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‘ إختتام زيارته إ ¤ن -ع  ٤-بورڤلـة ،إلفريق ڤايد صصالح:

إارتيـاح كبŸ Òسصت ـ ـوى قـ ـوام اŸعركـة
و ا÷ه ـ ـ ـ ـ ـود اŸضصني ـ ـ ـ ـ ـ ـة لأÓفـ ـ ـ ـ ـراد
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إقبـــــال كبــــ Òعلــــى إÿضصــــر وإلفوإكـــه عشصيـــــة أإول رمضصـــــــان

Œـار التجزئـة يحملـون أاسص ـواق ا÷ملـ ـة لهـيب اأ’سصعـار
^ توزيع طرود غذائية وصصـور التÓحم عÓمـة جزائري ـة بامتيـاز
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إليوم إلعاŸي للعيشش معا ‘ سصÓم

و’يات –يي ا◊ ـ ـدث ونشصاطـات
تنشص ـ ـ ـر السصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓم والوئ ـ ـ ـام
0٧

أاا÷نخـ ـبـــ ـــ ـوابر

صصـــ3ـــ0ــ

إŸفكـــر إŸتخصصــــصش ‘ إلتعايشش ،مصصطفى شصريف:

اŸصصا◊ة الوطنيـة Œسصيـ ـد إ’رث
أاخÓقي وحضص ـ ـاري وإانسصـ ـ ـاÊ
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جÓب يتفقد أاسسواق
ا÷ملة للخضسر
والفواكه بالبليدة
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لجراءات اÿاصسة
‘ إاطار ا إ
بشس- -ه- -ر رمضس- -ان ،ي -ق -وم وزي -ر
التجارة سسعيد جÓب ،اليوم،
بزيارة عمل وتفقد إا ¤ولية
ال -ب -ل -ي -دة ،ب -دءا م -ن السس -اع -ة
ال-ث-ام-ن-ة صس-ب-اح-ا ،أاين سسيعاين
سسوق ا÷ملة للخضسر والفواكه
ب- -ب- -ل- -دي -ة ب -وف -اريك والسس -وق
ا÷واري اÿاصس ب - -اŸن - -ت- -جÚ
وسس- - - -ط اŸدي- - - -ن - - -ة ،والسس - - -وق
ا÷واري اÿاصس ب - - - -اÿضس - - - -ر
وال -ف -واك -ه ل -ل -ف Ó-ح Úب -أاولد
يعيشس.

تبحث جريدة «الشسعب» عن موزع ‘ Úكل من وليتي ا÷لفة
لمر ،التصسال باŸصسلحة التجارية للجريدة
و بجايةŸ .ن يهمه ا أ
على الرقم Úالتالي021.73.60.59 / 021.73.85.39 :Ú

›لسس األمة يسستأانف أاشسغاله بعرضس ومناقشسة مشسروع القانون اŸتعلق بالصسحة

اللقاء اŸوسسع ÷مع
شسهادات اÛاهدين

افتتاح األسسواق التضسامنية
باŸركزية النقابية
اف-ت-ت-حت أامسس وك-ك-ل سس-ن-ة
م- -ن شس- -ه- -ر رمضس- -ان ال- -ك- -ر،Ë
لسس -واق ال -تضس-ام-ن-ي-ة ،وذلك
ا أ
ع - -ل - -ى السس - -اع - -ة ال - -ع - -اشس - -رة
وال- - -نصس- - -ف صس - -ب - -اح - -ا Ãق - -ر
اŸركزية النقابية.

الطبعة الثالثة
لÈنامج بÚ
الثانويات

لحد  27مايو ا÷اري ,وذلك لتقدË
لمة جلسساته العلنية ابتداء من يوم ا أ
يسستأانف ›لسس ا أ
ومناقشسة مشسروع القانون اŸتعلق بالصسحة ,حيث سستخصسصس جلسسة يوم الثن 28 Úمايو ا÷اري
ل Ó-سس -ت-م-اع إا ¤رد وزي-ر الصس-ح-ة والسس-ك-ان وإاصسÓ-ح اŸسس-تشس-ف-ي-ات ع-ل-ى ت-دخÓ-ت أاعضس-اء ›لسس
لمة.
ا أ
أاما جلسسة يوم الثÓثاء  29مايو فسستخصسصس لتقد Ëومناقشسة مشسروع القانون اŸعدل ،واŸتمم
لعياد الرسسمية ثم
للقانون رقم  278-63اŸؤورخ ‘  26يوليو سسنة  ،1963الذي يحدد قائمة ا أ
السستماع إا ¤رد وزير العمل والتشسغيل والضسمان الجتماعي على تدخÓت أاعضساء اÛلسس ,فيما
لربعاء  30مايو لعرضس ومشساريع القوان ÚاŸشسار إاليها أاعÓه للتصسويت.
تخصسصس جلسسة يوم ا أ

اÛلسس الوطني الشسعبي يسستأانف أاشسغاله

ي- -ج- -م- -ع ب- -رن- -ام- -ج م- -ا بÚ
الثانويات ‘ طبعته الثالثة
لم - -ة
م- - -ن- - -ت- - -خب أاشس - -ب - -ال ا أ
بسس-ط-ي-ف ومنتخب ثانويات
ولي -ة سس -ك -ي -ك -دة ،ب-حضس-ور
وزي -ري التصس -ال والÎب-ي-ة
ال -وط -ن-ي-ة وإاط-ارات سس-ام-ي-ة
م-ن وزارة ال-دف-اع ال-وط-ن-ي،
وذلك يوم ا÷معة  18ماي
 2018اب -ت -داء م -ن السس-اع-ة
ال - -ع - -اشس - -رة ل - -ي  Ó- -ب- -ق- -اع- -ة
ا◊ف Ó-ت ل -ل -م -رك -ز ال-ث-ق-ا‘
Óذاع-ة
ع -يسس -ى مسس -ع-ودي ل -إ
ا÷زائرية.

يسس-ت-أان-ف اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ،ال-ي-وم ،أاشس-غ-ال-ه ‘
لسس-ئ-ل-ة الشس-ف-وي-ة ع-ل-ى
ج-لسس-ة ع-ل-ن-ي-ة خصسصست ل-ط-رح ا أ
‡ث- - -ل- - -ي ا◊ك- - -وم ّ- -ة ،ب - -ح - -يث
ب-ر›ت  13سس-ؤوال ،وذلك ع-ل-ى
السساعة العاشسرة صسباحا.

لعÓ-م ،ب-رن-ام-ج سس-ه-رات
ي -ن -ظ -م ال -دي -وان ال -وط-ن-ي ل-ل-ث-ق-اف-ة وا إ
رمضسان  2018التي تنطلق من  19ماي ا÷اري إا 12 ¤جوان ،2018
وذلك ع Èال -فضس -اءات ال -ت -اب-ع-ة ل-ه ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،وت-ي-ب-ازة
وقسسنطينة ووهران وبومرداسس وبجاية.

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ي- -ن- -ظ- -م اŸت- -ح- -ف ال- -وط- -ن- -ي
ل -ل -م -ج -اه-د ال-ل-ق-اء اŸوسس-ع رق-م
 261ل- -تسس -ج -ي -ل الشس -ه -ادات
ا◊ي -ة ،ال -ي -وم ،ح -يث خصسصس
اللقاء حول كيفية إاخفاء آاثار
اÛاه- - -دي- - -ن أاث - -ن - -اء ال - -ث - -ورة
ال- -ت- -ح -ري -ري -ة Ÿن -ع ال -ع -دو م -ن
اك - -تشس - -اف - -ه - -م ،ح- -يث ت- -ن- -ظ- -م
ب-ال-ع-اصس-م-ة ب-قسسمة اÛاهدين
ببلدية الكاليتوسس.

–سسيسس السسواق Ãخاطر السسياقة
موضسوع حصسة «ألمنكم»

سسهرات رمضسان 2018

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

التحرير

تسس- -ت -ق -ب -ل وزي -رة ال -ب -ي -ئ -ة
وال -ط -اق -ات اŸت-ج-ددة ف-اط-م-ة
الزهراء زرواطي ،اليوم ،كÓ
م -ن م -دي -رة م -ك -تب م -ن -ظ -م -ة
ل· اŸت - - -ح- - -دة ل- - -لÎب- - -ي- - -ة
ا أ
وال-ع-ل-وم وال-ث-ق-اف-ة ال-ي-ونسسكو
بالرباط ،و‡ثلة اليونسسكو ‘
شسمال إافريقيا غولدا اÿوري،
وذلك ع -ل -ى السس -اع-ة ال-ث-ال-ث-ة
والنصسف زوال Ãقر الوزارة.

لمنكم،
Óمن الوطني ◊صسة أ
لذاعي ل أ
يتناول الفضساء ا إ
اليوم ،موضسوع –سسيسس السسواق من ﬂاطر السسياقة ‘
لره- -اق خÓ- -ل شس- -ه- -ر رمضس- -ان ،ك- -م- -ا
ح - -ال - -ة ال - -ت- -عب وا إ
يسس- -ت- -ع -رضس حصس -ي -ل -ة ح -وادث اŸرور اŸسس -ج -ل -ة ب -ق -ط -اع
لم-ن ال-وط-ن-ي ،وذلك ع-ل-ى السس-اع-ة ال-رابعة
اخ-تصس-اصس ا أ
مسساء.

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

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

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

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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اÿميسس  17مأي  2018م
الموافق لـ  01رمضسأن  1٤3٩هـ

لبحث التطورات اÿطÒة على السساحة الفلسسطينية

رئيسس ا÷مهورية يع Úبن صشألح لتمثيله ‘ القمة اإ’سشÓمية ا’سشتثنأئية بÎكيأ
ع Úرئ- -يسض ا÷م- -ه- -وري- -ة ع -ب -د
ال -ع -زي -ز ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة رئ-يسض ›لسض
’مة عبد القادر بن صسالح لتمثيله
ا أ
‘ ال-ق-م-ة ا’سسÓ-م-ي-ة ا’سس-ت-ث-ن-ائية
اŸق- -ررة ي- -وم غ- -د ا÷م -ع -ة اŸق -ب -ل
بإاسسطنبول (تركيا) والتي سستكرسض
لبحث آاخر التطورات اŸسسجلة على
السس-اح-ة ال-ف-لسس-ط-ي-نية حسسبما أافاد
’رب- -ع- -اء ب -ي -ان ل -رئ -اسس -ة
ب- -ه أامسض ا أ
ا÷مهورية.
وأاوضس -ح ذات اŸصس -در أان -ه «ت -ل -ب -ي -ة

ل -ل -دع -وة ال -ت -ي وج -ه -ه -أ ل -ه رجب ط -يب
أاردوغأن رئيسس جمهورية تركيأ والرئيسس
الدوري لقمة منظمة التعأون السسÓمي،
ع Úرئيسس ا÷مهورية السسيد عبد العزيز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ع-ب-د ال-ق-أدر ب-ن صس-ألح رئيسس
›لسس األمة لتمثيله ‘ القمة السسÓمية
السستثنأئية اŸقررة غدا ا÷معة  18مأي
 2018بإأسسطنبول والتي سستكرسس لبحث
ال -ت -ط -ورات اÿطÒة ل -ل-وضس-ع اŸسس-ج-ل-ة
مؤوخرا ‘ فلسسط.»Ú
وحسسب البيأن سسÒافق بن صسألح وزير
الشسؤوون اÿأرجية عبد القأدر مسسأهل.

..ويقلد خألد بن تونسس وسشأم ا’سشتحقأق الوطني من مصشف «عهيد»
ق ّ-ل -د رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة ،ع-ب-د
ال- -ع- -زي- -ز ب- -وت- -ف- -ل- -ي -ق -ة ،م -وؤسسسض
ا÷م- -ع- -ي -ة ال -دول -ي -ة الصس -وف -ي -ة
ال-ع-ل-وي-ة ورئ-يسس-ه-ا الشسر‘ ،خالد
ب- -ن ت -ونسض ،وسس -ام ا’سس -ت -ح -ق -اق
الوطني من مصسف «عهيد».
وق -د ” م-ن-ح ال-وسس-أم ل-ه-ذا ال-ق-أئ-د
ال-روح-ي ل-ل-ط-ري-ق-ة الصس-وف-ي-ة ال-ع-لوية
Ãقر منظمة الأ· اŸتحدة للÎبية
وال -ع -ل -م وال -ث-ق-أف-ة (ي-ون-يسس-ك-و) خÓ-ل
اإحيأء اليوم الدو‹ للعيشس معأ ‘
سسÓم الذي احتفل به اأمسس الأربعأء
لأول م - -رة وه- -و ح- -دث ” ت- -ك- -ريسس- -ه
ع -أŸي -أ ب -فضس -ل ج -ه -ود ا÷زائ-ر .و”
ت-ق-ل-ي-د ب-ن ت-ونسس ب-ه-ذا ال-وسس-أم ن-ظÒ
›ه -ودات -ه واأع -م -أل -ه ع Èال-ع-أ ⁄م-ن
ط - -رف ‡ث - -ل رئ - -أسس- -ة ا÷م- -ه- -وري- -ة
ب-حضس-ور اŸدي-رة ال-ع-أم-ة ل-ل-ي-ونيسسكو،
اأودري اأزولي ،وسس - - - - -ف Òا÷زائ- - - - -ر،
اŸم-ث-ل ال-دائ-م ل-ل-ج-زائ-ر بأليونيسسكو،
عبد القأدر مسسدوة.
وي- -ذك- -ر ان ف- -ك- -رة «ال- -ي- -وم ال -دو‹
ل -ل -ع -يشس م -ع -أ ‘ سسÓ-م» ” ت-ق-دÁه-أ
خÓل موؤ“ر نظم بوهران سسنة 201٤
من طرف ا÷معية الدولية الصسوفية

ال-ع-ل-وي-ة ،وه-ي م-ن-ظ-م-ة غ Òح-ك-ومية
م -ن -تسس-ب-ة اإ ¤ج-م-ع-ي-ة الشس-ي-خ ال-ع-ل-وي
للÎبية والثقأفة الصسوفية اŸتواجدة
Ãسستغأ.Â
وقد اأقرت الÓئحة  72 / 130التي
صس -أدقت ع -ل -ي -ه -أ ب -ألإج -م-أع ال-ب-ل-دان
الأعضس- -أء Ãن- -ظ- -م- -ة الأ· اŸت- -ح -دة
ا÷م -ع -ي -ة ال-ع-أم-ة لÓ-أ· اŸت-ح-دة ‘
ديسسم Èالفأرط بأقÎاح من ا÷زائر،
يوم  16مأي من كل سسنة «يومأ دوليأ
من
للعيشس معأ ‘ سسÓم».
ج -ه -ت -ه ت -ق -دم ب -ن ت -ونسس بشس -ك-ره اإ¤

ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ع-لى هذا التكرË
وع -ل -ى سس -ي -أسس -ة اŸصس -أ◊ة ال-وط-ن-ي-ة
والسس Ó- -م ،مشسÒا اإ ¤اأن ب - -ن- -أء ع- -أ⁄
نعيشس فيه معأ بسسÓم يجب اأن يكون
على اأسسأسس مبداأ «الواحد مع الآخر»
وليسس «الواحد ضسد الآخر».
وتأبع يقول «السسلم فلسسفة حيأة ،اإذ
وجب السستثمأر ‘ السسلم والعيشس معأ
وثقأفة السسلم» ،داعيأ اإ ¤التخلي عن
اŸصس -أل-ح الشس-خصس-ي-ة و»الأن-أن-ي-ة» م-ن
اأج -ل الصس -أل -ح ال-ع-أم لÓ-إنسس-أن-ي-ة ال-ت-ي
تتطلع اإ ¤السسلم.

ا’–اد العام للعمال ا÷زائريÚ

العيشس معأ يحمل معنى عميقأ بألنسشبة للجزائريÚ
اأك- - -د ال–أد ال- - -ع- - -أم ل- - -ل- - -ع- - -م- - -أل
ا÷زائري Úاأمسس الأربعأء اأن العيشس
م -ع-أ ي-ح-م-ل م-ع-ن-ى «ع-م-ي-ق» ب-أل-نسس-ب-ة
ل -ل -ج -زائ -ري ÚمشسÒا اإ ¤اأن -ه م -رت-ب-ط
بألدروسس والع ÈاŸسستخلصسة من تلك
اŸرحلة «السسوداء» التي عأشسوهأ حيث
ه -ددت اأخ -ط -أر جسس -ي -م-ة «م-ق-وم-أت»
ا÷زائر‘ بيأن ل–Óأد العأم للعمأل
ا÷زائ- -ري Úنشس- -ر Ãن- -أسس- -ب- -ة «ال- -ي -وم
العأŸي للعيشس معأ ‘ سسÓم» الذي
اأع -ل -نت ع -ن -ه ا÷م -ع-ي-ة ال-ع-أم-ة لÓ-أ·
اŸتحدة ‘ ديسسم 16( 2017 Èمأي
م- -ن ك- -ل سس -ن -ة) Ãب -أدرة م -ن ا÷زائ -ر
اأوضس- - -ح ال–أد ال- - -ع- - -أم ل- - -ل- - -ع- - -م- - -أل
ا÷زائ -ري Úاأن «ال -ع -يشس م -ع -أ ي -ح -م-ل
معنى عميق بألنسسبة للجزائري Úكونه
مرتبط بألدروسس والع ÈاŸسستخلصسة
م - -ن ت - -لك اŸرح - -ل - -ة السس- -وداء ال- -ت- -ي
عشسنأهأ والتي هددت خÓلهأ اأخطأر
جسس- -ي- -م- -ة م- -ق- -وم -أت ا÷زائ -ر ك  -أم -ة
و›تمع».
ب -أل -نسس -ب -ة ل –Ó-أد ال -ع -أم ل -ل -ع -م-أل
ا÷زائري Úفأن العيشس معأ ‘ سسÓم
«ل Áكن فصسله» عن القيم التي تعد

جزء ل يتجزاأ من شسخصسية اأي فرد من
ب-ي-ن-ه-أ ق-ي-م «ال-ع-ل-م وه-و ن-قيضس ا÷هل
وال- -تسس- -أم- -ح وه- -و ع -كسس ال -ط -أئ -ف -ي -ة
وال-ت-عصسب واحÎام الخ-تÓ-ف-أت وق-يم
العمل وبذل ›هود».
واأضسأف ذات اŸصسدر «ينبغي اأن
ن-غ-ت-ن-م ال-ف-رصس-ة لإح-ي-أء التنوع الثقأ‘
ل -وط -ن -ن-أ وتÓ-ح-م-ه اٌŸسسÎج-ع ب-فضس-ل
اŸصس -أ◊ة ال -وط -ن -ي -ة ال -ت -ي ب -أدر ب -ه-أ
رئ - -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د ال- -ع- -زي- -ز
بوتفليقة» وح - - - -سس - - - -ب ال–- - - -أد «لأن
التحضس÷ Òزائر الغد يبداأ من الآن
وي -وم -ي -أ ف -أإن اŸدرسس -ة –ت -ل م -ك-أن-ة
ه -أم -ة» فضس Ó-ع-ن اضس-طÓ-ع-ه-أ ب-دور
«ﬁوري» .ب -أل -ف -ع -ل ت -ب -ق -ى اŸدرسس-ة
«دون منأزع النواة الأو ¤التي تنصسهر
فيهأ الضسمأئر اŸواطنة وحيث تنتشسر
اŸع -رف -ة ال -ك -ف -ي -ل -ة ب-ت-م-ك Úالأج-ي-أل
اŸسستقبلية بضسمأن مكأنتهأ ‘ جزائر
الغد ‘ مصسأف الأ·».
واأردف ال–أد ال- - -ع - -أم ل - -ل - -ع - -م - -أل
ا÷زائ -ري« Úم-ن ه-ذا اŸن-ط-ل-ق ول-ك-ل
هذه العتبأرات اغتنم ال–أد القلق
بشس  - -أن اŸزاي - -دات ال - -ت - -ي ي - -غ- -ذي- -ه- -أ

ب -أسس -ت -م -رار دع-أة ال-ت-خ-ل-ف والÎاج-ع
الج-ت-م-أع-ي ال-ف-رصس-ة ل-ت-وج-ي-ه رسس-أل-ة
خأصسة لوزيرة الÎبية الوطنية».
وي- -غ- -ت -ن -م ال–أد ال -ف -رصس -ة ل Ó-إشس -أدة
«ب -أ÷ه -ود ا◊م -ي -دة» ال -ت-ي ي-ب-أشس-ره-أ
مسس -وؤول -و ه -ذا ال-ق-ط-أع لإرسس-أء م-ن-أخ
«ه- -أدئ» يسس- -م- -ح «ب- -ت- -ع -زي -ز م -درسس -ة
مواطنة مرسسخة ‘ القيم التي يقوم
عليهأ اÛتمع وموجهة نحو العصسرنة
والعلوم والتقدم وا÷أمعة».
ك -م -أ اأشس -أدت اŸرك -زي -ة ال -ن -ق -أب -ي -ة
بجهود كل الوطني Úضسمن هذا القطأع
«السسÎاتيجي» الذي يتطلع بـ»تفأÊ
ك -ب »Òل -ب-ن-أء «م-درسس-ة اŸع-رف-ة» ال-ت-ي
ي - -ت - -ط - -ل - -ع اإل - -ي- -ه- -أ ك- -ل ا÷زائ- -ري- -ون
وا÷زائريأت.
‘ الأخ Òدعأ ال–أد اإ« ¤التحلي
ب -أل -ي -ق -ظ -ة اإزاء اأي ﬁأول -ة ل -زع -زع-ة
السس-ت-ق-رار م-ه-م-أ ك-أن مصس-درهأ حأثأ
القوى ا◊ية ‘ بلدنأ اإ ¤تغليب ا◊وار
وال -تشس -أور ‘ تسس -وي -ة اŸشس -أك -ل ال -ت-ي
تعÎضس يوميأ طريق اأي ›تمع يعرف
حركية.

اÛلسس الششعبي الوطني يسشتأأنف أاششغأله اليوم اÿميسس
يسس -ت-أن-ف اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي
أاشسغأله اليوم اÿميسس ‘ جلسسة علنية
يخصسصسهأ لطرح أاسسئلة شسفوية على عدد
من أاعضسأء ا◊كومة ،حسسب مأ أافأد به
أامسس األربعأء بيأن للمجلسس .وأاضسأف
ذات اŸصسدر أانه قد برمج خÓل هذه

ا÷لسسة ثÓثة عشسر ( )13سسؤوال منهأ
سس -ؤوالن ( )2م-وج-ه-أن ل-وزي-ر ال-داخ-ل-ية
وا÷مأعأت اÙلية والتهيئة العمرانية،
سس -ؤوالن ( )2ل-وزي-رة ال-تضس-أم-ن ال-وط-ن-ي
واألسس- -رة وقضس- -أي -أ اŸرأاة ،سس -ؤوالن ()2
ل- -وزي- -ر السس- -ك -ن وال -ع -م -ران واŸدي -ن -ة،

سس -ؤوالن ( )2ل-وزي-ر األشس-غ-أل ال-ع-م-وم-ية
والنقل ،سسؤوال واحد ( )1لوزير اŸوارد
اŸأئ - -ي - -ة ،سس- -ؤوالن ( )2ل- -وزي -ر ال -ع -م -ل
وال- -تشس- -غ- -ي- -ل والضس- -م- -أن الج -ت -م -أع -ي
وسس -ؤوالن ( )2ل-وزي-رة ال-ب-ي-ئ-ة وال-طأقأت
اŸتجددة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’· اŸتحدة عرفان للسسياسسة ا◊كيمة للرئيسض بوتفليقة
اعت Èمصسادقة ا أ

بوحجة يدعو للبحث عن سشبل ترقية العيشس معأ ‘ سشÓم بألŸÈأن
دعا رئيسض اÛلسض الشسعبي الوطني
’ربعاء با÷زائر
سسعيد بوحجة أامسض ا أ
العاصسمة إا ¤البحث عن «سسبل ترقية
شسروط العيشض معا بسسÓم بتغليب القيم
ا’نسس -ان -ي-ة وأاسس-ال-يب ا◊وار وال-ت-ع-اون
والتضسامن».
وأاعت Èرئيسس اÛلسس ‘ كلمة له خÓل
الحتفأل بـ»اليوم العأŸي للعيشس معأ بسسÓم»
اŸصس -أدف لـ 16م -أي أان مصس -أدق-ة ا÷م-ع-ي-ة
 ·ÓاŸتحدة بألجمأع على مبأدرة
العأمة ل أ
ا÷زائ -ر وإاق -رار ه -ذا ال -ي-وم ال-ع-أŸي Ãث-أب-ة
عرفأن للسسيأسسة ا◊كيمة لرئيسس ا÷مهورية
عبد العزيز بوتفليقة والتي «ترتكز على مبدأا
اŸصسأ◊ة وإاشسأعة السسلم والجتهأد ‘ طريق
ال- -ع- -دل واŸسس- -أواة وال- -وئ- -أم ون -ب -ذ ال -ف -رق -ة
والنقسسأم».
وبعد أان ذكر بكل النزاعأت والصسراعأت
ال -ب -ي -ن -ي -ة واألزم -أت ال -داخ-ل-ي-ة وال-ت-ه-دي-دات
اÎŸب- -ط- -ة ب -ألره -أب وال -ت -ط -رف ال -ع -ن -ي -ف
وا÷رÁة اŸنظمة التي يواجهأ العأ ⁄حأليأ
ل سس- -ي- -م- -أ ‘ اف- -ري- -ق -ي -أ ن -ت -ي -ج -ة ال -ظ -روف
القتصسأدية والجتمأعية الصسعبة دعأ السسيد
بوحجة إا« ¤البحث عن سسبل ترقية شسروط
ال-ع-يشس م-ع-أ بسسÓ-م ب-ت-غ-ل-يب ال-ق-ي-م النسسأنية
وأاسس - -أل - -يب ا◊وار وال - -ت - -ع - -أون وال- -تضس- -أم- -ن
وم -ك -أف -ح -ة ال -ط-روح-أت ال-رافضس-ة ل-ل-ت-ف-أع-ل
النسسأ Êالبنأء».
هذه اŸبأدرة  -يضسيف ذات اŸتحدث -
تعكسس الرصسيد الوطني القأئم على العدالة
والنصسأف وحسسن ا÷وار واحÎام اآلخر وهي
اŸب- -أدئ اŸت- -ج- -ذرة ‘ ال- -ق- -ي- -م ا◊ضس -أري -ة
وال-ث-ق-أف-ي-ة وال-دي-ن-ي-ة ل-لجزائر والسسعي الدائم
ل- -ل -ع -يشس م -ع -أ ‘ إاخ -أء وتضس -أم -ن ووسس -ط -ي -ة
وتسس - -أم - -ح ورفضس ك - -ل أاشس - -ك - -أل ال- -ت- -ط- -رف
والكراهية.
ولدى تطرقه إا ¤اŸصسأ◊ة الوطنية أاكد
أانهأ تشسكل «‰وذجأ فلسسفيأ واجرائيأ للعيشس
معأ بسسÓم مكن ا÷زائر من إانهأء مأسسأتهأ
الوطنية وحقق للشسعب ظروف العيشس ‘ وئأم
وعزة وكرامة» ،مشسÒا إا ¤أان «عديد الدول
اسستلهمت من Œربة ا÷زائر Ãأ يخدم أامنهأ
واسس- -ت- -ق- -راراه -أ ويسس -أه -م ‘ ت -ع -زي -ز األم -ن
والسستقرار ‘ العأ.»⁄
وثمن ‘ ذات السسيأق ا÷هود التي قأم بهأ
رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة «لÎق -ي -ة ث -ق -أف -ة السس -ل -م
واŸصسأ◊ة وتكريسس مبأدئ الخوة النسسأنية
وت -رق -ي -ة ال-ت-ع-أون ب Úال-دول وت-ك-ث-ي-ف ج-ه-ود
اÛت - -م - -ع ال - -دو‹ واحÎام سس - -ي- -أدة ال- -دول

وخصس-وصس-ي-أت-ه-أ ب-ع-ي-دا ع-ن ال-ه-ي-منة Ãختلف
أاشسكألهأ».
وأاعت Èمبأدرة ا÷زائر للعيشس معأ بسسÓم
«اضسأفة ايجأبية ıتلف اŸسسأهمأت التي
ق-دم-ت-ه-أ لÓ-نسس-أن-ي-ة ل-ل-ع-يشس ‘ ك-ن-ف ا◊رية
واألمن والسسÓم والتنمية من خÓل تكريسس
حق الشسعوب ‘ تقرير اŸصس Òالذي يأتي ‘
سسيأق قيم ومبأدئ ثورة نوفم ÈاÛيدة التي
ال- -ه- -مت الشس- -ع- -وب ب- -أŸك- -أف- -ح- -ة م- -ن أاج -ل
السس -ت -قÓ-ل» .وذك-ر ب-وح-ج-ة ‘ ذات السس-ي-أق
بـ»مسسأهمة ا÷زائر فعليأ ‘ ارسسأء منطق
منأهضس للميز العنصسري والضسطهأد وذلك
بدفأعهأ عن شسعوب جنوب افريقيأ ونأميبيأ
لتتمكن من العيشس بكرامة وانسسأنية مضسيفأ
بأنهأ كأنت دومأ» منأصسرة للحقوق اŸشسروعة
للشسعب Úالفلسسطيني والصسحراوي ‘ نضسألهمأ
من أاجل ا◊رية والسستقÓل».
كمأ ذكر مسسأهمة ا÷زائر ‘ حل عدة
نزاعأت ل سسيمأ ب Úإايران والعراق واثيوبيأ
م -ع ارتÒي -أ ومسس -أع -دة اŸأل -ي ‘ Úال-وصس-ول
لتفأق من أاجل عودة السسÓم واألمن ‘ هذه
ال -دول -ة ا÷أرة إا ¤ج -أنب ق -ي -أم -ه -أ ب -ج -ه -ود
Ÿسسأعدة الليبي Úللوصسول إا ¤حل وطني
ق -أئ -م ع-ل-ى ا◊وار السس-ي-أسس-ي ل-ل-ح-ف-أظ ع-ل-ى
وحدتهأ».
م- -ن ج -ه -ت -ه ذك -ر وزي -ر الشس -ؤوون ال -دي -ن -ي -ة
واألوقأف ﬁمد عيسسى بأŸبأدئ النسسأنية
«السس -م -ح-أء ال-ت-ي ي-ح-م-ل-ه-أ ال-دي-ن السسÓ-م-ي
ا◊ن -ي -ف ب -دع-وة اŸسس-ل-م Úل-ل-ع-يشس ‘ ك-ن-ف
ا◊ب والخ -أء وال -رح -م-ة م-ع ا÷م-ي-ع وق-ب-ول
اآلخر رغم الختÓف ‘ الدين والثقأفة».
وذك -ر ع -يسس-ى ب-أŸواق-ف «النسس-أن-ي-ة ال-ت-ي
–لى بهأ األم Òعبد القأدر الذي دافع عن
اŸسسيحي 1860 ‘ Úبسسوريأ لنقأذهم من
الب- -أدة وال- -ق- -ت- -ل» ،مشسÒا إا ¤ان ال- -دسس- -ت -ور
«ي -ك -رسس ح-ري-ة اŸع-ت-ق-د و‡أرسس-ة الشس-ع-أئ-ر
الدينية لغ ÒاŸسسلم ‘ Úا÷زائر وهذا مأ
يؤوكد مدى احÎام ا÷زائر لختÓف الرأاي
واŸع -ت -ق -د وا◊ري -أت ال -ف -ردي -ة وا÷م -أع-ي-ة
وحقوق النسسأن».
م- -ن ن- -أح- -ي- -ت -ه أاك -د رئ -يسس ÷ن -ة الشس -ؤوون
اÿأرج- -ي- -ة وال- -ت- -ع- -أون وا÷أل- -ي -ة ب -أÛلسس
الشسعبي الوطني عبد ا◊ميد سسي عفيف ان
اق -رار ه -ذا ال -ع -أŸي ي -ع -د ت -ت -وي -ج -أ Ÿب-أدرة
انسسأنية سسأمية أاطلقهأ شسيخ الزاوية العلوية
خلد بن تونسس ووجدت ا◊أضسنة األسسأسسية
لهأ لدى اŸؤوسسسسأت الرسسمية للدولة بقيأدة
رئيسس ا÷مهورية.

سسلمه نسسخ من أاوراق اعتماده بصسفته سسف Òمفوضض فوق العادة

مسشأهل يسشتقبل السشف Òا÷ديد للو’يأت اŸتحدة اŸكسشيكية
اسس- - -ت- - -ق - -ب - -ل وزي - -ر
الشسؤوون اÿأرجية عبد
القأدر مسسأهل ،أامسس،
Ãقر الوزارة ،غأبريأل
روزن - -زوي - -غ ب- -يشس- -أردو
ال -ذي سس-ل-م-ه نسس-خ م-ن
أاوراق اعتمأده بصسفته
سس - -ف Òم- -ف- -وضس ف- -وق
ال- - -ع- - -أدة ل- - -ل- - -ولي - -أت
اŸت -ح -دة اŸكسس -ي -ك -ي-ة ل-دى ا÷م-ه-وري-ة
ا÷زائرية الدÁقراطية الشسعبية ،حسسبمأ

أافأدت به اأمسس وزارة الشسؤوون اÿأرجية
‘ بيأن لهأ.

قمة اسستثنائية Ÿنظمة التعاون ا’سسÓمي بإاسسطنبول

مسشأهل يتبأحث مع نظÒه الÎكي حول فلسشطÚ
تبأحث وزير الشسؤوون اÿأرجية عبدالقأدر
مسس -أه -ل ه -أت -ف -ي -أ أامسس األرب -ع -أء م-ع ن-ظÒه
الÎك -ي م -ول-ود تشس-أوشس أاوغ-ل-و بشس-أن ان-ع-ق-أد
القمة السستثنأئية Ÿنظمة التعأون السسÓمي
ي-وم ا÷م-ع-ة وال-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-أ ت-رك-ي-أ بصس-ف-ت-هأ
الرئيسسة ا◊ألية لهذه اŸنظمة ،حسسبمأ أاكده
بيأن للوزارة.
وسس -ت -ن -أقشس ه -ذه ال -ق -م -ة «آاخ -ر ت -ط-ورات
الوضسع ‘ فلسسط ،»Úيضسيف ذات اŸصسدر.
وبهذه اŸنأسسبة ،أاكد السسيد مسسأهل لنظÒه
الÎكي أان «ا÷زائر سستكون ‡ثلة خÓل هذه
القمة بوفد هأم» ،يضسيف ذات اŸصسدر.

...ويششأرك بألقأهرة ‘ اجتمأع وزراء
اÿأرجية العرب لبحث التطورات ‘ فلسشطÚ
يشسأرك وزير الشسؤوون اÿأرجية عبد القأدر
مسس -أه -ل ‘ اج -ت -م -أع ›لسس ج -أم-ع-ة ال-دول

العربية على اŸسستوى الوزاري ‘ دورته غÒ
العأدية التي تنعقد بألقأهرة اليوم اÿميسس
ل - -ب - -حث ال - -ت - -ط - -ورات األخÒة ‘ األراضس - -ي
الفلسسطينية اÙتلة حسسب مأ أاورده أامسس
األربعأء بيأن للوزارة.
وك -أنت ج-أم-ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ق-د ق-ررت
عقد دورة غ Òعأدية Ûلسسهأ على مسستوى
وزراء اÿأرجية اليوم اÿميسس Ãقر األمأنة
العأمة وذلك لبحث العدوان اإلسسرائيلي على
الشسعب الفلسسطيني والتحرك Ÿواجهة القرار
غ Òالقأنو Êالذي اتخذته الوليأت اŸتحدة
بنقل سسفأرتهأ إا ¤مدينة القدسس اÙتلة.
وحسسب األم Úال- -ع- -أم اŸسس -أع -د ل -ل -ج -أم -ع -ة
ال -ع -رب -ي -ة حسس -أم زك -ي سس -ي -ن -أقشس اإلج -ت-م-أع
ا÷رائ - -م ال - -ت - -ي ي - -ت - -ع - -رضس ل - -ه - -أ الشس - -عب
الفلسسطيني ،واÿروج Ãوقف عربي موحد
ضسدهأ
Óسس -ئ-ل-ة
‘ ج -لسس -ة ع -ل -ن -ي -ة ي -خصسصس -ه -أ ل  -أ
الشسفوية.

»æWh

أÿميسس  1٧ماي  2018م
ألموأفق لـ  01رمضسان  1439هـ

‘ يوم برŸا Êحول اليوم العاŸي للعيشض بسصÓم

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’م Òعبد القادر إا ¤رئيسض ا÷مهورية
دعت ا ¤توطيد صصفات ا أ

بن غÈيت  :ضسرورة تدريسس التفاف الشسعب ا÷زائري حول قادته

اŸبادرة ا÷زائرية إاضسافة إايجابية Ÿسساهمات
متميزة التي قدمتها لإÓنسسانية
«بفضصل اŸصصا◊ة الوطنية أاصصبح للجزائر
Œربة رائدة تنشصدها كل الدول لطي ماسصي
’ره-اب
أازم -ات-ه-ا ال-داخ-ل-ي-ة و Ÿواج-ه-ة آاف-ة ا إ
ال -ذي أاصص -ب -ح ظ -اه -رة ع-اŸي-ة وب-ن-اء ق-اع-دة
م - -ت- -ي- -ن- -ة ل- -لسص- -ل- -م اŸد ،»Êحسصب م- -ا أاب- -رزه
اŸشصاركون ،أامسض ‘ ،اليوم العاŸي للعيشض معا
‘ سصÓ- - -م ،خ Ó- -ل ال - -ل - -ق - -اء ال - -ذي ن - -ظ - -م - -ه
واحتضصنها اÛلسض الشصعبي الوطني.

حياة  /ك
تصسوير  :عباسس تيليوة

أعت Èألسسعيد بوحجة رئيسس أÛلسس ألشسعبي
أل -وط -ن -ي ‘ أل -ك-ل-م-ة أل-ت-ي أل-ق-اه-ا ب-اŸن-اسس-ب-ة أن
أŸبادرة أ÷زأئرية بجعل  16ماي يوما عاŸيا
للعيشس معا ‘ سسÓم « ،إأضسافة أيجابية ıتلف
أŸسس -اه -م -ات أŸت -م -ي -زة أل -ت -ي ق -دم-ت-ه-ا أ÷زأئ-ر
Óنسسانية لتعيشس ‘ كنف أ◊رية وأألمن وألسسÓم
ل إ
وألتنمية» .
وقال ‘ هذأ ألصسدد «نحيي صسمود ألشسعب ‘
فلسسط ‘ Úموأجهة ألغطرسسة ألصسهيونية» ،ويعتÈ
أن ألظلم أŸسسلط على هذأ ألشسعب «هو Ãثابة
شسهادة تثبت إأخفاق أÛتمع ألدو‹ ‘ –قيق
ألسس Ó- -م ‘ ه - -ذه أŸن - -ط- -ق- -ة» ،ك- -م- -ا –دث ع- -ن
ألعتدأءأت ألتي “ارسسها ألسسلطات أŸغربية ضسد
ألشس -عب ألصس -ح -رأوي ،م -ؤوك -دأ دع -م أ÷زأئ-ر ل-ه-ذه
ألقضسية  ،حتى Œد لها ح Óسسياسسيا عادل أومقبول
من أ÷انب.Ú

بوحجة  :دور ا÷زائر رائد ‘
حل اÓÿفات البينية
وذكر بوحجة با÷هود أŸضسنية ألتي بذلتها
أ÷زأئر ‘ حل ألنزأعات ألبينية ‘ ألعا( ⁄إأيرأن
ـ ألعرأق وإأثيوبيا ــ أريÎيا ) وكذلك مسساعدة
أŸالي ،ÚمشسÒأ إأ ¤أŸسساهمات ألرأئدة لرئيسس
أ÷مهورية ‘ ترقية ثقافة أŸصسا◊ة ألوطنية،
دأخليا و تكريسس ألعيشس معا ‘ سسÓم عاŸي.
من جهته أعت Èعبد أ◊ميد سسي عفيف رئيسس
÷ن -ة ألشس -ؤوون أÿارج -ي -ة وأل -ت -ع -اون وأ÷ال -ي -ة أن
أعتماد مقÎح أ÷زأئر باإلجماع ÷عل  16ماي
يوما عاŸيا للعيشس معا ‘ سسÓم ،بقدرما Áثل

نصس -رأ دب -ل -وم -اسس-ي-ا  ،سس-يسس-ج-ل ب-أاح-رف م-ن ذهب
÷زأئر ألسسلم وأŸصسا◊ة ألوطنية  ،وهو كذلك
دعوة ورسسالة مسستمدة من ألوأقع وألتجربة ألتي
عاشستها خÓل أزيد من عشسرية ،وألتي أسستطاعت
بفضسل أŸصسا◊ة ألوطنية أن تضسمد جرأحها ،وقد
رفعت Œربتها.

عيسسى  :ا÷زائر أاثبتت أانها
–سسن الدفاع عن اإ’سسÓم
اŸعتدل ا◊قيقي
كما تدخل ﬁمد عيسسى وزير ألشسؤوون ألدينية
لوقاف ‘ أللقاء بكلمة ﬂتصسرة أن أ÷زأئر
وأ أ
لسسÓم أŸعتدل
أثبتت أنها –سسن ألدفاع عن أ إ
أ◊قيقي  ،ألذي يقبل ألتقاسسم و ألتعايشس ‘
ÓمÒ
سسÓم  ،مشسÒأ إأ ¤أŸوأقف ألتاريخية ل أ
عبد ألقادر ‘ حادثة سسوريا  ،ح Úدأفع عن
لشسارة
أŸسسيحي Úضسد ألتقتيل و ألتشسريد  ،مع أ إ
إأ ¤أن أللقاء حضسره عدد من ألوزرأء منهم وزير
لسس-رة وقضس-اي-ا
أل -ث -ق -اف -ة  ،وزي -رة أل -تضس-ام-ن و أ أ
أŸرأة ووزير ألتصسال ...
وب -ال -نسس -ب -ة ل -رئ -يسس-ة أÛلسس أل-وط-ن-ي ◊ق-وق
أإلنسس -ان ف -اف -ا ب -ن زروق -ي ف -إان م -ا أسس -ت -ط -اعت
–ق- -ي- -ق- -ه أ÷زأئ- -ر م- -ن م- -ك- -اسسب م- -ن ألسس- -ل -م و
ألسستقرأر»  ⁄يأات من ألعدم و إأ‰ا بفضسل أ÷هود
أ÷بارة ألتي بذلتها ‘ شستى أŸيادين خاصسة ما

ت -ع -ل -ق ب -اسس-ت-ت-ب-اب أألم-ن م-ن خÓ-ل ق-ان-ون أل-وئ-ام
أŸد Êو سسياسسة أŸصسا◊ة ألوطنية ألتي سساهمت
بشسكل كب ‘ Òإأطفاء نار ألفتنة» .
كما أكد ‘ ذأت ألسسياق أألسستاذ عصسام ثعالبي
‡ث -ل ألشس -ي -خ خ -ال -د ب -ن ي -ونسس أل -ق -ائ -د أل-روح-ي
ل -ل -ط -ري -ق -ة ألصس -وف-ي-ة أل-ع-ل-وي-ة ،ب-ال-زأوي-ة أل-ع-ل-وي-ة
Ÿسستغا ،ÂوأŸبادر بفكرة أليوم ألعاŸي للعيشس
معا بسسÓم ،أن هذه أŸبادرة  ⁄تأات «من مسسعى
سس- -ي -اسس -ي ﬁضس ،ب -ل ك -انت مسس -ار Áك -ن وصس -ف -ه
بالروحي.

اŸنسسق اŸقيم لهيئة اأ’·
اŸتحدة :بفضسل اŸصسا◊ة حافظت
ا÷زائر على وحدة شسعبها
أم- -ا أŸنسس- -ق أŸق -ي -م ل -ه -ي -ئ -ة أأل· أŸت -ح -دة
با÷زأئر أيريك أوفرفيسست فقد حيا أŸبادرة
أ÷زأئرية «للعيشس معا ‘ سسÓم» وألتي تزأمنت مع
ألشس-ه-ر أل-فضس-ي-ل أل-ذي ي-ت-م-ي-ز ب-ال-روحانية وألكرم،
مشس- -ي -دأ ب -ال -ت -زأم أ÷زأئ -ر أل -ت -ي ع -اشست أح -دأث -ا
ت -رأج -ي -دي -ة ‘ سس -ن -وأت أل -تسس -ع -ي -ن -ات م -ن أل-ق-رن
أŸاضسي ،ومن خÓل Œربتها أŸريرة ألتي خرجت
م-ن-ه-ا م-ن-تصس-رة ب-فضس-ل سس-ي-اسس-ة أŸصس-ا◊ة ،وأل-ت-ي
م-ك-ن-ت-ه-ا م-ن ت-رسس-ي-خ ث-ق-اف-ة ألسس-ل-م ،وحافظت من
خÓلها على وحدة شسعبها.

معتÈا عرضض حصصيلة سصوناطراك أامام الŸÈان مفيدا

مبتول يدعو قطاع البناء إا ¤ا’نسسجام مع ا’نتقال الطاقوي
أيد أÿب Òمبتول دعوة عبد أŸؤومن ولد قدور
ألرئيسس أŸدير ألعام لسسوناطرأك ÷عل ألشسركة
م-ؤوسسسس-ة أق-تصس-ادي-ة Ãع-ن-ى أل-ك-ل-م-ة م-ثمنا أ÷هود
ألتي تبذلها أŸديرية ألعامة أ◊الية ،قبل أن يوضسح
أن أŸشس- -رف ع- -ل- -ى أŸن- -اج -م -نت أل -ذي Áزج بÚ
عناصسر أإلنتاج بحرية من يحقق نسسبة أرباح عالية
ب-ت-ف-ادي أل-بÒوق-رأط-ي-ة أل-ت-ي ل ت-ك-ب-ح سس-وناطرأك
ف -ق-ط ،مسس-ج Ó-أن أل-ن-ظ-ام أل-ب-ن-ك-ي وألÎب-وي غÒ
م- -ت Ó-ئ -م Úوأن رح -ي -ل  10آألف أط -ار ل-ل-ت-ق-اع-د
وأط -ارت أخ -رى ل -ل -ع -م -ل ‘ شس -رك -ات دول-ي-ة ي-ع-ود
بالتأاكيد ÿطا يتعلق بوضسع إأطارأت سسوناطرك ‘
ألتقاعد عند  60سسنة .وأضساف ‘ تصسريح ÷ريدة
«ريبورت »Òأن أإلسسÎأتيجية ألتي سسطرتها آأفاق
 2030تتطلب تكف ÓمناجÒياليا وهو ما تندرج فيه
ألتوجهات أŸعلنة أي بجعل ألشسركة ‘ مركز دو‹
بتحريرها من كافة أŸعوقات وهو ما ينبغي أن
يطبق على كافة أŸؤوسسسسات ألعمومية ضسمن قانون
أسستقÓلية أŸؤوسسسسات .معتÈأ أقÎأح ولد قدور

ب -ع -رضس حصس-ي-ل-ة ألشس-رك-ة أم-ام
ألŸÈان ك- -ل سس- -ن- -ة ب- -ال- -ف -ك -رة
أ÷ي- -دة ‘ وقت ي- -ن- -ج- -ز ف- -ي- -ه
مسسؤوولها أألول رفقة مسساعديه
ع -م  Ó-م -ف -ي-دأ ي-ن-درج ‘ إأط-ار
برنامج آأفاق سسنة  2030غ Òأن
أألمر يتطلب أيضسا إأعادة تنظيم
ألق-تصس-اد ع-ل-ى ق-وأع-د شس-فافة
ب -ح -يث ل ت -ع -د ألشس -رك -ة سس -وى
كونها عنصسرأ يتطور ‘ ﬁيط
أقتصسادي شسامل.
وب-خصس-وصس أŸع-وق-ات ألتي
تلقي بظÓلها وŸح لها ولد قدور أوضسح أÿب Òأن
أألمر يتعلق بإارسساء ﬁاسسبة شسفافة بحيث ينبغي
ألوصسول إأ– ¤ديد مردودية كل منشساة وألتوجه
إأﬁ ¤اسس -ب-ة –ل-ي-ل-ي-ة ل-ل-ت-دق-ي-ق ‘ أل-تسس-ي Òوك-ذأ
عائق أألسسعار أÙددة بحيث أن ألشسركة ›Èة
ع -ل -ى أل -تسس -وي -ق ب -أاسس -ع -ار م -دع-م-ة .أم-ا ب-ال-نسس-ب-ة

ل-ل-ط-اق-ات أŸت-ج-ددة ف-ان-ه ل-يسس
ع -ل -ى ع -ات -ق سس -ون-اط-رأك وضس-ع
إأسسÎأتيجية للطاقات أŸتجددة
وإأ‰ا ه- - - -ي م - - -ن أخ - - -تصس - - -اصس
أ◊ك- -وم- -ة ول- -ذلك م- -ن أŸف -ي -د
إأ◊اق أل - -ط - -اق- -ات أŸت- -ج- -ددة
ب - -وزأرة أل - -ط - -اق- -ة م- -ع ضس- -رورة
م -رأج -ع -ة أل -ن -م -ط ألق -تصس -ادي
وألعمرأ Êمث Óوفقا Ÿتطلبات
ألنتقال ألطاقوي ف Óيعقل مثÓ
ألسستمرأر ‘ أسستعمال موأد بناء
ت -ق -ل -ي -دي -ة ت -ت -ط -لب أسس -ت -ع -م-ال
أŸك -ي -ف-ات ‘ ك-ل غ-رف-ة ب-ي-ن-م-ا ه-ن-اك ط-رق ب-ن-اء
تسس-م-ح ب-اق-تصساد حوأ‹ 30ب-اŸائ-ة م-ن أسس-تهÓك
أل -ط -اق -ة ول -ذلك أصس -ب-ح ل-زأم-ا ع-ل-ى ق-ط-اع أل-ب-ن-اء
ألنسسجام مع أقتصساد ألطاقة.

سسعيد بن عياد

طالب بقانون تنظيم الوسصاطة وأاخÓقيات الوسصيط

بوخلخال يكشسف عن إاشسراك أاصسحاب الزوايا ‘ قضسايا حل النزاعات

كشص- -ف رئ- -يسض ا÷م- -ع- -ي- -ة ال- -وط- -ن- -ي -ة
ل-ل-وسص-ط-اء ال-قضص-ائ-ي Úع-ل-ي ب-وخلخال عن
إاشص- -راك ب -عضض ال -ن -اشص -ط Úع -ل -ى مسص -ت -وى
الزوايا ◊ل النزاعات ا ¤جانب الوسصطاء
ال- -قضص- -ائ -ي، Úوذلك ب -ع -د خضص -وع -ه -م إا¤
تكوين مكثف موضصحا أانه برنامج مشصÎك
م- -ا ب Úال- -وسص -ط -اء ال -قضص -ائ -ي Úوأاصص -ح -اب
الزوايا سصيتم Œسصيده قريبا.

