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لعلى للقوات اŸسسلحة وزير الدفاع الوطني
باسسم الرئيسس بوتفليقة القائد ا أ

ألفريق ڤايد صسالح يشسرف على حفل تقلد ألرتب
وأسسدأء أألوسسمة لضسباط سسام Úوأطارأت
اسسداء وسسام ا÷يشس الشسارة الـ ٣ووسسام اŸشساركة ‘ حربي الشسرق األوسسط

أاشسرف نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الشسعبي ،الفريق أاحمد قايد
لعلى للقوات
صسالح ،أاول أامسس اÿميسس باسسم رئيسس ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة ،القائد ا أ
لوسسمة على عدد من الضسباط
اŸسسلحة ،وزير الدفاع الوطني ،على حفل تقليد الرتب وإاسسداء ا أ
السسام ‘ Úا÷يشس الوطني الشسعبي.

ششمل ا◊فل الذي جرى Ãقر وزارة الدفاع
الوطني ،ترقية عدد من العمداء ا ¤رتبة لواء
وعدد من العقداء إا ¤رتبة عميد.
ك- -م- -ا ” إاسش -داء أاوسش -م -ة ا÷يشش ال -وط -ن -ي
الشش -ع -ب -ي ،أاوسش -م -ة ا’سش -ت -ح -ق -اق ال -عسش -ك -ري
وأاوسش -م -ة الشش -رف ا› ¤م-وع-ة م-ن الضش-ب-اط
واŸسشتخدم ÚاŸدني Úالششبيه.Ú
و” بهذه اŸناسشبة أايضشا ،وأ’ول مرة ،إاسشداء
وسش -ام ا÷يشش ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي الشش-ارة ال-ث-ال-ث-ة
وكذا وسشام مششاركة ا÷يشش الوطني الششعبي ‘
حربي الششرق ا’وسشط  1967و.1973
وبهذه اŸناسشبة ،أالقى الفريق قايد صشالح
كلمة أاعرب من خÓلها عن “نيه بأان تكون
هذه الÎقيات والتكرÁات «ﬁفزا آاخرا لبذل
م -زي-د م-ن ا÷ه-ود وال-تضش-ح-ي-ات خ-دم-ة أ’م-ن
واسشتقرار بÓدنا ووفاءا لششهدائنا ا’برار».
 ...الÎقيات حافز Ÿواصشلة العمل على
درب عصشرنة وتطوير ا÷يشش
أاعرب نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسش
أاركان ا÷يشش الوطني الششعبي ،الفريق أاحمد
ق -اي -د صش-ال-ح ،أامسش ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة ع-ن
أامله ‘ ان تكون الÎقيات التي ششملت عددا
من الضشباط السشام Úحافزا على ا’سشتمرار
‘ ال- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى درب ال- -عصش- -رن- -ة ومشش- -وار
ال -ت-ح-ديث وال-ت-ط-وي-ر ال-ذي ت-ع-رف-ه اŸؤوسشسش-ة
العسشكرية.
وقال الفريق قايد صشالح خÓل كلمة أالقاها
Ãناسشبة إاششرافه على حفل تقليد الرتب ،باسشم
رئ -يسش ا÷م -ه -وري -ة ،ال -ق-ائ-د اأ’ع-ل-ى ل-ل-ق-وات
اŸسشلحة ،وزير الدفاع الوطني ،عبد العزيز
بوتفليقة « :يسشعد ‘ Êهذا اŸقام الطيب

وأامام هذا ا÷مع الكر ،Ëأان أاششرف رسشميا
باسشم فخامة رئيسش ا÷مهورية ،القائد اأ’على
ل-ل-ق-وات اŸسش-ل-ح-ة ،وزي-ر ال-دف-اع ال-وط-ني‘ ،
رحاب مقر وزارة الدفاع الوطني ،على مراسشم
تقليد الرتب وإاسشداء اأ’وسشمة».
وأاضش- -اف ن -ائب وزي -ر ال -دف -اع ال -وط -ن -ي أان
ا◊فل يعت« Èمناسشبة كرÁة أاغتنمها أ’بلغكم
تها ÊوتÈيكات فخامة الرئيسش ،راجيا للجميع
بأان تكون هذه الÎقيات وهذه التكرÁات التي
ن -ل -ت -م -وه -ا ع -ن ج -دارة واسش -ت -ح -ق -اق ،دواف -ع
وﬁف -زات أاخ -رى ت -ب -عث ف -ي-ك-م ع-زائ-م أاق-وى
وهمم عالية على مواصشلة درب العمل اŸثمر
الذي يكفل ÷يششنا بكافة مكوناته مواصشلة
ق -ط -ع أاشش -واط ال -عصش -رن -ة ومشش -وار ال-ت-ح-ديث
وال- -ت -ط -وي -ر واك -تسش -اب م -وج -ب -ات ا÷اه -زي -ة

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ١٢٦ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(٠٢١)٦٠.٧٠.٣٥:

(021) 60.70.40

ال -رف -ي -ع-ة وال-دائ-م-ة ،خ-دم-ة ◊اضش-ر ا÷زائ-ر
وضش -م -ان -ا Ÿسش -ت -ق -ب -ل -ه -ا ووف -اءا م -ن-ا ج-م-ي-ع-ا
لتضشحيات الششهداء اأ’برار ،وإاخÓصشا للعهد
الذي قطعناه أامام الله وأامام ششعبنا».
«وب -ه -ذه اŸن -اسش -ب -ة ال -ط-ي-ب-ة ال-ت-ي ت-ت-زام-ن
واح-ت-ف-ال بÓ-دن-ا ب-ال-ذك-رى ال-ث-ال-ثة واÿمسشÚ
’سشÎج -اع ا’سش -ت -ق Ó-ل والسش -ي -ادة ال -وط -ن-ي-ة،
واح- -ي- -اء شش -ع -ب -ن -ا اŸسش -ل -م لشش -ع -ائ -ر رمضش -ان
ال -فضش -ي -ل - ،يسش -ت -ط -رد رئ -يسش أارك-ان ا÷يشش
الوطني الششعبي  -يطيب ‹ أان أاتقدم لكم
ج-م-ي-ع-ا ،وم-ن خÓ-ل-ك-م ا ¤ك-اف-ة مسش-ت-خ-دمي
ا÷يشش الوطني الششعبي ،بأاحر التها Êوأاصشدق
اأ’م -ا Êراج -ي -ا ÷يشش -ن -ا اŸزي -د م-ن ال-ت-ط-ور
والرقي ولبÓدنا وافر اأ’من وا’سشتقرار ،والله
اŸسشتعان.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم أتصسل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ 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
 ١شسارع 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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Ãناسسبة العيد الوطني لبÓده

الرئيسس بوتفليقة يهنئ نظÒه البيÓروسسي
ب - - - - - - - - -عث رئ - - - - - - - - -يسس
ا÷م-ه-وري-ة ،ع-ب-د العزيز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-رق-ي-ة ت-هنئة
ا ¤ن -ظÒه ال-ب-يÓ-روسس-ي،
األ- -كسس -ن -در ل -وك -اشس -ن -ك -و،
Ãن-اسس-ب-ة ال-ع-ي-د ال-وط-ن-ي
ل- -بÓ- -ده ،ج -دد ل -ه ف -ي -ه -ا
ح-رصس-ه ع-ل-ى ال-ع-مل معه
لتعزيز عÓقات الصسداقة
والتعاون التي تربط بÚ
البلدين.
وجاء ‘ برقية الرئيسس
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة« :ي -ط-يب ‹
وج -م -ه -وري -ة ب-يÓ-روسس-ي-ا
–ت-ف-ل ب-ع-ي-ده-ا الوطني،
اأن اأت -وج -ه اإل -ي -ك -م ب-اإسس-م
ا÷زائ-ر شس-ع-ب-ا وح-ك-وم-ة

واأصسالة عن نفسسي ،باأحر
ال- - -ت- - -ه- - -ا Êمشس - -ف - -وع - -ة
ب-ت-م-ن-ي-ات-ي ل-ك-م ب-الصس-حة
وال -ه-ن-اء وب-اإط-راد ال-رق-ي
وا’زده- - - - - - -ار لشس- - - - - - -عب
بيÓروسسيا».
واأضس- - - - - - -اف رئ - - - - - -يسس
ا÷م- - -ه- - -وري- - -ة ق - -ائ :Ó- -
«واأغ -ت-ن-م ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة
السس- -ع- -ي- -دة ’أج- -دد ل- -ك -م
حرصسي على العمل معكم
ع- -ل- -ى ت- -ع -زي -ز ع Ó-ق -ات
الصس-داق-ة وال-ت-ع-اون ال-ت-ي
ت- -رب- -ط ب- -ل- -دي- -ن- -ا ب -غ -ي -ة
ا’رتقاء بها ا ¤اŸسستوى
ال -ذي ي -ل -ي -ق ب -ت -ط -ل -ع-ات
شسعبينا الصسديق.»Ú

متابعة لتنفيذ برنامج رئيسس ا÷مهورية

سسÓل يدشسن ويعاين مشساريع بالعاصسمة ‘ عيد ا’سستقÓل
لول ،ع-ب-د اŸالك
ي -ق -وم ال -ي -وم ،ال-وزي-ر ا أ
سس Ó-ل ،ب -زي -ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د ع-ل-ى مسس-ت-وى
ولي-ة ا÷زائ-ر ،سس-ي-ق-ف خÓ-ل-ه-ا ع-ل-ى م-دى
تقدم ورشسات إا‚از عديد اŸشساريع ،وسسيضسع
أاخرى حيز التنفيذ ،ما سسيعطي دفعا إاضسافيا
Ÿسساعي –سس Úوتغي Òوجه العاصسمة.

حمزة ﬁصصول

زي -ارة اŸسس -ؤوول اأ’ول ع -ن ا÷ه -از ال-ت-ن-ف-ي-ذي،
تدخل ‘ إاطار تطبيق برنامج رئيسس ا÷مهورية،
وتسسمح باŸعاينة اŸيدانية Ÿا –قق على اأ’رضس،
م -ا إاع -ط -اء ت -ع -ل -ي -م-ات وت-وج-ي-ه-ات ج-دي-دة قصس-د
Œسسيد اıطط الضسخم الذي رصسدته ا◊كومة
ال -ع -ام اŸاضس-ي ل-عصس-رن-ة ال-ع-اصس-م-ة ،وخصسصست ل-ه
قيمة مالية ناهزت الـ 2مليار دو’ر.
وسسÒافق وفد وزاري هام ،عبد اŸالك سسÓل،

‘ الزيارة التي تخصس قطاعات النقل ،السسياحة،
التعليم العا‹ واŸوارد اŸائية ،وسستسستهل بوضسع
سس -اح -ة «اŸق-اوم-ة» Ãح-اذاة م-ي-ن-اء ا÷زائ-ر ح-ي-ز
اÿدم -ة ،وال -ت -ي ل -ه -ا د’ل -ة ت -اري -خ-ي-ة خ-اصس-ة وأان
تدشسينها يأاتي عشسية ا’حتفال بالذكرى  53لنيل
ا’سستقÓل.
وسس -ي-ت-ج-ه ب-ع-د ذلك إا ¤اŸن-ط-ق-ة الصس-ن-اع-ي-ة
برويبة ،أاين سسيتفقد وحدة «أاشس بي تكنولوجي»
لصس-ن-اع-ة ال-ب-ط-اق-ات اŸغ-ن-اطيسسية.وسسيعرج سسÓل
بعدها ،على وادي ا◊راشس الذي يعرف أاشسغال
تهيئة وإاعادة اعتبار ،أاين سسيدشسن  3مسسابح.
وسسيشسرف الوزير اأ’ول ،على الدخول الرسسمي،
ÿط اŸيÎو الرابط ب Úا◊راشس وحي البدر،
بعدما شسرع ‘ اŸرحلة التجريبية ‘ اأ’يام القليلة
اŸاضسية.
وببلدية القبة ودائما ‘ قطاع النقل ،سسيدشسن

سسÓل ،مدرسسة تعليم السسياقة ،التي أانشسأات بغرضس
منح شسهادات اأ’هلية لسسائقي الوزن الثقيل .و‘
ق -ط-اع ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ ،ي-تضس-م-ن ب-رن-ام-ج ال-زي-ارة،
ت -دشس Úك -ل -ي -ت-ي ا◊ق-وق وال-طب ،ب-ك-ل م-ن سس-ع-ي-د
حمدين وبن عكنون.
وسسيعطي الوزير اأ’ول ،حسسب برنامج الزيارة،
إاشس -ارة دخ -ول م -ل -عب  05ج-وي-ل-ي-ة اأ’وŸب-ي ،حيز
اÿدمة ›ددا بعد أاشسغال الÎميم والتهيئة التي
عرفها ‘ السسنت Úاأ’خÒت ،Úحيث سسيكون جاهزا
’حتضسان اŸقابÓت ابتداء من اŸوسسم الكروي
الداخل.
وسس -ي -دشس -ن سس Ó-ل ،سس -د ال -دوي -رة ،ال-ذي ي-ع-تÈ
مشسروع اسسÎاتيجيا سسيحل مشسكلة التزود باŸاء
الشسروب لبلديات غرب العاصسمة ،وتختتم الزيارة
بإاطÓق خدمة اŸدرسسة العليا للفندقة واإ’طعام
بع Úالبنيان.

طلعي يسستقبل سسف Òكوريا با÷زائر

تباحثا سسبل التعاون ب Úالبلدين وا’سستثمارات الكورية ‘ قطاع النقل
اسستقبل وزير النقل بوجمعة طلعي Ãقره اأمسس ا’أول ،سسف Òجمهورية كوريا با÷زائر بارك
سسانغ ج ،Úحيث تناو’ وضسعية التعاون ب Úا÷زائر وكوريا ‘ قطاع النقل ،كما “حور اللقاء
حول سسبل التعاون ب Úالبلدين وا’سستثمارات الكورية ‘ القطاع با÷زائر ،حيث اأعرب طلعي عن
اسستعداده التام لتشسجيع ا’سستثمارات الكورية ‘ ا÷زائر .حسسب ما جاء ‘ بيان للوزارة تسسلمت
جريدة»الشسعب» نسسخة منه.

ويسستقبل سسف Òتركيا با÷زائر

اسستقبل وزير النقل بوجمعة طلعي Ãقره اأمسس ا’أول ،سسف Òتركيا با÷زائر عدنان
قسسيسسي ،حيث تباحث الطرفان وضسعية التعاون ب Úالبلدين ‘ قطاع النقل وسسبل تطويرها،
كما ع Èالطرفان عن ارتياحهما للعÓقات الثنائية ‘ ›ال النقل وضسرورة تدعيمها.

لدى اسستقباله سسفÒ
جمهورية كوريا با÷زائر

بوسسماحة :تطرقنا لكيفية
دعم التعاون اŸشسÎك
اسس - -ت - -ق - -ب - -ل رئ - -يسس ÷ن- -ة الشس- -ؤوون
اÿارجية والتعاون وا÷الية باÛلسس
’ول ،سس-فÒ
الشس -ع -ب -ي ال -وط-ن-ي ،أامسس ا أ
جمهورية كوريا با÷زائر بارك سسانغ
ج ،Úح -يث ك -انت ال -عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة
ﬁور هذا اللقاء ،حسسب ما جاء ‘
بيان للمجلسس الشسعبي الوطني تسسلمت
جريدة «الشسعب» نسسخة منه.
وأاضساف ذات البيان ،أان اللقاء كان
مناسسبة للتطرق إا ¤كيفية دعم التعاون
اŸشسÎك’ ،سس- -ي- -م- -ا ع- -ل- -ى الصس- -ع- -ي -د
الŸÈا Êوالتأاكيد على ضسرورة تنويع
أاشس -ك -ال ال -ت -ع -اون ل -يشس -م -ل م-زي-دا م-ن
اÛا’ت ،وم- -ن ج- -ه- -ة أاخ -رى ،شس -ك -ل
اللقاء فرصسة للتذك Òبتطابق وجهات
ن -ظ -ر ال-ب-ل-دي-ن ب-خصس-وصس ال-ع-دي-د م-ن
اŸسس- -ائ -ل اŸط -روح -ة ع -ل -ى السس -اح -ة
الدولية.
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سسÓل يسستقبل رئيسس «اŸينوسسما» مو‚ي حمدي

لول ع -ب -د
اسس- -ت- -ق- -ب- -ل ال -وزي -ر ا أ
اŸالك سسÓ- - -ل أاول أامسس اÿم - -يسس
ب -ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة رئ-يسس ب-ع-ث-ة
ل· اŸت -ح -دة اŸد›ة م -ت -ع-ددة
ا أ
لبعاد لتحقيق السستقرار ‘ ما‹
ا أ
(اŸينوسسما) مو‚ي حمدي حسسبما
لول.
أافاد به بيان Ÿصسالح الوزير ا أ
و“ح-ور ال-ل-ق-اء ح-ول «ت-ن-ف-ي-ذ ات-ف-اق
السسÓم و اŸصسا◊ة Ãا‹ اŸنبثق عن
مسس- -ار ا÷زائ- -ر وال- -ذي وق- -عت ع- -ل -ي -ه
’و‘ ¤
’حرف ا أ
’طراف اŸشساركة با أ
اأ
ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة و اسس-ت-ك-م-ل ت-وق-يعه
بباماكو».

وبهذه اŸناسسبة وصسف السسيد مو‚ي
التعاون ب Úا÷زائر و بعثة اŸينوسسما
ب»ا◊اسس - -م» م- -ع- -رب- -ا ع- -ن ارت- -ي- -اح- -ه
’من على الÓئحة
ل»مصسادقة ›لسس ا أ
 2227التي “دد من عهدة اŸينوسسما
إا ¤غ- -اي -ة  30ج -وان  2016وه-و ق-رار
ي- -ع- -كسس إارادة اÛت -م -ع ال -دو‹ ع -ل -ى
م -واصس -ل -ة دع -م ج -ه -ود ا’سس -ت -ق -رار ‘
ما‹».
’ول
وم - -ن ج - -ه - -ت - -ه ذك - -ر ال - -وزي- -ر ا أ
بـ»اسستعداد ا÷زائر Ÿواصسلة العمل من
’م-ن وا’سس-ت-ق-رار
أاج -ل ضس -م -ان ع-ودة ا أ
بشسكل عاجل ‘ اŸنطقة».

اسس -ت -ق-ب-ل وزي-ر ال-دول-ة وزي-ر الشس-ؤوون
اÿارج- -ي- -ة وال- -ت- -ع- -اون ال- -دو‹ رم -ط -ان
ل -ع -م -ام -رة  ،أامسس ،ب -ا÷زائ -ر ال -ع-اصس-م-ة
·Ó
Óم Úال- -ع- -ام ل - -أ
اŸم - -ث- -ل اÿاصس ل - -أ
اŸتحدة Ãا‹ ورئيسس بعثة اŸينوسسما
م -و‚ي ح -م -دي ،حسس -ب -م-ا اأف-اد ب-ه ب-ي-ان
لوزارة الشسؤوون اÿارجية.
و“يز اللقاء الذي جرى بعد Œديد
عهدة اŸينوسسما من خÓل الÓئحة 2277
(Û )2015لسس ا’من ا’‡ي بـ»تبادل
اŸع -ل -وم -ات وال -رؤوى ح-ول ت-ن-ف-ي-ذ ات-ف-اق
السسÓ- -م واŸصس- -ا◊ة Ãا‹ اŸب- -ث- -ق ع -ن
مسسار ا÷زائر الذي أاصسبح قاب Óللتنفيذ
بعد اسستكمال عملية توقيعه ‘  20جوان
اŸنصسرم بباماكو» حسسب نفسس البيان.
واسس- - -ت- - -ن- - -ادا ا ¤ذات اŸصس - -در ف - -ان
ا÷زائر بصسفتها اŸشسرفة على الوسساطة
و رئيسسة ÷نة اŸتابعة «قد طورت مع

ب -ع -ث -ة م -ي -ن-وسس-م-ا عÓ-ق-ات ع-م-ل م-ت-ي-ن-ة
ومثمرة».
وŒدر ا’شسارة ا ¤أان السسيد مو‚ي
حمدي كان يشسغل منصسب وزير الشسؤوون
اÿارجية التونسسي سسابقا.

لعمامرة يسستقبل مو‚ي حمدي

ا÷زائر تدين «بشسدة» الهجوم اإ’رهابي
ضسد بعثة «اŸينوسسما» شسمال ما‹

تعرب عن إارتياحها لعودة العÓقات
الدبلوماسسية ب Úكوبا والو’يات اŸتحدة

أاكد الناطق باسسم وزارة الشسؤوون اÿارجية عبد العزيز
ب -ن ع -ل -ي الشس -ري -ف أان ا÷زائ -ر ت -دي -ن «بشس -دة» ال-ه-ج-وم
ا’رهابي الذي اسستهدف ،أاول أامسس ،بتمبوكتو شسمال ما‹
’ب-ع-اد
’· اŸت -ح -دة اŸد›ة م -ت -ع-ددة ا أ
ق -وات ب -ع -ث -ة ا أ
لتحقيق ا’سستقرار ‘ ما‹ (اŸينوسسما) ‘ .تصسريح لوأاج
أاكد الناطق باسسم وزارة الشسؤوون اÿارجية قائ« Óنحن
ندين بشسدة ا’عتداء ا÷بان الذي اسستهدف أاول أامسس
’· اŸتحدة
Ãنطقة “بوكتو شسمال ما‹ قوات بعثة ا أ
’بعاد لتحقيق ا’سستقرار ‘ ما‹ (اŸينوسسما)
متعددة ا أ
والذي خلف قتلى وجرحى من ب Úجنود حفظ السسÓم
من بوركينا فاسسو».
وأاضس-اف ق-ائ« Ó-ن-ح-ن م-تضس-ام-ن-ون م-ع ب-ورك-ي-ن-ا ف-اسس-و
واŸسسÒين وكل موظفي بعثة اŸينوسسما و‚دد رفضسنا
’رهابي.»Ú
Óرهاب و ا إ
وادانتنا ل إ
واسسÎسسل قائ Óأان هذه الهجمات «إا‰ا تع Èعن يأاسس
منفذيها و اıطط Úلها لعلمهم بأانهم ﬁاصسرون أامام
عزم كل تشسكيÓت شسعب ما‹ على بناء السسÓم وا’لتزام
’خوة و اŸصسا◊ة».
بثبات على مسسار ا أ
Óشس -ارة ل -ق -ي خ -مسس -ة ع -ن-اصس-ر م-ن ال-ق-ب-ع-ات ال-زرق
ل -إ
مصسرعهم أامسس اÿميسس ما ب“ Úبوكتو و غوندام خÓل
هجوم شسنه إارهابيون ‘ ح Úأاصسيب تسسعة جنود من
بروكينا فاسسو بجروح.

أاع- -ربت ا÷زائ- -ر ع- -ن إارت- -ي -اح -ه -ا ل -ع -ودة ال -ع Ó-ق -ات
’مريكية إا¤
الدبلوماسسية ب Úكوبا والو’يات اŸتحدة ا أ
طبيعتها بعد قطيعة دامت أاك Ìمن نصسف قرن معتÈة أان
’مر يتعلق بـ»فرحة جديدة» تبشسر بـ»مسستقبل أافضسل»
اأ
حسس- -ب- -م- -ا أاك- -ده ،أامسس ،ال- -ن- -اط- -ق ب- -إاسس -م وزارة الشس -ؤوون
اÿارجية عبد العزيز بن علي الشسريف.
وأاوضسح السسيد بن علي الشسريف ‘ تصسريح لوأاج أان
«ع -ودة ال -ع Ó-ق -ات ال -دب -ل -وم -اسس -ي -ة ب Úك-وب-ا و ال-و’ي-ات
اŸت -ح-دة إا ¤ط-ب-ي-ع-ت-ه-ا خÓ-ل شس-ه-ر ج-وي-ل-ي-ة  2015بعد
قطيعة دامت أاك Ìمن نصسف قرن و فتح بعثات دبلوماسسية
بالعاصسمت Úتعد فرحة جديدة تبشسر Ãسستقبل أافضسل
ليسس للشسعب Úالكوبي واأ’مريكي فحسسب وإا‰ا لكافة شسعوب
اŸن -ط -ق -ة و ال -ع -ا ⁄أاج-م-ع» .وأاضس-اف ق-ائ« Ó-إان-ن-ا إاذ ن-ه-ن-ئ
ا◊كومت Úاأ’مريكية و الكوبية على هذا اإ’‚از نعرب عن
أاملنا ‘ أان تكون هذه اÿطوة التي ” قطعها ‘ سسبيل
التقارب متبوعة Ãبادرات أاخرى ’ سسيما رفع ا◊صسار على
كوبا الذي من شسأانه أان يسستكمل هذا اŸسسار و يكرسس تطبيع
العÓقات ب Úهذين البلدين ا÷ارين».
وك -ان ال -رئ -يسس اأ’م-ري-ك-ي ب-اراك أاوب-ام-ا ق-د أاع-ل-ن أامسس
اأ’رب -ع -اء ع -ن ع -ودة ال-عÓ-ق-ات ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة ب Úال-و’ي-ات
اŸتحدة و كوبا إا ¤طبيعتها رسسميا بعد نصسف قرن من
التوترات الناجمة عن ا◊رب الباردة مشسÒا إا ¤فتح «عهد
جديد» .وقد ” قطع العÓقات الدبلوماسسية منذ 1961
بقرار من الرئيسس اأ’مريكي جون أاف كيندي.

وجاء هذا القرار على خلفية تقارب «ثوار كاسسÎو» من
اإ’–اد السسوفياتي و حجز اأ’مÓك اأ’مريكية.

 ..وتدين بقوة العدوان اإ’رهابي على
اŸواقع اأ’منية Ãنطقة بسسيناء
أادانت ا÷زائر ،على لسسان الناطق الرسسمي باسسم وزارة
الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة ،ع -ب-د ال-ع-زي-ز ب-ن ع-ل-ي الشس-ري-ف ،ب-ق-وة
الهجمات اإ’رهابية التي تعرضست لها مواقع أامنية ‘ سسيناء
اŸصسرية اأ’ربعاء وراح ضسحيتها العديد من رجال اأ’من
وا÷نود ،مؤوكدة تضسامنها مع مصسر شسعبا وحكومة .وقال
عبد العزيز بن علي الشسريف ‘ تصسريح لواج ،أاول أامسس ،أان
«ال -ه-ج-م-ات اŸت-زام-ن-ة ال-ت-ي ت-ع-رضست ل-ه-ا اŸواق-ع اأ’م-ن-ي-ة
ونقاط التفتيشس ‘ شسمال سسيناء والتي سسقط فيها العديد
من ا÷نود ورجال اأ’من ،أاعمال إارهابية جبانة ندينها بكل
ما أاوتينا من قوة».
«كما نعت - Èيضسيف نفسس اŸصسدر  -أانه مهما زاد تكالب
اإ’ره -اب -ي Úوم -ه -م -ا ب -ل -غت أاع -م -ال -ه -م اإ’ج -رام-ي-ة شس-ن-اع-ة
وتصسعيدا ،فإانه ’ Áكنهم النيل من صسمود الشسعب اŸصسري
الشسقيق ومن عزÁة قواته اأ’منية التي تبقى عصسية على
اإ’رهاب والتي “لك القدرة واإ’Áان على دحره» .وخلصس
ال -ن -اط -ق ال -رسس -م -ي ا ¤أان ا÷زائ-ر»ال-ت-ي ع-انت م-ن ويÓ-ت
اإ’رهاب اأ’عمى ،تؤوكد تضسامنها ا’أخوي مع مصسر حكومة
وشسعبا وŒدد نداءها من أاجل تضسافر كل ا÷هود العربية
والدولية Ÿكافحة اإ’رهاب ووضسع حد لتداعياته اÿطÒة
على اأ’من والسسلم ‘ ﬂتلف بلدان العا.»⁄

ضضي ـ ـف
الشضعب

»æWh

السسبت  ٠٤جويلية  ٢٠١٥م
الموافق لـ  ١٧رمضسان  ١٤٣٦هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الذكـ ـ ـ ـ ـرى الـ  ٥٣لعيـ ـ ـ ـ ـ ـدي ا’سضتقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓل والشضبـ ـ ـ ـ ـاب

 53سشنة مرت على اسشتعادة السشيادة الوطنيةﬁ ،طة تقييم وتقو Ëواسشتذكار إا‚ازات ومكاسشب
ا÷زائر اŸسشتقلة«.الششعب”” تقف عند هذه اÙطة ،من خÓل ﬁاورة وزير اÛاهدين السشابق ﬁمد
الششريف عباسس ،حول مواضشيع لها عÓقة با’سشتقÓل ،الذي جاء بعد ﬂاضس نضشا‹ طويل.

دشايبـــقـن السشابــــق
عبـ
ﬁيمـــ
ﬁمــــد الششر
هلس
Ûان ا
رااهدي
فـــعاباسسسس وززييرــاــÛ
فري
دـالشش

بيان  ١نوفم Èحدد أاهداف الثورة ومؤو“ر الصضومام تنظيمها
^ أاولويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة السضياسض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى العسضك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري حسضم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ‘ الوثيق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة التاريخي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ق - -ال اÛاه - -د ووزي - -ر اÛاه - -دي - -ن السش - -اب - -ق ﬁم- -د
الششريف عباسس ،لدى اسشتضشافته ‘ ””ضشيف الششعب”” ،بأان
’ولوية للسشياسشي على العسشكري أاقرها بيان الفا— من
””ا أ
’خÒ
ن- -وف -م Èوحسش -م ف -ي -ه -ا م -ن -ذ ال -ب -داي -ة”” ،واصش -ف -ا ا أ
Ãشش-روع ›ت-م-ع ،ف-ي-م-ا أاضش-ف-ى م-ؤو“ر الصش-وم-ام ال-لمسشة
التنظيمية على العمل الثوري.

فريال بوششوية
تصشويز :عباسس تيلوة
رغم أانه لطاŸا –فظ على ا’لتقاء بوسسائل اإ’عÓم وتخصسيصس
مقابÓت ،إا’ أانه اسستثنى ““الشسعب““ وأابى إا’ أان يفتح قلبه على
صسفحاتها ،متطرقا إا ¤كل اŸواضسيع مهما كانت بأاريحية كبÒة،
معلنا أانها بداية جديدة لتعامله مع اإ’عÓم.
ويÈر ﬁمد الشسريف عباسس وزير اÛاهدين السسابق والعضسو
القيادي ‘ حزب التجمع الوطني الدÁقراطي ،تغي Òموقفه ‘
ه -ذا السس -ي -اق ب -ك -ون ““اŸسس -اه-م-ة ق-د تسس-اه-م ‘ إاذك-اء ال-ذاك-رة
للمواطن والشسباب ا÷امعي’ Úسسيما ‘ قسسم التاريخ ،ولعل ميزة
الصسحف اŸكتوبة أانها أارشسيف قائم ‘ حد ذاته““.
وبلغة صسريحة جداً ،قال من من« Èضسيف الشسعب» ““أاحتفظ بصسفة
دائمة على مثل اللقاءات (ا’عÓمية) لعدة أاسسباب ،لكن مناسسبة
اÿامسس جويلية الذكرى اŸزدوجة للثورة التحريرية اÛيدة
وعيد الشسباب وتوجيه الدعوة إا‹ من طرف يومية ““الشسعب““ التي
أاعتز بها شسخصسيا ’ ،ترد وقررت أان تكون بداية لسسلسسلة لقاءات
مع اإ’عÓم عموما وا÷رائد –ديدا كونها Ãثابة أارشسيف’ ،فتا
إا ¤أان ““ال -زخ -م أاخ -ذت -ه وسس -ائ -ل اإ’ع Ó-م ال -ث-ق-ي-ل-ة أاي السس-م-ع-ي-ة
البصسرية ،حيث يسسجل تهافتا كبÒا عليها ،رغم أانها تنقل حقيقة
م -ا ي -ق -ال ع Èاأ’سس -ت -ودي-و ،ل-ك-ن اŸشس-اه-د ’ Áك-ن-ه ا’ح-ت-ف-اظ
بنسسخة ،على عكسس ا÷ريدة ،التي تصسبح مرجعا للكتاب ’حقا،
على عكسس اŸادة اإ’عÓمية السسمعية البصسرية التي ’ Áكن
اعتمادها كمرجع.
ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري -ري -ة اÛي -دة ،ك -ت-اب-ة ال-ت-اري-خ ،وك-ل اŸواضس-ي-ع
واإ’شس -ك -ال -ي -ات ال -ت -ي ” ط -رح -ه -ا ‘ حضس-ور وزي-ر اÛاه-دي-ن
السسابق ‘ ،تقديره ““جزء ’ يتجزأا من الكل ‡ث ‘ Óالثورة
ال- -ت -ح -ري -ري -ة ،ال -ت -ي ك -انت دون م -ن -ازع ث -ورة ال -ق -رن ،و’ Áك -ن
اختصسارها ‘ مناسسبة أاو ذكرى واحدة و’ ‘ مقا’ت و’ ‘
سس -لسس -ل -ة““ ،مضس -ي -ف -ا ““اŸسس -اه -م -ة ق-د تسس-اه-م ‘ إاذك-اء ال-ذاك-رة
للمواطن والشسباب ا÷امعي ‘ Úقسسم التاريخ لعلهم يسستفيدون““.
ومباشسرة بعد ذلك ،تطرق ﬁمد الشسريف عباسس إا ¤إاشسكالية
عميقة وهامة لطاŸا طرحت بحدةŸ““ ،اذا اأ’ولوية للسسياسسي
على العسسكري؟““’ ،فتا إا ¤أانها نابعة من بيان أاول
نوفم.È
و‘ سسياق –ليله للمسسأالة أافاد عباسس‘« ،
ا◊ق-ي-ق-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م ال-عسس-ك-ري ،ت-ن-ظ-ي-م
جيشس ،وهو ا÷ناح العسسكري لتنظيم
سس- -ي- -اسس -ي وه -و اأ’صس -ل ،وب -ي -ان أاول
ن -وف-م Èواضس-ح ،ال-ه-ي-ئ-ة السس-ي-اسس-ي-ة

التي وضسعته حددت دوافع الثورة ،وÃاذا تلتزم للخصسم الذي
تفتح معه مواجهة مسسلحة““.
و ⁄يفوت اŸناسسبة للتأاكيد بأان بيان الفا— نوفم““ Èمشسروع
›ت -م -ع ،رغ -م أان -ه ب -ي -ان ﬂتصس -ر ك-ت-ب-ه أاشس-خ-اصس ي-ع-دون ع-ل-ى
اأ’صسابع ،التزموا من خÓله بتقد Ëأارواحهم للشسعب ،لكن الهدف
كان الوصسول إا ¤اسسÎجاع السسيادة الوطنية والعمل على إاعادة
الدولة ا÷زائرية““ ،وبرأاي ذات اŸتحدث ،فإان ““هناك من يثÒون
اŸشسكل ،رغم أان اأ’مر واضسح وﬁسسوم منذ البداية ،ا◊ركة
السسياسسية ‡ثلة ‘ جبهة التحرير الوطني ،تسسمية –مل
د’’ت كبÒة ،رغم أانه كان باإ’مكان اختيار اسسم
آاخر““.
وفتح اÛاهد ﬁمد الشسريف عباسس Ãناسسبة
تطرقه إا ¤تفاصسيل كانت ﬁور دراسسات معمقة،
قوسسا ليوضسح نقطة أاخرى ’ تقل أاهمية مطروحة

ه -ي اأ’خ -رى ب -ح -دة ،وي -ت -ع -ل -ق اأ’م -ر ب-ع-دم اه-ت-م-ام اŸواط-نÚ
باأ’حزاب ،واأ’مر له تÈيراته  -حسسبه  -أ’ن ““بعضس الناسس
واŸواطن ’ Úيهتمون بالتشسكيÓت السسياسسية و’ هم مهتمون
ب -ا’ن -خ -راط ف -ي -ه-ا ،وه-ي مسس-أال-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة وث-اب-ت-ة ،أ’ن الشس-عب
ا÷زائري لن يفتقد اأ’حزاب و’ ا◊ركات السسياسسية وإا‰ا افتقد
الدولة إابان ا’سستعمار ،دولة وطنية –كمه““.
وعاد باŸناسسبة إا ¤مؤو“ر الصسومام رافعا اللبسس عن نقاط
جوهرية أالقت بظÓلها ’حقا ،ومن ب Úالقراءات التي قدمت أانه
كان انقÓبا على بيان الفا— نوفم،Èأامر غ Òصسحيح “اماً،
““ا◊قيقة وما عشسناه ،أان البيان حدد كل اŸبادئ واأ’هداف
وفصسل فيها ،لكن كان ’ بد أان يتبع با÷انب التنظيمي وكان
م-ؤو“ر الصس-وم-ام م-ن ق-ام Ãه-م-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م ال-ت-ي شس-م-لت وسس-ائ-ل
الكفاح ،و ⁄يغ ‘ ÒاŸبادئ و’ اأ’هداف و’ ا’Œاه ،وتشسكلت
‘ بداية الثورة أافواج مسسلحة ‘ ،السسÓح التقليدي بتدريب

خفيف ،وتكونت وحدات قتالية بوهران وÃنطقه القبائل ،و⁄
تكن تخضسع إا ¤تنظيم دقيق كالفيلق والكتيبة““.
ومؤو“ر ““الصسومام““ وفق ذات اŸتحدث ،نظم ا÷يشس ،واسستنادا
له فان التسسمية جاءت ’حقا ،أاي بعد تاريخ انعقاده  ٢٠أاوت
 ،١9٥٦وقد أاوكلت مهمة تبليغ قراراته إا ¤الو’ية ا’و ¤إا¤
القائد عمÒوشس ،وكلف زيغود يوسسف باŸهمة بعد اسستشسهاده،
وق-د ح-م-ل تسس-م-ي-ة م-ؤو“ر ““ن-ظ-را ل-ل-خ-ط-ة ال-ن-ظ-ام-ي-ة اÙكمة،
ونظرا ’تخاذ قرار تعبئة الشسعب من قبل الهيئات اŸشساركة،
ويتعلق اأ’مر با’–اد العام للعمال ا÷زائري Úوا–اد الطلبة
وا–اد التجار وا–اد النسساء وكذا الهÓل اأ’حمر““.
وخلصس إا ¤القول ““بيان أاول نوفم Èحدد اŸبادئ واأ’هداف،
الكفاح اŸسسلح إا ¤ح ÚاسسÎجاع السسيادة الوطنية ،أاما مؤو“ر
الصسومام ،فقد نظم الثورة وا÷يشس والوحدات والشسعب ،فيما
تأاسسسست ’حقا ÷نة التنسسيق والتنفيذ.

ا’ختــــــÓف بـــــ Úقــــادة الثــــــورة مدعــــــاة للبحـــــث عــــــن ا◊قيقـــــــــة

تباين اآ’راء مسضأالة إايجابية والغوصص ‘ اأ’دلة أاولوية
اسشتبعد اÛاهد ﬁمد ششريف عباسس وزير اÛاهدين السشابق أاطروحة تأاث ÒاختÓفات آاراء القادة الثوري Úعلى كتابة تاريخ الثورة
التحريرية بعد مرور  53سشنة على ا’سشتقÓل ،حيث تواصشل ا÷زائر مششوار التأاريخ Ÿسشارها النضشا‹ أاثناء فÎة الكفاح اŸسشلح،
’دلة والÈاه.Ú
’راء مسشأالة إايجابية –تم إاعطاء ا أ
مؤوكدا أان ا’ختÓف مدعاة للبحث عن ا◊قيقة وتباين ا آ

جÓل بوطي

اعت ÈاÛاهد ﬁمد شسريف عباسس من من Èضسيف ““الشسعب““ أان
مسسأالة ا’ختÓف ب Úشسهود الثورة ’ تعدو أان تكون وجها ايجابيا يؤورخ
لكل مرحلة تاريخية عاشسها اŸشساهد بشسكل خاصس وينفرد بها عن
اآ’خرين وهذا أامر مقبول كون اأ’فكار تختلف من شسخصس آ’خر
منوها إا ¤عدم تباين اŸبادئ واأ’هداف التي تبقى موحدة لدى جل
قادة الثورة الذين ا–دوا حول وحدة الثورة ورسسالة بيان اأول
نوفم.È
و“ثل مذكرات اÛاهدين مادة خام بالنسسبة للباحثÚ
واıتصس› ‘ Úال ج -م -ع اŸادة ال -ت -اري -خ -ي -ة ح-ول
تاريخ الثورة التحريرية حيث يتم دراسستها و–ليلها
وفق مبادئ البحوث العلمية قبل التسسليم بها
وه -و م-ا أاوضس-ح-ه ال-وزي-ر السس-اب-ق شس-ري-ف
ع- -ب- -اسس ال- -ذي أاك -د وج -ود ت -ن -اقضس ‘
بعضس اŸذكرات التي اطلع عليها أاثناء
توليه حقيبة وزارة اÛاهدين
قائ Óأان الكث Òمنها تلقى انتقادات
ومÓحظات  ⁄تكن ‘ ﬁلها ما جعل
أاصس- -ح- -اب -ه -ا ي -راج -ع -ون -ه -ا ع -ل -ى وج -ه

اÿصسوصس وذكر ‘ السسياق أان كث Òمن الشسهادات ” مراجعتها دون
ا’سستناد إا ¤د’ئل وحقائق تاريخية وهو أامر ـ حسسبه ـ ’ يخدم تلك
الشسهادات و’ أاصسحابها الذين يعملون على تغي Òآارائه Ãجرد تلقي
انتقادات ‘ غﬁ Òلها.
و‘ ذات السسياق قال اÛاهد شسريف عباسس أان عدة مذكرات حملت
تناقضسات تاريخية ب Úثناياها تؤوكد وجود حقائق غ Òصسحيحة أاو
ﬁرفة وذلك أامر غ Òمقبول تسسبب ‘ عدم صسدور الكث Òمنها
وبقيت حبيسسة اأ’دراج لعدم موافقة أاصسحابها على تصسحيحها قبل
طباعتها
وتشس Òالدراسسات التاريخية إا ¤أان ا’ختÓف ب Úالباحث Úأاو شسهود
عيان يعود إا ¤اختÓف البيئة أاو الفÎة التي عاشسها الشسخصس وبذلك
تÎج -م شس -ه -ادات -ه ع -ل-ى أاسس-اسس م-ا ع-اشس-ه وم-ا شس-اه-ده م-ن ›ري-ات
Óحداث ،وهذا ما أاشسار إاليه وزير اÛاهدين السسابق شسريف عباسس
ل أ
حينما تطرق إا ¤حتمية وجود اختÓفات شسخصسية تخدم مصسلحة
كتابة التاريخ بدل تشسويهها ،مؤوكدا على أان التاريخ الوطني يحمل بÚ
طياته حقائق إايجابية وأاخرى سسلبية والغوصس ‘ اأ’خÒة ’ يخدم
مصسلحة أاحد ،ما دام الهدف اأ’سساسسي قد –قق من خÓل ‚اح
الثورة اÛيدة التي وحدت صسفوف القادة واÛاهدين وعملت على
رصس الصسفوف ،مشسÒا إا ¤أاهمية النظر إا ¤ا÷انب ا’يجابي من
تاريخ ثروتنا اÛيدة بدل الغوصس ‘ مسسائل ’ Œد نفعا.

ضضي ـ ـف
الشضعب
 ⁄ي -خ -ف اÛاه-د ﬁم-د شس-ري-ف ع-ب-اسس
Óج-ي-ال
ق-ل-ق-ه ح-ؤل ك-ت-اب-ة ت-اري-خ ال-ث-ؤرة ل -أ
القادمة وذلك أاثاء نزوله ضسيفا على منÈ
’ح-ي-اء
الشس -عب  ،خ-اصس-ة وا÷زائ-ر تسس-ت-ع-د إ
الذكرى ’ 53سستقÓلها واسسÎجاع سسيادتها ،
واÿروج م-ن ب-راث-ن ا’سس-ت-ع-م-ار ال-ذي ع-م-ر
Óرضس
أاك Ìمن 130سسنة  ،مسستغ ÓاحتÓله ل أ
‘ نهب الÌوات ،جاع Óمن أاراضسيها حقؤل
Œارب Ÿشساريعه ا’سستعمارية ،معتمدا على
سسؤاعد ا÷زائري Úمن أابناء الؤطن ،لزجهم
’ع -م-ال الشس-اق-ة وإاق-ح-ام-ه-م ‘ ح-روب ’
‘ا أ
ن - -اق - -ة ل - -ه - -م ف- -ي- -ه- -ا و ’ ج- -م- -ل ،ك- -ل ه- -ذه
اŸت - -ن - -اقضس - -ات ال- -ت- -ي اج- -ت- -م- -عت ‘ ف- -رنسس- -ا
ا’سس-ت-ع-م-اري-ة ،ك-ان ل-زام-ا على جيل الثؤرة
نقلها إا ¤الشسباب ا÷زائري ليقرءوا تاريخ
وط -ن -ه-م و ل-ي-ق-ف-ؤا ع-ل-ى ح-ج-م اŸع-ان-اة ال-ت-ي
’نسسان وا◊يؤان .
تكبدها ا إ

السصبت  0٤جويلية  2015م
الموافق لـ  1٧رمضصان  1٤36هـ

info@ech-chaab..com
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الذكـ ـ ـ ـ ـرى الـ  ٥٣لعيـ ـ ـ ـ ـ ـدي ا’سضتقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلل والشضبـ ـ ـ ـ ـاب
رئيسس ا÷مهؤرية حرصس على تلق Úتاريخ الثؤرة من خÓل الدسستؤر

اŸنظومـ ـ ـ ـ ـة الÎبوي ـ ـ ـ ـة ا◊الي ـ ـ ـة  ⁄تبلـ ـ ـغ
اŸسضتوى ‘ نقل الرسضالة لألجيال القادمـة

»LGô©d øjód GQƒf

ث -م إان -ه م-ن ال-واجب ع-ل-ى ج-ي-ل ا’سص-ت-قÓ-ل وع-ل-ى
اأ’ج-ي-ال ال-ت-ي ت-ل-ي-ه واأ’ج-ي-ال ال-ق-ادم-ة أان ي-ع-رف-وا
ق -دسص -ي -ة ال -تضص -ح -ي -ات ا÷سص -ام ال-ت-ي دف-ع أاب-ن-اؤون-ا
وإاخوتنا ورفاق السصÓح ثمنها الغا‹ وهي الشصهادة
أاو النصصر ،فهي أاعظم ثورة ‘ تاريخ اإ’نسصانية‡ ،ا
يسصتوجب علينا تعظيمها أ’نها كانت ثورة ب Úا◊ق
والباطل ثورة ب Úا’سصتعباد وا◊رية ،ثورة العرضس
والشصرف ،كانت حصصيلتها قافلة من الشصهداء مليون
ونصصف مليون شصهيد.
ه - -ي ث - -ورة ج - -ل - -بت إال- -ي- -ه- -ا اŸؤوي- -دي- -ن واÙبÚ
واŸناصصرين أ’نها ببسصاطة جاءت من رحم الشصعب ،
الشصعب الذي قرر أان ينهضس عن بكرة أابيه وينسصلخ
م -ن ج -ل -ده ضص -د غ -ط-رسص-ة ق-وى ا◊ل-ف اأ’ط-لسص-ي
واللفيف اأ’جنبي.
Óجيال التي
و‘ رده عن سصؤوالنا حول كتابة التاريخ ل أ
من حقها أان تقرأا تاريخ ا÷زائر ،وهل Áكن القول
أان الرعيل اأ’ول للثورة التحريرية قد بلغ رسصالته
وهو راضس عنها ؟ أاوضصح اÛاهد ﬁمد شصريف
عباسس بأانهم  ⁄يوفقوا ‘ تبليغ رسصالة أاول نوفمÈ
Óجيال أ’ن هذا التبليغ ’ Áر إا’
 1962 - 195٤ل أ
عن طريق الÎبية الوطنية يبدأا من اŸدرسصة ،
متأاسصفا ‘ السصياق ذاته  ،معتÈا أان ما يقف عليه
اليوم ‘ اŸنظومة الÎبوية  ⁄ ،يبلغ اŸسصتوى ‘

نقل الرسصالة إا ¤اأ’جيال الصصاعدة  ،مÈرا ذلك من
خÓل ما ’حظه ‘ اجتماعات سصابقة Ûلسس
الوزراء ‡ ،ا جعل رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة و اأثناء تعديل الدسصتور يقرر اإضصافة مادة
تسصتوجب تلق Úتاريخ الثورة التحريرية لÓأجيال
‘ اŸدرسصة وهي جاءت بعد تدخلي ‘ هذا
ا’جتماع .
اأما ‘ رده عن سصوؤالنا اŸتعلق بتدوين كتابة
تاريخ الثورة وهل وصصلنا الغاية اŸنشصودة قال
اÛاهد شصريف عباسس ،باأننا  ⁄نصصل بعد اإ¤
ذلك وح - -ت - -ى الشص - -يء ال - -ذي ك - -تب  ⁄ي - -ك - -ن ‘

اŸسصتوى الذي ناأمل  ،مضصيفا باأنه متاأ ⁄كما
ي -ت-اأ ⁄ال-ك-ث Òم-ن ا’إخ-وان ع-ن-دم-ا ي-ق-ف-ون ع-ل-ى
حذف فقرة من فقرات النشصيد الوطني وهي
تلك اŸتعلقة باŸقطع الذي يدين فيه شصاعر
ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة م-ف-دى زك-ري-ا فرنسصا واصصفا
اإياها ““ يا فرنسصا قد مضصى وقت العتاب وطويناه
ك -م -ا ي -ط -وى ال-ك-ت-اب ““ ‘ ،ه-ذه اŸسص-األ-ة ي-ق-ول
اÛاه -د شص -ري-ف ع-ب-اسس ب-اأن تÈي-رات ال-ل-ج-ن-ة
ال -ب -ي -داغ -وج -ي -ة اŸت -ك -ون-ة م-ن اأسص-ات-ذة وخÈاء
ومفتشص ‘ ÚالÎبية الوطنية ردت على هذا
التصصرف على اأسصاسس اأن الفقرة سصقطت سصهوا،

ل -ي -تسص -اءل ه -ن-ا وزي-ر اÛاه-دي-ن السص-اب-ق  ،ه-ل
يعقل هذا ؟ معتÈا باأن هذا النشصيد جاء ‘
الثورة التحريرية ،بناء على طلب تقدم به قادة
جبهة التحرير اإ ¤الشصاعر مفدى زكريا الذي
نظمه وهو بالسصجن  ،فمن باب ا’أمانة التاريخية
 ،اأن يبقى نشصيد السصÓم كما هو  ،دون –ريف
و’ تزييف ،اأما اإذا الدولة ارتاأت اأنه مÓئم اأهÓ
وسصه Óوباإمكانها اأن تختار نشصيدا ثانيا  ،اأما اأن
نحرفه بهذه الطريقة فهذا غ Òمقبول ،هذا
على مسصتوى النشصيد فقط اأنتم ’حظتم ماذا
حدث  ،فمن حيث الفكرة هذا شصيء غ Òمقبول

مشساركة فرنسسا احتفا’ت أاحداث  8ماي هؤ تسسؤيق للدبلؤماسسية الظرفية

ما تردده حول ا’عÎاف بجرائمها هو كلم مناسضباتي ينقصضه الفعل
Œاه -ل -ه  ،ل -ي -ق -ول أان-ه ل-يسس اŸه-م م-ع-رف-ة
البدايات ولكن اأ’هم هو معرفة النهايات،
موضصحا ‘ هذا السصياق Œربة يقول عنها
ﬁم -د شص -ري -ف أان -ه ت -ع -ل -م -ه-ا م-ن ا÷Ôال
اأ’مريكي ““با ““⁄الذي أاصصبح ‘ ما بعد
وزيرا للدفاع  ،يضصيف ‘ حديثه ،عندما
قرروا غزو العراق قال للرئيسس اأ’مريكي
أان تاريخ بداية ا◊رب نعرفه لكن تاريخ
ال -ن-ه-اي-ة ‚ه-ل-ه ،أاج-اب-ه ال-رئ-يسس اأ’م-ري-ك-ي
آانذاك بأان تاريخ نهاية ا◊رب عندما تخرج
القوات العراقية من الكويت ،تلك هي نهاية
ا◊رب ،وب-ال-ف-ع-ل ال-ق-وات اأ’م-ري-ك-ي-ة أان-هت
ا’ج-ت-ي-اح واسصÎج-ع-وا ال-ك-ويت ح-م-ل جيشصه
وق -وات -ه وغ-ادر اŸن-ط-ق-ة ،ل-ك-ن ‘ ال-ع-دوان
ال - -ث - -ا Êع - -ل - -ى ال - -ع- -راق ب- -ق- -ي- -ادة ا÷Ôال
شصوارسصكوف  ⁄يسصتعمل العبارة التي قدمها
رفيقه ““با““ ⁄حول بداية ونهاية ا◊رب ،
فقاد الهجوم وبقيت ا◊رب إا ¤اليوم .

