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ليلة ترقب هÓل شسوال يوم السسبت

لوقاف كافة اŸواطن Úأان موعد ليلة
لهلة واŸواقيت الشسرعية لوزارة الشسؤوون الدينية وا أ
تعلم ÷نة ا أ
الشسك ،لÎقب هلل غرة شسهر شسوال العام  2017 /1438م سسيكون يوم السسبت  29جوان .2017
لمام
إاحياء لهذه السسنة اŸباركة ،تعقد ندوة صسحفية خاصسة بليلة الشسك ،ابتداء من صسلة اŸغرب بدار ا إ
لعلم اŸرئية واŸسسموعة.
اÙمدية ،وسستبث على اŸباشسر ع Èوسسائل ا إ

تكر Ëالفائزين ‘ مسسابقات رمضسان ببومرداسص
ي- - -ن- - -ظ- - -م اŸرك- - -ز ال- - -ث- - -ق - -ا‘
الإسس-لم-ي ل-ولي-ة بومرداسس
ح- -ف- -ل ت -ك -ر Ëال -ف -ائ -زي -ن ‘
مسسابقات رمضسان ،وذلك يوم
اÿم-يسس  22ج-وان ا÷اري،
على السساعة  10 . 00صسباحا،
بقاعة ﬁاضسرات اŸركز.

يقوم وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية وتهيئة الإقليم نور
الدين بدوي ،ووزيرة التضسامن والأسسرة وقضسايا اŸراأة غنية
الدالية ،ووا‹ ا÷زائر العاصسمة عبد القادر زوخ ،بزيارة
م -ي -دان -ي -ة تضس -ام-ن-ي-ة ل-لأط-ف-ال اŸرضس-ى واŸسس-ع-ف Úوال-ف-ئ-ات
اŸتواجدة Ãراكز اŸسساعدة الجتماعية ،وهذا خلل اليوم
الأول م -ن ع -ي -د ال -ف -ط -ر اŸب -ارك ،ب -داي -ة م -ن السس -اع -ة 7 . 00
صسباحا.

ندوة تاريخية حول اجتماع
›موعة 22

حصسة «ألمنكم»
ترد على انشسغالت
اŸسستمعÚ

ينظم اŸتحف الوطني
ل -ل -م -ج ا ه د  Ãق ر ه  ،ن د و ة
ت- -اري- -خ- -ي- -ة Ãن- -اسس -ب -ة
اإح - -ي - -اء ال - -ذك- -رى 63
ل -لإج -ت -م -اع ال -ت -اري -خ-ي Ûم-وع-ة  22باŸدنية
بالعاصسمة ،اليوم على السساعة  11 : 00صسباحا.

ترد حصسة «لأمنكم» التي تبث
ع- -ل- -ى اŸب- -اشس- -ر ضس- -م- -ن ال- -فضس- -اء
الإذاع- -ي ل- -لأم- -ن ال- -وط -ن -ي عÈ
اأم- -واج ال- -ق -ن -اة الإذاع -ي -ة الأو،¤
مسس- -اء ال- -ي- -وم ب- -دًء ا م -ن السس -اع -ة
 16 . 00مسس- -اء ع- -ل- -ى انشس- -غ- -الت اŸسس- -ت- -م- -ع Úوال -رد ع -ل -ى
عرفت ،بلدية اوريسسيا بولية سسطيف ،مسساء أاول أامسس،
تسساوؤلتهم ‘ ›ال السسلمة اŸروريةÃ ،شساركة اإطارات
واŸن -اط -ق اÛاورة ل -ه -ا أام -ط -ارا رع -دي -ة غ -زي -رة مصس-ح-وب-ة
ﬂتصسة من اŸديرية العامة للأمن الوطني ،وصسحفي
لف-ط-ار.
ب -ك -م -ي -ات ه -ام -ة م -ن الÈد تسس-اق-طت ق-ب-ي-ل م-وع-د ا إ
ينشسط الإعلمي سسعد بوعقبة ،العقيد اŸتقاعد
ال-ق-ن-اة الأو ¤ل-لإذاع-ة ال-وط-ن-ي-ة ،ك-ما تسستعرضس
لن-ق-اذ اŸن-ك-وب Úم-ن السس-ك-ان الذين
ت-دخ-لت ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة إ
رمضس-ان ح-م-لت ،ال-دك-ت-ور ع-م-ار ب-ل-ح-ي-مر والأسستاذ
ه -ذه ا◊صس-ة حصس-ي-ل-ة ح-وادث اŸرور ب-ق-ط-اع
تسس -ربت اŸي -اه إا ¤ب -ي -وت -ه -م ،وب -عضس اÙلت ال -ت -ج-اري-ة ك-ذلك،
شس- -ري- -ف رزق- -يﬁ ،اضس- -رة –ت ع- -ن -وان« :الإع -لم ‘
اخ- - -تصس - -اصس الأم - -ن ال - -وط - -ن - -ي ل - -ه - -ذا
لمطار القوية خسسائر مادية
ملحقة بعضس اÿسسائر ،كما أا◊قت ا أ
النظام الدÁقراطي» ،وهذا ‘ اإطار سسلسسلة اÙاضسرات
الأسسبوع.
ل ،حسسب ب-عضس
ب-اÙاصس-ي-ل ال-ف-لح-ي-ة م-ن خضس-ر وف-واك-ه وأاع-لف وك -أ
التي تنظمها جبهة اŸسستقبل خلل شسهر رمضسان .اÙاضسرة
الفلح ،Úفيما عملت كذلك ا◊ماية اŸدنية على تخفيضس منسسوب اŸياه
ت-ع-قب ب-ن-دوة صس-ح-ف-ي-ة ي-نشس-ط-ه-ا رئيسس ا◊زب عبد العزيز
لتسسهيل حركة اŸرور ‘ شسوارع البلدية ،والطريق الوطني رقم  9الرابط بÚ
بلعيد ،اليوم ،بداية من السساعة  22 . 30ليل باŸقر الوطني
وليتي بجاية وسسطيف ،والذي Áر ع Èمركز بلدية اوريسسيا ،وقد تسسببت هذه
للحزب بالقبة.
الوضسعية ‘ تعطل كب ‘ Òحركة اŸرور بعدة ﬁاور إا ¤غاية العاشسرة ليل.

أامطار رعدية تخلف خسسائر بأاوريسسيا ‘ سسطيف

اإلعÓم ‘ النظام الدÁقراطي

أامن جيجل يتخذ تداب ÒخÓل عيد الفطر اŸبارك

لجراءات والتدابÒ
اتخذ أامن جيجل Ãناسسبة حلول عيد الفطر اŸبارك ،جملة من ا إ
لمن
لمنية قصسد “ك ÚاŸواطن Úمن قضساء هذه اŸناسسبة الدينية ‘ أاجواء يعمها ا أ
ا أ
وال -راح -ة والسس -ك -ي -ن -ة ،ح -يث ” تسس -خ Òع-دد م-ن ق-وات الشس-رط-ة م-ن ﬂت-ل-ف ال-رتب
والذين سسيتم توزيعهم على ﬂتلف النقاط والفضساءات التي يقصسدها اŸواطنون والتي
لسسواقﬁ ،طات نقل اŸسسافرين،
تعرف حركة كثيفة ‘ مثل هذه اŸناسسبات على غرار ا أ
حظائر الÎفيه ،اŸقابر وذلك من خلل تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة ،فضسل
ع -ن تسس -ه-ي-ل ح-رك-ة اŸرور عﬂ Èت-ل-ف اÙاور وال-ن-ق-اط ال-ت-ي ت-ع-رف ح-رك-ة ك-ث-ي-ف-ة
ل -ل -م -رور ،خ -اصس -ة ت -لك اŸؤودي -ة إا ¤اŸسس-اج-د ل-ت-م-ك ÚاŸواط-ن Úم-ن أاداء صس-لة ال-ع-ي-د،
لنشسطة التصسالية ا÷وارية.
لضسافة إا ¤بر›ة العديد من ا أ
با إ

سسكان وهران و «راديوز» يكرمون مراقب الشسرطة نواصسري

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.3٥:

(021) 60.70.40

يقوم فريق وفاق سسطيف لكرة القدم ،يوم
ا÷م- -ع -ة  23ج - -وان ا÷اري ،اب - -ت - -داء م - -ن
لط -ف -ال
السس- -اع- -ة  21.00ل- -ي -ل ،ب -زي -ارة ا أ
اŸق- -ي- -م Úب- -اŸرك- -ز السس -تشس -ف -ائ -ي ا÷ام -ع -ي
نفيسسة حمود ،يتخللها تقد Ëهدايا لفائدة
لطفال اŸرضسى بذات اŸؤوسسسسة.
ا أ

ب- -ال- -ت- -نسس -ي -ق م -ع مصس -ل -ح -ة
لم-راضس ال-ت-ن-فسس-ي-ة ،ي-وم
ا أ
ت -ك -وي -ن-ي-ا م-ت-واصس-ل خ-اصس-ا
ب-السس-ت-ع-جالت التنفسسية،
ال-ي-وم ،اب-ت-داء م-ن السس-اع-ة
 8.30صس-ب-اح-ا ،ع-ل-ى مسس-ت-وى م-درج مصس-ل-ح-ة السس-ت-عجالت
الطبية ا÷راحية لدى اŸركز.

«جازي» تدعم األطفال اŸرضسى اŸتواجدين Ãركز بيار وماري كوري

كرم سسكان مدينة وهران وجمعية راديوز شسرطة
ال -ب-اه-ي-ة وع-ل-ى رأاسس-ه-ا م-راقب الشس-رط-ة ن-واصس-ري
لمن والÎاجع
صسالح و ذلك Ûهوداتها ‘ توف Òا أ
اÙسس -وسس ‘ نسسب ا÷رÁة Œسس -ي -دا ل -ت -وج-ي-ه-ات
اللواء عبد الغني هامل.
حضس -ر ال-ت-ك-ر ËاŸراقب ع-ب-د ال-ن-ور ح-دي-د م-دي-ر
التنظيم و الشسؤوون العامة على مسستوى اŸديرية
لم-ن ال-وط-ن-ي و اŸف-تشس ا÷ه-وي اﬁن-د
ال -ع -ام -ة ل -أ
وشس -خصس -ي -ات ري-اضس-ي-ة ع-ل-ى غ-رار رئ-يسس ج-م-ع-ي-ة
راديوز قاة شسا‘  ،ناصسر بن شسيحة و اŸسسؤوولون اÙليون ‘ شسخصسية كل من رئيسس اÛلسس
الشسعبي الولئي السسيد معروف  ،رئيسس اÛلسس الشسعبي البلدي السسيد بوخا” و مدير
الشسبيبة و الرياضسة السسيد غربي .
لفراد شسرطة وهران شساكرا مواطني عاصسمة
ثمن نواصسري التكر ËمعتÈا اياه تشسريفا أ
ال -غ -رب ا÷زائ -ري ع -ل -ى حسس -ه -م اŸد Êو مسس -اع -دت -ه-م ال-دائ-م-ة ‘ اط-ار ال-ت-واصس-ل ال-دائ-م
لمن .
لسستتباب ا أ
يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

فريق وفاق سسطيف يزور األطفال يوم تكويني خاصص بالسستعجالت التنفسسية
ي-ن-ظ-م اŸرك-ز السس-تشس-فائي
اŸرضسى بالعاصسمة
ا÷ام- -ع- -ي مصس -ط -ف -ى ب -اشس -ا

ء منها لتقاليدها كشسركة مواطنة ،قامت جازي ،أاول امسس ،بافتتاح
وفا ً
غرفة علج و مركز إاداري وثلث غرف نوم واسسعة ومنطقة تسسلية و
لط- -ف- -ال ب- -ي- -ار و م- -اري ك- -وري ()CPMC
أال - -ع- -اب Ãرك- -ز ع- -لج أاورام ا أ
Ãسستشسفى مصسطفى باشسا ‘ ا÷زائر العاصسمة.
لسس-ت-اذة قشس-ي ف-ت-ي-ح-ة رئيسسة وحدة
ج-رت م-راسس-م الف-ت-ت-اح ب-حضس-ور ا أ
لط -ف -ال ‘ اŸرك -ز ،و السس -ي -د ف -ي -ن -تشس-ن-زو ن-يسس-ي ،ال-رئ-يسس
ع -لج أاورام ا أ
لط-ف-ال
ال-ت-ن-ف-ي-ذي ÷ازي وع-دد م-ن م-وظ-ف-ي اŸؤوسسسس-ة و ب-عضس أاول-ي-اء ا أ
اŸرضسى.
ب-اŸن-اسس-ب-ة ،شس-ك-رت السس-ي-دة قشس-ي ج-ازي ع-ل-ى ال-ت-زام-ه-ا بإاعادة تهيئة
لمل
لطفال و العمل على ادخال ا أ
ﬂتلف مصسالح مركز طب أاورام ا أ
لطفال اŸرضسى.
والبهجة ا ¤ا أ
ل‚از الذي يدخل ضسمن التزامات اŸسسؤوولية الجتماعية للشسركة،
من جانبه ،رحب فينتشسنزو نيسسي بهذا ا إ
لطفال اŸرضسى الذين يعا÷ون ‘ هذه الوحدة كما تو‹ جازي التي
متمنيا أان يكون قد سساهم ‘ جلب الراحة ل أ
تقود حاليا برنامج التحول لتصسبح اŸتعامل الرقمي اŸرجعي ‘ ا÷زائر أاهمية كبÒة لدعم الفئات الجتماعية
الضسعيفة تأاكيدا على بعدها ا÷زائري ومسساهمتها ‘ –سس Úا◊ياة العامة ‘ البلد.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشص
مدير التحرير

فنيدسص بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسص(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ ملحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

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

ألخميسس  22جوأن  2017م
ألموأفق لـ  27رمضضان 143٨هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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‡ثــــل لرئــــيسس ا÷مهوريـــــــة

رئيسض ›لسض األمة يسشتقبل سشف Òفرنسشا

مسشاه ـ ـل يشش ـ ـ ـارك ‘ قم ـ ـة التضشامن
م ـ ـ ـ ـ ـ ـع الÓجـ ـ ـ ـ ـئ Úبكـ ـ ـ ـ ـامب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال
يشض -ارك وزي -ر ألشض -ؤوون أÿارج -ي -ة ع -ب -د أل -ق-ادر
مسض-اه-ل ،بصض-ف-ت-ه ‡ث Ó-ل-رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
ألعزيز بوتفليقة ‘« ،قمة ألتضضامن مع ألÓجئ»Ú
أŸرتقبة ،أليوم وغدأ ‘ ،كامبال (أوغندأ) ،بحسضب
بيان لوزأرة ألشضؤوون أÿارجية.
وأوضضح ذأت أŸصضدر ،أن هذه ألقمة ألتي يشضرف

اسصتقبل رئيسس ›لسس
ا’أمة عبد القادر بن
صصالح ،اأمسسÃ ،قر
اÛلسس ،سصف Òفرنسصا
با÷زائر برنار اإÁي
الذي اأدى له زيارة
›املة على اإثر انتهاء
مهامه با÷زائر ،بحسصب
ما اأفاد به بيان
للمجلسس.

ع -ل -ى ت -ن -ظ -ي -م -ه -ا م -ع-ا أل-رئ-يسس أألوغ-ن-دي ي-وري
 ·ÓأŸتحدة أنتونيو
موسضيفيني وأألم Úألعام ل أ
غوتÒيسس« ،سضتعكف على بحث أŸسضائل أŸتعلقة
بتطبيق أللتزأمات أŸتضضمنة ‘ إأعÓن نيويورك
حول ألÓجئ ÚوأŸهاجرين أŸصضادق عليه من قبل
 ·ÓأŸتحدة ‘ سضبتم.»2016 È
أ÷معية ألعامة ل أ

وزير التجارة يسصتقبل الشصركاء اŸهني Úوا’جتماعيÚ

–قي ـ ـ ـق السشتقـ ـ ـرار القتصش ـ ـ ـادي وحم ـ ـ ـ ـاية
الق ـ ـ ـ ـ ـ ـدرة الششرائي ـ ـ ـ ـة للمواط ـ ـ ـ ـ ـن
اسصتقبل وزير التجارة اأحمد سصاسصي
ال -ع -دي -د م -ن الشص -رك -اء وال -ف -اع -لÚ
اŸه-ن-ي Úوا’ج-ت-م-اع-ي Úمن نقابات
وج-م-ع-ي-ات واإط-ارات قطاع التجارة
حسصبما اأعلنته الوزارة.

بحسضب ألبيان ،فاإن هذه أللقاءأت تدخل ‘
أإط -ار سض -لسض -ل -ة ألج -ت -م-اع-ات أل-ت-ي ب-اشض-ره-ا
سضاسضي مع ألشضركاء أŸهني Úوألجتماعي،Ú
ح- -يث ق- -ام ب -اسض -ت -ق -ب -ال ‡ث -ل Úع -ن أل–اد
أل- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -ت- -ج -ار وأ◊رف -ي Úأ÷زأئ -ريÚ
وأ÷م- -ع- -ي- -ة أل- -وط- -ن -ي -ة ل -ل -ت -ج -ار وأ◊رف -يÚ

وأ÷م -ع -ي -ة أل -وط -ن -ي -ة Ÿن -ت -ج-ي أŸشض-روب-ات
وأل- -ن- -ق- -اب -ة أ÷زأئ -ري -ة ل -لصض -ي -ادل -ة أÿوأصس
وأل-ف-درأل-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-لمسضتهلك Úوأل–اد
أل- -وط- -ن- -ي ◊م- -اي- -ة أŸسض -ت -ه -لك وأŸن -ظ -م -ة
أ÷زأئ- -ري- -ة ◊م -اي -ة أŸسض -ت -ه -لك وف -درأل -ي -ة
أŸصضنع ÚوأŸنتج Úأ÷زأئري ÚوغÒهم.
و“حورت موأضضيع هذه أللقاءأت ألتي تعد
أن- -طÓ- -ق- -ة ح- -ق -ي -ق -ي -ة ‘ ف -ت -ح أ◊وأر ح -ول
ألرهانات وألتحديات ألتي توأجه ألقطاع من
أجل ألسضتقرأر ألقتصضادي وحماية ألقدرة
ألشضرأئية للموأطن من خÓل تشضجيع ألإنتاج
أل- -وط- -ن- -ي وﬁارب- -ة ألح- -ت -ك -ار وأŸضض -ارب -ة

وغÒه - -م - -ا م - -ن أŸم - -ارسض - -ات أل - -ت - -ج- -اري- -ة
ألÓشضرعية.

معارف و ‡ارسضات و ألتزأم و سضلوكيات بهدف
تنمية ألكفاءأت أŸهنية .
و تعد هذه أ◊قيبة نتاج من ألعمل أ÷ماعي و
ألتشضاركي حيث حرصس أŸفتشضون على أن يكون
ﬁتوأها مطابقا للنصضوصس ألرسضمية أŸعمول بها و
م-ت-ط-ل-ب-ات أل-ع-م-ل أŸي-دأ. Êك-م-ا ت-تضض-م-ن ك-ل م-ا
يحتاجه أألسضتاذ أŸبتدئ عند مباشضرته للعمل ‘
قسضمه للمرة أألو‡ ¤ا سضيسضاعده على ألتغلب
على أıاوف و ألقلق و ألشضك ألذي يشضعر به
حسضب ألوزيرة.
كما أ◊ت ألوزيرة على ضضرورة أن يتحلى أألسضتاذ
ب- -األخÓ- -ق أ◊م -ي -دة و أل -تصض -رف أŸسض -ؤوول Œاه
تÓميذه و›تمعه و أن يكون قدوة حسضنة للجميع
مشضددة على أهمية أŸسضابقة.

مسشابقة توظيف األسشاتذة سشتجري ‘ ششفافية
أكدت وزيرة ألÎبية ألوطنية نورية بن غÈيت أن
مسضابقة توظيف أألسضاتذة أŸقررة ‘  29يونيو
أ÷اري سضتجري ‘ «شضفافية» و أن أŸكان سضيكون
فقط Ÿن يسضتحقه.
و أوضض -حت أل -وزي -رة ‘ تصض -ري -ح ل -لصض -ح-اف-ة ع-ل-ى
ه- -امشس زي- -ارة ق- -امت ب- -ه -ا ل -ل -ولي -ة أن مسض -اب -ق -ة
أألسض - -ات - -ذة أŸق - -ررة ‘ أوأخ - -ر ألشض - -ه - -ر أ÷اري
سضتجري ‘ شضفافية و أŸكان ‘ أألرضضية ألرقمية

بحث سشبل إارسشاء ›الت التعاون
Óمن
تباحث أŸدير ألعام ل أ
أل-وط-ن-ي ،أل-ل-وأء ع-ب-د أل-غ-ني
هامل ،لدى أسضتقباله سضفÒ
روم-ان-ي-ا ب-ا÷زأئ-ر ،مارسضيل
أل -ي -كسض -ان -درو ،أمسسÃ ،ق -ر
Óم -ن
أŸدي- -ري- -ة أل- -ع -ام -ة ل  -أ
أل-وط-ن-ي ب-ا÷زأئ-ر ألعاصضمة
سضبل إأرسضاء ›الت ألتعاون
وألشض - - -رأك - - -ة ب Úشض - - -رط- - -ة
Óمن ألوطني.
ألبلدين ،حسضب ما أفاد به بيان للمديرية ألعامة ل أ
أوضضح ذأت أŸصضدر ،أن ألطرف Úتطرقا إأ« ¤سضبل إأرسضاء ›الت
أل-ت-ع-اون وألشض-رأك-ة ب Úشض-رط-ة أل-ب-ل-دي-ن وذلك ب-ه-دف م-وأج-ه-ة ﬂت-لف
أ÷رأئ-م م-ن-ه-ا أ÷رÁة أŸن-ظ-م-ة ،أ÷رأئ-م أŸسض-ت-ح-دث-ة وت-لك أل-ع-اب-رة
للحدود Ãا يخدم أألمن ‘ ألبلدين».
وب -اŸن -اسض -ب -ة  -يضض -ي -ف ذأت أŸصض-در -ق-دم سض-ف Òروم-ان-ي-ا «ع-ب-ارأت
ألتقدير وألتها Êإأ ¤أللوأء هامل بعد أنتخابه رئيسضا Ÿنظمة أألفريبول»،
م -ن -وه -ا ‘ ذأت أإلط -ار ب» أŸسض -ت -وى أل -ع -ا‹ أل-ذي أضض-حت ت-ت-م-ي-ز ب-ه
ألشضرطة أ÷زأئرية على ألصضعيدين ألقاري وألدو‹».

مواصصلة ÷هود ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة

توقي ـ ـف  23مهاجرا غ Òششرعي
وتاج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري ﬂـ ـ ـ ـ ـ ـدرات

الشصعب ‘/إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة،
أاوقف عناصصر الدرك الوطني وحراسس ا◊دود ،يوم 20
ج- -وان  ،2017ت- -اج- -ري (ﬂ )02درات وضص- -ب- -ط- -وا ()120
كيلوغرام من الكيف اŸعالج و( )2560ل Îمن الوقود بكل
من تلمسصان وسصيدي بلعباسس/ن.ع.2.
من جهة أاخرى ،أاوقفت مفارز للجيشس الوطني الشصعبي
وعناصصر الدرك الوطني ( )23مهاجرا غ Òشصرعي من
جنسصيات ﬂتلفة بأادرار وتلمسصان وإاليزي.

ألŸÈا ،Êحيث أعرب ألطرفان
ع-ن أرت-ي-اح-ه-م-ا ل-لمسضتوى ألذي
ب -ل -غ -ه ه -ذأ أل -ت -ع-اون م-ن خÓ-ل
Œسضيد مضضمون أتفاق ألتعاون

ب› Úلسس أألم- - - - - - - - - -ة و›لسس
ألشض -ي -وخ أل -ف -رنسض -ي ع Èأ◊وأر
وتبادل أÈÿأت وألزيارأت.

ا÷زائ ـ ـ ـ ـر تلتـ ـ ـ ـ ـزم بتخفي ـ ـ ـضض النبعاثـ ـ ـ ـ ـات
الغازي ـ ـة ب ـ ٪7آافاق 2030

التكوي ـ ـ ـن ضش ـ ـروري Ÿواجهـ ـ ـة التحديـ ـ ـات الÎبوي ـ ـ ـ ـ ـة

هامل يسصتقبل سصف Òرومانيا

ك - - -ان أل- - -ل- - -ق- - -اء ،ب- - -حسضب ذأت
أŸصض- -در ،ف- -رصض- -ة أسض- -ت -ع -رضس
خ Ó-ل -ه -ا أل -ط -رف -ان أل -ع Ó-ق-ات
أل -ث -ن -ائ -ي -ة وأل-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة أل-ت-ي
ت -ط -ب -ع -ه -ا .ك -م -ا ” ب-اŸن-اسض-ب-ة
أل- -ت- -ط- -رق ل- -ل- -ت- -ع -اون أŸت -ع -دد
أألشض- -ك- -ال ،لسض -ي -م -ا ‘ أ÷انب

’وروبي يجمعون على أاهمية اتفاق باريسس
’–اد ا أ
سصفراء ا إ

بن غÈيت من البليدة:

اأكدت وزيرة الÎبية الوطنية نورية
بن غÈيت امسس بالبليدة على اأهمية
الÎكيز على التكوين Ÿواجهة
التحديات ا÷ديدة لقطاع الÎبية
وجعل اŸدرسصة تسصاير الركب و
تسصتجيب للمتطلبات ا÷ديدة
للمجتمع.
أوضضحت ألسضيدة بن غÈيت ‘ كلمة ألقتها Ãناسضبة
مشض -ارك -ت -ه -ا ‘ م -ل -ت-ق-ى ت-ك-وي-ن أŸف-تشض Úأل-ذي-ن
سضيشضرفون على تكوين أألسضاتذة أ÷دد باŸعهد
ألوطني لتكوين موظفي قطاع ألÎبية أن ألقطاع
«أمام –ديات جديدة تتطلب عمليات تكييف و‘
ظل ألتحولت ألعميقة ألتي يشضهدها ألعا ⁄أليوم
يجب علينا أن نركز على ألتكوين ÷عل أŸدرسضة
تسضاير ألركب حتى تسضتجيب للمتطلبات أ÷ديدة
للمجتمع».
و أضضافت أن وزأرة ألÎبية جعلت ألتكوين ‘ جوهر
ب -رأ›ه -ا ل -ت -حسض Úأدأء أŸدرسض -ة وع-ك-فت ع-ل-ى
أ‚از «أ◊قيبة ألبيدأغوجية» ألتي سضتكون دعما
للمكون Úو أألسضاتذة أ÷دد ‘ نفسس ألوقت خÓل
ألدورأت ألتكوينية أ›ÈŸة ‘ أألسضابيع أŸقبلة
عﬂ Èتلف وليات ألوطن .
و أشضارت ألسضيدة بن غÈيت إأ ¤أن هذه أ◊قيبة
تتضضمن ﬁتويات لها عÓقة مع ألكفاءأت أŸهنية
Óسضتاذ وتشضمل جميع ›الت مهنة ألتعليم من
ل أ

ألعدد

17370

03

Óجدر فقط و Ÿن يسضتحقه.
Óسضاتذة سضيكون ل أ
ل أ
«أعتمد على روح أŸسضؤوولية للمÎشضح Úألذين
سض -ي -ج-رون أŸسض-اب-ق-ة و أدع-وه-م لÓ-ع-ت-م-اد ع-ل-ى
معارفهم و ›هودأتهم ألعلمية» تضضيف ألسضيد بن
غÈيت.
وكشضفت ‘ ألسضياق أنه خÓل سضنتيى  2016و 2017
قام قطاع ألÎبية بتوظيف  93.000من خريجي
أ÷امعات و  ⁄نتلق أي طعن ‡ا يÈهن على
أقتناع أ÷ميع Ãنهجية ألعمل و طريقة إأجرأء هذأ
ألنوع من أŸسضابقات.

ولد علي يزور قاعتي حرششة و البيضشوية
بالعاصشمة

ي- - -ق- - -وم وزي- - -ر الشص- - -ب- - -اب
والرياضصة الهادي ولد علي
صصباح يوم غد ا÷معة
(سصا )10.00ب - - - - - - -زي - - - - - - -ارة
تفقدية ا ¤قاعتي حرشصة
و ال - -ق - -اع - -ة ال - -ب - -يضص- -وي- -ة
بالعاصصمة  ،و هذا ‘ إاطار
اسص- - - -ت - - -ع - - -دادات ا÷زائ - - -ر
’ح -تضص -ان ب-ط-ول-ة ال-ع-ا⁄
’قل من  21سصنة
لكرة اليد أ
اŸقررة ‘ الفÎة ما ب18 Ú
و  30جويلية القادم .

مواضصيع متنوعــــة
‘ ›لة الشصرطـــــــة

اأجمع سصفراء دول اأŸانيا ،اإيطاليا ،اÛر ،السصويد ،وفنلندا ‘ اليوم ا’إعلمي
حول ا’أسصبوع ا’أوروبي للدبلوماسصية اŸناخية اأمسس بفندق السصوفيتال ،على
اأهمية اتفاقية باريسس اŸتعلقة بالتغÒات اŸناخية للتقليل من ا’حتباسس
ا◊راري ،وضصمان التنمية اŸسصتدامة ،داع Úاإ ¤تطوير الطاقات اŸتجددة
واعتماد مقاربة اندماج رابح -رابح ،كون مسصاألة التغÒات اŸناخية تهم كل
الدول ،نظرا ’نعكاسصاتها السصلبية على ا’قتصصاد والكرة ا’أرضصية .كما اأكدوا
على دور اÛتمع اŸد ‘ ÊاŸسصاهمة ‘ التحسصيسس والÎبية ◊ماية البيئة
وا◊فاظ على اŸسصاحات اÿضصراء اŸهددة.

سسهام بوعموشسة
تصسوير :فواز بوطارن

أك-د ج-ي-ه-اد أل-دي-ن ب-ل-ك-اسس م-دير
ألبيئة وألتنمية أŸسضتدأمة بوزأرة
أÿارج - -ي - -ة ،أن أ÷زأئ- -ر ق- -ن- -نت
ح -م -اي -ة أل -ب -ي -ئ -ة وأ◊ف -اظ ع -ل-ى
أŸسض - -اح- -ات أÿضض- -رأء أŸه- -ددة
بالتصضحر ،ع Èإأصضدأر قانون ‘ 6
م- -ارسس  ،2016ق- -ائ Ó- -أن ب Ó-دن -ا
كانت دأئما ‘ قلب أŸفاوضضات
أŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -تصض -دي ل -ل-ت-غÒأت
أŸن -اخ -ي -ة م-ن-ذ سض-ن-ة  ،1993ك -م-ا
صض -ادقت ع -ل -ى أت -ف -اق -ي -ة ب -اريسس
أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ه-ذأ ألشض-أان ‘ أك-ت-وب-ر
.2016
أضضاف ‡ثل وزأرة أÿارجية ،أن
أ÷زأئ - -ر إأل - -ت- -زمت ب- -ت- -خ- -ف- -يضس
ألنبعاثات ألغازية أŸلوثة بنسضبة
 7ب -اŸائ -ة إأ ¤غ -اي-ة  ،2030ع È-
أسض- -ت- -ع -م -ال وسض -ائ -ل -ه -ا أÿاصض -ة،
وأŸسض- -اه- -م- -ة Ãخ- -ط -ط وط -ن -ي
لضضمان أألمن ألغذأئي ‘ قطاع
أل- -فÓ- -ح- -ة ،وح- -م -اي -ة أألح -وأضس
أŸائ- -ي- -ة وأŸسض- -اح -ات أÿضض -رأء
وك -ذأ أسض -ت -ع-م-ال أل-ط-اق-ات ألأق-ل
ت-ل-وث-ا وأق-تصض-ادأ ل-ل-ط-اق-ة ،ك-اشضفا
ع- -ن ﬂط -ط وط -ن -ي ل -ل -ط -اق -ات
أŸتجددة بنسضبة  27باŸائة آأفاق
 2030بطاقة إأنتاجية تقدر ب22
ألف ميغاوأط.
م -ن ج-ه-ت-ه-ا ،أسض-ت-ع-رضضت سض-ه-ي-ل-ة
ب -وي -ل -وط -ة ن -ائب م -دي-ر Ãدي-ري-ة
أل-ت-غÒأت أŸن-اخ-ي-ة ب-وزأرة أل-بيئة
وأل- -ط- -اق- -ات أŸت- -ج- -ددة ب- -رأم -ج
أل -ق-ط-اع ‘ ›ال ح-م-اي-ة أل-ب-ي-ئ-ة
وأ◊فاظ على ألÌوأت ألطبيعية،
وم-وأصض-ل-ة أل-ت-ق-ليل من ألنبعاثات
أل -غ -ازي -ة أŸل -وث-ة ،وألÎك-ي-ز ع-ل-ى
ت- -ط- -وي- -ر أل- -ط -اق -ات أŸت -ج -ددة،
بالتنسضيق مع ﬂتلف ألقطاعات،
مذكرة بالتفاقيات ألتي أبرمتها
أ÷زأئر ‘ هذأ أإلطار.
قال ألسضف Òورئيسس بعثة أل–اد
أألوروب- - -ي ب- - -ا÷زأئ - -ر ج - -وه - -ان
أورورك ،أن أليوم أإلعÓمي هو

م - -ب - -ادرة م - -ن ط - -رف ألسض - -ف - -رأء
أŸت -وأج -دي -ن ب -ا÷زأئ -ر ،ب -ح -يث
تندرج ‘ إأطار أألسضبوع أألوروبي
للدبلوماسضية أŸناخية ‘ طبعتها
أل -ث -ال -ث -ة ،ب -ح -يث تسض -م -ح ب-ت-ب-ادل
ألنقاشضات وتعميقها حول موضضوع
أل- -ت- -غÒأت أŸن -اخ -ي -ة وأل -تصض -دي
ل Ó-ن -ب -ع -اث -ات أل -غ -ازي -ة أŸل -وث -ة،
مضض- - -ي- - -ف - -ا أن أل–اد أألوروب - -ي
سضيعزز إألتزأمه باŸضضي قدما ‘
أتفاق باريسس للتغÒأت أŸناخية
ألذي صضادقت عليه  190دولة ‘ 4
نوفم.2016 È
و أع- - -ت‡ Èث- - -ل ب - -ع - -ث - -ة أل–اد
أألوروبي با÷زأئر هذأ ألتفاق،
ب- -أان- -ه ي- -ع -د وح -ي -دأ ومصضÒي -ا ‘
›ال ألتحكم ‘ ظاهرة ألتغÒأت
أŸن-اخ-ي-ة وأل-تصض-دي ل-ه-ا ،وضضبط
ألتوأزن بﬂ Úتلف أŸكونات ‘
أل -ت -م -وي -ل ب Úألشض -م -ال وأ÷ن-وب
ونقل ألتجارب وأÈÿأت ،مÈزأ
دور أÛت- - - - -م- - - - -ع أŸد Êوك - - - -ل
أل -ف -اع -ل Úم -ن ج -م-اع-ات ﬁل-ي-ة
وم- - -ؤوسضسض- - -ات خ- - -اصض - -ة ‘ ه - -ذأ
أŸسضعى.
ب -اŸق -اب -ل ،أع -رب ع -ن أسض-ت-ع-دأد
ب -ل -ده ب -ل -ج -ي -ك -ا ب-ت-زوي-د أ÷زأئ-ر
با◊لول ألتكنولوجية ألÓزمة‘ ،
›ال ردم ألنفايات كون ألبلديات
ل “لك ألهياكل ألضضرورية للقيام
بهذه ألعملية.
من جهته ،أكد ميشضال زينور سضفÒ
أŸان - -ي - -ا أن أت - -ف - -اق - -ي- -ة ب- -اريسس

التجربة ا÷زائرية ‘ مكافحة ا÷رÁة –ت الضشوء

للتغÒأت أŸناخية يشضكل ﬂططا
مصضÒي-ا ل-ل-ت-ن-م-ي-ة أŸسض-تدأمة من
خ Ó-ل أل -ت -ق -ل -ي -ل م -ن ألح -ت-ب-اسس
أ◊رأري ،ويسض- - -م- - -ح ب- - -تسض- - -ري- - -ع
أل -ت -ح -وي -ل ألج -ت -م -اع-ي وضض-م-ان
مسض - -ت- -ق- -ب- -ل أل- -بشض- -ري- -ة وأألرضس،
مضض- -ي -ف -ا أن ألسض -ي -اسض -ة م -ت -ع -ددة
أألطرأف حول ألتغÒأت أŸناخية
تفتح ألعديد من ألفرصس ‘ ›ال
أإلن- -ت- -اج وألسض- -ت- -هÓ- -ك و–سضÚ
أŸعيشضة للفرد.
وأشضار سضف ÒأŸانيا أإ ¤أن ألعا⁄
يبقى مرتبطا باتفاق باريسس ألذي
ي -ق -ودن -ا أإ› ¤ت -م -ع أق -ل أإن -ت -اج
ل- - -ل- - -غ- - -از ،وح- - -م - -اي - -ة ل Ó- -أرضس،
ق- - -ائ»:Ó- - -سض - -ن - -وأصض - -ل أل - -دف - -اع
Ãسض -اع -دة شض -رك -ائ-ن-ا ع Èأل-ع-ا⁄
ل- -ت- -ط- -وي- -ر مسض- -ار ه- -ذأ ألت -ف -اق
أŸن- - -اخ- - -ي أل- - -ع- - -اŸي ،ب- - -ا‚از
ألأه - -دأف أŸسض - -ط- -رة ‘ أق- -رب
وقت ،و–ديد ألأولويات ‘ كل
أل-ق-ط-اع-ات ألق-تصضادية» .منوها
بالشضرأكة أ÷زأئرية ألأŸانية ‘
›ال تقاسضم أÈÿأت أŸتعلقة
بالطاقات أŸتجددة.
وأسض- -ت- -ع- -رضضت سض- -فÒت- -ا دول- -ت -ي
ألسضويد وفنلندأ Œارب بلديهما،
‘ ›ال أسض- -ت- -غÓ- -ل أل- -ن -ف -اي -ات
لإنتاج ألطاقة وبالتا‹ ألتقليل من
أسضتعمال ألغازأت أŸلوثة ،بحيث
أقÎحت سض-فÒة ألسض-وي-د أع-ت-م-اد
مقاربة أندماج رأبح -رأبح ،كون
مسضاألة ألتغÒأت أŸناخية.

ا’أفريبول حلقة مفصصلية ‘ التصصدي للإرهاب
مواضصيع متنوعة تصصدرت
صصفحات ›لة الشصرطة عدد
جوان تعكسس رصصدها ا’Ê
ıتلف ا’حداث وتقد Ëاراء
و–اليل بشصاأنها.

فنيدسس بن بلة

أو ¤أŸوأضضيع رسضالة رئيسس أ÷مهورية
‘ عا ⁄ألشضغل مناشضد أ÷زأئري Úبفعل
أك Ìف- -اك Ìح- -ف- -اظ- -ا ع- -ل- -ى أŸك- -اسضب
وأل‚ازأت ‘ ظ- - - -رف م- - - -ا‹ صض- - - -عب
وتقلبات دولية .
أ ¤جانب هذأ وردت ‘ أÛلة موأضضيع
أخ -رى ج -دي-رة ب-ال-ت-وق-ف ع-ن-ده-ا م-ن-ه-ا

أل‚از أل - - -ك - - -ب ÒأÙق - - -ق ‡ث‘ Ó- - -
أحتضضان أ÷زأئر أ÷معية ألعامة ألو¤
آللية أل–اد ألفريقي للتعاون ألشضرطي
«أف -ري -ب -ول» وأشض-ادة أŸشض-ارك Úب-ج-ه-ود
بÓ- -دن- -ا ‘ أسض -ت -ت -ب -اب ألم -ن وﬁارب -ة
أ÷رÁة أل- -ع- -اب- -رة ل- -ل -ح -دود وأألوط -ان
وأإلرهاب أŸقيت.
وه -ي ج -ه -ود ي -عÎف ب-ه-ا أل-ع-ا ⁄ق-اطب
بعدما أغمضس عينية ‡ا عرفته بÓدنا
من مناورأت وحصضارأت غ Òمعلنة أيام
ألعشضرية ألرهابية ألتي –دت خÓلها
ألظرف ألصضعب وأنتصضرت على عصضابات
أŸوت وألتقتيل أ÷ماعي.
ÿصس هذأ أل‚از ألتاريخي ألذي جاء

بعد نضضال مضضن أللوأء عبد ألغني هامل
‘ مرأفعته أمام ضضيوف أ÷زأئر أ¤
أل -ت -ح -ال-ف ألسضÎأت-ي-ج-ي ضض-د ألره-اب
ألذي تلعب فيه ألية ألفريبول ،ألدور
ألسض-اسض-ي.ه-ي أسضÎأت-ي-ج-ي-ة –ت-م ع-ل-ى
ألشضرطة ألفريقية ألنخرأط ‘ مسضعى
مÓحقة فلول ألرهاب وتطه Òألبلدأن
وأŸناطق من أفة ألعصضابات ألدموية .
‘ أÛلة وثيقة ‘ غاية ألهمية عن
ألفريبول  ،أهدأفها وغاياتها  ،مبادئها
ومهامها ألسضاسضية.
ك - -م - -ا ت - -ن- -اولت أÛل- -ة أشض- -رأف وزي- -ر
ألدأخلية نور ألدين بدوي على تخرج
دف - -ع - -ة أÓŸزم Úألوأئ - -ل ل - -لشض - -رط- -ة

Ãدرسض-ة ألصض-وم-ع-ة ب-ع-د ت-ك-وي-ن ن-ظ-ري
وتطبيقي يسضاعدها ‘ تعزيز أŸنظومة
ألمنية ألتي تعد أ◊لقة أŸفصضلية ‘
ألسضلم وألمن ألوطني.Ú

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تششديد على حششد الطاقات وا◊لول البديلة ‘ منافسشة ﬂطط عمل ا◊كومة

تبون يطمئن بعدم الÎاجع عن اŸكتسصبات ا’جتماعية رغم
الظرف الصصعب والنواب يدعون لرفع التحدي
لزمة قاعدة انطÓق لتنويع القتصشاد الوطني اعتمادا على الذات دون اسشتدانة
ا أ
لول عبد اÛيد تبون ،فرصشة عرضشه ﬂطط عمل ا◊كومة ،أامام نواب الششعب ‘ ،جلسشة
اسشتغل الوزير ا أ
لطراف التي تعمل على رسشم صشورة
علنية نظمت سشهرة أاول أامسس ،ودامت إا ¤الواحدة صشباحا ،لÒد على ا أ
سشوداوية عن الوضشع القتصشادي والعام للجزائر ونششر ﬂاوف غ Òمؤوسشسشة وسشط ا÷زائري ،Úإاذ ورغم إاقراره أان
““الوضشع صشعب بالفعل““ ،إال أان ذلك Á ⁄نعه من طمأانة اŸواطن Úأان القتصشاد الوطني متماسشك ومقبول ،وأان
لحول.
السشلطات العليا للبÓد سشتبقى متمسشكة بسشياسشة الدعم الجتماعي ‘ كل ا أ

خÓل جلسشة مناقششة ﬁاور اıطط

النواب يثمنون اŸقÎحات ا’قتصصادية
واسصتمرارية الدعم ا’جتماعي
يناقشس نواب اÛلسس الششعبي
الوطني ،منذ أاول أامسسﬂ ،طط عمل
لول
ا◊كومة الذي عرضشه الوزير ا أ
عبد اÛيد تبون ،حيث من اŸقرر أان
يبدي  332نائبا آاراءهم حول
اıطط ،الذي لقي تثمينا واسشعا من
لطÓق إاصشÓحات
طرفهم لسشيما إ
اقتصشادية جديدة واسشتمرارية
سشياسشة الدعم الجتماعي.

جÓل بوطي

م.شش.و :جÓل بوطي
ت -ب-ون وخÓ-ل ع-رضض-ه ﬂط-ط ع-م-ل
ا◊كومة أامام نواب اÛلسس الشضعبي
الوطني ،سضهرة أاول أامسس ،بالعاصضمة
كرر أان الوضضع ا’قتصضادي متماسضك
ومقبول ،لكن ذلك ’ يعني انه ‘
منأاى عن اأ’زمات ،وبدا خروجه عن
نصس اÿطاب اŸكتوب وا’رŒال ‘
شضرح اıطط أامام النواب أان عمÓ
صضعبا ينتظر حكومته ونواب الشضعب،
اأ’مر الذي يحتاج حسضبه إا ¤دعم
متبادل.

التنسصيق ب Úا÷هازين التشصريعي
والتنفيذي Ÿواجهة التحديات
أالح الوزير اأ’ول لدى شضرحه ﬂطط
عمل ا◊كومة على ضضرورة التنسضيق
ب Úا÷ه -از ال -تشض -ري -ع-ي وال-ت-ن-ف-ي-ذي
Ÿواج -ه -ة ال -ت -ح -دي -ات ا’ق -تصض-ادي-ة
الصض -ع -ب -ة ،وأاك -د ق -ائ  ””Ó-أان ا÷زائ -ر
ودعت البحبوحة اŸالية منذ ،””2014
ونحن ‘ وضضع اقتصضادي متماسضك
Áكن أان نقول أانه مقبول خÓفا Ÿا
ت -ظ -ه -ره ال -ن -ظ-رة السض-وداوي-ة ل-ب-عضس
اأ’طراف””.
اأ’زمة حسضب تبون الذي ينزل أ’ول
مرة إا ¤مبنى زيغود يوسضف بقبعة
الوزير اأ’ول ’ تكمن ‘ انخفاضس
اŸوارد وإا‰ا ‘ القدرة على العمل
اŸشضÎك وال -ث -ق -ة ب-ال-ن-فسس ل-ق-واع-د
ت-ط-ب-ق ع-ل-ى ا÷م-ي-ع دون اسض-ت-ث-ن-اء””،
ك -اشض -ف -ا أان ””ا÷زائ -ر ب -ل -د ا◊ري-ات
وسضتظل كذلك مسضتقب Óومن حق أاي
مواطن ‡ارسضة السضياسضة””.

ا◊كومة سصتفرق ب ÚاŸال والسصياسصة
رد الوزير اأ’ول على اأ’طراف التي
–اول نشض- -ر الشض -ائ -ع -ات ب -خصض -وصس
وجود صضدام مع رجال اŸال ،حيث
فند ذلك جملة وتفصضي Óمن خÓل
إاع-ط-اء ضض-م-ان-ات م-ب-اشض-رة وصضريحة
ل -رج -ال اأ’ع -م -ال وأاصض-ح-اب اŸال””،
مÈزا أان ””ا◊كومة مقتنعة بأان الÌوة
ت -أات -ي م-ن خÓ-ل اأ’ع-م-ال اŸت-ع-ل-ق-ة
أاسض- -اسض -ا ب -اŸؤوسضسض -ات ا’ق -تصض -ادي -ة
وال -ع -م -ل اŸت-واصض-ل ول-ك-ن ا◊ك-وم-ة
سضتفرق ب ÚاŸال والسضياسضة””.
و قال تبون ‘ هذا السضياق أانه ””’
›ال للخلط ب Úاأ’عمال والسضياسضة
أ’ن اŸال م - -ال وال - -دول - -ة دول - -ة وأان
اŸقصضود هو أان ’ يتوغل اŸال ‘
السض -ي -اسض -ة”” ،وذك -ر ال -وزي -ر اأ’ول أان-ه
””خÓفا للرؤوية السضوداوية للبعضس فإان
م -ؤوشض -رات ال -ت -ن -م -ي -ة ال-بشض-ري-ة تضض-ع
ا÷زائر ‘ مقدمة الدول الناشضئة””،
مؤوكدا أان ””الرهان ا◊قيقي هو أان
ن -ع -ي ال-ت-ح-ول ا◊اصض-ل ‘ اÛت-م-ع
ا÷زائري””.

