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◄ وفيات ►

الجزائر

ُ
مفتون لمواجهة المد السلفي
الجزائر ــ محمد العيد
أع ـلــن وزي ــر ال ـش ــؤون الــديـنـيــة واألوقـ ــاف
ال ـج ــزائ ــري ،محمد عـيـســى ،ق ــرب اكتمال
مفت على رأس كل والية
مشروع تعيني ٍ
(م ـح ــاف ـظ ــة) جـ ــزائـ ــريـ ــة ،وبـ ــذلـ ــك ُيـنـتـظــر
اختيار  50إمامًا في شهر أيلول /سبتمبر
املقبل لتكوينهم في دار اإلفتاء املصرية
قبل الشروع في تسلم مهماتهم ،وذلك في
محاولة من الوزارة لوقف املد السلفي في
املساجد الجزائرية.
وقال عيسى لإلذاعة الجزائرية ،أمس ،إنه
«تــم فتح  50منصبًا لتولي مهمة اإلمــام
امل ـف ـتــي ح ـســب م ــا ي ـنــص عـلـيــه ال ـقــانــون
األسـ ــاسـ ــي مل ـس ـت ـخــدمــي ق ـط ــاع ال ـش ــؤون
الدينية واألوقاف» ،مشيرًا إلى أن «الوزارة
طلبت من كل والية اقتراح ثالثة أسماء من
بني األئمة املتميزين الذين تتوافر فيهم
الشروط الالزمة لهذا املنصب» .وأوضح
ّ
أن دار اإلفـتــاء املصرية اختيرت لضمان
عـمـلـيــة تـكــويــن هـ ــؤالء األئ ـم ــة ،الف ـتــا إلــى
«فتح نقاش على مستوى ال ــوزارة حول
إمكان االستفادة من خبرة بعض الــدول
العربية واإلسالمية في هذا املجال».
وأض ــاف الــوزيــر إن «أســاتــذة هــذه الــدول
س ـي ـقــومــون ب ـت ــدريــس الـ ــوحـ ــدات (امل ـ ــواد
ال ــدراسـ ـي ــة) لــأئ ـمــة امل ـتــرش ـحــن لـتــولــي
ً
مفت ،فضال عن استفادتهم
منصب إمام ٍ

الوزير محمد عيسى (األخبار)

مــن التكوين الـجــامـعــي» .وبـشــأن الهيئة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة لـ ــإف ـ ـتـ ــاء ،ق ـ ــال ع ـي ـس ــى إن ـه ــا
«س ـت ـت ـش ـكــل م ــن األئـ ـم ــة امل ـف ـت ــن وأم ـن ــاء
املـجــالــس الـعـلـمـيــة» ،مضيفًا إن الـ ــوزارة
«ت ـن ـت ـظــر ال ـت ـعــديــل ال ــدسـ ـت ــوري املــرتـقــب
لـلـتـعــرف إل ــى املـنـظــومــة الـقــانــونـيــة لهذه
الـهـيـئــة وت ـحــديــد صــاح ـيــات ـهــا ،وكــذلــك
صالحيات املجلس اإلسالمي األعلى».
يأتي هذا املشروع ملواجهة فوضى اإلفتاء
ّ
تصدر التيار
في الجزائر ،التي أدت إلــى
السلفي للواجهة وانـحـســار دور األئمة
الــرس ـم ـيــن امل ـح ـســوبــن ع ـلــى املــرجـعـيــة
املالكية التي تعتمدها الدولة .وقد عرف
هذا املشروع الذي أعلن عنه منذ سنوات
ً
طويلة تعطال بسبب غياب حسم السلطة
مفت للجمهورية.
في قرار تعيني ٍ

