري-ئ-ة أ
ا أ
ب-مصس-ي-ر أاّم-ة ،مصس-ي-ر ب-ل-د م-ح-اط ب-ح-زام ناري
ت -ت -رّب -صص ب-ه أاط-م-اع أاج-ن-ب-ي-ة ،ول ن-رضس-ى أان
يسسقط بين أايدي صسندوق الّنقد الدولي مرة
أاخرى.
الخيارات واضسحة ،لسسنا بحاجة إالى «سسياسسة
الّنعامة» أاو «تغطية الشّسمسص بالغربال» على
حد المثل الشّسعبي.
أال-يسست ل-دي-ن-ا ال-ك-ف-اءات والخبرات الّÓزمة
والّثروات الباطنية وال ّسسطحية كي نقوم بما
ق -امت ب -ه دول ن -اشس -ئ -ة ك -ك -وري -ا ال -ج -ن-وب-ي-ة،
إاسسبانيا أاو ماليزيا؟
مسس- -اع -ي -ن -ا ت -ف -ت -رضص إاصس Ó-ح -ات ع -م -ي -ق -ة
وال -م -زي -د م -ن ال -ب -راغ-م-ات-ي-ة إاذا أاردن-ا وث-ب-ة
لجيال.
تنموية حقيقية تتطّلع إاليها ا أ
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ي - - -ع - - -ق - - -د ›لسص الأم- - -ة،
ج - -لسس - -ة ع - -ام - -ة ت- -خصسصص
ل- - -ت- - -ق - -د Ëو م - -ن - -اقشس - -ة و
ال-تصس-ويت ع-ل-ى مشس-روع ال-ن-ظ-ام ال-داخ-ل-ي ل-ل-مجلسص ،و ذلك
اليوم على السساعة  11 : 00صسباحا .

1٧٣6٨

يوم دراسسي
حول ﬂطط
عمل ا◊كومة
ي- - -ن - -ظ - -م ح - -زب
ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
ال -وط -ن -ي اأشس-غ-ال
يوم دراسسي حول
ﬂط- -ط ع- -م- -ل ا◊ك- -وم -ة ،يشس -رف ع -ل -ي -ه
الأم Úالعام للحزب جمال ولد عباسص ،و
يحضسره نواب اÛلسص الشسعبي الوطني ،و
ذلك ال -ي -وم ،ع -ل -ى السس -اع -ة  1٣ . ٣0زوال،
Ãقر ا◊زب بحيدرة.

بن غÈيت ‘ زيارة للبليدة

مكت -ب-ة شس-ايب دزاي-ر
تكرم اإلع Ó- - - - -م - - - - -ي
الراحل جي‹Ó

ت -ن -ظ -م م -ك -ت -ب -ة شس -ايب
دزاير التابعة للموؤسسسسة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ل Ó-تصس -ال و
النشسر و الإشسهار  ،اليوم
 ،حف ÓتكرÁيا للصسحفي و رجل الإعÓم الراحل
عبد الكر Ëجي ،‹Óو ذلك ابتداء من السساعة
 22 : 00ل-ي Ó-ب-اŸك-ت-بة اŸتواجدة بشسارع
باسستور بالعاصسمة .

ت -ق -وم وزي -رة الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة
ن- - -وري - -ة ب - -ن غÈيت ،ب - -زي - -ارة اإ¤
ولي- -ة ال- -ب- -ل- -ي -دة– ،ضس -ر اأنشس -ط -ة
نهاية السسنة الدراسسية اŸنظمة ‘
اإط -ار ف -ع -ال -ي -ات الأسس-ب-وع اŸدرسس-ي
بثانوية «دويد العربي» ببني تامو
ع -ل -ى السس -اع -ة م -ن -تصس -ف ال -ن -ه-ار و
ث Ó- -ث Úدق - -ي - -ق - -ة ،و ت - -زور ع - -ل - -ى
السساعة  14 . 00بعد الزوال ورشسات
تكوين اŸفتشس ‘ Úاأدوات الدعم ا÷ديدة لÓأسساتذة ا÷دد،
Ãعهد تكوين الأسساتذة بالبليدة.

إاحياء الذكرى  60لتنفيذ
حكم اإلعدام على  4شسهداء

ندوة تاريخية حول
اجتماع ›موعة 22

ي - -ن - -ظ - -م اŸت- -ح- -ف ال- -وط- -ن- -ي
ل - -ل - -م - -ج - -اه - -د Ãق - -ره ،ن - -دوة
ت- -اري -خ -ي -ة Ãن -اسس -ب -ة اإح -ي -اء
لÓإجتماع
ال- - - -ذك- - - -رى 6٣
التاريخي Ûموعة  22باŸدنية بالعاصسمة ،و ذلك يوم
اÿميسص على السساعة  11 : 00صسباحا .

الهÓل األحمر يوقع اتفاقية مع
اŸغني سسفيان زرماÊ

‘ اإط- - - -ار م- - - -ه - - -ام - - -ه
الإنسس -ان -ي -ة  ،ي -وق-ع ،
ال- - - -ي- - - -وم  ،ال- - - -ه Ó- - -ل
الأح- -م- -ر ا÷زائ- -ري،
ات -ف -اق -ي-ة شس-راك-ة م-ع
اŸغ - - -ن- - -ي ف- - -ي- - -انصس- - -و
«سس -ف -ي -ان زرم -ا ،»Êو
ذلك ع- -ل- -ى السس- -اع- -ة
14 : 00بعد الزوال Ãقر الهيئة .

يوم دراسس ـ ـي حول الÓجئÚ
باŸدرسسة العليا لإÓدارة

ي - - - - -ن - - - - -ظ- - - - -م اÛلسص
ال- - -وط- - -ن- - -ي ◊ق - -وق
اح -ي -اءا ل -ل -ذك -رى  60ل -ت -ن -ف -ي -ذ ح-ك-م الإع-دام ع-ل-ى
الإنسس - - -ان  ،ي - - -وم - - -ا
الشسهداء : 4بوعÓم رحال  ،سسعيد تواتي  ،بÓمﬁ Úمد و
دراسس- - - -ي - - -ا ،ح - - -ول
راضس-ي ح-م-ي-دة  ،ت-ن-ظ-م ج-م-ع-ي-ة مشس-ع-ل الشس-ه-ي-د و ج-ريدة
الÓ- - - - -ج - - - -ئ ÚبÚ
اÛاه-د Ã ،ق-ر الأخÒة  ،م-ن-ت-دى ال-ذاك-رة  ،ي-ت-ن-اول ت-ن-ف-ي-ذ
التفاقيات
حكم الإعدام  ،تنشسطه الأسستاذة فاطمة الزهراء بن براهم  ،ال - - - - -دول- - - - -ي- - - - -ة و
م -ت -ب -وع -ة بشس-ه-ادات Ûاه-دي-ن الإق -ل -ي -م -ي -ة و ال -واق-ع  ،و ذلك ال-ي-وم
حكم عليهم بالإعدام على السساعة  10 : 00صسباحا باŸدرسسة
.
العليا لÓإدارة .

مركز تنمية
الطاقات
تكر Ëالفائزين ‘
اŸتجددة يكرم
مسسابقات رمضسان ببومرداسص
أاحسسن البحوث
ي -ن -ظ -م اŸرك -ز ال -ث -ق -ا‘
الإسس Ó- - - -م- - - -ي ل- - - -ولي- - - -ة
العلمية
ب- -وم -رداسص ح -ف -ل ت -ك -رË

ال- -ف- -ائ- -زي- -ن ‘ مسس- -اب- -ق -ات
ي-ن-ظ-م م-رك-ز ت-ن-م-ي-ة
ر م ض س - - - - - -ا ن  ،و ذ ل ك ي - - - - - -و م
ال -ط -اق -ات اŸت -ج-ددة ،
اÿم- - - - - - -يسص  22جوان
Ãق- -ره  ،غ- -دا  ،ح -ف Ó-
ا÷اري ،ع- -ل- -ى السس- -اع -ة
يندرج ‘ اإطار ترقية
 10 . 00صسباحا ،بقاعة ﬁاضسرات اŸركز.
ال -ب -ح -وث ال-ع-ل-م-ي-ة و
ال-ت-ك-ن-ول-وجية  ،يتم
خÓ- - -ل- - -ه- - -ا ت - -ك - -رË
اأحسسنها .

اختتام السسنة الدراسسية بجامعة
بوزريعة

‘ اإط- - - - - - - - - - - - - - - -ار
النشساطات
ال- - -ع - -ل - -م - -ي - -ة و
الثقافية
÷امعة
ا÷زائ -ر  2اأبو
ال- -ق- -اسس- -م سس- -ع- -د
ال- -ل- -ه ب- -ب- -وزري- -ع- -ة ت- -ن -ظ -م رئ -اسس -ة
ا÷امعة  ،اليوم  ،حفل ختام السسنة
ا÷ام-ع-ية  ، 201٧-2016و ذلك ع - -ل - -ى
السساعة  10 : 00صسباحا.

برنامج رحÓت خاصص للقطار ‘ عيد الفطر

Ãن-اسس-ب-ة ع-ي-د ال-ف-ط-ر اŸب-ارك  ،ت-ع-ل-ن الشس-رك-ة الوطنية للنقل
بالسسكك ا◊ديدية «اسسنتياف» عن برنامج رحÓت خاصص من
اÿميسص  22جوان اإ ¤غاية الأحد  25جوان .
يشس -م -ل ه -ذا الÈن-ام-ج اÿط-وط ال-ط-وي-ل-ة م-ن-ه-ا ال-راب-ط-ة بÚ
العاصسمة ووهران  ،ا÷زائر و قسسنطينة  ،ا÷زائر و عنابة ،
وهران و بشسار .

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسص مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
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التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسص(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسص(021)60.٧0.٣5:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشص
مدير التحرير

فنيدسص بن بلة

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

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

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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ألثÓثأء  ٢0جوأن  ٢0١٧م
ألموأفق لـ  ٢5رمضشأن  ١٤38هـ

يعرضسه تبون على ألنوأب سسهرة أليوم

ﬂطط عمل ا◊كومة يحدد أاولويات الظرف الصشعب
إأصسÓح أŸنظومة أŸصسرفية وتدأب ÒأحÎأزية لتجنب ألسستدأنة أÿارجية

لول عبد أÛيد تبون ،سسهرة أليومﬂ ،طط عمل أ◊كومة ،أمام نوأب أÛلسس ألشسعبي ألوطني‘ ،
يعرضس ألوزير أ أ
جلسسة علنية يÎأسسها رئيسس أÛلسس ألسسعيد بوحجة ،وينتظر أن يكون ألنقاشس ثريا ،بالنظر إأ ¤ما تضسمنه
أıطط من أولويات وأهدأف ،سسطرها أ÷هاز ألتنفيذي Ûابهة ألفÎة ألصسعبة ألتي Áر بها ألقتصساد ألوطني بعد
ترأجع مدأخيل أÿزينة ألعمومية من ألعملة ألصسعبة إأثر تدهور أسسعار ألنفط ،آأخذأ بع Úألعتبار أ◊فاظ على
لمنية لضسمان أسستقرأر ألوطن وأŸوأطن.
أŸكتسسبات ألجتماعية وأ أ

جÓل بوطي

منأقششة ﬂطط عمل أ◊كومة
تأتي بعد أŸصشأدقة على هيأكل
أÛلسض م- - -ن ن - -وأب أل - -رئ - -يسض،
ورؤوسشأء أللجأن ألتي ” توزيعهأ
ع -ل-ى أأ’ح-زأب ألسش-ي-أسش-ي-ة ،ع-ل-ى
غ -رأر ج -ب -ه -ة أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي
وأل-ت-ج-م-ع أل-وط-ن-ي أل-دÁق-رأطي
و–أل -ف ح -رك -ة ›ت -م -ع ألسش -ل-م
وŒم - - -ع آأم - - -ل أ÷زأئ- - -ر ““ت- - -أج““
وأ◊ركة ألششعبية أ÷زأئرية.
‘ هذأ ألصشدد تسشتأنف أششغأل
أÛلسض ‘ ج -لسش -ت ،Úسش -ت -ع -ق -د
أأ’و ¤ع- -ل- -ى ألسش -أع -ة أل -ع -أشش -رة
صشبأحأ وتخصشصض للمصشأدقة على
ق- -أئ- -م- -ة ن -وأب أل -رئ -يسض ،ف -ي -م -أ
سش -ت -ع -ق -د أل -ث -أن-ي-ة ع-ل-ى ألسش-أع-ة
أل- - -ع- - -أشش- - -رة ل- - -ي  ،Ó- -وت - -خصشصض
لÓسشتمأع إأ ¤ألوزير أأ’ول ألذي
سش-ي-ق-دم ﬂط-ط ع-م-ل ح-ك-وم-ته
أمأم ألنوأب ،وذلك طبقأ للمأدة
 9٤من ألدسشتور.
وب - -ع - -د ع - -رضض ت - -ب- -ون ﬂط- -ط
أ◊كومة ،ينأقشض نوأب أÛلسض
ألشش -ع -ب -ي أل -وط-ن-ي غ-دأ أأ’رب-ع-أء
أıط -ط ث -م أŸصش -أدق-ة ع-ل-ي-ه،
ح- -يث م- -ن أŸن- -ت- -ظ- -ر أن ت -ك -ون
أŸصشأدقة عليه بأإ’جمأع نظرأ
أ’غ -ل -ب -ي -ة أح -زأب أŸوأ’ة أل -ت -ي
أيدت ﬂطط عمل أ◊كومة بعد
أŸصشأدقة عليه من طرف ›لسض
ألوزرأء.
ومن أŸقرر أن تتوأصشل أششغأل
أل-غ-رف-ة ألسش-ف-ل-ى ل-لŸÈأن ي-وم-ي
أأ’رب- - -ع - -أء وأÿم - -يسض ب - -إأج - -رأء
منأقششة عأمة حول ﬂطط عمل
أ◊كومة ،ألذي تضشمن أÙأور
أل- -كÈى ل- -تسش- -ي Òأل -ب Ó-د ‘ ظ -ل
وضش -ع أق -تصش -أدي صش -عب ع-ن-وأن-ه
ضشرورة تنويع أ’قتصشأد وألقطيعة
مع ألنفط ألذي ترأجعت أسشعأره
بششكل كب ‘ Òأأ’سشوأق ألعأŸية.
ي -رت -ك -ز ﬂط-ط ع-م-ل أ◊ك-وم-ة

أل -ذي أن -ف -ردت ““ألشش-عب““ سش-أب-ق-أ
ب -نشش-ر ت-ف-أصش-ي-ل-ه ك-أم-ل-ة ،أسش-أسش-أ
على موأصشلة أ◊كومة أ◊فأظ
ع -ل -ى أŸك -تسش -ب-أت أ’ج-ت-م-أع-ي-ة
وت- -ع- -زي- -زه- -أ م- -ع أ◊رصض ع -ل -ى
–ق - -ي - -ق أإ’نصش - -أف وأل - -ع- -دأل- -ة
أ’ج - -ت - -م - -أع - -ي - -ة ،ح- -يث ي- -ؤوك- -د
أıطط ‘ أحد أÙأور ألعزم
أك Ìعلى تعزيز أŸكتسشبأت من
خ Ó-ل دع -م أل -ف -ئ -أت أÙروم -ة
وأل-هشش-ة ‘ أÛت-م-ع وم-رأف-قتهأ
ع- -ن ط- -ري -ق أسش -ت -ح -دأث آأل -ي -أت
ج-دي-دة بصش-ف-ة ت-دري-ج-ي-ة تسش-م-ح
ب- -ت- -ح- -دي- -د أل- -ف- -ئ- -أت أل- -ق- -أب- -ل -ة
لÓسشتفأدة من مسشأعدأت ألدولة
بششكل فعأل.
سشتنصشب جهود أ◊كومة ‘ هذأ
أإ’ط- -أر ع- -ل- -ى ت- -وسش- -ي- -ع ق -أع -دة
أŸششÎك ‘ ÚأŸنظومة ألوطنية
ل-لضش-م-أن أ’ج-ت-م-أع-ي ،من خÓل
أعتمأد ترتيبأت تششمل أأ’ششكأل
أ÷دي- -دة ل- -ل- -ع- -م- -ل وأ’ق- -تصش- -أد
أل -رق -م-ي وأأ’شش-خ-أصض أل-ق-أدري-ن
على ألعمل وألنأششط ‘ Úألقطأع
أŸوأزي وأأ’شش -خ -أصض أل -ق-أدري-ن

على ألعمل و’ يششغلون منأصشب
ششغل ومن قطأع ألفÓحة.
ك -م -أ ي -رأه -ن ﬂط -ط أ◊ك -وم-ة
على إأعأدة تفعيل مسشأر ألتعأقد
ب Úصشنأديق ألضشمأن أ’جتمأعي
ومؤوسشسشأت ألصشحة ألعمومية ،إأ¤
ج - - -أنب ت - - -ط - - -وي - - -ر أÿدم - - -أت
أ’لكÎونية بعد صشنأديق ألضشمأن
أ’ج -ت -م -أع -ي وم -وأصش -ل -ة ت-ع-زي-ز
وظ- -ي- -ف- -ة أل -ت -حصش -ي -ل وم -رأق -ب -ة
أŸكلف Úبدفع أ’ششÎأكأت.
‘ ›أل ألتقأعد فإأن ﬂطط
أ◊ك- -وم -ة يشش Òإأ ¤أسش -ت -ح -دأث
ف -رع أل -ت -ق -أع -د أل-ت-ك-م-ي-ل-ي ع-ل-ى
مسش - -ت - -وى ألصش- -ن- -دوق أل- -وط- -ن- -ي
ل -ل -ت -ق -أع-د وصش-ن-دوق أل-ت-أم-ي-ن-أت
أ’جتمأعية لغ Òأأ’جرأء من أجل
–سش Úج -أذب-ي-ة ه-ذه أŸن-ظ-وم-ة
وأ◊د من حأ’ت عدم ألتصشريح
ب -أŸك-ل-ف Úب-أ’ششÎأك وأل-ت-ه-رب
من دفع أ’ششÎأكأت.
وت- -وأج -ه أ◊ك -وم -ة ‘ أŸرح -ل -ة
أŸق-ب-ل-ة –دي-أت ك-بÒة ل-ت-ط-ب-يق
ﬂططهأ ‘ وقت قصش“ ،Òيزه
–دي - - -أت أق- - -تصش- - -أدي- - -ة ك- - -بÒة

وره- -أن- -أت م -ط -روح -ة ،ت -ت -ط -لب
أل-ت-ج-ن-د أل-ك-أم-ل Ÿسشأيرة ألوضشع
أ’ج -ت -م -أع-ي ،ه-ذأ أأ’خ Òأل-ذي
يطألب Ãزيد من ألتحسشينأت ‘
أ◊ي- -أة أل- -ع- -أم- -ة ورف- -ع أل- -ق- -درة
أŸعيششية إأ ¤مسشتوى أك.È
هذه أŸؤوششرأت ألسشلبية و‘ ظلهأ
رأه - -نت أ◊ك- -وم- -ة ع- -ل- -ى رفضض
أ’سشتدأنة أÿأرجية قطعأ ،و‘
ه- - - -ذأ ألسش- - - -ي - - -أق أع - - -ت ÈخÈأء
أ’قتصشأد أن أ’سشتدأنة طريق إأ¤
أ’بتزأز ،من طرف صشندوق ألنقد
أل - -دو‹ ‘ ح - -أل أن- -ت- -ه- -أج ه- -ذأ
أÛأل ‘ ،ح Úي -رى م -ت -أب -ع-ون
عكسض ذلك.
و‘ خضش -م ه -ذأ أل -ت -ج -أذب ي -رى
متأبعون أن أ◊كومة مدعوة إأ¤
ت-رشش-ي-د أك Èل-ل-ن-ف-ق-أت أل-عمومية
وت -ق -ل -يصض م -ي -زأن -ي-أت أل-ن-ف-ق-أت
أل -ع -م -وم -ي -ة وإأصشÓ-ح أŸن-ظ-وم-ة
أ÷بأئية ألتي جأءت ضشمن ﬁأور
ﬂط-ط ع-م-ل-ه-أ،أسش-ت-ج-أب-ة ل-رأي
أÈÿأء ،ح -يث م -ن أŸن -ت -ظ-ر أن
تششهد ألبÓد وضشعأ أقتصشأديأ قد
يطول أمده.

ترقية نشساطات ألشسباب و تطوير أŸمارسسة ألرياضسية

Œنيد طاقات الششبان بهدف اŸششاركة ‘ تنمية البÓد
وضشع ﬂطط أ◊كومة ألعديد من ألنقأط ألتي تسش Òضشمن أŸنحى ألذي يسشأهم ‘ ترقية نششأطأت
ألشش-ب-أب وت-ط-وي-ر أŸم-أرسش-ة أل-ري-أضش-ي-ة ،وأل-ت-ي ت-ع-د ن-ق-أط-أ ج-وه-ري-ة ‘ رق-ي شش-ري-ح-ة م-ه-م-ة للمجتمع
أ÷زأئري.
تتضشمن ألوثيقة ‘ أ÷زء أıصشصض لنششأطأت ألششبأن “ ““ :ثل ترقية ألششبأب أنششغأ’ كبÒأ بألنسشبة
Óمة ““  ..وعلى ضشوء ذلك تلتزم أ◊كومة بتجسشيد أسشÎأتيجية تقوم
للحكومة بصشفتهم ألÌوة أ’أسشأسشية ل أ
على أسشأسض Œنيد طأقأت ألششبأن بهدف أŸششأركة ‘ تنمية ألبÓد ..بأإ’ضشأفة إأ ¤مرأفقة ودعم
طموحأتهم.
و” ألتطرق ‘ هذأ أıطط إأ ¤إأنششأء أÛلسض أأ’على للششبأب ألذي يعد دعمأ أسشأسشيأ للوصشول إأ¤
أأ’هدأف أŸسشطرة لهذه ألفئة كونه يسشمح بتحسش Úآأليأت تششخيصض و –ديد أإ’جرأءأت و ألتدأب Òألتي
ترمي إأ ¤إأيجأد أ◊لول فيمأ يخصض أنششغأ’ت ألششبأب .
كمأ أن أ◊كومة من خÓل ﬂططهأ سشتعمل على توف Òألظروف أŸوأتية ألتي تسشمح بتحرير ألطأقأت
من خÓل سشيأسشأت ألتششغيل وأŸقأو’تية وألÎبية وألتكوين و‡أرسشة ألريأضشة وألثقأفة وألÎفيه.
و‘ إأطأر ،ألنششأط أ÷وأري تعمل أ◊كومة على تطويره وألذي يدخل ضشمن توف Òفضشأءأت مششجعة
للششبأب على مسشتوى أŸؤوسشسشأت ألششبأنية  ..وهذأ Ãوأصشلة إأعأدة ألتنظيم ألبيدأغوجي وتنويع مدونة
أأ’نششطة.
من جهة أخرى تو‹ حكومة تبون أهمية خأصشة للريأضشة ألتي تعد رهأن ألتمأسشك أ’جتمأعي ورمز ألفخر
ألوطني ورأفدأ للتنمية  ..لذلك سشتسشهر على تعزيزهأ وتطويرهأ.
ويششكل تكأفؤو ألفرصض وترقية ألنششأط ألريأضشي أسشأسض ألسشيأسشة ألعمومية ‘ ›أل ألريأضشة  ..حيث ”
ألتأكيد من خÓل ألوثيقة أن جهودأ معتÈة بذلت ‘ إأطأر دمقرطة ألوصشول إأ ¤أŸمأرسشة ألريأضشية وهذأ
بتوف Òهيأكل أ’سشتقبأل من Œهيزأت ريأضشية منتششرة ع Èكأمل ألÎأب ألوطني.
وبألتأ‹ ،فأن ألعمل سشيÎكز على تعزيز إأجرأءأت –سش Úتسشي Òهذه ألهيأكل ‡أ يسشمح ويضشمن أŸرونة
ومششأركة أوسشع ÷معيأت أ’أحيأء.
وÁكن ذلك بتوسشيع أŸمأرسشة وإأتأحة ألفرصشة لعدد أك Èمن أŸمأرسش .. Úإأ ¤جأنب موأصشلة أ÷هود
لتدعيم وترقية ألنششأط ألريأضشي بألوسشط أŸدرسشي وأ÷أمعي وكذأ ألريأضشة ألنسشوية .
وسشتسشهر أ◊كومة على تثم Úريأضشة ألنخبة ““ كونهأ مصشدرأ لتألق بÓدنأ ‘ ألعأ ،““ ⁄ويتأتى ذلك من
خÓل –سش Úترتيبأت و آأليأت أكتششأف أŸوأهب ““ إأ ¤جأنب مرأفقة ريأضشة ألنخبة بألدعم أŸأ‹
وألصشحي .
وتشش Òألوثيقة إأ ¤أنه سشيتم تعزيز أسشأليب تسشي Òألسشيأسشة ألعمومية Ÿرأفقة ودعم هيأكل تنظيم و
تنششيط ألريأضشة .

حامد حمور

لفريقي لÓجئÚ
أليوم ألعاŸي وأ إ

إاششادة بجهود ا÷زائر ‘ التكفل بالÓجئÚ
أجمع أŸتدخلون من أسساتذة وﬂتصس ،Úصسباح أمسس ‘ ،فعاليات أليوم ألدرأسسي أŸتزأمن
لفريقي لÓجئ ÚأŸصسادف لتاريخ  20من ألشسهر أ÷اري من كل سسنة ،على
مع أليوم ألعاŸي وأ إ
دور أ÷زأئر و›هودأتها أ÷بارة ‘ ›ال ألتكفل وألهتمام بالÓجئ ،Úو هذأ إأنطÓقا من
لسستقÓل على غرأر إأتفاقية
لتفاقيات ألدولية ألتي أمضست عليها غدأة أ إ
مصسادقتها على أ إ
لتفاقية
 51أŸوقعة من طرف أ÷زأئر سسنة  1963و ألقاضسية بتسسوية مشساكل ألÓجئ ،Úوأ إ
لتفاقية  ، 51وهذأ Ãشساركة حقوقي Úو سسلطات ﬁلية و‡ثلÚ
أÿاصسة بإافريقيا أŸكملة إ
لفريقية بالولية ،هذأ ما رصسدته ““ألشسعب““ بع ÚأŸكان.
للسسلك ألدبلوماسسي وأ÷الية أ إ

“Ôاسست  :بن حود
ﬁمد الصسالح

أك -د أŸشش -أرك -ون ضش-م-ن أل-ي-وم
ألدرأسشي ،أŸنظم من طرف
أ÷م- -ع- -ي- -ة أل- -وط -ن -ي -ة ألشش -أي
أأ’خضش- - -ر لÎق- - -ي - -ة ألصش - -ح - -ة
وأŸسش- - -أع - -دأت أإ’نسش - -أن - -ي - -ة
ب -ع -أصش -م -ة أأ’ه -ق -أر ،ع -ل-ى أن
أل -ل -ق -أء ه -و ف -رصش -ة ل -تسش-ل-ي-ط
ألضش- -وء ع -ل -ى دور أ÷زأئ -ر ‘
أل-ت-ع-أم-ل م-ع ألÓ-ج-ئ Úخأصشة
‘ ألوقت ألرأهن.

طالب بتحسس ÚأŸدأخيل أŸالية للبلديات ألسساحلية

بدوي من تيبازة :على ا÷ماعات اÙلية –ويل الششواطئ إا ¤مؤوسشسشة اقتصشادية
دع -ا وزي -ر أل -دأخ -ل-ي-ة وأ÷م-اع-ات
أÙلية وألتهيئة ألعمرأنية نورألدين
ب- -دوي ،أمسس ،م- -ن ت -ي -ب -ازة أل -ولي -ات
ألسس -اح -ل -ي -ة إأ ¤مضس -اع -ف -ة أıي -م -ات
ألصس- -ي- -ف- -ي- -ة ل- -ت -م -ك Úأل -ع -ائ Ó-ت م -ن
ألصس- -ط- -ي -اف ك -اشس -ف -ا ع -ن ألشس -روع ‘
إأع- -دأد ب- -ط- -اق -ي -ة وط -ن -ي -ة ل Ó-ج -ئÚ
لف - -ارق - -ة لضس - -م - -ان –ك- -م أم- -ث- -ل ‘
أ أ
–ركاتهم دأخل ألوطن.

لفارقة
بطاقية وطنية للتكفل أحسسن بالÓجئ Úأ أ

‘ ه - -ذأ ألصش - -دد أك- -د رئ- -يسض
أ÷معية ألدكتور قمأمة ﬁمد
بأن ألهدف من أللقأء هو إأبرأز
›ه -ودأت أل -دول -ة أ÷زأئ-ري-ة
‘ ›أل ألتكفل بألÓجئ Úمن
خ Ó-ل خ -ل -ق فضش -أء ل -ل -تشش -أور
وت- -ب- -أدل أأ’ف- -ك- -أرÃ ،شش -أرك -ة
أıتصش.Ú
‘ سش -ي -أق م -تصش-ل أك-د أل-ن-أئب
أل -ع -أم ب -أل-ق-نصش-ل-ي-ة أل-ن-ي-ج-ري-ة
بألو’ية ،جيبو سشيدو أن ألدولة
أ÷زأئ-ري-ة ،م-ث-أل ل-ل-ت-عأمل مع
أل Ó-ج -ئ Úمشش-ي-دأ ب-دوره-أ ‘
أل -ت -ك -ف-ل ب-ه-م ع-ل-ى أحسش-ن م-أ
يرأم ‘ ،نفسض ألسشيأق أضشأف
‡ث- -ل أ÷أل- -ي- -ة ألسش- -ن- -غ- -أل -ي -ة
ب -أ÷م -ع-ي-ة أإ’ف-ري-ق-ي-ة ،ي-ن-ط-و
إأبرأهيم ،أن أ÷زأئر إأحتضشنت
حسشبه أك Ìمن  ٤0ألف مهأجر
غ Òشش -رع -ي ،م -ث -م-ن-أ ط-ري-ق-ة
ألتعأمل أ÷يدة معهم.
تخللت أليوم ألدرأسشي مدأخلة
ق-أن-ون-ي-ة أوضش-ح ف-ي-ه-أ أأ’سش-تأذ
مرسشلي عبد أ◊ق ﬂتصض ‘
أل - -ق - -أن - -ون أل- -دو‹ ب- -أŸرك- -ز
أ÷أم -ع -ي ب-ع-أصش-م-ة أأ’ه-ق-أر،

م - -رأح - -ل أنضش - -م - -أم أ÷زأئ- -ر
Óتفأقيأت ألدولية ألتي تعنى
ل إ
ب - -أل Ó- -ج - -ئ ،ÚمÈزأ ح - -ق- -وق
ألÓجئ Úوألتي نصشت عليهمأ
أŸوأث- -ي -ق أل -دول -ي -ة ،و إأحÎأم
أ÷زأئر لهأ ،و يتب Úذلك جليأ
حسش - -ب - -ه ‘ ع - -دد أل Ó- -ج- -ئÚ
أŸتوأجد ‘ أ÷زأئر وألبألغ
 9٧أل- -ف حسشب إأحصش -أئ -ي -أت
 ٢0١5و ألصشأدر عن مفوضشية
ألÓجئ ،Úوكذأ ألتعأمل أأ’خÒ
مع ألÓجئ Úألسشوري Úوقبلهم
ألليبي ÚوأŸألي ،Úموضشحأ ‘
ت- -دخ- -ل -ه أل -ف -رق ب Úأل Ó-ج -ئ
وأŸه - - -أج- - -ر غ Òألشش- - -رع- - -ي
وضشرورة ألتفريق بينهمأ.
ي - -ذك - -ر أن ج- -م- -ع- -ي- -ة ألشش- -أي
أأ’خضش - -ر وم - -ف- -وضش- -ي- -ة أأ’·
أŸت- -ح- -دة لشش- -ؤوون ألÓ- -ج -ئÚ
بأ÷زأئر أبرمأ ششرأكة تهدف
إأ– ¤سش Úأل- -ت -ك -ف -ل أل -ط -ب -ي
وأل -ن -فسش-ي بÓ-ج-ئ Úب-أ÷زأئ-ر
عن طريق ألتوجيه وأŸرأفقة إأ¤
أŸرأك-ز أل-ط-ب-ي-ة وت-ن-ظيم حمÓت
أل-ت-وع-ي-ة وأل-ت-حسش-يسض ب-أأ’م-رأضض
أŸتنقلة وغ ÒأŸتنقلة.

تتضسمن  30طنا من موأد غذأئية وصسيدلنية

ا÷زائر تقدم مسشاعدة
إانسشانية لليبيÚ

تيبازة :عÓء ملزي

أّكد بدوي بششأن أıيمأت ألصشيفية بأنّ
عديد ألعأئÓت ’ Áكنهأ أإ’قأمة بألفنأدق
أل-ت-ي ت-ع-ت-م-د أسش-ع-أر إأي-وأء ب-أه-ظ-ة وم-ن ثّ-م
فÓ-ب-د ع-ل-ى أل-و’ي-أت ألسش-أح-ل-ي-ة مضش-أعفة
عدد أıيمأت خÓل موسشم أ’صشطيأف
أأ’م- -ر أل- -ذي Áك- -ن- -ه- -أ –سش ÚأŸدأخ -ي -ل
أŸألية للبلديأت ألسشأحلية ،مششÒأ إأ ¤أنّ
ه -ذه أل -ع -م-ل-ي-ة ي-جب أن ت-ت-م ب-ألشش-رأك-ة م-ع
أŸهني Úألعأرف Úبششؤوون ألسشيأحة.
كششف وزير ألدأخلية أيضشأ عن تسشجيل أكÌ
م -ن  35أل -ف ط -ف -ل م-ن ﬂت-ل-ف أل-و’ي-أت
أل -دأخ -ل-ي-ة ي-رت-قب أل-ت-ك-ف-ل ب-ه-م ب-أل-و’ي-أت
ألسشأحلية خÓل موسشم أ’صشطيأف أ◊أ‹،
مع ألتأكيد على كون ألدخول إأ ¤ألششوأطئ
يجب أن يكون ›أنيأ ÷ميع أŸوأطن Úمع
أ’كتفأء بكرأء بعضض ألفضشأءأت ألتي تسشتغل
ل -ت -ق -د Ëأÿدم -أت أŸك-م-ل-ة ل-ل-مصش-ط-أفÚ
كأŸطأعم و خدمأت ألتخييم.
ونبّه بدوي أيضشأ إأ ¤أّن جّل هذه ألعمليأت
أÿأصشة Ãوسشم أ’صشطيأف يجب أن تتم
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وف-ق-أ ل-ل-ق-أن-ون وأل-ت-ع-ل-ي-مأت ألرسشمية دأعيأ
أŸسش- -ئ- -ول Úع- -ل- -ى أŸسش- -ت -وى أÙل -ي إأ¤
أÿروج من مكأتبهم وألوقوف على سشÒورة
أأ’م -ور ب-أŸي-دأن ’سش-ي-م-أ وأّن-ه ّ” تسش-ج-ي-ل
ع ّ-دة خ -روق -أت Ãخ -ت -ل -ف ألشش -وأط-ئ عÈ
ألوطن سشأردأ  5حأ’ت بو’ية تيبأزة بحيث
أمر ألسشلطأت أÙلية بألتكفل بهأ وتقدË
ملفأتهأ للعدألة.
كمأ أششأر بدوي أيضشأ إأ ¤أنّ أ÷زأئر –وز
ع -ل -ى أج -م -ل ألسش -وأح -ل و’ب -د م -ن –وي -ل
ألششأطئ إأ ¤مؤوسشسشة أقتصشأدية تدّر أموأ’
على مؤوسشسشأتهأ أÙلية من خÓل Œأوز
ألطريقة ألتقليدية ‘ ألتفك Òألتي تتوقف
ع -ن -د تسش -ي Òق -ف -ة رمضش -أن و ب-عضض أأ’م-ور

ألبسشيطة دأخل أ÷مأعة أÙلية.
وعن قفة رمضشأن ألتي أسشألت ألكث Òمن
أ◊ ،Èأشش -أر أل -وزي -ر إأ ¤ت -وزي -ع م -أ ي-ع-أدل
مليون و  800ألف قفة Ãعية تسشجيل أ’ف
م-ط-ع-م ل-ل-رح-م-ة ل-ت-وزي-ع أل-وجبأت ألسشأخنة
و’ب -د م -ن ت -ث -م Úه -ذأ أ÷ه -د أل-تضش-أم-ن-ي
ألضشخم أمأم أÿروقأت ألتي حصشلت هنأ
وه-ن-أك فÓ-ب-د م-ن أل-ت-ع-أم-ل ب-ح-ن-ك-ة وذكأء
معهأ من خÓل معأقبة أصشحأب ألنية ألسشيّة
وألنظر بوجه إأيجأبي بألنسشبة للحأ’ت ألتي
حصشلت بدون وجه قصشد.

ششرعنا ‘ إاعداد بطاقية وطنية لÓجئ Úاألفارقة
عن قضشية ألÓجئ Úأأ’فأرقة ألذين أنتششروأ

بكÌة ‘ ﬂتلف و’يأت ألوطن ،قأل ألوزير
بدوي إأن هؤو’ء هم ضشيوف أ÷زأئر وأّنهم
يسش- -ت- -ف- -ي -دون ح -أل -ي -أ م -ن أحÎأم أ÷زأئ -ر
للموأثيق ألدولية أŸتعلقة بألÓجئ ÚقأئÓ
إأن ه -ؤو’ء  ⁄ي -ل -ت -ح -ق -وأ ب-ب-ل-دن-أ ‘ ظ-روف
عأدية ،كأششفأ عن ألششروع ‘ إأعدأد بطأقية
وطنية خأصشة بهم ليتم ضشمأن –كم أمثل ‘
–ركأتهم وجنسشيأتهم مع موأصشلة ألتششأور
مع بلدأنهم أأ’صشلية لغرضض ترحيلهم ’حقأ
على غرأر مأ حصشل من ذي قبل مع دولة
ألنيجر بحيث ”ّ ترحيل أأ’’ف من رعأيأهأ
ب -أ’ت -ف -أق ب Úأل -دول -ت ،ÚمششÒأ إأ ¤وج -ود
÷نة وطنية خأصشة بألÓجئ Úترأسشهأ وزأرة
ألدأخلية.

م - - -ن- - -حت أ◊ك- - -وم- - -ي- - -ة
أ÷زأئ- - - -ري- - - -ة مسس - - -اع - - -دة
إأنسسانية جديدة بـ  30طنا
ل-لسس-ك-ان أل-ل-ي-ب-ي ÚأŸق-يمÚ
ب- -ب- -ل- -دي- -ات غ- -ات وأوب -اري
وغ -دأمسس حسس -ب-م-ا أف-اد ب-ه
أمسس ب -ي-ان ل-وزأرة ألشس-ؤوون
أÿارجية.
أوضش - - -ح أل - - -ب - - -ي - - -أن أن ““ه - - -ذه
أŸسش -أع -دة ت-ت-ك-ون أسش-أسش-أ م-ن
م -وأد غ -ذأئ -ي -ة وصش -ي-د’ن-ي-ة ”
نقلهأ وتسشليمهأ ‘ هذأ أليوم
ب - -أل - -تشش - -أور وأل - -ت- -نسش- -ي- -ق م- -ع
أŸؤوسشسشأت ألليبية ألششرعية““،
مششÒأ إأ ¤أن ““ه- - -ذه أŸب- - -أدرة
أ÷ديدة ألتي تدل على تضشأمن
أ÷زأئ- -ر م -ع ألشش -عب أل -ل -ي -ب -ي

’سش -ي -م -أ خ Ó-ل شش -ه -ر رمضش-أن
ألكر Ëتندرج ‘ إأطأر “ديد
أ÷هود أŸسشتمرة ألتي تبذلهأ
أ÷زأئ -ر Ÿسش -أع-دة ه-ذأ أل-ب-ل-د
ألششقيق و أÛأور قصشد ألتغلب
على أأ’زمة ألتي يوأجههأ منذ
سشنوأت““.
وخ - -لصض أل- -ب- -ي- -أن ب- -أل- -ق- -ول إأن
أ÷زأئ -ر ““ت-ع-ت-زم أ◊ف-أظ ع-ل-ى
روح ألتضشأمن هذه إأزأء ليبيأ و
م -وأصش -ل -ة أ÷ه -ود Œأه ج -م-ي-ع
أأ’ط -رأف أل -ل-ي-ب-ي-ة وتشش-ج-ي-ع-ه-أ
ومرأفقتهأ نحو أ◊ل ألسشيأسشي
وأ◊وأر أل- - -ل- - -ي- - -ب - -ي ألشش - -أم - -ل
وأŸصش -أ◊ة أل-وط-ن-ي-ة م-ن أج-ل
أ◊ف- -أظ ع- -ل- -ى وح- -دة أل- -ب- -ل -د
ألÎأبية ووحدة ششعبه““.
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نفى تÓزم التطرف الديني وا’نضسمام إا ¤الفكر الداعشسي ،عيسسى:

نصسوصض تشسريعية تعنى بإاصسÓح صسناعة الكتاب الديني واŸدرسسي وتطهÒه
’نهاء فوضسى الفتوى
هيئة توافقية Œمع فقهاء وعلماء إ
’وقاف ﬁمد عيسسى ،أامسس ،أان يكون هناك تÓزم ب Úالتطرف الديني والفكر الداعشسي،
نفى وزير الشسؤوون الدينية وا أ
’منية تفيد أان Œنيد الشسباب ‘ تنظيم داعشس ’ يعتمد دائما على التطرف الديني والفئة
’حصسائيات ا أ
مشسÒا إا ¤أان كل ا إ
اŸتشسددة بل معظم اÛندين ينتمون إا ¤عائÓت مسسيحية ويهودية .

سسعاد بوعبوشش
أاك- -د ع- -يسض- -ى خÓ- -ل ن- -دوة ح -ول
«الشضأن الديني ‘ الوقت الراهن :
ال- -وسض- -ط -ي -ة ،ال -ت -ط -رف وا◊وار م -ع
اآلخر» Ãجلسس األمة ،أانه بألنسضبة
ل -ل -ج -زائ-ر ال-ت-دي-ن ه-و م-ن ح-أل دون
انضض- -م- -أم ا÷زائ- -ري Úإا ¤ت- -ن- -ظ -ي -م
داعشس ب- -أع- -داد ك- -بÒة ،ول -ه -ذا ك -أن
هنأك حرصس كب Òعلى عدم ترك
اŸن- -أب- -ر ف- -أرغ- -ة وإاع -أدة اŸسض -ج -د
للمجتمع من خÓل تعي Úأائمة ذوي
ك -ف -أءة ع -ل-م-ي-ة ع-أل-ي-ة ي-داف-ع-ون ع-ن
اŸرج -ع -ي -ة ال-وط-ن-ي-ة وح-رم-ة اŸنÈ
وي-نشض-رون ال-وسض-ط-ي-ة ،ف-ك-أنت بÓ-دنأ
وأاصضبحت مدرسضة وعأصضمة اجتثأث
التشضدد والوقأية منه ‘ العأ.⁄
وكشضف الوزير لدى رده على أاسضئلة
اŸت-دخ-ل Úح-ول م-داخ-ل-ت-ه اŸتعلقة
بألسضيأسضأت الوطنية ‘ تأط Òالشضأن
ال- -دي -ن -ي ع -ن -ة ال -ت -حضض Òل -نصض -وصس
تشض-ري-ع-ي-ة ت-تضض-م-ن ت-نصض-يب نخب ‘
÷أن ال -ك-ت-أب-ة يسض-ه-رون ع-ل-ى إاع-داد
الكتأب الديني كرواية القرآان خأصضة
وأان -ه ه -ن -أك ح -رب رواي-أت ق-رآان-ي-ة،
و÷نة تعنى بألكتأب اŸدرسضي الذي
مأ يزال يحتأج إا ¤إاصضÓح ،بهدف
تصضفية برا›نأ التعليمية من األفكأر
الدخيلة لسضيمأ الكتأب الثأنوي الذي
Áأ ي -زال ي-درسس ال-ع-ق-ي-دة ال-وه-أب-ي-ة
بصضفة رسضمية.
وسض-ت-دخ-ل ال-نصض-وصس ال-تشض-ري-ع-ي-ة
حيز التطبيق ‘ ›أل رواية القرآان
الكر ،Ëطبأعة اŸصضحف واسضتÒاده
وطبأعة الكتأب الديني والكتأب شضبه
اŸدرسض- -ي و” اŸصض- -أدق- -ة ع -ل -ي -ه -أ
ومنهأ مأ نشضر ‘ ا÷ريدة الرسضمية
وسضيتم تنصضيب ÷أن قريبأ وسضتكون
هذه النصضوصس صضمأم األمأن للجزائر

مفتي ا÷مهورية و اختيأر شضخصضية
دينية مشضهود لهأ بألعلم.

توجيه اÿطاب اŸسسجدي إا¤
القضسايا التي تهم اÛتمع

مسض-ت-ق-ب Ó-لع-ت-م-أده-أ ع-ل-ى ال-ن-خ-ب-ة
العأŸة.

