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17371
يقوم وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية وتهيئة ا’إقليم نور
الدين بدوي ،ووزيرة التضصامن وا’أسصرة وقضصايا اŸراأة غنية
الدالية ،ووا‹ ا÷زائر العاصصمة عبد القادر زوخ ،بزيارة
م -ي -دان -ي -ة تضص -ام-ن-ي-ة لÓ-أط-ف-ال اŸرضص-ى واŸسص-ع-ف Úوال-ف-ئ-ات
اŸتواجدة Ãراكز اŸسصاعدة ا’جتماعية ،وهذا خÓل اليوم
ا’أول م -ن ع -ي -د ال -ف -ط -ر اŸب -ارك ،ب -داي-ة م-ن السص-اع-ة 07 : 00
صصباحا.

ندوة حول تّرقب هÓل شسوإل إليوم
ت -ع -ل -م ÷ن -ة ا’أه -ل-ة واŸواق-يت الشص-رع-ي-ة ل-وزارة الشص-وؤون ال-دي-ن-ي-ة
وا’أوقاف كافة اŸواطن Úاأن موعد ليلة الشصك ،لÎقب هÓل غرة
شص-ه-ر شص-وال ال-ع-ام  2017 / 1438م ي-ك-ون ال-ي-وم .اإح-ي-اء ل-ه-ذه السص-نة
اŸباركة ،تعقد ندوة صصحفية خاصصة بليلة الشصك ،ابتداء من صصÓة
اŸغ -رب ب -دار ا’إم -ام اÙم-دي-ة ،وسص-ت-بث ع-ل-ى اŸب-اشص-ر ع Èوسص-ائ-ل
ا’إعÓم اŸرئية واŸسصموعة.

أإول وثـ ـ ـا Êعيـ ـ ـد إلفطـ ـر عطلة
مدفوع ـ ـ ـ ـة إأ’جـ ـ ـ ـ ـ ـر

«أإ÷ي» تتضسامن مع
إأ’طفال إŸرضسى
Ãسستشسفى بارÊ

شسبكة «ندى»
تطمح إ’نشساء
مركز إسستقبال
إأ’طفال بالعاصسمة

وف-ي-ة لÓ-إسصÎاتيجية
ا’جتماعية للموؤسصسصات ،قامت «اأ÷ي ا÷زائر»
يوم  25من شصهر رمضصان Ãبادرة تضصامنية مع
ا’أط- - -ف- - -ال اŸصص- - -اب Úب- - -داء السص - -رط - -ان وه - -ذا
سص -ي -ك-ون ال-ي-وم-ان ا’أول وال-ث-ا Êم-ن شص-ه-ر شص-وال
اأع- -ل- -نت شص- -ب- -ك- -ة ح -م -اي -ة
Ãسصتشصفى بار ‘ Êالعاصصمة.
ة
ع -ام  1438ه-ج-ري اŸواف-ق-ان ل-ع-ي-د ال-فطر عطل
ال-ط-ف-ول-ة «ن-دى» ع-ن مشصروع
ال-نشص-اط الÎف-ي-ه-ي «سص-ن-م-ا داي» رسص-م ال-بسص-م-ة
ت
م -دف -وع -ة ا’أج -ر ل -ك -اف -ة مسص-ت-خ-دم-ي اŸوؤسصسص-ا
’إنشص - -اء م - -رك - -ز اسص - -ت- -ق- -ب- -ال
ع -ل -ى شص -ف -اه الÈاءة ب -حضص-ور ا’أول-ي-اء ‘ سص-ه-رة
ن
و
وا’إدارات ال -ع -م -وم -ي -ة Ãن ‘ ذلك اŸسص-ت-خ-دم-
ل Ó-أط-ف-ال ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة Áك-ن-ه اسص-ت-ي-ع-اب  200طفل
رمضصانية ’ تنسصى.
بالسصاعة اأو اليوم».
يوميا ‡ن Áرون بظروف صصعبة ،اإضصافة اإ ¤اسصتقبال
خÓل العرضس السصينمائي الذي نشصطته «اأ÷ي»
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ا◊ماية Ãراكز ا’سصتقبال.
اŸوؤسصسص -ة ك -اشص -ف Úع -ن روح م -واط -ن -ة ’ ت -ق -در ب -ث-م-ن.
ج-وي-ل-ية  1963اŸع -دل واŸت -م -م اŸتضص -م-ن ق-ائ-م-ة ا’أع-ي-اد
طماأنت «اأ÷ي ا÷زائر» ا◊ضصور باأنها سصائرة ‘ اŒاه العمل
القانونية ».
ال -تضص -ام -ن -ي ا’إنسص -ا Êم -ع ه -ذه ال-ف-ئ-ة ال-ت-ي –ت-اج اأك Ìم-ن
التفاتة ومبادرة.

وكا’ت إتصسا’ت إ÷زإئر مفتوحة ثا Êيوم من عيد إلفطر

سص-ت-ك-ون ال-وك-ا’ت ال-ت-ج-اري-ة Ÿوؤسصسص-ة اتصص-ا’ت ا÷زائ-ر ،م-ف-ت-وح-ة خÓ-ل ال-ي-وم الثا Êمن عيد
الفطر اŸبارك ،ع Èكل و’يات الوطن ،بحسصب ما اأفادت به اŸوؤسصسصة ‘ بيان لها.
اأوضصح ذات اŸصصدر ،اأن الوكا’ت التجارية الرئيسصية سصتكون مفتوحة ‘ ثا Êيوم من عيد الفطر
اŸبارك من السصاعة الـ  10صصباحا اإ ¤السصاعة الـ  3بعد الظهر وهذا ع Èكل و’يات الوطن.
التزمت اŸوؤسصسصة بتقد Ëخدماتها خÓل اليوم الثا Êمن العيد وهذا «بتخصصيصس فرق تقنية
لضصمان اسصتمرارية اÿدمة واإصصÓح ا’أعطاب وصصيانة الشصبكة طوال اليوم» ،كما اأشصارت اإ ¤اأن
مركز اÿدمة (الرقم « )100سصيكون ‘ خدمة الزبائن 24سصا24/سصا ،حيث Áكنهم من ا◊صصول
على اŸعلومات وتسصجيل شصكواهم».

إإحب ـ ـ ـاط ﬁاولـ ـ ـ ـ ـة هج ـ ـ ـ ـرة سسريـ ـ ـة
لـ 17شسابـ ـ ـا ببـ ـ ـ ـ ـوزج ـ ـ ـ ـار

“كنت عناصصر حراسس السصواحل لبني صصاف ،اأمسس،
من توقيف  17حراقا كانوا ‘ اŒاههم نحو السصواحل
ا’سص-ب-ان-ي-ة ع-لى بعد  06اأم-ي-ال ع-ن شص-اط-ئ بوزجار.
واأك- -د مصص- -در ام- -ن- -ي رف -ي -ع اŸسص -ت -وى لـ «الشص -عب» اأن
ا◊راقة الذين تÎاوح اأعمارهم ما ب 20 Úو 40سصنة
ي - - -ن - - -ح- - -درون م- - -ن و’ي- - -ات وه- - -ران ع“ Úوشص- - -نت
وتلمسصان ،اأقلعوا من اأحد الشصواطئ غ ÒاÙروسصة
بضص -واح -ي شص -اط -ئ ب -وزج-ار ق-ب-ل اأن ت-عÎضص-ه-م خ-ف-ر
السصواحل وŒليهم اإ ¤اليابسصة ومن ثم تقدÁهم اإ¤
مصص -ال -ح ال -درك ال -وط -ن -ي ال -ت -ي ق -امت بسص-م-اع-ه-م ‘
ﬁاضص -ر رسص -م -ي -ة واإح -ال -ت -ه -م ع-ل-ى ال-ع-دال-ة ب-ت-ه-م-ة
ﬁاول -ة اÿروج م -ن الÎاب ال -وط-ن-ي ب-ط-ري-ق-ة غÒ
شصرعية.

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
ا’قتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر
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للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
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رئيسس ا÷مهورية يهنئ الدوق
األك Èللكسضمبورغ

ب- -عث رئ- -يسس ا÷م- -ه -وري -ة
عبد العزيز بوتفليقة برقية
’كÈ
ت - -ه - -ن - -ئ - -ة إا ¤ال - -دوق ا أ
ل-ل-كسس-م-ب-ورغ هÔي Ãن-اسس-بة
اح - -ت - -ف - -ال ب Ó- -ده ب- -ع- -ي- -ده- -ا
ال- -وط- -ن -ي ج -دد ل -ه ف -ي -ه -ا ل -ه
اسس -ت-ع-داده ل-ل-ع-م-ل م-ع-ه ع-ل-ى
«ت- -وث- -ي- -ق أاواصس- -ر الصس- -داق- -ة
والتعاون ب Úالبلدين».
جاء ‘ برقية ألرئيسس« :يطيب
‹ ،وألدوقية-ألكÈى للكسسمبورغ
–تفل بعيدها ألوطني ،أن أتوجه

إأل- -ي- -ك- -م ،ب- -اسس- -م أ÷زأئ -ر شس -ع -ب -ا
وح- -ك- -وم -ة وأصس -ال -ة ع -ن ن -فسس -ي،
ب-ت-ه-ان-ي-ن-ا أ◊ارة مشس-ف-وع-ة بأازكى
“ن- -ي -ات -ن -ا ل -ك -م Ãوف -ور ألصس -ح -ة
وألهناء ،وبالرقي وأإلزدهار لشسعب
لكسسمبورغ ألصسديق».
وأضس- -اف ب- -اŸن- -اسس -ب -ة ق -ائ :Ó-
«وأغ -ت -ن -م ه-ذه ألسس-ان-ح-ة أل-ط-ي-ب-ة
ألجدد لكم “ام أسستعدأدي للعمل
معكم على توثيق أوأصسر ألصسدأقة
ألتي Œمع شسعبينا وترقية ألتعاون
ألثنائي ،خدمة Ÿصسلحة بلدينا».

مسستقب Óالسسف Òيانغ فوانيو

نسضيب يدعو الصضŸ Úرافقة ا÷زائر ‘ تنويع اقتصضادها
«الشس- -عب»  -اسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر اŸوارد
’ول،
اŸائ- - -ي- - -ة حسس Úنسس - -يب ،أامسس ا أ
Ãقر الوزارة ،سسف Òجمهورية الصسÚ
يانغ فوانيو ،حيث اسستعرضس الطرفان
ال -ع Ó-ق -ات ال -ث -ن -ائ -ي-ة ‘ ›ال اŸوارد
اŸائية .
ع Èألوزير عن أرتياحه Ÿسستوى ألتعاون
مع ألصس Úألتي تسساهم مؤوسسسساتها ‘ أ‚از

مشساريع هامة ‘ هذأ أ◊قل ،مبديا مزيدأ
م -ن أ÷ه -ود وأŸرأف -ق -ة ألصس -ي -ن -ي-ة ‘ ت-ن-وي-ع
ألقتصساد ألوطني ألذي تضسعه أ÷زأئر نصسب
ألهتمام.
من جهته أكد ألسسف Òألصسيني ،أسستعدأد
ب Ó-ده Ÿرأف -ق -ة أ÷زأئ -ر ‘ ت -ط -وي -ر ق -ط -اع
أŸوأرد أŸائية ألذي أنتزعت فيه شسركاتها
صسفقات وتنجز مشساريع حيوية.

اŸوافقة على تعي Úالسضف Òاألمريكي ا÷ديد
وأفقت أ◊كومة أ÷زأئرية على تعي Úجون ب .دي روشسي ،سسفÒأ مفوضسا فوق ألعادة
للوليات أŸتحدة أألمريكية لدى أ÷مهورية أ÷زأئرية ألدÁقرأطية ألشسعبية ،بحسسب ما أعلنته
وزأرة ألشسؤوون أÿارجية ،أمسس أألول ‘ ،بيان لها.

الدورة العادية للجمعية الŸÈانية Ûلسس أاوروبا

وفد من ›لسس األمة يشضارك ‘ أاشضغال اŸرحلة الثالثة

يشس- -ارك وف- -د ب- -رŸا Êع -ن ›لسس
ا’أم- -ة ‘ اأشس -غ -ال اŸرح -ل -ة ال -ث -ال -ث -ة
ل- -ل- -دورة ال -ع -ادي -ة  2017للجمعية
الŸÈانية Ûلسس اأوروبا وذلك خÓل
ال- - -فÎة م - -ا ب 26 Úو 30م-ن الشس-ه-ر
ا÷اري بسسÎاسسبورغ ( فرنسسا).
أوضسح بيان للمجلسس ،أمسس ألأول ،أن
جدول أعمال هذه ألدورة يتضسمن عدة
م- -وأضس- -ي- -ع م- -ن- -ه -ا «أل -رق -اب -ة ألŸÈان -ي -ة
وألفسساد :تعاون ألŸÈانات» و»رد ألفعل

ألأوروب- - -ي ح - -ول ه - -ج - -رة أل - -ع - -ب - -ور عÈ
أŸتوسسط وأنعكاسسه على حقوق ألإنسسان
وكذأ أإدماج ألÓجئ.»Ú
جدير بالذكر ،أن ألŸÈان أ÷زأئري
يشس -ارك بصس -ف-ة م-ن-ت-ظ-م-ة ‘ أج-ت-م-اع-ات
أ÷معية ألŸÈانية Ûلسس أوروبا وذلك
«بصسفة مدعو» ،يشس Òألبيان.
وÁثل ›لسس ألأمة ‘ هذأ ألجتماع،
كل من ألنائب Úرشسيد بوغربال ويوسسف
بوتخيل.

دحما Êمديرا عاما Ÿؤوسضسضة
بريد ا÷زائر
نصس - -بت وزي - -رة ألÈي - -د وأŸوأصس Ó- -ت
ألسس -ل -ك -ي-ة وألÓ-سس-ل-ك-ي-ة وأل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
وأل- -رق -م -ن -ة ،ه -دى إأÁان ف -رع -ون ،أمسس
أألول ،عبد ألكر Ëدحما Êمديرأ عاما
للمؤوسسسسة ألعمومية بريد أ÷زأئر خلفا
ل -ع -ب-د أل-ن-اصس-ر سس-اي-ح أل-ذي ت-ق-دم ب-ط-لب
إأح-ال-ت-ه ع-ل-ى أل-ت-ق-اع-د ألسسباب شسخصسية،
بحسسب ما أفاد به بيان للوزأرة.
وأوضسح ذأت أŸصسدر أن أŸدير ألعام
أ÷دي- -د «إأط- -ار شس -اب ،خ -ري -ج أŸدرسس -ة
Óدأرة ،يزأول درأسسات دكتورأه
ألوطنية ل إ
‘ ألقانون ألقتصسادي ألعام .وقد شسغل
إأ ¤غ- -اي- -ة أل- -ي- -وم م- -نصسب م- -ف- -تشس ع- -ام
ب- -ال- -دأئ- -رة أل- -وزأري- -ة أŸك- -ل -ف -ة ب -الÈي -د
وأŸوأصسÓت ألسسلكية وألÓسسلكية وترأسس
›لسس إأدأرة بريد أ÷زأئر».

’· اŸتحدة للقضساء على التمييز العنصسري
÷نة ا أ

إاعـ ـ ـ ـ ـادة انتخـ ـ ـ ـ ـاب ا÷زائـ ـ ـ ـ ـري نـ ـ ـ ـ ـور الديـ ـ ـ ـ ـن أامـ ـ ـ ـ ـÒ
أاع-ي-د ان-ت-خ-اب ا÷زائري نور
’·
ال- - -دي- - -ن أام Òب- - -ل - -ج - -ن - -ة ا أ
اŸت-ح-دة ل-ل-قضس-اء ع-ل-ى ال-ت-م-ييز
ال-ع-نصس-ري ل-ع-هدة خامسسة “تد
’ربع سسنوات ابتداء من جانفي
أ
 2018حسسب ما علم أامسس لدى
“ثيلية ا÷زائر بنيويورك.
أع -ي -د أن -ت -خ -اب أم Òب -األغ -ل-ب-ي-ة
ألسس - -اح - -ق - -ة بـ  128صس- -وت خÓ- -ل
ألج -ت-م-اع  27ل- -ل- -دول أألعضس -اء ‘
ألت -ف -اق -ي -ة أل -دول-ي-ة ح-ول أل-قضس-اء ع-ل-ى
ج-م-ي-ع أشس-ك-ال أل-ت-م-ي-ي-ز أل-ع-نصس-ري أل-ت-ي
أنعقدت أول أمسس Ãقر أأل· أŸتحدة.
وج -اء أن -ت -خ -اب ن -ور أل -دي -ن أمÒ
ل-ي-ع-زز ق-ائ-م-ة أ÷زأئري ÚأŸنتخبÚ
مؤوخرأ ألدأء مهام دولية مثل ألسسيد

ﬁمد لعرأبة بلجنة ألقانون ألدو‹
وبوعÓم بوقطاية باÙكمة ألدولية
لقانون ألبحار.
إأضس -اف -ة إأ ¤إأع -ادة أن -ت-خ-اب أمÒ

أن -ت-خ-بت أل-ل-ج-ن-ة خÓ-ل أل-دور أألول
أعضس -اء أل -دول أل -ث -م -ان -ي -ة (أل -ي -اب -ان
بلجيكا أÛر تركيا كوريا أ÷نوبية
ألÈأزيل موريسس وكوت ديفوأر).

اغتيال ا’سستاذ ا÷امعي قروي:

وقد أسستبعد من عملية ألقÎأع
أل -ت -ي خصسصست ل -ت -ج -دي -د أŸق -اع -د
ألشس -اغ -رة ل -ل -ج -ن-ة ك-ل م-ن م-رشس-ح-ي
أŸغرب وناميبيا وأإلكوأدور وألعرأق
وألكونغو وجيبوتي من ألدور أألول.
يذكر أن أللجنة تتكون من  18خبÒأ
يشسهد لهم بنزأهتهم وأخÓقهم ألعالية
ي-ن-ت-خ-ب-ون Ÿدة  4سس -ن-وأت م-ن ط-رف
أل-دول أألعضس-اء ‘ ألت-ف-اق-ي-ة أل-دول-ي-ة
حول ألقضساء على جميع أشسكال ألتمييز
ألعنصسري .كما يوجد أنتخابات Œرى
كل عام Úلتعويضس نصسف أألعضساء.
وت -رأع -ي أل -ل -ج -ن -ة ‘ تشس -ك -ي -ل-ه-ا
أل-ت-وزي-ع أ÷غ-رأ‘ أل-ع-ادل وأل-ت-م-ث-ي-ل
أ◊ضساري أŸتنوع وكذأ أهم أألنظمة
ألقانونية.

وكيل ا÷مهورية يحيل اŸلف على قاضضي التحقيق Ãحكمة تيبازة

اأمر وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة تيبازة
ب-اإح-ال-ة م-ل-ف قضس-ي-ة م-ق-تل ا’أسستاذ ا÷امعي
بشس Òسسرحان قروي من قبل متورط ÚاثنÚ
ا’أخ -وي Úال-ت-واأم ““ح““ ع-ل-ى ق-اضس-ي ال-ت-ح-ق-ي-ق
لدى نفسس اÙكمة بتهمة ““القتل العمدي مع
سس -ب -ق ا’إصس -رار والÎصس -د““ حسس -ب -م-ا ع-ل-م م-ن
مصسادر متطابقة.
أم -ر وك-ي-ل أ÷م-ه-وري-ة ل-دى ﬁك-م-ة ت-ي-ب-ازة ب-ع-د
سسماع أŸتهم Úألأخوين ألتو أم ““ح.م““ و«ح .أ““ عند
ت -ق -دÁه-م م-ن ق-ب-ل ع-ن-اصس-ر أŸصس-ل-ح-ة أل-ولئ-ي-ة
ل-لشس-رط-ة أل-قضس-ائ-ي-ة ب-اإح-ال-ة م-ل-ف أل-قضس-ي-ة ع-لى
قاضسي ألتحقيق لدى نفسس أÙكمة بعد أن حرر
ط -لب أف -ت -ت -اح -ي لإج -رأء أل -ت -ح -ق -ي-ق حسسب ذأت
أŸصسادر.
وشس-رع م-ن ج-ه-ت-ه ق-اضس-ي أل-ت-ح-ق-ي-ق ل-دى ﬁكمة
تيبازة ‘ سسماع أŸتهم Úعند أ◊ضسور قبل أن

ي -اأم -ر ب -اإي -دأع -ه -م -ا أ◊بسس ألح -ت -ي -اط -ي حسسب
ألأصسدأء ألتي جمعتها «و أج» ‘ ﬁيط أÙكمة.
وتبقى قضسية ألأسستاذ سسرحان قروي بشس Òألتي
أثارت حفيظة ألر أي ألعام –اط بتكتم ‘ ظل
رفضس وكيل أ÷مهورية لدى ﬁكمة تيبازة ألإدلء
باأي تصسريح بحجة سسرية ألتحقيق وأÙافظة
على شسرف ألعائÓت.
وك -انت مصس -ادر أم -ن -ي -ة ق -د أك -دت أن -ه ل عÓ-ق-ة
ل-ل-ج-ام-ع-ة ب-ه-ذه أ÷رÁة ““ألشس-ن-ي-ع-ة““ ك-ما وصسفها
وزير ألتعليم ألعا‹ ألذي قال بدوره أنه ““ل عÓقة
ب Úأ÷رÁة وأ÷امعة““ أو ما روجته بعضس وسسائل
ألإعÓم على أنه أنتقام من أسستاذ منع طلبته من
ألغشس.
من جهتها أكدت مصسادر قضسائية أن ألتحقيق لدى
ق- -اضس -ي أل -ت -ح -ق -ي -ق سس -ي -ت -وأصس -ل ق -ب -ل أن ي -اأم -ر
ب- -اإي- -دأع- -ه -م -ا أ◊بسس أŸوؤقت مÈزة أن ““سس -ري -ة

أل -ت -ح -ق -ي -ق -ات وشس -رف ألأشس -خ-اصس ع-مÃ Ó-ب-د أ
““قرينة ألÈأءة““ يفرضس على ألعدألة ألتزأم ألصسمت
أإ ¤ح Úج -دول -ة أل -قضس -ي -ة أم -ام ﬁك-م-ة أ÷ن-اي-ات
وألفصسل فيها بعد مرورها على غرفة ألتهام.
للتذك Òوجدت جثة ألأسستاذ سسرحان قروي بشسÒ
ه -ام -دة ل -ي -ل -ة ألأح -د أإ ¤ألث -ن ÚأŸاضس -ي-ة ع-ن-د
م -دخ -ل ع-م-ارة ب-ح-ي  122مسس-ك-ن وسس-ط م-دي-نة
تيبازة أين يقطن أŸتورطان بعد تعرضسه لطعنات
خ -ن -ج -ر Œاوزت ألـ 20ط-ع-ن-ة وضس-رب-ات م-طرقة
حديدية حسسب خÈة ألطبيب ألشسرعي.
ألضسحية متزوج و أب لطفل يعمل كاأسستاذ بكلية
أ◊قوق باŸركز أ÷امعي بخميسس مليانة ‘
ع Úألدفلى فيما يكون أŸتورطان أخوي Úتو أم
أل-ب-ال-غ 23 Úسس-ن-ة م-ن أل-ع-م-ر ط-ال-ب-ان ج-ام-ع-يان
أح -ده -م -ا ب -اŸرك -ز أ÷ام -ع -ي ب -ت -ي -ب -ازة وأل -ث-اÊ
بالعفرون بولية ألبليدة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’وغندي
نقل رسسالة أاخوة وصسداقة من الرئيسس بوتفليقة إا ¤نظÒه ا أ

مسضاهل يÈز جهود ا÷زائر ‘ تسضي Òتدفق اŸهاجرين والÓجئÚ

نقل وزير الشسوؤون اÿارجية عبد
ال - - - -ق - - - -ادر مسس- - - -اه- - - -ل ،اأمسس ا’أول،
بكامبا’ ،رسسالة اأخوة وصسداقة من
رئ- -يسس ا÷م- -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة اإ ¤ن -ظÒه ا’أوغ -ن-دي
يوري موسسيفيني.
خÓل ألسستقبال ألذي خصسه به رئيسس
ج -م-ه-وري-ة أوغ-ن-دأ ،ع-ل-ى ه-امشس أشس-غ-ال
ق-م-ة أل-تضس-ام-ن ح-ول ألÓ-ج-ئ ÚأŸن-ع-قدة
ب -ك-ام-ب-ال ،ن-ق-ل ألسس-ي-د مسس-اه-ل ل-ل-رئ-يسس
ألأوغ- -ن- -دي رسس- -ال -ة أخ -وة وصس -دأق -ة م -ن
رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة.
ودأر أل -ل -ق -اء ح -ول عÓ-ق-ات أل-ت-ع-اون
أل- -ق -ائ -م -ة ب Úأ÷زأئ -ر و أوغ -ن -دأ وسس -ب -ل
تعزيزها فضس Óعن مدى تنفيذ ألقرأرأت
أŸت- -خ- -ذة ‘ أإط- -ار زي- -ارة أل -دول -ة أل -ت -ي
أجرأها ألرئيسس موسسيفني أإ ¤أ÷زأئر ‘
أكتوبر  2015وكذأ ألسستحقاقات أŸقبلة
‘ أإط -ار ت -ع -زي -ز أل -عÓ-ق-ات ب Úأل-ب-ل-دي-ن
وتوسسيعها.
كما ” خÓل أللقاء أبرأز « أهمية» قمة
ك -ام -ب -ال ح -ول أل Ó-ج -ئ Úأل-ت-ي ج-اءت ‘
أل -وقت أŸن -اسسب ل -ت -حسس -يسس أÛم -وع-ة
أل - -دول - -ي - -ة Ãصس Òم Ó- -ي Úألأشس - -خ - -اصس
أŸضسطرين أإ ¤ألهجرة و»ضسرورة» أسسهام
أÛم- -وع- -ة أل- -دول- -ي -ة ‘ أل -ت -ك -ف -ل ب -ه -م
للتخفيف من معاناتهم
وم- - - -ن أل- - - -عبء أل- - - -ذي
ت - -ت - -ح - -م- -ل- -ه أل- -ب- -ل- -دأن
أŸسستقبلة لهم.
ك -م -ا أسس -ت -ع-رضس
أل - -ط - -رف - -ان أل - -ن- -ق- -اط
أŸدرج- - - -ة ‘ ج- - - -دول
أع - -م - -ال ق- -م- -ة أل–اد
ألف-ري-ق-ي أŸق-بلة ألتي
سس -ت -ع -ق -د ب -اأديسس أب-اب-ا
يومي  3و 4يوليو .2017
وكلف ألرئيسس موسسيفني مسساهل بنقل
«–ي- - -ات- - -ه ألأخ- - -وي- - -ة أ◊ارة أإ ¤رئ - -يسس
أ÷مهورية وصسدأقته أŸتجددة دوما».

ألصس - -ح - -رأوي Úأل - -ذي - -ن أضس - -ط- -روأ أإ¤
ألهجرة بسسبب أحتÓل أرضسهم -وألذين
تضس -م -ن أ÷زأئ -ر ب -ق -در ك -ب Òأل -ت -ك -ف -ل
ب-اح-ت-ي-اج-ات-ه-م ألأسس-اسس-ي-ة -ي-ب-قى ﬁل
أنشسغال سسوأء بالنسسبة ل–Óاد ألإفريقي
أو ألأ· أŸتحدة».
و أك -د رئ -يسس أل -دب -ل -وم-اسس-ي-ة ‘ ه-ذأ
ألصسدد على ضسرورة تسسوية هذأ ألنزأع
‘ أإط - -ار ل - -وأئ- -ح ألأ· أŸت- -ح- -دة ذأت
ألصس-ل-ة م-ن خÓ-ل ت-ن-ظ-ي-م أسس-ت-ف-ت-اء حر
ون -زي -ه ل -ت -ق -ري-ر أŸصس Òب-رع-اي-ة ألأ·
أŸتحدة.
و أضساف مسساهل ،أن «هذه ألتسسوية
من شساأنها “ك ÚألÓجئ ÚألصسحرأويÚ
من ألعودة أإ ¤بلدهم بكل حرية و‘
كنف ألأمن».

تضضامن ودعم لأوغندا
‘ ثا Êقمة

أك- -د وزي -ر ألشس -وؤون أÿارج -ي -ة ع -ب -د
أل- -ق- -ادر مسس- -اه- -ل أمسس ب- -ك- -ام- -ب -ال أن
مشس- -ارك -ة أ÷زأئ -ر ‘ ق -م -ة أل -تضس -ام -ن
ألثانية حول ألÓجئ Úلدليل جديد عن
تضس -ام-ن-ه-ا ودع-م-ه-ا ÷م-ه-وري-ة أوغ-ن-دأ
ق- -ي- -ادة وشس- -ع- -ب -ا أل -ت -ي
تتحمل عبء ألÓجئÚ
من شستى أ÷نسسيات.
و‘ أإط -ار مشس-ارك-ت-ه
بصس-ف-ت-ه ‡ث Ó-ل-رئ-يسس
أ÷م -ه-وري-ة ‘ أشس-غ-ال
ق -م -ة أل -تضس -ام -ن ح -ول
ألÓجئ Úألتي أفتتحت
أشسغالها أمسس بكامبال
أك- - - - -د مسس - - - -اه - - - -ل أن
«مشساركة أ÷زأئر ‘ هذه ألقمة ألثانية
ل -دل -ي -ل ج -دي-د ع-ن تضس-ام-ن-ه-ا ودع-م-ه-ا
÷م -ه-وري-ة أوغ-ن-دأ ق-ي-ادة وشس-ع-ب-ا أل-ت-ي
تتحمل عبء أعدأد ما فتئت ترتفع من
ألÓجئ Úمن شستى أ÷نسسيات».
و أشس -ار أل -وزي -ر أإ ¤أن ه -ذه أل -ق -م-ة
ج -اءت ت -ق -ري -ب -ا سس -ن -ة ف -ق-ط ب-ع-د ق-م-ة
نيويورك (سسبتم )2016 Èحول ألÓجئÚ
وأŸهاجرين وألتي مكنت من أإبرأز لأول
م - -رة أإشس- -ك- -ال- -ي- -ة مÓ- -ي Úألأشس- -خ- -اصس
أŸضسطرين أإ ¤ألهجرة بحثا عن ألأمن
وأ◊ماية.
كما أشسار مسساهل أإ ¤أن ألدول ألتي
تسس -ت -ق -ب -ل لج -ئ Úل Áك -ن -ه-ا ألك-ت-ف-اء
ب -اسس -ت-ع-م-ال م-وأرده-ا أل-ذأت-ي-ة لأن ذلك
ينعكسس سسلبا على ألتنمية ألقتصسادية
وألجتماعية.
وذك -ر رئ -يسس أل -دب -ل -وم -اسس -ي -ة ب-اأن
أ÷زأئر ألتي أعرب عن تضسامنها مع
ألشسعب ألأوغندي خÓل ألقمة ألأو‘ ¤
 200٩ألتي حضسرها رئيسس أ÷مهورية
عبد ألعزيز بوتفليقة «سستوأصسل هبتها
ألتضسامنية من خÓل ألإسسهام ‘ جهد
أÛم -وع -ة أل -دول -ي -ة م-ن أج-ل أل-ت-ك-ف-ل
Ãسساألة ألÓجئ.»Ú
وب-خصس-وصس أإشس-ك-ال-ي-ة أل-ه-ج-رة ذكر
مسس -اه -ل ب -اأن أإف -ري -ق -ي -ا «سس -تسس-ت-م-ر ‘
أل- -دع- -وة أإ ¤تسس -ي Òيسس -م -ح ب -ال -ت -ك -ف -ل
بالأسسباب أ◊قيقية لهذه ألظاهرة من
خÓ-ل ت-رق-ي-ة م-ق-ارب-ة شس-ام-ل-ة ومد›ة
وتشس-اوري-ة وم-ت-زن-ة وم-تضس-ام-ن-ة ل-ط-اŸا
دعت أإليها أ÷زأئر».

اŸشضاركة ‘ قمة
كامبال مسضاهمة
جادة ‘ التكفل
بالÓجئÚ

 40األف سضوري واآلف
الصضحراوي Úوالأفارقة
يحظون بكرم الضضيافة
أب -رز وزي -ر ألشس -وؤون أÿارج -ي -ة ع-ب-د
أل - -ق - -ادر مسس - -اه - -ل أمسس ،ب - -ك - -ام- -ب- -ال
«ألأهمية» ألتي توليها أ÷زأئر لإشسكالية
ألÓجئ Úوتدفق أŸهاجرين.
‘ م- -دأخ- -ل- -ت- -ه خ Ó-ل أشس -غ -ال ق -م -ة
أل -تضس-ام-ن ح-ول ألÓ-ج-ئ Úأل-ت-ي ت-ن-ع-ق-د
ب-ك-ام-ب-ال أك-د مسس-اه-ل ع-ل-ى «ألأه-مية»
ألتي توليها أ÷زأئر لإشسكالية ألÓجئÚ
وتدفق أŸهاجرين وعلى ضسرورة أإيجاد
حل ‘ أقرب ألآجال لهذه ألظوأهر.
أضس- -اف أل- -وزي -ر ‘ ه -ذأ ألصس -دد ،أن
«أ÷زأئ -ر أل -ت -ي تسس -ت -ق-ب-ل ع-ل-ى ت-رأب-ه-ا
حوأ‹  40 . 000لجئ سسوري وعدة أآلف
لج -ئ Úصس-ح-رأوي Úوأآلف أŸه-اج-ري-ن
م-ن أإف-ري-ق-ي-ا أل-وأق-ع-ة ج-ن-وب ألصسحرأء
تبقى وفية لتقاليد حسسن ألضسيافة من
خ Ó-ل ب-ذل-ه-ا ÷ه-ود ك-بÒة ب-ال-رغ-م م-ن
ألإم -ك -ان -ات أÙدودة م -ن أج -ل ت-وفÒ
أسس -ت -ق -ب -ال لئ-ق لÓ-ج-ئ ÚوأŸه-اج-ري-ن
وت- -ق- -د Ëخ -دم -ات أل -ع -ن -اي -ة وألصس -ح -ة
وألتعليم لهم بطريقة ›انية.
وذك -ر مسس -اه -ل ب-اأن «وضس-ع ألÓ-ج-ئÚ
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جلسسة مناقشسة ﬂطط عمل ا◊كومة تتحول إا ¤مكتب شسكاوى

اسشتعراضس مطالب ششعبية دون اقÎاحات وحلؤل
نواب يدعون لرفع التجميد على اŸشساريع غ Òمبال Úبالظرف الصسعب

–ولت جلسسة مناقشسة ﬂطط عمل ا◊كومة ‘ ،يومها الثالث ،إا« ¤حصسة طلبات» أاو «مكتب شسكاوى» حيث اجتهد كل نائب كان يفÎضض به أان يقدم
حلو’ واقÎاحات جديدة تÌي ﬂطط عمل ا÷هاز التنفيذي ‘ هذه اŸرحلة الصسعبة ‘ ،اسستعراضض جملة «مطالب شسعبية» لسسكان و’يته ،فبدت
’صسل عن بعضسها ،مع تغي Òفقط ‘ اسسم الو’ية أاو اللون السسياسسي الذي ينتمي إاليه ،و“حورت جل ا’نشسغا’ت ‘ رفع
تدخÓت النواب نسسخة طبق ا أ
’شسغال العمومية ،وكأان ا÷زائر تعيشض ‘ «بحبوحة مالية» وليسض «أازمة
التجميد عن اŸشساريع التنموية سسيما تلك اŸتعلقة بالصسحة ،النقل ،والÎبية ،وا أ
اقتصسادية» تفرضض تفهم ÷وء الدولة لهذا القرار حفاظا على التوازن اŸا‹ للبÓد.

م.شش.و :زهراء.ب
أا ٌج ِ -ب -ر ن -واب اÛلسس الشس -ع -ب-ي ال-وط-ن-ي ا÷دد ع-ل-ى
ال -ت -ع -اط -ي م -ع اŸشس -اك -ل اÙل -ي -ة ‘ أاول ظ -ه -ور ل -ه-م،
ﬁاول Úكسسب «ود» و»ث -ق -ة» ال -ذي -ن أاوصس -ول -ه -م إا ¤ق-ب-ة
الŸÈان ،وقطع أالسسن من يتهمهم بـ «التنكر» Ÿنتخبيهم
Ûرد أان ت -ط -أا أاق -دام-ه-م م-ب-ن-ى «قصس-ر» زي-غ-ود ي-وسس-ف
ب -ال -ع -اصس-م-ة ،ف-ح-م-ل ك-ل واح-د م-ن-ه-م «ق-ائ-م-ة م-ط-الب»
تتضسمن أاهم اŸشساكل التي تعا Êمنها الو’ية القادم منها
رغم أان سسوادها اأ’عظم حلها يقع على عاتق الو’ةواأ’ميار -على أامل لفت انتباه ا÷هاز التنفيذي إاليها
Ÿعا÷تها ،وإان كان هذا اأ’خ Òيبحث عمن يسساعده ‘
تخطي اأ’زمة ا’قتصسادية الناجمة عن تراجع أاسسعار
النفط ،وإارسساء اقتصساد بديل Áكن مواجهة به ﬂتلف
التحديات وتقلبات اأ’سسواق العاŸية.

لرقام واŸؤؤششرات
غياب ا أ
يث Òتسشاؤول النؤاب
رغ- -م ذلك ظ- -ه -رت ﬁاو’ت «ﬁتشس -م -ة» م -ن ب -عضس
ال -ن -واب إ’ث -راء ﬂط -ط ع -م -ل ا◊ك -وم -ة ،ب -ع -د ت -وج-ي-ه
ان -ت -ق -ادات ل -ل -ج -ه -از ال -ت -ن -ف -ي-ذي ع-ل-ى ب-عضس ال-ن-ق-ائصس
وال- -ه- -ف- -وات ،ف- -ن- -واب –ال- -ف ح- -رك- -ة ›ت- -م -ع السس -ل -م
اÙسسوبون على اŸعارضسة ،سسجلوا عدم وجود رؤوية
م -وح -دة ‘ ع -م-ل ﬂط-ط ا◊ك-وم-ة ،ن-اه-يك ع-ن خ-ل-وه
مثلما قال النائب عبد الوهاب دايرة من أادوات التخطيط
واŸؤوشسرات ،وعدم ربطه بزمن ﬁدد من أاجل التنفيذ.
ب -ع -د أان ث -م -ن اÙور اŸت -ع -ل-ق ب-دع-م اŸك-تسس-ب-ات
ا’جتماعية ،تسساءل عن مصس Òعمال الشسبكة ا’جتماعية
سسابقا ،الذين وجدوا أانفسسهم بعد  6سسنوات خدمة خارج
اإ’دماج ا’جتماعي وŒميد بعضس اŸنح مثل اŸنحة
ا÷زاف-ي-ة ل-ل-تضس-ام-ن ،ك-م-ا تسس-اءل ع-ن إام-ك-ان-ي-ة م-راجعة
قانون التقاعد النسسبي ،الذي أاحدث زلزا’ لدى الفئات
ال -ع -م-ال-ي-ة ،وك-ذا إاع-ادة ال-ن-ظ-ر ‘ شس-رط ا’سس-ت-ف-ادة م-ن
السسكن ا’جتماعي الذي يخصس الراتب ،برفع سسقفه من
 24أالف دينار إا ٣6 ¤أالف دينار.
شساطر النائب ÿضسر اإ’براهيمي من نفسس ا’نتماء
ا◊زب -ي ،رأاي داي -رة ،ح -يث سس -ج -ل غ -ي -اب ل -غ -ة اأ’رق -ام
واإ’حصس -ائ -ي -ات ع -ن ﬂط -ط ع -م -ل ا÷ه-از ال-ت-ن-ف-ي-ذي،
وبحسسبه اŸؤوسسسسات التي ’ –سسن هذه اللغة ’ Áكنها
إا‚اح العملية التنموية ،كما ” تقد Ëخطة العمل دون
تقييم الÈامج السسابقة والوقوف عند النقائصس و–ديد
اŸسس- -ؤوول ع- -ن- -ه- -ا ،و ⁄ي -ت -م –دي -د ك -ذلك م -وارد ه -ذه
اŸشساريع وتفادت اÿطة ،بحسسبه ا◊ديث عن الصسÒفة
اإ’سسÓ-م-ي-ة ال-ت-ي ي-ظ-ن-ه-ا م-وردا ه-ام-ا ودع-م-ا لÓ-قتصساد
وبإامكانها أان تكون أاداة ÿلق الÌوة ومناصسب الشسغل.
خلصس إا ¤القول أان ا÷ميع مطالب من حكومة وشسعب
ومنتخب ،Úبالعمل على خلق اقتصساد بديل يرتكز أاسساسسا
على تطوير الفÓحة ،ورفع عدد اÙيطات الزراعية
ودع -م ح -ق-ي-ق-ي ل-ل-فÓ-ح ،Úو“ل-ي-ك-ه-م اأ’راضس-ي وت-وفÒ
ال-ك-ه-رب-اء ال-ري-ف-ي-ة ،وت-وسس-ي-ع نسس-يج اŸؤوسسسسات الصسغÒة
واŸتوسسطة ،وا’هتمام أاك Ìبالسسياحة وجعل ا÷زائر
م-ن-ط-ق-ة ج-ذب ووج-ه-ة سس-ي-اح-ي-ة ب-ام-ت-ي-از ب-الÎك-يز على
ا’سستثمار السسياحي ،وتدارك العجز اŸسسجل ‘ هياكل

ا’سستقبال ،وتسسوية مناطق التوسسع السسياحي ،واأ’هم من
ذلك ا’سس -ت -ث -م -ار ‘ ال -ف -رد م -ن أاج -ل ›ت -م -ع م -ت -ق -دم
ومسستقر.
اكتفى ﬂطط عمل ا◊كومة ،بحسسب النائب عائشسة
ت -وت -ة ع -ن Œم-ع أام-ل ا÷زائ-ر ،ب-الÈام-ج السس-اب-ق-ة ال-ت-ي
أاصسبحت ’ تلبي ا◊اجات ،داعية إا ¤اسستحداث آاليات
رقابة على اŸؤوسسسسات اŸتوسسطة والصسغÒة التي تسسعى
ا◊كومة إا ¤إاشسراكها ‘ إاطار إاصسÓح النظام اŸا‹.

إاعادة الصشÓحيات لأÓميار والؤلة
أ’ن ﬂط -ط ع -م-ل ا◊ك-وم-ة ي-تضس-م-ن ت-ع-زي-ز ال-دور
ا’ق -تصس -ادي ل -ل-ج-م-اع-ات اÙل-ي-ة ،ف-ق-د أاوصس-ى ال-ن-ائب
ﬁم- -د ق- -اسس- -م ال- -ع- -ي -د ع -ن ح -زب ال -ت -ج -م -ع ال -وط -ن -ي
الدÁقراطيÃ ،راجعة قانو Êالبلدية والو’ية ،بشسكل
يعيد ا’عتبار لهذه اÛالسس ويعطيها صسÓحيات أاوسسع
لتمكنيها من أاداء اŸهام اŸنوطة بها ،وفق ما ينصس عليه
ال-ق-ان-ون ،وال-ع-م-ل ع-ل-ى ت-رشس-ي-د ال-ن-ف-ق-ات ال-ع-م-وم-ية مع
مضساعفة اإ’عتمادات اÿاصسة Ãيزانية الÈامج التنموية
بالبلدية.
هذا ما ذهب إاليه النائب ﬁمد لكحل قرماط عن
ا◊ركة الشسعبية ا÷زائرية ‘ تدخله ،حيث اقÎح تعديل
فوري لقانو Êالبلدية والو’ية ،حتى نكون أامام اسستثمار
حقيقي فعال واقتصساد قوي ،فرئيسس البلدية حاليا مكبل
ومقيد بحسسبه ببعضس اŸواد التي تعيقه ‘ –ريك أامور
ا’قتصساد والتنمية فمث Óفيما يتعلق Ãخطط التوجيه
العمرا« Êلبدو» ” إا◊اق أاراضس فÓحية ببعضس البلديات
إا’ أانها مازالت ﬁتفظة بالطابع الفÓحي أ’ن البلدية
ع-اج-زة ع-ن اسس-ت-ق-ب-ال اŸشس-اري-ع ع-ل-ي-ه-ا أاو ال-تصس-رف ‘
ال-ع-ق-ار م-ن أاج-ل ا’سس-ت-ث-م-ار وال-ت-ن-م-ي-ة أ’ن ذلك ي-ت-ط-لب
اللجوء إا ¤القرار ما ب Úالوزارات وإاعادة تصسنيف الطابع
ل -ه -ذه اأ’راضس -ي Ãع -ن -ى «م -ا زال -ن -ا ن-ع-ا Êم-ن اŸرك-زي-ة
والÓمركزية «.

منح امتيازات Ÿؤؤسشسشات وهمية..
ومصشانع السشيارات مؤانئ جافة
حتى نكون أامام اقتصساد قوي يدفع عجلة ا’قتصساد
ال -وط -ن-ي ،اقÎح ال-ن-ائب سس-ي-د أاح-م-د ع-ب-د الصس-دوق ع-ن
ا◊رك -ة الشس -ع -ب-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ت-غ-ي Òالصس-ي-غ-ة ال-ق-ان-ون-ي-ة
ل -لشس -ب -اك اŸوح -د ل -ل-ب-ن-وك ال-ع-م-وم-ي-ة وإاق-ح-ام ال-ب-ن-وك
اأ’جنبية ‘ هذا الشسباك’ ،أن أاموالها ‘ اأ’صسل هي ملك
للبنك اŸركزي ا÷زائري.
–دث عبد الصسدوق عن «بنود خطÒة جدا» يحملها
دف Îشسروط الوكالة الوطنية لدعم ا’سستثمار للمؤوسسسسات
الصس -غÒة واŸت -وسس -ط -ة ،داع -ي -ا إا ¤إاع -ادة ال -ن -ظ -ر ف-ي-ه،
ف -حسس -ب -ه ت -وج -د م-ؤوسسسس-ات م-ك-ل-ف-ة ب-ال-دراسس-ات ف-ق-ط،
مدعمة من الصسندوق الوطني لÓسستثمار“ ،نح شسهادات
امتياز Ÿؤوسسسسات وهمية Ÿشساريع Ãبلغ  ١٠٠مليون دج
مقابل  ٨مÓي Úدج تكلفة الدراسسة.
اقÎح كذلك إاعادة النظر ‘ الصسفقات العمومية التي
Œاوزت  ١٠٠مليار سسنتيم كما طالب باإ’سسراع ‘ تهيئة
م-ن-ط-ق-ة الصس-ن-اع-ي-ة سس-ي-دي خ-ط-اب ب-و’ي-ة غ-ليزان ،أ’ن
مصسنع فولسسفاغن والكابÓت والنسسيج بنيوا على الÎاب،
وت -ف -ت -ق -ر اŸن -ط -ق-ة إا ¤أادن-ى الشس-روط ب-اسس-ت-ث-ن-اء ت-وف-ر

الكهرباء.
أاما النائب خث Òسسي حمدي من نفسس ا◊زب ،فوجه
ان -ت -ق -ادا ’ذع -ا إا ¤وزارة الصس -ن -اع -ة ،ومصس -ان -ع ت -رك -يب
السسيارات ،التي وصسفها بـ «اŸوانئ ا÷افة» ،أ’ن مصسنع
رونو أا‚ز على أاسساسس أان السسيارة اŸنتجة فيه ’ يتجاوز
سسعرها مليون و 2٠٠أالف دج واآ’ن تسسوق Ãليون و6٨٠
أالف دج ،ولو اسستوردت لكانت بأاقل سسعر ،مقابل اسستفادة
اŸصس -ن-ع م-ن ال-ع-ق-ار ب-ال-دي-ن-ار ال-رم-زي وا’م-ت-ي-ازات ‘
ا÷مارك والضسرائب.
كما لفت ا’نتباه إا ¤ظاهرة تزوير السسجÓت التجارية
التي تسستدعي –رك الوصساية ،فيوجد من هم متابعون
قضس -ائ-ي-ا وال-ب-عضس اآ’خ-ر ت-رت-بت ع-ل-ي-ه-م ضس-رائب ك-بÒة،
بسسبب تزوير هذه السسجÓت ،فكم من بائع مواد غذائية
وجد نفسسه يسستورد ‘ منتوج ما وهو ’ يدري.