اÛازر ’ تسضقط بالتقادم وتظل
وصضمة عار ‘ جبينها

‘ سسؤؤالنا للمجاهد ﬁمد شسريف عباسس  ،حؤل مشساركة فرنسسا ا’حتفا’ت الرسسمية اıلدة Ûازر الـ  8ماي 1945
Ãدينة سسطيف عن طريق كاتب الدولة الفرنسسي اŸكلف بقدامى اÙارب Úوالذاكرة جان مارك تؤد شسيني التي قال عنها
’خ Òأانها تأاتي ‘ سسياق ““التعب Òعن اعÎاف فرنسسا باŸآاسسي اŸتكبدة ““ فهل معناه أانها تدخل ‘ سسياق إاذابة ا÷ليد
هذا ا أ
ب Úالبلدين فيما تعلق بأارشسيف الثؤرة التحريرية وا’عÎاف با÷رائم .
اŸشصاركة ليسصت أاسصاسصية بالنسصبة إالينا  ،أ’ننا وبالتا‹ نحن نبحث عن الفعالية ‘ القرار
ن-ري-د ا◊ق-ي-ق-ة ،ن-ري-د ال-ف-ع-ل ،ن-ري-د ال-قرار والنتيجة ،و–ديد اŸسصؤوولية ،أاما دون ذلك
وصصف الشصريف من من« Èضصيف الشصعب» الرسصمي يصصدر من الدولة الفرنسصية  ،معتÈا فهو كÓم مناسصباتي ’ غ. Ò
ذلك ،بكونه تسصويقا للدبلوماسصية الظرفية أان التصصريح› Úرد كÓم يدخل ‘ سصياق اأما حول مسصأالة اعÎاف فرنسصا بجرائم
ال -ت -ي ت -دخ -ل ‘ ع -م -ل -ي -ة تسص-وي-ق اÿط-اب ا◊مÓت ا’نتخابية ،وهو خطاب مناسصباتي اأ’تراك ضصد اأ’رمن Ÿاذا ’ يتبعها اعÎاف
ب-ج-رائ-م-ه-ا ‘ ا÷زائ-ر و–م-ل مسص-ؤوول-ي-ت-ها
السصياسصي عن ا’سصتعمار الفرنسصي وÁكن فقط ينقصصه الفعل الذي يدعم القول .
ال- -ن- -ظ- -ر إال- -ي- -ه- -ا أايضص -ا ،ع -ل -ى أان -ه -ا –م -ل معتÈا ‘ الشصأان ذاته لو أان قرارا رسصميا التاريخية والقانونية  ،قال اÛاهد ﬁمد
مواصصفات تلك الزيارة التي سصبقت ،وقام بها يصصدر من ا’ليزيه لذهبت هذه اÿطابات شص- -ري- -ف ع- -ب- -اسس أان ه -ذه ال -قضص -ي -ة ي -جب
ال- -رئ- -يسس ه- -و’ ن -د ‘  2012وم-ن خÓ-ل الÎويجية التي ينقصصها القرار الفصصل ‘ تأاجيلها إا ¤وقت معلوم .
اÿطاب الذي أالقاه با÷زائر ووصصف فيه تسص -م -ي -ة اأ’شص -ي -اء Ãسص -م-ي-ات-ه-ا ،ف-ل-و يصص-در م - -رج - -ع - -ا اŸط- -لب ‘ ذلك إا ¤أان ت- -اري- -خ
النظام ا’سصتعماري ““بالضصال والوحشصي ““
القرار سصوف تختفي هذه التصصريحات من ا’سص -ت-ع-م-ار م-ع-روف وت-اري-خ ال-ث-ورة م-ع-ل-وم
‘ الشصأان يقول وزير اÛاهدين السصابق ،اŸشص- -ه -د السص -ي -اسص -ي ،أ’ن -ه ’ م -ع -ن -ى ل -ه -ا ،وت- -اري- -خ ا’سص- -ت- -ق Ó-ل ’ Áك -ن نسص -ي -ان -ه أاو
كÓهما نوع من الدبلوماسصية الظرفية  ،أ’ن
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م- -ن خÓ- -ل ه- -ذه اŸق- -ارن -ة ال -ت -ي ق -دم -ه -ا
اÛاه- -د ﬁم- -د شص- -ري- -ف ع -ب -اسس أاراد أان
يوضصح بأان فرنسصا تعرف ماذا يريد منها
الشص- -عب ا÷زائ -ري وه -و م -ط -لب مشص -روع و
شصرعي  ،فليسس من الغباء أان Œهل فرنسصا
اÛازر ال- -ت- -ي ارت -ك -ب -ت -ه -ا ‘ ح -ق الشص -عب
ا÷زائري  ،وهي ’ “وت بالتقادم و’
تسصقط وسصتبقى وصصمة عار ‘ جب Úفرنسصا
ا’سصتعمارية.
وهي جرائم فظيعة ما تزال راسصخة ‘
ذاكرة اأ’مة والشصعب ’ Áكن أان “حى رغم
ك -ل اÙاو’ت ال-ت-ي اع-ت-م-ده-ا ا’سص-ت-ع-م-ار
Ÿسص -ح ه -وي -ة الشص-عب ا÷زائ-ري واغ-تصص-اب
أارضص- -ه و‡ارسص -ة ال -ق -وان Úا÷ائ -رة وق -م -ع
ا◊ريات وسصلب إارادة شصعب مسصا. ⁄
وعن هذا التماطل الذي “تهنه فرنسصا‘ ،
ا’عÎاف ب -ج -رائ -م -ه-ا ا’سص-ت-ع-م-اري-ة أارج-ع
اÛاهد ﬁمد شصريف عباسس ذلك بقوله
أانها رÃا سصتبادر إاذا شصعرت بأانها ‘ ضصيق
أاو شصيء من هذا القبيل ،وإان  ⁄تبادر ’بأاسس
أان ‰نحها بعضس الوقت حتى تسصتقيم اأ’مور
جيدا .

اأسصاسصا ،حتى ’ نفتح بابا للتاأويÓت.
اأرج -ع اÛاه -د ﬁم -د شص -ري -ف ع-ب-اسس ك-ت-اب-ة
ت- -اري- -خ ال- -ث- -ورة ي- -جب اأن ي- -ب- -داأ م- -ن اŸدرسص- -ة
ا÷زائرية ‘ اŸسصتوى ا’بتدائي  ،بتخصصيصس
مادة التاريخ  ،معتقدا اأنها اأهم مرحلة للتلميذ
وهي الفÎة اÿصصبة لنقل اŸعلومات وحفظها
وترسصيخها ‘ فكر الطفل الناشصئة ،اأما دون هذه
اŸرح -ل -ة ي -ع -ت -ق -د ضص -ي -ف الشص-عب اأن-ه-ا صص-ع-ب-ة
ب-ال-نسص-ب-ة ل-ق-درة اسص-ت-ي-ع-اب ال-ت-اريخ الذي يعتمد
اأسص -اسص -ا ع -ل-ى ال-تسص-لسص-ل ال-زم-ن-ي والشص-خصص-ي-ات
والوقائع والقرارات واŸعارك ...الخ

تزامنا مع عيدي ا’سستقÓل والشسباب

الـ ٥جويلية سضيبقى راسضخا ‘ ذاكرة
الوطن والشضعوب

اع -ت Èوزي -ر اÛاه -دي-ن ا’أسص-ب-ق،
ﬁمد شصريف عباسس ،اأن تاريخ الـ5
م -ن ج -وي -ل -ي -ة سص -ي -ب-ق-ى راسص-خ-ا ‘
ذاكرة الوطن والشصعوب ’أنه تاريخ
م- -يÓ- -د ا÷زائ- -ر ا◊دي- -ث- -ة ،ب- -ع- -د
ان -تصص -اره-ا ع-ل-ى غ-ط-رسص-ة ف-رنسص-ا
ا’سص- -ت- -ع- -م -اري -ة ،ف -ع -ل -ى ا’أج -ي -ال
ال -ق -ادم -ة اأن ’ ت -نسص -ى تضص -ح -ي -ات
الشصهداء واÛاهدين الذين وهبوا
ال- -وط -ن اأرواح -ه -م ل -ن -ع -يشس ال -ي -وم
بسصÓم ‘ وطن يضصم ا÷ميع –ت
راية وطنية واحدة خفاقة ’ ،كما
اأراد اŸسصتعمر الÎويج له وزرعه
ب Úاأبناء الشصعب.

ون- -ح- -ن ن- -ح- -ت -ف -ل ب -ذك -رى ع -ي -دي
ا’سص- -ت- -ق Ó-ل والشص -ب -اب  ،ي -جب اأن
نتذكر ‘ هذه الوقفة بعد  53سصنة
من ا’سصتقÓل اأن ا÷زائر اأمانة ‘
اأع- -ن- -اق ا’أج- -ي -ال ال -ق -ادم -ة ي -جب
اÙافظة عليها وصصونها والدفاع
عنها من اأي خطر يحدق بها ،فÓ
Áك- -ن اأن يضص- -ي- -ع ال- -وط -ن م -ن بÚ
اأي-دي-ن-ا اإذا ح-اف-ظ-ن-ا ع-ل-ي-ه ب-كل ما
أاوت- -ي- -ن- -ا م- -ن ق- -وة ،أ’ن ال- -ك- -ث Òم -ن
الشصعوب يحسصدوننا على هذه النعمة
التي منحنا إاياها الله سصبحانه.
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إاعادة عرضض ““ملحمة قسضنطينة““
مسضاء يوم اأ’حد بالعاصضمة
سصيتم إاعادة عرضس ““ملحمة قسصنطينة““ ،مسصاء اأ’حد با÷زائر العاصصمة،
Ãناسصبة إاحياء الذكرى الـ 53لعيد ا’سصتقÓل الوطني ،بعد أان عرضصت أ’ول
مرة بسصÒتا خÓل افتتاح تظاهرة ““قسصنطينة عاصصمة الثقافة العربية
 ““2015يوم  16أافريل الفارط.
وترقبا لهذا ا◊فل يوم  5جويلية ابتداء من  22:30بالكارزيف بسصيدي فرج
حضصر وزير اÛاهدين الطيب زيتو ،Êووا‹ العاصصمة عبد القادر زوخ
ليلة البارحة ،عرضس تدريبي لهذه ““اŸلحمة““.
أاعجب السصيد زيتو ،Êالذي حضصر العرضس اأ’ول لهذه اŸلحمة بقاعة
أاحمد باي بقسصنطينة بهذا العرضس الذي يروي تاريخ اŸدينة من خÓل
التوفيق ب ÚاŸوسصيقى و الغناء والعرضس بالفيديو واŸسصرح و الرقصس.
ويروي ا◊فل ،الذي أاخرجه علي عيسصاوي ،على أاسصاسس تركيب لنصصوصس
عدة جامعي Úمن قسصنطينة وقصصائد عمر الÈناوي وﬁمد العيد آال
خليفة ،تاريخ مدينة ا÷سصور منذ الفÎة اأ’مازيغية ،ملحا على مراحلها
البارزة.
وهنأا وزير اÛاهدين اŸمثل Úعلى أاداءهم خÓل العرضس التدريبي على
خشصبة الكازيف ،حيث التقط صصورة عائلية معهم.
وصصرح يقول ““إانها ملحمة كبÒة .سصتطلعون اأ’جيال الصصاعدة Ãختلف
اŸراحل التي ميزت تاريخ ا÷زائر““.
وأاوضص -ح اŸن -ظ-م-ون ،أان ع-رضس ال-ع-اصص-م-ة ال-ذي ي-دوم سص-اع-ت ،Úسص-ي-ك-ون
مطابقا للعرضس الذي قدم بقاعة أاحمد باي بقسصنطينة ،مشصÒين إا ¤أان
الدخول يكون بدعوة.

ضضي ـ ـف
الشضعب
 5جويلية ﬁطة حاسسمة ‘ تاريخ
أ÷زأئ-ر أŸسس-ت-ق-ل-ة أل-ت-ي خاضست ثورة
–ري - -ري- -ة غّ- -ي- -رت ›رى أل- -ت- -اري- -خ
وأل-عÓ-ق-ات أل-دول-ية ،وصسارت مضسرب
أŸث- -ل ◊رك- -ات أل- -ت- -ح- -رر ‘ ﬂت- -ل -ف
ج- -ه -ات أŸع -م -ورة .وي -ك -ف -ي أل -ت -ذكÒ
’ف-ري-ق-ي أم-ي-ل-ك-ار
Ãق -ول -ة أل -زع-ي-م أ إ
كابرأل ‘‘أ÷زأئر قبلة ألثوأر‘‘ ،لتأاكيد
دور أل- -نضس- -ال أ÷زأئ- -ري أل- -ذي قّ- -ل- -ب
م-ف-اه-ي-م أ◊ري-ة وق-يم أ’نعتاق ألتي
دّونت ‘ كتب قادة ألتحرر ‘ ألعا.⁄

السسبت  04جويلية  2015م
الموافق لـ  17رمضسان  1436هـ
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الذكـ ـ ـ ـ ـرى الـ  ٥٣لعيـ ـ ـ ـ ـ ـدي ا’سضتقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓل والشضبـ ـ ـ ـ ـاب
مرجعيـــــــة ◊ركــــــات ألتحــــــرر ‘ ألعـــــا⁄

Gاdلãث `ـ `ـ `ـ `ـƒوQرIة Gا÷õزGائFرôيjـ` ـ` ـ` ـ`ة áغّZي« qـ` ـ` ـ` ـ`رôتä
› ـ` ـ`رôى iاGلdع©bÓق `ـÉاäت Gاdلóدhوdل«ي`ـ `ـáة
مشسـروع ›تمـع وليـــــسس إأعـــÓن حــرب

فنيدسس بن بلة
ول زالت الثورة ا÷زائرية التي قادها شسباب
أاج -هضس-وا مشس-روع السس-ت-ع-م-ار السس-ت-ي-ط-اÊ
ت- - -دّرسس ‘ كÈي - -ات اŸع - -اه - -د ا◊رب - -ي - -ة
واألكادÁيات.
وزير اÛاهدين السسابقﬁ ،مد الشسريف
عباسس ،توقف عند مبادئ وأاهداف الثورة
ال -ت -ح -ري -ري -ة ال -ت -ي م -ا زالت ّﬁل اه -ت-م-ام
اŸؤورخ Úوالسس- -ي -اسس -ي Úوت -تصس -در األف Ó-م
السس - -ن- -م- -ائ- -ي- -ة .ه- -ي ث- -ورة ح- -ررت األرضس
واإلنسس -ان وأاع -ادت ل-ه ال-دول-ة ال-ت-ي ت-وق-فت
عام  1830بفعل الحتÓل الفرنسسي اŸردد
أاق -اوي-ل ت-غ-ال-ط ال-رأاي ال-ع-ام ب-الدع-اء ع-دم
وجود أامة ‘ التاريخ اإلنسسا ،Êأاو أانه قدم
إا““¤أارضس ب Óشسعب““ ..وغÒها من األكاذيب
واŸيثولوجيا.
ل - -ك - -ن ب - -ع - -د ك - -ل ه- -ذا ،م- -ا زالت أاصس- -وات
جزائري Úتتنكر لقوة التحرر الوطني وبعده
ودلل -ت -ه ،ب -الدع-اء أان ب-ي-ان ن-وف-م ÈإاعÓ-ن
حرب توقفت أاهدافه عند نيل السستقÓل.
وهناك من يذهب إا ¤األبعد ‘ اŸغامرة
والتأاويل اÿاطئ ،بالدعوة حسسب اعتقاده
إا ¤نوفم Èجديد؟
ب - -ال - -نسس- -ب- -ة لشس- -ري- -ف ع- -ب- -اسس ،ف- -إان ه- -ذه
اŸه-ات-رات ،ت-ع-ن-ي السس-ب-اح-ة ع-كسس ال-ت-ي-ار.
وهي ل تنم عن أاناسس يدركون مغزى التحرر
ا÷زائري الذي –قق بنضسالت مريرة ⁄
تتوقف منذ غزو السستعمار الفرنسسي البلد
اآلم- -ن .وك- -انت اŸق -اوم -ة ال -ت -ي اخ -ت -ل -فت
ب ‘ هدف واحد:
أاسساليبها ومناهجها تصس ّ
أان ا÷زائ - -ر ل Áك - -ن- -ه- -ا أان ت- -ك- -ون أارضس- -ا
فرنسسية.
وإان جّل الكتابات لقادة اŸقاومة الشسعبية
واŸن-ظ-م-ة والسس-ي-اسس-ي-ة ح-ت-ى إاعÓن شسرارة
الثورة ‘ نوفم ،1954 Èإانصسبت حول إابراز
ال- -ه- -وي- -ة ال -وط -ن -ي -ة Ÿك -ون -ات -ه -ا ال -ث Ó-ث -ة:
(األمازيغية العربية السسÓمية) .ل ننسسى ما
حسسمه العÓمة بن باديسس ‘ زمن “ادت
فيه التأاويÓت للهوية ا÷زائرية والنتماء:

١٩
١٩

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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كتابة ألتاريخ ألوطني يتو’ها أıتصسون

تشضجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع اÛاهديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
عل ـ ـى تدوي ـ ـن مذكراتهـ ـم
نفى أÛاهد ﬁمد ألشسريف
عباسس ألوزير ألسسابق
للمجاهدين ،وجود أنتقائية ‘
كتابة تاريخ ألثورة ،قائ Óأنه
يرفضس كتابة ألتاريخ بجوأنبه
’يجابية ،بل
ألسسلبية وأ إ
’مور
حسسبه يجب تدوين أ أ
’مور
’يجابية ،كون أ أ
أ إ
ألسسلبية ’ تخدمنا ،مضسيفا أنه
كان فيه نقاشس كب Òب Úقادة
ألثورة ‘ ألسستينات
وألسسبعينات لتدوين ذأكرة
’مة ،مؤوكدأ أنه كان من بÚ
أ أ
أŸشسجع Úعلى كتابة تاريخ
ألثورة.

سسهام بوعموشسة

““شسعب ا÷زائر مسسلم وإا ¤العروبة ينتسسب““.
حسسم بيان نوفم Èاإلشسكالية وأانهى ا÷دل
العقيم ،بوضسعه مشسروع ›تمع بعيد األمد
يجيب على السسؤوال الكبŸ ،Òاذا الثورة ومن
ي -ق -وده -ا ،واألسس -ل -وب اŸن-ت-ه-ج .وب-ت-ف-حصس
مضسمون الوثيقة ،ندرك أان من صساغها من
الشس- -ب -اب اŸن -ت -فضس ع -ل -ى اÿوف والÎدد،
م-درك ل-ل-غ-اي-ة اŸنشس-ودة .وال-ت-ي ت-ت-م-ث-ل ‘
قيام ثورة شسعبية من أاجل اسستعادة السسيادة
وبناء أاسسسس دولة دÁقراطية إاجتماعية ‘
إاطار إاسسÓمي.
شس -رع ‘ ت -ط -ب -ي -ق ه -ذا ال -ب -ن-د ب-ع-د ان-ت-زاع
ا◊ري -ةÃ ،ف -اوضس-ات ق-اده-ا وف-د م-ت-مّ-رسس
حافظ على الوحدة الÎابية للبÓد وأافشسل

مشسروع فرنسسا ومناوراتها لفصسل الصسحراء.
Óسسف ،كل هذه اŸكاسسب  ⁄تنظر اليها
ل أ
ال -ن -ف -وسس الضس-ع-ي-ف-ة ب-ع Úال-رضس-ى .وراحت
تطلق أاصسواتا نشسازا تشسّوه صسورة ا÷زائر
اŸسستقلة متخذة من مشساكلها وإاخفاقاتها
مÈرا للتصسعيد من تهجمها ⁄ .تأاخذ هذه
األطراف ‘ العتبار رسسالة الشسهداء وقول
بعضسهم مثل ديدوشس مراد ““اذا اسستشسهدنا
فحافظوا على ذاكرتنا““.
 53سس -ن -ة م -رت ع -ل -ى اسس -ت -ع -ادة السس -ي -ادة
الوطنية ،مكاسسب –ققت وأاخرى  ⁄تنجز.
لكن التع ÌاŸسسجل ‘ بعضس اÛالت ل
يÈر إاطÓق العنان للسسان للتفوه بأاي شسيء.
أاو ترك القلم يكتب أاي شسيء بعيدا عن أاية

موضسوعية وأاخÓقيات.
إان-ه-ا مسس-ؤوول-ي-ة م-ل-ق-اة ع-ل-ى ع-ات-ق الضسمائر
ا◊ّية التي تتحلى بثقافة التقييم والتقو،Ë
لتجعل من التع Ìقوة انطÓق نحو تصسحيح
الفجوات ليسس بالÎويج الهسستÒي للصسورة
السسوداوية ،بل باقÎاح حلول ‡كنة تعيد
ال -ث -ق -ة واŸصس -داق -ي -ة .وم-ث-ل-م-ا ق-اد شس-ب-اب
التحرر الوطني اŸرحلة وقدموا للجزائر
أاغلى اŸمتلكات فإان شسباب اليوم مسسؤوول
ع- -ل -ى ح -م -اي -ت -ه -ا م -ن ت -ه -دي -دات أاخ -ط -ار
وت -داع -ي -ات أاوضس -اع مضس -ط -رب -ة ‘ ﬁي -ط
إاق -ل -ي -م -ي ودو‹ ه -ائ -ج خ -اضس -ع ◊سس -اب-ات
أاج-ن-دات خ-ارج-ي-ة ل-ت-أام Úمصس-ال-ح ومناطق
نفوذ.

تزأمنت وألذكرى ألـ 53لÓسستقÓل ألوطني

أاوضسح ﬁمد الشسريف عباسس لدى
ن -زول -ه ضس -ي -ف -ا ع -ل -ى م -ن« Èضس-ي-ف
الشس -عب» ،أان قضس -ي -ة ت -دوي -ن ت-اري-خ
ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ي-رج-ع للمختصسÚ
مثل األسستاذ زبÒي واŸرحوم أابو
ال -ق -اسس -م سس -ع-د ال-ل-ه ،وأان ال-دول-ة ل
Áكنها توجيه اŸؤورخ Úإا ¤كتابة
م -واضس -ي -ع م -ع -ي -ن-ة أاو ت-غ-ط-ي-ة ج-ه-ة
أاخ- - -رى ،ألن- - -ه ف - -ك - -ري - -ا ي - -رفضس - -ه
اıتصس- -ون ،ن- -اف- -ي- -ا ب- -ذلك وج -ود
انتقائية ‘ كتابة التاريخ وتفضسيل
ولية عن أاخرى ،قائ““ :Óأانا ضسد
ك -ت -اب -ة ال -ت -اري-خ ب-ج-وان-ب-ه السس-ل-ب-ي-ة
واإليجابية ،بل يجب تدوين األمور
اإليجابية““.
و‘ رده عن سسؤوالنا حول Ÿاذا ⁄
ي -ك-تب ت-اري-خ-ن-ا ع-قب السس-ت-قÓ-ل؟
قال وزير اÛاهدين السسابق أانه
كان فيه نقاشس ب Úقادة الثورة ‘
سسنوات السستينات والسسبعينات انتهى
إا ¤ق- -رار ،ت- -ل- -ب- -ي- -ة الح- -ت -ي -اج -ات
الج -ت -م -اع -ي -ة ل -لشس -عب ا÷زائ-ري،
وبناء الدولة كوننا خرجنا من حرب
خ -ل-فت ل-ن-ا  8آالف ق -ري-ة م-دم-رة،
وأام- -راضس وف -ق -ر وا÷ه -ل ،ك -م -ا أان
ا÷زائ- -ر  ⁄ت -ك -ن ت -ت -وف -ر إال ع -ل -ى
م-ه-ن-دسس Úم-ع-م-اري ،Úوحوا‹ 500
طالب.
وأاضساف عباسس بأانه حتى ولو قررنا
كتابة تاريخ الثورة ‘ تلك الفÎة

فائـ ـ ـزا فـ ـ ـي مسضابقـ ـ ـة ““تـ ـ ـاج““ للصضحافـ ـ ـة
’قÓم أ÷ريئة ‘ خدمة أ÷زأئر
غول :تكر Ëأ أ

نظم حزب Œمع أمل أ÷زأئر ‘‘تاج‘‘ ليلة أÿميسس وأ÷معة،
حف ÓكبÒأ بقاعة فندق أŸارك Òبباب ألزوأر ” خÓله توزيع
أ÷وأئز على ألفائزين ‘ أŸسسابقة ألتي سسبق وأن نظمها أ◊زب
Ãناسسبة أليوم ألوطني للصسحافة .وتزأمنت أ÷ائزة مع ألذكرى
ألـ 53لعيد أ’سستقÓل وألشسباب.

فنيدسس بن بلة
وقد جرت مراسسم حفل تتويج الفائزين الـ– 19ت إاشسراف رئيسس ا◊زب
عمار غول وإاطارات ا◊زب إا ¤جانب حضسور حاشسد غصست به قاعة
الفندق.وحضسر ا◊فل ‡ثلو أاحزاب وجمعيات وسسلطة الضسبط السسمعي
البصسري وعناوين إاعÓمية ،كما حضسر ا◊فل الوزير األسسبق بوجمعة
هيشسور.
أاعلن غول باŸناسسبة أان هذه ا÷ائزة لتكر ËاألقÓم ا÷زائرية التي تدافع
عن ا÷زائر ومكاسسبها .أاقÓم تنتقد Ãوضسوعية وتقدم اقÎاحات حلول
مشساكل معقدة.
وقال غول أان ا÷ائزة تسسلم إا ¤اإلعÓميﬂ ‘ Úتلف القطاعات حتى
التي تنتقد ““تاج““ ألن ‘ النقد قوة بناء وإاصسÓح وليسس تهوي ÓوŒريحا
والقفز على اإل‚ازات  .وقال رئيسس ““تاج““ با◊رف الواحد““ :إان ا÷ائزة
مفتوحة ÷ميع اإلعÓمي Úولكل األقÓم ا◊رة وا÷ريئة ““اŸسسؤوولة““ بدون
اسستثناء وحتى للذين يختلفون ‘ وجهات النظر مع ““تاج““ ،شسرط أان
ت - -نصسب ﬂت - -ل - -ف ال - -ك - -ت- -اب- -ات واألع- -م- -ال اإلعÓ- -م- -ي- -ة اŸشس- -ارك- -ة ‘
خدمة ا÷زائر““.
وذكر غول بأان جائزة الصسحافة لـ«تاج““ سستصسبح موعدا سسنويا ،وأاثنى السسيد
غول على أاعضساء ÷نة التحكيم التي قال أانها عملت بكل اسستقÓلية وبكل
أاريحية ،بعيدا عن تدخل ا◊زب ل من قريب ول من بعيد .كما وعد رئيسس
““تاج““ بالسسعي مع ÷نة التحكيم لتطوير هذه ا÷ائزة.
من جهته ،أاثنى الدكتور ﬁمد لعقاب على اŸبادرة التي Œاوب معها
اإلعÓميون ،وقال أان اŸسسابقة عرفت  70مشساركة ‘ الصسحافة اŸكتوبة
من  30عنوانا باللغت Úالعربية والفرنسسية ،و 35مشساركة تلفزيونية وإاذاعية
من القنوات العمومية واÿاصسة ،ما يعطي ‘ الدورة األو÷ ¤ائزة «تاج»

للصسحافة الوطنية ›موع  105مشساركة ما يعكسس Œاوب الصسحفيÚ
و‚اح اŸبادرة.
وبعد الفرز األو‹ حسسب فئات ا÷وائز اŸعلن عنها ،وهي :جائزة أاحسسن
موضسوع سسياسسي ،جائزة أاحسسن موضسوع اقتصسادي ،جائزة أاحسسن موضسوع
ثقا‘ ،جائزة أاحسسن موضسوع اجتماعي ،جائزة أاحسسن موضسوع رياضسي،
جائزة أاحسسن صسورة فوتغرافية صسحفية ،جائزة أاحسسن كاريكاتور” ،
Óع-م-ال
ح -جب أاسس -م -اء الصس -ح -ف -ي Úوأاسس -م -اء اŸؤوسسسس -ات اإلع Ó-م -ي -ة ل  -أ
اŸتسس-اب-ق-ة.وب-ع-د اإلن-ت-ه-اء م-ن ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ق-ي-ي-م ،ق-ررت اللجنة حجب 03
ج -وائ -ز ،ل -ع -دم ت -وف-ره-ا ع-ل-ى اŸسس-ت-وى اŸط-ل-وب ،وه-ي :ج-ائ-زة أاحسس-ن

كاريكاتور ،وجائزة أاحسسن صسورة ،وجائزة أاحسسن موضسوع رياضسي ،وبدل
ع -ن-ه-ا ق-ررت ال-ل-ج-ن-ة اسس-ت-ح-داث ج-ائ-زت Úج-دي-دت ،Úت-ب-ع-ا ل-ل-مشس-ارك-ات
اŸتنوعة والتي ل تندرج ضسمن فئات ا÷وائز اŸقررة ،هي جائزة أاحسسن
موضسوع ‘ تكنولوجيا اŸعلومات ،وجائزة أاحسسن موضسوع حول ““البيئة
والسسياحة““ ،كما اسستحدثت اللجنة أايضسا جائزة خاصسة ،أاطلقت عليها اسسم
““ج -ائ -زة ÷ن-ة ال-ت-ح-ك-ي-م““ ل-ل-م-واضس-ي-ع ال-ق-ي-م-ة ال-ت-ي  ⁄ت-ت-م-ك-ن م-ن ال-ف-وز
ب -ا÷وائ-ز.وق-د ” اسس-ت-ب-ع-اد األع-م-ال ال-ت-ي  ⁄ت-ل-ت-زم ب-ال-ق-ان-ون ال-داخ-ل-ي
للمسسابقة ،واألعمال التلفزيونية اŸسسجلة بطريقة غ Òسسليمة ‘ أاقراصس
مضسغوطة واألعمال الصسحفية التي شساركت ‘ مسسابقات أاخرى.

فÁ Ó- -ك- -ن- -ن- -ا ذلك ،ألن اŸع- -ل -مÚ
ال - -ف - -رنسس - -ي Úغ- -ادروا‡ ،ا ج- -ع- -ل
ا÷زائر تسستقدم أاسساتذة من تونسس،
العراق ،سسوريا ومصسر لتعليم أابنائنا،
مؤوكدا ‘ هذا السسياق ،أانه ح Úكان
ع -ل -ى رأاسس وزارة اÛاه -دي -ن ك-ان
م-ن اŸشس-ج-ع Úل-ل-م-ج-اه-دي-ن سسواء
العسسكري Úأاو اŸدني Úعلى كتابة
م- -ذك -رات -ه -م ،وت -ت -ك -ف -ل ب -ط -ب -ع -ه -ا
وتوزيعها ،وهذا ما وفر لنا رصسيد
من اŸادة اÿام.
وقال أايضسا أان كتابة التاريخ –تاج
إا ¤ت - - - -خصسصس ومسس- - - -ت- - - -وى ،ودور
اŸؤورخ Úغربلة اŸادة اÿام ،كما
أان -ه ق -ام ب-تسس-ج-ي-ل  2500شس-ري-ط ،
مشسÒا إا ¤أان أاهم ا‚از قام به هو
إاعداد القرصس اŸضسغوط يتحدث
ع- -ن ت -اري -خ ا÷زائ -ر خ Ó-ل ال -فÎة
 ،1962-1830والذي اسستغرق ثÓث
سسنوات من العمل ،حيث وزع على
مسس- -ت -وى ال -ث -ان -وي -ات وا÷ام -ع -ات،
ق -ائ  ‘ «:Ó-ه -ذا ال -ع -م -ل ألول م-رة
‚م- -ع ب Úال- -ت- -ق- -ن- -ي ÚواŸؤورخ،Ú
وط- -ب -ع -ن -اه ع -دة م -رات وب -ال -ل -غ -ات
ال- -ثÓ- -ث ال- -ع- -رب- -ي- -ة ،ال- -ف- -رنسس- -ي -ة،
وال‚ليزية ،وهذا القرصس ل Áكن
إاعداد مثله ◊د اآلن““.
و‘ ه - - -ذا الشس- - -أان ،أاشس- - -ار ﬁم- - -د
الشسريف عباسس إا ¤أان أاول عقبة
اعÎضست إاعداد هذا القرصس بعد
تكوين ÷نة تهتم بذلك ،هو ذهنية
ب- -عضس اŸؤورخ Úال- -ذي- -ن ي- -ع -تÈون
إانتاج مثل هذه األعمال هو عامل
من العوامل التي تدر عليهم بأارباح،
أاي أانهم يفكرون ‘ ا÷انب اŸادي
فقط ،مضسيفا أانه بعدما غ Òرئيسس
ال- - -ل- - -ج- - -ن- - -ة أا‚ز ه - -ذا ال - -ق - -رصس
وÃسساعدة اإلعÓمي سسعيد عوŸي
ال -ذي ت -ق -ب -ل ال -ف-ك-رة وط-ب-ق-ه-ا م-ن
ال -ن -اح-ي-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة ب-وضس-ع شس-ه-ادات
لصسناع الثورة ،كما أانه ‘ “ 2014ت
م - -راج - -ع - -ة ال - -ق- -رصس اŸضس- -غ- -وط
لتحسسينه.

إانشضاء قناة خاصضة بالتاريخ
تتطلب اإمكانيات مالية
وباŸقابل ،اأبرز وزير اÛاهدين
السس - -اب - -ق اأن اآخ - -ر اإ‚از ق - -ام ب- -ه
وب- -اأي- -ادي ج- -زائ- -ري- -ة ،ويسس- -ت -ح -ق
اÙافظة عليه هو ›مع الذاكرة
ب -قصس -ر اŸع -ارضس ال-ع-ام اŸاضس-ي،
قائ Óاأنه كان له اأمل تطوير هذا
ال‚از لأنه اشسÎى  4هكتارات من
الأرضس بسس -ي -دي ع-ب-د ال-ل-ه ل-ل-ق-ي-ام
ب -ه -ذا اŸع -رضس ،ك -م-ا اأن-ه ف-ك-ر ‘
صس -ن -ع ›سس -م -ات Ãادة ال -ن -ح-اسس
لقادة الثورة ‘ الصس ،Úوكذا صسنع
›مع لوضسعه ‘ قسسنطينة ،لكن
هذه اŸشساريع  ⁄تطبق كونه غادر
ال - -وزارة .مشسÒا اإ ¤اأن - -ه اق- -ت- -ن- -ى
اŸق-ر اŸت-واج-د ب-ح-دي-قة التسسلية
ب Íعكنون ب 7مÓي Òدج ليبقى
معرضس الذاكرة ﬁفوظا هناك.
وع-ن ف-ك-رة اإنشس-اء ق-ن-اة ت-ل-ف-زيونية
ت- -ع- -ن -ى ب -ت -اري -خ ح -رب ال -ت -ح -ري -ر
ال -وط -ن -ي ،اأوضس -ح ﬁم-د الشس-ري-ف
ع- - -ب- - -اسس اأن ال- - -ك- - -ثÒي - -ن ك - -ان - -وا
م-ت-ح-مسس Úل-ه-ذه ال-ف-ك-رة و–دث-وا
ع -ن -ه -ا ،م -ن ب -ي -ن -ه -م الأم Úال -ع -ام
الوطنية للمجاهدين سسعيد عبادو
الذي كان حريصسا على اŸوضسوع،
لكن حسسبه ينبغي اأن تكون هناك
دراسس- -ة ح -ول اŸوضس -وع ووسس -ائ -ل،
كما يتطلب اإنشساءها “وي Óكافيا
من اŸادة التاريخية ،كون اإنشساء
قناة خاصسة ليسس بالأمر اله.Ú
وج -دد وزي-ر اÛاه-دي-ن السس-اب-ق،
تاأكيدها على اأنه شسجع على كتابة
تاريخ الذاكرة الوطنية وهو مدرك
ل- -ه- -ذا ال- -ب -ع -د ،وم -ن اŸسس -ت -ح -ي -ل
اŸضس - -ي ق - -دم - -ا دون ال- -ت- -ع- -ري- -ف
بتاريخنا ،قائ Óاأنه سساعد اŸوؤرخ
الكب ÒاŸرحوم اأبو القاسسم سسعد
الله ماديا ‘ تدوين التاريخ ،وحÚ
سس- -اف- -ر اإ ¤اأم- -ري- -ك -ا لسس -ت -ك -م -ال
الدراسسات العليا.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرى الـ  ٥٣لعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدي السضتق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓل والشضب ـ ـ ـ ـ ـ ـاب
فروخي من تيبازة

أاكد حرصسه على تطوير قطاع السسمعي البصسري

نظام تسضويقي يقلصص من اŸمارسضات غ Òالشضفافة ‘ بيع األسضماك

ڤرين :النقائصص اŸسضجلة ‘ القنوات راجعة إا ¤حداثة التجربة
أاكد وزير التصسال حميد ڤرين ،على ترقية التلفزيون العمومي وهو الدور اŸنوط لدائرته الوزارية ،الذي يقع عليه إاثراء اŸشسهد،
وضسمان اÿدمة العمومية ،حسسب ما يتضسمنه دف Îالشسروط ،كما “كن اŸواطن من التعب Òبكل حرية ،حسسب مواضسيع ﬁل الهتمام.
ب - -ال- -ت- -ا‹ ق- -ط- -اع- -ا ق- -وي- -ا وف- -ع- -ال
ق -ن-وات ف-ق-ط ،ف-ت-ح م-ك-اتب ل-ه-ا ‘
واسصÎات-ي-ج-ي-ا ي-ؤودي خ-دم-ة عمومية
ا÷زائ - - -ر (الشص - - -روق ،ال - - -ن - - -ه - - -ار،
‘ متناول كل ا÷زائري.»Ú
ا÷زائ - -ري - -ة «ت - -ي - -ف- -ي» ،ال- -ه- -ڤ- -ار،
وأاضص -اف ال -وزي -ر ب -أان ال -ن -ق -ائصص
غ Òأان ڤرين رفع خÓل رده عن سصؤوال ألحد ودزاير»تيفي»).
اÓŸح- - -ظ - -ة ح - -ال - -ي - -ا ‘ اŸي - -دان
وأافاد ‘ هذا الصصدد أان هناك
أاعضص- - - - -اء ›لسص األم- - - - -ة أاول أامسص ‘ ا÷لسص - - - -ة
السص -م -ع -ي ال -بصص -ري «ت -ن -ط-ب-ق ع-ل-ى
اıصصصص -ة ل -ط -رح األسص -ئ -ل -ة الشص -ف-وي-ة ال-ن-ق-ائصص ع- -م- -ل م- -نصصب م- -ن ق- -ب- -ل دائ- -رت -ه
القطاع العام والقطاع اÿاصص على
اÓŸحظة ‘ قطاع اإلعÓم اŸرئي عمومي كان ال -وزاري -ة ت -ع -م -ل ع -ل -ى اسص -ت -ك -م-ال
حد سصواء ،وهي راجعة أاسصاسصا إا¤
أام خاصص ،والتي تعود ـ حسصبه ـ إا ¤حداثة التجربة ،ال- -نصص- -وصص ال- -ق- -ان- -ون- -ي- -ة« ،ون -ح -ن
حداثة التجربة والتحولت السصريعة
وال -ت -ح -ولت السص -ري -ع -ة ال -ت -ي ي -ع -رف -ه -ا اÛت -م-ع حرصص Úعلى –قيق ذلك ‘ أاقرب
التي يشصهدها اÛتمع ا÷زائري».
ا÷زائري ،مÈزا أاهمية مرافقة القطاع العام من اآلجال».
وأاكد الوزير أان تعامل التلفزيون
و‘ رده على سصؤوال شصفوي يتعلق
قبل الوزارة ،لكي يقوى على مواجهة اŸنافسصة.
وفيما يتعلق بالقنوات اÿاصصة قال ڤرين أانها ب-ال-ت-داب ÒالÓ-زم ات-خ-اذه-ا ح-ت-ى ي-ل-عب ال-ت-ل-فزيون ا÷زائري مع األحداث اıتلفة Ãهنية ومسصؤوولية
ت-بث ب-أاق-م-ار صص-ن-اع-ي-ة خ-اضص-ع-ة للتشصريع األجنبي ،ا÷زائري الدور اŸنوط به طرحه أاحد أاعضصاء واŸسص-اه-م-ة ‘ ال-ن-ق-اشص ،ح-ول ال-قضص-اي-ا ال-وط-ن-ية
ف -ي -م -ا ي -خصص دف -ع ا◊ق -وق ب -اع -ت-ب-اره-ا ت-بث م-ن ›لسص األم -ة ‘ ج -لسص -ة ع -ل -ن -ي -ة ،ق -ال أان دائ-رت-ه الكÈى إلعÓم الرأاي و–سصسصيه ،سصيجعل من هذه
اÿارج ،م - -ف - -ي - -دا إا ¤وزارت- -ه رخصصت ÿمسص ( )5الوزارية «سصتعمل على تأاهيل وتدعيم اŸؤوسصسصات اŸؤوسصسصة اŸيدان األمثل لتجسصيد مبادئ اÿدمة
السصمعية البصصرية للقطاع العام ومرافقتها وجعلها العمومية اŸنصصوصص عليها ‘ القانون.

حياة كبياشش

لدوية وخاصسة دواء «سسنÎوم» ،بوضسياف:
نفى أاي ندرة ‘ ›ال ا أ

تهديد بغلق الصضيدليات وإاجراءات عقابية للعيادات اÿاصضة التي ل –Îم القانون
ن- -ف- -ى وزي- -ر الصس -ح -ة والسس -ك -ان وإاصس Ó-ح
اŸسس -تشس -ف -ي-ات ع-ب-د اŸالك ب-وضس-ي-اف ،وج-ود
لدوية ،وعدم تسسجيل إانقاطاعات
ندرة ‘ ا أ
ل-دواء «سس-نÎوم» اŸوج-ه ل-ل-م-رضس-ى اŸصسابÚ
بأامراضس القلب والشسراي ،Úمؤوكدا توفر 75
أال -ف ع -ل -ب -ة م -ن ه -ذا ال-دواء ع-ل-ى اŸسس-ت-وى
ال- -وط- -ن- -ي Ãا ف- -ي -ه -ا الصس -ي -دل -ي -ة اŸرك -زي -ة
للمسستشسفيات.

حياة  /ك

هدد وزير الصصحة بوضصياف الصصيدليات تقوم
Ãمارسصات غ Òقانونية كتل التي قامت بها إاحدى
الصص- -ي -دل -ي -ات ،ال -ت -ي ب -اعت دواء «سص -نÎوم» ب -دون
قسصيمة ،كما أاعلن عن إاجراءات عقابية تصصل حد
الغلق للعيادات التي ل –Îم القانون ‘ ‡ارسصة

نشص -اط -ه -ا ،مÈزا أاه -م-ي-ة اإلعÓ-م ‘
اŸشصاركة ‘ إاصصÓح قطاع الصصحة.
ودع -ا ‘ تصص -ري -ح -ات ل -لصص-ح-اف-ة
ع - -ل - -ى ه - -امشص ا÷لسص- -ة ال- -ع- -ل- -ن- -ي- -ة
اıصصصص-ة ل-ط-رح األسص-ئ-ل-ة الشص-ف-وية
Ãج - -لسص األم- -ة إا ¤ضص- -رورة ت- -غ- -يÒ
ال -ذه -ن-ي-ات ،ب-ع-دم-ا أاصص-ب-ح اŸواط-ن
يشصتكي دائما من النقائصص ،بالرغم
من أانها ل تكون موجودة ،مؤوكدا بأان
ق- -ط- -اع- -ه يشص- -ه -د ت -غ -ي Òك -ب Òن -ح -و
األحسصن.
وأاكد ‘ هذا الصصدد أان ا◊ملة التي تقوم بها
ب- -عضص وسص- -ائ- -ل اإلعÓ- -م ح- -ول ن -درة ب -عضص أان -واع
األدوية بالوكالت الصصيدلنية ل أاسصاسص لها من
الصصحة ،بالرغم من اعÎافه بوجود «مشصاكل ‘

ت -أاخ -ر وصص -ول ب -عضص األدوي-ة Ÿدة
أاسصبوع فقط وليسص Ÿدة شصهر أاو
أاك Ìم- -رج- -ع- -ا ه- -ذا ال- -ت- -أاخ- -ر إا¤
«اخ - -ت Ó- -لت ‘ ال - -تسص - -ي Òوع- -دم
ت -ق -د Ëال -ط-ل-ب-ات ‘ ح-ي-ن-ه-ا‡ ،ا
ي- - - - -تسص- - - - -بب ‘ إاح- - - - -داث ه- - - - -ذه
النقطاعات».
وب -خصص -وصص السص-ؤوال الشص-ف-وي
لمة
الذي طرحه نائب Ãجلسص ا أ
لسص -ت -ع -ج -الت
ح- -ول وضص- -ع- -ي- -ة ا إ
ال -ط-ب-ي-ة ومصص-ل-ح-ة تصص-ف-ي-ة ال-دم
Ãسصتشصفى بن يوسصف بن خدة (اŸدية) ،قال
وزير الصصحة بأان ›سصم تهيئة هذا الهيكل ⁄
–Îم ف- -ي- -ه- -ا الشص- -روط الضص -روري -ة ل -ذلك‡ ،ا
تطلب إاعادة تنظيمه داخليا.

طمأان بتسسوية مشسكل العربات اŸركونة باŸوانئ

مفاوضضات حول مشضروع سضيارة «بيجو» األسضبوع القادم
أاف- -اد وزي- -ر الصس- -ن- -اع- -ة واŸن- -اج- -م ع -ب -د السس Ó-م
ب -وشس -وارب ،أان مشس -ك -ل السس -ي -ارات اŸرك -ون -ة ب-ب-عضس
اŸوان -ئ،ع -ل -ى اث -ر ت-ط-ب-ي-ق دف Îالشس-روط ا÷دي-د،
اÿاصس بوكÓء السسيارات سسيعرف ح Óعن قريب،
بعدما ” وضسع إاجراء خاصس بهذه القضسية.

حياة /ك

أاوضصح الوزير بوشصوارب على هامشص ا÷لسصة العلنية
اıصصصصة لطرح األسصئلة الشصفوية Ãجلسص األمة أانه ”
وضص -ع إاج -راء خ -اصص ،يسص -م -ح ل -ه -ذه السص -ي-ارات Ãغ-ادرة
اŸوانئ التي ما تزال قابعة فيها والبالغ عدده  4آالف
سص -ي -ارة ،م -ؤوك -دا أان ه -ذا اŸشص -ك-ل سص-ي-ح-ل خÓ-ل األي-ام
القادمة.
ولفت إا ¤أان هذه الوضصعية تخصص عددا قلي Óمن
السصيارات التي ” اقتناؤوها قبل  15أافريل اŸاضصي ،وهو

ت- -اري- -خ دخ -ول دف Îالشص -روط ا÷دي -د
حيز التنفيذ ،والتي ” دفع فواتÒها
باسصتعمال القرضص اŸسصتندي ،وأاكد عن
اعتماد آاليات ،مناسصبة لكل وسصيلة دفع،
قصص -د اسص -ت -ك -م -ال إاج-راءات السص-تÒاد
و–رير السصيارات».
ويتعلق األمر كما قال بسصيارات ”
اقتناؤوها من قبل السصلطات العمومية
‘ إاطار صصفقات عمومية حسصب الوزير
ال- -ذي ارج- -ع ال- -وضص- -ع- -ي -ة «ل -ل -م -رح -ل -ة
النتقالية» والتي يراها أامر عادي وهي
ت -ع -د لزم -ة ل -ل-ت-ط-ب-ي-ق ال-ت-ام ل-ل-ت-ن-ظ-ي-م ا÷دي-د اÿاصص
باسصتÒاد السصيارات ا÷ديدة.
و‘ ذات السصياق وفيما يخصص مشصروع إاقامة مصصنع

لصصناعة السصيارات من ماركة «بيجو»
با÷زائر ،أاكد أان اŸفاوضصات جارية
ب Úال -ط -رف Úا÷زائ -ري وال -ف -رنسص -ي،
كاشصفا عن لقاء مرتقب األسصبوع القادم.
وف -ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق بسص-ؤوال ط-رح-ه اح-د
أاعضص -اء ›لسص األم -ة ح -ول اŸشص -اري-ع
الصص-ن-اع-ي-ة ب-ا÷ن-وب أاع-ل-ن ال-وزي-ر ع-ن
إانشصاء مصصنع إلنتاج الزجاج بولية أادرار
بقدرة  150أالف طن ‘ السصنة ‘ ،إاطار
شص- -راك- -ة ب Úمسص -ت -ث -م -ري -ن ع -م -وم -يÚ
وخ -واصص وأاج -انب وك-ذا مصص-ن-ع ج-دي-د
لÓسصمنت بطاقة  5،1مليون طن سصنويا ،كما يجري حاليا
حسصب ما ذكر دراسصة ا‚از مصصانع أاخرى إلنتاج الزجاج
بوليتي “Ôاسصت وإاليزي.

النصص صصياغة العديد من مواد هذا األمر مع إادراج مواد أاخرى قصصد –ديد مفهوم
رخصص السص-تÒاد أاو ال-تصص-دي-ر و›ال ت-ط-ب-ي-ق-ه-ا وم-ط-اب-ق-ة ال-تشص-ري-ع-ات وال-ت-ن-ظ-يمات
ا÷زائرية مع قواعد اŸنظمة العاŸية للتجارة.

لعادة هيكلة وتنظيم القطاع
أاعلن عن تشسكيل أاقطاب ثÓثية إ

ح/ك

وا‹ :برنامج تكويني إلطارات القطاع ومسضÒي التكوين اŸهني شضهر أاكتوبر
كشس- -ف ع- -ب -د ال -ق -ادر وا‹ وزي -ر
لشسغال العمومية ،أاول أامسس ،عن
ا أ
إاط Ó-ق ب -رن -ام -ج ت -ك -وي -ن -ي ل -ف -ائ-دة
إاطارات القطاع ومسسÒي مؤوسسسسات
لشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ية ومكاتب
ﬂاب-ر ا أ
الدراسسات شسهر أاكتوبر اŸقبل تزامنا
م -ع ال -دخ -ول الج -ت -م -اع-ي ‘ ،حÚ
أاع -ل -ن ع-ن تشس-ك-ي-ل أاق-ط-اب ثÓ-ث-ي-ة
ل-تسس-ي Òه-ي-اك-ل ال-ق-ط-اع وت-ن-ظ-يمه
بعد أان شسهد شسبه ضسعف لدى بعضس
اŸؤوسسسسات.

