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يقوم وزير ألتعليم ألعا‹ وألبحث
ألعلمي ألطاهر حجار ،غدأ ،بزيارة
ع -م -ل وت -ف -ق -د أإ ¤ولي -ة ت -ي -ب-ازة،
ي -ع -اي -ن خ Ó-ل -ه -ا ع-ددأ م-ن أŸنشش-اآت
أ÷ام -ع -ي -ة ،وي -دشش-ن مشش-روع ب-ن-اء
 1٥00مقعد بيدأغوجي كما يعاين عددأ من ألورششات لإ‚از
مقاعد بيدأغوجية بالقطب أ÷امعي.
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الشسراكـ ـ ـ ـ ـ ـة بـ ـ ـ ـ ÚاŸواطـ ـ ـ ـن والشسرط ـ ـ ـ ـة

تنظم أŸديرية ألعامة لÓأمن ألوطنيﬁ ،اضشرة يلقيها عميد أأول للششرطة عبد ألكر Ëششوقي
م-دي-ر أŸت-ح-ف أŸرك-زي ل-لشش-رط-ة أل-ع-ق-ي-د ل-ط-ف-ي ،ح-ول موضشوع»ألششرأكة ب ÚأŸوأطن وششرطته
ودورها ‘ أ◊فاظ على ألأمن ‘ أÛتمع :ألأمن ب Úألأحقية وألوجوب» ،أليوم ،على ألسشاعة
 10 : 00صشباحاÃ ،قر منتدى ألأمن باŸدرسشة ألعليا للششرطة ششاطوناف.

مركز تنمية الطاقات
اŸتجددة يكرم أاحسسن
البحوث العلمية

عـ ـادات ا÷زائريÚ
‘ رمضسـ ـ ـ ـ ـان

ي- -ن- -ظ- -م أŸرك- -ز أل- -ث- -ق -ا‘
ألإسشÓ-م-ي ،ن-دوة ب-ع-نوأن
«ع- - - - - -ادأت أ÷زأئ - - - - -ريÚ
وت- -ق -ال -ي -ده -م ‘ رمضش -ان
وأل -ع-ي-د ب-اأرضس أل-وط-ن وأŸه-ج-ر» ،ي-نشش-ط-ه-ا شش-ي-خ
أÙروسش- -ة ب- -احث ‘ ألÎأث وألآث- -ار ،وألصش- -ح- -ا‘
أŸقيم باŸهجر سشعدي بزيان ،أليوم ،على ألسشاعة
 10 : 30صشباحا.

الغطاء الوقائي للمجاهدين
‘ الثورة التحريرية

ينظم أŸتنحف ألوطني للمجاهد
Ãق -ره ،أل -ل -ق -اء أ÷م -اع -ي أŸوسش -ع
رق- - - - -م  169ل -تسش -ج -ي-ل شش-ه-ادأت
أÛاه- - - -دي- - - -ن ،ح - - -ول م - - -وضش - - -وع
«أل -غ -ط -اء أل -وق -ائ -ي ل-ل-م-ج-اه-دي-ن
خ Ó-ل أل -ث -ورة أل -ت -ح -ري -ري -ة ه -ي أل -ط -ب -ي -ع -ة أل-ت-ي ح-اول
ألسش-ت-ع-م-ار أل-ف-رنسش-ي ت-ع-ري-ت-ه-ا وحرقها ،يوم غد ،على
ألسشاعة  13 : 00بعد ألظهر.

ي- -ن- -ظ- -م م- -رك- -ز ت- -ن- -م- -ي -ة أل -ط -اق -ات
أŸتجددةÃ ،قره ،غدأ ،حف Óيندرج
‘ أإط- -ار ت- -رق- -ي- -ة أل -ب -ح -وث أل -ع -ل -م -ي -ة
وأل -ت -ك -ن -ول-وج-ي-ة ،ي-ت-م خÓ-ل-ه ت-ك-رË
أأحسشنها.

حضسرة روحية بأاوبرا ا÷زائر

–تضشن موؤسشسشة أأوبرأ أ÷زأئر بوعÓم بسشايح،
حف Óفنيا بعنوأن «حضشرة روحية» ،من أإحياء
فرقة زين ألدين بوششعالة ،غدأ ،على ألسشاعة
 ٢٢ : 00لي.Ó

ي ـ ـوم إاعـ ـ ـÓمي حـ ـول التغـ ـÒات اŸناخي ـ ـ ـة

تنظم بعثة أل–اد ألأوروبي با÷زأئر بالتنسشيق مع
أل- -دول ألأعضش- -اء ل–Ó- -اد ألأوروب- -ي ب -ا÷زأئ -ر،
ي -وم -ا أإع Ó-م -ي -ا ح -ول أل -ت -غÒأت أŸن -اخ -ي-ة،
وذلك ع -ل-ى ألسش-اع-ة  10 : 00صشباحا،
أمر ‡ثل أ◊ق ألعام لدى ﬁكمة أ÷نح بوهرأن بإايدأع متهم ‘ عقده
بفندق ألسشوفيتال.
ألثا Êأ◊بسس أŸؤوقت بتهمة ألسشرقة بالنششل ،ألتي رأح ضشحيتها سشف Òدولة

ا◊بسس لسسارق هاتف سسف Òالفيتنام بوهران

ألفيتنام با÷زأئر.
لمنية
ليام ألقليلة أŸاضشية ،عندما تلقت أ÷هات أ أ
حيثيات ألقضشية تعود إأ ¤أ أ
إأخبارية مفادها تعرضس سشف Òألفيتنام با÷زأئر وألذي قصشد وهرأن سشائحا ،إأ¤
ألسشرقة Ãجرد خروجه من ألفندق بوسشط أŸدينة وﬁاولته إأجرأء مكاŸة هاتفية،
حيث تفاجأا بنششل هاتفه من قبل ششاب ولذ بالفرأر ،إأل أن مصشالح ألششرطة “كنت
من أسشÎجاع ألهاتف ألنقال وتوقيف أŸتهم ‘ ظرف قياسشي ،مع إأصشدأر أمر إأيدأع
ضشده بتهمة أ÷رم أŸادي وأŸعنوي ألذي أضشر بالضشحية ‘ ،أنتظار ﬁاكمته.

الوقود متوفر يومي عيد الفطر

احتجاج على قوائم سسكنات اجتماعية بتاغزوت

أقدم عششرأت من سشكان بلدية تاغزوت ألوأقعة على بعد  ٧كلم جنوب ـ ششرق مدينة
أل -ب -وي -رة ع -ل -ى غ -ل -ق م -ق -ر أل -ب -ل-دي-ة ب-ع-د أل-كشش-ف ع-ن ق-ائ-م-ة أŸسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن ألسش-ك-ن-ات
لن-ه-ا تضش-م-نت أسش-م-اء سش-ب-ق وأن
ألج -ت -م -اع -ي-ة ،أÙت-ج-ون ط-ال-ب-وأ أل-وأ‹ ب-إال-غ-اء أل-ق-ائ-م-ة أ
أسش -ت -ف -ادت م-ن ألسش-ك-ن ألج-ت-م-اع-ي ،وتسش-اءل-وأ ع-ن سش-ر أسش-ت-ف-ادة شش-اب ‘  ٢3سش-ن-ة وإأقصشاء
عائÓت معوزة تعيشس ‘ ظروف صشعبة.
لن-ه-م ت-ع-رضش-وأ ل-ن-فسس أل-ت-جاوزأت سشنة  ٢01٢ع-لى حد
ورفضس أÙت-ج-ون ت-ق-د Ëط-ع-ون أ
قولهم وقدموأ طعونا إأل أنها  ⁄تؤوخذ بع Úألعتبار ،لهذ أصشروأ على إأيفاد ÷نة –ري
للمعاينة وألوقوف على تلك أ◊قائق أŸزيفة من طرف ÷نة ألدأئرة.

أكدت ألششركة ألوطنية لتسشويق وتوزيع أŸنتجات ألنفطية
«نفطال» أن توزيع ألوقود سشيكون مضشمونا خÓل يومي
عيد ألفطر ع Èكامل ألÎأب ألوطني.
وجاء ‘ بيان ألششركة «نفطال تعلم زبائنها بأان ألوقود
سشيكون متوفرأ خÓل يومي عيد ألفطر على غرأر
لخرى من ألسشنة ع Èكامل ششبكتها
ليام أ أ
أ أ
Ùطات أÿدمات ‘ كل ألÎأب ألوطني ٧
أيام  ٧ /و ٢٤سشا .»٢٤ /

موبيليسس يتجند للتضسامن مع األطفال اŸرضسى

أط-ل-قت م-وب-ي-ل-يسس أŸؤوسشسش-ة أŸوأط-ن-ة ‘ شش-ه-ر أل-ت-وب-ة وألغفرأن ،هذأ
لرب -ع-اء  ٢1ج- -وأن  ،٢01٧ع -م -ل -ي -ة تضش-ام-ن-ي-ة ع Èأل-وط-ن ◊سش-اب
أ أ
ألطفال أŸرضشى باŸسشتششفيات.
وف -ق أل -ت -ق -ال -ي -د ،ف -ان أŸوظ -ف ÚأŸت -ط -وعŸ Úوب -ي -ل -يسس أل -ع -اصش-م-ة،
وأŸديريات أ÷هوية متجندون لتادية هذأ ألعمل ألنسشا Êألنبيل
بالذهاب جماعيا حامل Úألهدأيا لـ ٧00طفل ع 18 Èمسشتششفى بـ٥ 1
ولي-ة :أ÷زأئ-ر ،ع-ن-اب-ة ،سش-وق أه-رأسس ،وه-رأن ،سش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس،
بششار ،أدرأر ،ألششلف ،قسشنطينة ،باتنة ،ورڤلةÔ“ ،أسشت ،أيليزي،
سشطيف وبجاية.
من خÓل هذه ألعملية ألتآازرية ،يÎجم موبيليسس ،مرة أخرى ألتزأمه من تنفيذ كل ألعمل
ألجتماعي ،وتأاكيده على ألندماج ‘ كل نششاط تضشامني تزرع ألبسشمة وألفرحة وألسشعادة
لطفال أŸرضشى.
على ششفاه أ أ
يومية وطنية إأخبارية تصشدر عن أŸؤوسشسشة ألعمومية
ألقتصشادية(ششركة ذأت أسشهم)
رأسس مالها ألجتماعي 1٢6 .000.000 .00 :دج
 39ششارع ألششهدأء ألجزأئر

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

ألتحرير

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

لدأرة وألمالية
أ إ

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسس(0٢1)60.٧0.3٥:

(021) 60.70.40

ألرئيسشة أŸديرة ألعامة
مسشؤوولة ألنششر

أامينة دباشس
مدير ألتحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(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:
أŸقـــالت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإأ ¤أصشحابها نششرت أو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

لششهار
أŸؤوسشسشة ألوطنية للنششر وأ إ
 1ششارع باسشتور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسس(021)73.95.59... :

وسشسشات ألتالية:ألوسشط :مطبعة  S.I.Aألغرب :ششركة ألطباعة  S.I.Oألششرق :ششركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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وسسط أإشسادة ﬁام ÚفرنسسيÃ Úبادرته ألطيبة Œاه ألصسحافة

رئيسص ا÷مهورية يسصحب الشصكوى اŸودعة ضصد ““لوموند““ بتهمة القذف
سس-حب رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة عبد
أل -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة ،ألشس-ك-وى
أل - -ت - -ي أودع- -ه- -ا ضس- -د ج- -ري- -دة
ل- -وم -ون -د أل -ف -رنسس -ي -ة ب -ت -ه -م -ة
ألقذف حسسبما أعلن عنه أمسس،
أÙام-ي-ان شس-مسس أل-دي-ن ح-ف-ي-ز
وب - -ازي- -ل آأدر خÓ- -ل أÙاك- -م- -ة
Ãحكمة أ÷نايات بباريسس.
صص- -رح اÙام- -ي- -ان ل- -لصص -ح -اف -ة أان
اŸلف كان ﬁكما واÙاكمة كانت
سص -ت -ك -ون لصص -ال-ح اŸدع-ي مشص-ي-دان
باŸبادرة الطيبة لرئيسس ا÷مهورية
Œاه الصص- - -ح- - -اف- - -ة وع- - -ل- - -ى وج- - -ه
اÿصصوصس يومية ““لوموند““.
وج- -رت ا÷لسص- -ة اإلج -رائ -ي -ة األو¤
لتحديد تاريخ اÙاكمة يوم  ٣جوان
 ،2٠16حيث أاطلعت القاضصية خÓلها
ﬁامي الطرف Úبتاريخ اÙاكمة.
وقامت السصلطات ا÷زائرية بإايداع
هذه الشصكوى غداة إاصصدار اليومية
الفرنسصية يوم  5أافريل Ÿ ،2٠16قال
ب- -ع- -ن- -وان ““اŸال اıف- -ي ل- -رؤوسص -اء
الدول““ ‘ قضصية ما يعرف بـ«أاوراق
ب- -ان -ام -ا““ م -ع نشص -ر صص -ورة ال -رئ -يسس
بوتفليقة ‘ الصصفحة األو ¤بينما ⁄
يذكر اسصمه قط ‘ اŸقال و ⁄تكن

شسرع ألنوأب ‘ مناقشسته سسهرة ألثÓثاء

له أاي عÓقة بالقضصية.
وق -امت ال -ي -وم -ي -ة غ-داة ذلك ب-نشص-ر
مقال صصغ Òمكون من بضصعة أاسصطر
‘ الصصفحة الثامنة لتوضصح أان ذلك
كان ““خطأا““ منها.
وك -ان م -دي-ر ي-وم-ي-ة ل-وم-ون-د جÒوم
فينوغليو قد وجه رسصالة بتاريخ ٧
أافريل لسصفارة ا÷زائر بفرنسصا عÈ
ف -ي -ه -ا ع -ن أاسص -ف-ه ع-ل-ى ال-رب-ط ع-ن
طريق اÿطأا ب Úقضصية أاوراق بنما
واسص -م ال -رئ -يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ال-ذي ⁄
يذكر ‘ اŸلفات.
وخÓل ا÷لسصة األو ¤كان ﬁامي
ال-ي-وم-ي-ة ك-ريسص-ت-وف ب-ي-غ-و قد صصرح
للقاضصية أان هيئة دفاع ا÷ريدة ⁄
–ضص -ر ب-ع-د ح-ج-ج-ه-ا وه-و م-ا ي-دل
على أانه ل توجد أاي حجة قائمة
للدفاع عن اŸتهم بالقذف.
وكان صصاحب الشصكوى قد طالب
‘ اإطار الدعوى العمومية باإدانة
م- -دي -ر ل -وم -ون -د ل -دف -ع ت -ع -ويضس
رم- -زي ( 1اأورو) ب-ت-ه-م-ة ال-ق-ذف
واإصص- - -دار م- - -ق- - -ال قضص- - -ائ- - -ي ‘
الصصفحة الأو ¤للجريدة واإدانة
اŸت- -ه- -م وشص- -رك- -ة ال -نشص -ر ل -دف -ع
 1٠ . ٠٠٠اأورو كنفقات العدالة.

ﬂطط عمل ا◊كومة يقÎح بدائل للمرحلة الصصعبة

إأصسÓحات أقتصسادية عميقة وأسستثمارأت للتقليل من ألتبعية للمحروقات
لنفاق وألتسسيÒ
مشساورأت حول ألدعم ألجتماعي ورشسادة أ إ
لول عبد
شسرع نوأب أÛلسس ألشسعبي ألوطني ،أليوم ‘ ،مناقشسة ﬂطط عمل أ◊كومة بعد عرضسه من طرف ألوزير أ أ
أÛيد تبون ،وذلك وسسط ترحيب وأسسع من طرف أحزأب أŸوألة ،و–فظ من طرف نوأب أŸعارضسة على بعضس أÙاور أŸتعلقة
بالشسق ألقتصسادي رغم ألتأاكيد على أسستمرأرية سسياسسة ألدعم ألجتماعي.

جÓل بوطي

شصكل عرضس ﬂطط عمل ا◊كومة،
أامسس األول ،ع- - - -ل- - - -ى ن - - -واب اÛلسس
الشصعبي الوطني ﬁطة هامة ‘ عمل
اŸؤوسصسص -ة ال -تشص -ري -ع-ي-ة ،ال-ت-ي م-ن-ح-ه-ا
التعديل الدسصتوري األخ ،Òالذي قام
ب -ه رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة صصÓ-ح-ي-ات أاوسص-ع Ÿت-اب-ع-ة
ومرافقة ا÷هاز التنفيذي.
نزول الوزير األول عبد اÛيد تبون
وطاقمه ا◊كومي إا ¤الغرفة السصفلى
للŸÈان هو خطوة هامة لتفعيل العمل
التشصريعي ‘ إاطار اŸنظومة القانونية
التي تعّزز بها نواب الشصعب Ãن فيهم
ن -واب اŸع -ارضص -ة ،ح -يث ب -اتت ل-دي-ه-م
صصÓحيات واسصعة تعكسس وزنهم الكبÒ
على السصاحة السصياسصية حسصب متابعÚ
للشصأان السصياسصي.
ومن اŸقرر أان تتواصصل Ãبنى زيغود
ي-وسص-ف ب-ال-ع-اصص-م-ة م-ناقشصات ﬂطط
ع- -م- -ل ا◊ك- -وم- -ة إا ¤غ -اي -ة غ -د ي -وم
اÿم- -يسس ‘ ج- -لسص- -ة ع- -ل- -ن- -ي -ة ت -ع -تÈ
المتحان األول للحكومة ا÷ديدة ،و‘
ظل نواب جدد من ﬂتلف األحزاب
السصياسصية اŸشصكلة للغرفة السصفلة التي
أاف- -رزت- -ه -ا الن -ت -خ -اب -ات ال -تشص -ري -ع -ي -ة
اŸاضصية.
وشصهد ﬂطط عمل ا◊كومة Œاذبا
واختÓفا ب Úاألحزاب السصياسصية غداة
اŸصص- -ادق- -ة ع -ل -ي -ه م -ن ط -رف ›لسس
الوزراء الذي ترأاسصه رئيسس ا÷مهورية
ع- -ب- -د ال- -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة األسص -ب -وع
اŸنصص- - -رم ،ح- - -يث رح- - -بت األح- - -زاب
السص - -ي- -اسص- -ي- -ة اŸوال- -ي- -ة ل- -ل- -ح- -ك- -وم- -ة
ب- - -اıط- - -ط ‘ ،ح Úت- - -رى أاح- - -زاب
معارضصة أانه  ⁄يأات با÷ديد ‘ ظل

تبون يتلقى مكاŸة
هاتفية من نظÒه
الفرنسصي
ت -ل-ق-ى ال-وزي-ر األول ع-ب-د اÛي-د
تبون ،أامسس ،مكاŸة هاتفية من
ن -ظÒه ال -ف -رنسص -ي ادوار ف -ي -ل-يب،
ت -ب-ادل خÓ-ل-ه-ا ال-ت-ه-اÃ Êن-اسص-ب-ة
اسصتÓم مهامهما ا÷ديدة حسصبما
علم لدى مصصالح الوزارة األو.¤
وت- - - -ط- - - -رق اŸسص - - -ؤوولن خ Ó- - -ل
اŸكاŸة الهاتفية إا ¤التحضصÒات
ا÷اري-ة ل-ل-ج-ن-ة ال-ع-ل-ي-ا اŸشصÎك-ة
ا÷زائرية الفرنسصية التي سصتنعقد
‘ نهاية السصنة واتفقا على تبادل
اآلراء ال -ت -ي ت -ه -م ال -ب-ل-دي-ن ودع-م
و–سص ÚالعÓقات الثنائية.

صص-ع-وب-ة ال-وضص-ع الق-تصص-ادي ،م-ط-ال-ب-ة
Ãزيد من اإلصصÓحات.
و‘ هذا السصياق كان التجمع الوطني
ال -دÁق -راط -ي أاول األح-زاب ال-داع-م-ة
◊ك - - - -وم - - - -ة ت- - - -ب- - - -ون وط- - - -اق- - - -م- - - -ه
ا◊ك-وم-ي،وأاك-د““األرن-دي““ أان-ه سص-ي-قدم
ك-ل ال-ع-ون ل-ل-ح-ك-وم-ة Ÿواج-ه-ة ال-وضصع
الق-تصص-ادي وف-ت-ح ن-ق-اشس م-وسص-ع ح-ول
ال- - -ب- - -دائ - -ل الق - -تصص - -ادي - -ة ،وإاط Ó- -ق
إاصصÓحات شصاملة لÓقتصصاد الوطني.
‘ م- -ق- -اب- -ل ذلك ع -ق -د ح -زب ج -ب -ه -ة
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،أامسس ،ل-ق-اء خ-اصصا
لدراسصة ﬂطط عمل ا◊كومة أاشصرف
عليه األم Úالعام للحزب ،وذلك قبيل
ان - -ط Ó- -ق م- -ن- -اقشص- -ة ﬂط- -ط ع- -م- -ل
ا◊كومة اليوم على مدار يوم ،Úحيث
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أاك - -د ““األف Ó- -ن““ أان ا◊زب سص - -ي - -ق - -وم
ب -دراسص -ة شص -ام -ل -ة ل -ك -ل اÙاور ال -ت-ي
سصتنفذها حكومة تبون.
أاحزاب اŸعارضصة وإان أابدت –فظها

ع- -ل- -ى ب -عضس اÙاور ال -ت -ي ج -اء ب -ه -ا
ﬂطط عمل ا◊كومة،ل تزال تلتزم
الصصمت ،حيث تشص Òكل اŸؤوشصرات إا¤
أان اŸصصادقة على اıطط سصتكون
ب -أاغ -ل -ب -ي -ة م -ري -ح-ة ن-ظ-را ل-ع-دد ن-واب
اŸوالة ‘ ،ح Úي - -رى م- -ت- -اب- -ع- -ون أان
اŸصصادقة تعت Èأاول امتحان للمجلسس
ا÷ديد.
ومن اŸنتظر أان تشصهد مناقشصات نواب
ال-غ-رف-ة السص-ف-ل-ى إاث-راء واسص-ع-ا ،لسصيما
ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-الشص-ق الق-تصصادي الذي
م -ن -ح -ت -ه ا◊ك -وم -ة أاول -وي-ة قصص-وى ‘
اŸرح -ل -ة اŸق -ب -ل -ة ،إاضص-اف-ة إا ¤الشص-ق
الج -ت-م-اع-ي ال-ذي ل ي-ق-ل أاه-م-ي-ة ع-ن
الق- -تصص- -ادي ،ح- -يث أاك -دت ا◊ك -وم -ة
م -واصص-ل-ة سص-ي-اسص-ة ال-دع-م الج-ت-م-اع-ي
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لŸا Êألسسابق هيلموت كول:
وفاة أŸسستشسار أ أ
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بن صصالح يوقع على سصجل التعازي

لمة ،عبد ألقادر بن
قدم رئيسس ›لسس أ أ
صس - -ال - -ح ،أمسسÃ ،ق- -ر إأق- -ام- -ة سس- -ف ÒأŸان- -ي- -ا
با÷زأئر ،ألتعازي باسسم رئيسس أ÷مهورية،
ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة ،إأثر وفاة أŸسستشسار
لŸا Êألسس-اب-ق ،ه-ي-ل-م-وت ك-ول أل-ذي وأفته
أ أ
لسسبوع ألفارط.
أŸنية أ أ
كتب بن صصالح الذي كان مرفوقا بوزير الشصؤوون
اÿارجية ،عبد القادر مسصاهل ‘ ،سصجل التعازي:
““تلقينا ببالغ ا◊زن والتأاثر نبأا وفاة السصيد هيلموت
ك -ول ،اŸسص -تشص -ار األŸا Êالسص -اب -ق ،ال -ذي غ -ي-ب-ت-ه
اŸن -ي -ة ب -ع-د ع-م-ر ك-رسص-ه ÿدم-ة الشص-عب األŸاÊ
ولبناء و“ت Úأاركان الصصرح األوروبي وإارسصاء قيم
السصلم والصصداقة ب Úالشصعوب““.
وأاضص- -اف رئ- -يسس ›لسس األم- -ة أان اسص- -م ال- -ف -ق -ي -د
““سصيظل منحوتا ‘ سصجل تاريخ بÓده بعد الدور
ال -ك -ب Òال -ذي ق -ام ب -ه ‘ –ق -ي -ق وإا‚اح ال-وح-دة
األŸان -ي -ة وت -ق -دي -را إلسص -ه -ام -ات -ه ‘ ج-ع-ل ال-ب-ن-اء
األوروبي أاك Ìاندماجا وتطورا““.
ق -ال ب -ن صص -ال -ح إان ““الشص -عب ا÷زائ -ري ل -ن ي-نسص-ى

ا÷هود التي بذلها الفقيد ‘ دفع أاواصصر الصصداقة
والتعاون ب Úالشصعب Úا÷زائري واألŸا Êوتعزيز
روابط الشصراكة اŸبنية على الحÎام اŸتبادل
واŸصصالح اŸشصÎكة““.
وخلصس إا ¤القول““ :و‘ هذه الظروف األليمة،
أاتقدم اليكم ومن خÓلكم ،إا ¤أاسصرة الفقيد نيابة
عن فخامة رئيسس ا÷مهورية السصيد عبد العزيز
بوتفليقة وباسصم ا÷زائر شصعبا وحكومة وأاصصالة عن
نفسصي ،بأاصصدق عبارات التعازي وأاخلصس مشصاعر
التعاطف واŸواسصاة““.

إأثر سسقوط ألضسحايا ‘ حريق منطقة لÒيا

مسصاهل يقدم تعازي ا÷زائر إا ¤الÈتغال

وق - -ع وزي- -ر ألشس- -ؤوون أÿارج- -ي- -ة ،ع- -ب- -د
أل-ق-ادر مسس-اه-ل ،أمسس ،ع-ل-ى سس-ج-ل أل-ت-عازي
ب- -إاق- -ام- -ة سس- -ف ÒألÈت- -غ- -ال ب- -ا÷زأئ- -ر ،إأث- -ر
أ◊ريق أŸهول ألذي نشسب ‘ غابات منطقة
لشسخاصس.
لÒيا وأودى بحياة ألعديد من أ أ
كتب مسصاهل ‘ سصجل التعازي قائ““ :Óلقد تلقينا
ب -ب -ال-غ ا◊زن واألسص-ى وع-م-ي-ق ال-ت-أاث-ر ن-ب-أا ا◊ري-ق
اŸهول الذي نشصب ‘ غابات منطقة لÒيا ﬂلفا
عددا كبÒا من الضصحايا وا÷رحى““.
و‘ هذا الظرف العصصيب يضصيف وزير الشصؤوون
اÿارجية فإان الشصعب ا÷زائري ““يشصاطر الشصعب
الÈتغا‹ آالمه وأاحزانه““.
وخلصس إا ¤القول““ :وإاذ ننحني بإاجÓل وإاكبار أامام
أارواح ضصحايا هذه اŸأاسصاة ،فإانني أاتقدم إاليكم
ومن خÓلكم إا ¤األسصر اŸكلومة ،نيابة عن فخامة

رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ،السص-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز بوتفليقة،
وباسصم ا÷زائر شصعبا وحكومة وأاصصالة عن نفسصي،
ب- -أاخ -لصس ال -ت -ع -ازي وأاصص -دق مشص -اع -ر ال -ت -ع -اط -ف
واŸواسص -اة ل -لشص -عب الÈت -غ -ا‹ الصص -دي-ق ،م-ت-م-نÚ
الشصفاء العاجل للجرحى““.

أÛلسس ألدسستوري:

 6أاوت آاخر أاجل إليداع حسصابات ا◊ملة النتخابية لتشصريعيات  4ماي
أعلن أÛلسس ألدسستوري ،أمسس ،أن تاريخ
ليدأع حسسابات
 6أوت  ،2017هو آأخر أجل إ
أ◊م-ل-ة ألن-ت-خ-اب-ي-ة أÿاصس-ة ب-تشس-ري-ع-ي-ات
أل -رأب -ع م -اي -و أŸنصس -رم ،ل -دى ك -ت -اب -ة ضس -ب-ط
أÛلسس.
أاوضص -ح ب -ي -ان ل-ل-م-ج-لسس ي-ت-ع-ل-ق بشص-روط وك-ي-ف-ي-ات
ت -ق -د Ëحسص -اب -ات ا◊م -ل -ة الن -ت -خ -اب -ي -ة اÿاصص-ة
ب-الن-ت-خ-اب-ات ال-تشص-ري-ع-ي-ة ،أان ه-ذا اإلج-راء ““ي-أاتي
عم ÓباŸادة ( 182الفقرة  )2من الدسصتور وتطبيقا
ألحكام اŸواد  196 ،195و 219منوأاضصاف نفسس
اŸصصدر أان ““هذا ا◊سصاب ،الذي يعده ﬁاسصب
خب Òأاو ﬁافظ حسصابات ،يودع لدى كتابة ضصبط
اÛلسس ال- -دسص- -ت- -وري م -ن ق -ب -ل ‡ث -ل ال -ق -ائ -م -ة

أبرزت دور أ÷زأئر ‘ مسساعدة وحماية ألÓجئÚ

اŸفوضس قانونا““ ،مؤوكدا أان ““حسصاب ا◊ملة يجب
أان يرفق بجدول تلخيصصي يوقعه ‡ثل القائمة
اŸف -وضس ق -ان -ون -ا ي-ب Úف-ي-ه ط-ب-ي-ع-ة ومصص-در اإلي-رادات
مÈرة قانونا والنفقات حسصب طبيعتها (مصصاريف النقل،
الطباعة ،إايجار القاعات ومصصاريف متنوعة)““.
وأاضصاف البيان أان هذا ا÷دول ““يجب أان يكون
م-رف-ق-ا ب-ال-وث-ائ-ق ال-ت-ي ت-ث-بت ال-ن-ف-ق-ات (ف-وات Òأاو
تصصريح بالنفقات عند القتضصاء)““.
ك- -م- -ا أاك- -د اÛلسس أان -ه ““ي -جب أان ي -ق -دم حسص -اب
ا◊ملة النتخابية خÓل الشصهرين التالي Úلنشصر
النتائج النهائية لنتخاب اÛلسس الشصعبي الوطني
‘ ا÷ري -دة ال -رسص -م -ي -ة ل -ل -ج -م -ه -وري-ة ا÷زائ-ري-ة
الدÁقراطية الشصعبية““.

بـ ـ ـ ـ ـ ـن زروقـ ـ ـ ـ ـي :التعامـ ـ ـ ـ ـل مـ ـ ـ ـ ـع Œـ ـ ـ ـ ـاوزات الÓجئـ ـ ـ ـ ـ Úمـ ـ ـ ـ ـن اختصصـ ـ ـ ـ ـاصص القضصـ ـ ـ ـ ـاء
أبرزت رئيسسة أÛلسس ألوطني ◊قوق ألإنسسان فافا سسيد ÿضسر بن زروقي ،ألدور ألفعال ألذي لعبته أ÷زأئر منذ ألسستقÓل Ãصسادقتها على ألتفاقيات أŸتعلقة بالÓجئ ÚوأحÎأمها
لنها
لنسسان ،مؤوكدة أن أ÷زأئر أولت عناية لهذأ أŸوضسوع ،ووفرت أ◊ماية وألدعم لÓجئ Úعلى أرضسها ،أ
Ÿبدأ ““عدم ألرد““ أŸنصسوصس عليه ‘ أŸادة  33من ألتفاقية ،كونه Áسس كرأمة أ إ
عرفت ألويÓت ألتي يعا Êمنها ألÓجئون خÓل ثورة ألتحرير بعد هروبهم من ألظلم أŸسسلط عليهم من طرف ألسستعمار.
آام ‘ Óمواصصلة هذه ا◊ماية ،مشصÒا إا ¤أان ““مبدأا عدم
ال -رد““ اŸنصص-وصس ع-ل-ي-ه ‘ الت-ف-اق-ي-ات ال-دول-ي-ة ه-و م-ن
اŸبادئ اÎÙمة با÷زائر التي بذلت ›هودات كبÒة
قالت بن زروقي ‘ مداخلتها أامسس خÓل إاشصرافها على
‘ ال -ت -ع -ام -ل ب-ط-ري-ق-ة إانسص-ان-ي-ة م-ع الÓ-ج-ئ Úالسص-وريÚ
افتتاح اليوم الدراسصي حول اليوم العاŸي لÓجئ Úويوم
واألفارقة الذين اسصتقبلتهم.
Óدارة ،إان الهدف من
الÓجئ اإلفريقي باŸدرسصة العليا ل إ
و‘ رده عن سصؤوال حول رأايه ‘ إاعداد بطاقية وطنية
إاحياء هذا اليوم اŸصصادف لـ  2٠جوان من كل سصنة والذي
لÓجئ Úقال إان اŸفوضصية راضصية عما قامت به ا÷زائر
 ·ÓاŸتحدة بتاريخ  ٤ديسصمÈ
أاقرته ا÷معية العامة ل أ
شصعبا وحكومة ‘ توف Òا◊ماية واŸسصاعدات وا◊لول بكل
 ،2٠٠٠هو تذك Òالعا ⁄باŸعاناة التي يعيشصها مÓيÚ
مثابرة وتضصامن ،آام ‘ Óمواصصلة هذا اÛهود ومضصاعفته
األشص-خ-اصس ال-ذي-ن ف-روا م-ن أاوط-ان-ه-م وت-رك-وا مسص-اك-نهم
من طرف الدول اŸانحة أاو ا÷هات اإلنسصانية.
بسص -بب اÿوف اÈŸر م -ن الضص -ط -ه -اد بسص -بب ع -رق -ه-م،
وأاضص -اف أاح -م -د ب -وخ-اري أان ال-ت-ح-دي-ات ك-بÒة ومشص-اك-ل
دينهم ،جنسصيتهم أاو بسصبب مواقفهم السصياسصية والتغÒات
جديدة من ناحية التمويل والصصفة غ Òالقانونية ،ا÷انب
اŸناخية وا◊روب والنزاعات.
األم -ن -ي ل -ل -ت -ح-رك-ات اإلنسص-ان-ي-ة ،داع-ي-ا ل-ت-وف Òا◊م-اي-ة
زيادة على تعزيز روح التضصامن والتعاون مع الÓجئ ،Úمن
أاجل معرفة معمقة ◊قوقهم ،واŸرافعة من أاجل سصن اŸغ- -رب وسص -وري -ا ،ب -ع -دم -ا ت -رك -وا دي -اره -م ه -روب -ا م -ن اقÎاحات للحكومة ،آاملة ‘ –ديث القوان ÚاŸوجودة .الدولية لÓجئ Úوجعل حدود الدول حدود إانسصانية تسصمح
و‘ ردها عن سصؤوال حول كيفية التعامل مع Œاوزات ل Ó-ج -ئ Úب -ال -دخ-ول وا◊صص-ول ع-ل-ى م-ا ي-ح-ت-اج-ون-ه م-ن
تشصريع وطني حول مركز الÓجئ Úوطالبي اللجوء وفقا الضص -ط -ه-اد وال-ظ-ل-م اŸسص-ل-ط ع-ل-ي-ه-م م-ن ط-رف اإلدارة
Ÿعاي Òحقوق اإلنسصان واللتزامات الدولية واإلقليمية السصتعمارية ،وبالتا‹ فا÷زائر مدركة وتعرف جيدا هذه بعضس الÓجئ Úاألفارقة مثل العتداء على طالبة بباب ا◊ماية ،والتضصامن معهم والتخفيف من معاناتهم إا¤
ل -ل -ج -زائ -ر ،وحصص-ر أاه-م ال-ت-وصص-ي-ات واÓŸح-ظ-ات ال-ت-ي ال -وضص -ع -ي -ة ‡ا دف -ع -ه -ا لسص -ت -ق -ب -ال الÓ-ج-ئ Úاألف-ارق-ة ال - -زوار ،أاوضص - -حت ب - -ن زروق - -ي أان ه - -ذه اŸسص- -أال- -ة م- -ن غاية وجود حل.
وقال أايضصا ،إان إاحياء اليوم العاŸي لÓجئ Úهو فرصصة
ق-دمت م-ن ط-رف ال-ه-ي-ئ-ات ال-دول-ي-ة واإلق-ل-ي-م-ي-ة ◊ق-وق والسص- -وري ،ÚمشصÒة إا ¤أان األخ- -وة السص- -وري Úن- -ع -تÈه -م اختصصاصس السصلطة القضصائية وليسس اÛلسس.
و‘ سصؤوال آاخر حول Œاوزات اŸغرب ‘ حق الÓجئ Úل -ل -تضص -ام -ن م -ع ال Ó-ج -ئ ÚوŒدي -د ال-ع-ه-د والصص-م-ود ‘
ضصيوفا وليسصوا لجئ Úوقد منحت لهم كل التسصهيÓت.
اإلنسصان حول موضصوع الÓجئ.Ú
وأاضص- -افت أان ا÷زائ- -ر ب- -ع- -د السص- -ت- -ق Ó-ل السصوري ،Úقالت إان اÛلسس ليسصت له الصصفة إلعطاء ﬁنتهم ،وحسصبه فإان هذه اŸسصأالة أاصصبحت عاŸية تهم
وأاضص- -افت أان ال- -ه- -دف اŸب- -ت- -غ- -ى ه- -و دف- -ع
مباشصرة عام  196٣صصادقت على اتفاقية الرأاي أاو التدخل ‘ الشصؤوون الداخلية أاو اÿارجية لبلد ا÷ميع ،قائ «:Óيوجد  65مليون نازح بصصورة قسصرية ،هذا
اÛت -م -ع ال-دو‹ ب-ك-ل م-ك-ون-ات-ه إا ¤ال-ع-م-ل
األ· اŸت-ح-دة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-الÓ-ج-ئ Úلسصنة ما ،مضصيفة أان اÛلسس يحÎم كل ما يقرره بلد ما ،ال -ع -دد ال -ك -ب Òي -دع-و ل-ل-ت-ف-ك Òوال-ع-م-ل سص-وي-ا ح-ول ه-ذه
بجدية للقضصاء على األسصباب التي تقف وراء
 ،1951كما قامت بإاصصدار اŸرسصوم رقم وحسص -ب -ه -ا ف -إان ا÷زائ -ر ه -ي -أات ك-ل م-ا ع-ل-ي-ه-ا م-ن إاي-واء القضصية اإلنسصانية““ ،مضصيفا أان نصصف العدد هم أاطفال
تفاقم هذه الظاهرة ،التي ما فتئت تسصتفحل
 2٧٤-6٣ا- - - - Ÿؤورخ ‘  25ج-وي-ل-ي-ة  196٣وال -ه -ي -اك -ل الصص -ح -ي -ة ،غ Òأان ع -دم ال -تسص-ل-ي-م خ-ارج ع-ن ويوجد عدد كب Òجدا من الÓجئ ‘ Úالدول النامية.
‘ السصنوات األخÒة ،كما يشصهد على ذلك
وباŸقابل ،تأاسصف ‡ثل اŸفوضصية السصامية لÓجئÚ
اŸت-ع-ل-ق ب-إاج-راءات ت-ط-ب-ي-ق ات-ف-اقية  1951نطاقها.
ال -وضص -ع ‘ سص -وري -ا ،ال-ع-راق ،ال-ي-م-ن ،ل-ي-ب-ي-ا،
با÷زائر عن أان التمويل ‘ ا÷انب اإلنسصا Êينحسصر
وÃوجبه أانشصئ اŸكتب ا÷زائري لÓجئÚ
السص -ودان ،الصص -وم -ال ،أاف -غ-انسص-ت-ان وغÒه-ا،
ي -وم -ا ب -ع -د ي -وم ،م -ا ي -زي -د م -ن –دي -ات اŸف -وضص -ي-ة
مشصÒة إا ¤أان اليوم العاŸي لÓجئ Úيصصادف الذكرى ومنعدمي ا÷نسصية ،وكذا ÷نة الطعون ،قائلة «:ا÷زائر
Ú
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والصصعوبات التي تواجهها ،مشصÒا إا ¤أان اŸفوضصية
اŸزدوج -ة اÿمسص -ي -ن-ي-ة ل-وضص-ع ات-ف-اق-ي-ة  1951اŸتعلقة احÎمت مبدأا الÓجئ Úوهو مبدأا عدم الرد اŸنصصوصس
وجعل حدود الدول إانسصانية
ت -ع -م -ل م -ع ا◊ك -وم -ة ا÷زائ -ري -ة ‘ ت -وف Òا◊م -اي -ة
بالÓجئ ،Úوأايضصا الذكرى  5٠إلنشصاء اŸفوضصية السصامية عليه ‘ اŸادة  ٣٣من اتفاقية  1951وتطبقه تطبيقا
واŸسصاعدة Ãخيمات الÓجئ Úبتندوف ،ولديها فريق
لÓجئ ،Úكما أان هذا اليوم Áثل يوم الÓجئ اإلفريقي.
سصليما ،ودائما واقفة إا ¤جانب القضصايا العادلة خاصصة من جهته ،نوه ‡ثل اŸفوضصية السصامية لÓجئ Úبا÷زائر
كب Òجدا يعمل مع كل الشصركاء ‘ اÛال اإلنسصاÊ
وذكرت رئيسصة اÛلسس الوطني ◊قوق اإلنسصان ‘ هذا قضصية الصصحراء الغربية““.
ح-م-دي أان-ور أاح-م-د ب-وخ-اري ب-اÛه-ودات ال-ت-ي ب-ذل-ت-ه-ا
وا÷ه - -ات ال - -رسص - -م - -ي - -ة واÙل - -ي - -ة ‘ ت - -وف Òه - -ذه
الصص - -ددÃ ،ا ع - -ان - -اه الشص- -عب ا÷زائ- -ري إاب- -ان ا◊ق- -ب- -ة وقالت أايضصا إان نهاية اليوم الدراسصي سصتصصدر توصصيات ا÷زائر ‘ ›ال توف Òالدعم وا◊ماية لÓجئ ÚوتوفÒ
اŸسصاعدات لÓجئ Úالصصحراوي.Ú
السصتعمارية بلجوء مئات اآللف كÓجئ Úإا ¤تونسس ،تدرسس من قبل اŸكتب الوطني ◊قوق اإلنسصان ،ونقدم الصصفة القانونية لهم ،وهو ما اعتÈه باألمر اŸهم جدا،

سسهام بوعموشسة -تصسوير :فواز بوطارن

 65مليون نازح
بصصورة قسصرية

ا’ربعاء  ٢١جوان  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٦رمضضان  ١٤٣٨هـ
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تنويع ا’قتصساد وترقية الشسغل أاولويات ﬂطط عمل ا◊كومة

توظيف  400أالف شسخصص وإادماج أازيد من  44أالف طالب عمل
عصسرنة اÿدمة العمومية وا◊وار ا’جتماعي خياران مطروحان
ركز ﬂطط عمل ا◊كومة ،اŸعروضض للنقاشض بالغرفة السسفلى للŸÈان ،على تعزيز السسوق الوطنية للتشسغيل واليد العاملة وتطويرها وضسمان
خدمة فعالة وفردية للتوظيف لكل طالب عمل ولكل مؤوسسسسة ،فÎقية التشسغيل ومكافحة البطالة هدفان اسسÎاتيجيان ‘ السسياسسة الوطنية
للتنمية الرامية إا ¤بناء اقتصساد صسامد متنوع من شسأانه اسستحداث مناصسب الشسغل ’سسيما لفائدة الشسباب حاملي الشسهادات أاو عدÁي الشسهادات،
’ول مرة ‘ إاطار جهاز
ع Èالعمل على توظيف  400أالف طالب شسغل من قبل الوكالة الوطنية للتشسغيل سسنة  ،20١7وإادماج  44200طالب شسغل أ
’دماج اŸهني وتوظيف  ٣0أالف شساب ‘ إاطار عقود العمل اŸدعم.
اŸسساعدة على ا إ

