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رسسالة رئيسس ا÷مهورية ‘ الذكرى الـ 53لسسÎجاع السستقÓل وعيد الشسباب

 ٥جؤيلية نهاية مطاف كفاح ضضد السضتعمار الفرنسضي السضتيطاÊ
مشسروع تعديل الدسستور يكاد يبلغ مرحلته النهائية

لمة Ãناسسبة إاحياء الذكرى الـ 53لسسÎجاع
وجه رئيسس ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة ،رسسالة إا ¤ا أ
السستقÓل والعيد الوطني للشسباب .فيما يلي نصسها الكامل:
«بسسم الله الرحمن الرحيم
والصسÓة والسسÓم على أاشسرف اŸرسسل Úوعلى آاله
وصسحبه إا ¤يوم الدين،
لعزاء
بناتي وبني وطني ا أ
أسس -ت -ه-ل رسس-ال-ت-ي ه-ذه ب-أاط-يب “ن-ي-ات-ي ل-ك-م Ãن-اسس-ب-ة شس-ه-ر
رمضسان أŸبارك رأجيا من أŸو ¤جل وع Óأن يتقبل صسيامكم
وقيامكم ويغفر ذنوب عباده أŸؤومن Úأجمع.Ú
إأن ب Ó-دن -ا م -ق -ب -ل -ة ع -ل -ى إأح -ي-اء أل-ذك-رى أل-ث-ال-ث-ة وأÿمسسÚ
’سستعادة أسستقÓلها .وأ◊دث هذأ على ما له من أأ’همية ‘ حد
ذأته يزدأد أهمية ‘ عامنا هذأ Ãا أنه يتزأمن مع إأحياء ألذكرى
ألسست’ Úند’ع ثورة أول نوفم ÈأÛيدة.
بهذه أŸناسسبة دعو Êأشساطركم وقفة خشسوع وتأامل حيال تلك
ألتضسحيات ألتي يعجز ألكÓم عن وصسفها ونعتها تضسحيات شسعبنا
من أجل أسستعادة حريته وسسيادته وكذأ حيال ألتحديات ألتي ما
زأل لزأما على أ÷زأئر أن تغالبها لكي تتجسسد رسسالة نوفمÈ
تامة غ Òمنقوصسة.

ﬁطة لها صضبغتها ‘ تاريخ ا÷زائر
لعزاء
بناتي وبني وطني ا أ
من ب Úما يتخلل تاريخنا أŸعاصسر من ﬁطات تسستوجب
إأحياء ذكرأها ينفرد يوم أÿامسس من جويلية بصسبغة خاصسة من
حيث أنه نهاية مطاف كفاح مرير لشسعبنا ضسد أسستحوأذ وسسيطرة
أŸسستعمر على أرضسه.
إأن أŸقاومة وما أعقبها من أنتفاضسات متوألية كلفت بÓدنا
مÓي Úألشسهدأء ألذين قضسوأ ‘ سسبيل ألشسرف
وأ◊رية ‘ موأجهة أسستعمار أبى طوأل قرن
ونيف إأ’ أن يسستوطن أرأضسينا وينفي أŸقاومÚ
م -ن -ا ويسس -ع -ى م -ن أج -ل أضس -م -ح Ó-ل ث -ق -اف -ت -ن-ا
وأندثارها.
قصسارى ألقول أن أ’سستعمار صس Òأبناء شسعبنا
معذب ‘ Úأأ’رضس على حد تعب Òأخينا أŸاجد
ورفيقنا ‘ ألثورة ألفقيد ألدكتور فرأنسس فانون.
ذلكم ألرفضس أŸسستمر للسسيطرة أأ’جنبية هو
ما أسستطاعت ثورة نوفم ÈأÛيدة بلورته من
خÓل وثبة وطنية جندت شسعبنا ‘ سسائر أرجاء
ألبÓد و‘ صسفوف جاليتنا أŸغÎبة.
لقد كان أسستئناف كفاح أأ’م Òعبد ألقادر ،ثم ألشسيخ أحدأد،
فالشسيخ بوعمامة ،ألكث Òمن أŸقاوم ÚغÒهم على يد جيشس
أل -ت -ح-ري-ر أل-وط-ن-ي وك-انت ألضس-ري-ب-ة م-ل-ي-ون-ا ونصس-ف م-ل-ي-ون م-ن
ألشسهدأء.
‘ هذأ أليوم ألذي نسستذكر فيه عودة أ÷زأئر إأ ¤حظÒة
أأ’· أŸسستقلة نÎحم بخشسوع على أروأح شسهدأء ثورة نوفمÈ
أأ’برأر .كما نزجي –ية أإ’كبار للمجاهدين أأ’شساوسس ألذين
قضسوأ نحبهم خÓل سسنوأت أ’سستقÓل وإأ ¤رفاق ألسسÓح ألذين
أمد ألله ‘ أعمارهم أولئك ألذين أ“نى لهم موفور ألصسحة
وألسسعادة.

ط-ي-ل-ة ع-ق-ود ع-دي-دة م-ن أل-زم-ن –ق-ي-ق ‚اح-ات ك-بÒة ول-ك-ن-ه-ا
مقرونة بنقائصس كتلك ألتي تسسببت ‘ ضسائقة مالية أفضست إأ¤
ترأجع أقتصسادي وأجتماعي جرأء إأعادة ألهيكلة ألتي فرضسها
على أ÷زأئر دأئنوها.زد إأ ¤ذلك أن بÓدنا أعتورتها إأنحرأفات
أدت عندما بلغت أوجها إأ ¤حلول أŸأاسساة ألوطنية.
‘ خضسم تلك أŸأاسساة أ◊قيقية ظل ألشسعب أ÷زأئري وأقفا
يقارع أخطبوط أإ’رهاب ألغريب عن ثقافتنا وقيمنا وأليوم يجدر
بنا أن نÎحم بخشسوع على أروأح شسهدأء ألوأجب ألوطني.
‘ سس -ي -اق ت -لك أŸع -رك -ة ،مضس-ى شس-ع-ب-ن-ا أأ’ب-ي ق-دم-ا ب-فضس-ل
إأعتناقه عن بكرة أبيه ألوئام أŸد Êثم أŸصسا◊ة ألوطنية أللتÚ
جنبتا بÓدنا مغبة ألتمزق.

اسضتمرار اإلصضÓحات وبرنامج التجديد
الؤطني يدعم ا◊ريات وُيرسضخ
الدÁقراطية
لعزاء
بناتي وبني وطني ا أ
Ÿا أسستتب ألسسلم أŸد Êوتعززت وحدتنا ألوطنية عكفنا
جميعا على –ريك أإ’عمار ألوطني.
‘ هذأ ألسسياق –ررت أ÷زأئر من عبء أŸديونية أÿارجية
وأطلقت ثÓثة برأمج تنموية خماسسية ضسخمة وكذأ ألعديد من
ألÈأمج ألتكميلية لفائدة و’يات أ÷نوب وألهضساب ألعليا.
و لقد أثمرت تلك أ÷هود بالعديد من أإ’‚ازأت نذكر منها
تسسليم على مدى سست عشسرة سسنة مÓي Úمن ألسسكنات وبناء آأ’ف
أŸدأرسس وأ’ك-م-ال-ي-ات وأل-ث-ان-وي-ات وت-وسس-ي-ع ألشس-ب-ك-ة أ÷ام-ع-ي-ة
بحيث شسملت جميع ألو’يات وفتح أŸئات
م -ن أŸسس -تشس -ف -ي -ات أ÷دي -دة وأل -ع -ي -ادأت
أŸت- -ع- -ددة أÿدم -ات وأŸرأك -ز ألصس -ح -ي -ة
ووصس -ل أŸن -اط -ق ح -ت -ى وإأن ك -انت ن -ائ -ي -ة
معزولة بشسبكات أŸاء ألشسروب وألكهرباء
وألغاز ألطبيعي .وإأ ¤جانب ذلك جعلت
أ’سس- -ت- -ث- -م- -ارأت أل- -ع- -م- -وم- -ي -ة وأ’ن -ع -اشس
أ’قتصسادي نسسبة ألبطالة تتقهقر من %30
خÓل  1999إأ ¤قرأبة  %10خÓل ألعام
ألفارط.
هذأ وشسمل ألتجدد ألوطني من ب Úما
شس - - -م - - -ل- - -ه دع- - -م أ◊ري- - -ات وت- - -رسس- - -ي- - -خ
ألدÁقرأطية.
أجل سسجلت أ◊ريات ألفردية وأ÷ماعية تقدما ’ سسبيل إأ¤
نكرأنه وذلك بفضسل أإ’صسÓحات ألتي “ت مباشسرتها ‘ ›ال
ألعدألة وأ÷زأئر تفتخر بكونها ’ يوجد فيها و’ سسج Úسسياسسي
أو سسج Úرأي و’ أي صسحفي ﬁبوسس ’رتكابه جنحة صسحفية.
يشستمل كل من أÛال ألسسياسسي وأ÷معوي على عشسرأت
ألناشسط Úكل يع Èعن آأرأئه ويتصسرف من دون أدنى قيد بينما
يشسهد ألفضساء أإ’عÓمي تنوعا غ Òمسسبوق.
وما أنفكت حقوق أŸرأة تتعزز هي ودورها ‘ أÛا’ت
ألÎبوية وأŸهنية وألسسياسسية.

تقدير لكافة أافراد
ا÷يشش ‘ حماية
ال ّسضÓمة الÎابية
ومؤاجهة خطر اإلرهاب

لعزاء
بناتي وبني وطني ا أ
لقد أتاح أ’سستقÓل خوضس إأعادة بناء أ÷زأئر ألتي أضسحت
ورشس-ة ت-ن-ادي شس-ع-ب-ن-ا ع-ل-ى أل-دوأم وب-خ-اصس-ة م-ن-ه ألشس-ب-اب أل-ذي
يتزأمن عيده ألوطني مع عيد أ’سستقÓل.
أجل لقد كانت بÓدنا غدأة أ’سستقÓل منهكة ألقوى توأجهها
–ديات ’ حد لها “ثل ألبعضس منها على سسبيل ألتذك ‘ Òمئات
أآ’’ف من أسسر ألشسهدأء ب Óمعيل ومئات أآ’’ف من أŸوأطنÚ
ب Óمأاوى و’ مصسدر عيشس ومÓي Úأأ’طفال أÙتاج Úإأ¤
ألتعليم .وأمام ذلك كله كانت أ÷زأئر تفتقر إأ ¤كل شسيء ويكفينا
ألتذك Òبأانه  ⁄يكن لديها إأ’ بضسع مئات من أŸعلم Úوبضسع
عشسرأت من أأ’طباء.
إأن ألغاية من ألتذك Òبهذه أ◊قائق هي إأبرأز أ÷هد ألذي
بذله شسعبنا أأ’بي قصسد إأعادة إأعمار وطنه.
لقد كان مآال عملية إأعادة أإ’عمار ألوطني ألتي ” خوضسها

–ية إاكبار وتقدير لضضباط ا÷يشش الشضعبي
الؤطني وجنؤده
وتوسسعت رقعة ألتجدد بحيث شسملت منظومة دفاعنا ألوطني
ألتي ما أنفكت توأصسل –ولها أ’حÎأ‘ وتعزز قدرأتها ووسسائلها
Ãا يتسساوق ومقتضسيات حفظ ألسسÓمة ألÎأبية وحماية آأ’ف
ألكيلومÎأت من أ◊دود ألÈية ‘ ﬁيط إأقليمي غ Òمسستقر من
ج- -رأء وج- -ود ب- -ؤور ل- -ل- -ت- -وت- -ر وآأف- -ت -ي أإ’ره -اب أل -دو‹ وأ’Œار
باıدرأت.
و‘ هذأ أŸقام يجدر أن أعرب عن تقديري لضسباط أ÷يشس
ألشسعبي ألوطني سسليل جيشس ألتحرير ألوطني وصسف ضسباطه
وجنوده و÷ميع إأطارأت مصسالح أأ’من ومسستخدميها.
فباسسم أأ’مة أترحم بكل خشسوع على أروأح شسهدأء ألوأجب
ألوطني من صسفوف قوأتنا أŸسسلحة ومصسالح أأ’من ألذين جادوأ

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ١٢٦ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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بأاروأحهم ‘ سسبيل دحر أإ’رهاب ألهمجي
أŸقيت وحماية أŸوأطن Úو‡تلكاتهم.
وأزج - -ي أل- -ت- -ح- -ي- -ة ‘ ه- -ذأ أŸق- -ام إأ¤
رفاقهم ألذين ما زألوأ يوأصسلون أŸعركة
بكل إأقدأم وشسجاعة.
هذأ و’ يفوتني أن أعرب عن عرفاننا
لوحدأت أ÷يشس ألوطني ألشسعبي ألتي تسسهر
ب -ي-ق-ظ-ة وت-ف-ان ع-ل-ى ح-دودن-ا ألÈي-ة وع-ل-ى
سس Ó-م -ة أ÷زأئ -ر ع -ل-ى أÿصس-وصس م-ن أذى
أإ’ره- -اب أل- -دو‹ أل- -ذي م- -ا ف- -ت- -ئ خ -ط -ره
يسستفحل ‘ شسبه منطقتنا.

ا÷زائر ليسضت فضضاء للظلم
..والفسضاد يؤاجه بحرب ل هؤادة فيها
لعزاء
بناتي وبني وطني ا أ
إأن كل شسعب من ألشسعوب حقيق بأان يتمعن ‘ مسساره لكي
يقيسس ما حققه من تقدم .أما نحن فيما يخصسنا ف Óبد للتمعن
هذأ أن يكون مصسدر أعتبار وإألهام وحفز لكي نوأصسل أŸسسÒة
صسوب ألرقي وألرخاء وتدأرك ألتأاخر.
إأن أسستحضسار ما بذله شسعبنا من تضسحيات وما قطعه من
أشسوأط نحو ألتقدم أمر ’ غنى عنه حتى ندرأ ألتشساؤوم ألذي قد
ينجم عن مصس Òفردي ما زأل ضسنكا أو عن ألعدمية ألسسياسسية.
أجل ’بد من ألقول إأن أ÷زأئر ليسست دون غÒها من ألبلدأن
Óسسف إأ¤
مرتعا للفسساد .حقا إأن هذه أآ’فة قد تسسربت ويا ل أ
بÓدنا غ Òأنها توأجه بحرب ’ هوأدة فيها سسÓحها سسيف
ألقانون .وما على ألذين يشسككون ‘ ذلك إأ’ أن يطالعوأ ألتقرير
ألصسادر عن ألهيئة أıتصسة ‘ أأ’· أŸتحدة أŸكلفة Ãتابعة
تنفيذ أ’تفاقية ألدولية للوقاية من ألفسساد وﬁاربته.
و يجدر بنا أن نقول إأن أ÷زأئر ليسست ولن تكون فضساء للظلم
أو أإ’قصساء أ’جتماعي علما بأانها تعبئ كل ما “لك من وسسائل
Ùاربتهما .فالسسياسسة ألتنموية ألعمومية تشسمل سسائر أرجاء
أل-بÓ-د وأل-ت-ح-ويÓ-ت أ’ج-ت-م-اع-ي-ة أŸق-ت-طعة من ميزأنية ألدولة
’نظ Òلها ع Èألعا ⁄أجمع.
هذه بعضس أ◊قائق من ب Úحقائق أخرى كان ’ بد من
إأبرأزها لتقوية أعتزأز شسعبنا أŸشسروع ولتخفيف وطأاة أ’نتظار
لدى موأطنينا ألذين ما زألت بعضس أحتياجاتهم أأ’سساسسية تنتظر
ألتلبية.
أج -ل سس-تسس Òأل-ت-ن-م-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة أل-ع-ام ب-ع-د أآ’خ-ر إأ ¤أأ’م-ام
وسستسستجيب ألÈأمج ألتنموية ألعمومية ’حتياجات موأطنينا من
ألسسكن أو ألصسحة أو ألتكوين.
ه-ذأ وسس-ت-ل-ب-ي ت-ع-ب-ئ-ة أل-ق-درأت أ’ق-تصس-ادي-ة أل-ع-م-وم-ي-ة م-نها
وأÿاصسة متضسافرة مع إأسسهام ألشسرأكة أ’جنبية ما هو قائم من
طلبات ألتشسغيل ‘ كافة ألقطاعات ع Èسسائر ألÎأب ألوطني و’
سسيما تلك ألصسادرة من ألشسباب.
و سس -ي -ت -وأصس -ل ت -ع -زي-ز دول-ة أ◊ق وأل-ق-ان-ون
بالتوأتر مع أإ’صسÓحات ألتي سسيتم دعمها ‘
جميع أÛا’ت من خÓل مرأجعة ألدسستور
ألتي بلغ مشسروعها مرحلة إأعدأده ألنهائية أو
كاد.

اŸزيد من ترشضيد تسضيÒ
اŸؤارد اŸالية العمؤمية

توأجه أ÷زأئر حاليا أنهيارأ ‘ أسسعار أÙروقات وهذأ
أأ’م-ر ي-ؤوث-ر سس-ل-ب-ا ع-ل-ى أŸدأخ-ي-ل أÿارج-ي-ة ل-ل-دول-ة ويسس-تدعي
أنتهاج أŸزيد من ألÎشسيد ‘ تسسي ÒأŸوأرد أŸالية ألعمومية
حتى نتمكن من أجتياز هذأ أ’ضسطرأب أ’قتصسادي ألعاŸي
بسسÓم.
لكن أ÷زأئر فضس Óعما أجتمع لديها من أحتياطات ألصسرف
تتوفر على قدرأت أقتصسادية هامة تقتضسي منا أن نثمرها أكÌ

أامينة دباشش
مدير التحرير

فنيدسش بن بلة

سضأامضضي عاكفا على أاداء واجبي وفق العهدة التي
أاناطها بي شضعبنا
لعزاء
بناتي وبني وطني ا أ

اŸعارضضة تؤؤدي
دورها ‘ كنف
مراعاة أاخÓقيات
الدÁقراطية

لعزاء
بناتي وبني وطني ا أ

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

فأاك Ìكما تتوفر على شسباب متكون قادر على مغالبة –ديات
ألعصسر ‘ ›ا‹ ألتكنولوجيا وألتنافسسية.
سسنحرر هذه أŸكسسبات من إأكرأهات ألبÒوقرأطية و‚علها
أيضسا ‘ مأامن من آأفات ألغشس ألطفيلية ألتي تكلف أÿزينة
ألعمومية ألكث Òوتعد ألد عدو لÓسستثمار أ’قتصسادي ألنزيه.
و’ مناصس لنا من تثم Úقدرأتنا ألتنموية بعيدأ عن عرأقيل
ألتوجهات أŸتزمتة .وألعا ⁄حافل بأامثلة ألبلدأن ألتي تقاسسمنا
معها بعضس أŸرجعيات أ’يديولوجية وهي أليوم تفرضس نفسسها
ك -ق-وى ت-ن-ت-ه-ج أق-تصس-اد ألسس-وق ب-فضس-ل ت-ع-ب-ئ-ة ق-درأت-ه-ا أل-وط-ن-ي-ة
ألعمومية وأÿاصسة وأإ’عتماد على ألشسرأكة أأ’جنبية.
و‘ ألوقت نفسسه ،تتطلب موأصسلة ألتنمية ومضساعفة تثمÚ
قدرأتنا مناخا وطنيا مسستقرأ وعقو’ وقلوبا رصسينة.
قبل بضسع سسنوأت دفعت أ÷زأئر وشسعبها ودÁقرأطيتها ثمنا
باهظا من جرأء أÿطابات ألشسعبوية وألدÁاغوجية وألتطاول
على ألقانون .فلنسستخلصس ألع Èمن تلك ألتجارب ألوخيمة حتى
نغذي تعدديتنا ألسسياسسية وأ÷معوية وألنقابية وألتناظر ألنبيل
حول برأمج بديلة.
بالفعل يحتاج ألشسعب أ÷زأئري إأ ¤أإ’طÓع على أ’قÎأحات
ألبديلة ألتي تروم –سس ÚمصسÒه وسسيعرف كيف يختار بكل
سس -ي -ادة أث-ن-اء أŸوأع-ي-د أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة أŸت-ع-ارف ع-ل-ي-ه-ا ‘ ن-ظ-ام
أ÷مهورية.
هذه هي ألرسسالة ألتي أوجهها ‘ هذأ أليوم ألذي تتوحد فيه
قلوبنا إأ ¤ألطبقة ألسسياسسية ‘ ألبÓد و‘ أŸقام أأ’ول إأ¤
فعاليات أŸعارضسة ألتي أحلها من نفسسي ﬁل ألتقدير.
ذلك أن أŸعارضسة تؤودي دورها ‘ كنف مرأعاة أخÓقيات
ألدÁقرأطية على غرأر أأ’غلبية ألتي سساندت برنا›ي أثناء
أ◊ملة أ’نتخابية وألتي يتع Úعليها أليوم ترقيته ‘ إأطار نقاشس
دÁقرأطي من أجل زرع أأ’مل ومؤوأزرة ما يجب بذله من جهد.

لقد طالبني عدد جم منكم Ãوأصسلة أŸهمة
ألتي شسرفتمو Êبها ثÓث مرأت وقد أسستجبت
ل-ل-ن-دأء وق-ب-لت أل-تضس-ح-ي-ة رغ-م ظ-رو‘ ألصسحية
أ◊ال -ي -ة أل -ت -ي أح -م -د أل-ل-ه ع-ل-ي-ه-ا ت-أاسس-ي-ا م-ن-ي
ب-ال-تضس-ح-ي-ة أل-ع-ظ-م-ى أل-ت-ي ق-دم-ه-ا أأ’خ-يار من
رفاقي ‘ صسفوف جيشس ألتحرير ألوطني ألذين
كتبت لهم ألشسهادة ‘ ميدأن ألشسرف.
ف-ي-م-ا ي-خصس-ن-ي ف-إان-ن-ي سس-أامضس-ي عاكفا على
أدأء هذأ ألوأجب بعون ألله تعا ¤وفقا للعهدة
ألتي أناطها بي أغلبية شسعبنا.
و‘ هذأ أŸقام نفسسه وبالذأت ‘ هذأ أليوم أأ’غر ألذي
نسستحضسر فيه بطو’ت أسسÓفنا ونحيي ذكرى مقاومات شسعبنا
وأنتصسارأته أدعوكم بني وطني أأ’عزأء جميعا مهما أختلفت
مشساربكم ألسسياسسية ومن حيث إأن مصسÒكم ألوطني مصس Òوأحد
إأ ¤ضسم قوأنا وطاقاتنا من أجل موأصسلة بناء وطننا أ÷زأئر
ع -ام -ا ب -ع -د ع -ام وج -ي  Ó-ب -ع -د ج -ي-ل وأإ’رت-ق-اء ب-ه-ا إأ ¤مسس-ت-وى
ط -م -وح -ات -ك-م وت-ط-ل-ع-ات-ك-م وإأ ¤مسس-ت-وى أل-غ-اي-ة أŸنشس-ودة أل-ت-ي
أسستشسهد من أجلها شسهدأؤونا أأ’›اد.
لبرار –يا ا÷زائر».
اÛد واÿلود لشسهدائنا ا أ

إلع ـÓناتكـم اتصضل ـ ـؤا تلفاكسش(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم التجـ ـ ـاري :السضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤدة

¯ 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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’شسخاصس اÙبوسس Úوغ ÒاÙبوسس ÚاÙكوم عليهم نهائيا
تخصس ا أ

الرئيسس بوتفليقة يصصدر إاجراءات
عف ـ ـ ـ ـو Ãناسصبـ ـ ـ ـة  ٥جويلي ـ ـ ـة
أاصسدر رئيسس ا÷مهورية عبد
ال -ع -زي -ز ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة ،م-رسس-ومÚ
رئ- -اسس -ي Úي -تضس -م -ن -ان إاج -راءات
ع -ف -و ب -ت -ق -ل -يصس م -دة ال -ع -ق-وب-ة
Ãن- -اسس- -ب- -ة ال- -ذك- -رى ال- -ث- -ال- -ث- -ة
واÿمسس Úل Ó-سس-ت-قÓ-ل وال-ع-ي-د
الوطني للشسباب ،بحسسب ما أافاد
ب - - -ه ،أامسس ،ب - - -ي - - -ان ل - - -رئ - - -اسس- - -ة
ا÷مهورية.
وجاء ‘ بيان رئاسسة ا÷مهورية ،أان
““رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة ،وطبقا للصسÓحيات اıولة
ل- - - -ه Ãق- - - -تضس - - -ى اŸادة  9-77من
ال -دسس -ت -ور ،أاصس -در Ãن-اسس-ب-ة ال-ذك-رى
الثالثة واÿمسس ÚلÓسستقÓل والعيد
ال-وط-ن-ي ل-لشس-ب-اب م-رسسوم ÚرئاسسيÚ
يتضسمنان إاجراءات عفو بتقليصس مدة
العقوبة““.
وأاضساف اŸصسدر ،أان ““هذه اإلجراءات
تخصس األشسخاصس اÙبوسس ÚوغÒ
اÙب-وسس ÚاÙك-وم ع-ل-ي-ه-م ن-هائيا،
وك- - - -ذا األشس- - - -خ- - - -اصس اÙب - - -وسسÚ
اÙكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا
تعليما أاو تكوينا مهنيا و‚حوا خÓل
فÎة حبسسهم ‘ امتحانات األطوار
ال -دراسس -ي -ة وا÷ام -ع -ي -ة و‘ ﬂت-ل-ف
تخصسصسات التكوين اŸهني““.
وأاضس -اف اŸصس -در ،أان-ه ““اسس-ت-ث-ن-ي م-ن
السس - -ت- -ف- -ادة م- -ن إاج- -راءات ال- -ع- -ف- -و
الرئاسسي اÙبوسسون اÙكوم عليهم
ن-ه-ائ-ي-ا لرت-ك-اب-ه-م أاع-مال إارهابية أاو
–ريضس- - -ي- - -ة ،السس- - -رق- - -ة والسس- - -رق - -ة
اŸوصس- - -وف- - -ة واخ- - -تÓ- - -سس األم- - -وال
ال-ع-م-وم-ي-ة والغ-ت-ي-ال والقتل العمدي
والغتصساب والŒار باıدرات““.
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Ãناسسبــــــة العيـــــــــد
الوطنــــي لبــــÓده

الرئيـ ـسس بوتفليقـة
يهنئ نظÒه األمريكي

ب -عث رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة ،برقية تهنئة إا ¤رئيسس الوليات
اŸتحدة األمريكية ،باراك أاوباماÃ ،ناسسبة
اح-ت-ف-ال بÓ-ده ب-ع-ي-د اسس-ت-قÓ-ل-ه-ا ،نّوه فيها
ب - -ال - -ت- -ق- -دم ““ال- -ك- -ب ““Òا◊اصس- -ل ‘ ›رى
العÓقات ب Úالبلدين.
وكتب الرئيسس بوتفليقة ‘ الÈقية““ :أاغتنم
سس- -ان- -ح- -ة اح- -ت- -ف- -ال ال- -ولي- -ات اŸت- -ح -دة
األمريكية بعيد اسستقÓلها ،فأاتوجه إاليكم
باسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة وأاصسالة عن
ن -فسس -ي ،ب -أاح -ر ال -ت -ه -ا Êم -ق -رون -ة ب-أاط-يب
“نياتي لكم بالصسحة والسسعادة وبالزدهار
والرفاه للشسعب األمريكي الصسديق““.
وأاضس -اف رئ -يسس ال -دول -ة““ ،ويسس -ع -د Êب-ه-ذه
اŸناسسبة السسعيدة ،أان أانّوه بالتقدم الكبÒ
ا◊اصس - -ل ‘ ›رى ع Ó- -ق- -ات الصس- -داق- -ة
وال -ت -ع -اون ال -ت -ي ت -رب -ط ب -ل -دي -ن -ا ‘ شس-ت-ى
اÛالت› ،ددا ل- -ك- -م “ام اسس- -ت -ع -دادي
للعمل معكم على مواصسلة ا÷هود الرامية
إا ¤تعزيزها وتعميقها لفائدة شسعبينا““.
كما أاكد الرئيسس بوتفليقة ‘ نفسس السسياق،
أان الدورة الثالثة للحوار السسÎاتيجي‘ ،
إاطاره تتطور عÓقاتنا اŸنعقدة بواشسنطن ‘
أاف-ري-ل اŸاضس-ي““ ،ك-ل-لت ب-ال-ن-ج-اح وه-ذا دل-يل
يثبت جودة تشساورنا السسياسسي ومتانته حول
ع -دد م -ن اŸسس -ائ -ل ال -ت -ي ت -ه-م ب-ل-دي-ن-ا ع-ل-ى
الصس -ع -ي -د ال-ث-ن-ائ-ي واإلق-ل-ي-م-ي وال-دو‹ وك-ذا
اآلفاق الواعدة لشسراكتنا القتصسادية““.

يهنئ نظÒه الرواندي

Ãناسسبــــــــــة عيـــــــــدي ا’سستقـــــــــÓل والشسبـــــــــاب

الرئي ـسس بوتفليق ـة يتل ـقى برقية تهنئة من العاهل اŸغـربي

تلقى رئيسس ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة ،رسسالة تهنئة من
ال -ع -اه -ل اŸغ -رب -يﬁ ،م -د السس-ادسسÃ ،ن-اسس-ب-ة ال-ذك-رى الـ53
لسسÎجاع السستقÓل والعيد الوطني للشسباب ،أاكد له فيها
““حرصسه الوطيد على مواصسلة العمل من أاجل “ت Úأاواصسر

اŸودة الصس -ادق -ة وال -ت -ق -دي -ر اŸت -ب -ادل ال -ت -ي Œم -ع الشس-ع-بÚ
الشسقيق.““Ú
وأاكد العاهل اŸغربي باŸناسسبة ““حرصسه على مد اŸزيد من
جسسور التواصسل والتقارب ب Úالبلدين خدمة Ÿصسا◊هما العليا

وإاسسهاما ‘ بناء صسرح ال–اد اŸغاربي““ الذي يظل ـ كما قال ـ
““خ -ي -ارا ل غ -ن -ى ع -ن-ه ،وإاط-ارا واع-دا لÓ-سس-ت-ج-اب-ة ل-ت-ط-ل-ع-ات
األج -ي -ال ا◊اضس -رة والصس -اع -دة ل -ل -ت -ك-ام-ل والن-دم-اج واألم-ن
والسستقرار ورفع ﬂتلف التحديات التي تعرفها اŸنطقة““.

تلقى رئيسس ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة ،رسسالة تهنئة من
نظÒه الهندي ،براناب موخرجيÃ ،ناسسبة الحتفال بالذكرى
الـ 53لسسÎجاع السسيادة الوطنية ،جدد له فيها التزام بÓده
بتعزيز عÓقاتها الثنائية مع ا÷زائر.

وجاء ‘ برقية الرئيسس الهندي““ :يسسعد Êأان أاقدم لفخامتكم
ولشسعب ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الشسعبية ،التهاÊ
ا◊ارة وال- -ت -م -ن -ي -ات اÿالصس -ة Ãن -اسس -ب -ة اح -ت -ف -ال -ك -م ب -ع -ي -د
اإلسستقÓل““.

وأاضس -اف أان ““ال -ه -ن -د وا÷زائ -ر ت -رب -ط -ه -م -ا ع Ó-ق -ات وط-ي-دة
وصسديقة ،كما أاريد أان أاجدد لكم التزام الهند من أاجل تعزيز
عÓقاتنا الثنائية ‘ ›الت جديدة للتعاون يتم –ديدها من
قبل الطرف.““Ú

تلقى رئيسس ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة ،رسسالة
تهنئة من نظÒه التونسسي الباجي قايد السسبسسي Ãناسسبة
ا ل ح ت ف ا ل ب ا ل ذ ك ر ى ا ل ـ  5 3ل Óإ س س ت ق  Óل و ا س س  Îج ا ع ا ل س س ي ا د ة
الوطنية ،جدد له فيها عزمه للعمل على ““دعم العÓقات
ا لإ س س  Îا ت -ي -ج -ي -ة ا  Ÿت -م -ي -ز ة ب  Úا ل -ب -ل -د ي -ن و اإ ر س س -ا ء ف ض س -ا ء
م -غ -ا ر ب -ي ي -ل -ب -ي ط -م -و ح -ا ت ش س -ع -و ب ا  Ÿن -ط -ق -ة ‘ ا ل -ت -ك -ا م -ل
و ا لإ ن د م ا ج “ “ .
و ج -ا ء ‘ ب -ر ق -ي -ة ا ل -ر ئ -ي س س ا ل -ت -و ن س س -ي ق -و ل -ه  “ “ :ي -ط -ي ب ‹

و ا ل ش س -ع ب ا ÷ ز ا ئ -ر ي ا ل ش س -ق -ي -ق ي -ح -ي -ي ذ ك -ر ى ا س س -ت -ق  Ó-ل -ه
ا  Ûي د  ،اأ ن اأ ع ر ب ل ف خ ا م ت ك م  ،اأ ص س ا ل ة ع ن ن ف س س ي و ن ي ا ب ة
ع ن ا ل ش س ع ب ا ل ت و ن س س ي  ،ع ن اأ ح ر ا ل ت ه ا  Êو اأ خ ل ص س ا ل ت م ن ي ا ت
 Ãو ف -و ر ا ل ص س -ح -ة و ا ل س س -ع -ا د ة  ،و ل -ل ش س -ع ب ا ÷ ز ا ئ -ر ي ا ل ش س -ق -ي -ق
ب ا ط ر ا د ا ل ر ق ي و ا لإ ز د ه ا ر ‘ ظ ل ق ي ا د ت ك م ا ◊ ك ي م ة “ “ .
« و اإ ن ن ي اأ س س ت ح ض س ر  ،ب ه ذ ه ا  Ÿن ا س س ب ة  ،ا  Ÿل ح م ة ا ل ت ا ر ي خ ي ة
اÿالدة ـ يضسيف الرئيسس التونسسي ـ التي خطتها الثورة
ا ÷ ز ا ئ - -ر ي - -ة و ا ل -ت -ي ل ت -ز ا ل و ا ح -د ة م -ن اأ ع -ظ -م م  Ó-ح -م

ا ل ت ح ر ي ر ‘ ا ل ت ا ر ي خ و ن  Èا س س ا ل ك ل ش س ع و ب ا لأ ر ض س ا ل ط ا  ﬁة
ل ل ح ر ي ة و ا لإ ن ع ت ا ق م ن ن  Òا ل ظ ل م و ا لإ س س ت ع ب ا د “ “ .
و اأ ض س ا ف ق ا ئ  “ “ : Óو اإ ذ ن س س ت ذ ك ر ا ل ن ض س ا ل ت ا  Ÿش س  Îك ة ا ل ت ي
خ ا ض س ه ا ا ÷ ز ا ئ ر ي و ن و ا ل ت و ن س س ي و ن ج ن ب ا ا  ¤ج ن ب م ن اأ ج ل
د ح -ر ا لإ س س -ت -ع -م -ا ر و ا س س  Îج -ا ع ا ل س س -ي -ا د ة ا ل -و ط -ن -ي -ة  ،ف -اإ ن -ن -ا
ن س س ت ل ه م م ن ه ذ ا ا ل ت ا ر ي خ ا  Ÿش س  Îك ع  Èا ت ع م ق اإ  Áا ن ن ا
ب -و ح -د ة ا  Ÿص س  Òو ت -ن  Òس س -ب -ي -ل -ن -ا ‘ › ا ب -ه -ة ا ل -ت -ح -د ي -ا ت
الراهنة واŸسستقبلية““.

 ..يتلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى تهنئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن نظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÒه الهنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدي
 ..تهنئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن نظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÒه التونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسصي

جه الرئيسس اإلثيوبي مولتو تشسوم ،برقية
وّ
ت -ه -ن -ئ -ة إا ¤رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ،ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ةÃ ،ن -اسس -ب-ة ال-ذك-رى الـ 53لعيد
السستقÓل الوطني.
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و مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن الرئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسس اإلثيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوبي

وج -اء ‘ ب -رق -ي -ة ال -رئ -يسس اإلث -ي -وب -ي ““ب -اسس-م
الشسعب وا◊كومة الفدرالية ÷مهورية إاثيوبيا
وأاصسالة عن نفسسي ،أاود أان اع Èلفخامتكم
وم -ن خ Ó-ل -ك -م لشس -عب وح -ك-وم-ة ا÷م-ه-وري-ة

ا÷زائ-ري-ة ع-ن أاح-ر ال-ت-ه-اÃ Êن-اسس-ب-ة إاح-ي-اء
الذكرى الـ  53لسستقÓل بلدكم““.
وع ّ-ب -ر ال -رئ -يسس اإلث -ي -وب -ي ““ع-ن ق-ن-اع-ت-ه ب-أان
ال-عÓ-ق-ات ال-ودي-ة واإلسسÎات-ي-ج-ي-ة ب Úب-ل-دينا

سستواصسل تطورها Ãا يخدم شسعبينا““.
وع Èالرئيسس اإلثيوبي عن “نياته Ãوفور
السسعادة والهناء للرئيسس بوتفليقة ومزيدا من
الرقي والزدهار للشسعب ا÷زائري““.

ب- -عث رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة ،برقية تهنئة إا ¤نظÒه الرواندي،
بول كاغاميÃ ،ناسسبة احتفال بÓده بعيدها
ال- -وط- -ن- -ي ،أاشس- -اد ف- -ي -ه -ا بـ ““ج -ودة““ رواب -ط
الصسداقة والتعاون التي تربط البلدين.
وج -اء ‘ ب -رق-ي-ة ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة““ :إان
احتفال جمهورية رواندا بعيدها الوطني
لتوجه إاليكم ،باسسم
سسانحة طيبة أاغتنمها أ
ا÷زائ- -ر شس -ع -ب -ا وح -ك -وم -ة وأاصس -ال -ة ع -ن
ن -فسس -ي ،ب -أاح -ر ال -ت-ه-ا Êم-ق-رون-ة ب-أاج-م-ل
“ن-ي-ات-ي ل-ك-م ب-ال-ه-ن-اء والسس-ع-ادة وبالرقي
والزدهار للشسعب الرواندي الشسقيق““.
وأاضس -اف رئ -يسس ال -دول -ة ‘ ب -رق -ي -ت -ه ق -ائ :Ó-
““وب -ه -ذه اŸن -اسس -ب -ة السس -ع-ي-دة ،أاشس-ي-د ب-ج-ودة
روابط الصسداقة والتضسامن والتعاون العريقة
التي تربط بلدينا والتي زادتها متانة زيارة
الدولة التي أاديتموها إا ¤ا÷زائر““.
وأاعرب ‘ هذا الشسأان ،عن يقينه بأان هذه
ال-زي-ارة ““سس-ت-ف-ت-ح آاف-اق-ا ج-دي-دة ل-ت-ع-اون-نا
الثنائي““.
وأاغ-ت-ن-م رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ه-ذه ال-ف-رصسة
ل- -ي- -ع- -رب ل- -ن- -ظÒه ال- -روان- -دي ع -ن “““ام
اسستعداده Ÿواصسلة التشساور السسياسسي من
أاجل التنمية القتصسادية والجتماعية ‘
إافريقيا““.

...ويعزي نظÒه
الروسصي ‘ وفاة
الوزير الأول األسصبق
ب -عث رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،ب -رق -ي -ة ت -ع -زي -ة إا ¤ن-ظÒه
ال- -روسس -ي ،ف Ó-د ÒÁب -وت ،Úإاث -ر رح -ي -ل
ال - -وزي - -ر األول األسس - -ب - -ق ،إاي - -ف - -غ - -ي - -ن- -ي
برÁاكوف.
وقال الرئيسس بوتفليقة ‘ برقية التعزية:
““ت-ل-ق-يت ب-ب-ال-غ ال-ت-أاث-ر ن-ب-أا رحيل صسديقنا
إايفغيني برÁاكوف ،الوزير األول األسسبق
ل- -روسس- -ي -ا ال -ف -درال -ي -ة .ف -أاب -يت ‘ ،ه -ذا
الظرف األليم ،إال أان أاتقدم إاليكم وإا¤
أاسس -رة ال -ف -ق -ي -د ،ب -اسس -م ا÷زائ -ر شس -ع -ب -ا
وح -ك -وم -ة وأاصس -ال-ة ع-ن ن-فسس-ي ،ب-أاصس-دق
التعازي وعبارات اŸواسساة والتضسامن إاثر
هذا اŸصساب““.
وأاضساف رئيسس ا÷مهورية قائ““ :Óلقد
ت -رك إاي -ف -غ -ي -ن -ي ب -رÁاك-وف ،ال-ذي ك-ان
سس-ي-اسس-ي-ا ﬁن-ك-ا ودب-ل-وم-اسس-ي-ا قّ-ل نظÒه،
بصسمة بارزة ‘ تاريخ روسسيا و‘ سسياسستها
اÿارج -ي -ة ،وب-اÿصس-وصس ‘ عÓ-ق-ت-ه-ا م-ع
ال- -ب- -ل- -دان ال- -ع -رب -ي -ة واإلسس Ó-م -ي -ة ،خ Ó-ل
السسنوات األخÒة““.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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سصÓل :ا÷زائر قررت اعتماد سصياسصة ترشصيد النفقات وليسس التقشصف
كانت ا’حتفا’ت بالذكرى الـ ٥٣لعيدي ا’سستقÓل والشسباب ﬁطة توقف لتقييم مسسار البناء الوطني وتدشس Úمشساريع حيوية
’ول ،عبد اŸالك سسÓل ،للعاصسمة تنفيذا
’طار ،جاءت زيارة الوزير ا أ
÷زائر تسسابق الزمن من أاجل اللحاق بركب التطور ‘.هذا ا إ
لÈنامج رئيسس ا÷مهورية““ ..الشسعب““ رصسدت ﬁاورها.
ا◊فاظ على اŸكاسسب ا’جتماعية ومواصسلة سسياسسة تشسغيل الشسباب

اإلصصÓح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات سصتطب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق تدريجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا وتداب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Òإايجابي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ‘ قان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون اŸالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة اŸقب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
’ول ،عبد اŸالك سسÓل،
أاكد الوزير ا أ
أامسس ،ا◊ف - - - - - -اظ ع- - - - - -ل- - - - - -ى اŸك- - - - - -اسسب
ا’جتماعية اÙققة ،ومواصسلة سسياسسة
تشسغيل الشسباب ،وقال أان الدولة ماضسية
‘ ترشسيد النفقات العمومية والتطبيق
Óصس Ó-ح-ات ،وشس-دد ع-ل-ى
ال -ت -دري -ج -ي ل  -إ
ضسرورة تخفيضس النفقات العمومية.

حمزة ﬁصصول

أأفاد سسÓل ،بأان سسياسسة ألرئيسس بؤتفليقة وأ◊كؤمة
ت -رم -ي إأ ¤ب -ن -اء ج -زأئ -ر عصس -ري-ة ب-الع-ت-م-اد ع-ل-ى
طاقاتها ألشسبانية ،وهنأا ألشسعب أ÷زأئري Ãناسسبة
عيدي ألسستقÓل وألشسباب.وقال ‘ كلمة أألقاها،
لدى أختتامه زيارته أŸيدأنية إأ ¤ألعاصسمة
““أأن -ه ح -ان أل -ؤقت ل -لسس Òن-ح-ؤ أق-تصس-اد ج-دي-د
م -ب -ن -ي ع -ل -ى أإلن -ت -اج وخ -ل -ق ألÌوة وسس -ي-اسس-ة
أ◊كؤمة مؤجهة نحؤ ألنمؤ““.
ونفى ألؤزير أألول ،أتخاذ إأجرأء تقشسفي كرد
ف -ع -ل ع -ل -ى ت -ه -اوي أأسس -ع -ار أل-ن-ف-ط ‘ ألسس-ؤق
أل -دول -ي -ة ،وأأوضس -ح ق -ائ ““ :Ó-ل -يسس ل -ن-ا سس-ي-اسس-ة
ت -قشس -ف-ي-ة ول-ك-ن لب-د أأن ي-ك-ؤن ه-ن-اك ت-رشس-ي-د
للنفقات ألعمؤمية““ ،معتÈأ أألمر بأانه قضسية
ثقة ب Úأ◊كؤمة وأأفرأد ألشسعب.
وأأشسار سسÓل إأ ¤أأن سسؤق ألؤقؤد تعرف تبذيرأ
ونشساطا غ Òشسرعي على أ◊دود ““وحان ألؤقت
للتفك ‘ Òترشسيد أسستهÓك هذه أŸادة من
أأج -ل خ -فضس أل -ف -ات -ؤرة أل -ع -م-ؤم-ي-ة““ .وذك-ر أأن
أ◊ك- -ؤم- -ة سس- -ت- -ط- -ب -ق ﬂت -ل -ف أإلصس Ó-ح -ات
أŸعتمدة حديثا بشسكل تدريجي.

تداب Òإايجابية ‘ قانون
اŸالية اŸقبل
وكشسف ‘ ألسسياق ،أأن قانؤن أŸالية أŸقبل
““سسيحمل أأشسياء إأيجابية كي ندعم ألسستثمار
وأإلنتاج ألؤطني باعتبارهما مسستقبل ألبÓد““.
وشس -دد أل -ؤزي -ر أألول ‘ أŸق -اب-ل ع-ل-ى م-ع-ي-ار
أ÷ؤدة ‘ إأ‚از ﬂتلف أŸشساريع وأŸنتجات
وتغي Òألذهنيات نحؤ أألفضسل ،مسسج““ Óأأن
ج- - -زأئ- - -ر أل- - -ي- - -ؤم ل- - -يسست ج- - -زأئ - -ر أألمسس““.
وأأكد سسÓل مرة أأخرى عدم ترأجع ألدولة عن

تصصوير  :آيت قاسصي

أŸك -اسسب ألج -ت -م -اع -ي -ة رغ-م ت-ده-ؤر أأسس-ع-ار
ألنفط ‘ أألسسؤأق ألدولية .وطمأان ‘ ذأت
أل- -ؤقت ألشس- -ب- -ابÃ ،ؤأصس- -ل -ة ت -ن -ف -ي -ذ ب -رأم -ج
““أأونسساج““ أأو ““أأو‚ام““ ،وغÒها من آأليات خلق
مناصسب ألشسغل لهذه ألفئة.
وأأعلن ألؤزير أألول عبد أŸالك سسÓل ،عن
دخؤل أŸادة  87مكرر من قانؤن ألعمل ،حيز
أل -ت -ن-ف-ي-ذ شس-ه-ر أأوت أل-دأخ-ل .وق-ال ““سس-ن-ط-ب-ق
أŸادة  87مكرر أبتدأء من أأوت أŸقبل ،فرغم
تد Êأأسسعار ألبÎول ،إأل أأننا سسنؤأصسل دعم
ألطبقات ألسسفلى““.
ولفت سسÓل ،إأ ¤أأن ألتكلفة أŸالية لتطبيق
أŸادة أŸذكؤرة تقدر بـ 54مليار دينار ،مضسيفا
أأنها سستمسس أŸؤظف ÚأŸصسنف Úمن  1إأ10 ¤
ع - - - - - - - - -ل - - - - - - - - -ى سس - - - - - - - - -ل - - - - - - - - -م أل - - - - - - - - -رتب.
و‘ ألسسياق ،أأكد سسÓل ،أأن أ◊كؤمة أتخذت
كافة ألتدأب Òحتى ““يكؤن ألدخؤل ألجتماعي

Óجؤأء
أŸقبل عادي جدأ““ .وع Èعن أرتياحه ل أ
ألعادية وألهادئة ألتي ميزت شسهر رمضسان لغاية
أآلن.

مشصاريع مهمة

أسستهل ألؤزير أألول ،عبد أŸالك سسÓل ،زيارة
أل -ع -م -ل وأل-ت-ف-ق-د أل-ت-ي أأج-رأه-ا ع-ل-ى مسس-ت-ؤى
ألعاصسمة ،مرفؤقا بؤفد وزأري هام ،بتدشسÚ
سساحة أŸقاومة ،أÙاذية Ÿيناء أ÷زأئر.
ألسس-اح-ة ت-خ-ل-د أأروأح ألشس-ه-دأء أأب-ط-ال م-ع-رك-ة
أ÷زأئر وهم :حسسيبة بن بؤعلي ،علي عمار
(ع - -ل - -ي لب - -ؤأنت) ،ع - -م - -ر ي- -اسس- -ف وﬁم- -ؤد
بؤحميدي ،وينتصسب ‘ وسسطها “اثيل ألÈونز
للثÓثة أألوأئلﬁ ،اط بها أأقؤأسس شساﬂة من
أÿرسسانة أإلسسمنتية أŸزخرفة بصسؤر خالدة
ألبطال ألثؤرة ألتحريرية أÛيدة ،نقشس على
كل قؤسس قائمة مطؤلة بأاسسماء ألشسهدأء أألبرأر

ألذين سسقطؤأ ‘ ميادين ألشسرف.
و“تد سساحة ““أŸقاومة““على مسساحة  4آألف
و 435م Îمربع ،فيما بلغت تكلفة إأ‚ازها 38
مليار سسنتيم.
لول ،خط تؤسسعة
وبا◊رأشس ،دشسن ألؤزير أ أ
أŸيÎو أل - -رأب - -ط ب Úح - -ي أل- -ب- -در وأ◊رأشس،
أŸم- -ت -د ع -ل -ى مسس -اف -ة  4ك -ل -م ،ويضس -م أأرب -ع
ﬁط -ات.م -ا شس -أان -ه أأن ي -فك أÿن-اق أŸروري
على سسكان هذه ألدأئرة ألكبÒة.
وسسيكؤن أليؤم ،متاحا لنقل أŸؤأطن› Úانا
Ãن - -اسس - -ب - -ة ع- -ي- -دي ألسس- -ت- -قÓ- -ل وألشس- -ب- -اب
أŸصس-ادف-ان لـ 05ج-ؤي-ل-ي-ة ،وسس-تتؤأصسل أأشسغال
ت -ؤسس -ع-ة أŸيÎو ،ع-ل-ى خ-ط Úج-دي-دي-ن ،ه-م-ا
أ◊رأشس-مطار أ÷زأئر ألدو‹.
يذكر أأن ميÎو أ÷زأئر ،أأحصسى منذ دخؤله
أÿدم- -ة ق- -ب -ل أأرب -ع سس -ن -ؤأت ،ح -ؤأ‹ م -ل -ي -ؤن
مسسافر ،وينتظر أأن يرتفع بنسسبة  40باŸائة

ا’عتماد على مبدأا ترشسيد النفقات وليسس سسياسسة تقشسف

بتشسغيل أÿط أ÷ديد.
وب -خصس -ؤصس ك -ل -ي-ة أل-طب أŸشس-ي-دة وف-ق ‰ط
لول ع -ن
ع- -م- -رأ Êح- -ديث ،ط- -لب أŸسس- -ؤؤول أ أ
أ÷هاز ألتنفيذي““ ،أأن تكؤن مرجعا لتدريسس
ألطب ‘ أ÷زأئر وليسس ›رد كلية عامة““.
وحث وزي -ر أل -ت -ع -ل-ي-م أل-ع-ا‹ وأل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي
أل -ط-اه-ر ح-ج-ار ““ع-ل-ى ت-ق-د Ëم-قÎح م-رسس-ؤم
÷ع-ل-ه-ا ك-ل-ي-ة أم-ت-ي-از ل-ي-تم ربطها باŸسستشسفى
أ÷ام-ع-ي““ ،م-ؤؤك-دأ أسس-ت-ع-دأده ل-دع-م وم-رأفقة
أŸقÎح.
ودعا أŸتحدث أإ ¤تدعيمها بخÒة أأسساتذة
ألطب من دأخل وخارج ألؤطن لبلؤغ أŸسستؤى
ألعا‹ ،مضسيفا ““هناك كفاءأت جزأئرية رأئدة
خ-ارج أل-ؤط-ن وسس-ي-ك-ؤن م-ه-م-ا ل-ن-ا ألسس-ت-فادة
منها““.
وبالنسسبة للحكؤمة““ ،يعت Èتشسييد مسستشسفيات
وعيادأت أمتياز ،هدفا رئيسسيا لضسمان عÓج
أŸؤأطن Úدأخل ألؤطن وأإرأحتهم من عناء
ألتنقل أإ ¤أÿارج وهؤ ألشسيء ألذي نفتقده
حاليا““ ،يقؤل سسÓل.
وتابع ““هذه سسياسسة ألرئيسس بؤتفليقة وهذأ
ت- -ؤج- -ه ب Ó- -دن- -ا ل -ل -ت -ق -د م ت -د ري -ج -ي -ا ن -ح -ؤ
ألمتياز““.وأأفاد ‘ ذأت ألؤقت باأن ألأسسرة
أ÷امعية منؤطة بالنهؤضس باŸسستؤى ألعام
وأأن “ثل ألقدوة ،مسستطردأ ““باأن ألدولة
مص س-م-م-ة ع-ل-ى م-ك-ا ف -ح-ة ألإره-اب و ألآفا ت
ألج-ت-م-ا ع-ي-ة  ،و ع-ل-ى أ ÷ام -ع -ي  Úأ أن ي-ك-ؤنؤأ
ألقدوة““.
و‘ ختام زيارة أليؤم ألؤأحد ،عرج ألؤزير
ألأول عبد أŸالك سسÓل وألؤفد ألؤزأري
أŸرأفق له ،على بلدية ع Úألبنيان غرب
أ ل -ع -ا ص س -م -ة  ،أأ ي -ن د ش س -ن أ  Ÿد ر س س-ة أل-ؤط-ن-ي -ة
ألعليا للفندقة وألإطعام ،ألتي تعد مكسسبا
ل -ل-ق -ط -اع أ ل سس-ي-اح-ي ‘ بÓ-دن-ا ك-ؤن-ه-ا ت-قدم
شسهادأت معÎف بها دوليا ،يشسار أإ ¤أأنها
تتسسع لـ 800مقعد بيدأغؤجي .وعاين سسÓل
جميع مرأفق هذأ ألصسرح أŸؤجه للسسياحة
وأ ل - -ذي أأ‚ز بشس -رأك -ة م -ع م -د ر س س -ة ل -ؤزأن
أ ل سس - - -ؤ يسس - - -ر ي- - -ة ذأت  128س س - -ن - -ة خÈة.
وأأ ش س- -ا ر س سÓ- -ل ،أأ ن ك- -اف -ة أ Ÿشس -اري -ع أل -ت -ي
ع-ا ي-ن-ه-ا م-ه-م-ة  ،و ت-ؤؤك-د ع -ز م أ ÷ ز أ ئ -ر ع -ل -ى
ألسس Òبخطى ثابتة نحؤ ألعصسرنة.

