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 منتديات اللمة الجزائرية 
 آلمة رئيس التحرير 

وب               ل ق ل ة ل ح ات ر ف ي خ ول ب ق دء ال اب
 والعقول وهي بسم اهللا الرحمن الرحيم 

ي     ب ي وخير صالة وسالم على سيدي وحب
ى         ه وعل ي ل محمد خير االنام صلى اهللا ع

 اله وسلم 
 .وبعد

دى                  ت ن م ل في ال ي جم م ال احيي حضورآ
ة           م ل اء ال وانتم انوار ونجوم تضيئ سم

 .ان شاء اهللا دائما 
ة              ب ي ط ال ي ب ن ذي ب ي الصرح ال ا ف ب ح
اء                  ن االعض ي ة ب ب ح م الق وال واالخ
اتف               ك ت م ال ه ن ي والمشارآة والتواصل ب
 .والتضامن ولم شمل الشباب الجزائري

ر                  جزائ م ال ل م ع ه ن واضعين نصب اعي
 وواجهته امام المنتديات المغاربية

رف                 ف وش ي ة ون ع م ة وص ي رب ع وال
 الجزائري وثوابته من القضايا واالحداث

ن                 دي ى ال ل ه ع ات ب ه وث بل ه ون م ي وش
واالعراف في المعامالت وطيب المعشر    
راد             ن االف ي خاطب ب ت وحسن  الصلة وال
حضاري       وبين الشعوب والفكر الراقي ال
س                    ادي ن ب ا اب ن ي ه ف رس ذي غ ال
د         ب ر ع ي وطي واالم ب مي وال ي راه واالب
م                    ره دي وغي ي ه ن م ربي ب ع القادر وال

 .وغيرهم من الجزائريين االحرار 
ى           ة في اول ل ي ومن يضع هذه الغاية النب

 اولوياته في اتصاله بالمنتدى وطوال
واجد       ت تواجده فيه فحتما سيجد حالوة ال

 فيه ونبل الرسالة التي يحملها
واب                   قت اب د غل ان ق اذا آ على عاتقه ف

 التواصل بين الشباب في الداخل 
فهاهي اللمة اجعلها مرآز ثقافي او دار      

 شباب او مرآز اعالمي مارس فيها
اس                  ن ا وشارك ال ه م ب ل ح حريتك التي ت

 انجازاتك وافراحك ومشاغلك وافكارك
 .وتطلعاتك حيويتك ونشاطك

وال تنتظر مراقبا وال مشرفا وال آائنا من 
 آان يراقبك فانت الرقيب على

ه              جعل ر فال ت ي ب خ نفسك وفوقك العليم ال
 اخر الناظرين اليك احترس من هذا وال

 تأمن مكر اهللا وامهاله 
هوالرقيب بالسر والعلن فان أحسست ان 

 اهللا يراقبك واتقيته وخشيته
فاعلم انك قد ترقيت عنده درجة وتقربت  

 منه باعا ونلت الشرف الحقيقي
وزدت محبة ورضا من عنده وآمن من     

 .المشرفين عند رب االرباب
 

مساعدة           اون وال ع ت لنجعل من مفهوم ال

 والتوجيه والتواصل وشد الهمم
درات                     ق واهب وال م راز ال ا إلب ق ا طري واي والن

 واإلبداعات التي يكبتها
كن        ا ول ي الشباب النه ال احد يلقي لها باال داخل

 ان شاء اهللا نحن آالبنيان 
المرصوص نعين بعضنا ونساعد ونشجع وان    

 اصاب اخانا قلنا له اصبت وان 
اخطأ قلنا له اجتهدت فوجهناه وبينا له الطريق 
ول              ق ة وال حسن ة ال ل الصواب بالمودة والمعام

ل      ي تي                    .  الجم ة ال ع وق ق خرج من ال ا ن دعون
نعيشها ونعلن انقالبا حضاريا فكريا راقيا نقول 
واجه            ر ن جزائ اب ال بكل صوت عالي نحن شب
ا       ن ت ن ي اعتي الزوابع واألعاصير الن  لبنتنا وط
شديدة الصالبة والمتانة والتماسك أمالنا آبيرة 
ا               ن خ اري ة وت ل ي ب ا ن وأحالمنا عظيمة ومقاصدن

 ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا ان شاء اهللا
ة         محب ا ال نبينه ونخطه بأيدينا وعقولنا وقلوبن

ار                      دم  واالزده ق ت اة وال ي ح ل  .ل
جد       .. الجزائُر:  وُقِل ا ت ه وأصغ إْن ُذِآَر اسُم

رَ  اب ب ج ا      ..  ال ع َن وُرآَّ دي اج  !س
ُب                    ٌة الشع ال وجود رس َر في ال جزائ إن ال

 وربُّكَ َوّقعا.. حّررها
 .فلنحمل الرسالة ونبلغها للعالم اجمع 

ر واجل          ب رسالة المنتدى نحن نخطها وهي اآ
 من مجرد دردشة او شكر او مدح او 

م       ه فرجة او طرفة او هزار او جدال اوسوء ف
ة عريضة       وتقدير المنتدى له بعد وافاق واسع
بامكاننا اننصنع منه صرحا ومنارة تشرق في    

 .العالم القرية 
احالمنا ليست احالم عصافير امالنا ليست اماال 

 بسيطة نظرتنا ليست نظرة 
د                ري ه حدود ن يس ل ضيقة وعديمة طموحنا ل

 .االجود واالزآى واالنفع واالجدى 
وب و                      ر في االسل ي ي غ ت ار ال دعونا نرفع شع

 التفكير والتخطيط ولنبدئ من هنا
من منتدى اللمة بيتنا الذي يأوي ما يختلج في  

 .نفوسنا وما يسبح في  اذهاننا 
ر                        جزائ ا ال ه ن ة واحدة وط اوي م ل اسرة ل الك

 منشئها اللمة دينها اإلسالم
حضارة           دم وال ق ت ا ال ه ت غ واألخالق واألدب ل

 واالمل 
ا        ران هي صورة للجزائر للعالم فيا ترى آيف ي
اذا      األشقاء وزوار المنتدى وفي أي صورة ؟ه
داعات    ما نرسمه نحن من مواضيع وردود واب
وسترون تهاطل الشقاء من آل حدب وصوب       
 على اآبر منتدى جزائري من يدخله فقد دخل

الجزائر من باب الحب والترحيب والتقدير والمعاملة الحسنة 
 التي نشأنا بها  وآبرنا بها وان شاء اهللا نربي بها ابنائنا
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ري          - جزائ شعرت أنني أعيش مع الشعب ال
ا            م ر دائ خي الشقيق الذي أحبه و أتمنى له ال
ا أسرة واحدة                 ن ة أن م ل فشعرت من خالل ال
اتي و                      ي ح ة أرسل أجمل ت اسب ن م وبهذة ال
ود         زة و الصم سالمي لكم  من غزة رمز الع

 matador     —تحياتي لكم جميعا

روت                ي د من ب دي ح ت ال أنا ميرنا من لبنان وب
العاصمة أنا مقيمة هأل بالجزائر بين سكيكدة 
ة                 ة السن اي ج ة ب ع ي جام ة أدرس ف اي ج وب

ة         2 ع رائ ا ال وت ي صيدلة ال لما شفت بجاية وب
ا شفت                 ت م دهشت ل ل ان الكبيرة وهي بالجب
ة                ن دي الثلج بالشريعة ولما شفت سطيف م
العين الفوارة أل آلشي إال لما شفت قسنطينة 
رررر       ي ت وجسورها المعلقة وشعبها الطيب آ
راء وال           الصح راء و ه ا والصح ه ت وأصال
روح     باألحالم الهقار والطاسيلي ماعاد بدنا ن
ر في         جزائ ال ألي بلد منشان السياحة هون ب
ني قصتي                ع ارة  ي آل شي عنجد الجزائر ق

 ميرنا     —قصة عشق طويلة

ني              ة خالت م ل كن ال يمكن اني نكون جديدة ل
ر           اء عب ة اصدق ق ي ق ح ن ال ري عرف جزائ ن
ة                  م ل ر ال زائ ج ارج ال وا خ ان ت آ رن ت االن
ن                 ري جزائ حة من ال ساعدتني نشوف شري
ا                رن ي ي غ ا او ف ن ي روا سواءا ف ك اه ف ف ي آ

 مدللة  —عجبتني وهذا لخالني آمل فيها

اء           ا اشي ه ن للمة شيء رائع واهللا انا نتعلم م
ل              ى آ ع عل طل جميلة ونحب ندخل ونقرا ون
االمور  فاللمة نتاعنا شاملة ومن خالل اللمة 
عرفت بلي الجزائر فيها شباب متعلم ومثقف 

  Hadda0425 —وما احلى شبابها

يت          ل ب م أق اللمة الجزائرية بيتي الثاني إن ل
زاف و أول شيء             ,  األول  ا ب ي و اهللا بدلت ف

قصني من               ن أني أصبحت أشعر أن شيء ي
ورة               ن ا م ه دوم ي ي ا رب ره غزال  **    —غي

 **الصحراء 

اللمة هي قعدة جزائرية تاع الصح واهللا غير 
ك أعضاء اهللا          ت ل تحس بروحك راك بين عائ
يبارك من قبل آانت نظرة باالك شوية قاسية 
اس بصح         ن على بعض المناطق وال بعض ال
ح          من خالل هذ اللمة واهللا غير شفت صوال
ن والد        ي بزاف وبزاف وزادت قربت بيني وب

 بالدي بزاف مهما آانت المواضيع أنا من 
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 ماذا قالوا فى اللمة الجزائرية من وسط شارع المنتدى 
ع         واضي م ل ال الناس لي تهدر وتشارك في آ
ات           ي ل ق ع عرف ال بصح من خالل المواضيع ت
ارك         ب ور اهللا ي ونستعرف بلي عندنا عقلية ف

   abidou 20081 —وأعضاء ما شاء اهللا

م          ه الذي اعجبني فيها دوما وابدا إخوة احب
م في         ه في اهللا عرفتهم هنا ارجو ان ألتقي ب

 ابوعمرالفاروق —آمين-جنان اهللا سبحانه 

ع           واضي م انا استفدت بزاف من اللمة من ال
اللي يطرحوها االعضاء مثال آل مرة نسمع     
معلومات جديدة تعلمت النقاش و تقبل الرأي 

ال  ...............  اآلخر بروح رياضية  هذا آمث
 angel_fly  -فقط شكرا على الطرح المميز

ار          اأجمل األزه جئت إلى هنا بدعوة مكللة ب
ام ألهل                     النضم طور ل ع أجمل ال ومعطرة ب

ا      ...  اللمة ه ل ى        ..  أحببتها من أه رفت عل ع ت
بت                     م وأحب ه ت ب ب أح ر ف جزائ أصدقاء من ال

ا         ه م ل ا       ... الجزائر لحبي لهم وحبه ه ت ع ي ب ط
ال             جم ات من ال .. سبحان الخالق المبدع آي

ا         ي دن ة فى           ...  فهي جنة اهللا فى ال م ا ق ه ل أه
ة وحالوة            اف ق ث ودة وال االخالق واالدب والم