جÓل بوطي

وأافاد وا‹ أان الÈنامج التكويني يدخل ‘ إاطار
إاعادة تنظيم وهيكلة القطاع التي تزمع الوزارة إاطÓقها
مع بداية الدخول الجتماعي اŸقبل ،وذلك ‘ رده على
سص -ؤوال «الشص -عب» ح -ول إاسصÎات -ي -ج -ي -ة ال -ق -ط -اع ‘ ه -ذا
ا÷انب ،ضصمن ندوة صصحفية عقدها أاول أامسص خÓل
تفقده بولية ا÷زائر ﬂابر ومكاتب الدراسصات اŸكلفة
Ãتابعة مشصاريع األشصغال العمومية.
وكانت زيارة وزير األشصغال العمومية فرصصة للوقوف
ع -ل-ى أاه-م اŸشص-اك-ل ال-ت-ي ي-ع-ا Êم-ن-ه-ا ال-ق-ط-اع لسص-ي-م-ا

ال -تسص -ي Òوال-ت-ن-ظ-ي-م ال-ذي  ⁄ي-ك-ن ‘
اŸسص-ت-وى اŸط-ل-وب رغ-م الإم-ك-ان-ات
اŸالية التي رصصدتها الدولة للقطاع
وه -و م -ا أاك -ده وا‹ ال -ذي أاع -ل -ن ع -ن
تشص - -ك - -ي - -ل ث Ó- -ث أاق - -ط- -اب ل- -تسص- -يÒ
م -ؤوسصسص -ات ال -ع -م -وم -ي -ة ح-يث يشص-م-ل
ال- -ق- -طب األول م- -ك- -اتب ال- -دراسص- -ات
واıابر من خÓل إاشصراف مسصتقل.
‘ ح Úيشص- -م- -ل ال- -ق- -طب ال- -ث -اÊ
تسص -ي ÒاŸؤوسصسص -ات ال -ع -م -وم -ي-ة ع-ل-ى
غرار اŸطارات واŸوانئ والطرق يق
السصيّار شصرق  -غرب باإلضصافة إا ¤قطب ثالث يتضصمن
اŸق -اولت والشص -رك -ات ال -ع-م-وم-ي-ة ال-ت-ي ت-ت-ك-ف-ل ب-ا‚از
مشصاريع القطاع ويأاتي إانشصاء األقطاب الثÓث اسصتجابة
لشص- -رك -ة تسص -ي Òمسص -اه -م -ات ال -دول -ة ل -ق -ط -اع األشص -غ -ال
العمومية.
ومن اŸقرر الشصروع ‘ تنفيذ القرارات على ارضص
اŸي -دان ‘ غضص -ون شص -ه -ري -ن ب-ه-دف م-ت-اب-ع-ة وم-ع-ا÷ة
ال- -ط- -رق واŸوان -ئ ،ح -يث سص -ت -ت -م رد الع -ت -ب -ار ل -ب -عضص
للمقاولت التابعة للقطاع التي تأاخرت ‘ اŸشصاركة ‘
ا‚از اŸشص -اري -ع ال -وط-ن-ي-ة وه-و م-ا سص-ي-ل-ج-أا إال-ي-ه ق-ط-اع
األشصغال العمومية حسصب وزير القطاع الذي انتقد بشصدة

مبعوثة «الشسعب» إا¤
تيبازة :زهراء.ب
تسص -ع -ى وزارة الصص -ي -د ال-ب-ح-ري
واŸوارد الصص-ي-دي-ة ،ب-ال-ت-نسص-ي-ق مع
وزارة ال- -ت- -ج -ارة ،إا ¤وضص -ع ن -ظ -ام
تسص-وي-ق-ي ي-ق-لصص اŸم-ارسص-ات غÒ
الشص -ف -اف -ة ‘ ع -م -ل -ي-ة ب-ي-ع وشص-راء
اŸن -ت -ج -ات ال -ب -ح -ري-ة ،ب-داي-ة م-ن
عمليات اإلنزال إا ¤غاية وصصوله
إا ¤اŸسص- -ت- -ه- -لك ،وه- -ذا ‘ اإط- -ار
اıطط اÿماسصي ،2019-2015
كما وضصعت نصصب عينها تنمية نشصاطات الصصيد
ا◊ر‘ م -ن خ Ó-ل إاع -ادة ت -أاه -ي -ل م -راف-ئ ال-رسص-و
وإا‚از أاخرى جديدة بالوليات السصاحلية للحفاظ
ع -ل -ى أادوات ال -ع -م-ل و سصÓ-م-ة اŸن-ت-وج السص-م-ك-ي،
والقضصاء على العمل غ Òالشصرعي.
سصأالت «الشصعب» ،وزير اŸوارد الصصيدية سصيد
أاحمد فروخي ،على هامشص زيارة عمل وتفقد إا¤
ولية تيبازة ،عن أاسصباب اسصتمرار ارتفاع أاسصعار
السصردين على مسصتوى أاسصواق التجزئة ‘ وقت بيع
بـ 50دج للكيلوغرام الواحد على مسصتوى اŸوانئ،
رغم أان مصصا◊ه اجتمعت قبل بداية شصهر رمضصان
مع وزارة التجارة لتنظيم أاسصواق السصمك ومنع مثل
هذه اŸمارسصات.
وقد برر الوزير ذلك بعدة أاسصباب من بينها وفرة
اŸن- -ت- -وج وشص- -ه- -ر رمضص- -ان ،ح -يث سص -ج -ل ع -زوف
اŸواطن Úعلى اسصتهÓك هذه اŸادة ما أادى إا¤
ان-خ-ف-اضص أاسص-ع-ارهÃ ،ع-ن-ى أان األم-ر ي-ت-ع-ل-ق دائ-ما
حسصب ال -وزي -ر Ãع -ط -ي -ات اق -تصص-ادي-ة و ب-ال-ع-رضص
والطلب ،وليسص باألسصباب التي غالبا ما يرجعها
الصصيادون وحتى اŸهنيون إا ¤غياب رقابة مصصالح
التجارة على مسصتوى اŸسصمكات و أاسصواق التجزئة
م -ث -ل -م -ا صص -رح ب-ه الصص-ي-ادون ع-ل-ى مسص-ت-وى م-ي-ن-اء
خميسصتي لـ «الشصعب» ،حيث قال عمر يونسص عضصو
بجمعية الصصيادين ،أان صصندوق سصمك السصردين بيع
على مسصتوى اŸيناء بـ  400دج ،لنصصدم بأاسصعار
خيالية بأاسصواق التجزئة ،مرجعا األمر إا ¤غياب
متابعة اŸصصالح اŸعنية للمنتوج منذ إانزاله إا¤
غاية وصصوله إا ¤األسصواق.

ورغ- -م ذلك  ⁄ي- -ن- -ف ال- -وزي- -ر وج- -ود –رك -ات
Ÿصصا◊ه ،بالتنسصيق مع وزارة التجارة لوضصع حد
Ÿث -ل ه -ذه اŸم -ارسص -ات ،م -ن خ Ó-ل وضص -ع ن -ظ -ام
تسص -وي -ق -ي يضص -ف -ي الشص -ف -اف-ي-ة ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ات ب-ي-ع
اŸن -ت -ج-ات ال-ب-ح-ري-ة ب-داي-ة م-ن اإلن-زال إا ¤غ-اي-ة
وصصوله اŸسصتهلك ،بتنظيم أاسصواق ا÷ملة خاصصة
تلك التي تلعب دورا ﬁوريا ‘ توزيع اŸنتوج
السص -م -ك -ي ع -ل-ى اŸسص-ت-وى ال-وط-ن-ي ،و ك-ذا أاسص-واق
ال- -ت- -ج- -زئ -ة ا÷واري -ة اأو اÓÙت اÿاصص -ة ب -ب -ي -ع
األسصماك اÙولة أاو الطازجة.
باŸقابل– ،دث فروخي عن مواصصلة مصصا◊ه
جهودها لتنمية نشصاطات الصصيد ا◊ر‘ و–سصÚ
ظ -روف ع -م -ل اŸه -ن -ي Úبشص -ك -ل يسص-اع-ده-م ع-ل-ى
ا◊ف- -اظ ع- -ل -ى أادوات ال -ع -م -ل وسص Ó-م -ة اŸن -ت -وج
السصمكي ،وقام ‘ هذا اإلطار بتسصلم أاشصغال جرف
وإازال- -ة ال- -رم- -ال م -ن داخ -ل ا◊وضص و‡ر م -ي -ن -اء
خميسصتي ،كما وضصع حجر األسصاسص إل‚از شصاطئ
رسصو ببلدية فوكة ،وقد ” تسصجيل هذا اŸشصروع
بعد الدراسصة السصوسصيو اقتصصادية التي أابانت عن
وجود  50قاربا يشصتغل عليه أاك Ìمن  100بحار
أاعمارهم حوا‹  40سصنة.
ولدى توقفه عند موؤسصسصة «عبو» لصصناعة كوابل
سصفن الصصيد بشصرشصال والناشصطة منذ سصنة ،1991
حثّ وزير الصصيد اŸسصوؤول Úعليه Ãضصاعفة اإلنتاج
والتوجه نحو التصصدير بدل الكتفاء بتمويل السصوق
اÙلية فقط ،مؤوكدا دعم السصلطات له ‘ إاطار
اإلسصÎات -ي -ج -ي -ة ال-وط-ن-ي-ة ال-رام-ي-ة ل-دع-م اŸن-ت-وج
الوطني.

رافقه ‘ زيارة العمل إا ¤غرداية مسسؤوولو األجهزة األمنية يتقدمهم اللواء هامل

التصضّويت على مشضروع قانون السضتÒاد والتصضدير

Óمر
لغلبية على مشسروع القانون اŸعدل واŸتمم ل أ
لمة با أ
صسوت ›لسس ا أ
 04 - 03اŸت-ع-ل-ق ب-ال-ق-واع-د ال-ع-ام-ة اŸط-ب-قة على عمليات اسستÒاد البضسائع
وتصسديرها.
جرت عملية التصصويت ‘ جلسصة علنية ترأاسصها عبد القادر بن صصالح ،ويتضصمن
القانون أاسصاسصا إادراج رخصص التصصدير والسصتÒاد لتسصي Òالتجارة اÿارجية ،ويعيد
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تسصيﬂ Òابر اŸراقبة ومكاتب الدراسصات.
واعÎف وا‹ بوجود شصبه ضصعف على مسصتوى تأاطÒ
اŸسصÒين لبعضص الشصركات وهو ما يؤوكد انتهاج مبدأا
ال -ت -ك -وي -ن ل -ت -ف -ادي اÿل -ل مسص-ت-ق-ب ،Ó-ق-ال أان مصص-ا◊ه
ال -وزاري -ة سص -ت -دع -م الشص -راك -ة م -ع وزارة ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹
والبحث العلمي لÓسصتفادة خريجي القطاع ‘ ›ال
األشصغال ،قائ Óأان القطاع شصهد شصبه قطيعة مع وزارة
التعليم العا‹ ‘ اŸاضصي إال أان اإلسصÎاتيجية ا÷ديدة
سصتعتمد على توظيف الطاقات الشصابة ‘ اŸيدان.

بدوي :الدولة لن تدخر أاية جهد ‘ ترسضيخ ثقافة التسضامح

أاك -د وزي -ر ال -داخ -ل -ي-ة وا÷م-اع-ات
اÙل- -ي- -ة ،ن- -ور ال- -دي -ن ب -دوي ،خ Ó-ل
زي- -ارت- -ه إا ¤غ -رداي -ة رف -ق -ة ع -دد م -ن
األج -ه-زة األم-ن-ي-ة وﬂت-ل-ف ال-وزارات،
وقوفا على مسصاعي عودة السصتقرار،
أان الدولة سصوف تتعامل بكل حزم مع
أاول- -ئك ال- -ذي -ن يشص -ع -ل -ون ن -ار ال -ف -ت -ن -ة
وال- - -ف- - -رق - -ة وه - -ذا وف - -ق - -ا ل - -ق - -وانÚ
ا÷م -ه -وري -ة ،مشص -ددا ع -ل -ى ال-ت-ط-ب-ي-ق
الصصارم للقانون ضصد كل من تخول له
نفسصه اŸسصاسص بالنظام العام والتÓعب Ãصص ÒاŸنطقة
والعبث Ãسصتقبلها ،كما أان الدولة لن تذخر أاي جهد لردم
الهوة ب Úالفئت Úومرافقة وتشصجيع كل اإلسصهامات التي
من شصأانها توطيد صصور التآاخي والتماسصك والتفاهم بÚ
ا÷ميع وطي صصفحة اÓÿف.

دعاة الفتنة يبحثون عن آاليات جديدة إلشضعال فتيلها
أاكد بدوي خÓل زيارة عمل لولية غرداية ،رفقة
عدد من إاطارات األجهزة األمنية يتقدمهم اللواء عبد
Óمن الوطني ،وكذا األمناء
الغني الهامل ،اŸدير العام ل أ
العامون لعدد من الوزارات اŸعنية بالتنمية أان األحداث
األخÒة التي شصهدتها مدينة بريان كانت ‡ن يكيدون
من جديد للمنطقة ،حيث  ⁄يهنأا بالهم منذ أاشصهر بعد
أان شصهدت اŸنطقة –سصنا ملحوظا واسصتقرارا للوضصع،
سص -م -ح ب-ع-دوة ا◊ي-اة ل-ط-ب-ي-ع-ت-ه-ا ،وإاع-ادة ب-عث ال-نشص-اط
التجاري والÎبوي وانطÓق الÈامج التنمويةÃ ،ا فيها
اŸسص-ج-ل-ة ضص-م-ن الÈن-ام-ج السص-ت-ع-ج-ا‹ ل-ل-ولية ،إال أان
أاصص -ح -اب ال-ن-واي-ا السص-ي-ئ-ة غ-اظ-ه-م ذلك وراح-و ي-ك-ي-دون
اŸك -ائ -د م -ن ج -دي -د ب -اŸن -ط -ق -ة فسص -ق-ط ال-ع-دي-د م-ن
الضصحايا.
وق- -ال وزي- -ر ال- -داخ- -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة ،أان
األحداث األليمة التي تغذيها ل ﬁالة أاطراف مغرضصة
–اول ‘ كل مرة إايجاد السصبل لنشصر الفتنة والفرقة

فرعون من سسطيف:

ضضرورة تعديل التشضريعات للقضضاء على مشضكل السضيولة النقدية
اع- -تÈت ،إاÁان ه -دى ف -رع -ون ،وزي -رة الÈي -د وت -ك -ن -ول -وج -ي -ا اإلع Ó-م
والتصصال ،أان اŸلف األك Ìتعقيدا ‘ دائرتها الوزارية ،هو وضصعية بريد
ا÷زائر ،والذي يعت Èمؤوسصسصة ذات طابع اقتصصادي ،يتحتم عليها العمل
لتحقيق الربح ،و‘ اŸقابل “ويل نشصاطه واسصتثماراته ذاتيا ،وكذا أاداء
خدمة عمومية ،وفتح مكاتب بريد جديدة ،ع Èكامل الÎاب الوطني ،حتى
‘ البلديات النائية بكثافة سصكانية جد ضصئيلة ،وهذا من مداخيله اÿاصصة ،رغم عدم وجود ا÷دوى
القتصصادية للمكتب الÈيدي.

سسطيف :نورالدين بوطغان

وسص -ط أاه -ال-ي-ن-ا ب-غ-رداي-ة ،ح-ت-م-ا سص-ت-ك-ون
ت-داع-ي-ات-ه-ا وخ-ي-م-ة وسص-ل-بية على ﬂتلف
األصصعدة ،و‘ حالة اسصتمرارها لن تكون
‘ صصالح أاي طرف ،بل لن تكون اإل ‘
صصالح اÎŸبصص ÚبالبÓد ،داعيا اÛتمع
اŸد Êوع- -قÓ- -ء اŸن- -ط -ق -ة واŸواط -نÚ
لÓسصتلهام من تاريخ ا÷زائر ومن روح
ميثاق السصلم واŸصصا◊ة الوطنية.
هذا ،وقد أاكد نور الدين بدوي ،أان
ال -دول -ة ع -ازم-ة ب-ك-اف-ة م-ؤوسصسص-ات-ه-ا ع-ل-ى
م-واصص-ل-ة ا÷ه-ود ال-ك-ف-ي-ل-ة ب-ال-ت-ن-م-ي-ة ب-إاع-ادة السصتقرار
الكامل لغرداية ودعم الÈامج التنموية ،وذلك من خÓل
رصصد كل الوسصائل واŸوارد واإلمكانات الÓزمة ،ل سصيما
م-ا ت-ع-ل-ق ب-اسص-ت-ك-م-ال الÈام-ج اŸق-ررة ل-ل-ولية ودعمها،
مشصددا على أان الدولة سصتسصتهر على التطبيق الصصارم
للقانون على كل من تخول له نفسصه اŸسصاسص بالنظام
ال-ع-ام وال-تÓ-عب Ãصص ÒاŸن-ط-ق-ة ب-ال-ت-ع-ام-ل ب-ح-زم م-ع
أاولئك الذين يشصعلون نار الفتنة أاو الفرقة ،وهذا وفقا
لقوان Úا÷مهورية ،حيث لن تتسصاهل الدولة مع من
تسصول له نفسصه اŸسصاسص بأامن أابنائنا وإاخوتنا بغرداية،
ول تسصاهل مع من ينوي أان يعبث Ãسصتقبل اŸنطقة.

÷نة وزارية مشضÎكة للمصضا◊ة والتنمية بÚ
أاها‹ غرداية
أاقدم وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية ،نور الدين
بدوي ،على تنصصيب ÷نة وزارية مشصÎكة تضصم األمناء
العامı Úتلف القطاعات اŸعنية بالتنمية لدراسصة
سصبل ووسصائل التحكم ‘ الوضصع بهذه الولية ،حيث قال
بدوي أانه ـ رسصميا ـ ترأاسص هذه اللجنة من طرف الوزير
األول ع -ب -د اŸالك سص Ó-ل ،ب-ن-اءا ع-ل-ى ت-ع-ل-ي-م-ات رئ-يسص
ا÷مهورية ،وقد أاطلق على اللجنة اسصم «اللجنة العليا
للمصصا◊ة والتنمية ب Úأاها‹ غرداية» ،حيث Œتمع مرة
‘ الشصهر سصواء بولية غرداية أاو با÷زائر العاصصمة ،كما
Óمن الوطني ،اللواء
حضصر حفل التنصصيب اŸدير العام ل أ
ع-ب-د ال-غ-ا Êه-ام-ل ،و‡ث-ل ال-ل-واء ب-وسص-ط-ي-ل-ة ع-ن ق-يادة
ال -درك ال -وط -ن -ي ،إا ¤ج -انب األم -ن -اء ال-ع-ام Úل-ل-دوائ-ر
ال-وزاري-ة اŸع-ن-ي-ة ،ه-ذا وسص-ت-ع-م-ل ال-ل-ج-نة ضصمن مقاربة
شصاملة لتحقيق ـ بدرجة أاو ¤ـ األمن والسصتقرار وإاعطاء
ا◊ركية التنموية بالولية ومتابعة تطبيق القرارات التي
تتخذ لفائدة الولية ،والعمل بنظرة متكاملة تأاخذ بعÚ
العتبار خصصوصصيات الولية ،داعيا نور الدين بدوي،
خÓل عملية التنصصيب إا ¤ضصرورة بذل مزيد من ا÷هود
وتعزيز التعاون لتحصص Úاأمن واسصتقرار غرداية وتعزيز
اللحمة ب Úسصكانها.

غرداية◊ :رشش عبد الرحيم

السضبت  04جويلية  2015م
الموافق لـ 17رمضضان  1436هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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تخرج أاك Ìمن  3آا’ف طالب ‘ تكوين ليسسانسس وماسس Îبغليزان

مدير اŸركز ا÷امعي :اسستÓم  ٤آالف مقعد بيداغؤجي ‘ الدخؤل اŸقبل

العدد

16764

08

 ٥آا’ف ربطة ت Íالتهمتها أالسسنة النÒان Ãعسسكر

حريق مهؤل ‘ مسستثمرة لÎبية األبقار

تخرج أاك Ìمن  3٥٠٠طالب باŸركز ا÷امعي بغليزان ،بحسسب ما كشسف عنه مدير اŸركز الدكتور رحيل جلول‘ ،
’ول اÿميسسÃ ،ناسسبة حفل نهاية السسنة ا÷امعية.
الكلمة اÿتامية التي أالقاها ،أامسس ا أ

غليزان :ع .عبد الرحيم.
يتوزع هذا العدد على حاملي شضهادة
ليسضانسش واŸاسض 9 ‘ Îمسضارات للتكوين
Ãختلف معاهد هذا اŸركز ،الذي أانشضئ
سضنة  ،2009هذا ما رصضدته «الشضعب» بعÚ
اŸكان.
أاك- -د م- -دي -ر اŸرك -ز أاّن إادارت -ه ت -ب ّ-ن -ت
ﬂططات قصضÒة ومتوسضطة اŸدى من
أاجل ترقية البحث العلمي ‘ ،ظلّ ا÷هود
اŸب- -ذول -ة ‘ سض -ب -ي -ل وصض -ول اŸرك -ز إا¤
–ق -ي -ق ت -رق -ي -ت-ه إا ¤مصضّ-ف اŸؤوسضسض-ات
ا÷امعية.
وكشض -ف م -دي -ر اŸرك -ز ،أاّن م -قÎح-ات
التسضجيل ◊املي شضهادة البكالوريا ،2015

من اŸنتظر أان يعرف عدد الطلبة زيادة
نسضبية Ãا يزيد عن  2000طالب جديد،
‘ وقت وصضل فيه عدد الطلبة إا12500 ¤
ط-الب مسض-ج-لÃ Úخ-ت-ل-ف ف-روع ال-ت-كوين
لنيل شضهادة ليسضانسش واŸاسضت.Ò
وأاضضاف ذات اŸتحدث ‘ ا◊فل ،بأاّن
اŸركز من اŸنتظر أان يسضتلم  4000مقعد
بيدغوجي جديد ،تسضاهم ‘ رفع مشضكلة
ا’كتظاظ اŸتوقع مع الدخول ا÷امعي،
شضهر سضبتم ÈاŸقبل.
وشض -اركت م -دي -ري-ة اÛاه-دي-ن رف-ق-ة
م -ت -ع-ام-ل ال-ه-ات-ف ال-ن-ق-ل «م-وب-ي-ل-يسش» ‘
ت- -ك -ر Ëال -ط -ل -ب -ة اŸت -ف -وق Úاأ’وائ -ل ‘
شض- -ه- -ادة ل- -يسض -انسش واŸاسض ،Îم -ن خ Ó-ل
تقد Ëشضهادات تكرÁية وجوائز معتÈة،
اسضتحسضن قيمتها الطلبة اŸكرمون.

لتغطية العجز اŸسسجل ‘ القطاع بسسيدي بلعباسس

وشض - -ه - -د اŸرك- -ز ا÷ام- -ع- -ي ،ب- -حسضب
مسضؤووليه ،تطورا ‘ البحث العلمي من
خÓ- -ل- -ه- -ا إانشض- -اء ﬂاب- -ر ل -ل -ب -حث ك -انت
ا÷امعة تفتقر لها ،على غرار  Èﬂاللغة
والتواصضل.
من جانبه كشضف على هامشش ا◊فل،
م -دي -ر م -ع -ه -د اآ’داب وال -ل-غ-ات ال-دك-ت-ور
بوداود برهيمي ،أاّنه سضيتم اŸواصضلة ‘
تكوين الطلبة ‘ مرحلة ما بعد التدرج،
حيث تتواصضل تسضجيÓت الطلبة للÎشضح
ب -غ -ي-ة ا◊صض-ول ع-ل-ى م-ق-ع-د ب-ي-داغ-وج-ي
ضضمن تكوين اŸاسض ،Îإا ¤جانب هذا من
اŸن -ت -ظ -ر أان ي -ت -م ت -ن -ظ -ي -م مسض -اب -ق-ة ‘
ال - - -دك - - -ت- - -وراه «أال.ام.دي» ‘ ت- - -خصضصش
التعليمية واللسضانيات العربية مع الدخول
ا÷امعي اŸقبل.

’ول ،حريق مهول
ب ،أامسس ا أ
شس ّ
بإاحدى اŸسستثمرات الفÓحية لÎبية
’بقار بالقرية الفÓحية بخصسيبية‘ ،
ا أ
الضسواحي ا÷نوبية لعاصسمة الو’ية
’و ¤من
معسسكر ،وذلك ‘ الدقائق ا أ
’فطار.
ا إ
معسسكر :أام ا.Òÿسس
حيث هرع اŸواطنون والسضكان اÛاورون
للمزرعة قصضد اŸسضاعدة ‘ إاطفاء ا◊ريق
ال -ذي ت -وسض -عت رق -ع -ت-ه ب-ف-ع-ل ال-ري-اح ودرج-ة
ا◊رارة اŸرت -ف -ع -ة .وق -د “ك -ن ا÷Òان م-ن
إانقاذ  50رأاسش بقر قبل أان تتدخل عناصضر
ا◊م -اي -ة اŸدن-ي-ة بـ 4ف -رق إ’خ -م-اد ا◊ري-ق
ال -ذي أات -ى ع -ل-ى  5آا’ف رب -ط -ة ت .Íوف-ي-م-ا
ت -واصض -لت ج -ه -ود ع -ن -اصض -ر ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة
ل-ل-وح-دة ال-رئ-يسض-ي-ة Ãعسض-ك-ر إ’ط-ف-اء ا◊ري-ق
خÓل  5سضاعات ومكنت من إانقاذ  500كيسش
من أاعÓف ا◊يوانات ،فتحت عناصضر الدرك
الوطني إ’قليم معسضكر –قيقا ‘ خلفيات
ا◊ادث ،الذي يعتقد أانه مفتعل.
...واسستياء من ظروف تنظيم جائزة
الشسباب اŸتميز
كشض -فت م -دي -ري -ة الشض -ب -اب وال-ري-اضض-ة ع-ن
ن -ت-ائ-ج اŸسض-اب-ق-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-لشض-ب-اب اŸت-م-ي-ز
والتي سضيتوج الفائزون فيها ،صضبيحة يوم غد،

ل‚ ـ ـاز
م ـؤؤسسسس ـ ـ ـات تـ ـ ـربـ ـ ـؤيـة ‘ طـ ـ ـؤر ا إ
قررت مديرية الÎبية ،بالتنسسيق مع مديرية السسكن والتجهيزات العمومية
لو’ية سسيدي بلعباسس ‘ ،إاطار برنا›ها لتوسسيع الهياكل الÎبوية وإا‚از عديد
اŸشساريع ‘ اŸناطق التي عرفت ‰وا دÁوغرافيا من أاجل مسسايرته مع التغطية
’خرى
باŸؤوسسسسات الÎبوية بهدف التقليل من معاناة تنقل التÓميذ إا ¤اŸناطق ا أ
‚Óاز ثÓث ثانويات بكل من تسسالة وبلعربي
للدراسسة .و‘ هذا الشسأان ،بر›ت ل إ
وسسيدي خالد ،وهي اŸناطق التي تشستمل على مثل هذه الهياكل ،إاضسافة إا ¤إا‚از
متوسسطة جديدة ببلدية مرين صسنف «ب .»6
اŸصضدر ،هم منتسضبون لوكالة
سسيدي بلعباسس :بيوضس بلقاسسم
«كناسش».
ووضضعت ذات ا÷هات أايضضاﬁ ،ل التنفيذ إا‚از ثÓثة
Œدر اإ’شضارة ،اأن مصضالح
أانصضاف داخليات بكل من متوسضطات بلبشض Òالشضيخ بعاصضمة الصض-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ت-عد 198.915
الو’ية ،وغيال براهيم ببلدية Ÿطار ومتوسضطة معروف م -ؤوّم -ن اج -ت -م -اع -ي م -ن -تسضب ع Èال -وك-ا’ت اŸوزع-ة ع-ل-ى
ﬁمد ببلدية رجم دموشش ،ناهيك عن إا‚ازين ‡اثل Úالصضعيد الو’ئي .ولعل بطاقة الشضفاء ،بحسضب اإ’صضÓحات
بالثانويات ،وهذا بكل من ثانوية ﬁمد الوراغي ببلدية اأ’خÒة التي باشضرت بها الوصضاية ،توفر إامكانية اسضتخراج
Ÿط-ار وأاخ-رى م-ق-ررة ب-ال-ث-ان-وي-ة ا÷دي-دة ال-ك-ائ-ن-ة ب-ب-لدية الدواء من عدة و’يات بعد توسضيع صضÓحية اسضتخدامها.
سضيدي خالد.
غلق  Óﬁ ١١ومتابعة ٢٥٠تاجر
كما بر›ت ذات ا÷هات توسضيع ثمانية أاقسضام ببلدية
سضيدي إابراهيم ومرين ،مع العلم أان الوصضاية قد خصضصضت
بلغت تدخÓت مديرية التجارة بو’ية سضيدي بلعباسش
‘ اŸوسض - -م اŸنصض - -رم م - -ب- -ل- -غ  70م-ل-ي-ون دي-ن-ار ل-ت-أاه-ي-ل خÓل منتصضف رمضضان ،أازيد من  500تدخل ميداŸ Êراقبة
اŸؤوسضسضات الÎبوية وترميمها ،وتخصضيصش جزء منه لدعمها اÿارطة التجارية اÙلية ،حيث وقف أاعوان التجارة على
ب -ال -ت -ج -ه -ي -زات ا÷دي -دة ‘ ›ال ت -ك -ن-ول-وج-ي-ات اإ’عÓ-م عدة خروقات ‘ اŸيدان ” ،على إاثرها –رير أازيد من
وا’تصضال.
ﬁ 100ضضر متابعة قضضائية ‘ إاطار متابعة ا÷ودة وقمع
’دراج الغشش ضضد التجار وهذا خÓل  260خرجة لها باÓÙت،
مئات بطاقات الشسفاء حبيسسة ا أ
أ’سضباب تتعلق بانعدام شضروط النظافة وعدم احÎام سضلسضلة
بوكالة «كناسس»
التÈيد وطرق عرضش اŸواد ذات ا’سضتهÓك الواسضع ’
كشضفت مصضادر من مصضالح الصضندوق الوطني للتأامينات سضيما ‘ القصضابات.
ا’جتماعية للعمال اأ’جراء «كناسش» بو’ية سضيدي بلعباسش،
كما ضضبطت ◊وما مفرومة مسضبقا كلحم دجاج مفروم
ع-ن ت-أاخ-ر ال-ع-دي-د م-ن اŸن-تسض-ب Úع-ن اسض-ت-خ-راج ب-ط-اقات ودج -اج غ Òصض -ال -ح ل Ó-سض -ت -ه Ó-ك ،وأاسض -م -اك ›م-دة غÒ
الشضفاء من مصضا◊ها ،يتعلق اأ’مر Ãئات البطاقات مازالت صضا◊ة أايضضا لÓسضتهÓك وكميات من زيت الزيتون ›هولة
‘ اإ’دراج.
اŸصضدر.
وبحسضب اŸصضدر ،فإان برنا›ا ” اأ’خذ به من أاجل
وقد بلغت قيمة اÙجوزات اإ’جمالية بـ 11.3مليون
الوقوف على هذا اإ’شضكال ومعا÷ته ،على غرار اسضتدعاء سضنتيم ،و‘ الشضق اŸتعلق باŸمارسضات التجارية ،كشضف 231
اŸؤومsن Úبإارسضال إاشضعارات إادارية لهم ،للتقدم نحو ذات تدخل ميدا Êعن –رير أازيد ﬁ 50ضضر متابعة قضضائية
اŸصضالح لتسضوية وضضعيتهم والتوجه مباشضرة إاليهم عن طريق ضض -د Œار ﬂال -ف ،Úوذلك ب -ت -ه -م ال -نشض -اط خ -ارج السض-ج-ل
اŸندوب Úا’جتماعي Úوأاعوان مصضلحة اŸراقبة اإ’دارية التجاري أاو دون ﬁل وانعدام السضجل ،وكذا عدم اإ’شضهار
ومراقبة اŸسضتخدم.Ú
باأ’سضعار والتعريفات.
وق -د ق -امت ذات ا÷ه -ة ،ب -حسضب حصض -ي -ل -ة نشض -اط -ات -ه -ا
وقد بلغت قيمة عدم الفوترة  35أالف دج ‘ ،ح ” Úغلق
بخصضوصش بطاقة الشضفاء ،بتحضض 177.434 Òبطاقة –صضل  ،Óﬁ 11منها  4قصضابات ،وثÓثة مطاعم وثÓثة Óﬁت،
م-ع-ظ-م-ه-م ع-ل-ي-ه-ا .وت-ب-ق-ي ال-ع-دي-د م-ن ال-ب-ط-اق-ات ت-ن-ت-ظ-ر م-ن-ه-ا Óﬁن ل-ب-ي-ع اŸث-ل-ج-ات واŸرط-ب-ات وم-ق-ه-ى ت-نشضط
أاصضحابها كي يسضتخرجوها وأاغلب اŸتأاخرين ،بحسضب ذات خارج اإ’طار القانو Êللتجارة.

انخفاضس ﬁسسوسس ‘ أاسسعار اÿضسر والفواكه

سضجلت أاسضعار اÿضضر والفواكه Ãختلف أاسضواق و’ية
سضيدي بلعباسش انخفاضضا ﬁسضوسضا وتراجعا ملحوظا لها.
حيث  ⁄تتجاوز ﬂتلف أانواعها سضقف  70دينارا للكلغ
الواحد ،خصضوصضا بأاسضواق ا÷ملة وبا◊قول الزراعية ،حيث
يقصضدها التجار الوافدون من ﬂتلف جهات الوطن.
‘ ن -فسش السض -ي -اق ،ف -ق -د ت -ده -ورت أاسض -ع -ار ال-ع-دي-د م-ن
م-ن-ت-وج-ات اÿضض-ر واسض-ع-ة ا’سض-ت-هÓ-ك ع-ل-ى غ-رار ال-ل-وب-يا
اÿضضراء ،والتي  ⁄تتجاوز سضقف  40دينارا للكيلوغرام
الواحد .كما هوت أاسضعار الكوسضة «القورجات» إا ¤أاقل من
 20دينارا للكلغ الواحد فقط ،فيما  ⁄تتعد أاسضعار اÿسش
وا÷زر وال -ل -فت وال-ب-ط-اط-ا وال-ط-م-اط-م سض-ق-ف  40دينارا،
عكسش ما سضجلته البورصضة خÓل النصضف اأ’ول من شضهر
رمضضان اŸعظم.
نفسش اأ’مر بالنسضبة للفواكه اŸوسضمية على شضاكلة التÚ
اŸبكر واÿوخ والد’ع والبطيخ والÈقوق ،بحسضب ما وقفت
عليه «الشضعب» ،حيث  ⁄تتجاوز أاسضعار كل منها  50دينارا
للكلغ الواحد .الواقع ذلك أارجعه اŸتتبعون للشضأان التجاري
واأ’سضواق إا ¤وفرة اŸنتوج الذي تشضتهر به الو’ية‘ ،
ظرف بلغت فيها مرحلة ا÷ني وا÷مع أامام ارتفاع معد’ت
ا◊رارة.
كما يشضار إا ¤أان معد’ت ا’سضتهÓك من جانب آاخر ،قد
ان -خ -فضضت ،خ Ó-ل اأ’سض -ب -وع ال -ث -ا ،Êم-ن الشض-ه-ر ال-فضض-ي-ل.
باŸوازاة مع ذلك ،فقد انهارت من جانبها أاسضعار السضردين
Ãختلف أاسضواق اŸدينة ،حيث بلغت أادنى من  200دينار
للكلغ الواحد ،عكسش اللحوم البيضضاء وا◊مراء ،حيث  ⁄تعد
‘ متناول ا÷ميع ،فقد تعدت اللحوم البيضضاء سضقف 340
دي -ن -ار ،ف -ي -م -ا Œاوزت ا◊م -راء سض -ع -ر  1400دي-ن-ار ل-لكلغ
الواحد.

Ãن- -اسض- -ب- -ة ا’ح -ت -ف -ال ب -ع -ي -دي ا’سض -ت -ق Ó-ل
والشض -ب -اب ،ح -يث ك -انت ÷ن -ة ال -ت -ح -ك -ي-م ق-د
أاعلنت ،قبل أايام ،عن نتائج مسضابقة الشضباب
اŸتميز لو’ية معسضكر ،التي أانشضأاتها مديرية
الشض- -ب- -اب وال- -ري- -اضض- -ة ل- -ل- -و’ي- -ةÃ ،ن- -اسض- -ب -ة
ا’ح- -ت- -ف- -ا’ت اıل- -دة ل- -ع- -ي -د ا’سض -ت -ق Ó-ل
والشضباب وبتعليمة من الوزارة الوصضية ،كان
ال -قصض -د م-ن-ه-ا اإ’شض-راك ال-ف-ع-ل-ي ل-لشض-ب-اب ‘
إاحياء اأ’عياد الوطنية وبهدف انتقاء النخب
الشض -اب -ة وت -ب -ن -ي إاب -داع-ات-ه-ا ‘ ك-ل اÛا’ت
اŸعرفية والعلمية وا’قتصضادية وا’جتماعية
واإ’نسضانية وتشضجيعها.
وبسضبب عدم إاعطاء اŸسضابقة ا◊يز الكا‘
من اإ’عÓم ‘ اأ’وسضاط الشضبانية ،فضض Óعن
الشض -روط ال -ت -ع -ج -ي -زي -ة ال -ت -ي اصض -ط -دم ب -ه -ا
الراغبون ‘ الÎشضح ÷ائزة الشضباب اŸتميزو
م- -ن- -ه- -ا شض- -رط السض- -ن واŸسض- -ت -وى ال -دراسض -ي
اŸف -روضض -ان ‘ ›ا’ت أاخ -رى ⁄ ،ت -ت -م -ك-ن
شضريحة متميزة من الشضباب من اŸشضاركة ‘
اŸسضابقة ،اأ’مر الذي خلف من جهته أايضضا
عزوفا شضديدا عن اŸنافسضة.
أاج Èال -ع -زوف مصض -ال -ح م -دي -ري-ة الشض-ب-اب
والرياضضة على ا’سضتنجاد بجمعيات اŸعوقÚ
ح - -رك - -ي - -ا والشض- -ب- -اب ال- -ري- -اضض- -ي Úم- -ن ذوي
ا’ح-ت-ي-اج-ات اÿاصض-ة ال-ذي-ن ك-ان ل-ه-م ظ-هور
متميز ‘ عدة ﬁافل رياضضية دولية ،لتغطية
عجز مصضالح الشضبيبة والرياضضة ‘ اسضتقطاب
الشض -ري -ح -ة ال-واسض-ع-ة م-ن أاصض-ح-اب ال-ك-ف-اءات
العلمية والثقافية ،مثلما أابرزه أاحد إاطارات
ال-و’ي-ة ،م-ك-ت-ف-ي-ا ب-ال-ن-ق-د أان اŸسضابقة جاءت
فقط بعنوان براق ،لكنه فارغ من اÙتوى،
وذلك ما يظهر من خÓل مقاصضد مصضالح
الشضبيبة والرياضضة Ãعسضكر ‘ تخصضيصش مبالغ
مالية للمشضارك Úالفائزين.
وهو اأ’مر الذي يسضتدعي إاعادة النظر فيه
جديا ،خاصضة ‘ شضأان تخصضيصش مبلغ ما‹
ل -ل -ف-ائ-زي-ن ‘ مسض-اب-ق-ة اŸواط-ن-ة وه-و اأ’م-ر
الذي اتفقت عليه عدة راغبات ‘ اŸشضاركة
ل -ل -مسض -اب -ق -ة م -ن إاط -ارات ا÷ام -ع-ة ،وف-ق م-ا
اسضتقته «الشضعب» من انطباعات الشضباب من
ذوي اŸؤوهÓ- -ت ال -ع -ل -م -ي -ة ،ح -يث رسضت آاراء
بعضش ا÷امعيات على اإ’قصضاء التلقائي لهن
م- -ن خÓ- -ل الشض -روط ال -ت -ي وضض -عت ل -لÎشض -ح
÷ائ -زة الشض -ب -اب اŸت -م-ي-ز وال-ت-ي حصض-رت ‘
شضرطي السضن واŸسضتوى الدراسضي ‘ بعضش
اÛا’ت اŸت-مشض-ي-ة م-ع اه-ت-م-ام-ات-ه-ن .فيما
ق -الت إاح -داه -ن ،إان -ه ع -ل-ى إاط-ارات الشض-ب-ي-ب-ة
وال- -ري- -اضض- -ة ال- -ت- -ف- -ك ‘ Òأاسض- -ال -يب ج -دي -دة
’سضتقطاب الشضباب دون التفك ‘ Òاإ’غراء
اŸادي ،وأان فتح اŸسضابقة أامام جميع الفئات
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة الشض -ب -ان -ي -ة ه -و م -ن ال -ع -وام -ل
اأ’سضاسضية لنجاح هذه اŸبادرات التي –ظى
برعاية سضامية من السضلطات اŸركزية.
وقد حظي  5متنافسض ،Úب Úذكر وأانثى،
بجوائز مالية تراوحت ب 30 Úو 50أالف دينار
جزائري للفائزين تلقائيا ودون منازع ‘ حمل
اأ’ث - -ق - -ال ،وإانشض- -اء إاذاع- -ة ﬁل- -ي- -ة وج- -ائ- -زة
Ÿشضارك ‘ إا‚از فيلم قصض .Òكما توجت
Óنشض-ودة
اŸشض -ارك -ة ‘ اŸه -رج-ان ال-وط-ن-ي ل -أ
الوطنية ،صضواق منÒة ،بأاحسضن صضوت نسضوي.
كما كان إ’طارات الشضبيبة ومؤوسضسضات الشضباب
حظهم ‘ مسضابقة «الشضباب اŸتميز» ،حيث
خصضصضت حصضصش مالية لتكر Ëمديري دور
الشضباب وجمعيات شضبانية شضاركت ‘ تنظيم
اŸسضابقة.
‘ ح Úحذفت ا÷ائزة الكÈى للشضباب
اŸت-م-ي-ز لضض-ع-ف اأ’ع-م-ال اŸق-دم-ة ،ب-حسضب
مصضالح الشضبيبة والرياضضة ،التي أاكدت أايضضا
أانه ” حذف جائزة اŸواطنة لعدم تقد Ëأاي
عمل ‘ شضأانها.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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حجز أك Ìمن  8آأ’ف ل Îمن ألوقود وﬂدرأت

أأ’من ألوطني يسسجل  284حادث مروري
الششعب /كششفت خلية ا’تصشال والصشحافة ،اأن
مصشالح اŸرور با’أمن الؤطني سشجلت ‘ الفÎة من
 2٣اإ 29 ¤جؤان  284 ،2٠15حادث مروري على
مسش - -ت - -ؤى اŸن- -اط- -ق ا◊ضش- -ري- -ة ،اأدى اإ ¤وف- -اة 18
ششخصشا وجرح  ٣44اآخرين.
ع -ن أسش -ب -اب ه -ذه أ◊وأدث ،ي -ب -ق-ى أل-ع-نصش-ر أل-بشش-ري
أŸتسش -بب أل -رئ -يسش -ي ب -نسش -ب -ة  ،%92 . 60ن -ت -ي -ج-ة ألسش-رع-ة
أŸفرطة وعدم أحÎأم أŸسشافة أ’أمنية.
وعليه ،تدعو أŸديرية ألعامة لÓأمن ألوطني مسشتعملي
ألطريق ألعام ،أ’لتزأم بقوأعد أŸرور وألتحلي Ãزيد من
أ◊ذر وأل-ي-ق-ظ-ة وت-ف-ادي ألسش-رع-ة أŸف-رط-ة م-ع م-رأق-ب-ة
أ  Ÿر ك ب ة ق ب ل أ ل ت ن ق ل ب ه ا و ه ذ أ ح ف ا ظ ا ع ل ى س ش  Óم ة أ ÷ م ي ع.

أأربعة قتلى ‘ حادثي مرور بسسطيف
ألسشائق (ألبالغ من ألعمر هو أآ’خر  19سشنة) ألذي كانا
بصش -ح -ب -ت -ه ‘ ألشش -اح-ن-ة أأ’و ” ،¤إأسش-ع-اف وإأجÓ-ء ك-ل
ألضشحايا إأ ¤أŸسشتششفى أ÷امعي سشطيف من طرف
إأسش-ع-اف-ات أŸرك-ز أŸت-ق-دم ل-ل-ح-م-اي-ة أŸدن-ي-ة ل-ل-ط-ريق
ألسش-ي-ار أل-ك-ائ-ن ب-ح-ي ع Úألسش-ف-ي-ه-ة (سش-ط-ي-ف) ب-حضشور
مصشالح ألدرك ألوطني.

سشجلت مصشالح أ◊ماية أŸدنية لو’ية سشطيف ،نهاية
أأ’سشبوع› ‘ ،ال عمليات أإ’نقاذ وأإ’سشعاف ‘ حوأدث
أŸرور ع Èششبكة طرق ألو’ية ،ثمانية ( )08حوأدث
م -رور تسش -ب -بت ‘ م-ق-ت-ل أرب-ع-ة ( )04أشش-خ-اصس وإأصش-اب-ة
تسشعة ( )09آأخرين .أخطرها حادثان ‡يتان :أأ’ول ،وقع
على ألطريق ألوطني رقم  78باŸدخل ألششما‹ Ÿدينة
ع Úآأزأل ،يتمثل ‘ أصشطدأم ب Úدرأجة نارية وسشيارة
Œارية كانت تسش ‘ Òأ’Œاه،خلف إأصشابة كل من سشائق
أل -درأج -ة وم-رأف-ق-ه ( 25و 23سش-ن-ة) إأصش-اب-ات م-ت-ع-ددة

خطÒة جدأ ،قامت إأسشعافات وحدة أ◊ماية أŸدنية
ع Úآأزأل ب -ن -ق -ل -ه -م-ا إأ ¤مسش-تشش-ف-ى أŸدي-ن-ة أي-ن ل-ف-ظ-ا
أنفاسشهما أأ’خÒة.
أما أ◊ادث ألثا ،Êفسشجل على ألطريق ألسشيّار أمام
ﬁط -ة أÿدم -ات أل -ب -اب -ور (ب -اŒاه ب -رج ب -وع -ري -ري-ج -
سشطيف) ،يتمثل ‘ أصشطدأم ب Úششاحنة من أ◊جم
ألصشغﬁ Òملة بصشناديق أŸششمشس (هيوندأي أشس)100
Óسش-ف
بشش -اح -ن-ة ذأت م-ق-ط-ورة (دأي-و) ،خ-ل-ف أ◊ادث ل -أ
ألششديد مقتل ششاب ‘ Úع ÚأŸكان 19 ،سشنة ،وأصشيب

’سشبؤع
’من الؤطني ،نهاية ا أ
نفذت دوريات ا أ
الثا Êمن ششهر رمضشان الكر ،Ëعمليات مكثفة،
ب-ل-غت  29ع-م-ل-ي-ة شش-رط-ة ‘ و’ي-ات ع-دي-دة م-ن
الؤطن ،خاصشة منها اŸدن السشاحلية عﬂ Èتلف
’حياء والنقاط اŸششبؤهة.
ا أ
هذه ألعمليات ألفجائية لقمع أ÷رÁة ‘ أششكالها
أıتلفة“ ،يزت بنششاط مكثف لقوأت ألششرطة وتدخل

‘ إأط -ار ب -رن -ام -ج أıط -ط أأ’زرق أŸسش -ط-ر م-ن ق-ب-ل
Óمن ألوطني Ÿوسشم أ’صشطياف من
أŸديرية ألعامة ل أ
سشنة  2015أŸتزأمن مع ششهر رمضشان ألكر.Ë
ويعتمد أıطط على مضشاعفة أ÷هود وتسشخÒ
جميع أإ’مكانات أŸادية وألتقنية ،حفاظا على سشÓمة
أŸوأطن وحماية أŸمتلكات .وأسشفرت هذه ألعمليات
عن مرأقبة  1422مركبة ودرأسشة حالة لـ 2969ششخصس،

منهم  133ششخصس مبحوث عنهم من طرف ألعدألة ،أو
متورطون ‘ أرتكاب جنح وجرأئم ﬂتلفة ،أو تورطوأ ‘
حمل أسشلحة بيضشاء وترويج أıدرأت ،ليتم توقيفهم
وتقدÁهم أمام ألنيابة أıتصشة.
‘ نفسس ألسشياق وخÓل هذه ألدوريات“ ،كنت قوأت
ألشش -رط -ة م -ن ح -ج -ز أزي-د م-ن  3000غ-رأم م-ن أل-ك-ي-ف
أŸعالج و 96قرصشا مهلوسشا.

‘ عملية نؤعية قامت بها قؤات الششرطة
’من و’ية ا÷زائر“ ،كنت ،بحر
القضشائية أ
’سش-ب-ؤع ،م-ن ت-ف-ك-يك شش-ب-ك-ة إاجرامية
ه-ذا ا أ
متكؤنة من  ٠5عناصشر ٠4 ،منهم من جنسشية
أاج - -ن - -ب - -ي - -ة –Îف ا’Œار غ Òالشش- -رع- -ي
ب- -اıدرات وت- -ؤق- -ف ع- -ن- -اصش- -ره -ا ‘ ح -ال -ة
التلبسض ،وحجز كمية معتÈة من اıدرات
الصشلبة من نؤع الهÒوي.Ú
ج -اءت أل-ع-م-ل-ي-ة ب-ن-اء ع-ن م-ع-ل-وم-ات وردت إأ¤
مصش -ال -ح ألشش -رط-ة أل-قضش-ائ-ي-ة أ’م-ن و’ي-ة أ÷زأئ-ر
م -ف -اده -ا ،ق -ي -ام أشش -خ-اصس ›ه-ول Úب-ع-م-ل-ي-ة ب-ي-ع

وترويج أıدرأت بأاحد أحياء ألعاصشمة .أسشتغ’Ó
لهذه أŸعطيات ،قامت قوأت ألششرطة بوضشع خطة
ﬁكمة أين أثمرت إأيقاف ششخصش ‘ Úحالة تلبسس،
أح -ده -م -ا م -ن ج-نسش-ي-ة أج-ن-ب-ي-ة وح-ج-ز ك-م-ي-ة م-ن
أıدرأت ألصشلبة تقدر بـ 103,5غرأم من نوع
ألهÒوي.Ú
ب -ع -د أل -ت-ح-ري-ات وأسش-ت-ك-م-ال ك-ام-ل أإ’ج-رأءأت
ألقانونية ‘ ألقضشية ” ،تفتيشس مسشكن ألرعية
أأ’جنبية ألكائن بأاحد أحياء ألعاصشمة وكذلك قبو
بأاحد ألعمارأت أين أسشفرت عملية ألتفتيشس عن
إأيقاف  04مششتبه فيهم من جنسشية أجنبية وحجز

ك -م -ي -ة أخ -رى م -ن أıدرأت ألصش -ل -ب -ة ت-ق-در بـ20
كيلوغرأما و 398,5غرأم من نوع ألهÒوي Úليصشل
أل -وزن أإ’ج -م -ا‹  02ك-ي-ل-وغرأم و 502غ -رأم م-ن
أل -هÒوي -ن ،ب-اإ’ضش-اف-ة إأ 21 ¤ه-ات-ف-ا ن-قا’ وجهاز
إأعÓم آأ‹ ﬁمول ،بطاقة ذأكرة ،خزنة خششبية،
مبلغ ما‹ بالعملة ألوطنية يقدر بـ 227.900دج،
مبلغ ما‹ آأخر بالعملة أأ’جنبية يقدر بـ22.970
جنيه و 25أورو ،باإ’ضشافة إأ ¤مركبت.Ú
بعد أسشتكمال إأجرأءأت ألتحقيق ” ،تقدË
أŸشش -ت -ب-ه ف-ي-ه-م أم-ام أ÷ه-ة أل-قضش-ائ-ي-ة أıتصش-ة
إأقليميا.