صسونيا طبة
خ Ó-ل ن -دوة نشس -ط -ه -ا أمسس Ãن -اسس -ب-ة أل-ي-وم
أل- -ع -اŸي ل -ل -ع -يشس م -ع -ا ‘ سس Ó-م ،ب -اقÎأح م -ن
أ÷زأئر دعا رئيسس أ÷معية ألوطنية ألوسسطاء
ألقضسائي Úعلي بوخلخال إأ ¤ضسرورة إأصسدأر
قانون تنظيم ألوسساطة وقانون أخÓقيات أŸهنة
وإأعادة ألنظر ‘ أŸشسرع ألذي يسستثني ألقضسايا
ألعائلية وألعمالية من ألوسساطة ألقضسائية مؤوكدأ
أن تعزيز ألقوأن Úللوسسيط ألقضسائي يسساهم ‘
تفعيل دوره ومهامه كما ينبغي وكذأ إأيجاد حلول
للعديد من ألنزأعات وأŸشساكل ألعالقة .
وأوضس -ح ب-وخ-ل-خ-ال أن صس-دور ق-ان-ون ت-ن-ظ-ي-م

ألوسساطة وقانون أخÓقيات ألوسسيط وتطبيقه
على أرضس ألوأقع سسيجعل أŸوأطن أ÷زأئري ل
يلجأا إأ ¤ألعدألة ◊ل ألنزأع وإأ‰ا إأ ¤ألوسسيط
ألقضسائي  ‘،ح Úأن أŸتخاصسم › Èحاليا
ل- -ل -ت -وج -ه إأ ¤أل -ع -دأل -ة ل -ع -دم
تطبيق ألوسساطة غ Òألقضسائية
رسسميا قائ Óأن عدم تطبيق
ألوسساطة غ Òألقضسائية رسسميا
لط - - - - - - -رأف
سس- - - - - - - -بب ÷وء أ أ
أŸتخاصسمة إأ ¤ألعدألة.
وأضساف أن أسستثناء ألقانون
لسس -رة وأل -ع -م -ل م -ن
قضس -اي -ا أ أ
مهام ألوسساطة ” على أسساسس
أنه يوجد صسلح مسسبق يجريه
ألقاضسي قبل رفع ألدعوى ،إأل أن ذلك ليكف من
أجل إأيجاد حلول للنزأعات بطرق ودية  ،مشسددأ
ع -ل -ى أل-وسس-اط-ة لف-ائ-دة م-ن-ه-ا أذأ  ⁄ت-ط-ب-ق ‘
ألقضسايا ألعائلية وألعمالية نظرأ
لج -ب -اري -ة أم -ام
وف- -ي -م -ا ي -خصس أل -وسس -اط -ة أ إ
أÙاكم أكد بوخلخال أن ألكث Òمن أÙامون
لن مهمتهم ل تقتصسر ‘
يرفضسون ألوسساطة أ
ألقيام بالوسساطة وإأ‰ا أوكلت إأليهم مهام ألدفاع

عن ألوكيل،مشسÒأ إأ ¤أنه على ألقاضسي أن يلجاأ
إأ ¤إأحضسار ألطرفي ÚأŸتخاصسم Úأمام ألقضساء
،وهما أللذأن يقررأن قبول ألوسساطة من عدمها.
و‘ ذأت ألسس- -ي- -اق ط- -الب رئ- -يسس أ÷م- -ع- -ي- -ة
ألوطنية للوسسطاء ألقضسائيÚ
ب- -ت- -ط- -ب -ي -ق أŸادة  194من
لج -رأءأت أŸدن -ي -ة
ق- -ان -ون أ إ
أل - -ت - -ي ت - -نصس ع- -ل- -ى ع- -رضس
ألوسساطة على أÿصسوم وليسس
على أÙامي، Úموضسحا أن
عدم أحÎأم أŸادة ألقانونية
ي -ؤوث-ر سس-ل-ب-ا ع-ل-ى دور وم-ه-ام
ألوسسيط ألقضسائي ‘ معا÷ة
قضس -اي -ا أل -ن-زأع-ات ب-ط-ري-ق-ة
ودية .
و‘ ›ال ألتكوين كشسف رئيسس أ÷معية
عن أسستفادة  900وسسيط قضسائي من دورأت
تكوينية مكثفة تصسل إأ 4 ¤دورأت ‘ ألشسهر
موضسحا أن ألتكوين قاعدي ومعمق ” فيه
ت--ك--وي--ن ›م--وع-ت Úم-ن أŸك-ون Úج-زأئ-ريÚ
،ح-يث سس-تسس-ت-م-ر ه-ذه أل-دورأت أل-ك-وي-ن-ي-ة إأ¤
غاية  31ديسسم. 2018 È

عدم تطبيق الوسساطة
غ Òالقضسائية رسسميا
سسبب ÷وء اŸتخاصسم
إا ¤العدالة

ق-الت وزي-رة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ن-ورية
ب- - -ن غÈيت ،أان إادراج فÎة ال- - -عشص- - -ري- - -ة
السصوداء ’رتباطها بالتعايشض والسصلم‘ ،
الÈامج الدراسصية ،يقتضصي تفك Òمعمق
ك-ون ت-ن-اول-ه-ا م-ن ال-زاوي-ة ال-ب-ي-داغ-وجية
مؤوŸا ،وذكرت ‘ سصياق حديثها عن مقÎح
’· اŸتحدة‡ ،ثÓ
ا÷زائر الذي تبنته ا أ
‘ «العيشض معا ‘ سصÓم الذي صصادف أامسض،
ب-أان-ه رف-ع م-ن ق-ب-ل اŸن-ظ-م-ة ال-دول-ية غÒ
ا◊ك -وم -ي -ة ل -ل -تصص -وف ال -ع -ل -وي ،وح -ظ-ي
ب-رع-اي-ة رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-عزيز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،ك -م -ا شص -ددت ع -ل -ى ضص -رورة
ت-دريسض ال-ت-ف-اف الشص-عب ا÷زائ-ري ح-ول
’م Òع-ب-د ال-ق-ادر ا ¤رئ-يسض
ق -ادت -ه م-ن ا أ
ا÷م -ه -وري -ة ،ل -ت -ك -ون م -ق-وم-ات ل-ل-وح-دة
والتماسصك وسصÓمة الÎاب الوطني.

فريال بوشسوية
تصسوير :فواز بوطارن
لو ¤على قطاع ألÎبية
حرصست أŸسسؤوولة أ أ
ألوطنية ‘ ،كلمة ألقتها أمسس لدى إأشسرأفها على
أف -ت-ت-اح أشس-غ-ال أŸل-ت-ق-ى أل-وط-ن-ي ح-ول «ث-ق-اف-ة
ألسسÓم وألعيشس معا عند عا ⁄مسسلم ‘ ألقرأن
لم Òع-ب-د أل-ق-ادر أ÷زأئ-ري»،
أل -ت -اسس-ع عشس-ر ،أ أ
أŸتزأمن وإأحياء أليوم ألعاŸي للعيشس معا ‘
سسÓم أŸقÎح من أ÷زأئر ،على ألتوضسيح بأانها
ق - -دمت ت - -ع- -ل- -ي- -م- -ات ت- -خصس
تكريسس أŸسسعى ‘ أŸضسامÚ
وأل-دع-ائ-م أل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ،ل-ت-كون
لب -ع -اد «رك -ي-زة ن-ع-ت-م-د
ه -ذه أ أ
ع -ل -ي -ه -ا ‘ ت -ع -زي -ز أل -ت Ó-ح-م
أل -وط -ن -ي وأل -وح -دة أل -وط-ن-ي-ة
وسسÓمة ترأبنا».
وأف- -ادت ‘ ألسس- -ي- -اق ،ب -ان
جهود ألقطاع ‘ هذأ ألŒاه
ل -ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى ه-ذأ أŸكسسب
ألقيم ،مكسسب «حمله أÛتمع أŸد Êوكرسسته
أل -دول-ة أ÷زأئ-ري-ة ب-ال-دأخ-ل ،ورف-ع-ت-ه ع-ال-ي-ا ‘
أÙافل ألدولية» ،مشسددة على ضسرورة عدم
توقف ألقوى أ◊ية ‘ ألبÓد عن أ◊فاظ عليه،
باعتباره مكسسب سسلم وسسÓم بأابعاده ألتاريخية
وألسسياسسية وألثقافية ،كما ينبغي حسسبها «ألعمل
على تسسويق هذه ألتجربة ألوطنية ألفريدة من
نوعها ،كموروث إأنسسا Êينبغي تقاسسمه مع غÒنا
ل·».
من أ أ
«أن ق -درة ألشس -عب أ÷زأئ -ري ع -ل -ى أل-ت-ك-ي-ف
وأل -ت -ج -دد ،ب -ال -ت -ف -اف-ه ح-ول ق-ادت-ه ألسس-ي-اسس-يÚ
لم Òعبد ألقادر
وألقوأت ألتي تصسون أمنه من أ أ
إأ ¤رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة» ـ
أضسافت تقول بن غÈيت ـ « يجب أن تدرسس
لط-ف-ال-ن-ا ،ح-ت-ى ت-ك-ون إأح-دى م-ق-ومات وحدتنا
أ
و“اسسكنا ألجتماعي ووحدة وسسÓمة ترأبنا»،
لمÒ
مؤوكدة ألعمل على «تقد Ëمعا ⁄شسخصسية أ أ
عبد ألقادر أ÷زأئري ،وترأثه ألفكري وألعلمي
Óجيال ألصساعدةﬂ ‘ ،تلف صسوره
وألسسياسسي ل أ
من ألفيلسسوف ألصسو‘ وأŸقاوم ورجل ألسسÓم
Óنسسان».
أو ألدأع Úإأ ¤تقن Úألقانون ألدو‹ ل إ
كما ذكرت ‘ ألسسياق بغايات ألÎبية ألتي
لصسÓ- -ح أل- -ذي ق- -ام ب- -ه أل- -رئ- -يسس
أسسسس ل - -ه- -ا أ إ
ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة‡ ،ث-ل-ة ‘ «رك-ائ-ز ›ت-م-ع م-ت-مسسك
ب-السس-ل-م وأل-دÁق-رأط-ي-ة ،م-ت-ف-ت-ح ع-ل-ى أل-ع-اŸية

وألرقي قيم وموأقف لها صسلة على أÿصسوصس
لنسس -ان وأŸسس -اوأة وأل -ع -دأل -ة
Ãب- -ادئ ح -ق -وق أ إ
ألجتماعية» ،ونبهت إأ ¤أنه «بعد أÿروج من
لمنية ألدأمية ألتي عرفتها
لزمة ألسسياسسية وأ أ
أأ
أ÷زأئ -ر ،ك -ان أل -ه -دف أسس -ت-ق-رأر أÛت-م-ع م-ن
خÓل أŸدرسسة باعتبارها مؤوسسسسة أجتماعية.
و ⁄تفوت وزيرة ألÎبية ألوطنية أŸناسسبة
ل -ت -ع -دد أل -ره -ان -ات أŸف-روضس-ة ع-ل-ى أÛت-م-ع،
ذكرت منها «أسستعمار دأم حوأ‹ قرن 60 ،Úسسنة
م- -ن ألسس- -ت- -قÓ- -ل ت- -ط- -لب أل -ك -ث Òم -ن أ÷ه -ود
وألتضسحيات لتحقيق تنمية شساملة وإأعادة بناء ما
خرب خاصسة أثناء أŸأاسساة ألوطنية ألتي دأمت
أك Ìم- -ن سس- -ن- -ة» ،وم -ن ه -ذأ أŸن -ط -ل -ق ع -م -لت
أŸدرسسة على «ضسمان أكتسساب ألتÓميذ معارف
‘ ﬂتلف ›الت أŸوأد ألتعليمية ،و–كمهم
‘ أدوأت أŸعرفة ألفكرية وأŸنهجية إأ ¤جانب
تنشسئتهم على قيم أŸوأطنة».
وأ ¤ذلك عملت أŸدرسسة أيضسا على «تثمÚ
أŸرج-ع-ي-ة أل-دي-ن-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة وألÎأث أل-تاريخي
وأ÷غرأ‘ وأللغوي وألثقا‘ للجزأئر ،من هنا
جاءت رسسائل حسسيبة بن بوعلي وزبانة وألعقيد
لطفي ‘ ألدرسس ألفتتاحي للموسسم ألدرأسسي
 ،‘ 201٧/2016وكذأ على «إأدرأج ألÎأث ألثقا‘
أÙل -ي وأل -وط-ن-ي ‘ أل-ت-ع-ل-ي-م م-ن خÓ-ل إأب-رأز
موروث ﬂتلف مناطق ألبÓد ‘ أŸضسامÚ
ألتعليمية».
لم Òعبد
وبعدما أشسارت إأ ¤أبرز جهود أ أ
ألقادر ألذي حرر «ميثاق حفظ ضسحايا أ◊رب
لسسرى ،وألذي كان سسباق إأ¤
وحفظ حقوق أ أ
أسس- -ت- -خ- -دأم مصس- -ط -ل -ح
لنسس - - - -ان،
ح- - - - -ق - - - -وق أ إ
لق-ليات
وب-دف-اع-ه ع-ن أ أ
غ ÒأŸسس - -ل - -م- -ة ،ق- -ي- -م
جزأئرية ﬁضسة كرسسها
دسس -ت -ور أل -ع -ام ، 2016
أك- - -دت أن- - -ه - -ا «صس - -ورة
أ÷زأئ - -ر أل - -ت- -ي ن- -ري- -د
تسس- -وي -ق -ه -ا وت -ق -دÁه -ا
Óج- -ي- -ال ألصس- -اع- -دة،
ل - -أ
صسورة بلد يكافح من أجل تطوره ‘ ظل ألسسلم
وألتفتح على ألغ ،Òمع ألعتزأز بتاريخه أŸمتد
ع Èآألف ألسسن ،Úوقيمه ألروحية ،دون إأغفال
أ◊دأثة وألعصسرنة».
و‘ ردها على سسؤوأل يخصس تدريسس فÎة
ألعشسرية ألسسودأء ‘ أŸقررأت ألدرأسسية ،على
ه -امشس أŸل -ت -ق -ى ،ق -الت «رÃا ي -جب أل -ت -ف -كÒ
أŸع -م -ق ف -ي -ه -ا ،وأن ك -ان ت -ن -اول -ه-ا م-ن أل-زأوي-ة
لن أ÷زأئ -ر م -ا ت -زأل
أل- -ب -ي -دأغ -وج -ي -ة م -ؤوŸا ،أ
لل-ي-م-ة وÃكافحة
ح-زي-ن-ة» ،م-ذك-رة ب-ال-ت-ج-رب-ة أ أ
لرهاب لوحدها.
أ÷زأئر أ إ
لمÒ
من جهته ،أكد مدير كرسسي أليونيسسكو أ أ
لنسس-ان عصس-ام ط-وأل-ب-ي،
ع -ب -د أل -ق -ادر ◊ق -وق أ إ
خÓل أŸلتقى أŸنظم من قبل كرسسي أليونسسكو
وأŸنظمة غ Òأ◊كومية للتصسوف ألعلوي ،أن ما
Áي -ز ي -وم أل -ت -ع -ايشس م -ع -ا ‘ سس-ل-م ،أن أ÷زأئ-ر
حاملة أŸشسروع ،وهي ألتي دفعت ثمنا باهظا
إأبان ألثورة ألتحريرية وخÓل أŸأاسساة ألوطنية،
أ÷زأئر حاملة قيم ألعيشس معا ،أرضس وسسط
لعديد أ◊ضسارأت وألديانات ،كما أن أŸبادرة
ليسست نتيجة مسسعى سسياسسي ﬁضس ،مذكرأ بأان
ألزأوية ألعلوية مدرسسة للتسسامح وأ◊وأر ألديني،
مذكرأ Ãؤوسسسس ثقافة ألرحمة وأÙبة ‡ثÓ
لم Òعبد ألقادر أ÷زأئري.
‘ شسخصس أ أ

اŸدرسسة عملت على ضسمان اكتسساب
التÓميذ اŸعارف..وتثمÚ
اŸرجعية الدينية

بن غÈيت :كل الدوائر الوزارية شصاركت ‘ إا‚اح وتأام Úا’متحانات

مسسقم :ا’لتحاق باŸؤوسسسسات إاجباري إا ¤غاية  30جوان..ومعاقبة اŸتخلفÚ
ط-م-أانت وزي-رة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ية نورية
ب -ن غÈيت ،أاول -ي -اء ال -ت Ó-م -ي-ذ وال-تÓ-م-ي-ذ
’ط-وار
اŸق -ب -ل Úع -ل -ى ام -ت -ح -ان -ات ن -ه -اي -ة ا أ
التعليمية الثÓثة ،أان كل الدوائر الوزارية
’‚اح -ه -ا وت -أام -ي -ن -ه -ا ،وث-م-نت
أادت دوره -ا إ
باŸناسصبة جهود وزارة الداخلية وا÷ماعات
اÙلية والتهيئة العمرانية ،من جهته شصدد
اŸف -تشض ال -ع-ام ب-ال-وزارة ‚ادي مسص-ق-م ع-ل-ى
الصص- -رام- -ة ‘ احÎام ال- -رزن- -ام- -ة ،م -ت -وع -دا
’ح -ال-ة ع-ل-ى اÛالسض
اŸدراء اŸت -خ -ل -ف Úب -ا إ
التأاديبية.
أكدت وزير ألÎبية ألوطنية ‘ لقاء صسحفي
مقتضسب ،أدلت به على هامشس أŸلتقى ألوطني
حول «ثقافة ألسسÓم وألعيشس معا عند عا ⁄مسسلم

‘ أل- -ق- -رن أل- -ت- -اسس- -ع عشس- -ر :أألم Òع- -ب -د أل -ق -ادر
أ÷زأئ -ري»،أن أل-ت-حضسÒأت أÿاصس-ة ب-ام-ت-ح-ان-ات
نهاية ألسسنة لشسهادأت ألتعليم ألبتدأئي وأŸتوسسط
وأل -ب -ك -ال -وري -ا “ت ع -ل -ى أحسس -ن وج -ه ،م-ط-م-ئ-ن-ة
ألعائÓت وألتÓميذ على حد سسوأء.
‘ سسياق آأخر ،صسرح أŸفتشس ألعام بالوزأرة،
بأان ألرزنامة ألدرأسسية أÙددة حتى  30جوأن
سستطبق بصسرأمة ،وبأان ألوزأرة لن تتسسامح مع كل
م- -دي- -ر ل ي- -حÎم- -ه- -ا ح- -ت -ى وأن أن -ت -هت ألÈأم -ج
ألدرأسسية ،لفتا أ ¤أن حضسور أألسساتذة وألتÓميذ
إأج - -ب - -اري ،لف - -ت - -ا إأ ¤أن ك - -ل أŸدرأء أل- -ذي- -ن ⁄
يحÎموها سسيحالون على أÛالسس ألتأاديبية.
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اŸفكر اŸتخصسصس ‘ التعايشس ،مصسطفى شسريف:

اŸصسا◊ة الوطنية Œسسيد إلرث أاخÓقي وحضساري وإانسساÊ
اإلسسÓموفوبيا تتغذى من التطرف وا◊وار مفتاح مسستقبل العÓقات الدولية

ل يكل ول Áل اŸفكر مصسطفى شسريف
‘ ح- - - -م - - -ل ل - - -واء ا◊وار ب Úا◊ضس - - -ارات
لديان والشسعوب من أاجل تكريسس مناخ
وا أ
لنسس-ا Êال-ذي ” إاح-ي-اء ي-وم-ه
ال-ت-ع-ايشس ا إ
ال- - -ع - -اŸي اŸواف - -ق لـ  16م- -اي –ت شس- -ع -ار
““ال- -ع- -يشس م -ع -ا ‘ سس Ó-م““ ،وك -انت ا÷زائ -ر
سسباقة ‘ وضسع هذا اŸسسعى بإاطÓق مبادرة
ل· اŸت - -ح - -دة ال - -ت- -ي
اع - -ت - -م - -اده ل - -دى ا أ
لقرار اÛموعة
اسستجابت لذلك تأاكيدا إ
الدولية بجهود ا÷زائر ‘ ترقية التفاهم
ب Úالديانات وا◊ضسارات Ãا يضسع العا⁄
‘ م- -أام- -ن م- -ن ن- -زاع- -ات وت- -وت- -رات –م -ل
تهديدات Ÿسستقبل العا.⁄

سسعيد بن عياد
ي-ك-تسض-ي أ÷ه-د أل-ف-ك-ري أل-ذي ي-ب-ذل-ه أل-وزير
لسضبق مصضطفى شضريف طيلة سضنوأت
وألسضف Òأ أ
طويلة أهمية كÈى خاصضة ‘ هذه ألظروف ألتي
“ر بها ألعÓقات ألدولية ‘ ظل أزمة عاŸة
م -ع -ق -دة مسض -ت -م-دأ ع-م-ق أل-رؤوي-ة ألسض-تشض-رأف-ي-ة
ألدقيقة من أŸاضضي ألÌي Ûتمعنا وإأسضهامات
لنسض -ا Êع-ل-ى غ-رأر
رم -وزه ‘ ب -عث أل -ت -وأصض -ل أ إ
لم Òع- -ب- -د أل- -ق -ادر أل -ذي أع -ط -ى Ÿق -اوم -ت -ه
أأ
لÓسضتعمار جوهرأ أخÓقيا كانت بحق من أسضسص
لنسضا Êألذي يحتاج إأليه
مبادئ ألقانون ألدو‹ أ إ
أل -ع -ا ⁄أŸع -اصض-ر Ÿع-ا÷ة ن-زأع-ات وصض-رأع-ات
وحروب ما أن تنتهي بعضضها حتى تندلع أخرى
–ت وطأاة ألهيمنة وألتوسضع دون أدنى أعتبار
◊قوق ألشضعوب.
لسضتاذ ألدكتور من حوأ‹
ولعل كل ما ألّفه أ أ
 20كتابا ‘ هذأ أŸضضمار ،وآأخر ما صضدر له
ألسض - -ن - -ة أŸاضض - -ي - -ة ك - -ت- -اب ب- -ع- -ن- -وأن ““–ال- -ف
أ◊ضضارأت““ ألدليل على تلك ألقناعة ألرأسضخة
أل - -ت- -ي Œد ل- -ه- -ا صض- -دى وأسض- -ع- -ا ‘ أÛت- -م- -ع
أ÷زأئ- -ري أ◊ريصص ع- -ل- -ى وضض- -ع ق- -ي -م ألسض -ل -م
وألتعاون ‘ صضلب كافة ألتوجهات وأÿيارأت،

ولذلك كانت أŸصضا◊ة ألوطنية ألتي بادر بها
أل-رئ-يسص ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ت-رج-م-ة رأق-ية
لنسضا› Êسضدأ
لخÓقي وأ◊ضضاري وأ إ
Óرث أ أ
ل إ
‘ قيم ألسضلم وألوئام وألتضضامن أŸثال أ◊ي
لنسض-ان وق-درت-ه ع-ل-ى ت-خ-ط-ي أزم-ات
لن-تصض-ار أ إ
مهما كانت مسضتعصضية.
ويضضع أŸفكر ألقيم ألروحية ألتي كانت –مل
حضضارتا بكاملها ‘ مركز ألتعايشص أإلنسضا Êحتى
تكتسضي أ◊ياة أŸعنى أ◊قيقي وفقا لقوأعد ألعقل
وألعدل ،وبÎأجع أو تغييب تلك ألقيم وأألخÓق
يحدث أختÓل ‘ ميزأن أإلنسضانية كما يحصضل ‘
م -ن -اط -ق ﬂت -ل -ف م -ن أل -ع -ا ⁄ح -ال-ي-ا ،ح-يث ت-ل-وح
مؤوشضرأت تنبئ Ãخاطر تهدد ألبشضرية قاطبة ،ما
يسضتوجب بعث مسضار أ◊وأر ألديني وأ◊ضضاري
بدون أقصضاء ،ذلك أنه كما يوضضح مصضطفى شضريف
““أن م -وأج -ه -ة أل-ت-ح-دي-ات ل Áك-ن أن يسض-ت-ق-ل ب-ه-ا
طرف وأحد ومن ثمة ل بديل عن ألتعاون وألشضرأكة
وألتضضامن““.
وه -ن -ا ي-ؤوك-د صض-احب ج-ائ-زة أل-ي-ون-يسض-ك-و ◊وأر
أل -ث -ق -اف -ات وأ÷ائ -زة ألي -ط -ال -ي -ة ل -لسض -ل -م أن أكÈ
ألتحديات تتمثل ‘ ألقضضاء على ظاهرة أÿوف
من ألدين أإلسضÓمي (أإلسضÓموفوبيا) ألتي تعيق
أنفرأج أŸناخ ألعاŸي بحيث أن أإلسضÓموفوبيا كما

يدقق أŸفكر مصضطفى شضريف تقتات وتتغذى من
ألتطرف ألذي ل يخدم ألقضضايا ألعادلة بل وÁنح
للطرف أآلخر ألتشضبع بثقافة ألهيمنة فرصضة لوضضع
مشض -اري -ع-ه أل-ت-وسض-ع-ي-ة وأل-تسض-ل-ط-ي-ة ح-ي-ز أل-ت-ط-ب-ي-ق
مسضتفيدأ من فجوأت وأختÓلت دأخل أÛتمعات
ألهشضة ،ألتي تعÎيها سضلوكات و‡ارسضات تصضنف ‘
خانة ألنكماشص وألغلو وألتعصضب وهو ما Áكن
Œاوزه عن طريق أ◊وأر كما يضضيف.
ويشض Òإأ ¤أن أفضضل منطلق للتخلصص من تلك
أل-رؤوي-ة أل-تشض-اؤوم-ي-ة وألسض-ل-ب-ي-ة أن ن-ق-بل كمجتمعات
عربية وإأسضÓمية بحق ألغ ‘ Òتوجيه ألنتقاد لنا
كما لنا أ◊ق ‘ أنتقاد أ◊دأثة ذأت ألطابع ألغربي
أŸب-ي-ن-ة ب-األخصص ع-ل-ى أل-ع-ل-وم أŸادي-ة وأل-فردأنية
ومنطق ألسضوق وهي إأن حققت أ‚ازأت مشضهود لها
فانه تعا Êضضعفا ‘ أ÷انب أألخÓقي وألتعايشص
وألعدألة ألجتماعية .ومقاومة هذأ ألŒاه أمر
‡ك -ن أن -ط Ó-ق -ا م -ن ج -وه -ر أ◊ضض -ارة أل -ع -رب -ي-ة
وأإلسضÓمية غ Òأن ذلك يكون وفقا للمنهج ألنبوي
ألرشضيد وأ◊كيم من خÓل إأرسضاء جسضور ألتعايشص
وألحÎأم أŸتبادل ب Úألبشضر كما يدعو إأليه ألدين
أإلسضÓمي أ◊نيف.
وي -ف-ت-ح أ◊وأر أإلنسض-ا Êأل-ق-ائ-م ع-ل-ى أل-ث-ق-ة ‘
أل -ن -فسص وأŸدع -وم ب -ا◊ج-ج وألÈأه ÚأŸسض-ت-ن-دة
ل-ل-م-ن-ط-ق وأل-ع-ق-ل وأŸشض-ب-ع-ة بالقيم وأÓÿق حول
ﬂتلف أŸسضائل أفقا وأسضعا وسضط ألنظام ألدو‹
ألذي يصضطدم بهيمنة ألحتكار من قوى غربية
لÒسض - -م أŸف - -ك- -ر مصض- -ط- -ف- -ى شض- -ري- -ف ‘ ق- -رأءة
تشضخيصضية وأسضتشضرأفية للمشضهد ألرأهن للعÓقات
ألدولية نظرة مسضتقبلية ترتكز على مبادئ أسضاسضية
هي أن تكون حضضارة مشضÎكة قائمة على ألعدل
وأŸصض ÒأŸشضÎك ،ذلك أن ح - - - -وأر أ◊ضض - - - -ارأت
Áكن أن ينجح بالÎكيز على ألقوأسضم أŸشضÎكة
أŸشضّكلة من أŸنطق ألعق ،ÊÓألعدل ألقائم على
دولة ألقانون وأŸوأطنة أŸؤوسضسضة على أŸسضاوأة
‘ أ◊ق -وق وأل -وأج -ب -ات وه-ي م-ب-ادئ ت-ت-ق-اسض-م-ه-ا
ألبشضرية ول يحتكرها أحد.

أاكدت أان الكيان الصسهيو ÊاقÎف جرائم حرب

الرابطة ا÷زائرية للدفاع عن حقوق اإلنسسان تدين ›زرة غزة
أاعربت الرابطة ا÷زائرية للدفاع عن
لنسس-ان ،أامسس ،ع-ن ق-ل-ق-ه-ا ال-ب-ال-غ
ح -ق -وق ا إ
لمن ‘
ل· اŸتحدة و›لسس ا أ
إازاء فشسل ا أ
لسس-رائ-ي-ل-ي ا÷سسيم
ال-تصس-دي لÓ-ن-ت-ه-اك ا إ
لنسس-ا Êب-ق-ط-اع غ-زة،
ل -ل -ق -ان -ون ال -دو‹ ا إ
وأادانت التخاذل الدو‹ اŸسستمر ‘ حماية
اŸدن - -ي Úال- -ف- -لسس- -ط- -ي- -ن- -ي Úوح- -ق- -وق- -ه- -م
لسساسسية.
ا أ

جÓل بوطي
أكدت ألرأبطة أن ألوليات أŸتحدة أألمريكية،
بعد قرأرها أعتبار مدينة ألقدسص عاصضمة للكيان
ألصضهيو ⁄ ،Êتعد مؤوهلة لرعاية عملية ألسضÓم بل
شضريكة ألكيان ألصضهيو ‘ Êمسضؤوولية إأبادة ألشضعب
أألعزل ،بل أصضبحت هي أŸشضكلة ‘ تأاجيج ألوضضع
وح -م -اي -ة أÙت -ل ع -ن أŸسض -اءل-ة ب-اسض-ت-خ-دأم ح-ق
ألفيتو.
أوضضحت رأبطة ألدفاع عن حقوق أإلنسضان بÚ
بيان لها،أمسص ،أن ألكيان أÙتل أسضتفاد على مدى
سضنوأت من فشضل آأليات أŸسضاءلة ألدولية ‘ وضضع
حد لسضياسضة أإلفÓت من ألعقاب عن ألنتهاكات
أ÷سض- -ي- -م- -ة ل- -ل- -ق -ان -ون أل -دو‹ وأل -ق -ان -ون أل -دو‹
أإلنسضا.Ê
و‘ ه -ذأ أŸوضض -وع ،ف -ان أل -رأب -ط-ة أ÷زأئ-ري-ة
للدفاع عن حقوق أإلنسضان تؤوكد أن نكبة فلسضطÚ
هي بحق جرÁة ألعصضر ألتي هجّر فيها شضعب

ف -لسض -ط Úم -ن أرضض -ه ل -ت -ق-وم ع-ل-ى أن-ق-اضص أŸدن
وأل- -ق- -رى وأŸن- -ازل أŸدم -رة مسض -ت -وط -ن -ات ألشض -ر
ألصضهيونية ألتي تتوسضع دأئرتها على حسضاب تشضريد
أŸزيد من ألفلسضطيني Úمن أرضضهم وديارهم‡ ،ا
يخلف نكبات جديدة بحق شضعب مظلوم تتحمل
مسضؤووليتها ألدول ألسضتعمارية ألتي غرسضت ألكيان
ألصضهيو ‘ Êفلسضط ،Úوكل ألدول ألسضاكتة عن
ألغطرسضة ألعدو أإلسضرأئيلي أŸتمادي ألذي تتوج
ب -الع -ت -دأءأت ع -ل -ى أŸسض -ج -د أألقصض-ى وأن-ت-ه-اك
حرمته فضض Óعمليات ألقتل وألعتقال ومصضادرة
أألرأضض- -ي أل- -ت- -ي نضض -ع -ه -ا ب -رسض -م أأل· أŸت -ح -دة
و›لسص أألمن.
وأشضارت ألرأبطة إأ ¤إأن تعزيز ثقافة قانون
أألقوى ينا‘ بشضكل تام كل ما جاء ‘ ميثاق أأل·
أŸت -ح-دة ،وم-ب-ادئ ح-ف-ظ ألسض-ل-م وأألم-ن أل-دول-يÚ
ألتي هي غاية ألنظام ألدو‹ ،وأوضضحت إأن  ⁄يضضع
›لسص أألمن حًدأ لتخاذله عن حفظ هذه أŸبادئ،
سضتباشضر كل ألدول أÿارجة عن ألقانون أفعالها
أإلجرأمية دون رأدع ول حياء.

و‘ هذأ ألشضأان أن دعت ألرأبطة أ◊قوقية
أÛتمع ألدو‹ للتحرك ألفوري لوقف جرأئم
Óط-رأف ألسضامية
ألح-تÓ-ل› ،ددأ م-ط-ال-ب-ت-ه ل -أ
أŸت-ع-اق-دة ع-ل-ى أت-ف-اق-ي-ة ج-ن-ي-ف أل-رأبعة ألوفاء
ب-ال-ت-زأم-ات-ه-ا أل-وأردة ‘ ألت-ف-اق-ي-ة وأل-ت-ي تتعهد
Ãوجبها ÓÃحقة أŸتهم ÚباقÎأف ﬂالفات
جسضيمة لÓتفاقية.
كما أوضضحت للرأبطة أ÷زأئرية للدفاع عن
ح -ق -وق أإلنسض -ان أن ه-ذه ألن-ت-ه-اك-ات ت-ع-د ج-رأئ-م
حرب وفقا للمادة  147من أتفاقية جنيف ألرأبعة
◊م -اي -ة أŸدن -ي ÚوÃوجب ألÈوت -وك -ول أإلضض-ا‘
أألول لÓتفاقية ‘ ضضمان حق أ◊ماية للمدنيÚ
ألفلسضطيني ‘ Úأألرأضضي أÙتلة.
و‘ نفسص أÛال ،أدأنت للرأبطة ألدفاع عن
ح -ق -وق أإلنسض -ان أل -ت -خ -اذل أل-دو‹ أŸسض-ت-م-ر ع-ن
حماية أŸدني Úألفلسضطيني Úوحقوقهم أألسضاسضية
أŸنتهكة يوميًا –ت نظام أحتÓل عسضكري مطول،
ل يحظى بأاية مسضاءلة عن أنتهاكاته أ÷سضيمة‘ ،
ذكرى  70عاما على ذكرى «ألنكبة» ،خرج آألف
ألفلسضطينيون ‘ مسضÒة سضلمية نحو ألشضباك ألعازل
‘ قطاع غزة ،مطالب Úبحقهم أŸشضروع ‘ ألعودة
للديار ألتي أجÈوأ على تركها منذ عام ،1948
إأعمال بقرأر أ÷معية ألعامة رقم  194ألصضادر ‘
ديسض - -م ،1948 Èوب -دًل م -ن ألل -ت -ف -ات ل -ل -م -ط-الب
أإلنسضانية أŸشضروعة÷ ،أات قوأت ألحتÓل للقوة
أŸم-ي-ت-ة أŸف-رط-ة غ ÒأŸت-ن-اسض-ب-ة ،ف-ق-ت-لت ع-مًدأ
وجرحت أŸئات منهم.

ا◊اج الطاهر بولنوار ،رئيسس ا÷معية الوطنية للتجار وا◊رفي:Ú

ارتفاع أاسسعار اÿضسر واŸنتجات مؤوقت والطلب الكب Òوراء ذلك
ق -ال رئ -يسس ا÷م -ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ج-ار
وا◊رفي Úا◊اج الطاهر بولنوار ،أامسس ،أان
ارتفاع أاسسعار اÿضسر واŸواد الغذائية عشسية
رمضس -ان راج-ع إا ¤ال-ط-لب ال-ك-ب Òم-ن ط-رف
لسسعار سستنهار ‘ اليوم
اŸواطن ،Úوأاكد أان ا أ
الثالث نظرا للوفرة اŸقدرة بـ 10مÓي Úطن
من اŸنتجات الزراعية والفÓحية.

جÓل بوطي
أوضضح بولنوأر ‘ أتصضال هاتفي مع ““ألشضعب““،
أن تهافت أŸوأطن Úعشضية ألشضهر أŸبارك هو
ألسضبب ورأء أرتفاع أألسضعار ألذي أدى إأ ¤فتح
أÛال وأسض -ع -ا أم -ام أŸضض -ارب -ة وأل -ت-ه-اب أسض-ع-ار
أÿضضر وألفوأكه وأŸوأد ألغذأئية بنسضبة  20إأ¤
 ٪30قبل  48سضاعة من أليوم أألول لشضهر رمضضان،
نتيجة ألطلب ألكب Òللمسضتهلك.Ú
وبخصضوصص دور أعوأن ألرقابة أوضضح بولنوأر أن
عملهم يقتصضر على مرأقبة مدى أحÎأم شضروط
أŸمارسضة ألتجارية على غرأر ألنظافة وﬁاربة
ألح -ت -ك -ار ،ك -م -ا ت -رأقب أسض -ع -ار أŸوأد أل -غ-ذأئ-ي-ة

أŸدعمة ،وأشضار إأ ¤أنه ل Áكنها مرأقبة أألسضعار
وأل -ت -ح -ك-م ف-ي-ه-ا ،ألن ذلك ي-ح-دده ق-ان-ون أل-ع-رضص
وألطلب ألذي ل Áكنه –ديد أسضعار أŸوأد غÒ
أŸدعمة وهو ما تعمل مصضالح ألتجارة على رقابته
بشضكل دوري و–اربه بشضدة.
وتوقع رئيسص أ÷معية ألوطنية للتجار إأ ¤أن
أسضعار أÿضضر ألفوأكه وأŸوأد ألغذأئية سضتنهار ل
ﬁالة ‘ أليوم ألثالث وقدر نسضبة إأمكانية ترأجعا
بـ ٪50مسضتندأ ‘ ذلك إأ ¤تقارير ‡ثلي أسضوأق
أ÷م -ل-ة أل-ذي ع-ق-دت م-ع-ه-م أ÷م-ع-ي-ة أمسص ل-ق-اء
موسضعا لبحث “وين أألسضوأق طيلة شضهر رمضضان
أŸبارك.
‘ هذأ أإلطار قال بولنوأر أن ‡ثلي أسضوأق
أ÷م- -ل- -ة ت- -وصض -ل -وأ م -ع أŸن -ت -ج ،Úوأل -ف Ó-ح ،Úو
أŸزأرع Úإأ ¤أن ترأجع أرتفاع أألسضعار مؤوقت
فقط وسضيسضتقر ‘ أليوم ألثالث من ألشضهر ،نظرأ
للوفرة ألكبÒة ألتي قدرها بـ 10مÓي Úطن من
أÿضضر وألفوأكه ألتي تكفي لكل أŸوأطن ÚعÈ
ألوطن حيث أن معدل ألسضتهÓك للفرد ألوأحد هو
 800غرأم يوميا ،أألمر ألذي أعتÈه مؤوشضرأ جد
أيجابيا لنخفاضص أألسضعار.

كما أكد أ◊اج بولنوأر أن كل أسضوأق أ÷ملة
وألتجزئة سضتفتح أبوأبها طيلة أيام أألسضبوع لتوفÒ
أŸنتجات للمسضتهلك ،Úوذلك ما سضيؤودي إأ ¤ترأجع
أألسض -ع -ار ألن أرت -ف-اع-ه-ا ك-ان بسض-بب أل-ت-ه-افت غÒ
أŸنقطع خÓل أليوم Úعشضية رمضضان ،موضضحا أن
كل أŸنتج Úألتزموأ بالعمل على توف ÒأŸنتجات
طيلة ألشضهر أŸبارك.
وشض -ه -دت أسض -وأق أل -ت -ج -زئ -ة وÓﬁت ﬂت-ل-ف
أŸن-ت-ج-ات أل-غ-ذأئ-ي-ة إأق-ب-ال م-ن-قطع ألنظ ،Òأمسص
وبلغ ‘ بعضص أألحيان حسضب أŸتحدث إأ ¤طوأبÒ
غ Òمتناهية على Óﬁت بيع أللحوم وحتى أÈÿ
على مسضتوى ألعاصضمة وهو ما أعتÈه ظاهرة سضيئة
وثقافة أسضتهÓكية غ Òسضليمة تفتح شضجع ألتجار
وأŸضضارب Úوحتى ألحتكار.
وذكر بولنوأر أن أسضتمرأر أرتفاع أألسضعار مرتفع
‘ بدأية من أليوم ألثالث غ ÒمÈر ‘ حال حصضل
ذلك وهو أألمر ألذي أسضتبعده نهائيا ،سضيما وأن
أألسضوأق سضتفتح أبوأبها ع Èكل نقاط ألبيع ‘
ألتجمعات ألسضكنية على أŸسضتوى ألوطني ،دأعيا
أŸوأط -ن Úإأ ¤ت -ف -ادي ألسض -ت -ه Ó-ك أل-ك-ب Òأل-ذي
يؤودي إأ ¤ألتبذير.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الهامل 19 :ماي  1956يؤورخ مسسار شسباب غادروا الدراسسة
للة الثورية
لتدعيم ا آ

بديدة :ا◊ركة الوطنية راهنت على الشسباب لسسÎجاع حريتها
ﬁمد ◊سسن زغيدي :بيان أاول نوفم Èأارضسية كونية عاŸية ‘ السسلم

ق- - -ال اŸدي- - -ر ال- - -ع- - -ام
Óم -ن ال -وط -ن -ي ال -ل-واء
ل -أ
عبد الغني هامل ،أامسس،
أان إاح -ي-اء ال-ذك-رى الـ62
ليوم الطالب هي فرصسة
لسس -ت-ل-ه-ام ال-ع Èوشس-ح-ذ
ال- -ه- -م -م ع -ل -ى م -واصس -ل -ة
السس Òع -ل-ى درب ال-ذي-ن
فضس -ل-وا ‘  19م-اي 1956
مغادرة مقاعد الدراسسة
ل Ó- -ل - -ت - -ح - -اق بصس- -ف- -وف
جيشس التحرير الوطني،
مشسÒا أان هذه الوقفات
ال-ت-اري-خ-ية هي ﬁطات
نسس- -ت- -ذك- -ر م -ن خ Ó-ل -ه -ا
خصس- -ال م -ن سس -ب -ق -ون -ا ‘ ح -م -اي -ة ال -وط -ن ‘
لوق -ات ا◊ال -ك -ة ونسس -ت -درك م -ن -ه -ا ال-عÈ
ا أ
لشس -ح -ذ ال -ه -م -م ع -ل -ى م -واصس -ل -ة السس Òع-ل-ى
دربهم وا◊فاظ على أامانة أاسسÓفنا““.

خالدة بن تركي
أكد أللوأء ألهامل أن يوم  19ماي  1956يحمل
‘ طياته دللة كونه ““يؤورخ Ÿسضار ألشضباب ألذين
غادروأ مقاعد ألدرأسضة مبكرأ وفضضلوأ تدعيم أآللة
ألثورية بأافكارهم وتضضحياتهم إأÁانا منهم أن بناء
ألشض-خصض-ي-ة أل-ذأت-ي-ة ل ي-ك-ت-م-ل إأل ب-ت-ح-ق-ي-ق ح-ري-ة
ألوطن مشضÒأ أن ألثورة ألتحريرية تعت Èمرجعا
أزليا تسضتلهم منها ألشضعوب ألتوأقة للحرية““.
وأضضاف أن ألنهج ألنوفمÈي ““–مله أ÷زأئر
أل- -ي- -وم ت- -اج- -ا ف- -وق رأسض- -ه- -ا وه- -ي ت -رف -ل ‘ سضÎ
ألسضتقرأر وترعاه قيادة رشضيدة من ألرعيل أألول
ألذي حمل ألبندقية ‘ ريعان شضبابه وأن أ◊رية
تعطى ول تؤوهب وإأ‰ا تفتك مشضÒأ أن أ÷زأئر
مفخرة لكل ألدول ويكفي ألقول ““أنها قلعة ألثوأر
ومن Èأÿيار ““وهو ما أشضار إأليه ألدكتور لزهر
بديدة أن ألحتفال بيوم ألطالب يجعل أ÷زأئر
تقف ‘ ﬁطة مفصضلية تتعلق بإاسضهاماتها خÓل
أل -ث -ورة وإأضض-رأب أل-ط-ل-ب-ة سض-ن-ة  1956ك-ان Ãث-ابة
نقطة –ول ‘ مسضار ألثورة .

إاضسراب جانفي  1956دليل اسستعداد
الطلبة Ÿسساندة الثورة اÛيدة
قال ألدكتور وأألسضتاذ ‘ قسضم ألتاريخ ““لزهر
بديدة““ ،أمسص ،خÓل أسضتضضافته ‘ منتدى ألذأكرة
Óم -ن أل-وط-ن-ي ب-اŸدرسض-ة أل-ع-ل-ي-ا ل-لشض-رط-ة ع-ل-ي
ل -أ
تونسضي بشضاطونوف وبحضضور وجوه سضياسضية ونوأب
›لسص أألمة أسضاتذة جامعي ‘ Úألذكرى  62ليوم
أل -ط -الب أŸت-زأم-ن م-ع  19م -اي م -ن ك -ل سض -ن-ة أن
ألطلبة أ÷زأئري Úسضاهموأ خÓل ثورة ألتحرير
على كل أŸسضتويات وشضاركوأ ‘ كل مفاصضلها وهي
ألفئة ألتي كانت ﬁل أهتمام وأسضتقطاب من قبل
ألسض-ل-ط-ات ألسض-ت-ع-م-اري-ة أل-ت-ي ك-انت ت-ع-ول ع-ل-ي-ها
لتصضنع منها آألة Ÿوأجهة أŸسضتعمر .
وأوضضح أألسضتاذ أن أ◊ديث عن أليوم ألعاŸي
للطالب ومشضاركته ‘ ألثورة أÛيدة يجعلنا نقف
ع- -ن -د  3مصض -ط -ل-ح-ات ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-ط-ل-ب-ة ألشض-ب-اب
وأŸثقف Úكون ألشضباب فئة ألطاقة أŸثقف Úوهم
ألفئة ألتي تضضم ألطلبة وهي ألشضريحة ألتي كانت
ﬁل أه- -ت- -م- -ام وأسض- -ت- -ق- -ط -اب م -ن ط -رف أإلدأرة
ألفرنسضية ألنها كانت تعول عليها لتغذيها وتصضنع
منها آألة سضيطرة على أÛتمع أ÷زأئري ‘ حÚ
ك -ان ألشض -ب -اب ﬁل ت -ه -ج Òوت -ه -م -يشص م -ن ط-رف
ألفرنسضي.Ú
وأك- -د أل- -دك -ت -ور أن أم -ل ألشض -عب أ÷زأئ -ري ‘
أل -ط -ل -ب -ة ك -ان ك -بÒأ ب-ق-در إأÁان-ه-م ب-ق-درت-ه ع-ل-ى
م -وأج -ه -ة أل -ف -رنسض -ي Úخ-اصض-ة وأن وج-وده ك-ان ‘
جميع مفاصضل ألثورة ما جعله ﬁركا لها كون آأمنوأ
طلبة  19ماي  56آأن بصضمود ألثورة وسضاهموأ فيها
ب -ت -وج-ي-ه إأن-ذأرأت ل-ف-رنسض-ا م-ن أج-ل أن تسض-ت-ج-يب
Ÿطالب ألثوأر وهذأ بالرغم من أإلضضرأب ألذي
قام به هؤولء إأل أن فرنسضا بقيت موصضدة أبوأبها ‘
وج -ه أ◊وأر ل -ي -ق -رر أب -ط -ال أل -ث -ورة إأصض -دأر ب-ي-ان
أإلضض- -رأب أل- -ذي ي- -ع- -ت Èشض- -رح- -ا ل- -وأق- -ع أل- -ث- -ورة

وصضمودها.
وأوضضح بشضان بيان إأضضرأب جانفي  1956أنه من
أه-م أل-ب-ي-ان-ات ك-ون أل-ث-ورة سض-ت-دخ-ل ع-ام-ه-ا أل-ثاÊ
مشضÒأ ‘ مقاطع له ““أن أإلنذأر ألذي قدمه ألطلبة
 ⁄يجد نفعا ،مؤوكدين ‘ ألوقت ألذي تغتصضب
نسض- -اء وأم- -ه- -ات وÁوت رج- -ال وأط- -ف- -ال أل -وأجب
يدعوهم Ÿهام أك Ìأسضتعجال وسضنضضرب حينا وأ¤
أجل غﬁ Òدد عن ألدروسص وأللتحاق جماعيا
بجيشص ألتحرير ““حيث أوضضح ألبيان أسضتعدأدهم
Ÿسضاندة ألثورة““.
وأك -د ل -زه -ر ب -دي -دة ،أن أل -ت -اري-خ شض-اه-د ع-ل-ى
إأسضهامات هذه ألفئة ‘ ألثورة خÓل ألقرن ألـ19
و ⁄ت -ت -وق-ف ح-ت-ى أل-ق-رن ألـ 20مÈزأ دوره - -م ‘
أ◊ركات ألشضبانية من خÓل ألتوجه بعد أ◊رب
ألعاŸية أألو ¤إأ ¤ألتكوين وألتجمع ‘ أŸنظمات
ألطÓبية مشضÒأ أن مطالب ألطلبة تعدت أللغة إأ¤
أشضياء أخرى Œلت ‘ أŸشضهد ألسضياسضي سضنة 1930
إأ ¤غاية بدأية ألثورة على غرأر حزب ألشضعب
ألذي أطرته ألفئة أŸثقفة وألشضباب.
وأشض -اد أل -دك -ت -ورب-دور أل-ف-ئ-ة أŸث-ق-ف-ة ‘ تسضÒ
حزب ألشضعب جمعية علماء أŸسضلم Úباإلضضافة
إأ ¤أ◊ركة ألوطنية ألتي تعت Èأن فئة ألشضباب
ﬁوري -ة رأه -ن ع -ل -ي -ه -ا ألشض-عب أ÷زأئ-ري آأن-ذأك
م -رأه -ن -ة صض-ح-ي-ح-ة وم-ا ق-امت ب-ه ب-عضص أألسض-م-اء
آأن- -ذأك خ Òدل -ي -ل ع -ل -ى ذلك ع -ل -ى غ -رأر ﬁم -د
بورأسص ألذي أعدم سضنة  1941حيث شضكلو فارق
كب ‘ Òأ◊ركة ألوطنية آأنذأك مشضÒأ بضضرورة
ألوقوف وقفة عرفان للشضباب ألذي حمو ألوطن
ودأفعو بالقلم وألسضÓح لتحي أألروأح ألطاهرة.