ر        ...  الروح  ي ي ث ر آ حقيقة الكالم عنها آثيييي
.. لكن حقيقة أحب الجزائر آحب لبلدى مصر 

 ريحانة الشرق 

ي            دى الن ت ن م ذا ال انامن العراق انضممت له
هجات                     ل ع ال ي هجات جم ل م ال ل من هواة تع
رب                    غ م الد ال ات ب ج ه دا ل اع ا م ه م ه اف
العربيشوي صعبة علية باالضافة اعرف ان    
ى        ن م ن وات اهل الجزائر يحبونا نحن العراقيي

  bnt-baghdad -اتعرف ع عوايدهم

ده        اه ج م انا اسمي بالل من مدينة الفلوجة ال
خ                 24عمري  اري وريوس قسم ت ال ك ة ب سن

ة              ي ذائ غ واد ال م ل حالت ل دي م ن ر وع اج ت
ا عرفت             ة ان اسب ن وصاحب مقهى للنت بالم
ة       ري جزائ بعض الكلمات المهمة في اللهجةال

 ابن العراق 

ة              ارب غ م ة ال ا عالق ع انا منى من المغرب طب
بالجزائريين والتوانة هي االقوى عربيا لدلك 
دى عادي            ت ن م ال فوجود مغربي او مغربية ب
ة عن طريق                          م ل ى ال رفت عل ع د ت جدا وق
ة              ي غ ع وب واضي م الصدفة واثارتني بعض ال

عضوة               ا تسجلت آ ه ي ل ة       —الرد ع ي رب غ م
 وافتخر

ى                     ر عل جزائ ى أرض ال ا عل ن في الحقيقه أفتخر بوجودي ه
ه   م ل ل            .... أرض ال ا األجم ه ن ك ه ل ي ع ست أرضا واق ي م ل ع ن

لي العديد من األصدقاء سواء في اللمه او خارج  ..... واألفضل
ل           ... حدود اللمه  ون في آ وآلهم مثاليون ومثقفون وحضاري

 فتاة السعودية      —..شيء

ر من            جزائ مرحبا انا نور من االردن بالنسبة الي انا بحب ال
ا  :  لما آبرت وعيت على الدنيا  االسباب ما بعرف بس حب اله

 noor1 —يمكن جاي من الفطرة

ام              ر ع جزائ ا         1996اعمل في االمارات زرت ال ه ي بت ف احب
الى االن .  رائحة الحرية التي ازآاها دم اآثر من مليون شهيد 

ر في                40سافرت الآثر من  جزائ ان حب ال بلدا في العالم وآ
آنت منذ يومين في عنابة اخطب ..قلبي منذ ان زرتها اول مرة

ي في           اب ب اء اح الفتاة التي احب فكان لي سعادة ال توصف بلق
 ziad72mj—ارجو للجميع التوفيق. بلد المحبين 

كن                 ا ل ي ب ي دى ل ل ات ب انا لم اشترك فى اى  منتدى حتى منتدي
ة احسست               ري جزائ ة ال م ل احسست بطعم خاص ونكهة فى ال
وجود واقعية فى الحياة وانا ال يهمنى مستوى المواضيع لكن  
احسست انى اتعامل مع عالم واقعى واتعامل مع ناس اعرفهم 
ة الشعب              ع ي ب عرف ط يمكننى ان انقاشهم واتكلم معهم فهنا ن

 سفير اللمة    —الجزائري الطيب الكريم

ى                    ن ان كن وآ ع ل واضي ا عن م انا دخلت للمة الجزائرية باحث
ا واصبحت             ه ن وقعت فى حبها دخلت ولم استطيع الخروج م
ه وهو              ي رك ف ذى مشت تسير فى دمى وهو المنتدى الوحيد ال

  LAKMORA —المنتدى الذى فعال مميز
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 منتدى الترحيب و التهاني
اذن .اليداع بطاقتك الشخصية والتعريف بنفسك
الى صالة  توجه اخي العضو الجديد المسافر معنا

انتظار الباخرة وخذ نفسا عميقا الن الباخرة قد 
رست في الميناء وهي االن تجهز لرآوب 

المسافرين فكن صبورا وتعرف على مسافرين 
مثلك من آل البلدان والنواحي وتبادل معهم 

 اطراف الحديث والتعارف في
 خيمة االعضاء

قبل االنطالق فموعد الرحلة قد اقترب نطلب من 
المسافرين المعنيون بالرحلة المتوجهة الى 

الجزائراالنتقال فور الى باخرة منتديات اللمة 
الجزائرية الباخرة جميع اقسامها درجة اولى ال 
يوجد لدينا درجات فالكل يعامل بنفس المعاملة 

الحسنة والجيدة يرجى التوجه الى غرفكم 
واالستعداد للسفر فالبالخرة ربما تشهد ارتجاجات 
وهزات خفيفة بفعل االجواء الخارجية او الداخلية 

 .واالمواج المتالطمة في بحر االنترنت واالعالم
ولكنها سرعان ما تزول بفعل تكاتف الجهود 

وصفاء القلوب الطيبة لطاقم الطائرة والرآاب 
نتمنى لكم رحلة طيبة من منتدى اللمة الجزائرية 

 .لالبحار في عالم المعرفة 
  وهاهي الباخرة تتحرك

  الحالة الجوية طقس معتدل البحر هادئ
 الرياح معتدلة

يمكنكم الخروج من غرفكم واالستمتاع طوال فترة 
 الرحلة

اعزائي المسافرين اي طلب مساعدة او استفسار 
وااقتراح اوشكوى يرجى دائما التوجه الى هذا 

 القسم

طلبات تفعيل , منتدى الشكاوي و اإلستفسارات 
 العضوية

فطاقم الباخرة من ادارين ومشرفين ومشرفات 
دائما في الخدمة وساهرين على التوجيه 

واي جديد سيبث هنا منتدى اإلعالنات .واالستجابة
للمسافرين ذوي االهتمامات الخاصة -اإلدارية 

بهم لدينا آل االهتمامات والتخصصات لراحة 
 .المسافرين 

للمهتمين بالشريعة والدين دعوة هللا واعالء 
لكلمته يمكنهم مطالعة المواضيع الدينية القيمة 

 هنا
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اخي العضو اختي العضوة المتوجهة نحو الجزائر هل اآملت التسجيل بالمنتدى وسلمت امتعتك وبياناتك الشخصية 
 الدارة المنتدى وانت االن تتوجه الى مقصورة

 منتدى الشريعة اإلسالمية
المهتم بالشؤون -.وال تنسو الصالة في وقتها

 السياسية له نصيب وافر عندنا فهذا القسم
 المنتدى السياسي

يشهد اقباال من آل النخب السياسية واالعالمية 
لمتابعة تطورات االحداث والنقاش في االمور 

لكل من يشعر بضيق -.السياسية العامة والخاصة
في التنفس او دوار البحر او مصاب باآتئاب 
ويريد اخراج ثورة مشاعره ومكبوتاته يمكنه 

 التوجه هنا
منتدى أهنا فرغ  و منتدى منتدى واش راك تهدر
 واش آاين فى قلبك

فالكل يستمع اليك ويدليك بالنصح واالستشارة 
 .فكلنا اخوة واالخوة لبعضهم البعض

الجزائريين الذين يفتقدون الخبار بالدهم العميقة 
 يمكنهم فتح التلفاز ومشاهدة قناة

 SHOWTIMEدزيري 
قناة سياسية اجتماعية بقالب هزلي شاهد القناة 
فسوف تستريح من ضغوط السياسة واالقتصاد 

 .المحلية
اما االجانب والناطقين بلغات العالم وحتى 

 يتواصلو بلغاتهم فيمكنهم التوجه الى
 Foreign -منتدى اللغات األجنبية 

Languages 
آما يمكن -فهناك سيجدون مبتغاهم من لغات العالم

لالسر والعائالت االلتقاء في هذا القسم المتاآمل 
  والشامل

 منتديات األسرة الجزائرية
المجهز لهم خصيصا ليراعي آل اهتمامات االسرة 
بجميع الفئات النسوية والرجالية وآل ااهتمامات 

واالطفال براعم الزهر لم  .الحياتية المتنوهة
 ننسهم فلهم قسمهم الخاص المدلل

 منتدى براعم الجزائر

الجزائرين وحتى االشقاء واالجانب يمكنهم اخذ -
لمحة عن تاريخ الجزائر وشخصياتها لياخذو 

 فكرة عن هذا البلد الرائع الذي تتوجه له الباخرة
. 

 منتديات بالدي الجزائر
  وللجالية نصيب فيها فالمنتدى
 منتدى المغتربين و المهاجرين
حان االن موعد  .ال ينسى ابناء الوطن الكرام

  وجبة الغداء يمكنكم التوجه الى منتدى
 [ماآلـة لبالد[منتدى المطبخ الجزائري 

والتمتع بمالذ وطاب من ماآلة البالد ولكن ابتعدو 
 عن الزفيطي حتى تكون الرحلة امنة ومريحة في 

 منتدى الصحة والحياة
ولمن اشتاق الى قبيلته واهله -

وعرشه يمنكنه البحث عنهم في هذا 
 القسم الخاص

 لمـــة القبائل واألنســــاب
هنا ستجد نسبك وقبيلتك وآل من 

يحمل نفس لقبك للتعارف والتواصل 
 .وصلة االرحام 

 منتديات السياحــة
متحف اللمة السياحي تجد فيه آل 

مايخص السياحة من مناطق واماآن 
سياحية وواليات الوطن والسياحة 
العالمية لها نصيب آذلك يمكنك ان 

تاخذ فكرة شاملة عن الجزائر عندما 
 تتوجه اليها

آما يمكنك التوجه بالقارب ايضا لهذه 
الجزيرة القريبة لعمل جولة وتعود 

  الى الباخرة
 نادي السياحة الجزائرية

لالدباء والشعراء نصيب عندنا ايضا -
يمكنهم التجمع في مقهى االدباء 
والشعراء والمبدعين المفكرين 

  مقهى
 المنتديات األدبية

ولكن التدخين والشيشة ممنوعة في 
منتدانا فقط االفكار والخواطر 

 .والقصص الجميلة
رجال االعمال واصحاب المشاريع -

  والمؤسسات في هذا القسم
 منتديات رجال األعمال و التجارة

تجدون مبتغاآم وما تصبون اليه من 
معلومات السوق العالمية والمحلية 
 .وتطورات سوق االعمال والمهن
 المنتديات العلمية و التعليمية

الصحاب التعليم والتدريس في آل 
المستويات والتدرجات العلمية هنا 
يغرف آل طالب ومدرس من بحر 
العلم الغير متناهي فالعلم نورينير 

طريقنا وبحر مثل الذي تسير عليه 
 .باخرتنااالن

 هذه االقسام-
 منتديات األخبار و اإلعالم
 منتديات الشارع العربي
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 منتديات التقنية و الحاسب اآللي
فلكل متخصص في هذه المجاالت .آلها مخصصة لالعالم المحلي والعربي والغربي والمعلوماتية وتقنيات المعرفة والتطوير واالعالم االلي 