سسعاد بوعبوشش
التوظيف حسضب ﬂطط عمل ا◊كومة ’ ،يكون
إا’ بتعزيز ا’سضتثمار ‘ القطاعات التي توفر مناصضب
شض -غ -ل ك -ال -ف Ó-ح-ة الصض-ن-اع-ة والسض-ي-اح-ة والصض-ن-اع-ات
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ،وم -ن -ح اأ’فضض-ل-ي-ة ل-ت-ط-وي-ر اŸؤوسضسض-ات
الصضغÒة واŸتوسضطة من خÓل تشضجيع الشضراكة بÚ
ال -ق -ط -اع Úال -ع -م -وم -ي واÿاصش ال-وط-ن-ي واأ’ج-ن-ب-ي
وت- -بسض- -ي- -ط إاج- -راءات إانشض -اء اŸؤوسضسض -ات Ãا ‘ ذلك
العمل العائلي.
ت -نصضب ج -ه -ود ا◊ك -وم -ة ف -ي -م -ا ي -خصش مسض-اه-م-ة
اأ’ج -ه -زة ال -ع -م -وم -ي -ة لÎق -ي -ة ال -تشض-غ-ي-ل سض-واء ت-ع-ل-ق
بالتشضغيل اŸأاجور أاو اسضتحداث نشضاطات من قبل
اŸق- -اول Úالشض- -ب- -اب ،ع- -ل- -ى ت- -ع- -زي- -ز ا÷ه- -از ا◊ا‹
للمسضاعدة على اإ’دماج اŸهني من خÓل اسضتحداث
ت-رت-ي-ب-ات ج-دي-دة أاك Ìانسض-ج-ام-ا ت-ق-وم ع-ل-ى م-ق-ارب-ة
اقتصضادية Ÿعا÷ة البطالة اسضتجابة لتطلعات الشضباب
م- -ن ح- -يث م- -ن- -اصضب الشض- -غ- -ل ال -دائ -م -ة وال -ت -غ -ط -ي -ة
ا’جتماعية من جهة واحتياجات الهيئات اŸسضتخدمة
من أاجهة أاخرى.
وتÈز أاهمية جهاز اŸسضاعدة على اإ’دماج اŸهني
‘ كونه موجها إا ¤تشضجيع اإ’دماج اŸهني لطالبي
الشض- -غ- -ل اŸب- -ت- -دئ ،Úوك- -ذا تشض- -ج- -ي -ع ك -اف -ة أاشض -ك -ال
ال -نشض -اط -ات وال -ت -داب Òال -رام-ي-ة إا ¤ت-رق-ي-ة الشض-ب-اب،
’سضيما ع Èبرامج التكوين ،التشضغيل والتوظيف ،من
خÓل عقود تÈم ‘ هذا اإ’طار إا ¤جانب عقود
العمل اŸدعم.
وي -ن -درج ه -ذا ال -ت -وج -ه ‘ إاط-ار م-واصض-ل-ة ب-رن-ام-ج
عصضرنة اÿدمة العمومية للتشضغيل وتعزيزها و–سضÚ
ع -وام -ل ا’نسض -ج -ام بﬂ Úت -ل -ف اŸت-دخ-ل Úلضض-م-ان
تسضي Òأا‚ع واسضتشضرا‘ لسضوق العمل لضضمان توازن
ال -ع -رضش وال -ط -لب ب -إاشض -راك ل -ل -ق -ط -اع Úال -ع -م -وم-ي

واÿاصش خ- - -اصض- - -ة اŸؤوسضسض- - -ات ا’ق - -تصض - -ادي - -ة عÈ
–فيزها بالعديد من ا’متيازات.
‘ ›ال دع -م اسض-ت-ح-داث ال-نشض-اط-ات سض-ت-ت-م-ح-ور
ا÷هود أاسضاسضا حول تدعيم جهازي الوكالة الوطنية
ل -دع -م تشض -غ -ي -ل الشض -ب -اب اŸسض Òم-ن ط-رف-ه-ا ب-ه-دف
اسضتثمار اإ’نشضاء أاو التوسضيع وما يتبعه من امتيازات
ضضريبية ‡نوحة ،أاو صضندوق الكفالة اŸشضÎكة لضضمان
أاخطار القروضش اŸوجهة للشضباب اŸقاول ،أاو جهاز
إاح -داث ال -نشض -اط -ات م -ن ط -رف ال -ب -ط -ال Úأاصض -ح-اب
اŸشضاريع البالغ Úمن  ٣٠إا 5٠ ¤سضنة اŸسض Òمن
طرف الصضندوق الوطني للتأام Úعن البطالة سضواء
’سض -ت -ث -م -ار اإ’نشض-اء أاو ال-ت-وسض-ي-ع أاو صض-ن-دوق ال-ك-ف-ال-ة
اŸشضÎك- -ة لضض- -م -ان أاخ -ط -ار ق -روضش ال -ب -ط -ال Úذوي
اŸشضاريع.
ويهدف اıطط إا– ¤سض Úمسضاهمة اأ’جهزة
ال -ع -م -وم -ي -ة لÎق -ي -ة ال -تشض -غ -ي -ل ‘ ال -ن -م -و وال -ت-ن-م-ي-ة
ا’قتصضادية وا’جتماعية للبÓد واسضتحداث مناصضب
شضغل عن طريق تعزيز العÓقة مع القطاعات اŸكونة
من أاجل تشضجيع اŸؤوهÓت التي Áكن أان تفضضي إا¤
إانشضاء مؤوسضسضات ،وكذا العÓقة مع السضلطات اÙلية
بهدف إاعداد خارطة للقدرات وا’حتياجات اÙلية
قصضد ضضمان مسضاهمة أافضضل ‘ التنمية اÙلية.
إا ¤ج- -انب ذلك ه- -ن- -اك ح- -رصش ع -ل -ى مضض -اع -ف -ة
اÿدم -ات ع -ن ب -ع -د وŒسض -ي -د الÈام -ج ال -رام -ي -ة إا¤
–سض Úمسض-ت-وى اŸسض-ت-خ-دم Úوضض-م-ان احÎاف-ي-تهم،
بداية بتعزيز اŸرافقة بعد إانشضاء اŸؤوسضسضة وŒسضيد
تداب Òتهدف إا ¤دعم اŸؤوسضسضات اŸصضغرة اŸنشضأاة
لتفادي تواجدها ‘ ظرف صضعب قد يرهن دÁومتها
وب-ق-اءه-ا ،وال-ت-ط-ب-ي-ق ال-ف-ع-ل-ي ل-ل-ب-ن-د ال-وارد ‘ ق-انون
تنظيم الصضفقات الذي يرمي إا ¤تخصضيصش نسضبة ٢٠
ب- -اŸائ- -ة م- -ن ال- -ط- -لب ال- -ع -م -وم -ي اÙل -ي ل -ف -ائ -دة
اŸؤوسضسض -ات اŸصض -غ -رة ،دون إاه -م -ال ت -ع -زي -ز ع-وام-ل
ا’نسضجام ب Úالقطاعات ‘ ›ال التشضغيل من خÓل

توسضيع تشضكيلة اللجان الو’ئية لÎقية التشضغيل لتشضمل
الشضركاء ا’قتصضادي Úوا’جتماعي.Ú

عصسرنة منظومة الضسمان ا’جتماعي
و–سس Úأادائها
ف -ي -م -ا ي -خصش ع Ó-ق-ات ال-ع-م-ل فسض-ي-ت-م اسض-ت-ك-م-ال
الÎتيبات التشضريعية والتنظيمية وكذا تعزيز مراقبة
تنفيذها’ ،سضيما ‘ ›ال عدم ا’نتسضاب إا ¤الضضمان
ا’ج -ت-م-اع-ي  -ب-اع-ت-ب-اره م-رآاة Ÿسض-ت-وى ال-تشض-اور بÚ
ﬂتلف الفاعل ‘ Úالسضاحة ا’قتصضادية وا’جتماعية
والسضياسضية -وذلك من خÓل توجيه جهود القطاع نحو
مواصضلة تطبيق الÈنامج اŸسض ّ
طر وتعزيز النشضاطات
التي ” إا‚ازها من قبل سضواء ‘ ما تعلق بتحسضÚ
نوعية اأ’داءات عصضرنة منظومة الضضمان ا’جتماعي
وا◊فاظ على التوازنات اŸالية لهيئاتها.
ك -م -ا سض -ي -ت -م اسض-ت-ك-م-ال ن-فسش الÎت-ي-ب-ات ‘ ›ال
وت -وظ -ي -ف ال -ع -م -ال وم -راع-اة اأ’ج-ر ال-وط-ن-ي اأ’دن-ى
اŸضضمون ومكافحة عمالة اأ’طفال ،فضض Óعن ذلك
سض -ت -و‹ ع -ن -اي -ة خ -اصض -ة لÎق -ي -ة ا◊وار ا’ج-ت-م-اع-ي
والوقاية من نزاعات العمل ’سضيما من خÓل ا◊ث
ع-ل-ى ع-ق-د ل-ق-اءات دوري-ة وم-ن-ت-ظ-م-ة ب ÚاŸن-ظ-م-ات
النقابية والهيئات اŸسضتخدمة خاصضة وأانها أاضضحت
اŸنتدى اŸفضضل للتشضاور حول اŸلفات اإ’سضÎاتيجية
الكÈى لتطور البÓد على اŸدى القصض ÒواŸتوسضط
والبعيد.
و تÈز أاهمية ا◊وار ا’جتماعي ‘ كونه الفضضاء
اŸفضضل Ÿعا÷ة اŸسضائل ا’جتماعية وا’قتصضادية
للبÓد ،ولعل أاحسضن مثال على ذلك توقيع عقد وطني
اقتصضادي واجتماعي ‘ سضنة  ٢٠٠٦ليصضبح كمرجع ‘
›ال ا◊وار ا’جتماعي ،و‘  ” ٢٠١٤توقيع العقد
الوطني ا’قتصضادي وا’جتماعي للتنمية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاول امتحان للحكومة ا÷ديدة

ﬂطط عمل ا◊كومة الذي عرضضه سضهرة اأمسش ا’أول الوزير
ا’أول ع-ب-د اÛي-د ت-ب-ون ،اأول ام-ت-ح-ان ل-ل-ج-ه-از ال-ت-ن-ف-ي-ذي ‘
Œسضيد ﬁاور كÈى لÈنامج يحافظ على ا’سضتقرار الثابت
◊د ا’آن رغم الظرف ا’قتصضادي الصضعب ،ولعل ما يوؤكد هذا
الطرح التمسضك بالسضياسضة ا’جتماعية واسضتمرار خلق مناصضب
الشضغل ،وكذا عدم التوجه لÓسضتدانة اÿارجية.
ﬂط -ط ع -م -ل ا◊ك -وم -ة ،ال -ذي يسض-ت-ه-ل ب-ه ن-واب اÛلسش
الشضعبي الوطني ،مهمتهم النيابية ‘ الفÎة التشضريعية الثامنة
بعد تلك اıصضصضة ’إثبات العضضوية وتنصضيب الهياكل اŸقررة،
اأول امتحان مراقبة Ÿمثلي الشضعب الذين ” انتخابهم ‘
اقÎاع الرابع ماي اŸنصضرم كذلك.
واإذا كانت ا’أغلبية ملتفة حول برنامج رئيسش ا÷مهورية
وا÷هاز التنفيذي ،فاإن اŸعارضضة التزمت باŸقابل Ãناقشضة
حقيقية.
م -ه -م -ة ا◊ك -وم-ة ل-يسضت ب-ال-ه-ي-ن-ة ول-ن ت-ك-ون سض-ه-ل-ة ‘ ،ظ-ل
اسضتمرار تد Êاأسضعار اÙروقات التي خلفت ظرفا اقتصضاديا
صضعبا ..اŸهمة ليسضت مسضتحيلة ‘ نفسش الوقت ،والوزير ا’أول
اأشضرف على اإعداد ﬂطط عمل ياأخذ ‘ ا◊سضبان كل هذه
اŸعطيات.
ورغ -م اأن ال -ظ -رف ا’ق -تصض -ادي صض -عب ’سض -ي -م-ا واأن-ه خ-ل-ف
تراجعا حادا ‘ مداخيل النفط الذي  ⁄تنتعشش اأسضعاره بعد ،اإ’
اأن هناك بعضش اŸوؤشضرات ا’إيجابية التي ’ ينبغي اإغفالها،
والتي تراهن عليها ا◊كومة على ا’أرجح.
لعل اأهم النقاط ا’إيجابية التي ينبغي التوقف عندهاﬁ ،ور
التحول الطاقوي الذي تراهن عليه ا÷زائر ‘ ،اإطار Œسضيد
ﬂطط التنويع ا’قتصضادي الذي فرضش نفسضه كخيار بديل،
ل -ت -ح -ري -ره-ا م-ن ال-ت-ب-ع-ي-ة Ÿداخ-ي-ل ال-ذهب ا’أسض-ود ،اإذ ت-ع-ت-زم
ا÷زائر التحول اإ ¤توجهات وخيارات اأخرى اأهمها الطاقات
اŸتجددة ،وقد اسضتحدث رئيسش ا÷مهورية حقيبة الطاقات
اŸتجددة التي اأ◊قها بالبيئة واأسضندها اإ ¤الوزيرة فاطمة
الزهراء زرواطي.
اإ ¤ذلك يعيشش قطاع الصضناعة على وقع –و’ت جذرية ‘
ﬂتلف اŸيادين ،سضاهمت ‘ انتعاشش شضعب كانت موجودة على
غرار اإنتاج ا’أسضمنت الذي تعتزم ا÷زائر عدم اسضتÒاده ،بعد
–قيق اإنتاج يغطي الطلب الوطني ،واأك Ìمن ذلك تصضديره اإ¤
الدول اÛاورة .كما يعول على اŸنشضاآت والهياكل القاعدية
التي ” اإ‚ازها على مدى اأك Ìمن عقد من الزمن من تبواإ
ا÷زائ -ر اŸك -ان -ة ا’ق -تصض -ادي -ة ال -ت -ي ت-ل-ي-ق ب-ه-ا ‘ اŸن-ط-ق-ة،
وسضتكون بوابة القارة السضمراء بامتياز.
لكن ‘ انتظار ذلك ،ا◊كومة ›Èة على ترشضيد النفقات،
وت-وج-ي-ه ك-ل ج-ه-وده-ا ل-تسض-ري-ع ت-ن-وي-ع ا’ق-تصض-اد الوطني ،ومنه
لتفادي اآثار ا’أزمة ،التي ‚حت ◊د ا’آن ‘ Œنيب اŸواطن
انعكاسضاتها با◊فاظ على مناصضب العمل ،وكتلة ا’أجور.

فريال بوشسوية

مسسؤوولو قطاع الشسؤوون الدينية بوهران لـ«الشسعب»:

توظيف اÿطاب اŸسسجدي ‘ ﬁاربة التطرف وا’نحراف الفكري
’وقاف
أاشساد مسسؤوولو مديرية الشسؤوون الدينية وا أ
ل -وه -ران ‘ ل -ق -اء ج -م -ع -ه-م بـ «الشس-عب» ع-ل-ى مسس-ت-وى
’قبال اŸتزايد
مقرها بحي سسيدي الهواري العتيق ،با إ
ع-ل-ى ب-ن-اء ب-ي-وت ال-ل-ه وارت-ي-اده-ا ،م-ع-تÈي-ن-ه-ا م-ؤوّشسرا
قاطعا على ا◊الة الدينية ‘ ا÷زائر عاّمة ‘ ،سسياق
التحو’ت اÿطÒة التي طرأات على أا‰اط التدّين
’عÓم وا’تصسال
ع Èالعا ،⁄بسسبب ثورة وسسائل ا إ
’خرى.
وغÒها من اŸسستجّدات ا أ

 ٦٥٣مسسجد شسيد خÓل  ١٥سسنة

جوائز قّيمة للفائزين ‘ اŸسسابقات الرمضسانية

وهران :براهمية مسسعودة
عّبر مدير الشضؤوون الدينية واأ’وقاف مسضعود عمروشش
عن امتنانه للتنافسش الكب Òب Úأاهل اŸدينة من اÙسضنÚ
واÛتمع اŸد Êعلى بناء اŸسضاجد واŸدارسش القرآانية،
مشضÒا إا ¤أاّن وه- -ران ع- -رفت ب- -ن -اء أاك Èمسض -ج -د ح -ال -ي -ا
ب -ا÷زائ -ر ،اŸسض ّ-م-ى ب-ا÷ام-ع ال-ق-طب «ع-ب-د ا◊م-ي-د ب-ن
باديسش» ،الذي يعرف حسضبه إاقبا’ كبÒا من داخل وخارج
الوطن ،باعتباره معلما دينيا ،سضياحيا وثقافيا.
قال عمروشش لـ «الشضعب» إاّن الدعاة وطلبة العلم واأ’ئمة
واÿطباء يحرصضون على اسضتثمار هذه اŸنابر ‘ ﬁاربة
اأ’ف- -ك- -ار الضض -ال -ة وال -غ -ل -و وال -ت -ط -رف وم -ع -ا÷ة قضض -اي -ا
ا’نحراف الفكري والعقدي وغÒها من السضلوكيات التي
بدأات تظهر أابرزها الوسضائط اإ’لكÎونية واسضتثمارها ‘
الفراغ الذي يعيشضه بعضش الشضباب.
عن ا◊ركية الدينية التي تشضهدها الو’ية ،قال عمروشش
إاّنها «نابعة من أاصضالة الشضعب ا÷زائري ،باعتباره متدّينا
بفطرته ،يقّدسش الدين وأاهله ،ولذلك Œد أانّ هذه العاطفة
ا÷ّياشضة تزيد ‘ اŸناسضبات الدينية» ،مÈزا ‘ الوقت
ذات -ه أاّن «Œل -ي -ات ال -ت -دي -ن ت -ظ-ه-ر ج-لّ-ي-ة م-ن خÓ-ل عّ-دة
م - -ؤوشض- -رات وم- -ن أاب- -رزه- -ا ا’رت- -ف- -اع اŸت- -زاي- -د ‘ ع- -دد
(اŸسضاجد وا÷وامع) ومدارسش التعليم الديني».
وأاضض -اف ع -م -روشش أان ظ -اه -رة ال -ت-دي-ن ا÷دي-د ل-يسضت
باıيفة بعاصضمة الغرب ا÷زائري التي تعت Èمن أافضضل
Óجانب Ãختلف
مناطق ا÷ذب السضياحي والقبلة اأ’و ¤ل أ
معتقداتهم ،مشضّددا أاّن «اŸسضاجد مراقبة و’ “ارسش فيها
م -ث-ل ه-ذه ال-ت-ج-اوزات ال-غ-ري-ب-ة ع-ل-ى اÛت-م-ع ا÷زائ-ري
عاّمة».

نعمة فمن الله».

ارتفاع عدد اŸسساجد إا 653 ¤مسسجد
رئ -يسش مصض -ل-ح-ة اأ’وق-اف ي-وسض-ف-ي ّﬁم-د أاشض-اد ب-دوره
ب-ال-ت-ك-ام-ل ب ÚاÙسض-ن Úوالسض-ل-ط-ات وﬂت-ل-ف ف-ع-ال-ي-ات
اÛتمع اŸد ‘ Êبناء بيوت الله التي ازدادت «بسضرعة
خÓل  ١5سضنة اأ’خÒة بوهران.فقد ارتفع عددها من ٣٠٠
مسضجد سضنة  ٢٠٠٤إا ¤أاك Ìمن  ٦5٣مسضجد حاليا ،من
بينها مسضجد واحد رئيسضي قطب و ١٨مسضجدا وطنيا و5٠٠
ﬁل -ي و 5٤مسض -ج -دا ع Èاأ’ح-ي-اء و ٤مسض-اج-د تاريخّية،
إاضضافة إا ٣٧ ¤مشضروع مسضجد ،تÎاوح نسضبة اأ’شضغال على
مسضتواها ما ب 5٠ Úإا ٨٠ ¤باŸائة.
–وز وهران على  ٣٠٤ملك وقفي منها  ٣٣٢سضكنات
يقطنها اأ’ئمة بغ Òإايجار يضضيف ﬁدثنا ‘ إاشضارة منه
إا ٧ ¤قضضايا ﬁل نزاع على مسضتوى العدالة.
وتشض Òإاحصضائيات الثÓثي اأ’ول  ٢٠١٧إا ¤أاّن عدد
التÓميذ قبل التمدرسش من  ٤إا 5 ¤سضنوات بلغ  ١١٣٤طفل

فيما وصضل عدد التÓميذ من  ٦إا ١5 ¤إا ٢٢١٠ ¤طفل،
واأ’ك Èم- - -ن  ١5سض-ن-ة  ٤٣٤مسضّ-ج-ل ،إاضض-اف-ة إا ¤ال-ط-ل-ب-ة
اŸسضافرين الذين فاق عددهم خÓل نفسش اّŸدة ٢٧٠
طلب منهم  ١٦وافدا من الصضحراء الغربية.
ب -دوره رئ-يسش مصض-ل-ح-ة ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-نشض-ي-ط ال-ث-ق-ا‘
بوخماشضة اıفي ،تطّرق إا ¤التظاهرات التي –تضضنها
عاصضمة الغرب ا÷زائري  ،من خÓل الÈامج الدعوية
واÙاضضرات واÿطب واŸسضابقات والدروسش الوعظية
وغÒها من اأ’نشضطة اأ’خرى ،وذلك من خÓل رسضالة
اŸسضجد الشضاملة وأادواره اŸتعّددة ،لنشضر القيم اإ’سضÓمية
بعيدا عن التطّرف والتشضّدد.
وأاشض -ار إا ¤ال -ط -ب -ع -ة ال -ث -ان -ي -ة عشض-رة لسض-لسض-ة ال-دروسش
اÙمدية بالزاوية البلقائدية الهÈية التي اختتمت مؤوخرا
فعالياتها بعد أاسضبوع Úمن اÙاضضرات الفكرية والندوات
الدينية التي تطّرقت إا ¤قضضايا اأ’مة اإ’سضÓمية بعنوان
«الشضعور بنعم الله» –ت شضعار اآ’ية الكرÁة «و ما بكم من

كما لفت بوخماشضة إا ¤الدور اÙوري الذي يلعبه
ا÷امع القطب «عبد ا◊ميد بن باديسش» منذ افتتاحه ‘
أافريل Ã ٢٠١5ناسضبة يوم العلم وهو يؤوّدي خدمات دينية،
اج-ت-م-اع-ي-ة ،ت-رب-وي-ة ،ع-ل-م-ي-ة وث-ق-اف-ي-ةÃ ،ا ف-ي-ه-ا ال-ت-عليم
القرآا Êوالدروسش والكراسضي العلمية وغÒها من نشضاطات
اŸديرية أاو الفعاليات اأ’خرى ،على غرار الندوات واأ’يام
الدراسضية واŸسضابقات بالشضراكة مع ﬂتلف اŸؤوسضسضات
وا÷معيات ،وهذا Ãعّدل  ٣إا ٤ ¤تظاهرات شضهريا.
وعلى ضضوء ذلك تتواصضل اŸسضابقات اÿاصضة بأاحسضن
قارئ وأاحسضن منشضد ،وهو نشضاط ديني انطلق ا÷معة
اأ’و ¤من شضهر الصضيام بتنظيم من وزارة الشضؤوون الدينية
–ت رعاية و’ية وهران ،وهذا على مسضتوى هذا اŸركب
ال -ذي قصض -ده عشض -رات ال -ع -ل -م-اء واŸف-ت ÚواŸق-رئ Úم-ن
ﬂتلف الدول اإ’سضÓمية ولعلّ من أابرزهم الداعية الشضيخ
ﬁمد راتب النابلسضي وبعضش الوفود اأ’وربية ‘ إاطار
السضياحة الدينية.
عرفت التجربة اأ’و ¤مشضاركة أاك Ìمن  5٠شضابا من فئة
الذكور ،يتبارون على ا÷وائز الثÓث اأ’و ‘ ¤كل فرع،
والتي سضيتم اإ’عÓن عنها سضهرة النهائي ا÷معة اأ’خÒة
م-ن الشض-ه-ر ال-فضض-ي-ل ب-حضض-ور اأ’ئ-م-ة والسض-ل-ط-ات ال-و’ئية
واÛتمع اŸد Êو›موع اŸصضلّ ،Úفيما سضيحصضل الفائز
باŸركز اأ’ّول على مبلغ ما‹ قدره  ٣٠٠أالف دج والثاÊ
على  ٢٠٠أالف دج و ١٠٠أالف دج للفائز الثالث ،دون اشضÎاط
ا◊فظ الذي خ ّصش Ãسضابقة أاخرى.
ك -م-ا سض-ي-ت-م ال-ي-وم اأ’رب-ع-اء  ٢٦رمضض-ان ت-ك-ر Ëال-ثÓ-ثة
اأ’وائل من حفظة القرآان الكر Ëوالتجويد بعمرة ومبلغ
م -ا‹ ق ّ-ي -م ،ن -اه -يك ع -ن ج -وائ -ز خ -اّصض -ة ب -أاه -ل ا◊ديث
والÈاعم والنسضاء الكبÒات ‘ السضن ،مع تكر Ëعشضرات
اŸواطن Úمن الذين شضاركوا ‘ اŸسضابقات التصضفوية على
مسضتوى الدوائر ثم الو’ية ،يضضيف نفسش اŸتحّدث ،ليÈز
الدور ا◊يوي للجزائر ‘ ›ال تشضجيع حفظ القرآان
وت Ó-وت -ه وŒوي-ده وإات-ق-ان-ه وتشض-ج-ي-ع ال-ف-ن ال-ه-ادف ال-ذي
يخدم الوطن وينشضر الكلمة الطيبة.
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أاعضساء ›لسس األمة يصسّوتون على مشسرؤع النظام الداخلي
’نسضان اŸوسضعة،
’دارية ؤحقوق ا إ
’مة ،أامسش ،على مشضرؤع النظام الداخلي للمجلسش ،الذي عرضضته ÷نة الشضؤوؤن القانونية ؤا إ
صضادق أاعضضاء ›لسش ا أ
بعد مناقشضة مسضتفيضضة ‘ جلسضة علنية ،ترأاسضها عبد القادر بن صضالح ،بحضضور الوزير اŸكلف بالعÓقات مع الŸÈان طاهر خاؤة.

›لسس األمة :حياة  -ك.
عقب جلسصة التصصويت ،اعت Èرئيسس اÛلسس ‘
ك -ل -م -ة ل -ه ب -اŸن-اسص-ب-ة أان اŸصص-ادق-ة ع-ل-ى ال-ن-ظ-ام
الداخلي هو ““دخول ‘ مرحلة جديدة تسصتوجب
مراجعة كاملة ألسصلوب العمل والتسصي Òوذهنيات
جديدة يتوجب على ا÷ميع التسصلح بها ‘ األداء
الŸÈا ÊاŸسصتقبلي““.
أاوضص- -ح ب- -ن صص- -ال -ح أان -ه ““Ãج -رد إاب -داء اÛلسس
الدسصتوري رأايه ‘ النظام الداخلي ،يصصبح اÛال
مفتوحا أامام اÛلسس للدخول ‘ مرحلة عمل
ج -دي -دة ن -ك -ون ف -ي -ه -ا م -ط -ال -ب -ي Úب-ل-عب دور أاكÈ
والتحرك بفعالية أا‚ع خدمة لهيئتنا الŸÈانية““.
اج-م-ع أاعضص-اء ال-غ-رف-ة ال-ع-ل-ي-ا خÓ-ل م-ن-اقشص-ت-ه-م
مشصروع القانون الداخلي ،على أاهمية التعديÓت
التي أادخلت عليه ،وذلك مطابقة ألحكام دسصتور
 ،2016وكذا القانون العضصوي رقم  ،12-16وسصد
ب -عضس ال -ث-غ-رات اŸسص-ج-ل-ة ‘ ب-عضس أاح-ك-ام-ه ،م-ع
اإلشصارة أان هذا اŸشصروع يحتوي على  156مادة،
بزيادة  59مادة جديدة.
اعت Èالعضصو عبد ا◊ق كازيتا Êأان التأاكيد على
م-واظ-ب-ة حضص-ور أاعضص-اء ال-غ-رف-ة ا÷لسص-ات ال-ع-امة
وأاشصغال اللجان أامر بديهي والتي تدخل ‘ إاطار
–سص Úصص - -ورة اŸؤوسصسص - -ة الŸÈان - -ي - -ة ،م - -ع - -تÈا
ا◊ضصور واجبا وطنيا وأاخÓقيا ،لن العضصو معني
بالدفاع عن انشصغالت اŸواطن ،مشصÒا بالقول أان
““عمل النواب باÛلسس كله طواعية““.
من جهته –دث العضصو هاشصمي جيار بأانه يرى أان
تعديل النظام الداخلي يدل على ›لسس األمة،
ط - -رف مشص - -ارك ح- -ق- -ي- -ق- -ي ل- -ت- -ع- -م- -ي- -ق اŸسص- -ار
الدÁقراطي ،بالرغم من أان منافع هذا اŸشصروع
يبقى ﬁصصورا ‘ اŸؤوسصسصة التي يسصري مفعوله
فيها ،كما يعت Èهذا النصس إالتزاما جماعيا ،لتفادي
ب -عضس األخ-ط-اء ال-ت-ي ت-ل-ح-ق الضص-رر ب-اŸصص-داق-ي-ة
والسص Òا◊سصن لهذه اŸؤوسصسصة التشصريعية ،واعتÈ
ÓصصÓحات،
انه من النصصوصس الهامة اÙفزة ل إ
ال -ت -ي ت -رم -ي إا ¤عصص -رن -ة اŸم -ارسص -ات ‘ الشص-أان
الŸÈا Êوالشصأان ا◊كومي.
كما اعت Èالعضصو عزيز بزاز تعديل النظام الداخلي
أاك Ìم - - -ن ضص - - -رورة ،وال - - -ذي ي - - -ن - - -درج ‘ إاط- - -ار
اإلصصÓ- -ح- -ات ال- -ع- -م -ي -ق -ة ال -ت -ي ب -ادر ب -ه -ا رئ -يسس
ا÷مهورية ،حتى يتماشصى والدسصتور ا÷ديد الذي
أاعطى حقوقا للمعارضصة و“ثيلها إلخطار اÛلسس
الدسصتوري.
م -ن ج -ه -ت -ه ،ي -رى ال -عضص -و ﬁم-د زك-ري أان ه-ذا
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جلسضة تنصضيب هياكل
اÛلسش الشضعبي الوطني

اŸصسادقة باألغلبية
على نواب الرئيسس
ؤرؤؤسساء الكتل

تنصسيب ÷ 9ان فقط..ؤ تأاجيل
اإلسسكان ؤالفÓحة ؤالنقل

اŸشصروع يرفع من شصأان الŸÈان ،كما يرى إاعطاء
األه-م-ي-ة الÓ-زم-ة ل-ل-ت-ق-اري-ر ال-ت-ي ت-ع-ده-ا ال-ل-جان،
ومتابعتها وتفعيلها ،فيما يعت Èزميله حسصني أان
اŸرح -ل -ة ا◊ال -ي -ة ت -ق -تضص-ي إاع-ادة ت-رت-يب ال-ب-يت،
ل -ت -ح -ق -ي -ق اŸم-ارسص-ة اŸرج-وة ‘ ه-ذه اŸؤوسصسص-ة
الŸÈانية ،ويراهن على النظام الداخلي ا÷ديد
‘ وضصع حد للسصلوكات غ ÒاŸقبولة ،لذلك نصس
اŸشصروع على إاجراءات انضصباطية وتأاديبية.

عقوب ـ ـ ـات ضسـ ـ ـ ـد اŸتغيّب ـ ـ ـ ـÚ
ع ـ ـن ا÷لسسـ ـات ؤاللّـجـ ـان
تطرق اŸشصروع ‘ ›مله إا ¤إاجراءات افتتاح
الفÎة التشصريعية ،وإاثبات العضصوية وانتخاب رئيسس
الهيئة حيث  ⁄يتضصمن الباب اıصصصس لهذا األمر
أاحكاما جديدة واألحكام التي تضصمنها هي نفسصها
اŸوجودة ‘ النظام السصاري اŸفعول مع إادخال
بعضس التنقيحات.
م -ن ضص -م -ن األح -ك-ام ا÷دي-دة ال-ت-ي أادرجت ف-ي-م-ا
يتعلق باÛموعات الŸÈانية ،أانه ل Áكن لعضصو

اÛلسس اŸنتخب تغي ÒاÛموعة الŸÈانية التي
يكون عضصوا فيها أاو انتمائه ا◊زبي الذي دخل به
إا ¤اÛلسس ألول مرة ،وتشص Òبعضس هذه األحكام
انه ‘ حالة اسصتقالته من العضصوية أاو إاقصصائه منها،
يبقى عضصوا ‘ اÛلسس دون انتماء.
ك -م -ا تضص -م -ن اŸشص -روع اإلج -راءات النضص -ب -اط -ي -ة
اŸتعلقة باŸشصاركة ‘ أاشصغال اÛلسس اŸدرجة
‘ النصس اŸعروضس للنقاشس ،حيث تنصس األحكام
ا÷ديدة على وجوب حضصور عضصو ›لسس األمة
أاشصغال اللجان الدائمة وا÷لسصات العامة مع وجوب
توجيه إاخطار ‘ اŸوضصوع ‘ حالة الغياب إا¤
رئيسس اللجنة أاو رئيسس اÛلسس ،بحسصب ا◊الة.
يعطي نصس اŸشصروع ا◊ق لرئيسس ا÷لسصة Ÿنع
اŸتدخل ،من مواصصلة تدخله ‘ حالة تعرضس هذا
األخ Òإا ¤اŸبادئ العامة التي –كم اÛتمع
ا÷زائري ،مثل التعرضس لرئيسس ا÷مهورية Ãا ل
يليق Ãقامه ،أاو التفوه بعبارات نابية غ ÒأاخÓقية
‘ حق أاحد أاعضصاء اÛلسس ،إاحدى اÛموعات
الŸÈانية أاو ا◊كومة وكذا التعرضس إا ¤قضصية
تكون ﬁل إاجراء قضصائي.
فيما يتعلق باإجراءات رفع ا◊صصانة الŸÈانية

وال -ت -ج-ري-د م-ن ال-ع-ه-دة الŸÈان-ي-ة ،ف-اإن ال-نصس
تضص -م -ن اأح -ك -ام-ا ت-نصس خ-اصص-ة اأن-ه ““ي-ج-رد م-ن
عضص- -وي- -ة ›لسس الأم- -ة ك- -ل عضص- -و غ Òط -وع -ا
انتماءه ا◊زبي الذي انتخب على اأسصاسصه وفقا
ل Ó-إع Ó-ن ال -دسص -ت -وري““ ،م -ع اإم -ك -ان -ي -ة اإقصص -اء
اأعضصائه اإذا صصدر ضصده حكم قضصائي نهائي
بسص -بب ارت -ك -اب -ه ف -ع  Ó-ي -خ -ل بشص -رف م -ه -م -ت -ه
الŸÈانية ،ونصس كذلك على تخصصيصس جلسصة
شصهرية Ÿناقشصة جدول اأعمال تقدمه ›موعة
اأو ›موعات برŸانية من اŸعارضصة.
اأم -ا ب-خصص-وصس ا÷لسص-ات اıصصصص-ة لÓ-أسص-ئ-ل-ة
الشصفوية تنصس الأحكام ا÷ديدة على اأن العضصو
ال -ذي ي -ت -ق -دم بسص -وؤال شص-ف-وي ل ت-ت-ج-اوز اŸدة
ظرف  3دقائق على اأن يكون الرد عليه من
طرف عضصو ا◊كومة ‘  6دقائق مع حقه ‘
التعقيب Ÿدة  3دقائق اأخرى والرد عليه من
قبل عضصو ا◊كومة ‘  3دقائق اأيضصا ،و‘ هذا
الإطار نصس مشصروع القانون الداخلي اأن العضصو
يفقد حقه ‘ طرح السصوؤال ‘ حالة غيابه عن
جلسصة الأسصئلة الشصفوية دون توكيل من ينوب
عنه.

صصادق ،أامسس ،نواب اÛلسس الشصعبي
الوطني باألغلبية السصاحقة على تنصصيب
ن -واب رئ -يسس ال -غ -رف -ة الŸÈان -ي -ة وك-ذا
رؤوسصاء › 10موعات برŸانية ،وذلك
Ÿدة سصنة واحدة وفق ما ينصس عليه
ال -ق -ان -ون ال -داخ -ل -ي ل-ل-م-ج-لسس ،ك-م-ا ”
ت -نصص-يب ÷ 9ان م- - -ن أاصص - -ل  12سصيتم
تنصصيبهما لحقا بحسصب بوحجة ،ويتعلق
األمر بالفÓحة واإلسصكان والنقل.
دع -ا رئ -يسس اÛلسس الشص-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي
السص -ع -ي -د ب-وح-ج-ة ،ب-اŸن-اسص-ب-ة‡ ،ث-ل-ي
الشصعب إا ¤العمل ‘ جو يسصوده التنسصيق
والهدوء ،وقد “يزت ا÷لسصة بحضصور
 436نائب من أاصصل  ،462و” ‘ مرحلة
أاو ¤اŸصصادقة على القائمة اŸوحدة
ل- -ن- -واب ال- -رئ -يسس وع -دده -م  ،9وال- -ت -ي
تضصمنت أاسصماء كل من العايب ا◊اج،
وﬁم -د مسص -اوج -ة ،وإاسص -م -اع -ي -ل م -ي -م -ون،
وفوزية بن سصحنون ،وﬁمد أابي إاسصماعيل،
وأام Úسص -ن -وسص -ي ،وب -وج -م-ع-ة ط-رشس ،وع-ب-د
ال- - -ق- - -ادر ح- - -ج- - -وج ،وذلك ع - -ن ““األف Ó- -ن““
و«األرندي““ و–الف ““حمسس““ واألحرار.
كما “ت اŸصصادقة على قائمة رؤوسصاء
الكتل الŸÈانية ،ليتم رفع ا÷لسصة وبعد
اسصتئناف األشصغال “ت اŸصصادقة على
÷ 9ان فقط من ب÷ 12 Úنة ،وأاعلن
رئيسس اÛلسس الشصعبي الوطني السصعيد
ب -وح -ج -ة ع -ن ت -أاج -ي-ل اŸصص-ادق-ة ع-ل-ى
ال -ل -ج -ان  3اŸت -ب -ق -ي-ة وي-ت-ع-ل-ق األم-ر
بالفÓحة التي آالت إا““ ¤حمسس““ ،وكذا
اإلسص - -ك - -ان ال - -ت- -ي ع- -ادت إا ¤األح- -رار
باإلضصافة إا÷ ¤نة النقل ،لعدم التفاق
حول اŸسصأالة وفق ما تردد ‘ كواليسس
قبة الŸÈان.

م.شس.و :فريال بوشصوية

تقاطعــــــــــــوا فــــــــــــي تثمــــــــــــ Úعــــــــــــدم الّلجــــــــــــوء إا ¤ا’سضتدانــــــــــــة:

رؤؤسس ـ ـ ـ ـ ـ ـاء الهياكـ ـ ـ ـ ـ ـل الŸÈانيـ ـ ـ ـ ـ ـة يجمعـ ـ ـ ـ ـ ـون علـ ـ ـ ـ ـ ـى مراجعـ ـ ـ ـ ـ ـة سسياسسـ ـ ـ ـ ـ ـة الدعـ ـ ـ ـ ـ ـم
اŸعارضضــــــــــــة تنتقــــــــــــد غيــــــــــــاب آاجــــــــــــال ا’‚ــــــــــــاز ‘ اıطــــــــــــط ا◊كومــــــــــــي
تباينت آاراء رؤؤسضاء ﬂتلف اÛموعات الŸÈانية من ﬂطط عمل ا◊كومة ،لكنهم تقاطعوا ‘ تثم Úعدم اللجوء إا ¤ا’سضتدانة
’زمة ا’قتصضادية ،من جهتها
‘ هذا الظرف ا’قتصضادي الصضعب الذي يتميز بعدم انتعاشش أاسضعار اÙرؤقات ،ما يؤوشضر على اسضتمرار ا أ
اŸعارضضة انتقدت عدم تضضمنه آاجال ا’‚از .كما أاجمعوا على ضضرؤرة مراجعة الدعم اŸوجه أاسضاسضا إا ¤الفئات الهشضة ،موازاة مع
تثم Úا◊فاظ على السضياسضة ا’جتماعية ،ؤاعتÈؤا أان حشضد اŸوارد اŸالية أاك Èالرهانات بالنسضبة ◊كومة عبد اÛيد تبون.

رصصدتها :فريال بوشصوية

اŸعارضصة Ÿمارسصة حقوقها وفق ما يخوله لها
الدسصتور.

سضعيد ÿضضاري:

جلول جودي:

رئيسس ا÷مهورية حسسم ‘ إاشسكالية السستدانة

نوايا حسسنة ؤتطبيقها مرهون بالوفرة اŸالية

ج -دد رئ -يسس اÛم -وع-ة الŸÈان-ي-ة ◊زب ج-ب-ه-ة
ال -ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ““األفÓ-ن““ ،ت-أاك-ي-د دع-م ا◊زب
العتيد برنامج عمل ا◊كومة ،وقال ‘ تصصريح
خصس ب- -ه ““الشص- -عب““ أان رئ- -يسس ا÷م -ه -وري -ة وضص -ع
النقاط على ا◊روف وفصصل ‘ أامر كان يشصكل
مصصدر قلق للطبقة السصياسصية وللمواطن Úعموما،
ويتعلق األمر باللجوء إا ¤السصتدانة ،وهو خيار
غ Òمطروح ولن يتم اللجوء إاليه.
ا ¤جانب عدم اللجوء إا ¤السصتدانة ،فإان أاهم ما
جاء ‘ ﬂطط عمل حكومة عبد اÛيد تبون ـ
ب- - -حسصب ÿضص- - -اري ـ ال- - -ت - -أاك - -ي - -د ع - -ل - -ى ا÷انب
الج-ت-م-اع-ي ،سص-ي-اسص-ة ل رج-ع-ة ف-ي-ه-ا وغ Òق-اب-ل-ة
ل- -ل- -ن- -ق- -اشس ،إال أان األم -ر ا÷دي -د والي -ج -اب -ي ‘
الظرف الراهن– ،ديد الفئات اŸعنية بالدعم
ل- -ت- -ذهب أام- -وال ال -ت -ح -وي Ó-ت الج -ت -م -اع -ي -ة إا¤
األشصخاصس الذين رصصدت من أاجلهم ‘ ،قطاعي
الصصحة والسصكن الجتماعي.
اسصتنادا إا ¤رئيسس اÛموعة الŸÈانية للحزب
العتيد ،ل ينبغي إاغفال مسصأالة غاية ‘ األهمية
لدى تناول الشصق القتصصادي‡ ،ثلة ‘ الÎكيز
على النموذج القتصصادي الذي فرضصته معطيات
جديدة ،ويكرسس إاعطاء الفرصصة للجميع خاصصة ‘
اŸيدان الصصناعي ،إلخراج ا÷زائر من األزمة.
ا ¤ذلك سصجل إافراد اıطط حيزا لتعزيز دولة
ال -ق -ان -ون ،ب -إاع -ط -اء ال -ف -رصص -ة ل -ل -ج-م-ي-ع وخ-اصص-ة

أاك -د رئ -يسس اÛم -وع-ة الŸÈان-ي-ة ◊زب ال-ع-م-ال
ج -ل -ول ج -ودي ،أان ﬂط -ط ع-م-ل ا◊ك-وم-ة ال-ذي
ع -رضص -ه ال -وزي -ر األول ع-ب-د اÛي-د ت-ب-ون ،سص-ه-رة
أامسس ،أامام نواب اÛلسس الشصعبي الوطني ،يحمل
نوايا حسصنة ،إال أانه يفتقد Ÿيكانيزمات التطبيق
Óرقام ،كما أانه  ⁄يحدد آاجال.
ول أ
أاف- -اد ج- -ودي ‘ السص- -ي- -اق ‘ تصص- -ري- -ح خصس ب -ه
““الشصعب““ ،أان Œسصيد حسصن النوايا التي حملها
ﬂطط عمل ا◊كومة مرتبط بالوفرة اŸالية،
ومن هذا اŸنطلق فإان اإلرادة السصياسصية وحدها
غ Òكافية ‘ ،اشصارة منه إا ¤التحصصيل الضصريبي
إاذ أان حجم الضصرائب غ ÒاÙصصلة ناهز ـ وفق ما
أاكد ـذات اŸتحدث ـ  12أالف مليار دج ،باإلضصافة
إا ¤توقيف اإلعفاءات ا÷بائية ‘ اıطط وعزم
على العمل ا÷اد.
قال رئيسس اÛموعة الŸÈانية ◊زب العمال ،أان
ال -تشص -ك-ي-ل-ة ال-ت-ي Áث-ل-ه-ا سص-ت-ن-اقشس ﬂط-ط ع-م-ل
ا◊كومة ،وعلى أاسصاسصه سصتتخذ موقفها ‘ جلسصة
التصصويت ،أاما بخصصوصس بر›ة اıطط ،أاشصار
إا ¤أانها “ت بطريقة سصريعة جدا ،إاذ ” إايداع
اıطط قبل تنصصيب الهياكل التي “ت ،صصبيحة
أامسس ،وت -أاسص -ف ل -ع -دم ال -ن -ق -ل اŸب -اشص -ر ألشص -غ -ال
ا÷لسص -ات بسص -بب دف Îشص -روط ي -ل -زم ال -ت -ل -ف-زي-ون
الوطني ،ببث الشصبكة الÈا›ية اÿاصصة بالشصهر
الفضصيل.