الشش - -عب ‘ /إاط- -ار م- -ك- -اف- -ح- -ة ا÷رÁة ب- -ك- -ل
أاشش -ك -ال -ه -ا“ ،ك-نت مصش-ال-ح أام-ن و’ي-ة “Ôاسشت،
م -ؤؤخ -را ،م -ن ت -ف -ك -يك شش -ب -ك -ة إاج-رام-ي-ة –Îف
ت -ه -ريب بضش -ائ -ع أاج -ن-ب-ي-ة الصش-ن-ع ل-غ-رضض ال-ب-حث
وال -ت -ن -ق -يب اŸن -ج -م -ي دون رخصش -ة م -ن السش-ل-ط-ة
اŸؤؤهلة قانؤنا ،وإايقاف ششخصش ‘ Úحالة تلبسض،
تÎاوح أاعمارهما ما ب 24 Úو 25سشنة ،مع حجز
معدات وأاجهزة الكششف عن اŸعادن اŸفككة.
Óمن ،فإان ألعملية
بحسشب بيان أŸديرية ألعامة ل أ
جاءت على إأثر دوريات قامت بها قوأت ألششرطة على

مشش- -ارف ع- -اصش- -م- -ة و’ي -ة “Ôأسشت ،ل -فت أن -ت -ب -اه -ه -م
›م -وع-ة م-ن أأ’شش-خ-اصس مشش-ت-ب-ه ف-ي-ه-م بصش-دد –م-ي-ل
أغرأضس على م Ïمركبة رباعية ألدفع.
Ãج-رد مشش-اه-دت-ه-م ع-ن-اصش-ر ألشش-رط-ة ’ذ أŸشش-ت-ب-ه
فيهم بالفرأر بسشرعة جنونية ،فيما ” توقيف ششخصشÚ
‘ حالة تلبسس وحجز عتاد خاصس بالتنقيب عن أŸعادن،
تتمثل ‘ ( )04قوأعد بحث عن أŸعادن )03( ،حوأمل
بطاريات )03( ،ماسشكات حديدية ،أربعة سشماعات أذن
تسش -ت -ع -م -ل ل-ل-كشش-ف ع-ن أŸع-ادن )04( ،أسش Ó-ك ت -غ-ذي-ة
كهربائية لتوصشيل أÙو’تﬁ )04( ،و’ت طاقة)03( ،

“ك- -نت ق- -ؤات الشش- -رط- -ة ال- -قضش- -ائ- -ي- -ة ب -قصش -ر
’من و’ية اŸدية ،من فك لغز
البخاري ،التابعة أ
جرÁة القتل التي راح ضشحيتها ششاب عششريني،
’سشبؤع اŸاضشي ‘ ،ظروف غامضشة.
بحر ا أ
تعود وقائع ألقضشية إأ ¤يوم  2015 / 06 / 28عندما
أسشتقبلت قاعة ألعمليات أ’من ألدأئرة مكاŸة هاتفية
تخ Èباسشتقبال مصشلحة أ’سشتعجا’ت Ãسشتششفى قصشر
ألبخاري ،لششخصس ‘ حالة حرجة نتيجة تعرضشه إأ¤
ألضشرب وأ÷رح ألعمدي بوأسشطة آألة حادة .فورها تنقل
ع -ن -اصش -ر ألضش-ب-ط-ي-ة أل-قضش-ائ-ي-ة إأ ¤أŸسش-تشش-ف-ى ل-ي-ج-دوأ
ألششاب قد فارق أ◊ياة نتيجة تأاثره بإاصشابات بليغة على
كامل جسشمه بوأسشطة هذه أآ’لة أ◊ادة ،حيث ” –ويله
من طرف ›هول Úإأ ¤أŸسشتششفى و’ذوأ بالفرأر ،حيث

ب-اشش-رت ع-ن-اصش-ر ألشش-رط-ة ع-م-ل-ي-ات أل-ب-حث وألتحري ‘
ألقضشية وألتي أسشفرت عن –ديد هوية ألششخصش Úأللذين
قاما بنقله إأ ¤أŸسشتششفى وهروبهما Ãجرد مششاهدتهما
لقوأت ألششرطة ‘ ع ÚأŸكان.
لتتوأصشل عمليات ألبحث وألتحري ،وبفضشل مسشاعدة
أŸوأط- -ن Úع- -ن ط- -ري -ق أل -رق -م أأ’خضش -ر  1548بتقدË
معلومات وموأصشفات ألفاعل– ” ،Úديد هويتهم وهم
أربعة مششتبه فيهم تÎأوح أعمارهم ما ب 19( Úو 25سشنة)،
مسشبوقون قضشائيا ،ليتم توقيفهم ‘ ظرف قياسشي.
وبعد أسشتكمال ألتحقيق معهم ،تب Úأن ألضشحية كان
برفقتهم على مسشتوى ألسشوق أأ’سشبوعي بقصشر ألبخاري،
فنششب بينهم ششجار  ⁄يعرف سشببه بعد ،أدى إأ ¤أ’عتدأء
عليه بوأسشطة أسشلحة بيضشاء أفضشى إأ ¤وفاة ألضشحية،

سضطيف :نورالدين بوطغان

‘ إأط- - - -ار ت - - -أام Úأ◊دود وﬁارب - - -ة أ÷رÁة
أŸنظمة ،ضشبط عناصشر حرسس أ◊دود تابعون لكل
م-ن أل-ق-ط-اع-ات أل-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة لتبسشة وسشوق أهرأسس
وألطارف بإاقليم ألناحية ألعسشكرية أÿامسشة ،يوم
 02جويلية  ،2015كميات من ألوقود تقدر بـ()8216
ل Îكانت موجهة للتهريب خارج أ◊دود ألوطنية.

حدث ‘ ع Úبسشام بالبؤيرة

–قيق حول مÓبسسات وفاة شسخصص معتدي على شسرطي

دوريات أأ’من ألوطني تنفذ  29عملية شسرطة نهاية أأ’سسبوع

تفكيك شسبكة إأجرأمية تتاجر باıدرأت بالعاصسمة

ت - -ن - -ه - -ي خ- -ل- -ي- -ة ا’تصش- -ال والصش- -ح- -اف- -ة
Óمن الؤطني ،أانه خÓل
للمديرية العامة ل أ
أامسش -ي-ة ي-ؤم  ٠1ج-ؤي-لية  ،2٠15و‘ ح - -دود
السشاعة الثامنة مسشاء ،وأاثناء انششغال رجل
’داري-ة
شش -رط -ة Ãه -م -ة م -راق-ب-ة ال-ؤث-ائ-ق ا إ
’ح -دى السش -ي -ارات ÃفÎق ال -ط-رق ب-ؤسش-ط
إ
م -دي -ن -ة ع Úبسش -ام ،و’ي-ة ال-ب-ؤي-رة ،سش-ج-ل
تعرضض ششرطي ’عتداء عدوا Êباسشتعمال
حيؤانات مفÎسشة.
Óمن ألوطني،
وجاء ‘ بيان أŸديرية ألعامة ل أ
أن ألششرطي تفاجأا بهجوم من طرف  03كÓب
شش -رسش -ة مسش-ع-ورة ق-ام ب-ت-ح-ريضش-ه-ا ع-ل-ي-ه شش-خصس،

أأمن و’ية بجاية ينظم مبادرة إأفطار جماعي على مسستوى
أ◊وأجز أأ’منية
نظم أمن و’ية بجاية ،خÓل ألششهر ألفضشيل ‘ ،أسشبوعه ألثالث ،عملية إأفطار جماعي لفائدة
مسشتعملي ألطريق ألعام على مسشتوى أ◊وأجز أأ’منية ‘ ،كل من بئر ألسشÓم وجسشر ألصشومام ،حيث ”
توف Òوجبة كاملة Ÿسشتعملي ألطريق و–سشيسس وتوعية ألسشائقÃ Úخاطر حوأدث أŸرور ألّناŒة عن
ألسشرعة أŸفرطة قبيل موعد أإ’فطار ،كما وزعت عليهم مطويات.
تأاتي هذه أŸبادرة أإ’نسشانية ألتضشامنية أسشاسشا ،للتقليل من أخطار حوأدث أŸرور ،باإ’ضشافة إأ¤
تثم Úقِيم ألتكافل أ’جتماعي أ÷وأري ب Úقّوأت ألششرطة وﬂتلف أفرأد أÛتمع لتكريسس مبدإأ
ألششرطة أ÷وأرية.
من جهتهم أسشتحسشن مسشتعملو ألطريق هذه أŸبادرة ،ألتي تسشمح لهم بأاخذ قسشط من ألرأحة قبل
موأصشلة سشفرهم .كما عÈوأ عن إأعجابهم ألكب Òبهذه أ’لتفاتة ألطيبة ،وأكدوأ أنه يجب عدم أإ’فرأط
‘ ألسشرعة ‘ موأقيت أإ’فطار ،ومثل هذه أÿرجات تزيد من وعي ألسشائق.Ú

بجاية :بن النوي .ت

ليقوم بعدها عون ألششرطة Ãحاولة ألدفاع عن
ن-فسش-ه مسش-ت-ع-م Ó-سشÓ-ح-ه أل-ن-اري أل-فردي ،لتخرج
طلقة نارية من مسشدسشه مصشيبة يده أليسشرى ثم
أصشابت ألششخصس أŸعتدي.
” نقل على وجه ألسشرعة ألششرطي وألششخصس
أŸع -ت -دي إأ ¤أŸصش -ال -ح أل -ط-ب-ي-ة أل-ق-ري-ب-ة ل-ت-ل-ق-ي
أإ’سشعافات ،إأ’ أنه سشجل وفاة ألششخصس أŸعتدي
‘ حدود ألسشاعة ألتاسشعة وألنصشف لي Óمتأاثرأ
بجروحه ،حيث باششرت مصشالح أمن دأئرة عÚ
بسش -ام ،ب -ع -د إأخ -ط -ار وك -ي -ل أ÷م-ه-وري-ة أıتصس
إأق -ل -ي -م -ي -ا ،ب -ف -ت-ح –ق-ي-ق م-ع-م-ق ح-ول مÓ-بسش-ات
أ◊ادثة.

بعد القتل غ Òالعمدي لششاب

ألهدوء يعود إأ ¤مدينة ع Úبسسام

ع-اد ال-ه-دوء إا ¤م-دي-ن-ة ع Úبسش-ام ،ب-ع-د
’رب -ع -اء إا¤
م- -ن- -اوشش- -ات ع- -رف- -ت -ه -ا ،ل -ي -ل -ة ا أ
اÿم-يسض ،إاث-ر ح-ادث-ة م-ق-ت-ل شش-اب ع-ل-ى ي-د
ششرطي.
بحسشب ششهود عيان لـ «ألششعب» باŸدينة ،فإان
أ◊ادثة وقعت قبل أإ’فطار بحوأ‹ عششر دقائق
وهذأ بالسشاحة ألعمومية Ÿدينة ع Úبسشام.
ألضش -ح -ي -ة ك -انت م -ت-وأج-دة بسش-اح-ة «ألسش-ك-وأر»
أدوأت حفر يدوية ،حيث ” –ويل أÙجوزأت إأ¤
م -رف-وق-ا ب-ك-ل-ب-ه ،ق-ب-ل أن ي-دخ-ل ‘ م-ن-اوشش-ات م-ع
أŸصشلحة وفتح –قيق ‘ ألقضشية.
ششرطي بعد أن قام بتسشجيل ﬂالفة ضشد ششقيق
بعد أسشتكمال إأجرأءأت ألتحقيق ” ،تقد ËأŸششتبه
ألضشحية.
فيهما أمام أ÷هة ألقضشائية أıتصشة إأقليميا ،حيث
أŸناوششة تطورت إأ ¤مششادة كÓمية ،أسشتعمل
أودع -ا أ◊بسس أŸؤوقت ب -ت -ه -م -ة ح -ي -ازة بضش-ائ-ع أج-ن-ب-ي-ة
ألضشحية كلبه لÓعتدأء على ألششرطي ألذي ودفاعا
مسش -ت -وردة ع-ن ط-ري-ق أل-ت-ه-ريب ،أل-دخ-ول وأإ’ق-ام-ة غÒ
عن نفسشه أخرج مسشدسشه وأطلق ألنار على ألكلب،
ألقانونية.
إأ’ أن أل - -رصش - -اصش - -ة أصش - -ابت ألشش - -اب «ر.صس» ذي
كما تسشتمر مصشالح أأ’من ‘ ألبحث أ◊ثيث عن
ألثÓث Úفسشقط إأثرها أرضشا.
أŸششتبه فيهم ألذين هم ‘ حالة فرأر وتقدÁهم أمام
ت-دخ-ل ألشش-ب-اب إ’سش-ع-اف ألضش-ح-ي-ة ون-ق-ل-ه على
ألعدألة.
جناح ألسشرعة إأ ¤مسشتششفى أŸدينة ثم حول إأ¤
مسشتششفى ألبويرة ،حيث لفظ أنفاسشه أأ’خÒة ‘
حدود ألسشاعة ألثامنة وألنصشف لي.Ó
عشش- -رأت ألشش- -ب- -اب ت- -ن- -ق- -ل -وأ إأ ¤أŸسش -تشش -ف -ى
ليتم إأ‚از ضشدهم ملفا قضشائيا.
ل Ó-ط-م-ئ-ن-ان ع-ل-ى ح-ال-ت-ه ،إأ’ أن-ه-م ف-وج-ئ-وأ ب-خÈ
ر
ش
ص
ق
ة
م
ك
ﬁ
ى
د
ل
ة
ي
ر
و
ه
وبقدÁهم أمام وكيل أ÷م
وفاته ،ألنبأا ألذي أسشتاء له ألكث ،Òوتوجهوأ إأ¤
ألبخاري ،أمر بإايدأعهم أŸؤوسشسشة ألعقابية عن جناية مقر أمن دأئرة ع Úبسشام للتعب Òعن غضشبهم .ثم
ألقتل ألعمدي مع سشبق أإ’صشرأر.
ب -دأت م-ن-اوشش-ات ب Úألشش-ب-اب أل-غ-اضشب وألشش-رط-ة
وأرسشلت تعزيزأت أمنية للتحكم ‘ ألوضشع.

مصسالح أأمن “Ôأسست تفكك شسبكة –Îف ألتهريب

شسرطة قصسر ألبخاري تطيح Ãق ‘ÎجرÁة قتل

فيما ” حجز تسشع عربات.
م -ن ج -ه-ة أخ-رى وب-إاق-ل-ي-م أل-ن-اح-ي-ة أل-عسش-ك-ري-ة
أل -ث -ان-ي-ة ،ح-ج-ز ع-ن-اصش-ر ح-رسس أ◊دود ب-ال-ق-ط-اع
ألعملياتي لتلمسشان كمية من ألكيف أŸعالج تقدر
بـ( )201,6كيلوغرأم.

اŸدية :م .أام Úعباسس

بالنسشبة للششرطي ،نقل بدوره إأ ¤أŸسشتششفى
بعد عضشة ألكلب.
وأ‹ ألو’ية ناصشر معسشكري تنقل بدوره إأ¤
أŸسش -تشش -ف -ى ،ث -م إأ ¤دأر ألضش -ح -ي -ة أي-ن ق-دم ل-ه-م
ألتعازي.
ألعائلة تطالب أŸصشالح أıتصشة بفتح –قيق
Ÿع- -رف- -ة مÓ- -بسش- -ات أل -قضش -ي -ة وظ -روف أ◊ادث -ة
أأ’ليمة.

شساب تو‘ بطعنة خنجر
تو‘ ششاب ‘ ألثÓث Úمن عمره بطعنة خنجر،
ل -ي -ل -ة أÿم -يسس ،ب -وسش -ط م-دي-ن-ة أل-ب-وي-رة ،ب-حسشب
أŸع -ل -وم -ات أل -ت-ي –صش-لت ع-ل-ي-ه-ا «ألشش-عب» ،إأث-ر
م -ن -اوشش -ة ب Úشش -اب Úأح -ده -م -ا يسش-ك-ن ب-ح-ي 140
Ãدينة ألبويرة وأآ’خر بقرية إأبورصشان ببلدية آأيت
لعزيز ،مسشاء أÿميسس.
ب -ع -د أإ’ف -ط -ار أل -ت-ق-ى أل-غ-رÁان ع-ل-ى مسش-ت-وى
سشاحة دأر ألثقافة ،ألتي تعرف نششاطات ترفيهية
وألعاب أأ’طفال.
ه -ن -اك ع -اد سش -ي -ن -اري-و أأ’مسش-ي-ة ونششب ع-رأك
بينهما ،أنتهى بطعنة خنجر رأح ضشحيتها ألششاب
ياسش.Ú

البويرة:ع .نايت رمضضان

 ٣٠٠مادة بناء –مل عÓمة ““’فارج““

«باتيسستور”” ثالث مركز Œاري يفتتح ببئر خادم
ج -ع -لت ““’ ف -ارج ا÷زائ -ر““ م -ن ذك -رى اسش -ت -ع -ادة
السش -ي -ادة ال -ؤط-ن-ي-ةﬁ ،ط-ة ل-ت-دشش Úمشش-اري-ع-ه-ا
ضش -م -ن الÈن -ام -ج اŸسش -ط -ر .وه -ؤ ب -رن-ام-ج غ-اي-ت-ه
تقد Ëخدمة للمتعامل Úوالزبائن تسشاعدهم ‘
’شش- -غ- -ال
إا‚از مشش- -اري- -ع ال- -ب- -ن- -اء وال- -ت- -ع- -م Òوا أ
العمؤمية.
‘ هذأ أإ’طار ،جاء قرأر تدشش Úألششركة مركز
توزيع موأد ألبناء ““باتيسشتور““ ‘ بئر خادم ،سشهرة
أأ’رب -ع -اء أŸن -قضش -ي ،ب -حضش -ور ﬂت -ل-ف أل-ف-اع-لÚ
و‡ثلي ألسشلطات ألو’ئية وأÙلية منهم كر Ëبن
ألنور رئيسس أÛلسس ألششعبي لو’ية أ÷زأئر.
ألرئيسس أŸدير ألعام لـ«’فارج أ÷زأئر““ ،ألسشيد
أريك ماريوت ،قدم توضشيحات عن هذأ أإ’‚از
وخلفياته وأبعاده ،مؤوكدأ أإ’رأدة ‘ تششييد 100
مركز Œاري ““باتيسشتور““ ع Èألوطن ‘ أفق 2020
بخلق  1500منصشب ششغل .ويعول على ““باتيسشتور““
بئر خادم بعد مركزي ألرويبة وأ÷لفة ‘ توفÒ
موأد بناء أصشلية للزبائن بأاسشعار مسشتقرة على مدأر
أل -ع -ام .وه -ي م -ه -م -ة ت-ؤوم-ن أل-زب-ون م-ن تÓ-ع-ب-ات

أأ’طرأف ألوسشيطة ألتي كثÒأ ما ترفع أأ’سشعار
ب-ط-ري-ق-ة ت-ل-هب سش-وق م-وأد أل-ب-ن-اء وت-غ-رق-ه-ا بسش-لع
مغششوششة.
وسش -ار ‘ ه -ذأ أ’Œاه ل -ي -ون -ي -ل م -ورن -ف -ال ،م-دي-ر
ألتوزيع ،قائ :Óإأن أ÷وأرية رأسس مال ألششركة ألتي
“د جسشور أتصشال وتوأصشل مع ألزبائن وتتقرب

منهم لتلبية طلباتهم ‘ أ◊صشول
على منتوجات موأد بناء أصشلية
وذأت نوعية.
وذكر مورنفال أن هناك  300مادة
بناء –مل عÓمة ““’فارج““ تسشوق
باŸركز ألتجاري ““باتيسشتور““ وهي
د’لة على أإ’رأدة ‘ خدمة زبائن
يششÎط - -ون أل - -ن- -وع- -ي- -ة وألسش- -ع- -ر
ألتنافسشي.
ك - - -ر Ëب- - -ن- - -ور ،رئ- - -يسس أÛلسس
ألششعبي لو’ية أ÷زأئر ،من جهته
أب- -دى ت- -رح- -ي- -ب -ا ب -ه -ذه ألشش -ب -ك -ة
أل-ت-ج-اري-ة أل-ت-ي ترأفق أŸتعاملÚ
أ÷زأئ- -ري ‘ Úمشش- -اري- -ع أل -ب -ن -اء
وأأ’شش- -غ -ال ،دأع -ي -ا إأ ¤ت -ك -وي -ن أŸوأرد أل -بشش -ري -ة
و–ويل ألتكنولوجيا ألتي تضشعها أ÷زأئر ‘ قائمة
أأ’ولويات.

فنيدسس بن بلة

السصبت  04جويلية  2015م
الموافق لـ 1٧رمضصان  1436هـ

من مراسسلينا

عودة بيع أÿبز وأ◊لويات ألتقليدية على أرصشفة ألششوأرع

إانعدام شصروط النظافة  ..والتÓعب بصصحة اŸواطن

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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لمنية بغليزأن
أألف ششرطي للتغطية أ أ

التصصدي ıتلف أانواع ا÷رائم

ليام من ألششهر ألفضشيل نششاطا Œاريا كبÒأ فيما يخصص بيع
تششهد معظم بلديات ألعاصشمة خÓل هذه أ أ
أ◊لويات ألتقليدية من قلب أللوز وألزلبية ،بالنظر إأ ¤إأقبال أŸوأطن Úعليها بصشفة يومية باعتبارها تّÎبع
على طاولة رمضشان خÓل ألسشهرة غ Òأن أÓŸحظ ‘ مزأولة هذأ ألنششاط هو أعتماد بعضص ألباعة على بيعها على
أرصشفة ألششوأرع خارج أÓÙت ،ما قد يتسشبب ‘ تلوثها وترجيحها على أن تكون غ Òصشحية.

ا÷زائر :آاسسيا مني
ويختلف مدى تقبل
اŸواطن Úوالتعامل مع
ه -ذه ال -ظ -اه -رة ب-حسصب
ال -ث -ق -اف -ة ا’سص-ت-هÓ-ك-ي-ة
التي يتمتعون بها ،حيث
‚د من Áتنع كلية عن
اقتناء هذه ا◊لويات من
على اأ’رصصفة حتى ولو
ك-انت م-ع-روضص-ة ب-أاسصعار
رخ - -يصص - -ة وي - -فضص - -ل - -ون
اق -ت -ن -ائ -ه -ا م -ن Óﬁت
ت-ق-دم-ه-ا ب-أاسص-عار غالية،
‘ ح‚ Úد من يقبل
ع- -ل- -ي -ه -ا ل -ع -دة أاسص -ب -اب
كقرب مكان بيعها.
كما سصجلنا ‘ ا÷هة اŸقابلة وعلى نفسض
اأ’رصص -ف -ة ال-ت-ي ب-اتت Óﬁت م-ف-ت-وح-ة ل-ب-ي-ع
ا◊لويات التقليدية واŸشصروبات واŸرطبات
وع -ل -ى رأاسص -ه-ا الشص-رب-ات ت-ن-تشص-ر ظ-اه-رة ب-ي-ع
اÿبز خاصصة ‘ هذا الشصهر ،حيث يتوقف
نشص -اط اıاب -ز ‘ سص -اع -ات م -ب-ك-رة يضص-ط-ر
اŸواطن Úإا ¤اقتنائها من الشصارع خاصصة وأان
اŸواطن ا÷زائري يعتمد بشصكل كب Òعلى

اÿبز ‘ وجبته الغذائية.
وقد ’حظنا خÓل جولتنا لعدد من أاحياء
بلديات العاصصمة عرضض سصÓل اÿبز Ãختلف
اأ’ن -واع ح -ت -ى اŸن -زل -ي -ة م -ن-ه-ا وسص-ط ال-غ-ب-ار
ودخان السصيارات دون أاي مراقبة من طرف
ا÷ه -ات ال -وصص -ي -ة ،خ-اصص-ة وأان اأ’م-ر ي-ت-ع-ل-ق
Ãادة ترتبط ارتباطا مباشصر ووثيق بصصحة
اŸواطن ،ما جعل اŸواطن Úيتسصاءلون عن
اسصتمرار الظاهرة حتى ‘ اأ’يام العادية رغم
اıاط-ر الصص-ح-ي-ة واأ’ضص-رار اÎŸت-ب-ة ع-ن-ها

باعتبار أانها تعرضض وفق
شصروط غ Òصصحية.
و‘ ﬁاولتنا لرصصد
ب- - - -عضض أاراء اŸواط - - -نÚ
حول هذه الظاهرة التي
ت -خصض صص -ح -ت -ه-م بصص-ف-ة
م- -ب- -اشص -رة أاك -د اŸواط -ن
/ج-ق ،/أان- -ه يضص -ط -ر ‘
بعضض ا◊ا’ت إا ¤اقتناء
م -ن ط-رف ه-ؤو’ء ال-ب-اع-ة
بسصبب عدم توفرها على
مسص- -ت- -وى اıاب -ز ح -يث
ت -ن -ف -ذ ه -ذه اŸادة ع -ل -ى
مسص- - - - -ت- - - - -وى اıاب- - - - -ز
فنضصطر إا ¤اقتنائها من
طرف الباعة الفوضصوي.Ú
أاما اŸواطن /ح -ك /أاكد أانه ‘ أاوقات
ك -ثÒة ’ ي -ج -دون أام -ام -ه -م إا’ ه-ؤو’ء ال-ب-اع-ة
لتغطية حاجاتهم من اÿبز ،خاصصة وأانه ’
توجد ﬂابز تشصتغل بعد السصاعة السصابعة ما
يضصطرهم ’قتنائها من طرف باعة اأ’رصصفة.
جدير بالذكر ،أان وزارة التجارة كانت قد
ق -ررت سص -اب -ق -ا إانشص -اء ÷ان خ -اصص -ة م -ك -ل-ف-ة
Ãت- -اب- -ع- -ة وم- -راق- -ب- -ة ك- -اف- -ة اÿب- -ازي -ن غÒ
القانونيÃ ،Úا فيهم الذين يعرضصونها على
اأ’رصصفة والشصوارع.

بالرغم من أحتوأئها ﬁ ١٦٦طة ضشخ ،و ١١٧٠خزأن

بلديات تيزي وزو تنتظر إا‚از اŸشصاريع للقضصاء على أازمة اŸياه
تششهد ألعديد من
بلديات ولية تيزي وزو
مششاكل كبÒة ‘ ألتزويد
باŸياه ألصشا◊ة للششرب،
لمر ألذي أقلق
هو أ أ
ألسشكان ،خاصشة وأنهم
يضشطرون يوميا للحبث
لبار
عن هذأ أŸورد ‘ أ آ
وألينابيع ألتي –ويها
مناطقهم ،وبالرغم أن
ألولية –وي على ١3
باŸائة من ﬂزون أŸياه
ع ÈأŸسشتوى ألوطني ،أل
أن مششكل ألتزويد بهذأ
أŸورد أ◊يوي ليزأل
قائما ،ما جعل ألعديد من ألقرى توأجه
جفافا حقيقيا.

تيزي وزو  :ضساوية تو’يت

واسصتنادا لتقرير ،فإان و’ية تيزي وزو –وي
على ﬁ 166طة ضصخ اŸياه وحوا‹  11٧0خزان
وال -ذي تصص -ل سص-ع-ة ال-ت-خ-زي-ن ف-ي-ه  369085مÎ
مكعب ،هذا الوضصع أاهل الو’ية أان تشصكل 13
باŸائة من اŸياه ع Èالوطن ،ورغم كل هذا فإان
اŸي-زان-ي-ات ال-ت-ي يسص-ت-ف-ي-د م-ن-ه-ا ق-طاع اŸوارد
اŸائية بالو’ية  ⁄يشصفع للسصكان ،فأاغلب القرى
Œف حنفيات منازلها خاصصة ‘ فصصل الصصيف
ال- - -ذي ت - -زداد ا◊اج - -ة اŸاسص - -ة ل - -ه - -ذا اŸورد
ا◊يوي ،ما يجعل العائÓت تشصن عملية بحث
واسصعة على هذا اŸورد.
كما ان الو’ية –وي على ازيد من مليار
و 100م Îم -ك -عب م -ن اŸي -اه ا÷وف -ي -ة م -ن -ه -ا
والسصطحية ،يجمع فقط  224مليون م Îمكعب،
فيما البقية ’ تزال ‘ الهواء الطلق دون تسصخÒ
اإ’م-ك-ان-ي-ات الÓ-زم-ة ÷م-ع-ه وت-خ-زي-ن-ه وه-و ما
يسصتلزم ا‚از خزانات جديدة واسصتحداث بعضض
اÿزانات للرفع من سصعتها ،وتفادي وقوعها ‘
اعطاب.
ورغ -م مسص -اع-ي السص-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ’ح-ت-واء
الوضصع وانهاء مشصكل توزيع اŸياه كون الو’ية
–وي على مصصادر جد هامة ،ا’ ان ذلك ’يزال
–دي كب .Òفأازمة العطشض ’تزال تÎبصض بـ11
بلدية على غرار كل من ايت عبد اŸومن ،بني
زمنزر ،معاتقة ،ايت يحيا موسصى ،سصيدي نعمان،
ايت خليلي ،بلدية مكÒة ،بوزقان ،ايت خرشصا
ب -ب -ل -دي -ة ت -ادÁت وغÒه -ا ،ه -ذه اŸن-اط-ق ت-ع-د
من اŸناطق اأ’ك Ìمعاناة من أازمة العطشض عÈ
إاق -ل -ي -م ال-و’ي-ة ،ول-ذلك أاسص-ب-اب م-ت-ف-رق-ة ت-ك-م-ن
أاهمها ‘ قدم شصبكة قنوات نقل اŸياه ،وكذا
نقصض ‘ خزانات اŸياه ،إاضصافة إا ¤الضصعف
اŸسصجل ‘ عمليات الضصخ لبعد اŸسصافة بÚ
بعضض القرى ومصصدر “وينها بهذا اŸورد.

انتظار إا‚از سصد سصيدي خلفية
ال -ذي سص -ي -ت -ك -ف -ل ب -ت -م-وي-ن دائ-رة
بوزقان باŸياه.
كما سصجلت بلدية تيقزيرت -
م- -رك -ز  -وك -ذا ق -ري -ت -ي ال -ق -ل -ع -ة
والتعاونية العقارية شصرق ،تذبذبا
ف -ادح -ا ‘ ع -م -ل -ي -ة ت-وزي-ع اŸي-اه
بسصبب تعرضض شصبكة قنواتها إا¤
كسصور وتصصدعات ،ومن اŸنتظر
ح -ل اŸشص -ك -ل ق -ري -ب -ا م-ع إاطÓ-ق
أاشص - -غ - -ال مشص- -روع خصصصض ل- -ه- -ذا
الغرضض.

وحسصب ذات التقرير ،الذي –صصلنا عليه،
فإان مشصكل نقصض اŸياه الصصا◊ة للشصرب راجع
إا ¤أاسصباب متفرقة كاŸتعلقة بقدم شصبكة قنوات
ن-ق-ل اŸي-اه اŸت-واج-دة ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-ب-ل-دي-ات
التالية ،بني زمنزار ،معاثقة ايث عبد اŸومن،
جراء التصصدعات العديدة ،ما جعل كميات هائلة
من اŸياه تهدر ‘ الطبيعة دون ا’سصتفادة منها،
ورغم اأ’شصغال التي باشصرتها السصلطات لتجديد
 1000م Îمن الشصبكة ،إا’ أان اŸشصكل ’ يزال
مسصتمرا.
ال-ه-اجسض ن-فسص-ه سص-ج-ل-ت-ه ب-ل-دي-ة آايت ي-حيى
موسصى ،حيث إان أاشصغال Œديد الشصبكة مسصتمرة
من طرف مقاول خاصض رغم أان اŸشصروع ”
بر›ته منذ بداية  ،2013كما سصجلت البلدية
ذاتها مشصك Óآاخر متمث ‘ Óتعرضض اÙول
الكهربائي Ãنطقة عÓلة إا ¤تخريب و ⁄يتم
Œديده من طرف ا÷هات اŸعنية ،ما تسصّبب ‘
اضص - -ط- -راب ف- -ادح ‘ ع- -م- -ل- -ي- -ة ت- -وزي- -ع اŸي- -اه
باŸنطقة.
مشصكل آاخر سصجل ببلدية سصيدي نعمان التي
ت -ع -رضصت ب -عضض Œه -ي -زات ضص -خ اŸي-اه ب-ه-ا إا¤
السص - -رق - -ة‡ ،ا ح - -ال دون وصص - -ول ه- -ذا اŸورد
ا◊يوي إا ¤بعضض قرى البلدية.
و‘ سص- -ي- -اق م- -تصص -ل ،تسص -بب ضص -ع -ف ال -ت -ي -ار
ال -ك-ه-رب-ائ-ي وان-ق-ط-اع-ه اŸت-ك-رر ب-ب-ل-دي-ة ت-ي-زي
غنيف ‘ التأاث Òسصلبا على عملية توزيع اŸياه
ببلدية مكÒة التي يتم ربطها باŸياه انطÓقا من
خ -زان اŸي -اه اŸت -واج -د ب -وسص -ط م -دي-ن-ة ت-ي-زي
غنيف.
‘ ح Úأان بلدية بوزقان التي يتم إايصصالها
ب -اŸي -اه الصص-ا◊ة ل-لشص-رب م-ن  3آاب-ار م-تواجدة
Ãنطقة أادردادر ،تعا Êأازمة ابتداء من شصهر
أاوت وذلك ’ن - -خ- -ف- -اضض م- -نسص- -وب اŸي- -اه وه- -و
اŸشصكل الذي من اŸرتقب حله حسصب ،بإادخال
 3آابار إاضصافية حيز ا’سصتغÓل مع Œديد شصبكة
ن -ق -ل اŸي -اه ب-اŸن-ط-ق-ة وإاحصص-اء مصص-ادر اŸي-اه
الطبيعية من ينابيع واسصتغÓلها وتدعيم عمليات
الضصخ بنسصب إاضصافية انطÓقا من واد بوبه‘ Ò

ترميم أنابيب نقل أŸياه
وإأ‚از مششاريع جديدة

للقضصاء على مشصكل تزويد البلديات اŸذكورة
باŸياه الصصا◊ة للشصرب ،طالب السصكان بضصرورة
إادراج عمليات ترميم انابيب نقل اŸياه وكذا
Œسصيد وا‚از ﬁطات ضصخ ،وخرانات جديدة
ناهيك عن Œديد انابيب نقل اŸياه لتفادي
ال -تصص -دع-ات ال-ت-ي “سص-ه-ا دون ضص-م-ان ال-ت-دخ-ل
السص -ري -ع إ’صص Ó-ح اأ’ع -ط -اب ،وك -ذا اإ’سص-راع ‘
ا‚از السص -دود اأ’رب -ع -ة ال -ت -ي اسص -ت -ف -ادت م-ن-ه-ا
الو’ية وذلك ÷مع اıزن الكبÒة للمياه ،الذي
تصصدره أاعا‹ جبال جرجرة الشصاﬂة ،حيث إان
أاغلبها ’يزال يجري ‘ الطبيعة.
وللذكر ،فإان و’ية تيزي وزو اسصتفادت من
ج -م-ل-ة م-ن اŸشص-اري-ع ال-واع-دة ال-ت-ي م-ن شص-أان-ه-ا
سص-ت-قضص-ي ع-ل-ى مشص-ك-ل ال-ت-زود ب-اŸي-اه الصصا◊ة
ل-لشص-رب خ-اصص-ة اŸت-ع-ل-ق-ة م-ن-ه-ا بتجسصيد سصدود
جديدة ،حيث انطلق ا‚از كل من سصد سصوق
ن -ث Ó-ث -ة ب -ع -د ت -أاخ -ره لسص -ن-وات بسص-بب اعÎاضض
السصكان ،ناهيك عن ا‚از سصد سصيدي خليفة
التي ينتظر ان تنطلق ا’‚ازه مع حلول سصنة
 ،2015ومن شصأانه ان يقضصي على مشصكل  12بلدية
و 264قرية وسصيكون مصصدره من  121مصصدر،
وب -اسص -ت Ó-م ه -اذي -ن السص -دي -ن سص -تسص -ج-ل ال-و’ي-ة
ارت- -ف- -اع -ا ك -بÒا ‘ ج -م -ع م -نسص -وب اŸي -اه ،م -ا
سصيقضصي على مشصكل ا÷فاف بالعديد من قرى
الو’ية.
كما اسصتفادت الو’ية ‘ ذات السصياق ،من
ا‚از سصد بوناشصي بواد ربطة ببلدية مقلع الذي
هو حاليا حيز الدراسصة ،وكذا سصد زاوية بواد
سصتيتا بلدية ماكودة الذي هو اآ’خر ’يزال قيد
الدراسصة ،هذا ‘ الوقت الذي –وي الو’ية على
اك Èسصد على اŸسصتوى الوطني هو سصد تاقصصبت
والذي ودعت بعد اسصتÓمه ما عددها  ٧50قرية
مشصكل اŸياه أاي جل بلديات شصمال الو’ية على
غرار ذراع بن خدة ذراع اŸيزان وغÒها‘ ،
انتظار اسصتÓم كل من سصد سصوق نثÓثة بواد
بوقدرة جنوب بلدية ذراع بن خدة وسصد سصيدي
خليفة.

لم -ن أل-ولئ-ي
ج ّ-ن -دت م -دي -ري -ة أ أ
بغليزأن أزيد من  ١٠٠٠ششرطي لتوفÒ
لم-ن-ي-ة خÓل ششهر رمضشان
أل-ت-غ-ط-ي-ة أ أ
ألفضشيل ،حسشب ما علم خلية ألتصشال
بأامن ألولية.

غليزان :ع .عبد الرحيم

وحسصب خلية ا’تصصال والعÓقات العامة
ب -ذات اŸدي -ري -ة ،ف -مصص -ال-ح اأ’م-ن سصّ-ط-رت
بهذه اŸناسصبة ﬂططا أامنيا يشصمل ﬂتلف
دوائ -ر ال -و’ي -ة م -ن خ Ó-ل ت -ع -زي -ز ال-ت-واج-د
اأ’م-ن-ي ع Èج-م-ي-ع اأ’م-اك-ن ال-ع-م-وم-ية التي
تعرف حركية دائمة للمواطن Úمثل اأ’سصواق
ال -ع -م -وم -ي-ة وا◊دائ-ق ال-ع-م-وم-ي-ة واŸراف-ق
الثقافية واŸسصاجد.
” وضصع حواجز أامنية ‘ مداخل
كما ّ
الو’ية قصصد مراقبة ا’أشصخاصض واŸركبات
ال - -ق - -ادم - -ة م - -ن و’ي- -ات أاخ- -رى وت- -وق- -ي- -ف
اأ’شص-خ-اصض اŸب-ح-وث ع-ن-ه-م ،ب-اإ’ضص-افة إا¤
ت-ن-ظ-ي-م ع-م-ل-ي-ات شص-رط-ة واسص-ع-ة ‘ ﬂتلف
شصوارع اŸدينة واأ’ماكن اŸشصبوهة.
وقد ”ّ تعزيز الشصوارع التي تعرف حركة

كبÒة بفرق شصرطة متنقلة وراجلة قبل وبعد
موعد اإ’فطار بهدف تأام Úوا◊فاظ على
سصÓ- - - - - - - - -م- - - - - - - - -ة اŸواط- - - - - - - - -ن Úم - - - - - - - -ن
ا’ع -ت -داءات والسص -رق -ات وت -ن -ظ -ي -م ح-رك-ة
اŸرور.
” وضصع دوريات بالزي
و‘ ذات اإ’طار ّ
اŸد Êمن أاجل التصصدي ıتلف ا÷رائم
على غرار ا’عتداءات ا÷سصدية والسصرقات
وت - -روي- -ج اŸؤوث- -رات ال- -ع- -ق- -ل- -ي- -ة ‘ وسص- -ط
الشصباب.
كما تنظم ذات اŸصصالح عملية إافطار
جماعي كل يوم جمعة خÓل الشصهر الفضصيل
ع- -ل -ى مسص -ت -وى ن -ق -اط اŸراق -ب -ة اŸروري -ة
ال -ت-اب-ع-ة ’خ-تصص-اصض اأ’م-ن ال-وط-ن-ي ،وه-ذا
تطبيقا Ÿبدأا تقريب الشصرطة من اŸواطن
وتفادي ا◊وادث اŸرورية التي غاليا ما
–دث قبيل ا’فطار.
وق- -د وف- -رت مصص- -ال- -ح الشص -رط -ة رق -مÚ
›ان- - -ي »1٧ « Úو»  »1548ل -ل -ت-واصص-ل م-ع
اŸواط - - -ن Úواإ’ج - - -اب - - -ة ع - - -ن ﬂت - - -ل - - -ف
ا’سصتفسصارات والبÓغات وطلبات التدخل.

نششاط –سشيسشي ضشد أıدرأت بباتنة

حملة تتوجه للمؤوسصسصات الÎبوية والشصبانية

و’ي -ة ب -ات -ن -ة› ،م -وع -ة م-ن ال-ت-ظ-اه-رات
والنشصاطات التوعوية الهادفة إا ¤التحسصيسض
بخطورة آافة اıدرات التي بدأات تزحف
على ›تمعنا ،وتهّدد مسصتقبل الشصباب ،حيث
تصص-درت ج-م-ع-ي-ة
«ال- -دن- -ي -ا ب -خ»Ò
ا’جتماعية
الو’ئية اŸشصهد
ب -ت -ب-ن-ي مشص-روع
هادف وضصخهم
وذلك ت- -زام -ن -ا
والشصهر
ال-فضص-ي-ل ،كما
أاشصار إا ¤ذلك
اأ’مام الشصيخ
اأ’سصتاذ
«بلقاسصم قنا »Êرئيسض ا÷معية ‘
حديث ÷ريدة الشصعب» ،حيث اعت Èا◊ملة
الو’ئية فرصصة لتدارك ما فات والتحسصيسض
بخطورة اıدرات Ãختلف أانواعها سصواء
كانت حبوب مهلوسصة أاو خمر أاو غÒها فكلها
ـ حسص -ب -ه ـ م -ذه-ب-ة ل-رج-اح-ة ال-ع-ق-ل وم-فسص-دة
لصصحة ا÷سصم.
وق -د ن -ظ -مت ا÷م -ع -ي -ة ،بسص -اح -ة ا◊ري -ة
م -ع -ارضض ونشص -اط -ات إاب -داع -ي -ة –اك-ي واق-ع
اŸسصكرات ،إاضصافة إا› ¤موع ﬁاضصرات ‘
الطب الباطني ،الطب النفسصي ‘ ،الشصريعة
اإ’سص Ó-م -ي-ة ،و‘ ع-ل-م ا’ج-ت-م-اع ‘ ،ال-ب-ي-ئ-ة،
وذلك من تأاط Òأاسصاتذة ،وأاطباء وﬂتصص.Ú
والبارز ‘ هاته ا◊ملة ـ حسصب منظميها ـ
ت -خصص -يصض ي -وم م -ف -ت -وح ل -ل -م -دم -ن Úلسص -م-اع

انشصغا’تهم وإاعادة تأاهيلهم فكريا Ãسصاعدة
أاسص -ات -ذة أاك -ف -اء ‘ ع -ل -م ال -ن -فسض وال -ت -ن -م -ي -ة
البشصرية ،حيث حملت التظاهرة شصعار «أاهنتك
باÿمر ..سصأاعود إاليك يا أانا».
ومن اŸنتظر أان تسصتأانف ا◊ملة مطلع
ال- -دخ- -ول ا’ج- -ت -م -اع -ي
ال - -ق- -ادم ل- -ت- -زور
ﬂتلف
اŸؤوسصسصات
الÎبوية
والشص -ب -ان -ي -ة ،وق-د
’قت ا◊م- - - - -ل - - - -ة
تضصامنا واسصعا من
ط - - -رف ﬂت- - -ل- - -ف
ف -ع-ال-ي-ات اÛت-م-ع
اŸد ،Êح- - - - - - - - - - -يث
شصاركت فيها كل من
ج- -م- -ع- -ي- -ة أاصص- -دق -اء
اŸريضض ،ج -م -ع -ي -ة شص -روق ،ج -م-ع-ي-ة ح-م-اي-ة
الطفولة والشصيخوخة ،جمعية زهرة أامل.
ه- -ذا وأاشص- -ارت اŸشص- -رف- -ة ال- -ع- -ام -ة ع -ل -ى
اŸشص -روع اأ’سص -ت-اذة اÙام-ي-ة أاون-يسض أاحÓ-م
اŸدربة ‘ التنمية البشصرية÷ ،ريدة «الشصعب»
أان أاهم أاهداف ا◊ملة ،وضصع اليد على ا÷رح
‘ قضص- -ي -ة اıدرات خ -اصص -ة اÿم -ر ،ال -ت -ي
أاصصبحت قاروراتها ديكورا يشصوه أاحياء مدن
باتنة ،ويفتك بعقول وقلوب الشصباب الذين هم
ب-ح-اج-ة م-اسص-ة Ÿن ي-ق-ف م-ع-ه-م ويسص-اع-دهم
على التخلصض من اإ’دمان.

باتنة Ÿ :وشسي حمزة

حمام قروقور بسشطيف

ربط أازيد من  250مسصكنا بالغاز

تتواصصل بو’ية سصطيف ،عملية تزويد اŸواطن Úع ÈاŸناطق النائية Ãرفق الغاز
الطبيعي ،فبعد بلدية ع Úالسصبت مؤوخرا والتي اسصتفاد فيها أازيد من  1200عائلة من هذه
اŸادة ا◊يوية ،شصهدت منطقة النعايج التابعة إاقليميا لبلدية حمام قرقور ـ شصمال غرب و’ية
سصطيف  ‘ -اأ’يام اأ’و ¤للشصهر الكر Ëعملية ربط  250مسصكنا بشصبكة التوزيع العمومي
للغاز الطبيعي.
واسصتنادا إا ¤مصصدر خلية اإ’عÓم واإ’تصصال Ÿديرية توزيع الكهرباء والغاز لسصطيف ،فقد
شصرع كمرحلة ثانية ‘ تزويد هذه السصكنات بهذه الطاقة ا◊يوية،بعد ربط ا◊صصة اأ’و¤
التي ضصمت  462مسصكن بذات ا÷ماعة اÙلية.
وتسصتهدف هذه العملية التي “تد شصبكتاها للضصغط اŸنخفضض واŸتوسصط على طول 19
كلم و2ر 5كلم على التوا‹ حوا‹ 13 40سصاكن ،وفق نفسض اŸصصدر الذي أاضصاف أان هذا
اŸشصروع مدرج ضصمن الÈنامج التكميلي اÙلي.

سسطيف :نورالدين بوطغان

<

السضبت  ٠٤جويلية  2٠15م
الموافق لـ  17رمضضان  1٤36هـ

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

فـ ـي قف ـ ـصض ا’ته ـ ـام

أاسسعار اللحوم عرفت اسستقرارا ‘ رمضسان بعد إاغراق السسوق باŸسستوردة
أإكد بوعÓم عاشصور ،عضصو إلفدرإلية إلوطنية للجزإرين لـ ““إلشصعب““ ،أإن أإسصعار إللحوم عرفت إسصتقرإرإ ﬁسصوسصا
لول من شصهر رمضصان إلفضصيل .وأإرجع عدم إلتهابها ،كما ‘ إلسصابق عشصية رمضصان وطيلة
خÓل إلنصصف إ أ
لسصوإق باللحوم إŸسصتوردة بعد تضصاعف عدد إŸسصتوردين لها ،لكنه يرى أإن
لو ،¤إ ¤إغرإق إ أ
ليام إ أ
إلعشصرة إ أ
أإسصعار إللحوم إÙلية جد معقولة عندما تقارن بتلك إŸسصتوردة نظرإ ÷ودتها إلعالية.

ف ضس ي ل ة .ب
قال عضضو فدرالية ا÷زارين الذي
يحÎف هذه التجارة منذ ما ل يقل عن
أاربعة عقود كاملة ،إانه بخÓف السضنوات
القليلة الفارطة سضجلت سضوق اللحوم ‘
ا÷زائر اسضتقرارا ﬁسضوسضا ،بفضضل
اسضتÒاد كميات معتÈة من اللحوم
خاصضة من ““إاسضبانيا““ و““األوروغواي““.
وذكر ‘ سضياق متصضل ،أان أاسضعار اللحوم
اŸسضتوردة تراوحت ما ب 1٠5٠ Úو11٠٠
دينار بالنسضبة للحم األغنام ،بينما ◊م
البقر اŸسضتورد سضوق بسضعر  9٠٠و95٠
دينار ‘ ،ح Úانخفضضت أاسضعار
““بيفتاك““ إا 87٠ ¤و 9٠٠دينار.
و ⁄يخف أان النوعية ا÷يدة من اللحوم
اŸسضتوردة ل تقل عن سضقف 1٠٠٠
وتصضل كحد أاقصضى إا 12٠٠ ¤دينار.

وحدة ““إينالكا ““ لتخزين وتÈيد إŸوإد إلغذإئية بقورصصو ببومردإسس

تراجع كمية اللحوم ا◊مراء واأ’سسماك اÛمدة اŸسسوقة ‘ رمضسان

” تسصويق منذ بدإية شصهر
رمضصان كمية ل تتعدى  50طنا
فقط من إللحوم إ◊مرإء
لسصماك إÛمدة وطنيا من
وإ أ
وحدة ““إينالكا““ لتخزين وتÈيد
بقورصصو
إلغذإئية
إŸوإد
ببومردإسس بـ ““إنخفاضس كب،““Ò
مقارنة بالسصنوإت إŸاضصية ،بحسصب
ما أإفادت به مديرة إلتجارة
بالولية.
وأاوضضحت السضيدة عبابسضة سضامية لـ
““وأاج““ ،أان الكمية اŸسضوقة تراوحت ‘
نفسض شضهر رمضضان من السضنوات
اŸاضضية ما ب 3٠٠ Úو 5٠٠طن ،و‘
بعضض السضنوات وصضلت إا 1٠٠٠ ¤طن ‘
منحنى تصضاعدي متواصضل ،قبل أان

تعرف الÎاجع اŸذكور هذه السضنة.
وأارجعت ذات اŸسضؤوولة هذا النكماشض،
إا ¤عامل أاسضاسضي متعلق باŸناخ ،حيث
يسضجل هذه السضنة ““ارتفاع ﬁسضوسض““ ‘
درجات ا◊رارة ‡ا أاثر سضلبا على
عملية السضتهÓك وإا‚ر عن ذلك
انخفاضض بشضكل كب ‘ Òالكمية
اŸسضوقة من اŸواد اŸذكورة.
وتعد الكمية اŸذكورة اŸسضوقة عن
طريق البيع با÷ملة من أاصضل كمية
إاجمالية ﬂزنة لدى اŸؤوسضسضة –سضبا
للشضهر الفضضيل لهذه السضنة وتتجاوز 2٠٠
طن من اللحوم ا◊مراء ونحو  222طن
من األسضماك اÛمدة وما ل يقل عن
 8٠طنا من اÿضضروات اÛمدة.
ورغم النخفاضض اŸذكور على الطلب

احÎام الزبون
بإاشسهار اأ’سسعار...
ح ا م د ح م ور

اŸسضتوردة ،و” تسضجيل تراجع كبÒ
لسضتهÓك ◊وم األغنام ‘ ا÷زائر
وصضار اŸسضتهلك يفضضل ◊وم األبقار.
وقدر عاشضور تراجع هذه النسضبة Ãا ل
يقل عن سضقف  .٪9٠وأاثار عاشضور عضضو
الفدرالية الوطنية للجزارين ،مسضأالة
عدم تهيئة Óﬁت سضوق ““ميلودي
برانيث““ الكائن ببلدية ““باشض جراح““ من
حيث ربطها باÛاري اŸائية
وتخصضيصض عدادات لكل ﬁل Œاري.
ووصضف عملية بناء السضوق با÷يدة
واŸتميزة ،لكن وضضعية تنقل الزبائن
داخله و‡ارسضة التجار ◊رفتهم جد
صضعبة بسضبب عدم الربط باÛاري
اŸائية .باŸوازاة مع ذلك ،أاشضار أان
التاجر الفوضضوي يسضوق سضلعته دون
رقابة أاو ضضرائب بينما التاجر القانوÊ
مازال يعا ‘ Êظل الصضرامة ‘
متابعته.

