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لقاء جزائري  -متوسضطي  -إافريقي للكتاب الشضباب
ي- -واصش- -ل وزي- -ر اÛاه- -دي -ن
ال- - -ط- - -يب زي- - -ت - -و ،Êال - -ي - -وم،
’شش -راف ع -ل -ى ا’ح -ت -ف -ا’ت
ا إ
ال- -رسش -م -ي -ة ب -ال -ي -وم ال -وط -ن -ي
للمجاهد  20أاوت 1٩56/1٩55
–ت شش -ع -ار « اÛاه -د رسش -ال -ة
’م-ة.
ق-ي-م وم-ب-ادئ و شش-م-وخ ا أ
وŒري م -راسش -م ا’ح -ت -ف -ا’ت
هذه السشنة بتبسشة.

هزة أارضضية بوهران

اللقاء ا÷ماعي 287
‘ إاط- -ار ع- -م- -ل -ي -ة تسش -ج -ي -ل
الشش - -ه- -ادات ا◊ي- -ة م- -ن أاف- -واه
اÛاه-دي-ن واÛاه-دات ينظم
اŸت -ح -ف ال -وط -ن -ي ل -ل -م-ج-اه-د
ب- -ال- -ت- -نسش- -ي- -ق م- -ع م- -دي- -ري -ات
اÛاهدين واŸتاحف ا÷هوية
وم -ل -ح -ق-ات-ه-ا واŸرك-ز ال-وط-ن-ي
ل -ت -ج -ه -ي -ز م-ع-ط-وب-ي وضش-ح-اي-ا
ثورة التحرير الوطني اللقاء
ا÷م -اع -ي رق-م  ، 287ال-ي-وم،
Ãق - - -ر اŸت- - -ح- - -ف ال- - -وط- - -ن- - -ي
للمجاهد على السشاعة 10:00
صش -ب -اح -ا وق -د خصشصض ال-ل-ق-اء
Ÿوضش - - -وع «ك - - -ي - - -ف ت- - -وظ- - -ف
الوسشائل التقليدية ‘ عملية
ال -ت -خ -زي -ن وال -ت -م -وي-ن خÓ-ل
الثورة التحريرية».

ولية ا÷زائر
‘ اŸوعد
ب - - -ر›ت و’ي - - -ة ا÷زائ - - -ر
نشش- -اط- -ا ث- -ري -ا إاح -ي -اء ل -ل -ي -وم
ال -وط -ن -ي ل-ل-م-ج-اه-د  20أاوت
وذلك
2018/1٩56/1٩55
بتنظيم قافلة تنطلق ،اليوم،
ع -ل -ى السش-اع-ة  07.30صشباحا
م- - -ن م - -ق - -ر ال - -و’ي - -ة  ،ح - -يث
سش- -ط- -رت ب- -رن- -ا›ا ت -اري -خ -ي -ا
وفكريا.

تعلن ÷نة التنظيم» راماج» عن تنظيم لقاءات جزائرية متوسشطية  -افريقية للكتاب الششباب
’عÓ-م  ،ح-يث سش-ت-ك-ون ال-ل-ق-اءات ب 1 Úو 2سش-ب-ت-م ÈاŸق-بل باŸكتبة
وب -حضش -ور ﬂت -ل -ف وسش -ائ -ل ا إ
الوطنية ا◊امة وسشتكون مفتوحة أامام ﬂتلف اللغات ووسشائل التعب.Ò