تراجع أاسصعار البÎول فرصصة للمضصي نحو اقتصصاد خارج قطاع اÙروقات
’ول عبد اŸالك سسÓل ،أامسس ،أان ا÷زائر
أاكد الوزير ا أ
’ تطبق سسياسسة تقشسف ،ولكنها تعتمد على مبدأا ترشسيد
ال-ن-ف-ق-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ،م-وضس-حا أان الوضسع ا◊ا‹ للجزائر
ي -ع-رف ح-ال-ة –ق-ي-ق ل-ل-ن-م-و وت-رشس-ي-د ال-ن-ف-ق-ات وب-ذلك
ق -ررت ال-دول-ة ت-وج-ي-ه سس-ي-اسس-ت-ه-ا ن-ح-و ال-ن-م-و م-ن خÓ-ل
’نفاق العمومي.
ترشسيد ا إ

تضسم أŸدرسسة ألتي تÎبع على مسساحة إأجمالية قدرها 6880
م Îمربع ،حيث ” إأ‚ازها بتكلفة بلغت  304,626مليؤن دج ‘
غضسؤن  29شسهرأ وباŸناسسبة طاف ألؤزير أألول على ﬂتلف
أأج-ن-ح-ة أŸدرسس-ة وأسس-ت-م-ع إأ ¤ع-رضس م-ؤسس-ي-ق-ي ق-دم-ه تÓ-ميذ
أŸدرسسة Ãناسسبة ألتدشس ،Úحيث أخذ صسؤرة تذكارية رفقتهم
ودعاهم إأ ¤ألرقي بالفن وأŸؤسسيقى ألؤطنية.

جÓل بوطي

أأفاد سسÓل خÓل تفقده مؤؤسسسسة صسناعة ألشسرأئح أإللكÎونية
باŸنطقة ألصسناعية بالرويبة بالعاصسمة ‘ ،إأطار متابعة وتنفيذ
مشس -اري -ع ألÈن -ام-ج أÿم-اسس-ي ل-رئ-يسس أ÷م-ه-ؤري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز
بؤتفليقة بالعاصسمة ،أأن ترأجع أأسسعار ألبÎول ‘ ألؤقت أ◊ا‹
هؤ Ãثابة فرصسة أأمام أ÷زأئر للمضسي قدما نحؤ منح أألولؤية
Óقتصساد ألؤطني وأÿروج من ألتبعية للمحروقات ،من خÓل
ل إ
تنؤيع مصسادر ألعتماد على ألقتصساد من خÓل تشسجيع ألكفاءأت
ألؤطنية على خلق مؤؤسسسساتها ألناشسئة.
ول -دى Œؤل -ه ب -أاج -ن -ح -ة أŸصس-ن-ع ،دع-ا أل-ؤزي-ر أألول إأ ¤ت-ع-م-ي-م
أسس -ت -خ -رأج أل -ؤث -ائ -ق أإلدأري -ة إأل-كÎون-ي-ا ،ع-ل-ى غ-رأر أسس-ت-خ-رأج
صسحيفة ألسسؤأبق ألعدلية ألتي تقؤم مؤؤسسسسة آأ شس بي تكنؤلؤجي
بعملية أسستخرأجها عن طريق أتفاقية مع وزأرة ألعدل ،وشسّدد
على ضسرورة ألتعامل بالصسكؤك ألبنكية ‘ ألعلميات ألتجارية
مسستقب.Ó
و‘ ذأت ألسس- -ي- -اق ،أأل- -ح سسÓ- -ل ع- -ل -ى أأه -م -ي -ة ألع -ت -م -اد ع -ل -ى
أل-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ات أ◊دي-ث-ة ‘ أل-ت-ع-امÓ-ت أل-ت-ج-اري-ة ،م-ؤضسحا أأن
أ÷زأئر سستسس ‘ Òهذأ ألŒاه بشسكل تدريجي وهؤ ما يتطلب
حسسبه آأليات لتطبيق أإلجرأءأت أ÷ديدة على أأرضس أŸيدأن،
قائ Óأأن أ÷زأئر تتطلع آلفاق متطؤرة ‘ ›ال ألتعامÓت
أŸالية عن طريق ألعصسرنة.
وقال سسÓل أأن أ÷زأئر تعمل على ﬁاربة ألبÒوقرأطية بكل
أأشسكالها من خÓل –سس Úأÿدمات ألعمؤمية وتذليلها للمؤأطن
دأعيا إأ ¤إأشسرأك ألشسباب ‘ أŸيدأن لÓسستفادة من أÈÿأت،
ودعا سسÓل إأ ¤حماية أŸعطيات ألشسخصسية للمؤأطن ،Úمؤؤكدأ
أألهمية ألقصسؤى ألتي ينبغي إأعطاؤوها أأولؤية ◊ماية أŸعطيات
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ألشسخصسية ألتي تتضسمنها ألشسرأئح أإللكÎونية.
وتلقى ألؤزير أألول شسروحات من طرف مسسؤؤو‹ أŸؤؤسسسسة ألتي
تعكف حاليا على درأسسة مشسروع إأ‚از بطاقة ألتزود بالبنزين
إألكÎونيا من خÓل أتفاقية عمل مع مؤؤسسسسة نفطال  ،وهؤ
أŸشسروع أألهم ،حسسبما أأفاد به مدير أŸؤؤسسسسة ،ألذي أأكد أأن من
ب ÚأŸشساريع أŸنتظر إأ‚ازها مشسروع إأعدأد بطاقة ألتعريف
ورخصسة ألسسياقة أإللكÎوني Úمسستقب.Ó
كما تقؤم أŸؤؤسسسسة ألتي تشسغل  140عام 60 ،ÓباŸائة منهم من
خريجي أ÷امعات بإا‚از ألشسرأئح أإللكÎونية Ÿتعاملي ألهاتف
أل-ن-ق-ال وب-ط-اق-ات أل-دف-ع أل-ب-ن-ك-ي ،إأضس-اف-ة إأ ¤أل-ق-ي-ام بدرأسسات
ت-ط-ؤي-ر ألÈأم-ج أ◊م-اي-ة أل-ع-ال-ي-ة ل-ل-ب-ط-اق-ات ألذكية ،فضس Óعن
أرتباطها باتفاقيات عمل مع عدة مؤؤسسسسات أقتصسادية منها بريد
وأتصسالت أ÷زأئر وأŸؤؤسسسسات ألبنكية باإلضسافة إأ ¤عÓقات
أسستثمار مع شسركات أأجنبية.

يدشصن مدرسصة للفنون اŸوسصيقية
قام ألؤزير أألول رفقة وأ‹ ألعاصسمة وألؤفد ألؤزأري ألهام ألذي
رأفقه بتدشس Úمدرسسة أŸؤسسيقى بالقبة ألتابعة Ÿؤؤسسسسة فنؤن
وثقافة وتقع على سسلطة ولية أ÷زأئر ،وتقؤم أŸدرسسة ـ حسسب
ألشسروحات ألتي تلقاها سسÓل بع ÚأŸكان ـ بتكؤين ألشسباب
وأألطفال ‘ فنؤن أŸؤسسيقى وأŸسسرح ،حيث يتم خÓلها تقدË
شسهادأت للمتخرج Úوهؤ ما أألح عليه ألؤزير أألول ‘ تعلمياته
للمسسؤؤول.Ú
وتقدر ألطاقة ألسستيعابية للمدرسسة ألتي تضسم أأربعة طؤأبق بـ
 700ت-ل-م-ي-ذ ي-ؤؤط-ره-م م-ن  30إأ 40 ¤أأسس - -ت - -اذ ‘ أŸؤأد ذأت
ألختصساصس ،على غرأر أŸؤسسيقى أألندلسسية وألبيانؤ وألشسعبي،
وتتؤفر على  19قاعة للدرأسسة ومكتبة وقاعة للعروضس ومركز
تقني و جناح إأدأري إأضسافة إأ ¤فضساء ترفيه وتسسلية.

و‘ إأطار ألزيارة ألتفقدية ألتي تدخل ‘ إأطار تنفيذ مشساريع
رئيسس أ÷مهؤرية ،قام ألؤزير أألول بإاعطاء إأشسارة أنطÓق ملعب
 05جؤيلية بعد أأشسغال ألÎميم ألتي تكفلت بها وزأرة ألسسكن
وألعمرأن وأŸدينة  ،حيث أأكد باŸناسسبة على أأهمية أحÎأم
معاي Òأ÷ؤدة ‘ إأ‚از أألرضسية.
حيث ” ألشسروع ‘ أأشسغال ترميم أŸلعب كمرحلة أأو ¤من خÓل
إأ‚از أأشسغال ألدعم و ألتعزيز بغÓف ما‹ قدر بـ  5،1مليار
دي -ن -ار ،و‘ أŸرح -ل -ة أل -ث -ان -ي -ة أل -ت -ي شس -م -لت أأشس-غ-ال أل-عصس-رن-ة
ألسستعجالية ” خÓلها أسستحدأث وتنصسيب شساشسات عمÓقة
جديدة دأخل أŸلعب تسسمح للجمهؤر Ãتابعة ألنتيجة وألتغيÒأت
أ◊اصس -ل -ة ،فضس  Ó-ع -ن أسس -ت -ح-دأث ن-ظ-ام أŸرأق-ب-ة ب-ال-ف-ي-دي-ؤ و
Œهيزأت صسؤتية متطؤرة ونظام إأنارة جديد ألرضسية أŸلعب و
Œديد أأرضسية أŸلعب و ميدأن أألعاب ألقؤى.
و ‘ أŸرحلة ألثانية ” ،تخصسيصس مبلغ  6678مليار دينار ألشسغال
ألعصسرنة ألسستعجالية حسسب ألعرضس ألذي تلقاه ألؤزير أألول من
طرف مسسؤؤو‹ أŸلعب ،حيث “ثلت أأشسغال أŸرحلة ألثانية ‘
أأشسغال إأ‚از قاعة شسرفية رئاسسية ومصسعد كهربائي وأأنظمة
صسؤت متطؤرة.
كما ” تركيب حاملة أŸدرجات ألعليا و›مؤع عناصسر ألهياكل
أإلسسمنتية ألظاهرة ووضسع ألطÓء وأŸقاعد على أŸدرجات
أل -ع -ل-ي-ا أل-ت-ي ” Œدي-ده-ا ،وم-ن أŸن-ت-ظ-ر ألن-طÓ-ق ‘ أأشس-غ-ال
أŸرح-ل-ة أل-ث-ال-ث-ة أل-ت-ي تشس-م-ل ت-غ-ط-ي-ة أŸدرج-ات ورف-ع أل-ط-اقة
ألسس-ت-ي-ع-اب-ي-ة ل-ل-م-درج-ات مسس-ت-ق-ب Ó-أل-ت-ي يشس-رف ع-ل-ي-ه-ا مكتب
درأسسات دو‹ ‘ ح Úتقؤم ألشسركات ألصسينية بأاشسغال ألتطؤير
للمرأفق ألعامة للمركب على غرأر دورأت أŸياه.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’ول:
قـــــــال إان رئيــــــسس ا÷مهوريـــــة واقـــــف علــــــى شســـــؤوون البـــــلد ،الوزير ا أ

لن نتخلى عن سسياسسة اŸصسا◊ة الوطنية ..وسسنحارب اإ’رهاب Ãختلف أاشسكاله
لمـــــــن وا’سستقـــــــرار وا◊ـــــــوار ...و’ للتطـــــــرف الدينـــــــي
نعـــــــم ل أ
’من
’ول ،عبد اŸالك سسلل ،التأاكيد على أان ا أ
جّدد الوزير ا أ
وا’سستقرار الذين تنعم بهما ا÷زائر ثمرة لسسياسسة اŸصسا◊ة الوطنية
التي بادر بها رئيسس ا÷مهورية ،والتي لن تتخلى عنها الدولة’ ،فتا إا¤
’رهاب بجميع أاشسكاله ،وأافاد ‘ سسياق موصسول
أانها ماضسية ‘ مكافحة ا إ
’خصس
لمن وا’سستقرار وا◊وار ،لكن ’ ،و’ ،و’ للتطرف وبا أ
““نعم ل أ
التطرف الديني...رئيسس ا÷مهورية واقف على شسؤوون البلد وا÷يشس
’من سستكافح بحزم التطرف““.
وكل أاسسلك ا أ

فريال/ب
تصصويرﬁ :مد آيت قاسصي

ع -اد اŸسش -ؤوول اأ’ول ع -ل-ى ا÷ه-از ال-ت-ن-ف-ي-ذي ،إا¤
إا‚از اŸصشا◊ة الوطنية لدى إاششرافه أامسص على
تدشش ÚاŸقر ا÷ديد لكلية حقوق ا÷زائر التي
ت -تسش -ع لـ  10آا’ف ط- -الب ،وق- -ال ‘ ه- -ذا الصش- -دد
‘‘ا÷زائر دولة ا◊ق والسشلم واآ’مان ،وا’سشتقرار
وصشلنا إاليه بفضشل سشياسشة رئيسص ا÷مهورية ،عرفنا
اإ’ره-اب ث-م ج-اءت اŸصش-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة ،ن-ت-ائ-جها
ظ -اه -رة و’ ب -د م -ن اŸواصش -ل -ة ع-ل-ى ن-فسص ال-ن-ه-ج
وتلق Úذلك لطلبة ا◊قوق‘‘.
و–قيق اŸصشا◊ة الوطنية للنتائج اŸرجوة منها
وت -أات -ي ‘ م -ق -دم -ت -ه-ا –ق-ي-ق اأ’م-ن وا’سش-ت-ق-رار
والطمأانينة التي تنعم بها ا÷زائر اليوم ،وفق سشلل
’ يعني بأاي حال من اأ’حوال التخلي عنها و’
ال -ت -وق -ف ع-ن م-ك-اف-ح-ة اإ’ره-اب ب-ك-اف-ة أاشش-ك-ال-ه،
والدولة وجيششها وﬂتلف أاسشلك اأ’من الوطني ـ
أاضش -اف ي -ق -ول ال -وزي -ر اأ’ول ـ ‘‘ي-ق-ف-ون وق-ف-ة ح-زم
Ÿكافحة التطرف ،ديننا اإ’سشلم واضشح ’ ،أاحد
يخوفنا ،رئيسص ا÷مهورية واقف والكل ›ند‘‘.
اخ -ت-ي-ار سش-لل م-ن Èج-ام-ع-ة ا◊ق-وق ل-ل-ت-ط-رق إا¤
ملف اŸصشا◊ة الوطنيةÃ ،ناسشبة زيارة العمل التي
قادته أامسص إا ¤العاصشمة ،و“يزت بتدشش ÚكÈيات
اŸششاريع ‘ ﬂتلف القطاعات ⁄ ،تكن عششوائية
إاذ أان ‘‘ل- -ل- -ك -ل -ي -ة وا÷ام -ع -ة دور ك -ب ‘ Òسش -ي -اسش -ة
اŸصشا◊ة ومكافحة التطرف والغشص وكل أاسشباب
ا’ضش -ط -راب -ات‘‘ ،وخ -لصص إا ¤ال -ق-ول ن-ح-ن ‘ أام-ن
وأامان ،لن نتخلى عنهما وسشنحافظ على ما –قق،
لمن وا’سشتقرار
ا÷ميع ’ بد أان يطمئن نعم ل أ
وندعم ا◊وار ،لكم ’ ،و’ ،و’ للتطرف وباأ’خصص

التطرف الديني.
وقبل ذلك كان الوزير اأ’ول قد أاششرف على تدششÚ
مقر كلية ا◊قوق ا÷ديد الكائن بسشعيد حمدين
التي تعت Èمكسشبا كبÒا ،كونها تتسشع لـ  10آا’ف
ط -الب ،وب -اŸن -اسش -ب -ة اسش -ت -فسش -ر ال-وزي-ر اأ’ول ع-ن
صشيانة اŸبنى الذي صشّنفه ‘ خانة الطراز العا‹
واأ’ول من نوعه بالنسشبة للتخصشصص ،والذي يحتوي
على  22مدرجا مقابل  5مدرجات فقط ‘ الكلية
القدÁة الكائن مقرها ب Íعكنون.
و‘ ن -فسص السش -ي -اق شش ّ-دد ع -ل-ى ضش-رورة ع-دم غ-ل-ق
أابواب ا÷امعة ‘ وقت مبكر ’سشيما وأانها –وي
مكتبة ضشخمة –وي  500مقعد  ،لتمك Úالطلبة من
اسشتغللها’ ،سشيما وأان ا÷امعة حسشبه وإان كانت
تتسشع لـ  10آا’ف ،إا’ أانها Áكن أان تتسشع للضشعف أاي
 20أالف إاذا ما ” اسشتغللها إا ¤غاية منتصشف الليل
 ،وتضشم  58قاعة درسص ومدرج يحوي أالف مقعد،
ومطعم يتسشع لـ 800طالب.

...ويدشسن ›مع مسسابح واد ا◊راشس:

ضسرورة ا’نتهاء من تهيئة 17
كلم وتسسليم ““اŸارينا““ ‘
غضسون العام 2017

ثالث ﬁطة ‘ زيارة الوزير اأ’ول التي بر›ت
عشش- -ي -ة ا’ح -ت -ف -ال ب -ال -ذك -رى اŸزدوج -ة ل -ع -ي -دي
ا’سشتقلل والششباب ،كان ›مع السشباحة الضشخم
ال -واق -ع Ãن -ط-ق-ة ‘‘الصش-اب-لت‘‘ اŸك-ون م-ن مسش-ب-ح
لطفال ومسشبح Úللكبار ،بطاقة اسشتيعاب لـ 3
ل أ
آا’ف مصشطاف ،انتهت اأ’ششغال بها مطلع جوان
اŸنصش -رم ،ت -ف -ت -ح أاب -واب -ه -ا ‘ ال-فÎة اŸم-ت-دة بÚ
ال-ت-اسش-ع-ة صش-ب-اح-ا والسش-اب-ع-ة مسش-اء ،ع-ل-ى أان ي-دفع

وميزة اŸسشابح اسشتعمال الكلور الطبيعي والتخلي
ع -ن ال -ك -ي -م -ي -ائ -ي ،وب -خصش -وصص ان -ب -ع -اث ال-روائ-ح
ال -ك -ري -ه -ة ،ي -ع -ول ع -ل -ى ﬁط -ة ال-تصش-ف-ي-ة بÈاق-ي
للتخلصص منها مع العلم أان أاغلبها من اŸنزل و 14
فقط من مصشدرها اŸناطق الصشناعية.

الكبار  1000دج واأ’طفال إا ¤غاية  12سشنة 500
دج ،فيما يدخل اأ’طفال الذين يقل عمرهم عن 4
سشنوات ›انا ،غ Òأان سشلل اعت ÈاŸبلغ باهظا
وط- -الب Ãراج- -ع- -ة السش -ع -ر وأان ’ ي -ت -ج -اوز سش -ع -ر
ا’ششÎاك حوا‹  3آا’ف دج للششهر.
وخلل الششروحات التي قدمت إا ¤الوزير اأ’ول،
فإان عملية التخلصص من اأ’وحال  2.5/مليار مÎ
مكعب ‘ /واد ا◊راشص سشتنطلق ‘ جانفي اŸقبل
ل -ت -ج-نب إاع-ادة ال-ع-م-ل-ي-ة ‘ ح-ال ال-ق-ي-ام ب-ه-ا اآ’ن،
وسشينتهي الششطر الكائن بقلب ا◊راشص بعد ترحيل
سشكان حي الرملي الفوضشوي وسشيكون مكونا من
م -راف -ق ري -اضش -ي -ة وم-ي-ن-اء ،م-وازاة م-ع –وي-ل 200
عمود كهربائي و  6قنوات ،ما Áكن من تسشليم
شش -ط -ر ب -ن ط -ل -ح-ة اŸم-ت-د ع-ل-ى  6ك-ل-م اŸرت-قب
تسشلمها هذه الصشائفة.

 ...وا‹ العاصسمة زوخ عن
إاعادة إاسسكان العائلت

توزيع  2٥00سسكن باحتسساب
التسساهمي بعد رمضسان
وردا على اسشتفسشار الوزير اأ’ول حول عملية إاعادة
إاسشكان القاطن Úباأ’حياء القصشديرية ،أافاد وا‹
ال -ع -اصش -م-ة ع-ب-د ال-ق-ادر زوخ اأن-ه سش-ي-ت-م اسش-ت-ك-م-ال

إا‚ــــــــــــــــــازات فـــــــــــــــــي الواجهـــــــــــــــــة

مسسابح وادي ا◊راشش

سساحة اŸقاومة ببلدية سسيدي أاﬁمد
“ثلت اأ’ششغال التي أا‚زت ‘ سشاحة اŸقاومة بسشيدي
اﬁم -د ‘ إاق -ام -ة نصشب ت -ذك -اري وشش -لل اصش-ط-ن-اع-ي
صشغ Òومسشاحة خضشراء وموقف للسشيارات.
^ –تضشن سشاحة اŸقاومة “اثيل أاربعة ششهداء
وهما حسشيبة بن بوعلي وعلي عماري وعمر ياسشف
وﬁمود بوحاميدي.
^ ا‚از هذه السشاحة على مسشاحة تقدر ب4.435
م Îم -رب -ع م -ن ق -ب -ل م -ؤوسشسش -ة ال -ب -ن -اء وا’شش -غ-ال
للحراشص بقيمة تفوق  380مليون دينار.

وحدة إانتاج الشسرائح الذكية بالرويبة

وحدة انتاج الششرائح الذكية أاشص بي تكنولوجي ‘
اŸنطقة الصشناعية بالرويبة مؤوسشسشة أانششئت سشنة 2004
‘‘رائدة‘‘ على مسشتوى سشوق ا’نتاج وتششخيصص الششرائح
الذكية وتطوير بر›يات ‘ ا÷زائر.
* توفر أاشص بي تكنولوجي -ا◊اصشلة على تصشديق إايزو
 -9001حلو’ لقطاع النقد وتششخيصص الهوية.
وتنتج هذه الوحدات الششرائح الهاتفية وبطاقات التعبئة
والوفاء والتعريف اŸصشر‘ وششرائح للمراقبة للدخول
وب- -ط -اق -ات ال -دف -ع ا’ل -كÎو .Êوت -ن -ت -ج وح -دة أاشص ب -ي
تكنولوجيا الششرائح الهاتفية Ÿتعاملي الهاتف النقال
موبيليسص واوريدو وجازي وكذا البطاقات ا’لكÎونية
للحسشابات ا÷ارية الÈيدية لÈيد ا÷زائر.

تشسغيل ملعب  ٥جويلية بعد ترميمه

” الششروع ‘ اششغال ترميم ملعب  5جويلية
ك -م -رح -ل -ة او ¤م -ن خ -لل ا‚از اشش -غ -ال ال -دع-م
وال-ت-ع-زي-ز Ãب-لغ 5ر 1م-ل-ي-ار دي-ن-ار .و‘ اŸرح-ل-ة
ال -ث -ان -ي-ة ” ت-خصش-يصص م-ب-ل-غ 678ر 6م-ل-يار دينار
’ششغال العصشرنة ا’سشتعجالية اŸتمثلة ‘ اششغال
مسشاكة اŸدرجات العليا و›موع عناصشر الهياكل
ا’سشمنتية الظاهرة ووضشع الطلء واŸقاعد على
اŸدرج- -ات ال -ع -ل -ي -ا .و“ث -لت اشش -غ -ال ال -عصش -رن -ة
ا’سشتعجالية ‘ تنصشيب ششاششات عملقة جديدة
ونظام اŸراقبة بالفيديو وŒهيزات صشوتية حديثة
ون- -ظ- -ام ان -ارة ج -دي -د ’رضش -ي -ة اŸل -عب وŒدي -د
ا’رضشية اŸلعب وميدان العاب القوى .و‘ 21
سشبتم 2013 Èتسشبب انهيار مدرج بهذا اŸلعب ‘
وفاة ششاب Úمن أانصشار فريق ا–اد العاصشمة جاءا
◊ضش-ور م-ق-اب-ل-ة ال-درب-ي ال-ع-اصش-م-ي ب Úم-ول-ودي-ة
ا÷زائر وا–اد العاصشمة ‡ا ادى ا ¤غلق اŸلعب
‘ إاطار التحقيق والششروع ‘ اششغال الÎميم.

مسشابح وادي ا◊راشص التي ” إا‚ازها ‘ إاطار
مششروع تهيئة هذا الوادي ” إا‚از ثلثة مسشابح
‘ الهواء الطلق ‘ إاطار الششروع اŸسشجل ضشمن
ﬂطط تهيئة جون ا÷زائر الذي هو جزء من
ﬂطط تهيئة مدينة ا÷زائر.
وقد خصشصص غلف ما‹ يفوق  361مليون دينار
إ’‚از هذه اŸنششاة التي تتكون من مسشبح Úللكبار

Ãسشاحة  1754م 2و 1075م 2فضشل عن مسشبح آاخر
لطفال مسشاحته  260م.2
ل أ
وتتوفر هذه اŸسشابح التي تششرف على تسشيÒها
م -ؤوسشسش -ة و’ئ -ي -ة ه -ي دي -وان ا◊ظ-ائ-ر وال-ري-اضش-ة
والÎفيه للجزائر العاصشمة على أانظمة Ÿعا÷ة
اŸياه اÙافظة على البيئة ويتعلق اأ’مر بنظام
للتطه Òالطبيعي يحافظ على ششواذر الهيدروجÚ

توسشعة اÿط Ÿ 1يÎو ا÷زائر العاصشمة الرابط
ب Úحي البدر ووسشط ا◊راشص على أان يتم التششغيل
التجاري اليوم اأ’حد.
حسشب البطاقة الفنية فإان هذا الششطر الذي Áتد
ع -ل-ى ط-ول  4ك-ل-م ان-ط-لق-ا م-ن ال-رصش-ي-ف الثالث
Ãح- -ط- -ة ح -ي ال -ب -در ا ¤ا◊راشص ي -تضش -م -ن ارب -ع
ﬁطات سشفلية (باشص جراح التنسص -باشص جراح -

ﬁطة القطار ا◊راشص ووسشط ا◊راشص).
كما تششمل عملية التوسشعة التي تع Èثلثة بلديات
هي باشص جراح وا◊راشص وبوزريعة جسشرا بطول
 280مÎا ونفقا اطارا بطول  408,48مÎا وآاخر
سشفلي ﬁدب على طول  2166,54مÎا.
انطلق التششغيل التجريبي غ Òالتجاري للخط يوم
 16يونيو اŸنصشرم ‘ ح Úان انطلق اÿدمة

توسسعة اÿط حي البدر -ا◊راشش

كلية الطب ا÷ديدة

كلية الطب ا÷ديدة تسشع ل  10000مقعد بيداغوجي وتضشم كلية الطب ا÷ديدة التابعة
÷امعة ا÷زائر التي يوجد مقرها ب Íعكنون والتي تعت Èثمرة اسشتثمار عمومي بقيمة
77ر 6مليار دج ثلثة تخصشصشات (طب وجراحة اأ’سشنان والصشيدلة) موزعة على أاقسشام
وهي قسشم الطب ب  6000مقعد وقسشم جراحة ا’سشنان ب  2000مقعد وقسشم الصشيدلة ب
 2000م -ق -ع -د .وق -د سش -ج -ل تسش -ل -ي -م ه -ذه اŸنشش -أاة ال-ت-ي اشش-رف ع-ل-ى ا‚ازه-ا ›م-ع
كوسشيدارتاخرا بسشبب مششاكل مالية وادارية عديدة “ت تسشويتها بعد ذلك.

‰وذجان للهندسسة اŸعمارية ا◊ديثة والراقية
تعززت الهياكل ا÷امعية لو’ية ا÷زائر بتدشش Úكليتي ا◊قوق والطب
اللت Úتعدان ,حسشب القائم Úعلى قطاع التعليم العا‹ والبحث العلمي,
‘‘ب-ن-اي-ت‰ Úوذج-ي-ت Úم-ن ح-يث ال-ه-ن-دسش-ة اŸع-م-اري-ة ال-راق-ي-ة وا◊دي-ث-ة
لمن والسشلمة‘‘.
والتجهيزات التي تسشاير اŸواصشفات العاŸية ل أ
وتعت Èالوزارة الوصشية هات Úالكليت Úا÷ديدت‘‘ Úأايقونة متميزة‘‘ ‘
تعداد هياكلها اŸوزعة على و’ية ا÷زائر حيث تششكلن كما أاوضشح
مديرها الفرعي Ãديرية التنمية وا’سشتششراف عبد ا◊كيم جÈا‘‘ Êوثبة
ن -وع -ي -ة‘‘ ب -اع -ت -ب -اره -م-ا ه-ي-ك-ل‰‘‘ Úوذج-ي ‘‘Úم-ن ح-يث ت-وف Òوتسش-ه-ي-ل
اسش-ت-خ-دام ال-ت-ق-ن-ي-ات ا◊دي-ث-ة وع-ل-ى وج-ه أاخصص ك-ل-ي-ة ال-طب ال-ت-ي ت-عد
بالنسشبة للقطاع ‘‘مششروعا ‰وذجيا للبنايات الذكية‘‘ .وتبلغ سشعة كلية
ا◊ق-وق ال-ك-ائ-ن-ة بسش-ع-ي-د ح-م-دي-ن ,ب-ب-ئ-ر م-راد رايسص 10 ,آا’ف م-ق-عد
بيداغوجي ,وهو نفسص العدد الذي تتوفر عليه كلية الطب الواقعة بحي

( )PHوكثافة الكلور ‘ مسشتوى ثابت ويعمل كل
حوضص بصشفة مسشتقلة .وادي ا◊راشص اŸعروف
ب -ارت -ف -اع نسش -ب -ة ت -ل-وث م-ي-اه-ه وال-روائ-ح ال-ك-ري-ه-ة
اŸن -ب -ع -ث -ة م-ن-ه م-رشش-ح ’ن يصش-ب-ح اح-د اأ’ق-ط-اب
السشياحية والÎفيهية على مسشتوى العاصشمة وذلك
ب -ع -د أارب -ع سش -ن -وات م -ن ان -ط -لق أاشش -غ-ال ت-ه-ي-ئ-ت-ه
وتطهÒه ضشمن ششطر Áتد على طول  18كلم.

التجارية فمرتقب يوم ال 5يوليو.
وق- - -د خصشصص ’‚از اÿط غ- - -لف م - -ا‹ ق - -دره
ب 34,8مليار دج.
بعد تدشش ÚاÙطة تبادل الوزير اأ’ول أاطراف
ا◊ديث مع سشكان ا◊ي اÙاذي (أاشص أال أام) قبل
أان يسش- -ت -ق -ي -ل م -ع ال -وف -د اŸراقب ل -ه اŸيÎو م -ن
ﬁطة ا◊راشص اﬁ ¤طة اŸعدوم.Ú

كلية ا◊قوق ا÷ديدة

كلية ا◊قوق ا÷ديدة التي تسشع لـ 10000مقعد بيداغوجي بسشعيد
حمدين
وتضشم الكلية  22مدرج و 58قاعة للدروسص ومدرج يسشع ل  1000مقعد
ومكتبة ب  500مقعد وادارة واأقسشام تقنية.
الكلية التي رصشد لها غلف ما‹ بقيمة 701ر 3مليار دج ” ا‚ازها
‘ ظرف  21ششهر من طرف اŸوؤسشسشت ÚالÎكيت Úكوزو واأسشلن.

الزيانية باأ’بيار .وتتوفر و’ية ا÷زائر ‘ الوقت الراهن على  19مؤوسشسشة
جامعية من بينها  4جامعات و 10مدارسص وطنية ومدرسشت Úعاديت,Ú
علوة على ثلث مدارسص –ضشÒية .وŒدر اإ’ششارة ،إا ¤أان وزارة
التعليم العا‹ والبحث العلمي كانت قد اعتمدت خلل السشنوات اأ’خÒة
خريطة جديدة لتقسشيم جامعة ا÷زائر التي تفرعت إا ¤ثلث جامعات.
وÃقتضشى هذا التقسشيم ،تغÒت تسشمية جامعة ا÷زائر بن يوسشف بن
خدة إا‘‘ ¤جامعة ا÷زائر ‘‘1و–ولت جامعة بوزريعة إا‘‘ ¤جامعة ا÷زائر
 ،‘‘2فيما أاصشبحت جامعة دا‹ ابراهيم ‘‘جامعة ا÷زائر  ،‘‘3باإ’ضشافة إا¤
جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا الواقعة بباب الزوار.
ومن اŸرتقب أان ينتقل عدد ا÷امعات با÷زائر العاصشمة إا ¤خمسشة
با’نتهاء من إا‚از جامعة أاخرى باŸدينة ا÷ديدة لسشيدي عبد الله التي
سشتضشم خمسص كليات توفر أازيد من  20أالف مقعد بيداغوجي وسشت
إاقامات جامعية بسشعة  11أالف سشرير ،حيث من اŸنتظر أان يتم اسشتلم
هذا اŸششروع الضشخم مع حلول  ،2018حسشب التوضشيحات اŸقدمة من
طرف ذات اŸسشؤوول.

عمليات الÎحيل بعد رمضشان وسشتششمل ‘ مرحلة
أاو ¤سشكان حي الرملي ،وسشتناهز السشكنات التي
سش-ت-وزع  2500سش-ك-ن ب-اح-تسش-اب السش-كن التسشاهمي
ليصشل العدد اإ’جما‹ إا 27 ¤أالف عائلة.

...ويدشسن سسد الدويرة للري
دخل سشد الدويرة اŸوجه أاسشاسشا إا ¤الري واŸزود
ب -اŸي -اه اÙول-ة م-ن ح-م-ام م-ل-ون وم-زف-ران حّ-ي-ز
اÿدم- - - -ة ‘  2010بصش -ف -ة ج-زئ-ي-ة وت-ق-در ط-اق-ة
اسش -ت-ع-اب-ه بـ  87م -ل-ي-ون م Îم-ك-عب ،ي-وج-ه لسش-ق-ي
مسشاحة تناهز  17200هكتار ،ويسشمح بتخزين 39
مليون م Îمكعب اÙولة من مزفران و  17مليون
م Îمكعب اÙولة من واد ا◊راشص.
وي-ع-د السش-د م-كسش-ب-ا ل-ل-ق-ط-اع ال-ف-لح-ي ول-ل-م-ت-يجة
’سشيما وأانه يقع ‘ منطقة اسشÎاتيجية.

مدرسسة جديدة للموسسيقى
بالقبة
اŸدرسش -ة ا÷دي -دة ل -ل-م-وسش-ي-ق-ى ب-ال-ق-ب-ة ت-قÎح
خيارا واسشعا ‘ ›ال التكوين ‘ اŸوسشيقى
ودورات تلقينية لفائدة ا÷مهور
وتقÎح هذه اŸدرسشة التي أانششئت على اسشاسص
ه-ب-ة م-ن-ح-ت-ه-ا ج-م-ع-ي-ة الكاثوليكي Úا÷زائريÚ
دروسش -ا ‘ ت -ع -ل -م ال -ب -ي -ان -و وال -ك-م-ان وال-ق-ي-ت-ارة
وال- -ق- -ان- -ون وال- -ع- -ود اضش- -اف- -ة ا ¤اŸوسش- -ي- -ق- -ى
اأ’ن - -دلسش - -ي - -ة والشش - -ع- -ب- -ي ودورات ‘ اŸسش- -رح
وال- -رقصص .وتضش -م اŸدرسش -ة ال -ت -ي تÎب -ع ع -ل -ى
مسشاحة اجمالية قدرها  6880م Îمربع يحتل
 3200م Îم -رب -ع م -ن -ه -ا م-ب-ن-ى ب-ارب-ع-ة ط-واب-ق
وم -درج وفضش -اء ل -ل -ع -رضص و 19ورشش-ة وق-اع-ات
وقاعت’ Úسشتقبال اأ’ولياء واسشتديو للتسشجيل
وم -ك -ت -ب -ة –ت -وي ع-ل-ى اŸؤول-ف-ات اŸت-خصشصش-ة
وا’رشش -ي -ف السش-م-ع-ي وال-ف-ي-دي-و ” .إا‚از ه-ذه
اŸدرسشة التي بلغت تكلفة ا‚ازها 626ر304
مليون دج ‘ ظرف  29ششهر.
ت -خضش -ع اŸدرسش -ة لسش -ل -ط -ة و’ي -ة ا÷زائ -ر م-ن
خ-لل م-ؤوسشسش-ة ف-ن-ون وث-ق-اف-ة اŸوج-ه-ة لÎق-ية
التكوين ‘ ›ال اŸوسشيقى.

السسد اÿزان بالدويرة
هو مركب ري اسشÎاتيجي تقدر طاقة تخزينه
بـ 87م- -ل -ي -ون م Îم -ك -عب Áك -ن السش -د اÿزان
للدويرة الواقع على وادي بن عمار على بعد
حوا‹  2كلم جنوب غربي مدينة الدويرة وعلى
بعد  27كلم جنوب غربي ا÷زائر العاصشمة من
تخزين مياه وادي مازافران وا◊راشص.
وÁكن أايضشا من سشقي  17.200هكتار من سشهل
اŸتيجة وسشط وإاعادة “وين الطبقة ا÷وفية
للمتيجة من خلل التسشرب باإ’ضشافة إا ¤تعزيز
“وين مدينة ا÷زائر العاصشمة وو’ية البليدة
باŸاء الششروب.
وق -د ب -ن -ي سش -د ال -دوي -رة ال -ذي يشش -م -ل ح -وضش-ا
منحدرا تبلغ مسشاحته  10كلم مربع ◊جز حجم
 87مليون م Îمكعب من اŸياه يحول  39مليون
م Îمكعب منها انطلقا من وادي مزافران و71
مليون م Îمكعب من وادي ا◊راشص ‘ حÚ
يتجاوز حجمه ا◊ا‹  7مليون م Îمكعب.

اأ’حد  05جويلية  2015م
الموافق لـ  18رمضسان  1436هـ
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الذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرى الـ  ٥٣لعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدي ا’سستق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓل والشسب ـ ـ ـ ـ ـ ـاب
يروي ‘ كتابه تهريب أالفي ط ّ
’سسلحة للثورة ا÷زائرية
ن من ا أ

فاسسيل فالتشسانوف« ...ذئب البحار» الذي قهر ا◊صسار الفرنسسي
م بسسرعة وبطريقة منظمة.
«عملية تفريغ ا أ
’سسلحة بدأا Ãجرد رسسّو السسفينة برصسيف اŸيناء ،وكانت تت ّ
’و ¤منذ اند’ع الكفاح اŸسسلح للشسعب ا÷زائري ،سسيكون Ãقدور
تواصسلت هذه العملية يوم .Úللمرة ا أ
’سسلحة ا◊ديثة» ...بهذه الكلمات وصسف فاسسيل
جيشص التحرير الوطني تسسّلم مثل هذه الكمية من ا أ
فالتشسانوف ،قبطان سسفينة «بريزا» البلغارية ،الذي احتفل منذ أايام Ãئويته ،عملية تسسليم حمولة ضسخمة
’سسلحة للثوار ا÷زائري Úسسنة  ‘ ،1960كتابه «العمليات السسرية لتسسليم ا أ
من ا أ
’سسلحة».

ﬁمد الشسريف عباسص وزير اÛاهدين السسابق:

الشسباب قلب اأ’مة النابضض وعصسب تقدمها

اقÎن ا’حتفال
ب -ع -ي -د  5جويلية
ذك- - -رى اسسÎج- - -اع
السس-ي-ادة ال-وط-ن-ي-ة
بعيد الشسباب ،وهو
م- -ا ي- -ع- -د ب -ال -ق -رار
الصس - - - - -ائب ال- - - - -ذي
ي- -ع- -كسص ال- -ق- -ي -م -ة
ال - - -ك- - -بÒة ال- - -ت- - -ي
ت- -ول- -ي- -ه- -ا ا÷زائ- -ر
ل- - -ف- - -ئ - -ة الشس - -ب - -اب
واŸك - - -ان- - -ة ال- - -ت- - -ي
أاسس- - -ن- - -دت ل- - -ه - -م ‘
’سسÎات- - -ي- - -ج- - -ي- - -ة
اıط - - -ط - - -ات وا إ
التنموية للبÓد ،كونهم قوة وطاقة
ح -ي -ة ي -ع -ول ع -ل -ي -ه-ا ◊م-ل اŸشس-ع-ل
وتسس Òا÷زائ- - - - - -ر اŸع - - - - -اصس - - - - -رة ‘
اŸسستقبل القريب.

حبيبة غريب
تصصوير :عباسس تيليوة

م- -ن اأ’سس- -ل- -ح -ةÃ ،ا ‘ ذلك  240ط-ن م-ن
أسصامة إأفرأح
جر «تي.أان.تي» ،وأاربعة مدافع مضسادة
متف ّ
ل- -ل- -ط- -ائ- -رات .ول- -ت- -خّ- -وف- -ه م- -ن اك- -تشس- -اف
Óسسلحة لدى شسحنها
‘ ه- -ذا ال- -ك- -ت- -اب وع- -ن- -وان- -ه اأ’صس- -ل- -ي اıابرات الفرنسسية ل أ
«»Ã ،Livraison secrète d’armesي -ن -اء «فÒن -ا» ال -ب -ل-غ-اري ،ف-ق-د ع-م-د إا¤
ال -ذي نشس -رت -ه «ال -فÒوز ل  -إ
Óن-ت-اج ال-ث-ق-ا‘» ،التمويه باسستدعاء عائلته إا ¤قمرة القيادة،
V
a
s
s
i
l
ف
و
ن
ا
ي - -روي ف - -اسس - -ي - -ل ف - -ال- -تشس- -
رغم كّمية اŸتفجرات ‘ السسفينة.
 120 ‘ ،Valtchanovصسفحة ،واحدة من
اأك ÌاŸغ -ام -رات ت -أاثÒا ‘ ح-ي-اة ال-ق-ب-ط-ان
واŸناضسل فاسسيل ،الذي أاطفأا شسمعته 100
قبل قرابة اأ’سسبوع.Ú
وقد كتب رئيسض ا÷مهورية عبد العزيز
عمليتا تسسليم حمولة اأ’سسلحة عن طريق
السسفينة «بريزا» (وتعني «العمل» بالعربية) ،ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،عن هذا
ب -ق-ي-ادة ف-ال-تشس-ان-وف ،سس-ن-ة  ،1960وب-ع-ده-ا ال -ك-ت-اب ‘ رسس-ال-ة
السس -ف -ي -ن -ة اأ’خ-رى «ب-ل-غ-اري-ا» ب-ق-ي-ادة ل-وب-ن م - - -وج - - -ه - - -ة إا¤
غ- -ي- -ن- -وف ،كسس -رت -ا ا◊صس -ار ال -ذي ف -رضس -ه م-ؤول-ف-ه ،فاسسيل
ا÷يشض الفرنسسي ليسض فقط على الشسواطئ فالتشسانوف،
ا÷زائ - -ري - -ة ،وإا‰ا ع - -ل - -ى كّ- -ل الشس- -واط- -ئ ي-ق-ول« :لقد
اŸغ -ارب -ي -ة ،م -ا أاّدى إا ¤فشس -ل ال -ع-دي-د م-ن أابديتم
مهارة
العمليات اŸشسابهة.
و‘ لغة سسلسسة وبسسيطة ،كتب فاسسيل كلّ عالية
صسغÒة وكبÒة عن هذه الرحلة ،متوّخيا دقة ‘
متناهية ومنقطعة النظ ‘ Òسسرد ا◊قائق،
من عملية التحضس Òوالشسحن ،إا ¤اإ’بحار
ثّم تفريغ ا◊مولة بالشسواطئ الليبية ،وحتى
ما تخلل ذلك من حوارات مع زمÓئه ،أاو
ل-ق-اءات م-ع ﬂت-ل-ف الشس-خصس-ي-ات .ط-ري-ق-ة
السسرد السسلسسة والدقيقة هذه ،جعلت من
هذا الكتاب مرجعا للمؤورخ Úوالباحث،Ú
ول-ك-ن أايضس-ا ل-ل-م-ه-ت-م Úوال-فضس-ول-ي Úم-ن
عموم القّراء.

بوتفليقة :إاسسهام ’ يقّدر بثمن

اإ’Áان يوّلد العزÁة
لعّل ما دفع فاسسيل فالتشسانوف إا ¤القيام
بهذه اŸهمة على أاكمل وجه ،هو إاÁانه
بعدالة القضسية ا÷زائرية ،حيث يقول ‘
كتابه« :إان كفاح الشسعب ا÷زائري من أاجل
ا’سس-ت-قÓ-ل ك-ان ك-ف-اح-ا شس-رع-ي-ا ،ي-ندرج ‘
إاطار مبادئ ميثاق اأ’· اŸتحدةÃ ،ا ‘
ذلك حق تقرير اŸصس Òللشسعوب اÙرومة
م -ن اسس -ت -ق Ó-ل -ه -ا ،ك -م-ا ك-انت ح-ال الشس-عب
ا÷زائري قبل  ،1962وهو ما يفرضض على
الدول اأ’عضساء ‘ منظمة اأ’· اŸتحدة
ضس -رورة اŸسس -اه -م -ة ‘ أان تسس -ت -ط -ي-ع ه-ذه
الشسعوب من أان تتمتّع يوما بهذا ا◊ق».
هذا اإ’Áان بعدالة القضسية ،هو ما دفع
فالتشسانوف إا ¤اıاطرة بنقل  2000طن

سس- -رد ت- -ف -اصس -ي -ل
التكليف الذي صسدر إاليكم
سس- -ن -ة  ،1960م- -ن ق- -ب -ل سس -ل -ط -ات ب -ل -دك -م،
بصسفتكم قائدا لسسفينة «بريزا» Ãهمة سسرية
وب-ال-غ-ة ا◊سس-اسس-ي-ة( )...وه-ي اŸه-م-ة ال-تي
أا‚ز“وها بكل ‚اح».
ويضسيف رئيسض ا÷مهورية« :إان كتابكم
ال -ذي ي -ك -تسس -ي أاه -م -ي -ة ت -اري -خ-ي-ة م-ؤوك-دة،
وبفضسل الدقة ‘ عرضض التفاصسيل والتحكم
الكب ‘ Òالسسرد ،يدفع القارئ إا ¤قراءته
بشس -وق م -ن ب -داي-ت-ه إا ¤ن-ه-اي-ت-ه ورج-ائ-ي أان
يÓقي كل الÎحاب من جمهور القّراء».
كما عّبر رئيسض ا÷مهورية ‘ ،رسسالته،
التي حّررها شسهر فÈاير  ،2011عن «عرفان
ا÷زائر الكب Òوامتنانها العميق» لقاء ما
قّدمه فالتشسانوف من إاسسهام «’ يقّدر بثمن

‘ قضسيتنا الوطنية من خÓل إا‚از تلكم
اŸهمة اÿطÒة» ،يخلصض رئيسض ا÷مهورية
عبد العزيز بوتفليقة.
ك- -م- -ا عّ- -ب- -رت ال- -دول- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ع -ن
ام -ت-ن-ان-ه-ا ،م-ن ق-ب-ل رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة‘ ،
مناسسبتﬂ Úتلفت Úسسنتي  2004و ،2013من
خ Ó-ل اŸي -دال -ي -ة ال-ت-ك-رÁي-ة ال-ت-ي ق-دم-ه-ا
لفاسسيل فالتشسانوف سسف Òا÷زائر بصسوفيا،
سس -ع -ادة السس -ي-د ﬁم-د ي-ع-ل-ى ،ب-اسس-م رئ-يسض
ا÷مهورية ،وذلك Ãناسسبة خمسسينية الثورة
التحريرية .و ⁄يكن هذا سسوى حلقة من
مسس -لسس -ل ت -ك -رÁات ك -ان أاول -ه -ا اŸي -دال -ي-ة
ال-ذه-ب-ي-ة ’سس-ت-ح-ق-اق اŸع-رك-ة ،مقدمة من
قبل رئاسسة اÛلسض الوطني البلغاري.
وعن تكر Ëرئيسض ا÷مهورية ،يقول
ف -اسس -ي -ل ‘ ك-ت-اب-ه ،إان-ه ي-ع-تÈه
«عÓ- - -م - -ة ت - -ق - -دي - -ر Œاه
ا◊ك -وم -ة ال-ب-ل-غ-اري-ة ،ال-ت-ي
–ّملت ﬂاطرة سسياسسية من
خÓ- - -ل ع- - -م- - -ل - -ي - -ة تسس - -ل - -ي - -م
اأ’سس - - -ل- - -ح- - -ة» ..ه- - -ذا ا’حÎام
اŸتبادل قد ترجم ،يقول الكاتب،
بعد اسستقÓل ا÷زائر ،حيث فتحت
اأ’بواب على مصسراعيها ،سسواء أامام
الشسركات البلغارية التي حققت ربحا
اق- -تصس- -ادي- -ا م- -ق- -اب- -ل اإ’سس -ه -ام ‘ ب -عث
ا’قتصساد ا÷زائري ،أاو أامام اŸهندسسÚ
واأ’خصسائي Úالبلغار الذين سساهموا ‘ بناء
العديد من السسدود والطرق وتدعيم الزراعة
واÓŸحة البحرية.