احتياطي الصصرف يفوق  100مليار دو’ر
كشضف تبون أان ””النجاح سضيكون حليف
هذه ا◊كومة التي سضيحسضب لها أانها
سض -اه -مت ‘ ج -ع -ل ال -وط -ن ي-ت-ج-اوز
اŸرح -ل -ة الصض -ع -ب -ة ال -ت -ي “ر ب -ه-ا””،
كاشضفا عن ””تراجع موارد الدولة بـ 50
باŸائة ‘ ظرف  3سضنوات من جراء
اأ’زمة اŸالية ورغم ذلك حافظت
البÓد على احتياطات العملة الصضعبة
فوق  100مليار دو’ر””.
«رغ- -م الصض -دم -ة ا’ق -تصض -ادي -ة ال -ت -ي

ت -ع-يشض-ه-ا ا÷زائ-ر ن-ت-ي-ج-ة ان-خ-ف-اضس
أاسض- -ع- -ار ال- -ن -ف -ط ،إا’ أان ا÷زائ -ر ⁄
تسض - -ج - -ل حسضب ت - -ب - -ون أاي مشض - -ك- -ل
اقتصضادي ،كما وصضف ””ا÷هود التي
ت -ب -ذل -ه -ا ا◊ك-وم-ة ‘ ه-ذا اŸسض-ع-ى
بالعمل ا÷بار الذي من شضأانه أان يعيد
اأ’مل للمواطن Úويكرسس ا’سضتقرار
ا’قتصضادي واأ’مني للجزائر””.
‘ ه- -ذا الصض- -دد ،دع -ا ال -وزي -ر اأ’ول
ج -م -ي-ع ال-ف-اع-ل Úإا”” ¤ضض-رورة كسضب
رهان تعميق مسضار اإ’صضÓحات ‘
جميع اÛا’ت وتطبيق التعديÓت
التي جاء بها دسضتور  ‘ 2016جميع
اŸي- - - -ادي- - - -ن وخ - - -اصض - - -ة ‘ اÛال
السض- -ي- -اسض- -ي وا◊ري- -ات ا÷م- -اع- -ي -ة
وال -ف -ردي -ة وح -ري -ة اإ’ع Ó-م وضض-ب-ط
الصض- -ح- -اف- -ة اŸك- -ت- -وب- -ة والسض- -م -ع -ي
ال- -بصض- -ري وت- -نصض- -يب ›لسس أاع- -ل- -ى
أ’خÓقيات اŸهنة وضضبط الصضحافة
اŸكتوبة””.

سصياسصة الدعم ا’جتماعي ’ رجعة فيها
ت -ط -رق ال-وزي-ر اأ’ول إا”” ¤م-واصض-ل-ة
ا◊ك- -وم- -ة ال- -ت -ك -ف -ل ب -اإ’صض Ó-ح -ات
ا’قتصضادية وا’جتماعية”” ،قائ Óأان
””ا÷زائر دولة اجتماعية منذ 1954
وسضتظل دولة اجتماعية وفاء لنوفمÈ
الشض -ه -داء واÛاه -دي-ن”” ،وأاك-د أان-ه-ا
””ل- -ن ت- -ت -خ -ل -ى ع -ن دع -م ومسض -اع -دة
ال -ف -ئ -ات اÙت -اج-ة وذلك Ãواصض-ل-ة
إا‚از وت- - - - -وف 1.6 Òم-ل-ي-ون وح-دة
سضكنية والقضضاء على السضكن ””الهشس””
ع ÈالÎاب الوطني والتكفل بالصضحة
والÎب -ي -ة وت -ع -زي -ز ال -ن -ق -ل ب -السض-كك
ا◊دي -دي-ة وال-ن-ق-ل ال-ب-ح-ري وت-ع-زي-ز
أاداء اŸط- -ارات ال- -كÈى ب- -ج- -ع- -ل- -ه -ا

مطارات عبور رئيسضية.
ت -ب -ون شض -دد ع -ل -ى ضض -رورة ال -ت -ك -ف-ل
بضضمان اأ’من الطاقوي على اŸدى
البعيد بوضضع ترتيبات مالية جديدة
ل- -ت -ح -ف -ي -ز اŸسض -ت -ث -م -ري -ن ‘ ›ال
ال -ط-اق-ات اŸت-ج-ددة وت-ع-زي-ز ق-ط-اع
اŸؤوسضسض- -ات الصض- -غÒة واŸت -وسض -ط -ة
وتشض -غ -ي-ل الشض-ب-اب وت-وسض-ي-ع وإاصضÓ-ح
نظام الضضمان ا’جتماعي بتسضجيل 3
مÓ- -ي Úم -ؤوم -ن ل -ه ج -دي -د وإاح -داث
التقاعد التكميلي””.
ال -ع -م -ل والسض -ك -ن والصض -ح-ة والÎب-ي-ة
تعت Èا’نشضغا’ت الرئيسضية للمواطن
حسضب تبون الذي أاكد على أان هذه
ال-ق-ط-اع-ات تشض-ك-ل ك-ذلك اأ’ول-وي-ات
ال-رئ-يسض-ي-ة ل-ل-ح-ك-وم-ة ،ال-ت-ي سض-ت-كثف
ا÷ه - -ود ل- -ب- -عث ا’سض- -ت- -ث- -م- -ارات ‘
القطاعات اÿالقة Ÿناصضب الشضغل
ك -ال -ف Ó-ح -ة والصض -ن -اع -ة والسض -ي -اح -ة
وا’قتصضاد الرقمي ،مع تكثيف نسضيج
اŸؤوسضسضات ع Èكامل الÎاب الوطني
بإانشضاء أاقطاب إانتاجية بهدف خلق
الÌوة.
و يهدف ﬂطط عمل ا◊كومة ‘
اأ’سض - - -اسس حسضب ال - - -وزي- - -ر اأ’ول ‘
مرحلة  2030 - 2020إا– ¤قيق ‰و
ل- - - -ل- - - -ن - - -ا œاÙل - - -ي اÿام خ - - -ارج
اÙروقات بنسضبة  ٪6،5ورفع الدخل
ال- -ف- -ردي ب- -نسض- -ب- -ة  2،3ومضضاعفة
التصضنيع والوصضول إا ¤اأ’من الغذائي
لدعم النمو ا’قتصضادي والقضضاء على
التجارة اŸوازية وا’حتكار والعمل
غ ÒاŸصضرح به ،مشضÒا إا ¤أان عمل
ا◊ك - -وم - -ة ل - -ن ي - -ن - -حصض- -ر ‘ دع- -م
ا’ق -تصض -اد ف -ق -ط ب-ل ‘ رسض-م خ-ط-ة
ط- -ري- -ق مسض- -ت- -ق- -ب- -ل- -ي- -ة تشض- -م- -ل ك -ل
اÛا’ت.

ب -رم -ج اÛلسس الشض-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ج-لسض-ت-ي
اسض -ت -م -اع آ’راء ال-ن-واب ح-ول ﬂط-ط ع-م-ل
ا◊كومة ،وإان كانت اآ’راء ‘ ›ملها تصضب
‘ خ- -ان- -ة ال- -ت -ث -مŸ Úا ج -اء ب -ه اıط -ط
اŸن- -ب -ث -ق ‘ أاسض -اسض -ه م -ن ب -رن -ام -ج رئ -يسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة Ÿواصضلة
اıطط اÿماسضي.
‘ ه- -ذا السض- -ي- -اق ،ث- -م- -ن ن- -واب الشض -عب ‘
ت -دخ Ó-ت -ه -م خ Ó-ل ا÷لسض -ة ال -ع-ل-ن-ي-ة ال-ت-ي
ترأاسضها السضعيد بوحجة ،أاول أامسس ،عقب
عرضس الوزير اأ’ول للمخطط اŸقÎحات
ال- -ت- -ي ج- -اء ب- -ه- -ا ‘ اÛال Úا’ق -تصض -ادي
وا’ج -ت -م-اع-ي ،سض-ي-م-ا اأ’خ Òال-ذي ح-اف-ظ
ع- -ل- -ى اسض -ت -م -راري -ة دع -م ال -ف -ئ -ات ال -هشض -ة
واÙروم- -ة رغ- -م صض -ع -وب -ة ال -وضض -ع اŸا‹
للبÓد.
وق -د أاج -م -ع ال -ن -واب اŸت -دخ -ل -ون ع -ل-ى أان
اıطط يأاتي ‘ وقت يتطلب حشضد جميع
ال -ط -اق -ات ودع-م وم-راف-ق-ة ك-ل اŸب-ادرات،
وت - -ع- -زي- -ز أاواصض- -ر ال- -ت- -ع- -اون اŸشضÎك بÚ
السض-ل-ط-ت Úال-ت-ن-ف-ي-ذية والتشضريعية Ÿواجهة
التحديات الراهنة وهو ما دعا إاليه تبون
خÓل عرضضه ıطط عمل ا◊كومة.
‘ ه- -ذا الصض- -دد ،أاب- -رز ال -ن -ائب ع -ن ح -زب
””اأ’فÓن”” بهاء الدين طليبة أان ﬂطط عمل
ا◊ك -وم -ة ي -ح -م -ل ‘ ط -ي -ات -ه ””إاصض Ó-ح -ات
عميقة تخصس العديد من اÛا’ت ا◊يوية
ذات الصض- -ل- -ة ال- -وط -ي -دة ب -ا◊ي -اة ال -ي -وم -ي -ة
ل -ل -م -واط -ن ،ك -م-ا ي-ح-رصس ع-ل-ى اح-ت-واء ك-ل
ا’خت’Óت اŸسضجلة ويقÎح حلول عملية
لتجاوزها.
من جانبها قالت النائب ‚اة عمامرة عن
حزب ””اأ’رندي”” أان ا◊فاظ على سضياسضة
الدعم ا’جتماعي هو أاهم ما يرتكز عليه
اıطط ،موضضحة أان اŸواطن بحاجة إا¤
م- - - -زي- - - -د م- - - -ن ال- - - -دع- - - -م ‘ اŸرح - - -ل - - -ة
الراهنة،و–سض Úمسضتواه اŸعيشضي ‘،حÚ
ثمن النائب حبيب سضنوسضي اıطط قائÓ
ه - -و م - -رآاة ع- -اكسض- -ة ل- -ل- -ط- -رح السض- -ي- -اسض- -ي
وا’قتصضادي لÈنامج رئيسس ا÷مهورية.
م -ن ج -ان -ب -ه -ا ق -الت ال -ن -ائب ن -ب -ي -ل-ة أاحÓ-م

اŸصصادقة على إاثبات عضصوية  ٥نواب جدد
صشادق نواب اÛلسس الششعبي
لول،
الوطني ،سشهرة أامسس ا أ
لجماع ،على إاثبات عضشوية
با إ
خمسشة نواب جدد ،اŸؤوهلÚ
لسشتخÓف نواب بعد ششغور
مقاعدهم إاثر قبولهم وظيفة عضشو
‘ ا◊كومة ا÷ديدة.
اسضتأانف اÛلسس الشضعبي الوطني أاشضغاله

اŸعارضص ـ ـ ـة ‘ موقـ ـ ـع قـ ـ ـوة ...وتنافـ ـ ـسس للـ ـ ـ ـÈوز ‘ أاول امتح ـ ـ ـ ـ ـان

’ح- -زاب اÙسض- -وب- -ة ع- -ل- -ى
ل- -ن ت- -ف- -وت ا أ
اŸعارضضة ،التي افتكت “ثي ‘ ÓاÛلسس
الشضعبي الوطني ،مناسضبة مناقشضة ﬂطط
عمل ا◊كومة ،لتحاول الظهور بقوة ،ليسس
فقط من خÓل مناقشضة نقدية للمخطط،
وإا‰ا أايضضا من خÓل موقفها منه الذي
يكون إاما بالتصضويت بـ ””’”” أاو ا’متناع ‘
’ح-وال’ ،سض-ي-م-ا وأان تصض-ري-ح-ات
أاحسض-ن ا أ
ن -واب -ه -ا وإان أاك -دت ال -ن-واي-ا ا◊سض-ن-ة ال-ت-ي
تضض -م -ن-ه-ا ،إا’ أان-ه-ا ان-ت-ق-دت ع-دم –دي-د
’جال.
اآ
’غ- -ل -ب -ي -ة ‘ الŸÈان
إاذا ك- -انت أاح- -زاب ا أ
سض -تصض -وت ب«ن -ع -م”” ع -ل -ى ﬂط -ط ع -م -ل

حكومة عبد اÛيد تبون ،براحة كبÒة
’سض- -ي- -م -ا وأان ن -واب -ه -ا ›ت -م -ع ’ Úي -ق -ل
عددهم عن  300نائبÁ ،ثلون حزب جبهة
ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي ،وال -ت -ج -م-ع ال-وط-ن-ي
الدÁقراطي ،وŒمع أامل ا÷زائر ـ تاج،
’ضضافة إا¤
وا◊ركة الشضعبية ا÷زائرية ،با إ
تشض-ك-يÓ-ت أاخ-رى ،أاع-ل-نت ال-ت-ف-اف-ه-ا ح-ول
برنامج رئيسس ا÷مهورية ،فان اŸعارضضة
باŸقابل سضتختار ب Úا’متناع أاو التصضويت
بـ ””’”” كما جرت العادة.
ل- -ن ي- -خ- -رج م- -وق- -ف أاح- -زاب اŸع- -ارضض -ة
ب -خصض -وصس ﬂط -ط ع -م -ل ا◊ك -وم-ة ع-ن
اŸأالوف ‘ ،الفÎة التشضريعية ا÷ديدة،

’فÓن”” ،إان ﬂطط
اﬁمدي عن حزب ””ا أ
ا◊ك -وم -ة يسض -ع -ى إا ¤ح -م -اي-ة اك Èل-ل-ق-درة
الشضرائية للمواطن كما يطرح أاسضسضا متينة
إ’رسض -اء ت -ن-م-ي-ة مسض-ت-دام-ة شض-ام-ل-ة و«ي-رسض-م
خ- -ارط- -ة واضض -ح -ة اŸع -ا ⁄لÎق -ي -ة م -ردود
ال -ق-ط-اع-ات ا◊ي-وي-ة ‘ ال-بÓ-د م-ث-ل ق-ط-اع
السضكن والصضحة والتعليم””.
و‘ هذا ا’إطار ،اأشضار النائب ﬁمد قمامة
اإ ¤اأه -م -ي -ة اŸقÎح -ات ال -ت -ي ج -اءت ب-ه-ا
ا◊ك-وم-ة ل-ت-ع-زي-ز ح-م-اي-ة اŸواط-ن وت-ل-ب-ية
انشض -غ -ا’ت -ه اŸط -روح -ة وه -و م -ا ي -ت -ط -لب
ت -نسض-ي-ق-ا شض-ام Ó-ب Úا÷ه-ازي Úال-ت-ن-ف-ي-ذي
وال -تشض -ري -ع -ي ال -ذي يسض -ه -ر ع -ل -ى ت -رج -م-ة
انشضغا’ت اŸواطن– Úت قبة الŸÈان.
كما ثمن النائب عن حزب ””ا’أرندي”” ﬁمد
بابا علي ما يسضعى اإليه ا÷هاز التنفيذي من
خÓل هذا اıطط لتفعيله خصضوصضا ‘
›ال ت -ك -ريسس ال -رق -اب -ة اŸال -ي-ة وح-رصض-ه
اأيضضا على ضضرورة توجيه الدعم Ÿسضتحقيه
داعيا من جانب اآخر اإ ¤اسضتغÓل امثل
واأ‚ع للÌوات اŸعدنية ‘ ا÷نوب الكب.Ò
ومن جملة اŸقÎحات التي رفعها النائب
ت- -غ- -ي Òرزن- -ام- -ة ا’م -ت -ح -ان -ات ‘ و’ي -ات
ا÷ن-وب “شض-ي-ا م-ع ال-ط-ب-ي-ع-ة اŸن-اخ-ي-ة ‘
هذه اŸناطق ،كما دعا اإ ¤رفع التجميد
عن مشضاريع السضكن واتخاذ اإجراءات عاجلة
◊ماية البدو الرحل من اıاطر الناجمة
عن الفيضضانات واأيضضا اإيجاد حلول Ÿشضكلة
النزوح ا÷ماعي Ÿواطني للدول اÛاورة
نحو “Ôاسضت والتي اأصضبحت عبئا كبÒا
تعيشضه مناطق اأقصضى جنوب البÓد.
من جهته ابرز النائب سضيد علي بلعيد عن
حزب ا’–اد الوطني من اأجل التنمية اأن
ﬂطط عمل ا◊كومة يرتكز على ﬁاور
اإسضÎات -ي -ج -ي -ة اأب -رزه -ا الصض -ح -ة والسض -ك-ن
والÎب- -ي- -ة وال- -ت- -ع- -ل- -ي- -م وح -م -اي -ة ال -ق -درة
الشضرائية ،موؤكدا اأن –قيق اأهداف هذا
اıطط لن يتاأتى اإ’ بÎسضيخ قناعة باأنه
م- -ن الضض- -روري ال- -ت- -ح- -رر م- -ن ال- -ت- -ب -ع -ي -ة
للمحروقات واعتماد اقتصضاد بديل يعتمد
ع- -ل- -ى ال- -ع- -نصض- -ر ال -بشض -ري اÓÿق ،وذلك
ب- -الÎك- -ي -ز ع -ل -ى دع -م م -ردود ق -ط -اع -ات
اإسضÎاتيجية اأهمها الفÓحة والسضياحة مع
ضض -رورة ت -ك -ي -ي-ف اŸن-ظ-وم-ة ال-ب-ن-ك-ي-ة م-ع
التوجهات ا÷ديدة للحكومة.
Œدر ا’إشضارة ،اإ ¤اأن مناقشضات ﬂطط
عمل ا◊كومة من طرف نواب اÛلسس
الشضعبي الوطني سضتتواصضل اليوم اÿميسس
‘ ج -لسض -ات ع -ل-ن-ي-ة وت-دخ-ل روؤسض-اء ال-ك-ت-ل
الŸÈانية ‘ ،ح Úسضيكون رد الوزير ا’أول
يوم ا÷معة اŸقبل على اأن تتم اŸصضادقة
عليه مسضاء نفسس اليوم.

اÛلسس الششعبي الوطني

بعد تعزيز دورها التششريعي Ãوجب دسشتور 2016

’ضضافة إا ¤تصضريحات
وتدخÓت نوابها با إ
رؤوسضاء ›موعاتها الŸÈانية ،توحي بأان
موقفها سضيتأارجح ب Úا’متناع والتصضويت
بـ ””’”” ،أامر منطقي ذلك أانها لن تفوت أاول
مناسضبة أامامها لتظهر أانها “ارسس دورها
اŸعارضس ،لتظهر ‘ موقع قوة.
اŸع-ارضض-ة ال-ت-ي ت-ت-ق-دم-ه-ا ح-رك-ة ›ت-مع
السضلم ””حمسس”” بـ  34مقعدا ،اÙسضوبة
’ضض -اف-ة إا¤
’سض Ó-م -ي ،ب -ا إ
ع -ل -ى ال -ت -ي -ار ا إ
زمÓئها ‘ نفسس التيار –الف النهضضة
وال -ع -دال -ة وال -ب -ن -اء ،إا ¤ج-انب تشض-ك-يÓ-ت
أاخ -رى ب -ي -ن -ه -ا ح -زب ال -ق-وى ا’شضÎاك-ي-ة،
والعائد إا ¤قبة الŸÈان التجمع من أاجل

العدد
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’رسض -ي-دي””،
ال -ث -ق -اف -ة وال -دÁق -راط -ي -ة ””ا أ
سضتعمل جاهدة على الÈوز ‘ موقع جيد،
ل-ع-دة اع-ت-ب-ارات أاح-ده-ا ي-ت-علق باŸنافسضة
’ح -زاب اŸع -ارضض -ة ف-ي-م-ا
الشض -رسض -ة ب Úا أ
بينها.
وي -ع-تﬂ Èط-ط ع-م-ل ا◊ك-وم-ة سض-ان-ح-ة،
وام -ت -ح -ان -ا ‘ ن -فسس ال -وقت Œت -ه -د ف-ي-ه
أاح -زاب اŸع -ارضض -ة ل-لÈوز ،واسض-ت-ن-ادا إا¤
’ول-ي-ة ل-ن-واب-ه-ا ،ف-ان ن-فسس
ال -تصض-ري-ح-ات ا أ
’فكار ” طرحها ،إاذ أاجمعوا على النوايا
اأ
ا◊سض -ن -ة ل -ل -م -خ-ط-ط ،إا’ أان-ه-م ب-اŸق-اب-ل
’جال وكذا التمويل.
طرحوا إاشضكالية ا آ

فريال بوششوية

‘ إاطار اسضتكمال الدورة العادية - 2016
 ،201٧مسض - -ت - -ه  Ó- -ا÷لسض - -ة ال - -ع - -ل - -ن- -ي- -ة
اıصضصض - -ة Ÿن - -اقشض- -ة ﬂط- -ط ع- -م- -ل
ا◊ك-وم-ة ،ب-ال-تصض-ويت ع-ل-ى ت-ق-رير إاثبات
عضضوية النواب ا÷دد الذي أاعدته ÷نة
الشض -ؤوون ال-ق-ان-ون-ي-ة واإ’داري-ة وا◊ري-ات،
إاثر شضغور مقاعد عدد من النواب الذين
” تسضليمهم حقائب وزارية ‘ حكومة
السضيد تبون وذلك عم Óبأاحكام الدسضتور
وال -ق -ان -ون اŸت -ع -ل-ق ب-ن-ظ-ام ا’ن-ت-خ-اب-ات
والنظام الداخلي للمجلسس.
‘ ه -ذا اإ’ط -ار ” ،اسض -ت -خ Ó-ف ال -ن -ائب
غ-ن-ي-ة ال-دال-ي-ة ب-ال-ن-ائب أام-ي-نة أابركان عن
الدائرة ا’نتخابية للبليدة والنائب طاهر
حجار بالنائب ﬁمد مازوز عن الدائرة
ا’نتخابية لتيارت والنائب ﬁجوب بدة
ب -ال -ن -ائب ع -اشض -ور سض -غ -وا Êع -ن ال-دائ-رة
ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ل-ل-م-دي-ة والنائب طاهر خاوة
ب - -ال- -ن- -ائب م- -راد ح- -ل- -يسس ع- -ن ال- -دائ- -رة
ا’نتخابية للجزائر العاصضمة ،وكلهم نواب
Áثلون اÛموعة الŸÈانية ◊زب جبهة
التحرير الوطني.
كما ” اسضتخÓف النائب الطيب زيتوÊ
بالنائب صضالح قدادرة عن حزب التجمع
الوطني الدÁقراطي بالدائرة ا’نتخابية
لوهران.
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اÿميسش  22جوان  2٠1٧م
الموافق لـ  2٧رمضصان  1٤3٨هـ
دعوا إا ¤تطه Òا÷امعة من الطفيليÚ

أاسساتذة يحذرون من انتشسار العنف والتسساهل مع القتل
^ دعوات للتحرك من أاجل العدالة والكرامة وضسد اغتيال العقل

لخÒة تفشسيا رهيبا لظاهرة العنف عكسسته العتداءات اŸتكررة على
شسهدت ا÷امعة ا÷زائرية ‘ السسنوات ا أ
لسساتذة داخل ا◊رم ا÷امعي وخارجه ،فبعد ابن عكنون وباتنة واŸسسيلة ودا‹ إابراهيم جاء الدور على
ا أ
لسستاذ سسرحان قروي ،وقد ندد جامعيون
خميسس مليانة حيث ” النتقال من العنف إا ¤الغتيال..اغتيال ا أ
بالنتشسار اŸفرط للعنف ‘ الوسسط ا÷امعي بصسفة خاصسة واÛتمع بصسفة عامة متسسائل Úعن سسر جنوح
ا÷زائري Úإا ¤ارتكاب جرÁة القتل بدم بارد.

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

كلنا شسركاء فيما يتعرضض له أاسستاذ ا÷امعة من ضسغوطات
يقف اŸنسسق الوطني للكناسس
الدكتور عبد ا◊فيظ ميÓط ‘ ،هذا
ا◊وار الذي خصس به «الشسعب» ،على
أاهم اÿلفيات التي انحدرت
با÷امعة ا÷زائرية اŒاه العنف،
وهو اŸنعرج اÿط Òالذي قال أانه ل
يبشسر بخ ،Òمرجعا تفشسي هذه
الظاهرة اÿطÒة إا ¤غياب ا◊وار
بﬂ Úتلف الفعاليات على مسستوى
ا÷امعة ،لذا أاصسبح يراه البعضس
ﬂرج ‚دة من النسسدادات
القائمة ،والتي غالبا ما ‚د أافراد
وجماعات مصسالح تسستثمر فيها على
حسساب مصسلحة ا÷امعة ومصسلحة
الطالب ومصسلحة العلم والتكوين
ا÷امعي.

^ الشس-عب :ح-ادث-ة اغ-ت-ي-ال ال-دك-تور
قروي سسرحان ،القطرة التي أافاضست
الكأاسس ،واŒاه ا÷امعة نحو العنف،
ه - -ل Áك - -ن أان ت - -ع- -ط- -ي ل- -ن- -ا ا÷ذور
ا◊قيقية للعنف ‘ ا◊رم ا÷امعي؟
^^ ع -ب -د ا◊ف -ي -ظ م-يÓ-ط :أاول أاع- -زي

حكيم بوغرارة

قال الدكتور ابراهيم براهيمي في تصصريح
لـ«الشصعب» إان ظاهرة العنف في الجامعة
الجزائرية لها جذور طويلة المدى حيث
تم التحذير منذ سصنوات الثمانينات من
دخول طفيليين إالى الجامعة حيث وصصلوا
إالى المناصصب والجامعة عن طريق الغشش
وتزوير الشصهادات وعليه فما نعيشصه اليوم
ه-و ث-م-رة سص-ن-وات ط-وي-ل-ة م-ن اسص-ت-ه-داف
الجامعة.
أاكد براهيمي أان ما حدث مع األسصتاذ
المغتال سصرحان قروي أامر خطير جدا
يجب التوقف عنده ومحاسصبة من ارتكبه
ألن هذا يعكسش بان المجتمع الجزائري
بات مجتمعا يميل للعنف والقتل بطريقة
أاكثر من سصهلة ويسصتدعي هذا دق ناقوسش
الخطر.
وع -اد ب -راه -ي-م-ي ال-ذي أاسص-ن-دت ل-ه م-ه-ام
رئ-يسش ال-م-درسص-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-لصص-ح-اف-ة ع-ن-د
إاطÓقها ،إالى ظاهرة العنف التي باتت
عالمية حسصبه داعيا إالى التمعن في ما
يحدث في العالم من عمليات قتل ومدى
انتشصار هذه الثقافة لدى الجميع فالفرد

أاصصبح ل يأامن على نفسصه حتى داخل بيته.
وق- -ال ف- -ي سص- -ي- -اق م- -تصص- -ل أان م -ح -ارب -ة
ظاهرة العنف ضصرورة لعودة إالى النظام
المدرسصي والقيام بإاجراءات تهدف إالى
ب -ن -اء م-ج-ت-م-ع سص-وي م-ت-حضص-ر م-ن خÓ-ل
تلقين سصبل الحياة وتقبل اآلخر وتفادي
ال-ع-ن-ف.وب-ال-م-ق-ابل ناد براهيمي بضصرورة
م -واصص -ل -ة إاصص Ó-ح -ات ال-ع-دال-ة وت-جسص-ي-د
السص-ت-قÓ-ل-ي-ة إال-ى ت-ت-ح-دث ع-نها مختلف
التشصريعات ألن العنف الذي يزداد انتشصارا
في المجتمع بات يهدد الجميع.
وت -ح -دث ب -راه-ي-م-ي ع-ن أاه-م-ي-ة ت-ط-ه-ي-ر
الجامعة من الغشش والغشصاشصين حيث عمل
هؤولء على نشصر الرداءة حتى يتسصتروا عن
أاع -م -ال -ه -م ال-مسص-ي-ئ-ة ل-ك-ل م-ا ه-و م-ت-ع-ل-ق
بالبحث العلمي.
وت -أاسص -ف ل -ل -مسص -ت -وى ال -ذي وصص -لت إال -ي -ه
الجامعة الجزائرية بهذه السصلوكات ،داعيا
إالى ردع كل التصصرفات التي ل تنم بأاية
صص -ل -ة ب -ال -ح-رم ال-ج-ام-ع-ي ال-ذي ي-جب أان
ي -ك -ون ق -دوة وم -ن-ب-را ح-را ي-ع-م-ل ل-ف-ائ-دة
المجتمع والصصالح العام.
وشصجب الدكتور محمد سصرير من قسصم

لسستاذ قروي:
بعد اغتيال ا أ

حجار يسستنكر ا÷رÁة الشسنعاء وينفي عÓقتها با÷امعة

اسس-ت-ن-ك-ر وزي-ر ال-ت-ع-ل-يم
ال -ع -ا‹ وال -ب -حث ال -ع -ل-م-ي
الطاهر حجار ،مسساء أاول
أامسس« ،ج- - -رÁة ال - -ق - -ت - -ل
الشس - - -ن - - -ع- - -اء» ال- - -ت- - -ي راح
لح -د
ضس- -ح -ي -ت -ه -ا سس -ه -رة ا أ
لسس-ت-اذ ا÷ام-عي
اŸاضس-ي ،ا أ
ق - -روي سس - -رح - -ان ب- -وسس- -ط
م -دي -ن-ة ت-ي-ب-ازة ،ن-اف-ي-ا أان
ت -ك -ون ل -ه -ا أاي ع Ó-ق -ة م-ع
ا÷امعة.
صصرح الوزير للصصحافة على
لول
هامشش عرضش الوزير ا أ
ل--م--خ--ط-ط ع-م-ل ال-ح-ك-وم-ة
بالمجلسش الشصعبي الوطني،
ق--ائ« Ó--نسص--ت-ن-ك-ر ال-ج-ري-م-ة
الشص--ن--ع--اء ل--ك--ن ن-ؤوك-د أان-ه ل
عÓ--ق--ة ل--ه--ا م--ع ال-ج-ام-ع-ة،
لن---ه--ا وق--عت خ--ارج أاسص--وار
أ
ال-ج-ام-ع-ة ل-ي Ó-ف-ي ضصواحي
لسصتاذ يعمل
تيبازة علما أان ا أ
ف-ي ج-ام-ع-ة خ-م-يسش م-ل-يانة

وك---ان حسصب ال---م---ع---ط---ي--ات
لول---ي---ة م---ق--ي--م--ا ف--ي ب--يت
ا أ
وال-دي-ه ب-ال-ج-زائ-ر ال-ع-اصصمة
وت--ل--ق--ى م--ك-ال-م-ة ف-ي ال-ل-ي-ل
وذهب إال--ى م-ك-ان ال-ج-ري-م-ة
وهناك قتل».
وأاضص-اف ال-م-ت-ح-دث ،أان-ه ت-م
إال--ق-اء ال-ق-بضش ع-ل-ى ال-ج-ن-اة
وال---قضص---ي---ة أام--ام ال--ع--دال--ة،

مضص--ي--ف-ا أان ال-ت-ح-ق-ي-ق-ات ل
تزال جارية.
وف-ي ت-ع-ل-ي-ق-ه ع-ل-ى الوقفات
الح--ت--ج--اج--ي-ة ال-ت-ي ي-ع-ت-زم
أاسص---ات---ذة ت--ن--ظ--ي--م--ه--ا أام--ام
الجامعات اليوم ،أاكد حجار
أان «ال---ج---ري---م---ة ارت---ك---ب---ه--ا
أاشص----خ---اصش ل---يسص---وا ط---ل---ب---ة
ج--ام--ع--ي--ي--ن ول عÓ-ق-ة ل-ه-ا

ب---ال---ج---ام---ع---ة وب---ال--قضص--اي--ا
ال--ب--ي-داغ-وج-ي-ة ولسصت أادري
لسصاتذة».
لماذا يحتج ا أ
ي--ذك-ر ،أان مصص-ال-ح الشص-رط-ة
ب--أام-ن ولي-ة ت-ي-ب-ازة ت-م-ك-نت
ي--وم ال--ثÓ--ث--اء م--ن ت--وق--ي--ف
المشصتبه فيهما الرئيسصان في
جريمة القتل العمدي التي
لسص---ت---اذ
راح ضص----ح---ي---ت---ه---ا ا أ
ال--ج--ام-ع-ي ال-ذي ت-م ال-ع-ث-ور
على جثته على مسصتوى حي
 122مسصكن بنفسش الولية.
وفي سصياق آاخر ،أاعلن وزير
ال--ت--ع--ل--ي--م ال--ع--ال--ي وال-ب-حث
ال--ع--ل-م-ي ،ع-ن ت-ن-ظ-ي-م ن-دوة
وطنية قبل نهاية السصنة حول
ال----خ----دم---ات ال---ج---ام---ع---ي---ة
سص-----يشص-----ت----رك ف----ي----ه----ا ك----ل
المتعاملين الذين لهم عÓقة
بديوان الخدمات الجامعية،
ل--ل-خ-روج ب-ت-وصص-ي-ات ت-ه-دف
إالى تحسصين ظروف معيشصة
الطالب.
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اŸنسسق الوطني للكناسس عبد ا◊فيظ ميÓط لـ «الشسعب»:

حاوره :صصحراوي.ح

األدب ال- -ع- -رب- -ي م- -ا ح -دث م -ع األسص -ت -اذ
ال-م-غ-ت-ال سص-رح-ان ق-روي ،م-ع-تبرا العملية
بالجريمة الشصنعاء وبالمأاسصاة التي أاصصابت
كل األسصرة الجامعية ،داعيا إالى ضصرورة
ف -ت -ح ت-ح-ق-ي-ق شص-ام-ل ف-ي ق-ط-اع ال-ت-ع-ل-ي-م
ال -ع-ال-ي وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ل-م-ع-اج-ل-ة ه-ذه
الظاهرة التي ذهب ضصحيتها العديد من
األسصاتذة خاصصة في الفترة األخيرة.
وي- -رى ن- -فسش األسص- -ت- -اذ أان رد الع- -ت- -ب- -ار
للجامعة يجب أان يمر عبر الردع ووضصع
ميثاق ألخÓقيات الجامعة ألن التسصاهل
وترك األمور تجري بدون عقاب سصيجعل
قضصية العنف تأاخذ منحنيات خطيرة.
وتأاسصفت الدكتورة وردة حمدي لما حدث
Óسصتاذ الجامعي سصرحان قروي البارحة
ل أ
مؤوكدة « ...تقتل كرامة األسصتاذ واليوم
تزهق روحه فيا ترى ماذا عن غد « وهي
عبارة تؤوكد مدى القلق الذي يوجد عليه
األسص -ات -ذة ال -ج-ام-ع-ي-ون ال-ذي-ن أاك-دوا ف-ي
العديد من المرات عن ضصرورة تطهير
الجامعة من العنف والتخلصش من كل ما
من شصأانه أان يعرقل تطور هذا الصصرح
الذي يجب أان يكون قدوة للمجتمع.

العدد

:.

:.

ع -ائ -ل -ة ال -ف-ق-ي-د ال-دك-ت-ور ق-روي بشص-ي-ر سص-رح-ان
واألسصرة الجامعية في فقدان احد خيرة أابنائها،
وأامام هذا المصصاب األليم نحن متكاتفون من
اجل حماية جامعتنا من أاي انزلقات ،كشصركاء
والجهات الوصصية ،واسصتفحال ظاهرة العنف في
الوسصط الجامعي والتي تقريبا قبل أاسصبوع فقط
ت -ن-اول-ن-اه-ا ف-ي م-ل-ت-ق-ى وط-ن-ي ضص-م ال-ع-دي-د م-ن
الفعاليات من اجل وضصع أاهم الترتيبات إلنشصاء
التنسصيقية الوطنية لمحاربة العنف في الوسصط
الجامعي  ،والتي تضصم الشصركاء الثÓثة والجامعة
ال -ج -زائ-ري-ة ،األسص-ات-ذة وال-ط-ل-ب-ة واإلداري-ن ،م-ن
خÓل وضصع اإلجراءات الÓزمة للقضصاء على هذه
ال -ظ -اه -رة ال -ت -ي ب -اتت ت -ت -وسص -ع ي-وم-ا ب-ع-د ي-وم،
فظاهرة العنف في الجامعة الجزائرية ليسصت
ج -دي -دة ل-ك-ن-ه-ا تشص-ه-د ت-وسص-ع-ا ك-ب-ي-را ف-ي وج-ود
العديد من األسصباب المغذية لهذا العنف في
الحرم الجامعي وصصلت إالى حد إازهاق األرواح،
وه-ذا م-ن-ع-رج خ-ط-ي-ر ج-دا ،وك-ل-ن-ا شص-رك-اء ف-ي-ما
ي- -حصص -ل خ -ل -ف أاسص -وار ال -ج -ام -ع -ة ال -ج -زائ -ري -ة
كأاسصاتذة ،وإاداريين وعمال وطلبة.
إاذا أاردنا البحث في أاسصباب العنف داخل الحرم
الجامعي نجد أان أاهم سصبب مباشصر هو غياب
ال-ح-وار ب-ي-ن م-خ-ت-ل-ف ال-ف-ع-ال-ي-ات ع-ل-ى مسص-ت-وى
ال -ج -ام -ع -ة ،وه-و السص-بب ال-م-ب-اشص-ر ل-ه-ذا ال-ع-ن-ف
كمخرج نجدة للعديد من النسصدادات القائمة،
والتي غالبا ما نجد أافراد وجماعات مصصالح
تسص -ت -ث -م -ر ف -ي ه -ذه النسص -دادات ع -ل -ى حسص -اب
مصص-ل-ح-ة ال-ج-ام-ع-ة ومصص-ل-ح-ة ال-طالب ومصصلحة
العلم والتكوين الجامعي.

^ م- -ا ال -دور ال -ذي Áك -ن أان ت -ل -ع -ب -ه
لشسكاليات؟
لدارة ‘ معا÷ة هذه ا إ
ا إ
^^ اعتقد السصبب الجوهري لهذا العنف هو
Óدارة ،ألن
غ-ي-اب األدوار ال-ف-ع-ل-ي-ة وال-ح-ق-ي-قية ل إ
وب -ك -ل صص -راح -ة ال -ع -دي -د م-ن ال-مسص-ؤوول-ي-ن ع-ل-ى
مسص -ت -وى ال -ع -دي -د م -ن ال -م -ع -اه -د وال -ج -ام-ع-ات
الجزائرية باتوا يسصتثمرون في العنف من أاجل
البقاء في مناصصبهم وهذا حقيقة وواقع معيشش ل
ينكره احد ،أامام مسصمع ومرأاى الوزارة الوصصية
ول أاحد يحرك سصاكنا ،لما ترى مدير جامعة أاو
عميد كلية أاو رئيسش قسصم يقبع لسصنوات في ذات
المنصصب مع أاداء إاداري هزيل ،فكيف يتم تفسصير
هذا الوجود الÓوظيفي وغير الفعال ،وبالتالي
ي -ل-ج-أا إال-ى ال-ع-دي-د م-ن األسص-ال-يب وال-م-م-ارسص-ات
لترهيب كل من تسصول له نفسصه لÓقتراب من هذه
المناصصب اإلدارية والتي باتت حسصب نظر هذه
ال -ف -ئ -ات ح -ق-ا م-ك-تسص-ب-ا ل ي-م-ك-ن ال-ت-ن-ازل ع-ن-ه،
وبالمناسصبة أاناشصد الوزارة الوصصية من اجل وضصع
ميكانيزمات للتسصيير وطريقة جادة لتقلد هذه
المناصصب اإلدارية مع متابعة دورية وعن قرب
لهاته األدوار ،وإال النتائج معروفة سصلفا ،سصتكون
ه-ن-اك م-م-ارسص-ات وب-ل-ط-ج-ة ل-ل-ح-ف-اظ على هذه
المكاسصب من طرف هذه الشصخصصيات اإلدارية.
في ذات السصياق أايضصا العديد من المسصؤوولين في
ال-ج-ام-ع-ة ال-ج-زائ-ري-ة اسص-ت-ث-م-روا ف-ي ال-عنف من
خÓل خلق قوى متضصامنة معهم داخل العديد
من التنظيمات الطÓبية ،كأاسصلوب لردع كل من
ي -ق-ت-رب م-ن ه-ذه ال-م-ن-اصصب اإلداري-ة ك-م-ا سص-ب-ق
ذكره ،وإاقحام الطالب بهذه الطريقة المبتذلة
عن طريق التنظيمات الطÓبية فتح باب جهنم
على الجامعة الجزائرية ،األمر الذي تراجعت
أام-ام-ه الصص-ورة ال-ذه-ن-ي-ة لÓ-أسص-ت-اذ ف-ي ال-ج-امعة
الجزائرية ،هذا التشصويه ناتج عن أافعال البلطجة
والطمع والجشصع التي بات العديد من اإلداريين
Óسصف أاقولها شصركاء
في الجامعة الجزائرية ول أ
فيها ،وأاداتها الطالب بالدرجة األولى.

لسستاذ عن دوره
^ هل ترى أان غياب ا أ
ال-ن-خ-ب-وي وال-ت-ه-م-يشس اŸم-ارسس ع-ل-ي-ه
اجتماعيا سسببا مباشسرا لسستهدافه؟

أاكيد هذه أاهم نقطة فيما يتعلق بالدور النخبوي
Óسصتاذ الجامعي والذي بات في الحضصيضش إان
ل أ

صصح التعبير فأاحيانا نجد المعلم في األطوار
القاعدية له من المكانة الجتماعية والظروف
الجتماعية ما يفوق األسصتاذ في الجامعة والذي
من المفروضش نخبة المجتمع ،على انه أاصصبح في
ذي-ل ال-م-ج-ت-م-ع بسص-بب ال-ع-دي-د م-ن ال-م-م-ارسص-ات
المقصصودة بطبيعة الحال من طرف العديد من
الجهات الوصصية ،فكيف تنتظر أان يحترم األسصتاذ
الجامعي وتكون له المكانة الÓئقة به وهو لزال
يحتك بالطلبة في األحياء الجامعية ل لشصيء
سصوى أان الجامعة لم توفر له سصكنا وظيفيا يليق
ب -ه ،ب -ل غ -ال-ب-ا م-ا ن-ج-د عÓ-ق-ات وط-ي-دة ت-رب-ط
ال-ط-ل-ب-ة ب-األسص-ات-ذة ،وه-ذه ال-عÓ-ق-ات تكون على
حسصاب التعليم والتكوين والتقييم العلمي ،أايضصا
ه -ن -اك سص -بب آاخ -ر م -ه -م ج -دا لصص -ورة األسص -ت-اذ
الجامعي ،ل بد من التقيد بأاخÓقيات التعليم
العالي على مسصتوى األسصتاذ في الجامعة وعلى
Óسصف
مسصتوى الطالب أايضصا ،فبعضش األسصاتذة ول أ
لهم تصصرفات ربما تكون أاقرب منها إالى الطلبة
م -ن -ه -ا إال -ى أاسص -ات -ذة خ -اصص -ة اع -ت-م-اد ال-ج-ام-ع-ة
الجزائرية نظام «ال .ام .دي» ،حيث باتت تخرج
دكاترة في سصن متقدمة دون أاي أابجديات للتعليم
العالي أاو تدرج في ممارسصة التعليم في الجامعة،
ف-ن-ج-د ه-ذه ال-ف-ئ-ات ق-ري-ب-ة ج-دا ل-ل-ط-لبة ،األمر
Óسصتاذ
الذي تراجعت أامامه الصصورة الذهنية ل أ
كنخبة اجتماعية يمكن أان تعطي صصورة لئقة
اجتماعيا ،بل بات األسصتاذ في هذه الحالت
محسصوب على الطلبة أاكثر منه انه يمثل فئة
اج -ت-م-اع-ي-ة راق-ي-ة ،األم-ر ال-ذي ي-ج-ع-ل-ه ع-رضص-ة
ل -ل -مضص -اي -ق-ات تصص-ل إال-ى ح-د ال-ع-ن-ف م-ن ط-رف
الطلبة في بعضش الحالت.
^ م -ا ا◊ل -ول ال -ت -ي ت -راه -ا م -ن-اسس-ب-ة

لجتثاث هذا العنف؟

^^ الحلول أاراها من منطلق الوقاية خير من
العÓج ،أاول يجب اجتثاث البؤور الموبوءة على
مسص -ت -وى أازي -د م -ن  36ج-ام-ع-ة وم-رك-ز جامعي
وطنيا ،فكل من ثبت في حقه وجود أاي أاسصباب
لترويج العنف داخل الجامعة يجب أان يوقف
وبصصورة فورية مهما كانت درجته اإلدارية أاو
منصصبه أاو درجته العلمية ،على أان تحال هذه
الفئات على المجالسش القضصائية والدوائر األمنية
المختصصة بعيدا عن الجامعة لغلق المنافذ أامام
أاي وسصاطات قد يتم من خÓلها تمييع العديد من
المطالب الشصرعية.
هذا الردع كافي لكي يعيد القطار إالى سصكته
الصصحيحة بصصورة أاولية ،أاما أاننا نرفع شصعارات
وبصصورة ظرفية ثم نخمد ونبقى نتفرج وعاجزين
أامام العديد من الممارسصات المبتذلة يوميا من
طرف مسصؤوولين في الجامعة الجزائرية سصواء
في المعاهد والكليات وحتى إادارة الجامعة وفي
األحياء الجامعية والقامات الجامعية ،وبتواطؤو
العديد من األطراف ،فهذا هو الجرم بعينه.
اآلمر اآلخر الذي ل يقل أاهمية عن سصابقيه،
وه-ي ه-ذه ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات ال-طÓ-ب-ية التي أاصصبحت
اليد الطولى لدى العديد من المسصؤوولين ،يجب
أان تعاد عملية هيكلتها لخدمة الجامعة وليسش
لهدم الجامعة ،وكل من يثبت في حقه ممارسصات
للعنف يجب أان يوقف بصصورة مباشصرة ويحال
أايضص- -ا ع- -ل -ى ال -ج -ه -ات األم -ن -ي -ة ل -ل -درع ،ف -ه -ذه
التنظيمات الطÓبية يجب أان ل تخرج مسصاعي
الجهات الوصصية عن تحديد وظائفها العلمية من
خÓل قوانين رادعة تضصبط هذا النفوذ الكبير
الذي باتت تمارسصه هذه المنظمات على العديد
من األطراف في الجامعة الجزائرية وصصلت إالى
حد تهديد األسصتاذ في حياته الشصخصصية وابتزازه
بمختلف الطرق واألسصاليب.
أايضصا هناك مشصكل كبير وهو الوزارة التي وقفت
وقفة المتفرج أامام العديد من الممارسصات غير
الÓئقة لمديري الجامعات إالى درجة احتسصاب
هذه الجامعة ملكية شصخصصية يتم التصصرف فيها
بالطريقة المزاجية ،األمر الذي ضصاعت أامامه
حقوق األسصتاذ والطالب وكذا تراجعت أامامه
مسصتويات الجامعة الجزائرية ،لننهضش اليوم على
آاخ -ر مسص -ت -ج -دات ال -ج -ام -ع -ة ال -ج-زائ-ري-ة وه-ي
النحدار تجاه العنف ،وهي نتيجة كانت منتظرة
ب-ط-ب-ي-ع-ة ال-ح-ال ن-ظ-ي-ر ال-ع-دي-د م-ن ال-ممارسصات
ال -ه-م-ج-ي-ة ال-ت-ي سص-ب-ق ذك-ره-ا أاف-رغت ال-ج-ام-ع-ة
الجزائرية من محتواها ،وباتت حلبة تتصصارع
فيها العديد من األطياف نظير حرب المصصالح
وال -ن -ف -وذ وال-فسص-اد ال-م-ال-ي واإلداري ،وه-ذا ك-ل-ه
سصوف يعجل بانفجار الجامعة الجزائرية إاذا لم
يتم تدارك الوضصع وبصصورة اسصتعجالية.
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الرقمية اÿيار ا◊تمي لفرضس الوجود

«سسي.ام كونسسيلتينع» تعرضش حلو’ للمؤوسسسسات ا÷زائرية
صسفقات مع شسركات صسناعية ،ماليةﬂ ،ابر ومسستشسفيات

فنيدسس بن بلة

“ك -نت ع -ن -اصض -ر ال -درك ال -وط -ن -ي م-ن
إاي-ق-اف ق-ات-ل أارب-ع-ة أاف-راد م-ن ع-ائ-ل-ت-ه أامسس
Ãن -ط -ق-ة م-رك-ل-ة ب-ل-دي-ة ت-اغ-زوت ال-واق-ع-ة
ع- -ل- -ي ب- -ع -د ح -وا‹  10ك -ل -م شض -رق م-دي-ن-ة
ال -ب -وي -رة  .و حسضب ال-ع-ق-ي-د ك-م-ال ﬁج-وب
ع- -ريب ق- -ائ- -د ›م- -وع- -ة ال -درك ال -وط -ن -ي
ب- -ال -ب -وي -رة ف -إان ع -ن -اصض -ر ال -درك ال -وط -ن -ي
“ك - -نت م- -ن اي- -ق- -اف اÛرم ب- -غ- -اب- -ة م- -عضس
الواقعة Ãنطقة مركلة.
÷ا ⁄ Êيبد اية مقاومة Œاه عناصصراألمن اين
سصلم نفسصه بعد ﬁاصصرته،وبحوزته بندقية صصيد
أاداة ا÷رÁة و  10خراطيشش .و‘ نفسش السصياق
أاك -د مصص -درن -ا ان -ه ” ت-وق-ي-ف ثÓ-ث-ة أاب-ن-اء ا÷اÊ

األخÒة ،الشص -رك -اء م -ن خ Ó-ل ت -ق-دÁه-ا ل-ل-وسص-ائ-ل
اŸم-ك-ن-ة والÓ-زم-ة ل-ت-ع-زز ت-ط-وره-م ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي
وترفعهم لدرجة أاعلى كفاعل Úبارزين».
وتدخل اخرون قائل Úان اسصتخدام التكنولوجيا
ال -رق -م-ي-ة ي-وف-ر ‘ اŸؤوسصسص-ات وظ-ائ-ف م-ه-م-ة ‘
إادارة األع- -م- -ال م -ن خ Ó-ل ال -وصص -ول ال -ف -وري ا¤
ال -ب -ي -ان-ات ب-فضص-ل ال-تسص-ي ÒاŸت-ك-ام-ل ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا:
األعمال الذكية ،تسصي Òاألداء اŸطبق على جميع
مسصتويات أاي شصركة ،وضصوح البيانات والتي تؤودي
ب -دوره -ا ا ¤تسص -ه -ي -ل ع -م -ل -ي -ة ات -خ -اذ ال-ق-رارات،
ب -السص -ت -ن -اد ع -ل-ى أارق-ام م-وث-وق-ة ح-دي-ث-ة ل-ت-دارك
العيوب ،إاضصافة إا ¤دمج منطق النمو مع الربح...
ذلك هو ا◊ل الذي تعرضصه CM Consulting
ل -ل -م -ؤوسصسص -ات ا÷زائ -ري -ة ‘ ﬂت-ل-ف ال-ق-ط-اع-ات
الق-تصص-ادي-ة ،ب-ال-ت-ا‹ Áه-د ه-ذا ال-ع-رضش ل-لدخول
بقوة إا ¤العصصر الرقمي الذي يؤومن اÿدمة وينهي
معاناة النتظار جراء النشصاط اليدوي.
وب -حسصب اط -ارات الشص -رك -ة ‘ اج -اب -ت -ه-م ع-ل-ى
اسصتفسصارات الزبائن والعÓم ا◊اضصر ‘ النقاشش
‘ مقدمتهم «الشصعب» ،فان CM Consulting
ت- -درك ال- -واق- -ع الق- -تصص -ادي وال -ث -ق -اف -ة اÿاصص -ة
بالشصركات اÙلية من خÓل خÈة “تدا إا15 ¤

سصنة ‘ ›ال األداء اŸؤوسصسصاتي ،وتوف Òاألجهزة
التي تسصاعد على –ليل البيانات واألعمال الذكية،
األمر الذي مكنها من معرفة ومرافقة العديد من
الشصركات التي تنشصط ‘ العديد من القطاعات
الق -تصص -ادي -ة ،الصص -ن -اع -ة ،اÿدم -ات ،اŸؤوسصسص-ات
اŸال -ي -ة ،اıاب -ر ،اŸراف -ق الصص -ح -ي -ة ،واŸراك -ز
اإلسصتشصفائية..
عن اي اسصÎاتيجية رقمية للمؤوسصسصة ا÷زائرية
وكيفية كسصر الÎدد لقتحام العصصرنة ،اجاب بن
ع- -ل- -ي ق -ائ  Ó-ان  CM Consultingبفضصل
النصصائح التقنية على التحكم ‘ اŸشصاريع بالتعاون
مع الشصركاء واŸطورين ذوي شصهرة عاŸية ،ترافق
من يتقدم بالطلب ‘ ،وضصع نظم جديدة لتحسصÚ
ال -ف -ع -ال -ي -ة ‘ ال -تسص -ي Òاإلداري م -ن خ Ó-ل ح-ل-ول
 SAP HANAمسصاعدة على –سص Úمردودية
وك -ف -اءة الشص -رك -ات م -ن ح -يث ال -ن -م-و واإلن-ت-اج-ي-ة،
و“ك Úأارب- - -اب اŸؤوسصسص- - -ات ‘ ا◊صص - -ول ع - -ل - -ى
اŸعلومات الÓزمة اآلنية لتخاذ القرار اŸناسصب
ألعمالهم ،دون ا◊اجة إا ¤القلق بشصأان –ديات
تكنولوجيا اŸعلومات.
ول Ó-سص -ت -ج -اب -ة إا ¤الح -ت -ي-اج-ات اŸشصÎك-ة
للمؤوسصسصات التي تعمل ‘ نفسش النشصاط ” ،إانشصاء
حلول أافقية طورتها ‘ CM Consulting
 ،SAP ERPوهي عبارة عن وحدات ﬂصصصصة
متكاملة الوظائف تدمج ‘ قاعدة مشصÎكة.