اŸسضجل ،سضيتم تدعيم ﬁتويات غرف
التÈيد التابعة لهذه اŸؤوسضسضة بكميات
إاضضافية تصضل إا ¤نحو  15٠طن أاخرى
يجري حاليا اسضتÒادها –سضبا لتصضاعد
الطلب فيما تبقى من أايام هذا الشضهر
وŸناسضبة عيد الفطر وما بعده .و”
اسضتÒاد هذه اŸواد الغذائية اÛمدة
اıتلفة مباشضرة من طرف اŸؤوسضسضة
اŸعنية ‘ إاطار برنامج وطني من عدد

1676٤
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وخلصض عاشضور إا ¤القول ‘ هذا
اŸقام ،أان عدد مسضتوردي اللحوم
ارتفع من مسضتوردين اثن Úإا6 ¤
مسضتوردين .علما أان حاويات اللحوم
تتدفق على األسضواق كل يومي أاثنÚ
وجمعة.
ومن خÓل تشضريحه للسضوق اعت Èعضضو
فدرالية ا÷زارين ا÷زائري ،Úأان كلفة
اسضتÒاد اللحوم “اثل “اما كلفة اقتناء
اÿروف من السضوق اÙلية.
وأاشضار ‘ هذا الصضدد ،أانه اقتنى منذ
يوم Úخرفانا ﬁلية بسضعر  1٤٠٠دينار
للكيلوغرام ،مزودة بجميع األحشضاء.
وŸا تباع هذه األخÒة يصضبح سضعر
اللحم  ‘ 115٠ح ÚاŸسضتورد ” بيعه
بسضعر  1٠5٠دينار ،أاما اÙلي اشضÎاه
ا÷زار بـ 115٠وسضوقه بسضعر 1٤٠٠
دينار .ووقف على تفضضيل العديد من
ا÷زائري Úللحوم اÙلية بدل من

العدد
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من الدول كالÈازيل والهند والفيتنام.
يذكر ،أان مؤوسضسضة ““إاينالكا ا÷زائر““،
التي يحوز ملكيتها شضركاء من إايطاليا
وا÷زائر ،كانت اقتنت ““ﬂازن السضاحل
للتÈيد والتخزين““ ،اسضمها التجاري
سضابقا ،بعد فتح رأاسضمالها سضنة .2٠٠8
واأعيد بعد ذلك تنظيم وهيكلة هذه
اŸوؤسضسضة التي تتسضع طاقاتها
التخزينية اإجمال اإ ¤زهاء  3٠األف

م Îمكعب ،حيث اأصضبحت “تلك
وحدت Úللتسضويق والبيع بكل من
وليتي وهران وعنابة .وقامت
اŸوؤسضسضة ‘ السضنوات الأخÒة‘ ،
اإطار السضتثمار لتوسضيع خدماتها،
بفتح قاعة لقطع ﬂتلف اأنواع اللحوم
على مسضتوى اıزن وتغليفها
وŒهيزها للتخزين والتÈيد ‘ عÚ
اŸكان ثم تسضويقها اŸباشضر.

تدخل مسضأالة عرضض ثمن السضلع اŸعروضضة
ضضمن أاولويات احÎام اŸسضتهلك ،كون
األسضعار تتمشضى مع اŸنتوج ،أاين تسضهل عملية
وضضع السضعر ‘ –سض ÚالعÓقة ب Úالتاجر
Óسضف الشضديد ،نÓحظ من
والزبون ..لكن ل أ
خÓل Œوالنا ‘ بعضض األسضواق ،أان التاجر ل
يقوم بإاشضهار سضعر منتوجه الذي يدخل الشضك
‘ ذهن الزبون الذي غالبا ما يتحاشضى
الطاولة التي ل يقوم التاجر بهذا اإلجراء
البسضيط ،و‘ نفسض الوقت له قيمة Œارية
ومعنوية كبÒة.
و‘ غالب األحيان ،ل يرغب التاجر ‘ تقبل
اÓŸحظة التي تأاتي من زبون يشضتكي من عدم
وجود السضعر موضضوعا على سضلعة ما ،والغريب
‘ ذلك أان تاجرا ‘ األيام األو ¤لرمضضان
عرضض عددا متنوعا من اÿضضر ‘ طاولته
Óت
بدون أاي سضعر موضضوع عليها ..وامت أ
الطاولة بالزبائن الذين ““نطقوا تقريبا ‘
◊ظة واحدة““ لطلب األسضعار ..رد التاجر كان
مدهشضا للغاية““ :كولو ،Êكولو ،Êتريدون إال
معرفة السضعر ‘ ،الوقت الذي أاهم شضيء هو
السضلعة ا÷يدة التي ب Úأاعينكم ..هذه السضلعة
ليسض لها ثمن مقارنة Ãا هو معروضض ‘
السضوق ،فالزبون ا◊قيقي ل يهمه السضعر بقدر
ما تهمه السضلعة““؟ ..إانه رد فعل مدهشض من
هذا البائع ،الذي ل يسضاهم ‘ تبسضيط عملية
البيع وتزداد معاناته مع معاناة الزبائن‘ ..
الوقت الذي تعد فيه الشضفافية واحÎام الزبون
من األسضاسضيات لتعطي الفرصضة للزبون اختيار
اŸنتوجات التي يريدها ‘ احÎام متبادل مع
التاجر الذي من جهته ل يكون ““ﬁتاجا““
لتكرار ثمن سضعر اŸنتوج كلما مر واحد على
طاولته ،ليدخل ‘ جو الÔفزة ‘ ،ح Úأان
ا◊ل ب Úيديه...؟

جريبي إلسصبتي أإسصتاذ إلتسصويق بجامعة قاŸة:

ا’قتصساد اŸوازي وفوضسى التجارة أاثرا على الثقافة ا’سستهÓكية

لنفاق
لسصوإق إÙلية (ولية ڤاŸة عينة) ،أإن رمضصان أإصصبح شصهرإ لÓسصتهÓك وإ إ
أإوضصح أإسصتاذ إلتسصويق جريبي إلسصبتي ‘ حوإر لـ «إلشصعب» ،حول وإقع إ أ
لسصوإق إلفوضصوية
وإŸسصتهلك يغامر بصصحته مقابل دنان ،Òوكل ذلك مرده إ ¤قلة وعيه.كما أإكد أإن إŸسصتهلك يتحمل جزءإ كبÒإ من إŸسصؤوولية ‘ إنتشصار إ أ
لسصعار ،دإعيا إ ¤تنمية إلوعي وتعليم كيفية إكتشصاف إلغشس بتسصهيل آإليات تقد Ëإلشصكاوى ،مسصج Óأإن إŸوإطن له دور كب Òوفعال ‘ ﬁاربة
وإرتفاع إ أ
لسصوإق.
إلغشس ‘ إ أ
لسصعار
توفرها سصاهم ‘ كسصاد إلسصلع وترإجع إ أ
^كيف تشصخصس وإقع إلأسصوإق خÓل شصهر يقتني دون وعي ويهتم بالسضعر على حسضاب النوعية بحثا عن إلسصعر قبل إ÷ودة ،إأل يتحمل إأيضصا
جانبا من إŸسصوؤولية ‘ تكريسس وإقع يخدم
وصضحته وصضحة عائلته.
رمضصان؟
^^ ما اأصضبحنا نعيشضه ‘ الأسضواق ا÷زائرية بصضفة فيما يخصض اأسضواق قاŸة ،فاإنه ينطبق عليها هذا القول ،مصصلحة إلتجار؟
أاكد أاحد Œار التجزئة للخضضر والفواكه باŸدية ،صضبيحة أامسض ،خÓل جولة
عامة واأسضواق ڤاŸة بصضفة خاصضة ،هو نتيجة التحول من بحيث اأنها تشضهد طلبا كبÒا وغ Òطبيعي على السضلع ^^ لÓأسضف ،اأصضبح رمضضان شضهر السضتهÓك والإنفاق،
اسضتطÓعية ،أانه بعد مرور  1٠أايام من الشضهر الفضضيل ،إال أان أاسضعار اŸواد
اقتصضاد موجه اإ ¤اقتصضاد السضوق وسضيطرة القتصضاد السضتهÓكية ،بالإضضافة اإ ¤وجود اأسضواق موازية عديدة وليسض شضهر العبادة وتزكية النفوسض ،وهي من ميزات
ل
السضتهÓكية التي تسضتعمل ‘ القدر لتحضض Òالفطور ،بقيت مسضتقرة بالنسضبة لك
.
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الثقافة السضتهÓكية التي اأصضبحنا نشضهدها ‘ ›تمعنا
اŸوازي على مفاصضل القتصضاد ا÷زائري .فالفراغ
اŸواد التي –تاجها ربات البيوت ‘ إاعداد موائد رمضضان الفضضيل ،مÈرا ذلك
الناجم عن النتقال من القتصضاد اıطط اإ ^ ¤يسصجل تفاوت ‘ إلأسصعار رغم إŸرإقبة ،ما واأسضواقنا .فالبحث عن السضعر قبل ا÷ودة ،يجعلنا نطرح
كون أان فاكهة الدلع باتت مصضدر قلق غالبية الباعة بسضبب التهافت عليها ،إاذ،
القتصضاد ا◊ر ،كان سضببا ‘ تفشضي هاجسض الندرة إلوإجب عمله لإلزإم إلتاجر باحÎإم إلأسصعار السضوؤال عن القدرة الشضرائية لغالبية الأسضر ا÷زائرية،
بحسضبه ،فإان اسضتهÓك جزء من هذه الفاكهة باردا يغني الصضائم عن تناول الشضربة
وثقافة التهافت التي اأفرزت حالة من الفوضضى التجارية إ◊قيقية إلتي يحددها قانون إلعرضس وإلطلب؟ فانخفاضض القدرة الشضرائية يدفع اŸواطن Úاإ ¤البحث
أاو تبعاتها من الطبق ا◊لو أاو تناول اŸشضروبات.
‘ ظل النقصض الكب ‘ Òفضضاءات التوزيع الكÈى ،حيث ^^ يجب اأول التاأكيد على اأن السضعر يحدده السضوق وفقا عن الأسضعار اŸنخفضضة على حسضاب النوعية ،خاصضة اإذا
تشض Òبورصضة األسضعار بأاسضواق اÿضضر والفواكه باŸدية ،بحسضب زيارة ميدانية إا¤
اأنه وبعد حل الأروقة قدÁا  ⁄تبق هناك فضضاءات كÈى لآليات العرضض والطلب ،والدولة ل تتدخل ‘ –ديد شضهدت الأسضعار ارتفاعا متزايدا ،هذا دون اأن نهمل
اسضتقرار أاسضعار مادة البطاطا ‘ حدود  ٤5دج ،والطماطم ‘ حدود  5٠دج للكلغ
تلبي حاجيات اŸواطن‡ ،ا جعل الأسضواق الصضغرى اأسضعار اŸوارد السضتهÓكية (طبعا اإل بعضضها اŸدعم) .عامل الثقافة السضتهÓكية السضيئة التي ‚دها ‘
الواحد ،فيما ليزال الليمون اŸسضتورد من اÿارج سضيد الشضاربات والسضوائل
اŸتوفرة تبدو مكتظة لعدم تلبيتها الحتياجات ،علما اأن وفق هذا الطار‚ ،د اأنه ‘ رمضضان يزيد السضتهÓك ،تفضضيل اŸواطن Úشضراء السضلع الغذائية من الرصضيف
ج
باسضطا ثمنه ،بارتفاعه من  12٠إا 35٠ ¤دج لعدم وجود منافسضة من طرف اŸنت
اÿواصض بداأوا موؤخرا فقط يسضتثمرون ‘ اÛال اأي اأن الطلب على ﬂتلف السضلع واسضعة السضتهÓك على شضرائها من ﬁل Œاري Áكن مراقبته من طرف
ﬁليا ،فيما ارتفع سضعر مادة القرعة بحوا‹  1٠دج أاي من  ٤٠إا 5٠ ¤دج للكلغ
التجاري وبفضضاءات تبقى صضغÒة ومتوسضطة ،وهو ما ولد يرتفع ،واإذا  ⁄يقابل هذه الزيادة ‘ الطلب توفر السضلع ا÷هات الوصضية ،اأي اأن اŸسضتهلك يغامر بصضحته مقابل
الواحد ،بعدما انخفضض سضعرها ‘ السضاعات األو ¤من هذا الشضهر الكر Ëبا÷ملة
ثقافة التهافت والنسضياق وراء ما يسضتهلكه الآخرون ‘ السضوق سضوف يرتفع السضعر .اأما اإذا قابلها وفرة فاإن دنان ،Òوكل ذلك مرده اإ ¤قلة وعيه ،لذا نعيد ونوؤكد اأن
إا 1٠ ¤دج للكلغ الواحد.
والفتقار للقناعة التي جعلتنا نبدو دائما ‘ حالة بحث السضعر يتحدد وفق اآليات اŸنافسضة والعÓقة جودة  -اŸسضتهلك Úاأو اŸواطن Úيتحملون جزءًا كبÒا من
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كما تؤوكد لوحة األسضعا
دائم عن السضلع ،حالة التوجسض اŸسضيطرة على شضعور سضعر ‘ ،ا◊الة الأو ¤اأين يقابل زيادة الطلب قلة اŸسضوؤولية ‘ انتشضار الأسضواق الفوضضوية وارتفاع
الشضمندر والفلفل ا◊لو بـ 1٠دج للكلغ الواحد ،أاي من  7٠إا 6٠ ¤دج Ãا ‘ ذلك
اŸسضتهلك Úللهوة التي خلفها التحول اإ ¤اقتصضاد السضوق اŸعروضض من السضلع وندرتها فيعود ذلك لسضبب :Úاإما الأسضعار.
السضÓطة بـ 2٠دج من  8٠إا 6٠ ¤دج للكلغ الواحد ،وكذا اللوبيا اÿضضراء بـ ٤٠دج
والتي جعلت اŸواطن براأيه يفتقد للثقة ‘ السضوق لعدم القدرة على زيادة الإنتاج وتوف Òالسضلع ‘ الأسضواق ^ شصكاوى ل تنتهي بشصاأن حدوث حالت غشس
أاي من  12٠إا 8٠ ¤دج ،وهذا بصضفة قسضرية ،خوفا من تعفنها داخل الصضناديق
.
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من قبل اŸنتج Úلتغطية العجز ،اأو بسضبب اŸضضاربة ومضصاربة ،ماذإ ينبغي إلقيام به من إأجل ضصمان
ونحن ‘ ‘ فصضل ا◊ر ‘ ،ح Úتبقى فاكهة الدلع اŸسضيطرة على جيوب
إسصتقرإر إلسصوق؟
سضيادة القتصضاد اŸوازي والفوضضى التجارية والحتكار من قبل التجار حتى يرفعوا الأسضعار.
اŸشضÎين ،رغم إاقرار الكث Òمن اŸسضتهلك Úبعدم جودتها.
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السضتهÓكية ‘ اÛتمع ا÷زائري ،جعلت اŸسضتهلك ومنه ،فاإن التحكم ‘ الأسضعار يكون من خÓل التحكم ‘ ^^ يجب التاأكيد اأول على اأن اŸسضتهلك اأو اŸواطن له
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الطلب ،وهنا يÈز دور اŸسضتهلك Úاأو اŸواطن Úمن دور كب Òوفعال ‘ ﬁاربة الغشض ،فمهما تكن
خÓل ترشضيد اسضتهÓكهم ،اكتسضاب ثقافة اسضتهÓكية اÛهودات التي تقوم بها ا÷هات الوصضية على ﬁاربة
مفارقــــــة ‘ أإسصـــــوإق سصطيــــــف
وتنمية وعيهم بالعادات السضتهÓكية الصضحيحة الغشض تبقى غ Òكافية للقضضاء على هذه الظاهرة
واŸتزنة ،وكيفية تسضي Òميزانياتهم اŸنزلية واتخاذهم اŸنتشضرة بقوة ،لÓأسضباب التي ذكرناها سضابقا ‘
القرارات الشضرائية ،وعدم الوقوع ‘ شضرك التجار اأسضواقنا .فوعي اŸسضتهلك واكتسضابه ‰طا اسضتهÓكيا
اıادع ÚواŸضضارب .Úلذلك ،على اŸسضتهلك اأن سضليما ،وتقدÁه شضكوى عن اأي غشض قد يكتشضفه ،يسضاهم
لخÒة إسصتقرإرإ
ليام إ أ
على غ Òإلعادة ‘ شصهر رمضصان إŸبارك ،خÓل إلسصنوإت إلسصابقة ،تشصهد أإسصوإق ولية سصطيف هذه إ أ
يتحمل مسضوؤوليته ‘ رفع الأسضعار اأيضضا وتشضجيعه بقسضط كب ‘ Òا◊د من انتشضار هذه الظاهرة ،لذا
لسصعار ،إ ¤درجة تسصجيل إنخفاضس ‘ إلكث Òمنها ،وهو ما خلف إرتياحا كبÒإ لدى إŸتسصوق Úإلذين تفاجأاوإ بالفعل،
كبÒإ ‘ إ أ
الأسضواق اŸوازية من خÓل الشضراء من الرصضيف بدل السضوؤال اŸطروح هل يشضتكى اŸسضتهلك ا÷زائري
حيث لحظوإ إنخفاضس أإسصعار معظم إŸوإد إŸطلوبة ‘ هذإ إلشصهر من خضصر وفوإكه و◊وم ،مقارنة مع ما سصجل قبيل حلول إلشصهر اÙل.
ا÷هات الرسضمية عن الغشض الذي يلقاه من التجار اأو
ففي جانب اÿضضر ،ونظرا للوفرة الكبÒة ‘ دج ،وهي أاسضعار مكنت اŸتسضوق Úمن شضراء الوطن ،بحسضب األصضداء الواردة من أاغلب من جهة اأخرى ،التحكم ‘ الأسضعار يتطلب توف Òالسضلع اŸنتجÚ؟.
عرضضها Ãختلف األسضواق ،فقد سضجلت كميات هامة جعلت التحلية ل تغيب عن موائد اŸدن ،يشضكل قفزة نوعية ‘ حياة أاسضواق ‘ السضوق بالكميات اŸطلوبة ،من خÓل ﬁاربة لذا ،يجب التاأكيد على اأن ﬁاربة ظاهرة الغشض تتطلب
انخفاضضا كبÒا ،فالبطاطا تعرضض بـ ٤٠دج ﬁدودي الدخل.
ا÷زائر التي عادة تعرف الزيادة ‘ األسضعار اŸضضاربة والحتكار لدى التجار وتنظيم ا÷يد لÓأسضواق تضضافر جهود جميع الأطراف من مسضتهلك ،ÚاÛتمع
والكوسضة بـ 25دج والبصضل بـ 5٠دج واÿسض بـ 5٠و‘ جانب اللحوم ،ورغم اسضتقرار سضعر ◊م خÓل رمضضان ،وأاكدت أان قانون العرضض والطلب واإنهاء الفوضضى التجارية التي تعرفها اأسضواقنا ،وضضمان اŸد ،ÊاŸصضالح الرسضمية اıتصضة وغ Òاıتصضة،
دج والطماطم نزلت إا ¤حدود  3٠دج والفلفل الضضأان ‘ حدود  135٠دج للكلغ ،إال أان توفر قد عمل هذه اŸرة بشضكل جيد ،وأارسضى قاعدة اأن تكون هناك منافسضة حرة وشضريفة وفق القانون .لذلك يجب :تنمية وعي اŸسضتهلك وتعليمه عن كيفية
ا◊لو بـ 7٠دج ،وهي أاسضعار منخفضضة مقارنة مع ◊وم البقر الطازجة اŸسضتوردة بأاسضعار مقبولة جديدة نتمنى أان تتجسضد دائما ‘ أاسضواقنا .كما فعندما يكون هناك تنظيم للسضوق من خÓل سضيادة اكتشضاف الغشض وتسضهيل اآليات تقدÁه للشضكوى ،ترقية
ما ” تسضجيله قبل رمضضان ،وهي مفارقة عجيبة ب 78٠ Úو 8٠٠دج ،عوضض هذا النقصض ،لكن ل ننسضى الدور الكب Òالذي قام به الفÓحون ‘ اŸنافسضة ا◊رة والشضريفة‡ ،ا يجعل عملية الرقابة عمل جمعيات حماية اŸسضتهلك ومنحها السضتقÓلية عن
 ⁄يتم تسضجيلها من قبل ،امتدت حتى إا ¤أاسضعار اŸفارقة تتمثل ‘ انخفاضض أاسضعار الدجاج إا ¤الرفع من اإلنتاج ،وهو مؤوشضر مشضجع لسضياسضة فعالة ،بالإضضافة اإ ¤وجود مسضتهلك Úواع Úفاإن التاجر ا÷هات الوصضية ،تطوير وسضائل الرقابة و–ديثها Ãا
سضوف يكون ›Èا على البيع باأسضعار السضوق لينافسض يتمشضى مع التطورات ‘ الأسضواق ،كمخابر الرقابة،
بعضض الفواكه ،على غرار اŸشضمشض بـ 5٠دج  25٠دج للكيلوغرام ،عوضض  28٠دج قبيل –قيق الكتفاء الذاتي.
ويرضضي اŸسضتهلك.
–ي Úالقوان ،Úتاأهل الإطار اŸوؤسضسضاتي والبشضري
واÿوخ ب 5٠ Úو 7٠دج للكغ والÈقوق بـ 6٠دج رمضضان.
^ ‘ رمضصان يرتفع إقبال إŸوإطن Úعلى إلأسصوإق للجهات اıتصضة.
والتفاح اŸوسضمي اÙلي بـ 7٠دج والبطيخ بـ 3٠إان ما شضهدته أاسضواق سضطيف وباقي أارجاء

فاكهة «الد’ع» تزاحم أاطباق ربات البيوت باŸدية

انخفـ ـ ـ ـاضض أاسسع ـ ـ ـ ـ ـار اÿضس ـ ـ ـ ـر والفواك ـ ـ ـ ـه والدجـ ـ ـ ـ ـاج
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لكÓت الرمضشانية ب Úا÷Òان
تبادل ا أ

عادإت للتوإصسل إإلجتماعي وإلÎإجم
ربات بيوت بـڤاŸة يروين القصشة

ل تزال بعضس العادات الرمضشانية
‘ ›ت -م -ع -ن -ا ا÷زائ -ري ح -اضش-رة ‘
هذا الششهر الفضشيل ،ولعل أاجملها ما
لسشرية من تبادل
تششهده العÓقات ا أ
لك Ó- -ت ال - -رمضش - -ان - -ي- -ة ل سش- -ي- -م- -ا
ا أ
الشش-ع-ب-ي-ة م-ن-ه-ا ،خ-اصش-ة ‘ النصشفية
من رمضشان أاين تك Ìظاهرة تبادل
لحباب.
لطباق ب Úا÷Òان وا أ
ا أ

ح
صش ّ
فطوركم

عن طبق جارتنا واتركما اعدته والدتي
من أاكل كما هو،
وحتى بغياب الوالدة تتذكر Êوكانت
الوالدة تطمئن علي بعد غيابها آاو زيارة
أاقربائها ،ل تفكر كثÒا من سسيطهي ‹،
ألن -ه ج -ارت -ن -ا اع -تÈت -ه-ا ال-وال-دة ال-ث-ان-ي-ة
ب-ع-ده-ا واه-ت-مت ب-ي م-ث-ل أاب-ن-ائ-ه-ا ،ك-انت
العÓقات جيدة ب Úا÷Òان فكل واحد
م -ن -ه -م يسس -أال ع -ن اآلخ-ر ويسس-اع-ده ع-ل-ى
ع- -كسس م- -ا ي -ظ -ه -ر اآلن بسس -بب ال -ت -ح -ول
السسريع ‘ اÛتمع““.

إقتدإء بسسنة سسيد إلخلق

تعتمد ‘ طهيها على الفرن““.
ك - -م- -ا تسس- -اءلت ب  .ف- -ط- -ي- -م- -ة Ÿا ه- -ذا
ال- -ت- -غ Òالسس- -ري- -ع ه- -ل بسس -ب -ب -ه ال -ت -ط -ور
التكنولوجي اŸتسسارع ؟ ،أام راجع لتغÒ
الذهنيات ؟ ،لتضسيف قائلة  ““ :فيا ليت
أاي -ام زم -ان ت -ع -ود أاي -ن ك-ن-ا ن-رى األط-ف-ال
ي- -تسس- -اب- -ق- -ون وقت اإلف- -ط- -ار وب- -أاي -ده -م
الصس - -ح - -ون ،ع - -ادات ت - -وارث - -ه- -ا أاب- -ائ- -ن- -ا
وأاجدادنا لكنها بدأات تندثر ،فهل سستعود
يوما هذه العادات كما كانت ‘ اŸاضسي
م -ت-م-ي-زة ب-ال-ت-واصس-ل م-ع ا÷Òان واأله-ل
واألقرباء وما ميزها من األطباق التي
تخرج من البيوت بشسكل لئق Ãا يليق
بهذا الشسهر الفضسيل ؟«
كما ذكرت بعضس ما كانت تتذكره حÚ
كانت صسغÒة ،فقالت““ :من الطرائف ‘
هذا الشسهر الفضسيل أان والدتي كانت تقوم
ب-وضس-ع عÓ-م-ة ب-اسس-ت-ع-م-ال طÓء األظافر
لتمييز صسحنها حتى ل يختلط بصسحون
ا÷ارة وك - -نت ان - -ت - -ب - -ه ل - -ه - -ذا وأاضس- -حك
وأاقول لها أاسسرعي يا أامي فلن يسسرقوا

رمضشان
‘ بÓدهم

نيال بدإرفور
–تـ ـف ـ ـ ـ ـ ـظ
بطقـ ـوسسه ـ ـا
ل-رمضس-ان ‘ م-دي-ن-ة ن-ي-ال ب-إاق-ل-ي-م دارف-ور السس-وداÊ
ط -ع -م خ-اصس ،ف-اإلق-ل-ي-م ع-م-ومً-ا م-ع-روف ع-ن أاه-ل-ه
اهتمامهم بالقرآان وحفظه ،وبالعلم ودرسسه ،وأاهل
دارفور أاهل تاريخ عريق ،وعادات وتقاليد تتميز
ب -ال -ع -م -ق ‘ شس-ت-ى ج-وانب ا◊ي-اة ،ك-م-ا أان
طبيعة اŸرحلة التي مر بها اإلقليم
بسسبب ا◊رب وما ترتب عليها من
نزوح إا ¤اŸدن الكÈى يجعل لرمضسان
م -ذاق ً-ا ﬂت -ل -ف ً-ا وي -ل -ق -ي ع -ل -ى ع -ات-ق

صسحنك العزيز ؟ ! ألعود بسسرعة للعب مع
صسديقاتي ‘ الشسارع !““.

رغم تسسارع إلحياة
مازإلت موجودة
و‘ ن- - - - - - -فسس السس- - - - - - -ي- - - - - - -اق ،أاب- - - - - - -دت
ا◊اج -ة رزي -ق -ة رأاي -ه -ا ح-ول ه-ذه ال-ع-ادة
ا÷م-ي-ل-ة ال-ت-ي ت-خ-ل-ق أاج-واء م-ن ال-رح-مة
وا◊ب فقالت““ :حاليًا ل يزال من يحرصس
على تلك العادة““ ،كما قالت بأانها تشسعر
بالفخر كلما أارسسلت طبقا ‡ا أاعدته ‘
الفطور ألحد جÒانها ،وكما أانها تنتظر
م -ا ت -ع -ده ج -ارت -ه -ا ك -ون -ه -ا –ب-ذ ت-ب-ادل
األط -ب -اق وت -ن -اول م -ا أاع -دت -ه األخ -ري-ات
لتذوق أاكÓتهن ،فحسسبها قدÁا  ⁄تكن
ه -ن -اك Óﬁت م-ن-تشس-رة ك-م-ا ه-ي ال-ي-وم،
فكانت رغبتهن بتبادل األطباق الصسحية
اŸعدة باŸنازل كبÒة.
كما –دثت عن أاجواء التعاون و التÓحم

اŸسسلم Úمسسؤوولية جسسيمة Œاه إاخوانهم ‘ هذا
ا÷زء من العا.⁄
وتكاد نسسبة إاسسÓم أاهل إاقليم دارفور تصسل إا ¤مئة
‘ اŸئة ويتميز أاهلها بعراقة اإلرث ا◊ضساري ،فهم
أاه -ل سس-ل-ط-ن-ات إاسسÓ-م-ي-ة ‡ت-دة م-ن-ذ ال-ع-ام 144٥م
حيث بداية تأاسسيسس سسلطنة «الفور» على يد سسليمان
صسولو„ الذي يقال إانه ينحدر من أاصسل عباسسي،
ومنه انحدرت سسÓلة سسÓط« Úالفور» وحتى آاخر
سس-ل-ط-ن-ات-ه-م ال-ت-ي ان-ت-هت ب-اسس-تشس-ه-اد السس-لطان علي
دينار ‘ العام 1916م.
وت -ب -دأا الح -ت -ف -الت ب -اسس -ت -ق -ب-ال رمضس-ان م-ن-ذ أاول
شسعبان ،أاو أاوسسطه فتعد كل البيوت العدة والÎتيبات
اŸعتادة Ÿائدة رمضسان والتي عادة ما تتكون من
العصسيدة ،وهي ‘ دارفور تختلف عنها ‘ باقي
أاج- -زاء السس- -ودان ،ف- -ه -ي ل -يسست م -ن ال -ذرة ،ب -ل م -ن
«الدخن» اŸعروف باسسم «الدامرقة» ( هو حبوب
كروية ضسئيلة ،تأاتي ‘ أالوان ﬂتلفة مثل األبيضس
وال -رم -ادي واألصس -ف -ر وح -ت -ى أاح -م -ر غ -ام -ق .وأاه-ل
دارفور عموما ل يأاكلون الذرة ،ويعتÈون تقدÁه
للضسيف إاهانة ،والعصسيدة طبق أاسساسسي على مائدة
اإلفطار ،وأاحياناً على السسحور ،خاصسة عند أاهل
الضسواحي حيث ل بد من إايقاد النار لصسناعتها قبل
سساعة من زمن السسحور.
وه- -ن- -اك ط- -ب- -ق اُÓŸح ،أاو اإلدام ال- -ذي ي- -ؤوك -ل م -ع
ال -عصس -ي -دة ،وه -و أاصس -ن-اف ،أاشس-ه-ره-ا مÓ-ح «ال-روب»
وُيصسنع من الل Íالرائب ،و«الَكَول» وهو نبات ُيدفن
–ت األرضس ل -فÎات ط -وي -ل -ة؛ ث -م ُي -ع -ال-ج ب-ط-ري-ق-ة
خاصسة ليُطبخ وحده أاو مع «الويكة» وهي البامية
اÛف- -ف -ة اŸسس -ح -وق -ة أاو ُي -ضس -اف إا ¤م Ó-ح آاخ -ر،
وه -ن-اك مÓ-ح «اِِ Ÿرسس» و«ال-ت-ق-ل-ي-ة» ومÓ-ح السس-مك
اÛفف ،أاما مÓح «الدودري» فهذا طبق لتعده إال
اŸاهرات من النسساء ،حتى أان اŸرأاة التي Œيد
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التي كانت تسسود ‘ اŸاضسي““ :إاذا حدثت
ظروف طارئة منعت جارتي من الطبخ،
ف -أاح -رصس ع-ل-ى مسس-اع-دت-ه-ا ألن رسس-ول-ن-ا
صسلى الله عليه وسسلم أاوصسى با÷ار ،وهي
ك -ذلك ت -ق -وم ب -ن -فسس اŸب-ادرة ان ع-ان-يت
نفسس الظروف ،فÎى الشسوارع قبيل آاذان
اإلفطار ‡لوءة باألطفال الذين يحملون
الصسحون ويدقون أابواب ا÷Òان““.
ك -م-ا ي-ذك-ر جÓ-ل ح-ك-اي-ت-ه ال-ط-ري-ف-ة م-ع
جارتهم خديجة قبل أان تنتقل للعيشس ‘
مكان آاخر ““ :تبادل األكÓت عادة جميلة
لكنها بدأات بالندثار رÃا لتغ Òكل شسيء
Ãا ‘ ذلك الذهنيات السسائدة فقد أاصسبح
ك -ل شس -خصس م -ه -ت -م Ãشس -اغ -ل -ه ،ف -ت -ب-ادل
األكÓت شسيء ‡تع ويزيد شسهر رمضسان
حÓوة ،وأاتذكر أانني كنت أاقول لمي انه
ط -ب -خ ج -ارت -ن -ا أاط -يب م -ن ط -ب-خ-ه-ا ك-ون
جارتنا تسستعمل الكث Òمن التوابل فيه
ومن الطريف أان والدتي أاخÈتها بذلك
حيث أاصسبحت ‘ كل مرة ترسسل طبق
خاصس ‹““ ،وأاضساف ““ :كنت يوميا اسسأال

وت- -ق- -ول سس -ل -م -ى ب -وع -ا” ““ :ه -ن -اك م -ن
ي -ع -تÈه -ا صس -دق -ة ع -ل-ى ال-ف-ق-راء واألخ-ر
ي-ع-تÈه-ا ع-ادة واج-ب-ة ي-ه-دف م-ن ورائ-ه-ا
ت- -ذك- -ر ا÷ار وت- -ب- -ادل األكÓ- -ت ،فشس- -ه -ر
رمضس- -ان ه -و ل -لÎاح -م ف -ك -ل واح -دة م -ن
النسسوة ل –بذ تناول ما تعده بل تشستهي
أاكل جارتها ،وهي عادة جميلة.
أاما فتيحة موقداد فتقول““ :الفرق أان ‘
اŸاضس- -ي ك- -انت روح ال- -ع- -ط- -اء م- -وج -ودة
ب- -ق- -وة  ،رÃا ت- -راج- -عت لل- -ي -وم بسس -بب
غÓء اŸعيشسة ،وغياب التفاهم والتواصسل
ب Úاألهل وا÷Òان كما كانت من قبل““.
ل -ت -ؤوك -د إاÁان ق-ف-اي-ف-ي-ة أان ال-ط-ب-ق ال-ذي
يرسسل إا ¤ا÷Òان تتف والدتها ‘ تزينه
ل-ت-ق-دÁه ب-أاب-ه-ى ح-ل-ة ،وت-ق-ول أان-ه-ا ع-ادة
قدÁة تربيت عليها منذ الصسغر وتوارثتها
األجيال جي Óبعد جيل ،فهي مثال حي
ل- -لÎاح -م واŸودة ب Úال -ن -اسس ‘ الشس -ه -ر
ال -فضس -ي -ل ،وه -ي أاك Èدل-ي-ل ع-ل-ى ت-واصس-ل
ا÷Òان مع بعضسهم البعضس وهي عادة
قدÁة اكتسسبتها من أامها.
ف -ف-ي صس-غ-ره-ا ك-انت ت-رى وال-دت-ه-ا ك-ل-م-ا
تطهو طبقا شسهيا تضسع القليل منه وترسسل
ب -ه ل-ل-ج-ارة ،ف-ال-ط-ف-ل ي-ك Èع-ل-ى اŸع-اÊ
الكبÒة ويعي منذ صسغره معنى الÎاحم
والتأازر واأللفة ب Úا÷Òان ،فمهما كانت
اÓÿفات ‘ شسهر الرحمة ل يحوز أان
ت- -أاك- -ل م- -ن ف- -ط -ورك دون أان ت -رسس -ل إا¤
ا÷Òان أاو األقارب ،فمع اقÎاب وقت
األذان Œد ا÷ارات تتبادل أانواع األطباق
الشس -ه-ي-ة ،ل-يسس ت-ف-اخ-را ب-ل ع-ادة ج-م-ل-ي-ة
اك -تسس -ب -ن-ه-ا م-ن األج-داد وه-ي ت-دل ع-ل-ى
الكرم وا÷ود واقتادءا بسسنة سسيد اÿلق.

مائدة رمضشان

مسسابقة إ

ك - -ك- -ل سش- -ن- -ة ت- -عّ- -ودت ج- -ري- -دة
““الشش -عب““ ت -خصش -يصس فضش -اء خ-اصس
لشش -ه -ر رمضش -ان ال -ك-ر ،Ëف-ي-ه أارك-ان
م -ت -ن-وع-ة وغ-ن-ي-ة ن-ح-اول م-ن خÓ-ل-ه-ا
تعريف اŸواطن بالعادات والتقاليد التي
لسشÓمي قاطب.
“يز ﬂتلف مناطق الوطن والعا ⁄ا إ

قاŸة :امال مرابطي
Œولت ““الشس - -عب““ ‘ ﬂت- -ل- -ف األح- -ي- -اء
ب -ق -اŸة ل -ل-ت-ع-رف ع-ن ق-رب ع-ن ح-ق-ي-ق-ة
ﬁافظة عادة تبادل األطباق ‘ رمضسان
على وجودها وسسط التسسارع التكنولوجي
ال-ذي ت-ع-رف-ه ا◊ي-اة الج-ت-م-اع-ي-ة بصس-ف-ة
عامة.
م- -ا زلت أات- -ذك- -ر وال- -دت- -ي وه- -ي ت- -رسس -ل
األطباق إا ¤ا÷Òان
و‘ ه -ذا الصس -دد ،ق -الت ل-ب-ن-ى شس-وي-ه-ل«:
ع - - -ل - - -ى ال- - -رغ- - -م م- - -ن ت- - -راج- - -ع ه- - -ذه
العادة والتباعد الذي عرفه اÛتمع إال
أان هناك من احتفظ بهذه العادة التي
–م -ل ب -ع -دا إانسس-ان-ي-ا ودي-ن-ي-ا ي-ق-وم ع-ل-ى
ال -ت -واصس -ل وال -ت -ك -اف -ل وال-رح-م-ة واŸودة
ورب- -ط صس- -ل- -ة ال- -رح -م ،ف -رمضس -ان شس -ه -ر
الرحمة والغفران ،شسهر تعودنا أاجمع على
خÒه وبركته وكرمه““.
وتضس -ي -ف ““ :ل ن -ن -ك -ر أان ‘ أاي -ام -ن-ا ه-ذه
تناقصست هذه العادة لكنها  ⁄تضسمحل
ففي ا◊ي الذي اعيشس فيه مازلنا نشسهد
رم النسسوة ومبادرتهن ‘ مشساركة ما جاد
به اÿالق عليهم من رزق بينهن ول Áر
يوم دون أان ‚تمع على طاولة السسحور
ف -أادام ال -ل -ه أاي -ام الشس -ه -ر ال -فضس -ي -ل وأادام
بركاته““.
وترى ب .حبيبة بأان““ :هناك اختÓف بÚ
اŸاضس- -ي وا◊اضس- -ر م- -ن ع- -دة ن -واح -ي
قائلة ‘ هذا اÛال ‘ ،اŸاضسي كانت
ربة البيت –ضسر أاطباق تقليدية وشسعبية
تعلمتها من األمهات وا÷دات ،وكانت لها
نكهات خاصسة لن اŸكونات كانت طبيعية
خالية من اŸواد الكيميائية وكان للذوق
ميزة خاصسة فاألكل كان يطهى ‘ أاواÊ
ف -خ -اري -ة وع -ل -ى ا÷م -ر ي -زي-ده-ا ج-م-ال
اجتماع العائلة الكبÒة حولها ،أاما اليوم
أاصسبحت العائلة صسغÒة واألم تعمل ‘
اÿارج لذا أاصسبح عليها أان تطهو أاطباق
عصس-ري-ة سس-ري-ع-ة ت-ت-م-اشس-ى م-ع اŸك-ون-ات
ا÷اهزة ‘ األسسواق خاصسة األطباق التي
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اŸدير العام لوكالة فينكوم لـ ““الششعب““:

نسسعى إإ ¤تلبية أإذوإق إلعائÓت إ÷زإئرية

لول مرة ‘ ا÷زائر
افتتاح عÓمة ““آار آاند كا““ للمحجبات أ
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كريات إللحم بالدجاج
اŸقادير:
كريات اللحم بالدجاج
1ملعقة أاكل زيت
1حبة بصسل مرحي مع  2فصس
ثوم
 2فخذ دجاج
 1كوب حمصس
 1مكعب دجاج ﬁلل
‘  2كأاسس ماء
كريات اللحم:
 1كيلو ◊م مرحي
 1بياضس بيضس واحدة
رشسة ملح وفلفل
أاسسود
 2/1كوب كزبرة مقطعة
رقيق
2/1حبة بصسل مقطع رقيق
 1ملعقة أاكل زبدة
للزينة:
2/1كوب بقدونسس

◊
اÿم -ي
فÓ-ت ال-ت
أاكد اŸدير العام لوكالة ““فانكوم““ ،اıتصشة ‘ ال-ف-ن-ان Úوال-ف-رق اŸوسس-ي-ق-ي-ة ال-ت-ي ت-ق-وم ب-ت-نشس-يط
ال -ع -ا سس إا ¤ا÷م -ع -ة- ،اب-ع-ة ل-ب-ل-
د
ي
ة
ا
Ÿ
طريقة التحضش:Ò
ا ئ Ó-ت بسس -اح -ة إا سس -ه -رة ف -ل -ك -ل -وري دي-ة ،ليلة
السش-م-ع-ي ال-بصش-ري والتصش-ال ا◊ديث ،نبيل السس-ه-رات ال-رمضس-ان-ي-ة ي-ت-م وف-ق ط-ل-ب-ات ا÷م-ه-ور،
Ÿ
ك-
‘ طاج ،Úنضسع الزيت مع أافخاذ الدجاج والبصسل والثوم اŸرحي نÎك الكل يتقلى جيدا.
ع دي -ن-ة ،نشس-ط-ت-ه-ا ف -م-ال-ي-ة ه-واري ه-وا ة ل -ف -ائ -دة
ت
ب-ن مصش-ب-اح ،أان سش-ه-رات خ-ي-م-ة ال-ه-لتون التي م-ؤوك-دا مسس-اع-ي اŸن-ظ-م Úل-ت-ل-ب-ي-ة أاذواق ال-عائÓ
ر
ر
يس
‘ صسحن كب ،Òنضسع اللحم اŸفروم أاو اŸرحي مع الزبدة وبياضس البيضس والكزبرة والبصسل ورشسة اŸلح والفلفل
اس سى ،حضسرها إاطار ق-ة ع-يسس-اوة ل-لشس-ي -ي ب-وسس-ط
‘
أاطلق عليها اسشم ““Ÿة ◊باب““ منذ  5سشنوات ،ا÷زائرية وتقد Ëخدمات ‘ اŸسستوى وبأاسسعار
ستهلت هذه الف ات من اÛلسس خ ه-ادي ب-ن األسسود ونخلط جيدا.
ت-ه-دف إا ¤ت-ل-ب-ي-ة أاذواق ا÷م-ه-ور ا÷زائري متناول ا÷ميع.
‘ إاطار إاحياء رقة السسهرة الرم البلدي.
نشسكل كريات ثم نضسيفها للدجاج ونزيد معها ا◊مصس ومكعب الدجاج اÙلل ‘ اŸاء ونÎكها حتى تطهى
من خÓل دعوة أاهم الفنان Úوالفرق اŸفضشلة
ض
ق
س
ع
ا
ن
د
ي
واإلنشسراح ،بتقد Ëات زمان وبرنامج ة ،التي تأاتي وشسهية طيبة.
لدى العائÓت ا÷زائرية.
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الن ر Ëباشس نبدأا ..ب يدة من األصسيل بع ‹ اÓŸح
ة
ب
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سم الكر Ëنبدأا ..وان ““باسسم
ع- -ل- -ى ه- -امشس ا◊ف- -ل- -ة ال- -ت- -ي ق- -د“ه- -ا ف -رق -ة م ي صسلينا““.
و
ن جهة أا
أاحنا على
أاضساف مدير ““فانكوم““ ،على هامشس السسهرة الفنية ““ف- -ري- -كÓ- -ن““ ول- -ق- -يت Œاوب- -ا ك- -بÒا م- -ن ق -ب -ل قصسر الب خرى ،نشس
ط
ا
ل
ف
ن
ا
ن
أاحم
خاري
التي أاحيتها فرقة ““فريكÓن““ ،أان الوكالة تشسارك ‘ ا÷مهور ،قامت ‡ثلة عÓمة ““آار آاند كا““ ‘ ط -ب
باŸدية،
د نعيمي ا
اŸقادير:
ك -ل م -رة ‘ ﬂت -ل -ف ال -ت -ظ -اه-رات ال-ت-ي ت-ن-ظ-م ‘ ا÷زائ - -ر ،سس - -ع - -ي - -دي أاح Ó- -م ،ب- -ع- -رضس أاه- -م وأا -ع -ه-ا ت-ق-د Ëوصس -سسهرة شسبابية ‘ بن مدينة
Ó
ه
خ
 4بيضس
ا÷زائ -ر م -ن -ذ ت-أاسس-يسس-ه-ا سس-ن-ة  ،2008ح- -يث ك- -انت التصسميمات واŸوديÓت اÿاصسة باŸصسممة ا رى مشسرقية ،راق ت م-ن ال-ل-ون ا◊وز ذه الفÎة،
ت
ي
س
س
ا
ن
م
أ
ل
ي
د
 2باقة سسبانخ مغسسولة
عو
◊  ،لي
صس-ي-ل
حاضسرة ‘ آاخر عرسس نظم بوهران وهو مهرجان اŸصسرية نعيمة كامل.
بطبق من ا سسدل بعدها الفنا ي دار الث
ق
ا
ف
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ومفرومة
ح
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الفيلم العربي .كما سسبق وأان سساهمت ‘ إا‚اح وأاوضسحت سسعيدي أا
م
Ê
ي
الشساو
““أاح
د بلبش
 1بصسلة مفرومة
نا شساوية ل تقولوا ية من الÎاث اسسته س السستار
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ف -ي -دي -و ك-ل-يب ال-ع-مÓ-ق-ة ال-ف-ن-ان-ة وردة ا÷زائ-ري-ة““ ،آار آاند كا““ ،ألول م
ل
ذلوا““.
 ٣فصسوصس ثوم مهروسسة
ها برائعته
باإلضسافة إا ¤حصسصس تلفزيونية كثÒة وتعمل أايضسا حيث Á ⁄ر إال أاسسابيع عن افتتاح Óﬁتها
4/٣كوب زيتون أاخضسر
ع -ل -ى ضس-م-ان ال-ت-غ-ط-ي-ة ب-اسس-ت-خ-دام أاح-دث وسس-ائ-ل اŸوج-ه-ه ل-ل-م-ح-ج-ب-ات ،ك-ون-ه-ا تصسمم أالبسسة خاصسة
م .أام
مقطع
 Úعباسس
Óحداث واÙاضسرات التي تقوم بالنسساء اللواتي ترتدين ا◊جاب بطريقة عصسرية..
السسمعي البصسري ل أ
 1ملعقة صسغÒة بهارات
ب-ه-ا اŸؤوسسسس-ات ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-طاع Úالعام وأاضسافت ،أان أاول عرضس أازياء لهذه العÓمة
مشسكلة
اŸتواجدة ‘ كل الدول العربية وحتى البلدان
واÿاصس.
 1ملعقة صسغÒة ملح
وفيما يخصس خيمة ““Ÿة ◊باب““ ،التي تسستقطب الغربية ،كأامريكا وفرنسسا ولندن والدا‰ارك،
 1ملعقة صسغÒة فلفل أاسسود
العائÓت ا÷زائرية ‘ كل سسهرة رمضسانية ،أاوضسح ” ‘ خيمة ““Ÿة ◊باب““ ولقي إاعجابا كبÒا
 ٣ملعقة كبÒة زيت
ب -ن مصس -ب -اح أان ف -ان -ك -وم سس -اه-مت ‘ ت-ن-ظ-ي-م ه-ذه من طرف النسساء اÙجبات اللواتي يبحثن عن
طريقة التحضس:Ò
ا◊ف Ó-ت ب -ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ف-ن-دق ال-ه-ل-ت-ون ون-ت-ع-ام-ل ا÷ديد.
توضسع السسبانخ ‘ قدر على النار وتÎك لتنضسج.
الهاتف النقال موبيليسس منذ  8سسنوات .لكن بعد
‘ مقÓة ،يوضسع الزيت ويقلى فيه البصسل والثوم ،ثم يضساف اŸلح والبهارات والفلفل األسسود والزيتون وتقلب.
ة
ظ -ه-ور خ-ي-م-ات أاخ-رى ت-ط-لب األم-ر إاع-ط-اء خ-ي-م-
بعد نضسج السسبانخ تصسفى جيدا ً وتضساف فوق البصسل وتخلط.
ال-ه-ل-ت-ون تسس-م-ي-ة Ÿة ◊ب-اب ن-ظ-را ل-ل-ط-اب-ع العائلي
‘ وعاء يخفق البيضس ثم يسسكب فوق السسبانخ والبصسل ويخلطوا مع بعضس.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا اع-تÈت م-دي-رة اÛل-ة ال-نسس-ائ-ي-ة
ا◊ميمي الذي تتميز به.
وتقدم الشسكشسوكة سساخنة.
‘ ذات السسياق ،قال مدير وكالة فانكوم إان اختيار ““للة““ ،برصسا‹ هديات ،مشساركتها ‘ خيمة ““Ÿة
◊باب““ التي تنظم ‘ كل سسهرة رمضسانية بفندق
اŸرء بالصسينية (اÿوان) إا ¤داره وبها شسيء من
الهيلتون ،الثانية من نوعها ولها أاهمية كبÒة ،ألن
ال -ط-ع-ام ،ف-ك-ل الصس-وا Êت-وضس-ع خ-ارج «الضس-را» ب-ع-د
من خÓلها يتم معرفة آاراء النسساء ا÷زائريات ‘
الصس Ó-ة ح -يث ي -ج -لسس «اŸه -اج -رون» ،وه -م صس -غ-ار
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اŸقادير
الفقراء ،فيتناولون ما ‘ الصسوا Êمن طعام .وغالبية
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وأاشس- -ارت إا ¤أان ›ل- -ة ““لل- -ة““ ال- -ن- -اط -ق -ة ب -ال -ل -غ -ة
لعصسبي غالبًا ما
 1كوب فرينة
العشساء حيث يقضسون الوقت ‘ األنسس وأاكل بليلة
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سساهم ‘ القضساء
 1ملعقة كوب
كتاب الله تعا¤؛ فإان اŸعتاد ‘ أاغلب اŸسساجد أانها
ب -اإلضس -اف -ة إا ¤أان -ه -ا ت -ق -وم ب -اك -تشس -اف ال -ك-ث Òم-ن اŸوز بعد  ،خصسوصسًا أانه ي
فوائد متعددة
خمÒة
تصس -ل -ى الÎاوي-ح ب-قصس-ار السس-ور ،ف-ي-م-ا ع-دا مسس-ج-د
اŸواهب التي كانت تعمل ‘ الظÓم ،كاŸصسممة على العطشس خÓل رمضسان .ول-ة دون اإلصس-اب-ة
و زيت للقلي
«الكوارته» الذي يصسلي فيه الناسس بجزء كامل من
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فغالب مسساجد نيال ُتحيا فيها هاتان السسنتان..
وفيما يخصس دور اÛلة ‘ سسهرات ““Ÿة ◊بات““،
ً
والطاقة خيارا ً
كوب سسكر و 1كوب
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و«ال-بسس-ك-ويت» وغÒهما.
للمحجبات
ا- Ÿرة وي -خ -فضس ضس -
ذي Áد ا÷سس -موال -بشس
وع -ادة م -ا ي-حضس-ر ذلك
ف-ي-ت-ام Úب 6ال-
للمصسممة
إلح-ت-وائ-ه ع-ل-ى
نخلط كل اŸواد ما عدا العسسيلة طبعا نÎكها لÎتاح
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اŸوز من اŸصسادر الغنية وتأاخذ اÿمÒة مفعولها حوا‹ سساعة..مع التحريك اŸسستمر كل ربع سساعة تقريبا لخماد اÿليط وكي ل يكون
نزلت لقاع البحر
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تسساعد على اله Óيا الدم ا◊مراء.
ه
ل
‘
و
ت
ن
م
ا
ي -ق -ي -م -ه
ك
ا
ذ
ه
ي
ت
ل
و
م
ا
ي
ا
ه
ل
ت
ل
ق
ا
ي
ل
.
ي
د
ي
ل
ق
ت
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عÓمة ““آإر آإند كا““ للمصسممة
نعيمة كامل ألول مرة ‘ إ÷زإئر

›لة ““للة““ تقدم موإضسيع هامة
للمرأإة إ÷زإئرية

شسكشسوكة إلبيضض بالسسبانخ
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زلبية جزإئرية

صسناعته يطلق عليها لقب «اÒŸم».
ومن األطباق اÿفيفة ‘ دارفور ،سسلطة اÿضسار
وال-ب-ل-ي-ل-ة وه-ي أاط-ب-اق أاسس-اسس-ي-ة ‘ م-ائ-دة اإلف-ط-ار،
ويركز أاهل دارفور على بليلة ا◊مصس والذي يعرف
‘ السسودان ب «الكبكبي» ،وبعضس الناسس يقدمون
الÎمسس ،ول Áيل أاهل دارفور إا ¤اللوبيا العدسسي
(وهي نوع من اللوبيا ا◊مراء الصسغÒة اŸنتشسر ‘
أاج -زاء السس-ودان) وي-ح-ب-ون «الشس-ورب-ة» حسس-اء ال-ل-ح-م
وهي ضسرورية بالنسسبة للصسائم ،ويتناولها بعد التمر
مباشسرة Ÿا ‘ البدء بها من فوائد طبية.
أاما اŸشسروبات فهناك «ا◊لو مر» وهو سسيدها على
اإلط Ó-ق وه -و مشس -روب خ-اصس ب-السس-ودان-ي Úق-وام-ه
ال -ذرة و“ر صس -ن -اع -ت -ه ع Èم-راح-ل ط-وي-ل-ة وه-ن-اك
عصسÒا الليمون ،والÈتقال ،ومشسروب القنقليز ثمرة

شس-ج-رة ال-ت-ب-ل-دي والُ-قu -ضس-ي-م .وع-ن-د السس-ح-ور ي-ت-ناول
ال-ن-اسس «ال-ع-ج-ي-ن-ة» وه-ي تصس-ن-ع م-ن ال-دخ-ن وُيخلط
معها اŸاء اŸغلي ثم يضساف إاليهما الروب والسسكر،
وه -و مشس -روب تشس -ت -ه -ر ب -ه ق -ب-ي-ل-ت-ان وه-م-ا ال-ه-وسس-ا
والفÓتة .ومائدة رمضسان ‘ دارفور “تاز بالبسساطة
وعدم التكلف .الناسس ‘ نيال و‘ كل دارفور
يتناولون اإلفطار ‘ جماعات خارج الدور ،وذلك ‘
م- -ك- -ان ي- -ع- -رف ب «الضس- -را» ،وه- -و مسس -اح -ة فضس -اء
يحيطونها بالطوب بعد كنسسها وتنظيفها .وليسس ‘
نيال من يتناول إافطاره داخل داره ،فهم يعدون ذلك
من أاك Èالسسلوكات اŸرفوضسة ،كذلك من العيب على
من أادركه وقت اإلفطار ‘ الطريق أان يتجاوز الضسرا
من دون أان يجلسس ،ومن غ Òانتظار للدعوة ،فضس ً
Ó
عن العتذار .ومن البخل عند أاهل دارفور أان يعود
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بوقالة

العدد
١٦٧٦٤

حديث نبوي

السشبت  ٠٤جويلية  ٢٠١٥م الموافق لـ  ١٧رمضشان  ١٤٣٦هـ

إابكوا على أانفسضكم

14

كان يزيد الرقاششي يقول لنفسشه :ويحك يا يزيد ،من ذا الذي يصشلي عنك
بعد الموت؟ من ذا الذي يصشوم عنك بعد الموت؟ من ذا الذي يرضشي
ربك بعد الموت؟ ثم يقول :أايها الناسض ،اأ’ تبكون وتنوحون على أانفسشكم باقي
حياتكم؟ ويا من الموت موعده ،والقبر بيته ،والثرى فراششه ،والدود أانيسشه،
وهو مع ذلك ينتظر الفزع اأ’كبر ،كيف يكون حاله؟ ثم يبكي حتى يسشقط
مغششيًا عليه.