مواجهة التطرف باسستقراء
التاريخ اإلسسÓمي وتكريسض
اŸرجعية الوطنية
وب- -خصض- -وصس م- -واج- -ه- -ة ال- -ف- -ك -ر
اŸت- -ط- -رف ق- -أل ع- -يسض -ى إان -ه ي -جب
إادراك وجود إارادة ‘ إادخأل العأ⁄
اإلسضÓمي ‘ جدلية اŸذهب كهوية
وال- -ف- -رق ك -ج -نسض -ي -ة ،م -أ يسض -ت -دع -ي
اسضتقراء تأريخنأ اإلسضÓمي لتجأوز
كل ﬂأوفنأ من ﬁأولت تقسضيمنأ
طأئفيأ ،وذلك لن يكون إال بتقدË
ق-راءة ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-ل-م-رج-عية الوطنية،
والثقة ‘ معأŸهأ من علمأء ،نأهيك
عن معرفة من نحن ومأ هي خلفيتنأ
ومشض -أرب -ن-أ ،ألن السض-ع-ي إا ¤ت-ك-ريسس
مرجعيتنأ النأبعة من خلفية فكرية
موحدة هو سضعي ÷مع جهود خÒة

العلمأء و الفقهأء ‘ ا÷زائر حتى ل
‚ع- -ل م- -ن اŸذهب مسض- -ت- -ق- -ل ع- -ن
ال -ه -وي -ة ا÷زائ -ري -ة و اإلسض Ó-م  ،ب -ل
تكرسس النتمأء ،الهوية و التعأيشس مع
الختÓف .
وف- -ي- -م- -أ ت -ع -ل -ق Ãسض -أل -ة م -ف -ت -ي
ا÷م -ه -وري-ة ،أاك-د ع-يسض-ى أان ال-وزارة
ت -ق -دمت Ãشض -روع ي -ت -م-ث-ل ‘ إانشض-أء
ه-ي-ئ-ة إاف-ت-أء ت-ك-ون ت-واف-ق-ي-ة م-ن-ظمة
تسضهر على حل الفوضضى اŸطروحة
‘ ال- -ف- -ت- -وى  ،ع Èه- -ي- -ئ -ة اح -ت -ك -أم
ت -ف -أع -ل -ي -ة أاك -أدÁي-ة تشض-ك-ل ›م-ع-أ
ف -ق -ه -ي -أ ت -ت-ك-ون م-ن ف-ق-ه-أء و ن-خ-ب-ة
ج -م -أع-ي-ة و ع-ل-م-أء م-ت-خصضصض Úم-ن
ع-ل-وم م-ك-م-ل-ة ،ب-ح-يث ي-ك-ون ق-رارهأ
جمأعي تداو‹ ،وتكون الرئأسضة فيهأ
م -ؤوق -ت -ة م -ن خ Ó-ل ضض-م-أن ان-ت-خ-أب
رئيسس هذه الهيئة من نظرائه ،مؤوكدا
ال -ت -وج -ه إا ¤أاك -أدÁي -ة ع-ل-ى شض-أك-ل-ة
وق -ف -ي -أت أاج -دادن -أ ،م -أ ي -ع-ن-ي ع-دم
العمل بألصضورة النمطية اŸتمثلة ‘

وب - -خصض- -وصس أاخ- -ل- -ق- -ة اÿط- -أب
ال - -دي - -ن- -ي ق- -أل إان ه- -ذا األخ Òه- -و
األخÓق بحد ذاته ،لكن اÿلل Áكن
أان ي - -ك - -ون ‘ اŸضض- -م- -ون ول- -يسس ‘
اÿطأب ،فأŸطلوب اليوم مؤوسضسضته
بشض-ك-ل ي-خ-دم ال-غ-أي-ة م-ن-ه سض-واء ك-أن
مسض -ج -دي -أ أاو ت -رب -وي -أ أاو ث -ق -أف-ي-أ أاو
مؤوسضسضأتيأ.
م -ن ج -ه -ت -ه رّك-ز د.ع-م-أر ط-أل-ب-ي
خ Ó-ل م -داخ -ل -ت -ه ح -ول «ال -وسض-ط-ي-ة
والثقأفة اإلسضÓمية ‘ ا÷زائر» ،أان
الوسضطية ‘ اإلسضÓم “ثل العتدال
‘ اŸعأمÓت وسضلوك الفرد من دون
غ- -ل- -و ول تشض -دد ،وه -ي سض -م -ة األم -ة
اإلسضÓمية بنصس صضريح من القرآان،
ومن ثم فألثقأفة ا÷زائرية نأبعة من
ال -ث -ق-أف-ة اإلسضÓ-م-ي-ة ب-فضض-ل ان-ف-ت-أح
األمأزيغ على اإلسضÓم فكأن Áيلون
إا ¤اŸعأمÓت والتطبيق بعيدا عن
ال- -ت- -ن- -ظ Òال- -ب -أعث ع -ل -ى ال -ن -ق -أشس
وا÷دال.
وع-أد ط-أل-ب-ي إا ¤ضض-رورة ت-وج-ي-ه
اÿط - - -أب اŸسض - - -ج - - -دي Ÿع - - -أ÷ة
القضضأيأ التي تهم اÛتمع ،مشضÒا
إا ¤أانه حأن الوقت لتوضضيح بعضس
اŸف -أه -ي-م ل-ل-ن-أسس ألن-ن-أ أام-أم خ-ط-ر
اسض-ت-ع-م-أل ال-دي-ن ‘ السض-ي-أسض-ة وب-ن-أء
اسضÎاتيجيأت هدامة ونشضر اŸذهبية
ال -ق -أت -ل -ة اÿطÒة ،وه -ي مسض -ؤوول -ي-ة
ا÷ميع ألن الرؤويأ فسضدت وتداخل
البأطل مع ا◊ق مأ أاسضأء إا ¤اإلسضÓم
وإا ¤اÿط- -أب ال- -دي- -ن- -ي اŸع- -أصض- -ر
اŸعوج الذي أاصضبح يخأطب العقول.

دعا إا ¤التشسبث باليقظة الروحية لتحصس Úالشسباب

مصسطيفى :سسيناريوهات –بك ‘ ﬂابر غربية لتفكيكنا دينيا وثقافيا ولغويا
أاج-م-ع اŸت-دخ-ل-ون ‘ ﬁاضس-رة ن-ظ-م-ها أامسس
’على Ãقره ،على أاهمية
’سسÓمي ا أ
اÛلسس ا إ
ال- -ي- -ق -ظ -ة ال -روح -ي -ة ‘ –صس› Úت -م -ع -ات -ن -ا
’سسÓمية’ ،سسيما فئة الشسباب الذي يغرق ‘
ا إ
’ف- -ات ا’ج -ت -م -اع -ي -ة اÿطÒة ك -اıدرات،
ا آ
والتفكك بسسبب غياب الوازع الديني ‘ ظل ما
–ضس - -ره اıاب - -ر ال- -غ- -رب- -ي- -ة لضس- -رب ق- -ي- -م- -ن- -ا
’سسÓ-م-ي-ة،
ا◊ضس -اري -ة وه -وي -ت -ن -ا ال -ع -رب -ي-ة ا إ
م - -ط- -ال- -ب Úب- -إاق- -ح- -ام اŸؤوسسسس- -ات ‘ ال- -ي- -ق- -ظ- -ة
الروحية.

سسهام بوعموشسة
اسض -ت -ع -رضس بشض Òمصض -ط-ي-ف-ى وزي-ر سض-أب-ق وخ-بÒ
اقتصضأدي ‘ ،مداخلته بعنوان «النموذج النظري لدالة
اإلنتأج اŸبنية على الفقه اإلسضÓمي» ،اıططأت
الغربية منذ القرن  18لضضرب األمة اإلسضÓمية ‘
حضضأرتهأ وهويتهأ ،من بداية اسضتعمأر الدول العربية
بأسضم –صضيل الذهب الذي يسضمح بألثورة الصضنأعية،
و‘ القرن  19بدأا السضتعمأر الذي خطط له ‘ الثلث
األول من القرن  ،18من  1800إا 1830 ¤بأسضتعمأر
ا÷زائر.
و أاوضضح مصضيطفى ‘ هذا الصضدد ،أان السضتعمأر
قسض- -م ال- -دول وأانشض- -أ اŸدارسس ال- -عسض- -ك- -ري -ة وف -ك -رة
العسضكرة ،ألن السضتعمأر قوبل بثورات ،و‘ القرن 20
وق-عت ا◊رب ال-ب-أردة وال-ق-ط-ب-ي-ة ال-ث-ن-أئ-ي-ة ،وال-ف-ك-رة
السضيأسضية والعسضكرية الفكر الشضيوعي واليسضأري ،كمأ
وق-عت ات-ف-أق-ي-ة سض-أي-كسس ب-ي-ك-و ال-ت-ي أاع-طت م-ن-ط-قة
النفط لÈيطأنيأ ،بحيث وقع ‘ القرن 21اسضتغÓل
النفط الضضعيف للسضعودية ومأ جأورهأ والحتفأظ
بألنفط األمريكي‡ ،أ مكنهم من ربح الكلفة ا◊دية
Óنتأج.
لإ
وأاضضأف أانه ‘ ،الثلث األول من القرن 21انتهت
وظيفة النفط واألفكأر السضتعمأرية والسضيأسضية التي
كأنت ‘ القرن 19 Úو 20و أاتت ا◊أجة للمتغÒات
الثقأفية من أافكأر دينية ،ولغوية ،تراث ،روح ،نحل،
اإلرهأب ،والدين وغÒهأ ‘ القرن ،21مشضÒا إا ¤أان
اإلشضأرات األو ¤للتحول من متغÒات جديدة إلدارة
ال- -ع- -أ ⁄ب- -دأات سض- -ن- -ة  2001ع - -ن- -د ضض- -رب الÈجÚ
األمريكي.Ú
وقأل»خسضرنأ الفكرة السضتعمأرية وأاصضبحنأ دول
مسضتعمرة وخسضرنأ الفكرة السضيأسضية وخسضرنأ الفكرة
الق -تصض -أدي -ة وأاصض -ب -حت ال -دول اŸسض -ل-م-ة دول سض-وق
ول-يسضت مصض-ن-ع-ة ،و ن-خ-أف خسض-أرة ال-ف-ك-رة ال-ث-ق-أف-ية
ونصضبح سضوقأ ثقأفيأ للغأت واللهجأت والنحل واŸلل
للحداثة ومأ بعد ا◊داثة والفن».

Ÿنظومة روحية خÓل  15سضنة القأدمة.
وبأŸقأبل ،قأل مصضيطفى إان الدين هو حأفز من
حوافز اإلنتأج ،وأان اŸسضجد من األعوان القتصضأدية
الذي يعمل على نشضر عملية األخوة ،الÎبية ،وا◊ق،
ويرى اÿب Òأانه للقضضأء على الفقر ينبغي –ويل
أاموال الزكأة إا ¤سضيولة وفق مأ يتطلبه العصضر ،وذلك
برأاسضمتهأ كحقوق “لك ‘ شضكل أاسضهم ‘ شضركأت
وأاصضول اسضتثمأرية تخلق قيمة إاضضأفية ،ويأخذ الفقÒ
نصض-ي-ب-ه م-ن األسض-ه-م وي-داول-ه-أ وب-أل-ت-أ‹ ن-قضض-ي ع-ل-ى
الفقر ،مشضÒا إا ¤أان كÌة الفقراء ‘ عصضرنأ بسضبب
العمل بألزكأة التقليدية.
وشضدد اÿب Òالقتصضأدي ‘ هذا السضيأق ،على
ضضرورة التشضبث بأليقظة الروحية كي ل نقع ‘ هذا
اŸأزق بتحصض Úجيل الشضبأب ضضد مأ يحضضر له اآلن
من سضينأريوهأت تفكيك ديني وثقأ‘ ولغوي ،مؤوكدا
أان اإلشض- - -أرات م - -ن  2000إا 2017 ¤ب-أل-ه-جوم على
األب -راج ،وب -أل-ت-أ‹ ت-دشض Úق-أن-ون م-ك-أف-ح-ة اإلره-أب
ولصض -ق -ه ب -أإلسض Ó-م ،ت -ل -ت -ه -أ اإلصض Ó-ح -أت الÎب -وي -ة،
تسضريبأت المتحأنأت ،ضضعف الشضهأدات ،العنف ‘
اŸدارسس ،الغشس ،تفكيك اŸنظومة الÎبوية ،بحيث
ل تعطي جي Óيتحلى بأألخÓق ،بل جي Óمتعلمأ
فقط ،وهذا مأ نÓحظه ‘ ›تمعنأ على عكسس مأ
كأن ‘ اŸأضضي .كذلك تفكيك اللغة بتعويضس اللغة
التقليدية بأÙلية ،ترقية اللهجأت إا ¤لغأت رسضمية
‘ الكث Òمن الدول ،والتفكيك الديني بخلق عدة
مذاهب وطوائف ،كمأ أان هنأك إاشضأرات أاخرى “هد

شسايشسي :الدين هو أاهم عنصسر ﬁرك
للشسعوب وعلينا ضسبط اŸصسطلحات
من جهته ،تنأول األسضتأذ ﬁمد العربي شضأيشضي
موضضوع اليقظة الروحية لنهضضة اŸسضلم Úآافأق القرن
 ،22قأئ Óإان الدين هو أاهم عنصضر ﬁرك للشضعوب،
كمأ أان اليقظة الروحية هي ضضرورة عصضرية كونهأ
Óم -ة
ت- -دف- -ع الضض- -رر و–م- -ي ال- -ك- -ي- -أن ال- -وج -ودي ل  -أ
اإلسضÓ-م-ي-ة ،ون-ت-أئ-ج-ه-أ ق-ط-ع-ي-ة وت-قلل من التكأليف.
مشضÒا إا ¤أان هنأك أادلة من ا◊ديث النبوي وأادلة
ت -أري -خ -ي-ة ع-ن ال-ي-ق-ظ-ة ال-روح-ي-ة ،ال-ت-ي ك-أنت م-ن-ه-ج
الرسضول صضلى الله عليه وسضلم وكل تصضرفأته كأنت
م -ب -ن -ي-ة ع-ل-ى السض-تشض-راف وال-ت-خ-ط-ي-ط والسض-ت-ع-أن-ة
بألعلوم اıتلفة ،من خÓل السضعي لتحقيق خÒية
األمة.

’نعام والدواجن
اسستمعت ’نشسغا’ت اŸهني Úحول تسسويق أاغذية ا أ

وزارة التجارة تطمئن بتوف ÒاŸواد األولية

طمأنت وزارة التجأرة منتجي أاغذية الدواجن واألنعأم ومربي الدواجن خÓل لقأء جمعهأ أامسس مع
مهنيي هذا القطأع حول توفر اŸواد الضضرورية وسضهر مصضأ◊هأ على ذلك حسضبمأ أافأد به بيأن للوزارة.
و” تخصضيصس هذا الجتمأع الذي جرى Ãقر الوزارة «لÓسضتمأع لنشضغألت اŸهني ‘ Úهذا اŸيدان
حول مسضألة تسضويق أاغذية النعأم والدواجن» حسضب نفسس اŸصضدر.
و‘ هذا الصضدد ذكرت مصضألح الوزارة أانه ” خÓل األسضبوع اŸنصضرم تسضريح  167رخصضة اسضتÒاد
يتم Ãوجبهأ اقتنأء  2.128.779طن من الذرى و  462.076طن من الشضع Òو  495.514طن من فول
الصضوجأ و 9.041من اŸكمل اŸعد Êالفيتأميني.
كمأ ذكرت بألكمية اŸعتÈة التي ” اسضتÒادهأ ب Úينأير وابريل اŸأضضي تأريخ إاخضضأع اŸواد لنظأم
رخصس السضتÒاد والتي بلغ حجمهأ  1.794.750طن من الذرى و  278.166طن من الشضعÒو  501.435طن
من فول الصضوجأ و 20.870طن من اŸكمل اŸعد Êالفيتأميني إاضضأفة إا ¤التزام الديوان الوطني لتغذية
النعأم بتوف Òا◊صضة اıصضصضة له ‘ اآلجأل اÙددة.
وبهذا طمأنت وزارة التجأرة مصضنعي أاغذية الدواجن واألنعأم ومربي الدواجن حول توفر اŸواد
الضضرورية وسضهر مصضألح الوزارة على ذلك يضضيف ذات البيأن.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تبادل اÈÿات ‘ ›ال التصسال واإلعÓم
أاك -د وزي -ر ا’تصس -ال ،ج-م-ال ك-ع-وان،
لدى اسستقباله سسفÒة الو’يات اŸتحدة
’مريكية با÷زائر ،جوان بو’شسيك،
ا أ
على ضسرورة توطيد العÓقات اŸتميزة
ب Úال -ب -ل -دي -ن وب -ع -ث -ه -ا ل-تشس-م-ل ت-ب-ادل
’عÓ- -م،
اÈÿات ‘ ›ال ا’تصس - -ال وا إ
حسسب م -ا أاف -اد ب -ه ال -ي -وم ا’ث -ن Úب -ي-ان
لوزارة ا’تصسال.
وأاوضضح ذات اŸصضدر أان الطرف Úأاشضأدا
خÓل هذا اللقأء بـ»طبيعة العÓقأت اŸتميزة
ب Úا÷زائر والوليأت اŸتحدة األمريكية»،
مÈزي - -ن ‘ ذات ال - -وقت «ضض - -رورة ت- -وط- -ي- -د
العÓقأت اŸمتأزة ب Úالبلدين وبعثهأ لتشضمل
ت- - -ب - -أدل اÈÿات ضض - -م - -ن ﬁوري التصض - -أل
واإلعÓم».
كمأ اتفق الطرفأن على «مواصضلة تظأفر
ج-ه-ود ال-ب-ل-دي-ن ضض-م-ن مسض-ع-ى السض-ت-ث-مأر ‘
ال- -ع- -نصض- -ر ال- -بشض- -ري ال- -ذي ي -ب -ق -ى الضض -أم -ن
األسض- -أسض- -ي ‘ اÙأف- -ظ- -ة ع- -ل -ى اŸسض -ت -وى
اŸتميز اÙقق ضضمن هذا اإلطأر».
من جهتهأ ،أاعربت بولشضيك التي أانهت
فÎة انتدابهأ بأ÷زائر ،عن «عميق حبهأ
وتقديرهأ وارتبأطهأ بأ÷زائر ،والتي سضتعمل
على التعريف بهأ لدى عودتهأ إا ¤وطنهأ األم،
إاÁأنأ منهأ أان للجزائر وا÷زائري Úتأريخ
جميل لبد أان يروى للعأ.»⁄

 ..ويسستعرضض مع سسفÒة كندا العÓقات
الثنائية ‘ ›ال تكوين الصسحافة
اسض -ت -ع-رضس وزي-ر التصض-أل ،ج-م-أل ك-ع-وان،
أامسس ،مع سضفÒة كندا بأ÷زائر ،إايزابيل روي،
ال- -عÓ- -ق- -أت ا÷زائ -ري -ة-ال -ك -ن -دي -ة ‘ ›أل

الصض -ح -أف -ة واإلعÓ-م وه-ذا م-ن خÓ-ل األخ-ذ
بع Úالعتبأر التطورات اŸهنية والتكنولوجية
التي يعرفهأ قطأع التصضأل ،حسضب مأ أافأد به
أامسس الثن Úبيأن لذات الوزارة.
وأاوضضح ذات اŸصضدر أان اللقأء الذي جمع
وزي- -ر التصض- -أل ب -ألسض -فÒة ال -ك -ن -دي -ة ،سض -م -ح
بتحديد «آافأق العÓقأت الواعدة ب Úالبلدين
ب -أع -ت -ب -أر أان ك -ن-دا تسض-ت-ق-ب-ل ع-ددا ه-أم-أ م-ن
النخبة من أاصضول جزائرية».
كمأ كأنت هذه اŸنأسضبة فرصضة للتطرق
ıتلف «النقأط ا÷وهرية اŸشضÎكة التي
ت-ت-ق-أط-ع ع-ن-ده-أ م-واق-ف ال-دول-ت ،Úآامل‘ Ú
دفع مضضأعف Ÿسضتوى العÓقأت والتي من
شضأنهأ –قيق تبأدلت على مسضتويأت عدة،
خأصضة مأ تعلق Ãحوري التصضأل والعÓم،
معتÈين إايأهأ معÈا واثقأ بأمتيأز».

العسسكري يسستقبل سسف ÒاŸكسسيك

العÓقات الثنائية ‘ اÛال الŸÈاﬁ Êور اللقاء
اسضتعرضس رئيسس ÷نة الشضؤوون اÿأرجية
والتعأون الدو‹ وا÷ألية ا÷زائرية بأÿأرج
Ãج -لسس األم -ةﬁ ،م -د ال -ط -يب ال -عسض -ك-ري،
وسض- -ف ÒاŸكسض -يك ب -أ÷زائ -ر ،ج -ي -أن ج -وزي
غ- -ون- -زال -يسس م -ي -ج -أريسس ،أامسس ،ال -ع Ó-ق -أت
ال -ث -ن -أئ -ي -ة ب Úال -ب -ل -دي -ن ،خ -أصض-ة ‘ اÛأل
الŸÈأ ،Êحسضب مأ أافأد به بيأن للمجلسس.
وأاوضضح ذات اŸصضدر أانه ” خÓل اللقأء
«اسض-ت-ع-راضس ال-عÓ-ق-أت ال-ث-ن-أئ-ية ب Úالبلدين،

خأصضة ‘ اÛأل الŸÈأ ،Êوبحث السضبل
واآلل-ي-أت ال-ك-ف-ي-ل-ة ب-ت-وسض-ي-ع الشض-راكة وتطوير
وت -رسض -ي -خ ال -تشض -أور وال -ت -نسض -ي -ق ‘ اÙأف -ل
الŸÈأنية الدولية».
ك -م -أ ” «ت -ب -أدل اآلراء ح -ول ال -ع -دي -د م-ن
ال -قضض -أي -أ ذات اله -ت -م -أم اŸشضÎك ،خ-أصض-ة
قضض -ي -ة تصض -ف-ي-ة السض-ت-ع-م-أر ‘ إاف-ري-ق-ي-أ ع-ن
ط -ري -ق ت -ك -ريسس ح-ق الشض-عب الصض-ح-راوي ‘
تقرير مصضÒه طبقأ للشضرعية الدولية».

’رهابي Ãنطقة فينسسÈي بارك
ا’عتداء ا إ

رعية جزائرية من ب Úا÷رحى

ت- -وج- -د ضس- -ح -ي -ة ج -زائ -ري -ة م -ن بÚ
’ره-اب-ي
ا÷رح -ى ضس -ح -اي -ا ا’ع -ت-داء ا إ
ال - -ذي ارت - -كب ل - -ي - -ل - -ة أاول أامسس ق - -رب
مسس-ج-د ف-ي-نسسÈي ب-ارك ب-ل-ندن حسسبما
أاك- -ده ال- -ن- -اط- -ق ب- -اسس- -م وزارة الشس- -ؤوون
اÿارجية عبد العزيز بن علي شسريف.
أاوضض - -ح ال - -ن - -أط - -ق ب - -أسض- -م وزارة الشض- -ؤوون
اÿأرج- -ي- -ة ‘ تصض- -ري -ح ل -وأاج أان -ه «اسض -ت -ن -أدا
Ÿع-ل-وم-أت اسض-ت-ق-ت-ه-أ ق-نصض-ل-ي-ت-نأ بلندن توجد
رع -ي -ة ج -زائ -ري -ة م -ن ب Úا÷رح -ى ضض -ح -أي-أ
العتداء اإلرهأبي الذي ارتكب ليلة األحد 18
ج -وان ق -رب مسض-ج-د ف-ي-نسضÈي ب-أرك ب-ل-ن-دن
مضضيفأ أان «الضضحية اŸسضجلة لدى قنصضليتنأ
” نقلهأ إا ¤اŸسضتشضفى ‘ حألة حرجة».
وطمأن بن علي شضريف أان «حيأة الضضحية
ل- -يسضت ‘ خ- -ط -ر» ،مشضÒا إا ¤أان «ق -نصض -ل -ن -أ
بلندن قأم اليوم بزيأرتهأ».

العتداء على مسسجد بلندن :ا÷زائر
تدين بشسدة العتداء اإلرهابي
أاكد النأطق بأسضم وزارة الشضؤوون اÿأرجية،
ع- -ب -د ال -ع -زي -ز ب -ن ع -ل -ي شض -ري -ف ،أامسس ،أان
ا÷زائ -ر ت -دي -ن «ب -ل -ه -ج -ة شض-دي-دة» الع-ت-داء
بسضيأرة الدهسس الذي اسضتهدف مصضل Úمسضأء
أاول أامسس األح- - -د ب - -أل - -ق - -رب م - -ن مسض - -ج - -د
فينسضÈي بأرك بلندن والذي هو «عمل إارهأب
يتع Úإادانته».
وأاوضضح بن علي شضريف ‘ تصضريح لوأاج أان
«هذا العتداء اإلرهأبي ا◊أقد ضضد مصضلÚ
أاب -ري -أء ي -ه-دف ج-ل-ي-أ اŸسض-أسس ب-ق-ي-م السضÓ-م
والتسضأمح والتنوع غ Òأان التضضأمن اŸتزايد
وال -ف -ع -أل ب Úا÷أل -ي -أت م -ن شض-أن-ه ال-تصض-دي
إلي -دي -ول -وج -ي -ة ا◊ق-د وح-م-أي-ة اÛت-م-ع-أت
اŸسضتهدفة من خطر النقسضأم الذي يرجوه
اإلرهأب».
وأاضض- -أف ال- -ن- -أط- -ق ب- -أسض- -م وزارة الشض -ؤوون
اÿأرجية أانه «وأامأم هذا اŸشضهد ا÷ديد

ل-ل-ع-ن-ف ف-إأن-ن-أ ن-ق-دم ب-ت-عأزينأ اÿألصضة لعأئلة
ضضحية هذا العتداء ونتمنى الشضفأء العأجل
للجرحى كمأ نعرب عن تضضأمننأ مع ا◊كومة
والشضعب الÈيطأني.»Ú

تعرب عن تضسامنها مع ما‹ عقب العتداءين
اإلرهابي Úضسد معسسكر وﬂيم للجيشض
أاع -ربت ا÷زائ -ر ع-ن تضض-أم-ن-ه-أ م-ع شض-عب
وح -ك -وم -ة م -أ‹ ع -قب الع -ت -داءي -ن ال -ل -ذي-ن
اسض -ت -ه -دف -أ م -عسض -ك-را Ãن-ط-ق-ة ب-ي-ن-ت-أغ-ون-غ-و
وﬂيمأ ‘ كأنغأبأ ببأمأكو مؤوكدة «قنأعتهأ»
بأن اسضÎاتيجية العنف هذه سضتفشضل أامأم عزم
اŸألي Úعلى مواصضلة مسضأر اŸصضأ◊ة والبنأء
الوطني.
وصض - -رح ال - -ن - -أط- -ق ب- -أسض- -م وزارة الشض- -ؤوون
اÿأرجية عبد العزيز بن علي شضريف لوأاج،
عقب العتداءين اإلرهأبي Úاللذين اسضتهدفأ
ي - -وم  17ي -ون -ي-و اŸعسض-ك-ر ال-ك-أئ-ن Ãن-ط-ق-ة
ب-ي-ن-ت-أغ-ون-غ-و وي-وم  18ي-ون-ي-و ﬂي-م ك-أن-غ-أب-أ
ببأمأكو ،أان «مأ‹ شضهد خÓل األيأم األخÒة
تصضأعدا ألعمأل إارهأبية تعكسس اÙأولت
اليأئسضة ألصضحأبهأ ‘ عرقلة مسضÒة اŸأليÚ
نحو السضلم و السضتقرار».
وأاوضض - -ح أان «الع - -ت- -داء ع- -ل- -ى م- -عسض- -ك- -ر
ب -ي -ب -ن -ت -أغ -ون -غ -و ع -ل -ى غ -رار الع-ت-داء ال-ذي
اسضتهدف ﬂيم كأنغأبأ دليل على إارادة القوى
الظÓمية ‘ ضضرب مسضأر السضÓم Ãأ‹»
مضضيفأ «إاننأ ،والسضلم يواجه هذه العتداءات
ال -دام -ي -ة ،ن -ع -رب ع -ن تضض -أم-ن-ن-أ م-ع الشض-عب
وا◊كومة اŸألي Úالشضقيق Úكمأ نعرب عن
تعأطفنأ لعأئÓت الضضحأيأ».
وأاردف بن علي شضريف يقول «إاننأ على
يق Úأان اسضÎاتيجية العنف هذه سضتفشضل أامأم
عزم وإاصضرار كأفة التشضكيÓت اŸألية على
مواصضلة مسضأر اŸصضأ◊ة والبنأء الوطني».
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وزيرة الÎبية الوطنية نورية بن غÈيت:

التعامل بصسرامة مع تغيّب تÓميذ األقسسام النهائية

حرصست وزيرة الÎبية الوطنية نورية بن غÈيت ،على التذك Òبأان الدولة  ⁄تدخر أاي جهد لضسمان مصسداقية
لولويات ،لفتة إا ¤أانه ل سسبيل
لمكانيات ،وذكرت باŸناسسبة بأان اŸدرسسة النوعية أاولوية ا أ
المتحانات ،مسسخرة كل ا إ
لقسسام النهائية الذين
إا ¤ذلك ،إال ع Èالتكوين ‘ ،سسياق آاخر أافادت بأانه سسيتم التعامل بصسرامة أاك Èمع تÓميذ ا أ
يتغيبون منذ شسهر فيفري.

فريال بوشسوية
أاكدت وزيرة الÎبية الوطنية من من Èيومية
«اÛاه -د» ،أان ال -وزارة ال -وصس -ي -ة سس -ت-ت-ع-ام-ل
بصس- -رام- -ة أاك Èم- -ع ظ -اه -رة ت -غ -يب ت Ó-م -ي -ذ
اأ’قسسام النهائية التي تبدأا ‘ شسهري فيفري
ومارسص ،أاي منذ الفصسل الثا ،Êداعية اأ’ولياء
إا‡ ¤ارسسة الضسغط على أابنائهم ’سستكمال
ال -فصس -ول ال -دراسس -ي -ة ،ع -وضص الضس -غ -ط ع -ل-ى
اإ’دارة لتمكينهم من إاعادة سسنة دراسسية ⁄
يكملوها.
وبالنسسبة ل ÍغÈيت التي لطاŸا رافعت
◊لول بيداغوجية ،فان حل إاشسكالية تغيب
تÓميذ اأ’قسسام النهائية Ÿدة فصسل ÚكاملÚ
ت-ق-ري-ب-ا ،ي-ك-م-ن ‘ ت-ط-ب-ي-ق ال-ت-ق-ي-يم اŸسستمر
الكفيل بإالزام التÓميذ با◊ضسور ،وذهبت إا¤
أابعد من ذلك بقولها «’ يعقل منح شسهادة
م-درسس-ي-ة ل-ت-ل-م-ي-ذ ت-غ-يب نصس-ف السس-ن-ة بحجة
ال-ت-حضس Òل-ل-ب-ك-ال-وري-ا» ،ه-ذه اÓŸح-ظ-ات ⁄
“نعها من اإ’شسارة إا ¤أان مهمة ا◊رصص على
حضسورهم تقع على عاتق مديري اŸؤوسسسسات
الÎب- -وي- -ة ،وع- -ل- -ى اأ’ول- -ي- -اء أايضس -ا اŸل -زمÚ
بضسمان انضسباط أابنائهم.
وقالت بن غÈيت ‘ معرضص ردها على
سس -ؤوال ح -ول ال -ت -ط -وي -ر ال -ن -وع-ي ل-ل-م-ن-ظ-وم-ة
عموما ،وÙتوى الكتاب على وجه التحديد،
إان الوزارة الوصسية بذلت جهودا كبÒة وهي
تسس Òعلى الطريق الصسحيح ،لكنها أاقرت ‘
نفسص الوقت بأانها – ⁄قق بعد ما تصسبو إاليه
‘ هذا ا’Œاه ،و ⁄تخف أان معدي الكتب

الذين ينتمون إا ¤اŸنظومة الÎبوية ‘ حاجة
إا ¤مرافقة ،كما أانهم  ⁄يتلقوا تكوينا خاصسا.
وأاف- -ادت ‘ السس- -ي- -اق« ،ل- -ق- -د شس- -رع -ن -ا ‘
م- -راف- -ق- -ة م -ع -دي ال -ك -تب اŸدرسس -ي -ة ال -ع -ام
اŸاضسي ،وعززنا اŸرافقة هذه السسنة ،كما
يتم إاطÓق مناقصسات ‘ حال عدم ‚احها
يتم اعتماد الكتب القدÁة ‘ ،انتظار إاطÓق
مناقصسة أاخرى.
وبخصسوصص اسستÓم منشسآات تربوية جديدة
–سسبا للدخول اŸدرسسي اŸقبل ،أاكدت بن
غÈيت اسستÓم منشسآات جديدة ،كما كشسفت
ع -ن م -راسس-ل-ة ال-وزارة ال-وصس-ي-ة ال-وزارة اأ’و¤
ب -خصس -وصص اŸشس -اري -ع اÛم -دة أاي -ن ي -وج -د

كثافة عددية ،وعن –رك مديري الÎبية ‘
ب -عضص اŸن -اط -ق إ’ي -ج -اد ح-ل-ول اسس-ت-ع-ج-ال-ي-ة
لضسمان “درسص التÓميذ.
من جهة أاخرى ،و‘ حديثها عن قضسية
ال- -غشص ال- -ت- -ي وق- -عت السس- -ن- -ة اŸنصس- -رم -ة ‘
امتحانات شسهادة البكالوريا ،قالت إانه وبعد
–قيق وكيل ا÷مهورية مع  3أاشسخاصص بينهم
م -وظ -ف قضس -ى سس -ن -ة ك -ام -ل -ة ‘ السس -ج -ن ”
اإ’فراج عنه أامسص اأ’ول ،إاجراءات صسارمة
وعقاب كان ’بد منه ـ حسسب بن غÈيت ـ أ’ن
النتيجة أادت إا ¤العزوف عن الغشص ›ددا
خوفا من اإ’جراءات العقابية.
وت- -وق -فت ب -ن غÈيت ع -ن -د ا◊م -ل -ة ال -ت -ي
واج-ه-ت-ه-ا م-ن-ذ شس-غ-ل-ه-ا م-نصسب وزي-رة الÎب-ية
الوطنية ‘ العام  ،2014حملة شسرسسة ـ حسسبها
ـ اكتسست طابع عنف ،حدتها تراجعت اليوم
ومرد ذلك حسسبها الثمار التي أافرزتها جهود
الوصساية ،وتبني الرأاي العام Ÿا تقوم به’ ،فتة
إا ¤أانها اختارت اŸسسلك الصسعب بعيدا عن
الدÁاغوجية اأ’سسهل بكث.Ò
وذك- -رت ب- -اŸن- -اسس- -ب- -ة ،ب- -اأ’ه- -داف ال -ت -ي
سسطرتها قبل  3أاعوام ،ويتعلق اأ’مر بتعادل
ا◊ظ -وظ واŸسس -اواة ،وال-وصس-ول إا ¤م-درسس-ة
نوعية ،وترسسيخ «جزائريتنا» ‘ جانب الهوية،
وال-ت-ك-وي-ن ا÷ي-د ال-ك-ف-ي-ل ب-ت-حسس Úال-ن-وع-ي-ة،
واعÎفت بأان الفÎة اŸمتدة ب 2007 Úو2012
“يزت بعدم ا’سستقرار ما يحول دون “كن
أاي مسسؤوول من Œسسيد اإ’صسÓحات ،مشسيدة
با’سستقرار الذي –قق بفضسل جهود ا÷ميع
و‘ مقدمتهم الشسريك ا’جتماعي.

الرئيسس اŸدير العام Ÿؤوسسسسة نقل اŸسسافرين للوسسط لـ«الشسعب»:

نظام معلوماتي بالسساتل Ÿراقبة ا◊افÓت وخطوط جديدة نحو تندوف وإايليزي
كشس -ف غ -ي Ó-ن ع -ب -د ال -رزاق ال -رئ -يسس
اŸدي ال -ع -ام ل -ل -م -ؤوسسسس -ة ال -وط-ن-ي-ة ل-ن-ق-ل
اŸسسافرين ـ وسسط ـ عن ﬂطط اسستعجا‹
لع-ادة ال-ن-ه-وضس ب-الشس-رك-ة ورد العتبار
إ
لها بعد سسنوات من الركود والÎاجع أامام
زحف القطاع اÿاصس وانتشسار الكث Òمن
السسلوكيات غ Òالشسريفة من قبل بعضس
اŸت -ع -ام -ل Úال -ذي -ن أاسس -اؤووا ك -ثÒا ل-ق-ط-اع
ال -ن -ق -ل الÈي وم-ا ح-وادث اŸرور ال-ك-ثÒة
ال- -ت -ي ب -اتت ت -تسس -بب ف -ي -ه -ا ا◊اف Ó-ت إال
م -ؤوشس -ر ع -ل -ى أاه-م-ي-ة ت-ط-وي-ر ال-ق-ط-اع م-ن
خÓ- -ل وضس- -ع أاسسسس تسس- -ي ÒاحÎا‘ يضس- -ع
خدمة اŸسسافر كأاولوية.

حكيم بوغرأرة
أاوضس -ح غ -ي Ó-ن أان اŸؤوسسسس -ة ال-ت-ي ت-وظ-ف
 284عام Óقد وقعت اتفاقية مع اتصسا’ت
ا÷زائ-ر ل-ت-زوي-ده-ا ب-ن-ظ-ام م-ع-ل-وم-اتي يسسمح
للمؤوسسسسة Ãراقبة ا◊افÓت ‘ ﬂتلف ربوع
الوطن وعن كل حركة ‘ اÙرك أاو السسرعة
اŸسستعملة أاو نوع العطب الذي حدث إان قدر
الله ،وهذا ‘ سسياق إارسساء اŸعاي ÒالعاŸية
‘ قطاع النقل الÈي مع الÎكيز على ضسرورة

ا◊فاظ على أامن وسسÓمة اŸسسافر كرأاسسمال
أاسساسسي.
و‘ سسياق تطبيق اŸبادئ العاŸية للسسÓمة
اŸروري- -ة ق- -امت اŸؤوسسسس -ة بضس -ب -ط سس -رع -ة
ا◊افÓت  54التي تشسكل حظÒة اŸؤوسسسسة
ح - -يث ’ ت - -ت- -ج- -اوز  100ك- -ل -م ‘ السس -اع -ة،
ا◊افÓت التي “تلكها اŸؤوسسسسة ’ يتجاوز
عمرها  03سسنوات وهي مسستوردة من إايطاليا
وبلجيكا يقارب سسعر الواحدة منها  4مÓيÒ
سسنتيم.
وافتكت الشسركة ‘ سسياق اسسÎجاع مكانتها
‘ السس- -وق ‘ آاخ- -ر صس -ال -ون دو‹ ل -لسس -ي -اح -ة
أاسس- -واق- -ا م- -ه- -م- -ة م -ع ال -ك -ث Òم -ن ال -وك -ا’ت
السس -ي -اح -ي -ة ال -ت -ي ت -ب -حث ع -ن ن -ق -ل السس -ي -اح
ا÷زائري Úإا ¤تونسص برا ووجدوا ‘ عروضص
اŸؤوسسسسة أاحسسن العروضص خاصسة من خÓل
التزامها باŸعاي ÒالعاŸية ‘ السسÓمة.
وتسسارع اŸؤوسسسسة الزمن إ’عادة تهيئة مقر
ال-روي-ب-ة وتسس-ط ÒإاسسÎات-ي-ج-ي-ة ط-ويلة اŸدى
للتعريف بنشساطاتها أ’ن القطاع ﬁفز على
ا’سس -ت -ث -م -ار ال-ذي سس-ي-ك-ون ح-ج-ر ال-زاوي-ة ‘
مسس-ت-ق-ب-ل الشس-رك-ة م-ع إام-ك-ان-ي-ة ف-ت-ح خ-طوط
جديدة.

وتقوم اŸؤوسسسسة حاليا بتجريب حافÓت
مرسسيدسص جديدة لفتح خطوط جديدة نحو
تندوف وايليزي وبرج باجي ﬂتار من جهة
لفك العزلة عن تلك اŸناطق وتشسجيع التنمية
اŸسس- -ت- -دام- -ة ،و“ك ÚاŸواط- -ن م -ن أاحسس -ن
اÿدم -ات ح -يث ت -ت -وف -ر ك-ل ا◊افÓ-ت ع-ل-ى
م -راح -يضص وث Ó-ج-ات وأاج-ه-زة ت-ل-ف-از تضس-م-ن
الراحة للعائÓت وكل الشسرائح اأ’خرى.

 13عام Óيحالون على التقاعد

كرمت اŸؤوسسسسة الوطنية لنقل اŸسسافرين
وسسط  13عام Óأاحيلوا على التقاعد مؤوخرا
ح - -يث ق - -امت اإ’دارة بÎق- -ي- -ة ه- -ؤو’ء ح- -ت- -ى
يتحصسلوا على معاشص كر Ëو” تنظيم حفل
وزعت فيه هدايا رمزية للمتقاعدين مع منح
وعود Ÿن أاراد العودة للنشساط ‘ حال –سسن
نشساط الشسركة.
وقد اسستحسسن العامل وحيد بلحاد الذي
قضسى أاك Ìمن  20سسنة ‘ اŸؤوسسسسة اŸبادرة
وثمن دور اإ’دارة التي اسستملت طلبات –سسÚ
أاجورهم لÓسستفادة من تقاعد كر Ëكما تلقوا
منحة الذهاب التي Áكن أان تكون متنفسسا
للكثÒين ‘ ظل ارتفاع مسستوى اŸعيشسة.

لو ¤من رمضسان
خÓل العشسرين يوما ا أ

عمليات Œارية بدون فوترة بحوا‹  6مÓي Òدج
سس-ج-لت مصس-ال-ح ال-رق-اب-ة ال-ت-اب-ع-ة
ل -وزارة ال -ت -ج -ارة خ Ó-ل ال -عشس -ري-ن
ي- - -وم- - -ا الأو ¤م- - -ن شس- - -ه - -ر رمضس - -ان
ع- -م- -ل- -ي- -ات Œاري- -ة ب- -دون ف- -وت- -رة
قاربت قيمتها  6مليارات دج ‘ حÚ
” حجز سسلع Œاوزت قيمتها اŸالية
 814م -ل -ي -ون دج حسس -ب -م -ا اأع-ل-ن-ت-ه
الوزارة اأمسس ‘ حصسيلتها.
خÓل الفÎة اŸمتدة من  27ماي اإ¤
 15ج- -وان  ” 2017تسس -ج -ي -ل 146 . 683
تدخل مكن من تسسجيل ﬂ 29 . 847الفة
و–رير ﬁ 28 . 704ضسر فيما بلغ عدد
العينات اŸقتطعة  1 . 427واقÎاح غلق
ما ’ يقل عن .Óﬁ 1 . 279
و‘ ›ال م - - -راق- - -ب- - -ة اŸم- - -ارسس- - -ات
التجارية ” اإجراء  80 . 202تدخل نتج
ع -ن-ه م-ع-اي-ن-ة ﬂ 18 . 239ال-ف-ة و–ري-ر
ﬁ 17 . 530ضس -ر م -ت -اب -ع -ة قضس-ائ-ي-ة م-ع
اقÎاح الغلق ا’إداري لـﬁ 959ل Œاري.

كما سسمحت هذه التدخÓت بالكشسف
عن مبلغ اإجما‹ لعدم الفوترة يقدر بـ
 5 , 787مليار دينار جزائري وحجز سسلع
بقيمة  778 , 28مليون دينار جزائري.
واأشسار البيان اإ ¤اأن طبيعة اıالفات
اŸسسجلة تتمثل اأسساسسا ‘ عدم ا’إعÓم
ب -ا’أسس -ع -ار وال -ت -ع -ري -ف-ات (  ٪55 , 5م- - - -ن
›موع اıالفات) عدم الفوترة (12 , 7
 ) ٪معارضسة الرقابة (‡ )٪5 , 86ارسسة
نشس- -اط Œاري دون ال- -ق- -ي- -د ‘ السس- -ج -ل
التجاري (‡ )٪ 4 , 64ارسسة اأسسعار غÒ
شس-رع-ي-ة (  )٪2وع -دم ت -ع -دي -ل ال -ق -ي -د ‘
السسجل التجاري (.)٪2 , 25
وب -خصس-وصص ع-م-ل-ي-ات م-راق-ب-ة ا÷ودة
وق - -م - -ع ال- -غشص ق- -امت ن- -فسص اŸصس- -ال- -ح
بـﬂ ‘ 66 . 481ت-ل-ف فضس-اءات ال-ت-زوي-د
نتج عنه معاينة ﬂ 11 . 608الفة و–رير
ﬁ 11 . 174ضسر متابعة قضسائية واقÎاح
الغلق ا’إداري لـ ﬁ 320ل Œاري.