مسسÒة حافلة
القبطان فاسسيل فالتشسانوف ،من مواليد
 17جوان Ã 1915دينة بلوفديف ببلغاريا.
وعلى نقيضض رغبة والده اŸهندسض ،ونائب
ع-م-دة ب-ل-وف-دي-ف ،فضس-ل ف-اسس-ي-ل ا’ل-ت-ح-اق
Ãدرسسة البحرية بفارنا بدل الذهاب إا¤
ا÷امعة بأاŸانيا ،متأاثرا ‘ ذلك بقصسصض
جاك لندن وجوزيف كونراد ،ليصس Òفيما
بعد قبطان الرحÓت طويلة اŸدى .قرر
سس-ن-ة  1963ال -ت -وق-ف ع-ن اÓŸح-ة ،ل-يصسÒ
مدير اÓŸحة البحرية والنهرية ،و‘ ،1968
انتخب رئيسض ÷نة اÓŸحة البحرية لدى
اأ’· اŸت - -ح - -دة ب - -ج - -ن - -ي - -ف ..وم - -اي- -زال
فالتشسانوف إاسسما بارزا ‘ جمعية الصسداقة
ا÷زائرية البلغارية.
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الشس -اب ا÷زائ -ري م -ط-الب ال-ي-وم أاكÌ
م -ن ذي ق -ب -ل ،ب-اŸضس-ي ق-دم-ا وال-ت-مسسك
ب -روح -ه ال -وط -ن -ي -ة وم -ع -رف -ت -ه ل -ت-اري-خ-ه
وŸرج-ع-ي-ت-ه وا’ف-ت-خ-ار ب-ك-ل م-ن صس-ن-عوا
›د واسس- -ت -ق Ó-ل ا÷زائ -ر والسس Òع -ل -ى
خطاهم.
وأاوصس - -ى اÛاه - -د ﬁم - -د شس - -ري - -ف
ع -ب -اسض ،الشس -ب -اب ا÷زائ -ري ب -ال -ت -مسسك
بالوحدة والتحلي بالروح الوطنية واعتبار
ب -ي -ان أاول ن-وف-م Èم-رج-ع-ي-ة ،ل-ك-ن ق-اب-ل-ة
Óوضساع الراهنة.
للنقاشض ،وفقا ل أ
وأاكد شسريف عباسض ،من من Èضسيف
«الشسعب» على أان الوحدة الوطنية هي سسر
ا’سستقÓل والسسÓح القوي والفعال الذي
ع -ل -ى الشس -ب -اب ت-وظ-ي-ف-ه Ùارب-ة .ب-وادر
الفتنة التي قد تعصسب وتهدد اÛتمع
ا÷زائري.
وأاضساف شسريف عباسض ‘ سسياق حديثه
قائ Óأان من وضسع بيان أاول نوفم1954 È
بشسر ،واإ’نسسان يسسهو وينسسى ويخطئ،
لذا طالب الشسباب ا÷زائري بالتمعن اأكÌ
‘ هذه اŸبادئ حتى يتسسنى له تسسيÒ

حياته اليومية على أاحسسن وجه.
وشسدد شسريف عباسض على أان اŸرجعية
ال-ث-وري-ة ال-ت-ي وضس-ع-ه-ا صس-ن-اع ا’سس-ت-قÓل
وقادة الثورة التحريرية ،كمشسروع ›تمع
هي صسا◊ة لكل ا’أوقات ،لكن تبقى اليوم
‘ ح -اج -ة ل -ت -ف -ك Òع -م-ي-ق ي-ت-م-اشس-ى م-ع
جزائر اليوم.
ك -م -ا ي-رى اÛاه-د أان-ه ع-ل-ى الشس-ب-اب
ا÷زائري اأن يعي مسسؤوولية بناء مسستقبله
ب -ي -ده وأان ع-ل-ي-ه ال-ع-م-ل واŸث-اب-رة وا÷د
ل-رف-ع ال-ت-ح-دي-ات و›اب-ه-ة ك-ل ال-ع-راقيل
وعدم الرضسوخ لها.
واأن ي -ب -ق -ى ال -ت-مسسك ب-ال-روح ال-وط-ن-ي-ة
ضسرورة حتمية ،فعلى الشسباب اليوم أان
ي - -ع - -ي خ - -ط - -ر ال - -ت - -ي - -ارات اإ’ره- -اب- -ي- -ة
واإ’سس Ó-م -اوي -ة ال -رام -ي -ة إا ¤ال -زج ب-ه ‘
متاهات التخريب والÎهيب وحمله على
زرع اÿوف وزعزعة ا’سستقرار مثلما هو
الشس- -أان ب- -ال- -ع- -دي -د م -ن ال -دول ال -ع -رب -ي -ة
واإ’سسÓمية وكذا ا’إفريقية.
والكل مطالب اليوم با◊يطة وا◊ذر
اŒاه كل ﬁاو’ت التشسكيك مع تداخل
شس -ب -ك -ات ا’Œار ب -اıدرات وال -بشس-ر
’رهابية وهنا ـ كما يقول
وا÷ماعات ا إ
أاح - -د اÙل - -ل Úالسس - -ي- -اسس- -ي Úـ ع- -ل- -ى
ا◊كومة ا÷زائرية واÛتمع اŸدÊ
وكل الهيئات اŸهتمة بالشسباب أان تضسع
ب -رام -ج ت-وع-وي-ة و–سس-يسس-ي-ة ومشس-اري-ع
اق- -تصس- -ادي- -ة واج- -ت- -م -اع -ي -ة وث -ق -اف -ي -ة
تسستقطب اهتمام الشسباب وتبعده عن
’خطار اÙيطة به.
اأ

اليـ ـ ـ ـوم اŸشسهـ ـ ـ ـ ـ ـود

هذا اليوم العظيم الذي ’ تنسساه
’م -ة ا÷زائ -ري -ة م -ادامت خ -ال-دة،
ا أ
’ن- - - -ه وف - - -ق - - -ا Ÿا ج - - -اء ‘ نصس - - -وصص
أ
ات- -ف- -اق- -ي- -ات إاي -ف -ي -ان ب Úا◊ك -وم -ة
اŸؤوق -ت -ة ل -ل -ج-م-ه-وري-ة ا÷زائ-ري-ة و
ف -رنسس -ا اع-ت Èي-وم  19م -ارسص 1962
تاريخ وقف إاطÓق النار ع Èكامل
الÎاب ا÷زائري  .و بهذه اŸناسسبة
صسّ-رح السس-ي-د ك-ر Ëب-ل-ق-اسس-م ل-وك-الة
’نباء ا÷زائرية آانذاك ما يلي :
ا أ
« Ãوجب تفويضض من اÛلسض الوطني
للثورة ا÷زائرية و باسسم ا◊كومة اŸؤوقتة
للجمهورية ا÷زائرية ،وقعنا ‘ السساعة
اÿامسسة و النصسف عشسية  18مارسض 1962
على اتفاق عام مع اŸمثل ÚاŸفوضسÚ
ل -ل -ح -ك -وم -ة ال -ف-رنسس-ي-ة ،و Ãق-تضس-ى ه-ذا
ا’ت -ف-اق ال-ع-ام أاب-رم ات-ف-اق ل-وق-ف ال-ق-ت-ال
يدخل حيز التنفيذ بكامل الÎاب الوطني
يوم ا’ثن 19 Úمارسض  ‘ 1962منتصسف
النهار بالتدقيق».
و‘ هذا الصسدد توجه بن يوسسف بن
خدة رئيسض ا◊كومة اŸؤوقتة للجمهورية
ا÷زائرية بخطاب إا ¤الشسعب أاكد فيه أان
ات- -ف- -اق وق -ف ال -ق -ت -ال إا‰ا ي -ع -ت Èنصس -را
عظيما للشسعب.
ث- -م أاصس -در اأ’وام -ر ıت -ل -ف ق -وات
ج -يشض ال -ت -ح -ري-ر ال-وط-ن-ي ب-إان-ه-اء ال-ع-م-ل
العسسكري و النشساط اŸسسلح ‘ كل جهات
ا÷زائ- -ر ،ك- -م- -ا تضس- -م- -ن اÿط -اب أايضس -ا
ﬁتوى ا’تفاقيات التي أاكد بأانها تتماشسى
و اŸبادئ الثورية اŸعلن و اŸع Èعنها .

ب-ـ-ع-ـ-دم-ـ-ا ق-ـطـعـت الـثـورة الـجـزائـريـة
شس-ـ-وط-ـ-ا ك-ـ-ب-ـ-ي-ـ-را م-ـ-ن ال-ـ-ك-ـ-ف-ـاح الـمـسسـلـح،
وب -ـ -ع -ـ -دم -ـ -ا ث -ـ -ب-ـ-ت-ـ-ت أاق-ـ-دام-ـ-ه-ـ-ا ج-ـ-ي-ـ-دا،
خـصسـوصسـا بـعـد مـؤوتـمـر الـصسـومـام  20أاوت
 1956ال-ـ-ذي أاع-ـ-ط-ـ-ى ل-ـ-ه-ـ-ا ن-ـ-فـسسـا قـويـا،
وتـنـظـيـمـا مـحـكـمـا فـي الـمـيـدان الـحـربـي
عـلـى الـمـسسـتـوى الـداخـلـي حـيـث فـرضسـت
الـثـورة نـفـسسـهـا.
ولـم يـسسـت- - - - - -طـع الـعـدو الـفـرنـسسـي أان
ي-ـ-وق-ـ-ف سس-ـ-ي-ـ-ر ال-ـ-ع-ـ-م-ـ-ل-ـ-ي-ـ-ات ال-ـ-ف-ـ-دائ-ـ-يـة
والـحـربـيـة ،بـالـمـدن واأ’ريـاف .رغـم كـل
ال -ـ -م -ـ -ح -ـ-او’ت وال-ـ-ع-ـ-راق-ـ-ي-ـ-ل ال-ـ-ت-ـ-ي أاراد
خ-ـ-ل-ـ-ق-ـ-ه-ـ-ا ل-ـ-ل-ـ-ث-ـورة .وذلـك بـغـلـق الـحـدود
ال -ـ -شس -ـ -رق -ـ -ي -ـ -ة وال -ـ-غ-ـ-رب-ـ-ي-ـ-ة ،ب-ـ-اأ’سس-ـÓ-ك
الـشسـائـكـة.
ورغ -ـ -م ال -ـ -م -ـ -سس -ـ -اع -ـ -دات ال -ـ -م -ـ-ال-ـ-ي-ـ-ة
وال-ـ-ع-ـ-سس-ـ-ك-ـ-ري-ـ-ة ال-ـ-ت-ـ-ي ك-ـ-ان-ـ-ت ت-ـ-ت-ـ-لـقـاهـا
ف-ـ-رن-ـ-سس-ـ-ا م-ـ-ن ال-ـ-ح-ـ-ل-ـف اأ’طـلـسسـي ورغـم
ال-ـ-خ-ـ-ط-ـ-ط ال-ـ-ع-ـ-سس-ـ-ك-ـ-ري-ـ-ة ال-ـ-جـبـارة الـتـي
خـطـط لـهـا جـنـرا’ت فـرنـسسـا أامـثـال :
شس -ـ-ال ،م-ـ-اسس-ـ-و ،سس-ـ-وسس-ـ-ت-ـ-ي-ـ-ل وغ-ـ-ي-ـ-ره-ـ-م،
اسس-ـ-ت-ـ-ط-ـ-اع-ـ-ت ال-ـ-ث-ـ-ورة ف-ـ-رضض وج-ـ-وده-ـ-ا
وإاسس-ـ-م-ـ-اع صس-ـ-وت-ـ-ه-ـ-ا إال-ـ-ى ال-ـ-ع-ـ-ال-ـ-م أاج-ـمـع
وأاصسـبـحـت دول الـعـالـم الـمـحـبـة لـلـسسـÓم
ت-ـ-ع-ـ-ت-ـ-رف ب-ـ-ج-ـ-ب-ـ-ه-ـ-ة ال-ـ-ت-ـ-ح-ـريـر الـوطـنـي
ال-ـ-م-ـ-م-ـ-ث-ـ-ل ال-ـ-وح-ـ-يـد لـلـشسـعـب الـجـزائـري
دون سس -ـ -واه -ـ -ا وم -ـ -ا ع -ـ -ل -ـ-ى ف-ـ-رن-ـ-سس-ـ-ا إا’
ا’تـصسـال بـجـبـهـة الـتـحـريـر الـوطـنـي الـتـي
أاسس-ـ-ـ-سس-ـ-ت ال-ـ-حـكـومـة الـمـؤوقـتـة ،وبـالـتـالـي
ب-ـ-دء ال-ـ-م-ـ-ف-ـ-اوضس-ـات عـلـى أاسسـاسض تـقـريـر
الـمـصسـيـر والـوحـدة الـتـرابـيـة.

األحد  05جويلية  2015م
الموافق لـ  1٨رمضصان  1436هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اŸلحق الثقا‘ لسشفارة الصش« Úصشخر ششي يو وان» لـ «الششعب»:

ا÷ـ ـ ـزائر بلد جمي ـ ـ ـل Ãناظر سسي ـ ـاحيـ ـ ـة ومعـ ـ ـا ⁄أاثـ ـ ـري ـ ـ ـ ـة

لعÓمي بسشفارة الصش Úالششعبية با÷زائر ،تناولنا فيه العديد من اÙطات والذكريات
‘ هذا ا◊وار الذي أاجرته «الششعب» مع السشيد «صشخر ششي يو وان» ،اŸلحق الثقا‘ وا إ
التي سشتبقى عالقة Ãخيلته وهو يغادر ا÷زائر بعد انتهاء مهامه و–ويله إا ¤اŸغرب الششقيق .صشخر ،الرجل الذي ربط العديد من العÓقات والصشداقات مع اŸثقفÚ
لم التي تؤوثر على ﬂارج ا◊روف
لعÓمية ‘ ا÷زائر تعرفه من خÓل اللغة العربية التي يتحدث بها جيدا ،تخونه ‘ حالة النطق لغته ا أ
لسشرة ا إ
لعÓمي ،Úفا أ
ا÷زائري Úوا إ
أاحيانا .وبحكم أانه من ا÷الية اŸسشلمة بجمهورية الصش ،Úفإان ا◊ديث معه فيه الكث Òمن اŸفاجآات.

»LGô©d øjódGQƒf :QGƒM
¿QÉWƒH RGƒa :ôjƒ°üJ

آاخرŸ ،ا تتوفر عليه اŸنطقة من مناطق خÓبة وسصياحية مهمة.
 ⁄أاكن أاتصصور أان بلدكم يتوفر على هذه اŸناظر اÓÿبة بالفعل
ودون ›املة هو بلد أاك Ìمن جميل ،وكأانها قطعة مهربة من
جنة الدنيا.

^ الشش -عب :وأان -ت -م تسش -ت -ع -دون Ÿغ -ادرة ا÷زائ -ر ب -ع -د
ان -ت -ه -اء م -ه -ام -ك -م ب -السش -ف -ارة الصش -ي -ن -ي-ة ك-م-ل-ح-ق ث-ق-ا‘
وإاعÓمي ،هل لنا أان نعرف أاهم هذه اÙطات؟
^^صشخر :بصصراحة خÓل ثÓث سصنوات وبعضض األشصهر من
مهمتي اإلعÓمية والثقافية كمسصتشصار ثقا‘ بالسصفارة الصصينية
ب-ا÷زائ-ر ،أاشص-ع-ر ب-أان-ن-ي ﬁظ-وظ ب-ه-ذه ال-ف-رصص-ة ال-ن-ف-يسصة التي
عملت فيها بهذا الوطن ا÷ميل .وقد سصبق وأان زرتها ‘ مهمة
سص-ن-ة  ،2001وك -انت اŸرة األو ¤ال -ت -ي أاصص -ل ف -ي -ه -ا إا ¤وط -ن-ك-م
ا÷ميل .الرحلة كانت رفقة فرقة فلكلورية صصينية وبقيت  10أايام
فقط ،لكن أاثناء عودتي كمكلف Ãهمة إا ¤ا÷زائر وجدت تغيÒا
كبÒا على مسصتوى اŸنشصآات واŸرافق العمومية ،فانبهرت لهذه
القفزة النوعية فع ،Óل أاسصتطيع أان أاتصصور حجم هذا التغÒ
م -ق -ارن -ة Ãا وق -فت ع -ل -ي -ه ‘ زي -ارت -ي األو ،¤ت -غÒت اÓŸم -ح
والبيوت القدÁة والشصوارع .أاما ‘  2002وŸا نزلت من الطائرة
متجها إا ¤مقر السصفارة باŸرادية انبهرت بالتغ Òا÷ميل وكأانني
أاول مرة أازورها ،حتى أانواع السصيارات
ال- -ت- -ي ك- -انت تسص ‘ Òالشص- -وارع ك- -ل -ه -ا
م -رك -ب -ات ج -دي-دة ذات ط-راز م-ع-روف
ع -ل -ى اŸسص-ت-وى ال-ع-اŸي ،ك-الـ «ب-ي.أام»
و»اŸرسص-ي-دسض» و»ال-غ-ول-ف» وغÒها...
حتى حركة سصيارات الشصرطة التي كانت
تتواجد ‘ كل مكان اختفت “اما‡ ،ا
يدل على اسصتتباب األمن والعافية .وما
لحظته أايضصا وهو عامل مشصجع ،أان
جل السصكان الذين التقيت بهم يتحدثون اللغة الصصينية وهو ما
شصاهدته ‘ األسصواق مع الباعة ،مثل سصوق أاول ماي مث ،Óإاضصافة
إا ¤أان األطفال أايضصا يبادلون ا÷الية الصصينية بكلمة «نيخاو»
وهي التحية بالصصينية وهذا دليل على تعايشض ا÷الية الصصينية
با÷زائر.

^ هذا معناه أانكم ل –ملون ذكرى حزينة اعÎضشت
طريقكم طيلة الثÓث سشنوات؟

اŸشصاركة التي قادتنا إا ¤مهرجان األغنية األندلسصية با÷زائر
وكانت مناسصبة أاك Èمن مهمة .أايضصا هناك شصيء مهم ” –قيقه
والشص -ت-غ-ال ع-ل-ي-ه ،ح-يث ” ف-ت-ح أارب-ع-ة
مراكز لتعليم اللغة الصصينية ‘ كل من
قسص -ن -ط -ي -ن -ة وال-ع-اصص-م-ة ،ب-ه-ذه األخÒة
ي -ت -واج -د أاسص -ت -اذان صص -ي -ن -ي -ان ب-ج-ام-ع-ة
بوزريعة ” اختيارهما من قبلنا .يوجد
أايضصا ‘ كل من جامعتي عنابة ووهران.
وكان ‹ الشصرف إامضصاء هذه التفاقية
ك- -م- -م- -ث- -ل ÷م- -ه- -وري- -ة الصص Úورؤوسص -اء
ا÷ام -ع -ات ا÷زائ-ري-ة .ك-ل ه-ذا ال-ع-م-ل
أاشص- -ع- -ر م -ن خ Ó-ل -ه ب -ال -ف -رح -ة ،ألن -ن -ي
أاسصتطيع أان أاعمل وأاقدم عم Óيخدم البلدين والشصعب Úوهذا
ال -ع -م -ل ي -ع -ت Èط-وي-ل اŸدى ،وه-و م-ا لح-ظ-ت-ه م-ن ت-ن-افسض بÚ
ا÷زائري Úوتطلعهم لتعلم اللغة الصصينية.
‘ هذا الصصددÁ ،كنني اإلشصارة إا ¤أان اŸنحة الدراسصية قبل
›يئي
ان-ق-ط-عت م-ن-ذ
خمسض سصنوات،
ح - -يث ك- -ان ‹
شص -رف السص -ه -ر
ع- - -ل - -ى إاع - -ادة
ب - -ع - -ث - -ه- -ا م- -ن
جديد
واسصتئنافها
ب -ت -وصص -ي -ة م -ن
وزارة ال -ت-ع-ل-ي-م
الصص-ي-نية 2012
وك- - - - - - -انت أاول
دف- - -ع - -ة ب - -ع - -د
النقطاع
‡ث - -ل - -ة ‘ 10
طلبة صصيني Úقدموا إا ¤ا÷زائر يدرسصون بجامعاتها ،وبعد ذلك
” زيادة العدد إا 15 ¤طالبا ،وهذه السصنة إان شصاء سصÒتفع عدد
اŸنح إا 25 ¤منحة للطلبة الصصيني ،Úيدرسصون السصنة األو¤
بجامعة ا÷زائر ،أاما السصنة الثانية يدرسصون Ãدينة عنابة ،حاليا
‘ قسصنطينة.
وبهذه اŸناسصبة سصأاعلن خÈا سصارا للجريدة لتكون أاول وسصيلة
إاعÓمية أا–دث إاليها ‘ هذا اŸوضصوع.
منذ شصهر تقريبا زار الوزير األول ا÷زائري عبد اŸالك
سص Ó-ل الصص Úوخ Ó-ل ال -زي -ارة ” اإلمضص -اء ع -ل-ى ات-ف-اق-ي-ة تضص-م
ب -رن -ام -ج ل -ل -ت -ع -اون ب Úوزارة ال -ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي
با÷زائري ونظÒتها الصصينية .واسصتنادا لهذا الÈنامج من 2016
إا ،2017 ¤سصوف “نح حكومة الصص 100 Úمنحة كل سصنة للطلبة
ا÷زائري Úقصصد الدراسصة ‘ الدراسصات العليا للحصصول على
شصهادة الدكتوراه .وا◊كومة ا÷زائرية سصوف تخصصصض  30منحة
للطلبة الصصيني .Úوهذا يعني أان اÿمسض سصنوات اŸقبلة سصوف
يكون عدد الطلبة اŸكون ‘ Úا÷زائر حوا‹  500طالب وهذا
رقم مهم بعد إاعادة بعث التبادل ‘ اŸنح اŸدرسصية .وهذا
التفاق أاخذ أاشصواطا كبÒة بيني وب‡ Úثل وزارة التعليم العا‹،
وا◊مد لله أانه ” بنجاح وهذه خطوة سصوف نعتز بها من خÓل
مسصارنا اŸتواضصع با÷زائر ،فمÈوك للبلدين على هذه القفزة
لبناء جسصور التواصصل عن طريق التعليم.

جائزة أاحسسن كتابة لـ ٥٥سسنة
من العÓقات الدبلوماسسية
ذكرى ’ تنسسى

^ ب -ح -ك -م أان -ك -م مسش -ل -م ون-ح-ن ‘ شش-ه-ر الصش-ي-ام ،ك-ي-ف
وجد” رمضشان ا÷زائر بعد ثÓث سشنوات من تواجدكم
لمسشاك؟
لفطار وا إ
هنا من حيث العادات ومواعيد ا إ
^^ ‘ الواقع رمضصان هنا با÷زائر سصهل جدا وغ Òمتعب
وخاصصة ‘ اإلفطار ،فيتواجد الكث Òمن اŸطاعم التي –ضصر
ل-ه-ذه اŸن-اسص-ب-ة ،وه-ي م-ن-اسص-ب-ة ل-ن-ا ط-ب-ع-ا .ف-ب-ال-نسصبة ‹ كمسصلم
ول -ع -ائ -ل -ت -ي خ Ó-ل رمضص-انÁ ،ك-ن-ن-ا أان ن-ت-ذوق ال-ك-ث Òم-ن أان-واع
األطعمة الصصينية التي نحضصرها باŸناسصبة مثلكم ،وهي فرصصة
لنا أايضصا لدعوة الكث Òمن الصصيني Úإا ¤مائدة اإلفطار أاو نتبادل
الزيارات ‘ ما بيننا حتى ل نشصعر بالوحدة .كما نسصتفيد ‘ عيد
الفطر من إاجازة كافية لتبادل التها Êب ÚاŸسصلم Úالصصيني،Ú
نقوم بجولت إا ¤مدن أاخرى كتيبازة وا÷ميلة وتيمقاد وبجاية
وغÒها ،نذهب ‘ جماعة إا ¤هناك للÎويح عن النفسض.
^كم هو عدد ا÷الية الصشينية اŸسشلمة ‘ ا÷زائر؟
^^ ليسض عندي إاحصصائيات دقيقة ،هم موجودون ‘ بعضض
اإلدارات ،منهم اÎŸجمون وبعضض العمال ‘ الورشصات .وهنا
أاريد أان أاشص Òإا ¤إان بقية العمال الذين ل يدينون باإلسصÓم
يلتزمون بقواعد الحÎام ‘ هذا الشصهر الكر ،Ëفتصصور أان
هناك زميلة تعمل معنا وهي ملحقة عسصكرية ،غ Òمسصلمة ،لكنها
صصامت يوم Úتضصامنا مع اŸسصلم ‘ Úالشصهر الكر.Ë
وكان السصف Òاألسصبق السصيد ليون يصصوم مع ا÷زائري ‘ Úهذا
ÓسصÓم.
الشصهر ،رغم أانه غ Òمسصلم وهذا تعظيما ل إ

إا‚ازات ﬁل تقدير
ل‚ازات التي ترونها قد –ققت خÓل
^ ماهي أاهم ا إ
فÎة أاداء مهامكم با÷زائر؟
^^ هذا اŸوضصوع مهم ومفيد ول Áكننا أان ننكر ما قام به
زمÓؤونا السصابقون من قبلي من خÓل تأاسصيسصهم لقواعد التبادل
الثقا‘ ب Úا÷زائر والصص Úوكانت قوية وعلى هذا األسصاسض أانا
واثق من تعزيز هذه العÓقات.
أانا أاعتز Ãا حققته من بعضض أاحÓمي ‘ ›ال التبادل
الثقا‘ والفني .فخÓل تواجدي لثÓث سصنوات ،عرف مشصروع
ال -ت -ب -ادلت ت -ط -ورا م-ل-ح-وظ-ا ،رÃا أاذك-ر ‘  2013ك-انت ه-ناك
زيارات متبادلة ب Úا÷انب ‘ ÚاÛالت الÎبوية والثقافية
والرياضصية ،حيث كان عددها حوا‹  35تبادل .وعرفت سصنة
 2014نفسض حجم عدد التبادل ‘ إاطار الزيارات اŸتبادلة ،أاهمها
التصص-ال ال-ذي أاج-ري-ت-ه م-ع ال-ف-رق-ة السص-ي-م-ف-ون-ي-ة ب-ا÷زائ-ر ،ث-م
نظÒتها الصصينية ،هذا ‘ نفسض سصنة  2012التي وصصلت فيها إا¤
ا÷زائر ثم دعونا فرقة أاوبرا السصيمفونية الصصينية وقد حضصر
منها عازفان شصاركا ‘ اŸهرجان الشصعبي .وثا Êحدث مهم هو
األسصبوع السصينمائي الصصيني با÷زائر .كما شصاركنا بفرقة ‘
مهرجان الرقصض اŸعاصصر ،كما كان لنا ا◊ضصور ‘ مهرجان
اŸوسصيقى الديوانية ،ومهرجان ا÷از بقسصنطينة ،دون أان أانسصى

^ سشاهمتم بششكل أاو بآاخر ‘ دفع العÓقات الثنائية
ب Úال -ب -ل -دي -ن ورب -ط -ت -م ع Ó-ق -ات ج -ي -دة م -ع ال -ه -ي -ئ-ات
ال -ث -ق -اف -ي -ة والÎب -وي -ة ،و“ك-ن-ك-م م-ن ا◊ديث ب-ال-ل-غ-ة
لخ-رين،
ال-ع-رب-ي-ة ج-ع-ل-ك-م تصش-ل-ون بسش-رع-ة إا ¤ق-ل-وب ا آ
ف-ه-ل ه-ذا ي-ع-ن-ي أان-ك-م –ت-ف-ظ-ون ب-ذك-ري-ات ج-ميلة عن
ا÷زائ- -ر ،أام أان ه- -ن- -اك ذك- -ري- -ات سش- -ي- -ئ- -ة أايضش- -ا ع -ل -قت
بذاكرتكم؟
^^ قبل أان أاجيب أاريد اإلشصارة إا ¤شصيء رÃا نسصيته ،ألنه
يدخل ‘ التبادل الثقا‘ .فمنذ التحاقي Ãنصصبي دعوت الكثÒ
من الفرق لزيارة الصص Úمث ،Óمنها الفرقة السصيمفونية ا÷زائرية
بعد أاسصبوع Úسصوف أاغادر ا÷زائر ،قمت باتصصالتي مع وزارة

الثقافة الصصينية لدعوة رئيسض اŸهرجان اŸسصرحي الصصيني إا¤
ولية سصيدي بلعباسض .كما قمت بدعوة فرقة صصينية للحضصور إا¤
مهرجان تيزي وزو ألحسصن رقصصة عصصرية ،اŸزمع تنظيمه شصهر
جويلية .هذا بالرغم أا Êسصأاكون قد غادرت ا÷زائر إاثر انتهاء
مهامي ،لكن هذا ل Áنعني من مواصصلة خلق التفاعل الثقا‘ بÚ
الشصعب.Ú
وه -ذا ي -ع -ن -ي أان -ن -ي م -ازلت ‘ اÿدم -ة وم -ا ج -ل -ب -ي ل -ل -ف -رق
للمشصاركة ،إال دليل على ذلك ،لÎسصيخ التواصصل الثقا‘ وبعثه
وتعزيزه ،ألنني أاجزم أان الكرة األرضصية أاصصبحت قرية صصغÒة،
لذلك يجب خلق جسصور التواصصل ب Úاألفراد والشصعوب ،خاصصة
وأان الصص Úوا÷زائر تربطهما عÓقات جيدة وقدÁة مّر عليها
أاك Ìمن  50سصنة من التواجد والتاريخ .و‘ هذا اŸقامÁ ،كن
اإلشصارة إا ¤أان العÓقات ب Úا–ادي الكتاب للبلدين قطعت
شصوطا منذ الثمانينيات ،وبعد وصصو‹ هنا تكلفت شصخصصيا بإاعادة
ربط هذه العÓقة وهو ما ” فع ،Óوأاشصكر باŸناسصبة ا–اد
الكتاب ا÷زائري ،Úألنه منحني شصهادة العضصوية الشصرفية‡ ،ا
سص- - - -ارعت ‘
تبادل الزيارة
ب Úأاعضص - - - -اء
ال–ادين ‘
خÓ- -ل سص- -ن- -ة
ك- - -انت ف - -ي - -ه
أاك Ìم- - - - - - - - -ن
زي - -ارة ،وق - -د
ك - -ل - -لت ه- -ذه
الزيارات
بإامضصاء
ات -ف-اق ت-ع-اون
ب  Ú- - -ا– - - -اد
الكتاب
ا÷زائريÚ
والصص-ي-ن-ي من
خÓل ترجمة ديوان شصعري لشصاعر صصيني إا ¤العربية وقمت
بطبع الكتاب بالصص Úوهذه ثمرة العÓقات الثقا‘.

ذكريات ’ تنسسى
^ ماهي أاحسشن ذكرى مازالت عالقة بذهنكم؟
^^ هناك الكث Òمن هذه الذكريات ل –صصى ول تعد ،لكن
من أاهمها تلك التوأامة الناجحة التي عقدتها سصفارة الصصÚ
با÷زائر مع جريدة «الشصعب» ،من خÓل
نشصر اŸقالت التي –دثت عن مرور 50
سص -ن -ة م -ن ال-عÓ-ق-ات ال-دب-ل-وم-اسص-ي-ة بÚ
ال -ب -ل -دي -ن ،ح -يث ك -انت اŸق-الت ك-ثÒة
وم -ه -م-ة واŸشص-ارك-ة ن-وع-ي-ة أايضص-ا .ه-ذا
ا◊دث كان له تأاث Òكب ‘ Òنفسصي‡ ،ا
جعلنا نفكر ‘ إاقامة حفل كب Òبالسصفارة
على شصرف اŸشصارك Úواللجنة العلمية
والضص- -ي- -وف .وم- -ا أادخ- -ل اإلع- -ج- -اب ‘
نفسصي ،أان مشصاركا قدم إالينا من مسصافة
 2000كلم من مدينة “Ôاسصت وهذا ‘ حد ذاته –ّد وفخر كبÒ
لنا ،ألننا اسصتطعنا أان ‚مع كل هذه الوفود .وقد قلت له أانت
لسصت من قائمة الفائزينŸ ،اذا –ملت كل هذا العناء وجئت على
حسصابك اÿاصض .هذا ا◊دث سصيبقى أاحسصن الذكريات التي لن
“حى من ذاكرتي .وهناك أايضصا ما شصد Êنحو هذه الذكريات هو
الرحلة التي قمت بها إا ¤مدينة وادي سصوف مدينة األلف قبة
وقبة وقد اندهشصت من البناء العمرا Êللمدينة.
و‘ رده على سصؤوالنا ،هل الصص“ Úلك مناظر مثل ما هو
موجود بالوادي ،قال صصخر ل توجد ،بل هناك تشصابه ‘ الطبيعة
فقط ‘ الشصمال الصصيني.
و‡ا احتفظ به من ذكريات جميلة عن ا÷زائر ،تلك الرحلة
التي قدت فيها سصيارتي باŒاه ولية بجاية وكنت رفقة زوجتي
وابني الذي يدرسض با÷زائر .من بجاية انتقلنا إا ¤جيجل ثم
ميلة وسصطيف والعودة إا ¤العاصصمة وكانت رحلة جميلة ،خاصصة
وآانها تزامنت وفصصل الربيع بحيث خيّل ‹ وكأانني أاسص ‘ Òعا⁄

^^ ل ...ل توجد ولكن بصصراحة أانني سصجلت بعضض الشصباب
‘ ا÷زائر يعيشض الكسصل ،يجلسصون ‘ اŸقاهي و‘ الشصوارع،
وهنا لسصت أادري إان كان ‹ ا◊ق ‘ تسصجيلها أام ل ،وما أاطلبه
منهم هو العمل ألنهم يتوفرون على بلد ل يوجد مثلها ‘ إافريقيا
و‘ اŸنطقة ،عليهم أان ينخرطوا ‘ العمل ،فأانا أاعت Èا÷زائر
بلدا غنيا Ÿا “لكه من إامكانات كبÒة ،نحن ل نعتÈه بلدا
إافريقيا ولكنه أاوروبيا ،.باŸناسصبة التقيت بعضض الزمÓء الذين
قدموا إالينا وŸا نزلوا بالعاصصمة وŒولوا فيها قالوا ‹ ،هذه
ليسصت إافريقيا إانها أاوروبا ،ل فرق بينها وب Úمرسصيليا أاو إايطاليا
أاو حتى إاسصبانيا ،نفسض العمران والطبيعة واÙيط ،هذا إاضصافة
إا ¤مصصادر الطاقة التي تتوفر عليها ا÷زائر من الغاز والنفط
وغÒهما.
لعÓمي
^ Ãا أانكم تششغلون منصشب اŸلحق الثقا‘ وا إ
بالسشفارة ،كيف ترون حرية التعب ‘ Òا÷زائر؟
^^ نعم توجد حرية تعب Òمن خÓل الكث Òمن الوسصائل
اإلعÓمية اÿاصصة التي تنشصط ولها حضصورها اإلعÓمي ‘ نقل
اŸعلومة ،ونفسض الشصيء بالنسصبة للقطاع العمومي ،الذي هو أايضصا
متعدد ،وهو تغ Òجديد  ⁄يكن ‘ السصابق .وا÷زائر تتصصدر هذا
الكم الواسصع من القنوات التلفزيونية ‘ العا ⁄العربي .وهو تقدم
ملحوظ.
^ ه -ل ل -دي -ك -م ع Ó-ق -ات م -ع شش -خصش -ي -ات ث -ق -اف -ي -ة أاو
ت -اري -خ -ي -ة وإاع Ó-م -ي -ة م -ن خÓ-ل ت-واج-دك-م ب-السش-ف-ارة
كملحق ثقا‘؟
^^ نعم لدي الكث Òمن األصصدقاء والصصديقات ،بينهم وزيرة
الثقافة السصابقة اıرجة نادية لعبيدي ،وكذلك الشصاعر اŸبدع
الوزير ا◊ا‹ عزالدين ميهوبي وقد –دثت إاليه Ÿا كان على
رأاسض اÛلسض األعلى للغة العربية وزرته عدة مرات حول رسصالة
اŸاجسصت Òالتي كنت أاحضصرها –ت عنوان «العلمانية ‘ الوطن
العربي» ،وزرته عدة مرات إا ¤أان أاصصبح وزيرا .وبهذه اŸناسصبة
السصعيدة أا“نى له النجاح وأان يدعم التبادل الثقا‘ الصصيني
ا÷زائري.

نكهـة رمضسـان
لكÌ
لكÓ- -ت ا أ
^ ون- -ح- -ن ‘ شش- -ه- -ر رمضش- -ان ،م- -اه- -ي ا أ
لسشرة اŸسشلمة؟
حضشورا ‘ طاولة ا أ
^^ ا÷الية اŸسصلمة من الصص Úتأاكل بعضض اÿبز اŸقلي ‘
الزيت نسصميها «يوشصيان» وبعضض التمر الصصيني ل يشصبه التمر
ا÷زائري ثم شصيئا من ◊م اÿروف والدجاج عادة ،ولكن كل
اŸسصلم ‘ Úرمضصان يأاخذون عجينة تسصمى «يوشصيان «وهي
خمÒة.
^ كم هو عدد اŸسشلم ÚالصشينيÚ؟
^^ عددهم اآلن حوا‹  22مليون مسصلم أاو  23مليون تقريبا،
حيث يتواجد أاك Ìمن  30أالف مسصجد يسصهر عليها أاك Ìمن 50
أال - -ف إام- -ام مسص- -ج- -د ،إاضص- -اف- -ة إا10 ¤
م -ع -اه -د إاسص Ó-م -ي -ة ع Èك -ام-ل الÎاب
الصص ،Úوه - -م م - -ت - -واج- -دون ب- -كÌة ‘
الشص -م -ال الشص -رق -ي والشص -م -ال ال -غ -رب-ي
وا÷نوب .اأما عن أاهم اŸدن اŸسصلمة
الكÈى منطقة شصينيون ،نيو شصا ،يونان،
بك ،Úمث ‘ Óالعاصصمة بك Úيوجد 60
مسصجدا فقط ويتواجد بها أاك Ìمن
 200أالف مسصلم.

 ١٠٠منحة للطلبة
ا÷زائري Úللدراسسات
العليا بالصسÚ

^ هل من كلمة أاخÒة؟
^^ أانا كمثقف أاعتقد علينا أان نخدم اŸشصهد Ãنتديات
ثقافية رفيعة اŸسصتوى والتبادل الثقا‘ ب Úالشصعوب مهم جدا،
خاصصة ‘ الوقت الراهن ،ألن الغرب والشصرق ينقصصهما معرفة
بعضصهما البعضض .ينبغي أان تتوسصع الزيارات والتعارف ،فا◊روب
نشضأات بسصبب قلة التعارف ب Úا◊ضصارات ،فإاذا كان التبادل
لخر ،نقول إاننا ‚حنا وتزداد الصصداقة.
لخر با آ
وعرف ا آ
لرضصية وأادعو
أا“نى أان يعّم السصÓم كل مكان بالكرة ا أ
كمثقف ،إا ¤أانه ينبغي حّل اŸشصاكل ‘ العا ⁄بطرق سصلمية
Ãا يعود بالسصتقرار والسصلم ‘ سصوريا ،العراق ،ليبيا واليمن.
وأان يعتصصموا بحبل الله ول يتفرقوا .مع الشصكر الكب÷ Òريدة
لنزل ضصيفا خفيف الظل على
«الشصعب» التي فتحت الفرصصة أ
القراء ا÷زائري.Ú
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الموافق لـ  1٨رمضسان  1436هـ

أاشضرف عليها وا‹ البويرة

مشساريع تدشسن ‘ عيد السستقÓل الوطني
أاشضرف ،ناصضر معسضكري ،وا‹ البويرة ،على تدشض Úعدة مشضاريع تنموية ıتلف اŸناطق التابعة
لدائرتي مشضدالة وبشضلول .

البويرة :ع .نايت رمضشان

اأعطى الوا‹ اإشسارة ربط اأحد عشسر األف
وم -ئ -ة وخ -مسس -ة وث -م -ن -ون م -ن -ز’ م-ت-واج-دا
ب -ال -ق-رى ال-واق-ع-ة ب-اأع-ا‹ ا÷ب-ال ب-ال-و’ي-ة.
وه -ي مشس -اري -ع ت-ن-ه-ي م-ع-ان-اة اŸواط-ن’ Ú
سسيما ‘ فصسل الشستاء.
اÙطة ا’أو ¤كانت بقرية سسلوم اأين ”
ربط اأربعمائة منزل بالغاز الطبيعي ،هذا
اŸشس -روع ك -ل -ف اÿزي -ن -ة ال-ع-م-وم-ي-ة واح-د
واأربع Úمليار دينار جزائري اأي بتكلفة سستة
وتسسعون األف دينار جزائري للمنزل الواحد
السسكان اأعربوا عن فرحتهم بهذا ا’إ‚از
والذي يتزامن مع ا’حتفال بالذكرى الثالثة
واÿمسس’ ÚسستقÓل ا÷زائر .
هذا ا’سستقÓل الذي رجع بالفائدة على
اŸواطن ،حيث سسخرت الدولة ا÷زائرية
جهودها لتطوير حياة اŸواطن وفك العزلة
ع- -ل -ى ال -ق -رى واŸداشس -ر ،ك -م -ا ك -انت ه -ذه
ال- -ف -رصس -ة سس -ان -ح -ة ل -لسس -ك -ان ل -رف -ع ب -عضش

ا’نشس- -غ -ا’ت اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ن -قصش ‘ اŸي -اه
الشسروب ونسسيان ربط بعضش اŸنازل .
الوا‹ نصسب ‘ ع ÚاŸكان ÷نة للقيام
ب- -اإحصس -اء ع -دد اŸنسس -ي Úم -ت -وع -دا ب -اأخ -ذ
نفقات اŸشسروع على عاتق ميزانية الو’ية .
اÙطة الثانية كانت قرية ابهÓل التابعة

لبلدية اأغبالوا اأين ” ربط مائة و خمسسة و
سستون منز’ بالغاز الطبيعي اŸشسروع الذي
اأ‚ز ب -ق -ي -م-ة م-ال-ي-ة ت-ف-وق اأرب-ع-ة م-ل-ي-ارات
ونصسف دينار جزائري .
السس-ك-ان واإن اسس-ت-حسس-ن-وا ال-ع-م-لية طلبوا
Ãشساريع تنموية اأخرى على غرار ا’إنارة
العمومية وتوسسيع شسبكة الكهرباء الريفية .
ب--ب--ل--دي--ة ال--ع-ج-ي-ب-ة اسس-ت-ف-اد سس-ك-ان
اŸنطقة والبالغ عددهم مئتان واأربعون
م--ن-ز’ ب-ال-رب-ط ب-ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي  .ه-ذه
ا’أشس--غ--ال ال--ت--ي ك--ل--فت سس--ب-ع-ة وعشس-ري-ن
مليون دينار جزائري .
وغ Òبعيد عن هذه اŸنطقة ” تدشسÚ
ال- -ط- -ري- -ق ال- -راب- -ط ب Úق- -ري- -ة الشس -ري -ع -ة
وتاغزوت على مسسافة كيلومÎين ونصسف
ب -ت -ك-ل-ف-ة م-ال-ي-ة ت-ن-اه-ز تسس-ع-ة عشس-ر م-ل-ي-ار
ج - -زائ - -ري  .ب- -بشس- -ل- -ول ” ت- -دشس ÚاŸق- -ر
ا÷ديد للبلدية هذا الصسرح ا÷ديد الذي
ّÁكن اŸوظف من اأداء مهامه ‘ ظروف
حسسنة وكذا –سس Úاÿدمة العمومية.

’ذان
’فراط ‘ السضرعة قبل موعد ا أ
لتجنب ا إ

أامن بشسار يواصسل مبادرة اإلفطار ا÷ماعي
ت -واصس -ل مصس-ال-ح أام-ن و’ي-ة
بشس- -ار Ãن- -اسس- -ب- -ة ح- -ل -ول شس -ه -ر
Óسسبوع الثالث
رمضسان اŸعظم ل أ
ع -ل -ى ال -ت -وا‹ ،ب -رن-ام-ج ع-م-ل-ي-ة
’فطار ا÷ماعي بنصسب خيمة
اإ
باŸدخل الشسما‹ Ÿدينة بشسار
Ãنطقة واكدة ،التي تهدف إا¤
Œن- -يب مسس- -ت- -ع -م -ل -ي ال -ط -ري -ق
’فراط ‘
الوطني رقم  06من ا إ
اسستعمال السسرعة خÓل الفÎات
ال- -قصسÒة ال- -ت- -ي تسس- -ب -ق م -وع -د
’فطار من جهة ،كما تصسبوا إا¤
اإ
ت -ع -زي -ز م -ب -دأا شس -رط -ة ج -واري -ة
م -ث -ال -ي-ة ق-وام-ه-ا رب-ط عÓ-ق-ات
وط - -ي - -دة م - -ع ﬂت - -ل - -ف أاف - -راد
اÛتمع ،حيث ” من خÓلها
دع-وة مسس-ت-ع-م-ل-ي ال-ط-ري-ق العام
’فطار.
إا ¤مائدة ا إ
رج- - -ال الشس- - -رط- - -ة ق- - -دم - -وا
ل -لسس -ائ -ق Úوم -راف -ق -ي-ه-م ال-ذي-ن
رح-ب-وا ب-ال-ف-ك-رة وثمنوا اŸبادرة
وج - -ب - -ات سس - -اخ - -ن - -ة وك - -ام - -ل- -ة
تقاسسموها ‘ جو أاخوي متميز،
’فطار
كما كان تقاسسم مائدة ا إ
Ãث- - -اب- - -ة اسسÎاح- - -ة ق - -د Œنب

’ره - -اق وال - -ت - -عب
ب- - -عضس- - -ه- - -م ا إ
’ف- -راط ‘ السس- -رع -ة خ -اصس -ة
وا إ
سس -ائ -ق -ي اŸسس -اف -ات ال -ط -وي -ل -ة
اŸتوجه Úإا ¤اŸناطق البعيدة.
ال -ع -م -ل -ي -ة ال-ت-ي ع-ك-فت ع-ل-ى
تنظيمها إاطارات ورتباء وأاعوان،
كانت Ãثابة فرصسة سسانحة على
–سس- - -يسش وت- - -وع- - -ي- - -ة وت- - -ذكÒ
مسس -ت -ع -م -ل -ي ال -ط -ري-ق ’ سس-ي-م-ا
السس- - -ائ - -ق ،Úبضس - -رورة ت - -وخ - -ي

ا◊يطة وا◊ذر أاثناء القيادة ،مع
إاحÎام ق - -ان - -ون اŸرور وإات - -ب- -اع
ق -واع -د السسÓ-م-ة اŸروري-ة ،إا¤
’ف- - -راط ‘
ج - - -انب ت - - -ف- - -ادي ا إ
السس-رع-ة ال-ت-ي أاصس-ب-حت تÓ-حظ
’خصش خÓ- - - - -ل ال - - - -فÎات
ب- - - - -ا أ
ال- -قصسÒة ال- -ت- -ي تسس- -ب -ق م -وع -د
’ف- - - -ط - - -ار ،ك - - -انت نصس - - -ائ - - -ح
اإ
وإارشسادات تنصسب كلها ‘ صسميم
’رواح.
اÙافظة على ا أ

وب -ه -ده اŸن-اسس-ب-ة ت-وج-ه أام-ن
و’ي - -ة بشس - -ار أاصس - -دق ال- -ت- -ه- -اÊ
’ما Êلكافة اŸواطنÚ
وأاجمل ا أ
على أان يعود على وطننا باÒÿ
والسسعادة ويتقبل الصسيام والقيام،
ك-م-ا ت-دع-و مسس-ت-خ-دم-ي الطريق
إا ¤احÎام ق - -واع - -د السس Ó- -م - -ة
’منة لضسمان
اŸرورية والقيادة ا آ
’رواح واŸمتلكات.
سسÓمة ا أ

بششار :دحمان جمال

أامن ولية بجاية يوقف ثÓثة مروج Úللمخدرات

“كن عناصضر فرقة مكافحة
اıدرات ال -ت -اب -ع -ة ل-ل-مصض-ل-ح-ة
ال-و’ئ-ي-ة ل-لشض-رط-ة ال-قضض-ائية،
أاول أامسس ،م - -ن إاي- -ق- -اف اŸدع- -و
(ك.ر)  33سضنة ،اŸقيم ببجاية،
اŸع- -روف بسض- -واب -ق -ه ال -ع -دل -ي -ة
وت -روي -ج -ه ل -ل -م -خ -درات وسض-ط
الشضباب.
ع-ن-اصس-ر ال-ف-رق-ة ضسبطته متلبسسا
بÎوي- - - -ج اıدرات ب- - - -اŸدي - - -ن - - -ة
ال -ق -دÁة ،وب -ع -د ت-ل-مسس-ه ” ال-ع-ث-ور
ب -ح -وزت -ه ع -ل -ى ك -م -ي -ة م -ع -تÈة م-ن
اıدرات ت-ت-م-ث-ل ‘ (ك-ي-ف م-ع-الج
على شسكل قطع) ،مهيأاة لÓسستهÓك
وال -ب -ي-ع ،و” –وي-ل-ه إا ¤اŸصس-ل-ح-ة
’سستكمال اإ’جراءات القانونية ‘
مثل هذه القضسايا.
و‘ إاط - - -ار ﬁارب - - -ة اıدرات

“كنت ذات اŸصسالح ،على مسستوى
حي سسعيد بليل من إايقاف شسخصش
‘ حالة تلبسش وبحوزته كمية من
اıدرات (ك -ي -ف م -ع -ال -ج) ،وم-ب-ل-غ
ما‹ معت Èمن عائدات ترويج هذه

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

اŸادة السس - -ام - -ة ،وي- -ت- -ع- -ل- -ق اأ’م- -ر
ب - -اŸدع- -و (ب.ك)  43سس-ن-ة ،م-قيم
ببجاية.
كما “كن عناصسر فرقة مكافحة
اıدرات التابعة للمصسلحة الو’ئية

ل- -لشس -رط -ة ال -قضس -ائ -ي -ة م -ن إاي -ق -اف
اŸدع- - - -و (ح.ع)  50سس-ن-ة ،اŸل-قب
بـ(جمال اŸيقري) ،اŸقيم ببجاية
مسسبوق قضسائيا ومعروف بÎويجه
للمخدرات ،وهذا على مسستوى حي
سسيدي علي البحر ببجاية حيث عÌ
ب -ح -وزت -ه ع -ل -ى ك -م -ي -ة م -ع -تÈة م-ن
اıدرات مهيأاة للبيع ومبلغ ما‹
معت Èمن عائدات ترويج السسموم.
ملف جزائي حرر ضسد اŸعنيÚ
ب -اأ’م -ر و” ت -ق -دÁه-م أام-ام السس-ي-د
وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة بجاية
أ’ج - -ل ح - -ي - -ازة اıدرات (ك - -ي- -ف
معالج) ،وعرضسها للبيع بطريقة غÒ
مشسروعة و” وضسعهم رهن ا◊بسش
اŸؤوقت.

بجاية :بن النوي.ت

تسسجيل  125ح ـ ـريـ ـ ـق ‘ شسهر ج ـ ـ ـوان بع“ Úـ ـ ـ ـوشسن ـ ـت

سسجلت مصسالح ا◊ماية اŸدنية لو’ية ع“ Úوشسنت ما ’ يقل عن  125بؤورة حريق خÓل شسهر
جوان اŸاضسي ،حيث مسست هذه ا◊رائق اÙاصسيل بـ 36بؤورة وسست غابات أاسساسسا كما أاشس Òإاليه.
وقد تسسببت ‘ إاتÓف  96هكتارا من ا◊صسيدة و 35هكتارا من ﬁاصسيل ا◊بوب و4.903
حزمة من الت Íوعشسر أاشسجار للزيتون باإ’ضسافة إا 51 ¤هكتارا من اأ’حراشش والصسنوبر ا◊لبي،
وأاكدت ذات اŸصسادر أان اأ’سسباب الرئيسسية ◊رائق اÙاصسيل راجع إا ¤شسرارات كهربائية من
آا’ت ا◊صساد والدرسش.
وسسمحت تدخÓت أاعوان ا◊ماية اŸدنية بإانقاذ عدة هكتارات من اÙاصسيل والغابات مثلما
حصسل ‘ ا◊ريق اŸسسجل ،أاول أامسش ،بحمام بوحجر ،حيث ” إانقاذ  30هكتارا و 120شسجرة
زيتون من النÒان التي يعود سسبب اند’عها إا ¤حريق Ãركز لتحويل الكهرباء ذات الضسغط العا‹
( 30أالف فولت).