الرياضيين هذه الفئة النشيطة ورئة الحياة النابظة سيكون لهم لقائات .او له توجهت تقنية وفنية عليه التواجد هناك للفائدة العلمية 
 وتجمعات في قسم منتديات الرياضـة

 . لنتمتع بالفنيات الكروية والرياضية العالمية بمختلف تخصصاتها
======= 

 النكت المفرحةو المسابقاتمنتدى األلغازوللترفيه عن المسافرين من طول مسافة االبحار خصصنا لهم قسم آامل متكامل مليئ بالترفيه و
 للصور النادرة والحصرية ومتحف مخصص

 . االفالم واالشرطة الثقافية والمسرحيات وسينما تعرض جديد
=========== 

اشكرآم على االستماع الى هذه التوجيهات واالن نحن نقترب من شواطئ الجزائر البيضاء وتطل علينا بلباسها االبيض الناصع آالثلج 
 فاتحة يديها للضيوف الكرام فحللتم اهال ووطنتم سهال ونتمنى ان الرحلة قد نالت رضاآم واعجابكم

 وهاهي الجزائر ادخلوها أمنين بعدما اخذتم فكرة عليها في باخرة منتدى اللمة الجزائرية
 الذي شعارها تعرف على الجزائر من اهلها
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 .........................مازلنا مستمرين فى باخرة اللمة  

 فريد 
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 مشاآل فى اقسام المنتدى 
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د           : شاآاين  جدي الضيف ال حسان  *   اهال وسهال ب
ة                *  ام ك اق ل ن م ت ا ون دن ن ا ع ف ت ضي ل ل ك ح الن

الف الف               طيبة ورمضان آريم وآل عام وانت ب
ر  ي  .خ

السالم عليكم و رحمة اهللا و ندعو اهللا أن     :   حسان
م         يتقبل صيامكم و يرزقكم براآة طورآ ا ف و صح

ذا       و بارك اهللا فيكم و أشكرآم شكر جزيل و اهللا ه
ي صدري و                   دعو اهللا أن يشرح ل شرف لي و ن
ذ وصف      أآون في حسن ضنكم و انا خجول من ه
ر        ب م أآ ت النني احس بإنني لن اعطى لكم حقكم فأن
ر من                          ي ث مت آ ل ع ا و ت م ل ا و ع و اعز مني خلق
ر               ي ث ا آ دن ف المدرسة اللمة التي نشأنا فيها و أست

 حتى أرتفعت معنوياتنا في حضنها
 في البداية من هو حسان ؟: شاآاين 
دة  :   حسان حسان مولود في البليدة و أقيم في البلي

م    ه و تربيت في عائلة محافظة أحترم جميع و احب
 في اهللا متواضع أحب التعلم و أحب النصائح

ا                 :    اآاينش ن اوب ج ى ت ن م ة ات ل هذه مجموعة اسئ
 عليها ؟ 

 شحال في عمرك ؟
 واش يدير حسان في حياتو ؟
 آيفاش تعرفت على اللمة ؟

 واش تعلمت منها ؟
 حكمة تامن بيها في حياتك ؟
 واش تعلمت من دنيا هادي ؟

أشكرك و األسئلة بقدر آثرتها تفرحني و    :   حسان
 هذا شيء يسعدني

 سنة  41 -
اعمل  تاجر في العقاقير و الدهون و هذا حرفة    -

 موروثة
ى        - اما عن آيف وجدت اللمة  أول مرة دخلت إل

ر             2000اإلنترنت آان في عام       جزائ انت ال و آ
نت نشارك في            يوما ذاك فقيرة جدا بالمواقع و آ

 المنتديات العربية الشرقية لكنني لم أآن احبها 
ري   و آنت اتمنى أن أرى في حياتي منتدى الجزائ

 أتواصل مع اوالد بالدي الذي نحبهم بزاف 
و آنت من حين إلى اآلخر نبحث في غوغل عن        

 2006أو      2005المنتدى الجزائري و في عام      
بحثت صدفة في غوغل على المنتدى الجزائري و   

 شهور فقط  3آانت اللمة الجزائرية في عمرها 
 و فرحة فرحة غيرت مجري حياتي 
 سجلت مباشرة و بدأت في المشارآة
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ضيف العدد هذه المرة شخصية مبدعة ومميزة يكفي ان تتجول في ماضيه طيلة تواجده في منتدى اللمة الجزائرية 
آيف ال وقد اقترن اسمه وصورته الرمزية  ,لتذوق حالوة مواضيعه وتميزها ال يخلو منها التشويق واالثارة

   بشخصية عزيزة على قلوب الجزائريين الممثل جدو حسان او رويشد رحمه اهللا

البد انكم عرفتموه اخواني يسعدني ان استضيف العضو الجميل والرائع والعزيز على 
 قلوب االعضاء في المنتدى على امل ان نتعرف عليه اآثر ونستمتع بالحوار معه بيننا

تي    - رف تعلمت منها آثير و آثير ال تحصى و لو قارنت نفسي قبل معرفتي بها و بعد مع
 بها لوجدت فرق آبير جدا 

ن              ي ة ب محب و تعلمت منها أن يد اهللا دائما مع الجماعة أي مع التواصل و الترابط و ال
 االعضاء و تألف القلوب 

 و إذا أآرمت الئيم تمرد ..... حكمة تامن بيها في حياتك ؟إذا أآرمت الكريم تكرم  -
ه   - تعلمت من هذه الدنيا إنها طريق فقط إلى العالم الحقيقي و من جعلها مقر إنقلبت عي

 مفر 
 .آن في الدنيا آعابر سبيل

من خالل تجولك في المنتديات مثال منتدانا اللمة هل تستطيع الخروج بخالصة : شاآاين
طرح       ا ي العقلية الجزائرية وهل تعرفت على االهتمام االول للفرد الجزائري من خالل م

 ؟.من مواضيع ومشارآات وردود
 الجزائري في المنتديات أو في المدن و القرى أو الجيران لديهم العقلية واحدة : حسان

 الجزائري لديه العزة بالنفس و سخونة الدم و يحب الحياة أفضل و عنيد جدا 
وإهتمام الفرد بما يطرح مواضيع و مشرآات هي الحياة أفضل تجده يتحدث عن بعض   
اة أفضل          ي ح المشاآل وقع فيها تجده يطرح بعض السلبيات فالهدف أول هو من اجل ال
ر     ي ث لو فسح مجال إليه لكان الجزائري مثقف و النظامي و متقدم علميا و عمليا على آ

 من االمم و لديه األمل في غد أفضل و اهللا اعلم 
 هل انت راضى على مستوى اللمة ؟: شاآاين

 ومالفرق بين اللمة زمان واالن؟
ر                             :   حسان ي ب دى آ ت ن م حو األفضل و أصبح ال رت االحوال ن هي في المستوى و تغي

زة    ي باعضائه الطيبيين و توسعت مصلحته آثير فكل يوم نتعرف على آثير من أقالم مم
 .و ممتعة جدا و هذا هو المنتدى

أيام األولى آان االعضاء يحبون اللمة باإلخالص و يتمنون لها المستقبل أفضل و آان -
زة              ي م الم م انت أق في قلوبهم االمل في حياة أفضل في حضنها و آانت أيام سعيدة و آ

 صنعت المجد و ذقنا حالوته من مثل زينو و غيرهم 
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اما يوم آثرو االعضاء و أصبح المنتدى آبير جد و اصبحت األقالم مميزة آثيرة لكن ينقصها تلك المحبة آبيرة التي 
 آانت في سابق من الترابط و التواصل و منافسة من اجل التمييز و روح المحبة و االخوة و ترابط بينهم 

 هل انت من متبعي الرياضة ؟:شاآاين 
  ما هو رايك في المنتخب الجزائري و حظوظه في التاهل الى المودنيال ؟

في سابق آنت أتبع الرياضة اآثر من رياضيين أما األن أصبحت أهتم بالمسؤولية :حسان 
 التي على عاتقي 

 و ال اتابع الرياضة إال سمع النتائج فقط أو مشاهدة عندما تحين لي فرصة في تلفزيون فقط 
المنتخب الجزائري يحوي على آثير من النجوم لديهم مستقبل مشرف و خاصة المحترفيين -

 الذين رفعوا نجوميته بعد مدة طويلة أي منذ ملحمة خيخون 
 آلمة اخيرة توجها الى اعضاء اللمة وادارتها والى مجلة شاآاين؟: شاآاين 

أحبكم في اهللا و نتمنى لكم الصحة و العافية و أن يسعد أيامكم و = آلمة إلى اعضاء اللمة -
 يتقبل اهللا لكم صيامكم و قيامكم و يحفظكم من آل سوى و هذا شيء أحب ان أسمعه دائما

بارك اهللا فيك و اهللا يشهد إني احبك في اهللا و احترمك و أقدرك و اعزك = و آلمة إلى المدير 
 آثير و هذه ليست مجالمة بقدر معرفتي به منذ أول يوم في تاريخ اللمة 

آما اتمنى االستمرار والتطور للمجلة الهادفة والرائعة شاآاين واشكر رئيس تحريرها شكر 
 . خاص

واشكر االدارة وآل طاقم االشراف واالخ فتحي ايضا مشكور على دعم المنتدى والسهر على 
والسالم عليكم .تقدمه وتطويره آما اشكر آل قائم وساهر ومحب للمنتدى من بعيد او قريب 

 شكرا.ورحمة اهللا 
ننتظر ...الشكر لك اخونا حسان دمت ودامت اللمة بتواجدآم الطيب وتميزآم المتألق: شاآاين 

 .جديدآم المتميز باستمرار مع السالمة 
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النشط فى منتديات اللمة قضية ضرب الرجل لزوجته او للمرأة بشكل عام  ويا   korbaliيطرح العضو 
 : تسأل العضو هل أنت من المؤيدين لضربها ام انك ترفضه وآانت ردود األعضاء 

اللي يضرب مرا مهموش راجل ابدا النه قوي وتشطر على ضعيفة انا ال اقبل ابدا 
 باش واحد يضربني

 إخواتي الكرام لبد من تحليل هذه الظاهرة إجتماعية بدون عوطف أو إنحياز 
اإلسالم حث المراة عن طاعة زوجها و اعطى للزوج فضل عليها و آل هذا من 

 اجل هدف واحد السعادة و الموادة و الرحمة في البيت اإلسالمي سعيد 
لكن عندما ترفض المراة طاعة زوجها و ترد على آل آلمة يتفوه بها و تقف 

هكذا يحصل الشياطن اللعنه اهللا على الثغرة في ..حجرة عثرة في آل مسؤوليته 
البيت و يقوم هذا إبليس بتسخين الغضب و القوة و العنف و الشجار لكلتا طرفين 
و بالتالي يجد راجل نفسه يضرب زوجته بعنف شديد و آالم بذيء فهو يستعمل 

 قوته إلطفاء غضبه 
 في هذه الحالة من هو متهم و من هو الضحية ؟؟

 ...إذا قلنا المتهم هو راجل النه ضرب زوجته 
 نجد مشكلة المراة في عدم طاعة و عدم إعطاء المسؤولية و القيمة للزوج 