ك-م-ا سس-م-حت ه-ذه ال-ت-دخÓ-ت ب-ح-ج-ز
كمية تقدر بـ  147 , 82طن من السسلع غÒ
م -ط -اب -ق -ة اأو غ Òصس -ا◊ة ل Ó-سس -ت -هÓ-ك
ب -ق-ي-م-ة م-ال-ي-ة ت-ق-در  35 , 81م-ل-ي-ون دج
سس -ل -مت م -ن-ه-ا  35 , 36ط -ن م -ن السس -ل -ع
الصسا◊ة لÓسستهÓك بقيمة مالية تقدر
ب -ـ  8 , 23م -ل -ي -ون دج وج -هت اإ ¤م-راك-ز
اŸنفعة العامة.
وتنوعت طبيعة اıالفات اŸسسجلة
‘ هذا اÛال حيث “ثلت اأسساسسا ‘
ان -ع -دام ال -ن -ظ -اف -ة وال -ن -ظ-اف-ة الصس-ح-ي-ة
( ٪40 , 45م- - - -ن ›م- - - -وع اıال - - -ف - - -ات
اŸتعلقة Ãراقبة ا÷ودة وقمع الغشص)
ع - - -دم احÎام درج - - -ة ح - - -رارة ا◊ف - - -ظ
( )٪14 , 23حيازة وبيع مواد غ Òصسا◊ة
لÓسستهÓك (  )٪13 , 73انعدام الرقابة
ال-ذات-ي-ة (  )٪8 , 5ع -دم م -ط -اب -ق-ة ال-وسس-م
( )٪5 , 25حيازة وبيع منتوج غ Òمطابق
(.)٪5 , 12
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أاشسرف على ندوة تاريخية حول شسهيد اŸقصسلة أاحمد زبانة Ãعسسكر

زيتو :Êا◊كومة أاعطت أاولوية قصسوى ‘ برنا›ها لكتابة التاريخ

أاكد وزير اÛاهدين أان ا◊كومة و‘
لصس Ó-ح-ات رئ-يسس
ب -رن -ا›ه -ا اŸك -رسس إ
ا÷مهورية وبرنا›ه التنموي الشسامل
لصس -ع-دة؛ أاع-طت أاول-وي-ة
ع -ل -ى ك -اف -ة ا أ
قصسوى لتعزيز مكانة التاريخ والهوية
الوطنية وتثم Úكل ما يعد رابطا بÚ
لمة ومسستقبلها.
تاريخ ا أ
وكان وزير اÛاهدين الطيب زيتو Êقد
أاشس- - -رف أامسص ع- - -ل - -ى إاح - -ي - -اء ال - -ذك - -رى 61
’سس-تشس-ه-اد ال-ب-ط-ل ال-رم-ز اح-م-د زب-انة والتي
خصست بÈنامج ثري تضسمن جانب منه تنظيم
ن-دوة ت-اري-خ-ي-ة ب-ع-ن-وان ‘‘اح-م-د زب-انة مفخرة
الشسهداء على مذبح ا◊رية‘‘ احتضسنتها قاعة
اÙاضس-رات ÷ام-ع-ة مصس-ط-ف-ى اسس-ط-م-ب-و‹
ونشس -ط -ه-ا ن-خ-ب-ة م-ن ال-دك-ات-رة وال-ب-اح-ث‘ Ú
ت -اري -خ ال -قضس -ي -ة ال -وط-ن-ي-ة إا ¤ج-انب ع-رضص
شس -ري -ط وث -ائ -ق -ي قصس Òت -ن -اول شس-ه-ادة ح-ي-ة
ل -ل -م-ح-ام-ي الشس-خصس-ي ل-لشس-ه-ي-د اح-م-د زب-ان-ة
خÓل فÎة سسجنه _اŸرحوم ﬁود زرطال_
تضس -م -نت ت -ف -اصس -ي -ل ﬁاك -م -ة اح -م -د زب -ان-ة
الظاŸة وإاعدامه الشسنيع باŸقصسلة.
و جدد زيتو Êعزم الوزارة تعزيز منظومة
كتابة التاريخ بأاقÓم وطنية نزيهة وﬂلصسة،
مؤوكدا أان ا◊كومة وضسمن برنا›ها الذي
يعد امتدادا لÈنامج رئيسص ا÷مهورية أاولت
أاهمية قصسوى Ûال الÎاث الثقا‘ والتاريخ
ال-وط-ن-ي ال-ذي تسس-ت-ل-ه-م م-ن-ه ال-ع Èوال-دروسص
وتغذى به الذاكرة الوطنية وتصسنع به صسحوة
الوطن.
وأاشسار زيتو Êإا ¤العناية Ãقابر الشسهداء
واŸعا ⁄التاريخية والتعريف بشسهداء الثورة
وﬂت -ل -ف اŸن -اسس -ب -ات ال-وط-ن-ي-ة واÙط-ات
التاريخية على اعتبار أانها جزء ’ يتجزأا من
خطة كتابة التاريخ الوطني ومسسأالة ا◊فاظ
على الهوية الوطنية كونها تبقى شسواهد حية

أ’هم اŸراحل التاريخية التي عاشستها البÓد.
ك -م-ا ع-اي-ن وزي-ر اÛاه-دي-ن م-راح-ل م-ن
ت-ه-ي-ئ-ة م-قÈة ل-لشس-ه-داء Ãدي-ن-ة سس-يق وأاخرى
Ãدينة اŸامونية وقدم خÓل زيارته Ÿعرضص
م -ت -ح -ف اÛاه -د ب-ب-ه-و ا÷ام-ع-ة ت-ع-ل-ي-م-ات
ل -ل -ق -ائ -م Úع -ل -ى اŸت -ح-ف تصسب ‘ ضس-رورة
ا’ل-ت-زام ب-إاج-راءات وم-راح-ل ج-م-ع وتسس-ج-ي-ل
الشس- -ه- -ادات ا◊ي- -ة وال- -ت- -ن -ق -ل Ÿق -ار إاق -ام -ة
اÛاهدين اŸرضسى واŸسسن ‘ Úحال تعذر
جمع شسهادتهم على مسستوى مصسالح اŸركز
ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -دراسس -ات وال -ب -حث ‘ ا◊رك -ة
ال -وط -ن -ي -ة وث -ورة أاول ن -وف -م Èل-ي-خ-ت-ت-م وزي-ر
اÛاه- -دي- -ن زي- -ارت- -ه ب -اŸن -اسس -ب -ة ب -ت -ك -رË
اÛاه-د سس-ع-ي-د اسس-ط-م-ب-و‹ رف-ي-ق الشس-ه-ي-د
اح -م -د زب -ان-ة وم-ن-ح ›م-وع-ة م-ن اأ’شس-رط-ة
الوثائقية التاريخية اŸنتجة Ãركز الدراسسات
ال-ت-اري-خ-ي-ة وال-ب-حث ب-ت-اري-خ ا◊رك-ة ال-وطنية
وال- -ث- -ورة ا÷زائ- -ري- -ة ل- -لسس- -ل -ط -ات ال -و’ئ -ي -ة
Ãعسسكر.

معسسكر :أم أ .Òÿسس

شسرفة يدعو إا ¤تسسريع اŸشساريع التي تنجزها الشسركات الصسينية
دع - -ا وزي - -ر السس - -ك- -ن وال- -ع- -م- -ران
واŸدينة ،يوسسف شسرفة ،أامسس ،لدى
اسس-ت-ق-ب-ال-ه لسس-ف Òج-مهورية الصسÚ
الشسعبية ،يانغ غوانغيو ،إا ¤تسسريع
وتÒة إا‚از اŸشساريع السسكنية التي
تشس -رف ع -ل-ي-ه-ا الشس-رك-ات الصس-ي-ن-ي-ة
وتسسليمها ‘ أاجالها اÙددة ،حسسب
بيان للوزارة.
وبعد أان تطرق الطرفان اإ ¤عÓقات
التعاون التي تربط ا÷زائر والصس Úسسواء
من الناحية التاريخية أاو ا’قتصسادية« ،األح
وزير السسكن على ضسرورة تسسريع وتÒة
إا‚از اŸشس -اري -ع وتسس -ل -ي -م-ه-ا ‘ آاج-ال-ه-ا
اÙددة».
وقد أابدى السسف Òالصسيني اسستعداده
«ل- -ل- -ع- -م -ل ع -ل -ى Œن -ي -د شس -رك -ات ب Ó-ده
Ÿواصس- -ل- -ة إا‚از اŸشس- -اري- -ع السس- -ك- -ن- -ي -ة

والتجهيز العمومي اŸوكلة لها» ،حسسب
البيان.
وخ Ó-ل ه -ذه ال -ل -ق -اء ت-ب-ادل ال-ط-رف-ان
ا◊ديث حول أاهم اŸشساريع التي تخصص

اسستقبل وزير الشسباب والرياضسة
ال -ه -ادي ول -د ع -ل -ي رئ -يسس م -ؤوسسسس-ة
فريق جبهة التحرير الوطني رفقة
أاعضس- -اء اŸك- -تب ال- -ت- -ن -ف -ي -ذي وذلك
Ãقر الوزارة.
وأاشس -ار ال -وزي -ر ‘ مسس -ت-ه-ل ال-ل-ق-اء أان-ه
حرصص على ا’نطÓق ‘ هذا الطور من
ا’سستشسارات باسستقبال اŸؤوسسسسة تكرÁا
ل -ع -م -ل -ه -ا ‘ صس -ال -ح الشس-ب-ي-ب-ة ا÷زائ-ري-ة
ودÁومة القيم التي Áثلها هذا الفريق
الرمز.
وع- - -رضص أاعضس- - -اء اŸؤوسسسس- - -ة ب - -ه - -ذه
اŸن - -اسس - -ب - -ة اÙاور ال - -كÈى ıط- -ط
ع-م-ل-ه-م ال-ذي ي-رت-ك-ز أاسس-اسس-ا ع-ل-ى ك-تابة
التاريخ ،نقل القيم والتكوين.
وع- -ل- -ى ه -ذا اأ’سس -اسص اأك -د ول -د ع -ل -ي
اسس -ت -ع -داد ق -ط -اع -ه Ÿراف -ق -ة اŸؤوسسسس-ة
لتجسسيد هذا اıطط على اŸيدان على
اŸسستوي ÚاÙلي والوطني.
وع -اد ال -وزي-ر لÓ-ت-ف-اق-ي-ة اŸوق-ع-ة بÚ
وزارة الشس- -ب- -اب وال- -ري- -اضس- -ة وا’–ادي- -ة
ا÷زائرية لكرة القدم ،واŸتعلقة بتنفيذ
ق -رارات رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة واŸتعلقة بتدعيم وترقية كرة

ال- -ق- -دم ل- -ل- -ه- -واة ،ح- -يث دع- -ا اŸؤوسسسس -ة
لÓلتحاق بهذا اŸسسعى ‘ إاطار اإ’طÓق
ق-ري-ب-ا ل-ل-ب-ن-د اŸت-ع-ل-ق ب-التكفل بالتكوين،
’سسيما اإ’طارات الفنية.
وتتواصسل هذه اللقاءات مع ا’–اديات
الرياضسية من أاجل وضسع خارطة طريق
لتحديد اأ’هداف على اŸدى القصس،Ò
اŸت -وسس -ط وال -ط -وي -ل ح-يث ت-ع-م-ل وزارة
الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة ب-ال-ت-ع-اون ال-وث-ي-ق م-ع
ا’–اديات.

ولد علي يسستقبل أاعضساء مؤوسسسسة فريق جبهة التحرير الوطني

ألثÓثاء  20جؤأن  2017م
ألمؤأفق لـ  25رمضسان  1438هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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«إلششعب» ترإفق مصشالح إلدرك إلوطني بالبليدة

بوفاريك عاصسمة رمضسان ...الشساربات والز’بية تكبد
ا÷زائريﬂ Úالفات رادار يومية

ألعدد
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تهديد بفرضس غرإمة  100أإلف دينار ضشد إıالفÚ

 919تاجر مسسخروم للمداومة أاثن ـ ـاء
العيـ ـ ـ ـد ببومـ ـ ـرداسس

^  35حادثا مروريا وسشحب  335رخصشة منذ بدإية ششهر رمضشان

بوفاريك عاصشمة رمضشان ،هكذإ يحبذ إلصشائمون منادإتها ،فهم يفضشلون زيارتها كل مسشاء لقتناء إلششاربات و
لفرإط ‘ إلسشرعة
إلزلبية إŸششهورة بها ،إذ ل Áكن إلسشتغناء عنها ‘ رمضشان حتى لو كلفتهم أإك Ìمن قيمتها ،بسشبب إ إ
لصشابات بليغة ،و منهم من
فهناك من يتعرضس ◊ادث مرور يؤودي إ ¤خسشائر مادية كبÒة للمركبة و رÃا يتعرضس إ
لمني Ÿصشالح إلدرك إلوطني إلتي تسشجل يوميا
يضشطر إ ¤دفع غرإمة  4000دج بعد إلتقاطهم من طرف رإدإر إ◊اجز إ أ
لفطار يوميا و  21حادثا مروريا.
لخÒة قبل إ إ
ما يقارب ﬂ 70الفة رإدإر ‘ إلسشاعة إ أ

سش -خ -رت م -دي -ري -ة إل -ت -ج-ارة ل-ولي-ة
ب-ومردإسس  919ت-اج-رإ لضش-مان إŸدإومة
أإيام عيد إلفطر إŸبارك من إجل إلعمل
لنشش -ط -ة إل -ت -ج -اري -ة
ع -ل -ى إسش -ت -م -رإر إ أ
لسش -اسش-ي-ة بصش-ف-ة ع-ادي-ة و
وإÿدم -ات إ أ
إلسش-م-اح ل-ل-م-وإط-ن Úب-اق-ت-ناء ما يلزمهم
بعيدإ عن كل أإششكال إلندرة وإلتذبذب
‘ إل- -ت- -م- -وي- -ن ،أإو ت -ع -م -د غ -ل -ق إÓÙت
ون -ق -اط إل -ت-وزي-ع ت-ه-رب-ا م-ن إŸسش-ؤوول-ي-ة
إل -ت -ي ت -ع -ت Èأإخ Ó-ق -ي -ة ق -ب-ل أإن ت-ك-ون
قانونية ملزمة.

قائمة بـ  445تاجرأ ‘ أŸؤأد ألغذأئية157 ،
ج -زأرأ وﬂ 129ب-زة م-ن-تشس-رة ع-ل-ى مسس-ت-ؤى
ترأب ألؤ’ية.
كما ” تسسخﬁ 38 Òطة للتزود بالؤقؤد137 ،
مطعما 4 ،ملبنات و  9مؤؤسسسسات متخصسصسة
‘ إأن -ت -اج ألسس -م -ي-د وك-ل ه-ذأ ÷ع-ل أŸؤأط-ن
يقضسي مناسسبة ألعيد ‘ ظروف عادية بعيدأ
ع -ن ه -اجسض رح -ل -ة أل -ب -حث ع-ن م-ادة أÿب-ز
وكيسض أ◊ليب ألتي كثÒأ ما عكرت صسفؤ مثل
ه- -ذه أŸن -اسس -ب -ات أل -ه -ام -ة رغ -م أإ’ج -رأءأت
أŸتخذة من قبل مديرية ألتجارة كل سسنة
إ’ل- -زأم أل -ت -ج -ار أŸع -ن -ي Úب -إاحÎأم ب -رن -ام -ج
أŸدأومة ألذي Áتد هذه ألسسنة إأ ¤أك Ìمن
يؤم.Ú
يذكر أن أŸديرية أŸعنية سسخرت  64عؤن
مرأقبة Ÿتابعة مدى أحÎأم ألتجار أŸعنيÚ
ل-ه-ذه أل-ت-ع-ل-ي-م-ات وأل-ت-ه-ديد باتخاذ إأجرأءأت
صسارمة ضسد أıالف Úقد تصسل إأ ¤غرأمة
مالية بـ  100ألف دينار وغلق أÙل ألتجاري.

‘ إط- -ار إÿرج- -ات إŸي- -دإن -ي -ة إل -ت -ي
ي -ق -وم ب -ه -ا وإ‹ ولي -ة سش-ط-ي-ف ،ن-اصش-ر
معسشكري ،إﬂ ¤تلف بلديات إلولية
لخÒة ،و ه -ذإ ل -ل -وق-وف ع-ل-ى
‘ إŸدة إ أ
م -دى ت -ق -دم أإشش -غ -ال ﬂت -ل-ف إŸشش-اري-ع
إلتنموية و إÿدماتية ،قام ،أإول أإمسس
لحد Ã ،عاينة مرإفق قطاع إÿزينة
إ أ
إلعمومية و إلضشرإئب ببلديتي سشطيف
و إلعلمة.

منذ ،2007أي ما يقارب  10سسنؤأت ،و أعتÈ
ألؤأ‹ ‘ ،تدخله أمام أŸكلف Úبا’‚از  ،أنه
حقيقة ،فان هناك بعضض ألصسعؤبات أŸالية
‘ أŸدة أأ’خÒة ،و سستعمل أإ’دأرة ألؤ’ئية
على حلها لدفع هذأ أŸشسروع نحؤ أأ’مام
إ’“ام أشس -غ -ال -ه ،ل -يسس -ت -ل-م ق-ب-ل ن-ه-اي-ة ألسس-ن-ة
أ÷ارية.
وأع- -ت Èأل -ؤأ‹ ‘ ،ن -فسض ألسس -ي -اق ،أن ه -ذأ
أŸرف- - -ق ج- - -د ح- - -ي - -ؤي ‘ ›ال –صس - -ي - -ل
ألضسرأئب ‘ أŸنطقة ،وألتي تعرف نشساطا
أق -تصس -ادي -ا و Œاري -ا ك -بÒأ ،ك -م -ا أن -ه ي -ق -دم
خ- -دم- -ات ج -ل -ي -ل -ة ‘ إأط -ار –سس Úأÿدم -ة
ألعمؤمية للمؤأطن.Ú

بومرداسس :ز /كمال

البليدة /آاسسيا مني
””إلششعب”” وقفت رفقة مصسالح ألدرك ألؤطني
على ﬂتلف أإ’جرأءأت أأ’منية أŸسسخرة من
أج -ل ضس -م -ان أأ’م -ن و ألسس -ك-ي-ن-ة أل-ع-م-ؤم-يÚ
بؤ’ية ألبليدة ،حؤأجز أمنية Œتازها آأ’ف
أŸركبات يؤميا باŒاه بؤفاريك عدد هائل
م -ن ألسس -ي -ارأت أل -ت -ي تسس Òبسس -رع-ة ج-ن-ؤن-ي-ة
ق -ادم -ة م -ن ﬂت -ل-ف و’ي-ات أل-ؤط-ن ق-درت-ه-ا
مصسالح ألدرك ألؤطني باآ’’ف يؤميا وجهتهم
كلها نحؤ Óﬁت بيع ألشساربات و ألز’بية
أŸع -روف -ة ‘ ب -ؤف -اريك إأ’ أن -ه -م ي-غ-ادرون و
معهم ﬂالفات أإ’فرأط ‘ ألسسرعة.
و ب -ع -ي -دأ ع -ن –ري -ر أıال -ف-ات و أل-ع-م-ل
أل -ردع -ي Ÿصس -ال -ح أل-درك أل-ؤط-ن-ي ““ألشس-عب““
رفقة عدد من أŸؤؤسسسسات أإ’عÓمية كانت لها
ف -رصس -ة أ’ط Ó-ع ع -ل -ى أÿدم -ات أإ’نسس -ان-ي-ة
أŸقدمة من طرف هذأ ألسسلك ألذي بات
شس-ري-ك-ا أج-ت-م-اع-ي-ا ب-ام-ت-ياز خاصسة ‘ ألشسهر
ألفضسيل ،حيث حرصست ألقيادة على ألتنسسيق
مع ﬂتلف أ÷معيات أÒÿية لتسسهيل عملهم
أل-تضس-ام-ن-ي أÿاصض ب-ت-ق-د Ëوج-ب-ات أإ’فطار
ع -ل -ى مسس -ت -ؤى أل -ط -رق ألسس -ري -ع -ة م-ن خÓ-ل
تنصسيب حاجز أمني بالقرب من كل مطعم
ل -ل-رح-م-ة لضس-م-ان سس-ي-ؤل-ة أ◊رك-ة م-ن ج-ه-ة و
تغطية أمنية للصسائم Úمن جهة أخرى رأفعÚ
شسعار““ شساركنا أإ’فطار وسسر بأامان““.
و ‘ هذأ أإ’طار كانت لنا فرصسة أإ’فطار
على مسستؤى ﬁؤر ألطريق ألسسيار شسرق -
غرب ‘ أŸقطع أÿاصض بالعفرون ألعاصسمة
هذأ أأ’خ Òألذي يسسجل يؤميا مرور  7آأ’ف
م-رك-ب-ة يضس-ط-ر خÓ-ل-ه-ا م-اب 400 Úأ300 ¤
صس- -ائ- -م ‡ن دأه- -م- -ه -م أل -ؤقت إأ ¤أإ’ف -ط -ار
Ãطاعم ألرحمة أŸنصسبة على مسستؤى هذأ
أÙؤر مثلما كان أ◊ال Ãطعم جمعية ““كفيل
أليتيم““ و كذأ جمعية ألسسÓمة حيث يحرصض
متطؤع Úعلى تقد Ëوجبة إأفطار للصسائم
على مدأر كل ألشسهر ألفضسيل.
ج-ؤل-ت-ن-ا أ’سس-ت-طÓ-ع-ي-ة أل-رأمية للؤقؤف على
ﬂتلف أإ’جرأءأت أأ’منية أŸسسخرة لضسمان
شسهر رمضسان  ⁄تتؤقف عند سساعات أإ’فطار
بل Œاوزتها إأ ¤ما بعد ذلك ،حيث وقفنا عند
سسهرأت ألبليدي Úو أıطط أأ’مني أŸسسطر
من طرف أÛمؤعة أإ’قليمية للدرك ألؤطني
ب -ؤ’ي -ة أل -ب -ل -ي -دة أل -رأم -ي إأ ¤ت-أامﬂ Úت-ل-ف
ألنشساطات ألدينية وألÎفيهية.

 1200دركي لتنفيذ ﬂطط
اأ مني اسستثنائي
وقد أوضسح ‘ هذأ ألصسدد قائد أÛمؤعة
ألؤ’ئية للدرك ألؤطني ألعقيد رماتي أحمد،
أنه و بهدف أسستتباب أأ’من وزرع ألسسكينة
Óقليم
لدى أŸؤأطن Úوضسمانا Ÿرأقبة فعالة ل إ
خ Ó- -ل رمضس - -ان ” ت- -خصس- -يصض  1200دركي
ل -ت -ن -ف-ي-ذ أıط-ط أ’سس-ت-ث-ن-ائ-ي أل-ذي يشس-م-ا

مؤسسم أ’صسطياف أيضسا.
وسس-ع-ي-ا ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى أل-ن-ظ-ام أل-ع-ام ،أوضس-ح
رماتي أنه مع أقÎأب عيد ألفطر ” ،وضسع
أل- -تشس- -ك -ي -ل أأ’م -ن -ي ع -ل -ى مسس -ت -ؤى ﬂت -ل -ف
أل -تشس -ك-يÓ-ت أل-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة أل-ث-اب-ت-ة وأŸت-ن-ق-ل-ة
’سس-ي-م-ا ع Èأل-ط-رق-ات أل-رئ-يسس-ي-ة و أل-ث-ان-ؤية
ب -اŸن -اط -ق أ◊ضس -ري -ة و شس -ب -ه أ◊ضس-ري-ة م-ع
تشس -دي -د أŸرأق -ب -ة وأل -ت -ف-ت-يشض ع Èأ◊ؤأج-ز
وت-ك-ث-ي-ف أل-ت-ؤأج-د ع Èأأ’م-اك-ن أل-ت-ي ي-تؤأفد
عليها أŸؤأطن لتجسسيد تؤأجد دأئم و فعال
‘ أŸيدأن لعناصسر ألدرك ألؤطني لضسمان
Óقليم وشسبكة ألطرقات.
مرأقبة فعالة ل إ
إأ ¤جانب ذلك ” تدعيم و تكثيف نشساط
ألسس-رأي-ا أإ’ق-ل-ي-م-ي-ة أ’م-ن أل-ط-رق-ات وفصسائل
أأ’م -ن وأل-ت-دخ-ل ب-دوري-ات رأج-ل-ة وم-ت-ح-رك-ة
ح -ف -اظ -ا ع -ل -ى أل -ن -ظ -ام و أأ’م -ن وألسس -ك -ي -ن-ة
أل -ع -م -ؤم -ي -ة لضس -م -ان ألسس -ي-ؤل-ة أŸروري-ة عÈ
أل- -ط- -ري- -ق ألسس -ي -ار شس -رق غ -رب وغÒه -ا م -ن
أŸن -اف -ذ ب-اسس-ت-ع-م-ال أج-ه-زة ق-ي-اسض ألسس-رع-ة
رأدأر ” على إأثرها سسحب حؤأ‹  335منذ
بدأية ألشسهر حسسب ما كشسفة ألعقيد رماتي.

كما أكد ﬁدثنا على جاهزية عناصسر ألدرك
أل -ؤط -ن -ي عﬂ Èت -ل-ف أل-ؤح-دأت أل-ف-رع-ي-ة و
أل -تشس -ك-يÓ-ت أل-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة أل-ث-اب-ت-ة وأŸت-ن-ق-ل-ة
’سسيما شسبكة ألطرقات ألرئيسسية وألفرعية
ألتي تعرف حركة و نشساط للمؤأطن Úعلى
غرأر بعضض ﬁاور ومنافذ و’ية ألبليدة ألتي
تشسهد أزدحاما مروريا .
كما ” أتخاذ جملة من أإ’جرأءأت بهدف
تسس -ه -ي -ل ألسس -ي -ؤل -ة أŸروري -ة وح -رك -ة أŸرور
وم -رأق -ب -ة أÙاور وأŸسس -الك أل-ت-ي يسس-ل-ك-ه-ا
أŸؤأطنؤن خÓل تنقÓتهم ألليلية من أجل
ت -ق -د Ëخ-دم-ة ع-م-ؤم-ي-ة ذأت ن-ؤع-ي-ة لصس-ال-ح
أŸؤأطن Úوتكثيف ألعمل أ÷ؤأري وضسمان
تدخل سسريع وفعال عند ألضسرورة.
و أشسار رماتي أنه و‘ ظل جملة أإ’جرأءأت
أأ’م- -ن- -ي -ة أŸت -خ -ذة ع -ل -ى مسس -ت -ؤى ﬂت -ل -ف
أÙاور ألكÈى للؤ’ية ” ،تسسجيل أنخفاضض
‘ عدد حؤأدث أŸرور خÓل شسهر رمضسان
ألكر ‘ Ëو’ية ألبليدة حيث بلغت  35حادثا
مروريا بنسسبة ترأجع قدرت بـ 14حالة مقارنة
مع نفسض ألفÎة من ألسسنة أŸاضسية.

ألزمت مديرية ألتجارة ‘ تعليمة وأضسحة
أل -ت -ج -ار أŸع -ن -ي Úبضس -رورة أحÎأم ب -رن -ام-ج
ألعمل أÿاصض بأايام ألعيد Œنبا لكل خلل ‘
ضس -م -ان خ -دم -ة أŸؤأط -نÃ Úخ -ت -ل-ف أŸؤأد
أأ’سس -اسس -ي -ة م -ن م-ؤأد غ-ذأئ-ي-ة ،ب-ن-زي-ن ،م-ؤأد
صسيدليات وغÒها ،و‘ هذأ ألصسدد ” –ديد

وا‹ سسطيف يطالب بتسسليم مركز الضسرائب بالعلمة

سسطيف  :نور الدين بوطغان

أث-ن-اء م-ع-اي-ن-ة م-رك-ز ألضس-رأئب ب-ال-ع-ل-مة ،عÈ
أل -ؤأ‹ ع -ن أسس -ف -ه ألشس -دي -د ل -ت -أاخ -ر تسس -ل -ي -م
أŸرف - -ق ،بسس - -بب ع - -دم أك- -ت- -م- -ال أأ’شس- -غ- -ال

نظمـــت إفطــــارإ جماعيا علــــى ششرفهـــم ‘ إلهـــــوإء إلطلــــــــق

جمعية جزائر ا Òÿتوّزع مÓبسس العيد على اليتامى بوهران
قامـت جمعية جزإئر إÒÿ
بوهرإن ،أإول أإمسس بتوزيع كميات
مهّمة من مÓبسس إلعيد على
ليتام إŸنحدرين من أإسشر
لطفال إ أ
إ أ
هششة وسشط أإجوإء عائلية حميمة،
سشاهم ‘ صشنعها جميع إŸتصشدقÚ
وإŸتÈع ÚوإŸتطوع.Ú

وهران :براهمية مسسعودة

أدخلت هذه أŸسساعدأت ألبهجة وألسسرور
ع -ل -ى ه -ؤؤ’ء ألÈأع -م ،وك -ذأ ع -ل -ى ع-م-ؤم
ألسساكنة ألذين شسهدوأ عملية ألتؤزيع ،وما
زأد من سسعادتهم هؤ أن ألكسسؤة ألتي ”
تؤزيعها كانت من أختيارهم ،إأذ ” نقلهم
م -ن ق -ب -ل أعضس -اء أ÷م -ع -ي -ة ق -ب-ل م-ؤع-د
أŸائ- - -دة ب- - -ي - -ؤم أو ي - -ؤم Úإأ ¤أÓÙت
’ختيار مÓبسسهم بحرية تامة كل حسسب
ذوقه.
“ت هذه ألعمليّة بعد أ’نتهاء من وجبة
وّ
أإ’ف-ط-ار وأ’سس-ت-م-ت-اع ب-ع-روضض ب-ه-ل-ؤأنية
ل -ف -رق -ة م-ت-ط-ؤع-ة ق-دمت م-ن أÙم-دي-ة
و’ية معسسكر خصسيصسا لرسسم أ’بتسسامة
ع -ل -ى وج -ؤه أ◊اضس -ري -ن ألصس -غ -ار أل -ذي-ن
أسستلمؤأ مÓبسسهم وهم يرددون أأ’غاÊ
وأإ’يقاعات ألتي قدمت طيلة ألسسهرة‘ ،
ح Úع Èأل- -ع- -دي- -د م- -ن أل- -ع- -ائÓ- -ت ع- -ن
شسكرهم وأمتنانهم ÷معية جزأئر أÒÿ
أل -ت -ي ح -م -لت ع -ل -ى ع -ات -ق -ه -ا مسس -ؤؤول -ي-ة
مسس -اع -دة ﬂت-ل-ف ألشس-رأئ-ح أل-هّشس-ة وك-ذأ

غرسض قيم ألتكافل وألتعاون أ’جتمـاعي
ب ÚأŸؤأطن.Ú
وتزأمنت هذه أÿطؤة ألهامّة ألتي دأبت
أ÷معية على تنظيمها مع مائدة إأفطار
لفائدة أك Ìمن  100طفل يتيم من كل من
ب -ل -دي -ة ب -ؤت -ل -ي -ل -يسض ،مسس-رغ ،Úأل-ك-رم-ة،
أ◊اسس -ي ،ح -ي أل -ل -ؤز وألÈك-ي ،أج-ت-م-ع-ؤأ
لتتناول أطباق رمضسانية شسهيّة ‘ ألهؤأء
أل- -ط- -ل- -ق ع- -ل- -ى مسس -ت -ؤى مسس -ب -ح ب -ل -دي -ة
مسس- -رغ ،Úوق- -د ط- -ب- -ع أل- -ف- -رح وألسس -رور
مﬁÓه على وجههم ألÈيئة.
وسسيتؤأصسل برنامج مؤأئد أأ’يتام أŸتبقية

ألتي تضسم مائدت Úتنظمان هذأ أأ’سسبؤع
ب -ك -ل م -ن ب -ل -دي -ت -ي ب -ئ -ر أ÷ Òو ق -دي -ل،
Ãجمؤع  100طفل بكل مائدة– ،رصض
أ÷معية ‘ كل رمضسان على –قيقها من
خÓ- -ل ه- -ذأ أŸشس -روع أل -ذي يضس -م ه -ذه
ألسسنة  1200طفل يتيم من ﬂتلف بلديات
وم -ق -اط -ع -ات أل -ؤ’ي -ة ،ي -ت-ق-اسس-م-ؤن م-ع-ا
مشساعر أÙبة وألرضسا بالقضساء وألقدر.
م- -ع أل- -ع -ل -م أّن أول م -ائ -دة إأف -ط -ار” ،
ت -ن -ظ -ي -م -ه-ا ب-ؤأدي ت-ل-يÓ-ت وج-م-عت ه-ي
أأ’خرى  100طفل يتيم من كل من تليÓت
و طافرأوي وألسسانيا.

 400مليـــــون دينــــار
غÓفــــها إŸـــــا‹

تسسديد اإ’عانات اŸالية
للسسكن الريفي
‘ اŸسسيلة
خصسصست وزأرة ألسس -ك -ن م -ب -ل -غ م -ا‹ ك -ب Òوضس -ع ‘
ألصسندوق ألؤطني للسسكن كقروضض لتسسديد فؤأتÒ
أŸسستفيدين من ألسسكن ألريفي ع Èبلديات ألؤ’ية،
و يدخل هذأ أإ’جرأء ‘ إأطار –سس Úألظروف
أŸعيشسية للمؤأطن وضسمان حصسؤله على سسكن ’ئق .
كشسفت مصسالح و’ية أŸسسيلة عن تخصسيصض وزأرة
ألسس -ك -ن م -ب -ل -غ م -ا‹ ي -ق-در بـ 400,000,000دينار
جزأئري وضسع لدى ألصسندوق ألؤطني للسسكن قصسد
ألتكفل بتسسديد فؤأت 1321 Òمسستفيد من إأعانات
ألسسكن ألريفي على مسستؤى ترأب بلديات ألؤ’ية من
أصسل  1633مسستفيد ع Èجميع بلديات ألؤ’ية‘ ،
ح Úيبقى حسسب نفسض أŸصسالح ما يقدر ب 312
مسستفيد من إأعانات ألبناءأت ألريفية سسيتم ألتكفل
بهم ’حقا.
و م -ن ج -ان -ب -ه-م أŸسس-ت-ف-ي-دي-ن م-ن إأع-ان-ات ألسس-ك-ن
أل -ري -ف -ي عÈوأ ع -ن ف -رح -ت -ه-م أل-ك-بÒة خ-اصس-ة وأن
Óع -ان -ات سس -ي -ف -ت -ح أم -ام -ه-م أل-ب-اب
أسس -ت Ó-م -ه -م ل  -إ
’سستكمال سسكناتهم ألتي ما تزأل ‘ طؤر أ’‚از ،و
من ب Úهؤؤ’ء فا— ألذي أكد أن أشسغال أ‚از منزله
متؤقفة منذ قرأبة سسنة خاصسة و أنه بعد أسستÓم
ألشسطر أأ’خ Òمن أإ’عانة أŸالية أŸمنؤحة من قبل
ألدولة سسينطلق ‘ عملية أسستكمال ألبناء.

اŸسسيلة :عامر ناجح

»æWh

الثÓثاء  ٢٠جوان  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٥رمضضان  ١٤٣٨هـ

تطÓع
سس

 info@ech-chaab..comالعدد
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07

ا
التهافت
على شسراء
مÓبسس العيد مبكرا
هروبا من التهاب
األسسعار والحرارة
لسسواق ،لسسيما وأانها تتÓءم وموسسم الصسيف الذي يتزامن وعيد الفطر
ا أ
ال -م -ب -ارك .رغ -م أان ه -ن -اك م -ن ي-رى أان ال-مÓ-بسس ال-م-ع-روضس-ة ل ت-روق ول
لب-ن-اء وأان-ه-ا سس-ت-ت-ن-وع ق-ب-ي-ل ع-ي-د ال-ف-ط-ر ع-ل-ى خÓ-ف السس-ل-ع ال-ت-ي
ت -ن-اسسب ا أ
لسسعار
عرضست من قبل ،ال ان هناك من يفضسل الشسراء والهروب من ارتفاع ا أ
وم -ن ال -ح -رارة ال -ت-ي ت-ف-وق  48درج-ة«.الشس-عب» ت-رصس-د ه-ذا ال-ج-وب-عاصسمة
السساورة.

كسسوة البراءة تدبيرها عام

هم أايضضا يواجهون ذات المشضكلة ،ذلك ألن
م Ó-بسض -ه -م ذات ال -ج-ودة وال-خ-ي-ارات ف-ي
األل -وان وال -م -ق -اسض -ات ت-ن-قضض-ي ف-ي أاوائ-ل
الصض -ي -ف ،ب -ح -يث أاك -دت إاح-دى السض-ي-دات
بأانها تقتني مÓبسس للبيت وأاخرى للعمل
في هذا الوقت من السضنة ،وأانها تعلمت األ
تترك األمر إالى آاخر رمضضان كما كانت
تفعل ،ف Óتجد إال الموديÓت التي ل تليق
ب-ه-ا وب-أاسض-ع-ار مضض-اع-ف-ة ،وغ-ال-ب-ا ما كانت
تقتنيها من الشضمال بمبلغ مقبول أاما
Óم-ر ،ف-ه-ي ل-م ت-ع-د
ال -ي-وم وق-د ت-ف-ط-نت ل -أ
تؤوجل ذلك ،وأاقصضى أاجل للتسضوق بالنسضبة
لها يكون شضهر قبل حلول الشضهر الكريم،
وحتى خÓل هذا الشضهر كما قالت ،تجد
الزدح -ام واإلق -ب -ال ب-ك-ث-رة ع-ل-ى األسض-واق
والمحÓت لهذا تعتمد على طلب البضضاعة
من خارج الولية من الشضمال .

ترشسيد الميزانية لتفادي اسستنزاف
المدخرات

اسستطÓع :دحمـان جمـال
رسض -خت ل -دى ال -ع -ائ Ó-ت ال-بشض-اري-ة ع-ادة
اق-ت-ن-اء مÓ-بسس ال-ع-ي-د ألب-ن-ائ-ه-ا وصض-ن-اعة
الحلويات مبكرا ،حتى قبل حلول رمضضان،
بسض-بب ال-ت-خ-وف م-ن ح-رارة ال-ج-ووارت-فاع
األسضعار .هذه الوضضعية جعلت األولياء
ي -ت -ه -اف-ت-ون ع-ل-ى ال-م-حÓ-ت لشض-راء ل-وازم
الحلويات واقتناء المÓبسس المعروضضة في
ت -حّ-ول اق-ت-ن-اء مÓ-بسس ع-ي-د ال-ف-ط-ر ق-ب-ل
الشضهر الكريم وفي األسضبوع األول منه إالى
تقليد دأابت عليه العائÓت البشضارية في
السض-ن-وات األخ-ي-رة.ال-م-ت-ج-ول في مختلف
محÓت بيع مÓبسس األطفال بأاحياء بلدية
بشض-ار ال-ك-ب-رى م-ث-ل ح-ي ال-دب-داب-ة وبشض-ار
ال- -ج- -دي- -د يشض- -اه -د ح -رك -ة غ -ي -ر ع -ادي -ة
ل-ل-ع-ائÓ-ت م-رف-وق-ة ب-أاب-ن-ائ-ها من مختلف
األعمار بالمحÓت.
وق -فت «الشض-عب « ل-دى ت-ج-ول-ه-ا ب-م-حÓ-ت
الدبدابة وشضارع األمير عبد القادر وبشضار
الجديد على حركة كثيفة للنسضوة اللواتي
تزاحمن حول األجنحة الخاصضة بمÓبسس
األطفال واألواني ومواد الحلويات ،ولدى
تقربنا من بعضس النسضوة اللواتي كن يخترن
ما يناسضب أاطفالهن.
@«حليمة .ب» أاكدت لنا أان شضراء
Óطفال لم يعد له أاية نكهة
مÓبسس العيد ل أ
كالسضابق ،في الماضضي كنا نترقب قدوم
عيد الفطر ،ومنه نخرج لختيار ما يناسضب

أاطفالنا في جومفعم بالفرح ،أاما اليوم،
Óسض- -ف الشض- -دي- -د ،أاصض- -ب- -ح- -ن -ا نشض -ت -ري
ل - -أ
المÓبسس شضهرين قبل حلول الموعد بسضبب
الخوف من ارتفاع األسضعار الذي تحول
إالى عادة سضلبية عند التجار  .المناسضبات
أاصضبحت عند التجار فرصضة لمضضاعفة
األرباح».
@ سسيدة « خويسسي ع» كانت بصضدد
تجريب بعضس المÓبسس لبنتها،عّبرت عن
نفسس النطباع قائلة في معرضس حديثها
لـ« الشض- - -عب «  «:أان -ا م -ت -ع-ودة ع-ل-ى شض-راء
مÓ-بسس ال-ع-ي-د ق-ب-ل دخ-ول شض-ه-ر شض-ع-ب-ان،
وبالنسضبة لهذه السضنة تأاخرت بعضس الشضيء،
وخ -وف -ا م -ن ارت -ف -اع األسض -ع-ار ب-ادرت إال-ى
البحث عما يمكن أان يناسضب أابنائي».
ت -ن -ه -دت السض-ي-دة خ-وسض-ي ق-ب-ل ان تضض-ي-ف
ب -م -رارة « :ال -خ -وف م -ن ارت -ف -اع األسض-ع-ار
أاصض -اب-ن-ا ب-ال-ل-ه-ف-ة وج-ع-ل-ن-ا نضض-ي-ع الشض-ع-ور
بفرحة العيد مع األحباب وأاصضبح الحدث
في غير أاوانه».
إاذا كانت جل العائÓت البشضارية اندفعت
لقتناء مÓبسس العيد مبكرا ،فإان البعضس
اآلخر لديه أاسضباب أاخرى كالشضعور بالتعب
ج- -راء الصض- -ي- -ام ال- -ذي ت- -زام -ن م ـع فصض -ل
الصضيف ،األمر الذي يجعل التجول بحثا
عما يناسضب األطفال عم Óشضاقا ومتعبا،
ل -ذا ت -ج-ده-م ي-فضض-ل-ون ال-ب-حث ع-ن كسض-وة
العيد بعد اإلفطار مباشضرة وقد تدوم رحلة
البحث إالى وقت متأاخر من الليل.