إانخراط ا÷يل ‘ التنظيم والتوجه نحو
اŸدارسس وراء نضسج الفكر الطÓبي
وق -ال أألسض -ت -اذ ﬁم -د ◊سض -ن زغ -ي -دي خ Ó-ل
مدأخلته أن أ◊ديث عن يوم ألطالب يجعلنا نرجع
إأ ¤أصضول ومنابع ألفكر ألوطني ألذي تسضلح به
طلبة أ÷زأئر خاصضة وأن ألفكر أنقسضم إأ ¤شضطرين
ألشض -ط -ر أألول ي -ت -ع-ل-ق Ãؤوسضسض-ة أ◊رك-ة أل-وط-ن-ي-ة
وألثا ÊأÛددين ألذي ظهر ‘ ألـ 40ألذي أسضسضوأ
ألنجم وأقاموه على ركيزة صضحيحة من خÓل طرد
ألحتÓل وتكوين جيشص من أجل تسضليح أ÷يشص
ألصضاعد ألذي ينقسضم ب Úجيل أŸدأرسص على غرأر
زهور لونيسضي وجيل ألتكوين أألسضتاذ بشضيشضي ما
جعل ألطالب ينضضج بسضرعة.
وأع -ت Èأألسض -ت -اذ أن ب -ي -ان أول ن -وف-م Èأرضض-ي-ة
كونية عاŸية ‘ ألسضلم خاصضة مؤو“ر ألصضومام
ألذي أعطى فرصضة خاصضة للطالب وأسضند إأليهم ‘
ألدأخل مهمة أÙافظ ألسضياسضي وتكوين ألنوأة
أألو ¤للشضرطة كون قرأر تكوين ألشضرطة جاء ‘
م -ؤو“ر ألشض -رط -ة مشضÒأ ب-األه-م-ي-ة أل-ت-ي أع-ط-اه-ا
أللوأء ألهامل إلبرأز““ ألنوعية ألشضرطية ““ليسص من
باب إأحياء ألذكرى وألنتفاع بها وإأ‰ا من باب
ألشض -رط -ة م -ط -ال -ب -ة أل -ي -وم ب -ال-وصض-ول إأ ¤مسض-ت-وى
ألتحدي خاصضة وأن ورثة جيل ألشضرطة أŸوجودين
باŸدأرسص من أوصضلوأ ألنوعية إأ ¤ألعاŸية
وأضضاف زغيدي ““أنه ألول مرة منذ ألسضتقÓل
ي -جسض -د ه-دف ن-وف-م Èم-ن خÓ-ل إأي-ج-اد م-ؤوسضسض-ة
عاŸية فوق ترأب أ÷زأئر أألمر ألذي جعل ألعا⁄
ي- -ن- -ب -ه -ر ب -ه -ذأ أŸسض -ت -وى أل -ذي Œسض -د أل -ي -وم ‘
““أألف -ري -ب -ول““ آأم  Ó-أخ -ذ أل -ت -ج -رب-ة ألشض-رط-ي-ة إأ¤
ألصض.““Ú

أامن جيجل ‘ اŸوعد

نظم أمن جيجل صضبيحة أمسص ،حف Óعلى مسضتوى قاعة أÙاضضرأت ألكائن مقرها Ãدرسضة ألشضرطة
سضابقا بجيجل ،إأحياء للذكرى ألـ 62ليوم ألطالب أŸصضادف لـ 19ماي من كل سضنة ،حضضره قوأت ألشضرطة
Ãختلف ألرتب وأŸصضالح بأامن ألولية ،بالتنويه Ãغزى إأحياء مثل هذه أŸناسضبات ألتاريخية وسضط قوأت
ألشضرطة وأسضتخÓصص ألع ÈوأŸآاثر منها.
‘ هذأ ألصضدد ،تطرق عميور فاروق ،أسضتاذ مادة ألتاريخ من مديرية ألÎبية لولية جيجل ‘ ،مدأخلته
إأ ¤أسضتجابة ألطلبة أ÷زأئري Úلندأء ألثورة ألتحريرية وشضن إأضضرأب عام بتاريخ 19 ،ماي ،1956
Ÿسضاندتها وألنخرأط فيها ،مذكرأ بتضضحيات ألشضعب أ÷زأئري بجميع أطيافه لنيل حريته وأسضتقÓله،
ليتم ‘ أألخ ÒتكرÁه نضض Òمشضاركته مصضالح أمن ألولية ألحتفال بهذه ألذكرى ألعظيمة ،وباŸوأزأة مع
ذلك ” تنظيم معرضضا مفتوحا على أ÷مهور بسضاحة مقر أألمن أ◊ضضري أألول وسضط مدينة جيجل
تضضمن عرضص ألصضور وألوسضائل أŸسضتعملة من طرف قوأت ألشضرطة ‘ ›ال ألسضÓمة أŸرورية ومكافحة
أ÷رÁة ،كما شضمل ألحتفال بهذه ألذكرى باقي مقرأت ألشضرطة على غرأر أمن ألدوأئر Ãشضاركة أسضاتذة
و›اهدين ،فضض Óعن بث أناشضيد وطنية تخليدأ وإأحياء لهذه أŸناسضبة أÛيدة.
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لسشعار
إاقبال كب Òعلى اÿضشر والفواكه رغم ارتفاع ا أ

Œار إلتجزئة يحملون أإسسوإق إ÷ملة لهيبها
التهبت أاسشعار اÿضشر والفواكه واللحوم عششية رمضشان كما ‘ السشنوات اŸاضشية ،رغم أان موسشم جني اÿضشر والفواكه قد انطلق ،حيث يبدأا
لقبال الكب Òللمسشتهلك Úواقتناءهم لكميات كبÒة من اÿضشر والفواكه واللحوم ،دفع بالعديد
من ششهر ماي وينتهي ششهر أاوت اŸقبل ،ولعل ا إ
لن أاسش-ع-ار ال-ط-م-اط-م والسش-ل-ط-ة وال-ك-وسش-ة وال-ف-اصش-ول-ي-ا اÿضش-راء والسش-لطة ارتفعت إا¤
م-ن ال-ب-اع-ة إا ¤ال-رف-ع م-ن أاسش-ع-ار اÿضش-ر وال-ف-واك-ه أ
مسشتويات قياسشية ع Èالعديد من أاسشواق العاصشمة حيث وصشلت إا ¤حدود 160دينار.
اسس -ت-ق-رت ع-ن-د ب-عضس ال-ب-اع-ة ع-ن-د
حدود  100دينار ،والجزر سسوقت
ب 80دينار وسسعر البسسباسس وصسل
تفاجأا المسستهلك خÓل األيام األخيرة من
إالى  70دينار والباذنجان  90دينار.
شسهر شسعبان ،بالمنحى التصساعدي ألسسعار
أاما فيما يتعلق بأاسسعار الفواكه فلم
الخضسر والفواكه وكذا التهاب أاسسعار اللحوم
ت -ق -ل ع -ن سس -ع -ر ال -خضس-ر وسس-ج-لت
البيضساء على وجه الخصسوصس ،كونها تشسهد
بدورها ارتفاعا غير عاديا ،فمثÓ
إاق-ب-ال ك-ب-ي-را م-ن ط-رف األسس-ر ال-م-ت-وسس-ط-ة
التمر لم يقل سسعره عن  800دينار
الدخل ،ارتفاع من دون مبرر أارجعه تجار
ب -ال -نسس-ب-ة ل-ل-ن-وع-ي-ة ال-ج-ي-دة ،وب-ق-ي
ال - -ت - -ج - -زئ - -ة إال - -ى ارت - -ف- -اع- -ه ف- -ي أاسس- -واق
التفاح المسستورد مسستقرا عند سسعر
الجملة..هل هذا معناه أان الرقابة والضسبط
 1300دي -ن -ار ،وال -م -وز سس-ع-ره ق-در
تبدأا من أاسسواق الجملة ومن ثم تعمم بعد
ب 300دينار والليمون بقي محافظا
ذلك عبر أاسسواق التجزئة..؟
ع -ل -ى مسس -ت -وى م -رت -ف -ع يصس-ل ل-دى
رصس -دت «الشس -عب» ف -ي ج-ول-ة اسس-ت-طÓ-ع-ي-ة
بعضس التجار عند سسعر  270دينار،
بعضس أاسسواق الخضسر والفواكه بالعاصسمة،
ف -ي ح -ي -ن ال -ب-رت-ق-ال ف-ك-ل-م-ا ك-انت
ع- -ل- -ى غ -رار سس -وق ب -اشس ج -راح و»ك -ل -وزال»
ال -ن-وع-ي-ة ج-ي-دة ك-ان السس-ع-ر أاغ-ل-ى،
وب -راق -ي وع -ل-ي مÓ-ح ل-ت-ق-ف ع-ل-ى ح-ق-ي-ق-ة
ف-ي-م-ك-ن ال-ع-ث-ور ع-ل-ى م-نتوج ب150
األسسعار وبعضس مؤوشسرات العرضس والطلب،
دي -ن -ار إال -ى غ-اي-ة ح-دود  300دينار
حيث تراوحت أاسسعار البطاطا ما بين 45
للكيلوغرام الواحد.
و 60دينار بعد أان كان سسعرها يتراوح ما بين
30و 50دينار خÓل األسسبوع الماضسي ،أاما سسعر الطماطم والكوسسة ارتفع بشسكل ورغم أان الفرولة فاكهة موسسمية وتوجد في موسسم جنيها ،إال أان أاسسعارها
ملتهب حيث تراوح ما بين  130و  150دينار ،في حين البزلء أاي «الجلبانة» التي تراوحت ما بين  150و  250دينار.
كان سسعرها خÓل األسسبوع الماضسي يتراوح ما بين  50و 90دينار ،سسرعان ما وبالنسسبة لسسوق اللحوم كان أاكثر اسستقرارا مقارنة بأاسسواق الخضسر والفواكه،
قفز إالى مسستوى تراوح ما بين  60و 120دينار والفلفل الحلو وصسل لدى بعضس ماعدا أاسسعار اللحوم البيضساء حيث بلغ سسعر الدجاج  320دينار ،بينما الديك
التجار إالى حدود  150دينار ،بينما الحار سسوق ب  160دينار ،وأاسسعار الثوم الرومي  850دينار ،في حين لحم البقر سسوق بسسعر ل يقل عن  1300دينار وسسعر
لحم البقر المجمد  1000دينار ،ووصسل لحم الغنم إالى  1450دينار.
الخضسراء الجديدة بدت معقولة نوعا ما ألنها عرضست بسسعر  50و 70دينار.
وشسهدت األسسواق وفرة كبيرة في منتوج الثوم وكذا البصسل األخضسر الذي تراوح وأارجع بعضس تجار التجزئة غÓء الخضسر الذي جاء في موسسم جني المنتجات
سسعره ما بين  30و 60دينار ،بينما البصسل اليابسس وصسل سسعره إالى  80دينار ،إالى ارتفاعه في أاسسواق الجملة ،ويعتقدون أان عملية ضسبط األسسعار ينبغي أان
وكالعادة منتوج الخسس عرف التهابا محسسوسسا ألنه سسوق ب  160دينار ،واللفت تبدأا من أاسسواق الجملة قبل أان تصسل إالى تجار التجزئة.

فضشيلة/ب

التضشامن ‘ رمضشان بسشطيف

توزيع  40أإلف طرد غذإئي وإلعملية مسستمرة

اسش-ت-ك-م-لت م-دي-ري-ة ال-نششاط الجتماعي
ل - -ولي - -ة سش - -ط - -ي - -ف إاج- -راءات ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ة
التضشامنية Ã،ناسشبة ششهر رمضشان اŸبارك،
وهذا تنفيذا للتعليمات الولئية والوزارية
اŸتعلقة باŸوضشوع .

سشطيف :نورالدين بوطغان
وقد انطلقت عملية تسسليم الطرود الغذائية على
مسستحقيها ،حسسب مصسدر من المديرية المذكورة
،اب -ت -داء م-ن  2م-اي ال-ج-اري ،ع-ب-ر ك-اف-ة م-ن-اط-ق
الولية ،حيث تم لحد اآلن توزيع  40أالف طرد

غذائي ،بما يعادل  75بالمائة من الكمية المقررة
ل -ل -ت -وزي -ع ع-ل-ى ال-ف-ق-راء وال-م-ح-ت-اج-ي-ن  ،وم-ازالت
العملية متواصسلة .
وقد كان نصسيب مديرية النشساط الجتماعي في
العملية  5640طردا غذائيا ،اما مصسالح الولية فقد
سس- -اه -مت ب 6500ط -ردا غ -ذائ -ي -ا ،ك -م -ا ت-ك-ف-لت
البلديات بكميات من هذه الطرود ،فيما اختارت
كل من بلديتي سسطيف والعلمة تقديم مبالغ مالية
كمسساعدات بدل عن المعونات العينية،وهذا بعد
اإلحصساء الدقيق للعائÓت المحتاجة،منها حوالي
 9أالف عائلة بسسطيف.
وعلى سسبيل المثال ،رصسدت بلدية مزلوق ،الواقعة

ج-ن-وب ع-اصس-م-ة ال-ولي-ة ،م-ب-لغ  400م-ل-يون سسنتيم
لمسساعدة حوالي  900عائلة معوزة بالبلدية ،في
شسكل قفف رمضسانية ،و 150من مديرية النشساط
الجتماعي.
وكان األمين العام لولية سسطيف قد اشسر ،مؤوخرا،
على قافلة تضسامنية منظمة من طرف مجلسس
سس-ب-ل ال-خ-ي-رات ال-ت-اب-ع ل-م-دي-ري-ة الشس-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة
واألوق -اف ل -ولي -ة سس -ط -ي -ف ،ل-ت-وزي-ع  1500طردا
غذائيا لفائدة العائÓت المعوزة ببلدية عين السسبت
بدائرة بني عزيز ،وقد اعتبر مسسؤوولو المديرية ان
هذه العملية هي عينة فقط من عملية تضسامنية
كبيرة تمتد على مدى كامل الشسهر الفضسيل.

‘ انتظار السشتمرارية خÓل رمضشان

وفرة حليب إلأكياسس ‘ إÓÙت بسسطيف
تعرف Óﬁت اŸواد الغذائية Ãدينة سشطيف ،ومنذ عدة أايام،
لكياسص ،وحليب البقرة كذلك ،وهذا
توفر مادة ا◊ليب اŸدعم ‘ ا أ
ب -ع -د م -ع -ان -اة ط -وي -ل -ة م -ع ال -ن -درة ،وح -ت-ى وان ب-ي-ع ا◊ل-يب اŸدع-م
مشش -روط -ا ب -اق -ت -ن -اء ك -يسص م -ن ح -ل -يب ال -ب-ق-رة ،إال أان ال-وف-رة ت-ب-دو
واضشحة ،ولعل هذا ما دفع اŸواطن Úإا ¤التفاؤول بانتهاء أازمة ندرة
ا◊ليب والتي تصشل ذروتها ‘ ششهر رمضشان اŸبارك من كل سشنة .

سشطيف:نورالدين بوطغان
وقد كانت لنا اأحاديث مع بعضس التجار حول الموضسوع ،فاأكدوا اأن
عملية التوزيع تحسسنت كثيرا في الأيام الأخيرة ،وتقلصست اأزمة الندرة
لهذه المادة الأسساسسية ،دون اأن يقدموا اأي ضسمانات لسستمرار الوفرة
خÓل الشسهر المبارك ،باعتبارهم رهينة للموزعين.
وحتى المحÓت التي تختصس ببيع حليب البقرة ومشستقاته من لبن

وزبدة وسسمن ،فاإنهم اأكدوا اأن المادة متوفرة وبالأسسعار القديمة ،اأي
 60دج للتر الواحد ،ونفسس السسعر للبن.
تجدر الإشسارة اإلى اأن ولية سسطيف ،التي تعتبر من الوليات الرائدة
في اإنتاج الحليب على المسستوى الوطني ،تعرف منذ عدة سسنوات
تذبذبا حقيقيا في توفر هذه المادة ،خاصسة في شسهر رمضسان ،حيث
تصسبح ندرتها واضسحة ،وهو ما يوؤرق المسستهلكين ،خاصسة اأصسحاب
ال -دخ-ل الضس-ع-ي-ف ال-ذي-ن يضس-ط-رون لشس-راء ح-ل-يب ال-ب-ق-رة اأو مسس-ح-وق
الحليب في العلب باأثمان باهظة .
وياأمل المواطنون اأن ،الإجراءات الحكومية الأخيرة بزيادة التموين
ب-مسس-ح-وق ال-ح-ل-يب ل-ل-م-ل-ب-ن-ات ق-د اأتت اأك-ل-ه-ا ،شس-ري-ط-ة ع-دم اشستراط
التجار اقتناء كيسس من حليب البقرة مع كيسسين من الحليب المدعم،
وهذا لن يتاأتى اإل بتوفر كميات كافية حقيقة في السسوق كما في
السسابق .

نظرا لتناقصص أاعداد اŸتÈع ÚخÓل ششهر الصشيام

حمÓت –سسيسسية للتÈع بالدم بالÈج
بهدف التحسشيسص بضشرورة إاسشتمرار عملية
ال -تÈع ب -ال-دم خÓ-ل شش-ه-ر رمضش-ان ،إاح-تضش-نت
ق-اع-ة ال-ق-ل-ع-ة ب-ف-ن-دق ب-ن-ي ح-م-اد بولية برج
ب-وع-ري-ري-ج ف-ع-ال-ي-ات ال-ي-وم ال-تحسشيسشي حول
أاهمية التÈع بالدم واŸنظم ،من قبل اŸؤوسشسشة
ال -ع -م -وم -ي -ة السش -تشش -ف-ائ-ي-ة بÈج ب-وع-ري-ري-ج
واŸركز الولئي ◊قن الدم بحضشور السشلطات
لطباء.
اÙلية بالولية وا أ

برج بوعريريج  :حبيبة بن يوسشف

وحسسب م -دي -ر الصس -ح -ة ب -ال -ولي -ة السس -ي -د سس -ل -ي -م
زق -رار ،ف -ان ال -ع -م -ل -ي -ة ت -دخ -ل ف-ي إاط-ار ت-جسس-ي-د
ال -ت -حسس -يسس ل -ل -م -واط-ن م-ي-دان-ي-ا ب-أاه-م-ي-ة ال-ت-ب-رع
ب -ال -دم وال -ذي ي -رج -ع ب -ال -ف -ائ-دة ع-ل-ى ال-م-ت-ب-رع و
المريضس على حد سسواء  ،بفوائد يسستفيد منها
المتبرع كتجديد الدورة الدموية والوقاية من عدة
أام -راضس ع -ل -ى غ -رار األم -راضس ال -م -زم -ن -ة وح-ت-ى
السس- -رط- -ان ,ك -م -ا يسس -ت -ف -ي -د ال -م -ريضس وال -ف -ئ -ات
المحتاجة للدم من هذه العملية الحيوية وكذا
للفئات المحتاجة لهذه المادة الحيوية وأاضساف أان

ال - - - -دم ي - - - -جب أان ي- - - -ك- - - -ون م- - - -وج- - - -ودا داخ- - - -ل
ال - -م - -ؤوسسسس - -ة خ - -اصس - -ة ب - -م - -ؤوسسسس - -ات األم - -وم - -ة
والطفولة نظرا للحاجة الكبيرة للنسساء الحوامل
وكذا الحالت القيصسرية.
من جهتها البروفيسسور عباسسن نبيلة من المسستشسفى
الجامعي بسسطيف ،أاكدت أان عملية التبرع خÓل
شسهر رمضسان هي عملية جد عادية و ل داعي
للتخوف منها  ،ألنها سستكون بعد اإلفطار و بالتالي
ف -ه -ي ج -د روت -ي -ن -ي-ة ت-م-ام-ا ك-ب-اق-ي أاي-ام السس-ن-ة ،و
أاضسافت أان عمليات التبرع تفيد اإلنسسان بشسكل
ج -ي -د ألن -ه ي -ت-خ-لصس م-ن السس-م-وم ال-م-ت-واج-دة ف-ي
ال -جسس-م ب-اإلضس-اف-ة إال-ى ت-ج-دي-د ال-دورة ال-دم-وي-ة ،
بإاعتبار أان المريضس المتلقي يتحصسل على عدة
م- -ك- -ون- -ات م -ن ال -دم حسسب ال -ح -اج -ة ب -ع -د فصس -ل
المكونات علميا في مراكز حقن الدم .
أامام المسسجد الكبير قال عبد القادر مزهود أان،
المرضسى في حاجة ماسسة لذلك داعيا المواطنين
أان يسسارعوا ويبادروا على مدار شسهر رمضسان
للتقرب إالى الله ،مؤوكدا أان أافضسل الصسدقات هو
التبرع بالدم الذي اعتبره ضسرورة حيوية وإانقاذ
Óرواح والذي هو شسان الناسس كافة والذي وجد أان
ل أ

يعتني به وأاضساف أان وزارة الشسؤوون الدينية وكذا
الصسحة وقعتا على اتفاقية حول دعوة األئمة في
المسساجد الناسس بهذا الموضسوع ومرافقتهم ،إالى
مراكز التبرع إلدخال البهجة والسسرور للمرضسى.
وأاكد الدكتور زكي سسÓقجي رئيسس مركز حقن الدم
لولية برج بوعريريج أان ،المركز يعرف إاقبال جيدا
طوال السسنة بمعدل  5000متبرع سسنويا  ،داعيا إالى
ضسرورة وجود متبرعين دائمين داعيا الجمعيات
الرياضسية إالى المسساهمة في العملية بتخصسيصس
متبرعين دائمين من الرياضسيين بتشسجيعهم على
هذا الفعل النبيل ،مؤوكدا أانه لو تخصسصس كل جمعية
رياضسية على األقل  05متبرعين سسيكون المركز
م-ك-ت-ف-ي-ا وف-ي أاري-ح-ي-ة ت-ف-ي-د ال-م-ؤوسسسس-ات الصسحية
ب -ال -ولي -ة و ال -ولي -ات ال -م -ج -اورة ب -اإلضس -اف -ة إال -ى
العيادات الخاصسة.
هذا و على هامشس اليوم التحسسيسسي ،تم تكريم
عدد من المتبرعين الدائمين والذين تجاوزت مدة
ت-ب-رع ال-ب-عضس م-ن-ه-م ال-عشس-ري-ن سس-ن-ة وال-ذي-ن أاكدوا
األه-م-ي-ة الصس-ح-ي-ة وال-تضس-ام-ن-ي-ة للعملية داعين كل
المواطنين إالى التوجه لمراكز حقن الدم للمسساهمة
في هذا العمل الخيري والصسدقة الجاري.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لنطÓق فيها عن طريق ششبكة التواصشل الجتماعي
ا إ

شسباب «إلكرإمة »يوزعون  260قفة رمضسان با÷لفة
لمكانيات اŸادية ›موعة
 ⁄تثن قلة ا إ
من ششباب ‘‘الكرامة ‘‘ ،الناششط Úعلى ششبكة
ال-ت-واصش-ل الج-ت-م-اع-ي ‘‘فايسشبوك‘ من أاجل
ج- -م- -ع اŸواد ال -غ -ذائ -ي -ة الأسش -اسش -ي -ة ،ل -ي -ت -م
توزيعها قبل يوم Úمن بداية ششهر رمضشان،
مواد غذائية متنوعة ،من أاجل توزيع قفة
لو¤
رمضشان على اŸعوزين ‘ ،مبادرة تعّد ا أ
من نوعها ‘ الششهر الكر.Ë

ا÷لفة /موسشى بوغراب
رافقت جريدة ‘‘الشسعب‘‘ شسباب ‘‘الكرمة‘ في
رح -ل -ة ب -ح -ث -ه -م ع -ن ال -م -حسس -ن -ي -ن ف -ي اأك -ب -ر
ال -مسس -اح -ات ال -ت -ج -اري -ة ال -ك -ب -رى ع -ب-ر ولي-ة
العاصسمة ،وكلهم حماسس من اأجل جمع وتوزيع
اأكبر عدد ممكن من المعونات للمعوزين .يقول
«يوسسف بن احمد»  ،واحد من المبادرين‘‘ :اأنا
فخور جدا بما يقوم به شسباب يوؤمن باأنه قادر
على فعل الخير والتغيير باإمكانيات بسسيطة‘‘.
واأضساف :تلقينا نداءات دعم ومسساعدات من
عائÓت يقيمون في خارج الولية  ،وهذا شسيء
مشسجع للغاية‘‘
‘‘شس-ب-اب ال-ك-رام-ة ‘ت-م ع-ن ط-ري-ق ‘‘ف-ايسس-ب-وك‘‘
جمع ( )260قفة رمضسان قبل حلول الشسهر
ال-فضس-ي-ل ،وي-ت-م م-ن-ذ ال-ي-وم الأول ال-ع-م-ل ع-ل-ى
تحسسيسس المواطنين لتقديم المعونات ،ليكون
ال -ه -دف ت -وزي -ع ق -ف -ة رمضس -ان ع -ل -ى مسس -ت-وى

الولية ،ومن المنتظر اأن يعقب هذه العملية
تنظيم اإطعام جماعي وتحضسير قفة خاصسة
بحلويات العيد وفي نهاية الشسهر من المنتظر
اأن يقوم شسباب «الكرامة» بجمع وتوزيع كسسوة
العيد على العائÓت الفقيرة والمعوزة.

تزامنا مع فصشل الصشيف وششهر رمضشان اŸعظم

سسونلغاز بالشسلف ‘ يوم –سسيسسي وتوعوي
لÎشسيد إسستهÓك إلكهرباء

ف-ت-حت م-دي-ري-ة سش-ون-لغاز بولية الششلف
م -ن خÓ-ل ت-ن-ظ-ي-م ل-ق-اء –سش-يسص وت-وع-وي
لئمة واÛتمع
بفندق لفا‹ ›ال لفائدة ا أ
اŸد Êوا÷م - -ع - -ي - -ات وي - -ت - -ع - -ل - -ق بÎشش- -ي- -د
اسشتهÓك الطاقة الكهربائية بكل عقÓنية
خÓل موسشم الصشيف وششهر رمضشان اŸعظم
كتداب Òوقائية من التبذير وبالتا‹ ضشمان
لسشتهÓك وتوف Òراحة الزبون.
ا إ

الششلف /و.ي.أاعرابيي
المبادرة التي لقيت إارتياح واسستحسسان الجميع ،
جاءت في وقت تتطلع إادارة سسونلغاز لضسمان تموين
بدون انقطاع وفي أاحسسن الظروف واألحوال بكل
تراب الولية ،من المناطق الحضسرية والمجمعات
السسكانية والمداشسر والقرى والبلديات النائية التي
وصسل بها الربط ،إالى مائة بالمائة ضسمن شسبكتها
الضس -خ -م -ة حسسب ت -دخ Ó-ت ال -مصس -ال -ح ال -م -ع -ن -ي-ة
والجهات المعنية ،بهذه التظاهرة التي جاءت في
وقتها يقول محدثونا.
وبحسسب المدير الولئي لمؤوسسسسة التوزيع بسسونلغاز
صسالح بارة فإان ،مؤوسسسسته حريصسة على توفير هذه
الطاقة الضسرورية بإانتظام ودون انقطاع لفائدة
زب -ائ -ن -ه ضس -م -ن ج -ه -ود م -ت -واصس -ل -ة خ -اصس -ة م -ن-ذ
اإلج-راءات اإلسس-ت-ع-ج-ال-ي-ة ال-ت-ي ب-اشسرتها المديرية

العامة لسسونلغاز ،ضسمن برنامج اسستعجالي انطلق
منذ 2012والذي مازال متواصس Óكخدمة عمومية
مافتئت تحقق نتائج ميدانية ،لفائدة الزبائن الذين
دعاهم إالى التعاون معا لترشسيد اسستهÓك الطاقة
بكل عقÓنية من دون تبذير ،وإاسسراف يقول ذات
المدير النشسيط صسالح بارة الذي اتخذ إاجراءات
عملية ومتابعة يومية ومراقبة الخدمات العمومية
ال-م-ق-دم-ة م-ن ط-رف مصس-ال-ح-ه حسسب تصس-ري-حات
الحاضسرين بهذا اليوم التحسسيسسي والتوعوي ،الذي
حضسرته من جهة أاخرى مشساييخ وأائمة المسساجد
الذين لهم التأاثير المباشسر على السسكان ،من خÓل
دروسس وإارشس -ادات ت -وع -وي -ة وت -حسس-يسس-ي-ة ل-ف-ائ-دة
الزبائن خاصسة وهم مقبلون على موسسم الصسيف
والحر الشسديد واسستقبال شسهر رمضسان المعظم ،
شسهر الرحمة واإلرتياح واإلقتصساد في اإلسستهÓك
في كل شسيئ  ،طبقا لتعاليم ديننا الحنيف يقول
األئمة األفاضسل إالتزموا بتقديم هذه الرسسائل التي
حملها مدير التوزيع لسسونلغاز صسالح بارة الذين
طمأان سسكان الولية ببلدياتها  35بإاسستعداد مصسالح
ل -ت -ق -دي -م ال -خ -دم -ة ال-ع-م-وم-ي-ة شس-ري-ط-ة اإلل-ت-زام،
بالتعاون مع اإلجراءات التي تضسمن لهم الراحة
واإلسستهÓك المسستمر بدون انقطاع ،وهو ما أاراح
ال -ج -م -ي -ع خ -اصس -ة ون-ح-ن نسس-ت-ق-ب-ل شس-ه-ر ال-رح-م-ة
واإلعتدال في كل شسيء يقول ذات المسسؤوول

ارتفاع غ Òمسشبوق ‘ أاسشعار اÿضشروات بأاسشواق ا÷ملة ‘ البليدة

إنزإل للزبائن على Óﬁت إألوإ Êو إلتوإبل

شش- -ه- -دت ال -فضش -اءات ال -ت -ج -اري -ة ال -كÈى
لوا ، Êإان-زال م-ل-ف-ت-ا
ل -ل -م -واد ال -غ -ذائ -ي -ة و ا أ
للعائÓت ‘ البليدة  ،التي تزاحمت لقتناء
الضش - -روري - -ات م - -ن اŸواد السش - -ت - -هÓ- -ك- -ي- -ة،
سشويعات قبل حلول الششهر الفضشيل ،وعرفت
بورصشة أاسشعار اÿضشروات بأاسشواق ا÷ملة ‘
كل من دائرتي بوفاريك و بوقرة إا ¤الششرق
،تسشجيل أاسشعار قياسشية ،تضشاعفت ‘ بعضص
اÿضشروات و وصشلت حدود الضشعف.

البليدة/لينة ياسشمÚ
شسد انتباه المواطن البليدي في الـ  24سساعة
الماضسية ،اإلنزال المكثف وحركة السسير غير
العادية ،التي ظهرت عليها الشسوارع والطرقات
المحورية العامة ،حيث توافدت العائÓت على
محÓت بيع األواني والتوابل والتمور بشسكل هام،
لقتناء ما يزين « المائدة الرمضسانية « ،في ظل
المسسهد والحركية غير العادية ،تحسسبا لمقدم
شس- -ه- -ر ال- -ب -رك -ة والصس -ي -ام ،ع -رفت أاسس -واق ب -ي -ع
الخضسروات والفاكهة بالجملة ،بكل من بوفاريك
وب- -وق- -رة ،ارت- -ف- -اع- -ا ف- -ي أاسس- -ع -ار ال -خضس -روات
األسساسسية بالخصسوصس ،حيث سسجلت الطماطم
فارقا في السسعر مقارنة باليومين الماضسيين،
تراوح بنحو تباين بين  25و  40دينارا ( ارتفعت
من  80إالى 20دينارا )  ،بينما جاء الجزر في
مقدمة الخضسروات التي ارتفع سسعرها بشسكل
مضساعف ،فبعد أان كان مسستقرا في الـ 30دينارا
 ،قفز إالى الـ  70دينارا ،والحال أايضسا معه خضسار
ال-ي-ق-ط-ي-ن  ،وال-م-ع-روف م-ح-ل-ي-ا بـ ال-كورجيت «،
حيث بلغ سسعرها بالجملة  140دينارا ،بعد أان

كان يسساوي الـ 80دينارا ،أاما « الخسس فقز سسعره
من  90إالى  110دينار.
والملفت أايضسا حسسب بعضس التجار ممن التقتهم
« الشس - -عب « ،ف - -إان سس - -ع - -ر ب- -عضس ال- -خضس- -روات
السستهÓكية مثل البصسل المخزن ليسس الخضسر
ال -ط -وي -ل ،وال -م -ع -روف م -ح -ل -ي -ا بـ « ال ُ-رق-ب-ي «،
فسسعرها قفز من  35إالى  60دينارا ،و على
العموم اسستقرت أاسسعار البطاطا ولم تزد عن الـ
 30و  35دينارا حسسب النوعية ،وهو الحال مع
خضسار الباذنجان والفول والشسمندر السسكري و
ال -خ-ي-ار ،وال-ل-فت وال-بسس-ب-اسس ،ف-أاسس-ع-اره-ا ظ-لت
ت -راوح ن -فسس أاسس -ع -ار األسس -اب -ي -ع ال -م-اضس-ي-ة ،م-ع
تسسجيل فارق بسسيط ،يحسسب بالدنانير القليلة
فقط.
أاما أاسسواق التجزئة فكانت السسلع متوفرة بها
بشسكل عادي ،ولم تعرف الزدحام و اإلنزال ،
الذي كانت عليه منذ عامين ،ربما بسسبب وفرة
السسلع الموسسمية ،ثم أان المواطن بدأا يعي جدا
بأان األسسعار سسترتفع في األيام األولى من شسهر
الصسيام وتنخفضس في بقية األسسابيع األخرى ،ول
داعي للتزاحم والقلق .
وع -ن أاسس -ع -ار ال -ل -ح -وم وال-ط-ي-ور ،ف-ه-ي م-ق-ارن-ة
بالسسنتين الماضسيتين ،مقنعة إالى حد ما  ،خاصسة
و أان بعضس تجار هذه المادة  ،فضسلوا تخفيضسها
إال -ى ال-ق-در ال-مسس-ت-ط-اع ،ح-يث ب-ل-غ سس-ع-ر ال-ل-ح-م
ال -ب -ق -ري م -ا ب-ي-ن الـ  800و  900دي-ن-ار ،ولحم
الخروف وصسل الى  ،110أاما األحشساء الداخلية
مع الرأاسس ،أاو كما يعرف محليا بـ « الزليف «
فسسعره وصسل الـ  2000دينار ،وعن أاسسواق التمور
فتراوحت في معظمها بين الـ  400و  700دينار
حسسب جودتها و نوعيتها .
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بلغت نسسبا متفاوتة

أاك Ìمن 100مليار دج خسسائر حوادث اŸرور سسنويا با÷زائر

’ثار ا’قتصسادية وا’جتماعية اŸنظم باŸركز ا÷امعي بلحاج بوشسعيب
’سساتذة اÙاضسرون ‘ اليوم الدراسسي حول ا آ
أاجمع ا أ
بع“ Úوشسنت أان التكلفة ا’قتصسادية ◊وادث اŸرور با÷زائر تزداد من سسنة ا ¤أاخرى ماديا واجتماعيا.

ع“ Úوشسنتﬁ :مد بن ترأر
ف -ف-ي م-داخ-ل-ت-ه أاك-د رئ-يسس ال-م-رك-ز ال-وط-ن-ي
للوقاية واأ’من عبر الطرقات السسيد نايت
ال -حسس -ي -ن أاح -م -د إان ال -ت -ك -ل -ف -ة ا’ق -تصس-ادي-ة
لحوادث المرور بالجزائر تزيد عن الـ100
م -ل -ي-ار دج سس-ن-وي-ا وذلك وف-ق-ا ل-ل-دراسس-ة ال-ت-ي
أاج-راه-ا ب-م-ع-ي-ة م-خ-ب-ر ال-ن-ق-ل ال-ت-ابع لجامعة
باتنة ،كاشسفا إان أاهم اأ’سسباب تعود إالى رعونة
السسائقين وعدم ا’هتمام والÓمبا’ة ،مشسددا
على ضسرورة الردع بغية حماية أارواح المواطن
وخ -زي -ن -ة ال -دول -ة م-م-ا ت-خ-ل-ف-ه ال-ح-وادث م-ن
خسسائر مادية ناجمة عن التأامين ومصساريف
العÓج ،هذا وكشسف ذات المتدخل ان حوادث
ال -م -رور ت -خ -ل -ف ح -وادث اج -ت -م -اع -ي-ة ك-ب-رى
كإازهاق اأ’رواح من جهة واأ’زمات النفسسية
واإ’عاقات الجسسدية ،اأ’مر الذي جعل هيئة
اأ’م -م ال -م -ت -ح -دة ف -ي م -خ -ط -ط -ه -ا ال -خ-اصس

اليوم العاŸي للعيشش معا ‘ سسÓم

تيبـ ـ ـازة –يي ا◊ ـدث بنشساط ـ ـ ـات
ترسسـ ـ ـخ نشسـ ـ ـر السسـ ـ ـÓم والوئـ ـ ـام
واكبت العديد من بلديات تيبازة ا◊دث
ال -ع -اŸي ي -وم أامسش واŸت-ع-ل-ق ب-ال-ع-يشش م-ع-ا ‘
سسÓ- -م م- -ن خÓ- -ل ج- -م- -ل- -ة م- -ن ال -نشس -اط -ات
الرامية إا ¤ترسسيخ ثقافة السسلم واŸصسا◊ة
‘ أاذه -ان ال -ن -اشس -ئ -ة م -ع السس -ه -ر ع -ل -ى غ-رسش
أاشسجار الزيتون وإاطÓق حمامة السسÓم.

تيبازة :عÓء ملزي

بالحماية المرورية تؤوكد ان خسسائر حوادث
ال-م-رور ت-ك-ل-ف م-اب-ين  01و ٪03م-ن ال-م-ن-توج
ال -وط -ن -ي ال-خ-ام ال-ع-ام ل-ك-ل ب-ل-د ،اأ’م-ر ال-ذي
يسستوجب إاقامة مخطط لمحاصسرة الظاهرة،

عن طريق التشسديد في منح رخصس السسياقة،
وك -ذا إاق -ام -ة فضس -اءات ل -ل -ت -ع -ل -ي -م وت -حسس -ي-ن
الطرقات مع المراقبة الدورية للسسيارات.

سسيدي بلعباسش –يي إاحتفالية اليوم الدو‹ للعيشش ‘ سسÓم

توزيع حصسصش سسكنية ،حملة للتÈع بالدمﬁ ،اضسرات وعروضش مسسرحية
أاح- -يت و’ي- -ة سس -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس
إاح -ت -ف -ال -ي-ة ال-ي-وم ال-دول-ي ل-ل-ع-يشس ف-ي سسÓ-م
ب-ت-ن-ظ-ي-م ع-دي-د ال-ت-ظاهرات واأ’نشسطة والتي
شس -اركت ف -ي -ه -ا ك -ل أاط -ي -اف ال -م -ج -ت -م -ع م -ن
سس-ل-ط-ات ،ج-م-ع-ي-ات ،وم-ج-ت-م-ع م-دن-ي ،ح-يث
ق- -امت ع- -دي- -د ب- -ل- -دي- -ات ال- -و’ي -ة وإاح -ت -ف -اء
ب-ال-م-ن-اسس-ب-ة ال-م-ت-زام-ن-ة ه-ذه السس-ن-ة م-ع شسهر
رمضس - -ان ب - -ت - -وزي- -ع حصسصس م- -ن السس- -ك- -ن- -ات
اإ’يجارية العمومية بعد معانة طويلة مع أازمة
السس- -ك- -ن أاي- -ن إاسس -ت -ل -م ب -ق -ري -ة ب -وي -ط -اسس 24
مسستفيدا من أاصسل  30وحدة مفاتيح السسكن
ب -ي -ن -ه -م م -ت -ق -اع -دون م -ن ال -ح -رسس ال -ب -ل -دي
وبتيغاليمات أاشسرفت السسلطات المحلية على
توزيع  70وحدة سسكنية بنفسس الصسيغة ونفسس
اأ’ج-واء ع-اشس-ت-ه-ا ب-ل-دي-ة م-رح-وم ب-ع-د تسس-ل-يم
المفاتيح لـ 90عائلة.
وفي ذات السسياق أاشسرفت السسلطات المحلية
على تسسمية السساحة العمومية بحي السساقية
الحمرات بسساحة «العيشس معا في سسÓم» ،كما
اح -تضس -ن ال -مسس-رح ال-ج-ه-وي ع-دي-د اأ’نشس-ط-ة
أاه-م-ه-ا م-داخ-ل-ة ح-ول شس-خصس-ي-ة اأ’م-ي-ر ع-بد
القادر وبعده اإ’نسساني في نشسر ثقافة السسÓم،
من إالقاء البروفيسسور يصسفات عبد الرحمان،
فضس Óعن مداخلة اأ’سستاذ لبوخ محمد حول
دور الجزائر في إارسساء أاسسسس السسÓم الدولي
وك-ذا م-داخ-ل-ة ل-ل-ط-الب ال-ب-ورك-ي-ن-اب-ي ’سساني
سسفيرين زونقو بعنوان التعايشس بين الطلبة
اأ’جانب والجزائريين ،هذا وتميز اإ’حتفال
ب -إاق -ام -ة ع-روضس مسس-رح-ي-ة ل-ل-ك-ب-ار والصس-غ-ار
اأ’ول بعنوان العقد نصس أاحمد خياط وإاخراج
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www.ech-chaab.com
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في ذات السسياق فقد شسهدت سساحة الشسهداء
ب-ع-اصس-م-ة ال-و’ي-ة نشس-اط-ا م-ك-ث-فا شساركت فيه
مصس -ال -ح ال -ح -م -اي-ة ال-م-دن-ي-ة واأ’م-ن ال-و’ئ-ي
ب-ع-رضس م-خ-ت-ل-ف ال-وسس-ائ-ل ال-مسستعملة ’نقاذ
الضسحايا على مسستوى الطرقات والشسواطئ
إاضس- -اف- -ة إال- -ى ع- -رضس حصس- -ي- -ل -ة ال -ت -دخ Ó-ت
ال- -مسس -ج -ل -ة خ Ó-ل ف -ت -رات سس -اب -ق -ة وت -وزي -ع
مجموعة من المطويات التحسسيسسية المتعلقة
بحوادث المرور وهي العملية التي شساركت
ف-ي-ه-ا مصس-ال-ح اأ’م-ن ال-و’ئ-ي ب-ف-ع-ال-ي-ة كبيرة،
وافتتحت بالمناسسبة فعاليات معرضس اأ’عمال
الفنية المرتبطة بالحدث والمنظمة من طرف
م-درسس-ة ال-ف-ن-ون ال-ج-م-ي-ل-ة وم-دي-ري-ة الشس-باب
والرياضسة ،كما قدمت بالمناسسبة عّدة فقرات
ث-ق-اف-ي-ة ت-ج-م-ع ب-ي-ن ال-مسس-رح واأ’ناشسيد وهي
ت-دع-و ج-م-ي-ع-ه-ا ل-لسسÓ-م وال-ت-عايشس بعيدا عن
ال -ع -ن -ف وال -ب -غضس -اء ،وت ّ-م-ت تسس-م-ي-ة السس-اح-ة
ال-م-ح-اذي-ة ل-م-ق-ر ا’ذاع-ة بسس-اح-ة السسÓ-م مع
غ -رسس شس -ج -رة زي -ت -ون ب -ه -ا واطÓ-ق ح-م-ام-ة
السسÓ-م ل-ت-خ-ت-ت-م ال-نشس-اط-ات ب-حضس-ور أاشس-غ-ال
ال-م-ج-لسس ال-ب-ل-دي ل-تÓ-م-ي-ذ ال-م-دارسس ب-م-ق-ر

بلدية عاصسمة الو’ية.
وب -ب -ل -دي-ة ي-ورك-ي-ك-ة تّ-م غ-رسس م-ج-م-وع-ة م-ن
أاشسجار الزيتون بمحيط مقبرة الشسهداء قبل
تنظيم مسسيرة شساركت فيها مختلف الفئات
ال -ن-ظ-ام-ي-ة والشس-ع-ب-ي-ة ب-ح-يث تّ-م ع-رضس عّ-دة
فقرات ثقافية تجمع بين المسسرح واأ’ناشسيد
ب -ق -اع -ة السس -ي-ن-م-ا ك-انت تشس-ي-ر ج-م-ي-ع-ه-ا إال-ى
السس Ó-م وال -ت -ع -ايشس ب -ي -ن ال -م-ذاهب واأ’دي-ان
ت -ب -ع -ت -ه -ا اسس -ت-ع-راضس-ات ري-اضس-ي-ة ت-ك-ري-م-ات
م -رت -ب -ط -ة ب -ال -م -ن -اسس -ب-ة ،ك-م-ا شس-ه-د ال-م-رك-ز
ا’سس Ó-م -ي ب -ع-اصس-م-ة ال-و’ي-ة ت-ن-ظ-ي-م م-ائ-دة
مسستديرة حول السسلم والمصسالحة من تأاطير
م-ك-تب ت-ي-ب-ازة ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ية للدراسسات
ال-ف-لسس-ف-ي-ة ب-حضس-ور ج-م-ع غ-ف-ي-ر م-ن ال-ط-ل-ب-ة
ال-ج-ام-ع-ي-ي-ن وم-خ-ت-ل-ف أاط-ي-اف ال-م-ج-ت-مع تّم
الحديث من خÓلها عن عّدة قضسايا تعنى
بالتعايشس ونبذ الخÓفات السسلبية.

الدعوة إاŒ ¤سسيد لغة ا◊وار

برنامج ثري إلحياء اليوم العاŸي العيشش معا ‘ سسÓم بالبويرة
ع -ب-د ال-ق-ادر ج-ري-و وال-ع-رضس ال-ث-ان-ي ب-ع-ن-وان
الحارسس إاخراج عز الدين عبار.
وعلى مسستوى دار الثقافة كاتب ياسسين تم
تنظيم عديد اأ’نشسطة بداية بإاقامة معارضس
ل-ل-ف-ن ال-تشس-ك-ي-ل-ي ،م-ع-رضس ل-ل-فخار التقليدي،
وندوة حول المصسالحة الوطنية من تنظيم فرع
إات -ح -اد ال -ك -ت -اب ال -ج -زائ -ري-ي-ن .أام-ا ب-م-ك-ت-ب-ة
المطالعة العمومية فقد نظم معرضس للكتب
يضس-م م-ؤول-ف-ات ح-ول ال-م-وضس-وع ،م-ح-اضس-رت-ين
حول تقاليد التعايشس المشسترك والتعاون من
إالقاء اأ’سستاذين لحمر قادة وبن شساعة محمد
.ب -اإ’ضس -اف-ة إال-ى ت-ظ-ي-م أامسس-ي-ة شس-ع-ري-ة ل-ف-رع
الجاحظية.
ومن جهتها أاحيت الحماية المدنية اإ’حتفالية
حيث قامت تسسخير أاطباء الحماية المدنية
ل -ل -ق -ي-ام ب-ف-ح-وصس-ات ط-ب-ي-ة وصس-ح-ي-ة ل-ف-ائ-دة
مرضسى في المناطق النائية على غرار قرية

زليفة ،وزاوية وقرية د’هيم التابعين لبلدية
سسيدي حمادوشس بالتنسسيق مع رئيسس المجلسس
الشسعبي البلدي ،كما نظمت حملة التبرع بالدم
م -ن ط-رف أاع-وان ال-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة ل-ف-ائ-دة
ال -ج -رح-ى ع-ل-ى مسس-ت-وى سس-اح-ة أاول ن-وف-م-ب-ر
وسس -ط ال -م-دي-ن-ة ع-رضس م-خ-ت-ل-ف ال-نشس-اط-ات
والتدخÓت الخاصسة بقطاع الحماية المدنية،
احصس -ائ -ي -ات وصس -ور ل -ف -ائ -دة ال -م -واط -ي -ن -ي -ن
وتحسسيسسيهم بالوقاية من مختلف ا’خطار ،
فضس  Ó-ع -ن إاط Ó-ق ح -م-ل-ة ت-حسس-يسس وت-وع-ي-ة
ت -حضس-ي-را ل-م-وسس-م ا’صس-ط-ي-اف وا’سس-ت-ج-م-ام
وحملة مكافحة حرائق الغابات والمحاصسيل
ال-زراع-ي-ة وال-غ-رق ف-ي ا’ب-ار وال-ب-رك ال-م-ائية
لفائدة مراكز التكوين المهني.

بلعباسس :غنية شسعدو

بمناسسبة إاحياء اليوم العالمي للعيشس معا في
سسÓم سسطر برنامج ثري يواكب هذا الحدث
الهام والذي أاقرته اأ’مم المتحدة بمبادرة من
الجزائر والتى أاصسبحت رائدة في هذا المجال
أاي -ن أاصس -ب -حت م -ث -ا’ ف -ى ال -ت-ع-ايشس السس-ل-م-ى
والتقريب بين الفرقاء عبر العالم بتجسسيد لغة
الحوار بعيدا عن الحروب .وفي هذا السسياق
أاشسرف مصسطفى ليماني والي و’ية البويرة
على أاشسغال الندوة التى نظمت بدار الثقافة
علي زعموم بالبويرة .وفي كلمته نوه بالمبادرة
التى قامت بها الجزائر التي لقيت إاجماعا من
ط -رف ال -ع-دي-د م-ن ال-ب-ل-دان ف-ى ه-ي-ئ-ة اأ’م-م
المتحدة.
كما قال بأان الجزائر تسستحق اسسم بلد السسÓم

أ’ن- -ه- -ا ال -مصس -در ل -لسس Ó-م ب -فضس -ل السس -ي -اسس -ة
ال -ح-ك-ي-م-ة ل-رئ-يسس ال-ج-م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة بفضسل السسلم والمصسالحة وإاطفاء نار
الفتنة واسستتباب اأ’من والطمأانينة إالى جانب
جهود الجزائر في حل العديد من القضسايا
الدولية باسستعمال الدبلوماسسية بعيدا عن لغة
الحروب.
بدار البيئة نظمت عدة نشساطات والتى شسارك
فيها العديد من تÓميذ المؤوسسسسات التربوية
وذلك بتقديم رسسومات تجسسد فيها رسسومات
حول السسÓم.