و إذا قلنا ان المتهم هي المرأة النها لن تطيع زوجها او النها ردت عليه بكالم 
 الخ ..سيء 

 فال نجد أي مشكلة سوى لماذا ضربها بعد ذالك ؟؟؟؟؟
 فالحل هو لبد من طاعة المراة لربها الذي يلزم عليها طاعة زوجها 

و لبد من زوج خدمة زوجته فيما تحبه و ترضاه فهي امانة عنده لبد من إسعادها و تحاور معها و تفاهم معها و أخذ برأيها في آثير من 
 مسائل و إفرحها حتى تحبه من آل قلبها فليس بعد ذالك عذر 

 و نتعوذا باهللا من الشيطان الرجيم عليه اللعنة اهللا و الناس اجمعين الذي من أفضل اهدافه هو تفريق و تشتيت و تفتيت األسرى و عالقات
 اإلجتماعية 

 منذ مدة جاء إليا واحد يطلب مني أن يبيت عندي في المنزل سألته عن سبب ؟
 أتدرون ماذا قال لي ؟

 ....................................زوجته طردته من البيت 
 أنا أعتقد يقين بأن المشكلة التي لبد من تحدث إليها هي بعض النساء يضربون ازواجهم و اآثر من ذالك يطردونهم من البيت 

 ....و لن أسمع بأي زوج طرد زوجته من البيت في يوم فالني 
 .مع آامل إحترامي للمرأة و تقديرها و إحترامها 

 انا مع الراجل ليضرب لمراه ماتفهمونيش غالط يضربها بتأنيب الضمير يفهمها في الغلطة لدارتها وليس الضرب المباشر-
 السالم عليك  نعم يحق للرجل ضرب زوجته فقط  لكن ضربا خفيفا غير مبرح-
 ..اما لو ما نفع هذا آله نقول يمكن .. حوار , تفااهم, في شي اسمه نقاش.. وأآيد انا مش مع الضرب لو وش ما آانت االسباب -
 اآيد يحق للرجل ظرب امراته الن لو لن يظربها فسوف تسيطر عليه وعلى آل االمور حتى المال-
انا ضد الضرب سواء للمراة او لألبناء او التالميذ ألنو الشخص يعود يفهم غير بالضرب هذا في البداية ثم من بعد يولي الضرب شيء -

 عادي وارواح انت وفهمو 
 بالنسبه لموضوع طرحك أخي فهي فعًال ظاهرة آبيرة اإلنتشار ودومًا نسمع عن نساء يشتكين ظلم وقسوة أزواجهن-

 أولئكاخي الكريم قد نسو أهم شيء وهو أمر الرسول الكريم
 فهو قد وصفهن بهذا الوصف ليس إال ألنهن فعًال آالقوارير))رفقًا بالقوارير(( حين قال ..وحثه على الرفق بالمرأه 

 في رأيي الشخصي الرجل اللذي يقدم على فعل آهذا ..في ضعفهن و رقتهن وتلك الطبيعه اللتي جبل اهللا عليها األنثى 
وضعيف .. من جهل أو قلة وعي أو أي سبب آان هو إنسان بال قلب وبال رحمه فعًال..تحت بتأثيرعدة اسباب نحن في غنى عن ذآرها 

 اإليمان قبل آل شيء  ولم يسمح اإلسالم للرجل بضرب المرأه إال في حاله واحده وهو ان خاف نشوزها
ال " حين قال .. آما جعل لها أصول وقواعد..  وأيضًا جعل الضرب آخر المراحل التأديبيه للمرأه العاصيه بعد الموعظه والهجر في المضاجع 

ويكفينا قوله صلى اهللا عليه وسلم موبخًا المسلمين .. أي التهين آرامة المرأه وابتعد عن الوجه والمناطق المؤلمه"تضرب الوجه ، وال تقبح 
 :على الضرب المبرح 

 "أال يستحي أحدآم أن يجلد امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم " 
 ..أعتقد أن هذا يكفي آرد لكل رجل انتهج هذا النهج مع زوجته أو اي من نسائه
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 تقارير خاصة بالمنتخب الوطنى الجزائري 
 2010اهم نتائج تصفيات آاس العالم وامم افريقيا

م                        ال ع ات آأس ال ي ائ ه ى ن اني إل غ أهل المنتخب ال
د أن حقق                  2010 ع ا ب ي ق ري لكرة القدم بجنوب إف

ه                         ف ى ضي لب عل غ ي وت وال ت ى ال فوزه الرابع عل
ة                      جول ن، أمس،  في ال ي ف ي ظ السوداني بهدفين ن
ة            مرحل ل ة ل ع راب الرابعة من مباريات المجموعة ال
ة   النهائية من التصفيات اإلفريقية المزدوجة المؤهل

 .لكأسي العالم وإفريقيا
ذي      وار ال انضم الفريق الغاني إلى منتخب آوت ديف
تأهل هو اآلخر إلى آأس العالم من الناحية العملية، 
ه                       ي ام أقرب مالحق اط أم ق ن ارق ال بعد أن وسع ف

ا   15بورآينا فاسو وبفارق األهداف وصل إلى  هدف
 .قبل مرحلتين على نهاية التصفيات
ا        12ورفع المنتخب الغاني رصيده إلى  م ن ي نقطة ب

ز       رآ م تجمد رصيد السودان عند نقطة واحدة في ال
مجموعة         . الرابع واألخير ال وفي المباراة األخرى ب

ي                 ال م ه ال ف ني مع ضي نفسها تعادل المنتخب البني
ى       . بهدف لمثله ظ عل أما المنتخب التونسي فقد حاف

ا    ن صدارة المجموعة الثانية، بعدما انتزع تعادال ثمي
ري أمس في           )  2/2(ومستحقا  جي ي من مضيفه الن

ات               ي صف ت ل ة ل ي ائ ه ن الجولة الرابعة من المرحلة ال
قى أول                     . اإلفريقية ل ت ونسي أن ي ت ريق ال ف وآاد ال

وال                  ات ل ي صف ت ل ة ل ي ائ ه ن هزيمة له في المرحلة ال
ادل                ع ت ذي أحرز هدف ال براعة أسامة الدراجي ال

ة      88في الدقيقة  22 ع من المباراة إثر تسديدة رائ
 .خادعت الحارس النيجيري فينسنت انياما

ر                ت ي ع ب ي وق وتقدم الفريق النيجيري بهدف حمل ت
ة واحدة             24أوديموينجي في الدقيقة  ق ي د دق ع ، وب

هي              ت ن ي رطاج ل فقط رد نبيل تايدر بهدف لنسور ق
 .الشوط األول بتعادل الفريقين بهدف لمثله

ة       ي هجوم وفي الشوط الثاني استمرت المحاوالت ال
اد            ح العب السابق الت من جانب الفريقين ونجح ال
اني           ث هدف ال العاصمة مايكل إينرامو في تسجيل ال

ة          ق ي دق لب             80ألصحاب األرض في ال ق ل أن ي ب ق
الدراجي المباراة رأسا على عقب ويخطف هدف          

 .التعادل لتونس في الرمق األخير من المباراة
دارة                    ي ص ده ف ي ي رص ونس ت ق ال ري ف ع ال ورف
ن           ي طت ق ارق ن ف المجموعة الثانية إلى ثماني نقاط ب

 .أمام الفريق النيجيري صاحب المرآز الثاني
ة        م هزي وفي المقابل، أفلت المنتخب المغربي من ال

ه أمس           ع ) 1/1( أمام مضيفه الطوغولي وتعادل م
ى    . في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة األول

تخب                ن ع م رف ي وحصد آال الفريقين نقطة واحدة ل
اني       ث الطوغو رصيده إلى خمس نقاط في المرآز ال
 مقابل ثالث نقاط للمغرب في المرآز الرابع واألخير

 :: اصداء وتقارير :: المنتخب والوطنى الجزائري 
ا             ي ق ري وب أف م جن قطع المنتخب الجزائري خطوة جديدة نحو التأهل لنهائيات آأس العال

2010  FIFA  ا               1/0بعدما تغلب على ضيفه الزامبي م ه ن ي في المباراة التي جمعت ب
ة من                      ع راب ة ال جول دة في ال ي ل ب مساء أمس األحد على ملعب مصطفى تشاآر بمدينة ال

م     FIFAمباريات المجموعة الثالثة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم  وآأس أم
 . أفريقيا

ذي أحرز هدف           ويدين محاربو الصحراء بالفضل في هذا الفوز لالعبهم رفيق صيفي ال
 . المباراة الوحيد في الشوط الثاني

اط عن                      ق ارق ثالث ن ف ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة ب
اط في                         ق ع ن د أرب ا عن ي ب د زام نظيره المصري صاحب المرآز الثاني بينما تجمد رصي

 . المرآز الثالث يليه رواندا في المرآز الرابع برصيد نقطة واحدة
تي              اراة ال ب م وآان الفريق المصري قد تغلب على مضيفه الرواندي بهدف نظيف في ال

 جمعت بينهما
 بعد الفوز على المنتخب الزامبي" محاربي الصحراء"مكافآت ثمينة لـ

دم عن صرف                    ق رة ال ك ري ل ورو       8آشف محمد روراوة رئيس االتحاد الجزائ آالف ي
ا                  ي ب ى زام وز عل ف د ال ر األحد          -1مكافأة لكل العب بمنتخب البالد األول بع -9-6صف

، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في التصفيات اإلفريقية المؤهلة لكأسي العالم 2009
حسم    .  2010وإفريقيا  ورغم تشديد روراوة على أن التأهل لنهائيات جنوب إفريقيا لم ي

 .بعد فقد اعترف ضمنيا أن الجزائر اقتربت آثيرًا من تحقيق هذا الهدف
م                : " وقال روراوة تخب ل ن م ذا ال تنتظرنا مباراة صعبة أمام رواندا الشهر المقبل ألن ه

ي              ".  يفقد آل فرصه في التأهل لنهائيات األمم اإلفريقية ال ث م وك ال السل وأشاد روراوة ب
د          . للجمهور الجزائري في مباراة أمس وقال إنه آان على مستوى الحدث ه، أآ ب ان من ج

رة                ي ب دم خطوة آ ق ه ت المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم رابح سعدان أن فريق
دا                    ى روان وز عل ف د ال ع ك ب ا وذل ال  . نحو التأهل لبطولة آأس العالم في جنوب إفريقي وق

ى أجزاء                     : " سعدان في مؤتمر صحفي عقب المباراة عب عل ل اراة ست ب م آنا نعلم أن ال
اراة             ..  صغيرة ب ات م ي صف ت ال آانت المباراة األصعب لنا حتى اآلن وسنواصل مشوارنا ب
م    ". بمباراة وأشار إلى تأثر الالعبين بالصيام رغم إقامة المباراة ليًال موضحًا أن الوقت ل

م  زامبي يستحق                         . يكن آافيا لالعبين السترداد آل طاقته تخب ال ن م دان أن ال د سع وأآ
ى               مل عل ع ه سي االحترام و يملك إمكانيات آبيرة ويعرف آيف يحتفظ بالكرة موضحا أن