محÓت تجار الشسمال..
مÓذ العائÓت المتوسسطة الدخل

جع تنوع المÓبسس الصضيفية المعروضضة
شض ّ
ف -ي األسض -واق وال -م-حÓ-ت ال-ت-ج-اري-ة ع-دي-د
ال -ع -ائ Ó-ت ال -بشض -اري -ة ع-ل-ى ال-تسض-وق ألج-ل
أابنائهم واقتناء مÓبسس العيد باكرا ،حيث
أاك -د «ت -وف -ي -ق م -ن م -دي -ن-ة شض-ل-غ-وم ال-ع-ي-د »
وهومسضؤوول عن محل لبيع مÓبسس األطفال
بشض -ارع األم -ي -ر ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ال-دب-داب-ة ،أان
تهافت العائÓت على الموديÓت الجديدة
بلغ ذروته هذه األيام ،حيث بات الكثير من
األولياء يفضضلون التخلصس من عبء اقتناء
مÓبسس العيد باكرا وقبل حلول العيد بـ ٢٠
يوما وفي بعضس الحالت قبل الشضهر الكريم
لضضيق الوقت وحرارة الجووموعد الذهاب
إال -ى الصض -ط -ي -اف ف -ي الشض-م-ال ه-روب-ا م-ن
ح -رارة الصض -ي -ف ،ب-اإلضض-اف-ة إال-ى أان م-ع-ظ-م
السض-ل-ع ت-ن-ف-د ق-ب-ل ال-وقت ،وف-ي ال-ك-ث-ي-ر م-ن
األح -ي -ان ي -ع -جب األول -ي -اء ب -ن-وع م-ع-ي-ن م-ن
الفسضاتين أاوالمÓبسس إال أان المقاسضات ل
تكون متوفرة بفعل التهافت الكبير عليها
قبل العيد ،ما يجعل رحلة البحث طويلة
ومرهقة في عّز شضهر الصضيام.
وأاضضاف توفيق في تصضريحه لـ»الشضعب»،
أانه وبمجرد وصضول أانوع المÓبسس الصضيفية
يتوافد عليه زبائنه والعديد من المواطنين،
كما أاكد أاحد زبائن المحل في الوقت ذاته
أان -ه ي -فضض -ل م -ح -ل «ت -وف-ي-ق السض-ط-اي-ف-ي «
لق -ت-ن-اء مÓ-بسس ال-ع-ي-د لب-ن-ائ-ه ب-اك-را ج-دا

وقبل حلول شضهر رمضضان ،تفاديا للتسضوق
وال -ب -حث ع -م -ا ه -وم -ن -اسضب ف -ي ع ّ-ز ال -ح-ر
والصض -وم ،وه -رب -ا م -ن ال -غ Ó-ء ال-ذي ت-ع-رف-ه
ال-مÓ-بسس ال-م-ع-روضض-ة ل-ل-ب-يع بمحÓت تجار
م -ن بشض -ار ،مشض -ي -را إال -ى أان -ه ل ي -ق -ت-ن-ي ف-ي
رمضضان ويفضضل محÓت التجار القادمين
من الشضمال لنقصس ثمنها.
«رقية شس «،رّبة أاسضرة بدورها قالت أانها
أاقدمت على اقتناء مÓبسس العيد لصضغارها
ال- -ثÓ- -ث -ة خ Ó-ل األسض -ب -وع األول م -ن شض -ه -ر
رمضضان ،وهذا ما تفعله حسضبها كل عام في
مثل هذا الوقت ،حيث أاكدت بأانها تفضضل
اق -ت -ن -اء مÓ-بسس ال-ع-ي-د ف-ي األسض-ب-وع األول،
وهذا ل يتأاتى خÓل شضهر رمضضان المعظم،
ح -يث ت -ك -ون ك -ك -ل رب -ات األسض -ر م -رت -ب -ط-ة
ب -ال -م -ط -ب -خ وضض -ي -ق ال -وقت ،وح -ت -ى خ Ó-ل
السضهرات لم تعد تتمكن من التسضوق بسضبب
التزامها بصضÓة التراويح التي ل تفوتها ألي
سض- -بب ك- -ان وت- -ق- -وم بصض- -ن -اع -ة ال -ح -ل -وي -ات
لسضتقبال أاقاربها يوم عيد الفطر.
ال -ت -ق -ي -ن -ا ف -ئ -ة أاخ -رى م-ن ال-م-واط-ن-ي-ن ف-ي
م -ح Ó-ت ال -دب -داب -ة ح-يث أاك-دوا أان السض-ل-ع
الجديدة من مÓبسس األطفال نجدها قبل
رمضضان ،أاي بمجرد دخول مÓبسس الصضيف،
حيث يقبل عليها الزبائن من أارباب األسضر
من كل حدب وصضوب ،لكن بعد فترة قصضيرة
تنقضضي هذه السضلع من محÓت بشضار ،ول
تبقى إال الخيارات من الصضنف الثالث.
بعيدا عن مÓبسس األطفال ،يبدوأان الكبار

يري بعضس البشضاريين أان اقتناء مسضتلزمات
العيد من مÓبسس ومواد الحلويات يشضكل
عبئا ثقي Óحيث يتزامن وعطلة الصضيف
ف -ي الشض -م -ال وغ -ال -ب -ا م -ا ي-خشض-ون ت-راك-م
المصضاريف عليهم نهاية الشضهر الفضضيل
ال- -ذي ي- -قضض- -ي ع -ل -ى ال -م -ي -زان -ي -ة وع -ل -ى
المدخرات.
«عبـد الرحمان « رب أاسضرة « تدخل في
ه -ذا األم -ر ق -ائ Ó-ل-ن-ا  »:م-ن ال-مسض-ت-ح-ي-ل
ت -رشض -ي -د ال -ن-ف-ق-ات خÓ-ل الشض-ه-ر رمضض-ان
الكريم ،ألنه يأاتي على الميزانية ،أانا غالبا
ما اقضضي شضهر رمضضان غير مرتاح بسضبب
تفكيري في المÓبسس وفي قضضاء عطلة
الصضيف بالشضمال ،لكن منذ أان تعلمنا اأنا
وزوج -ت -ي اق-ت-ن-اء مسض-ت-ل-زم-ات ال-ع-ي-د ق-ب-ل
ح- -ل -ول رمضض -ان م -ن الشض -م -ال ،أاصض -ب -ح -ن -ا
مرتاحين كثيرا ول نشضعر بالعبء الذي كان
يثقل كاهلنا من قبل».
توقف عبد الرحمان وواصضل  »:لقد ارتحنا
ه -ذا ال -ع-ام أايضض-ا وت-فّ-رغ-ن-ا ألم-ور أاخ-رى،
والعيد بالنسضبة لنا موعد ل يتطلب منا
شضيئا».
فع Óهوتدبير فعال وصضلت إاليه عديد
األسضر البشضارية ،التي لوحذت كلها هذا
الحذولكسضرت شضوكة التجار الذين ينتهزون
ال- -م- -ن- -اسض- -ب -ات م -ث -ل رمضض -ان و األع -ي -اد
وال-دخ-ول الج-ت-م-اع-ي لسض-ت-ن-زاف ج-يوب
المواطنين دون رحمة ول هوادة.
المصضيبة أان كل الجزائريين ل يتحكمون
ف-ي زم-ام ال-م-ي-زان-ي-ة خÓ-ل شض-ه-ر رمضض-ان
بسضبب وحم الصضائمين « الرغبة في كل
ت- -ح- -ب -ه ن -فسض -ه ف -ي رمضض -ان إال أان ب -ع -د
اإلف-ط-ار ت-ج-د ك-ل-م-ا أاشض-ت-راه ف-ي ال-ق-مامة
والله نهانا على التبذير» .

من مراسسلينا

ألثÓثاء  20جؤأن  2017م
ألمؤأفق لـ  25رمضسان  143٨هـ

ضسمان أŸدأومة يؤمي عيد ألفطر
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بعد إأعادة إأسسكان  330عائلة ببلدية خميسش أÿشسنة

بر›ة ترحيل  350عائلة ببودواو البحري

أنهت مصسالح مديريات ألتجارة عملية إأعدأد قؤأئم ألتجار أŸعني ÚباŸدأومة يؤمي عيد ألفطر أŸبارك ،وذلك ع Èكل
بلديات ألقطر ألؤطني ،حيث تضسّمنت ألقائمة حسسب رئيسش أ÷معية ألؤطنية للتجار وأ◊رفي Úأ÷زأئري ‘ Úتصسريح لـ
«ألشسعب» ،أ◊اج ألطاهر بؤلنؤأر 35876 ،تاجر Ãعدل  Óﬁ 32بكل بلدية منها ﬂ 4745بزة
و 22833بقالة ﬂتلفة و 282مطحنة و 131ملبنة و 40معم Óللمياه أŸعدنية.

آاسسيا مني

في هذأ ألإطار ،طالبت ألجمعية ألؤطنية
للتجار وألحرفيين مسسؤؤولي كل ألسسلطات
ألمحلية عبر ألقطر ألؤطني بنشسر قؤأئم
أل-ت-ج-ار أل-م-ع-ن-ي-ي-ن ب-المدأومة وتعليقها في
ألسس-اح-ات أل-ع-م-ؤم-ي-ة وم-دأخ-ل ألأحياء من
أجل أإبÓغ ألتجار بالمدأومة ألتي سستتبع
باإجرأءأت عقابية في حال عدم أللتزأم
بها.
وتدعؤ ألجمعية ألؤطنية للتجار وألحرفيين
ج -م -ي -ع أل -ت -ج -ار أل -مسس -ج -ل -ي-ن ع-ل-ى ق-ؤأئ-م

ألمدأومة أللتزأم بؤأجب ألخدمة ألعمؤمية
لصسالح زبائنهم وكذأ تجنّبا للعقؤبات ألتي
يحددها ألقانؤن  04 - 0٨ألمعدل في 2012
وأل -م -ن -ظ -م ل -ل -نشس -اط -ات أل -ت -ج -اري -ة خÓ-ل
أل -م -ن -اسس -ب -ات وألأع-ي-اد ،وأل-ت-ي ت-ت-م-ث-ل ف-ي
غرأمة مالية بين  30000دج و 200000دج أو
غلق ألمحل ألتجاري مدة  30يؤما.
م -ن ه -ذأ أل-م-ن-ط-ل-ق وف-ي ظ-ل ألإج-رأءأت
أل -م -ت -خ -ذة م -ن ط -رف وزأرة أل -ت-ج-ارة ف-اإّن
ألمناوبة يؤمي ألعيد سستكؤن مضسمؤنة من
أج-ل ت-ل-ب-ي-ة ح-اج-ي-ات أل-م-ؤأط-ن-ي-ن ألخاصسة
ب-ت-ؤف-ي-ر م-خ-ت-ل-ف أل-م-ؤأد أل-غ-ذأئ-ي-ة وأل-خبز

وألخضسر وألفؤأكه عبر كل ألقطر ألؤطني،
وف -ق م-ا ي-نصص ع-ل-ي-ه ق-ان-ؤن أل-م-ن-ظ-م ل-ه-ذه
ألتجارة.
ومن هنا طماأن رئيسص ألجمعية ألؤطنية
ل -ل -ت -ج -ار وأل -ح -رف -ي -ي-ن أل-ج-زأئ-ري-ي-ن ك-اف-ة
ألمؤأطنين بتؤفير حاجياتهم من مختلف
أل -م-ؤأد أل-غ-ذأئ-ي-ة وأل-خضس-ر وأل-ف-ؤأك-ه وك-ذأ
أللحؤم ألبيضساء وألحمرأء يؤمي عيد ألفطر
وف -ق أل -ق -ؤأئ -م أل -ت-ي سس-ي-ت-م ت-ع-ل-ي-ق-ه-ا ع-ل-ى
مسستؤى كل بلديات ألؤطن ألكفيلة باإطÓع
ألتجار بؤأجبهم ألمهني تجاه ألزبائن.

ديؤأن ألÎقية لباتنة يحيل  115ملف على ألعدألة

حملة ’سسÎجاع  35مليار سسنتيم من اŸسستأاجرين اŸتقاعسسÚ

ت -ؤأصس -ل مصس -ال -ح دي -ؤأن أل -ت-رق-ي-ة وأل-تسس-ي-ي-ر
أل- -ع- -ق- -اري ل -ؤلي -ة ب -ات -ن -ة ح -م -ل -ة ت -حصس -ي -ل
أل-مسس-ت-ح-ق-ات أل-م-ال-ي-ة أل-دي-ؤن أل-م-ت-رتبة عن
ت-ق-اعسص أل-م-ئ-ات م-ن أل-مسس-ت-اأج-ري-ن ف-ي دفع
ديؤن ألسسكنات ألجتماعية ألتي يقطنؤنها ،
حيث كشسف مدير « أوبيجي» باتنة عن أتخاذ
قرأرأت جريئة بخصسؤصص أإجبار هاته ألفئة
من ألمسستفيدين على دفع ألديؤن من خÓل
أإح -ال-ة م-ل-ف-ات  115مسس-ت-اأج-ر ع-ل-ى أل-عدألة
بسسبب تاأخرهم في تسسديد ديؤنهم ألمترأكمة
م -ن-ذ سس-ن-ؤأت ،رغ-م ت-ؤج-ي-ه وك-الت أوب-ي-ج-ي
ل- -ع- -دة أع- -ذأرأت شس- -ف- -ؤي -ة وأخ -رى ك -ت -اب -ي -ة
للمسستاأجرين ألذين يتهربؤن في كل مرة من
ألتسسديد.
وأشسار مدير أوبيجي باتنة أإلى أن ألديؤأن
سسيقاضسي كل ألمسستاأجرين ألمتقاعسسين في
دف-ع مسس-ت-ح-ق-ات ألإي-ج-ار خ-اصس-ة ف-ئ-ة ألذين
وجهت لهم  3أإعذأرأت وفي فترأت متباعدة
ولم يسستجيبؤأ لها ،في حين سستبقى ألحملة
م-ت-ؤأصس-ل-ة م-ن أج-ل أسس-ت-رج-اع مسس-ت-ح-ق-ات-ه-ا
أل -ع -ال -ق -ة ل -دى أل -مسس -ت-اأج-ري-ن وأل-ت-ي ق-درت
بحؤألي  35مليار سسنتيم وهؤ غÓف مالي
ضسخم باإمكانهم أسستغÓله في ترميم عمارأت
قديمة وأنجاز مشساريع سسكنية أخرى وكذأ
تحسسين ألؤضسعية ألمالية للديؤأن.
ف -ي سس -ي -اق م -تصس -ل ف -ق -د وج -هت م-ن-ذ م-دة
مصس -ال-ح أوب-ي-ج-ي ب-ات-ن-ة  7500أإع-ذأرأ أول-ي-ا
للمسستاأجرين مقابل تؤجيه  6300أعذأر ثاني
ل-مسس-ت-اأج-ري-ن ل-م يسس-ت-ج-ي-ب-ؤأ لÓ-أع-ذأر ألأول،
ف -اضس -ط -رت ل-ت-ؤج-ي-ه أإع-ذأر ث-الث لأك-ث-ر م-ن
 2000مسستاأجر خÓل ألسسنة ألجارية ،وألذين
بدورهم لم يسستجيبؤأ لÓإعذأر ألثاني ورفضسؤأ
ألتقدم لتسسديد ديؤنهم ألعالقة منذ مدة.
وأشسارت مصسادرنا أإلى أإحالة  115ملف على
ألعدألة يخصص مسستاأجرين لم يسسددوأ فؤأتير
أل -ك -رأء أل -م-ت-رأك-م-ة ع-ل-ي-ه-م خÓ-ل أق-ام-ت-ه-م
بسس -ك -ن -ات أوب -ي -ج -ي لسس -ن-ؤأت ك-ث-ي-رة دون أن
يسسددوأ ألمبالغ ألمترتبة عن أسستغÓلهم لتلك
ألسسكنات في صسيغ عدة ،وتعد هاته ألحملة
أل-ت-ي ب-اشس-رت-ه-ا مصس-ال-ح ألأوب-ي-ج-ي ل-ت-حصس-يل
دي -ؤن -ه-ا ك-رد ف-ع-ل ع-ن ت-ه-اون أل-مسس-ت-اج-ري-ن
أل-ذي-ن ت-ج-اوزت م-ع-ه-م أج-رأءأت ألإع-ذأرأت
ووصسلت أإلى حد طرد  6مسستفيدين أسستنفدت
معهم جميع ألإجرأءأت ألقانؤنية.

سس-ي-ت-م م-ب-اشس-رة ب-ع-د ع-ي-د أل-ف-ط-ر
أŸب- -ارك إأع- -ادة إأسس- -ك -ان  350عائلة
ب- -ب- -ل -دي -ة ب -ؤدوأو أل -ب -ح -ري ‘ إأط -ار
أل- - -قضس- - -اء ع- - -ل- - -ى ألسس- - -ك- - -ن أل- - -هشش
وأ◊ا’ت أ’ج- -ت- -م- -اع- -ي -ة ،م -ث -ل -م -ا
كشسف عنه مدير ألÎقية وألتسسيÒ
أل-ع-ق-اري ع-م-ر م-ؤأ◊ي ع-لى هامشش
ع-م-ل-ي-ة إأسس-ك-ان  330ع-ائ-ل-ة ببلدية
خميسش أÿشسنة ألتي “ت قبل أيام
ق -ل -ي -ل-ة ،وه-ذأ أسس-ت-ك-م-ا’ ل-لÈن-ام-ج
أÈŸمج من قبل ألسسلطات ألؤ’ئية.

بومرداسس :ز ــ كمال

ك -م -ا ت -مسص أل -ع -م -ل -ي -ة أيضس-ا ع-ددأ م-ن
أل-ب-ل-دي-ات أألخ-رى بصس-ي-غ م-خ-ت-ل-ف-ة ،ل-كن
يغلب عليها ألطابع ألجتماعي أليجاري
أل -ذي ت-م أل-ت-رك-ي-ز ع-ل-ي-ه ل-م-ع-ال-ج-ة م-ل-ف
ألشساليهات ألمنتظر غلقه نهائيا قبل نهاية
ألسسنة في حال تقدم ألمشساريع ألسسكنية
أل-م-ب-رم-ج-ة لÓ-ن-ج-از أل-ت-ي شس-ه-د أغ-ل-ب-ه-ا
تأاخرأ ألسسباب مختلفة.
مقابل هذأ تشسهد مشساريع وكالة عدل
أن -ت -ع -اشس -ا أك-ب-ر ع-ب-ر أل-م-ؤأق-ع أل-رئ-يسس-ي-ة
ألمبرمجة لÓنجاز في كل من برج منايل،
خ- -م- -يسص أل- -خشس- -ن -ة ،ب -ؤم -ردأسص م -رك -ز،
بؤدوأو ،أولد مؤسسى وألخروبة ،في حين

ل تزأل بعضص ألمشساريع ألمبرمجة في
عدد من ألبلديات تعاني ألتأاخر وعدم
أإلنطÓق بسسبب غياب ألعقار على غرأر
مشسروع  300وحدة سسكنية ببلدية بغلية،
وه -ؤ م -ا دف -ع ب -السس -ل -ط -ات أل-ؤلئ-ي-ة إأل-ى
أإلسس - -رأع ف- -ي أإع- -ادة إأسس- -ك- -ان ق- -اط- -ن- -ي
ألشس -ال -ي -ه -ات أل -م-ن-تشس-رة ع-ب-ر ح-ؤأل-ي 95
مؤقعا لسسترجاع عشسرأت ألهكتارأت من
أألوع -ي -ة أل -ع -ق-اري-ة أل-ت-ي سس-ت-ؤج-ه حسسب
تعليمات وزير ألدأخلية نؤر ألدين بدوي
في زيارته أألخيرة للؤلية إألى تجسسيد
مشس- -اري- -ع وم- -رأف- -ق ع- -م- -ؤم -ي -ة ل -ف -ائ -دة
ألمؤأطنين.
يذكر أّن برنامج ألترحيل وإأعادة ألسسكان
أل -ذي شس -رع ف -ي -ه م -ن-ذ ف-ت-رة ل-رب-ح ره-ان
أل -قضس -اء ع -ل-ى ألشس-ال-ي-ه-ات ،ع-رف خÓ-ل
شسهر رمضسان نؤعا من ألجمؤد ،حيث لم
يعرف سسؤى عملية إأعادة إأسسكان وأحدة
شسهدتها بلدية خميسص ألخشسنة ألتي مسست
 330عائلة من أصسل  500عائلة مبرمجة
Óسسكان ،في أنتظار إأعادة إأسسكان 170
ل إ
ع -ائ -ل -ة م -ن ح -ي ب -رن -اب -ي ب -ن -فسص أل-ح-ي
ألسسكني ألجديد وألشسروع قريبا في تؤزيع
 220وحدة في صسيغة ألسسكن ألتسساهمي
بذأت ألبلدية.

سسكيكدة تسستعيد أك Ìمن  22مليار سسنتيم

سسونلغاز تقطع الكهرباء عن الزبائن اŸدينÚ

اإسستفادة 310عائلة من الغاز
الطبيعي ببلدية بومقر

ودعت 310 ،عائلة ببلدية بؤمقر بدأئرة نقاوسص
ولية باتنة ،معاناتها مع ألغاز ألطبيعي  ،حيث
تم وضسع حيز ألخدمة لشسبكة ألغاز ألطبيعي
ل- -ف- -ائ- -دت- -ه -ا م -ن -ذ م -دة وسس -ط ف -رح -ة ك -ب -ي -رة
للمسستفيدين ألذين أشساروأ أإلى أإرهاق وألؤسسائل
ألتقليدية للطاقة لكاهلهم سسؤأء في ألشستاء أو
في ألصسيف،
وكشسف وألي باتنة محمد سسلماني ألذي أشسرف
ع -ل-ى أل-ع-م-ل-ي-ة ع-ل-ى م-ؤأصس-ل-ة مصس-ال-ح-ه ل-رب-ط
أل-ع-ائÓ-ت ب-ال-م-ن-اط-ق أل-ن-ائية بطاقتي ألكهرباء
وألغاز حيث تجاوز ألآلف من ألعائÓت على
مسسافة تفؤق ألـ 1000كلم مربع ،كما أعطى ذأت
ألمسسؤؤول أإشسارة أنطÓق مشسروع تزويد سسكان
مشستة زأنة أولد سسباع ببلدية ألزأنة ألبيضساء
بنفسص ألمادة وكذأ عملية أنطÓق مشسروع ربط
أزي - -د م- -ن 294ع-ائ-ل-ة ب-ب-ل-دي-ة أم-دوك-ال ب-ال-غاز
ألطبيعي وألكهرباء ألريفية.

سسكان بلدية اأو’د سسÓم يطالبون
ب›Èة مشساريع تنموية جادة

ج- -دد سس- -ك -ان ب -ل -دي -ة أولد سس Ó-م م -ط -ال -ب -ه -م
ل-لسس-ل-ط-ات أل-م-ح-ل-ي-ة بضس-رورة أل-ت-دخل لبرمجة
ع- -دد م- -ن أل -مشس -اري -ع أل -ت -ن -م -ؤي -ة ذأت ألصس -ل -ة
ألمباشسرة بحياتهم أليؤمية ،حيث أشسار بعضص

ألسسكان أإلى معاناتهم ألكبيرة جرأء غياب برأمج
تنمؤية فعالة في بلديتهم ذأت ألكثافة ألسسكانية
ألمرتفعة ،وياأتي على رأسص أنشسغالتهم نقصص
أل -مشس -اري-ع أل-ت-ن-م-ؤي-ة أل-خ-اصس-ة ب-السس-ك-ن-ات ف-ي
مختلف ألصسيغ ألإجتماعية وألتسساهمية وحتى
أل -ب -ن -اء أل -ري-ف-ي أل-ذي ت-ع-ت-ب-ر أل-ب-ل-دي-ة م-ن ب-ي-ن
ألبلديات ألتي أسستفادت من حصسصص متؤأضسعة
جدأ.
كما يطالب ألشسباب ببعضص ألمشساريع ألتي من
شسانها تخفيف حجم ألبطالة ببلديتهم نتيجة
غ -ي -اب ف -رصص ع-م-ل ح-ق-ي-ق-ي-ة خ-اصس-ة ألشس-ب-اب
أل -ج -ام -ع -ي -ي وأل -ذي ي -قضس -ي م-ع-ظ-م وق-ت-ه ف-ي
أل -م -ق-اه-ي وأل-تسس-ك-ع ف-ي ألشس-ؤأرع ج-رأء غ-ي-اب
مرأفق ترفيهية ورياضسية وشسبانية يقضسؤن فيها
وقت ف- -رأغ- -ه- -م وي -م -ارسس -ؤن ف -ي -ه -ا م -خ -ت -ل -ف
أل-نشس-اط-ات أل-ت-رف-ي-هية وألرياضسية،حيث يضسطر
ألبعضص منهم حسسب ما أفادوأ به لنا أإلى ألتنقل
أإلى ألبلديات ألمجاورة لقضساء أوقات فرأغهم،
مؤؤكدين أنهمقامؤأ بمرأسسلة ألجهات ألمعنية
في أكثر من مرة وصسعدوأ بعدها ألهجة بتنظيم
حركات أإحتجاجية تعقبها وعؤد من ألمسسؤؤولين
ألذين يختفؤن بعدها ول يؤجد لهم أثر في
أل-م-ي-دأن حسس-ب-ه-م ك-م-ا ت-اأت-ي أنشس-غ-الت أل-تزود
ب -ال -م -ي -اه ألشس -روب ع -ل -ى رأسص ألول -ؤي-ات ب-ع-د
جفاف بعضص بعضص ألمنابع وألبار ألإرتؤأزية
ألمر ألذي يحتم عليهم أللجؤء أإلى ألصسهاريج
ألتي أثقلت كاهلهم بسسبب غÓئها.

Ÿوشسي حمزة

أطلقت مؤؤسسسسة تؤزيع ألكهرباء و ألغاز بسسكيكدة مؤؤخرأ ،حملة لقطع ألتيار
ألكهربائي و ألغاز عن ألزبائن ألذين  ⁄يسسددوأ قيمة ما أسستهلكؤه من كهرباء و غاز
طيلة أŸدة ألسسابقة ،و ذلك بعدما أسستنفدت أŸؤؤسسسسة كل أŸسساعي ألؤدية ألتي
ب -اشس -رت -ه -ا ق -ب -ل ق -رأر أط Ó-ق ه-ذه أ◊م-ل-ة م-ع أŸت-ه-رب Úم-ن أج-ل دف-ع مسس-ت-ح-ق-ات
أŸؤؤسسسسة ،حيث طلبت منهم تسسديد قيمة ألفؤأت Òألتي عليهم ،من أجل “كينها من
م-ؤأصس-ل-ة ت-زوي-د ه-ذه أل-ف-ئ-ة ب-خ-دم-ت-ي أل-ك-ه-رب-اء و ألغاز و –سس Úنؤعية أÿدمة
أŸقدمة للزبائن ألتي كانت سسببا ‘ ترأجعها أيضسا جملة أ’عتدأءأت ألتي طالت
أŸنشسآات أÿاصسة بشسبكتي ألكهرباء و ألغاز عﬂ Èتلف أنحاء ألؤ’ية.

كما أحالت ذأت ألمؤؤسسسسة عددأ من
ق -رأصس -ن -ة أل -ك -ه -رب -اء ع -ل -ى أل-ج-ه-ات
ألقضسائية للفصسل في ألتهم ألمنسسؤبة
إأل -ي -ه -م ب-خصس-ؤصص ق-ي-ام-ه-م ب-ق-رصس-ن-ة
شسبكات ألكهرباء أو ما يعرف بالغشص
ألكهربائي من خÓل إأيصسال منازلهم
بالتيار ألكهربائي بطريقة غير قانؤنية
وذلك ب - -ؤأسس- -ط- -ة شس- -ب- -ك- -ة أل- -ك- -ؤأب- -ل
ألعشسؤأئية سسؤأء من ألمنازل ألمجاورة
أو من أألعمدة وألمؤلدأت ألكهربائية،

وجاء هذأ ألجرأء ،بحسسب مصسدر من
أل -م -ؤؤسسسس -ة ل -ت -رأك -م دي-ؤن أل-م-ؤؤسسسس-ة
وألتي وصسلت ألى ما يفؤق  22مليار
سس -ن -ت -ي-م ،ألم-ر أل-ذي ج-ع-ل-ه-ا تسس-ج-ل
ترأجعا من حيث ألخدمات ألمقدمة
للزبائن من حيث ألنؤعية سسؤأء كانؤأ
أفرأدأ أو مؤؤسسسسات أو هيئات إأدأرية.

سسكيكدة :خالد العيفة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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قتيل و 10جرحى ‘ اعتداء ارهابي اسضتهدف مسضجدا شضمال لندن

أأم Úبلعمري

’ره-اب-ي-ة ال-ت-ي اسض-ت-ه-دفت
خ -ل -فت ال-ع-م-ل-ي-ة ا إ
’سضلمية بفينسضÈي بارك
مسضجد دار الرعاية ا إ
شض- -م- -ا‹ ل- -ن -دن ق -ت -ي -ل و 10ج -رح -ى ،وأاوق-فت
الشض -رط -ة أاح -د م-ن-ف-ذي ال-ه-ج-وم ال-ذي اسض-ت-خ-دم
شض -اح -ن -ة ل -دهسس اŸصض-ل ،Úووصض-ف ا◊ادث ب-أان-ه
ع- -م- -ل إاره- -اب- -ي ،وب- -رزت –ذي -رات م -ن ت -ن -ام -ي
مشض -اع -ر ال -ك -راه -ي -ة ‘ ال -ب -لد .أاع -ل -نت رئ -يسض -ة
ال- -وزراء الÈي- -ط- -ان- -ي- -ة ،تÒي- -زا م -اي ،أامسس ،أان
واق -ع -ة ل -ن -دن ت -ع-ال-ج ع-ل-ى أان-ه-ا «ه-ج-وم إاره-اب-ي
ﬁتمل» ،وقالت «أاكدت الشضرطة التعامل مع هذا
كهجوم إارهابي ﬁتمل» ،وأاضضافت «كل مشضاعري
مع الضضحايا وأاسضرهم وهيئات الطوارئ باŸوقع».

’برياء ‘ العا ⁄إا’
’من Úا أ
‘ كل مرة يحصضل فيها اعتداء على ا آ
وت-تضض-ارب ال-ت-ق-اري-ر الصض-ح-ف-ي-ة واŸواق-ف السضياسضية حول توصضيفه
وتصضنيفه ‡ا يؤوكد ›ددا أان العا ⁄ ⁄يجمع أامره بعد فيما يخصس
لرهاب ينهي ا÷دل القائم ويغلق
ا’تفاق على تعريف جامع مانع ل إ
’ن ه-ذا
’ع-لم-ي أ
ال -ب -اب أام -ام ال-ت-وظ-ي-ف السض-ي-اسض-ي وا’سض-ت-غ-لل ا إ
’ره -اب ف -ق -ط ول-ك-ن عّ-ط-ل مسض-ار
اÿل -ل  ⁄يشض -ج -ع ع -ل -ى ت -ن -ام -ي ا إ
وفعالية مكافحته كذلك.
ا’عتداء الذي طال مواطن Úبريطاني Úلدى خروجهم من أاحد
اŸسضاجد وسضط العاصضمة لندن ،أامسس ،أاماط اللثام عن حجم هذه
’علم ‘ الغرب أاي عمل يشضتبه بأانه
ا’زدواجية ففي ح Úيصضف ا إ
أارتكب من قبل «مسضلم» بأانه إارهابي ‘ انتظار نتائج التحقيق أاي
’مر با’عتداء
«اتهم أاو’ ثم حقق ’حقا» فإانه وعندما يتعلق ا أ
على مسضلم‚ Úده يبحث عن التÈيرات للجا Êويصضفه باıتل
’هلية العقليةÃ ،عنى آاخر عمل
الذي ” عرضضه على اختبارات ا أ
’نهم يريدون ببسضاطة أان يبقى
’رهاب عنه أ
’بعاد شضبهة ا إ
أاي شضيء إ
’ره -اب ع -لم -ة مسض-ج-ل-ة ل-ل-مسض-ل-م Úدون غÒه-م واسض-ت-م-رار ت-لك
ا إ
’رهابي وهو ذلك
الصضورة النمطية ا÷اهزة التي يقدمونها عن ا إ
’حوال أاو هو
اŸسضلم الذي يطلق ◊يته ويرتدي قميصضا ‘ أاحسضن ا أ
اŸسضلم بغضس النظر عن هندامه ومظهره وهم بهذا يسضّوقون  -مع
’صضرار -لفكرة أانه يكفي أان تكون مسضلما لتكون إارهابيا أاي أان
سضبق ا إ
اŸسضلم إارهابي بطبعه وبالتا‹ أاي عنف يصضدر عن مسضلم هو نابع من
عقيدته وقناعته الدينية وليسس تصضرفا فرديا منعز’ لشضخصس!
’ع -لم ‘ ال -غ -رب اسض -ت -ط -اعت أان تسض -وق ل -ه -ذه ال-ف-ك-رة
وسض -ائ -ل ا إ
ال -ن -م -ط -ي -ة ال-ظ-اŸة ول-ع-ل ال-ف-ي-دي-و اŸت-داول ع-ل-ى م-واق-ع ال-ت-واصض-ل
ا’ج -ت -م-اع-ي ال-ذي ي-ظ-ه-ر ف-ي-ه-ا رج-ل م-ل-ت-ح ي-رت-دي ق-م-يصض-ا أاب-يضض-ا
ويحمل كيسضا يقوم بإالقائه على أاشضخاصس وŒمعات بشضرية ‘ أاحد
’وربية والكيفية التي يهرب بها الناسس مذعورين Ãجرد
الشضوارع ا أ
إال-ق-اء ال-ك-يسس ب-ي-ن-ه-م ل-يسس ›رد ك-امÒا خ-ف-ي-ة ل-لضض-حك والÎفيه
ولكن Œربة اجتماعية تعكسس ا’نطباع السضائد عن اŸسضلم Úلدى
’وربي نتيجة حملت التشضويه التي تقودها بعضس وسضائل
اŸواطن ا أ
’علم وتيارات اليم ÚاŸتطرف –ت شضعار «اŸسضلم = خطر»؟!
ا إ

مراجعة اسصÎاتيجية مكافحة اإ’رهاب
ق -الت رئ -يسص -ة ال -وزراء الÈي -ط-ان-ي-ة ،تÒي-زا م-اي ،إان
ا◊ك -وم -ة ت-نّ-دد ب-اسص-ت-ه-داف ب-ري-ط-ان-ي Úمسص-ل-م Úب-ع-د
خروجهم من الصصÓة .أاضصافت ماي ‘ مؤو“ر صصحا‘
ل- -ه- -ا ب- -ع- -د ح -ادث -ة ال -دهسس ‘ ل -ن -دن أان الشص -رط -ة ق -د
اسصتجابت لشصكوى حول وقوع اعتداء بعد دقيقة واحدة
من تلقي التصصال .كما أاكدت ماي أانه ” نشصر عناصصر
إاضص -اف -ي -ة م -ن الشص -رط -ة ل -ط -م-أان-ة اÛت-م-ع اŸسص-ل-م ‘
بريطانيا.
تابعت ماي« :ل بد من مراجعة اسصÎاتيجياتنا حول
مكافحة اإلرهاب ،كما يجب إاعطاء الشصرطة صصÓحيات
أاك‡ Èا “لكها اآلن ،ألن التطرف بشصع ومدمر ألسصلوب
حياتنا».
كما أاشصادت ماي بجهود اŸدني Úقائلة« :شصهدنا من
خÓ-ل ال-ه-ج-م-ات ب-ط-ول-ة م-دن-ي Úسص-اع-دوا الشص-رط-ة ‘
م -واج -ه -ة اإلره -اب ،وب -رزت ال -روح ال -ت -ي ي -ت -ح -ل-ى ب-ه-ا
اÛتمع الÈيطا ،Êألن لندن مدينة لديها شصعب متميز،
كما أان العتداء على اŸصصل ÚاŸسصلم Úيذكرنا بأان
اإلرهاب والتطرف يأاخذان أاشصكال ﬂتلفة».
قال من جانبه ،وزير اÿارجية الÈيطا Êورئيسس
بلدية لندن السصابق بوريسس جونسصون يقول إانه لن يسصمح

ا◊ادث  ⁄يخلف ضضحايا

مقتل إارهابي صصدم شصاحنة للشصرطة الفرنسصية بباريسس
ك- -انت ج- -ادة الشض- -ان- -زي- -ل- -ي- -زي -ه ب -ال -ع -اصض -م -ة
ال- -ف- -رنسض- -ي -ة ب -اريسس ،أامسس ،مسض -رح -ا ’ع -ت -داء
إاره -اب -ي ج -دي -د ⁄ ،ي-خ-ل-ف ضض-ح-اي-ا ب-ي-ن-م-ا ق-ت-ل
اŸن-ف-ذ ،ون-ددت ال-داخ-ل-ي-ة ال-ف-رنسض-ي-ة ب-ا◊ادث
وفتحت النيابة العامة –قيقا معمقا.
ال-ع-م-ل-ي-ة اإلره-اب-ي-ة“ ،ث-لت ‘ الصص-ط-دام اŸع-تمد
لسصيارة سصياحية بشصاحنة تابعة لقوات الدرك الفرنسصي
بجادة الشصانزيليزيه بباريسس‚ ،م عنها اشصتعال النÒان
‘ سصيارة اإلرهابي ما أادى إا ¤مقتله ‘ ع ÚاŸكان.
وعÌت الشصرطة داخل سصيارة اŸهاجم على متفجرات
وأاسص -ل -ح -ة حسصب تصص -ري -ح -ات وزي -ر ال -داخ -ل-ي-ة جÒارد
لكومب.
وق -الت وزارة ال -داخ -ل -ي -ة إان سص -ائ-ق-ا صص-دم بسص-ي-ارت-ه
شص -اح -ن -ة ل -لشص -رط -ة م -ت -ع -م -دا ‘ ،شص -ارع الشص -ان-زل-ي-زي-ه
ب-ال-ع-اصص-م-ة ال-ف-رنسص-ي-ة وق-الت وح-دة م-ك-افحة اإلرهاب
Ãكتب مدعي باريسس إانها فتحت –قيقا.
وقال اŸتحدث باسصم الوزارة بي Òأاونري برانديه
للصصحفي ‘ ÚاŸوقع «يبدو أانه كان عم Óمتعمدا».
م -ن ج -ان -ب -ه ن -دد وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة ال-ف-رنسص-ي جÒارد
كولونÃ ،ا اعتÈه « ﬁاولة جديدة لضصرب العاصصمة

باريسس» ،وأاكد مقتل اإلرهابي منفذ العتداء .وكشصفت
الداخلية الفرنسصية ،عن العثور على قارورة غاز وسصÓح
من نوع كÓشصينكوف ،مفيدة بأان قوة الصصطدام ‘
شص -اح -ن -ة ال -درك ‚م ع -ن -ه -ا نشص -وب ح -ري -ق ‘ سص -ي-ارة
اإلرهابي قبل أان تقوم الشصرطة بإاخماد النÒان.
وحسصب اŸعلومات األولية التي رصصدت فور وقوع
ا◊ادث ،فإان اإلرهابي معروف لدى األجهزة األمنية
الفرنسصية لكونه مدرجا على قائمة «أاسس» التي تضصم
أاسص -م -اء األشص -خ -اصس ال -ق -اب -ل Úل -ل -ق -ي -ام ب-أاع-م-ال ع-ن-ف
وتطرف.
وقالت الشصرطة الفرنسصية إان منفذ اإلعتداء ينحدر
من ضصواحي باريسس .و ⁄يخلف ا◊ادث ضصحايا من
اŸدني Úأاو عناصصر األمن ،فيما قامت طوقت مصصالح
الشص -رط -ة اŸك -ان وأاخ -لت ورشص -ة ب -ن -اء ك-انت ‘ ﬁي-ط
الواقعة.
وب -اشص -رت ال-ن-ي-اب-ة ال-ع-ام-ة ل-ب-اريسس –ق-ي-ق-ا م-ع-م-ق-ا
Ÿعرفة خليفات الهجوم بشصكل دقيق .يذكر أان العتداء
اإلره -اب -ي وق -ع ع -ل -ى السص -اع -ة ال-ث-ال-ث-ة وال-نصص-ف زوال،
وتزامن مع وصصول اŸلك األرد Êإا ¤باريسس أاين كان ‘
اسصتقباله الرئيسس إاÁانويل ماكرون.

’رهابية
نفذتها جماعة بوكو حرام ا إ

مقتل  16شصخصصا شصمال شصرقي نيجÒيا

’قل ‘ هجمات إارهابية
قتل  16شضخصضًا على ا أ
ب -ال -ق -رب م -ن ﬂي-م ل-ل-ن-ازح ،Úال-ذي-ن ف-روا م-ن
أاعمال العنف التي تقوم بها جماعة بوكو حرام
’رهابية ‘ شضمال شضرقي نيجÒيا.
ا إ
قالت الوكالة الوطنية إلدارة ا◊الت الطارئة إان
ال -ه -ج -م -ات وق -عت ،مسص -اء األح -د ،ب -ال-ق-رب م-ن ﬂي-م
دالوري ‘ قرية كوفا غ Òالبعيدة عن مايدوغوروي
عاصصمة ولية بورنو.
كان  14شصخصصًا قتلوا ،وأاصصيب  24آاخرون ‘ هجوم
جماعة بوكو حرام اإلرهابية على مدينة مايدوجوري
بشصمال البÓد قبل أاقل من شصهر .مايدوجوري عاصصمة
ولية بورنو وﬁور معركة مسصتمرة منذ  8أاعوام ضصد
بوكو حرام ،و ⁄تشصهد أاعمال عنف إا ¤حد بعيد خÓل
العام ÚاŸاضصي .Úقال

لعا⁄

ع Èا

دام -ي -ان شص -وك -وو ،م -ف -وضس الشص -رط -ة ب-ولي-ة ب-ورن-و ،إان
اإلره- -اب- -ي Úه -اج -م -وا ضص -واح -ي اŸدي -ن -ة ،مسص -اء ي -وم
األرب- -ع- -اء ،ب- -أاسص- -ل -ح -ة مضص -ادة ل -ل -ط -ائ -رات وع -دد م -ن
اإلره -اب -ي Úالن -ت -ح -اري .Úق-ال ل-لصص-ح-اف-ي« Úق-ت-ل 13
شصخصصًا ‘ التفجÒات ،وأاصصيب  24آاخرون وقتل شصخصس
واحد ‘ الهجوم بالرصصاصس».
قال إان النار أاضصرمت بالعديد من األبنية ،لكنه أاوضصح
أان ا÷يشس صصد اŸقاتل Úبعد سصاعة.
يأاتي الهجوم بعد سصتة أاشصهر من إاعÓن الرئيسس
النيجÒي ﬁمد بخاري أان بوكو حرام هزمت «تقريبًا»
‘ حملة عسصكرية أاجÈت الكث Òمن أاعضصاء ا÷ماعة
اإلرهابية على الهرب إا ¤أاعماق غابة سصامبيسصا النائية
قرب ا◊دود مع الكامÒون.

 65مليون ’جئ بسصبب النزاعات

@ جنيف :أاعلنت اŸفوضصية السصامية لÓجئ،Ú
أامسس الثن ،Úأان عدد النازح ÚوالÓجئ Úنتيجة النزاعات
‘ العا ⁄بلغ  65.6مÓي Úشصخصس ‘ العام  ‘ 2016ما يشصكل رقماً
قياسصيًا .هذا يعني أان واحد من كل  113شصخصصاً مهجر ‘ العا ،⁄والقسصم
األك Èمن هذا العدد هو من النازح Úداخل بلدانهم والذين سصجلوا رقماً قياسصيًا بلغ
 40.3مÓي Úشصخصس بحلول نهاية  2016باŸقارنة مع  40.8مÓي ‘ Úالعام السصابق.
ويÎكز العدد األك Èمن النازح ‘ Úسصوريا والعراق وكولومبيا.

مقتل  79شصخصصا ‘ حريق برج لندن
@ لندن :رجحت الشصرطة الÈيطانية مقتل  79شصخصصًا ‘ حريق الÈج السصكني ‘
لندن.
إا ¤ذلك ،أامرت رئيسصة الوزراء الÈيطانية تÒيزا ماي بفتح –قيق شصامل وعلني ‘

17368

إارهابي أام ﬂتل ..؟!

بريطانيا تعتزم مراجعة اسصÎاتيجية مكافحة اإ’رهاب

للكراهية بأان تفرق اÛتمع الÈيطا Êوقالت الشصرطة
الÈيطانية إان شصاحنة دهسصت عددا من اŸارة ‘ منطقة
ف -ي -نسصÈي ب -ارك شص -م -ال ل -ن -دن‡ ،ا أاسص -ف-ر ع-ن م-ق-ت-ل
شصخصس واحد وجرح ثمانية آاخرين ،ونقل اŸصصابون إا¤
 3مسصتشصفيات ﬂتلفة .صصعدت الشصاحنة على الرصصيف
وصصدمت عددا من اŸارة بعد منتصصف الليل بالقرب من
مسصجد دار الرعاية ‘ منطقة فينسصÈي بارك ‘ شصارع
سصفن سصيسصÎز .قال شصهود عيان ،اإن «ثÓثة أاشصخاصس
ك-ان-وا يسص-ت-ق-ل-ون الشص-اح-ن-ة ،ل-ك-ن اث-ن Úم-ن-ه-م-ا ف-را ق-بل
القبضس عليهما».
أاك -دت شص -رط -ة م -ك-اف-ح-ة اإلره-اب الÈي-ط-ان-ي-ة أان
التحقيقات األولية ◊ادث الدهسس بالقرب من مسصجد
«فينسصÈي بارك» بالعاصصمة الÈيطانية لندن تشص Òإا¤
أان منفذ الهجوم يعمل منفردا ،ويبلغ من العمر  48سصنة.
لفت مسصؤوول الشصرطة ا ¤انه ” نشصر اŸزيد من
عناصصر الشصرطة ‘ لندن من أاجل ضصمان سصÓمة كل
الÈي -ط -ان -ي ÚخÓ-ل فÎة شص-ه-ر رمضص-ان ،وال-ت-قت م-اي،
أامسسÃ ،مثل Úعن ﬂتلف الطوائف الدينية باŸسصجد
الذي شصهد وقوع ا◊ادث .يشصار ا ¤انه ،ليلة الحد ،قام
 3شص -ب -ان ب -ري -ط -ان-ي Úك-ان-وا يسص-ت-ق-ل-ون سص-ي-ارة ب-دهسس
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اŸصصل Úبعد انتهائهم من أاداء الصصÓة ‘ مسصجد دار
الرعاية اإلسصÓمية قرب مسصجد فينسصÈي بارك شصما‹
لندن ،وخلف ا◊ادث قتي Óو 10مصصاب .Úنقلت وكالة
Óنباء عن شصاهد عيان اسصمه عبد الرحمن صصالح
رويÎز ل أ
ال - -ع- -ام- -ودي ق- -ول- -ه إان «الشص- -اح- -ن- -ة ت- -وج- -هت ن- -ح- -ون- -ا
ودهسصتنا...وكان السصائق يصصرخ سصأاقتل كل اŸسصلم».Ú

غضصب وقلق
بعد ا◊ادث ع Èالناسس من ﬂتلف ا÷نسصيات عن
ﬂاوفهم وقلقهم وإاحباطهم ازاء الهجمات األخÒة التي
تعرضصت لها مدينتهم ،وصصار واضصحا أانهم قلقون من
امكانية وقوع هجمات انتقامية ‘ األسصابيع اŸقبلة.
يسصود مزاج هنا يختلف عن ذلك الذي سصاد ‘ اعقاب
هجوم لندن بريدج ،فرغم شصعور الناسس با◊زن هناك
ايضصا مشصاعر غضصب قوية.
فالناسس يسصأالون مرارا وتكرارا :متى سصتنتهي هذه
الدوامة؟ وما الذي سصتفعله ا◊كومة؟ وŸاذا يفقد هذا
العدد الكب Òمن األبرياء أارواحهم .أاصصدرت مفوضصية
شصرطة لندن بيانا على اŸوقع اللكÎو Êقالت فيه لندن
مدينة تضصم كثÒا من الديانات وا÷نسصيات ،والهجوم
على طائفة واحدة هو هجوم علينا جميعا.