ألبويرة :ع .نايت رمضسان

إاحياء اليوم العاŸي بورڤلة

إاطÓق تسسميـ ـ ـة «العيشش معا ‘ سسÓم»
عل ـ ـ ـى سساحـ ـ ـة ﬁط ـ ـة ترامـ ـ ـواي

ا’حتفال باليوم العاŸي للعيشش ‘ سسÓم

ندوات وتظاهرات ثقافية Ãيلة
أاشسرف صسباح أامسس والي ميلة أاحمد أاحمودة
زي -ن ال-دي-ن ب-ال-م-ك-ت-ب-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة
السسعيد وسسط مدينة ميلة على افتتاح فعاليات
ا’ح-ت-ف-ال ب-ال-ي-وم ال-ع-ال-م-ي ل-ل-ت-عايشس السسلمي
الذي اقرته ا’مم المتحدة يوم  16ماي من كل
عام باقتراح من الجزائر .وقد تم بالمناسسبة
غ -رسس شس -ج -رة زي -ت -ون أام -ام م -درسس -ة زي -ان-ي
السس -ع-ي-د وق-دمت ع-روضس ري-اضس-ي-ة ورقصس-ات
ف-ل-ك-ل-وري-ة ب-مشس-ارك-ة ق-ط-اع ال-ثقافة والشسباب
وال -ري -اضس-ة .و ا’ح-ت-ف-ال ت-ق-دي-م م-ح-اضس-رات
ح-ول ال-ت-ج-رب-ة ال-ج-زائ-ري-ة ف-ي م-ي-دان تعزيز
ثقافة السسلم والتعايشس بين الحضسارات وهو ما
تطرق اليه والي الو’ية خÓل افتتاحه لهده
المناسسبة بالمكتبة العمومية للمطالعة حيث
أاكد على ان الجزائر سستظل مثا’ يقتدى به

في مجال تحقيق المصسالحة الوطنية والسسلم
ا’جتماعي ونشسر ثقافة التسسامح بين أافراد
ال-م-ج-ت-م-ع وف-ق السس-ي-اسس-ة ال-رشس-ي-دة ل-ف-خ-ام-ة
رئيسس الجمهورية .كما أاشساد الوالي بجهود
الجزائر على المسستوى الدولي في ترسسيخ قيم
التسسامح وحسسن الجوار و لمسساهمة في حل
المشساكل بالطرق السسلمية .و قدم بالمناسسبة
ال -وزي -ر السس -اب -ق ال -دك-ت-ور بشس-ي-ر مصس-ي-ط-ف-ى
م -ح -اضس -رة ت -حت ع -ن -وان ال-ي-ق-ظ-ة ال-خ-ي-ري-ة
ت -ح -دث ف -ي -ه -ا مسس -ت -ق-ب-ل ال-ج-زائ-ر وال-ن-ظ-رة
ا’ي-ج-اب-ي-ة ل-ل-ط-اق-ة ال-ت-ي ت-زخ-رب-ه-ا ال-ج-زائ-ر
وفكرة ا’سستشسراف في المجتمع الجزائري.
وأالقى اأ’سستاذ هميرات عبد الرزاق من كلية
العلوم السسياسسية بجامعة الجزائر تحت عنوان
تكاملية التضسامن والعيشس بسسÓم تناول فيها

احتفلت و’ية معسسكر أامسس باليوم العالمي
للعيشس معا في سسÓم الذي دعت الجزائر إالى
Óنسس-ان-ي-ة أام-ام ه-ي-ئ-ة اأ’م-م
ت-رسس-ي-م-ه ع-ي-دا ل -إ
المتحدة ،وعرفت هذه الطبعة من مهرجان
ال -ي -وم ال -ع -ال -م -ي ل-ل-ع-يشس ف-ي سسÓ-م مشس-ارك-ة
ال- -ع- -دي- -د م- -ن ال- -ج- -م- -ع- -ي -ات وال -م -ن -ظ -م -ات
ال-ج-م-اه-ي-ري-ة ف-ي ت-ن-ظ-ي-م نشس-اط-ات م-خ-تلفة
أاشسرف عليها والي معسسكر محمد لبقى ،أاين
تم على مسستوى دار الثقافة العÓمة أابي رأاسس
الناصسري تنظيم معارضس للصسناعات التقليدية

وم-ؤول-ف-ات ت-اري-خ-ي-ة ح-ول اأ’م-ي-ر ع-ب-د القادر
رجل السسÓم واإ’نسسانية ،كما تم بالمناسسبة
إاطÓق قافلة العيشس بسسÓم وغرسس شسجرة
زيتون بسساحة عبد الحميد ابن باديسس..
من جهته والي معسسكر وخÓل إاشسرافه على
ا’ح-ت-ف-ا’ت ال-رسس-م-ي-ة ب-اليوم العالمي للعيشس
بسسÓ-م ،ق-ال أان ال-ج-زائ-ر ت-ف-ت-خ-ر ب-رج-ا’ت-ه-ا
ال -ذي-ن خ-ل-ف-وا أاث-ره-م ال-ب-ال-غ ع-ل-ى اإ’نسس-ان-ي-ة
بداية من اأ’مير عبد القادر الذي كرسس حياته
في خدمة العلم واإ’نسسانية وتتغذى اأ’مم من

التجربة الجزائرية الرائدة في مجال السسلم
وال -مصس -ال -ح -ة ال -وط-ن-ي-ة وال-ع-يشس بسسÓ-م ب-ي-ن
الشسعوب والتدخل ’نهاء النزاعات في العالم
ب -ال -ط -رق السس -ل -م -ي-ة واع-ت-م-اد م-ب-دا ال-ح-وار.
وتميزت ا’حتفا’ت بتنظيم عدة تظاهرات
م-وازي-ة وم-ن-ه-ا ت-ك-ري-م ال-ف-ائ-زي-ن في مسسابقة
ال -رسس -م ح-ول ث-ق-اف-ة ال-ع-يشس بسسÓ-م ب-ك-ل م-ن
المركز الثقافي ا’سسÓمي ودار الشسباب عبد
الحق بن حمودة وتكريم الفائزين في مسسابقة
أاحسس -ن ع -م -ل أادب -ي ب -ي -ن ط -ال-ب-ات ا’ق-ام-ات
الجامعية بميلة.

ميلةﬁ :مد بوسسبتة

معسسكر –تفي باليوم العاŸي للعيشش معا ‘ سسÓم

أاف-ك-اره ال-ت-ي ت-م-ي-زت ب-ال-تسس-ام-ح والحوار بين
اأ’ديان والحضسارات ،إالى غيره من الوطنيين
المخلصسين الذين مضسوا على نهج اأ’مير عبد
ال -ق -ادر ع -ل -ى غ -رار ال -م -ج-اه-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ال-ذي ي-ع-ت-ب-ر أاي-ق-ون-ة ل-لسسÓم بفعل
ح -ن -ك -ت -ه وق -ي -ادت -ه ال -رشس -ي-دة ل-م-ي-ث-اق السس-ل-م
وال -مصس -ال -ح-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ذي ي-ع-ت-ب-ر م-رج-ع-ا
Óنسسانية واأ’مم الراغبة في إافشساء السسÓم.
ل إ

معسسكر :أم أ.Òÿسس

أاط -ل -قت أامسش السس -ل -ط -ات اÙل-ي-ة ‘ إاط-ار
فعاليات إاحياء اليوم العاŸي «للعيشش معا ‘
سسÓ-م» ب-ورڤ-ل-ة تسس-م-ي-ة سس-اح-ة ﬁط-ة سسيد
روحو ﬁطة انطÓق خط ترامواي ورڤلة
باسسم سساحة «للعيشش معا ‘ سسÓم» وقد كانت
ه -ذه اÿط -وة Ãث -اب -ة ت -خ -ل -ي -د ل-ه-ذا ال-ي-وم
العاŸي وŸا يحمله ‘ طياته من أافكار نبيلة
’نسس-ان-ي-ة وسس-ع-ي-ا
وسس -ام-ي-ة تسس-ع-ى ÿدم-ة ا إ
’خر
لتكريسش ثقافة التعايشش بسسÓم مع ا آ
وت -ق -ب-ل-ه ك-م-ا أاك-د ع-ل-ي-ه وا‹ ال-و’ي-ة ع-ب-د
القادر جÓوي.

ورڤلة :إأÁان كا‘
شسمل جانب من فعاليات إاحياء اليوم العالمي
ال -ع -دي -د م-ن ال-نشس-اط-ات ع-ل-ى غ-رار ت-نصس-يب
المجلسس البلدي للتÓميذ على مسستوى مقر
ال -ب -ل -دي -ة ورڤ -ل -ة ،ك -م -ا ون -ظ-مت بسس-اح-ة دار
الثقافة مفدي زكرياء معارضس شساركت فيها

مختلف القطاعات بما فيها الثقافة ،الشسباب
وال -ري -اضس -ة ،السس -ي -اح -ة ،ال -ح -م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة،
الكشسافة اإ’سسÓمية ،الهÓل اأ’حمر ،جمعية
السسÓ-م-ة ال-م-روري-ة ،اأ’م-ن ال-وط-ني ،النشساط
ا’ج -ت -م -اع-ي ،وت-م ب-ال-م-ن-اسس-ب-ة أايضس-ا اف-ت-ت-اح
معرضس حول الطوابع البريدية تحت موضسوع
« م -ع-ا بسسÓ-م» وذلك ب-ال-ت-نسس-ي-ق ب-ي-ن مصس-ال-ح
م-دي-ري-ة ال-ث-ق-اف-ة وج-م-ع-ي-ة سسفراء ب Óحدود
وإاعطاء إاشسارة انطÓق إانجاز جدارية ترمز
لثقافة السسلم والمصسالحة الوطنية ،هذا فضسÓ
ع -ن نشس -اط -ات أاخ -رى اح -تضس -ن-ت-ه-ا ق-اع-ة دار
ال- -ث- -ق -اف -ة ع -ل -ى غ -رار م -داخ Ó-ت أ’سس -ات -ذة
ومهتمين وكذا عرضس مسسرحي حول «أارضس
سسÓم» لجمعية إاقرأا الثقافية ببلدية الحجيرة
ب- -اإ’ضس- -اف- -ة إال- -ى ق- -راءات ح- -ول ال -م -واط -ن -ة
وق -راءات شس-ع-ري-ة ح-ول ال-مصس-ال-ح-ة ال-وط-ن-ي-ة
وم -ي -ث -اق السس-ل-م وال-مصس-ال-ح-ة وه-ي ج-م-ي-ع-ه-ا
فعاليات نشسطها تÓميذ عدد من المدارسس.
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Üƒ` æ`÷G QÉ`ÑNGC
“Ôاسست ..موعد مع ا◊دث

«دإغمو‹» فضضاء روحي يؤوسضسس للصضلح ب Úإلناسس

’ تزال وعدة أاو زيارة الو‹ الصسالح «مو’ي عبد الله هيباوي « ،تشسهد على مدى
يوم Úمن كل سسنة وعلى مرور عشسرات السسن ،Úقيام ما يعرف عند عامة الناسش
بزيارة «داغمو‹» ،هذا ا’سسم التارقي اŸركب من كلمت( Úأاداغ) ومعناها (ا◊جرة)
و(مول )Úومعناها (بيضساء) نسسبة ÷بل صسغ ÒباŸنطقة  -قرية تقع غرب عاصسمة
’هقار على بعد حوا‹  45كلم ببلدية أابلسسة  ،-توافد عدد من اŸواطن Úمن
ا أ
ﬂتلف و’يات الوطن ،ترسسيخا لثقافة توارثها سسكان اŸنطقة واŸناطق اÛاورة،
‘ رسس-م وت-رسس-ي-خ صس-ورة واضس-ح-ة Ÿل-ت-ق-ى ي-ؤوسسسش ل-لصس-ل-ح ب Úال-بشس-ر ون-ب-ذ العداوة
وتأاكيد ضسرورة التعايشش بينهم ‘ سسلم وأامان.
“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
ه -ذه أل -ذك-رى أو أل-زي-ارة أل-ت-ي ت-ق-ام ت-خ-ل-ي-دأ
للشضيخ ألو‹ ألصضالح مولي عبد ألله هيباوي
بن سضيد ألوأ‘ (رحمه ألله) ،ألذي عرف ‘
ذلك أل -زم -ان ب -ورع -ه وت -ق -وأه ،ح-يث ك-ان م-ن
ألناسس أŸؤومن‡ ،Úا جعله يحظى Ãكانة
رف -ي -ع-ة ع-ن-د أل-ن-اسس خ-اصض-ة ط-وأرق م-ن-ط-ق-ة
ألهقار وباÿصضوصس قبيلة (أق غا‹).
‘ هذأ أإلطار ،أكد ألشضيخ عبد ألرحمان
برماكي ،أن مولي عبد ألله (رحمه ألله) Ÿا
أسضتقر به أŸقام Ãنطقة (أدأغ مول )Úونظرأ
Ÿا حظي به من مكانة عند ألسضكان بسضبب
Óم -ور،
رج- -اح -ة ع -ق -ل -ه ورؤوي -ت -ه ألسض -دي -دة ل  -أ
وبحضضور ألعلماء من أمثال (ﬁمد عبد ألله
أÿرأشضي ،سضيد أحمد ألف ،ÊÓسضيد ألبكاي )،
أصضبح قبلة ألسضكان خاصضة ‘ فكّ ألنزأعات
وإأصضÓح ذأت ألب Úب Úقبائل ألطوأرق ،حيث
ُعقد أجتماع وأسضسضوأ لصضلح ب Úألقبائل‘ ،
ذلك ألوقت‡ ،ا أدى بسضكان أŸنطقة ومنذ
ذلك ألوقت بجعل هذأ أŸكان ‘ أŸنطقة
يوم لقاء مرة ‘ ألسضنة تعبÒأ على أهمية
أŸب -ادرة أل -ت -ي ق -ام ب -ه -ا «م -ولي ع -ب -د أل -ل -ه
هيباوي» ،يضضيف عبد ألرحمان برماكي ،بعد

وف -اة ألشض -ي-خ م-ولي ع-ب-د أل-ل-ه ه-ي-ب-اوي سض-ن-ة
 1333ه -ج -ري ،ت -ب-ل-ورت ف-ك-رة ت-خ-ل-ي-د ه-ذه
ألذكرى بإاقامة «ألفا–ة وألصضدقة» بحضضور
أل-ع-ل-م-اء وأل-ن-اسس ،وم-ن-ه ج-ع-ل أل-ل-ق-اء مناسضبة
لتجاوز أي مشضكل أو أي شضيء ‘ صضبيحة
ألزيارة ومنه يصضفى ويتم ألصضلح و–ل جميع
أŸشضاكل ،ألنها حسضب (هيباوي ﬁمد) أحد
أحفاد مولي عبد ألله رحمه ألله ،ألهدف
منها كان فكّ ألنزأعات وإأقامة ألصضلح بÚ
ألناسس.
وما يعرف على ألزيارأت ‘ جميع ألبلدأن
أل -ت -ي Œرى ف -ي-ه-ا ،وج-ود ضض-ري-ح و‹ صض-ال-ح
يزوره ألناسس ،نظرأ لكرأماته ألتي شضهدت له
أو غÒها ،إأل زيارة مولي عبد ألله هيباوي،
ف -ال -زأئ -ر Ÿق -ر أل -زأوي -ة بـدأغ-م-و‹ يÓ-ح-ظ
أن -ع -دأم ألي ضض-ري-ح ،ف-ال-زأوي-ة حسضب ألشض-ي-خ
(عبد ألرحمان برماكي) ليسضت كغÒها من
أل- -زوأي- -ا أ◊دي- -ث- -ة ،ف- -ه- -ي ق- -ب- -ل- -ة أل- -ف -ق -رأء
وأÙتاج ÚوأŸسضاك Úبكل ما بها من مال أو
لباسس أو سضكن ،فهي ل –توي على باب منذ
 1945بعد أن قام مولي عبد ألرحمان أبن
مولي عبد ألله رحمهما ألله بخلعه من أجل
أن ت- -ك- -ون ق- -ب- -ل -ة ل -ك -ل ﬁت -اج و‘ أي وقت،
وقيامها كل سضنة ‘ هذأ ألوقت أÙدد لها

إأ‰ا ه -و أع -ت-ب-اره-ا صض-دق-ة ب-ال-درج-ة أألو،¤
فبحلول وقت ألزيارة تشضهد أŸنطقة توأفدأ
كبÒأ لسضكان عدة مناطق من ألوطن ،حيث
تعرف تÓوة ألقرآأن ألكر Ëوحلقات ألذكر
وأل -دروسس أل-دي-ن-ي-ة وأل-ت-حسض-يسض-ي-ة م-ن ط-رف
›موعة من أŸشضايخ وألعلماء ،وهذأ بدءأ
م- -ن ي- -وم أÿم- -يسس وإأ ¤غ- -اي- -ة م- -غ -رب ي -وم
أ÷معة ،أين يتّم تأادية صضÓة أŸغرب وختمت
أل- -ق -رآأن أل -ك -ر Ëوإأق -ام -ة أل -ف -ا–ة وأل -دع -اء
وألتضضرع إأ ¤ألله ،وهذأ ذكرى وتخليدأ للو‹
ألصضالح مولي عبد ألله هيباوي ،وبحلول سضنة
 1978حسضب ألشضيخ برماكي وبرأي من مولي
ع -ب -د أل -ل -ه ،ألشض -ي -خ م -ولي ع -ب -د أل -رح -م -ان
رح -م -ه -م -ا أل -ل-ه ،أصض-ب-حت أل-ذك-رى م-زدوج-ة
ت -رح -م-ا ع-ل-ى م-ولي ع-ب-د أل-ل-ه وك-ذأ شض-ه-دأء
م -ع -رك -ة ت-ن-يسض-ا سض-ن-ة  1905ضض-د أŸسض-ت-عمر
أل- -ف- -رنسض -ي ،إأ ¤أن أصض -ب -حت ذك -رى ث Ó-ث -ي -ة
بالÎحم على شضهدأء حرب ألتحرير أÛيدة.
على هامشس وعدة دأغمو‹ ،وخÓل أليومÚ
ت-ق-ام ح-فÓ-ت ف-ل-ك-ل-وري-ة م-ن ألÎأث ألشض-ع-بي
أÙل -ي أل -ذي ت -زخ -ر ب-ه أŸن-ط-ق-ة ،ف-تشض-ه-د
سضاحاتها رقصضة (أإليصضارأ) وألتي يقوم فيها
أل-رج-ال ب-ال-رقصس أل-ف-ل-ك-ل-وري ب-ال-عصض-ي ع-لى
إأي- -ق -اع -ات أل -ط -ب -ل ،و‘ ن -فسس أل -وقت ت -ق -ام
رقصضات (ألÈزأنة) أو(ألبارود) وهي رقصضات
على إأيقاع ألطبل وكذأ ›موعة من أ◊فÓت
ألفلكلورية ألتي تبدأ مع بدأية ألزيارة وإأ¤
غاية أذأن أŸغرب ليوم أ÷معة.
ومع وقت ما بعد صضÓة ألعصضر من أليوم ألثاÊ
للتظاهرة ،يتوأفد كل ألزأئرين إأ ¤أŸصضلى
ألذي يتوسّضط ألقرية ،أين يتمّ إألقاء ألدروسس
أل -دي -ن -ي -ة وخ -ت-م أل-ق-رآأن أل-ك-ر Ëوك-ذأ ق-رأت
ألفا–ة وألدعاء لله Ãا يصضلح ألعباد وألبÓد،
دأع Úألله بضضرورة ألتآاخي وألتعايشس فيما
ب Úكل ألناسس ونبذ أÓÿفات وألعدأوة ألتي
من شضأانها أن تفرق ب Úألبشضر ،عسضى أن يكون
رجل ب Úألناسس مسضتجاب ألدعوة ،متفرقÚ
على أمل ألعودة ‘ ألسضنة أŸقبلة.
وت- -ب- -ق- -ى زي- -ارة أو ذك- -رى م -ولي ع -ب -د أل -ل -ه
بدأغمو‹ ،إأحتفال ديني روحي بطبوع ثقافية
سُض -ن -ة سض -ن -وي-ة ل-دى سض-ك-ان م-ن-ط-ق-ة أأله-ق-ار،
يشضاركهم فيها ﬂتلف علماء وسضكان ألوطن،
ي-ت-ذك-رون م-ن خÓ-ل-ه-ا سض Òوط-رق أسضÓ-ف-ه-م
ألسض - -اب - -قﬁ ،Úسضسض Úأألج - -ي - -ال أل- -ق- -ادم- -ة
بضضرورة أإلقتدأء بطرق من سضبقوهم ‘ كيفية
ألتعايشس مع بعضضهم ألبعضس ‘ سضلم وأمان.

العيشش معا ‘ سسÓم ..عينات من ا÷نوب

إطÓق حمامة بيضضاء كرمز للتسضامح وإلقبول باآلخر ببسضكرة

–ت-ف-ل ع-روسش ال-زي-ب-ان و’ي-ة بسس-ك-رة على
غ -رار ب -اق -ي و’ي -ات ال -وط -ن ب -ال-ي-وم ال-ع-اŸي
للعيشش بسسÓم ،والذي يحمل ‘ أاول طبعة له
’م-ن-ي والتنموي ببÓدنا،
ن-ك-ه-ة ا’سس-ت-ق-رار ا أ
ح -يث سس ّ-ط -رت و’ي-ة بسس-ك-رة ب-رن-ا›ا ث-ري-ا
لÓحتفال با◊دث أاشسرف عليه وا‹ الو’ية
السس -ي-د اح-م-د ك-روم ،ح-يث ّ” غ-رسش شس-ج-رة
ال -زي -ت -ون ب -ال -و’ي -ة ك -ع -رب -ون ع-ل-ى السسÓ-م
’خر وŒاوز كل اÓÿفات
والوفاء وقبول ا آ
ب Úا÷زائري.Ú
بسسكرةŸ :وشسي حمزة

كما “يزت ألحتفالت ببسضكرة بإاطÓق بالونات
بيضضاء وحمامة بيضضاء كرمز
ل- -لسضÓ- -م ودع- -وة ل- -ل- -م- -ح -ب -ة
وأل-تضض-ام-ن ب-ه-دف نشض-ر ق-ي-م
ألتسضامح وألتكافل ب Úسضكان
ولية بسضكرة ،وذلك بحضضور
أŸئ -ات م -ن سض-ك-ان أŸدي-ن-ة،
خ -اصض -ة تÓ-م-ي-ذ أŸؤوسضسض-ات
ألÎبوية.
ك- - -م- - -ا أح- - -تضض- - -نت ق- - -اع- - -ة
ألجتماعات ألكÈى بالولية
ب- -ج- -انب م -ت -ح -ف أÛاه -د
ألعديد من ألنشضاطات ألثقافية وألÎفيهية وألعلمية،
على غرأر أفتتاح معرضس للصضور حول أŸصضا◊ة
ألوطنية ألتي بادر بها رئيسس أ÷مهورية ألسضيد عبد
” إألقاء ﬁاضضرة حول دور
ألعزيز بوتفليقة ،كما ّ
ألتنشضئة أإلجتماعية ‘ تعزيز قيم أŸوأطنة عند

ألطفل ونشضر قيم ألتسضامح من طرف ألدكتورة بن
جديدي سضعاد من جامعة ﬁمد خيضضر ببسضكرة،
Óم -ام شض -ي -خ -اوي ﬁم -د ح -ول
أع -ق -ب -ه -ا ت -دخ -ل ل  -إ
أŸن- -اسض- -ب -ة وأل -ذي ت -ط ّ-رق ل -دور أإلسض Ó-م ‘ نشض -ر
ألتسضامح ع Èألعصضور ،مؤوكدأ على أهمية ألتصضالح
مع أآلخر ونبذ ألعنف وألتطّرف من أجل ألعيشس معا
”
بسضÓم ‘ وطن يحتضضن أ÷ميع كا÷زأئر .وقد ّ
باŸناسضبة تكر Ëرمزي لرئيسس أ÷مهورية نظ Òما
قدمه للجزأئر من مبادرأت تصضالح وتسضامح ،وقد
كانت ألحتفالت باليوم ألعاŸي للعيشس معا بسضÓم
ف -رصض -ة ل -ك -ل أط -ي -اف أÛت -م-ع أŸد Êأل-بسض-ك-ري
لتنظيم عدة نشضاطات وتظاهرأت ﬂتلفة أشضÎكت
جميعا ‘ هدف وأحد وهو نشضر ألسضÓم وألتسضامح
ب Úأ÷زأئري.Ú
ب - -دوره وأ‹ بسض - -ك - -رة أح- -م- -د
ك -روم ،أك -د ع -ل -ى أÛه-ودأت
أل- -ك- -بÒة أل -ت -ي ب -ذل -ه -ا رئ -يسس
أ÷م -ه -وري-ة ‘ ت-رق-ي-ة م-ي-ث-اق
ألسض- -ل- -م وأŸصض- -ا◊ة ،م -ث -م -ن -ا
م -ب -ادرة أ÷زأئ-ر أل-ت-ي ت-ب-ن-ت-ه-ا
منظمة أأل· أŸتحدة وأقرت
ألـ 16م -اي م -ن ك-ل سض-ن-ة ي-وم-ا
عاŸيا للعيشس بسضÓم ،مشضيدأ
ب- - -ك- - -ل م - -ا –ّق - -ق ‘ ع - -ه - -د
ألرئيسس.
من جهتهم موأطنو بسضكرة أكدوأ لنا تبنيهم ÿيار
أ◊وأر وألسض Ó-م ك -ح-ل ل-ك-ل أŸشض-اك-ل ول-ت-ج-اوز ك-ل
أل-ع-ق-ب-ات ،خ-اصض-ة وأن أ÷زأئ-ري Úم-ع-روف-ون ب-ق-يم
أل-تسض-ام-ح وأل-تصض-ال-ح ،أألم-ر أل-ذي ي-ج-ع-ل ف-ع Ó-م-ن

الدكتور عبد اÛيد
رمضسان لـ«الشسعب»:

إ÷زإئر مرجعية
‘ صضناعة إلسضÓم

ت-عّ-د م-ب-ادرة اح-ت-ف-اء ال-ع-ا ⁄باليوم
ال -ع -اŸي «ل -ل-ع-يشش م-ع-ا ‘ سسÓ-م» ك-م-ا
يراها الدكتور عبد اÛيد رمضسان
أاسس -ت -اذ ال -ع-ل-وم السس-ي-اسس-ي-ة ب-ج-ام-ع-ة
ورق - -ل - -ة Ãث - -اب- -ة خ- -ط- -وة ت- -ع- -كسش
اعÎاف ال -ع -اÃ ⁄سس -ع-ى ا÷زائ-ر ‘
ت -ع -م -ي -م ق -ي -م ال-تسس-ام-ح واŸصس-ا◊ة
وال - -ع- -يشش اŸشسÎك ،ان- -طÓ- -ق- -ا م- -ن
Œرب -ت -ه -ا ال -رائ -دة ‘ إارسس -اء ال -وئ -ام
اŸد ÊواŸصسا◊ة الوطنية.
ورقلة :إاÁان كا‘
وأوضض- -ح أŸت- -ح- -دث ،أن ق- -ب -ول أŸب -ادرة
أ÷زأئ- - -ري- - -ة ه- - -و ت- - -ث - -م Úل - -ل - -ج - -ه - -ود
أل-دي-ب-ل-وم-اسض-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة ،أل-ت-ي ع-ك-فت
ع-ل-ى أل-تسض-وي-ة ألسض-ل-م-ي-ة ل-ع-ديد أألزمات،
بعيدأ عن أي تدخل عسضكري ،وأضضاف أن
أل -دي -ب -ل -وم -اسض -ي -ة أ÷زأئ-ري-ة “ّك-نت م-ن
تسضوية ألكث Òمن ألنزأعات ،كتوصّضلها إأ¤
إأبرأم ألتفاق أ◊دودي ب Úألعرأق وإأيرأن
ب -ا÷زأئ -ر سض-ن-ة  ،1975و–ري -ر أل -رع-اي-ا
أألم- -ري- -ك -ي ÚأÙت -ج -زي -ن بسض -ف -ارت -ه -م
بطهرأن عام  ،1981وإأبرأم أتفاق ألسضÓم

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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يعد إاطارا منظما لÎسسيخ ثقافة السسلم

إŸطالبة بتأاسضيسس ›لسس أإعيان لولية تندوف

Ãناسسبة اليوم العاŸي للعيشش معًا ‘ سسÓم ،وبحضسور السسلطات اÙلية بالو’ية،
أاشسرف وا‹ تندوف على تكر ËعائÓت ضسحايا اŸأاسساة الوطنية ضسمن احتفالية
خاصسة أاقيمت باŸناسسبة احتضسنتها اكمالية «قدوم عثمان» ،كما ”ّ غرسش اأشسجار
الزيتون وتسسمية احدى السساحات العمومية بالو’ية باسسم سساحة السسÓم.
تندوف :عويشش علي
على أ◊رب أليرأنية ألعرأقية ‘ ثمانينات
ألقرن أŸاضضي ،كما كان للجزأئر ألدور ألبارز
أŸن-اسض-ب-ة أل-ت-ي ج-اءت ل-ل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ح-رصس ‘ إأي -ق -اف آأل -ة أ◊رب أل -دأئ-رة ب Úج-ي-ب-وت-ي
أ÷زأئ -ر أل -دأئ -م ع -ل -ى غ -رسس ث -ق-اف-ة ألسض-ل-م وإأريÎيا ،ناهيك عن مسضاعيها أ◊ثيثة لوقف
وأسضتتباب أألمن ب Úشضعوب أŸعمورة ،شضهدت ألصضرأع ألدأئر ب Úأألشضقاء ‘ ليبيا ،موضضحًا
تنظيم معرضس مشضÎك بﬂ Úتلف مصضالح بأان مؤوسضسضة أŸسضجد بولية تندوف تسضهم
أألمن وأ◊ماية أŸدنية إلبرأز دورها ‘ أدأء بشضكل كب ‘ Òتكريسس مبدأ ألسضلم وضضرورة
وأجبها ‘ تقد Ëأحسضن أÿدمات للحفاظ ألتعايشس ألسضلمي ونشضر هذه أŸفاهيم ألتي
على أمن أŸوأطن و‡تلكاته ،كما أسضتمعت Œعل كل أطياف أÛتمع أ÷زأئري تتعايشس
ألسض- -ل- -ط- -ات أÙل- -ي- -ة وتÓ- -م- -ذة أŸؤوسضسض- -ة مع أآلخر من خÓل ألدروسس ألتحسضيسضية ألتي
Ùاضضرة من إألقاء ألسضتاذة «كيحل حبيبة» أنطلقت منذ أسضبوع ع Èكافة مسضاجد ألولية
ح -ول ت -ن -م-ي-ة أ◊سس أŸد Êوت-رسض-ي-خ ث-ق-اف-ة ل-ل-ت-ن-وي-ه ب-أاه-م-ي-ة ه-ذأ أŸب-دأ ل-ل-ح-ف-اظ ع-لى
ألسضلم وأŸصضا◊ة وألعيشس معاً ‘ سضÓم ‘ أل -وح -دة أÛت -م-ع-ي-ة ‘ ظ-ل م-ا ُي-ح-اك ضض-د
ظ -ل ألحÎأم أŸت -ب -ادل ،وه -ي م -ب-ادرة لقت أ÷زأئر من مكائد ،وأردف أŸتحدث قائًÓ
أسض-ت-حسض-ان أل-تÓ-م-ي-ذ وأألسض-رة ألÎب-وي-ة ألتي أن دع -وة أ÷زأئ -ر ل -لسض -ل -م أل -ع -اŸي ل ي-ع-ن-ي
شض -اركت ‘ أل -ت-ظ-اه-رة ب-ت-ن-ظ-ي-م أل-ع-دي-د م-ن ألقضضاء على ألصضرأعات أŸسضلحة فحسضب ،بل
ألفعاليات أ÷وأرية ،وعلى هامشس ألتظاهرة ي -ت -ع -دأه أ ¤م -ط -ال -ب -ة أ÷زأئ -ر ‘ أÙاف -ل
نّ- -وه «م -الك ب -رأح» م -دي -ر ألشض -ؤوون أل -دي -ن -ي -ة أل-دول-ي-ة بضض-رورة ت-وف Òأل-ع-دأل-ة ألق-تصض-ادية
وأألوق -اف ل -ولي -ة ت-ن-دوف ب-ال-دور ألق-ل-ي-م-ي وألجتماعية لشضعوب ألدول ألنامية ،من جهة
وألدو‹ ألكب Òألذي لعبته وتلعبه أ÷زأئر ‘ أخ -رى أك -د «سض -ا ⁄ب -وح -ج-ر» رئ-يسس أŸك-تب
ف ّضس ألكث Òمن ألنزأعات أŸسضلحة ب Úألدول أل-ولئ-ي ل-ل-م-ن-ظ-م-ة أ÷زأئ-ري-ة للعمل أÒÿي
إأÁاناً منها بضضرورة نشضر ألسضلم وغرسس مبدأ وألنسضا Êألتي ُتعنى بإاصضÓح ذأت ألب ،Úأن
ألتعايشس ألسضلمي ب Úألفرقاء ،مؤوكدأً على أن أÛتمع ألتندو‘ يعيشس ‘ قدر كب Òمن
أ÷زأئر كانت ألسضباقة ‘ إأصضدأر ترسضانة من أل -ت -آال -ف وأل-تسض-ام-ح ب Úك-ل م-ك-ون-ات-ه ب-فضض-ل
أل- -ق- -وأن Úوألت- -ف- -اق- -ي -ات أل -دأع -ي -ة ل -لسض -ل -م «ألسضتقرأر أألمني وألقتصضادي» ألذي تعيشضه
وأŸصضا◊ة ألوطنية أمتدت نتائجها أليجابية أل -ب Ó-د ب -فضض -ل ألسض -ي -اسض -ة أ◊ك -ي-م-ة ل-رئ-يسس
أ÷مهورية ،وأضضاف أŸتحدث أن ألكث Òمن
ب Úإأثيوبيا وإأرثÒيا ‘ ديسضم،2000 È
أŸشضاكل ألجتماعية ‘ ألولية ل تصضل أ¤
Ú
بعد حرب أسضتمرت أك Ìمن عام Úب
أروقة أÙاكم بل يتّم ألتصضدي لها من طرف
هذين ألبلدين من ألقرن أإلفريقي.
أعضض -اء أŸن -ظ -م -ة وب -عضس أل -ع -ق Ó-ء وح -ل -ه-ا
ه- -ذأ وأح- -تضض- -نت أ÷زأئ -ر أل -ع -دي -د م -ن
ب -ال-ط-رق ألسض-ل-م-ي-ة وب-الÎأضض-ي ب Úأÿصض-وم،
جولت أŸفاوضضات ب Úألفرقاء أŸاليÚ
وهي ميزة ـ يضضيف أŸتحدث  -نابعة من
أفضضت إأ ¤أŸصضادقة ما ب Úسضنة ،2015
تقاليد أŸنطقة وأعرأفها وهي صضفة متوأرثة
على أتفاق ألسضلم وأŸصضا◊ة ‘ ما‹،
ع Èأألج- -ي- -ال أŸت- -ع- -اق- -ب- -ة ،وأع- -رب أألمÚ
ك -م -ا أسض -ت -ق -ب -لت أل-ع-دي-د م-ن أŸسض-ؤوولÚ
ألولئي للمنظمة عن قلقه من غياب «›لسس
أل -ل -ي -ب -ي Úم -ن ج -م -ي-ع ألن-ت-م-اءأت قصض-د
ألع -ي -ان أل -ولي -ة» رغ -م أل -دع -وأت أŸت -ك ّ-ررة
ا
تقريب أطرأف ألنزأع ‘ ليبيا ،ودعمه
لسضتحدأث هذأ ألصضرح Ÿا له من دور كب‘ Ò
ل -ل -مصض -ا◊ة وتسض -وي-ة أألزم-ة أل-ل-ي-ب-ي-ة م-ن
أÙافظة على مكسضب أألمن ألذي تعيشضه
خÓل حوأر سضياسضي شضامل.
أل -ولي -ة ،م -ؤوك -دأً ع -ل -ى أن وج -ه -اء أŸن -ط-ق-ة
ا
ه
ت
ر
ض
ش
ا
ب
ي
ت
ل
وت -ق -وم م -ب-ادرأت ألسضÓ-م أ
وعقÓئها يقومون Ãجهودأت جبارة ‘ هذأ
ز
ي
ز
ع
ل
أ
د
ب
ع
س
أ÷زأئ -ر ‘ ع -ه -د أل -رئ-يس
ألطار غ Òأنها تبقى مبادرأت فردية –تاج
بوتفليقة كما ذكر ﬁدثنا على «أ◊ياد
أ ¤أŸزي-د م-ن أل-ت-ن-ظ-ي-م وأل-ت-أاط Òأل-رسض-م-ي
أإليجابي» أي عدم تأاييد أي طرف على
ضض- -م- -ن ›لسس م -عÎف ب -ه .وأضض -اف «سض -ا⁄
حسض -اب أل -ط -رف أآلخ -ر ،ول -ك-ن ت-ق-وم ‘
بوحجر» أن أŸوأسضم ألدينية وألثقافية على
ا
ن -فسس أل -وقت ع -ل -ى م -ن -اصض -رة أل -قضض -اي -
غ-رأر م-ع-روف «ألشض-ي-خ سض-ي-دأح-م-د أل-رقيبي»
ألعادلة على رأسضها ألقضضية ألفلسضطينية
وموسضم «جاكن أألبر» وموسضم سضيدنا «بÓل بن
وقضض-ي-ة ألصض-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة وت-رتكز أيضضا
رباح» وغÒها من أŸناسضبات ألتي تقام سضنويًا
ع-ل-ى ‚اع-ة أŸق-ارب-ة ألشض-ام-ل-ة أل-ق-ائ-مة
ب -ال -ولي-ة وي-حضض-ره-ا أل-ع-دي-د م-ن أŸوأط-نÚ
على ثÓثية أ◊وأر ألسضياسضي ،وألتنسضيق
رسضخت مبدأ ألتعايشس ألسضلمي ‘ أŸنطقة
أألمني ،وألتنمية أŸسضتدأمة ،حيث ل أمن
وسض- -اه- -مت بشض- -ك- -ل ك- -ب ‘ Òأل- -قضض- -اء ع -ل -ى
بدون تنمية ول تنمية بدون أمن.
أل-ف-رق-ات ألج-ت-م-اع-ي-ة وأل-قبلية ووضضعت حّد
ن
أ
ا
م
ك
وأختتم أألسضتاذ حديثه بالقول،
ل-ل-ك-ث Òم-ن «أألف-ك-ار أل-رج-ع-ي-ة» أل-دأع-ي-ة إأ¤
¤
إ
أ
ى
ع
ض
س
هناك أطرأف ظاهرة وخفية ت
أل -ت -عصضب ل -ل -ق -ب -ي -ل-ة ع-ل-ى حسض-اب أŸصض-ل-ح-ة
إأث -ارة أل -ف Ïوأف -ت-ع-ال أألزم-ات وت-خ-وضس
ألعامة ،وكشضف أŸتحدث أن بعضس ألعادأت
حروبا من أجل ذلك ،فإان ألسضÓم أيضضا
أ◊م -ي -دة ب -اŸن-ط-ق-ة ع-ل-ى غ-رأر «ت-ارزي-فت»
ى
كا◊رب له جيوشس وخطة وأهدأف ،فعل
و»ألتعركيبة» شضكلت حلقة أخرى من حلقات
م
ه
صضانعي ألسضÓم ‘ ألعا ⁄أن تكون ل
أل -ت -ك-اف-ل ألج-ت-م-اع-ي ب Úأط-ي-اف أÛت-م-ع
ب- -دوره- -م ه -ذه ألآل -ي -ات ،ح -ت -ى ي -ن -تصض -ر
وعززت أوأصضر أÙبة وألرأفة ب Úمكونات
ألسضÓم ،ويعيشس أ÷ميع ‘ أمن وسضÓم.
أÛتمع بولية تندوف.
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الزوايا جسشور للتواصشل ب Úأافراد اÛتمع

نعمة اأ’من

ﬁاربة كل الغلو والتطرف
لطار
تشش Òالكث Òمن اŸراجع إا ¤أان دور الزوايا  ⁄يكن يوما منحصشرا ‘ تلق Úعلوم الدين والفقه والششريعة وحسشب ،بل Œاوز ذلك إا ¤التأاث Òبششكل كب ‘ Òا إ
لخر والنفتاح عليه ،انطÓقا من ترسشيخ وإارسشاء فكرة التعايشش معا ‘
الجتماعي بكل أاطيافه وبكل ما يحمله من اختÓف ع Èإارسشاء فكر التعايشش ‘ سشÓم وتقبل ا آ
ل النزاعات ب ÚاŸتخاصشم ÚوإاصشÓح ذات الب Úوإاطفاء نار الفتنة وﬁاربة كل أاششكال العنف والتطّرف وكذا العمل على تكريسش فكرة
سشÓم .ومن خÓل اŸسشاهمة ‘ ح ّ
التضشامن الجتماعي ‘ أاوسشاط اÛتمع.

ورقلة :إاÁان كا‘
وق -د سص -اه -مت أل -زوأي-ا أل-ت-ي أسص-ت-ط-اعت
إأثبات حضصورها ‘ ألوسصط أ’جتماعي
ألذي تؤوثر فيه من تقوية جسصور ألتوأصصل
ب Úأف -رأد أÛت -م -ع وأإ’ب -ق -اء ع-ل-ى ب-اب
أ◊وأر مفتوحا ◊ل ﬂتلف أÓÿفات
وأل -ن -زأع -ات ت-ك-ريسص-ا وŒسص-ي-دأ ◊ق-ي-ق-ة
دوره- -ا ‘ أÙي- -ط أ’ج -ت -م -اع -ي أل -ذي
يتعدى ألعناية وأ’هتمام با÷انب ألديني
وألعقائدي وألروحي فقط ،وهذأ ما أتفق
ف- -ي- -ه ك- -ل م- -ن ‡ث -ل أل -زوأي -ة أل -ق -ادري -ة
ب- -ا÷زأئ- -ر وع- -م- -وم إأف- -ري- -ق- -ي -ا ب -ورق -ل -ة
بالرويسصات عبد ألرؤووف حسصا Êو‡ثل
ألزأوية ألتيجانية بتماسص Úعبد ألسصÓم
جغوأن ‘ حديث لـ»ألشصعب».
وتتوضّصح أهمية هذأ ألدور ـ حسصبهما ـ من
خ Ó- -ل أل - -ت - -غ - -ل- -غ- -ل ‘ دأخ- -ل أÙي- -ط
أ’ج -ت -م-اع-ي ﬁل-ي-ا وأŸب-ادرة ب-ال-ت-دخ-ل
لتجاوز أي خÓفات وإأصصÓح ذأت ألبÚ
ب ÚأŸت- -خ- -اصص- -م Úسص -وأء ‘ أÒŸأث أو
غÒها من ألقضصايا ألتي تزرع أأ’حقاد بÚ
أل -ن -اسس وأأ’م -ث -ل -ة ‘ ه-ذأ ألصص-دد ك-ثÒة،
ح-يث “ّث-ل أل-زوأي-ا ﬁل-ي-ا وأل-ت-ي ي-ت-ع-دى
دوره- -ا إأ ¤أ÷انب أإ’ق- -ل- -ي -م -ي وأل -دو‹
أحيانا وجهة للعديد من أŸوأطن Úألذين
يرغبون ‘ ف ّضس مشصاكلهم وإأيجاد حلول
ل -ه -ا ،وإأط -ف -اء ن -ار أل -ف -ت -ن -ة ب Úأل-ع-روشس
وأل -ق -ب -ائ -ل أŸت -خ -اصص -م-ة وذلك ب-ت-وح-ي-د
صصفوفهم وأ’نطÓق ‡ا يجمعهم بعيدأ
عن أختÓفاتهم وما يفرقهم ويشصتتهم ‡ا
سص - -م - -ح ل - -ل - -زوأي - -ا Ãوأك - -ب - -ة ت - -ط- -ورأت
أÛت -م -ع -ات وح -ت-ى أن-وأع أÓÿف-ات ‘
أوسصاطها ألتي أصصبحت ترتبط بالعديد
من أأ’مور أ◊ياتية أ◊ديثة وألتي كرسصها
غ-ي-اب أل-وأزع أل-دي-ن-ي وأل-ت-حصص-ن ب-ت-عاليم
ألدين أإ’سصÓمي ،حسصب ما أتفق عليه.
ومن هنا أبرز أŸتحدث باسصم ألطريقة
أل -ق -ادري -ة ب -ال -زأوي -ة أل-ق-ادري-ة ب-ا÷زأئ-ر
وع -م -وم إأف -ري -ق -ي-ا ب-ورق-ل-ة ع-ب-د أل-رؤووف

حسصا ،Êأن ألزوأيا كانت حاضصرة بقوة ‘
حّل ﬂتلف ألنزأعات وقطع ألطريق على
ألعديد من بؤور ألفﬁ Ïليا و‘ دأخل
ألوطن وحتى ‘ خارجه من أجل تقبل
أآ’خر باختÓفه وألتعايشس معه ‘ سصÓم،
مشصÒأ إأ ¤أن ألزوأيا أليوم تسصاهم ‘
إأط -ف -اء ن -ار أل -ف -ت -ن -ة أل -ت-ي ت-ث-ار ح-ت-ى ‘
وسصائط ألتوأصصل أ’جتماعي وألتي تؤودي
إأ ¤خلق ألعديد من أŸشصاكل وأأ’حقاد
ب Úألناسس ،حيث يعّد ترسصيخ فكر ألعيشس
بسصÓ- -م م -ع أآ’خ -ر م -ن فضس ل -ل -ن -زأع -ات
وإأصصÓ- -ح ل- -ذأت أل- -ب Úوإأفشص- -اء ل- -لسصÓ- -م
وألدعوة إأ ¤لÓسصتقرأر وأأ’مان ـ كما ذكر
ـ أهم مبادئ ألتصصوف فهي دعوة أبينا
إأبرأهيم عليه ألسصÓم.
و‘ حديثه عن أŸبادرأت ألتي تقدمت
بها ألزأوية أ’جل ف ّضس أŸنازعات ،فقد
أكد على أنها عديدة ويصصعب حصصرها
أ’ن مقاد Ëألطريقة ألقادرية منتشصرة ‘
كل ربوع ألوطن ،إأذ ’ توجد دشصرة أو دوأر
أو قرية أو مدينة إأ’ وفيها ‡ثل ألطريقة
ألقادرية وعندما يكون نزأع ‘ منطقته
يعا÷ها مباشصرة ويفضس ذلك أأ’مر ألذي

أخ- -ت- -ل- -ف ف -ي -ه ،م -ع -ت -م -دأ ‘ ذلك ع -ل -ى
أإ’خÓصس ‘ ألنية ‘ ألعمل وأن يكون
ه- -ذأ أل- -ع- -م- -ل ل- -وج -ه أل -ل -ه ت -ع -ا ،¤وأم -ا
أ◊يثيات فكل حالة وما تتطلبه من أمور
لتتم ألعملية بنجاح ،مضصيفا أن أحدأث
غ- -ردأي- -ة ك- -انت م- -ن ب Úأه- -م ت -دخ Ó-ت
ألزأوية إ’خماد إ’خماد نار ألفتنة وتقوية
أللحمة ب Úأفرأد أÛتمع ألوأحد.
ومن جهته ،أوضصح ‡ثل ألزأوية ألتيجانية
بتماسصﬁ Úمد ألبشص Òبن جغوأن أكد
ع- -ل- -ى أن- -ه ’ب- -د أن ن- -ع- -رف أن أل -نسص -ي -ج
أ’ج- -ت- -م- -اع- -ي ‘ شص -م -ال إأف -ري -ق -ي -ا و‘
أ÷زأئر مبني على ألزوأيا ألتي تعّد ركيزة
نظام ‘ ألنسصق أ’جتماعي ،وأن لها دورأ
ك- - -بÒأ ‘ أ◊ف- - -اظ ع- - -ل- - -ى أل - -ت - -ع - -ايشس
أ’ج- -ت- -م- -اع- -ي ،أ’ن أل -زوأي -ا ت -ع -ت -م -د ‘
مصصادرها على ألكتاب وألسصنة ألنبوية كما
وترأعي أŸصصلحة ألعامة ألتي تعّد ترجمة
Óحكام أŸؤوكدة على أهمية
وأسصتنباطا ل أ
أل- -ع- -يشس ‘ سصÓ- -م م -ن خ Ó-ل أل -ت -ع -ام -ل
وأل-ت-ع-ايشس وأل-ت-وأصص-ل م-ع أآ’خ-ر وأل-بحث
ع -ن ق -اسص -م مشصÎك ي -ج -م -ع -ن -ا ب -ه ،وه-و
منطلق فكر ألزأوية ألتيجانية ـ كما أوضصح

ـ وألتي لديها تأاث ‘ Òألوسصط أ’جتماعي
ألذي تتوأجد به من خÓل شصعارها ألذي
ي -ن -ادي ب-ه ألشص-ي-خ أل-دك-ت-ور ﬁم-د أل-ع-ي-د
ألتيجا Êوألذي يرّدد دأئما ما قاله جده
مؤوسصسس ألزأوية ألتيجانية بتماسص Úحيث
يقول« :ليسس ‹ عدو أإ’ ألشصيطان» ،وهي
م -ن -ط -ل -ق -ات إأنسص -ان -ي -ة أ’ن أإ’نسص-ان-ي-ة ‘
ألنهاية هي ألقاسصم أŸشصÎك ب Úجميع
ألبشصر.
وهنا أشصار ﬁدثا إأ ¤أن أإ’سصÓم دخل
إأﬂ ¤ت- -ل- -ف رب- -وع أل- -ع- -ا ⁄ع- -ن ط -ري -ق
أل -ت-ع-ام-ل وم-ن م-ب-دأ أل-ت-ع-ايشس م-ع أآ’خ-ر
وخدمة أإ’نسصانية ألتي تسصتمد من روح
أل-ق-رآأن أل-ك-ر Ëوألسص-ن-ة أل-ن-ب-وي-ة ألشصريفة
وهي نهج صصو‘ أيضصا ـ حسصبه ـ لذلك
أضص-اف أع-ت-م-د شص-ي-وخ أل-زأوي-ة أل-ت-ي-جانية
على مبدأ إأرسصاء فكر ألتعايشس مع أآ’خر
وت -ق -ب -ل -ه رغ-م أخ-تÓ-ف-ه وه-و م-ا سص-عت
وتسص -ع -ى دوم -ا أل -زأوي -ة إأ ¤ت -رسص -ي -خ -ه
وŒسص- -ي- -ده ‘ أوسص- -اط أÛت- -م- -ع م -ن
خÓ-ل مسص-اه-م-ت-ه-ا ‘ حّ-ل أل-ع-دي-د م-ن
أŸشصاكل وف ّضس ألنزأعات أıتلفة بÚ
أفرأد أÛتمع ،حيث لعبت ألزأوية بناء
ع - -ل - -ى Œارب وخÈأت دورأ ه- -ام- -ا ‘
ألشصقاق ألذي وقع سصنة  ،2010مث ÓبÚ
’خ- -وة ‘ ك- -ل م -ن ب -ل -دة ع -م -ر وق -وق
أإ
بدأئرة “اسص Úوقد كان لتدخل شصيخ
أل -زأوي-ة ووق-وف أل-زأوي-ة ع-ل-ى ﬂت-ل-ف
ح -ي-ث-ي-ات أŸشص-ك-ل وت-غ-ل-يب روح أ◊وأر
’طرأف أŸتنازعة دور
وألتوأصصل ب Úأ أ
كب ‘ ÒأŸسصاهمة ‘ إأعادة أ◊ياة إأ¤
›رأه - -ا م - -ن ج- -دي- -د وب- -ن- -اء أوأصص- -ر
أل-ت-وأصص-ل وت-ع-زي-ز ق-وت-ه-ا ب Úأل-بلدت،Ú
’حدأث غردأية،
’مر بالنسصبة أ
ونفسس أ أ
مشصÒأ إأ ¤أن ل- -ل- -زوأي- -ا م- -ك- -ان- -ت -ه -ا ‘
أŸنطقة ألتي أسصتطاعت من خÓل لعب
’خر
’نفتاح على أ آ
دورها كما ينبغي با إ
وأ◊فاظ على عقيدة ألعيشس ‘ سصÓم
ب Úكل أفرأد أÛتمع Ãختلف أطيافه
ورغم أختÓف ذهنياته.