ﬁاربة الهجرة غ Òالششرعية
لولؤيات
ضشمن ا أ
اسس-ت-وق-فت قضس-ي-ة اغ-ت-ي-ال اأ’سس-ت-اذ ا÷ام-عي سسرحان
قروي بو’ية تيبازة ،النائب لويزة مالك عن حركة ›تمع
السسلم ،وبررت العنف اŸتفشسي وسسط الشسباب بتجريد
اŸدرسس -ة م -ن دور الÎب -ي -ة وا’ك -ت -ف-اء ب-ال-ت-ع-ل-ي-م ،وع-زل
اŸسسجد عن اŸواطن فأاصسبح مصسلى تؤودى فيه الصسلوات
اÿمسس و’ يسستطيع غرسس القيم وتنشسئة اأ’جيال عليها،
و’ يحظى باهتمام السسلطات كمرفق مهم ‘ اŸشساريع
السسكنية.
أ’ن قطاع الشسباب من أاهم القطاعات التي اقÎحت
ربطه بالتنمية بدل الرياضسة والÎفيه ،وأاوصست بإانشساء
›لسس بلدي للشسباب كإاطار تنسسيق للتشساور والتعاون
وتفعيل دور الشسباب التي أاصسبحت هياكل دون فعالية ،كما
دعت إا ¤إانشساء مرصسد وطني لÎقية آاليات اŸرافقة
الشسبانية ،وربط الشسباب Ãقوماته ا◊ضسارية والدينية
وتشسجيع تكوينه وإاشسراكه ‘ التنمية اÙلية والوطنية
’سس -ي -م -ا م -ن خ Ó-ل اŸشس -اري -ع ذات ال -ت -ك-ل-ف-ة ال-زه-ي-دة
واŸردود ال-وف Òم-ث-ل زراع-ة ال-ف-ط-ري-ات وت-رب-ي-ة ال-ن-حل
واسس -ت -خ -راج زي -وت ومسس -ت -خ-لصس-ات ال-ن-ب-ات-ات .ب-ع-د أان
أاشسارت إا ¤أان ﬂطط ا◊كومة  ⁄يتطرق إا ¤ظاهرة
ال- -ه- -ج- -رة غ Òالشس- -رع -ي -ة ،تسس -اءلت ع -ن اآ’ل -ي -ات ال -ت -ي
سسيعتمدها ا÷هاز التنفيذي إ’قناع الشسباب ببقائه ‘
وطنه لتحقيق طموحاته بعيدا عن العا ⁄ا’فÎاضسي أاو
اıدرات.
رب -طت ال -ن -ائب ن -ب -ي -ل-ة ب-ي-ازة ع-ن ا◊رك-ة الشس-ع-ب-ي-ة
ا÷زائ-ري-ة ت-ف-اق-م ه-ذه ال-ظ-اه-رة خ-اصس-ة ب-و’ي-ة ع-ن-ابة،
باسستمرار بقاء السسكنات الهشسة والبطالة ،فعلى حد قولها
الشساب القاطن ‘ أاحياء منطقة سسيدي سسا ،⁄يضسطر إا¤
انتظار خروج أاخته من البيت حتى يتمكن من تغيÒ
مÓبسسه أاو النوم ،وهو الوضسع الذي دفع بالعشسرات إا¤
ركوب قوارب اŸوت من أاجل الوصسول إا ¤الضسفة اأ’خرى
من اŸتوسسط ،بحثا عن «ا÷نة اŸوعودة».
عمقت البطالة هذا ا÷رح ،حيث انتقدت عملية
التوظيف ‘ مصسنع ا◊جار ،الذي يقصسي ،بحسسب قولها
شسباب عنابة من التوظيف رغم أانهم يحملون شسهادات ‘
ح Úيسستقدم آاخرون بنفسس الشسروط من و’يات أاخرى؟
داعية إا ¤فتح –قيق ‘ عملية التوظيف بهذا اŸركب
وإانصساف شسباب بونة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اÛمؤعة الŸÈانية لـ«الفÓن»:
اسشتمرار الدعم «الÓمششروط»
للرئيسس بؤتفليقة

أاك - - -دت اÛم - - -وع - - -ة
الŸÈان -ي -ة ◊زب ج -ب -ه-ة
ال- - -ت - -ح - -ري - -ر ال - -وط - -ن - -ي
باÛلسس الشسعبي الوطني
اسس- - -ت- - -م- - -رار دع- - -م- - -ه- - -ا
«الﬁÓدود
والÓ- -مشس- -روط» ل- -رئ- -يسس
ا÷م -ه-وري-ة ،السس-ي-د ع-ب-د
ال- -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة‘ ،
مسس -اع -ي -ه م -ن أاج -ل ب -ن-اء
دولة ا◊ق والقانون.
وأاوضس- -ح ن- -واب ا◊زب
‘ بيان توج أاشسغال يوم دراسسي حول مشسروع ﬂطط عمل
ا◊كومة من أاجل تنفيذ برنامج رئيسس ا÷مهورية« :نؤوكد
اسستمرار دعمنا الﬁÓدود والÓمشسروط لفخامة رئيسس
ا÷مهورية ،رئيسس حزبنا ,اÛاهد عبد العزيز بوتفليقة,
‘ جميع مسساعيه الرامية ا ¤بناء دولة ا◊ق والقانون
والعدالة ا’جتماعية وتعزيز الصسرح اŸؤوسسسساتي» ,مÈزين
أان اÛموعة الŸÈانية للحزب «سستبقى على الدوام ثابتة ‘
مواقفها و›ندة من أاجل مرافقة وا‚اح برنامج رئيسس
ا÷مهورية».
كما Œدد اÛموعة الŸÈانية «تأاكيد التفافها ودعمها
Óم Úالعام للحزب جمال ولد عباسس».
ل أ
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ,عÈت اÛم- -وع- -ة الŸÈان- -ي- -ة ع -ن
«مسساندتها Ÿا جاء ‘ ﬂطط عمل ا◊كومة -الذي تتم
مناقشسته حاليا من طرف نواب اÛلسس الشسعبي الوطني-
م -ن ﬁاور م -ت -ع -ددة ,اق -تصس -ادي-ة ,سس-ي-اسس-ي-ة ,اج-ت-م-اع-ي-ة
وانسسانية ,كونها تسستجيب أ’هم ا’نشسغا’ت
اŸطروحة ‘ هذه اŸرحلة وتتوافق مع توجهات ورؤوى
ا◊زب».
Óجراءات
كما تسسجل اÛموعة الŸÈانية «ارتياحها ل إ
واآ’ليات اŸقÎحة انطÓقا من تعليمات وتوجيهات رئيسس
ا÷مهورية ,والرامية ا ¤عدم اللجوء لÓسستدانة اÿارجية
–صسينا للسسيادة الوطنية ,خاصسة ا’قتصسادية ,مع التأاكيد
على اŸكاسسب
ا’جتماعية وعلى ضسرورة العمل من أاجل –قيق سسياسسة
اج -ت -م -اع -ي -ة ع -ق Ó-ن -ي -ة ت -ق -وم ع -ل -ى ت -وج -ي -ه دع -م ال-دول-ة
ومسس -اع -دات -ه -ا بصس -ف -ة م-ب-اشس-رة ا ¤ال-ف-ئ-ات اŸسس-ت-ح-ق-ة ل-ه
والتقليصس من ا’يرادات مع ترشسيد النفقات العمومية».
و‘ ذات السسياق ,أاعربت اÛموعة الŸÈانية ◊زب
جبهة التحرير الوطني عن «ارتياحها للرؤوية ا’قتصسادية
الواضسحة اŸعا ⁄التي يتضسمنها هذا اıطط والقائمة
على تشسجيع ا’سستثمار وبناء ‰ط اقتصسادي متفتح بإامكانه
ت -ق -د Ëب -دائ -ل ن -اج -ع -ة ع -ن اق -تصس -اد ال -ري -ع ال -ق -ائ-م ع-ل-ى
اÙروقات مع العمل على –سس Úا◊كامة وأاخلقة تسسيÒ
الشسؤوون العمومية« .

انتقد الدخÓء على الطبقة السسياسسية

بلعيد يدعؤ إاŒ« ¤ميع القؤى» للتصشدي
ıتلف التحديات
دع - -ا رئ - -يسس ج - -ب - -ه- -ة
اŸسس -ت -ق -ب-ل ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب -ل -ع-ي-د ،مسس-اء أاول أامسس،
إاŒ« ¤م- -ي- -ع ال -ق -وى م -ن
أاج-ل ال-تصس-دي ل-ل-تحديات
ال-وط-ن-ي-ة وال-دول-ي-ة ،سسيما
منها ا’قتصسادية» .أاوضسح
ب-ل-ع-ي-د ‘ تصس-ري-ح «ل-واج»
على هامشس تنظيم ندوة
حول «اإ’عÓم ‘ النظام
ال-دÁق-راط-ي» أان ال-وضس-ع
الراهن يسستوجب «Œميع
ﬂتلف القوى والفاعلÚ
من أاجل مواجهة التحديات سسيما منها ا’قتصسادية ،لتفادي
تسسجيل هزات اجتماعية».
لتحقيق ذلك ،شسدد بلعيد على ضسرورة « تشسريح اأ’وضساع
بشسكل منطقي كمرحلة أاولية ،ثم رسسم برامج قطاعية من
شسأانها القضساء على ﬂتلف اŸشساكل خاصسة منها ما تعلق
بالبطالة لدى فئة الشسباب».
‘ سسياق ذي صسلة قال بلعيد أان مشسروع ﬂطط عمل
ا◊ك -وم -ة ال -ذي ” ع -رضس-ه م-ؤوخ-را ع-ل-ى اÛلسس الشس-ع-ب-ي
الوطني ،يحمل الكث Òمن «اŸشساريع الهامة» ولكنه يفتقد
Óرقام» ،مشسÒا ‘ نفسس الوقت إا ¤أان حزبه يعمل على
«ل أ
«زرع اأ’م- -ل ‘ ال -ن -ف -وسس» ،وذلك ب -ه -دف ت -وح -ي -د ﬂت -ل -ف
التيارات التي تعمل من أاجل النهوضس Ãسستقبل ا÷زائر .من
ج -ه -ة أاخ-رى ،ان-ت-ق-د ب-ل-ع-ي-د م-ن أاسس-م-اه-م بـ «ال-دخÓ-ء ع-ل-ى
الطبقة السسياسسية» والذين يعملون حسسبه وفقا للمنطق
التجاري.
جدير بالذكر أان ›مل التدخÓت التي شسهدتها الندوة
ÓعÓم ‘ النظام الدÁقراطي» أابرزت دور
اıصسصسة «ل إ
اإ’ع Ó-م ‘ ح -م -اي -ة ا◊ق -وق وا◊ري -ات سس -ي -م -ا م -ن -ه-ا ح-ق
اŸواطن ‘ إاعÓم موضسوعي وكذا أاهمية “ك Úالصسحفي
من مصسادر اŸعلومات.

السشبت  24جوان  2017م
الموافق لـ  29رمضشان  1438هـ

»æWh

’سشاتذة على اŸنظومة الÎبوية
بن غÈيت نافية تأاث Òتقاعد ا أ

 ١٠آا’ف منصسب مفتوح ‘ مسسابقة التوظيف يوم  ٢٩جوان
 ١٣٠٠حالة غياب ‘ امتحانات البكالوريا منها  ٪٩٠أاحرار

’سشاتذة إا ¤التقاعد على اŸنظومة الÎبوية
فندت وزيرة الÎبية الوطنية نورية بن غÈيت ،تأاث Òذهاب عدد كب Òمن ا أ
’فتة إا ¤أان مسشابقة التوظيف اŸفتوحة لـ  ١٠آا’ف منصشب سشتسشاهم ‘ تغطية العجز ،و كششفت ‘ سشياق آاخر عن اعتماد
إاسشÎاتيجية جديدة –سشبا للدخول اŸدرسشي اŸقبل تقوم أاسشاسشا على نظرة اسشتششرافية تتدارك كل النقائصص.

صصونيا طبة

أاكدت وزيرة الÎبية خÓل لقاءها مع رجال
اإ’عÓم Ãقر الوزارة ،أان خروج عدد كب Òمن
اأ’سشاتذة ذوي اÈÿة إا ¤التقاعد لن يؤوثر
على سش Òالنظام الÎبوي ،نظرا لÓمتيازات
التي –ملها مسشابقة التوظيف أامام الراغبÚ
‘ ا’سشتفادة من مناصشب ششغل دائمة ،مششÒة
إا ¤أان أاك Ìمن  10آا’ف منصشب ششغل سشيتم
اقÎاحه ‘ اŸسشابقة التي سشتجرى يوم 29
جوان ا÷اري.
و ⁄تنف بن غÈيت تسشجيل عجز فيما
ي -خصس م -ادت -ي ال -ف -ي -زي-اء وال-ري-اضش-ي-ات ل-ك-ن
الوزارة عملت على إايجاد حلول وطرق بديلة
‘ م -ق -دم-ت-ه-ا اأ’رضش-ي-ة ال-رق-م-ي-ة واسش-ت-دع-اء
أاسش -ات -ذة ا’ح-ت-ي-اط وك-ذا مسش-اب-ق-ة ﬂصشصش-ة
لتوظيف اأ’سشاتذة ‘ هذه اŸواد اŸهمة التي
تعرف نقصشا كبÒا .
وكششفت الوزيرة عن إاسشÎاتيجية جديدة
ل -لسش -ن -ة ال-دراسش-ي-ة  2018-2017ت -ه -دف إا¤
–سش ÚالسشÒورة اŸسش -ت -م -رة وال -دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة
ل -ت -ن -ف -ي -ذ إاصش Ó-ح ال -ن -ظ-ام الÎب-وي وال-ت-ك-ف-ل
ب -ال -ت -وصش -ي -ات اŸن -ب-ث-ق-ة ع-ن اŸشش-اورات م-ع
‡ثلي القطاع والششركاء ا’جتماعي Úداعية
مديري الÎبية على مسشتوى جميع الو’يات
إا ¤ضشرورة تطبيق اıطط ا÷ديد الذي
يتضشمنه اŸنششور الوزاري وŒنيد كل الفاعلÚ
الÎب- -وي Úو تضش- -اف -ر ا÷ه -ود ب -روح ا’ل -ت -زام
والثقة اŸتبادلة إ’‚اح الدخول اŸدرسشي .
و‘ ذات السشياق أاششارت إا ¤أاهمية تطبيق
ب -رن-ام-ج ال-ت-ع-دي-ل ال-ب-ي-داغ-وج-ي حسشب ت-ردد
اأ’خطاء اŸسشجلة وتعديل نظام ا’متحانات
ال-رسش-م-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ’ سش-ي-م-ا ام-ت-ح-ان ششهادة
ال-ب-ك-ال-وري-ا ون-ه-اي-ة م-رح-ل-ة ال-تعليم ا’بتدائي
وإاع- -ادة الÎك- -ي- -ز ا’سشÎات- -ي- -ج -ي م -ن خ Ó-ل
ا’ه -ت -م -ام ب -ا÷انب ال -ب -ي -داغ-وج-ي واإ’داري
والتسشيÒي ،مضشيفة إا ¤انه سشيتم الششروع ‘
ع -م -ل -ي -ات دق -ي -ق -ة م-ن شش-ان-ه-ا أان تسش-اه-م ‘
–سش Úال -ت-ع-ل-م ان-طÓ-ق-ا م-ن أادوات ال-ت-ق-ي-ي-م
واŸعا÷ة البيداغوجية.
و أاوضش- -حت اŸسش- -ؤوول- -ة اأ’و ¤ع -ن ق -ط -اع
الÎبية أان اأ’سشاتذة ا÷دد سشيسشتفيدون من
ا◊قيبة البيداغوجية التي تتضشمن اıطط
الوطني للتعليمات واŸنهج والتقييم و سشيتم
الشش- -روع ‘ ت- -وزي- -ع ك -ت -ي -ب -ات ع -ل -ى مسش -ت -وى
اŸؤوسشسشات الÎبوية ‘ ششهر جويلية الداخل،
حيث اسشتغرق أاسشاتذة ومفتششون ‘ إاعدادها

سشنت Úلتسشهيل مهمة التدريسس لدى اأ’سشاتذة،
موضشحة أان القطاع سشيعرف قفزة نوعية من
حيث الÈنامج الدراسشي حيث سشيتم مراعاة
تعليمية وأاخÓقيات اŸادة والÎكيز على فكرة
اأ’نصشاف وعدم التمييز ب ÚالتÓميذ .
وقالت إان النظرة ا’سشتششرافية التي يتميز
بها قطاع الÎبية حاليا من خÓل اعتماده
م -ب -دأا ا’سش -تشش -ارات وال -ت-ق-ي-ي-م وت-ن-ظ-ي-م أاي-ام
دراسش-ي-ة وﬂط-ط-ات وط-ن-ي-ة سش-تجعل الوزارة
تتصشدى إاﬂ ¤تلف الهجمات التي تعÎضشها
بصش -ف -ة مسش -ت -م -رة ،مششÒة إا ¤أان ال-ق-ط-اع ل-ن
يخرج عن مرجعية اإ’صشÓحات التي جاء بها
رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ليقة بل
سش -ي -واصش -ل مسشÒت -ه ال -نضش -ال -ي -ة ب -ال -رغ-م م-ن
اŸششاكل والصشعوبات .
وف-ي-م-ا ي-خصس ›ري-ات شش-ه-ادة ال-ب-ك-الوريا
التي سشيتم اإ’عÓن عن نتائجها ‘ أاوائل ششهر
جويلية أاجابت بن غÈيت انه بالرغم من Œند
أاك Ìمن  90باŸائة من موظفي قطاع الÎبية
ال- -وط- -ن- -ي- -ة و ق -ط -اع -ات أاخ -رى إ’‚اح ه -ذا

ا’متحان اŸصشÒي ،باإ’ضشافة إا ¤اإ’جراءات
اأ’م- -ن- -ي- -ة اŸشش- -ددة وال- -ت -ي ” م -ن خ Ó-ل -ه -ا
اسش -ت -ع -م-ال وسش-ائ-ل ح-دي-ث-ة ل-كشش-ف ﬁاو’ت
الغشس إا’ أان ا’نحطاط اأ’خÓقي ’ Áكن
التحكم فيه على حد تعبÒها متأاسشفة لتششجيع
ب -عضس اأ’ول -ي -اء اسش -ت -ع -م -ال أاب -ن -ائ -ه-م وسش-ائ-ل
ت -ك -ن -ول -وج-ي-ة م-ت-ط-ورة ل-ل-غشس ك-إادخ-ال ن-ظ-ام
بلوتوت ‘ اأ’ذن عن طريق القيام بعملية .
وردت ع -ل -ى م -ن -ت -ق -دي ع-ق-وب-ات اإ’قصش-اء
بسشبب التأاخر ‘ اللحاق باŸراكز قائلة  »:لن
أاتسش -ام -ح م -ع اŸت-أاخ-ري-ن ع-ن م-وع-د اج-ت-ي-از
ا’متحان لتفادي تسشريب اŸواضشيع وﬂتلف
أان- -واع ﬁاو’ت ال- -غشس ’سش- -ي- -م -ا وان ب -عضس
التÓميذ تعمدوا إادخال الهواتف الذكية إا¤
اأ’قسشام رغم منعها  ،أاما بالنسشبة للتÓميذ
اأ’حرار فيجب أان يتحملوا نتائج أاخطائهم ،
من ب 1300 Úغياب عن ا’متحان اŸصشÒي
 90،ب -اŸائ -ة ه -م ت Ó-م -ي -ذ أاح -رار ‘ ح’ Ú
تتجاوز نسشبة اŸتمدرسش 2.5 ÚباŸائة.
كما كششفت بن غÈيت عن Œنيد  41أالف
و 400أاسشتاذ لتصشحيح أاوراق امتحان ششهادة
البكالوريا موزع Úعلى  70مركزا  ،علما أان
ع- -دد م- -راك- -ز اإ’ج -راء ق -درت ب  2518عÈ
القطر الوطني موضشحة أان جميع اإ’جراءات
” ات-خ-اذه-ا لضش-م-ان الشش-ف-اف-ي-ة وال-ن-زاهة ‘
عملية التصشحيح ‘ ،حŒ ” Úنيد  31أالف
و 750عونا على مسشتوى  60مركزا لتصشحيح
أاوراق امتحان ششهادة التعليم اأ’سشاسشي .
من جهته أاخرى أاوضشحت وزيرة الÎبية أان
–سش Úالظروف ا’جتماعية واŸهنية لعمال
قطاع الÎبية الوطنية واحدة من اأ’ولويات
الرئيسشية لدى وزارة الÎبية التي تطمح إا¤
وضش -ع آال -ي -ات ل -ل -ت -ك -ف -ل ا◊ق -ي -ق -ي وال -ف-ع-ل-ي
ب-انشش-غ-ا’ت ا÷م-ي-ع م-ؤوك-دة ان-ه سش-ي-ت-م ال-عمل
على ا’سشتجابة إا ¤حق اŸوظف ‘ ÚالÎقية
اŸهنية .

..تسستقبل سسفÒي ا’–اد اأ’وروبي و فرنسسا
ششكلت عÓقات التعاون ‘ ›ال الÎبية و التعليم ﬁور اللقاء الذي جمع أامسس اÿميسس وزيرة
الÎبية الوطنية نورية بن غÈيت بسشفÒا’–اد اأ’وروبي با÷زائر ,جون أاوروك و سشف Òفرنسشا
اŸنتهية مهامه برنار إاÁي ,حسشب ما جاء ‘ بيان صشدر عن الوزارة اليوم ا÷معة.
أاوضشح البيان أان السشيدة بن غÈيت اسشتعرضشت رفقة رئيسس وفد ا’–اد اأ’وروبي ‘
ا÷زائر «عÓقات التعاون ب Úالطرف Úوسشبل –سشينهما ‘ ›ال الÎبية والتعليم».
كما تناولت أايضشا مع سشف Òفرنسشا الذي أادى لها زيارة ›املة إاثر انتهاء مهامه,
«العÓقات الثنائية ب Úا÷زائر و بÓده ‘ ›ال الÎبية» ,يضشيف اŸصشدر ذاته

’وقاف بتندوف لـ«الششعب»:
مدير الششؤوون الدينية وا أ

اŸرجعية الدينية صسمام أامان ا’سستقرار الوطني

كششف «مالك براح» مدير الششؤوون الدينية و
اأ’وقاف لو’ية تندوف أان الÎكيز اليوم بات
ينصشب على ﬁاربة الفكر اŸتطرف و قطع
الطريق أامام كل اıططات التي تسشتهدف
وحدة الصشف العقائدي و نششر الفتنة داخل
مؤوسشسشة اŸسشجد ،و أاوضشح اŸتحدث أان أائمة
اŸسشاجد يقفون على اÿطوط اأ’مامية لهذه
اŸع -رك -ة ال -ت -ي دعت إال -ي -ه -ا ال-وزارة ال-وصش-ي-ة
ضشمانًا لسشÓمة عقيدة اÛتمع ا÷زائري.
‘ تصشريح لـ»الششعب» على هامشس تكرË
اŸديرية للفائزين اأ’وائل Ãسشابقات حفظ
القرآان الكر Ëو ا◊ديث الششريف Ãسشجد
«حمزة بن عبد اŸطلب» ،اعت ÈاŸتحدث أان
اÿط - -اب اŸسش- -ج- -دي ي- -ه- -دف إا ¤ت- -ث- -ب- -يت
اŸرجعية الدينية الوطنية و التصشدي ’نتششار
اÓÿفات الفرعية ‘ أامور العقيدة و التي
أاصشبحت «عنوانا للتناحر ب Úأافراد اÛتمع»،
و أاوضشح أان مؤوسشسشة اŸسشجد بو’ية تندوف ’
ت -زال ب -ع -ي -دة ع -ن ه -ذا ال-ف-ك-ر و ل-ك-ن ه-ذا ’
Áنعنا من مواصشلة «الواجب اŸقدسس» من
أاجل –صش Úالهوية الوطنية من خÓل تنظيم
الكث Òمن الندوات و اأ’يام الدراسشية لفائدة
اأ’ئمة و إاطارات القطاع.
بحضشور السشلطات اÙلية بالو’ية ،نظمت
م -دي -ري -ة الشش -ؤوون ال-دي-ن-ي-ة و اأ’وق-اف ح-فÓ-
ت -ك -رÁي ً-ا ع -ل-ى شش-رف اŸت-ف-وق Úاأ’وائ-ل ‘
مسش -اب -ق -ات ح-ف-ظ ال-ق-رآان ال-ك-ر Ëو ا◊ديث
الششريف و التي أاششرف على تنظيمها ›لسس
إاقرأا و التعليم اŸسشجدي ،و قد ” تكر17 Ë
ششاب و ششابة من ›موع  65مششاركا تنافسشوا
ط -ي -ل-ة أاي-ام ل-ل-ظ-ف-ر ب-اŸراتب اأ’و ،¤ك-م-ا ”

ت- -ك- -ر ËاŸت- -ف- -وق ‘ Úمسش- -اب -ق -ة «ال -ق -ارئ -ة
الصش- -غÒة» و مسش- -اب- -ق- -ة «اŸؤوذن الصش -غ‘ »Ò
طبعته الثالثة.

أاول صسÓة عيد جامعة بالو’ية

دع- -ا ن- -اشش- -ط- -ون ع -ل -ى م -واق -ع ال -ت -واصش -ل
ا’جتماعي إا ¤تنظيم صشÓة عيد جامعة و
نشش -ره -م ل -ه -اشش -ت-اغ «صشÓ-ة ال-ع-ي-د ‘ صش-ع-ي-د
واح -د» ‘ خ -ط -وة م -ن -ه -م إا ¤ت -ك-ريسس م-ب-دأا
التكافل ا’جتماعي و “ت Úأاواصشر اÛتمع،

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

و أاكد الناششطون ‘ حملتهم أان هذه الفكرة
تأاتي للتأاكيد على قيم التآاخي و التآازر ‘
اÛتمع التندو‘ و نششر اÙبة و نبذ كل
أاششكال التفرقة ،و قد اسشتجاب وا‹ الو’ية
ل -ه -ذه ال-دع-وات و أاع-ط-ى ت-ع-ل-ي-م-ات بضش-رورة
تنظيم صشÓة عيد جامعة باŸلعب اŸركزي
ب -وسش -ط اŸدي -ن -ة ،ل-ت-ك-ون أاول صشÓ-ة ج-ام-ع-ة
بالو’ية منذ عقود.

تندوف :عويشش علي
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’سشرة ا’عÓمية إا ¤التحري قبل نششر أاخبار مغلوطة
دعا من تيبازة ا أ

حجار :العنف بالوسسط اإ’عÓمي ا÷امعي يتصسدر
أاعمال ÷نة أاخÓقيات اŸهنة قريبا

كششف وزير التعليم العا‹ و البحث
ال -ع -ل -م -ي ال -دك -ت -ور ال-ط-اه-ر ح-ج-ار م-ن
ت- -ي- -ب -ازة أاول أامسص ،ع -ن إادراج ظ -اه -رة
العنف ‘ ا÷امعة ضشمن جدول أاعمال
’خÓ-ق-ي-ات اŸه-ن-ة
ال -ل -ج -ن -ة ال -وط -ن-ي-ة أ
ال -ت -اب -ع -ة ل -ل -ق-ط-اع اŸرت-قب اج-ت-م-اع-ه-ا
ق-ري-ب-ا ل-ل-ن-ظ-ر ‘ عّ-دة اإشش-ك-ا’ت قائمة،
’سش -ت -اذ
ك- -م -ا أاّك -د أاّن قضش -ي -ة اغ -ت -ي -ال ا أ
’سش -ب -وع اŸنصش-رم ’
سش -رح -ان ق -روي ‘ ا أ
عÓقة لها ’ من قريب و ’ من قريب
ب- -ا÷ام- -ع- -ة و حصش- -لت أاط -واره -ا خ -ارج
ا◊رم ا÷امعي.

اŸقبل من بينها  4أا’ف مقعد باŸركز
ا÷امعي لتيبازة ،كما أاحصشى جاهزية 60
أالف سشرير جديد يرتقب اسشتغÓلها خÓل
Óسشتاذ الدخول ا÷امعي القادم متحفظا على عدد
اسشتنكر حجار بششدة ما حصشل ل أ
سشرحان قروي و رفضس ربط ذلك بالعنف الطلبة ا÷دد اŸرتقب اسشتقبالهم بالنظر
’سشرة إا ¤ك -ون ذلك ي -رت -ب -ط ب -نسش -ب -ة ال -ن-ج-اح ‘
داخل ا÷امعة ،داعيا جميع أافراد ا أ
ا÷امعية من طلبة و أاسشاتذة إا ¤نبذ العنف البكالوريا و هي النسشبة التي ’ Áكن التكهن
و ال -ع -م -ل ع -ل-ى ﬁارب-ت-ه ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤ك-ون بها سشلفا إا’ أاّنه أاششار إا ¤أاّن الوزارة تسشتعد
’على و التي ترتقب أاكÈ
هؤو’ء جميعا يششكلون نخبة اÛتمع التي دائما للفرضشية ا أ
يفÎضس أان تكون قدوة لغÒها ‘ التسشامح و عدد ‡كن من الطلبة ا÷دد.
أاما عن جديد هذه السشنة فقد أاششار
’عÓمية
’سشرة ا إ
السشلوك ا◊سشن ،كما دعا ا أ
’خبار Ãوضشوعية و دون مبالغة حجار إا ¤تسشوية قضشية التحويÓت ما بÚ
إا ¤تناول ا أ
م -ع ال -ت -ح -ري و ت -قصش -ي ا◊ق -ائ-ق و ّŒن-ب اŸؤوسشسش- -ات ا÷ام -ع -ي -ة ق -ب -ي -ل الشش -روع ‘
تغليط الرأاي العام ’سشيما و أاّن التكذيب ’ ع-م-ل-ي-ات ال-تسش-ج-ي-ل ال-ن-ه-ائي للطلبة ا÷دد
يكون مفعوله ثاقبا لدى الرأاي العام مثلما اŸقررة و التي سشتتم وفق مواعيد مسشبقة
’سشمائهم
’بجدي أ
تقّدم لهم وفقا للÎتيب ا أ
’و‹.
يفعله ا Èÿا أ
داخ -ل ك ّ-ل م -ؤوسشسش -ة ج-ام-ع-ي-ة،
و أاضشاف أان أاطوار معا÷ة
ب -ح -يث سش -ي -ط -لب م-ن ال-ط-الب
أاقبرضشزيةت اأاأ’نّساشتأ’اسذشبااŸبقت’ولع بÓتيقبةا لزةه،ا منع اسسناد قيادة
ال- - -كشش- - -ف ف- - -ق - -ط ع - -ن رق - -م
ب -ال -ب -ي -داغ -وج -ي -ا و ’ ت -رت -ب -ط التنظيمات النقابية ال-ب-ك-ال-وري-ا ال-ت-ي حصش-ل ع-ل-يها
’طÓق و من ثمّ Ÿن يتجاوز  ٢٧سسنة ليتم جلب ﬂتلف اŸعلومات
با÷امعة على ا إ
اŸتعلقة به من بطاقية الديوان
فهي قضشية ’ Áكنها أان “سس
ال - -وط - -ن- -ي لÓ- -م- -ت- -ح- -ان- -ات و
Ãصشداقية ا÷امعة ا÷زائرية،
ح-ب ال-وزي-ر ح-ج-ار Ãب-ادرة ال-ت-نسش-ي-ق-ية اŸسش-اب-ق-ات و ال-ب-ط-اق-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ح-ال-ة
ور ّ
ال -وط -ن-ي-ة Ùارب-ة ال-ع-ن-ف داخ-ل ا÷ام-ع-ة اŸدن -ي -ة ،م-ذك-را أان ال-ت-حضشÒات ال-ف-ع-ل-ي-ة
اŸنشش - -أاة خ Ó- -ل اŸوسش - -م ا◊ا‹ ،داع - -ي- -ا للدخول ا÷امعي اŸقبل كان قد ششرع فيها
مؤوطريها Ÿزيد من النششاط من أاجل بلوغ م -ب -اشش -رة ع -قب ا’ن -ت -ه -اء م -ن تسش -وي -ة ك -ل
حالة الÓعنف داخل ا÷امعة ا÷زائرية ،و القضشايا اŸتعلقة بالدخول اŸنصشرم.
دعا رؤوسشاء اŸؤوسشسشات ا÷امعية ’سشتغÓل
صشÓ-ح-ي-ات-ه-م ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-تسش-خ Òال-ق-وة ﬂطط لتطوير ا÷امعة
العمومية لتجنب العنف داخل ا÷امعة مع
بدءا من اŸوسشم القادم
السش -ه -ر ع -ل-ى أان ت-ك-ون ق-ي-ادة ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات
و كشش -ف ع -ن ﬂط -ط ت -ط-وي-ر ا÷ام-ع-ة
الطÓبية من الطلبة العادي Úو ’ تتجاوز
اŸرتقب Œسشيده بداية من اŸوسشم القادم
أاعمارهم  27سشنة.
و قال حجار بخصشوصس اسشتقرار ا÷امعة و الذي يتمحور حول مششروع اŸؤوسشسشة و
ب -اّن الصش -ح -اف -ة ب -ال -غت ك -ثÒا ‘ ال -تشش-ه Òال -ذي ي-رت-ب-ط أاسش-اسش-ا ب-اıط-ط ال-وط-ن-ي
ب- -وج- -ود ع- -ن- -ف داخ- -ل ا÷ام -ع -ة ي -ت -ن -اوب للتهيئة العمرانية و اÙيط ا’قتصشادي و
’سشاتذة و الطلبة على تقمصس دور البطل ي-ه-دف إا ¤ت-ك-وي-ن ال-ط-ل-ب-ة وف-ق-ا ◊اجيات
اأ
فيه ،مششÒا إا ¤أاّن اŸوسشم ا÷امعي ا◊ا‹ اÙيط مع Œنب تخريج طلبة بطال،Ú
م -ر ه -ادئ -ا إا ¤درج-ة ك-بÒة ل-و’ ان-ت-ف-اضش-ة مششÒا إا ¤أاّن ذلك سش- - -يسش- - -اي - -ر ا◊رك - -ي - -ة
ّ
’سشنان و الصشيدلة و الذين الصشناعية و الثقافية و السشياحية القائمة
بعضس طلبة طب ا أ
قّدموا مطالب مششروعة ‘ بعضس منها و ح- -ال -ي -ا ‘ ﬂت -ل -ف ج -ه -ات ال -وط -ن و م -ن
جه من توفÒ
” اŸرتقب بان Áكن هذا التو ّ
مبالغا فيها ‘ جزء معت Èمنها إا’ أاّنه ّ
احتواء الوضشع و إاقناع الطلبة بالرجوع إا ¤فضش -اءات أاوسش -ع لÎبصش -ات ال -ط -ل -ب -ة خÓ-ل
مقاعد الدراسشة عقب معا÷ة مطالبهم و مرحلة التكوين ا÷امعي.
’شش- -ارة إا ¤أاّن ال -وزي -ر ال -ط -اه -ر
Œدر ا إ
’مور على أاحسشن
ماعدا ذلك فقد سشارت ا أ
ما يرام و أادركت معظم ا÷امعات فÎة ح- -ج- -ار ك- -ان ق- -د دّشش- -ن م -ع -ه -د ال -ع -ل -وم و
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا ال -ذي يسش-ع لـ 2500مقعد
العطلة السشنوية ‘ وقت مبكر.
ب-ي-داغ-وج-ي ب-اŸرك-ز ا÷ام-ع-ي ل-تيبازة كما
تفقد أاششغال إا‚از مقر اŸديرية الو’ئية
 8٠أالف مقعد بيداغوجي
للخدمات ا÷امعية بلغت نسشبة ا‚ازه 80
جديد للموسشم ا÷امعي القادم
باŸائة و مطعم مركزي باŸركز ا÷امعي
كشش -ف وزي -ر ال -ت -ع -ل -ي -م ال-ع-ا‹ و ال-ب-حث ب- -ل- -غت نسش- -ب- -ة ا‚ازه  85ب- -اŸائ- -ة و م -ن
العلمي الطاهر حجار ،عن –ضش 80 Òأالف اŸرتقب اسشتÓم اŸششروع ÚخÓل ششهر
مقعد بيداغوجي جديد للموسشم ا÷امعي سشبتم Èالقادم.
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روائح وحششرات ‘ كل مكان

النفايات –اصسر أاحياء العاصسمة قبل العيد
عشش- -ي- -ة ع- -ي -د ال -ف -ط -ر ال -ع -دي -د
ت- -ع- -رف م -ن و’ي -ات ال -وط -ن م -ن -ه -ا
ال -ع -اصش-م-ة ارت-ف-اع-ا ك-بÒا ‘ ح-ج-م
النفايات ،خاصشة اŸنزلية  ⁄ ،تقو
ع- -ل- -ى اإزال- -ت- -ه- -ا ’ ال- -ب- -ل- -دي- -ات و’
م - -وؤسشسش - -ت - -ا «ن - -ات ك - -وم»و «اكسشÎا
ن-يت» ،و ا’أم-ر م-رشش-ح ل-ي-ت-ط-ور اإ¤
م -وضش -ع -ي -ة اأك« Ìت -ع -ف -ن -ا» ب -ح-ل-ول
موسشم العطل .

حياة  /ك
’ يختلف اثنان بششاأن الوضشع البيئي
ال -ك -ارث -ي ال -ذي اآلت اإل -ي -ه ال -ع -دي -د م -ن
و’ي - -ات ال - -وط- -ن خ- -اصش- -ة ال- -كÈى ذات

الكثافة السشكانية العالية ،بسشبب ارتفاع
نسش- -ب- -ة ا’سش- -ت- -هÓ- -ك خ -اصش -ة ‘ شش -ه -ر
رمضشان الكر ،Ëو من اŸتوقع اأن يزداد
ال- -وضش- -ع سش -وءا خ Ó-ل الصش -ائ -ف -ة ،ح -يث
تسش -اه -م درج -ات ا◊رارة اŸرت -ف -ع -ة ‘
تعفن النفايات اÎŸاكمة ،وما يصشاحب
ذلك م -ن ان -تشش -ار ل -ل -حشش-رات و ان-ب-ع-اث
ال -روائ-ح ال-ك-ري-ه-ة اŸق-ززة ،و م-ا ي-ن-ج-ر
عنها من تلوث للجو ،الذي يسشبب الكثÒ
من ا’أمراضس منها ا÷لدية و التنفسشية.
و من ب Úا’أسشباب التي اأدت اإ ¤هذه
ال -وضش -ع -ي -ة ،اسش -ت-ن-ف-اد ط-اق-ة اسش-ت-ي-ع-اب
العديد من مراكز الردم التقني ،و التي
م- -ن اŸف- -روضس اأن ت- -ع -وضس ب -اŸنشش -ات
اıصشصشة للتسشي ÒاŸتكامل للنفايات

و–سش Úاأدائها ،كما اأنها  ⁄تعد ا◊ل
ا’أمثل لتسش Òالنفايات ،حسشب ما اأكده
وم -ان اŸدي -ر ال -ع -ام ل-ل-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة
للنفايات ‘ تصشريح سشابق لــ «الششعب»،
’أن العملية اŸتعلقة بهذه ا’أخÒة ’ بد
اأن تكون قبلية ،اأي اأنها تبداأ من اŸنزل،
حيث يكون الفرز للنفايات ،و التقليل من
ك - -م - -ي- -ت- -ه- -ا ‘ «اŸصش- -در» ،ح- -ت- -ى Œد
اŸسشاحة الكافية لردمها ‘ اŸراكز.
و وفق التصشور ا÷ديد للتسشي Òالبيئي
‘ اإط -ار ال -ت -ن -م -ي -ة اŸسش-ت-دام-ة ،ه-ن-اك
تركيز على دور البلديات ،التي يجب اأن
ت -ك -ون ل -ه -ا ن -ظ -رة و تصش -ورا ،م-ن خÓ-ل
ﬂط -ط م -دروسس ع -ل -ى مسش -ت-واه-ا ‘ ،
ك -ي -ف -ي -ة ال -ت -خ -لصس م -ن ن -ف-اي-ات-ه-ا ،ك-م-ا

باإمكانها العمل على تششجيع اŸواطنÚ
ع-ل-ى ا’ن-خ-راط ب-اي-ج-اب-ي-ة ‘ ال-ع-م-ل-ية،
ب-اع-ت-ب-اره-ا السش-ل-ط-ة ا’أق-رب ل-ل-مواطن،
الذي يطرح ما ’ يقل عن  310كلغ سشنويا
م -ن ال -ن -ف -اي-ات حسشب اŸع-ل-وم-ات ال-ت-ي
اأوردها ومان.
وي- -ذك- -ر اأن ك- -م- -ا ﬂط -ط ا◊ك -وم -ة
تضشمن ‘ ششقه اŸتعلق بالبيئة ،ترقية
الشش- -راك- -ة ب Úال- -ق- -ط- -اع Úال- -ع- -م -وم -ي
واÿاصس› ‘ ،ال ج - -م- -ع ال- -ن- -ف- -اي- -ات
ون -ق -ل -ه -ا وف -رزه -ا وم -ع-ا÷ت-ه-ا ،وك-ذلك
تطوير فرع تثم Úالنفايات ،من خÓل
Œسش -ي -د و ت -ع -م -ي -م نشش -اط-ات اسشÎج-اع
النفايات ورسشكلتها ،التي “ثل قدرات
هائلة ‘ ›ال التنمية.
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طواب Òطويلة للتزود بالوقود –سسبا لعيد الفطر اŸبارك

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

مدير إلتجارة بتيبازة:

 1150تاجر معنيون Ãداومة العيد

كشضف مدير إلتجارة لتيبازةﬁ ،مد
حجال ،عن Œنيد  1159تاجر لضضمان
إŸدإومة ،يومي عيد إلفطر إŸبارك،
لهذه إلسضنة بزيادة  149تاجرإ مقارنة
مع نفسس إŸوعد للعام إŸنصضرم.

تيبازة :عÓء ملزي

ع-رفت إل-ع-اصضمة ،نهاية
إلأسضبوع ،حركة كبÒة من
ق- - -ب- - -ل إŸوإط - -ن Úإل - -ذي - -ن
ت- - -وإف- - -دوإ ب- - -كÌة ع- - -ل- - -ى
إŸسض- - -اح- - -ات إل- - -ت - -ج - -اري - -ة
وإلأسض -وإق إ ¤درج -ة إأن -ه -ا
عجزت عن إحتوإئهم.

حكيم بوغرأرة

ق -امت ””الشس -عب”” ب -ال -ت-ج-ول ‘
ﬂتلف اأحياء العاصسمة لرصسد
اأج-واء ال-ت-حضس Òل-ع-ي-د ال-ف-ط-ر
اŸب - -ارك  ،وك - -انت ال- -ط- -وابÒ
الطويلة التي شسكلتها السسيارات
اأم- - - -ام ﬁط- - - -ات خ - - -دم - - -ات
””ن- -ف- -ط- -ال”” ه -ي ا◊دث ح -يث
ورغ -م ت -ط -م -ي -ن -ات ””ن -ف-ط-ال ””
بتوف Òالوقود اأيام العيد ،اإل
اأن اأصس- - - -ح- - - -اب السس- - - -ي- - - -ارات
واŸرك- - -ب- - -ات فضس- - -ل- - -وا م- - -لء

اÿزانات بالكامل تفاديا لأية
مفاجاآت غ Òسسارة.
ك- - -انت اÙط- - -ات اÙاذي- - -ة
للطرق السسريعة الأك Ìاإقبال،
مثلما وقفنا عليه ‘ اÿروبة،
ح- -يث ف -اق ام -ت -داد ال -ط -وابÒ
الأماكن اّ ıصسصسة لها.
كشس -ف اأح -د اأع -وان ””ن -ف -ط -ال””
قائ :Óاأن هذه ا◊ركية تعيق
ك-ثÒا ع-م-ل-ن-ا رغ-م ال-ت-طمينات
ف -م -ن -ذ سس-ن-وات ون-ح-ن نضس-م-ن
اÿدمة ‘ اأيام العيد وﬂتلف
اŸن - -اسس- -ب- -ات ول- -ك- -ن سس- -ل- -وك
اŸواطن ⁄ Úيتغ””.Ò
ب ّ-رر ع -ون ن -ف-ط-ال ال-ط-وابÒ
ال -ط-وي-ل-ة ال-ت-ي ع-رق-لت ح-رك-ة
اŸرور ،بتواجد اÙطة قرب
اŸيناء ما زاد من حدة الضسغط
عليها فا÷زائريون اŸقيمون
‘ اŸهجر يتوقفون ‘ ﬁطة

اÿروب-ة ل-ل-ت-زود ب-ال-وق-ود ق-ب-ل
م -واصس -ل -ة ط -ري -ق -ه-م ıت-ل-ف
مناطق الوطن .زادت ا◊رارة
الشس- - -دي - -دة وارت - -ف - -اع نسس - -ب - -ة
ال -رط -وب -ة م -ن كÌة اسس -ت-ع-م-ال
اŸن- -ب- -ه- -ات والح- -ت- -ج- -اج -ات
لÓإسسراع ‘ تزويد اŸواطن.Ú
ن- -فسص الم -ر لح -ظ -ن -اه ب -ع -دة
ﬁطات الوقود حيث عاشست
ﬁط - - -ات ح - - -ي اŸوز وب - - -اب
الشس - -رق ،وﬁط - -ات ن- -ف- -ط- -ال
بالأبيار ‘ الليل ضسغطا وهذا
رغم توفر الوقود.
ي ّصسر اأصسحاب السسيارات على
م -لء اÿزان ب -ال -ك-ام-ل ب-ح-ج-ة
ال -ت-خ-وف م-ن ان-ع-دام ال-ب-ن-زي-ن
اأي - -ام ع - -ي- -د ال- -ف- -ط- -ر واأث- -ن- -اء
اŸرحلة التي تاأتي بعده.
باŸقابل اشستعلت اأسسعار حلوى
ال - -ع - -ي- -د ح- -يث ب- -ي- -عت ا◊ب- -ة

تدإب Òلضضمان خدمة إŸوإطن Úببجاية

اŸصسنوعة باللوز بـ  120و 100
دج للقطعة الواحدة ‘ الأبيار
والقبة القدÁة حيث يتواجد
الكث Òمن الناشسط› ‘ Úال
صس- - -ن- - -اع- - -ة ا◊ل - -وي - -ات ويÈر
اأصس- -ح -اب اıاب -ز واŸت -اج -ر
التي تبيع ا◊لوى بغÓء مادة
اللوز وكÌة الطلب على عليها
وهو ما يجعل اأسسعارها عرضسة
لÓرتفاع.
شس- - -ه- - -دت اأسس- - -ع- - -ار اÿضس- - -ر
وال-ف-واك-ه ارت-ف-اع-ا ب-اŸق-ارن-ة
مع الأيام اŸاضسية بسسبب كÌة
ال-ط-لب ال-ذي ي-ت-زام-ن وال-ع-يد
ب -ع -د ع -ط -ل -ة ن -ه-اي-ة الأسس-ب-وع
م -ب -اشس-رة م-ا ج-ع-ل اŸواط-نÚ
ي-ق-ت-ن-ون ك-ل اŸشسÎي-ات ح-ت-ى
ي - -قضس - -ون ال- -ع- -ي- -د ‘ اأحسس- -ن
الأح -وال م -ع ال -ت -ف -رغ ل -زي -ارة
الأهل والأقارب.

 6وحـ ـ ـدات إلنـ ـ ـتاج ا◊لي ـ ـ ـب و  13وحـ ـ ـدة سسميـ ـ ـد وفرينـ ـ ـ ـة اÿب ـ ـ ـز

إتخذت مصضالح مديرية إلتجارة لبجاية ،جملة من إلإجرإءإت وإلتدإب Òبغية ضضمان خدمة إŸوإطن ،ÚخÓل
يومي إلعيد ،حيث تتضضمن هذه إلإجرإءإت “وين إلأسضوإق Ãختلف إŸوإد إلغذإئية ،سضيما ذإت إلسضتهÓك
إلوإسضع وإلتي يحتاجها إŸوإطنون ‘ مثل هذه إŸناسضبة إلدينية.
أاكد ÿضسر ترية ،مدير التجارة ما تعلق بنوعية اŸواد الغذائية اŸدوام -ة خ Ó-ل ي -وم -ي ال -ع -ي -د ،أاجل ضسمان تغطية شساملة لقطاع
لـ«الشس - -عب””Œ ،ن- -ي- -د 1084تاجر ،اŸعروضسة للبيع من أاجل قمع أاية حيث لن تتسسامح ذات اŸصسالح الختصساصص ،على مسستوى كامل
–سسبا لعيد الفطر اŸبارك ،من حالة غشص عن طريق مراقبة التجار ،م -ع ال -ت -ج -ار ال -ذي-ن ل ي-حÎم-ون ت- -راب ال- -ولي- -ة ،وي -تضس -م -ن ه -ذا
أاج- -ل ضس- -م- -ان اسس -ت -م -رار “وي -ن من أاجل التأاكد من مدى احÎامهم اŸداوم -ة ،ك -م -ا سس -ي -ت -م م -ت-اب-ع-ة اıط -ط إاع -ادة ان -تشس -ار أاع-وان
األسس- -واق ،خ Ó-ل ي -وم -ي ال -ع -ي -د ،ال-ت-ج-ار ل-ت-ع-ل-ي-م-ات م-دي-ري-ة ال-تجارة اıال-ف Úل-ل-ت-ع-ل-ي-م-ة ،خ-اصسة أان األمن من خÓل احتÓلهم Ÿواقع
وتوف Òكل ما يطلبه اŸسستهلك ،ويتوزع هؤولء اÛندون على أانشسطة ال - -ه - -دف م - -ن Œسس - -ي - -د ن- -ظ- -ام ا◊سس- -اسس -ة ال -ت -ي تشس -ه -د ح -رك -ة
من مواد غذائية عامة ،خضسر ،عديدة ،منها اıابز التي سستفتح اŸدوام -ة ،ه -و ضس-م-ان اسس-ت-م-رار ك -ث -ي -ف -ة ل -ل-م-واط-ن ،Úع-ل-ى غ-رار
فواكه◊ ،وم وكذا اÿبز وغÒها .أابوابها لسستقبال الزبائن ،بغية توف Òت-دع-ي-م السس-وق ب-اŸواد ال-غ-ذائ-ية السس -اح -ات ال -ع -م -وم-ي-ة ،الشس-وارع
ال -رئ -يسس -ي -ة ،اŸراك -ز ال -ت-ج-اري-ة،
ك - -م - -ا ” تسس - -خ Òسست وح - -دات اÿب -ز ‘ اÓÙت ب -ك -م -ي -ات ت-ل-ب-ي واÿضسر كباقي أايام األسسبوع.
إلنتاج ا◊ليب13 ،وحدة سّسميد الطلبÓﬁ ،ت بيع اŸواد الغذائية ‘ نفسص السسياق وضسعت مصسالح واŸسس -اج -د واŸق -اب-ر إا ¤ج-انب
وفرينة اÿبز ،اŸصسانع اŸنتجة العامة ،القصسابات ،ونقاط تعبئة غاز أام- -ن ال- -ولي- -ةﬂ ،ط -ط -ا أام -ن -ي -ا تكثيف دوريات اŸراقبة ،ونصسب
اسستثنائيا خÓل أايام عيد الفطر نقاط التفتيشص لتأام Úالطرق.
للمياه اŸعدنية ،باإلضسافة إا ¤أان البوتان.
ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ي-ؤوطرها 103عون ،ا ¤ج - -انب ه - -ذه اإلج - -راءات ” اŸب- -ارك ،ح- -يث ي- -ن -درج ضس -م -ن
أاوكلت لهم مهمة اŸراقبة ،سسواء ال- -ت- -أاك- -ي- -د ،ع- -ل -ى احÎام ن -ظ -ام إاعادة وضسع تشسكيÓت أامنية من

بجاية :بن ألنوي توهامي

 35فرقة Ÿتابعة مدإومة  547تاجر Ãعسضكر

ﬂ 39ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزة وﬁ 37طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـود ›نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة ‘ اŸيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدان

أإع- -دت م -دي -ري -ة إل -ت -ج -ارة
ل - -ولي - -ة م - -عسض - -ك- -ر ب- -رن- -ام- -ج
إŸدإومة إÿاصضة بعيد إلفطر
إŸب-ارك ،ت-ن-ف-ي-ذإ ل-ل-ت-ن-ظ-يمات
وإل-ت-ع-ل-ي-م-ات إŸت-علقة بتنظيم
غ- - -ل- - -ق إÓÙت إل- - -ت - -ج - -اري - -ة
لسض-بوعية،
Ãن-اسض-ب-ة إل-ع-ط-ل إ أ
لع -ي-اد إل-دي-ن-ي-ة
إلسض -ن -وي -ة وإ أ
وإلوطنية.
يتعلق برنامج مديرية التجارة
Ÿعسس- -ك- -ر Ãداوم -ة ال -وح -دات
اإلن- -ت- -اج- -ي- -ةŒ ،ار ال- -ت- -ج -زئ -ة
وأاصس - -ح - -اب اÿدم- -ات ل- -ف- -ت- -ح
Óﬁت-ه-م ،ي-وم-ي ع-ي-د ال-ف-طر،
ح -يث يشس -م-ل الÈن-ام-ج تسس-خÒ

 547ت -اج -ر ل -ل -ق -ي -ام ب -ن -ظ-ام
اŸداومة موزع Úعلى ﬂتلف
األنشس-ط-ة ال-ت-ج-اري-ة ،أاه-مها 93
ﬂبزةﬁ 26 ،ل تغذية عامة ،
 71قصسابة و Œارة دواجن 29 ،
مطعما و  22موزع حليب إا¤
جانب ﬁ 37طة وقود  ،إاضسافة
إا ¤عمل  10مطاحن حبوب و 7
ملبنات بنظام اŸداومة  ،الذي
ي- -رت- -قب أان ي -ن -ف -ذ ك -ام  Ó-غÒ
منقوصص بفعل Œنيد قطاع التجارة
لـ 35ف-رق-ة م-راق-ب-ة سس-تسس-ه-ر ع-لى
م -ت -اب -ع -ة م -دى اسس -ت -ج-اب-ة ال-ت-ج-ار
لتعليمات الوصساية.
من جهة أاخرى ،سسجلت مديرية

ال- -ت- -ج- -ارة خÓ- -ل ال- -عشس -ر أاي -ام
الثانية من الشسهر الفضسيل ،عÈ
 1242تدخل لـ  46فرقة Ÿراقبة
ال -ن -وع -ي -ة و ق-م-ع ال-غشص و ف-رق
م-راق-ب-ة اŸم-ارسس-ات ال-تجارية،
بحسسب مسسوؤوليهاﬂ 316 ،الفة
تتعلق ﬂ 139الفة منها بعدم
اإلعÓم باألسسعار و التعريفات و
ﬂ 45ال -ف -ة م-ت-ع-ل-ق-ة ب-غ-ي-اب
ال-ن-ظ-اف-ة و ﬂ 21ال-ف-ة خاصسة
ب -ح -ي -ازة و ب -ي-ع م-ن-ت-وج-ات غÒ
صسا◊ة لÓسستهÓك.
سس -ج -لت ﬂال -ف -ات ‚م ع -ن -ه-ا
–رير ﬁ 297ضسر و تنفيذ -
 14اقÎاح ال- - -غ- - -ل - -ق اإلداري

ÓÙت اıال- - -ف ،Úف- - -ي - -م - -ا
أاسسفرت عمليات اŸراقبة هذه
خ Ó- - -ل فÎة  6إا 15 ¤جوان
ا÷اري من حجز  264طن من
اŸواد الغذائية الفاسسدة وتلك
اŸوج -ه -ة لÓ-سس-ت-هÓ-ك دون أان
ت-خضس-ع ل-ل-م-ع-اي Òو ال-ت-نظيمات
ح- -يث ق- -در اŸب- -ل -غ اإلج -م -ا‹
ل-ل-م-ح-ج-وزات بـ  961أال -ف دج،
فيما قدرت قيمة عدم الفوترة
ب- -أازي- -د م- -ن  41م-ل-ي-ون دي-نار
ج- -زائ- -ري  ⁄ي- -أات ‘ شس- -أان- -ه -ا
تفاصسيل أاوفر.