بلعباسش بلعباسش:

خوصسصسة اŸؤوسسسسات القتصسادية
العاجزة
حمل ﬂطط عمل ا◊كومة ،أامورا ايجابية ثمنها
ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي ع-لى لسصان رئيسس
›م-وع-ت-ه الŸÈان-ي-ة ل-ل-ح-زب ب-ل-ع-ب-اسس ب-ل-عباسس،
الذي أاكد لـ ““الشصعب““ ‘ السصياق أان عدم اللجوء
ل Ó-سص -ت -دان -ة أاب -رزه -ا ،إال أان-ه ب-اŸق-اب-ل أاشص-ار إا¤
ضصرورة حشصد اŸوارد اŸالية لتغطية انخفاضس
أاسص- -ع- -ار ال- -ن- -ف- -ط ،وك- -ذا خ- -وصصصص- -ة اŸؤوسصسص- -ات
القتصصادية التي تسصجل عجزا.
Œسصيد هذا الرهان ،يتطلب ـ بحسصب ما أاكد
بلعباسس ـ جهدا إاضصافيا من ا◊كومة ،خاصصة فيما
يتعلق بإاصصÓح مالية الدولة ،وفتح باب السصتثمار
ع - -ل - -ى مصص- -راع- -ي- -ه ،وا ¤ذلك رف- -ع ال- -ع- -راق- -ي- -ل
ال -بÒوق -راط -ي -ة ب -درج -ة أاو ،¤اŸت -ع -ل -ق-ة أاسص-اسص-ا
ب -ال -ت -م -وي -ل ال -ب -ن -ك-ي ‘ م-ن-اط-ق ال-هضص-اب ال-ع-ل-ي-ا
وا÷نوب ،وكذا ضصرورة توزيع النسصيج الصصناعي
بخلق مناطق صصناعية ع Èكل الÎاب الوطني،
وعدم حصصرها ‘ اŸدن.
توقف رئيسس اÛموعة الŸÈانية لـ ““األرندي““،
ع -ن -د السص -ي -اسص -ة الج -ت -م -اع -ي -ة ل-ل-دول-ة اŸوج-ه-ة
ل-ل-ط-ب-ق-ت Úال-هشص-ة واŸت-وسص-ط-ة ،وه-و م-كسصب هام
حافظت عليه ا◊كومة ،وهي جوانب Áكن فتح
النقاشس حولها برأايه ،كما تطرق إا ¤تنويع مصصادر
التمويل بالطاقة نظرا لتزايد الطلب اÙلي ،على
أان يتم على أاسصاسس فتح نقاشس بناء وهادئ حول
الطاقات اŸتجددة ،والغاز الصصخري لسصيما وأان
الدراسصات تشص Òا ¤أان ا÷زائر تتوفر على رابع

احتياطي ‘ العا.⁄

ÿضضر بن خÓف:

الÈؤقراطية ،البنوك ؤازدؤاجية
العملة  ...عراقيل

Ãصص- -ادر ال- -ت- -م -وي -ل ،ك -م -ا ان -ت -ق -د ‡ث -ل –ال -ف
““حمسس““Œ ،ميد وإالغاء العديد من اŸشصاريع التي
قد تؤوثر على التنمية.

الشضيخ بربارة:

ظرف اقتصسادي يسستدعي الÎكيز على
القطاعات البديلة

أاكد رئيسس اÛموعة الŸÈانية لتحالف النهضصة
والعدالة والبناء ÿضصر بن خÓف ،أان ا◊كومة
حاولت من خÓل ﬂطط عمل ا◊كومة إايجاد
البديل ،للÎاكمات القتصصادية اŸطروحة خارج
اÙروقات ،إال أانها غ Òواضصحة.
اسص -ت -دل ÿضص -ر ب -ن خ Ó-ف ب-السص-ت-ث-م-ار إاح-دى
الركائز التي يراهن عليها ا÷هاز التنفيذي ،والذي
يواجه بحسصبه ““الثالوث القاتل““ الذي يحول دون
Œسصيده ‘ أارضس الواقع ،ويتعلق األمر ـبحسصبه ـ
بالبÒوقراطية وتعامل البنوك وازدواجية العملة.
خلصس ذات اŸتحدث إا ¤القول ،بأان ﬂطط
عمل ا◊كومة ““مطاط““ ول يحتوي على ““أامور
عملية““ ،وان كان يحمل وعودا ونوايا حسصنة ،إال أان
الشصعب ينتظر بحسصبه قرارات ملموسصة.

ح- -رصس رئ -يسس اÛم -وع -ة الŸÈان -ي -ة ل -ل -ح -رك -ة
الشصعبية ا÷زائرية الشصيخ بربارة ،على التذك Òبأان
ﬂطط عمل ا◊كومة يتميز عن سصابقيه ،كونه
األول ‘ ظ -ل ال -ت -ع -دي -ل ال -دسص-ت-وري ل-ل-ع-ام ،2016
إاضصافة إا ¤أانه يأاتي ‘ ظرف اقتصصادي يسصتدعي
الÎكيز على القطاعات البديلة .كما جدد بربارة
تثم Úومسصاندة برنامج رئيسس ا÷مهورية ،باعتبار
التشصكيلة تنتمي ا ¤التحالف الرئاسصي الذي دعم
ترشصحه للعهدة الرئاسصية  ،2019/ 2014لفتا إا¤
أان اıطط يحوي  5فصصول بدءاً بتعزيز ا◊ريات
والدÁقراطية واŸسصاواة ،ووصصول إا ¤السصياسصة
اÿارجية.

ناصضر حمدادؤشش:

 ÚŸعصضمان:

–ديد آاجال اإل‚از ؤالتمويل

ايجاد آاليات التجسسيد..التحدي الكبÒ

اعت Èرئيسس اÛموعة الŸÈانية لتحالف حركة
›تمع السصلم ناصصر حمدادوشس ،أان ﬂطط عمل
ا◊ك -وم-ة ع-ام وي-تضص-م-ن ““وع-ودا ع-ام-ة““ ،ك-م-ا أان-ه
ي-ف-ت-ق-د ل-ل-م-ع-اي Òال-ع-ل-م-ي-ة‡ ،ثلة ‘ األرقام على
غرار آاجال ال‚از.
أاف-اد ح-م-دادوشس ‘ السص-ي-اق ،ل ن-ن-ت-ظ-ر ك-ط-ب-ق-ة
سصياسصية الكث Òمن هذا اıطط ،ألنه ل يتضصمن
إاج -راءات ق -اب -ل -ة ل ‚Ó-از وال -دراسص-ة ،واع-ت Èأان-ه
–سصı Úططات ” عرضصها ‘ السصابق ،واألهم
من ذلك فإانه يفتقد ألهم عنصصر ويتعلق األمر

أاكد رئيسس اÛموعة الŸÈانية لكتلة األحرار،
 ÚŸعصصمان ،ضصرورة مراجعة سصياسصة الدعم التي
ينبغي أان تقتصصر على الفئات اıصصصصة لها ،كما
ثمن عدم اللجوء إا ¤السصتدانة ،مÈزا أان التحدي
الكب Òيتمثل ‘ إايجاد اآلليات لتجسصيد اıطط.
قال ‘ السصياق ،أان النوايا ا◊سصنة واإلرادة تبقى
غ Òكافية ،مشصÒا إا ¤أان الكتلة سصتسصتمع Ÿرافعة
الوزير األول ،الذي يعول عليه ‘ إاعطاء دفع لكل
القطاعات“ ،اما كما قام به عندما كان على رأاسس
قطاع السصكن.

األربعاء  ٢١جوان  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٦رمضضان  ١٤٣٨هـ

»æWh

لحياء سساخنة Ãعسسكر
«ألشسعب» ترأفق عناصسر ألشسرطة ‘ مدأهمة أ

 1500شسرطي للسسهر على رإحة
إŸـ ـ ـ ـوإطن ‘ Úلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا‹ رمضسان

أرتياح لÎأجع أ÷رÁة وحوأدث أŸرور
لمنية ع Èإأقليم ولية معسسكر خÓل ألشسهر ألكر Ëمنوه Úبتحكم
أبدى ألعديد من أŸوأطن Úأرتياحهم للتغطية أ أ
لزعاج ألتي كانت –رمهم ألسسكينة وألهدوء ألعام خاصسة
لجرأم وأ إ
أŸصسالح ألشسرطية ‘ ألوضسع وتصسديها لشستى مظاهر أ إ
خÓل ليا‹ ألسسهرأت ألرمضسانية.

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

معسسكر :ام ا.Òÿسس
عكسس ما سضجل خÓل مواسضم ماضضية
م- -ن الشض- -عÒة ال -دي -ن -ي -ة م -ن اسض -ت -ف -ح -ال
Ÿظاهر اإلجرام بأانواعه واعتداءات على
اŸواطن Úمن طرف أاشضخاصس منحرفÚ
 ⁄ت -ع -رف م -عسض -ك -ر أاي ح -ال-ة اع-ت-داء أاو
سضرقة عدا مناوشضات كÓمية ب Úأافراد
العائÓت ،حتى حوادث اŸرور تراجعت
نسضبيا ،على األقل بالوسضط ا◊ضضري أاو
اŸناطق التي تخضضع لختصضاصس مصضالح
الشضرطة.
ي- -رج- -ع األم- -ر إا ¤الن -تشض -ار اŸك -ث -ف
لعناصضر الشضرطة ‘ دوريات راكبة وراجلة
ب -ال -زي Úال -رسض -م -ي واŸد Êم -ث -ل -م -ا م -ا
رصضدته « الشضعب» خÓل مرافقتها لدورية
أام-ن-ي-ة ل-ع-ن-اصض-ر الشض-رط-ة ال-قضض-ائ-ي-ة ل-يلة
أامسس ع Èع -دة أاح -ي -اء ون -ق -اط سض -اخ -ن -ة
Ãدينة معسضكر.
جند للخطة األمنية اÿاصضة بالشضهر
الفضضيل  ٢5٠٠شضرطي من ﬂتلف الرتب،
وخصضت م -دي -ن -ة م-عسض-ك-ر ل-وح-ده-ا ١5٠٠
ع -نصض -ر شض -رط -ة Ÿوق -ع-ه-ا السضÎات-ي-ج-ي
ك-ع-اصض-م-ة ل-ل-ولي-ة ول-ت-وف-رها على مرافق
وخدمات تعرف إاقبال للمواطن Úزيادة
ع- -ل- -ى اع- -ت- -ب- -اره- -ا ال- -وج- -ه- -ة اŸفضض -ل -ة
للمواطن Úمن ﬂتلف البلديات والقرى
‘ الفÎات الليلية سضواء للسضمر أاو التجوال
أاو التسضوق.
مع تزايد ا◊ركة التجارية خÓل أايام
رمضض- -ان وال- -ت- -ي  ⁄ت -ك -ن خ -اصض -ة ف -ق -ط
بالعشضر األواخر ،تولت مصضالح الشضرطة
مهام تنظيم شضؤوون اŸدينة التي تخلت
ع- -ن -ه -ا السض -ل -ط -ات اŸدن -ي -ة وف -ع -ال -ي -ات
اÛت - -م - -ع اŸد Êخ - -اصض - -ة م - -ن ج- -انب
النظافة.
“ركز عناصضر الشضرطة بقلب اŸدينة
ال -ذي ي -ع -ج ب -ح-رك-ة ال-راج-ل Úوالزدح-ام
اŸروري ل يعني أان باقي األحياء وضضعت
‘ الهامشس.هذا ما لحظناه من خÓل
الدورية األمنية التي رافقناها .تب Úلنا أان
عمل الشضرطة ل يقتصضر على مواجهة
ا÷رÁة أاو ت -ن -ظ -ي -م ح -رك -ة اŸرور ،إا‰ا
يتعدى حتى لرفع اÓŸحظات البسضيطة
وال-ع-ن-اي-ة ب-انشض-غالت اŸواطن ÚاŸتعلقة
م-ث Ó-ب-غ-ي-اب اإلن-ارة ال-ل-ي-ل-ي-ة ‘ األح-ي-اء،
انقطاعات اŸياه ،التجمهر غ Òالعادي
ل -ل -م -واط-ن Úوم-ا ي-تسض-بب ف-ي-ه م-ن إازع-اج
للسضكان خاصضة بعد منتصضف الليل.
اإلزع -اج اآلخ -ر ال -ذي ت -ت -وق -ف ع -ن -ده

الشضرطة يخصس الرمي العشضوائي للنفايات
اŸنزلية أاين يضضطر عنصضرها إا ¤اإلبÓغ
عن التجاوزات ‘ هذا الشضأان واتخاذ ما
ي - -ل - -زم م- -ن اتصض- -الت وإاج- -راءات –رك
سضكون من تخلى عن وظيفته سضهوا أاو
عمدا.
‘ ›ال ت- - -ن - -ظ - -ي - -م ح - -رك - -ة اŸرور،
اضض -ط -رت مصض -ال -ح الشض -رط -ة إا ¤ات -خ -اذ
بعضس اإلجراءات السضتثنائية منها غلق
بعضس اŸمرات ‘ أاوقات الذروة خاصضة
ع-ل-ى مسض-ت-وى سض-اح-ة ال-رك-اب-ة ال-ت-ي تعتÈ
القلب النابضس للمدينة وا◊ركة التجارية،
إاضض -اف -ة إا ¤ت -وج -ي -ه اŸرك -ب-ات وت-ن-ظ-ي-م
ح -رك -ة سضÒه -ا ت -ف -ادي -ا لنسض -داد ح -رك -ة
اŸرور.
‘ هذا الشضأان قال اŸكلف باإلعÓم
والعÓقات العامة لدى مصضالح الشضرطة
مصضطفى سضكفال لنا ،أان النتشضار األمني
لعناصضر األمن العمومي وتدخل عناصضر
ب -اق -ي مصض -ال -ح الشض -رط -ة ل-فك الخ-ت-ن-اق
وتسض -ه -ي -ل ح -رك -ة اŸرور ت -رك ان -ط-ب-اع-ا
إايجابيا لدى السضكان خاصضة ‘ ظل عدم
تسض -ج -ي -ل ح-وادث م-رور جسض-ي-م-ة ب-إاق-ل-ي-م
اختصضاصس الشضرطة خÓل الشضهر الكرË
ه- -و م- -ؤوشض- -ر إاي- -ج- -اب- -ي ي- -دل ع -ل -ى ‚اح
اıطط األمني.
بحسضب أارقام مصضالح األمن العمومي
لشضرطة معسضكر ” ،مراقبة  ٢٤٧٠مركبة
خÓل الفÎة اŸاضضية ‘ إاطار اإلجراءات
األم -ن -ي -ة اŸع-م-ول ب-ه-ا إلح-ب-اط ﬂت-ل-ف
أاشضكال ا÷رÁة.
‘ هذا الشضأان ل بد من اإلشضارة إا¤
ارت- -ي- -اح السض- -ك- -ان م- -ن اإلج -راءات ال -ت -ي
اتخذتها مصضالح أامن معسضكر ‘ القضضاء
ك -ل-ي-ا ع-ل-ى ظ-اه-رة ال-دراج-ات ال-ن-اري-ة أاو
ا◊د م -ن -ه -ا ع -ل -ى األق-ل ب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-ف-ئ-ة
اŸتهورة التي تشضكل خطرا على راكبها
وما تثÒه من إازعاج إاضضافة إا ¤اعتبارها
إاح - -دى ال - -وسض - -ائ - -ل اŸسض - -ه - -ل - -ة ◊رك- -ة
اÛرم Úومروجي اıدرات.
فقد “كنت الشضرطة ◊د السضاعة من
ح - -ج- -ز  ٣٠٠دراج -ة ن -اري -ة وال -ع -م -ل-ي-ة
متواصضلة.

ترإجع معدل إإ’جرإم وإ’عتدإءإت

رصض- - -دت «الشض - -عب» خ Ó- -ل ال - -دوري - -ة
األم -ن -ي -ة ل -ع -ن -اصض -ر الشض -رط -ة ال-قضض-ائ-ي-ة
وشض- -رط -ة اŸرور ع Èا◊واج -ز الأم -ن -ي -ة
ال -ث -اب -ت -ة Ãداخ -ل م -دي-ن-ة م-عسض-ك-ر وعÈ

إ◊ماية إŸدنية ترسسخ قيم
إلتضسامن و إإ’نسسانية

نظمت أامسس مديرية ا◊ماية اŸدنية
ل -ولي -ة م -عسض -ك -ر م-أادب-ة إاف-ط-ار ج-م-اع-ي
للذين شضاركوا وجبة اإلفطار السضاخنة مع
العجزة واŸسضن ÚاŸقيم Úبدار العجزة
◊ي خصضيبية ‘ أاجواء حميمية دافئة،
ÿصضت أاج -م-ل م-ع-ا ÊالÎاح-م وال-ت-ك-اف-ل
الجتماعي.
 ⁄يفوت إاطارات ا◊ماية اŸدنية Ãن
فيهم اŸدير الولئي اŸقدم ﬁمد شضهب
ال-ع Úورؤوسض-اء ال-وح-دات ال-ث-ان-وي-ة فرصضة
الحتكاك بالعجزة واŸسضن Úلتعويضضهم
قسضطا من ا◊نان العائلي وسضط أاجواء
م-ؤوث-رة ج-دا ،ت-ب-عت ب-ع-د اإلف-ط-ار ب-ح-ف-ل
‡يز على شضرف ضضيوف ا◊ماية اŸدنية
من عجزة ومسضن Úوكذا أاصضدقاء ا÷هاز
من مواطن Úتلقوا تكوينا ‘ اإلسضعافات
األولية خÓل فÎات ماضضية.

١٧٣٦٩

عائÓت  ⁄تسستفد من ألÎحيل بالعاصسمة تتسساءل:

هل يعقل عدم إلرد على إلطعون بعد سسنت Úمن إيدإعها؟
أشستكت عائÓت  ⁄تسستفد من
ألÎح -ي -ل ‘ أل-ع-م-ل-ي-ات ألسس-اب-ق-ة
ب -ال -ع -اصس -م -ة ،صس -ع -وب -ة –صس -ي -ل
ت -ك -ال -ي -ف ك -رأء مسس -اك -ن تضس -م-ن
ك-رأم-ت-ه-ا ،ب-ع-د أن ب-اتت ع-م-ل-يات
ألبتزأز وأŸسساومات تÓحقها من
ط -رف أصس-ح-اب أŸب-ا ÊأŸع-روضس-ة
ل Ó-إي -ج-ارÛ ،رد م-ع-رف-ت-ه-م أن-ه-م
مقصسون من ألسستفادة من عملية
ألÎح-ي-ل ،و›Èون ع-ل-ى أإي-جاد
سسقف ياأويهم ،ليعمد هوؤلء أإ¤
رف- -ع سس- -ع- -ر ألإي -ج -ار ،غ Òأآب -هÚ
بظروفهم ألصسعبة.

ح-ت-ف-ه .ك-م-ا اأن-ن-ا ن-قضض-ي ل-ي-ال ب-يضضاء
عند نزول اŸطر ،دون ا◊ديث عن
ا◊ر الشض -دي -د وغÒه -ا م -ن اŸت -اعب
التي تÓحقنا.
واأشضار عدلن ‘ سضياق متصضل اإ¤
اأن وضضعيته ل تقتصضر على شضخصضه
فقط ،بل هناك مئات العائÓت التي
اأب -ع -دت م -ن الÎح-ي-ل ت-ع-ا Êالأم-ري-ن
فهناك من وصضل اإ ¤مرحلة الطÓق
وه- -ن -اك م -ن اأودع زوج -ت -ه واأولده ‘
ال -ب-يت ال-ع-ائ-ل-ي والأك Ìم-ع-ان-اة اأرج-ع
زوجته واأولده اإ ¤بيت اأهلها اإ ¤غاية
ا◊صضول على سضكن.

يسضرد «عدلن/ز» وهو غ Òمسضتفيد
م- -ن الÎح- -ي- -ل م- -ن م- -وق- -ع ال -ب -اخ -رة
اÙطمة اŸاأسضاة التي تطارد عائلته
م -ن -ذ ع -م -ل -ي -ة الÎح-ي-ل ال-ت-ي “ت ‘
اأكتوبر  ،٢٠١5حيث ” اإحالتهم على
÷نة الطعون قائ Óلنا « :لقد كانت
اأي -ام -ا عصض -ي -ب -ة ف -ق -د ” اإب-ع-ادن-ا اأن-ا
وعائلتي من الÎحيل.اأنا متزوج واأب
لطفل .Úكنت اأعيشس رفقة اأبي واأمي و
 ٠٤اإخوة ‘ بيت Úقصضديري ..Úكنا
نعيشس ‘ ولية داخلية بشضرق البÓد
حيث الفقر واŸعاناة ،و  ⁄يكن لنا
سض - -وى ب - -يت قصض- -دي- -ري اضض- -ط- -ررن- -ا
لإدخ- - -ال ال- - -ك- - -ه- - -رب- - -اء ب- - -ع- - -د دف - -ع
اŸسض -ت-ح-ق-ات ،ووصض-ل ال-ك-ه-رب-اء ب-ات
شضبحا لنا حيث ” بناء ا◊جج عليه
لإحالتنا على ÷نة الطعون».
وواصضل عدلن  »:اأثبتنا اأك Ìمن
مرة على مسضتوى دائرة الدار البيضضاء
وولية ا÷زائر باأننا ل ‰لك مسضكنا
باسضمنا ولكن واإ ¤غاية اليوم ل ‰لك
ردودا واضضحة من ÷ان الطعون هذه
التي  ⁄تسضتدعنا ›ددا و ⁄تسضمع لنا
وه- -ذا الصض- -مت ال- -ره- -يب ي- -زي- -د م -ن
ماأسضاتنا».
قال عدلن الذي يعمل تاجر فواكه
بضض -واح -ي ب -رج ال -ك-ي-ف-ان ،اإن م-ت-اعب
ا◊ي -اة زادت ب -ح -دة وال -ع -ائ -ل -ة ال-ي-وم
مهددة بالنفصضال لأننا عاجزون عن
دفع اأسضعار الكراء ،حيث ارتفعت من
 ١5األف دج اإ ٢٠ ¤األف دج ،ودفع هذا
اŸبلغ شضهريا ل يعني اأننا ‘ ظروف
جيدة فالبناية التي نحتمي فيها غÒ
مكتملة ،وحتى ا◊ائط الذي يحيط
بالسض ⁄Óمنعدم واÿطر ﬁدق بنا
ف -اإذا سض -ق -ط ف -رد م -ا Áك-ن اأن ي-ل-ق-ى

تسض -اءل ع -دلن ع -ن ان -ع-دام ث-ق-اف-ة
التصضال ب Úالإدارة واŸواطن موؤكدا
ب -اأن -ه يشض-ع-ر ب-الإه-ان-ة ع-ن-دم-ا ي-ذهب
ل -ل -ولي -ة اأو ال -دائ-رة لÓ-سض-ت-فسض-ار ع-ن
ال -ط -ع -ن ال -ذي اأودع -ه ق -ائ »: Ó-ال -ك-ل
يتهرب ول ردود مكتوبة باÿتم تعكسس
السض -ل -وك ا◊ضض -اري .ف-ح-ت-ى ال-ي-وم ل
نعرف ما هو مصضÒنا واإن كان لنا حق
‘ السض- -ك- -ن اأم ل ف- -ل- -و ك -ان الأم -ر ‘
القضضاء لوصضلت الدعوى اإ ¤نهايتها
لكن اليوم ل موت ول حياة».
وذك -ر ‘ سض -ي-اق م-تصض-ل ب-اأن-ه ت-ق-دم
ب- -ط- -ع- -ن ل- -ل -وا‹ ع -ب -د ال -ق -ادر زوخ بـ
«منتدى الشضعب» موؤخرا وسضلمه يدا
بيد لشضخصضه ولكن اإ ¤غاية اليوم ل
يوجد رد واضضح.

حكيم بوغرارة

ال -ن -ق -اط السض -اخ -ن -ة اŸع -روف-ة ب-ع-اصض-م-ة
الولية ،ارتياحا بالغا وسضط السضكان الذين
ي -فضض -ل -ون قضض -اء سض -ه-رات-ه-م ال-رمضض-ان-ي-ة
باألماكن اıصضصضة إلقامة ا◊فÓت أاو
ع- -ل- -ى مسض- -ت -وى ح -دي -ق -ة ال -تسض -ل -ي -ة ◊ي
خصضيبية.
وب -حسضب ع -ي -ن -ة م -ن ه -ؤولء ،ف -ق-د زاد
النتشضار األمني من درجة –فيزهم على
قضض - - -اء ل - - -ي- - -ا‹ رمضض- - -ان ‘ اÿارج إا¤
سضاعات متقدمة من الفجر.
وب- -ع- -د مضض- -ي األي- -ام اŸع -دودات م -ن
الشضهر الفضضيل ⁄ ،تسضجل مصضالح األمن
ال- -ولئ -ي أاي ح -الت غ Òع -ادي -ة ÷رائ -م
تسض -ت -ح -ق ال -ذك -ر ،ع -دا تسض -ج-ي-ل ﬁاول-ة
اعتداء واحدة ” التصضدي لها ‘ عÚ
اŸكان واألوان بفعل تواجد دورية راجلة
لعناصضر الشضرطة.
‘ حصضيلة الشضرطة القضضائية خÓل ٢٠
ي -وم -ا اŸاضض -ي -ة م -ن الشض -ه-ر ال-فضض-ي-ل ”
فحصس هوية  ٨٩٩شضخصس ‘  ١٣5عملية
أامنية ” ،توقيف  ٧٦شضخصضا منهم ٢٠
شضخصضا ” إايداعه ا◊بسس لكونه ﬁل
ط - -لب ا÷ه- -ات ال- -قضض- -ائ- -ي- -ة ،و‘ ›ال
مكافحة اıدرات ” ،حجز كمية من
الكيف اŸعالج مقدر وزنها بـ ١5٠غ و5٣١
قرصس مهلوسس ‘ عمليات أامنية متفرقة
تورط فيها  ١٨شضخصضا منهم  ١٤شضخصضا
صضدر ‘ حقهم أامر باإليداع.

العدد
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إنعدإم إ’تصسال يزيد من ياأسسنا

مزرعة بوعبد إلله بزرإلدة
...وإŸعاناة تتوإصسل

ل يختلف حال عديد العائÓت غÒ
اŸسض- -ت- -ف- -ي -دة م -ن الÎح -ي -ل Ãزرع -ة
بوعبد الله بزرالدة ،حيث اأكد وحيد
بلحاج لـ»الشضعب» »:بعد  ٠٦اأشضهر من
اإقصضائنا من عملية الÎحيل واإحالتنا
على ÷ان الطعون  ⁄يظهر اأي شضيء
حول مسضتقبلنا .نحن  ٦عائÓت فقط
 ⁄ترحل حيث اأكدوا ‹ اأنني ورثت
اأمرا ،اأما وبعد منحهم كل الدلئل
اليوم اأنا تائه ب Úدائرة زرالدة وولية
ا÷زائر من اأجل ا◊صضول على حقي
‘ السضكن و ⁄شضمل عائلتي اŸشضتتة،
حيث كل يوم تتضضاءل الآمال ‘ ظل
وج -ود ع-ائÓ-ت ت-ن-ت-ظ-ر م-ن-ذ اأك Ìم-ن
سضنت.Ú

بعد معاناة ‘ بناءأت هشسة

ترحيل  236عائلة إ ¤سسكنات ’ئقة بأاحمر إلع Úبتيبازة
ح- - -ظ - -يت  236ع -ائ -ل-ة م-ق-ي-م-ة
بسس- -ك- -ن- -ات هشس- -ة وأك- -وأخ ب- -ثÓ- -ث -ة
دوأوير ببلدية أحمر ألع Úبولية
ت-ي-ب-ازة ،أمسس ،ب-ع-م-ل-ي-ة ت-رحيل إأ¤
سسكنات لئقة –توي على ﬂتلف
ألشسبكات ألتي توفر ظروفا معيشسية
كرÁة إأضسافة إأ ¤توفر عّدة مرأفق
أج - -ت - -م - -اع- -ي- -ة ب- -ج- -وأر ألسس- -ك- -ن- -ات
أ÷دي- -دة ك- -ال- -ث- -ان- -وي- -ة وأŸدرسس- -ة
وي- -وشسك مشس- -روع أŸت- -وسس -ط -ة ع -ل -ى
لشسغال.
نهاية أ أ

تيبازة :عÓء ملزي
ي -ع -ت Èح -ي سض -ي -دي ال -ك-ب Òب-ال-ن-اح-ي-ة
ا÷نوبية اŸعروف بحي العنصضر والذي
يحوي حوا‹  ١5٠عائلة ‘ ظروف مزرية
م -ن أاك Èاألح -ي -اء اŸع -ن -ي-ة ب-الÎح-ي-ل ‘
ع -م -ل-ي-ة أامسس ب-اإلضض-اف-ة إا ¤ح-ي ك-رم-اد
سض -ل -ي -م -ان ب -ا÷ه-ة ا÷ن-وب-ي-ة أايضض-ا وح-ي
الباطوار باıرج الغربي للمدينة بحيث
” ت -رح -ي-ل ال-ع-ائÓ-ت اŸع-ن-ي-ة إا ¤ح-يÚ
ّ
جديدين يضضمان  ٢٣٦مسضكن ويقع ا◊ي
األول بالقرب من مركز التكوين اŸهني
فيما تقع ا◊صضة اŸتبقية بحي بن دباب.
وج- -رت ع -م -ل -ي -ة الÎح -ي -ل ‘ ظ -روف

عادية بالنظر إا ¤شضوق العائÓت اŸعنية
ل -دخ -ول سض -ك -ن-ات-ه-ا ا÷دي-دة وم-غ-ادرت-ه-ا
Óكواخ والسضكنات الهشضة التي كانت تقيم
ل أ
بها ،فيما لوحظ اسضتياء وتذّمر لدى بعضس
العائÓت اŸقيمة بنفسس األحياء اŸعنية
بالÎحيل اإل اأّنها  ⁄تسضتفد من سضكنات
ج- -دي -دة ألسض -ب -اب ﬂت -ل -ف -ة وذلك وف -ق -ا
ل-ل-ت-ح-ق-ي-ق-ات الج-ت-م-اعية واإلدارية التي
أاجرتها السضلطات اÙلية.
كما Œدر اإلشضارة هنا إا ¤أاّن ‡ثلÚ
عن العائÓت اŸقصضية كانوا قد احتجوا
أاول أامسس وسضط اŸدينة وبلغ بهم األمر
إا ¤تخريب الباب اÿارجي Ÿقر الدائرة
ا÷دي -د Ãع -ي -ة م -ك-ت-ب Úب-ه ،األم-ر ال-ذي
أارغم قوات األمن على التدّخل اŸباشضر
وت-وق-ي-ف  ٩م-ن-ه-م ل-ي-ت-م ت-ق-دÁه-م لوكيل
ا÷م- -ه- -وري- -ة Ùك- -م- -ة ح -ج -وط ب -ت -ه -م
التخريب العمدي Ÿلكية عمومية ،وكانت
ب -عضس ال -ع -ائ Ó-ت غ ÒاŸع -ن -ي -ة ب -ع-م-ل-ي-ة
الÎح -ي -ل ق -د اأك-دت أاّن-ه-ا ك-انت السض-ب-اق-ة
Óق -ام -ة ب -ا◊ي اŸذك-ور وأاّن-ه-ا ل –وز
ل -إ
على مسضاكن أاخرى تأاويها ‘ حال هدم
سض-ك-ن-ات-ه-ا ا◊ال-ي-ة م-ط-ال-ب-ة بÎك األم-ور
على حالها اإ ¤ح Úإايجاد حل يضضمن لها
كرامتها وحقوقها.

 info@ech-chaab..comالعدد
١٧٣٦٩ www.ech-chaab.com
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الإفطار على صصوت أامواج البحر ..والسصهر على نغمات الفن األصصيل إالى سصاعات متأاخرة
تشس -ه -د ال -واج -ه -ة ال -ب -ح -ري -ة ل-ل-ع-اصس-م-ة
«الصس- -ابÓ- -ت» إاق- -ب- -ا’ ك -ب -ي -را م -ن ط -رف
العائÓت العاصسمية في الشسهر الفضسيل،
من أاجل قضساء أاوقات من الراحة بعيدا
ع -ن ج -دران ال -م -ن -زل و ضس -غ -ط ال -ع -م -ل
اليومي ،فقد تحّول هذا الفضساء الشساسسع
Óولياء وأابنائهم
إال-ى م-ت-ن-فسس ح-ق-ي-ق-ي ل أ
ب -ع -دم -ا ت ّ-م ت -ه -ي -ئ -ة ال -م -ك -ان ب-ال-م-راف-ق
الضسرورية التي تضسمن راحة الوافدين
م -ن ك -ل ال -ج -وانب ،وه-و م-ا وق-فت ع-ل-ي-ه
«الشس- -عب» خÓ- -ل اسس- -ت- -طÓ- -ع -ه -ا أاج -واء
السس -ه -رات ال -رمضس -ان-ي-ة وف-ق-ا ل-ل-ب-رن-ام-ج
ال -مسس -ط -ر م -ن ط -رف م -دي -ري -ة الشس-ب-اب
وال-ري-اضس-ة وال-ت-رف-ي-ه ل-و’ي-ة ال-ج-زائ-ر،
تحت إاشسراف مؤوطرين وعمال لهم خبرة
في هذا المجال.

اسستطÓع :نبيلة بوقرين
تتواصضل فعاليات «ليالي رمضضان» التي تنظمها
م -دي-ري-ة الشض-ب-اب وال-ري-اضض-ة وال-ت-رف-ي-ه ل-و’ي-ة
ال-ج-زائ-ر ف-ي ط-ب-ع-ت-ه-ا ال-ث-ان-ي-ة ب-ق-ري-ة التسضلية
المتواجدة «بالصضابÓت» إالى غاية آاخر يوم من
الشضهر الفضضيل ،بعرضض برامج متنوعة خاصضة
بالكبار والصضغار في نفسض الوقت حتى يجد
ال-ج-م-ي-ع رغ-ب-ات-ه-م وأاذواق-ه-م م-ن أاج-ل ت-غ-ي-ي-ر
اأ’ج -واء ب -ع -د اإ’ف -ط -ار ل -ت -ج -اوز ع -ن -اء ال-ي-وم
وتجديد طاقتهم بما أاننا في فصضل الصضيف
والعائÓت العاصضمية دائما تبحث على مثل
هذه الفضضاءات حتى تخرج لي Óلكي تسضتمتع
بسضهراتها.
يقّدر عدد الوافدين إالى منتزه الصضابÓت في
اأ’يام العادية  ٤آا’ف زائر ،مثلما كشضف عنه
أاح-د ال-ق-ائ-م-ي-ن ع-ل-ى السض-ه-رات ال-ت-ي ت-ن-ظمها
مديرية الشضباب والرياضضة للعاصضمة ،ويتجاوز
في عطلة نهاية اأ’سضبوع  ٦آا’ف زائر ،وهو ما
يعكسض نجاح البرنامج الثري والمتنوع الذي تمّ
تسض-ط-ي-ره وسض-ه-ر ع-ل-ى ت-ط-ب-ي-ق-ه ع-دد كبير من
ال -ع -م -ال واإ’ط -ارات ح-ت-ى ’ ت-ك-ون ه-ن-اك أاي
نقائصض انطÓقا من النقاط التي تّم تسضجيلها
في الطبعة اأ’ولى ،خاصضة أانه فضضاء مفتوح
والدخول مجاني للجميع.
ينطلق البرنامج الترفيهي في حدود السضاعة
العاشضرة لي Óويسضتمر إالى غاية الواحدة صضباحا
وهذا التوقيت مناسضب جدا للعائÓت من أاجل
قضضاء حاجياتها في المنزل بعد تناول اإ’فطار
وإانهاء أاشضغال البيت ،ثم التنقل لقرية التسضلية
لÓسضتمتاع بالعروضض الموجودة وبعدها العودة
إالى منازلهم لتناول وجبة السضحور وكل هذه
اأ’م- -ور ك- -انت مضض- -ب- -وط- -ة ب- -دق -ة م -ن ط -رف
ال-م-ن-ظ-م-ي-ن ب-م-ا ي-وف-ر راح-ة المواطنين الذين
ط-ال-م-ا ك-ان-وا ي-ب-ح-ث-ون ع-ن م-ث-ل ه-ذه اأ’م-اكن
ل-ل-ه-روب م-ن ضض-ج-ي-ج ال-م-دي-ن-ة وزحمة المرور
وتعب الصضيام والحر يأاتي ذلك بالتنسضيق مع
ديوان مؤوسضسضات الشضباب بمشضاركة الجمعيات
الشضبانية ومختلف دور الشضباب.

لم يقتصضر البرنامج الواجهة البحرية فقط بل
شض-م-ل ال-ب-رنامج  ١٣م-ق-اط-ع-ة م-ن أاج-ل ت-قليل
الضضغط ومن جهة أاخرى حتى يتسضنى للعائÓت
ال -ع -اصض -م -ة ت -ج-نب ع-ن-اء السض-ف-ر وال-ب-حث ع-ن
وسضائل النقل واأ’مر يتعلق بتلك التي تقطن
ب- -ع- -ي -دة ع -ن «الصض -اب Ó-ت» ب -إادراج السض -اح -ات
ال -ع -م -وم -ي -ة وال -فضض -اءات ال -م -ف -ت-وح-ة ودور
الشضباب على غرار كل من الرويبة ،بئر
خ-ادم ،ال-ك-ال-ي-ت-وسض ،سض-اح-ة أاول م-اي،
ال-ب-ري-د ال-م-رك-زي ،ح-دي-ق-ة تيفريتي
ب -ال -ت -نسض -ي -ق م -ع ب -ل -دي -ة ال -ج -زائ-ر
ال-وسض-ط-ى ،ال-مسض-اب-ح ه-ي اأ’خ-رى
م -ع -ن-ي-ة ب-ه-ذا ال-ب-رن-ام-ج ال-م-ت-ن-وع
ل -ل -راغ -ب -ي -ن ف -ي م-م-ارسض-ة ه-واي-ة
السض-ب-اح-ة واأ’م-ر ي-ت-عّ-ل-ق ب-ك-ل م-ن
مسض- -ب- -ح ال- -ع- -ن- -اصض- -ر ،ب- -ئ -ر ت -وت -ة،
الكاليتوسض ،أاول ماي.

واب-ن-ت-ي ل-ل-م-رة ال-ث-ال-ثة خÓل
هذا الشضهر ،في البداية كنت
م -ت -رددا أ’ن -ن -ي ت -خّ-وفت م-ن
غياب المرافق الضضرورية،

الفترة
الحالية ’
ت-ع-رف اك-ت-ظاظا
ك-ب-ي-را ع-كسض م-ا سض-ي-ك-ون ع-ل-ي-ه ال-ح-ال ب-ع-د
ال-ع-ي-د ،ول-ه-ذا ف-إان اأ’سض-ر ال-ع-اصض-م-ي-ة تريد
اسض -ت-غÓ-ل ه-ذه ال-ف-ت-رة لصض-ال-ح-ه-ا ف-ي ظّ-ل
وجود رجال اأ’من من أاجل الحفاظ على
الهدوء وحتى ’ تكون أاي تجاوزات وهذا
أاثار اسضتحسضان المتواجدين.

لألطفال حصصة األسصد من النشصاطات

إاجماع على وجود الراحة واألمن
تّم برمجة جلسضات فنية نشضطها عدة فنانين
ف -ي ط-اب-ع الشض-ع-ب-ي ،ال-ق-ب-ائ-ل-ي ،ال-راي وط-ب-وع
أاخرى راقت اسضتحسضان العائÓت الحاضضرة
ب-ع-دم-ا اسض-ت-نشض-ق-وا ن-ف-حات الفن اأ’صضيل
ف-ي ال-ه-واء ال-ط-ل-ق وظ-روف ت-ن-ظ-ي-م-ية
محكمة من خÓل توفير كل الشضروط
وهذا ما أاكده لنا بعضض المواطنين
الذين اقتربنا منهم خÓل جولتنا
ع -ل -ى غ -رار السض -ي -دة ح -وري-ة ال-ت-ي
ج- - -اءت رف- - -ق- - -ة أاب - -ن - -ائ - -ه - -ا إال - -ى
«الصضابÓت» وقالت في هذا الشضأان
«منذ اأ’سضبوع اأ’ول ونحن نأاتي إالى
م- -ن- -ت- -زه «الصض- -اب Ó-ت» ب -ع -د اإ’ف -ط -ار
مباشضرة أ’ننا وجدنا راحتنا هنا واأ’جواء
رائعة رفقة الفنانين الذين نشضطوا السضهرات
وهذا ما جعلنا ننسضى التعب واإ’رهاق ونتمنى
أان تكون هناك مبادرات ممثالة حتى نجد أاين
نذهب خÓل فصضل الصضيف».
من جهتها سضامية التي جاءت رفقة عائلتها
قالت لنا «جئنا عدت مرات إالى الصضابÓت
رفقة الوالدين وأاختي حتى أانسضى التعب الذي
مررت به عندما كنت أاراجع ’متحانات شضهادة
البكالوريا حتى أارتاح وفي نفسض الوقت لكي
أاسضتمتع بهذا المنظر الجميل والعروضض الفنية
والنشضاطات الفكرية الموجودة والتي جعلتنا
نداوم على مجيئنا كل يوم بعد اإ’فطار ،كما
أاع-ج-ب-ن-ي ال-ت-ن-ظ-ي-م ال-م-ح-ك-م سض-واء م-ن جانب
القائمين على هذه النشضاطات أاو رجال اأ’من
المنتشضرين في كل مكان ولهذا كلنا نرغب في
أان ت -ك -ون ب -رام -ج م -م -اث-ل-ة مسض-ت-ق-ب Ó-ح-ت-ى ’
نضضطر للتنقل إالى أاماكن بعيدة أ’ننا نقطن في
برج الكيفان ،خاصضة أان الطريق بعد اإ’فطار
يشضهد زحمة كبيرة».
لم يختلف رأاي عيسضى الذي جاء رفقة عائلته
هو اآ’خر وقال« :جئت رفقة زوجتي ،ابني

م -دي-ري-ة الشض-ب-اب وال-ري-اضض-ة وال-ت-رف-ي-ه ل-و’ي-ة
ال -ج -زائ -ر رّك -زت ك -ث-ي-را ع-ل-ى اأ’ط-ف-ال أ’ن-ه-م
الشض -ري -ح -ة ال -م -ه -م-ة ،خ-اصض-ة أان-ه-م ف-ي ف-ت-رة
العطلة الصضيفية حتى يرتاحوا من التعب
الذي نال منهم بعد موسضم دراسضي
شض -اق ل -ك -ي يسض -ت -رج -ع -وا ق -واه-م
وي-ج-ددون ط-اق-ت-ه-م اسض-ت-ع-دادا
ل -لسض -ن -ة ال -دراسض -ي -ة ال -ق -ادم-ة
ب-م-ع-ن-وي-ات ع-ال-ية تسضاعدهم
ف -ي ال -ت -ف -وق ف -ي مشض-واره-م
ال -دراسض -ي أ’ن-ه-م ح-م-اة ه-ذا
الوطن ومسضتقبله ،حيث كانت
لهم حصضة اأ’سضد من البرامج
وال -نشض -اط-ات ال-م-وج-ودة ف-ي ك-ل
الفضضاءات اأ’ماكن المذكورة ،من
خÓل توفير اأ’لعاب بشضتى أانواعها.
ُخ ّصضصضت مسضاحة شضاسضعة للجيل الصضاعد
وتضض -م -نت أال -ع -اب-ا ل-ل-ت-رف-ي-ه ع-ل-ى غ-رار رك-وب
ال -دراج -ات ،سض -ي -ارات صض -غ -ي -رة ال -ح-ج-م ،ك-رة
ال -ق -دم ،ال -ت -زح -ل -ق م -ن ال-راف-ع-ة وال-ت-زل-ج ف-ي
اأ’رضض بواسضطة أاحذية خاصضة بهذا الشضأان،
القفز وأاخرى اختبار الذكاء رفقة مختصضين
ف-ي ه-ذا ال-م-ج-ال واأ’م-ر ي-ت-عّ-ل-ق ب-الشض-ط-رن-ج،
تركيب القطع للحصضول على أاشضكال أاو كلمات
م-خ-ف-ي-ة ،اأ’شض-غ-ال ال-ي-دوي-ة ،أال-عاب الكترونية،
الرسضم ،الرقصض ،مسضابقات فكرية ،العروضض
ال-ب-ه-ل-وان-ي-ة م-ت-ن-وع-ة وت-ح-م-ل رسض-ائ-ل بطريقة
بسضيطة على غرار النظافة ،الروح الرياضضية
خÓ- -ل ال- -م -ن -افسض -ة ،ا’ح -ت -رام ،حب ال -وط -ن،
ال-ح-ف-اظ ع-ل-ى اأ’م-اك-ن ال-ع-م-وم-ي-ة ،مع تسضليم
جوائز رمزية للفائزين لتشضجيعهم أاكثر كل هذه
ال- -م- -واضض -ي -ع أام -ت -عت اأ’ط -ف -ال ال -ذي -ن ك -ان -وا
حاضضرين رفقة عائÓتهم .اقتربنا من بعضض
اأ’ط-ف-ال ال-ح-اضض-ري-ن ب-ال-م-ن-ت-زه م-ن أاجل أاخذ
خرت
انطباعهم في اأ’جواء الرائعة التي سض ّ
لهم قال لنا طارق «اسضتمتعت كثيرا باأ’لعاب
ال -م -وج -ودة ف -ي م -ن -ت -زه «الصض -اب Ó-ت» خ-اصض-ة
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لكن عندما أاتيت مع صضديقي وعائلته اكتشضفت
أان اأ’مور تغيرت وتحسضنت كثيرا بالمقارنة مع
السضنة الماضضية ما جعلني أاكرر المجيء ،كما
أان اأ’طفال أاعجبوا كثيرا باأ’لعاب المتنوعة
الموجودة في المنتزه إاضضافة إالى وجود أامور
أاخرى متعلقة باأ’كل ،الحلويات ،الماء وهي
ب-أاسض-ع-ار م-ع-ق-ول-ة وأاط-لب م-ن ج-م-ي-ع العائÓت
العاصضمية المجيء إالى هذا الفضضاء لÓسضتمتاع
بالنشضاطات الثقافية والترفيهية الموجودة و’
Óشض- -ارة ،ف -إان ب -عضض
تضض-ي-ع-وا ال-ف-رصضة» .ل - -إ
ال -ع -ائ Ó-ت فّضض -لت ت -ن-اول وج-ب-ة اإ’ف-ط-ار ف-ي
م- -ن- -ت- -زه «الصض- -ابÓ- -ت» م- -ن خÓ- -ل ت- -حضض -ي -ر
المأاكو’ت والتنقل إالى شضاطئ البحر لÓسضتماع
بزرقته ومن جهة أاخر ى أ’ن هذا الفضضاء يحتل
م-ك-ان-ا اسض-ت-رات-ي-ج-ي-ا ،وي-ب-ق-ون هناك إالى غاية
سضاعة متأاخرة من الليل وكل هذا يدخل في
رغبتهم المتمثلة في تغيير اأ’جواء المعتادين
ع -ل -ي-ه-ا خÓ-ل ه-ذا الشض-ه-ر ال-ك-ري-م خ-اصض-ة أان

اأ’لعاب اإ’لكترونية وركوب الدراجات وسضآاتي
كل يوم لكي أالعب هنا رفقة أاخي ،أامي ،أابي
وجدتي» من جهتها البرعومة رانيا التي جاءت
رفقة والدتها وخالتها اسضتمتعت كثيرا بورشضة
ال -رسض -م وق -الت «ف -رحت ك -ث-ي-را ب-وج-ود ورشض-ة
للرسضم ،حيث قمت برسضم لوحة تعكسض العمل
الكبير الذي يقوم به رجال اأ’من في هذا
الفضضاء لضضمان سضÓمة الجميع وحتى أاشضكرهم
وأاشضجعهم ،إاضضافة إالى أاني تطرقت إالى ضضرورة
الحفاظ على نظافة المكان».
لفت انتباهنا وجود بعضض الشضباب يبيعون أالعابا
بسضيطة وأاخرى الكترونية بأاسضعار معقولة من
أاج -ل ج -م -ع ب -عضض اأ’م -وال لسض -د ح -اج -ي-ات-ه-م
اليومية جعلت اأ’طفال يرغبون في شضرائها
وآاخرون يبيعون مأاكو’ت جاهزة ولم نسضجل أاي
اعتراضض من اأ’ولياء  ،حلويات ،بالونات ملونة،
ماء في مختلف أارجاء الواجهة البحرية وهذا
ما جعل اأ’سضر تجد من أاين تشضتري ما ينقصضها
بما أان المكان مازال لم يجهز بمحÓت لهذا
الغرضض في انتظار أان يكون ذلك في الموسضم
القادم مع توفير بعضض المرافق اأ’خرى التي
مازالت تنقصض هذا القطب الذي من شضأانه أان
يكون بمثابة قبلة للسضياح والعائÓت من و’يات
أاخرى حتى يفك العزلة عن بوشضاوي ،حظيرة
ب -ن ع -ك -ن -ون ،ال -م-رك-ز ال-ت-ج-اري وغ-ي-ره-ا م-ن
اأ’م- -اك- -ن اأ’خ- -رى ال- -ت- -ي أاصض- -ب- -حت ت- -ع- -ان- -ي
ا’كتظاظ على مدار السضنة.