للتحقيق معهم بتهمة التواطؤو و كذا احد أافراد
عائلته.
و حسصب نفسش اŸصصدر فإانه ” التحقيق مع
صصهريه اللذان أاطلق سصراحهما بعد  48سصاعة .كما
يجري التحقيق مع ابنه األصصغر بتهمة مسصاعدة
القاتل بالنتقال ع Èالسصيارة .للتذك Òفان ا÷اÊ
ق -ام ي -وم األح -د اŸاضص -ي ب -ق -ت -ل ثÓ-ث-ة أاف-راد م-ن
عائلته و هم ابن اخيه البالغ من العمر  38سصنة,ابنة
اخيه البالغة من العمر  33سصنة و امراة اخيه البالغة
من العمر  67سصنة ليعود يوم الثن Úبقتل أاخيه
البالغ من العمر  75سصنة.

احتجاجا على عملية
توزيع  220مسضكن

البويرة :نايت رمضضان

بعد سضنوات اŸعاناة مع القصضدير

ترحيل  170عائلة إا ¤سسكنات جديدة بفوكة
بعد عّدة سضنوات من اŸعاناة مع القصضدير
والظروف اŸعيشضية الصضعبة اسضتفادت 170
ع-ائ-ل-ة ت-ق-ط-ن ب-ح-ي ح-وضس ال-رم-ان ب-ب-ل-دية
فوكة بو’ية تيبازة يوم أامسس ،من عملية
ترحيل جماعية إا ¤اÛمع السضكني ا÷ديد
ال- -ذي يضض -م  850مسض -ك -ن ب-ح-ي سض-ي أاﬁم-د
بوقرة ‘ إاطار برنامج القضضاء على السضكن
الهشس.

فوكة :عÓء ملزي

”
كان مرتقبا أان تشصمل العملية  214عائلة ّ
إاحصصاؤوها لغرضش الÎحيل إال أانّ تزامن العملية مع
شص -ه-ر رمضص-ان وصص-ع-وب-ة ال-ع-م-ل-ي-ة أاج Èالسص-ل-ط-ات
” ‘ مرحلة
اÙلية على تقسصيمها إا ¤مرحلتّ Ú
أاو ¤ت- -رح -ي -ل  170ع -ائ -ل -ة ع -ل -ى أان ي-ت-م ت-رح-ي-ل
العائÓت اŸتبقية بعد العيد مباشصرة حسصب ما
أافادنا به رئيسش الدائرة عبد العزيز عثمان والذي
أاشص- -ار أايضص- -ا إا ¤وج- -ود عّ- -دة ع- -ائ Ó-ت أاخ -رى ّ”
إاحصص -اؤوه-ا ب-أاح-ي-اء أاخ-رى سص-ي-ت-م ت-رح-ي-ل-ه-ا لح-ق-ا
لسصيما وأانّ حصصة سصكنية من أالف وحدة ل تزال
ت -ن -ت -ظ -ر مسص -ت-ح-ق-ي-ه-ا ب-ح-ي ب-ن ه-ن-ي وه-ي حصص-ة
ﬂصصصصة للسصكن الجتماعي والقضصاء على السصكن
الهشش ،مشصÒا إا ¤أانّ نهاية السصنة ا÷ارية سصتكون
موعدا للقضصاء على نسصبة كبÒة من أازمة السصكن
اÿان-ق-ة ال-ت-ي ي-ع-يشص-ه-ا سص-ك-ان ال-ب-ل-دي-ة سصواء تعلق
األمر بالسصكن الجتماعي أاو اŸعني ÚبالÎحيل من
السص -ك -ن ال -هشش ،غ Òأاّن -ه ل Áك -ن ت -ل -ب -ي -ة ج -م -ي -ع
الرغبات اŸعبّر عنها ‘ الوقت الراهن بالنظر إا¤
تسص-ج-يل  3أالف ط -لب ع -ل-ى السص-ك-ن الج-ت-م-اع-ي

 700أالف مÎشسح Ÿسسابقة التوظيف ‘ الطورين
اŸتوسسط والثانوي

حياة .ك

الدرك يوقف ا÷ا Êويحجز أاداة ا÷رÁة وخراطيشش

وتسصجيل مئات العائÓت اŸعنية بالسصكن الهشش
فيما ل –وز البلدية سصوى على  1800وحدة سصكنية
ﬂصصصصة لهذا الغرضش.
وكانت السصلطات اÙلية بفوكة فد رحّلت 54
ع- -ائ -ل -ة أاخ -رى إا ¤ح -ي ب -ن دوم -ي خ Ó-ل الشص -ه -ر
اŸنصص- -رم ضص ّ-م -ت  18ع -ائ -ل-ة ك-انت ت-ق-ي-م ب-ج-وار
مشصروع  850سصكن اجتماعي ‡ا مّكن من اسصÎجاع
مسصاحة أارضصية هامة سصتسصتغّل لبناء ملحقة بلدية
وم -ل -عب ج -واري ل -ف -ائ-دة سص-ك-ان ح-ي سص-ي أاﬁم-د
بوقرة ،كما شصملت عملية الÎحيل أايضصا  36عائلة
م -ق -ي -م-ة Ãزرع-ة رك-اب ب-ح-ي ب-ن ه-ن-ي ‡ا سص-م-ح
بتحرير القطعة األرضصية التي كانت ﬂصصصصة منذ
عّدة سصنوات إل“ام مشصروع ›مع دراسصي ضصخم
ب -اŸن -ط -ق -ة يشص -م -ل ث -ان -وي -ة وم-ت-وسص-ط-ة و›م-ع-ا
م- -درسص -ي -ا وه -و اŸشص -روع ال -ذي يشص -ه -د م -راح -ل -ه
األخÒة فيما يتعلق بالثانوية واŸتوسصطة مع عدم
الن-طÓ-ق ب-ب-عضش اŸل-ح-ق-ات ال-ت-اب-ع-ة ل-هما بسصبب
مشصكل العقار ‘ ح ⁄ Úيشصرع بعد ‘ مشصروع
البتدائية أاو اÛمع اŸدرسصي إا ¤حّد السصاعة
بفعل مشصكلة السصكنات الفوضصوية التي كانت قائمة
هناك ومن اŸرتقب بان تشصرع اŸؤوسصسصات اŸكلفة
بال‚از ‘ Œسصيد اŸشصاريع اŸتبقية من اÛمع
الدراسصي ‘ آاجال قريبة.
و ب -ه -ذه ال -وتÒة اŸت -زاي-دة ل-ع-م-ل-ي-ات الÎح-ي-ل
Áكن لسصكان بلدية فوكة تنفسش الصصعداء قريبا
عقب إاسصناد جل الوحدات السصكنية الكائنة بحي
سصي اﬁمد بقورة وحي بن هني مع اإلشصارة إا ¤أانّ
أاشصغال التهيئة اÿارجية للوحدات الكائنة بحي بن
هني  ⁄تنته بعد.
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’دارية بوزارة الÎبية:
مدير الدراسضات اŸكلف باŸلفات ا إ

ي -ج-ت-از  700أال -ف مÎشض -ح مسض -اب-ق-ة
ال- -ت- -وظ- -ي- -ف ب- -ق- -ط- -اع الÎب -ي -ة اŸق -رر
تنظيمها يوم  29جوان ا÷اري ،والتي
خصضصس ل- -ه -ا  14627م- - -نصضب ‘  7رتب
ﬂت - - -ل - - -ف - - -ة م - - -وزع- - -ة ب Úال- - -ت- - -أاطÒ
’داري ،حسضب ما أاعلن
البيداغوجي وا إ
ع -ن-ه م-دي-ر ال-دراسض-ات اŸك-ل-ف ب-اŸل-ف-ات
’دارية بوزارة الÎبية الوطنية رابح
ا إ
شضيشضيو.

بعد جرÁة راح ضضحيتها أاربعة أافراد من عائلته بالبويرة

العدد

تغطية العجز الذي قد يسسببه تقاعد  41أالف أاسستاذ ابتداء من هذه الصسائفة

«ال-ع-ا ⁄ي-ت-ج-ه ن-ح-و ال-رق-م-ي-ة
و’ بديل اخر سضوى ا’نخراط ‘
هذا اŸسضار اŸمر ا◊تمي للتطور
وا’ق Ó- -ع.اي - -ن ه - -ي الشض- -رك- -ات
ال- - -رائ- - -دة ‘ ع- - -ا ⁄ال- - -تصض - -وي - -ر
وا’تصض - - - -ال ام - - - -ث - - - -ال ك- - - -وداك
وغÒها» عبارة رددت اك Ìمن
م -رة م -ن م -ن Èم -ؤوسضسض -ة «سض-ي.ام
كونسضيلتينغ» اÿبÒة ‘ أانظمة
اŸع -ل -وم -ات اŸت -ك -ام-ل-ة والشض-ريك
ال- -ت -اري -خ -ي م -ن -ذ  2003للرائد
ال- -ع- -اŸي ‘ ›ال ال- -ت- -ط- -ب -ي -ق -ات
ال - -رق - -م - -ي - -ة اÿاصض - -ة ب- -تسض- -يÒ
اŸؤوسضسضات «.»SAP
وقد توجت اŸؤوسصسصة رقم واحد ‘
الشصركاء الفرونكو إافريكي
 SAP Business Oneلـ  2016للمرة
الثانية على التوا‹ ‘ ندوة نشصطتها أاول أامسش
بفندق السصوفيتال بحضصور الزبائن كاشصفة عن نظام
 SAP HANAالذي ترى انه ا◊ل الرقمي يلبي
احتياجات اŸهني Úا÷زائري ،Úليسصاهم بدوره ‘
رق -م -ن -ة اŸؤوسصسص -ات ل -ف -رضش ال -وج -ود وال -ت -ن-افسش
وŒنب ال -ت -أاخ -ر ع-ن صصÒورة ال-ت-ح-ول الفÎاضص-ي
العجيب مكسصر اŸمنوعات وا◊واجز.
ذك-ر ب-ه-ذا ال-ت-وج-ه ال-ه-اشص-م-ي ب-ن ع-ل-ي الرئيسش
اŸدي -ر ال -ع-ام ل-لشص-رك-ة م-عÈا ع-ن غ-ب-ط-ت-ه سص-روره
بتتويجها لثا Êمرة بعد  2016مؤوكدا ان السصتحقاق
ال -ذي ان -ت -زع -ت -ه ه-و ب-اك-ورة ع-م-ل وج-ه-د اط-ارات
ومسصÒي Úوضصعوا مصصلحة الشصركة فوق كل اعتبار
مسصاهم ‘ Úتطويرها بتقاسصم وظيفي بعيدا عن
القاعدة «تخطي راسصي».
و–دث بن علي مطول عن السصباب واÿيارات
معيدا إا ¤الذهان السصÎاتيجية اŸنتهجة حاثا
على التقرب من اŸؤوسصسصة ‘ معركة ل تعÎف
بغ Òالرقمية بدي Óقائ ‘ Óهذا اŸقام« :تسصاهم،
اليوم ،أاي شصركة رقمية ‘ تفعيل وتطوير نشصاطات
›تمع ما .لذا فمن الضصروري أان ترافق ،هذه

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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السسكان يغلقون مقر
بلدية وادي السسلي
أاقدم صصباح أامسش سصكان بلدية وادي السصلي ‘
الشصلف ،على غلق مقر البلدية وشصل مصصا◊ها
اح -ت -ج -اج -ا ع -ل -ى م -ا وصص -ف -وه ب -ال -ت-ج-اوزات غÒ
القانونية التي مسصت عملية توزيع حصصة  210وحدة
سصكنية بذات اŸنطقة.
بحسصب الغاضصب Úعن عملية التوزيع التي طالت
 210وحدة سصكنية بالبلدية ،فإان Œاوزات “ت
ع-ن-د إاع-داد ال-ق-ائ-م-ة ال-ن-ه-اي-ة ال-ت-ي كشص-فت ع-ن-ه-ا
اŸصصالح اŸعنية والتي تضصمنت حسصبهم أاسصماء
ه -ي ‘ وضص -ع م -ري -ح م -ن ح -يث ظ -روف السص -ك -ان
ب -اŸق-ارن-ة م-ع ع-دة ع-ائÓ-ت ت-ك-اب-د اŸرارة ول-ه-ا
م -ل -ف -ات م -ن-ذ سص-ن-وات ل-ك-ن ” إاه-م-ال-ه-ا وŒاه-ل
وضص -ع -ي -ت -ه -ا اŸزري -ة ال -ت-ي ت-ف-اق-مت ‘ السص-ن-وات
األخÒة حسصب أاقوالهم ،فيما –دث آاخرون عن
أاسصماء خضصعت للمحسصوبية واÙاباة.
كما اسصتغربوا من عدم إانصصاف ÷نة التوزيع
Óسصر اÙرومة ،مع إاهمال أاخذ هذه الوضصعيات
ل أ
ب -ع Úالع -ت -ب -ار ي -ق -ول اÙت-ج-ون ال-ذي-ن ط-ال-ب-وا
بإاعادة دراسصة القائمة وإانصصاف العائÓت اŸغبونة
التي اسصتغربت هذا التجاهل من طرف اŸسصؤوولÚ
اÙلي.Ú
وخشصية تفاقم الوضصع وانفÓته ،ناشصد هؤولء
اÙتج ÚاŸسصؤوول األول بالولية الوا‹ فوزي
بلحوسص Úبالتدخل وفتح –قيق ميدا ‘ Êالقائمة
السصمية التي ” الكشصف عنها.
و‘ اتصصال «الشصعب» برئيسش اÛلسش الشصعبي
الولئي ا◊اج الزرقي ،أاكد لنا هذا األخ Òأان
الحتجاج طبيعي جدا مادامت ا◊صصة اŸوزعة
ق-ل-ي-ل-ة وغ Òك-اف-ي-ة ل-ت-ل-ب-ي-ة ال-ط-ل-ب-ات ال-ت-ي ب-حوزة
اŸصصالح اŸعنية ،لكنه باŸقابل طمئن اÙتجÚ
‡ن ” اسصتقبالهم Ãكتبه بأان مصصا◊ه سصتعكف
ع -ل -ى دراسص -ة ال -ط-ع-ون ب-ج-دي-ة وشص-ف-اف-ي-ة لضص-ب-ط
القائمة النهائية وبصصفة قانونية ،مشصÒا إا ¤أان
السصلطات الولئية وأاعضصاء مكتبه حريصصون على
متابعة عملية التوزيع وفق التعليمات اÿاصصة بهذه
العملية ،يقول ذات اŸنتخب.

الشضلف :و.ي .أاعرايبي

أابرز شصيشصيو خÓل نزوله ضصيفا  ،أامسش،
ع -ل -ى ال -ق -ن -اة ال -ث -ال -ث -ة أان حصص -ة األسص -د م -ن
Óسصاتذة ب 10009
اŸناصصب اŸالية عادت ل أ
منصصب ،مفيدا أان عملية سصحب السصتدعاءات
ما تزال متواصصلة إا ¤غاية عشصية إاجراء هذه
اŸسص -اب -ق -ة ،م -ؤوك-دا أان ك-ل ال-ظ-روف اŸادي-ة
متوفرة ،باإلضصافة إا ¤جانب التاط.Ò
و ركز شصيشصيو على أاهمية هذه اŸسصابقة
«اÿارج-ي-ة» ل-ل-ت-وظ-ي-ف ،ك-ون-ه-ا –رصش ع-ل-ى
–ق- -ي -ق م -ب -دأا ت -ك -اف -ؤو ال -ف -رصش ب Úج -م -ي -ع
اÎŸشصح Úسصواء كانوا أاسصاتذة أاو القادمÚ
م-ن خ-ارج ال-ق-ط-اع ،اŸت-ط-ل-ع ÚلÓ-ن-ت-ماء إا¤
القطاع من خÓل الظفر Ãنصصب.
و تشصمل اŸناصصب اŸفتوحة للتوظيف ،كما
أاوضصح اŸتحدث  7تخصصصصات ‘ الطورين
اŸت -وسص -ط وال-ث-ان-وي م-ع ت-خصص-يصش م-ن-اصصب
أاك Ìألسصاتذة الرياضصيات والفيزياء ،بالنظر
إا ¤النقصش اŸسصجل ‘ التأاط Òالبيداغوجي
لهات ÚاŸادت Úبوجه أاخصش ،مشصÒا إا ¤أان
تعود حصصة األسصد ‘ هذه اŸسصابقة الوطنية
Ÿناصصب األسصاتذة ب  10009منصصب ‘ كل
ت -خصصصص -ات ال -ط -وري -ن اŸت-وسص-ط وال-ث-ان-وي،
بينما اŸسصابقة ل تعني الطور البتدائي ألنه

Óسصاتذة.
” تغطية الطلب بالنسصبة ل أ
و أاكد شصيشصيو خÓل رده على األسصئلة حول
اŸوضصوع ،أان فتح ›ال التوظيف من خÓل
هذه اŸسصابقة ترمي الوزارة من خÓله تغطية
النقصش ‘ التأاط Òالبيداغوجي ،مع الدخول
اŸدرسصي القادم ،الذي سصينجر عن النزيف
ال- -ذي سص- -يشص- -ه- -ده ال- -ق- -ط -اع ه -ذه الصص -ائ -ف -ة
باسصتفادة  41أالف أاسصتاذ من التقاعد ،ولتفادي
الضص- -ط- -راب- -ات ال- -ت- -ي ق -د تشص -ه -ده -ا ب -عضش
اŸؤوسصسصات التعليمية نتيجة نقصش األسصاتذة،
وت-أاثÒه اŸب-اشص-ر ع-ل-ى ال-تÓ-م-ي-ذ ،م-ن ن-اح-ي-ة
التحصصيل وحتى من الناحية النفسصية خاصصة
م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-أاقسص-ام ام-ت-ح-ان-ات ن-هاية األطوار
الثÓث.
و ذك - -ر ‡ث - -ل وزارة الÎب - -ي - -ة ‘ سص - -ي - -اق
ا◊ديث ،أانه ومنذ تنظيم مسصابقة التوظيف
للعام اŸاضصي التي “ت يوم  30أافريل ،2016
والذي خصش  28أالف أاسصتاذ ،وقال « ⁄نتوقف
عن التوظيف منذ ذلك التاريخ ،و” اللجوء
إا ¤القوائم اإلحتياطية ،وقد ” منذ إاجراء
اŸسصابقة األو ¤هذه إادماج  69أالف أاسصتاذ،
على اعتبار أان عملية التوظيف  ⁄تتوقف
خ Ó-ل ال -ع -ام ال -دراسص-ي ،ب-اسص-ت-غÓ-ل ال-ق-وائ-م
الحتياطية ،مشصÒا إا ¤أان هذه األخÒة سصيتم
إاعادة بناؤوها بعد اإلفراج عن نتائج مسصابقة
جوان .2017
و يراهن القطاع على عامل التكوين خÓل
السص -ن -ة ال-دراسص-ي-ة ال-ق-ادم-ة لقÎان-ه Ãسص-ع-ى
–قيق النوعية ،حيث أاكد ‡ثل الوزارة وضصع
Óسصاتذة الناجح Úمع
جهاز التكوين اŸوجه ل أ
توف Òكل التداب Òالبيداغوجية واإلدارية التي
سصÎاف-ق-ه ،وال-ب-داي-ة سص-ت-ك-ون Ãل-ت-ق-ى ت-ك-وي-ن
اŸك -ون Úال -ذي سص -ي -ن-ط-ل-ق م-ن ال-ب-ل-ي-دة ه-ذا
األربعاء بإاشصراف وزيرة القطاع.

عجز  12أالف منصضب شضغل Ãعسضكر

التكوين اŸهني يكرم دفعات من ا◊Óق Úوا◊رفيÚ
كرم قطاع التكوين اŸهني Ÿعسصكر أامسش
خ Ó- -ل اخ - -ت - -ت - -ام اŸوسص - -م ›م - -وع - -ة م - -ن
اÎŸبصص ÚاŸت -ف -وق Úم-ن-ه-م م-ت-خ-رج-ون ‘
تخصصصصات ا◊Óقة ،الطبخ ا÷ماعي ،وبعضش
ا◊رف ال- -ي- -دوي -ة إاضص -اف -ة إا ¤ت -ك -ر Ëب -عضش
اŸت -خ -رج Úم -ن ت-خصصصص-ات ل ي-زال إلق-ب-ال
عليها ﬁتشصما وتشصمل مهن البناء واألشصغال
العمومية التي يسصجل ‘ شصأانها فائضش من
عروضش التشصغيل وعجز فادح من حيث تلبيتها
خ -اصص -ة ع -ل-ى مسص-ت-وى اŸؤوسصسص-ات األج-ن-ب-ي-ة
لغياب اليد العاملة اŸؤوهلة ،اما ‘ ›ال
الفÓحة وبالرغم من األرقام اŸريحة التي
ق -دم-ت-ه-ا مصص-ال-ح ال-ق-ط-اع إال أان ال-ت-ك-وي-ن ‘
التخصصصصات الفÓحية ل يزال مقتصصرا على
فئة الفÓح Úوأابناء الفÓح Úفيما  ⁄يعد
ال -ق -ط-اع ي-وف-ر م-ن-اصصب شص-غ-ل ل-ل-ع-اط-ل Úع-ن
العمل ألسصباب متداخلة منها اعتماد القطاع
على مناصصب الشصغل اŸوسصمية واليد العاملة
ال -رخ -يصص-ة وع-زوف ه-ذه األخÒة ع-ن ال-ع-م-ل
الشص -اق ب -ت -ك -ل -ف -ة أاق -ل ،أام -ا ال -ع -م-ل ‘ ›ال
اÿدمات وا◊رف ل يزال يحتفظ بالريادة
‘ اسص -ت -ق -ط -اب ال -راغ -ب ‘ Úا◊صص -ول ع-ل-ى

ت -ك -وي -ن م -ه -ن -ي خ -اصص -ة م -ن الشص -ب-اب ال-ذي-ن
لفظتهم اŸؤوسصسصات الÎبوية ويعت Èتخصصصش
ح Ó-ق -ة ال-نسص-اء وصص-ن-اع-ة ا◊ل-وي-ات وال-ط-ب-خ
ا÷ماعي أاك Ìالتخصصصصات تشصبعا ‘ ،وقت
تظل فيه ولية معسصكر تبحث عن ﬂرج لها
من أازمة بطالة خانقة وحاجيات ل تتوقف
لليد العاملة اŸؤوهلة ،وإان كان وا‹ معسصكر
العفا Êصصالح بنفسصه قد أاكد خÓل إاشصرافه
على الحتفال الرمزي على أاهمية النهوضش
ب -الق -تصص -اد اÙل -ي وم -واك -ب -ة اسصÎات-ي-ج-ي-ة
الدولة ‘ ا◊فاظ على التوازن القتصصادي
والجتماعي ،موضصحا ‘ سصياق حديثه ،أان
مصصا◊ه قد قررت وضصع خارطة لحتياجات
ال -تشص -غ -ي -ل ع -ل -ى مسص -ت -وى م -ن -اط -ق ال -نشص-اط
واŸناطق الصصناعية التي سصتسصتقبل أاك Ìمن
 135مشص-روع اسص-ت-ث-م-ار اغ-ل-ب-ه ‘ الصص-ن-اعات
ال -غ -ذائ -ي -ة وال -ت -ح -وي -ل -ي -ة اŸراف-ق-ة ل-ل-ق-ط-اع
الفÓحي والتي تعد بأازيد من  8أالف منصصب
شصغل سصيتم تكوين العامل Úفيها مسصبقا تزامنا
مع إاطÓق ا‚از هذه اŸشصاريع.

أام ا.Òÿسس

عقب قرار وزارة التضضامن إالغاء عقود عملهم

عمال أاشسغال اŸنفعة العامة يطالبون بوقف قرار إالغاء العقود

ن -اشض -د ع -م -ال أاشض -غ -ال اŸن -ف -ع -ة ال-ع-ام-ة
وزارة ال - -تضض - -ام - -ن ال - -وط - -ن- -ي وال- -نشض- -اط
ا’جتماعي ،وقف تنفيذ القرار القاضضي
بإالغاء نظام العمل بعقود أاشضغال اŸنفعة
ال -ع -ام-ة وب-ال-ت-ا‹ “ك-ي-ن-ه-م م-ن ال-ت-مسضك
Ãن-اصضب ع-م-ل-ه-م ا◊ال-ي-ة دون أان ي-حالوا
’لية رفع هؤو’ء انشضغالهم
على البطالة ا آ
م - - -ن خ Ó- - -ل ع - - -ريضض - - -ة ع « Èالشض - - -عب»
Ãعسضكر.
ب -ف -ع -ل ه -ذا ال-ق-رار ،ال-ذي سص-ي-مسش أاك Ìم-ن
 1700عامل بهذه الصصيغة Ãعسصكر على مسصتوى
مصص-ال-ح ال-ب-ل-دي-ات وال-ه-ي-ئ-ات ال-ع-م-ومية لفÎات
تتجاوز  15و 20سصنة ،وعÓوة على كونهم من
فئات اجتماعية هشصة ول يتعدى دخلها  5400دج
كأاجر شصهري Ÿناصصب عملهم اŸفصصول Úعنها
بقرار من الوكالة الوطنية للتنمية الجتماعية
ال -واق -ع تسص-يÒه-ا –ت وصص-اي-ة وزارة ال-تضص-ام-ن
والتي يعتمد ا÷زء األك Èمن مصصادر “ويلها
اŸا‹ على إاعانات الصصناديق العاŸية للتنمية
التابعة لهيئة األ· اŸتحدة ،يعت Èاغلب هؤولء
العمال الذين يطالبون بإالغاء القرار اÛحف ‘

حقهم – أارباب عائÓت وربات بيوت مطلقات
ت -ع -ل -ن ب-دوره-ن ع-ائÓ-ت ب-أاك-م-ل-ه-ا ،ه-ذه ال-ف-ئ-ة
اÙتجة بفعل القرار الصصادر مؤوخرا و‘ العشصر
األواخ -ر م -ن الشص -ه -ر ال -ك -ر Ëال -ق -اضص-ي ب-إال-غ-اء
مناصصب العمل بصصيغة أاشصغال اŸنفعة العامة،
هددت بتصصعيد نÈة احتجاجها Ÿا بعد عيد
الفطر تاريخ بدء سصريان مفعول القرار ،وحمل
ه-ؤولء ال-ع-م-ال مسص-ؤوول-ي-ة األضص-رار الج-ت-م-اع-ية
الناجمة عن قرار توقيفهم عن العمل للنواب
الŸÈان ا÷دد الذين أاكدوا ‘ اÙطة النتخابية
السصابقة “سصك الدولة بسصياسصة الدولة الجتماعية
ودعمهم الكامل لهذا اŸسصعى ،حيث يطالب 1700
عامل بعقود أاشصغال اŸنفعة العامة نواب ولية
م -عسص -ك -ر ب-ال-ت-دخ-ل إلل-غ-اء إاق-رار وح-م-اي-ة مصص-در
رزق- -ه- -م ،إا ¤ذلك ع- -ل- -مت «الشص -عب» أان م -دي -ري -ة
النشصاط الجتماعي لولية معسصكر  ⁄تردها أاي
تفاصصيل عن القرار أاو إاشصارات بتغي Òصصيغة العمل
بهذا النمط من التشصغيل ،ليبقى مصص Òاآللف من
العمال ›هول.

معسضكر :أام ا.Òÿسس
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تحت شسعار «ضسمان عيد سسعيد للجميع»

«إلشسعب» ترإفق عناصسر إلدرك في خرجاتهم إلميدإنية إلّرمضسانية بتيبازة

حركية تضضامنية واسضعة لكسضوة
المعوّزين واليتامى بسضيدي بلعباسس

عين على ال ّسضكينة العمومية وأاخرى
على تقّفي آاثار الجريمة ومصضادرها

رإفقت جريدة «إلشسعب» بمعية عّدة عناوين إعÓمية أإخرى فرق إلدرك إلوطني بتيبازة في خرجاتها إلميدإنية أإول أإمسس،
لمني إلعمول به خÓل شسهر رمضسان ،وإلذي نّفذته على أإرضس
لفطار وما بعده للوقوف عن قرب على جاهزية إلمخطط إ أ
قبل إ إ
لمن وإلتدخل إلتي تعتبر إلقّوة إلضساربة للجهاز وذإت إلكفاءة إلعالية
لقليم رفقة فصسائل إ أ
إلوإقع مجمل فرق إلدرك إلعاملة با إ
في إلكشسف إلمبكر عن مصسادر إلجريمة.
تيبازة :عÓء ملزي
البداية كانت بالمدخل الشسرقي لمدينة تيبازة
ع -ل -ى مسس -ت -وى ال -ط-ري-ق السس-ري-ع ب-وسس-م-اع-ي-ل
شس -رشس -ال ،ح -يث أاق-امت ف-رق-ة ت-اب-ع-ة ل-لسس-ري-ة
اإ’قليمية أ’من الطرقات حاجزا أامنيا لتوقيف
السس -ي -ارات ال -ت -ي ت-ت-ج-اوز السس-رع-ة ال-ق-ان-ون-ي-ة
المحددة سساعة قبل اإ’فطار تقريبا ،وقد كانت
ال-م-ف-اج-أاة ك-ب-ي-رة ح-ي-ن-م-ا تّم تسسجيل  12حالة
تجاوز للسسرعة بشسكل مخيف خÓل أاقل من
نصسف سساعة ،وهي الحا’ت التي تفوق معدل
 120كلم في السساعة ،في حين تشسير اإ’شسارات
اأ’فقية بالطريق السسريع إالى  100كلم كحد
أاقصسى وسسجلت حالة واحدة بـ  166كلم في
السساعة.

التّحسضيسس بخطر اإلفراط في
السضرعة بدل سضحب رخصضة السضياقة

اسس -ت -ف -اد الّسس -ائ -ق -ون ال -م -خ-ال-ف-ون م-ن ح-م-ل-ة
ت -حسس -يسس -ي -ة ت -ت -ع -ل -ق ب -م-خ-اط-ر اإ’ف-راط ف-ي
السس -رع -ة دون سس -حب رخصس السس -ي -اق -ة م -ن-ه-م
أ’سسباب يربطها قائد السسرية بالنشساط الموكل
للسسرية ،والذي يجمع ما بين العمل التحسسيسسي
والردعي على حّد سسواء ،مشسيرا إالى أانّ أاهمّ
شس- -يء ف -ي ذلك ي -ك -م -ن ف -ي اح -ت -رام السس -ائ -ق
ل- -ل- -ق- -ان -ون ول -يسس ف -ي ع -دد رخصس السس -ي -اق -ة
المسسحوبة ،كما أاشسار قائد السسرية اإ’قليمية
أ’من الطرق النقيب تيفرنت سسامي إالى أاّنه
ب -ف -ع -ل ال -ج -ه -از اأ’م -ن -ي ال -م -ت -ح -رك ل-ل-درك
والنشساط التوعوي والتحسسيسسي المكثف في
الميدان و’سسيما خÓل شسهر رمضسان الحالي
ان- -خ -فضست نسس -ب -ة ح -وادث ال -م -رور ب -ال -و’ي -ة
بـ ٪ 5٩.78مقارنة مع العام المنصسرم وانخفضس
عدد الضسحايا بـ  55بالمائة ،كما تم تسسجيل 3
قتلى فقط هذه السسنة في حادث مميت واحد
بالقرب من بلدية الحطاطبة ،وتّم تقديم التمر
ل-ل-ع-دي-د م-ن السس-ائ-ق-ي-ن ال-م-تأاخرين عن موعد
اإ’ف -ط -ار ،ف -ي -م-ا أاف-ط-ر رج-ال ال-درك ب-م-ع-ي-ة
العائلة الصسحفية هناك على التمر واللبن.

اسضتقبال  7١0مكالمة
على الّرقم األخضضر ١055

ب -ع -د اإ’ف -ط -ار ال-ج-م-اع-ي ب-م-ق-ر ال-م-ج-م-وع-ة
اإ’قليمية بتيبازة ،تنقلنا إالى مركز العمليات
ال-ك-ائ-ن ب-م-ق-ر ال-م-ج-م-وع-ة ح-يث وق-ف-ن-ا رفقة
الوفد اإ’عÓمي عن كثب على النشساط المكثف
ال-ذي ت-ق-وم ب-ه خ-ل-ي-ة م-ت-ع-ددة ا’خ-تصس-اصس-ات
لتسسيير عملية اسستقبال ا’تصسا’ت عن طريق
ال - -خ- -ط اأ’خضس- -ر  1055وت-وج-ي-ه ال-دوري-ات
ال -م -ي-دان-ي-ة ل-ل-درك وف-ق-ا ل-خ-ري-ط-ة م-ت-ح-رك-ة
متحكم فيها من المركز مباشسرة ،إاضسافة إالى
تسسيير الشسكاوى المسسبقة عن طريق الموقع
ا’لكتروني وكذا موقع طريقي الخاصس بحالة

ال-ط-رق-ات .وأاشس-ار مسس-ؤوول ال-م-داوم-ة ب-ال-خط
اأ’خضسر إالى تسسجيل  710مكالمة جادة خÓل
اأ’ي -ام ال -م -نصس -رم -ة م-ن شس-ه-ر رمضس-ان م-ك-نت
عناصسر الدرك من التدخل في الوقت المحدد
لتنفيذ اإ’جراءات اأ’منية ،بحيث تمّ توقيف 5
أاشس -خ -اصس و إاي-داع-ه-م ال-ح-بسس ،وق-د تصس-ادف
وجودنا بالمركز مع تلقي مكالمة مباشسرة من
أاحد المواطنين بحي  123مسسكن ببوهارون
مفادها اند’ع حريق بالغابة المجاورة لتقوم
مصس-ال-ح ال-درك ب-ت-ب-ل-ي-غ ال-ج-ه-ات ال-م-ع-ن-ية في
الحين.

مخطّط محكم لحماية
دور العبادة وتأامين المصضلّين

وبمحيط المسسجد الرئيسسي لبوهارون ،كشسف
جهاز الدرك الوطني عن مخطط أامني محكم
يتم تجسسيده يوميا في إاطار حماية المسساجد
من كل مكروه خÓل فترة أاداء صسÓة التراويح
على مسستوى جّل البلديات التي تخضسع إ’قليم
ا’ختصساصس ،وقد سساهمت الفصسائل الخمسسة
Óمن والتدخل المنتشسرة بربوع الو’ية في
ل أ
تجسسيد المخطط بمعية فرق الدرك الوطني
المحلية.
وبرز دور هذا الجهاز جليا بمركز السسعيدية
الخاصس بالتسسلية غير بعيد عن مركز مدينة
ب -وه -ارون ،ب -ح-يث تّ-م وضس-ع تشس-ك-ي-ل م-ت-ح-رك
للدرك أاوكلت له مهام حماية العائÓت من
مختلف التجاوزات المحتملة خÓل السسهرات
الرمضسانية ويزداد التشسكيل قّوة وكثافة خÓل
مواعيد نهايات اأ’سسبوع حينما تتنقل العائÓت
ب -ك-ث-اف-ة إال-ى ه-ن-اك ل-غ-رضس ال-راح-ة م-ن ج-ه-ة
وتسسلية اأ’بناء من جهة أاخرى.
وبهذه النماذج الميدانية المتعلقة بالسسهر على
ح-م-اي-ة ال-م-واط-ن والسس-ك-ي-ن-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ،ف-قد
برهن جهاز الدرك الوطني عن جدارة على
مسسايرته للنمط المعيشسي للمجتمع من جهة
ول-ل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا وال-وسس-ائ-ل ال-ح-دي-ث-ة م-ن ج-هة
أاخرى ،ويحق بذلك للمواطن أان يعيشس في

كنف ا’سستقرار واأ’من.
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تسس-ارع ال-ع-م-ل ال-تضس-ام-ن-ي عشس-ي-ة ع-ي-د ال-فطر
المبارك بو’ية سسيدي بلعباسس بشسكل ملفت
Óنتباه ،حيث تسسعى العديد من الجمعيات
ل إ
والهيئات الناشسطة في المجال الخيري إالى
إادخ -ال ال -ف -رح -ة ع -ل -ى اأ’ط -ف -ال ال -م -ع -وزي -ن
واليتامى تجسسيدا لمبدأا التكافل اإ’جتماعي.
ت -م -ي -ز اأ’سس -ب -وع اأ’خ-ي-ر م-ن الشس-ه-ر ال-فضس-ي-ل
ب-ال-ق-ي-ام ب-ع-دي-د ال-م-ب-ادرات ال-خ-ي-ري-ة من قبل
ج -م -ع -ي -ات م -ح-ل-ي-ة سس-خ-رت ك-ل م-ج-ه-ودات-ه-ا
ت -ح -ق -ي -ق -ا لشس -ع-ار ع-ي-د سس-ع-ي-د ل-ك-ل اأ’ط-ف-ال
ال -م -ع -وزي -ن ع -ب -ر ك -ام -ل ت-راب ال-و’ي-ة ،ح-يث
أاشس- - -رف أاعضس- - -اء ج- - -م- - -ع - -ي - -ة اإ’رادة ل - -ذوي
اإ’حتياجات الخاصسة على توزيع مÓبسس العيد
الجديدة لفائدة  150طف Óمعوزا من فئة ذوي
اإ’حتياجات ،في حفل أاقيم بمتوسسطة شسباني
ي -ح -ي ب -دائ -رة سس -ف-ي-زف ،ح-يث أاك-دت رئ-يسس-ة
الجمعية رشسيدة كودات أان العملية مسست كل
اأ’ط -ف -ال ال -م -ع -وزي -ن م -ن ه -ذه ال-ف-ئ-ة وح-ت-ى
القاطنين بالمناطق النائية الذين اسستفادوا من
م Ó-بسس ع-ي-د م-ن ال-ن-وع-ي-ة ال-رف-ي-ع-ة ،ك-م-ا ت-م
بالموازاة توزيع أاربعة كراسسي متحركة لفائدة
أاشسخاصس من فئة ذوي اإ’حتياجات الخاصسة.
هذا وأاقامت الجمعية الو’ئية الفرج الخيرية
ح -ف  Ó-خ -ي-ري-ا ب-ق-اع-ة ال-ح-فÓ-ت قصس-ر ال-ب-اي
لتوزيع مÓبسس العيد على المعوزين واأ’يتام،
كما تمّكنت جمعية سسواعد اإ’حسسان من كسسوة
 200طفل معوز من عدة بلديات .ومن جهته
Óت-ح-اد ال-ع-ام ل-ل-نسساء
ب-ادر ال-م-ك-تب ال-و’ئ-ي ل -إ
الجزائريات إالى توزيع حوالي  150كسسوة عيد
لفائدة اأ’طفال المعوزين في حفل إاحتضسنه
مركز الراحة واإ’سستقبال لعمال التربية أاين
ركز اإ’تحاد على الفئات الهشسة من قاطني
المناطق النائية الجنوبية كبلديات تاودموت،
اوع ،Óتافسسور ووادي تاوريرة.

رغم غÓء إأسسعارها

وفي ذات السسياق ،يشسرف والي سسيدي بلعباسس
على حفل تضسامني بدار الثقافة كاتب ياسسين
لتوزيع كسسوة وحلويات العيد على  800عائلة
معوزة بمناسسبة ليلة القدر،على أان يتم قبلها
إاطÓق عملية ختان واسسعة لمدة ثÓثة أايام
سستمسس  587طفل يتيم ومعوز على مسستوى
ال -م -ؤوسسسس-ة ال-ع-م-وم-ي-ة اإ’سس-تشس-ف-ائ-ي-ة لسس-ي-دي
ال -ج-يÓ-ل-ي ،وه-ي ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي يشس-رف ع-ل-ى
ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا ع-دي-د ال-ه-ي-ئ-ات ك-م-دي-رية النشساط
ا’جتماعي ومديرية الصسحة ومديرية الشسؤوون
الدينية واأ’وقاف ،هذه اأ’خيرة التي سساهم
مجلسسها سسبل الخيرات في كسسوة  400طفل
معوز على مسستوى  15دائرة بمÓبسس الختان.

توزيع  ١ ، ٨مليار سضنتيم من أاموال
الزكاة على  4500عائلة معوزة

ب -ل -غت حصس -ي -ل -ة ال -ح -م -ل -ة ال -خ -امسس -ة عشس -رة
ل -لصس -ن -دوق ال -و’ئ-ي ل-ل-زك-اة بسس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس
مليارا و 800مليون سسنتيم ،وهي اأ’موال التي
وزعت خÓل النصسف الثاني من الشسهر الفضسيل
على  4500عائلة تم ضسبط قوائمها مسسبقا من
طرف اللجان المسسجدية ،حسسب ما كشسفت
ع -ن -ه ل -ط -ي -ف -ة ع -ط -ار رئ -يسس -ة م -ك -تب ال-زك-اة
بالمديرية الو’ئية للشسؤوون الدينية واأ’وقاف،
والتي أاكدت أان هذه الحصسيلة تعد اأ’ولى من
نوعها والتي لم يشسهدها الصسندوق منذ نشسأاته
سس -ن-ة  .2003وأاضس -افت أان ال -حصس -ي-ل-ة ال-م-ال-ي-ة
المذكورة تم توزيعها وفق النسسب المحددة
ط-ب-ق-ا ل-ل-م-نشس-ور ال-وزاري ال-خ-اصس ب-ه-ا وال-ذي
ينصس على توجيه  2بالمائة لدعم الصسندوق
الوطني للزكاة 10 ، 5 ،بالمائة موجهة للجنة
الو’ئية للزكاة واللجان القاعدية ،في حين تم
توزيع مليار و 621مليون لفائدة  4500عائلة
بقيمة  4آا’ف دج للعائلة.
سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

إاقبال على شضراء مÓبسس العيد بالمسضيلة
للبسسة بالمسسيلة منذ أإكثر من أإسسبوع إقبال كبير إ على شسرإء مÓبسس إلعيد رغم غÓء أإسسعارها وإرتفاع درجات
تشسهد محÓت إ أ
لولياء وأإبنائهم من إلتجوإل و إلبحث عن مÓبسس تناسسب أإذوإقهم وقدرإتهم إلشسرإئية.
إلحرإرة إلتي لم تمنع إ أ
إلمسسيلة  :عامر ناجح
ي -ع -ت -ب -ر سس -وق ب -ن ط -ب -ي ب-ال-مسس-ي-ل-ة ال-م-قصس-د
الرئيسسي لجميع الراغبين في اقتناء مÓبسس
العيد من مختلف بلديات الو’ية ،نظرا لتوفر
السسلع بمختلف أانواعها وأاشسكالها المتخصسصسة
في بيع اأ’لبسسة وأانواع العطور والهدايا ولعب
اأ’طفال ،ومن بين ما وقفت عليه «الشسعب» هو
الحركة غير العادية بسسوق بن الطبي صسنعتها
المركبات وكثرة المتسسوقين من ك Óالجنسسين
رفقة أابنائهم الصسغار ،كما لمسسنا ارتفاع أاسسعار
المنتجات المعروضسة ،فسسعر سسروال الجينز
ل-ل-رج-ال م-ن ال-ن-وع ال-ف-اخ-ر ي-ت-راوح ب-ي-ن 4000
دينار جزائري و  5500دينار جزائري وسسعر
ا’ق -مصس-ة  3000دي -ن -ار ج -زائ -ري ،أام-ا سس-ع-ر
اأ’حذية الجلدية فيتراوح بين  4000دينار إالى
 8000دينار جزائري ،في حين فاقت أاسسعار
مÓبسس اأ’طفال حدود  5000دينار جزائري.
واعتبر أاغلب الزبائن اأ’سسعار بالمرتفعة جدا
ول-يسس ف-ي م-ت-ن-اول-ه-م خ-اصس-ة أاصس-ح-اب الدخل
الضسعيف ،ومن بين هؤو’ء حكيم جعيجع الذي
كان يطوف رفقة ابنه على مختلف المحÓت
أام Óفي شسراء مÓبسس ’بنه بسسعر يناسسبه،
حيث أاكد أان اأ’سسعار مرتفعة وأانه مضسطر إالى
ال -ت -وج -ه ’ق -ت -ن -اء مÓ-بسس ’ب-ن-ه م-ن م-حÓ-ت

البازار.