معسسكر :أم أ - Òÿسس
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‘ ذات السسياق ،أاشسار ﬁدثنا إا ¤كون 662
ت - -اج - -را م - -ن ه- -ؤولء م- -ت- -خصسصس ‘ ÚاŸواد
الغذائية والعديد يسسوق مادة اÿبز التي تعتÈ
أاسس -اسس -ي -ة وذات إاسس -ت-هÓ-ك واسس-ع ،ك-م-ا أاشس-ار
ﬁدث - -ن - -ا أايضس - -ا إا ¤ك - -ون ع - -دد اÿب- -ازي- -ن
اÛندين هذه السسنة بلغ  117خباز من بÚ
 234خ -ب -ا ،مسس -ج  Ó-ب -ال-ولي-ة Ãا ي-ع-ادل 50
باŸائة منهم ،فيما  ⁄يتجاوز عددهم 95
خبازا العام اŸنصسرم ‘ ،ح Úيعنى  367تاجر
بنشساطات ﬂتلفة أاخرى.
م- -ع اإلشس- -ارة إا ¤أان Œن- -ي- -د اŸط- -ح -ن -تÚ
” تكليف
الوحيدت Úبالولية Ãعية ملبنت Úو ّ

م -سس Ò-ي ﬁ 20ط -ة خ -دم -ات ل -ب-ي-ع ال-وق-ود
بضسمان اŸداومة مع إارسسال قائمتهم Ÿديرية
ال-ط-اق-ة ب-ال-ولي-ة وال-ت-ي تسس-تعمل صسÓحياتها
لضس -م -ان “وي -ن ه -ؤولء ب -ان -ت-ظ-ام خÓ-ل فÎة
عطلة العيد،عن الوسسائل البشسرية اŸسسخرة
لضسمان سسÒورة أاحسسن لهذه العملية ،كشسف
حجال عن Œنيد  75عونا مشسكل Úبـ  34فرقة
م -ي -دان -ي -ة ي-ؤوط-ره-ا  5أاع- -وان ع -ل -ى مسس -ت -وى
اŸف -تشس -ي -ات الق -ل-ي-م-ي-ة وع-ون Úع-ل-ى مسس-ت-وى
اŸديرية الولئية فيما  ⁄يتجاوز عدد األعوان
سسقف  70عونا العام اŸنصسرم.
أاّكد مدير التجارة بالولية أايضسا على أاّن
ال -ت -ج-ار أاصس-ب-ح-وا Áت-ث-ل-ون ح-ال-ي-ا إلج-راءات
اŸداوم-ة ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤خ-وف-ه-م م-ن ال-ت-عّ-رضص
ل -ع -ق -وب -ات صس -ارم -ة واردة ب -ال -ق -ان-ون 13/06
اŸؤورخ ‘  23جويلية  2013و اŸتعلق بشسروط
جل
‡ارسسة األنشسطة التجارية بحيث  ⁄تسس ّ
أاية ﬂالفة بهذا الشسأان خÓل يومي اŸداومة
لعيد الفطر للعام اŸنصسرم.

أإزيد من  900تدخل خÓل إلشضهر إلفضضيل

Œنيد  85تاجرا لضسمان اŸداومة يومي العيد بتندوف

عقدت إŸديرية إلولئية للتجارة
بتندوف إجتماعها إلتقييمي للنظر ‘
إلنتائج إلتي حققتها ﬂتلف إŸصضالح
إلرقابية ،خÓل شضهر رمضضان ،كما
تطرق إلجتماع إ ¤ضضبط برنامج
إŸدإومة ،خÓل عيد إلفطر ،وإ◊رصس
على توف ÒإŸوإد وإسضعة إلسضتهÓك.

تندوف :عويشس علي

كشسف معييف إابراهيم ،مدير التجارة لولية
تندوف ‘ تصسريح لـ ””الشسعب”” ،أان اŸصسالح
ال -رق -اب -ي -ة ع -م -لت ب -ج-ه-د ك-ب ،ÒخÓ-ل شس-ه-ر
رمضس -ان ،ل -ت -أام Úاألسس -واق وح -م -اي -ة ال-ق-درة
الشس -رائ -ي -ة ل-ل-م-واط-ن ،ه-ذا اÛه-ود ظ-ه-رت
نتائجه على أارضص الواقع من خÓل غياب أاي
شس -ك -ل م -ن أاشس -ك -ال اŸضس-ارب-ة ب-ال-ولي-ة ،ك-م-ا
أاوضس- - -ح م- - -دي- - -ر ال- - -ت- - -ج- - -ارة أان ك- - -ل اŸواد
السس -ت -ه Ó-ك -ي -ة ك -انت ح -اضس -رة ع -ل -ى رف-وف
اÓÙت ””و ُ ⁄نسسجل أاي نقصص أاو انعدام
ل - -ه - -ذه اŸواد م - -ع تسس- -ج- -ي- -ل اسس- -ت- -ق- -رار ‘
أاسسعارها””.
أاكد اŸتحدث أان اŸصسالح الرقابية أاخذت
ع- -ل -ى ع -ات -ق -ه -ا م -ه -م -ة ت -أام Úاألسس -واق م -ن
اŸمارسسات التجارية غ Òالقانونية والعمل
على حماية القدرة الشسرائية للمواطن ،من
خ Ó- -ل ﬁارب - -ة اŸضس - -ارب - -ة وت - -وف ÒاŸواد
السستهÓكية ،وبلغة األرقام ،سسجلت مديرية
التجارة نتيجة نشساطاتها ،خÓل  20يوما من
شسهر رمضسان حوا‹  924تدخل منها 528
ت -دخ -ل ‘ ›ال اŸم -ارسس -ات ال -ت-ج-اري-ة م-ع
–رير ﬁ 64ضسرا ضسد اıالف Úوغلق 04
Óﬁت Œاري -ة ،ك -م -ا سس -ج -لت اŸدي -ري-ة ‘

ن -فسص ال -فÎة ال -زم -ن -ي-ة  396ت-دخ-ل ◊م-اية
اŸسس- -ت- -ه- -لك و ق- -م- -ع ال- -غشص م- -ع –ري- -ر 48
ﬁضسرا.
اع -ت Èم -دي -ر ال -ت -ج-ارة أان ب-رن-ام-ج اŸداوم-ة
اÿاصص باÓÙت التجارية خÓل أايام العيد
” ضسبطه بالتوافق و الÎاضسي مع التجار،
م -ؤوك -داً ‘ ال -وقت ذات -ه ع -ل -ى وج-ود ””Œاوب
وحسص مد Êكب ””Òمن طرف اŸشسارك‘ Ú
ال -ع -م -ل -ي -ة و ال -ذي -ن أاك -دوا ال -ت -زام -ه -م ال -ت -ام
ب -الÈن -ام -ج اُŸسس -ط -ر وا◊رصص ع -ل -ى ت -وفÒ
اŸواد الغذائية للمواطن ÚخÓل أايام العيد ،و
Ãوجب التفاق مع مصسالح مديرية التجارة
ال - -ت- -زم ح- -وا‹ Œ Óﬁ 75اري - -ا بضس- -م- -ان
اŸداوم - -ة م- -ن ›م- -وع ﬁ 190ل م- -وزعÚ
بÎاب ال -ولي -ةُ ،ت -ضس -اف ل-ه-م ﬂ 10اب-ز م-ن
›موع ﬂ 17بزة تعمل على توف Òاÿبز،
خÓل أايام العيد ،كما أاكد مدير التجارة أان
اŸواد الطاقوية سستكون متوفرة بكل ﬁطات
اÿدمات عم ً
 Óبالتفاق اÈŸم مع مديرية
الطاقة.
من جهة أاخرى ،شسهد شسهر رمضسان تسسجيل
العديد من ا◊وادث و التي تطلبت تدخل
أاع-وان ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ب-ال-وح-دة ال-رئ-يسس-ي-ة
وبالوحدات اŸتقدمة على مسستوى الطريق
الوطني رقم  ،50فقد شسهد الشسهر الفضسيل
تسسجيل  10حرائق ببلدية تندوف كان آاخرها
Óلت
ا◊ريق الهائل الذي شسب ‘ ﬂزن ل آ
الكهرومنزلية تابع لشسركة ””كوندور”” بتندوف،
ك -م -ا سس -ج -لت مصس -ال -ح ا◊م -اي -ة اŸدن-ي-ة 03
حوادث مرور خلفت خسسائر ‘ األرواح.

وفرة ومضضاربة إ ¤أإبعد إ◊دود

التهاب أاسسعار اÿضسر و الفواكه ‘ أاسسواق البويرة

عرفت أإسضعار إÿضضر وإلفوإكه بالبويرة
إرت- -ف- -اع- -ا ج- -ن- -ون- -ي- -ا ،ب- -ع- -د أإن شض -ه -دت
إسضتقرإرإ ،خÓل شضهر رمضضان ،وكانت ‘
م -ت -ن -اول إل -ط -ب -ق -ة إل -ك -ادح -ة ،م -ا أإث -ار
إسض-ت-ي-اء إŸوإط-ن Úإل-ذي-ن ط-ل-ب-وإ تدخل
إلسضلطات إŸعنية للحد من إŸضضاربة.
خÓل جولتنا ‘ السسوق وقفنا على التهاب
األسسعار خاصسة اÿضسر ،حيث شسهدت بعضص
اŸواد ارت- - -ف- - -اع- - -ا ب- - -نسس- - -ب - -ة ف - -اقت ،%100
فالفاصسوليا اÿضسراء ارتفع ثمنها من  70دج
إا 150 ¤دج و ا÷زر الذي كان يباع بـ  60دج
ارتفع إا 100 ¤دج ،الطماطم الذي كان سسعره

يوم اÿميسص  25دج أاصسبح يباع ب 60 Úو 70
دج أاما بالنسسبة للكوسسة التهب سسعرها حيث
انتقل من  25دج إا 120 ¤دج.
سسأالت ””الشسعب”” بعضص التجار عن سسبب ارتفاع
األسسعار ،وقد ارجعوا األمر إا ¤نقصص اŸنتوج
‘ سس- -وق ا÷م- -ل- -ة‡ ،ا ج- -ع- -ل الن- -ت -ه -ازيÚ
ي -رف-ع-ون األسس-ع-ار ل-ع-دم وج-ود م-ن-افسص ل-ه-م.
بالنسسبة للفواكه عرفت ارتفاعا طفيفا .اأما
ال- -ل- -ح- -وم ال- -ب- -يضس- -اء ف- -وصس -لت إا 300 ¤دج
ل-ل-ك-ي-ل-وغ-رام .اŸتسسّ-وق-ون ت-اه-وا ب Úال-ت-هاب
أاسسعار اÿضسر والفواكه وأالبسسة العيد.

ألبويرة :ع .نايت رمضسان

السسبت  ٢٤جوان  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٩رمضسان  ١٤٣٨هـ

تطÓع

اسس
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غواية المكان سشاحل بطول  12كلم واألطفال يصشنعون الفرجة
األرضض مائدة إافطار كبيرة وعيون الشّشرطة تحرسض الفضشاء
يشسّكل الموقع ا’سستراتيجي لمنتزه الصسابÓت فضساًء مهما للعائÓت والفرق الرياضسية والزوار القادمين من وجهات مختلفة ،فهو يضسم أاربع
بلديات تشساركه هذا الحيز المميز وتواجده على طول الطريق السسريع نحو العاصسمة على امتداد  12كيلومترا ،ناهيك عن المسساحة
’خر في الجهة المقابلة لمحطة الخروبة.
الشساسسعة لمواقف السسيارات سسواء ذلك الذي بمدخل المنتزه أاو ا آ
اسستطÓع :نور الدين لعراجي

لكونه حلقة ’ متناهية من المتعة والترفيه
تحج إاليه العائÓت الجزائرية من كل حدب
وصسوب ،وتفضسل الكثير منها قضساء أايام العطل
بين فضساءاته شساطئه الطبيعي وا’صسطناعي،
فيما يف ّضسل الشسباب المسساحات الرياضسية من
مÓ- -عب وأاروق- -ة ال- -ع- -دو ،وم- -رب- -ع- -ات ال -ك -رة
الحديدية ،يجد اأ’طفال من مختلف اأ’عمار
ضسالتهم في اأ’لعاب الكبرى المنتشسرة بشسكل
يغري متعتهم ،فتراهم ينتقلون من لعبة الى
أاخرى في غدو ورواح تاركين خلفهم صسراخا
يدوي المكان.
فيما يف ّضسل بعضض الشسباب صسناعة الفرح في
جماعات صسغيرة وتحت ضسربات الدف و»آالة
الصس-اكسس-و» يصس-ن-ع-ون م-ن ن-غ-م-ات-ه-ا سس-منفونية
وي -ن -خ -رط -ون ف -ي تصس -ف -ي -ق ورقصض م -ن -ق -ط-ع
النظير ،جالبين فضسول العائÓت واأ’زواج من
المارة.
«الشس -عب» ج -الت وصس -الت ف -ي ه -ذا ال -فضس-اء
السسياحي والترفيهي بخليج الجزائر العاصسمة
«الصس- -ابÓ- -ت» ،وه- -ي ت- -ل- -ب- -ي دع- -وة ا’ف -ط -ار
ال -رمضس -ان -ي-ة ع-ل-ى ضس-ف-اف-ه وسس-ح-ره ال-م-ب-ادرة
نّ
ظمها طلبة الماسستر دراسسات مقارنة بجامعة
الجزائر  ٣قسسم العلوم السسياسسية والعÓقات
الدولية ،حيث اقترح فاتح على زمÓئه تحديد
ي -وم ي -ل -ت -ق-ون ف-ي-ه ويشس-ارك-ون ب-عضس-ه-م ج-لسس-ة
إافطار جماعية ،بعيدا عن مدرجات الجامعة
وك - -وال - -يسض ا’م - -ت - -ح - -ان- -ات وغ- -ي- -ره- -ا ،وأ’ن
المجموعة أاغلب أافرادها ’ تقطن بالعاصسمة
ومن مختلف الو’يات ،إا’ أان ظروف العمل
لبعضسهم بالعاصسمة ترغمهم على قضساء صسيام
الشس-ه-ر ال-فضس-ي-ل ب-ع-ي-دا ع-ن ا’ه-ل وع-ن ال-ج-و
العائلي الكبير.

فؤواد ،سشليم ،أايوب ،أاششواق ،سشارة،
فاتح واآلخرون ...فسشيفسشاء لوطن
واحد

يشس -ت -غ-ل «ف-ؤواد» م-حضس-را قضس-ائ-ي-ا م-ن ع-روق
الحضسنة الضساربة في تاريخ الوطن وشسموخه،
ومن بحيرات القليعة فضسل «نسسيم» المغامرة
ومشس -ارك-ة زمÓ-ئ-ه ال-وج-ب-ة ع-ائ-دا ال-ى ع-م-ل-ه
مباشسرة بعد تناوله اإ’فطار لضسرورة وإالزامية
المهنة والعمل فهو يشستغل إاطارا في إاحدى
ال-ه-ي-ئ-ات اأ’م-ن-ي-ة ،ت-ق-اسس-م-ه ف-ي نفسض المهام
أاشسواق وهي من عاصسمة الزيانيين تلمسسان أاما
«سس -ارة» ف -ه -ي إاع Ó-م -ي -ة تشس-ت-غ-ل ف-ي إاح-دى
ال-ق-ن-وات ال-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة ال-خ-اصس-ة م-ن ع-اصسمة
التيطري المدية ومدينة العÓمة محمد بن
ابي شسنب ،وإالى مدينة ا’غواط تحمل إايمان
أاشسعار عبد الله بن كريو ،ومآاثر ا’رباع ومجد
ÓسسÓ-م
ال -زاوي -ة ال -ت-ي-ج-ان-ي-ة ك-م-ن-ارة وق-ب-ل-ة ل -إ
ال -م -ع -ت -دل وال -وسس-ط-ي .ل-يسض ب-ع-ي-دا ع-ن ذلك
باتجاه عاصسمة الهضساب سسطيف العالي حيث
يفضسل «فاتح» وهو إاطار دولة الجلوسض مع
زم Ó-ئ -ه وال -ت -حضس -ي -ر ل -ه -ذا ا’ف -ط -ار رف -ق -ة
الصسديق «إالياسض» طالب دكتوراه ذو المÓمح
السسمحاء وابن زوايا كتاكتيت بني ورتيÓن،
ينضسم إاليهم كل من «شسانيز» قائدة التحضسير
اللوجيسستيكي وهي صساحبة مؤوسسسسة خاصسة،

وما ذلك ببعيد عليها وهي القادمة من بركات
الولي الصسالح سسيد احمد بن يوسسف الملياني
الراشسدي ،أاما «زكرياء» فيشستغل بالتجارة غير
ب-ع-ي-د ع-ن ال-ع-اصس-م-ة ،وم-ن م-ف-ت-اح ي-ح-مل هو
ا’خر ما تم تحضسيره في بيته ليكون طبقا
طاولة ا’فطار ،ويشسارك المجموعة إافطارها
ا’م-ر ن-فسس-ه ب-ال-نسس-ب-ة لـ «م-ح-م-د» ال-ف-يلسسوف
وال- -ع- -ارف وال- -داري ب- -ك- -ل شس- -ؤوون ال- -ت -أال -ي -ف
والمراجع.

يعتبر منتزه الصسابÓت أاكبر فضساء
شس -اط-ئ يشس-غ-ل ال-ح-ي-ز ا’ك-ب-ر م-ن
خليج

طلبة الماسشتر «سشياسشات مقارنة» من الجامعة إالى رحاب التّكافل
نششاطات فنية وثقافية ومسشرح الهواء الطّلق يغري الجميع
غير بعيد عن هذه التفاصسيل ،يظل «أايوب»
ال-مشس-اكسض وال-ن-ق-اب-ي ف-ي ال-ت-ن-ظ-ي-م الطÓبي،
ي -ح -م -ل ت -لك ال -روح ال -م-رح-ة ي-ق-اسس-م-ه ف-ي-ه-ا
«سسليم» ورغم ا’عاقة الحركية إا’ أاّنه يظل
نورسسا يضسفي جمالية على الحديث بخرجاته
وصس- -وره ال- -ن- -ادرة ،ف- -ه- -و ال- -م- -غ- -م- -ور ب- -م -ي -اه
بواسسماعيل التي اختارته ليكون رفيقها الوفي
حيث يشستغل في احدى المؤوسسسسات العمومية،
وأاي -ن م -ا وج-دت-ه ف-ل-ن ي-ف-ارق-ه صس-دي-ق-ه واب-ن
مدينة القليعة سسيد علي هذا ا’خير يظل
صس-دي-ق-ا ك-ت-وم-ا ل-لصس-مت ،ف Ó-ت-ك-اد تسس-م-ع ل-ه
همسسا ا’ وهو يغازلك من بعيد على شسفا فرح
مؤوجل كما هي ا’فراح المؤوجلة تصسنع مجدها
مع هؤو’ء.
ما أاضسفى على الجلسسة رونقا التحاق زميلتهم
وه-ي-ب-ة رف-ق-ة ط-ف-ل-ي-ه-ا ب-ع-د ا’فطار مباشسرة،
مفضسلة مغادرة البيت والترويح عن ا’طفال
والجلوسض رفقة زمÓئها الطلبة على طاولة
الشس -اي وال -ح -ل-وي-ات ال-م-خ-ت-ل-ف-ة ال-ت-ي ح-م-لت
بعضسها بين يديها وهي قادمة ،اأ’مر الذي
أاضس-ف-ى ل-مسس-ة ح-م-ي-م-ي-ة ق-ل-م-ا نجدها تنافسض
الزمÓء في ما بينهم لمداعبة الطفلين ،وغير
بعيد عن ذلك فضسلت «هاجر» القدوم رفقة
والدتها ،اأ’مر الذي اسستحسسنه الفريق ،في
ليلة مهربة من رمضسان .٢٠١٧

الجنسض األصشفر يغزو الموقع
وينبهر بالفضشاء

ما لفت انتباهنا كذلك تواجد سسياح أاجانب من
ال -ق -ارة ا’سس -ي -وي -ة ع-ل-ى غ-رار الصس-ي-ن وك-وري-ا
والفيتنام وكلهم يتشسابهون في مÓمحهم ،لذلك
يصس -عب ال -ت -ك -ه-ن م-ن ت-ح-دي-د ج-نسس-ي-ات-ه-م ،أاو
وصسفها بدقة ،جماعات وأازواج يتجولون في
غ- -دو ورواح ع- -ل- -ى ط- -ول ام- -ت -داد الشس -ري -ط ،
منبهرين بموائد ا’فطار المختلفة للعائÓت
Óفطار ،يقطفون بعدسسات آا’ت
التي تسستعد ل إ
التصسوير والهواتف النقالة ذكريات من هذا
ال- -فضس- -اء ال- -ذي ك- -ان ق- -ب -ل سس -ن -وات م -ف -رغ -ة
الشسركات ا’وكرانية وحظيرة لعتادها .وعلى
ط -ول ه -ذا الشس -ري-ط ك-انت الشس-رك-ات ال-ك-ب-رى
تضسع بقاياها المتراكمة على ممراته ،وتشسكل
الصس -خ -ور م Ó-ذا لسس-ك-ان ال-ب-ل-دي-ات ال-م-ج-اورة
ل-لسس-ب-اح-ة وا’سس-ت-ج-م-ام وفي الكثير
م -ن اأ’ح -ي -ان ل-لصس-ي-د
ايضسا.

قبل اإلفطار
حركة غير
عادية وطابور
طويل للسشيارات
أامام البوابة
الكبرى

مÓذ للعاصشمّيين ومن الوليات
المجاورة وللسشياح نصشيب من
الزيارة

ال -ع -اصس-م-ة ،ب-ل-غ ط-ول-ه ح-وال-ي  ١٢ك-ل-م ،يضس-م
خمسض بلديات هي سسيدي أامحمد ،بلكور،
حسس -ي -ن داي ،ال -ح -راشض ،ال-م-ح-م-دي-ة ،وت-ح-ت-ل
بلدية حسسين داي المسساحة اأ’كبر من الخليج
العاصسمي ،وإان كانت اأ’شسغال به ’ تزال جارية
م -ن خ Ó-ل إاع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة وادي ال-ح-راشض ع-ل-ى
مسساحة شساسسعة وإاضسفاء اللمسسة الجمالية على
ضسفافه بتوسسعة الشساطئ الصسناعي والممرات
البحرية ،إاضسافة الى تهيئة الجهة الوسسطى من
الميناء ،هذا اأ’خير ما تزال به اأ’شسغال جارية
ولم تنته بعد.
إاضس-اف-ة إال-ى أان-ه ي-ح-ت-وي ع-ل-ى مسس-رح-ا ل-ل-هواء
الطلق ،ومرافق عمومية وخدمات متعددة ليÓ
ون -ه -ارا ،ن -اه -يك ع -ن ال -ت -ن-ظ-ي-م ال-م-ح-ك-م ف-ي
توظيف المسساحة وتجهيزها بالضسروريات من
أام- -اك- -ن الصسÓ- -ة وال- -م- -راح- -يضض ل- -ل -ج -نسس -ي -ن
وال- -م- -ق -اه -ي وال -م Ó-عب ال -ح -واري -ة ،وم -رك -ز
الشس -رط -ة ومصس-ال-ح ال-ن-ظ-اف-ة «ن-ات ك-وم» ال-ت-ي
تشستغل بشسكل دوري ودائم حفاظا على نظافة
المكان ورفع القمامات في أاوقاتها ،ويسساهم
ال -م -وق -ع ف -ي إاق -ام -ة ال -م -ع -ارضض ال -م -خ -ت-ل-ف-ة
ول -ق -ط -اع -ات ك-ث-ي-رة ح-يث ت-دوم إال-ى اسس-اب-ي-ع،
وينتظر أان يضسم المكان مطاعم بحرية على
ظهر سسفن عائمة في البحر ،تقدم خدمات
ل -ل -زوار م -ن وج -ب -ات ب -ح -ري -ة حسسب ط -ل -ب -ات
أاصس -ح -اب-ه-ا ،اأ’م-ر ال-ذي ي-ت-ط-لب ا’سس-راع ف-ي
إان-ه-اء ا’شس-غ-ال ال-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى الميناء

القادمين اليه ،ولكن عند ولوجه يقول تختفي
تماما ف Óتكاد تجد لها سسبي.Ó

ا’صسطناعي ،حتى يضسمن الخدمات الÓزمة،
كما يسسهل أ’صسحاب السسفن الصسغيرة والزوارق
والدراجات بربط محركاتهم على مسستوى هذا
ا’خير ،وهي خدمة اضسافية سستلقى ترحيب
الكثير.
وإان كان متنزه الصسابÓت ’ يقتصسر على سسكان
العاصسمة فقط ،بل أاصسبح قبلة لسسكان الو’يات
ال-م-ج-اورة ك-ال-ب-ل-ي-دة ،ت-يبازة ،بومرداسض ،تيزي
وزو ،عين الدفلة ،المدية .كما أان قربه من
ال -م -رك -ز ال -ت -ج-اري «أارديسض» ج-ع-ل ال-ع-ائÓ-ت
تحمل بعضسها للتسسوق في مسساحاته التجارية
ثم العودة اليه للراحة وا’سستجمام.
«الشس -عب «ال-ت-قت ب-ب-عضض ه-ذه ال-ع-ائÓ-ت ال-ت-ي
قدمت من الو’يات المجاورة وتحدثت اليها،
وكانت اجابتهم قريبة من بعضسها ومن نفسض
طبيعة الرغبات.
أاما عائلة الوناسض من و’ية تيزي وزو فضسلت
ا’فطار بمنتزه الصسابÓت حتى تضسمن لنفسسها
الظفر بمقاعد في المسسرح هواء الطلق وعدم
تفويت حضسور سسهرة غنائية يحييها المطرب
آايت منقÓت ،اأ’مر نفسسه حمل عائلة مقران
من بومرداسض لحضسور الحفل بعيدا عن أاجواء
البيت التي برأايه أاصسبحت متكررة يوميا ونفسض
المشساهد ،قائ Óإانها فرصسة لتغيير الجو ،ثم
اكتشساف المكان الذي يزوره أ’ول مرة حسسبه
معتبرا اياه فضساءا مغريا لو’ بعضض الروائح
ال -م -ن -ب -ع -ث -ة م -ن وادي ال -ح-راشض تسس-د أان-ف-اسض

ف -ي ال -وقت ال -ذي ك -انت
العائÓت في بيوتها تسستعد
ل -ت -حضس -ي -ر م-وائ-ده-ا ،ك-انت
ع- -ائ Ó-ت أاخ -رى ق -د ح -زمت
أام-ت-ع-ت-ه-ا وأاكÓ-ت-ه-ا وأاف-رشس-ت-ها
وانتقلت الى الصسابÓت للظفر
بمكان ،ا’مر الذي وقفت عليه
«الشسعب» أاثناء تجوالها قبل سساعة
ا’فطار ،إاذ لم يقتصسر ا’مرعلى
ع - -ائ Ó- -ت ف - -ق- -ط ،ب- -ل ان ه- -ن- -اك
م-ج-م-وع-ات ك-ب-ي-رة م-ن الشس-ب-اب هي
أايضسا اختارت ا’فطار خارج بيوتها
في جو تنافسسي ،مميز وفريد ،تكتشسف
فيه معادن الناسض ونظرا ’ن الطاو’ت
ال -م -وزع -ة ع -ل -ى ه-ذا الشس-اط-ئ ’ ت-ك-ف-ي
ل-ت-ل-ب-ي-ة ه-ذا ال-ع-دد ال-ك-ب-ي-ر م-ن ال-ع-ائÓ-ت
واأ’ف -راد ،ف -إان ال -ع-دي-د م-ن ال-ع-ائÓ-ت م-ن
اف- -ت- -رشست ا’رضض وفضس -لت ا’ف -ط -ار ع -ل -ى
ا’رضض وهي ميزة تضساف الى المشسهد العام
بكل تفاصسيله ،ا’مر الذي جعل المدخل يعج
بطابور كبير من المركبات الوافدة.

األضشواء أاضشفت رونقاعلى المكان
ورجال الشّشرطة عيون ل تنام

تحت اأ’ضسواء المنيرة ،المترامية ا’طراف
وعلى طول امتداد هذا المنتزه أاضسفت هذه
ا’خيرة على المكان شسك Óأاسسطوريا رائعا،
خاصسة تلك ا’شسعة ترمي بأاطيافها على مياه
البحر الراكدة ،ودون أان تشسعر بالملل تتسسلل
إالى خيالك صسورة شساعرية تدغدغ حواسسك
ومشس-اع-رك ،وع-ل-ى ج-ن-ب-ات الشس-اط-ئ تصس-طف
الكراسسي والطاو’ت تجلسض عليها العائÓت
أ’خذ قسسط من الراحة والهدوء.
فيما شسّكلت دوريات الشسرطة الراجلة أاو على
م-ت-ن م-رك-ب-ات-ه-ا عÓ-م-ة ك-ام-ل-ة ،ف-أاي-ن-م-ا ول-يت
بصس -رك إا’ ووج -دت ع -ن -اصس-ر الشس-رط-ة ت-ؤوم-ن
المكان ،وحضسورها بالزي المدني أاو بالرسسمي
ملفت لÓنتباه ناهيك عن اعوان المنتزه الذين
ه -م أايضس-ا يسس-اه-م-ون ف-ي ال-ح-ف-اظ ع-ل-ى ه-ذه
ال-ت-ح-ف-ة ال-ت-رف-ي-ه-ي-ة ،سس-واء م-ا ت-ع-ل-ق ب-ح-م-اي-ة
اأ’شسجار والنباتات أاو المحافظة على اأ’جهزة
المتواجدة عبر مسساحاته ،وهذه اأ’خيرة لقت
اسستحسسان كل العائÓت ،اأ’مر الذي لمسسناه
من خÓل حديثنا إاليهم.
جل المنتزه أاي حالة اعتداء أاو سسرقة أاو
ولم يسس ّ
شسجار مهما كان نوعه ،بالرغم من المسساحة
الكبيرة والشساسسعة التي يحتلها الموقع ،وليسست
بالسسهولة بمكان تأامينها دون تسسجيل أاي حادث
ي -ذك -ر حسسب ال -م -ك -ل -ف ب -اأ’م -ن ،ح -ت -ى ت-ج-د
ال -ع -ائ Ó-ت ضس -ال -ت -ه -ا وسس -ك -ي -ن -ت -ه -ا ف-ي اأ’م-ن
وا’سستجمام.

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

من مراسسلينا
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‘ إاطار ﬁاربة اŸضساربة وا’حتكار

حجـ ـ ـ ـ ـز  8٠٠قنطـ ـ ـار م ـ ـ ـن التمور ببـ ـ ـومرداسس
 2839تدّخل و–رير ﬂ 248الفة

جلت مصسالح الرقابة الّتابعة Ÿديرية التجارة لو’ية بومرداسس خÓل نشساطها اŸيدا 2839 Êتدّخل ‘ ميدان
سس ّ
’ول من
’سسبوع ا أ
حماية اŸسستهلك وقمع الغشس وكذا اŸمارسسات التجارية و–رير ﬁ 248ضسر ﬂالفة شسهر ماي وا أ
’داري لـ Œ Óﬁ 23اريا أاو التوقيف اŸؤوقت عن النشساط نتيجة عدم احÎام الشسروط
رمضسان ،مع اقÎاح الغلق ا إ
القانونية اŸتعلقة باŸنتجات سسريعة التلف.

بومرداسس :ز ــ كمال

ك -م -ا ت ّ-م خ Ó-ل ن -فسض ال -ف -ت -رة ح -ج-ز
واإتÓف  34قنطارا من شسرائح الديك
ال -روم -ي ل -ع -دم م -ط -اب -ق -ت -ه -ا م-ن ح-يث
الوسسم ،وحجز  800قنطار من التمور
ال-م-خ-زن-ة ف-ي اإط-ار م-ح-ارب-ة المضساربة
واح -ت -ك-ار السس-وق ،وق-د ت-وّزعت م-ج-م-ل
التدخÓت التي قامت بها مصسلحة قمع
الغشض بين تقليصض الخطر الغذائي بـ
 693تدخل بسسبب عدم احترام اإلزامية

سسÓمة المنتوج ،انعدام النظافة وتوزيع
نشساط غير مطابق مع حجز اأزيد من 5
ط- -ن م- -ن م- -واد غ- -ذائ- -ي- -ة ،صس- -ن- -اع- -ي- -ة
وخدمات 861 ،تدخل في مجال اإجبارية
اإعÓم المسستهلك 168 ،تدخل في مجال
ال-ت-ح-ك-م ف-ي اأم-ن ال-م-ن-ت-ج-ات ،وتدخلت
اأخ-رى ف-ي م-ج-ال م-راق-ب-ة ال-م-م-ارسسات
التجارية والمضسادة للمنافسسة منها 475
ت -دخ  Ó-ف-ي م-ي-دان اإعÓ-م ال-مسس-ت-ه-لك،
 194تدخل في مجال مكافحة وتقليصض
التجارة غير الشسرعية و 398تدخل في

وا‹ بجاية يسستمع ’نشسغا’ت اŸواطنÚ

 ٣٧عائلـ ـ ـة عرضسة ÿطر م ـ ـادة األمي ـ ـانت Ãنطقة مÓل ـ ـ ـة

ي-واصس-ل ﬁم-د ح-طاب
وا‹ ب- - -ج- - -اي- - -ة زي- - -ارت- - -ه
ال -ت -ف -ق -دي -ة ع Èب-ل-دي-ات
ال-و’ي-ة ،ح-يث ق-ادت-ه إا¤
ب -ل -دي -ة وادي غ ،Òوق -ف
خÓ- -ل- -ه- -ا ع- -ل- -ى اŸشس -اري -ع
واŸشس -اري -ع اŸوج -ودة ق -ي-د
’‚از ‘ قطاعات عدة.
ا إ

 ٣٥٠شسرطي ع Èال ّسساحات العمومية

– ّسس-ب-ا ل-ع-ي-د ال-ف-ط-ر
اŸب -ارك ،شس-رعت مصس-ال-ح
أام- - -ن و’ي- - -ة ت- - -ي - -ارت ‘
ت- -ن- -ف- -ي- -ذ ﬂط- -ط أام -ن -ي
” تسسخÒ
خاصس ،حيث ّ
ما يفوق  350شسرطي من
ﬂتلف الرتب ،والهدف
’سس -اسس -ي م -ن ال -ع -م -ل -ي-ة
ا أ
’م - - - - - -ن
ه - - - - - -و بسس - - - - - -ط ا أ
وال -ط -م -أان -ي -ن -ة ‘ ن-ف-وسس
اŸواط- -ن ،Úح- -يث ك -ل -فت
’ن - -تشس - -ار ‘
ال- - -ف- - -رق ب - -ا إ
اŸي- - -ادي - -ن ال - -ع - -ام - -ة م - -ع
ت- - -ك - -ث - -ي - -ف ال - -دوري - -ات
ال - -راج - -ل - -ة وال - -راك- -ب- -ة،
’م-اك-ن ال-ت-ي
خ -اصس -ة ‘ ا أ
ت-ع-رف ح-رك-ة كبÒة من
طرف اŸواطن ،Úوتعزيز
’م -ن -ي -ة
ال- -تشس- -ك- -يÓ- -ت ا أ
اŸنتشسرة ،سسيتم الÎكيز
ع - -ل- -ى ﬁارب- -ة ا÷رÁة
اŸن- - -تشس- - -رة Ãخ- - -ت- - -ل- - -ف
أان-واع-ه-ا ال-ت-ي ت-ؤوث-ر سس-لبا
على يوميات اŸواطن.Ú

ك -انت ال -ب-داي-ة ب-م-ن-ط-ق-ة مÓ-ل-ة،
ح-يث ت-ق-ط-ن  37ع-ائ-لة بالمكان
ال -مسس-م-ى ت-ي-ب-راك-ي-ن ف-ي ظ-روف
صس-ع-ب-ة ،ن-ظ-را لح-ت-واء ال-ب-نايات
لمراضض
لميونت المسسببة أ
مادة ا أ
لعضس- -اء ال- -ت- -ن- -فسس- -ي -ة
ال- -رئ- -ة وا أ
لخ -رى ،وات -خ -ذ ق -رارا ي -قضس-ي
اأ
بترحيلها ريثما تسستكمل مشسروع
السس -ك -ن -ات الج -ت -م -اع -ي-ة ،وي-ت-م
بالتالي اسسترجاع القطعة الترابية
لبناء متوسسطة.
ك -م -ا اّت -خ-ذ ق-رارا ي-قضس-ي ب-م-ن-ح
غÓف مالي قدره مليار سسنتيم
لسس -ت -ك -م -ال أاشس -غ -ال ب-ن-اء ق-اع-ة
ل-ل-عÓ-ج ،وك-ذا اسس-ت-ك-مال مشسروع
ب- -ن- -اء م -ط -ع -م م -درسس -ة م -ح -ن -د
السس -ع-ي-د شس-ت-وال ب-ه-ل-ي-ل ،ب-غÓ-ف
م - - - -ال- - - -ي ق- - - -در بـ  429مليون
سسنتيم ،وأامر السسيد الوالي مدير
ال -ت -رب -ي -ة ل -ي -ك -ون ه -ذا ال -م-رف-ق
لجال.
جاهزا في أاقرب ا آ
من جهتهم ،اغتنم سسكان تجزئة
إاب -وراسس-ن ف-رصس-ة حضس-ور ال-وال-ي
ل-ط-رح انشس-غ-الت-ه-م ،وال-م-تضسمنة
ت -ح -وي -ل أاع -م -دة ك -ه-رب-ائ-ي-ة ف-ي
الطرق  ،تهيئة مسساحة خضسراء
لم-ر ال-ذي وع-د
م -ه -م -ل -ة ،وه-و ا أ
المسسؤوول الول للولية بحله ،كما
اط - -ل - -ع ال - -وال- -ي ع- -ل- -ى مشس- -ك- -ل
100سسكن جاهزة يفتقد للطاقة

وحسسب خلية العÓم
ل- -مصس- -ال- -ح األم- -ن ب -ولي -ة
تيارت ،فإاّن الشّسرطة تعمل
ع- -ل- -ى ضس- -م- -ان ال- -حضس -ور
ال - -دائ - -م ف- -ي ال- -م- -ي- -دان،
إاضسافة إالى نصسب حواجز
أام-ن-ي-ة ث-اب-ت-ة ع-ب-ر مداخل
مدينة تيارت ،إاضسافة إالى
أاخرى متنقلة ،مع تكثيف
الدوريات الراجلة وأاخرى
راكبة عبر مختلف النقاط
الحسساسسة .وبما أانّ انتشسار
ال-م-واط-ن-ي-ن ي-ك-ون للتغافر
وال- - - -ت - - -زاور ،ولضس - - -م - - -ان
صس - -ي - -رورة م - -ت - -ك - -ام - -ل - -ة

سس-ي-ت-م ت-أام-ي-ن ال-م-واط-ن-ين
خÓل يومي العيد الفطر،
ب-ت-أام-ي-ن م-خ-ت-لف المرافق
ال- -ع- -م- -وم- -ي -ة ع -ل -ى غ -رار
األسس - - - -واق ،األق - - - -ط- - - -اب
ال-ت-ج-اري-ة ،م-ح-ط-ات ن-ق-ل
ال -مسس -اف -ري-ن ،ال-مسس-اج-د،
ال-م-ق-اب-ر ،أام-اك-ن ال-ت-رف-ي-ه
(ح-دائ-ق ال-تسس-ل-ي-ة) ،وحتى
ال -مسس-اك-ن ك-ون ي-وم ال-ع-ي-د
سس- -ي- -ك- -ون ي- -وم ال- -زي -ارات
وتترك البيوت بدون رقيب
ف - -إان مصس - -ال- -ح الشس- -رط- -ة
ال -م -ن -تشس-رة سس-ت-ك-ون ع-ي-ن-ا
سس- -اه -رة ع -ل -ى ال -مسس -اك -ن
ال- -م- -ت- -واج- -دة ب- -اإلح- -ي- -اء
ال-حضس-ري-ة ال-م-ك-ت-ظ-ة ،أاما
ل -ي  Ó-وط -ي -ل -ة أاي -ام ال -ع-ي-د
سس- -ت- -ك- -ون ف- -رق- -ا ت- -ع- -م -ل
ب- -ال- -ت -ن -اوب لضس -م -ان اأم -ن
وممتلكات المواطنين ،كما
ج - -اء ف - -ي ب - -ي- -ان خ- -ل- -ي- -ة
العÓم.
مصس -ال -ح األم -ن ل -ن ت -غ-ف-ل
على تنظيم المرور كعملية

الكهربائية والغاز ،وهو واقع مّر
اسستاء منه ،وأامر بربط السسكنات
ب- - -ال - -ط - -اق - -ة ال - -ك - -ه - -رب - -ائ - -ي - -ة
قبل 15جويلية الداخل.
هذه الزيارة قادت السسيد الوالي
إال -ى مشس -روع -ي إان -ج-از مصس-ل-ح-ة
للعÓج ومصسلحة الحماية المدنية
لوادي غير ،الذي سسيتم تدشسينه
بعد عيد الفطر ،حيث سسيسسهل
هذا المرفق عملية نقل جرحى
حوادث المرور الى مسستشسفى في
أاقرب وقت ممكن.
السس-ي-د ح-ط-اب ت-فّ-ق-د مسس-تشس-فى
لم -راضض ال-ع-ق-ل-ي-ة ل-وادي غ-ي-ر،
اأ
وال-ذي ت-ب-ل-غ سس-ع-ت-ه  120سسريرا،
وخصسصض له غÓف مالي يقدر بـ
114مليار ،والمشسروع الذي شسكل
أاهم نقطة في برنامج الزيارة،
وب -حسسب الشس -روح -ات ال-م-ق-دم-ة

لشس-غ-ال ن-ه-اي-ة السسنة
سس-ت-ك-ت-م-ل ا أ
الجارية.
ه- -ذا وق -د ت -ف ّ-ق -د وال -ي ب -ج -اي -ة
ب -ل -دي -ات ب -وح -م -زة ،ب -وخ -ل -ي -ف -ة
وتيشسي ،حيث وقف في المحطة
لولى على مشسروع إانجاز 120
اأ
وحدة سسكنية بمنطقة بوسسلطان
بلدية تالة حمزة ،والذي يعرف
نصس- - -ف ج- - -زء م- - -ن ال- - -مشس- - -روع
معارضسة أاحد الخواصض رغم أان
العقار تابع لأمÓك الدولة ،وهو
لم -ر ال -ذي ج -ع -ل ه -ذا ال -ج -زء
اأ
يحول إالى بلدية وادي غير.
ووقف السسيد الوالي على مشسكل
السسكنات الجتماعية المقتحمة،
تالة حمزة حيث تبلغ  9وحدات
سسكنية منذ  10سسنوات ،وهو ما
جعل الوالي يؤوكد إايجاد حّل مع
لطراف المعنية ،تسسخير
كافة ا أ

القوة العمومية واسستعمالها ضسد
ال -م-ع-ارضض ل-خ-زان ال-م-ي-اه ب-ذات
المنطقة ،وهو قرار اتخذه الوالي
 Óمادام أان العدالة قد
أامام الم أ
فصسلت في القضسية.
وف- - -ي ن - -فسض السس - -ي - -اق م - -ازالت
منطقة النشساط الصسناعي إاغيل،
في حاجة لعناية مرّكزة بسسبب
ال- -ف- -وضس- -ى ال- -ت- -ي سس- -ادت ع -قب
تحويل العقار إالى بنايات خاصسة،
ب- - -دل م- - -ن إان- - -ج- - -از مشس- - -اري- - -ع
اسس- -ت- -ث- -م- -اري- -ة ل -خ -ل -ق ال -ق -ي -م -ة
المضسافة ،وعاين السسيد حطاب
مشسروع الطريق الرابط بين قرية
العنصسر ببوخليفة ،على مسسافة 8
ك -ي -ل -وم -ت -ر ومشس -روع إان-ج-از 20م
م -ح  Ó-ت -ج-اري-ا ل-ف-ائ-دة الشس-ب-اب
البطال ،وأاّكد على ضسرورة ربطها
بالكهرباء.

روت-ي-ن-ي-ة ط-ي-ل-ة أايام العيد،
وذلك بتسسخير فرق للقيام
ب-ال-م-ه-م-ة ،م-ع اتخاذ كافة
اإلج - - -راءات األم - - -ن - - -ي - - -ة
ال Ó-زم -ة ف -ي ح-ق ك-ل م-ن
ي -خ-ال-ف ق-واع-د السسÓ-م-ة
ال- -م- -روري- -ة ،ن- -اه -يك ع -ن
اإلسس- -ت- -م- -رار ف -ي ال -ق -ي -ام
ب - -ع - -م - -ل - -ي - -ات الشس - -رط - -ة
والمداهمات األمنية التي
تسس - -ت - -ه - -دف ع- -ل- -ى وج- -ه
ال - - -خصس - - -وصض األم- - -اك- - -ن
المشسبوهة.
وف - -ي إاط- -ار ال- -نشس- -اط- -ات
ال -ج-واري-ة ،سس-ي-ت-م ت-ن-ظ-ي-م
زي- -ارات م -ي -دان -ي -ة خ Ó-ل
اليوم األول من عيد الفطر
ل -ل -م -رضس -ى ال -م -ت-واج-دي-ن
ب-ال-مسس-تشسفيات ،واألطفال
ب-دور ال-ط-ف-ول-ة ال-مسس-ع-ف-ة
واألطفال ضسحايا حوادث
ال - -م - -رور ،ف- -ي م- -ب- -ادرات
الهدف منها تكريسض روح
التضسامن والتآازر ،وإادخال
الفرحة على قلوبهم.