عن أابي هريرة ـ رضشي الله عنه ـ قال :قال رسشول الله ـ صشلى
الله عليه وسشلم ـَ““ :مثلي ومثُل اأ’نبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنياناً
فأاحسشنه وأاجمله إا’ موضشع لبنة من زاوية من زواياه ،فجعل الناسض
يطوفون به ،ويعجبون له ،ويقولون هُ Óوضِشعت هذه اللبنة ،قال :فأانا اللبنة واأنا
خاتم النبيين““( ،متفق عليه).

iôÑµdG QóH IhõZ iôcP »a
يوم الفرقان مواقف خالدة

لسسÓم قامت بين الحق والباطل؛ لذلك سسميت يوم الفرقان ،وكانت البداية حينما خرج المسسلمون للقاء قافلة أابو سسفيان ولم يكونوا خارجين للقتال ،ولكن الله أاراد لهم
تعد غزوة بدر الكبرى أاول معركة في ا إ
ÓسسÓم واسستئصسال شسوكة الكفر ،فكم كان عدد المسسلمين والمشسركين في غزوة بدر؟ وما هي النعم التي أانعمها الله على المسسلمين في تلك الغزوة؟
النصسرة والعزة ل إ
عندما هاجر الرسشول والمسشلمون إالى المدينة
ششرعوا في تكوين دولتهم الوليدة وسشط
مخاطر كثيرة وتهديدات متواصشلة من قوى
الكفر والطغيان في قريشض التي أالبت العرب
كلهم على المسشلمين في المدينة ،وفي هذه
الظروف الخطيرة أانزل الله تعالى اإ’ذن
بالقتال للمسشلمين إ’زاحة الباطل وإاقامة
ششعائر اإ’سشÓم .واتبع الرسشول صشلى الله عليه
وسشلم سشياسشة حكيمة في القتال تقوم أاسشاسًشا
على إاضشعاف القوة ا’قتصشادية لقريشض
باإ’غارة على القوافل التجارية المتجهة
للششام ،وبالفعل انطلقت ششرارة السشرايا بسشرية
سشيف البحر في رمضشان ١هـ بقيادة حمزة بن
عبد المطلب وتوالت السشرايا والتي اششترك
في بعضشها الرسشول بنفسشه ،مثل :اأ’بواء
وبواط ،حتى كانت غزوة ذي العششيرة عندما
جاءت اأ’خبار للرسشول بأان عيًرا لقريشض
يقودها أابو سشفيان بن حرب قد خرجت إالى
الششام فخرج يطلبها ففاتته إالى الششام فرجع
المدينة وهو ينتظر عودتها من الششام
ليأاخذها..
وكان الرسشول صشلى الله عليه وسشلم يعتمد على
سشياسشة بث العيون وسشÓح ا’سشتخبارات لنقل
اأ’خبار بحركة القوافل التجارية وقد نقلت له
العيون بأان القافلة راجعة من الششام محملة
بثروات هائلة تقدر بأالف بعير فندب الرسشول
الناسض للخروج أ’خذ هذه القافلة فتكون
ضشربة قاصشمة لقريشض ولم يعزم على أاحد
فاجتمع عنده ثÓثمائة وثÓثة عششر رج ً
Ó
معظمهم من اأ’نصشار ،ويقال :إان هذا العدد
هو عدد جند طالوت الذين عبروا معه النهر
ولم يششربوا منها لمذكورة قصشتهم في سشورة
البقرة ،ولم يكن سشوى فارسشين الزبير
والمقداد والباقي مششا هو كل ثÓثة يتعاقبون
على بعير واحد وخرجوا وهم يظنون أانهم ’
يلقون حرًبا كبيرة وأارسشل الرسشول رجلين من
الصشحابة يتجسشسشان له أاخبار القافلة.

الخبر يصضل إالى قريشش:

““أابو سشفيان قائد القافلة في غاية الذكاء
والحيطة والحذر وكان يتحسشسض اأ’خبار
ويسشأال من لقي من الركبان حتى عرف بخروج
الرسشول والصشحابة أ’خذ القافلة فاسشتأاجر
 Óاسشمه ضشمضشم بن عمرو الغفاري وكلفه
رج ً
بالذهاب إالى قريشض ليسشتنفرها لنجدتهم،
وفي هذا الوقت كانت عاتكة بنت عبد
المطلب عمة النبي قد رأات رؤويا بهذا المعنى
وانتششر خبرها في قريشض وسشخر منها الناسض،
على رأاسشهم أابو جهل لعنه الله ،ولكن سشرعان
ما بان تأاويل الرؤويا وعرفت قريشض بحقيقة
Óعداد لحرب
الخبر فثاروا جميًعا وأاسشرعوا ل إ
المسشلمين ،وخرج من كل قبائل العرب رجال

كÓمهم نور على نور
ذكر صشاحب كتاب إاحياء علوم الدين
صشفات يحبها الرجل في زوجته منها:
أان تكون صشالحة؛ مطيعة لله عز وجل
ولرسشوله صشلى الله عليه وسشلم .
أان تحفظه في نفسشها وماله في حال
غيابه.
أان تسشره إاذا نظر إاليها.
أان ’ تخرج من البيت إا’ بإاذنه.
أان تكون ششاكرة لله وزوجها بطاعة الله
فيه.
أان تكون سشندًا له في السشراء والضشراء.
أان تربي أاو’دها على طاعة الله ،ومحبة
رسشوله صشلى الله عليه وسشلم
أان يكون لسشانها دائم الذكر لله.
أان تكون بسشيطة غير متكلفة في ملبسشها
ومظهرها وزينتها.أان تكتم أاسشراره و’
تفششيها.

سشوى قبيلة بني عدي حتى بلغ الجيشض المكي
أالف وثÓثمائة ومعهم مائة فارسض وسشتمائة
درع ،ولما أاجمعوا على المسشير خافوا من
غدر قبائل بني بكر وكانت بينهما عداوة
وحرب ،فتبدى لهم إابليسض لعنه الله في صشورة
سشراقة بن مالك سشيد بني كنانة وقال لهم““ :أانا
لكم جار من أان تأاتيكم كنانة من خلفكم بششيء
تكرهونه““.

مسشعود بحز رأاسشه وحملها للنبي صشلى الله
عليه وسشلم الذي قال عندما رآاها““ :الله أاكبر
والحمد لله الذي صشدق وعده ونصشر عبده
وهزم اأ’حزاب وحده ،هذا فرعون هذه
اأ’مة““.
ضشرب لصشحابة أاروع اأ’مثلة في ا’سشتعÓء
بإايمانهم وعقيدتهم ،وبينوا لنا كيف تكون
عقيدة الو’ء والبراء ،فلقد قتل أابو عبيدة بن
الجراح أاباه وقتل عمر بن الخطاب خاله وهsم
أابو بكر أان يقتل ولده عبد الرحمن ،وأاخذ أابو
عزيز أاسشيًرا في المعركة ،فأامر أاخوه مصشعب
بن عمير بششد وثاقه وطلب فدية عظيمة فيه.

العير تفلت

اسشتخدم أابو سشفيان ذكائه وحذره الششديدين
حتى اسشتطاع أان يعرف موقع جيشض المسشلمين
ببدر ويحول هو خط سشير القافلة نحو
السشاحل غرًبا تارًكا الطريق الرئيسشي الذي
يمر ببدر على اليسشار ،وبهذا نجا بالقافلة
وأارسشل رسشالة للجيشض المكي بهذا المعنى،
فهّم الجيشض بالرجوع ولكن فرعون هذه اأ’مة
أابو جهل صشدهم عن ذلك ،ولكن قبيلة بني
زهرة بقيادة اأ’خنسض بن ششريق عصشوه
ورجعوا ولم يششهدوا غزوة بدر.

المجلسش ا’سضتشضاري:

لم يكن يظن المسشلمون أان سشير الحرب
سشيتحول من إاغارة على قافلة بحراسشة
صشغيرة إالى صشدام مع جيشض كبير مسشلح يقدر
بثÓثة أاضشعاف جيششهم ،فعقد الرسشول صشلى
الله عليه وسشلم مجلسًشا اسشتششارvيا مع أاصشحابه
ليعرف اسشتعدادهم لمواصشلة الحرب المقبلة،
وعرضض عليهم مسشتجدات اأ’مر ،وششاورهم
في القضشية ،فقام أابو بكر وعمر والمقداد
فتكلموا وأاحسشنوا ،وبينوا أانهم ’ يتخلفون عن
رسشول الله صشلى الله عليه وسشلم أابًدا ،و’
يعصشون له أامًرا ،فأاعاد الرسشول صشلى الله عليه
ي أايها الناسض““..
وسشلم اأ’مر ،وقال““ :أاششيرواعل ّ
وكان يريد بذلك اأ’نصشار ليتعرف اسشتعدادهم
لذلك ،فقال سشعد بن معاذ““ :والله لكأانك
تريدنا يا رسشول الله!““ قال““ :أاجل““ ،قال““ :فقد
آامنا بك وصشدقناك ،وششهدنا أان ما جئت به
هو الحق وأاعطيناك على ذلك عهودنا
ومواثيقنا على السشمع والطاعة؛ فامضض يا
رسشول الله لما أاردت؛ فوالذي بعثك بالحق لو
اسشتعرضشت بنا هذا البحر فخضشته لخضشناه
معك ما تخلف منا رجل واحد ،وما نكره أان
تلقى بنا عدvوا غًدا ،وإانا لصشبر في الحرب
صشدق في اللقاء ،ولعل الله يريك مناما تقّر به
عينك ،فسشر بنا على بركة الله““ ،فسُشّر الرسشول
صشلى الله عليه وسشلم بما قاله المهاجرين
واأ’نصشار ،وقال““ :سشيرواوأابششروا؛ فإان الله
تعالى قد وعدني إاحدى الطائفتين““.

غزوة بدر

تحرك الرسشول صشلى الله عليه وسشلم واختار
مكاًنا للقتال أاششار الحباب بن المنذر بتعديله
ليسشهل على المسشلمين التحكم في مصشدر
المياه ،وإان كانت هذه الرواية ضشعيفة إا’ إانها
منتششرة بأاسشانيد كثيرة في كتب السشيرة
والتاريخ.
الصشحابة يأاسشرون غÓمين من جيشض قريشض،
والرسشول صشلى الله عليه وسشلم يسشتجوبهما
ليعرف عدد الجيشض ومن على رأاسشه فيتضشح
أان الجيشض قرابة اأ’لف ،على رأاسشه سشادة
قريشض وكبرائها.أارسشل الله مطًرا من عنده،
فنزل برًدا وسشًÓما وتثبيًتا على
 Óورجًزا على الكافرين ،وقد
المسشلمين،وواب ً
كان الششيطان قد أاصشاب المسشلمين أاثناء
نومهم ،فاحتلم منهم الكثير ،فنزل المطر
فطهرهم بذلك.عندما نزل المسشلمون في
مقرهم اقترح سشعد بن معاذ بناء مقر لقيادة
النبي صشلى الله عليه وسشلم اسشتعداًدا
للطوارئ؛ فبنى المسشلمون عريششًا للنبي صشلى
الله عليه وسشلم ودخل معه في العريشض
لحراسشته أابو بكر الصشديق لذلك كان علي بن
أابي طالب يقول““ :أابو بكر أاششجع الناسض على
اإ’طÓق بعد النبي صشلى الله عليه وسشلم““،
وأاقام ““سشعد بن معاذ كتيبة لحراسشة العريشض

نهاية غزوة بدر

مقر القيادة““.
قضشى الرسشول صشلى الله عليه وسشلم ليلة في
الصشÓة والدعاء والتبتل والتضشرع لله وقد عباأ
جيششه ومششى في أارضض المعركة وهو يقول:
““هذا مصشرع فÓن ،وهذا مصشرع فÓن إان ششاء
الله غًدا““ ،وقد اسشتبششر الناسض بالنصشر.
أاما الجيشض المكي فقد وقع في صشفهم
انششقاق بدأا عندما طلبوا من عمير بن وهب
الجمحي أان يدور دورة حول المعسشكر
اإ’سشÓمي ليقدر تعداده ،فدار دورة واسشعة
أابعد فيها ليتأاكد من عدم وجود كمائن
للجيشض اإ’سشÓمي ،ثم عاد فقال لهم:
““عددهم ثÓثمائة رجل ،ولكني رأايت يا معششر
قريشض المطايا تحمل المنايا ،نواضشح يثرب
تحمل الموت الناقع ،قوم ليسض معهم منعة و’
ملجأا إا’ سشيوفهم؛ فوالله ما أارى أان ُيقتل رجل
 Óمنكم““.
منهم حتى يقتل رج ً
ب الرعب في قلوب الكافرين وقامت
وهنا د s
حركة معارضشة بقيادة حكيم بن حزام الذي
أاقنع عتبة بن ربيعة أان يتحمل دية عمرو بن
الحضشرمي المقتول في سشرية نخلة رجب ٢هـ،
ولكن فرعون اأ’مة الذي كان يسشعى لحتفه
بظلفه أافسشد هذه المعارضشة ،وأاثار حفائظ
عامر بن الحضشرمي ،فقال““ :هذا حليفك ،أاي
عتبة ،يريد أان يرجع بالناسض ،وقد رأايت ثأارك
بعينك ،فقم فانششد خفرتك ومقتل أاخيك““،
فقام عامر وكششف عن اسشته ،وصشرخ
““:Óواعمراه واعمراه““ ،فحمي الناسض
قائ ً
وصشعب أامرهم واسشتوثقوا على ما هم عليه
من الششر““.

الكفارة إاذا عجزت
المرضضع عن الصضيام
ما حكم الششرع في المرأاة التي أافطرت
في رمضشان لعذر مثل الوضشع والرضشاعة
فهل تخرج ماً’ أام عليها تعويضض
مافاتها بالصشوم في أايام ُأاخر؟
يقول الدكتور فريد واصشل إان الله
سشبحانه وتعالي ’ يكلف نفسشًا إا’ وسشعها
وهو بعباده رءوف رحيم .وقد فرضض الله
الصشوم إاذا توافرت ششروطه وأاحكامه.
فإاذا لم تتوافر هذه الششروط وعرضض
عارضض كالوضشع أاو الرضشاعة أاو كمرضض
طاريء .فإان للمرأاة في هذه الحالة أان
تفطر.
وبعد انتهاء ششهر الصشوم إاذا قدرت بدنيًا
على الصشيام صشامت ويكون صشومها
كفارة لما فاتها .أاما إاذا عجزت عن
الصشوم أ’سشباب صشحية ’ تمكنها من
الصشوم أاو تمكنها منه بمرضض يحدث.
فإانها في هذه الحالة تكuفر عن كل يوم
بما قيمته خمسشة إالى عششرة جنيهات
حسشب اسشتطاعتها ومقدرتها .وبهذا
التكفير يغفر الله لها ذلك النقصض
ويجبره بل ويعطيها ثوابه.

اند’ع غزوة بدر

كان أاول وقود المعركة ( غزوة بدر ) اأ’سشود
بن عبد اأ’سشد المخزومي التي وردت بعضض
اآ’ثار أانه أاول من ياأخذ كتابه بششماله يوم
 Óششرسًشا سشيئ الخلق أاراد أان
القيامة وكان رج ً
يششرب من حوضض النبي صشلى الله عليه وسشلم
فقتله حمزة بن عبد المطلب قبل أان يششرب
منه ،ثم خرج ثÓثة من فرسشان قريشض هم
عتبة وولده الوليد وأاخوه ششيبة وطلبوا
المبارزة ،فخرج ثÓثة من اأ’نصشار
فرفضشوهم ،وطلبوا مبارزة ثÓثة من
المهاجرين ،فأامر النبي صشلى الله عليه وسشلم
عبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد
المطلب وعلي بن أابي طالب وكانوا أاقرب
الناسض للنبي صشلى الله عليه وسشلم واسشتطاع
المسشلمون قتل الكافرين.
اسشتششاط الكافرون غضشًبا لمقتل فرسشانهم
وقادتهم فهجموا على المسشلمين هجمة رجل
واحد ودارت رحى حرب طاحنة في أاول
صشدام بين الحق والباطل وبين جند الرحمن
بقيادة الرسشول صشلى الله عليه وسشلم ،وجند
الششيطان بقيادة فرعون اأ’مة أابو جهل،
والرسشول صشلى الله عليه وسشلم قائم يناششد
ربه ويتضشرع ويدعو ويبتهل ،وقال““ :اللهم إان
تهلك هذه العصشابة اليوم ’ تعبد ،اللهم إان
ششئت لم تعبد بعد اليوم““،وبالغ ا’جتهاد
والتضشرع حتى سشقط رداؤوه عن منكبيه.
أاغفى رسشول الله إاغفاءة واحدة ثم رفع رأاسشه،
فقال““ :أابششر يا أابا بكر ،هذا جبريل على
ثناياه النقع““ ،فلقد جاء المدد اإ’لهي أالف من
المÓئكة يقودهم جبريل ،فخرج رسشول الله
صشلى الله عليه وسشلم من باب العريشض وهو
يثب في الدرع ويقول““ :سشيهزم الجمع ويولون
الدبر““ ،ثم أاخذ حفنة من الحصشى فاسشتقبل
بها قريشًض ،وقال““ :ششاهت الوجوه!““ ،ورمى
بها في وجوههم فما من المششركين من أاحد
إا’ أاصشاب عينيه ومنخريه وفمه.

مواقف خالدة

قام الرسشول صشلى الله عليه وسشلم يحرضض
المسشلمين على القتال ،فقال لهم““ :والذي
نفسشي بيده ’ يقاتلنهم اليوم رجل فيقتل
 Óغير مدبر إا’ أادخله
صشابًرا محتسشًبا مقب ً
الله الجنة ،قوموا إالى جنة عرضشها السشموات
واأ’رضض““ ،فقال عمير بن الحمام““ :لئن أانا
حييت حتى آاكل تمراتي هذه ،إانها لحياة
طويلة““ ،فرمى بما كان معهمن التمر ثم
قاتلهم حتى ُقتل رحمه الله.
سشأال عوف بن الحارث رسشول الله صشلى الله
عليه وسشلم فقال““ :يا رسشول الله ما يضشحك
الرب من عبده؟““ ،قال الرسشول صشلى الله عليه
وسشلم““ :غمسشه يده في العدو حاسشًرا““،فنزع
عوف درًعا كانت عليه ،ثم أاخذ سشيفه فقاتل
حتى قتل.جاء غÓمان صشغيران هما معاذ بن
عمرو ومعوذ بن عفراء ،وظ Óطوال القتال
يبحثان عن أابي جهل ’أنهما أاقسشما أان يقتÓه؛
أ’نه سشب رسشول الله صشلى الله عليه وسشلم،
وبالفعل وصش Óإاليه حتى قتÓه ،وقام ابن

اسشتمرت المعركة الهائلة والمÓئكة تقتل
وتأاسشر من المششركين ،والمسشلمون يضشربون
أاروع اأ’مثلة في الجهاد في سشبيل الله والدفاع
عن دينهم ورسشولهم حتى انتهت المعركة بفوز
 Óوسشبعين
سشاحق للمسشلمين بسشبعين قتي ً
أاسشيًرا ،ومصشرع قادة الكفر من قريشض ،وأامر
الرسشول صشلى الله عليه وسشلم بطرح جيف
المششركين في قليب خبيث في بدر ،ثم أاخذ
يكلمهم““ :بئسض العششيرة كنتم لنبيكم؛
كذبتموني وصشدقني الناسض ،وخذلتموني
ونصشرني الناسض ،وأاخرجتموني وآاواني
الناسض““ ،ثم أامر بهم فسشحبوا إالى قليب من
قلب بدر.ونزل خبر هزيمة المششركين
في غزوة بدر كالصشاعقة على أاهل مكة ،حتى
إانهم منعوا النياحة على القتلى؛ لئ Óيششمت
بهم المسشلمون ،فحين جاءت البششرى أ’هل
المدينة فعمتها البهجة والسشرور ،واهتزت
حا مبيًنا
 Óوتكبيًرا ،وكان فت ً
أارجاؤوها تهلي ً
ويوًما فرق الله به بين الحق والباطل.

فتاوى رمضضانية
عندما أاؤودي الصسÓة أاتعجل في
الركوع والسسجود وفي إاتمامها ،ما
حكم هذه الصسÓة؟
اسشتعجالك في أاداء الصشÓة يؤودي إالى
ترك الطمأانينة التي هي ركن من أاركان
الصشÓة ،لما روى البخاري في صشحيحه
عن :أابي هريرة رضشي الله عنه أان رج ً
Ó
دخل المسشجد ،ورسشول الله صشلى الله
عليه وسشلم جالسض في ناحية المسشجد،
فصشلى ثم جاء فسشلم عليه ،فقال له
رسشول الله صشلى الله عليه وسشلم:
““وعليك السشÓم ،ارجع فصشل فإانك لم
تصشل““ ،فرجع فصشلى ثم جاء فسشلم،
فقال““ :وعليك السشÓم فارجع فصشل
فإانك لم تصشل““ ،فقال في الثانية :أاو في
التي بعدها :علمني يا رسشول الله ،فقال:
““إاذا قمت إالى الصشÓة فأاسشبغ الوضشوء ،ثم
اسشتقبل القبلة ،فكبر ثم اقرأا بما تيسشر
معك من القرآان ثم اركع حتى تطمئن
راكعًا ،ثم ارفع حتى تسشتوي قائمًا ،ثم
اسشجد حتى تطمئن سشاجدًا ،ثم ارفع
حتى تطمئن جالسشًا ،ثم اسشجد حتى
تطمئن سشاجدًا ،ثم ارفع حتى تطمئن
جالسشًا ،ثم افعل ذلك في صشÓتك كلها““.
أاما إاذا كان اسشتعجالك ’ يؤودي إالى
اإ’خÓل باأ’ركان أاو الواجبات ،فإان أاقل
ما فيه أانه يؤودي إالى ترك الخششوع أاو
نقصشانه ،والخششوع سشنة عند جمهور
الفقهاء ،وهو الراجح عندنا والله أاعلم
لكنه فرضض عند بعضض المالكية ’ تبطل
الصشÓة بتركه ،ومن أاهل العلم من ذهب
إالى بطÓن الصشÓة إاذا تركه المصشلي.
ولذلك فإاننا ننصشح السشائل بالمحافظة
على الخششوع في صشÓته ،خروجًا من
خÓف من عد الخششوع فرضشًا ،ومن قال
تبطل الصشÓة بتركه ،و’ يتأاتى له ذلك
إا’ إاذا أادى الصشÓة بسشكينة ووقار.

إلعدد
1٦7٦4
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أاحب األششياء

طيَئتي وجْهلي ،وِإأسْضَرأفي في َأأْمري ،وما َأأْن َ
ت
خ ِ
ألsلهsم أْغِفر لي َ
طئي َوعْمِديَ ،وكلt
خ َ
هْزليَ ،و َ
جuدي َو َ
َأأعَلم ِبِه ِمuني ،ألsلهsم أغِفْر لي ِ
ت َوَما أأَْعَلْنتُ،
تَ ،وما أأَسْضرْر ُ
خْر ُ
ت َوَما َأأ s
ك ِعْنِدي ،ألsلُهsم أْغِفْر لي َما َقsدْم ُ
ذِل َ
يٍء
ت َعلى كuل شَض ْ
خُرَ ،وَأأْن َ
ت ألُمَؤو u
ت أأَْعَلُم ِبِه ِمuنيَ ،أأْنت ألمَقuدُمَ ،وَأأْن َ
َوَما أأَْن َ
َقِديٌر.

ب أألشضياء إأليك من ألدنيا؟ قال ألجوع ،وألمرضس،
سضئل ألصضحابي أأبو ذر :ما أأح ّ
ف
جبًا لماذأ..؟ فقال أإذأ جعت رّق قلبي ،وإأذأ مرضضت خ ّ
وألموت .فرّدوأ عليه تع ّ
ت لقيت رّبي.
ذنبي ،وإأذأ م ّ

إعدإد  :عبد إلكريم ل

’نصصاري
سصيدي بومدين شصعيب بن إلحسصن إ أ
’ندلسصي إلبجائي إلتلمسصاني
إ أ

سصلوكيات إلرحمة
في شصهر رمضصان

ششيخ المششايخ وإامام العباد والزهاد

إأّن كل من يشضّده ألحنين إألى حاضضرة تلمسضان بما
تزخر به من أأولياء غّر ميامين ،وعلماء صضالحين،
وآأثار ومآاثر تاريخية ،يسضتحضضر -وهو يشضّد ألرحال
إأليها -أسضم شضيخ ألمشضايخ؛ سضيدي بومدين شضعيب
بن ألحسضن أألنصضاري أألندلسضي ألبجائي
ألتلمسضاني ،أأفاضس ألله عليه من كرمه وجوده ما
يرضضيه وفوق ألرضضى ول غرو! فهو ألذأئع ألصضيت
ألذي طبقت شضهرته أآلفاق باعتباره من مشضاهير
ألسضادة ألصضوفية ،ومؤوسضسس إأحدى أأهم ألمدأرسس
ألصضوفية في ألمغرب أإلسضÓمي ألذي كان يضضم -
فضض Óعن ألمغرب ألعربي بأاقطاره ألمعروفة
أآلن -بÓد أألندلسس ،مسضقط رأأسضه ألشضريفة.
وقد أعتبره مؤورخو ألصضوفية ،ألرجل ألثاني بعد
سضلطان أألولياء سضيدي عبد ألقادر ألجيÓلي رضضي
ألله عنهما ،في تسضلسضل أأخذ ألطريقة ألشضاذلية
ألبي ألحسضن ألشضاذلي ،دفين صضعيد مصضر رضضي
ألله عنه ،بوصضفه تلميذ ألغوث
ألرباني ألشضيخ سضيدي عبد
ألسضÓم بن مشضيشس قدسس ألله
سضره ألذي أأخذ عن سضيدي
بومدين ألغوث ،أأفاضس ألله
عليه وعليهم جميعا من كرمه
وجوده ما يرضضيهم وفوق
ألرضضى.
وقد كان سضيدي محي ألدين
بن عربي ألشضهير رضضي ألله
عنه يلقبه بـ ““معلم ألمعلمين““،
وكيف ل وقد قيل إأن أألف
تلميذ تخرجوأ على يديه،
وكانوأ كلهم من علماء
أإلعÓم ،مما جعله جديرأ
باسضم شضيخ ألمشضايخ وإأمام
ألعباد وألزهاد.
وعÓوة على ذيوع صضيته في مجال ألتصضوف ومقام
أإلحسضان ،فقد كانت له آأثار وأكبت هذأ ألمنهل
ألرباني أللدّني من حكم شضائعة ،وقصضائد ما زأل
ولن يزأل أأهل ألمدح وألسضماع يرددونها في
ألمجالسس ألنورأنية وألمناسضبات ألدينية إلنعاشس
أألروأح وتزكية ألنفوسس ،وشضحذ ألهمم ،فهي أأكبر
باعث على ألسضتغرأق في أألذكار ،وأسضتنزأل غيث
ألمعارف من لطائف أألسضرأر ،مما يجعل ألقلوب
Óمدأدأت وأألنوأر.
محÓت ل إ
كما أأن لسضيدي بومدين رضضي ألله عنه باعا طويÓ
في جهاد ألمشضركين ،إأذ ل دأعي لÓسضترسضال في

ألحديث عن مشضاركته ألفعالة في ألحروب
ألصضليبية للدفاع عن بيضضة أإلسضÓم ،وفقده ذرأعه
ألشضريفة وتركه وقفا معروفا في حي ألمغاربة
بالقدسس ألشضريف ألذي دعا ألملك أألفضضل بن
صضÓح ألدين أأليوبي رضضي ألله عنه إلقامته آلل
سضيدي بومدين ولطلبته.
وبعد ،فإان سضيدي بومدين رضضي ألله عنه ألذي ولد
باألندلسس ،حيث درسس بإاشضبيلية ،ثم حل بفاسس
لÓعترأف من معين ألعلم ألصضوفي ألعذب ،متأاثرأ
بتعاليم سضلطان أألولياء سضيدي عبد ألقادر
ألجيÓلي رضضي ألله عنه ،قد أسضتوطن
بجاية ألمحروسضة وأسضتقر بها زهاء سضبعة عشضر
عاما يدرسس بمسضجدها ألكبير ،يتحلق حوله
ألمريدون ألقادمون من كل صضوب وحدب دون أأن
يدخلوأ بجاية قبل ألتوضضؤو في بئر ألسضÓم على
مدخلها ،إأن هذأ ألغوث ألرباني قد أأثار مخاوف
ألسضلطان يعقوب ألمنصضور،
أأحد أأحفاد أألدأرسضة
وخليفة ألمغرب أألقصضى
آأنذأك ،وكان مقيما
بتلمسضان فأارسضل في طلبه،
وكان رضضي ألله عنه في
حدود ألثمانين من عمره،
فأابى
فاسضتدعاه،
أأهل بجاية مغادرته
مدينتهم ،إأل أأنه طمأانهم
بأانه لن يرى ألسضلطان ولن
ألسضلطان!.
يرأه
ويذكر سضيدي عبد ألوهاب
ألشضعرأني رضضي ألله عنه،
وهو تلمسضاني أألصضل
كذلك ،وغيره من مؤورخي
ألطبقات أأن أأمير ألمؤومنين أأمر بإاحضضاره من
بجاية ليتبرك به ،فلما وصضل قّدسس ألله سضّره إألى
تلمسضان قال :ما لنا للسضلطان ،ألليلة نزور أإلخوأن،
وذهب إألى ألمسضجد ألجامع هناك وأسضتقبل ألقبلة
وتشضهد وقال :قد جئت! وقد جئت! عجلت إأليك
ربي لترضضى ،ثم قال ألله ألحي ،ثم فاضضت روحه
ألطاهرة إألى بارئها قبل أأن يرى ألسضلطان.
ويذكر في هذأ ألشضأان أأنه رضضي ألله تعالى عنه،
سضأال عن أسضم ألمكان ،فقيل له ““ألعباد““ ،فقال :ما
أأحلى ألرقاد بالعباد! قدسس ألله روحه ،ونور
ضضريحه ،وأأسضكنه من أأعلى ألفردوسس فسضيحه!
’سصتاذ :بلقاسصم آإيت حمو إلجزإئر إلمحروسصة
إ أ

يا قلوب الصسائمين اخشسعي
ويا أاقدام المتهجدين قومي
لربك واركعي

درإسصة ميدإنية تؤوكد:

كلما ارتفع مقدار قراءة
وحفظ القرآان الكريم ارتفع
مسشتوى الصشحة النفسشية

أأكدت درأسضة ميدأنية بأانه كلما أرتفع مقدأر حفظ
ألقرآأن ألكريم أرتفع مسضتوى ألصضحة ألنفسضية .وتكونت
عينة ألدرأسضة من مجموعتين :مجموعة طÓب
قال رسضول ألله صضلى ألله عليه وسضلم  :أرحم من في أألرضس
وطالبات وعددهم  170طالب وطالبة.
يرحمك من في ألسضماء  ..وقال عليه ألسضÓم  :من ل يرحم
وقد حددت ألدرأسضة تعريف ألصضحة ألنفسضية بأانها:
ألناسس لم يرحمه ألله وقال نبينا ألكريم  :ل تنزع ألرحمة إأل من
ألحالة ألتي يتم فيها ألتوأفق ألنفسضي للفرد من خÓل
شضقي
أأربعة أأبعاد رئيسضة هي :ألبعد ألديني أأو ألروحي وألبعد
أأحاديث رسضول ألله صضلى ألله عليه وسضلم تدل على قيمة وأأهمية
ألنفسضي وألبعد ألجتماعي وألبعد ألجسضمي.
ألرحمة ألتي كتبها ألله عز وجل على نفسضه ـ بين ألناسس  ..ول
وتوصضلت ألدرأسضة إألى وجود عÓقة أرتباطية موجبة
تقتصضر ألرحمة على أألهل وأألولد وذوي ألقرأبة  ..بل تتسضع
دألة إأحصضائيًا بين أرتفاع مقدأر ألحفظ وأرتفاع
دأئرة ألرحمة في نفسضها لتشضمل عامة ألناسس وقد جعلها نبينا
مسضتوى ألصضحة ألنفسضية لدى عينتي ألدرأسضة.
ألكريم من شضروط أإليمان يقول عليه ألصضÓة وألسضÓم  :لن
وأأن طÓب وطالبات ألمعهد (وألذين
تؤومنوأ حتى ترأحموأ  ,قالوأ يا رسضول ألله كلنا رحيم  ,قال :
يفوقون نظرأئهم من طÓب وطالبات
إأنه ليسس برحمة أأحدكم صضاحبه  ,ولكنها رحمة ألناسس ,
ألجامعة في مقدأر ألحفظ) كانوأ
رحمة ألعامة  ..وكان رسضول ألله عليه ألصضÓة وألسضÓم
أأعلى منهم في مسضتوى ألصضحة
مثال للرحمة ألخاصضة وألمرهفة حتى أأنه كان إأذأ سضمع
ألنفسضية بفروق دألة
بكاء طفل وهو يؤوم ألناسس أأوجز في صضÓته تقديرأ
إأحصضائيًا .ولم توجد
لشضعور أألم .
فروق في مسضتوى
وجاء أأعرأب إألى ألنبي صضلي ألله عليه
ألصضحة
وسضلم فقال رجل منهم يا رسضول ألله :
ألنفسضية
أأتقبلون ألصضبيان؟ وألله ما نقبلهم ..
لدى
فقال رسضول ألله  :أأو أأملك إأن
عينات
كان ألله نزع من قلبك ألرحمة
ألدرأسضة
وأأرأد عمر بن ألخطاب رضضي ألله
يمكن أأن تعزى
عنه أأن يولي رج Óعلى ألمسضلمين
لمتغيرأت ألجنسس
فسضمعه يقول  :إأنه ل يقبل صضبيانه  ..فعدل
أأو ألجنسضية أأو ألعمر أأو
عمر عن توليته قائ : Óإأذأ كانت نفسضك ل تبصضر
ألمسضتوى ألدرأسضي .وهذه
بالرحمة ألولدك فكيف تكون رحيما بالناسس؟ وألله
ألنتيجة تتفق مع ما خرجت به
ل أأوليك أأبدأ  ..ثم فرق ألكتاب ألذي أأعده لتوليته .
 ..نتائج ألدرأسضات ألسضابقة ،في
حِرَم خيره فهو
حـَم في رمضضان فهو ألمرحوم ،ومن ُ
ومن ُر ِ
أألثر أإليجابي لرتفاع أإليمان (ألذي
ألمحروم فكان رسضول ألله صضلى ألله عليه وسضلم يبشضر أأصضحابه
أأسضاسضه ألقرآأن ألكريم) على أرتفاع مسضتوى
بقدوم رمضضان ،وكيف ل يبشضر ألمؤومن بفتح أأبوأب ألجنان،
ألصضحة ألنفسضية.
وبغلق أأبوأب ألنيرأن ،ووقت ُيغل فيه ألشضيطان؟إأن بلوغ شضهر
فقد أأكدت  70درأسضة حول عÓقة ألدين وألتدين
رمضضان وصضيامه نعمة عظيمة على من أأقدره ألله عليه.
بمظاهر ألصضحة ألنفسضية أأو أختÓلت ألصضحة
حِرَم
حـَم في رمضضان فهو ألمرحوم ،ومن ُ
ومن ُر ِ
ألنفسضية ،منها  28درأسضة أأجنبية و  24درأسضة عربية و
خيره فهو ألمحروم ،ومن لم يتزود لمعاده فيه فهو
 18درأسضة محلية ألرتباط أإليجابي بين ألتدين
ملوم.إأن ألناصضح لنفسضه ل تخرج عنه موأسضم
ومظاهر ألصضحة ألنفسضية ،وأرتباط سضلبي بين ألتدين
 Óألن أألبرأر ما
ألطاعات ،وأأيام ألقربات ُعط ً
ومظاهر أختÓل ألصضحة ألنفسضية.
نالوأ ألبر إأل بالبر.فيا قلوب ألصضائمين أخشضعي ..ويا
كما توصضلت درأسضات أأجريت في دول ألمغرب ألعربي
أأقدأم ألمتهجدين قومي لربك وأركعي وأسضجدي ويا
إألى نتيجة تؤوكد دور ألقرآأن ألكريم في تنمية ألمهارأت
أأرضس ألهوى أبلعي ماءك ،ويا سضماء
أألسضاسضية لدى طÓب ألمرحلة ألبتدأئية ،وأألثر
ألنفوسس أأقلعي.
أإليجابي لحفظ ألقرآأن ألكريم على ألتحصضيل
ألدرأسضي لطÓب ألجامعة.
أأس
وبينت ألدرأسضة صضورة وأضضحة للعÓقة بين ألتدين
ضتاذة ألفقه ألم
ق
ا
ر
ن
:
بمظاهره ألمختلفة ،ومن أأهمها حفظ ألقرآأن ألكريم،
عن أأب
ألله ع ي هر
ي
ر
ة
Óفرأد وعلى شضخصضياتهم،
وآأثاره في ألصضحة ألنفسضية ل أ
ليه
قال
وأحتسضابا ،وسضلم : ( :قال
وتمتعهم بمسضتوى عال من ألصضحة ألنفسضية ،وُبعد عن
ألصض
ي
ر
ا
م
س
ج
ه
ض
ا
د
م
ل
و
ل
ن
أل
ف
سس .وت
شضيخان ُ .غفر له ما ن صضام رم ل ألله
مظاهر ألختÓل ألنفسضي قياسضًا مع أألفرأد ألذين ل
حدة ألشضهوة وأألهوأء ،خليصضها مما ع
ل
ص
ق
ض
ب
ه
ل
ا
م
ن
ى
ض
ش
ت
ض
وتهذيبها و
وأئب ألدنيا
قدم
أأعظم
يلتزمون بتعاليم ألدين أأو ل يحفظون شضيئًا من آأيات
ضان إأ
من ذنبه يمانا
من أأ أأركان ألدين وأأوثق قوأنين أل ضضبطها في طعامها وشضرأبها وآأثامها .وكسضر
)
ش
ع
ض
و
ألقرآأن ألكريم أأو يكون حفظهم لعدد يسضير من أآليات
م
ر
ا
ش
ع
ض
ل
روأه
غير أأنه ألقلب ومن ألمنع عن ألمأاكل ألمتين به قهر ألنفسس أألsمارة هوتها ،فهو من
وألسضور ألقصضيرة .
أأش
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ر
و
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إ
أ
ا
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ه
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أ
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ا
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ب
لي ألن
وأأوصضت ألدرأسضة بالهتمام بحفظ ألقرآأن ألكريم
ح عامة يومه ،و
وجوب أمتناع أسضتمتاع كل م فوسس ..ومنها.
هو أأجمل ألخصض
ا
ل
نأ
ل
أل
ز
و
ج
ي
ن
ب
 Óلدى ألدأرسضين وألدأرسضات في مؤوسضسضات ألتعليم
كام ً
اآلخر
صضوم وإأفسضاده.
في نهار رمضض
ا
ن
و
ل
م
م
ن
ا
م
ف
ف
ي
س
ض
Óثر أإليجابي لهذأ ألحفظ على كثير من
ألعالي ل أ
ذ
ل
د
أ
كم
ت أل
ن هتك أحترأم
لقوله تعالي ““ :صضيام ألتي يترت
ب
ع
ل
ي
ه
ا
أ
مناحي حياتهم وتحصضيلهم ألعلمي ،وألمتثال ألوأمره
ل
ق
ض
ض
أ
أ
ا
ء
ح
مع ألكفارة ألج
ل لكم ليلة ألصضي
ونوأهيه ،وذلك ألنه من أأهم أأسضباب ألوصضول إألى
أأنكم كنتم تختانون أأنفسضكم ام ألرفث إألى نسضائكم هن لبا ماع .ألتقبيل .أ
ل
ل
م
س
س
ب
ش
ض
ه
و
ة
.
.
فت
سس
مسضتوى عال من ألصضحة ألنفسضية .كما أأوصضت بضضرورة
لكم وكلوأ وأ
اب عليكم وعف
لكم وأأنتم لباس
أأتموأ أل شضربوأ حتي يتبين لكم ألخيط ا عنكم فاآلن باشضروهن وأبت س لهن علم ألله
أهتمام ألمعلمين وألمعلمات برفع
غ
ص
جاء رجل من أألنصضار إألى رسضول ألله صس يسضأاله أأن يعطيه ما يقتات به،
ألله ضيام إألى ألليل ول تباشضروهن أألبيضس من ألخيط أألسضود وأ ما كتب ألله
مقدأر ألحفظ لدى طÓبهم
فÓ
وأأن
ت
ت
س
فقال له ألرسضول عليه ألسضÓم :أأما في بيتك شضيء؟ قال :بلى ،حلسس نلبس
م
ق
ر
ب
ع
ا
و
ك
ه
ف
ا
من ألفجر ثم
و
ك
ن
ذ
ل
ف
ي ألمسضا
ك يبuين أل
وطالباتهم حتى لو كان
بعضضه ونبسضط بعضضه ،وقعب نشضرب به ألماء ،قال له ألرسضول صس:
وقال جمهور ألفقهاء :إأن له آأياته للناسس لعلهم يتقون““ جد تلك حدود
خارج إأطار ألمقرر
أئتني بهما ،فأاخذهما رسضول ألله صس وقال :من يشضتري
أأفطر .وإأن أأمذي فل من قبل زوجه في نهار رمض ““ألبقرة.““187 :
ض
ألدرأسضي بحيث
مرتبة عتق رق م يفطر ..وألكsفارة وأجبة عل ان فأامني فقد
ا
هذين؟ فقال رجل :علي بدرهم ،وقال آأخر :أأنا آأخذهم
ب
ى
يكون إأضضافيًا؛ لما
سضتين مس ة أأو صضيام شضهرين متتابعين .كل منهما وهي
،
ن
بدرهمين ،فأاعطاهما إأياه ،وأأخذ ألرسضول صس ألدرهمي
ف
ضكينًا.
له من أأثر
إان عجز أأطعم
Óنصضاري وقال له :أشضتر بأاحدهما طعامًا
وأأعطاهما ل أ
إأيجابي على
ألهلك ،وأشضتر باآلخر قدومًا وأئتني به ،فلما أأتاه به شضد
تحصضليهم
عليه ألرسضول صس عودًأ ثم قال :أذهب وأحتطب ول أأرينك
عن علي بن أأبي طالب رضضي ألله عنه قال :سضمعت رسضول ألله وصضحتهم
خمسضة عشضر يومًا ،فذهب ألرجل ،ثم جاء
عنها
ألنفسضية.
وقد ربح عشضرة درأهم ،فاشضترى
صضلى ألله عليه وسضلم يقول( :إأذأ عاد ألرجل أأخاه ألمسضلم مشضي
ن عائشضة رضضي ألله رسضول ألله
حدى عشضرة
 { :ما كان
ي
ن
م
إ
أ
ؤ
و
م
ى
ر
ببعضضها طعامًا ،وبالبعضس أآلخ
ل
أ
ل
ع
م
فقالت
ضئلت أأ
غيره
في خرأفة ألجنة حتى يجلسس فإاذأ جلسس غمرته ألرحمة فإان
ي أأربعًا فÓ
س صضÓته في رمضضان ،د في رمضضان ول في ن ،ثم يصضل
أ
ذ
ثوبًا ،فقال له ألرسضول صس :ه
كان غدوًة صضلى عليه سضبعون أألف ملك حتى يمسضي وإأن كان
وقال صضلى
نهن وطوله
عن
ه وسضلم يزي
سض
.
خير أأن تأاتي ألمسضأالة نكتة في
مسضاًء صضلى عليه سضبعون أألف ملك حتى يصضبح )
صضلى ألله علي بعًا ف Óتسضأال عن ح ثÓثًا ]متفق عليه[ شضاء فليوتر
أأر
ي
ن
وجهك يوم ألقيامة
ركعة ،يصضلي هن وطولهن ،ثم يصضل ء فليوتر بخمسس ،وم أإلسضناد}.
ق ،فمن شضا
وهو صضحيح
ل عن حسضن
’ تفتح بابًا يصصعب
ح
سضأا
وأه ألحاكم،
ت عليه وسضلم { :ألوتر أحدة }]ر
عليك إغÓقه.
ء فليوتر بو
ه
ألل ث ،ومن شضا
بثÓ

م
ن
ا
ل
ه
دي ا

م
س
س
ا
ل
ز
و
ج
ة
ب
ش
س
ه
و
ة
ي
فسسد الصسوم

لنبوي

هذا خير من سسؤوال الناسس

هدي رسسول
الله في قيام
الليل

حكمة اليوم

من كنوز
السسنة النبوية

السسبت  ٠٤جويلية  ٢٠١٥م الموافق لـ  ١٧رمضسان  ١٤٣٦هـ
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‘ حفل سصاهر شصهده قصصر الثقافة مفدي زكريا

ط ـ ـارق عي ـاد يتّوج بجائزة
الهاششمي قروابي الكÈى
لغنية الشصعبية الهاشصمي قروابي ‘ سصماء
صصدحت أاغا Êعميد ا أ
قصصر الثقافة مفدي زكريا ،بأاصصوات نخبة من ‚وم الفن ا÷زائري،
ومواهب شصابة ،خÓل سصهرة رمضصانية عادت با◊ضصور إا ¤زمن الفن
لغنية الشصعبية وﬁبي ا◊اج قروابي،
ا÷ميل ،وأامتعت عشصاق ا أ
بأافضصل ما قدمه طيلة مشصواره الفني ،والتي أابانت على أان اŸطرب
مايزال حيا ‘ قلوب ا÷زائري ،Úالذين رددوا خÓل هذه الحتفائية
أاغلب أاغانيه.