نشصاطات ترفيهية متنوعة تخليدا
لعيدي السصتقلل والشصباب
ب-ال-م-ق-اب-ل سضّ-ط-رت ال-م-دي-ري-ة برنامجا خاصضا
ب -فصض -ل الصض-ي-ف تشض-رع ف-ي ت-ن-ف-ي-ذه ب-ع-د ع-ي-د
الفطر من خÓل إاجراء المسضابقة الكبرى التي
سض -ت-ج-ري ب-ي-ن  ٣٠ج- -وان و ٣ج-وي-ل-ية لعرضض
م-خ-ت-ل-ف نشض-اط-ات م-ؤوسضسض-ات الشض-ب-اب وي-كون
ذلك ف- -ي م- -رك- -ز ا’ت- -ح- -اد ال- -ع- -ام ل- -ل- -ع- -م- -ال
الجزائريين ،البرايم اأ’خير لمسضابقة المواهب
الشضابة في الفنون الغنائية ،اسضتعراضض شضباني
ك -ب -ي -ر م -خ -ل-د ل-ل-ذك-رى  55ل-ع-ي-د ا’سضتقÓل
المصضادف لـ  5جويلية سضيكون بكل من المسضبح
الجواري لبئر توتة ،سضاحة أاو ماي وصضو’ إالى
حديقة صضوفيا.
كما تم برمجة مخيمات صضيفية لفائدة ٧5٠
طفل تنطلق يوم  ٧جويلية الداخل ،وكذا قافلة
شضبانية تضضم  5٠٠شضاب من مختلف مناطق
الوطن ،وبرياضض الفتح سضتكون انطÓقة عملية
المخطط اأ’زرق ويتمثل في نقل المنخرطين
في المؤوسضسضات الشضبانية إالى شضواطئ البحر
سضتمسض حوالي  ٣٢أالف طفل وشضاب ،كما سضيتم
تنظيم حفل تكريمي للمتفوقين في الموسضم
الرياضضي الماضضي يوم  ٨جويلية القادم ،إاضضافة
إال-ى أال-ع-اب ت-رف-ي-ه-ي-ة ف-ي م-خ-ت-ل-ف ال-فضضاءات
وال -مسض -اح -ات ال -خضض -راء ،وال -ع -م -ل ال -ج -واري
لفائدة  5٧بلدية.

السشبت  21مأي  2017م
الموافق لـ  26رمضشأن  1438هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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 ١٢مليار لعادة تهيئة أاحياء بلدية فرندة

هّدد وا‹ الشسلف اŸقاولت ومكاتب الدراسسات بفسسخ العقود اŸتعلقة باŸشساريع اŸتأاخرة والتي كان من الضسروري دخولها
لسستعجالت وﬁطة اŸسسافرين والهياكل الرياضسية وبيت الشسباب ،بحسسب اŸسسؤوول
لسستغÓل ،منذ مدة كمصسلحة ا إ
حيز ا إ
لول عن ا÷هاز التنفيذي بالولية.
ا أ

الششلف :و.ي .أاعرايبي

الوضشعية التي كششفتهأ خرجة
الوالي ،فوزي بلحوسشين ،لبعضص
المششأريع الجأري انجأزهأ بإأقليم
ب -ل -دي-ة ع-أصش-م-ة ال-ولي-ة ،صش-أرت
م- -ح- -ل ان- -ت -ق -أدات ل -ل -م -ت -ت -ب -ع -ي
ال -مشش -أري -ع ال -ت -ن-م-وي-ة والسش-ك-أن،
خ-أصش-ة م-ن-ه-م الشش-ب-أب ال-ري-أضشي
ال- -ذي- -ن ط- -أل- -ب -وا ب -تسش -ل -ي -م ه -ذه
ال - -ع - -م- -ل- -ي- -أت ودخ- -ول- -ه- -أ ق- -ي- -د
اإلسشتعمأل لرفع الغبن عنهم .من
ج- -م -ل -ة ه -ذه ال -مشش -أري -ع ان -ج -أز
ال -م -ح -ط -ة ال -ب -ري -ة ل-ل-مسش-أف-ري-ن
ال- -واق- -ع- -ة ب- -أل- -م- -خ- -رج ال -غ -رب -ي
ب-أل-م-ح-أذاة م-ع ال-ط-ري-ق ال-وط-ني
رقم  4والتي سشجلت تأأخرا في

وتيرة اإلنجأر بعد أان أادخل على
ال -مشش-روع ب-عضص ال-ت-غ-ي-رات ب-أأم-ر
من الوالي حتى تكون أاكثر فعألية
ونوعية في الخدمأت واإلسشتقبأل
م-ع ت-وف-ي-ر ال-راح-ة ل-ل-مسش-أف-ري-ن،
ب - -أإلضش - -أف - -ة إال - -ى م - -راع- -أت- -ه- -أ
ل-ل-م-ق-أي-يسص ال-ح-دي-ث-ة ل-م-ث-ل هذه
ال-م-راف-ق .ح-يث أاع-ط-ى تعليمأت
صش -أرم -ة ل -ل -م -ق -أول -ي -ن ل -تسش -ل -ي -م
ال- -مشش- -روع ورف -ع ال -م -ع -أن -أة ع -ن
المسشأفرين بهيكل قديم والذي
سشأءت خدمأته بششكل أاصشبح يثير
قلق المسشأفرين ،يقول مسشتعملي
الحأفلت على مسشتوى الخطوط
ال -ط -وي -ل -ة وال -قصش -ي-رة وسش-ي-أرات
األجرة.
م - -ن ج - -أنب آاخ - -ر ،ن - -ب - -ه ذات

ال -مسش -ؤوول ال -م -ق -أولت وم -ك-أتب
الدراسشأت بأأهمية هيأكل الششبأب
التي تخضشع للتهيئة والبنأء ،كمأ
هو الحأل ،ببيت الششبأب ومرافق
م- -ل- -عب ال- -ت- -دري -ب -أت ب -أل -م -ركب
األول-م-ب-ي ال-ت-ي لزالت أاشش-غ-ألهمأ
تششهد بعضص التأأخر ،ممأ انعكسص
على يوميأت الريأضشيين والششبأب
ال -زائ -ر م -ن ال -ولي -أت ل -م -ن-ط-ق-ة
الشش -ل -ف وم -راف -ق -ه -أ ال -ري -أضش-ي-ة
كألمركز الوطني لتحضشير النخبة
بذات الحي األولمبي الذي مأزال
ب- -ح- -أج- -ة إال- -ى ع- -م -ل -ي -أت ح -ت -ى
يسش -ت -ج -يب ل -م -ت-ط-ل-ب-أت الشش-ب-أب
ال-ري-أضش-ي م-ن ال-ولي-ة وخ-أرج-ه-أ
خأصشة الفرق الوطنية.
أام -أ ب -خصش -وصص اشش-غ-أل مصش-ل-ح-ة

اإلسشتعجألت بمسشتششفى الششرفة
الجأري انجأزهأ ،فقد ششدد ذات
ال -مسش -ؤوول ل -ه -ج -ت -ه إازاء ت -م-أط-ل
م -ك -أتب ال -دراسش -أت وال -م -ق -أول -ة
ال-م-ك-ل-ف-ة ب-أإلن-جأز والتي هددهأ
ب- -فسش- -خ ع- -ق- -ده- -أ وم -ن -ح ب -ق -ي -ة
ال -مشش-روع ل-م-ق-أول-ة أاخ-رى ،ب-غ-ي-ة
اإلسش-راع ف-ي تسش-ل-ي-م ال-ه-ي-ك-ل ف-ي
أاقرب وقت ممكن ،نظرا للطلب
الكبير والخدمأت التي يطلع بهأ
في ميدان تقديم اإلسشتعجألت
الطبية خأصشة في فصشل الصشيف
ال-ت-ي ت-ك-ث-ر ف-ي-ه ال-ح-وادث بتراب
ال -ولي-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى ال-ط-رق-أت
ال- -وط- -ن- -ي- -ة وال- -ولئ- -ي- -ة ومسش -لك
الطريق السشيأر ششرق غرب ،يششير
ذات المتحدث.

اسشتفأدت بلدية فرندة من عدة برامج تنموية
هأمة في اطأر المخطط البلدي للتنمية لسشنة
 2017حيث اسشتفأد قأطنو قرية سشيدي عمر
ع-ل-ى ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م  14م-ن مشش-روع
إاعأدة تهيئة ششبكة الصشرف الصشحي في ششطره
الول و قد خصشصص للعملية مبلغ مألي قدر
ب-م-ل-ي-أر و 100م-ل-ي-ون سش-ن-ت-يم حيث سشينطلق
المششروع ،بحسشب مسشؤوول من بلدية فرندة،
خلل السشبوع الول بعد ششهر رمضشأن ،بينمأ
تم تخصشيصص مبلغ 3مليير سشنتيم لمششروع
انجأز طرقأت لحي حطأب احمد أاول مأي
سشمي بحي الكأريأن أاقدم حي ببلدية فرندة
حيث سشتمسص العملية تزفيت طرقأت ششوارع
الحي الذي يقطنه قرابة  10آالف نسشمة و
سشيقضشي على األوحأل و التربة التي كأنت

ت -زع -ج ال -م -واط -ن -ي -ن وت -ع -ي -ق سش-ي-ر السش-واق .
ال -م -دخ -ل ال -غ -رب-ي ل-ب-ل-دي-ة ف-رن-دة أاو ط-ري-ق
معسشكر سشيششهد إاعأدة تهيئة حضشرية و تم ّسص
ال-ع-م-ل-ي-ة ت-زف-يت ط-رق-أت ال-ح-ي ب-أل-خ-رسش-أنة
ال -م -زف -ت -ة وإاع-أدة ت-ب-ل-ي-ط األرصش-ف-ة و ان-ج-أز
مجأري ميأه المطأر ،ممأ سشيضشفي جمألية
على الحي و المدخل الغربي بصشفة عأمة ،و
ق- -د خصشصص ل -ل -مشش -روع 7م-لي-ي-ر سش-ن-ت-يم من
ب-رن-أم-ج ال-م-خ-ط-ط ال-ب-ل-دي ل-ل-ت-ن-م-ية ،وبذلك
أاصشبحت بلدية فرندة ورششة مفتوحة بألنسشبة
ل -ل -م -ق -أولت ال -ت -ي ان-تشش-رت ف-ي ال-ع-دي-د م-ن
الح -ي -أء ل -ب -ل-دي-ة ف-رن-دة ح-يث ت-م ت-خصش-يصص
قرابة  12مليأر سشنتيم لعأدة العتبأر و تهيئة
الحيأء لسشيمأ القديمة منهأ.

تيارت :ع .عمارة

تقييم عمليات التنمية باŸدية

ضضرورة صضـ ـرف األم ـ ـوال اŸرصضـ ـودة للمشضاريـ ـ ـع

لصسفر ببجاية
لحمر وا أ
منتوج البطيخ ا أ

نـ ـ ـ ـ ـدرة اليـ ـ ـ ـ ـد العامل ـ ـ ـ ـة اŸؤوهلـ ـ ـ ـ ـة

شس ِ-رع اŸزارع-ون ‘ ك-ل م-ن ب-ل-دي-ات
ع Úال -زاوي -ة ،ف -ري -ك-ات ،ذراع اŸي-زان،
ت -ي -زي غ -ن -ي -ف ،وم -كÒة السس -ف -ل -ي-ة‘ ،
لح-م-ر
ح -م -ل -ة زرع ك -ل م -ن ال -ب -ط -ي -خ ا أ
لصس -ف -ر ،ه -ذا ‘
(ال- -دلع) وال- -ب- -ط- -ي -خ ا أ
الوقت الذي تعرف فيه السسوق اÙلية
منتوجا وفÒا لهات Úالفاكهت ،ÚاللتÚ
تنتشسران ع Èطرقاتنا.

لم Úالعام لولية اŸدية ،خÓل اجتماعه اıصسصص
طالب عيسسى بو◊ية ،ا أ
لتقييم وتشسخيصص وتÒة التنمية لبلديات دائرة ع Úبوسسيف ومعرفة العوائق
التي تكتنف مسسار برامج اıططات اŸسسطرة بهدف وضسعها حيز السستغÓل ‘
لموال اŸرصسودة و اıلفات
متناول اŸواطن ‘ Úآاجالها اّÙددة ،بضسرورة صسرف ا أ
اŸالية العالقة ،و بخاصسة بكل من بلديتي ع Úبوسسيف والعوينات ،مع التصسدي
بكل حزم لظاهرة البناء الفوضسوي وبخاصسة ببلدية عاصسمة الدائرة التي عا÷ت
لخÒة ،
الكث Òمن ا◊الت بعد احصسائها لنحو  190وحدة هشسة ‘ السسنوات ا أ
متسسائ ‘ Óالوقت ذاته عن أاسسباب توقف اŸشساريع السسكنية بهذه البلدية.

بجاية :بن النوي توهامي

أاوضش -ح ل -ن -أ ع -م -ي صش -أل -ح ،لـ’الشش -عب’ ،أاح-د
المزارعين ،الذين قأموا بكراء أاراضص من
أاج- -ل زراع- -ت- -ه- -أ أاّن ،م- -زارع -ي ال -م -ن -أط -ق
الجنوبية للبلد ،على غرار المنيعة و بسشكرة
و الوادي و ورقلة وغيرهأ ،قد بُوِركوا هذه
السشنة ،بمحصشول رائع من البطيخ األصشفر
وال -دلع ال -ل -ذي -ن دخ -ل السش -وق ف -ي ال-وقت
المنأسشب ،تزامنأ مع ششهر رمضشأن العظيم،
مأ سشمح لكل العأئلت الجزائرية بألتمتع
بفأكهة منعششة ولذيذة بعد اإلفطأر وأاثنأء
السش -ه -رة ،وك -ل ه -ذا بسش -ع-ر م-ن-خ-فضص وف-ي
م -ت -ن -أول ال -ج-م-ي-ع ح-يث ق-در ع-م-وم-أ بـ 30
دينأرا للكيلوغرام الواحد».
أاضشأف متحدثنأ أانه ،على خلف وليأت
ال -ج -ن -وب ال -ت-ي ت-ع-رف درج-أت ح-رارة ج-د
م -رت -ف -ع -ة ،ت -عّ-د ال-ولي-أت ال-غ-رب-ي-ة ل-ل-وط-ن
المزود الرئيسشي الذي يوفر لوليتنأ هأته
الفأكهة ،انطلقأ من ششهر مأي ،ويبقى أان
منطقة القبأئل ل تبدأا في إانتأج الدلع إال
انطلقأ من ششهر أاوت ،في حين يبدأا إانتأج
البطيخ األصشفر بهأ ابتداًء من ششهر سشبتمبر
إال -ى ب -داي -ة فصش -ل الشش -ت -أء ،م -أ يسش-م-ح ل-ه-أ
بتزويد كل الوليأت األخرى بدورهأ.
علوة على هذا ،فقد رّكز عمي صشألح على
النوعية الجيدة والمذاق الفريد من نوعه،
والذي يميز الدلع المنتج بمنطقة القبأئل،
حيث ل يمكن مقأرنته بذوق الفأكهة التي
تأأتي من جنوب أاو غرب البلد ،و قأل’ ،مأ
من ششك أانكم لحظتم أان فأكهتنأ تحظى
بإأعجأب كبير على مسشتوى التراب الوطني،

اŸدية :م.أام Úعباسس

خأصشة أانهأ ُتسشقى من الميأه العذبة للسشدود
ومختلف المنأبع التلية واآلبأر بوليتنأ ،هذا
فضشل عن النوعية الجيدة للتربة’.
لكن من جهة أاخرى ،أاششأر متحدثنأ إالى أان
إانتأج البطيخ األصشفر والدلع قد أاصشبح في
السشنوات األخيرة ،مرهقأ وجد ششأق ،ويعود
السشبب األسشأسشي الكأمن وراء ذلك إالى ندرة
اليد العأملة المؤوهلة ،حيث أاوضشح ،أانه لم
ت-ع-د ت-ت-وف-ر ال-ي-د ال-ع-أم-ل-ة ال-م-ؤوه-ل-ة ،وعليه
ف-ن-ح-ن م-ج-ب-رون ع-ل-ى ال-ق-ب-ول بأأي ششخصص
يتقدم بحثأ عن العمل بألقطعة ،وهذه الفئة
م- -ن ال- -ع- -م- -أل ل ي- -ت -ك -ب -دون ع -ن -أء ات -خ -أذ
الح -ت -ي -أط -أت ال-لزم-ة م-ع ال-ب-ذور ،ون-فسص
الششيء حين يحين وقت تخفيف التربة حول
العقل ،أامأ فيمأ يخصص العأمل اآلخر الذي
من ششأأنه التأأثير على المحصشول ،فيتمثل
في األحوال الجوية.

ه- -ذا ،ف- -إأن ت- -عّ- -دد أارب -أب ال -ب -ي -وت ال -ذي -ن
يفرحون بدخولهم منأزلهم محملين بهذه
ال-ف-أك-ه-ة ال-ح-م-راء ،ال-ت-ي ق-د ي-تجأوز وزنهأ
عششرات الكيلوغرامأت في بعضص األحيأن،
ف- -ك -ث -ي -رون أايضش -أ ه -م م -ن ي -رون ف -ي ه -ذه
الفأكهة مجرد منتج خأضشع للمضشأربة ،على
مثأل جمأل ،الذي أاعرب عن رأايه قأئل :أان
كل من يقوم بزراعة هأتين الفأكهتين ،يعتبر
مضشأربأ يسشعى إالى إاثراء نفسشه من دون أاي
عنأء ودون أاي اسشتثمأر حقيقي ،حيث بداية
ينبغي فهم كيفية سشير عملية إانتأج و بيع
البطيخ األحمر والبطيخ األصشفر .ويوجد
ال-ي-وم م-ن ي-أأسش-ف ع-ل-ى ه-ؤولء ال-مضش-أرب-ين،
الذين يبيعون محصشولهم في سشوق الجملة
بسشعر ل يفوق 8دينأر للكيلوغرام ،في حين
تتراوح األسشعأر حأليأ في األسشواق بين  25و
 30دينأر.

كشش- -ف ف -ي ه -ذا الصش -دد
ب -أأن -ه ق-د ب-أت ل-زام-أ ع-ل-ى
ال- -مسش -ي -ري -ن ت -دارك ه -ذا
ال- -مشش- -ك- -ل خصش- -وصش -أ م -ع
اح - - -ت - - -م- - -أل ت- - -خصش- - -يصص
السش -ل -ط -أت ل-م-ب-أل-غ م-أل-ي-ة
ه -أم -ة ل -ت -م -وي -ل ال -ب -رام-ج
السش -ك -ن -ي -ة ال -ع -أل-ق-ة ب-ه-ذه
الدائرة  ،مطمئنأ في ششق
اآخ -ر اأم -أم م -ن-ت-خ-ب-ي ه-ذه
الدائرة ونظرائهم بدائرة
ع - -زي - -ز ع - -ن رصش - -د ه- -ذه
السش -ل -ط-أت لـ  1500وحدة
سش -ك -ن -ي -ة ري -ف -ي -ة ل -ف-أئ-دة
سشكأن  64بلدية .
ل -م ي -ف ّ-وت ب-ول-ح-ي-ة ه-ذه
ال - -ف - -رصش - -ة ل- -لإسش- -ت- -م- -أع
ل-حصش-ل-ي-ة ربط التجهيزات
ال- -ع- -م- -وم -ي -ة ب -ألشش -ب -ك -أت
ال -م -خ -ت -ل -ف -ة ،اإضش-أف-ة اإل-ى
ع -رضص م -ل -ف ال -ت -ج -زئ-أت
ال - -م- -نشش- -أأة ب- -أل- -ب- -ل- -دي- -أت

ال -مصش -ن-ف-ة ضش-م-ن م-ن-أط-ق
ال- -هضش- -أب ال- -ع- -ل- -ي- -أ وك- -ذا
وضشعية المششأريع التنموية
ف- -ي م -خ -ت -ل -ف ال -ع -ن -أوي -ن
والبرامج التنموية ،مششددا
ع -ل-ى اأه-م-ي-ة الإن-ت-ب-أه اإل-ى
خ-ط-ر ال-ب-ن-أءات الفوضشوية
و الطرق الكفيلة بأسشتغلل
ال - -م - -ح - -لت ال - -م - -ه- -ن- -ي- -ة
مسشتقبل .
ن بّ ه ا ل أ م ي ن ا ل ع أ م ل ل و ل ي ة
اإلى ضشرورة تطهير مدّونة
ال -ب -رام -ج ال -مسش -ج -ل -ة ف -ي
اإط -أر م -خ -ط -ط ال -ب -ل -دي -ة
ل -ل -ت-ن-م-ي-ة ن-ظ-را ل-ت-واب-ع-ه-أ
الإي-ج-أب-ي-ة ع-ل-ى ال-م-واط-ن
ك -أإن -ج -أز وت -رم -ي -م اأقسش -أم
م-درسش-ي-ة ،وت-أأمين ششبكأت
ال-م-ي-أه والصش-رف الصش-حي،
وكذا ربط الآبأر بألكهربأء
وتجهيزهأ ،وفتح المسشألك
ع-ل-ى ال-م-ن-أط-ق ال-م-عزولة،
اإضش- -أف- -ة اإل- -ى ال- -ت -حسش -ي -ن
ال - -حضش - -ري وال - -دراسش - -أت

ال - -مسش - -ج - -ل - -ة ح- -ول ه- -ذه
المحأور ،مذّكرا القأئمين
ع -ل -ى ال -م -ج-ألسص ال-ب-ل-دي-ة
بمواصشلة الجهود وتكثيفهأ
لأجل تعزيز مسشعى التنمية
الق-تصش-أدي-ة والج-تـمأعية
ال -م -ح -ل -ي -ةُ ،م-شش-ي-را اأيضش-أ
ل-ت-ك-ث-ي-ف الل-ت-زام وال-ع-م-ل
من اأجل اأن يتم بلوغ برامج
الخمأسشي الحألي وتحديد
روؤية مسشتقبلية على نفسص
ال -ت-وّج-ه ،داع-ي-أ اأيضش-أ اإل-ى
ضش-رورة ت-ث-م-ي-ن م-م-ت-ل-كأت
ال -ب -ل -دي -أت واسش -ت -غ -لل -ه -أ
ع -ق -لن -ي -أ ،ك -م -أ األ-ح اإل-ى
اأه- -م- -ي- -ة صش- -ي- -أغ- -ة دف -ت -ر
الشش- - -روط ب - -م - -أ يضش - -م - -ن
التحكم الأمثل بألصشفقأت
ال - -ع - -م - -وم - -ي- -ة وك- -ذا اإل- -ى
ت-حصش-ي-ل ال-م-ورد ال-ج-ب-أئي
ممأ قد ينتج عنه اإعأنأت
ومسشأهمأت مألية معتبرة
تكون مصشدرا من مصشأدر
تمويل ميزانية البلدية.

‹hO

اأ’ربعاء  21جوان  2017م
الموافق لـ  26رمضسان  1438هـ

سسÒفع للهيئات الدولية واŸنظمات ا◊قوقية

تقرير يرصسد ا’نتهاكات ا÷سسيمة بحق اŸعتقل Úالسسياسسي ÚالصسحراويÚ

أاثبت تقرير رصسد سس Òالدفاع ‘ ﬁاكمة
اŸن- -اضس- -ل Úالصس- -ح -راويÛ Úم -وع -ة اك -دË
ايزيك أامام ﬁكمة النقضش بالرباط إاجحاف
اÙاك- -م- -ة وغ- -ي- -اب اŸصس- -داق -ي -ة ال -ع -ل -م -ي -ة
والقانونية للتهم اŸنسسوبة لهم.
” تأاجيل هذه اÙاكمة التي اسستأانفت ‘
مطلع جوان ا 11 ¤جويلية القادم وهو التأاجيل
اÿامسس Ûم -وع -ة م -ع -ت -ق -ل-ي أاك-د Ëازيك الـ 24
الذين ” اعتقالهم و تعذيبهم وإادانتهم بعقوبات
ق- -اسس- -ي- -ة ع- -ل- -ى أاسس- -اسس اعÎاف- -ات ‡ضس- -اة –ت
ال -ت -ع-ذيب بسس-بب مشس-ارك-ت-ه-م ‘ ﬂي-م ا’ح-ت-ج-اج

مسستعدة لبحث مصسادر قلق
دول اÿليج

قطر ’ تتوقع نهاية لألزمة
إاّ’ حول طاولة حوار
قال وزير اÿارجية القطريﬁ ،مد بن عبد
الرحمن آال ثا ،Êأامسس ،إان الدوحة مسستعدة لبحث
«كل مصسادر قلق دول اÿليج» .أاضساف الوزير،
بحسسب ما نقلته ا’نباء ،أان «اأ’زمة Áكن أان تنتهي
حول مائدة ا◊وار إاذا كانت هناك مبادئ واضسحة
لهذا ا◊وار».
أاعلن أانه سسيزور الو’يات اŸتحدة اأ’سسبوع
لزمة ،وتأاثÒه
اŸقبل لبحث اأ’ثر ا’قتصسادي ل أ
على ا÷هود العاŸية Ÿكافحة اإ’رهاب .أاضساف
أان ال -دوح -ة «’ ت -زال ت -أام -ل أان ت -ث -م -ر ال -وسس -اط -ة
الكويتية ‘ حل اأ’زمة» .كانت الدوحة اشسÎطت
رفع ا◊صسار الذي تفرضسه عليها اŸملكة العربية
السس- -ع- -ودي -ة ودول -ة اإ’م -ارات ال -ع -رب -ي -ة اŸت -ح -دة
والبحرين قبل البدء ‘ أاي مفاوضسات ◊ل اأ’زمة
الدبلوماسسية ‘ اÿليج.
أاكدت الدوحة على لسسان رئيسس دبلوماسسيتها
أان « ا◊وار اŸبني على قواعد وأاسسسس واضسحة
وصس -ح -ي -ح -ة ه -و ال-ك-ف-ي-ل ب-ح-ل اأ’زم-ة اÿل-ي-ج-ي-ة
الراهنة» وأاضسافت «’ نسستطيع أان نتوقع نهاية
لزمة فا◊لول  ⁄توضسع حتى اآ’ن» ،موضسحة أان
ل أ
إان- -ه- -اء اأ’زم- -ة م- -رت- -ب- -ط بـ «م- -ع- -رف- -ة أاسس -ب -اب -ه -ا
وأاسس -اسس-ي-ات-ه-ا» وأان ق-ط-ر  ⁄ت-ت-ل-ق م-ا ي-ج-ل-ي ه-ذه
اأ’سسباب واأ’سسسس «لذلك ’ توجد أاي خطوات
حاليا ‘ اأ’زمة و ⁄تقدم أاي من اأ’طراف أاي
خطوات».
تنفي قطر التي تعت Èأاغنى بلد ‘ العا ⁄من
حيث متوسسط دخل الفرد ،اتهامات جÒانها بأانها
“ول اإ’رهاب وتؤوجج ا’ضسطرابات ‘ اŸنطقة
وتتقرب مع إايران.
هذا و يبلغ عدد سسكان قطر أاك Èدولة مصسدرة
للغاز الطبيعي اŸسسال ‘ العا 2.7 ⁄مليون نسسمة
ب-ي-نهم  300أال-ف م-واط-ن ق-ط-ري ف-ق-ط أام-ا ب-ق-ي-ة
السس-ك-ان ف-ه-م ع-م-ال أاج-انب م-غÎب-ون وم-ع-ظ-م-هم
عمالة يدوية تشسارك ‘ مشساريع تشسييد ضسخمة
توجت البلد بناطحات السسحاب و ملعب لكرة
القدم ’سستضسافة نهائيات كأاسس العا ⁄لكرة القدم
عام .2022

لعا⁄

ع Èا

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

الصسحراوي باكد Ëايزيك سسنة . 2010
أابرز التقرير اŸتضسمن  74صسفحة والذي أاعدته
اأ’سستاذة انغريد ميتون واأ’سستاذة أاولفا و’د -
تلقت وأاج نسسخة منه -أان «جميع عناصسر اأ’دلة
اŸقدمة إ’ثبات التهم عليهم غائبة “اما وليسست
لها أاي مصسداقية علمية أاو قانونية».
ب- - -حسسب ق- - -رار ا’ت- - -ه- - -ام ف - -إان اŸع - -ت - -ق - -لÚ
الصسحراويŒ Úري متابعتهم عن «أاعمال عنف
ضسد أاعوان القوات العمومية أافضست ا ¤الوفاة مع
سسبق اإ’صسرار و الÎصسد وتكوين جماعة أاشسرار
بهدف ارتكاب جرÁة والتنكيل بجثة».

غياب اأ’دلة
ك- -م- -ا أاشس -ار ال -ت -ق -ري -ر إا« ¤ب -ط -لن اÙاضس -ر
اÙصس -ل ع -ل -ي-ه-ا –ت ال-ت-ع-ذيب وال-ت-ي اع-ت-م-دت
لجراءات
كدليل أاسساسسي للمحاكمة العسسكرية ول إ
أام -ام ﬁك -م -ة ال -ن -قضس» ،م -ذك -را ب -أان اÙك -م -ة
العسسكرية تنحت عن القضسية لنقصس اأ’دلة.
خ-لف ا◊م-ل-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ال-ت-ي شس-ن-ت-ها وسسائل
اإ’ع - -لم ف - -إان «ا◊ك - -م الصس - -ادر ع - -ن اÙك- -م- -ة
العسسكرية  ⁄يتم الطعن فيه بعد التغي Òالتشسريعي
الذي اسستثنى اختصساصس اÙكمة العسسكرية و لكن
بسسبب غياب تعليل القرار نتيجة انعدام اأ’دلة ضسد
اŸت -ه-م ،Úك-م-ا أاوضس-ح ال-ت-ق-ري-ر ال-ذي م-ن اŸق-رر
إارسساله ا ¤الرئيسس الفرنسسي اÁانويل ماكرون ا¤
وزارة الشسؤوون اÿارجية و السسفارات و الهيئات
الدولية واŸنظمات غ Òا◊كومية.
ب- -ال- -نسس- -ب- -ة ل- -ه- -ي- -ئ- -ة ال- -دف -اع ع -ن اŸن -اضس -لÚ
الصس -ح -راوي Úف -إان اŸل -ف اŸق -دم أام -ام ﬁك -م -ة
ال- -ن -قضس ه -و «ن -فسس -ه اŸع -روضس ع -ل -ى اÙك -م -ة
العسسكرية» ،مذكرة بأان ﬁكمة ا’سستئناف سسبق
وأان خ - -لصست إا ¤غ- -ي- -اب اأ’دل- -ة و –دي- -د ه- -وي- -ة
الضسحايا Ãوجب قرار صسدر ‘  27جويلية . 2016

أام -ام ه -ذا «ال -ن -قصس ال -ف -ادح» أاب -رزت ال -وث-ي-ق-ة
تخوف هيئة الدفاع من إاعادة تكييف اÙاكمة
لتسسوية هذه اŸشسكلة .جاء ‘ التقرير أان «ﬁاولة
إاعادة التكييف سستكون خطÒة وتشسكل ‘ حالة
ال-ن-ط-ق ب-ه-ا مسس-اسس-ا غ Òم-ق-ب-ول Ãح-اك-م-ة ع-ادلة
وبحقوق الدفاع» ،موضسحا بأان «قرار ا’تهام الذي
أاعده قاضسي التحقيق لدى اÙكمة العسسكرية «
يلعب دورا حاسسما ‘ اŸتابعات ا÷زائية» وأانه من
◊ظة تبليغه فإان الشسخصس اŸتهم يكون قد وقع
إاخطاره رسسميا وكتابيا باأ’سساسس القانو Êوالفعلي
للتهامات اŸوجهة إاليه.
ب -حسسب ه -ي -ئ -ة ال -دف -اع دائ -م -ا ف -ان-ه ح-ت-ى وان
عرضست أادلة جديدة ’ مصسداقية لها «فانه من
اŸسستحيل –ديد أاسسباب الوفاة وغياب أاي –ليل
علمي لوثائق اإ’ثبات».

تعذيب وتنكيل
ك -م -ا كشس -ف ال -ت -ق -ري -ر اسس -ت -ن -ادا إا ¤شس -ه -ادات
اŸعتقلÙ Úاميهم أان «سستة معتقل Úعلى اأ’قل
تعرضسوا للغتصساب بالعصسي و البول فوقهم أاثناء
تواجدهم –ت النظر» و أان «العديد ظل لعدة أايام
مغلول اأ’يدي و مغطى العين Úمع حرمانهم من
النوم والغذاء».
‘ السسياق ،أاثارت اإ’علمية الصسحراوية أابابا
حميدة ،أامام ›لسس حقوق اإ’نسسان خلل دورته
 35ال -وضس -ع اŸزري ◊ق -وق اإ’نسس -ان ب -الصس -ح-راء
الغربية ،رغم تلقي الدولة اŸغربية أ’زيد من 20
توصسية حول جوانب متعددة متعلقة بحالة حقوق
اإ’نسسان .نبهت اÛلسس أان ا◊كومة اŸغربية ⁄
ت -ق -م ب -ت -ن -ف-ي-ذ أاي م-ن ت-لك ال-ت-وصس-ي-ات ،داع-ي-ة ‘
السسياق ذاته ا ¤اتخاذ اÿطوات اللزمة ◊ماية
ح -ق -وق اإ’نسس -ان ‘ اإ’ق -ل -ي-م ال-ذي  ⁄ي-ت-م-ت-ع ب-ع-د
با’سستقلل.

اتفاق يقضسي بعودة أاها‹ تاورغاء بعد تهج Òدام سسبع سسنوات
صس-ادق رئ-يسش اÛلسش ال-رئ-اسس-ي ◊ك-وم-ة
’· اŸتحدة
الوفاق الليبية اŸدعومة من ا أ
«ف- - -اي - -ز السس - -راج « ع - -ل - -ى ات - -ف - -اق اÛلسسÚ
ال -ب -ل -دي Úل -ت -اورغ -اء و مصس -رات -ة ال -ن -ه -ائ-ي
القاضسي بعودة أاها‹ تاورغاء إا ¤مدينتهم
بعد تهج Òدام سسبع سسنوات.
أاعرب اÛلسس الرئاسسي عن اسستعداده لضسمان
تنفيذ ا’تفاق ،من ناحية القوات التي سستحمي
ال -ن-ازح Úال-ع-ائ-دي-ن ،و“وي-ل صس-ن-دوق خ-اصس ي-ت-م
إانشس- -اؤوه ب -ه -دف ج Èو ت -ع -ويضس اŸتضس -رري -ن م -ن
ا÷انب.Ú
بحسسب اÛلسس الرئاسسي فإانه سسيشسكل غرفة
أام -ن -ي -ة مشسÎك -ة م -ن وزارت -ي ال -دف -اع وال -داخ-ل-ي-ة
لشس-راف ع-ل-ى ال-ع-ودة اآ’م-ن-ة ل-ل-ن-ازح Úوح-م-اية
ل -إ
أارواحهم و‡تلكاتهم من أاي اعتداءات ﬁتملة.
باŸناسسبة أاكد السسراج أان Œاوز اÿلفات بÚ
أابناء ليبيا يخدم اŸصسلحة العليا للوطن و أان «أابناء
تاورغاء ومصسراتة انحازوا إا ¤اŸسستقبل وتنازلوا
جميعا للوطن» .
دع- -ا إا« ¤ا’سس- -ت -ف -ادة م -ن أاخ -ط -اء اŸاضس -ي
والتطلع إا ¤مسستقبل يسسوده التعاون واإ’خاء كما
ج -دد ال -ت -زام ح -ك -وم -ة ال -وف -اق ال -وط -ن -ي ب -ت -وفÒ
اŸت -ط -ل -ب -ات واŸق -وم -ات اأ’سس-اسس-ي-ة ل-ع-ودة أاه-ل
ت -اورغ -اء و“ك-ي-ن-ه-م م-ن ال-ع-يشس ال-ك-ر Ëوف-ق-ا Ÿا
تضس -م -ن -ه ا’ت -ف -اق» ،م -ؤوك -دا اإن ذلك «سس -ي-ك-ون م-ن
أاولويات عمل ا◊كومة».
Áثل هذا ا’تفاق «خطوة هامة على طريق
ا’سستقرار واŸصسا◊ة الوطنية وتضسميد ا÷راح»
‘ ل -ي-ب-ي-ا ال-ت-ي تشس-ه-د اق-ت-ت-ا’ و ف-وضس-ى م-ن-ذ ع-ام
.2011
ق - -ال اŸك - -تب اإ’ع - -لم - -ي ل - -رئ - -يسس اÛلسس
ال -رئ -اسس -ي ◊ك -وم-ة ال-وف-اق ال-وط-ن-ي ‘ ب-ي-ان عÈ
صسفحته الرسسمية على الفايسسبوك « إان اŸصسا◊ة
ال-وط-ن-ي-ة ه-ي اıرج ال-وح-ي-د ل-ل-ي-ب-ي-ا م-ن أازم-ت-ها
ال -راه -ن -ة وه -ي ضس-رورة ل-لسس-ت-ق-رار وب-ن-اء ال-دول-ة
اŸدنية الدÁقراطية» .إا ¤ذلك ،يتوقع أان يعلن
اÛلسس البلدي تاورغاء خلل حفل كب Òيقام يوم
اÿميسس –ت شسعار «من دخل تاورغاء فهو آامن»

زيادة صسادمة ‘ البناء ا’سستيطاÊ

@ ال -ق-دسش :أاظ -ه -رت ب -ي -ان-ات نشس-ره-ا اŸك-تب
لحصساءات ‘ إاسسرائيل أان عدد الوحدات السسكنية
اŸركزي ل إ
ا÷ديدة ‘ مسستوطنات الضسفة الغربية اÙتلة زاد بنسسبة  ‘ %70عام.
بحسسب هذه البيانات الرسسمية ،فإانه ب Úأافريل  2016و مارسس  2017بدأات
أاعمال بناء  2758مسسكن ‘ مسستوطنات الضسفة الغربية مقابل  1619مسسكن بوشسر
ببنائها ‘ العام الذي سسبق.

كردسستان يتمسسك با’سستفتاء
@ واشسنطن :قالت ›لة فورين بوليسسي البحثية اأ’مريكية إان إاقليم كردسستان
العراق مصسمم على إاجراء ا’سستفتاء اÿاصس بانفصسال اإ’قليم عن العراق ،حتى لو

بدء عودة مهجري اŸدينة إا ¤ديارهم.
حسسب اŸك- -تب ا’ع- -لم- -ي ف- -إان ن- -ائب رئ -يسس
اÛلسس الرئاسسي « أاحمد معيتيق « اŸنحدر من
مصسراته بارك أايضسا ا’تفاق  ،فيما أاعلن رئيسس
اÛلسس اأ’على للدولة « عبد الرحمن السسويحلي «
اŸنحدر هو اآ’خر من ذات اŸدينة واŸعت Èمن
أابرز قياداتها ،عن «البدء ‘ خطوات فعلية لعودة
نازحي تاورغاء خلل ايام».
يشس- -ار إا ¤أان أاه -ا‹ م -دي -ن -ة ت -اورغ -اء اŸق -در
ع- -دده -م ب ـ  30أال -ف نسس -م-ة ” ت-ه-جÒه-م بشس-ك-ل
قسسري عام ÈÃ 2011ر دعم تاورغاء لكتائب
ال -ن -ظ -ام السس -اب -ق ،ل -ي -ت -وزع -وا ‘ ﬂي -م-ات ط-ي-ل-ة
السس -ن-وات اŸاضس-ي-ة ‘ ال-ع-اصس-م-ة ط-راب-لسس وم-دن
ليبية أاخرى.

تفجÃ Òنطقة الهلل النفطي
من ناحية ثانية ،فجر ارهابي نفسسه بحزام
ناسسف ‘ بوابة السسدرة Ãنطقة الهلل النفطي
 180كم شسرق سسرت بليبيا بعد ترجله من سسيارة
مفخخة كان يقودها و فشسل ‘ تفجÒها .أافادت
مصسادر متطابقة بأانه «بعد تفتيشس السسيارة اتضسح
أان-ه-ا م-ف-خ-خ-ة و  ⁄يسس-ت-ط-ع ا’ره-اب-ي ت-ف-جÒه-ا»
وأاكدت أان «اÈÿاء فككوا اŸتفجرات و  ⁄يسسجل
وقوع خسسائر بشسرية».