–سسيسس الشسباب بخطر اıدرات باŸدية:

مركز« الوسسيط» للمدمن Úاسستقبل  ٣٠حالة خÓل  ٦أاشسهر

بادرت ادارة ديوان مؤوسسسسات الشسباب
لو’ية اŸدية إا ¤تنظيم معرضس خاصس
’دمان ،تخللتها عملية توزيع
بظاهرة ا إ
’من
مطويات على ا÷مهور Ãشساركة ا أ
ال- -وط- -ن- -ي و إاذاع- -ة اŸدي- -ة ا÷ه- -وي -ة و
ق -ط -اع الصس -ح -ة و ج -م-ع-ي-ة ال-ق-ل-م ال-ت-ي
اسس-ت-ف-ادت م-ن دع-م ق-ط-اع الشس-ب-اب ،كما
شس -ه -دت سس -اح -ة ح -م -و ت -ن -ظ -ي-م ح-م-ل-ة
للتÈع بالدم لصسالح مسستشسفى ﬁمد
بوضسياف بعاصسمة الو’ية .

اŸدية:م.أام Úعباسس

بجاية :بن النوي توهامي

17371

ضسمان ّ ﬂ
طط أامني ﬁكم بتيارت

تيارت:ع ــ عمارة

م-ج-ال م-راق-ب-ة ال-م-ن-ت-ج-ات وال-خ-دم-ات
ذات الأسسعار والتعريفات المقننة.
وسس ّ-ج -لت ف-رق م-راق-ب-ة ال-ن-وع-ي-ة وق-م-ع
الغشض المتواجدة على مسستوى مفتشسيات
الحدود للمناطق الثÓثة تحت الجمركة
ف -ي ك -ل م -ن ب -ودواو ،ق -ورصس-و وخ-م-يسض
ال-خشس-ن-ة ب-دراسسة  644م-ل-ف م-ودع م-ن
قبل المسستوردين ،حيث تقّرر منح 642
رخصس - -ة دخ - -ول ل - -م - -ن - -ت - -وج م - -ط - -اب- -ق
للمواصسفات القانونية المعمول بها في
السسوق الوطنية.

09

العدد

هذا وجاءت هذه الحملة التحسسيسسية حول
م -ك -اف-ح-ة ال-م-خ-درات ت-حت شس-ع-ار ب-ت-ع-اون-ن-ا
نحمي أاجيالنا ،وتمثلت مشساركة األمن الوطني
في هذه التظاهرة بإاقحام الشسرطة العلمية
بعرضض بعضض التقنيات المسستعملة في معالجة
ومحاربة هذه اآلفة الفتاكة .
تهدف هذه التظاهرة حسسب مدير « أاوداج «
ح-م-زة غ-رب-ي ف-ي ت-وع-ي-ة ال-م-ج-ت-م-ع بخطورة
تعاطي المخدرات بكل أانواعها ،و التواصسل
والحوار المسستمر مع فئة الشسباب و المراهقين
حول هذه الظاهرة ،إاضسافة إالى ابراز دور
ال -م-ج-ت-م-ع ف-ي ال-ت-ع-ام-ل م-ع ه-ذه اآلف-ة ل-ل-ح-د
وحماية الشسباب من هذا الخطر الذي يعمل
على تفكيك األسسرة والمجتمع والسسير به نحو
ال -ع -ن -ف وال -خ -ط -ر  ،و إاشس -راك ال -م -واط-ن ف-ي
الحمÓت التحسسيسسية التوعوية .
هذا وفيما لقيت هذه المبادرة اسستحسسان
المواطنين لما فيها من نظرة مسستقبلية لرجال
الغد راجين أان ل تقتصسر على فترة زمنية
م-ع-ي-ن-ة أاو م-ك-ان ب-ع-ي-ن-ه وت-وسس-ي-ع-ه-ا مسس-ت-ق-بÓ-
ل -ت -ج -وب األح-ي-اء الشس-ع-ب-ي-ة وال-ري-ف-ي-ة  ،ق-امت
ج -م -ع -ي -ة ال -ق -ل-م ل-ل-دع-م ال-م-درسس-ي وال-ت-رق-ي-ة
ال -م-ع-رف-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة ل-ولي-ة ال-م-دي-ة ب-ع-رضض
مجسسم خاصض بمسسار فكرة خطر المخدرات
بسساحة حمو من تأاليف الطالب الجامعي أاحمد
بلغيث مهندسض معماري ضسمن اتفاقية الدعم
ال- -م- -خصسصس- -ة م- -ن ط- -رف م- -دي -ري -ة الشس -ب -اب
وال-ري-اضس-ة ل-ف-ائ-دة ال-ج-م-ع-ي-ات الفاعلة بهدف
التوعية والتحسسيسض من أاخطار السسموم القاتلة
 ،كما سستعمل هذه الجمعية مع اإلدارة الممولة
للمشسروع من التنقل إالى الدوائر الكبرى للولية

مع بداية الدخول اإلجتماعي القادم .
هذا وعلمت « الشسعب «بأان المركز الوسسيط
ل -ع Ó-ج ال-م-دم-ن-ي-ن ب-ال-غ-زاغ-زة ال-مشس-غ-ل م-ن-ذ
ح -وال-ي  06أاشس- -ه- -ر  ،وال- -مشس- -ارك ف- -ي ه -ذه
التظاهرة اسستقبل  30حالة مرضسية في هذه
الفترة  ،و يتكفل حاليا بـ  09أاشسخاصض  ،من
بينهم  06تحت الرعاية الطبية بسسبب اإلدمان
ع- - -ل - -ى ال - -م - -خ - -درات  ،و 03آاخ -ري -ن ت-حت
رح- -م- -ة ت -ن -اول ال -ك -ح -ول  ،ب -فضس -ل ط -اق -م -ه
المتخصسصض من بينهم طبيب  ،و 04مختصسين
نفسسانيين .

جمعية ناسس ا:Òÿ

توزيع 11٦٠٠
وجبة ‘ الشسهر
الفضسيل

اختتمت جمعية ناسض الخير بولية
المدية نشساطها التضسامني الخاصض
بمائدة رمضسان تحت عنوان مطعم
شسهيد العمل الخير اأبو الخيرات
(بلخيرات حمزة) بكل من بلديات
تمزقيد  ،حربيل  ،طحطوح ،دار
الطفولة المسسعفة ببن شسكاو ،
بتوزيع 11586وجبة  ،من بينها 8134
على الطاولة  ،و 2963محمولة اأي
بمعدل قرابة  500وجبة يوميا .
وقد شسارك في انجاح هذه
المبادرة الخيرية بالإضسافة اإلى
المحسسنين  ،بعضض الهيئات كفوج
الفداء للكشسافة الإسسÓمية  ،جمعية
المتوسسط العلمية ،و جمعية العلماء
المسسلمين بالمدية.

اŸدية:م.ع

‹hO

ألسشبت  24جوأن  201٧م
ألموأفق لـ  29رمضشان  143٨هـ

موجة الحتجاج مسضتمرة رغم قمع السضلطات

حراك الريف يلهب الشسارع اŸغربي وتهدئته تسستدعي حلول جذرية
منظمات دولية تدين النتهاكات ا◊قوقية بعد أازمة ا◊سسيمة

تتعا ¤أاصضوات متزايدة للتنديد
بـ»ق-م-ع» السض-ل-ط-ات اŸغ-ربية للحركة
الح -ت -ج -اج -ي -ة السض -ل -م-ي-ة ‘ شض-م-ال
اŸغ- -رب م- -ع دع- -وات ل -ف -ت -ح –ق -ي -ق
وإاط - -لق سض- -راح اŸوق- -وف .Úأاك- -دت
م -ن -ظ -م -ت-ا «ه-ي-وم-ن راي-تسض ووتشض»
والعفو الدولية ،ان زعيم ا◊راك
ن- -اصض -ر ال -زف -زا‘ ت -ع -رضض «ل -لضض -رب
له -ان -ة» م -ن ق-ب-ل شض-رط-ي Úع-ن-د
وا إ
توقيفه ‘  29ماي اŸاضضي.
ح- -ثت أŸن -ظ -م -ت -ان ألسش -ل -ط -ات ع -ل -ى
«أل -ت -ح -ق-ي-ق ح-ول أدع-اءأت ذأت صش-دق-ي-ة
بحصشول أعمال عنف من قبل ألششرطة
ضشد ألزفزأ‘ وعلى ألمتناع عن مÓحقة
أل -ت -ع -ل -ي -ق -ات أو أل -ت -ظ -اه -رأت ألسش -ل-م-ي-ة
أŸتصشلة بذلك».
ون - -فت ألسش - -ل- -ط- -ات أŸغ- -رب- -ي- -ة ه- -ذه
ألتهامات ألتي تقدم بها أقارب أŸتهمÚ
منذ أسشابيع عدة ،مؤوكدة أن «أÙامÚ
ب- -إام- -ك- -ان- -ه -م ط -لب ف -ح -وصش -ات ط -ب -ي -ة»
Ÿوكليهم .تششهد أ◊سشيمة ششبه أŸعزولة
عن سشائر ألبÓد وألتي تعا Êمن نسشبة
بطالة مرتفعة ،منذ ثمانية أششهر تقريبا
ح-رك-ة أح-ت-ج-اج-ي-ة ت-ط-الب بتنمية ألريف
ألذي يعت ÈأÙتجون أنه «مهمشض» .منذ
أوأخ -ر م -اي ،أزدأد أل -ت -وت-ر ‘ أ◊سش-ي-م-ة
ومدن ›اورة مع تظاهرأت وأحتجاجات
ششبه يومية .وتقول منظمات غ Òحكومية
مغربية أن ألسشلطات أوقفت حتى ألن
 135شش-خصش-ا خصش-وصش-ا ب-ت-ه-م-ة «أل-ت-عدي
على أمن ألدولة».

من ب ÚأŸوقوف ،Úأبرز وجوه أ◊رأك
وأيضشا ›موعة من ألصشحافي ÚأÙليÚ
أل -ذي ي -دع-م-ون قضش-ي-ة أل-ري-ف وع-دده-م
سش- -ب- -ع- -ة أشش- -خ -اصض ،ب -حسشب م -ن -ظ -م -ات
مغربية .نّدد أل–اد أألبرز للصشحافيÚ
‘ أسش- -ب- -ان- -ي -ا أول أمسض ،بـ»ألن -ت -ه -اك -ات
أŸت -وأصش -ل -ة» ◊ري -ة ألصش-ح-ف ‘ شش-م-ال
أŸغ -رب وبسش -ج-ن صش-ح-اف-ي Úم-ن أل-ري-ف
قاموأ بتغطية ألحتجاجات ألششعبية .قال
مسش - -ؤوول ‘ أل–اد ألسش - -ب - -ا Êل- -وك- -ال- -ة
فرأنسض برسض «ل يفÎضض أن –صشل مثل
هذه ألنتهاكات وألعتقالت لصشحافيÚ
‘ بلد يحÎم حرية أإلعÓم من حيث
أŸبدأ».
كان وزير ألدأخلية عبد ألوأ‘ لفتيت
ششدد مؤوخرأ على أن «ألصشحف بإامكانها
تغطية أألحدأث ‘ ألريف بحرية» ،مÈرأ
ع- -م- -ل- -ي -ات أل -ت -وق -ي -ف بضش -رورة «أحÎأم
ألقوأن.»Ú

حملة دولية ضسد القمع
أعلنت ششبكة من أ÷معيات ألتي تعاÊ
من أ◊ظر أطÓق «حملة وطنية ودولية
لدعوة أ◊كومة أŸغربية أ ¤وضشع حد
لقمعها ◊ريات ألتجمع» .كان ألئتÓف
أŸغربي ◊قوق ألنسشان وألذي يضشم 22
جمعية ﬁلية ندد قبلها بعمليات ألتوقيف
«غ ÒأŸششروعة» وألسشتخدأم «أŸفرط»
للقوة لقوأت مكافحة ألششغب بينما تنفي

وزأرة ألعدل باسشتمرأر ألتهامات بتعرضض
أŸوقوف Úللتعذيب.
تطالب أصشوأت أخرى باطÓق سشرأح
أŸوق- -وف ،ÚخÓ- -ل أل- -ت- -ظ -اه -رأت شش -ب -ه
أليومية ‘ أ◊سشيمة وأيضشا ‘ ألرباط
ع - - -ن- - -دم- - -ا دع- - -ا عشش- - -رأت أآللف م- - -ن
أŸتظاهرين ‘  11جوأن ألسشلطات أ¤
«إأطÓق سشرأح أŸعتقل.»Ú
كما وجهت  25جمعية فرنسشية ومن
أŸغ -رب أل -ع -رب -ي رسش -ال -ة م -ف -ت -وح -ة أ¤
ألرئيسض ألفرنسشي إأÁانويل ماكرون عششية
زيارته أ ¤أŸغرب  14و 15جوأن للتنديد
بـ «ألقمع ‘ ألريف» ومطالبته بـ «ألتدخل
حول ألنتهاكات للحريات أألسشاسشية و”
ت -وق -ي -ف زع -ي-م أ◊رأك ن-اصش-ر أل-زف-زأ‘
ألذي يقود منذ أكتوبر  2016ألحتجاج
ألششعبي ‘ أŸنطقة بعد مقاطعته خطبة
رسش -م -ي -ة ‘ مسش -ج -د ،ب -ت -ه-م-ة «أŸسش-اسض
بسش Ó-م -ة أل -دول-ة أل-دأخ-ل-ي-ة» .أزأء ح-رك-ة
ألح- -ت- -ج- -اج ه- -ذه أصش- -درت ألسش- -ل- -ط -ات
أŸغربية ألكث Òمن ألتصشريحات ألرسشمية
‘ ألسشابيع أألخÒة سشلسشلة من أŸششاريع
أل-ت-ن-م-وي-ة ل-ل-م-ن-ط-ق-ة م-ع-تÈة أنها «أولوية
أسشÎأتيجية» ،وأكدت أنها «تششجع ثقافة
أ◊وأر» .غ Òأن ألوأقع أŸيدأ ،Êيثبت
عكسض ذلك بحسشب أŸتظاهرين ،خاصشة
وأن أل- -دول- -ة ت -ت -ب -ن -ى أŸق -ارب -ة أألم -ن -ي -ة
وألسشتمرأر ‘ ألعتقالت كخيار أسشاسشي
‘ ألتعامل مع أŸطالب أŸششروعة وعلى
رأسشها إأطÓق سشرأح أŸعتقل.Ú

لربع أامهلتها  10أايام للرد
الدول ا أ

قطر تسستلم  13طلبا ◊ل األزمة

ذك- -ر مسض -ؤوول م -ن دول -ة م -ن أارب -ع
دول ت-ق-اط-ع ق-ط-ر ل-دع-م-ه-ا اŸزع-وم
لره- -اب إان ه- -ذه ال- -دول أارسض- -لت
ل --إ
للدوحة قائمة تشضمل  13مطلبا منها
إاغ- - -لق ق- - -ن- - -اة ا÷زي- - -رة وخ - -فضض
مسضتوى العلقات مع إايران.
قال أŸسشؤوول لرويÎز إأن ألقائمة ألتي
أع -دت -ه -ا ألسش -ع -ودي -ة وأإلم-ارأت أل-ع-رب-ي-ة
أŸتحدة ومصشر وألبحرين تششمل كذلك
مطالب بإاغÓق قاعدة عسشكرية تركية ‘
ق-ط-ر وتسش-ل-ي-م أل-دوح-ة ج-م-ي-ع أŸصشنفÚ
ب- -أان -ه -م إأره -اب -ي -ون ‡ن ي -وج -دون ع -ل -ى
أرأضش -ي -ه -ا .تسش -ل -مت ق -ط -ر أل -ق-ائ-م-ة م-ن
أل-ك-ويت أل-ت-ي ت-ت-وسش-ط ◊ل أل-ن-زأع وت-اب-ع
أŸسشؤوول دون أÿوضض ‘ ألتفاصشيل أن
أل -دول أألرب-ع أم-ه-لت ق-ط-ر ل-ت-ن-ف-ي-ذ ه-ذه
أŸطالب عششرة أيام من تاريخ تقدÁها
وإأل أصش -ب -حت لغ -ي -ة ‘ .أŸق -اب-ل أع-ل-ن
وزير ألدولة للششؤوون أÿارجية أإلمارأتي،
أن - -ور ق- -رق- -اشض ،أمسض أن ق- -ط- -ر سش- -ربت
أŸطالب أÿليجية ،وهذأ يع Èعن عمق
أألزمة ،قائ ًÓإأن «تسشريب أŸطالب يسشعى
إلفشش -ال أل -وسش -اط -ة .ك -ان م-ن أألع-ق-ل أن
ت -ت -ع -ام -ل أل -دوح-ة م-ع م-ط-الب ومشش-اغ-ل
جÒأن -ه -ا ب -ج -دي-ة» ،وك-تب ق-رق-اشض ع-ل-ى
توي Îأن «عودة قطر للمظلة أÿليجية
مششروطة» .كان وزير أÿارجية ألقطري

ألششيخ ﬁمد بن عبد ألرحمن آأل ثا Êقد
رفضض أتهام بÓده بدعم أإلرهاب .أوضشح
‘ مقابلة صشحفية أن ألدور ألقطري ‘
أÛتمع ألدو‹ فاعل ومششهود له .وششدد
أل -وزي -ر أل -ق -ط-ري ع-ل-ى أن دول-ة ق-ط-ر ⁄
تدعم أية تنظيمات إأرهابية.
قال وزير ألدفاع ألÎكي فكري إأششيق
أمسض ،إأن ب Ó-ده ل ت -ع -ت -زم إأع -ادة ت -ق-ي-ي-م
ق -اع -دت -ه -ا أل -عسش -ك -ري -ة ‘ ق -ط-ر وإأن أي
مطلب بإاغÓق ألقاعدة سشيمثل تدخ‘ Ó
أل -عÓ-ق-ات ب Úأل-ب-ل-دي-ن .وأضش-اف أل-وزي-ر
لتلفزيون (إأن.تي )‘.إأنه  ⁄ير أي طلب
بإاغÓق ألقاعدة .وأضشاف خÓل أŸقابلة
«ألقاعدة ألعسشكرية ‘ قطر قاعدة تركية
وهي قاعدة سشتحافظ على أألمن ‘ قطر
وأŸنطقة».

مناورات عسسكرية قطرية-فرنسسية
أعلنت مديرية ألتوجيه أŸعنوي بوزأرة
أل -دف -اع أل -ق -ط -ري -ة ع -ن ت -ن-ظ-ي-م أل-ق-وأت
أل-ب-ح-ري-ة أل-ق-ط-ري-ة ون-ظÒت-ه-ا أل-ف-رنسشية
ل-ت-دري-ب-ات عسش-ك-ري-ة ‘ أŸي-اه أإلق-ل-ي-مية
ششمال قطر .أوضشحت أŸديرية ‘ بيان
أوردته ،أمسض أألول ،وكالة أألنباء ألقطرية
(ق -ن -ا) أن أل -ت -دري -ب -ات شش -م -لت م -ن-اورأت
بحرية للتدريب على أإلبحار ‘ أŸياه

ألضشحلة وألتزود بالوقود ‘ عرضض ألبحر.
أضشاف بيان أŸديرية أن هذه ألتدريبات
ت -ه -دف إأ« ¤ت -ط -وي -ر وت -وح -ي-د م-ف-اه-ي-م
ألبحرية ألتطبيقية» ،فضش Óعن «تدريب
أألط-ق-م أل-ق-ط-ري-ة وأل-ف-رنسش-ي-ة على طرق
أإلسشناد أ÷وي أıتلفة وﬁاكاة إأطÓق
صش -وأري -خ م -ن أŸدف -ع -ي -ة م -ن ع -ل -ى مÏ
ألسشفن أ◊ربية».

لنسضا ‘ Êاليمن
تفاقم الوضضع ا إ

ﬂاوف من Œاوز وباء
الكولÒا  300أالف حالة

ي -خشش -ى أن ت -ت -ج -اوز أإلصش-اب-ات ب-وب-اء
ألكولÒأ  300ألف حالة ‘ أليمن ألذي
يششهد نزأعاً مسشلحًا بنهاية أوت من 193
ألف حالة ‘ ألوقت أ◊ا‹ ،وفق منظمة
أأل· أŸتحدة للطفولة (أليونيسشيف).
ق-الت أŸت-ح-دث-ة ب-اسش-م أل-ي-ون-يسش-يف
مÒي -تسش -ل ريÓ-ن-و ‘ أتصش-ال ه-ات-ف-ي م-ع
صشحافي ‘ Úجنيف «أألرجح أن نصشل
بنهاية أوت إأ 300 ¤ألف» حالة .تو‘
 1265شش -خصشً-ا ج-رأء أل-ك-ولÒأ ‘ أل-ي-م-ن
منذ إأعÓن تفششي ألوباء ‘ أفريل.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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سسÓمة :مصسلحة الليبي Úعلى رأاسس اهتماماتي
التسسوية السسياسسية اÿيار ا◊تمي
ل‡ي ا÷دي -د إا¤
ت -ع -ه -د اŸب -ع -وث ا أ
ل -ي -ب -ي -ا غسض -ان سض-لم-ة ،ب-وضض-ع مصض-ل-ح-ة
ال-ل-ي-ب-ي Úع-ل-ى رأاسض اه-ت-م-اماته ،وأاثنى
ع-ل-ى ال-ث-ق-ة ا÷م-اع-ي-ة ال-ت-ي ح-ظ-ي بها
لم -ن ال -دو‹ ،ف -ي -م -ا
لعضض- -اء ›لسض ا أ
أ
رح- -بت ال- -ك- -ث Òم- -ن ال- -دول ب -اخ -ت -ي -ار
سض -لم -ة ل -ل-م-نصضب .ق-ال سض-لم-ة ‘ ،أاول
تعليق رسضمي منه يعقب تكليفه من قبل
ل‡ي
ل· اŸت -ح -دة Ÿنصضب اŸب -ع -وث ا أ
ا أ
لŸاÊ
إا ¤ل -ي -ب -ي -ا خ -ل -ف -ا ل-ل-دب-ل-وم-اسض-ي ا أ
مارتن كوبلر ،أان شضغله الشضاغل سضيكون
مسض - -اع - -دة ال - -ل - -ي- -ب- -ي Úع- -ل- -ى –ق- -ي- -ق
مصضلحتهم العليا.
ك -تب ‘ ت -غ -ري -دة ع -ل -ى حسش -اب-ه أل-رسش-م-ي
·Ó
ب -ت -وي« ،Îأشش -ك -ر ألسش -ي -د أألم Úأل -ع-ام ل -أ
أŸتحدة على قرأره ،و›لسض أألمن على ثقته
أ÷م-اع-ي-ة ،وأع-د أل-ل-ي-ب-ي Úدون أسش-ت-ث-ن-اء ب-أان
مصشلحة بÓدهم ‘ رأسض أهتماماتي».
حظي تعي ÚسشÓمة كبعوث أ‡ي إأ ¤ليبيا
بÎحيب دو‹ ،وعÈت بريطانيا وإأيطاليا عن
دعمهما له من أجل ألنجاح ‘ مهمته ،وأكدتا
على أن أ◊ل ‘ ليبيا ،ل يجب أن يخرج عن
أ◊وأر ألسشياسشي ألششامل.
ق -ال وزي -ر أÿارج -ي-ة ألÈي-ط-ا Êب-وريسض
ج -ونسش -ون ‘ ،ب -ي -ان نشش -ر ع -ل -ى م -وق-ع وزأرة
أÿارجية ألÈيطانية« :أرحب بتعي Úغسشان
ÓمÚ
سشÓمة لتو‹ منصشب أŸبعوث أÿاصض ل أ
 ·ÓأŸتحدة إأ ¤ليبيا ،ورئاسشة بعثة
ألعام ل أ
أأل· أŸت -ح -دة ل -ل -دع -م ‘ ل -ي -ب -ي-ا» .أضش-اف
جونسشون أن «سشÓمة سشيجلب معه ثروة من
أÈÿة ‘ ›ا‹ أÿدمة ألعامة وأألكادÁية
م -دت -ه -ا ث Ó-ث -ة ع -ق -ود ،إأ ¤ج -انب أÈÿة ‘
ألعÓقات ألدولية وحل ألنزأعات».
ق -دم وزي -ر أÿارج -ي-ة ألÈي-ط-ا Êألشش-ك-ر
للمبعوث أأل‡ي ألسشابق مارتن كوبلر لـ»عمله
ألشش -اق وت -ف -ان -ي -ه ‘ أدأء م -ه -ام ع -م-ل-ه ،م-ن-ذ
ن -وف -م Èع -ام  ،2015وأل -ع -م -ل ب  Ó-ك -ل-ل ن-ح-و
مسشتقبل أفضشل ÷ميع ألليبي.»Ú
ق -ال إأن «ب -ري -ط -ان -ي -ا ‘ وأج -ه-ة أ÷ه-ود
أل - -دول - -ي - -ة ل - -ل - -مسش - -اع- -دة ‘ ج- -لب ألسشÓ- -م
وألسش-ت-ق-رأر وأألم-ن أل-ذي-ن يسش-ت-ح-ق-ه-م ك-اف-ة
ألليبي ،Úأألمر ألذي ل Áكن –قيقه إأل فقط
م -ن خ Ó-ل أت -ف -اق سش -ي -اسش -ي شش -ام-ل ‘ إأط-ار

ألتفاق ألسشياسشي ألليبي» ،مضشيفاً أن أŸبعوث
أأل‡ي أ÷دي- - -د وف- - -ري- - -ق أأل· أŸت - -ح - -دة
سش -ي -ك -ون -ان ﬁوري-ن ‘ –ق-ي-ق أل-ت-ق-دم .م-ن
ج- -ان- -ب- -ه ،أع- -ل -ن وزي -ر أÿارج -ي -ة أإلي -ط -ا‹
أ‚يلينو ألفانو «دعم بÓده ألكامل» للمبعوث
أأل‡ي أ÷دي -د إأ ¤ل -ي -ب -ي -ا أل -ل -ب -ن -ا Êغسش -ان
سش Ó-م -ة ،م -ؤوك -دأ «أل -ت -زأم إأي-ط-ال-ي-ا ب-ت-ح-ق-ي-ق
ألسشتقرأر ‘ ليبيا»Ã ،ا ‘ ذلك ع Èدورها
كعضشو غ Òدأئم ‘ ›لسض أألمن هذأ ألعام.

ا÷يشس الليبي يحرز تقدما
أحرز أ÷يشض ألوطني ألليبي تقدما ،أمسض،
بعد أششتباكات صشاحبها تكثيف ضشرباته ألÈية
وأ÷وي- -ة ع -ل -ى أخ -ر م -ع -اق -ل أل -ت -ن -ظ -ي -م -ات
أŸت -ط -رف -ة شش -م -ال ب -ن -غ -ازي Ãن -ط-ق-ة سش-وق
أ◊وت .نقلت قناة (سشكاي نيوز) أإلخبارية
أمسض ،عن مصشادر عسشكرية ميدأنية ،قولها إأن
أ÷يشض أل-ل-ي-ب-ي يسش-ي-ط-ر ع-ل-ى م-ب-ن-ى ﬁك-م-ة
ششمال بنغازي وأŸبا ÊأÛاورة لها ،فيما
ي -ج -ري أل -ع -م -ل ع -ل -ى ت -أام -ي -ن-ه-ا ب-ع-د ه-روب
أŸتطرف Úع Èأنفاق ألصشرف ألصشحي ألتي
تسشتخدم من قبلهم كممرأت –ت أألرضض منذ
أندلع أŸوأجهات.
وك -ان أ÷يشض أل -ل -ي -ب -ي أع -ل -ن  -م -ؤوخ-رأ -
سشيطرته على مبنى أŸرأفق ألعامة ومصشرف
أ÷مهورية ‘ منطقة سشوق أ◊وت

قال أان بلده أاخطأات عندما تدخلت ‘ ليبيا

ماكرون يراجع موقف فرنسسا Œاه األزمة السسورية
رحيل األسسد ليسس شسرطا

أاد ¤ال- -رئ- -يسض ال -ف -رنسض -ي إاÁان -وي -ل
م-اك-رون ،اÿم-يسض ،ب-تصض-ري-ح-ات ل-عدة
صض -ح -ف أاوروب -ي -ة ،أاك-د ف-ي-ه-ا أان رح-ي-ل
لسضد عن سضدة
الرئيسض السضوري بشضار ا أ
لخÒ
ا◊كم ليسض أاولوية ،مضضيفا أان ا أ
ل - -يسض ع- -دوا ل- -ف- -رنسض- -ا .وأاث- -ارت ه- -ذه
ال-تصض-ري-ح-ات ردود ف-ع-ل واسض-ع-ة ،بشض-أان
لزمة.
تغ ÒاŸوقف الفرنسضي من ا أ
ع -ل -ى خ Ó-ف فÎة ح-ك-م أل-رئ-يسض ألسش-اب-ق
ف - - -رأنسش - - -وأ ه - - -ولن- - -د ،ح Úك- - -انت أي- - -ادي
أل-دب-ل-وم-اسش-ي-ة أل-ف-رنسش-ية مكبلة بششرط رحيل
Óزم -ة
بشش- -ار أألسش- -د ع- -ن أ◊ك -م ك -م -خ -رج ل  -أ
ألسشورية ،جاءت تصشريحات ماكرون لتحطم
هذأ «أ◊اجز» ألذي ألزمت باريسض به نفسشها
طيلة ألسشنوأت أÿمسض أŸاضشية.
أعت Èأغلب أÙلل Úأن ما ورد على لسشان
ماكرون يعت»Èمنعطفا حادأ ‘ ألدبلوماسشية
ألفرنسشية ‘ معا÷ة أألزمة ألسشورية» .وبينما
ك- - -انت إأدأرة ه- - -ولن - -د ‘ ألصش - -ف - -وف أألو¤
لرأفضشي بقاء أألسشد ‘ ألسشلطة ،مؤوكدة أنه ل
ي -جب أن ي -ك -ون ج -زءأ م -ن مسش -ت -ق-ب-ل سش-وري-ا
ودأعمة بالسشÓح وأألموأل أŸعارضشة ألسشورية
«أŸع -ت -دل -ة» ،صش-رح م-اك-رون ب-أان-ه  ⁄ي-ق-ل إأن
«إأزأح -ة أألسش -د تشش -ك -ل شش -رط -ا مسش -ب -ق-ا ل-ك-ل
ششيء».
–دث ماكرون عن ضشرورة وضشع خارطة
دبلوماسشية وسشياسشية ‘ سشوريا ،دون أن يحدد
ماذأ Áكن أن تكون عليه تلك أÿارطة .حول
أألولويات أ◊الية ‘ سشوريا ،قال ماكرون:
«خطوطي وأضشحة ،أول ﬁاربة مطلقة لكل
أÛم -وع -ات أإلره-اب-ي-ة ،إأن-ه-م ه-م أع-دأؤون-ا.
ن- -ح- -ن ب- -ح- -اج -ة ل -ت -ع -اون أ÷م -ي -ع م -ن أج -ل
أسشتئصشالهم ،وخصشوصشا تعاون روسشيا».
‘ تصشريحات لعدة صشحف أوروبية ،أول
أمسض ،قال ماكرون إأن «أألسشد عدو للششعب
ألسشوري لكن ليسض عدوأ لفرنسشا ،وإأن أولوية
باريسض هي أللتزأم ألتام Ãحاربة أ÷ماعات

أإلره -اب -ي -ة وضش -م -ان أل تصش -ب -ح سش -وري-ا دول-ة
ف -اشش -ل -ة» .أك -د م -اك-رون« :ن-ظ-رت-ي أ÷دي-دة
للقضشية هي أنني  ⁄أقل إأن رحيل بششار أألسشد
شش -رط مسش -ب -ق ل -ك -ل شش -يء ،أل ⁄ Êأر ب -دي Ó-
ششرعيا له» ،وأضشاف« :إأن هذه أŸسشأالة –تاج
إأ ¤خ -ارط -ة ط -ري -ق دب-ل-وم-اسش-ي-ة وسش-ي-اسش-ي-ة،
ألقضشية ل Áكن حسشمها بنششر قوأت عسشكرية
فقط ،فهذأ خطأا أرتكبناها معا».
أوضشح ماكرون قائ« :Óأولوياتي أألسشاسشية
وأضشحة ،أولها حرب كاملة ضشد أ÷ماعات
أإلره - -اب - -ي - -ة ،ف - -ه - -ي ع - -دون- -ا» .أضش- -اف أن
«ألهجمات ألتي ششهدتها فرنسشا ورأح ضشحيتها
 230قتي Óجاءت من تلك أŸنطقة ،فنحن
نحتاج إأ ¤تعاون أ÷ميع ،وبخاصشة روسشيا،
للقضشاء على تلك ألج ماعات».
رد أŸع -ارضش -ة ألسش -وري -ة ع-ل-ى تصش-ري-ح-ات
م -اك -رون  ⁄ي -ت -أاخ -ر ك -ثÒأ ،ح-يث ك-تب عضش-و
ألئتÓف ألسشوري أŸعارضض أحمد رمضشان ‘
تغريدة على توي« Îعار على فرنسشا أل يرى
رئ -يسش -ه -ا إأÁان-وي-ل م-اك-رون ،بشش-ار ع-دوأ ل-ه-ا
وللبششرية».
يرى بعضض أÙلل Úأن تصشريحات ماكرون
أألخÒة تعكسض تغÒأ ‘ موأقفه ألتي كان قد
أع- -ل- -ن ع- -ن- -ه -ا ح Úك -ان م -رشش -ح -ا ل -رئ -اسش -ة
أ÷مهورية .فماكرون أŸرششح كان قد ششدد
على ضشرورة أن يدفع نظام بششار أألسشد ثمن
جرأئمه ‘ سشوريا خاصشة أسشتخدأم أسشلحة
كيميائية ضشد ششعبه.
‘ سش- -ي- -اق ،ح- -ذر م- -اك- -رون م -ن ت -ك -رأر
«ألسشيناريو» ألليبي ‘ سشوريا قائ« :Óل Áكن
تصشدير ألدÁقرأطية من أÿارج دون مششاركة
ألششعوب ..فرنسشا  ⁄تششارك ‘ حرب ألعرأق،
وكانت على حق .لكنها أخطأات عندما دخلت
أ◊رب ‘ ليبيا .فأاية كانت نتائج ألتدخل ‘
كلتا أ◊التÚ؟ بلدأن مدمر أن تزدهر فيهما
›موعات إأرهابية ..ل أريد حدوث ذلك ‘
سشوريا».

ألسضبت  2٤جؤأن  2017م
ألمؤأفق لـ  2٩رمضضان  1٤٣8هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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 15قتي ‘ Óانفجارين إانتحاريÃ Úدينة باراتشصينار
إرت- -ف- -عت حصص- -ي- -ل -ة
ضص- -ح -اي -ا إل -ت -ف -جÒي -ن
إ’نتحاري ،Úأإمسس‘ ،
م -دي -ن-ة «ب-ارإتشص-ي-ن-ار»
شص -م-ال غ-رب ب-اكسص-ت-ان
إ 15 ¤ق -ت-ي Ó-ع-ل-ى
’قل .قال مسصؤؤول ‘
إ أ
إ◊ك-ؤم-ة إلباكسصتانية
وزي - - -ر خ- - -ان وزي- - -ر ‘
تصصريحات صصحفية إن
م-دي-ن-ة « ب-ارإتشص-ي-ن-ار»
ت - - - -ع - - - -رضصت إل- - - -ي- - - -ؤم
ل -ه -ج -ؤم Úإن-ت-ح-اريÚ
’ق -ل 15
أإوق- -ع -ا ع -ل -ى إ أ
ق -ت-ي Ó-إ ¤ج-انب ع-دد
آإخ- - - - - - - - - - - - - -ر م- - - - - - - - - - - - - -ن
إ÷رح- - -ى..مشصÒإ إ¤
أإن إŸدة إل -ف -اصص -ل-ة بÚ
إلتفجÒين  ⁄تتجاوز
ثÓث دقائق.
أوضض- - -ح أŸسض- - -ؤؤول
ألباكسضتا Êأن أ’نفجارين
وقعا ‘ سضؤق شضعبي دون
أن يحدد طبيعة ألهجؤمÚ
أو منفذيهما ،مشضÒأ أإ¤
أن ألبÓد شضهدت ‘ وقت
سض- -اب- -ق ح- -ادث ت- -ف -جÒي

‡اثل ‘ مدينة «كؤيتا».
يشضار إأ ¤أن  25شضخصضا
سضقطؤأ ب Úقتيل وجريح
‘ وقت سض- - - -اب - - -ق ج - - -رأء
أنفجار سضيارة مفخخة ‘
م- -دي -ن -ة «ك -ؤي -ت -ا» ج -ن -ؤب
غربي باكسضتان.

عنصصر من طالبان يقتل 4
من زمÓئه وينضصم لـ
«داعشش» ا’رهابي
ق -ام ع -نصض-ر م-ن ح-رك-ة
ط -ال -ب -ان ب-ق-ت-ل أرب-ع-ة م-ن
مسض - - -ل- - -ح- - -ي أ◊رك- - -ة ‘
مقاطعة جاوزجان ،شضمال
أف- -غ- -انسض- -ت -ان وأنضض -م إأ¤
تنظيم «دأعشش» أ’رهابي
‘ أŸن- - -ط- - -ق - -ة ،ب - -حسضب
مسض- -ؤؤول ﬁل- -ي أف- -غ- -ا.Ê
نقلت قناة (روسضيا أليؤم)
ع- -ن ن- -ائب ق -ائ -د شض -رط -ة
أŸق -اط -ع -ة ع-ب-د أ◊اف-ظ
ك -اشض -ي ق -ؤل-ه أن أŸسض-ل-ح
أقدم على قتل أربعة من
ع-ن-اصض-ر ط-ال-بان أأ’فغانية

أح- -ده- -م ق- -ائ- -د ب -ارز ‘
أ◊ركة ‘ منطقة دأرزأب
شضمال أفغانسضتان .
ك-انت وزأرة أل-دأخ-ل-ية
أأ’ف- -غ- -ان- -ي- -ة ق- -د أع- -ل -نت
مؤؤخرأ مقتل  6عناصضر من
شض-ب-ك-ة ح-ق-ا ،Êم-ن ب-ي-ن-هم
ق- -ي -ادي -ان أث -ن -ان ‘ غ -ارة
جؤية .يشضار إأ ¤أن شضبكة
ح - -ق - -ا Êه - -ي ج - -م - -اع- -ة
مسض- -ل -ح -ة م -تشض -ددة تضض -م
أك Ìمن  10أ’ف مسضلح
م- -ت- -ح -ال -ف -ة م -ع ط -ال -ب -ان
وت - - -تشض - - -ك - - -ل م - - -ن ع- - -دة
›م -ؤع -ات .وت -ت -خ-ذ م-ن
شض - - -م - - -ال وزي - - -رسض - - -ت- - -ان
أل -ب -اكسض -ت -ان-ي-ة أŸت-اخ-م-ة
ل-ل-ح-دود أأ’ف-غ-ان-ية قاعدة
لها ،وتدير هناك مدأرسش
دينية ومعسضكرأت لتدريب
أŸقاتل - Úوفقا لتقارير
أسض -ت -خ -ب -ارأت-ي-ة  -وت-رك-ز
م-ع-ظ-م نشض-اط-ه-ا ‘ شض-رق
أف- -غ- -انسض- -ت- -ان وأم -ت -د إأ¤
و’يات أخرى مثل وردك
خلد.

دعما ÷هؤد ﬁاربة إ’رهاب بالسصاحل

إل- -ؤك- -ا’ت /وإف -ق ق -ادة إ’–اد
’وروب -ي ع -ل -ى “دي -د إل -ع -ق -ؤب -ات
إ أ
إ’قتصصادية على روسصيا ،خÓل قمة
ب -روكسص-ل إÿم-يسس .يشص-م-ل أإع-م-ال
’وروب-ي-ة مسص-ت-ق-بل
ج-دول إل-ق-م-ة إ أ
’وروب -ي ب-ع-د إلÈي-كسص-يت
إ’–اد إ أ
’ره- -اب وإل -ت -ط -رف،
وم- -ك- -اف- -ح- -ة إ إ
وسص- - -ب - -ل إ◊م - -اي - -ة ‘ إل - -ق - -ط - -اعÚ
إ’قتصصادي وإ’جتماعي.
شض -ددت أŸسض -تشض -ارة أأ’Ÿان -ي-ة أن-غ-يÓ-
مÒك- -ل ع- -ل- -ى ضض -رورة إأع -ط -اء أأ’ول -ؤي -ة
Ÿسض - -ت- -ق- -ب- -ل أ’–اد أأ’وروب- -ي أك Ìم- -ن
ب -ري -كسضت ،ف -ي -م-ا ت-ل-ت-ق-ي رئ-يسض-ة أل-ؤزرأء
ألÈيطانية تÒيزأ ماي ألقادة أأ’وروبيÚ
أÿميسش للمرة أأ’و ‘ ¤بروكسضل منذ
نكسضتها أ’نتخابية .وأفق قادة أ’–اد
أأ’وروب - -ي ع - -ل - -ى “دي - -د أل - -ع - -ق - -ؤب - -ات
أ’ق -تصض -ادي -ة أل -ق-اسض-ي-ة أŸف-روضض-ة ع-ل-ى
روسض -ي -ا فÎة سض -ت -ة أشض -ه-ر ،بسض-بب دوره-ا
أŸفÎضش ‘ ألنزأع أأ’وكرأ.Ê
أع -ل-نت م-اي أل-ت-ي ت-ت-ع-رضش لضض-غ-ؤط
قؤية من كل أ÷هات ،منذ أن خسضرت
غالبيتها ألŸÈانية أن مهمتها ‘ بروكسضل
سض -ت-ك-ؤن –دي-د خ-ط-ت-ه-ا ◊م-اي-ة ح-ق-ؤق
م -ؤأط -ن -ي أ’–اد أأ’وروب -ي ب -ع -د خ -روج
ألبÓد من أ’–اد أأ’وروبي .لكن مÒكل،
أق - -ؤى ق - -ادة أوروب - -ا ،أوضض- -حت أن ه- -ذه
أŸسضأالة ’ تتصضدر برنامج عملها مؤؤكدة
ع -ل -ى ع Ó-ق-ات ب-رل Úأل-ق-ؤي-ة م-ع ف-رنسض-ا
ورئيسضها أ÷ديد إأÁانؤيل ماكرون.
قالت مÒكل« :بالنسضبة ‹ ،أأ’ولؤية
ه-ي ل-ت-ح-دي-د مسض-ت-ق-ب-ل أ’–اد أأ’وروبي
بـ 27دولة ،وليسش أŸفاوضضات مع بريطانيا
حؤل خروجها ( )...نريد أن ‚ري هذه
أŸفاوضضات بانفتاح ،إأ’ أن علينا أن نركز
قبل كل شضيء على مسضتقبل ألدول ألـ.»27
ت -اب -عت« :أع -ت -ق -د أن أل-دف-ع أ÷دي-د
ألقادم من فرنسضا ،ومن أŸانيا وفرنسضا،
Áكن أن يكؤن جيدأ للجميع».
كان ماكرون قد صضرح قبل ذلك «أن
أأ’ول -ؤي -ة ب -ال -نسض -ب -ة ‹ ه -ي ‘ م -ن -اقشض-ة
مشض- -اري- -ع إ’نشض- -اء صض -ن -ادي -ق ،وم -ن -اقشض -ة
طمؤحاتنا ،وŒنب ألدخؤل أ’يام عدة ‘
ن- -ق -اشش ح -ؤل أل -ت -ف -ك -يك» ‘ ،إأشض -ارة إأ¤
ألنقاشش أŸرتقب ،أÿميسش ،حؤل مكاÊ
نقل هيئت Úتابعت Úل–Óاد أأ’وروبي من
لندن ،إأ ¤مدينت Úأوروبيت Úبعد قرأر
ألÈي - - - -ط- - - -ان- - - -ي Úأÿروج م- - - -ن أ’–اد
أأ’وروب- -ي .وك- -ان تصض- -ؤيت ألÈي- -ط -ان -يÚ
لصضالح أÿروج من أ’–اد أأ’وروبي قبل
سضنة ،أأ’خ ‘ Òسضلسضلة ضضربات للتكتل

أل - -ذي ي - -ؤؤك - -د أآ’ن أن- -ه “ك- -ن م- -ن رصش
صضفؤفه.

حقوق اŸواطنÚ
أع - -ل - -نت تÒي - -زأ م - -اي ،أÿم- -يسش‘ ،
بروكسضل أنها سضتعرضش على نظرأئها من
ق- -ادة دول أ’–اد أأ’وروب- -ي ،م- -ا ت- -ن- -ؤي
أ◊كؤمة ألÈيطانية أتخاذه من إأجرأءأت
بشض -أان أŸؤأط -ن Úأأ’وروب-ي ÚأŸؤج-ؤدي-ن
على أأ’رأضضي ألÈيطانية مع بدء تطبيق
بريكسضيت .قالت ماي ،بعيد وصضؤلها إأ¤
أل-ع-اصض-م-ة أل-ب-ل-ج-ي-ك-ي-ة ل-ل-مشضاركة ‘ قمة
ل- - -ق- - -ادة دول أ’–اد أأ’وروب - -ي «أل - -ي - -ؤم
سضأاعرضش بعضش نؤأيا أŸملكة أŸتحدة»
بهذأ ألشضأان.
ي -ب -ق -ى مصض Òق -رأب -ة ث Ó-ث -ة مÓ-يÚ
أوروب -ي ي -ق -ي -م -ؤن ‘ ب-ري-ط-ان-ي-ا وح-ؤأ¤
مليؤن بريطا Êيقيمؤن ‘ دول أعضضاء ‘
أ’–اد أأ’وروب -ي م -ؤضض -ع ق -ل -ق م-ع ق-رأر
بريطانيا مغادرة أ’–اد.
قالت ماي «هذه مسضأالة مهمة ،وأردنا
أن تكؤن من أول أŸؤأضضيع ألتي تطرح ‘
أŸفاوضضات».
رفضضت ماي ‘ ألسضابق ضضمان حقؤق
رعايا أ’–اد أأ’وروبي ‘ بريطانيا قبل
أ◊صض- -ؤل ع- -ل- -ى ضض- -م- -ان- -ات ب- -خصض -ؤصش
ألÈيطاني ÚأŸقيم ‘ Úأوروبا.
مسضأالة حقؤق ألرعايا هي إأحدى ثÓث
أول -ؤي -ات ‘ م-ف-اوضض-ات ب-ري-كسض-يت أل-ت-ي
أنطلقت رسضميا أ’ثن ،Úإأ ¤جانب كلفة
خ -روج ب -ري -ط -ان -ي -ا م -ن أ’–اد أŸق -درة
بحؤأ‹  100مليار يؤرو .ومسضأالة إأيرلندأ
ألشضمالية ألتي سضتشضكل أ◊دود ألؤحيدة
لÈي- -ط- -ان- -ي- -ا م -ع أ’–اد أأ’وروب -ي ب -ع -د
بريكسضيت.
كان رئيسش أÛلسش أأ’وروبي دونالد
تؤسضك أعرب ‘ وقت سضابق عن أمله ‘
أن ي- -ع- -ؤد ألÈي- -ط- -ان- -ي- -ؤن ع- -ن ق- -رأره -م
أ’نسضحاب من أ’–اد أأ’وروبي وأصضفا
ألفكرة بـ»أ◊لم» ألقابل للتحقق.
ق - -ال ت - -ؤسضك ل- -لصض- -ح- -اف- -ي« :Úب- -عضش
أصضدقائي ألÈيطاني Úسضأالؤ Êإأذأ كان من
أŸمكن ألÎأجع عن بريكسضيت ،وإأن كان
من أŸمكن ألتؤصضل إأ ¤نتيجة تفضضي إأ¤
بقاء أŸملكة أŸتحدة جزءأ من أ’–اد
أأ’وروبي».
أح - -دث ق - -رأر ألÈي - -ط- -ان- -ي ÚأŸؤؤي- -د
لÈي -كسض -يت صض -دم -ة ‘ أوسض -اط أل -ت -ك -ت-ل
ألسضنة أŸاضضية ،لكن ألنكسضة ألتي منيت
ب -ه -ا م -اي ‘ أ’ن -ت -خ -اب-ات أŸب-ك-رة ‘ 8
جؤأن وأفقدت حزبها ألغالبية أŸطلقة ‘

ألŸÈان ،أث -ارت ت -ك -ه-ن-ات ب-أان خ-ط-ط-ه-ا
أŸتعلقة بÈيكسضيت قد تضضعف كثÒأ أو
حتى يتم ألÎأجع عنها كليا.
أأ’سضبؤع أŸاضضي ،أكد كل من ألرئيسش
ألفرنسضي إأÁانؤيل ماكرون ووزير أŸالية
أأ’Ÿا Êوول -ف -غ -ان -غ شض -ؤي-ب-ل-ي-ه أن «أل-ب-اب
م- -ف -ت -ؤح» ل -ب -ق -اء ب -ري -ط -ان -ي -ا ‘ أ’–اد
أأ’وروبي.