محÓت البازار مقصضد
أاصضحاب الدخل ال ّضضعيف

ان -تشس -رت ف -ي اآ’ون -ة اأ’خ-ي-رة ع-ب-ر ب-ل-دي-ات
المسسيلة محÓت ما يعرف لدى عامة الناسس بـ
«ال -ب -ازار» ت-ت-خصسصس ف-ي ب-ي-ع أال-بسس-ة اأ’ط-ف-ال
والنسساء والرجال كل حسسب تخصسصسه ،تلقى
هذه المحÓت إاقبا’ كبيرا ’ يكاد ينقطع طول
النهار ويمتد إالى سساعات متأاخر من الليل،
Óسسعار جد المنخفضسة التي تسسوق بها
نظرا ل أ
مختلف المÓبسس وبكميات كبيرة رغم أانها من
صسنع صسيني والسسواد اأ’عظم منها يعتبر تقليدا
وغ -ي -ر م -ت-ق-ن الصس-ن-ع وح-ت-ى أان ال-ب-عضس م-ن-ه-ا
مسس -ت -ع -م -ل وي -ت -م ت-ج-دي-ده م-ن ق-ب-ل أاصس-ح-اب
المحÓت بالغسسيل والكي والتغليف.
ومن بين مرتادي محÓت البازار سسليم الذي
أاب - -دى رضس- -اه ال- -ت- -ام ع- -ن أاسس- -ع- -ار ال- -مÓ- -بسس
المعروضسة بهذه المحÓت ،فقد اقتنى ’بنه
الصسغير سسروال جينز بـ  700دينار جزائري
وقميصسا بـ 500دينار جزائري وحذاء بـ 600
دينار جزائري ،حيث أاشسار حكيم إالى أان نوعية
القماشس وطريقة التصسنيع ’ تهمه بقدر ما
يهمه السسعر بحكم أانه أاب لـ  04أاطفال ودخله
الشسهري متوسسط.

توزيع كسضوة العيد على مرضضى
مسضتشضفى الزهراوي

سس -ط -رت مصس -ال -ح أام -ن و’ي -ة ال-مسس-ي-ل-ة رف-ق-ة
جمعية نور البشسائر الخيرية و جمعية أافاق
ل-ت-رق-ي-ة ال-م-رأاة ورع-اي-ة ال-ف-ت-اة بحمام الضسلعة
صسباح أامسس ،زيارة إالى مسستشسفى الزهراوي
لفائدة اأ’طفال المرضسى ،حيث تم خÓل هذه
الزيارة توزيع مÓبسس العيد عليهم وتقديم لهم
بعضس الهدايا قصسد إادخال الفرحة على قلوبهم
ومشس -ارك -ت -ه -م ن -ك-ه-ة ال-ع-ي-د ال-ذي سس-ي-قضس-ون-ه
بعيدين عن أاهلهم ،وهو ما اسستحسسنه المرضسى
واع - -ت - -ب - -روا م - -ا ق - -امت ب - -ه مصس- -ال- -ح اأ’م- -ن
وال-ج-م-ع-ي-ت-ان ب-ا’ن-ج-از ال-ك-ب-ي-ر خ-اصس-ة وأان-هم
اسستطاعوا توفير الجو اأ’سسري لهم وإادخال
الفرحة والسسرور إالى قلوبهم.
وأاكدت رئيسسة جمعية «نور» البشسائر الخيرية
زوب- -ي- -دة رح- -ال -ي ف -ي ح -ديث لـ «الشس -عب» ،أاّن
المبادرة تندرج في إاطار نشساطات الجمعية
ال-ه-ادف-ة إال-ى مسس-اع-دة ال-م-رضس-ى ع-ل-ى ت-جاوز
م -ح -ن -ة م-رضس-ه-م وت-نشس-ي-ط ال-ع-م-ل ال-ج-م-ع-وي
اإ’نسساني في شسهر رمضسان الكريم باسستهداف
الفئات المعوزة واليتامى ،وكذا برمجة خرجة
م-ي-دان-ي-ة ي-وم ال-ع-ي-د م-ن ق-ب-ل ال-ج-م-ع-ية قصسد
تقديم الحلوى أ’هل البيوت المعوزين وإادخال
الفرحة عليهم وأابنائهم بصسفة خاصسة.

اÿميسس  22جوان  2017م
الموافق لـ  27رمضشان  1438هـ

من مراسسلينا

حي  109مسسكن ببومعطي

السسكان يطالبون بإازالة مفرغة السسوق

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تراجع ‘ انتاج اŸشسمشش بنقاوسش اإ ¤النصسف

نقطة سسوداء تهّدد حياة القاطنÚ

وجه سسكان حي رقم  109مسسكن عمارة من  1إا 7 ¤ببومعطي نداء عاج Óإا ¤رئيسش بلدية ا◊راشش قصسد إازالة اŸفرغة
اŸقابلة لواجهة البناية وسسوق اÿضسر والفواكه واÓّÙت التجارية بعد أان أاصسبحت خطرا بيئيا مهددة ◊ياة البشسر سسواء
لسساسسية اليومية.
العائÓت أاو اŸسستهلك Úالقادم Úلهذا اŸكان لقتناء حاجياتهم ا أ

جمال أاوكيلي

ي -ح ّ-م -ل ه -ؤو’ء السش -ك -ان ال -مسش -ؤوول -ي-ة كّ-ل
المسشؤوولية للتجار الذين يلقون بنفاياتهم
في هذا المكان وبمرور الوقت حّولوه إالى
نقطة سشوداء حّقا..
نظرا لتدهور هذه الحالة إالى درجة ’
تطاق وأاخذها أابعادا ’ تبشّشر بالخير إان
اسشتمر الحال على هذا المنوال.
وّما زاد الطينة بلّة ،هو أان جانب من هذا
 Óبالمياه اآ’سشنة والّراكدة التي
المكان امت أ
تعّفنت وتحّول لونها إالى ا’خضشرار جّراء
عدم تحّركها طيلة أاّيام عديدة ،وانجّر عن
ذلك ان -ب-ع-اث روائ-ح ك-ري-ه-ة ع-ل-ى مسش-اف-ة
بعيدة سشتكون لها سشلبيات وآاثار سشيئة على
كل من يوجد في هذا الحيز..
واأ’دهى واأ’مّر هنا أان التجار يواصشلون
نشش- -اط- -ه -م ال -ت -ج -اري ف -ي ه -ذا ال -وسش -ط

المتعّفن ،سشواء بالنسشبة إالى بائعي الفواكه
أاو السشمك وعلى بعد أامتار هناك مخبزة
ومحل للدجاج.
هذه المفرغة ليسشت وليدة اليوم ،بل تعود
إالى سشنوات خلت  ..وبالتوازي مع ذلك
فإان السشكان ما فتئوا يراسشلون الجهات
المعنية لكن ’ حياة لمن تنادي ،ولم ييأاسس
ه-ؤو’ء ،ف-ي م-خ-اط-ب-ة السش-ل-ط-ات المحلية
في إازالة هذه الفضشÓت  ..وتغيير مكان
رمي النفايات التابعة للسشوق.
ي -أام -ل ه -ؤو’ء أان ت -ج -د ه -ذه الصش -رخ-ة أاو
ا’سش -ت -غ -اث -ة صش -داه -ا ل -دى ال -مسش -ؤوول -ي -ن
المحّليين ..في القضشاء على هذا الهاجسس
الذي أاصشبح حّقا معّلقا بالنسشبة للسشكان
خاصشة.
أاّكد سشكان حي رقم  19مسشكن عمارة من
 1إال- -ى  7ب-ب-وم-ع-ط-ي أان مصش-ال-ح ب-ل-دي-ة
الحراشس قادرة على محو هذه «المزبلة «

في ظرف قياسشي ،وهذا على ضشوء ما
قامت به اتجاه السشوق الكبير الذي كان
ق-ائ-م-ا ف-ي ن-فسس ال-م-ك-ان وت-مت ت-ن-ح-ي-ت-ه
بصشفة نهائية غير أان مششك Óآاخرا ما زال
ي-ؤوث-ر ت-أاث-ي-را م-ب-اشش-را ف-ي ي-وم-ي-ات هؤو’ء
ال- -ن- -اسس أا’ وه -و ذلك ال -م -ك -ان ال -م -ن ّ-ف -ر
والمقلق في آان واحد.
يسش -ت -غ -رب ه -ؤو’ء م -ن اسش -ت-م-رار ك-ل ذلك
التجاهل من قبل السشلطات المحلية التي
ي -جب ع -ل -ى أاع -وان -ه -ا ال -ت -ح -رك ب -ات-ج-اه
تخليصس هذا الحي من اآ’ثار المترتبة عن
مثل هذه اأ’خطار البيئية المحدقة بهم
من جميع النواحي المعيششية أاو الصشحية،
ك -ون ال -ك -ث -ي -ر م -ن -ه-م اضش-ط-روا إال-ى غ-ل-ق
ال-ن-واف-ذ ال-م-ط-ل-ة م-ب-اشش-رة ع-لى المفرغة
فإالى متى وهم هكذا؟ أاي يششتّمون تلك
ال- -روائ- -ح ال- -ك- -ري -ه -ة ب -د’ م -ن ج -رع -ات
اأ’كسشجين.

بعد مÓحظة غياب النقل اŸدرسسي

من ـ ـح  ٩حاف ـ ـÓت للعدي ـ ـد م ـ ـن بلديـ ـ ـات اŸدية

أاّك - -د وا‹ اŸدي - -ة السس - -ي - -د
مصسطفى العياضسي لـ « الشسعب «،
على هامشش منح  09حافÓت ‘
اط-ار ال-ن-ق-ل اŸدرسس-ي ل-لبلديات
لول ،ب -أان
اŸع- -ن- -ي- -ة ب- -الشس- -ط -ر ا أ
مصس-ا◊ه سس-اه-مت ب-ال-ت-ع-اون م-ع
شس- -رك- -ة سس -ون -ط -راك و م -ن -ت -دى
رؤوسساء اŸؤوسسسسات ‘ توزيع قفة
رمضس -ان ال -ت -ي وصس -لت ال-ب-ارح-ة
 100باŸائة أاي بنحو  58677قفة
رمضسان للفقراء واŸعوزين.
كششف والي الو’ية بهذه المناسشبة
أامام رؤوسشاء الدوائر والبلديات  ،بأان
توزيع هذه الحافÓت لكل من بعطة
 ،سشيدي زيان  ،تابÓط  ،بوعششيون ،
سش -ي -دي ن -ع -م -ان  ،ع-زي-ز  ،ب-وسش-ك-ن ،
ت- -ي -زي م -ه -دي  ،ووزرة  ،ج -اء ع -قب
م Ó-ح -ظ -ة ضش-ع-ف ال-ن-ق-ل ال-م-درسش-ي
بهذه البلديات و اإ’تفاق على جعل
قطاع التعليم والتكوين كأاولوية ،حيث
وافق المجلسس الششعبي الو’ئي ،منذ
عامين ،على رصشد اأ’موال الممكنة
لتحسشين مردودية اأ’قسشام الدراسشية
في اأ’طوار النهائية خاصشة ما تعلق
بالدعم وتحفيز التÓميذ النجباء من
منطلق أانه حان الوقت أ’ن تعطي
اإ’دارة ال- -م- -ث- -ل ب -ق -دوة ت Ó-م -ي -ذن -ا
النجباء.
اعتبر الوالي بأان مصشالحه ’حظت
تراجعا كبيرا في مادة الرياضشيات ،
اأ’م-ر ال-ذي أاج-ب-ر ال-ج-ه-ات ال-م-ع-نية
ع- -ل- -ى ت- -خصش -يصس اإ’م -ك -ان -ي -ات م -ع
المجلسس الششعبي الو’ئي في هذا
ال -م -وسش -م ال -دراسش -ي أ’ج -ل ت -ن -ظ-ي-م
مبادرة اأ’ولمبياد في هذه المادة
ال -ع -ل -م -ي -ة م -ن أاج -ل اب -راز ال -ن -ج-ب-اء
وتجنيد اأ’سشاتذة لمرافقتهم ميدانيا
م-ع ت-ح-ف-ي-ز ك-ل ط-رف ل-ب-ل-وغ ال-هدف

ال -م -نشش -ود  ،مشش -ي -را ال -ى أان -ه ق-د ت-م
اإ’تفاق أايضشا مع ادارة هذا المجلسس
الو’ئي لتحسشين المطاعم المدرسشية
والمياه الصشالحة للششرب ،بإاعتبار أان
ال - -و’ي - -ة ق - -د خصشصشت ب- -رن- -ام- -ج- -ا
اسشتعجاليا لتوزيع الماء الششروب عبر
ششاحنات صشحية.
أاكد مسشؤوول الجهاز التنفيذي في
ك-ل-م-ة ت-وج-ي-ه-ية للمنتخبين المحليين
بأان المسشتقبل هو في خدمة أابناء
الششعب  ،حيث جاءت بحسشبه مبادرة
ت -خصش -يصس ه -ذه ال -ح -اف Ó-ت ل -ل-ن-ق-ل
ال - -م- -درسش- -ي م- -ع ب- -داي- -ة ال- -م- -وسش- -م
الدراسشي ،سشواء بششراء من حسشاب
ميزانية البلديات أاو عن طريق الكراء
ل -دى ال -خ -واصس ،م -ع -ت -ب -را ب -أان ه -ذه
ال-حصش-ة ال-مسش-م-ل-ة ل-ل-ب-ل-دي-ات التي ’
تتوفر على الثانويات والمتوسشطات
ب- -الشش- -ط- -ر اأ’ول ل -ن -ق -ل ال -ت Ó-م -ي -ذ،
القاطنين بعيدا عن مقار البلديات،
مسشتطردا حديثه بأانه خÓل هذا
الششهر تم مناقششة وضشعية ميزانيات
البلديات مع اأ’مين العام بعد تفقد
ك -ل ال -ب -ل -دي -ات  ،ح -يث ت-ب-ي-ن وج-ود
مشش -ك -ل -ة ع -دم ا’سش -ت -ه Ó-ك ال-ك-ب-ي-ر
Óم-وال ال-م-رصش-ودة ،م-تسش-ائ Ó-ع-ن
ل -أ

الخلل في مسشأالة نقصس اإ’نفاق ،
داع -ي -ا ف -ي ه -ذا الصش -دد إال-ى وج-وب
صشرف كل ذلك خصشوصشا إاذا ما تعلق
اأ’م-ر ب-ال-ت-م-درسس ال-حسش-ن ل-ل-ت-ل-م-ي-ذ
وتحسشين اإ’طار المعيششي للمواطن ،
معرجا على برنامج اإ’صشطياف ،
قائ « :Óلقد طلبنا من مدير الششباب
والرياضشة التنسشيق مع رؤوسشاء الدوائر
لنقل اأ’طفال نحو ششواطىء تيبازة
م -ن أاج -ل ال -ح -د م -ن مشش -ك -ل -ة غ -رق
اأ’ط - -ف - -ال ف - -ي السش- -دود ،ح- -يث ت- -م
تخصشيصس مكان أ’بناء هذه الو’ية
السشاحلية» ،مؤوكدا في هذا السشياق
ب -أان ه-ن-اك  200ح-اف-ل-ة ل-لقيام بهذا
ال -ب -رن -ام -ج الصش -ي -ف -ي ،دون اه -م -ال
التأامين ،على اأنه يتم القيام بذلك من
خÓل تسشخير هذه المركبات أاو كراء
ح -اف Ó-ت ل-دى ال-خ-واصس ،ح-ت-ى ي-ت-م
تأاطير أابناء الو’ية وعدم تركهم في
حالة التيهان ،كما أانه تم تخصشيصس
حصشة من المخيمات الصشيفية أ’بناء
الهضشاب العليا  ،منبها بأانه يمكن لها
اسش- - -ت- - -ع - -م - -ال أام - -وال ال - -خ - -دم - -ات
اإ’ج -ت -م -اع-ي-ة إ’ن-ج-اح ه-ك-ذا ب-رام-ج
ت -رف -ي -ه -ي -ة م -ن أاج -ل ال -ت -ن-ف-يسس ع-ن
أاب -ن -ائ -ن-ا ،م-ن م-ن-ط-ل-ق أان السش-ل-ط-ات

المحلية مسشؤوولة عن مسشتقبل الو’ية
وشش -ب -اب -ه -ا وال -وط -ن  ،م -ط -م-ئ-ن-ا ب-أان
ال -م -وسش-م ال-دراسش-ي ال-ق-ادم سش-ي-ك-ون
ب -أاك -ث -ر أاري -ح -ي -ة م -ن خÓ-ل ف-ت-ح 05
ثانويات و  03ابتدائيات عبر ربوع
الو’ية من أاجل القفز على مششكلة
ال- -ن- -ق- -ل ال- -م- -درسش- -ي و اإ’ك- -ت- -ظ -اظ
وتحسشين المسشتوى واأ’داء .
دعا العياضشي رئيسس بلدية تابÓط
إالى تدعيم حظيرة بلديته بحافÓت
أاخرى من ميزانية البلدية ،كما أانه
سش-ي-ت-م م-ح-اسش-ب-ت-ه ال-م-رة القادمة في
ح-ال ت-قصش-ي-ره ف-ي ع-دم اق-ت-ن-اء م-ث-ل
ه -ذه ال -م -رك -ب -ات ،م -ع اسش -راع -ه ف-ي
اسشتÓم مششروع مقر بلدية عاصشمة
الدائرة يكون في مسشتوى عراقة هذه
البلدية ،كما أامر رئيسس بلدية سشيدي
زي -ان إال -ى ضش -رورة ان-ج-از ال-ط-رق-ات
لتسشهيل تنقل المواطنين  ،في حين
حث رئيسس بلدية بعطة الجبلية إالى
ترششيد اإ’نفاق العام  ،إاذ بحسشبه
ي -جب أان ت -ذهب أام -وال ب -ل-دي-ت-ه إال-ى
وضشع أاعمدة اإ’نارة العمومية قرب
السشكنات اآ’هلة بالمواطنين .
على صشعيد آاخر ،كششف اأ’مين العام
ال- -ذي ه- -و بصش- -دد اج- -راء ث- -ورة ف -ي
ع -ق -ل-ن-ة تسش-ي-ي-ر ال-ب-ل-دي-ات ب-أان و’ي-ة
ال -م-دي-ة اسش-ت-ف-ادت م-ن غÓ-ف م-ال-ي
قارب الـ  700مليار سشنتيم من أاجل
تمويل المششاريع ،غير أان مصشالحه
’حظت تأاخرا كبيرا غير مبرر في
انجاز المششاريع ،حاثا بدوره رؤوسشاء
ال -ب -ل -دي -ات ع-ل-ى اسش-ت-هÓ-ك اأ’م-وال
المرصشدة في سشنتها المالية حتى ’
تترتب عن ذلك مششاكل مالية.

اŸدية :عباسس .م األمÚ

سسجل فÓحو منطقة نقاوسش وأاولد سسي
سس -ل -ي -م -ان وسس -ف-ي-ان ب-ولي-ة ب-ات-ن-ة ،ت-راج-ع-ا
كبÒا ‘ إانتاج فاكهة اŸشسمشش والتي كانت
“ّون السسوق الوطنية ،خÓل سسنوات خلت،
وأارج -ع ب -عضش م -ن –دث -ن -ا إال-ي-ه-م السس-بب ‘
ذلك إا ¤ت -غ -ي Òب -عضش ال-فÓ-ح Úنشس-اط-ه-م
ال -ف Ó-ح-ي واسس-ت-م-رار م-ع-ان-اة ال-فÓ-ح Úم-ن
مشساكل نقصش مياه السسقي الفÓحي ،بسسبب
ع- -دم Œسس -ي -د ب -عضش اŸشس -اري -ع ال -ت -ن -م -وي -ة
ال- -فÓ- -ح -ي -ة ا◊ي -وي -ة اŸه -م -ة ،ع -ل -ى غ -رار
مشس -اري -ع ا◊واج -ز اŸائ -ي -ة ال -ت-ي ك-ان ي-ع-ل-ق
عليها الفÓحون آامال كبÒة للنهوضش بهاته
الشسعبة الفÓحية اŸهمة.

باتنةŸ :وششي حمزة

يعتبر مششروع سشد تابقارت من بين أاهم المششاريع
التي لم تتضشح بعد الرؤوية بششأانها في ظل نقصس
ال -م -وارد ال -م -ال -ي -ة ،إاضش -اف -ة إال -ى ن -قصس ال -ت-غ-ط-ي-ة
ب-ال-ك-ه-رب-اء ال-ري-ف-ي-ة والÓ-زم-ة ل-تشش-غ-يل المضشخات
واسشتخراج مياه اآ’بار الموجودة.
كششف بعضس الفÓحين بالمنطقة عن إالى بذلهم
لمجهودات كبيرة لمواجهة ششح الموارد المائية من
خÓل إاتباعهم لتقنيات تقطير الماء التي تسشاعد
على ترششيد اسشتغÓلها  ،خاصشة بعد رفضس مصشالح
مديرية الري منحهم تراخيصس لحفر اآ’بار حيث
تششترط عليهم ذات المصشالح ا’جتماع في إاطار
جمعيات وتعاونيات فÓحية لتمكينهم من رخصس
حفر اآ’بار ا’رتوازية ،كون المنطقة تعيشس تراجعا
كبيرا للمياه الجوفية مما يهدد مسشتقبل المنطقة
في هاته المادة الحيوية.
أاششارت مصشادرنا إالى وجود ما نسشبته  25بالمائة
من المسشاحات المنتجة لفاكهة المششمشس في و’ية
باتنة ما يعادل  4.400هكتار ،حيث كششفت حملة
ج-ن-ي ال-مشش-مشس ل-ه-ذا ال-م-وسش-م ب-ع-اصش-مة ا’وراسس
باتنة خاصشة بدوائر نقاوسس ،أاو’د سشي سشليمان
ورأاسس العيون عن تراجع كبير في ذلك ،بنسشب

مختلفة من منطقة أ’خرى حيث وصشل إالى حد 80
ب-ال-م-ائ-ة ف-ي ب-عضس ال-م-ن-اط-ق ع-ل-ى غ-رار م-ن-ط-ق-ة
سش -ف -ي -ان ال-ت-ي ه-وت ب-ه-ا مسش-اح-ة اإ’ن-ت-اج م-ن 900
ه -ك -ت-ار إال-ى  600ه -ك-ت-ار ،خÓ-ل ال-ثÓ-ث سش-ن-وات
اأ’خيرة.

 5أاطباء صسينيين جدد بمسستشسفى
«مريم بوعتورة»

ت -دع -مت ال -م -ؤوسشسش -ة ا’سش -تشش -ف -ائ -ي -ة ال -ع -م -وم-ي-ة
ال-م-ت-خصشصش-ة ف-ي ال-ت-ول-ي-د م-ري-م ب-وع-ت-ورة ب-ب-اتنة،
بطاقم طبي جديد قادم من دولة الصشين في إاطار
الششراكة الصشحية بين الجزائر والصشين من أاجل
تبادل الخبرات في مجال توليد النسشاء واأ’مومة
والطفولة ،حيث يتكون الفريق الطبي الذي خلف
طاقما طبيا صشينيا أاخر بعد انتهاء مدة تواجده
بالمؤوسشسشة من  5أاطباء مختصشين في طب النسشاء
والتوليد لمدة سشنتين.
ي-ع-ت-ب-ر ال-ط-اق-م ال-ط-ب-ي الصش-يني الجديد ،خامسس
دفعة تسشتقبلها المؤوسشسشة اإ’سشتششفائية بعد أاربع
دفعات خدمت بالمؤوسشسشة منذ فتح العيادة التي
تتوفر على  280سشرير موزعة على  3مصشالح لكل
مصشلحة دور هام في مرافقة المرأاة الحامل حيث
تسشتقبل العيادة يوميا  250امرأاة حامل والتي تأاتي
من عدة و’يات مجاورة لباتنة على غرار خنششلة،
بسشكرة وأام البواقي ،منها  70توضشع تحت العناية
لتجهيزها لوضشع الحمل ،و 14أاخرى تخضشع للو’دة
القيصشرية بششكل يومي ،اأ’مر الذي حول العيادة
إالى قطب جهوي رائد في توليد النسشاء ،حيث توفر
م -ث  Ó-مصش -ل-ح-ة اأ’م-وم-ة وال-ت-ول-ي-د  180سش -ري-ر و
مصش -ل -ح -ة ال -رضش -ع ح -دي-ث-ي ال-و’دة  47سش -ري-را و
مصش -ل -ح-ة طب اأ’ط-ف-ال  39سش-ري-را ،ك-م-ا تسش-تقبل
مصشلحة طب اأ’طفال لوحدها  200طفل يوميا،
منهم من يخضشع للفحوصشات الطبية المختلفة ويتم
التكفل بهم من حيث ا’سشتعجا’ت أاو المكوث في
العيادة للعÓج.

ولية ا÷زائر تلتزم بضسمان اŸداومة خÓل يومي العيد

توف ـ ÒاŸـواد الغذائية واسسع ـة ا’سسته ـ ـÓك

ات- -خ- -ذت ولي- -ة ا÷زائ- -ر– ،سس -ب -ا
لÓ- -ح- -ت- -ف- -ال ب- -ع- -ي- -د ال -ف -ط -ر اŸب -ارك،
بالتنسسيق مع ﬂتلف الهيئات اÙلية،
ك -اف -ة ال -ت -داب Òال -ت -ن -ظ -ي -م-ي-ة لضس-م-ان
لسس -اسس -ي -ة
ت- -وف Òك- -اف- -ة اŸت- -ط- -ل- -ب -ات ا أ
ل - -ل - -م- -واط- -ن ‘ Úظ- -ل ج- -و م- -ن ال- -ف- -رح
لمان.
وا أ

ا÷زائر :آاسشيا مني

يتعلق اأ’مر ،بحسشب ما أافادت به مصشالح و’ية
ال- -ج- -زائ- -ر ،بضش- -م- -ان ال -ح -د اأ’دن -ى ل -ل -خ -دم -ة
واسشتمرار المرفق العام الجواري’ ،سشيما عن
طريق توفير المواد الغذائية اأ’سشاسشية واسشعة
ا’سش -ت -هÓ-ك ،ح-يث ت-ق-رر تسش-خ-ي-ر  4660تاجر
بموجب القرار الو’ئي رقم  ،3431المؤورخ في
 2017-6-6لضش -م-ان ت-م-وي-ن ال-م-واط-ن-ي-ن ب-ه-ذه
المواد ،من بينهم  543خباز 2452 ،بائع مواد
غذائية عامة وخضشر وفواكه ،مع تجنيد 192
عون مراقبة للتحقيق والتأاكيد من فتح المحÓت
المعنية واتخاذ العقوبات المنصشوصس عليها.
كما تم تسشخير  11وحدة إ’نتاج الحليب و8
م-ط-اح-ن ،ال-ت-م-وي-ن ب-ال-م-واد ال-ط-اقوية ،التزويد

بالكهرباء والغاز ،النقل ،النظافة العمومية ورفع
النفايات المنزلية ،الخدمات القاعدية ،التزويد
بالمياه الصشالحة للششرب بصشفة منتظمة نوعا
وكما ،مع وضشع حيز التنفيذ ترتيبات لتموين
المواطنين بالماء الششروب عن طريق الصشهاريج
في حالة انقطاع طارئ للششبكة.
كما تم تششكيل فرق للتدخل وإاصشÓح ا’عطاب
المسشتعجلة مع تسشخير كل المؤوسشسشات الو’ئية
’سشيما تلك التي لها صشلة بتسشيير المرفق العام
وال -خ -دم -ات ال -ق -اع-دي-ة ،ع-ل-ى غ-رار ال-ن-ظ-اف-ة،
اإ’ن -ارة ال -ع -م -وم -ي-ة ،اأ’ث-اث ال-حضش-ري ،صش-ي-ان-ة
ال-ط-رق ،ال-مسش-اح-ات ال-خضش-راء ،تسش-ي-ي-ر حظائر
السشيارات والمرور.
من جهة أاخرى ،تقرر وضشع مداومات عملية
تشش -رف ع -ل -ي -ه -ا إاط-ارات م-ؤوه-ل-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى
ا’دارات وال-م-ؤوسشسش-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ال-م-حلية ،مع
ال- -ت- -أاك- -ي- -د ع -ل -ى ضش -رورة ال -ت -نسش -ي -ق وا’تصش -ال
ال-مشش-ت-رك م-اب-ي-ن ال-مصش-ال-ح .ن-ظ-را لخصشوصشية
هذه المناسشبة الدينية ،فقد تم اعطاء التعليمات
الÓزمة للمصشالح والهيئات المختصشة وتأامينها
مع تفعيل عمل أاجهزة المراقبة والعمران لمنع
انجاز أاي بناء فوضشوي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تعالج أاك Èمشسكل تعرفه البشسرية ‘ تاريخها

قمة كامبال للتضسامن مع ألÓجئ Úيومي أÿميسس وأ÷معة
أامواج من البشسر تهدد السسلم والسستقرار العاŸيÚ
أاين التزامات اÛموعة الدولية لتطبيق إاعÓن نيويورك  2016؟

الشس- -عب /ال- -وك- -الت :أان -ظ -ار ال -ع -ا⁄
لوغندية كمبال
متجهة ا ¤العاصسمة ا أ
حيث تعقد قمة التضسامن مع الÓجئÚ
ل-ل-ن-ظ-ر ‘ اك Èمشس-ك-ل ت-ع-يشس-ه اŸعمورة
بسس - - - - - -بب ا◊روب وال - - - - - -ن - - - - - -زاع- - - - - -ات
والضس-ط-راب-ات م-ول-دة العنف والتوتر.
ق -م -ة ك -م -ب -ال ال-ت-ي يشس-ارك ف-ي-ه-ا ع-ب-د
ال-ق-ادر مسس-اه-ل وزي-ر اÿارج-ي-ة ‡ثÓ
ل- -رئ- -يسس ا÷م- -ه -وري -ة م -راف -ع -ا ◊ل -ول
ل- - -ل- - -م Ó- -ي ÚاŸتشس - -ردي - -ن وال - -ن - -ازحÚ
لسستئصسال الداء من أاسساسسه وجذوره.
يشسرف على تنظيم القمة مناصسفة الرئيسس
ا’وغ -ن -دي ي -وري م-وسس-ي-ف-ي-ن-ي واأ’م Úال-ع-ام
ا’‡ي ان - - -ت - - -ون - - -ي - - -و غ - - -وتÒيسس ب - - -ه- - -دف
ب-حث«اŸسس-ائ-ل اŸت-ع-ل-ق-ة بتطبيق ا’لتزامات
اŸتضسمنة ‘ إاعÓن نيويورك حول الÓجئÚ
واŸهاجرين اŸصسادق عليه من قبل ا÷معية
 ·ÓاŸتحدة ‘ سسبتم.»2016 È
العامة ل أ
 ·ÓاŸتحدة قد دعا
كان اأ’م Úالعام ل أ
اÛتمع الدو‹ أانطونيو غوتÒيشس إا ¤إاعادة
ت -رسس -ي -خ ال -ن -ظ -ام ال-دو‹ ◊م-اي-ة الÓ-ج-ئ،Ú
والعمل على إاتاحة إ’قامة مسستقبل أافضسل.
وجه اأ’م Úالعام Ãناسسبة اليوم العاŸي
لÓ-ج-ئ Úال-ي-وم خ-ط-اب-ه إا ¤ال-بÓ-د اŸضس-ي-ف-ة
لÓجئ ،Úمؤوكداً إان الفارين من تلك الظروف
’ ي -ف -ق -دون أاحÓ-م-ه-م م-ن أاج-ل أاط-ف-ال-ه-م أاو
رغ -ب -ت -ه -م ‘ –سس Úال -ع -ا ⁄و’ ي -ط-ل-ب-ون إا’
ال -دع -م وال -تضس -ام -ن .ط -الب ب-إاع-ادة ت-رسس-ي-خ

سس Ó-م -ة ال -ن -ظ -ام ال -دو‹ ◊م -اي -ة ال Ó-ج-ئÚ
إ’تاحة فرصسة للجميع إ’قامة مسستقبل أافضسل.
كما وجه مؤوخرا رسسالة Ãناسسبة بدء العد
التناز‹ لفÎة اŸائة يوم التي تفصسلنا عن
ال -ي -وم ال -دو‹ ل -لسس Ó-م ‘  13ج -وان ›ددا
موقفه من هذه الوضسعية.
ق -ال ا’م Úال -ع -ام ‘ رسس -ال -ت -ه« :ب-ع-د أان
تسسلمت مهامي كأام Úعام ‘ جانفي من هذا
العام ،كان أاول عمل قمت به هو إاصسدار نداء
من أاجل السسÓم ،نداء للمواطن Úوا◊كومات
والقادة ‘ كل مكان لوضسع السسÓم ‘ صسدارة
اأ’ولويات».
أاضساف غوتÒيسس « :فاليوم الدو‹ للسسÓم،
ال -ذي ي -ح -ت -ف -ل ب -ه ك-ل ع-ام ‘  21سسبتم،È
يجسسد تطلعاتنا اŸشسÎكة إا ¤إانهاء اŸعاناة
ال -ت -ي ’ داع -ي ل -ه -ا ال -ن-اج-م-ة ع-ن ال-ن-زاع-ات
اŸسسلحة .فهو يتيح ◊ظة لشسعوب العا ⁄لكي
تعÎف بالروابط التي Œمع بينها ،بصسرف
النظر عن بلدانها اأ’صسلية .وهو اليوم الذي
تدعو فيه اأ’· اŸتحدة إا ¤وقف إاطÓق
ال -ن -ار ع -ل -ى م -دار  24سس-اع-ة ع-ل-ى الصس-ع-ي-د
العاŸي ،على أامل أان يفضسي يوم من السسÓم
إا ¤يوم آاخر ،يعقبه يوم مثله ،ثم ‘ نهاية
اŸطاف إا ¤إاسسكات دوي اأ’سسلحة.
واصس -ل غ -وتÒيسس« :ل -ك -ن –ق -ي -ق السس Ó-م
ي- -ت- -ط- -لب أاك Ìم- -ن ›رد وضس- -ع اأ’سس- -ل -ح -ة.
ف -السس Ó-م ا◊ق-ي-ق-ي ي-ق-تضس-ي إاق-ام-ة ا÷سس-ور
ومكافحة التمييز والدفاع عن حقوق اإ’نسسان

÷ميع شسعوب العا».⁄
ل -ه -ذا السس -بب سس -ي -ك-ون م-وضس-وع ال-ي-وم
الدو‹ للسسÓم لهذا العام هو« :معا من أاجل
السس Ó- -م :ا’حÎام والسسÓ- -م- -ة وال- -ك- -رام- -ة
ل -ل -ج -م-ي-ع» ،م-ع الÎك-ي-ز ب-وج-ه خ-اصس ع-ل-ى
ﬁن -ة ال Ó-ج -ئ ÚواŸه -اج -ري -ن ‘ ج -م -ي-ع
أارجاء العا .⁄وإان التزامنا كمجتمع دو‹
هو ضسمان حصسول كل فرد ‡ن يجÈون
على الفرار من ديارهم على ا◊ماية التي
يسستحقها Ãوجب القانون الدو‹ .وواجبنا
ك - -أاسس - -رة بشس - -ري - -ة ه - -و إاح Ó- -ل ال t- -ل- -ط- -ف
sﬁل اÿوف.
على مدى الـ  100يوم القادمة ،دعونا
ن -ت -ذك -ر أان اÓŸي Úم -ن أاف -راد ›ت -م -ع -ن-ا
الضسعفاء ،الذين فقد كث Òمنهم كل شسيء،
يحتاجون إا ¤تفهمنا ومسساعدتنا .لنعمل
معا على وضسع اسسÎاتيجية بشسأان ما Áكننا
ال-ق-ي-ام ب-ه Ÿسس-اع-دت-ه-م .ول-ن-عÎف بالطرق
ال -ع -دي -دة ال -ت -ي يسس -ه -م-ون ب-ه-ا ‘ ال-ب-ل-دان
واÛت- -م- -ع- -ات اŸضس- -ي- -ف -ة ل -ه -م ويشس t-دون
عضس -ده -ا .ول -نضس -اِع -ف ج -ه -ودن -ا Ÿع -ا÷ة
’سسباب ا÷ذرية للنزاعات ،ولنَمضِس قدما
اأ
ب -ع-م-ل-ن-ا م-ن أاج-ل –ق-ي-ق أاه-داف ال-ت-ن-م-ي-ة
اŸسستدامة ،ونشسدد تركيزنا على منع العنف
’ول .بفتح قلوبنا وتكاتفنا ومuد
‘ اŸقام ا أ
أايدينا إا ¤الÓجئ ÚواŸهاجرين ،نسستطيع
أان ن -قÎب م -ن –ق -ي -ق السس Ó-م وا’زده -ار
وا◊ماية للجميع.

وزراء انسسحبوا وسسط –قيق ‘ قضسايا فسساد

حكومة فرنسسية دون أأسسماء مثÒة للجدل
اسس -ت -ق-ال أارب-ع-ة وزراء ف-رنسس-ي ÚخÓ-ل
ثÓثة أايام بينهم ثÓثة من ا◊زب الوسسطي
«ا◊ركة الدÁوقراطية» (مود )ËاŸتحالف
م- -ع ال- -رئ- -يسس إاÁان- -وي- -ل م- -اك- -رون ب- -ع- -دم- -ا
لرسساء معايÒ
اضسطروا للرحيل اثر توجه إ
أاخÓقية للحياة العامة ‘ أاوج اعادة تشسكيل
لح - -د ‘
ا◊ك- - -وم - -ة .م - -ن - -ذ ف - -وز ح - -زب - -ه ا أ
النتخابات التشسريعية التي أاعطته غالبية
صس -ري -ح -ة ،ي -ع -م -ل ال-رئ-يسس ال-ف-رنسس-ي ع-ل-ى
تعديل وزاري كان يرتقب ان يكون ﬁدودا
لكنه أاتسسع أاك‡ Ìا كان متوقعا.
بحسسب عدة وسسائل اعÓم فإان إاعÓن وزيرة
القوات اŸسسلحة سسيلفي غو’ر اŸفاجىء الثÓثاء
انسس -ح -اب -ه -ا ع -ل-ى خ-ل-ف-ي-ة قضس-ي-ة وظ-ائ-ف وه-م-ي-ة
مفÎضسة ‘ الŸÈان اأ’وروبي هو الذي غ Òمسسار
ا’مور.
ب -ع -دم -ا أاوضس -حت ب -أان ه -ذا ال -ق-رار «دواف-ع-ه
شسخصسية» ،قرر وزير العدل فرنسسوا بايرو ا◊ليف

الرئيسسي للرئيسس ماكرون ووزيرة الشسؤوون ا’وروبية
ماريال دو سسارنيه ،الذراع اليمنى لبايرو ،اللذان
ورد اسسماهما ايضسا ‘ التحقيق القضسائي ا÷اري
حول ‡ارسسات حزب «مود »Ëا’نسسحاب ايضسا.
بايرو ودو سسارنيه يعدان من ركائز هذا ا◊زب
الوسسطي الذي يطاله –قيق “هيدي فتح ‘ 9
جوان بعد بÓغ من النيابة .وسسيحدد التحقيق ما
اذا كان ا◊زب وظف أاشسخاصسا يعملون ‘ فرنسسا
على نفقات الŸÈان ا’وروبي بعقود مسساعدين
برŸاني Úاوروبي.Ú
هذه القضسية تعتﬁ Èرجة بشسكل أاسساسسي أ’ن
بايرو كان يشسرف على مشسروع قانون يحدد معايÒ
أاخÓقية للحياة العامة وضسع كنتيجة لتحالفه مع
م- -اك- -رون ال- -ذي ج -ع -ل م -ن ه -ذه اŸسس -أال -ة إاح -دى
أاولوياته .كما اورد مصسدر ‘ حزب «مود »Ëان دو
سس -ارن -ي -ه ال -ت -ي ان-ت-خ-بت اأ’ح-د ن-ائ-ب-ة ع-ن ب-اريسس
سستتفرغ لÎؤوسس كتلة حزبها ‘ ا÷معية الوطنية.
من اŸتوقع ان يحقق القضساء مع بايرو وماريال دو

ع Èألعا⁄

سسارنيه ‘ إاطار قضسية «اسستغÓل الثقة» .الثÓثاء
أاع-ل-نت سس-ي-ل-ف-ي غ-و’ر اسس-ت-ق-ال-تها لتتفرغ للتحقيق
حول الوظائف الوهمية اŸفÎضسة داخل «مود.»Ë

حكومة متوازنة
اضسطر وزير آاخر هو ريشسار فÒان ا’شسÎاكي
السسابق الذي أاعيد انتخابه نائبا –ت راية ا◊زب
الرئاسسي «ا ¤ا’مام» ،ا ¤ا’سستقالة أايضسا بعدما
تصس -دى ل -فÎة ط -وي -ل -ة ل-دع-وات م-ت-ك-ررة م-ن أاج-ل
اسستقالته .فÒان الذي رافق ماكرون ‘ مسسÒته
نحو السسلطة ،مسستهدف بتحقيق “هيدي بشسبهات
Ãحاباة قد تكون اسستفادت منها زوجته ‘ عملية
عقارية .بعد رحيل ثÓثة وزراء ينتمون ا ¤حزب»
م -ود ،»Ëت -ط -رح تسس -اؤو’ت ح -ول مشس -ارك -ة ا◊زب
الوسسطي ‘ ا◊كومة ا÷ديدة التي اعلنت ،أامسس،
وتضس -م أاشس -خ -اصس -ا ي -ن -ت -م -ون ا ¤ال -ي -م Úوال -يسس -ار
والوسسط.

 ·ÓاŸتحدة ‘ ليبيا وتشسرف على
رئاسسة البعثة السسياسسية ل أ
اŸفاوضسات الرامية للتوصسل إا ¤اتفاق على تشسكيل حكومة
وحدة وطنية ‘ هذا البلد.

أللبنا Êغسسان سسÓمة مبعوثًا إأ ¤ليبيا

إأسسبانيا تعتقل مغربيا بتهمة أإلرهاب

@ نيويورك  :وافق ›لسس اأ’من الدو‹ ،على تعيÚ
اأ’سستاذ ا÷امعي ووزير الثقافة اللبنا Êاأ’سسبق غسسان سسÓمة
ŸÓا Êمارتن كوبلر الذي
 ·ÓاŸتحدة إا ¤ليبيا خلفاً ل أ
مبعوثا ل أ
يقود البعثة اأ’‡ية منذ نوفم.2015 È
ويتّوج هذا التعي 4 Úأاشسهر من البحث عن شسخصسية تتو¤

@ مدريد  :قالت ا◊كومة ا’سسبانية إان الشسرطة اعتقلت
مغربيا ( 32عاما) ‘ مداهمة وسسط العاصسمة مدريد «لتطرفه
الشسديد» ،مشسÒة إا ¤امتÓكه كتيب عن التفجÒات ا’نتحارية.
قالت وزارة الداخلية ‘ بيان إان الشسرطة اعتقلت أايضسا مغربيÚ
آاخرين يبلغان من العمر  38و 33عاما كانا يعيشسان مع الرجل

العدد
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أحتجاجات ليلية إلطÓق سسرأح أŸعتقلÚ
ت-واصس-لت الح-ت-ج-اج-ات اŸطالبة بإاطÓق
سس- -راح م- -ع -ت -ق -ل -ي ح -راك ال -ري -ف اŸغ -رب -ي،
وأاكدت ÷ان التنسسيق “سسكها بالشسارع إا¤
غ -اي -ة –ق -ي -ق اŸط -الب ال -رئ-يسس-ي-ة ‘ ،وقت
لم-ن اع-ت-ق-ال اŸتظاهرين،
واصس-لت أاج-ه-زة ا أ
‡ا يوحي ببقاء الوضسع على حاله وغياب
أادنى شسروط التهدئة.
شسهدت مدينة ا◊سسيمة وأاغلب أاحياء الريف،
ليلة أامسس ،مظاهرات سسلمية حاشسدة÷ ،أا فيها
اÙتجون إا ¤أاسساليب جديدة ،إ’يصسال صسوتهم
وال-ت-ن-دي-د Ãم-ارسس-ات السس-ل-ط-ات خ-اصس-ة م-ا ت-ع-لق
Ãواصسلة سسلسسلة ا’عتقا’ت.
دع- -ا ع -دة نشس -ط -اء ع Èشس -ب -ك -ات ال -ت -واصس -ل
ا’جتماعي إا ¤وقفات احتجاجية Ãناسسبة الليلة
 27لشسهر رمضسان الكر ،Ëوقالوا «سسيكون هناك
شسكل احتجاجي ابداعي جديد عبارة عن اطفاء
ا’نارات او ا’ضسواء Ÿدة سساعة مع إاصسدار ضسجيج
بأادوات منزلية من البيوت».
توعد النشسطاء باحتجاجات واسسعة صسبيحة
ع-ي-د ال-ف-ط-ر وك-ت-ب-وا «سس-ي-ك-ون الشسكل ا’حتجاجي
ع -ب -ارة ع -ن ن -زول م -ك -ث -ف ا ¤ا◊سس -ي -م -ة م-ن ك-ل
جماعات ا’قليم –ت شسعار ’ عيد حتى اطÓق
سس-راح ك-اف-ة م-ع-ت-ق-ل-ي ا◊راك الشس-ع-ب-ي ب-ال-ري-ف».
يتمسسك ا◊راك الشسعبي با◊سسيمة ،بإاطÓق سسراح
اŸعتقل Úبشسكل فوري ودون أاية شسروط ،كمطلب
رئيسسي قبل مباشسرة ا◊وار مع السسلطات اÙلية.
فيما شسكك البعضس ‘ نوايا هذه اأ’خÒة ‘
التوصسل إا ¤تهدئة اأ’وضساع بالنظر إا ¤اسستمرار
ا’ع -ت -ق -ا’ت وف -ق ع-دد اŸوق-وف Úم-ن-ذ  26ماي
اŸاضسي الـ  100موقوف بالسسجون.
حذرت هيئات حقوقية وﬁامون من الوضسع

ا’نسسا Êللمعتقل Úخاصسة بسسجن عكاشسة للدار
ال- -ب -يضس -اء ،ال -ذي ي -ن -زل ب -ه ق -ائ -د ا◊راك ن -اصس -ر
ال-زف-زا‘ ،ح-يث ي-ع-ان-ون م-ن م-ع-ام-ل-ة سس-ي-ئ-ة حيث
يوضسعون ‘ زنزانات انفرادية.
‘ اŸقابل أاكدت اŸبادرة اŸدنية من أاجل
الريف ÷نة غ Òحكومية ‘ اŸغرب ،إان نسسبة
–قيق مطالب حراك الريف من طرف ا◊كومة
اŸغربية بلغت 22باŸائة ‘ اŸتوسسط.
قالت اللجنة ،التي تضسم حقوقي Úوناشسط‘ Ú
اÛتمع اŸد ÊاŸغربي ،أان «فريق العمل التابع
لها قام بدراسسة  41من مطالب ا’حتجاجات ‘
الريف ،لتقييم مدى Œاوب الدولة معها ،وتوصّسل
إا ¤أان نسسبة Œسسيد تلك اŸطالب بلغت .»%22
أانشس -أات اŸب -ادرة اŸشس-ك-ل-ة م-ن ع-دة ج-م-ع-ي-ات
حقوقية ،أارضسية إالكÎونية لرصسد مطالب ا◊راك
الشسعبي بالريف اŸغربي ،وخلصست دراسستها إا¤
«نسسبة –قيق اŸطالب ا◊قوقية بلغت  25باŸائة
والتعليم  41باŸائة ،والصسحة  25باŸائة ،والثقافة
 18باŸائة ،والتشسغيل  0باŸائة ،والنقل وفك العزلة
 25باŸائة».
ف - -ي - -م - -ا ي - -ت - -ع ّ- -ل- -ق Ãا أاسس- -م- -ت- -ه بـ «اŸط- -الب
اŸسستعجلة» ،لفتت إا ¤أان «نسسبة –قيق مطلب
اإ’ف- -راج ع- -ن ج- -م- -ي -ع اŸع -ت -ق -ل Úع -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة
التظاهرات السسلمية بلغ  0باŸائة .تشسهد مدينة
ا◊سسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف،
شسما‹ اŸغرب ،احتجاجات متواصسلة منذ أاكتوبر
اŸاضس-ي ،ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-ال-ت-ن-م-ي-ة و»رف-ع ال-ت-ه-م-يشس»
وﬁارب -ة ال -فسس -اد ،وذلك إاث -ر وف -اة ت-اج-ر السس-مك
ﬁسسن فكري اŸنحدر من امزورن ،الذي قتل
طحنًا داخل شساحنة ÷مع النفايات ،خÓل ﬁاولته
ا’عتصسام بهاŸ ،نع مصسادرة أاسسماكه.