ع“ Úوششنت :ب.م ا’مÚ
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وا‹ تيارت يدعو لتسسهيل اإلجراءات للمسستثمرين
ت- -رأاسس وا‹ ت -ي -ارت ﬁم -د ب -وسض -م -اح -ة،
اج-ت-م-اع-ا ال-ل-ج-ن-ة ال-و’ئ-ي-ة اŸسض-اع-دة ع-ل-ى
–دي -د اŸوق -ع و–دي-د ا’سض-ت-ث-م-ار وضض-ب-ط
ال -ع -ق -ار (ك-ال-بÒاف) ل-دراسض-ة ط-ل-ب-ات ق-ط-ع
’‚از مشضاريع
أاراضضي لÓسضتثمار اŸوجهة إ
خ - -اصض- -ة Ãح- -ط- -ات اÿدم- -ات وال- -ع- -ي- -ادات
الطبية ‘ ﬂتلف ا’ختصضاصضات ،حيث ”
’وع -ي -ة ال -ع -ق -اري -ة بشض-ك-ل واضض-ح
–دي -د ا أ
ودقيق لتسضهيل عملية ا’ختيار من طرف
اŸسضتثمرين.
وب -خصس -وصش اŸشس-اري-ع ذات الصس-ل-ة ب-ال-ع-ي-ادات
الطبية ،اŸقدرة بسستة ( )06موزعة على كل من
ب -ل -دي -ات ع Úك -رمسش ،ف -رن -دة ،وادي ل -ي -ل -ي ،عÚ
ا◊ديـ ـد ،زمالة اأ’م Òعبد القادر وع Úبوشسقيـ ـف
،فإانها “سش اختصساصسات جراحة اأ’سسنان ،مراكز
ط -ب -ي -ة م -ت -ع -ددة ال -ت -خصسصس -ات وع -ي -ادات ط-ب-ي-ة ـ
جراحية.
أاب -دى اŸسس -ؤوول اأ’ول ل -ل -و’ي -ة ارت -ي-اح-ه ل-ه-ذه
اŸشس-اري-ع وأام-ر بضس-رورة تشس-ج-ي-ع-ه-ا ل-ت-ع-م الفائدة
على اŸواطن Úالقاطن Úبهذه اŸناطق و“كينهم
من العÓج دون عناء التنقل إا ¤اŸدن الكÈى،
بحيث سستكون Ãثابة متنفسش لقاطنيها.
‘ ذات السسياق ،أاشسرف رئيسش ا÷هاز التنفيذي
على مناقشسة دراسسات تخصش ﬁ 29طة خدمات
م -وزع -ة ع-ل-ى  12ب -ل -دي -ة وه-ي سس-ي ع-ب-د ال-غ-ا،Ê
الفايجة ،مادنة ،قرطوفة ،مشسرع الصسفا ،جي‹Ó
ب -ن ع -م -ار ،م -دروسس -ة ،السس -ب -ع Úسس -رق ،Úسس -ي-دي
بختي ،تاقدمت والشسحيمة ،حيث سستسستفيد بعضش
ال- -ب- -ل- -دي- -ات أ’ول م -رة م -ن م -ث -ل ه -ذه اÙط -ات
اÿدماتية مثل بلدية الفايجة.
‘ اأ’خ ” Òال- -ت- -أاك- -ي- -د إا ¤ضس -رورة تسس -ه -ي -ل
ا’جراءات ا’دارية لتمك ÚاŸسستثمرين من إا‚از
مشس -اري -ع -ه -م ‘ أاق -رب اآ’ج -ال Ÿا ل -ه -ا م -ن ت-أاثÒ
إايجابي على حياة اŸواطن وقاطني هذه البلديات،
ح -رصس -ا م -ن -ه ع -ل-ى –سس Úمسس-ت-وى ح-ي-اة ق-اط-ن-ة
الو’ية عامة والبلديات خاصسة.
ج - -اء ذلك ت - -زام- -ن- -ا م- -ع م- -ع- -اي- -ن- -ة ıت- -ل- -ف
اŸشساريع التي هي ‘ طور اإ’‚از حرصسا على
ضس- -م- -ان صسÒورت -ه -ا ،ب -ح -يث ق -ام اŸسس -ؤوول اأ’ول
ل -ل -و’ي -ة ب -زي -ارة ورشس-ات واق-ع-ة ب-ع-اصس-م-ة ال-و’ي-ة
إانطÓقا من  2000مقعد بيداغوجي بكليتي العلوم

القانونية والسسياسسة ،العلوم اإ’قتصسادية والتجارية
ب -ط -ري -ق ف -رن -دة ،ل -ي -ل-ي-ه-ا مشس-روع مسس-تشس-ف-ى اأ’م
والطفل Ãنطقة السسانيا ،اإ’قامة ا÷امعية بسسعة
 1000سس -ري -ر ب -ك-ارم-ان ،ل-ي-ن-ه-ي ال-زي-ارة Ãع-اي-ن-ة
مشس - - -روع اŸرك- - -ز ا÷ه- - -وي ل- - -ت- - -دريب إاط- - -ارات
ا÷ماعات اÙلية.
‘ ذات السسياق ” ،إاعطاء أاوامر للمقاو’ت
بضس -رورة ت -وف Òاإ’ن -ارة وت -زوي -د ال -ورشس -ات ب-ف-رق
مناوبة ليلية ،حيث إاتخذ هذا اإ’جراء تزامنا مع
شسهررمضسان أاين يتم تراجع مردود اليد العاملة
لتكن هذه التعليمة اŸنتهجة كحل وحيد لضسمان
ت- -ط- -ور اأ’شس- -غ- -ال وتسس- -ل- -ي -م اŸنشس -آات ‘ اآ’ج -ال
القريبة.
وك -ان وا‹ و’ي -ة ت -ي -ارت ق -د ت -رأاسش اج-ت-م-اع-ا
لدراسسة طلبات اÎŸشسح« Úشسريحة اŸسستثمرين»
لÓسستفادة من قطع أارضسية فÓحية Ãعدل 100
ه -ك -ت -ار Ãح-ي-ط-ات ا’م-ت-ي-از أال-فÓ-ح-ي ع-ن ط-رق
ا’سس -تصس Ó-ح ب -ب -ل -دي -ات سس -ي -دي ع -ب -د ال -رح -م -ن،
الشسحيمة ،الرشسايقة وهذا ‘ إاطار اللجنة الو’ئية
اŸنشس- - -أاة ب- - -ق- - -رار و’ئ - -ي رق - -م  241م- - -ؤورخ ‘
 ،2011/04/0٧واÿاصش بÈنامج إانشساء مسستثمرات
جديدة للفÓحة وتربية ا◊يوانات .
وقد قامت اللجنة با’سستماع ıتلف دراسسات
ومقÎحات  30مسستثمرا فÓحيا بهذه اÙيطات
ليتم على أاسساسسها تقييم مدى جاهزية اŸسستثمر
لتطوير قطاع الفÓحة.

تيارت :عمارة.ع

دعا اŸصضاب Úإا ¤تفادي التعرضس إا ¤أاشضعة الشضمسس ا◊ارقة

أاوحدة يحذر مرضسى السسكري من تناول منتجات «ليت» اŸسسرطنة

ح-ذر رئ-يسس ج-م-ع-ي-ة م-رضضى داء
السض- -ك- -ري ب -و’ي -ة ا÷زائ -ر ف -يصض -ل
أاوح- - -دة ،م - -ن ت - -ن - -اول اŸشض - -روب - -ات
ال -غ -ازي -ة وال-عصض-ائ-ر ا’صض-ط-ن-اع-ي-ة
التي اعتÈها طاقة فارغة للجسضم،
كاشضفا عن ﬂاطر منتجات «’يت»
اıصضصض- -ة Ÿرضض- -ى السض- -ك- -ري ال- -ت -ي
–ت- -وي ع- -ل- -ى م- -ادة «’سض- -ب- -ارت- -ام»
اŸسضرطنة.

صشونيا طبة
وأاضساف أاوحدة لـ»الشسعب» أان منتجات
’يت من اŸفروضش ،أان “نع على مرضسى
السس- -ك -ري ك -ون -ه -ا خ -دع -ة Œاري -ة ك -بÒة
يسس -ع -ون م -ن خ Ó-ل-ه-ا ل-رب-ح اŸال ف-ق-ط،
داعيا إا ¤ضسرورة تطبيق رقابة مشسددة
ع -ل -ى ه -ؤو’ء اıادع Úال -ذي-ن ي-ق-وم-ون
ب- -تضس- -ل- -ي- -ل اŸسس- -ت- -ه -ل -ك Úدون ا’كÎاث
بالنتائج السسلبية على صسحتهم.
وأاشس- -ار رئ -يسش ج -م -ع -ي -ة داء السس -ك -ري
بو’ية ا÷زائر إا ¤أان منتجات بدون سسكر
«’يت» التي تتواجد ‘ السسوق الوطنية
–توي على مادة خطÒة مسسرطنة وهي
«’سسبارتام» الذي يسسبب تناولها اأمراضسا
خ - -طÒة ع- -ل- -ى صس- -ح- -ة اŸصس- -اب Úب- -داء
السس- -ك- -ري ،م -ق -دم -ا نصس -ائ -ح ل -ل -م -رضس -ى
واأ’صسحاء منهم بأاهمية ا’بتعاد عن هذه
اŸن -ت -ج -ات اÿطÒة واسس -ت-ب-دال-ه-ا Ãواد
طبيعية كعصس Òالفواكه الطبيعي واŸاء
اŸع- - -د Êزي- - -ادة ع- - -ل- - -ى ضس - -رورة Œنب
ا◊ل -وي -ات ال -رمضس -ان -ي-ة اŸضس-رة بصس-ح-ة
الصس - -ائ - -م Úك - -ق - -لب ال - -ل- -وز وال- -ز’ب- -ي- -ة
واسستبدالها بالتمر والل.Í
م - -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،كشس- -ف أاوح- -دة أان
أاغ -ل -ب -ي -ة الشس -ب -اب اŸصس -اب Úب -السس -ك -ري
صسنف 1يقومون بالصسيام ويرفضسون اإتباع
نصسائح الطبيب اŸعالج على الرغم من اأن
ذلك ق -د ي -ؤودي ب -ه -م إا ¤ال -وف -اة ن -ت -ي-ج-ة
اإ’صسابة Ãضساعفات خطÒة ،مشسÒا اإ¤

الطفلة البالغة من العمر  13سسنة والتي
توفيت منذ مدة بسسبب صسيامها ‘ وقت
ك -انت ح -ال -ت -ه -ا ت -ت -ط -لب أاخ-ذ اأ’نسس-ولÚ
والداء اÿاصش بها.
و‘ ذات السس - - -ي - - -اق ،أاوضس - - -ح رئ - - -يسش
ا÷معية اأن سسبب صسيام أاغلبية اŸرضسى
‘ شسهر رمضسان يعود إا ¤تصسرفات بعضش
ال-ع-ائÓ-ت واأ’صس-دق-اء ال-ذي-ن يشس-ع-رون-هم
بأانهم ﬂتلفون عن اأ’شسخاصش اأ’صسحاء
وأانهم غ Òقادرين على الصسوم ،وهو ما
يشس-ك-ل ل-دي-ه-م ضس-غ-ط م-ن ق-ب-ل اÛت-م-ع
ي -ج -ع -ل-ه-م ي-كسس-رون ال-ق-اع-دة وي-ع-رضس-ون
حياتهم ÿطر اŸوت.
ومع ارتفاع درجة ا◊رارة خÓل هذه
اأ’يام ‘ العاصسمة وضسواحيها أاكد رئيسش
جمعية مرضسى داء السسكري ،أان ا◊رارة
الشس- -دي- -دة تشس -ك -ل خ -ط -را ع -ل -ى ج -م -ي -ع
اŸصساب Úبأامراضش مزمنة ’سسيما منهم
مرضسى داء السسكري والضسغط الدموي،
داع -ي -ا اإ ¤ضس -رورة اج -ت -ن-اب اÿروج إا¤
الشسارع اأثناء الظهÒة لتفادي اŸضساعفات
اÿطÒة.

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

»æWh

األحد  05جويلية  2015م
الموافق لـ  18رمضسان  1436هـ

لوروبية بالغاز أ÷زأئري على طاولة بروكسسل
ضسمان “وين ألسسوق أ أ

اÿب Òمبتول :التفاوضض من أاجل اتفاق متوازن ويخدم مصسلحة الطرفÚ
لوروبي بالرفع من وأردأته من ألغاز أ÷زأئري من
تناقلت مصسادر إأعÓمية دولية وﬁلية وجود أهتمام لدى أل–اد أ أ
لوروبي وأسستقرأر مبيعات أ÷زأئر من هذه أŸادة،
خÓل مسسارأت للتفاوضس من أجل أتفاق Œاري يضسمن “وين سسوق أل–اد أ أ
لوروبي يسسعى إأ ¤ألفوز بحصسصس تعوضس له تقليصس
كما كشسفت عنه «فينانشسال تاÁز» قبل أسسبوع .ويبدو أن ألطرف أ أ
لسسعار و“ويل أŸشساريع ألسستثمارية أ÷ديدة.
لشسكال بالتأاكيد حول مسسأالة أ أ
وأردأته من روسسيا ،لكن يبقى أ إ

سسعيد بن عياد

أاوضس - - -ح اÿب ‘ Òاق- - -تصس- - -اد
الطاقة عبد الرحمان مبتول ‘
تصس - -ري - -ح ل - -وك - -ال- -ة «أاوروب- -ا» أان
ا÷زائر تواجه حاليا طلبا داخليا
م-ت-زاي-دا ع-ل-ى ال-غ-از م-ع تسس-ج-يل
تراجع مادي مقارنة بسسنة .2007
ويتب Úأان أانبوب «ترنسسميد» الذي
ي -ع Èاي -ط-ال-ي-ا ع-ن ط-ري-ق ت-ونسض
والذي تقدر طاقته  35مليار مÎ
مكعب غ Òمسستغل كما Áكن وأان
ال -وضس -ع -ي -ة ت -ك -ون أافضس-ل ل-و ي-ت-م
اسستعمال أانبوب «ميدغاز» العابر
إلسسبانيا والذي تعد طاقته أاقل
ب - -ع - -د Œاوز ح- -ج- -م الشس- -ح- -ن 8
مÓي Òم Îمكعب ،مشسÒا إا ¤أان
األم -ر ي -ت -ع -ل -ق Ãسس -ت -وى السس -ع-ر
اŸط-ب-ق ع-ل-ى ال-غ-از ك-ون-ه ي-ؤوشس-ر
ع -ل -ى سس -ع -ر ال -بÎول وه-و ح-ال-ي-ا
منخفضض بشسكل ليخدم مصسلحة
البلدان اŸصسدرة .وأاشسار مبتول
إا ¤أان اŸشس- - -ك - -ل - -ة ب - -ال - -نسس - -ب - -ة
ل- -ل- -ج- -زائ- -ري ÚاŒاه ان -خ -ف -اضض

برميل «برنت» ‘ حدود  60دو’را..

األسسعار ذلك أانه بالنسسبة للحقول
ال -ك-بÒة «ح-اسس-ي ال-رم-ل» اŸن-ت-ج
للغاز و»حاسسي مسسعود» للبÎول
ف -إان ال -ك -ل -ف -ة م -رت -ف -ع-ة م-ق-ارن-ة
Ãن- -افسس Úآاخ -ري -ن خ -اصس -ة غ -از
ب -روم وق -ط -ر ‘ ان -ت -ظ -ار دخ -ول
إاي -ران .وه -ذه ال -ب -ل -دان ال -ث Ó-ث -ة
تتوفر على  ٪ 55من الحتياطات
العاŸية من الغاز التقليدي ،بينما
ل تتوفر ا÷زائر سسوى على ٪2

‘ ال- -غ -از و ‘ ٪1ال - - - -بÎول دون
إاغفال دخول مرتقب Ÿوزمبيق
صس-اح-ب-ة ث-الث اح-ت-ي-اط-ي ع-اŸي
بدءا من  2017إا ¤جانب بÎول
والغاز الصسخري األمريكي .كما
أان إادراج مشساريع جديدة يتطلب
ك -ل -ف -ة م -رت-ف-ع-ة ‡ا ي-ح-ت-م ع-ل-ى
الطرف Úا÷زائر وأاوربا التوصسل
إا ¤اتفاق توازن ويخدم مصسلحة
الطرف.Ú

وعلى صسعيد سسوق النفط فإان
اŸؤوشس - - - -رات أاف - - - -ادت بÎاج- - - -ع
األسسعار ضسمن تداولت ضسعيفة
م- - -ع ارت- - -ف- - -اع ع - -دد ا◊ف - -ارات
ال -ن -ف-ط-ي-ة ‘ ال-ولي-ات اŸت-ح-دة
فقد تراجعت أاسسعار النفط أامسض
األول ا÷م -ع -ة م -ع ارت -ف -اع ع -دد
م-نصس-ات ا◊ف-ر األم-ري-ك-ية الذي
أاذك -ى م -زي -دا م -ن اıاوف م -ن
وف-رة اŸع-روضض وب-ع-دم-ا ف-ت-حت
ال -ه -ي -ئ-ات ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ‘ الصسÚ
–قيقا فيما يشستبه أانه تÓعب
ب -ال -ب -ورصس-ة ب-ع-د ه-ب-وط األسس-ه-م
ب- -أاك Ìم- -ن  ٪ 20م -ن-ذ م-ن-تصس-ف
يونيو  .2015وهبطت عقود خام
ال -ق -ي -اسض ال -دو‹ م -زي-ج «ب-رنت»
ألق -رب اسس -ت -ح -ق-اق  1.75دولر
أام -ري -ك -ي أاو م -ا ي -ع -ادل ٪ 2.79
ل -يسس -ج -ل ع -ن -د ال -تسس -وي -ة 60.32
دولر أام -ري -ك-ي ل-لÈم-ي-ل م-وسس-ع-ا
اŒاه -ا ن -زول -ي -ا ب-دأا م-ن-ذ أاواخ-ر
مايو 2015ه-ب-طت ف-ي-ه األسس-ع-ار
بنسسبة قاربت .٪ 13

لبرأهيمي يجمع ألعائÓت حول إأفطار جماعي
مسسجد ألبشس Òأ إ

كسسر ثقافة اإ’حباط بتهذيب السسلوك وتعزيز روح الو’ء للوطن
يحتل أŸسسجد مكانة مركزية ‘ أ◊ياة
ألج -ت -م -اع -ي -ة ،وب-ي-ن-م-ا ي-ك-ت-ف-ي أل-ب-عضس
لخ -ر
ب- -دوره أل -ت -ق -ل -ي -دي ف -إان أل -ب -عضس أ آ
يحاول ألرتقاء به إأ ¤مزيد من ألتأاثÒ
لي -ج -اب -ي ‘ أÙي -ط م-ت-ج-اوزأ إأط-ار أدأء
أ إ
لفرأد
ألشسعائر ليمد جسسور ألتوأصسل مع أ أ
ضس -م -ن مسس -ع -ى ي -ق -وم ع -ل-ى حسس-ن أ÷وأر
وألتقريب ب ÚألعائÓت ‡ا يعزز ألبناء
ألج- -ت -م -اع -ي وي -ر· م -ا أفسس -ده أل -ده -ر
وأل- -ه- -ج -م -ة ألشس -رسس -ة ل -ل -ع -وŸة وأدوأت -ه -ا
ألتكنولوجية ألتي تكاد تسستفرد بشسبابنا.
وألن ان- -تشس- -ار ﬂت- -ل- -ف م- -ظ- -اه- -ر ال -فسس -اد
والنحراف يزداد ‘ ظل الفراغ ارتأاى األسستاذ
سس- -ن- -ات- -ي ع- -ب- -د ال -ق -ادر إام -ام مسس -ج -د ال -بشسÒ
اإلب-راه-ي-م-ي بشس-ارع الشس-ه-داء اŸب-ادرة ب-ت-نظيم
إاف -ط -ار ع -ائ -ل-ي ب-السس-اح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة اÛاورة
دع -يت إال -ي -ه -ا ك-اف-ة ال-ع-ائÓ-ت اŸق-ي-م-ة ب-ج-وار
اŸسسجد ‘ مسسعى يؤوسسسض إلنعاشض قيم ا÷Òة
وال -ت -ك -اف -ل وكسس -ر اŒاه األن -ان -ي -ة ال -ت -ي ت-ل-ق-ي
بظÓلها على اÛتمع إا ¤درجة أاصسبحت فيها
ال-عÓ-ق-ات ب Úاألف-راد م-ت-ب-اع-دة وي-غ-لب ع-ل-يها
التشسنج.
وخاطب إامام اŸسسجد بلغة تربوية هادفة

جموع اŸصسل ‘ Úا÷معة اŸاضسية مسستنهضسا
ف-ي-ه-م ال-ه-م-م وا◊رصض ع-ل-ى اسسÎج-اع ت-ق-ال-ي-د
األسسرة ا÷زائرية األصسيلة باللّقاء بقلب مفتوح
حول مائدة مشسÎكة تكون Ãثابة ا◊لقة التي
Œمع من خÓل تبادل األطباق التي من شسأانها
أان تعزز الروابط ب Úا÷Òان ‡ا يطلق ›ددا
ت -لك ال -روح ا÷زائ-ري-ة ال-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى الحÎام
اŸتبادل وحماية اÙيط وتهذيب السسلوكات
خاصسة بالنسسبة للشسباب الذي يحتاج إا ¤مرافقة
تربوية ل تتوقف ◊مايته من ﬂتلف األخطار
اÙدقة به .وبالرغم من ا◊ضسور اÙتشسم ‘
ال -ل -ق -اء األول ف -إان صس -احب اŸب -ادرة  ⁄ي -ي-أاسض
›ددا العزم على تنظيم إافطار جماعي ثان ‘
الهواء الطلق اÿميسض القادم آام Óأان يسستجيب
السس -ك -ان ول -و ب -حضس -ور رم -زي ع -ن ك -ل ع -ائ -ل -ة
ليسستعيد ا◊ي العتيق هويته األصسيلة القائمة
على فعل ا Òÿوالتماسسك والتسسامح والرتباط
اŸت Úبالوطن الذي يحيي اليوم الذكرى الـ 53
لÓسسسستقÓل ،من خÓل نقل تاريخه ا◊افل
Óج -ي -ال وإادراك
ب- -اŸك- -اسسب والن- -تصس- -ارات ل - -أ
التحديات التي تواجه بÓدنا بالتمسسك بالوحدة
والغÒة على الوطن وŒسسيد الولء له كقيمة
حضسارية با◊رصض على البذل والعطاء ونشسر

دخ - -ل ،أامسض ،ع- -م- -ال م- -ؤوسسسس- -ة الÎام- -واي ‘
إاضسراب مفتوح ،احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم
اŸتضسمنة زيادة ‘ األجور لفائدة العمال ،وتوفÒ
األمن وبرنامج التقييم لسساعات العمل ،عÓوة على
اسستعمال اŸال العام ألغراضض خاصسة ،وإاهمال تام
‘ اÿطوط ،حسسب ما أافاد به كمال عمار ‡ثل
عن العمال ‘ اتصسال هاتفي بـ»الشسعب» ،مشسÒا إا¤
أانهم سسيقومون بضسمان ا◊د األدنى من اÿدمات
للمسسافرين.

وأاضساف ‡ثل عمال مؤوسسسسة الÎامواي ،أانهم
تقدموا Ãطالبهم إا ¤اإلدارة التي تسسلمت عريضسة
Óدارة إاشسعار Ÿدة 48
تلك اŸطالب ،حيث منح ل إ
سساعة ،لكن بعد انتهاء اŸدة -قال كمال ⁄ -يتلقوا
أاي رد م - -ن ط - -رف ه - -ذه األخÒة ،م- -ؤوك- -دا أان- -ه- -م
سسيسستمرون ‘ اإلضسراب لغاية –قيق مطالبهم
اŸشسروعة على حد قوله.

عمال الÎامواي ‘ إاضسراب مفتوح

سش.ب

لمتحان
‚اح  6292تلميذأ من أصسل  10318تقدموأ لهذأ أ إ

 54تلميذا يتحصسلون على معد’ت تزيد عن  18بغليزان

حققت ولية غليزأن نسسبة ‚اح  ‘ 60.98أŸائة
‘ أم -ت -ح -ان شس -ه -ادة أل -ت -ع-ل-ي-م أŸت-وسس-ط ل-دورة ج-وأن
لعÓ- -م
 ،2015ب - -حسسب م - -ا كشس- -ف ع- -ن- -ه أŸك- -ل- -ف ب- -ا إ
وألتصسال على مسستوى مديرية ألÎبية.
وأاوضس- -ح مسس -ؤوول ه -ذه اÿل -ي -ة ع -ب -د ا◊ف -ي -ظ
سسعادي بأاّن النتائج النهائية لمتحان شسهادة التعليم
اŸتوسسط مكنت من ‚اح  6292تلميذا من أاصسل
 10318تلميذا تقدموا لهذا اإلمتحان اŸصسÒي،
الذي يؤوهل الناجح Úإا ¤اللتحاق باŸؤوسسسسات
الثانوية .وكشسف نفسض اŸسسؤوول بأاّن متوسسطة
مداﬁ Êمد حققت أاول نسسبة ‚اح على مسستوى
متوسسطات الÎبية ‘ قطاع الولية ،بتحقيق نسسبة
‚اح بلغت  ‘ 99.04اŸائة ،وهي اŸتوسسطة التي
ع -ادة م -ا –ق -ق نسس -ب -ة ‚اح ك -ام -ل -ة ‘ السس-ن-وات
األخÒة .و–صسل على لقب أاول معدل ‘ امتحان
شس-ه-ادة ال-ت-ع-ل-ي-م اŸت-وسس-ط ل-ه-ذه السس-ن-ة ال-ت-ل-م-ي-ذة

ﬂتاري رانيا ،وصسل معدها إا ‘ 18.88 ¤اŸائة.
وفاقت معدلت  54تلميذا  ‘ 18هذا المتحان
بحسسب نفسض اŸصسدر.
ورسسب جميع اÎŸشسح Úعن الديوان الوطني
للتعليم عن بعد ‘ هذا المتحان ‘ ،ح‚ Úح 53
مسسج ‘ Óإاعادة الÎبية من أاصسل ‡ 79تحنا
ترشسحوا لهذا اإلمتحان.
واعت Èمسسؤوول اإلعÓم Ãديرية الÎبية بأانّ
ال -ن -ت -ائ -ج ال -ت -ي ح -ق -ق -ت -ه -ا ولي-ة غ-ل-ي-زان ‘ ه-ذا
المتحان تعت Èجّيدة ،خصسوصسا وأاّن نسسبة النجاح
الوطني بلغت  ‘ 53.97اŸائة‡ ،ا يؤوكد ا÷هود
اŸبذولة من طرف مدير القطاع وأاسسرته ‘ سسبيل
–سس Úوضسعية قطاع الÎبية على مسستوى ولية
غليزان.

غليزان :ع .عبد الرحيم

التفاؤول وكسسر كل ما من شسأانه إاحباط معنويات
الشس-ب-اب ب-ت-ح-ف-ي-زه-م ع-ل-ى الج-ت-ه-اد واŸثابرة
والعمل اÒÿي والتزام السسلوك السسليم مع نبذ
العنف والبتعاد عن كل ما يدفع إا ¤النحراف
وال -فسس -اد ك -اıدرات وال -لصس -وصس-ي-ة وﬂت-ل-ف
أاشسكال العتداءات التي تعّكر صسفو العÓقات
وتفجر اÓÿفات واÿصسومات.
وÃثل هكذا مبادرات هادفة على ما تعرفه
من صسعوبات Áكن إاعادة الّلحمة بزرع ثقافة
اŸواطنة ‘ نفوسض الناشسئة وهو ما ينبغي أان
ت - -ل - -ت - -ف ح - -ول- -ه ا÷ه- -ود م- -ن ك- -اف- -ة ا÷ه- -ات
واŸؤوسسسسات اŸتدخلة ‘ الشسأان العام خاصسة
وأان الفرد ا÷زائري على ما فيه من اعوجاج
وشسدة الغضسب أاحيانا وتهاون وانفعال أاحيانا
أاخرى ل يقبل أان يسساوم ‘ كرامته وحريته
وارتباطه بوطنه وهي قيمة Áكن أان ينجز عليها
ا÷دار ال -وط -ن -ي اŸت Úب -ك -ل م -ا ي -حصس-ن-ه م-ن
انسس-ج-ام وت-ن-اغ-م وت-ن-وع ي-نصس-ه-ر ك-ل-ه ‘ ال-هوية
ا÷زائرية كما صساغها بيان أاول نوفمÃ Èداد
م - -ن دم - -اء الشس- -ه- -داء األب- -رار وآالم وم- -ع- -ان- -اة
اÛاهدين األخيار ‡ن  ⁄يبدلوا تبدي.Ó

سسعيد بن عياد

ألبنــــــات يتفـــــــــوقن
على ألذكور بنسسبة %61.53

 %53.97نسسبة النجاح ‘
شسهادة التعليم اŸتوسسط

ق -درت نسس -ب-ة ال-ن-ج-اح ‘ ام-ت-ح-ان شس-ه-ادة
ال -ت-ع-ل-ي-م اŸت-وسس-ط (دورة ج-وان  )2015ع-ل-ى
اŸسستوى الوطني بـ 53 ، 97باŸائة ،حسسب ما
علمت واج أامسض لدى وزارة الÎبية الوطنية.
وب-ل-غ ال-ع-دد اإلج-م-ا‹ ل-ل-ن-اج-ح ‘ Úه-ذا
اإلمتحان الوطني الذي جرى ‘ الفÎة من 14
ا 16 ¤جوان اŸنصسرم  285 . 392مÎشسح من
ب 528 . 839 ÚمÎشسح حضسروا اإلختبارات.
وقد بلغت نسسبة النجاح لدى فئة البنات 53
 61 .باŸائة مقابل  45 . 69باŸائة عند
اÎŸشسح Úالذكور.
وأاحصس -ى ال -دي -وان ال -وط -ن -ي ل -ل-مسس-اب-ق-ات
والمتحانات هذا العام  534 . 374مÎشسح
مسس- -ج- -ل ح- -يث ان- -خ -فضض ع -دد اÎŸشس -حÚ
إلج -راء ه -ذا اإلم -ت-ح-ان ب-نسس-ب-ة - 09 . 12
باŸائة ( 49 . 468مÎشسح) مقارنة بالسسنة
اŸاضس - -ي - -ة ال - -ت - -ي ق - -در ال - -ع- -دد اإلج- -م- -ا‹
للمÎشسح Úفيها بـ 591 . 509مÎشسح.
وب -ل-غت نسس-ب-ة ال-ن-ج-اح ‘ إام-ت-ح-ان شس-ه-ادة
التعليم اŸتوسسط السسنة الفارطة بـ59 . 54
باŸائة ،فيما وصسلت سسنة  2012إا72 . 10 ¤
باŸائة ،وهي أاعلى نسسبة ‚اح خÓل اÿمسض
سسنوات األخÒة.

العدد

16765

نادي ألتفك Òحول أŸؤوسسسسة «كار»:

09

تسسهيÓت ‘ قانون اŸالية التكميلي ضسرورية للمؤوسسسسة
لسس -رأع ‘ إأي -ج -اد أ◊ل -ول أل -ك-ف-ي-ل-ة
أ إ
وأل -ع -م -ل -ي -ة ÷ع -ل ألق-تصس-اد أل-وط-ن-ي،
لزمة ألتي تعرفها سسوق ألنفط
يتجاوز أ أ
أŸت- - -م- - -ي- - -زة بÎأج- - -ع ك - -ب ‘ Òأسس - -ع - -ار
أÙروق -ات ،شس -ك -ل م-ط-ل-ب-ا م-ل-ح-ا ل-ن-ادي
أل- -ت -ف -ك Òح -ول أŸؤوسسسس -ة «ك -ار» ،أل -ذي
يرى أنه من ألضسروري إأدرأج إأجرأءأت
جديدة ،لصسالح أŸؤوسسسسات أ÷زأئرية ‘
ق -ان -ون أŸال-ي-ة أل-ت-ك-م-ي-ل-ي لسس-ن-ة ،2015
أل- -ذي ي- -ت- -وأج- -د ح- -ال -ي -ا ع -ل -ى ط -اول -ة
أ◊كومة.

حياة  /ك

سسجل نادي «كار» من خÓل بيانه الذي
ت -ل -قت «الشس-عب» نسس-خ-ة ،ع-دة ن-ق-ائصض أاث-رت
سسلبا على ديناميكية اŸؤوسسسسات والسستثمار
بصس-ف-ة ع-ام-ة ،زاده-ا ت-ع-ق-ي-دا
ت -ه-اوي أاسس-ع-ار ال-ن-ف-ط ،ال-ذي
تعتمد على مداخليه ا÷زائر
بصسفة شسبه كلية ( 97باŸائة)
‘ م- -ي- -زان- -ي- -ات- -ه -ا السس -ن -وي -ة
وب -را›ه -ا اÿم -اسس -ي -ة.ه -ذه
الوضسعية «اŸقلقة جدا» بنظر
اÈÿاء ‘ هذا النادي ،والتي
ل تبعث على الرتياح بالنسسبة
ل-ل-م-ب-ادلت ال-ت-ج-اري-ة وميزان
اŸدفوعات واŸيزانية العامة للدولة بصسفة
ع -ام -ة ،ال -ذي -ن اع -تÈوا م-ن خÓ-ل ال-ب-ي-ان أان
ه -ن -اك ف -رصس -ا ك -ثÒة ضس-اعت ،وك-ان ب-إام-ك-ان
ا÷زائ- -ر ،ت- -ف- -ادي م- -ث- -ل ه- -ذه ال- -وضس -ع -ي -ات
الق -تصس -ادي -ة ،إاذا م -ا غÒت م -ن سس -ي -اسس -ت -ه-ا

القتصسادية اŸعتمدة على اÙروقات .
وأامام هذا الوضسع ،ل بد من اعتماد ا◊ل
الوحيد لتفادي هزات اقتصسادية قد تؤودي اإ¤
إاضس -ع -اف الق -تصس -اد ال -وط -ن-ي ،وذلك ب-ت-ن-وي-ع
الصس- -ادرات ،وال- -ذي ل- -ن ي- -ت- -أات- -ى إال ب- -خ- -ل- -ق
اŸؤوسسسس - -ات وت - -وسس - -ي - -ع نسس - -ي- -ج- -ه- -ا ‘ ك- -ل
القطاعات اÓÿقة للÌوة ومناصسب الشسغل
على غرار السسياحة والفÓحة ....كما Áكن -
حسسب نادي التفك Òحول اŸؤوسسسسة «كار»-
ال-ل-ج-وء إا ¤اسس-ت-ع-م-ال م-وارد صس-ن-دوق ضس-بط
اإليراداتŸ ،واجهة هذه األزمة البÎولية .
بالرغم من أان هناك بعضض القوان Úالتي
تخدم حرية القتصساد ‘ ا÷زائر ،لكن يبقى
تطبيقها هو اŸشسكل ،األمر الذي يؤودي إا¤
غياب ديناميكية السستثمار ‘ ا÷زائر التي
تقوي روح اŸبادرة لدى اŸؤوسسسسات الصسغÒة
و اŸت -وسس -ط -ة ،ل -ذا لب-د ع-ل-ى
السس- -ل- -ط -ات ،ات -خ -اذ ال -ت -دابÒ
الÓ- -زم- -ة ،ال- -ت- -ي م -ن شس -أان -ه -ا
إاع-ط-اء دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة لÓسستثمار
وإاحياء القطاع القتصسادي من
خ Ó- - -ل ت - - -ع- - -م- - -ي- - -م ا◊ري- - -ة
القتصسادية.
ويندرج اللقاء الذي ينظمه
ن - -ادي ال - -ت - -ف - -ك« Òك - -ار» ي- -وم
ال -ث Ó-ث -اء ب-ف-ن-دق «سس-وف-ي-ت-ال» ‘ إاط-ار ب-حث
ك -ي -ف -ي-ة م-واج-ه-ة ال-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي ي-واج-ه-ه-ا
القتصساد الوطني ‘ ظل األزمة النفطية ،من
خÓل الرؤوى والتصسورات التي يقدمها اÈÿاء
لهذا النشسغال.

تنويع التصسدير خارج
اÙروقات يتحقق
بتشسجيع ا’سستثمار
اŸنتج

تنصسيب مراح مديرا جديدا Ÿؤوسسسسة ا÷زائرية للمياه

ألشسعب /أاشس- -رف وزي -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة
وال -ب -ي -ئ-ة ،ع-ب-د ال-وه-اب ن-وري ،ي-وم اÿم-يسض
اŸنصسرم ،على تنصسيب زيدان مراح كمدير
ع-ام ل-ل-م-ؤوسسسس-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ا÷زائ-رية للمياه،
خلفا لعبد النور أايت منصسور الذي اسستدعي
Ÿهام أاخرى ،حسسب ما ورد ‘ بيان للوزارة
تسسلمت جريدة»الشسعب» نسسخة منه.
وخÓل حفل التنصسيب نّوه نوري بجهود
اŸدير السسابق الذي ‚ح ‘ إا‚از اŸهمة،
م-ت-م-ن-ي-ا ل-ل-م-دي-ر ا÷دي-د ال-ن-ج-اح ‘ م-ه-امه
ا÷دي- -دة ،ك- -م- -ا ذك- -ر وزي- -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة
ب -ال-دور السس-تÒات-ي-ج-ي Ÿؤوسسسس-ة ا÷زائ-ري-ة
للمياه ‘ ،تلبية الحتياجات الكبÒة والهامة

للسسكان .وحسسب ذات اŸصسدر ،فإان تنصسيب
م -راح سس -يضس -ي-ف ح-ي-وي-ة ج-دي-دة ل-ل-م-ؤوسسسس-ة،
بالنظر إا ¤خÈته الكبÒة ،وإادراكه للتحديات
التي تنتظره.
م- - -ن ج- - -ه - -ت - -ه ،أاع - -رب اŸدي - -ر ا÷دي - -د
ل -ل -ج -زائ -ري -ة ل-ل-م-ي-اه ،ع-ن ال-ت-زام-ه Ãواصس-ل-ة
ا÷ه -ود م -ن أاج -ل –سس Úن -وع -ي -ة اÿدم -ات
ال -ع -م -وم -ي -ة ل -ل -ت -زود ب -اŸي -اه ع Èك-ل الÎاب
الوطني ،علما أان اŸدير السسابق متحصسل
ع-ل-ى شس-ه-ادة م-ن اŸدرسس-ة ال-وط-ن-ي-ة م-ت-عددة
التقنيات با÷زائر ،حيث تقلد عدة وظائف
ل -ل -مسس-ؤوول-ي-ة ‘ ق-ط-اع اŸوارد اŸائ-ي-ة م-ن-ه-ا
األم Úالعام لوزارة اŸوارد اŸائية.

لخÓقي ◊روب أ◊ق
لنسسا Êوأ أ
أŸشساركون ‘ ندوة علمية حول ألبعد أ إ

غزوة بدر والثورة التحريرية جسسدتا حرب ا◊ق ‘ مواجهة الباطل

أكد أŸتدخلون ‘ ألندوة ألعلمية حول
لخÓ-ق-ي ◊روب أ◊ق،
لنسس-ا Êوأ أ
أل -ب-ع-د أ إ
أمسس ،ك - - -غ - - -زوة ب - - -در أل - - -كÈى وأل - - -ث- - -ورة
ألتحريرية ،ألتي تزأمنت مع عيد أسستقÓل
أ÷زأئ- -ر ،ع- -ل- -ى ضس- -رورة إأع- -ادة أل- -ن- -ظ- -ر ‘
لسسÓ-م-ي وأل-ث-وري ب-ع-د تشس-وي-ه
ت -اري -خ -ن -ا أ إ
ألثورة وأŸقاومة رغم أرتباطها بالدفاع عن
لرضس وأسستغÓل أŸغازي ومعارك ألرسسول
أ أ
ع- -ل -ي -ه ألصس Ó-ة وألسس Ó-م ‘ غﬁ Òل -ه -ا م -ن
طرف جماعات إأرهابية ونشسر أفكار تعزز
لسسÓموفوبيا بطرق هوليودية.
أ إ

سسعاد بوعبوشش

‘ ه -ذا اإلط -ار ق -ال ب -وم -دي -ن ب-وزي-دي م-دي-ر
الثقافة اإلسسÓمية بدار اإلمام ،أانه يتع ÚتقدË
ÓسسÓم Ÿواجهة كل ما
قراءة جوهرية وحقيقية ل إ
ي -لصس -ق ب -ه م-ن تشس-وي-ه-ات ت-نشس-ر وت-بث ع-ن ط-ري-ق
ﬂت -ل -ف وسس -ائ -ل ال -ت -واصس -ل الج-ت-م-اع-ي لسس-ي-م-ا
ال- -ف- -ي- -دي- -وه -ات ع Èال -ي -وت -ي -وب ،وإاب -راز األب -ع -اد
اإلنسسانية والروحانية التي جاءت بها Ÿواجهة كل
األفكار الدخيلة والنحل الشساذة ،ومن ذلك إابراز أان
غزوة بدر كانت غزوة علم ومعرفة وخروج من
األمية والتخلف ،وأان فتح مكة كان شسعارها «اذهبوا
فأانتم الطلقاء» ،ما يؤوكد أان الرسسول كان رسسول
حرية ل قتل وهو ما يخالف الصسور الهوليودية التي
تبثها بعضض ا÷ماعات اإلرهابية من قتل باسسم
اإلسسÓم.
من جانبه ،قال اÛاهد اللواء عبد السسÓم
ب- -وشس- -ارب ،أان ا◊ديث ع- -ن ال -ث -ورة والسس -ت -ق Ó-ل
والسستعمار حديث يطول ،غ Òأان خيار الثورة جاء
بعد اليأاسض من كل الوسسائل السسلمية من Œمعات
ومظاهرات ،وتأاكدوا بأان السستعمار الفرنسسي ⁄
يرد أان يتعلم من التاريخ ويريد البقاء ألنه تلميذ
بليد ل يسستوعب الدروسض ول يفهم لغة ا◊وار
والعتاب ،وا◊ل جاء من أافواه البنادق بالدخول ‘
معارك ضسارية يسسقط فيها حوا‹  557شسهيد يوميا
قربانا ،تسسقى بها شسجرة ا◊رية ما جعل منها ثورة

القرن ب Óمنازع.
وب- -خصس- -وصض األب- -ع- -اد اإلنسس- -ان- -ي- -ة ل- -ل- -ث -ورة
ا÷زائ -ري -ة أاب -دع اÛاه -د ب -ل -غ -ت-ه ال-راق-ي-ة ‘
وصسفها ،حيث أاكد أانه  ⁄يهن فيها للشسعب عزم،
ألنها ثورة إاÁان وحرية وأامل باسسم Ÿسستقبل
واع -د يÎسس -م ال -دÁق -راط -ي -ة م -ن-ه-ج-ا ونصس-رة
األحرار مسسلكا ،بالرغم من الثمن الكب Òللحرية
وجعلت العطاء والسسخاء سسمة فارزة لها بتقدË
اÓŸي Úم -ن خÒة أاب -ن-ائ-ه-ا ال-ب-واسس-ل ،ف-خ-ل-دت
األمل وج ّسسدت األحÓم اليوم بخوضض معركة
البناء التي يجب  -حسسبه  -ربحها بالوحدة
والعمل والرتقاء إا ¤مسستوى اŸاضسي العريق
بجعل خصسائصسه كامنة ‘ الشسعب ا÷زائري.
وبدوره تطرق جمال يحياوي ،مدير البحث ‘
ا◊رك -ات ال -ت -ح-رري-ة واألسس-ت-اذ ا÷ام-ع-ي ال-ن-ق-اط
اŸشسÎكة والع Èب ÚاŸناسسبت ‘ Úكون أان غزوة
بدر والثورة التحريرية مثلتا الصسراع األبدي بÚ
ا◊ق والباطل ،فاألو ¤كانت فاصسلة ب Úالرسسالة
اÙمدية ورسسالة قريشض رسسالة الضسÓلة ،والثانية
ارتبطت باسسÎجاع للحق والهوية اŸرتبط كثÒا
بالدين اإلسسÓمي والعروبة.
إا ¤جانب ذلك أاشسار يحياوي إا ¤أان كÓ
ا÷يشس Úب- -غ- -زوة ب -در وج -يشض ال -ت -ح -ري -ر ه -م -ا
ال -وح -ي -دان ال -ل-ذان ” م-دح-ه-م-ا ‘ ال-ك-ث Òم-ن
األشس- -ع- -ار ،إا ¤ج- -انب ن- -ق- -اط مشسÎك- -ة أاخ- -رى
كالتوكل على الله ‘ حربهما الذي كان عامل
الفصسل وإاحقاق ا◊ق ‘ الصسراع ضسد الباطل،
من خÓل التحلي بالصس Èالذي Œسسد ‘ كÓ
اŸن -اسس -ب -تÃ Úخ -ت-ل-ف صس-وره ع-ل-ى ك-ل ظ-روف
ا◊رب ،وبث اÿوف وا÷ ‘ Íصسفوف العدو
بالرغم من القلة ‘ مواجهة الكÌة ،واŸسساواة
ب Úال- -رئ -يسض واŸرؤووسس ،Úالشس -ورى وم -ع -ام -ل -ة
األسسرى ا÷يدة ،وا◊وار والتفاوضض قبل العمل
اŸسس -ل -ح ،وط -اع -ة اŸرؤووسس Úوع -د الخ-تÓ-ف
وط -لب الشس -ه -ادة وال -تسس -اب -ق ن -ح-و اŸوت ،ودور
الشس- -ب- -اب ‘ ح- -رك- -ات ال- -ت- -غ- -ي Òوال- -دف -اع ع -ن
مقدسسات األمة.

الأحد  ٠٥جويلية  ٢٠١٥م
الموافق لـ ١٨رمضضان  ١٤٣٦هـ

من مراسسلينا

تيزي وزو ورشصة مفتوحة على مشصاريع تنموية ضصخمة

اŸسضتشضفى ا÷امعي ،التيليفÒك ،السضكّة ا◊ديدية ،سضد سضيدي خليفة واŸلعب تسضتلم قريبا

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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مصصلحة طب ا’سصتعجا’ت Ãسصتشصفى زم‹Ò

فوضضى واكتظاظ وغياب األطباء اŸناوبÚ

شص ّ-دد وا‹ و’ي -ة ت-ي-زي وزو ،السص-ي-د ع-ب-د ال-ق-ادر ب-وع-زق-ي ع-ل-ى أان اŸشص-اري-ع ال-ه-ام-ة اŸسص-ج-ل-ة ب-ال-و’ي-ة
واŸتضصمنة ا‚از اŸسصتشصفى ا÷امعي ا÷ديد بواد فا‹ ومشصاريع التليفريك وربط بلدية اعزازقة بالسصّكك
’خÒة البعضض منها
ا◊ديدية انطÓقا من واد عيسصي وا‚از سصد سصيدي خليفة  ⁄يتم الغائها ،مشصÒا ان هذه ا أ
 ⁄يتم تسصجيلها بل تبقى حيز الدراسصة ،غ Òأان مشصروع ا‚از اŸسصشصتفى فإان الشصركة اŸكلفة با’‚از تطالب
’‚از هذه اŸنشصأاة الصصحية.
Ãبالغ جّد ضصخمة إ

تيزي وزو  :ضضاوية
تو’يت
قال وا‹ الولية أان
اŸشض- - - -اري - - -ع ال - - -كÈى
اŸسض- - -ج- - -ل - -ة لصض - -ال - -ح
ال - -ولي- -ة ،وذلك خÓ- -ل
الدورة العادية للمجلسس
الشض -ع -ب -ي ال -ولئ-ي ،ان-ه
سضيتم اسضتÓم اغلبها مع
ماي وجوان من السضنة
اŸق- -ب- -ل- -ة ع- -ل -ى غ -رار
م -ل-عب  ٥٠أال-ف م-ق-عد
الكائن ببوخالفة ،وكذا
التيليفريك ،على ان يتم
اسضتÓم اك Èمشضروع ‘
ال- -ن- -ق- -ل وه- -و مشض- -روع
عصضرنة وكهربة السضكك
ا◊ديدية انطÓقا من ثنية ا ¤غاية واد
عيسضي الذي يعد متنفسضا كبÒا بالولية ‘
ك - -ل م - -ن اÛال Úال - -ن- -ق- -ل والق- -تصض- -اد
اÙل -ي .واضض -اف ان مشض -روع ال -غ -از م-ن
جهته تصضل نسضبة تغطيته للولية ا9٠ ¤
ب-اŸائ-ة ،وه-ي ال-تصض-ري-ح-ات ال-ت-ي ج-اءت
لتكذيب العديد من اإلشضاعات اŸتداولة
مؤوخرا ع Èالعديد من ا÷رائد و كذا
شضبكات التواصضل الجتماعي.
وقال وا‹ الولية ‘ رّده على العديد
من اسضئلة اŸنتخب ÚاÙلي Úبخصضوصس
انشض -غ -الت -ه -م ح -ول ال -ت -ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة

ب- - -ال - -ولي - -ة ،ان - -ه لت - -زال تسض Òمشض - -روع
وميزانية عشضر سضنوات مضضت فالÈامج
ا◊ال -ي -ة اغ-ل-ب-ه-ا ب-رام-ج اسض-ت-ف-ادت م-ن-ه-ا
الولية منذ  ،٢٠٠٦حيث اسضتفادت الولية
من ميزانية قدرها  ١٥مليار دينار ويبقى
حاليا  ٢مليار  ⁄يتم اسضتغÓلها ،مشضÒا
إا ¤ان- -ه ل Áك- -ن ا◊ديث ع- -ن مشض- -اري -ع
أاخ - - - -رى ‘ ال- - - -وقت ال- - - -ذي ّŒ ⁄سض- - - -د
اŸشضاريعرالتي سضجلت لصضالح اŸنطقة.
وبخصضوصس انشضغالت اŸواطن Úحول
ال- -دخ -ول الج -ت -م -اع -ي اŸق -ب -ل خ -اصض -ة
ا÷امعة التي سضتعرف ضضغطا كبÒا من

حملة واسصعة لتنظيف أاحياء الشصلف

تزفيت الطرقات ،وإاعادة تهيئة األرصضفة

طرف الطÓب ا÷دد ،قال وا‹ الولية،
ان - -ه سض- -ي- -ت- -م اسض- -تÓ- -م  ٤آالف م -ق -ع -د
بيداغوجي لصضالح حوا‹  ١٢أالف طالب
جديد وذلك خÓل شضهر اوت وسضبتمÈ
اŸقبل .
واث-ن-اء ح-دي-ث-ه ع-ن ال-ت-ج-ارة الفوضضوية
ال -ت -ي غ -زت م-ؤوخ-را شض-وارع ال-ولي-ة ،ق-ال
الوا‹ ان شضهر رمضضان هو عادة با÷زائر
اين تكون فيها التسضّوق ع Èالشضوارع ما
يضضفي طبعة خاصضة بهذا الشضهر الفضضيل،
على ان تختفي اغلبها بعد انهاء رمضضان،
مشضÒا إا ¤ان ه- -ن- -اك ب -رن -ا›ا ث -ري -ا ‘
قطاع التجارة واŸتعلق بإا‚از  ٧اسضواق
Œارية وŒ Óﬁ ٤٥٠اريا بالعديد من
البلديات التي تهدف إا ¤تنظيم التجارة.
وب - -خصض- -وصس اÓÙت ال- -ت- -ج- -اري- -ة غÒ
اŸسض -ت -غ -ل -ة ف -ق -د ارج -ع ذات اŸت -ح -دث
مشضكل عدم اسضتغÓلها ا ¤رفضس العديد
من الشضباب الشضتغال بها كونها شضيدت
Ãناطق ل تتوفر على حركية كبÒة.
ه -ذا ول -ل -ذك -ر ،ف -ق -د ” خÓ-ل ال-دورة
ال- -ع- -ادي- -ة ل -ل -م -ج -لسس الشض -ع -ب -ي ال -ولئ -ي
الن -ت -خ -اب ع-ل-ى م-ي-زان-ي-ة  ٢٠١٥للولية
بأاغلبية األصضوات واŸتعلقة بـ  ٧٠مليار
سض- -ن- -ي- -م ل‚از ال- -فضض- -اءت ال- -ري- -اضض- -ي- -ة
واÓŸعب وكذا  ٥١مليار سضنتيم لتسضيÒ
اŸؤوسضسضات الÎبيوية و ٢٠٠مليار سضنتيم
للتهيئة العمرانية.

صصراخ وفوضصى عارمة وغياب
Óطباء واŸمرضص ،Úهذه هي
تام ل أ
ا◊الة التي تعيشصها يوميا مصصلحة
ا’سصتعجا’ت Ÿسصتشصفى سصليم
زم ،‹Òوطواب Òطويلة من
اŸرضصى القادم Úمن كل مكان
بسصبب الكسصور أاو حوادث اŸرور،
’كÌ
حيث تعت Èهذه ا◊ا’ت ا أ
شصيوعا بذات اŸصصلحة ،وما يزيد
من اسصتياء اŸواطن Úالعدد الكبÒ
من اŸرضصى ،ما جعل اŸصصلحة ’
تقدر على تلبية جميع رغبات
اŸرضصى.

ا÷زائر :سضارة بوسضنة
كانت السضاعة تشض Òا“ ¤ام التاسضعة
ل- -ي Ó- -ع- -ن- -دم- -ا دخ- -ل- -ن -ا مصض -ل -ح -ة طب
السضتعجالت Ÿسضتشضفى زم ،‹Òحيث
ت-ف-اج-أان-ا م-ن األع-داد ال-ه-ائ-ل-ة ل-لمرضضى
وط- -ب- -يب واح- -د م- -ن- -اوب وط- -واب Òم- -ن
م -رضض -ى ي -ن -ت -ظ -رون وأاح -ي -ان -ا ك-ثÒة م-ا
–دث شضجارات مع اŸواطن Úوالطاقم
ال -ط -ب -ي ال -ذي ل ي -ج -د اأو ي -ج -ي -د سض-وى
الصض -راخ ‘ وج -وه اŸرضض -ى م -ت -حّ-ج-ج-ا
بعدم كفاية عدد األطباء وأاحيانا كÌة ما
يطلب اŸمرضس من اŸريضس وهو ما
وقفت عليه الشضعب أايضضا ،اأن يذهب إا¤
ال- -ط- -ب- -يب اÿاصس إان  ⁄ي -ع -ج -ب -ه ح -ال
اŸسضتشضفيات العامة.
حالة الفوضضى السضائدة خلقت تدمرا
واسضتياءا لدى اŸواطن ÚواŸرضضى،حيث
اشض -ت -ك -ى ل -ن-ا ال-ع-دي-د م-ن-ه-م م-ن ح-الت
النتظار واŸلل الذي جعل الكث Òمنهم
يصضابون بنوبات غضضب وصضراخ ،وجعلتهم

ي -دخ -ل -ون ‘ شض -ج-ارات وصض-راع-ات ق-د
تصضل ا ¤اسضتعمال الضضرب مع األطباء
واŸمرضض ÚاŸناوب ‘ ÚاŸصضلحة ان
وج- - -دوا ،ح- - -يث اك- - -دت ل- - -ن- - -ا اح- - -دى
اŸواطنات كانت قد اصضطحبت والدتها
التي اصضيب بنوبة ارتفاع ضضغط دموي
ب -أان -ه -ا ت -ن -ظ-ر ال-ط-ب-يب اŸن-اوب ق-راب-ة
السضاعة ليعاين والدتها لكنه  ⁄يحظر
بحجة انه مشضغول مع حالت مرضضية
اخ- -رى م- -تسض- -ائ- -ل- -ة ع -ن ع -دد األط -ب -اء
اŸن - - -اوب Úال- - -ذي- - -ن م- - -ن اŸف- - -رو ضس
وجودهم ‘ اŸصضلحة.
نفسس الشضيء كان سضائدا ‘ قسضم طب
الكسضور ،حيث كانت ا◊الت اŸرضضية
Ãا فيها حالت الكسضور تتوافد بشضكل
م -تسض -ارع اإ ¤اŸصض -ل -ح -ة ‘ ظ-ل غ-ي-اب
األط -ب -اء ال -ذي أادخ -ل ال -قسض -م ‘ ح-ال-ة
فوضضى عارمة ،مصضلحة الطب الداخلي
ه -ي األخ -رى ت-ع-ا Êم-ن غ-ي-اب األط-ب-اء
حيث ل يوجد بها سضوى طبيب عام ‘
مقابل عشضرات من العائÓت وا◊الت
اŸرضضية الوافدة ،إا ¤جانب ذلك كانت
مصض- -ل- -ح- -ة األشض- -ع- -ة م- -غ- -ل -ق -ة ‘ وج -ه
اŸرضض -ى ،م -ن ن -اح -ي -ة أاخ-رى ،سض-ج-ل-ن-ا
م - -ن - -اوشض - -ات ك Ó- -م- -ي- -ة ب Úع- -دد م- -ن
اŸواطن Úواأعوان أامن اŸصضلحة ،حيث
اأصض-رت ال-ع-ائÓ-ت ع-ل-ى ال-دخ-ول لزيارة
اŸرضضى من ذويها ‘ ،ح Úأان إادارة
اŸسض- -تشض- -ف- -ى ق -د ح ّ-ددت السض -اع -ة ١١
للزيارات ،األمر الذي  ⁄يفهمه العديد
من اŸواطن Úالذين ‚ح بعضضهم ‘
Œاوز األع -وان ،وه -ي ال -ظ -اه -رة ال -ت-ي
تتكرر دوما وعﬂ Èتلف اŸسضتشضفيات
نظرا لعدم تفهم بعضس األسضر والعائÓت
Ÿسضأالة سضاعات الزيارة التي –ددها
اŸسضتشضفيات.