نواكشصوط تشصيد بقرار ›لسش اأ’من نشصر قوة ‘ اŸنطقة

اإ’رهاب والدفاع
تعت Èمكافحة أإ’رهاب وألتطرف من
أأ’ولؤيات على جدول أعمال قادة ألدول
أأ’وروبية ‘ ألقمة .سضÒكزون خصضؤصضا
على أŸنصضات أŸسضتخدمة على أإ’نÎنت
ودورها ‘ ألدعؤة إأ ¤ألعنف.
‘ م -ؤأج -ه -ة م -ؤج -ة م -ن أل-ه-ج-م-ات
أ÷ه- -ادي- -ة م- -ن ق -ب -ل أف -رأد ي -ب -دو أن -ه -م
أصض -ب -ح -ؤأ م -ت -ط -رف Úم -ن خ Ó-ل شض -ب-ك-ة
أإ’نÎنت ،دع- -ا أ’–اد أأ’وروب- -ي ق -ط -اع
أŸنصض -ات أل-رق-م-ي-ة أل-ت-ي ت-بث ﬁت-ؤي-ات
عنيفة إأ ¤أإ’حسضاسش بـ»أŸسضؤؤولية».
‘ أسضتنتاجاتها ،دعت دول أ’–اد
أأ’وروب- -ي ق- -ط- -اع أإ’نÎنت إأ ¤ت- -ط- -ؤي- -ر
أدوأت ل- -ل- -كشض- -ف وإأ’زأل- -ة أل- -ت- -ل- -ق- -ائ- -ي -ة
ل-ل-م-ح-ت-ؤي-ات أل-ت-ي –رضش ع-ل-ى أل-ع-ن-ف.
وحذر أ’–اد أأ’وروبي من أنه لن يÎدد
«إأذأ لزم أأ’مر» ‘ ،إأصضدأر تشضريعات حؤل
هذأ أŸؤضضؤع .كما رحب قادة أ’–اد
أأ’وروب -ي ب -تسض -ري-ع مشض-اري-ع ب-ن-اء أل-دف-اع
أأ’وروب -ي ،وه -ؤ ط -م -ؤح ي -ق-ؤضض-ه أ÷م-ؤد
ألسضياسضي منذ عدة عقؤد.
ي -ت -ع -ل -ق أأ’م -ر خصض -ؤصض -ا ب -الصض -ن -دوق
أأ’وروب- -ي ل- -ل- -دف -اع ،وت -ط -ؤي -ر أل -ق -درأت
أل -عسض -ك -ري -ة أŸشضÎك -ة ،أو تسض -ه -ي -ل نشض-ر
«›م-ؤع-ات ق-ت-ال-ي-ة» م-ت-ع-ددة أ÷نسضيات
خÓ- -ل أزم -ة م -ا .ع -ل -ى ج -دول أأ’ع -م -ال
أ÷معة أيضضا سضبل أ◊ماية ‘ ألقطاعÚ
أ’ق -تصض -ادي وأ’ج -ت-م-اع-ي ،م-ث-ل أح-ت-ؤأء
أآ’ث- -ار ألسض- -ل- -ب- -ي- -ة ل- -ل- -ع- -ؤŸة وأل- -تصض -دي
Ÿمارسضات أŸنافسضة غ ÒألنزيهةÁ .كن
أن تشض -م -ل ه-ذه أ◊م-اي-ة أيضض-ا م-ك-اف-ح-ة
ألتغÒأت أŸناخية ألتي سضيتباحث بشضأانها
أل - -ق- -ادة ألـ  28ب -ع-د أنسض-ح-اب أل-ؤ’ي-ات
أŸتحدة من أتفاق باريسش.
‘ م -ا ي -ت-ع-ل-ق ب-روسض-ي-ا ،أع-ل-ن رئ-يسش
أÛلسش أأ’وروب- - -ي دون - -ال - -د ت - -ؤسضك ‘
تغريدة على تؤي Îأن «أ’–اد أأ’وروبي
مدد ألعقؤبات أ’قتصضادية على روسضيا».
وت -ن-ت-ه-ي م-دة أل-ع-ق-ؤب-ات أل-ت-ي تسض-ت-ه-دف
مصضارف خاصضة وشضركات روسضية ‘ قطاع
ألدفاع أوأخر أوت /جؤيلية.

أإك-د وزي-ر إÿارج-ي-ة وإل-ت-ع-اون
إŸؤريتا Êإسصلكؤ ولد أإحمد إزيد بيه
’م - - - -ن إل - - - -دو‹
إن ق - - - -رإر ›لسس إ أ
ب -خصص-ؤصس نشص-ر ق-ؤة ›م-ؤع-ة دول
إلسص - -اح - -ل إÿم - -يسس ي - -ع - -د ‚اح - -ا
للمجمؤعة سصيمنحها مهمة شصرعية
دول -ي -ة ’سص -ت -ك -م -ال ج-ه-ؤد إÛت-م-ع
’ره- -اب ‘
إل - -دو‹ ‘ م - -ك - -اف - -ح- -ة إ إ
إŸنطقة.
أعت Èرئيسش ألدبلؤماسضية أŸؤريتانية
‘ مقابلة خصش بها أذأعة فرنسضا ألدولية
ب- -ث- -ت- -ه ،أمسش أ÷م- -ع- -ة ،أن ه -ذأ أل -دع -م
ألسضياسضي ألذي حصضلت عليه دول ألسضاحل
أÿمسض -ة (م -ؤري -ت -ان -ي-ا وتشض-اد و أل-ن-ي-ج-ر
وبؤركينا فاسضؤ وما‹) من ›لسش أأ’من
«سض -ي -م-ن-ح ه-ذه أل-ق-ؤة أŸشضÎك-ة أŸه-م-ة
شض -رع -ي -ة دول -ي -ة وو’ي -ة وأضض -ح -ة ل -ت-ق-ؤم
باسضتكمال أ÷هؤد ألتي يبذلها أÛتمع
ألدو‹ على أأ’رضش».
كان ›لسش أأ’من ألدو‹ قد أعتمد
أ’رب -ع -اء أŸاضض-ي ق-رأرأ ب-اإ’ج-م-اع ع-ل-ى
مشض -روع ’ئ -ح -ة ع -رضض -ت-ه ف-رنسض-ا ل-دع-م
أن -تشض-ار ق-ؤة أف-ري-ق-ي-ة م-ن دول ›م-ؤع-ة
ألسضاحل أÿمسش ولكن دون أي دعم ما‹
أو ل -ؤج -يسض -ت -ي ل-ه-ذه أل-ب-ع-ث-ة أل-عسض-ك-ري-ة.
أضض-اف رئ-يسش أل-دب-ل-ؤم-اسض-ي-ة أŸؤري-تانية
«هذه هي أÿطؤة أأ’و ¤لبناء هذه ألقؤة
وهي تتعلق بالناحية ألقانؤنية لكن ‘ ما
ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-م-ؤي-ل ف-إان-نا بحاجة إأ ¤أإقناع
أآ’خرين وخصضؤصضا أأ’مريكي Úبأان أأ’من
‘ م- -ن- -ط -ق -ة ألسض -اح -ل ي -ع -ن -ي أأ’م -ن ‘
ألعا .»⁄كانت ألدول أإ’فريقية أÿمسش
ق -د وأف -قت ‘ م -ارسش أŸاضض-ي ب-ب-ام-اك-ؤ

على تشضكيل قؤة من خمسضة آأ’ف عنصضر
م-ك-ل-ف-ة م-ه-م-ة خ-اصض-ة ت-قضض-ي Ãك-اف-ح-ة
أإ’رهاب ‘ أŸنطقة.
يتؤأجد وزير أÿارجية أŸؤريتا‘ Ê
ب- -اريسش ب -دع -ؤة م -ن أŸع -ه -د أل -ف -رنسض -ي
ل -ل-عÓ-ق-ات أل-دول-ي-ة ح-يث ق-دم ﬁاضض-رة
ح -ؤل «م -ؤري -ت -ان -ي -ا وﬁي -ط -ه -ا أأ’م -ن-ي»
أسضتعرضش خÓلها «أŸقاربة أŸؤريتانية
‘ ›اب- -ه -ة أ’ره -اب» ،مÈزأ أل -ظ -روف
أأ’م -ن -ي -ة أŸت -ع -ل -ق -ة ب -اŸؤق -ع أ÷غ -رأ‘
Ÿؤريتانيا وحدودها ودعم أجهزة أأ’من
وأل- -دف- -اع وت- -ع -زي -ز أ◊ك -ام -ة وأ◊ري -ات
أل- - -ع- - -ام - -ة ،ب - -ا’ضض - -اف - -ة إأ ¤أŸك - -اسضب
ألديبلؤماسضية ألتي حققتها
م-ؤري-ت-ان-ي-ا ك-رئ-اسض-ة أ’–اد أإ’ف-ريقي
وت -ن -ظ-ي-م أل-ق-م-ة أل-ع-رب-ي-ة وك-ذلك سض-لسض-ة
ألؤسضاطات ألناجحة ألتي قامت بها.
على صضعيد أخر ،قال أحمد إأزيد بيه
أن Ÿؤريتانيا «أسضبابها أÿاصضة ‘ قطع
أل- -ع Ó-ق -ات أل -دي -ب -ل -ؤم -اسض -ي -ة م -ع ق -ط -ر
وأŸت- - -م- - -ث - -ل - -ة ‘ “ؤي - -ل ه - -ذه أأ’خÒة
Ÿنظمات معروفة ،تهدد أمن مؤريتانيا»
وه-ي م-ن-ظ-م-ات م-ع-روف-ة ب-حسضب أل-ؤزي-ر
لكنه رفضش أن يحددها وأكتفى بالقؤل إأن
بعضضها قد «حظر بالفعل».
رفضش ألؤزير ربط هذأ ألقرأر بالقرأر
ألسضعؤدي أإ’مارأتي قائ« :Óإأن مؤريتانيا
كانت بحاجة إأ ¤درأسضة ألسضياق أإ’قليمي
وألعربي قبل أتخاذ هذأ ألقرأر ألذي كان
ن -اضض -ج -ا ق -ب -ل أأ’زم-ة أأ’خÒة» ،مشض-ددأ
ع -ل -ى أن «أ◊ك -ؤم -ة درسضت بشض -ك -ل ك-اف
كافة أÿسضائر أÎŸتبة عن هذأ ألقرأر
وتأاكدت أنها لن تكؤن مؤؤثرة».
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تغمر ربوع و’ية سسكيكدة أاجواء رمضسانية متميزة ،حيث Áثل هذا الشسهر الكرË
’سسر
بأايامه ولياليه للعائÓت ،فرصسة سسانحة للتضسامن والÎاحم فيما بينهم ،حيث Œتمع ا أ
’طباق التقليدية منها والعصسريةŸ ،د أاواصسر
’كÓت وا أ
حول مائدة إافطار واحدة مليئة با أ
’خوة.
التسسامح وجسسور ا أ
سسكيكدة :خالد العيفة
خÓ-ل السس-ه-رات ال-ل-ي-ل-ي-ة ،ح-يث ي-ت-ح-ول إا ¤ق-ب-ل-ة
للعائÓت من ﬂتلف أاحياء اŸدينة،فهي فرصسة
م -ب -اشس -رة ب -ع -د ا’ن -ت -ه -اء م -ن ال-ف-ط-ور ت-ت-وج-ه مواتية للتنزه وا’سستمتاع بنسسمات البحر ،فبعد أان
ال-ع-ائÓ-ت ال-ت-ي ’ ت-زال م-ت-مسس-ك-ة ب-ت-ع-ال-يم دينها ،تتناول العائÓت وجبة اإ’فطار وفروغ اŸصسلÚ
مباشسرة إا ¤اŸسساجد أ’داء صسÓة الÎاويح ،ومنهم من صسÓتي العشساء والÎاويح ،تبدأا ا◊ركة على
من ’ يفوت فرصسة اŸشساركة ‘ مسسابقات حفظ مسستوى ميناء سسطورة تتزايد شسيئا فشسيئا ،حيث
القرآان ،وبعد ا’نتهاء تتبادل العائÓت الزيارات يشس -ه -د اأ’خ Òت -واف -د اŸئ -ات م -ن ال-ع-ائÓ-ت م-ن
وت -ت -ج -اذب أاط -راف ا◊ديث ‘ ،أاج-واء ح-م-ي-م-ي-ة ﬂت- -ل -ف اŸن -اط -ق ،أاي -ن يÎاءى ل -ل -زائ -ر ال -وف -ود
يطبعها وجود موائد ‡يزة با◊لويات التقليدية البشسرية التي Œوب ﬂتلف أاماكن اŸيناء مشسيا
مثل اŸقروط والقراقشص وكذا الفÓن والشساي ،ع -ل -ى اأ’ق-دام ،ف-ال-ت-م-ت-ع ب-نسس-م-ات ال-ب-ح-ر وروع-ة
وه -ن -اك ح -ل -وي -ات ’ ي -جب أان ت -غ -يب ع -ن م-ائ-دة اŸك -ان ت -نسس -ي -ه -م ج -زءا ك -بÒا م -ن الضس -غ -وط -ات
السسهرة مثل الز’بية ‘ ،ح Úيفضسل البعضص منهم اليومية ،وتلجأا بعضص العائÓت لتناول اŸثلجات
خ -اصس -ة الشس -ب -اب قضس -اء سس -ه-رات-ه-م ‘ اŸق-اه-ي ،واŸرطبات أاو الشساي واŸكسسرات ‘ اŸقاهي
واŸطاعم اŸوجودة باŸيناء ،ورغم ما سسبق إا’ أان
فأاماكن الÎفيه شسبه منعدمة خصسوصسا لي.Ó
ويعرف وسسط مدينة سسكيكدة خÓل سساعات بعضص النقائصص ’ تزال تؤورق الوافدين على اŸيناء
الليل من شسهر رمضسان ،ازدحاما مروريا وحركية ويؤوكدون أان هذا الصسرح Áكن له أان يتحول إا¤
للعائÓت إا ¤غاية السساعات اأ’و ¤من الصسباح ،قبلة سسياحية وعائلية أاو ‘ ¤الو’ية.
Óشس -ارة ،السس -ل -ط-ات اأ’م-ن-ي-ة ال-و’ئ-ي-ة ق-امت
ل -إ
ح - -يث ي- -ت- -ه- -افت اŸئ- -ات م- -ن اŸواط- -ن Úع- -ل- -ى
اÓÙت التجارية من أاجل التسسوق ،خصسوصسا ‘ بإاجراءات خاصسة لتأام Úميناء سسطورة ،حيث ”
اأ’يام اأ’خÒة من الشسهر الفضسيل ،أاما بالقرب من تسسخ Òقوات شسرطة من الفطور إا ¤غاية السسحور
اŸلعب البلدي بحي  20أاوت  55فيسسجل ازدحاما لتأام ÚالعائÓت اŸتوافدة للميناء.
مروريا كبÒا منذ بداية شسهر رمضسان ،لكن اأ’مر
يتفاقم خÓل عطلة نهاية اأ’سسبوع ،ما اسستدعى
حضس -ور مصس -ال -ح اأ’م -ن ل -ت -ن -ظ-ي-م اŸرور ب-ن-ق-ط-ة
وليسص ببعيد تتحول شسواطئ مدينة سسكيكدة
الدوران الواقعة باŸكان.
Óف-ط-ار ل-ب-عضص
ويشستد اختناق ا◊ركة اŸرورية خاصسة ع Èق -ب -ي-ل ادان اŸغ-رب ،إا ¤أام-اك-ن ل -إ
الشسارع الرئيسسي ديدوشص مراد أاو طريق اأ’قواسص العائÓت ،بسسبب موجة ا◊ر التي تنتاب اŸنطقة
وذلك على مدار اليوم ،وما يزيد الط Úبلة كون خ- -اصس- -ة أان الشس- -ه- -ر ت- -زام- -ن م- -ع ب- -داي -ة م -وسس -م
اŸركبات تصسطف على حافتي طريق اأ’قواسص ا’صس -ط -ي -اف ،ح -يث ي -ت-ج-نب اŸواط-ن-ون اÿروج
وسسط اŸدينة دون حراك Ÿدة طويلة رغم أان نهارا ،فتصسبح اأ’حياء شسبه فارغة من شسدة ا◊ر،
هذه الطريق ضسيقة و’ تسستوعب هذا الكم الهائل لتخرج من هدوئها إا ¤الصسخب وا◊يوية لي،Ó
من اŸركباات ما يعرقل حركة اŸرور خصسوصسا فتجد العديد من اأ’شسخاصص يتجهون مباشسرة بعد
‘ فÎة ب -ع -د ال -ظ -ه -ر ع -ن -دم -ا يشس -رع ال-ك-ث Òم-ن اإ’فطار إا ¤الشسواطئ.
و’ ي -ق -تصس -ر ارت -ي -اد الشس -واط -ئ ع -ل-ى ال-رج-ال
السسكان ‘ الذهاب للتسسوق وسسط اŸدينة ‘ ظل
ا’رت- -ف- -اع اÙسس -وسص ‘ درج -ات ا◊رارة ،وك -ذا وحسسب ،وإا‰ا اأ’مر يتعدى إا ¤العائÓت ،التي
وجدت ضسالتها هناك ،بل العديد منها وجدت
معدل الرطوبة.
ووجد بعضص الشسباب ‘ توافد العائÓت فرصسة ضسالتها ‘ اإ’فطار على الرمال ،خاصسة ‘ ظل
لكسسب بعضص اŸال ،حيث أاصسبحوا يقومون بكراء ان -تشس -ار اأ’م -ن ع Èالشس -واط -ئ ،وه -و اأ’م-ر ال-ذي
Óطفال على اسستحسسن من قبل الوافدين على امتداد شسواطئ
سسيارات كهربائية صسغÒة ﬂصسصسة ل أ
مسستوى بعضص السساحات مقابل مبالغ قليلة ‘ ،سسطورة بسسكيكدة ،حيث ’حظنا وجود عشسرات
وقت يظل فيه التوافد اأ’ك Èعلى Óﬁت بيع وهي تصسطحب طعام اإ’فطار هرًبا من حرارة
اÓŸبسص وÓﬁت اŸث - -ل - -ج- -ات ،أام- -ا اŸق- -اه- -ي اŸنزل ،لتنعم بنسسمات هواء عليل ،ومياه منعشسة.
كما يتزايد اإ’قبال على اŸثلجات منذ أاول يوم
فتعرف هي اأ’خرى إاقبا’ كبÒا ،خصسوصسا بعد
ا’ن- -ت- -ه- -اء م- -ن أاداء صسÓ- -ة الÎاوي -ح ،ح -يث ت -ع -ج من شسهر رمضسان لتزامنه هذه السسنة مع فصسل
ب -اŸواط -ن Úل -ل -ج-ل-وسص وت-ب-ادل أاط-راف ا◊ديث ،الصس -ي -ف ال -ذي ي -تضس -اع -ف ف -ي -ه ع -ادة اسس-ت-هÓ-ك
اŸثلجات ،واŸلفت هده اأ’يام اأ’خÒة من شسهر
وأاحيانا من أاجل متابعة مقابÓت كرة القدم.
ك-م-ا يشس-ه-د م-ي-ن-اء سس-ط-ورة ح-رك-ي-ة غ Òع-ادية رمضس -ان إاق-ب-ال الصس-ائ-م Úع-ل-ى ت-ن-اول اŸث-ل-ج-ات

حركة اŸواطن Úتسستمر
إا ¤مـ ـ ـ ـ ـا بعد ال ّسسح ـ ـ ـ ـور

انتشسار ظاهرة موائد اإلفطار
Ãختلف الأحياء واŸسساجد

وأاصس -ح -اب Óﬁت ه -م اŸسس -ت -ف-ي-د اأ’ك Èم-ن
اإ’قبال اŸتزايد للمواطنÚ
ع - -ل - -ى شس- -راء
اŸثلجات،
ح- - -يث أاك - -د
بعضسهم
أان-ه-ا ت-ن-فذ
سسويعات
قبل

اإ’ف- -ط- -ار ،ك- -م -ا
ي- -ق- -ول صس- -احب ﬁل ل -ب -ي -ع اŸواد
ال -غ -ذائ -ي-ة «الصس-ائ-م ‘ Úرمضس-ان ي-فضس-ل-ون ع-ادة
ا◊لويات التقليدية أاو ا◊لويات اأ’خرى كحلوة
الÎك وغÒها ،لكنني ’حظت أان اŸثلجات هي
اأ’ك Ìطلبا ‘ رمضسان خÓل السسنوات ا’خÒة،
ح -يث تشس -ه -د إاق -ب -ا’ ك -بÒا ع -ل -ي-ه-ا سس-اع-ات ق-ب-ل
اإ’فطار فتنفذ كل اأ’نواع بسسرعة».
ومن خÓل جولة قامت بها جريدة «الشسعب»

ع-ل-ى ال-ك-ث Òم-ن ال-ع-ادات الصس-ي-ف-ي-ة ل-ل-مواطن،Ú
حيث أاصسبح «كورنيشص سسطورة» مÓذ العائÓت
ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤اÓÙت اŸت -واج -دة Ãخ -ت -ل -ف،
أاحياء اŸدينة بحي اŸمرات و 20أاوت  ،55أاو
«بالكور» وسسط اŸدينة القدÁة.
وأانت ن - - -ت- - -ج- - -ول ‘ شس- - -وارع دي- - -دوشص م- - -راد
«اأ’قواسص» تÓحظ الديكور الذي صسنعته مÓبسص
العيد ‘ اÓÙت ،حيث تدب ا◊ركة ‘ الشسوارع
وخارج البيوت واŸسساجد بصسفة خاصسة ‘ النصسف
ال- -ث -ا Êم -ن رمضس -ان ،وت -ت -م -ي -ز ب -ح -رك -ي -ة ‡ي -زة
واسستثنائية ،اسستعدادا لÓحتفال بعيد الفطر ،كما
تنشسط اÓÙت التجارية واأ’سسواق إا ¤سساعات
م -ت -أاخ -رة م -ن ال -ل-ي-ل ،مشس-ه-د ي-ج-م-ع ب Úال-ت-ج-ارة
والتجوال والسسهر ،و–رصص العائÓت على شسراء
لباسص جديد أ’فرادها ،وخاصسة اأ’طفال الصسغار
Ãناسسبة العيد.
Ãدينة
سس -ك -ي -ك -دة ب -ع -د اإ’ف-ط-ار
وجدت أان العديد من العائÓت السسكيكدية
تغادر بيوتها نحو الشسارع لي ،Óحيث يجد فيه
الكثÒون مبتغاهم ،على اأ’قل من حيث تغي Òا÷و
مشسيا على اأ’قدام قبل الوصسول إاÓﬁ ¤ت بيع
اŸثلجات ،التي احتلت الصسدارة ‘ مبيعات ليا‹

األسسر الوهرانية تسستعد لسستقبال العيد

–رصص ال- - -ع- - -ائÓ- - -ت ال- - -وه- - -ران - -ي - -ة
ع -ل -ى –ضس Òا◊ل -وي -ات ال -ت -ق -ل-ي-دي-ة،
ل -ت-ق-دÁه-ا صس-ب-ي-ح-ة ال-ع-ي-د م-ع الشس-اي
والقهوة ،حيث تك Ìالزيارات والتهاÊ
بهذه اŸناسسبة الدينية ،ومن أاشسهر ما
ي-ق-دم ا◊ل-وي-ات اŸصس-ن-وع-ة ب-ال-ت-م-ر،
البقÓوة وكعك العيد وحلويات الطورنو
وغÒه- - - -ا م- - - -ن اأ’ن- - - -واع
واأ’شسكال
ال- -ت -ي ت -ك -ون
حاضسرة
«ب -ق -وة» ع-ل-ى
اŸائ- -دة ،أام- -ا

كورنيشص سسطورة ،وا÷هة الشسرقية من اŸدينة
بطريق اŸاعز وشساطئ العربي بن مهيديŒ ،د
الشس- -ب- -اب والشس -ي -وخ مصس -ط -ف ‘ Úشس -ك -ل ط -وابÒ
حامل Úصسنارتهم حديثة كانت أام تقليدية وهم
يرمون بخيوطهم ‘ انتظار ما يصسطادونه ،وذلك
ليسص فقط لشسغل الوقت ‘ انتظار آاذان اŸغرب
وإا‰ا ل -ل -راح -ة وا’سسÎخ -اء وا’سس -ت -م-ت-اع ب-نسس-م-ة
ال - -ب - -ح- -ر خصس- -وصس- -ا ‘ أاي- -ام ا◊ر ،وŒد ه- -ؤو’ء
اŸهوسس Úبالصسيد ‘ أاغلب اأ’حيان بعد صسÓة
العصسر يتوافدون أافواجا على الشسواطئ الصسخرية
باأ’خصص ،ليختار كل واحد منهم مكانا ،ومنهم من
يختار النزول إا ¤الشساطئ.

م -ب -اشس -رة ب -ع -د اإ’ف -ط -ار‡ّ ،ا أادى ‘ ال-ك-ث Òم-ن
السسهرات إا ¤نفاد ه بسسرعة من بعضص اÓÙت
Ãدينة سسكيكدة ،خاصسة أامام مغادرة عدد كب Òمن
العائÓت لبيوتهم للتنزه وا’سستمتاع بوقت يقضسونه
‘ تناول ا◊لويات وخاصسة اŸثلجات التي احتلت
الصسدارة ‘ مبيعات ليا‹ رمضسان.

متم ّسسكة بعادات عريقة مقّدسسة

وهران  :براهمية مسسعودة

حلويات العيد

سسهرات بنكهات ‡ّيزة وسسط العائلت

اإلفطار على رمال الشّسواطئ
يتحّول إا ¤عادة

ل-ع-ي-د ال-ف-ط-ر أاو ال-ع-ي-د «الصس-غ»Ò
ك- -م- -ا يسس- -م- -ى ن- -ك- -ه- -ة خ- -اّصس- -ة ‘
’سس- -ر
وه- -ران ،ح- -يث ت- -تسس- -اب- -ق ا أ
’عداد ما لذ وطاب من ا◊لويات
إ
‘ أاجواء مفعمة بالفرحة الغامرة
وال -روح -ان -ي -ة الصس-اف-ي-ة ،وم-ازال
سسكان الباهية متمسسك Úبالعادات
وال - -ت - -ق - -ال - -ي - -د رغ - -م ال- -ت- -غÒات
ا’ج - -ت - -م - -اع- -ي- -ة وال- -ت- -ح- -دي- -ات
اŸادّية.

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

«الشسعب» ترصسد ليا‹ رمضسان بسسكيكدة
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‘ وقت ال -غ -داء ،ف-أاغ-لب ال-وه-ران-ي-ات
ي -ف ّضس -ل-ن –ضس« Òال-كسس-كسص» اح-ت-ف-ا’
بالعيد.
من خÓل Œوالنا ‘ بعضص اأ’سسواق
اÙلّية ومنها سسوق اŸدينة ا÷ديدة
و»’باسستي» و»الدرب» وبعضص اŸراكز
التجارية اŸعروفة’ ،حظنا ارتفاعا ‘
أاسسعار أاغلب اŸسستلزمات واŸواد التي
ت- -دخ- -ل ‘ صس- -ن -اع -ة ا◊ل -وي -ات م -ث -ل
الكاوكاو واللوز وا÷وز والفسستق.
ل -فت ان -ت-ب-اه-ن-ا أاّن السس-وق غ Òم-ك-ت-ظ
على غ Òالعادة ‘ السسنوات اŸاضسية،
م -ع تسس -ج -ي -ل ت -ب -اي-ن بسس-ي-ط ‘ درج-ة
اإ’قبال ب ÚالفÎة الليلية والصسباحية.
كما ’حظنا تقاربا ب Úأاسسعار لوازم
ا◊ل- -وي- -ات ،ع- -دا اŸكسس- -رات وال- -ت- -ي
تعرف تباينا ملحوظا مع ارتفاع كبÒ
أ’سسعارها برره التجار بحيازة بعضسهم
لسس -ل -ع ﬂزن -ة ” اق -ت -ن -اؤوه -ا ب -أاسس-ع-ار
منخفضسة أاو فاسسدة ’ تراعي شسروط
حة.
السسÓمة والصس ّ
هذا التفسس ⁄ Òيقنع بعضص الزبائن
مرجع ‘ Úتصسريحاتهم لـ «الشسعب»،
الزيادة للمضساربة تقÎن بزيادة الطلب.
أاسس-ع-ار م-ل-ت-ه-ب-ة وق-ف-ن-ا ع-ن-دها فالفول
السسودا Êيباع بـ  260دج بالقشسرة وبـ
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 2٩0دج دون قشس- -رة وب- -ن -فسص ال -ث -م -ن
ت- -ق -ري -ب -ا بسس -وق «ال -درب» وبـ  280دج
ب- -ال -قشس -رة بسس -وق «’ب -اسس -ت -ي» وبـ 300
دينار بدون قشسرة ،بينما أاخرى تعرضسه
بـ  2٩0و 320دج ،أاما بالنسسبة لكل من
اللوز والفسستق والقرقاع وا÷وز والتي
ليسست ‘ متناول الطبقة البسسيطة و’
حتى
اŸتوسسطة،
فتعرضص
بأاسسعار
خ -ي -ال -ي -ة ،ع -ل-ى غ-رار ال-فسس-ت-ق وال-ذي
ت - -راوح سس - -ع- -ره ب 3500 Úو 3800دج
ومادة اللوز ب 1300 Úدج و 1400دج.
مع العلم أاّننا  ⁄نلمسص تغيÒا كبÒا ‘
بقية اŸسستلزمات اأ’خرى ،فمث Óجوز
الهند تباع بـ  600دج للكلغ والعسسل بـ
 350دج لعلبة بوزن  3كلغ والشسكو’طة
ب -أان -واع-ه-ا م-ا ب 120 Úح-ت-ى  400دج
ل- -ل -ع -لب صس -غÒة ،أام -ا السس -ك -ر وال -زيت
وال -زب -دة ف  Ó-ت -زال أاسس-ع-اره-ا –اف-ظ
على اسستقرارها.
أاّكدت هذا لنا السسّيدة خنوسص ‚اة
القاطنة ببلدية مسسرغ Úالتي –دثنا
إال -ي -ه -ا بسس -وق «ال -درب»’ ،ف -ت -ة إا ¤أان
ال -ك -ث Òم -ن اأ’سس -ر ت -ف ّضس -ل ا◊ل -وي-ات

السس -ه -ل -ة وال -بسس -ي -ط-ة ال-ت-ي ’ ت-ت-طّ-ل-ب
ميزانية كبÒة ،فيما تتفّنن بعضص ربات
ال -ب -ي -وت ‘ صس -ن -اع -ة أاشس -ه -ى وأاح -دث
أاصسناف ا◊لويات.
ه -ذا م -ا أاف -ادت ب -ه السس-ي-دة ف-ت-ي-ح-ة
مشسطر ربة منزل التقيناها عند نفسص
التاجر ،وهي بصسدد شسراء مسستلزمات
ا◊لويات،
حيث
صسرحت بأانها
م-ع-ت-ادة ع-ل-ى
صسنع ا◊لويات كل عيد رغم ارتفاع
أاسسعار موادها اأ’سساسسية.
واصس-ل-ن-ا ج-ول-ت-ن-ا ا’سستطÓعية فكانت
ب -ل -دي -ة ال -ك -رم -ة ﬁط-ت-ن-ا اأ’خÒة ،إاذ
Ùن- -ا  Óﬁاج- -ت -م -عت ف -ي -ه ج -ارات
ثÓ-ث-ة صس-رح-ن ل-ن-ا أان-ه-ن ي-ق-م-ن بصس-ن-ع
ا◊ل -وي -ات بصس -ف -ة ج-م-اع-ي-ة ‘ م-ن-زل
أاحداهن وهي عادة اعتدن عليها منذ
سسنوات ،ابتهاجا بعيد الفطر ،إاّ’ أاّنه ‘
ال- -وقت ا◊ا‹ ت Ó-شست ه -ذه ال -ع -ادات
وبدأا العيد يفقد نكهته’ ،سسيما وأاّن
الكث Òمن السسيدات تخل Úعن عادة
–ضس Òا◊لويات ‘ البيت ،وأاصسبحن
يفضسلن شسراءها جاهزة ،خاصسة النسساء
العامÓت.

غÓء مسستلزمات ا◊لويات
لن يفقد اŸناسسبة الدينية نكهتها

العيد قريب..
نصسائح العودة لألكل

هواية الصسيد بالصسنارة ملذ
الكث Òمن الشسباب ‘ الشّسهر الكرË

رمضس -ان السس -اخ-ن-ة ،وح-اف-ظت ع-ل-ى شس-ع-ب-ي-ت-ه-ا
بالرغم من التغيÒات التي أادخلها شسهر الصسيام

بعد سساعات ينتهي شسهر رمضسان ،ويسستعد كل واحد منا
العودت إا ¤ما كان عليه من عادات غذائية ،إا’ أان اŸعدة
تكون قد تقلصست إا ¤حد كب ،Òو’ “يل إا ¤أاكل كل ما
–ن إاليه ،أاو ترغب به.
لذا سسيكون عليك اتخاذ اŸزيد من ا’حتياطاتŸ ،نع
حدوث صسدمة للنظام اÿاصص بك ،فمن اŸهم جدا إاعادة
الطعام إا ¤ا÷سسم بكميات قليلة وبشسكل تدريجي،وÁكن
أان يكون التهام الطعام بعد الصسيام أامرا قات Óأ’جهزة
ا÷سسم فاحذر ذلك ،وتذكر القاعدة العامة..لكل أاربعة
أايام تصسومها ،سسوف يسستغرقك يوم واحد لكسسرها.
على سسبيل اŸثال ،إاذا كنت صسمت Ÿدة  30يوما ،فسسوف
–تاج نحو  8إا 10 ¤أايام لكسسر الصسيام تدريجًيا ،ومعرفة
كيفية اسستجابة ا÷سسم مع الطعام وكمية الطعام الذي
تتناوله ،إاليكم بعضص النصسائح لفعل ذلك:
@ حدد ما هي اŸواد الغذائية التي يجوز أان تأاكلها عندما
تشسعر با÷وع ،وحدد قائمة بذلك و’ تقفز إا ¤اأ’مام
وتفكر ‘ البيتزا مث ،Óفجهازك الهضسمي ليسص مسستعدا
بعد لذلك
@ ’ تأاكل إا’ إاذا كنت جائعا وليسص على مدار السساعة أاو
أ’ن -ه «وقت وج -ب -ة» .ب -ل ت -أاك -ل أ’نك ج -ائ-ع ،واسس-ت-م-ع إا¤
جسسمك وكن ‘ حالة تأاهب مع ما يفعله الطعام ‘
معدتك.
@ اسستمر ‘ شسرب العصسائر الطازجة على اأ’قل مرتÚ
‘ اليوم.
@ حافظ على نفسسك من خÓل ‡ارسسة نشساط ﬁبب أاو
قراءة كتاب جديد بحيث ’ تفكر كثًÒا ‘ الطعام.

وللصسيد بالصسنارة حكاية أاخرى مع الشسباب
السسكيكدي فهي هواية بامتياز“ ،ارسص طيلة ايام
السسنة ،إا’ أانها بالشسهر الكر Ëلها ميزة خاصسة،
وذلك Ÿلء أاوقات الفراغ ‘ انتظار آاذان اŸغرب،
ف-ع-ل-ى ط-ول

فرصسة لسستحضسار
تاريخ البخاري
و الزﬂشسري وطلبة
العلم ‘ أاوزباكسستان
وصسل اإ’سسÓم أاوزبكسستان بعد فتح بÓد الفرسص،
وهي دولة من دول ما يعرف ببÓد ما وراء النهر
وان-تشس-ر ب-اأ’خÓ-ق ،وال-ت-زم اÛت-م-ع ب-ع-د ال-دخ-ول
الطوعي ‘ اإ’سسÓم بأاركان اإ’سسÓم وفرائضسهÃ ،ا
ف -ي -ه -ا الشس -ه-ادة والصسÓ-ة والصس-ي-ام وال-زك-اة وا◊ج،
والشس -يء ال Ó-فت ل Ó-ن -ت -ب -اه أان ه -ذه ال-دول-ة أا‚بت
الكث Òمن العلماء منهم البخاري والÎمذي وابن
سسينا والفارابي وعشسرات من كبار علماء اŸسسلم.Ú
و’ يعرف الكثÒون أان مصسحف الصسحابي ا÷ليل
عثمان بن عفان رضسي الله عنه موجود نسسخة منه
‘ العاصسمة طشسقند ،وبنظرة على ا◊اضسر فسسنجد
ا÷ام -ع -ة اإ’سس Ó-م -ي -ة ب -طشس -ق -ن -د وم -ع -ه-د اإ’م-ام
البخاري الذي يخرج الدعاة والوعاظ.
والشسيء الÓفت لÓنتباه أان روسسيا عندما اسستولت
على ما وراء النهر ‘ نهاية القرن ( )1٩عملت على
ط -مسص اإ’سس Ó-م م -ن صس -دور اŸسس -ل-م ،Úل-ك-ن-ه-ا ⁄
تسس -ت -ط -ع إاذ ظ -ل اŸسس -ل -م -ون Áارسس-ون ط-ق-وسس-ه-م
بسس- -ري- -ة ت- -ام -ة ك -م -ا ب -ق -يت اŸسس -اج -د واŸدارسص
والهيئات الدينية اأ’خرى كما كانت بسسبب صسمود

رمضسان
‘ بÓدهم

و ⁄ي -ع -د ت -ن -ظ -ي -م م -وائ -د اإ’ف -ط-ار ا÷م-اع-ي
م- -ق- -تصس- -را ع -ل -ى اŸدن ال -كÈى وب -عضص اأ’ح -ي -اء
السسكنية ،فقد انتقل إا ¤قرى ومداشسر بلديات
الو’ية ،حيث عرفت الكث Òمنها منذ بداية الشسهر
الفضسيل تنظيم موائد إافطار جماعي اسستقطبت
عددا كبÒا من سسكان تلك اŸناطق ،إاضسافة ا¤
العديد من اŸسساجد التي نظمت فوائد افطار
الصسائم Úعلى غرار مسسجد الشسهداء وعلي ا’دب
ب- - - -وسس- - - -ط اŸدي - - -ن - - -ة ،وع - - -اشست سس - - -اح - - -ة أاول
Óنشساد واŸديح
نوفم’»ÈبÓسص» ليا‹ رمضسان ل إ
‘ طبعة جديدة ،وهذه التظاهرة اŸنظمة من
طرف جمعية اŸنار الفنية والثقافية شسارك فيها
أاحسسن اŸنشسدين من داخل الوطن ،وقد اسستمتع
ا÷مهور على مدار  5ليا‹ متتالية بهذه التظاهرة
التي تليق بشسهر رمضسان ،حيث كان اŸوعد مع
أاعذب أاصسوات اŸنشسدين الذين كشسفوا عن قدرات
صسوتية ‘ أاداء اأ’ناشسيد واŸدائح.
وقد وضسعت مديرية الثقافة للو’ية برنا›ا
ف -ن -ي -ا وث -ق -اف -ي-ا بسس-ه-رات شس-ه-ر رمضس-ان ال-ك-ر،Ë
واحتضسنت تلك الفعاليات قصسر الثقافة والفنون
ودار الثقافة ،بأاحياء السسهرات الرمضسانية لنجوم
اأ’غ- -ن- -ي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ‘ الشس- -ع- -ب- -ي واأ’ن -دلسس -ي
واŸالوف إاضسافة ا ¤بر›ة العديد من العروضص
اŸسسرحية من ﬂتلف و’يات الوطن ،التي عرفت
توافدا كبÒا من ﬁبي الشسأان الفني والثقا‘ ،كما
كانت سساحة اول نوفم ÈاŸعروفة بـ «’بÓسص»
Óنشساد حيث كانت سسهرة
تظاهرة ليا‹ رمضسان ل إ
م-ت-م-ي-زة ب-ت-نشس-ي-ط م-ن اŸنشس-د الشس-ي-خ أاب-وﬁمود
الÎمذي من اأ’ردن واŸنشسد ا÷زائري أابو اÛد
” تكرË
رافقتهما فرقة اŸنار اإ’نشسادية ،كما ّ
أاقدم اŸؤوذن ‘ Úمدينة سسكيكدة وتكر Ëالشسيخ
الÎمذي ،وإاطÓق الطبعة الثامنة ◊فظ القران
الكر ‘ Ëأاجواء رمضسانية متميزة باŸكتبة البلدية
العيدي بوصسوف ،واŸنظمة من قبل جمعية ÷نة
ا◊فÓت لبلدية سسكيكدة ،والتي تعرف إاقبا’ كبÒا
من رواد اŸسساجد واŸهتم Úبحفظ كتاب الله.

أاها‹ هذه البÓد ،ومنذ ا’سستقÓل صسار اŸسسلمون
يتمتعون بحرية أاداء الطقوسص الدينية ،وأاعيد فتح
ك -اف -ة اŸسس -اج -د واŸدارسص ال -ت -ي ق-ام اŸسس-ل-م-ون
بÎميمها بسسرعة وأانشسأاوا اŸزيد منها.
يسستقبل مسسلمون أاوزبكسستان شسهر رمضسان بالفرح
والبهجة ورغم أان هناك أاصسحاب ديانات أاخرى،
ولكن ا÷ميع Œمعهم روح اŸواطنة ورمز الدولة،
بل إان غ ÒاŸسسلم Úيشسعرون بالفرحة لقدوم هذا
الشسهر ويشساركون إاخوانهم اŸسسلم Úفرحة الشسهر
الكر.Ë
وت -ع -ت Èأاوزب-كسس-ت-ان خ-اصس-ة وم-ا وراء ال-ن-ه-ر ع-ام-ة
إاحدى اŸناطق اأ’ك Ìشسدة با◊رارة ‘ اŸعمورة،
حيث تصسل درجة ا◊رارة ‘ فصسل الصسيف إا40 ¤
درجة وأاك ،Ìولذلك يشسعر الكثÒين بالتعب أاثناء
الصسيام ،ولكن رغم ذلك فإانهم يشسعرون بالفرحة بل

الفانيد:
كورون من الورد

اŸقادير:
250غ لوز مرحي ناعم جدا.
400غ سسكر ناعم مغربل.
 4مÓعق أاكل زبدة ذائبة.
بياضص بيضسة.
ملعقة صسغÒة من الفاني.Ó
الديكور:
اأ’زهار و الوريقات من عجينة اللوز
كريات العقاشص
كيفية التحضس:Ò
‘ وعاء ضسعي اللوز والسسكر الناعم والزبدة الذائبة (باردة)
والفاني ،Óبللي اÿليط ببياضص البيضص ﬂفوق كالثلج ا ¤ان
تتحصسلي على عجينة متماسسكة.
نرشص طاولة العمل بالفرينة ونشسكل انبوب Úطولهما  15سسم
وسسمكها 1سسم ،نضسع الواحد على اآ’خر.
نضسع ا◊لوى ‘ صسينية مرشسوشسة بالفرينة ونضسعها ‘ فرن
درجته متوسسطة (مع ترك باب الفرن مشسقوق) Ÿدة 10
دقائق ،حيث يجف فقط كما يجب أان يحافظ على لونه
الطبيعي.
فور خروجه نزينه بالوريقات والورود اŸشسكلة من عجينة
اللوز اŸلونة حسسب الذوق Ãلون غذائي مبّلل بنكهته
اÿاصسة.

القنيدلت

اŸقادير
 3كيÓت فرينة
كيلة مارغارين
فانيÓ
ماء الزهر معه ماء
ا◊شسو:
 3كيÓت لوز مرحي أاو كاوكاو.
كيلة سسكر.

ويشسجعون أابناءهم الصسغار على الصسيام.
ي-أات-ي رمضس-ان ل-ي-ذك-ر مسس-ل-م-ي أاوزب-كسس-ت-ان ب-عظمة
تاريخهم وحضسارتهم ،فيهبوا ملب Úدعوة أاجدادهم
العلماء ،فتمتلئ اŸسساجد عن آاخرها ،ويفÎشسون
الطرق التي طاŸا سسار فيها علماؤوهم ،ونشسروا فيها
ال -ع -ل -وم بشس -ت -ى أان -واع -ه -ا ،وتسس-تشس-ع-ر ‘ صسÓ-ت-ه-م
وترتيلهم آ’يات الذكر ا◊كيم أانهم أاهل هذا القرآان
وخ -اصس -ت-ه ،رغ-م أان-ه-م ب-ع-د الصسÓ-ة ’ يسس-ت-ط-ي-ع-ون
التحدث إاليك بكلمة عربية واحدة ،لكنهم يتقنون
قراءة القرآان.
وتقيم عائÓت اŸسسلم ‘ Úأاوزبكسستان حفÓت
إاف - -ط - -ار ج - -م - -اع- -ي- -ة وت- -دع- -و ا÷Òان واأ’ق- -ارب
واأ’صسدقاء ◊ضسورها ،ويصسل عدد اŸدعوين إا¤
 100شسخصص ‘ بعضص اأ’حيان ،وتبدأا هذه ا◊فÓت
منذ اليوم اأ’ول لشسهر رمضسان حيث يدعون بعضسهم
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كيسص فاني.Ó
قشسور  02ليمونات.
 02مغارف كبار زبدة مذوبة.
بيضص حسسب ا◊اجة ( 2أاو أاك.)Ì
مغرف صسغ Òماء زهر لتعط Òالبيضص.
طريقة التحضسÒ
‘ وعاء نخلط الفرينة والفاني Óوالزبدة نفركهم مليح
بلمهم باŸاء مضساف إاليه ماء الزهر حتى نحصسلو على
عجينة طرية شسوية ،نخليوها ‘ جهة ترتاح ونغطيوها
Ãنديل.
–ضس Òا◊شسو:
لوز أاو كاوكاو  +فاني + Óسسكر  +قشسور ليمون  +زبدة
ونخلط كل شسيء مع بعضص حتى يتجانسص من بعد نبدى
نضسيف لو بيضص وحدة وحدة حتى نحصسلة على خليط ماشسي
سسايل ماشسي قاسسح وماتنسسايشص تزيدي لو ماء الزهر،
بالنسسبة للعجينة نحلوها بالرولو وناخذو كاسص نقطع دوائر
بحجم القالب.
نرشص القالب بشسوية دقيق وندخلو العجينة داخل من بعد
ناخذو شسوية من ا◊شسو نحطوها ‘ وسسط العجينة ونزينها
بحبيبات الفضسة وندخلوها للفرن كي تخرج ثم نديروها
فالعسسل بارد ونزينها Ãلون فضسي.

الهريسسة

اŸكونات
 2و  2/1كوب لوز (مقشسر ومطحون).
كوب سسكر.
 50غ زبدة.
 4م ك ماء.
 4م ك ماء زهر.
م صص فانيليا.
للتزي:Ú
سسكر.
عجينة السسكر.
طريقة التحضس:Ò
‘ وعاء على النار نضسع ماء الزهر والفانيل Óمع السسكر
واŸاء  ،لنحصسل على شسربات.
نضسيف الزبدة ويقلب الكل حتى نحصسل على خليط لونه
أابيضص،
نضسيف اللوز تدريجيا مع التقليب للحصسول على مزيج
كرÁي ناعم.
نÎك اÿليط ليÈد “اما ويتحول لعج Úناعم متماسسك
(يÎك حوا‹  12سساعة).
نكور عج Úاللوز لكرات متوسسطة ا◊جم ومتسساوية،
“رر الكرات ‘ السسكر ،وتزين بعمل شسقوق
بالسسك ،Úنزينها بوردات من عج Úالسسكر أاو
اŸكسسرات.
ما هو سسائد ‘ البÓد العربية من أانها إاحدى عشسرة
رك - -ع - -ة ،و‘ ب - -عضص ال - -ق - -ري تصس - -ل - -ي ال- -نسس- -اء ‘
اŸسساجد  ,ولكن ’ تصسلي الغالبية ‘ اŸسساجد ,
ف -ت -خÎن ال -ب -ي -وت وال -زواي -ا وال -ت-ك-اي-ا أاو اŸدارسص
القرآانية التي تكون غالبا اŸلحقة باŸسساجد من
أاجل أاداء صسÓة العشساء والÎاويح.
ب -ع -د ا’ن-ت-ه-اء م-ن ال-ط-ع-ام وصسÓ-ة الÎاوي-ح ت-ع-ق-د
جلسسات للسسمر يجتمع فيها الكث Òيتجاذبون فيها
أاطراف ا◊ديث حول تاريخ اأ’جداد ،وكم كانت
ب Ó-ده -م ﬁط رح -ال ط -ل-ب-ة ال-ع-ل-م م-ن ك-ل م-ك-ان،
ويتشساورن ‘ كيفية إاعادة هذا التاريخ ،وتربية جيل
يشسبه البخاري وابن سسينا والزﬂشسري وغÒهم.
ويختار كث Òمن اŸسسلم ÚاŸلتزم Úشسهر رمضسان
موعدا أ’داء الزكاة ،ويكÌون فيه من الصسدقات،
وأاغلبهم يوزع زكاته بنفسسه ‘ ،ح Úيؤوديها البعضص
عن طريق ا÷معيات والهيئات اÒÿية اإ’سسÓمية،
كما أان هناك من يدفعها Ÿرتادي منازلهم من
الفقراء.

ال -ب -عضص ◊ف Ó-ت إاف -ط -ار م -ب -ال -غ ف-ي-ه-ا إا ¤ح-د ’
نسستطيع وصسفه ،حيث يتوافد الضسيوف على صساحب
الدعوة قبيل اŸغرب ،وهو قد اسستعد لذلك بتوفÒ
ط -اق -م خ -دم -ة م -ن أاه-ل-ه وأاق-ارب-ه ،وه-م ‘ خ-دم-ة
الضسيوف ،و’ يجلسسون معهم على اإ’فطار ،فهم
واقفون ÿدمة الضسيوف ،حيث ’ يوضسع الطعام كله
‘ وقت واحد ،حيث يبدأاون مث Óبالسسلطة ÷ميع
ا◊ضسور.
وبعد ا’نتهاء من السسلطة يجمعون جميع اأ’طباق
اسستعدادا للقادم ،وتأاتي بعد ذلك الشسوربة مع قليل
من اÿبز والزبيب ،وعند ا’نتهاء يأاتي الثالث طعام
يسسمى السسمسسا ،وعند ا’نتهاء يسستعدون للرابع ،ثم
فÎة راحة لصسÓة اŸغرب ،يعقبها الطعام اأ’سساسسي
اŸعد ◊فل اإ’فطار ،كل ذلك وأاصسحاب البيت ‘
ح -ال -ة ط -وارئ ÿدم -ة الضس -ي -وف ،وأاب -اري -ق الشس-اي
اأ’حمر واأ’خضسر ‘ طابور دائم ’ ينقطع ،حيث
يتزامن الكل مع شسرب الشساي ،كل ذلك وصسنوف من
الفاكهة موضسوعة على اŸائدة ’ تنقطع ،وهناك
من اÿدمة من هم مسسؤوولون عن تنظيف اŸوائد
أاو’ بأاول حتى إاذا انتهى
م -ن ال -ط -ع -ام أاو الشس-راب
يؤوتى بغÒه .وعند نهاية
اإ’فطار يقوم اŸدعوون
ب -رف-ع اأ’ي-ادي إا ¤ال-ل-ه
خ
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حديث نبوي
أعدأد  :عبد ألكريم ل

فضصمائـنـ ـأاـحلكلايلمـ ـ ـعية ادلاقلـ ـفـ ـ ـطدرر

في حديث أأنسس بن مالك  -رضضي ألله عنه  -قالَ :قدِم رسضول ألله
ـ صضّلى أللّـه عليه وسضلّم ـ ألمدينَة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال:
«ما هذأن أليومان؟» ،قالوأ :كنا نلعب فيهما في ألجاهلية ،فقال
رسضول ألله ـ صضلّى أللّـه عليه وسضلّم ـ «إأن ألله قد أأبدلكم بهما خيًرأ
منهما يوم أألضضحى ويوم ألفطر».
وألن أإلسضÓم دينٌ وأقعي wفإانه وسsضع على ألمسضلمين بإاظهار ألفرح
وألسضرور وتبادل ألتهاني وألزيارأت؛ ليخرج ألمسضلم من حياته
ألرتيبة ليشضارك أآلخرين أأفرأحَهم..قال محمد بن زياد :كنت مع
أأبي أأمامة ألباهلي وغيره من أأصضحاب رسضول ألله ـ صضلّى ألّلـه
عليه وسضلّم ـ فكانوأ إأذأ رجعوأ من صضÓة ألعيد يقول بعضضهم
لبعضس :تقبل ألله منsا ومنكم.
كما أأباح أإلسضÓم ألتمتع بالطيبات فيه؛ لذأ فقد حsرم ألله ألصضوَم
في يوم عيد ألفطر وعيد أألضضحى ويومين بعده (أأيام ألتشضريق
أأيام أأكل وشضرب وذكر لله) (خsرجه مسضلم).