رقد على رجاء القيامة
اميل ملحم عون
اشقاؤه تريز ارملة شقيقه املرحوم
وديع ملحم عون وعائلتها
يوسف ملحم عون وعائلته
الفريد ملحم عون وعائلته
شقيقاته مهى ارملة املرحوم جوزف
جرمانوس وعائلتها
نادرة زوجة بهجت مراد وعائلتها
وديعة ارملة املرحوم دومينيسيوس
صوان وعائلتها
امــال ارمـلــة املــرحــوم عباس شدياق
وعائلتها
وانسباؤهم ينعونه اليكم
يحتفل بــالـصــاة لــراحــة نـفـســه في
تمام الساعة الثانية مــن بعد ظهر
يوم االثنني  10آب  2015في كنيسة
مــار يوحنا املعمدان ،االشرفية ،ثم
ينقل الجثمان الــى بلدته مكنونية
(قـ ـض ــاء ج ــزي ــن) ح ـيــث ت ـق ــام صــاة
البخور الساعة الرابعة بعد الظهر
ف ــي كـنـيـســة م ــار الـ ـي ــاس ،مكنونية
(قضاء جزين).
تقبل التعازي قبل الصالة ويومي
الثالثاء واالربـعــاء  11و 12الجاري
فـ ــي صـ ــالـ ــون ك ـن ـي ـســة م ـ ــار يــوح ـنــا
املعمدان االشرفية ابتداء من الساعة
الـحــاديــة عـشــرة قبل الظهر ولغاية
ً
مساء.
السادسة

ومحمد عيسى ،الــذي خلف أبــو عبدالله
غالم على رأس وزارة الشؤون الدينية في
التعديل الحكومي بعد فوز الرئيس عبد
العزيز بوتفليقة بوالية رابعة عام ،2014
مــن أب ــرز املـنــاوئــن للتيار السلفي الــذي
يعرف مدًا متزايدًا في البالد ،وقد وضع
الــوزيــر ف ــور توليه املنصب إع ــان حرب
ً
على هذا التيار الذي يعتبره دخيال على
املجتمع.
وي ــدع ــو ع ـي ـســى إل ـ ــى ضـ ـ ـ ــرورة الـتـمـســك
باملرجعية الــديـنـيــة الـجــزائــريــة املتمثلة
بــاملــذهــب املــالـكــي ال ــذي تعتنقه الغالبية
الـســاحـقــة مــن ال ـجــزائــريــن ،وإل ــى إسـنــاد
مهمة اإلش ــراف على املساجد وتأطيرها
إل ــى األئ ـم ــة املـتـمـسـكــن ب ـهــذه املــرجـعـيــة،
لذلك أعلن قبل أسابيع أنه لن يتم تجديد
الرخص لألئمة السلفيني الذين يخطبون
في املساجد.
وقــامــت وزارة األوقـ ــاف بعملية إحـصــاء
شملت كل املساجد في الجزائر ،لتحديد
ق ــائ ـم ــة سـ ـ ــوداء ب ــامل ـس ــاج ــد الـ ـت ــي ي ـ ـ ّ
ـروج
فيها للخطاب املتطرف أو التكفيري أو
الــوهــابــي البعيد عــن املــرجـعـيــة املالكية،
ع ـل ـمــا ب ـ ــأن الـ ـق ــوان ــن الـ ـج ــزائ ــري ــة تـمـنــع
اس ـت ـع ـم ــال املـ ـس ــاج ــد ل ـل ـت ــروي ــج ألف ـك ــار
سياسية بعد تجربة العنف املسلح في
التسعينيات ال ــذي أدى إلــى مقتل قرابة
 200ألف شخص.

استراحة
2067 sudoku

كلمات متقاطعة 2 0 6 7

انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
روبير إلياس ّ نجيم
زوجة الفقيد نهى حنوش
أوالده :ناجي نجيم وعائلته
إيلي نجيم وعائلته
وعائلته
عصام نجيم
ّ
بـنــاتــه :ن ـجــوى أرم ـلــة ن ـقــوال حــنــوش
وعائلتها
مـ ـ ــاي زوج ـ ـ ــة ن ـع ـي ــم س ـم ـع ــان خـلـيــل
وعائلتها
ماجدة نجيم
أشقاؤه :عائلة املرحوم ألبير نجيم
عائلة املرحوم الدكتور فؤاد نجيم
كـلـيــر أرم ـل ــة امل ــرح ــوم فـيـلـيــب نجيم
وأوالدها
العميد املحامي طارق نجيم (رئيس
بلدية دورس) وعائلته
امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس الـ ــدك ـ ـتـ ــور غ ـ ـ ـ ــازي ن ـج ـيــم
وعائلته
شقيقتاه :لــودي زوجــة جــوزف سعد
وعائلتها
نهاد أرملة حبيب ّ
نجار وأوالدها
وأنسباؤهم ينعونه إليكم
املنتقل إلى رحمته تعالى يوم األحد
الواقع فيه  9آب  2015متممًا واجباته
الدينية.
يـ ـحـ ـتـ ـف ــل بـ ــال ـ ـصـ ــاة لـ ـ ــراحـ ـ ــة ن ـف ـســه
الـ ـس ــاع ــة الـ ـخ ــامـ ـس ــة مـ ــن بـ ـع ــد ظـهــر
يــوم الثالثاء  11الـجــاري فــي كنيسة
م ــار أن ـطــون ـيــوس ،بـيــت ش ـبــاب قــرب
مستشفى بيت شباب ،املنت.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون
الكنيسة ابـتـ ً
ـداء من الساعة الحادية
ع ـش ــرة ق ـب ــل ال ـظ ـه ــر وي ـ ــوم األربـ ـع ــاء
 12ال ـجــاري فــي صــالــون كنيسة مار
أنـطــونـيــوس ،بيت شـبــاب اب ـتـ ً
ـداء من
الـســاعــة ال ـحــاديــة عـشــرة قـبــل الظهر
ً
مساء.
لغاية السابعة