مـــــربـــو اŸــــــــاشصيـــة يعــــــانـــون بسصيــــد عيسصـــــى

شصهدت عمليات
التنظيف وتهيئة
’حياء والتجمعات
ا أ
السصكانية الكÈى
خاصصة بعاصصمة
الو’ية الشصلف انتباه
السصكان الذين أابدوا
ارتياحهم إازاء إا‚از
اŸشصاريع ا›ÈŸة.

الشضلف /و.ي.
اعرايبي

مشضاريع التهيئة ونظافة
اÙيط ا÷اري ا‚ازها
ب- - -ع- - -دة أاح- - -ي- - -اء ل- - -ق - -يت
اسض- -ت- -حسض -ان سض -ك -ان ه -ذه
اŸن -اط -ق ع-ل-ى غ-رار ح-ي
الشض - - -ارة ال - - -ذي يشض - - -ه- - -د
ع - -م - -ل - -ي- -ات كÈى ج- -اءت
اسضتجابة لنداءات السضكان
التي نقلتها «الشضعب» عدة
م - - - -رات ‘ أاع - - - -داده - - - -ا
السض- -اب- -ق -ة ب -ع -د اŸت -اعب
واŸعاناة جراء النقائصس
اŸسض- -ج- -ل- -ة واŸت- -ع- -ل- -ق- -ة

بتحسض Úظروف اÙيط
اŸعيشضي للسضكان .حيث ⁄
ت -ت -وق -ف ه -ذه ال -ع -م-ل-ي-ات
اÿاصضة بتزفيت األرصضفة
وت-ه-ي-ئ-ت-ه-ا وŒدي-د شض-ب-ك-ة
اإلن -ارة ال -ع -م -وم -ي -ة ال -ت -ي
ع- -رفت خÓ- -ل السض- -ن- -وات
اŸنصض -رم -ة ضض -ع -ف -ا ك-بÒا
تسض- -بب ‘ تسض- -ج -ي -ل ع -دة
ج -رائ -م واع -ت-داءات ذهب
ضضحيتها عشضرات السضكان،
خاصضة من النسضاء واألبناء،
ناهيك عن التدهور البيئي
ج - -راء ان - -تشض - -ار األوسض- -اخ
وال -ت -وسض -ع -ات ال -ع -م -ران-ي-ة
الفوضضوية ‘ رخصس البناء
واŸل -ك-ي-ة ال-ع-ق-اري-ة .ه-ذه
العملية مّكنت من اسضتعادة
ج- -ي- -وب ع -ق -اري -ة ب -فضض -ل
اإلجراءات الصضارمة التي
ات -خ -ذه -ا ال -وا‹ م-ي-دان-ي-ا
والتي وقف على تنفيذها
لي Óونهارا ◊سضاسضية هذه
اŸواق- -ع ال- -ت- -ي اسض -ت -ح -وذ
ع -ل -ي -ه -ا ب -عضس اŸواط-نÚ
بالطرق غ ÒاŸشضروعة.

ف- -ع- -م -ل -ي -ات ال -ت -زف -يت
ا÷اري-ة وت-ه-ي-ئ-ة األرصض-فة
اŸتدهورة وŒديد اإلنارة
وال -ط Ó-ء وخ -ل-ق فضض-اءات
ج -دي -دة ب -ذات اŸن -ط -ق -ة
تركت انطباعا حسضنا لدى
السض -ك-ان ال-ذي-ن وق-ف-وا ا¤
جانب اإلدارة ‘ مسضعاها
لتنظيف اŸدينة والقضضاء
على وجهها الشضاحب الذي
بدت معاŸه تختفي بفعل
ت- -ط- -ب- -ي- -ق ال- -ق -ان -ون وردع
اıال - -ف Úقصض - -د ت- -زي- -ن
اÙي - -ط ال - -ع- -م- -را‘ ،Ê
ان- -ت- -ظ- -ار ال- -قضض- -اء ع- -ل -ى
م-عضض-ل-ة ال-ن-ام-وسس وت-ه-يئة
أاق- -ب- -ي -ة ال -ع -م -ارات ب -ذات
ا◊ي .ه -ذا وت -ع -رف ع-دة
ب- -ل -دي -ات ب -ال -ولي -ة ن -فسس
ال -ع-م-ل-ي-ات ك-م-ا ه-و ا◊ال
ب -ت -نسس وواد ال -فضض -ة ع-ل-ى
ال -رغ-م م-ن ب-طء األشض-غ-ال
ك - -م - -ا ا◊ال ب - -ال- -ط- -ري- -ق
ال - -وط - -ن- -ي رق- -م  ٤بهذه
األخÒة.

نق ـ ـصص األع ـ ـ ـÓف ،وغ ـ ـ ـÓء سضع ـ ـ ـر النخـ ـ ـ ـالة

يشضتكي العديد من مربي اŸواشضي
ع -ل -ى مسض -ت -وى دائ -رة سض -ي-دي ع-يسض-ى
باŸسضيلة أاوضضاعا مزرية ‘ ظّل عدم
ت - -وف - -ر األع Ó- -ف وغ - -ي - -اب ال - -كÓ- -ء
واألم -ط -ار وج -ف -اف األراضض -ي ،ح-يث
ن -اشض -د ه -ؤولء وخ -اصض -ة ب -ب -ن-ي ي-ل-م-ان
وب -وط -ي السض -اي -ح السض-ل-ط-ات اŸع-ن-ي-ة
بضض -رورة إاي -ج -اد ح -ل ،ن-ظ-را لرت-ف-اع
األسض-ع-ار بشض-ك-ل ك-ب Òج-ع-ل اسض-ت-ح-ال-ة
شض- -رائ- -ه- -ا ،وخ- -اصض- -ة وأان اŸط- -اح -ن
الثÓث اŸتواجدة على مسضتوى دائرة
سض- -ي- -دي ع- -يسض- -ى ،ح- -يث ت -ق -وم ه -ذه
األخÒة ببيع النخالة بطرق ل تخدم
مربو اŸشضاية باŸنطقة ،حيث قفز
سضعرها من  ١٥٠٠دج إا ٣ ¤آالف دج
ل -ل -ق -ن -ط -ار ال -واح -د ،وم-ا زاد ال-وضض-ع
ت -ده -ورا وخ -ط-ورة ان-ع-دام ال-دع-م ‘
م-ادة الشض-ع Òوال-ل-ق-اح-ات اŸوسض-م-ية،
حيث “نح ا÷هة الوصضية  ١٠قناطÒ
شضع Òلـ  ١٠٠رأاسس من اŸاشضية والتي
ل تغطي تغذيتها أليام معدودة.
ﬁدث- -ن -ا أاوضض -ح ب -أان األج -در أان
ت - -دع - -م م- -ط- -اح- -ن فÓ- -ح- -ي ا÷ه- -ة
اŸذكورة ،بحكم أان موقع اŸطاحن

ببلديتهم ،غ Òأاّنها تقوم ببيع النخالة
للمواطن Úخارج إاقليمها ،حيث دعا
السض- -ي -د ع -ث -م -ان ب -وصض -ب -ع ‡ث -ل ع -ن
عشض -رات اŸرب Úل -ل -م -اشض-ي-ة واŸاع-ز
وال -ب -ق -ر واإلب -ل ،ال -ب -ي -اط-رة وال-ت-ج-ار
واŸرب Úإا ¤ضضرورة عقد يوم دراسضي
و–سض-يسض-ي ل-ط-رح ك-ل مشض-اك-ل م-رب-ي
اŸاشضية ،وإايجاد حلول تقضضي على

ت -ع -ل -ي-ق ال-نشض-اط اŸت-واصض-ل م-ن ق-ب-ل
البعضس جراء العراقيل واŸشضاكل التي
تعÎضضهم دائما ،وهذا ‘ ظل عدم
وجود الكÓء جراء السضنوات العجاف
التي تشضهدها اŸنطقة.

اŸسضيلة :عامر ناجح

ï``jQÉ``Jh ¿ó```e

األحد  ٠٥جويلية  ٢٠١٥م
الموافق لـ ١٨رمضضان  ١٤٣٦هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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جـ ـ ـ ـ ـ ـان ـ ـت ت ـ ـ ـروي
حضض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارة عمـ ـ ـ ـ ـرها
 ٥آ’ف سضـ ـن ـ ـ ـة
اششتقت كلمتها من جنة وهي
م -ن أاروع اŸن -اط -ق ‘ ال -ع -ا ⁄ع-ن-د غ-روب
الشش -م
سس وسش -ك -ون الصش-ح-راء ف-ي-ه-ا ك-أان-ه-ا أاغ-ن-ي-ة
السشماء،
مناظر نضشرة رائعة سشميت بالÎقية على
أاسش-اسس أان
ه-ا ج-ن-ة أان-ه-ا ج-انت ال-ت-ي ت-ت-وق-ف عندها«الششعب» ‘ صشفحة مدن وتاريخ.

عبد القادر حمداوي
تعد مدينة جانت من أاهم اŸناطق الصضحراوية ،والتي
اشضتقت كلمتها من جنة وهي من أاروع اŸناطق ‘ العا ⁄عند
غروب الشضمسس مدينة تابعة إاقليميا إا ¤ولية اليزي .
سضميت بالÎقية على أاسضاسس أانها جنة ول تغيب شضمسس
حضضارتها منذ  ٥٠٠٠سضنة وهي مسضÎسضلة باأللوان كأانها وردة
تزين صضدر العا ⁄تبتعد عن ا◊دود النيجرية ب ـ  ٢٠٠كلم
ول-ي-بيا  ١٠٠ك-ل-م وسض-ك-ان-ه-ا ي-ت-ك-ل-م-ون ال-ل-غة األمازيغية وهي
اللهجة التارقية وهي تعت Èعاصضمة الطاسضيلي ومعناها (حط
الرحال).
حيث قدÁا كان رجل يرعى قطيعا من اإلبل فتاه اإلبل
فبدأا الرجل ‘ ﬁاولة بحثه عنها فالتقى بالبدو الرحل
فسضأالهم فأاجابوه إاذهب إا ¤الوادي فسضتجدها وهي ماكثة
هناك.
ل -ل-م-دي-ن-ة أاث-ار ق-دÁة ج-دا وك-ذلك ق-ب-ائ-ل ع-دي-دة ،ف-ه-ي
مدينة أاغلبها فÓحية تسض ‘ Òالتطور تقع ‘ منطقة وعرة
ﬁيطة با÷بال ،وبالرغم من قسضاوة الطبيعة واŸنحدرات
اÿطÒة وهي تختلف عن باقي اŸدن ا÷زائرية ،ولكن
العامل الذي جعلها تتقدم بالتجارة من الشضمال يوفرون
اÿضضر والسضلع ،وبدأات شضهرتهم تك Èوأاصضبح سضوق جنات
قطبا Œاريا.

يتمركز
غالبية سضكان ولية
ال- -ي -زي Ãدي -ن -ة ج -انت وج -م -ال
البÓد التي –توي على ا÷بال
ويتميزون بالطيبة وكرم الضضيافة،
ولها مورث مادي وثقا‘ ،ويعت Èثروة
طبيعية وحضضارية ويعت Èسضكانها من بني حسضان
وب-ه-ا ا◊دي-ق-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ط-اسض-ي-ل-ي ال-ت-ي تتواجد
ب -اŸن-ط-ق-ة ” ،تصض-ن-ي-ف-ه-ا ب-ال-ي-ونسض-ك-و ع-ام ١9٨٢م
ك -ح-دي-ق-ة وط-ن-ي-ة ﬁم-ي-ة وك-إارث حضض-اري ع-اŸي
وإادراجها ‘ ﬂتلف اŸزارات السضياحية العاŸية.
ظ -ه -ر ال -ت-وسض-ع ال-روم-ا ‘ Êإاف-ري-ق-ي-ا ب-ع-دم-ا ق-ام
بانتزاع األراضضي من أاهلها وأاŒه سضكان األفارقة إا¤
األراضضي البور إا ¤أان وصضلوا إا ¤الصضحراء وهم الذين
بقوا يعملون ويكدحون.
وظهرت ‘ جنوب غرب تبسضة أاثار تهيئة ذات طابع زراعي
 ⁄تعرف بالتحديد الفÎة الزمنية ولكن األكيد أانها سضابقة
للفÎة الرومانية وقع جدل كب Òحول القبائل الليبية التي
سضبقت وصضول الفينيقي Úوكانت هذه القبائل بدوية تتغذى
على اللحوم وشضرب األلبان كان يسضتهلكون النباتات الÈية
ويجهلون الزراعة.
يخ( Èبل )Úبأان أاشضجار النخيل والكروم كانت من ﬂلفات
الفينيقي.Ú
والسضياسضة التي إانتهجها ماسضينيسضا ‘ اÛال الزراعي
Œود تطابق ‘ طريقة تعامل مع القبائل البدوية اŸر–لة.
ويؤوكد التاريخ أان الرومان قد وجدوا إافريقيا ‘ حالة

عودة إا ¤البدء
التاريخ يذكرنا بالفÎة الرطبة من العصضر ا◊جري ،أاين
ك-انت الصض-ح-راء م-كسض-وة ب-ال-عشضب واإلخضض-رار ،واسض-ت-وط-ن-ها
البشضر وا◊يوان ،فوفرة اŸياه والبحÒات تشضجع على حياة
األسض -م -اك وب-ن-اء اıي-م-ات واŸسض-اك-ن م-ن ق-ب-ل ال-رع-اة ‘
ﬂتلف هضضاب وأاراضضي الصضحراء اŸرتفعة اÿصضبة.
وبحلول عام  ٢٥٠٠قبل اŸيÓد أاصضبحت الصضحراء أارضضا
قاحلة ،فلم تعد تصضلح للسضكن ولكن اŸاضضي الÌي اÿصضب
ب-ق-ي م-ن خÓ-ل ال-رسض-وم-ات وال-ن-ق-وشس ال-ت-ي ت-رك-ه-ا السض-كان
›سضدة على الصضخور ع Èبقاع الصضحراء .
ولقد ع Ìعلى –ف فنية ‘ منطقة الطاسضيلي ولوحات
ما قبل التاريخ ‘ الصضخور وغÒها من اŸواقع األثرية
القدÁة ،نقوشس بديعة ،نقشضت الرسضوم على جدران ا◊ائط
باحة رحبة ،فناء واسضع.
مناظر رائعة تبهر البصضر كأان صضانعها قد إانتهى لتوه من
رسضمها أاو ل يزال واقفا ينظف وهو يتأامل ما صضنعت يداه .
ومن خÓل براعة الرسضومات تتعرف إا ¤فنهم وإاتقانهم
للعمل ،فهي تفيد الدارسس للتاريخ وŒذب السضائح.Ú
كان الوصضول إا ¤إاكتشضاف هذه اŸنطقة صضعبا ومتأاخرا
نتيجة لوقوعها ‘ قلب الصضحراء الكÈى ،حيث الصضحراء
قاحلة وا◊رارة شضديدة ،يسضكنها فرع من فروع الطوارق
ويتمركزون ‘ الطاسضيلي.
الهضضاب والوهاد أاراضس قاحلة إال من األعشضاب والنباتات
الÈية ،فالطيور –لق ‘ أاجوائها بعيدة تسضرع إا ¤أاعشضاشضها
صضخور دهرية دكناء.
وإاذا جن الليل نامت الطبيعة والكائنات ف Óتسضمع إال
ع -واء ال -ذئ -اب أاو ن -ق -ي -ق الضض-ف-ادع ‘ واد ع-م-ي-ق م-ل-ت-و ف-ي-ه
الصضخور الشضاﬂة واŸنحدرات اıيفة.
‘ الليل برد شضديد يلسضع األجسضاد ويرمي الوجوه بوخز
كاإلبر والناسس يسضبحون ‘ النور وا÷مال مبتهج ÚمغتبطÚ
بالدفء وشضرب الشضاي ويسضÎيحون ،فالفضضاء ل نهاية له.

–ف فنية وأاششكال حيوانات تروي
حضشارة عريقة
و” العثور على –ف فنية من أاشضكال ا◊يوانات ‘ نطاق
الطاسضيلي ،ويÓحظ لوحات ما قبل التاريخ ‘ الصضخور
وغÒها من اŸواقع األثرية القدÁة.

وجهة سضياحية
وفضضاء مفتوح
على معا ⁄خالدة
جيدة أاحسضن ‡ا وجدها عليه نظراؤوهم الفرنسضيون بعد ذلك
بقرون.

نضشال مسشتميت ضشد ا’حتÓل
الفرنسشي
كان النصضر اŸب Úبرجال إاصضطفاهم الله تعا ¤ومن هؤولء
األبطال الذين تغلغل اإلÁان ‘ نفوسضهم من أاجل نصضرة الدين
فلم يبق لهم هم ول هدف ول غاية ‘ ا◊ياة إال نشضر الدين
اإلسضÓمي ‘ افريقيا.
التقى اŸسضلمون بأاعدائهم وقاتلوا قتال شضديدا وانتصضر
اإلسضÓم كما هو ‘ هذه اŸنطقة التي بقيت كجسضر تنتقل
عÈه التأاثÒات ا◊ضضارية إا ¤أاوروبا وافريقيا من موريتانيا
وشضرق السضنغال وجزء من ما‹ ،فقد أاصضبحت هذه الطريق

‘ اŸك - -ان اŸسض - -م - -ى (سض- -ولن) ح- -يث شض- -ددوا اŸق- -اومÚ
ا◊صضار على مدينة جانت و ⁄تسضتمر مقاومة الفرنسضيÚ
هذه اŸرة طوي Óفانهارت أامام قوة الثوار وعزÁتهم
وهذا ما أادى بالفرنسضي Úإا ¤الفرار بعدما تكبد العدو
خسضائر مادية وبشضرية وعاد الشضيخ أامود إا ¤جانت
منتظرا وبقيت جانت إا ¤غاية ١9١٥م.

الصشحراء جزء ’ يتجزأا
من ا÷زائر

“ر ع ÈاŸغرب وجنوب الصضحراء.
إاسضتغرق اإلسضÓم وقتا طوي ÓلÓنتشضار ‘ أاقصضى ا÷نوب.
إان مدينة جانت والقرى اÛاورة لها كانت من سضكان بني
حسضان موطنا لهم واسضتقروا بها بعد الفتح اإلسضÓمي  ⁄نعÌ
على معلومات دقيقة تدلنا على حالة السضكان وتطور عددهم
خÓل الفÎة العثمانية غ Òأان السضلطان أاغا ماسضتان بعث وفدا
إا ¤العاصضمة يريد اŸفاوضضات ب Úسضكان األهقار والسضلطات
الفرنسضية.
وات- -ب- -عت ق- -ب- -ائ- -ل األه- -ق- -ار ن- -ه- -ج
سضلطانها اغا ماسضتان بدأات السضلطات
ال -ف -رنسض-ي-ة ﬁاول-ت-ه-ا ب-حشض-د ق-وات-ه-ا
إلحتÓل الصضحراء الكÈى.
حيث بعث اÓŸزم األول (بول فÓ
تÒسس) أاول بعثة للصضحراء سضنة  ١٨٨١م
على أاثر تلك البعثة.
ف- -ق -د م -ن -يت ب -ه -زÁة وق -ت -ل ه -ذه
األخÒة باألغواط ،وكان الشضيخ أامود
اŸولود سضنة (  )١9٢٨ -١٨٥9قد جرح
سضابقا ‘ لوح الكتف األÁن ‘ معركة
شضارك فيها سضنة . ١٨٧٧
ذهب أامود الشضيخ مرت Úإا ¤عÚ
صضالح Ùاولة الصضلح ب Úالقبائل ‘
 ١٨٨٨م ب -دأات ال -ق -وات ال-ف-رنسض-ي-ة ‘
ت -ط -وي -ق م -ن -ط -ق -ة األه -ق-ار وت-وغ-ل-ه-ا
بإارسضال البعثات العسضكرية وا◊مÓت
“ه- -ي- -دا Ÿرح- -ل- -ة اح- -تÓ- -ل اŸن -اط -ق
الصضحراوية ،إال أان سضكان األهقار قاموا
هذه البعثات التي كانت ظاهريا علمية
وباطنيا إاحتÓل .
“يز نشضاط اŸقاومة ‘ بدايته بالقضضاء
على كل البعثات واجه اŸقاومون الذين كانوا
على اسضتعداد لغوصس اŸعركة وقد وجد فÓتراز
نفسضه ﬁاصضرا من كل ا÷هات ،فر وعاد إا ¤ورقلة
التي دخلها ‘  ١٧ماي  ١٨٨٠م ،و‘ سضنة  ١9٠١م بعثت
فرنسضا وفدا إا ¤الشضيخ أامود قصضد اŸفاوضضات من أاجل
الصضلح ب Úالطوراق وفرنسضا ‘ كل من الطاسضيلي واألهقار
و‘ سضنة  ١9٠٢م هاجم العدو الفرنسضي على قرية تيغت التي
توجد بالقرب من ضضواحي “Ôاسضت.
تلقى العدو هزÁة نكراء وأاسضتمر أامود ‘ اŸقاومة حتى
 ٢١جانفي  ١9٠٤م ،واصضل ا÷هاد ضضد العدو الفرنسضي ،و‘
عام  ١9٠٨م حاولت فرنسضا الدخول من األهقار إا ¤واحة
جانت فتصضدى لها اŸقاومون فهزمت وتقهقرت .
رجعت القوات الفرنسضية بعتاد وعدة مرة ثانية وثالثة إا¤
منطقة جانت ÷أا الشضيخ أامود ومن معه إا ¤قمم جبال
الطاسضيلي فممرات صضعبة ووظهر بعد ذلك ‘ األراضضي
الليبية ﬁاربا ومقات Óمع أاتباع الطريقة السضنوسضية و‘
جهادهم ضضد السضتعمار اإليطا‹ ،و‘ عام  ١9١١م –رك
الشض -ي -خ أام -ود Ãسض -اع -دة ودع -م أات-ب-اع ال-ط-ري-ق-ة السض-ن-وسض-ي-ة
Ùاصضرة القوات الفرنسضية ‘ جانت وقعت معركة شضرسضة

ل Áكن بأاي حال من األحوال اإلحاطة بجميع وقائع
ثورة التحرير الوطني فإان العرضس الوجيز واŸركز بأان اليزي
منطقة الطاسضيلي التي كانت تابعة لولية السضادسضة وكان
‡را ه-ام-ا ‘ ع-م-ي-ل-ة “وي-ن ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ب-األسض-لحة
والعتاد ا◊ربي والذخÒة ا◊ية.
سضاعد اŸوقع ا÷غرا‘ لهذه اŸنطقة حسضب ﬂتلف
شض -ه -ادات اÛاه -دي -ن ب -أان األسض -ل -ح -ة ال -ق-ادم-ة م-ن ال-دول
الصضديقة والشضقيقة “ر ع Èالصضحراء.
و Ãا ت -ف -ي -د أان اŸع -ل -وم -ات ال -ت -ي ع -رف -ه-ا اÛاه-دون
اŸك -ل -ف -ون ب -ه-ذه اŸه-م-ة ك-ل م-رة ي-غÒون الم-اك-ن إلدخ-ال
األسضلحة بسضفينة الصضحراء ( اإلبل ).
ومن هذه األحداث أانه كان ‘ اليزي حب الوطن Áزج
بحب األرضس و ⁄يصضبح عندهم من دون شضك إال فكرة الثورة
‘ األذه- -ان وزرعت ب- -ذوره- -ا ‘ ن- -ف -وسس ال -ط -وارق ال -ذي -ن
اشض-ت-ه-روا ب-ح-ق-ده-م ع-ل-ى ال-ع-دو ال-ف-رنسض-ي ف-وسض-ائ-ل ال-ن-ق-ل
واإلعÓم كان ناقصضا ،وكان التأاث Òعلى سضكان الوروبيÚ
الذين أانفجر غضضبهم بشضدة واتهموا السضلطات اإلسضتعمارية
بالعجز عن توف Òاألمن والسضÓمة لهم .
قام اÛاهد بن سضبقاق أاحمد وﬁمد الوهرا Êبنقل
األسضلحة على م ١٢ Ïشضاحنة رباعية من اإلسضكندرية إا¤
تونسس سضنة  ١9٥9م وايصضالها ا ¤تونسس حيث ” منحها إا¤
›موعة اخرى لتقوم بإادخالها إا ¤الوطن ا÷زائري.
مناورات كثÒة قامت بها فرنسضا من خÓل مشضاركتها ‘
اŸف- -اوضض -ات السض -ري -ة وال -ع -ل -ن -ي -ة ع -ن فصض -ل الصض -ح -راء ‘
اŸفاوضضات .
ت -أاك -د ا◊ك -وم -ة اŸؤوق -ت -ة ب -أان إاه -ت -م -ام ف -رنسض -ا ال -ك -بÒ
بالصضحراء منذ أان أاكتشضف البÎول ‘ عدة أاماكن وقد أارسضلت
إا ¤أاقصضى ا÷نوب ›موعة من عناصضر الثورة يتقدمهم
رئيسس ا÷مهورية حاليا عبد العزيز بوتفليقة اŸكنى بعبد
القادر اŸا‹ﬁ ،مد الشضريف مسضاعدية ،الهاشضمي هجرسس
واخ-ري-ن ل-ل-ت-حسض-يسس ب-ال-ث-ورة وال-ع-م-ل ع-ل-ى ت-نظيم اÛتمع
الصضحراوي وتوعيته وهيكلته ومناوشضات قواعد السضتعمار
واسض -ت -ب -ق -وا ا◊دث ،وك -انت ه -ن -اك ›م-وع-ة م-ن ال-ق-واع-د
النووية التي إاتخذتها فرنسضا للتجارب.
لقد صضرح ديغول بأان قضضية الصضحراء ل نقاشس فيها وقال
الوفد ا÷زائري بأان هذا غموضس .فالصضحراء بحر واسضع له
سضواحل تسضكنها شضعوب سضاحلية وا÷زائر واحدة.
رفضس الوفد ا÷زائري الفكرة وأاصضر على وحدة الÎاب
الوطني وبدأات اŸظاهرات ‘ قلب الصضحراء تطالب بوحدة
الÎاب الوطني ل لفصضل الصضحراء.
و قد بذلت فرنسضا ما ‘ وسضعها وقدمت امكانيات مادية
كبÒة وسضخرت لها كل ما Áكن تقدÁه .
إاسضتطاع الوفد ا÷زائري أان يقنع الرئيسس اŸا‹ باأن
يقدم اŸسضاعدة وأاسضتطاع عبد العزيز بوتفليقة على قدر
اإلقناع للمسضاعدة .لقد كان منذ صضغر سضنه يحسضن اŸعاملة
ويفضضل القناعة اŸتينة.
اسض -ت -ف -ادت ج -انت ب -ولي-ة ال-ي-زي م-ن ال-ت-م-وي-ن ب-ال-ط-اق-ة
الكهربائية وبقدرة  ٣ميغا واط Ãعدل إانتاج يعادل  % ٢٠من
طاقة الكهرباء الثانية بواسضطة الطاقة الشضمسضية Ãدخل
مدينة جانت.
كما تقرر إا‚از ‘ أافاق  ٢٠٢٠أاك Ìمن سضتﬁ Úطة
للطاقة الشضمسضية ومشضاريع حيوية لحداث حركية ا‰ائية ‘
منطقة وجهة سضياحية وترفيهية بامتياز.
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تشس-ه-د ب-ل-دي-ة ح-مام ملوان
ال - -واق - -ع - -ة شس - -رق ع- -اصس- -م- -ة ولي- -ة
البليدة ،توافدا للعائÓت القادمة خاصسة
لسس-ب-وع،
م -ن ال -ع -اصس -م-ة ا÷زائ-ر،أاي-ام ن-ه-اي-ة ا أ
ه -روب -ا م -ن ح -رارة الصس -ي-ف ،وط-ل-ب-ا لÓ-سس-ت-م-ت-اع
Ãن-اظ-ره-ا ال-ط-ب-ي-عية العذراء ،ولÓسستحمام Ãياه
واديها اŸنعشس.وهناك عائÓت Œد ‘ حمام ملوان
وج -ه -ة لق -ت -ن -اء اÿب -ز ال -ت -ق -ل -ي -دي ““اŸط-ل-وع““
وف -اك -ه-ة الÈق-وق ال-ت-ي تشس-ت-ه-ر ب-ه-ا ،وأايضس-ا
لشس-راء أاج-ب-ان وح-ل-يب ال-بقر ““الشسعب““
زارت اŸن- -ط- -ق- -ة وت -نشس -ر ه -ذا
السستطÓع.

مهرجان رمضسانيات بÒوتية

بانطÓق مهرجان رمضضانيات بÒوتية ،2015
سض -ن -حت لسض -ك -ان ال -ع-اصض-م-ة ال-ل-ب-ن-ان-ي-ة بÒوت
فرصضة ◊ضضور احتفا’ت ثقافية واجتماعية
Ãوضضوعات مرتبطة بشضهر رمضضان.
ومن ب Úموضضوعات يوم ا’فتتاح الذي صضادف
الثÓثاء اŸاضضي كان معرضض اŸسضاجد على
ال -ط -واب -ع وال -ب -ط -اق -ات الÈي -دي -ة وال -ع-مÓ-ت
النقدية ‘ ﬂتلف أانحاء العا.⁄
وتصض -درت ›م-وع-ة ل-رئ-يسض ال-ن-ادي ال-ل-ب-ن-اÊ
ل-ه-واة ال-ط-واب-ع وال-ع-مÓ-ت وال-ذي ي-ه-وى جمع
ال -ط -واب -ع وال-ع-مÓ-ت ال-ن-ق-دي-ة وارف ق-م-ي-ح-ة
اŸعرضض وعرضض منها ما يزيد على  100طابع
وبطاقة بريدية وعملة نقدية.
وقال قميحة عن اŸعرضض ““Ãعرضضنا اليوم
موضضوع هو اŸسضاجد على الطوابع والعمÓت
والبطاقات الÈيدية ،هو إاعادة سضرد Ÿصضطلح
اŸسض -ج -د ،اŸسض-ج-د ه-و م-ك-ان ل-لسض-ج-ود ل-ل-ه.
وا÷ام- -ع ه- -و اŸك- -ان ال- -ذي ي- -ج -م -ع ال -ن -اسض
للمواضضيع أاو للصضÓة فبالتا‹ اسضمه جامع““.
وأاوضضح قميحة أانه جمع هذه اŸواد النادرة
على مدى سضنوات وقال““ :الهدف منها أايضضا
إاب -راز حضض -ارت -ن -ا اإ’سض Ó-م -ي -ة وال -ع -ودة ل-ق-ي-م
اŸسضجد ..قيم اÙبة والتسضامح ،أايضضا يطلع
الزائر على اŸسضÒة التاريخية لبناء اŸسضجد““.

,´ƒ∏£ŸG
,¥ƒbÈdG
Ö«∏◊G äÉ≤à°ûeh Í∏dG
تسستقطب الصسائمÚ

كلما حل شسهر الصسيام والقيام ““–ج““ عشسرات العائÓت إا ¤منطقة حمام ملوان وأاحيائها العتيقة وتنزل على ضسفاف واديها الطبيعي ،أاين تتدفق مياه باردة جارية ،تسستهوي الصسغار والكبار
ليام ،ولتجديد الطاقة وتغي Òا÷و بعد أاسسبوع من النشساط والعمل.
بالسستحمام بها ،هروبا من حرارة الصسيف التي عرفت ارتفاعا ﬁسسوسسا هذه ا أ
البليدة :لينا ياسسمÚ
ع -ائ Ó-ت أاخ -رى ت -قصض -د ح -م-ام الÈك-ة ال-ط-ب-ي-ع-ي
وال -داف -ئ اŸي-اه ،ط-ل-ب-ا ل-ل-عÓ-ج وال-ق-ي-ام ب-ط-ق-وسض
اع -ت-ادوا ع-ل-ى ع-ل-ي-ه-ا م-ن-ذ ع-ق-ود ،أاخÒا ع-ائÓ-ت
وج -دن -اه -ا ب -ع ÚاŸك -ان ’ق -ت -ن -اء خ -ب-ز اŸط-ل-وع
اÙضضر ‘ أافران من الط Úالطبيعي ،وشضراء
’بقار ،أاين يتخصضصض بعضض مربي
ج Íطازج ول Íا أ
’ب -ق -ار ‘ إاع -داده وب-ي-ع-ه ب-ح-ي ““ا÷بسض-ي-ة ““ع-ن-د
اأ

رمضسان
‘ بÓدهم

شسهر
ا’نتمـ ـ ـاء
الروح ـ ـ ـي
‘ اليابـ ـ ـان
يعيشض اŸسضلمون ‘ اليابان
ع - -ل - -ى ال- -رغ- -م م- -ن ُب- -ع- -د
اŸسض -اف -ة نسض -ب -يً-ا ب Úه-ذه
ال-دول-ة ال-ت-ي ي-ط-ل-قون عليها

مدخل مركز حمام ملوان.
لكن اÓŸحظ ‘ هذا رمضضان تسضجيل نقصض ‘
عدد العائÓت التي اعتادت زيارة اŸنطقة ،وأامام
ه -ذه اÓŸح -ظ -ة ،اسض -ت -ط -ل -عت ““الشض -عب““ أاسض -ب-اب
ال -ع -زوف وال -ن -قصض ‘ ع -دد ال-زوار ،ووق-فت ع-ل-ى
حقائق موضضوعية ،حيث ب Úأاحد أابناء اŸنطقة أان
إاعادة تهيئة الطريق الرابط ب Úمركز حمام ملوان
ومقر دائرة بوقرة ،كان وراء نقصض توافد تلك
’ن ال -ط-ري-ق أاصض-ب-ح بشض-ك-ل م-ا ت-راب-ي
ال -ع -ائ Ó-ت ،أ
وصض -عب اŸسض -لك م -ا أاغضضب أاصض -ح -اب اŸرك -ب-ات

اسضم «بÓد الشضمسض اŸشضرقة» وب Úالدول
اإ’سضÓمية ،فإان ‘ ذلك دلي ً
 Óعلى أان
اإ’سض Ó- -م دي ٌ- -ن ع - -اŸي ’ ي- -عÎف ب- -أاي- -ة
حواجز جغرافية .و‘ هذه البÓد ،يشضكل
اŸه-اج-رون أاغ-ل-ب-ي-ة اÛت-م-ع اإ’سضÓ-مي
القليل ‘ عدد أافراده؛ ويصضعب أان Œد
مسض -ل -م ً-ا م -ن أاه-ل ال-بÓ-د وإان ك-ان ه-ن-اك
مسض -ل -م -ون ي -اب -ان -ي -ون؛ ول -ذا Áث -ل شض -ه -ر
رمضض- -ان ف- -رصضً- -ة ل- -ل- -مسض -ل -م Úم -ن أاج -ل
‡ارسضة شضعائر دينهم ‘ أاجواء احتفالية
تذuكرهم بالوضضع ‘ بÓدهم التي جاؤووا
منها.
وصضل اإ’سضÓم إا ¤اليابان منذ نحو 100
عام عن طريق التجار وبعضض اŸسضلمÚ
م-ن ال-ي-اب-ان-ي Úاأ’صض-ل-ي ،Úال-ذي-ن أاسض-ل-موا
خارج بÓدهم ،وعادوا إاليها ناشضرين دعوة
اإ’سضÓم ،ويبلغ عدد الياباني ÚاŸسضلمÚ
نحو  100أالف يابا ،Êأاما اŸسضلمون غÒ
الياباني Úمن اŸقيم ‘ ÚالبÓد فيبلغ
ع -دُده -م ن-ح-و  300أال -ف مسض-ل-م ،وي-بشض-ر
مسض- -ت- -ق- -ب -ل اإ’سض Ó-م ‘ ال -ي -اب -ان ب -اÒÿ
ال -ك -ثÒا؛ ح -يث ت -ق -در أاع -داد ال -ي-اب-ان-يÚ
ال- -ذي- -ن ي- -دخ- -ل -ون ‘ اإ’سض Ó-م ‘ ال -ي -وم
الواحد من  5إا 50 ¤يابانّيًا.
’ ت -خ-ت-ل-ف ع-ادات اŸسض-ل-م Úال-ي-اب-ان-يÚ
كثÒاً عن عادات وتقاليد اŸسضلم‘ Ú
شض -ت -ى ب-ق-اع اأ’رضض ،ف-ا’ه-ت-م-ام ب-الشض-ه-ر
الكر Ëيبدأا ‘ اليابان قبل حلوله بفÎة،
ح -يث يشض -ك -ل اŸسض -ل -م -ون ÷ن -ة شض-رع-ي-ة
دائ -م -ة ‘ اŸرك -ز اإ’سضÓ-م-ي ‘ ال-ي-اب-ان
لبحث ا’سضتعداد لشضهر رمضضان و–ديد
ب-دء الصض-ي-ام ،وت-ق-وم ه-ذه ال-ل-ج-ن-ة ب-عملية

ونقل اŸسضافرين ،لعدم وجود طريق ثان يسضلكونه.
راح مواطن أاخر يوضضح لـ ““الشضعب““ ،أان السضبب يعود
هذا رمضضان إا ¤انتشضار اÿوف ب Úالناسض ،الناجم
ع-ن ال-ه-زات ا’رت-دادي-ة ال-زل-زال-ي-ة اŸت-ك-ررة م-ن-ذ
رمضض -ان ل -ع-ام  ،2013واÿوف م - -ن وق - -وع ه- -زات
جديدة مفاجئة حيث أاصضبح هاجسض اÿوف من
’حياء بشضكل ملفت ،ومواطن
يوميات السضكان وا أ
ثالث أارجع النقصض اŸسضجل إا ¤الرفع ‘ تسضعÒة
حمام الÈكة ،فبعد إاعادة تهيئة ا◊مام وتسضيÒه
ح- -ال- -ي -ا م -ن ق -ب -ل أاح -د اÿواصض ،رف -عت تسض -عÒة

اسضتطÓع هÓل شضهر رمضضان ،ويتم ذلك
ب-الصض-ع-ود إا ¤م-ك-ان م-رت-ف-ع ’سض-ت-طÓعه
وعند رؤوية الهÓل فإان هذه اللجنة تعلن
للمسضلم ‘ Úاليابان بدء الصضيام ،وإاذا ⁄
تر هذه اللجنة الهÓل يضضطر اŸسضلمون
‘ ال- -ي- -اب- -ان إا ¤ات -ب -اع رؤوي -ة أاق -رب ب -ل -د
إاسضÓمي إاليهم وهو ماليزيا.
ويتخذ اŸسضلمون ‘ اليابان من رمضضان
ف-رصض-ة ل-ل-ت-زود ال-روح-ا .Êوت-ق-وم ج-معية
مسض-ل-م-ي ال-ي-اب-ان ب-نشض-اط م-ل-ح-وظ خÓ-ل
هذا الشضهر الكر ،Ëخاصضة الÈامج التي
تسضتهدف توعية اŸسضلم Úوالعمل على
نشضر الدعوة اإ’سضÓمية والتعريف بالدين
ا◊نيف ،فضض ًÓعن توزيع قوائم بأاسضماء
اŸط -اع -م واÙال ال -ت-ي ت-ب-ي-ع اأ’ط-ع-م-ة

اÿدمات خاصضة وأان الكث Òمن العائÓت وجدت
صضعوبة ‘ دفع كامل نفقات ا’سضتحمام ÷ميع
أافرادها.
وي -أام -ل م -واط -ن -و ال -ب -ل -دي -ة السض -ي -اح-ي-ة ،أان ي-ه-ت-م
اŸسضؤوولون بتهيئة الطريق العام مبدئيا ،والدفع
بالنشضاط السضياحي باŸنطقة وتخصضيصض مشضاريع
تنموية سضياحية تزيد ‘ جلب العديد من السضياح
وال-زوار ال-ذي-ن ك-ان-وا ي-ق-ب-ل-ون ع-ل-ى اŸن-ط-قة على
مدار أايام السضنة.

ا◊Óل ،وÁكن لزائر اليابان ‘ رمضضان
أان يÓ- -ح- -ظ ق- -ب -ل أاذان اŸغ -رب ان -تشض -ار
العديد من اأ’سضر اŸسضلمة ‘ ا◊دائق
العامة تضضع موائد الطعام التي –توي
ع -ل -ى م -أاك -و’ت ي -اب -ان-ي-ة وأاخ-رى ع-رب-ي-ة
وتدعو اŸارة Ÿشضاركتها الطعام.
–رصض اŸسضاجد ‘ اليابان على فتح
أاب -واب -ه-ا أام-ام اŸسض-ل-م Úوغ ÒاŸسض-ل-مÚ
خÓل رمضضان من أاجل تعريفهم بالدين
اإ’سضÓمي ،ومن أابرز مظاهر رمضضان ‘
ال- -ي- -اب- -ان ه- -و ت- -ن- -ظ -ي -م م -آادب اإ’ف -ط -ار
ا÷ماعي؛ وذلك من أاجل زيادة الروابط
ب ÚاŸسضلم ‘ Úهذا اÛتمع الغريب
وخ -اصض ً-ة ب Úال -ع -رب ال-ق-ادم Úأ’غ-راضض
سضريعة و’ يعرفون ‘ هذه البÓد أاحداً

لندلسسي ‘ اختتام مهرجان عنابة
اسستحضسرت الفنانتان مقامات الطرب ا أ

ا÷زائرية نسسيمة شسعبان والتونسسية سسÒين بن موسس “تعان العائÓت
لغ-ن-ي-ة ا◊ضس-ري-ة ل-ي-ل-ة ا÷م-عة إا¤
اخ-ت-ت-م اŸه-رج-ان ال-وط-ن-ي ل-ل-م-وسس-ي-ق-ى وا أ
لصسيل الذي تداولت على أادائه
لندلسسي ا أ
السسبت بعنابة على أانغام الطرب ا أ
بتميز الفنانت Úنسسيمة شسعبان من ا÷زائر وضسيفة اŸهرجان سسÒين بن
موسسى من تونسس.

ت -ق -ري -بً-ا ،وت-ك-ون ه-ذه اŸآادب ب-دي Óً-ع-ن
ي من
التجمعات اإ’سضÓمية اŸعروفة ‘ أا x
البلدان اأ’خرى بالنظر إا ¤غياب هذه
التجمعات ‘ اليابان.
وي- -ح -رصض اŸسض -ل -م -ون ع -ل -ى أاداء صض Ó-ة
الÎاويح والقيام ‘ هذا الشضهر الفضضيل،
وي- -أات- -ي ال- -دع- -اة م- -ن ال- -بÓ- -د ال- -ع- -رب -ي -ة
واإ’سضÓمية ويحظى اŸقرئون الراحلون
كالشضيخ عبد الباسضط عبد الصضمد وﬁمد
صضديق اŸنشضاوي بانتشضار كب ‘ Òأاوسضاط
اŸسض -ل-م Úال-ي-اب-ان-ي ،Úك-م-ا Œم-ع ال-زك-اة
ط -وال ال -ع -ام م-ن أاج-ل إان-ف-اق-ه-ا ‘ وج-وه
ا Òÿودعم العمل اإ’سضÓمي ،وكذلك ‘
شضهر رمضضان ‘ اŸركز اإ’سضÓمي الذي
يعت Èصضاحب مصضداقية عالية ‘ هذا
اÛال.
وفيما يتعلق بصضÓة العيد
فإان الدعوة لها تبدأا
من العشضر اأ’واخر
‘ شضهر رمضضان،
وقد كانت تقام
‘ اŸسض - -اج- -د
باسضم الله بديت ..وعلى
واŸصضليات
ال -ن -ب -ي صض -ل -يت ...وع-ل-ى
فقط ،لكن ‘
الصضحابة أارضضيت ،رفدت
الفÎة اأ’خÒة
اب -ري -ق-ي وت-وضض-يت ،أاو رب-ي اع-ط-ا Êم-ا
صض- -ارت ت- -ق -ام
منيت ،اوليك هاد الفال انويت:
‘ ا◊دائ- - - - - -ق
رشّضيت عتبة الباب بالزهر والطّيب،
العامة
وسضقيت كل اأ’حباب بالعسضل
واŸتنزهات
وال - -زب- -يب ،وك- -ى نسض- -يت ج- -اÊ
واÓŸعب.
جواب كنت نسضتناه من عند
البعيد.

بوقالة

وب -أان-اق-ة وحضض-ور
ف- -ن- -ي راق- -ي اسض- -ت- -حضض -رت
ال-ف-ن-ان-ت-ان م-ق-ام-ات ال-ط-رب اأ’ن-دلسض-ي وع-ادت-ا
ب -ج-م-ه-ور ق-اع-ة اŸسض-رح ا÷ه-وى ع-ز ال-دي-ن
›وب- -ي ل- -ع -ن -اب -ة إا ¤زم -ن ال -ف -ن ال -راق -ي
والÎاث اŸوسضيقي اŸغاربي اأ’صضيل.
وقد اختارت الفنانة التونسضية سضÒين
بن موسضى إ’حياء هذا ا◊فل موشضحات
ووصضÓ- - -ت م - -ن اŸال - -وف ل - -ت - -ط - -رب
ا÷مهور العنابي الذي توافد ليسضتمتع
‘ آاخر سضهرة لهذا اŸهرجان قبل أان
تعرج على اأ’غنية ا◊ضضرية التونسضية
وتشض- - -ارك م - -ع - -ه - -ا ا÷م - -ه - -ور ‘ أاداء
““عرضضو Êزوز صضبايا ““ و« شضهلة لعيا““ Ê
وب- -اق- -ة أاخ- -رى م- -ن اأ’غ -ا Êال -ت -ونسض -ي -ة
اÿف- -ي- -ف- -ة .وك- -ان Œاوب ا÷م- -ه- -ور
العنابي ملفتا مع فنانة الطربيات

مائدة رمضسان

من هنا وهناك

ك - -ك- -ل سس- -ن- -ة ت- -عّ- -ودت ج- -ري- -دة
““الشس -عب““ ت -خصس -يصس فضس -اء خ-اصس
لشس -ه -ر رمضس -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
لسسÓمي قاطب.
“يز ﬂتلف مناطق الوطن والعا ⁄ا إ

وادي حمـ ـام مل ـ ـوان
وجه ـ ـة العـ ـ ـائÓت
‘ الشسهـ ـ ـر الفضسيل
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التونسضية
سضÒي- - - -ن ب - - -ن
موسضى التي اغتنمت
ب -اŸن -اسض-ب-ة ف-رصض-ة وج-وده-ا ب-ع-ن-اب-ة
لتحيي روح التضضامن التي يكنها الشضعب ا÷زائري لشضقيقه التونسضي وتعاطفه
معه ‘ ﬁنته إاثر أاحداث سضوسضة.
وبدورها كانت الفنانة ا÷زائرية ابنة مدينة الورود البليدة نسضيمة شضعبان راقية
Óم Òعبد
من حيث اأ’داء وا◊ضضور من خÓل صضوتها الرخيم لتغني قصضيدة ل أ
القادر ““أانا ا◊ب واÙبوب““ وهي تعزف على آالة العود مرورا بوصضÓت
أاندلسضية عريقة .وواصضلت هذه الفنانة اŸتفتحة على طبوع اŸوسضيقى العريقة
ا◊ف -ل ب -ك -وك -ت -ال م -ن اأ’غ -ا Êا◊ضض -ري-ة ا÷زائ-ري-ة ال-ت-ي Œم-ع ب Úا◊وزي
واأ’ندلسضي والفÓمينكو حيث أادت وسضط زغاريد النسضوة ““ قولو لشضهلة لعيان ““ و«
هي هي بنت بÓدي ““ و« يا بÓرج يا طويل القاÁة““.
من جهة أاخرى “يزت سضهرة اختتام الطبعة العاشضرة للمهرجان الوطني
للموسضيقى واأ’غنية ا◊ضضرية بعرضض لوحات ‘ الغناء والرقصض لفرقة ““اسضتا““
من مدينة “Ôاسضت و◊ظات للفكاهة والضضحك مع الثنائي لطفي ونوفل من
عنابة .وكان هذا اŸهرجان الذي نظم من طرف ﬁافظة ذات اŸهرجان
بالتنسضيق ما ب Úكل من مديرية الثقافة بالو’ية واŸسضرح ا÷هوي عز الدين
›وبي فرصضة ’كتشضاف أاصضوات شضابة متأالقة ‘ أاغا ÊاŸالوف والشضعبي وكذا
اأ’غنية الشضبابية اÿفيفة .قد تنقلت فعاليات هذا اŸهرجان الذي دام تسضعة
أايام إا ¤بلديات ا◊جار وسضيدي عمار وبرحال وسضرايدي وذلك وسضط حضضور
جماهÒي ملفت.
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سسلطة إايطالية
اŸقادير:
  1/4كيلو سضÓمى بقري ““مقطع اإ ¤شضرائحطولية رفيعة““.
  1/2كوب زيتون أاسضود مقطع. خسضة متوسضطة ا◊جم مقطعة إا ¤حلقاتصضغÒة.
 حبتان طماطم مقطعة إا ¤شضرائح.  1/2كوب مكرونة مسضلوقة.  1/2كوب من حبات الذرة اŸسضلوقة. كوب كب Òمكعبات خبز ﬁمصضة. بيضضتان مسضلوقتان ،مقطعتان شضرائح. ملح فلفل عصض Òليمون ـ خل ““حسضب الرغبة““. نصضف ملفوف صضغÒة مقطعة صضغÒا ““ملفوف““. علبة ياغورت. ملعقتان مايونيز وخردل.  3فصضوصض ثوم مبشضورة.طريقة التحضس:Ò
تخلط جميع اŸقادير مع بعضض ما عدا السضÓمى واÿبز والزيتون وشضرائح البيضض ،بعد Œانسض جميع
العناصضر تتم إاضضافة العناصضر اŸسضتثناة على الوجه ويقدم.

خبز بحشسوة
اŸقادير:
 300غ فرينة
نصضف كأاسض سضكر
 2مÓعق كبار حليب غÈة
 2مÓعق صضغار خمÒة
حبة بيضضة مضضربة ندو النصضف فقط ونÎك
النصضف اآ’خر
 2مÓعق كبار زبدة لينة
 2مÓعق صضغÒة ملح
ماء دافىء حوا‹  95-80ملل باه للعجينة
طريقة التحضس:Ò
نقوم بخلط جميع اŸقادير اŸدكورة
الفرينة،سضكر◊،ظة،نصضف ا◊بة بيضض ،زبدة ،ملح،
خمÒة وماء يسضاعدنا على جمع العجينة حتى نتحصضل على عجينة طرية نÎكها ترتاح ،نشضكلها على شضكل
حربوشض ثم نثنيه لنتحصضل على شضكل ثمانية ونÎكها ترتاح.
بعد أان ترتاح العجينة ندهنها بالبيضض الباقي ثم نقم بوضضع ا◊شضوة التي تكون حسضب الرغبة وÁكنك وضضع
حشضوة متكونة من طون+زيت زيتون+ج Íمقطع قطع صضغÒة+بيضض مسضلوق مقطع+قليل من
اŸلح+مايونيز ثم نقوم برشضه من فوق بالسضانوج وندخله الفرن عند اإ’حمرار نخرجة وبالصضحة والعافية.