’حزاب التقليدية وصضعود قياسضي للنسضاء ‘ الŸÈان الفرنسضي
تراجع ا أ

ماكرون يكسصب رهانه ا’خ Òويحصصل على تأاشصÒة تفعيل اصصÓحاته
نسصبة امتناع قياسصية تعكسس إافÓسس الطبقة السصياسصية وفشصلها

ت-ع-ه-دت ح-ك-وم-ة ال-رئ-يسس ال-ف-رنسض-ي
إاÁان - -وي - -ل م - -اك- -رون ،أامسس ،ب- -ت- -ج- -دي- -د
اÿطاب السضياسضي ‘ فرنسضا بعدما أاظهرت
ال-ن-ت-ائ-ج ال-نهائية للنتخابات التشضريعية
’غلبية الŸÈانية ا◊اكمة
فوز حزبه با أ
ال -ت -ي ي-ح-ت-اج-ه-ا ل-ل-مضض-ي ق-دم-ا ‘ ت-ن-ف-ي-ذ
إاصض- -لح- -ات- -ه ال -ب -ع -ي -دة اŸدى وال -ه -ادف -ة
لتحقيق النمو ا’قتصضادي.
حاز حزب (ا÷مهورية إا ¤األمام) بزعامة
ماكرون وحليفه حزب (ا◊ركة الدÁقراطية)
الذي ينتمي إا ¤تيار  ÚÁالوسصط ما ب355 Ú
و 425م -ق -ع -د م-ن أاصص-ل  577م-ق-ع-د ،وف-ق م-ا
أاظ-ه-رت ن-ت-ائ-ج الن-ت-خ-اب-ات ال-ت-ي سصجلت نسصبة
تصصويت منخفضصة قياسصية.
ق -ال اŸت -ح-دث ب-اسص-م ا◊ك-وم-ة ك-ريسص-ت-وف
ك- -اسص- -ت- -ان- -ي -ه إان ال -نسص -ب -ة اŸرت -ف -ع -ة إلح -ج -ام
ال -ف -رنسص-ي Úع-ن ال-تصص-ويت وال-ت-ي ب-ل-غت ‘ 56
اŸئة تعكسس فشصل الطبقة السصياسصية وتسصلط
الضصوء على ضصرورة تغي Òاÿطاب السصياسصي ‘
فرنسصا.
ع -ل-ى ال-رغ-م م-ن أان األغ-ل-ب-ي-ة ال-ت-ي ح-ق-ق-ه-ا
ماكرون وا◊زب ا◊ليف كانت أاقل من تلك
ال -ت -ي ت -وق -ع -ت -ه -ا اسص -ت -ط Ó-ع -ات ال -رأاي ق -ب -ي-ل
النتخابات ،غ Òأان أاغلبية عدد اŸقاعد التي
فاز بها كانت كافية إلزاحة األحزاب التقليدية
ال -ف -رنسص -ي -ة األسص-اسص-ي-ة وت-وج-ي-ه رسص-ال-ة م-ه-ي-ن-ة
◊زب - -ي الشصÎاك- -ي وا÷م- -ه- -وري ÚاÙاف- -ظ
اللذين تناوبا على السصلطة على مدى عقود.

ا◊كومة تسصتقيل
ه- -ذا وق- -دم رئ- -يسس ال- -وزراء إادوار ف- -ي- -ل- -يب
اسصتقالة حكومته ،أامسس ،على أان تتشصكل حكومة
ج -دي -دة ‘ غضص -ون األي -ام ال -ق -ل -ي -ل -ة اŸق -ب -ل-ة،
واŸرج -ح أان ي -ج -دد م -اك-رون ال-ث-ق-ة ‘ ف-ي-ل-يب

ويعيد تكليفه بتشصكيل حكومة جديدة .تسصلط
نسص-ب-ة اإلق-ب-ال اŸن-خ-فضص-ة الضص-وء ع-ل-ى أاه-م-ي-ة
تعامل ماكرون بحذر مع اإلصصÓحات التي يريد
تنفيذها ‘ البÓد مع وجود نقابات عمالية قوية
وتاريخ من احتجاجات الشصوارع التي أاجÈت
حكومات سصابقة على تعديل تشصريعات جديدة.
م -ن ب Úال -ت -ح -دي -ات ال -ت -ي ت -واج-ه ال-رئ-يسس
ال- -ف- -رنسص- -ي ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى ه- -ذه اÛم- -وع -ة
اŸتنوعة من النواب حديثي العهد بالسصياسصة
متحدين خلفه ،بينما يسصتعد إلصصÓح قواعد
ال -ع -م -ل والسص -ت -غ -ن -اء ع -ن عشص -رات اآللف م-ن
الوظائف ‘ القطاع العام واسصتثمار مليارات
م -ن أام -وال ال-دول-ة ‘ ق-ط-اع-ات م-ث-ل ال-ت-دريب
الوظيفي والطاقة اŸتجددة.

هل تÎأاسس اŸرأاة الŸÈان؟
شصهدت النتخابات الŸÈانية الفرنسصية فوز
عدد قياسصي من النسصاء ،حيث أاسصفرت النتائج
ع -ن ارت -ف -اع ك -ب Òل-نسص-ب-ة ال-ت-م-ث-ي-ل ال-نسص-ائ-ي إاذ
حصص -لت اÎŸشص -ح -ات ع-ل-ى  223م-ق-عد بنسصبة
 38.65باŸئة من ›مل اŸقاعد ألول مرة ‘
ت-اري-خ ف-رنسص-ا .وال-ت-ح-دي ال-ق-ادم سص-ي-كون شصغل
امرأاة Ÿنصصب رئيسس ا÷معية الوطنية.
يرجع البعضس بدرجة كبÒة هذا اإل‚از إا¤
ق -رار ال -رئ -يسس إاÁان-وي-ل م-اك-رون ط-رح ق-ائ-م-ة
متوازنة ب Úا÷نسص◊ Úركة «ا÷مهورية إا¤
األم -ام» ،وال-ت-ي اسص-ت-ط-اعت أان –ق-ق ال-غ-ال-ب-ي-ة
اŸطلقة بنسصبة  43.06باŸئة من عدد اŸقاعد.
فحركة الرئيسس الفرنسصي التي طاŸا كانت
ت -ت-ف-اخ-ر ب-رف-ع-ه-ا شص-ع-ار «اŸسص-اواة ب Úال-رج-ل
واŸرأاة» قد اشصتملت قوائمها النتخابية على
نسصبة  51باŸئة من النسصاء ،واسصتطعن  47باŸئة
من اŸرشصحات –قيق الفوز ‘ دوائرهن.
التشصريع اآلخر الذي رÃا يكون سصاهم ‘

ه- -ذا اإل‚از ه- -و ق -ان -ون ي -ح -ظ -ر ع -ل -ى ن -واب
الŸÈان ترأاسس مناصصب تنفيذية ﬁلية .وهو ما
دف -ع ب -عضس ال -رج-ال ال-ذي-ن ي-ج-م-ع-ون ع-ادة بÚ
عضصوية الŸÈان ومناصصب تنفيذية ‘ بلدياتهم
إا ¤التخلي عن الÎشصح لÓنتخابات التشصريعية،
وهو ما أافسصح اÛال لوجوه جديدة من النسصاء
والشصباب للÎشصح لÓنتخابات التشصريعية.
وبعد هذا «ا◊دث التاريخي» ،يبقى –ديا
آاخر أامام نائبات الŸÈان اŸقبل ،وهو ترأاسس
امرأاة للجمعية الوطنية.
ب- -ال- -رغ -م م -ن أان “ث -ي -ل اŸرأاة ‘ الŸÈان
الفرنسصي زاد بشصكل مطرد ‘ الدورات السصابقة،
فإان تصصنيف «ال–اد الŸÈا Êالدو‹» لعام
 2016قد وضصع فرنسصا ‘ اŸركز الـ 60عاŸيا
م - -ن ح - -يث اŸسص - -اواة ب ÚاŸرأاة وال - -رج - -ل ‘
ال -ت -م -ث -ي -ل الŸÈا .Êوه -و ن -فسس اŸرك -ز ال-ذي
حققه العراق وجنوب السصودان.

لوبان أ’ول مرة
ف -ازت زع-ي-م-ة ال-ي-م ÚاŸت-ط-رف ورئ-يسص-ة
ا÷ب -ه -ة ال -وط -ن -ي -ة م -اري -ن ل -وب-ان Ãق-ع-د ‘
لو ،¤إاذ أانها كانت
الŸÈان الفرنسصي للمرة ا أ
لوروبي ،إال أان
لن نائبا ‘ الŸÈان ا أ
حتى ا آ
حزبها «ا÷بهة الوطنية» واجه خيبة أامل بعد
فوزه بأاربعة إا ¤ثمانية مقاعد فقط ‘ ،حÚ
كان يتوقع أان يكون أابرز قوة معارضصة ‘
البÓد.
وفازت لوبان ( 48عاما) ‘ معقلها هينان-
بومون (شصمال) ‘ الدورة الثانية من النتخابات
ال -تشص-ري-ع-ي-ة ،وخسص-ر ال-عضص-و ال-ب-ارز ‘ «ا÷ب-ه-ة
ال-وط-ن-ي-ة» ف-ل-وري-ان ف-ي-ل-ي-ب-و ،م-هندسس سصياسصات
ا◊زب اليميني اŸتطرف إللغاء عملة اليورو،
‘ م -ن -ط -ق-ة م-وزي-ل الصص-ن-اع-ي-ة السص-اب-ق-ة شص-رق
فرنسصا.

حريق برج غرينفل ،وقالت« :يجب أان نعرف ماذا حدث ويجب أان نحصصل على تفسصÒ
لهذا».

اعلن ا◊داد ‘ البÓد عقب كارثة هي الك ‘ Èالتاريخ ا◊ديث للÈتغال حيث
تو‘ العديد من الضصحايا حرقا بعدما حاصصرتهم النÒان داخل سصياراتهم.

العبادي ‘ جولة إاقليمية

ديرالزور وجهة «داعشس» ا÷ديدة

@ بغداد :توجه رئيسس الوزراء العراقي حيدر العبادي ،أامسس إا ¤اŸملكة العربية
السصعودية ‘ مسصتهل جولة بالشصرق األوسصط تشصمل أايضصا إايران والكويت ‘ إاطار مسصاع
دبلوماسصية لتعزيز مصصا◊ة إاقليمية .قال مسصؤوولون إانه كان من اŸقرر أان يزور العبادي
الرياضس ،األسصبوع اŸاضصي ،ولكن زيارته تأاجلت لتفادي الظهور ،كما لو كان ينحاز
÷انب ‘ نزاع دبلوماسصي اندلع ب Úقطر وعدد من الدول العربية Ãا ‘ ذلك
السصعودية.

@ دمشضق :وجد تنظيم ما يعرف بالدولة السصÓمية «داعشس» الرهابي نفسصه
مطوقا بفعل عدة جبهات قتالية ‘ ﬁافظة دير الزور شصرق سصوريا التي ÷أا اليها
ووضصع صصوب أاعينه ا÷عل من اÙافظة معق Óله إاثر اشصتداد اÿناق والقتال ضصده ‘
مدينتي اŸوصصل والرقة.

ا◊رائق تدخل الÈتغال ‘ حداد
@ بيدروغاو غراندي :يعمل اك Ìمن الف اطفائي على مكافحة حريق غابات
ضصخم اجتاح وسصط الÈتغال ‘ اليوم ÚاŸاضصي Úوحصصد أارواح  62شصخصصا على القل.

تقليصس إامدادات الكهرباء إا ¤غزة
@ غزة :بدأات إاسصرائيل ،أامسس بتقليصس ،إامدادات الكهرباء إا ¤قطاع غزة ،وهذه
اÿطوة تنذر بآاثار خطÒة على واقع الكهرباء ‘ قطاع غزة الذي يعا Êأاصص Óمن نقصس
حاد وعجز كب ‘ Òإامدادات الطاقة ،وهو ما سصيؤوثر بشصكل كب Òعلى برامج التوزيع
وانتظامها».
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سسلوكات يومية!

الفسضتان بـ 8000دينار
وطقم للذكور ل يقل عن  7000دينار

متى تنهضض صضناعة النسضيج؟
سسعيد بن عياد
’يزال قطاع النسسيج يتطلع لبلوغ درجة متقدمة على مسسار ا’سستثمار
المنتج في ظل ازدهار سسوق المÓبسس المختلفة وكافة أانواع النسسيج ،مثلما
تؤوكده مرة أاخرى مناسسبة عيد الفطر التي تبعث الفرحة في الطفولة
وتدفع باأ’ولياء إالى التوجه مبكرا إالى محÓت المÓبسس وكذا المسساحات
ال-واسس-ع-ة ال-ت-ي ت-خصسصس ل-ه-ذا ال-ن-وع م-ن ال-م-ن-ت-وج-ات ال-م-رت-ب-ط-ة ب-قطاع
الصسناعة موقعا متميزا لكونه مصسدرا لتحقيق الربح ويرتكز على ا’بتكار
في تحقيق القيمة المضسافة.
مّر قطاع النسسيج في بÓدنا مباشسرة بعد إالغاء احتكار الدولة لÓقتصساد
بأازمة أاعادته إالى سسنوات من التخلف فيما عرف هذا النشساط في أاسسواق
أاخرى رواجا ،وبعد أان كانت للجزائر قاعدة في صسناعة النسسيج مشسكلة
من مؤوسسسسات من القطاعين العام والخاصس تحولت إالى سسوق تتدفق فيها
كميات غير طبيعية قادمة من بلدان أاخرى جعلت من النسسيج وإانتاج
اأ’لبسسة قاطرة للنمو.
برزت في السسنوات اأ’خيرة مشساريع للنهوضس بهذا القطاع ،من بينها
اسستثمارات بالشسراكة الجزائرية اأ’جنبية مثل مركب غليزان مع متعامل
تركي ،بالموازاة مع تخصسيصس الدولة مرافقة ملموسسة للمؤوسسسسات التي ’
تزال تحافظ على نشساطها ولو في ظروف صسعبة أاحيانا.
’ يمكن تفسسير سسبب تأاخر انجاز المشساريع المعلنة في وقت تواصسل فيه
المنتجات المسستوردة فرضس هيمنتها على السسوق التي تحافظ على ارتفاع
الطلب في ظل تحسسن القدرة الشسرائية خÓل السسنوات اأ’خيرة قبل أان
يعود هاجسس انهيار أاسسعار المحروقات ،مما يؤودي بالضسغط على القدرة
الشسرائية مجددا.
أامام مؤوشسرات متناقضسة في قطاع مطلوب في السسوق محليا وإاقليميا
يمكن إاعادة التكفل بملفه مجددا ضسمن رؤوية صسناعية جديدة تقوم على
إاعادة تثمين الموارد وتشسخيصس دقيق لواقع المؤوسسسسات وضسبط القدرات
وا’حتياجات من اجل إارسساء عمليات اسستثمارية صسغيرة ومتوسسطة قابلة
لÓسستمرار ،مع انفتاح على مراكز التكوين في مختلف مهن الخياطة
والتصسميم بما يفتح اأ’فق أامام ا’بتكار لدخول السسوق العالمية.
تتوفر قدرات في هذا المجال لÓنطÓق على أاسسسس اقتصسادية منسسجمة
تضس -م-ن دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ال-ن-م-و ع-ل-ى ام-ت-داد السس-لسس-ل-ة ب-ان-خ-راط م-ت-ع-ام-ل-ي-ن
احترافيين في الميدان ويملكون الخبرة الكافية لتجسسيد مشساريع يمكن
السسيطرة عليها وتحويلها إالى مسساحات تنبضس بالحياة من خÓل إانتاج ما
تطلبه السسوق المحلية وبالنوعية الجيدة وهذا أامر ليسس مسستحي Óإاذا ما
اتضسحت الرؤوية وتبّينت إارادة قوية ’ختراق جدار ا’سستيراد وتعويضسه
ب -اإ’ن -ت -اج ،ول -ت-ك-ن ال-ب-داي-ة ع-ل-ى اأ’ق-ل ب-ت-ل-ب-ي-ة ط-لب ال-دخ-ول ال-م-درسس-ي
واأ’عياد.
حقيقة هناك مبادرات ملموسسة في السساحة تقوم بها وحدات إانتاجية
تابعة للخواصس غير أان اأ’سسعار المطبقة ’ تشسجع على اقتنائها ،مما يمهد
السسبيل أامام المنتجات النسسيجية المسستوردة لتلعب لعبتها بضسمان نسسبة
عالية من الربح الذي يجب أان يبقى في الجزائر يتداول بين المتعاملين
في كافة جوانب قطاع النسسيج بمن في ذلك المسستوردون الذين ينبغي أان
يدركوا مدى التداعيات التي تنجر في حالة تضسييع منعرج ا’سستثمار
المنتج والتحول نحو إانتاج القيمة المضسافة واشسباع السسوق وا’نتقال إاثرها
إالى التصسدير.
يمكن لماركات نسسيجية جزائرية أان تعود إالى السسوق إاذا ما توفرت إارادة
صسادقة من أاصسحابها ويكفي تذكر تلك العÓمات الخاصسة باأ’قمصسة والتي
كانت تنافسس المسستورد منها مثل «شسريعة» و»راد مان» قبل أان تسستبدل
بأاقمصسة مصسنوعة من البوبوليسستير من ذات الجودة الرديئة ولكن بسسعرها
Óسسف.
الزهيد وغياب إانتاج محلي منافسس يجد رواجا ل أ

العائÓت تف ّضضل
اقتنـ ـاء أالبسض ـ ـة
العي ـ ـد قب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
رمضضـ ـان تخّوفـ ـا
من التهاب األسضعار

ازدادت
حركية
التسسوق
ل - - -ي Ó- - -ف- - -ي
العاصسمة
بشس-ك-ل كبير
خÓل
’سسبوع
ا أ
’خ -ي -ر م-ن
ا أ
شسهر
رمضسان
ال -ج -اري أاسس -ف -ر ع -ن ا’ك-ت-ظ-اظ ،ح-يث ت-خّ-رج
’سسر بهدف اقتناء أالبسسة العيد
العديد من ا أ
Óطفال.
ل أ
فضسيلة بودريشس

علما أان نفقات اأ’لبسسة مازالت مرتفعة وترعب
ميزانيتها اأ’ولياء ،خاصسة أاولئك المضسطرين لشسراء
كسسوة أاربعة أاو خمسسة أاطفال وذوي الدخل المحدود،
على اعتبار أان فسستان فتاة ’ يتجاوز سسنها الخامسسة
’ يقل عن سسعر الـ  ٨000دينار ،بينما متوسسط ثمن
لباسس مخ ّصسصس لفئة الذكور يناهز الـ  ٦٥00دينار،
وتبقى اأ’حذية ذات الجودة العالية ’ تقل عن سسعر
 4000دينار ،ومع هذا الغÓء تحرصس معظم العائÓت
على إادخال الفرحة إالى قلوب أاطفالها ،حتى الضسعيفة
الدخل وإان كّلفها اأ’مر اقتناء النوعية الرديئة بثمن
جد منخفضس.
معظمها مسستوردة من تركيا أاو الصسين ،أالبسسة متنوعة
وم -ت -وف -رة بشس-ك-ل ك-ب-ي-ر ع-ب-ر اأ’سس-واق وم-حÓ-ت ب-ي-ع
اأ’لبسسة ،هذا ما أاّكده التاجر عبد الرزاق مكي الذي
يملك مح Óلبيع أالبسسة اأ’طفال ،حيث ذكر أان العديد
من العائÓت الجزائرية صسارت تف ّضسل اقتناء أالبسسة
العيد أ’طفالها قبل حلول شسهر رمضسان ،تخّوفا من
ال -ت -ه-اب اأ’سس-ع-ار وت-جّ-ن-ب-ا ل-ل-مضس-ارب-ة ،ول-م ي-خ-ف أان
المÓبسس التي يعرضسها معظمها يتم اسستيرادها من
الصسين لكن من النوعية الجيدة ،وقال إاّنه يركز كثيرا
ع -ل -ى أال -بسس -ة ال -ذك -ور ،ح -يث ي -ت-راوح سس-ع-ر السس-روال
والسسروال القصسير ما بين  2200و 2900دينار ،حسسب
النوعية والجودة ،فـ «الجينز» يختلف عن المصسنوع
من القماشس الرفيع ،بينما القميصس يتراوح ثمنه ما
بين  1900و ٣٥00دينار ،في حين طقم أاطفال مشسكل
من ثÓث قطع ’ يقل سسعره عن  ٦٥00دينار ويصسل
سسعره إالى  7000دينار.
وحسسب ذات ال -ت -اج-ر ،ف-إان ت-ك-ل-ف-ة ا’سس-ت-ي-راد وسس-ع-ر
الجملة من يحّدد سسعر التجزئة ،وأاضساف يقول في
سسياق متصسل أان من يرغب في اقتناء أالبسسة ذات
جودة ،ما عليه سسوى دفع سسعر أاعلى .من جهتها
السسيدة منيرة بطان أام لبنتين ،أاّكدت بأاّن اأ’سسعار
مبالغ فيها نوعا ما ،متسسائلة عن سسبب التهاب سسعر
فسستان فتاة ’ يتجاوز عمرها الـ  ٥سسنوات ،على
اعتبار أان ثمنه يناهز الـ  ٨000دينار ،وذكرت أانه
يلزمها ما ’ يقل عن  20أالف دينار من أاجل اقتناء
مÓبسس العيد لبنتيها ،متسسائلة لماذا هذا ا’لتهاب؟
Óفراح؟
هل الفسستان مخ ّصسصس ل أ
سسيدة أاخرى لّقبت نفسسها بـ «أام أاحمد» لم تخف بأانها
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هامشض الختيار
ضضئيل ...؟
حامد حمور

’ تترك مهمة اقتناء مÓبسس اأ’طفال إالى غاية شسهر
رمضسان ،بل تحرصس قبل ذلك في اختيار ما يلزمهم
ت -خ-وف-ا وح-رصس-ا أان ’ ي-ط-ال-ه-ا ال-ت-ه-اب اأ’سس-ع-ار م-ن
طرف التجار المضساربين ،واعتبرت أان اأ’سسعار نوعا
م -ا م -رت -ف -ع -ة ،ح -يث ق-امت ب-اق-ت-ن-اء ق-ط-ع م-ن-فصس-ل-ة
ونسسقتها مع بعضسها حتى تخفف من عبء ميزانية
اقتناء مÓبسس لـ  ٣أاطفال.
يذكر أانه تعرضس في العديد من اأ’سسواق والمحÓت
Óطفال بأاسسعار ليسست مرتفعة لكنها ليسست
مÓبسس ل أ
ذات نوعية جيدة ،هذا ما قاله مراد ياسسي أاب أ’ربعة
أاطفال ،والذي لم يخف أانه يّدخر ميزانية من المال
مسسبقا حتى يتسسنى له كسسوة أاطفاله بطريقة تليق بهم
وتدخل الفرحة إالى قلوبهم الصسغيرة.

ترّكز العائÓت الجزائرية في
اأ’ي - -ام اأ’خ- -ي- -رة م- -ن شس- -ه- -ر
رمضسان اهتمامها بشسكل كبير
على اقتناء مÓبسس اأ’طفال،
وال-ت-حضس-ي-ر بشس-ك-ل ج-يد لعيد
ال - -ف - -ط - -ر م - -ن أاج- -ل إادخ- -ال
الفرحة والبهجة في نفوسس اأ’و’د الذين ينتظرون
بشسغف كبير ارتداء المÓبسس الجديدة.
ومعظم الشسوارع الرئيسسية مكتظة عن آاخرها في
’ولياء
سسهرات رمضسان كما يÓحظ ،حيث يتوجه ا أ
إال -ى م -ح Ó-ت ال-مÓ-بسس ال-ت-ي ت-ع-رضس م-ن-ت-وج-ات
مختلفة سسواء المحلية أاو المسستوردة..لكن حدث
Óولياء
وأاّن «ال-م-ه-م-ة» ل-ن ت-ك-ون سس-ه-ل-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل -أ
الذين كثيرا ما يصسطدمون بـ «عقلية» التاجر التي
’خيرة من خÓل
ترسّسخت في ذهنه في السسنوات ا أ
عدم ترك هامشس ا’ختيار للزبون..كيف ذلك يا
ترى ؟
فالتاجر ’ يعجبه «ا’ختيار الواسسع» بمعنى أانه إاذا
أاراد زب -ون شس -راء ق -م -يصس م -ث  Ó-ع -ل -ي-ه أان ’ ي-ت-ع-دى
اخ -ت -ي -اره رق -م -ا صس -غ -ي -را ،وإا’ ت-ب-دأا ال-ن-رف-زة ت-دخ-ل
«ال -م -ي -دان وي-فسس-د السس-وق» ك-م-ا ي-ق-ال .وسس-أالت أاح-د
التجار عن هذه الظاهرة فقال« :أاعرف جيدا الزبون
الذي يأاتي للمحل من أاجل اقتناء المÓبسس ،فالخبرة
ع-ل-م-ت-ن-ي ه-ذه ال-ن-ق-ط-ة ال-ب-ارزة في مهنتنا..فتجدني
أادقق في طريقة دخول الزبون للمحل ،وكذا الكيفية
التي يعاين بها المنتوج ،في حين أان أاكبر نسسبة من
اأ’شس-خ-اصس ال-ذي-ن ي-دخ-ل-ون ال-ى ال-م-ت-ج-ر ف-م-ن أاج-ل
التنزه أاو ا’سستفسسار عن اأ’سسعار والقيام بالمقارنة
فقط ،لذلك ’ أابالي برد فعلهم وأافصسلها من اأ’ول
بطريقتي».
لكن يبدو أان في كثير من اأ’حيان قد ’ يمكن معرفة
«نوايا» الزبون مّما يترك صسورة غير ’ئقة عن التاجر
وال -م -ح -ل ،خ-اصس-ة أان-ه ب-إام-ك-ان ال-مسس-ت-ه-لك ا’ق-ت-ن-اع
ب -ط -ري -ق -ة شس-رح ال-ت-اج-ر ل-ن-وع-ي-ة ل-ب-اسس م-عّ-ي-ن ،وق-د
يخّفضس سسعر هذا المنتوج ويدفع الزبون ’قتنائه،
وهنا تدخل فع« Óفنيات التجارة» التي تجلب الزبون
وال-ت-ي نÓ-ح-ظ-ه-ا ع-ن-د ب-عضس ال-ت-ج-ار ال-ذي-ن ت-ع-ل-م-وا
«عمق» هذه الحرفة ،إاذ بإامكانه «قلب» كل رفوف
Óسسف
المتجر من أاجل تلبية رغبة المسستهلك..لكن ل أ
الشسديد ’ يوجد الكثير منهم في أايامنا.

مهنيو الفÓحة بأادرار يرحّبون:

مرافقة زراعة الذرة يسضاهم
في ترقية هذه الشّضعبة بالجنوب

أاجمع عدد من المهنيين بقطاع الفÓحة بو’ية أادرار أان اإ’جراء الجديد الذي أاقّرته السسلطات العمومية لمرافقة
نشساط زراعة الذرة تحفز على تطوير اإ’نتاج وترقية هذه الشسعبة الفÓحية بمناطق الجنوب عموما .وجرى
التأاكيد في هذا الصسدد أانّ اأ’سسرة الفÓحية بهذه الو’ية تلّقت بارتياح «كبير» ذلك اإ’جراء ،والذي يتمثل
بالخصسوصس في تكليف الديوان الجزائري متعدد المهن للحبوب كهيئة وحيدة بمرافقة نشساط منتجي الذرة
بواسسطة تعاونية الحبوب والبقول الجافة ،حسسبما أاوضسح لـ «وأاج» اأ’مين العام لغرفة الفÓحة بالو’ية.
ويرى السسيد الحمدو عبد القادر أان هذا اإ’جراء الجديد سسيشسكل حافزا ‘‘قويا‘‘ لتطوير هذه الشسعبة الفÓحية
ذات اأ’همية اإ’قتصسادية من خÓل توسسيع المسساحات المخصسصسة لزراعة الذرة والتشسجيع على الزيادة في أاعداد
الفÓحين ،الذين سسينخرطون مسستقب Óفي هذا النشساط المنتج .وصسّرح اأ’مين لغرفة الفÓحة بالمناسسبة أان
زراعة الذرة باتت تشسكل عام Óاقتصساديا مسساعدا للفÓحين بو’ية أادرار خاصسة في ظل ارتفاع تكاليف زراعة
وإانتاج القمح.
وأابدى لجومي سسيد أاحمد الناشسط بمحيط زاوية كونتة في تصسريح لـ «وأاج» ارتياحه ’تخاذ هذا القرار الذي
وصسفه بـ «المحفز» ،وهو يبعث  -حسسبه  -على ‘‘اإ’طمئنان» بخصسوصس مسستقبل هذه الزراعة بالمنطقة .نفسس
الشسعور عّبر عنه المزارع رقادي محمد ،داعيا إالى اإ’سسراع في تنفيذ هذه اآ’لية سسيما وأان موسسم انطÓق الحرث
على اأ’بواب حتى يتفادوا اإ’خÓل بالدورة التقنية للمحصسول.

تهيئة منطقتين للتّوسّضع السضياحي ببشضار وبني عباسض

توجد الدراسسات المتعلقة بتهيئة منطقتي التوسسع السسياحي بكل من بشسار وبني عباسس قيد اإ’طÓق بما يسسمح
بتوفير العقار الضسروري لÓسستثمار السسياحي ،حسسبما اسستفيد لدى مديرية السسياحة والصسناعة التقليدية .وكانت
منطقة التوسسع السسياحي ببشسار الممتدة على مسساحة  77هكتارا محل زيارة ميدانية مؤوخرا للجنة وزارية بهدف
إانشسائها ودراسسة تهيئتها وتجهيزها حتى تسستجيب لحاجيات مختلف الشسبكات ،وغيرها من الخدمات التي
تتطلبها مشساريع السسياحة والتي تحتاج إاليها بشسكل «ملح» المنطقة ،كما تمت اإ’شسارة إاليه .وتوجد بالو’ية
المنتدبة بني عباسس ( 240كلم جنوب بشسار) منطقة مماثلة ( 72هكتار) من ضسمن عمليات تطوير وترقية
ا’سستثمارات بهذه الجماعة المحلية ذات الطابع السسياحي»بامتياز» لما تزخر به من قدرات «هائلة» في هذا
المجال.
وتم قبل ذلك اسستكمال دراسسات تهيئة سسبع ( )7مناطق للتوسسع السسياحي من بين تسسع ( )9مناطق التي اسستفادت
بها الو’ية ،ويتعلق اأ’مر بالتي تقع ببلديات العواطة ( 20هكتار) وعرق فراج ( 10هكتار) وتبالبالة ( 10هكتار)
وبني ونيف ( 20هكتار) ومريجة ( 12 ،20هكتار) وإايغلي ( 10هكتار) وتاغيت ( 20هكتار) ،اسستنادا إالى ذات
المصسدر .ويتوّخى من اسستحداث هذه الفضساءات أاسساسسا تلبية طلبات المسستثمرين (عموميين وخواصس) فيما
يتعلق بقطع اأ’راضسي لتجسسيد مشساريعهم ،كما أاوضسحت ذات المديرية ،ومع ذلك يواجه عديد المتعاملين أاو
المتدخلين في القطاع من «ثقل» يكبح زخم المسستثمرين ،الذين يشسيرون بالذات إالى المسسار الثقيل في دراسسة
ملفات إانشساء مشساريع السسياحة.
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اŸوروثالرمضشاÊالعتيق..حضشور‘زمنالعصشرنة

لهقار –لوالعودة ا ¤ا÷ذور
‘ رمضضان ا أ
وت-ت-جّ-دد ال-ع-ادات وال-ت-قاليد ضضمن منظومة
ال -ق -ي -م الج -ت -م -اع -ي -ة ال -ت -ي ت -ط-ب-ع ا◊ي-اة
ال -ي -وم -ي -ة ل -لسض -ك -ان ‘ ،وقت ام -ت -زجت ف-ي-ه
العصضرنة وفرضضت نفسضها بقوة ،اليوم وقد
ان -تصض -ف الشض -ه -ر اŸب -ارك م -ؤوذن -ا ب-ال-رح-ي-ل،
لجواء العطرة بالرحمة والغفران
لزالت ا أ
“ي-ز أاي-ام-ه ول-ي-ال-ي-ه اي-ن ت-تشض-بث ال-ع-ائÓ-ت
بتقاليدها السضنوية.
“Ôاسضت :بن حود ﬁمد الصضالح
« الشصعب « رصصدت اهم ما Áيز الشصهر الفضصيل
ب ÚاŸاضصي وا◊اضصر ،بدءا من عشصية إاسصتقباله
وال -ت -حضصÒات ال -ت -ي تسص -ب -ق -ه ،وصص -ول إا ¤ك -ي -ف-ي-ة

مسصايرة ومعايشصة السصكان أليامه وسصهراته.
خ- -ال -ت -ي مشص -وشض ‘ ح -دي -ث -ه -ا ل -ن -ا ،ع -ن رمضص -ان
وال -ت -حضص Òال -ذي يسص -ب -ق -ه ،ع -ائ -دة ب-ذاك-رت-ه-ا إا¤
السصن ÚاŸاضصية  ،أاكدت أان شصهر الرحمة والغفران
‘ عاصصمة الهقار ،وإا ¤حّد اآلن  ،ورغم التغÒات
ا◊اصصلة  ،ل Áكن أان يخلومن وجبة ما يعرف
ﬁل- -ي- -ا بـ «ا◊سص -اء» زع -ي -م اŸائ -دة ال -رمضص -ان -ي -ة
ب- - -ت- - -مÔاسصت ب Ó- - -م- - -ن- - -ازع رغ- - -م م - -وسص - -م ا◊ر
وغزوالعادات الغذائية ا÷ديدة،حيث يتميز هذا
ال -ط -ب -ق ب -أاه -م -ي -ت -ه ال -ب -ال-غ-ة ل-دى سص-ك-ان األه-ق-ار
اÙل -ي Úن -ظ -را ل -ت -حضصÒه Ãادة ال-ق-م-ح اÙل-ي
اŸدع -وب»زن -ب -و» وه -ون-وع-ي-ة م-ن ال-ق-م-ح اŸن-ت-ج
ﬁليا من سصÓلة صصحراوية خالصصة وبالضصبط من
اŸنطقة اŸسصماة بأابلسصة.
تضصيف خالتي مشصوشض ‘ ،حديثها عن «زنبو» الذي

يحصصد وهوأاخضصر قبل موعده بشصهر تقريبا ،بعدها
يشصوى قلي Óفوق النار ،ثم يطحن ليصصبح عبارة عن
دقيق ليشصكل ما يعرف بـ «ا◊سصاء» ،يضصاف إاليه
بعضض التوابل كـ (القصص )Èواألعشصاب كـ (الوزوازة)
وغÒها ‡ا يجعله يتميز بذوق غاية ‘ الروعة ول
تخلوأاي مائدة ‘ اŸنطقة منه.
‘ سصياق متصصل تضصيف «ولهة» ربة بيت ،بأان الشصهر
الفضصيل ورغم العصصرنة التي م ّسصت جميع جوانب
ا◊ياة ،ف Óيزال سصكان األهقار ‘ الشصهر الفضصيل
ي- -ق- -ب -ل -ون ع -ل -ى ط -ب -ق ال -ل -ح -م اŸط -ب -وخ ‘ أاواÊ
ال- -ط،Úب -اإلضص -اف -ة إا ¤ب -عضض األك Ó-ت ال -دخ -ي -ل -ة
كالبوراك الذي اكتسصح موائد اإلفطار الذي يزداد
“يزا بتحضص Òكؤووسض الشصاي الثÓثة ،اŸطهية فوق
ا÷مر ،تارك Úاألطباق األخرى من سصلطة وفواكه
ومقليات إا ¤ما بعد أاداء صصÓة الÎاويح.

ربات البيوت ‘ طوارئ لتحضضÒها

رمضشانبالسشاحاتالعمومية.

ون -ظ -را ل -ت-م-ي-زه ب-السص-ه-رات وال-ق-ع-دات ع-ن ب-اق-ي
الشصهور ،وبعد أاداء صصÓة الÎاويح ،باإلضصافة إا¤
ال -نسص -وة والط -ف -ال ال -ذي -ن أاصص -ب -ح -وا ي -ؤودون-ه-ا ‘
اŸسصاجد بعد أان كانت ‘ وقت بعيد تؤودى ‘ أاحد
البيوت أاين يؤومهم أاحد اÙارم ،تقوم العائÓت
ب -ت -ب -ادل ال -زي -ارات ف -ي -م -ا ب-ي-ن-ه-ا ،وت-ب-ادل أاط-راف
ا◊ديث أاث- - -ن- - -اء السص- - -ه- - -رات ع- - -ل- - -ى ا◊ل - -وي - -ات
واŸكسصرات ‘ ،ح Úيجتمع الرجال فيما بينهم
على كؤووسض الشصاي ،إا ¤أان أاصصبحت مع الوقت
ا◊اضصر  ،تشصهد وجهات أاخرى على غرار الذهاب
إا ¤السصاحات العمومية  ،ودور الثقافة والشصباب
والسص -اح -ات ال -ع -م -وم -ي -ة ◊ ،ضص -ور ح-فÓ-ت ل-ي-ا‹
رمضص -ان ع -ل -ى غ -رار م -ا ت-ن-ظ-م-ه دار ال-ث-ق-اف-ة م-ن
سصهرات ‘ الفلكلور واŸسصرح  ،والغيتارة وغÒها .

السشكانبÚوالتضشامنالتكافل

‘ خطوة تتميز بها اŸنطقة منذ القدم وحبا ‘
غرسض التضصامن والتكافل الجتماعي ب Úالناسض
تقوم العائÓت بتبادل أاطباق اŸأاكولت فيما بينها
وت-وزي-ع-ه-ا ع-ل-ى اÙت-اج .Úك-م-ا ت-ت-م-ي-ز مسص-اج-د
اŸنطقة قبيل كل إافطار بتواجد موائد من اجل
إافطار عابري السصبيل ،حيث أاصصبحت مع مرور
ال- -وقت ت -ن -ظ -م م -وائ -د ك -بÒة خ -اصص -ة ‘ األح -ي -اء
الشصعبية ،يجتمع حولها جميع سصكان ا◊ي ،وكذا
من تقطعت بهم السصبل ،على غرار مسصجد فاطمة
الزهراء بعاصصمة األهقار ،أاين يفطرون ويصصلون
ج- -م- -اع -ة ‘ ج -وأاخ -وي ي -ع Èع -ن روح ال -تضص -ام -ن
وال -ت -آاخ -ي ال -ذي ي -ج -م -ع السص -ك -ان ف -ي -م -ا ب -ي -ن-ه-م.
ا÷معيات وأاهل ال Èواإلحسصان حاضصرة منذ بداية
الشص-ه-ر ‘ م-ب-ادرات ي-وم-ي-ة ل-ل-مسص-اع-دة وال-تضصامن

وإاط- -ع- -ام اŸسص -اف -ر ل -ت -ب -ل -غ ال -ع -م -ل -ي -ة ذروت -ه -ا ‘
األسصبوع ÚاألخÒين بعمليات ختان جماعي لفائدة
اÙتاج Úوالفقراء وكسصوة اليتامى .

ل -ت-حضضÒات ع-ي-د ال-ف-ط-ر ن-ك-ه-ت-ه-ا
اÿاصض -ة ،ك -م-ا ل-ك-ل م-وسض-م دي-ن-ي.
وها هو العد التناز‹ بدأا لتوديع
الشض -ه -ر ال -فضض -ي-ل واسض-ت-ق-ب-ال ع-ي-د
ال- -ف- -ط- -ر ،ب- -ع -د شض -ه -ر م -ن الصض -ي -ام
والنوافل اŸعظمة واŸوائد اŸزينة
بأاشضهى وأالذ اŸأاكولت ،يأاتي الدور
ع - -ل - -ى م - -رح- -ل- -ة أاخ- -رى م- -ل- -ي- -ئ- -ة
ب-ال-ت-حضضÒات اıت-ل-فة« .الشضعب»
تقف عند هذه اÙطة ا◊اسضمة
الفاصضلة.
معسضكر :أام ا Òÿـ سس
ك -اد ال -وقت ي -ن-ف-د ك-م-ا ي-ن-ف-ذ اŸاء بÚ
حبات الرمل خÓل األسصبوع األخ Òمن
الشصهر الفضصيل ،التي تعت Èأاهم مرحلة
تعتكف فيها ربات البيوت ‘ اŸطبخ
على غرار سصائر أايام الشصهر الفضصيل،
ل -ت -حضص Òم -ا ل ّ-ذ وط -اب م -ن ح -ل -وي -ات
العيد.
بالرغم من أان عديد العائÓت يعتÈ
–ضصÒها جزء ل يتجزأا من طقوسض
ال-ت-حضص Òل-ل-م-وسصم الديني،
إال أان ال- - -ك- - -ثÒ
م -ن -ه -ا صص-ارت
تلجأا لقتنائها
م - -ن اÓÙت
‘ ظ- - - -اه- - - -رة
كانت تقتصصر ‘
اŸواسص -م اŸاضص -ي-ة

على النسصاء العامÓت اللواتي ينهكهن
التعب اŸهني والتزاماتهن العائلية.
رك-بت ال-ع-ائÓ-ت م-وج-ة شص-راء ح-ل-ويات
العيد من اÓÙت وأاصصبحت بالنسصبة
لها تعبÒا عن الرفاهية ويسصر ا◊ال.
ق- -الت اح -دى رب -ات ال -ب -ي -وت إان شص -راء
ل -وازم ا◊ل -وي -ات م -كّ-ل-ف وÁك-ن ب-ذات
ال -ق-ي-م-ة اŸال-ي-ة اق-ت-ن-اء م-ا ي-ق-اب-ل-ه م-ن
أاط-يب ا◊ل-وي-ات اŸع-روضص-ة ل-ل-ب-ي-ع‘ ،
إاشصارة إا ¤ذروة النفاق الشصهري التي
بلغتها العائÓت اÙلية Ãعسصكر خÓل
األسصابيع اŸاضصية والتي أالقت بعد أان

ب - -ل - -غت ح ّ- -دت- -ه- -ا ن- -وع- -ا م- -ن ال- -وع- -ي
الجتماعي بضصرورة ترشصيد النفقات أاو
ع -ل-ى األق-ل ت-وازن-ه-ا “اشص-ي-ا م-ع األي-ام
األواخر للشصهر الفضصيل.
نصصÒة ربّة بيت سصأالتها «الشصعب» عن
–ضصÒات -ه -ا ل -ع -ي -د ال-ف-ط-ر ،أاج-ابت أان
لوازم حلوى العيد تكلف ب 7 Úآالف و10
آالف دينار ،وهي ليسصت مسصتعدة إلنفاق
هذا اŸبلغ من أاجل وصصفات حلويات
ف -اشص -ل -ة أاو صص-ن-ع ح-ل-وي-ات ق-د ل ت-ك-ون
اق- -تصص- -ادي- -ة أاو ل ت- -ك- -ف- -ي ع- -ائ- -ل- -ت- -ه -ا
وبروتوكولت الزيارات العائلية ‘ عيد

ال -ف -ط -ر ،خصص -وصص -ا م -ع ت -زاي -د م -ع-دل
اإلن -ف -اق ‘ الشص -ه -ر ال -ك-ر ،Ëف-ي-م-ا ق-د
توفق ‘ شصراء  4أاصصناف من ا◊لويات
ب -ن -فسض اŸب -ل -غ أاو أاق -ل م -ن -ه ،وذلك م -ا
يتطّلبه حسصبها حسصن التدب Òالعائلي».