◄ مبوب ►

مطلوب
مطلوب كلية
فئة دم A+
للمراجعة االتصال
على الرقم
03/723329
مطلوب ملدرسة أمجاد
الشويفات معلمي لغة
انكليزية ولغة فرنسية
للمرحلتني االبتدائية
واملتوسطة ،لالستعالم،
ت03775213 :

أفقيا

 -1رجل أعمال مصري ُقتل في حادث ّ
سيارة مع األميرة ديانا في فرنسا –  -2عاصمة أوستراليا
– نوع من ّ
الحيات الضخمة تعيش في أفريقيا –  -3أمر فظيع – منخفض باألجنبية – أمر خفي
ال ُيشاع –  -4ملك إنكلترا زمن الحمالت الصليبية لقب بقلب األسد – ماركة صابون –  -5مجاري
ً
ً
املــاء – من أصنام العرب في الجاهلية –  -6صلب أملس ال ينبت فيه شيئا – تطرحني سؤاال
–  -7رزانــة و عظمة – تعب وأعيا – سعى وراء الــرزق ولقمة العيش –  -8هرب من السجن الى
الحرية – بحر – عاصمة آذربيجان –  -9يفسد الطعام ويصبح غير صالح لألكل – بحر داخلي
تركي –  -10أكبر ميناء بحري في القارة األوروبية

عموديًا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

 -1عاصمة أفريقية – عاصمة أوروبية –  -2منخفض في شرقي لبنان على الحدود السورية
بني جبلي املزار والشيخ تجتازه طريق بيروت دمشق –  -3وعاء الخمر – دولة أميركية – أصل
خرباه – ماركة ّ
– ّ -4
سيارات –  -5جبل بركاني في أرمينيا التركية على حدود إيران –  -6نوتة
ّ
موسيقية – فرضك وواجبك – طعم الحنظل –  -7أصل البناء – ماء الغمام يتجمد في الهواء
ً
حبوبا – ِ -8جمال ونــوق – لإلستفهام – أداة شــرط وتوكيد – -9
البارد ويسقط على األرض
زعيم لبنان شمالي اشتهر ببسالته في مقاومة الحكم العثماني –  -10موضع كانت قريش في
ّ
جاهليتها تجتمع فيه للمشاورة

أفقيا

للبيع
مشاهير 2067

حلول الشبكة السابقة

1

 -1الكوميكون –  -2الخندريس –  -3ألبي – قم – را –  -4دورام – لحوم –  -5رميم – يني –  -6يا –
زرافة –  -7انف – بحر – رج –  -8لسع – سويم –  -9ينفر – سافوا –  -10كولومبيا

عموديًا

 -1األدرياتيك –  -2لو مان – نو –  -3كابري – فلفل –  -4وليامز – سرو –  -5مخ – ربع –  -6ينق
– ناح – سب –  -7كدمل – فرساي –  -8ور – حية – وفا –  -9نيرون – ريو –  -10سامية جمال

حل الشبكة 2066

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ّ
مؤلف وروائي أميركي معاصر ُيعتبر بنظر النقاد أحد افضل الكتاب املعروفني في
كل األوقات .من مؤلفاته «نادي قتل النساء» .يعيش في فلوريدا مع عائلته
 = 11+6+10+8+7+2+4نوع سيارة فرنسية ■  = 3+9+1هيكل اإلنسان ■ 11+8+5
= عاصمة سويسرا

حل الشبكة الماضية :نادية الجندي

شقة للبيع
للبيع بداعي السفر ،شقة
مميزة مع مسبح عائلي
 422م 2حارة حريك ت:
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