من كنوز السصنة ‘ العيد

أو ً
ل :ألسض-ت-ع-دأد لصضÓ-ة أل-ع-ي-د ب-ال-ت-ن-ظف،
ولبسس أأحسضن ألثياب :فقد أأخرج مالك في
م -وط -ئ -ه ع -ن ن -اف -ع :أأن أب-ن ع-م-ر رضض-ي أل-ل-ه
عنهما كان يغتسضل يوم ألفطر قبل أأن يغدو إألى
أل - - -مصض - - -ل- - -ى ،وه- - -ذأ إأسض- - -ن- - -اد صض- - -ح- - -ي- - -ح.
قال أبن ألقيم :ثبت عن أبن عمر مع شضدة
أتباعه للسضنة أأنه كان يغتسضل يوم ألعيد قبل
خ - - -روج - - -ه( .زأد أل- - -م- - -ع- - -اد )٤٤٢ / 1
وثبت عن أبن عمر رضضي ألله عنهما أأيضضاً
لبسس أأحسضن ألثياب للعيدين .قال أبن حجر:
روى أبن أأبي ألدنيا وألبيهقي بإاسضناد صضحيح
إألى أبن عمر أأنه كان يلبسس أأحسضن ثيابه في
ألعيدين( .فتح ألباري .)51 / ٢
ثانياً :يسض -ن ق -ب -ل أل-خ-روج إأل-ى صضÓ-ة ع-ي-د
ألفطر أأن يأاكل تمرأت وترأ ً :ثÓثًا ،أأو خمسضًا،
أأو أأكثر من ذلك يقطعها على وتر؛ لحديث
أأنسس رضضي ألله عنه قال :كان ألنبي ـ صضّلى
ألّلـه عليه وسضلّم ـ ل يغدو يوم ألفطر حتى يأاكل
تمرأت ،ويأاكلهن وترأ ً (أأخرجه ألبخاري).
ثالثًا :يسض -ن أل-ت-ك-ب-ي-ر وأل-ج-ه-ر ب-ه ويسض-ر ب-ه
ألنسضاء يوم ألعيد من حين يخرج من بيته حتى
يأاتي ألمصضلى؛ لحديث عبد ألله بن عمر رضضي
ألله عنهما أأن رسضول ألله ـ صضلّى ألّلـه عليه
وسضّلم ـ كان يخرج في ألعيدين رأفعاً صضوته
بالتهليل وألتكبير (صضحيح بشضوأهده ،وأنظر
أإلروأء  .)1٢3 / 3وعن نافع أأن أبن عمر كان
إأذأ غ -دأ ي -وم أل -ف -ط -ر وي -وم أألضض -ح-ى ي-ج-ه-ر
بالتكبير حتى يأاتي ألمصضلى ،ثم يكّبر حتى
ي -أات -ي أإلم -ام ،ف -ي -ك ّ-ب -ر ب-ت-ك-ب-ي-ره (أأخرجه
أل- - - -دأرق- - - -ط - - -ن - - -ي بسض - - -ن - - -د صض - - -ح - - -ي - - -ح).
ومن صضيغ ألتكبير ،ما ثبت عن أبن مسضعود
رضضي ألله عنه :أأنه كان يكبر أأيام ألتشضريق:
ألله أأكبر ،ألله أأكبر ،ل إأله إأل ألله ،وألله أأكبر،
ألله أأكبر ،ولله ألحمد (أأخرجه أبن أأبي شضيبة
بسضند صضحيح).

تنبيه :ألتكبير ألجماعي بصضوت وأحد بدعة
لم يثبت عن ألنبي ـ صضّلى أللّـه عليه وسضّلم ـ ول
عن أأحد من أأصضحابه .وألصضوأب أأن يكبر كل
وأحد بصضوت منفرد.
رأبعًا :يسضن أأن يخرج إألى ألصضÓة ماشضيًا؛
لحديث علي رضضي ألله عنه قال :من ألسضنة أأن
ي-خ-رج إأل-ى أل-ع-ي-د م-اشض-يً-ا (أأخ-رج-ه ألترمذي،
وهو حسضن بشضوأهده).
خامسشاً :يسض - -ن إأذأ ذهب إأل- -ى ألصضÓ- -ة م- -ن
طريق أأن يرجع من طريق آأخر؛ لحديث جابر
رضضي ألله عنه قال :كان رسضول ألله ـ صضّلى
ألّلـه عليه وسضلّم ـ إأذأ كان يوم عيد خالف
ألطريق (أأخرجه ألبخاري).
سش -ادسشً-ا :تشض- -رع صض Ó-ة أل -ع -ي -د ب -ع -د ط -ل -وع
ألشضمسس وأرتفاعها ب Óأأذأن ول إأقامة ،وهي
ركعتان؛ يكبر في أألولى سضبع تكبيرأت ،وفي
ألثانية خمسس تكبيرأت .ويسضن أأن يقرأأ أإلمام
فيها جهرأ ً بعد ألفاتحة سضورة (أألعلى) في
ألركعة أألولى و(ألغاشضية) في ألثانية ،أأو سضورة
(ق) في أألولى و(ألقمر) في ألثانية .وتكون
أل-خ-ط-ب-ة ب-ع-د ألصضÓ-ة ،وي-ت-أاك-د خ-روج ألنسضاء
إأل - - - -ي - - - -ه - - - -ا ،وم - - - -ن أألدل - - - -ة ع- - - -ل- - - -ى ذلك:
 - 1حديث عائشضة رضضي ألله عنها :أأن رسضول
ألله ـ صضّلى ألّلـه عليه وسضّلم ـ كان كان يكبر في
ألفطر وأألضضحى؛ في أألولى سضبع تكبيرأت،
وفي ألثانية خمسضًا (أأخرجه أأبو دأود بسضند
حسض- - - - -ن ،ول- - - - -ه شض - - - -وأه - - - -د ك - - - -ث - - - -ي - - - -رة).
 - ٢وعن ألنعمان بن بشضير رضضي ألله عنه أأن
رسضول ألله ـ صضلّى ألّلـه عليه وسضلّم ـ كان يقرأأ
في ألجمعة وألعيدين بـ {سشبح أسشم ربك
لعلى} و { ه - -ل أت - -اك ح- -ديث
أ أ
ألغاششية} (أأخ - - - - - -رج - - - - - -ه مسض - - - - - -ل - - - - - -م).
 - 3وعن عبيد ألله بن عبد ألله أأن عمر بن
ألخطاب رضضي ألله عنه سضأال أأبا وأقد ألليثي:
ما كان يقرأأ به رسضول ألله ـ صضّلى ألّلـه عليه
وسضّلم ـ في أألضضحى وألفطر؟ فقال :كان يقرأأ

ف - -ي - -ه - -م - -ا بـ {ق وأل -ق -رآأن أل -م -ج -ي-د}
و{أق-ت-ربت ألسش-اع-ة وأنشش-ق أل-ق-م-ر}
(أأخرجه مسضلم).
 - ٤وعن أأم عطية رضضي ألله عنها قالت:
حsيضس وألعوأتق،
أأُمرنا أأن َنخرَج ،فنُخرج أل ُ
وذوأت ألخدور أأي ألمرأأة ألتي لم تتزوج فأاما
حsيضس فيشضهدن جماعة ألمسضلمين ودعوتهم،
أل ُ
ويعتزلن مصضÓهم (أأخرجه ألبخاري ومسضلم).
 - 5وعن أبن عباسس رضضي ألله عنهما قال:
شضهدت صضÓة ألفطر مع نبي ألله وأأبي بكر
وعمر وعثمان ،فكلهم يصضليها قبل ألخطبة
(أأخرجه مسضلم).
 - 6وعن جابر رضضي ألله عنه قال :صضليت مع
رسضول ألله ـ صضلّى ألّلـه عليه وسضلّم ـ ألعيدين
غ -ي -ر م -رة ول م -رت -ي -ن ب -غ -ي-ر أأذأن ول إأق-ام-ة
(أأخ - - - - - - - - - - -رج - - - - - - - - - - -ه مسض - - - - - - - - - - -ل - - - - - - - - - - -م).
سشابعًا :إأذأ وأفق يوم ألعيد يوم ألجمعة ،فمن
صض -ل-ى أل-ع-ي-د ل-م ت-جب ع-ل-ي-ه صضÓ-ة أل-ج-م-ع-ة؛
ل -ح -ديث أب -ن ع -ب-اسس رضض-ي أل-ل-ه ع-ن-ه-م-ا ع-ن
رسضول ألله ـ صضلّى ألّلـه عليه وسضّلم ـ قال:
«أج -ت-م-ع ع-ي-دأن ف-ي ي-وم-ك-م ه-ذأ ،ف-م-ن شض-اء
أأجزأأه من ألجمعة ،وإأّنا مجمعون إأن شضاء ألله
(أأخرجه أبن ماجة بسضند جيد ،وله شضوأهد
كثيرة).
ثامنًا :إأذأ لم يعلم ألناسس بيوم ألعيد إأل بعد
ألزوأل صضلوها جميعًا من ألغد؛ لحديث أأبي
عمير بن أأنسس رحمه ألله عن عمومة له من
أأصضحاب ألنبي ـ صضّلى ألّلـه عليه وسضّلم ـ أأن ركبًا
جاءوأ إألى ألنبي ـ صضّلى ألّلـه عليه وسضّلم ـ
يشضهدون أأنهم رأأوأ ألهÓل باألمسس ،فأامرهم
ألنبي ـ صضّلى ألّلـه عليه وسضّلم ـ أأن يفطروأ ،وإأذأ
أأصض- -ب- -ح- -وأ ي- -غ- -دوأ إأل -ى مصض Ó-ه -م (أأخ -رج -ه
أأصضحاب ألسضنن ،وصضححه ألبيهقي ،وألنووي،
وأبن حجر ،وغيرهم).
تاسشعاً :ل بأاسس بالمعايدة ،وأأن يقول ألناسس:
تقّبل ألله منا ومنك.

نتائـــــــــــج أŸتسضابقــــــــ Úفـــي رمضضان

‘ أّول ليلة من ليا‹
سضمعت
ششهرنا ألفضشيل ،أعِلن عن ألّندأءَ
بدء مسشابقة رمضشان ،قلوب
ونادى أŸنادي« :يا باغي متلّهفة
أ Òÿأقبل ،ويا باغي لرضضوأن
ألششّر أقصشر».
خالقها عّÓم
أل -غ -ي -وب ،ت-رج-و
م -غ -ف -رة أل ّ-ذن -وب وسض -ت -ر
لماني
ألعيوب ،وغفلت عنه قلوب غّرتها أ أ
لم-ل ،وأأل-فت ألّ-ت-سض-وي-ف وأع-ت-ادت
وط-ول أ أ
أل ّ-ت -أاخ -ي-ر وأل-كسض-ل .ت-ن-افسس أل-م-ت-ن-افسض-ون
وتقاعسس ألمتقاعسضون ،وتقّدم ألمتقّدمون
وتأاّخر ألمتأاّخرون .وها هو رمضضان يوشضك
ع -ل -ى ألن-قضض-اء وي-رح-ي-ل ضض-ي-ف-ن-ا أل-ع-زي-ز
وي- -ف- -رح أل- -ف- -ائ -زون ب -رمضض -ان وي -ت -ح ّسض َ-ر
ألخاسضرون.

سض -ي -ف -وز أل -م -حسض -ن-ون أل-ذي-ن خ-رج-وأ م-ن
ف
رمضضاَن كيوم ولدتهم أأمّهاتهم بصضحائ َ
ب-يضض-اَء م-ح-يت ع-ن-ه-ا ألّ-ذن-وب وألسضّ-ي-ئ-ات.
سض- -ي- -ف- -وز م- -ن صض- -ام وق -ام ،وم -ن -ع ن -فسض -ه
لث- -ام ،وجّ- -ن- -ب- -ه- -ا أل- -ج- -دأل
ألشّض- -ه- -وأت وأ آ
وألخصضام .سضيفوز من غ ّضس سضمعه وبصضره
ع- -ن م- -ح- -ارم أل- -ل- -ه ،وأأمسضك لسض- -ان -ه ع -ن
ألوقيعة في أأعرأضس عباد ألله .سضيفوز من
أأمضض -ى شض -ه -ره ب -ي -ن صض Ó-ة وب -ك -اء ،وذك -ر
ودع -اء ،سض -ي -ف -وز م -ن ع -رف أل-ح-ك-م-ة م-ن
أل -ج -وع ف -ي رمضض -ان ،ف -تصض ّ-دق م -ن م -ال-ه
وأأطعم من يجوع في رمضضان وفي غير
رمضضان.
سضيخسضر من صضام عن ألحÓل وأأفطر على
ألحرأم ،سضيخسضر من يبيت على ألقنوأت
لموأت ،سضيخسضر من سضهر في
ويصضبح مع أ أ
ألمقاهي وأأغرق مع ألمÓهي ولم يصضحب

إأل كّل غافل وسضاهي ،سضيخسضر ألمدّخن
أل- -ذي دخ- -ل رمضض- -ان وخ- -رج ول- -م ي- -ت -رك
ألتدخين ،سضيخسضر من دخل رمضضان وخرج
وه- -و ل ي- -زأل ي- -ن- -ام ع -ن صض Ó-ة أل -ف -ج -ر،
سضيخسضر من دخل رمضضان وخرج وهو ل
يزأل يعادي أأباه أأو جاره أأو أأخاه.
سضتخسضر من دخل رمضضان وخرج وقلبها ل
لغ -ان -ي وأل -مسض-لسضÓ-ت،
ي -زأل م -ع -ل -ق -ا ب -ا أ
سضتخسضر من دخل رمضضان وخرج وهي ل
تزأل تتفّنن في ألحجاب ،ل تزأل تلبسس
ألضضيق وألقصضير من ألثياب ،ل تزأل تتع ّ
طر
لعجاب،
وتتلّون عند خروجها لتحظى با إ
ل ت -زأل ت -ر ّق -ق ح -اج -ب -ي -ه-ا ،ل ت-زأل ت-وّزع
أل ّضضحكات وألبتسضامات يمنة ويسضرة.
هكذأ سضيكون أل ّصضائمون بعد رمضضان؛ فيا
ُترى من أأيّ ألفريقين سضتكون أأنت أأخي
ألمؤومن؟

ممننمهوأدعيظر أسلضروسلض أولللهـ ـصضصلضلّىىألألللّهـهعلعيلهيهوآأولهسضلّومسضلم ـ
وحث على طاعته ،ووعظ ألناسس وذكرهم،
ث -م مضض -ى ح -ت -ى أأت -ى أل -نسض -اء ف -وع -ظ -ه-ن،
ـ أأن يشضارك ألمسضلمون جميًعا في حضضور
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خيارهن أأو جالسضة في وسضطهن ،وسضفعاء
أأللsن-اّل -ـسهَس عِم -لْن-يَنْ-فهسِضوِهسضّ-.ل-م ـ أأن ن-خ-رج ف-ي أل-ف-ط-ر
أأي فيها تغير وسضوأد) ،فقالت :لم يا رسضول
وأألضض - -ح- -ى أل- -ع- -وأت- -ق وأل- -حّ- -ي- -ضس وذوأت
أل-ل-ه؟ ق-ال :ألن-ك-ن ت-ك-ث-رن ألشض-ك-اة وت-ك-فرن
أل -خ-دور ،ف-أام-ا أل-ح-يضس ف-ي-ع-ت-زل-ن ألصضÓ-ة
ألعشضير ،فجعلن يتصضدقن من حليهن ،يلقين
ويشض- - - - - -ه - - - - -دن أل - - - - -خ - - - - -ي - - - - -ر ،ودع - - - - -وة
في ثوب بÓل من أأقرطتهن وخوأتمهن.
ألمسضلمين.وألعوأتق :جمع عاتق وهي ألفتاة
أل - -ت- -ي ل- -م ت- -ت- -زوج ،وذوأت أل- -خ- -دور :ه- -ن
وصضÓة ألعيد ركعتان ،يكبر في أألولى سضبًعا
ألسضيدأت ألمتزوجات.
سضوى تكبيرة أإلحرأم ،وفي ألثانية خم ًسضا
سضوى تكبيرة ألقيام ،وتجوز جماعة ،وعلى
ويصضف لنا جابر بن عبد ألله ـ رضضي ألله
أن -ف -رأد ،ووق -ت -ه -ا م -ا ب -ي -ن ط -ل-وع ألشض-مسس
عنه ـ صضÓة ألعيد مع ألرسضول ألكريم ـ صضّلى
وزوألها.
أللّـه عليه وسضلّم ـ فيقول كما في صضحيح
مسضلم :شضهدت مع رسضول ألله ـ صضّلى أللّـه
ويخطب أإلمام بعدهما خطبتين ،يكبر ندًبا
ع -ل -ي -ه وسض ّ-ل -م ـ ألصض Ó-ة ي -وم أل -ع -ي-د ،ف-ب-دأأ
في أفتتاح ألخطبة أألولى تسضًعا ،ويكبر في
بالصضÓة قبل ألخطبة بغير آأذأن ول إأقامة
أفتتاح ألثانية سضبًعا ..وليسس لصضÓة ألعيد
ثم قام متوكًئا على بÓل ،فأامر بتقوى ألله
أأذأن ول إأقامة.

أفضضـــل أل ّصضيـــام بعــد رمضضـــان
عن أبي هريرة  -رضشي ألله عنه  -قال :قال رسشول ألله ــ صشّلى
ألّلـه عليه وسشّلم ــ «أفضشل ألصشيام بعد رمضشان ششهر ألله ألمحرم
وأفضشل ألصشÓة بعد ألمكتوبة صشÓة ألليل» (روأه مسشلم)،
وعنده أي ًضشا أن رسشول ألله ــ صشّلى ألّلـه عليه وسشّلم ــ سُشئل عن
صشيام عاششورأء فقال« :يكّفر ألسشنة ألماضشية» ،وعند ألبخاري
ومسشلم من حديث عبد ألله بن عمر بن ألعاصص رضشي ألله
عنهما قال :قال رسشول ألله ــ صشّلى ألّلـه عليه وسشّلم ــ «صشوم
ثÓثة أيام من كل ششهر صشوم ألدهر كله».

زكاة الفطر طهرة لل ّصصائم

زك- -اة أل- -ف -ط -ر سض -م -يت ب -ذلك ألن
وجوبها يتحقق بالفطر من آأخر يوم من
رمضضان؟ وتسضمى زكاة ألفطر ألتي هي
ألِخْلقة ألُمرأَدة بقوله تعالى{ :فطرَة
أللهِ ألتي فطَر ألناسص عليها} (ألروم:
 ،)30وألمعنى أأنها وجبت على ألِخْلقة
ت -زك -ي ً-ة ل -ل -ن -فسس وت-ط-ه-يً-رأ ل-ه-ا وت-ن-م-يً-ة
لعملها.
وزك -اة أل -ف -ط -ر لشض -ه -ر رمضض-ان كسض-ج-دة
ألسضهو للصضÓة تجبر ُنقصضان ألصضوم كما
يجبر ألسضجود نقصضان ألصضÓة .وقد جاء
في ألصضحيح أأن ألصضوم معلق بين ألسضماء
وأألرضس حتى تخرج ألزكاة؟
أأخبرنا ألنبي ـ صضّلى أللّـه عليه وسضّلم ـ
بالحديث ألصضحيح أأن ألصضيام معلق بين
ألسضماء وأألرضس حتى ُتؤودى زكاة ألفطر،
وإأذأ صضح ألحديث فهل ألحد أأن يسضال
عن صضحة ذلك؟ فإاذأ لم تؤود زكاة ألفطر
بقي ألصضيام معلقا كما قال ألمصضطفى ـ
صضّلى ألّلـه عليه وسضّلم ـ مع أأنه ثبت عن
أبن عباسس رضضي ألله عنه أأنه قال :فرضس
رسضول ألله ـ صضّلى ألّلـه عليه وسضلّم ـ زكاة
ألفطر طهرة للصضائم من أللغو وألرفث،
وجعلها على ألحر وألعبد وعلى ألذكر
وأألنثى وألصضغير وألكبير لمن ملك قوت
ي- - - - - - - -وم- - - - - - - -ه ول - - - - - - -ي - - - - - - -ل - - - - - - -ت - - - - - - -ه.
وألنها طهرة للصضائم ف Óفرق في ذلك
ب-ي-ن أل-غ-ن-ي وأل-ف-ق-ي-ر؛ ف-يخرجها ألمسضلم
ليسس عن نفسضه فحسضب بل عمن تلزمه
ن -ف -ق-ت-ه-م ك-زوج-ت-ه وأأب-ن-ائ-ه وم-ن ي-ت-ول-ى
أأمورهم ،وأإلنفاق عليهم ،فإاذأ أأرأد

ألمسضلم أأن يشضفع له صضومه؛ فعليه
أأن يرفعه برأفعة زكاة ألفطر حتى يضضع
صضومه أأمام ربه فيشضهد له ويشضفع له أأمام
ربه سضبحانه وتعالى .لحديث ألمشضهور
أأنها « ُ
طهرة للصضائم من أللهو وألرفث»،
وهي أأيضًضا« :طُعمة للمسضاكين في يوم
ألعيد حتى يعم ألمسضلمين جميًعا شضعور
ألِغْبطة وألسضرور وألسضعادة».
وعن مقدأر صضدقة ألفطر ووقت أأدأئها
يحدثنا أبن عمر رضضي ألله عنهما كما
في صضحيح ألبخاري قال :فرضس رسضول
ألله ـ صضّلى أللّـه عليه وسضّلم ـ زكاة ألفطر
صضاًعا من تمر أأو صضاًعا من شضعير على
ألعبد وألحر ،وألذكر وأألنثى وألصضغير
وألكبير من ألمسضلمين ،وأأمر بها أأن تؤوsدى
قبل خروج ألناسس إألى ألصضÓة.
وزكاة ألفطر تجب بغروب ألشضمسس من
آأخر يوم من رمضضان؛ فكل مَن أأدرك
جزءًأ من رمضضان وجزءًأ من شضوأل تجب
ع-ن-ه أل-زك-اة؛ ف-ت-خ-رج-ه-ا عs-م-ن ُوِل-د ق-بل
غروب ألشضمسس من آأخر يوم من رمضضان،
وكذلك نخرجها عمن مات بعد ألغروب،
لكن من ُولِد بعد ألغروب ف Óزكاة عنه؛
ألنه لم يدرك جزءًأ من رمضضان.
ويزكي أإلنسضان عن نفسضه ،وعsمن تلزمه
ن-ف-ق-ت-ه م-ن أل-مسض-ل-م-ي-ن ك-زوج-ته وأأولده
ألذين ينفق عليهم وألخادم ألذي يعمل
ب-أاج-ر وشض-رط ن-ف-ق-ت-ه ع-ل-ى أل-مسض-ت-أاج-ر.
وك -ذلك ي -زك -ي ع -ن أأب -وي -ه إأن ك-ان-وأ ف-ي
كفالته ول مال لهم.
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قراءة ‘ ديوان «نسسيج خواطري» Ÿراد عمرون

اŸزج ب ÚاŸقاصشد واأللفاظ ‘ تعامل
النّصشوصض مع ذواتها
الشسعب  /صسدر للكاتب والشساعر مراد
ع -م -رون دي -وان «نسس -ي -ج خ -واط -ري» ع -ام
 ،2010وه- -و ع- -ب- -ارة ع- -ن فسس -ي -فسس -اء م -ن
ال- -قصس- -ائ -د ال -نÌي -ة وق -د م ّ-ه -د ال -دي -وان
م -ق -دم -ة شس -ام -ل -ة وإاذا ت-أام-ل-ن-ا ﬁت-وي-ات-ه،
أال -ف -ي-ن-ا قصس-ائ-ده م-تصس-ل-ة Ãواضس-ي-ع آان-ي-ة،
ح-اول م-ن خÓ-ل-ه-ا ال-ت-ط-رق إا ¤مسس-ائ-ل ‘
لهمية.
غاية ا أ
تنتمي قصشائد مرأد عمرون إأ ¤ما أصشطلح
ع -ل -ي -ه ب -ال -قصش-ي-دة أل-نÌي-ة ،ح-يث “رد ‘ ه-ذأ
أل -دي -وأن ع -ل -ى أل -ت -ق -ال -ي -د أل -ق -دÁة ل-ل-قصش-ي-دة
ألعمودية ومنه –رر من ألقوألب وألبحور ،وبه
كان أك Ìجرأة مندفعا لفكرة «ل معنى لششعر
يذبح على نصشب أألوزأن وألقوأ‘ «ألن بإايوأء
ألشش -اع -ر ل -ك -ل -م-ات وع-ب-ارأت ل-يسس لشش-يء سش-وى
Óتيان بالقافية ،وهذأ ل يوجد
إل“ام ألوزن أو ل إ
‘ عصشرنا ،أين أŸتلقي يبحث عن عذوبة كÓم
وتلقي بأاقل تكلفة
ل -ق -د إأخ -ت -ار ألشش -اع -ر ع -ن-وأن-ا م-ثÒأ «نسش-ي-ج
خوأطري» يغري ألقارئ ويث ‘ Òذهنه جملة من
أألسش- -ئ- -ل- -ة .وي- -روم ألشش- -اع- -ر ع- -ن م- -دى ت -أاث -ره
ب -اŸوأضش-ي-ع أل-ت-ي ت-ن-اول-ه-ا ،أول قصش-ي-دة «رم-يت
أ◊ذأء» وهي عبارة عن تلميح إأ ¤ألصشحفي
أل -زأي-دي م-ن-ت-ظ-ر أل-ذي دخ-ل أل-ت-اري-خ م-ن ب-اب-ه
ألوأسشع ،ومن خÓله أسشسس طرحا جديدأ مدأره
ح-ول ح-ري-ة ألصش-ح-ف-ي وج-رأت-ه وأع-ت-ب-ار م-ه-نته
إأنسشانية بامتياز ،ذلك وأن فيها مضشام Úتوحي
أ ¤ألعروبة و مأاسشاة ألعرأق ألششقيقة ،كما يطرح
مرأد عمرون إأششكالية ألهجرة غ Òألششرعية أو
Ãا يسشمى «أ◊رأقة «و ⁄يتناول فيها أبعادها
فحسشب وإأ‰ا قدم تصشوره لهذه ألقضشية لتوعية
ألششباب على وجوب ألبتعاد عن هذه ألسشلوكيات
وكذأ أŸأازق ألجتماعي وكل أÙن ألتي تتوأفد
جرأء هذه ألهجرة.
أهتم أيضشا بقضشية «هجرة أألدمغة» من خÓل
قصش-ي-دة م-ؤوث-رة وأŸع-ن-ون-ة «أل-رح-ي-ل» ،و‘ ه-ذأ
ألسشياق ناظر ب Úألبقاء وألرحيل أين تتحول
فكرة أ◊رية إأ ¤أدأة تتجلى فيها فكرة ألفرأر
م -وصش-ول-ة ب-ف-ك-رة م-ت-ع-ل-ق-ة ب-اÛال أŸاورأئ-ي،
فا◊رية ل تعطى بل تكتسشب.

إأن -ت -ق -ل ألشش -اع -ر أ ¤أألم أ◊ن-ون وأل-ت-ي عÈ
عنها بصشدق،وأن قرأءة كÓمه ل يحتاج لتدقيق
ل-ق-وة مشش-اع-ره وت-دف-ق ع-ب-ارأت-ه وم-ف-ردأته ،و⁄
يتناسشى ألكاتب ألششاعر ملف فلسشط Úأ÷ريحة،
فلقد “يزت قصشيدة «غزة أبدية ألنتصشار» ‘
هذأ ألديوأن Ÿا فيها من نفوث برأك Úألغضشب،
فلقد حظيت بعناية خاصشة وكما يقول ألششاعر:
«ل Áك- -ن أن أتصش- -ور ن- -فسش- -ي ي- -وم -ا أك -تب دون
أل - -ت - -ط - -رق إأ ¤ف - -لسش - -ط Úوم - -ع - -ان - -اة أإلخ- -وة
ألفلسشطيني Úو‘ تقديري يجب أن تعالج هذه
أŸأاسشاة ‘ كل ألدوأئر أألدبية وألثقافية إأ¤
جانب أÙافل ألسشياسشية ألدولية».
“ي- -ز أسش- -ل- -وب- -ه ب -تصش -م -ي -م أŸف -اه -ي -م وف -ق
أŸوضشوع وأسشتعمل وسشائل وأدوأت تقنية وفنية
وأدب -ي -ة ت -ت -ن -اسشب م -ع ك-ل قصش-ي-دة ،ف-رغ-م أن-ه-ا
نصشوصس نÌية إأل أنها “لك جمالها ألبÓغي
ألتي –رك ألنفوسس ،كما “تاز كتاباته باŸزج
ب ÚأŸقاصشد وأأللفاظ وإأضشفاء رونقا و بهاءأ
Ÿوأضشيع مأاسشاوية .و‘ ضشوء روح ألنصشوصس بدأ
جليا أنه تعامل مع أŸوأضشيع بجد بعيدأ أحيانا
ع-ن أل-رؤوى أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة أل-ع-ق-ي-م-ة ،ف-ك-ل قصشائده
عبارة عن ندأءأت وإأيحاء إأ ¤وعي جديد وإأŸام
Ãسشائل متعلقة با◊قوق وأ◊ريات.
وخ -ت-ام-ا إأن دي-وأن «نسش-ي-ج خ-وأط-ري» ح-اف-ل
بالصشور ألششعرية وبأانوأع ألنزياح ،كما أنه جل
قصش-ائ-ده ف-ي-ه-ا م-ا ي-ك-ف-ي م-ن أإلي-ق-اع أل-دأخ-ل-ي
وأ÷رسس أŸوسشيقي.

إاثر نيله جائزة اŸسسابقة الفكرية

تكر Ëالشّشاعر نوار ششحÓط Ãيلة
كّرم ليلة أمسس Ãقر ولية ميلة ألششاعر نوأر ششحÓط
من طرف وأ‹ ميلة ﬁمد جمال خنفار جزأء فوزه
Ãسش -اب-ق-ة ف-ك-ري-ة أط-ل-ق-ت-ه-ا ›ل-ة «صش-دى م-ي-ل-ة» أل-ت-ي
تصشدر عن ديوأن ألوأ‹ ،وحث ألوأ‹ باŸناسشبة على
ألع- -ت- -ن -اء ب -ال -ث -ق -اف -ة وأل -ك -ت -اب وتشش -ج -ي -ع أŸب -دعÚ
وأŸسشاهمة ‘ إأصشدأر أŸؤولفات وألكتب وألرفع من
درجة أŸقروئية.

تكرÁا للفقيدين اŸوسسيقي Úحموشش وميسساوي

ا÷نادية تصشدر أالبوم Úلتوثيق التّراث اŸوسشيقي

لندلسسية تكرÁا
أاصسدرت جمعية ا÷نادية أالبوم Úجديدين للموسسيقى ا أ
للموسسيقي Úالراحل Úطارق حموشش وجمال ميسساوي –يي من خÓلهما تقاليد الداء
ا÷زائري بتصسورين ﬂتلف ÚيÈزان عم Óبحثيا موسسيقيا ‘ الطبوع الكÓسسيكية التي
لول بعنوان «نوبة مايا
للبوم ا أ
للت غربية .أابدت ا÷معية ‘ ا أ
ادخلت ‘ توزيعهما ا آ
صسيحة لطيور»من إانتاج دار «اسسطوانة» –كما كبÒا ‘ تقد› Ëموعة أاغا Êمن طبع
«Ÿصسدر» و»انصسراف» و»تفريشسة» بالعزف على القانون والناي.
وت - -ت - -جّ- -ل- -ى Ÿسش- -ة
وق- -د ‚ح ه- -ذأ
ألضش - - -ي - - -ف ‘ Úه - - -ذأ
أألل- -ب- -وم أل- -ذي أ‚ز
أل -تسش-ج-ي-ل ب-وضش-وح ‘
ب- -ال- -ق- -ي- -ادة أل -ف -ن -ي -ة
«ي - -ا غصش - -ن أل- -ن- -اق- -ة»
Ùم - -د  ÚŸب- -وزأر
ألنصس ألذي قدم على
‘ إأحياء نوبة أŸايا
وق -ع أل -ف-السس م-دع-م-ا
بأاصشالة طبع ألصشنعة
Óلت
ب -ت -وزي-ع ره-ف ل -آ
م -ع إأضش -اف -ة Ÿسش -ات
أŸاندولÚ
م- -دأرسس أن- -دلسش- -ي- -ة
وألكورديون وألقيتارة
أخ -رى خ -اصش -ة ألل -ة
أل -ت -ي ت-ذك-ر أŸسش-ت-م-ع
أŸغ - -رب- -ي- -ة ‘ «م- -ن
عصشرية ‘ ألششكل.
وق -د ت -أاّل-قت أŸغ-ن-ي-ة Ÿي-اء ب-اŸوسش-ي-ق-ى ألصش-ق-ل-ي-ة وي-ع-رج
حبي ‘ خ Òألورى» .وأسشتعان
م-وسش-ي-ق-ي-و أ÷م-عية ‘ أأللبوم ماديني أŸعروفة على ألسشاحة ألتسشجيل على ألطابع ألششعبي
ألثا Êبعنوأن «أصشدقاء طارق أŸوسش -ي -ق -ى أألن-دلسش-ي-ة رف-ق-ة أŸلفوف ‘ ألطبع أ◊وزي ‘
حموشس» بحسشن خوألف على م- -غ- -ن- -ي أ÷م- -ع- -ي- -ة أل- -ل- -ذي- -ن أغ -ا Êم -ث -ل «دع -ن -ي ي-ا ن-د»Ë
أل- -ة أل -ب -ات -رب -ي وأك -رم خ -ال -ف أسش-تضش-ف-ت-ه-م-ا أ÷م-عية ‘ ديو و»ل -ق -يت ح -ب -ي -ب -ي» و»ﬁب -وب
أل - -ع- -ازف ع- -ل- -ى آأل- -ة أل- -ب- -اصس م-ت-م-ي-ز ب-أادأئ-ه-م-ا أ÷م-ي-ل أ ¤ألقلب» .ودعمت أيضشا أألجهزة
وأل -ق -ي-ت-اريسشت أم Úح-م-روشس ج - -انب سش- -لسش- -ة نصش- -وصس م- -ن أŸوسش - -ي - -ق - -ي - -ة ذأت أل- -رن- -ات
وعازفة ألكورديون مارغاريتا ألÎأث أألن- - - -دلسش- - - -ي ع - - -ل - - -ى ألعصشرية ‘ هذأ أأللبوم بخلية
دولشس أ ¤ج- - - - - -انب ث Ó- - - - -ث أي -ق -اع -ات م -ت -ن-وع-ة “زج ب Úوم -وسش -ي -ق -ى «أل -ب -اروك» تضش-م
ألكمان وألكÓرينات مع إأدخال
م-ط-رب ‘ Úرح-ل-ة أسش-ت-كششاف أ◊وزي ولعروبي وألششعبي.
آألة ألبيانو من ح Úآلخر.
ل - -لÎأث ألن- -دلسش- -ي Ãسش- -ح- -ة

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

ثقافة
نظّمتها مديرية
الشّسؤوون الدينية
بقسسنطينة

تكر 22 Ëمتفّوقا
‘ مسشابقات الشّشهر
الفضشيل
ج-رى ح-ف-ل تسش-ل-ي-م أ÷وأئ-ز
Ãسشجد أألم Òعبد ألقادر ‘
أجوأء روحانية تخللتها تÓوة من
ك -ت -اب أل -ل -ه وﬁاضش -رة أل -ق -اه-ا
ألشش -ي-خ أل-دك-ت-ور ﬁم-د أل-ع-رب-ي
ششايششي ” تخصشيصشها لفضشل
هذه ألليلة أŸباركة ،عÓوة على
ت -ق-د ËوصشÓ-ت إأنشش-ادي-ة أدت-ه-ا
ف- -رق -ت -ا «أ◊ي -اة» م -ن أل -ق -رأرأة
(غردأية) و»ألفÓح» من عنابة.
وع - - - -ادت أŸرت- - - -ب- - - -ة أألو‘ ¤
مسش -اب-ق-ة «ح-ف-ظ  60ح-زب-ا م-ن
أل-ق-رآأن أل-ك-ر »ËأŸوج-ه-ة ل-ف-ئ-ة
أك Ìمن  25سشنة ليحيى حمايزية
ف - -ي - -م - -ا أف - -تك أ÷ائ - -زة أألو¤
Ÿسش - -اب - -ق- -ة «ب- -رأع- -م أل- -ق- -رآأن»
أŸوجهة لفئة أقل من  12سشنة
لعاصشم حفيا.Ê
كما تّوج ألطفل أ›د نسشاف
ب-ل-قب «أÿط-يب ألصش-غ »Òف-ي-م-ا
عادت أŸرتبة أألوŸ ¤سشابقتي
«روأد أŸسش- - - -اج- - - -د» و»أإلم - - -ام
أل- - -ن - -ووي ‘ ح - -ف - -ظ أألرب - -عÚ
أل -ن -ووي -ة» لسش -ن -دسس ب-ورصش-اصس
وﬁم- -د أل- -ع -رب -ي غ -ن -اي ع -ل -ى
ألتوأ‹ .كما نّوه أ◊كيم خلفاوي
رئ-يسس مصش-ل-ح-ة أل-ت-ع-ليم ألقرآأÊ
وأل-ت-ك-وي-ن وأل-ث-ق-اف-ة أإلسشÓ-م-ية
Ãعهد عبد أ◊ميد بن باديسس
للقرأءأت Ãسشتوى أŸششاركة ‘
ه - -ذه أŸسش - -اب- -ق- -ات م- -ن ح- -يث
أÙت- -وى وأل -ع -دد ‡ا ي -ؤوك -د -
حسش - -ب - -ه  -أل - -وع - -ي أŸت - -زأي - -د
بضش- -رورة أله- -ت- -م- -ام ب- -ال -ق -رآأن
ألعظيم مردفا بأان رمضشان 2017
شش - -ه- -د مشش- -ارك- -ة أك Ìم- -ن 400
ششخصس ،وهو عدد Áثل ضشعف
ع- -دد أŸشش -ارك Úخ Ó-ل ألسش -ن -ة
أŸنصش -رم -ة .ك -م-ا أشش-اد ب-ج-ه-ود
أŸدأرسس أل -ق -رآأن -ي-ة أŸت-وأج-دة
ب -ال -ولي -ة أل -ت-ي سش-اه-مت بشش-ك-ل
كب– ‘ Òسش Úأدأء أŸششاركÚ
م- -ن خ Ó-ل أ◊رصس ع -ل -ى وج -ه
أÿصش- -وصس ع- -ل- -ى –ف- -ي- -ظ -ه -م
أل- -ق- -رآأن وف- -ق أألح- -ك- -ام .ك- -م- -ا
أغ -ت -ن -مت ذأت أل -ل -ي-ل-ة أŸب-ارك-ة
لتكر Ëألطفلة أسشماء بن معاوية
( 11سش- -ن -ة) ،أل -ت -ي “ك -نت م -ن
حفظ  60حزبا عرفانا للجهود
ألتي بذلتها من أجل حفظ كتاب
ألله.

ألعدد
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‘ جو تنافسسي وروحي Ãسسرح الهواء الطلق ببلعباسش

اختتام الّطبعة ال ّسشادسشة Ÿسشابقة الفارسض العباسشي
‘ Œويد القرآان
‘ سس - -ه- -رة رمضس- -ان- -ي- -ة
لج- - -واء
م- - -ف- - -ع- - -م- - -ة ب- - -ا أ
لÁان-ي-ة
ال -روح -ان -ي-ة وا إ
اخ- - -ت - -ت - -مت ال - -ط - -ب - -ع - -ة
السس - - -ادسس - - -ة Ÿسس- - -اب- - -ق- - -ة
ال - -ف - -ارسش ال - -ع - -ب- -اسس- -ي ‘
Œوي- -د ال- -ق- -رآان ،وال -ت -ي
ت- -ق- -دم ل- -ه- -ا ح- -وا‹ 400
مشسارك من ك Óا÷نسسÚ
وم- -ن ﬂت- -ل- -ف ال- -ف- -ئ- -ات
العمرية.

بلعباسس :غ ــ شسعدو
ح - -ف- -ل أإلخ- -ت- -ت- -ام أل- -ذي
أحتضشنه مسشرح ألهوأء ألطلق
ألصشاÿ Ëضشر ششهد حضشورأ
مكثفا للمششارك ÚوعائÓتهم
وك - -ذأ ج- -م- -وع أ◊اضش- -ري- -ن،
ح - -يث ت - -أاه- -ل ل- -ن- -ه- -ائ- -ي- -ات
أŸسش-اب-ق-ة  20م-تسش-اب-قا ”
إأخ - -ت - -ي - -اره - -م ب- -ع- -د إأج- -رأء
تصش -ف -ي -ات سش-اب-ق-ة إأع-ت-م-دت
ف -ي -ه -ا ÷ن -ة أل -ت-ح-ك-ي-م ع-ل-ى
م - -ق - -اي - -يسس أ◊ف - -ظ ،أألدأء
أŸم- -ي -ز ل -ل -ت Ó-وة م -ن ح -يث
أحكام ألتجويد وحسشن صشوت
ألقارئ ،ليتوج ثÓثة مششاركÚ
ب - -اŸرأتب أألو ¤وي - -ت- -ع- -ل- -ق
أألم- -ر ب- -ال- -ط- -ف -ل -ة ع -ي -دوÊ
ف -اط -م -ة أل -ت -ي ت-وجت ب-ل-قب
أل- -ف- -ارسس أل- -ع- -ب- -اسش- -ي ب- -ع -د
حصشولها على معدل 17 . 5
من  20متقدمة على صشاحبة
أŸرت-ب-ة أل-ث-ان-ي-ة أل-ط-ال-ب-ة بن
دوم -ة ه -اج -ر أل -ت-ي –صش-لت
على معدل  17من عششرين

ب-ال-تسش-اوي م-ع م-ك-ام-ن مرË
ألباتول وبن دومة هاجر أما
أŸرت- -ب- -ة أل- -رأب- -ع- -ة ‘ ه -ذه
أل- - - -ف- - - -ئ- - - -ة ،ف- - - -ع- - - -ادت إأ¤
أŸتسش -اب -ق -ت Úرح-م-ا Êل-ي-ن-ة
وبوسشهلة بششرى Ãعدل . 50
.16
وعلى هامشس هذأ أ◊فل
” ت- -ك- -ر Ëك- -ل م- -ن دم -وشس
Áي-ن-ة أل-ب-ال-غ-ة م-ن أل-ع-مر 05
سش- -ن- -وأت ك -أاصش -غ -ر مشش -ارك -ة
وﬁي ألدين زوبيدة  64سشنة
ك- - -أاك Èمشش- - -ارك- - -ة ‘ ه- - -ذه
ألطبعة.
وق- -د خّصش- -صشت م- -ك- -ت- -ب -ة
ألبلدية أÛاهد نعيمي عبد
ألقادر ألتي نظمت أŸسشابقة
–ت أششرأف ÷نة ألششؤوون
أل -ث -ق -اف -ي -ة ل -ب -ل -دي -ة سش -ي-دي
بلعباسس بالتنسشيق مع مديرية
ألششؤوون ألدينية جوأئز قيمة
ل-ل-ف-ائ-زي-ن ت-ت-مثلت ‘ أجهزة
ح-اسش-وب ول-وح-ات أل-كÎون-ية

من أ◊جم ألكب Òوأخرى من
ألصش- -ن- -ف أŸت- -وسش- -ط وك- -تب
ل -ل -ق -رآأن وشش -ه -ادأت شش-رف-ي-ة
–ف -ي -زأ ل -ه-م ع-ل-ى م-وأصش-ل-ة
درب- -ه- -م ‘ ح- -ف- -ظ أل- -ق- -رآأن
وŒوي- -ده وج- -ع -ل -ه م -ن -ه -ج -ا
للحياة.
وحسشب ألشش -ي -خ ب -رأه -م-ي
ع- -ب- -اسس أح- -د أعضش -اء ÷ن -ة
أل-ت-ح-ك-ي-م ف-إان أل-ط-ب-عة كانت
ناجحة بكل أŸقاييسس بدأية
ب -ال -ت -ن -ظ -ي-م ،أإلق-ب-ال أل-ك-بÒ
◊ف-ظ-ة أل-ق-رآأن م-ن ﬂت-ل-ف
ب- - -ل - -دي - -ات أل - -ولي - -ة وأألدأء
أŸتميز لهم ،وهو ما أدخل
÷نة ألتحكيم ‘ حÒة كبÒة
أثناء أختيار ألفائزين باعتبار
أن كل أألصشوأت كانت جميلة
وأدأوؤها كان حسشنا ما دفع
ب -ال -ل -ج-ن-ة إأ ¤أإلرت-ك-از ع-ل-ى
م- -ق- -ي- -اسش- -ي أ◊ف- -ظ وع- -دم
أرت -ك -اب أخ -ط -اء ‘ أل-تÓ-وة
لتقييم أŸتنافسش.Ú

مسسرحية «شسيطان Îﬁم» تث Òإاعجاب جمهور سسوق أاهراسش

ال ّصشراع ب Úاألنا واآلخر إابداع جديد لتمهاششت

لخر الذي
لنا وا آ
أاثار الصسراع ب Úا أ
ح- -م -ل -ت -ه فصس -ول مسس -رح -ي -ة «شس -ي -ط -ان
Îﬁم» ل -ل -ت -ع-اون-ي-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة «أاف-ك-ار
وف-ن-ون» Ÿدي-ن-ة ال-ع-لمة سسطيف إاعجاب
ا÷م- -ه- -ور بسس- -وق أاه- -راسش ال -ذي حضس -ر
لرب- -ع- -اء إا ¤اÿم -يسش
ب- -كÌة ل- -ي- -ل- -ة ا أ
ب- -ق- -اع- -ة اÙاضس- -رات لسس- -ي- -ن- -ي- -م- -ات -يك
اŸدينة.
صش- -ورت ﬂت- -ل- -ف أح- -دأث ه- -ذأ أإلن- -ت- -اج
أ÷ديد لذأت ألتعاونية ‘ ششكل موسشيقي -
كوميدي ألصشرأع أŸوجود ب Úأألنا وأآلخر
ألذي يعت ‘ Èبعده صشرأعا ب Úأ Òÿوألششر
وما يششكله من ضشغط على ألفرد وأÛتمع.
وعا÷ت هذه أŸسشرحية ألتي ألفها وأخرجها
عبد ألوهاب “هاششت و–ت إأششرأف فني عام
ل -وح -ي-د ع-اشش-ور و“ث-ي-ل ك-ل م-ن ›د ج-ع-ي-د
وفاطمة ألعايب وجمال بدود وعبيد مهملي
موضشوع أسشتحالة ألصشدق وأ◊ب وأإلنسشانية
ب- -ال- -ن- -ظ -ر إأ ¤ت -أازم أل -وأق -ع أŸع -اشس ل -ي -أات -ي
ألششيطان ‘ هذأ ألعمل أŸسشرحي لتفكيك

أل -رم -زي -ة أŸوج -ودة ‘ أل -نصس و‘ أإلخ-رأج.
ويسش -دل ألسش -ت -ار ع -ل-ى ه-ذه أŸسش-رح-ي-ة أل-ت-ي
أسشتغرق عرضشها سشاعة باسشتسشÓم ألششيطان
وإأقرأره باسشتحالة ألعمل ‘ ألظروف أ◊الية.
وعلى هامشس هذأ ألعرضس أŸسشرحي ،أوضشح
أıرج عبد ألوهاب “هاششت ،وهو ‘ نفسس
ألوقت رئيسس ذأت ألتعاونية بأان هذأ ألعمل
ألفني ” إأنتاجه مطلع يونيو أ÷اري ،مذكرأ
بأان ذأت ألتعاونية أنتجت ألكث Òمن أألعمال
أŸسش -رح -ي -ة ع-ل-ى غ-رأر «سش-اسش-ي-ة وأل-ب-اه-ي-ة»
وألعمل ألثوري أŸتلفز «أŸعا.»⁄

اختتم الÈنامج الفني لسسهرات رمضسان Ãعسسكر

ششاعو :القرصشنة مششكل كب ÒيعÎضض طريق الفنان

أكد عميد أألغنية ألششعبية عبد ألقادر
ششاعو ‘ حديث لـ»ألششعب» أن ظاهرة
أل -ق -رصش -ن -ة م -ا زألت تشش -ك -ل أح -د أب -رز
معوقات ألبدأع ألفني ،فضش Óعن أألثر
ألسشلبي ألبالغ وأÿسشائر ألتي يتكبدها
أل -ف -ن-ان و أŸؤول-ف و ح-ت-ى أسش-ت-دي-وه-ات
ألتسشجيل بفعل أسشتفحال ألظاهرة ‘
أ◊قل ألفني أ÷زأئري‡ ،ا جعل ألكثÒ
من ألفنان Úيعزفون عن تسشجيل أغٍان
جديدة و طرحها ‘ أألسشوأق ،وأرجع
ع- -ب- -د أل- -ق- -ادر شش -اع -و أسش -ب -اب أن -تشش -ار
ألظاهرة إأ ¤ألتطور ألتكنولوجي وعدم
أل- -ت- -ح -ك -م ‘ سش -ل -ب -ي -ات -ه ،مششÒأ أ ¤أن
ألتفاقية أÈŸمة ب Úعدة جهات أمنية
وأل -دي-وأن أل-وط-ن-ي ◊ق-وق أŸؤول-ف ق-ب-ل
سش -ن -وأت Ùارب -ة أل -ق -رصش -ن -ة وح -م -اي-ة
حقوق أŸؤولف ،ششوهد لها ألعديد من
أوج- -ه أل- -ت- -دخ- -ل ،ل- -ك- -ن- -ه -ا – ⁄د م -ن

ألظاهرة ألتي تنخر ألفن أ÷زأئري و
حتى ألقتصشاد ألوطني ،لتظل ألظاهرة
Œارية وغ ÒأخÓقية تسشتوجب حضشور
ضشمائر أ÷مهور و أŸعجب Úأك Ìمن أي
ردع قانو. Ê
كان ألفنان عبد ألقادر ششاعو قد
أختتم نهاية أألسشبوع أŸاضشي ألÈنامج
ألحتفا‹ لـ»ليا‹ رمضشان» ألذي نظمته
م-دي-ري-ة أل-ث-ق-اف-ة ل-ولي-ة م-عسش-كر ،حيث

شش -ه -د ح -ف -ل ع -ب -د أل -ق-ادر شش-اع-و أل-ذي
أحتضشنته سشاحة ألأم Òعبد ألقادر بقلب
م- -دي -ن -ة م -عسش -ك -ر حضش -ورأ وأسش -ع -ا م -ن
أل-ع-ائÓ-ت و أŸع-ج-ب Úب-ال-ط-اب-ع ألغنائي
أألصشيل «ألششعبي « ،حيث تأاخر أنطÓق
أ◊فل أإ ¤منتصشف ألليل بسشبب تدأفع
أ÷مهور للقاء عميد أألغنية ألششعبية
من أجل أخذ صشور تذكارية معه ،وكان
ل -ع -ب-د أل-ق-ادر شش-اع-و ح-دي-ث-ا م-ط-ول م-ع
«ألششعب» ،أبرز ما جاء فيها ألكÓم عن
ظاهرة ألقرصشنة و ﬂاوفه من أصشدأر
أي ألبوم بسشبب هذه ألظاهرة وأكد عبد
ألقادر ششاعو أنه سشتكون له تسشجيÓت
جديدة يتوقع أن تخرج للعلن ‘ هذه
ألصشائفة وهي عبارة عن ›موعة أغاÊ
وقصشائد جديدة من تأاليف ألفنان بوزأمة
ياسش.Ú

معسسكر :أم أ - Òÿسس.