«اŸقروط»....
قصشصصأاسشطورية

وخÓ- - -ف ذلك ،ل تسص - -ت - -ط - -ي - -ع أاغ - -لب
ال-ع-ائÓ-ت Ãعسص-ك-ر ال-ت-ف-ري-ط ‘ صص-ن-ع
ح -ل -وى «اŸق -روط « ‘ ب -ي-وت-ه-ا ،فÎك
هذه العادة حتى ولو بشصرائه ،يعت Èفاًل

يعا Êالكث Òمن الصصائم ‘ Úشصهر رمضصان الكر ،Ëمن مشصكلة
انتفاخ البطن بعد األفطار ،وذلك بسصبب عسصر الهضصم جراء تغيّÒ
أاوقات الوجبات والعادات الغذائية اليومية.
الصصيام لسصاعات طويلة وتناول الوجبة الرئيسصية عند اŸغرب قد
يؤوّدي لزيادة كمّية الهواء ‘ اŸعدة ،خاصصة «‘ حالة تناول وجبة
كبÒة ومتنّوعة...
إاليك بعضض النصصائح واألرشصادات التي سصوف تسصاعدك على ّŒنب
مشصكلة إانتفاخ البطن اŸزعجة ،وهي:
ـ األكل تدريجيا»Ÿ ،سصاعدة اŸعدة على اسصتعاب كمّية اŸأاكولت
وتسصهيل عملية الهضصم .من األفضصل زيادة عدد الوجبات ولتكن
وجبات صصغÒة واألبتعاد عن الكميات الكبÒة التي تنفخ اŸعدة.
ـ شصرب اŸاء لتعويضض الكميّة التي أافتقدها ا÷سصم خÓل أاوقات
الصصيام ،ومن اŸسصتحب شصرب حوا‹  2ل Îمن اŸاء ‘ فÎة ما بÚ
اإلفطار والسصحور.
ـ تناول اÿضصار والفواكه واأللياف ألنها تسصاعد على تليّ ÚاŸعدة
وتفادي حالة أامسصاك ا÷هاز الهضصمي .واÿضصار اŸطبوخة أافضصل
من النيئة...
ـ تناول الل Íالرائب الغني با÷راثيم اŸفيدة ألن النقصض ‘ هذه
ا÷راثيم اŸفيدة يؤودي إا ¤هضصم الطعام بشصكل جزئي غ Òكامل
وإا ¤تكون النتفاخات والغازات.
ـ األبتعاد قدر اŸسصتطاع عن اŸوالح أاو إاضصافة اŸلح للطعام ألن
اŸلح يتسصبب ‘ احتباسض اŸاء ‘ ا÷سصم والذي ينتج عنه النتفاخ.
ـ حاو‹ األكثار من ا◊ركة بعد األكل وŒنب القعود لفÎة طويلة.
ـ Œنب اŸشص -روب -ات ال -غ -ازي -ة واŸن -ب -ه -ات م -ث -ل ال-ق-ه-وة والشص-اي،
واسص-ت-ب-دل-ي-ه-ا Ãشص-روب-ات األعشص-اب اŸغ-ل-ي-ة م-ث-ل ال-نعناع والبابو„
واليانسصون ألنها تريح ا÷هاز الهضصمي وتسصاعد على التخلصض من
النتفاخات.
إان اتباع نظام غذائي سصليم يسصاعد على التخّلصض من أاعراضض
النتفاخ وعسصر الهضصم...

رمضضان
‘ بÓدهم
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سص -ي -ئ -ا ،ج -رب -ت-ه رب-ات ال-ب-ي-وت ال-ل-وات-ي
ي- -خشص Úم- -ن إاه- -م- -ال إاع -داد م -ق -روط
ال-ع-ي-د ،ال-ذي ي-ع-ت Èم-ن أاح-د ال-ت-ق-ال-ي-د
اŸتجذرة ‘ الÎاث اŸعسصكري ،وتؤوكد
‘ شصأانه ا÷دة «خالدية  65سصنة» أانه ‘
حال المتناع عن إاعداده ‘ البيت قد
تفقد العائلة أاحد أافرادها».
أاضصافت السصيدة «خالدية» أانها –رصض
أان تعّد بنفسصها حلوى اŸقروط وتوكل
م -ه -ام إاع -داد ب-اق-ي أاصص-ن-اف ا◊ل-وي-ات
لبناتها وزوجات أابنائها ،ألن نسصبة ‚اح
حلوى اŸقروط ضصئيلة وتتطّلب الكثÒ
من ا÷هد العضصلي والذهني.
حول ظاهرة شصراء حلوى العيد قالت
«خالدية» أانه مهما كانت دوافع ربّة
ال -ب -يت ،ف -ذلك ›رد م -ن -ف -ذ ل -ب -عضض
ÓفÓ- -ت م- -ن م- -ه- -ام- -ه- -ن
ال - -نسص- -اء ل - -إ
وال-ت-زام-ات-ه-ن ح-ي-ال ت-ق-ال-يد اÛتمع
وذلك ما يهّدد باختفاء عدة أانواع من
لكÓت التقليدية من قائمة
ا◊لوى وا أ
ال -ت -حضصÒات ل -ل -ع -ي -د اŸب-ارك ،ع-ل-ى
غرار «القريوشض ،الكعك ،و»اŸسصمن»
ال-ت-ي اخ-ت-فت ك-ل-ي-ا ‘ م-واسص-م ال-ع-يد،
بسصبب كسصل ربات البيوت واسصتبدالها
ب -ا◊ل-وي-ات ال-عصص-ري-ة اŸك-ل-ف-ة ج-دا،
م- -ؤوك- -دة ان- -ه ل- -و م- -ا ارت- -ب- -ط إاع- -داد
«اŸقروط» بطقسض عقائدي أاوتقليد
لزواج
عائلي أاو بشصرط من شصروط ا أ
لكÓ-ت ال-ت-ق-ل-ي-دية،
ال-ذي-ن ي-فضص-ل-ون ا أ
لخ -ر ‘ ط -ي
ل -ك -ان «اŸق -روط «ه -وا آ
النسصيان.

إاحياءليلةالقدر“ايزوخصشوصشية

من العادات ا◊ميدة التي ل تزال قائمة إا ¤حّد
السصاعة –فيز األطفال الصصغار على صصيام ليلة
القدر وكذا حفظ ما تيسصر من القران الكر،Ë
خاصصة األطفال الذين يزاولون دراسصتهم باŸدارسض
القرآانية أاين يتم –فيظ كل طفل حزبا من القران
ال -ك -ر Ëل -ي-ت-م-ك-ن م-ن إاح-ي-اء ل-ي-ل-ة ال-ق-در والصصÓ-ة
بالناسض ‘ .هذه الليلة اŸشصهودة تتم الصصÓة إا¤
ط -ل -وع ال-ف-ج-ر ل-ت-خ-ت-ت-م ب-ال-دع-اء وال-تضص-رع ب-ق-ب-ول
الصصيام والقيام.

صضحتك ‘ غذائك

QÉ≤g’CG áª°UÉ©H π«°†ØdG ô¡°ûdG

تخلصصمنانتفاخ
البطن‘ششهرالصشيام

جبلبيند‹ارتبطاسشمهمعالصشيام‘اليونان

كما هو ا◊ال ‘ الدول األوربية ،يسصعي اŸسصلمون ‘
اليونان إلحياء شصهر رمضصان وفقا للمتاح ‘ هذا البلد
ذو الغالبية اŸسصيحية من خÓل التجمع ‘ اŸسصاجد
والزوايا ألداء صصÓة الÎاويح مع ا◊رصض على عدم
إازع- -اج سص- -ك- -ان اŸدن ال- -ت- -ي ت- -وج- -د ف- -ي- -ه- -ا ال- -زواي- -ا
واŸصصليات.ويحاول اŸسصلمون هناك كذلك اسصتغÓل
الشص-ه-ر ال-فضص-ي-ل ل-ت-ك-وي-ن ال-عÓ-ق-ات و–ق-ي-ق مزيد من
ال -ت -ق -ارب ب Úمسص -ل -م -ي ال -ي -ون -ان م -ن خ Ó-ل الف -ط-ار
ا÷ماعي.وكان مسصلمو اليونان قد حّققوا مكسصبا خÓل
السصنوات األخÒة من خÓل التمكن من إاقامة شصعائر
واح -ت -ف -الت الشص-ه-ر ال-فضص-ي-ل ع-ل-ى م-رأاى ومسص-م-ع م-ن
اŸسصؤوول Úاليوناني Úدون مضصايقات من الشصرطة ،إال
أانه من غ ÒاŸسصموح أان يجهر اŸؤوذن بالصصوت ،أاو
يقوم اÿطيب بتعلية صصوته ويسصمعه اŸارة ،كما يقوم
اŸصصلون بدخول اŸصصلى بهدوء ،والتفرق بسصرعة فور

اÿروج منه ،وعدم عمل Œمعات أامام اŸصصلى حتى ل
يزعج السصكان ،الذين سصيسصتغيثون بالشصرطة على الفور.
كما يقوم اŸهاجرون اŸسصلمون الذين ينتمون إا¤
أاصصول عربية ويعيشصون ‘ هذا البلد ،بإاحياء الشصهر
الكر Ëقدر اإلمكان من خÓل التجمع حول موائد
إافطار جماعية ،أاو إاقامة صصÓة الÎاويح ،أاواإلعداد
للقاءات رمضصانية.
فيما تقوم رابطة اŸسصلم ‘ Úاليونان بتنظيم مأادبة
إافطار جماعي ‘ أاحد أارقي فنادق أاثينا ،يشصارك فيها
عدد كب Òمن كبار الشصخصصيات اليونانية ووزراء وأاعضصاء
ب -رŸان ،ك -م -ا شص -ارك ف -ي-ه-ا ع-دد م-ن السص-ف-راء ال-ع-رب
واŸسص -ل -م Úواألج -انب ،ب -ج -انب ‡ث-ل Úع-ن ال-ك-ن-يسص-ة
ال -ي -ون-ان-ي-ة.وي-ع-ت Èاإلف-ط-ار ا÷م-اع-ي السص-ن-وي Ãث-اب-ة
ف -رصص -ة ل -زي -ادة ال-ت-ع-ارف وال-ت-ق-ارب ب Úأاب-ن-اء ا÷ال-ي-ة
اŸسص -ل-م-ة واألج-انب اŸدع-وي-ن ،وأايضص-ا ل-ل-ت-ع-رف ع-ل-ى

حلويات
العيد
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حلوةالقلوبالصشغÒة

اŸقادير
العجينة:
125غ مارغرين طرية
75غ سصكر ناعم
 1بيضصة
ملعقة صصغÒة
خمÒة كيميائية
ملعقة صصغÒة فانيليا
300غ فرينة

التزي:Ú
سصكر ناعم
كيفية التحضص:Ò
حضصري العجينة ‘ :وعاء أاخلطي
اŸارغرين ,السصكر الناعم والبيضصة,
أاضصيفي الفانيليا واÿمÒة ,ثم ‘ األخÒ
أاضصيفي الفرينة حتى ا◊صصول على عجينة
طرية.
شصكلي حربوشصا رقيقا من العجينة.
بواسصطة سصك Úقطعي حرابيشض طولها  15سصم.
اعطيها بعد ذلك شصكل قلب ,ضصعي ا◊لوى ‘ الصصينية اŸرشصوشصة ثم اطهيها ‘ فرن درجة حرارته
 160مدة  20دقيقة.
بعد الطهي وبواسصطة مصصفاة ,ذري القلوب الصصغÒة بالسصكر الناعم.

اŸقادير:

سشابليبالكاوكاو

العجينة:
100غ زبدة طرية
40غ سصكر ناعم
100غ كاوكاوﬁمصض جيدا ومرحي
 1ملعقة صصغÒة فانيليا
 1بيضصة
200غ فرينة
التزي:Ú
كاوكاوﬁمصض جيدا ومرحي
مربى اŸشصمشض
كيفية التحضض:Ò
‘ وعاء أاخلطي الزبدة ،السصكر الناعم،
الكاوكاو ،الفانيليا والبيضصة.
أاضصيفي الفرينة مع اÿلط دائما حتى
ا◊صصول على عجينة طرية.
على طاولة عمل مرشصوشصة بالفرينة ،ضصعي العجينة وذريها بالقليل من الفرينة.
بواسصطة ا◊Óل ،أابسصطيها بسصمك .· 5
بواسصطة مول ،قطعي مربعات مثقوبة ‘ اŸركز ثم اطهيها ‘ الفرن Ÿدة  15د.
بعد الطهي أاتركيها تÈد ثم اغطسصي حوافها ‘ اŸربى.
رمديها بالكاوكا واÙمصض جيدا ومرحي.
املئي الثقب باŸربى.

حلوةالطبقاتباŸربى
اŸقادير:
500غ فرينة
 6مÓعق اكل سصكر عادي
250غ زبدة طرية
علبة ياورت طبيعية
 1خمÒة كيميائية
 1بيضصة
لفاÊ
شصوكول للتزيÚ
طريقة التحضض:Ò
‘ وعاء نخلط جيدا الزبدة مع السصكر ثم
نضصيف الياغورت البيضصة مع اÿلط اŸسصتمر لفا Êو‘ األخ Òنضصع الفرينة مع اÿمÒة الكيميائية
حتى نتحصصل على عجينة طرية.
نقسصم العجينة ا ¤ثÓث كرات نحل الكرة الو ¤با◊Óل وتكون طبقة رقيقة نوعا ما.
نضصعها ‘ صصينية الفرن ونتقبها بالشصوكة حتى ل تنتفخ ونضصع فوفها اŸربى ونفعل نفسض الشصيء مع الكرة
الثانية ونضصعها فوق الطبقة الو ¤ونضصع فوقها اŸربى ونفسض الشصيء مع الخ ،Òلكن بدون مربى .
ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسصطة وعندما تطهى نذوب الشصوكول ونضصعها فوقها ونزينها ،حسصب
الرغبة ونقطعها ا ¤معينات.

عادات وتقاليد اŸسصلم.Ú
كما يتم السصماح لرابطة اŸسصلم ‘ Úاليونان بالصصعود
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حديث نبوي

الثÓثاء  2٠جوان  2٠1٧م الموافق لـ  25رمضسان  143٨هـ

كنوز رمضضانية

قال حبيبنا محمد ــ صسلى الله عليه وسسلم ــ «ينزل الله
عز وجل كل ليلة إالى السسماء الدنيا حين يمضسي ثلث الليل
لول ويقول :أانا الملك جل وع ،Óأانا الملك من ذا الذي يدعوني
ا أ
فأاسستجيب له؟! من ذا الذي يسسأالني فأاعطيه؟! من ذا الذي يسستغفر له؟!
ف Óيزال كذلك حتى يضسيء الفجر».
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اعداد  :عبد الكريم ل

الكسسل عن العبادة

ال- -ف- -ت- -ور :ه- -و داء ٌ ي- -م- -ك- -ن أان يصس- -يب ب -عضص
المتدينين ،أادناه الكسسل والتراخي والتباطؤو،
وأاع Ó-ه الن -ق -ط -اع أاو السس -ك -ون ب-ع-د ال-نشس-اط
ال -دائب وال -ح -رك -ة ال -مسس -ت -م-رة .ق-ال ت-ع-ال-ى:
لرضش ،ومن
{وله من في ال ّسسماوات وا أ
ع -ن -ده ل يسس -ت-ك-ب-رون ع-ن ع-ب-ادت-ه ول
يسستحسسرون يسسّبحون اللّيل والنههار ل
يفترون} ،أاي أانهم في عبادٍة دائمٍة ينزّهون
الله عما ل يليق به ،ويصسلون ويذكرون الله ليل
ن- - - -ه- - - -ار ،ل يضس- - - -ع- - - -ف- - - -ون ول يسس - - -أام - - -ون.
ووضسح من التعريف السسابق أانّ للفتور مظاهَر
مثل ترك الشسيء بعد المداومة عليه ،أاو عدم
فعله بالكيفية المطلوبة ،أاو فعل الشسيء مع
عدم الرغبة فيه ،وبالتالي يكون إاجبارا أاكثر
منه اختيارا.
أاما عن األسسباب التي تؤوّدي إالى الفتور فهي
ك -ث-ي-رة ،وسس-ن-ت-ح-دث ع-ن أاه-م ه-ذه األسس-ب-اب:
 - 1الوقوع في المعاصسي ،وخاصسة صسغائر
ال -ذن -وب..ق -ال ت-ع-ال-ى{ :وم -ا أاصس -اب-ك-م م-ن
مصسيبةٍ فبما كسسبت أايديكم ويعفو عن
كثير} ،وقال الرسسول ـ صسّلى الله عليه وسسلّم
ـ»إاي-اك-م وم-ح-ق-رات ال-ذن-وب ،ف-إان-ه-ن يجتمعن
ع -ل -ى ال -رج -ل ح -ت -ى ي -ه-ل-ك-ن-ه» (رواه أاح-م-د).
^ فقد يفرح اإلنسسان أانه ل يقع في كبائر
الذنوب وله أان يفرح بذلك ولكن ل يأاخذ
ح -ذره م -ن صس -غ -ائ -ر ال-ذن-وب ،ول ي-ب-ال-ى ب-ه-ا،
وت - - -ؤودي ب - - -ه ب - - -ع - - -د ذلك إال - - -ى ال - - -ف- - -ت- - -ور.
 - 2الغلو والتشسtدد في الدين؛ قال الرسسول ـ
صسّلى الله عليه وسسلّم ـ «إاّياكم والغلو في الدين،
فإانما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين» (
رواه أاح -م -د) .وال -غ -ل -و ي -ك-ون ب-الن-ه-م-اك ف-ي
الطاعات وعدم إاعطاء البدن الراحة الكافية
ل -ل-ق-ي-ام ب-ه-ا ،ف-ت-ؤوuث-ر ال-ط-اع-ات ع-ل-ى اإلنسس-ان
تأاثيًرا عكسسvيا ،ول تؤودي الغرضص الذي من
أاج-ل-ه ت-م ف-ع-ل-ه-ا ،ف-تصس-اب ال-ن-فسص ب-ح-الٍ-ة م-ن
الكسسل والدعة ،وهو ما نطلق عليه الفتور.
 - 3اإلسس -راف ف -ي ال -م -ب -اح-ات؛ وه-و ع-كسص
السسبب السسابق ،ولكنه يؤودي إالى نفسص النتيجة،
ألن اإلسس -راف ف -ي ال -م -ب -اح -ات ي-عu-ود ال-ن-فسص
ال -راح -ة وال -كسس -ل وال -خ -م-ول ،وب-ال-ت-ال-ي ت-رك
ال-ط-اع-ات أاو ع-دم ف-ع-ل-ه-ا ب-الشس-ك-ل وال-ك-ي-ف-ية
ال -م -ط -ل -وب -ة ،ف -ي -نشس -أا ف -ي ال -ن-فسص حwب ل-ه-ذه
المباحات واسستثقاٌل للطاعات وعدم الصسبر
على أادائها ،يقول المولى عز وجل{ :يا بني
آادم خذوا زينتكم عند كل مسسجد وكلوا
واشس- - -رب- - -وا ول تسس- - -رف - -وا إا ّن - -ه ل ي - -حب
المسسرفين}
 - 4صسحبة أاصسحاب المعاصسي أاو المسسرفين
في تعاطي المباحات؛ ألن الرسسول ـ صسلّى الله
عليه وسسلّم ـ يقول« :المرء على دين خليله،
فلينظر أاحدكم من يخالل» (رواه الترمذي)،
فإانك إان صساحبت صساحب المعصسية ،فإاما أان
تقع معه فيها ،وإاما أان تراه يفعلها ول تنكرها
ع -ل -ي -ه؛ وك Ó-ه-م-ا م-ن-كٌ-ر وي-ؤودي إال-ى ال-ف-ت-ور.
 - 5قّلة تذtكر الموت وأامور اآلخرة؛ وذلك
لقول الرسسول ـ صسلّى الله عليه وسسلّم ـ «إاّني
نهيتكم عن زيارة القبور ،فزوروها فإانه فيها

هل
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أن....؟
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علماء دين يؤوّكدون:

م ـ ـن األفضضـ ـ ـل إاخـ ـراج
زكاة الفطـ ـ ـر نقـ ـ ـدا

عبرة» (رواه أاحمد) ،وفي رواية« :كنت نهيتكم
عن زيارة القبور ،فزوروا القبور فإانها تزّهد
في الدنيا وتذّكر اآلخرة» (رواه الترمذي).
فتذّكر الموت واآلخرة يجعل اإلنسسان دائًما
ي واتصساٍل وثيٍق بالله ،ألنه يسستقر
في شسعورٍ ح ٍ
في وجدانه أانه مهما طال عليه العمر فإانه
ي Ó-ق -ي ال -ل -ه ع -ز وج -ل ،وع -دم ت-ذ ّك-ر ال-م-وت
واآلخرة يؤوّدي إالى نسسيان الهدف من الحياة،
وب- -ال- -ت- -ال- -ي إال- -ى ال -ف -ت -ور وال -كسس -ل وال -دع -ة.
فهذه أاهم األسسباب المؤودية إالى الفتور؛ وأاما
عن آاثاره ،فهو يجعل اإلنسسان ينتقل من حاٍل
إالى حال ،ومن حركةٍ ودأاٍب إالى خموٍل وكسسل،
ومن صسلٍة طuيبةٍ وقوsيةٍ بالله إالى صسلٍة ضسعيفةٍ
به؛ وبالتالي ينقلب الميزان الذي يقيسص به
اإلنسسان أاعماله ،وتصسبح األعمال السسيئة أاكثر
م- - - - - - -ن األع- - - - - - -م - - - - - -ال ال - - - - - -حسس - - - - - -ن - - - - - -ة.
Óنسسان،
هذه اآلثار على المسستوى الشسخصسي ل إ
أاما على مسستوى األمة ،فيصسبح الشسخصص بعد
أان ك -ان ع -ام  Ó-م -ن ع -وام -ل ال -ب -ن -اء وال -ع-م-ل
واإلصسÓح والدعوة إالى الخير ،سساكنًا وخام ً
Ó
ول ُيصسلح وهذا على أاحسسن األحوال إان لم
يكن يفسسد فيقل عدد المصسلحين في األمة،
وهذا يؤوّثر تأاثيًرا مباشسًرا على األمة وعلى
ن-هضس-ت-ه-ا وحضس-ارت-ه-ا وصس-ع-وده-ا ،ي-ق-ول أاح-د
الصسالحين :يا ملح األرضص ل تفسسدوا ،فإان
الملح إاذا فسسد ل يصسلحه شسيء .فإان فسسد
ال -مصس -ل -ح -ون ف -م -ن يصس -ل -ح -ه -م وي -ق u-وم-ه-م!؟
نصسل بعد ذلك إالى التفكير في العÓج من هذا
ال -م -رضص ال -عضس -ال ،وال -ع Ó-ج اب -ت -داًء ه -و ف-ي
الغالب بمخالفة األسسباب ،فكل سسب ٍ
ب ذكرناه
سسابًقا من أاسسباب الفتور يكون فعل عكسسه هو
خطوة في طريق العÓج ،ومع هذا ل بأاسص من

^ ا أ س س م ا ء ا ل أ ن ب ي ا ء ك ل ه ا ا أ ع ج م ي ة ا إ لّ ا أ ر ب ع ة  :ا آ د م ،
صسالح ،شسعيب ومحمد عليهم الصسÓة والسسÓم.
^ خمسسة اأنبياء سُسموا قبل اأن يولدوا  :محمد،
يحيى ،عيسسى ،اإسسحاق ويعقوب صسلوات الله
وسسÓمه عليهم.
^ اآدم سسuمي اآدم لأنه ُخلق من اأديم الأرضص ،وقيل
اسسم سسرياني اأصسله اآدم بوزن خاتام ،وُعرب بحذف
الألف الثانية ،والتراب اآدام فسسمي اآدم به.
^ نوح اأعجمي معّرب ،ومعناه بالسسريانية الشساكر ،وسسuمي بذلك لكثرة
نوحه على نفسسه في طاعة الله.
^اإدريسص اسسم سسرياني ،وقيل عربي مشستق من الدراسسة؛ لكثرة دراسسته
للصسحف.
^ اإبراهيم اسسم سسرياني ،معناه اأب رحيم ،وقيل مشستق من البرهمة،
وهي شسدة النظر.
^ اإسسحاق معناه بالعبرانية الضسحاك.
^ موسسى اسسم سسرياني ،وسُسuمي موسسى لأنه األقي بين شسجر وماء ،فالماء
بالقبطية مو والشسجر سسا.
^ هارون بالعبرانية المحبب.
^ يحيى اسسم اأعجمي ،وقيل عربي ،وسُسuمي به؛ لأنه اأحياه الله بالإيمان،
وقيل لأنه حيي به رحم اأمه ،وقيل لأنه اسستشسهد ،والشسهداء اأحياء.

ذكر بعضص الوسسائل العملية للعÓج بجانب ما
سسبق:
 - 1ع -ل -يك أان ت -ب -دأا ك -ل ع -م ٍ -ل م-ن األع-م-ال
ال -ت-ع-ب-دّي-ة بشس-ح-ن ال-ن-فسص ت-ج-اه ه-ذا ال-ع-م-ل،
ولنأاخذ مثالً على ذلك بالصسÓة ،فإاذا قمت
إالى الصسÓة عليك أان تسستحضسر في ذهنك أاو
ت- -ك- -ت- -ب- -ه- -ا ف- -ي ورقٍ- -ة وت -ق -رأاه -ا ك -ل اآلي -ات
واألح- -اديث ال- -واردة ف- -ي الصسÓ- -ة ،وفضس -ل -ه -ا
وثوابها ووقتها ،وفضسل الخشسوع فيها ،ومن
األم- - - - - - - - -ث- - - - - - - - -ل- - - - - - - - -ة ع- - - - - - - - -ل- - - - - - - - -ى ذلك:
^ { وأاق- -ي- -م- -وا الّصسÓ- -ة وآات -وا ال ّ-زك -اة
وارك-ع-وا م-ع الّ-راك-ع-ي-ن} و{ واسستعينوا
ب -الّصس -ب -ر والّصس Ó-ة وإا ّن -ه -ا ل-ك-ب-ي-رة ع-ل-ى
الخاشسعين} و{ ح-اف-ظ-وا ع-لى الّصسلوات
صسÓة الوسسطى وقوموا لله قانتين}
وال ّ
صسÓة كانت على المؤومنين كتاًبا
و{إا ّ
ن ال ّ
صس Ó- -ة ت - -ن - -ه- -ى ع- -ن
موقوًتا} و{ إا ّ
ن ال ّ
الفحشساء والمنكر ولذكر الله أاكبر والله
يعلم ما تصسنعون} .وهكذا بالنسسبة آليات
الصسÓة أاو معظمها.
^ أاما األحاديث :قول الرسسول ـ صسلى الله
عليه وسسلم ـ «أارأايتم لو أان نهًرا بباب أاحدكم
يغتسسل منه كل يوم خمسص مرات ،هل يبقى من
درنه شسيء؟» ،قالوا :ل يبقى من درنه شسيء،
قال« :فذلك مثل الصسلوات الخمسص ،يمحو
الله بهن الخطايا» (رواه مسسلم) .وقوله صسلى
الله عليه وسسلم« :الصسلوات الخمسص والجمعة
إال -ى ال -ج-م-ع-ة ك-ف-ارة ل-م-ا ب-ي-ن-ه-ن م-ا ل-م ت-غشص
الكبائر» (رواه مسسلم) ،وقوله صسلى الله عليه
وسسلم« :صسÓة الجماعة أافضسل من صسÓة الفذ
بسس- -ب- -ع وعشس- -ري- -ن درج- -ة» (م- -ت- -ف -ق ع -ل -ي -ه).
^ وه- -ك- -ذا ب- -ال- -نسس- -ب- -ة ل -ب -اق -ي األح -اديث أاو

معظمها؛ فإانك إان جمعت اآليات واألحاديث
ال -واردة ف -ي ال -م -وضس -وع ،وك -ت -ب -ت-ه-ا ف-ي ورق-ة
وق -رأات -ه -ا ق -ب -ل ك -ل صس Ó-ة ،ف -ب -ذلك سس-ت-ج-دد
بداخلك معاني الطاعات والعبادات ،كي ل
تتحول العبادة إالى عادة .ولكن لتؤودي هذه
ال-وسس-ي-ل-ة ث-م-اره-ا ،ف-ع-ل-يك ب-ال-م-داومة عليها،
وم -ث -ل ذلك ف -ي ب -اق-ي ال-ع-ب-ادات م-ث-ل الصس-وم
والذكر...إالخ.
 - 2عليك كذلك قبل أان تبدأا في األعمال
ال -ت -ع -ب -دي -ة أان تسس -أال ن-فسسك :ل-م-اذا أاف-ع-ل-ه-ا؟
وتحضسر ورقًة وقلًما وتدّون كل نواياك في
هذا العمل ،وفكر في نوايا كثيرة وسسجّلها،
وسستحصسل على كمّيةٍ كبيرٍة من النوايا كنت
غ- -اف Óً- -ع- -ن- -ه- -ا وأانت ت- -ق- -وم ب -ه -ذا ال -ع -م -ل،
ف -يسس -اع-دك ه-ذا ع-ل-ى اسس-تشس-ع-ار ق-ي-م-ة ه-ذا
العمل ،وحجم الثواب الذي سستحصسل عليه من
ورائه ،وسسيزيد ذلك من إايمانك ومن إاقبالك
عليه.
 - 3القراءة في كتب الرقائق واآلخرة مثل
كتاب (اإليمان أاول..فكيف نبدأا به؟) للدكتور
مجدي الهÓلي ،فإانه يعطيك صسورةً جuيدًة عن
اإليمان ،وكيفية التزود به ،والوسسائل العملية
لذلك ،ول تنسص أان تكون القراءة مع التطبيق
لتتحقق الفائدة المرجوة.
 - 4كثرة السستغفار والتسسبيح والذكر ،فإان
هذه من أاعمال اللسسان التي ل تتطّلب وقًتا
مخصس ًصسا لها ،ولكنها تفيد في صسفاء القلب
وخلوه من المعاصسي والذنوب ،فيمكن اإلكثار
منها في المواصسÓت ،وقبل النوم وفي كل
حال.

على عكسص ما يقوم به المسسلمون من
بدء الهتمام بزكاة الفطر وقيمتها ،ول
يخرجونها بعد منتصسف شسهر الصسيام،
جاءت فتوى الدكتور عمار طالبي رئيسص
المجلسص العلمي لولية الجزائر ونائب
رئ -يسص ج -م -ع -ي -ة ال -ع -ل -م -اء ال -مسس-ل-م-ي-ن
ال-ج-زائ-ري-ي-ن ل-ت-وؤك-د ج-واز اإخ-راج زك-اة
ال -ف -ط -ر م -ن اأول اأي -ام رمضس-ان ون-ق-دا .
واأّكد المفتي اأن التبكير في اإخراجها
هو الأفضسل ( شسرعا )  ،والأكثر تحقيقا
ل-ح-ك-م-ت-ه-ا وم-غ-زاه-ا ال-ت-ي م-ن ضس-م-ن-ها
اإشسباع حاجات الفقير والتيسسير عليه،
واإغ -ن -اوؤه ع -ن السس-وؤال خ-اصس-ة م-ع ك-ث-رة
الأعباء في هذا العصسر .
واأشس -ار اإل -ى ت-فضس-ي-ل-ه الصس-ورة ال-ن-ق-دي-ة
لزكاة الفطر بدل من اإعطائهم اإياها
ف -ي صس -ورة م -ح -اصس -ي -ل وح-ب-وب ،وذلك
لإت-اح-ة ال-ف-رصس-ة لÓ-سس-ت-ف-ادة والن-تفاع
بها .
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قال اإلمام ابن القيم  -رحمه الله  -وقد جعل الله سسبحانه لكل مطلوب مفتاحًا
ُيفتح به ،فجعل مفتاح الصسÓة الطهور ،كما قال :مفتاح الصسÓة الطهارة ومفتاح
الحج اإلحرام ،ومفتاح البر الصسدق ،ومفتاح الجنة التوحيد ،ومفتاح العلم حسسن
السسؤوال وحسسن اإلصسغاء ،ومفتاح النصسر والظفر الصسبر ،ومفتاح المزيد الشسكر،
ومفتاح الولية المحبة والذكر ،ومفتاح الفÓح التقوى ،ومفتاح التوفيق الرغبة
والرهبة ،ومفتاح اإلجابة الدعاء ،ومفتاح الرغبة في اآلخرة الزهد في الدنيا،
ومفتاح اإليمان التفكر فيما دعا الله عباده إالى التفكر فيه ،ومفتاح الدخول على
الله إاسسÓم القلب وسسÓمته له ،واإلخÓصص له في الحب والبغضص ،والفعل والترك،
ومفتاح حياة القلب تدبر القرآان ،والتضسرع باألسسحار ،وترك الذنوب ،ومفتاح حصسول
Óخرة
الرحمة اإلحسسان في عبادة الخالق ،والسسعي في نفع عبيده ،ومفتاح الرزق السسعي مع السستغفار والتقوى ،ومفتاح العز طاعة الله ورسسوله ،ومفتاح السستعداد ل آ
قصسر األمل ،ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار اآلخرة ،ومفتاح كل شسر حب الدنيا وطول الأمل.
وهذا باب عظيم من أانفع أابواب العلم ،وهو معرفة مفاتيح الخير والشسر ،ل ُيوsفق لمعرفته ومراعاته إال من َع ُ
ظم حظه وتوفيقه ،فإان الله  -سسبحانه وتعالى  -جعل
حا للنار ،وكما جعل
حا وباًبا يدخل منه إاليه ،كما جعل الشسرك والكبر واإلعراضص عما بعث الله به رسسوله ،والغفلة عن ذكره ،والقيام بحقه ،مفتا ً
لكل خير وشسر مفتا ً
الخمر مفتاح كل إاثم ،وجعل الغنى مفتاح الزنا ،وجعل إاطÓق النظر في الصسور مفتاح الطلب والعشسق ،وجعل الكسسل والراحة مفتاح الخيبة والحرمان ،وجعل
المعاصسي مفتاح الكفر ،وجعل الكذب مفتاح النفاق ،وجعل الشسح والحرصص مفتاح البخل وقطيعة الرحم ،وأاخذ المال من غير ِحuله ،وجعل اإلعراضص عما جاء به
الرسسول ـ صسّلى الله عليه وسسّلم ـ مفتاح كل بدعة وضسÓلة ،وهذه األمور ل يصسدق بها إال كل من له بصسيرة صسحيحة ،وعقل يعرف به ما في نفسسه وما في الوجود من
الخير والشسر.
فينبغي للعبد أان يعتني كل العتناء بمعرفة المفاتيح ،وما جعلت المفاتيح له.
والله ومن وراء توفيقه وعدله له الملك وله الحمد وله النعمة والفضسل ل يسسأال عما يفعل وهم يسسأالون.
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اعداد  :عبد الكريم ل

ل ت ـ ـدع إاحيـ ـاء ليل ـ ـة القـ ـدر ول ـ ـو كنـ ـ ـت عل ـ ـى فراشس ـ ـك!
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ليلة القدر وسسيلة الرحمة

وصصايا نبوية

حد َدْيناً ألّدى الله عنك؟
أال أاعلمك دعاءً تدعو به..لو كان عليك مثل جََبل ا ُ ُ
ك من تششاء وتنزعُ الُملك ِمّمن تششاء،
ك الُملك تؤوِتي الُمل َ
قل يا معاذ :اللهمّ مالِ َ
وُتِعّز من تششاء وُتِذّل من تششاء بيدك الخير إانك على كّل ششيء قدير ،رحمان
الدنيا واآلخرة ُتعطيُهما من تششاُء وَتمنُع مِنُهما مَن تششاْء ،ارحمني َرحمة
ُتغنيني بها عن َرحمةِ َمن سِشواك .قلها بنيّة صشادقة موقنًا اإلجابة من مالك
حsين
الُملك وسشترى النتيجة بإاذن الله ،كّررها مع أادعية الصشباح والمسشاء وَت َ
سشاعات اإلجابة ،ول تيأاسض ،تذّكر وأانت تدعو بأانك تسشأال الرحيم ،القادر على
كّل ششيء.

ا◊كمة من إاخفاء ليلة القدر
أاخفى الله عز وجل ليلة القدر كما اأخفى
رضشاه في الطاعات حتى يرغب الناسض
في الكل ،وأاخفى غضشبه في المعاصشي كي
ي -ح -ت -رزوا وي -ب -ت-ع-دوا ع-ل-ى ال-ك-ل واأخ-ف-ى
اإلجابة في الدعاء ليبالغوا في الدعاء،
وأاخفى ليلة القدر ليعظموا جميع ليالي
رمضشان ويجتهدوا فيها بالعبادة والقرب
من الله تعالى ،والذي يهمنا ويعود علينا
بالنفع في دنيانا وأاخرانا أان نجد ونجتهد
كي ننال بركة ليلة القدر ،ولن ينال كسشÓن
أاو غافل ثوابها وبركتها ولكن الذي راقب
ربه فقام ليله بعد أان صشام نهاره وتÓ

القرآان اآناء الليل وأاطراف النهار ،ونوى أان
يعتكف في مسشاجد الله يسشبحه ويسشتغفره
ويدعوه ويرجو رحمته ويخششى عذابه هو
الذي سشيفوز بجوائز تلك الليلة المباركة،
وأاي جائزة أافضشل من غفران الذنوب،
قال رسشول الله ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ
«من قام ليلة القدر إايمانا واحتسشابا غفر
له ما تقدم من ذنبه».
نسشأال الله عز وجل أان يوّفقنا لطاعته كي
ن-ف-وز ب-الّ-ن-ف-ح-ات الإل-ه-ي-ة ف-ي ت-لك ال-ل-يلة
الموعودة.

مـ ـ ـن إاعجـ ـ ـاز الق ـ ـرآان العظي ـ ـم

ء سَسْقَفًا
قال الله تعالىَ { :و َ
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حُفْو َ
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اْلُ-م-وؤْمِ-نِ-يَ-نِ ،نْ-عَ-م الشsشْ-هُ-ر َرَمَ -ضش-اُن َكاَن ُي َسشsمى
َعَلى َعْهدِ َرسُشولِ الsلهِ ــ صشلى الله عليه
واآله ــ
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جعل الله ليلة القدر المباركة خيرا من أالف ششهر ،وأالف ششهر يعادل عمر اإلنسشان ،وهو ثÓث وثمانون سشنة؛ أاي أان ليلة القدر
لوحدها خير من عمر اإلنسشان كله...ترى كيف صشار ذلك؟!
أاقول :إان من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده وفضشله عليهم أانه سشخر لهم وسشائل الوصشول إاليه ،فقد تكون الوسشيلة ليلة ،وقد
تكون منطقة ،وقد تكون ششخصشا.
فالكعبة جعلها البارئ عز وجل مثابة للناسض وأامنا ووسشيلة إالى رحمته ،وصشحراء عرفات وسشيلة من وسشائل رحمته ،واألنبياء
عليهم أافضشل الصشÓة والسشÓم.
ومن تلكم الليالي ليلة الجمعة ،وليلة العيد ،وليلة النصشف من ششعبان وغيرها.
وإان من المؤوكد أان أافضشل الليالي هي ليلة القدر ،وهي وسشيلة عظيمة جعلها الله في ششهر رمضشان المبارك وسشيلة إالى رحمته
المعنوية .فمن أاراد الله سشبحانه وتعالى دخل من باب هذه الليلة ،ووصشل إالى الرحمة الربانية المطلقة.
ففي هذه الليلة تتنزل رحمة الله ،وتتنزل المÓئكة بالبركة واإلذن بإاسشتجابة الدعاء ،بل والدعاء لعباد الله الصشالحين والتأامين
على دعائهم.
ومن هنا كان المؤومنون مدعوين إالى التوبة والسشتغفار؛ التوبة التي تعني الندم وإاصشÓح الذات وإاعادة الحسشابات ،فليحاسشب
المؤومنون أانفسشهم وتاريخهم ،إاذ ل يتسشنى ألحد أان يبرئ نفسشه وينسشب الكمال إاليها.
فتعالوا في هذه الليلة المباركة ـ ليلة القدر ـ لنراجع حسشاباتنا ،وندعو الله سشبحانه من خÓل عدة سشاعات ،ولو للحظة واحدة
حيث تتصشل قلوبنا بنور الرب العظيم .وإاذ ذاك سشتكفينا هذه اللحظة الواحدة ،ألنها أاحدثت في ذواتنا التحول المطلوب،
وأاسشقطت كل الحجب التي تقف بيننا وبين ربنا.
Óمسشاك بهذه اللحظة ،حيث يتم اللقاء األبدي بين قلوبنا وبين نور الرب.
فلنحاول ثم نحاول ،ولنجتهد ثم نجتهد ل إ

م ـ ـ ـن حقـ ـ ـ ـوق األخـ ـ ـّوة ف ـ ـ ـي اإلسس ـ ـ ـ ـÓم..إافشسـ ـاء السس ـّ ـ ـÓم

كان اليهود يحّيون بعضشهم البعضض اإششارة
ب- -الأصش- -اب- -ع ،وك -ان ال -نصش -ارى يشش -ي -رون
ب-اأكّ -ف-ه-م ،اأم-ا ال-مسش-ل-م-ون ف-اأب-دل-ه-م الله
ت -ع-ال-ى خ-ي-ر ت-حّ-ي -ة واأفضش-ل سشÓ-م وه-ي
«السشÓ-م ع-ل-ي-ك-م ورح-م-ة ال-ل-ه وب-رك-اته»
ل -ت -ك -ون رسش -ال -ة الأم-ن وال-م-ودة ب-ي-ن-ه-م،
وهذه التحيّة المتمّيزة في األفاظها بما
تحمله من معاني الرحمة والموّدة ،لها
اأث-ر ك-ب-ي-ر ف-ي ت-وث-ي-ق ال-عÓ-ق-ات وصشفاء
ال -ق -ل -وب ،ل -ذلك ق -ال صش -ل -ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه
وسشلم« :ما حسشدكم اليهود على ششيء،
م -ا حسش -دوك -م ع -ل-ى السشÓ-م وال-ت-اأم-ي-ن»
(رواه ال - -ب - -خ - -اري) .ودّل - -ت ال - -نصش- -وصض
ال-ق-راآن-ي-ة والأح-اديث ال-ن-ب-وي-ة الشش-ري-فة
ع ل ى ف ض ش ل ه ذ ه ا ل ت ح ي ّ ة  ،ف ب يّ ن ا ل ل ه ع ز
وجل اأنها تحية اأهل الجنة ،قال تعالى
{وتحيتهم فيها سسÓم} ،وفي السشّنة
ذكٌ-ر لÓ-أج-ر ال-م-ت-رّت-ب ع-ل-ي-ه-ا ،فعن اأبي
هريرة  -رضشي الله عنه  -اأن رج Óمّر
على رسشول الله ــ صشّلى الّلـه عليه وسشلّم ــ
وهو في مجلسض فقال :سشٌÓم عليكم،
فقال له« :عششر حسشنات» ،ثم مّر اآخر
فقال :سشÓم عليكم ورحمة الله ،فقال
ث فقال
له« :عششرون حسشنة» ،ثم مّر ثال ٌ
«سش Ó-م ع-ل-ي-ك-م ورح-م-ة ال-ل-ه وب-رك-ات-ه»،
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الحديث وجود الغÓف الجوي المحيط باألرضض،
وال -ذي ي -ح -م -ي -ه -ا م -ن األشش -ع-ة الشش-مسش-ي-ة الضش-ارة
والنيازك المدمرة ،فعندما تÓمسض هذه النيازك
Óرضض ف -إان -ه -ا تسش -ت -ع -ر ب -ف-ع-ل
ال -غ Ó-ف ال -ج -وي ل  -أ
احتكاكها به فتبدو لنا لي ًÓعلى ششكل كتل صشغيرة

مضش-ي-ئ-ة ت-ه-ب-ط م-ن السش-م-اء بسش-رع-ة ك-ب-ي-رة قدرت
بحوالي  150ميل في الثانية ثم تنطفئ بسشرعة
وت-خ-ت-ف-ي ،وه-ذا م-ا نسش-م-ي-ه ب-الشش-هب ،ف-م-ن أاخ-ب-ر
م -ح -م -دا ً ـ صش ّ-ل -ى ال ّ-ل-ـه ع-ل-ي-ه وسشّ-ل-م ـ ب-أان السش-م-اء
ك -السش -ق -ف ت -ح-ف-ظ األرضض م-ن ال-ن-ي-ازك واألشش-ع-ة
الششمسشية الضشارة؟ أاليسض هذا من األدلة القطعية
على أان هذا القرآان من عند خالق هذا الكون
العظيم؟
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ى الله عليه وآاله وسصلم ــ

ع
نْ ْاَيِبي
هقاعَل:ن َهكاْا sنَن َهرسَقشاول ِ
حَةْماَلزtثةََمااِللثtمالِيِ ،ع
ي أاsنلله َ
نصشّلى
بللرهضعسنه
طشالي ا
ناْالببيرض
ييبط
ينْب َنعِلأاب u
َع َْن َأاِب َ
ل:ال َsلكاه ـ َ
ُ َُ
ي ََّ ،عْنَ uعلَ u
حلْملَsزَهِ ــ ّ u
س
س
و
ل
ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص
س
ل
ى
ا
ل
ل
ـ
ه
ّ
ع
ل
ُ
ي
ِ
ه
ُ
و
ُ
س
س
ِ
ل
م
طَْ،بَوتِ َ
لَمفْني َ
طَبته« :ــ ُ
الّلَـره عليه وسشّلم ـ َيُقوُل في آاخِر ُخ ْ
ت
نْوصَش
طُوسَشَبِج
ت
بِرُخ ُُلخُقُه
خ
طَيوَبقىو ل ُ
طهِ ُ:هَر« ْ
حَب ْ
طآاا َ
ىsيُتلُِهَمَ ،
طََلا َ
ُ
خيلُرُقُتُههُ ،،وَوحطَسُشهَنَر ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ح
ْ
ت
س
س
ر
ي
ُ
ر
َ
ْ
ْ
ت
ِ
ه
،
ْ
و
لاسَض
ضاسل َsن
ف
ش
ص
ن
أ
ا
و
،
ه
ل
و
ق
ن
م
ل
ش
ض
ف
ل
ا
ك
ش
س
م
أ
ا
،
ه
ل
ا
م
ن
م
ل
ش
ض
ف
َ
َ
َ
َ
ِ
ح
ق ا َلَْف َ ْ
تتَع َسَسِِÓنجَيsيُتُهتُ،هَُوَ،أاْنَوَفصَقَسلَال َ ْ َ َ ْ َ َ ََ َْ َُسنتْ َع ََْ Óنَيتُ ْهَُْ ،وْاَْنَفَ َ
سَش ِِر َ ِ َِ َ ُ
َ
ْ
ن
م
ا
ل
ه
ك الَْف ْ
ِممْن َنْف َسِشِهَ ، .وْاْم َسس َ
ضس َ
صس َ
س مِنْ َنْفسِسهِ.
ل مِنْ َقْولِهَِ ،وْاَْن َ
ف النsاس َ

رجل دين جزائري يؤوّكد:

بعضض األئّمة يظّنون أاّنهم أاه Óللفتوى

ششّدد الدكتور كمال بوزيدي على وجود
ضشوابط وششروط يجب أال تخرج عنها
الفتوى ،وإال وصشفت بالششذوذ ،ومنها أان
يكون صشاحبها أاه ً
 Óللفتوى وأان تكون في
م -ح -ل -ه -ا ،وأال ت -خ -ال-ف ق-راآًن-ا اأو سش-ن-ة اأو
إاج -م-اًع-ا أاو ق-ي-اسًش-ا صش-ح-يً-ح-ا اأو م-قصشً-دا
ل- -لشش- -ري -ع -ة ،وك -ذلك أان ت -راع -ي ال -زم -ان
والمكان والتصشور الصشحيح للواقع.
وان -ت -ق-د ب-وزي-دي ف-ي حصش-ة ف-ت-اوى ع-ل-ى
ال -ه -واء الخ-ي-رة تصش-دي غ-ي-ر ال-م-ؤوه-ل-ي-ن
ل- -ل- -ف- -ت- -وى ،م- -وضش ً-ح -ا أان ب -عضض ال -دع -اة
وال-وع-اظ ي-ظ-ن-ون أان-فسش-ه-م اأه Óً-للفتوى،
وهم ليسشوا كذلك ،كما أان الناسض جtروا
ب- -عضض ال -م -ت -خصشصش -ي -ن ف -ي ال -ح -ديث أاو

ال-ت-فسش-ي-ر أاو ال-ع-ق-ي-دة ل-ل-ف-ت-وى جً-را ،وهم
ل -يسش-وا م-ؤوه-ل-ي-ن ل-ل-ف-ت-اوى ال-ع-ام-ة ،وإان-م-ا
يمكن اأن يسشأالهم الناسض في بعضض األمور
الفردية.
واأشش -ار ل -ع -دد م -ن ال-ف-ت-اوى ال-ت-ي وصش-فت
بالششذوذ لخروجها على معيار من هذه
ال-م-ع-اي-ي-ر ،م-ب-يً -ن-ا اأوج-ه ال-خلل فيها ،مثل
ف - -ت - -وى مسش - -اواة ال- -رج- -ل وال- -م- -رأاة ف- -ي
ال -م -ي -راث ،وف -ت -وى ت -ح -ري -م إاخ-راج زك-اة
الفطر نقدا ،والفتوى القائلة بأانه ل زكاة
في األموال النقدية ،أاو تلك التي انتهت
اإل- -ى اأن- -ه ل زك -اة ف -ي أام -وال ال -ت -ج -ار إال
السشائل منها.