بينما أآد رفيق  .تشرين األول المقبل/أآتوبر 11تدارك أخطاء العبيه قبل لقاء رواندا في 
م                      ال ع كأس ال د ل ع ا ب ه ل أه صايفي صاحب هدف المباراة الوحيد أن الجزائر لم تضمن ت
ه                ا أن ف دا ومصر مضي وعليها االستعداد جيدا لمبارتيها المتبقيتين بالتصفيات ضد روان
ر طوال                 جزائ ل ا ل ي ب و زام آان واثقا من الفوز باألمس رغم الصعوبات التي سببها العب

وعقب المباراة خرج آالف الجزائرييين إلى الشوارع احتفاًال بالفوز الثمين الذي . المباراة
ى الشوارع     ". الخضر" حققه  وقال شهود عيان إن اآلالف من العائالت والشباب نزلوا إل

ن األغاني                           رددي ة وم ي ن وط ات ال راي ن ال ي ل ام ر ح والساحات الرئيسية للعاصمة الجزائ
ى مصر                         وز عل ف ذ ال ن ا م وف أل في     1-3الممجدة للمنتخب والعبيه في مشهد أصبح م

 .حزيران الماضي/يونيو 7المباراة األولى في 
ل                          ائ دفق ه مرور وسط ت ة ال ر حرآ ي ووجدت عناصر الشرطة صعوبة آبيرة في تسي

 .للمشجعين
ة    ونقل التلفزيون واإلذاعة الحكوميين صور مماثلة لمظاهر الفرحة واالحتفاالت الصاخب

 بأغلب مناطق البالد
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 تقارير خاصة بالمنتخب الوطنى الجزائري 
  زامبيا-تصريحات عقب نهاية لقاء الجزائر

اء           ق ة ل اي ه فيما يلي التصريحات التي ادلي بها للصحافة عقب لقاء ن
من  )  المجموعة الثالثة( لحساب اليوم الرابع )  0-1( زامبيا   -الجزائر 

دم   2010االقصائيات المزدوجة لكأسي العالم وافريقيا لألمم  لكرة الق
دة      ي ل ب ال دان        .  مساء األحد بملعب مصطفى تشاآر ب مدرب  ( رابح سع

المقابلة آانت صعبة جدا في تشكيلة ) : "  المنتخب الوطني الجزائري
ا             .  زامبية ظهرت بوجه جيد ن ي ب ى أداء الع ر عل . أعتقد أن الصيام أث

األهم هو الظفر بنقاط الفوز الثالثة التي تمكننا من الحفاظ على فارق 
ى مصر        ذه                   .  ثالث نقاط الذي يفصلنا عل ى ه ظ عل حاف غي أن ن ب ن ي

 ".الوتيرة إلى غاية نهاية المنافسة
. لقد قدمنا شوطا اوال في المستوى) : "  مدرب زامبيا( هيرفي رونار 

ان          .  لكننا تراجعنا في الشوط الثاني اه آ ن ل أعتقد أن الهدف الذي سج
آنا على وشك تحقيق نفس     .  صحيحا ألنه لم تكن هناك وضعية تسلل

ا        ).  1-1( االنجاز الذي حققناه ضد مصر  ري ا جزائ ب لقد شاهدت منتخ
بقي .  آان في المستوى ويحتفظ بكل حظوظه في التأهل إلى المونديال

 ".لدنا مقابلتين مصيرتين ضد مصر و رواندا لتحقيقث هدفنا
ظار               ) : "  هداف اللقاء(رفيق صايفي  ت د ان ع ن ارتسم ب ي إنه فوز ثم

مراس  .  طويل م        .  لقد واجهنا اليوم تشكيلة زامبية صعبة ال ه م كن ال ل
ى   اليوم هو أننا ظفرنا بالنقاط الثالثة التي تعزز حظوظنا في التأهل إل

ر           . المونديال ألننا ضمننا التأهل إلى آأس افريقيا حضي غي اآلن ت ينب
 ".اللقاء المقبل ضد رواندا وهو لقاء صعب أيضا

ة ضد         ) : "  العب المنتخب الجزائري( مطمور  ب لقد لعبنا مقابلة صع
م و    .  تشكيلة زامبية جيدة سببت لنا الكثير من المشاآل لقد حققنا األه

ام  واصل    .  هو الفوز الذي يمكننا من البقاء في صدارة الترتيب الع سن
ى آأس                    أهل إل ت رة ال أشي طاع ت المشوار بنفس الوتيرة من اجل اقت

 ".و فيما يتعلق بما تبقى من المشوار فإن مصيرنا بين أيدينا. العالم
ري      ( رفيق جبور  جزائ نصر في              ) : "  العب المنتخب ال ان ال د آ ق ل

ال زلنا في مقدمة ترتيب المجموعة    .  الموعد لكن ذلك آان صعبا جدا
ى  .  وهذا ما سيمكننا من مواصلة المشوار بكل ثقة أهدي هذا الفوز إل

 ".آل الشعب الجزائري
ا              ) : "  حارس مرمى الجزائر( لوناس قاواوي  ب اء صع ق ل ان ال لقد آ

تي               .  جدا ة ال ي ب زام ة ال ل ي آنا نتوقع هذه الصعوبة في مواجهة التشك
ا األمور      .  تلعب آرة جميلة ن في الشوط األول عانينا آثيرا، لكن تدارآ

حة       في الشوط الثاني وسجلنا هدفا وضيعنا بالمقابل ثالث فرص سان
 نستحق الفوز في لقاء اليوم و ينبغي اآلن أن نواصل . لتعميق الفارق

 ".المشوار لتحقيق حلمنا
 

انت     ) : "  الالعب الدولي الجزائري السابق( لخضر بلومي  المباراة آ
ذي مكن         .  صعبة آما آان الجميع يتوقع ذلك وز ال المهم اليوم هو الف

ة                ث ال ث مجموعة ال المنتخب الوطني على البقاء في صدارة ترتيب ال
 ". 2010وبالتالي االقتراب أآثر من مونديال جنوب افريقيا 
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  أخبار الدخول المدرسي والتدريس عموما بكل مراحله

  .2010/2009رزنامة االمتحانات الرسمية واالختبارات والفروض لجميع مراحل التعليم للسنة الدراسية 
 
أعلنت وزارة التربية الوطنية،عن رزنامة االمتحانات الرسمية واالختبارات والفروض لجميع مراحل التعليم للسنة الدراسية  •

2010/2009.  
وأفادت الوزارة أن العملية تندرج ضمن تثمين الزمن الدراسي لضمان النجاعة البيداغوجية من خالل توحيد فترات التقويم والدراسة 

، آما أدرجت "من أجل تحقيق األهداف المنتظرة من إصالح المنظومة التربوية"والعطل المدرسية على مستوى المؤسسات التربوية 
 .الوزارة عطلة شتوية وأخرى ربيعية إضافية ضمن فترات العطل المدرسية مدتها أسبوع واحد

أآد، أبو بكر بن بوزيد، وزير التربية الوطنية، في مراسلة إلى مديري التربية للواليات تحديد الرزنامة بشكل نهائي، حيث تقرر إجراء  •
جوان،  22إلى  20، وشهادة التعليم المتوسط من 2010جوان  17إلى  13االمتحانات الرسمية لكل من شهادة البكالوريا من 

 .2010جوان  29جوان، والثانية يوم الثالثاء  9وامتحان نهاية المرحلة االبتدائية الدورة األولى يوم األربعاء 
نوفمبر، فيما حددت االختبارات  26إلى  08، والفرض الثاني من 2009أآتوبر  29إلى  18وقد حدد الفرض األول للفصل األول من  •

ديسمبر، وينظم لقاء أولياء التالميذ مع الفريق التربوي يوم  16إلى  13ديسمبر، وتنعقد مجالس األقسام من  3نوفمبر و 29ما بين 
إلى  17من نفس الشهر، والفرض الثاني من  31إلى غاية  2010جانفي  17ديسمبر، فيما تنطلق فروض الفصل الثاني يوم  17
مارس،  17الى 14، وتنعقد مجالس األقسام ما بين 2010مارس  4فيفري إلى  28، وتجرى االختبارات من 2010فيفري  25

 .مارس 18ولقاء أولياء التالميذ الثاني مع األساتذة يتم في 
ماي، أما باقي السنوات فستنطلق يوم  30وتنطلق اختبارات الفصل الثالث في التعليم االبتدائي وبالنسبة للسنة الخامسة يوم األحد  •

جوان لكل مستويات التعليم  10جوان إلى الخميس  6جوان، ويشرع في اختبارات التعليم المتوسط بداية من يوم األحد  20األحد 
 .المتوسط

ماي، بالنسبة للثانوي  27إلى  16أفريل، والثاني من  29إلى  18وبالنسبة للتعليم الثانوي، فتقرر إجراء الفرض األول من  •
جوان، وتعقد مجالس األقسام لنهاية  3ماي إلى  30والمتوسط، وتنطلق اختبارات نهاية الفصل لكل مستويات التعليم الثانوي من 

 .جويلية 4السنة الدراسية خالل الفترة الممتدة من نهاية االختبارات الفصل الثالث إلى غاية 
، أقرت وزارة التربية الوطنية موعد الدخول المدرسي عبر آامل مناطق 2010/2009وفي سياق العطل المدرسية للسنة الدراسية  •

 13سبتمبر للمعلمين واألساتذة، ويوم األحد من األسبوع الموالي  6الجمهورية، يوم الفاتح سبتمبر للموظفين اإلداريين ويوم األحد 
، وعطلتين في الشتاء، 2009نوفمبر  3أآتوبر إلى  29سبتمبر للتالميذ، أما العطل فهناك ست عطل، منها العطلة الخريفية من 

، 2010فيفري  16فيفري إلى  11، والثانية ألسبوع واحد من 2010جانفي  3إلى  2009ديسمبر  17يوما من  15األولى تمتد 
ماي  4أفريل إلى  29أفريل والثانية ألسبوع واحد من  4مارس إلى  18يوما من  15فيما حددت آذلك عطلتين للربيع األولى مدتها 

 .جويلية مساء بالنسبة لألساتذة، وأسبوعين فيما بعد بالنسبة لإلداريين 4، ويشرع فعليا في العطلة الصيفية ابتداء من 2010
 2010 -2009رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية  •
و أفاد . 2009أوت  25وفقا لقرار مؤرخ في  2010 -2009حددت وزارة التربية الوطنية رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية  •

بالنسبة  2009قرار الوزارة في مادته األولى أن الدخول المدرسي عبر آامل مناطق الجمهورية سيتم يوم الثالثاء الفاتح من سبتمبر 
سبتمبر بالنسبة للمعلمين واألساتذة أما بالنسبة للتالميذ سيكون الدخول المدرسي  6للموظفين اإلداريين بينما يكون الدخول يوم األحد 

لجميع  2010 – 2009وحددت المادة الثانية من القرار رزنامة العطل المدرسية بالنسبة للموسم الدراسي  .سبتمبر  13يوم األحد 
مساءا  2009أآتوبر  29من يوم الخميس : عطلة الخريف -:المناطق عبر آامل تراب الجمهورية و التي تنظم حسب الترتيب التالي