بعد هجوم الشسانزليزيه

الشسرطة الفرنسسية توقف أافراد من عائلة اإ’رهابي
أاوق -فت الشس -رط -ة ال -ف -رنسس -ي-ة أارب-ع-ة م-ن
’ره -اب -ي ال -ذي ق -ت -ل ع -ن -د
أاف- -راد ع- -ائ- -ل -ة ا إ
ﬁاولة تنفيذ اعتداء ‘ جادة الشسانزليزيه
ب-ق-لب ب-اريسش واع-ت-ق-ل-ت-ه-م ره-ن ال-ت-ح-ق-يق،
بحسسب ما أافاد مصسدر قضسائي ،أامسش .أاوضسح
اŸصسدر أانه خÓل عملية دهم Ÿنزل منفذ
ﬁاول - -ة ا’ع - -ت - -داء عصس - -ر ا’ث - -ن Úق- -رب
ب - -اريسش ” ،ت- -وق- -ي- -ف زوج- -ت- -ه السس- -اب- -ق- -ة
وشسقيقه وزوجة شسقيقه ،مشسÒا إا ¤أان والد
اŸهاجم أايضسا «أاوقف رهن التحقيق ‘ اŸسساء
عند حضسوره إا ¤اŸنزل».
ك-انت سس-ي-ارة م-ل-ي-ئ-ة ب-ق-واري-ر غ-از ق-د صس-دمت
حافلة للشسرطة ‘ الشسانزليزيه ما أادى ا ¤اشستعال
ال -ن -ار ‘ السس -ي -ارة وم-ق-ت-ل سس-ائ-ق-ه-ا ،وه-و شس-خصس

ا÷ديدة غداة ا’نتخابات التشسريعية التي حصسل
فيها ا◊زب الرئاسسي على ا’غلبية الŸÈانية.

وفاة صسحا‘ فرنسسي ‘ العراق
تو‘ الصسحا‘ الفرنسسي سستيفان فيلنوف متأاثرا
بجروحه بعد أان أاصسيب ‘ انفجار لغم أاثناء تغطيته
اŸع -رك -ة ب Úال -ق -وات ال-ع-راق-ي-ة وت-ن-ظ-ي-م «ال-دول-ة
اإ’سسلمية» ا’رهابي ا’ثن ،Úوقتل ‘ ا’نفجار
ع -ل -ى ال -ف-ور صس-ح-ا‘ ع-راق-ي وأاصس-يب صس-ح-اف-ي-ان
فرنسسيان آاخران بجروح.
كان فيلنوف ‘ اŸوصسل يعمل على إاعداد حلقة
لÈنامج «آانفوييه سسبيسسيال» التي تبث على قناة
فرانسس  2العامة أاصسيب ‘ ا’نفجار مع اثن Úمن
زملئه الفرنسسي ‘ Úح Úقتل ‘ ا◊ال مرافقهم
العراقي بختيار حداد الذي كان يعمل مع الفريق
الصسحا‘ الفرنسسي منسسقا ومÎجما.

اتسسعت دائرة الرافضس Úاإ’قليمية والدولية لهذه اÿطوة .أاضسافت اÛلة ‘ مقال
كتبته الناشسطة ‘ ›ال حقوق اإ’نسسان إاÁيلي تامك Úأان ا’–اد اأ’وروبي انضسم إا¤
اأ’· اŸت -ح -دة وال -و’ي-ات اŸت-ح-دة وت-رك-ي-ا وا◊ك-وم-ة اŸرك-زي-ة ب-ال-ع-راق؛ ‘ «ع-دم
تشسجيعها» إاجراء اسستفتاء على اسستقلل إاقليم كردسستان ‘ سسبتم Èالقادم.

أاسسÎاليا تعلق ضسرباتها
@ كانبÒا :أاعلنت أاسسÎاليا ،أامسس ،تعليق عملياتها العسسكرية ‘ اأ’جواء السسورية
بعد التهديدات التي أاصسدرتها روسسيا بسسبب إاسسقاط القوات اأ’مريكية طائرة للجيشس
السسوري .أاعلنت متحدثة باسسم ا÷يشس اأ’سسÎا‹ ‘ بيان «‘ إاجراء احÎازي أاوقف
جيشس الدفاع اأ’سسÎا‹ مؤوقتا العمليات الضساربة التي يجريها ‘ سسوريا».

تصسادم القوى اŸتدخلة بسسوريا
@ دمشس-ق  :ح -ذرت اأ’· اŸت -ح -دة م -ن تصس -ادم ﬁت-م-ل ب Úال-ق-وى ال-عسس-ك-ري-ة

متطرف معروف لدى أاجهزة اأ’من« ‘ ،اعتداء
فاشسل» ،بحسسب السسلطات.
الهجوم الذي  ⁄تتبنه حتى اآ’ن أاي جهة ،وقع
ا’ثن Úقبيل السساعة الثالثة زوا’ ونفذه إارهابي
موضسع مراقبة من أاجهزة اأ’من التي سسبق لها وأان
لشس -خ -اصس
أادرجت اسس- -م- -ه ع- -ل- -ى ق -وائ -م «آاسس» ل  -أ
اÙت -م -ل أان يشس -ك -ل-وا «خ-ط-را ع-ل-ى أام-ن ال-دول-ة»
بسسبب انتمائه إا« ¤تيار راديكا‹» ،وفق مصسادر
متطابقة.
أاعلنت وسسائل اإ’علم الفرنسسية ،أامسس ،أان
منفذ عملية الصسدم اإ’رهابية على دورية للشسرطة،
يوم ا’ثن ‘ ،Úشسارع الشسانزليزيه قرب القصسر
الرئاسسي بالعاصسمة الفرنسسية باريسس ،هو مواطن
ف- -رنسس- -ي م- -ن أاصس- -ل ت -ونسس -ي ي -دع -ى آادم ل -ط -ف -ي
ا÷زيري.

العثور على ﬂبأا أاسسلحة

وزيرة ا÷يوشش الفرنسسية تعلن اسستقالتها
أاع-ل-نت وزي-رة ا÷ي-وشش ال-ف-رنسس-ي-ة سس-ي-لفي
غو’ر ،أامسش ،رفضسها أان يكون اسسمها مطروحا
‘ ال -ت -ع-دي-ل ا◊ك-وم-ي اŸق-ب-ل بسس-بب ات-ه-ام-ات
تطال حزبها السسياسسي الوسسطي مودم «ا◊ركة
الدÁقراطية» ،و–قيق بهذا الشسأان ‘ الŸÈان
’وروبي بشسأان وظائف وهمية.
ا أ
غو’ر من أاعضساء حزب «ا◊ركة الدÁقراطية»
الذي ينتمي لتيار الوسسط ،والذي –الف مع حركة
الرئيسس إاÁانويل ماكرون «ا÷مهورية إا ¤اأ’مام» ‘
ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة وال-تشس-ري-ع-ية لكنه يواجه اآ’ن
–قيقا بشسأان طريقة تعيينه للمسساعدين الŸÈانيÚ
‘ الŸÈان اأ’وروبي.
قالت غو’ر ‘ بيان «الدفاع حقيبة ملحة .يجب
أا’ يختلط شسرف جيوشسنا وشسرف الرجال والنسساء
الذين يعرضسون حياتهم للخطر بجدال ’ علقة لهم
به».
أاضس -افت ،إان رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ي-ع-م-ل ع-ل-ى
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السسراج اعتÈه خطوة نحو اŸصسا◊ة وا’سستقرار بليبيا

على خلفية اتهامات تطال حزبها
اسستعادة الثقة ‘ العمل العام وإاصسلح فرنسسا و دفع
اوروبا ا ¤ا’مام  ..ان هذه اŸسساعي يجب أان
تتجاوز اي اعتبارات شسخصسية ولهذا طلبت من
الرئيسس ماكرون وبا’تفاق مع رئيسس الوزراء ادوار
فيليب بأا’ تكون جزءا من ا◊كومة.
يشسار إا ¤أان اسسم وزيرة الدفاع الفرنسسية سسيلفي
غ -و’ر ورد ‘ ال -ت -ح -ق -ي -ق -ات ح -ول اŸسس -اع -دي-ن
الŸÈاني Úبحزب مودم (ا◊ركة الدÁقراطية).
وع Úم - -اك - -رون أاعضس - -اء ع - -دد م - -ن اأ’ح - -زاب ‘
حكومته ،عقب فوزه بالرئاسسة ‘ ماي.
ف -ازت ح -رك -ة «ا÷م -ه -وري-ة إا ¤اأ’م-ام» ال-ت-ي
ينتمي إاليها ماكرون بأاغلبية كبÒة ‘ ا’نتخابات
ال -تشس -ري -ع -ي -ة اأ’ح-د ول-ن –ت-اج إا ¤أاصس-وات ن-واب
«ا◊رك -ة ال -دÁق -راط -ي -ة» إ’ق -رار ال -تشس-ري-ع-ات ‘
الŸÈان.
هذا ،وكان الرئيسس الفرنسسي إاÁانويل ماكرون
ق-د أاع-اد ت-ك-ل-ي-ف إادوار ف-ي-ل-يب ب-تشس-ك-ي-ل ا◊ك-وم-ة

العدد
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كشسفت أان ا÷زيري الذي يبلغ من العمر 31
سسنة كان ﬁل متابعة ومراقبة من قبل القوات
اأ’منية الفرنسسية بسسبب شسبهة التطرف’ ،سسيما أانه
ي -ن -ح -در م -ن ع -ائ -ل -ة «م -تشس-ددة» ،ب-حسسب م-ا أاورد
مصسدر أامني بحسسب وكالة فرانسس برسس.
ولد ا÷زيري ‘ منطقة فالديز بباريسس ،وهو
من أام بولونية ومن أاب تونسسي أاصسيل ﬁافظة نابل
التونسسية ،وكان يÎدد على تركيا كثÒا ،بحكم عمله
‘ شسبكة عاŸية لتهريب الذهب واأ’حجار الكرÁة
منذ عام .2011
صسرح والده خلل التحقيق معه ،بأان «ابنه Áلك
ترخيصسا ◊مل السسلح وكان يتدرب على الرماية».
قال مصسدر قضسائي فرنسسي إان ﬁقق ÚعÌوا على
لسسلحة ‘ منزل اإ’رهابي وأاضساف اŸصسدر
ﬂبأا ل أ
القريب من التحقيق ،أامسس أان اÙقق Úيجرون
لسس -ل -ح-ة وم-ع-دات أاخ-رى .ق-ال مصس-دران
ج -رداً ل  -أ
بالشسرطة واŸسسؤوول القضسائي إان سسيارة اŸهاجم
الذي قتل ‘ الهجوم كانت بها بندقية ومسسدسسان
وذخÒة وأانبوبان كبÒان للغاز.

اŸتدخلة ‘ سسوريا بعد التوتر اأ’مريكي الروسسي جراء إاسسقاط التحالف الدو‹ مقاتلة
سسورية.
يأاتي التحذير بعد تعليق روسسيا مذكرة التفاهم مع الو’يات اŸتحدة لتجنب حوادث
جوية ‘ اأ’جواء السسورية ردا على إاسسقاط طائرة «سسوخوي  »22ا◊ربية السسورية.

 5 ،9مليون ’جئ فلسسطيني
لحصساء الفلسسطيني ،أامسس الثلثاء ،أان عدد
@ رام الله  :كشسف ا÷هاز اŸركزي ل إ
اللجئ ÚاŸسسجل Úلدى وكالة ا’· اŸتحدة لغوث وتشسغيل اللجئ ‘ Úالشسرق ا’دنى
(اونروا) ‘ عام  2016بلغ نحو  5 ،9مليون ’جئ.
أاضساف ا÷هاز ‘ بيان أاصسدره Ãناسسبة اليوم العاŸي للجئ Úأان «نسسبة اللجئÚ
الفلسسطيني ÚاŸقيم ‘ Úالضسفة الغربية تشسكل  17باŸئة من إاجما‹ اللجئÚ
اŸسسجل Úلدى الوكالة ،فيما تبلغ نسسبتهم ‘ قطاع غزة  24 ، 5باŸئة.
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تهافت عليه
حتى مطلع الفجر

م -ع اقÎاب أاي-ام ع-ي-د ال-ف-ط-ر اŸب-ارك ،تصص-ط-ف
طاو’ت بيع الشصواء وسصط مدينة عنابة حيث
ت -داه -م اŸارة رائ -ح -ة «الشص -واء» وال -ذي ي -ن -تشص-ر
دخانه ‘ كل مكان ،ليكون بذلك قبلة العنابيÚ
سصواء وقت السصحور أاو صصبيحة عيد الفطر’ ،
سص -ي -م -ا وسص -ط الشص -ب -اب ال-ذي-ن ي-ت-ه-اف-ت-ون ع-ل-ي-ه
ب- -كÌة ،ل- -يشص -ك -ل ح -رك -ي -ة ح -ي -وي -ة أام -ام ه -ذه
’رصصفة.
الطاو’ت اŸتوزعة على ا أ
«الشصعب» عاشصت هذه ا’جواء الرمضصانية التي
“يز سصهرات بونة وتنقل تفاصصيلها.
عنابة :هدى بوعطيح
باتت ظاهرة بيع الشسواء مع اقÎاب عيد الفطر ظاهرة
تطبع عادات مدينة عنابة ،حيث ما إان يعلن عن اقÎاب
العيد «الصسغ »Òعن اقÎابه ،حتى يتسسارع الباعة لنصسب
ط-او’ت-ه-م ب-ط-رق عشس-وائ-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف اأ’ح-ياء الشسعبية
على وجه اÿصسوصش’ ،سستمالة اŸارة برائحة الشسواء
مقدم Úاللحوم ا◊مراء والبيضساء والنقانق والكبدة،
حيث ’ تتوانى بعضش العائلت ‘ جعله وجبة السسحور
دون منازع ،غ ÒمبالÃ Úخاطر ذلك.

IóFÉŸG á¡µf π«°U’CG …ôFGõ÷G …ó«∏≤àdG õÑÿG
’عشصاب اليابسصة
نسصاء يبدعن ‘ –ضصÒه بشصتى أانواع ا◊بوب وا أ

يعت Èهذا النشساط بالنسسبة للباعة Ãثابة التجارة التي
ت -در ع -ل -ي -ه-م ال-رب-ح السس-ري-ع ،ح-يث ي-تسس-ارع-ون ل-نصسب
طاو’تهم ‘ اأ’ماكن التي يك Ìبها اŸارة لتلبية طلبات
زبائنهم ،لتتشسكل بذلك طواب Òأامام الباعة لطلب ما
تشستهيه أانفسسهم من شسواء ،و’ يÈحون اŸكان إا’ بعد
إاشسباع بطونهم غ Òمدرك Úعواقب ذلك’ ،سسيما وأان
ال-ع-دي-د م-ن ال-ب-اع-ة ’ ي-ت-ق-ي-دون بشس-روط ال-ن-ظ-اف-ة و’
Ãعاي Òجودة اللحوم ا◊مراء والبيضساء ،على اعتبار
أانها تبقى ›هولة اŸصسدر ،كما أان بقاءها لسساعات ‘
الهواء الطلق و–ت درجة حرارة عالية يعرضسها لÎاكم
البكتÒيا والتلف ،وبالرغم من علم الكث Òمن العائلت
بذلك إا’ أانهم ’ يتوانون ‘ اقتناءها.
وتتواصسل هذه الظاهرة إا ¤غاية يومي عيد الفطر
اŸبارك ،حيث يك Ìاإ’قبال عليها وقت الغداء من
طرف اأ’طفال أايضسا ،الذين يلجأاون إاليها بعيدا عن
أانظار أاوليائهم ،معرضس Úأانفسسهم إاﬂ ¤اطر التسسمم
الغذائي ’ ،سسيما وأان هذه اللحوم تباع بأاثمان زهيدة
مقارنة بتلك التي تباع ‘ اÙلت.
فالÈغم من ﬁاربة التجارة الفوضسوية ’ سسيما خلل
الشسهر الفضسيل ،وŒند السسلطات اÙلية دون عودتها،
يسس-ت-غ-ل ب-عضش الشس-ب-اب غ-ي-اب ال-رق-اب-ة ب-ب-عضش ب-ل-ديات
ال-و’ي-ة ،ل-نصسب ط-او’ت-ه-م ط-ل-ب-ا ل-ل-رب-ح السس-ري-ع ،ح-يث
يضسعون أامام زبائنهم ﬂتلف أانواع اللحوم ،ويطلقون
العنان للرائحة التي يصسنعها دخان الشسواء اللذيذ الذي
ي -دغ -دغ شس -ه -ي -ة ك-ل م-ن Áر أام-ام-ه-ا ،ل-ي-ج-د ال-ك-ثÒون
أانفسسهم ›Èين على شسرائه.
‘ ه- -ذا الصس -دد،
أاك - - - -د أاح- - - -د

رمضصان
‘ بÓدهم

باطمئنان ‘ ظّل تصساعد التشسدد الطائفي واŸذهبي
‘ منطقة الشسرق اأ’وسسط.
وتشسيـر الوثـ ـائق الت ـاريخية إا ¤أان اŸسسيحييـن كانوا
يشساركون اŸسسلم Úأاعيادهم ومناسسباتهم ،وأاهمها شسهر
رمضس -ان ،وال -ع -كسش صس -ح -ي -ح ‘ اŸن -اسس -ب -ات ال -دي -ن-ي-ة
اŸسس-ي-ح-ي-ة .وُي-سس-ج-ل اŸؤورخ-ون ال-ل-ب-ن-ان-يون «أاّن الوا‹
العثما Êكان ُيقيم اإ’فطارات ‘ رمضسان داعيا رجا’ت
الدولة من اŸسسلم ÚواŸسسيحي ،Úوأان عددا من رؤوسساء
ا÷مهورية السسابق Úوعلى رأاسسهم بشسارة اÿوري كان
يحرصش سسنويا على اÛيء إا ¤صسالون ا÷امع العمري
ال -ك -ب Òل-ت-ق-د ËاŸب-ارك-ة ل-ل-مسس-ل-م Úو’ سس-ي-م-ا م-ف-ت-ي
ا÷مهورية آانذاك ﬁمد خالد».
للتقاليد والعادات الرمضسانية أاسساسش مت Úب ÚاللبنانيÚ
على اختلف طوائفهم ،وهذا التواصسل يÈز بأابهى حلته
‘ اŸناطق الريفية ،كما ‘ اŸدن اللبنانية ،ذلك أان
سس -ك -ان ا◊ارة ال -واح -دة م -ن اŸسس -ل -م ÚواŸسس -ي -ح-يÚ
يحÎمون عادات بعضسهم؛ ففي أايام الصسيام اŸسسيحية
واŸسسلمة على السسواء ’ Œد من يأاكل ‘ الشسارع أامام
ل ،بل من اŸسسيحي Úمن يحاول الصسيام أ’سسباب
ا Ÿأ
متعددة منها الفضسول ومنها التكافل أاو ا’حÎام.

ال -ب -اع -ة لـ»الشس -عب» أان ف -ك -رة ب -ي -ع الشس-واء ج-اءت-ه ب-ع-د
إاطلعه على اإ’قبال الكب Òلسسكان مدينته عليها ،من
ﬂتلف الفئات حتى ربات البيوت ،حيث  ⁄يخفِ أان
هذه التجارة ـ كما يسسميها ـ تدر أارباحا ’ بأاسش بها،
فبالنسسبة له هو جني اأ’موال غ Òمبال Ãخاطرها على
مسستهلكيها ،وقال إان الشسباب أاك Ìإاقبا’ عليها ’ سسيما
وقت السسحور واليوم اأ’ول من عيد الفطر اŸبارك،
ح -يث ’ ي -ت -م -ك -ن ‘ غ -الب اأ’ح-ي-ان م-ن ت-ل-ب-ي-ة ج-م-ي-ع
الطلبات لنفا اللحوم ،مشسÒا إا ¤أانه يعد العدة ليوم
العيد حتى يتمكن من إاشسباع نهم زبائنه.
وعن اıاطر التي –دق بالزبون ،والتي قد يكون
سسببا فيها أاكد أانه يقتني كل يوم ◊وما جديدة ،ومنذ أان
عمل على بيع الشسواء منذ ما يقارب  03سسنوات ⁄
يتسسبب يوما واحدا ‘ تسسمم أاحد زبانه على حد قوله.
ك -م -ا اسس -ت -ط -ل -عت «الشس -عب» أاراء ب-عضش ال-زب-ائ-ن ح-يث
تباينت إاجاباتهم ،حيث أان هناك من يعتÈها ظاهرة
عادية ،على اعتبار أانهم تعودوا على شسراء الشسواء من
عند هؤو’ء الباعة ،دون أان يسسبب ذلك خطرا على
صسحتهم ،مؤوكدين أان هذه الظاهرة تشسهدها عنابة منذ
سسنوات بعيدة ،وتلقى اإ’قبال الكب Òمن طرف سسكانها،
’ سس -ي -م -ا خ-لل الشس-ه-ر ال-فضس-ي-ل وي-وم-ي ع-ي-د ال-ف-ط-ر
اŸبارك.
وباŸقابل ،هناك فئة أاخرى نددت بهذه الظاهرة والتي
رأات بأانها تشسكل خطرا ‡يتا ’ ،سسيما لدى اأ’طفال
ال-ذي-ن يسس-ت-غ-ف-ل-ون أاول-ي-ائ-ه-م وي-ذه-ب-ون ’ق-ت-ن-ائ-ه-ا دون
إادراك ﬂاط -ره -ا ،ح-يث ط-ال-ب-وا م-ن مصس-ال-ح ال-رق-اب-ة
وقمع الغشش التدخل ‘ أاقرب وقت للوقوف دون انتشسار
هذه السسموم القاتلة وسسط اŸواطن.Ú
وتسساهم ا÷معيات اللبنانية اŸسسيحية أاو اŸسسلمة ‘
ا◊فاظ على هذا التواصسل ب Úالطوائف من خلل
الضسيافات التي تنظمها ‘ إاطار الفعاليات اÒÿية أاين
’ يفرق اŸرء ب Úمسسيحي ومسسلم طاŸا أان ا÷ميع
لبنانيون.
احÎام اآ’خر ‚ده أايضسا ‘ مكان العمل ،إاذ ’ يتعمد
اŸسسيحي اسستفزاز زميله اŸسسلم ‘ رمضسان بأان يأاكل
أاو يدخن أامامه.
اŸسسيحيون الذين لهم علقات صسداقة أاو جوار مع
اŸسس-ل-م ’ Úي-غ-ي-ب-ون ع-ن السس-ه-رات ال-رمضس-ان-ي-ة سس-واء
كانت ‘ البيوت أام ‘ اŸطاعم واŸقاهي أ’جوائها
السساحرة التي تختلف عن بقية سسهرات السسنة .سسمÒ
ط -ب -يب مسس -ي -ح -ي ي -ن -ت -ظ -ر شس-ه-ر رمضس-ان ل-ل-خ-روج م-ع
أاصسدقائه ‘ الليل إا ¤اŸقهى ليدخن الÔجيلة ‘ جو
حميمي مصسحوب بالغناء والعزف دون ضسجيج سسواها
من السسهرات فهذه السسهرات تفتح له خيا’ عن سسهرات
أالف ليلة وليلة ،ليختتم سسهرته بوجبة سسحلب (حليب
‡زوج ب- -ب- -عضش ال -ب -ه -ارات) أاو ع -رق السس -وسش وال -ت -م -ر
الهندي .اŸسسحراتي أاو اŸسسحر وهي مهنة يطلقها
اŸسسلمون على الشسخصش الذي يوقظ اŸسسلم ‘ Úليل
شس -ه -ر رمضس -ان ل -ت -ن-اول وج-ب-ة السس-ح-ور واŸشس-ه-ور ع-ن
اŸسس -ح -رات -ي ه -و ح -م-ل-ه ل-ل-ط-ب-ل أاو اŸزم-ار ودق-ه-ا أاو
العزف عليها بهدف إايقاظ الناسش قبل صسلة الفجر،
واŸسسحراتي ’ يزال موجودآا حتى اليوم ‘ ا÷نوب
اللبنا Êو‘ العديد من القرى يجوب منازل اŸؤومنÚ
يقرع أابوابهم بعصساه ينادي عليهم وقت السسحر للقيام
وال -ت -ه -ي -ؤو ل -لصس-وم ع-ن ال-ط-ع-ام والشس-راب وم-ن ال-ع-ادات
وال -ت -ق -ال -ي -د ايضس -ا م-ا ه-و ع-ام ’ ي-زال يشس-م-ل ﬂت-ل-ف
اŸن -اط-ق ال-ل-ب-ن-ان-ي-ة وم-ن-ه-ا ت-زي Úالشس-وارع والسس-اح-ات
العامة والطرق اŸؤودية إا ¤اŸسساجد بالزينة الورقية
اŸلونة وا’نارة الكهربائية اللفتة.
من اŸأاكو’ت اŸشسهورة ‘ هذا الشسهر الكر Ëهي
ا’ل- -ب- -ان وا’ج- -ب- -ان واÿضس- -ار وال- -ف- -اك- -ه- -ه وال- -ت- -م -ور
واŸكسس- -رات (ال -ل -وز وا÷وز وال -فسس -ت -ق) واŸشس -روب -ات
اÿاصس -ه بشس-ه-ر رمضس-ان م-ث-ل ا÷لب وال-ت-م-ر ال-ه-ن-دي
وع- -رق السس- -وسش واÿرن- -وب وق- -م -ر ال -دي -ن (اŸشس -مشش
اŸصسفي باإ’ضسافة إا ¤التبوله والفتوشش وهي اكلت
شسعبيه لبنانيه مصسنوعة من اÿضسار اŸتنوعه (اÿسش
وال -ب -ق -دونسش وال -ن -ع -ن -اع وال -ب -ن -دوره وال -ف-ج-ل وال-بصس-ل
وغÒه -ا) ،إاضس -اف -ة إا ¤ا◊ل -وي-ات اÿاصس-ة م-ث-ل ل-ك-لج
والقطايف اŸشسبك والشسعيبيات.

خÓل الشصهر الفضصيل يزداد الطلب ويتضصاعف على اÿبز التقليدي
الذي اصصبح ‘ السصنوات ا’خÒة من اهم الطلبات الرمضصانية التي
يحرسس اصصحاب اÓÙت على توفÒه ÷لب الزبائن ،ومازلن النسصوة
ي -ت -ف ف -ى اع-داده و ب-ك-ل ان-واع-ه ،وع-ل-ى اخ-تÓ-ف اŸن-اط-ق ‘ ا÷زائ-ر
ت-ت-ن-وع ط-رق –ضصÒه.اÿب-ز ال-ق-ب-ائ-ل-ي ال-ذي تصص-نعه النسصاء Ãدنها
ال-ثÓ-ث-ة ال-رئ-يسص-ي-ة ،ت-ي-زي وزو وب-ج-اي-ة وال-ب-ويرة ’ ،يشصبه ‘ شصيء
’وراسس وال-ن-م-امشص-ة ،ال-ذي
خ -ب -ز الشص -اوي -ة ف -ى م -ن -اط -ق ا◊ضص-ن-ة وا أ
تصصنعه أانامل الشصاويات Ãناطق «خنشصلة» و»باتنة» و»تبسصة» و»قاŸة»
و»سص -وق أاه -راسس»  ،وخ -ب -ز ق -ب -ائ -ل «أاو’د ن -اي -ل» اŸت -م -رك -زي -ن أاسص-اسص-ا
Ãن -ط -ق -ة «ا÷ل -ف -ة» ’ ،ع Ó-ق-ة ل-ه ب-خ-ب-ز سص-ك-ان الصص-ح-راء (ال-رج-ال
الزرق) ،اŸنتشصرين بنواحي «“Ôاسصت» و»إاليزي» و»ع Úصصالح» الذي
يتم طهيه على ا÷مر –ت الرمال.
وكذلك
خبز
اŸيزابيÚ
Ãنطقة
وادي
ميزاب التي
تضسم اŸدن
السسبع
«غرداية»
و»العطف»
و»بني
يزقن»
و»مليكة»
و»بونورة»
و»القرارة»
و»بريان»
ﬂت-ل-ف عن
خ - - -ب - - -ز ا÷ه- - -ة
ال -غ -رب -ي -ة م-ن ال-ب-لد
لدى «الشسلحة» من سسكان
«ت- - -ل - -مسس - -ان» ع - -ل - -ى ا◊دود
ا÷زائ-ري-ة اŸغ-رب-ي-ة أاو»الشس-ن-اوة»
Ãنطقة «البليدة» و»تيبازة».
و‘ العاصسمة ا÷زائر باأ’خصش ‘ أاحيائها الشسعبية
ومثلما تتنوع أاسسماء اŸناطق وا÷هات ‘ ا÷زائر تتنوع ال-ع-ري-ق-ة ،ب-ال-قصس-ب-ة وب-ل-ك-ور وب-اب ال-وادي وسس-وسس-طارة،
معها تسسميات اÿبز التقليدي ا÷زائري و–افظ بعضش يحتل «خبز الطاج »Úأاو»خبز خم »Òأاو»خبز فط»Ò
اأ’صسناف من اÿبز التقليدي على تسسميتها القدÁة اŸكانة اأ’هم.
بلغتها اأ’صسلية ،تتيح قاموسش قائم لذاته بأاسسماء اÿبز و‘ منطقة ا’وراسش أاصسناف كثÒة من اÿبز التقليدي
ال -ت -ق -ل-ي-دي ‘ ا÷زائ-ر ب-ال-ل-غ-ت Úال-ع-رب-ي-ة واأ’م-ازي-غ-ي-ة على رأاسسها «ثامتونت» أاو الرقاق و»اŸغموم» الذي يتّم
واأ’خÒة تتفرع إا ¤عدة لهجات ﬁلية.
طهيه ما ب Úوعائ Úحديدي Úعلى نار حطب –يط بكل
ف -ف -ي م -ن -ط -ق-ة ال-ق-ب-ائ-ل ي-حّ-ل خ-ب-ز «ال-رخسس-يسش» ﬁل جنباته.
«ال -كسس -رة» ال -ع -ادي-ة ،وال-رخسس-يسش خ-ب-ز ت-ق-ل-ي-دي ع-ري-ق
ولدى سسكان «وادي ميزاب» خبزهم التقليدي اŸفضسل
–ضسّره العائلت خصسيصسا خلل شسهر رمضسان اŸعظم ‘ ،رمضسان وهو «خبز الدار» و»خبز الكوشسة» الذي يرافق
ف-ه-و خ-ب-ز ﬁشس-و ب-ال-بصس-ل وال-ط-م-اط-م اŸت-ب-ل ،Úقوامه «شسربة الفريك» ،و‘ مناطق أاو’د نايل تÎبع «خبزة
سسميد وماء وزيت زيتون ،الزيت.
اّŸلة» على عرشش بقية اصسناف اÿبز التقليدي هناك،
وتّعد الكسسرة أاو»أاغروم» أاول وصسفة مطبخية تلقنّها و»اّŸلة» قوامه سسميد الشسع Òأاو دقيق القمح.
وتّورثها اŸرأاة القبائلية ’بنتها.
عند سسكان اأ’طلسش البليدي وجبال شسنوة بتيبازة تعود
أان- -ام- -ل ال -نسس -وة إا¤
إاعداد

صصحتك ‘ غذائك

يجمع مسسيحي Úومسسلم Úعلى «مائدة» التسسامح ‘ لبنان

ت -ك -تسص -ي أاج -واء رمضص -ان ‘ بÒوت خصص -وصص -ي -ة
ي -غ -ذي -ه -ا ال -ت -ن-وع ال-دي-ن-ي ح-يث ي-ح-رصس ب-عضس
اŸسص -ي -ح -ي Úع -ل -ى مشص -ارك -ة اŸسص -ل -م Úصص -وم -ه-م
’فطار الشصهية سصواء ‘ البيوت
وحضصور موائد ا إ
أام ‘ اŸط -اع-م ،ويشص-ارك-ون-ه-م سص-ه-رات-ه-م ب-دواف-ع
ع-دي-دة م-ن-ه-ا ال-فضص-ول وال-ت-ك-اف-ل ،ك-م-ا يشص-ارك
اŸسصيحيون وخاصصة الشصباب رفاقهم اŸسصلم‘ Ú
سصهرات اŸقاهي واÿيم حيث يدخنون الÔجيلة
على أانغام الطرب ورائحة «القهوة العربي».
يشسارك العديد من اŸسسيحي Úإاخوانهم اŸسسلم‘ Ú
لبنان طقوسش شسهر رمضسان ،فيصسومون مع أاصسدقائهم
وجÒان- -ه- -م وي- -حضس- -رون م- -آادب اإ’ف- -ط -ار ‘ ال -ب -ي -وت
واŸط- -اع- -م م -ن ب -اب ال -فضس -ول والÎف -ي -ه أاو
ال- -ت- -ك- -اف- -ل ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي ،و’
ي -ت -خ -ل -ف-ون ع-ن السس-ه-رات ‘
اŸقاهي واÿيم الرمضسانية.
ه- -ذه ال- -ظ- -اه- -رة ال -ت -ي ازداد
ان -تشس -اره -ا م -ؤوخ-را ‘ ل-ب-ن-ان
رسسالة فيها الكث Òمن اÙبة
وتؤوكد التوق إا ¤السسلم والعيشش

info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com
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أامراضض يعا÷ها الصسيام

خ -ب -ز «ال -زراط -ة» اŸط -ع -م بّ-زري-ع-ة (ح-ب-وب) ال-بسس-ب-اسش
Ÿقَلة» وهو خبز مصسنوع من مزيج من
(الشسمر) أاو «خبز ا َ
الطح Úاأ’بيضش والسسميد اŸتوسسط يخّمر لسساعات ثم
يوضسع ‘ مقلة مع قليل من زيت الزيتون أاو الزيت
النباتي ليحّمر.
وا◊قيقة أان الكث Òمن أانواع اÿبز التقليدي ا÷زائري
اأ’صسيل تتّف النسسوة ‘ تطعيمه بشستى أانواع ا◊بوب أاو
اأ’عشس -اب ال -ي -ابسس -ة ذات اŸن-اف-ع الصس-ح-ي-ة م-ث-ل ح-ب-ات
السسانوج (ا◊بة السسوداء) وحبات حلوة (اليانسسون) أاو
حبات ا÷لجلن (السسمسسم).
ويرتفع الطلب خلل رمضسان دون غÒه من أاشسهر السسنة
على اÿبز اأ’سسود ،وقوامه إامّا شسع Òأاو نخالة أاو قمح
صس -لب ك -ام-ل غ Òم-ن-زوع-ة ال-قشس-ور Ÿن-اف-ع-ه-ا الصس-ح-ي-ة
الكبÒة ليسش للمرضسى فقط أاو للذين يتّبعون ا◊ميات
حاء كذلك مثلما تبيّنه التقارير الطبية
الغذائية لكن ل أ
لصس ّ
التي تتحدث عن احتواء هذا النوع من اÿبز الغامق
ال-ل-ون ل-ك-م-ي-ات م-ه-م-ة م-ن اأ’ل-ي-اف والسس-كريات البطئية
والنشساء.
ويتهافت كبار السسن على وجه اÿصسوصش ‘ رمضسان
على اقتناء «خبز الشسع »Òمن اıابز التي باتت تزاحم
ال -ب -ي -وت ‘ إاع -داده ،وع -ادة م -ا ي -ب-اع «خ-ب-ز الشس-ع‘ »Ò
رمضس -ان بضس -ع -ف ث -م -ن اÿب -ز ال-ت-ق-ل-ي-دي اŸصس-ن-وع م-ن
السس -م -ي -د ال -ع -ادي أاو ال -ط -ح Úاأ’ب -يضش ن -ظ-را Ÿن-اف-ع-ه
الصسحية وباأ’خصش للذين يعانون من ارتفاع معد’ت
الكولسسÎول.
أاطلق ﬁبو اÿبز التقليدي ا÷زائري باأ’خصش خبز
الشسع Òوالقمح والشسوفان منذ أازيد من سست سسنوات
اŸسس-اب-ق-ة السس-ن-وي-ة ال-كÈى ل-ل-خ-ب-ز ال-ت-ق-ليدي –تضسنها
سسنويا عاصسمة الغرب ا÷زائري وهران بالتنسسيق بÚ
ا’–اد ال -ع -ام ل -ل -ت -ج -ار وا◊رف-ي Úا÷زائ-ري Úوغ-رف-ة
الصس -ن -اع -ات ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة وا◊رف ،وت -و ّف -ر اŸسس -اب -ق-ة
فسسيفسساء غاية ‘ ا÷مال من اÿبز التقليدي تتنوع
أالوانها وأاشسكالها ومذاقاتها أايضسا تعكسش مدى
غ-ن-ى اŸوروث اŸط-ب-خ-ي ا÷زائ-ري ف-ي-م-ا
يتصسل بصسناعة اÿبز التقليدي.

للصسيام تأاث Òمهم و إايجابي على الصسحة العامة من حيث علج اأ’مراضش أاو
الوقاية منها وهو ما اثبت علميا من خلل الدراسسات و اأ’بحاث الطبية
العلمية من كل دول العا ،⁄جمعنا لكم كل اأ’مراضش التي يعا÷ها
الصسيام و يسساعد ‘ السسيطرة عليها و التي يقي منها وهي:
@ أامراضش ا÷هاز الهضسمي :حيث أان الصسيام يسساهم ‘
تنشسيط إافرازات اŸعدة واإ’فرازات الهضسمية ويعمل على تنظيف
أاعضس -اء ا÷ه -از ال -هضس -م -ي ‡ا يسس-اه-م ‘ –سس Úع-م-ل-ه-ا م-ث-ل
القولون @ .ارتفاع الكوليسسÎول ‘ الدم :الصسيام يسساعد على
حرق الدهون اÎŸاكمة ‘ جسسم اإ’نسسان ‡ا يسساهم ‘ ضسبط
مسستويات الكوليسسÎول ‘ الدم.
@ أامراضش الكلى :للصسيام تأاث Òقوي على صسحة الكلى كما أانه
لعّل عادة «طاب و’ ما زال» من العادات التي تنفرد بها منطقة وادي سسوف عن باقي مناطق ا÷زائر
يسساهم ‘ علج حصسوات الكلى أ’نه Áنع الÎسسبات الكلسسية
لطفال فإانها تشسغل ا÷ميع  ..وتعت Èبحق مهرجانا طفوليا عفويا Áيز
 ..وهي عادة وإان كانت خاصسة ل أ
اŸسسببة لتكون ا◊صسى … .اأ’مراضش ا÷لدية :يعت Èالصسيام
لم -راضش ا÷ل -دي -ة م -ث -ل حسس -اسس -ي -ة ا÷ل -د يوم ليلة القدر ويضسفي عليها بهجة  ..ويسستمر طوال النهار  ..ففي الوقت الذي يتجه فيه اآ’باء نحو
ع- -لج م -ه -م ل  -أ
واأ’كزÁا ،وحب الشسباب ،كما أان الصسيام يسساهم ‘ –سس ÚاŸسساجد أ’داء صسلة التهجد حوا‹ السساعة الرابعة فجرا يسستيقظ اأ’طفال وكلهم فرحة وسسرورا بقدوم اليوم
البشسرة ونقائها ،ويرجع السسبب ‘ ذلك إا ¤أان كمية اŸاء الذي ينتظرونه منذ أاول يوم ‘ رمضسان  ..وهم ‘ هذا اليوم على غ Òالعادة ‘ باقي أايام الشسهر اŸبارك ’
‘ الدم تقل أاثناء الصسيام‡ ،ا يؤودي إا ¤انخفاضش نفاذية يفكرون بالصسوم  ..فاليوم يومهم  ..على عجلة يغسسلون وجههم ويرتدون أاحذيتهم … بل بعضسهم من لهفته يخرج
إاما معمشش العين Úأاو حافيا حامل Úأاكياسسا بلسستكية  ..يجولون من شسارع إا ¤شسارع  ..ومن حي إا ¤حي ..
ا÷لد للماء ،وزيادة مقاومته للبكÎيا.
@ اأ’م -راضش ال -ن -اŒة ع-ن السس-م-ن-ة :ك-م-رضش تصس-لب مرددين بأاعلى صسوتهم «طاب و’ مازال … كان طاب هاتوه  ..كان مازال نزيدوا سساعة و‚وه «  ..طارق Úعلى
اأ’بواب دون خوف أاو رهبة على رغم السساعة الباكرة ،حيث أان العديد ’ يزال يغط ‘ نومه فوقت السسحور
الشسراي ،Úوضسغط الدم ،وبعضش أامراضش القلب.
@ أامراضش الدورة الدموية :يعالج الصسيام بعضش  ⁄يحن بعد فلو كانوا ‘ غ Òهذا اليوم Ÿا Œرأاوا ولكان مصسÒهم عقابا مؤوŸا  ..ولكن ‘ هذا الصسباح
على رغم إافسسادهم للكثÒين نومهم ،فإان ا÷ميع ’ ينزعج منهم بل ويرى فيهم شسقاوته وطفولته فهي
أام-راضش ال-دورة ال-دم-وي-ة ال-ط-رف-ي-ة م-ث-ل :مرضش
عادة متوارثة  ..أاما ربات البيوت من أامهات وجدات وبنات فإانهن يسستقبلن اأ’طفال بفرح عارم
الرينود ومرضش برجرو مرضش إالتهاب اŸفاصسل
موزع Úعليهم ا◊لويات واŸكسسرات داع Úلهم بالصسحة والعافية ومهنئ Úواعدينهم بوجبة
اŸزمن (الروماتويد).
غداء ‡يزة  ..ترى منظر اأ’طفال وهم يتزاحمون حول تلك السسيدة أاو ا◊اجة وكأانهم نحل
@ السسموم اÎŸاكمة با÷سسم :الصسوم مهم
 ..يحدثون فوضسى بصسياحهم وتهافتهم ‡ا يحذوا ببعضش النسسوة لرمي ا◊لوى
Ÿسس- -اع- -دة ا÷سس- -م ‘ ال- -ت -خ -لصش م -ن
واŸكسسرات من أايديهن  ..يلتقطها اأ’طفال قبل أان تسسقط على اأ’رضش  ..من
السس- -م- -وم اÎŸاك- -م -ة ال -ت -ي تسس -بب
بيت إا ¤بيت يزداد صسراخ اأ’طفال وهرجهم  ..تختلط أاصسوات
ا’أمراضش و تعيق عمل أاعضساء
اأ’هازيج  ..وحده يظل «طاب و’ مازال  ..كان طاب هاتوه
ا÷سسم.
..كان مازال نزيدوا سساعة و‚وه».
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عادة متجذرة ‘ وادي سسوف ‘ ليلة القدر

حلويات
العيد

دزيريات باللوز
والبندق

العجينة:
250غ فرينة
75غ زبدة طرية
قرصسة ملح
ملعقة صسغÒة فانيليا
ملعقة كبÒة ملون ابيضش
ملعقة كبÒة ملون اخر من اختيارك انا اخÎت اللون ا’حمر
ماء الزهر  +اŸاء

العقدة:
 2مقدار من البندق اŸطحون (اŸقدار ب  200مل)
مقدار من اللوز اŸطحون
مقدار من السسكر العادي
بيضش حسسب ا◊اجة
التزي:Ú
عسسل
كريات الفضسة
بياضش بيضسة
ملمع غذائي
طريقة –ضص Òالعجينة:
‘ وعاء ضسعي الفرينة مع الزبدة والفانيليا واŸلح اخلطي اŸكونات
جيدا باطراف اصسابعك
خذي جزء صسغ Òمن هذا اŸزيج ضسعي فيه اŸلون ا’بيضش مع ماء
الزهر والقليل من اŸاء حتى تتحصسلي على عجينة متماسسكة
‘ وعاء اخلطي ماء الزهر واŸاء مع اŸلون الذي اخÎته وافرغيه
على اŸزيج اŸتبقي تدريجيا حتى تتحصسلي على عجينة طرية
دعي العجينت ÚاŸلونت Úترتاحان Ÿدة  15ا 20 ¤دقيقة
نعود ا ¤العقدة نخلط اŸواد ا÷افة مع بعضش ثم نضسيف البيضش
تدريجيا حتى تتماسسك العقدة
طريقة التحضص:Ò
نحل العجينة اŸلونة من اختيارك ونحلها با◊لل ناخذ العقدة
ونشسكلها على شسكل مسستطيل عرضسه  3سسم وارتفاعه  2سسم.
بعد ذلك نحضسر العجينة ونلفها حول العقدة فيتشسكل لنا مسستطيل
العقدة ملفوف بالعجينة،نقطع اŸسستطيلت على شسكل مثلثات.
نأاخذ قليل من العجينة البيضساء ونبسسطها با◊لل ثم نطبعها على
شسكل ورقات ووردات وكذلك نفسش الشسيء مع العجينة اŸلونة ا’خرى
ونزين بها ا◊لوة والكرات الفضسية.
بعد ذلك نÎكها تطهى على فرن درجة حرارته متوسسطة
بعد ذلك نعسسله مباشسرة.