ا◊اجـ ـة العظيمـ ـة التـ ـي قضساهـ ـا رسس ـ ـول الل ـ ـه
لأÓنصس ـ ـار ـ صسل ـ ـ ـى الل ـ ـه عليه ـ ـ وسسل ـ ـم ـ !

ف- -ق- -ال ل -ه «ث Ó-ث -ون حسش -ن -ة» (رواه اب -ن
حبان) ،وكذلك بّين النبي ــ صشّلى اللّـه
ع ل ي ه و س ش لّ م ـ ـ ا أ ث ر ه ذ ه ا ل ت ح ي ّ ة ف ي ت ق و ي ة
الروابط الأخوّية فقال «اأول اأدّلكم على
شش -يء اإذا ف -ع -ل -ت -م -وه ت -ح -اب-ب-ت-م؛ اأفشش-وا
السش Ó-م ب -ي -ن-ك-م» (رواه مسش-ل-م) ،واأوضش-ح
اأن -ه -ا سش -بٌب م -ن اأسش -ب -اب دخ -ول ال -ج-نّ-ة
ف- -ق- -ال« :اع -ب -دوا ال ّ-رح -م -ن واأط -ع -م -وا
ال ّ
طعام واأفششوا ال ّسشÓم ،تدخلوا الجّنة
بسشÓم» (رواه الترمذي) ،وجعلها النبي ــ
صشلّى اللّـه عليه وسشلّم ــ حّقاً من حقوق

الأخوة فقال« :حق المسشلم على المسشلم
سشت وذكر منها :اإذا لقيته فسشّلم عليه»
(رواه مسشلم) ،ونهى عن تركها واعتبر
ذلك دل-ي Ó-ع-ل-ى ب-خ-ل صش-اح-ب-ه-ا ف-ق-ال:
«اأبخل الناسض من بخل بالسشÓم» (رواه
ال-ط-ب-ران-ي) ،وج-ع-ل-ها عÓمة الُم صشالحة
وع -ود ال -ود ف -ق -ال« :ل ي -ح -ل ل -رج-ل اأن
ي -ه-ج-ر اأخ-اه ف-وق ثÓ-ث ل-ي-ال؛ ي-ل-ت-ق-ي-ان
فيعرضض هذا ويعرضض هذا ،وخيرهما
الذي يبداأ بالسشÓم» (متفق عليه).
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ثقافة

لغنية التارقية عثمان با‹ باليزي
إاحياء ذكرى رحيل عميد ا أ

عازف آالة التيندي ترك إارثا فنيا وŸسسة الطبيب تÓحقه دوما
مشسروع فني ÷مع كل أاعماله الفنية
أاح -يت ولي-ة إاي-ل-ي-زي ال-ذك-رى
لغنية
الثانية عشصر لرحيل عميد ا أ
ال-ت-ارق-ي-ة ع-ث-م-ا Êأامبارك اŸعروف
فنيا باسصم عثما Êبا‹ وسصط أاجواء
م -ي -زه -ا اسص -ت-حضص-ار ال-رصص-ي-د ال-ف-ن-ي
لغنية
الكب Òالذي خلفته أايقونة ا أ
التارقية Ãنطقة التاسصيلي آازجر،
حسصب م- -ا ل- -وح- -ظ .ون- -ظ -مت ب -ه -ذه
اŸن -اسص -ب -ة إاح -ت-ف-ال-ي-ة سص-ه-رة السص-بت
بدار الثقافة التي –مل اسصم الفنان
ال-راح-ل حضص-رت-ه-ا السص-لطات اÙلية
ل -ل -ولي-ة ّ” خÓ-ل-ه-ا ع-رضص شص-ري-ط
وثائقي حول اŸسصÒة الفنية لفقيد
لغ -ن -ي -ة ال -ت-ارق-ي-ة وأاه-م اÙط-ات
ا أ
لثر البالغ ‘
الفنية التي كان لها ا أ
شصهرته حام Óآالة العود التي رافقته
ط-ي-ل-ة مشص-واره ال-ف-ن-ي والتي صصنعت
له اسصما من ب Úأاك Èعمالقة الفن
ع Èالعا.⁄
وعرفت هذه اإلحتفالية أايضضا تكرË
عائلة الراحل عثما Êبا‹ الذين أاعربوا
باŸناسضبة عن افتخارهم بالرصضيد الفني
الهام الذي خلفه والدهم والذي كرسض
ح-ي-ات-ه ال-ف-ن-ي-ة ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-ال-ف-ن ال-تارقي
األصضيل ومثله أاحسضن “ثيل مثمن‘ Ú
الوقت ذاته هذه اŸبادرة الهادفة لقطاع
الثقافة للمحافظة على اŸوروث الثقا‘
Ÿن -ط -ق -ة ال -ت -اسض -ي -ل -ي آازج -ر .واسض -ت -م-ت-ع
ا÷مهور ا◊اضضر ‘ هذه األمسضية الفنية
الرمضضانية بوصضÓت غنائية من أاغاÊ
اŸرحوم عثما Êبا‹ والذي تفننت فرقة
« تيندي فيزيو « بقيادة الفنان « إاشضندي»
‘ أادائ - -ه - -ا ول - -ق - -يت Œاوب- -ا ك- -بÒا م- -ن
ا◊ضضور.
ويعد الفنان الراحل عثما Êبا‹ الذي
ولد ‘ Ã ،1953دينة جانت بولية إايليزي
م-ن ال-ف-ن-ان Úاألوائ-ل Ãن-ط-ق-ة ال-ت-اسض-ي-لي
آازج- -ر ع- -م- -وم- -ا ،ح -يث ارت -ب -ط اسض -م -ه
بالصضحراء فكانت مصضدر إالهام ıتلف
أاغانيه وقد تغنى بجمالها و عن حياة

اإلÁوهاغ « بالتارقية  :الرجال األحرار
الشض -رف -اء» ,و ي -ع-ت Èأايضض-ا ك-اتب ك-ل-م-ات
وم -ل -ح -ن وع -ازف ع -ل -ى آال-ة ال-ع-ود ال-ذي
لزمته طوال مسضÒته الفنية ألك Ìمن 20
سضنة .كما كان لوالدته الراحلة ا◊اجة
خديجة األثر البالغ ‘ تكوين شضخصضيته
ال-ف-ن-ي-ة ب-اع-ت-ب-اره-ا ع-ازف-ة آللة التيندي،
ح- -يث ك- -انت ح- -اضض- -رة م- -ع- -ه ‘ ع- -دي- -د
اÙطات الفنية.
وخÓل كلمة له باŸناسضبة كشضف وا‹
ولية إايليزي مولتي عطالله عن مشضروع
ف-ن-ي ÷م-ع ك-ل األع-م-ال ال-ف-ن-ي-ة ل-ل-ف-ن-ان
الراحل عثما Êبا‹ وذلك بالتنسضيق مع
جميع ا÷هات الفاعلة ‘ هذا اÛال
وذلك حفاظا على الذاكرة الفنية للمنطقة
والتي يعد با‹ أابرز ‚ومها بالنظر لكل
ما قدمه للفن التارقي والثقافة ا÷زائرية
عموما.
كما أاقيم حف‡ ÓاثÃ Óسضقط رأاسض
عثما Êبا‹ نشضطته كوكبة من الفنانÚ
وبعضض تÓمذته من بينهم الفنان عبد
الله مصضباحي و شضكال أاحمد و ميلودي
ﬁم-د»شض-وغ-ل-ي» .وف-ارق ال-ف-ن-ان ع-ث-م-ان
با‹ ا◊ياة ‘  17يونيو  2005عن عمر

العرضض األول لـ «هجروا Ÿكان» بقاعة داسس Úبعاصسمة األهقار
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ال- -ع- -م- -ل ال- -ف- -ن- -ي اŸق ّ-دم م -ن إاخ -راج
وسضينوغرافيا ،عبد القادر عزوز ،ونصض
دح -دوح ع-ب-د ال-ه-ادي ،ي-ح-ك-ي م-ن خÓ-ل
ال -ع -رضض اŸسض -رح -ي ح-ي-اة اإلنسض-ان ق-ب-ل
موته ،وضضرورة ﬁاسضبته لنفسضه ،وكيف
أانه كان حي ميت ،إا ¤هجرت منه اÙبة
وا Òÿوالصضدق والوفاء ‘ ،قالب فني
مسضرحي يحاكي واقع مدينة “Ôاسضت،
وضضرورة مسضاهمة اÛتمع ‘ تطويرها
والنهوضض بها ‘ شضتى اÛالت ،وهذا

معرضض ألسسماء الله ا◊سسنى للفنانة زافÒا ياسسف
رسسالة ﬁبة وسسÓم وتواصسل ب Úالديانات السسماوية

ÖjôZ áÑ«ÑM

ناهز  52سضنة إاثر سضيÓن واد جانت تاركا
وراءه خمسضة أابناء ورصضيد فني يضضم
ثÓثة أاقراصض مضضغوطة وشضريط غنائي
واحد ومن أاشضهر أاغانيه «أام Úأام « Úو
«دمعة» و « تنمÒت إان الله و « يركضضÚ
أاول « ÚوغÒها من األغا Êالتي صضنعت
‚مه ‘ عديد التجمعات الفنية عÈ
ﬂتلف بلدان العا.⁄

‘ ليلة للفن الصصيل اسصتحسصن
ا÷مهور طبعتها ÃسصتغاÂ

اÿالدي يجول بأاغانيه
والتجاوب عÓمة كاملة

من خÓل –لي كل فرد
ب-ال-ق-ي-م ال-ت-ي ت-رب-ى عليها،
م -ن خ Ó-ل “ث -ي -ل ال -ع -ا⁄
ال -واق -ع -ي وال -ع -ا ⁄األخ-ر،
أاي-ن ل-ع-بت اŸم-ث-ل-ة وه-ي-بة
ب- -اع- -ل -ي دور (خ -وخ -و) ‘
ال- - - -ع - - -ا ⁄اآلخ - - -ر ،ه - - -ذه
الشض -خصض -ي -ة ال -ت-ي ه-ج-روا
منها ا◊واسض النبيلة التي
ي- -ت- -م- -ي- -ز ب- -ه- -ا الشض -خصض،
كالصضدق واÙبة والوفاء
وا◊ق والÈاءة ،اّ Ûسض- -دي- -ن م -ن ط -رف
فريق العمل كل واحد بحاسضة ‘ ،وقت
نفسضه تÈز اŸسضرحية الفئة األخرى ،التي
تسضعى إا ¤تغي ÒاŸكان من خÓل دور
الشضخصض الزاهد الصضو‘ الذي يسضعى إا¤
تقد Ëاإلضضافة والتغي Òمن خÓل اللجوء
إا ¤شض- - -يء روح - -ا Êوزي - -ارة األضض - -رح - -ة
واألولياء الصضا◊ ،Úأاين Áتزج العرضض
Ãوسضيقى حية أللة القمÈي ‘ ﬁاولة
إلع -ط -اء أاج -واء ل -ل -م -ك -ان ‘ ،رسض-ال-ة إا¤
ا÷مهور بضضرورة التحلي بروح اŸسضؤوولية
واŸسضاهمة ‘ تقد Ëاألفضضل ،إانطÓقا
من القيم اإلنسضانية التي يتحلى بها كل
فرد.
ولقى العرضض األول لـ «هجروا Ÿكان»
الذي كان خا“ة األمسضيات الفنية للدراما
وال -ف-ك-اه-ة ،ال-ت-ي شض-ه-دت ت-ك-رÁا رم-زي-ا
للمشضارك ÚخÓلها ،من طرف مدير دار
الثقافة (هنية ﬁمد الÈكة) ،تفاعل كبÒ
م -ن ا÷م -ه -ور ال -ذي صض ّ-ف-ق ط-وي Ó-ع-ل-ى
اŸمثل Úالذين أابدعوا ‘ أادائهم الراقي
فوق خشضبة اŸسضرح.
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لفريقية بالعاصصمة
–تضصنه كاتدرائية السصيدة ا إ

ال- - -ل- - -ه ﬁب- - -ة وسصÓ- - -م وج- - -م - -ال
وأاسص- -م- -اؤوه ا◊سص- -ن- -ى شص- -ف -اء ل -ل -روح
وال -ق-لب وا÷سص-د ،وه-ي م-وج-ودة ‘
ال -دي -ان -ات السص-م-اوي-ة ك-ل-ه-ا مشص-ك-ل-ة
ال-راب-ط ال-ق-وي ب-ي-ن-ه-ا « ه-ي الرسصالة
ال -ت -ي أارادت ال -ف -ن -ان -ة ال -تشص -ك-ي-ل-ي-ة
ا÷زائرية زافÒا ياسصف أان “ررها
ل-ل-ع-ا ⁄م-ن خÓ-ل م-ع-رضص-ه-ا ال-فني «
لÁان ب-ال-له
ال-ذي ي-ح-م-ل ع-ن-وان «ا إ
وسصيلة لزرع ا◊ب و السصÓم» ،الذي
–تضص - -ن - -ه ك - -ات - -درائ- -ي- -ة السص- -ي- -دة
لف -ري -ق -ي -ة ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصص -م-ة،
ا إ
ويتواصصل Ÿدة عشصرة أايام.
 99ل-وح-ة تشض-ك-ي-ل-ي-ة ،رسض-مت ع-ل-ى ك-ل
واحدة منها الفنانة زفÒا ياسضف اسضما
م-ن أاسض-م-اء ال-ل-ه ا◊سض-ن-ى ب-ال-ك-ال-يغرافيا،
على أارضضية أالوان و بهرج بهي ،توزعت
ع- -ل- -ى م- -ع- -ظ- -م ج- -دران ال- -ك -ات -درائ -ي -ة،
ف -ام -ت -زجت ب -انسض -ي -اق ت -ام وط -ب-ي-ع-ي م-ع
الديكور والرسضومات التي تزينها.
أاردت من خÓل هذا اŸعرضض تقول،
زافÒا ياسضيف ‘ تصضريح «للشضعب « اأن
أابلغ للعا ⁄رسضالة حب و تسضامح و سضÓم ،و
ما من وسضيلة أاجمل و أاروع لذالك من
أاسض -م -اء ال-ل-ه ا◊سض-ن-ى ال-ت-ي ي-دع-ون-ا ال-ل-ه
سضبحانه Ãناداته بها ،وقد قمت بأابحاث
و اسض -ت -فسض -ارات ف-وج-دت اأن اأسض-م-اء ال-ل-ه
مذكورة أايضضا ‘ اإل‚يل ،فجاءت فكرة
اŸع -رضض داخ -ل ال -ك -ات -درائ -ي -ة ،ع-رب-ون-ا
للتواصضل ب ÚاŸسضلم Úوالعا ،⁄و اأداة
ل -ف -ت -ح ح -وار ق -ي -م وب-ن-اء ب Úال-دي-ان-ات و

انيات

رمضس

مثقف

طريقة أايضضا للقول إان الدين اإلسضÓمي
واŸسض -ل -م Úسض -اع -ون دوم -ا ل-ل-ت-ح-اور م-ع
اآلخر وها أانا اأسض Òعكسض التيار فمن
اŸأالوف اأن اŸبشضرين اŸسضحي Úكانوا
هم من يبادرون بالتواصضل فها أانا أاقوم
باŸثل من خÓل لوحاتي «.
واأضض- -افت زافÒا ي- -اسض- -ف ق- -ائ -ل -ة  :إان
اإ‚از اŸعرضض تطلب سضنت Úمن العمل
وهو معرضض متنقل وقد سضبق له أان أاقيم
‘ العديد من الكنائسض والكاتدرائيات ‘
اأوروبا ،كما اأنه من اŸقرر أان يزور بعد
ال- -ع -اصض -م -ة غ -رب وشض -رق ال -ب Ó-د وي -ق -ام
بكنيسضة العذراء بوهران وبكنيسضة سضانت
اوغسضت Úبعنابة».
ورحب م- -ن ج- -ه- -ت- -ه األب «اسضÓ- -م- -ن»
بالفكرة ،مشضÒا اأن أاسضماء الله  99وجدت
مكانها ‘ بيت الله ،و أان اŸعرضض شضكل
ه- -م- -زة وصض- -ل وت- -واصض- -ل ب ÚاŸسض- -ل -مÚ
واŸسضيحي ، Úفهو جامع ألسضماء السضÓم
و ا◊ب و ا÷م - -ال و ال- -تسض- -ام- -ح ،و رم- -ز
لثقافة وروح األمة اإلسضÓمية «.
وب -اŸوازاة ق-امت ال-ف-ن-ان-ة ال-تشض-ك-ي-ل-ي-ة
بتأاليف كتاب يحمل عنوان «بدور ا◊ب
واأسضماء الله الـ  ،»99يحمل تقول « دراسضة
حول معا Êاألسضماء اإللهية التي يسضاعد
ذكرها على الشضفاء من األسضقام و جلب
راحة القلب والروح ،والتي –مل كل رموز
Óنسض-ان-ي-ة
اسض -ت -ق-رار ال-ك-ون و ه-ي دل-ي-ل ل -إ
لتعيشض ‘ سضÓم و راحة وحب «.
وم- -ا م- -ي- -ز ح- -ف- -ل اف- -ت- -ت- -اح اŸع -رضض
التشضكيلي ،هو رفع اآلذان و قراءة سضورة
ال -ف -ا–ة داخ -ل ال-ك-ات-درائ-ي-ة ،إا ¤ج-انب
تقد ËوصضÓت من اŸوسضيقى الصضوفية
الرائعة.

اŸصصور الصصحفي عبد الكر Ëبوشصطاطة

عدسسة كامÒاتي ترصسد أاجواء السسهرات الرمضسانية

 4آالف صسورة رصسيدي ‘  3سسنوات إاضسافة إا ¤تقنيات جديدة

بوشصطاطة عبد الكر Ëمصصور صصحفي من مواليد مدينة ع Úالصصفراء
لعÓم و التصصال ،هوايته و
بولية النعامة حاصصل على ليسصانسصن ‘ ا إ
عمله ترجمة نظرته ا ¤ا◊ياة من خÓل عدسصة الكامÒا إا ¤صصور و
فيديوهات ‡يز تأالق مؤوخرا بصصوره « رمال –ت الثلوج  ،ظاهرة سصقوط
الثلوج بصصحراء ا÷زائر فصصل الشصتاء اŸاضصي.

لخÓق
دعت للتحلي بالّروح اŸسصؤوولة با أ

ع- - - - - -اشص مسص- - - - - -اء أامسص
عشّص - - -اق ال- - -ف- - -ن ال- - -راب- - -ع
له-قار أامسصية
ب-ع-اصص-م-ة ا أ
‡ت - -ع - -ة و‡ي- -زة ،ب- -ع- -د
حضص- - -وره- - -م ل- - -ل- - -ع - -رضص
لول Ÿسص -رح -ي -ة
الشص -ر‘ ا أ
«ه- -ج- -روا Ÿك -ان» ب -ق -اع -ة
داسص Úلدار الثقافة ،من
تقد Ëا÷معية الثقافية
للفنون الدرامية صصرخة
ال -رك -ح ب -ال-ت-ع-اون م-ع دار
ال-ث-ق-اف-ة ،اŸسص-رح-ي-ة تدخل ‘ إاطار
لمسصيات الفنية للدراما والفكاهة،
ا أ
أاي -ن ح -اول ف -ري -ق ال -ع -م -ل Œسص -ي -د
حياة الفرد قبل يوم ا◊سصاب ،وهذا
Ãح - -اسص- -ب- -ة ال- -ف- -رد ل- -ن- -فسص- -ه ق- -ب- -ل
لخ -رى ،وم -ا
ﬁاسص- -ب -ت -ه ‘ ا◊ي -اة ا أ
كان يقدم ويفعل ‘ حياته ،إا ¤أان
Œرد من اÙبة والوفاء والصصدق.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ق -دم اŸط -رب ع -ب -د ال-ق-ادر اÿال-دي
للجمهور اŸسضتغا‰ي أاجمل األغا‘ Ê
ال-ط-اب-ع األصض-ي-ل خÓ-ل ت-نشض-ي-ط-ه لسض-هرة
فنية أامسض ا÷معة بدار الثقافة «ولد
ع -ب-د ال-رح-م-ان ك-اك-ي» ‘ إاط-ار ت-نشض-ي-ط
ل -ي -ا‹ رمضض -ان.وق -د اسض -ت -م-ت-ع ا÷م-ه-ور
خصضوصضا العائÓت بوصضÓت غنائية على
غرار «ياما يابويا» و»بويا كÒا »Êو»جار
الهم» و»ياحبيبي باغي نواسضيك» وغÒها
Œاوب معها ا◊ضضور طوال السضهرة التي
Œاوزت السضاعة من الزمن.
ك -م -ا اسض -ت -حسض-ن ا◊ضض-ور إاق-ام-ة ه-ذا
ا◊فل الذي سضمح بالÎويح عن النفسض
والسضتمتاع بهذا الطابع اŸفضضل Ãدينة
مسضتغا ‘ Âجو حميمي للغاية ،حيث كان
التجاوب متقاسضما ب Úالفنان وا÷مهور
الذي ع Èعن أامله ‘ تكرار مثل هذه
السضهرات .من جهته قدم الفنان هواري
ب-وف-رم-ة سض-لسض-ل-ة م-ن أاغ-ان-ي-ه ‘ ال-ط-اب-ع
ال -وه -را Êوف -رق-ة أاولد خ-ل-وف لسض-ي-دي
ÿضضر ‘ الطابع العبسضاوي ﬁموعة من
الغا ÊالÎاثية ‘ حفل اقيم ببلدية
سضيدي ÿضضر .وسضيتواصضل برنامج دار
ال-ث-ق-اف-ة Ÿسض-ت-غ-ا Âسض-ه-رة ال-ي-وم السض-بت
بغرضض فكاهي لفرقة جمعية ا÷ي‹Ó
ب -ن ع -ب -د ا◊ل -ي -م ،فضض  Ó-ع -ن اغ -ا‘ Ê
ال- -ط -رب الشض -ع -ب -ي ال -ع -اصض -م -ي م -ن اداء
ال -ف -ن -ان -ة دل -ي-ل-ة ن-ع-ي-م وال-ط-رب الصض-ي-ل
÷معية دار الضضمانة .كما سضيكون ﬁبي
ال- -ف- -ن السض- -اب- -ع ع -ل -ى م -وع -د ب -اŸسض -رح
ا÷هوي Ÿسضتغا Âمع عرضض مسضرحي
بعنوان «عدة زين الهدة» لتعاونية مسضرح
الناسض لوهران.

ÖjôZ áÑ«ÑM ¬JQhÉM
@ «الشص- - -عب« :ك- -ي -ف
ت- -قضص -ي أاي -امك خ Ó-ل
رمضص- - - -ان و ه- - - -ل م- - - -ن
تقليد خاصص بك؟
@@ ب-وشص-ط-اط-ة ع-ب-د
ال-ك-ر : Ëاقضض -ي أاي-ام
الشضهر الكر ‘ Ëالعبادة و
ال -ع -م-ل ك-م-ا أاق-وم ب-ب-عضض
ال -زي -ارات ال -ع -ائ -ل -ي-ة ،أام-ا
ال - -ت - -ق - -ل - -ي- -د اÿاصض ب- -ي
ف -ي -ت -م -ث -ل ‘ ال -ت -ن-ق-ل إا¤
م- -ن -اب -ع اŸاء الصض -اف -ي -ة و
اقتناء اŸياه العذبة التي
ت -زخ-ر ب-ه-ا م-ن-ط-ق-ة ال-عÚ
الصضفراء.
لجواء
@ و ماذا عن ا أ
‘ السصهرات ؟
@@ أاجواء ليا‹ رمضضان
ج ّ-د م -ت-م-ي-زة ‘ م-دي-ن-ت-ي
ع Úالصض- -ف -راء ،اقضض -ي -ه -ا
غاليا ‘ اŸشضي بعيدا عن
روت Úالسضيارة و‘ احتسضاء
فنجان قهوة مع األصضدقاء
و مثقفي اŸدينة؟
@ هل الصصيام يؤوثر
للهام ‘ التقاط
على ا إ
الصص- - -ورة وم - -ا اŸم - -ي - -ز
فيه؟
@@ الشض- -ه -ر ال -ك -رË
فرصضة جيدة بالنسضبة إا‹ّ
للتقاط ‡يزات ليا‹

رمضض - - -ان ‘ اŸدي- - -ن- - -ة و
ال -ت-ع-ب Òع-ل-ي-ه-ا ب-ل-مسض-ت-ي
اÿاصضة.
@ م - - -ا ه- - -و ط- - -ب- - -قك
اŸفضصل ؟
@@ طبقي اŸفضضل هو
الباذ‚ان باللحم.
@ ما جديد أاعمالك
ال -ف -وت-وغ-راف-ي-ة و ه-ل
م - - - - - - -ن مشص - - - - - - -اري- - - - - - -ع

مسصتقبلية؟
@@ ا÷ديد ‘ أاعما‹
هو وصضول ›موعتي إا¤
ما يقارب لـ 4000صضورة ‘
ظ -رف  3سض-ن-وات ،إاضضافة
إا ¤اتقا Êتقنيات جديدة
و ك- -ذا ب- -اق- -ة م- -ن الصض- -ور
ال- -ت- -ق- -ط- -ت -ه -ا ‘ زي -ارت -ي
األخÒة إا ¤الباهية وهران
و ميناء أارزيو.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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الثÓثاء  20جوان  2017م
الموافق لـ  25رمضضان 1438هـ

لفريقيــــــــــة لكــــــــــرة القــــــــــــدم
كــــــأاسص الكونفدراليــــــــــة ا إ
اليــــوم(سشا ) 23.00مولوديــــة ا÷زائــــر  -مبابــــان سشوالــــــوز

العميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد ‘ وضسعيـ ـ ـ ـ ـة مناسسبـ ـ ـ ـ ـة لÓق ـ ـ ـÎاب
م ـ ـ ـ ـ ـن التأاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل إا ¤رب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع النهائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
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بعــــد عودتهمــــا مـــــن لوزاكـــــا
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زفـ ـ ـزاف وم ـ ـ ـدان يضسبط ـ ـ ـان ترتيب ـ ـات
سسفري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة «اÿضسـ ـ ـ ـ ـر» إا ¤زامبيـ ـ ـ ـ ـ ـا

لوŸبي سشهرة اليوم مباراة ا÷ولة الرابعة من اÛموعة الثانية من دور اÛموعات من منافسشة
يحتضشن ملعب  5جويلية ا أ
لفريقية لكرة القدم التي سشتجمع فريق مولودية ا÷زائر بضشيفه نادي مبابان سشوالوز السشوازيÓندي،
كأاسص الكونفدرالية ا إ
وكله عزم على الظفر بالنقاط الثÓث ووضشع قدم ونصشف ‘ الدور ربع النهائي من اŸسشابقة القارية ،للتفرغ Ÿباراة نصشف
نهائي كأاسص ا÷مهورية التي يعتÈها «مواسشة» وكتيبته Ãثابة مباراة اŸوسشم التي سشتحقق كل أاهداف الفريق اŸسشطرة قبل
بداية اŸوسشم.

ﬁمد فوزي بقاصص
سض -ي -ل -عب ال -ل-ق-اء اب-ت-داء م-ن السض-اع-ة
ا◊ادي- -ة عشض -ر ل -ي  Ó-ب -ع -دم -ا ق -ب -لت
ال–ادي -ة اإلف -ري -ق -ي -ة ل -ك -رة ال-ق-دم
الطلب اŸقدم من قبل إادارة مولودية
ا÷زائ- -ر ب- -ت- -أاخ ÒاŸب- -اراة بسض- -اع -ة
واح - -دة ،ن- -ظ- -را لضض- -ي- -ق ال- -وقت بÚ
م -وع -دي اإلف -ط-ار وال-ل-ق-اء واŸق-در
بسض -اع -ت Úإال رب -ع« ،ال -ك -اف» أاخ-ذت
ب -ع Úالع -ت -ب -ار أان لع -ب -ي ال -ع -م -ي-د
سضيعانون كثÒا للقيام بعملية الهضضم
ما قد يؤوثر على صضحتهم كثÒا أاثناء
وبعد اللقاء ،وأان أانصضار اŸولودية لن
يتنقلوا ‘ ظروف مريحة Ÿشضاهدة
اŸواجهة وتشضجيع فريقهم.
لع -ب -و ال -ع -م -ي -د حّضض -روا ج-ي-دا و‘
ظ -روف م -ري -ح -ة وه -ادئ -ة Ÿواج-ه-ة
مبابان التي سضتكون مفتاح التأاهل إا¤
الدور ربع النهائي من منافسضة كأاسس
ال- -ك- -اف ،ب -ع -دم -ا م -ك -ث -وا ‘ م -رك -ز

نصشــــف نهائــــــي
كأاسص ا÷مهوريـة

–ضض ÒاŸنتخبات الوطنية بسضيدي
موسضى Ÿدة ثÓثة أايام كاملة ،تدربوا
خÓلها على العشضب الطبيعي بعدما
فضضل الطاقم الفني بقيادة اÙنك
«ك -م -ال م -واسض -ة» ذلك ،خصض -وصض-ا أان
ال - -ف - -ري - -ق ‘ ه - -ذا ال - -ل- -ق- -اء ي- -ع- -ود
لÓسضتقبال Ãلعب  5جويلية الوŸبي
ب- - -ع - -دم - -ا ل - -عب م - -ب - -ارات - -ه األخÒة
ب -ال -ع -اصض-م-ة Ãل-عب «ع-م-ر ح-م-ادي»
ببولوغ ،Úح Úاسضتقبل فريق أاوŸبي
اŸدية وفاز عليه برباعية نظيفة.
وح ّضض- -رت اŸول- -ودي -ة ل -ه -ذا ال -ل -ق -اء
ب-ت-ع-داد م-ك-ت-م-ل ب-ع-د ع-ودة ا◊ارسس
«ف - - - -وزي شض - - - -اوشض- - - -ي» إا ¤أاج- - - -واء
التدريبات هو الذي كان مصضابا ‘
ذراعه األÁن منذ لقاء ا÷ولة الـ 28
من الرابطة اÎÙفة األو ¤لكرة
القدم أامام فريق سضريع غليزان ،وكذا
ا÷ناح األيسضر للفريق «ا◊اج بوقشس»
بعد غياب دام أاك Ìمن شضهر بسضبب
اإلصض- -اب- -ة ال- -ت -ي ك -ان ي -ع -ا Êم -ن -ه -ا،

قمـ ـ ـة كبـ ـ ـÒة بـ ـ ـ Úشش.بل ـ ـ ـ ـوزداد وا–ـ ـ ـاد بلعبـ ـ ـ ـ ـاسش

Œري سشهرة اليوم مواجهة
لثارة وا◊ماسص
مليئة با إ
Œمع ب Úفريق ششباب
بلوزداد ونادي ا–اد
بلعباسص ،تدخل ‘ إاطار
الدور نصشف النهائي Ÿنافسشة
كأاسص ا÷مهورية سشتكون
Ãلعب  20أاوت  1955بداية
من السشاعة  20:30لي.Ó

نبيلة بوقرين

يهدف أابناء العقيبة إا– ¤قيق نتيجة
إايجابية خÓل هذه اŸباراة تسضمح
ل- -ه- -م ب- -اŸرور إا ¤ال- -دور ال -ن -ه -ائ -ي
للسضيدة الكأاسس بعدما حققوا األهم
وŒاوزوا ك -ل ال -ع -راق-ي-ل م-ن-ذ ب-داي-ة
اŸنافسضة حيث أاطاحوا بنادي أاهلي
برج برعريريج من الدور ربع النهائي
وهذا ما فتح األبواب على مصضرعيها
أام -ام ال -ن -ادي ال -ع -اصض -م -ي Ÿواصض -ل-ة
اŸشض-وار ال-ت-ن-افسض-ي ل-ل-تتويج بالكأاسس
السضابعة وتدعيم خزائنه بلقب جديد
يضضاف Ÿا سضبق له ا◊صضول عليه ‘
السضنوات اŸاضضية.

الششباب يريد تكرار سشيناريو
2009

وسض- -ي- -ك- -ون ح- -اضض -را ‘ ل -ق -اء وف -اق
سض -ط -ي-ف ب-رسض-م نصض-ف ن-ه-ائ-ي ك-أاسس
ا÷م -ه -وري-ة Ãل-عب «ع-م-ر ح-م-ادي»
ببولوغ Úبعد اسضÎجاعه بعضضا من
إامكانياته البدنية ‘ ،ح Úل يزال
«زه Òزرداب» بعيدا عن اÛموعة
هو الذي يقوم Ãرحلة إاعادة التأاهيل
الوظيفي بفرنسضا بعدما أاجرى عملية
ج-راح-ي-ة ن-اج-ح-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى وت-ر
العرقوب.
ويدرك لعبو العميد بأان نتيجة غÒ
ال- -ف- -وز أام -ام م -ب -اب -ان سض -ه -رة ال -ي -وم
سضتصضعب مأاموريتهم لبلوغ الدور ربع
النهائي من منافسضة كأاسس «الكاف»
خصضوصضا أان اŸولودية –تل مركز
ال- -وصض- -اف -ة ‘ اÛم -وع -ة ال -ث -ان -ي -ة
ب- -رصض -ي -د  5ن - -ق - -اط وراء ال- -ن- -ادي
الصض-ف-اقسض-ي ال-ت-ونسض-ي ب-ف-ارق ن-ق-طة
وقبل مبابان بزائد نقطة ،وهو ما
يؤوكد بأان التنافسس سضيكون على أاشضده
ب Úالفرق الثÓثة لقتطاع تأاشضÒتÚ

م -ؤوه -ل -ت Úل -ل -دور رب-ع ال-ن-ه-ائ-ي ،وأان
مواجهة اليوم لن تكون سضهلة طاŸا
أان تشض -ك -ي -ل -ة م -ب -اب-ان سض-ت-ع-م-ل ع-ل-ى
–قيق نتيجة ايجابية تبقي حظوظها
قائمة ‘ التأاهل إا ¤الدور اŸقبل،
و‘ ظل هذه اŸعطيات فإان التعادل
سض - -ه - -رة ال- -ي- -وم ل ي- -خ- -دم مصض- -ال- -ح
اŸولودية خصضوصضا ‘ حالة ما إاذا
“ك-ن م-ب-اب-ان م-ن اإلط-اح-ة ب-ال-نادي
الصض -ف -اقسض -ي ‘ ع -ق-ر داره ،وه-و م-ا
سض- -ي- -جÈأاصض -ح -اب ال -ل -ون Úاألح -م -ر
واألخضضر على العودة بفوز من تونسس
أامام الصضفاقسضي ‘ ا÷ولة األخÒة
لضضمان التأاهل ،لهذا األمر –ديدا
يسض -ت -ه -دف ال -ع -م-ي-د ال-ف-وز ب-ل-ق-اءي-ن
متتالي ‘ ÚاŸنافسضة اإلفريقية أامام
مبابان وبعده فريق بÓتينيوم سضتارز
‘ ال -ف -ا— ج -وي -ل -ي-ة اŸق-ب-ل لضض-م-ان
التأاهل.
وي - -ع - -ت Èاألسض - -ب - -وع ا◊ا‹ أاسض - -ب- -وع
اŸوسضم بالنسضبة لرفقاء القائد «عبد
ال- -رح- -م- -ن حشض- -ود» ك- -ون- -ه- -ا ت- -ل- -عب
مصضÒه -ا ‘ اŸن -افسض -ة اإلف -ري -ق -ي -ة
سض- -ه- -رة ال- -ي -وم ،والسض -بت اŸق -ب -ل ‘
نصضف نهائي كأاسس ا÷مهورية أامام
ف-ري-ق وف-اق سض-ط-ي-ف ل-ت-ط-مح إلنقاذ
م -وسض -م -ه -ا ب -ال -ع -ب -ور إا ¤ال -دور رب -ع
ال -ن -ه-ائ-ي م-ن ك-أاسس «ال-ك-اف» وال-دور
النهائي من السضيدة الكأاسس والعمل
على التتويج بها ،لبلوغ كل األهداف
التي سضطرتها إادارة الفريق برئاسضة
«عمر غريب» ،الذي تعهد على إانهاء
اŸوسضم على األقل ‘ اŸركز الثاÊ
من الرابطة اÎÙفة األو ¤لكرة
القدم ،وضضمان مركز مؤوهل لرابطة
األب- -ط -ال اإلف -ري -ق -ي -ة ل -يصض -ب -ح ذلك
ت -ق -ل-ي-دا ل-ل-ع-م-ي-د ال-ت-أاه-ل ك-ل م-وسض-م
ل-ل-م-ن-افسض-ة اإلف-ري-قية ،والتتويج على
األق- -ل ب- -ل -قب واح -د وه -و م -ا Áك -ن
ألشضبال «مواسضة» القيام به ‘ الكأاسس،
وب - -ل- -وغ ال- -دور رب- -ع ال- -ن- -ه- -ائ- -ي م- -ن
ال-ك-ون-ف-درال-ي-ة اإلف-ريقية لكرة القدم
ب -ع -دم -ا ك-ان ال-ه-دف األول ‘ ب-داي-ة
اŸن - - - -افسض- - - -ة ال- - - -ت- - - -أاه- - - -ل إا ¤دور
اÛموعات.

ب - -ال - -ت- -ا‹ ف- -إان ع- -ن- -اصض- -ر الشض- -ب- -اب
سض -ي -دخ-ل-ون إا ¤أارضض-ي-ة اŸي-دان م-ن
أاج - - - - -ل ال- - - - -ف- - - - -وز دون غÒه Ãا أان
اŸع -ن -وي -ات ع -ال -ي -ة وه -م ع-ل-ى ب-ع-د
خطوة واحدة فقط عن النهائي من
اج -ل ت -ك -رار سض -ي -ن-اري-و م-وسض-م 2009
ع-ن-دم-ا ت-وج-وا ب-ال-ك-أاسس ال-غالية على
الصضعيد اÙلي لتجديد العهد مع
األلقاب.

هذا ما يعني أان ا÷ميع يعرف جيدا
م - -دى أاه- -م- -ي- -ة اŸسض- -ؤوول- -ي- -ة ال- -ت- -ي
ت -ن -ت -ظ -ره -م ‘ ه -ذه اÿرج -ة ال -ت-ي
سضتكون خÓل سضهرة رمضضانية واعدة
م -ن اج -ل إاع -ادة ال -بسض -م -ة وال -ف-رح-ة
ل-ل-ج-م-ه-ور ال-ذي ان-ت-ظ-ر ط-وي Óحتى
ي- - -رى ن- - -ادي - -ه اŸفضض - -ل ي - -ع - -ود إا¤
الواجهة.

ال–اد يهدف Ÿواصشلة
ليجابي
اŸششوار ا إ

أاما فريق ا–اد بلعباسس الذي برهن
ه-و اآلخ-ر ج-دارت-ه ب-ال-ت-واج-د ضض-من
قسض- - -م ال- - -ك - -ب - -ار ‘ اÎÙف األول
واحتÓله مكانة جيدة جعلته ينهي
اŸوسضم بارتياح هو اآلخر سضيلعب كل
ح -ظ -وظ-ه خÓ-ل م-واج-ه-ة ال-ي-وم م-ن
اجل مواصضلة مسضÒته ‘ البحث عن
ثا Êاأللقاب له بعد التتويج الذي كان
عام  1991على حسضاب شضبيبة القبائل
عندما فاز بثنائية نظيفة ‘ اللقاء
ال- - - -ذي ج- - - -رى Ãل - - -عب  5جويلية
األوŸبي.

النهائي وŸا ل التتويج بثا Êكأاسس ‘
مشضوارهم ألن كرة القدم ل تعرف
اŸسضتحيل.
Óشضارة ،فإان هذه اŸواجهة مهمة
ول إ
لك Óالطرف Úمن اجل إانقاذ اŸوسضم
بعد اŸشضاكل اŸالية التي طالت كل
م- -ن الشض- -ب- -اب واإل–اد ح -يث أان -ه -ى
األول اŸرحلة األو ¤من البطولة ‘
اŸراتب األخÒة ،والثا Êعرف كÌة
اإلضض-راب-ات ال-ت-ي ق-ام ب-ه-ا الÓ-ع-بون
ألنهم  ⁄يسضتفيدوا من مسضتحقاتهم
لفÎة طويلة وكل هذه األمور أاثرت
بشض-ك-ل سض-ل-ب-ي ع-ل-ى ال-ن-ادي Úو◊سضن
ا◊ظ تداركوا ‘ ما بعد و“كنوا من
ا◊فاظ على تواجدهم ‘ اÎÙف
األول إاضض- -اف -ة إا ¤ب -ل -وغ -ه -م اŸرب -ع
الذهبي من كأاسس ا÷مهورية ما يعني
أان م -واج -ه -ة ال -ي -وم سض -ت-ك-ون ف-رصض-ة
للعودة إا ¤الواجهة.