 3مساء إلى يوم األحد  2009ديسمبر  17من يوم الخميس ) :1(عطلة الشتاء األولى  -.صباحا 2009نوفمبر  3إلى يوم الثالثاء 
 2010فيفري  16مساء إلى يوم الثالثاء  2010فيفري  11من يوم الخميس ) : 2(عطلة الشتاء الثانية  -.صباحا 2010جانفي 
عطلة  -.صباحا 2010أفريل  4مساء إلى يوم األحد  2010مارس  18تنطلق من يوم الخميس ): 1(عطلة الربيع األولى  -.صباحا

ابتداءا من :العطلة الصيفية  -.صباحا 2010ماي  4مساء إلى يوم الثالثاء  2010أفريل  29من يوم الخميس ): 2(الربيع الثانية 
مساء بالنسبة لألساتذة أما بالنسبة لإلداريين فتبدأ أسبوعين بعد خروج األساتذة على أن تتولى إدارة  2010جويلية  4يوم األحد 

و أوضحت المادة الثالثة أنه يلزم األساتذة و سائر العاملين في .المؤسسة إنجاز آل العمليات المتعلقة بأعمال نهاية السنة الدراسية
قطاع التربية الوطنية بالمشارآة في تأطير االمتحانات الرسمية وتصحيحها و في العمليات التكوينية المبرمجة آمؤطرين أو 

 .آمستفيدين خالل العطل المدرسية
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 قصة الفيس بوك 

 تعريف الفيس بوك 
عندما جلس مارك جوآربيرج امام شاشة الكمبيوتر في حجرته بمساآن الطلبة في جامعة هارفارد االمريكية العريقة، وبدأ يصمم موقعا 
جديدا على شبكة االنترنت، آان لديه هدف واضح، وهو تصميم موقع يجمع زمالءه في الجامعة ويمكنهم من تبادل اخبارهم وصورهم 

مثال لم يسع الى انشاء موقع تجاري . لم يفكر جوآربيرج، الذي آان مشهورا بين الطلبة بولعه الشديد باالنترنت، بشكل تقليدي.وآرائهم
ببساطة فكر في تسهيل عملية التواصل بين طلبة الجامعة على اساس ان مثل هذا .. يجتذب االعالنات، او الى نشر اخبار الجامعة او 
في " فيس بوك"جوآربيرج حقق نجاحا سريعا في وقت قصيرواطلق جوآربيرج موقعه .التواصل، اذا تم بنجاح، سيكون له شعبية جارفة

فسرعان ما لقي الموقع رواجا بين طلبة جامعة هافارد، واآتسب شعبية واسعة بينهم، االمر الذي شجعه .، وآان له ما اراد2004عام 
على توسيع قاعدة من يحق لهم الدخول الى الموقع لتشمل طلبة جامعات اخرى او طلبة مدارس ثانوية يسعون الى التعرف على الحياة 

ثم قرر جوآربيرج ان يخطو خطوة اخرى . قاصرا على طلبة الجامعات والمدارس الثانوية لمدة سنتين" فيس بوك"واستمر موقع .الجامعية
 12لالمام، وهي ان يفتح ابواب موقعه امام آل من يرغب في استخدامه، وآانت النتيجة طفرة في عدد مستخدمي الموقع، اذ ارتفع من 

مليون  50مليون مستخدم حاليا، ويأمل ان يبلغ العدد  40آانون االول من العام الماضي الى اآثر من /مليون مستخدم في شهر ديسمبر
وفي نفس الوقت قرر ايضا ان يفتح ابواب الموقع امام المبرمجين ليقدموا خدمات جديدة لزواره، وان يدخل .2007مستخدم بنهاية عام 

وآان من الطبيعي ان يلفت النجاح السريع الذي حققه الموقع .في تعاقدات مع معلنين يسعون لالستفادة من قاعدته الجماهيرية الواسعة
انظار العاملين في صناعة المعلومات، فمن ناحية بات واضحا ان سوق شبكات التواصل االجتماعي عبر االنترنت ينمو بشكل هائل، ويسد 

 .في هذا المجال بشكل آبير" فيس بوك"ومن ناحية اخرى نجح موقع . احتياجا هاما لدى مستخدمي االنترنت خاصة من صغار السن
اال ان جوآربيرج، وعمره ! مليار دوالر ال تكفي.وآانت النتيجة ان تلقى جوآربيرج عرضا لشراء موقعه بمبلغ مليار دوالر العام الماضي

مليون فرد حاليا وتوقع آثيرون ان يندم على  40موقع فيس بوك يستخدمه اآثر من .عاما، فقط فاجأ آثيرين من حوله برفض العرض 23
، التي يمتلكها المليونير االسترالي روبرت ميردوخ، "نيوزآوربوريشن"هذا الرفض، خاصة وانه جاء بعد عام واحد فقط من قيام شرآة 

اما سبب رفض جوآربيرج لهذا العرض فيرجع . مليون دوالر 580، وهو موقع للعالقات االجتماعية، بمبلغ "ماي سبيس"بشراء موقع 
ربما "وحسبما قال في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية فانه . الى انه رأى ان قيمة شبكته اعلى آثيرا من المبلغ المعروض

اذا استطعنا ان نحسنها "واضاف ان عملية االتصال بين الناس ذات اهمية بالغة، و". لم يقدر آثيرون قيمة الشبكة التي بنيناها بما تستحق
 ".قليال لعدد آبير من الناس فان هذا سيكون له اثر اقتصادي هائل على العالم آله

، ابرز الصحف االقتصادية االمريكية، "وول ستريت جورنال"فقد قالت صحيفة . واثبت واقع الحال انه آان محقا في رفضه هذا العرض
مليون دوالر، االمر الذي يعني ان قيمة  500الى  300بقيمة من " فيس بوك"من قيمة % 5االثنين ان شرآة ميكروسوفت تسعى لشراء 

يشار الى ان شرآة ميكروسوفت تحتكر اعالنات االنترنت على شبكة فيس . الكلية تصل الى مبلغ من ستة الى عشرة مليارات" فيس بوك
احالم ومشكالت امام جوآربيرج مشروعات آثيرة، فهو مثال يريد ان يستمر النمو في مستخدمي الشبكة بحيث . بوك في الوقت الراهن

، وان آان جوآربيرج ال يفضل "فيس بوك"يتضاعف عدد المستخدمين آل ستة اشهر، ويريد تقديم المزيد من الخدمات التفاعلية في شبكة 
هناك منافسة شرسة من عدة مواقع للعالقات االجتماعية، ابرزها موقع . اال ان الطريق ليس سهال. عموما الحديث عن خططه طويلة االجل

 .مليون فرد، ويعد اآبر شبكة للعالقات االجتماعية في العالم 200الذي سيبلغ عدد مستخدميه اآثر من " ماي سبيس"
هناك ايضا تقارير تحدثت عن قيام فيس بوك بتطوير نظام يسمح للمعلنين باستخدام المعلومات التي يقدمها مستخدمو الشبكة عن انفسهم، 

 .وهو ما ينفيه زوآربرج اذ ان مثل هذا النظام يثير تساؤالت عن مدى الخصوصية التي يتمتع بها مستخدمو الشبكة
، وقال في "فيس بوك"ايلول مذآرة استدعاء لمسؤولين في /سبتمبر 24باالضافة الى ذلك فقد وجه المدعي العام في نيويورك يوم االثنين 

 خطاب للشبكة ان فحصا اوليا اوضح وجود اوجه قصور في الحماية التي يتمتع بها مستخدمو الشبكة، خاصة صغار
وقد قام احد المحققين بالتظاهر بانه شاب صغير السن ودخل على موقع للشبكة فتعرض لمالحقة جنسية من قبل بعض . السن

آما قال المدعي العام لوالية آونيكتتيكيت ريتشارد بلومينثال لوآالة رويترز لالنباء ان مكتبه وجد ثالثة من المدانين بجرائم . المستخدمين
جنسية ضمن شبكة مستخدمي فيس بوك، وان على الشبكة القيام بالكثير من الخطوات قبل ان يشعر بالرضى الكامل تجاهها على حد 

 .ومن جانبها تؤآد الشبكة انها حريصة على القيام بكل ما هو ممكن لحماية مستخدميها. وصفه
 آال الرجلين بدأ العمل في صناعة المعلومات في. على طريق بيل جيتس؟ يبدو التشابه واضحا بين بيل جيتس ومارك جوآر بيرج

بداية العشرينات من العمر، وآالهما اصبح من اصحاب الماليين في العشرينات ايضا، وآالهما صاحب رؤية اثمرت نجاحا وتغييرا في 
وآالهما درس في جامعة هارفارد، وان آان جيتس لم يكمل دراسته بسبب انشغاله بتطوير . سوق المعلومات استفاد منه الماليين في العالم

بل ان مالمح وجه زوآربرج تبدو لحد . وبين الرجلين ايضا عالقة عمل تتجه الى التطور والتوسع آما ذآرنا. برامج الحاسبات الشخصية
" ، هو االغنى على وجه آوآبنا حسب تصنيف مجلة فوربس1955غير ان جيتس، الذي ولد في عام .  من قريبة من مالمح جيتس

 .االمريكية، وهو صاحب اآبر شرآة لبرامج الكمبيوتر في العالم، آما انه اآبر متبرع للعمل الخيري في العالم
 وهذا يعني ان على جوآربرج القيام بالكثير اذا ارادا ان يحقق نجاحا يقارب ماحققه جيتس
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א
 .بالعاصمة الجزائرية أبوابها من جديد ، بعد أشغال ترميم واسعة دامت أآثر من خمس سنوات " حديقة التجارب"فتحت 

عاد للحديقة، التي تقع في حي بلكور الشعبي العتيق، جمهورها العريض المتمثل في الباحثين في مجال الزراعة والنباتات، وطلبة علوم 
نشأت الحديقة، الفريدة من نوعها في الجزائر، في عام . الطبيعة بالجامعة وتالميذ المدارس وآل الذين يبحثون عن الجمال لالستمتاع به

وتضم حاليا . ، على يدي المهندس المعماري الفرنسي رينييه الذي أعد تصميماتها، وتم ذلك بعد عامين من احتالل فرنسا الجزائر1830
ومنذ تأسيسها آانت أرضا للتجارب . هكتارا 32آالف نوع نبات ومئات أنواع الحيوان والسمك والحشرات وتتجاوز مساحتها  3أآثر من 

العلمية أجراها باحثون فرنسيون، حيث أحضروا عددا آبيرا ومتنوعا من النباتات من مستعمرات أفريقيا آنذاك، لزراعتها فوق أرض 
وخالل فترة االحتالل نقلت اإلدارة . متر فقط 200الحديقة للتكيف مع مناخ البحر األبيض المتوسط الذي تبعد عنه الحديقة بحوالي 

، إن الحديقة التي تستمد اسمها من حي الحامة  «المعهد الوطني للفالحة»االستعمارية أصنافا آثيرة من النباتات إلى فرنسا  وعن أستاذ بـ
ة، يكيببلكور، هي ثالث حديقة في العالم من حيث النباتات النادرة وال يوجد ـ حسب رأيه ـ نظير لها إال ببريطانيا والواليات المتحدة األمير