بوتي فور بالشسكÓطة
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حلوى الشسوكو’طة

اŸقادير
75غ زبدة
75غ سسكر ناعم
ملعقة صسغÒة فانيليا
200غ شسوكو’طة سسوداء
75غ فسستق مرحي غÈة
شسكو’طة للتزيÚ
كاكاو حلو
طريقة التحضص:Ò
‘ وعاء اعجني الزبدة كاŸرهم اضسيفي السسكر الناعم والفانيليا
من جهة أاخرى ذوبي الشسكلطة ‘ حمام مائي بالتحريك حتى
تتحصسلي خليط املسش
اضسيفي تدريجيا الزبدة كاŸرهم وغÈة البندق ثم اتركيها تتصسلب
‘ الثلجة
شسكلي كريات اغطسسيها ‘ الشسوكو’ ورمديها ‘ الكاكاو ا◊لو (‹
كيسسات)

تشساراك اŸسسكر

العجينة
 3مقدار فرينة
 1ملعقة صسغÒة فانيليا
 1مقدار سسمن او مارغرين
 1ملعقة اكل سسكر رطب
ماء الزهر للم العجينة
 1ملعقة صسغÒة خمÒة كيميائية
ا◊شصو
 1كاسش ماء الزهر
 1كاسش سسكر رطب
ملعقة صسغÒة فانيليا
 3مقدار لوز مدشسشش
رشسة قرفة
السصÒو(الشصاربات)
 1كاسش ماء الورد
 1كاسش ماء
250غ سسكر رطب
طريقة التحضصÒ
بالنسسبة للعجينة نخلط الفرينة مع السسمن وند›هما جيدا حتى
تختفي جميع ا◊بيبات ،نضسع الفانيليا والسسكر ثم اÿمÒة ونلمها
Ãاء الزهر حتى تصسبح عجينة طرية ومتماسسكة نÎكها ترتاح Ÿدة
نصسف سساعة على ا’قل.
بالنسصبة للحشصو
نخلط جميع اŸكونات ونلمها ايضسا Ãاء الزهر حتى تصسبح عقدة
سسهلة التحكم نصسنعها على شسكل كرات قطرها  2سسم ،بعد ذلك
شسكليها على شسكل اصسابع.
بعد ذلك قومي بجلب العجينة وعلى طاولة العمل حلي العجينة
با◊لل على سسمك  · 2وقطعيها بالكاسش على شسكل دوائر ضسعي
ا◊شسوة ‘ طرف الدائرة ولفي العجينة عليها وشسكليها على شسكل
هلل وهكذا حتى تكملي باقي العجينة ادخليه الفرن على درجة
حرارة متوسسطة وبعد ان يÈد ادخليه ‘ السسÒو ورمديه جيد
بالسسكر الرطب مرت Úعلى اأ’قل
للسسÒو:
ضسعي اŸاء والسسكر على نار متوسسطة واتركيه يغلي حتى يصسبح ثقيل
نوعا ماء ضسعيه جانبا وبعد أان يÈد أاضسيفي له ماء الورد ،ثم اغطسسي
حبة التشساراك ‘ السسÒو ثم رمديه ‘ السسكر الناعم اعيديها مرتÚ
ثم اتركيها تنشسف ثو ضسعيها ‘ ا◊اويات.

اŸقادير
العجينة
50غ زبدة طرية
50غ سسكر ناعم
2ملعق كبÒة مايزينة
 1ملعقة صسغÒة فانيليا
ملعقة صسغÒة خمÒة كيميائية
 2صسفار بيضش
150غ فرينة
التزيÚ
شسكلطة ذائبة
مربى
كيفية التحضصÒ
‘ وعاء ضسعي الزبدة ،السسكر الناعم ،مايزينة ،الفانيليا .اÿمÒة و
صسفار بيضش.
أاخلطي الكل جيدا.
قالوالف
أاضسيفي الفرينة وجمعي الكل وأاخلطي جيدا حتى ا◊صسول على
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طو‹ ا◊نة و  Êبالريحان ولبت انا ’بسصا لباس من بعيد
على صسينية مرشسوشسة بالفارينة ،شسكلي عصسبات صسغÒة من
زادو‹ قفطان سصو Êخا” ‘ س جديد
العجينة ثم اطهيها ‘ فرن درجة حرارته Ÿ 160دة  15دقيقة.
هذ
وبا
بعد الطهي أاتركيها تÈد ثم أالصسقيها مثنى مثنى باŸربى.
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اعداد  :عبد الكريم ل

فضسائـ ـ ـ ـل ليل ـ ـ ـة آلق ـ ـ ـ ـ ـدر

قال تعالى{ :إانا أانزلناه في ليلة القدر
وم -ا أادراك م -ا ل-ي-ل-ة ال-ق-در ل-ي-ل-ة ال-ق-در
خ -ي -ر م -ن أال -ف شص -ه -ر ت -ن -زل ال -م Ó-ئ-ك-ة
والروح فيها بإاذن ربهم من كل أامر سصÓم
هي حتى مطلع الفجر}.
 1ـ اأنها ليلة اأنزل الله فيها القراآن الكريم،
ق - -ال ت - -ع - -ال- -ى{ :اإن -ا اأن -زل -ن -اه ف -ي ل -ي -ل -ة
القدر}.
 ٢ـ اأنها ليلة مباركة ،قال تعالى{ :اإنا اأنزلناه
ف- - - - - -ي ل- - - - - -ي- - - - - -ل- - - - - -ة م - - - - -ب - - - - -ارك - - - - -ة}.
 3ـ يكتب الله تعالى فيها الآجال والأرزاق
خÓل العام ،قال تعالى { :فيها يفرق كل
اأم - - - - - - - - - - - -ر ح - - - - - - - - - - - -ك - - - - - - - - - - - -ي - - - - - - - - - - - -م}.
 ٤ـ فضسل العبادة فيها عن غيرها من الليالي،
قال تعالى{ :ليلة القدر خير من األف
شصهر}.
 5ـ تنزل المÓئكة فيها اإلى الأرضص بالخير
وال -ب -رك -ة وال -رح-م-ة وال-م-غ-ف-رة ،ق-ال ت-ع-ال-ى:
{ت -ن -زل ال -م Ó-ئ-ك-ة وال-روح ف-ي-ه-ا ب-اإذن
رب- - - - - - - -ه- - - - - - - -م م- - - - - - - -ن ك- - - - - - - -ل اأم - - - - - - -ر}.
 ٦ـ ليلة خالية من الشسّر والأذى وتكثر فيها
ال-ط-اع-ة واأع-م-ال ال-خ-ي-ر وال-ب-ر ،وت-ك-ث-ر ف-يها
السس Ó-م-ة م-ن ال-ع-ذاب ول ي-خ-لصص الشس-ي-ط-ان
ف -ي -ه-ا اإل-ى م-ا ك-ان ي-خ-لصص ف-ي غ-ي-ره-ا ف-ه-ي
سسÓم كلها ،قال تعالى{ :سصÓم هي حتى

مطلع الفجر}.
 ٧ـ فيها غفران للذنوب لمن قامها واحتسسب
في ذلك الأجر عند الله عز وجل ،قال ـ صسلى

ما هي عÓمات ليلة آلقدر؟

لقد ورد لليلة القدر عÓمات أاكثرها ل يظهر إال بعد أان تمضسي مثل :أان تظهر الشسمسص
صسبيحتها ل شسعاع لها أاو حمراء ضسعيفة ....الخ.
ومثل :أانها ليلة مطر وريح أاو أانها ليلة طلقة بلجة ل حارة ول باردة الى ما ذكره الحافظ في
الفتح.
هل هي ليلة عامة أاو خاصصة؟
ومما بحثه العلماء هنا :هل تعتبر ليلة القدر ليلة خاصسة لبعضص الناسص تظهر له وحده
بعÓمات يراها أاو رؤويا في منام أاو كرامة خارقة للعادة تقع له دون غيره؟ أام هي ليلة عامة
لجميع المسسلمين بحيث يحصسل الثواب المرتب عليها لمن اتفق له أانه أاقامها وأان يظهر له
شسيء؟.
لقد ذهب جمع من العلماء إالى العتبار األول مسستدلين بحديث أابي هريرة( :من يقم ليلة
القدر فيوافقها.)...
وبحديث عائشسة :أارأايت يا رسسول الله إان وافقت ليلة القدر ما أاقول؟ فقال( :قولي :اللّهم
إانك عفو تحب العفو فاعف عني) .وفسسروا الموافقة بالعلم بها وأان هذا شسرط في حصسول
الثواب المخصسوصص بها.
ورجّح آاخرون معنى يوافقها .أاي في نفسص األمر إان لم يعلم هو ذلك ألنه ل يشسترط
لحصسولها رؤوية شسيء ول سسماعه كما قال اإلمام الطبري بحق.
وكÓم بعضص العلماء في اشستراط العلم بليلة القدر كان هو السسبب فيما يعتقده كثير من عامة
المسسلمين أان ليلة القدر طاقة من النور تفتح لبعضص الناسص من السسعداء دون غيرهم .ولهذا
يقول الناسص :إان فÓنا انفتحت له ليلة القدر وكل هذا مما ل يقوم عليه دليل صسريح من
الشسرع.
فليلة القدر ليلة عامة لجميع من يطلبها ويبتغي خيرها من أاجرها وما عند الله فيها وهي
ليلة عبادة وطاعة وصسÓة وتÓوة وذكر ودعاء وصسدقة وصسلة وعمل للصسالحات وفعل
الخيرات.
وأادنى ما ينبغي للمسسلم أان يحرصص عليه في تلك الليلة :أان يصسلي العشساء في جماعة والصسبح
في جماعة فهما بمثابة قيام الليل.
ففي الصسحيح عنه ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ« .من صسلى العشساء في جماعة فكأانما قام نصسف
الليل من صسلى الصسبح في جماعة فكأانما صسلى الليل كله».
والمراد :من صسلى الصسبح باإلضسافة إالى صسÓة العشساء كما صسرحت بذلك رواية أابي داود
والترمذي« :من صسلى العشساء في جماعة كان كقيام نصسف ليلة ومن صسلى العشساء والفجر في
جماعة كان كقيام ليلة».
للباب
لو‹ ا أ
لقد كان ‘ قصصصصهم عÈة أ

علـ ـ ـ ـة خلـ ـ ـق آآدم عـليـ ـ ـه آلسس ـ ـ ـ ـÓم

يروى أان األرضص كانت ،قبل خلق آادم عليه
السسÓم  ،معمورة بالجن والنسسناسص والسسباع،
وغ-ي-ره-ا م-ن ال-ح-ي-وان-ات ،وأان-ه ك-ان ل-ل-ه ف-يها
حجج وولة ،يأامرون بالمعروف وينهون عن
المنكر
وحدث أان طغت الجن وتمردوا ،وعصسوا أامر
ربهم ،فغيروا وبدلوا ،وأابدعوا البدع ،فأامر
الله سسبحانه المÓئكة ،أان ينظروا إالى أاهل
تلك األرضص ،وإالى ما أاحدثوا وأابدعوا ،إايذانًا
باسستبدالهم بخلق جديد ،يكونون حجة له في
أارضس - - - -ه ،وي - - - -ع - - - -ب - - - -د م - - - -ن خÓ- - - -ل- - - -ه- - - -م
ل
ثم إانه سسبحانه وتعالى قال لهم{ :إاني جاع ٌ

لرضض خ-ل-ي-ف-ة} ،ف -ق -ال-وا سس-ب-ح-انك
ف -ي ا أ
{رب -ن -ا أات -ج -ع -ل ف -ي -ه -ا م -ن ي -فسص -د ف-ي-ه-ا
ويسص-فك ال-دم-اء} ،ك- -م- -ا أافسس -دت ال -ج -ن؟
فاجعل الخليفة منا نحن المÓئكة ،فها نحن
ح بحمدك ونقuدسضُ لك} ،ونطيعك
{نسصuب ُ
ما تأامرنا ،فقال عّز من قائل{ :إاّني أاعلمُ ما
ل ت- - - - - - - - - - - - -ع - - - - - - - - - - - -ل - - - - - - - - - - - -م - - - - - - - - - - - -ون}
وبعث اللُه الملك جبرائيل عليه السسÓم ليأاتيُه
بتراٍب من أاديم األرضص ،ثم جعله طيناً ،وصسsيرهُ
خار ،حيث
بُقدرتهِ كالحمإا المسسنون ،ثم كالف ّ
سسّواه ونفخ فيه من روحه ،فإاذا هو بشسٌر سسويّ،
في أاحسسن تقويم

حديث نبوي

قال حبيبنا محمد ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ‘‘ :اأف Óيغدوا اأحدكم اإلى المسصجد فيعلم؛
اأو يقراأ اآيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين؛ وثÓث خير له من
ثÓث؛ واأربع خير له من اأربع؛ ومن اأعدادهن من الإبل‘‘ ،وقال‘‘ :اقروؤوا القراآن
فاإنه ياأتي يوم القيامة شصفيعا لأصصحابه’‘رواه مسسلم.
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الله عليه وسسلم ـ« :من قام ليلة القدر اإيمانا
واحتسسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» ،متفق
عليه.

هل ُيشسَرع آلقنوت ‘ آلوتر ‘
آألوآخر من رمضسان؟
قال تعالى{ :اإّنا اأنزلناه في ليلة القدر
* وم -ا اأدراَك م-ا ل-ي-لُ-ة ال-ق-در * ل-ي-لُ-ة
ال -ق -در خ -ي ٌ-ر ِم -ن األ-ف شص-ه-ر * ت-نs-زل
المÓئكُة والtروُح فيها باإذن ربuهم من
كّ- -ل اأم- -ر * سصٌَÓ- -م ه- -ي ح ّ-ت -ى م -ط -ل -ع
الفجر} ،سسورة القدر .فليلة القدر ليلة
مباركة ،جعل الله فيها من الخير والبركة
الشسيء الكثير ،فضس ً
 Óمنه سسبحانه وتعالى
على عباده الموؤمنين.
وع -ل -ى ال-م-وؤم-ن اأن ي-ت-حّ-رى ل-ي-ل-ة ال-ق-در
ليحييها بالقيام وقراءة القراآن وبالدعاء.
ويشس -رع ال -ق-ن-وت ف-ي ال-وت-ر اّت-ب-اًع-ا ل-ه-دي
ي ـ صسلّى الله عليه وسسّلم ـ ،اإلّ اأّنه
الّنب ّ
ي -ن -ب -غ -ي ع -ل-ى الأئ-م-ة ع-دم الّ-ت-ط-وي-ل م-ن
يـ
ا ل م ش س ق ة ع ل ى ا ل م ا أ م و م ي ن  ،و ا إ ذ ا ك ا ن ا ل نّ ب ّ
صسّلى الله عليه وسسّلم ـ قال لمعاذ رضسي
ال -ل -ه ع -ن -ه ل ّ-م -ا اأط -ال صس Ó-ة ال -ف -ريضس -ة:
ت يا معاذ؟‘‘ فكيف في هذه
‘‘اأفّتان اأن َ
الحال؟
والأولى اأن يلتزم الإمام القانت في صسÓة
ي ـ صسّلى الله
الوتر واللفظ الوارد عن الّنب ّ
ع ل ي ه و س س لّ م ـ ا ل ذ ي ع ل ّ م ه س س ب ط ه ا ل ح س س ن ب ن
ي رضسي الله عنهما ،فيدعو به بصسيغة
عل ّ
الجمع مراعاة لحال الماأمومين وتاأمينهم
ع - -ل- -ي- -ه ،ون ّصس- -ه‘‘ :ال ّ-ل-هّ-م اه-دن-ا ف-يَ-م-ن
هديت ،وعافنا فيَمن عافيت ،وتوّلنا
ف- -يَ- -م- -ن ت- -وّل -يت ،وب -اِرك ل -ن -ا ف -ي -م -ا
اأع-ط-يت ،وقَِ-ن-ا شصs-ر م-ا قضص-يت ،ف-اإ ّن-ك
ت -قضص -ي ول ُي -قَضص -ى ع -ل -يك ،واإ ّن -ه ل
َي ِ
ل َمن واليت ،ول يعtز َمن عاديت،
ذ t
ت -ب -اركت رّب -ن -ا وت -ع -ال -يت ،ل م-ن-ج-ى
منك اإلّ اإليك‘‘ ،رواه اأحمد واأبو داود
وال- -ت- -رم- -ذي وغ- -ي- -ره- -م وه- -و صس- -ح- -ي -ح.
ي ب ن ا أ ب ي ط ا ل ب ر ض س ي ا ل ل ه ع ن ه ا أ نّ
وعن عل ّ
ي ـ صسّلى الله عليه وسسّلم ـ كان يقول في
الّنب ّ
اآخر وتره‘‘ :اللّهّم اإّنا نعوذ بك برضساك من
سس -خ -طك ،وب -ع -ف -وك م -ن ع -ق-وب-تك ،وبك
م -نك ،ل ن -حصس -ي ث -ن -اء ع -ل -يك ،اأنَت ك -م-ا
اأث- - -ن- - -يت ع- - -ل - -ى ن - -فسسك‘‘ ،رواه مسس - -ل - -م.
ي ـ صسّلى الله عليه وسسّلم
ثّم يصسّلي على الّنب ّ
ـ كما ثبت ذلك عن الصسحابة رضسي الله
ع ن ه م  ،و ا إ نْ ا أ ر ا د ا ل ز ي ا د ة ب ا ل أ د ع ي ة ا ل ث ا ب ت ة
ع ن ر س س و ل ا ل ل ه ـ ص س لّ ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س س ل ّ م ـ .
وقد ثبت عن عائشسة رضسي الله عنها اأّن
ي ـ ص س لّ ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س س لّ م ـ ع لّ م ه ا م ا
الّنب ّ
ت -ق -ول اإن اأدركت ل -ي -ل -ة ال-ق-در ،ف-ق-ال ل-ه-ا
ف
قولي‘‘ :الّلهمّ اإّنك عفو ُتح t
ب العفو فاع ُ
ع u -ن -ي‘‘ ،رواه ال -ت -رم -ذي واب -ن م-اج-ه وه-و
ح -ديث صس -ح-ي-ح ،وم-ا ال-ت-رك-ي-ز ع-ل-ى ل-ي-ل-ة
القدر اإلّ لأّنها تقع في العشسر الأواخر،
وفي الوتر منها.
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عن عبد الله بن عمر بن العاصص قال ،رأاى رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ
ي ثوبين معصسفرين فقال« :إان هذه ثياب الكفار ف Óتلبسسها» ،وفي لفظ آاخر
عل s
قال «رأاى النبي ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ علي sثوبين معصسفرين فقال :أاأامك
أامرتك بهذا؟ قلت :أاغسسلهما ،قال :بل أاحرقهما» ،رواه «مسسلم» ،ومعنى «أاأامك
أامرتك بهذا» أان هذا من لباسص النسساء وزيهن وأاخÓقهن ،وأاما األمر
بإاحراقهما فقيل هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل.

ه ـ ـل آلكـ ـÓم آلفاحـ ـشش يفسسـ ـد آلصس ـوم؟

الصصوم شصرعه الله لتحقيق فضصيلة
ال-ت-ق-وى ،وم-ن ث-م ف Ó-م-ع-ن-ى ل-لصصوم مع
لصصرار على اŸعصصية ،وكم من صصائم
ا إ
 ⁄ينل من صصومه إال ا÷وع والعطشض،
ول -ذلك ذهب ب -عضض ف -ق -ه -اء الصص -ح -اب-ة
وال -ت -اب -ع Úوال -ظ -اه-ري-ة إا ¤أان الصص-وم
يبطل باŸعصصية ،وذهب جمهور الفقهاء
إا ¤أان اŸعصصية تنقصض من أاجر الصصائم
ول تبطل الصصوم.
ف -الصس-ي-ام ع-ب-ادة ت-ع-م-ل ع-ل-ى ت-زك-ي-ة ال-ن-فسص،
وإاح -ي -اء الضس -م -ي -ر ،وت -ق -وي-ة اإلي-م-ان وإاع-داد
الصسائم ليكون من المتقين ،كما قال تعالى:
{َيا أاَtيَها اsل ِ
صصَياُم
ذي َ
ب َعَلْيُك ُ
ن آاَمُنواْ ُكِت َ
م ال u
م
م َلَعsلُك ْ
ب َعَلى اsلذِينَ ِمن َقْبِلُك ْ
َكَما ُكتِ َ
ن}( ،البقرة اآلية .)183
َتsتُقو َ
ولهذا يجب على الصسائم أان ُيَنuزه صسيامه عما
ي -ج -رح -ه ،ورب-م-ا ي-ه-دم-ه ،وأان يصس-ون سس-م-ع-ه
وبصسره وجوارحه عما حرم الله تعالى ،وأان
يكون عف sاللسسان ،ف Óيلغو ول يرفث ،ول
يصسخب ول يجهل ،وأال يقابل السسيئة بالسسيئة،
ب -ل ي -دف -ع -ه -ا ب -ال -ت-ي ه-ي أاحسس-ن ،وأان ي-ت-خ-ذ
الصسيام درًعا واقية له من اإلثم والمعصسية ،ثم
من عذاب الله في اآلخرة ولهذا قال السسلف:
إان الصسيام المقبول ما صسامت فيه الجوارح
من المعاصسي ،مع البطن والفرج عن الشسهوة.
وهذا ما نبهت عليه األحاديث الشسريفة ،وأاكده
تÓميذ المدرسسة النبوية.
يقول رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ:
جنة ،فإاذا كان يوم صسوم أاحدكم فÓ
«الصسيام ُ
يرفث ول يصسخب  -وفي رواية( :ول يجهل) -
فإان امرؤو سسابه أاو قاتله فليقل :إاني صسائم،
م -رت -ي -ن}( ،م -ت -ف -ق ع -ل-ي-ه ع-ن أاب-ي ه-ري-رة).
وقال عليه الصسÓة والسسÓم« :من لم يدع قول
الزور والعمل به ،فليسص لله حاجة في أان يدع
ط -ع-ام-ه وشس-راب-ه»( ،رواه ال-ب-خ-اري ف-ي ك-ت-اب
الصسوم).
وقال« :رب صسائم ليسص  -له من صسيامه إال
الجوع»( ،رواه النسسائي وابن ماجه عن أابي
هريرة ،ورواه عنه أاحمد والحاكم والبيهقي
بلفظ« ،رب صسائم حظه من صسيامه الجوع
والعطشص».
وكذلك كان الصسحابة وسسلف األمة يحرصسون

Óن -فسص
ع- -ل -ى أان ي -ك -ون صس -ي -ام -ه -م ُط -ه -رة ل  -أ
والجوارح ،وَتنtزًها عن المعاصسي واآلثام..
ق -ال ع -م -ر ب -ن ال -خ -ط -اب :ل-يسص الصس-ي-ام م-ن
الشس -راب وال -ط-ع-ام وح-ده ،ول-ك-ن-ه م-ن ال-ك-ذب
والباطل واللغو.
وقال جابر بن عبد الله األنصساري :إاذا صسمت
فليصسم سسمعك وبصسرك ولسسانك عن الكذب،
والمأاثم ،ودع أاذى الخادم ،وليكن عليك وقار
وسسكينة يوم صسومك ول تجعل يوم فطرك
ويوم صسومك سسواء..
وروى طليق بن قيسص عن أابي ذر قال :اإذا
صسمت فتحفظ ما اسستطعت .وكان طليق اإذا
ك -ان ي -وم صس -ي -ام -ه ،دخ -ل ف -ل-م ي-خ-رج إال إال-ى
صسÓة..
وكان أابو هريرة وأاصسحابه إاذا صساموا جلسسوا
في المسسجد ،وقالواُ :نطهر صسيامنا.
وعن حفصسة بنت سسيرين من التابعين قالت:
الصسيام جُنة ،ما لم يخرقها صساحبها ،وخرقها
الغيبة!.
وع-ن إاب-راه-ي-م ال-ن-خ-ع-ي ق-ال :ك-ان-وا ي-ق-ول-ون:
الكذب يف u
طر الصسائم!.
وعن ميمون بن مهران :إان أاهون الصسوم ترك
الطعام والشسراب.
ومن أاجل ذلك ذهب بعضص السسلف إالى أان
المعاصسي تفطuر الصسائم فمن ارتكب بلسسانه
حرامًا كالغيبة والنميمة والكذب ،أاو اسستمع
ب -أاذن -ه إال -ى ح -رام ك-ال-ف-حشص وال-زور ،أاو ن-ظ-ر
بعينه إالى حرام كالعورات ومحاسسن المرأاة
األجنبية بشسهوة ،أاو ارتكب بيده حرامًا كإايذاء
إانسسان أاو حيوان بغير حق ،أاو أاخذ شسيًئا ل
يحل له ،أاو ارتكب برجله حراًما ،بأان مشسى
إال- - -ى م- - -عصس- - -ي - -ة ،أاو غ - -ي - -ر ذلك م - -ن أان - -واع
المحرمات ،كان مفطًرا.
طر ،والعين ُتف u
طر ،واألذن ُتف u
فاللسسان ُيف u
طر،
طر ،والرجل ُتف u
واليد ُتف u
طر ،كما أان البطن
طر ،والفرج ُيف u
ُتف u
طر.
وإالى هذا ذهب بعضص السسلف :أان المعاصسي
كلها ُتف u
طر ،ومن ارتكب معصسية في صسومه
فعليه القضساء ،وهو ظاهر ما روي عن بعضص
الصس -ح -اب -ة وال -ت -اب -ع -ي -ن .وه-و م-ذهب اإلم-ام
األوزاع- - -ي ،وه - -و م - -ا أاي - -ده اب - -ن ح - -زم م - -ن
الظاهرية.

ليلة آلقدر وآسستجابة آلّدعاء
مإاّنن لميلواةعالظقدالررسمسنولا ـألوصقسالتى االّللتهيعلفي ّضهسلوهآاالهاللوهسسلم ـ

سس-ب-ح-ان-ه وت-ع-ال-ى ل-لُ-دع-اء ف-ي-ه-ا كيوم الجمعة
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Aيضهْساَل مِْن
َ
َ
سَسهِرذيهَرا ُلل ُيل َة إا َن ُ صَس ْsح َت في َهُا ُ ال َ uصسلة َ ،وصسّح ف َ
فتاعلبنsادسص مِْن َنْفسِس ِ
.
ه
اَماإلِلقِهب،اَولَأاْ،مو َسسصس َ
كّح اْلف َيفه ْضاس اَللّدِمعْناء َ،قْوِلخِهيٌ،رَوَأامْنن َصسأان َ
َ جماع الخير الّدعاء .وكل األعمال ال ّصسالحة
الله ثمانين عاًما عبادة جوفاء ،ليل
ة
ا
ل
ق
د
ر
وسسيلة موصسلة للفوز بفضسل ليلة القدر وثوابه،
خير من أالف شسهر .ولها خير كثير ،وليسص
إاّل أاّن الّنصسوصص الشّسرعية نّبهت على وسسيلتين
اسستجابة الّدعاء فقط ،ففي ال ّصسحيحين أاّن
مهّمتين لَتحصسيل ثواب هذه اللّيلة المباركة،
رسسول الله ـ صسلّى الله عليه وسسلّم ـ قالَ« :من
األولى هي صسÓة القيام ،حيث قال سسّيدنا
قام ليلة القدر إايماًنا واحتسساًبا غُِفر له ما
رسسول الله ـ صسلّى الله عليه وسسلّم ـَ« :من قام
تقّدم من ذنبه» .وليلة القدر كما هو معلوم
ليلة القدر إايماًنا واحتسساًبا غُِفر له ما تقّدم
تكون في العشسر األواخر من رمضسان ،قال ـ
م -ن ذن-ب-ه» .وال-ث-ان-ي-ة ه-ي الّ-دع-اء ،ح-يث ق-ال
صسلّى الله عليه وسسلّم ـ« :التمسسوها في العشسر
رسس -ول ال -ل -ه ـ صس ّ-ل -ى ال -ل -ه ع -ل -ي -ه وسس ّ-ل -م ـ ألّم
األواخر من رمضسان في تاسسعة تبقى ،في
المؤومنين عائشسة رضسي الله عنها لّما سسأالته
سس- -اب- -ع- -ة ت -ب -ق -ى ،ف -ي خ -امسس -ة ت -ب -ق -ى» رواه
عن الّدعاء في ليلة القدر« :قولي :الّلهّم إاّنك
ال-ب-خ-اري .وف-ي ه-ذه الّ-ل-ي-ل-ة ال-م-ب-ارك-ة ت-ه-بط
َعُ - -فٌ- -و ك- -ري ٌ-م ُت ِ-ح t-ب ال -ع -ف َ-و ف -اْع ُ-ف ع ّ-ن -ي».
المÓئكة وجبريل عليهم ال ّسسÓم من كّل سسماء،
وعليه ،فليلة القدر ليسست لحظة معّينة كما هو
وم -ن سِس -درة الُ-م-ن-ت-ه-ى ،ف-ي-ن-زل-ون إال-ى األرضص
وارد في سساعة اإلجابة من يوم الجمعة وإاّنما
وُيَؤوuمنون على دعاء النّاسص ،إالى وقت طلوع
ال ّ-ل-ي-ل-ة كّ-ل-ه-ا م-حّ-ل ل-لّ-دع-اء ولسس-ائ-ر ال-ع-ب-ادة.
الفجر .فعلى المسسلم أان يسستغل هذه الفرصسة
والعمل والجتهاد في هذه اللّيلة باألعمال
ال -م -ب-ارك-ة ف-ي-ق-وم ل-ي-ل-ت-ه-ا وي-ك-ث-ر م-ن الّ-دع-اء
ال ّصسالحات أافضسل من العمل في أالف شسهر
وال ّ-ت -وب-ة والسس-ت-غ-ف-ار وتÓ-وة ال-ق-رآان والu-ذك-ر
م ّ-م -ا سس -واه-ا ،وف-ي ال ّصس-ح-ي-ح-ي-ن م-ن ح-ديث
وسسائر العبادات ،وبركة هذه اللّيلة تسستمر من
ي ـ صسلّى الله
عائشسة رضسي الله عنها أاّن الّنب ّ
غروب الشّسمسص إالى طلوع الفجر ،كما بsين ذلك
عليه وسسلّم ـ« :كان إاذا دخل العشسر أاحيا اللّيل
أاهل الّتفسسير .قال ابن العربي المالكي في
وأايقظ أاهله وشسّد مئزره» .وفي ال ّصسحيح عن
أاحكام القرآان( :إاّن ليلة القدر هي كّلها خيٌر
عائشسة رضسي الله عنها قالت :يا رسسول الله إان
وب -رك -ة) ،وق -ال صس -احب ال -در ال -م -ن -ث-ور ع-ن-د
ت ليلة القدر ما أاقول؟ قال :قولي« ،اللّهّم
وافق ُ
حتsى
ي َ
ِ
تفسسير قول الله تعالى{ :سَصٌَÓم هِ َ
إاّن-ك َعُ-فٌ-و ُت-حt-ب اْلَ-عْ -فُ-و َف-اْعُ-ف َعu -ن-ي» .ول-ي-ل-ة
جِر}( ،القدر اآلية  ،)5قال :وذلك
َمطْلَِع الَْف ْ
القدر سساعات قليلة تُمّر سسريًعا ،فعلى المسسلم
من غروب الشّسمسص إالى أان يطلع الف
ج
ر
،
و
ق
ا
ل
أان يدعو بما ُيريد من األدعية ،وله أان يرفع
العّÓمة الطبري :سسÓم ليلة القدر من الشسّر.
إالى الله تعالى حاجته فيما يشساء ،سسواء أاكانت
قال مطرف بن عبد الله :تذاكرت :ما جماع
من أامر الّدنيا أاو من أامر اآلخرة ،مع اللتزام
الخير؟ فإاذا الخير كثير ال ّصسيام وال ّصسÓة ،وإاذا
ب -آاداب الّ-دع-اء ،ك-أان ي-ط-لب ال-م-غ-ف-رة وسس-ؤوال
هو في يد
ما في يد الاللهلهإا ّتلعأاالنىت،سسوأاإالذها فأاينعتطيلكت،قفدإارذاعلى الجّنة والّنجاة من الّنار .
ُ
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إاطÓق منظومة اليقظة الروحية من ا÷زائر

التأاكيد على أاهمية اسستغÓل اıزون الروحي لأÓمة
تواصشل مبادرة صشناعة الغد ‘ Œسشيد مششاريعها اÿاصشة باليقظة ‘ ششتى اÛالت ،بعد فتحها النقاشس حول
أاهمية اليقظة الثقافية و أاهمية إادماج النخبة ‘ ا◊ياة السشياسشية و العملية و ‘ مششاريع اتخاذ القرار ،هاهي
لعلى ،منظومة اليقظة الروحية ،التي تهدف إا ¤التصشدي
لسشÓمي ا أ
تنطلق ،أاول أامسس ،بالتنسشيق مع اÛلسس ا إ
إا ¤اÿطر الذي يهدد عقيدة ا÷زائري Úمن تفكك ديني و “زق طائفي ،حتى يتسشنى للجزائر ولوج القرن
القادم ،قرن الفكرة الثقافية.

حبيبة غريب
أاشش - -ار ك - -اتب ال - -دول - -ة األسش - -ب- -ق د .بششÒ
مصش -ي -ط -ف -ى «أان ال-ق-رن ال-ق-ادم سش-ي-ك-ون ق-رن
الفكرة الثقافية حيث يحتل اŸتغ Òالروحي
م -وق -ع -ا اسشÎات -ي -ج -ي -ا وق -د ب -دأات اإلشش-ارات
األو ،¤تؤوكد ذلك ‘ الثلث األول من القرن
ا◊ا‹ خ -اصش -ة ب-ع-د إاطÓ-ق ق-ان-ون م-ك-اف-ح-ة
اإلرهاب ،عقب أاحداث  11سشبتم‘ 2001 È
أامريكا».
أاضش -اف مصش-ي-ط-ف-ى ،خÓ-ل م-داخ-ل-ت-ه ‘
ف -ع -ال -ي -ات ،ن -دوة إاط Ó-ق م -ن -ظ-وم-ة ال-ي-ق-ظ-ة
الروحية Ÿبادرة صشناعة الغد ،التي احتضشنها،
أاول أامسص ،مقر اÛلسص اإلسشÓمي األعلى
ق -ائ « :Ó-ب -أان السش -ت-ع-داد Ÿواك-ب-ة ال-ع-م-ل-ي-ات
ا÷ارية لتصشميم فكرة القرن القادم تسشتدعي
اليوم من األمة اإلسشÓمية اقتناصص اإلششارات
الكامنة ‘ ا◊ياة الروحية للمسشلم Úقصشد
ت-وظ-ي-ف-ه-ا ‘ إاع-ادة تشش-ك-ي-ل ال-وع-ي وصش-ي-اغة
السشياسشات اıتلفة حتى ل نفقد مرة أاخرى
ﬁتوى الفكرة ،كما وقع مع القرون الثÓثة
األخÒة وال- -ت- -ي جسش- -دت ب- -الÎت -يب ال -ف -ك -رة
السش - -ت - -ع - -م - -اري - -ة ،ث- -م السش- -ي- -اسش- -ي- -ة وأاخÒا
القتصشادية».

سشبق و أان دعا مصشيطفى ‘ هذا الششأان،
سشابقا إا« ¤ضشرورة انخراط الزوايا الدينية
والعلمية ‘ ا÷زائر ‘ منظومة ( اليقظة
الروحية ) ،اسشتعدادا لتحديات القرن القادم»،
اŸذكورة سشابقا ،مششÒا أان اıزون الروحي
ل- -ل- -زواي- -ا وت- -واج- -ده- -ا ال- -راسش- -خ ‘ ال- -ع -م -ق
الجتماعي للسشكان مؤوششر يسشمح لها بتحقيق
األث -ر ال -روح -ي اŸع -ت -دل وت-ع-زي-ز اŸرج-ع-ي-ة
Óم -ة ،م -ن خ Ó-ل Œسش-ي-د م-ع-اÊ
ال -دي -ن -ي -ة ل  -أ
اليقظة الروحية ‘ التقاط إاششارات اŸسشتقبل
وكذا تطبيق رؤوية السشتششراف الروحي».
م - -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،دع- -ا رئ- -يسص اÛلسص
اإلسشÓمي األعلى الوزير السشابق بوعبد الله
غÓم الله «إا ¤ضشرورة السشتثمار ‘ اıزون
الروحي للششعوب اإلسشÓمية باعتباره القاطرة
ا◊يوية ‘ –قيق اليقظة ومن ثمة النهضشة
اŸنششودة وأاششار ‘ كلمته إا ¤الدور اŸهم
الذي Áكن أان يلعبه هذا اıزون ‘ –ريك
سشواكن األمة».
‘ ذات السشياق ،عرضص ﬁمد العربي
الششايششي ،أاسشتاذ العلوم الششرعية ،من جهته،
«رؤوي -ة م -ت -ج -ددة ل -ف -ه -م م -ق -اصش -د الشش -ري -ع-ة
اإلسشÓمية ،معتÈا ذلك» ششرطا أاسشاسشيا ‘
–ق -ي -ق ال -ي -ق -ظ -ة ال -روح -ي -ة ال -ت-ي ت-ع-د أاح-د

اختتام أايام اŸونولوج
والفكاهة بجيجل

تكر Ëفنانﬁ ÚليÚ
والفرجة نقطة لقاء ا÷ميع
” ل -ي -ل-ة الث-ن Úإا ¤ال-ثÓ-ث-اء ت-ك-رË

بناء الوعي التاريخي لرسسم معا ⁄اŸسستقبل

ن -قÎح ع -ل -ي -ك -م ال -ي -وم
ك- - -ت- - -اب «ب Ó- -د زواوة م - -ن
خ Ó- -ل نصش - -وصس ا◊رك - -ة
لصش Ó- -ح- -ي- -ة (– 1925
ا إ
 »)1956ل- -ل -دك -ت -ور ﬁم -د
أارزقي فراد ،الذي يتناول
«دور علماء زواوة ‘ نششر
لصش Ó- - -ح - - -ي
ال- - - -ف- - - -ك - - -ر ا إ
الج- -ت- -م- -اع -ي ‘ ال -نصش -ف
لول من القرن العششرين،
ا أ
قبل وبعد تأاسشيسس جمعية
ال - - -ع - - -ل - - -م - - -اء اŸسش - - -ل - - -مÚ
ا÷زائ- -ري Úال -ت -ي سش -اه -م
أاه - - - - -ل زواوة ب - - - - -ق- - - - -وة ‘
تأاسشيسشها» .واختار الكتاب
نصشوصشا إاصشÓحية نششرتها
لعÓمية اŸتوفرة
اŸنابر ا إ
ح-ي-ن-ذاك ،م-ن-ها «النجاح»،
«اŸن - -ت - -ق - -د»« ،الشش - -ه - -اب»،
«البصشائر» و»اŸنار».

رمضس

فرقة «بابيلون» ‘ مهرجان بنزرت الدو‹ الـ 35

تششارك الفرقة اŸوسشيقية ا÷زائرية
«ب -اب -ي -ل -ون» ‘ ال -ط -ب-ع-ة الـŸ 35هرجان
بنزرت الدو‹ التي تعقد فعالياتها من 14
جويلية إا 18 ¤أاوت ببنزرت (ششمال ششرق
ت- -ونسص) وف- -ق- -ا ل- -لصش -ح -اف -ة ال -ت -ونسش -ي -ة.
وسش -ت -حضش -ر «ب -اب -ي -ل -ون» ف -ع -ال -ي -ات ه -ذه
ال-ت-ظ-اه-رة ال-دول-ي-ة -ال-ت-ي سش-ت-ع-قد –ت
ششعار «فن ثقافة ونظافة» -إا ¤جانب
ف-رق وأاسش-م-اء ف-ن-ي-ة م-ن ﬂت-ل-ف ال-ب-ل-دان
ع -ل -ى غ -رار ال -ك-ن-دي-ة ن-ات-اشش-ا سش-ان ب-يÒ
والفرانكو-جمايكي ويلي ويليام واللبناÊ
راغب عÓمة والتونسشي لطفي بوششناق.
تعت« Èبابيلون» -التي تؤودي أاغانيها
ب -ال -ع -رب -ي -ة ال -دارج -ة -م -ن أاب -رز ال -ف -رق
اŸوسش -ي -ق-ي-ة الشش-ب-اب-ي-ة ‘ ا÷زائ-ر ح-يث
تأاسشسشت بالعاصشمة ‘  2012وهي تضشم 6
أاعضش- -اء :أامﬁ Úم- -د ج- -م- -ال (اŸغ- -ن- -ي
الرئيسشي) ورحيم الهادي ورمزي عيادي
ورفيق ششامي (على الغيتار) وفؤواد تركي
(ع -ل -ى اآللت اإلي-ق-اع-ي-ة) ورضش-وان ن-ه-ار
(على الباصص) .وتدخل موسشيقى الفرقة
‘ ما يسشمى «الوورلد ميوزك» (موسشيقى
ال- -ع- -ا )⁄ح- -يث Œم- -ع ‘ أاغ -ان -ي -ه -ا بÚ
ﬂت- -ل -ف األن -واع اŸوسش -ي -ق -ي -ة اÙل -ي -ة
وال-ع-اŸي-ة ك-الشش-ع-ب-ي وال-غ-ناوة واإلفريقي

وال -غ-رب-ي ول-ل-ف-رق-ة أال-ب-وم واح-د ب-ع-ن-وان:
«ب-ري-ة» (رسش-الة ،)2013/ال- - -ذي يضش - -م 10
أاغ - -ا Êع - -ل - -ى غ - -رار «ه - -ا »Ëو»ج - -وال»
و◊م- -ام» .وف- -ازت «ب- -اب- -ي -ل -ون» ‘ 2014
ب -ج -ائ -زت -ي أاحسش-ن أاغ-ن-ي-ة وأاحسش-ن ف-رق-ة
م -وسش -ي -ق -ي -ة ‘ ال -ط -ب -ع -ة األو÷ ¤وائ-ز
اŸوسش-ي-ق-ى ا÷زائ-ري-ة (أا÷Òي-ن م-ي-وزك
أاواردز) عن أالبوم « برية» الذي يضشم أايضشا
إاح-دى أاشش-ه-ر أاغ-ان-ي-ه-ا «زي-ن-ة» وه-و ع-مل
متميز صشور ‘ فيديو كليب وحقق ‚احا
جماهÒيا معتÈا.

يحاول الكتاب ،الصشادر عن
دار األم- - - - - -ة ‘  252صشفحة،
إاب-راز ال-دور ال-ط-ل-ي-ع-ي الثقا‘
ال -داع-م ل-ل-وط-ن-ي-ة ا÷زائ-ري-ة.
ويتطرق الدكتور ﬁمد أارزقي
فراد ،اŸتخصشصص ‘ التاريخ
ال -ث -ق-ا‘ Ÿن-ط-ق-ة زواوة أاو م-ا
ي -ع-رف Ãن-ط-ق-ة ال-ق-ب-ائ-ل ،إا¤
نصش -وصص ك -ت -ب -ه-ا ع-ل-م-اء األم-ة
ومصش -ل -ح -وه -ا م -ن أاب -ن-اء ه-ذه
اŸنطقة ،على غرار الفضشيل
ال- -ورت- -ي ،ÊÓ- -م -ول -ود ح -اف -ظ
األزه -ري ،أاب-و ي-ع-ل-ى ال-زواوي،
ب- -اع- -زي- -ز ب- -ن ع- -م- -ر ،أارزق- -ي
شش- -رف- -اوي األزه -ريﬁ ،م -ود
بوزوزو ،مبارك جلواح ،الربيع
ب - -وشش - -ام - -ةﬁ ،م- -د األك- -ح- -ل
شش-رف-اء ،ع-ب-د ال-رح-م-ن ششيبان
وغÒه - -م .ووصش - -ف ال- -ن- -اشش- -ر
الكتاب بكونه «نÈاسشا للباحثÚ
الشش- -ب -اب ال -ذي -ن ي -رغ -ب -ون ‘
دراسش- -ة ه- -ذا الÎاث اŸع- -ر‘
ب - -ع - -م- -ق ‘ ﬂت- -ل- -ف أاقسش- -ام
ا÷امعة».
ت -ق -د Ëال-ك-ت-اب ج-اء ب-ق-ل-م
األسش- - -ت- - -اذ ﬁم- - -د الصش- - -ال - -ح
الصش- -دي- -ق ،ال- -ذي أاث -ن -ى ع -ل -ى

انيات

–تضشنه تونسس من  14جويلية إا 18 ¤أاوت القادم

ف -ن -انﬁ Úل -ي ‘ Úح -ف-ل اخ-ت-ت-ام األي-ام
اÙل -ي -ة ل -ل -م -ون -ول -وج و ال-ف-ك-اه-ة وذلك
Ãي -ن-اء ب-وال-ديسص ب-ج-ي-ج-ل ‘ أاج-واء م-ن
الضش - -حك و اŸرح ع - -اشش - -ه - -ا ا÷م- -ه- -ور
ا◊اضش -ر– .صش -ل ب-اŸن-اسش-ب-ة ال-ع-ازف-ان
على البيانو و العود عبد ا◊ق ﬁمدي
اŸكنى بالششاب تيتو» وﬁمد بوخبزة
على بطاقتي فنان سشلمتا لهما من طرف
‡ث -ل -ي سش -ل -ط -ات ال-ولي-ة وذلك ع-رف-ان-ا
ل-ع-ط-اءات-ه-م-ا ‘ ›ال اŸوسش-ي-ق-ى ،على
حد تعب ،Òمديرة الثقافة بالولية .عÈ
ال-ف-ن-ان-ان ع-ن سش-ع-ادت-ه-م-ا ب-ه-ذا ال-ت-كرË
ال -ذي ج -اء ب -ع -د أاي -ام م -ن إاح -ي -اء ال -ي -وم
ال -وط -ن -ي ل -ل -ف -ن -ان ،مششÒي-ن إا ¤أان ذلك
Óب -داع أاك› ‘ Ìال
سش- -ي- -دف- -ع- -ه- -م- -ا ل - -إ
اŸوسشيقى.
نششط ا◊فل اÿتامي للمونولوج و
الفكاهة كل من الثنائي طاهر سشف Òمن
ولية بسشكرة و الششاب لزهر صشحراوي
اŸك- -ن- -ى ‘‘ال- -ه- -ن -دي‘‘ م -ن وادي سش -وف و
ال -ف -ن-ان ‘‘شش-ن-ي شش-ن-ي» م-ن اŸدي-ة ال-ذي-ن
أامتعوا ا÷مهور الذي ع Èمعظمه عن
ارتياحه Ÿثل هذه اŸبادرة التي تنعشص
اŸششهد الثقا‘ اÙلي.