«جازي» تطلق عرضضها ا÷ديد «هايلة بزاف»
تعلن ششركة جازي الششركة الرائدة ‘ ا’تصشا’ت والتكنولوجيا الرقمية
ع-ن ع-رضض ج-دي-د أاط-ل-قت ع-ل-ي-ه اسش-م «ه-اي-ل-ة ب-زاف» ي-وف-ر للمششÎكÚ
’نÎنت وك -ذا اŸك-اŸات الصش-وت-ي-ة
ا◊ال -ي ÚواŸسش -ت -ق -ب -ل -ي ÚاŸزي -د م -ن ا إ
والرسشائل القصشÒة.
’ك Ìحرصشا
” تصشميم عرضض هايلة بزاف ليلبي احتياجات الزبائن ا أ
ع-ن ط-ري-ق ت-ق-د Ëصش-ي-غ ج-ذاب-ة ل-ل-غ-اي-ة م-ن ا’تصش-ا’ت .ف-بمقابل مبلغ
’نÎنت و
 1500دينار Á ،كن للزبون ا’سشتمتاع بـ  15جيغابايت من ا إ
مكاŸات صشوتية و رسشائل قصشÒة غﬁ Òدودة نحو ششبكة جازي زيادة
’خرى.
على  2000دينارمكاŸات صشا◊ة نحو الششبكات ا أ
’ضش-اف-ة إا ¤م-كاŸات
’نÎنت ب-ا إ
أام-ا م-ق-ابل  2000دي-ن-ار ،يسش-ت-ف-ي-د اŸششÎك م-ن  30ج-ي-غ-اب-ايت م-ن ا إ
صش -وت -ي -ة ورسش -ائ -ل قصشÒة غﬁ Òدودة إا ¤ج -ازي زي -ادة ع-ل-ى رصش-ي-د  3000دي-ن-ار صش-ال-ح ن-حو باقي
الششبكات.
’نÎنت Á ،كنهم
وهذا ليسض كل ششيء ،فبالنسشبة للمششÎك Úالذين يحتاجون إا ¤اŸزيد من ا إ
’نÎنت مقابل
إاسشتكمال احتياجاتهم الششهرية بفضشل صشيغة «اكسشÎا» وا’سشتمتاع بـ  6جيغابايت من ا إ
 600دينار فقط!
لÓسشتفادة من عرضض هايلة بزاف ،ما على اŸششÎك سشوى تششكيل  * 720 #واختيار اŸزايا التي تناسشبه
Ÿدة  30يومًا كام!Ó
’ن ‘ اŸتاجر و نقاط البيع اŸعتمدة لدى جازي ‘ جميع
Áكن ا◊صشول على عرضض هايلة بزاف من ا آ
أانحاء البÓد.
’نÎنت عÈ
جازي ششركة رائدة ‘ تكنولوجيات ا’تصشا’ت الرقمية ،تلتزم بتعميم اسشتخدام ا إ
’ك Ìتنافسشية ‘ السشوق بأاسشعار تناسشب اسشتعما’ت كل
الهاتف اÙمول من خÓل توف Òالعروضض ا أ
مسشتويات اŸسشتهلك Úالذين Áكنهم ا’سشتمتاع Ãيزة ا’بحار و التواصشل على ششبكة سشريعة وفعالة.

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسض مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

تسش - -تضش - -ي - -ف ال - -كشش - -اف - -ة
’سشÓ- - -م- - -ي- - -ة ا÷زائ- - -ري - -ة
ا إ
’قليم الكششفي
بالتعاون مع ا إ
ال- -ع- -رب- -ي  ،اıي -م ال -كشش -ف -ي
ال -ع -رب -ي – 32ت شش- -ع- -ار«:
ا◊ل- -م ال- -ع- -رب -ي» Ãشش -ارك -ة
ق -ي-اسش-ي-ة لـ  16دول-ة ع-ربية
يوم  26أاوت ا÷اري Ãنتزه
الصشابÓت ابتداء من السشاعة
 17:00مسشاء .

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

سش -ج -لت ه -زة ارضش -ي -ة ب-ق-وة
 3،3درجات على سشلم ريششÎ
‘ ح -دود السش -اع -ة ال  04و21
دقيقة من فجر  ،أامسض ،بو’ية
وهران.
وأاوضشح مركز البحث ‘ علم
ال -ف -لك وال -ف -ي -زي -اء ال -ف-ل-ك-ي-ة
وا÷ي-وف-ي-زي-اء ‘ ب-ي-ان ت-ل-قت
واج نسشخة منه ان مركز الهزة
ال-ت-ي ب-ل-غت  3،3درج-ات ع-لى
سش- -ل- -م ريشش Îح -دد ب 20كلم
شش- -م- -ال شش- -رق ارزي- -و ب- -و’ي -ة
واهران ‘ عرضض البحر.

...و أاخرى بجاية
ك- -م- -ا سش -ج -لت ه -زة ارضش -ي -ة
ب -ق-وة  4،2درج -ات ع-ل-ى سش-ل-م
ريشش ‘ Îح - - -دود السش - - -اع - - -ة
الواحدة و  20دقيقة من زوال
 ،أامسض ،بو’ية بجاية، ،حيث
ح -دد م -رك -ز ال -ه -زة ق -د ح -دد
على بعد  3،٩كلم ششمال-ششرق
م- - -ن - -ط - -ق - -ة أاوق - -اسض ب - -ن - -فسض
الو’ية.