í«£YƒH ióg
»°SÉb âjGB óªfi :ôjƒ°üJ
حضس -ور ك -ب Òشس -ه -ده قصس -ر ال -ث -ق-اف-ة
مفدي زكريا سسهرة اأول اأمسس ،والذي
ك -ان فضس -اء ’ح -تضس -ان م-واهب ف-ن-ي-ة
شس -اب -ةُ ،ت -وجت ب -ج -وائ -ز ال -ه -اشس -م -ي
ق-رواب-ي ل-لأغ-ن-ي-ة الشس-ع-ب-ية ،حيث ”
ا’إع -لن ع -ن ال -ف -ائ-زي-ن ال-ث-لث-ة‘ ،
حفل فني ‡تع صسنعه هوؤ’ء الشسباب،
والذين سسطع ‚مهم على الركح وهم
ي -وؤدون اأروع اأغ -ا Êال -ف -ن-ان ال-راح-ل،
واأب - -ان - -وا ع - -ل- -ى اأن ا÷زائ- -ر “ت- -لك
اأصس- -وات -ا وم -ب -دع ،Úب -اإم -ك -ان -ه -م اأن
يصسبحوا خليفة من سسبقوهم للحفاظ
على هذا ا’إرث الفني ا÷زائري.
وعلى وقع ا’أغنية الشسهÒة «البارح
ك -ان ‘ ع -م -ري عشس -ري -ن» ان -ط -ل -قت
السس -ه -رة ال-ت-ك-رÁي-ة ل-ف-ق-ي-د ا’أغ-ن-ي-ة
الشس-ع-ب-ي-ة ،ب-ت-ت-وي-ج «ط-ارق ع-ي-اد» من
ب -ج -اي -ة ب -ا÷ائ -زة ال -ك Èل -ل -ه -اشس-م-ي
قروابي ،فيما عادت ا÷ائزة الثانية
لـ»طالبي حمزة» من شسرشسال ،بينما

ك- -انت ا÷ائ- -زة ال -ث -ال -ث -ة م -ن نصس -يب
زي -ت -وﬁ Êم -د اŸه-دي م-ن ا÷زائ-ر
العاصسمة.
كما منحت ÷نة التحكيم اŸكونة من
اأسس -م -اء م -وسس -ي -ق -ي -ة م -ع -روف -ة ع -ل -ى
راأسس - -ه - -م ،ع - -ب- -د اÛي- -د مسس- -ك- -ود،
اإسسماعيل ها Êومصسطفى بوعافية،
منحت جائزة خاصسة بلجنة التحكيم
ل -ك -ل م -ن «م -دوار ح-م-زة» و»دال-ي-ن-دا
ال- -ع- -وŸي» ،وذلك ك- -تشس- -ج -ي -ع ل -ه -م -ا
Ÿواصسلة مشسوارهما الفني ،و‘ هذا
الصسدد قال عبد اÛيد مسسكود باأن
اŸهمة كانت جد صسعبة ‘ اختيار
الفائزين الثلثة ،حيث اأن اŸنافسسة
كانت قوية نظرا لتقارب ا’أصسوات،
مشسÒا اإ ¤اأن- - -ه- - -م ب - -دل - -وا ›ه - -ودا
مضس- -اع- -ف- -ا ’خ- -ت- -ي- -ار م -ن يسس -ت -ح -ق
ا÷ائزة.
رئ-يسس-ة ا÷م-ع-ي-ة ال-ث-ق-اف-ية الهاشسمي
قروابي واأرملة الراحل «شسهÒة» و‘
كلمة لها باŸناسسبة ،قالت ،اإن الطبعة
الثانية ÷ائزة الهاشسمي قروابي ،هي
ت -ك -ر Ëل -ع -م -ي -د ا’أغ -ن -ي -ة الشس-ع-ب-ي-ة،
وفرصسة ’كتشساف ا’أصسوات الواعدة

من الشسباب الهواة ،حيث اأثنت على
كل من سساهم ‘ اإ‚اح هذا العرسس
ال-ف-ن-ي ،واأك-دت ب-اأن اه-ت-م-ام الشس-باب
ب -اأغ-ن-ي-ة الشس-ع-ب-ي دل-ي-ل ع-ل-ى وع-ي-ه-م
Ãدى اأهمية اÙافظة على تراث
ا÷زائر الفني العريق.
كما اأشساد الوزير ا’أول عبد اŸالك
سسلل ‘ رسسالة بعث بها اإ ¤ا÷معية
ب- -ج- -ه- -ود ه- -ذه ا’أخÒة ‘ اك -تشس -اف
اŸواهب الشس -اب -ة ،م -ت -م -ن-ي-ا اأن ي-تّ-و ج
ا◊ف-ل ب-ال-ن-ج-اح ،وم-واصس-ل-ة ا÷معية
ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ه-اشسمي قروابي Ÿهامها
‘ ا◊ف - -اظ ع - -ل- -ى ت- -راث ا’أغ- -ن- -ي- -ة
الشسعبية.
اأم -ا م -دي -ر ال -ث -ق-اف-ة ل-و’ي-ة ا÷زائ-ر
ﬂت -ار خ -ال -دي ف -اع-ت Èا’ح-ت-ف-ال-ي-ة
Ãث -اب -ة ذك -رى ورد ا’ع -ت -ب -ار ل -رج -ل

يصصرح لـ»الشصعب»:

التتوي ـ ـ ـ ـ ـج فخ ـ ـ ـ ـ ـر ‹ وفرصشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
إلب ـ ـ ـراز مواهبنـ ـ ـا الفنيـ ـ ـ ـ ـ ـة
ع ÈاŸت -وج ب -ج -ائ -زة ال-ه-اشص-م-ي ق-رواب-ي ال-كÈى ط-ارق ع-ي-اد ع-ن
فرحته بتتويجه بهذه ا÷ائزة التي تعت Èفرصصة ،للظهور واإبراز
مواهبهم الفنية ،خاصصة ‘ ›ال الأغنية الشصعبية ،التي تعÈ
عن تراث اأمة.
وقال عياد ‘ تصصريح لـ»الشصعب» اإنه شصارك ‘ هذه اŸسصابقة بعد
اأن ” الإعÓن عنها ‘ ﬂتلف وسصائل الإعÓم ،و ⁄يفوت فرصصة
اŸشصاركة ،حيث اأنه ذواق لهذا النوع الفني الأصصيل ،مشصÒا اإ¤
اأن الطبعة الأو ¤ارتبطت فقط بالعاصصمة ،وهو ما  ⁄يتح لهم
فرصصة اŸشصاركة ،غ Òاأن الدورة الثانية فتحت له اÛال واأهلته
لأن يفوز با÷ائزة الكÈى ،التي اعتÈها فخرا له ،مشصÒا اإ ¤اأن هذا التتويج هو تشصجيع له ولبقية
الفائزين ،متمنيا التوفيق ‘ هذا اŸشصوار.
وعن اختياره لÓأغنية الشصعبية ،قال باأنه ترعرع وسصط عائلة ﬁبه لهذا النوع الفني ،ل سصيما
والده الذي  ⁄يكن يفوت فرصصة السصتماع لرواد الأغنية الشصعبية ،حيث  ⁄يكن منزلهم يخلو من
اأشصرطة عمار الزاهي ،بوجمعة العنقيسض والهاشصمي قروابي ،كما اأنه كان ينتمي ÷معية اأحباب
الصص -ادق ب -ج -اوي ،وه -و م -ا سص -اع -ده ع-ل-ى دخ-ول
غمار الأغنية الشصعبية ،واأهله للفوز بهذه
ا÷ائزة.

األجندة الثقافية

حسصيبة عمروشض وحجاج باŸوقار

يحيي كل من الفنان Úحسسيبة عمروشس ،حورية حجاج
وهواري ولهاصسي حفلت فنية ،سسهرة اليوم بدءا من
السساعة الـ ٢٢:٣٠ليل بقاعة اŸوقار.

أامسصية موسصيقية كÓسصيكية بقصصر الثقافة

تسستضسيف قاعة «اأ’طلسس» بباب الوادي ،سسهرة اليوم على ٢٢:٣٠سسا ،كل فرقة
الرحاب أ’درار واŸنشسد كمال رزوق ،وذلك ‘ إاطار إاحياء «ليا‹ الÎاث
واŸوشسح».

حسص Úلصصنامي بقاعة ابن خلدون

لطلسض»
لنشصاد بقاعة «ا أ
موعد مع ا إ

«صصالح» على ركح بشصطارزي

عرضس مسسرحية «صسالح باي» تعرضس سسهرة اليوم ،بدءا
من السساعة الـ ٢٢:٣٠ليل ،مسسرحية «صسالح باي» للمسسرح
ا÷هوي لقسسنطينة ،إاخراج ﬁمد الطيب دهيمي ،وذلك
باŸسسرح الوطني ا÷زائري ﬁي الدين بشسطارزي.

يكون جمهور قصسر الثقافة مفدي زكريا بالعاصسمة ،سسهرة اليوم ،على موعد
مع أامسسية موسسيقية كلسسيكية ،من إاحياء ا’ركسسÎا الوطنية السسيمفونية
Ãناسسبة عيد ا’سستقلل ،على السساعة الـ ٢٢:٠٠ليل.
يحيي الفنان حسس Úلصسنامي ،حفل فنيا ،سسهرة اليوم
بقاعة ابن خلدون ،بدءا من الـ ٢٢:٠٠ليل.
حفل منّوع بتيبازة

‘ إاطار برنا›ه الثقا‘ للشسهر الفضسيل ،يحتضسن اŸركب الثقا‘ الفنان
عبد الوهاب سسليم بتيبازة ،حفل منوعا سسهرة اليوم ،يحييه كل من فا— روانة،
مد Êدوادي وبن رجال ﬁمد رياضس ،وذلك على الـ٢٢:٣٠سسا.

مبدع وقامة فنية بامتياز ،قائل باأن
ال -ه -اشس -م -ي ق-رواب-ي شس-رف ا÷زائ-ر،
ح- -يث غ -ن -ى ل -ن -خ -وت -ه -ا وكÈي -ائ -ه -ا،
و’أحزانها وانكسساراتها.
واأضس -اف ب -اأن ق -رواب -ي ك -ان و’ ي-زال
سس- -فÒا ل- -ل- -ج- -زائ -ر ،ح -يث ن -ق -ل عÈ
اأغانيه اأصسالة وتراث وطنه ،مشسÒا
اإ ¤اأن ا÷ائزة نظمت عشسية احتفال
ا÷زائ-ر ب-اسس-ت-ق-لل-ه-ا ال-وط-ن-ي ،ك-ون
ق -رواب -ي ك -ان وط -ن -ي-ا ،ودع-ا خ-ال-دي
الشس- -ب- -اب ل- -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى ه -وي -ت -ن -ا
وم -ق -وم -ات -ن -ا وال -ن -ه -وضس ب -ا’أغ -ن -ي -ة
الشسعبية تراث ا’أمة ا÷زائرية.
من جانب اآخر وبعد اأن اأمتع الفنان
م -ه -دي ط -م -اشس ا◊ضس -ور ب -ا’أغ -ن-ي-ة
الرائعة للحاج قروابي «ا◊مد لله ما
بقاشس ا’سستعمار ‘ بلدنا» ،تداول

على اŸنصسة اŸتوجون الثلثة ،حيث
قدموا وصسلت اأعاد غنائها الفنان
ال- -راح- -ل ،ع- -ل- -ى غ- -رار «م -ا‹ صس -در
حن »Úو»ا◊راز»..
وت - -واصس - -لت السس - -ه - -رة اإ ¤سس - -اع- -ات
متاأخرة ،بÈنامج متنوع اأحياه ‚وم
الفن ا÷زائري اأمثال حميدو ،ناصسر
مقداد ،حسسيبة عبد الروؤوف الذين
اأدوا اأغا Êمن الÎاث الشسعبي.
ل-لإشس-ارة ن-ظ-مت ا÷م-ع-ي-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة
«الهاشسمي قروابي» من  ٢9جوان اإ¤
الدورة الثانية ÷ائزة
 ٢جويلية
ال -ه -اشس -م -ي ق -رواب -ي ال -كÈى ،وال -ت-ي
ع -رفت اإق -ب -ا’ ك-بÒا Ÿتسس-اب-ق Úم-ن
ﬂتلف جهات الوطن ،وجاءت هذه
السسنة –ت اإشسراف وزارتي الثقافة
والشسباب والرياضسة.

◊ماية اŸوقع ورصصيده الوثائقي

وزارة الثقافة تششرع ‘ تصشنيف
جامعة ا÷زائر كمعلم تاريخي
شص-رعت وزارة ال-ث-ق-اف-ة ‘ ع-م-ل-ي-ة تصص-ن-ي-ف ج-ام-ع-ة ا÷زائر
ك-م-ع-ل-م ت-اري-خ-ي «اسص-ت-ج-اب-ة ل-دع-وات ت-ق-دم ب-ه-ا ب-عضض قدماء
جامعة ا÷زائر» ،حسصب بيان لوزراة الثقافة.
وك- -انت وزراة ال- -ث- -ق- -اف- -ة ق -د ت -وصص -لت اإ ¤ات -ف -اق م -ع وزراة
ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ي-قضص-ي ب-تصص-ن-ي-ف ا÷ام-ع-ة
اŸركزية ،كمعلم تاريخي «Ãتابعة الوزير الأول عبد اŸالك
سصÓل».
وسص -تسص -ت -ف-ي-د ا÷ام-ع-ة اŸرك-زي-ة م-ن «م-ت-اب-ع-ة مسص-ت-م-رة م-ن
اŸصصالح اıتصصة ‘ الÎميم والصصيانة واŸتابعة» لدى وزراة
الثقافة ـ حسصب ذات البيان ـ الذي اأدخل هذه العملية «ضصمن
سص-ي-اسص-ة ق-ط-اع ال-ث-ق-اف-ة ‘ ج-رد اŸع-ا ⁄ذات ال-ط-ابع التاريخي
والأثري والÎاثي».
وت -اأت -ي ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ة اإث -ر ل -ق -اء Ûم -وع-ة م-ن ا÷ام-ع-يÚ
م-ن-تصص-ف الأسص-ب-وع اŸاضص-ي ،اأي-ن اأج-م-ع-وا ع-ل-ى ضصرورة حماية
م -ب -ا Êا÷ام -ع -ة اŸرك -زي -ة ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصص -م -ة وت -رم -ي -م -ه-ا
وتصصنيفها وحفظ ﬁتواها الوثائقي.
وسص-ب-ق ل-ل-م-ج-م-وع-ة ال-ت-ي ت-ط-ل-ق ع-ل-ى ن-فسصها اسصم «›موعة
جامعة ا÷زائر» اأن اأصصدرت عريضصة لتصصنيف هذا الصصرح
الثقا‘ ،ضصمن الÎاث التاريخي ،داعية اإ ¤تعبئة اÛموعة
ا÷امعية ◊ماية اŸوقع ورصصيده الوثائقي.
وسص-ي-ت-م تصص-ن-ي-ف ج-ام-ع-ة ا÷زائ-ر م-ن ق-بل اŸصصالح اıتصصة
ب -وزارة ال -ث -ق -اف -ة اإ ¤ج -انب «اÙت -وي -ات ال -ع -ل -م-ي-ة اŸت-وف-رة
عليها» ،وهي «Ãثابة متحف يحتوي على ›موعة معتÈة من
الأصصناف مثل مكون بقايا متحجرة ونباتات ومراجع ثمينة».
وتشص -ه -د ا÷ام -ع-ة اŸرك-زي-ة ح-ال-ي-ا ع-م-ل-ي-ة ت-رم-ي-م ب-اإشص-راف
«م- -ك- -تب دراسص- -ات م -ت -خصصصض» ،وه -ي اأول ج -ام -ع -ة ب -ا÷زائ -ر
ت - -اأسصسصت سص- -ن- -ة  ،1909ودرسض ب - -ه - -ا ع - -دد م - -ن الشص - -خصص - -ي- -ات
ا÷زائرية على
غرار رئيسض ا◊كومة اŸوؤقتة للجمهورية ا÷زائرية اأثناء
الثورة التحريرية بن يوسصف بن خدة الذي تخرج منها سصنة
 1951و–مل اليوم اسصمه.

á°VÉjQ

السصبت  04جويلية  2015م
الموافق لـ  17رمضصان 1436هـ
وفاق سسطيف

بن العمري يوقع لموسشمي ـن
وصشفقة «بلقروي» تضشي ـ ـع...
تعاقد رسسميا المدافع المحوري «جمال الدين بن العمري» مع
نادي وفاق سسطيف يوم الخميسس ،اأين سسيلعب خريج مدرسسة
«نصسر حسسين داي» مع النسسر الأسسود اإلى غاية سسنة  2017بعد
العقد الذي تم التفاق عليه في اأقل من  48سساعة بين الÓعب
وبطل اإفريقيا .في حين تسسير المفاوضسات مع المحوري الآخر
«هشسام بلقروي» اإلى طريق مسسدود ،بعدما اتصسلت رسسميا اإدارة
الرائد السسعودي بالنادي الإفريقي التونسسي لطلب خدمات
الÓعب على شسكل اإعارة.

محمد فوزي بقاصص
كما أاشصرنا إاليه في عددنا الصصادر يوم
الخميسض الماضصي ،دخل الطرفان في
مفاوضصات بعدما أايقنت إادارة «حسصان
حمار» بأان الفريق بحاجة إالى محوري
ذي خبرة من أاجل تعويضض رحيل كل
م -ن ال-ق-ائ-د «ف-ري-د م-ل-ول-ي» وال-م-داف-ع
ال -ح -ر «ع -ب -د ال-غ-ن-ي دم-و» إال-ى ك-ل م-ن

القادسصية السصعودي ومولودية الجزائر
ع -ل -ى ال -ت -وال -ي ،ب -اإ’ضص -اف-ة إال-ى رغ-ب-ة
ال Ó-عب السص-اب-ق لشص-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ف-ي
ت-غ-ي-ي-ر اأ’ج-واء وال-رح-ي-ل ع-ن ال-ف-ريق،
بعدما طالته مشصاكل مع إادارة النادي
القبائلي رفقة زميله السصابق في الفريق
«زي- -ن ال- -دي- -ن م- -ك- -اوي» ،خ- -اصص- -ة م -ع
ال -رئ -يسض «م -ح -ن -د شص -ري -ف ح -ن -اشص -ي»
واأ’نصصار طوال الموسصم المنقضصي.
معلوماتنا تؤوكد كذلك ،أان المحوري

وصصخرة الدفاع وبعد طÓقه المتسصارع
مع ناديه السصابق «شصبيبة القبائل» ،اتفق
على كل شصيء مع «حسصان حمار» في
ظ-رف وج-ي-ز ل-ت-ق-مصض ال-ل-ون-ين اأ’سصود
واأ’ب- -يضض ع- -ل- -ى م- -دار ال- -م- -وسص- -م -ي -ن
المقبلين.
ويكون قد قدم المدافع «بن العمري»،
سصهرة أامسض ،أا وينتظر أان يتم تقديمه
ف-ي غضص-ون السص-اع-ات ال-ق-ل-ي-ل-ة المقبلة
إال- -ى ال- -ج- -م- -ه- -ور ورج- -ال اإ’ع Ó-م ،وه
واأ’م -ر ال -ذي ج -اء ل-ي-ب-ط-ل اإ’شص-اع-ات
التي راجت في اأ’يام القليلة الماضصية
ب -إام -ك-ان-ي-ة ت-ع-اق-د الÓ-عب م-ع ف-ري-ق-ه
السصابق نصصر حسصين داي بـ 200مليون
سصنتيم شصهريا.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،ي -ب -د وأان صص -ف -ق -ة
المدافع «هشصام بلقروي» ضصاعت من
الوفاق ،بعدما أاعلن المدرب السصابق
لمولودية بجاية والحالي لنادي الرائد
السص- -ع -ودي «ع -ب -د ال -ق -ادر ع -م -ران -ي»،
موافقة إادارة فريقه الجديد على ضصم
ابن الباهية إالى فريقه على شصكل إاعارة
من النادي اإ’فريقي التونسصي ،الذي
يعرفه جيدا ودربه عندما كان يشصرف

بحسسب مصسادر اإعÓمية

باريسس سشان جيرمان ينوي التعاقد مع بن طالب
يتواجد الدولي الجزائري نبيل بن طالب
تحت مجهر فريق باريسس سسان جيرمان،
بحسسب ما اأكدته ،اأمسس ،مصسادر اإعÓمية،
حيث ينتظر اأن يقوم مسسوؤولو النادي
الباريسسي بالتفاوضس مع مناجير الÓعب
خÓل الأيام المقبلة.

جاء اهتمام نادي العاصصمة الفرنسصية ببن طالب ،بعد
رفع ا’تحاد ا’أوروبي العقوبات التي كانت مفروضصة
على الفريق وهو ما سصيسصمح له بالتعاقد مع مجموعة
من الÓعبين مع التركيز على عنصصر الشصباب.
بالمقابل ،سصيكون رحيل بن طالب عن توتنهام اأمرا
صصعبا ،في ظل تمسصك اإدارة الفريق بخدماته ،خاصصة
اأنه كان واحدا من اأفضصل الÓعبين في النادي خÓل
الموسصم الماضصي بدليل عدد المباريات الذي لعبها.
واأشصادت المصصادر بامكانات بن طالب الفنية والبدنية،
ح -يث ي -ع -د ال Ó-عب ال -م -ن-اسصب ،ب-حسص-ب-ه-ا ،ف-ي وسص-ط
ال-م-ي-دان ال-ذي ع-ان-ى ك-ث-ي-را ال-م-وسص-م ال-م-اضصي بسصبب
تراجع مسصتوى بعضض الÓعبين ،مما اأثر على مسصتوى
الفريق ،خاصصة في منافسصة رابطة اأبطال اأوروبا.
وربطت مصصادر قدوم بن طالب بالرحيل المحتمل
لÓعب يوهان كاباي الذي يريد خوضض تجربة جديدة
بتوصصية من مدرب المنتخب الفرنسصي ديشصان ،الذي
يراهن عليه كثيرا خÓل كاأسض اأوروبا المقبلة.
وخرج كاباي من النهج الخططي لمدرب باريسض سصان
جيرمان ،مما اأثر على مكانته في منتخب فرنسصا وهو
ما يحتم عليه البحث عن ناد جديد يمنح له فرصصة
لعب مباريات اأكثر للعودة اإلى منتخب فرنسصا.
م-ن ج-ه-ت-ه ي-ن-وي ال-ب-رازي-ل-ي ت-ي-اغ-و م-وت-ا ال-ع-ودة م-رة
اأخ-رى ل-ل-دوري ا’سص-ب-ان-ي وب-الضص-ب-ط ل-ف-ري-ق اأت-ل-ي-تيك
ومدريد الذي يريد التعاقد معه وسصيكون لزاما على
ا’إدارة الباريسصية البحث عن ’عبين جدد لتعويضض
رحيل هذا الثنائي وهو ما اأكدته صصحيفة «لوفيغارو»،
واضصعة بن طالب في صصدارة قائمة الÓعبين الذين
تريد اإدارة باريسض سصان جيرمان التعاقد معهم لسصد

هذا النقصض.

بوكيتينهو يرشّسحه لقيادة توتنهام

ويحظى بن طالب باهتمام خاصض من طرف اإدارة
ناديه توتنهام ،رغم عدم توصصل الطرفين ’تفاق لحد
ا’آن م -ن اأج -ل ت -م -دي -د ال -ع -ق -د .ل -ك-ن م-درب ال-ف-ري-ق
بوكيتينهو يعتبر بن طالب ركيزة اأسصاسصية في وسصط
الميدان.
وطلب مدرب توتنهام من اإدارة ناديه ،التعاقد مع
’عب اإي -ف -رت -ون ج -ي -مسض م-اك-ارث-ي ل-ي-ك-ون شص-ريك ب-ن
طالب في وسصط الميدان ،بحسصب ما اأكده ،اأمسض،
موقع «تالك سصبورت» البريطاني.
وكشصف ذات الموقع اأن بوكيتينهو سصيضصع بن طالب
ضصمن قائمة مصصغرة لÓعبين المرشصحين لحمل شصارة
القيادة الموسصم المقبل وهو ما يوؤكد المكانة الكبيرة
التي يحظى بها الدولي الجزائري في فريقه.

البطولة الإفريقية لكرة السسلة:

اختيار الجزائري سشفيان سشي يوسشف ضشمن قائمة الحكام
اختار ا’تحاد الدولي لكرة السصلة (منطقة إافريقيا)،
 16ح -ك -م -ا ،ب -ي-ن-ه-م ح-ك-م ج-زائ-ري إ’دارة م-ن-افسص-ات
البطولة اإ’فريقية  28في كرة السصلة (رجال) المقررة
من  19إالى  30أاغسصطسض بتونسض ،بحسصب ما أافادت به
الهيئة القارية للعبة.
وسصيمثل التحكيم الجزائري في موعد تونسض ،الحكم
سص -ف -ي -ان سص -ي ي -وسص -ف ،ف-ي-م-ا سص-ت-ك-ون أاوروب-ا ح-اضص-رة
ب -ح -ك -م -ي-ن وه-م-ا اإ’سص-ب-ان-ي م-ي-ق-ال ب-ي-راز وال-ف-رنسص-ي
جوزاف بيسصانق.
وت-ل-عب ال-ج-زائ-ر م-ب-اري-ات-ه-ا ضص-م-ن المجموعة الرابعة
رف- -ق- -ة م- -ن- -ت- -خ -ب -ات ك -وت دي -ف -وار وال -رأاسض اأ’خضص -ر
وزمبابوي.
وسصيتأاهل المنتخب المتوج باللقب اإ’فريقي إالى أالعاب
ريو دي جانير واأ’ولمبية بالبرازيل عام  ،2016بينما

على فريق وداد تلمسصان سصابقا ،وه وما
قد يضصع المدرب «خير الدين ماضصوي»
ف -ي ورط -ة ح -ق -ي -ق -ي-ة وه وال-ذي ع-ان-ى
اأ’م -ري -ن م -ع ف -ري -ق ات-ح-اد ال-ع-اصص-م-ة
ب- - -رسص- - -م ال- - -ج- - -ول - -ة اأ’ول - -ى م - -ن دور
ال- -م -ج -م -وع -ات م -ن راب -ط -ة اأ’ب -ط -ال
اإ’ف-ري-ق-ي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم ،بسص-بب الفراغ
الرهيب الذي تركه المدافعون الذين
غادروا الفريق في المركات والصصيفي،
والذين سصاهموا بشصكل كبير في ظفر
النسصر اأ’سصود بالثÓثية التاريخية ،على
غرار كل من (ملولي ،دمو ،بوكرية ،زي
أاوند وولقرع).
كما سصتسصابق إادارة الوفاق الزمن من
أاجل تأاهيل الÓعبين الجدد يتقدمهم
«ب-ل-ع-م-ري» ال-ذي ق-د ي-ن-ق-ذ «م-اضصوي»
و»ح-م-ار» ب-ع-د الضص-غ-ط ال-ره-يب ال-ذي
يعيشصانه إاثر الهزيمة اأ’ولى أامام أابناء
سص -وسص -ط -ارة ب -ه -دف-ي-ن ل-واح-د ب-م-ل-عب
الثامن ماي بسصطيف ،وه وما لم يتقبله
أانصصار الوفاق الذين يأاملون في جلب
التاج اإ’فريقي الثاني على التوالي.
الألعاب الإفريقية 2015
(الكرة الطائرة)

المنتخب الوطني للذكور
في المجموعة الثانية

سس-ت-ل-عب ال-ج-زائ-ر ف-ي ال-م-ج-م-وعة
ال -ث -ان -ي-ة ف-ي دورة ال-ك-رة ال-ط-ائ-رة
لل-ع-اب
ل -ل-رج-ال ضس-م-ن م-ن-افسس-ات ا أ
لفريقية  ،2015بحسسب ما أاسسفرت
ا إ
ع-ن-ه ع-م-ل-ي-ة ال-ق-رع-ة التي سسحبت
في برازافيل (الكونغو).
وتضسم المجموعة الثانية ،إاضسافة
إال -ى ال -ج -زائ-ر ،ك Ó-م-ن ال-ك-ام-ي-رون
لخضسر ورواندا والسسيشسل
والرأاسس ا أ
لولى،
وغ-ان-ا .أام-ا ال-م-ج-م-وعة ا أ
ف-ت-ت-أال-ف م-ن ال-ك-ون-غ-و والموزمبيق
ومصس - -ر وغ - -ام - -ب - -ي - -ا ون- -ي- -ج- -ي- -ري- -ا
وي-ت-أاه-ل صس-احبا
وب -وتسس-وان-ا.
لول وال-ث-ان-ي م-ن ك-ل
ال -م -رك-زي-ن ا أ
مجموعة ،إالى الدور نصسف النهائي
وف- -ي ال- -دور نصس -ف
ل -ل -دورة.
ال-ن-ه-ائ-ي ،سس-ي-ل-ت-ق-ي أاول ال-مجموعة
لول-ى ب-ث-ان-ي ال-م-ج-م-وع-ة ال-ثانية
ا أ
لول- -ى ف- -ي
وصس - -احب ال- -م- -رت- -ب- -ة ا أ
ال-م-ج-م-وع-ة ال-ث-ان-ي-ة م-ع ال-مصس-ن-ف
لولى.
ثانيا في المجموعة ا أ
لفريقية 2015
للعاب ا إ
وسستقام ا أ
م - -ن  4إال - -ى  23سس-ب-ت-م-بر المقبل
برازافيل.

عمار حميسسي

رحيل كاباي وتياغو موتا يفتح الأبواب
اأمامه

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

ينشصط الفريقان الثاني والثالث دورة التأاهل اأ’ولمبية
التي تضصم  12منتخبا من كافة القارات.
قائمة الحكام المعينين:
ميقال بيراز (إاسصبانيا)  -جوزاف بيسصانغ (فرنسصا) -
كارلوسض خولي ووفرناندو باشصيكو
(أانغو’)  -كوم نيجل وأارنو (الكامرون)  -مارتين وباولو
(الرأاسض اأ’خضصر)  -نقيسصان
ماتوران (كوت ديفوار)  -سصامح إاسصتافانوسض (مصصر) -
مايقا يوسصوف (مالي) -
سصفيان سصي يوسصف (الجزائر)  -عبدالله الشصليف وأابا
قيل سصمير (المغرب)  -كوهيموا أابرو وشصونق ونفطال
(الموزمبيق)  -لسصلي شصيروبان (موريسض) وأاوبياجور
وكنغسصÓي (نيجيريا).

ليسستر سسيتي:

هي ـ ـ ـدينك مرشش ـ ـ ـح
لتـ ـ ـ ـدريب الف ـ ـ ـريق
دخ-ل ال-ه-ول-ن-دي جوسس هيدينك
ضسمن قائمة المدربين التي أاعدها
ليسستر سسيتي للتعاقد مع أاحدهم
لمور الفنية
من أاجل تولي زمام ا أ
ل- -ل- -ف- -ري- -ق ال -ن -اشس -ط ف -ي ب -ط -ول -ة
لنجليزية لكرة
لولى ا إ
الدرجة ا أ
القدم في الموسسم المقبل ،بحسسب
م -ا ن -ق -ل -ت -ه صس -ح -ي -ف -ة دي -ل-ي م-ي-ل
البريطانية.
ورح- -ل ه- -ي- -دي -نك ع -ن ت -دريب
المنتخب الهولندي بعد أان قضسى
معه  10أاشسهر سسجل خÓلها نتائج
Óم -ال ،م -ا دف -ع ات -ح -اد
م -خ -ي -ب -ة ل  -آ
لقالته.
اللعبة المحلي إ
وسس- -ب- -ق ل- -ه -ي -دي -نك ال -ع -م -ل ف -ي
لنجليزية عندما أاشسرف
البطولة ا إ
ع-ل-ى ت-دريب تشس-لسس-ي ل-م-دة سس-تة
أاشس- - -ه - -ر ف - -ي م - -وسس - -م 2009-2008
وت-م-ك-ن م-ن ال-وصس-ول ب-الفريق إالى
نصسف نهائي رابطة أابطال أاوروبا
وخ -رج ع -ل -ى ي -د ب -رشس -ل-ون-ة .ك-م-ا
حصس- -د م- -ع -ه ل -قب ك -أاسس الت -ح -اد
لنجليزي .ويأامل ليسستر سسيتي،
ا إ
ال -ذي يضس -م ف -ي صس -ف-وف-ه ال-دول-ي
الجزائري رياضس محرز ،التنافسس
ع-ل-ى ال-م-راك-ز المؤوهلة للبطولت
لوربية في الموسسم القادم عبر
ا أ
ال-ت-ع-اق-د م-ع م-درب خ-ب-ي-ر ي-م-كنه
لنجاز تاريخي.
قيادة الفريق إ

العدد

16764
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بعدما حقق اأحسسن نتيجة عالمية لهذه السسنة في 1000م

توفيق مخلوفي يسشعى للتأاكيد اليوم في تجمع باريسس
يسسعى البطل الأولمبي توفيق مخلوفي عشسية ،اليوم ،اإلى تاأكيد عودته القوية
اإلى الواجهة خÓل تجمع باريسس لألعاب القوى ،حيث سسيشسارك في سسباق 1500م
اأين تتجه كل الأنظار اإليه ،باعتباره حقق ،الأربعاء الماضسي ،رقما كبيرا
بتسسجيله لأحسسن نتيجة عالمية لهذه السسنة في سسباق  1000م بتجمع نانسسي
بفرنسسا ،اأين غطى المسسافة في ظرف 2د13 ،ث و08ج ،محطما الرقم القياسسي
الجزائري الذي كان بحوزة البطل الأولمبي والعالمي السسابق نورالدين مرسسلي
بـ2د13 ،ث و73ج منذ  2جويلية .1993

حامد حمور
ع -اد م -خ -ل -وف -ي ه -ذا ال -م-وسص-م
بصص- -ف -ة ت -دري -ج -ي -ة اأي -ن صص -ع -د
مسص- - -ت- - -وى اآدائ- - -ه م- - -ن خÓ- - -ل
ال -ت -ج -م -ع -ات ال -ت -ي خ -اضص -ه -ا..
وي -حضص-ر بشص-ك-ل ج-ي-د ل-ل-وصص-ول
اإل-ى ب-ط-ول-ة ال-ع-ال-م ال-م-ق-رر في
شصهر اأوت القادم بالصصين.
وب-حسصب ا’خ-تصص-اصص-ي-ي-ن ،ف-اإن
البطل ا’أولمبي سصوف يشصارك
اليوم بكل اإمكاناته لتحقيق رقم
ت- - -حت 3د30 ،ث ف - -ي سص- -ب- -اق
1500م ،على اأن يحضصر كذلك
لخوضض نفسض السصباق في تجمع
موناكو المقرر يوم  17جويلية
الجاري ،وفي حالة نجاحه في
التجمعين سصوف يكون من ضصمن
ال-م-رشص-ح-ي-ن ال-رئ-يسص-ي-ين للتويج
في بطولة العالم القادمة.
يÓ- -ح- -ظ م- -ن خÓ- -ل السص -ب -اق،

الذي شصارك فيه بمدينة نانسصي،
اأنه يتمتع بلياقة معتبرة واأجرى
السص- -ب- -اق «بسص- -ه- -ول- -ة نسص- -ب -ي -ة»،
ب -ال -ن -ظ-ر ل-ل-ف-ارق ال-ك-ب-ي-ر ال-ذي
ح -ازه ع -ل -ى م-ن-افسص-ي-ه .وال-رق-م
ال -ذي سص-ج-ل-ه ل-خ-ي-ر دل-ي-ل ع-ل-ى
ذلك ،اأي -ن غ -ط -ى ال-مسص-اف-ة ف-ي
وقت يعتبر الخامسض في تاريخ
هذه المسصافة.

كل ا’أنظار اإذاً سصتكون مشصدودة
ن- -ح- -و ت- -ج- -م- -ع ب- -اريسض ل- -روؤي -ة
م -خ -ل -وف -ي ،عشص -ي -ة ال -ي -وم ،ف-ي
مسصافة كان قد توج بها باللقب
ا’أول-م-ب-ي ويسص-ت-ع-د لحصصد لقب
ع- -ال- -م- -ي ف- -ي ه- -ذه ال- -مسص -اف -ة
ب -ال -ذات خ Ó-ل ب -ط -ول -ة ال-ع-ال-م
ال -م-ق-ررة م-ن  22اإل -ى  30اأوت
القادم بالصصين.

تحويÓت:

أارسشنال يعرضس  12مليون أاورو لضشم غو’م
قدمت اإدارة اأرسصنال اللندني
ع ر ض ص ا بق ي م ة  1 2م ل ي و ن ي و ر و
م- -ن اأج- -ل اإق- -ن- -اع اإدارة ن- -ادى
ناب و ل ي ا’ ي ط ا ل ي ل ك ر ة ال ق د م ،
ب - -ب - -ي - -ع ال - -م - -داف - -ع ال- -دول- -ي
ال - -ج - -زائ - -ري ف - -وزي غ- -و’م،
ب ح س ص ب م ا ذ ك ر ت ه ش ص بك ة « م ي د يا
س ص ا ت ».
وك -انت اأن -ب -اء اأف -ادت ب -وج -ود
اه-ت-م-ام م-ن ال-م-درب ال-جديد
ل- -ري- -ال م- -دري- -د ا’إسص- -ب- -ان- -ي،
راف-ي-ي-ل ب-ي-ن-ي-تز ،بضصم الÓعب
السص- - -اب- - -ق لسص- - -انت اإي- - -ت - -ي - -ان
الفرنسصي.
وق- -دم ف -وزي غ -و’م مسص -ت -وى

م م ي ز ا ف ي ا ل م و س ص م ال ما ض ص ي م ع
نابولي ا’إيطالي ،حيث شصارك

في  39مباراة اأهدى خÓلها
خ م س ض ت م ر ير ا ت ح ا س ص م ة .

اللجنة الفيدرالية للتحكيم:

برمجة العديد من الملتقيات وا’ختبارات للحكام

ب-رم-جت ال-ل-ج-ن-ة ال-ف-ي-درال-ية للتحكيم التابعة
لÓتحادية الجزائرية لكرة القدم ،سصلسصلة من
الملتقيات وا’ختبارات البدنية للحكام تح ّسصبا
لموسصم  ،2016 - 2015بحسصب ما أاعلنت عنه،
الخميسض الماضصي ،الرابطة المحترفة لكرة
القدم .ويشصرع الحكام والحكام المسصاعدون
في هاته السصلسصلة التكوينية بين فاتح و 5أاوت
مع إاجراء اختبارات بدنية في آاخر يوم من
ال-ت-ربصض .ك-م-ا ب-رم-جت ال-ل-ج-نة الفيدرالية
للتحكيم دروسصا نموذجية «فيفا» ،موجهة إالى

 30ح-ك-م-ا ب-ين  6و 10أاغسص -طسض م-ع إاج-راء
اختبارات بدنية يوم  8أاغسصطسض.
الهيئة المكلفة بالحكام برمجت أايضصا تربصصا
لحكام ما بين الجهات لوهران وسصعيدة بين
 24و 27أاغسصطسض .أاما تربصض مناطق الجزائر
والبليدة فهو مقرر بين  28و 31أاغسصطسض.
أاما خÓل سصبتمبر سصيكون هناك تربصصان في
ال -ب-رن-ام-ج ،اأ’ول ي-خصض راب-ط-ت-ي قسص-ن-ط-ي-ن-ة
وعنابة بين  1و 4سصبتمبر والثاني مخصصصض
لرابطتي باتنة وورقلة  5و 8سصبتمبر.

اتحاد البليدة:

بن ششادلي يدافع عن خياراته

أاشصاد المدرب الجديد ’تحاد البليدة ،جمال بن
شص -ادل -ي ب -الÓ-ع-ب-ي-ن اأ’رب-ع-ة ال-ذي-ن اسص-ت-ق-دم-ه-م م-ن
م -ول -ودي -ة وه -ران ،واع-دا ب-أان ي-ك-ون-وا إاضص-اف-ة ج-ي-دة
للصصاعد الجديد إالى الرابطة اأ’ولى ،بعدما أاثارت
عملية انتقالهم انتقادات كثيرة في محيط تشصكيلة
مدينة الورود.
وكان بن شصادلي ،الذي درب جمعية وهران الموسصم
الماضصي ،ومولودية وهران في الموسصم الذي سصبقه،
وراء اسصتقدام فكيح وجعدان وهشصام شصريف وحريات
إالى إاتحاد البليدة.
وصصرح بن شصادلي في ندوة صصحفية« ،بالنسصبة لفكيح
وجعدان ،فهما يعتبران من آامال كرة القدم الجزائرية
وضصمهما يعتبر اسصتثمارا جيدا للنادي .أاعرفهما جيدا
أ’نني
دربتهما في الموسصم ما قبل الماضصي .صصحيح أانهما
لم يلعبا كثيرا في الموسصم المنقضصي ،إا’ أان ذلك كان
نتيجة خيار المدرب الذي لم يكن يسصتجيب ’عتبارات
فنية».
وأاضصاف« ،فكيح هداف يملك مسصتقب Óواعدا ،في
حين يبرز جعدان بقدرته على اللعب في أاكثر من
مركز ،حيث يمكنه اللعب كظهير أايمن ،أاو كمدافع حر
أاو كمسصترجع في وسصط الميدان».
وب -خصص -وصض هشص -ام شص -ري -ف وح -ري-ات ،ذك-ر ال-ت-ق-ن-ي
الوهراني أان اأ’مر يتعلق بإاطارين في فريق مولودية
وه -ران «سص-ي-أات-ي-ان ب-ال-ك-ث-ي-ر أ’صص-ح-اب ال-زي اأ’ب-يضض
واأ’خضصر».
ولدى حديثه عن المسصتقدمين اآ’خرين خÓل موسصم
ا’ن-ت-ق-ا’ت الصص-ي-ف-ي-ة ال-ح-ال-ي ،ي-ت-ع-ل-ق اأ’مر بكل من
العيفاوي (اتحاد الجزائر سصابقا) ومسصفار (شصباب برج
بوعريريج
سصابقا) ،أاثنى المدرب كثيرا عليهما.

وأاوضصح بن شصادلي« ،العيفاوي ’ يحتاج الى تعريف.
إانه ’عب دولي سصابق يملك تجربة سصتكون من دون
شصك مفيدة لنا .أاما مسصفار الذي لعب في التشصكيلة
الوطنية اأ’ولمبية فقد سصمعت عنه الكثير من اأ’مور
اإ’يجابية».
في ذات السصياق ،أاخبر المتحدث نفسصه ،باحتمال
اسصتقدام ’عب وسصط ميدان شصباب بلوزداد عميري،
الذي تحدث مطو’ عن مزاياه.
من جهة أاخرى ،قال خليفة كمال مواسصة ،بأانه «غير
متحمسض» لفكرة إاجراء التربصض التحضصيري للموسصم
المقبل في تونسض ،مثلما قررته إادارة النادي ،مفضصÓ
بالمقابل مدينة عين تيموشصنت إ’عداد تشصكيلته.

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

‹hO

إلسشبت  04جويلية  2015م
إلموإفق لـ  17رمضشان 1436هـ

اسصÎاتيجية جديدة للحرب على اإ’رهاب بدأات ‘ سصيناء

تتسشم با◊سشم
والششراسشــــــــــــة

عرضشت إلقوإت إŸسشلحة إŸصشرية تقريرإ
مصش -ورإ ،أإوضش -حت ف -ي -ه ت -ف -اصش -ي َ-ل إل -ه -ج -وِم
إإ’ره -اب -ي إل -ذي ” ع -ل -ى ع -دد م -ن إأ’ك-م-ن-ة
إأ’منية ‘ ششمال سشيناء إ’ربعاء ،وأإودى بحياِة
عدٍد من جـنـود إ÷يشس إŸصشري.
إسشÎإتيجية جديدة للحرب ‘ سشيناء بدأإت
ت -ف -رضس ن -فسش -ه -ا ع -ل -ى أإرضس إŸع-رك-ة ل-ت-ب-دأإ
م- -رح- -ل- -ة ج -دي -دة أإك Ìحسش -م -ا وشش -رإسش -ة ‘
إŸوإجهات ب Úإ÷يشس إŸصشري وإلتنظيمات
إŸت -ط -رف -ة ،إل -ت -ي ت -ت -خ-ذ م-ن شش-ب-ه إ÷زي-رة
إŸصشرية مقرإ لها.
وت- -تÓ- -ءم ه- -ذه إŸرح- -ل -ة إ’ن -ت -ق -ال -ي -ة ‘
إل-ع-م-ل-ي-ات إل-عسش-ك-ري-ة وإŸوج-ة إ÷دي-دة م-ن
إإ’رهاب إلتي بدأإت تضشرب بقوة أإمن إلبÓد
وتسشتهدف إسشتقرإرها ،وإلتي ظهرت جليا ‘
ه -ج -وم إأ’رب -ع -اء إل-دإم-ي إل-ذي رإح ضش-ح-ي-ت-ه
عددإ من رجال إ÷يشس إŸصشري.
وأإكد إلناجون من هذإ إلهجوم إإ’رهابي،
أإن إ’ره -اب-ي Úك-ان-وإ يشش-ن-ون ه-ج-وم-ه-م ع-ل-ى
ق - -وإت إأ’م- -ن ب- -أاع- -دإد ك- -بÒة ،إأ’م- -ر إل- -ذي
سشاعدهم على إصشابة عدد من عناصشر إ÷يشس
إل- -ذي- -ن إسش- -ت- -م- -ات- -وإ ب- -دوره- -م ‘ م -وإج -ه -ة
مهاجميهم إلدموي.Ú
وإسشتهدف إ’رهابيون ،بحسشب ما أإوضشح
ب -ي-ان إل-ق-وإت إŸسش-ل-ح-ة ،ع-ددإ م-ن إل-ك-م-ائ-ن
إأ’منية ‘ وقت متزإمن وبسشيارإت ﬁملة
باإ’رهابي Úوباأ’سشلحة وإŸتفجرإت ،إ’ أإن
تصشدي عناصشر إ÷يشس لهم دفعهم إ ¤تفجÒ
سشيارإت مفخخة كانوإ يسشتقلونها حتى قبل
دخول إلكم Úإأ’مني.
إل- - -ه- - -ج - -وم إإ’ره - -اب - -ي Á ⁄ن - -ع إ÷ن - -ود
إŸصش -ري Úم -ن إل -تصش-دي ل-ل-دم-وي Úوﬁاول-ة
منعهم من –قيق أإهدإفهم ،وهو إنتصشار دفع
ج-ن-ود ح-ي-ات-ه-م ل-ت-ح-ق-ي-ق-ه م-ا تسشبب ‘ مقتل
ع -دد ك -ب Òم -ن إل -ع -ن -اصش -ر إإ’ره -اب -ي-ة وف-رإر
إلبعضس إآ’خر.
ودف- -ع تصش -دي ع -ن -اصش -ر إ÷يشس إŸصش -ري
لÓرهابي ،ÚلÓسشتغاثة وطلب إŸدد وإلعون
من ششركائهم ،وهي إسشتغاثة “كن إ÷يشس من
إلتقاطها ع ÈإخÎإق أإجهزة إ’تصشال إÿاصشة
بتلك إ÷ماعات.
هذإ ،و“كنت أإجهزة إأ’من بالقليوبية ‘

التحقيقـــــــات تكششـــف
معطيــــــات خطــــــÒة

قال إلناطق إلرسشمي باسشم إلنيابة إلعمومية
‘ تونسس ،سشفيان إلسشليطي ،إÿميسس ،خÓل
لقاء إعÓمي «إن إأ’بحاث إلقضشائية إŸتعلقة
ب-ال-ع-م-ل-ي-ة إإ’ره-اب-ي-ة ،إلتي إسشتهدفت إ÷معة
إŸاضشي منتجع سشوسشة إلسشياحي ،وأإسشفر عنها
سشقوط  39قتي Óمن إلسشياح ،تتطور بششكل
كب Òوأإن إŸلف يتضشمن معطيات خطÒة».
وأإضش -اف إلسش -ل -ي -ط -ي أإن -ه ’ Áك -ن ق -ان-ونً-ا
إل -كشش -ف ع -ن إŸع -ط -ي -ات إŸت-وف-رة إ’ ب-إاذن
قضشائي .وششدد على أإن إلعثور على هاتف
إإ’رهابي سشاهم بششكل إيجابي ‘ تقدم سشÒ
إأ’بحاث.
م -ن ج -ه -ة أإخ -رى ،أإك-د إل-وزي-ر ل-دى رئ-يسس
إ◊ك -وم -ة إŸك -ل -ف ب -ال -ع Ó-ق -ة م -ع إل -ه-ي-ئ-ات
إلدسشتورية وإÛتمع إŸد Êكمال إ÷ندوبي،
«وجود ﬁقق Úبريطاني ‘ Úتونسس للتحقيق
‘ هجوم سشوسشة إإ’رهابي».
وأإششار إ÷ندوبي إ ¤توإجد ﬁ 10ققÚ
بريطاني Úللتحقيق ‘ هذه إلعملية إإ’رهابية،
مششÒإ إ« ¤أإن ذلك ’ يعّد م ّسشا من سشيادة
تونسس» ،مضشيفا بأانه «يدخل ‘ إطار إلتعاون
إلقضشائي إŸعمول به دوليًا».
وŒدر إإ’ششارة ،إ ¤أإن  30سشائحا بريطانيا
كانوإ قد لقوإ حتفهم ‘ إلعملية إإ’رهابية
إل- -ت- -ي إسش- -ت- -ه- -دفت ن -زل إأ’مÈي -ال بسش -وسش -ة
إلتونسشية.

مصشر ،بالتنسشيق مع جهاز إأ’من إلوطني ،من
ضشبط خلية إرهابية مكونة من  7أإفرإد ينتمون
÷ماعة إإ’خوإن ،بينهم ششاب سشوري ينتمي
÷بهة إلنصشرة.
وكشش -فت إل -ت -ح -ري -ات أإن إŸت -ه -م Úك -ان -وإ
ي-خ-ط-ط-ون ل-نشش-ر إل-ع-ن-ف وإل-ف-وضش-ى وإلتعدي
على بعضس إأ’ماكن إ◊يوية ،وإسشتهدإف أإبرإج
إل -ك -ه -رب -اء ب -ه-دف زع-زع-ة إسش-ت-ق-رإر إل-بÓ-د،
وضشبط بحوزتهم ششارإت رإبعة ،ومنششورإت
–رضس على إلعنف ،وأإحيل إŸتهمون للنيابة
إلتي تولت إلتحقيق.
كما أإسشفرت نتائج إ÷هود إأ’منية ،حسشب
ب -ي -ان وزإرة إل -دإخ -ل -ي -ة إŸصش-ري-ة م-ن ضش-ب-ط
عناصشر ينتمون إ ¤إللجان إلنوعية ÷ماعة
إإ’خ-وإن Ãح-اف-ظ-ات إل-ق-ليوبية وإإ’سشكندرية
وإلششرقية وإلغربية وأإسشيوط وأإسشوإن.
و“كنت إأ’جهزة إأ’منية من خÓل تنفيذ

ح - -م Ó- -ت م- -ك- -ث- -ف- -ة ع- -ل- -ى مسش- -ت- -وى ب- -عضس
إÙاف- -ظ- -ات م -ن ضش -ب -ط  15م-ن إل-ع-ن-اصشر
إ’رهابية إŸطلوب ضشبطهم على ذمة قضشايا.
وق - -د ق- -ت- -لت ق- -وإت إأ’م- -ن إŸصش- -ري- -ة 70

ششخصشا من إلعناصشر «إلتكفÒية» جنوب إلششيخ
زويد ورفح ،وذلك أإثناء ﬁاولتهم إلهرب من
قوإت إأ’من إÿميسس.

تعت Èأاول امرأاة –صشل على هذا اŸنصشب

الدبلوماسصية جنيبا ديارا أامينا عاما Ÿفوضصية ا’–اد اإ’فريقي
أأم Úبلعمري
تسش -ل -مت ج -ن -ي -ب -ا دي -ارا (ج -م -ه -وري -ة م -ا‹) رسش -م -ي -ا م-نصشب أام Úع-ام م-ف-وضش-ي-ة ال–اد
لف -ري -ق -ي ،ل -ت -ك -ون ب -ه -ذا أاول إام -رأاة تشش -غ -ل ه -ذا اŸنصشب م -ن -ذ ت -أاسش -يسس ه -ذه اŸن -ظ -م -ة
ا إ
لفريقية.
ا إ
لم Úالعام
هذا ،وجرت مراسشم التسشليم ب Úالسشف Òالسشابق البوراندي جان مفاسشو ،Êا أ
لف-ري-قي
لم-ان-ة ال-ع-ام-ة Ãق-ر ال–اد ا إ
اŸن-ت-ه-ي-ة ولي-ت-ه وال-واف-دة ا÷دي-دة ع-ل-ى رأاسس ا أ
لفريقي
بأاديسس أابيبا يوم  30جوان  ،2015وهذا حسشب ما ورد ‘ اŸوقع الرسشمي ل–Óاد ا إ
على النÎنيت.