1٧36٩

لصشÓحية» Ùمد أارزقي فراد
«بÓد زواوة من خÓل نصشوصس ا◊ركة ا إ

أاسسامة إافراح

م -ن -ت -ج-ات م-ب-ادرة صش-ن-اع-ة ال-غ-د ب-ا÷زائ-ر».
أاشش -ار الشش -ايشش -ي أان ه -ن -اك رؤوي -ة «م -ت -ك-ام-ل-ة
يحسشن اسشتغÓلها ‘ اŒاه جمع األمة على
ف -ه -م واح -د وسش -ل -ي-م Ÿع-ا ÊاإلسشÓ-م وال-ف-ق-ه
اإلسش Ó-م -ي وذلك Œن -ب -ا ل -ل -ت-ف-رق-ة و–ق-ي-ق-ا
لسشتششراف اŸسشتقبل فيما له صشلة بالعلوم
الشش -رع -ي -ة أايضش -ا و–ق -ي -ق إاشش -ارات ال -وح -دة
واŸرج-ع-ي-ة ال-ف-ك-ري-ة وضش-ب-ط اŸصش-ط-ل-ح-ات
وتوضشيح معا ÊاإلسشÓم بششكل صشحيح» .

العدد

15

مثقف

اŸؤولف وأاششاد باÛهود الذي
م- -ا ف- -ت- -ئ ي- -ب- -ذل -ه ‘ ال -ب -حث
والتأاليف ،معتÈا أان من تتبع
أاع-م-ال فّ-راد ال-ف-ك-ري-ة «يدرك
بوضشوح أانه خلق لها ،وأان ما
يحفزه إاليها هو ما ‘ أاعماقه
ن- -ح- -وه -ا م -ن حب واشش -ت -ي -اق،
ورغبة ‘ التأالق ،وعزم صشادق
ع -ل-ى اإلج-ادة واإلت-ق-ان» .ك-م-ا
اع- -ت Èب- -أان ال- -نصش- -وصص ال- -ت -ي
ي-ج-م-ع-ه-ا ه-ذا ال-ك-ت-اب ت-عكسص
ك - - -ون اإلسشÓ- - -م دي- - -ن ف- - -ك- - -ر
وحضش -ارة ،ك -م -ا أان «ال -وط -ن -ي-ة
الصشادقة التي تربط ب Úأافراد
األمة ا÷زائرية على اختÓف
منازلهم ونوازعهم –دد للفكر
اŒاه - -ا ول - -ل - -ع - -م- -ل ن- -وع- -ي- -ة
ول -ل -مشش -اك-ل عÓ-ج-ا» .وخ-لصص
األسش- - -ت- - -اذ ﬁم- - -د الصش- - -ال - -ح
الصشديق إا ¤أان هذه النصشوصص
سش-ت-ظ-ل م-رآاة مصش-ق-ول-ة ›لوة
تعكسص
ال-ه-م-م ال-ع-ال-ي-ة وال-نفوسص
الكبÒة والنوايا الطيبة وا◊ب
الصش -ادق ال -ذي ي -دف -ع وي-ح-ف-ز
ويوحي ويلهم».
يؤوكد دﬁ.مد أارزقي فراد
أان ال- -غ- -اي -ة م -ن ك -ت -اب -ه “كÚ
الناششئة من التواصشل مع تراث
أاج- - -داده- - -م ،ع- - -ل - -ى أام - -ل أان
يسشاعدهم الوعي التاريخي ‘
رسشم معا ⁄اŸسشتقبل ،وعمد
إا ¤ت - -يسش Òالسش - -ت - -ف- -ادة م- -ن
النصشوصص اıتارة ،بتقسشيمها
إا ¤ف- - -ق- - -رات ،وال - -فصش - -ل بÚ
ا÷م - - - -ل ،وال - - - -ت - - - -ع - - - -ري- - - -ف
ب - - -الشش - - -خصش - - -ي - - -ات ،وشش - - -رح
اŸف -ردات الصش -ع -ب -ة وت-خ-ري-ج
اآليات القرآانية الواردة.
 ⁄ي- -ك- -ت- -ف فّ- -راد ب- -ج- -م- -ع
النصشوصص ونششرها ،بل مّهد لها
Ãدخ -ل ت -اري -خ -ي ح -اول ف -ي-ه

إايضشاح دور نخبة زواوة ‘ نششر
م-ا أاسش-م-اه «ال-ف-ك-ر الباديسشي»،
الذي يششكل «حجر الزاوية ‘
نشش - -اط ا◊رك - -ة ال - -ف - -ك - -ري - -ة
اإلصشÓحية ‘ ا÷زائر» ،كما
رّتب اıتارات ترتيبا زمنيا
لقناعته «أان فهم النصشوصص ل
يتّم إال ‘ سشياقها التاريخي».
أاشش- - -ار ال- - -ب- - -احث إا ¤أان
منطقة زواوة تتميز بثقافتها
األمازيغية الششفوية ،ما جعل
رصشيدها من الوثائق التاريخية
اŸك -ت -وب -ة شش -ح-ي-ح-ا ،ل ل-ف-ق-ر
اŸنطقة الثقا‘ ،وإا‰ا نتيجة
Ÿا تعرضشت له اŸنطقة من
«إابادة ثقافية» وسشياسشة أارضص
ﬁروق -ة ع-ل-ى ي-د السش-ت-ع-م-ار
ال -ف -رنسش -ي ،وم-ا ن-ت-ج ع-ن-ه م-ن
ضش -ي -اع م -ك -ت -ب -ات خ -اصش -ة Ãا
–ويه من كنوز ثمينة ،وقبل
ذلك تخريب ونهب بجاية على
ي- -د اÙت- -ل Úاإلسش -ب -ان سش -ن -ة
.1 5 1 0
يضشيف فّراد بأان دور علماء
زواوة  ⁄ينحسشر داخل الوطن
بل امتد إا ¤اŸششرق العربي،
مسشتششهدا Ãا ذكره الششيخ أابو
ي -ع -ل -ى ال -زواوي ع -ن عشش -رات
ال- -ع -ل -م -اء ال -ذي -ن وج -ده -م ‘
الشش- -ام ‘ ال- -نصش- -ف األول م -ن
ال - - - - -ق - - - - -رن اŸاضش- - - - -ي« ،و‘
م -ق -دم -ت -ه -م الشش -ي -خ ال -ط-اه-ر
ا÷زائ-ري ال-وغ-ل-يسش-ي ،ا◊ائز
على الريادة ‘ بعث النهضشة
العربية هناك».
خلصص فّراد إا ¤كون هذه
ال -نصش -وصص «ج-دي-رة ب-أان ت-درج
ضش- -م -ن الÈام -ج ال -ت -ع -ل -ي -م -ي -ة
اıتلفة ،ألهميتها التاريخية
واألدبية واإلعÓمية ،وألن ذلك
م -ن شش -أان -ه أان ي -نصش -ف ع-ل-م-اء
زواوة ال -ذي -ن ع -م-ل-وا ‘ ح-ق-ل
اإلصشÓح» ،آام ‘ Óأان يكون
ال-ك-ت-اب «ل-ب-ن-ة ‘ ب-ن-اء الصش-رح
الÎبوي الرامي إا ¤بناء جسشر
ال- -ت- -واصش- -ل ب Úا÷ي- -ل ا◊ا‹
وت - -راث أاج - -داده- -م ،ل- -ق- -ط- -ع
الطريق على من يحاولون ربط
م -ن -ط -ق -ة ال -زواوة ب -ال -ث -ق -اف -ة
الغربية بالفÎاء والبهتان».

عميد األغنية الششاوية عبد ا◊ميد بوزاهر ‘ حوار لـ«الششعب»:

رمضسان فرصسة لتأاليف قصسائد ‘ مدح الرسسول
الفايسسبوك مÓذي للدردشسة مع األحباب

لغنية الششاوية
عميد ا أ
ب -ام -ت -ي -از وشش -اع -ر شش -ع-ب-ي،
ÿمسش-ة ع-ق-ود م-ن ال-عطاء
ال -ف -ن -ي وال -ع -م -ل م -ن اج -ل
اÙاف- - -ظ - -ة ع - -ل - -ى الÎاث
الشش- -اوي وال- -ت- -ع- -ري- -ف ب- -ه
أاك ،Ìت- - -عّ- - -دت شش- - -ه - -رت - -ه
لدائ-ه اŸت-م-ي-ز
ح -دود ال -وط -ن ،ن-ظ-را أ
بصش- -وت- -ه السش- -اط -ع ال -رن -ان وك -ل -م -ات -ه
لصش- -ي- -ل- -ة الÎاث- -ي -ة ب -ح -ل -ة ل -ب -اسش -ه
ا أ
ال-ت-ق-ل-ي-دي ا÷م-ي-ل.ان-ه ال-ف-ن-ان ع-ب-د
ا◊م- -ي -د ب -وزاه -ر ،ال -ذي ف -ت -ح ق -ل -ب -ه
بصشدر رحب لـ «الششعب» ‘ حوار حول
ي -وم -ي -ات -ه ال -رمضش-ان-ي-ة ‘ ه-ذا الشش-ه-ر
الفضشيل.

مؤؤانسسة :سسكندر ◊جازي

@الششعب :حدثنا عن يومياتك ‘ هذا
الششهر الكرË؟
@@ الفنان عبد ا◊ميد بوزاهر :ششهر رمضشان
الكرÁ Ëثل ‹ موعد سشنوي مهم ،اسشتغله ‘
ت -أال -ي -ف قصش -ائ-د دي-ن-ي-ة ‘ م-دح ال-رسش-ول ع-ل-ي-ه
الصشÓ- -ة والسشÓ- -م ،وذك- -ر ال- -ب- -ق- -اع اŸق- -دسش- -ة،
مسشتلهما ‘ قصشائدي من التأامل ‘ ملكوت الله
عز وجل وعبق ليا‹ الششهر الفضشيل ونفحات
ال-ت-ع-ب-د وسش-ط ›ت-م-ع-ن-ا اŸسش-ل-م األصش-ي-ل ،مثل
قصشيدة أالفتها خÓل العششرة أايام األو ¤بعنوان:
«الصشÓة على الرسشول.»...
@ ما هي الÈامج التلفزيونية اŸف ّضشلة
لديك؟

@@ أافضشل مششاهدة كل ما هو
جزائري من إانتاج وطني سشواء ‘
الفاكهة أاو األخبار ،إال أانني أاحبذ
‘ ه -ذا الشش -ه -ر ال -ت -م -ت -ع بسش -م-اع
القرآان الكر Ëوالتأامل ‘ آاياته،
وك -ذا اه -ت -م ب -اك -تشش-اف اŸق-رئÚ
عﬂ Èتلف القنوات التلفزيونية،
وأاشش -اه -د أاك Ìا◊صشصص ال -دي -ن-ي-ة

الرمضشانية.
@هل تتسشّوق بنفسشك؟
@@ من عادتي ومنذ أان ك Èأابنائي وا◊مد ‹
لله ل أاذهب إا ¤السشوق بتاتا ،زوجتي واألبناء هم
من يتسشوقون ويأاتون بكل متطلبات البيت من
مأاكولت ومششروبات وغÒها ،إال أانني ل أاششÎط
ششيئا من كل هذا ،أاحب تناول كل ماهو بسشيط
وبقدر.
@ ن- -راك دائ- -م- -ا ح- -اضش- -ر ع- -ل -ى شش -ب -ك -ة
الفايسشبوك؟
@@ أاج- -د م- -ت- -ع- -ة م- -ن خÓ- -ل حسش- -اب -ي ‘
الفايسشبوك ‘ تقريب اŸسشافات ،أاين أادردشص
مع األصشدقاء واألحباب ،وأاسشأال عن الكث Òمنهم
ع Èهذه الوسشيلة العصشرية لسشيما فئة الفنانÚ
Ãخ-ت-ل-ف ال-ولي-ات ،م-ث-ل ال-ف-ن-ان ك-م-ال م-ع-طي
وكمال سشعودي وغÒهم.
@ ماذا عن العطاء الفني ‘ هذا الششهر؟
@@ أات -أاسش -ف ع -ن ع -دم دع -وت-ي م-ن ط-رف
اŸؤوسشسش- -ات ال- -ث- -ق- -اف- -ي- -ة ع Èال- -وط -ن إلح -ي -اء
ا◊فÓت منذ السشنة اŸاضشية ،باسشتثناء دعوة
وحيدة من طرف مديرية الثقافة لولية خنششلة
ح -يث أاح -ي-يت ح-ف Ó-م-ن-تصش-ف الشش-ه-ر ال-فضش-ي-ل
بقاعة السشينماتيك وكان جمهوري ‘ اŸوعد
وبقوة.
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’فريقيـــــــة
’بطــــــــأل أ إ
رأبطـــــــــة أ أ
أليــــــوم ( سسأ  : ) 23:00إأ–ــــأد ألعأصسمــــــة – ألزمـــــألك أŸصســــري

عز Áـة كبÒة ألبنأء سسوسسطأرة ÿطف نقأط الفوز
ﬁمد فوزي بقاصص
ح ّضش - - - -ر أاشش - - - -ب- - - -ال
يحتضسن ملعب  5جويلية
اŸدرب
’وŸب -ي ،سس -ه -رة أل-ي-وم ،أب-ت-دأء م-ن
أ أ
البلجيكي «بول
ألسس- -أع -ة  23:00ل -ي ،Ó-ق-م-ة ع-رب-ي-ة بÚ
بوت»
إأ–أد ألعأصسمة وضسيفه نأدي ألزمألك أŸصسري
Ÿواجهة
ب -ع -دم -أ ق -ب -لت أل -ك -أف ط -لب أل -ف -ري -ق Úب -ت-أأخÒ
الزمالك
أŸوأجهة بسسأعة وأحدة ‘ إأطأر أ÷ولة ألرأبعة
اŸصشري
عن أÛموعة ألثأنية من دور أÛموعأت Ÿنأفسسة
Ãعنويات
’فريقية لكرة ألقدم ،وهي
’بطأل أ إ
كأأسس رأبطة أ أ
جد مرتفعة أŸبأرأة ألتي يتصسأرع من خÓلهأ أصسحأب ألبذلة
ب-ع-دم-ا أان-هوا
أ◊م -رأء وألسس -ودأء م -ع ن -ظ -رأئ -ه-م أŸصس-ريÚ
اŸوسش -م ب-ف-وز
على ألنقأط ألثÓثة ألتي سستسسمح للفأئز
كاسشح على فريق
ب - -ه - -أ ب - -خ - -ط - -ف صس- -دأرة ت- -رت- -يب
شش- -ب- -ي- -ب- -ة السش- -اورة
أÛموعة.
بخمسشة أاهداف لهدفÚ
‘ إاط- - -ار ا÷ول - -ة ال - -ث Ó- -ثÚ
واألخÒة م -ن ال -راب -ط -ة اÎÙف -ة
األو ¤ل- -ك -رة ال -ق -دم ،واسش -ت -أان -ف -وا
التدريبات السشبت اŸاضشي Ãلعب
«ع -م -ر ح -م -ادي» ب -ب -ول -وغ Úق -ب -ل
ال - - -ت - - -ن- - -ق- - -ل إا ¤م- - -رك- - -ز –ضشÒ
اŸنتخبات الوطنية بسشيدي موسشى ،ال -ب -ل -ج -ي -ك -ي ›Èا ع -ل -ى إاق -ح -ام
أاي-ن اسش-ت-غ-ل-وا ال-ع-ت-اد واإلم-ك-ان-يات صشاحب اÈÿة اإلفريقية «ﬁمد
اللوجيسشتيكية التي يتمتع بها مركز ب -ن خ -م -اسش -ة» ال -ع -ائ-د ح-دي-ث-ا م-ن
اÿضشر للتحضش Òجيدا و‘ أاجواء اإلصشابة التي أابعدته عن اŸنافسشة
ألك Ìمن ششهرين ،هو الذي لعب
يسشودها الÎكيز لدخول لقاء سشهرة
اليوم بقوة واإلطاحة برائد ترتيب ال- -رب- -ع سش -اع -ة األخ Òم -ن ا÷ول -ة
اÛم- - -وع- - -ة ال- - -ث- - -ان- - -ي- - -ة ‘ دور األخÒة من عمر البطولة الوطنية
اÛموعات من اŸنافسشة القارية أام -ام شش -ب -ي -ب -ة السش-اورة وت-ب Úب-أان-ه
ن - -ادي ال - -زم- -الك اŸصش- -ري ال- -ذي ي -ع -ا Êم -ن ال -ن -اح -ي -ة ال-ب-دن-ي-ة و⁄
يتصشدر اÛموعة برصشيد خمسس يسشÎج -ع إام -ك -ان-ي-ات-ه ك-ام-ل-ة ،وم-ن
ن -ق -اط وب -ف -ارق ن -ق -ط-ة ع-ن ف-ري-ق اŸنتظر أان يعوضس ‘ أاطوار اللعب
إا–اد ال- -ع- -اصش- -م- -ة ون- -ادي أاه- -ل- -ي إام- - -ا ب- - -اıضش- - -رم «خ- - -وال- - -د» أاو
طرابلسس الليبي اللذان يتقاسشمان اÙوري «بن يحي « الذي تكون
اŸركز الثا Êمناصشفة بأاربع نقاط .ع- -ل- -ى ه- -ذا اŸنصشب ‘ ال- -ف- -ئ- -ات
واسش -ت -ع -د أاب -ن -اء سش -وسش -ط-ارة ل-ه-ذا الشش -اب -ة ل -ن -ادي ن -ي -م ال -ف -رنسش-ي أاو
اŸوع -د م -ن -ق -وصش Úم -ن خ -دم-ات زميلهما «بلحسشن».
م- -ت- -وسش -ط -ي اŸي -دان ال -دف -اع -ي Úوكما يقال مصشائب قوم عند قوم
«حمزة كودري» و»عبد الرؤووف بن ف -وائ -د ،ف -إان غ -ي -اب ال -ث-ن-ائ-ي «ب-ن
غيث» ،وهو ما ترك حلول ضشئيلة غ -يث» و»ك -ودري» ع -ن ال -تشش -ك -ي -ل-ة
ل -ل -ط -اق -م ال -ف -ن -ي ‘ اخ -ت -ي -ار م -ن األسشاسشية للفريق ،سشيسشمح إاما لـ
سش -ي -ع -وضش -ه -م-ا خصش-وصش-ا أان األم-ر «سش -ع -ي -ود» أاو لـ»ب -ورن -ان»ب-ال-دخ-ول
ي -ت -ع -ل -ق ب -رك -ي -زت Úأاسش -اسش-ي-ت ‘ Úأاسشاسشيا ‘ هذا اللقاء ،وهما اللذان
الفريق ،ونظرا لغياب الÓعب ‘ Úيقدمان مسشتوى مقبول ول بأاسس به
ه- -ذا اŸنصشب سش- -ي- -ك- -ون ال -ت -ق -ن -ي ‘ اÿرج - -ات األخÒة ل- -ل- -ف- -ري- -ق،

بعد تتويجـــــه بلقــــب
’و¤
ألرأبطة أÎÙفة أ أ
‘ رسسألة بعث بهأ إأ ¤رئيسس
’–أد أ÷زأئري لكرة ألقدم
أ إ
خ Òألدين زطشسي ،هنأأ
’–أد ألدو‹ لكرة
رئيسس أ إ
ألقدم جيأ Êأنفأنتينو نأدي
وفأق سسطيف ،بعد تتويجه
بلقب ألبطولة Ÿوسسم – 2016
 2017حسسب مأ أكدته ألفأف
على موقعهأ ألرسسمي. .
وق -د أاك -د رئ -يسس ال-ف-ي-ف-ا « :أات-قّ-دم
بالتها Êا◊اّرة لنادي وفاق سشطيف
ب- -ع- -د ت- -ت -وي -ج -ه ِب -ل -قب ال -ب -ط -ول -ة
ا÷زائرية  2017/2016والثامن ‘
مشش- - -واره ال- - -ك - -روي ،وال - -راب - -ع ‘

وفأق سسطيــــف

Ÿسش -اع -دة اŸت -أال -ق وال-ع-ائ-د ب-ق-وة
«قدور بلجي ‘ »‹Óصشناعة اللعب،
وال -ع-م-ل ع-ل-ى ت-أام Úخ-ط ال-وسش-ط
الذي سشيكون هششا نوعا ما ‘ هذا
اللقاء Ÿسشاعدة «بن خماسشة» ‘
ششل هجمات لعبي مدرسشة الفن
والهندسشة.
هذا وسشيكون للمدرب «بول بوت»
حل إاضشا‘ ‘ خط الهجوم ويتعلق
األمر بالوافد ا÷ديد على الفريق
القناصس «عكاششة حمزاوي» الذي
أاهل إافريقيا وقد يششارك كبديل ‘
الدقائق األخÒة من عمر اŸباراة.
من جانبه ،فريق الزمالك اŸصشري
ال -ذي ح-ل ب-أارضس ال-وط-ن صش-ب-ي-ح-ة
األح- -د واŸق- -ي- -م ح- -ال -ي -ا ب -ف -ن -دق
الششÒاطون بالعاصشمة ،ح ّضشر جيدا
لهذا اللقاء Ãلحق ملعب  5جويلية
وعلى أارضشية اŸلعب األوŸبي أاين
أاقام ثÓثة حصشصس تدريبية ،وجهز
ن-فسش-ه ج-ي-دا ل-ل-ع-ودة إا ¤ال-ع-اصش-مة
اŸصشرية القاهرة بنتيجة التعادل
على األقل  ،تسشمح له بالتأاهل ‘
ح -ال -ة ف -وز ن -ادي أاه -ل -ي ط-راب-لسس

ال-ل-ي-ب-ي أام-ام ن-ادي ك-ابسس ي-ون-ايتيد
الزÁبابوي.
وبدا ذلك جليا من الندوة الصشحفية
ال- -ت- -ي نشش- -ط- -ه- -ا م- -درب ال -ف -ري -ق
الÈت- -غ- -ا‹ «أاغ- -وسش- -ت- -و إاي- -ن- -ازي- -و»
وم - -ت - -وسش - -ط م - -ي - -دان اŸن - -ت- -خب
اŸصشري «إابراهيم صشÓح» ،اللذان
أاك-دا ب-أان-ه-م-ا سش-ي-واج-ه-ان م-ن-افسش-ا
Îﬁما لكنهما لن يعودا إا ¤مصشر
ي -ج -ران خ -ي -ب-ة ال-ه-زÁة ،واع-تÈوا
لقاء سشهرة اليوم مفتاح التأاهل إا¤
ال -دور رب-ع ال-ن-ه-ائ-ي م-ن اŸن-افسش-ة
القارية.
ه- -ذا وج- -ه- -ز أانصش -ار ف -ري -ق إا–اد
العاصشمة أانفسشهم من أاجل التوافد
بكÌة إا ¤اŸلعب األوŸبي سشهرة
ال- -ي- -وم ،ف -ب -عضش -ه -م ق -رر اإلف -ط -ار
جماعيا لتسشهيل تنقلهم إا ¤اŸلعب
ق- -ب- -ل م- -وع- -د ان- -طÓ- -ق اŸب- -اراة،
وال- -ب- -عضس اآلخ- -ر فضش- -ل ال- -ت- -ن -ق -ل
Óف-ط-ار ع-ن-د األق-ارب اŸق-ي-مÚ
ل -إ
بجوار مركب  5جويلية األوŸبي
للوصشول مبكرا إا ¤اŸلعب وتفادي
الزحمة .

األعوام السشّتة األخÒة .هذا اللقب
ي-ع-كسس م-ث-اب-رة ج-م-ي-ع أاسش-رة وف-اق
سش-ط-ي-ف ..وع-ل-ي-ه أاتّ-وج-ه ِب-ال-ت-هاÊ
ا◊ارة إا ¤كل من سشاهم ‘ هذا
ال -ن -ج -اح ،لع -ب ،Úم -درب وج-م-ي-ع
ال -ت -ق -ن -ي Úوال -ط-اق-م ال-ط-ب-ي وك-ذا
اŸسشÒين ،باإلضشافة إا ¤مناصشري
الفريق .كما أاتقدم بالششكر لوفاق
سشطيف والفاف على مسشاعدتنا ‘
ت-ق-د Ëرسش-ال-ة إاي-ج-اب-ي-ة ل-ل-ع-بة كرة
القدم.
سش -أاب -ق-ى ُم-نصش-ت-ا إا ¤انشش-غ-الت-ك-م،
وآامل ‘ بر›ة لقاء يجمعنا مع
بعضس ‘ أاقرب اآلجال.

ول ـ ـد عل ـ ـ ـي يطم ـ ـئن ال–أدي ـ ـ ـ ـ ـأت اÙتج ـ ـ ـ ـة
تعهد وزير الششباب والرياضشة
ال- -ه- -ادي ول- -د ع -ل -ي ل -رؤوسش -اء
و‡ثلي ال–اديات الرياضشية
 37اÙت -ج-ة ع-ل-ى ال-ظ-روف
التي ششهدتها أاششغال ا÷معية
ال -ع -ام -ة الن -ت -خ -اب -ي -ة ل -ل-ج-ن-ة
األوŸب - - -ي- - -ة وال- - -ري- - -اضش- - -ي- - -ة
ا÷زائ- - - -ري - - -ة ،أان - - -ه سشÒف - - -ع
م -ط -ال -ب -ه -م ل -ل-ح-ك-وم-ة ،وذلك
خ Ó-ل اسش -ت -ق -ب -ال -ه ل -ه-م Ãق-ر
الوزارة.
وأاك -د ال -وزي -ر خ Ó-ل اج -ت -م-اع
ع-م-ل م-ع ال-ه-ي-ئ-ات ال-ري-اضش-ي-ة
الث -نÃ Úب -ن -ى ال -ه-ي-ئ-ة ق-ائÓ-
«سشÔف- - -ع ط- - -ل- - -ب- - -ات- - -ك- - -م ا¤
ا◊كومة».
وأاوضشحت الوصشاية ‘ بيان لها
«كون الوزارة الضشامن لحÎام
النصشوصس القانونية فلن تدخر

أاي ج - -ه - -د لح - -ت - -واء األزم - -ة
وإاع - -ادة ال- -ه- -دوء ‘ ال- -وسش- -ط
ال -ري -اضش -ي ال -وط -ن -ي وت -غ-ل-يب

مصش -ل -ح -ة ال -ب -ل-د وال-ري-اضش-يÚ
ا÷زائ -ري Úوال -ق-ي-م األوŸب-ي-ة
النبيلة قبل كل ششيء».

أكد رئيسس أ’–أدية أ÷زأئرية للمبأرزة عبد ألرؤووف برنأوي ‘ تصسريح
خأصس ÷ريدة «ألشسعب» أنه يوأصسل عمله على رأسس ألهيئة بصسفة عأدية و‘
إأطأر قأنو Êويركز على مسستوى ألريأضسي Úمن أجل –قيق نتأئج إأيجأبية ‘
أŸنأفسسأت ألقأدمة بدأية من بطولة ألعأ ⁄ألتي سستجري وقأئعهأ بأأŸأنيأ جويلية
ألقأدم.

نبيلة بوقرين

كما ثمن برناوي النتائج التي
ع - - - -ادت ب - - - -ه- - - -ا اŸب- - - -ارزات
ا÷زائ- -ري- -ات م- -ن ال- -ب- -ط -ول -ة
األف-ري-ق-ي-ة ال-ت-ي جرت مؤوخرا
‘ ال-ق-اه-رة ‘ ق-ول-ه «ح-ق-ق-ن-ا
ن- -ت- -ائ- -ج م -ق -ب -ول -ة ‘ ب -ط -ول -ة
أاف -ري -ق -ي -ا ال-ت-ي ج-رت م-ؤوخ-را
بالقاهرة رغم أاننا  ⁄نصشل إا¤
األهداف التي قمنا بتسشطÒها
من قبل إال أان الظروف التي
واج-ه-ت-ن-ا واŸت-م-ث-لة ‘ إاصشابة
ب -عضس ال -ع -ن -اصش -ر ألن ال-ف-ري-ق
تنقل بـ  5مصشارعات إال أان 2
منهن  ⁄يتمكن من البقاء ‘
اŸن- -افسش -ة ،إاضش -اف -ة إا ¤ع -دم
ت -ن-ق-ل ب-عضس األسش-م-اء اŸه-م-ة
ألننا كنا ‘ فÎة المتحانات
وما زاد من صشعوبة اŸأامورية
ت - -زام - -ن اŸوع - -د م- -ع شش- -ه- -ر
رمضشان ولكن الفوز ÃيداليتÚ
فضشية وبرونزية أامر جيد ‘
ب - -داي - -ة ال - -ع- -ه- -دة األوŸب- -ي- -ة
وسش-ن-ط-م-ح ل-ل-وصش-ول إا ¤ن-تائج
أافضشل ‘ اŸواعيد القادمة».
«تنتظرنأ –ديأت كبÒة
‘ ألعهدة ألقأدمة»

تأأكـ ـ ـ ـ ـد غي ـ ـأب أام ـ ـأدا ونأج ـ ـي عن مواجه ـ ـة «العميـ ـد»

تأأه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل  ٤م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓكم Úجـ ـ ـ ـ ـزائ ـ ـ ـ ـ ـ ـريÚ

تأأهل أأربعة مÓكم Úجزأئري Úمن ب Úألسسبعة أŸشسأرك ‘ Úمنأز’ت أليوم ألثأ Êللبطولة أ’إفريقية للمÓكمة
أ÷أرية بÈأزأفيل (ألكونغو) للدور ألقأدم للمنأفسسة ألقأرية.

ففي وزن  69كلغ ،تغلب يونسس
‰وششي على الكامÒو Êسشاميلة
ماهامان ( ،)0-4فيما  ⁄يجد
مواطنه مÈوك بوغرارة (91 +
كلغ) اأي صشعوبة ‘ تخطي عقبة
السشيششيلي كو‹ كيتسشون جÒي
(.)0-5
وم - -ن ب Úخ- -ي- -ب- -ات اŸشش- -ارك- -ة
ا÷زائرية ،انهزام عزوز بودية

’وŸبية أ÷زأئرية
قضسية أ÷معية ألعأمة للجنة أ أ

«النتأئج اÙققة ‘ البطولة اإلفريقية كأنت جيدة»

رئ ـ ـ ـ ـ ـ ـيسس الفيف ـ ـ ـ ـ ـأ يهن ـ ـ ـ ـ ـ ـئ وف ـ ـ ـ ـ ـ ـأق سسطي ـ ـ ـ ـف

( 75ك-ل-غ) اأم-ام الأوغ-ن-دي ع-ب-د
الصش - -م - -د ي- -وسش- -ف ح- -اسش- -ان- -ا‹
بالضشربة القاضشية ،ششاأنه ‘ ذلك
ششاأن زميله هششام رحيم ( 81كلغ)
الذي اأقصشي بقرار من ا◊كم ‘
ا÷ولة الثانية اأمام
الكونغو‹ رودريق نقليبايا .من
جهته غادر حمزة بقر91 +( Ê
ك- -ل- -غ) م- -ب -ك -را اŸن -افسش -ة ب -ع -د
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عبـــــــــد ألـــرؤووف برنـــأوي لـ «ألشسعــــب»:

سسيكون ’عبأ وفأق سسطيف وسسط أŸيدأن أŸلغأشسي أإبرأهيم أأمأدأ وأŸهأجم رشسيد نأجي خأرج تعدأد ألفريق ألذي
سسيوأجه مولودية أ÷زأئر سسهرة ألسسبت أŸقبل Ãلعب عمر حمأدي ببولوغ ‘ Úأإطأر نصسف نهأئي كأأسس أ÷مهورية
حسسب مأ علم من أإدأرة بطل أ÷زأئر.
وكششف ذات اŸصشدر أان الوفاق ب -ت -ع -داد م -ك -ت-م-ل م-ا ع-دا وسش-ط عضشلي على مسشتوى الفخذ.
حسش - -ب- -ه- -ا -بـ  24لع- -ب -ا وأان
السشطايفي يحضشر Ÿقابلة نصشف اŸيدان اŸلغاششي إابراهيم أامادا واعتÈت إادارة وفاق سشطيف أان السش -ت -ع -دادات Œري ‘ ظ-روف
ال-ن-ه-ائ-ي ال-واع-دة ال-ت-ي سشتجمعه اŸتواجد ببلده مدغششقر منذ  3غ -ي -اب ه -ذي -ن ال Ó-ع -ب Úوت -أاك -د «جد مريحة» خاصشة بعد التتويج
سشهرة السشبت بداية من العاششرة أاسش - -اب- -ي- -ع بÎخ- -يصس م- -ن ا إ
لدارة مغادرة وسشط اŸيدان الكامÒو Êب- -ل- -قب ال -ب -ط -ول -ة ال -ذي خ -ف -ف
وال -نصش -ف Ãل -عب ع -م -ر ح-م-ادي بسشبب وفاة والدته وكذا اŸهاجم تام بانغ نحو فريق برتغا‹ غ Òالضشغط على الÓعب.Ú
ضش- -د ف- -ري- -ق م -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر رشش -ي -د ن -اج -ي اŸصش -اب ب -ت -م -دد م - -ؤوث - -ر ك- -ون ال- -ف- -ري- -ق ي- -حضش- -ر

’فريقية
ألبطولة أ إ
للمÓكمــــــــــــــــــة:

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

العدد

سش - -ق- -وط- -ه اأم- -ام اŸصش- -ري رزق
مصشطفى حافظ يسشري (.)4-1
ل- - - -دى السش- - - -ي - - -دات ،ت - - -اأه - - -لت
اÓŸكمتان ا÷زائريتان سشهيلة
ب- -وشش- -ان ( 48-45ك- -ل- -غ) ووداد
سش -ف-وح ( 54ك -ل-غ) ل-ل-دور نصش-ف
ال-ن-ه-ائ-ي ،ل-ت-ل-ت-ح-ق-ا ب-زم-ي-ل-ت-ه-ما
روميسشة بوعÓم ( 51كلغ) التي
تاأهلت يوم الأحد على حسشاب

ال-زام-ب-ي-ة ج-ول-ي-انا كاسشونكا (-4
 .)1وف- - -ازت ب- - -وشش- - -ان ع- - -ل - -ى
ال-ب-وتسش-وان-ي-ة م-ودي-كانيلي ليتابة
( )0-5و وداد سش - - -ف - - -وح ع - - -ل- - -ى
اŸغربية اأميمة الوا‹ العلمي
(.)1-4
وتشش- - -ارك ا÷زائ - -ر ‘ م - -وع - -د
برازافيل بعششرة مÓكم Úوسشبع
مÓكمات.

وأاضش- -اف ال- -رج- -ل األول ع -ل -ى
رأاسس ال -ف-ي-درال-ي-ة «ن-ط-م-ح إا¤
ضشمان اسشتعداد جيد لبطولة
ال-ع-ا ⁄ال-ت-ي سش-ت-ج-ري وقائعها
بأاŸانيا ‘ الفÎة اŸمتدة من
 19إا 29 ¤ج-وي-ل-ية القادم،
وسشنششارك بتعداد متكون من
 15مصش- -ارع- -ا ومصش- -ارع -ة
يتنقلون يوم  16من ذات الششهر
على م Ïرحلة من العاصشمة
إا ¤ف -ران -ك -ف -ورت وك-ل-ن-ا ع-ل-ى
دراية تامة بحجم اŸسشؤوولية
ال- -ت- -ي ت- -ن -ت -ظ -رن -ا ع -ل -ى رأاسس
الفريق وال–ادية حيث قمنا
بعمل جبار ‘ الفÎة اŸاضشية
وسشنطمح للمواصشلة ‘ نفسس
ال - -ط - -ري - -ق م- -ن أاج- -ل –سشÚ
اŸسش- -ت- -وى أاك Ìخ- -اصش- -ة أان -ن -ا

مقبلون على األلعاب األفريقية
للششباب التي سشتكون با÷زائر
‘ العام القادم».
واصشل ﬁدثنا ‘ ذات السشياق
قائ« Óلهذا نطمح إا ¤أان تكون
ع -ن -اصش -ر شش-اب-ة ح-ت-ى ت-ك-تسشب
اÈÿة ل- -ك- -ي ن- -ح- -ق -ق ن -ت -ائ -ج
إاي -ج -اب -ي -ة ‘ م-وع-د ا÷زائ-ر،
إاضشافة إا ¤تركيزنا الكب Òعلى
ب-ط-ول-ة اف-ري-ق-ي-ة ال-ت-ي سشتكون
ع- - -ام  2019ب-ال-ق-اه-رة ح-تى
نحقق أاك Èعدد من النقاط
Óلعاب األوŸبية
ألنها مؤوهلة ل أ
بطوكيو  2020ألننا  ⁄نتخلف
ع -ن ه -ذا ا◊دث ال -ه -ام ال-ذي
ي -ق -ام ك -ل أارب-ع-ة سش-ن-وات م-ن-ذ
م- -وع- -د أاط- -ل- -ن- -ط- -ا إا ¤غ -اي -ة
أاوŸب- -ي- -اد ري- -ودي ج -انÒو ول
ي - -خ - -ف - -ى ع - -ل - -ى ا÷م- -ي- -ع أان
اŸصشارع Úتدربوا ‘ هذه
الفÎة بوتÒة مكثفة تراوحت
ب 25 Ú- - - -و 30سش - -اع- -ة ‘
األسشبوع».
«أوأصسل عملي ‘ إأطأر
قأنو»Ê
كششف برناوي أان اŸصشارعÚ
سش - -ي - -ب - -اشش- -رون ال- -ت- -حضشÒات
اÿاصش -ة ب -اŸوسش -م ال -ري-اضش-ي
ا÷دي - - - - -د ‘ شش - - - - -ه- - - - -ر أاوت

«العناصشر الصشغرى سشتدخل ‘
ج -و ال-ت-دري-ب-ات م-ب-اشش-رة ب-ع-د
ن- -ه -اي -ة شش -ه -ر رمضش -ان ألن -ه -م
اسشتفادوا من راحة Ÿدة 15
يوما أاما األكابر سشيكون ذلك
‘ شش - - -ه- - -ر أاوت ألن اŸوسش- - -م
ال-ري-اضش-ي ال-ق-ادم سش-ي-نطلق ‘
سش- -ب- -ت -م Èب -ع -دم -ا ” ت -ق -دË
اŸنافسشة حتى نكون جاهزين
ألن العهدة األوŸبية القادمة
ت - -تضش - -م- -ن ع- -دة م- -ن- -افسش- -ات
وم -واع -ي -د ق -وي-ة ل-ك-ي نشش-رف
ا÷زائر».
أاما عن عدم إاجراء ا÷معية
العامة النتخابية قال اŸرششح
ال -وح -ي -د Óÿف -ة ن-فسش-ه ع-ل-ى
رأاسس الهيئة «أانا أاعمل بصشفة
ق-ان-ون-ي-ة ع-ل-ى رأاسس ال–ادي-ة
وا÷م -ي -ع ع -ل -ى دراي -ة ون -ح -ن
ن -ن -ت-ظ-ر –دي-د م-وع-د إاج-راء
ا÷م -ع -ي-ة ال-ع-ام-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة
ألن - -ن - -ا ن - -حÎم ق- -رار ال- -وزارة
وا◊م -د ل-ل-ه أاح-ظ-ى ب-ث-ق-ة ك-ل
األعضشاء بدليل أانهم صشادقوا
ع- -ل- -ى ك -ل ال -ت -ق -اري -ر اŸادي -ة
واألدب -ي -ة اŸاضش -ي -ة ك-م-ا أان-ن-ي
اŸرشش-ح ال-وح-ي-د ل-ل-ب-ق-اء ع-لى
رأاسس ال–ادية وهذا له أاكÌ
من دللة على أانني أاعمل ‘
ششفافية و‘ إاطار القانون».

ريأل مدريد :

فل ـ ـ ـورنتينـ ـ ـ ـ ـو بÒيز ي ـ ـ ـدافـ ـ ـ ـ ـع عـ ـن كريسستي ـ ـ ـ ـأنو
أأكد رئيسس ريأل مدريد بطل
ألدوري أ’إسسبأ Êورأبطة
أأبطأل أأوروبأ لكرة ألقدم،
فلورنتينو بÒيز ،ليلة
أ’ثن Úأإ ¤ألثÓثأء،
أان ‚م ال -ف-ري-ق وه-داف-ه الÈت-غ-ا‹
كريسشتاينو رونالدو اŸتهم ‘ إاسشبانيا
بالتهرب الضشريبي «أافضشل منا و ⁄يقدم
لنا أاحد عرضشا لضشمه».
ودافع بÒيز مطول عن براءة رونالدو الذي
هدد بالرحيل ألنه  ⁄يششعر بأان ناديه يدافع
عنه Ãا فيه الكفاية ‘ موضشوع اتهامه بالتهرب
من الضشرائب.
وتابع أانه رغم الششائعات فاإن رحيل رونالدو غÒ
وارد و ⁄يتلق أاي عرضس بهذا اÿصشوصس وقال:

«يشش- -ع- -ر (رون- -ال- -دو) ب- -أان- -ه  ⁄ي -ع -ام -ل
بعدالة» ،مششÒا إا ¤أانه  ⁄يتحدث
بعد مع الÓعب.
وأاوضش- -ح ⁄« :ي- -ق- -دم ل- -ن- -ا أاح -د
عرضشا .ول لكريسشتيانو نفسشه ول
ألي ششخصس كان .الفكرة هي أانه
يجب أان نتابع التواصشل مع لعبينا
وي- -جب أان أا–دث م- -ع- -ه» ب- -خصش -وصس
الششائعات السشارية «ألن العÓقة معه جيدة».
وك- -ان رون -ال -دو ا◊اصش -ل ع -ل -ى ج -ائ -زة ال -ك -رة
الذهبية ألفضشل لعب ‘ العا ⁄آاخرها عام
( 2016أاولها مع مانششسش Îيونايتد ال‚ليزي
عام  )2008وقع عقدا يرتبط Ãوجبه مع ريال
مدريد حتى عام  2021مع بند جزائي خيا‹
بقيمة «مليار يورو».

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
أألربعاء  2١جوأن  2٠١٧م
ألموأفق لـ  2٦رمضسان  ١4٣٨هـ
ألعـ ـدد١٧٣٦٩ :

koutoufcom@gmail.com
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فالك فال اÒÿ

‘ حّبـك يا بـÓدي

❊ الحمل

ل تخبر ألناسص عنَ معزتكَ
لشسخصصِ..فإان لم تصسيبكَ عينَ
ك ثرثرة
حاسسد أأصسابت َ
ألحاقدين.

❊ الثور

عندما تشسعر أأنك مصسدر إأزعاج
وضسيق لشسخصص تحبه ،أبتعد
عنه قلي ،Óإأن سسأال عنك فقد
ظلمته وإأن لم يسسأال فارحل عنه بهدوء.

❊ الجوزاء

ل تحسسد أأحدأ ً ،فالقمة تتسسع
للجميع؛ وخزأئن ألله ل تنفذ،
فكما أأعطى غيرك سسيعطيك
ويرضسيك.

نصص رسسالة الشّسهيد أاحمد زبانة من السسجن:

^
أأقاربي أألعزأء ،أأمي ألعزيزة :أأكتب إأليكم إاولذساست
أأدري أأتكون هذه ألرسسالة هي أألخيرة ،وألله وحده
أأعلم .فإان أأصسابتني مصسيبة كيفما كانت ف Óتيئسسوأ
من رحمة ألله ،إأنما ألموت في سسبيل ألله حياة ل
نهاية لها ،وألموت في سسبيل ألوطن إأل وأجب ،وقد
أأديتم وأجبكم حيث ضسحيتم بأاعز مخلوق لكم ،فÓ
تبكوني بل أفتخروأ بي .وفي ألختام تقبلوأ تحية أبن
وأأخ كان دأئما يحبكم وكنتم دأئما تحبونه ،ولعلها
آأخر تحية مني إأليكم ،وأأّني أأقّدمها إأليك يا أأمّي
وإأليك يا أأبي وإألى نورة وألهوأري وحليمة وألحبيب
وفاطمة وخيرة وصسالح ودينية ،وإأليك يا أأخي ألعزيز
عبد ألقادر وإألى لكحل وليد وإألى سسفيان وجميع
ت Ó-م -ي-ذ قسس-م  4م  ،2وج -م -ي -ع م -ن يشس-ارك-ك-م ف-ي
أأحزأنكم .ألله أأكبر وهو ألقائم بالقسسط وحده هو
ألعادل.