دوŸة
اŸقادير
 4حبات كوسضة
 5حبات بطاطا
للمرق :
◊م خروف منظف ومقطع اجزاء
حبة بصضل كبÒة مفرومه
زيت
فصض ثوم مفروم
ورقة غار
ملح
فلفل اسضود
زعفران
قرفة
حمصض منقوع ‘ ماء ليلة كاملة
للحشضو :
◊م اŸفروم
حبة بيضض أاو اثن÷ ( Úمع ا◊شضو )
حزمة بقدونسض مفروم ناعم
ملح
فلفل أاسضود
طريقة التحضس:Ò
نسضخن الزيت ‘ طنجرة ،نضضع عليه البصضل اŸفروم والثوم واللحم والبهارات وورقة الغار وقليل من
البقدونسض ونخلط الكل ونÎكه على نار هادئة لتمتزج كل اŸكونات مع بعضض ونغطي الكل Ãاء ونÎكه
فوق نار متوسضطة ثم نضضيف ا◊مصض عليهم ونغطي الطنجرة
ونÎكها على نار متوسضطة ،و‘ نفسض الوقت نقشضر البطاطا
و‚وفها ،والكوسضة ‚وفها بعد غسضلها جيدا وإاذا كانت اÿضضر كبÒة ا◊جم نقسضمها نصضف.Ú
نحضسر ا◊شسو:
‰زج اللحم اŸفروم مع كامل مقادير ا◊شضو يجب أان تكون لدينا عجينة متماسضكة وإاذا  ⁄تكن كذلك
Áكن إاضضافة بعضض مسضحوق اÿبز اÙمصض ثم نأاخذ اÿليط ونحشضو به اÿضضار وإاذا تبقي لدينا
مقدار من ا◊شضو نصضنع منه كويرات صضغÒة نضضعها ‘ اŸرق نضضع اÿضضار ‘ اŸرق وكذلك
الكويرات ونغطي الطنجرة Ÿدة حوا‹ ربع سضاعة ثم ننزع الغطاء من عليها ونÎك الكل
يتماسضك أاك Ìوطبقنا ا’ن جاهز يقدم ‘ صضحن التقد Ëمزين بالبقدونسض اŸفروم
ناعما والف صضحة وعافية.

العدد

…ƒÑf åjóM

إألحد  ٠٥جويلية  ٢٠١٥م

١٦٧٦٥

عن عبد إلله بن عمرو بن إلعاصس رضسي إلله عنهما قال :قال إلنبي صسلى إلله عليه
وسسلم( :إإنك لتصسوم إلدهر وتقوم إلليل) ،فقلت :نعم ،قال( :إإنك إإذإ فعلت
ذلك هجمت له إلعين ،وتفهت له إلنفسس ،ل صسام من صسام إلدهر ،صسوم ثÓثة
أإيام صسوم إلدهر كله) ،قلت :فإاني أإطيق أإكثر من ذلك ،قال( :فصسم صسوم
دإود عليه إلسسÓم ،كان يصسوم يوما ويفطر يوما) .روإه إلبخاري ومسسلم.

إلموإفق لـ  ١٨رمضسان  ١٤٣٦هـ

AÉYO

16

كَ ،وَوuفْقني فيِه
ك َوَنِقماِت َ
ط َ
خ ِ
جuنْبني فيِه ِمْن سَس َ
كَ ،و َ
َإلّلـُهsم َقuرْبني فيِه إإلى َمْرضساِت َ
هَن َوإلsتْنبيَه،
حميَن .إلّلـُهsم إرُْزْقني فيِه إلuذ ْ
حَم إلّرإ ِ
ك يا إَْر َ
حَمِت َ
لقرإءة آإيـاِتكَ ِبَر ْ
خْيٍر ُتْنِزلُ فيِه،
جَعْل لي َنصسيبًا ِمْن ُكuل َ
هِة َوإsلتْمويِهَ ،وإ ْ
َوباِعْدني فيِه ِمَن إلسsسفا َ
جَوديَن.
ك يا أإجود إَْل ْ
جوِد َ
ِب ُ

اعداد  :عبد الكريم ل

انتصصــــــــارات رمضصانيــــــــة

فت ـ ـح مكـ ـة ..تخطي ـط اسستراتيج ـي محك ـم
لسصÓم في مكة ،في الصصحراء العربية،
ولد ا إ
ولم يكد يخرج منها حتى بسصط جناحيه على
لوسصط بسصرعة مدهشصة ،ثم وصصل إالى
الشصرق ا أ
لندلسس عبر شصمال إافريقيا ،وإالى حدود الصصين
ا أ
عبر إايران والهند ،في موجة من النتصصارات
ليام الخالدة التي نشصرت مشصاعل النور
وا أ
والرحمة والهداية في أارجاء الدنيا ،وقد ارتبطت
معظم انتصصارات المسصلمين الكبرى بشصهر رمضصان
شصهر الجهاد والنصصر ،فسصجلوا على صصفحات أايامه
المباركة فتوحات نادرة وأامثلة ناصصعة للتضصحية
ليمان.
والعزة وا إ
في رمضسان في إلسسنة إلثامنة للهجرة تحقق أإكبر فتح
للمسسلمين وهو فتح مكة إلمعقل إألكبر للشسرك في ذلك
إلوقت ،بعدما نقضست قريشس إلصسلح إلذي عقدته مع
إلمسسلمين في إلحديبية؛ حيث سساعدت قبيلة بكر في
حربها ضسد خزإعة حلفاء إلمسسلمين ،وأإحسّست قريشس
بخيانتها ،فأارسسلت أإبا سسفيان إإلى إلمدينة؛ ليقوم بتجديد
إلصسلح مع إلرسسول  -صسلى إلله عليه وسسلم  -ويزيد في
مّدته ،ولكنه فشسل في ذلك ،وعاد إإلى مكة خائبًا.

أاحاطه الله بالعزة
وتحمل غزوة فتح مكة ،فى طياتها ،مفارقة إلتاريخ
إلكبرى ،فلقد كان إلرسسول لسسبع سسنوإت فقط أإهون على
قومه من أإي شسيء ،أإجمعوإ على قتله مع أإنهم يعرفون أإنه
إلصسادق إألمين إلنبيل ،وحينما هاجر مكرها خائفا
يترقب ،خرجوإ ورإءه في مطاردة مجنونة كل يمنى نفسسه
بقتله ،وها هو إليوم يعود إإليهم مرفوع إلرأإسس أإحاطه إلله
بالعزة ،وأإلبسسه ردإء إلسسيادة ،ولم يبق لهم سسوى أإن
يتحسسسسوإ رؤووسسهم قبل أإن تفصسلها سسيوف إلرجل إلطريد
باألمسس وإلفاتح إلمنتصسر إليوم ،ولكن نبي إلرحمة ،صسلى
إلله عليه وسسلم ،ليسس لديه سسوى إلعفو إلشسامل وإلصسفح
إلجزيل ،ليخط إلتاريخ في زهو تلك إلمفارقة إلعجيبة إلتي
تتجسسد من خÓلها روح إإلسسÓم إلحقة وأإروع إلعبر
وإلعظات.

د’’ت كثيرة
إإن فتح مكة يحتوي من إلدللت ما يصسعب حصسره ويتميز
بطابع خاصس في سسجل إلتاريخ إلعسسكري إإلسسÓمي،
بوصسفه  -أإيضسًا  -أإرقى مرإتب إلفكر إلعسسكري وإلسسياسسي
معًا ،وأإنبل إلطرق للتوفيق بين إلغاية وإلوسسيلة ،وظهرت
فيها سسماحة إإلسسÓم بأاجلى معانيها ،وحكمة إلقائد في
إإدإرة إلصسرإع مع إألعدإء ،وأإخذ زمام إلمبادرة ،فلقد

نقضست قريشس إلعهد إلذي أإقرت بنوده في إلحديبية ،من
أإجل ذلك قرر إلرسسول إلكريم  -صسلى إلله عليه وسسلم  -أإن
يأاخذ بزمام إلمبادرة فيسسير إإلى قريشس في عقر دإرها،
لتحقيق ما بات يعرف في إلعلوم إلعسسكرية إلحديثة ب
““مفاجأاة إإسسترإتيجية““ لشسل تفكير قريشس وإإفقادها توإزنها
وزعزعة إإرإدتها في إلمقاومة وإلقتال ،عبر تخطيط
إسسترإتيجي وتكتيكي رإق ،وتنفيذ محكم وسسرية كاملة،
فقد حرصس عليه إلصسÓة وإلسسÓم على كتمان قرإره
بالخروج لفتح مكة حتى عن أإقرب إلمقربين إإليه ،فلم ُيبح
به ألحد حتى تمت جميع إلسستعدإدإت له ،وغادر إلمدينة
متوجها إإلى مكة مارإ بطرق غير معتادة ،حتى أإصسبح
جيشسه على بعد أإربعة فرإسسخ من مكة ،سساعتها أإوقد
عشسرة آإلف مسسلم نيرإنهم ،في ““إسستعرإضس هائل للقوة““

 Óإألفق إلبعيد ،فأاسسرع أإبو
ورأإت قريشس تلك إلنيرإن تم أ
سسفيان بن حرب وزعماء قريشس لسستقصساء إلخبر ،سساعتها
تيقن أإبو سسفيان ومشسركو مكة أإنه ل جدوى من إلمقاومة
وقتال إلمسسلمين ،فكان ذلك من أإقوى أإسسباب إسستسسÓم
قريشس ،فدخل إلمسسلمون مكة دون قتال ،فالباطل عمره
قصسير ولوطال ،كشسعلة إلهشسيم ترتفع في إلفضساء عاليا ثم
تخبو سسريعا وتصسير رمادإ ،بينما إلجمرة إلذكية تدفئ
وتنفع وتبقى.

الرسسول الكريم ’ يريد دما
كان إلرسسول إلكريم  -صسلى إلله عليه وسسلم -يحرصس
إأشسد إلحرصس على إأن يتم فتح مكة ب““ Óقتال““ إأو إإرإقة

فائ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة ا’عتكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاف وثمرتـ ـ ـ ـ ـ ـه

إإن في إلعبادإت من إلأسسرإر وإلحكم
إلشسيء إلكثير ،ذلك إأن إلمدإر في
إلأعمال على إلقلب ،كما قال إلرسسول
صسلى إلله عليه وسسلم ““ :إأل وإإن في
إلجسسد مضسغة إإذإ صسلحت صسلح إلجسسد
كله ،وإإذإ فسسدت فسسد إلجسسد كله ،إأل
وهي إلقلب ““ روإه إلبخاري ومسسلم
وإأكثر ما يفسسد إلقلب إلملهيات،
وإلشسوإغل إلتي تصسرفه عن إلإقبال على
إلله عز وجل من شسهوإت إلمطاعم،

وإلمشسارب ،وإلمناكح ،وفضسول إلكÓم،
وفضسول إلنوم ،وفضسول إلصسحبة ،وغير
ذلك من إلصسوإرف إلتي تفرق إأمر إلقلب،
وتفسسد جمعيته على طاعة إلله ،فشسرع
إلله تعالى قربات تحمي إلقلب من غائلة
تلك إلصسوإرف ،كالصسيام مث ،Óإلصسيام
إلذي يمنع إلإنسسان من إلطعام
وإلشسرإب ،وإلجماع في إلنهار ،فينعكسس
ذلك إلمتناع عن فضسول هذه إلملذإت
على إلقلب ،فيقوى في سسيره إإلى إلله،

وينعتق من إأغÓل إلشسهوإت إلتي تصسرف
إلمرء عن إلآخرة إإلى إلدنيا.
وكما إأن إلصسيام درع للقلب يقيه مغبة
إلصسوإرف إلشسهوإنية ،من فضسول إلطعام
وإلشسرإب وإلنكاح ،كذلك إلعتكاف،
ينطوي على سسر عظيم ،وهو حماية
إلعبد من إآثار فضسول إلصسحبة ،فاإن
إلصسحبة قد تزيد على حد إلعتدإل،
فيصسير شساأنها شساأن إلتخمة بالمطعومات
لدى إلإنسسان

دماء ،فعهد إإلى إأمرإئه إأل يقاتلوإ إإل من قاتلهم ،وإإذإ
كان من شساأن إلمنتصسر إأن يسستبد ويملي شسروطه بدإفع
إلنتقام وإلغرور بالقوة -،كما يحدث في كل زمان حتى
إليوم  -فاإن إلرسسول إلكريم ،صسلى إلله عليه وسسلم ،لم
يفعل ،مع إأن إلله مكنه من رقابهم وهم من إأرإدوإ
تمزيقه إإربًا ،لقد نهضس عليه إلصسÓة وإلسسÓم
وإلمهاجرون وإلأنصسار حوله ،حتى دخل إلمسسجد
إلحرإم ،فطاف بالبيت إلعتيق وطّهره من إلأصسنام
وإلصسور ،ثم وقف على باب إلكعبة وقريشس تنتظر ماذإ
يصسنع وقال““ :يا معشسر قريشس ،ما ترون إأني فاعل
بكم؟““ ..قالوإ خيرًإ ،إأخ كريم ،وإبن إأخ كريم ..قال:
““فاإني إأقول كما قال يوسسف لإخوته ،ل تثريب عليكم
إليوم ،إذهبوإ فاأنتم إلطلقاء““.

اإحياء سسنة ا’عتكاف
في أاواخر الشصهر يسصن العتكاف حيث يترك الناسس الدنيا
وزخرفها وضصجيجها وضصوضصائها ،ولهوها وزينتها وينقطعون
للعبادة والذكر والقيام والقرآان ،وفي هذه الخلوة تتسصامى
أارواحهم ،وتصصفو نفسصهم وتعلو هممهم ،ويسصتمدون الطاقة من
الله حتى يسصتعينوا بهذا الخير وبهذا الزاد طوال عامهم كما كان
حال السصلف حيث كانوا يتشصوقون ويسصتعدون لرمضصان سصتة أاشصهر
وينتفعون به سصتة شصهر ،وبهذا تتحقق التقوى في أاتم صصورها كما
ح s
ق
ه َ
ذينَ آاَمُنوا اsتُقوا الل َ
أامر الله تعالى المسصلمين بقولهَ{ :يا َأاtيَها اsل ِ
ن} (آال عمران.)102 :
ل َوَأاْنُتم tمسْصِلُمو َ
ن ِإا s
ل َتُموُت s
ه َو َ
ُتَقاِت ِ

ثÓث مهلكات وثÓث منجيات
متبع،وإعجاب
إلمرء بنفسسه.وإما
إلمنجيات:فالعدل
إلغضسب
في
وإلرضسا ،وإلقصسد
في إلفقر وإلغنى،
وخشسية إلله في
إلسسر وإلعÓنية .

العدد
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َعْن َعْبِد الsلِه ْبِن َعْمٍرو َقاَل ِقيَل ِلَرسُصوِل الsلِه صَصsلى الsلهم َعَلْيِه َوسَصsلَم َأا t
ي
ب صَصُدوِق الuلسَصاِن َقاُلوا صَصُدوُق الuلسَصانِ
خُموِم اْلَقْل ِ
الsناسِس َأاْفضَصُل َقاَل ُكtل َم ْ
ي َوَل ِغsل
ي َل ِإاْثَم ِفيِه َوَل َبْغ َ
ي الsنِق t
هَو الsتِق t
ب َقاَل ُ
خُموُم اْلَقْل ِ
َنْعِرُفُه َفَما َم ْ
حسَصَد
َوَل َ
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التهنئة بدخؤل العشسر
األواخر من رمضسان
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اعداد  :عبد الكريم ل

شسيــــــــوع الفتــــــــن

سسبـ ـ ـب لكث ـ ـ ـرة العاصسي ـ ـ ـ ـن وقل ـ ـ ـ ـة الطائعي ـ ـ ـن

من الناسض من يعرضض عن دينه،
وينهمك في المعاصسي ،ويقول :أاكثر
الناسض يفعلون هكذا ،لماذا أاخالف
الكثرة؟ ولماذا أاشسذ عن المجتمع؟
إاني أافعل كما يفعل الناسض!! وهل
معقول أان هذه الكثرة الغالبة على
خطأا؟ وهل سسيعذب الله عز وجل كل
هؤو’ء الناسض؟.
أاما سصمع من يقول ذلك ويغتر بهذه الشصبهة
الفاسصدة ،آايات القرآان الكريم التي نزلت
تْترى لتحذر الناسس من الغترار بالكثرة
العاصصية الهالكة؟؟ يقول عز وجل في سصورة
طْع َأاْكَثَر َمن ِفي اَألْرضِس
األنعام““ :وإان ُت ِ
ك َعن سَصِبيِل الsلِه““ ،ويقول في سصورة
ُيضِصtلو َ
حَرصْص َ
ت
يوسصف““ :وَما َأاْكَثُر الsناسِس وَلْو َ
ِبُمْؤوِمِنيَن““ ،ويقول في سصورة األعراف:
““وَلِكsن َأاْكَثَر الsناسِس ل َيْعَلُموَن““.
كما أان النبي صصلى الله عليه وسصلم أاوضصح لنا
أان الله عز وجل ل يبالي بكثرة العاصصين
وقلة الطائعين ،ول يضصره سصبحانه وتعالى
أان يعذب أاهل األرضس جميًعا إان عصصوه،
والدليل على ذلك أان نسصبة من يدخل الجنة
إالى من يدخل النار هي واحد في األلف!!.
فَعْن أاَِبي سَصِعيٍد رضصي الله عنه أان النبي
صصلى الله عليه وسصلم قالَ““ :يُقوُل الsلُهَ :يا
خْيُر ِفي
ك َواْل َ
ك َوسَصْعَدْي َ
آاَدُمَ ..فَيُقوُلَ :لsبْي َ
ث الsناِرَ ..قاَل:
خِرْج َبْع َ
كَ ..قاَلَ :يُقوُلَ :أا ْ
َيَدْي َ
ف ِتسْصَعِماَئٍة
ث الsناِر؟ َقاَلِ :مْن ُكuل َأاْل ٍ
َوَما َبْع ُ
َوِتسْصَعًة َوِتسْصِعيَن““.
فهل تضصمن أان تكون أانت هذا الواحد بين

أالف ممن حولك؟؟.
فينبغي للمسصلم أان يأانف لنفسصه من أان ينعق
مع الناعقين ،ويسصدر مع السصادرين ،ويحمل
المباخر للعصصاة الظالمين ،ويسصير في
ركابهم ،متخلًيا عن دينه وعقيدته ،تائًها
في زحامهم ،بل ينبغي له أان يقاوم الذوبان
في هذه اللجة ،مسصتعيًنا بالله عز وجل،
وبالرفقة الصصالحة والغرباء من أامثاله،

يقول صصلى الله عليه وسصلم““ :ل َتُكوُنوا
حسَصsناَ ،وِإاْن
حسَصَن الsناسُس َأا ْ
ِإاsمَعًةَ ،تُقوُلوَنِ :إاْن َأا ْ
طُنوا َأاْنُفسَصُكْمِ :إاْن
ظَلْمَناَ ،وَلِكْن َو u
ظَلُموا َ
َ
حسِصُنواَ ،وِإاْن َأاسَصاُءوا َفÓ
حسَصَن الsناسُس َأاْن ُت ْ
َأا ْ
ظِلُموا““.
َت ْ
وليسس الضصعف وكثرة العصصاة بعذر مقبول
عند الله عز وجل للُمضِصي في طريق
المعصصية ،فاأرضس الله واسصعة ،وفي

الهجرة مندوحة للمسصتضصعفين ،اإن لم
يسصتطيعوا حماية دينهم وعقيدتهم ،يقول
عز وجل في سصورة النسصاء““ :اإsن اsلِذينَ
ظاِلِمي اَأنُفسِصِهْم َقاُلوا
هُم الَمِÓئَكُة َ
َتَوsفا ُ
ِفيَم ُكنُتْم َقاُلوا ُكsنا ُمسْصَتضْصَعِفيَن ِفي
الَأْرضِس َقاُلوا اَأَلْم َتُكْن اَأْرضُس الsلِه واسِصَعًة
جَهsنُم
هْم َ
ك َماْأَوا ُ
جُروا ِفيَها َفاُأْوَلِئ َ
َفُتَها ِ
ت َمصِصيًرا
وسَصاَء ْ

عينــــــان ’ تمسسهمــــــا النــــــار

الموت وحال من مضصوا.
 - ٢تدبر التذكرة والموعظة :فكم
من كلمة طيبة كانت سصببًا في
تغيير حياة إانسصان من الغفلة إالى
السصتقامة ،وقد حذر العلماء من
إاغفال التذكرة وعدم التأاثر بها،
فقال إابراهيم بن أادهم :عÓمة
سصواد القلوب ثÓث ...ذكر منها:
أال يجد المرء في التذكرة مأالمًا!
 - ٣محاسصبة الجوارح :فينظر إالى
كل جارحة من جوارحه
ويخاطبها :كم من ذنب شصاركت
فيه؟ وكم من طاعة قصصرت عنها؟
وكم من توبة تمنعت عنها؟ وكم من
اسصتغفار غفلت عنه؟

ΩÓc øe
ø«ëdÉ°üdG
““للبكاء أاجر عظيم وثواب كبير
عند الله ،ويكفي في ذلك قول
النبي« :عينان ل تمسصهما النار:
عين بكت من خشصية الله ،وعين

باتت تحرسس في سصبيل الله».
وقوله« :سصبعة يظلهم الله في ظله
يوم ل ظل إال ظله» وذكر منهم:
«ورجل ذكر الله خاليًا ففاضصت

عيناه» .ومن مثيرات البكاء:
 - ١الخلوة بالله ..:وهذه الخلوة
الصصالحة يكون فيها التدبر في
شصأان اإلنسصان وحاله مع ربه ،وذكر

هـ ـ ـ ـ ـ ـذا خيـ ـ ـ ـ ـ ـر مـ ـ ـ ـ ـ ـن سسـ ـ ـ ـ ـ ـؤؤال النـ ـ ـ ـ ـ ـاسس

جاء رجل من الأنصصار اإلى رسصول الله صصلى الله
عليه وسصلم يسصاأله اأن يعطيه ما يقتات به ،فقال له
الرسصول عليه السصÓم :اأما في بيتك شصيء؟ قال:
بلى ،حلسس نلبسس بعضصه ونبسصط بعضصه ،وقعب
نشصرب به الماء ،قال له الرسصول صصلى الله عليه
وسصلم :ائتني بهما ،فاأخذهما رسصول الله صصلى الله
عليه وسصلم وقال :من يشصتري هذين؟ فقال رجل:
علي بدرهم ،وقال اآخر :اأنا اآخذهما بدرهمين،
فاأعطاهما اإياه ،واأخذ الرسصول صصلى الله عليه

الموافق لـ  ١٨رمضصان  ١٤٣٦هـ
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وسصلم الدرهمين ،واأعطاهما لÓأنصصاري وقال له:
اشصتر باأحدهما طعامًا لأهلك ،واشصتر بالآخر قدومًا
وائتني به ،فلما اأتاه به شصد عليه الرسصول صصلى الله
ع ل ي ه و س ص ل م ع و د اً ث م ق ا ل  :ا ذ ه ب و ا ح ت ط ب و ل ا أ ر ي ن ك
خمسصة عشصر يومًا ،فذهب الرجل ،ثم جاء وقد ربح
عشصرة دراهم ،فاشصترى ببعضصها طعامًا ،وبالبعضس
الآخر ثوبًا ،فقال له الرسصول صصلى الله عليه وسصلم:
هذا خير اأن تاأتي المسصاألة نكتة في وجهك يوم
القيامة.

األدب الصصادق ينبع من كاتب صصادق
قادر على التأاثير في مشصاعرك
بلمسصات من السصحر والعذوبة واألدب
الجميل ليسس أادب التملق والزخرفة
األنيقة أاو الديباجة والفلسصفة
العميقة ،أاو األفكار الذهنية المجردة
إانما األدب الجميل هو البسصاطة
هو اإلحسصاسس والروح واللمسصات
اإلنسصانية إانه يخصصب الذاكرة
بصصادق األحاسصيسس حبًا بالحياة

السسؤوال :ما حكم التهنئة بدخول العشسر
’واخر من رمضسان ؟
الوسسطى والعشسر ا أ
التهاني بمواسصم الخير والعبادات يظهر -
والله أاعلم  -أانه جائز ؛ ويدل لهذا أان النبي
 صصلى الله عليه وسصلم  -قال ألبي بن كعب -رضصي الله عنه  ““ :-يا أابا المنذر أاتدري أاي آاية
من كتاب الله معك أاعظم ؟
قال :قلت :الله ورسصوله أاعلم ،قال :يا أابا
المنذر أاتدري أاي آاية من كتاب الله معك
أاعظم ؟ قال :قلت :الله ل إاله إال هو الحي
القيوم ،قال :فضصرب في صصدري وقال :والله
ليهنك العلم أابا المنذر ““ ،أاخرجه مسصلم في
صصحيحه.وأايضصًا الصصحابة  -رضصي الله تعالى
عنهم  -قاموا بتهنئة كعب بن مالك  -رضصي
الله عنه  -لما نزلت توبة الله  -عز وجل -
عليه في حديث طويل في صصحيح مسصلم،
.
ذلك
وغير
فاألصصل أان هذه التهاني جائزة ،لكن اإلكثار
منها كما يفعل بعضس الناسس ،يهنئون في أاول
الشصهر ،وفي وسصطه وفي العشصر األواخر،
فهذا فيه نظر وينبغي تركه ،إان حصصلت
التهنئة فينبغي أان تكون في أاول الشصهر فقط،
ول ينبغي للمسصلم أان يبالغ في مثل هذه
األشصياء .
ومثل هذه الأشصياء وجدت اأسصبابها في عهد
النبي  -صصلى الله عليه وسصلم  ،-ولم يحصصل
اأن النبي  -صصلى الله عليه وسصلم  -فعلها،
فالأحسصن تركها ،لكن اإن هsناأ الإنسصان فاإنه
يهuنئ في اأول الشصهر ،فنقول :هذا ل تثريب
عليه ،اأما كونه يبالغ وتكون التهنئة في اأول
الشصهر وفي وسصطه وفي اآخره ،فالأحسصن
للمسصلم اأن يترك ذلك ،والله  -تعالى -
اأعلم .

رفع اليدين أاثناء الدعاء

للدعاء آاداب كثيرة أاهمها طيب المطعم وحل المال ،وقد ذكر رسصول
الله صصلى الله عليه وسصلم ““الرجل يطيل السصفر أاشصعث أاغبر يمد يديه
إالى السصماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشصربه حرام وملبسصه حرام
وقد غذي بالحرام فأانى يسصتجاب لذلك““ وهذا الحديث رواه مسصلم
وفيه رفع اليدين..
وثبت في صصحيح البخاري باب بعنوان ““رفع اليدين في الدعاء““ وسصاق
فيه مجموعة أاحاديث منها :قال أابو موسصي األشصعري :دعاء النبي
صصلى الله عليه وسصلم ورأايت بياضس إابطيه ،وقال ابن عمر :رفع النبي
صصلى الله عليه وسصلم يديه وقال :اللهم إاني أابرأا إاليك مما صصنع خالد.
ورفع اليدين يكون إالى حذو المنكبين ،وقيل إالى حذو الوجه ،وقيل إالى
حذو الصصدر ،وعند اإللحاح والبتهال والضصراعة يجاوز بهما رأاسصه.
وقد ثبت أان النبي صصلى الله عليه وسصلم رفع يديه يوم بدر يسصتنصصر
الله على المشصركين حتى سصقط رداءه عن منكبيه ،فهذه كلها صصور
واردة ول بأاسس بها ،وأاما مسصح الوجه فمشصروع تبركا بما قد يحل
فيهما من رحمة الله تعالى وفي حديث رواه أابو داود والترمذي عن
سصلمان قال :قال رسصول الله صصلى الله عليه
وسصلم““:إان ربكم حيي كريم يسصتحيي
من عبده إاذا رفع يديه إاليه
أان يردهما صصفرا““ وفي
رواية عن عمر
قال““:كان رسصول
الله صصلى الله
عليه وسصلم إاذا
قال بعضض العلمـــاء :عجبت
رفع يديه في
لمن يخاف ،كيف ’ يفزع إالى
لم
الدعاء
يردهما حتى
قوله تعالى :حسسبنا الله ونعم
بهما
يمسصح
الوكيل.
وجهه““.

حكمة اليؤم

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تفتح «الششعب» «فواني
س
ش
»
ص
س
ر
ح
ا
ض
س
م
ن
ص
س
فحتها الثق
إابداعات
كم ومسساهماتكم ‘ ﬂتلف اأ’جناسش اأ’دبية افية كل يوم أاحد لنشسر
راسشلونا على الÈيد ا’  :شسعر ،قصسة ورواية.
لكÎو:Ê

@yahoo.fr
2
1
0
2
re
u
lt
u
c
e
g
a
p
على
أان تكون اإ’سسهامات
غ Òمطولة حتى نتيح

الفرصسة للجميع.

قصشيدة

أإحضضنيني يا بÓدي

بقلم :فضشيلة الفاروق  /لبنان

تهاليل

أإه Óرمضضـان
سشليمة مليزي

أاقبل الشسهر الكر Ëوالقلوب خاشسعه
ُهل هÓله على أامتي واأ’فئدة عاشسق
شسهر الرحمة والغفران وللفق Òإاحسسانُه
كن صسبورا أايها أاإ’نسسان وللصسوم أانت ناسسكُه
أاقم الصسÓة وآات الزكاة و’ تشسرك بالله قدرته
وأامسسح على رأاسش اليتيم وتقاسسم معه رزقاً طيباً
فإان الله يبارك للمحسسن ويضساعف أاجره
و’ تكن جاحد القلب وكن للطيبة عنوانها
وأارسسل ‘ الدجى دعاًء وتضسرعاً لله برحمتهِ
تبارك الرحمان ما خلق هذا باط ًÓوإاليه رجاؤونا
الصسوم فيه شسفاٌء  ...وأاوله رحمة وآاخرُه مغفرٌة
16جوان 2015

¥ƒ°ûdG »ææµ°ùj
ليندة كامل

’ أاريد منك سسوى أان –ضسنيني
Ÿلميني من اŸنا‘
Ÿلمي القلب الذي احÎف الّتسسّول
امنحيني حفرة ب ÚاŸدافن
وأاملئي عينيّ بحفنات التّراب
أاحضسنيني ’ أاريد سسوى ظxل
سسوى بعضش اأ’مان
حتى ’ تنهشسني الذئاب
إافتحي ذراعيك مرة
واحضسنيني
أارجعيني إا ¤الدّيار
’ حب يا ““حنونتي““ ‘ ا÷وار
كل أارضش –ضسن أابناءها
وتخصسهم با◊ب كله
’ فتات ليتامى ا◊ب مثلي
’ لقمة لغريبة ب Úأاهل البيت
سسوى بعضش الكÓم
يا بÓدي
هّو Êاأ’مر عليّ
واحضسنيني
فقط افتحي ذراعيك و Ÿلميني
ت ُذلِل ِ
ت
فإان ُذلل ُ
ت أاُهِنتِ
وإان أاُهِن ُ
أانا سسليلة من ماتوا شسنقا و رميا بالرصساصش و حرقا
من أاجل أان ’ تكو Êذليلة
أانا سسليلة من أاحبوك
حتى عمق العمق
ووهبوك روح الّروح
فكيف هان عليك أان تطرديني؟؟؟
كيف هان عليك و كيف يهون
أان أاذّل ‘ اŸنا‘
أاتسسّول ا◊ياة يوما بعد يوم
أاتسسّول اللقمة لقمة لقمة
أاتسسّول ا◊ب حّبة حّبة
وأاذوب حزنا كل يوم
أاذوب وأاذوب...وأاذوب ...دمعا
وأانا أارى قÈي هناك بعيدا عني
واŸوت قريب
يÓمسش خّدي
واŸسسافات بعيدة ..بيعدة جدا ب ÚقÈي
وب Úالّرصسيف الذي يحتويني
‘ بÓد لن تكون يوما بÓدي!...

صسبيحة  22جوان 2015

نـــــصس

يسسكنني الشسوق
والدموع طريق
ولواحظ العيون منها ’ أاطيق
اتبع Ìكالريح افتشش عني
علني ‘ لقياك اسستفيق
وهذا الوهن الذي يÎبصش
كانه الليل العتيق
دموع الوهن
تروح سسرا
وتكتب عني أاغاÊ
اللؤولؤو والعقيق
وأاسسراب تنوح
فرÃا أاعيشش اليوم وغدا رÃا يا رفيق

ولوجان خفيان:

ول ـ ـ ـ ـ ـ ـوٌج إإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـكَ وآإخ ـ ـ ـ ـ ـ ـُر في ـ ـ ـ ـ ـ ـك

بقلم  :أامال حسشن
القاسشم  -العراق
ب َمَع بعضسي أ’لقا.. Ê
أاذه ُ
وبع ٌضش من الغيم ِ ورائي ..
يرسسُمنا شسمسسًا
وظ ً
..Ó
ت ..
إان غنْي َ
ت غنْي ُ
ت..
وإان غب َ
ت غب ُ
ت ..
وإان تلّوْن َ
ت تلsوْن ُ
ت ..
وإان تشسsكْل َ
ت تشسّكْل ُ
حتى يغدَو مضسموَنك ‹ ...
شسك ً
... Ó
ك ..
ث روِح َ
ب إا ¤حي ُ
أاذه ُ
ك أاشسهى  ..ولروحي
فروحُ َ
أاشسفى ..
ك أاملى
وكأاسسي من هوا َ
على بعِد شسمسس ِ
 Úونخلة
هنااااك الوجوُد
والوجوُد داخلي ..
ت ...
والوجوُد  ....أان َ
ك وأاحمُلني ..
أاحمُل َ
معي جوريتان لعينيكَ
ك ُفّلة ..
ولثغِر َ
فعيناك لوزتان ...
تتسساقطتان على خريفي
ك سسّكٌر ‡طٌر ..
وثغُر َ
على غفوتي ..
على نشسوتي ..
على نزوتي

على ليلتي ..
‘ الليلةِ الليلى ...
ولوجاِن خفياِن يا سسيدي :
ولوٌج إاليكَ ُيشسبُه رحلة ..
وأاشسبُه برحلةٍ مع الغيم ِ  ..وأاحلى
ك ..
وآاخُر في َ
كضسوء مّتِقٍد يغشسى الَعتمة
 ‘ Òسسuرهِ ..
التفك ُ
غيبوبٌة أاخرى ُمثلى !...
يا شسهقَة الضسوِء ‘ مِحجري ،
حنجُرتي ،
صسو ِ ُت َ
ك عقيمٌ آاٍت من ُ

ف
لكsن الصسورَة نصس ُ
مكتِملة
ك وما كانَ بي ظّني
ما طننت َ
Óعراِب حجُم
وقد بدا ل أ
ي
ثدي ّ
ت بليلى  ..وما أانا
ولسس ُ
بالطفلة
ك الّريحُ يا لوَن الروحِ ،
تلَقُف َ
‘ روحي
بعدما العمُر ولّى
سسلِ النقاَد وأاوصسياَء الشسعِر
ك Œهلُ ؛
حاشسا َ
أاsن الشسعَر معصسيٌة
وأان القصسائَد زانياتٌ
وقصسائدي أانا
Èها ..
يح ُ
’ شسرع w
ي هجُرها ..
و’ شسرع w
ك بهuمها ..
وهاِته ‘ معبِد َ
حبلى
ُ
تقتاتُ على جسسدي الهرِم
ي
وتقتا ُ
ت من روح َ
الثكلى
ك
“شسي جراحُ َ
‘ قرطاسسي حافية ً
ث ’ اسسراَء
تسسري إا ¤حي ُ
و’ وصسÓ
ك
كل شسعائري ‘ معراِج َ
ت
َقْد فشِسَل ْ
ت أاّتحُد والَفشَسÓ
وظَلْل ُ
رفقًا  -يا رtب  -بقل ٍ
ب
دنا فهوى ..
ط القل ِ
فخيو ُ
ب بفعِل الهوى
ُمنفتِلة !! ...

ُتشضبُِه إŸرأإةُ تلكْ

ششعر :كه ال ابراهيم خدر
ترجمةﬁ :مد حسش ÚاŸهندسس
1
ك
ُتشسِبُه اŸرأاةُ تل ْ
ُدمَيًة زجاجيْة،
دميًة ذاتَ رداءٍ أابيضَش،
إانها قلقٌة مثُل الظِÓل،
َنحيلٌة كَنبَتةِ الراَوندِ،
سسمراءُ مثُل القرنفِل،
وهي حزينْة،
إانها مثُل اŸوسسم ِ الراحِل للمطْر...
2
ك
ُتشسِبُه اŸرأاةُ تل ْ
ضَسباباً،
ضسباَب ثلوجِ أاماسسي الشستاءِ...
إانها مثُل مِصسطَبةٍ صسامتْة،
 Úأانامِِل موسسيقاْر،
شَسّباَبٍة ب َ
أاحِد أازقةِ َقÓدزى،
إانها ‘ اŸعمورِة ينتابُها اأ’سسى...
3
ك
تشسبُه اŸرأاُة تل ْ
زهرًة،
َتَتع ّ
طُر بها َلوَعًة
أاصسابٌع ناعمٌة لفتاٍة صسغْÒة...
تشسبُه شِسعرا ً مليئاً ِب َسسّلة كلماٍت
مْن تيجاِن زهرٍة َنضِسَرْة...
تشسبُه َتَنّف َسش غديٍر ب Óماْء...
إانها تشسبُه أاغنيًة ُمحطَّمْة...
4
ك
تشسبُه اŸرأاُة تل ْ
شسارعًا،
ب...
شسارعاً ‘ صسيفٍ ’هِ ْ
جدباءَ ب Óماْء،
تشسبُه غابًة َ
 Òبناَء اأ’عشساشِش
’ يسسُع العصساف ُ
فيها...
5
ك
تشسبُه اŸرأاُة تل ْ
طائرا ً،
الطائَر اŸهاِجَر
‘ فصسوِل ا◊uر والبَْرِد...
تشسبُه رذاَذ اŸطرِ
وسَسهَ ًÓندِّياً بزهورٍ َبuريْة...
إانها تشسبُه عشسَق زوجٍ مَن ا◊مائم ِ

 Úيعوداَن ا ¤أاحضساِن
ح َ
بعضسهما...
6
ك
تشسبُه اŸرأاةُ تل ْ
ضسحكًة،
ف حولَ خدوِدها...
ت
ل
ت
ضسحكًة
َ
t
ك َترتدي ثوبًا خفيفًا
اŸرأاُة تل ْ
مْن صِسغاِر خرِز اأ’طفاِل،
Óى بالِعطِر ا◊راْم،
وجيوُبها َم أ
َتمطُُر منها الَب َسسماتْ...
َ Úتمضسي بعيدا ً،
وح َ
َيرشُسقوَنها ِبِحجارِة الكفرِ...
7
ك
اŸرأاُة تل ْ
ه ِ
ِ
ي شَسعٌر ملوْن...
يه َ
َ
حروُفها مزرعٌة،
إانها نغمُة أالَم ٍ
َتمطُر مْن على شِسفاهِها
‘غ ِ
 Òأاوانهْ...
وعلى ح ِ
ِ Úغsرْة،
ُتضَسuيُع نف َسسها
وَتحَتضِسُن صُسوَرها...
إانها ‘ ُكل ِّ يومٍ وكل سساعْة،
ت وَتحيا منْ جديْد...
َتمو ُ
8
‘ َق َسسماِت تلكَ اŸرأاِة،
و َ
طلَعِتها،
وُمحّياها،
َغماَمُة امريٍء رقيِق ا◊اِل....
ثمَة بسسمٌة ذاويٌة ضسيفٌة لديها،
وزوٌج مْن طائِر الدمِع....
وسِسرٌب مَن الsتَن tسسم ِ اأ’صسفِر
أاضسحى رفيَقها وأاني َسسها...
ك اŸرأاةْ؟
هْل تعلمْ ،ماذا ُتشسِبُه تل َ
َ Úتهزأاُ أاصسواتُ ا◊راسِش
ح َ
مِْن أاشسعارِها،
ي ِبحجارٍة
أاو ح َ
 Úيرشُسقوَنها ه َ
جارِحْة،
ك
سستغدو اŸرأاُة تل ْ
ثلجاً ذائباً،
ج َسسُدها امرأاًة ُمuÎمَلْة.....
ويغدو َ

 info@ech-chaab..comالعدد
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فوز صسعب ومسستحق للمنتخب الوطني ضسد نظÒه األسسÎا‹

تختتم ،اليوم ،فعاليات ا÷ائزة العاŸية
الكÈى ل–Óاد الدو‹ للكرة الطائرة
 ،٢٠15التي انطلقت ‘ الثالث من الشصهر
ا◊ا‹ ب -ال -ق -اع -ة م -ت -ع -ددة ال-ري-اضص-ات
الشص -ه -ي -د ““ب -ل -خضص -ر ط -اه -ر““ ب -الشص -راق -ة
بالعاصصمةÃ ،شصاركة منتخبات كل من
أاسصÎال -ي -ا ،اŸكسص -يك ،ك -ي -ن -ي -ا وا÷زائ -ر
البلد اŸنظم.
ﬁمد فوزي بقاصس
كان اŸنتخب الوطني للكرة الطائرة سسيدات
ح -ق -ق ،سس -ه -رة ا÷م -ع -ة ،ف -وزا صس -ع -ب -ا ع -ل -ى
اŸن -ت -خب اأ’سسÎا‹ ب -ن -ت-ي-ج-ة ثÓ-ث-ة أاشس-واط
لشس - - - -وط◊ ،Úسس - - - -اب ا÷ول- - - -ة اأ’و ¤م- - - -ن
اÛموعة ( 3الفوج  )17من ا÷ائزة العاŸية
الكÈى ل–Óاد الدو‹ للعبة  2015للسسيدات،
‘ م-ب-اراة أاظ-ه-رت خÓ-ل-ه-ا زم-يÓ-ت ال-ق-ائدة
““فاطمة الزهراء عكازي““ وجها طيبا ‘ بداية
اللقاء ،قبل أان تنقلب اأ’مور رأاسسا على عقب
‘ النهاية .لكنهن عرفن كيف ينه Úاللقاء

لصسا◊هن بثÓثة أاشسواط لشسوط،)18-25( Ú
( )25-20( ،)25-21( ،)23-25و( ،)10-15وهو
ما سسمح لÓعبات اŸدرب اإ’يطا‹ ““فرانسسوا
سس -ال-ف-ا ““Êب-ج-لب ال-ن-ق-ط-ة اÿامسس-ة وضس-م-ان
اŸركز اÿامسس ‘ الÎتيب العام مناصسفة مع
اŸنتخب الكيني.
ب -داي -ة اŸق -اب -ل -ة ك -انت ت -وح -ي ب -ف -وز م -ري-ح
لسسيدات ا÷زائر بثÓثة أاشسواط لصسفر ،بعدما
تقدمت سسيدات ا÷زائر بشسوط Úلصسفر ،لكن
عزÁة ا’سسÎاليات جعلت الفريق Úيحتكمان
ل -لشس -وط اÿامسس ال -ف -اصس-ل ،ب-ع-دم-ا أاخ-ل-طت
زم - -ي Ó- -ت اŸت - -أال - -ق- -ة ““أاوŸو““ ب Úالسس- -رع- -ة
والتسسرع وضسّيعن العديد من الفرصس بسسبب
تهاون بعضسهن ،لكن الشسوط اأ’خ Òهو الشسوط
الذي أاظهرت ا÷زائريات رغبتهن ‘ الظفر
بنقاط اللقاء.
و‘ الوقت الذي كان يخشسى فيه الطاقم الفني
وا÷م- -ه- -ور ا◊اضس- -ر مشس- -اه- -دة السس- -داسس- -ي
ا÷زائ - -ري ي - -ف - -ق - -دن ال - -ث - -ق - -ة ب- -ع- -د ع- -ودة
اأ’سسÎاليات ،كان رّد فعلهن رائعا ،حيث كان
اأ’داء ‡ي -زا ب -تسس-ج-ي-ل ال-ن-ق-ط-ة ت-ل-و اأ’خ-رى

و–قيق فارق مريح بـ( ،)7-14قبل أان تعود
ا’سسÎال - -ي - -ات وت - -ق - -لصس - -ن ال - -ف - -ارق ،ل - -ك - -ن
ا÷زائ- -ري- -ات “ك- -ن م -ن تسس -ج -ي -ل اإ’صس -اب -ة
اأ’خÒة وفزن بثÓثة أاشسواط لشسوط.Ú
مدرب اŸنتخب الوطني ا÷زائري ““فرانسسوا
سسالفا ““Êثّمن ا’نتصسار الذي وصسفه بالصسعب
ضس -د اŸن -ت -خب ا’سسÎا‹ ،م -ع-تÈا أان صس-ي-ام
الÓعبات ‘ هذا اليوم ا◊ار أاثر عليهن كثÒا
وقال““ :اليوم حققنا فوزا صسعبا للغاية ،لكنه
مسس -ت -ح-ق أ’ن-ن-ا ع-رف-ن-ا ك-ي-ف نسس Òال-ل-ق-اء ‘
بدايته ،ورغم أاننا تراجعنا ‘ الشسوط Úالثالث
والرابع ،إا’ أاننا عرفنا كيف نعود ‘ الشسوط
اأ’خ ،ÒوالعزÁة التي –لت بها الÓعبات ‘
الشسوط اÿامسس كانت ‡يزة وأاشسكرهن على
اأ’داء اŸقدم““ .وأاضساف““ ،عامل الصسيام أاثر
على فريقي ،خاصسة أان حرارة اليوم كانت
شسديدة ،لكن “كنا اليوم من –قيق فوز ثان
على التوا‹ تاريخي على أاسسÎاليا بعد ذلك
اÙق-ق ب-ك-ازاخسس-ت-ان .ال-ي-وم خ-ان-تنا الطاقة
الÓزمة ◊سسم اŸبارة لصسا◊نا ‘ الشسوط
الثالث ،لكن رد الفعل كان إايجابيا جدا ،اآ’ن
سسنعمل على ا’سسÎجاع لنكون ‘ اŸسستوى
فيما تبقى من اŸنافسسة““.
من جهته ،اŸدرب اأ’سسÎا‹ ““مارك بÒنارد““
ب -دا راضس -ي -ا ع-ن أاداء ’ع-ب-ات-ه رغ-م ال-ه-زÁة،
““ل -ق -د ك -ان م -ردودن -ا أاحسس -ن ب -ك -ث Òم -ق -ارن-ة
باŸباراة السسابقة التي انهزمن خÓلها أامام
ا÷زائر بنتيجة ( .)0-3لقد أاجÈنا اŸنتخب
ا÷زائري على لعب الشسوط اÿامسس ،أ’ننا
خضس -ن-ا ال-ل-ق-اء ب-ع-زÁة وت-رك-ي-ز ك-بÒي-ن ،ل-ك-ن
خÈة ا÷زائريات الÓئي كّن اأ’قوى صسنعت
الفارق ‘ اأ’خ.““Ò
Óشسارة ،فإان ا÷ائزة الكÈى للسسيدات Œمع
ل إ
 28م-ن-ت-خ-ب-ا م-قسس-م-ة ع-ل-ى ثÓ-ث ›موعات
وت -ل -عب ا÷زائ-ر ‘ اÛم-وع-ة ال-ث-ال-ث-ة ال-ت-ي
تضس -م ك  Ó-م -ن (اŸكسس -يك ،ك-ي-ن-ي-ا ،أاسسÎال-ي-ا،
كازاخسستان ،كوبا ،كولومبيا والبÒو).

’قل من  ٢٣سصنة)
’فريقية أ
ا÷زائر  -سصÒاليون (البطولة ا إ

إاجراء مقابلتي الذهاب والإياب بالبليدة

سسيجري اللقاء اŸزدوج ب Úمنتخبي ا÷زائر
وسسÒال -ي -ون◊ ،سس -اب ال -دور ال -تصس -ف-وي ال-ث-الث
واأ’خ Òللبطولة اإ’فريقية لكرة القدم (دون 23
عاما)Ã ،لعب مصسطفى تشساكر بالبليدة ،بسسبب
تفشسي داء ““إايبو’““ بسسÒاليون ،بحسسب ما أاعلنت
عنه ا’–ادية ا÷زائرية لكرة القدم.
ويوضسح نفسس اŸصسدر ،أان لقاء الذهاب برمج
ل -ي -وم  19ي- -ول -ي -و ا÷اري (سس -اÃ )20:00ل - -عب
مصسطفى تشساكر (البليدة) ،فيما سستدور مباراة
اإ’ياب بنفسس اŸلعب يوم  25يوليو (سسا.)20:00
وي -ج -ري ال -ل -ق -اءان ب -ا÷زائ -ر ،ك -ون سسÒال -ي -ون
‡نوعة من طرف الكنفدرالية اإ’فريقية لكرة
القدم (الكاف) من احتضسان اŸباريات الدولية
ÓÃعبها بسسبب داء ““إايبو’““.
وسس-ت-دور اŸرح-ل-ة ال-ن-ه-ائ-ي-ة ل-ل-منافسسة اÿاصسة
بفئة دون  23عاما ‘ ،شسهر ديسسم ÈاŸقبل
بالسسينغال ،تتأاهل على إاثرها اŸنتخبات الثÓثة
Óل- -ع -اب اأ’وŸب -ي -ة  2016 -ب -ري-و دي
اأ’و ¤ل - -أ
جانÒو (الÈازيل) ،بينما يشسارك صساحب اŸركز
الرابع ‘ الÎتيب النهائي ‘ مباراة فاصسلة ضسد

’بطال
–سصبا Ÿباراة ““البابية““ ‘ رابطة ا أ

وفاق سسطيف يواجه اليوم ا–اد ا◊راشص وديا
يواصصل وفاق سصطيف –ضصÒاته – ّسصبا Ÿواجهة مولودية العلمة ‘ ا÷ولة الثانية لدور
اÛموعتŸ Úنافسصة رابطة أابطال إافريقيا من خÓل مواجهة ا–اد ا◊راشس ،اليوم ،وديا
Ãلعب  8ماي .1945

عمار حميسصي

يراهن مدرب الوفاق ماضسوي على مواجهة
““الصسفراء““ إ’صسÓح مكامن اÿلل ‘ التشسكيلة
ال-ت-ي ظ-ه-رت خÓ-ل م-ب-اراة ا–اد ال-ع-اصس-م-ة،
حيث ينتظر اأ’نصسار رد فعل الÓعب Úأامام
““ال-ب-اب-ي-ة““ إ’ن-ع-اشس اآ’م-ال ‘ ال-ت-أاه-ل ل-ل-م-ربع
الذهبي.
ومن اŸنتظر أان يقوم ماضسوي بتجريب بعضس
الÓعب ‘ Úبعضس اŸراكز التي عرفت نقصسا
كبÒا ،على غرار ﬁور الدفاع الذي سسيكون
الورشسة اŸقبلة للمدرب ماضسوي ‘ ،انتظار
تأاهيل الوافد ا÷ديد بن العمري.
وعانى الوفاق كثÒا ‘ وسسط اŸيدان أامام
ا–اد ال -ع -اصس -م -ة ،بسس -بب ال -ن-قصس ال-ك-ب‘ Ò
مسس -ت-وى ب-عضس الÓ-ع-ب ،Úخ-اصس-ة ال-ذي-ن ك-ان
مسس -ت -ق-ب-ل-ه-م غ-امضس-ا م-ع ال-ف-ري-ق ع-ل-ى غ-رار
الثنائي جحنيط وبلعمÒي.
من جهة أاخرى ،بدأات إادارة الرئيسس حّمار ‘
ال -ت -ف -اوضس م -ع اŸل-غ-اشس-ي أام-ادا ال-ذي ي-ن-وي
Œديد مغامرته ‘ البطولة الوطنية ،بسسبب
ت -ع Ìان -ت-ق-ال-ه ل-ف-ري-ق ل-ونسس ال-ف-رنسس-ي ال-ذي
يواجه مشساكل مالية وعقوبات ﬁتملة من
ط- -رف ÷ن- -ة م- -راق- -ب- -ة حسس- -اب- -ات اأ’ن- -دي- -ة
اÎÙفة.ويراهن رئيسس الوفاق على إاغراء

أامادا باŸشساركة ‘ رابطة أابطال إافريقيا،
خاصسة أان الوفاق وضسعها ضسمن أاهدافه هذا
اŸوسسم .وسسيواجه الوفاق منافسسة كبÒة من
طرف مولودية ا÷زائر وا–اد العاصسمة.