á°VÉjQ

ألسصبت  24جوأن  2017م
ألموأفق لـ  29رمضصان 1438هـ

’قل من  21سسنة
خÓل زيأرة تفقدية للمنشسآأت اŸعنية ببطولة العأ ⁄لكرة اليد أ

ولد علي « :أاطمئن ا÷ميع أاننا سشنكون جاهزين من كل ا÷وانب»
تفقد صسبأح أامسس وزير
الشسبأب والريأضسة الهأدي
ولد علي رفقة رئيسس
ا–أدية كرة اليد حبيب
لبأن القأعأت اŸعنية
’قل من 21
ببطولة العأ ⁄أ
سسنة اŸقررة بأ÷زائر من الـ
 18إا ¤الـ  3٠جويلية القأدم
’مر يتعلق بكل من قأعة
وا أ
حرشسة ،القأعة البيضسوية،
’بيأر وقف خÓلهأ
قأعة ا أ
’شسغأل بهأ
على مدى تقدم ا أ
قبل فÎة قصسÒة من
انطÓق اŸوعد الرسسمي.

نبيلة بوقرين

ت -ل -ق-ى أل-وزي-ر شص-روح-ات م-فصص-ل-ة
حول كل أألمور ألتي تتعلق Ãدى
ت- -ق- -دم أألشص- -غ- -ال ب- -ك -ل أŸرأف -ق
أŸع -ن -ي -ة ب -اŸوع -د أل -ع -اŸي م -ن
طرف ألقائم Úعلى ألÎميمات،
وأخ -ت -ت -م أ÷ول -ة ب -ت -نشص -ي-ط ن-دوة
صص-ح-ف-ي-ة Ãرك-ز ألصص-ح-اف-ة ألتابع
للمركب أألوŸبي ﬁمد بوضصياف
قيم خÓلها كل أألمور ألتي وقف
عليها أأمام وسصائل أإلعÓم.
ع Èول- -د ع- -ل- -ي ع- -ن ع -دم رضص -اه
لوتÒة سص Òأألشصغال بقاعة حرشصة
وأنتقد ألقائم Úعليها قائ« Óهذه
أل -زي -ارة ت -ن -درج ‘ إأط-ار م-ت-اب-ع-ة
مسص- -ار أل- -ت- -حضصÒأت أŸسص -ت -م -رة
وألوقوف على مدى سص Òعلمية
إأع - -ادة أل - -ت - -ه- -ي- -ئ- -ة وب- -خصص- -وصس
أإلج- -رأءأت أŸت- -خ- -ذة م- -ن ق- -ب -ل
مصص-ا◊ن-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-لق بالقاعتÚ
ح -رشص -ة وأل -ب -يضص -اوي-ة أŸع-ن-ي-تÚ
باŸباريات ألرسصمية ،إأضصافة إأ¤
ألـ  6قاعات أıصصصصة للتدريبات
وأŸتعلقة ‘ زيادة ألÎكيز على
زيادة كفاءة أإلنارة ،وضصع أأجهزة
أل- -تÈي -د وف -ق -ا Ÿط -الب أÈÿأء
أل-دول-ي Úأل-ذي-ن ع-اي-ن-وأ أŸنشصآات
حتى تكون أألمور كما سصطرنا له
ول - -ك - -ن - -ي لسصت رأضس ع- -ل- -ى سصÒ
أألشص -غ -ال ب -ق -اع -ة ح -رشص -ة وك -نت
أنتظر أأن تكون أأفضصل بالنظر إأ¤
أإلمكانيات أŸوفرة ،أأما بالنسصبة
ل-ل-ق-اع-ة أل-ب-يضص-اوي-ة أألم-ور ج-يدة
ولهذأ أأ“نى أأن تنتهي كل أألشصغال
بعد عيد ألفطر بحول ألله».
وأأضص - -اف أŸسص - -ؤوول أألول ع - -ل - -ى
ق- -ط- -اع ألشص- -ب- -اب وأل- -ري- -اضص -ة ‘
أ÷زأئر قائ« Óسصنكون ‘ أŸوعد

ب -ح -ول أل -ل -ه إأ‚اح ه -ذأ أل -ع -رسس
ألعاŸي ألكب Òأÿاصس بكرة أليد
ك-م-ا أأط-م-ئ-ن أ÷م-ي-ع أأن-ن-ا سصنكون
ج - - -اه - - -زي- - -ن م- - -ن ك- - -ل أ÷وأنب
لسصتقبال ضصيوفنا ألكرأم وأألمر
يتعلق بـ  600وأفد Áثلون  23دولة
إأضص- -اف- -ة إأ ¤أ÷زأئ- -ر ون- -ري- -د أأن
نعطي صصورة جميلة عن بلدنا من
أ÷انب ألسصياحي ونسصهر ‘ نفسس
ألوقت على ألتحضصÒأت أÿاصصة
ب -ال -ف -ري -ق أل-وط-ن-ي –ت إأشص-رأف
أŸدرب رأب - -ح غ- -رب- -ي م- -ن أأج- -ل
–قيق نتائج إأيجابية من خÓل
ﬂتلف ألÎبصصات ألتي قام بها
وأ›ÈŸة مسصتقب Óحتى يحقق
نتائج مشصرفة وأأهنئ هذأ ألفريق
على ألنتائج أŸشصرفة ‘ باكو رغم
قوة أŸنافسص.»Ú
’شسغأل
’ول يتأبع ا أ
«الوزير ا أ
عن قرب»
ت- -ط- -رق ول -د ع -ل -ي إأ ¤أŸت -اب -ع -ة
ألكبÒة للوزير أألول عبد أÛيد
تبون للÎميمات ألتي تخضصع لها
أل-ق-اع-ات أŸع-ن-ي-ة ب-اŸن-افسص-ة ‘
ق- -ول- -ه «أ÷زأئ- -ر م- -ق- -ب- -ل- -ة ع -ل -ى
أح -تضص -ان أل -ط-ب-ع-ة ألـ  13لبطولة
ألعا ⁄لكرة أليد ألقل من  21سصنة
ألتي سصتجري من ألـ  18إأ ¤ألـ 30
ج-وي-ل-ي-ة أل-ق-ادم وأل-ت-ي وف-رت ل-ها
أل -دول-ة أ÷زأئ-ري-ة –ت أل-رع-اي-ة
ألسص- - -ام - -ي - -ة ل - -ف - -خ - -ام - -ة رئ - -يسس
أ÷م -ه -وري -ة ألسص-ي-د ع-ب-د أل-ع-زي-ز
بوتفليقة كل أإلمكانيات ألÓزمة
م- - -ن أأج- - -ل إأ‚اح ه - -ذأ أŸوع - -د

وأل - -ع - -رسس أل - -ع- -اŸي م- -ن خÓ- -ل
ت- -نصص -يب ÷ن -ة خ -اصص -ة م -ن أج -ل
مرأفقة ألفيدرألية أ÷زأئرية ‘
هذه ألعملية إل‚اح هذأ أŸوعد
أŸهم ‘ تاريخ ألكرة ألصصغÒة ‘
أ÷زأئ- - -ر وأل - -وزي - -ر أألول ع - -ب - -د
أÛيد تبون يتابع بصصفة شصخصصية
كل أألمور».
«كل القرارات التي نقوم بهأ
وفقأ لقأنون الريأضسة»
ت -ط -رق ول -د ع -ل -ي خ Ó-ل أل -ن -دوة
ألصص- -ح -ف -ي -ة أإ ¤ب -عضس أل -قضص -اي -ا
أل- -ع -ال -ق -ة م -ع ب -عضس أل–ادي -ات
قائ « Óهناك بعضس أألمور ألتي
ي -جب أأن أأت -ط -رق ل-ه-ا ع-ل-ى غ-رأر
أل- -وضص- -ع أل -ذي “ر ب -ه أل–ادي -ة
أ÷زأئرية لرياضصة ألكارأتي ،فكل
أإلج- -رأءأت أŸت -خ -ذة م -ن ط -رف
أل -وزأرة ت -ه -دف إأ ¤وضص -ع ه -ي -ئ -ة
م -ؤوق-ت-ة أن-ت-ق-ال-ي-ة م-ك-ل-ف-ة ب-تسص-يÒ
ألشصؤوون أليومية للفيدرألية إأنقاذ
ه -ذه أل -ري -اضص-ة وأل-ت-حضص Òل-ع-ق-د
جمعية أنتخابية وجاء هذأ ألقرأر
نتيجة ألوضصعية ألصصعبة ألتي مرت
ب -ه-ا أل-ه-ي-ئ-ة ‘ أل-ع-ه-دة أألوŸب-ي-ة
أŸاضص- -ي -ة ت -ع -اقب أأرب -ع -ة رؤوسص -اء
عليها وألعمل أ◊ا‹ ألذي تقوم
ب -ه أل -وزأرة وف -ق-ا Ÿا ي-نصس ع-ل-ي-ه
ألقانون  13ـ  05أŸؤورخ عام 2013
و ⁄نتلقى أأي مرأسصلة بهذأ ألشصأان
من طرف أل–اد ألدو‹ للعبة».
كما –دث ألوزير عن ألعمل ‘
إأط-ار ألشص-رع-ي-ة أل-ق-ان-ون-ي-ة «ن-ح-ن
أآلن ن- -ع- -م- -ل ‘ إأط -ار ألشص -رع -ي -ة

كأأسس ا÷زائرلكرة السسلة

تأاجيـ ـ ـ ـل اŸقاب ـÓت النهائي ـة
ليوم ـ ـ ـ ـ ـي  6و 7جويلي ـ ـ ـة
سص -ت -ج-ري أŸب-اري-ات أل-ن-ه-ائ-ي-ة ل-ك-أاسس أ÷زأئ-ر ‘ ك-رة ألسص-ل-ة ل-ك-ل
أألصصناف يومي  6و 7جويلية أŸقبل Úبدل من  5من نفسس ألشصهر
حسصب ما أأعلنت عنه أل–ادية أ÷زأئرية لكرة ألسصلة دون ذكر
مكان إأجرأئها .وتÈر ألهيئة أل–ادية هذأ ألتأاجيل ب»إأقامة
نهائي كأاسس أ÷زأئر لكرة ألقدم يوم  5جويلية» .وبر›ت مبارأتا
صصنف أألكابر وألكÈيات يوم  6جويلية على أن تدور مباريات
أألصصناف ألصصغÒة يوم  7جويلية .للتذك ،Òيجمع نهائي أألكابر
ف -ري -ق -ي أ–اد سص -ط -ي -ف وأÛم -ع أل -بÎو‹ ،ب -ي -ن-م-ا ت-دور م-ب-ارأة
ألكÈيات ب Úبحرية حسص Úدأي وشصبيبة ألقبة.

كأأسس القــــــأرات
لكـــــــرة القـدم

مدرب الÈتغال قد يجري تغيÒات على التششكيلة اليوم

ي -ب -حث أŸن -ت -خب ألÈت -غ -ا‹ أل -ي-وم ع-ن –ق-ي-ق ف-وز
عريضس على نيوزيلندأ بهدف إأنهاء ألدور أألول ‘
صصدأرة أÛموعة أألو ¤بكأاسس ألقارأت ،للتفوق
على أŸكسصيك ألتي سصتوأجه صصاحبة أألرضس،
روسصيا.
وي -ن -ت -ظ -ر أأن ي -ج -ري م -ن-ت-خب ألÈت-غ-ال ،ب-ط-ل
أأوروب- -ا ،ب -ق -ي -ادة أŸدرب ف -رن -ان -دو سص -ان -ت -وسس
تغيÒأت ‘ ألتشصكيل ،بعضصها سصيكون ›ًÈأ عليه،
إلصص -اب -ة أل Ó-عب رأف -اي-ي-ل غÒي-رو ،وأألخ-رى Ÿن-ح
أل - - - -رأح - - - -ة ل - - - -ب - - - -عضس لع - - - -ب - - - -ي- - - -ه أألسص- - - -اسص- - - -ي..Ú
وتشص Òكل ألتوقعات إأ ¤أأن ‚م ألÈتغال ،كريسصتيانو رونالدو،
سصيغيب عن أللقاء للرأحة ،حيث يرغب سصانتوسس ‘ أأن يصصل
للدور قبل ألنهائي ،وهو ‘ حالة أنتعاشس بد.Ê
وينتظر أأن يغلب هدأف ريال مدريد مصصلحة منتخب بÓده
على مصصلحته ألشصخصصية ومسصأالة رغبته ألدأئمة ‘ تسصجيل
أألهدأف ،وينتظر أأن يقبل بتوجيهات سصانتوسس بعدم أللعب
أأسص-اسصً-ي-ا أل-ي-وم خ-اصص-ة ب-ع-دم-ا أأتت إأسصÎأت-ي-ج-ي-ة ‡اث-ل-ة م-ع
مدرب أŸلكي ،زين ألدين زيدأن ،بنتائج مبهرة ،أأدت لتتويج
ألفريق ‘ ألنهاية بثنائية ألدوري وألتشصامبيونز ليغ..
وبدأ على رونالدو مزيًدأ من أ◊ضصور ‘ لقاء روسصيا مقارنة
Ãوأجهة أŸكسصيك ألفتتاحية ،خاصصة بشصوط أللقاء ،أألول

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

أأمام أأصصحاب أألرضس عندما سصجل هدف ألفوز
ألوحيد من رأأسصية.
ك -م -ا سصُ-ي-م-ن-ح ب-ي-ب-ي ،رأح-ة سص-ل-ب-ي-ة أأي ًضص-ا ‘
موأجهة أليوم ‘ أŸقابل قد يحظى مدأفع
زينيت سصان بطرسصÈغ ،نيتو ،بفرصصة للعب،
وك -ذلك ب -رن -اردو سص -ي -ل -ف-ا أŸنضص-م ح-ديً-ث-ا
Ÿانشصسص Îسص- -ي- -ت- -ي ،ودأن -ي -ل -و لعب وسص -ط
بورتو.
وÁكن أأيضصا عودة نا ،Êلعب فالنسصيا ،ألذي
رÃا يتشصاطر خط ألهجوم مع آأندري سصيلفا ،بينما قد
يسصÎيح موتينيو كذلك..
و–تل أŸكسصيك صصدأرة أÛموعة أألو ¤بـ 4نقاط ،بفارق
أألهدأف عن ألÈتغال ،بينما –مل روسصيا ‘ جعبتها 3
نقاط ،مقابل رصصيد خاو من ألنقاط لنيوزيلندأ.
ويتع Úعلى ألÈتغال ألفوز بأاك Èعدد ‡كن من أألهدأف
ل -ت -خ -ط-ي أŸكسص-يك ح-ال ف-وزه-ا ع-ل-ى روسص-ي-ا ،أل-ت-ي لت-زأل
–ظى هي أألخرى بفرصس للتأاهل إأذأ ما “كنت من ألفوز.
وع -ل -ى ك -ل ح -ال ي -ع-ل-م م-ن-ت-خب ألÈت-غ-ال أأن-ه سص-ي-وأج-ه أأح-د
أŸنافسص Úألتالي ‘ Úنصصف ألنهائي ،إأما أأŸانيا بطلة ألعا⁄
أأو ألشصيلي بطلة أأمريكا أ÷نوبية ،أألوفر حظا للتأاهل عن
أÛموعة ألثانية.

أل -ق -ان -ون-ي-ة سص-وأء م-ع أل–ادي-ات
على غرأر أ–ادية أÓŸكمة ألتي
” ت- -وق- -ي- -ف أل -رئ -يسس أŸن -ت -خب
م- -ؤوخ -رأ بسص -بب أل -ع -م -ل أل -ف -ردي
وعدم أللجوء إأ ¤أأعضصاء أŸكتب
ألفيدرأ‹ وأ÷معية ألعامة ،وكذأ
مع أللجنة أألوŸبية ألننا نحÎم
أŸيثاق أألوŸبي ألدو‹ وتربطنا
عÓقة جيدة ووطيدة مع أللجنة
أألوŸب -ي -ة أل -دول -ي-ة ول ت-وج-د أأي
مشصاكل .
أأما فيما يتعلق بالندوة ألصصحفية
أل-ت-ي ع-ق-دها  36رئ-يسس أ–ادي-ة
ح-ول ألن-ت-خ-اب-ات أألخÒة ل-ل-ج-نة
هم أأحرأر ‘ ألتعب Òعن رأأيهم ‘
إأط- - -ار ق - -ان - -و Êوشص - -ف - -اف وه - -م
منتخب Úولهم كل أŸسصؤوولية ‘
أتخاذ ألقرأرأت ألنا مقبلون على
–ديات كبÒة ‘ مقدمتها موعد
ط- - -وك- - -ي- - -و وي- - -جب أأن ن - -ب - -دأأ ‘
أل -ت -حضصÒأت م -ن خ Ó-ل أل -قضص-اء
على كل ألعرأقيل وحماية أŸال
أل - -ع - -ام وأسص - -ت- -غÓ- -ل- -ه ل- -ت- -حضصÒ
ألرياضصي.»Ú
« ⁄نفهم تصسرف رئيسس ا–أدية
الريأضسة اŸدرسسية ...؟»
Óشص- -ارة ف- -إان أل- -وزي- -ر أأك- -د أأن
ول - -إ
أŸل - -ف أل- -ذي ت- -ق- -دم ب- -ه رئ- -يسس
أل–ادي -ة أ÷زأئ -ري -ة ل -ل -ري -اضص-ة
أŸدرسص- -ي- -ة ع -ب -د أ◊ف -ي -ظ إأي -زم
جاهز ولكنه  ⁄يأات لسصتÓمه ‘
قوله «رئيسس أل–ادية أ÷زأئرية
ل-ل-ري-اضص-ة أŸدرسص-ي-ة ت-ق-دم Ãلف
رسصمي للوزأرة من أأجل أŸشصاركة
‘ ب -ط -ول-ة أل-ع-ا ⁄أل-ت-ي سص-ت-ج-ري
ب -ف -رنسص -ا م-ن  26إأ 30 ¤جوأن
ونحن صصادقنا عليه بصصفة عادية
وه - - -و ج- - -اه- - -ز إأل أأن- - -ه  ⁄ي- - -أات
لسص -ت Ó-م -ه ول ن -ع -رف أألسص -ب -اب
ول-ه-ذأ ه-و م-ن ي-ت-ح-م-ل مسص-ؤووليته
ألن ألوزأرة تكفلت بكل شصيء ول
توجد أأية مشصاكل».
بطولة العأ ⁄لرفع
’ثقأل ـ أاواسسط
ا أ

أاÁن طوايري يتحصشل
على الÈونزية
–صصل ألرباع أ÷زأئري أأÁن
طوأيري على أŸيدألية ألÈونزية
لفئة  105كغ لبطولة ألعا ⁄لرفع
Óوأسصط (ذكور وإأناث)
أألثقال ل أ
أل -ت -ي أخ -ت -ت -مت ف-ع-ال-ي-ات-ه-ا ي-وم
أÿم -يسس ب -ط -وك -ي -و ،ب -تسص -ج -ي -ل
مشصاركة  265رياضصي من بينهم
 108فتاة مثلوأ  50بلدأ.
“ك - - -ن ط - - -وأي - - -ري أŸم - - -ث- - -ل
أ÷زأئ- - -ري أل - -وح - -ي - -د ‘ ه - -ذه
أŸنافسصة من –قيق  201كغ ‘
ح - -رك - -ة أل- -ن ÌخÓ- -ل أÙاول- -ة
أل -ث -ال -ث -ة وأألخÒة ،ب -ع -دم -ا رف-ع
أ÷زأئ -ري بسص-ه-ول-ة  190ك -غ ‘
أÙاول- - - -ة أألو ¤و 197ك- -غ ‘
ألثانية.
وصص -رح أŸدي-ر أل-ف-ن-ي أل-وط-ن-ي
ألسص- -اب -ق ل –Ó-ادي -ة أ÷زأئ -ري -ة
ل -رف -ع أألث -ق -ال ي -وسص -ف شص -ك-ري
ق -ائ« :Ó-أل-ن-ت-ي-ج-ة أل-ت-ي ح-ق-ق-ه-ا
طوأيري متميزة وتب Úقيمة هذأ
ألرياضصي أŸوهوب».

ألعدد

17371

مولودية بجأية
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تع ـ ـي Úنغ ـ ـيز مـ ـ ـدربا جديـ ـ ـ ـدا
التحق اŸدرب الوطني
اŸسسأعد سسأبقأ ،نبيل
نغيز ،رسسميأ Ãولودية
بجأية وذلك سسهرة
اÿميسس ،بحسسب مأ علم
لدى النأدي النأزل
للرابطة اÎÙفة
الثأنية لكرة القدم.
ب - - -حسصب ن - - -فسس أŸصص - - -در،
أأوك -لت ل -ن -غ -ي -ز م-ه-م-ة إأع-ادة
«أŸوب» للرأبطة أألو‘ ¤
أأسصرع وقت ‡كن.
وي - - -ح - - -وز أŸدرب أ÷دي- - -د
لتشصكيلة «Áا قورأية» Œربة
ك- -بÒة ‘ أŸسص- -ت- -وى أل- -ث -اÊ
للكرة أ÷زأئرية ،حيث سصبق
له أأن حقق ألصصعود مع شصباب
ع Úأل- -ف- -ك -رون ق -ب -ل أأرب -ع -ة
م -وأسص -م ،ل -ي -فشص -ل ‘ ره -ان-ه
أŸوسصم أŸوأ‹ مع أأوŸبي
أŸدية ‘ أ÷ولة أألخÒة.
وشص- -غ- -ل إأب- -ن م -دي -ن -ة م -ي -ل -ة
م - -نصصب أŸدرب أل - -وط - -ن- -ي
أŸسص- - -اع- - -د ل - -ل - -م - -ن - -ت - -خب

أ÷زأئ- - -ري أألول م - -ن 2015
إأ 2017 ¤ح- - -يث ك - -ان ‘
مسصاعدة ألفرنسصي كريسصتيان

غوركوف وألصصربي ميلوفان
رأي-ي-ف-اتشس وأل-بلجيكي جورج
ليكانسس.

’فريقية للمÓكمة:
البطولة ا إ

ياسش Úطوارق يضشمن مششاركته ‘ مونديال أاŸانيا
تأأهل اÓŸكم ا÷زائري
ﬁمد يأسس Úطوارق،
مسسأء اÿميسس ،للدور
نصسف النهأئي للبطولة
’فريقية2٠17-
ا إ
للمÓكمة ا÷أرية
حأليأ بÈازافيل
(الكونغو) ،ضسأمنأ
بأŸنأسسبة تأأهله
Ÿونديأل 2٠17-اŸقرر
بأأŸأنيأ.
ف -از أÓŸك -م أ÷زأئ -ري ‘
أل -دور رب -ع أل -ن -ه -ائ -ي ع -ل-ى
لف - - - -ري- - - -ق- - - -ي
أ÷ن - - - -وب أ إ
مفوتقوشصي سصيابوتي-4( Ó
 )1ليلتحق بذلك Ãوأطنيه
ﬁم- -د ف -ل -يسص -ي ( 52كلغ)
ورضص -ا ب -ن ب-ع-زي-ز ( 60كلغ)
أŸت - - -أاه - - -ل Úب - - -دره - - -م- - -ا
لŸا.Ê
للمونديال أ أ
وب- - - -إام- - - -ك - - -ان أÓŸك - - -مÚ

أ÷زأئ -ري Úأل -ث Ó-ث-ة ح-ج-ز
ت- -أاشصÒة أل- -دور أل- -ن- -ه- -ائ -ي،
أليوم ،حيث سصيكون فليسصي
‘ م - -وأج- -ه- -ة أŸل- -غ- -اشص- -ي
أأن - -دري - -اري- -ف- -ي- -ت- -و م- -اروك
جÒوم ،فيما يتقابل كل من
ب- -ن ب -ع -زي -ز م -ع أŸوريسص -ي
ك- -ول Úج -ان ج -ون وط -وأرق
أأم-ام أل-ك-امÒو Êسص-امبليسس
فوتسصال.
‘ أŸق -اب -ل ،أأقصص -ي أأرب -ع-ة
مÓ- -ك- -م Úج- -زأئ- -ري Úم- -ن
أل -دور رب -ع أل -ن -ه -ائ -ي وه-م:
ب -وغ -رأرة ( 81ك -ل-غ) ،أأم-ام
لن-غ-و‹ سص-ي-ل-ف-ا ت-ومبا (-1
أ أ
 ،)4وي- - - -ونسس ‰وشص - - -ي (69
لوغ -ن -دي
ك- -ل -غ) ع -ل -ى ي -د أ أ
كاكاندي موزأمÒو بالضصربة
أل -ق-اضص-ي-ة ،ونصص-رأل-دي-ن ب-ن
سصعيد ( 64كلغ) ،من طرف
أŸصص- - -ري ﬁم- - -د إأسصÓ- - -م

أأحمد علي ( ،)3-2وأأخÒأ
ف -اه -م ح -م -اشص-ي ( 86كلغ)
أأمام سصيلفا روشصا جÒسصون
لخضصر (.)5-0
من ألرأأسس أ أ
لدوأر ألتصصفوية ،غادر
‘أ أ
ث Ó-ث -ة مÓ-ك-م Úج-زأئ-ريÚ
أŸنافسصة مبكرأ وهم على
أل- -ت -وأ‹ :ع -زوز ب -ودي -ة (75
لوغ-ن-دي ع-ب-د
ك -ل -غ) أأم-ام أ أ
ألصص -م-د ي-وسص-ف ح-اسص-ان-ا‹
ب-الضص-رب-ة أل-ق-اضصية ،وهشصام
رحيم ( 81كلغ) ألذي أأقصصي
بقرأر من أ◊كم ‘ أ÷ولة
أل -ث -ان -ي -ة أأم -ام أل -ك -ون -غ -و‹
رودري -غ ن -ق -ل -ي -ب -اي-ا وح-م-زة
ب- -ق- -ر 91+( Êك -ل -غ) ب-ع-د
سصقوطه أأمام أŸصصري رزق
مصصطفى حافظ يسصري (-1
 .)4وتشصارك أ÷زأئر ‘
م- -وع -د ب -رأزأف -ي -ل ب -عشص -رة
مÓكم Úوسصبع مÓكمات.

بعد مسسÒة نأجحة برومأ

ﬁم ـ ـد صشـ ـ ـÓح ينتقـ ـ ـل إا ¤ليفـ ـ ـربول
أاعلن نأدي ليفربول
’‚ليزي ضسم الÓعب
ا إ
اŸصسري ﬁمد صسÓح
’مد»
لصسفوفه بعقد «طويل ا أ
بعد اجتيأزه اÿميسس
الفحصس الطبي.
وسص-يسص-ج-ل ألÓ-عب رسص-م-ي-ا ضص-من
قائمة ألفريق ‘ أألول من جويلية
ألقادم ،فيما  ⁄يتم ألكشصف عن
ألقيمة أŸادية للصصفقة.
وقال صصÓح ،ألقادم من نادي روما
ألي -ط -ا‹ ‘ ،ح -دي -ث -ه م-ع م-وق-ع
ن -ادي «ل -ي -ف -رب -ول» أل -رسص-م-ي ب-ع-د
إأكمال أنتقاله« :أأنا متحمسس للغاية
للتوأجد هنا ..أأنا سصعيد للغاية».
وتابع« :سصأاقدم كل ما عندي للنادي

وأأريد ألفوز بالبطولت هنا ..لدينا
ف -ري -ق ق -وي ولع -ب-ون ‡ت-ازون..
ل- -ق- -د شص -اه -دت م -ب -اري -ات أل -ع -ام

أŸاضصي وكان أ÷ميع يعطي كل ما
عنده لتحقيق ألفوز».
وأأضصاف« :أ÷ميع يرى أأيضصا تقدË
أŸدرب ل -ك -ل م-ا ع-ن-ده ل-ل-ف-ري-ق..
أأ“ن -ى ب -أان ع -م -ل -ن -ا م -ع-ا سص-ي-ؤودي
ل- -ت- -ح- -ق- -ي -ق أل -ب -ط -ولت ل -ل -ن -ادي
وللمشصجع Úوألنفسصنا».
وسصجل ﬁمد صصÓح  29هدفا ‘
 65م-ب-ارأة ‘ أل-ب-ط-ول-ة أإلي-ط-الية
خÓل موسصم Úمع روما .كما لعب
أŸصصري قبل ذلك مع أŸقاولون
ألعرب وبازل ألسصويسصري وتشصيلسصي
أل‚ليزي وفيورنتينا أليطا‹.
وم -ث-ل صصÓ-ح م-ن-ت-خب بÓ-ده م-ن-ذ
 52 ‘ 2011لقاء وسصجل  29هدفا
حتى أآلن.

صسفقة التحويل قد تصسل إا ٩٠ ¤مليون أاورو

مبـ ـ ـ ـابي يق ـÎب مـ ـ ـن ريـ ـ ـال مدري ـ ـ ـ ـ ـ ـد

جرى اتفأق رسسمي بÚ
ريأل مدريد ا’سسبأÊ
ومونأكو الفرنسسي للتعأقد
مع اŸهأجم الشسأب كليأن
مبأبي.
وأأكدت صصحيفة «آأسس» أإلسصبانية
نق Óعن إأذأعة «كادينا سص »Òإأن
«م-ب-اب-ي سص-ي-نضص-م ل-ريال مدريد
بصصفقة تصصل  90مليون يورو».
وأأشصارت إأ ¤أأنه سصيتم أإلعÓن
أل- -رسص- -م- -ي ع- -ن ألصص- -ف- -ق -ة ‘
أألسص -ب -وع أل -ث -ا Êم -ن ج -وي -ل -ي-ة
أŸقبل بعقد Áتد ل 5سصنوأت
وبشصرط جزأئي يصصل إأ250 ¤
مليون يورو.
وأأك- -دت ألصص- -ح- -ي -ف -ة أأن ق -دوم

م - -ب- -اب- -ي م- -رت- -ب- -ط ب- -رح- -ي- -ل
أل-ك-ول-وم-ب-ي خاميسس رودريجيز
ألذي تسصعى أأندية باريسس سصان
ج -رم -ان وم -انشصسص Îي -ون -اي -ت -د
وغÒه -ا م -ن أل -ف -رق أألوروب-ي-ة
للتعاقد معه.
وأأحرز مبابي  26هدفا ‘ 44
مبارأة مع نادي موناكو وقادهم
◊صصد لقب ألبطولة ألفرنسصية
ألغائب عن خزأنة ألفريق منذ
 17عاما.
ي- - -ذك- - -ر أأن أأن- - -دي - -ة أأرسص - -ن - -ال
وم -انشصسص Îي -ون -اي -ت -د وب -اريسس
سصان جÒمان كانت قد تنافسصت
بشصدة للظفر بخدمات مهاجم
موناكو.

á°VÉjQ

السسبت  24جوان  201٧م
الموافق لـ  29رمضسان  1438هـ

ﬁمد  ÚŸزماموشس (حارسس مرمى إ–اد إلعاصسمة) لـ ““إلشسعب““:

عرفنـ ـ ـا كيـ ـ ـف نسسّي ـ ـر أŸب ـ ـارأة أأم ـ ـام ألزمال ـ ـك

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

كأاسس إ÷مهورية
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موأجهة سساخنة ب Úألعميد وألوفاق
من أجل مكان ‘ ألنهائي

^ هدفنا هو إنهاء دور إÛموعات ‘ صسدإرة إلÎتيب

سساهم بشسكل فعال ‘ فوز إ–اد إلعاصسمة على ضسيفه نادي إلزمالك إŸصسري ‘ إŸبارإة إلتي إحتضسنها ملعب  5جويلية إ’وŸبي،
بالتصسديات إلرإئعة إلتي قام بها طيلة إŸبارإة إلتي فاز بها فريقه بهدف Úنظيف ‘ Úإطار إ÷ولة إلرإبعة من دور إÛموعات لكأاسس
’هلي
رإبطة أإبطال إفريقيا لكرة إلقدم ،وإلتي جعلته يتصسدر جدول ترتيب إÛموعة إلثانية برصسيد  7نقاط رفقة نادي إ أ
إلطرإبلسسي إلليبي ،وعند نهاية إŸبارإة جمعنا به هذإ إ◊ديث:

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
تصسويرﬁ :مد آايت قاسسي

الوŸبي ،لكننا “كنا كما قلت من تسسيÒ
اللقاء و–قيق فوز مث Òعلى أاحد أابرز
م -ن -افسس -ي -ن -ا ع -ل -ى ال -ت-أاه-ل إا ¤ال-دور رب-ع
النهائي من رابطة األبطال اإلفريقية لكرة
القدم ،كما سسمح لنا اللعب ‘  5جويلية من
ج- -لب أاك Èع- -دد ‡ك -ن م -ن أانصس -ارن -ا إا¤
اŸدرج- -ات وا÷م- -ي- -ع ك- -ان ح- -اضس- -را و‘
بولوغ Úمتأاكد من أان نصسفهم كان سسيحرم
من دخول اŸلعب Ÿشساهدة اللقاء ،وŸا ل
اŸوسس-م اŸق-ب-ل إا–اد ال-ع-اصس-م-ة يسس-ت-قبل
م -واج -ه -ات ال-ب-ط-ول-ة ‘ م-ل-عب  5جويلية
األوŸبي.

إلشسعب :أإو’ كيف تعلق على إلفوز
إل -ث -م ÚإÙق -ق أإم -ام ضس -ي -ف -ك-م ن-ادي
إلزمالك إŸصسري؟
^^ ﬁمد  ÚŸزماموشس :كنا نعلم اأننا
سسنواجه منافسسا قويا ومنظما جيدا ‘
اŸي- -دان ،أاول ألن -ن -ا واج -ه -ن -اه ‘ م -ب -اراة
الذهاب منذ أايام ووقفنا على نقاط قوته
وضس-ع-ف-ه ،وث-ان-ي-ا ألن-ن-ا ن-ع-ل-م ب-أان ال-ب-ط-ول-ة
اŸصس- - -ري - -ة م - -ن ب Úأاق - -وى ال - -ب - -ط - -ولت
اإلفريقية وفريق الزمالك اŸصسري يعتÈ
م -ن ب Úأاق -وى ال -ف -رق ال -ع -رب -ي -ة ع -ل-ى م-ر
ال-ت-اري-خ واح-ت-ل اŸرك-ز ال-ث-الث ‘ ب-ط-ول-ة
هذا اŸوسسم ،لكن ا◊مد لله عملنا بجدية
كبÒة وكل تركيزنا كان منصسبا على ضسمان
 3نقاط ثمينة تسسمح لنا من الÎبع على
عرشس اÛموعة الثانية ،وا◊مد لله كان
لنا ما نريد ‘ نهاية اللقاء ،أاعتقد أاننا
عرفنا كيف نسس ÒاŸباراة ‘ أاغلب فÎاتها
وتسسجيلنا لهدف السسبق جاء ‘ وقت ‡يز
ق- -ب -ل إاع Ó-ن ا◊ك -م ع -ن صس -اف -رة ن -ه -اي -ة
اŸرحلة األو ¤ببضسعة دقائق وهو ما سسمح
ل -ن -ا م -ن دخ -ول الشس -وط ال -ث -ا Êب-أاك Ìق-وة
وأاع -ط -ان -ا أاك Ìث -ق -ة ‘ اŸب -اراة وزاد م-ن
حماسس األنصسار الذين باŸناسسبة أاشسكرهم
على وقفتهم معنا ‘ هذا اللقاء ،بعدما
تنقلوا بأاعداد غفÒة رغم بر›ة اللقاء ‘
وقت متأاخر من ليلة األربعاء ،ا◊مد لله
األمور سسارت كما كنا نريده واآلن يجب
علينا مواصسلة العمل ،تفصسلنا مواجهتان
فقط قبل نهاية دور اÛموعات واŸوسسم
ككل ،ويجب علينا أان نواصسل العمل ألن
اعتÓء سسلم الÎتيب ل يعني بأاننا متأاهلون
إا ¤الدور اŸقبل ،وهدفنا التأاهل وإانهاء
هذا الدور بقوة و‘ اŸركز األول.
–ت -ل -ون صس -دإرة ت -رت -يب إÛم-وع-ة
إل - -ث - -ان - -ي - -ة ،أإ’ يشس - -ك - -ل ذلك ب- -عضس
إلضس -غ -ط ‘ م -ا ت -ب-ق-ى م-ن مشس-وإر دور
إÛموعات؟
^^ أافضسل اأن أاكون ‘ صسدارة ترتيب دور

بحسسب مدربه غوروكوف:

بن سسبعيني يبقى
‘ نادي رين

ك - - -نت رج - - -ل إŸب- - -ارإة دون م- - -ن- - -ازع
وأإنقذت مرماك من أإهدإف ﬁققة؟

اÛم -وع -ات Ÿن -افسس -ة راب -ط -ة األب -ط -ال
اإلفريقية وأالعب –ت الضسغط إلنهائه ‘
صس -دارة الÎت -يب ،ع -ل -ى أان أاح -ت -ل اŸرك -ز
األخ Òوأالعب ﬁبطا و–ت ضسغط العودة
‘ سسلم الÎتيب وألجواء النتصسارات ،اآلن
ن -قÎب م -ن –ق -ي -ق ه -دف-ن-ا ب-ال-ت-أاه-ل إا¤
ال -دور اŸق -ب-ل ون-ح-ن واع-ون ب-اŸسس-ؤوول-ي-ة
اŸلقاة على عاتقنا ،صسحيح أان هذا الدور
يلعب ‘ وقت حسساسس من اŸوسسم كونه
يجرى ‘ نهايته ونبقى وحدنا ‘ العا⁄
نلعب أادوار متقدمة من اŸنافسسة القارية،
لكن هذا لن يعني أاننا مللنا أاو أاننا سسئمنا
العمل بالعكسس اآلن نحن نتلذذ ‘ اللعب،
ألن -ن -ا ه -ذا اŸوسس-م ﬁل-ي-ا  ⁄ن-ت-م-ك-ن م-ن
ا◊فاظ على لقبنا ‘ البطولة و ⁄نتمكن
من بلوغ أادوار متقدمة من منافسسة كأاسس
ا÷م -ه -وري-ة ،وب-ال-ت-ا‹ ي-جب ع-ل-ي-ن-ا إان-ق-اذ
م- -وسس- -م- -ن -ا ب -ال -ت -أاه -ل ‘ صس -دارة ت -رت -يب
اÛم -وع -ة وال -ت -ف-ك Òب-ع-ده-ا ‘ اŸوسس-م
ال-ذي ب-ع-ده و‘ ال-ط-ري-ق-ة وال-ك-ي-ف-ي-ة ال-ت-ي

“كننا من دخول كل اŸنافسسات بقوة حتى
ن -ن-ه-ي اŸوسس-م ع-ل-ى األق-ل ب-ت-ت-وي-ج وح-ي-د
نتمناه أان يكون قاريا.
رغ-م ت-خ-وف-ك-م م-ن ملعب  5جويلية،
إ’ أإنكم حققتم فوزإ مريحا؟
^^ ل أاخفي عليك بأاننا نحن الÓعبون
غالبيتنا رفقة الطاقم الفني واإلدارة كنا
ن -ري -د ال -ل -عب ‘ م -ل -عب ““ع -م -ر ح -م -ادي““
ب -ب -ول -وغ ،Úألن -ن -ا ‰لك ف -ي -ه ال -ك -ث Òم -ن
اŸعا ⁄و‚د فيه راحتنا ،لكن قرار الكاف
ت -رك -ن -ا ›Èي -ن ع -ل -ى ال -ل -عب ‘ اŸل -عب
الوŸب - -ي ،أان - -ا شس - -خصس- -ي- -ا ك- -نت م- -ن بÚ
ال Ó-ع -ب Úال -ذي -ن صس -وت -وا ع -ل -ى م -ل -عب 5
جويلية ،ألن هذا اŸلعب أاحبه والذي يلعب
جيدا كرة القدم يظهر أاسسلوب لعبه فيه،
كما أان حالة األرضسية Œعلك تلعب مرتاحا
وت -ق -دم أافضس -ل م -ا ل -ديك خ Ó-ل ال -تسس-عÚ
دقيقة ،ا◊مد لله كما قلت الغالبية كانوا
متخوف Úمن لعب هذا اللقاء ‘ اŸلعب

^^ ك- -ان ل- -دي دي -ن اŒاه الأنصس -ار ال -ذي
وقفوا معي وقفة كبÒة رفقة زمÓئي ‘
ال-ف-ري-ق وال-ط-اق-م Úال-ف-ن-ي واإلداري ،بعد
اÿطأا الفادح الذي ارتكبته مع الزمالك ‘
مباراة الذهاب والذي كلفنا فقدان  3نقاط
ثمينة ‘ األنفاسس األخÒة من عمر اللقاء
ه -ن -اك ب -اإلسس-ك-ن-دري-ة ،رغ-م أان-ن-ي ‘ ذلك
اللقاء أاديت مباراة كبÒة و“كنت من صسد
ال -ع -دي -د م -ن األه -داف ا◊اسس-م-ة ل-ك-ن ‘
األخ Òارتكبت خطأا قات Óوكلفنا العودة
بنقطة التعادل من هناك ،وهو ما جعلني
أاعود بقوة ‘ هذا اللقاء وأاقدم أافضسل ما
لدي أل Êكنت مدعما من كل ا÷هات،
واŸردود الذي قدمته أامام الزمالك هو
ثمرة العمل ا÷اد والشساق الذي أاقوم به
طيلة اŸوسسم مع مدرب ا◊راسس والطاقم
الفني للفريق.
م -ردود ي -ج -ع-ل-ن-ا ن-تسس-اءل ع-ن غ-ي-اب
إسس- - -مك ‘ إŸن- - -ت- - -خب إل - -وط - -ن - -ي ،إذإ
إسس-ت-دع-اك إل-ن-اخب إل-وطني لÎبصس
إÿضسر ،هل سستكون حاضسرإ؟
^^ ال -ي -وم ن -ت -ح -دث ع -ن م-ب-اراة اإ–اد
ال -ع-اصس-م-ة ال-ت-ي ج-م-ع-ت-ه ب-ف-ري-ق ال-زم-الك
اŸصسري ،ول أاريد ا◊ديث عن أاحد من
فضسلك ول عن هذا اŸوضسوع ولحقا رÃا
سستكون لنا الفرصسة إلعادة ا◊ديث عن
هذه القضسية ،وعذرا أل Êرفضست اإلجابة
عن سسؤوالك.

إ–اد إلعاصسمة

أŸدأفع شسريفي يعّزز ألتشسكيلة
انتقل الظه Òاأليسسر لنادي ا–اد بلعبلسس
رضس- -وان شس- -ري- -ف -ي إا ¤ا–اد ال -ع -اصس -م -ة
Ãوجب عقد Áتد ألربعة مواسسم ،حسسبما
أاعلنه النادي العاصسمي ،يوم اÿميسس عÈ
موقعه الرسسمي .يعد شسريفي الصسفقة
الثالثة التي تÈمها إادارة ال–اد ،عقب
الن -ت-داب ال-رسس-م-ي ل-ك-ل م-ن اŸه-اج-مÚ
فوزي يايا Ÿدة ثÓث سسنوات وعكاشسة
حمزاوي على شسكل إاعارة Ÿوسسم واحد
من ناسسيونال ماديرا الÈتغا‹.

ت- -درج اب- -ن ع Úال- -ب- -ن- -ي- -ان ‘ أاك- -ادÁي -ة
ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم ““الفاف““
وكذا ا–اد الشسراڤة ،كما خاضس شسريفي
Œربة ناجحة ‘ صسفوف ا–اد بلعباسس
دامت ث Ó- -ث سس- -ن- -وات ،ح- -يث أاب- -ان ع- -ن
ق- -درات م- -ت- -م- -ي- -زة ج -ع -ل -ت -ه م -ن أاحسس -ن
اŸدافع Úعلى ا÷هة اليسسرى ‘ البطولة
الوطنية .لعب شسريفي ،ذو  23سسنة ضسمن
اŸنتخب األوŸبي الذي ضسم ‘ صسفوفه
لعب Úينشسطون بأالوان ال–اد حاليا على

غرار بن خماسسة ،عبد الÓوي ،بن غيث،
درفلو ومزيان- .

’–ادية إ÷زإئرية لكرة إلقدم
إ إ

تعيﬁ Úمد سساعد أمينا عاما جديدأ
أاكد مدرب نادي ملعب رين (الدرجة األو¤
الفرنسسية لكرة القدم) كريسستيان غوركوف،
يوم اÿميسس ،ان مدافعه الدو‹ ا÷زائري
رامي بن سسبعيني لن يغادر نحو اي فريق
وسسيبقى Ãدينة رين.
تكلم غوركوف ‘ ندوة صسحفية Ãناسسبة
اسستئناف التدريبات –سسبا للموسسم اŸقبل
حول مسستقبل مدافعيه اÙوري Úجوريسس
غ- -ن- -ان- -ي -ون ورام -ي ب -ن سس -ب -ع -ي -ن -ي ق -ائ :Ó-
““الÓعبان سسيبقيان هنا ألنه لدينا ا◊ظ ‘
رين بانتهاج سسياسسة السستقرار التي ل تÎك
أاي ›ال ‘ هذا ا÷انب““.
كانت الصسحافة الفرنسسية قد أاكدت اهتمام
ن -ادي ل -ي-ل ““ب-ق-وة““ لن-ت-داب ال-ل-عب السس-اب-ق
ألكادÁية بارادو ،مشسÒة إا““ ¤عدم حصسول
اي ات -ف -اق ب -ع -د ح -ول ه -ات -ه اŸسس -أال-ة““ بÚ
الطرف .Úمن جهته ،كشسف نادي موناكو
ب -ط -ل ف -رنسس -ا ع -ن ن -واي -اه ‘ ال -ت-ع-اق-د م-ع
اŸداف -ع ج -وريسس غ -ن -ان -ي -ون ل-ك-ن اŸدرب
السسابق للمنتخب ا÷زائري أابدى اعÎاضسه
بشسدة على التفريط ‘ أاي عنصسر من وسسط
الدفاع.

ع Úرئ- -يسس ال–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ك -رة
القدم (فاف) ،خ Òالدين زطشسي رئيسس
إادارة اإلعÓم ﬁمد سساعد أامينا عاما
ج-دي-دا ل-ل-ه-ي-ئ-ة ال-ف-درال-ي-ة ،خ-ل-فا ألحمد
ي -ح -ي -او ،ب -حسسب م -ا أاع -ل -ن -ت -ه ال -ف-اف ‘
م-وق-ع-ه-ا ال-رسس-م-ي ع-ل-ى األنÎنت .يندرج
ق - -رار اŸسس- -ؤوول الول ع- -ن ك- -رة ال- -ق- -دم
ا÷زائ - -ري- -ة زطشس- -ي ‘ ،إاط- -ار ‡ارسس- -ة
م-ه-ام-ه ال-ت-ي خ-ول-ه-ا ل-ه ال-ق-ان-ون ،بحسسب

–ويÓت

بيان ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم.
أاعطى زطشسي تعليمات Ùمد سساعد
““بضسمان تسسليم اŸهام مع الم Úالعام
اŸنتهية مهامه““ ووجه زطشسي ومكتبه
ال -ف -دي -را‹ ““خ -الصس تشس -ك-رات-ه-م لح-م-د
ي-ح-ي-اوي ل-ل-م-ج-ه-ودات ال-ت-ي ب-ذلها لتأادية
مهامه على أاحسسن وجه““ متمنÙ Úمد
سساعد ““–قيق الكث Òمن النجاحات ‘
عمله ا÷ديد““.

نابـ ـ ـ ـ ـو‹ يق ـ ـ ـ ـدم  ١٥ملي ـ ـ ـ ـون أورو ÷ل ـ ـ ـ ـب أون ـ ـ ـ ـاسس
كشسفت أاحد مواقع النÎنت اŸقرب من نادي بوردو
ال -ف -رنسس -ي ،ن -ق  Ó-ع -ن اإلعÓ-م اإلي-ط-ا‹ أان ن-اب-و‹
جاهز لدفع  15مليون أاورو لبوردو ،مقابل الظفر
بعقد وناسس آادم خÓل مرحلة التحويÓت الصسيفية.
أافادت تقارير إاعÓمية إايطالية أان نادي نابو‹ أاعرب
ع -ن ت -ف -اؤول -ه بضس -م ال Ó-عب آادم ون -اسس ،خ Ó-ل فÎة
النتقالت الصسيفية ا◊الية.