تدشش Úجداريات –مل ششعار السشلم واŸصشا◊ة

تظاهرات متعددة احتفا’ باليوم العاŸي للعيشش ‘ سسÓم با÷لفة
نظمت ،نهار أمسس ،مصصالح و’ية أ÷لفة ،عدة
تظاهرأت متعددة ،شصملت ﬂتلف أÛا’ت،
أح -ت -ف -ا’ ب -ال -ي -وم أل -ع-اŸي ل-ل-ع-يشس ‘ سصÓ-م
با÷لفة ،أين ” خÓلها تنظيم أبوأب مفتوحة
ح- -ول ألسصÓ- -م- -ة أŸروري- -ة ل- -ف -ائ -دة أط -ف -ال
Óج -ه-زة أŸسص-ت-ع-م-ل-ة ‘
أŸدأرسس وع -رضس ل  -أ
ﬁاربة أ÷رÁة و حوأدث أŸرور من طرف
ألهيئات أأ’منية و أ◊ماية أŸدنيةÃ ،شصاركة
عناصصر ألكشصافة أإ’سصÓمية أ÷زأئرية ،كما
” أيضصا أقامة معارضس تاريخية ،ندوأت و
ج -لسص -ات ح -رة م -ع أÛاه -دي -ن و Ãشص -ارك -ة
قدماء ألكشصافة أ÷زأئرية ،فضص Óعن إأحياء
مبادرأت تربوية ونشصاطات –سصيسصية تهدف
إأ ¤ترقية أŸصصا◊ة وألعيشس معا ‘ سصÓم
وأل- -تسص- -ام -ح وأل -ت -ع -ايشس ألسص -ل -م -ي وأ’حÎأم
أŸت -ب -ادل ب -دون “ي -ي -ز ع -رق-ي أو ج-نسص-ي أو
ثقا‘ أو حضصاري أولغوي أو ديني.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،كشص- -ف وأ‹ أ÷ل -ف -ة «ح -م -ان -ة
ق - -ن- -ف- -اف» ،خÓ- -ل وق- -وف- -ه ع- -ل- -ى ﬂت- -ل- -ف
ألنشصاطات ،أن إأحياء أ÷زأئر لهذأ أليوم ،جاء
ن -ظ -رأ ل -ل -م -ج -ه -ودأت أل -ت -ي ب -ذل -ت -ه-ا أل-دول-ة
أ÷زأئ -ري -ة ب -فضص -ل رئ-يسص-ه-ا أÛاه-د «ع-ب-د
ألعزيز بوتفليقة» ‘ ،إأطار ألسصلم وأŸصصا◊ة

ألوطنية ،مشصÒأ بأان مصصادقة أأ’· أŸتحدة،
كان Ãبادرة من أ÷زأئر باإ’جماع على ’ئحة
تعلن من خÓلها يوم  16ماي ،يوما عاŸيا
للعيشس
و باŸناسصبة قام وأ‹ أ÷لفة ،خÓل إأحيائه
ıت -ل -ف أل -ت -ظ -اه -رت ،ب -ال -ق-طب أ◊ضص-ري
هوأري بومدين ،على غرأسصة أشصجار ألزيتون،

و كذأ تسصمية سصاحة عمومية بنفسس أ◊ي على
أح -د شص -ه -دأء أل -وأجب أل-وط-ن-ي ،ب-ع-د أن ق-ام
بإاطÓق حمامة ألسصÓم– ،مل شصعار «ألسصلم و
أŸصص-ا◊ة أل-وط-ن-ي-ة» ،ل-ت-ق-وم خÓ-لها ﬂتلف
ألهيئات ألتنفيذية بالو’يات بتنظيم ألعديد
م- -ن أŸع -ارضس ،ت -خ -ل -ل -ه -ا ت -وزي -ع م -ط -وي -ات
–سص - -يسص - -ي - -ة ،فضص  Ó- -ع- -ن ع- -رضس ’ف- -ت- -ات
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إأشص -ه -اري -ة ،وب -ع -ده-ا ت-وج-ه وأ‹ أل-و’ي-ة ،إأ¤
أ◊ديقة ألنباتية أÛاورة Ÿقر ألو’ية ،ألتي
” على إأثرها تدشص Úجدأرية –مل شصعار
ميثاق ألسصلم وأŸصصا◊ة ألوطنية وشصعار حول
أليوم ألدو‹ «للعيشس معا ‘ سصÓم».
قائ Óبأان»هذأ أليوم هو فرصصة للÎحم على
أروأح ضصحايا أŸأاسصاة ألوطنية وشصهدأء ألوطن
ول- -ت- -ذك- -ر ألسص- -ب -ي -ل أل -ذي أخ -ت -اره أÛت -م -ع
أ÷زأئ -ري ع Èسص -ي -اسص -ة رئ -يسس أ÷م -ه -وري-ة
ألسصيد «عبد ألعزيز بوتفليقة» وأŸبني على
ثقافة ألسصÓم» ،مشصيدأ ‘ ذلك بدور ألقيادة
ألسص-ي-اسص-ي-ة ل-ل-ج-زأئ-ر وأل-ت-ف-اف-ه-ا ح-ول مبادرة
«أليوم ألعاŸي للعيشس معا ‘ سصÓم» ،كاشصفا
‘ ألسص- -ي- -اق ذأت -ه« ،أن ه -ذأ أل -ي -وم ل -يسس ي -وم
أحتفال فقط ،بل هو بدأية لبث روح جديدة
ونهضصة فكرية وثقافية وروحية لبناء ›تمع
ب -ع-ي-د ع-ن أل-ف Ïوزوب-ع-ة أل-ع-ن-ف أل-ت-ي دم-رت
وفرقت وهجرت شصعوبا كثÒة» ،ليختتم أ◊فل
‘ أأ’خ ،Òبإالقاء أناشصيد وطنية من طرف
أف- -وأج أل -كشص -اف -ة أإ’سص Ó-م -ي -ة ح -ول شص -ه -دأء
أ÷زأئر.
ا÷لفة  :موسشى بوغراب

لمان والعيشش معا ‘
لمن وا أ
نعمة ا أ
سشÓ-م ال-ت-ي ت-ت-م-ت-ع ب-ه-ا ا÷زائر اليوم
هي ثمار رؤوية قيادة حكيمة وضشعت
لنسشان على رأاسش أاولوياتها،
كرامة ا إ
الشش- -يء ال- -ذي ج- -ع- -ل ب -ل -دن -ا م -ن بÚ
لك Ìأامناً واسشتقرارًا ،مّكن
البلدان ا أ
الشش - - -عب م - - -ن م- - -واصش- - -ل- - -ة مسشÒت- - -ه
ال -ت -ن -م -وي -ة ن -ح-و ال-ت-ق-دم والزده-ار
و–رصش دائما على توف Òهذا اŸناخ
ل -ل -م -واط -ن Úك -م -ب-دأا ل-ن-ع-يشش بسشÓ-م
و–ّق- -ق ال- -غ- -اي- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة ‘ ظ ّ-ل
التفاقيات الدولية.
وق- -د ات- -خ- -ذت ا÷زائ -ر –ت إاشش -راف
ف - - -خ - - -ام - - -ة رئ - - -يسش ا÷م - - -ه - - -وري- - -ة
اسشÎاتيجية واضشحة لتحقيق غايتها
وتطبيق رؤويتها على أارضش الواقع من
خÓ-ل ت-رك-ي-ز ك-اف-ة ا÷ه-ود ◊م-اي-ة
لمان لكافة
لمن وزيادة الششعور با أ
ا أ
من يعيشش على أارضش اŸليون ونصشف
مليون من الششهداء وكان هذا واحد
م -ن ث -م -رات اŸصش -ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة وّ”
بناء جسشر الثقة وب ّ
ث الطمأانينة لدى
اÛت- -م- -ع ب -ك -ل ف -ئ -ات -ه ع Èال -تشش -اور
وال-ت-واصش-ل و–سش Úج-ودة اÿدم-ات
لداء وك - -ذلك ب - -ت - -ط- -وي- -ر اŸواهب
وا أ
و–ق -ي -ق شش-ع-ار ال-تسش-ام-ح وال-ت-ع-ايشش
م - -ع- -ا وه- -ذا الشش- -ع- -ار ه- -و شش- -ع- -ار ك- -ل
ا÷زائري.Ú
لم -ن -ي وازداد “ي -زا
لداء ا أ
وت- -عّ- -زز ا أ
وانطÓقًا من تعزيز مكانة الدولة ‘
مؤوششرات التنافسشية العاŸية با◊فاظ
لم-ن والسش-ت-ق-رار
ع -ل -ى م -ك -تسش-ب-ات ا أ
وال -ري -ادة ‘ ه -ذا اÛال وق -د سش ّ-ج-لت
ا÷زائ -ر ت Ó-ح-م-ا شش-ع-ب-ي-ا م-ن أاج-ل أان
نعيشش ‘ سشÓم وأامن وأاخذت العديد
م -ن ال -دول ب -ت -ج-رب-ة ا÷زائ-ر ،وذلك
ع- -ل- -ى مسش -ت -وي -ات ع -اŸي -ة م -ت -ق ّ-دم -ة
ب - - -ا◊ف - - -اظ ع - - -ل - - -ى م - - -ك - - -تسش- - -ب- - -ات
لم -ن والسش -ت -ق -رار ال -ت -ي ت -ن -ع-م ب-ه-ا
ا أ
ا÷زائر لتكون من أاك Ìالبلدان أامنا
واسش -ت -ق -رارا وك -ل م -ن ي -ق -ي-م ‘ ف-ي-ه-ا
يعيشش ‘ سشÓم وأامان.
و‘ لقاء مع رئيسش مندوبية منتدي
رؤوسش - - -اء اŸؤوسشسش- - -ات ل- - -ولي- - -ة بشش- - -ار
السش - -ي - -د :ح - -م - -ادي ع - -ث - -م- -ان صشّ- -رح
لـ»الشش -عب» ح -ول ال -ع-يشش م-ع-ا بسشÓ-م
وأامان ب ÚاŸواطن ‘ Úا÷زائر ،قائÓ
إان نعم الله على اÿلق كثÒة ل تعد
ول –صش - -ى ،وأاع - -ظ- -م ال- -ن- -ع- -م ب- -ع- -د
لÁان ب -ال -ل -ه ع -ز وج -ل ه -ي ن -ع -م-ة
ا إ
لم -ن وال -ت -ع -ايشش م -ع-ا وت-ن-ط-ل-ق م-ن
ا أ
لسش- -رة وال- -ع -ائ -ل -ة وال -عششÒة
أاف- -راد ا أ
وال- -ق- -ب- -ي- -ل- -ة واŸدراسش- -ة وال- -ب- -ل -دي -ة
وال - -ولي- -ة وال- -وط- -ن ه- -ي شش- -ي- -م ك- -ل
ا÷زائ - -ري ،Úوك- -ان اقÎاح ا÷زائ- -ر
ق-د ق-ب-ل م-ن ط-رف ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة
 ·ÓاŸت -ح -دة وال -ي -وم ن -ح -ت -ف-ي ب-ه
ل -أ
وت -ف -ت -خ -ر ال -دول -ة ا÷زائ-ر بÎسش-ي-خ
ال -ي -وم ال -ع -اŸي ل-ن-ع-يشش م-ع-ا ‘ سشÓ-م،
لم - - - -ن ع- - - -كسش اÿوف ،الأم- - - -ن
ف - - - -ا أ
ط-م-أان-ي-ن-ة ال-ق-لب وسش-ك-ي-ن-ته ورحمه،
وا◊ياة ل تزدهر وتتطّور من دون
لمن ،فكيف يحلو العيشش بسشÓم إاذا
ا أ
لمال
لم-ن ،ف-م-ع-ه ت-ن-بسش-ط ا آ
ان-ع-دم ا أ
لم-ن
وت -ط -م -ئ -ن ال -ق -ل-وب ،ف-إاذا شش-اع ا أ
وسش Ó-م وال -ت-ع-ايشش م-ع-ا ب Úال-ن-اسش ‘
سش Ó-م ت -ع ّ-ددت أانشش -ط -ة ال -بشش -ر وزاد
ع- -ل -ي -ه -م ال -رزق و–ّق -ق السش -ت -ق -رار
لمن ‘ البلد.
وا أ
ف  Ó-ي-ط-يب ط-ع-ام ول ُي-ن-ت-ف-ع ب-ن-ع-م-ة
لم- -ن وه- -ذا ع -اشش -ت -ه
رزق إاذا ُف- -ق- -د ا أ
ا÷زائر ‘ العششرية السشوداء وبحلول
القيادة الرششيدة –ت قيادة فخامة
رئ- -يسش ا÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة “ّكن من إارسشاء اŸصشا◊ة
لم -ن والسش Ó-م،
ال- -وط- -ن -ي -ة وإارسش -اء ا أ
وأاصش - -ب- -حت ا÷زائ- -ر ‰وذج- -ا ع- -اŸي- -ا
يقتدى به.
بششار :جمال دحمان
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ﬂيمات الÓجئﬁ Úاطة بالشسفافية ومفتوحة أامام ا÷ميع

كوهلر يبحث مع موغÒيني جهود إاحياء اŸفاوضسات

نواب أاوروبيون ينددون با’نتهاكات اŸغربية ضسد
اŸعتقل ÚالصسحراويÚ

الصسحراويون بنوا دولة Ãؤوسسسسات قوّية و يتطلعون لتحرير اأ’راضسي اÙتلة

أاك - -د سس - -ف Òا÷م - -ه - -وري - -ة ال- -ع- -رب- -ي- -ة
الصس-ح-راوي-ة ال-دÁق-راط-ي-ة ,عبد القادر
ط- - -الب ع- - -م - -ر ,امسس  ,أان الصس - -ح - -راويÚ
حققوا مكاسسب كبÒة ‘ ““بناء دولة قوية
ج - -اه- -زة إاداري- -ا وقضس- -ائ- -ي- -ا وتشس- -ري- -ع- -ي- -ا
وسسياسسيا““ ,و هم يواصسلون اليوم معركة
اسس -ت -ك-م-ال السس-ي-ادة ع-ل-ى ك-ام-ل اراضس-ي-ه-م
اÙتلة.
وأاوضش- -ح السش- -ي- -د ط- -الب ع- -م- -ر ،أان الشش- -عب
الصشحراوي رغم اسشتمرار الحتÓل اŸغربي
منذ  42سشنة ,و ما عاناه من اضشطهاد و تششريد
ليدي““ ,وأاعلن عن قيام
و÷وء ““ ⁄يبق مكتوف ا أ
دول-ت-ه الصش-ح-راوي-ة وسش-ه-ر ع-ل-ى ب-ن-اء م-ؤوسشسش-ات
ال -دول -ة ال -ق -وي -ة ،ب -دء م-ن السش-ل-ط-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة
(ا◊كومة) ومؤوسشسشات ووليات ودوائر بتوزيع
إاداري تعمل وتؤودي خدمات ‘ ظروف ““صشعبة““
من تعليم وصشحة وعدالة وكل جوانب ا◊ياة.
كما تتضشمن هيئات الدولة الصشحراوية ““سشلطة
تششريعية من خÓل برŸانها الذي يجتمع دوريا
ويراقب عمل ا◊كومة وله عهدات انتخابية,
ي -ت -م الخ -ت -ي -ار ل -ه -ا ن -واب Áث -ل -ون ك-ل شش-رائ-ح
اÛتمع الصشحراوي ,ا ¤جانب سشلطة قضشائية
تضشم ﬁاكم ونيابة عامة وقضشاة
وﬁام Úول- -ه- -م م -ؤوسشسش -ات ق -ائ -م -ة وج -يشس
ششعبي يوفر ا◊ماية والمن ,إا ¤جانب باقي
اŸؤوسشسشات التي تسشÒها إاطارات صشحراوية““.
وذكر الدبلوماسشي الصشحراوي أانه بعد خروج
اÙت - -ل السش - -ب - -ا ⁄ ÊيÎك وراءه خ - -ري - -ج - -ي
جامعات او اطارات سشامية او ﬂتصش ,Úغ Òان
““اليوم تتوفر الدولة الصشحراوية على ﬂتصشÚ
وخ -ري -ج -ي م -ع-اه-د ج-ام-ع-ي-ة واط-ارات دول-ة ‘
ﬂت- - -ل- - -ف الخ - -تصش - -اصش - -ات داخ - -ل الراضش - -ي
الصشحراوية اÙررة و‘ اÿارج““.
وأاب - -رز السش - -ي - -د ط - -الب ع - -م - -ر ،أان ÷ب- -ه- -ة
البوليسشاريو ششخصشيات و مسشؤوول Úعﬂ Èتلف
القارات و‘ اŸنظمات الدولية ,إاما كممثلÚ
لها او كسشفراء للدولة الصشحراوية‡ ,ا أاوجد,
لسش -اسش -ي -ة ل -ل -دول -ة
ك- -م- -ا أاوضش -ح““ ,اŸك -ون -ات ا أ
الصش-ح-راوي-ة سش-واء م-ن ح-يث ال-ت-ن-ظ-ي-م والشش-عب
والق- -ل- -ي- -م ‘ ان- -ت- -ظ- -ار –ري- -ر ك- -ام -ل الÎاب
الصشحراوي““.

ثلث ا’راضسي الصسحراوية ّﬁررة
وأاششار السشيد طالب عمر أان ““هناك قرابة
ثلث الراضشي الصشحراوية اÙررة التي يحاول
النظام اŸغربي نكرانها ,وهي موجودة كحقيقة
منذ وقف اطÓق النار سشنة .““1991
وأاششار الدبلوماسشي الصشحراوي ,إا ¤أانه إاذا
“ت اŸقارنة ب Úالوضشع الذي تتواجد عليه
ال -دول -ة الصش-ح-راوي-ة ‘ ال-وقت ا◊اضش-ر وب-داي-ة
ت -أاسش -يسش -ه -ا ,ف -إان ال -ف -ارق ““ك -ب Òج -دا““ ,ح-يث
“ك -نت ال -دول -ة الصش -ح -راوي -ة م -ن ت -دع-ي-م ه-ذه
اŸكاسشب بفضشل افتكاك العÎاف
الدو‹ بحق ششعبها ‘ تقرير مصشÒه ونيله
السشتقÓل ,وسشط حركة دولية متضشامنة ‘ كل
من إافريقيا وامريكا الÓتينية ,و كذا ‘ اوروبا و
آاسش- -ي- -ا›““ ,ن- -دة ا ¤ج- -انب شش- -رع -ي -ة ال -دول -ة
الصشحراوية ,ا ¤جانب الدعم الذي –ظي به
القضشية لدى ال· اŸتحدة بناء على القانون
الدو‹““.
واسش -ت -ن-ادا ا ¤ك-ل ه-ذه اŸع-ط-ي-ات ,يضش-ي-ف
السش -ف ,Òف -إان ““ال -قضش -ي -ة الصش -ح -راوي -ة ت -ت -م -ت-ع
بالدعم و السشند ,و هي قضشية واضشحة حقوقيا

وانسشانيا وسشياسشيا وقضشائيا““ ,و كل هذا ““رصشيد
ق- -وي ج -دا““ ل -ق -ي -ام ال -دول -ة الصش -ح -راوي -ة ب -ك -ل
مقوماتها.

ﬂيمات الÓجئ Úمفتوحة أامام ا÷ميع
على صشعيد آاخر ،أاكد السشف Òالصشحراوي،
السش -ي -د ع -ب -د ال -ق-ادر ط-الب ع-م-ر ،أان ﬂي-م-ات
لراضشي الصشحراوية اÙررة ,هي
الÓجئ Úوا أ
مناطق ﬁاطة بالششفافية ومفتوحة أامام الزوار
واŸراق- -ب Úال- -دول- -ي ,Úو ل- -يسشت م- -غ- -ل- -ق- -ة ول
لراضشي
ﬁاصشرة كما هو ا◊ال ‘ ا أ
الصش -ح -راوي -ة اÙت -ل -ة ,م -ت -ح -دي -ا ال -ن -ظ -ام
اŸغربي بفتح هذه الخÒة أامام اŸراقب Úو
ال-ه-ي-ئ-ات ال-دول-ي-ة ,ل-ل-وق-وف ع-لى أاوضشاع حقوق
لنسشان فيها.
اإ
وأاب- -رز السش- -ي- -د ط- -الب ع- -م -ر ,أان ﬂي -م -ات
الÓجئ Úالصشحراوي““ ,Úتسشتضشيف العديد من
اŸنظمات الدولية غ Òا◊كومية ,على غرار
لسش- -ب- -ان- -ي- -ة وال- -ف -رنسش -ي -ة
لي- -ط- -ال- -ي- -ة وا إ
ت- -لك ا إ
والسش -وي -دي-ة ,وال-عشش-رات م-ن ال-وك-الت ال-ت-اب-ع-ة
 ·ÓاŸتحدة ,منها مكتب اŸفوضس
ل أ
السشامي لششؤوون الÓجئ ,ÚالÈنامج الغذائي
ال -ع -اŸي و صش -ن -دوق ال· اŸت -ح-دة ل-ل-ط-ف-ول-ة
(اليونيسشيف) وكذا منظمة الصشحة العاŸية التي
ت- -ب- -ق- -ى ع- -ل- -ى اتصش- -ال دائ- -م م -ع ال Ó-ج -ئ‘ Ú
اıيمات التي تششهد سشنويا توافد آالف من
الزوار والعششرات منهم أاسشبوعيا““.
وحسشب السش -ي -د ط -الب ع -م -ر ,ب -ي -ن-م-ا يشش-دد
ا÷انب الصشحراوي على ضشرورة إاضشافة مراقبة
ح -ق -وق النسش -ان ل -ب -ع -ث -ة اŸي -ن -ورسش -و ,ي -واصش-ل
اÙتل اŸغربي من جهته ““غلق البواب أامام
اŸراقب Úالدولي◊ Úقوق النسشان والصشحفيÚ
ال -ذي -ن ي -واج -ه -ون ب -ال-ط-رد اŸسش-ت-م-ر وÁن-ع-ه-م
ال -ن -ظ -ام اŸغ -رب -ي م -ن أاي ت -واصش-ل ب-ي-ن-ه-م وبÚ
اŸضش - -ط - -ه - -دي - -ن الصش - -ح- -راوي ‘ Úالراضش- -ي
اÙتلة““.

–ذير من اإ’لتفاف حول اتفاق الصسيد
ك-م-ا ح-ذر ال-دب-ل-وم-اسش-ي الصش-ح-راوي م-ن نية
لعادة النظر ‘ اتفاق
لوروبية إ
عدد من القوى ا أ
لسشماك وﬁاولة انتهاك قرار
جديد لصشيد ا أ
لوروبية وإالتفاف حوله ,من أاجل
اÙكمة ا أ

تهم جنائية تÓحق معتقلي جرادة

القضساء اŸغربي يسستأانف ا’سستماع لشسهود ‘ حراك الريف
يسستأانف القضساء اŸغربي اليوم ا’سستماع
ا ¤الشسهود ‘ قضسية ا◊ركة ا’حتجاجية
‘ منطقة الريف بعد جلسسة اول الثÓثاء
ق -ام رئ -يسس اÙك -م -ة ب -ت -ع -ل -ي -ق -ه -ا ع -ل-ى اث-ر
م - -ن - -اقشس - -ات ح - -ادة بﬁ Úام - -ي ال - -ط- -رفÚ
وصسخب من قبل اŸتهم.Ú
وي-ح-اك-م  54م -ت -ه -م -ا ‘ اÛم -وع ‘ ال-غ-رف-ة
ا÷ن-ائ-ي-ة الب-ت-دائ-ي-ة ل-دى ﬁك-م-ة السش-ت-ئ-ناف ‘
الدار البيضشاء ‘ اطار قضشية ا◊ركة الحتجاجية
التي تعرف بـ ““ا◊راك““ وهزت ب Úنهاية 2016
ومنتصشف  2017منطقة الريف اŸتمردة تاريخيا
واŸهمششة.
وانتهت جلسشات اسشتجواب اŸتهمÃ Úن فيهم
زعيم التحرك ناصشر الزفزا‘ ،السشبوع اŸاضشي
بتهم تÎاوح ب Úا÷نح البسشيطة واŸسشاسس باألمن
العام الذي يعاقب عليه القانون نظريا باإلعدام.
وبدأات الغرفة ا÷نائية الثÓثاء السشتماع لـ31
ششاهدا لÓدعاء والدفاع ،ووصشل اول هؤولء الششهود
فارسس سشفيان وهو ششرطي ‘ الثÓث Úمن العمر
بعد مناقششات طويلة حول قضشايا اجرائية.
وروى هذا الششرطي ‘ المن العام انه ““اصشيب
بحجر ‘ رأاسشه““ ‘  26ماي اŸاضشي ‘ ا◊سشيمة
مركز ا◊راك الذي نقل اليه وكان يششارك فيه
بتدخل بالقرب من منزل الزفزا‘.
والزفزا‘ الذي كان عاط Óعن العمل واكتسشب
ششعبية كبÒة بفضشل حضشوره القوي وخطبه الطويلة
ب-ال-ل-غ-ة الم-ازي-غ-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة ،ك-ان مÓ-ح-قا لقطعه
خطبة امام معاد للحركة الحتجاجية الجتماعية.

وعند وصشول رجال الششرطة ،كان الزفزا‘ على
سش -ط -ح م -ن -زل-ه ﬁاط-ا ب-حشش-د م-ن انصش-اره .وق-ال
الشش -رط -ي ‘ شش -ه -ادت -ه ان ““ع -ددا م-ن الشش-خ-اصس
قاموا برششق قوات حفظ النظام با◊جارة من
السشطح““.
وأاضشاف ““اغمي علي وعندما اسشتعدت وعيي
كنت ‘ اŸسشتششفى العسشكري مصشابا بششلل جزئي
تعرف اثنان من زمÓئي على اŸعتدي““.
وأاوضشح ان هذا اŸهاجم هو سشم Òايغ Òاحد
اŸت- -ه -م Úالـ 54ال -ذي -ن ك -ان -وا ح -اضش -ري -ن .وق-د
اسشتدعي للرد ونفى كل ما اتهم به.
وبعد مناقششات حادة بﬁ Úامي الطرف ،Úدان
الزفزا‘ من قفصس التهام هذه ““اŸسشرحية““ وأايده
اŸتهمون اآلخرون .و‘ اجواء الضشجيج هذه قرر
القاضشي تعليق ا÷لسشة.
وتسشتمتع اÙكمة للششهود اآلخرين اليوم قبل
مرافعات الطرف اŸد Êورد ‡ثل الدعاء.
وتقول جمعيات ان نحو  450ششخصشا اوقفوا
خÓل الحداث التي تلت مقتل بائع سشمك سشحقا
‘ عربة للنفايات ‘ اكتوبر  2016اثناء ﬁاولته
منع مصشادرة بضشاعته التي كانت نوعا من السشمك
يحظر صشيده.
و‘ جديد معتقلي جرادة ،قرر قاضشي التحقيق
ل -دى ﬁك -م -ة السش -ت -ئ -ن -اف ب -وج -دة ،إاح -ال-ة سش-ت-ة
معتقل Úضشمن ثمانية ،على غرفة ا÷نايات ‘
حالة اعتقال ،وأاعلن عن متابعة  2آاخرين ‘ حالة
جنح.

العدد
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لسشتغÓل غ Òالقانو Êللمغرب للموارد
دعم ا إ
الطبيعية للششعب الصشحراوي.
وهو المر ,كما أاوضشح السشيد طالب عمر,
الذي نبهت ÿطورته جبهة البوليسشاريو وحذرت
من أانها سشتلجأا ا ¤اÙكمة الدولية ,مذكرا
اŸفوضشية الوروبية Ãسشؤووليتها ل سشيما وأان
““ت -وق -ي -ع أاي ات -ف -اق ‘ ه -ذا ال -ظ -رف سش -يشش-ج-ع
اÙتل اŸغربي على مواصشلته احتÓل الراضشي
الصشحراء الغربية ونهب ثرواته ,وبالتا‹ عرقلة
ل· اŸتحدة
كل اÛهودات التي تقوم بها ا أ
وع-ل-ى رأاسش-ه-ا م-ب-ع-وث-ه-ا اÿاصس ه-وسشت ك-وه-لر
لع -ادة ب -عث مسش -ار السش Ó-م م -ن خ Ó-ل ت -ن-ظ-ي-م
مفاوضشات مباششرة ب Úالطرف.““Ú

فرنسسا مسسؤوولة عن تقليصص اŸسساعدات
اŸوجهة لÓجئÚ
لنسشانية
أاما فيما يتعلق Ãسشأالة اŸسشاعدات ا إ
اŸمنوحة لÓجئ Úالصشحراوي ,Úأادان السشيد
طالب عمر من جديد ““دور فرنسشا التي تتحمل
اŸسش - -ؤوول - -ي - -ة ال - -ك - -بÒة ‘ ت - -ق- -ل- -يصس حصشصس
اŸسشاعدات النسشانية لÓجئ Úالصشحراوي,““Ú
Óوروب-ي Úب-ت-ق-ل-يصس ه-ذه
وذلك ب -ع -د دع-وت-ه-ا ل -أ
اŸسش -اع -دات ,ب -ح -ج -ة أان ﬂي -م -ات ال Ó-ج-ئÚ
الصشحراوي Úل تضشم سشوى  90أالف ششخصس بينما
احصشت منظمات أا‡ية أاك Ìمن  173.600لجئ
 ,وهو ما تسشبب ‘ حرمان العديد منهم من
حصشصس غذائية““.

إاشسادة بدور ا÷زائر
و بخصشوصس إاحياء اليوم الدو‹ ““للعيشس معا
‘ سشÓم““,أاكد السشف Òالصشحراوي ,أان ا÷زائر
لخوة والتضشامن
“كنت من نششر قيم السشلم وا أ
‘ اقليمها و ع Èدول العا ⁄وترجمت ذلك من
خ Ó-ل مسش -ان -دت -ه -ا ودع-م-ه-ا الÓ-مشش-روط ل-ك-ل
حركات التحرر وللدول اŸضشطهدة ‘ العا,⁄
ف -ع -رفت ب«م -ك -ة ال-ث-وار وق-ل-ع-ة الح-رار““ وه-و
ال-دع-م واŸسش-ان-دة ال-ل-ذي-ن ح-ظ-ي ب-ه-م-ا الشش-عب
الصشحراوي الذي اغتصشبت اراضشيه وسشلب حقه
من قبل جÒانه.
ك -م -ا أاب -رز ان ال -دول-ة ا÷زائ-ري-ة ““ق-دمت ي-د
العون ÷ارتها الصشحراء الغربية ◊ماية حقها
‘ تقرير اŸصش Òمثلما فعلته من قبل مع كل
حركات التحرر على خÓف بعضس الدول التي
ت-ت-دع-ي السش-ل-م واسش-ت-خ-دم-ت-ه ل-ل-م-م-ارسش-ة ال-قهر
والقمع والحتÓل““.
‘ اÿت -ام ،أاك -دالسش -ي -د ع -ب-د ال-ق-ادر ط-الب
ع- -م- -ر ,أان ي- -د الشش- -عب الصش- -ح- -راوي وق -ي -ادت -ه
‡دودة لصشنع السشÓم ‘ اŸنطقة على أاسشسس
لخرين,
مبادئ العدل والدÁقراطية واحÎام ا آ
خالصشا ا ¤القول““ :ل Áكن بناء السشلم على
أاسشاسس الظلم ول مد روابط الخوة والتضشامن
والنصشاف من خÓل اسشتعمال القهر والحتقار
والسشتعمار““.

ب -حث اŸب-ع-وث الشس-خصس-ي لÓ-م Úال-ع-ام
ل  ·Ó-اŸت -ح -دة ا ¤الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة,
ه -ورسست ك -وه -ل -ر ,م -ع م -نسس-ق-ة السس-ي-اسس-ة
اÿارجية با’–اد ا’وروبي ,فيديريكا
’ح -ي -اء
م- -وغÒي- -ن -ي ,ا÷ه -ود اŸب -ذول -ة إ
اŸف- - - -اوضس- - - -ات ب ÚاŸغ- - - -رب وج- - - -ب- - - -ه- - - -ة
ال -ب -ول -يسس -اري -و ◊ل ال -ن -زاع ‘ الصس -ح -راء
الغربية.
وذك -رت ›ل -ة اŸسش -ت -ق -ب-ل الصش-ح-راوي ,أان
اللقاء تركز على تطورات القضشية الصشحراوية,
سشيما عقب القرار األخ Òالصشادر عن ›لسس
الم - -ن ال - -دو‹ ,وال - -ذي رك - -ز ع - -ل - -ى ضش- -رورة
اسشتئناف سشريع للمفاوضشات ب ÚاŸغرب وجبهة
ال -ب -ول-يسش-اري-و ,وذلك عشش-ي-ة ت-ق-دÁه إلح-اط-ت-ه
بالŸÈان الوروبي ,مسشاء الثÓثاء.
وقدم اŸبعوث ال‡ي إاحاطة امام ÷نتي
اÿارجية وحقوق النسشان بالŸÈان الوروبي
قدم خÓلها عرضشا مفصش Óعن آاخر تطورات
ال -قضش-ي-ة الصش-ح-راوي-ة ومسش-ار ال-تسش-وي-ة ال‡ي
بالصشحراء الغربية.
وكان الŸÈان األوروبي ,قد عقد الثÓثاء
جلسشة اسشتماع حول الصشحراء الغربية وذلك
بحضشور اŸبعوث الششخصشي لÓم Úالعام ال‡ي
إا ¤الصشحراء الغربية ,هورسشت كوهلر.
وأاثارت وضشعية حقوق النسشان ‘ الصشحراء
الغربية اÙتلة ,انششغال النواب األوروبيÚ
الذين عÈوا خÓل الجتماع عن انششغالهم إازاء
النتهاكات العديدة اŸسشجلة ‘ اŸيدان.
Óراء م-ع
و‘ ه -ذا السش -ي -اق وخ Ó-ل ت -ب -ادل ل -آ

رئيسس ما يسشمى ب«اÛلسس الوطني اŸغربي
◊ق -وق اإلنسش -ان““ ,دريسس ال -ي-ازم-ي ,ب-الŸÈان
األوروبي بÈوكسشل ,أاعربت النائب األوروبي
مÒاندا عن ““انششغالها““ إازاء النتهاكات اÿطÒة
◊قوق اŸعتقل Úالسشياسشي Úالصشحراوي,Ú
لسش- -ي- -م- -ا م- -ع -ت -ق -ل -ي ›م -وع -ة اق -د Ëاي -زيك
والختفاءات القسشرية للصشحراوي ,Úحيث ”
التبليغ عن حالت جديدة موؤخرا.
وبعد أان ذكرت بالنتهاكات اÿطÒة للحقوق
األسشاسشية لهؤولء اŸعتقل Úالصشحراوي Úالذين
” وضشعهم ‘ زنزانات معزولة و” تعذيبهم,
تسشاءلت النائب األوروبي عما إاذا كان اŸغرب
سشيقرر ‘ يوم من األيام احÎام التفاقية ““ضشد
Óنسش-انية
ال-ت-ع-ذيب أاو اŸع-امÓ-ت ال-وحشش-ي-ة وال -إ
واŸهينة““.

دعوات دولية للتحقيق ‘ ›زرة غزة

اجتماع طارئ لوزراء اÿارجية العرب لبحث
العدوان اإ’سسرائيلي
ق -ررت ج -ام -ع -ة ال -دول ال -ع-رب-ي-ة ,أامسس،
ع - -ق- -د دورة غ Òع- -ادي- -ة Ûلسس ج- -ام- -ع- -ة
ال - -دول ال - -ع - -رب - -ي - -ة ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى وزراء
اÿارج- -ي- -ة ال- -ع -رب ال -ي -وم اÿم -يسس Ãق -ر
’م- -ان- -ة ال- -ع- -ام- -ة وذلك ل- -ب- -حث ال- -ع- -دوان
ا أ
’سس- -رائ -ي -ل -ي ع -ل -ى الشس -عب ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي
ا إ
وال -ت -ح -رك Ÿواج -ه -ة ال -ق -رار غ Òال -ق-ان-وÊ
ال- -ذي ات -خ -ذت -ه ال -و’ي -ات اŸت -ح -دة ب -ن -ق -ل
سسفارتها إا ¤مدينة القدسس اÙتلة.
وق - -ال حسش - -ام زك - -ي األم Úال- -ع- -ام اŸسش- -اع- -د
للجامعة العربية إان الجتماع سشيناقشس ا÷رائم
التي يتعرضس لها الششعب الفلسشطيني  ,واÿروج
Ãوقف عربي موحد ضشدها.
وقتل جيشس الحتÓل اإلسشرائيلي  64فلسشطينيا
وجرح نحو  2800آاخرين ،ول تزال حصشيلة القتلى
م -رشش -ح -ة ل-ل-زي-ادة بسش-بب اإلصش-اب-ات اÿطÒة بÚ
ا÷رحى ،بسشبب ›زرة يوم الثن Úاألسشود ،أاثناء
مسشÒات العودة.
وقرر الرئيسس الفلسشطيني ﬁمود عباسس امسس
اسشتدعاء السشف Òحسشام زملط رئيسس مكتب بعثة
منظمة التحرير الفلسشطينية ‘ واششنطن وذلك بعد
نقل سشفارة الوليات اŸتحدة إا ¤القدسس““.
وقالت مصشادر ‘ وزارة اÿارجية الفلسشطينية
أامسس ،إان اÿارج -ي -ة ق -ررت اسش -ت -دع -اء سش-ف-رائ-ه-ا
العامل ‘ Úالتششيك ورومانيا والنمسشا وهنغاريا،
للتششاور معهم ‘ سشبل الرد على مواقف هذه الدول
من ا◊قوق الفلسشطينية.

دعوة إا ¤إانهاء دورة العنف
دع -ا م -نسش -ق األ· اŸت -ح -دة اÿاصس ل -ع-م-ل-ي-ة
السشÓم ‘ الششرق األوسشط  ,نيكولي مÓدينوف,
إا ¤ضش- - -رورة إان- - -ه - -اء ال - -ع - -ن - -ف اŸم - -ارسس ضش - -د
الفلسشطيني ‘ Úقطاع غزةﬁ ,ذرا من أانه قد
يجرف اŸنطقة بأاكملها إا ¤مواجهة قاتلة.
·Ó
وق- -ال ‘ ك- -ل- -م- -ت -ه أام -ام ›لسس األم -ن ل  -أ
اŸتحدة ,إان يوم الثن Úكان ““يوما مأاسشاويا““

ألها‹ غزة ,مششÒا إا ¤الششتباكات الدامية التي
وق - -عت ق - -رب السش - -ي - -اج ا◊دودي م - -ع الراضش- -ي
الفلسشطينية اÙتلة.
وقال ع Èدائرة تليفزيونية مغلقة من القدسس
““ل توجد هناك كلمات أاخرى لوصشف ما حدث,
فليسس هناك مÈر للقتل ,ليسس هناك سشبب ,فهو
ل يخدم أاحدا““ متسشاءل““ :من يسشتطيع أان يجد
كلمات يواسشي بها أاما لطفل لقي مصشرعه؟ من؟““.
وع -ل -ي -ه دع -ا م Ó-ي -دن -وف ,ا÷م -ي-ع إا ¤إادان-ة
األعمال التي أادت إا ¤خسشارة الكث Òمن األرواح
‘ غزة ب«أاششد لهجة ‡كنة““ ,داعيا إا ¤ضشرورة
إانهاء دورة العنف ‘ غزة ,مؤوكدا ““إاذا  ⁄يحدث
ذلك ,سش -ت -ن -ف -ج -ر وŒر ا÷م -ي-ع ‘ اŸن-ط-ق-ة إا¤
مواجهة أاخرى قاتلة““.
وأاكد مÓدينوف ,أان ا◊صشيلة Œعل يوم الثنÚ
اŸاضش- -ي““ ,ال- -ي- -وم األك Ìدم- -وي -ة ‘ غ -زة““ م -ن -ذ
الششتباكات التي وقعت عام .2014
وأاشش -ار إا ¤أان الح-تÓ-ل اإلسش-رائ-ي-ل-ي ““ي-ت-ح-م-ل
مسشؤوولية اسشتخدامه للقوة القاتلة““ ,داعيا إا¤
التحقيق ‘ كل حادث أادى إا ¤خسشارة ‘ ا◊ياة
البششرية.

غواتيما’ على خطى أامريكا
افتتحت غواتيمال أامسس ‘ ،القدسس سشفارتها
ا÷ديدة ‘ إاسشرائيل لتصشبح اول دولة –ذو حذو
ال -ولي -ات اŸت -ح-دة ‘ خ-ط-وت-ه-ا ال-ت-ي تسش-ب-بت ‘
›زرة شش -ن-ي-ع-ة ارت-ك-ب-ه-ا الح-تÓ-ل ب-ح-ق عشش-رات
الفلسشطيني Úبقطاع غزة.
ونددت ا◊كومة األردنية أامسس الربعاء بقرار
حكومة غواتيمال نقل سشفارتها ‘ إاسشرائيل ا¤
مدينة القدسس اÙتلة.
وأادانت باكسشتان بششدة جرائم القتل واألعمال
ال-وحشش-ي-ة ب-ح-ق ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي Úاألبرياء على أايدي
القوات اإلسشرائيلية اÙتلة ودعت ال· اŸتحدة
ا ¤اجراء –قيق ششامل ‘ هذه اÛازر.

ردا على مناورات سسيول وواشسنطن

بيونغ يانغ تهدد با’نسسحاب من مسسار السسÓم
أاع- -ل- -نت ب- -ي- -ون -غ ي -ان -غ رفضس -ه -ا ت -ق -دË
تناز’ت أاحادية ا÷انب ،مشسÒة إا ¤أانها
سس-ت-ع-ي-د ال-ن-ظ-ر ‘ ال-ق-م-ة ب Úزعيمها كيم
’م -ري -ك -ي دون -ال -د
ج- -ون أاون وال -رئ -يسس ا أ
ترامب ‘ ،حال اسستمرت مناورات سسيئول
وواشسنطن.
لول ل -وزي -ر
وق- -ال ك- -ي- -م ك- -ي ك- -وان ال -ن -ائب ا أ
اÿارجية الششما‹ للصشحفي Úأامسس““ ،لن نبدي
لن
لمريكي اهتماما من ا آ
للحوار مع ا÷انب ا أ
فصش -اع -دا ،وإاذا دف -ع -ن -ا ه -ذا ا◊وار إا ¤ط -ري-ق
مسشدود وطلب منا التخلي عن النووي بصشورة
لعادة
أاحادية ا÷انب ،سشنجد أانفسشنا مضشطرين إ
النظر ‘ ما إاذا كنا سشنقبل لقاء القمة الكوري
لمريكي اŸرتقب““.
الششما‹-ا أ
وأاضش- - -اف““ :إاذا ك - -انت إادارة ت - -رامب –ضش - -ر

Ùادثات القمة بجدية بهدف –سش ÚالعÓقات
ب Úالبلدين ،سشنكون مسشتعدين لÓسشتجابة““.
وك- -انت ب- -ي- -ون- -غ ي- -ان- -غ أاع- -ل- -نت أان- -ه- -ا أال- -غت
اÙادثات رفيعة اŸسشتوى مع كوريا ا÷نوبية
التي كان من اŸزمع عقدها أامسس ،على خلفية
لم- -ري -ك -ي -ة  -ال -ك -وري -ة ا÷ن -وب -ي -ة
اŸن- -اورات ا أ
اŸتواصشلة منذ يوم الثن Úوالتي سشتسشتمر حتى
الـ 25من ماي ا÷اري.
لن-ب-اء ال-ك-وري-ة الشش-م-ال-ي-ة أانه
وذك-رت وك-ال-ة ا أ
““–ت وط -أاة ال -وضش -ع السش -ي-اسش-ي ال-وحشش-ي ال-ذي
Œري فيه سشيول بروفة الهجوم على الششمال
لن ن -ل-غ-ي اÙادث-ات
واŸواج -ه -ة ،اضش -ط -ررن -ا أ
رفيعة اŸسشتوى التي كانت مقررة أامسس““.
وأاششارت كوريا الششمالية إا ¤أان مناورات ““ماكسس
ثاندر““ اŸششÎكة ب Úجارتها ا÷نوبية والوليات

اŸت -ح-دة “““ث-ل –دي-ا سش-اف-را إلعÓ-ن ب-ا‰ن-ج-وم
واسشتفزازا متعمدا يتناقضس مع التطور السشياسشي
اإليجابي ا◊اصشل ‘ ششبه ا÷زيرة الكورية““.
وششددت بيونغ يانغ على أان واششنطن أاخطأات
حينما ““ظنت أان سشعي كوريا للتفاوضس نتج عن
العقوبات والضشغط وليسس عن إارادتها““.
أام -ا ك -وري -ا ا÷ن-وب-ي-ة ف-ق-د أاع-ربت ع-ن أاسش-ف-ه-ا
ل- -رفضس ن- -ظÒت- -ه- -ا الشش- -م- -ال -ي -ة اŸف -اج -ئ إاج -راء
اÙادثات ،حيث قالت وزارة الوحدة ا÷نوبية ‘
بيان لها ““التأاجيل أاحادي ا÷انب للمحادثات رفيعة
اŸسش- -ت -وى ب Úا÷ن -وب والشش -م -ال ب -ح -ج -ة إاج -راء
اŸناورات العسشكرية ا÷وية السشنوية ب Úالقوات
ا÷ن -وب -ي -ة واألم -ري -ك -ي -ة ل ي -ت -ف -ق م -ع روح إاعÓ-ن
با‰و‚وم الذي اتفق عليه رئيسشا البلدين يوم 27
أافريل““.
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عبد ا◊كيم أاسضابع« ...وحم» رمضضا ‘ Êالسضوق
واŸطبخ مكـ ـ ـان راحتـ ـه قبل اإلفط ـ ـ ـار
لعÓمي عبد ا◊كيم أاسصابع يومياته
«رمضصان يحفز Êللعمل أاك ،»Ìهكذا وصصف ا إ
ال-رمضص-ان-ي-ة ب-ع-ي-دا ع-ن أاج-واء ال-ع-م-ل ال-ت-ي اسص-ت-م-رت ع-ل-ى م-دار ثÓ-ث Úسص-ن-ة من
ال-ع-ط-اء الصص-ح-ف-ي ،سص-أال-ت-ه «الشص-عب» ع-ن ي-وم-ي-ات-ه ال-رمضصانية ‘ ﬁاولة لتعريف
لنسصان الذي يقف خلف القلم اŸتمرسس ‘ مهنة اŸتاعب ‘ صصورة ⁄
القارئ با إ
نعهده عليها من قبل.