ندوة حول اإلصضابة بالتهاب
اŸعدة واألمعاء

ت -ن-ظ-م وزارة الصش-ح-ة والسش-ك-ان
وإاصشÓ-ح اŸسش-تشش-ف-ي-ات اليوم ندوة
صش -ح -ف -ي -ة ح -ول ح -ا’ت ا إ
’صش-اب-ة
با’لتهاب ا◊اد للمعدة وا أ
’معاء
ال -ت -ي ” تسش -ج-ي-ل-ه-ا م-ؤوخ-را و ه-ذا
ع- -ل- -ى مسش- -ت- -وى اŸع- -ه- -د ال- -وط -ن -ي
ل -لصش -ح -ة ال -ع -م -وم -ي -ة اب -ت -داء م-ن
السشاعة  0٩:30صشباحا.

إلع ـÓناتكـم اتصضل ـ ـوا تلفاكسس(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 ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’ششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(021)73.95.59... :

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
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ا’ثنين  20أاوت  2018م
الموافق لـ  09ذي الحجة  1439هـ

Ãناسشبة ذكرى عيدي ثورة اŸلك والششعب والششباب

رئيسس أ÷مهورية يهنئ ألعاهل أŸغربي ﬁمد ألسسادسس
ب -عث رئ -يسس ا÷م -ه-وري-ة ،ع-ب-د ال-ع-زيز
بوتفليقة ،برقية تهنئة إا ¤العاهل اŸغربي،
ﬁم- - -د السش- - -ادسسÃ ،ن -اسش -ب -ة ا’ح -ت-ف-ال
ب - -ال - -ذك - -رى اŸزدوج - -ة ل - -ع- -ي- -د ث- -ورة اŸلك
والشش -عب وع -ي -د الشش -ب -اب ،ج -دد ل -ه ف -ي -ه -ا
«حرصشه الثابت» على مواصشلة العمل معه
’خ -وة وال -تضش -ام -ن
ع- -ل- -ى ت- -وط -ي -د أاواصش -ر ا أ
وحسشن ا÷وار التي Œمع البلدين.
وجاء ‘ برقية رئيسس ا÷مهورية قوله« :إانه Ÿن
دواع -ي السس -ع -ادة وال -غ -ب -ط -ة واŸم-ل-ك-ة اŸغ-رب-ي-ة
الشس -ق-ي-ق-ة –ت-ف-ل ب-ال-ذك-رى اŸزدوج-ة ل-ع-ي-د ث-ورة
اŸلك والشسعب اÛيدة وعيد الشسباب ،أان أاعرب
÷Óلتكم ،باسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة وأاصسالة
عن نفسسي ،عن أاحر التها ،Êراجيا من اŸو ¤عز
وجل أان Áتعكم وكل أافراد اأ’سسرة اŸلكية الشسريفة
Ãوف -ور الصس -ح-ة والسس-ع-ادة ،وأان ي -ح -ق-ق ل-لشس-عب
اŸغربي الشسقيق اطراد الرقي وا’زدهار –ت
قيادتكم الرشسيدة».
وأاضساف رئيسس الدولة قائ« :Óهذا ،و’ يفوتني،
بهذه اŸناسسبة السسعيدة ،أان أاجدد لكم حرصسي
ال-ث-ابت ع-ل-ى م-واصس-ل-ة ال-ع-م-ل م-ع-ك-م ع-ل-ى ت-وط-يد
أاواصس -ر اأ’خ -وة وال -تضس -ام -ن وحسس -ن ا÷وار ال -ت -ي
Œمع بلدينا Ãا يحقق طموحات شسعبينا الشسقيقÚ
إا ¤اŸزيد من التطور والنماء».