ما ’ تعرفه عن فيلم الرسسالة

حكم و
^ أا
ردت إاقامة
دول
ة النسسيان
فعليك ب
اŸرا هدم أابراج
قبة.

أأمثال

^ كل شسيء
م
ع
ا
ل
ت
ك
ر
ا
ر
‡ل
ت إا’ الصسÓة
زيدك را
‘ قلبك حة وسسعادة
وحياتك.

بعد رفضص عدد من شسيوخ ألإسسÓم فكرة أإخرأج ألفيلم عن
ألّرسسول عليه ألصسÓة وألسسÓم ،وبعد أإصسرأر من ألعّقاد وأفقوأ
على مشساهدة «ألرسسالة» في عرضص خاصص بهم ،وكانت
ألمفاجاأة ألكبرى للمخرج حين صسعد ألشسيوخ أإلى ألمنصسة
لصسÓة ركعتين بعد أنتهاء بÓل من ألأذأن ،ونقل لقطات ألصسÓة
لكل جنسسيات ألعالم من مشسرق ألأرضص ومغربها ،أقترح ألشسيوخ
على ألعّقاد تغيير عنوأن ألفيلم من «محمد رسسول ألله» أإلى
«ألرسسالة» ،فوأفق ألعقاد.

’شسرار و’
حذار يا ابن التّراب ’ ،تأالف ا أ
’شسرار تبدل نور
تأانسص إاليهم ،فإان مجالسسة ا أ
الروح بنار الحسسبان.

للعÈة

اÿياط وا◊فيد

حل العدد السسابق
الموز.

أبتسسم

^ المياه المغلية التي تجعل
البطاطسص طرية هي نفسسها التي
تجعل البيضص قاسسيًا.
ليسست الظروف التي تجعلك مختلفا بل
معدنك!
كÓم جميل ينقصسه خبز األيسص كذلك؟
^ ا’أول :ماذأ سسميت أبنتك؟
الثاني :باريفاز
ا’أول :ماذأ يعني؟
الثاني :سسعال ألهدهد ألحيرأن لحظة
غروب ألشسمسص.

مثÒة

❊ ا’سشد

ل تعامل أأحدأ مثل ألنجوم ألنه
سسيعاملك دأئما كمعجب.

❊ العذراء

أعط ألناسص أأفضسل ما
لديك..ولكن ل تعطيهم كل ما
لديك حتى لو كانوأ أأقربهم ،فليسص في زمننا
مَن يقدر ألمعرَوف إأل ألقليل.

رّتب ألشسخاصص في حياتك كما
ترتب أأولوياتك حتى ل تخطئ في
تقديم من ل يسستحق على من يسستحق ،وإأياك
أأن تمنح شسخصسا من ألهتمام فوق ما
يسستحق.

❊ العقرب

ل تقتل ألناسص بطيبتك ولطفك،
فالجميع ل يسستحقون ذلك..أقتلهم بصسمتك
ألن أأغلب ألبشسر ل يسستحق أهتمامك.

❊ القوسس
دع مسسافة آأمنة بينك وبين من
ُتب ،فبعضص أألروأح كأاعوأد
ألزأن ،كلما زأد أتكاؤوك عليها،
قذفتك.

وما إأن أنتهى من قصص ألقماشص حتى
أأخذ ذلك ألمقصص ألثمين ،ورماه على
أألرضص عند قدميه.
وألحفيد يرأقب بتعجب ما فعله جده
ثم أأخذ ألجد أإلبرة وبدأأ في جمع
تلك ألقطع ليصسنع منها ثوبًا رأئعاً،
وما أأن أنتهى من أإلبرة حتى غرسسها
ف -ي ع -م -ام-ت-ه.ف-ي ه-ذه أل-ل-ح-ظ-ة ل-م
يسس -ت -ط -ع أل-ح-ف-ي-د أأن ي-ك-ب-ح فضس-ول-ه
وت -ع -ج -ب-ه م-ن سس-ل-وك ج-ده ،فسس-أال-ه:

مشساعرك وصسحتك وألنتيجة :ل شسيء!

❊ الميزان

أأرأد خ-ي-اط أأن ي-ع-ل-م ح-ف-ي-ده ح-ك-م-ة
عظيمة على طريقته ألخاصسة ،وفي
أأث -ن -اء خ -ي -اط -ت -ه ل -ث-وب ج-دي-د أأخ-ذ
مقصسه
أل-ث-م-ي-ن وب-دأأ ي-قصص ق-ط-ع-ة أل-قماشص
أل - - - - - - - -ك - - - - - - - -ب- - - - - - - -ي- - - - - - - -رة إأل- - - - - - - -ى
ق -ط -ع أأصس -غ -ر ك -ي ي -ب-دأأ ب-خ-ي-اط-ت-ه-ا
ليصسنع منها ثوباً جديدأ ً.

شسيء موجود في ال ّسسماء اإذا اأضسفت اإليه
حرفا اأصسبح في ا’أرضص؟ حرك عقلك يا
صسايم واعطينا الحل.

❊ السشرطان

عندما يتحول ألحوأر إألى جدل
وتحد إلثبات رأأي ،أنصسرف
ألمر آأخر ،فهناك عقول غير
قابلة للتغيير وألثمن سسيكون

لماذأ يا جدي رميت مقصسك ألثمين
ع -ل -ى أألرضص ب -ي -ن ق -دم -يك؟ ب-ي-ن-م-ا
أح -ت -ف -ظت ب -اإلب -رة زه -ي -دة أل -ث -م -ن
ووضس- -ع- -ت- -ه -ا ع -ل -ى ع -م -ام -ة رأأسسك؟
فأاجابه ألجد :يا بني إأن ألمقصص هو

أل-ذي قصص ق-ط-ع-ة أل-ق-م-اشص أل-ك-بيرة
ت -لك وف -رق -ه -ا وج -ع -ل م -ن -ه-ا ق-ط-ع-ا
صسغيرةبينما أإلبرة هي ألتي جمعت
تلك ألقطع لتصسبح ثوباً جمي ً
.Ó

حافظ على من يتحمل مناخك
ألسسيء وطقسسك ألمزعج ،وألذي
يفهم أن عصسبيتك ليسص طبع وحزنك ليسص
نكد ،وعتابك ليسص أفتعال للمشساكل.

❊ الدلو

أاخبار

ل تـدع أأحـدأ يرسسـم لـك
خـرأئـط حي ـاتك ،فـهن ـاك من
ل يحتـرم ألح ـدود.

معجزة بششرية تنقذ رضشيعا بحريق لندن
قالت شساهدة عيان إأنها رأأت شسخصسا يلتقط رضسيعا أألقى من
مبنى «غرينفيل تاور» ألمحترق غربي لندن ،ألذي شسهد مقتل
 ٦أأشسخاصص ،أألربعاء.وذكرت سسميرة لمرأني لوكالة «برسص
أأسسوسسيشسن» ألبريطانية أأنها رأأت أمرأأة تحاول إأنقاذ رضسيعها
بإاسسقاطه من نافذة بالطابق ألتاسسع أأو ألعاشسر».وأأضسافت« :بدأأ
أأشسخاصص يطلون من نوأفذ ويصسرخون بقوة ،وكانت ألمرأأة
تسستعد إللقاء طفلها ،وتقول( :هل هناك أأحد يمسسك بطفلي)

❊ الجدي

وأألقته ،فركضص شسخصص إألى أألمام وتمكن من ألتقاط
ألطفل».وكان حريق هائل شسب في ألمبنى في ألسساعات أألولى
من صسباح يوم  ١4جوأن ألمنصسرم ،حيث قتل  ٦أأشسخاصص
وأأصسيب  5٠آأخرين ،نقلوأ إألى مسستشسفيات لتلقي ألعÓج.

❊ الحوت
ألحياة ليسست ملكاً لك ،بدأأت
قبلك وسستبقى بعدك ،لذأ ل
تنزعج حين ُتحاط بمن ل
ترغب ،فلم ُتخلق إلرضسائهم ولم
يخلقوأ ليسسعدوك.
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األربعاء  ٢١جوان٢٠١٧
الموافق لـ  ٢٦رمضسان  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
لخرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٣٧٦نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

ممثل
كوميدي
جزائري

عاين
متشسابهان

ثرورة

لمسس
فنان سسوري

٨

يثني

هذه الإشسارة –توي
على دوائر مرقمة من ١اإ٨ ¤
و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث اأن
رمز الإشسارة يتكون من
›موعة اأرقام ترجمه
اإ ¤حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصسل على
اسسم فنانة جزائرية

تقوم بحفÓت الأعراسس
واÿياطة.

للجواب

حرف نداء
للندبة

شسرح

اللغز:

الح ـ ـ ـ ــل

الكلمات السسهمية
كلمة السسر
دردشسة الحروف
لعبة الحروف
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الكلمـــــــات:

البسسيط ،اÿفيف ،الكامل ،اŸتقارب ،الطويل ،الوافر،
اŸسسرة ،الأسسحار ،لهيبة ،الفسسوق ،الأنوار ،ا◊لل ،ا◊ر،
الصسدر ،اÿال ،الهوى ،اللسسان ،الإبداء ،الرمل ،الرجز،
السسريع ،ا÷موع ،اÿلود ،الزهر ،جنوسس ،جوى.

اللغز‡ :ثل مسسرحي ينحدر
من مسسرح قسسنطينة ا÷هوي

اختبر معلوماتك
من هي الدولة العربية التي توجد بها
مدينة مأارب القديمة من بين الدول
اآ’تية:
أا  -األردن؟
ب  -مصسر؟
ج  -السسعودية؟
د  -اليمن؟

١

٣

٢

ماذا يمثل
 ١٦أافريل
من كل عام؟

أاخفى
٥

٤

٦

٨

٧

١١ ١٠

٩

الكلمـ ـ ـ ـ ـ ـGـdـ ـªـàـ ـ≤ ـ Éـ ـWـ ـ©ـ ـáـ ـ ـ ـ ـ ـات
` 1
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4 `` 3
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` 7 `` 6
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9

` 10

` 11

` 5
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٦

موسسيقار
جزائري ضسريح
الفراشس
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الحل  /كلمات متقاطعة

^ أافقيا :عمار العسسكري ،ياسسين محمود،
سسل ،ان ،باب ،اين ،رعب ،ارد ،ايد ،لم ،سسبيل،
دليل ،عر ،فيروز ،ود ،راي ،سسم ،سسيل ،مع،
مرباح لمين ،مبدر ،ال ،لن.
^ عموديا :عيسسى مسسعودي ،مالي ،برد،
اسس ،ناي ،بني ،ريم ،يلبي ،يد ،ان ،رد ،اسسمر،
لماع ،أافريل ،حنبعل ،احل ،سسم ،مدرسس ،ال،
كوبا ،لوم ،ردار ،زي ،مرن ،بديل ،أاعمل.
الحل متاهة ا أ
لرقام

+ ٩٠ + ٨٠ + ٤٣ + ٦٩ + ٥٤ + ٣٣ + ٩٢
٥٤٦ = ٧٠ + ١٦
الحل  /تسسل وتثقف

 - ١الطاهر وطار الدهاليز
 - ٢د .عمارة عÓوة بجاية ميناء مغاربي
 - ٣إابراهيم بكير بحاز الدولة الرسستمية
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للنهي
للموصسول
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شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

فاه «م»

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة

٣

للجزم

1

قسسنطينة
الطويل
ا’تحاد
عزيز شسو’ح

٢

ل يداع

شسهر قمري

سس-ر ب-اŒاه ا أ
لسس-هم
م-ب-ت-دئ-ا ب-ا◊رف أالف
(أا) ح------ت------ى تصس-----ل إا¤
حرف الÓم (ل) لتجد
الكلمة اŸفقودة.

أاجراء

أاخفق
ود

دردشسة
لسسهم
اأ

أاول من احتفل
بالمولد النبوي

اشسمل
شسغل

آالة طرب

مرضس
التنفسس
خاصستي

840

ثلثا عين ١١

نعم
باألجنبية

٧

١٧٣٦٩

رب

عكسس «م»

غذاء آاسسيوي

العدد

رقــــــــــم

٩

صسفرة
البيضس
شسعوب

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السسر:

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

 )١فيلم للمخرج غوتي بن ددوشس
 )٢ممثل جزائري راحل ،وجع
 )٣للموصسول ،نعم بالأجنبية ،أاقدف،
 )٤ارشس -د ،يسس -أام «م» ،ل -ل -م -وصس-ول ،ح-رف
جر،
 )٥متشسابهان ،مصسنع «م»،
 )٦لفظ هاتفي «م» ،أاصسغى،
 )٧نادر ،عتب  ،علل «م»،
 )٨ب -ح -ر ،ث -ل-ث-ا ن-ور ،ل-ل-ن-ف-ي ،ت-ج-ده-ا ف-ي
حراسس،
 )٩جواب ،جوهر ،ود «م»
 )١٠السسم األول ألديب راحل ،نعم
 )١١مطرب فن الشسعبي راحل ،للتعريف،

عموديا
 )١أامير الشسعراء العرب راحل،
 )٢جمع رمل ،يسسأام «م» ،للنصسب «م»،
 )٣ثلثا خير ،لقب عثماني ،متشسابهة،
 )٤مقابل ،للنصسب ،اسسم إاشسارة،
 )٥يبعث ،أازهار،
 )٦للجزم ،موفد ،ثلثا دقيق،
 )٧متشسابهة ،في صسحراء ،ثلثا مرة،
 )٨مبعوث «م» ،أاجراء،
 )٩ثروة ،مدخل،
 )١٠الشسهر الخامسس ،فن رابع،
 )١١للتعريف ،رفقة ،العلل «م»،
 )١٢سسينمائي جزائري.

.
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مواقيت
الصسÓة

^  21ج -وان  :1955اÙك-م-ة ال-عسس-كرية الفرنسسية
بقسسنطينة تصسدر حكما با’إعدام على القائد
الرمز «مصسطفى بن بولعيد».
^  21ج- -وان  :1957اغ -ت -ي-ال م-وريسس أاودان
’سستاذ بجامعة ا÷زائر11 ،
« ،»Maurice Audinا أ
يوما بعد اعتقاله من طرف الشسرطة الفرنسسية بسسبب
مسساندته للثورة ا÷زائرية.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
 23°ا÷زائر

عنابة

 20°ا÷زائر

عنابة

’ربعاء  26رمضسان  14٣٨هـ اŸوافق لـ  21جوان  2017م
ا أ

1736٩ Oó©dG

األسضرة ا÷امعية تندد با÷رÁة وتدعو إاﬁ ¤اربة كل أاشضكال العنف
أامن تيبازة يوقف اŸشستبه بهم ‘ ا÷رÁة
’سس -ت -اذ ب -ج -ام -ع -ة ج -ي ‹Ó-
ن -دد زم Ó-ء ا أ
بونعامة بخميسس مليانة (ع Úالدفلى) الذي
’ول ا’ثن Úبشسدة بهذا
” اغتياله أامسس ا أ
ال -ف -ع -ل «الشس -ن -ي -ع» م -ؤوك -دي -ن ع -ل-ى ضس-رورة
’ب -ق -اء ع -ل -ى ا÷ام -ع -ة ‘ م-ن-أاى ع-ن ج-م-ي-ع
ا إ
أاشسكال العنف.

يحدث طلبته دأئما عن أأهمية أ◊كمة و بعد
ألنظر ‘ طلب ألعلم كما كان يعمل على ترسضيخ
ألÎب -ي -ة و أل -ت -ع -ل -ي -م ل -دي-ه-م إأ ¤ج-انب أŸودة و
مسضاعدة بعضضهم ألبعضس.
وأأضضاف روأب أأن صضحة معتقدأت قرأوي بشضÒ
حسضان و حبه للوطن و تربيته و ثقافته و حكمته و
توأضضعه تعد كلها عوأمل تفسضر أحÎأم أ÷ميع له.
وبدوره أعت Èرئيسس أ÷امعة ﬁمد بزينة أأن
م- -وت أŸرح- -وم خسض- -ارة ل- -يسس ف- -ق- -ط ÷ام -ع -ة
Óسضرة أ÷امعية على أŸسضتوى
خميسس مليانة بل ل أ
ألوطني قاطبة مؤوكدأ على ضضرورة تكاتف أ÷هود
’سضتئصضال ألعنف من ألوسضط أ÷امعي.
وقال ‘ هذأ ألصضدد أأن مكافحة ألعنف ’ يجب
أأن تكون من طرف وأحد بل يجب أأن تتعاون فيها

ألنقابات و أأ’ولياء و وسضائل أإ’عÓم ألتي يجب أأن
تلعب دورأ مهما ‘ هذأ أإ’طار.
و‘ أأول ردة فعل ندد نقابيو ألتعليم ألعا‹ أليوم
ب -اغ -ت -ي-ال أأ’سض-ت-اذ ق-رأوي حسض-ان وأصض-ف Úه-ذأ
ألعمل «بالدÊء» و «أ÷بان».
و‘ تصضريح ل/وأأج قال عبد أ◊فيظ مÓط من
نقابة أأسضاتذة ألتعليم ألعا‹ «أأن ألوضضع ألذي
وصضلت إأليه جامعتنا مؤوسضف .هذأ ألعمل خطÒ
جدأ و جبان إأنه فع Óمؤوسضف.
’من الوطني يوقف شسخصس Úيشستبه
ا أ
بضسلوعهما ‘ ا÷رÁة

“كنت مصضالح ألشضرطة بأامن و’ية تيبازة أمسس
ألثÓثاء من توقيف أŸشضتبه فيهما ألرئيسضان ‘

بن حليمة الناطق باسسم جمعية طريق السسÓمة

نسضعى لتوعية مسضتعملي الطريق لقضضاء عيد فطر ب Óحوادث
أاصسحاب ا◊افÓت التي يك Ìالطلب عليها ملزمون بالسسياقة باحÎافية
وضسع اŸسسافرين ‘ أافضسل شسروط الراحة وا’طمئنان

دعت جمعية ألوقاية أŸرورية بلسضان ناطقها
أل-رسض-م-ي أل-دك-ت-ور ب-ن ح-ل-ي-م-ة مسض-ع-ود سض-ائ-ق-ي
أŸركبات ومسضتعملي ألطريق إأ ¤ألتزأم أ◊ذر
وأحÎأم قانون أŸرور عشضية عيد ألفطر ألذي
يشضهد زيادة ‘ أ◊ركة على أمتدأد كافة شضبكات
أل-ط-رق ب-ف-ع-ل ت-ن-قÓ-ت أل-ع-ائÓ-ت ،م-وضض-ح-ا أأن
أل -ه -دف أل -ذي تصض -ب-و إأل-ي-ه أ÷م-ع-ي-ة أأن ي-قضض-ي
أ÷زأئريون عيدأ ب Óحوأدث مرور .غ Òأنه
أأضضاف ‘ تصضريح لـ «ألشضعب» يقول «’ ينبغي
أنتظار ذلك لÓلتزأم بقوأعد ألسض Òأ÷يدة إأ‰ا
يجب أأن تكون ألسضياقة ألسضليمة ‡ارسضة يومية
مع زيادة درجة أليقظة ‘ أأوأخر شضهر رمضضان
خاصضة قبل موعد أإ’فطار ،فاأ’فضضل ألوصضول
متأاخرأ على أأن يصضل أŸوأطن مصضابا» .وتسضاءل
«كيف يصض Èأإ’نسضان  17سضاعة صضوما و’ يصضÈ
نصض -ف أأو رب -ع سض -اع -ة ق -ب -ل أأ’ذأن» مضض -ي-ف-ا أأن
أأصض -ح -اب ألسض -ي -ارأت أŸت -ه -وري -ن ‘ ألسض -ي -اق -ة
ي-ح-ت-اج-ون إأ ¤م-رأق-ب-ة ط-ب-ي-ة م-ن-ت-ظمة لتطوير

سضلوكاتهم.
وبخصضوصس ما ينبغي أأن يقوم به أŸوأطن يوم
ألعيد للتوجه إأ ¤زيارة أأ’هل وأأ’قارب ‘ كل
جهات ألوطن أعت Èألدكتور «أأن أأول ما ينبغي
ألقيام به مرأقبة أŸركبة وتنظيفها وألتنقل ‘
ألفÎة ألصضباحية مع ألتوقف بعد مسضافة 200
كلم إأذأ كانت ألوجهة بعيدة لÓسضÎجاع وŒديد
أل -ط -اق -ة ل -لÎك -ي -ز وأ’دأرك م -ع أ◊رصس ع-ل-ى
أحÎأم إأشضارأت أŸرور وخاصضة أŸسضافة أأ’منية
مع أ’متناع طوعا عن أŸناورة أأو أإ’فرأط ‘
ألسضرعة مهما كانت قوة ألسضيارة» .وبالنسضبة إأليه
فان «سضرعة  100/80كلم ألسضاعة على مسضتوى
ألطريق ألسضريع و 80/60على مسضتوى ألطريق
أل -وط -ن -ي أأفضض -ل م -ع -دل ل -ل -وق -اي -ة م-ن ح-وأدث
أŸرور».
كما وجه ندأء إأ ¤أأصضحاب أ◊افÓت ألتي يكÌ
ألطلب عليها خاصضة ألتي تشضتغل على خطوط
ألشض -رق وأل -غ -رب وأ÷ن-وب أل-ك-ب Òل-لسض-ه-ر ع-ل-ى

ألسضياقة باحÎأفية ووضضع أŸسضافرين وأغلبهم
عائÓت وعمال عائدون إأ ¤أأسضرهم ‘ أأفضضل
شضروط ألرأحة وخاصضة أ’طمئنان بقياد جيدة
للحافلة ودون تهور أأو تهاون كما أأبدى أأمله أأن
يسض- -ت- -ق -ب -ل أŸسض -اف -رون ب -اÿط -وط أل -ط -وي -ل -ة
با’بتسضامة وأللطف و ’ ⁄توزيع حلوى ومياه
عليهم .وباŸناسضبة أبرز ألدور ألكب ÒوأŸيدأÊ
ألذي تقوم به مصضالح ألشضرطة وألدرك أŸعنية
بتنظيم أŸرور وكذأ أ◊ماية أŸدنية وألسضائقÚ
أŸلتزم Úبقانون أŸرور ذلك أنه لوحظ ‘ هذأ
ألشضهر خارج بعضس أ◊وأدث أأ’ليمة تطورأ ‘
سضلوك ألسضائق Úوحالة أرتياح ‘ ألطريق ما
عدأ بعضس ألنقاط ألسضودأء نتيجة أزدحام ألسضÒ
وأعت Èأأن هذه أŸصضالح كسضبت رهان ألعمل
أ÷وأري أŸثمر وألذي ينبغي أأن يتوأصضل بعد
رمضضان وألعيد خاصضة مع دخول مباشضر Ÿوسضم
أ’صضطياف.

سسعيد بن عياد

يقدمها الهÓل ا’حمر Ãناسسبة العيد

أالـ ـ ـف عائلـ ـ ـة مع ـ ـوزة تسضتفي ـ ـد مـ ـن مسضاعـ ـ ـدة مالي ـ ـ ـة

سستسستفيد  1.000عائلة معوزة Ãناطق
ا÷نوب والهضساب العليا من غÓف
مسساعدات مالية و ذلك Ãناسسبة حلول عيد
الفطر اŸبارك
وÃبادرة من الهÓل ا’حمر ا÷زائري,
حسسب ما كشسفت عنه امسس با÷زائر
العاصسمة رئيسسة الهÓل سسعيدة بن
حبيلسس.

أأوضضحت ألسضيدة بن حبيلسس ‘ تصضريح للصضحافة
على هامشس أبرأمها أتفاقية شضرأكة مع فنان ‘
أل -رأب سض -ف -ي -ان زرم -ا ÊأŸدع-و» ف-ي-انسض-و» وه-و
ج -زأئ -ري م -ق -ي -م ب -ف-رنسض-ا أأن أل-هÓ-ل أ’ح-م-ر
أ÷زأئ -ري سض -يشض -رع أب -ت -دأء م-ن غ-د أ’رب-ع-اء ‘
توزيع مبلغ ما‹ قدره  4.000دينار لفائدة 1.000

ع-ائ-ل-ة م-ع-وزة م-ت-وأج-دة ب-ال-ق-رى أل-نائية Ãناطق
أ÷ن -وب وأل -هضض -اب أل-ع-ل-ي-ا ب-ح-يث تشض-رف ع-ل-ى
ت -وزي -ع -ه -ا ÷ان أل-هÓ-ل ع-ل-ى أŸسض-ت-وى أÙل-ي
بحضضور ‡ثل Úعن ألسضلطات أÙلية وأÛتمع
أŸد.Ê
وأأضضافت ألسضيدة بن حبيلسس أأن ألهÓل أ’حمر
أ÷زأئ -ري ب -رم -ج أأيضض -ا Ãن -اسض-ب-ة ع-ي-د أل-ف-ط-ر
زيارأت أ ¤أŸسضتشضفيات لتقاسضم فرحة ألعيد مع
أŸرضضى أ ¤جانب توزيع ألبسضة على أأطفال من
ع- -ائÓ- -ت م- -ع- -وزة أ ¤ج- -انب أأط -ف -ال أل -رع -اي -ا
ألسضوري ÚأŸتوأجدين با÷زأئر .
وب -خصض -وصس مسض -اه -م -ة أل -ه Ó-ل ‘ أل -ع -م -ل -ي-ات
أل- -تضض -ام -ن -ي -ة خ Ó-ل شض -ه -ر رمضض -ان أأك -دت ذأت
أŸسض -ؤوول-ة أأن-ه ” ت-وزي-ع ط-رود ل-ل-م-وأد أل-غ-ذأئ-ي-ة

لفائدة  40.000عائلة ﬁتاجة بحيث ترأوحت
ألقيمة أŸالية لهذه ألطرود ما ب 5.000 Úو 7.000
دج ,مÈزة أأن أ’ولوية منحت للعائÓت أŸعوزة
أŸت -وأج -دة ب -ال -ق -رى أل -ن -ائ -ي -ة أ ¤ج-انب ت-وزي-ع
وجبات غذأئية سضاخنة على مسضتوى  300مطعم
لÓفطار.
وبخصضوصس أ’تفاقية أأكدت رئيسضة ألهÓل أ’حمر
أ÷زأئ- -ري أأن ه -ذه أل -ع -م -ل -ي -ة ت -ن -درج ‘ أط -ار
أŸسضعى ألرأمي أ ¤نشضر ثقافة ألتضضامن وتدعيم
قدرأت ألهÓل للقيام Ãهامه أ’نسضانية وسضتسضمح
للفنان زرماÃ Êسضاندة ألنشضاطات ألهÓل عن
طريق تنظيم تظاهرأت فنية تسضاهم ‘ ألعمليات
أ’نسضانية.

 29°وهران
 27°وهران

الثمن  10دج

’سستاذ قراوي حسسان
صسدمة واسستياء إاثر اغتيال ا أ

وب-ال-نسض-ب-ة ل-ي-ح-ي-اوي سض-ع-ي-د أأسض-ت-اذ ب-ك-ل-ي-ة أل-علوم
ألقانونية بجامعة خميسس مليانة ألتي كان يدرسس
بها أأ’سضتاذ أŸغدور قرأوي بشض Òحسضان فإان هذأ
ألفعل يجب أأن يث Òدعوة أأ’سضرة أ÷امعية و
أÛتمع أŸد Êللتأاكيد على ضضرورة أإ’بقاء على
أ÷امعة ‘ منأاى عن ألعنف و ﬁاربة هذه
ألظاهرة بصضرأمة.
وقال يحياوي «رغم أأن أ÷رÁة  ⁄تقÎف دأخل
أ◊رم أ÷امعي إأ’ أأن هذأ أأ’مر ’ يخفف من
قسضاوتها» مضضيفا أأن «أأ’مر أŸوجع ‘ ألقضضية أأن
ألضضحية أأسضتاذ جامعي و أ÷ناة طالبان جامعيان
ينتمون إأ ¤حرم أ÷امعة».
وشض -دد ه -ذأ أأ’سض -ت -اذ أل-ذي يشض-غ-ل أأيضض-ا م-نصضب
مسضؤوول فرع أ’–اد ألعام للعمال أ÷زأئريÚ
با÷امعة أأن ألدأفع ألذي ” تقدÁه ’رتكاب
هذه أ÷رÁة ألشضنعاء (ألبعضس يرجعها إأ ¤عدم
منح أأ’سضتاذ أŸرحوم نقاط جيدة للمتهم‘ Ú
أ’متحان) «’ يÈر قط قسضاوتها».
وحسضب ألسضيد يحياوي فإان أأقل ما Áكن فعله
تكرÁا للمرحوم ألذي يعرفه منذ  15سضنة هو
تنظيم وقفة من أأجله مؤوكدأ أأنه لن ينسضى أأبدأ
أأخÓقه أ◊ميدة و تفانيه ‘ خدمة ألعلم.
م -ن ج -ه -ت -ه أأع -رب روأب ج -م -ال أأسض -ت -اذ ب -ن-فسس
أ÷ام -ع -ة ع -ن «صض-دم-ت-ه أل-ك-بÒة « ل-دى سض-م-اع-ه
أ Èÿدأعيا إأ ¤مرأجعة ألعÓقة ب Úأ÷امعة و
ﬁيطها وضضرورة إأبعاد هذأ ألفضضاء أıصضصس
للعلوم و أŸعارف عن جميع ألضضغوطات أŸنتشضرة
‘ أÛتمع.
وخÓل تذكره للمرحوم قال أأن هذأ أأ’خ Òكان

الفجر0٣.٣٨...............:
الظهر12.50...............:
العصسر16.42...............:
المغرب20.14..............:
العشسـاء21.55................:

جرÁة ألقتل ألعمدي ألتي رأح ضضحيتها أأسضتاذ
جامعي ,حسضب ما أأفاد به بيان للمديرية ألعامة
Óمن ألوطني.
ل أ
وأأوضضح نفسس أŸصضدر أنه ” ألعثور أأمسس أأ’ول
على ألضضحية جثة هامدة على مسضتوى حي 122
مسضكن بنفسس ألو’ية.
وتعود حيثيات ألقضضية حسضب ألبيان أ« ¤تلقي
ندأء ع Èألرقم أأ’خضضر  15-48مفاده تعرضس
شضخصس ’عتدأء عنيف من قبل ›هول Úمع تركه
م- -ل -ط -خ -ا ب -دم -ائ -ه ,ح -يث ت -ن -ق -لت أل -وح -دأت
Óمن ألوطني فورأ
أıتصضة ‘ ألتحليل أ÷نائي ل أ
إأ ¤ع ÚأŸكان وباشضرت ,بالتنسضيق مع أ÷هات
أل -قضض -ائ -ي -ة أıتصض -ة ,م -ع -اي -ن -ة أأدن-ى أل-د’ئ-ل
وألقرأئن أŸتوأجدة Ãسضرح أ÷رÁة باسضتعمال
ت-ق-ن-ي-ات ع-ل-م-ي-ة م-ت-ط-ورة ل-ل-كشض-ف ع-ن ل-غز هذه
أ÷رÁة».
وأأضض -اف ن -فسس أŸصض -در أأن -ه «ب -ع -د حصض-ر دأئ-رة
أأ’بحاث وأأ’شضخاصس أŸشضتبه بهم ” ,ألتوصضل
إأ ¤توقيف أŸشضتبه فيهما ألرئيسضي Úمن مدينة
تيبازة ,أŸتورط ‘ Úقتل أأ’سضتاذ أ÷امعي»,
مشضÒأ أ ¤أأن «ألتحقيقات متوأصضلة من طرف
أأ’م -ن أل -وط-ن-ي ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع أل-ن-ي-اب-ة أÙل-ي-ة
أıتصضة Ÿعرفة مÓبسضات جرÁة ألقتل».
شسرطة بتلمسسان توقع Ãتصسيد القطع
ا’ثرية النفيسسة
الشس - -عب ‘ /ع- -م- -ل- -ي- -ة ن- -وع- -ي- -ة ب- -ح- -ر ه- -ذا
’سس- -ب -وع“،ك -نت ق -وات الشس -رط -ة ب -و’ي -ة
ا أ
ت-ل-مسس-ان م-ن ت-وق-ي-ف مشس-ت-ب-ه ف-يه وبحوزته
’ثرية.
›موعة من القطع ا أ

ح -ي -ث -ي -ات أل -قضض-ي-ة ت-ع-ود أ ¤ق-ي-ام ق-وأت أ’م-ن
ألوطني بتلمسضان لدوريات روتينية بشضوأرع ألو’ية،
أأي -ن ل -فت أن -ت-ب-اه-ه-م أأح-د أ’شض-خ-اصس أل-ذي ك-ان
يحمل كيسضا من ألقماشس وكانت تبدو عليه مÓمح
أÿوف وألقلق خاصضة بعد رؤويته أ’فرأدألشضرطة،
ليتم توقيفه وبعد معاينة ألكيسس ألذي كان يحمله
” حجز قطع أأثرية عتيقة متمثلة ‘ مسضدسس
قد Ëألصضنع مغلف باÿشضب مزخرف ومرصضع
بالفضضة ،سضيف 02 Úقد ÚÁبغمد مزخرف باللون
أل-فضض-ي وأل-ن-ح-اسض-ي و 03ثÓ-ث-ة سض-ك-اك Úم-ت-قنة
ألصضنع وذأت مقابضس مبهرجة ألشضكل ،وعليه ”
ت -وق -ي -ف أŸشض -ت -ب -ه ف -ي-ه وت-ق-دÁه أأم-ام أ÷ه-ات
ألقضضائية أıتصضة.
Óم-ن أل-وط-ن-ي
ه -ذأ وت -ذك -ر أŸدي -ري -ة أل-ع-ام-ة ل -أ
أŸوأطن Úبالرقم أ’خضضر أÛا 15 48 Êورقم
ألنجدة  17للمسضاهمة ‘ ألعملية أ’منية.
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اÙامية بن براهم حول الثورة ا÷زائرية:

ظهور اÙاكم اÿاصضة كرسس اسضتبدال
ا÷انب القانو Êبالسضياسضي

اك -دت اÙام -ي -ة ف -اط -م -ة ال -زه -راء ب -ن ب-راه-م امسس ب-ا÷زائ-ر
ال -ع -اصس -م -ة ان ظ -ه -ور اÙاك -م اÿاصس -ة خ Ó-ل ث -ورة ال -ت-ح-ري-ر
ال-وط-ن-ي-ة ك-رسس اسس-ت-ب-دال ا÷انب ال-ق-ان-و Êب-السسياسسي معتÈة
تلك الهيئات مزيجا ب Úالقضساء العادي و القضساء ا’سستثنائي.
وأاوضسحت السسيدة بن براهم لدى نزولها ضسيفة على منتدى
’ع-دام ارب-عة
’ح -ي -اء ال -ذك -رى الـ 60إ
اÛاه -د ال -ذي خصسصس إ
مناضسل Úو ثوري Úجزائري« Úان ظهور اÙاكم اÿاصسة قد
ك -رسس اسس -ت-ب-دال ا÷انب ال-ق-ان-و Êب-ا÷انب السس-ي-اسس-ي» م-ع-تÈة
تلك الهيئات مزيجا ب Úالقضساء العادي والقضساء ا’سستثنائي و
هي الوضسعية التي – ⁄دث ا’ ‘ ا÷زائر».
وي-ت-ع-ل-ق ا’م-ر ب-أاعضس-اء اŸن-ط-ق-ة اŸسس-ت-ق-ل-ة ل-ل-ج-زائر العاصسمة
بÓمﬁ Úند امزيان و راضسي حميدة و ÿضسر بوعÓم (اŸدعو
رحال) و سسعيد تواتي الذين ” اعدامهم فجر  20يونيو 1957
بواسسطة اŸقصسلة فيما حكم على فرحات حسسان ب 20سسنة من
ا’شسغال الشساقة فقد حوكموا بتهمة وضسع قنابل Ãلعبي ا’بيار
و بلكور ‘  10فÈاير .1957
و اضس -افت ذات ا◊ق -وق -ي -ة ان «ال -ت -ن -ف -ي -ذ ا’ج -رام -ي ’أح-ك-ام
ا’عدام بواسسطة اŸقصسلة كان يتم باسسم ا÷مهورية الفرنسسية
الدولة اÛرمة -من خÓل اÙاكم الدائمة للقوات اŸسسلحة من
اجل القضساء على اŸقاومة ا÷زائرية لÓسستعمار».
و اع -ربت السس-ي-دة ب-ن اب-راه-م ان ت-ن-ف-ي-ذ ا’ع-دام-ات ب-واسس-ط-ة
اŸقصسلة هو انتهاك للقانون العام حيث انه وعÓوة على كونها
غ Òق -ان -ون -ي -ة ف -ان ه -ذه ا’خÒة ك-انت ج-د ق-اسس-ي-ة و ف-وري-ة
ت -ق -ري -ب -ا Ãا ان -ه -ا –دد ح -ق -وق ال -دف -اع .ل -ذلك ف-ان اج-راءات
اÙاكمات على مسستوى تلك اÙاكم تتميز بسسرعتها الكبÒة».
ك -م -ا ا◊ت ضس -ي -ف -ة صس -ح -ي-ف-ة اÛاه-د ع-ل-ى اب-راز ال-دور ال-ه-ام
ل -ل -م-ح-ام Úا÷زائ-ري Úو ال-ف-رنسس-ي ÚاŸت-ع-اط-ف Úم-ع ال-قضس-ي-ة
ا÷زائ -ري -ة سس -ي-م-ا م-ن خÓ-ل ﬁاك-م-ات ال-ق-ط-ي-ع-ة ال-ت-ي ك-ان-وا
يقومون بها بهدف تأاخ ÒاÙاكمات و من اجل ذلك دفع اولئك
ال -ق -ان -ون -ي Úال-ث-م-ن غ-ال-ي-ا مشسÒة ا ¤ا’غ-ت-ي-ا’ت السس-ي-اسس-ي-ة
(حالة علي بومنجل)اضسافة ا ¤مراكز ا’حتجاز التي وضسعوا
ف -ي -ه -ا فضس  Ó-ع -ن م -ن -ع اÙام Úال-وط-ن-ي Úم-ن ال-ع-م-ل ‘ ن-ق-اب-ة
ا÷زائر العاصسمة.
و تابعت قولها ان «ا÷Ôال ديغول قد قام شسخصسيا بحل نقابة
ﬁامي ا÷زائر العاصسمة» مشسÒة ا ¤ان اولئك الذين كانوا
فرنسسي Úاتهموا بالتعاون مع جبهة التحرير الوطني بواسسطة
ا÷بة السسوداء.
’عدام الشسهداء ا’ربعة السسالف ذكرهم
و ‘ معرضس تطرقها إ
دعت السس- -ي -دة ب -ن ب -راه -م وزارة اÛاه -دي -ن ا ¤تسس -ل -ي -ط ك -ل
الضس- -وء ع- -ل- -ى اك- -اذيب ف- -رنسس- -ا ا’سس- -ت- -ع- -م- -اري -ة ف -ي -م -ا ي -خصس
ا’ج-راءات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ه-ذه ا’ع-دام-ات ا÷م-اع-ية و اŸسسجلة ‘
الوثائق الرسسمية.
م - -ن ج- -ان- -ب- -ه اك- -د اŸؤورخ ﬁم- -د ◊سس- -ن زغ- -ي- -دي ان ف- -رنسس- -ا
ا’سستعمارية قد تبنت سسياسسة ا’عدامات و ا’عمال التعسسفية
كمبدأا مشسÒا ا ¤انه من خÓل تلك اŸمارسسات عادت فرنسسا ال
عقلية القرن التاسسع عشسر.
و خلصس ‘ ا’خ Òا ¤القول بان «التاريخ  ⁄يذكر ‘ أاي وقت
’عدام خÓل حرب التحرير
من ا’وقات ان اÙكوم عليهم با إ
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ق- -د اظ -ه -روا أاي ن -وع م -ن اÿوف او ان -ه -اروا اث -ن -اء
مواجهتهم للمقصسلة و ذلك يعني ان جيل نوفم 1954 Èكان
اسستثنائيا».

ء لليوم العاŸي لÓجئÚ
إاحيا ً

اŸفوضضية السضامية تنظم دورة ‘ كرة القدم بتندوف

شسهد ملعب «عبد ا◊ميد كرما‹»
ليلة أامسس تنظيم مباراة ‘ كرة
القدم برسسم كأاسس اŸفوضسية
السسامية لغوث الÓجئ Úلسسنة
 ،2017اŸباراة حضسرها وا‹ تندوف
و وزير الشسباب و الرياضسة ‘
ا÷مهورية الصسحراوية و إاطارات
من اŸنظمات الدولية العاملة
بتندوف و بتغطية خاصسة للشسعب.
ألبطولة ألكروية ألتي ُتقام للعام ألثا Êعلى
أل -ت -وأ‹ ت -أات -ي ب -ال -ت -زأم-ن م-ع إأح-ي-اء دول
أŸعمورة لليوم ألعاŸي لÓجئ أŸصضادف
للـ 20جوأن من كل عام ،و هي فرصضة
يسضعى ألقائمون على تنظيمها إأ ¤تسضليط
ألضضوء على وأقع ألÓجئ Úألصضحرأوي Úو
م -ن -ه إأ’ ¤ج -ئ -ي أل -ع-ا ‘ ⁄أل-وقت أل-ذي
يتزأيد عددهم عاماً بعد عام .ألتظاهرة
ألكروية أكتسضبت أهتمامًا بالغًا من طرف
مسضؤوو‹ أŸنظمة ألدولية بإايفادها رئيسس
مكتب أأ’· أŸتحدة با÷زأئر باإ’ضضافة
إأ ¤حضض- -ور مسض -ؤوو‹ أŸف -وضض -ي -ة رف -ق -ة
إأطارأت بالعديد من أŸنظمات ألدولية
أل -ع -ام -ل -ة ب-ت-ن-دوف ،و حضض-ر ع-ن أ÷انب
ألصضحرأوي أأحمد ◊بيب وزير ألشضباب و
ألرياضضة.
و ‘ تصض- -ري- -ح خصس ب- -ه «ألشض- -عب» أأك -د
ﬁمد سضيدأأحمد بوقليدة أŸدير ألوطني
للرياضضة ألصضحرأوية أأن هذه ألبطولة هي
ألثانية من نوعها ،و تأاتي أحتفاءً باليوم
ألعاŸي لÓجئ ،Úو أأضضاف أŸتحدث أأن

ه -ذه أل -دورة أل -ك -روي -ة شض -ه -دت م-ن-افسض-ة
ألعديد من ألفرق من ﬂيمات ألÓجئÚ
ألصض- -ح- -رأوي Úو م- -وظ- -ف- -ي أŸف- -وضض -ي -ة
ألسضامية لغوث ألÓجئ Úيتنافسضون للفوز
بكأاسس أŸفوضضية لسضنة .2017
و ‘ سض- -ؤوأل ح- -ول أن- -ت- -ق- -ال أل Ó-ع -بÚ
ألصضحرأوي Úللعب ‘ ألدوريات أأ’وربية،
أأكد أŸتحدث أأن وزأرة ألشضباب و ألرياضضة
ألصضحرأوية لديها «إأسضÎأتيجية مسضتقبلية»
من أأجل إأعدأد فريق صضحرأوي و ’عبÚ
مؤوهل Úللعب أأدوأر ريادية و أ’حÎأف ‘
ألدوريات أأ’وروبية ،و ُيضضيف أŸتحدث
أأن ألنوأة أأ’سضاسضية لهذأ ألفريق موجودة
بالفعل و هي ‘ مرحلة أإ’عدأد ألفني و
أل-ب-د Êأسض-ت-ع-دأدأ ً ل-ت-وج-ه أأعضض-اء أل-ف-ري-ق
لÓحÎأف و «“ثيل ألدولة ألصضحرأوية ‘
أÙافل ألدولية».

و أعت Èمدير ألرياضضة ألوطنية أأن سضياسضة
ألوزأرة ’ تنصضب على تطوير كرة ألقدم
فحسضب بل يجري ألعمل على ترقية أألعاب
ألقوى ‘ ﬂيمات ألÓجئ ÚألصضحرأويÚ
و ألعمل على –ضض Òألهياكل ألقاعدية
بالتعاون مع ألدول أŸانحة و أŸنظمات
غ Òأ◊ك -وم -ي -ة ،ك -م -ا ت -ت -ك -ف -ل أ÷زأئ -ر
با÷انب ألتكويني إ’طارأت ألرياضضة.
مبارأة ألنهائي ‘ بطولة كأاسس أŸفوضضية
ألسضامية كانت ﬁلية بامتياز و جمعت بÚ
فريق ﬂيم ألعيون و بوجدور مع فريق
ﬂي -م أأوسض -رد و أن -ت -هت ب -ن-ت-ي-ج-ة 03-04
لصضالح فريق ألعيون و بوجدور ،ليتسضلم
أل-ف-ري-ق أل-ف-ائ-ز ك-أاسس أŸف-وضض-ي-ة ألسضامية
لغوث ألÓجئ Úمن طرف أأمومن مرموري
وأ‹ تندوف.

تندوف :عويشش علي