درجة في عز الشتاء إال  15ومن أهم ميزاتها اعتدال مناخها، فدرجة الحرارة ال تصل  ..«الجنة الخضراء وسط مدنية الجزائر»ووصفها بـ
خارج الحديقة، لهذه األسباب  35درجة عندما تكون  25وفي فصل الصيف ال تتجاوز . درجات في األحياء المجاورة 5نادرا، عندما تكون 

وأسهمت هذه الميزة المناخية في تنوع النباتات ).  أغسطس(فهي مصدر إقبال عدد آبير من سكان العاصمة خاصة في شهر أوت
. واألشجار، ودفعت بالقائمين على الحديقة إلى إنشاء مربعات لزراعة األزهار التجريبية والمشاتل وبيوت البالستيك والحصى المكسيكية

وأفرزت عملية إعادة تهيئة الفضاء، هياآل جديدة . وفي الحديقة يوجد فضاء للزراعة المخبرية، يقصده الباحثون وطلبة معهد الزراعة
هذه الحديقة تشكل متحفا »ويقول مدير الحديقة، لوآالة الصحافة الفرنسية، إن .  أهمها مدرسة لتكوين البستانيين ومنشآت قاعدية أخرى

 2500آما تضم الحديقة  .«سنة ونبتات نادرة وفريدة أتت من مختلف أرجاء العالم 150حقيقيا للطبيعة، إذ تحوي أشجارا يفوق عمرها 
نوعا من أشجار النخيل، فضال عن حديقة على الطراز الفرنسي الكالسيكي  25نوع من النباتات وأشجار عمرها مئات السنين وأآثر من 

ويوضح المدير أن الحديقة تضم أنواعا عديدة، آشجرة ورد يبلغ ارتفاعها ثالثين مترا وتعود إلى مائة سنة . وأخرى بالطابع البريطاني
مترا، إضافة إلى نبتة الكافور وشجر البامبو، فضال  30تقريبا، وأشجار نخيل من نوع البلميط، وأشجار البيلسان العريقة التي قد ترتفع 

 .وهي أحد أنواع األشجار التي تتحمل التقلبات المناخية القاسية قرونا عدة) شجرة الكزبرة أو عشبة الذآاء(عن شجرة الجنكة 
مترا في ممر أشجار الدلب الذي يعود تاريخ النباتات المغروسة به إلى منتصف القرن  15وتم خالل أشغال الترميم غرس أشجار طولها 

آالف هكتار بالعشب االصطناعي  6وقامت اإلدارة بترميم ممر الخيزران بغرب الحديقة، وممر التنين أيضا ووضعت أآثر من . التاسع عشر
 .من الحديقة «الجانب الفرنسي»بـ

ا آما أآد المدير في حديثه أن حديقة الحامة آانت إحدى أجمل حدائق العالم، إال أن معظم أشجارها يفوق عمرها المائة عام، إذ زرعت أواله
 .ويجب العمل اليوم على تجديد نباتات الحديقة، والسماح بالتخصص بالنباتات المحلية، وهو دور الحدائق النباتية. 1848في العام 
 .«اآلن وقد انتهت عملية التأهيل لهذه الحديقة، علينا العمل لكي تستعيد مكانتها العالمية التي آانت تحتلها قبل خمسين عاما»وأضاف 

ويقصد الحديقة يوميا، منذ إعادة افتتاحها أمام العامة، آالف الزوار في العاصمة التي ترزح تحت ثقل التوسع العشوائي وتعاني من نقص 
 .في األماآن المخصصة للترفيه والراحة

ويأتي زوار الحديقة، وفي معظمهم عائالت، يوميا، بهدف التنزه في الممرات التي تظللها أشجار الدلب والبامبو، أو ليتأملوا في أشجار 
 .النخيل الضخمة من آل أنحاء العالم

فرغم انتشار مائة عنصر تقريبا من رجال األمن والشرطة لمراقبة . ولم يكن سهال ضبط األمور في األيام األولى إلعادة افتتاح الحديقة
 .الموقع، سجل المسؤولون عدم انضباط من قبل بعض الزوار

فبعضهم يتسلق األشجار وآخرون يمشون على العشب األخضر . ال يميز الناس بين حديقة عامة وأخرى نباتية»وقال المدير في حواره 
وعلى مسافة قريبة يجهد  .«في حديقة نباتية يجب الحفاظ على النباتات وحمايتها ويجب أال يتلف أي منها أو دوسها»ويتابع .«والنبتات

 .زوجان لجعل أطفالهما يلتزمون بما آتب على الالفتات التي تمنع المشي على العشب األخضر أو تسلق األشجار
ان هناك نية نية في إنشاء مدرسة في وسط الحديقة تعنى بتعليم األطفال آيفية الحفاظ على الطبيعة وتنظيم زيارات موجهة لتالميذ 

 . المدارس
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 فورالجيريا فى مهرجان التوارق األول 

تم االتفاق بين مؤسسة تناروت السياحية وجمعية تنيري لحفظ التراث التارقى وشبكة فورالجيريا اإلعالمية لتنظيم مهرجان سياحي عالمي 
وهذا المهرجان الذى اتفقت اإلطراف على تنظيمه فى المناطق التى تتواجد   2009أآتوبر  4 3 2يخص التراث التارقى في  الفترة مابين 

بها قبائل التوارق فى الجزائر وليبيا وتقرر قيام الدورة األولى للمهرجان فى مدينة 
 غدامس الحدودية مابين ليبيا والجزائر 

 الجمعة : اليوم األول 
 مساء  7:00عصرًا إلى الساعة  17:30الساعة : حفل االفتتاح 

روض                      ان وع شارآة بالمهرج ات الم رق و اللوح رض الف اح ع ل االفتت وي حق يحت
 .المهاري 

شعبية المشارآة وهي             22:00الساعة :  السهرة الفنية  ون ال مساء عرض فرق الفن
رق أخرى                       ة وف ة غدامس األهلي اء  وفرق ة الفيف  –فرقة الرمال وفرقة تينغرت وفرق

 إمزاد  –الشعر الشعبي 
 السبت : اليوم الثاني 

 ظهرًا  12:30صباحًا حتى  9:00برنامج المقتنيات الشعبية من الساعة 
ارقي وهي             لوحة  :  يحتوي عرض للمقتنيات الشعبية التارقية التي يحتويها النجع الت

النجوم         –لوحة األعشاب الطبية      –الجهاد   داء ب صيد        –لوحة اإلهت  –لوحة أدوات ال
ة     سوجات       –لوحة الصناعات التقليدي اء       –لوحة المن ساء     –رجال   (  لوحة األزي  –ن

 .لوحة المطبخ التارقي ولوحات اخرى  –) أطفال 
اري      امج عروض المه ان  ((  برن ساعة   ))  إيلوج ى     17:30من ال  19:00عصرًا إل

 مساء 
 .ويحتوي عروض المهاري مصحوبة إيقاع أليون وفقرات التيندي 

 .مساء  00:30مســـــــــــاء إلى  22:00من الساعة : السهرة الفنية 
 األحد : اليوم الثالث    

شها الطوارق في                            12:30صباحًا حتى      09:00تجسيد الحياة التارقية  ان يعي تي آ ة ال ة التارقي اة اليومي ى عرض الحي وي عل رًا يحت ظه
دي      –لوحة العروس     –لوحة السلطان  –لوحة الطبيب التارقي  –لوحة الزاوية القرآنية  –المشايخ : الصحراء وتشمل لوحات  لوحة التين

 .و لوحات أخرى , لوحة األآالت الشعبية  –لوحة المطبخ التارقي  –لوحة ثمالكوت  –لوحة الختان  –
 .مشاهدة الغروب )) مصفوضة ((

) الروض  –المصارعة ( ل ــاب التارقية مثــــــــــــــــاأللع –زيارة بحر الرمال ومشاهدة الغروب  ويحتوي البرنامج عرض القافلة التارقية 
 رصد  آخر نقطة غروب  في  رمال الصحراء  –السوق التارقي  –

    www.teniri.comولمزيد من المعلومات 
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  الشباب المغاربي بين الهجرة والبقاء
ة قضية اهتمامات              ن الموضوع مرتبط حسب فهمي بقضيتين اساسيتين هي حاضر ومستقبل مشروع اتحاد المغرب العربي والقضية الثاني
رب                        شمال والغ دان ال ى بل رة والتوجه ال ات الهج ا ومغري ل محلي اة والعم ات الحي ع ومتطلب ابين واق اال م اربي اجم شباب المغ ات ال وتوجه

اربي في سياق الحديث عن                 .والهروب من جحيم الصراعات الداخلية اد المغ القضيتين مرتبطتين ببعض واحببت ان اجر الحديث عن االتح
اد              -الهجرة الشرعية وغير الشرعية ى دول االتح ة عل ة الغالب نعلم جميعا ان مشروع االتحاد المغاربي اهم اهدافه النهوض بفئة الشباب الفئ

ة والسياسية                                   ة واالجتماعي ل النواحي العلمي ات افضل من آ ة والتوجه نحو تطلع ا للنهوض بالمنطق ول عليه ات     .والفئة المع د ان عقب بي
ا في                       ا وعدم ادخاله ا جانب ان االواى ترآه وتطورات افرزت في الساحة اثرت على سير هذالمشروع ودخل فير دائرة ضغوط وصراعات آ
التعامالت على المستوى المغاربي وخاصة ان الدول المتبقية اضهرت نوايا حسنة وقدرات على السير بها قدما والتعاون في شتى المجاالت 

ك                         .دون استثناء  اتج عن ذال سلبي التن ر ال ذا المشروع ولكن نتحدث عن االث الندخل في االسباب الحقيقية والمعروفة عن اسباب تعطيل ه
دان المجاورة والتي                                      ه من لبل ن اقران ا والتواصل بي ا في العمل جماعي يرا وطامح ول آث ان يع ذي آ اربي ال بالنسة لطموحات الشباب المغ

شباب نظرة وتوجهات سياسية وان اختلفت في                   .تتشارك في نفس النظرة والمصير في السنوات قبل والتي تلت الحقبة االستعمارية آان لل
ذلك الوقت بسبب النظريات االجتماعية والسياسية لمنظري ذلك الوقت ومؤسسيها والتي آانت تغزو بلدان العالم العربي واالسالمي المحتلة 
ر                             صراع ياث ي ال صر اساسي ف ه آعن ضايا وفرض راي ع الق ل م ير والتفاع ة للتغي ية قوي ه ارادة سياس ا ول شباب مهتم ان ال ستقلة آ والم

ة                                      .ويتاثر   ير في السياسات الداخلي اثير آب ه ت ساحة ول دل في ال وة مع يزان ق شبانية صوت وم ات والمنظمات ال ات والتجمع ان للجامع وآ
ذاق ويالت    .والخارجية في بلدانهم  غير انه بعد احكام االنظمة السيطرة على مقاليد الحكم ونشر رجالها ومخابراتها في صفوف الشباب الذي