ف  /كلواز

«ه- -ي ل ت -خ -ت -ل -ف ع -ن ي -وم -ي -ات سص -ائ -ر
أ÷زأئري ،»Úقال أإلعÓمي عبد أ◊كيم
أأسص -اب -ع ع -ن ي -وم -ي -ات -ه أل-رمضص-ان-ي-ة أل-ت-ي
قسص- -م- -ه- -ا ب Úتسص- -وق وع- -م- -ل وك- -ذأ أأدأء
ل- -ل -ف -رأئضض أل -دي -ن -ي -ة ك -الصص -ي -ام وصص Ó-ة
ألÎأوي - -ح ،م- -ع خصص- -وصص- -ي- -ة أأن رمضص- -ان
يحفزه للعمل أأك Ìبعيدأ عن ألÔفزة أو
ألتكاسصل مرجعا ألسصبب أ ¤أبتعاده عن
ألتدخ Úوأدمان قهوة أو أأي شصيء آأخر.
وقال أأسصابع أن رمضصان يحفزه إلطÓق
أŸبادرأت أين يتحول أ ¤صصحفي يعمل
‘ ج -م -ي -ع أألقسص -ام أل -وط -ن -ي ،أل -ث -ق -ا‘
وأÛتمع ألذي يخ ّصصصض صصفحة خاصصة
ب-الشص-ه-ر أل-فضص-ي-ل ‘ ي-وم-ي-ة أل-نصص-ر أل-تي
ي-ع-م-ل ف-ي-ه-ا ك-م-رأسص-ل ل-ه-ا م-ن ألعاصصمة،
ف-ي-ل-ب-ي ط-ل-ب-ات ه-ي-ئ-ة أل-ت-حرير أŸركزية
ب-ك-ت-اب-ة روب-رت-اج-ات صص-غÒة عن أألجوأء
ألرمضصانية فيها و‘ أŸناطق أÛاورة
لها لنقل خصصوصصية كل وأحدة منها ‘
شصهر ألصصيام.
‘ أألي- - -ام أألو ¤م- - -ن رمضص - -ان وك - -ك - -ل
أ÷زأئري Úيفقد عبد أ◊كيم «ألصصائم»
ألسص -ي -ط-رة ع-ل-ى ج-ي-ب-ه ف-ب-م-ج-رد دخ-ول-ه
ألسصوق يشصعر بالوحم ألرمضصا Êألذي ل
يسصتطيع مقاومته بل وتبدو أعرأضصه جلية
ح Úترأه يشصÎي كل ما يشصتهيه ،ليجد
نفسصه ‘ أألخ Òعائدأ أ ¤أŸنزل و‘
ق -ف -ت -ه ح -اج-ي-ات ب-ك-م-ي-ات ك-بÒة رÃا ل
تكفي أأيام لسصتهÓكها ،لذلك وبعد مرور
أأليام أألو ¤يسصتطيع ألتحكم ‘ هذأ
أل-وح-م أل-ذي يسص-ت-ن-زف ج-ي-ب-ه وم-ي-زأن-يته
حتى ل يقع ‘ شصرك ألتبذير ،ولكن تبقى
مشصكلته أألك Èأ◊لويات ألتي ل يسصتطيع
م -ق -اوم -ة ل -ذة شص -رأئ -ه -ا ع -ل -ى أخ -ت Ó-ف
أأنوأعها ،فيسصتطيع مث Óشصرأء أأربعة أأنوأع
ك -ام -ل -ة ‘ أل -ي -وم أل-وأح-د ب-اإلضص-اف-ة أ¤
ألفاكهة ألتي يفضصل وجودها على ألطاولة
‘ أأنوأع متعّددة.
أم -ا ف -ي -م -ا ي -خصض أأط -ب -اق-ه أل-رمضص-ان-ي-ة
أŸفضصلة ‚د طبق «شصربة فريك» على
ألطريقة ألقسصنطينية أŸثوم وكل أألكÓت
أŸع -روف -ة ب -ت -وأب-ل-ه-ا أŸت-ن-وع-ة وأل-ق-وي-ة
وح- -ت -ى ي -ت -ح ّصص -ل ع -ل -ى ت -لك أل -ن -ك -ه -ات
أÿاصص -ة .ي -ح -رصض ع -ب-د أ◊ك-ي-م أأسص-اب-ع
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على شصرأء كل ألتوأبل أŸعروفة ففي كل
م-ن-ط-ق-ة مشص-ه-ورة ل-ه صص-دي-ق ي-رسص-ل-ه-ا له
كـ»أل -وأد»« ،بسص-ك-رة»« ،ألÈج»« ،أŸسص-ي-ل-ة»
وغÒها ،لكنه على عكسض ألكثÒين ‘
شصهر ألصصيام ،يفضصل حكيم أسصابع تزيÚ
م -ائ-دة ألف-ط-ار ب-األط-ب-اق أل-ث-ق-ي-ل-ة م-ث-ل
أل -ل -وب -ي -ا ،أل -ع -دسض وأ◊مصض ول-و ب-ك-م-ي-ة
قليلة ،فتجده يسصتمتع بطعمها ولو مرة
وأح -دة ‘ ألشص -ه-ر أل-فضص-ي-ل ..ه-و أل-وح-م
أل - -رمضص - -ا Êأل- -ذي يصص- -يب أل- -ك- -ث Òم- -ن
ألرجال.
ي -ع -ت ÈأŸط -ب -خ أŸك -ان أل -وح -ي -د أل -ذي
ي -ع -ط -ي -ه أل -ق -وة Ÿق -اوم -ة شص -ع-ور أل-ت-عب
وألوهن بعد أسصتنفاذ كل طاقته ‘ ألعمل
ففي آأخر سصاعة من ألصصيام يريح نفسصه
ب -اŸط -ب -خ فÎأه ق -ب -ل أإلف -ط -ار يسص -اع-د
زوج- - -ت- - -ه ‘ –ضص Òأل- - -ط- - -اول- - -ة وك - -ذأ
«ألبورأك» أأو «ألفÓن» ،طبعا مع إأعطائها
ألنصصائح لتفادي ألتبذير.
Óع Ó-م -ي
ب- -ع- -د أأدأء صصÓ- -ة ألÎأوي -ح ،ل  -إ
برنا›ه أÿاصض ألذي يسصطره ‘ إأطار
أل - -نشص - -اط - -ات أŸوج - -ودة ‘ ألسص- -ه- -رأت
أل -رمضص -ان -ي -ة ف-ه-و ي-ح-رصض ع-ل-ى حضص-ور
ألفعاليات ألتي تقام فيها مثل ألندوأت
وأŸن -ت -دي-ات أ ¤ج-انب أل-ع-روضض ،سص-وأء
ك- - - -ان ذلك ‘ دأر ألوب- - - -رأ أو أŸسص - - -رح
ألوطني أو قصصر ألثقافة بل وكل ألعروضض
وأŸناسصبات ألتي تدعى أليها ألصصحافة،
...فرغم أن وقت ألنوم قصص ‘ Òشصهر
ألصصيام ،أل أن نشصاطه ل يحده شصيء.
‘ ن -ه -اي -ة ل -ق-ائ-ن-ا م-ع أإلعÓ-م-ي ع-ب-د
أ◊كيم أأسصابع قدم نصصيحة للجزأئري،Ú
بأان يكونوأ مثال لÓسصتقامة ‘ رمضصان
ألنه فرصصة للتقرب أ ¤ألله باÙافظة
على ألصصÓة وألصصيام أ ¤جانب ألتحكم
‘ أعصصابهم أمام بعضض ألتصصرفات بأالّ
‚ع -ل م -ن ألصص -ي -ام ح-ج-ة ن-رف-ع-ه-ا لسصب
أأحدهم ‘ زحمة سص Òأو سصوق ،و يجب أن
يكون شصهر رحمة وتكافل بينهم بأان يكون
كل وأحد منهم ع Úسصاهرة على ﬁيطه
ألذي يعيشض فيه يتعرف على أÙتاجÚ
وي -ق -دم ل -ه -م أŸسص -اع -دة ،دون أأن ي-نسص-ى
زيارة أŸرضصى ليسض فقط يوم ألعيد بل
ق -ب -ل -ه ك -ذلك لÎسص -م أب -تسص -ام-ت-ه-م ط-وأل
ألشصهر ألكر ،Ëكما ثّمن ألعمل وأ÷هود
ألتي تبذلها أ÷معيات ‘ رمضصان.

يÎك رجائي صصندوقة 55 ،عاماً ،عائلته مرت Úكل يوم ،على مائدة الفطور والسصحور،
لهم ‘ حياته «ضصرب مدفع رمضصان ‘ القدسس» .وضصرب اŸدفع ‘ القدسس
ليتفّرغ للمهمة ا أ
إارث إاسصÓمي قد Ëتتوارثه عائلة صصندوقة منذ العهد العثما ،Êوهو اŸدفع الفلسصطيني
لوسصط»:
لراضصي الفلسصطينية .ويقول صصندوقة لـ»الشصرق ا أ
الوحيد الذي يسصمع صصوته ‘ ا أ
«منذ  120عاماً ،ونحن نضصرب اŸدفع ،لقد كان جدي يطلق بارودًا ،وكذلك نحن ،قبل أان
–وله إاسصرائيل إا ¤مدفع قنابل صصوتية».

ويجد رجائي متعة كبÒة ‘ ضصرب أŸدفع ،على
ألرغم من أأنه –ول إأ ¤قنابل صصوتية ،قائ :ًÓإأنه
يسصتمتع بإاسصماع صصوته لكل ألصصائم ‘ ÚأŸدينة
ألعربية أإلسصÓمية أÙتلة .ويجد صصندوقة ‘
أألم-ر ت-أاك-ي-دأ ً ع-ل-ى إأسصÓ-م-ي-ة وع-روب-ة أŸدينة.
وي-ع-ا Êصص-ن-دوق-ة دأئ-مً-ا م-ن ع-ق-ب-ات إأسص-رأئيلية
ج- -دي- -دةﬁ ‘ ،اول -ة إلسص -ك -ات صص -وت أŸدف -ع
أل-ع-رب-ي ،وي-ق-ول« :دأئ-مً-ا ه-ن-اك ع-ق-بات ،هناك
طلبات و–ذيرأت ،ورقابة أأمنية شصديدة» .وقبل
أأع -وأم ق -ل -ي -ل -ة ،خضص -ع صص-ن-دوق-ة إأ ¤دورة ع-ل-ى
ضص -رب أŸدف -ع ،وأضص -ط -ر لسص -تصص-دأر تصص-اري-ح
ﬂتلفة ،كما طلب منه نقل أŸدفع إأ ¤منطقة
أأخرى دأخل مقÈة باب ألسصاهرة.
وبالنسصبة إأليه ،فإانه  ⁄يكن بحاجة لكل ذلك،
يقول« :أأجÈو Êعلى ألدورة ،رغم أأÎﬁ Êف.
أأنا أأضصرب أŸدفع من أأك Ìمن  25عاماً ،ثم
ج - -اءوأ وأأجÈو Êع - -ل- -ى دورة ضص- -رب م- -دف- -ع»،
وأأضصاف« :دأئماً هناك عقبات .لكن كل شصيء
يسص Òكما أأردنا له ...أŸدفع  ⁄يتوقف».
ويسص-ت-خ-دم صص-ن-دوق-ة أل-ي-وم م-دف-عً-ا م-ن-ذ أل-عهد
أألرد ،Êوهو أŸدفع ألذي أسصتبدل بآاخر عثماÊ
نقل إأ ¤أŸتحف أإلسصÓمي .وأخت Èصصندوقة
ح -ت -ى ع-ام  2001إأط Ó-ق أل -ب -ارود ع ÈأŸدف -ع
أ÷ديد ،وقال« :كان شصيئًا ‡تعًا للغاية ،على
ألرغم من أأنه أأك Ìإأرهاقاً ،كنت أأنظف أŸدفع
ك -ل ي -وم ،وأأزوده ب -ال -ب -ارود ،ث -م أأشص -ع -ل أل -ف -ت-ي-ل
متزأمناً مع صصوت أآلذأن .أأما أليوم ،فنحن نطلق
م- -ف -رق -ع -ات صص -وت -ي -ة ت -زودن -ا ب -ه -ا ألسص -ل -ط -ات

غرامة صضارمة على األلفاظ
اÿادشضة للحياء ‘ رمضضان

جسضر للتكافل مدته جمعية
«البسضمة» ب ÚاÙسضنÚ
واÙتاج ‘ Úع Úالدفلى

أ÷معية مع ألÎكيز على أŸناطق ألنائية وألتي تزدأد
م -ع -ان -ات -ه-ا خÓ-ل أŸن-اسص-ب-ات أل-دي-ن-ي-ة ،ح-يث يشص-رع ‘
ت -وزي -ع -ه -ا أسص -ب -وع ق -ب -ل ح -ل-ول شص-ه-ر رمضص-ان أŸب-ارك،
ألختتان أ÷ماعي ‘ طبعته ألثانية عشصر فمن أŸزمع

مدفع رمضضان ‘ القدسس..
صضامد رغم الحتÓل
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info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

نقدم لكم ‘ كل يوم أاطباقا
رمضص- -ان- -ي- -ة م -ت -ن -وع -ة م -ن -ه -ا
لرضصاء
ال-ت-ق-ل-يدي والعصصري إ
لذواق التي تبحث عن
جميع ا أ
لصص -ال-ة ‘ ك-ل شص-ي-ئ ‘ الشص-ه-ر
ا أ
ال - -فضص - -ي - -ل خ - -اصص - -ة اŸأاك - -ولت
التقليدية التي تعد أاهم ما Áيز
م- -ائ- -دة إاف- -ط- -ار رمضص- -ان ،و‘ ال- -ي -وم
لول م -ن الشص -ه -ر ال -فضص -ي -ل ق -دم-ن-ا ل-ك-م
ا أ
قائمة تقليدية ل يسصتغني عنها ا÷زائري وحاولنا أان نعطي
ك -ل م -ن-ط-ق-ة ح-ق-ه-ا م-ن-ه-ا ف-م-ن «ال-زع-ل-وك-ة» ال-ع-اصص-م-ي-ة إا¤
ا◊ريرة الوهرانية واŸثوم ا ¤اللحم ◊لو على الطريقة
القسصنطينية ،صصح فطوركم.

مائدة
الفطور

ثم ترجع فوق ألنـار تÎك حتى تغلي ثم يضصاف لها طح ÚألشصعÒ
(ألدشصيشصة) يخلط ألكل وتÎك على ألنار حتى تبدأأ بالغليان وتثقل
قلي Óفقط وليسض كثÒأ .وقبل أأن Œهز بقليل نقوم بفرم حبات ألثوم
مع ألقليل من ألقصص ÈأŸفروم وتدق قلي Óوتخلط مع أ◊ريرة لكي
يعطي ذوق رأئع ...نطفئ ألنـار ونضصع ألقليل من أ◊ريرة ‘ وعاء
صصغ Òأأو غرفية صصغÒة ويضصاف لها بقدونسض مع قليل من ألكمون
تخلط بفرشصـاة –تى “تزج جيدأ ونرجعها للقدر ويخلط ألكل مع
بعضض ثم تقدم..

اŸثوم

زعلوكة

«بقليل من خÒك يحلى
رمضصان غÒك»

–ت شصعار «بقيل من خÒك يحلى رمضصان غÒك»،
أأطلقت أ÷معية أÒÿية ألبسصمة ›موعة من أŸشصاريع
ألتي تعمل على Œسصيدها خÓل شصهر رمضصان رفقة
شصركائها ‘ أ Òÿمن جمعيات و›موعات خÒية من
ألعاصصمة وألبليدة وألذين وسصعوأ ‘ نطاق أŸسصتفيدين
من هذه ألÈأمج ألتي “تد أ ¤أيام ألعيد ،وتتنوع ب Úما
ه-و تضص-ام-ي-ن-ي وت-ك-اف-ل وث-ق-ا‘ ت-ك-رÁي –ق-ي-قا لشصعار
أ÷معية «تضصامن ـ تكافل ـ توأصصل» ،حيث ”ّ بر›ة
جملة من ألنشصاطات أو ما يسصمى باŸشصاريع
نذكر منها:
سص-ل-ة أÿضص-ر وأل-ف-وأك-ه ل-ل-ع-ائÓ-ت
أŸع- -وزة وأألي- -ت- -ام وأل- -ت- -ي ت- -ق -دم
أأسص-ب-وع-ي-ا ع-ل-ى مسص-ت-ح-ق-ي-ه-ا ،ق-ف-ة
أŸوأد أل-غ-ذأئ-ي-ة أي-ن سص-ي-ت-م أل-تكفل
بأازيد من  1200عائلة مسصجلة لدى
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ألتكفل بـ  200طفل يتيم ومعوز ،ألفطار بالتمر وأ◊ليب
÷موع أŸصصل ‘ ÚأŸسصاجد ،أŸشصاركة ‘ تأاط Òمطعم
ألرحمة أŸتوأجد بالقرب من ألطريق ألسصريع Ÿدخل
ولية ع Úألدفلى ،تنظيم مسصابقات فكرية باŸناسصبة مع

تكر Ëحفظة ألقرآأن ألكر ،Ëحملة تنظيف وتعط Òبيوت
Óطفال أأليتام وأŸعوزين ،حلويات
ألله ،كسصوة ألعيد ل أ
أل-ع-ي-د ل-ل-ع-ائÓ-ت أل-ت-ي ت-ع-ذر ع-ل-ي-ه-ا صصناعتها لسصتقبال
أأهليهم أأيام ألعيد.
إأطÓ- -ق ق- -اف- -ل- -ة «بسص- -م- -ة أل- -ع- -ي -د» أل -ت -ي Œوب أأرب -ع -ة
مسص- -تشص- -ف- -ي -ات وم -رك -زي -ن م -ت -خصصصص« Úأإلع -اق -ة ودأر
أŸسص-ن »Úل-ل-م-ع-اي-دة وت-ق-اسص-م ف-رح-ة أل-ع-يد مع ألطفال
أŸرضصى وأŸسصن ÚوأŸعاق Úأ ¤جانب ندوأت فكرية
Óف-رأط
وح -م Ó-ت –سص -يسص -ي -ة «ألصص -وم وألسص -ي -اق-ة ،ل ل -إ
وألسصرأف ‘ رمضصان».
وترمي كل هذه ألنشصطة أ ¤مّد جسصر ألتضصامن بÚ
أŸع- -وزي- -ن وأŸيسص- -وري- -ن ﬁاول- -ة م- -ن أ÷م- -ع- -ي -ة سص ّ-د
أح -ت -ي -اج -ات أل-ع-ائ-ل-ة أŸع-وزة ورف-ع أ◊رج ع-ن-ه-ا ونشص-ر
ألفرحة ب Úأبنائها ،كما تعمل على تشصجيع حفظة ألقرآأن
ألكر ËوتكرÁهم وألعÓء من شصأانهم Ÿا يحملونه من
علم ‘ جعبتهم .كما تعمل على ترسصيخ قيم ألتكافل ومّد
يد ألعون للغ Òومشصاركة فرحة ألصصيام وألقيام وقدوم
ألعيد مع من أضصطرتهم ألظروف على أسصتقبال ألعيد
بعيدأ عن عائÓتهم لسصبب أأو آلخر.
وي -ذك -ر أأن أ÷م -ع -ي -ة أÒÿي -ة «أل-بسص-م-ة» ت-أاسصسصت سص-ن-ة
– ،2007قيقا لرغبة ›موعة شصباب من ولية عÚ
ألدفلى أأخذوأ على عاتقهم Œسصيد شصعار أ÷معية على
أأرضض ألوأقع تضصامن ـ تكافل ـ،توأصصلﬁ ‘ ،اولة
لتقد Ëأإلضصافة ‘ ›ال ألعمل أÒÿي ألتضصامني بأان
تكون جسصر خ Òما ب ÚأÙسصن ÚوأÙتاج.Ú

أأكد مكرم ﬁمد أأحمد ،رئيسض أÛلسض
أألعلى لتنظيم أإلعÓم ‘ مصصر ،أأن ÷نة
أل -درأم -ا ب -اÛلسض أأع -دت م -ع-اي Òم-ه-ن-ي-ة
للمسصلسصÓت ،قائ« :Óلسصنا ÷نة فاشصية كل
هدفنا ألعودة للقيم ،ول نكبل أ◊ريات».
وق -ال م -ك -رم ،خÓ-ل مشص-ارك-ت-ه ‘ أج-ت-م-اع
÷نة ألثقافة وأإلعÓم ألذي ناقشض معايÒ
ألدرأمية« :أأصصررنا على وضصع معاي ،Òألن
هناك أأشصياء ل Áكن أأن يتوأجد فيها قلة
أأدب وشصتم وضصرب».
وشصّدد على أأن أÛلسض فرضض غرأمة 250
أألف جنيه على كل لفظ فاحشض ،مضصيًفا:
«ن- -ت- -م- -ن- -ى أأن ي -ق -ب -ل ›لسض أل -ن -وأب ه -ذه
أŸعاي ،Òوكلها معاي Òمهنية ..وألعملية بÓ
ضصابط ل يقوم أأحد Ãحاسصبة أأحد ،وكل
شصخصض يريد أأن يأاخذ حريته أŸطلقة ول
يوجد معاي Òضصبط أŸسصلسصÓت» .وأأضصاف:
«ي- -جب أأن ت- -ن- -ت -ه -ي أŸسص -لسص Ó-ت ق -ب -ل 15
رمضص-ان ح-ت-ى Áك-ن رق-اب-ت-ه-ا ومرأجعتها»،
مسصتطرًدأ« :عشصنا  8سصنوأت من ألفوضصى ل
حدود ول قيم ول ألتزأم بأاي شصيء».
وك -انت ÷ن -ة أل -ث -ق -اف -ة وأإلع Ó-م Ãج -لسض
أل -ن -وأب ق -د ع -ق -دت ج -لسص-ات أسص-ت-م-اع م-ع
أıرج ﬁمد فاضصل رئيسض ÷نة ألدرأما
ود.خالد عبد أ÷ليل رئيسض ألرقابة على
أŸصص -ن -ف -ات أل -ف -ن-ي-ة ،ل-ب-حث وضص-ع م-ع-ايÒ
Óع-م-ال أل-درأم-ي-ة وأإلعÓ-ن-ات
وضص -وأب-ط ل -أ
خÓل شصهر رمضصان أŸبارك.

أإلسصرأئيلية ،يومًا بيوم».
وك -انت إأسص -رأئ -ي -ل ق-د أأب-ل-غت صص-ن-دوق-ة ‘ ع-ام
 ،2001أأنه ‡نوع من أسصتخدأم ألبارود ألسصباب
أأم -ن -ي-ة ،وأأن ألسص-ل-ط-ات سص-ت-زوده ي-وم-يً-ا ب-ق-ن-اب-ل
صص- -وت- -ي -ة ب -دل ذلك ،ع -ل -ى أأن ي -خضص -ع ل -رق -اب -ة
إأسصرأئيلية كذلك ،وهو أألمر ألذي  ⁄يعجب
صصاحب أŸدفع ،لكنه وأفق عليه ألنه كما قال ⁄
Óبد ،ول ينوي
يرد لصصوت أŸدفع أأن يصصمت ل أ
أليوم أأو غدأ ً لهذأ أŸدفع أأن يسصكت.
ويقول إأنه مسصتعد لتدريب أأي شصخصض على
إأطÓقه ،لكنه متمسصك بأان يبقى أألمر ‘ عهدة
آأل صصندوقة ،وأأضصاف« :هذأ إأرث عائلي ،وتقليد
قد ،Ëوأأنا ل أأريد لهذه ألعادة أأن تنقطع يومًا».
ولذلك قام صصندوقة بتدريب أأبنائه ،وضصم أثنÚ
م -ن -ه -م ل -ل -دورة أŸت-خصصصص-ة ‘ إأطÓ-ق أŸدف-ع
ألرمضصا ،Êوهو يخطط ألن يوأصصل أأبناؤوه ما
بدأأه جده قبل أأك Ìمن  100عام.
ويقول صصندوقة إأن جده ،أ◊اج أأم Úصصندوقة،
كان يطلق أŸدفع أأثناء ألعهد ألعثما .Êومن
ذلك ألوقت ⁄ ،يتوقف هذأ أŸدفع سصوى 18
ي -ومً-ا ع-ام  1987م-ع ب-دأي-ة ألن-ت-ف-اضص-ة أألو،¤
عندما أأج Èأإلسصرأئيليون رجائي على ألتوقف،
بحجة أأن ألبارود أŸسصتخدم يشصكل خطرأ ً على
أألمن ،وهو ما عادوأ له مع بدأية ألنتفاضصة
ألثانية ،ثم أأجÈوه على أسصتبدأل ألبارود نهائيًا
بقنابل ألصصوت .ويسصمح لرجائي أليوم بإاطÓق
أŸدفع مرتÚ؛ مع آأذأن ألفجر وآأذأن أŸغرب
فقط.
وقال« :قبل ذلك ،كنا نطلقه ‘ كل أŸناسصبات
ألدينية ،مرت ‘ ÚفÎة ألفجر ،مع ألإمسصاك
وم - -ع أآلذأن ،وم - -رة ‘ م - -وع- -د أإلف- -ط- -ار ،و‘
أألعياد ،عيد ألفطر وأألضصحى وأŸولد ألنبوي
وأإلسص -رأء وأŸع -رأج وم-ن-اسص-ب-ات ﬂت-ل-ف-ة .ل-ك-ن
أليوم ،هذأ كله ‡نوع .مسصموح مرت ‘ Úأليوم
‘ رمضص -ان ف -ق -ط– ،ت رق -اب -ة شص -دي -دة» .و⁄
يحدث أأن تأاخر رجائي عن موعده يومًا .ويقول
إأنه يذهب قبل آأذأن ألفجر بنحو نصصف ألسصاعة،
ل -ي -ك -ون مسص -ت-ع-دأ ً ،وق-ب-ل أإلف-ط-ار ب-ن-ح-و نصص-ف
ألسصاعة كذلك ،مضصيفاً« :ل أأريد لهذأ أŸدفع أأن
يسصكت ،ول أأريد له أأن يتأاخر».

جدل فتوى اإلفطار لتحضضÒ
اŸونديال ‘ السضعودية
أأثارت ألفتوى ألتى حصصل عليها أŸنتخب ألسصعودى
أألول لكرة ألقدم ،بإافطار شصهر رمضصان ،من أأجل
ألسصتعدأد وخوضض مباريات كأاسض ألعا ⁄ألتي سصتقام
فى روسصيا خÓل شصهر جوأن أŸقبل ،أ÷دل ما بÚ
معارضض لتلك ألفتوى وأعتبار أأن أŸباريات ليسصت
من ألضصروريات ألتي تبيح لÓعب Úأألفطار ،وطالبوأ
أل -ه -ي -ئ -ات أل-دي-ن-ي-ة ب-ال-تصص-دي ل-ت-لك أل-ف-ت-اوي أل-ت-ى
ت-ت-ع-ارضض م-ع صص-ح-ي-ح أل-دي-ن ،ب-ي-ن-م-ا لقت أل-ف-ت-وى
أرتياحا لدى ألبعضض أآلخر ألذي أعت Èمشصاركة
أŸنتخب فى أŸونديال وأجبا وطنيا ويجب ألوقوف
بجوأر ألÓعب ،Úخاصصة أأنه Áكنهم ألتعويضض عقب
أŸون- -دي- -ال .وأأوضص- -ح ن -اشص -ط -ون أأن ب -عضض لع -ب -ي
أŸنتخب أ÷زأئري وأجهوأ أŸنتخب أألŸا‘ Ê
ألدور ألثا ‘ Êمونديال  2014وهم صصائمون ،رغم
حصصولهم على فتوى رسصمية تبيح لهم أإلفطار.

اŸقادير
 1كغ باذ‚ان
 1بصصلة كبÒة
 5سصنينات ثوم
 2طماطم حمرأء
 1ربطة حشصيشض
ألقليل من ألنعناع ألطازج
 1ملعقة صصغÒة ملح
 1ملعقة صصغÒة فلفل أأسصود
 1ملعقة صصغÒة كمون
 1ملعقة صصغÒة فلفل أأحمر حار
 1ملعقة كبÒة خل أأحمر
 3مÓعق كبÒة زيت
 1ملعقة كبÒة سصمن.
طريقة التحضصÒ
قشصري ألباذ‚ان إأغسصليه وقطعيه إأ ¤شصرأئح أأو إأ ¤دوأئر إأطهيه
بالبخار مع ألقليل من أŸلح بعد ألطهي قطعيه إأ ¤قطع صصغÒة.
‘ مقÓة ضصعي ألبصصل أŸقطع وأأضصيفي ألثوم أŸسصحوق ثم ألطماطم
أŸقطعة إأ ¤مكعبات ،ألزيت وألسصمن حريكي ألكل وأتركيه يطهى.
أأضصيفي ألباذ‚ان أŸقطع إأ ¤قطع صصغÒة ثم أŸلح وألفلفل أألسصود
وأألحمر أ◊ار وألكمون ونصصف كمية أ◊شصيشض أŸقطع أأتركيه يطهى
مرة أخرى.
بعد ألطهي أسصقي باÿل ثم ذري ألكروية.
زيني با◊شصيشض أŸتبقي وألنعناع.

ا◊ريرة الوهرانية

اŸقـادير:
◊م دجـاج أأو غنمي
 2بصصل مقطع مربعات صصغÒة
 2قرعة مقطعة مربعات
 1حبة طمـاطم مقطعة مربعات
 2جزر مقطع مربعات
 1حبة بطاطا مقطعة مربعات
حبات ثوم مقطع صصغ( Òحسصب ألرغب)
قصصÈ
ملح
فلفل أأسصود
رأسض أ◊انوت ( ألبهارأت ألسصبع)
زعفرأن
ملعقة من معجون ألطماطم أŸعلبة
زيت ،مـاء
دشصيشصة يعني طح ÚألشصعÒ
طريقة التحضص:Ò
أأول ‘ طنجرة أأو طـاج Úنضصع ألزيت وأÿضصار أŸقطعة ثم أللحم
وأŸلح على نـار ويÎك مع ألتحريك لتتقلى أÿضصار قلي.Ó
بعد ما تذبل أÿضصار قلي Óيضصاف ألفلفل ألأسصود ورأسض أ◊انوت
وألزعفرأن ثم معجون ألطماطم وقليل من أŸـاء ،ونÎكها على نار
حتى تغلي ،بعد ألغليان يضصاف أŸـاء كام Óحسصب ألقدر وألقصصÈ
وتÎك على ألنار حتى يطهى أللحم وتطهى أÿضصـار.
وعندما ينضصج أللحم ننزع ويوضصح جانبا وتطحن أÿضصار مع أŸرق

اŸقادير:
* 300غ قطع من ◊م ( خروف أأو عجل)
* 200غ ◊م مفروم
* حفنة من أ◊مصض أŸنقوع ‘ أŸاء
200غ ◊م مفروم
 1ملعقة كبÒة سصمن
 2مÓعق كبÒة زيت
 1رأأسض ثوم
 1/4ملعقة فلفل أسصود
 1/2ملعقة صصغÒة فلفل أحمر
 1/2ملعقة صصغÒة كمون
ملعقة ملح
 1بيضصة
 1ل Îماء دأفىء
طريقة التحظ:Ò
 ‘ - 1قدر ضصعي أللحم وألزيت وأتركي أللحم يتحمصض على نار
هادئة ،بينما –ضصري (ألدرسصة) ألتي هي عبارة عن خليط ألتوأبل
كاآلتي:
أه -رسص -ي أل-ث-وم ،أŸل-ح ،أل-ك-م-ون ،أل-ف-ل-ف-ل أألسص-ود ،أل-ف-ل-ف-ل أألح-م-رو
أخلطي ألكل مع بعضض جيدأ .ثم قسصمي ألدرسصة إأ ¤قسصم.Ú
ضصعي أ÷زء أألول ‘ أللحم ألذي ُيحمصض ‘ ألقدر بعدها أضصيفي
أ◊مصض وأŸاء ألسصاخن وأغلقي ألقدر وأتركيه يطهى Ÿدة  25أ30 ¤
دقيقة.
 ‘ - 2ح Úحضصري أللحم أŸفروم ‘ إأناء وأأضصيفي عليه ألدرسصة
وألبيضصة لتسصاعد على “اسصك أللحم أŸفروم!
أخلطي ألكل مع بعضض جيدأ ثم شصكلي كريات من أللحم أŸفروم
وأتركيها على حدى.
‘ هذأ ألوقت تفقدى أللحم أŸوجود ‘ ألقدر فإان نضصج ضصعي
ألكريات ‘ أŸرق وأتركيها بضصع دقائق حتى يتخ ÌأŸرق وشصهية
طيبة.
مÓحظةÁ :كن تزين ألطبق بحبات أللوز وهنا يجب أأن يقشصر ويغلى.

◊م ◊لو

اŸقادير:
◊م خروف
 100غرأم زبيب (عنب ›فف)
 600غرأم ع(Úبرقوقة)
أأو
 200غرأم مشصمشض (›فف)
 100غرأم تفاح
 500غرأم سصكر (أأفضصل أأن يكون قطعا)
ملعقة كبÒة من سصمن
ملعقة قرفة
كأاسض صصغ Òمن ماء ألزهر
طريقة التحضصÒ
إأقطعي أللحم وضصعي ألقطع ‘ إأناء وغطها باŸاء وأأضصفي ألقرفة
وألسصمن وبضصع قطع من ألسصكر إأطهي على نار ضصعيفة مدة 30
دقيقة تقريبا ،مع إأضصافة قطع سصكر من ح Úآلخر من جهة أأخرى
أأنفخ ألع Úباألبخار مدة  10دقائق ،أأو ضصعيها ‘ أŸاء بارد مدة
 30دقيقة مسصبقا ‘ ،منتصصف ألطهي أأضصفي ألع Úوألتفاح بعد
تقشصÒه وتنقيته ،وقطعيه إأ ¤أثن Úأأو أأربع قطع إأذأ كان ألتفاح
خشصنا إأسصتمري ‘ ألطهي مدة  20دقيقة على نار ضصعيفة.
حتى يصصبح أŸرق كثيفا ،أأنÌي ماء ألزهر وغلي ألكل
مرت Úأأو ثÓثة وقدمي أألكلة سصاخنة.
مÓحظةÁ :كن تعويضض ألتفاح باأإلجاصض.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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‘ اطار شضهر الÎاث

أاطلقتها ولية اŸدية Ãناسضبة اليوم العاŸي للعيشس معا ‘ سضلم

لحسسن صسفحة فايسسبوكية
 3جوائز قيمة أ
لعمال اŸتنافسضة على  03جوائز
أاطلق قطاع الثقافة لولية اŸدية مسضابقة أاحسضن صضفحة ‘ الفايسضبوك معا÷ة لفكرة « اليوم العاŸي للعيشس معا ‘ سضلم «  ،يكون آاخر أاجل لسضتلم ا أ
لربعاء اŸقبل لتمك Úأاك Èعدد من الراغب ‘ ÚاŸشضاركة فيها..
مالية قيمة  ،يوم ا أ

اŸدية  :علي ملياÊ

يتضسمن موضسوع هذه المسسابقة ،التي تندرج في
اطار احياء الجزائر لـ»اليوم العالمي للعيشض معا في
سسÓ- -م» « ،ال- -ق -ي -م السس -ام -ي -ة ال -ت -ي أاق -ره -ا رئ -يسض
ال-ج-م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ضس-من قانون
المصسالحة الوطنية الذي أايده واحتضسنه الشسعب
الجزائري قاطبة  ،فكان فاتحة خير على أامتنا
حيث توالت بعد تكريسسه انجازات كبيرة سساهمت
في ترقية بÓدنا وتطوير مجتمعنا في شستى مناحي
الحياة».

ويلزم أاحد شسروط المسسابقة إالزام المشساركين
ال -ت -ط -رق ف -ي صس -ف -ح -ات-ه-م «إال-ى ا’ن-ج-ازات ال-ت-ي
حققتها الجزائر في جميع المجا’ت وذلك في
إاط -ار مسس -ار ال -ت -ن -م-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة م-ن-ذ صس-دور ه-ذا
القانون التاريخي.
ك -م -ا أاك -د أاصس -ح -اب ه -ذه ال -م-ب-ادرة ع-ل-ى ضس-رورة
تقديم المشساركات المقترحة في هذه اآ’جال
المحددة إالى كل من مصسلحة التنشسيط الثقافي
بمديرية الثقافة أاو لدى مصسلحة التنشسيط بدار
الثقافة حسسني الحسسني بالمدية .

الشسهر الفضسيل عÓوة على اسستعراضسات شسبانية
ري- -اضس- -ي- -ة ب- -مشس- -ارك- -ة م- -ن- -خ -رط -ي ال -م -ؤوسسسس -ات
والجمعيات الرياضسية ،إالى جانب ذلك نظم معرضض
للصسناعات التقليدية والحرف بجوار هذه الملعب
ف -ي -م -ا ق -امت م -دي -ري -ة السس -ي -اح -ة والصس -ن -اع-ات
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ب-ت-ك-ريسض ه-ذه ال-م-ب-ادرة ع-لى مسستوى
دائرة عين بوسسيف  ،حيث عرفت منطقة الكاف
اأ’خضسر الجميلة تنظيم عرضسا للفنتازيا وسسباق
الخيول وملتقى كبير شسارك فيه ممثلي  04دوائر
مجاورة وكانت هذه المبادرة بحق فرصسة للتصسالح
مع الذات وضسرب أ’روع اأ’مثلة للتÓحم بين أافراد
الشسعب .

ورقلة :إاÁان كا‘

اŸولعة بالسضياحة حليمة عبد اللطيف لـ « الشضعب »

التعاون والتآاخي ركيزتان أاسساسسيتان للعيشش معا ‘ سسلم

اع-ت-ب-رت ح-ل-ي-م-ة ع-ب-د ال-ل-ط-ي-ف ممثلة للرابطة
ال-و’ئ-ي-ة ل-نشس-اط-ات ال-ه-واء ال-ط-ل-ق وت-بادل الشسباب
بو’ية الشسلف في تصسريح لـ «الشسعب» أان تظاهرة

« السسياحة اأ’ثرية ..وجهة مسستقبلية « المنظمة
م -ؤوخ -را م -ن ط -رف ال -راب-ط-ة ال-و’ئ-ي-ة ’ب-ت-ك-ارات
وابداعات الشسباب بالمدية في إاطار ا’حتفال
الرسسمي باليوم العالمي للعيشض معا في سسÓم الذي
«تسس-اع-د ك-ث-ي-را اإ’ح-ت-ك-اك اإ’ي-ج-اب-ي ب-ي-ن شس-ب-اب
ال -ج-زائ-ر ’ك-تشس-اف وا’سس-ت-م-ت-اع ب-خ-ي-رات ال-بÓ-د
والتعايشض مع البعضض.
أاكدت حليمة عبد اللطيف في ذات السسياق «أان
قيمة التعاون والتآاخي تعد بالنسسبة لها إاحدى
أاسساسسات وركائز العÓقات ا’جتماعية والشسخصسية
والقاعدة الصسلبة التي يبنى عليها أاي نجاح و كذا
العيشض معا في سسÓم  ،من خÓل التظاهرات
الثقافية والعÓقات ا’نسسانية التي تسسعى الدولة

اŸتحف البلدي
الصصحراوي بورقلة
يفتح اأبوابه ‘
حلة جديدة
اف- - -ت- - -ت - -ح أامسس
اŸت-ح-ف البلدي
الصضحراوي
بولية
ورق - - -ل- - -ة ‘
حلته
ا÷ديدة
م - -ن ط- -رف
السضلطات
اÙلية
وذلك ‘ إاط - -ار
فعاليات
الح - -ت - -ف - -ال بشض - -ه- -ر
الÎاث ال - -ذي ج - -اء –ت شض - -ع - -ار «ت - -راث - -ي..
مسض -ت -ق -ب -ل -ي» وال -ت -ي ت -زام -نت و إاح -ي-اء ال-ي-وم
ال -ع-اŸي ل-ل-ع-يشس ‘ سض-لم ،ح-يث يضض-م اŸت-ح-ف
أاج -ن -ح -ة ﬂت -ل-ف-ة ت-روي ﬂت-ل-ف ا◊ضض-ارات
ال -ت -ي م -رت ب -ه -ا اŸن -ط -ق -ة وﬂت -ل -ف ال-عصض-ور
وا◊قب ال -زم -ن -ي -ة ال-ت-ي ع-اشض-ت-ه-ا وي-ع-د رم-زا
لنسضاÊ
ت-وضض-ي-ح-ي-ا Ÿدى ال-ت-ع-ايشس ال-ف-كري وا إ
الذي شضهدته اŸنطقة.

جدارية العيشش معا بسسلم

على صسعيد آاخر قام أاول أامسض مجموعة من
الفنانين التشسكليين تابعين لدار الثقافة و جمعية
الراقم للصسناعات التقليدية والفنون التشسكيلية ،
وكذا طلبة وطالبات المدرسسة العليا للفنون الجميلة
بالعاضسمة بتجسسيد أاعمال فنية رائعة على شسكل
جدارية على مسستوى واجهة ملعب الشسهيد أامام
الياسض  ،ترجموا من خÓلها نظرتهم لرمزية
الحدث الدولي الذي اقترحه الجزائر « العيشض معا
في سسÓم» .
كما شسهدت بالمناسسبة سساحة حمو قرب فندق
المصسلى تنظيم عدة عروضض فنية و سساحة مسسجد
ال -ن-ور اق-ام-ة م-ع-رضس-ا اق-تصس-ادي-ا ب-م-ن-اسس-ب-ة ح-ل-ول

العدد
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لتكثيفها عن طريق الحركة الجمعوية .
كما يتم تقول من خÓل ذالك الوصسول إالى البناء
المنشسود والمتماسسك والذي على ضسوئه يمكن ترقية
المجتمع ومن ثم المحافظة على مؤوسسسسات الدولة
ضسمن قيم معاني المواطنة والحسض المدني .
و صسرحت حليمة في هذا الصسدد قائ Óبأانها كانت
جد محظوظة لمشساركتها في هاته التجربة التي
كانت ناجحة بامتياز ،شساكرة بالمناسسبة كل من
السسيدين محمد بوشسنافة رئيسض الرابطة الو’ئية
ل-نشس-اط-ات ال-ه-واء ال-ط-ل-ق واب-داع-ات الشس-باب بهذه
الو’ية وكذا ابراهيم جلولي رئيسض الفيدرالية ،
ناعتة و’ية المدية بأانها منطقة سسياحية بامتياز
تزخر بكنوز و آاثار وتراث وهي خير دليل على

عراقة و أاصسالة المنطقة و ثراء ثقافتها .
وأاشسادت المتحدثة بالجولة السسياحية التي قادتها
الى « المنطقة اأ’شسيرية التي اأسسسسها زيزي بن مناد
ومنطقة رابيديوم بجواب وكذلك منطقة تبحرين
ودي -ر ال -ره -ب -ان وال-ك-ن-يسس-ة ،و ك-ذا ال-ى ال-م-ت-ح-ف
العمومي للفنون والقتاليد الشسعبية « دار اأ’مير
عبدالقادر سسابقا « ،و منطقة الحمدانية التي يعانق
ال-واد ف-ي-ه-ا ال-ج-ب-ال وال-غ-اب-ة ،مشس-ي-رة أان اسس-ت-ت-باب
اأ’من ا’سستقرار يسسمح اليوم للعائÓت الجزائرية
من ا’سستمتاع بسسÓم بهذه المناطق الخÓبة بعد
أان هجرت خÓل العشسرية السسوداء..

اŸدية  :علي ملياÊ

ي -ع -ود ت -اأسس-يسض ه-ذا ال-م-ع-ل-م ال-ث-ق-اف-ي اأو
المعلم ا’أبيضض كما يطلق عليه اإلى سسنة
 1938ب-ت-وج-ي-ه-ات ال-ج-ن-رال ك-ارب-ي-ي الذي
اأشسرف اآنذاك على مشسروع انجاز المدينة
ال-ج-دي-دة ب-ورق-ل-ة ،ه-ذا وت-ع-ود م-ل-ك-ية هذا
ال-م-ت-ح-ف ل-ب-ل-دي-ة ورق-ل-ة وه-و م-ع-ل-م وطني
مصسنف منذ سسنة  2007وقد تم منح تسسييره
واسس -ت -غ Ó-ل -ه ل -ل -دي -وان ال -وط -ن -ي ل -تسس -ي -ي -ر
واسس-ت-غÓ-ل ال-م-م-ت-ل-ك-ات ال-ث-ق-افية المحمية
ال -ت -ي ت-نشس-ط ع-ل-ى مسس-ت-وى  33و’ي-ة ع-بر
ال- -وط- -ن ،وم- -ن م- -ه -ام ال -م -ت -ح -ف ال -ب -ل -دي
الصسحراوي الذي يعتبر تحفة فنية هندسسية
ج-م-عت ب-ي-ن ال-ط-اب-ع ال-ع-مراني الصسحراوي
ال-م-ح-ل-ي وي-ت-رب-ع ع-ل-ى مسس-اح-ة  1700متر
مربع في الجرد والحفظ والصسيانة ،تثمين
واسستغÓل الممتلكات الثقافية المحمية.

وجهت مداخيله للعملية التضضامنية

بومرزاق بلحاج رئيسس فرقة ‚وم سضبدو الفنية:

سسائرون على خطى فرقة ‚وم الصسف الشسهÒة منودرام «نوارة» يجسسد خدمة الثقافة لإلنسسانية بعاصسمة األهقار
كشض -ف رئ -يسس ف -رق -ة ‚وم سض -ب -دو ب -وم -رزاق
بلحاج ‘ تصضريح خصس به جريدة «الشضعب» ،أان
فرقته تسضعى لتكون اÿليفة الرئيسضية لفرقة
«‚وم الصضف» التي داع صضيتها Ãنطقة سضبدو
خلل التسضعينات من خلل الغا Êو الرقصضات
ال- -ف- -ل- -ك- -ل- -وري -ة اıل -دة لÎاث سض -ك -ان اŸن -ط -ق -ة
ا÷نوبية لولية تلمسضان.

هذا وأاشسار بومرزاق أان فرقته ورغم قدم
نشسأاتها منذ سسنة  1983لم تعرف بعد على
السساحة الوطنية  ،عكسض فرقة نجوم الصسف
،مشسيرا مضسيفا أانها سسجلت لحد ا’ن 18
شس-ري-ط-ا م-نها  03ب-ال-م-غ-رب وه-ي ت-تعامل مع
المنتج «بوصسوارالمغناوي»  ،كما قدمت عدة اغاني مشسهورة منها أاغنية « واشض داني لدورا
الزين«  ،م»ول الجÓبة الطايفية  »....وهي اأ’غاني التي تناقلها بعدها العديد من الفنانين
المعروفين.
وناشسد بومرزاق وزارة الثقافة بالتدخل لحماية الفرقة ومعها التراث الثقافي للمنطقة خاصسة
وان ناحية سسبدو فقدت اغلب نجومها على غرار الشساب جÓل  ،فرقة نجوم الصسف وتوقف
فرقة ناسض المغني التي كانت تنشسط بمنطقة خميسض بني سسنوسض. ..
كما طالب أايضسا الوزارة با’لتفات الى الفرقة ودعمها ماديا ومعنويا وتمكينها من المشساركة في
النشساطات الثقافية الوطنية من اجل الترويج لفن الصسف والمحافظة عليه بصسفته من التراث.

تلمسسان ﬁمد بن ترار

‘ خ -ط -وة إانسض-ان-ي-ة تضض-ام-ن-ي-ة ب-ال-درج-ة
لوŒ ، ¤سض- -دت ف- -ي- -ه- -ا خ -دم -ة ال -ث -ق -اف -ة
ا أ
لنسض-ان-ي-ة  ،ج-م-ع م-ن خ-لل-ه-ا ال-ف-ن ال-راب-ع
ل -إ
لهقار  ،أامسضية أامسس بقاعة
سضكان عاصضمة ا أ
داسض Úب- -دار ال- -ث- -ق- -اف -ة  ،م -ن خ -لل ع -رضس
مسض -رح -ي أاب -دعت ف -ي -ه اŸم -ث -ل -ة اŸسض-رح-ي-ة
وهيبة باعلي  ‘ ،دورها لشضخصضية «نوارة»
جسض-دت-ه ضض-م-ن دوره-ا Ãن-ودرام مسض-رح-ي ،
ع -ل -ى ضض -رورة السض -ع -ي ل -ت -ح -ق -ي -ق ال-ت-ك-اف-ل
الجتماعي مع الغ ، Òو تقد ËاŸسضاعدة
Ÿن هو ‘ حاجة لها دون تردد .

“Ôاسست  :صسالح بن حود

سسلطت وهيبة باعلي  ،من خÓل العمل المقدم
للجمهور الضسوء على الحياة اليومية و ا’جتماعية
للمواطن الجزائري  ،و معاناته مع ما يعترضسه من
عقبات بسسبب العقليات السسلبية لبعضض اأ’شسخاصض .
تفاعل جمهور قاعة داسسين مع العرضض المقدم من
ط-رف ج-م-ع-ي-ة صس-رخ-ة ال-رك-ح ل-ل-ف-ن-ون ال-درامية و
الثقافية بالتنسسيق مع جمعية الشساي اأ’خضسر  ،من
خÓل الحضسور القوي و التصسفيقات الحارة للعرضض
المقدم  ،سسعى من خÓله المنظمين إالى تخصسيصض
مداخيل العرضض المقدم للجمهور لعملية تضسامنية

إانسسانية  ،مع تخصسيصض صسندوق تبرعات لجمع مبلغ
مالي  ،إ’حدى المواطنات إ’جراء عملية جراحية
بعد إاصسابتها بمرضض السسرطان .
منودرام «نوارة» الذي نظم تحت شسعار «نتضسامن
ل -ل -ع -يشض م -ع -ا بسس Ó-م»  ،ج -اء ب -ال-ت-زام-ن م-ع ال-ي-وم
ال -ع -ال -م -ي ل -ل -ع -يشض م -ع -ا بسس Ó-م  ،أاك-د م-ن خÓ-ل-ه

المنظمين على ضسرورة إاحياء روح العمل التضسامني
و اإ’نسساني  ،من خÓل الفن الرابع الذي يظل احد
ال -ف -ن -ون ال -ه -ادف -ة و ال -م -ؤوث -رة ف-ي ال-م-ج-ت-م-ع-ات ،
مشسددين على أاهمية إاحياء مثل هذه الوقفات
الغير جديدة على المجتمع الجزائري و المحلي
بصسفة خاصسة .

لعلمي Úا÷زائري Úبتيارت
ال–اد الوطني للصضحفي Úو ا إ

لعلم
يوم دراسسي إاعلمي لفائدة طلبة ا إ
لعلم بجامعة ابن خلدون بتيارت ،
لعلمي Úا÷زائري Úبتيارت بالتنسضيق مع التحالف من اجل التجديد الطلبي الوطني مكتب تيارت يوما دراسضيا لفائدة طلبة قسضم ا إ
نظم اŸكتب الولئي لل–اد الوطني للصضحفي Úو ا إ
لعلم ‘ تكوين الطالب ا÷امعي و ايصضال تطلعاته».
حول موضضوع «دور ا إ
الملتقى اطره دكاترة و اأسساتذة من جامعتي تيارت والجزائر
العاصسمة  ،حيث تناول خÓل مداخلته الدكتور موسسى بن عودة
موضسوع « :التربية ا’إعÓمية في ظل التكنولوجيات الحديثة
واأثارها على الطالب الجامعي ايجابيا و سسلبيا « ،مشسيرا اإلى
«كيف اأن» التكنولوجيات الحديثة اصسبحت تطغى على العمل
ا’إعÓمي الهادف والموؤثر ونفور طلبة الجامعات بما فيهم
المنتمين اإلى قسسم ا’أعÓم و ا’تصسال منه و الذين اأصسبحوا
يقتنون مراجعهم و دراسساتهم من المواقع غير الموؤطرة و ’
المراقبة من طرف المختصسين ا’أمر الذي اأدى ،يقول « اإلى
تناقضض علمي اأكاديمي  ،حيث اأصسبح الطالب الجامعي ’ تهمه
مصسادر المعلومة بقدر ما يهمه الحصسول على بحث دون روح
و’ مصسداقية».