الداخلي ـ ـة التونسصي ـ ـة تنشصـ ـر صص ـ ـورة Ÿت ـ ـورط ‘ هجـ ـوم سصوسصـ ـة
وك-انت إلسش-ل-ط-ات إلÈي-ط-ان-ي-ة إع-تÈت م-ا
حصشل ‘ سشوسشة Ãثابة كارثة كÈي تضشاهي
إل -ع -م-ل-ي-ة إ’ره-اب-ي-ة إل-ت-ي ضش-ربت ل-ن-دن سش-ن-ة
 ،2005ك - - - - - -م- - - - - -ا أإشش- - - - - -ارت أإيضش- - - - - -ا إ ¤أإن
إ◊ك-وم-ةإلÈي-ط-ان-ي-ة ك-لفت ﬁ 600ق -ق م-ن
سشكتلنديار Ãباششرة إلتحقيق ‘ إ◊ادثة.
هذإ ،و‘ إطار إلتحقيقات ،نششرت وزإرة
إلدإخلية إلتونسشية صشورة أ’حد إŸتورط‘ Ú
عملية سشوسشة.
وجاء ‘ بÓغ إلدإخلية  ‘« :إطار تعاون
إŸوإط- -ن Úم- -ع إل- -وح- -دإت إأ’م- -ن- -ي -ة ب -وزإرة
إلدإخلية وتوقيا من إأ’عمال إإ’رهابية تطلب
وزإرة إلدإخلية إلتفتيشس إلسشريع وإأ’كيد على
إإ’ره- -اب- -ي إÿط« Òشش -مسس إل -دي -ن سش -ن -دي»
صشاحب إلصشورة إŸرفقة ،توّرط ‘ إلعملية
إإ’ره -اب -ي -ة بسش -وسش -ة ،إضش -اف -ة إ ¤ت -ورط-ه ‘
إل -ع -م -ل -ي -ة إإ’ره -اب -ي-ة إل-ت-ي جّ-دت ب-اŸت-ح-ف
إلوطني بباردو ،عند مششاهدته أإو إ◊صشول
على أإي معلومات تتعلق Ãكان توإجده أإو
–ّركاته إعÓم إلوحدإت إأ’منية».
ومن ناحية ثانية ،زإرت وسشائل إعÓمية
بيت إ’رهابي منفذ هجوم سشوسشة سشيف إلدين
إلرزقي إلذي ولد عام  ،1992وكتبت أإنه ينتمي
لعائلة تقيم ‘ ‘ بيت صشغ ‘ Òمدينة قعفور
إلوإقعة ششمال غرب تونسس.
وقد زإرت إلصشحافة هذإ إلبيت ،وإلتقت

وإلديه ‘ ﬁاولة لفهم إأ’سشباب إلتي أإدت إ¤
–ول إلرزقي إلذي ششهد له تفوقه إلعلمي إ¤
إإ’رهاب.
وŒل- -ى أإن وإل- -د إŸت- -ه- -م ،ع- -ب- -د إ◊ك -ي -م
إلرزقي ،إلذي –دث عن إبنه وأإخÓقه وحب
إأ’صشدقاء له ،وكيف أإنه  ⁄يتغيب أإبدإً عن
إل -درإسش -ة ⁄ ،يسش -ت-وعب ب-ع-د م-ا حصش-ل ’ب-ن-ه
ونفى ذهابه إ ¤ليبيا ،وقال إنه ليلة إلوإقعة
كان متوإجدإً مع إلعائلة ،وأإكد أإن سشيف إلدين
خدع وغرر به’ ،فتًا إ ¤أإنه ‘ صشورة إرتكابه
للعملية بدإ أإنه –ت تأاث Òإıدر.
أإما وإلدة سشيف إلدين ،رإضشية إŸناعي فلم
تكف عن إلبكاء ،وطالبت إ◊كومة إلتونسشية
بتسشليم جثة إبنها.
اعتذار لرجل اعتقل خطأا
قالت إ◊كومة إلتونسشية ،أإمسس ،إنها منحت
رج Óوظيفة وإعتذرت له بششكل رسشمي بعد
أإن تعرضس لÓعتقال وإ’هانة إثر إ’ششتباه ‘
عÓقته بهجوم سشوسشة.
وب -ع -د سش -اع-ات ق-ل-ي-ل-ة م-ن إل-ه-ج-وم ،شش-نت
ق -وإت إ’م -ن ح-م-ل-ة وإسش-ع-ة وط-وقت م-دإخ-ل
مدينة سشوسشة لتعتقل ششابا إششتبهت ‘ أإنه
ششارك ‘ إلهجوم.
وأإث- -ن- -اء إق -ت -ي -اد ق -وإت إأ’م -ن ل -ه Œم -ه -ر

أاول جمعـ ـ ـة توح ـ ـ ـّد السصنـ ـ ـة والشصيع ـ ـ ـة ‘ الك ـ ـ ـويت

وكان تنظيم «دإعشس» إ’رهابي تعهد بششن
مزيد من إلهجمات ‘ ،ح Úأإكدت إلسشلطات
إأ’م- -ن -ي -ة ‘ ه -ذإ إل -ب -ل -د إسش -ت -ع -دإده -ا ل -ك -ل
إ’حتما’ت بعد أإن أإلقت إلقبضس على عدد
من إŸتهم Úبالتورط ‘ إلعملية إلتي خلفت
 27قتي ً
 ،Óوأإك Ìمن  200جريح.
وك -ان وزرإء دإخ -ل -ي -ة دول ›لسس إل-ت-ع-اون
إÿل -ي -ج -ي ،ع -ق -دوإ إج -ت -م -اع ً-ا ‘ إل -ك -ويت،
إÿميسس ،عÈوإ خÓله عن إعتزإزهم «بالروح
إلوطنية إلعالية إلتي أإظهرها ششعب إلكويت
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هدفه ضشرب اتفاق السشلم واŸصشا◊ة ‘ ما‹

مقتل سصتة من أافراد
«مينوسصما» ‘ هجوم إارهابي
أأم Úبلعمري

لرهاب
دول اÿليج تؤوكد التنسشيق Ÿواجهة ا إ

ششهدت الكويت ،أامسس ،أاول صشÓة
جمعة ‘ جامع الدولة الكب Òموحدة
جمعت السشنة والششيعة ،بعد العملية
النتحارية التي نفذت ،ا÷معة
لمام الصشادق ‘
اŸاضشية ‘ ،مسشجد ا إ
العاصشمة الكويتية.

إلعدد
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بتكاتفه وتضشامنه و“سشكه بوحدته إلوطنية،
حيث وجه رسشالة بالغة إلد’لة إ ¤إ÷هات
إلتي تسشعى إ ¤إششعال نار إلفتنة إلطائفية
و“زي -ق إل -نسش -ي -ج إ’ج -ت -م -اع-ي ب-أان ن-وإي-اه-ا
إلشش-ري-رة وخ-ط-ط-ه-ا إإ’ج-رإم-ي-ة ل-ن ت-ل-ق-ى إ’
إلفششل إلذريع».
كما أإكد إلوزرإء أإهمية إلتنسشيق وإلتعاون ‘
إإ’ج -رإءإت إل -رإم-ي-ة ل-ل-تصش-دي آ’ف-ة إإ’ره-اب
إلتي تسشتهدف قيم إلدين إإ’سشÓمي ،وأإمن
وإسشتقرإر دول إÛلسس.
وشش -ددوإ ،خÓ-ل إج-ت-م-اع إسش-ت-ث-ن-ائ-ي ع-ق-د
Ãطار إلكويت ،على أإن إأ’عمال «إإ’رهابية»
إلتي إسشتهدفت إلسشعودية وإلبحرين وإلكويت
وموكب إغاثة إمارإتيا ‘ إلصشومال وإأ’برياء
‘ دور إلعبادة ،ترمي إ ¤زرع إلفتنة إلطائفية
ب Úأإبناء إلوطن إلوإحد.
وأإشش -اد إل -وزرإء ‘ ،ب -ي-ان ،ب-ال-ع-م-ل إأ’م-ن-ي

إ÷ماعي بدول إÛلسس ،مؤوكدين أإن «دول
إÛلسس سش -ت -ب -ق -ى عصش -ي -ة ع -ل -ى إإ’ره-اب-يÚ
إÛرم Úإل - -ذي - -ن Œردوإ م- -ن ك- -ل إل- -ق- -ي- -م
وإŸبادئ إإ’سشÓمية وإتخذوإ إلعنف وإلقتل
وسش -فك إل -دم -اء سش -ب -ي  Ó-ل -ت-ح-ق-ي-ق أإه-دإف-ه-م
إلدنيئة».
وأإك -دوإ ع -ل -ى دور ع -ل -م -اء إل-دي-ن ووسش-ائ-ل
ÓسشÓم
إإ’عÓم ‘ إيضشاح إلصشورة إ◊قيقية ل إ
إلوسشطي إŸعتدل إلبعيد عن إلغلو وإلتطرف
وإل -ع -ن-ف› ،ددي-ن إل-دع-وة ل-لشش-ب-اب إŸسش-ل-م
«ب- -ال- -ي- -ق -ظ -ة وع -دم إ’نسش -ي -اق ورإء إأ’ف -ك -ار
إل -ه-دإم-ة وم-ن ي-روج ل-ه-ا ،وت-غ-ل-يب إŸصش-ل-ح-ة
إلوطنية» .وج -اء إ’ج -ت -م-اع ب-ع-د ت-ف-جÒإت
إسش- -ت- -ه- -دفت ث Ó-ث -ة مسش -اج -د ‘ إلسش -ع -ودي -ة
وإلكويت ،آإخرها إلتفج ‘ Òمسشجد إإ’مام
إلصشادق Ãنطقة إلصشوإبر بالعاصشمة إلكويتية
يوم إ÷معة إŸاضشي وإلذي خلف  27قتي.Ó

عششرإت إلتونسشي Úووجهوإ للمعتقل إلركÓت
وإلششتائم .وإنتششرت صشور إلرجل إلذي يدعى
منذر رزق وإلششرطة تقتاده ‘ أإغلب وسشائل
إ’عÓم إلدولية على أإنه مششارك ‘ إلهجوم.
وبعد إطÓق سشرإحه ‘ نفسس إليوم إثر
إلتأاكد من أإن ’ عÓقة له بالهجوم وأإنه كان
Áر من إلطريق بالصشدفة خرج إلرجل لوسشائل
إ’عÓم ليقول إنه يششعر باإ’هانة Ÿا تعرضس
له من أإبناء ششعبه.
و ⁄يتأاخر رد إ◊كومة إلتي وجهت له دعوة
للقاء وزير إلششباب وإلرياضشة إلذي إعتذر له
وأإمر بانتدإبه كمتعاقد Ãركز أإلعاب إلقوى
بسشيدي بوزيد ،مسشقط رأإسشه ،وذلك بطلب من
إŸعني باأ’مر هربا من إلصشورة إلقا“ة إلتي
رسش -خت ‘ ذه -ن -ه ول -ت-ج-اوز ح-ال-ت-ه إل-ن-فسش-ي-ة
إلصشعبة».

تعمل إ÷ماعات إإ’رهابية ومن يقف ورإءها على
إجهاضس إتفاق إلسشلم وإŸصشا◊ة ‘ ما‹ ،إلذي ”
إلتوقيع عليه نهائيا ششهر جوإن إŸاضشي بالعاصشمة
إŸالية Ãاكو ،بكل إلوسشائل وإلطرق وذلك من
خÓل هجمات دموية تسشتهدف كلّ من سشاهم ‘
إنضشاج هذإ إŸسشار إلسشلمي أإو ‘ متابعة وضشمان
تطبيق بنوده على إأ’رضس وذلك على غرإر بعثة
«مينوسشما» إلتي قتل خمسشة من أإفرإدها ،إÿميسس،
‘ هجوم إرهابي تبنّاه تنظيم إلقاعدة ‘ إŸغرب
إإ’سشÓمي.
هذإ وقد قضشى إ÷نود إÿمسشة إلتابعون لقوة
حفظ إلسشÓم إأ’‡ية ‘ ما‹ ‘ هذإ إلهجوم
إإ’رهابي بعد وقوعهم ‘ كم Úعلى إلطريق
إلرإبط ب Úغوندإ· و“بوكتو .وبحسشب ما أإوردت
وسشائل إعÓم ،فإان إ÷ماعة إإ’رهابية إلتي نفذت
إ’عتدإء ،إسشتغلت عبور قافلة من قوإت حفظ
إلسشÓم من جنسشية بوركينابية كانت تقل جنود
إلبعثة إ ¤مدينة “بوكتو بغرضس إ’سشÎخاء
وإ’سشÎجاع نهاية إأ’سشبوع ،لتباغتهم بهجوم
بالقذإئف وإأ’سشلحة إلثقيلة ما خلف سشتة قتلى و9
جرحى ‘ صشفوف أإفرإد إلبعثة إأ’‡ية كلهم من
جنسشية بوركينابية .كما أإسشفر إلهجوم عن تدمÒ
عدد من إلعربات إلتابعة للبعثة ليصشل عدد أإفرإد
بعثة «مينوسشما» إلذين قضشوإ منذ بدإية مهمتها ‘
ما‹ إ 43 ¤قتي Óو 163جريح.
هذإ ويأاتي هذإ إلهجوم إإ’رهابي بعد أإقل من
أإسشبوع على إصشدإر ›لسس إأ’من إأ’‡ي للÓئحة
 22/27إلقاضشية بتمديد مهمة «مينوسشما» إ ¤غاية
جوإن  2016وذلك Ãصشادقة أإعضشائه باإ’جماع.
كما جاءت هذه إلهجمات وسشط –ذيرإت أإطلقها
إŸبعوث إÿاصس ل–Óاد إإ’فريقي Ÿا‹ ومنطقة
إلسشاحل بيار بويويا من تدهور إلوضشع إأ’مني ‘
ما‹ ،خاصشة بعد إلهجمات إأ’خÒة إلتي إسشتهدفت
مدني ‘ Úماسشينا ونارإ...إلخ.
إŸبعوث إÿاصس ل–Óاد إإ’فريقي ،أإششاد كذلك
بالتوقيع على إتفاق إلسشلم وإŸصشا◊ة ‘ ما‹،
دإعيا جميع إأ’طرإف إ ¤إإ’سشرإع ‘ تطبيق بنوده
على إأ’رضس ‘ .إأ’ثناء ششرعت ÷نة متابعة تنفيذ
إ’تفاق إلتي ترأإسشها إ÷زإئر وأإوكلت أإمانتها إلعامة
إ ¤بعثة «مينوسشما» عملها ،حيث قامت هذه إلهيئة
بتنصشيب بعضس إللجان ،من بينها ÷نة –رير وكتابة
مششروع يتعلق بالقانون إلدإخلي و÷نة ثانية
مهمتها متابعة آإليات تنفيذ إ’تفاق ،وثالثة مهمتها
توف Òإلوسشائل إللوجيسشتية وإإ’مكانات إلÓزمة
لسش Òهذه إلهيئة إلتي يقع على عاتقها مسشؤوولية
كبÒة ‘ إسشتكمال مسشار إلسشلم وإŸصشا◊ة من
خÓل إلسشهر على تنفيذ بنود إ’تفاق وهي مهمة ’
تقل صشعوبة وتعقيدإ عن إŸرإحل إلتي سشبقت
إلتوصشل إ ¤هذإ إإ’‚از إلتاريخي.
إأ’كيد ،أإن إتفاق إلسشلم وإŸصشا◊ة ‘ ما‹ أإزعج
إلكثÒين ،خاصشة أإولئك إلذين يريدون ويعملون لكي
تبقى ما‹ ومنطقة إلسشاحل عموما ‘ حالة
فوضشى مزمنة وبقاء إŸناطق إلرمادية إلتي تفلت
من رقابة إلدول وإ◊كومات إلتي توفر حاضشنة
للجماعات إإ’رهابية إلتي تنفذ ﬂططات ،تتقاطع
فيها مصشالح حكومات تنششط ﬂابرإتها ‘
إŸنطقة مع إ÷ماعات إإ’رهابية وششبكات
إ÷رÁة إŸنظمة لتنفيذ أإهدإف سشياسشية وجيو
إسشÎإتيجية ’ Œني منها إŸنطقة إ’ إلفوضشى
وإلدمار.

ششّنتها جماعة «بوكو حرام «

مصصرع  ‘ 150هجومات اسصتهدفت مسصاجد بنيجÒيا
نفذ إرهابييون من جماعة «بوكو حرإم» ،هجوما على عدة بلدإت ششمال ششرق نيجÒيا ،إسشتهدفت رجا’ وأإطفا’
كانوإ يؤودون إلصشÓة ‘ إŸسشاجد ونسشاء يحضشرن إلطعام ‘ منازلهن فأاوقعوإ عششرإت إلقتلى ،وفق ششهود عيان.
نقل ششهود عيان إÿميسس ،أإن نحو  150ششخصشا قتلوإ ‘ هجمات نفذها مسشلحون من جماعة بوكو حرإم إإ’رهابية
على بلدإت ‘ ششمال ششرق نيجÒيا ،وقد إسشتهدف إلهجوم مصشل ‘ ÚإŸسشاجد بعد إإ’فطار وإلنسشاء ‘ إŸنازل.
وإقتحم عششرإت إŸسشلح 3 Úقرى نائية ‘ و’ية بورنو ،مسشاء إأ’ربعاء ،وقاموإ بذبح إلسشكان وأإضشرموإ إلنÒإن ‘
إŸنازل ،فيما Áكن إعتبارها إلهجمات إأ’عنف من قبل إ÷ماعة إإ’رهابية منذ تو‹ إلرئيسس ﬁمد بخاري إلسشلطة
‘ ماي.
وأإفاد ششاهد ‘ كوكاوإ يدعى بابامي إ◊جي كولو إن «إإ’رهابي Úحاصشروإ أإربعة مسشاجد وفتحوإ إلنار على إŸصشلÚ
ومعظمهم من إلششباب وإأ’و’د» ،وأإوضشح أإن «بعضس إإ’رهابي Úظلوإ إ’حرإق إ÷ثث ‘ ح Úتوجه آإخرون إ ¤إŸنازل
حيث أإطلقوإ إلنار عششوإئيا على إلنسشاء إللوإتي كن يحضشرن إلطعام».
و‘ هجوم آإخر قرب بلدة مونغونو ،قتلت جماعة بوكو حرإم  48ششخصشا وجرحت  11آإخرين كانوإ يؤودون صشÓة
إلعششاء ‘ بلدت› Úاورت Úششمال ششرق نيجÒيا بحسشب ما أإعلن نائب عن هذه إŸنطقة وششهود.
ووصشل إلعديد من إŸسشلح Úعلى درإجات نارية وششاحنات نقل صشغÒة إ ¤إلبلدت.Ú
و“كنت نيجÒيا بعد عملية عسشكرية ششنتها ‘ فيفري Ãسشاعدة بلدإن ›اورة ‘ طليعتها تششاد ،من أإن تسشتعيد
تقريبا كل قرى إلششمال إلششرقي إلتي كانت تسشيطر عليها إ◊ماعة إإ’رهابية  .لكن إ’عتدإءإت  ⁄تتوقف مع ذلك.
وقد قررت نيجÒيا وإلنيجر وتششاد وإلكامÒون وبن ‘ Úجوإن ،أإن تنششئ قوة مششÎكة متعددة إ÷نسشيات قوإمها
 8700رجل ،على أإن تنتششر إبتدإء من  30جويلية لقتال إإ’رهابي .Úوسشتتخذ من ‚امينا مقرإ لها على أإن يقودها
ضشابط نيجÒي مع مسشاعد من إلكامÒون ،طوإل إŸهمة إلتي تسشتمر  12ششهرإ.

قوات تشصادية تع Ìعلى ﬂبأا أاسصلحة

Óسشلحة تابع ◊ركة «بوكوحرإم» إلنيجÒية إإ’رهابية ،يضشم قذإئف وصشوإريخ
إكتششفت إلقوإت إأ’منية ‘ تششاد ﬂبأا ل أ
وذخÒة كÓششينكوف ,دإخل منزل ﬁتل من قبل أإفرإد يششتبه ‘ إنتمائهم ÷ماعة «أإبوبكر ششيكاو» زعيم إ◊ركة
إلدموية.
و” فتح –قيق حول إلهجمات إ’نتحارية إŸتزإمنة إلتي ضشربت إلعاصشمة إلتششادية ‘  15جول إŸاضشي وأإسشفرت
عن مقتل  36ششخصشا ,ومصشرع  3إنتحاري ،Úوإصشابة مئات آإخرين.
يذكر أإن إ÷يشس إلتششادي ،يششارك ‘ عمليات خارج أإرإضشيه ضشد جماعة «بوكو حرإم».
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غول يتفقد قطاع
السسياحة بعÚ
الدفلى

عيسسى يÎأاسس
ندوة حول البعد
اإلنسسا◊ Êروب ا◊ق

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد 16٧6٤

ي - -ق - -وم وزي - -ر ال - -ت - -ه - -ي - -ئ- -ة
ال - -ع - -م- -ران- -ي- -ة والسش- -ي- -اح- -ة
والصش-ن-اع-ة التقليدية عمار
غ - - - - -ول ،ي - - - - -وم الأث - - - - -ن6 Ú
ج- -وي- -ل -ي -ة ا÷اري ،ب -زي -ارة
عمل وتفقد اإ ¤ولية عÚ
الدفلى.

تكرË
اŸتوج Úبجائزة
«مسسابقة أاول
نوفم»1954 È

زيتو ‘ Êتيزي وزو

يقوم وزير اÛاهدين الطيب زيتو ،Êبزيارة عمل وتفقد لولية تيزي وزو،
وذلك يوم الأثن 6 Úجويلية ا÷اري ،حيث سشيقف
خÓ- -ل- -ه- -ا ع- -ل- -ى ه- -ي- -اك- -ل ومشش- -اري- -ع ال- -ق -ط -اع
بالولية.

طلعي يتفقد قطاع النقل
بتلمسسان

يشش-رع وزي-ر ال-ن-ق-ل بوجمعة
ط- - - -ل - - -ع - - -ي ،ي - - -وم الأث - - -ن6 Ú
ج- -وي- -ل- -ي -ة ا÷اري ‘ ،زي -ارة
ع - -م - -ل ل - -ولي- -ة ت- -ل- -مسش- -ان،
ي-ت-ف-ق-د خÓ-ل-ه-ا ج-م-ل-ة من
مششاريع القطاع.

يشش - - - - -رف ،ال - - - - -ي- - - - -وم ،وزي- - - - -ر
اÛاه -دي -ن ال -ط -يب زي -ت -و ،Êع-ل-ى
ت -ك -ر ËاŸت -وج Úب -ج -ائ-زة «مسش-اب-ق-ة اأول
ن-وف-مÃ ،»195٤ Èن -اسش -ب -ة ال-ذك-رى الـ 5٣
ل -ع -ي -د السش-ت-قÓ-ل ،وذلك ع-ل-ى السش-اع-ة
ال - -ع - -اشش - -رة ل - -ي Ó- -ب- -اŸت- -ح- -ف ال- -وط- -ن- -ي
للمجاهد.

فضس- -اء Ÿع- -رضس ال- -ف- -ن -ان -ات
التشسكيليات القسسنطينيات

بن مغسسولة ضسيفة منتدى اÛاهد

يسش- -تضش -ي -ف م -ن -ت -دى اÛاه -د،
ال- -ي- -وم ،سش- -ام -ي -ة ب -ن م -غسش -ول -ة
اŸدي - -رة ال - -ع - -ام - -ة ل - -ل - -ت - -ب- -ادل
السش -ي -اح -ي ل -لشش -ب -اب وت -رق -ي -ة
ال- -تسش- -ل- -ي- -ة ،ال- -ت- -اب -ع -ة ل -وزارة
الشش- - -ب - -اب وال - -ري - -اضش - -ة ،وذلك
ابتداء من السشاعة 10 : 00
صشباحا.

ن-دوة ت-اري-خ-ية باŸتحف
الوطني للمجاهد

الشس -اع -ر ع-اشس-ور ف-ن-ي ضس-ي-ف
فوروم «الشسعب»

ي-ن-ظ-م ،ب-ع-د غ-د ،اŸت-ح-ف
ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ،ن-دوة
ت-اري-خ-ي-ة ب-ع-ن-وان« :اأب-عاد
ومغزى عيد السشتقÓل»،
وذلك ع- - - -ل- - - -ى السش- - - -اع - - -ة
ا◊ادي- -ة عشش- -رة صش -ب -اح -ا،
ح - -يث ي - -وؤط- -ره- -ا اأسش- -ات- -ذة
ج - -ام - -ع - -ي - -ون وشش - -خصش - -ي- -ات
تاريخية و›اهدون.

ينزل الدكتور الششاعر عاششور فني،
ضش-ي-ف-ا ع-ل-ى ف-وروم «الشش-عب» ل-ل-ح-ديث
عن Œربته الششعرية وذلك يوم الأحد
 05جويلية  ٢015على السشاعة ٢٢ : ٣0
ل -يÃ ،Ó-ق-ر ا÷ري-دة شش-ارع الشش-ه-داء.
ال -ل -ق -اء ي -حضش -ره اأسش -ات -ذة وم -ث -ق-ف-ون
والأسش - -رة الع Ó- -م - -ي - -ة ،وسش- -ي- -ك- -ون
متبوعا بنقاشض.

ت -ك -رÁا ل -ل -م -راأة ال -قسش-ن-ط-ي-ن-ي-ة اŸب-دع-ة،
سش -ي -خصشصض فضش -اء ج -دي -د Ÿع -رضض ال -ف -ن-ان-ات
التششكيليات القسشنطينيات (لوحات قسشنطينة)،
بقصشر رياسض البحر  -حصشن  - ٢٣باب الوادي ،وذلك
لغاية  ٣1اأوت  ،٢015نظرا للصشدى الإيجابي الذي لقيه
اŸع -رضض م -ن ق -ب -ل زوار اŸه -رج -ان ،ب -حسشب م-ا ج-اء ‘ ب-ي-ان
Ùافظة اŸهرجان الثقا‘ الوطني لإبداعات اŸراأة اŸنظم
بقصشر الثقافة مفدي زكرياء.

ندوة تكرÁية لعميمور

ت-ن-ظ-م ج-ري-دة ا◊وار ،ال-ي-وم ،ن-دوة
رمضش -ان -ي -ة ت -ك -رÁي-ة ل-ل-دك-ت-ور ﬁي
ال -دي-ن ع-م-ي-م-ور ،ب-حضش-ور ع-دد ك-بÒ
م- - - - -ن السش- - - - -ي - - - -اسش - - - -ي ÚواŸث - - - -ق - - - -فÚ
والدبلوماسشي ،Úوذلك Ãقر ا÷ريدة
ب Íع- - -ك- - -ن - -ون ع - -ل - -ى السش - -اع - -ة الـ 11
صشباحا.

ينششط ا أ
لم Úالعام ◊زب
التحالف الوطني ا÷مهوري
بلقاسشم سشاحلي ،اليوم ،ندوة
وط - -ن - -ي- -ة يسش- -ت- -ع- -رضض م- -ن
خÓ-ل-ه-ا م-وق-ف ا◊زب م-ن
ع-دي-د اŸسش-تجدات ،وهذا
Ãن-اسش-ب-ة الح-ت-ف-الت ب-ع-ي-دي السش-ت-قÓل
والششباب وذلك باŸقر الوطني للحزب
ب-ال-ع-اصش-م-ة ابتداء من السشاعة
 11:00صشباحا.

ذويبي يفتتح ندوة سسياسسية

يشش- -رف ﬁم- -د ذوي -ب -ي ،الأم Úال -ع -ام
◊رك -ة ال-ن-هضش-ة ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى اف-ت-ت-اح
ن-دوة سش-ي-اسش-ي-ة ب-قاعة موقف الصشنوبر
بقسشنطينة ،ابتداء من السشاعة 18 : 00
مسشاء.

دورة علمية حول اإلمام اŸرزوقي

سساحلي ينشسط ندوة
وطنية

ي -ن -ظ -م اŸرك -ز ال -ث -ق-ا‘ الإسشÓ-م-ي ‘ اإط-ار نشش-اط-ات-ه ال-ث-ق-اف-ي-ة
وال-ع-ل-م-ي-ة دورة ع-ل-م-ي-ة ب-ع-ن-وان «شش-رح م-ن-ظ-وم-ة عقيدة العوام
لÓ-إم-ام اŸرزوق-ي» ،وت-ق-دم-ه-ا اآم-ال م-ع-ل-م ،م-رشش-دة دينية باŸركز
الثقا‘ الإسشÓمي ،وذلك يوم الثÓثاء اŸقبل بدءًا من السشاعة
 11 : 00صشباحا.

يشش - - - -رف وزي - - - -ر الشش- - - -وؤون
ال -دي -ن -ي -ة والأوق -اف ﬁم-د
ع-يسش-ى ،ع-ل-ى ن-دوة ع-ل-م-ي-ة
ح- - -ول «ال- - -ب- - -ع- - -د الإنسش - -اÊ
◊ - - - -روب ا◊ - - - -ق» ،وذل - - - -ك
ال- -ي- -وم ،ب- -دءًا م- -ن السش- -اع -ة
 1٤ : 00زوال ب - -دار الإم- -ام،
ح- - -يث سش - -ي - -نشش - -ط ال - -ن - -دوة
›م - -وع - -ة م - -ن الأسش - -ات - -ذة
وال- - - -ب- - - -اح - - -ث Úاıتصش‘ Ú
اŸوضشوع.

اŸلتقى السسنوي
الثا Êللتطوع

تنظم الكششافة الإسشÓمية
ا÷زائرية ،بالتنسشيق مع
رئيسض اÛلسض الششعبي
الولئي ،غدا ،فعاليات
اŸلتقى السشنوي الثاÊ
للتطوع «القائد ددوشض
كر Ëرحمه الله»– ،ت
ششعار« :نحو ›تمع
متطوع» ،اŸندرجة ‘ اإطار
الذكرى الـ 5٣لعيدي
السشتقÓل والششباب،
ابتداء من  10 : 00صشباحا
بولية وهران.

حفل لألوركسسÎا السسمفونية

يشش - - - - - - -رف وزي- - - - - - -ر
ال -ث-ق-اف-ة ع-زال-دي-ن
ميهوبي ،على حفل
لÓأوركسشÎا
السش-م-ف-ون-ي-ة بقصشر
ال - -ث- -ق- -اف- -ة م- -ف- -دي
زك - -ري - -ا ،اح- -ت- -ف- -ال
بالذكرى  5٣لعيدي
السشتقÓل والششباب،
وذلك سشهرة اليوم على السشاعة  ٢٢ : ٣0لي.Ó

م-ت-ح-ف بسسك-رة يكـ ـرم
اŸتفوق ‘ Úرسسومات السستقلل

يكرم اŸتحف ا÷هوي للمجاهد «ﬁمد ششعبا »Êببسشكرة،
ال-ف-ائ-زي-ن ‘ مسش-اب-ق-ة اأفضش-ل رسش-م ي-جسش-د ف-رح-ة السشتقÓل
وهذا احتفال بالذكرى  5٣لعيدي السشتقÓل والششباب.

جائزة ا÷زائر الدولية ◊فظ القرآان الكر Ëوترتيله
اأعلنت وزارة الششوؤون الدينية والأوقاف عن النطÓق الرسشمي،
يوم الأثن 6 Úجويلية لغاية  1٣جويلية ا÷اري ،فعاليات جائزة
ا÷زائ -ر ال -دول -ي -ة ◊ف -ظ ال-ق-راآن ال-ك-ر Ëوت-رت-ي-ل-ه وŒوي-ده ‘
دورت-ها الـ  1٢اب-ت-داء م-ن السش-اع-ة  10 : ٣0ل-ي Ó-ب-فندق الهيلتون،
حيث يششارك ‘ هذه الطبعة حفظة القراآن الكرÁ Ëثلون 66
دول-ة ،ب-الإضش-اف-ة اإ ¤ف-ع-ال-ي-ات اŸسش-اب-ق-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-تشش-ج-ي-عية
لصشغار حفظة القراآن الكر.Ë

الفجر٠٣.٤٣...............:
مواقيت الظهر١٢.٣٤...............:
الصسÓة العصسر١٦.٣٩...............:
المغرب٢٠.١٤..............:
العشسـاء٢١.٥٤................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^ ٠٤ج-وي-ل-ية  :١٩٥٧أاك-دت ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-رير
الوطني باأن ا’سستقÓل التام للجزائر هو
أاسساسش كل اŸفاوضسات.
^  ٠٤ج-وي-ل-ية  :١٩٦١ال-ل-ج-نة الصسينية
’سسيوي تبدي تعاطفها مع
’فريقي ـ ا آ
للتضسامن ا إ
ا◊كومة ا÷زائرية اŸؤوقتة.

الطقسش المنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة
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الجزائر

 20°الجزائر

 35°وهران
 37°وهران
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28°
28°

france prix 1

انسسرسش جار  Êفاسسن انكم كل اسش نالسسبث اغميسش نتمازيغث..ما Êاتافم
ÿبار نتمورثنا اسش ووالن يÓن نسسنيهن اق غورن سسكل ،اشسنويث ،امزابيث ،اقبايليث،
اشس-اويث ،اتراقيث..الشس-ي-اي يÓ-ن هيقيث"الشسعب" م -انك ات -ي -ل-ي سس-م-ا او ازاث ان ك-ل
نوقراي..الهدف انغ نتا اعذال نالشسي يÓن يÎاق اق جرنان "الشسعب"  ،واانتشسني
نÎحب سساÿطواث انيغ لرياي  Êقراين نوجرنان مانك اثنحسسن.

أام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل وسس  53نثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلل نثمـ ـ ـ ـ ـ ـرث لـ ـ ـ ـ ـ ـدزاي ـ ـ ـ ـر
أاق -ذوذ أادزي -ري أاديسس -م -كث أازك
أامل وسس  53نثلل أانتمرث ثلل
أاديسس- - -ن أاسس- - -ث - -زل اذم - -ن  ،أارسس
ام -غ-راسس-ن م-ازال أاسس-ت-وي-ن أاشس-وم
أاشسوم أاديج أامنكشساف أافرنسسيسس
غ - -ف ث - -غ - -ز ن  132اسس -ق-اسس-ن ،
أام -ن -كشس -ام يسس -ن -ذ أاذي -م -ح ل -ث-رث
ب- -ق- -ذوذ أادزي -ري  ،ان -وذ أاسس -ب -دل
لصسليصس أاناف ذقغرباز أاهيل
ن<ت<سسربق  ،ذليث أامنكشسام يسسمدد
أاوذم اشسبحن غفثمر ثسس .يقر
أاك- -ن يسس- -اد أاديسس- -ف- -غ سس -ل -ح -ي -ف
امزذاغ أامكن أاسسنمل أامك العشسن
ث- -ذرث أانسس- -ن  .ث- -رو ث- -دزي -ريث
ي -رث -ن ذط -رف  .ي -ج -اث -ن ذطÓ-م
 .أاورسس - -ع- -ي- -ن أازرف أاسس- -ل- -م- -ذ .
ادزيرين أاوغلن ذخمسسن ذقيلنسسن
 .ال - -خ - -ي - -ر ات - -م - -رث أام ي - -رذن ،
ال -تسس -م -زي -ن ن -غ ال -ب-ت-رول أاذوزال
أاتسس -رح -ون ذل -ب -ب -ور غ -ار اث-م-رث
نفرنسسا  .يغليد ’ز غف ادزيرين
أاغالن ذبرنيين ذقيلنسسن  .اذيوث
ان - - -تسس - - -وحث اق - - -ج - - -ن أاق - - -ذوذ
أاديسس - -وج - -ذ أاط - -اسس ن- -ط- -راذاث
غ -رسس -ان ث-ذي-ن-ي-ن ادي-ل-ن ذث-م-رث
ام -زي -غ -ن أام اط -راذ ن -ل -م -ق -ران -ي
اق-م-وث-ن ذل-و’ي-ة ان-ت-ب-ي-رتسس  ،ن-غ

فاطمة نسسومر ذثم ناث مليكشس ذ
ب- -ج -اي -ة  .ذقسس -ق -اسس  54اقذوذ
يكرد اسسيون نصسوث  .غاسس أازلن
اذمن اسسنجاق يل غار لجناسس .
ث- -رو ذب- -قسس اوك -ن ات -ب -ن ث -م -رث
اق - -ذوذ اب - -د أاف- -وسس ذق- -ف- -وسس .
يصس -وضس ذك -ر اسس -ق -اسس -ن أادي -فك

ج- - -ردان سس - -راب - -اسس ل - -وم - -وراث
لمعيشسث نتيبازة إاكالو  10إاموكان
أاسس - - -تشس - - -ي إاي - - -ال - - -ي Ó- - -ن ن- - -ي- - -غ
ييمسسيبريذان وار ناويضس إاخامان
نسسان ٌقهسسوحث لفظور الكثرث
نسس -ان ذٌق -غ -ي -ر أاشس -رق-ي ن-ال-و’ي-ة

م- -ان- -ي ب -دانت ف Ó-سس -ان ع -ي -ط -ا
تيرباعين سسوامعاوان أاكذ شسرى
نالبلدياث .
و ماتا إاديجبذان البال قموكانو
دال -ج -ه -ذ أاق-رضس-ال إاٌقÓ-ن ٌق-اران
إامزيانان نتربعث إاكشسفيان يÓن

سسغانتشش القشش إادريث
واتقـــــــنت ◊ـــــÓوي

أام- -ك- -ن سس -ل -ق -مسس اث -م -رث ذي -ال
أاحريشس  .يبن اغربازن اثرواسس
ان-اف أاط-اسس اق-مشس-ع-ن ذل-ج-ناسس
ذيال ثمسسالت  .أاين يعنان ثسسرثث
أا ل -دزاي -ر أاذي-وث ات-م-رث اقسس-ع-ن
أاوليسس  .أاتسسين أاتشسورن لجناسس
ذث -ف -ر ان-ت-مسس-ال اوع-رن أاسس-ل-واي
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اب ـدي نات
اغ ـ ـ ـرسسان
ضس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد
ازوÊ
ن ـ ـ ـ ـدزير

انتمرث الهيبة اثمرث ثدزيريث .
ي -ق-راد اث-رواسس أاذح-رب-ان فÓ-سس
وذشس-ف-ون ال-ح-ي-ف اع-اشس وغ-ذوذ
سس -دو أاوذق -ل -و أام -ن -كشس-ام اق-ه-دن
ثمرث .

البويرة :ع .نايت رمضشان

إاموكـ ـ ـان أاسستشس ـ ـ ـي ٌقتيبـ ـ ـ ـازة
ٌقاÿاظـ ـ ـ ـ ـر أايـ ـ ـ ـ ـور رمضسـ ـ ـ ـان

هباد فموكان أاسستشسي نمسسلمون
دم-ن-اصس-ر دت-ي-ب-ازة دو’ ق-ل-ق-ل-ي-ع-ة
سس - -وام- -ع- -اوان أاك- -ذ ال- -ب- -ل- -دي- -ة و
سسيوضسان تفرقان لقسساسسث نـ90
دمران نالماكالت ذٌقاسس ،محال
م -انك ب -دانت ع -ي-ط-ا ت-ي-رب-اع-ي-ن
نيضسان فوسسقرضسال ووذم أاعاوان
ميدان وارنسسعي أا’تشسان ذٌقيورو.
و أاه -ن -اي -ان إام-وران ي-ت-وف-رق-ان
ذٌقامو تاليان سسقاسس روانيضسان
سسيديبذا يور رمضسان ’ ،خطر
ال-ك-ول ل-خ-ذم-ت-و ه-ق-ان سسوعاوان
ي -ي -ذن -ي ي -وم -ران أاي -ي -ران ال-خ-ي-ر
ذٌق- -ي -ورو و ي Ó-ن ل -حسس -اب نسس -ان
أاهايان إارني محال مانك هوذرد

السس- - -ومت ن- - -ع- - -ي- - -ط- - -ا دذغ - -وان
ي -ت -واصس -اق -ران ذٌق -ي -ورو ٌق-وسس-ان-و
إاي-مضس-ان م-ات-ا إادي-اج-ي-ن أادسس-غان
إاذن- -ي يٌ- -ق -اران ال -خ -ي -ر السس -ل -عث
ت- -ام- -زاي- -ات ٌق -ان -ق -ب -الت ووسس -ان
إامزوورا  ،محال مان توجردان
أاسسٌقاسسو إاموكان أاسستشسي ذٌقغير
أاغ- -رب- -ي ن- -ال- -و’ي- -ة ٌق -مسس -ل -م -ون
دٌق - -وراي - -ة دال - -دام - -وسس م - -ان - -ي
إاب- -ري- -ذان دي- -زي- -راران و ع- -ي -ط -ا
دمسس- -ي- -ب- -ري -ذان أاوط -اوضس -ان -اشس
إاخامان نسسان ٌقالوقث إاليقان و
أامسس -بضس -ان إام-وك-ان ن-يضس-ان ج-ار
الكول إاغيران نالو’ية.

تيبازة:عÓء.م

دف -رسس -ا نسس -قسس -ان ن -ق-راول-ة
ت - -ب - -دى ف - -رنسس- -ا ت- -حسس ب- -ل
وسس -دق -ي-م ي-غ-لب ’شس غ-رسس
اقن ايمال دزير مان اسسقسس
 19٦0تبدى اخÓضس نالحالة
دوف -ك -ر ف -ق -ن ال -ح-ل اوق-م-ي
دزي -ر اسس -ت -غ-ل-ي ن-ال-خ-ي-راتسس
بالخصسوصس دفرافى نالبترول
دال -غ -از ت -ن-ري ت-ف-ك-ر افصس-ال
نتنري فالتل.
اشس -رى ام -زوار ات -ب -دى سسسس
ال- -ح- -ك- -وم- -ة ن- -دي- -غ- -ول دي -ن
اسسمالي نات اغرسسان غرسس
دوع- - -دنسس- - -ان اقت ال - -دول - -ة
وحدنسسان اماسس نتنري بعد
اوشس نتمنوننت اتمو نالتل.
الشسيخ بيوضس ايتوغ اتمثل
توات تنري زاقانسس اتومان
مناوت تتشسال باشس اتقنعان
ادقبل امبصسح اشس تتشسلت
اتراتن غال دفر .
ي- -وزن دي -غ -ول ان -غ Ó-ف
نالدفاع نفرنسسا غال وغÓن
مان يمÓقة يد الشسيخ بيوضس
ب - -اشس اتسس - -اوم ي- -ودر غ- -فسس
ادق- -ب- -ل ال- -مشس- -روع امصس- -ب -ح
الشس -ي -خ ب -ي -وضس اج-اوبسس ب-ل
الصس - -ح - -راء ’شس دسس غ- -ي- -ر
ت -وات ي-ل-زم ف-ف-رنسس-ا اتسس-دج
اقن ا’سستفتاء ادنعران دسس
قاع مدان نتنري بات تغسس
اتسسجور المشسروعسس.
اسس - -قسس  1959ي -رن-ي ي-وزن
ديغول

العواي ـ ـ ـل انل ـ ـ ـوراسس أامقـ ـ ـران اتوج ـ ـ ـاذنت إالعيـ ـ ـ ـذ ام ـ ـزيان

بذانت العوايل اأنلوراسس امقران  ،سسوقسسناط ،ماني
سس -ع ّ-دان سس -نت ن -تسس -م -ان -ي-ن سس-ي رمضس-ان ال-ع-ظ-ي-م ،
ات- -راق -نت اغ -ل -ى ن -ال -ت -راوي -ح اأت -روح -انت ذي ح -ون -ا
ذالفيترناث بشسام اأذسسغنت اللوازم اإهنتخوسسن األعيذ
امزيان يخسس ذالقشس اإدريث انسسنت انيغ تغاوسسوين
اإح -واج -نت بشس -ام اذق -نت ال-ق-اط-و ،م-ان-ي اإت-وج-اذنت
اإل -ع -ي -ذ ام -زي -ان ،او و’ن اإب -ري -ذن ان -ب -اث-نت اتشس-ورن
سسالغاشسي سسيرتو الخÓث .
اإحوانتين اأقنهنين بدلن الديكور نتحونا انسسن او و’ن
اأسس -راق -ن-د ث-غ-اوسس-وي-ن انسس ب-را بشس-ام اذت-واه-ن-انت ،
اونان لباسس نالتجار اإلجرنال نـ»الشسعب» بلي العيذ
ذالفرصسة بام اأدسسعدان لباسس نالصسوارد واذخذمن
ف -ي غ -م -ان -نسس -ن ،ون -ه -ن -ي -ن غ -رسس-ن ل-ب-اسس ات-وج-اذن
اإعشسريام اإنقورا اأنرمضسان ،سسيرتو ماني اإدوين القشس
ذاأجديد األحزنسسن اأسسرقنتيد ،اويرن قين «الصسولد»
اإلباسس نتغاوسسوينن خاطر ازرين بلي العوايل اأنباثنت
اأذلواسس كامل اتحبان الصسولد ،اوثاني اأذتقاوانشس
اذسسغن القشس نالعيذ اإدريث واأذرنين اأسسنسسغن القشس

نالدخول المدرسسي خاطر كلشسي يغÓي ،سسيرتو كعاد
يور انرمضسان غتت لباسس نالصسوارد.

ال -ج -رن -ال نـ»الشس -عب» ي -رق -ا اأسس -ن-اط ن-زل-ق ق-ل-ي ذي
اإبريذن ماني نوفا الغاشسي كامل يلتا سسوجذ نالعيذ ،
ام -ي -ن اإغ -ن -ت -ن -ا ال -ح -اج -ة «ن -ون -ة» ب -ل -ي ن-ت-اث ث-ت-راق
اإذان -تسس -ل -يث انسس اأت -اروا ان -م -م -يسس بشس -ام اأسس -ن-تسس-غ
القشس ،او يعجباسس الحال لباسس سسيرتو ماني اإقÓ
لهنا اأمين اإغنتقا خاطر ’بوليسس اأ’ن اأوحد اأتمقرا
فوماسس.
ث -غ -اوسس ث -يشست ث -ان -ي ال-ع-واي-ل ان-ل-وراسس ’زم ات-ق-ن
ذال-ع-ي-ذ ن-ت-اث اأذسس-غ-ن ق-ل-ي ان-ل-وم-اع-ن ذي اإج-ديذث
واذرنين صسغاوسسوين انتدارث اأمردواث اأذلفرشساي
ذي الجديذن خاطر لباسس نالغاشسي ادتاسسن غرسسن
ذالعذ امزيانن ماني اتمروحان كامل غنبعضساسسن.
وثاني اأبذونت العوايل اتقنت الميناج اإذدار انسسن
بشسام بغير ادخلذ العيذ اذتغليبنتشس الخÓث خاطر
دي -م -ا الشس -غ -ل ي -ق -ورد غ -رسس -نت ع-كسس اإرق-ازن اأقÓ-
اأذلتانشس طول سستغاوسسويناي.

باتنة :لموششي حمزة

امقران ننغÓفان غال وغÓن
م -ان ي -م Ó-ق -ة ي -د ام-ق-ران-ان
ن- -ت- -وات ل- -قصس- -ر ن -ت -غ -ردايت
ف -ت -ب -ج -ن-نسس-ان ال-ن-ائب ب-وذي
م -ح -م -د ب -ن سس -ل -ي -م -ان اي -رو
فونغÓف نالدفاع نفرنسسا بل
توات اولتسسنيين فقت الدولة
وحدنسسان اناياسسن بل تنري
اتقم اماسس ندزير .
ام -اشس-ي ت-قضس-ع ف-رنسس-ا غ-ال
ام - - - -ق - - - -ران - - - -ان ن- - - -ت- - - -وارق
اوسس-م-ال-نسس-ان ب-اشس ادق-بÓ-ن
ام-رشس-ي-دو دوسس-ان-ي-ا نوفصسال
نتنري فالتل دوعاشسي اماسس
ن - -قت ال - -دول - -ة وح - -دنسس - -ان
ام- - -بصس - -ح ان - -ن - -و ف - -اق - -ن - -د
سسالمخطط نا’سستعمار دون
ا’ن خدمان ايالفايتنسسان.
اسس - - - - -قسس  195٦تسسوفغد
فرنسسا اقن المشسروع دجديد
دين افصسال التل فتنري سستم
ن- - - -ا’دارة تسس- - - -ل- - - -ف - - -د اقت
تنغÓفت اسسقسس  195٧تعنى
فلمور نتنري .
بعد ا’صسرار نتوات دوطوف
دال-ري-نسس-ان ت-ب-دى سس-ا’نتقام
تبدى اسسخدم نقاع ابردان.
اشس -رى ام -زوار ات -ب-دى اسسسس
اسس - -قسس  19٦0دي -ن اشس-ع-ال
نتفاوت جار توات
دع -راب -ان م -ان ي -رقب اغ -رم
ن- -وارجÓ- -ن اصس- -دام دوز’ف
ن - -وي - -ت - -ل - -ي ن- -ت- -وات اوك- -ران

Ÿثول سستامازيغت
@ ارحملغ اأغم أارحملغ وثيكثÚ

@ أاوال ماوزيل يفر  ،ما غزيف
أاديرو أاكر
ي- - - - -ات ت - - - -زويت
@
اوراتسسكار تامنت
ايضس- - - - - - - -ان ‹
@
اوركسسانÚ
ايسسخسسارن
ويلي كسسانÚ
@ ن -ان وام -ان
وي- - -ل - -ي نسس - -وا
ادانغ اسسنوان

ايتلنسسان  .فرنسسا اتوغ دفر
انضسران تسسوتر سستوات باشس
ادقبÓن ازوني نتنري فالتل
دوت- - -اف دق- - -د ال - -ح - -م - -اي - -ة
ن -ا’سس-ت-ع-م-ار اي-ب-دى اسس-وق-د
ن -م -دان سس -ال -خ-ط-ر ن-ع-راب-ان
دعاشسي ادسسان.
ام - - -اشس- - -ي ت- - -وشس ف- - -رنسس- - -ا
لوامراترباعت نالخونة ا’ن
فتبجناسس اجزائري بلونيسس
اي- -ت- -وغ اقت ك -زرن -ة الضس -اي -ة
ب - -اشس ادب - -دى اهÓ- -ك ن- -ات
اغرسسان دونغ دوعذب مان
ان-غ-ي-ن شس-ارد ن-رج-ازن اف-غند
سس- -ت -م -ج -دا دف -ر تسس -مسس -ي -ن
الغابة نتغردايت.
اسسقسس  1959تنشسر الجريدة
ل -ي -ب -رسس -ي -ون ن -ف-رنسس-ا ل-خ-ب-ر
ن -و’ي ن-ق-ن ال-وف-د سس-وغÓ-ن
غ -ال ب -اريسس اسس -وت -ورن اقت
ال- -دول- -ة وح- -دنسس- -ان ام- -اسس
ن -ت -ن -ري م -ان الشس -ي-خ ب-ي-وضس
يحمق يغلب بعد انشسار نلخبر
اي - -وزن اقت ت - -ك - -ي- -ردة غ- -ال
اون - -غ Ó- -ف ن - -ت - -غ - -وسس - -وي - -ن
ن -ال -ح -ك -وم -ة ن -دزي-ر نسس-جك
تونسس بن طوبال ايوري دسس
فالمؤوامرات نفرنسسا دالراي
ن- - -ت- - -وات اع- - -ن- - -ان ال- - -ق- - -لت
ن -وق -ب -ال -نسس -ان ازون-ي ن-دزي-ر
ف -زدج-ن-ان ام-اشس-ي ات-خ-ط-ط
فرنسسا.

تغردايت :الششيخ باعلي واعمر