بحسسب اإلعÓم اإليطا‹ ،فإان روما وزينيت سسان
بطرسسÈغ الروسسي يتابعان أايضسا ملف الÓعب دون
أان يعلن زينيت عن رغبته ‘ ضسمه بعكسس نادي
روما.
من جهته ،يأامل وناسس ( 20عاما) اŸرتبط بعقد مع
بوردو حتى عام  ‘ 2021إانهاء اŸفاوضسات بÚ
ف -ري -ق -ه ون -اب -و‹ م -ن أاج-ل النضس-م-ام إا ¤ال-ب-ط-ول-ة

يحتضسن ملعب عمر حمادي،
سسهرة إليوم ،بدإية من إلسساعة
 22:30مبارإة سساخنة بÚ
مولودية إ÷زإئر ووفاق
سسطيف ‘ ،إطار إلدور نصسف
إلنهائي من كأاسس إ÷مهورية،
’ثارة عنوإن
حيث سستكون إ إ
هذإ إللقاء من أإجل حجز مكان
‘ إلنهائي وموإجهة إŸتأاهل
إ’أول شسباب بلوزدإد إلذي كان
’و ،¤سسهرة
قد قطع إلتذكرة إ أ
إلثÓثاء إŸاضسي ،عندما تفوق
على إ–اد بلعباسس.

حامد حمور

Áكن القول إان اŸواجهة ب Úالعميد
وال-نسس-ر األسس-ود ت-ع-د ب-ال-ك-ث ،Òك-ون-ه-ا
Œم - -ع ب Úاخ - -تصس - -اصس - -ي ‘ Úه - -ذه
اŸن- -افسس- -ة الشس- -ع- -ب- -ي- -ة رق- -م واح- -د،
وكÓهما يريد لعب النهائي ‘ ظروف
م - -ري- -ح- -ة ‘ ال- -وقت ا◊ا‹ ،ذلك أان
الوفاق توج بلقب الرابطة اÎÙفة

األو ¤عن جدارة ...واŸولودية تسسÒ
ب-خ-ط-ى ث-اب-ت-ة ‘ اŸن-افسس-ة ال-ق-ارية.
ب -ال -ت -ا‹ ،ف -إان م -وع -د ال-ي-وم سس-ي-ك-ون
مفتوحا على كل الحتمالت بالنسسبة
Ÿن سسيقتطع التذكرة الثانية ..حيث
سستعمل اŸولودية على السستفادة من
اسس-ت-ق-ب-ال-ه-ا ل-ل-وف-اق ل-لضس-غ-ط ل-تقدË
م -ب-اراة ‡ّي-زة ب-الع-ت-م-اد ع-ل-ى خÈة
ع -دد م -ن ال Ó-ع -ب Úال -ذي -ن ي -ري -دون
السستمرار ‘ النجاح من جهة و« الثأار
““ م-ن ال-ه-زÁة ال-ت-ي سس-ج-ل-ه-ا ال-ع-م-ي-د
امام الوفاق ‘ البطولة والتي كانت
اŸنعرج ا◊قيقي للقب هذا اŸوسسم.
‘ ح Úأان الوفاق الذي تعّود على
–ق -ي -ق ن -ت -ائ -ج ك -بÒة خ -ارج م -ل -ع-ب-ه
سس- -ي- -دخ- -ل أارضس -ي -ة اŸي -دان ‘ ث -وب
ال -ف -ري -ق ال -ذي ي -ب -حث ع -ن تسس -ج-ي-ل
الثنائية ،وÁر ذلك ع Èالتأاهل ا¤
ال -ن -ه -ائ -ي .ل-ه-ذا ،ف-إان اŸب-اراة ال-ت-ي
سس -ت-ج-ري –ت أان-ظ-ار ج-م-ه-ور غ-فÒ
على مدرجات اŸلعب تعد بالكث.Ò

وفاق سسطيف

ماضسوي يعتمد على جابو وناجي
‘ ““صسناعة““ أللّعب
تعيشس مدينة سسطيف وضسوإحيها،
منذ عدة أإيام ،أإجوإء رياضسية
كبÒة بدأإت بتتويج إلوفاق،
مؤوخرإ ،بط Óللبطولة إÎÙفة
إ’و ¤موبيليسس ،وهو إللقب
إلثامن له ‘ تاريخه .هكذإ ’
حديث للجمهور إلرياضسي ‘ ،هذه
’خÒة ،سسوى
’يام إلرمضسانية إ أ
إ أ
عن إللقب إÙرز وإŸقابلة إلهامة
إلتي يخوضسها ،سسهرة إليوم على
إلسساعة إلعاشسرة وإلنصسف مسساء،
Ãلعب عمر حمادي ببولوغÚ
بالعاصسمة ،أإمام فريق مولودية
إ÷زإئر ‘ ،إطار إلدور نصسف
إلنهائي لكأاسس إ÷مهورية ،وهي
إŸنافسسة إÙبوبة جدإ لدى أإنصسار
’سسود وإلتي يفضسلونها
إلنسسر إ أ
على لقب إلبطولة.

سسطيف :نور الدين بوطغان

Ãا ان الوفاق لدى أانصساره أاصسبح فريق
األلقاب ،فهم يعلقون آامال كبÒة على
رف -اق ج -اب -و ل -ل -ع -ودة ب -ت-أاشسÒة ال-ت-أاه-ل
للنهائي.
شسرعت التشسكيلة السسطايفية للتحضسÒ
بقوة للمقابلة ،منذ عدة ايام ‘ غياب
الÓعب Úتام بانغ وامادا ،وكذا غياب
اŸهاجم رشسيد ناجي بداعي اإلصسابة،
بينما تبدي بقية الÓعب Úرغبة كبÒة
‘ اŸشس -ارك -ة وه -م ‘ م -ع -ن -وي-ات ج-د
م-رت-ف-ع-ة ب-ع-د ال-ت-ت-وي-ج ب-اللقب اÿاصس
بالبطولة ،حيث –رروا من الضسغط.
باŸناسسبة ،أاعطى اŸدرب خ Òالدين
م-اضس-وي ت-وج-ي-ه-ات-ه ل-ف-رسس-انه بضسرورة
الÎكيز على اللقاء الذي سسيلعب على
ج -زئ -ي -ات صس -غÒة وبسس -ي -ط -ة ب -حسس-ب-ه،

والفائز يحتاج ا ¤أاك Ìتركيز ‘ اللقاء
الذي اعتÈه صسعبا ،طالبا من أاشسباله
بضس - -رورة نسس - -ي - -ان ل- -قب ال- -ب- -ط- -ول- -ة..
وسسيعتمد ماضسوي على كل من جابو
وج-ح-ن-ي-ط ‘ صس-ن-اع-ة ال-ل-عب Ÿب-اغ-ت-ة
اŸولودية ‘ عقر دارها للوصسول ا¤
النهائي.
يعت Èلقاء سسهرة اليوم هو ثا Êنصسف
نهائي للوفاق مع اŸولودية العاصسمية
‘ ملعب عمر حمادي ،بعد ذلك الذي
أاجراه سسنة  ،1968تأاهل فيه للنهائي
والفوز بالكأاسس ،وإاذا –قق التأاهل ا¤
النهائي ‘ هذه السسهرة ،فسسيكون تاسسع
تأاهل للنهائي خارج الديار..
يعلق األنصسار وإادارة النادي على رفاق
ج -اب -و أام -ال ك -بÒة ‘ ال-ع-ودة ب-ال-ت-أاه-ل
ل -ل-ن-ه-ائ-ي ،م-ن أاج-ل خ-وضس غ-م-ار ل-ق-اء
التتويج مع شسباب بلوزداد اŸتأاهل على
حسساب ا–اد سسيدي بلعباسس ،إلحراز
الكأاسس التاسسعة ‘ تاريخه ،حيث تعود
الكأاسس األخÒة وهي الثامنة ا ¤سسنة
.2012

‘ مرإسسلة تلقاها
إ’–اد إŸصسري لكرة
إلقدم

ألكاف تهّدد
بعقوبات قاسسية

ت -ل -ق -ى ال–اد اŸصس -ري ل -ك -رة ال -ق -دم
خ -ط-اب-ا رسس-م-ي-ا م-ن ال–اد الف-ري-ق-ي
للعبة (الكاف) التي يÎأاسسها اŸلغاشسي
أاح -م -د أاح -م -د ،ي-ح-ذر ف-ي-ه-ا اŸن-ت-خب
اŸصس -ري وك -ل م -ن ال -زم -الك ،األه -ل -ي
وسسموحة بعد مقاطعة القناة القطرية
““ب -ي.إان سس -ب -ورت““ ،ب-حسسب م-ا نشس-رت-ه،
اÿميسس ،الصسحافة اÙلية.
ج - -اء ‘ ق - -رار ““ال - -ك - -اف““ ‘““ :ح - -ال- -ة
اسس- -ت -م -رار اŸق -اط -ع -ة سس -ي -ت -م ت -وق -ي -ع
غرامات مالية على اŸنتخب واألندية
اŸقاطعة ،لأن ذلك يعت Èخرقا ◊قوق
الشسركة الراعية لبطولت الكاف ،كما
سسيتم تغليظ العقوبات اŸالية ‘ حالة
اسستمرار اŸقاطعة لتصسل إا ¤السستبعاد
من البطولت الفريقية““.

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
ألسسبت  24جوأن  2٠١٧م
ألموأفق لـ  2٩رمضسان  ١4٣٨هـ
ألعـ ـدد١٧٣٧١ :

koutoufcom@gmail.com
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فالك فال اÒÿ

‘ حّبـك يا بـÓدي

❊ الحمل

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

❊ الثور

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

❊ الجوزاء

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

نصص رسسالة الشّسهيد أاحمد زبانة من السسجن:

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

ما ’ تعرفه عن فيلم الرسسالة

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

أأمثال

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

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

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

للعÈة

اÿياط وا◊فيد

حل العدد السسابق
الموز.

أبتسسم

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

مثÒة

❊ ا’سشد

ل تعامل أأحدأ مثل ألنجوم ألنه
سسيعاملك دأئما كمعجب.

❊ العذراء

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

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

❊ العقرب

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

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

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

مشساعرك وصسحتك وألنتيجة :ل شسيء!

❊ الميزان

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

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

❊ السشرطان

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

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

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

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

❊ الدلو

أاخبار

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

معجزة بششرية تنقذ رضشيعا بحريق لندن
قالت شساهدة عيان إأنها رأأت شسخصسا يلتقط رضسيعا أألقى من
مبنى «غرينفيل تاور» ألمحترق غربي لندن ،ألذي شسهد مقتل
 6أأشسخاصص ،أألربعاء.وذكرت سسميرة لمرأني لوكالة «برسص
أأسسوسسيشسن» ألبريطانية أأنها رأأت أمرأأة تحاول إأنقاذ رضسيعها
بإاسسقاطه من نافذة بالطابق ألتاسسع أأو ألعاشسر».وأأضسافت« :بدأأ
أأشسخاصص يطلون من نوأفذ ويصسرخون بقوة ،وكانت ألمرأأة
تسستعد إللقاء طفلها ،وتقول( :هل هناك أأحد يمسسك بطفلي)

❊ الجدي

وأألقته ،فركضص شسخصص إألى أألمام وتمكن من ألتقاط
ألطفل».وكان حريق هائل شسب في ألمبنى في ألسساعات أألولى
من صسباح يوم  ١4جوأن ألمنصسرم ،حيث قتل  6أأشسخاصص
وأأصسيب  5٠آأخرين ،نقلوأ إألى مسستشسفيات لتلقي ألعÓج.

❊ الحوت
ألحياة ليسست ملكاً لك ،بدأأت
قبلك وسستبقى بعدك ،لذأ ل
تنزعج حين ُتحاط بمن ل
ترغب ،فلم ُتخلق إلرضسائهم ولم
يخلقوأ ليسسعدوك.

السسبت  2٤جوان  2٠١7م اŸوافق لـ  2٩رمضسان  ١٤٣٨هـ

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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انسس -رسض ج -ار  Êف -اسس -ن ان -ك-م ك-ل اسض ن-السس-بث اغ-م-يسض ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسض ووال-ن يÓ-ن نسس-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سس-ك-ل ،اشس-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشس-اويث،
اتراقيث..الشسياي يÓن هيقيث"الشسعب" مانك اتيلي سسما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالشسي يÓن يÎاق اق جرنان "الشسعب"  ،واانتشسني نÎحب سساÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسسن.
ث-مت ام-زغ-ن اتسسن
انف ثوشسلت بقشسشض ثسسرج اآسض سسشسق مقرن ،اذغ
ي- - -تشس- - -رن يك اذل- - -ع - -وي - -ذ
اإق-ذ ال-ي-خ-ذم-ن ث-م-غ-ر اإث-ك-لت ثمزورث ،انف اأكن
ارنفن .يل يون انف اكن ثسسع
ميل اأسسعنت اأقشسشض اأمنز األفرح يدزذ اسسوطسض،
اي- -ن اتسس- -م- -ي- -زن غ -ف ث -يضض .اذغ
ثوشسلت اتعقن يك ا◊بب اأتسسقر اأكن اأدحضسرن
ان- - -ف اك - -ن اضض ن  27ذب-ق-ر انتزمن
اإضض نثمغر ،اأذغ اأنف غر اأسسوجذ اإثمغر انف
انف اكن يتسسلد اسسثخثن نغ اين ام
اأكن اأمغ Óبخم نغ اأين اأم نقر اأقري بخم اأذنتسض
ق -رن اط -ه -ر ب -رشض امشس-ط-ح ،اذي-وث
اليحÈن الفرح،اذرح غر اسسق و اديقضض اين الق
انغنتسض سسلمعنسض،اذغ انف اكن
نام ذين يع اإسسفر بتشض نغ ثمزلوث.
ي - -تسس - -ل - -د غ - -ف ث - -غ - -ز بسس- -ن
اأ’ّن اأقذ اإديتسسون اأفرك نغ اإكر ،ميل ذين يع
اسسوجذ بسسن نلفرح.
اأﬂث - -ن يسس - -ع ال - -بسض اأدشس - -دن غ - -ر اث - -ج - -دث ،ان - -ف
اأديسسلسض اأقندر اأملل نغ اأشسبحن،اأسسدير اأنغسض اأبرنصض،
ودي -لسض ثسس -ح Íن-غ ث-ركسس-ن ثشس-ب-ح ،و ادي-رن سس-ف-ل اأق-ريسض
ثشسشسث الكلبشض ،امكن انف غر لعويذ اأدشسدن غر اسسضسهر بقشسشض
اأكن اآسض نسسضسهر اÿلث امبعذ ارر يتسسل داين ام قرن اسسبغر ،اذيون
نشسن اأند ثمطث يسسبغرن اأدشسك ريك ثوشسلت انببذ نثمغر.
امكن انف ذلون بسسبغر يتسسلد ثقن نلحن ،اذغ اذيون نتسسعذ اند
ل -ن -ف اسس -ن -ج -م -ع -ن -د يك ◊بب اتسس -ق -ر ÿول اذل -ع-م-م اإوك-ن اأذب-رك-ن
اأﬂثن ،ثيومت نغ سستسض (جدسض) اتطف ذقرب اﬂثن و دسسرسض
ازذثسض ثشسشسث اإنسض ،اسس Úادسسعدين يرقزن يون يون ودفكن الفل
اوقشسشض،ام- -ك- -ن ال- -دث -ب -ع -نت اث -ل -ون ،ث -م -دث ابسض ي -تسس -ل -د اسسضس -ه -ر
اﬂثن،اذغ اسس Úاتسسرحن اثلون ذقضسر سسشسن ذشسضسح و ذسسرسسنت غر
ثلسض اين غدغزمن غر اﬂثن ,ذلفل اكن اقشسشض ام اسسضسهرن اذيغل
ذرقز و ذيخذم ثمرث ا÷ذذ.

اسصخثن برشس غر لعوايذ انفن

البويرة :ع نايت رمضضان

يتبان سسلوماكل والفرحث واصسفاي نو’ون

آاوال دونزروب:

العيذ امزيان ذي لوراسس ذالفرصصة بشصام أاذحافظنت لعوايل فالعداث ذالتقاليد

@ اأسس- -ت- -وشس- -ذ ث -ي -ط -اوي -ن نك
اأضسيظمع ذي ◊واجب نك

م -ا ي -ك -ثب رب -ي سس -ب -ح -ان -و ه -دع -دا ال -ع-ي-ذ
امزيان ذي ثمورث نا÷زاير اأذتشسا اأن شساء
الله اأسض ا◊د ما Êانزوم رمضسان نسسقاسض
سس-ا Òÿاذل-ه-ن-ا ،واأب-ذونت ل-ع-وايل انلوراي
ام -ق -ران ت -وج -اذنت اإل -ع -ي -ذ اأم -زي -ان ،م -اÊ
اإتسس -ي -اق -نت ث -دار واأسس-اغ-نت ال-قشض اإدريث
اأنسست واأتقنت القاطواث ،ذاأشسخشسوخ اأقÓ
’زم اأذي - -ل - -ي ذي ك - -ل اأق - -رب- -ي ذي ل- -وراسض
ام-ق-ران اأم Úاإغ-ن-ن-انت ق-ل-ي اأن-ل-ع-واي-ل اأقÓ
اأوف -ي -نت ال -ع -ي -ذ نسس-ق-اسض ذال-ف-رصس-ة بشس-ام
اأذسس -ع -ل-م-نت ق-ل-ي ث-ه-ون ن-ال-وق-ث-اي ‡ا مك
اأذح-اف-ظ-نت ف-ال-ع-اداث ذال-ت-ق-ال-ي-د انغ اأقÓ
اإوذق-اويشض ا’إسس-ت-ع-م-ار ال-ف-ر Êاأه-ن-ت-يمحو
سس -ق -اسض ام-زوارو م-ا Êادع-دا ث-ام-ورث ان-غ،
سسÒت - - - -و ل - - - -ع - - - -واي - - - -د اق  Ó- - - -ت- - - -ب- - - -ي- - - -انت
الكرمذا’خÓق ‚زايرين.

@اإخسض احجيم ب Óايذامن
@ يسس -رث ل -ع -ق -ل اآي-زي-دن
دوغ سسا’سض
@ ي - - - - - - - - -و ش س  Úد غ
رط - - - - -ال - - - - -ن اأ
فورار

ال -ع -ي -ذ أاسس -ق -اسض ي -وط -ي -د ام -ي -ن -اط ذي السس -خ -انت بصس-ح الشس-ي-اي
أاذمنعشض بشسام لعوايل أاذوجذنت إاÁاننسست مليح إاŸناسسبياي أاقÓ
ت-ف-ري-ح-ن ذيسض ال-دريث م-ل-ي-ح ،وي-ت-اسس-د أاشس-خشس-وخ ونتا ذاŸاكلت
معروفة مليح ذي لوراسض فإاخف نلماكل أاق’ Óزم أاذيلينت
باتنةŸ :وشضي حمزة
أاسض ال-عسس-ذ أام-زوال-و إاي-ذ ن-ال-ق-اط-و ن-ال-ك-روك-ي أاقÓ-
أاق - -رن - -ت - -اسض ث - -م- -غ- -اري- -ن ان- -زيك ال- -ق- -اط- -و
أادرن أاوسّسان آاغ عّدان سسالرحمث
أانلسستقÓل.
ثغاوسض ثيشست ثح Óنتاث لعوايل
ات- -راق- -نت اسس- -اغ- -ن -ت -ي -د ال -قشض
إادريث أانسس- - - - - - - -نت بشس- - - - - - - -ام
اذف- - - -رح- - - -ن وث - - -ا’ Êزم
سس - - -ت - - -دارت غ - - -ال
ال - -ك - -ي - -ف- -ي- -ة ن- -وسس- -در
ل -وم -اع -ن ذي إاج-دي-ذن
ت - - - - - - - - - - - - -دارت ال
نالعيد اغÓن غرسض
يوسسيد العيذ سض الفرحث أاّنسض ما Êبذان
واŸيناج إاثدار ،خاطر
ويدلسسيت.
اقت “ Óوحدسض
ك- - -ل ال - -ع - -اي - -لت ذي
إايدزيرين توجذن باشض أاسسعدان أاوسّسان أاّنسض
وسض اول- - -ق- - -دي
اول- -ت -ل -ي انشس -ان
ل- - - - - - - - - - -وراسض ’زم
علكيف و حّتى خوصسن سستغاوسسا جاران لهلن
ادر Êازوري
وضسضس -ن ان -اف
أاتسس -ت-ق-ب-ل ل-ب-اسض
أانسسن ما Êبوها يغ –ملن أاسسعّدان آاسض آاي ذي
“ديت .
مدان قضسعان
أان -ل -ع -واي -ل م -اÊ
ثادارث آامرقران غن مامك قارن غل إاي مغارن،
إا“روحان
ان ا’ن
دف-ر ت-زال-يت
باشض آاسسحوسسن سسل ّŸث نالعايلث .
م - -ل - -ي - -ح بشس - -ام
دوح-دي اغÓن
ن -غ -بشض غ-ال
سضعاد بوعبوشش
أاذحافظن
دي - - - -ن اق - - - -م- - - -ي
ازوري
فالصسلة
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اول-ت-ف-غانت ال بعد
دمسسلمان
ض
س
Ó
ف
إاوصس -ى
آا’قان أاو’ح أانسض ’باسض و آاوا’ن إاي نيجون آاغ داسسن باشض آايعذن ف ّ
Óسسن وآاغافرنيهن من بعد الزاليث نالعيذ.
اŸقÈة ات- - - -اوي - - -ن
تسس- - -مسس Úادف- - -غ - -نت
.
ي
ب
ن
ل
ربي ذا
ال - - -ع - - -ي- - -ذ ذي لعوايذ ندزاير آاغ غرسض إايزوران ذي الدين أانغ  ،و تبانن بوها ذي اŸناسسباث إاي عزيزن فأاوذان آام لعيذ من بعد ما ادسسان
اوزري امار ا’ن اغو’د
ت  Ó -د ن ا ق ت ا ل -ع -ا د ة
ل- -وراسض غ -رسض زومن يور كامل ذي الطاعث نربي ،و مقبل ما Êأاسسعدان الليلث نالقدر ما Êفرحن سض الدراري آاغ حفظن و قران بورخسض
داÿرق سسرجازن دالغاشسي.
ايتبهى توات انوغÓن دين
سس- - -بسس- - -ون اب- - -ه- - -ان دخ ا’ن
القو يح Óمليح آادليسض نربي سسبحانو و ختمنيث  ،و أاّ’ن آاغ تروحن أاطاهارن أاران أانسض ذي غا آاسساي نالÈكة و آاسسرين الوليمث ام-زانان باشض اشض اق -دى ي -ور ن -وزم -ي ادب-دان
ما Êابتون ايسض ف ّ
ت- - - - -وات ا’ن لÈور ات- - - - -وج- - - - -دان اغÓن دين امÓقة انÎوى
Óسض .أاوسّسان آاي ذي إاعزيزن ‘ إادزيرين خطراشض أاوسسيدن إانيذ نالعشسر أانوغورا نرمطان ما Êتراجان ربي ادحفظان
الدريث
اماننسسان اوط غال وغÓن دوسسدر ان- -ت- -عشسÒت دف- -ر ت- -ك -زي -ن
أاسسرسض الرحمث أانسض فأاوذان و فالدونيث أاوكل و يسسيغ الرزق آانسض آاغ تراجان ذيسض و سسلخصسوصض ذي ليلث اطفان
نالقدر ما Êتزا’ن و دّعان بوها باشض أاترسض الرحمث ذي غو’ن نوأاوذان  ،ما Êعاشسن إايدزين فلخبار
سستنفايخÚ
ن - -ال- -ع- -ي- -د ي- -د ت- -وات- -نسس- -ان اوزدي ا◊ج - - -ب- - -ة اسض ف- - -ي- - -دسس- - -ن
دوبريدو
“وح - - -رق Úبشس- - -ام
’سستاذ نا÷امعة ،و ما Êينغا ويط أاوماسض
نتانغيويت آاغ حتى أاحÓن غو آاسساناي آاغ عّدا ما Êأانغ Úا أ
ادوب -ري -د ‰زوار ندامان دومÓقة يد مدناسسدات ن-ال-ع-ي-د دقت اŸن-اسس-بة باشض
اذي- -ا‹ ا Òÿاذل -ه -ن -ا
و آامطوث أانسض و أاران أانسض فلجال نوشسال  .و تراجان أاوذان باشض أاسسعدان العيذ علكيف ماÊ
ادمÓ- -ق- -ان دسض ق -اع م -دان و
.
غ - -رسس - -ان ام - -و Êدف- -ر م- -ن- -او
ذا◊ب انسض اج - - - - - -ن- - - - - -ا
إاÁازيغن ندزاير –ملن آاسسعدانيث آام أاوذان أاوكل  ،ما Êتروحن تزا’ن و من بعد –ملن
سض ي ÓاغÓن ادوسض ي Óالتل
ب -ع -د ت -زال -يت ن -ال -ع-ي-د
اي - - - - -ارن “ورا اخ- - - - -دم
واث-ه-ن-ان ام-ق-رانن واذتون
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أ
غ - - -رسض ي - - -غ - - -لب اوÓŸق- - -ي ي- - -د
ادو’ن غ - - -ال ت - - -دارنسس- - -ان
اتعافر.
اق-ن-ه-ن Úك-ل ث-غ-اوسسوين اقÓ
’ه-ل أانسس-ن ،و آاف-رط-ن سس-ال-ف-رح-ن و
ن -دراري ب -اشض أاسس-ع-دان ال-ع-ي-ذ ان-ي-ذ أ
مدناسض اد◊بابسض.
اوع - -ي- -د ف- -ات غ- -رسس- -ان ب- -ع- -داسض
اذحلينتشض ذقÓون انسض.
آاذيرارن الذراري جارسسن و أاسسنعثن القشض أانسض و نهني فرحن.
ادف- - -غ- - -ان غ- - -ال اوزوري ن- - -ت- - -واشس - -ولÚ
اج-ب-ي ف-ي-ا اق-م-وث-ن غ-رسض ال-ق-يمت
تغردايت :الشضيخ باعلي واعمر
تامقرانت ذيثمورث انلوراسض ما Êاتشسراينت ثمقÈين سسيوذان
اق Óتزورن ◊باب انسض اق Óموثن واذثرحمن فÓسسن واذطلÍ
ربي اسسنيغفر واهنسسعدا ا÷نث.

إاÁازيغن ندزاير أاسصعّدان رمطان و
تراجان ذي العيذ

اسصـ ـ ـدر نوسصـ ـ ـان نالعيـ ـ ـد اغ ـ ـ ـ ـ ـÓن
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موأقيت
ألصصÓة

^  24ج- -وأن  :19٥4ألج-ت-م-اع ألتاريخي
Ûموعة ألـ  22يلتئم Ãنزل أŸناضصل
أŸرح - -وم «إأل- -ي- -اسض دريشض» ب- -اŸدن- -ي- -ة
ب -رئ -اسص -ة أل -ق-ائ-د «مصص-ط-ف-ى ب-ن ب-ول-ع-ي-د»
لرسصاءإأقرأر ألعمل أŸسصلح لتحرير ألبÓد.
إ

ألطقــسض أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد
عنابة
عنابة

ألسصبت  29رمضصان  143٨هـ أŸوأفق لـ  24جوأن  2017م

إللوإء عثامنية يششرف على “رين للوإء إلسشابع إŸدرع بأامدوكال
ألشصعب /تتويجا للسصنة ألتدريبية للتحضص Òألقتا‹  ،2017-2016وطبقا للتوجيهة ألسصنوية لتحضص Òألقوأت،ألصصادرة عن ألفريق
نائب وزير ألدفاع ألوطني ،رئيسض أركان أ÷يشض ألوطني ألشصعبي ،أشصرف أللوأء عمار عثامنية ،قائد ألناحية ألعسصكرية أÿامسصة ألشصهيد
زيغوت يوسصف ،يوم  22جوأن Ã 2017يدأن ألرمي وأŸناورأت بأامدوكال بباتنة ،على تنفيذ “رين تكتيكي للوأء ألسصابع أŸدرع أُŸرمز
لورأسض Ã »2017وضصوع «أللوأء أŸدرع ‘ ألهجوم من أ◊ركة».
«أ أ

له -دأف
وألنضص- -ب- -اط ‘ أل- -ت- -ن- -ف- -ي- -ذ وأل -دق -ة أل -ع -ال -ي -ة ‘ إأصص -اب -ة أ أ
وتدمÒها ،كما حثهم على مضصاعفة أ÷هود وألعمل بجد من أجل
أ◊فاظ على أ÷اهزية ألتامة وألدأئمة بالتكوين أŸسصتمر وألصصيانة
أ÷يدة للعتاد وألوسصائل أŸتوفرة.

دقة ‘ إإصشابة
إألهدإف
وجاهزية
Ÿوإجهة أإي
طارئ.

كأاسض ألدرع أÒÿية 2017

مفضص«Óأل ÒÁÈليغ»

ل‚ليزي لكرة ألقدم ،أمسض ،إأن مدأخيل مبارأة عمÓقي لندن
قال أل–اد أ إ
أرسصنال وتشصيلسصي ◊سصاب كأاسض ألدرع أÒÿية سصتخصصصض لضصحايا حريق برج
غرينفل ‘ لندن.
صسرح مسسؤوولون بأانهم يأاملون ‘ جمع نحو  1.25مليون جنيه إسسÎليني ( 1.59مليون دولر)
عندما يلتقي أإرسسنال بطل كأاسس إل–اد مع تشسيلسسي بطل إ‚لÎإ ‘ كأاسس إلدرع إÒÿية
 ‘ 2017ملعب وÁبلي إللند Êإلشسه ‘ Òإلسسادسس من إغسسطسس إŸقبل.
وتسسبب حريق برج غرينفل إŸكون من  24طابقا ‘ غرب لندن ،إألسسبوع إŸاضسي‘ ،
وفاة  79شسخصسا على إألقل.
وصسرح غريغ كÓرك ،رئيسس إل–اد إإل‚ليزي لكرة إلقدم ‘ ،بيان« :مثل باقي إلبÓد
شسعرنا جميعا بحزن شسديد .نأامل أإن نقدم بعضس إلدعم وإŸسساندة من خÓل مبارإة
إلدرع إÒÿية».
وأإضساف« :فريقان كبÒإن من لندن معا سسيلتقيان ‘ أإك ÌإÓŸعب شسهرة
على بعد مسسافة قصسÒة من موقع إلÈج .سسيتحد إلفريقان ‘ حبهم لكرة
إلقدم وإ◊زن على ضسحايا إ◊ادث ودعمهم Ûتمعهم».

أإخ Èإلدو‹ إ÷زإئري رياضس ﬁرز لعب ليسس Îسسيتي إإل‚ليزي
إدإرة فريقه برغبته ‘ إللتحاق بنادي أإرسسنال إŸوسسم إŸقبل رغم
أإن إألخ Òلن يشسارك ‘ رإبطة أإبطال أإوروبا.
ذكرت صسحيفة «صسن» إلÈيطانية أإن ﬁرز أإخÈ
مسس -ؤوو‹ ل -يسس Îسس -ي-ت-ي ب-رغ-ب-ت-ه ‘ إل-رح-ي-ل إ¤
أإرسس-ن-ال إلÁان-ه ب-اŸدرب ف-ي-ن-غ-ر وق-درت-ه ع-ل-ى
إلتطور –ت قيادته.
وأإعلن ﬁرز رغبته ‘ إلرحيل عن «إلثعالب»
بعدما حقق معهم لقب ‘‘إلÒÁÈليغ‘‘ ‘ موسسم
 2016 - 2015ألول مرة ‘ تاريخ إلنادي كما حصسل
على جائزة أإفضسل لعب ‘ إلبطولة إإل‚ليزية خÓل
إŸوسسم ذإته.
وأإشسارت إلصسحيفة إ ¤أإن أإرسسنال إللندÊ
لن يتمكن من إلتوقيع مع ﬁرز بأاقل
م - -ن  26م -ل -ي -ون إسسÎل-ي-ن-ي ‘
إل - -وقت إل - -ذي رب - -طت ف - -ي - -ه
إلصس - -ح - -اف- -ة إلÈي- -ط- -ان- -ي- -ة
إلÓ- - - -عب بÈشس- - - -ل- - - -ون- - - -ة
إإلسسبا.Ê
وق -ال ف -ي -ن -غ -ر ‘ وقت
سس - -اب - -ق ⁄« :ن - -ق- -دم
ع - -رضس - -ا رسس - -م - -ي- -ا
Ùرز ول -ك -ن ع-ل-ى
إŸسس-ت-وى إلشس-خصس-ي
أإن- -ا أإح- -ب -ه م -ن -ذ أإن
شس- - -اه- - -دت ت - -أاثÒه
إل -ك -ب Òع-ل-ى ف-وز
ل -يسس Îب-ال-ب-ط-ول-ة
‘ إŸوسس - - - - - - - - - - - - -م
إŸاضسي».
وتابع« :مثل كل إلÓعب ‘ ÚليسسÎ
ت-وق-ع م-ن-ه-م إ÷م-ي-ع ت-ق-د Ëموسسم
أإفضس -ل ول -ك -ن -ه -م  ⁄ي -ح -ق-ق-وإ ذلك
بسسبب إلضسغوط إŸتوإصسلة لكن
هذإ ل يقلل من قدرإت ﬁرز
ول أإود ت -أاك -ي -د أإو ن -ف -ي إم -ك-ان-ي-ة
تقدÁنا عرضس رسسمي لضسمه».

مدإخيل مبارإة أإرسشنال وتششيلسشي ﬁرز يخ Èإدإرة ليسش Îرغبته
لضشحاي ـ ـ ـ ـ ـا ب ـ ـ ـ ـ ـرج لن ـ ـ ـ ـ ـدن
‘ إلنضشمام إ ¤أإرسشنال

بسصبب أسصتحالة رؤوية ألهÓل ليلة  29رمضصان

«سشÒيوسس» لعلم إلفلك ترجح
حلول إلعيد يوم إلأثنÚ

تتوقع جمعية «سصÒيوسض» لعلم ألفلك أن يكون عيد
لث - -ن Úأل- -ق- -ادم وه- -ذأ بسص- -بب
أل - -ف - -ط - -ر أŸب - -ارك ي - -وم أ أ
«أسص-ت-ح-ال-ة» رؤوي-ة أل-هÓ-ل ل-ي-ل-ة أل-ت-اسص-ع وأل-عشص-رين من
رمضصان ،بحسصب ما أورده ،أÿميسض ،بيان للجمعية،
مذكرة ‘ ذأت ألسصياق أن «أ÷هة ألوحيدة ألتي لها
شصرعية إأصصدأر فتوى بشصأان تاريخ عيد ألفطر هي
له-ل-ة أل-ت-اب-ع-ة ل-وزأرة ألشص-ؤوون أل-دينية
÷ن-ة أ أ
لوقاف».
وأ أ
أك- -دت أ÷م -ع -ي -ة أن -ه «ب -ن -اء ع -ل -ى أ◊سص -اب -ات
أل -ف -ل -ك -ي -ة وأسص -ت-ح-ال-ة رؤوي-ة أل-هÓ-ل ب-ال-ع ÚأÛردة ي-وم
ألسصبت  24يونيو ‘ أ÷زأئر وكل ألدول ألعربية ،نتوقع
إأكمال عدة رمضصان  30يوما وذلك سصوأء ‘ حالة رؤوية
ﬁل -ي -ة أو م -ع -م -م-ة» ،مشصÒة إأ ¤أن-ه «أسص-ت-ن-ادأ ل-ت-ح-ري
بصص-ري (وح-ت-ى ب-اŸن-ظ-ار) سص-يصص-ادف ح-ل-ول ع-ي-د ألفطر
لثن 26 Úيونيو».
أŸبارك يوم أ أ

 23°أ÷زأئر
 20°أ÷زأئر

إلعدد 17371

تطبيقــــا لتوجيهـــات ألفريـــق قايــــد صصــــالح

‘ ب -دأي -ة أل -ت -م -ري-ن ،ق-دم ق-ائ-د أل-ل-وأء ألسص-اب-ع أŸدرع ع-رضص-ا ل-ف-ك-رة
ألتمرين باسصتعرأضض أŸوقف ألعام وأŸوقف أÿاصض وشصرح لكل مرأحله
بالتوقيتات أ›ÈŸة ،ليبدأ ألتنفيذ ألتطبيقي ،أين برهن خÓله أفرأد
أللوأء عن مسصتويات عالية من ألدقة وألنضصباط ‘ ألتنفيذﬁ ،ققÚ
نتائج ميدأنية ‘ مسصتوى ألتحضص Òوألتدريب ألقتا‹ أ◊ثيث.
ب-ع-د ن-ه-اي-ة أل-ت-م-ري-ن ،ق-ام ق-ائ-د أل-ن-اح-ية ألعسصكرية
أÿامسصة بتهنئة أŸشصارك Úعلى ألنجاح ألذي حققوه
وع -ل -ى أل -ت-ن-ظ-ي-م أÙك-م

ألفجر03.39...............:
ألظهر12.٥1...............:
ألعصصر16.42...............:
ألمغرب20.14..............:
ألعشصـاء21.٥٥................:

 26°وهرأن
 28°وهرأن

ألثمن  10دج

28°
30°

france prix 1

مدأهمة ليلية بعد عملية أسصتعÓمية دقيقة
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أإخطر › ـرم بتيزي وزو
‘ قبضش ـة إلششرط ـة

^^ توقيف  13شصريكا للمتورط ‘ ألتشصه Òبجرأئمه ع Èألتوأصصل ألجتماعي
لطاحة بأاخطر ›رمﬁ ،ل  11أمرأ قضصائيا رفقة  13شصخصصا آأخر
^^ ثقافة ألتبليغ تسصهم ‘ أ إ
ألشصعب /ب-فضس-ل ث-ق-اف-ة إلتبليغ
إلتي أإضسحى يتحلى بها إŸوإطن،
“ك - -نت إل - -وح - -دإت إÿاصس - -ة ‘
مكافحة إلجرإم بأامن ولية تيزي
وزو بتاريخ  18جوإن ‘ ،2017
ح -دود إلسس-اع-ة إلسس-اع-ة إل-ع-اشس-رة
وإلنصسف ( )22:30لي ،Óمن وضسع
حد لنشساط أإحد أإخطر إŸبحوث
عنهم ملقب «ببابلو إلفÓح»30 ،
سس- - -ن - -ةﬁ ،ل  11أإم-رإ ب-ال-ق-بضس
صس- -ادر ع- -ن إ÷ه -ات إل -قضس -ائ -ي -ة
لتورطه ‘ عدد كب Òمن إلقضسايا
إ÷ن - - -ائ - - -ي- - -ة ،ب- - -اإلضس- - -اف- - -ة إ¤
إإلع -ت -دإءإت إŸت -ك -ررة ب -السس Ó-ح
إألبيضس على إŸوإطن Úو‡تلكاتهم
وحيازة أإسسلحة نارية وﬂدرإت ،حيث
ك -ان إŸشس -ت -ب -ه ف -ي -ه ي -ق -وم ب -أاف -ع -ال -ه
إلجرإمية ومن ثم يقوم بالتشسه Òبها
‘ موإقع إلتوإصسل إلجتماعي ،كما
أإسسفرت إلعملية إلنوعية من توقيف 13

شسخصسا من شسركائه.
إل- -ق- -بضس ع- -ل -ى ه -ذإ إلشس -خصس
«إÿط ،»Òجاء إثر عملية تنسسيق
ﬁكمة ب Úإلوحدإت إلعملياتية
إلناشسطة باŸيدإن ،حيث أإسسفرت
ع-م-ل-ي-ة إسس-ت-عÓ-م-ات-ية عن –ديد
مكان توإجد إŸشستبه فيه ،إلذي
ك -ان يسس -ت -غ -ل إŸن -اط -ق إ÷ب -ل -ي-ة
إل - -وع - -رة ل- -ت- -ن- -ف- -ي- -ذ مشس- -اري- -ع- -ه

إإلج-رإم-ي-ة ح-يث “ت م-دإه-م-ت-ه
ل - -ي ‘ Ó- -إŸك- -ان إŸسس- -م- -ى عÚ
إل - -زب - -دة إل - -وإق - -ع ع- -ل- -ى إ◊دود
إإلق -ل -ي -م -ي -ة ل -ولي -ت -ي ت -ي -زي وزو
وإل -ب -وي -رة وت -وق -ي -ف-ه ب-ال-رغ-م م-ن
ﬁاول- -ت- -ه إإلفÓ- -ت م -ن مصس -ال -ح
إلشس -رط -ة وم -ق -اوم -ت -ه ل -ه -م أإث-ن-اء
إلعملية بإاطÓق أإعÒة نارية رفقة
شسركاء أإخرين.

...وتوقيف أإخطر مروج للمؤوثرإت إلعقلية با÷لفة

لم-ن ب-ولي-ة أ÷ل-ف-ة أل-ق-بضض
أل -قت مصص -ال -ح أ أ
م -ؤوخ-رأ ع-ل-ى أخ-ط-ر م-روج ل-ل-ح-ب-وب أŸه-ل-وسص-ة
بعاصصمة ألولية حسصب ما علم أليوم أ÷معة
لمني.
لتصصال لذأت ألسصلك أ أ
من خلية أ إ
وإسستنادإ لذإت إŸصسدر فقد “كن عناصسر فرقة
إلشسرطة إلقضسائية باألمن إ◊ضسري إÿامسس بحي» 5
ج -وي-ل-ي-ة» ‘ إط-ار م-ك-اف-ح-ة ظ-اه-رة ب-ي-ع إıدرإت
وإŸؤوثرإت إلعقلية من توقيف هذإ إŸروج إÿطÒ
وحجز كمية معتÈة من إ◊بوب إŸهلوسسة Ãسسكنه.
تعود حيثيات إلقضسية إ ¤يوم إلأربعاء إŸاضسي عندما
ت -ل -ق -ى ع -ن-اصس-ر ذإت إل-ف-رق-ة م-ع-ل-وم-ات ج-د م-ؤوك-دة

مفادها حيازة أإحد إŸشستبه فيهم إŸعروف بÎويجه
للحبوب إŸهلوسسة لكمية من إŸؤوثرإت إلعقلية دإخل
مسس -ك -ن -ه ب -أاح -د أإح -ي -اء م -دي -ن -ة إ÷ل-ف-ة وه-و بصس-دد
ت -روي -ج -ه -ا دإخ -ل إألوسس-اط إلسس-ك-ان-ي-ة ل سس-ي-م-ا ف-ئ-ة
إلشسباب .وبعد إلتحري وتأاكيد صسحة إŸعلومات ”
ترصسد –ركات إŸشستبه فيه إ ¤أإن ” توقيفه وسسط
إŸدينة على م Ïسسيارته إÿاصسة كما ” بعد إذن
إلنيابة إلعامة تفتيشس مسسكنه وفقا للقوإن ÚإŸعمول
بها أإين ع Ìعلى كمية معتÈة من إ◊بوب إŸهلوسسة
ق- - -در ع - -دده - -ا ب  276ق- -رصس م -ه -ل -وسس م -ن ن -وع
«أإكسستازي».

 3600شصرطي ›ندون بوهرأن

ﬂطط أإمني ◊ماية إŸوإطن ÚخÓل عيد إلفطر

سصّ- -خ -ر أم -ن ولي -ة وه -رأن  3600شصرطي
بالزي ألرسصمي وأŸد Êمن أجل ضصمان أمن
وسصÓ-م-ة أŸوأط-ن ‘ Úأن-فسص-ه-م و‡تلكاتهم،
م -ع تسص -ه -ي -ل أ◊رك -ة أŸروري -ة خÓ-ل ع-ي-د
ألفطر أŸبارك ،بحسصب ما أفاد به بيان لذأت
أŸصصالح ،أمسض أ÷معة.
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ي-أات-ي ه-ذإ إıط-ط ت-ن-ف-ي-ذإ ل-ل-ت-ع-ل-ي-مات إلقيادية
Óمن إلوطني ،وكذإ
إلصسادرة عن إŸديرية إلعامة ل أ
–ت مرإقبة وتوجيه رئيسس أإمن إلولية..
وخ ّصس إلبيان باإلشسارة إألماكن إلتي تشسهد توإفدإ

وإق -ب-ال ك-بÒإ ل-ل-م-وإط-ن Úك-السس-اح-ات إل-ع-م-وم-ي-ة،
إŸسس -اج -د ،ح -دإئ -ق إل -تسس -ل -ي-ة إ ¤ج-انب ت-ك-ث-ي-ف
إلدوريات إلرإكبة وإلرإجلة خاصسة أإمام إŸرإفق
إلعمومية وﬁطات إŸسسافرين وسسيارإت إألجرة
وإلÎإموإي
‘ ذإت إلصسدد سستقوم خلية إلتصسال وإلعÓقات
إلعامة ألمن ولية وهرإن بالتنسسيق مع إŸصسلحة
Óمن إلعمومي وإŸصسلحة إلولئية للصسحة
إلولئية ل أ
إلنشساط إلجتماعي وإلرياضسات بعد صسÓة إلعيد
مباشسرة بزيارإت ›املة من أإجل Œسسيد مبدأإ
إلشسرطة إ÷وإرية بهذه إŸناسسبة إŸباركة وإلتي
سستشسمل إŸرضسى باŸسستشسفيات ودإر إلعجزة.

لوروبي
ملتزمة بقرأر ﬁكمة أل–اد أ أ

ششركة بريطانية توقف إسشتغÓل فوسشفات إلصشحرإء إلغربية

أعلنت شصركة «أل.تي أغÓند» لنقل
ألبضصائع ب Óتوضصيب بجزيرة مان ،أنها
سصتضصع حدأ لنشصاطها ‘ Œارة صصخر
لرأضصي ألصصحرأوية أÙتلة من
فوسصفات أ أ
طرف أŸغرب ،بحسصب مرصصد أŸوأرد
ألطبيعية للصصحرأء ألغربية.
ق-ررت شس-رك-ة «إل.ت-ي إغÓ-ن-د» ،إل-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-م-لكة
إŸتحدة ،وضسع حد لكل نشساطاتها إلتجارية إلتي
ل- -ه -ا ع Ó-ق -ة ب -ف -وسس -ف -ات إألرإضس -ي إلصس -ح -رإوي -ة
إÙت -ل -ة .وك -انت إلشس -رك -ة ضس -م-ن ق-ائ-م-ة «ن-اق-ل-ي
إل- -ن- -زإع» إل- -ت- -ي نشس- -ره- -ا م- -وؤخ -رإ إŸرصس -د ح -ول
إŸؤوسسسسات إŸتورطة ‘ إلتجارة غ Òإلقانونية
للمصسادر إلصسحرإوية.
ونقل مرصسد إŸوإرد إلطبيعية للصسحرإء إلغربية أإن
لرسس.تي إغÓند .رئيسس «إل.تي إغÓند» صسرح
ي -وم  20ج-وإن ل-لصس-ح-ي-ف-ة إلق-تصس-ادية إلÔويجية
«فينانسسافيسسن» ،إنه سسيمتثل لقرإر ﬁكمة إل–اد
إألوروبي وأإنه «سسيبعد إلصسحرإء إلغربية من مناطق
نشساطاته إ ¤غاية تسسوية إلنزإع».
وكان إŸرصسد قد إشسار خÓل إلسسنة إŸاضسية إن
سسفينة شسركة مو‹ مانكسس نقلت حوإ‹ 54.000
من إلفوسسفات ◊سساب إلشسركة إلنيوزيلندية إلنتاج
إألسسمدة رفاسسنسسدو.
وسسجلت ‡ثلية جبهة إلبوليزإريو بلندن أإن إعÓن

«إل.ت- -ي إغÓ- -ن -د» ي -ع -د «إخ -ر ‚اح م -ن سس -لسس -ل -ة
إل-ن-ج-اح-ات إل-ت-ي ح-ق-ق-ت-ه-ا ج-ب-ه-ة إل-ب-ول-ي-زإري-و ‘
ج -ه -وده-ا إل-رإم-ي-ة إ ¤ح-م-اي-ة إŸوإرد إل-ط-ب-ي-ع-ي-ة
للشسعب إلصسحرإوي».
وتشس Òتقديرإت مرصسد إŸوإرد إلطبيعية للصسحرإء
إلغربية ،إ ¤أإن إلتجارة غ Òإلقانونية للفوسسفات
‘ إلصسحرإء إلغربية يدّر على إÙتل إŸغربي
ب -أاك Ìم -ن  200م -ل-ي-ون دولر سس-ن-وي-ا ،أإم-ا إلشس-عب
إلصسحرإوي غ ÒإŸوإفق على هذإ إلسستغÓل فÓ
يسستفيد ‘ شسيء من هذه إلعائدإت.
كما أإكد إŸرصسد إن إلشسركة إلبحرية إلÔويجية
«بالشسيبسس» قد إعربت عن نيتها إنهاء مشساركتها ‘
إلتجارة غ Òإلقانونية للموإرد إلطبيعية للصسحرإء
إلغربية.
للتذك ،Òإن ﬁكمة إلعدل إلوروبية قد إصسدرت
‘ ديسسم 2016 Èحكما إكدت فيه إن إتفاقات
إلشس- -رإك- -ة وإل- -ت -ج -ارة إ◊رة ب Úإل–اد إلوروب -ي
وإŸغرب ل تنطبق على إلصسحرإء إلغربية.
كما ل تعÎف إل· إŸتحدة وإل–اد إلفريقي
بأاي سسيادة مغربية على إقليم إلصسحرإء إلغربية
حيث تشس ÒإلÓئحة إل‡ية  37/34إلصسادرة ‘
 1979إ ¤إن إي إتفاق يتعلق باألرإضسي وإŸوإرد
إل-ط-ب-ي-ع-ي-ة ل-لصس-ح-رإء إل-غ-رب-ي-ة ي-ت-ط-لب ب-الضس-رورة
موإفقة إلشسعب إلصسحرإوي.