قامت ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم بضشبط كافة الÎتيبات اÿاصشة بسشفر
اŸنتخب الوطني إا ¤لوزاكا –سشبا Ÿواجهة اŸنتخب الزامبي ‘  2سشبتم ÈاŸقبل ‘
إاطار مباريات ا÷ولة الثالثة لتصشفيات كاسص أا· إافريقيا .2018

عمار حميسسي
ع-اد ال-ث-ن-ائ-ي ج-ه-ي-د زف-زاف ح-ك-ي-م
م- -دان م- -ن ل- -وزاك- -ا ب -ع -د أان ق -امت
«الفاف» بإايفادهما هناك من اجل
ضضبط ترتيبات سضفرية «اÿضضر» إا¤
زام -ب -ي-ا ‘  2سض-ب-ت-م ÈاŸق-ب-ل وهو
إاجراء معمول به منذ فÎة طويلة من
اجل وضضع زمÓء مبو◊ي ‘ ظروف
مÓئمة قبل اŸباراة.
و اسض -ت-ع-ان ال-ث-ن-ائ-ي اŸذك-ور بسض-فÒ
ا÷زائر ‘ زمبابوي حيث قام هذا
األخ Òب-تسض-ه-ي-ل ال-ع-دي-د م-ن األم-ور
اŸتعلقة بالفندق والنقل إاضضافة إا¤
ملعب التدريب.
و  ⁄يتم ا◊سضم ‘ هوية الفندق
الذي سضيقيم فيه زمÓء ﬁرز حيث
فضضل زفزاف ومدان تأاجيل البت ‘
ه -ذا األم -ر ل -غ -اي -ة اسض-تشض-ارة رئ-يسس
ال–ادي - -ة ع - -ل- -ى ه- -امشس أاشض- -غ- -ال
اŸكتب الفيدرا‹ بعد عيد الفطر.
واط -ل -ع عضض-وا اŸك-تب ال-ف-ي-درا‹
ع - -ل - -ى ›م - -وع - -ة م- -ن اÿدم- -ات
اŸقدمة من بعضس الفنادق هناك إال
أانهم فضضلوا تأاجيل الفصضل ‘ هذا
األم - -ر إا ¤غ- -اي- -ة اخ- -ذ رأاي رئ- -يسس
«الفاف» واŸدرب الكاراز.
و سض -ي -ق -وم زف -زاف وم -دان ب-ت-ق-دË
تقرير مفصضل إا ¤مدرب اŸنتخب

ال-وط-ن-ي وج-ه-ازه ال-ف-ن-ي ل-وضض-ع-ه ‘
الصض- - -ورة ح- - -ول ال - -ظ - -روف ال - -ت - -ي
سض -ي -واج -ه -ه -ا زم Ó-ء ف -غ -و‹ خÓ-ل
مواجهة زامبيا فيما يخصس أارضضية
اŸيدان وأايضضا حالة الطقسس.
و من اŸنتظر أان Œري اŸباراة ‘
 2سضبتم ÈاŸقبل –ت درجة حرارة
عالية قد تقارب ال 35درجة مئوية
وهو ما سضيضضطر الكاراز إا ¤تسضطÒ
ب- - -رن- - -ام- - -ج –ضض Òب - -د Êرف - -ق - -ة
مسض- -اع- -دي -ه م -ن اج -ل ضض -م -ان أاكÌ
ج - -اه - -زي - -ة ل Ó- -ع - -ب Úخ- -اصض- -ة أان
اŸواجهة تأاتي ‘ بداية اŸوسضم.
السشفر يوم  29أاوت على مÏ
طائرة خاصشة
وف- -رت «ال- -ف- -اف» ط- -ائ- -رة خ- -اصض -ة
للمنتخب الوطني من اجل السضفر إا¤
زامبيا ذهابا وإايابا وهذا لضضمان أاكÌ
ج -اه -زي -ة ب -دن-ي-ة لÓ-ع-ب Úوضض-م-ان
ظهورهم بوجه أافضضل من الناحية
ال -ب -دن -ي-ة ع-ل-ى وج-ه اÿصض-وصس م-ن
خÓل تفادي اإلرهاق.
و سض -ي -ك -ون ل -ل -ط -ائ -رة اÿاصض-ة أاث-را
اي- -ج- -اب -ي -ا ع -ل -ى اŸسض -ت -وى ال -ب -دÊ
لÓعب Úخاصضة خÓل مباراة العودة
التي سضتجري ‘  5سضبتم Èونظرا
لضضيق الوقت ب ÚاŸواجهت Úسضيكون
لÓ-ع-ب-ي «اÿضض-ر» أافضض-ل-ي-ة م-ق-ارنة
بنظرائهم من زامبيا الذين سضيكونون

نادي الزمالك:

على موعد مع رحلة سضفر شضاقة من
زامبيا إا ¤ا÷زائر.
و ت- -ع- -ودت ال–ادي- -ة ع- -ل -ى ت -أاجÒ
ط -ائ -رات خ-اصض-ة ك-ل-م-ا ت-ع-ل-ق األم-ر
بسض-ف-ر اŸن-ت-خب إا ¤إاف-ري-ق-ي-ا وه-ذا
لضض- -رب عصض -ف -وري -ن ب -ح -ج -ر األول
ت- -وف Òال- -وقت وال -ث -ا Êه -و ت -ف -ادي
اإلرهاق والتنقل من مطار إا ¤آاخر
بالنظر لقلة اÿطوط اŸباشضرة من
ا÷زائر نحو عدة بلدان افريقية.
اجتماع اŸكتب الفيدرا‹ ‘ 29
جوان
يجتمع اŸكتب الفيدرا‹ ل–Óادية
ا÷زائرية لكرة القدم ‘  29جوان
اŸقبل Ãركز سضيدي موسضى –ت
رئاسضة خ Òالدين زطشضي حيث سضيتم
م-ن-اقشض-ة ع-دة م-ل-ف-ات خ-اصض-ة ب-كرة
القدم ا÷زائرية.
وسضيتم على هامشس اجتماع اŸكتب
ال-ف-ي-درا‹ م-ن-اقشض-ة ن-ق-اط م-ت-ع-ل-قة
ب -ال -ب -ط -ول -ة وأايضض -ا Ãن -افسض -ة ك-اسس
ا÷م -ه-وري-ة إاضض-اف-ة إا ¤ع-دة ن-ق-اط
تخضس الÎتيب للموسضم اŸقبل.
سض-ي-ك-ون اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ضض-من
ج -دول أاع -م -ال الج -ت -م -اع وسض -ي -ت-م
ال-ت-ط-رق Ÿواج-ه-ت-ي غينيا والطوغو
إاضض- -اف -ة إا ¤الÎت -ي -ب -ات اŸت -ع -ل -ق -ة
Ãواجهة زامبيا ‘ إاطار تصضفيات
كاسس العا.2018 ⁄

شسيك ـ ـ ـابال :عازمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون عل ـ ـ ـ ـ ـى الف ـ ـ ـ ـ ـ ـوز

اأكد ﬁمود عبد الرازق «ششيكابال»،
قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي
الزمالك اŸصشري ،على جاهزيته
ورفقائه Ÿواجهة ا–اد ا÷زائر الأربعاء
Ãلعب  5جويلية (22:00سشا) ‘ اإطار
ا÷ولة الرابعة لدور اÛموعات
لرابطة اأبطال اإفريقيا.

وق-ال شض-ي-ك-اب-ال :اإن الÓ-ع-ب Úم-ت-ح-مسض-ون لهذا
اللقاء اŸهم وعازمون على –قيق الفوز لسضيما
واأنهم يتميزون بروح معنوية عالية.
واأضضاف« :معنويات الÓعب Úوحالتهم النفسضية
‘ وضضع ‡تاز وكلهم متحفزون لتقد Ëمباراة
كبÒة» ،مشضÒا اإ ¤اأن الفريق Áر حاليا باأحسضن

حالته الفنية والبدنية والنفسضية وهذا ما ترك
اثرا طيبا على نفوسس الÓعب Úوا÷ميع عازم
ع- -ل- -ى –ق- -ي- -ق ال- -ف -وز ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى صض -دارة
اÛموعة.
من جانبه ،قال ها Êزادة عضضو ›لسس اإدارة
الزمالك اإن فريقه يضضم ‘ صضفوفه نخبة من
الÓعب Úوالطاقات الشضبابية اŸبدعة وانهم كلهم
ثقة كبÒة باأنفسضهم ‘ تقد Ëالداء اŸتميز.
واأضضاف زادة« :فريقنا مصضر على الفوز لأن كل
الأمور الفنية والدارية على ما يرام ،وا÷ميع
ع -ل -ى ق -در اŸسض -ئ-ول-ي-ة» ،م-ع-رب-ا ع-ن اأم-ل-ه ‘ اأن
ي- -ن- -تصض- -ر ‘‘الأب- -يضس‘‘ ل -ي -ظ -ل ﬁت -ف -ظ -ا بصض -دارة
›موعته.

كأاسص ا÷زائر لكرة السشلة (ذكور):

النهائي الثا Êعلى التوا‹ ب ÚاÛمع البÎو‹ وإا .سسطيف

سضيواجه اÛمع البÎو‹ منافسضه ا–اد سضطيف للعام
الثا Êعلى التوا‹ ‘ ،نهائي كأاسس ا÷زائر لكرة السضلة
(رجال) بعد فوزه ،سضهرة األحد إا ¤الثن ،Úبقاعة سضي
مصضطفى (بومرداسس) على نادي اسضطاوا‹ بنتيجة (-75
 ‘ )56الدور نصضف النهائي للمنافسضة.
وكان فريقا اÛمع وال–اد قد التقيا ‘ نهائي نسضخة
 ،2016-2015وعاد فيه الفوز للبÎولي .)63-67( ÚوخÓل
لقاء نصضف النهائي األول الذي جرى سضهرة يوم السضبت،
حقق ا–اد سضطيف إا‚ازا كبÒا بفوزه على شضباب
الدار البيضضاء (،)62-64

ل-ي-نشض-ط م-ب-ارات-ه ال-ن-ه-ائ-ي-ة ال-ث-ان-ي-ة ع-ل-ى ال-ت-وا‹ ‘ هذه
اŸنافسضة الشضعبية ،علما وأان ‡ثل الهضضاب العليا سضبق له
أان لعب ‘ موسضم  ،2015-2014نهائي البطولة الوطنية
والذي خسضره أايضضا أامام اÛمع البÎو‹.
وبر›ت اŸباراة النهائية للكأاسس ‘  5يوليو با÷زائر.

يرغب القائمون على نادي ال–اد
‘ العودة بنتيجة إايجابية إا ¤الديار
يفرحون بها األنصضار ألنهم سضيلعبون
من دون ضضغط باŸقارنة مع الشضباب
نتائج الدور نصشف النهائي:
رغم أان مواجهات كأاسس ا÷مهورية ل
–ت -ك-م إا ¤م-ع-اي Òم-ع-ي-ن-ة وال-ف-ري-ق
ششباب الدار البيضشاء  -ا–اد سشطيف -62
ال -ذي ي -ك-ون ج-اه-زا ي-وم اŸب-اراة
 64اÛمع البÎو‹  -نادي اسشطاوا‹ .56-75
Œمع كÓدنو العششاري
هو الذي يفوز ‘ النهاية ألنها
تلعب على جزئيات صضغÒة
كأاسص ا÷زائر لكرة السشلة (اإناث):
واÿطأا فيها ‡نوع.
م-ا ي-ع-ن-ي أان ع-ن-اصض-ر
فاز ا÷زائري العربي بورعدة اıتصص ‘
ال–اد سض -ي-دخ-ل-ون
ري- -اضش- -ة ال -عشش -اري Ãن -افسش -ة Œم -ع ك Ó-دن -و
اللقاء وعينهم على
التحق فريق شضبيبة القبة بنادي
وكان فريق بحرية حسض Úداي (حامل الكأاسس) أاول من
إازاح - -ة الشض- -ب- -اب (جمهورية الششيك) التي أاجريت فعاليتها يومي
ب -ح -ري-ة حسض Úداي ل-ك-رة السض-ل-ة اق -ت -ط-ع ت-أاشضÒة ال-ت-أاه-ل ع-ل-ى حسض-اب اÛم-ع ال-بÎو‹
لل-ع-اب
لح -د ‘ إاط -ار ال -ت -ح -دي ال -ع-اŸي أ
ب -ع -دم -ا “ك -ن -وا السش -بت وا أ
(سض- -ي- -دات) ‘ ال -دور ال -ن -ه -ائ -ي بنتيجة ( ‘ ،)60-67مباراة نصضف النهائي جمعت بينهما
من إاقصضاء نادي القوى.
لدوار العششرة من اŸنافسشة حصشد بورعدة  8120نقطة أامام صشاحب ل -ك-أاسس ا÷زائ-ر ب-ع-د ف-وزه ل-ي-ل-ة سضهرة يوم السضبت بقاعة اسضطاوا‹.
نصض - -ر حسض ‘ Úمع نهاية ا أ
لف-ري-ق-ي وي-ل-ي-م ك-ورت-زن (  7804ن-ق-طة) والÔويجي األحد إا ¤اإلثن Úعلى رائد برج
ال- - - - - -دور رب - - - - -ع ال -رق-م ال-ق-ي-اسش-ي ا÷ن-وب ا إ
بوعريريج بنتيجة ( ‘ )44-74وسشتجري اŸباراة النهائية يوم  5جويلية اŸقبل
ال-ن-ه-ائ-ي ل-ي-ث-بتوا مارت Úرو ( 7741نقطة).
لف-ري-ق-ي ‘ ه-ذا الخ-تصش-اصص دون نصضف النهائي الثا Êالذي جمع با÷زائر.
ت- -ف- -وق- -ه -م ع -ل -ى ب -ق-ي ا÷زائ-ري صش-احب ال-رق-م ال-ق-ي-اسش-ي ا إ
بينهما بقاعة اسضطاوا‹.
لوŸبية  2016بريو دي جانÒو.
النوادي العاصضمية منافسشة منذ نيله للمرتبة ال  ‘ 5اللعاب ا أ
بهذا الفوز ،تتأاهل شضبيبة القبة ألول الدور نصشف النهائي:
و يعود أافضشل أاداء عاŸي للسشنة ‘ رياضشة العششاري ( 8591نقطة) للكندي
‘ اŸوسضم ا◊ا‹
م- -رة ‘ ت- -اري- -خ -ه -ا ل -ن -ه -ائ -ي ك -أاسس بحرية حسش Úداي  -اÛمع البÎو‹ 60-67
لوŸبية .2016
ح- - -ت - -ى يصض - -ل - -وا إا ¤داميان وارنر ا◊ائز على ميدالية الÈونز ‘ اللعاب ا أ
ا÷زائر.
ششبيبة القبة  -رائد برج بوعريريج .44-74

بورعدة يفوز باŸركز األول

شش .القبة تلتحق ببحرية حسس Úداي ‘ النهائي
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مواقيت
الصشÓة

^  20جوان  :1871اŸقاوم «ا◊سش Úبن أاحمد» اŸلقب
«مو’ي الششقفة» يعلن ثورته ضشد ا’حتÓل
الفرنسشي بالششمال القسشنطيني.
^  20جوان  :1٩2٦تأاسشيسش ‚م ششمال إافريقيا
بباريسش من طرف العمال ا÷زائري ÚاŸهاجرين،
وإاسش -ن -اد رئ -اسش -ة ا◊زب إا ¤السش -ي-د «ع-ب-د ال-ق-ادر ح-اج
’م Òخالد» رئيسشا ششرفيا للحزب.
علي» ،واختيار «ا أ

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
 23°ا÷زائر

عنابة

 20°ا÷زائر

عنابة

الثÓثاء  25رمضشان  1438هـ اŸوافق لـ  20جوان  2017م
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حماية ا◊دود وﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة

تؤقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف  Œـ ـ ـ ـ ـار  ﬂـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرأت
‘ بنـ ـ ـ ـ ـي وني ـ ـ ـ ـف وتلمسسـ ـ ـ ـ ـان

م -اذا ن -ق -ول ال -ي -وم ع -ن ال -راح -ل ق -اسش -م دراج -ي
’أاتذكره إا’ والبسشمة ’تفارق ﬁياه حتى وهو
‘ ق- -م -ة ال -غضشب أام -ام زم Ó-ئ -ه ي -رفضش أان ي -ك -ون
ع -رضش -ة ل -ق -ول أاي شش -يء ي -ت-وارد ع-ل-ى ذه-ن-ه إان-ه
شش -خصش -ي -ة ق -وي -ة ج -دا ’ ي-ت-ك-ل-م ك-ثÒا ي-ت-ف-ادى
الÌث -رة وا◊ديث ال -ب -ي -زن -ط-ي وق-د ورث ه-ذه
النفسشية عن انتمائه للجزائر العميقة وŒاربه
العديدة ‘ ا◊ياة.
’ ي -ري -د ال -ظ -ه -ور ك -ثÒا وك-ان ي-ع-ت Èأان ق-ل-م-ه
الوحيد الذي يفرضشه ‘ خضشم منافسشة إاعÓمية
ششديدة لزمÓء كانوا Ãثابة مرجعية ورموز ‘
ال-ك-ت-اب-ة بشش Òح-م-ادي ،مصش-ط-ف-ى ه-ميسشي ،عبد
ا◊م -ي -د ع -ب -دوسش ،ع -ب-د ال-رزاق دك-ار ،ب-وعÓ-م
رمضشا ،Êبوطيبة ،سشعد بوعقبة ،مسشعود مروشش،
عبد العزيز لعيون،عبد الرحمان ششويعل ،عبد
ال - -رح - -م - -اﬁ ،Êم - -د ع - -ب- -اسش ،صش- -ادق ب- -خ- -وشش
وسشعايدية وقرايت السشعيد عبد ا÷ليل ج.‹Ó
ق-اسش-م ك-ان ضش-م-ن ه-ذه ال-ك-وك-ب-ة ع-ن-دم-ا يجلسش
على مقعده ’يتحرك منه إا ¤غاية انتهاء العمل
يأاتي مبكرا إا ¤ششغله غ Òأان عمله كان متقنا إا¤
درجة اŸهنية العالية اŸقا’ت التي “ر عليه ’
يعبث بها أاو يضشع عليها مÓحظات وإا‰ا يطالب
صش -اح-ب-ه-ا ب-إاع-ادة ق-راءت-ه-ا وه-ي م-نشش-ورة ‘ ذلك
ال- -ع- -دد وم- -ن ط- -ب- -ع أاخÓ- -ق- -ه ’ ي- -ح- -رج ال -ن -اسش
بخصشوصش ماكتبوه.
أاششرف على القسشم الدو‹ ‘ نفسش الوقت كانت
’خرى وهو الذي حرر
له إاسشهامات ‘ الصشفحات ا أ
ذلك العمود الذي أاصشبح مرجعا ‘ عنوانه «جبهة
ال-ت-ح-ري-ر أاع-ط-ي-ن-اك ع-ه-دا» ‘ وقت ك-ان ال-بعضش
يطالب بإايداعها اŸتحف كما قام باسشتطÓع ثري
حول صشمود الباتريوت ‘ نواحي تازمالت حيث
كان يتواجد مÒة ،هذه عينات من مهنة اŸتاعب،
ال- -ت- -ي أادت ب- -ه- -ذا ال- -رج- -ل إا ¤م -غ -ادرة ال -ق -ط -اع
العمومي باŒاه جريدة « السشÓم» وبعد حلها عاد
ث -ان -ي -ة إا ¤ج-ري-دة «الشش-عب» ل-ت-ح-تضش-ن-ه ث-ان-ي-ة
ونحن ‘ باسشتور خÓل فÎة عز الدين بوكردوسش
وقرر ثانية ا’بتعاد عن هذا العا ⁄والذهاب إا¤
’دارة كمدير لدار الثقافة ‘ ا÷نوب.
ا إ
ول-ل-ت-اري-خ ف-إان-ه ق-ب-ل أان يسش-ت-ل-م مهامه ا÷ديدة
خصشه عز الدين بحفل تكرÁي بهيج عجز عن
ا◊ديث وع -ي -ن-اه م-غ-رورق-ت-ان ب-ال-دم-وع وه-ك-ذا
انقطعت أاخباره عنا ماعدا زيارات خاطفة او كنا
نلتقيه ‘ و’ية من الو’يات عندما كنا نغطي
زيارات رئيسش ا÷مهورية.
ل-يضش-اف إا ¤ق-ائ-م-ة ال-زمÓ-ء ال-ذي-ن غ-ادروا هذا
ال -ع -ا ⁄ح -م -ادي ،روب-اشش ،خ-وازم ،شش-ل-ب-ي ،ك-م-ال
ع -ي -اشش ،غضش-ب-ان ،ع-ب-د ال-ق-ادر ط-ال-ب-ي وغÒه-م
الذين خرجوا إا ¤التقاعد و ⁄يظهر لهم أاثر إانها
◊ظة مؤوثرة وحاسشمة ‘ حياة ا’نسشان ششريط
أامامنا ششعاره «لقد مروا من هنا».

الششعب ‘ /إاط -ار ح -م -اي -ة ا◊دود وﬁارب -ة ا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة ،أاوق -فت
مفرزة للجيشش الوطني الششعبي ،يوم  18جوان  2017ببني ونيف ،و’ية
بششار/ن.ع ،3.تاجر ﬂدرات وضشبطت كمية ضشخمة من الكيف اŸعالج
ُتقدر بـ ( )12قنطارا و( )50كلغ .جاء هذا ‘ بيان وزارة الدفاع الوطني
تلقت «الششعب» نسشخة منه.
‘ ن-فسش السش-ي-اق ،أاوق-ف ع-ن-اصش-ر ال-درك ال-وط-ن-ي ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع حراسش
ا◊دود ،ث Ó-ث -ة (Œ )03ار ﬂدرات ،وضش -ب -ط -وا ك-م-ي-ة أاخ-رى
تقدر بـ ( )144كيلوغرام بتلمسشان/ن.ع.2.

عمليـــات متفرقــــة
قامت بها الششرطـــة
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ألسسه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل أŸمتنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع

’مر خÈا
’حد  18جوان  ،2017تلقيت مكاŸة من الزميل اŸتقاعد كنزاري احمد ،وأادركت للتو أان ‘ ا أ
’فطار ،أاول أامسش ا أ
قبيل دقائق فقط من موعد ا إ
طارئا ،،وبالفعل أاخ ÊÈأان الزميل قاسشم دراجي انتقل إا ¤رحمة الله ..ندعو له بالرحمة واŸغفرة وأان يسشكنه اŸو ¤عز وجل فسشيح جنانه وأان يلهم
ذويه جميل الصش Èوالسشلوان.
Œرب -ت -ه الإع Ó-م-ي-ة ‘ م-رح-ل-ة قصصÒة السص- -ن- -وات اŸث- -ق- -ل- -ة ب- -أŸأآسص -ي ..ك -أن
لأقل من شصهر ،قبل اأن يسصتبدل برئيسش الصص -ح -أ‘ ق -أسص -م دراج -ي واح -دا م-ن-أ،
ت أثرت كثÒا للنب أ الأليم ،،خأصصة واأنه
قسصم جديد (هو الزميل القدير ﬁمد عندمأ يخرج من بيته يودع اأهله فقد ل
قبل مغأدرة مقر العمل جرى حديث مع
العربي عبد الرحمأ )Êحيث ع ‘ Úيعود اإليهم ‘ اŸسصأء ..وسصأدت النكتة
ال-زم-ي-ل Úج-م-أل اأوك-ي-ل-ي وح-أمد حمور
مهمة اأخرى داخل ا÷ريدة ،التي كأن والبتسصأمة اŸرغمة اأحيأنأŸ ،واجهة
بشص أن وضصعية القدامى وشصمل النقأشش
يديرهأ الراحل كمأل عيأشش.
الوضصع بعفوية وتأآزر فلم يتخلف اأحد
وضصعية اŸرحوم دراجي قأسصم ،بعد اأن
بعد اأن خأضش دراجي Œربة جريدة ع- -ن واج- -ب- -ه رغ- -م اÿط- -ر اŸسص- -ت- -م -ر
ع -ل -م -ن -أ اأن -ه م -ريضش وع -ل -ى درج -ة م-ن
السصÓم اÿأصصة بداية التسصعينأت اإثر والغأدر..
اÿطورة ،وافÎق ا÷مع على كلمة اأن
اإعÓ- -ن ال -ت -ع -ددي -ة الإع Ó-م -ي -ة ‘ ظ -ل ول -ك -ن -ه ب -دا اأن-ه ت-عب وي-ئسش م-ن م-ه-ن-ة
نزوره بعد عيد الفطر ،،لكن هيهأت اأن
دسصتور  1989وهي التجربة التي سصرعأن اŸتأعب ،فضصل الزميل الراحل اŸتشصبع
Áهلك اŸوت ◊ظة،،
مأ توقفت و ⁄تصصمد ،مر الزميل بفÎة ب-أل-ث-ق-أف-ة ال-ع-رب-ية واŸتمسصك بألثوابت
وعأدت الذاكرة اإ ¤سصنواتي الأو‘ ¤
صصعبة اإ ¤اأن عأد اإ ¤حضصن الشصعب ‘ الوطنية ،اأن يبحث عن فرصصة ÿوضش
ع -أ ⁄الصص-ح-أف-ة وب-أل-ذات ضص-م-ن اأسص-رة
م- -ن -تصص -ف عشص -ري -ة سص -ن -وات الإره -أبŒ ،ربة جديدة ليلتحق بقطأع الثقأفة
جريدة الشصعب ،التي تعرفت فيهأ خÓل
ل -ي -ت -و ¤ب -فضص -ل خÈت-ه الإشص-راف ع-ل-ى م- -دي -را ولئ -ي -أ ،وت -ن -ق -ل ع Èع -دد م -ن
اأكتوبر سصنة  1985اإ ¤الراحل ،حينمأ
القسصم الوطني ،حيث Œدد العمل معأ وليأت الوطن ،فسصأهم Ãأ كأن لديه من
ك -أن رئ -يسص -أ ل-ل-قسص-م ال-دو‹ ،،ل-ق-د ك-أن
‘ ظ-روف ك-أن ف-ي-ه-أ الصص-ح-ف-ي ي-ح-م-ل طأقة بجد ‘ ترقية الثقأفة اÙلية.
ملتزمأ بأÿط الوطني وحريصصأ على
كفنه على كفيه كل يوم ،وصصمدنأ ك أسصرة وكأنت اآخر مرة التقيته فيهأ بوسصط
اأداء اŸهمة الصصحفية ضصمن القواعد اآن- - -ذاك ي- - -ت - -ق - -أسص - -م - -ون روح الحÎام متمأسصكة بكل مأ فيهأ من اختÓف ‘ العأصصمة ،اأسصر ‹ اأنه يحمل همأ اآخرا
والضصوابط السصأئدة حينهأ،
والتقدير مع التزام ا÷دية ‘ العمل ،ال- - -راأي وت - -ع - -دد ال - -روؤى ،،ك - -أن ال - -ه - -م م -ث -ل ك -ل اأب ي -ب -حث ع -ن ف-رصص-ة ع-م-ل
‡أ اأتذكر اأنني طلبت منه اأن Áهلني واأحفظ له مثل غÒه من ذلك ا÷يل اŸشصÎك اأن تسص - - -ت - - -م - - -ر ا÷ري- - -دة ‘ لب -ن-ه ،،وق-أسص-م-ت-ه النشص-غ-أل ل-ي-ح-ت-ف-ظ
اأسص -ب -وع -أ ل Ó-ل -ت -ح -أق ب-أل-ع-م-ل اإ ¤ح ÚاŸت-م-رسش ،حسص-ن اŸع-أم-ل-ة واŸراف-ق-ة الصصدور كقلعة للمقأومة ‘ وجه اإعÓم بهمه ‘ صصدره ،قأئ ..»:Óلقد تغ Òكل
شصيء واأصصبحنأ غربأء ‘ ›تمع دافعنأ
تسص - -وي- -ة ال- -ت- -زام- -أت- -ي وواف- -ق ال- -رج- -ل ‘ ال -ع -م -ل ب -أل -نصص -ح وال -ت -وج-ي-ه ضص-م-ن اأجنبي تكألب على ا÷زائر.
ب -أب -تسص -أم -ة ق -أب -ل -ن -ي ب-ه-أ ،ه-ي ع-رب-ون معأي ÒاŸهنية وتيسص Òالندمأج ،ضصمن ك -أنت ال -ق -ي-م اŸشصÎك-ة ت-ت-م-ح-ور ح-ول عنه بألقلم ‘ وجه اإعÓم اأجنبي ⁄
ترحيب بشصأب يخطو اأو ¤خطواته نحو طأقم من اأسصمأء صصحفية بأرزة ‘ زمن ال -دف -أع ع -ن ا÷زائ -ر واإع Ó-ء صص -وت -ه -أ يتوقف عن اسصتهداف ا÷زائر ،»..اإ¤
عأ ⁄مهنة اŸتأعب ومداعبة الكلمة.
ال-ك-ل-م-ة وال-ق-راءة ب Úالسص-ط-ور والدفأع وتنمية ثقأفة اŸصصأ◊ة ،وكتب الفقيد اأن رحل الفقيد ‘ صصمت ..رحمة الله
سص- -أدت ب- -ي- -ن- -ن -أ اŸودة ،وك -أن ا÷م -ي -ع ع -ن ال -ق -ي -م واŸب -أدئ ،،واسص-ت-ف-دت م-ن ال- - - -ك- - - -ث ‘ Òه- - - -ذا الŒأه ‘ ،ت - - -لك عليه.

سسعيد بن عياد

26°

كلمات ‘ حق الراحل قاسشم

دأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ع ـ ـ ـ ـن ألث ـ ـ ـ ـ ـ ـؤأبت ألؤطنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ورحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ‘ صسم ـ ـ ـ ـ ـت

جمال أأوكيلي

 28°وهران

الثمن  10دج

’عÓمــــي قــــاسشم دراجـــــــي
وداعــــا الزميـــــل ا إ

ألبسسمـ ـ ـة ’ تفـ ـ ـارق ﬁيـ ـ ـ ـاه

 25°وهران

28°

^ فنيدسس بن بلة

كانت ‹ معه لقاءات ‘ أاو ¤بداية عملي الصشحفي بأاسشبوعية
«أاضشواء» بسشاحة أاودان ،حيث تتقاسشم مع يومية «الششعب» مقرا
قبل إادماجها باŸؤوسشسشة الوطنية للصشحافة «الششعب» التي ضشمت
آان - - -ذاك  4ع -ن -اوي -ن إاع Ó-م -ي -ة ،ال -ي -وم -ي-ت Úالشش- -عب واŸسش- -اء
’سشبوعيت Úأاضشواء واŸنتخب الرياضشية.
وا أ
وجدته إا ¤جانب صشحافي Úآاخرين منهم ﬁمد زهاﬁ ،Êمد
ع -ب -اسش ،سش -ل -ي -م ق Ó-ل -ة ،ب -وعشش -ة ﬁم -د ،بشش Òح -م -ادي ،سش-ع-د
’عÓم ،نعم الصشديق واŸرافق
بوعقبة وغÒهم من فطاحل ا إ
’داء الوظيفي Ÿهنة
ÓعÓمي بتوجيهاته ونصشائحه لÎقية ا أ
ل إ
’كراهات.
وصشفت دوما باŸتاعب وأالصشقت بها اŸعاناة وا إ
’عÓمي الزميل قاسشم دراجي الذي غادرنا دون رجعة
إانه ا إ
مصش -ارع -ا اŸرضش إا ¤آاخ -ر ن -فسش .غ -ادرن -ا ت -ارك-ا وراءه ذك-ري-ات
ومناقب ’ Áحوها الزمن .فقد كان قاسشم الذي عرفته ‘ بداية
Óخر دون أان
مششواري اŸهني ،آاية ‘ البسشاطة والتواضشع مسشاعدا ل آ
’ي طلب بعفوية ويخوضش ‘
ينتظر جزاء أاو ششكورا .يسشتجيب أ
نقاششات فكرية وإاعÓمية عارضشا –ليÓت وأاراء اسشتششرافية
’· حام Óانششغا’ت
’عÓم ا◊لقة اŸفصشلية ‘ تطور ا أ
عن ا إ
ال-ن-اسش م-ن-ت-ق-دا ب-روح اŸسش-ؤوول-ي-ة وال-ت-بصش-ر ب-ع-ي-دا ع-ن اŸرث-يات
واŸضشاربة الكÓمية.
هذه الرؤوى تضشمنتها تعليقاته ومواضشيع وتغطيات تصشدرت
أاو ¤صشفحات الششعب التي تو ¤فيها منصشب رئاسشة التحرير ‘
أاواسشط الثمانينيات قبل –وله إا ¤يومية السشÓم التي كان أاحد
م -ؤوسشسش -ي -ه -ا وراوده -ا وال -ع -ودة ث -ان -ي -ة إا ¤أام ا÷رائ-د م-ن-تصش-ف
التسشعينيات ليواصشل اŸششوار رئيسشا للقسشم الوطني الذي التحقت
به بعد Œربة رئاسشة القسشم الدو‹ بجريدة «الششعب».
ظل قاسشم وفيا لهذا النهج مششبعا بقيم اŸواطنة والوطنية رافضشا
إاغماضش الع Úعلى ا’عوجاج والنقائصش مرافعا إاعÓميا ÷زائر
’زمات
ÓقÓع من ا أ
قوية ناششئة تتخذ من ا’خت’Óت دروسشا ل إ
’م-ام ب-ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى ق-درات-ها ومدخراتها ونخبها
وث-ب-ة ن-ح-و ا أ
العقل اŸفكر والقلب النابضش.
ظ-ل وف-ي-ا ل-ه-ذا اŸسش-ار وه-و ي-ت-و ¤م-ه-ام م-دي-ر ال-ث-ق-افة ‘ عدة
’غواط أاوﬁ ¤طاته .أاتذكر كيف كان يدير
و’يات كانت ا أ
باقتدار جلسشة مع ا÷معيات والفنان– ÚضشÒا لزيارة رئيسش
ا÷مهورية ‘ أاو ¤عهداته إا ¤ا’غواط وضشغط كل واحد من
’فضشلية ‘ “ثيل الو’ية ‘
‡ثلي اÛتمع اŸد Êليكون له ا أ
مراسشم حفل ا’سشتقبال.
’ج-واء اŸشش-ح-ون-ة
رغ -م الصش -راخ اŸرت -ف -ع إا ¤أاع -ا‹ السش-م-اء وا أ
’عصش-اب وال-ت-ح-كم ‘
ب-ال-ت-وت-ر واÓŸسش-ن-ات اتسش-م ق-اسش-م ب-ه-دوء ا أ
النفسش مقنعا كل طرف Ãا اتخذه من قرار بعد مششاورات وإاقناع
’مور تفلت منه.
دون ترك ا أ
أاتذكر كيف كان يرد علي كلما سشأالته عن هذا السشلوك قائ:Ó
’خر بالتي هي أاحسشن دون
«إان اŸرء يكسشب ثقته ‘ ﬂاطبة ا آ
ا’نسشياق وراء العاطفة وإاطÓق العنان لنفسشه للتفوه بأاي كÓم
’خرين ويولد ا◊قد والضشغينة والعنف لديهم».
يجرح ا آ
’خ-ر ب-ال-ت-ي ه-ي أاحسش-ن ت-زي-د الشش-خصش ق-ي-م-ة
ل-ك-ن ﬂاط-ب-ة ا آ
واع -ت -ب -ارا وت -رف-ع شش-أان-ه.ه-ذه السش-م-ة ال-ت-ي –ل-ى ب-ه ق-اسش-م ه-ي
’خرين
’جابة الصشريحة على السشؤوال كيف كسشب قاسشم مودة ا آ
ا إ
واحÎام -ه -م إا ¤أاب -ع -د ا◊دود.ف -ك -ان ن -ع -م الصش -دي -ق ‘ ا◊ي-اة
واŸمات.

حجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـز أألع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب ناريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ،مؤؤث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرأت عقليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأأسسلح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة بيضس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء

’من دائرة
الششعب“ /كنت قوات الششرطة أ
حمام السشخنة بأامن سشطيف من حجز كمية
’لعاب واŸفرقعات النارية قدرت
معتÈة من ا أ
’نواع كانت موجهة
بـ  102٩٦وحدة من ﬂتلف ا أ
للبيع بطريقة غ Òششرعية.
›ريأت العملية جأءت على
إاث -ر م -ع -ل-وم-أت م-ؤوك-دة
على إاثر مكاŸة هاتفية ع Èالرقم
م- -ف- -أده -أ ق -ي -أم

شصخصص Úبنقل كمية من األلعأب النأرية مسصتغل Úحأفلة
لنقل اŸسصأفرين ،على الفور ” توقيف ا◊أفلة وبتفتيشصهأ
و” ضصبط  1029٦وحدة من األلعأب واŸفرقعأت النأرية
كأنت ﬂبأة بداخل أامتعة اŸشصتبه فيهمأ ،ليتم توقيفهم
و–ويلهم على ذمة التحقيق .من جهة أاخرى،
ن -ف -ذت ق -وات الشص -رط -ة ألم -ن

’خضشر»
«ا أ

Óسشبوع الثالث على التوا‹
ل أ
شسرط ـ ـ ـة عـ ـ ـ ـ ـ ـ Úألدفلى تفشسل
أأ’م ـ ـن ألؤطن ـ ـي
ﬁاولة سسرقـ ـة مركب ـة
يجنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد وسسائل ـ ـ ـه للح ـ ـ ـد
من حـ ـ ـؤأدث أŸـ ـ ـ ـ ـرور

ولية ا÷زائر عمليأت مداهمة اسصتهدفت عدة نقأط Ãأ
فيهأ األحيأء الشصعبية واألمأكن اŸشصبوهة ،أاسصفرت عن
ت-وق-ي-ف  5٧شص -خصص -أ مشص -ت -ب -ه ف -ي -ه-م ‘ قضص-أي-أ ح-ي-أزة
اıدرات واŸؤوثرات العقلية واألسصلحة البيضصأء ” ،من
خÓلهأ حجز  515قرصش مهلوسش وكمية معتÈة من الكيف
اŸع -أل-ج ،ب-أإلضص-أف-ة إا 10 ¤أاسص-ل-ح-ة ب-يضص-أء م-ن ﬂتلف

Óمن الوطني
األحجأم .هذا وتبقى اŸديرية العأمة ل أ
›ندة بكأفة وحداتهأ األمنية اŸنتشصرة ع Èكأفة الÎاب
الوطني للتصصدي ألي ﬁأولة من شصأنهأ اŸسصأسش بأمن
اŸواطن واŸمتلكأت كمأ تذكر بألرقم الخضصر اÛأÊ
 15-48ورق- -م ال -ن -ج -دة  1٧اŸوضص- - -وع –ت تصص - -رف
اŸواطن Úللتبليغ عن أاي شصيء ﬂألف للقأنون.

’من
احتضشنها منتدى ا أ

ألعم ـ ـ ـ ـ ـل ألشسرطـ ـ ـ ـ ـ ـي ‘ ظ ـ ـ ـ ـ ـل قـ ـ ـ ـ ـؤأن Úأ÷مهؤري ـ ـ ـ ـة

’من الوطني ،أامسش ،ندوة
الششعب /احتضشن منتدى ا أ
صشحفية حول موضشوع ‡ارسشة العمل الششرطي ‘
ظل تطبيق قوان Úا÷مهورية واحÎام مبادئ
’‚ازات واŸكتسشبات
’نسشان وتثم Úا إ
حقوق ا إ
الششعب ‘/إاطار ﬁاربة ا÷رÁة باختÓف أاششكالها“ ،كن
العلمية والتقنية والتكنولوجية التي تسشاهم
ع -ن -اصش -ر الشش-رط-ة ب-أام-ن دائ-رة م-ل-ي-ان-ة م-ن إافشش-ال ﬁاول-ة
‘ حل القضشايا ا÷نائية ،نششطها كل من
سش -رق -ة م -رك -ب -ة وت -وق -ي -ف ال -ف-اع-ل ،Úال-ب-ال-غ ع-دده-م 03
عميد الششرطة عباد حسشن ،وعميد
أاششخاصش ،تÎاوح أاعمارهم ما ب 1٩ Úو  30سشنة ،يقيمون
الششرطة أاكمون كر Ëمن مديرية الششرطة
Óم-ن ال-وط-ني Œسشيد ب -ن -فسش اŸدي -ن -ة .ح -ي -ث -ي -ات ال -قضش -ي -ة ج -اءت إاث -ر ت -ل -ق-ي
الششعب /ت-واصش-ل اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
القضشائية ،بحضشور ‡ثلي اÛتمع اŸد،Ê
’منية اŸسشطرة Ãناسشبة ششهر رمضشان اŸبارك ،بغية مصش -ال -ح أام -ن دائ -رة م -ل -ي -ان -ة م -ك -اŸة ه -ات-ف-ي-ة ع Èال-رق-م
اÿطة ا أ
Óم -ن ال-وط-ن-ي  ،15-48م -ف -اده -ا وج-ود ثÓ-ث-ة
’خضش -ر ل  -أ
’م- -ن ا أ
Óمن الوطني
إاطارات من اŸديرية العامة ل أ
ا◊د م - -ن ح- -وادث اŸروري- -ة ،ح- -يث ‚حت مصش- -ال- -ح ا أ
ع
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’عÓمية.
’سشرة ا إ
و‡ثلي ا أ
’ول من
الوطني ‘ خفضش معدل ا◊وادث خÓل النصشف ا أ
’يسش-ر،
’مني اŸدي -ن -ة م -ن خ Ó-ل ت -كسش Òزج -اج ن-اف-ذة ب-اب-ه-ا ا أ
’من الوطني ،أان مصشالح الششرطة ،باختÓف مواقعها ،خطت خطوات كبÒة ‘ تقدË
أابرز ‡ث Óا أ
ششهر رمضشان اŸبارك بـ  54حادثا .وعلى غرار التششكيل ا أ
’منية التي أاقرها السشيد اللواء عبد الغني هامل
’جراءات ا أ
’منية ،مذكرين با إ
اŸسش -خ -ر ل -ه -ذا ال -غ -رضش وح -م Ó-ت ال -ت -وع -ي -ة ال -ت-ي أاط-ل-ق-ه-ا لينتقل عناصشر اŸصشلحة على جناح السشرعة إا ¤ع Úأارقى اÿدمات ا أ
’ششخاصش اŸعنوية وا÷سشدية ،والتي تتجلى من
Óمن الوطني الهادفة لضشمان حقوق ا أ
’ل-كÎو Êوصش-ف-ح-ت-ي اŸكان ،أاين “كنوا من إافششال ﬂطط ا÷ناة وتوقيف اŸدير العام ل أ
ع Èال -دع -ائ -م ال -ت -واصش -ل -ي -ة اŸوق -ع ا إ
’منية ،من حسشن اسشتقبال وتوجيه وتسشجيل
فيسشبوك وتوي Îمن أاجل توعية أاك Èعدد من اŸواطن ،Úأاحدهم ،فيما ’ذا اثنان منهم بالفرار بعد مششاهدتهما خÓل معامÓت الششرطي اليومية على مسشتوى اŸقرات ا أ
’ب -ح -اث أاث -م -رت ع -ن
Óسش-ب-وع ال-ث-الث م-ب-ادرة ت-وزي-ع وج-ب-ة إاف-ط-ار ل- -ع- -ن -اصش -ر الشش -رط -ة ،غ Òأان ا أ
ت -ت-واصش-ل ل -أ
’يجابي
’جراءات التي من ششأانها تذليل العقبات أامام اŸواطن ،Úوهو الششيء ا إ
الششكاوى وتسشهيل كافة ا إ
’خÒين ‘ ظرف وجيز‘ نفسش اليوم.
الصش -ائ -م ع -ل -ى مسش-ت-ع-م-ل-ي ال-ط-ري-ق ال-ع-ام ،ال-ت-ي ب-ادرت توقيف ا أ
الذي سشاهم ‘ خفضش ا÷رÁة خÓل ششهر رمضشان الكر Ëإا %20.17 ¤مقارنة بنفسش الفÎة من السشنة
بعد إا“ام إاجراءات التحقيق مع اŸعني ” ،Úإا‚از
Óمن الوطني ‘ تنظيمها منذ بداية
اŸديرية العامة ل أ
اŸنصشرمة.
ملف إاجراءات قضشائية ضشدهم عن قضشية ﬁاولة
شش -ه -ر رمضش -ان ال -ك-ر ،Ëوال-ت-ي ت-ع-ت Èم-ن ال-ع-وام-ل
Óمن الوطني سشباقة ‘ طرحها من أاجل تكرسش
كما تطرق اÙاضشران إا ¤اŸبادرات التي كانت اŸديرية العامة ل أ
السش -رق -ة م -ع ال -ت -ح -ط -ي-م ال-ع-م-دي Ÿلك ال-غ ،Òو
اŸسشاعدة على التقليل من حوادث السش Òوهي
م-ب-دأا دول-ة ال-ق-ان-ون واحÎام ا◊ق-وق ا’سش-اسش-ي-ة ،وب-اع-ت-ب-اره-ا م-ؤوسشسش-ة ن-ظ-ام-ي-ة ه-دف-ها الرئيسشي ا◊فاظ على
حيازة سشÓح أابيضش ﬁظور ،قدموا Ãوجبه
اŸب -ادرة ال -تضش-ام-ن-ي-ة ا÷واري-ة ال-ت-ي ل-ق-يت
’ششخاصش واŸمتلكات ،عمدت إا ¤اتخاذ جملة من السشياسشات والتداب Òذات الصشلة Ãجال حقوق ا’نسشان على غرار
ا أ
أامام ا÷هات القضشائية صشاحبة ا’ختصشاصش،
اسشتحسشانا من طرف السشواق وفعاليات
Óصشغاء وا’تصشال على مسشتوى كل مقاطعات أامن الدوائر ،بر›ة ملتقيات وأايام
الششرطة ا÷وارية ،إانششاء مكاتب ل إ
أاين ” إايداعهم ا◊بسش.
اÛتمع اŸد Êالناششطة ‘ ›ال
إاعÓمية –سشيسشية دورية على مسشتوى اŸركزي واÙلي.
التحسشيسش.