Óمﬁ Òمد بن نايف بن عبد العزيز
خلفا ل أ

ألعاهل ألسسعودي يعﬁ Úمد بن سسلمان ولّيا للعهد

أاع-ف-ى ال-ع-اه-ل السس-ع-ودي
اŸلك سسلمان بن عبد العزيز
‘ أامر ملكي أاصسدره ،صسباح
لرب-ع-اء ،إاب-ن شس-ق-يقه
أامسس ا أ
لمﬁ Òم -د ب -ن ن -اي-ف ب-ن
ا أ
ع-ب-د ال-ع-زي-ز م-ن م-ه-ام-ه Ãا
ف -ي -ه -ا ولي -ة ال -ع -ه-د ،وعÚ
‚له ﬁمد بن سسلمان وليا
للعهد ونائبا لرئيسس ›لسس
ال- - -وزراء م - -ع اح - -ت - -ف - -اظ - -ه
Ãنصسب وزير الدفاع.
ق- -ال اŸرسس- -وم اŸل- -ك- -ي ،إان
أامرا ملكيا صسدر بإاعفاء اأ’مÒ
ﬁمد بن نايف بن عبد العزيز
من و’ية العهد واختيار اأ’مÒ
ﬁم -د ب -ن سس -ل -م -ان ال -ب-ال-غ م-ن
العمر  31عاما خلفا له وذلك ‘
ت - -غ - -ي Òي - -ؤوك - -د أان ه- -ذا ا’خÒ
سسيكون ا◊اكم القادم للبÓد.
أاضس - -اف اŸرسس - -وم أان- -ه ”
أايضس -ا إاع -ف -اء اأ’مﬁ Òم -د ب -ن
ن -اي -ف م -ن م-نصسب ن-ائب رئ-يسس
›لسس ال- -وزراء وم- -نصسب وزي- -ر
الداخلية بينما ” تعي Úاأ’مÒ
ﬁمد بن سسلمان نائبا لرئيسس
›لسس ال- -وزراء م -ع اسس -ت -م -راره
وزيرا للدفاع.
جاء تعي Úاأ’مﬁ Òمد بن
سسلمان Ãوافقة هيئة البيعة بـ31
صس - -وت - -ا م- -ن أاصس- -ل  ،34وح -ت -ى
ﬁمد بن نايف بايع و‹ العهد
ا÷ديد الذي كان حتى وهو و‹
و‹ ال- -ع- -ه -د مسس -ؤوو’ ع -ن إادارة
ا◊رب ‘ اليمن ومسسؤوو’ كذلك
عن وضسع سسياسسة الطاقة وعن
خ- - -ط- - -ط إ’ع- - -داد اŸم- - -ل - -ك - -ة
للمسستقبل فيما بعد النفط.
إا ¤أان أاصسبح والده سسلمان بن
ع -ب -د ال -ع -زي -ز آال سس -ع -ود اŸلك
السس- -اب- -ع ل- -ل- -م -م -ل -ك -ة ال -ع -رب -ي -ة
السسعودية ‘ جانفي عام ،2015
 ⁄يكن كثÒون خارج اŸملكة
ي- -ع- -ل- -م -ون أاي شس -يء ع -ن اأ’مÒ
ﬁمد الذي بعد أاك Ìمن عامÚ
من توليه منصسب و‹ و‹ العهد
أاصس - - -ب - - -ح ال- - -ق- - -وة وراء ع- - -رشس
اŸملكة .خÓل العام اŸنصسرم
ع- - -زز اأ’مﬁ Òم- - -د صس - -ورت - -ه

اأ’ول ‘ الشسقة السسكنية.

مقاتلة من ألناتو أقÎبت من طائرة ألوزير
@ م -وسس-ك-و :ح-ل-قت م-ق-ات-لة إاف 16-ت-اب-ع-ة ◊ل-ف شس-مال
اأ’طلسسي بالقرب من طائرة تقل وزير الدفاع الروسسي سسÒغي
شسويغو فوق بحر البلطيق ،لكن أابعدتها طائرة عسسكرية روسسية.
أاضسافت الوكالة ،أان مقاتلة حلف اأ’طلسسي حاولت ا’قÎاب من
طائرة وزير الدفاع رغم أانها كانت –لق فوق مياه ﬁايدة،
وقالت إان شسويغو كان ‘ طريقه إا ¤جيب كاليننغراد الروسسي.

ال -ع -ام -ة ب -إاج -راء م -ق-ابÓ-ت م-ع
بعضس وسسائل اإ’عÓم الغربية.
يشسغل اأ’مﬁ Òمد منصسب
وزي- -ر ال- -دف- -اع وه- -و م -نصسب ‘
السسعودية يوفر Ÿن يتو’ه أاحد
أاك Èميزانيات السسÓح ‘ العا⁄
كما يجعله مسسؤوو’ عن اŸغامرة
ال - -عسس - -ك- -ري- -ة غ ÒاŸسس- -ب- -وق- -ة
للمملكة ‘ اليمن .يرأاسس اأ’مÒ
ﬁم - -د أايضس - -ا ›لسس الشس - -ؤوون
ا’ق-تصس-ادي-ة وال-ت-ن-مية السسعودي
الذي يضسم ›موعة من الوزراء
Óشسراف على
يلتقون أاسسبوعيا ل إ
ج -م-ي-ع ع-ن-اصس-ر السس-ي-اسس-ة ال-ت-ي
“سس ا’ق - -تصس- -اد أاو ال- -قضس- -اي- -ا
ا’ج- -ت- -م -اع -ي -ة م -ث -ل ال -ت -ع -ل -ي -م
والصسحة واإ’سسكان .كما يرأاسس
اÛلسس اأ’على لشسركة أارامكو
ل -يصس -ب -ح أاول ف -رد م -ن ال -ع -ائ -ل-ة
ا◊اك -م-ة يشس-رف م-ب-اشس-رة ع-ل-ى
الشسركة اŸملوكة للدولة.

أألم Òألشساب ألذي سسطع ‚مه
 ⁄ي - -ك - -ن اسس - -م ﬁم - -د ب - -ن
سس -ل -م -ان م -ع -روف -ا ل-ل-ع-ام-ة ق-ب-ل
ع -ام ،Úول -ك -ن ب -ع-د ت-و‹ وال-ده
اŸلك سس -ل-م-ان ب-ن ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ا◊كم ‘ السسعودية ‘ جانفي
 2015ب- -دأا ‚م- -ه ‘ السس -ط -وع
ب -ق -وة .ف -م -ن ه -و اأ’م Òالشس-اب
البالغ من العمر  32عاما والذي
أاصس -ب -ح ول -ي -ا ج -دي-دا ل-ل-ع-ه-د ‘
اŸملكة؟
سسطع ‚م ﬁمد بن سسلمان
غداة تعيينه ‘ منصسب و‹ و‹
ال-ع-ه-د ق-ب-ل ع-ام ،Úب-ع-د أاشس-ه-ر
قليلة من تسسلم والده سسلمان بن
عبد العزيز مقاليد ا◊كم مطلع
العام  2015إاثر وفاة اŸلك عبد
ال -ل -ه .ي -ع -تÈه ال -ب -عضس «ال -رج-ل
ال -ق -وي» ‘ السس-ع-ودي-ة ،ف-اأ’مÒ
ﬁمد بن سسلمان ‚ل العاهل
السسعودي ورئيسس ديوانه ووزير
الدفاع بات –ت اأ’ضسواء بشسكل
ك-ب Òم-ن-ذ ب-دء ع-م-ل-ي-ة «ع-اصسفة
ا◊زم» ‘ اليمن اÛاور.
ب-ع-د شس-ه-ري-ن م-ن اسس-تÓمه

حقيبة الدفاع خلفا لوالده الذي
أاصسبح ملكا ،وجد اأ’م Òالشساب
ن -فسس -ه ‘ الصس -ف -وف اأ’م -ام -ي -ة
ل-ل-ح-رب ال-ت-ي أاع-ل-ن-ت-ه-ا اŸم-لكة
على رأاسس –الف عربي واسسع
ضسد ا◊وثي26 ‘ Úمارسس.
’ يشسغل اأ’مﬁ Òمد بن
سس- -ل -م -ان م -نصسب وزي -ر ال -دف -اع
ف - -ق - -ط ،ب - -ل ه- -و أايضس- -ا رئ- -يسس
ال- -دي- -وان اŸل- -ك -ي واŸسس -تشس -ار
اÿاصس للملك ،كما أانه عضسو ‘
›لسس الشس - -ؤوون السس - -ي - -اسس - -ي - -ة
واأ’منية ورئيسس ›لسس الشسؤوون
ا’قتصسادية والتنمية.
يحمل اأ’مﬁ Òمد الذي
ي- - - - -نشس- - - - -ط ‘ اÛال اÒÿي
وم - - -ع - - -روف ع - - -ن- - -ه ا◊م- - -اسس
والطموح ،إاجازة ‘ ا◊قوق من
جامعة اŸلك سسعود وقد أاصسبح
‘  2009مسستشسارا خاصسا لوالده
الذي كان حينها أامÒا للرياضس
قبل أان يصسبح ‘  2013رئيسسا
لديوان والده الذي أاصسبح وليا
للعهد.
سسعى ﬁمد بن سسلمان إا¤
ت -ط -ب -ي-ق إاصسÓ-ح-ات اق-تصس-ادي-ة
واج -ت -م-اع-ي-ة ‘ اŸم-ل-ك-ة ،وه-و
صساحب «رؤوية  »2030الطموحة
التي تهدف إا ¤تنويع ا’قتصساد
ع Èالتقليل من ا’عتماد على
النفط أاو كما قال « إانهاء إادمان
اŸم- -ل- -ك- -ة ل- -ل- -ن- -ف- -ط « وج- -ذب
اسستثمارات ‘ قطاعات أاخرى
بينها الÎفيه ‘ دولة أاك Ìمن
نصسف سسكانها دون سسن الـ.25
ﬁمد بن سسلمان ولد ‘ 31
أاوت ،1985وهو ا’بن السسادسس
للعاهل السسعودي اŸلك سسلمان
بن عبد العزيز آال سسعود ،والدته
اأ’مÒة ف - -ه- -دة ب- -نت فÓ- -ح ب- -ن
سس -ل -ط -ان آال ح -ث -ل Úال -ع -ج-م-ي،
وجده أ’مه راكان بن حثل Úشسيخ
ق -ب -ي -ل -ة ال -ع -ج -م -ان .و‹ ال-ع-ه-د
م -ت -زوج م -ن اب -ن -ة ع -م-ه اأ’مÒة
سس- -ارة ب- -نت مشس- -ه- -ور ب- -ن ع -ب -د
ال -ع -زي -ز ،وأا‚ب م -ن -ه-ا سس-ل-م-ان
ومشسهور وفهدة ونور.

وقف أحكام بقضسية «ثÒأن وصسناف»Ò
@ القاهرة  :قررت اÙكمة الدسستورية العليا ‘ مصسر،
أامسس ،وقف كافة اأ’حكام القضسائية الصسادرة بشسأان اتفاقية
ترسسيم ا◊دود البحرية مع السسعودية بشسكل وقتي ◊ Úالفصسل
‘ تنازع اأ’حكام .ذكرت اأ’نباء أان « رئيسس اÙكمة الدسستورية
العليا أاصسدر أامرا وقتيا بوقف تنفيذ كل من ا◊كم الصسادر ‘
الدعوي Úرقمي  43709و 43866ببطÓن اتفاقية تعي Úا◊دود
البحرية ب Úمصسر والسسعودية واŸؤويد با◊كم الصسادر من دائرة
فحصس الطعون باÙكمة اإ’دارية العليا «.

ألخميسس  22جوأن  2017م
ألموأفق لـ  27رمضضان  1438هـ
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زيتو Êرئيسض ›لسض اŸنافسسة يطالب تدعيمه بالوسسائل

سسلوكات يومية!

حصضيلة  2016جاهزة وتقدم إأ ¤ألŸÈان وألوزير أأ’ول قريبا

«شضطارة» في غير محلها

أسضتقرأر سضوق أÿضضر وألفوأكه مع ترأجع ﬁسضوسض ‘ أأ’سضعار
«ألقانون يحدد بدقة صضÓحيات ›لسض أŸنافسضة و Áنع تدأخل ألصضÓحيات مع هيئات ألضضبط ألقطاعية»

أان- -ه -ى ›لسض اŸن -افسس -ة إاع -داد
ت- -ق -ري -ره ح -ول نشس -اط -ات -ه سس -ن -ة
 2016وه -و ج -اه-ز ل-ت-ق-دÁه إا¤
الŸÈان ب -غ -رف -ت -ي -ه وا ¤ال -وزي -ر
لول وكذا وزير التجارة قريبا
ا أ
طبقا Ÿا تقتضسيه أاحكام القانون
م -ث -ل -م -ا صس -رح ب-ه رئ-يسس-ه ع-م-ارة
زيتو ،ÊمشسÒا ‘ اتصسال أاجرته
م- - - - -ع- - - - -ه «الشس - - - -عب» أامسض إا ¤أان
التقرير السسنوي ينشسر أايضسا على
اŸوق -ع الل -كÎو Êل -ل-م-ج-لسض م-ن
اج- -ل ضس- -م- -ان شس- -ف- -اف -ي -ة اŸشس -ه -د
و“ك Úالشس - - - - -رك- - - - -اء Ãا ‘ ذلك
ج-م-ع-ي-ات اŸسس-ت-ه-ل-ك Úم-ن تقييم
هذه الهيئة.

سضعيد بن عياد
ع -ن م -ت-اب-ع-ت-ه Ÿؤوشض-رأت ألسض-وق ‘
رمضض - -ان أوضض- -ح زي- -ت- -و Êأن أÛلسس
ي -ت -وف-ر ع-ل-ى م-دي-ري-ة خ-اصض-ة م-ك-ل-ف-ة
Ãت -اب -ع-ة ومÓ-ح-ظ-ة وم-رأق-ب-ة ألسض-وق
وت- -ت -دخ -ل ‘ ضض -وء رصض -د ت -ذب -ذب أو
أخت’Óت تتعلق بقاعدة أŸنافسضة.
غ Òأنه أكد أن شضهر رمضضان “يز
هذه ألسضنة ،ما عدأ بالنسضبة لتذبذب
‘ سض- -وق أ◊ل -يب ‘ ب -عضس أل -و’ي -ات
وك -ذأ أخ -ت ’Ó-ت ‘ سض -وق أ’سض -م-نت،

بحالة أسضتقرأر منتظمة لسضوق أÿضضر
وألفوأكه إأ ¤درجة أن هناك منتجات
عرفت ترأجعا ﬁسضوسضا ‘ أأ’سضعار
‡ا أنعكسس إأيجابا لصضالح أŸسضتهلك
أ÷زأئري.
وأك -د زي -ت -و Êأن ›لسس أŸن-افسض-ة
ألذي يوصضف ‘ بلدأن أخرى «بدركي
ألسضوق» يقوم ‘ أأ’سضاسس بدور وقائي
Ÿك -اف -ح-ة ب-روز ت-ك-تÓ-ت أو سض-ل-وك-ات

أح -ت -ك -ار م-ن أي م-ؤوسضسض-ة أو م-ت-ع-ام-ل
أق- -تصض- -ادي يسض- -ع -ى م -ن ورأء ذلك إأ¤
ف- -رضس ألسض- -ع- -ر أل- -ذي ي -ح -دده حسضب
مصض -ل -ح -ت -ه ب -ل يصض-ل أأ’م-ر إأŒ ¤اوز
معيار أ÷ودة .وأضضاف يقول « نحاول
ق-در أإ’م-ك-ان-ي-ات أŸت-وف-رة ل-ل-م-جلسس
م -ن -ذ أن أسض-ت-أان-ف نشض-اط-ه سض-ن-ة 2013
ضضبط ألسضوق ومرأفقة أŸتعامل Úنحو
تنافسضية نزيهة».

حامد حمور

وع -ن أسض-ب-اب ت-ع-ط-ل دوره ب-ف-ع-ال-ي-ة
أف- -اد ﬁدث- -ن- -ا أن ›لسس أŸن- -افسض -ة
تعÎضضه مسضالة نقصس أإ’مكانيات ‡ا
يعيق فرضس نفسضه ‘ ألسضاحة ولذلك
 ⁄ي -ج -د ب -ع -د م -ك -ان -ت -ه ضض-م-ن أل-ه-رم
أŸؤوسضسضاتي بل يوأجه أحيانا ظروفا
تعطل عمله.
ون -ف -ى أن ي -ك -ون ه -ن-اك ت-دأخ-ل ‘
ألصضÓحيات ’ن ألقانون يحدد بدقة
صض Ó- - -ح - - -ي - - -ات ›لسس أŸن - - -افسض - - -ة
ويسض-ط-ره-ا ب-وضض-وح بشض-ك-ل Áن-ع-ه م-ن
ألتدخل ‘ صضÓحيات هيئات ألضضبط
ألقطاعية أأ’خرى وعددها ثمانية إأ¤
جانب ألعدألة ألتي تتدخل عند حدوث
ضضرر أو مطالبة أÿصضوم بالتعويضس
وع-دد م-ن أل-وزأرأت أŸع-ن-ي-ة م-ب-اشضرة
ب - -السض- -وق م- -ث- -ل ألصض- -ن- -اع- -ة ‘ ›ال
ألتقييسس.
Óشضارة تتزأيد حاجة ألسضوق لكل
ل إ
أŸنتجات إأ ¤توأجد ميدأŸ Êصضالح
وفرق ›لسس أŸنافسضة لتعزيز أآ’ليات
ألضض- -ب- -ط وت -ك -ريسس م -ن -اخ أŸن -افسض -ة
أل -ن-زي-ه-ة Ãا ي-ن-ع-كسس إأي-ج-اب-ا وبشض-ك-ل
م-ب-اشض-ر ع-ل-ى أŸسض-ت-ه-ل-ك Úم-ؤوسضسض-ات
وأف -رأد وي -ع -ط -ي دف -ع ل -ل -ن -م-و ‘ ظ-ل
أل -تصض -دي ل -ك -اف -ة أشض -ك -ال أ’ح -ت -ك -ار
وألغشس ألتي تضضر با÷ودة.

بولنوار رئيسض جمعية التجار وا◊رفي Úيرصسد مؤوشسرات رمضسان

 100أألف طن ◊وم و 10مÓي Úقنطار خضضر وفوأكه عرضضت ‘ أسضوأق أ÷ملة
وفرة وأنخفاضض أأ’سضعار من  20إأ 50 ¤دينارأ وتوقع ترأجع ألعرضض ‘ ألعيد
اع-ت Èال-ط-اه-ر ب-ول-ن-وار رئ-يسض
ا÷م- -ع- -ي- -ة ال- -وط- -ن- -ي -ة ل -ل -ت -ج -ار
وا◊رف- - -ي ،Úأان أاسس - -واق اÿضس - -ر
وال -ف -واك -ه وال -ل -ح-وم خÓ-ل شس-ه-ر
رمضس - - -ان ،ع - - -رفت اسس - - -ت - - -ق- - -رارا
ﬁسسوسسا و ⁄تسسجل أاي التهاب أاو
مضس-ارب-ة ،ك-اشس-ف-ا ‘ سس-ي-اق م-تصسل
أانه ” تسسويق أازيد من 10مÓيÚ
قنطار من اÿضسر والفواكه عÈ
أاسس -واق ا÷م -ل -ة ب -ي -ن-م-ا ال-ك-م-ي-ات
ال-ت-ي ع-رضست م-ن ال-ل-حوم ناهزت
لسس -ع -ار
 100أال- -ف ط -ن ‘ ،ح Úا أ
ب- -ال- -نسس- -ب- -ة ل- -ل- -خضس- -ر وال -ف -واك -ه
انخفضست بنحو  20و 30دينارا ‘
ال-ك-ي-ل-وغ-رام ال-واح-د و‘ ال-ل-ح-وم
البيضساء تراجعت ب 50دينارا.

فضضيلة بودريشش
توقع رئيسس أ÷معية ألوطنية للتجار
وأ◊رف -ي ،Úأن ت -ت-م-ك-ن أŸدأوم-ة م-ن
تغطية طلب أŸسضتهلك ÚخÓل يومي
ألعيد ،أما خÓل أأ’سضبوع أأ’ول بعد
ع- -ي -د أل -ف -ط -ر أŸب -ارك ،وي -رت -قب أن
يتقلصس حجم ألعرضس ،كون أŸنتجÚ
سض- -وف ي- -دخ- -ل -ون ‘ ع -ط -ل -ة ،وح -ت -ى
أŸوأط -ن Úق -ال أن -ه-م ي-ق-ت-ن-ون ك-ل م-ا

يلزمهم عشضية ألعيد ،وذكر بولنوأر ‘
نفسس ألسضياق أنه ” –ديد برنامج
مدأومة ألتجار يومي ألعيد من طرف
وزأرة أل -ت -ج -ارة ،ح -يث أوك-لت أŸه-م-ة
لنحو  35ألف و 876تاجر ،من أجل
ضض-م-ان أل-ت-م-وي-ن أŸن-ت-ظ-م ل-ل-م-نتجات
وأŸوأد ألوأسضعة أ’سضتهÓك ،طبقا Ÿا
ينصس عليه ألقانون وŒسضيدأ للمادة 8
من ألقانون  ،13/06أŸتعلقة بتنظيم
أŸدأومة خÓل أŸناسضبات ،وأكد أنه
” إأضضافة هذه ألسضنة  2000تاجر إأ¤
أل - -ق - -وأئ - -م أÙددة ،ع - -ل- -م- -ا أن- -ه ”
إأحصضاءﬂ 4745بزة سضوف تدأوم و22
ألف وﬁ 833ل Œاري للموأد ألغذأئية
وأÿضضر وألفوأكه ،و 282مطحنة و131
ﬁطة إأنتاج أ◊ليب ومشضتقاته و40
مصضنع مياه معدنية ،كلها معنية بالعمل
يومي ألعيد ،ومن ’ يخضضع للتعليمة
سضوف تطاله ألعقوبات أŸفروضضة من
ط- -رف أل- -وزأرة وأÙددة ‘ غ- -رأم -ة
مالية تÎأوح قيمتها ماب 30 Úو200
ألف دينار أو توقيف نشضاطهم Ÿدة 30
يوما.
ي -ع -ت-ق-د ب-ول-ن-وأر أن أسض-ع-ار أÿضض-ر
وألفوأكه خÓل رمضضان أ÷اري ،كانت
أحسضن بكث Òمقارنة بالسضنة أŸاضضية،
وحتى بكل ما يتعلق بالوفرة وحجم

معسسكر:

ضضبط سضلع غ Òمفوترة بقيمة  283مليون دج ‘  10أيام
ضض- -ب -ط أع -وأن أل -رق -اب -ة أل -ت -اب -ع -ون
Ÿديرية ألتجارة لو’ية معسضكر خÓل
أأ’ي- -ام  10أل -ث -ان-ي-ة م-ن شض-ه-ر رمضض-ان
أ÷اري سضلعا غ Òمفوترة بقيمة 283
مليون دج حسضبما ورد ‘ بيان لذأت
ألهيئة .وحسضب بيان أوردته «وأج» فإان
فرق ألرقابة  46ألتي سضخرتها مديرية
ألتجارة قامت بـ 1.242تدخل ع Èكل
بلديات ألو’ية سضجلت من خÓلها 316
ﬂالفة متنوعة بينها ﬂ 29الفة تتعلق

بعدم فوترة ألسضلع على مسضتوى عدد
من وحدأت أإ’نتاج وأÓÙت ألتجارية
بقيمة  283مليون دج .وسضجلت نفسس
أŸصض- -ال -ح ﬂ 45ال -ف -ة ت-ت-ع-ل-ق ب-ع-دم
أحÎأم شضروط ألنظافة وألصضحة و21
ﬂال-ف-ة ت-خصس ع-رضس ل-ل-ب-ي-ع م-نتجات
غ Òصضا◊ة لÓسضتهÓك وﬂ 129الفة
تتعلق بعدم إأشضهار أأ’سضعار .وصضدرت
خÓ- -ل ن -فسس أل -فÎة ق -رأرأت ب -ال -غ -ل -ق
أإ’دأري لـ .Óﬁ 14

ألعرضس ألكب Òألذي طرح ‘ أأ’سضوأق،
مشضÒأ إأ ¤أن - -ه ” تسض - -وي - -ق أك Ìم- -ن
10مÓي Úقنطار من أÿضضر وألفوأكه
ع Èأسض- -وأق أ÷م- -ل -ة ،ب -ي -ن -م -ا ع -رضس
100أل- -ف ط -ن م -ن أل -ل -ح -وم أل -ب -يضض -اء
وأ◊م -رأء ،ع -ل -م -ا أن أسض -ع -ار أÿضض -ر
وألفوأكه ترأجعت بنحو يÎأوح ما بÚ
 20و 30دينار ،بينما أللحوم ألبيضضاء
أنخفضضت أسضعارها مقارنة بعام 2016
Ãا ’ يقل عن  50دينار ‘ ألكيلوغرأم
ألوأحد.
وق - -ال ب - -ول- -ن- -وأر أن أل- -ع- -دي- -د م- -ن
ألعائÓت أ÷زأئرية تقبل على –ضضÒ
أل-ع-دي-د م-ن أأ’ط-ب-اق أل-ت-ق-ل-يدية ،ألتي
ت -ت -م-ث-ل ‘ أل-ع-ج-ائ-ن م-ث-ل أل-كسض-كسض-ي
وأل -رشض -ت -ة وألشض -خشض-وخ-ة وم-ا إأ ¤غÒ
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ذلك ،لذأ ينقصس نوعا ما أإ’قبال على
أÿضضر بشضكل كب.Ò

Œلب ب- -عضس أŸن- -ت- -وج -ات
أŸمّ- -ي- -زة ع- -ددأ م -ع -تÈأ م -ن
أŸسضتهلك ‘ Úأوقات ألذروة
خÓل شضهر رمضضان على غرأر
« قلب أللوز « وأنوأع أÿبز
‡ا ي -ع -ن -ي أن ط -وأب Òت -تشض -ك -ل م -ن أج -ل أق -ت -ن -اء
«ألنوعية» ،كما يقال.
وحدث أنه من ح Úآ’خر تكون أأ’مور «مكهربة «
بسض- -بب ن- -قصس أ◊سس أŸد Êع- -ن- -د أل- -ع- -دي- -د م- -ن
أأ’شضخاصس ألذين ’ يبالون بتوأجد زبائن قبلهم
ل-يصض-ل-وأ بسض-رع-ة ك-بÒة أ ¤أل-ب-ائ-ع ب-ط-ري-ق-ة ت-ط-رح
تسضاؤو’ت كبÒة عن «هذه ألعقلية» ،كما حدثنا كهل
‘ أحد أأ’حياء ألشضعبية ،قائ« :Óوألله أريد أقتناء
أ◊لويات ‘ شضهر رمضضان من هذأ أÙل ،لكنني
‘ كل مرة أصضطدم بوأقع مّر ،ليسس مرده ألبائع،
أ‰ا بعضس ألذين يتسضابقون لتجاوز من قبلهم دون
خجل ..ففي ألسضابق كنت أتشضاجر مع مثل هؤو’ء
أأ’شضخاصس وأصضل أ ¤أŸنزل منهكا ..لكن غّيرت
أإ’سضÎأتيجية بعمل –سضيسضي ،و‘ غالب أأ’حيان
تكون ألنتيجة أيجابية».
وÁكن ألقول أن مثل هذه ألوضضعيات أصضبحت
منتشضرة وعند كل أŸتاجر ،سضوأء أıابز وحتى
ألصضيدليات ،حيث يأاتي ألزبون ويجد أمامه ألعديد
من أأ’شضخاصس ينتظرون ألدور ،لكنه يقدم طلبه
للبائع أمام حÒة ونرفزة أآ’خرين ..وحتى ألبائع
يجد نفسضه ‘ وضضعية حرجة بدون أن يكون هو
ألسضبب ‘ ذلك.
بالتا‹ وجب أحÎأم أآ’خرين وليسس « ألشضطارة «
‘ Œاوزهم ،وأ‰ا ‘ أضضفاء جو مريح عند ألزبون
أل- -ذي ب- -إام- -ك- -ان- -ه «أل- -تسض- -وق» ل- -دى أÓÙت دون
«أل -ت -ع -رضس» ل -وضض -ع -ي -ات ﬁرج -ة» ق-د ت-ؤوث-ر ع-ل-ى
نفسضيته ’ ،سضيما بالنسضبة للمسضنّ Úألذين كثÒأ ما
يتأاثرون Ãثل هذه ألتصضرفات.
فاŸنطق أن نحÎم دور كل وأحد ‘ أÓÙت
وكذأ أŸرأفق ألعمومية ،لتسض Òأأ’مور ‘ جو من
أل -ت -ن-ظ-ي-م أ÷ي-د وي-ج-د ك-ل م-ن-ا ضض-ال-ت-ه ‘ أق-ت-ن-اء
حاجاته.

إأنشضاء شضركة جديدة مكلفة بتوزيع ألكهرباء وألغاز

أصضبحت ألشضركة أ÷زأئرية لتوزيع ألكهرباء
وأل -غ -از أŸؤوسضسض -ة أ÷دي -دة أŸك -ل -ف-ة Ãه-م-ة
ت -وزي -ع أل -ك -ه -رب -اء وأل -غ -از ع Èك -ام -ل ألÎأب
أل -وط -ن -ي ,وأوضض -ح ب-ي-ان ل-لشض-رك-ة أ÷زأئ-ري-ة
لتوزيع ألكهرباء وألغاز ألتي أسضسضت ‘ أطار
تطبيق ألتنظيم أ÷ديد لهذأ ألنشضاط أŸقرر
من قبل ألسضلطات ألعمومية ,هي نتاج عملية
دمج وأنصضهار لشضركتي ألتوزيع للشضرق وللغرب
‘ ه - -ذه أأ’خÒة م - -ن ج- -ه- -ة وإأ◊اق شض- -رك- -ة
ألتوزيع للجزأئر كفرع من جهة أخرى .ولذلك
ف -ان م -ه -م -ة أل -ت -وزي-ع سض-ت-ت-ك-ف-ل ب-ه-ا م-ن أآ’ن

فصضاعدأ هيئة وأحدة ›تمعة ضضمن ألشضركة
أ÷زأئرية لتوزيع ألكهرباء وألغاز ألتي تتو¤
مسض-ؤوول-ي-ة ت-وزي-ع أل-ط-اق-ة أل-ك-ه-رب-ائ-ي-ة وأل-غ-از
وت- -ل -ب -ي -ة ح -اج -ي -ات أل -زب -ائ -ن وف -ق ألشض -روط
أŸط -ل -وب -ة م -ن ح-يث ألسض-ع-ر وج-ودة أÿدم-ة
وألسضÓمة ,يضضيف ألبيان .وألهدف من هذه
ألشضركة ومقرها بالبليدة «أ’سضتغÓل أأ’مثل
Èÿأت أŸوزع Úوت -نسض -ي -ق م -ن-اه-ج ع-م-ل-ه-م
بغرضس –سض Úألفعالية وأأ’دأء وأ’سضتجابة
لتصضور ألسضلطات ألعمومية ألرأمي إأ ¤جعلها
أدأة لرفع نوعية أÿدمة أŸقدمة للمجتمع».

ليجاري
القرضض ا إ

مزأيا يجهلها أŸتعاملون أ’قتصضاديون
’ي -زأل أل -ت-م-وي-ل ع-ن ط-ري-ق
ألقرضس أ’يجاري غ Òمعروف
ل - -دى أغ - -ل - -ب- -ي- -ة أŸت- -ع- -ام- -لÚ
أ’ق - -تصض - -ادي Úب - -ال - -رغ- -م م- -ن
أŸزأي-ا أل-ت-ي ي-ق-دم-ه-ا م-ق-ارن-ة
ب -ال -ق -روضس أل -ب -ن -ك -ي -ة .وي-ع-تÈ
أل- -ق- -رضس أ’ي- -ج- -اري ع -م -ل -ي -ة
Œارية ومالية تÈم ب Úمانح
أل -ق -رضس أ’ي -ج -اري (م -ؤوسضسض-ة
أ’يجار أŸا‹) وطالب ألقرضس
أ’ي -ج-اري (أل-زب-ون) م-ن خÓ-ل
عقد يضضع –ت تصضرف ألزبون
منتجات منقولة أو غ Òمنقولة
Ÿدة ﬁددة وم- - -ق- - -اب - -ل دف - -ع
إأي -ج -ار .وي-ق-دم ه-ذأ أل-ن-وع م-ن
ألقرضس مزأيا عديدة وهو غÒ
مشضروط بضضمانات لكون ألعتاد
ي -ب -ق-ى م-ل-ك-ي-ة لشض-رك-ة أ’ي-ج-ار
أŸا‹ ب -ح -يث ’ ي -ف-رضس ع-ل-ى
أل -زب -ائ -ن ره-ون-ا وضض-م-ان-ات ‘
ح Úت - -ك - -ي - -ف ع - -م- -ل- -ي- -ة دف- -ع
أ’يجارأت (أŸسضتحقات) وفقا

للوضضعية أŸالية للزبون» .كما
ي- -تضض- -م -ن أل -ق -رضس أ’ي -ج -اري
مزأيا ألتمويل بنسضبة  %100من
ق -ب -ل م -ؤوسضسض -ة أ’ي -ج-ار أŸا‹
دون أشضÎأط مسض- - - - -اه- - - - -م- - - - -ة
شض -خصض -ي -ة ع -ل -ى ع-كسس م-ا ه-و
معمول به ‘ ألتمويل ألبنكي.
وفيما يتعلق باإ’يجار أŸا‹
أŸقÎح م- - -ن ق - -ب - -ل ألشض - -رك - -ة
Óيجار أŸا‹ فيخصس
ألوطنية ل إ
أŸه - - - -ن أ◊رة وأŸؤوسضسض - - - -ات
وألصض - - - -ن - - - -اع - - - -ات ألصض - - - -غÒة

وأŸت -وسض -ط-ة أل-ت-ي تÎأوح م-دة
توأجدها ب 2 Úو 5سضنوأت .أ’
أن أŸؤوسضسض- -ات أŸصض -غ -رة غÒ
مدرجة ‘ قائمة أŸسضتفيدين
أل-رئ-يسض-ي Úك-ون ه-ي-ئ-ات أخ-رى
ت-ق-وم Ãرأف-ق-ة ه-ذه أل-ف-ئ-ة م-ن
أŸؤوسضسض - -ات .وف - -ي- -م- -ا ي- -خصس
أŸؤوسضسض - - -ات وألصض - - -ن - - -اع- - -ات
ألصض - -غÒة وأŸت - -وسض - -ط- -ة ف- -ان
أŸردودي- - -ة ت- - -ع- - -ت Èشض- - -رط- - -ا
ل -ل -حصض -ول ع -ل -ى أل -ت-م-وي-ل م-ن
Óيجار أŸا‹
ألشضركة ألوطنية ل إ

فيما مؤوسضسضة صضغÒة ومتوسضطة
ت -ق -دم م -ن أج-ل سض-لسض-ل-ة أن-ت-اج
ث-ق-ي-ل-ة (Œه-ي-زأت خ-اصض-ة) فÓ
ي - -ت - -م “وي - -ل - -ه- -ا أ’ أذأ ك- -انت
مسض- -ج -ل -ة ‘ صض -ن -دوق ضض -م -ان
ألقروضس للمؤوسضسضات ألصضغÒة
وأŸتوسضطة».
و ت -ع -ت Èألشض -رك -ة أل -وط -ن -ي-ة
Óيجار أŸا‹ فرعا ‘ حدود
ل إ
 %50-50م- -ن أل- -ب -نك أل -وط -ن -ي
أ÷زأئ -ري وك -ذأ ب -نك أل-ت-ن-م-ي-ة
أÙل- -ي- -ة وي -ب -ل -غ رأسس م -ال -ه -ا
أ’جتماعي  3.5مليار دج كما
تعد أحدى ألشضركات  12ألتي
ت- -نشض- -ط ‘ ألسض- -وق أ÷زأئ- -ري
Óيجار أŸا‹ .وقد منحت ‘
ل إ
سضنة  2016ما ›موعه  5مليار
دج من ألتمويل باإ’يجار أŸا‹
لفائدة  180زبون .كما حققت
أ ¤غ - -اي- -ة  2016ح- -وأ‹ 300
قرضس إأيجاري بقيمة حوأ‹ 10
مليار دج من ألتمويÓت.
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طقوسص مرسّضخة لدى العائÓت البليدية ‘ احتفالية «ليلة القدر»

IÒ¨°üdG Iƒ«°ûYh AGô≤ØdG ΩGôcGEh ¿Gô£≤dÉH ø÷G OôW
لخصص ربات البيوت ‘ الشضهر الفضضيل بنشضاط مسضتمر ومنوع ومبهج ،تتجمل فيه الليا‹ والسضهرات الرمضضانية ،وتتحول كل سضيدة أاحيانا إا ¤ما يشضبه رئيسص الطهاة أاو ما يطلق عليه «الشضاف» ،وأاحيانا أاخرى إا ¤ما
تتميز يوميات البليدي Úوبا أ
يشضبه مهندسص ديكور وإاعمار ،يعطي التعليمات ويرشضد طاقم أافراد العائلة ‘ ترتيب ونظام يشضبه إا ¤حد كب Òالنظام العسضكري.
البليدة :لينة ياسضمÚ

أل-ق-ط-رأن ،ألن-ه-م ي-ؤوم-ن-ون ب-أان-ه ي-ن-ف-ر ب-رأئحته أ÷ن
وأألروأح ألشصريرة ويبعدها عن قرة أعينهم وأعينهن
ويطردها ،وبذلك ينجون من شصرهم.

ألعجيب أنك ترى كل وأحد ووأحدة ينفذ مهامه ‘
إأتقان وهدوء ودون تدأخل ‘ ألصصÓحيات ،ويظهر
ألعمل أŸنظم أك Ìمع آأخر أيام ألشصهر ألفضصيل،
و–ديدأ ليلة أسصتقبال أعظم ليلة ‘ ألعمر ،ليلة
ألقدر أو كما يحلو للبعضس من ناسس زمان تسصميتها بـ
«ألقدري» ،وهنا أألمور تبدأ ‘ ألختÓف وتظهر
مسص-ؤوول-ي-ات وم-ه-ام ج-دي-دة وت-ق-ل-ي-د ج-م-ي-ل ،يضص-ف-ي
روحانية وقيمة ذأت خصصوصصية فائقة لها ،وإأن قلت
ب Úناسس ألبليدة إأل أنها تظل على ألسصن ألناسس و‘
ذك -ري -ات أه -ل زم -ان رأسص -خ -ة خ -ل -ود أل -روح وأل-ذك-ر
ألطيب.
« ألشصعب « رصصدت بعضس تلك ألذكريات ألتي ما تزأل
–ي -ا وت -ق -ام ب Úع-ائÓ-ت م-دي-ن-ة أل-ورد وأل-ري-اح،Ú
وعادت لتسصردها على لسصان ﬂضصرم Úعايشصوها
وما زألوأ على ألدرب سصائرين.

صسيام إلÈإءة وإلعشسيوة لبعث إلروح فيها

...خ Òمن كل إلليا‹

تشصعر بأان فيه حدثا مهّما يقÎب ،رÃا ضصيفا خاصصا
طال غيابه ،أو عادة تثقل ‘ أŸيزأن ول بد من
ألÎتيب لها وألتهيؤو لها حسصب أŸقام وألقيمة.
ألعم عبد ألكر Ëعبدأدو يعÎف ‘ حديث جميل
و‡تع لـ «ألشصعب» قائ Óإأن من عادأت أهل ألوريدة
كما يحلو للبعضس تسصميتها ،أن Œتمع ألنسصاء من
أقارب وجÒأن ‘ بيت وأحدة من ألعائÓت ‘ ليلة
ألقدر ،يتهيأان بأاجود ما لديهن من لباسس خاصصة
أل -ت -ق -ل-ي-دي ،ويضص-ع-ن زي-ن-ت-ه-ن م-ن مصص-وغ-ات وح-ل-ي
ويتجملن ،ويتحولن أ ¤وردأت وقد تعطرن بأاجود ما
لديهن من طيب.
وأضصاف عبدأدو أن أهل ألبليدة يقمن أيضصا بتهيئة
غ-رف-ة م-ن أل-غ-رف وي-ع-ددن م-ت-ك-ئ-ا ل-ط-ي-ف-ا ،وي-ج-لÍ
أدوأت وموأد لتحضص« ÒأŸقطفة» ،وهي عبارة عن
«شص -عÒأت» ل -ت -حضص Òألشص -رب-ة ،وي-حضص-رن أيضص-ا م-اء
أل -ورد –سص -ب -ا ◊ل -وى أل -ع -ي -د وه -ن ي -ب-ت-ه-ل-ن ‘ ج-و
ن- -وسص- -ت- -ا÷ي ،وهّ- -ن ي -ح -ك Úط -رأئ -ف ج -ح -ا وغÒه
وي-ن-ظ-م-ن أل-ب-وقÓ-ت وأألح-اج-ي ،وي-رددن م-ديحا ‘
ذكر ألنبي أŸصصطفى عليه أفضصل ألصصÓة وألتسصليم،
وأيديهن ل تتوقفن عن ألعمل

رمضضان
‘ بÓدهم
ل- - - -رمضص- - - -ان ‘
ق -ل -وب سص-ك-ان أذرب-ي-ج-ان م-ك-ان-ة ك-بÒة
ح- -ك- -وم- -ة ،وشص -ع -ب ً-ا ،ف -ال -دول -ة  -رغ -م
توجهها ألعلما - Êتدعم مسصاعي زيادة
أل- -وع- -ي أل- -دي- -ن- -ي Ÿوأط- -ن- -ي أل -ب Ó-د،
وت - -خصصصس أوق - -اًت - -ا ‘ أل- -ت- -ل- -ف- -زي- -ون
أ◊ك-وم-ي ل-ت-ق-د Ëب-رأمَ-ج ومسصلسصٍÓت
دينية عن هذه أŸناسصبة أŸباركة ،ويتم
ع-م-ل ب-رأم-ج ل-ل-ت-وع-ي-ة أل-دي-نية بأاحكام
ألصص - -ي - -ام ،وألصص Ó- -ة ،وأل - -زك - -اة– ،ت
إأشصرأف أŸفتي ألرسصمي للبÓد ،وتزدأد
ج -رع -ات بث ألÈأم -ج أل -دي -ن -ي-ة ،وك-ذأ
أل -ت Ó-وأت أل -ق -رآأن -ي-ة أıت-ارة ألشص-ه-ر
قرأء ألعا ⁄أإلسصÓمي ،تشصعرك بأانك
‘ إأحدى ألدول ألعربية ،يسصاعد على
هذأ ألشصعور أن ألشصعب أآلذري يشصبه
إأ ¤ح- -د ك- -ب Òألشص -ع -وب أل -ع -رب -ي -ة‘ ،
ع -ادأت -ه -ا ،وت -ق -ال -ي-ده-ا ،وشص-ج-اع-ت-ه-ا،
وك-رم-ه-ا ،ون-خ-وت-ه-ا ،وح-بها ،وإأحسصانها
للجار.
وإأذأ ما أقبل ألشصهر ألكر Ëوجدت أن
ألشص- - - - -عب أآلذريÁ ،ارسس ط - - - -قسص ً- - - -ا
فلكولورياً ،فريدأً ،لÓحتفال باسصتقبال
هذأ ألشصهر أŸقدسس لديهم ،إأذ يقيمون
م-ه-رج-ان-ات ،ومسص-اب-ق-ات ،ل-ل-خيل فيما
بينهم“ ،تد ألك Ìمن أسصبوع قبل بدأية
ألشص-ه-ر ،وي-ت-ب-ادل-ون ف-ي-ه أل-ت-ها Êبشصكل
كب.Ò
ول-لشص-عب أآلذري أŸسص-ل-م
عادة يتفرد بها
ع- - - - -ن ك- - - - -ل
شصعوب
أل - -دن - -ي- -ا‘ ،
ه -ذأ ألشص -ه -ر
أل -ك-ر ،Ëوه-ي

وألشصغل و–ضص« ÒأŸقطفة».
غ Òبعيد عن هذأ تقوم صصاحبة ألدأر بÎتيب لهن
م -ائ -دة شص -اي وق -ه -وة ،م -زي -ن -ة ب -ح -ب -ات م -ن ح -ل -وى
«ألصصامصصة» أو
«ألغريبية» أو»أŸقروط» أو ألقطائف أو قلب أللوز أو
أÙنشصة أو ألتمر وألزلبية ،وأحينا Œمع عدة أنوأع
‘ صصينية وأحدة ،وتسصكب لهن ‘ فناج Úمزخرفة
ومزركشصة تبهج ألع.Ú
‘ غ - -رف- -ة أخ- -رى Œت- -م- -ع ألصص- -ب- -اي- -ا وألصص- -غÒأت
ألÈعمات ،تتجملن بحلل تقليدية وتغن Úمدأئح ‘
ألرسصول ألكر ،Ëويكون فرقا موسصيقية يجهزن دمية
وكأانها عروسس تتوسصطهن وهن يفرحن بها وÃقدم
ليلة خ Òمن ألف ليلة .
ويسصتمر ألليل ألصصيفي خاصصة إأذأ وأكب شصهر ألصصيام
شصهر أ◊رأرة وأ÷و أ÷ميل ،ويكملن سصهرتهن حتى
مطلع ألفجر ،يتسصحرن ويصصل Úثم –مل كل سصيدة
بيت حصصتها من «أŸقطفة» وتعدن إأ ¤ديارهن وهن
يودعن بعضصهن ألبعضس ‘ أدب وحشصمة ،حسس رهيب

وكأانهن شصخصصيات من كتاب ألف ليلة وليلة ولدن من
ح ÈألكÓم ألعطر.