ومن جهته اأنتقد الدكتور دريدي عبد القادر من جامعة
الجزائر « الخبر ا’إعÓمي المنقول من مصسادر غير موؤهلة و’
موثوق فيها ،مع غياب وعي جمعوي من شسانه الجمع بين كل ما
هو حديث و ما تم اكتسسابه من خÓل التجربة و الممارسسة ،
هذا بالرغم من اأن تجربة الصسحافة بالجزائر ،كما اأشسار « قد
تطورت ووجدت لها مكانة بين الصسحافة العالمية من حيث
ال -ت -ع -دد و ال -دب -اج-ة و كسس-ر ط-اب-وه-ات ك-انت تسس-ئ ال-ى ال-ذي-ن
يتناولها «.
واأضساف المحاضسر قائ « Óاأن ا’إعÓم الجزائري الذي خرج
م -ن ا’أح -ادي -ة اإل -ى ال -ت -ع -ددي-ة و اإل-ى ال-ت-خصسصض ي-خ-ط-و ال-ي-وم
خطوات ثابتة و ’ سسيما في الجانب ا’كاديمي».
اأسسهبت بدورها ا’أسستاذة داليا اأمينة من جامعة ابن خلدون

بتيارت في قضسية عزوف طلبة التخصسصض عن البحث وا’إعÓم
الهادف من لدن مختصسين كا’أسساتذة و الباحثين و الصسحفيين
واأضسافت قائلة في ذات السسياق ‘‘اأن ا’إعÓم سسÓح ذو حدين  ،و
ك -ي -ف ل Ó-إعÓ-م-ي ال-ج-ام-ع-ي اأن ي-ه-ت-م ب-ه و ’ ي-ك-ت-ف-ي ب-ال-ع-م-ل
ا’أكاديمي البحثي للتحضسير للتخرج و ’ يكتفي بما اأسسمته «
بالكسسل الذهني» الذي طغى على اأغلبية الطلبة .
اأشسار رئيسض المكتب الو’ئي ا’تحاد الوطني للصسحفيين و
ا’إعÓميين الجزائريين بتيارت سسالم عبد الكريم اأن «ا’تحاد
متفتح ’أراء الطلبة و ا’أسساتذة والمختصسين من اأجل اإثراء
منظومة ا’إعÓم التي ’ تزال في طريقها اإلى التاأطير الجيد
كما دعا الطلبة اإلى التواصسل مع موؤطري اتحاد الصسحفيين و
ا’إعÓميين بتيارت من اجل تبادل ا’أفكار و النهوضض با’إعÓم

اإلى مصساف العلوم ا’أخرى ،وجاء في توصسيات اليوم الدراسسي «
:تحفيز الطلبة على التعامل مع وسسائل ا’إعÓم بوعي من خÓل
تعزيز الحسض النقدي لديهم  ،اإدراج وتعامل الجامعة مع وسسائل
ا’إعÓم مع فضساء الجامعة من خÓل تنظيم دورات تكوينية
للطلبة من قبل صسحفيين ذوي خبرة و السسعي لترقية اليوم
الدراسسي اإلى ملتقى وطني و اإنشساء صسحيفة الكترونية اآو
اإذاعة بفضساء الجامعة لتسسهيل ممارسسة العمل ا’إعÓمي.
و كان اليوم الدراسسي مناسسبة لتكريم بعضض الوجوه ا’إعÓمية
م -ث -ل ال -ق -ام -ة ا’إع Ó-م -ي -ة السس-ي-د م-وه-وب-ي الشس-ي-خ و ا’أسس-ت-اذ
المتقاعد سسريبة .

تيارت :ع.عمارة

إأعدأد:

الخميسس  ١٧ماي  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠١رمضضان  ١٤٣٩هـ

سسجل هدف
النجاح..فهذه فرصستك
بقلم أمينة جابالله

عزيزي
ا÷زائري
الصس-غ Òأام-امك
خ -ط-وة واح-دة
و سس - - -ت- - -ن- - -ج- - -ح
ي-اب-طل ..فقبل
أان ت- - - - - - - - - - - - -ودع
م- - - -ق - - -ع - - -دك و
ط- - - - -اول- - - - -تك و
سساحة
م -درسس -تك..وق-ب-ل أان ت-ت-ج-ه إا¤
’م-ت-ح-ان-ات ,ع-ل-يك أان
م -رح-ل-ة ا إ
تÎك أاث- - -را ط- - -ي- - -ب- - -ا ‘ ﬁي- - -ط
م- -ؤوسسسس- -تك الÎب -وي -ة ..وح -اول
أاثناء مراجعة دروسسك أان تتذكر
ع- - -زÁة أاب- - -ط- - -ال ا÷زائ- - -ر م - -ن
شسهداء و›اهدين الذين عقدو ا
ال - -ع - -زم أان ن- -ح- -ي- -ا أاح- -رارا..وأان
ت-رب-ط-ه-ا ب-ال-هدف الذي سستسسدده
’م -ت -ح -ان-ات ..وت-أاك-د
‘ م -رم -ى ا إ
ب -أانك تسس -ت -ط -ي -ع أان ت -خ -ت -م ه -ذا
ال -ع -ام ب-أاح-ل-ى وسس-ام وأاروع ‚اح
ال-ذي سس-يشس-اركك ط-ع-م-ه ك-ل م-ن
’ه-ل
م -ام-ا و ب-اب-ا وإاخ-وتك وك-ل ا أ
’حباب و ا÷Òان .
وا أ

»àeƒM …OÉgh ..

العدد ١٧٦٤٦
info@ech-chaab.com -- www.ech-chaab.com
aldjazairialsaghi@gmail.com

حادث مرور ب Îرجلي
و لكن  ⁄يب Îحلمي

ِاسسمي ‚م الدين عمري  13سسنة و هذه قصستي
باختصسار  :أانا من منطقة ريفية معزولة و حالتي
ا’جتماعية مزرية جدا ..تعرضست ◊ادث و أانا
أالعب مع أاصسدقائي بعد اŸدرسسة و إاثرها بÎت
رجلي اليمنى  ..تلك الطريق التي اعتدت أان
أاسس Òعليها لن أامشسي عليها راجل و لن أامشسي
’ن مقعد ‘
’ Êفقدت رجلي و أانا ا آ
عليها حافيا أ
اŸسستشسفى أانا أاحب أامي أابي و أاهلي و أاصسدقائي
’ن-ه
وأاح -ب -ك-م ج-م-ي-ع-ا ي-ا أاب-ن-اء وط-ن-ي ال-غ-ا‹  ..أ
ب -ا◊ب أاسس -ت -ط -ي -ع اŸشس -ي و أاسس -ت -ط -ي -ع ال -ت -ح -ل -ي -ق
كالعصساف Òأاسستطيع أان أارسسم ذلك  ..أاسستطيع أان
أاجعلكم فخورين بي سسأاك Èو سسأا‚ح ‘ دراسستي و
سسأاحقق حلم أامي و أاحلم أابي.أاحلمي كثÒة من
بينها أان أارفع راية بلدي ‘ اÙافل الدولية.و
أاع -ت -ذر م -ن -ك -م إان Ùت-م ال-دم-وع ‘ ع-ي-ن-ي ف-ه-ذه
’مل الذي
ليسست دموع يأاسس بل هي دموع –لم با أ
سس -ي -ت -ح -ق-ق ب-إاذن ال-ل-ه وسس-أاك-ون ’عب ك-رة ق-دم
Îﬁفا ..فالرياضسيون يجنون الكث Òمن اŸال و
’ول أاحاول
أانا فقدت قدمي قبل أان أاسسجل هد‘ ا أ
أان ’ أابكي فالرجال ’ يبكون .وأانا ‚م و النجوم
’ك-ون
خ -ل -قت ل-تسس-ط-ع ‘ السس-م-اء ..و أان-اخ-ل-قت أ

ﬁمد عبد اللطيف بلقايد
ه- - - -و شس- - - -ي- - - -خ الشس- - - -ي- - - -وخ
وك- -بÒه- -م وت- -اج ال- -ع- -ل -م -اء
واŸرب،Úإاسس - -م- -ه ب- -ال- -ك- -ام- -ل
ﬁمد عبد اللطيف بلقايد
’دريسس-ي ا◊سس-ن-ي ال-ع-لوي
ا إ
’شس-ع-ري
اÙم-دي  ،اŸال-ك-ي ا أ
ا÷نيدي الهÈي البلقايدي
شس -ي -خ ال -زاوي-ة ال-ب-ل-ق-اي-دي-ة
ال-هÈي-ة ،وط-ري-ق-ت-ه-ا ،و م-ن
ك -ب -ار ع -ل -م -اء ا÷زائ -ر  ،ه-و
ع - -ا ⁄م - -ن ع- -ل- -م- -اء اŸذهب
اŸال- -ك- -ي ،وَعَ- -لٌ- -م م -ن أاع -لم
’شسعرية  ،واŸنهج
العقيدة ا أ
ا÷ن -ي -دي  ،سس -اه -م ‘ ح-ف-ظ
م -ك -ان -ة ال -زواي-ا ال-ع-ل-م-ي-ة ‘
ا÷زائ- -ر  ،وم- -ب- -ادئ -ه -ا ،وه -و
’سس-لم
خ -ادم ال -دع -وة إا ¤ا إ
اŸعتدل اÿا‹ من كل غلو
وتطرف ..

ájógh õ¨d
شساركنا با◊ل اŸناسسب وإاتصسل على الرقم
0674040596

أمينة جابالله
نبيلة بو ڤرين
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’كون بطل
‚ما أانا ‚م الدين خلقت أ
أام ا Òÿسسلطني

وداعا ليلى ..
رمضسانك با÷نة
أاجمل

من كل أاطفال ا÷زائر إا ¤روح
الرضسيعة ليلى الغندور الغزاوية
ذات الثمانية أاشسهر أاصسغر شسهيدة
‘ مسسÒة العودة الكÈى..
م-ك-ت-وب ع-ل-ى ج-ب-ينك الندي أان
تلقني الضسمائر معنى الكرامة ..و
أان تكتب روحك الطاهرة النقية
ع-ل-ى ج-ب Úال-ت-اري-خ أاقصس-ر سس-ط-ر
لن “حوه قوة أاي بشسر..هنيئا لنا
الشس - -ه - -ادة و سس - -ت - -ب- -ق- -ى ال- -ق- -دسس
لبد.
عاصسمة فلسسط Úل أ
أامينة جابالله

جززرر االلََققََممرر
ُ
جُ

á` ` `ª°üH
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جزر
ُ
ال َ-ق َ-م -ر ورسس -م ً-ي -ا ا’ّت -ح-اد
الَ-قَ-م-ري ه-ي دول-ة م-ك-ون-ة من جزر
ت -ق -ع ‘ اÙي -ط ال -ه -ن -دي ع -ل-ى م-ق-رب-ة م-ن
’ف -ري -ق -ي -ا ع -ل -ى ال -ن-ه-اي-ة
السس -اح -ل الشس -رق -ي إ
الشسمالية لقناة موزمبيق ب Úشسما‹ مدغشسقر
وشسمال شسرق موزمبيق .وأاقرب الدول إا ¤جزر
ال- -ق- -م- -ر ه -ي م -وزم -ب -ي -ق وت -ان -زان -ي -ا وم -دغشس -ق -ر
والسسيشسل..
تبلغ مسساحة جزر القمر  1.862كيلو م Îمربع (أاي
 863م- -ي -ل م -رب -ع),ل -ذا ت -ع -د ث -الث أاصس -غ -ر دول -ة
إافريقية من حيث اŸسساحة ،ويقدر عدد سسكانها
ب 798.000نسس -م-ة وب-ذلك ت-ع-د سس-ادسس أاصس-غ-ر
دول -ة إاف -ري-ق-ي-ة م-ن ح-يث ع-دد السس-ك-ان ع-ل-ى
’فريقية
الرغم من أانها من أاعلى الدول ا إ
م -ن ح -يث ال -ك-ث-اف-ة السس-ك-ان-ي-ة ،ك-م-ا أان-ه-ا
أاقصس- -ى دول- -ة ج- -ن- -وب- -ي -ة ‘ ج -ام -ع -ة
الدول العربية.
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 -1راجع ‰اذج ا’متحانات السسابقة.
’جابة عن
 -2أاقنع نفسسك أاsنك تعرف كيفية ا إ
’سسئلة حتى تتمكن من ذلك بالفعل.
ا أ
ليقاع بك
-3ا’متحانات ليسست مصسممة ل إ
وخداعك ،فل داعي للذعر يوم ا’متحان،
فهذا الشسعور سسيكون منهكاً وسسينعكسس سسلبًا
على إاجاباتك.

أامينة :اسسم علم مؤونث اصسله عربى ومعناه اŸؤو“نة ،
اŸأامونة  ،اŸوثوق بها  ،الوفّية للعهد والوعد
رشسيد :اسسم علم مذكر عربي هو من الtرشسد .و
لمور .وقد يصسغرونه
معناه :العاقل ،اŸدرك ،الواعي ل أ
فيقولونُ :رشَسيد ،ورويشسد.
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’بطأل ا’فريقية
الفوز ‘ سسطيف انعشس حظوظ الفريق ‘ رابطة ا أ

اجتماع مرتقب ب Úإادارة «العميد» و كازو Êلضشبط برنامج التحضشÒ
يجتمع اليوم مدرب مولودية
ا÷زائر برنأرد كأزو Êمع
اŸنأج Òالعأم كمأل قأسسي
السسعيد من اجل رسسم معأ⁄
اŸرحلة اŸقبلة فيمأ يخصس
فÎة التحضس Òللموسسم اŸقبل و
ا’سسمأء اŸنتظر التحأقهأ
بألفريق .

عمار حميسسي

ت -أاك -د ب -ق-اء اŸدرب ب-رن-ارد ك-ازو Êع-ل-ى
راسس العارضسة الفنية للفريق بعد الفوز
اŸهم الذي عاد به الفريق من سسطيف ‘
م -ن -افسس -ة راب-ط-ة الب-ط-ال و ال-ذي ان-عشس
كثÒا حظوظ الفريق ‘ التاهل ا ¤الدور
اŸقبل .
و زادت ال -ن -ت -ي -ج -ة ال -ت -ي ح-ق-ق-ه-ا ت-ي ب-ي
مازمبي ‘ اŸغرب من حظوظ «العميد»
بعد ان فاز على الدفاع ا◊سسني ا÷ديدي
و هي النتيجة التي جعلت اŸولودية تنفرد
باŸركز الثا Êبرصسيد اربع نقاط خلف
اŸتصسدر مازمبي الكونغو‹ .
و سسيناقشس اليوم كمال قاسسي السسعيد مع
اŸدرب ك- -ازو ÊالÈن -ام -ج ال -ذي سس -ي -ت -م
تسسطÒه من اجل ضسمان جاهزية الفريق
‘ اŸرح- -ل- -ة اŸق- -ب- -ل -ة ال -ت -ي سس -ت -ع -رف
اسستئناف اŸنافسسة ‘ رابطة البطال .
و يبقى العامل الول الذي سسيتم مناقشسته
هو اقناع اŸدرب الفرنسسي بتمديد عقده
مع الفريق خاصسة انه رفضس ذلك من قبل
مطالبا الدارة بتاجيل ا◊ديث عن هذا
اŸوضسوع ا ¤غاية نهاية اŸوسسم .
و سسيحاول قاسسي السسعيد اقناع اŸدرب
ك-ازو Êب-ال-ب-ق-اء خ-اصس-ة ان-ه م-ق-ت-ن-ع ك-ثÒا
بالعمل الذي قام به على راسس العارضسة
الفنية خÓل الفÎة اŸاضسية رغم فÎة
الفراغ التي مر بها الفريق خÓل ا÷ولت

اŸاضس -ي -ة م -ن ال -ب -ط -ول-ة و خ-روج-ه خ-ال
الوفاضس هذا اŸوسسم .
Œديد عقود كوادر الفريق
ط -الب ك -ازو Êم -ن ق -ب -ل الدارة بضس-رورة
تلبية مطالبه من اجل البقاء و اهم هذه
اŸط -الب ا◊ف-اظ ع-ل-ى ب-عضس ال-ع-ن-اصس-ر
التي تتواجد ‘ نهاية عقدها من الرحيل
‘ ن -ه -اي -ة اŸوسس -م و ه -ي ال -ن-ق-ط-ة ال-ت-ي
سسÒك- -ز ع -ل -ي -ه -ا ال -ت -ق -ن -ي ال -ف -رنسس -ي ‘
مفاوضسات Œديد العقد .
و سسيتم البحث عن سسب Œديد عقود
كوادر الفريق خاصسة درارجة و شساوشسي
اضسافة ا ¤بوهنة Ãا ان عقودهم تنتهي
قريبا و هو ما يجعلهم احرار من اي التزام
مع الفريق .

مليك زرقأن:

تدعيم التشسكيلة بعناصسر جديدة
كما سسيتم مناقشسة خÓل هذا الجتماع
قائمة الÓعب Úالذين سسيتم التعاقد معهم
رغم ان كازو Êطلب تدعيم بعضس اŸراكز
التي تعا Êمن بعضس النقصس على غرار
مركز الظه Òاليسسر .
و يتواجد مدافع ا–اد بلعباسس لعمارة ‘
مفكرة الفريق رغم انه مرتبط مع «اŸكرة
« بعقد ا ¤غاية  2020لكنه قام بوضسع
ط -لب فسس -خ ال -ع -ق -د ع -ل -ى مسس-ت-وى ÷ن-ة
اŸنازعات متحججا بعدم نيله مسستحقاته
اŸالية .
م- -ن ج -ه -ت -ه وع -د لعب وف -اق سس -ط -ي -ف
حدوشس زكريا اŸناج Òالعام للمولودية
قاسسي السسعيد باللتحاق بالفريق ‘ حال

فشسل مفاوضسات انضسمامه لحد الندية
الوروب- -ي- -ة Ãا ان الحÎاف ه- -و ه -دف -ه
الول .
تربصس –ضسÒي إلعادة شسحن البطاريات
بعد فÎة الراحة التي سسيمنحها ا÷هاز
ال -ف -ن -ي ل Ó-ع -ب Úسس -ي -ت -م ب -ر›ة ت-ربصس
–ضسÒي من اجل اعادة شسحن البطاريات
من جديد خاصسة ان الفريق سسيكون على
م -وع -د م -ع اسس -ت -ئ -ن -اف م -ن-افسس-ة راب-ط-ة
البطال .
و ترغب ادارة الفريق Œهيز الفريق بكل
الطرق ليكون ‘ اŸوعد خÓل مواجهة
تي بي مازمبي ‘ ا÷ولة الثالثة لرابطة
الب -ط -ال ال -ت -ي سس -ت-ج-ري ‘  17جويلية
اŸقبل .

علي سسليمأ ( Êرئيسس ا–أدية كرة السسلة ) لـ «الشسعب»:

نهائيات كأاسس ا÷زائر سشتجري ‘ جوان القادم

’–أدية
كشسف رئيسس ا إ
ا÷زائرية لكرة السسلة علي
سسليمأ ‘ Êتصسريح خصس به
جريدة «الشسعب» ،أانهم
حددوا تأريخ 9 ،8و 10
جوان من أاجل إاجراء
نهأئيأت كأأسس ا÷زائر
أاواسسط ،أاكأبر وأاصسأغر ومن
القرر أان تكون بسسطأوا‹
أاو بقأعة حرشسة ‘ سسهرة
رمضسأنية.

عن اللقاء ‘ حد ذاته ،ذكر زرقان ان تشسكيلته كانت غائبة
‘ الشسوط األول ،وعادت إا ¤صسنع اللعب ‘ الشسوط
الثا ،Êمع تسسجيل عدة فرصس ،لكن الهدف الذي جاء ‘
الدقائق األخÒة للمباراة ،على اثر هجمة معاكسسة ،قلب

اŸوازين،مذكرا انه فعل كل ما عليه وحاول اسستعادة
اŸصساب.Ú
يذكر ان الوفاق Áر بفÎة عصسيبة ،خاصسة بعد انسسحاب
اŸدرب عبدا◊ق بن شسيخة ،واسستقالة الرئيسس حسسان

حمار ،مع تسسجيل نتائج سسلبية ‘ البطولة اÎÙفة،
ومنافسسة رابطة أابطال افريقيا بانهزام. Ú

سسطيف :نورالدين بوطغان

÷ن ـ ـة الك ـ ـاف ت ـ ـزور قريبـا سشي ـدي بلعباسس لتأاهيـ ـل ملعـ ـ ـب  24فـ ـÈاير

تلقت إادارة ا–أد بلعبأسس ضسمأنأت
بخصسوصس تأأهيل ملعب  24فÈاير
’حتضسأن اŸبأريأت الدولية مسستقب Óبعد
حجز فريقهأ تأأشسÒة اŸشسأركة ‘ كأأسس
الكونفدرالية ا’فريقية لكرة القدم (كأف)
اŸوسسم اŸقبل.
صس -رح اŸدي -ر ال -ع -ام ل –Ó-اد ,ق -دور ب -ن ع-ي-اد,أامسس
األربعاء « :سستقوم ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم (فاف)
Ãراسسلة الكاف من أاجل إارسسال ÷نة تأاهيل اÓŸعب إا¤
ملعب  24فÈاير لتأاهيله ‘ الوقت اŸناسسب حتى نتمكن

األشس -ه-ر ال-ق-ل-ي-ل-ة اŸق-ب-ل-ة ,سس-ي-م-ا وأان ف-ري-ق-ه ل-ن ي-دخ-ل
اŸنافسسة القارية إال ‘ شسهر فÈاير .2019
ويشسارك أابناء ‘‘اŸكرة‘‘ ‘ اŸسسابقة القارية للمرة الثانية
‘ تاريخ النادي بفضسل فوزهم بكأاسس ا÷مهورية ‘
ال -ف -ا— م -اي اŸنصس -رم ع-ل-ى حسس-اب شس-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ‘
ال -ن -ه -ائ -ي ب -ه -دف Úل-واح-د Ãل-عب  5ج-وي-ل-ية با÷زائر
العاصسمة.
وتعود اŸرة األو ¤والوحيدة التي خاضس فيها ال–اد
منافسسة قارية إا ¤عام 1992عندما خرج من الدور ثمن
Óندية ا◊ائزة على الكؤووسس.
النهائي لكأاسس إافريقيا ل أ

وداد تلمسسأن :

ا Ÿـ ـ ـ ـ ـدرب ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن شش ـ ـ ـ ـاذ‹
مسشتع ـ ـ ـ ـ ـد لتجدي ـ ـد عقـ ـ ـده ...
اŸشساكل مسستقب.»Ó
وان- -ت- -ظ -ر ال -وداد ا÷ول -ة م -ا ق -ب -ل
األخÒة التي جرت ا÷معة الفارطة
لضسمان بقائه ‘ الرابطة الثانية بعد
فوزه على ميدان شسباب ع Úالفكرون
بهدف نظيف ،قبل أان يتعادل يوم
ال-ثÓ-ث-اء أام-ام الضس-ي-ف شس-ب-ي-بة بجاية
( ‘ )0-0ا÷ول- - - - - - -ة األخÒة م - - - - - -ن
اŸسس - -اب - -ق- -ة ،م- -ا ح- -رم ال- -زوار م- -ن
الصسعود إا ¤الرابطة األو.¤
وق -ال ب -ن شس -اذ‹ ع -ن ه -ذا ال -ل-ق-اء :
«ل-ع-ب-ن-ا ب-ن-زاه-ة واحÎم-نا أاخÓقيات
اŸنافسسة رغم أان اŸباراة  ⁄تكن
ل-ه-ا أاي-ة أاه-م-ي-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ن-ا .أاشس-ك-ر
ال Ó-ع -ب Úع -ل -ى ذلك وأا“ن -ى ح-ظ-ا

‘ الوقت الذي يواصسل فيه فريق شسبأب قسسنطينة احتفأ’ته بتتويجه اŸسستحق بلقب
البطولة الوطنية بعد مشسوار اقل مأ يقأل عنه انه كأن رائعأ ,تتسسم ا÷ولة ال 30
وا’خÒة من بطولة الرابطة اÎÙفة ا’و ¤اŸقررة يومي ا÷معة و السسبت بحوارات
كروية واعدة و مثÒة  ,ب ÚثÓثة فرق ’زالت تصسأرع من أاجل تفأدي مرافقة ا–أد
ا◊راشس و ا–أد البليدة ا ¤الرابطة اÎÙفة الثأنية .
و من اŸؤوكد انّ شسباب قسسنطينة اŸولودية العاصسمية (اŸركز الرابع واحدة من التنقل الذي سسيقوده ا¤
ال- -ذي حسس- -م أام- -ر ال -ل -قب لصس -ا◊ه ب 44ن -ق -ط -ة)  ,سس -ي -ك -ون ف -ري -ق العاصسمة Ÿواجهة شسباب بلوزداد,
السسبوع الفارط ،باحتÓله للمركز النصسرية على موعد بسسفرية تقوده دون ان- -ت- -ظ- -ار ن- -ت- -ائ- -ج ال- -ف- -ري -قÚ
الول Ãجموع  56نقطة  ,سسيسستغل ا ¤اŸدي- - -ة Ÿواج- - -ه - -ة الوŸب - -ي اآلخرين .وباŸقابل سسيكون ا–اد
اŸق- - -اب - -ل - -ة الخÒة م - -ن مشس - -وار اÙلي (اŸركز ال 13ب 33نقطة) بسسكرةÈ› ،ا على الفوز باŸقابلة
البطولة التي سسيسستقبل فيها نادي واŸط- -الب ب- -ال- -ف -وز ب -ن -ق -اط ه -ذه ال -ت -ي سس -ت-ج-م-ع-ه ب-ا–اد ا◊راشس,
ب - -ارادو ي - -وم ا÷م - -ع - -ة ‘ سس - -ه- -رة اŸقابلة من اجل البقاء ‘ الرابطة الذي ترسسم سسقوطه ،و انتظار ما
رمضسانية (30ر 22سسا) ،لÓحتفال اÎÙفة الو ¤وتبدو مهمة ابناء سس -تسس -ف -ر ع -ل-ي-ه ن-ت-ي-ج-ت-ي م-ب-ارات-ي
بلقب البطولة الثا ‘ Êتاريخه بعد اŸدرب سس -ي -د اح -م -د سس -ل -ي -م -ا ,ÊاŸدية و تاجنانت .
الول سسنة . 1997
صس -ع-ب-ة م-ن أاج-ل ك-ب-ح ج-م-اح ف-ري-ق
و‘ حال تسساوت الفرق الثÓثة ‘
وباإلضسافة ا ¤الصسراع اÙتدم من نصسر حسس Úداي الذي  ⁄يتجرع عدد النقاط ( 34نقطة) ,سسيسسقط
اجل البقاء ,يتضسمن برنامج هذه مرارة الهزÁة منذ  22جولة .
اوŸبي اŸدية ا ¤بطولة الرابطة
ا÷ولة الخÒة من عمر البطولة وزيادة على األوŸبي ،يبقى هاجسس الثانية بسسبب عدد النقاط ( )2التي
م -واج -ه -ت Úح -اسس -م -ت– ‘ Úدي-د السس - -ق - -وط ي - -ه - -دد ك- -ل م- -ن دف- -اع جمعها ‘ اŸواجهات اŸباشسرة.
هوية الفريق الذي سسيحتل مركز تاجنانت و ا–اد بسسكرة اŸطالبان ول ت -ك -تسس -ي ب -ق -ي-ة م-ق-ابÓ-ت ه-ذه
ال -وصس -اف -ة اŸؤوه -ل ل -ل -مشس-ارك-ة ‘ ب- -اÿروج غ- -ا Ú‰م- -ن م -ق -اب -ل -ت -ي ا÷ولة اي اهمية باعتبار ان نتائجها
راب - -ط - -ة الب- -ط- -ال الف- -ري- -ق- -ي- -ة ,ا÷ول- -ة الخÒة م- -ن اج- -ل ت- -ف -ادي لن تؤوثر على الفرق التي حققت
اŸن- -حصس- -ر ب Úشس- -ب- -ي -ب -ة السس -اورة السسقوط .
◊د اآلن أاه -داف -ه -ا اŸسس -ط-رة ,او
(اŸركز الثاÃ Êجموع  51نقطة ) ورغ -م ان ال -ق -ل -ق سس -ي -ك-ون ال-ق-اسس-م تلك التي  ⁄يعد لديها اي طموح ‘
ونصسر حسس Úداي (اŸركز الثالث ب اŸشسÎك ب Úدف - -اع ت - -اج- -ن- -انت و اŸنافسسة مثل ما هو الشسأان بالنسسبة
. )49
ا–اد بسس - -ك - -رة  ،ال ان الضس - -غ - -ط ل–اد البليدة الذي يتذيل ترتيب
ففي الوقت الذي ينتقل فيه فريق سستكون درجاته متفاوتة ,باعتبار ال- -ب -ط -ول -ة و ت -رسس -م سس -ق -وط -ه ا¤
شسبيبة السساورة ا ¤ا÷زائر Ÿواجهة أان دفاع تاجنانت بحاجة لنقطة الرابطة اÎÙفة الثانية .

كرة القدم النسسوية :

تتويج جمعية األمن الوطني بكأاسس الرابطة
موفقا للشسبيبة مسستقب.»Ó
و‘ ت-ق-ي-ي-م-ه Ÿشس-واره م-ع تشس-ك-ي-ل-ة
الزياني Úالتي التحق بها ‘ بداية
مارسس اŸنصسرم خلفا  Òÿالدين
خريسس ,اعت Èنفسس اŸتحدث بأانه
شس- -رف ال- -ع- -ق -د اŸع -ن -وي م -ع إادارة
ال - -وداد م- -ن خÓ- -ل اŸسس- -اه- -م- -ة ‘
Œن -يب ال-ن-ادي ال-ع-ودة السس-ري-ع-ة إا¤
بطولة الهواة ،مضسيفا بأان حصسيلة
اŸباريات التسسع التي أاشسرف عليها

برنامـ ـ ـج ال ـ ـ ـدور ربـ ـع النه ـ ـ ـائي

برنامج الدور ربع النهائي لكأاسس ا÷زائر لكرة
اليد (رجال) اŸقرر يوم السسبت ‘ قاعات ﬁايدة :
‘ ع Úالبنيان  :نادي ا÷زائر الوسسطى  -اÛمع
البÎو‹ (00ر)23

تعا Êمن مشساكل مالية و ⁄تتمكن
م -ن دف -ع أاج -ور ال Ó-ع-ب Úرغ-م أان-ن-ا
قدمنا لهم بعضس اŸسساعدات ولكنها
غ Òك- -اف- -ي- -ة وه- -ذا م- -ا أاث- -ر ع- -ل- -ى
اŸن - -افسس - -ة ع - -دا ذلك ك - -ل األم- -ور
األخرى كانت ‘ الطريق الصسحيح
وسس -ن -واصس -ل ال-ع-م-ل إا ¤غ-اي-ة ن-ه-اي-ة
Óشس- -ارة ف- -إان وزارة
اŸن - -افسس - -ة ،ول - -إ
الشسباب والرياضسة قدمت لنا دعما
كبÒا من كل النواحي وهذا ما مكننا
من تسسي Òاألمور».
سسطرنا برنا›ا خÓل شسهر رمضسان
تطرق سسليما Êإا ¤الÈنامج اÿاصس
بشسهر رمضسان وقال ‘ هذا الصسدد
«سسطرنا برنا›ا ثريا خاصسا بشسهر
رمضس - -ان ع - -ل- -ى غ- -رار اŸه- -رج- -ان
ال -وط-ن-ي ل-لشس-ب-اب ال-ذي سس-ي-ك-ون ‘
ج-ي-ج-ل وال-ه-دف م-ن-ه ري-اضس-ي ألن-نا
نريد إاكتشساف أاسسماء جديدة لتدعيم
الفرق الوطنية ‘ الفئات الصسغرى،
إاضسافة إا ¤ا÷انب الÎفيهي Ãا أاننا
‘ الشسهر اŸبارك الذي يتزامن مع
فÎة ن -ه -اي -ة اŸوسس -م ،ك -م-ا سس-ت-ك-ون
دورات أاخرى خاصسة بالشسباب ذكور
وإان-اث ع-ل-ى غ-رار ال-ب-ط-ول-ة ال-وطنية

للشسباب ‘ جوان اŸقبل».
أاما فيما يتعلق بالتحضسÒات اÿاصسة
ب -األل -ع -اب األف -ري-ق-ي-ة ل-لشس-ب-اب ق-ال
اŸسس- -ؤوول ع- -ن ال- -ك- -رة الÈت -ق -ال -ي -ة
«سس-ط-رن-ا ب-رن-ا›ا خ-اصس-ا م-ن أاج-ل
Óلعاب األفريقية للشسباب
التحضس Òل أ
وتزامن مع عطلة الشستاء والربيع ‘
اŸراك-ز ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-وزارة ع-ل-ى غرار
سسويدانية ،سسطيف Ãا أان الرياضسيÚ
مازالوا يدرسسون ومن بينهم اŸعنيÚ
ب -ام -ت -ح -ان -ات شس -ه -ادة ال-ب-اك-ال-وري-ا،
وسس-ت-ك-ون م-واع-ي-د أاخ-رى ‘ ع-ط-ل-ة
الصس - -ي - -ف وب- -ع- -د ن- -ه- -اي- -ة اŸوسس- -م
الرياضسي».
أاضس -اف سس -ل -ي -م -ا Êق -ائ« Ó-ت-ق-دم-ن-ا
ب- -ط -لب م -ن أاج -ل إاح -تضس -ان ال -دورة
التأاهيلية للبطولة األفريقية ألقل من
 13سس -ن -ة ون -ح-ن ن-ن-ت-ظ-ر ألن-ه-ا م-ن
اŸقرر أان تكون با÷زائر أاو بتونسس،
وت -ل -ق -ي -ن -ا إاسس -ت -دع-اء ل-ل-مشس-ارك-ة ‘
البطولة العربية Ãصسر للشسباب ورغم
أاننا  ⁄نعط ردنا حول مشساركتنا من
عدمه إال أانها تعد جد مهمة من أاجل
Óل- -ع- -اب األف- -ري -ق -ي -ة
ال- -ت- -حضس Òل - -أ
للشسباب».

صشراع ثÓثي من أاجل البقاء ‘ قسشم النخبة

كأأسس الكونفدرالية ا’فريقية لكرة القدم:
م -ن اسس -تضس -اف -ة ب -ه األن -دي -ة اŸن -افسس-ة ‘ ك-أاسس ال-ك-اف
اŸوسسم القادم».
وكانت ÷نة الكاف اŸعنية قد زارت ا÷زائر مؤوخرا حيث
قامت Ãعاينة وتأاهيل ما ل يقل عن ثمانية مÓعب
لحتضسان اŸنافسسات الدولية ،ولكنها اسستثنت ملعب 24
فÈاير بسسيدي بلعباسس ما فاجأا الكث Òباعتبار أان هذه
اŸنشسأاة هي من ب Úاألك ‘ ÈالبÓد.
وأاوضسح بن عياد ‘ هذا الشسأان بأانه  ⁄يتم تقد Ëطلب ‘
هذا الشسأان من طرف اŸعني ÚخÓل الزيارة األخÒة
للجنة الكاف إا ¤ا÷زائر ,ولكن األمر سسيتم تداركه ‘

أاكد سسليما Êأانهم حضسروا جيدا من
أاجل إا‚اح اŸوعد قائ« Óحددنا
تاريخ الـ  10 ،9 ،8جوان القادم من
اجل إاجراء نهائيات منافسسة كأاسس
ا÷زائر عند كل الفئات بداية من
األصس- -اغ -ر إا ¤غ -اي -ة األك -اب -ر ذك -ور
وإاناث وهي مقررة بقاعة سسطاوا‹
أاو بقاعة حرشسة ‘ سسهرة رمضسانية
 ..وسستكون ناجحة ألننا نقوم بكل
الÎت- - -ي- - -ب- - -ات الÓ- - -زم- - -ة إلم - -ت - -اع
ا◊اضسرين».
واصسل ﬁدثنا قائ« Óأاما البطولة
ال- -وط -ن -ي -ة  ⁄ت -ن -ت -ه ون -ح -ن اآلن ‘
الدورات األخÒة الفاصسلة من أاجل
–ديد صساحب اللقب ومن سسينزل
إا ¤القسسم الثا Êولهذا بر›نا 3
م - -واع- -ي- -د األول ك- -ان ‘ األسس- -ب- -وع
اŸاضس -ي ك -ل م-ن سس-ط-ي-ف وال-ع-ل-م-ة
فيما Œري الدورة الثانية ‘ الـ 18
والـ  19ماي ا÷اري على أان تكون
الدورة األخÒة يومي الـ  25و  26من
ذات الشسهر و يكون اللقاء النهائي بÚ
األول وال - - -ث- - -ا ‘ Êالـ  30وال- - -ـ 31
للتعرف على بطل اŸوسسم».
أاضس - -اف ال - -رج- -ل األول ع- -ل- -ى رأاسس
الفيدرالية قائ« ÓاŸوسسم الرياضسي
عرف بعضس الصسعوبات خاصسة ‘
ا÷انب اŸادي ،وتوجد عدة فرق

’و:¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

صسرح مليك زرقأن اŸدرب اŸسسأعد لفريق وفأق سسطيف ،ان مسستقبل النأدي ’ يهم الطأقم
التقني فقط وإا‰أ ا÷ميع ،وعلى رأاسسهم إادارة النأدي ،وقأل زرقأن ،على اثر الهزÁة التي مني
بهأ رفأق حدوشس ‘ ،ملعب 8مأي  1945بسسطيف ،ليلة أاول أامسس ،أامأم مولودية ا÷زائر ‘ ،إاطأر
ا÷ولة الثأنية لدور اÛموعأت Ÿنأفسسة رابطة أابطأل إافريقيأ بنتيجة  ، 0/1ان الفريق عأنى
’صسأبأت ‘ صسفوف الÓعب Úوبعضس اŸشسأكل
’خÒين ،خأصسة من جأنب ا إ
كثÒا ‘ الشسهرين ا أ
’خرى..
ا أ

كــــــأأسس ا÷زائــــــر
لكرة اليـد ( رجـــأل):

17646

نبيلة بوقرين

مسشتقبـ ـ ـ ـل الوف ـ ـ ـ ـاق أام ـ ـ ـ ـر يهم ا÷مي ـ ـ ـع

أابدى اŸدرب جمال بن شساذ‹،
الذي سساهم ‘ إانقاذ وداد تلمسسان
م -ن ال -ن-زول إا ¤ب-ط-ول-ة ال-ه-واة ل-ك-رة
القدم ,اسستعداده Ÿواصسلة اŸشسوار
م - -ع ه - -ذا ال- -ن- -ادي ‘ ح- -ال ت- -وف- -ر
الظروف اÓŸئمة لذلك.
وصس- -رح ب- -ن شس- -اذ‹ غ- -داة إاسس -دال
السستار عن منافسسة الرابطة الثانية :
«◊د اآلن  ⁄أاتلق بعد أاي عرضس
ل-ت-ج-دي-د ع-ق-دي م-ع ال-وداد ,ول-ك-ني
مسس -ت -ع -د Ÿواصس-ل-ة اŸه-م-ة ‘ ح-ال
ت -وف -ر ب -عضس الشس -روط .ي -ت -ع Úع-ل-ى
اŸسسÒي - -ن اسس - -ت - -خÓ- -صس ال- -دروسس
الÓ- -زم -ة م -ن مشس -وار ال -ف -ري -ق ه -ذا
اŸوسس- -م ح- -ت- -ى ل ي- -ق- -ع -وا ‘ ن -فسس

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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‘ البويرة  :شسباب براقي  -شسباب برج بوعريريج (30ر)22
‘ برج بوعريريج  :ا–اد البليدة  -شسبيبة سسكيكدة (00ر)22
‘ برج بوعريريج  :وفاق ع Úالتوتة  -أامل األربعاء
(30ر.)23

«مشسرفة جدا» ،خاصسة وأانه ‚ح ‘
ال -ف -وز ب -ك -ل ال -ل -ق -اءات ال -ت -ي ل-ع-ب-ه-ا
بتلمسسان باسستثناء اŸباراة األخÒة.

فاز فريق ا÷معية الرياضسية
لÓأمن الوطني بكاأسس الرابطة
لكرة القدم النسسوية بعد تغلبه
ع -ل -ى ن -ظÒه م -ن ف -ت -ي -ات وئ-ام
قسسنطينة بضسربات الÎجيح -4
 0-0( 3بعد نهاية الـ 90دقيقة)
‘ اŸب- -اراة ال- -ن- -ه- -ائ -ي -ة ال -ت -ي

ريأل مدريد:

اأق -ي -مت Ãل -عب اأح -م -د-زب -ان -ة
(وهران).
و ك - - -انت اŸب- - -اراة ق- - -وي- - -ة بÚ
الطرف Úو تطلب الأمر اللجوء
ا ¤الضس - -رب - -ات الÎج - -ي - -ح- -ي- -ة
للفصسل ‘ هوية الفريق الفائز
ح- -يث اب- -تسس- -م ا◊ظ ÷م- -ع -ي -ة

زيدان يطلب التعاقد مع ﬁمد صشÓح
كشسفت وسسائل العÓم السسبانية ,أامسس أان
زي -ن ال -دي -ن زي -دان ،م -درب ري -ال م-دري-د ق-د
أاعطى الضسوء األخضسر إلدارة النادي من أاجل
التعاقد مع الدو‹ اŸصسري لنادي ليفربول
ﬁمد صسÓح خÓل اÒŸكاتو الصسيفي.
وحسسب نفسس اŸصسدر ،فإان نادي العاصسمة
السس -ب-ان-ي-ة ي-رغب ‘ ا◊صس-ول ع-ل-ى خ-دم-ات
الÓعب اŸصسري مقابل  150مليون أاورو عÈ
«بيع» الÓعب غاريت بيل.

ول -ن ت -ك -ون م -ه -م -ة ري-ال م-دري-د ‘ خ-ط-ف
الÓعب سسهلة حيث أافادت نفسس اŸصسادر أان
إادارة النادي ال‚ليزي ل تفكر ‘ بيع صسÓح
وأانها تطمح ‘ Œديد عقده رفقة الÓعب
السسنيغا‹ سساديو ما.Ê
وكان صسÓح قد توج مؤوخرا كهداف للبطولة
ال‚ليزية ب  32هدفا ‘ موسسمه األول مع
‘‘الريدز‘‘.

الأمن الوطني التي نالت لقبها
الأول هذا اŸوسسم.
اأما فريق فتيات وئام قسسنطينة
ف -ق-د ع-ج-ز ع-ن ال-ف-وز ب-ثÓ-ث-ي-ة
تاريخية بعدما كان قد حقق ‘
وقت سس - -اب- -ق ل- -قب ال- -ب- -ط- -ول- -ة
الوطنية و كاأسس ا÷زائر.

إلخميسش  ١٧ماي  ٢٠١٨م
إلموإفق لـ  ٠١رمضضان  ١٤٣٩هـ

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة
هام جدا

إاعداد :عب ـد الق ـادر سضنات ـي
إامام أاسضتاذ رئيسس Ãسضجد البشض Òاإ’براهيمي
شضـارع الشضهـداء

إإّن شضهر رمضضان ف ّضضله إلله على
إلشضهور إألخرى وخ ّصضه Ãزإيا تفّرد
بها دون غÒه من إلشضهور ،حيث إإنه
إلشضهر إلذي أإنزل فيه إلقرآإن وهو
شضهر إلصضوم إلذي يعّد أإعظم عمل
يقوم به إإلنسضان لربّه ،ولهذإ نسضبه
إلله عّز وجل لنفسضه ‘ قولهπc{ :
‹ ¬fqÉEa ,Ωƒ°üdG ’qGE ¬d ΩOGB øHG πªY
 ،}¬H …õLGC ÉfGChوهذإ شضرف عظيم
لهذإ إلشضهر إلكر ،Ëوهو شضهر ُتفتح
فيه أإبوإب إ÷نة وُتغلق أإبوإب جهّنم
وُتصضفد فيه إŸردة وإلشضياط ،Úوهو
شضهر إلتقوى وإلعبادة وإلطاعة وهي
إلثمرة إŸرجوة نيلها لÎك إلطعام
وإلشضرإب وإلشضهوإت كلها قال تعا:¤
{Öà˘c Gƒ˘æ˘eGA ø˘˘jò˘˘dG É˘˘¡˘˘jÉC˘˘j
≈∏Y Öàc É˘ª˘c ΩÉ˘«˘°üdG º˘µ˘«˘∏˘Y
 ،}¿ƒ≤qàJ ºµ∏q©d ºµ∏Ñb øe øjòdGإلبقرة.
فعلى هذإ إألسضاسش ،فإانه يتطلّب منا ونحن ‘
رمضضان إسضتغÓل فضضائله من خÓل جوإنب ثÓث:
إ÷انب إلجتماعي وإ÷انب إألخÓقي وإ÷انب
إلعبادي وإلتعبّدي.
أاول :إ÷انب إإلجتماعي :إإّن شضهر رمضضان هو
شض- -ه- -ر إلÈك- -ة وإ Òÿوع -ل -ي -ن -ا أإن ن -ب -ادر إإ ¤ذلك
ونتسضابق فيه وإفعلوإ إ Òÿلعّلكم تفلحون وإÒÿ
أإبوإبه مفتوحة ومتنوعة وعلى إŸسضلم أإن يكون
كالنبي ـ صضلى إلله عليه وسضلم ـ إلذي كان يت ّصضف
ب -ا÷ود ‘ ك -ل أإشض -ه -ر إلسض -ن -ة وك-ان أإج-ود ك-ال-ري-ح
إŸرسضلة ‘ شضهر رمضضان ،ذلك أإن إألجر يضضاعف
فيه وإ◊سضنة فيه Ãائة ضضعف وتزيد وإلناسش ‘
›تمعنا أإنوإع هناك إلغني وهناك إلفق Òوهناك
إŸتوسضط وإلله سضبحانه سضخرنا لبعضضنا بعضضا حتى
نعرف حقّ إلله ‘ هؤولء إلضضعاف إ÷ياع إلعرإيا
فنشضاركهم طعامنا ولباسضنا وهكذإ نكون قد حّققنا
إل-ت-ك-اف-ل إلج-ت-م-اع-ي إ◊ق-ي-ق-ي وإل-تضض-ام-ن إل-ذي
ي -دف -ع إلصض -رإع و“ن -ي زوإل إل-ن-ع-م ع-ل-ى إألغ-ن-ي-اء
وت - -ن - -تشض - -ر ب - -ذلك إÙب - -ة ب Úأإب- -ن- -اء إÛت- -م- -ع
إإلسضÓمي.
م- -ن ج- -ه- -ة أإخ -رى ،أإن ه -ذإ إلشض -ه -ر م -ن إ÷انب

إلجتماعي يعّلمنا كيف نقضضي على شضحّ أإنفسضنا
وكيف نحّقق ألنفسضنا إلفÓح كما قال سضبحانه:
{Gƒ©«WGCh Gƒ©ª°SGh ºà©£à°SG Ée ¬∏dG Gƒ≤JÉa
¬°ùØf íq°T ¥ƒj øeh ºµ°ùØf’C GÒN Gƒ≤ØfGCh
 ،}¿ƒë∏ØŸG ºg ∂F’hÉCaإلتغابن.
وإلشضحّ وإلبخل خاصضية ذميمة أإهلكت إأل· إلتي
قبلنا بسضبب إإهمالها ◊ق إلفقرإء وإŸسضاك Úولقد
ثبت ذلك ‘ إلسضنة إلشضريفة.
ثانيا :إ÷انب إألخ Ó-ق -ي :إإّن رمضض -ان ف -رصض-ة
للتحّلي باألخÓق إ◊سضنة وترك إألخÓق إلسضيئة،
إل -ت -ح -ل -ي ب -الصض ÈوإŸصض -اب-رة وإل-دف-ع ب-ال-ت-ي ه-ي
أإحسضن ،وإكتسضاب خلق إلصضدق وإلوفاء ألن حقيقة
إلصضوم ليسضت ‘ ترك إلطعام وإلشضرإب ،وإإ‰ا ‘
–قيق مقام إإلحسضان ‘ إلنفسش وإ◊صضول على
إلتقوى ‘ إلسضلوك وإلتصضرفات وصضدق رسضول إلله ـ
صضلى إلله عليه وسضلم ـ إإذ يقول« :من  ⁄يدع قول
إلزور وإلعمل به فليسش له حاجة ‘ أإن يدع طعامه
وشضرإبه» ،روإه إلبخاري.
ل -ذلك ،ف -إان إل -ت-ق-ات-ل وإلسضّب وإك-تسض-اب إل-ع-ادإت
إلسضيئة ونشضرها ليسضت من إإلسضÓم ول يجب أإن
–صضل ‘ شضهر إلصضيام ،وإإذإ حدثت فإان عقابها
وإإثمها يضضاعف وإŸسضلم إلصضائم هو إلذي يشضيع ‘

اأ’سضرار العظيمة اŸكتسضبة من رمضضان

وعليه فإان إلله عّز وجل
إإّن فرضضية إل ّصضيام  ⁄تكن ›رد إلتعّود على
Ÿا فرضش علينا إلصضيام،
،
إ÷وع وإلعطشش وإكتسضاب خلق إلصض Èفحسضب
ّ
وإإ‰ا فرضضه إلله سضبحانه ألسضرإر عظيمة نعلم إإّن- -م- -ا ف- -رضض- -ه ل- -ي- -حّ- -رر
منها ما نعلم و‚هل منها ما ‚هل وهو كث ،Òإإلنسض -ان م -ن سض -ل -ط -ان
لذلك فإانه من إألفضضل لنا ونحن نصضوم أإن نتعّرف غ - -رإئ - -زه وشض - -ه - -وإت- -ه،
على أإسضرإر إلصضيام ،وبعبارة أإخرى Ÿاذإ نحن وليتقّرب إإ ¤إلله ويدإوم
نصضوم؟ لله سضبحانه أإسضرإره تعود على إلله بالفائدة ع- -ل- -ى ق- -رع أإب- -وإب إلسض- -م -اء،
أإم حشضاه سضبحانه تنزّه عن طاعة إلطائع Úنفعا ويتغّلب على إلشضيطان ويقمعه ،هذإ إلعدو إلذي
يجري منه ›رى إلدم ‘ إلعروق كما أإخ Èـ صضلى
وعن معصضية إلعاصض ÚخÒإ؟
وقبل إلتطرق إإ ¤هذإ علينا أإن نتعرف على سضّر إلله عليه وسضلم ـ بذلك« :إإن إلشضيطان يجرى من
هذإ إإلنسضان إلذي كلّفه إلله بالصضيام وأإمره به ‘ إإلنسضان ›رى إلدم ‘ إ÷سضم فضضّيقوإ ›اريه
ق -ول -ه ºµ«∏Y Öàc Gƒ˘æ˘eGA ø˘jò˘dG É˘¡˘jqÉC˘j{ :بالصضوم».
كما أإن إلصضوم سضّره يكمن ‘ إكتسضاب فضضيلة
ºµ∏˘Ñ˘b ø˘e ø˘jò˘dG ≈˘∏˘Y Öà˘c É˘ª˘c ΩÉ˘«˘°üdG
إإلخÓصش وإلعمل لله وحده فهو سضّر ب Úإلعبد
 ،}¿ƒ≤qàJ ºµ∏q©dسضورة إلبقرة.
إإّن هذإ إإلنسضان إلكر Ëهو إلذي خلقه إلله بيده ورّب -ه .وع -ل -ي -ه ،ف -إان -ه م -ط -الب أإن يصض -اح-ب-ه ه-ذإ
ونفخ فيه من روحه وأإسضبغ عليه إلنعم ظاهرة إلخÓصش ‘ كل أإعماله إلظاهرة وإلباطنة ول
وباطنة وأإسضجد له مÓئكته تشضريفا له وتعظيما ،ينبغي أإن يشضرك ‘ ذلك إأحد أإبدإ.
كما أإنه يربي على إلتقوى إلتي تعني إÿوف من
إإنه هو ذلك إلعا ⁄إلكب ÒإŸتجسضد فيه كما قال
إلله تعا ¤هذإ إÿوف إلذي يربي ‘ إلنسضان
إلشضاعر:
إلشضعور بوجود إلله ومرإقبته له وإسضتحضضار مقام
ا–سسب نفسسك جرم صسغÒ
إإلحسض -ان ‘ ن -فسض -ه ‘ إلسض -ر وإل -ع -ل -ن ‘ إلسض-ف-ر
لكÈ
وفيك انطوى العا ⁄ا أ
إإّنه ذلك إلهيكل إلذي يحوي على هذه إلروح وإÿلوة وإ÷لوة.
ك -م -ا أإن-ه ي-رب-ي ف-ي-ن-ا مشض-اع-ر إل-رأإف-ة وإل-رح-م-ة
إلطيبة إلزكية إلتي هي أإصضل تكرÁه وتعظيمه،
وإل-ت-ي تسض-ت-ح-ق إل-ت-زك-ي-ة وإل-ت-خ-ل-ية وإلتحلية حتى بالفقرإء وإŸسضاك Úإلذين ل يجدون ما يأاكلون
يكون ‘ أإعلى علي ،Úفالقبال يكون عليها أإول وهم ‘ أإمسش إ◊اجة إإ ¤إإلعانة ورفع إلغÍ
عنهم ،وبذلك نحّقق إلتضضامن إلجتماعي إلذي
فيما يكون إلنسضان إŸقصضود من إÿلق.
يدعو إإليه إإلسضÓم .إإّن إسضتيعاب هذه إألسضرإر
يا خادم ا÷سسم كما تشسقى ‘ خدمته
أاتطلب الربح ‡ا فيه خسسران وإلعمل بها كفيل أإن يحّقق ألنفسضنا فضضاء إإيجابيا
لصضيام رمضضان وإلتخلّق بأاخÓقه لÔتقي بأانفسضنا
أاقبل على النفسس واسستكمل فضسائلها
فأانت بالروح ل با◊سسم إانسسان نحو إألحسضن وإألفضضل .وفقنا إلله جميعا إإ ¤ما
فيه إ ÒÿوإلصضÓح.