التحاق بن العمري وكنيشص
‘ انتظار حدوشص

اندمج اŸدافعان جمال بن العمري ورياضس
كنيشس مع اÛموعة وهو ما سسيزيد من قوة
التشسكيلة ،خاصسة من الناحية الدفاعية‘ ،
انتظار تأاهيلهما من طرف ““الكاف““ للمشساركة
‘ مباراة مولودية العلمة.
وتبقى وضسعية كنيشس ﬁل تسساؤو’ت رغم قرار
ال -راب -ط -ة ،ح -يث ت -ن -وي إادارة ا–اد ا◊راشس
التقدم بطعن للحفاظ على الÓعب ،باŸقابل
’ يواجه بن العمري أاي إاشسكالية ‘ التواجد
أامام مولودية العلمة ‘ حال تأاهيله.
من جهة أاخرى ،وافق رئيسس أاوŸبي الشسلف
ع -ب -د ال -ك -ر Ëم -دوار ،ع -ل-ى تسس-ري-ح الÓ-عب
ح -دوشس زك -ري -ا ل -ل -وف -اق ،ب -ع-د ا’ت-ف-اق ع-ل-ى
القيمة اŸالية ،حيث ينتظر أان تتضسح اأ’مور
خÓل اأ’يام اŸقبلة.
وسسيشسكل انضسمام حدوشس للوفاق دعما كبÒا
لوسسط ميدان الفريق ،خاصسة أانه من الÓعبÚ
ال-ذي-ن Áت-ازون ب-إام-ك-ان-ات ‡ي-زة ومسس-ت-ق-ب-ل
واعد.

ا’–ادية ا÷زائرية لرياضصات ذوي ا’حتياجات اÿاصصة

تكر ËاŸتوج ‘ Úاأللعاب العاŸية
والبطولة العربية لكرة ا÷رسص

منتخب من القارة اآ’سسيوية.
وتعود آاخر مشساركة أاوŸبية جزائرية ‘ دورة
كرة القدم إا ¤أالعاب موسسكو عام .1980

مولودية ا÷زائر:

إانطÓق الÎبصص التحضسÒي بتلمسسان اليوم
يقيم فريق مولودية ا÷زائر تربصسا مغلقا Ãدينة تلمسسان اعتبارا من اليوم –سسبا لبطولة الرابطة
اÎÙفة اأ’و ¤لكرة القدم ،بحسسب ما علم من إادارة النادى العاصسمي.
يذكر ،أان فريق مولودية ا÷زائر دعم صسفوفه بالعديد من العناصسر ا÷ديدة ،على غرار كل من
م -رزوق -ي وم -ق -داد وب -وه-ن-ة
وا◊ارسس ج- -ون- -ت- -ان ودم- -و.
وتسس- - -ع - -ى إادارة م - -ول - -ودي - -ة
ا÷زائ - -ر ج - -اه - -دة إ’ق- -ن- -اع
م- -ه -اج -م اأ’ه -ل -ي اŸصس -ري
الدو ¤اإ’ثيوبي صسÓح الدين
سس- -ع- -ي- -د ،اŸق- -رر أان ي- -ح- -ل
با÷زائر هذا اأ’سسبوع.
وت- -خ- -ل- -ى ف- -ري- -ق م- -ول -ودي -ة
ا÷زائ-ر ،ال-ذى أان-ق-ذ م-ك-ان-ه
ضسمن الرابطة اأ’و ¤إا’ فى
ا÷ولة ما قبل اأ’خÒة ،عن
خ- -دم- -ات ك- -ل م- -ن ج- -ال- -يت
وياشس Òووا‹ وأاكسساسس.
ويسس- -ت- -ه -ل ف -ري -ق م -ول -ودي -ة
ا÷زائ - -ر اŸوسس - -م ا÷دي - -د
Ã 2016 - 2015واجهة
شسباب بلوزداد يوم  14أاو 15
أاغسسطسس اŸقبل.

تصصفيات كأاسس العا⁄
لكرة القدم إاناث (–ت
 ٢٠سصنة)

ا÷زائر  -بوركينا فاسسو
يوم  ١٢جويلية ببولوغÚ
سس -ي-واج-ه اŸن-ت-خب ا÷زائ-ري ال-نسس-وي
دون  20ع -ام -ا ل -ك -رة ال -ق -دم ،ن-ظÒه
ال -ب -ورك -ي -ن-اب-ي ي-وم  12ي -ول -ي-و ا÷اري
(سساÃ )22:15ل- - -عب ع- - -م- - -ر ح- - -م - -ادي
ببولوغ( Úا÷زائر) ‘ مباراة الذهاب
ل -تصس -ف -ي -ات ك-أاسس ال-ع-ا 2016 - ⁄لهذه
الفئة العمرية ،بحسسب ما أاعلنت عنه
ا’–ادية ا÷زائرية لكرة القدم.
وبر›ت مباراة العودة ليوم  25يوليو
(سسا )16:00بواقادوقو.
واسستعدادا لهذا اللقاء اŸزدوج ،توجد
التشسكيلة الوطنية منذ أاواخر شسهر يونيو
‘ تربصس مغلق باŸركز الفني الوطني
التابع ل–Óادية ا÷زائرية لكرة القدم
بسسيدي موسسى (ا÷زائر) –ت إاشسراف
اŸدرب ال - -وط- -ن- -ي ع- -زال- -دي- -ن شس- -ي- -ح،
وÃشساركة ’ 26عبة.
وسستجري اŸرحلة النهائية Ÿونديال -
 2016أ’قل من  20عاما (فتيات) بجنوب
إافريقي

” تكر Ëالرياضسي ÚاŸتوج ÚباŸيداليات
‘ اأ’ل- -ع- -اب ال- -ع- -اŸي- -ة (ل- -ن -اقصس -ي ال -بصس -ر)
اأ’خÒة ،التي جرت بسسيول بكوريا ا÷نوبية،
وكذا اŸنتخب الوطني (ذكور) لكرة ا÷رسس
اŸتوج باللقب العربي ” ،ذلك ‘ حفل جرى،
سسهرة ا÷معة إا ¤السسبت ،بفندق الهيلتون.
ا◊ف -ل ال -ذي ن -ظ -م -ت -ه ا’–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة
ل -ري-اضس-ات ذوي ا’ح-ت-ي-اج-ات اÿاصس-ة– ،ت
رع -اي -ة وزي -رة ال -تضس -ام -ن ال -وط -ن -ي واأ’سس -رة
وقضس- -اي- -ا اŸرأاة ،ع- -رف حضس- -ور ،إا ¤ج- -انب
الرياضسي Úوأاعضساء من الفديرالية ،كل من
رئيسس اللجنة اأ’وŸبية والرياضسية ا÷زائرية
مصسطفى براف و‡ثل Úعن وزارتي الشسباب
والرياضسة والتضسامن الوطني واأ’سسرة وقضسايا
اŸرأاة ،إا ¤ج -انب سس -فÒي ك -وري -ا ا÷ن -وب -ي-ة
واأ’ردن با÷زائر وكذا شسخصسيات أاخرى.
وق -د شس -م -ل ال -ت-ت-وي-ج ري-اضس-ي-ي أال-ع-اب ال-ق-وى
وا÷يدو الذين عادوا من سسيول Ãجموع سسبع

ميداليات (أاربع ذهبيات وفضسية وبرونزيت،)Ú
مانح Úا÷زائر اŸرتبة ا◊ادية عشسرة ()11
م- - -ن ب 43 Úدول -ة م-ت-وج-ة و 58مشس-ارك-ة ‘
اŸوعد العاŸي.
وعن التكر ،Ëعّبر عداء السسرعة عبد اللطيف
بقة (صساحب لقب ÚعاŸي ‘ Úسسباقي 800م
و1500م /فئة ت ،)13متحدثا باسسم زمÓئه
عن ““سسروره باŸبادرة لتكرÁنا بعد النتائج
الطيبة التي عدنا بها من سسيول ..كما يحفزنا
هذا التكر Ëعلى مواصسلة العمل الدؤووب من
أاجل إاضسافة تتويجات أاخرى ،خاصسة خÓل
ال -ب -ط -ول -ة ال -ع -اŸي-ة ال-ق-ادم-ة واأ’ل-ع-اب شس-ب-ه
اأ’وŸبية بالÈازيل““.
وق-د تسس-ل-م ال-ري-اضس-ي-ون صس-ك-وك-ا م-ال-ي-ة ب-ق-يم
ﬂتلف حسسب نوعية اŸيدالية التي نالوها
وأايضسا أاهمية اŸنافسسة التي شساركوا فيها،
باإ’ضسافة إا ¤جوائز قيمة أاخرى مقدمة من
قبل خواصس.

نادي غرونوبل:

أاكرور Áدد عقده Ÿوسسم واحد
مدد اŸهاجم الدو‹ ا÷زائري سسابقا ،نسسيم
أاكرور ،الذي سسيحتفل عن قريب بعيد ميÓده
 ،41عقده Ÿوسسم إاضسا‘ مع نادي غرونوبل
فوت  38لكرة القدم ،بحسسب ما أاعلن عنه
الفريق الفرنسسي لبطولة الهواة.
وأاوضسح النادي على موقعه الرسسمي ما يلي:
““نحن سسعداء باإ’عÓن عن “ديد عقد نسسيم
أاكرور مع غرونوبل Ÿوسسم إاضسا‘““.
وكان أاكرور قد أانهى اŸوسسم اŸاضسي كأاحسسن
هداف لفريقه بـ 16هدفا ‘  29مباراة ،كما
كان ثا’ Êعب اأ’ك Ìحضسورا ‘ مباريات
النادي.
لعب أاكرور خÓل مشسواره الكروي لعدة أاندية،
منها نادي سسوتون يونايتد اأ’‚ليزي وأاندية
لوهافر وإايسس Îوتروا الفرنسسية.

كما شسارك أاكرور مع اŸنتخب ا÷زائري ‘
كأاسس إافريقيا Ã 2002 -ا‹ سسجل خÓلها
هدفا واحدا.

‹hO

األحد  05جويلية  2015م
الموافق لـ  18رمضشان 1436هـ

بينما لّوح ألسسبسسي بعقوبات ‘ حال وجود ثغرأت أمنية

رئيـ ـ ـ ـ ـسش ا◊كوم ـ ـ ـ ـ ـة التونسسي ـ ـ ـ ـة يق ـ ـ ـ ـّر بتب ـ ـ ـ ـاطـ ـوؤ
تدخ ـ ـ ـ ـ ـ ـّل الشسرط ـ ـ ـ ـة خـ ـ ـ ـ ـÓل هجـ ـ ـ ـ ـوم سسوسسـ ـ ـ ـ ـة

أقّر رئيسش أ◊كومة
ألتونسسية أ◊بيب ألصسيد،
بتباطؤو ‘ تدخل ألشسرطة
خÓل ألهجوم ألذي
’سسبوع أŸاضسي،
أسستهدف ،أ أ
فندقا ‘ سسوسسة وأسسفر عن
مقتل  38سسائحا أجنبيا،
بينهم  30بريطانيا وتبناه
’رهابي.
تنظيم «دأعشش» أ إ

وأاف - -اد الصش- -ي- -د ‘ م- -ق- -اب- -ل- -ة
صش - -ح - -اف- -ي- -ة ،أان «ال- -وقت ال- -ذي
اسشتغرقه رد الفعل هو اŸششكلة»،
ق - -ائ « Ó- -إان الشش - -رط- -ة أاصش- -ي- -بت
بجمود ‘ كل مكان ذلك اليوم».
وه -ي اŸرة األو ¤ال -ت -ي ي -ق -ر
ف -ي -ه -ا مسش -ؤوول ت -ونسش -ي ب -ت-ب-اط-ؤو
الششرطة ‘ التدخل.
وأاع- -ل- -ن ال- -رئ- -يسش ال- -ت- -ونسش -ي
ال -ب -اج-ي ق-ائ-د السش-بسش-ي ،إلذاع-ة
«أاوروب - -ا  »1ال -ف-رنسش-ي-ة ،ال-ثÓ-ث-اء
اŸاضش- -ي ،أان- -ه «سش- -ي- -ت- -م ات- -خ- -اذ
ع -ق -وب -ات ع -ل -ى ال -ف-ور» ‘ ح-ال
ثبوت وجود «ثغرات» أامنية وراء
الهجوم.
و‘  26جويلية اŸاضشي ،قتل
التونسشي سشيف الدين الرزقي (23
عاما) الذي كان مسشلحا برششاشش
كÓ-شش-نيكوف  38سش-ائ-حا أاجنبيا،
وأاصشاب  ‘ 39هجوم على فندق

«أامÈي - -ال م - -رح- -ب- -ا» Ãن- -ط- -ق- -ة
ال -ق -ن -ط -اوي السش -ي -اح -ي -ة ب -ولي -ة
سش -وسش -ة .وب -حسشب شش -ه -ود ع -ي-ان
ك- -ان- -وا ‘ ه -ذا ال -ف -ن -دق سش -اع -ة
تعرضشه للهجوم ،فإان الششرطة ⁄
تقتل منفذ الهجوم إال بعد نصشف
سشاعة.
وأاضش -اف الصش-ي-د ‘ اŸق-اب-ل-ة،

«ن- -ح- -ن ح- -ق- -ا آاسش- -ف -ون ج -دا Ÿا
حدث» ،قائ Óإان السشياح الضشحايا
«ك -ان -وا ضش -ي-وف-ن-ا ،ج-اؤووا ل-قضش-اء
عطلتهم معنا ،لكن الذي حصشل
رعب غ Òمقبول».
وك- -ان الع -ت -داء ع -ل -ى ف -ن -دق
«أامÈي - -ال م - -رح - -ب - -ا» ال- -ه- -ج- -وم
اإلرهابي األك Ìدموية ‘ تاريخ

تونسش ا◊ديث.
ووق- -ع الع- -ت- -داء ب -ع -د ث Ó-ث -ة
أاششهر من هجوم اسشتهدف ‘ 18
م -ارسش اŸاضش -ي م -ت -ح -ف ب -اردو
الشش -ه Òوسش-ط ال-ع-اصش-م-ة ت-ونسش،
وأاسشفر عن مقتل ششرطي تونسشي،
و 21سشائحا أاجنبيا ،وتبناه تنظيم
«داعشش».

منّوها بدورها ‘ حماية ألوطن

السسيسسي يتفق ـ ـ ـ ـ ـد الق ـ ـ ـ ـ ـوات اŸصسريـ ـ ـ ـ ـة بسسين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء

ق -الت رئ -اسش-ة ا÷م-ه-وري-ة ،إان
ال -رئ -يسش اŸصش -ري ع -ب -د ال-ف-ت-اح
السش - -يسش - -ي ق - -ام ،أامسش ،ب - -زي- -ارة
لشش -م -ال سش -ي -ن -اء وذلك ب -ع -د أاي-ام
ق- -ل- -ي- -ل -ة م -ن ه -ج -وم ك -ب Òشش ّ-ن -ه
إاره -اب -ي -ون ع-ل-ى م-واق-ع ل-ل-ج-يشش
وان -دلع اشش -ت -ب -اك -ات ضش-اري-ة بÚ
ا÷ان - - - - -ب ‘ ÚاŸن- - - - -ط- - - - -ق- - - - -ة
اŸضشطربة.
وحرصش السشيسشي على ارتداء
ال- -زي ال -عسش -ك -ري أاث -ن -اء زي -ارت -ه
لشش -م -ال سش -ي -ن -اء ،وذلك ل -ت -ق -دË
ال -ت -ح -ي -ة ال -واج-ب-ة ل-ك-ل ف-رد م-ن
أاف-راد ال-ق-وات اŸسش-ل-ح-ة ولتأاكيد
تضشامنه معهم.
وب -حسشب صش -ف -ح-ت-ه ال-رسش-م-ي-ة
ع -ل -ى «ف -يسش-ب-وك» ،ف-إان ال-رئ-يسش
اŸصش -ري ق -ال ل -ل-ج-ن-ود بسش-ي-ن-اء،
«ال -ت -اري -خ سش -ي -ت-وق-ف ك-ثÒا أام-ام
بطولت ا÷يشش اŸصشري ودوره
‘ ا◊فاظ على الوطن».
ه -ذا وذك -رت مصش -ادر أام -ن -ي-ة،
أامسش األول ،أان ال - -ق - -وات ال - -ت - -ي
“شش- -ط اŸن- -ط- -ق -ة عÌت ع -ل -ى
رف- -ات أارب- -ع- -ة ج -ن -ود و‡ 24ن
يششتبه بأانهم إارهابيون قتلوا على
ما يبدو ‘ الششتباكات السشابقة.
وكان ا÷يشش اŸصشري أاورد أان
 17م -ن ج -ن-وده ل-ق-وا مصش-رع-ه-م

ششعبية حاششدة على حكمه قبل
سشنت.Ú
م- -ي- -دان- -ي- -ا أاوردت مصش -ادر إان
ششخصش Úقت Óوأاصشيب آاخرون ‘
غارة لطائرة أاف 16على جنوب
الششيخ زويد بششمال سشيناء ،بعد
يوم Úمن مواجهات دامية بÚ
›م - -وع - -ات إاره- -اب- -ي- -ة وق- -وات
ا÷يشش اŸصشري.

«دأعشش» يتبنى إأطÓق
صسوأريخ على إأسسرأئيل

وق -ت -ل أاك Ìم -ن  100إاره-اب-ي ‘
الششتباكات والعمليات العسشكرية
التي تلت هجمات ششنتها جماعة
«ولي -ة سش-ي-ن-اء» ال-ت-اب-ع-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م
الدولة اإلسشÓمية اإلرهابي ،على
كمائن عسشكرية ‘ مدينتي الششيخ
زويد ورفح يوم األربعاء اŸاضشي.
ك- -م- -ا ق -ال إان -ه ق -ت -ل عشش -رات
اإلرهابي Úمنذ ذلك التاريخ.
وÁث- - -ل ه- - -ج- - -وم األرب- - -ع - -اء،
تصش -ع -ي -دا ك -بÒا ل-ل-ع-ن-ف ‘ شش-ب-ه
ج- -زي- -رة سش- -ي- -ن- -اء ال -ت -ي ت -ت -اخ -م

إاسش -رائ-ي-ل وق-ط-اع غ-زة وه-و ث-اÊ
هجوم كب Òتششهده مصشر األسشبوع
اŸاضشي.
وق- -ت- -ل ال- -ن- -ائب ال -ع -ام هشش -ام
ب -رك -ات ي -وم األث -ن ‘ Úان -ف -ج-ار
سشيارة ملغومة ‘ القاهرة.
ويشش -ك-ل ال-ه-ج-وم –دي-ا ك-بÒا
ل- -ل- -ح- -ك -وم -ة ال -ت -ي ل ت -ف -رق بÚ
إاره-اب-ي-ي شش-م-ال سش-ي-ن-اء وجماعة
اإلخوان اŸسشلم Úالتي حظرتها
وأاع-ل-ن-ت-ه-ا ج-م-اع-ة إاره-اب-ية ،بعد
ع -زل م -رسش -ي إاث -ر اح -ت -ج -اج-ات

ع- -ل- -ى صش- -ع- -ي- -د آاخ- -ر ،أاع- -ل -ن
إارهابيون ينتمون لتنظيم «الدولة
اإلسشÓ- -م- -ي- -ة» أان- -ه- -م أاط -ل -ق -وا 3
صشواريخ على إاسشرائيل من ششبه
ج -زي -رة سش -ي -ن -اء ،شش -م -ال شش-رق-ي
مصشر.
وأاوضش - -حت ا÷م - -اع- -ة ،أان- -ه- -ا
أاط- -ل -قت صش -واري -خ غ -راد ب -اŒاه
«فلسشط ÚاÙتلة».
وق- -الت إان إاط Ó-ق الصش -واري -خ
جاء ردا على ما تقول إانه دعم
إاسشرائيلي للجيشش اŸصشري.
وأاع- -ل- -نت إاسش- -رائ- -ي -ل سش -ق -وط
صش -اروخ ‘ Úسش -اح-ت Úخ-ال-ي-تÚ
بالقرب من منطقة النقب ،دون
أان يسشفر أاي منهما عن خسشائر
بششرية أاو مادية.

’فريقي مصسّر على إأنهاء أ’حتÓل
أ’–اد أ إ

اإ’عÓم الدو‹ يكسسر ا◊صسار اŸفروضش على القضسية الصسحراوية
تشسهد قضسية ألصسحرأء
ألغربية أهتماما متزأيدأ
من قبل أ’إعÓم ألدو‹
وألتي أأضسحت تشسكل
ﬁطة ‘ نشسرأت ألعديد
من ألقنوأت ألتلفزيونية،
بهدف تسسليط ألضسوء
على حيثيات ألقضسية ‘
ظل أسستمرأر أ’حتÓل
أŸغربي لÓأرأضسي
ألصسحرأوية.
ف- - - -ق- - - -د اأب- - - -رزت ق- - - -ن - - -اة
«سش -ا.ب -ي.سش-ي ن-ي-وز» ا÷ن-وب
اإف -ري -ق -ي -ة ،خÓ-ل ت-غ-ط-ي-ت-ه-ا،
الأربعاء اŸاضشي ،جوانب من
القضشية الصشحراوية وا÷هود

ال - - -ت - - -ي ي - - -ق - - -وده - - -ا ال–اد
الإفريقي
من اأجل اسشتكمال تصشفية
السشتعمار من اآخر مسشتعمرة
افريقية.
وت -ط -رقت ال -ق -ن-اة ا÷ن-وب
اإف- -ري- -ق- -ي- -ة ا ¤ق -ل -ق ال–اد
الإف - -ري - -ق- -ي اإزاء اسش- -ت- -م- -رار
الح-تÓ-ل اŸغ-رب-ي ل-لصشحراء
ال-غ-رب-ي-ة ،مسش-ت-عرضشة مواقف
ال–اد م - - - - -ن ال- - - - -ن- - - - -زاع ‘
الصشحراء الغربية الداعم ◊ق
الشش-عب الصش-ح-راوي وقضش-ي-ت-ه
ال -ع -ادل -ة ال -ت -ي –ظ-ى ب-دع-م
قوي من قبل دول وازنة داخل
ال -ق -ارة وع -ل-ى راأسش-ه-ا ج-ن-وب

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

اإف-ري-ق-ي-ا ،ال-ذي اأك-د م-تحدث
باسشم خارجيتها للقناة ،دعم
ا÷هود التي تقودها مفوضشية
ال–اد الأف - - -ري- - -ق- - -ي والأ·
اŸتحدة واŸبعوث اÿاصش.
وذكرت القناة ،اأن اŸغرب
الذي يحتل الصشحراء الغربية
م -ن-ذ اأرب-ع Úع-ام-ا ،ق-ام سش-ن-ة
 1975و 1976بقصشف اŸدنيÚ
الصش - -ح - -راوي Úب - -الأسش- -ل- -ح- -ة
اÙرمة دوليا واأجÈهم على
مغادرة وطنهم الأم.
واأوضش - - -حت ال- - -ق- - -ن- - -اة ،اأن
الصشحراء الغربية تعت Èالبلد
ال-وح-ي-د ‘ ال-ق-ارة الأف-ري-قية
الذي ليزال –ت الحتÓل،

وم- -درج- -ة ‘ ج -دول اأع -م -ال
الأ· اŸتحدة كقضشية تصشفية
اسشتعمار.
وخ - -لصشت ال - -ق - -ن- -اة اإ ¤اأن
اÙت -ل اŸغ -رب -ي اŸرف-وضش
م -ن ط -رف اÛت -م-ع ال-دو‹،
يسش-ي-ط-ر ع-ل-ى ث-روات الإق-ل-يم
ويواصشل نهبها.
وكانت وسشائل اإعÓم ،منها
ق- -ن- -وات ت -ل -ف -زي -ون -ي -ة اأخ -رى
ب - -ج - -ن - -وب اف- -ري- -ق- -ي- -ة وك- -ذا
نيجÒية ،سشلطت الضشوء على
ال -قضش -ي-ة الصش-ح-راوي-ة ،مÈزة
كفاح الششعب الصشحراوي من
اأجل حقه ‘ تقرير اŸصشÒ
وبناء دولته اŸسشتقلة.

العدد

16765

تقدم كب ‘ Òأ◊وأر
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ليبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوضش معرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
مصسÒي ـ ـ ـ ـة ضسـ ـ ـد اإ’رهـ ـ ـابيÚ
ل‡ي
أاع -ل -ن اŸب -ع -وث ا أ
إا ¤ليبيا «برناردينو ليون»،
لزم- -ة ه -ن -اك
أان أاط- -راف ا أ
أاح- -رزت ت- -ق- -دم -ا ك -بÒا ‘
ط -ري -ق ال-ت-وصش-ل إا ¤ات-ف-اق
سش -ي -اسش -ي ،رغ-م أان اŸؤو“ر
ال- -وط- -ن- -ي ال -ع -ام م -ازال ⁄
يوافق على مسشودة التفاق
ل·
ال- - -ت - -ي ط - -رح - -ت - -ه - -ا ا أ
اŸت-ح-دة ل-تشش-ك-ي-ل ح-ك-وم-ة
وح- -دة تسش- -اع- -د ‘ إاخ- -راج
لزمة.
البلد من ا أ
وينتظر اÛتمعون حول
طاولة اŸفاوضشات الليبية،
عودة اŸؤو“ر الوطني العام
ع- - -ن ق- - -رار م- - -ق- - -اط- - -ع- - -ة
ا÷لسش -ات ،ل -ل -ت -وق -ي -ع ع-ل-ى
الت- -ف- -اق السش -ي -اسش -ي ال -ذي
ين ّصش على تششكيل حكومة
ت -واف-ق وط-ن-ي ت-ع-م-ل لسش-ن-ة
واحدة ،فيها ›لسش وزراء
برئيسش ونائب ÚوصشÓحيات
ت- -ن- -ف- -ي -ذي -ة ،ل -ك -ن اÓÿف
لسش- - -اسش- - -ي ال- - -ذي ب - -ق - -ي
اأ
م - -ط - -روح - -ا ب Úا÷ان - -بÚ
ي- -ت- -ع- -ل- -ق Ãج- -لسش ال -دول -ة
واŸسش - - -ؤوول ع - - -ن ق- - -ي- - -ادة
ا÷يشش.
كما يتعلق أايضشا Ãسشأالة
سش-حب ال-ث-ق-ة م-ن ا◊ك-وم-ة
وت-ع-ي Úق-ائ-د ع-ام ل-لجيشش،
وك- -ي- -ف- -ي -ة اخ -ت -ي -ار تسش -عÚ
عضش- - -وا Ãج - -لسش ال - -دول - -ة
اŸمثل ‘ ÚاŸؤو“ر.
ورغ- -م ال -ع -راق -ي -ل ال -ت -ي
ي- -ف- -رضش- -ه- -ا ه- -ذا ال -ط -رف
لمال كبÒة ‘
وذاك ،فإان ا آ
قرب تتويج جلسشات ا◊وار
الليبي باتفاق ينهي فصشول
أازم-ة دم-وي-ة مسش-ت-م-رة م-نذ
أازي -د م -ن أارب -ع سش -ن -وات ‘
ل- -ي- -ب- -ي- -ا ال- -ت -ي ي -ت -ق -اذف -ه -ا
برŸانان وحكومتان واحدة
بطرابلسش والثانية بطÈق،
وم -واج -ه -ات عسش -ك-ري-ة بÚ
ال -ط -رف ‘ ،Úوقت سش-ي-ط-ر
ف - -ي - -ه ت - -ن - -ظ - -ي - -م ال - -دول- -ة
لره-اب-ي ع-ل-ى
لسشÓ-م-ي-ة ا إ
اإ

مناطق عديدة منها خاصشة
Ãدينة سشرت.
لج -واء،
و‘ ظ- -ل ه- -ذه ا أ
تششﬂ Òت -ل -ف ال-ت-ح-ل-يÓ-ت
إا ¤أان ل - -ي - -ب- -ي- -ا –ولت إا¤
ﬁط-ة اسش-ت-ق-ط-اب رئ-يسشية
Óره- -اب- -ي ،Úوإا ¤م- -رك -ز
ل - -إ
ت - - - - -دريب –ضشÒا لشش - - - - -ن
هجمات ‘ بلدان أاخرى.
ويشش ÒخÈاء إا ¤أان ليبيا
تششهد حركة تنقل للمقاتلÚ
ب Úجبهات القتال الداخلية
وج -ب -ه -ات ق -ت -ال خ-ارج-ي-ة،
وخصشوصشا سشوريا.
وي - -رون أان «ال - -ف - -وضش - -ى
لمنية التي يخلفها النزاع
اأ
‘ ل-ي-ب-ي-ا ،أاصش-ب-حت ت-فرضش
–دي - -ات أام- -ن- -ي- -ة خ- -طÒة
وب - - -ع- - -ي- - -دة اŸدى ع- - -ل- - -ى
اŸنطقة».
ويقول اÙلل السشياسشي
ال- -ت- -ونسش- -ي صشÓ- -ح ال- -دي- -ن
ا÷ورشش - - -ي ،إان «ال - - -وضش- - -ع
لمكانات
الراهن ‘ ليبيا وا إ
ال- -ت- -ي “ت- -ل- -ك- -ه- -ا ال -ق -وات
لره -اب -ي -ة أاصش -ب -حت “ث-ل
اإ
لمن
خطرا حقيقيا على ا أ
السشÎات -ي -ج -ي ‘ ت -ونسش»،
م - - -ع - - -تÈا أان «ت- - -ونسش ل- - -ن
تسشتعيد وضشعها الطبيعي إال
ب -ع -د أان ي -حسش -م ال-وضش-ع ‘
ليبيا».
وت -اب -ع ا÷ورشش -ي« ،رغ-م
لمنية التونسشية
لجراءات ا أ
اإ
م- -ازالت ه- -ن- -اك شش- -ب- -ك -ات
قادرة على اخÎاق ا◊دود
ليصش - - - -ال الشش - - - -ب - - - -اب إا¤
إ
م - -عسش - -ك - -رات ‘ ل - -ي - -ب - -ي- -ا
ل -ت-دري-ب-ه-م ع-ل-ى اسش-ت-ع-م-ال
لسش-ل-ح-ة ث-م ت-أام Úع-م-ل-ية
اأ
رجوعهم إا ¤تونسش ليجري
اسش- -ت- -خ- -دام- -ه -م ‘ ال -وقت
اŸناسشب».
وك- - - -انت السش - - -ل - - -ط - - -ات
ال-ت-ونسش-ي-ة أاع-ل-نت ،الثÓثاء،
لرهابي التونسشي سشيف
أان ا إ
الدين الرزقي ،الذي قتل،
ا÷م - - - -ع - - - -ة ،ب - - - -رشش - - - -اشش

ك Ó-شش-ن-ي-ك-وف  38سشائحا
أاغلبهم بريطانيون ‘ فندق
«امÈي -ال م -رح -ب -ا» ب -ولي -ة
سش -وسش -ة السش -ي-اح-ي-ة (وسش-ط
شش -رق) ،ت -درب ع -ل -ى ح-م-ل
السشÓح ‘ ليبيا اÛاورة

قتلى Ãفخخات ‘
درنة وأشستباكات
ببنغازي

م-ي-دان-ي-ا ،أاق-دم انتحاري
من عناصشر تنظيم «داعشش»
ع -ل -ى ت -ف -ج Òن-فسش-ه داخ-ل
سش- -ي- -ارة م- -ف- -خ -خ -ة ،مسش -اء
ا÷م- -ع- -ة ،ب -ح -ي «شش -ي -ح -ا»
Ãدي-ن-ة درن-ة شش-رق ال-بÓ-د،
ما أاودى بحياة  14ششخصشا،
بينهم طفلة ،إاضشافة ÷رح
خ- -مسش- -ة آاخ- -ري -ن م -ن -ه -م 4
نسشاء .و‘ ب-ن-غ-ازي ،ق-الت
مصشادر إان أاك Ìمن عششرين
شش - -خصش- -ا ق- -ت- -ل- -وا وأاصش- -يب
حوا‹  35من قوات اللواء
اŸت -ق -اع -د خ -ل -ي-ف-ة ح-ف،Î
ا÷م- -ع- -ة ‘ ،اشش- -ت- -ب- -اك -ات
مسشلحة مع مقاتلي ›لسش
شش - -ورى ث - -وار ب- -ن- -غ- -ازي ‘
مناطق عدة من اŸدينة.
هذا ولقي  25جنديا ليبيا
مصش - -رع - -ه- -م وأاصش- -يب 122
آاخ -رون ج -راء الشش-ت-ب-اك-ات
م- -ع «ق- -وات ›لسش شش -ورى
ث - -وار ب - -ن - -غ- -ازي» Ãدي- -ن- -ة
ب-ن-غ-ازي خÓ-ل شش-ه-ر ج-وان
اŸاضشي بحسشب ما نقلته،
أامسش السش - - - - -بت ،مصش- - - - -ادر
إاعÓمية.
على صشعيد آاخر ،أاعلنت
صشحيفة «نيويورك تاÁز»،
اسش - - -ت - - -ن - - -ادا إا ¤مسش - - -ؤوول
أام-ري-ك-ي ،أان زع-ي-م ت-ن-ظ-ي-م
«أانصشار الششريعة» ‘ تونسش
سش - -ي - -ف ال - -ل - -ه ب - -ن حسش،Ú
اŸع - - -روف ب - - -اسش - - -م «أاب- - -و
عياضش» ،قتل ‘ غارة جوية
اسش-ت-ه-دفت ﬂت-ار ب-لمختار
‘ م- -ن- -تصش- -ف ج -وان ع -ل -ى
لراضشي الليبية.
اأ

بعد أن سسيطرت عليها أŸعارضسة

ا÷يشش السسوري يشسّن هجوما عسسكريا
’سستعادة الزبداÊ
شش - - -ن ا÷يشش السش- - -وري
واŸيليششيا اŸتحالفه معه،
اأمسش ،ه -ج -وم -ا عسش -ك -ري-ا
ع -ل -ى م -دي -ن -ة «ال -زب -دا»Ê
اÿاضش -ع-ة لسش-ي-ط-رة ق-وات
اŸعارضشة السشورية.
وذك -رت ه -ي -ئ -ة الإذاع -ة
الÈي-ط-ان-ية «بي.بي.سشي»،
اأن ا÷يشش السش - - - - - - - - - - - -وري
اسش -ت -خ-دم ال-قصش-ف ا÷وي
واŸدف- -ع- -ي -ة ال -ث -ق -ي -ل -ة ‘
ﬁاولة لسشتعادة السشيطرة
ع -ل -ى م -دي -ن -ة «ال -زب -دا»Ê
ال- -واق- -ع- -ة غ- -رب- -ي دمشش- -ق
ب- -ال- -ق -رب م -ن ا◊دود م -ع
لبنان.
ي - -ذك- -ر اأن ح- -زب ال- -ل- -ه
صش ّ-ع -د م -وؤخ -را ع -م -ل -ي-ات-ه
ال -عسش -ك -ري -ة ضش -د اŸواق -ع
ال- -واق- -ع- -ة –ت سش- -ي- -ط -رة
اŸع- - -ارضش - -ة اŸسش - -ل - -ح - -ة
Ãن-ط-ق-ة «ج-ب-ال ال-قلمون»
ال- -واق- -ع- -ة ع- -ل- -ى ج- -ان -ب -ي
ا◊دود السش- - - - - - -وري - - - - - -ة -
اللبنانية.
من جهتها كانت مصشادر
ب -اŸع -ارضش -ة السش -وري-ة ق-د
اأع - - -ل- - -نت اأن مسش- - -ل- - -ح- - -ي
ال - -فصش - -ائ - -ل “ك- -ن- -وا م- -ن
السش-ي-ط-رة ع-ل-ى م-ب-اٍن عدة

‘ حي «جمعية الزهراء»
غ - -رب - -ي م - -دي - -ن - -ة ح - -لب،
بالإضشافة اإ ¤العديد من
ال - -ن - -ق- -اط داخ- -ل م- -ب- -ن- -ى
ال -ب -ح-وث ال-ع-ل-م-ي-ة ‘ ح-ي
حلب ا÷ديدة.
وذك - - - -رت ت - - - -ق- - - -اري- - - -ر
اإعÓمية ،اأن طÒان النظام
السش - - - - -وري شش - - - - -ن ،اأمسش،
غارات جوية مكثفة على
م- -ن -اط -ق ع -دة ‘ م -دي -ن -ة
ح -لب وري -ف -ه-ا ،وذلك ب-ع-د
ال - -ت - -ق - -دم ال Ó- -فت ال - -ذي
حققته فصشائل اŸعارضشة
السشورية.
واأشش -ارت ال -ق-ن-اة اإ ¤اأن
ه -ذا ال -ت -ق -دم ي-ع-د Ãث-اب-ة

خ - -ط- -وة “ه- -د ال- -ط- -ري- -ق
للسشيطرة على ما تبقى من
م- -ن -اط -ق ح -لب اÿاضش -ع -ة
لسش -ي -ط -رة ن -ظ -ام ال -رئ-يسش
السشوري بششار الأسشد.
ي -ذك -ر ،اأن م-دي-ن-ة ح-لب
تشش -ه -د م -ع -ارك مسش -ت-م-رة
م- - -ن- - -ذ اأك Ìم - -ن سش - -ن - -تÚ
وتسش -ي -ط -ر ق -وات ال -ن -ظ -ام
ع-ل-ى الأح-ي-اء ال-غ-رب-ي-ة من
اŸدي -ن -ة ،ف -ي -م -ا تسش -ي -ط-ر
فصش -ائ -ل اŸع -ارضش -ة ع -ل-ى
الأح- -ي- -اء الشش -رق -ي -ة ال -ت -ي
ت- -ت- -ع- -رضش م- -ن- -ذ ديسش- -مÈ
 2013ل -قصش -ف م -ن-ت-ظ-م
ب - -الÈام - -ي - -ل اŸت - -ف- -ج- -رة
والطÒان.
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اليونـــــان أامـام
منعـــرج تاريخــــي

ي -ت -وج -ه ال -ن -اخ-ب-ون ال-ي-ون-ان-ي-ون،
Óجابة
اليوم ،إا ¤صسناديق القÎاع ل إ
على سسؤوال واحد وصسريح وهو «هل
تقبلون أام ل خطة اإلنقاذ ا÷ديدة
ال -ت-ي سس-ت-ق-وم ع-ل-ى ت-ب-ن-ي إاج-راءات
ت -قشس -ف-ي-ة صس-ارم-ة؟» .وم-ه-م-ا ك-انت
ال -ن-ت-ي-ج-ة ،ف-ه-ذا ال-ب-ل-د م-ق-ب-ل ،دون
شسك ،على مرحلة صسعبة.
كيف سسيكون مصس Òاليونان مسساء
ال -ي -وم ،ب -ع -د اإلع Ó-ن ع -ن ال-ن-ت-ائ-ج
ال-ن-ه-ائ-ي-ة لÓ-سس-ت-ف-ت-اء الشسعبي الذي
دع -ا إا ¤ت -ن -ظ -ي -م -ه رئ -يسس ال -وزراء
أال -كسس-يسس تسس-يÈاسس ،ال-ذي ي-ن-ت-م-ي
إا ¤ح - -زب «سسÒي- -زا» م- -ن ال- -يسس- -ار
الراديكا‹؟
ه - - -ذا األخ÷ Òأا ‘ ن - - -ه - - -اي - - -ة
اŸط- - -اف إا ¤ه- - -ذه ال- - -وسس- - -ي- - -ل- - -ة
الن- -ت- -خ- -اب- -ي- -ة ب- -ع- -د أان اق -ت -ن -ع أان
اÙادث- -ات ال- -ت- -ي ج- -م- -عت أاث -ي -ن -ا
بال–اد األوروبي وصسندوق النقد
الدو‹ والبنك اŸركزي األوروبي،
طيلة األسسبوع اŸاضسي ،بÈوكسسل،
وصس -لت إا ¤ط -ري -ق مسس-دود ن-ت-ي-ج-ة
رفضس ه -ذا ال -ث Ó-ث -ي م -ن -ح ق-روضس
م -ال -ي -ة ج -دي -دة ل -ت-م-ك Úالق-تصس-اد
ال -ي -ون -ا ÊواŸؤوسسسس -ات اŸال-ي-ة م-ن
مواصسلة نشساطاتها.
جدير بالذكر ،أان أاثينا رفضست

السشيناريوهات
اÙتملة

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

اسستفتـ ـاء شسع ـبي مصسÒي اليوم للخروج من أازمة الديون

م - -قÎح - -ات ق - -دم - -ه- -ا ال- -دائ- -ن- -ون
الدوليون ،األسسبوع اŸاضسي ،تنصس
على منح اليونان خطة إانقاذ جديدة
ومسس -اع -دات م -ال -ي-ة ط-ارئ-ة لسس-داد
دي -ون -ه -ا ،م -ق -اب -ل ت -ب -ن -ي إاج -راءات
تقشسفية جديدة وصسارمة ،كتخفيضس

مسستوى اŸعاشسات وتقليصس موازنة
وزارة الدفاع ومطالب أاخرى يبدو
صس-ع-ب-ا ع-ل-ى ال-ي-ون-ان ت-ل-ب-ي-ت-ها حاليا
بسس -بب وضس -ع -ه -ا الق -تصس -ادي شس -ب-ه
اŸفلسس.

سشيÈاسس يحث الناخبÚ
’نقاذ
على رفضس خطة ا إ
وأام- -ام ت- -ع ÌاŸف- -اوضس -ات ،دع -ا
أال- - -كسس- - -يسس سس - -يÈاسس ،إا ¤إاج - -راء
اسس -ت -ف -ت -اء شس -ع -ب-ي ع-ل-ى م-قÎح-ات

ال - -دائ - -ن Úا÷دي - -دة ،وسس - -ي - -ج- -يب
ال-ن-اخ-ب-ون ال-ي-ون-ان-ي-ون ،ال-ي-وم ،ع-لى
سسؤوال واحد وهو« :هل تقبلون أام ل
خطة اإلنقاذ ا÷ديدة التي سستقوم
ع- -ل- -ى ت- -ب- -ن -ي إاج -راءات ت -قشس -ف -ي -ة
صسارمة؟».
و‘ كلمة وجهها للشسعب اليوناÊ
ق -ب -ل ي -وم ،Úحث رئ -يسس ا◊ك-وم-ة
الناخب Úعلى رفضس خطة اإلنقاذ،
م -وضس -ح -ا أان ذلك ل -ن ي -ك -ون رفضس-ا
لفضساء ال–اد األوروبي أاو اليورو،
بل خطوة حاسسمة للضسغط أاك Ìعلى
ال -دائ -ن Úال -دول -ي Úم -ن أاج -ل م -ن-ح
ال -بÓ-د ات-ف-اق-ا ق-اب Ó-ل-ل-ت-ط-ب-ي-ق ول
يتسسبب ‘ اختناق أاك ÈلÓقتصساد
ال -ي -ون -ا Êويسس -م -ح ل -ه ب -ال -ع-ودة إا¤
األسسواق العاŸية».
وأاف -اد اسس -ت -ط Ó-ع ل -ل -رأاي أاج-راه
معهد يونا Êيدعى «جي.بي.أاو» ‘
 2ج-وي-ل-ي-ة ونشس-رت ن-ت-ائجه جريدة
«إاث -ن -وسس» ال -ي-ون-ان-ي-ة ،ت-ق-دم أانصس-ار
«نعم ÿطة اإلنقاذ» بشسكل طفيف
جدا بـ 44.8من اŸئة من األصسوات
م-ق-ابل  43.3م -ن اŸئ-ة ل-ل-رافضسÚ
ل -ل -خ -ط -ة األوروب -ي -ة .ل-ك-ن م-ت-ت-ب-ع-و
الشس- -ؤوون ال- -ي- -ون- -ان -ي -ة ي -رون أان ك -ل
الحتمالت واردة وكل شسيء قابل
للتغي Òلغاية مسساء اليوم.

ما هي السسيناريوهات التي Áكن أان تواجهها اليونان اليوم مباشسرة بعد نهاية عملية فرز ا’أصسوات؟

السسيناريو الأول ،يتمثل ‘ فوز
اأنصسار «ل» ÿطة الإنقاذ ا÷ديدة،
هذه النتيجة قد تدفع اليونان اإ¤
اÿروج من منطقة اليورو اأو حتى
م- -ن ال–اد الأوروب- -ي ،ك -ون -ه -ا ل -ن
ت س س ت طي ع ت س س د ي د د ي و ن ه ا ا ل ت ي ت ق د ر
ب -ح -وا‹  355م -ل -ي-ار ي-ورو ل-ل-ب-نك
اŸرك - -زي الأوروب - -ي .ه - -ذا الأخÒ
سس -ي-ك-ف ع-ن ت-ق-د Ëق-روضس م-ال-ي-ة
ل-ل-ب-ن-وك ال-ي-ون-ان-ي-ة ال-تي سستعلن عن
اإف Ó-سس -ه -ا ،الأم-ر ال-ذي سس-ي-ن-ع-كسس
س س ل ب ا ع ل ى ا ل ش سر ك ا ت ا ل ي و نان ي ة ا ل ت ي
سس -ت -واج-ه صس-ع-وب-ات ك-ثÒة ل-ت-م-وي-ل
ا  Ÿش س ا ر ي ع ا ل ق ت ص س ا د ية و ا ل س س ت ث م ار ي ة
ال -ت -ي –ت -اج اإل -ي -ه-ا ال-بÓ-د واأرب-اب
ال -ع -م-ل .وك-م-ا سس-ي-ع-ود ه-ذا اÿي-ار
سسلبا على اليوناني Úاأنفسسهم ،كونهم
س س ي ف ق د و ن مد خر ات ه م .
وي - -وصس- -ف ه- -ذا السس- -ي- -ن- -اري- -و بـ
«السس-ي-ن-اري-و الأسس-ود» ،ك-ون-ه سسيدفع
ال-ي-ون-ان ن-ح-و ن-ف-ق م-ظ-ل-م ل –م-د
ع- -ق- -ب- -اه اأو ق- -د ت- -دف -ع -ه اإ ¤ط -لب
اŸسس- -اع- -دة م -ن روسس -ي -ا اأو الصس،Ú

وه -ذا م -ا ي -خشس-اه الأوروب-ي-ون .و‘
ح-ال ع-ادت ال-ي-ون-ان اإ ¤اسس-ت-خ-دام
ع -م -ل -ت -ه -ا السس -اب -ق-ة «دراخ-م-ا» م-ن
ج-دي-د ،فسس-ت-واج-ه صس-ع-وب-ات ك-بÒة
ل س س ت  Òاد ك ل م ا ي ح ت ا ج ه ا ق ت ص س اد ه ا
بسس -بب ت -د Êق -ي -م -ة ه -ذه ال -ع -م -ل -ة
م ق ا ر ن ة با ل ي و ر و و ا ل د و ل ر .
ب- -اŸق- -اب- -ل ،ن- -فسس السس- -ي -ن -اري -و
سس - -ي - -ق - -وي م - -ن وضس - -ع تسس - -يÈاسس
السس-ي-اسس-ي وي-ج-ع-ل-ه ي-ت-م-ت-ع ب-السس-ند
الشس -ع -ب -ي ل -ف -ت-ح ج-ول-ة ج-دي-دة م-ن
اÙادث - -ات م- -ع ال–اد الأوروب- -ي
ل -ل -دف -اع ح -ول خ -ط -ة اإن-ق-اذ م-ال-ي-ة
ج -دي -دة ت -ك -ون م-ق-ب-ول-ة م-ن ط-رف
اأثينا.
السشيناريو الثا Êا’أكÌ
تداو’
السس -ي -ن -اري -و ال -ث-ا Êه-و اأن ي-ف-وز
م-ن-اصس-رو «ن-ع-م ل-ل-خ-ط-ة الأوروب-ي-ة»
وه -ذا م -ا ي -ب -دو ،ب -حسسب ال -ب -عضس،
م ت و ق عا  .ف ف ي ه ذ ه ا ◊ ا ل ة  ،سس يع ل ن
األ -كسس -يسس تسس -يÈاسس ع-ن اسس-ت-ق-ال-ة

ح- -ك- -وم- -ت- -ه ‘ ح Úسس -ي -ت -م ت -ع -يÚ
ح -ك -وم -ة ج-دي-دة وال-ت-ي سس-ت-ب-داأ ‘
اÿوضس ‘ ﬁادثات عويصسة مع
ال–اد الأوروبي والبنك اŸركزي
الأوروب -ي وصس -ن -دوق ال -ن-ق-د ال-دو‹
حسسب شس - -روط ال - -ثÓ- -ث- -ي ‘ ،حÚ

وزير اŸالية :الدائنون ...إارهابيون
اتهم وزير اŸالية اليونا Êيانيسس فاروفاكيسس ،أامسس ،دائني بÓده بـ «اإلرهاب» وبأانهم يريدون «إاذلل اليوناني»Ú
الذين يسستفتون اليوم حول اŸقÎحات األخÒة للجهات الدائنة.
و‘ مقابلة مع صسحيفة «ال موندو» اإلسسبانية ،قال فاروفاكيسس ،إان «ما يفعلونه مع اليونان يسسمى إارهابا».
وأاضساف ،أان «ما تريده بروكسسل والÎويكا اليوم ،هو موافقة اليوناني Úعلى خطة التقشسف حتى يتمكنوا بذلك من
إاذلل اليوناني.»Ú
و‘ حديثه عن السسياسسة التي يعتمدها دائنو أاثينا ،صسندوق النقد الدو‹ والبنك اŸركزي األوروبي وال–اد
األوروبي ،تسساءل الوزير اليوناŸ« :Êاذا أارغمونا على إاقفال اŸصسارف؟ Ÿاذا يبثون اÿوف ب Úالناسس؟ وعندما
يعمدون إا ¤بث اÿوف ،هذه الظاهرة تسسمى اإلرهاب».
Óخرين» ،فيما تزداد قوة حزب بودÁوسس
واتهم وزير اŸالية ،اŸعارضسة بأانها تريد أان Œعل من «اليونان عÈة ل آ
اليسساري الراديكا‹ ‘ إاسسبانيا ،حليف حزب سسÒيزا اليونا ،Êمع اقÎاب النتخابات التشسريعية.
وختم بالقول« :أاعتقد أان أاوروبا كلها –تاج إا ¤أاحزاب مثل سسÒيزا وبودÁوسس ،أاحزاب تنتقد النظام ،لكنها
موالية ل–Óاد األوروبي ودÁقراطية .معارضسونا يريدون تصسويرنا بوصسفنا رافضس Úل–Óاد األوروبي ،لكن ل،
هذا ليسس صسحيحا ،نحن لسسنا كذلك».

أامام تزايد ضشحايا «بوكوحرام»

هو’ند يبدي اسستعداده ’حتضسان قمة Ùاربتها

قتل نحو  200ششخصس ‘ هجوم بربري
’رهابية على عدة
÷ماعة بوكو حرام ا إ
مدن بالششمال الششرقي لنيجÒيا وذلك يوم
’عمال التي
ا÷معة ،بحسشب ششهود ،وهي ا أ
وصشفها الرئيسس «ﬁمد بوخاري» بأانها
همجية وغ Òإانسشانية والتي أادانها بششدة.

سس .ناصصر

جرت سسلسسلة الهجمات التي اسستغرقت  36سساعة،
واع -تÈت األك Ìع -ن -ف -ا ودم -وي -ة م -ن -ذ ت-و‹ ب-وخ-اري
الرئاسسة ‘ ماي اŸاضسي ،والذي تعهد حينها بالقضساء
على اŸد اإلرهابي الذي أاسسفر عن مقتل  15أالف
شس- -خصس وخ- -ط -ف اŸئ -ات م -ن ت -ل -م -ي -ذات اŸدارسس
والثانويات.
وكان قد أاعلن اŸرجع الديني األعلى ‘ نيجÒيا
«سسلطان سسوكوتو» ،أاواخر ماي اŸاضسي ،ا◊رب على
جماعة بوكو حرام اإلرهابية ،داعيا كافة اŸسسلمÚ
Óرهابي Úوالنتفاضسة
إا ¤توحيد ا÷هود للتصسدي ل إ
ضسدهم وتعهد بتقد Ëكامل الدعم للسسلطات من أاجل
هزÁة بوكو حرام.
غ Òأان ج- -م -اع -ة ب -وك -و ح -رام ات -ه -مت ال -ق -ي -ادات
اإلسس Ó-م -ي -ة ‘ ن -ي-جÒي-ا ب-خ-ي-ان-ة اإلسسÓ-م واÿضس-وع
لسس-ل-ط-ة ا◊ك-وم-ة ال-ع-ل-م-ان-ي-ة ،ب-حسسب ت-ع-بÒه-ا ،وق-د
توعدتهم مرارا وكأان اإلسسÓم أاباح القتل واÿطف
والغتصساب.
وقد دعت األ· اŸتحدة ‘ الفا— جويلية نيجÒيا
بأان تسسمح لضسحايا عمليات الغتصساب التي ارتكبها
م- -ق -ات -ل -و ب -وك -و ح -رام ب -اإلج -ه -اضس ،ألن ال -ك -ث Òم -ن

سس - -ت - -واصس - -ل اŸوؤسسسس- -ات اŸال- -ي- -ة
ا ل د و ل ي ة تق د  Ëق ر و ض س ل ل ي و نا ن  ،ل ك ن
م- -ق- -اب- -ل تضس- -ح- -ي -ات اج -ت -م -اع -ي -ة
واق -تصس -ادي-ة وسس-ي-اسس-ة ت-قشس-ف اأكÌ
ص س ر ا م ة م ن ت ل ك ال ت ي ف ر ض س ت ع ل ى
ه -ذا ال -ب-ل-د اإ ¤الآن ،ك-م-ا سس-ي-خ-ل-ق

اأيضس- -ا شس- -رخ -ا ‘ داخ -ل اÛت -م -ع
ا ل ي و نا  Êا ل ذ ي ص س و ت ب غ ا ل بي ة ك ب  Òة
لصس- -ال -ح ح -زب ال -يسس -ار اŸت -ط -رف
اإÁان -ا م -ن -ه ب -اأن-ه ق-ادر ع-ل-ى ت-غ-يÒ
ت- -وج- -ه السس- -ي- -اسس- -ات الق -تصس -ادي -ة
الأوروبية.