ليلة «إÿتمة» إكرإم إŸسساجد وإلفقرإء

‘ مشصهد حسصن وجميل ،يوأصصل ألعم عبد كرË
حديثه قائ« Óأن ليلة ألـ  27عظيمة ب Úألناسس ،يختم
فيها أŸصصلون مع إأمامهم كتاب ألله ،ويتحول ﬁيط
أŸسصاجد وأ÷وأمع إأ ¤فضصاءأت روحانية ،ترتقي
ب -ال -ن -فسس وتصص-ف-وأ ¤ح-د أل-رأح-ة وأل-ه-دوء أل-ن-فسص-ي
أل -ع -ج-يب ،وأل-ن-اسس ك-ل-ه-م ت-ع-ل-و ﬁي-اه-م أب-تسص-ام-ات
عريضصة ،وكأانهم تقمصصوأ صصور أÓŸئكة على أألرضس
ب -ك -ل ف -رح مسص -رور ،و‘ خضص -م أŸشص -ه -د أل -روح-اÊ
وأŸقدسسŒ ،د أجفانا من طعام ألكسصكسصي فوق
أل -رؤووسس ت -ن -ق -ل ع-ل-ى أŸسص-اج-د وأألح-ي-اء ألشص-ع-ب-ي-ة
وأŸت -اج -ر ،وأŸشص -ا‘ ودأر أل -ع -ج-زة ب-ق-لب أŸدي-ن-ة
أل -ع -ت -ي -ق-ة ‘ ،سص-ل-وك ي-وضص-ع ‘ خ-ان-ة إأك-رأم أل-ن-اسس
وأŸصص -ل ‘ Úت -لك أل -ل -ي -ل -ة أŸفضص -ل -ة وأıت-ارة ‘
ألسص -م -اء وألرضس ،ي -أاك -ل أل -ف -ق Òأ÷وع -ان ويشص -ب -ع.
يشصاركه ألناسس ‘ حلقات دأئرية حول تلك ألجفان

ي -ح -م -ل صص-وم ألصص-غ-ار وخ-اصص-ة أل-ب-ن-ات ‘ ألشص-ه-ر
ألفضصيل معنى روحيا مقدسصا ب Úألنسصاء ألبليديات.
بحسصب «سصعاد» بنت ألسصلطان فإان ألبنت أو ألولد
يدرب وتدرب على –مل مشصقة ألمتناع عن أألكل
وألشصرأب لنصصف يوم فقط ،ولتحقيق ألهدف تقوم
ألوألدة بإالهاء أبنتها ‘ لعبة تربوية تسصمى «ألبويتة»،
‘ أليوم ألثا Êتسصمح أألم لبنتها ألتي أشصÎت لها
قدرأ طينيا بتحضص Òإأفطارها ويعرف بـ «ألعشصيوة»،
–ضص - - -ر ألصص - - -غÒة حسص- - -اء ألشص- - -رب- - -ة Ãسص- - -اع- - -دة
وألدتها وطبق أللحم أ◊لو ألذي يضصاف إأليه ألتفاح أو
ألÈقوق وأللوز ،وتكرر على مسصامعها بأافضصال ألصصوم
وأل- -ث- -وأب Ÿن ف- -ع- -ل ذلك ،وح- -ي- -ن- -م- -ا ي- -قÎب وقت
أألذأن يؤوتى بسصلم من خشصب وتلبسس ألبنت ألصصبية أو
ألولد لباسصا تقليديا ويطلب أو تطلب منها مشصرفتها
بأان تصصعد درجاته وŒلسس على وأحدة منها ،ويطيع
وت -ط-ي-ع ألصص-غÒة ألصص-ائ-م-ة وتصص-ع-د م-ا أسص-ت-ط-اعت،
و–سصب ك- -ل درج- -ة صص- -ع- -دت -ه -ا ب -ي -وم صص -ي -ام ت -ل -زم
ألفتاة بصصومها ،ثم يؤوتى لها بكأاسس من «ألشصربات»
ألذي –ضصره أألم Ãزج ماء ألزهر أŸقطر وألقرفة
وألسصكر ،ويوضصع ‘ قلب ألكأاسس خا” أوقطعة ذهبية
« أللويزة».
ومعا Êألسصلم ألرتقاء بإاÁان ألبنت وألذهب دليل
على نفاسصة أإلسصÓم وأŸشصروب حÓوة ألدين ،و‘
ألسص -ه -رة ي -دع -و أل -وأل -دأن أ÷Òأن وأأله-ل وت-تصص-در
ألصص-غÒة م-ائ-دة ألشص-اي أو أل-ق-ه-وة وت-زي-ن ب-ح-ل-وي-ات
ت-ق-ل-ي-دي-ة م-ث-ل «أÙنشص-ة وألصص-امصص-ة وأل-ق-ط-ايف»،
ويسص -ه -ر أ÷م -ي -ع م -ع «أل-ب-وقÓ-ت» وت-رب-ط ل-لصص-غÒة
أ◊ناء وصصوت ألنسصوة يردد ‘ تهليل تقدÁة «ﬁمد
ﬁمد صصلوأ يا أألمة عليه سصيدنا وحبيبنا ويربح من
صصلى عليه».
وهكذأ كان أ◊ال وبقي مع قلة من ألعائÓت يحيون
أحتفالية صصوم صصغارهم ‘ شصهر كر Ëوليلة هي من
أفضصل ليا‹ ألعمر.
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تشضرع ‘ الÈنامج
بعد رمضضان بدءًا من جويلية

جمعية «إلروإبي» بباتنة تهتم
بالتّ ـ ـرإث إلثّق ـ ـ ـا‘ إÙل ـ ـ ـي
لوراسضي
سضلمى نعيمي  :اŸوروث ا أ
وعاء الوطنية والهوية
وف ّ-ي -ة ّÿط -ه -ا ال ّ-ث-ق-ا‘ وب-رن-ا›ه-ا اŸسضّ-ط-ر ،ت-واصض-ل ج-م-ع-ي-ة
الروابي نشضاطها بتمايز فارضضة نفسضها جمعية جوارية عازمة
لوراسضي.
على احتÓل موقع يليق بها ‘ اŸشضهد الثقا‘ اÙلي ا أ
باتنة :مراسضلة خاصضة

حلويات
العيد

فانيليا
100غ لوز غ Òمقشصر
فرينة حسصب أ◊اجة

غريبية باللوز وحلوى إلÎك
اŸقادير:
 2/1ل Îزيت
250غ سصكر
ناعم
 2كيسس خمÒة
كيميائية
 150غ مايزينة

طريقة التحضضÒ
 ‘ وعاء ضصعي ألزيت وأŸايزينة وألسصكرألناعم وألفانيليا.
 أضصيفي أÿمÒة ألكيميائية وألفرينة تدريجياحتى تتحصصلي على عجينة.
أجعلي ألعجيينة على شصكل كرة كبÒة ثم شصكليكريات صصغÒة وأبسصطيها بيدك.
 ضصعي ملعقة صصغÒة من حلوة ألÎك وأغلقيألعجينة
 أعيدي تشصكيل ألكريات وضصعيها على طاولة ألعمل أŸرشصوشصة بالفرينة ،وضصعي حبة لوز ‘ ألوسصط ضصعي ألغريبية ‘ صصينية ألفرن وأدخليها فرن درجة حرأرته Ÿ 100دة  5إأ 10 ¤د-عندما تسصتوي أخرجيها من ألفرن وأتركيها تÈد ورشصي فوقها ألسصكر رطب.

من أجل ذلك أعّدت أ÷معية برنا›ا ثريا تشصرع ‘ تطبيقه خÓل هذه
ألصصائفة بعد رمضصان ،بدءأ من فا— جويلية ألدأخل –ديدأ ،مرأهنة
على إأطارأتها ‘ سصبيل إأعÓء صصوت «ألروأبي» وفرضس كلمتها وإأسصماع
موقفها ومسصاهماتها شصريكا ‘ أÿارطة ألثقافية أÙلية ألغنية بتنوع
أل - - - - -ط - - - - -ب- - - - -وع وأŸوروث
أألورأسص - -ي ح - -ام - -ل وع - -اء
أل-وط-ن-ي-ة وأل-هوية وألنتماء
ألشصاهد.
أّكدت هذأ رئيسصة أ÷معية
سص-ل-م-ى ن-ع-ي-م-ي لـ «ألشصعب»
على هذأ ألتوجه ،مضصيفة
أن أ÷م- -ع- -ي- -ة أل- -ث- -ق -اف -ي -ة
اŸقادير:
أت- - -خ- - -ذت م- - -ن ألشص- - -ع- - -ار
 علبة بسصكوي سصاك.«ألروأبي “يز» للشصروع ‘
ألشص -ه -ي -ة ،ول -يسس ف -ق -ط أإلك -رأم ب-ال-ط-ع-ام ب-ل ي-ك-رم
 كاسس نوأة كوكونشص - - -اط - - -ه- - -ا أل- - -ذي “سس
ألفقرأء بصصدقات ،ويعطون من أŸال ما يبهجهم
 مربى أŸشصمشس›الت أل -ف -ن -ون ألدب -ي -ة،
ويسصعدهم.
 مÓعق كبار زبدة طريةأل- -ث- -ق- -اف- -ي- -ة وألب- -دأع- -ي -ة
ما إأن يفرغ أŸصصلون من صصÓة ألÎأويح وتكرË
 شصوكول سصودأء للتزيÚوج -ع -ل -ه -ا وج -ه-ة أŸوأهب
أ◊فظة وأŸقرئ Úلكتاب ألله عزوجل ‘ أÿتمة
 نوأة كوكوللتزيÚومنÈها ‘ إأيصصال صصوتها
دون نسص -ي -ان إأم -ام -ه -م ،ت -ت-ح-ول ج-وأم-ع أ ¤صص-وأم-ع
إأ ¤أبعد أألصصقاع ،مك ّسصرة أ◊وأجز وأŸمنوعات ،مقربة مسصافات
ومنابر مضصيئة ،يجتمع ألناسس فيها ليسصمعوأ تÓوأت
طريقة التحضضÒ
أ÷غرأفيا.
عطرة من ألذكر أ◊كيم ،تسصتمر أ ¤مطلع ألفجر
‘ إأناء ضصعي ألبسصكويت أŸفتت مع نوأة كوكو
–ّدثت ألسصيدة نعيمة عن أألبعاد وخلفيات أألنشصطة ألثقافية ألتي
أيضصا ،ثم يؤوتى لهم بالسصحور يتناولونه ‘ أŸسصجد،
ثم أضصيفي ألزبدة وأخلطي جيدأ ثم Ÿيها
“نحها «جمعية ألروأبي» أألولوية وتدرجها ‘ صصدأرة ألهتمام قائلة:
ثم يصصلون ألفجر ويعودون أ ¤مسصاكنهم للنوم قلي.Ó
باŸربي حتى تتحصصلي على عجينة طرية.
«إأن أكتشصاف أŸوأهب وتشصجيعها ومنح ألعانات أŸادية وألفكرية 30
و‘ طرف من أŸدينة يخ Ïأألطفال ‘ جو يضصاف
شصكلي أصصابع طولها  8سصم وأدخليها ألثÓجة
‘ أŸائة هي أهدأف سصامية نسصعى إأ ¤بلوغها».
أ ¤أج -وأء ل -ي -ل -ة أل -ق-در ،وي-ف-رح أألول-ي-اء بصص-غ-اره-م
Ÿدة سصاعة حتي تتماسصك جيدأ.
عن حماية ألÎأث ألثقا‘ أÙلي لباتنة ألذي تضصعه أ÷معية نصصب
ويبادلونهم ألهدأيا وألنقود حتى ينسصى ألصصغار أأل،⁄
‘ هذأ ألوقت حضصري ألشصوكول ألذأئبة ‘
أألع ،Úقالت ألسصيدة نعيمي إأن هذه أŸسصأالة ألتي –ظى بالرعاية
وتضص -ع أألم -ه-ات أ◊ن-اء ل-لصص-غ-ار أيضص-ا وأل-ق-ل-ي-ل م-ن
حمام مر Ëثم أطلي ألصصابع بالشصوكولطة
ألفائقة ونحرصس على Œسصيدها ‘ أŸيدأن تتم بالتنسصيق مع أŸصصالح
ق -ط -رأت أل -ق-ط-رأن أسص-ف-ل أرج-ل-ه-م وع-ل-ى أل-ن-وأف-ذ
وذري نوأة كوكو ‘ أطرأف ألصصابع.
أŸعنية وأŸديريات ألثقافية ‘ أŸقام ألول.
ومدأخل ألسصكنات لعتقادهن وأعتقاد أ÷ميع بأان
وهناك أهدأف أخرى قيد ألهتمام من جمعية «ألروأبي» تتمثل ‘
أألروأح ألشصريرة من ألشصياط Úيطلق سصرأحها ‘ تلك
ألتاط Òوألنهوضس بالثقافة أألورأسصية ،وألعمل ما ‘ أŸقدرة لدمج
ألليلة أŸباركة ،وŸنع أذيتهم عن صصغارهم يلجأان إأ¤
ألفنون وفتح أÛال إلثرأئها من مسصاهم Úمبدع.Ú
مع ألعلم أن رئيسصة جمعية «ألروأبي» سصلمى نعيمي ،ترأسس «نادي ألنابغة
اŸقادير:
Óدب وألفكر» بباتنة ،وقد قامت Ãبادرأت عدة Œاه أŸثقف ÚوألÈأءة
ل أ
ألعجينة
آأخرها تكر Ëألفائزين ‘ مسصابقة
 3كيÓت فرينة
–دي ألنجوم ‘ ألقرأءة ‘ أحتفالية يوم ألعلم Ãشصاركة  250شصخصس.
 2/1كيلة مارغرين ذأئبة
كان هدف أŸسصابقة ألتي حققت ألروأج ألعÓمي وألتغطية ألوأسصعة
ملعقة صصغÒة فانيليا
مثلما نشصرته جريدة «ألشصعب» آأنذأك تنمية أŸدأرك ألذهنية للطفل
ا أ
ماء وماء ألزهر
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أŸغرب حتى ألسصحور قبل أذأن «أل-ك-ب-وية كلباز»،
طريقة
ت-قاليد
نسصاء
أل - -ف- -ج- -ر ،ك- -م- -ا ت- -ق- -وم ب- -عضس أل- -ت- -ي ي- -ح- -رصس
التحضضÒ
ب
لعباسس
لسص Ó-م -ي -ة أه- -ل أŸن- -ط -ق -ة
حضصري ألعجينة بخلط أŸكونات ثم حضصري أ◊شصو دأخل أناء ،ضصعي أللوز وألسصكر وبشصور ألليمون
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ب- -ت- -وزي- -ع ب- -عضس أل- -ك- -ت- -ي -ب -ات ع -ل -ى أق -ت -ن-ائ-ه-ا
وألبيضس حتى –صصلي على عجينة متماسصكة
خ
صصيصصا
«بويعلى سصابقا» ‘ سصكيكدة.
عجينة
على طاولة عمل مرشصوشصة بالفرينة أبسصطي ألعجينة ثم مرريها ‘ ألة ألعجن ‘ ألرقام  2و 5ثم .6
وأإلمسصاكيات أإلسصÓمية على
موأطني أذربيجان توضصح لهم للمناسصبة
أوضصح ألعيسصوب سصفيان رئيسس ÷نة أ◊فÓت ÷ريدة «ألشصعب» أن ألهدف من هذه
قطعيها أ ¤أقرأصس باسصتعمال قالب دأئري ،ضصعي أقرأصس ألعجينة ‘ قالب ألدزيريات أŸدهونة
و
أل-ت-ظ-اه-رة ه-و ب-األسص-اسس ت-ث-ق-ي-ف-ي ت-وع-وي ،م-ن أج-ل ت-رسص-ي-خ ث-ق-اف-ة ح-ف-ظ أل-ق-رآأن ألكر Ëبالزبدة.
حفظها ‘ ألت.Í
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شصكلي كريات صصغÒة من أ◊شصووضصعيها فوق ألعجينة
ي- - - -زي
أإلفطار وألسصحور.
أ
ل
ر
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أ
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ز
Ÿوضص-وع-ة على أهم ركائز ألشصهر ألكر Ëوهو ذكر ألله وتÓوة ألقرآأن».
و ف- - -م- - -ن ب
زيني كرية أ◊شصو باسصتعمال غطاء ألقنينة لتحصصلي على شصكل أŸروحة.
Ú
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ض
سص -ي-ظ-ل شص-ه-ر رم
ف- - - - -و
ع-
ق ألÌأدة ،وأضصاف ألعيسصوب أن «هذه ألطبعة جاءت ‘ ظلّ عدم –صصل أ÷معية على ألدعم أŸا‹ أŸعتاد ،ضصعي حبة لوز وسصط أ◊شصو أدخلي ألدزيريات فرن درجة حرأرته Ÿ 150دة  15دقيقة ثم أسصقيها
ادأت أل- -ق -ب -ائ -ل،
ي
م
Ó
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إ
ل
أ
كل شصعوب ألعا⁄
ك--
ع -ل -ى أخ -ت Ó-ف ث-ق-اف-ات-ه-ا– ،ضص Òك - -م - -ي - -ات
م - -ا ت- -رشس ومن أجل أسصتمرأر ألفعالية أرتأاينا تخصصيصس  06هدأيا فقط تتمثل ‘ كتب قيمة للمحافظة على بالعسصل فور أخرأجها من ألفرن.
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إطÓق تظاهرة إلطبعة إلثامنة
◊فظ إلقرآإن إلكر Ëبسسكيكدة

ع- -ادة (أل- -وف- -اء ب- -ال- -ن- -ذور) ،ف -إاذأ ك -ان
أح -ده -م ق -د ق -ط -ع ع -ل -ى ن -فسص-ه ن-ذًرأ
عندما كان وأقًعا ‘ أزمة ما ،فإانه يو‘
بنذره خÓل هذأ ألشصهر ألكر ،Ëسصوأء
بزيادة ألعبادة ،أوبكÌة ألدعاء ،أو بنذر
صصيام أيام أخر بعد رمضصان ،كما يقدم
ل -ل -ف -ق -رأء ‡ا وه -ب -ه أل -ل -ه م -ن أ،Òÿ
وأسصبغ عليه من ألنعم.
ولشص -ه-ر أل-ك-ر Ëع-ن-د أآلذري Úق-دأسص-ة
وحرمة خاصصة ،فهم يحرصصون فيه على
أن يجتهدوأ أك Ìباللتزأم بالتسصامح،
وأل- -ت- -غ- -اف- -ر ،وسص -م -وأل -روح وأألخ Ó-ق،
وأل -ب -ع -د ع -ن ن -ق -ائصص -ه -ا ،ون -وأقضص-ه-ا،
ونسص -ي -ان أسص -ب -اب أÓÿف ،وألشص -ق -اق،
وأل- -ت -ن -اح -ر ،م -ا أسص -ت -ط -اع -وأ إأ ¤ذلك
وللجود وألكرم عندهم
سصبي.Ó
ط -ق -وسس وع-ادأت ،ف-األسص-ر أŸت-ج-اورة
تتبادل إأهدأء أألطعمة وأ◊لوى فيما
بينها ،حتى تكاد تتشصابه موأئد أ÷Òأن
ج-م-ي-عً-ا ،ول-ل-ف-قرأء وأŸسصاك Úألنصصيب

أألك‡ Èا Œود ب - -ه ب - -ي - -وت أآلذري،Ú
حتى وإأن تباعدت أŸسصافُة فيما بينهم
هذه أŸرة.
تتجsمع ألعائÓت أآلذرية قبل أإلفطار
ويقوم أحد أألشصخاصس من كبار ألسصن
و‡ن يقرأون ألعربية ،بتÓوة ألقرآأن
أمام نفر من ألشصباب ألذين ل يفهمون
ألعربية ويشصرح لهم معا Êأآليات من
خ Ó-ل ت -رج -م -ت -ه -ا إأ ¤أل -ل -غ-ة أآلذري-ة،
وكذلك يتحلقون لدرأسصة علوم ألدين
أıت -ل-ف-ة ‘ ،مشص-ه-د رأئ-ع ل-ل-ت-وأصص-ل،
وألÎأحم ،فإاذأ ما غربت شصمسس ألنهار،
وأرتفع آأذأن أŸغرب ،وتعلقت ألقلوب
برجاء ألقبول ،كان للتمر وألل Íألسصبق
‘ كسص - -ر سص - -اع- -ات ألصص- -وم ،ول- -ط- -ب- -ق
ألشص -ورب -ة م -ك -ان-ة أسص-اسص-ي-ة ‘ أŸائ-دة
ألرمضصانية هناك ،ف Óيبتدأ ألطعام إأل
به .ومن أشصهر أألطعمة وأŸأاكولت
أآلذري-ة أل-رمضص-ان-ي-ة( ،ألضص-ل-ح-ة) ،وهي
خليط من ورق ألعنب ،و◊م ألضصأان،

وأل - - -بصص - - -ل ،وأÿضص - - -روأت ،وأ◊مصس
أŸب -ل -ل ،وأل -ت -وأب -ل ،أم-ا ألـ (ب-ل-وف) أي
«ألرز» فهوطبق رئيسصي يتمتع بشصعبية
كبÒة ،وهناك ألـ (قاوورما) ألذي ُيطَبخ
من ◊م ألدجاج وألبقر وشصحم ألكلية
وألبيضس وألسصمك و◊م ألطيور وألبصصل
وألدقيق وألفوأكه أÛففة وألزعفرأن
وألبهارأت وأÿضصرأوأت ،وأيضصًا هناك
أنوأع عديدة من أألسصماك مثل «سصمك
كوكو» أŸدخن.
وتتنوع أصصناف أŸائدة أآلذرية بتنوع
أسص -ال -يب أŸط-ب-خ أألذرب-ي-ج-ا - Êوه-و
مزيج من أŸطبخ ألروسصي وألÎكي -
وألذي يعتمد بشصكل كب Òعلى ألتقاليد
ألقدÁة ،وألطبخات ألشصرقية.
وأل -غ -ائب ع -ن أŸائ -دة أألذرب -ي -ج -ان-ي-ة
(دومًا له نائب) ،فعادة (ألطبق ألزأئد)،
أو (ط- -ب- -ق أل- -غ -ائب) ،ه -ي ع -ادة آأذري -ة
أصصيلة ،فإان غبت أوتأاخرت قلي ً
 ،ÓفÓ
تقلق ،فـ (طبق ألغائب) ‘ أنتظارك.
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اعداد  :عبد الكريم ل

ه -ن -اك ج -م-ل-ة م-ن األح-ك-ام والسس-ن-ن واآلداب
ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ع-ي-د ،ي-ن-ب-غ-ي ل-ل-مسس-ل-م أان يراعيها
وي-ح-رصس ع-ل-ي-ه-ا ،وك-ل-ه-ا ت-ن-ط-ل-ق م-ن ال-م-قاصسد
وال -غ -اي -ات ال -ت -ي شس -رعت ألج -ل -ه -ا األع -ي-اد ف-ي
اإلسسÓم ،ول تخرج عن دائرة التعبد لله رب
ال- - - -ع- - - -ال- - - -م - - -ي - - -ن ،ف - - -ي ك - - -ل وقت وح - - -ي - - -ن.
فمن هذه األحكام حرمة صسوم يوم العيد ،لما
ثبت عن عمر رضسي الله عنه ،أانه صسلsى قبل
الخطبة ،ثم خطب الناسس فقال« :يا أايها الناسس،
إان رسسول الله  -صسلى الله عليه وسسلم  -قد نهاكم
ع-ن صس-ي-ام ه-ذي-ن ال-ع-ي-دي-ن ،أام-ا أاح-ده-م-ا فيوم
فطركم من صسيامكم ،وأاما اآلخر فيوم تأاكلون
ُنُ - - - - - -سسَ - - - - - -كَ - - - - - -ك - - - - -م» .رواه ال - - - - -ب - - - - -خ - - - - -اري.
كما يسستحب في العيد اإلكثار من التكبير ،فيكبر
في عيد الفطر من غروب شسمسس آاخر يوم من
رمضسان ،ويسستمر حتى صسÓة العيد لقول الله
تعالى« :ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما
هداكم» (سسورة البقرة ،)1٨5 :والتكبير ليلة عيد
الفطر مطلق ،بمعنى أانه غير مقيد بكونه أادبار
الصس -ل -وات ،وي -ت-أا ّك-د ال-ت-ك-ب-ي-ر ع-ن-د ال-خ-روج إال-ى
ال - - - - -مصس - - - - -ل - - - - -ى ،وان- - - - -ت- - - - -ظ- - - - -ار الصسÓ- - - - -ة.
أاما في األضسحى فإان التكبير المطلق مشسروع من
أاول أايام ذي الحجة لقوله تعالى« :ويذكروا اسسم
ال -ل -ه ف -ي أاي -ام م -ع -ل -وم -ات» (سس-ورة ال-ح-ج،)٢٨ :
واأليام المعلومات هي عشسر ذي الحجة ،وثبت
في الصسحيح أان ابن عمر وأابا هريرة  -رضسي الله
عنهما -كانا يخرجان إالى السسوق في أايام عشسر
ذي الحجة ُيكuبران ،وُيكuبر الناسس بتكبيرهما.
ولذا فإانه يسسن إاظهار التكبير في هذه األيام،
ورفع الصسوت به في المسساجد والدور والطرق
واألسس-واق وأام-اك-ن ت-ج-م-ع ال-ن-اسس ،إاظ-ه-ارا ل-هذه
الشسعيرة ،وإاحياء للسسنة ،واقتداء بسسلف األمة.
وأاما التكبير المقيد بعد الصسلوات المفروضسة
فيبدأا من فجر يوم عرفة بالنسسبة لغير الحاج،
وأاما الحاج فيبدأا من صسÓة الظهر يوم العيد،
ألن- - -ه مشس- - -غ- - -ول ق- - -ب- - -ل ذلك ب- - -ال- - -ت- - -ل- - -ب- - -ي - -ة.
ويسستمر التكبير المطلق  -في كل وقت -مع
ال -ت -ك -ب-ي-ر ال-م-ق-ي-د إال-ى عصس-ر آاخ-ر ي-وم م-ن أاي-ام
ال-تشس-ري-ق ،وه-و راب-ع أاي-ام ال-ع-ي-د ،ل-ق-ول-ه ت-ع-الى:
«واذكروا الله في أايام معدودات» (سسورة البقرة:
 ،)٢03ول- -ق- -ول- -ه ع- -ل -ي -ه الصس Ó-ة والسس Ó-م« :أايام
التشسريق أايام أاكل وشسرب وذكر لله» ،رواه مسسلم.
وصسفة التكبير أان يقول :الله أاكبر الله أاكبر،
ل إاله إال الله ،والله أاكبر الله أاكبر ولله
لمر
الحمد ،وإان كبsر ثÓثا فهو حسضن ،وا أ
في ذلك واسضع.
ومن اآلداب المسستحبة في يوم العيد الغتسسال
والتجمل ،والتطيب ولبسس أاحسسن الثياب ،ألنه
يوم يجتمع الناسس فيه ،وقد ثبت أان ابن عمر
رضسي الله عنه كان يغتسسل يوم الفطر قبل أان
يغدو إالى المصسلى ،وأاقsر النبي  -صسلى الله عليه
وسس -ل -م  -ع -م -ر ب -ن ال -خ-ط-اب ،ول-م ي-ن-ك-ر ع-ل-ي-ه
التجمل للعيد حين رأاى عمُر جبة من إاسستبرق
فقال :يا رسسول الله ،ابتع هذه ،تجمل بها للعيد
والوفود ،فقال له  -صسلى الله عليه وسسلم :-
«إان- -م- -ا ه -ذه ل -ب -اسس م -ن لخ Ó-ق ل -ه» ،أاخ -رج -ه
البخاري .مما يدل على مشسروعية أاصسل التجمل

والتزين للعيد وإانما ترك رسسول الله  -صسلى الله
عليه وسسلم  -تلك الحُsلة بعينها ألنها من اسستبرق
وُلبسسه محرم على الرجال ألنه نوع من الحرير.
فالذي ينبغي على المسسلم أان يكون في هذا اليوم
على أاحسسن مظهر ،وأاتم هيئة ،وذلك إاظهارا
لنعمة الله عليه ،وشسكرا له على ما تفضسل به،
فإان الله عز وجل يحب أان يرى أاثر نعمته على
عبده.
والسسنة في عيد الفطر اأن ياأكل قبل الصسÓة،
واأن ي -اأك -ل ت -م -رات وت -را ،ث Ó-ث -ا اأو سس -ب -ع -ا اأو
تسس -ع -ا ،..واأم-ا ف-ي الأضس-ح-ى ف Ó-ي-اأك-ل ح-ت-ى
يذبح اأضسحيته لياأكل منها ،فعن بريدة رضسي
ال -ل -ه ع -ن-ه ق-ال« :ك-ان ال-ن-ب-ي  -صض-ل-ى ال-ل-ه
عليه وسضلم  -ل يخرج يوم الفطر حتى
ي- -اأك -ل ،ول ي -اأك -ل ي -وم الأضض -ح -ى ح -ت -ى
يرجع فياأكل من اأضضحيته» رواه اأحمد.
وُيسستحب اأن يخرج اإلى المصسلى ماشسيا ،لقول
علي رضسي الله عنه« :من السسنة اأن تخرج اإلى
العيد ماشسيا ،واأن تاأكل شسيئا قبل اأن تخرج»
رواه الترمذي.
ويسس -ت -حب ك -ذلك اأن ي-خ-ال-ف ال-ط-ري-ق ذه-اب-ا
واإيابا ،فيذهب من طريق ويعود من غيره،
لحديث جابر رضسي الله عنه قال« :كان النبي
 صسلى الله عليه وسسلم  -اإذا كان يوم العيدخ - -ال - -ف ال- -ط- -ري- -ق» ،ك- -م- -ا ف- -ي ال- -ب- -خ- -اري.
وق -د ت -ل -مسس اأه-ل ال-ع-ل-م ل-ذلك ب-عضس ال-ح-ك-م
م -ن -ه -ا :اإظ -ه -ار شس -ع -ائ -ر الإسس Ó-م ب -ال -ذه -اب
والإياب ،ومنها السسÓم على اأهل الطريقين،
وم-ن-ه-ا شس-ه-ادة ال-ب-ق-اع ،وم-ن-ه-ا ال-ت-فاوؤل بتغير
الحال اإلى المغفرة ،ومنها قضساء حاجة من له
حاجة في الطريقين.
وال-ت-ه-ن-ئ-ة ب-ال-ع-ي-د م-ن ال-ع-ادات ال-حسس-ن-ة التي
تعارف عليها الناسس ،مع ما فيها من تاأليف
ال -ق-ل-وب ،وج-لب ل-ل-م-ودة والأل-ف-ة ،وع-ل-ي-ه فÓ-
ح -رج ف -ي ال -ت -ه -ن -ئ -ة ب -اأي ل -ف -ظ م-ن الأل-ف-اظ
المباحة كاأن يقال« :عيد مبارك» ،اأو «اأعاده
الله عليك» ،اأو «كل عام واأنتم بخير» اأو نحو
ذلك من العبارات ،وقد كان اأصسحاب رسسول
الله  -صسلى الله عليه وسسلم  -اإذا التقوا يوم
العيد يقول بعضسهم لبعضس« :تقبل الله منا
ومنك».
واإظهار السسرور والفرح في الأعياد من شسعائر
ال -دي-ن ،ف Ó-ب-اأسس م-ن ال-ل-عب وال-ل-ه-و ال-م-ب-اح،
وفعل كل ما ُيدخل البهجة في النفوسس ،مع
مراعاة الحدود الشسرعية ،من غير اإفراط ول
تفريط ،فقد قدم رسسول الله  -صسلى الله
ع-ل-ي-ه وسس-ل-م  -ال-م-دي-ن-ة ول-ه-م ي-وم-ان ي-ل-عبون
فيهما ،فقال« :ما هذان اليومان»؟ قالوا كنا
نلعب فيهما في الجاهلية ،فقال رسسول الله -
صسلى الله عليه وسسلم « :-اإن الله قد اأبدلكم
بهما خيرا منهما يوم الأضسحى ويوم الفطر»،
رواه اأب- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -و داود.
وليحذر المسسلم مما ُيرَتَكب في اأيام الأعياد
م- -ن ت- -ب- -ذي- -ر واإسس- -راف ،وت- -ب- -دي- -د لÓ- -أم -وال
والأوقات ،وجراأة على محارم الله ،ونحو ذلك
م -ن الأم -ور ال-ت-ي ت-ن-اف-ي ال-ت-ع-ب-د ل-ل-ه ال-واح-د
الأح-د ف-ي الأع-ي-اد وغ-ي-ره-ا ،وت-ع-ود ب-الضس-رر
والخسسران على اأصسحابها في الدنيا والآخرة،
نسساأل الله اأن يتقبل منا صسالح الأعمال ،واأن
يعيد علينا هذه الأيام بالُيمن والخير والبركة
اإن شساء الله.

صصÓة العيدين

صسÓ-ة ال-ع-ي-د م-ن شس-ع-ائ-ر الإسسÓ-م ال-ظ-اه-رة،
وقد ارتبطت بعبادتين عظيمتين وهما عبادة
الصسيام والحج ،حيث يجتمع المسسلمون فيها

يروى أانه لما كف بصسر الصسحابي الجليل حارثة بن النعمان األنصساري جعل
خيطًا بين مصسÓه وباب حجرته ووضسع عنده وعاء فيه تمر ونحو ذلك من
الصسدقات .فإاذا جاء مسسكين يطلب صسدقة أاخذ حارثة التمر من الوعاء ثم
أامسسك بالخيط حتى يصسل إالى باب الحجرة فيناول المسسكين الصسدقة بيده.
فقال له أاهله :نحن نكفيك هذا .فقال :ل فإاني أاود أان أافوز بالثواب .ثم ذكر
قول رسسول الله صسلى الله عليه وسسلم « :إان صسدقة المسسلم تزيد في العمر،
وتمنع ميتة السسوء ،ويذهب الله بها الكبر والفقر والفخر».

صضوم السضت من شضوال

فأاضصحاكئـ ـ ـ ـالم الليلعـ ـي ـ ـ ـة ادلوقآاـ ـ ـد ـاـبـ ـدـ ـره

لسضÓم مظهر من
العيد ‘ ا إ
مظاهر الفرح بفضضل الله ورحمته،
وفرصضة عظيمة لصضفاء النفوسس،
ووحدة الكلمة ،وŒديد ا◊ياة،
وهو ل يعني أابدا النفÓت من
لخÓق
التكاليف ،والتحلل من ا أ
لداب ،بل ل بد فيه من
وا آ
النضضباط بالضضوابط الشضرعية
لداب اŸرعية.
وا آ
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مكبرين مهللين ،فرحين بفضسل ربهم عليهم،
ب- -ع- -د اأن ت- -ق- -رب- -وا اإل- -ي- -ه ب- -اأن -واع ال -ط -اع -ات
وال -ق-رب-ات ،ل-ي-ن-ال-وا ج-ائ-زة م-وله-م ف-ي ه-ذا
ال- - - - - - - - -ي- - - - - - - - -وم ال- - - - - - - - -ع- - - - - - - - -ظ- - - - - - - - -ي- - - - - - - - -م.
ولصسÓ-ة ال-ع-ي-د اأح-ك-ام وسس-ن-ن ي-م-ك-ن اإجمالها
فيما يلي:

حكم صصÓة العيد:

اخ -ت -ل -ف أاه -ل ال-ع-ل-م ف-ي ح-ك-م صسÓ-ة ال-ع-ي-د،
فذهب بعضسهم إالى أانها سسنة مؤوكدة ،وذهب
البعضس إالى أانها فرضس على الكفاية إاذا قام
بها من يكفي سسقطت عن الباقين ،وإان لم يقم
بها أاحد أاثم الجميع بتركها ،وذهب آاخرون
إالى وجوبها ،وهذا هو الذي نصسره جماعة من
أاه -ل ال -ع -ل-م م-ن-ه-م شس-ي-خ اإلسسÓ-م اب-ن ت-ي-م-ي-ة
وغيره ،وذلك ألمر الله بها في قوله تعالى:
«فصس- -ل ل- -ربك وان- -ح -ر» (سس -ورة ال -ك -وث -ر،)٢ :
فجمهور المفسسرين على أان المراد بها صسÓة
العيد ،وألن النبي  -صسلى الله عليه وسسلم -
واظب على فعلها ولم يتركها ،بل أامر بخروج
حsيضس وذوات الخدور كما
النسساء لها حتى ال ُ
في حديث أام عطية رضسي الله عنها قالت:
أامرنا رسسول الله  -صسلى الله عليه وسسلم « -أان
حsيضس
ُن ْ
خِرج في الفطر واألضسحى العواتق وال ُ
وذوات ال -خ -دور ،ف -أام -ا ال ُ-ح s-ي -ضس ف -ي -ع -ت -زل-ن
الصسÓة ،ويشسهدن الخير ودعوة المسسلمين»..
رواه مسس- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -م .
أاضس- -ف إال- -ى ذلك أان- -ه- -ا م- -ن أاع- -ظ -م شس -ع -ائ -ر
اإلسس Ó-م ،وال-ن-اسس ي-ج-ت-م-ع-ون ل-ه-ا أاع-ظ-م م-ن
اج-ت-م-اع ال-ج-م-ع-ة ،وق-د شس-رع ف-ي-ه-ا ال-ت-ك-ب-ير.
فلذلك ينبغي على المسسلم أان يحرصس عليها،
وأال ي -ت -خ-ل-ف ع-ن-ه-ا ،ك-م-ا ي-ن-ب-غ-ي حث األولد
والنسساء وأاهل البيت على حضسورها إاظهارا
لشس-ع-ائ-ر اإلسسÓ-م ،وشس-ك-را ل-ل-ه ع-ل-ى ال-ت-وف-ي-ق
للطاعة.

وقت أادائها:

يبتدئ وقت صسÓة العيد من طلوع الشسمسس
وارتفاعها قدر رمح ،أاي أان وقتها يبدأا بعد
شس -روق الشس -مسس ب -ح-وال-ي  15دق-ي-قة تقريبا،
ويمتد وقتها إالى زوال الشسمسس ،فوقتها هو
وقت صس Ó- - - - - - - - - - - - -ة الضس- - - - - - - - - - - - -ح- - - - - - - - - - - - -ى.
ويسسtن تأاخير الصسÓة في عيد الفطر ليتمكن
الناسس من إاخراج زكاتهم ،كما يسسن تعجيلها
في األضسحى في أاول الوقت ليتمكنوا من ذبح
أاضساحيهم قبل ارتفاع النهار.

مكان الصصÓة:

السسنة في صسÓة العيد أان تؤودى في الُم َصسsلى،
فقد ثبت عن أابي سسعيد الخدري رضسي الله
عنه «أان رسسول الله  -صسلى الله عليه وسسلم-
ك- -ان ي- -خ- -رج ي- -وم ال- -ف- -ط- -ر واألضس- -ح- -ى إال -ى
الُ- - - - -مَ - - - - -صسs- - - - -ل- - - - -ى »..رواه ال - - - -ب - - - -خ - - - -اري.
وليسس لصسÓة العيد أاذان ول إاقامة لقول ابن
عباسس وجابر رضسي الله عنهما  -كما في
الصسحيح « :-لم يكن ُيَؤوsذُن يوم الفطر ول يوم
األضس -ح -ى» ،ول ُي -شس -رع ال -ن -داء ل -ل -ع -ي -دي-ن ب
«الصس Ó-ة ج -ام -ع -ة» ون -ح -و ذلك ل-ع-دم ث-ب-وت-ه.
وليسس لها سسنة قبلية ول بعدية لحديث ابن
عباسس رضسي الله عنهما أان النبي  -صسلى الله
عليه وسسلم « -خرج يوم الفطر فصسلى ركعتين،
ل -م يصس -ل ق -ب -ل -ه-ا ول ب-ع-ده-ا» رواه ال-ب-خ-اري،
فالسسنة أان يقتصسر المسسلم على صسÓة العيد،
إال إاذا أاُuدَيت في المسسجد لعذر من األعذار،
ف-إان-ه يصس-ل-ي ح-ي-ن-ئ-ذ رك-ع-ت-ي-ن تحية المسسجد.

يقول الحافظ ابن رجب إان صسيام سستة أايام
من شسوال يسستكمل بها أاجر صسيام الدهر كله،
وصسيام شسوال وشسعبان كصسÓة السسنن الرواتب
ق -ب -ل الصس Ó-ة ال -م -ف-روضس-ة وب-ع-ده-ا ،ف-ي-ك-م-ل
المسسلم بذلك ما حصسل في الفرضس من خلل
ون -قصس ،ف-إان ال-ف-رائضس ت-ك-م-ل ب-ال-ن-واف-ل ي-وم
ال-ق-ي-ام-ة ،وأاك-ث-ر ال-ن-اسس ف-ي صس-ي-ام-ه ل-لفرضس
نقصس وخلل ،لذلك يحتاج إالى ما يجبره من
األعمال ،ومعاودة الصسيام بعد صسيام رمضسان
ع Ó-م -ة ع -ل-ى ق-ب-ول صس-وم رمضس-ان ،ف-إان ال-ل-ه
تعالى إاذا تقبل عمل عبد ،وفقه لعمل صسالح
بعده ،كما قال بعضسهم «ثواب الحسسنة الحسسنة
بعدها» ،فمن عمل حسسنة ثم أاتبعها بحسسنة
بعدها ،كان ذلك عÓمة على قبول الحسسنة
األول -ى ،ك -م -ا أان م-ن ع-م-ل حسس-ن-ة ث-م أات-ب-ع-ه-ا
بسس -ي -ئ -ة ك -ان ذلك ع Ó-م-ة رد ال-حسس-ن-ة وع-دم
قبولها ،وصسيام رمضسان يوجب مغفرة ما تقدم
م -ن ال -ذن -وب ،والصس -ائ -م -ون ل-رمضس-ان ي-وف-ون
أاجورهم في يوم الفطر ،وهو يوم الجوائز،
فيكون معاودة الصسيام بعد الفطر شسكرا لهذه
النعمة ،ف Óنعمة أاعظم من مغفرة الذنوب،
وقد كان النبي صسلى الله عليه وسسلم يقوم حتى
تتوّرم قدماه ،فيقال له «أاتفعل هذا وقد غفر
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأاّخر» ،فبقول
«أاف  Ó-أاك -ون ع -ب -دا ً شس -ك -ورا» ،وق -د أام -ر ال -ل -ه
سس -ب-ح-ان-ه وت-ع-ال-ى ع-ب-اده بشس-ك-ر ن-ع-م-ة صس-ي-ام
رمضسان بإاظهار ذكره ،وغير ذلك من أانواع
شسكره ،فقال «َوِلُتك ِْمُلواْ اْلِعsدَة َوِلُتكَuبُرواْ الّلَه َعَلى مَا
َهَداُكْم َوَلَعsلك ُْم َتشْصك ُُرون» ،فمن جملة شسكر العبد

لربه على توفيقه لصسيام رمضسان وإاعانته عليه
ومغفرة ذنوبه أان يصسوم له شسكرا ً بعد ذلك،
وقد كان بعضس السسلف إاذا وفق لقيام ليلة من
ال -ل -ي-ال-ي أاصس-ب-ح ف-ي ن-ه-اره-ا صس-ائ-م-ا وي-ج-ع-ل
صس -ي -ام-ه شس-ك-را ً ل-ل-ت-وف-ي-ق ع-ل-ى ال-ق-ي-ام ،وك-ان
«وهيب بن الورد» يسسأال عن ثواب شسيء من
األعمال كالطواف ونحوه ،فيقول «ل تسسأالوا
عن ثوابه ،ولكن سسلوا ما الذي على من وفق
لهذا العمل من الشسكر للتوفيق واإلعانة عليه»،
وإان كل نعمة على العبد من الله في دين أاو
دنيا يحتاج إالى شسكر عليها ،ثم التوفيق للشسكر
عليها نعمة أاخرى تحتاج إالى شسكر ثان ،ثم
التوفيق للشسكر الثاني نعمة أاخرى يحتاج إالى
شسكر آاخر ،وهكذا أابدا ،ف Óيقدر العباد على
القيام بشسكر النعم ،وحقيقة الشسكر العتراف
بالعجز عن الشسكر ،وإان األعمال التي كان
العبد يتقرب يها إالى ربه في شسهر رمضسان ل
تنقطع بانقضساء رمضسان ،بل هي باقية بعد
انقضسائه ما دام العبد حيا ،وكان النبي صسلى
الله عليه وسسلم عمله ديمة ،وسسئلت عائشسة
رضسي الله عنها «هل كان النبي يخصس يوماً من
األيام؟» ،فقالت «ل ،كان عمله ديمة» ،وقالت
كان النبي ل يزيد في رمضسان ول غيره على
إاحدى عشسرة ركعة ،وقد كان النبي صسلى الله
عليه وسسلم يقضسي ما فاته من أاوراده في
رمضسان في شسوال ،فترك في عام اعتكاف
ال -عشس -ر األواخ -ر م -ن رمضس -ان ،ث -م قضس-اه ف-ي
شسوال ،فاعتكف العشسر األولى منه.

صصيام سصت من شصوال من األعمال الصصا◊ة
لأع
حلةى االلتلهي عتليشسهروعآال لهناوسسلم ـ فضس--ل صس--ي--ام سست م--ن شس--وال ف--ب--ه--ا
ظماالرلسسالولصسـالصس
منمنموااع
ب--ع--د رمضس--ان صس--ي--ام سس--ت--ة اأي--ام م-ن
ون---ع--مت ،واإل ف--اإن--ه سس--ي--ح--وز فضس--ل
شسوال..
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اللّـ«هم--عنليهصس-و-اسسمّلمر ـمَي ُضقس-و-اُلنِفوياأتآاِ -ب-خعرِ-هُخسسطَْ-بت-تِاهِ:م«-نطُوَبى لَِمْن طَاب ُخلُُقُه ،وطَهر ْ
ت سسِجيُتُه ،وصسلَ ْ
عل ِيه َ َوسسلمَ«ْ :م ُن َصسِام َ َيو ًِِ sما َ َفي َ سس َبيل
ك الَفضسل من قوله ،وأاْنصسف
سسرِيرُته ،وحسسَنت عَِÓنيُته ،وَأاْنَفق الْ vفAضسل مِن ماِله ،وأامسس َ
َشسَ ---وا ُ ِل َفُ َ ---ذ ِل ِك ْ َصس---يَ --امُ ا َل--ده-َ -ر» (رو َاه ْ َ ْ َالله َج ْع َل الله ب ْين َه و ْبي ْن الن َار َخن َدًقا
الsنماسسسَسلمم)ْ.ن َنْفسسه.
ك---م---ا ب---ي---ن السس---م---اء والأرضس» (رواه
الترمذي
وذلك اأن شسهر رمضسان بعشسرة اأشسهر؛
لأن الحسسنة بعشسر اأمثالها ،وسستة اأيام
فعلى المسسلم اأن يسستقيم على طاعة
بسس--ت--ي--ن ي--وًم --ا اأي :بشس--ه--ري--ن ،وذلك
الله ويداوم عليها حتى ياأتيه الموت
ي--ع-ادل اأج-ر صس-ي-ام سس-ن-ة ك-ام-ل-ة ،فÓ-
وهو على ذلك ،قال تعالىَ{:واْعُبْد
َرsبَ - -
يفوتكم هذا الفضسل العظيم.
ك َحs- -ت -ى َي -اأِْت َ-ي َ-ك الْ َ-ي ِ-ق -ي -ن ُ}
[الحجر] 99 :؛ اأي :الموت.
ول يشس--ت--رط ف--ي ه--ذه الأي--ام السس--ت-ة
التتابع ،ول اأن تكون مباشسرة بعد يوم
وذكر تعالى عن عيسسى عليه السسÓم
العيد ،بل يجزئ صسيام اأي سستة اأيام
صضِÓ-ة
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ويمكن اأن يجعلها في اأيام الثنين
وال------خ------م------يسس اأو ف-----ي غ-----ي-----ره-----ا.
ف-ل-يسس ه-ن-اك غ-اي-ة لن-ق-ط-اع ال-ع-م-ل
واختلف العلماء فيمن كان عليه اأو
الصسالح اإل الموت ،فاحذر اأخي من
كان عليها قضساء اأيام من رمضسان،
التهاون في الطاعات بعد رمضسان،
واح--ذر م--ن ال-م-ع-اصس-ي ب-ع-د رمضس-ان
هل ينال فضسل صسيام سست من شسوال
اإذا صسامها قبل قضساء ما عليه من
كما كنت تحذر منها اأثناءه ،واعلم اأن
رمضسان اأم ل؟ وفضسل الله واسسع ،ولن
الدنيا مزرعة لÓآخرة ،فمن زرع خيًرا
ي--ح--رم ال-مسس-ل-م الأج-ر ب-اإذن ال-ل-ه اإذا
وجد خيًرا ،ومن زرع شسvرا وجد شسvرا.
صسامها ولو قْبل القضساء ،فاإن حاز

فتاوى رمضضانية

التهنئـ ـ ـ ـة بالعي ـ ـد

هل التهنئة بالعيد واجبة وما هي صضيغة التهنئة التي يهنئ بها
المسضلم أاخاه؟
المسسلم يهنئ أاخاه بهذه المناسسبة الطيبة وكان الصسحابة والسسلف يهنئ بعضسهم
بعضسًا وكانوا يقولون :تقبsل الله منا ومنكم أانت تعرف خصسوصسًا عيد الفطر
يأاتي بعد الصسيام فكأانه يدعو الله له بقبول صسيامه وقيامه وحتى يكون ممن
ُغِفر ذنبه «من صسام رمضسان إايمانًا واحتسسابًا ُغِفر له ما تقدم من ذنبه».
أايضسًا في عيد األضسحى اإلنسسان يكون قبل عيد األضسحى يوم الوقفة يصسومه،
وحتى التسسعة أايام الحجة ُيشسَرع فيها الصسيام وُيشسَرع فيها التهليل والتكبير
والتحميد والتسسبيح في هذه األيام التي هي األفضسل عند الله والعمل الصسالح
فيها أاحب إالى الله من العمل الصسالح فيما سسواهن من األيام وأافضسلها اليوم
التاسسع الذي يعتبر أافضسل أايام السسنة على اإلطÓق ،يوم عرفة فعندما يأاتي
المسسلم في عيد األضسحى اأيضسًا يقول له «تقبل الله منا ومنك» فهذا ما ورد عن
السسلف ولكن لم ترد صسيغة معينة ُيلِزم بها الشسرع اإلنسسان ،فيقول له :عيدك
مبارك ،عسساكم من عواده ،كل عام واأنتم بخير ،كل سسنة وأانت طيب ،المهم بأاي
صسيغة يوصسل هذه التهنئة اإلى إاخوانه المسسلمين .والله أاعلم
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مَ ،عدل ،أامِ َ
ن ...فنامَ
حَك َ
َ

همة

مسشا
«ثÓثية عمر بن اÿطاب
لتحقيق ا’سشتقرار داخل الدولة»
«حكمت فعدلت فأامنت فنمت» ،هي شضهادة القائد
واŸبعوث الفارسضي الهرمزان ‘ حق الصضحابي ا÷ليل الفاروق عمر
ن شضّكك ‘ صضحتها البعضس من
بن اÿطاب رضضي الله عنه .كلماتٌ وإا ْ
حيث عدم ثبوتها من جهة السضند ،وتضضارب أالفاظها التي سضقطت
بالكلية ‘ بعضس نصضوصس كتب التاريخ ،غ Òأانه ُيمكن ا’سضتئناسس بها
È
س وع ٍ
Ÿا فيها د’’ٍت وإاشضاراٍت ’ تخل من جهة ا’سضتد’ل من دروس ٍ
وعظاٍت تكشضف عن شضرائط مهمة ينبغي أ
’ولياء ا أ
’مور وضضعها ‘
ا◊سضبان وهم يسضوون أامور الناسس وُيديرون شضؤوونهم.