يهنئ نظÒه أأ’فغا Êبالذكرى
’ 99سستقÓل بÓده
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة،
ب -رق -ي -ة ت -ه-ن-ئ-ة إا ¤رئ-يسس ج-م-ه-وري-ة أاف-غ-انسس-ت-ان
اإ’سسÓميةﬁ ،مد أاشسرف غني أاحمدزي ،وهذا
Ãناسسبة احتفال بÓده بالذكرى الـ’ 99سستقÓلها،
أاكد له فيها حرصسه التام على العمل معه من أاجل
تعزيز روابط الصسداقة والتعاون ب Úالبلدين.
وجاء ‘ برقية الرئيسس بوتفليقة قوله« ،يطيب
‹ وج -م -ه -وري -ة أاف -غ -انسس -ت -ان اإ’سسÓ-م-ي-ة –ت-ف-ل
بالذكرى التاسسعة والتسسع’ ÚسستقÓلها ،أان أاتوجه
إاليكم ،باسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة وأاصسالة عن
نفسسي ،بتهانينا ا◊ارة مقرونة بتمنياتي اÿالصسة
ل -ك -م Ãوف -ور الصس -ح-ة وال-ه-ن-اء ول-لشس-عب اأ’ف-غ-اÊ
الشسقيق باأ’من والسسلم وا’سستقرار».
وأاضس -اف رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة« ،وأاغ -ت-ن-م ه-ذه
السسانحة السسعيدة أ’ؤوكد لكم حرصسي التام على
م -واصس -ل -ة ال -ع -م -ل م -ع-ك-م م-ن أاج-ل ت-ع-زي-ز رواب-ط
الصسداقة والتعاون ب Úبلدينا وا’رتقاء بها إا¤
أاعلى اŸراتب ،خدمة للمصسلحة اŸشسÎكة لشسعبينا
الشسقيق.»Ú
وختم رئيسس الدولة برقيته بالقول« ،و’ يفوتني
‘ ه - -ذا اŸق- -ام ،أان أاج -دد ل -ف-خ-ام-ت-ك-م تضس-ام-ن
ا÷زائ-ر ودع-م-ه-ا ÷ه-ود ب-ل-دك-م ال-ن-ب-ي-ل-ة م-ن أاج-ل
ﬁارب- -ة آاف- -ة اإ’ره -اب وال -قضس -اء ع -ل -ي -ه -ا وبسس -ط
الطمأانينة ‘ ربوع بلدكم الشسقيق».

 ...يعزي أأ’م Úألعام لأ·Ó
أŸتحدة ‘ وفاةز كو‘ عنان
بعث رئيسس ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة،
·Ó
أامسس اأ’حد ،برقية تعزية إا ¤اأ’م Úالعام ل أ
اŸتحدة ،أانطونيو غوتÒيسس ،إاثر وفاة اأ’م Úالعام
السسابق للهيئة اأ’‡ية ،كو‘ عنان ،أاكد له فيها أان
ال -ف -ق -ي -د ي -ع-ت« Èواح-دا م-ن أا‚ب أاب-ن-اء إاف-ري-ق-ي-ا
وأابرزهم وكان يتحلى بإاÁان قوي وصس ’ Èينفد،
وه -و م -ا م -ك-ن-ه م-ن ن-ي-ل ج-ائ-زة ن-وب-ل ل-لسسÓ-م ع-ن
جدارة واسستحقاق ‘ مطلع اأ’لفية الثالثة».
وك -تب ال -رئ -يسس ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة ‘ ب-رق-ي-ت-ه ق-ائ:Ó-
«تلقيت ببالغ ا◊زن واأ’سسى نبأا وفاة كو‘ عنان،
اأ’م Úالعام السسابق Ÿنظمة اأ’· اŸتحدة .فإاثر
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عهدتيه للعمل من أاجل –قيقه».
وخلصس الرئيسس ‘ برقيته إا ¤القول« :فأامام
ال-ت-ق-ل-ب-ات ال-ت-ي ي-ع-يشس-ه-ا ع-اŸن-ا ال-يوم ،يتع Úعلى
اÛموعة الدولية أان تبدي إاكبارها لهذا البطل
اŸناضسل من أاجل ا◊رية وتسستلهم من اŸبادرات
ا◊ميدة التي قام بها خدمة للحرية وا’سستقرار
وتعزيز القيم التي نؤومن بها جميعا».