اıتطفات هن اآلن حوامل ما يزيد من عذابهن.
جاء ذلك على لسسان اŸفوضس األعلى ◊قوق اإلنسسان.
وأافادت من جهتها منظمة العفو الدولية ،أان بوكو
حرام اختطفت ما ل يقل عن أالفي امرأاة وفتاة ‘
ن -ي -جÒي-ا م-ن-ذ ب-داي-ة السس-ن-ة اŸاضس-ي-ة .وأام-ام اÿط-ر
اŸت -زاي -د ل -ب -وك -و ح -رام ‘ اŸن -ط -ق -ة ،ق -ال ال-رئ-يسس
الفرنسسي «هولند» ،ا÷معة ،إانه مسستعد لتنظيم قمة
ج -دي -دة ل -ل -دول ال -ت -ي –ارب ب-وك-و ح-رام وه-ذا ب-ع-د
ﬁادثات أاجراها مع الرئيسس «بول بيا» ‘ عاصسمة
الكامÒون «ياوندي» ،باعتبار الكامÒون إاحدى دول
اÛموعة التي بدأات حملتها ضسد بوكو حرام والتي
تضسم نيجÒيا والنيجر والتشساد.

عـ ـ ـ ـ ـ ـÈ
العـا⁄

أامريكا –تفل باسستقÓلها
@ واشش- -ن -ط -ن :أاع -ل -نت
و’ي - - -ة ن- - -ي- - -وي- - -ورك
’م- -ري- -ك -ي -ة ت -ع -زي -ز
ا أ
’م -ن -ي -ة،
’ج- -راءات ا أ
ا إ
أامسسÃ ،ن- -اسش- -ب -ة ال -ي -وم
ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -بÓ- -د ،وذلك
اسش-ت-ج-اب-ة ل-ت-ح-ذي-رات أاط-ل-قتها
السش- -ل- -ط- -ات ا’–ادي- -ة –سش- -ب- -ا ل- -ه- -ج- -م- -ات
إارهابية.
وأاصشدر حاكم الو’ية أاندرو كيومو ،أاوامر
ب-ت-ع-زي-ز اŸراق-ب-ة لÓ-ح-ت-ف-ا’ت وال-ت-جمعات
ال -ت -ي سش -ت -ن -ظ -م ‘ ه-ذه اŸن-اسش-ب-ة ال-وط-ن-ي-ة،
وق- - -ال« :ن- - -ح - -ن واع - -ون “ام - -ا ب - -أان و’ي - -ة
ن- -ي- -وي- -ورك ت- -ظ -ل ه -دف -ا ‡ي -زا ب -ال -نسش -ب -ة
Óرهابي.»Ú
ل إ
ا’تفاق النووي بات قريبا
’ي -راÊ
@ ف- -ي- -ي -ن -ا :ق -ال وزي -ر اÿارج -ي -ة ا إ
ﬁم - -د ج- -واد ظ- -ري- -ف ،ب- -خصش- -وصس أاح- -دث
جلسشة من اÙادثات بششأان القضشية النووية
ا’ي-ران-ي-ة ،رغ-م ب-عضس اÓÿف-ات ال-ق-ائ-م-ة،
«أاصش-ب-ح-ن-ا أاق-رب ل-ل-ت-وصش-ل إا ¤ن-ت-يجة دائمة
أاك Ìم - -ن أاي وقت مضش - -ى ول - -ك - -ن ’ ضش- -م- -ان
لذلك».
ك- -انت ن- -ائب اŸت- -ح- -دث -ة ب -اسش -م اÿارج -ي -ة
’م - -ري- -ك- -ي- -ة ،م- -اري ه- -ارف ،ق- -د أاع- -ل- -نت،
ا أ
ال -ث Ó-ث -اء اŸاضش -ي ،أان ا÷ول -ة ا÷دي-دة م-ن

العدد

16٧65
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◊دتيشكŸساوةكداميتفةةستسحسس ّ
ا ا◊قلاكتنوماشوسةناالا
نةنّ
قانونا اŸكاإ
’فرحهةااإ’برهاب

Óد
‘لابلبÓد
ردراداعلعلىىسشسلشسلشسلشلة اةلاهلهججماماتت‘ ا

أام Úبلعمري

أم Úبلعمري

ي-ب-دو أان ال-ه-ج-م-ات األخÒة ال-ت-ي ن-ف-ذت-ها
ي
ج -بمد -وا أاع -نة ال«به-وجك -ماوتح -ارألامخ»Òاةإلارلته -ياب-ني-فةذ،تهدااخ-ل
اجألمرااعضسةي«باولتكوشساحديراةمو» اخاإلصرسهةابتيلة،
ك ادلاتخيلوقعت
فوق
كتالصتسي
اوألسس-راطضسال-يع-االتصشس-سام-دةية و
جعواتن
‚اخما-ي-صنس-اة،تلم-ن-
ه-امنم-تص
‚عا-تميÈنا،
اوس
Óسح-فظ-جوونا أانن-ه-ا
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تيةردامشعسلÎىكاةحتمضهسامتنها‚اممكيانفا ل
حقةوةتنظيم
إاجفارءيق
»Îك اةإلمرههم-تابه-ايماكل -انف-احشسة  -تن
طظغي -مرب
إا«بف- -رويكق-يوةحم -شرسام
ا«لبقواكروة،حأارمالم»ت اعإللرىهاابي
بة تبني
طتشغساردي
◊ اكلونامشةس ال
ي
ن
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ت
ة
ي
د
ا
س
ش
ت
ل
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ة
م
و
ك
االسسقار
Îاةت،يأاجميلةتجعلديىداة◊Ÿواجهة هذا التنظيم
ج-ةدي-هدذا ا
Ÿووانجه
ظيحم-ة
Ÿلتك-ناف-
ام -سسنÎاخت -يÓجيلةت -بج-ند-ييدةق-ان-
امإلنرهخاÓب.ل تبني قانون جديد Ÿكافحة
ا إاإلنر اهل-ا-ت-ب.-ف- -ج ÒاŸزدوج ال- -ذي وق -ع وسس -ط
Ÿنزا،دومجنتالصسذي
الإاعنا اصلستمفةجÒ
طاضسي،
ف وجقوعا ونساسŸ
‚اامي
يمةخل‚
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ﬁاطوةل-ت-فهق-اد ال-
ﬁاوحل-تزاهام-اهلقالب-ن-ضاسسس-عل
فىوسس-ط
معنشاس -تص-سب-رههفا-ي-عهنفد-ج-ر
طرة.حكزماامه”النخاس
معنشاستصبسهرفايلهشسفرج
Óسلفهوذسهس اط◊ملة
ه
ذ
ه
ل
Ó
خ
”
ا
م
ك
.
ة
ط
اعكنتاشسصاسرفالتشرسسرسانة من اŸتفجرات واألسسلحة،
فكاتلششسسارفطةتريسوسامنة
◊تمشلسة ا
Ÿلتفك،ج أارايتيوم
 Úمبعندا ذ
لاتك
طةشسيهواملبÚي بتعدأاحد
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◊وك-ن-ومم-ك-اة ،أامسس ،وال- -ذي ي -تضس -م -ن ب -عضس
يعيتفاضءسممننب اعض
Ÿتسابعات
االن◊قاكوطمة،م أانمأاسهس،مهواا،لذاإل
Ÿإاتاب
تت
جعرااءا
االلنققاضساطئيمة،ن أاوكهذماها،ح اماإليةعفاالءشسمهنودا و
الحبقسضسسا ائيحةت،ياوكطذيا تحكموانيةأا اطلوشسلهومدنواإاŸجعرامءوالتبه
ح
Ÿعممشوسلددة
‘بسالسسساابحتقي،ا بطايإل تضسكاوفنة أاإاط¤ولعمقونباات
¤نعاقو
ت.
Ÿبؤوابد
بباهلسس‘جالنسسقابدقت،صبسالإلإاضس¤افالةسإاسج
منشوسادبدة ب
جرنحيبهم
‘الالسسÈجŸنا قندالتتشصسسالد إاي¤ورالغسسم ت
‘ اولتقشس
ÈيŸان
يجوهرغفيمه
تا تدوا
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ج -الم -اذي
اتل-ر-تحشيس-ب -هادم بحه- -ذما- -ال -إلةجهر-اء
‘ي -وةقغتÒ
ت يإاأارتهي-اب -
ت-مإارم-هانبيهة-ذا
ح -مولاةت -هخ -جومفا -ه
تموساس -جب -هوفق -يةه،الت⁄شسي -ادخ -ف
الغÒ- -ق- -امن -سسوبنوقاة،
÷د⁄ي -يد،خفخو -اا تصسخ-وةففه-يم -مم-ان ي -هخذاصس
خسيصةس كحرية
خاريصاسةت فايمألاسسياس
÷لدىيدا◊،
االلتقاضنسيوينقا ع
ت.ا..ألسساسسية كحرية
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االلتتعضبسيÒيقوالعصسحافة ،إالخ
التعب Òوالصسحافة ،إالخ...

اÙادث- -ات ال -ن -ووي -ة ام -ت -دت م -ن  30جوان
اŸاضشي إا 7 ¤جويلية ا÷اري.
انفجار Ãسسجد ‘ إادلب
@ بÒوت :ق- - -ال اŸرصش- - -د السش - -وري ◊ق - -وق
’نسش -ان ،إان ان -ف -ج -ارا اسش -ت -ه -دف مسش-ج-دا ‘
ا إ
ﬁافظة إادلب السشورية ،ا÷معة ،أادى إا¤
مقتل ما ’ يقل عن  25ششخصشا من أاعضشاء
جبهة النصشرة اŸرتبطة بتنظيم القاعدة.
اŸن-ط-ق-ة م-ت-اخ-مة للحدود الÎكية وŒاور
أايضش-ا ﬁاف-ظ-ة الÓ-ذق-ي-ة ع-ل-ى سشاحل البحر
اŸتوسشط.
أاردوغان ُيلّوح بانتخابات مبكرة
@ أانقرة :أاثار الرئيسس الÎكي رجب طيب
أاردوغ -ان ›ددا إام-ك-ان-ي-ة إاج-راء ان-ت-خ-اب-ات
’ح -زاب السش -ي -اسش -ي-ة
م -ب -ك -رة إاذا م -ا فشش -لت ا أ
ب-تشش-ك-ي-ل ح-ك-وم-ة ائ-تÓ-ف-ي-ة ،وذلك ب-ع-د أان
أاخ -ف -ق ح-زب ال-ع-دال-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ا◊اك-م ‘
’غ-ل-ب-ي-ة الŸÈان-ي-ة ‘ ا’ن-ت-خ-اب-ات
ال -ف-وز ب-ا أ
’خÒة.
ا أ
وقال أاردوغان ،إان ما يرغب فيه هو تششكيل
’غلبية ‘ الŸÈان ،و»لكن
ائتÓف يتمتع با أ
إاذا  ⁄يتسشنّ تششكيل حكومة فسشوف يقدم
ششعبنا ا◊ل ›ددا» ‘ ،إاششارة إا ¤انتخابات
جديدة.

áMGÎ°SG

أألحد  ٠٥جويلية  ٢٠١٥م
ألموأفق لـ  ١٨رمضسان  ١٤٣٦هـ

متاهـــــة
األرقــــام

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الكلمــــات السسهميـــة
٥

مدرب
منتخب كرة
أليد

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
لخرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٥٠٨نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة..

رجاء
عمل

طليق

فك

ثلثا ماء
أأعÈ
٨

لعبــــة الحـــروف
لشسارة –توي على
هذه ا إ
دوائر مرقمة من  ١إا ٨ ¤و‘
نفسس الوقت على حروف
ﬂتلفة بحيث أان رمز
لشسارة يتكون من ›موعة
ا إ
أارقام ترجمها إا ¤حروف
ثم اجمع هذه ا◊روف
فتحصسل على اسسم لدراج
لو¤
جزائري بطل الدورة ا أ
للجزائر العاصسمة.

٣

من ألقرأت
عاين ““م““

١٠

الح ـ ـ ـ ــل

كلمة سسهمية

الدكتورة

كلمة سسر

الÎسسيخ

دردشسة ا◊روف

ميشسال بÓتيني

نصسف حيلة
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الكلمات:

الÓعب ،الكرة ،اŸنافسسة ،اÿسسارة ،النهزام،
اŸقابلة ،التحضس ،Òا◊كم،اŸباراة ،الرياضسة،
الفوز ،الدوري ،ا÷مهور ،اÛلسس ،اŸشساهد،
الذاعة ،التلفزة ،اŸلعب ،جريدة الدفاع ،مدة،
فÎة ،الزمن ،صسال ،جال  ،مرن ،درب

٧

للندأء

ليدأع

يسسري ‘
ألعروق

حاجز
سسأام

سساهر ““م““

’عب دو‹ سسابق
‘ اŸنتخب الوطني

٩

١٠

١

٨

٦

٧

مدرب شسباب
باتنة

فندق
هرب

٤

٥

٢

٣

١
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أايهما أاصسح..

‘ العروضض اŸسسرحية منها ما هو مكون من
شسخصض واحد ومنها مكون من زمرة أاو
›موعة أاشسخاصض ما اسسم العرضض اŸسسرحي
اŸؤودى شسخصض واحد؟
أأ ـ ألكوميديا
بـ أŸونولوج
ج ـ ألديو
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 ٢ـ  ٣ــ  ٤ـ
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 ٦ــ
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ـ ١٠

ـ ١١
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خ
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د

ج

أ

ل

أ

رمز جÈي
جمع أأسسرة

الحل  /كلمات متقاطعة

أأفقيا  )١سسامية جمال ،بدرخان ،رأي،
أ“م ،ي- -درسس ،أل -دم ،ح.ج ،ورد ،سس -ب -ي -ل،
ل- -ب- -د ،أل ،Èرشس ،ب- -اي ،ب- -دل ،ل- -ن -ا ،ق -ر،
حسس - - -اسس ،ي - - -د‹ ،ي - - -ق - - -ي - - -م ،‹ ،ن- - -ور
ألهدى،،،،،،،،،
عموديا  )١موفد ،بديل ،منا ،برد ،‹ ،ما
تقول شسلحد ،أأخي ،رة ،مدرب ،حديد،
ألسسهر ،مبدل ،أأين ،رأسسل ،أعمل ،ليسس،
ب.ب.ب ،.ه- -ي ،ري- -ح ،دق -ي -ق ،م -رأح -ل،
روسسيا،،،،
الحل  /تسسل وتثقف

١٠ + ٣٠+ ٢٠ + ١٦ + ٤٨ + ٥٨ + ١١٠
= ٢٩٢
لرقام
الحل متاهة ا أ

ج /اŸبنى الذي انهار عام
 ‘ ٢٠٠١الو’يات
اŸتحدة اأ’مريكية هو
““مركز التجارة العاŸي““
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ثلثا أأكل
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مدرب
أŸنتخب
ألوطني
Óوأسسط
ل أ

١

كلمة شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات مع اسستعمال
السسر :أاول وآاخر حرف للكلمة الثانية وا◊روف الباقية تؤولف كلمة السسر.

ر““ Ëم““
ألعلو

ألرغيف
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الكلمــات السسريــة

ينظف

Áشسي

مرضس معدي
شسهر ميÓدي

اللغز:

كلمات متقاطعة

نيجÒيا

وجهة نظر

يسسري ‘
ألعروق

للمسساحة
ثلثا جيد

من أأخطاء
كرة ألقدم

سسر باŒاه ا أ
لسسهم
مبتدئا با◊رف أالف (أا)
حتى تصسل إا ¤حرف
ع( Úع) لتجد الكلمة
اŸفقودة

شسعوب ““م““

١٦٧٦٥

ثلثا دعر

٤

دردشسة
لسسهم
اأ

٦

عتب

قبيح ““م““

ألعدد

رقــــــــــم
صسانع ألعاب
أÿضسر ‘
ألثمنينات

22

أافقــيا

عمــوديا

 )١م -ط -رب -ة ج -زأئ -ري -ة خ -ري -ج -ة م-درسس-ة
 )١و )٢مطربة سسورية ،مدينة عرأقية،
أألندلسسي ““م““
 ) ٣للتخي ،Òللنصسب ،شسهر ميÓدي
 )٤ح - -رف م - -ك- -رر ،م- -رضس م- -ع- -دي ““م““ )٢ ،يكاتب ،فك ““م““
 )٣متشسابهة ،حرف مكرر ،ثلثا أأمة،،
للتعريف ،جوأب
 )٥مائة عام ،متشسهابهان ،عمر،
 )٤برهان ،خوف ““م““،
 ) ٦آألة طرب ““م““ ،عملة أأسسيوية ،لفظ  ) ٥قادم ““م““ ،طريق ،مرضس ألتنفسس
هاتفي،
)٦ملكنا ““م““ ،حذأء ،ثلثا هام،
،
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 ) ٧كا
 ) ٧دولة عربية ،وألدة ،حرف مكرر،
“
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أ
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ي
د
)٨م
 )٨ثلثا حار ،للنصسب ،يعاون ““م““
 ) ٩حرف مكرر ،وألدة
 )٩درب ““م““ ،ألشسعب
 )١٠مطربة جزأئرية،
 ) ١١فنان جزأئري رأحل عاصسر ألرأحل  )١٠أأبعث
 )١١مطرب عربي
فريد أألطرشس،
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األحد  ٠٥جويلية  ٢٠١٥م
الموافق لـ  ١٨رمضضان ١٤٣٦هـ

غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول ‘
عـ ـ Úالدفل ـ ـى

زيتو ‘ Êتيزي وزو

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد ١٦٧٦٥

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 - - - - -ن٦ Ú
ج- -وي- -ل -ي -ة ا÷اري ،ب -زي -ارة
عمل وتفقد اإ ¤ولية عÚ
الدفلى.

اŸلتقى
السشنوي الثاÊ
للتطوع

طلعي يتفقد قطاع النقل بتلمسشان

يششرع وزير النقل بوجمعة طلعي ،يوم الأثن ٦ Úجويلية ا÷اري ‘ ،زيارة
ع -م -ل ل -ولي -ة ت -ل -مسش -ان ،ي -ت -ف -ق -د خÓ-ل-ه-ا ج-م-ل-ة م-ن
مششاريع القطاع.

بن حبيلسس
ضشيفة منتدى
اÛاهد

يسش -تضش-ي-ف ،غ-دا ،م-ن-ت-دى
اÛاه- -د رئ- -يسش- -ة ال- -هÓ- -ل
الأح- - - - -م- - - - -ر ا÷زائ - - - -ري
سشعيدة بن حبيلسش.

ت- - -ن- - -ظ- - -م ال- - -كشش- - -اف- - -ة
الإسش Ó-م -ي-ة ا÷زائ-ري-ة،
ب - -ال- -ت- -نسش- -ي- -ق م- -ع
رئ - - - - - - -يسش اÛلسش
الشش-ع-ب-ي الولئي،
ال -ي -وم ،ف -ع -ال-ي-ات
اŸل -ت -ق -ى السش -ن -وي
ال- -ث- -ا Êل -ل -ت -ط -وع
«ال - -ق - -ائ - -د ددوشش
ك - - - -ر Ëرح- - - -م- - - -ه
الله»– ،ت ششعار:
«ن -ح -و ›ت -م -ع م -ت -ط -وع» ،اŸن -درج -ة ‘
اإط- -ار ال -ذك -رى  ٥٣ل-ع-ي-دي السشتقÓل
والشش- -ب- -اب ،اب -ت -داء م -ن  ١٠ : ٠٠صشباحا
بولية وهران.

فضشاء Ÿعرضس الفنانات
التششكيليات
القسشنطينيات

ي- - -ق - -وم وزي - -ر اÛاه - -دي - -ن
الطيب زيتو ،Êبزيارة عمل
وت -ف -ق-د ل-ولي-ة ت-ي-زي وزو،
وذلك ي- - - - - - - -وم الأث - - - - - - -ن٦ Ú
ج- - -وي - -ل - -ي - -ة ا÷اري ،ح - -يث
سش-ي-ق-ف خÓ-ل-ه-ا على هياكل
ومششاريع القطاع بالولية.

يوم دراسشي حول السشّنة النبوية

يحتضشن اŸركز الثقا‘ الإسشÓمي لولية بومرداسش ،يوم الثÓثاء ٧
ج -وي -ل -ي -ة ا÷اري ،ي -وم -ا دراسش-ي-ا ح-ول السشÒة ال-ن-ب-وي-ة الشش-ري-ف-ة،
ب -ال -ت -زام -ن م -ع ج -ائ -زة ا÷زائ -ر ال -دول-ي-ة ل-ل-ق-راآن ال-ك-ر Ëب-ع-ن-وان:
«ا÷انب الإنسشا ‘ Êغزوات الرسشول صشلى عليه وسشلم» ،وذلك على
السشاعة العاششرة صشباحا بحضشور كوكبة من الدكاترة.

ندوة تاريخية
باŸتحف الوطني
للمجاهد

ينظم ،غدا الأثن ،ÚاŸتحف الوطني
ل -ل -م -ج -اه-د ،ن-دوة ت-اري-خ-ي-ة ب-ع-ن-وان:
«اأب- -ع- -اد وم- -غ- -زى ع- -ي -د السش -ت -ق Ó-ل»،
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
جامعيون وششخصشيات تاريخية و›اهدون.

الششاعر عاششور فني ضشيف
فوروم «الششعب»

ي -ن -زل ال -دك -ت-ور الشش-اع-ر عشش-ور
ت-ك-رÁا ل-ل-م-راأة ال-قسش-ن-ط-ي-ن-ية
فني ،ضشيف على فوروم «الششعب»
اŸب - -دع - -ة ،سش - -ي - -خصشصش فضش- -اء
ل -ل -ح -ديث ع-ن Œرب-ت-ه الشش-ع-ري-ة
ج- - -دي- - -د Ÿع - -رضش ال - -ف - -ن - -ان - -ات
وذلك ي- - -وم الأح- - -د  ٠٥جويلية
ال -تشش -ك -ي -ل -ي-ات ال-قسش-ن-ط-ي-ن-ي-ات
 ٢٠١٥على السشاعة  ٢٢ ،٣٠لي،Ó
(ل- -وح- -ات قسش- -ن -ط -ي -ن -ة) ،ب -قصش -ر
Ãقر ا÷ريدة ششارع الششهداء
ري -اسش ال -ب -ح-ر -حصش-ن  - ٢٣ب - -اب
ال- -ل- -ق- -اء ي- -حضش- -ره اأسش- -ات- -ذة
ال- - -وادي ،وذلك ل - -غ - -اي - -ة  ٣١اأوت
وم- - -ث- - -ق- - -ف- - -ون والأسش- - -رة
 ،٢٠١٥نظرا للصشدى الإيجابي الذي
الإعÓ-م-ي-ة وسش-ي-كون متبوعا
لقيه اŸعرضش من قبل زوار اŸهرجان،
بنقاشش.
بحسشب ما جاء ‘ بيان Ùافظة اŸهرجان
الثقا‘ الوطني لإبداعات اŸراأة اŸنظم بقصشر
الثقافة مفدي زكرياء.

دورة علمية حول اإلمام اŸرزوقي

ي -ن -ظ -م اŸرك -ز ال -ث -ق -ا‘ الإسش Ó-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 ع-ق-يدة العوام
لÓ-إم-ام اŸرزوق-ي» ،وت-ق-دم-ه-ا اأم-ال م-ع-ل-م ،م-رشش-دة دي-ن-ية ،باŸركز
ال -ث -ق -ا‘ الإسش Ó-م -ي وذلك ي-وم ال-ثÓ-ث-اء اŸق-ب-ل ب-دءًا م-ن السش-اع-ة
 ١١ : ٠٠صشباحا.

عثما Êوحيدير ينششطان ندوة اقتصشادية
ي- -نشش- -ط ك- -ل م- -ن رئ- -يسش ن- -ادي «ك- -ار» سش- -ل- -ي- -م ع -ث -م -ا ،ÊواÿبÒ
الق - -تصش - -ادي م - -ول - -ود ح - -ي - -دي - -ر ،ن- -دوة ح- -ول الأزم- -ة وضش- -رورة
الإصشÓ-ح-ات الق-تصش-ادي-ة الأك Ìط-م-وح-ا ،وذلك ي-وم ال-ثÓ-ثاء ٧
ج -وي -ل -ي -ة ا÷اري ب -ق -اع-ة ت-ي-ب-ازة ب-ف-ن-دق سش-وف-ي-ت-ال ،وذلك ع-ل-ى
السشاعة العاششرة والنصشف صشباحا.

جائزة ا÷زائر الدولية ◊فظ
القرآان الكر Ëوترتيله

اأعلنت وزارة الششوؤون الدينية والأوقاف
ع- -ن الن- -طÓ- -ق ال- -رسش- -م -ي ،ي -وم الأث -نÚ
ج-وي-لية  ٦ل-غ-اية  ١٣ج-وي-لية ا÷اري،
ف -ع -ال -ي -ات ج -ائ -زة ا÷زائ -ر ال -دول -ي -ة ◊ف-ظ ال-ق-راآن ال-ك-رË
وترتيله وŒويده ‘ دورتها  ١٢ابتداء من السشاعة ١٠ : ٣٠
لي Óبفندق الهيلتون ،حيث يششارك ‘ هذه الطبعة حفظة
ال -ق-راآن ال-ك-رÁ Ëث-ل-ون  ٦٦دول-ة ،ب-الإضش-اف-ة اإ ¤ف-ع-ال-يات
اŸسش -اب -ق -ة ال -وط -ن -ي -ة ال -تشش -ج -ي-ع-ي-ة لصش-غ-ار ح-ف-ظ-ة ال-ق-راآن
الكر.Ë

م- - - -ت - - -ح - - -ف بسشك - - -رة يكـ ـرم
اŸتفوق ‘ Úرسشومات السشتقÓل

ي- -ك- -رم اŸت- -ح- -ف ا÷ه- -وي ل- -ل- -م -ج -اه -د «ﬁم -د
شش -ع-ب-ا »Êب-بسش-ك-رة ،ال-ف-ائ-زي-ن ‘ مسش-اب-ق-ة اأفضش-ل رسش-م ي-جسش-د ف-رح-ة
السشتقÓل وهذا احتفال بالذكرى  ٥٣لعيدي السشتقÓل والششباب.

اŸلتقى السشنوي الثا Êللتطوع
تنظم الكششافة الإسشÓمية ا÷زائرية ،بالتنسشيق مع رئيسش اÛلسش
الششعبي الولئي ،غدا ،فعاليات اŸلتقى السشنوي الثا Êللتطوع «القائد
ددوشش كر Ëرحمه الله»– ،ت ششعار« :نحو ›تمع متطوع» ،اŸندرجة
‘ اإطار الذكرى الـ ٥٣لعيدي السشتقÓل والششباب ،ابتداء من ١٠ : ٠٠
صشباحا بولية وهران.

الفجر٠٣.٤٤...............:
مواقيت الظهر١٢.٥٣...............:
الصضÓة العصضر١٦.٤٤...............:
المغرب٢٠.١٣..............:
العشضـاء٢١.٥٤................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  ٠٥ج-ويلية  :١٩٥٥شض-ن ال-ت-جار ا÷زائريون
اإضض-راب-ا ب-ال-ع-اصض-مة Ãناسضبة الذكرى ١٢٥
’حتÓل ا÷زائر.
^  ٠٥ج-وي-ل-ية  :١٩٦٢اسض-ت-ق-لت ا÷زائر
واسضÎج-عت سض-ي-ادت-ه-ا ال-وط-ن-ي-ة ب-ع-د أان ق-دمت
مÓي Úالشضهداء خÓل  ١٣٠سضنة من الكفاح.

ا’أحد  ١٨رمضضان  ١٤٣٥هـ اŸوافق لـ  ٠٥جويلية ٢٠١٥م

الطقسض المنتظر اليوم و الغد

عنابة

العدد 16765

وجبة افطار للعائÓت السصورية يقدمها الهÓل األحمر الجزائري
سضعيدة بن حبيلسض :اسضمى صضور التضضامن والتآارز حول مائدة فطور شضهر الرحمة

فنيدسس بن بلة
تصصوير:محمد آيت قاسصي

على القيام بها .وقال أانه رأا ى عائلة
واحدة حول مائدة واحدة اششعرت
الجميع بحرارة تآازر وعÓقات تآاخي
ل يسشقطها الزمن.
وأاك-د ت-وف-ي-ق ط-الب م-ك-ل-ف ب-اللجنة
الدولية بعÓقات التعاون مع الهÓل
أان م- -ائ- -دة رمضش -ان رسش -مت أاسش -م -ى
صش - -ور ال - -تضش - -ام - -ن وأاق - -دسص ق - -ي- -م
اإلنسشانية جديرة بالتنويه.
وبدورها ذكرت سشام كاهينة بالهÓل
األحمر فرع سشطاوالي أان المبادرة
ع- -ن- -وان ل- -ل -تضش -ام -ن ال -ذي ي -تصش -در
ال-نشش-اط اإلنسش-ان-ي ال-ج-زائ-ري ،وق-د
أاششعر العائÓت السشورية أانهم وسشط
أاهلهم الذين ل يمكن نسشيانهم إالى
يوم الدين.
من أاعمال التضشامن والتآاخي أاششعر
السشوريين أانهم بين أاهلهم وديارهم.
وق -الت م -ن -ت -ه -ى اع -راب أان الشش-عب
ال- -ج- -زائ- -ري ل- -ه حسص ال -ت -آاخ -ي م -ع
اآلخرين« ،وقد لمسشت هذا الششعور
منذ  3سشنوات من تواجدها بالجزائر
التي وجدت فيها الدفئ الحنون ل
ي-م-ك-ن نسش-ي-ان-ه» .ن-فسص الشش-ع-ور عبر
عنه السشيد كل Óمحمد وهوجزائري
األصشل بالقول أانه يفتخر بالعودة إالى
أارضص ال-ج-زائ-ر ال-ط-ي-ب-ة .ودع-م ه-ذا
ال- -ط- -رح ال- -ج- -اروف م- -ح- -م- -د وه -و
مسش -ت -ث-م-ر ب-ال-ج-زائ-ر م-ن-ذ  18سشنة
بالقول أانه سشعيد لما رأاى من حسشن
اسشتقبال الجالية السشورية من رعايا
إانسش -ان -ي -ة وأاخ-وي-ة ت-حسشب ل-ل-ج-زائ-ر

المعطاة.
واع -ت -ب -رت السش -ي-دة عÓ-ل صش-اب-ري-ن
جزائرية كانت تقيم في سشوريا أانها
ل تجد الكلمات المناسشبة للتعبير عن
بهجة التضشامن وحرارة التآاخي في
مخيم سشيدي فرج ،ومائدة الفطور
أاصشدق تعبير وأاقوى التعاليق.
ول -م ت -ذهب أام م -ح -م -د ب -ع -ي -دا ف-ي
ال-ت-ع-ب-ي-ر ع-ن ب-ه-ج-ت-ه-ا ت-ج-اه ت-ق-اسشم
أاعضشاء الهÓل األحمر فطور رمضشان
في عائلة كبيرى امتزجت فيها روح
األخوة الجزائرية والسشورية.
وأاع-جب اسش-ك-ار اوم-اري-ك-وف رئ-يسص
وفد اللجنة الدولية للصشليب األحمر
ب -ال -ل -ف -ت -ة ال -ط -ي-ب-ة ل-ل-هÓ-ل األح-م-ر
الجزائري الذي تعودت بن حبيلسص

تقـ ـ ـ ـ ـ ـرير المصصي ـ ـ ـ ـ ـر غ ـ ـ ـ ـ ـير ق ـ ـ ـ ـ ـابل للمـ ـ ـ ـ ـسصاسس
الإف- - -ري- - -ق- - -ي اإزاء اسش- - -ت - -م - -رار
الح -ت Ó-ل ال -م -غ-رب-ي ل-لصش-ح-راء
ال -غ -رب -ي-ة ,مسش-ت-ع-رضش-ة م-واق-ف
التحاد من النزاع في الصشحراء
ال -غ -رب -ي -ة ال -داع-م ل-ح-ق الشش-عب
الصشحراوي وقضشيته العادلة التي
تحظى بدعم قوي من قبل دول
وازنة داخل القارة وعلى راأسشها
ج- -ن- -وب اإف- -ري- -ق- -ي- -ا ال- -ذي اأك- -د
متحدث باسشم خارجيتها للقناة
دع- -م ال- -ج- -ه- -ود ال -ت -ي ت -ق -وده -ا
م -ف -وضش -ي -ة الت -ح -اد الأف -ري -ق-ي
والأم- -م ال -م -ت -ح -دة وال -م -ب -ع -وث
الخاصص.
وذكرت القناة ،اأن المغرب الذي
ي -ح -ت -ل الصش-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة م-ن-ذ
اأرب -ع -ي -ن ع -ام-ا .ق-ام سش-ن-ة 1975
ب -قصش -ف ال -م -دن -ي -ي -ن
1976
الصش - -ح - -راوي - -ي - -ن ب - -الأسش- -ل- -ح- -ة

ال-م-ح-رم-ة دول-ي-ا واأج-ب-رهم على
مغادرة وطنهم الأم.
واأوضش -حت ال -ق-ن-اة اأن الصش-ح-راء
الغربية ،تعتبر البلد الوحيد في
القارة الأفريقية الذي ل يزال
ت -حت الح -ت Ó-ل ،وم -درج -ة ف-ي
ج -دول اأع -م -ال الأم-م ال-م-ت-ح-دة
ك- -قضش- -ي- -ة تصش -ف -ي -ة اسش -ت -ع -م -ار.
وخلصشت القناة اإلى اأن المحتل
ال-م-غ-رب-ي ال-م-رف-وضص م-ن طرف
ال-م-ج-ت-م-ع ال-دول-ي ،يسشيطر على
ثروات الإقليم ويواصشل نهبها.
وك- -انت وسش- -ائ- -ل اعÓ- -م م- -ن- -ه -ا
قنوات تلفزيونية اأخرى بجنوب
افريقية ،وكذا نايجيرية سشلطت
الضشوء على القضشية الصشحراوية،
مبرزة كفاح الششعب الصشحراوي
من اأجل حقه في تقرير المصشير
وبناء دولته المسشتقل.

–توي مراجع ثمينة

وزارة الثقافة تصصنـف
جامـعة الجزائر معلما
تاريخيـا

الشضعـب  /اسشتجابة للدعوات
التي تقدمت بها مجموعة من
قدماء جامعة الجزائر
والقاضشي بضشرورة الحفاظ على
جامعة الجزائر (الجامعة
المركزية) التي يعود تاأسشيسشها
إالى أاكثر من قرن والتي تششهد
حاليا عملية ترميم يقوم بها
مكتب دراسشات متخصشصص،
وبمتابعة من الوزير األول عبد
المالك سشÓل للموضشوع ،فان
اتفاقا تم بين وزارتي الثقافة
والتعليم العالي والبحث العلمي
يقضشي إالى تصشنيف الجامعة
المركزية  .وبهذا الصشدد أاوعز
عز الدين ميهوبي وزير الثقافة
إالى المصشالح المختصشة بالششروع
في عملية تصشنيف جامعة
الجزائر كمعلم تاريخي وكذلك
المحتويات العلمية المتوفرة
بالجامعة وهي بمثابة متحف
يحتوي على مجموعة معتبرة
من األصشناف مثل مكون بقايا
متحجرة ونباتات ومراجع ثمينة
وغيرها .وتدخل هذه العملية
ضشمن سشياسشة قطاع الثقافة في
جرد المعالم ذات الطابع
التاريخي واألثري والتراثي.
ويسشتفيد هذا المعلم بمتابعة
مسشتمرة من المصشالح المختصشة
في الترميم والصشيانة التابعة
لوزارة الثقافة .
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france prix 1

تعرضض سضهرة اليوم ‘ مسضرح سضÒتا

مسصرحيـ ـ ـ ـ ـ ـة «للة عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزيزة» صصـ ـ ـ ـورة
للم ـ ـ ـرأاة الجزائريـ ـ ـ ـ ـ ـة المناضصلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
إاحياء لسضهرات سضÒتا
الرمضضانية ،تعرضض
سضهرة اليوم على ركح
مسضرح قسضنطينة
ا÷هوي ،مسضرحية «
’لة عزيزة « ،وهي
اŸسضرحية التي أانتجتها
التعاونية الثقافية و
الفنية « أاصضدقاء الفن «
للشضلف ‘ إاطار تظاهرة
قسضنطينة عاصضمة
للثقافة العربية .

قسصنطينة  /أآحمد دبيلي

’عÓمى الدو‹ بالقضضية الصضحراوية
تزايد ا’هتمام ا إ

تششهد قضشية الصشحراء الغربية،
اه- -ت- -م- -ام -ا م -ت -زاي -دا م -ن ق -ب -ل
الإع Ó-م ال -دول-ي وال-ت-ي اأضش-حت
تششكل محطة في نششرات العديد
من القنوات التلفزيونية بهدف
تسش -ل -ي -ط الضش -وء ع -ل-ى ح-ي-ث-ي-ات
ال- -قضش- -ي- -ة ف- -ي ظ- -ل اسش- -ت- -م -رار
الح -ت Ó-ل ال -م -غ -رب-ي لÓ-أراضش-ي
الصشحراوية.
ف -ق -د اأب -رزت ق -ن -اة (سش -ا -ب -ي-
سش-ي -ن-ي-وز)» ال-ج-ن-وب اف-ري-ق-ية
خ Ó- -ل ت - -غ- -ط- -ي- -ت- -ه- -ا الأرب- -ع- -اء
ال -م -اضش-ي ،ج-وانب م-ن ال-قضش-ي-ة
الصش- -ح- -راوي- -ة وال- -ج- -ه -ود ال -ت -ي
ي-ق-وده-ا الت-ح-اد الإف-ري-ق-ي م-ن
اأجل اسشتكمال تصشفية السشتعمار
من اآخر مسشتعمرة افريقية.
وت - -ط- -رقت ال- -ق- -ن- -اة ال- -ج- -ن- -وب
اف- -ري- -ق- -ي- -ة اإل- -ى ق -ل -ق الت -ح -اد

 20°الجزائر

عنابة

مبــــادرة اسضتحسضنتهـــا القيمــــات Ãخيــــم سضيــــدي فـــــــرج

«لم نششعر يوما بالغربة في الجزائر.
نعيشص على األلفة ،التضشامن والتآاخي
وسشط الدفء العائلي بسشيدي فرج.
وإاق- -ام- -ة ال- -ه Ó-ل األح -م -ر ل -م -أادب -ة
ال -ف -ط -ور ع -ل -ى شش -رف-ن-ا ه-و ال-دل-ي-ل
ال-ق-اط-ع ع-ل-ى م-ا ن-ق-ول .السش-ي-دة ب-ن
ح -ب -ي -لسص ع -ودت -ن -ا ع -ل -ى م -ث-ل ه-ذه
ال-م-ب-ادرة ومشش-ارك-ت-ن-ا مائدة رمضشان
ال-تضش-ام-ن-ي-ة ب-اإلضش-اف-ة إال-ى ع-م-ليات
إانسش- -ان- -ي- -ة أاخ- -رى م- -ت- -أاصش- -ل- -ة ل- -دى
الجزائريين» ،هكذا قالت العائÓت
السشورية المقيمة بمخيم سشيدي فرج
في تصشريح لـ»الششعب» وهي تروي
ت-ج-اوب ال-ج-زائ-ري-ي-ن م-ع-ه-ا حكومة
وششعبا متوقفة عند مبادرة الهÓل
األحمر الجزائري ،التي أارادت من
خÓ-ل-ه-ا رئ-يسش-ت-ه مشش-ارك-ة ال-عائÓت
السشورية مائدة الفطور إلحسشاسشهم
ب-أان-ه-م ل-يسش-وا وح-ده-م ف-ي الظروف
الصشعبة.
أاك- -دت ع -ل -ى ه -ذا ال -ط -رح السش -ي -دة
سشعيدة بن حبيلسص ،قائلة لـ»الششعب»:
«م- -ب -ادرت -ن -ا غ -اي -ت -ه -ا نشش -ر ث -ق -اف -ة
ال -تضش -ام -ن وال -ت -آاخ -ي ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى
ت-ق-ال-ي-د الشش-عب ال-ج-زائ-ري األصش-يلة
وق-ي-م السش-ي-اسش-ة ال-وط-ن-ي-ة التي يحتل
ف -ي -ه -ا ال -ع -م -ل اإلنسش -ان -ي األول -وي-ة،
وال-هÓ-ل األح-م-ر ال-ج-زائ-ري آال-ي-ت-ه-ا
التنفيذية.».
وأاضش- -افت ب -ن ح -ب -ي -لسص أان ال -ل -ف -ت -ة
التضشامنية ليسشت هي األولى للهÓل،
غايتها اظهار للعائÓت السشورية أانها
ل -يسشت وح -ده -ا .وأان ال -ج -زائ -ري -ي-ن
ي-م-ث-ل-ون أاه-ل-ه-ا ودي-اره-ا في الغربة.
لهذا سشتتبع مبادرة رمضشان بمبادرة
تضش -ام -ن -ي -ة أاخ-رى ف-ي ع-ي-د ال-ف-ط-ر
ب -ت -ول -ي -ة ال-هÓ-ل شش-راء أال-بسش-ة ألب-ن-اء
العائÓت السشورية ومنح لهم هدايا
لتعميم الفرحة والبهجة».
من جهته ،نّوه صشالح يزدك ممثل
الجالية السشورية بالجزائر بالمبادرة،
م -ع -ب -را أان -ه -ا ت -ن -م ع -ن روح األخ -وة
وال- -ت- -آازر ب- -ي -ن ال -ق -ائ -م -ي -ن ع -ل -ي -ه -ا
والمقيمين بالمخيم .وقال صشالح أان
ال -ج -زائ -ر ن-ع-ت-ب-ره-ا األخت ال-ك-ب-رى
بحكم ترابط الدم بين الجزائريين
والسشوريين ،من األزل وليسص اليوم.
وجدد صشالح تششكراته للجزائر من
قمة الهرم إالى قاعدته لما تقدمه

23°

الجزائر
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وقد أاخرج هذه المسشرحية ،التي
سشتمتع عششاق الفن الرابع لثÓث
ليال على التوالي بمدينة الصشخر
العتيق  »،ميسشوم لعروسشي» ،و كتب
نصشها « عبد الكريم الهواري « ،في
ح - -ي - -ن ي - -ت - -داول ع- -ل- -ى أادواره- -ا
ال-م-خ-تلفة  19م-م-ث Ó-وم-م-ث-ل-ة« :
لطيفة كابن ،عبد القادر خمراني،
ربيع وجاوت،عبد القادر عيششوبة،
خليف فاروق،قويدر هامل ،الطيب
قوادري ،جميلة بن أاحمد،ششويدر
غ-ن-ي-ة ،م-ح-م-ود ب-وسش-ع-دي-ة ،ب-وبكر
ب -ل -ع -ي -د ،ب-ل-حسش-ن حسش-ي-ن ،أاسش-ام-ة
قجام،عروسص محمد ،وئام بلحسشن
 ،سش- -ي- -د أاح- -م- -د شش -وي -در  ،خ -ال -د
بسشكري ،أامينة لعروسشي ميسشون ،
محمد يونسص لعروسشي «.
وتتلخصص فصشول مسشرحية « للة
ع -زي -زة» ،أان -ه ف -ي غ -م -رة أاح-داث
سشقوط األندلسص و نزوح أاهاليها
إالى سشواحل الجزائر  ،يتحول هدوء
م -دي -ن -ة « ت -نسص « السش -اح -ل -ي-ة ال-ى
حركية متسشارعة األحداث بطلتها
« للة عزيزة» ابنة حاكم المدينة
«مروان البحري» الذي يعيشص على
وق -ع ه-واجسص ت-ه-دي-دات األسش-ب-ان
ب-اح-تÓ-ل ال-م-دي-ن-ة ...هذا الحاكم
ي -ج -د ن -فسش -ه ي -تسش -اب-ق م-ع ال-زم-ن
لتحصشين أاسشطوله البحري بالعدة

والعتاد و إارسشال ما يمكن إارسشاله
من مراكب إلنقاذ أاهالي األندلسص
ال -ذي -ن ف -روا م -ن ح-مÓ-ت اإلب-ادة
وال -ت -نصش -ي -ر  ...ه -واجسص ال-ح-اك-م
تتقاسشمها معه ابنته « للة عزيزة «
التي لن تقصشر بالمخاطرة بحياتها
لكششف خيوط خيانة من ائتمنوا و
أاكرموا باإلقامة وممارسشة التجارة
حتى الثراء  ...ممن ردوا الجميل
بالخيانة واألمان بالغدر طمعا في
المال و السشلطة..
ه - - -ذه ال - - -ح - - -ك- - -اي- - -ات ل ت- - -زال
تسش-ت-حضش-ره-ا م-دي-ن-ة «ت-نسص» ،كما
تسشتحضشر ذكرى أاميرتها من خÓل
م-ق-ام مسش-ج-ده-ا ب-المدينة العتيقة
والتي تروي قصشة « للة عزيزة»
التي تم إاخراجها في هذا العمل
اإلبداعي الجديد لمسشرح الششلف .
وقال السشيد «ميسشوم لعروسشي «،
م - -خ - -رج ال - -مسش - -رح - -ي- -ة ورئ- -يسص
ال -ج -م -ع -ي -ة ،ف -ي ن -دوة صش -ح -ف -ي-ة
اح -تضش -ن-ت-ه-ا أامسص ق-اع-ة ال-ن-دوات
ب -مسش-رح قسش-ن-ط-ي-ن-ة ال-ج-ه-وي  ،أان
ه-ذه ال-مسش-رح-ي-ة ت-ب-رز دور ال-م-رأاة
ال -ج-زائ-ري-ة ف-ي ح-ق-ب-ة م-ن ت-اري-خ
ال-ج-زائ-ر ،ف-ال-م-رأاة ل-م ي-ت-م ت-ناولها
بششكل كاف ،وهذه فرصشة لجمعيتنا
إلب -راز ه -ذا ال -دور ع -ل -ى ال -رك-ح ،
وأاضشاف المخرج أان « للة عزيزة

«وإان ك -ن -ا ق-د أاضش-ف-ي-ن-ا ع-ل-ي-ه-ا ف-ي
اإلخراج بسشاطتها كإانسشانة ،إال أانها
في الحقيقة إانسشانة غير عادية .
وع- -ن إاخ- -راج ه- -ذا ال- -نصص  ،ق- -ال
المخرج  »:لقد اعتمدت في هذه
ال-مسش-رح-ي-ة ع-ل-ى الممثل بالدرجة
األولى فهو المحور في األداء ،كما
أان من أاهداف جمعيتنا مسشاعدة
ال -م -م -ث -ل -ي -ن ل -ب -ل -وغ الح -ت -راف -ي-ة
والوقوف بثقة على خششبة المسشرح
«.
وأاضشاف أان هذا العمل التاريخي
الهدف منه هو ترسشيخ التراث في
أاذهان الششباب بواسشطة المسشرح،
حيث اعتمدنا في هذه المسشرحية
على اللغة العامية ،دون أان نهمل
ع-نصش-ر ال-ف-رج-ة ال-ت-ي ه-ي وسش-ي-ل-ة
إلق -ح -ام ال -ج -م -ه-ور وت-ف-اع-ل-ه م-ع
العرضص .
وال-ج-دي-ر ب-ال-ذك-ر،اأن ال-ب-رن-امج
ال -ج -واري ال -رمضش -ان -ي ل-مسش-رح
قسش-ن-ط-ي-ن-ة ،سش-يسش-ت-م-ر ح-تى 17
جويلية الجاري ،حيث سشتتنقل
مسشرحية « الريح  ...ل» و التي
اأن -ت -ج -ت-ه-ا « ت-ع-اون-ي-ة م-اسش-ي-ل «
ب- -قسش- -ن- -ط -ي -ن -ة اإل -ى ب -ل -دي -ات «
دي -دوشص م -راد ،زي-غ-ود ي-وسش-ف،
مسش- -ع -ود ب -وج -ري -و ،اب -ن زي -اد ،
واأولد رحمون « .

الفقيه اللبنا Êأاسضامة عبد الرزاق الرفاعي:

تأاويل الجاهلين فيه ضصرر لإÓسصÓم وللمسصلمين اأكثر من غيرهم

أابرز الفقيه اللبناني أاسشامة عبد الرزاق الرفاعي
سشهرة الجمعة بوهران الضشرر الكبير الذي يلحق
باإلسشÓم والمسشلمين أاكثر من غيرهم جراء تأاويÓت
الجاهلين داعيا علماء األمة إالى بذل المزيد من
الجهد لششرح والتعريف باإلسشÓم الصشحيح.
وإاعتبر الرفاعي الذي نششط بمقر الزاوية البلقائدية
ال -ه-ب-ري-ة ب-ع-د صشÓ-ة ال-ت-راوي-ح م-ح-اضش-رة ع-ن-وان-ه-ا
«الهدي النبوي في التعامل مع المخالفين» في إاطار
الملتقى العاششر لسشلسشلة الدروسص المحمدية « أان
األم -ة اإلسش Ó-م -ي -ة ف -ي راه -ن -ه -ا إال-ى ج-انب ال-دي-ن
الحنيف هي األكثر تضشررا من التأاويÓت الخاطئة
الصش -ادرة م -ن مصش -ادر ج -اه -ل-ة ل-م-ق-اصش-د الشش-ري-ع-ة
اإلسشÓمية وأاحكامها وقيمها الحياتية والدينية».
ودع -ا ال -م -ح -اضش -ر ف-ي ه-ذا ال-ج-انب ع-ل-م-اء األم-ة
وف -ق -ه -اءه -ا إال -ى ضش -رورة ع -رضص اإلسش Ó-م ب-وج-ه-ه
الصشحيح من خÓل توسشيع فهمه للناسص وششرحه
وفقا لتعاليم ديننا الحنيف مبينا «أان لجوء الجاهلين
ÓسشÓم».
إالى العنف والدعوة إاليه هو إاسشاءة كبرى ل إ
ونّبه الفقيه إالى مخاطر التيار المتششدد على األمة
اإلسشÓمية وعلى سشكينتها واسشتقرارها الجتماعي،
مطالبا الدعاة إالى بذل قصشارى جهدهم في تنوير
ÓسشÓم درءا لموجة
الناسص باألحكام الصشحيحة ل إ
التحريف والنتحال التي يحاول بها البعضص تششويه
صشورة دين التسشامح والرأافة واللين».
وتناول الرفاعي في مداخلته أاحكاما وقيما من
كتاب الله وسشنة نبيه الكريم والتي تنهى عن التششدد
وتششجب الغلو وتدعو إالى الرفق واللين والرأافة
بالناسص مسشتدل بمعامÓت الرسشول الكريم (صص)
للمخالفين الواردة في مصشادر السشنة النبوية والتي
تصش -ور أاب -ع -ادا م -ث -ال -ي -ة ف -ي ال-رف-ق ب-اآلخ-ر وحسش-ن
معاملته.
كما تطّرق المحاضشر في نفسص الصشدد إالى مضشامين

الشش -ري -ع -ة اإلسش Ó-م -ي -ة م -ن ج -انب ن-ب-ذه-ا ل-ل-ح-ق-د
والكراهية وحثها على التحلي باألخÓق الفاضشلة
معرجا على اآلداب والسشلوكيات التي ينبغي على
المسشلم اتباعها إليصشال الرسشالة الصشحيحة عن دينه
ل -ل-ع-ال-م ك-أادب ال-ط-ري-ق وح-ق-ه-ا وحسش-ن ال-م-ج-السش-ة
واإلحسشان للغير وغيرها.
ي -ذك -ر أان ال -ط -ب -ع-ة ال-ع-اشش-رة م-ن سش-لسش-ل-ة ال-دروسص
ال-م-ح-م-دي-ة ت-ت-واصش-ل م-ن خÓ-ل إال-ق-اء م-ح-اضشرات
يصشب محتواها في المحور العام للدورة الموسشوم
ب-ع-ن-وان «ال-م-ن-ه-ج ال-م-ح-م-دي ف-ي األخÓ-ق والقيم»
تحت ششعار قوله تعالى «وإانك لعلى خلق عظيم»
وذلك وسشط مششاركة كوكبة من العلماء والفقهاء من
عدة بلدان من العالم اإلسشÓمي.
يششار إالى أان المحاضشر هو متحصشل على ششهادة
دكتوراه في الفقه اإلسشÓمي .كما أانه مفتي ومدرسص
بفرع جامع األزهر بلبنان ورئيسص المحكمة الششرعية
بمحافظة عكة وله عدة مؤولفات منها «األحكام
المصشرفية اإلسشÓمية» و»ششرح المختار للفتوى».