بقلم :د /عبد اŸنعم نعيمي
كلية ا◊قوق -جامعة ا÷زائر 1
إان العدل أاسساسس اŸلك ،وحُكم عمر
رضسي الله عنه كان عدل ل مراء ‘ ذلك،
وهو الذي جاع ‘ شسبع رعيته ،وما قّرت
 Úإال وشسعبه رّيان شسبعانٌ راضٍس عن
له ع ٌ
حكمه العادل ،وقد نال كّل فرد من أافراده
حّ
ظه من حاجاته واحتياجاته ،بل نال
ذلك غ ÒاŸسس -ل -م Úأايضس -ا م -ن م-واط-ن-ي
الدولة.
هي العدالة الجتماعية التي –ققت
ع -ل -ى ع -ه -د ال -ف -اروق ،ف -أام -ن ع-ل-ى دول-ة
اإلسسÓم من أان يهّز اسستقرارها تصسّرف
م- -ارٌق ُم- -ع -تسس -ف ي -ه -وي ب -اŸسس -ل -م‘ Ú
مهاوي الف Ïالتي يتمّناها أاعداء اإلسسÓم
اّÎŸبصس ÚبالبÓد والعباد الدوائر (عليهم
دائرة السسوء).
إانه األمن الذي أاسسبغه الله جلّ وعÓ
ع- -ل- -ى دول- -ة اإلسسÓ- -م ‘ ع- -ه- -د خÓ- -ف -ة
الفاروق عمر بن اÿطاب رضسي الله عنه،
وك-ان ق-وام-ه رع-اي-ة ال-ع-دال-ة م-ع ال-رع-ية.
عمر ما كان يسستك Ìمن األكل فضس Óأان
يأاكل أاطايبه ،بل أاكل الزيت عام الرمادة
حتى تغّير لون وجهه.
هذا الكÓم اıتصسر أاسسوقه للدللة
على أابسسط صسور العدالة الجتماعية التي
تطالب بها الرعية وهي العدالة ‘ توزيع
اÿبز ،ل أان يأاكل راعيها اÿبز الطريّ
وُيلقمه الرعية إاذا زاد عن حاجته أاو يُبسس
أاو أان يرمي لها بالفتات تتصسبّر به ألواء
ا÷وع .ه -ي إاذن أابسس -ط ح -ق -وق ال -رع -ي -ة
اŸتعلقة باألكل والشسرب ،ل فرق بينهم
وب Úراعي الرعية.
إان العدالة اإلجتماعية وما يتصسل بها
من شسؤوون القتصساد –ققت على عهد
عمر فمع إاشسراف اÿليفة نفسسه Ãعية
أاج -ه -زة ال -دول -ة ع -ل -ى ت-ل-ب-ي-ة اح-ت-ي-اج-ات
اŸواطن ،Úأاظهر ذلك رصسانة القتصساد
على عهده رضسي الله عنه وتنوع األسساليب
الق -تصس-ادي-ة ل-ل-ت-ع-ام-ل ح-ت-ى م-ع ا◊الت
الطارئة (كاÛاعة.)...
ل- -ق -د أام -ن ع -م -ر أان ُي -ث -ار ع -ل -ي -ه ‡ن
اسسÎعاه الله عليهم ،أاما من يتصسّور ‘
فعلة اÛوسسي أابي لؤولؤوة مئنة أاو دللة
على أان عمر  ⁄يتحقق له األمان كلية،
ب-دل-ي-ل اغ-ت-ي-ال-ه م-ن ه-ذا ال-ع-م-ي-ل ال-دعّي
ÓسسÓم واإلسسÓم منه براء ،فجوابه من
ل إ
أاوجه:

 أان أابا لؤولؤوة كان ‘ األصسل خائناوع -م -ي  Ó-م -دسس -وسس -ا ب ÚاŸسس -ل -م Úم-ن
اÛوسسي Úعبدة النار وأاعداء الإسسÓم
(دول -ة ف -ارسس) ،ب -ه -دف ضس -رب اسس-ت-ق-رار
الدولة الذي شسهده زمن عمر رضسي الله
عنه ،خاصسة وأان هذا العميل كان من بقية
سسبي معركة فتح الفتوح (نهاوند) التي
دحر فيها اŸسسلمون جيشس فارسس .وهذا
ي -دع -م ن -ظ -ري -ة اŸؤوام -رة اÿارج-ي-ة- .
يروي عدد من اŸصسادر التاريخية أان أابا
ل- -ؤول- -ؤوة اÛوسس- -ي ك- -ان ُم- -ت- -واّط- -ئ- -ا م- -ع
الهرمزان نفسسه ،وهذا ُيؤوكد مّرة أاخرى
نظرية األيادي اÿارجية التي تعبث ‘
اÿفاء.
 إان ه - -ذا اÛوسس - -ي ك- -ان زن- -دي- -ق- -امنافقا اّدعى اإلسسÓم و ⁄ينكشسف حاله
ومشسروعه إال متأاخرا ومع ذلك نال حظه
من القصساصس.
 إان- -ه  ⁄ي- -ك- -ن م- -ن م- -واط- -ن- -ي ال -دول -ةالصسا◊ Úالذين رÃا تأاّولوا ‘ عمر الظلم
وتصسّوروا فيه الضسيم لشسدته ‘ دين الله جّل
‘ عÓه ،فأاقدم على ما أاقدم عليه من غÒ
ن -ظ -ر ‘ م -آالت ف -ع -ل -ت-هŸ ،ا ت-ق-دم ب-ي-ان-ه.
وﬁال أان ي- -ك- -ون ع- -م- -ر ظ- -اŸا وق- -د ك -ان
الفاروق اŸشسهور بالعدل واŸشسهود له به.
إان ال -ع -دل السس -ي -اسس -ي ◊ك-م ع-م-ر صس-ن-ع
اسستقرارا أامنيا واقتصساديا واجتماعيا داخل
دولة اإلسسÓم ،وهذا كان سسببا لوجود من
عادى هذه الدولة عن حسسٍد فأاضسمر لها
اÿيانة وأاراد بها ضسررا وإاضسرارا ،وقد خاب
إاذن وخسسر واحتمل ظلما كبÒا.
لو أاسسقطنا مقالة الهرمزان ‘ حق عمر
رضسي الله عنه على واقع أامتنا ،ل ّتضسح أان
ما وقع ‘ بÓد اŸسسلم Úمن قÓقل وفÏ
له أاسسبابه منها :أان العدالة الجتماعية ⁄
ت- -ت -ح -ق -ق ب -الصس -ورة اŸأام -ول -ة ج -م -اهÒي -ا
وشسعبيا ،و ⁄تعكسس ما يتطلّع إاليه الشسعب
من العيشس برفاه وانتظام ل أاك Ìول أاقّل،
وف -ق م -ي-زان ال-ع-دال-ة الج-ت-م-اع-ي-ة ال-ت-ي ل
Œعل من فئة بعينها تسستأاثر باŸال وا÷اه
والنفوذ دون حسسيب أاو رقيب.
ي -ب-ق-ى ع-م-ر أا‰وذج-ا ي-ح-ت-ذى ب-ه ‘
العدل ،فنم يا ابن اÿطاب قرير العÚ
ف ُمخلصسون ينفون
ف Óيزال هناك خل ٌ
ع -ن ب Ó-د اŸسس -ل -مَ Úخَ-بَ-ث ال-ظ-ا.ÚŸ
ون ّضس -رك وسس ّ-رجك ورضس -ي ع -نك وع -ن
ج-م-ي-ع صس-ح-اب-ة ال-ن-ب-ي صس-ل-ى ال-ل-ه عليه
وسسلم الطّيب Úوعن آال بيته الطاهرين
والتابع Úاıلصس Úوتابعيهم بإاحسسان
إا ¤يوم الدين.

الفنان سضليمان حديبي من
اŸدية لـ« الشضعب»:

وجدت ضشالتي اإ’بداعية
مع براعم جمعية
«اأ’قواسس» الثقافية
كشسف
الفنان
سسليمان
حديبي،
أامسس ،ب- - - -أان
مشساركته ‘
احياء
سسهرات
شسهر
رمضسان
الكرË
ب- - -اŸدي- - -ة ،
Œدسست ‘ صسعوده  05مرات على الركح
‘ أاع- -م- -ال ف- -ك -اه -ي -ة ل -لصس -غ -ار ب -خشس -ب -ة
اŸيدياتيك ،بداية ‘ عرضس ترفيهي متنوع
رفقة زميل اŸهنة الفنان العربي بن داود،
متبوعا بعمل فردي ‡اثل Ãعية براعم
ج-م-ع-ي-ة ال-وف-اء ال-ث-ق-اف-ي-ة والÎفيهية بذات
اŸؤوسسسسة الشسبانية التابعة لقطاع الشسباب
وال - -ري - -اضس - -ة ب - -ه - -ذه ال- -ولي- -ة ،إا ¤ج- -انب
مسس -اه -م-ت-ه ‘ ع-م-ل ف-ك-اه-ي ل-ل-ك-ب-ار ب-دار
الشسباب عبدي عتصسمان ‘ شسكل سسكاتشس
ب -ع -ن -وان« :ال -ط -م-ع ي-خسس-ر ال-ط-ب-ع « و آاخ-ر
فكاهي “ثل ‘ سسرد مغامرة عمي أاحمد
وب- -ن -و ع -ل -ي ،ع -ل -م -ا ب -أان ه -ذي -ن ال -ع -م -لÚ
األخÒين عا÷ا بحسسبه مواضسيع اجتماعية
من الواقع اŸعيشس.
أاوضسح ﬁدثنا بأان عمله امتد أايضسا إا¤
ركح دار الثقافة حسسن ا◊سسني حيث قال:
جسسدت دور سساعي الÈيد ‘ عمل درامي
ب -ع-ن-وان« :رسس-ال-ة م-ن ا÷ن-ة» رف-ق-ة ب-راع-م
جمعة األقواسس الثقافية بهذه الولية ،وهذا
بعدما ” التصسال بي من طرف مسسؤوو‹
هذه ا÷معية التي أاكن لها كل الحÎام
والتقدير ،ولعبت هذا الدور الشسريف والذي
م -ن خ Ó-ل -ه ك -نت دائ-م-ا آات-ي ب-رسس-ائ-ل أام-ل
Ûم -وع -ة م -ن األط -ف -ال ي -ع -يشس-ي-ون –ت
رحمة الصسراعات وا◊روب ،إاذ ” إاعادة
بعث قضسية الطفل ،أاين التي لفت نحوها
العا ⁄كله.
اختتم الفنان حديبي قوله  ،بأانه مع
حلول عيد الفطر سسأاتنقل رفقة براعم هذه
ا÷معية إا ¤عدة مدن من أاجل اŸشساركة
‘ تأادية هذا العرضس «رسسالة من ا÷نة»
نحو ا÷مهور العريضس  ،كما دعا قطاع
الثقافة إا ¤منحه فرصسة إلبراز طاقاته من
منطلق أان رغبته تهدف إاﬁ ¤اولة اعطاء
الفكاهة دفعة مناسسبة ‘ اطار ما يسسمى
باإلطراب الفكاهي ،لكون أان اŸهتم Úبهذا
اŸي- -دان ب- -ات- -وا م- -ت- -ع- -طشسŸ Úث -ل ه -ذه
األعمال وهو ما وقفت عليه « الشسعب «
بركح دار الثقافة خÓل أايام العشسر الثاÊ
م -ن ه -ذا الشس -ه -ر ال -ك -ر ، Ëشس -اك -را ب -ه-ذه
اŸناسسبة مدير هذه اŸؤوسسسسة الذي ما فتئ
ي -ث -ن -ي ع -ل -ى أادائ-ه Ãع-ي-ة ب-راع-م ج-م-ع-ي-ة
األقواسس أاثناء عرضس ذات العمل الدرامي

امتزجت ب Úطبوع فنية وتقاليد اÿتان باŸنطقة

م -زجت ال -ط-ب-ع-ة ال-ث-ان-ي-ة ل-ق-ع-دة سس-وق
أاهراسس الرمضسانية التي احتضسنتها ،ليلة
الثÓثاء إا ¤األربعاء ،قاعة اÙاضسرات
«م -ي -ل -ود ط -اه-ري» ب-ع-اصس-م-ة ال-ولي-ة بÚ
عديد الطبوع الفنية والÎاثية واŸدائح
الدينية وعادات وتقاليد اÿتان ‘ هذا
الشسهر الفضسيل .قد مكنت هذه القعدة
التي بادرت إا ¤تنظيمها ا÷معية الوطنية
ل-ل-ع-م-ل ال-ت-ط-وع-ي «م-كتب سسوق أاهراسس»
بالتنسسيق مع كل من مديرية الثقافة ودار
ال -ث -ق -اف-ة «ال-ط-اه-ر وط-ار» م-ن اسسÎج-اع
ع - -راق- -ة ه- -ذه اŸن- -ط- -ق- -ة ا◊دودي- -ة ‘
رمضسان زمان صسنعتها جماليات اللباسس
ال -ت -ق -ل -ي -دي ل -ل -م -رأاة واÓŸي -ا وال -زرب -ي -ة

ع -يسس -اوي -ة ب-رعت ‘ أادائ-ه-ا إا ¤سس-اع-ة
م-ت-أاخ-رة م-ن السس-ه-رة ج-م-ع-ي-ات ك-ل من
لسس-راء»
«ا÷ازول -ي -ة» و»ال-ق-ادي-ري-ة» و»ا إ
Óنشساد الديني من سسدراتة
لصسيل» ل إ
و»ا أ
ثا ÊأاكŒ Èمع سسكا Êبهذه الولية .و⁄
ي-غ-ف-ل م-ن-ظ-م-و السس-ه-رة ل-عبة «البوقالة»
التي “تد جذورها بهذه اŸنطقة إا¤
عصسور غابرة ،وهي عبارة عن أاشسعار
شس-ع-ب-ي-ة ت-ك-ون Ãث-اب-ة ال-ف-أال ا÷م-يل أاو
السس -يء ح-يث ت-ع-ق-د ال-ب-ن-ات ن-ي-ة سس-م-اع
البوقالة على شسخصس أاو حدث منتظر
وب -ع -ده -ا ت -ع -ق -د ك -ل ب -نت ن -ي -ة سس -م -اع
ال -ب-وق-ال-ة ،ب-حسسب أاح-د ال-ع-ارف Úب-ه-ذا
التقليد.

1٧3٧0

مثقف
انيات
فنان أاغنية الراي الشضاب طارق
ضش

رم

رمضشان باŸهجر أاصشعب من الغربة

@ أاعتزل الغناء خÓل الشضهر الفضضيل ’رتاح و اأمارسس الرياضضة
’غنية الرايوية من مدينة
صضصس ‘ ا أ
@ الشضاب طارق فنان متخ ّ
وهران يقطن Ãرسضيليا بفرنسضا

حاورته :حبيبة غريب
@ كيف قضضى الشضاب طارق
أاي - -ام - -ه ‘ رمضض - -ان ،ه - -ل م- -ن
تقليد ‡يز ؟
@@ أانا ل أاعمل خÓل الشسهر
الفضسيل مند سسنة  ،1999أافضسل أان
يكون شسهرا للراحة  ،بعيدا عن
اŸوسس- -ي- -ق- -ى و أاج -واء ا◊ف Ó-ت،
أاقعد ‘ البيت و أارتاح  ،وÃا أانني
ب- -ال- -غ- -رب- -ة ب- -ع- -ي- -دا ع- -ن األه- -ل،
اسس- -تضس- -ي- -ف غ- -ال- -ب- -ا أاصس -دق -ائ -ي
Óفطار ،كما أان الشسهر مناسسبة
ل إ
‹ Ÿمارسسة الرياضسة.
@ وم- - -اذا ع- - -ن السض - -ه - -رات
الرمضضانية ؟
@@ كما سسبق وان قلت ،ل أاقيم اأية
حفÓت فنية ،ول ‘ العيد أاو ليلة السسابع
وال- -عشس- -رون م- -ن رمضس -ان ،و أان -ا اأيضس -ا ل
أانشسط ‘ األعياد ،بل أافضسل قضساء هذه
اŸن- -اسس -ب -ات م -ع ال -ع -ائ -ل -ة واألح -ب -اب و
السستمتاع بوجود من أاحب ،قد قضسيت
ب - -عضس السس - -ه - -رات ‘ األسس - -ت - -ودي- -و م- -ع
األصس- -دق -اء و زم Ó-ء ال -ع -م -ل ن -تسس -ام -ر و
نحاول الÎتيب من جديد ألعمالنا الفنية
؟
@ ك - -ي - -ف ه - -ي أاج- -واء رمضض- -ان
ب -ف-رنسض-ا و م-ا ه-و ال-ف-رق ب Úقضض-ائ-ه
با÷زائر و باŸهجر ؟
@@ قضس- -اء رمضس -ان ب -ف -رنسس -ا أاصس -عب
بكث Òمن الغربة ،بل هو غربة ‘ حد
ذاتها ،نحن ‘ ›تمع لئكي ،ل Áلك
نفسس عاداتنا و تقاليدنا ،أانا اذهب إا¤
م -دي -ن -ة «ب -ارب -اسس» ،أاي -ن ي-ت-ك-اث-ف وج-ود
ا÷الية ا÷زائرية واŸغاربية اأين اقتني
مشسÎياتي و لوازم مائدة اإلفطار وهي
م -ن -اسس -ب-ة لÓ-ل-ت-ق-اء األصس-دق-اء ،ون-ح-اول
التكيف مع األجواء قدر اŸسستطاع.
الفرق كب Òجدا ب Úفرنسسا و ا÷زائر
ففي الوطن األم هناك عادات و تقاليد و
رائحة رمضسان ‘ كل شسارع و حي و هي

أاجواء جميلة و رائعة ،أاحن كثÒا إاليها.
@ ما هو طبقك اŸفضضل؟
@@ ا◊ري -رة ،الشس-رب-ة ،ط-ب-ق ال-ف-ل-ف-ل
وط- -اج Úال -ل -ح -م اŸف -روم ب -ال -ب -ط -اط -ا،
وكذلك أاحب شسرب القهوة.
@ ماهو جديدك الفني ؟
Óعراسس:
@@أاصسدرت مؤوخرا أاغنيت Úل أ
األو– ¤ت ع- -ن- -وان «م- -ا ت -خ -ل -ي -ن -يشس «
ك -ل -م -ات و ا◊ان الشس-اب بÓ-ل ،واغ-ن-ي-ت-ي
الثانية « يهدرو يا‹ قالو « و هي –كي
عن مشساكل الشسباب ‘ التحضس Òللزواج ،و
ا÷ديد أايضسا اأغنية « فÓمانكو سسالسسا»
 ،و هي اأغنية –كي عن العطلة ،فأانا ‡ن
يفضسلون قضساء العطلة ‘ ا÷زائر .
@ ك -ل -م -ة ل -ل -م -ط -رب Úو ال -ف -ن-انÚ
الشضباب؟
@@ ه- -ن- -اك ال- -ي- -وم ‘ ا÷زائ- -ر ف -رق
موسسيقية و فنان Úمن ا÷يل الصساعد،
اأحب كثÒا السستماع إا ¤أاعمالهم ،فهم
ي -ق -دم -ون ف -ن -ا ج -م -ي  Ó-و Îﬁف -ا و ه-م
يسستحقون التشسجيع .كما أاريد أان أاقول
Ÿن هب و دب و أاصس- -ب- -ح Áت -ه -ن أاغ -ن -ي -ة
الراأي و يشسوه هذا الطابع الفني األصسيل
باأللفاظ و التصسرفات السسلبية و البذيئة،
التي ل “د للهوية ا÷زائرية بصسفة ،أان
يخرجوا من ميدان الفن ألنه ليسس لهم
فيه مكان.

قدم فيها طبقا غنائًيا ‡يًزا

ششاعو يختتم السشهرات الفنية الرمضشانية بو’ية معسشكر

اŸدية :م .أام Úعباسس

قعدة رمضضانية بامتياز بسضوق اهراسس
واألوا Êالفخارية .و ⁄تغب ضسمن أاجواء
ه -ذه ال -ق-ع-دة ال-ت-ي ح-م-لت شس-ع-ار «ري-ح-ة
رمضس -ان السس -وق -ه -راسس-ي-ة» ك-ؤووسس الشس-اي
وحلويات تقليدية أاعدتها خصسيصسا حرائر
اŸدي-ن-ة م-ن اŸت-ط-وع-ات ضس-م-ن ج-م-ع-ية
العمل التطوعي .وعند ولوجك إا ¤ثنايا
هذه القعدة الرمضسانية يخيل لك وكأانك
وسسط أاحد منازل العائÓت السسوقهراسسية
ي-ح-تضس-ن ح-ف-ل خ-ت-ان ت-ق-ل-ي-دي ع-ل-ى وقع
أاغا Êفرق عيسساوية ﬁلية.
بالتوازي مع ذلك “يزت هذه القعدة
ب -ح -ف -ل خ-ت-ان  30ط -ف  Ó-ي-ن-ت-م-ون إا¤
ع-ائÓ-ت م-ع-وزة ب-اŸن-ط-ق-ة ع-ل-ى أان-غام
براعم روضسة نشسء ابن باديسس وأاغاÊ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اخ-ت-ت-م ال-ف-ن-ان ع-بد
ال- -ق- -ادر شض -اع -و ،ل -ي -ل -ة
الثÓثاء ا ¤ا’ربعاء،
Ãدي- - -ن- - -ة م- - -عسض- - -ك- - -ر
سض- - -لسض- - -ل - -ة السض - -ه - -رات
’نشض -ط -ة
ال- -ف- -ن- -ي- -ة و ا أ
ال- - -ث- - -ق- - -اف - -ي - -ة ال - -ت - -ي
ب - -ر›ت- -ه- -ا م- -دي- -ري- -ة
ال-ث-ق-اف-ة Ãناسضبة شضهر
رمضضان اŸبارك.
أاح- -ي- -ا اŸط- -رب ع- -ب- -د
القادر شساعو ،سسهرة فنية
شسعبية بسساحة «األم Òعبد
ال - -ق- -ادر» وسس- -ط حضس- -ور
ج -م -ه -ور غ -ف Òح-يث أادى
›م- - -وع - -ة م - -ن األغ - -اÊ
اŸشس- -ه -ورة م -ث -ل «شس -ه -ل -ة

ل- -ع- -ي- -ا »Êو»ال -ط Òال -ل -ي
والفتو» و»كيف اأعما‹ و
حيلتي» وهي األغا Êالتي
ت -ف -اع -ل م -ع -ه -ا ا◊ضس -ور
ب -ق -وة وردده -ا م-ع ال-ف-ن-ان
طوال السسهرة .اأكد مدير
ال -ث -ق -اف -ة ل-ولي-ة م-عسس-ك-ر
ﬁم- -د سس- -ح -ن -ون أان -ه ”
ب -ر›ة ال -ف -ن-ان شس-اع-و ‘
ن-ه-اي-ة الÈن-ام-ج ال-ثقا‘ و
الفني لشسهر رمضسان ليكون
ختام األنشسطة الرمضسانية
إاسستجابة لطلب عدد كبÒ
م- - -ن اŸت - -ذوق Úل - -ل - -ف - -ن
الشس-ع-ب-ي ب-اŸن-ط-قة الذين
ت -ع -ودوا ع -ل -ى زي-ارة ه-ذا
الفنان لولية معسسكر كل

رمضسان.
أاضس -اف أان م -دي -ري -ة
الثقافة بر›ت سسهرات
لمÒ
ي- -وم -ي -ة بسس -اح -ة «ا أ
عبد القادر» التي “ت
ت- -ه- -ي- -ئ- -ت -ه -ا وŒه -ي -زه -ا
ك -مسس -رح ل -ل -ه-واء ال-ط-ل-ق
يسس -ت -ق -طب ي -وم-ي-ا ع-ددا
ك- - -بÒا م - -ن اŸواط - -نÚ
وهذا Ãشساركة عدد من
‚وم الطرب ‘ ا÷زائر
مثل نور الدين عÓن و
م -راد ج -ع-ف-ري و ن-ع-ي-م-ة
عبابسسة و غÒهم .وذكر
ن- - - - - -فسس اŸسس - - - - -ؤوول اأن
برنامج شسهر رمضسان ⁄
ي- -ق- -تصس- -ر ع -ل -ى م -دي -ن -ة
معسسكر بل مسس كل
ب -ل -دي -ات ال -ولي -ة عÈ
ح -ف Ó-ت ي -وم-ي-ة –ي-ي-ه-ا
فرق غنائية ﬁلية تؤودي
الطابع الوهرا Êوالبدوي
والن -دلسس -ي ،إاضس-اف-ة إا¤
ال- - -ط- - -اب- - -ع ال- - -عصس - -ري.
وبر›ت منذ بداية شسهر
رمضس-ان أانشس-ط-ة ث-ق-اف-ي-ة
م -ت -ن-وع-ة ب-ي-ن-ه-ا ع-روضس
مسس - - -رح- - -ي- - -ة و ن- - -دوات
ثقافية و دينية بالتعاون
مع بعضس الهيئات.

إأعدأد :أمينة جابالله /نبيلة بو ڤرين
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اختتام اŸوسسم
الدراسسي«الشسعب”” تهنّئ كل
اŸتفّوق ‘ Úشسهادة التعليم ا’بتدائي

نبيلة بوقرين

ت -ت -ق -دم ع -ائ -ل -ة ““ج -اب -ال -ل -ه““ إ¤
إل -ت -وأإم Úمسش -ع-ودي زك-ري-ا وﬁم-د
إل- -ط- -اه -ر ب -ان -ت -ق -ال -ه -م -ا إ ¤إلسش -ن -ة
إÿامسش -ة وشش -ق -ي -ق -ت -ي -ه -م-ا ““ف-اط-م-ة
إل -زه -رإء إل -ب -ات -ول““ ب -ان -ت -ق -ال -ه -ا إ¤
إلسش-ن-ة إل-ث-ال-ث-ة ب-ج-دإرة وإسش-ت-ح-قاق
و«إك -رإم““ ب -دخ-ول-ه-ا إل-ع-ام إŸق-ب-ل إ¤
لو ¤إب - - -ت - - -دإئ - - -ي ب - - -إاذن
إلسش - - -ن - - -ة إ أ
إلله..ربي ينجحكم ويبارك فيكم.

أالف مÈوك لكل
الّناجح Úوحظ أاوفر
للبقية

أأفــــــرأح ألششعــــــب

Ãناسشبة إختتام إŸوسشم
إلدرإسشي  2٠17 / 2٠16إليوم
إÿميسص ⁄ ،تفّوت جريدة
““إلششعب““ فرصشة إلحتفال
مع إلناجح ‘ Úششهادة
إلتعليم إلبتدإئي من
خÓل تكرÁهم
بطريقة خاصشة بعد
سشنة كاملة من إلكد
وإ÷د كّللت بنيلهم أإو¤
إلششهادإت إلتعليمية،
وإلتي سشتكون Ãثابة
مفتاح إلطريق إلذي
سشيقودهم إ ¤ششهادإت عليا
بحول إلله Ãا أإن إŸششوإر ‘
بدإيته.
تعت Èهذه إŸبادرة Ãثابة تقليد إعتادت عليه أإم
إ÷رإئد ‘ كل سشنة ،دإئما تششارك إŸتفوق Úأإفرإحهم
لطوإر إلتعليمية عرفانا
بنجاحاتهم ‘ كل إ أ
باÛهودإت إلكبÒة إلتي بذلوها لفÎة طويلة.
ومن هذإ إŸن Èنهّنئ إ÷ميع متمن Úلهم إŸزيد
من إلتأالق ‘ مسشارهم إلدرإسشي ،وإلذين ⁄
لمل بل
يسشعفهم إ◊ظ ل يجب أإن يفقدوإ إ أ
عليهم مضشاعفة إلعمل وإلÎكيز أإكÌ
حتى يلتحقوإ بزمÓئهم إلعام إلقادم.

مÈوك زاكي،
طاهر ،باتول وإاكرام

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

لذة إلنجاح ل مثيل لها وفرصشة
إلعمل مازإلت ‘ متناول
ليدي ،ولكل من أإدخل على
إ أ
أإسشرته إلفرحة سشوإء
باجتيازه إلسشنة إÿامسشة
إبتدإئي أإو بانتقاله للسشنة
إŸقبلة من إلتعليم
إŸتوسشط ،نقول له ششكرإ
لفرإح
لنجاحك ودإمت إ أ
ومزيدإ من إلتأالق.
وŸن تعّثر هذه إلسشنة
نقول له مازإلت إلفرصشة
أإمامك وضشع ‘ ذهنك بأانك
لنك “لك من إÈÿة
سشتنجح أ
ما يجعلك تفوز بطعم إلنجاح.
وتهنئة خاصشة للتÓميذ إلذين
يعيششون ‘ إŸناطق إلنائية وإلقرى وإŸدإششر،
إلذين يحلمون بوإقع كأاقرإنهم ‘ إŸدن إلكÈى ،وبالرغم من
إلصشعوبات إلتي يعيششونها ب Úإلتنقل للمدإرسص يوميا
لقدإم وŸسشافات بعيدة وما ب Úعدم توفر
سشÒإ على إ أ
فضشاءإت للتسشلية إل أإنهم أإصشروإ على إلنجاح إلذي
يعتÈونه مÓذإ وملجًأا لكبت ما لديهم من حقوق
يطمحون أإن تتحقق ‘ وإقعهم ل أإن تظل
حبيسشة أإحÓم وفقط.

م ـ ـ ـ ـ ـ ـÈوك تسسني ـ ـ ـ ـ ـ ـم وبراف ـ ـ ـ ـ ـ ـو
لبتدإئي Ãعدل  ٨ ، ٨٠تتقدم عائلة
بنجاحك يا تسشنيم لينة ‘ ششهادة إلتعليم إ إ
لحباب وإ÷Òإن
““Œاديت““ وعلى رأإسشها وإلدك ““عمر““ وإلوإلدة وكل إخوتك وكل إ أ
بأاجمل إلتها Êوأإخلصشها ،ونقول لك مزيدإ من إلنجاحات وهادي إلبدإية ومازإل
مازإل ويا ينبوع إلفرحة ربي يحفظك لينا يا لينة.

مÈوك ياسشر

Ãن- -اسش- -ب- -ة ‚اح إل- -غ -ا‹
““ي- -اسش- -ر““ ‘ شش- -ه- -ادة إل- -ت -ع -ل -ي -م
لب -ت -دإئ -ي ب -ت -ق -دي-ر ج-ي-د
إ إ
جّ- - -دإ .ت - -ت - -ق ّ- -دم ل - -ه ك - -ل
إل- -ع- -ائ- -ل- -ة ب -أاح -ر إل -ت -ه -اÊ
لما.Ê
وإ أ
ف-م-زي-دإ م-ن إل-ن-جاحات وإلتأالق
‘ إŸسشتقبل.
طاطا فريدة

أمينة جابالله

مÈوك يا إأÁان

أإهّنئ نفسشي وكل
أإسشرتي وأإقول أإلف
مÈوك لبنتي
إلصشغرى ““إÁـــان““
لنجاحها بكل جدإرة
وإسشتحقاق ‘ إمتحان
ششهادة إلتعليم إلبتدإئي
(إلسشانكيام).
إللهم بارك لنا فيها آإمـيـــن.
إللهم لك إ◊مد وإلششكر ،ولعقوبة
للدكتورإه يا رب.

مÈوك تيجا Êأحمد رأمي ومÓك تسشنيم

@تتقدم عائلة جابالله إ ¤إلغا‹ تيجا Êأإحمد رإمي ““حميمد““ بتهانيها إ◊ارة
ع-قب إن-ت-ق-ال-ه إ ¤إلسش-ن-ة إل-رإب-ع-ة إŸت-وسش-ط ب-ت-ق-دي-ر جيد جدإ..و إ ¤إ◊بوبة
لف-رإح
““م Ó-ك““ ب-ان-ت-ق-ال-ه-ا إ ¤إلسش-ن-ة إل-ث-ان-ي-ة إب-ت-دإئ-ي..رب-ي ي-دوم إل-ن-ج-اح وإ أ
لحمد عامر يا رب.
ولعقوبة أ

ألف مÈوك مهدي أكرم

@ وفعلها إلبطل ““أإكرم““ و‚ح بجدإرة وإسشتحقاق ‘
لبتدإئي Ãعدل  .٩ ، ٥٠وبهذإ إÈÿ
ششهادة إلتعليم إ إ
إلسشار تتقدم له أإسشرته وعلى رأإسشها إلوإلد،
إلوإلدة ،إ÷د ،إ÷دة وكل إلعائلة إلكبÒة بأاحر إلتهاÊ
لما..Êمتمن Úله دوإم إلتقدم وإلنجاح.
وإ أ

ألف مÈوك أÁن

@ ب -ن -ج -احك ي -ا إب -ن -ي إل -غ -ا‹ ‘ شش-ه-ادة إل-ت-ع-ل-ي-م
لبتدإئي أإهنّئك أإنا ووإلدك وكل إخوتك وجميع
إ إ
أإفرإد عائلة ““لطون““ ،متمن Úلك مسشتقب ÓحافÓ
بالنجاحات .حفظك إلله ورعاك.
من أإمك وأإبيك باÿصشوصص

ألف مÈوك فلة
@ ن -ح -م -د إل-ل-ه ع-ل-ى ‚احك ي-ا زه-رة إل-ع-ائ-ل-ة وع-ط-ر
لب - -ت - -دإئ- -ي ب- -ج- -دإرة
إ◊ي - -اة ‘ شش - -ه - -ادة إل - -ت - -ع - -ل - -ي - -م إ إ
وإسشتحقاق..وعليه فإاننا نهنئك ونقول لك بصشوت وإحد
«مÈووووووك ب Óنهاية ومزيدإ من إلتقدم يا فلة

مÈوك
””ياسسينو””
هلّت
لفرإح
إ أ
ب-بيت عائلة
““ديب““
ب - - -حصش - - -ول إŸدّل- - -ل
ي - - - - -اسش( ÚإŸدع- - - - -و
ميسشي) على ششهادة
لبتدإئي
إل-ت-ع-ليم إ إ
ب- -ت- -ق- -دي- -ر ج- -ي -د،
لحباب.
لهل وإ أ
وسشط فرحة إ أ
وبهذه إŸناسشبة إل ّسشعيدة تتقّدم له كل
أإف -رإد إل -ع -ائ -ل -ة وخ-اصش-ة شش-ق-ي-قْ-ي-ه ““أإي-وب““
و«يوسشف““ بأاحر إلتها Êمتمن Úله مزيدإ
من إلنجاحات.
أإلف مÈوك ““ميسشي““ ودإمت أإفرإح
عائلة ““ديب““ بإاذن إلله تعا.¤

أالف مÈوك ””أام ا””Òÿ
ب - -ع - -د سش - -ن- -ة م- -ن
إ÷د وإŸث- - - - -اب- - - - -رة،
ت- -كّ- -ل- -لت ›ه- -ودإت
إلّ-ت-ل-م-يذة إÛتهدة
““سشÓ- -م -ي أإم إ““Òÿ
ب-ن-ج-اح-ه-ا ‘ ششهادة
إلّتعليم إلبتدإئي،
بتقدير جيّدإ جّدإ
وسش- - - -ط ف- - - -رح- - - -ة
لحباب.
لهل وإ أ
إ أ
ب-ه-ذه إŸن-اسش-ب-ة إلّسش-ع-يدة ،تتقّدم عائلتا
““سش Ó-م -ي““ و«ع-د‹““ ب-أاح-ر إلّ-ت-ه-ا Êوأإط-يب
إل ّ- -ت È- -ي - -ك - -ات إ ¤إل - -غ - -ال - -ي- -ة ““أإم إ،““Òÿ
متمنيت Úلها إŸزيد من إلتفوق وإلنّجاح ‘
بقية مششوإرها إلدرإسشي.
أإلف مÈوك وإصشلي إجتهادك وتأاّلقك.

مÈوك إاسسÓم
ه ّ-ل-ت أإف-رإح إل-ن-ج-اح Ãن-زل ع-ائ-ل-ة ““م-رزوق““
لبن إلغا‹ ““إسشÓم““ على ششهادة
صشل إ إ
معلنة – ّ
إلتعليم إلبتدإئي ،بتقدير جيد جّدإ.
وب -ه -ذه إŸن -اسش-ب-ة إلّسش-ع-ي-دة ي-ت-قّ-دم ل-ه ك-اف-ة
أإف-رإد ع-ائ-ل-ت-ي ““م-رزوق““ و«ع-ام-ر““ ب-أاح-ر إلّ-ت-هاÊ
وإل -ت -م -ن -ي -ات ب -اŸزي -د م -ن إل -ن -ج -اح وإل -ت -أال-ق م-ع
مسشتقبل زإهر.
أإلف مÈوك

مÈووووك رأنيا

بتأالق إŸدللة ““بن جاعل رإنيا
إلينا““ وباجتيازها عتبة إلطور
لب -ت -دإئ -ي Ãع -دل ،٨ ، ٥٠
إ إ
إرتأات وإلدتها ““حنان سشاŸي““
أإن ت- - -ت- - -ق- - -دم ل - -ه - -ا ب - -أاط - -يب
إل-تÈيكات وإلتها..Êمتمنية
ل- - -ه- - -ا مسش- - -ارإ درإسش- - -ي- - -ا ح- - -اف Ó- -
ب -ال -ن -ج -اح -ات وم-ن شش-ه-ادة إ¤
أإخ -رى..رب-ي ي-ح-ف-ظك
ليا يا قرة عيني.

ألف
مÈوك ““أمينة
وﬁمد““
إ ¤إبنة أإختي
إلششقية زروإ‹ أإمينة
وإ ¤إبن أإخي إلششاطر
حمور ﬁمد أإ“نى لكما
مسشتقب Óمليئا بالنجاحات
ومÈوك ““إلسشانكيام““
ولعقوبة للششهادإت
إلعليا..وإقرإوإ مليح.
من إÿال و إلعم ““حمور
حامد““ وكل إلعائلة.

مÈوك إأياد فsرحتنا

لب-ت-دإئ-ي ب-ت-ق-دير ‡تاز
@Ãن-اسش-ب-ة ‚احك ‘ شش-ه-ادة إل-ت-ع-ل-ي-م إ إ
وÃعدل  ٩ ، ٥٠نتقدم نحن أإمك ““سشعاد مصشطفاوي““ وأإبوك ““قدور
لما..ÊمتمنÚ
ﬁمد““ وكل إخوتك وكل إلعائلة بأاحر إلتها Êوإ أ
لك تبوأإ إŸكانات إلعليا من إلعلم.إللهم إجعل ““إياد““ وكل أإطفال
إ÷زإئر من إلناجح ‘ Úكل إÛالت..
ومÈوك يا إياد ولعقوبة للدكتورإه ياإإربي

مÈووووك مروأن

@ إلشش ّ
طور ““ﬁمد مروإن““ أإسشَعد كل أإفرإد عائلة ““باباسشي““ وعائلة
صشله على ششهادة إلتعليم
““بوتاغان““ خاصشة إ÷ّدة ماما ““جميلة““ بتح ّ
لبتدإئي بتقدير جّيد جّدإ.وبهذه إŸناسشبة إلسشعيدة تتقّدم له
إ إ
لما.Ê
خالته وأإبنائها له بأاحر إلتها Êوأإطيب إ أ
مزيد من إلتأاّلق يا ““مروإن““.

مÈوك آأية

لفرإح ببيت عائلة سشا‹ Ãناسشبة حصشول إلشش ّ
طورة ““آإية““
@هلّت إ أ
على ششهادة إلتعليم إلإبتدإئي.
لم
لب ““مرزإق““ وإ أ
وبهذه إŸناسشبة إلسشعيدة يتقّدم لها كل من إ أ
لماÊ
““ف-ت-ي-ح-ة““ وخ-ال-ه-ا ““ع-م-ر صشّ-دي-ق-ي““ ب-أاح-ر إل-ت-ه-ا Êوأإطيب إ أ
متمني Úلها مزيد من إلنجاحات.
أإلف مÈوك
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بعـــــد فــــوزه علــــى مبابـــــان السســــــوازيلنـــــــــدي

«العميـ ـد» يع ـزز حظوظـ ـه ‘ التأاهل لل ـدور اŸقبل لكأاسس «الكاف»
عمار حميسسي
تصسويرﬁ :مد ايت قاسسي
دخ - - -لت م - - -ول- - -ودي- - -ة
ا÷زائ-ر م-واج-ه-ة
عزز فريق مولودية
م- -ب -اب -ان ال -ت -ي
ا÷زائر حظوظه ‘ التأاهل
ج-رت Ãل-عب
للدور اŸقبل من منافسسة كاسض
 5جويلية
الكاف بعد فوزه سسهرة اول امسض
امام حضسور
على فريق مبابان السسوازيلندي
جماهÒي
بنتيجة هدف Úمقابل هدف ليؤوكد
م -ع -ت Èب-ق-وة
الفريق على رغبته ‘ الذهاب
ح- -يث سس- -ج- -ل
بعيدا ‘ منافسسة كاسض
‘
ه - - - - - - - - - -دفÚ
الكاف.
الشس- - -وط ا’ول ع - -ن
ط- -ري- -ق الÓ- -عب ن- -ق- -اشس
الذي اسستغل الفراغات اŸوجودة
على مسستوى دفاع اŸنافسس الذي
وجد صسعوبة كبÒة ‘ سسد هذه
الثغرات.
ورغم ا’فضسلية ا’ ان «العميد» ا÷زائر الظهور بنفسس اŸسستوى
ضسيع فرصسا سسهلة خÓل الشسوط خÓل الشسوط الثا Êبسسبب –كم
ا’ول كان بامكانها توسسيع الفارق ’عبي مبابان ‘ اطوار اŸواجهة
وم- -ن- -ح ا’م- -ان ل- -ل- -ف -ري -ق خ Ó-ل ح -يث ظ -ه -ر ج -ل -ي-ا ع-م-ل ا÷ه-از
الشس - -وط ال - -ث- -ا Êا’ ان ال- -تسس- -رع الفني الذي قام بتقليصس الثغرات
ونقصس الÎكيز حال دون ذلك.
التي كانت موجودة خÓل الشسوط
وعرف الشسوط الثا Êعودة قوية ا’ول.
لفريق مبابان الذي سسيطر على وك- -ان ب- -ام- -ك- -ان م- -ب -اب -ان ان -ه -اء
اطواره وصسنع عدة فرصس خطÒة اŸواجهة بالتعادل على ا’قل لو
قبل ان يقلصس النتيجة بطريقة اسس-ت-غ-ل ’ع-ب-وه ال-ف-رصس-ة ا’خÒة
رائعة عجز ا◊ارسس شساوشسي عن ال -ت -ي ك -انت ع -ن ط-ري-ق ﬂال-ف-ة
صسدها لتزداد متاعب العميد بعد مباشسرة عجزوا عن ترجمتها ا¤
ذلك.
ه -دف بسس-بب اف-ت-ق-اده-م لÓ-عب
و ⁄يسس- -ت- -ط- -ع ’ع- -ب- -و م -ول -ودي -ة يحسسن تنفيذ هذه الكرات لتنتهي

اŸواج -ه-ة ب-ف-وز اŸول-ودي-ة ال-ت-ي
عززت حظوظها كثÒا ‘ التاهل.
«انهيار» بد ‘ Êالشسوط
الثاÊ
ان -ه -ار ’ع -ب -و م -ول -ودي-ة ا÷زائ-ر
خ Ó- - -ل الشس - - -وط ال - - -ث - - -ا Êم- - -ن
اŸواجهة ووجدوا صسعوبة كبÒة
من الناحية البدنية ‘ ظل قوة
’عبي اŸنافسس الذي بدى عليهم
ا÷اه-زي-ة ال-ب-دن-ي-ة ع-كسس ’عبي
مولودية ا÷زائر.
وخسس- -ر زمÓ- -ء ق -اراوي م -ع -رك -ة
وسس -ط اŸي -دان بسس -بب أافضس -ل -ي -ة

’ع- -ب -ي م -ب -اب -ان ‘ الصس -راع -ات
ال -ف -ردي -ة ال -ت -ي ك -انت لصس-ا◊ه-م
خÓ- -ل الشس- -وط ال- -ث- -ا Êوه- -و م -ا
جعلهم ينهون اŸواجهة بصسعوبة
كبÒة.
وي -ن -ت -ظ -ر اŸدرب م -واسس-ة ع-م-ل
كب Òفيما يخصس –ضس’ Òعبيه
Ÿواج-ه-ة ك-أاسس ا÷م-ه-وري-ة ام-ام
وفاق سسطيف خاصسة من الناحية
ال -ب -دن-ي-ة ‘ ظ-ل ا’ره-اق ال-ك-بÒ
الذي عانى منه الÓعبون بسسبب
ال›Èة اŸكثفة التي واجهوها
ه - -ذا اŸوسس - -م ع- -كسس اŸواسس- -م
السسابقة.

مواسصة« :فوزنا على مبابان يجعلنا ندخل مواجهة الوفاق Ãعنويات مرتفعة»

مباريات ‘ الفÎة اŸاضسية وهو ما جعلهم
ي -واج -ه -ون ب-عضس الصس-ع-وب-ات خÓ-ل الشس-وط
وصسف كمال
الثا.Ê
ب
ر
د
مواسسة م
وسسÒكز الفريق تفكÒه على مواجهة
مولودية ا÷زائر الفوز
الكأاسس حسسب مواسسة الذي وصسف
اÙقق على مبابان باŸهم مواجهة الوفاق بالصسعبة لكنه اكد
’نه عزز من حظوظ ان الÓعب Úعازمون على –قيق
الفريق ‘ التأاهل ا ¤ربع ال-ت-اه-ل ا ¤ال-ن-ه-ائ-ي واسس-ت-غÓل
النهائي شساكرا باŸناسسبة عاملي ا’رضس وا÷مهور.
’عبيه على اÛهودات اك -د م -درب م -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر
التي بذلوها طيلة اŸباراة كمال مواسسة على اهمية الفوز
خÓل الندوة حيث قال « لقد حققنا انتصسارا
مهما على فريق مبابان الذي يلعب
الصسحفية التي
كرة جميلة وأاعتقد أان ا÷ميع توقع
اعقبت
فوزنا بنتيجة عريضسة بعد التعادل الذي
اŸواجهة.
عدنا به ‘ ا÷ولة اŸاضسية لكنني كنت
متاكدا من صسعوبة اŸامورية بسسبب مسستوى
اŸن- -افسس ال -ذي شس -اه -د“وه ع -ل -ى ارضس -ي -ة
اŸي-دان ل-ك-ن ع-ل-ى ال-ع-م-وم ال-ن-ت-ي-ج-ة م-ه-م-ة
وتعزز حظوظنا ‘ التاهل ا ¤ربع النهائي
الذي يبقى هدفنا ا’ول ‘ هذه اŸسسابقة».
ووصسف مواسسة مسستوى فريقه با÷يد حيث
أاك- - -د م- - -واسس - -ة ان اره - -اق قال« :خÓل الشسوط ا’ول التعليمات كانت
’ع- -ب -ي -ه ام -ر ع -ادي خ Ó-ل واضسحة حيث طلبنا من الÓعب Úالضسغط
الشس -وط ال-ث-ا Êبسس-بب ك-ث-اف-ة ع -ل -ى ال -دف -اع م -ن اج-ل اسس-ت-غÓ-ل ال-ه-ف-وات
ال›Èة ح - -يث ل- -ع- -ب- -وا ع- -دة اŸرت -ك -ب -ة وه -و م -ا ح -دث ح-يث اسس-ت-ط-ع-ن-ا

عمار حميسسي
تصسويرﬁ :مد ايت قاسسي

تسسجيل هدف Úبنفسس الطريقة تقريبا وكنا
نسستطيع تسسجيل اهداف اخرى لو’ التسسرع
وسسوء ا◊ظ لكن انا راضس عن هذه النتيجة».
وأارجع مواسسة تراجع الفريق خÓل الشسوط
الثا Êا ¤عامل اإ’رهاق حيث قال « بالفعل
واجهنا عدة صسعوبات خÓل الشسوط الثاÊ
من اŸواجهة لكن ليسس من الناحية الفنية بل
من الناحية البدنية وهو امر متوقع حسسب
راي بسسبب كثافة ال›Èة التي واجهناها
خÓل الفÎة السسابقة وهو ما انعكسس سسلبا
ع -ل -ى اŸسس -ت -وى ال -ب -د Êل Ó-ع-ب Úال-ذي-ن ⁄
يسستطيعوا فرضس نسسقهم لكن انهوا اŸواجهة
بقوة وحافظوا على النتيجة».
و–دث مواسسة عن اŸواجهة اŸقبلة امام
الوفاق حيث قال« :اآ’ن اسستطيع ا◊ديث
عن مواجهة وفاق سسطيف ،أ’نه حان وقتها
ب -ع-د ان أان-ه-ي-ن-ا م-واج-ه-ة م-ب-اب-ان وم-واج-ه-ة
الوفاق ‘ منافسسة الكاسس سستكون صسعبة كما
ينتظر ا÷ميع بسسبب قوة اŸنافسس ورغبته
‘ اتفكاك تأاشسÒة التاهل وهو نفسس هدفنا
لهذا سسنحضسر جيدا لهذه اŸواجهة من اجل
الظهور بشسكل جيد واسستغÓل عاملي اأ’رضس
وا÷مهور من اجل –قيق هذه الغاية حيث
‰تلك فرصسة كبÒة للعب النهائي ‘ الكاسس
من خÓل الفوز على الوفاق».