حكمة العدد

اّتهم نفسسك ‘ موضسع ‘ ،Úالزيادة على ما أامر الله
به أاو نهى عنه ،و‘ التقصس Òفيما أامر به أاو نهى عنه.

أإوسض- -اط إل- -ن- -اسش إألخ Ó-ق إل -ط -ي -ب -ة
ويتنازل عن حقوقه بل يسضمح فيها،
فإان سضاّبه أإحد أإو خاصضمه أإو جهل
عليه ،فإانه يعمل بوصضية إلنبي ـ صضلى
إل -ل -ه ع -ل -ي -ه وسض -ل -م ـ إل-ق-ائ-ل-ة« :ل-يسش
إل ّصض - -ي- -ام م- -ن إألك- -ل وإلشض- -رب ،إإ‰ا
إلصضيام من إللغو وإلرفث فإان سضابك
أإحد ،أإو جهل عليك فقل إإ Êصضائم»،
روإه إبن خزÁه.
ثالثا :إ÷انب إلتعبدي :وهو إلذي
يعطي للصضيام لّذة إ◊ب لله عّز وجل
وإلقرب منه وإلشضعور Ãعيته وإ◊رية
من كل ﬂلوقاته إإذ ل إإله إإلّ هو ،ول
معبود بحقّ سضوإه ﬂلصض Úله إلدين،
ولهذإ فإان إلصضيام حقيقته سضّر بÚ
إل -ع -ب -د ورّب -ه وه -و إل-ع-ب-ادة إل-وح-ي-دة
إŸنسضوبة إإليه ،فكل أإعمال إإلنسضان
لنفسضه إÿاصضة إإلّ إلصضيام فإانه لله رب إلعاÚŸ
يقول سضبحانه ‘ إ◊ديث إلقدسضي« :كل عمل إبن
آإدم له إإلّ إلصضيام فإانه ‹ وأإنا أإجزي به».
فشضهر رمضضان هو شضهر إلعبادة بامتياز ،شضهر
إ◊صضاد Ÿا غرسش ‘ رجب وسضقي ‘ شضعبان ،فهو
ميدإن لتسضابق إÒÿإت من قرإءة إلقرآإن بتدّبر
وإل -ع -م -ل وإلع -ت -ك -اف وإل -ت-هّ-ج-د وصضÓ-ة إلÎإوي-ح
وإإلك -ث -ار م -ن إلصض -دق -ات وف -ع -ل إÒÿإت وإإع -ان-ة
إÙت- -اج ورح- -م- -ة إألي- -ت- -ام وإألرإم- -ل وإŸسض -اكÚ
وق -رإءة إل -ك -تب إŸف -ي -دة إل -ه-ادف-ة وإلسض-ت-م-اع إإ¤
إلÈإمج إلنافعة ،وكل هذإ يدخل ‘ معنى إلعبادة
إ◊ّقة ‘ هذإ إلشضهر إلكر .ËوباŸقابل هو شضهر
إل-ت-غّ-ل-ب ع-ل-ى ه-وى إل-ن-فسش وه-وإجسض-ه-ا ووسض-اوسش
إلشضيطان وسضفاسضف إألمور ودنياها وإلبتعاد عن
كل ما يفسضد هذإ إلوجد إلربا ÊإŸتعا‹ إلذي
شض -ع -ر ف -ي-ه إŸسض-ل-م ب-السض-م-و إل-روح-ي وإلسض-ت-عÓ-ء
إإلÁا.Ê
فما أإجمل أإن نسضتغل هذه إ÷وإنب إلثÓثة ‘
هذإ إلشضهر إلكر ،Ëعسضى أإن يكتب لنا إلله قيامه
وصض -ي -ام -ه إإÁان -ا وإح -تسض -اب -ا ،وأإن ن-ف-وز ب-ا÷ائ-زة
إلكÈى بالفرح يوم إلفطر وإلفرح عند لقاء رب
إلعا.ÚŸ

خ Òالهدى
فضضل شضهر رمضضان

عن أابي هريرة رضسي الله عنه،
ن رسسول الله ـ صسلى الله عليه
أا ّ
وسسلم ـ قالâëàa ¿É°†eQ AÉL GPGE{:
,QÉædG ÜGƒHGC â≤q∏Zh ,áæq÷G ÜGƒHGC
 ،}ÚWÉ«°ûdG äóØq°Uhرواه
البخاري ومسسلم.

إلعدد
١٧٦٤٦

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

هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا
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ح ّ
ظك من أاسشماء الله ا◊سشنى
ذك - -ر ه - -ذا السس - -م ‘ ال - -ق- -رآان
ال - -ك - -ر ‘ Ëوق - -ول - -ه ت - -ع- -ا:¤
{،}QÉ¡≤dG óMGƒdG ¬˘∏˘d GhRô˘Hh
ابراهيم.
وه- - -و اسس- - -م م - -ن أاسس - -م - -ائ - -ه
ا◊سس-ن-ى وال-ذي ي-ع-ن-ي الفرد
اŸف - - -رد ‘ ذات - - -ه وصس - - -ف - - -ات - - -ه
وأافعاله ،فهو واحد ل يتجزأا ،ول
يتناهى ل شسريك له ،ول عديل ⁄ ،يتفرع هو عن
شسئ ول تفّرع عنه شسيئ.
وحظنا منه أان نعتقد اعتقادا جازما أانه واحد
أاحد  ⁄يلد و ⁄يولد و ⁄يكن له شسبيه ول نظ،Ò
وأان نوحّده ‘ ذاته وصسفاته ول ‚عل له نّدا ول
شسريكا سسبحانه.

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
قال يحيى بن معاذ الرازي :ليكن
حظ اŸؤومن منك ثÓثة إان  ⁄تفرحه فÓ
تغمه ،وإان  ⁄تنفعه ف Óتضسّره ،وإان ⁄
“دحه ف Óتذمه.

جوابك

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك
سس :عندي أامانة
اسس-ت-ل-م-تها من أاحد
لصسحاب على أان
ا أ
يأاخذها مني عند
ا◊اج - - -ة ،ل - - -ك- - -ن
صس -اح -ب-ه-ا اخ-ت-ف-ى
ول أادري م - - - - - - - - - - - -ا
العمل؟

لمانة يجب أان تؤودى إا ¤أاصسحابها ،وصساحبك
ج :ا أ
هذا عليك أان تسستمر ‘ انتظاره فإان طال الزمن
إاسسأال عن ورثته وأاقاربه ،فإان وجدتهم فبلغها لهم
وإان ت -ع ّ-ذر ع -ل-يك إاي-ج-اده-م ب-ع-د ب-ذل وسس-ع ا÷ه-د
تصسّدق بها على روحه والله أاعلم.

شضهر رمضضان ليسس شضهرا للنوم الطويل بحجة أان النوم فيه عبادة

^ سسلوك ‘ اŸيزان
‘ رمضض- - -ان أإصض- - -ن - -اف
ثÓثة من إلناسش ،هناك إلظا ⁄لنفسضه وهناك
إŸقتصضد وهناك إلسضابق باÒÿإت ،وهنا
سضنتحّدث عن إلصضنف إألول وهو إلظا⁄
لنفسضه وهو إŸق ّصضر ‘ فعل إلوإجبات
وإŸرت - - - -كب ل - - - -ب - - - -عضش إÙرم- - - -ات
وإŸن-ك-رإت ف-ه-و شض-ح-ي-ح ع-ل-ى ن-فسضه،
غÓبة له ،تقوده إإ ¤إألسضوإإ ‘ كث Òمن
إألح-ي-ان ،ت-ل-تصض-ق ب-ه إل-ع-ادإت إلسض-ي-ئة،
ويحّبذ إلكسضل وإÿمول وإلنوم إلطويل،
إلنوم إلذي يحرمه إلكث Òمن إألجر ‘
ن -ه -ار رمضض -ان ،ف -ه -و ل ي-ق-رأإ إل-ق-رآإن ول
يشض -ارك أإه -ل إ Òÿف -ي -م -ا ي -ق -وم-ون ب-ه،
ويف ّضضل إلسضهر ‘ إلليل إإ ¤آإخر سضاعة
م- -ن- -ه ،ف- -إاذإ ج- -اء إل- -ف- -ج- -ر ذهب ل -ي -ن -ام
ليسضتيقظ عند آإذإن إŸغرب ولرÃا تعدإه
إإ ¤آإذإن إلعشضاء.
إإن ه- - -ذإ إلسض- - -ل- - -وك إŸشض Úي- - -جب أإن
ي -ح -ارب ‘ ن -ه -ار رمضض -ان ،ب-اع-ت-ب-ار أإن
إلشضهر إلفضضيل ليسش شضهرإ للنوم وإلسضهر
إلفارغ وإإ‰ا هو –صضيل إلطاعة وكسضب
ثمار إلتقوى ،وهو إلغرضش إألسضاسش من

فرضضيته ألمة إإلسضÓمÖàc GƒæeGB øjòdG É¡jÉCj{ :
ºµ∏Ñb øe øjòdG ≈∏Y Öàc Éªc ΩÉ«°üdG ºµ«∏Y
 ،}¿ƒ≤qàJ ºµ∏q©dإلبقرة.
وإلتقوى ل –صضل بالنوم وإإ‰ا بالجتهاد وﬁاربة
إلنفسش ومقاومتها ‘ متطلباتها إŸثÒة وإŸثبطة
للعزÁة وإلسضاقطة للهمة.
إإّن بعضش إلشضباب يعتقد إعتقادإ باط ،Óأإن إلنوم ‘
رمضضان عبادة قد يكون إألمر صضحيحا إإذإ نام إŸسضلم
‘ ت -وق -يت إل -ذي يسض -م -ى ب-ال-ق-ي-ل-ول-ة م-ن غ Òضض-ي-اع
ألوقات إلصضÓة إŸعلومة ،ثم ل يكون هذإ طويÓ
تتع ّ
طل بسضببه أإعمال كثÒة متعلقة بالدين وإلدنيا،
ف -ال-ذي ي-أاخ-ذ إإج-ازة سض-ن-وي-ة ‘ ن-ه-ار رمضض-ان ل-ي-ن-ام
إلنهار ويوصضله بالليل يعتقد أإن هذه عبادة هو ‘
إ◊ق -ي -ق -ة إإنسض -ان وإه -م ،ل ي-ع-رف م-ن إل-دي-ن شض-ي-ئ-ا
ويحرم نفسضه من فضضائل إلصضيام إلكثÒة.
إإنه شضهر رمضضان ليسش شضهرإ للنوم إلطويل بحجة أإن
إلنوم عبادة ولكنه شضهرإ إإلسضتثمار ‘ أإوقاته إلغالية
ب-ه-م-ة ع-ال-ي-ة ،ف-ع-ل-ي-ن-ا ج-م-ي-ع-ا إل-نهوضش وإلسضتيقاظ
مبكرإ وإلقيام بكل إألعمال إلوإجبة علينا من غÒ
إتهام رمضضان وبتقليصش سضاعات عملنا أإو إلنوم فيه
من غ Òإإدرإك لنفائسش إأوقاته إلتي إإذإ مرت و⁄
يغفر لنا فيها فقد مرغنا إأنوفنا ‘ إلÎإب.

YGE
: OGó`````` ê
áæ«eGC.
الخميسس  ١٧ماي  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠١رمضسان  ١٤٣٩ه ـ
العـ ـدد١٧٦٤٦ :
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حّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك
ي ـ ـا ب ـ ـ ـ ـ ـÓدي

فالك فال أÒÿ

أ◊مل

ي- -ا ّÁا وي- -ا ب -اب -ا خ ّ-ل -و ÊراÊ
حالف نقطع البحر وما تزيدو
تشص -وف -و ،Êزوج -و Êب -ح -ب -ي -ب -ت -ي هّ-ن-وا
روحكم وهّنو.Ê

ألثور
يحيا أاولد بÓدي ويحيا أاوبنات بÓدي
شصنانا فل حسصاد
أاحنا أاولد ا÷زائر خاوا ‘ كل بÓد
أاولد شصرق الغا‹ و أاولد الغرب العا‹ و
ولد الوسصط ا›اد و اولد الصصحراء
الباهية و لقبايل سصياد
أاولد بÓدي راية و بنات بÓدي غاية و
السصر عليهم زاد مثل الغزلن شصرادة
مايحكمهم صصياد
غناء ا◊اج رابح درياسسة

أأخبار

مثÒة

إأنطÓق مسسابقة لبكاء أألطفال ألرضسع
باليابان ..وألفائز من يبكى أكÌ

انطلقت فى العاصصمة اليابانية طوكيو فعاليات
مسصابقة سصومو البكاء والتي تتم من أاجل “ني
الصص-ح-ة وال-ن-م-و ل-ل-ط-ف-ل الصصغ Òوالتي سصتدوم
ط- - - - - - - - - - -ي- - - - - - - - - - -ل - - - - - - - - - -ة عشص - - - - - - - - - -رة أاي - - - - - - - - - -ام.
ويشص -ارك ‘ ت -لك ال -ف -ع-ال-ي-ات ح-وا 60 ¤طفÓ
يضص -ع -ون ح -ول جسص -ده -م ق -ط-ع-ة م-ن ال-ق-م-اشض
اŸزخ -رف وال -ت -ي يضص-ع-ه-ا لع-ب-و السص-وم-و ح-ول
خصصرهم.
وت-ب-دأا ط-ق-وسض ال-ف-ع-ال-ي-ات ب-أان يصص-لي الوالدان
داخ -ل اŸع-ب-د صصÓ-ة خ-اصص-ة ،م-ن أاج-ل أان ي-ن-م-و
أاط -ف -ال -ه -م -ا م -ت -م -ت -ع Úب -الصص -ح -ة ،ف-ي-م-ا ي-رف-ع
مصصارعو السصومو أاطفالهما عاليا حتى تقÎب
صص-رخ-ات-ه-م م-ن السص-م-اء ،وي-ع-ل-ن حكم مباريات
السص -وم -و ،ال -ذي ي -دي -ر اŸسص -اب -ق -ة ،ف-وز ال-ط-ف-ل
لع- - - - - - - - - - - - - - -ل- - - - - - - - - - - - - - -ى صص- - - - - - - - - - - - - - -وت- - - - - - - - - - - - - - -ا.
ا أ
لب وعضص-و ÷ن-ة ال-ت-ح-ك-ي-م ب-ح-رك-ات
وي -ق-وم ا أ
لخ- -اف -ة ال -ط -ف -ل والصص -راخ ف -ى وج -ه -ه ك -ى ل
إ
ي - - - - - - -ت - - - - - - -وق - - - - - - -ف ع - - - - - - -ن ال - - - - - - -ب - - - - - - -ك- - - - - - -اء.
ويقوم اŸصصارعون برسصم تعبÒات ﬂيفة على
وج -وه -ه -م ل -ت -خ -وي -ف ال -رضص -ع وح -م -ل-ه-م ع-ل-ى
ال-ب-ك-اء ،وي-ف-وز ال-ط-ف-ل ال-ذى ي-ب-كي Ÿدة أاطول
وبصص - - - - - - - - - - - - - - - - - - -وت أاع - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ل - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ى.
وذك-رت صص-ح-ي-ف-ة «دي-ل-ى م-ي-ل» الÈي-ط-انية أان
الطفل الذي يبدأا بالبكاء أاول يعلن فائزا ،وإاذا
بدأا الثنان بالبكاء فى نفسض الوقت ،يفوز من
ي- - - - - - - - -ب- - - - - - - - -ك - - - - - - - -ى بصص - - - - - - - -وت أاع - - - - - - - -ل - - - - - - - -ى.
لطفال يبدأاون
لغرب من ذلك أان بعضض ا أ
وا أ
بالضصحك أاو حتى يسصتسصلمون للنوم ،و‘ هذه
ا◊ال -ة ي -رت -دي ا◊ك -م ق -ن -اع -ا ﬂي -ف-ا ل-ي-ن-ه-ي
لط-ف-ال ي-بكون للحصصول على
اŸه-م-ة وي-ج-ع-ل ا أ
فائز.
ويسص -ت -ن -د ه -ذا ال -ت -ق-ل-ي-د إا ¤أان ال-رضص-ع ال-ذي-ن
يبكون أاك Ìينمون بسصرعة أاك ،Èوأان البكاء
يجلب لهم صصحة جيدة ،ويعتقد أايضصا أان صصوت
لرواح الشصريرة.
بكائهم يطرد ا أ

حكـــــــم وأأمثــــــال
ثÓث هن رأجعات إأ ¤أهلها:

ق اŸكُر ال sسصuي ُ
^ اŸكر «ول َيِحي ُ
ئ إاsل بأاَْهِله»
ن َنكثَ فإاsنما َيْنُك ُ
^ النكث «َفم ْ
ث على َنْفسِصه»
ِ
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
م»
ك
ص
س
ف
ن
أ
ا
ى
ل
ع
م
ك
ي
غ
ب
ْ
^ البغي «إاsنما َ ُ ْ

عسصل يا عسصل ‘ باقة خضصرا،
يا شصميمة العاشصق Úيا قمرا ،حلف سصيد
اÓŸح م- - - -ا ي- - - -رأاسض أام - - -ر غ Òإاذا ج - - -ات
غزالته باشض تكمل ا◊ضصرة.

أ÷وزأء
خرجت نهار ا÷معة ‘ يدي
شص-م-ع-ة ،ق-ال-و‹ أامسص-ح-ي ذيك ال-دمعة،
وانسصاي اÿلعة ،قريب يتلموا احبابك
وصصحابك ويفرحوا معاك ا÷ماعة.

^ يحصصل القلب ‘
صصيام على
فÎة ال u
لن ال -ل -ؤوم أاصص -ب -ح Áشص -ي ب -رج -ل -ي -ه ب Úال-ن-اسض ،فÓ-
و أ
ليام
راحتة أاعلى من ا أ
ُتصصاحب أايها اŸبارك إا ّ
ل التقي النقي صصاحب الضصمÒ
العادية ،فتنخفضض
ا◊ي ال -ذي إاذا م -ا رأاي-ت-ه ذكّ-رك ب-ال-ل-ه ،وإاذا اخ-ت-ل-فَت
الضصربات القلبية إا¤
م -ع -ه أانَصص-فك ب-ع-ق-ل-ه وح-ف-ظ لك سصّ-رك وَ ⁄ي-فُ-ج-ر ‘
ف
خصصومَته.
 600نبضصة ،ليخ ّ
ت -ف ّ-ق -دوا ‘ ِزح -ام ا◊ي -اة ال -ذي-ن ك-ان ب-ي-ن-ك-م وب-ي-ن-ه-م
العبء Ãعّدل
ك أاَْمًرا﴾
ل اللَ s
حدُِث َبْعَد َذلِ َ
ه ُي ْ
 28800دقة كل
َموsدة﴿..ل َتْدِري َلَع s
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ه
Ò
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و
.
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ألسسرطان
إاذا أانت ل- - - -ي- - - -ل أان- - - -ا ‚م- - - -ة
نضصويك ،إاذا أانت بحر أانا موجة
ت -ق -ويك ،إاذا أانت رب -ي -ع أان -ا وردة ف -يك،
حلفت ميات  ÚÁغ Òأانا اللّي نّديك.

أألسسد

الذي يبدأا بالسصÓم).

ششغل
عقلـك
يا صشاË

º°ùàHGE
^ قبل وجود الفيسصبوك كان إاذا مرضض أاحدهم
ي -ذهب ع -ن -د ال -ط -ب-يب و ي-أاخ-ذ ح-ق-ن-ة وم-ن ث-م
لن ..ي -دخ -ل ع-ل-ى ال-ف-يسص-ب-وك
ي -ت -ع -اف -ى أام -اا آ
ويضص- -ع م- -نشص- -ور «أان- -ا م- -ريضض» ف- -يضص- -ع- -وا ل- -ه
إاع -ج -اب Úو ت -ع -ل -ي -ق وب -ع -د أاق -ل م -ن ث -ان -ي-ة
يتعافى “اما!!.
^ تزوج غبي وبعد سصنة رزق بولد
فسصماه «بابا» على اسصم والده

IÈ©∏d

^ ه -ذه ا÷م-ل-ه
ف-ي-ه-ا ح-ك-م ب-ال-قتل على
شص- -خصض ب- -إاضص- -اف- -ة ن- -ق- -ط -ة
واحده “نعه من القتل فأاين
نضصيف النقطة:
(((ال-ع-ف-و ع-ن-ه مسص-ت-ح-يل ينقل ا¤
سصيبÒيا ويقتل)))

حل العدد السصابق
^ تسص- -ت- -ط- -ي- -ع أان –ي -ا ا◊ي -اة
ال-ت-ي ت-ري-ده-ا ب-ال-طريق
ال-وح-ي-د ‘ ح-ي-اتك ه-و
النجاح

 ⁄أأع Ìعلى فأاسسي

لسص-ط-ر:
ي -ق-ول صص-احب ا أ
ذات يوم و أانا متأاهب للعمل ‘
ال-غ-اب-ة..ان-ت-ب-هت بأانني  ⁄أاجد فأاسصي
‘ اŸك- -ان ال- -ذي اع- -ت- -دت أان أاضص- -ع -ه ف -ي -ه..
وبحثت طوي Óعنه و ⁄أاجده ..فاشصتَبهت بأان
ابن جاري قد سصَرقه مني ،فشصرعت Ãراقبته.
فكانت مشصيته ،مشصية ‰وذجية لسصارق فأاسض.
وكان الكÓم الذي ينطق به ،مثل كÓم سصارق
فأاسض .وتصصرفاته تفضصحه وكأانه سصارق فأاسض.
ت ليلتي سصاهرًا حزينًا أاضصنا Êالتفك‡ Òا
فب t
جرى ‹ مع ابن جاري .وبصصورة غ Òمتوقعه
وبينما كنت أاقلّب الÎابَ ،عÌت على الفأاسض!
وعندما نظرت ا ¤ابن جاري ‘ اليوم التا‹
من جديد ⁄ ،يظهر ‹ شصيء ..ل ‘ مشصيته
ول ‘ هيأاته ول ‘ سصلوكه يوحي بأانه سصارق
ال- -ف- -أاسض ..ل- -ي- -ل- -ة أامسض ك- -نت أان- -ا أاك Èسص- -ارق!
فعندما اتهمت ابن جاري ُ
ظلمًا ،سصرقت أامانته
وب -راءت -ه! وع-ن-دم-ا ِبt-ت ‘ ح-زٍن وأارق ،سص-رقت
ي -وم ً-ا م -ن ح -ي -ات -ي! ف-ى أاوق-ات ك-ثÒة –ك-م-ن-ا
مشص-اع-رن-ا وشص-ك-وك-ن-ا وظنوننا فنخطىء ا◊كم
ونسصيء Ÿن حولنا .سصوء الظن ،يجعلك تسصيء
لخرين وقد يجعلك تتخيل ما ل يوجد!!
ا ¤ا آ
وحسص -ن ال -ظ -ن ،ق -د ي -ج -ع -لك ت -ت-ج-اه-ل م-ا ه-و
مؤوكد!!
أاحسصنوا بالظن تنعموا ..

شص -ج-رة ال-ي-اسص-م Úن-ايضص-ة ‘
وسص - -ط ال - -غ - -رف - -ة ع- -روق- -ه- -ا
سص- -ك -ن -ج -ب Òوغصص -ان -ه -ا ق -رف -ة،
والله ماننسصاك يا زينة الوقفة.

ألعذرأء
ك-ي ط-ل-عت ل-لسص-ط-ح ت-قرقبوا
ل -ل -واح ،ال ّ-ن -اسض ك -ام -ل ب -ح -ب -ي -ب -ه -م واأن-ا
حبيبي راح.

أŸيزأن
ح - -وم ي - -ا ح - -وام ،ح - -وم ف - -وق
السص -ط -ح ال -ع -ا‹ ،وق -ول ل -ه -ا ي-ا لل-ة ي-ا
زينة لبنات وخدودك براقة ،وعيونك
غّراقة ،صصارت كل القلوب ليك سصبّاقة.

ألعقرب

يا مولت القلب لبيضض ربّي
يعطيك ويوسّصع ليك ،ما عندك
ل ذهب ل ح- - -ري - -ر وأانت دÁا زاه - -ي - -ة
ورّبي مسصهلك ،ما دريت من حيلة ندير
باشض نكون مثلك ،قالت ‹ خليها على
ربي هو يكملك.

ألقوسس
ب- -ع- -ت- -لك سصÓ- -م- -ي ‘ السص- -م -ا
لزرق ،بعتلك دموعي ‘ القلب
–رق ،والله ما دريت هذا ا◊ب الّلي
بيني وبينك يتفرق ،نكوي هذا القلب
باشض ما نزيدشض نعشصق.

أ÷دي
أانت يا لقاعدة ‘ ا÷نان ومدرڤة
زي -نك ب -غصص -ن ال -ب -ان ،م -ا ول-داتك سص-ل-ط-ان-ة
سص-ط-ن-ب-ول ول سص-ل-ط-ان-ة ال-ي-م-ن ،ن-ط-لب رب-ي
يجمعني بيك على طول الزمان.

ألدلو
ع -ي -ونك زرق -ة وح -واج -بك
زادتلي مشصقة ،سصمي بسصم الله ما بيناتنا
ف -رق -ة ي -اك ي -دور ال -زم-ان وت-ن-دم-ي ي-ا
عاشصقة.

أ◊وت
أان -ا ن -ب -غ -ي -ه-ا وه-ي “وت ع-ل-ي-ا،
وين ‰شصي يدها فوق يديا ،الّلي بغالها
ا Òÿرّبي يعطيلوا على حسصاب النية،
والّلي حب يفرقنا رّبي يجيبلوا بلية.
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مواقيت
الصشÓة

^  1٧م -اي  :195٧السش-ل-ط-ات ال-ف-رنسشية تعدم
خ-مسش-ة وسش-ت Úع-ام ‘ Ó-م-ذب-ح-ة ال-عناصشر
(ا÷زائر) انتقاما Ÿقتل اثن Úمن مظلييها
‘ عملية فدائية.

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة

^  1٧ماي  :1959جيشش التحرير الوطني يطلق
سشراح  1٧اأسشÒا فرنسشيا بالولية الثالثة.

عنابة
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الخميسش  01رمضشان  1٤٣9هـ الموافق لـ  1٧ماي  2018م

الفريق ڤأيد صسألح يÎأاسس اجتمأع عمل بقيأدة النأحية
ارتيأح كبŸ Òسستوى قوام اŸعركة وتثم Úا÷هود اŸضسنية لأÓفراد

اŸسسؤوولية مهمأ كأن حجمهأ هي أامأنة
‘ أاعنأق أاصسحأبهأ يحأسسبون عليهأ
وقال ‘ هذا الشسأان““ :لقد عملت ،بل حرصست
دوما على التذك Òوالتأاكيد بأان اŸسسؤوولية تكليف
ول-يسست تشس-ري-فا““ ،مشسÒا ا ¤أان ““م- -ن ي- -ت- -ح- -م- -ل
اŸسسؤوولية مهما كان حجمها ومهما كان مسستواها
ومهما كان موقعها ،هي أامانة ‘ أاعناق أاصسحابها

‘ إاطار مكافحة اإ’رهاب وإاثر عمليات بحث
و“شس-ي-ط م-ن-فصس-ل-ة ب-ك-ل م-ن جيجل/ن.ع ،5.ع Ú-
ال-دف-ل-ى والشسلف/ن.ع ،1.كشس- -فت ودم -رت م -ف -ارز
للجيشش الوطني الشسعبي ،يوم  15ماي ﬂ ،2018باأ
Óره- -اب -ي Úو( )03ق -ن -اب-ل ت-ق-ل-ي-دي-ة الصس-ن-ع
( )01ل - -إ
وسسÓحا ناريا ( )01باإ’ضسافة إا ¤كمية من الذخÒة
وأاغراضسا ﬂتلفة ،فيما ” ضسبط مسسدسش رشساشش
( )01من نوع كÓشسنيكوف وﬂزن ذخÒة ‡لوء
بتمÔاسست/ن.ع.6.
و‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة ،حجزت
م -ف -ارز ل -ل -ج -يشش ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي بÈج ب -اج -ي
ﬂتار/ن.ع )10400 ( ،6.ل Îم- -ن ال -وق -ود اŸوج -ه
ل- -ل- -ت- -ه- -ريب ‘ ،ح Úأاح- -ب- -ط ح- -راسش السس- -واح- -ل
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جامعة ا÷زائر –يي عيد الطالب يوم السشبت

اسستذكأر التأريخ وإابراز أا›أد الطلبة ا÷زائريÚ
–يي جامعة ا÷زائر الذكرى الـ 56
لعيد الطالب بتنظيم وقفة لسشتذكار
ال- -ت- -اري- -خ ي -وم السش -بت  19م - -اي 2018
ب- -حضش- -ور أاسش- -رة ا÷ام- -ع- -ة ي- -ت -ق -دم -ه -م
رئيسشها إا ¤جانب ‡ثلي أابناء الششهداء
واÛاهدين.

ويصسادف هذا اŸوعد البارز ‘ صسفحات
ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة اÛي-دة ان-ت-ف-اضس-ة ا–اد
الطلبة اŸسسلم Úا÷زائري Úيومها بإاعÓنهم
صسراحة من خÓل البيان التاريخي الشسهÒ
ب -ج -ام -ع -ة ا÷زائ -ر ع -ن م -ق -اط -ع -ة ال-دراسس-ة
وا’ل-ت-ح-اق بصس-ف-وف ج-يشش وج-ب-ه-ة ال-ت-ح-رير
الوطني.
وكان لهذا اŸوقف الذي شسكل هبة قوية

اأ’ث -ر ال -ك -ب ‘ Òت -ط -ور ال -قضس -ي-ة ا÷زائ-ري-ة
واظهار للرأاي العام اÙلي والعاŸي عدالة
قضسية الشسعب ا÷زائري ‘ ‡ارسسة حق
ت- -ق- -ري- -ر اŸصس Òل- -ل- -ت -خ -لصش م -ن ال -ه -ي -م -ن -ة
ا’سستعمارية.
ومن ب Úاأ’سسماء البارزة التي سساهمت اإ¤
ج- -انب ال- -ط- -ل- -ب- -ة اŸن -اضس -ل ‘ Úا‚از ه -ذا
التحول  ÚŸخان ،زه Òإاحدادن ،بلعيد عبد
السسÓم ،السسيدة بقدور ،بن بعطوشش وعمارة
رشسيد وغÒهم من اŸناضسل Úالذي قدموا
اإ’ضسافة الÓزمة Ÿسسار الثورة ‘ مواجهة
Óشس-ارة ق-دمت ج-ام-ع-ة
ا’ح -ت Ó-ل وأادوات -ه .ل -إ
ا÷زائر العشسرات من الشسهداء Œاوزوا 500
مناضسل وثوري فضسلوا رفقة إاخوانهم ا◊رية
والسسيادة الوطنية وكرامة بني جلدتهم على أان
يبقى الوطن وشسعبه –ت ن Òاسستدمار نهب
اÒÿات وقهر ا’نسسان.

رئيسش اأمن ولية بسشكرة يكششف:

يحاسسبون عليها أامام الله أاو’ وأاخÒا ،ثم أامام
التاريخ““ .واوضسح ‘ هذا الصسدد أان ““اŸسسؤوول هو
أام Úبكل ما –مله عبارة أامانة من معنى على كل
شسيء موضسوع –ت تصسرفه وتسسيÒه““ ،فاŸسسؤوولية
اصسطÓحا يقول الفريق ڤايد صسالح هي ““التزام
اإ’نسسان التزاما كام Óبأاداء ما أانيط به من مهام
بكل ما أاوتي من قوة ،أاي أان اإ’نسسان ملزم بأان
يبذل كل ما لديه من طاقة من أاجل اإ’يفاء بكل ما
ي -ت -ح -م -ل -ه م -ن مسس -ؤوول -ي -ة وت-رت-ف-ع درج-ات –م-ل
اŸسسؤوولية لدى اإ’نسسان ،كلما ارتقى اإحسساسسه
وشسعر أان مسسؤووليته هي أامانة يتحمل وزرها ‘
الدنيا واآ’خرة ،و’ شسك أان من يرتقي إا ¤مسستوى
اأ’م- -ان- -ة سس- -يسس- -ه -ل ع -ل -ي -ه ا’رت -ق -اء إا ¤مسس -ت -وى
واŸسسؤوولية““.

شسمأئل حميدة ويأنعة النتأئج تلكم أاخÓق جيشسنأ
كما أاكد الفريق ڤايد صسالح على أان ““كل ا÷هود
اŸبذولة من قبل أافراد ا÷يشش الوطني الشسعبي
على مسستوى الÎاب الوطني ،والنابعة من حرصسهم
على خدمة جيشسهم ووطنهم بكل ضسم Òومهنية
واحÎافية ،هو إاثبات قاطع على مدى “سسكهم Ãا
Áليه عليهم باعث الواجب ،وما تفرضسه عليهم
متطلبات اŸسسؤوولية ،وتلكم شسمائل حميدة ويانعة

إارهأبيأن يسسلمأن نفسسيهمأ بتمÔاسست

تدمﬂ Òبأ لÓرهأبي Úوحجز قنأبل واسسلحة
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بفضشل جهود قوات ا÷يشش الوطني الششعبي

لره -اب
““ الشش- -عب ““ ‘ إاط- -ار م -ك -اف -ح -ة ا إ
وب - -فضش - -ل ج - -ه- -ود ق- -وات ا÷يشش ال- -وط- -ن- -ي
الششعبي ،سّشلم إارهابيان ( )02نفسشيهما ،يوم
 15م - - - -اي  ،2018ل -لسش -ل -ط -ات ال -عسش -ك -ري -ة
ب-ت-مÔاسشت ب-ال-ن-اح-ي-ة العسشكرية السشادسشة.
لم-ر ب-ك-ل م-ن ““شش .أاك-ل-ي““ ،اŸدعو
وي-ت-ع-ل-ق ا أ
““أاب- -و سش- -ع- -ي- -د““ ال- -ذي ال- -ت- -ح- -ق ب -ا÷م -اع -ات
الره- -اب -ي -ة سش -ن -ة  2009و«ف .ال -ط -اه-ر““،
اŸدعو ““أابو موسشى““ الذي التحق با÷ماعات
الره -اب -ي -ة سش -ن -ة  .2015الره- -اب- -ي -ان ك -ان
ب-ح-وزت-ه-ما مسشدسشان ( )02رشش -اشش -ان م-ن ن-وع
كÓ- - - -شش - - -ن - - -ي - - -ك - - -وف وﬂزن - - -ا ذخÒة ()02
‡لوءين.
هذه النتائج النوعية تؤوكد من جديد على فعالية
ا’سسÎات -ي -ج -ي -ة ال -ت -ي ي-ع-ت-م-ده-ا ا÷يشش ال-وط-ن-ي
الشس -ع -ب -ي قصس -د ال -قضس -اء ع -ل -ى ظ -اه -رة اإ’ره -اب
واسستتباب اأ’من والطمأانينة ‘ كامل أارجاء البÓد.
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‘ اختتام زيارته إا ¤الناحية العسشكرية الرابعة بورڤلة

““الشش- -عب““ اخ- -ت- -ت- -م ن- -ائب وزي- -ر ال- -دف- -اع
الوطني ،رئ- -يسش أارك- -ان ا÷يشش ال- -وط- -ن -ي
الششعبي ،ال-ف-ري-ق أاح-م-د ڤ-اي-د صشالح ،امسش
الربعاء ،زي-ارت-ه إا ¤ال-ن-اح-ي-ة ال-عسش-ك-رية
الرابعة بورقلة بÎؤوسشه اجتماع عمل Ãقر
ق-ي-ادة ال-ناحية ،حسشب م - -ا أاف - -اد ب- -ه ب- -ي- -ان
لوزارة الدفاع الوطني .وأاوضشح ذات اŸصشدر
انه ““بعد قيامه بتفقد العديد من الوحدات
اŸراب -ط -ة ب -إاق -ل -ي-م ال-ن-اح-ي-ة وإاشش-راف-ه ع-ل-ى
›ريات تنفيذ “ارين تكتيكية بالذخÒة
ا◊ّي -ة وع -ق -د اج -ت -م -اع -ات ت -وج -ي-ه-ي-ة م-ع
لفراد ،وذلك طيلة أاربعة أايام
لطارات وا أ
ا إ
متتالية.
اختتم الفريق أاحمد قايد صسالح زيارته إا¤
ال-ن-اح-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة ال-راب-ع-ة ب-ورق-لة ‘ ،ي -وم-ه-ا
اÿامسش واأ’خ ÒبÎؤوسسه اجتماع عمل Ãقر قيادة
الناحية““ .واشسار ذات اŸصسدر إا ¤ان الفريق ڤايد
صسالح ““وقف Ãدخل مقر قيادة الناحية ‘ بداية
ال -زي -ارة وق -ف -ة ت -رح -م ع -ل -ى روح الشس-ه-ي-د ال-ب-ط-ل
شس-ي-ح-ا Êبشس،Òال -ذي ي-ح-م-ل م-ق-ر ق-ي-ادة ال-ن-اح-ي-ة
اسسمه ،حيث وضسع إاكلي Óمن الزهور أامام اŸعلم
Ÿخلد له ،وت Óفا–ة الكتاب على
التذكاري ا ُ
روح -ه وع -ل-ى أارواح الشس-ه-داء اأ’ط-ه-ار““.وب-ع-د ذلك
ت -رأاسش اج-ت-م-اع ع-م-ل ضس-م ق-ي-ادة وأارك-ان ال-ن-اح-ي-ة
وق- -ادة ال- -وح- -دات ومسس- -ؤوو‹ ﬂت -ل -ف اŸصس -ال -ح
اأ’م-ن-ية ،اسس -ت -م -ع خ Ó-ل -ه إا ¤ع-رضش شس-ام-ل ح-ول
الوضسع العام للناحية ،قدمه اللواء عبد الرزاق
الشس-ري-ف ق-ائ-د ال-ن-اح-ية ،ل -ي-ل-ق-ي ب-ع-د ذلك ك-ل-م-ة
توجيهية ،سس -ج -ل م -ن خ Ó-ل -ه -ا ““ارت -ي-اح-ه ال-ك-بÒ
للمسستوى الذي بلغه قوام اŸعركة لوحدات الناحية
مثمنا ا÷هود اŸضسنية التي يبذلها أافراد الوحدات
اŸرابطة على طول الشسريط ا◊دودي إ’قليم
ا’ختصساصش ‘ ،سس- -ب- -ي- -ل ت- -أام Úال- -ب Ó-د م -ن ك -ل
ال -ت -ه -دي-دات واآ’ف-ات ت-ق-دي-را م-ن-ه-م ل-ل-مسس-ؤوول-ي-ة
التاريخية التي يتحملونها بكل اقتدار““.

الفجر0٣.56................:
الششروق05.٤0..............:
الظهر12.٤5.................:
العصشر16.٣٤................:
المغرب19.5٣...............:
العششـاء21.2٧..................:

ﬁاو’ت هجرة غ Òشسرعية لـ ( )21شسخصش كانوا
على م Ïقوارب تقليدية الصسنع بكل من بني صساف
ووهران/ن.ع .2.من جهة أاخرى ،أاوقف حراسش
ا◊دود بتلمسسان ( )22مهاجرا غ Òشسرعي من
جنسسيات ﬂتلفة بتلمسسان/ن.ع.2.

بعد تسسليم عأئلته ذات 10أافراد
اإلرهأبي أابو أاسسأمة يلبي نداءاطفأله
‘ سسياق ا÷هود ا◊ثيثة التي تبذلها ﬂتلف
وحدات قواتنا اŸسسلحة ‘ إاطار مكافحة اإ’رهاب
وبعد إاقدام عائلة اإ’رهابي ““ف .صسالح““ ،اŸتكونة
من عشسرة ( )10أافراد على تسسليم نفسسها يوم 26
أافريل  2018بجيجل ،واسستجابة لنداء العائلة ،سّسلم
هذا اأ’خ Òنفسسه ،أامسش  16ماي  ،2018للسسلطات
العسسكرية بجيجل بالناحية العسسكرية اÿامسسة.
اإ’رهابي ““ف .صسالح““ ،اŸدعو ““ أابو أاسسامة““،
الذي التحق با÷ماعات اإ’رهابية سسنة  1998كان
بحوزته مسسدسش رشساشش ( )01من نوع كÓشسنيكوف
وثÓثة (ﬂ )03ازن ‡لوءة وكمية من الذخÒة.

..و –ييد  09إارهأبي Úبجيجل
إان هذه العملية التي مكنت من عودة عائلة إا¤
أاحضسان اÛتمع و–ييد تسسعة ( )09إارهابي Úبهذه
اŸنطقة منذ بداية شسهر أافريل ،تؤوكد مرة أاخرى
على إاصسرار وعزم وحدات ا÷يشش الوطني الشسعبي
على تطه ÒبÓدنا من بقايا ا÷ماعات اإ’رهابية.
كما تؤوكد على ‚اعة اŸقاربة اŸتبناة من طرف
القيادة العليا للجيشش الوطني الشسعبي ‘ اجتثاث
هذه الظاهرة من بÓدنا.

ال-ن-ت-ائ-ج““ .واسس-ت-ط-رد ق-ائ«: Ó-إان-ن-ا ن-ع-ل-م ي-ق-ي-ن-ا أان
ا÷يشش ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ،سس-ل-ي-ل ج-يشش ال-ت-حرير
الوطني ،ما كان له أان يبلغ ما بلغه اليوم من مسستوى
تطويري بالغ ا◊داثة والنوعية ،بعد عون الله
تعا ¤ثم السسند اŸتواصسل والتوجيهات السسديدة
التي ما فتئ يحظى بها من لدن فخامة رئيسش
ا÷مهورية ،القائد اأ’على للقوات اŸسسلحة ،وزير
ال-دف-اع ال-وطني ،ث -م أايضس-ا ،ل -و’ اتسس -ام إاط-ارات-ه
Ãواصس - -ف - -ات اŸسس - -ؤوول - -ي - -ة واأ’م - -ان- -ة والصس- -دق
واŸصسداقية ،فذلك هو عهدي بهم وذلك هو أاملي
الدائم ‘ صسدق نيتهم وصسفاء سسريرتهم ونقاء
مقاصسدهم ،فبهم ومعهم سسيواصسل جيشسنا ،بحول
الله تعا ¤وقوته ،اŸضسي قدما نحو –قيق اŸزيد
من ا’‚ازات ‘ أاك Ìمن ›ال ‘ سسبيل الرقي
ب-ق-درات-ه إا ¤م-ن-ت-ه-ى ط-م-وح-ات-ن-ا اŸشس-روع-ة““‘ .
ختام اللقاء ،وÃناسسبة حلول شسهر الÈكات ،شسهر
رمضسان اŸعظم ،قدم الفريق ڤايد صسالح تهانيه
اÿالصس -ة أ’ف-راد ال-ن-اح-ي-ة وم-ن خÓ-ل-ه-م إا ¤ك-اف-ة
مسستخدمي ا÷يشش الوطني الشسعبي ،وإا ¤أاهلهم
وذويهم ،م-ت-م-ن-ي-ا ل-ل-ج-م-ي-ع صس-ي-ام-ا م-باركا وعمÓ
متقب.Ó

زاره وا‹ البويرة أامسش ودعا
الطاقم الطبي لÓعتناء به

سسهيل اÿألدي
Ãصسلحة السستعجألت
Ãسستشسفى البويرة

نقل أامسش الكاتب
و الصس- - - - -ح - - - -ف - - - -ى
زرق- - -ي- - -ن - -ى سس - -ه - -ي - -ل
اŸعروف باسسم سسهيل
اÿال -دي ع -ل -ى ج -ن-اح
السس -رع-ة إا ¤مصس-ل-ح-ة
ا’سستعجا’ت
Ãسس - -تشس - -ف - -ى ﬁم- -د
بوضسياف بالبويرة بعد
أان ت- -ده -ورت ح -ال -ت -ه الصس -ح -ي -ة .ح -يث ان -ت -ق -ل
مصس- -ط- -ف- -ى ل- -ي- -م- -ا Êوا‹ و’ي- -ة ال- -ب- -وي- -رة إا¤
اŸسستشسفى لزيارته ووقف على مدى العناية
الÓ-زم-ة ب-ال-ك-اتب الصس-ح-ف-ى م-ن ط-رف ال-ط-اقم
الطبي .مؤوكدا عليهم التكفل التام به  ،من
–اليل طبية وأاشسعة لتشسخيصش اŸرضش.
جريدة ““الشسعب““ من جانبها قامت بزيارته
Ãصس-ل-ح-ة ا’سس-ت-ع-ج-ا’ت.وق-د ’ح-ظت انه رغم
اŸرضش إا’ أان -ه أاب -دى م -ق -اوم -ة شس -رسس-ة وح-اول
التحدث عن مرضسه و كانت زوجته بجانبه ’
ت -ف -ارق -ه وت -رع -اه أاحسس -ن رع -اي-ة و–اول دائ-م-ا
إايصس -ال ال -رسس -ال -ة ال-ت-ى ي-ري-ده-ا و أاح-ي-ان-ا ي-ق-وم
بكتابة الفكرة عند عجز اللسسان .سسهيل اÿالدي
يعت Èقامة من قامات اإ’عÓم العربي حيث
كتب فى العديد من الصسحف الوطنية اخرها
جريدة الشسعب والصسحف العربية .وإان –سسنت
حالته الصسحية مسساء أامسش إا’ أانه ’ زال يصسارع
اŸرضش م- -ن- -ذ سس- -ن- -وات و ه- -و ف- -وق ال- -ك- -رسس -ي
اŸتحرك.
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ﬂطط أامني صسأرم لتأأم Úشسهر
رمضسأن الكر Ëبألولية

كشش - - - -ف،أامسش ،رئ- - - -يسش أام- - - -ن ولي- - - -ة
بسش- - -ك- - -رة ،م- - -راقب الشش - -رط - -ة ،ي - -وسش - -ف
ه- -ام- -ل،ع- -ن اسش- -ت- -ك- -م- -ال ال- -ولي- -ة ل- -ك- -ل
لج-راءات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-تأام Úششهر رمضشان
ا إ
اŸعظم ،من خÓل ﬂطط صشارم للحفاظ
ع -ل -ى أام -ن اŸواط -ن Úو‡ت-ل-ك-ات-ه-م ،وك-ذا
السشكينة العامة بالولية وذلك بتسشطÒ
برنامج كب Òيتماششى مع اŸناسشبة الدينية
اŸقدسشة لدى ا÷زائري.Ú
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وقد أافاد اŸتحدث خÓل ندوة صسحفية
ع -ق -ده -ا Ãق -ر ام -ن و’ي -ة بسس-ك-رة ،ب-حضس-ور
إاط -ارات م -ن ال -ق -ط-اع ،ع-ن Œسس-ي-د ﬂط-ط
ام -ن -ي مسس -ط -ر م -ن ط -رف اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة
Óمن الوطني لتام ÚاŸواطن Úو‡تلكاتهم
ل أ
من خÓل وضسع تشسكيÓت أامنية منتشسرة على

ك-اف-ة إاق-ل-ي-م ا’خ-تصس-اصش خصس-وصس-ا ب-اأ’ماكن
التي تعرف توافدا كبÒا للمواطن Úكمحطات
نقل اŸسسافرين والسساحات العمومية ،وكذا
وضسع سسدود أامنية Ÿراقبة مداخل وﬂارج
اŸدينة ،باإ’ضسافة إا ¤إاقامة نقاط مراقبة
ع -ل -ى مسس -ت -وى م -فÎق -ات ال -ط -رق والشس -وارع
ال -كÈى ب -اŸدي -ن -ة م -ن اج-ل تسس-ه-ي-ل ا◊رك-ة
اŸرورية خصسوصسا ‘ أاوقات الذروة والتي
ت- -ع- -رف ت- -واف -د اŸواط -ن Úع -ل -ى اŸسس -اج -د
واŸقابر وعند انصسرافهم منها او لدى تبادل
الزيارات ب Úاأ’قارب.
كما أاولت مصسالح امن بسسكرة أاهمية كبÒة
حسسب رئيسش امن الو’ية أاهمية كبÒة للعمل
اŸي -دا Êم-ن خÓ-ل ال-ت-ك-ث-ي-ف م-ن ال-دوري-ات
ال-راك-ب-ة وال-راج-ل-ة م-ن ط-رف ع-ن-اصس-ر اأ’م-ن
لضسمان التغطية اأ’منية الÓزمة لكافة أاحياء
وشسوارع اŸدينة.
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