التعذيب والسجن آل حسب تهمته سواء آان توجهه اسالمي او شيوعي او قومي اوثوريالكل في سلة واحدة وهي ازعاج السلطات والعمل      
دت حق المعارضة واستبدلته                                        تي فق ات وحتى االحزاب ال ى المنظمات والجامع سيطرة عل د ال م بع ام المه ام الع على خلق البلبلة في النظ
بالتحالفات واالنشقاقات االصالحية وبعد تبخر احالمهم مع الشعارات الرنانة التي آانو يتظاهرون ورائها ليصطدمو بواقع محزن ومرير من 

ة واحداث                      ة القضية العراقي ن بل سطينية وزاد الطي ا القضية الفل ضايا المصيرية واهمه ذمم والق ع ال اذالت وبي ة وتخ سارات عربي  11انك
دعوي ينحط آانحطاط                سبتمبر الحديثة ومكافحة احالم وطموحات الشباب العربي قاطبة بدعوى مكافحة االرهاب ورؤية العمل االسالمي ال
ذ             ل ه د آ ل ان ينفعهبع ا امل عودة الخالفة االسالمية  واستبدال الدعوة بالتقتيل والتكفير في آل شيء والعمل الفردي الذي اضر باالسالم قب

صبح         ا ول ى قراراته وبعد انكسار الروابط القومية والدينية ودخول آل بلد في صراعاته الداخلية ومع صراعات جوارية وانغالق االنظمة عل
اب آل نظام ال يعنيه التوافق المغاربي واجماع الكلمة وجد نفسه الشاب بال محرك اال من رحم ربي مازال يكافح هنا وهناك العادة االمل للش

شية                       .واعادة الساحة اليه رغم الضغوطات الداخلية والخارجية   ضغوط المعي ا بال ارد محلي سه مط د وجد نف اربي وق شاب المغ م ال واصبح ه
شمال والغرب        ى ال واالحتكارية وجد نفسه وجها لوجه امام بلدان الحوض المتوسطي الشمالي سواء فكر في الحرقة او الهجرة الشرعية ال

ل من                   .  فهو يهرب من الواقع المرير الذي اريد له ان يعيش فيه  ى آ اب عل سوط والعق ة سياسة ال دول الغربي بالمساواة مع ذلك تمارس ال
شرعية قضية                              سرية او غير ال ساني قضية الهجرة ال ي او ان ا دون رادع دول سادا ونهب يدخل بلدها في يوم آانو هم على ارضنا يعيثون ف
اب من            ضاهرة  لتصبح ب اصبحت للتداول واصبحت ورقة ضغط من الدول الخارجية في حين تستغل القضية داخليا للربح السريع وتقنين ال

ورغم ذلك لم تعمل الدول على جذب حماسة الشباب اليها وابقائه تحت مضلتها   .  ابواب النهب واستغالل اموال الدولة للقضاء على الضاهرة
ة  .واعطائه الفرصة الكاملة البراز مواهبه وقدراته بل بالعكس وآانها تريد له ذلك وتقصده مع محاصرته سياسيا وفكريا واجتماعيا      باالظاف

ا    الى العقوبة الجماعية وهي منعه من ممارسة افكاره ولو خدمة لالمة عربيا واسالميا  ومنع من ابداء رايه حتى في القضايا المصيرية وم
ة  نشاهده من قمع الكلمة والراي امام  ما نعيشه من تطبيع مع العدو الصهيوني والتطبيع مع الدول االستعمارية القديمة  والتحالفات القطب     ي

ضايا اخرى آالحجاب        .  والعيش تحت مضلة القوي في العالم هو من يحمي مصالحي في الجوار  .  واالستكانة لمطالبها وضغوطها  ضا ق واي
 ان الهجرة غير الشرعية والشرعية اصبحت تلوح ظاللها بقوة في مجتمعاتنا ان لم تصبح تفكير الشباب اليومي .والعمل االسالمي 

ده          رى بل ة وهو ي وصراعه النفسي المتجاذب اليمكننا الحكم على الحراق بنقص او انعدام الوطنية ولكن احيانا وطنيته هي من تدفعه للحرق
 ينهب وتبذر ثرواته وهو محتاج الى آل يد عون مادية ومعنوية

 ولم تعد الفئة محصورة حول الشباب الغير متعلم بل تجاوزته الى المتعلم والمثقف والطالب حسب ما نرى من قوافل حراقة آل يوم
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ة     والسبب ضيق االفاق واغالق االبواب في وجه الشباب العامل والمتعلم وتهميشه من آل النواحي ليجد نفسهمرغما ال بطل في اجتياز الظف

في االخير وبعد آل هذا   .االخرى الى عالم مجهول ربما يرى مالمحه وربما ال يلحق به وتغرق اماله وتطلعاته واحالمه معه في وسط البحر 
رك                                     ا وت ة والمفروضة للهجرة بانواعه ه الحثيث ه ورغبت شل تطلعات اربي وف شباب المغ سبب الرئيسي في وهن ال نخرج باستنتاج حول ال

 القضايا وعدم ابداء راي فيها وعدم المطالبة ببعث االتحاد المغاربي من جديد لمص فئة الشباب في اتحاد اقتصادي و سياسي

 .واجتماعي وديني اقول السبب هو سياسي بحت خارج عن سيطرته وارادته

 اذا اتيح له العمل التنظيمي والسياسي في بلدان المغرب العربي والضهور على الساحة 

 وعدم خنق مواهبه وتقييد قدراته 

ى              ضا عل اثير اي ه لت ة فل وعزله عن المعترك السياسي الذي تعيشه البلدان فسنرى من هذا الشباب آل خير وآل منفعة للمنطقة ولالمة قاطب
 العالم باسره اذا آان االتحاد المغاربي آتلة قوية بقوة شبابه يستطيع مواجهة آل ما يعترض طموحات وتوجهات الشباب العربي المسلم 

 في االخير اتمنى وال تاخذ الدنيا بالتمني 

ذي                         ائم رجل المغرب العربي وال ى ايقاض الرجل الن بخصوص االتحاد المغاربي  ان توضع آل الصراعات الجوارية على جنب والعمل عل
ساوي                                       دان  بالت ه البل دة هات اد ليصب في فائ دان االتح ى بل ة ال ة  لتتحول الحرق ا عن ضاهرة الحرق و جزئي ارى  انه الحل في القضاء ول
لمواجهة التكتالت التي اصبحت تطبع دول العالم والمغريات الخارجية  ومن ليس له تكتل ضاع في زمن القوي يا آل الضعيف  ونحقق قول 

 موحد االمة وقائدها سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم

« ـ على ضاللة، ويد اهللا مع الجماعة، وَمن شذ شذ إلى النار) ص(أمة محمد : إن اهللا ال يجمع أمتي ـ أو قال ». 

 ).1848(والحديث صحيح آما في صحيح الجامع برقم 
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  يوم نقص لكم عن صويلح فهو أبن مدينتي و اآثر من ذالك أبن الحي الذي ولدت فيه
  و معرفتي بصويلح هو منذ الصغر

  حيث آان صديق أخي األآبر في سبعينات
  و طريقة آالمه في التلفزيون ال يختلف مع الواقع في شيء

فنحن آنا عندما نلتقوا به قبل ان يصبح ممثل فكاهي أي آلمة او جملة يقولها نموت 
  بالضحك فالكالم مضحك يسير في عروقه في واقع أو التمثيل منذ صغره

  مواقف حدثت لنا معه
آان صويلح صديق حميم لنسيبي و حدث ان طلب منه صويلح أن يبحث له عن فتاة 

  من اجل خطوبة
فاخذه نسيبي إلى أحد العائالت العريقة ليشاهد الفتاة و عندما دخلت الفتاة و شاهدها 

  صويلح
  و ال ألبسه في حياتي) عجار قديم (أنا ال ألبس عكاز = قالت الفتاة 

  و عندما خرج نسيبي مع صويلح الذي لم تعجبه تلك الفتاة
عجارات و  5أخبر تلك الفتاة أن شرط زواجي بها أن تلبس = قال صويلح لنسيبي 

  حايك
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

مرة آنت جالس في مقهى السلم في ساحة التوت و دخل صويلح إلى المقهى فأصبح 
  جميع من في المقهى ينظر إليه
   فضحكوا آلهم)) واش معجبتكمش و ال واشن ( فصاح صويلح بالصوت مرتفع 

 
 حسان 

   NOUR_lightآاريكتور العدد من تنفيذ العضو 

  Tarkanنصيحة  من المشرف  
 

باش تقضي على الفيروسات آرديو قرعة فليتوآس    
حرك ... تاع ذبان وال قرلوات تكون آحلة      

رش شوي على البروسيسور ... مرتين القرعة 
وزيد اعقب للبور ... وعلى الديسك دير     

من ... آثر فيه وشويا تحت ليكرون .... ريزو     
بعد روديماري تلقاهم راحو          

 هههههههههههههه
 ...         احذر الزم تكون قرعة آحلة 

آيف تقضي على لي : ترقبو مشارآتي القادمة 
 تروجان     

 وال واش قلتو ؟؟    ... انا يبانلي موضوع مفيد 

منتدى اللمة الجزائرية تشرع في توزيع قفة 
  رمضان هذا األسبوع

تشرع وزارة التضامن الوطني لمنتدى اللمة 
الجزائرية هذا األسبوع في توزيع قفة رمضان 

على الفئات الهشة من األعضاء حيث من المقرر 
أن تمس هذه العملية التضامنية أآثر من مليون 

ألف عضو يحوز على  150عضو معوز من بينهم 
ألف عضو مدرجين ضمن  700بطاقة معوز و

ال يكتب (ألف معاق 150الشبكة االجتماعية و
إلى جانب شريحة أخرى من ) مواضيع و ال يرد 
 .الفقراء في الردود 

و في مسعى العملية التضامنية آشف عاشق اللمة 
الجزائرية مدير منتدى اللمة الجزائرية أنه تم رصد 
ثالثة ماليير رد لمساعدة المواضيع المعوزة خالل 

شهر رمضان وذلك في إطار مسعى خلق توازن 
ومن المرتقب أن يعقد .بين مختلف شرائح اللمة

4algeria  هذا األسبوع ندوة صحفية يقدم فيها
تفاصيل جديدة عن هذه العملية التضامنية الخاصة 

بشهر رمضان لمساعدة المحتاجين ومحدودي 
 .الدخل في الردود عبر آامل تراب اللمة الجزائرية

وآان أحمد الجزائري مدير منتدى اللمة الجزائرية 
برر في وقت سابق سبب إرجاء عملية استبدال قفة 
رمضان برد بريدي إلى السنة المقبلة بالعدد الهائل 
لألشخاص المزيفين و المسجلين بأآتر من إسم في 

اللمةو المستفيدين من منحتي الردود للتضامن 
 وتعويض نشاط المنفعة العامة و الذي آشفته 

عملية تطهير قوائم الشبكة االجتماعية بعد التوقف الدي أصاب اللمة 
 72و آشف أحمد الجزائري أنه تم إلى غاية اليوم إحصاء نحو .مؤخرا 

ألف عضو ضمن الشبكة االجتماعية و 700ألف مستفيد مزيف من أصل 
هو ما اعتبره رقما آبيرا مؤآدا في ذات السياق نهاية آجال عملية ضبط 

 .قوائم المستفيدين من الشبكة االجتماعية قبل نهاية السنة
 

 zagane 
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