ريال مدريد :رونالدو يعيد النظر ‘ مسصتقبله مع النادي

أافادت تقارير إاعÓمية أان
’حداث السساخنة بشسأان اتخاذ
ا أ
الÓعب كريسستيانو رونالدو
’سسباÊ
مهاجم ريال مدريد ا إ
لكرة القدم،
قرارا بالرحيل خÓل فÎة
ا’نتقا’ت الصسيفية ا◊الية،
’يام القليلة القادمة.
سستهدأا ‘ ا أ
وحسسب صس -ح -ي-ف-ة أاسس اإ’سس-ب-ان-ي-ة ،ف-إان
ال Ó-عب ال-دو‹ الÈت-غ-ا‹ ب-دأا م-رح-ل-ة
إاعادة التفك ‘ Òالقرار الذي اتخذه
م- -ؤوخ- -را Ãغ- -ادرة ري- -ال م- -دري -د ب -ع -د

–سسبــــا للبطولـــــــة ا’فريقيـــــــة
لكــــرة اليـــد( إاناث أاقل من  ٢٠سسنة)
يخوضض اŸنتخب الوطني ا÷زائري لكرة اليد -
إاناث ’قل من  ٢٠سسنة ،تربصسا –ضسÒيا من ٢٢
ا ٢4 ¤جوان با÷زائر العاصسمة– ،سسبا
للطبعة ال ٢4لبطولة افريقيا للفئة اŸقررة
بكوت ديفوار من  3ا 1٠ ¤سسبتم ÈاŸقبل،
حسسبما اوردته ا’–ادية ا÷زائرية للعبة.
واسستدعى اŸدرب الوطني سسي الهادي طاهر 22
’ع -ب -ة ت -نشس -ط -ن ‘ ال -ب-ط-ول-ة اÙل-ي-ة ،حسسب ن-فسس
اŸصسدر .وŒرى عملية سسحب القرعة مطلع شسهر
أاوت اŸقبل.

–دث عن رونالدو ‘ برنامج إاذاعي
بإاسسبانيا قائ« :Óرونالدو ليسس الرجل
ال -ذي ي -ذهب خ -ل -ف اŸال .إان -ه يشس -ع-ر
ب -اأ’ذى وق -د ي -ك -ون ع -ل-ى ح-ق ،أ’ن-ه ⁄
ي- - - -ح- - - -اول إا◊اق اأ’ذى ب- - - -أاي أاح- - - -د.
كريسستيانو ليسس عمŒ Óاريا ،إانه جزء
من تاريخ ريال مدريد «.
وأاشسارت آاسس ،إا ¤أان تلك الكلمات كانت
ل-ه-ا أاث-ر إاي-ج-اب-ي ع-ل-ى ع-ق-ل-ي-ة رون-ال-دو
الذي يتواجد مع منتخب الÈتغال ‘
بطولة كأاسس القارات ‘ روسسيا حاليا،
ليخ ÈزمÓءه ‘ اŸنتخب بأانه سسيعيد

تدوير
القرار
الذي
ات- -خ -ذه ‘
رأاسس - - - -ه م- - - -ن
جديد.
م -ن ن -اح -ي -ة أاخ -رى ،ي -ن -وي زي-ن ال-دي-ن
زي -دان اŸدي -ر ال -ف -ن -ي ل -ري -ال م -دري -د
ا÷لوسس مع رونالدو من أاجل ا◊ديث
معه بشسأان هذا القرار بعد عودته من
ال -ع-ط-ل-ة الصس-ي-ف-ي-ة وع-ودة رون-ال-دو م-ن
كأاسس القارات لبحث اأ’مر.

اŸنتخ ـ ـ ـ ـ ـ ـب الوطنـ ـ ـ ـ ـ ـي يجـ ـ ـ ـ ـ ـري تربصص ـ ـ ـ ـ ـ ـا بالعاصصم ـ ـ ـ ـ ـ ـة

وتعد هذه اŸنافسسة القارية ،مؤوهلة ا ¤بطولة العا⁄
 2018التي توج الدا‰ارك بطبعتها ا’خÒة 2016-
بروسسيا.
قائمة الÓعبات:
نادي ا’بيار :امينة بن سسا ،⁄ياسسم Úسسادات،
اÁان دراج ،عايدة فاكر تاجي،
فريال بلشسرا ،Êرميسسة حاج حمو
نادي سسعيدة :منال ﬁند عمر ،كرو‚ Êاة
نادي اقبو :ليديا بوك ،ÒسسÒين عمرين
ن -ادي ب -وم -رداسض :ان -ي -ة ع -وي -ن ،ح-ري-ف-ا وف-اء،

سسلمى بن مدثر
‚م ا◊مامات :مر Ëخلفاوي
نادي ا÷زائر الوسسطى :اكرام دÁيا
شسباب الÈواقية :إاشسراق دحمان
شسبيبة أاوز’قن :اوقرموح ،انيسسة بن خÓت
نادي وهرانﬁ :مد بن خدة روضسة
اÛمع البÎو‹ :ميهوب سسارة
نادي باتنة :امينة شسرابن
نادي سسكيكدة :اية جاب الله.

17370

كأاسض ا÷مهورية
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شصب ـ ـاب بل ـ ـ ـ ـوزداد أاول متأاه ـ ـ ـ ـل إا ¤النهائـ ـ ـ ـي
افتك فريق شسباب
بلوزداد تأاشسÒة اŸرور
إا ¤نهائي كأاسض
ا÷مهورية أامام نادي
ا–اد بلعباسض ‘ لقاء
قوي ومث Òاحتكما فيه
الطرفان إا ¤ركÓت
الÎجيح وابتسسمت هذه
’بناء العقيبة
’خÒة أ
ا أ
ليكونوا بذلك أاول
اŸتأاهل ‘ Úانتظار نصسف
النهائي الثا Êالذي
سسيجمع ب Úوفاق
سسطيف ومولودية
ا÷زائر يوم السسبت
اŸقبل.

نبيلة بوقرين

’رهاق
أارجع تراجع الفريق ‘ الشسوط الثا Êلعامل ا إ

ت- -ع- -رضس- -ه ل- -ه- -ج -وم ك -ب Òم -ن اإ’ع Ó-م
اإ’سسبا Êعلى هامشس اتهامه بالتهرب
من تسسديد مبلغ أاك Ìمن  14مليون يورو
للضسرائب اإ’سسبانية.
وذك-رت الصس-ح-ي-ف-ة أان ف-ل-ورن-ت-ينو بÒيز
رئيسس الريال ،خرج ‘ عدة مقابÓت
مع وسسائل اإ’عÓم اإ’سسبانية اıتلفة
من أاجل الدفاع عن «صساروخ ماديرا»،
وهو الشسيء الذي جعل الÓعب يفكر ‘
البقاء مع الفريق اŸوسسم اŸقبل.
وكان بÒيز -الذي حصسل على رئاسسة
ري- -ال م- -دري -د ح -ت -ى  2021بالتزكية-

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

العدد

“ك-ن ال-ن-ادي ال-ع-اصس-م-ي من
إان -ق -اذ اŸوسس -م ال -ك-روي م-ن
خÓ-ل ب-ل-وغ-ه ال-دور ال-ن-هائي
للسسيدة الكأاسس للمرة العاشسرة
‘ تاريخه بصسعوبة كبÒة بعد
اأ’داء ال- -ك -ب Òال -ذي أاظ -ه -ره
’عب Úإا–اد بلعباسس الذين
كانوا يرغبون ‘ كسسب اأول
ت- - - - - - - - -أاشسÒة ،إا’ أان ا◊ارسس
صس - -ا◊ي ك - -ان ‘ اŸرصس - -اد
وأاه-دى ال-ت-أاه-ل ل-لشس-ب-اب م-ن
خÓ- - -ل ت - -أال - -ق - -ه واخ - -ت - -ت - -م
اŸواجهة التي كان متكافئة
إا ¤ح - -د ك - -ب ‘ Òم - -ع - -ظ - -م
اأ’وقات.
أابناء العقيبة أانقذوا
موسسمهم
كان الشسباب مطالبا بتحقيق
ال- -ت- -أاه- -ل م- -ن أاج- -ل إاسس- -ع -اد
ا÷ماه Òالتي كانت تنتظر
اŸواج- -ه- -ة ع -ل -ى اأ’عصس -اب

وكلها أامل حتى يعود النادي
إا ¤الواجهة من جديد بعدما
كان بعيدا عن اŸسستوى ‘
ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ية خاصسة ‘
م- -رح- -ل- -ة ال- -ذه- -اب ك- -ان ‘
مؤوخرة الÎتيب العام وهذا
ما زاد من نسسبة الضسغط وكل
ذلك راج - - -ع إا ¤اŸشس- - -اك- - -ل
اŸالية التي طالت الفريق ما
جعل الÓعب ’ Úيقدمون كل
م -ا ع-ل-ي-ه-م ف-وق اŸسس-ت-ط-ي-ل
اأ’خضسر أ’نهم  ⁄يسستفيدوا
م- -ن مسس- -ت- -ح- -ق- -ات -ه -م ل -فÎة
طويلة.
إاضسافة إا ¤اŸشساكل الداخلية
ال -ت -ي خ -ي -مت ع -ل -ى ال -ن -ادي
ال -ب -ل -وزدادي م -ا أاث -رت ع-ل-ى
ا’سس-ت-ق-رار وان-ع-كسست بصسفة
مباشسرة على النتائج و◊سسن
ا◊ظ “كن من كسسب نقاط
م- -ه -م -ة ‘ ال -وقت اŸن -اسسب
جعلته يبتعد عن اŸؤوخرة ‘
الوقت اŸناسسب بالنظر إا¤
الصسراع الكب Òالذي كان بÚ

›موعة كبÒة من الفرق ‘
م- -ؤوخ- -رة الÎت- -يب م- -ا ت- -رك
الباب مفتوح حتى آاخر جولة،
إا’ أان عناصسر الشسباب ركزوا
ع- - -ل- - -ى م - -واج - -ه - -ات ك - -أاسس
ا÷م-ه-وري-ة وح-ققوا مشسوارا
إايجابيا ◊د اآ’ن وكانوا أاول
اŸتاأهل Úللنهائي وكلهم أامل
‘ الظفر بالكأاسس السسابعة ‘
مشسوارهم الكروي بعدما كان
آاخ-ر صس-ع-ود Ÿنصس-ة ال-ت-ت-وي-ج
سسنة .2009
بينما تكون اأ’نظار مشسدودة
يوم السسبت القادم إا ¤ملعب
ع -م -ر ح -م-ادي ب-ب-ل-وغ Úم-ن
أاجل متابعة اŸواجهة الثانية
للمربع الذهبي ومعرفة من
سسيÓقي الشسباب ‘ النهائي
وأاك- -ي- -د ل- -ن ت- -ق -ل إاث -ارة ع -ن
سسابقتها Ãا أانها سستجمع بÚ
بطل اŸوسسم وفاق سسطيف
وال-وصس-ي-ف م-ول-ودية ا÷زائر
م- -ن أاج- -ل م- -ع- -رف -ة م -ن ه -و
صساحب التأاشسÒة الثانية.

’و¤
بعد تتويجه بلقب الرابطة اÎÙفة ا أ

ت ـ ـكر Ëوفـ ـ ـاق سصطي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ‘ حف ـ ـ ـل ‡ـ ـ ـ ـ ـيّز

أاقامت سسلطات و’ية
سسطيف ،ليلة الثÓثاء
’ربعاء ،حفÓ
إا ¤ا أ
تكرÁيا على شسرف نادي
وفاق سسطيف Ãناسسبة
تتويجه بلقب بطولة
موسسم ٢٠17-٢٠16
’و¤
للرابطة اÎÙفة ا أ
موبيليسض لكرة القدم
Ÿوسسم.

أاشسرف على هذا ا◊فل وا‹
ال - -و’ي- -ة ن- -اصس- -ر م- -عسس- -ك- -ري
ب -حضس -ور السس -ل -ط -ات اÙل-ي-ة
اŸدن -ي -ة وال -عسس -ك -ري -ة وأاسس-رة
Óكابر والفريق
بطل ا÷زائر ل أ
الرديف اŸتوج هو كذلك بلقب
بطولة ذات اŸوسسم من ’عبÚ
وأاطقم فنية ومسسÒين والعديد
م -ن ال -وج -وه ال -ري -اضس-ي-ة ال-ت-ي
صس -ن -عت أا›اد ال-نسس-ر اأ’سس-ود
ع Èال - -ت - -اري - -خ و‡ث- -ل Úع- -ن
اأ’نصس- - -ار وب- - -عضس اŸق- - -اولÚ
واŸسس-ت-ث-م-ري-ن ال-ذين سساهموا
‘ “ويل الفريق.
وق-د اسس-ت-ف-اد ب-ط-ل ا÷زائر
Ãناسسبة هذا ا◊فل الذي
جرى Ãقر الو’ية من مبالغ
م -ال -ي-ة –ف-ي-زي-ة ب-ق-ي-م-ة 10
مÓي Úدج لصسنف اأ’كابر و2
م -ل -ي -ون دج ل -ل -ف -ري -ق ال-ردي-ف
سسلمها الوا‹ و 40مليون دج
سسلمها رئيسس اÛلسس الشسعبي

ال -ب -ل -دي نصس -رال -دي -ن وه -راÊ
وكذا مبلغ ما‹ آاخر  ⁄يفصسح
ع -ن ق -ي -م -ت -ه م-ن-ح-ه م-ق-اول-ون
ومسس -ت -ث -م-رون ﬁل-ي-ون ال-ذي-ن
وعد ‡ثلهم Ãنح مبالغ مالية
أاخرى للفريق ‘ حالة تأاهله
إا ¤الدور النهائي من منافسسة
كأاسس ا÷مهورية.
وق -د اسس -ت -ه -ل ا◊ف -ل ب-ت-ك-رË
أاسس-رة ال-ف-ق-ي-د ﬁم-د رح-ماÊ
ح -ارسس م-رم-ى وف-اق سس-ط-ي-ف
واŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي أاواسس -ط
اŸشس- - -ارك ‘ ك - -أاسس ال - -ع - -ا⁄
باليابان سسنة  1979الذي فارق
ا◊ياة شسهر مايو اŸاضسي عن
عمر ناهز  59سسنة بعد مرضس
عضسال.
وقد أاعرب رئيسس نادي وفاق
سسطيف حسسان حمار ‘ كلمة

أال-ق-اه-ا ب-اŸن-اسس-ب-ة ع-ن ف-خره
واعتزازه با’نتماء لهذا النادي
ال -ع -ري -ق وبسس -ع -ادت -ه ،مشس -ي-دا
ب- -اÛه- -ودات اŸب- -ذول- -ة م -ن
ط- -رف السس- -ل- -ط- -ات اÙل- -ي -ة
وﬁيط النادي وشسركائه قبل
أان يذكر بإا‚ازات الوفاق منذ
توليه رئاسسته الفريق الذي حاز
م- -ع- -ه ع- -ل- -ى ع -دي -د اأ’ل -ق -اب
أاغÓ-ه-ا ب-ط-ول-ة راب-ط-ة أابطال
ف-ري-ق-ي-ا واŸشس-ارك-ة ‘ ب-طولة
Óن- -دي- -ة ‡ا ج- -ع -ل
ال- -ع- -ا ⁄ل - -أ
النادي يحصسد منذ تأاسسيسسه ما
›موعه  26لقبا.
وكشس -ف ب -أان ال-ه-دف اŸسس-ط-ر
ه -و أان يصس -ب -ح شس -ب -اب ال-ن-ادي
خ -زان ال -ف-ري-ق اأ’ول و–ق-ي-ق
 30لقبا لينفرد باŸرتبة اأ’و¤
وطنيا من حيث عدد اأ’لقاب.

–ويÓت

بوعـ ـ ـ ـزة ينضصـ ـ ـ ـ ـ ـم إا ¤تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـور الفرنسصـ ـ ـ ـ ـي
ال -ت -ح -ق ال -دو‹ ا÷زائ -ري السس-اب-ق
ع -ام -ر ب -وع-زة بصس-ف-وف ن-ادي ت-ور
(ال -درج -ة ال -ث -ان -ي -ة ال -ف -رنسس -ي-ة )
حسس- -ب- -م- -ا أاع -ل -ن ع -ن -ه ال -ف -ري -ق
الفرنسسي ع Èموقعه الرسسمي.
 ⁄توضسح إادارة الفريق الفرنسسي
ت -ف -اصس-ي-ل ع-ق-د ال-واف-د ا÷دي-د،
الذي التحق ‘ صسفقة حرة بعد
فسسخ عقده مؤوخرا مع النجم السساحلي
(البطولة التونسسية).
ونشسط بوعزة سسابقا ‘ الدرجة الثانية الفرنسسية
مع فريق ريد سستار ‘ موسسم أاين سسجل 10
أاهداف ،كما اخت ‘ Òالتشسكيلة اŸثالية للبطولة

أانداك.
وكان ا÷زائري صساحب  32ربيعا،
ق- -د ال- -ت- -ح- -ق بصس- -ف- -وف ال- -ن -ج -م
السس -اح -ل-ي ال-ت-ونسس-ي خÓ-ل فÎة
ا’ن -ت -ق -ا’ت الشس -ت -وي-ة اŸاضس-ي-ة
ق- -ادم- -ا م -ن ف -ري -ق ري -د سس -ت -ار.
وتقمصس بوعزة أالوان  13فريقا ‘
مسسÒت -ه ال -ك -روي -ة ،وي -ت -ع-ل-ق اأ’م-ر
ب- -أان -دي -ة ت -نشس -ط ‘ ف -رنسس -ا ،إا‚لÎا،
تركيا ،إاسسبانيا ،ا÷زائر وتونسس.
وشسارك بوعزة مع اŸنتخب الوطني ا÷زائري
‘  22مباراة مسسج ÓخÓلها ثÓثة أاهداف،
وكان آاخر ظهور له مع ‘‘اÿضسر‘‘ عام .2013

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
اÿميسس  ٢٢جوان  ٢0١7م
الموافق لـ  ٢7رمضضان  ١٤٣٨هـ
العـ ـدد٣٦707 :

koutoufcom@gmail.com
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فالك فال اÒÿ

‘ حّبـك يا بـÓدي

❊ الحمل

هل توافقني يا حمل إان قلت
لك بأان من أاجمل اأ’حاسضيسس
هو الشضعور من داخلك بأانك
قمت بالعمل الصضحيح..حتى لو
عاداك العالم أاجمع.

❊ الثور

في بعضس اأ’حيان قد تندم على
صضراحتك يا ثور ،أاو اعترافك
بحديث كان مدفوناً في قلبك
وخرج في لحظة ،تتمنى لو أان الوقت يرجع
لبضضع دقائق فقط كي يموت الكÓم.

❊ الجوزاء

لسسد جرجرة الشسهيد
كلمات خالدة أ
العقيد عمÒوشش وللحرة الشسهيدة حسسيبة
^
بن بوعلي:

إاذا

❊ كلمة الشّسهيد العقيد عمÒوشش:
«الشسعب ا÷زائري ناضسج لتحقيق السستقÓل
لن ا÷زائريÚ
لمام أ
والثورة ماضسية إا ¤ا أ
يدركون أانهم ل يقاتلون من أاجل عمÒوشش
ولكنهم يقاتلون من أاجل ا÷زائر».
❊ كلمة الشّسهيدة البطلة حسسيبة بن بوعلي:
«أاف ّ
ضسل أان أاموت ب Úإاخوا Êعلى أان أاسستسسلم
للسسفاح.« Ú
لذلك فالبلد الذي تو‘ من أاجله مليون
ونصسف مليون شسهيد ل Áكن إال أان يكون
أابناؤوه مرفوعي الرأاسش وذوي هامات عالية
مهما كانت الظروف الصسعاب..
ودامت ا÷زائر دائما وأابدا بلد العزة
ودامت ا÷زائر دائما وأابدا بلد العزة والكرامة.

وعلى سضبيل الحكمة يا جوزاء
تذكر أانه كلّما طهر القلب رقّ،
فإاذا رّق راق ،وإاذا راق ذاق ،واإذا
ذاق فاق ،وإاذا فاق اشضتاق ،وإاذا اشضتاق
اجتهد ،واذا اجتهد وصضل.

حكم و
^ال
ر صسمت أاحياناً
ا
م د الك
اح Îلمات التي
صسد قت عبثا ‘
ورنا.

أأمثال

لنسسان احتواء معلومات
أانه يسستطيع دماغ ا إ
نحو  15000كتاب كل منها مكون من 1000
لنسسان هو أاكثر عضسو بدانة
صسفحة ،ودماغ ا إ
في الجسسم حيث تشسكل الدهون  % 60منه،
ويتكون العقل البشسري من  100أالف ميل من
لوعية الدموية ويتأالف من عشسرات
ا أ
المليارات من الخÓيا العصسبية؟

^ الصس
قليل امت ذنوبه
ة ،و
لديه م غالباً ليسش
اي
ندم عليه.

الدعاء هو شسيك مفتوح أاعطاك إاياه رب العالمين،
لخرة!
فاكتب فيه ما تشساء من خير الدنيا وا آ
لذا ل تضسيع على نفسسك فرصسة الدعاء !..فيا رب
احمي بÓدنا وسسائر بÓد المسسلمين والعالم بأاسسره
بعينك التي ل تنام ،يا رحيم يا رحمان اللهم
اسستجب ،اللهم اسستجب ،اللهم اسستجب.

للعÈة

 ⁄أاتعلّم منك سصوى ثمان
سض-األ ع-ال-م ت-ل-م-ي-ذه :م-ن-ذ م-ت-ى صض-ح-ب-تني؟
_منذ  ٣٣سضنة_ ،فماذا تعلمت مني في
هذه الفترة؟ _تعلمت ثماني مسضائل_ ،اإنا
لله واإنا اإليه راجعون؛ ذهب عمري معك
ولم تتعلم اإ’ ثماني مسضائل؟! _يا اأسضتاذ لم
اأتعلم غيرها و’ اأحب اأن اأكذب_ ،اللهم
اآجرني في مصضيبتي ،هات ما عندك .قال
ال -ت-ل-م-ي-ذ :ا’أول-ى :اأن-ي ن-ظ-رت اإل-ى ال-خ-ل-ق
فراأيت كل واحد يحب محبوبا فاإذا ذهب
اإل- -ى ال- -ق- -ب- -ر ف -ارق -ه م -ح -ب -وب -ه ،ف -ج -ع -لت
ال -حسض -ن -ات م -ح -ب-وب-ت-ي ف-اإذا دخ-لُت ال-ق-ب-ر
د خ ل تْ م ع ي  .ا ل ث ا ن ي ة  :ا أ ن ي ن ظ ر ت ا إ ل ى ق و ل ه
ت-ع-ال-ى{ :واأم -ا م -ن خ -اف م -ق-ام رب-ه

ما هو الذي ◊مه من الداخل
وعظمه من اÿارج؟
حل العدد السسابق
منجم.

أبتسسم
^ من عÓمات السسمنة اذا ابتسسمت
تشسعر وكأانك ترى خدك ،جرب
ابتسسم مرة ثانية عزيزي القارئ
لتتأاكد من هذه اŸعلومة..وشسكرا.
^ غبي يتكلم مع غوغل :هل Áكن أان
تÎكني أاكمل جملة ولو Ÿرة واحدة،
فليسش من العدل مع كل حرف أاكتبه
أاجدك واضسعا ‹ اختيارات..أاريد أان
أاعتمد على نفسسي يا أاخي.

ون- -ه- -ى ال- -ن- -فسش ع- -ن ال- -ه -وى ف -اإن
الجنة هي الماأوى} ،فاأجهدت نفسضي

في دفع الهوى حتى اسضتقرت على طاعة
الله .الثالثة :اأني نظرت اإلى الخلق فراأيت
كل من معه شضيء له قيمة حفظه حتى ’
يضض -ي -ع ،ف -ن -ظ -رت اإل -ى ق -ول -ه ت-ع-ال-ى{ :ما
عندكم ينفد وما عند الله باق}،
فكلما وقع في يدي شضيء ذا قيمة وجهته
لله ليحفظه عنده .الرابعة :اأني نظرت اإلى
الخلق فراأيت كwل يتباهى بماله اأو حسضبه اأو
نسض -ب -ه ث -م ن -ظ -رت اإل -ى ق -ول -ه ت-ع-ال-ى{ :اإن
اأك-رم-ك-م ع-ن-د ال-ل-ه اأت-ق-اك-م} ،ف-ع-م-لُت ف-ي
ال- -ت -ق -وى ح -ت -ى اأك -ون ع -ن -د ال -ل -ه ك -ري -م -ا.

مثÒة

❊ السصرطان

كّلنا حاملون للعيوب ولو’ سضتر
الله ’ أانحنت أاعناقنا من شضدة
الخجل ف Óتعيب والعيب فيك وفي جميعنا
يسضري ياسضرطان.

❊ األسصد

عندما تتخذ القرار الصضحيح يا
أاسضد ’..تبالي لقلبك؛ تأالم يوم،
شضهر او حتى سضنة بقرار عقلي
صضحيح ،أافضضل من أان تتأالم طيلة حياتك
بقرار خاطئ من قلبك!

❊ العذراء

’ يوجد أاحد ’ يخلو من
ضضغوطات الحياة ،فنحن نعيشس
على أارضس أاعدت للبÓء ،ولم يسضلم منها
اأ’نبياء ،توكل على الله دائماً ياعذراء..وكن
مطمئنًا.

❊ الميزان

’ُبد أان تغرسس هذه القناعة في
ِذاتك يا ميزان :ما ُكتب لنا سضيكون
لنا حتى لو لم نريده ،وما ليسس لنا لن يَكون
لنا حتّى لو مُتنا أ’جِله.

❊ العقرب

عندما تعطي البعضس في حياتك
أاكثر من قيمتهم تلبسضهم بيديك
يا عقرب..رداء الكبر وتعلق على رؤووسضهم
الريشس ،لذا ’ يحق لك لومهم
على ما هم عليه..هي غلطتك.

ال-خ-امسض-ة :اأن-ي ن-ظ-رت ف-ي ال-خ-ل-ق ي-ط-ع-ن
ب-عضض-ه-م ف-ي ب-عضس وي-ل-ع-ن ب-عضض-ه-م ب-عضض-ا،
واأصضل هذا كله الحسضد ،ثم نظرت اإلى قوله
ت- - -ع - -ال - -ى{ :ن- -ح- -ن قسس -م -ن -ا ب -ي -ن -ه -م
م -ع -يشس -ت -ه -م ف-ي ال-ح-ي-اة ال-دن-ي-ا}،
ت الحسضد واجتنبت الناسس وعلمت اأن
فترك ُ
ال -قسض -م -ة م -ن ع -ن -د ال -ل -ه .السض -ادسض-ة :اأن-ي
نظرت اإلى الخلق يتقاتلون ويبغي بعضضهم
على بعضس ،ونظرت اإلى قوله تعالى{ :اإن

الشس- -ي -ط -ان ل -ك -م ع -دو ف -ات -خ -ذوه
عدوا} ،فتركت عداوة الخلق وتفرغت

ل -ع -داوة الشض -ي -ط -ان وح -ده .السض -اب -ع-ة :اأن-ي
نظرت اإلى الخلق فراأيت كل واحد منهم

يكابد نفسضه ويذلها في طلب الرزق حتى
اأنه قد يدخل فيما ’ يحل له ،ونظرت اإلى
ق- -ول- -ه ع -ز وج -ل{ :وم -ا م -ن داب -ة ف-ي
الأرضش اإل ع- -ل- -ى ال- -ل- -ه رزق- -ه- -ا}،
ف - -ع - -ل - -مت اأن - -ي واح- -د م- -ن ه- -ذه ال- -دواب
ي وتركت ما لي عنده.
فاشضتغلت بما لله عل ّ
الثامنة :اأني نظرت اإلى الخلق فراأيت كل
مخلوق منهم متوكل على مخلوق مثله ،هذا
ع -ل -ى م -ال -ه وه -ذا ع -ل -ى اأه -ل-ه وه-ذا ع-ل-ى
صضحته وهذا على مركزه ،ونظرت اإلى قوله
ت -ع-ال-ى{ :وم -ن ي -ت-وك-ل ع-ل-ى ال-ل-ه ف-ه-و
حسسبه} ،ف -ت -ركت ال -ت -وك -ل ع -ل -ى ال -خ -ل-ق
واجتهدت في التوكل على الله.

❊ الجدي

أاصضغر مسضافة بين مشضكلة وحلها
هي نفسس المسضافة بين ركبتيك
واأ’رضس يا جْدي..فمن سضجد
لله يسضتطيع الوقوف بوجه أاي
شضيء !!..

❊ الدلو

بعضس المواقف يا دلو أاكبر من
التعبير أاكبر من عقولنا أاكبر من
قلوبنا يخرسس كل شضيء فينا إا’
الدموع تعرف كيف تتحدث
عنا.

أاخبار

تلفاز عصصري غ Òمرئي من سصامسصونغ

أاعلنت سضامسضونغ عن انطÓق مبيعات تلفازها الجديد ،الشضهر
المقبل ،حيث يتميز بإاطار خشضبي ليبدو وكأانه صضورة معلقة على
الحائط ،مضضفيا لمسضة فنية رائعة على المنزل العصضري.
ويمكن للمسضتهلكين ا’ختيار بين النموذج المميز بشضاشضة قياسضها ٦5
إانشس ،وسضعره  ٢799دو’را ،ونموذج الـ  55إانشس ،الذي يأاتي بسضعر
 ١999دو’را ،وخيارات اأ’لوان ،بما في ذلك اأ’بيضس والبيج..
وكشضفت شضركة صضناعة اإ’لكترونيات ،أ’ول مرة عن مجموعة
« ،»Frameفي مارسس الماضضي ،مع اإ’شضارة إالى أان أاجهزتها الجديد

❊ القوسس

’ حاجة لك بصضديق يتغير
عندما تتغير ،ويهز رأاسضه عندما
تهز رأاسضك ،فظلك يا قوسس يفعل
ذلك بشضكل أافضضل.

سضتشضكل نقلة نوعية وبوابة لعصضر جديد من التلفزيونات..
وعادة ما يطور الباحثون أانظمة تشضغيل أاجهزة التلفاز وتصضميمها
الداخلي ،ولكن يرغب المسضتهلكون في الحصضول على تصضميم مبتكر
يضضفي لمسضة فنية فريدة على المنزل ،تعكسس نمط حياتهم بشضكل
أاوسضع.
وقال إايف بيهار ،المصضمم السضويسضري الذي سضاهم في تصضميم جهاز

❊ الحوت

حتى إابليسس يرتدي ثياب النصضح
عندما قال آ’دم وحواء{ :هل
أادّلكم على شسجرة الخلد
وملك ل يبلى} ،ف Óتعطي يا حوت كل
الّناصضحين سضمعك.

áMGÎ°SG

أÿميسس  ٢٢جوأن ٢٠١٧
ألموأفق لـ  ٢٧رمضسان  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام

¬aôY º«gGôHGE :OGóYGE

الكلمــــات السسهميـــة
٢

آألة طرب
«م»

ننطلق من الدائرة
السصوداء ‘ أاعلى
الشصبكة لنصصل إا¤
الدائرة السصوداء
لخرى ،شصرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٦٢٩نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

ألعدد

١٧٣٧٠

٨٤١

رقــــــــــم

١

علل
أزهار

رئيسس عربي
رأحل

أخفى

و’ية منتجة بلدية بو’ية
للفلين «م» ألجزأئر «م»
كد

كل

للتمني

٢

٧

للجوأب

أشسرح «م»
وطن

عام
للندأء

١
سسائل حيوي

ثلثا ريال

لعبــــة الحـــروف
هذه الإشصارة –توي
على دوائر مرقمة من ١اإ٨ ¤
و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث اأن
رمز الإشصارة يتكون من
›موعة اأرقام ترجمه
اإ ¤حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصصل على
اسصم ‡ثل وﬂرج
مسصرحي جزائري.

نجمع «م»

١

ثروة
للتعريف
قارة صسفرأء
في صسحرأء
«م»

معلم
بحر
أبو ألبشسرية

ألطموح «م»
متشسابهان

٣

نادر
حرف
أبجدي

ننجب
أمشسي

٦

أديب
جزأئري
رأحل

اللغز:

أاديب جزائري ششهير
غزير الكتأبة راحل

٢

١

٤

٣

٤

صسحيفة
أردنية
٥

٦

٨

٧

١١ ١٠

٩

الح ـ ـ ـ ــل
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اربط بخط المؤولف بكتابه من بين
لتية؟
لسصماء ا آ
ا أ

 ) ١رشصيدة بوجدرة

مدينة بجاية

` 1

` 2

4 `` 3

` 5

` 7 `` 6

` 8

9

` 10

` 11

`

الكلمــات السسريــة

رمز جبري
عمر «م»

1

كلمأت سشهمية
كلمة سشر
دردششة األرقأم
لعبة الحروف

عÓوة ززمأني
القديم
إانتخأبأت
نعيمة عبأبسشة

للوصسول
لمسس

مدينة
سسورية
للجزم

مدينة
فلسسطينية

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

أخفى

٥

وجع

درج
زميل

حبر

شسعوب
لبد «م»

دردشسة
لسسهم
اأ

أ

ق

ر

ط

أ

خ

ل

أ

ك

أ

ن

أ

ف

م

ر

د

ق

ل

أ

م

ث

ب

ق

ث

م

ل

أ

ل

ر

ج

أ

م

ي

ل

ل

آأ

ل

أ

ل

ت

ق

ل

ي

د

ب

أ

أ

ل

أ

ل

ق

د

ي

م

م

ر

ت

و

ل

أ

الكلمـــــــأت:

لقدار ،التقليد،
لثار ،الكرام ،ا أ
القديم ،الوتر ،المفازه ،ا آ
المقل ،القناعيسس ،العرانين ،الرجام ،الباقي ،الفرقدان،
لمر ،الناصصحين ،الحال ،
لظافر ،الكثيب ،الجفن ،الظلماء ،ا أ
ا أ
القدر ،الخاطر ،طارق ،طرق،

` 5

ز

ل

أ

ل

ح

أ

ل

هـ

ل

ق

أ

ر

الحل متاهة ا أ
لرقام

٨٠ + ٤٥ + ٤٦ + ٤٧ + ١٣ + ١٢ + ١١ + ٧٢
٣٧٦ = ٥٠ +
الحل  /تسصل وتثقف

ج  /ت ـ ـوج ـ ـ ـد مدين ـ ـة
م ـ ـأأرب القديم ـ ـ ـة
«بدولـ ـ ـة اليم ـ ـن»

`` 6

ه

ن

ي

ح

صس

أ

ن

ل

أ

ي

ع

م

`7

ن

ق

ل

أ

ل

ظ

ل

م

أ

ء

ي

أ

` 8

ف

ر

ن

أ

د

ق

ر

ف

ل

أ

سس

ر

أافقيا  ) ١ :أرخبيل ألرمال ،حميد رماسس،
ألم ،ما ،يسس ،أرمي ،دل ،ملل ،ما ،من ،ر.ر،
معمل ،ألو ،أسسمع ،قليل’ ،م ،برر ،يم ،نو،’ ،
حرأ ،رد ،لب ،حب ،بن هدوقة ،أجل  ،ألهادي
رجب ،أل،،،
عموديا  )١ :أحمد شسوقي ،أب ،رمال،
ملل ،لن ،خي ،باي ،هـ.هـ.هـ ،بديل ،لن ،دأ،
يرسسل ،ورود ،لم ،مرسسل ،دقي ،أ.أ.أ ،رمال،
رة ،مرسسل ،عمال ،مال ،باب ،ماي ،مسسرح،
أل ،مع ،ألبرر ،لمين مرباح،،

9

ج

أ

أ

ن

ي

ن

أ

ر

ع

ل

أ

ك

الحل  /كلمات متقاطعة

` 10

ل

ط

ر

ق

أ

ل

أ

ظ

أ

ف

ر

ل

معركة الزقاق

` 11

أ

ل

أ

م

ر

ر

أ

د

ق

أ

ل

أ

 - ٣أاحمد زيادة

نزار عاشصق المرأاة

` 4 `` 3 ` 2

 - ٢عمارة عÓوة

شصطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسصتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

كلمة
السصر:

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أافقيا
 ) ١مخرج سسينمائي،
 ) ٢للتعريف ،عاصسمة عربية،
 ) ٣فعل ماضسي ناقصس ،طبل ،علو «م»،
 ) ٤للتعريف ،أرشسد ،سسلف،
 ) ٥دولة عربية ،بحر،
 ) ٦للنفي ،عاصسمة عربية ،عتاب،
 ) ٧شسكر ،توقف ،وألد «م»،
 ) ٨وألدة ،يوأكب،
 ) ٩موسسيقار عربي،
 ) ١٠ثلثا لنا ،إأله  ،متشسابهة
 ) ١١يقنط ،مضسيء،

عموديا
 ) ١فنان لبناني
 ) ٢لفظ هاتفي «م» ،عتب ،جوأهر،
 ) ٣وجهة نظر ،أسستمر،
 ) ٤للندأء ،برق ،معلم،
 ) ٥وطن ،نعبر ،إأله،
 ) ٦نرمي ،قارة صسفرأء،
 ) ٧أسسم أشسارة ،طري ،بدين،
 ) ٨دك «م» ،آألة طرب،
 ) ٩أزهار ،للمسساحة،
 ) ١٠شسمية مبعثرة ،نوع من ألصسوف،
 ) ١١ألفن ألسسابع ،أسستمر،

.
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موأقيت
ألصشÓة

^ 22جوأن  :١٩٥8أسشتششهاد أŸناضشلة
«م- -ر Ëسش- -ع- -دأن» ب- -ع -د ت -ع -ذيب
وحشش -ي Ãرك -ز أل -ت -ع -ذيب ب -ح -ي
م -زي-ان ب-قسش-ن-ط-ي-ن-ة ع-ل-ى ي-د أŸظ-ل-ي
ألسشفاح ألعقيد بيجار.

ألفجر0٣.٣8...............:
ألظهر١2.٥0...............:
ألعصشر١6.42...............:
ألمغرب20.١4..............:
ألعششـاء2١.٥٥................:

ألطقــسس أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد
عنابة
عنابة

أÿميسس  2٧رمضشان  ١4٣8هـ أŸوأفق لـ  22جوأن  20١٧م

 23°أ÷زأئر
 20°أ÷زأئر

1٧٣٧٠ Oó©dG

 26°وهرأن
 26°وهرأن

ألثمن  ١0دج

28°
25°

france prix 1

–ت رعاية رئيسس أ÷مهورية إأحياء لليلة ألقدر

بن صسالح ،بوحجة و تبون يكرمون الفائزين األوائل ‘ مسسابقة ا÷زائر الدولية ◊فظ القرآان
لو¤
عششيق بالله صشفوأن من بنغÓديشس يفتك أ÷ائزة أ أ

لمة عبد ألقادر بن صشالح ورئيسس أÛلسس ألششعبي ألوطني
أششرف رئيسس ›لسس أ أ
لول عبد أÛيد تبون ليلة أمسس ،با÷امع ألكب Òبالعاصشمة
ألسشعيد بوحجة وألوزير أ أ
لوأئل ‘ مسشابقة أ÷زأئر ألدولية ◊فظ ألقرآأن ألكر ËوتفسشÒه
على تكر Ëألفائزين أ أ
وŒويده ،أŸنظمة –ت رعاية رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،و كذأ أŸسشابقة
ألتششجيعية ألوطنية لصشغار حفظة ألقرآأن و ذلك Ãناسشبة إأحياء ليلة ألقدر أŸباركة.

Ü. AGôgR
عرف أ◊فل ألذي أفتتح بالإسستماع
أإ ¤أآي -ات ب -ي -ن -ات م-ن أل-ق-رأآن أل-ك-رË
تÓها ألقارئ عشسيق بالله صسفوأن من
جمهورية ألبنغÓديشس حضسور كل من
رئ - -يسس أÛلسس أل - -دسس - -ت - -وري م- -رأد
م- -دلسس- -ي ،و أعضس- -اء م- -ن أ◊ك- -وم- -ة،
وألسس -لك أل -دب -ل -وم -اسس -ي أŸع -ت -م-د ‘
أ÷زأئر ،ومشسايخ وعلماء وجمع من
أŸوأطن.Ú
ج--ائ--زة أ÷زأئ--ر أل--دول--ي--ة ◊ف-ظ
ألقرأآن و تفسسÒه ‘ طبعتها أل14
أŸن-----ظ-----م-----ة –ت رع----اي----ة رئ----يسس
أ÷مهورية تدل على عنايته بالقرأآن
و أهل ألقرأآن ألكر ،Ëو أمتدت هذه
أل--رع--اي--ة أإ ¤ألسس--ن--ة أل--ن-ب-وي-ة ،و م-ا
قرأءة صسحيح ألبخاري و ختمه ‘
ليلة أل  2٧من رمضسان لدليل أآخر
ع--ن أله--ت--م--ام أل--ذي ي--ول--ي--ه رئ-يسس

أ÷مهورية للقرأآن و ألسسنة.
و قد كرم بن صسالح و بوحجة و تبون
ألفائزين ألثÓثة ألأوأئل ‘ مسسابقة
أ÷زأئر ألدولية ◊فظ ألقرأآن ألكرË
وتفسسÒه وجويده وألتي شساركت فيها
 5٣دولة.
وق- -د ن- -ال أ÷ائ- -زة ألو ¤أل- -ق- -ارئ
عشس -ي -ق ب-ال-ل-ه صس-ف-وأن م-ن ج-م-ه-وري-ة
بنغÓديشس ،بينما –صسل على أ÷ائزة
ألثانية ألقارئ ناصسر نهاد أبرأهيم
ديب من أŸملكة ألأردنية ألهاشسمية ،و
حاز على أ÷ائزة ألثالثة أحمد فايز
ألÈأ ÊأÈŸوك م- - -ن دول - -ة ل - -ي - -ب - -ي - -ا
ألشسقيقة.

احمد داودي من البليدة يفوز
با÷ائزة التشسجيعية

و كرم بن صسالح و بوحجة و تبون
 ,أيضس -ا أل -ف-ائ-زي-ن أل-ثÓ-ث-ة ألوأئ-ل ‘
أŸسسابقة ألتشسجيعية ألوطنية لصسغار

حفظ -ة أل -ق -رأآن أل -ك -ر Ëأل -ذي -ن ت -ق-ل
أع -م-اره-م ع-ن  15سس-ن-ة ح-يث أح-ت-ل
أŸرتبة ألو ¤ألقارئ أحمد دأودي
من ولية ألبليدة ،متبوعا بنور ألÁان
بن علي من ولية ألوأدي بينما عادت
أŸرت-ب-ة أل-ث-ال-ث-ة
◊ ا ج ع - - - - - -ل - - - - -ي
أشس - -رف ري - -اضس
م - - - - - -ن ولي - - - - - -ة

بومردأسس.
و ب -ه -ذه أŸن -اسس-ب-ة ك-رم ألسس-ادة ب-ن
صسالح و بوحجة و تبون أعضساء ÷نة
أل-ت-ح-ك-ي-م أل-دول-ي-ة أل-تي أشسرفت على
مسس- -اب- -ق- -ة أ÷زأئ -ر أل -دول -ي -ة ◊ف -ظ

تقديرأ ÷هوده ‘ خدمة ألقرأن وأهل ألدين

حفظة كتاب الله يكرمون رئيسس ا÷مهورية
كرم طلبة ألقرأآن ألكر Ëع ،48 Èو أŸنظمون و أŸششرفون على هذه
أ÷ائزة ،رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة عرفانا له با÷هود
ألتي يبذلها من أجل خدمة ألقرأآن ألكر Ëو أهله و–فيظه ‘ أوسشاط
ألج-ي-ال أل-ن-اشش-ئ-ة .تسش-ل-م أل-ت-ك-ر Ëن-ي-اب-ة ع-ن رئ-يسس أ÷مهورية ألوزير
ألول عبد أÛيد تبون .

إأمام مسشجد باديسس:

الوسسطية صسمام امان اسستقرار الوطن
أم -ام مسش -ج -د أب -ن ب -اديسس ب -وه -رأن ‘
ب -ره -ة زم -ن -ي -ة م -ب -ارك -ة ،أب -رز أه -م -ي -ة
أل-ق-رأآن أل-ذي ف-ت-ح أع Úع-م-ي-اء وق-ل-وب
غلفى ‘ ،حياة ألبششرية ،و ذكر بتاريخ
و سش -بب ن -زول-ه ،ف-ال-ق-رأآن أل-ك-ر Ëحسشب
أل -دك -ت-ور ن-زل م-ن أج-ل –ق-ي-ق مصش-ال-ح
أل- -ع- -ب -اد أل -ع -اج -ل و ألآج -ل ،و ه -و أصش -ل
ألششريعة ،وŸا نزل نششر ألسشÓم بالكرة
ألأرضشية و أنار ألبششرية كلها.
ك -م -ا أب -رز أŸع -ا Êألسس -ام -ي -ة ل-ل-ي-ل-ة أل-ق-در
أŸباركة ألتي تتشسوق أإليها نفوسس أŸوؤمنÚ
لكونها خ Òمن ألف شسهر وŸا فيها من أÒÿ
ألعميم.
و لأن ألوضسع ألذي “ر به ألبÓد يتطلب
ت-ك-اث-ف ج-م-ي-ع أ÷ه-ود ،ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى أم-نها
وأسستقرأرها ،أوصسى أإمام مسسجد أبن باديسس
با÷نوح أإ ¤كتاب ألله للمحافظة على نعمة
ألسستقرأر ،مشسÒأ أإ ¤أن رئيسس أ÷مهورية
تفطن أإ ¤هذأ ألأمر و علم أن ألقرأآن صسمام
أمان ألشسعوب ،فاأك Ìمن أŸدأرسس ألقرأآنية
وأنشس -اأ مسس -اب-ق-ة أ÷زأئ-ر أل-وط-ن-ي-ة و أل-دول-ي-ة
◊فظ ألقرأآن ألكر.Ë
وأسسÎسس- -ل ق- -ائ  Ó-أن أسس -ت -ت -ب -اب ألأم -ن ‘
بÓدنا مسسوؤولية أ÷ميع ،و حتى ل تقع ‘
ألربيع ألعربي حري أن ننظر أإ ¤أŸصسالح

ألعامة للبÓد ،و حتى ل تتسسرب أيادي أÿارج،
يجب أل تضسرب أمتنا ‘ علمائها و دينها.
و شسدد أإمام جامع ألقطب «أبن باديسس»
على أعتماد منهج ألعتدأل و ألوسسطية ،ألذي
م- -ا ف- -ت- -ئ رئ- -يسس أ÷م- -ه- -وري أن ي- -دع- -و أإ¤
ألسس -ت -ب-اغ ب-ه-ذه أل-وسس-ط-ي-ة ،و ه-ي أŸرج-ع-ي-ة
أل-وط-ن-ي-ة أل-ت-ي رسس-خ دع-ائ-م-ه-ا شس-يوخ ألزوأيا،
وتوأرثها جيل بعد جيل.
وذك -ر ألم -ام ب -ال -تضس -ح -ي -ات أ÷سس -ام أل-ت-ي
قدمها ألشسعب أ÷زأئري من أجل أسسÎجاع
ح -ري -ت -ه وأسس -ت -ق Ó-ل -ه وأع -ادة أ◊ق أ ¤أه -ل-ه
أنطÓقا من تعاليم ألدين ألسسÓمي أ◊نيف
ألذي وحد أبناء ألأمة أ÷زأئرية ‘ ألضسرأء
وألسس -رأء دأع -ي -ا أ ¤م -قت أل -ذي-ن يسس-ع-ون أ¤
أإث -ارة أل -ن -ع -رة أل-ط-ائ-ف-ي-ة ل-ل-ت-ف-ري-ق ب Úأف-رأد
أÛتمع.
و‘ ه - - -ذأ ألسس - - -ي - - -اق حث ألم - - -ام ألأم - - -ة
أ÷زأئ -ري -ة ع -ل -ى ع -دم ألنسس -ي -اق ورأء أب-وأق
ألفتنة ألتي يروج لها أعدأء أ÷زأئر وأ◊فاظ
على ألوحدة وŒاوز أÓÿفات وكل ما يفرق
ب Úأبناء ألوطن ألوأحد.
وأختتم أ◊فل Ãديح ديني لفرقة ألنجوم
ألفنية من ولية غردأية .
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أل- -ق- -رأآن أل- -ك -ر Ëوت -فسسÒه وŒوي -ده
وك -ذأ أعضس -اء ÷ن -ة أل -ت -ح -ك -ي -م أل-ت-ي
أشس-رفت ع-ل-ى أŸسس-اب-ق-ة أل-تشس-ج-ي-عية
أل- -وط- -ن- -ي -ة لصس -غ -ار ح -ف -ظ -ة أل -ق -رأآن
ألكر.Ë