هذا اŸصساب ا÷لل ،أاعرب لكم ،باسسم ا÷زائر
شس -ع -ب -ا وح -ك -وم -ة وأاصس -ال -ة ع -ن ن -فسس -ي ،ع-ن أاح-ر
التعازي ،راجيا من اŸو ¤العلي القدير أان يجزي
ال -ف -ق -ي -د ع -ل -ى خ Òأاع-م-ال-ه وي-ل-ه-م أاسس-رت-ه الصسÈ
والسسلوان».
وأاوضس-ح ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ق-ائ« :Ó-إان منظمة
اأ’· اŸت- -ح- -دة ،واÛت- -م- -ع ال- -دو‹ ه -و اآ’خ -ر،
ي -ف-ق-دان ب-رح-ي-ل ال-ف-ق-ي-د ،ال-ذي ي-ع-ت Èواح-دا م-ن
أا‚ب أاب-ن-اء اف-ري-ق-ي-ا وأاب-رزه-م ،م-ف-اوضس-ا م-ت-م-ي-زا
وم -داف -ع -ا صس -ادق-ا ع-ن ت-ع-ددي-ة اأ’ط-راف والسس-ل-م
واأ’م -ن ال -دول -ي ،Úم -ق -ت -ن-ع-ا ب-اŸب-ادئ ال-ت-ي ع-م-ل
جاهدا على هديها طوال حياته ،كما كان يتحلى
بإاÁان قوي وصس ’ Èينفد وهو ما مكنه من نيل
جائزة نوبل للسسÓم عن جدارة واسستحقاق ‘
مطلع اأ’لفية الثالثة».
واسس -ت -ط -رد رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة م-ع-ددا خصس-ال
الفقيد بقوله ،إان «كو‘ عنان كان مقتنعا “ام
ا’ق -ت -ن -اع ب -ع -دم ق -اب -ل-ي-ة السس-ل-م واأ’م-ن وال-ت-ن-م-ي-ة
للتجزئة ،ومن ثَsم نذر حياته لÎقية القيم العاŸية
من مثل الدفاع عن مصسالح دول قارته إافريقيا وعن
ضسحايا التعذيب واتقاء النزاعات واŸسساهمة ‘
إايجاد حلول لها من خÓل الوسساطة ،كما جسسد
م-ن-ظ-وم-ة أا‡ي-ة ق-وي-ة ب-اسس-ت-قÓ-ل-ي-تها وبرهن على
“سسكه العميق Ãواصسلة
ت-نشس-ي-ط-ه-ا ،وه-و اŸسس-ع-ى ال-ذي ك-رسس سس-ح-اب-ة

أاب- -دى رئ- -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة «م-واف-ق-ت-ه» ع-ل-ى «“وي-ل ودع-م»
Óرث الثقا‘ والفني
«ا‚از متحف ﬂصشصس ل إ
ل -ل -ف -ن -ان ال -راح -ل ال -ون -اسس م -ع -ط -وب ب -ق -ري-ة
ث-اوري-رث م-وسش-ى ب-آايت ﬁم-ود»(و’ي-ة ت-ي-زي
وزو) ب- -ن- -اء ع- -ل -ى ط -لب م -ن السش -ي -دة م -ل -ي -ك -ة
معطوب رئيسشة «مؤوسشسشة معطوب الوناسس»ي
حسشب بيان لوزارة الثقافة.
وجاء ‘ البيان أان رئيسس ا÷مهورية السسيد
عبد العزيز بوتفليقة «ابدى موافقته هذا الطلب
واسسدى تعليماته بتمويل ودعم هذا اŸشسروع
الثقا‘ الذي من شسانه أان يحافظ على ذاكرة
الفنان معطوب الوناسس الذي اسسهم ‘ ا’رتقاء
ب -اأ’غ -ن -ي -ة واŸوسس -ي -ق -ى ا÷زائ-ري-ة ‘ ب-ع-ده-ا
اأ’مازيغي وتعزيز الهوية الوطنية».
ويضس -ي -ف ذات ال -ب -ي-ان أان وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ع-ز
الدين ميهوبي اسستقبل بتكليف من الوزير اأ’ول
السس-ي-دة م-ل-ي-ك-ة م-ع-ط-وب واب-ل-غ-ه-ا ب-قرار رئيسس

Œسشيدا إ’رادة رئيسشي البلدين بوتفليقة وﬁمد عبد العزيز ‘ تنمية ا◊دود

فتح أŸع ÈألÈي «مصسطفى بن بولعيد» ب Úأ÷زأئر وموريتانيا
بدوي واحمدو يششددان على حسشن ا÷وار وترقية التعاون اأ’مني وا’قتصشادي

أاششرف «نور الدين بدوي» وزير الداخلية
وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة و ت-ه-ي-ئ-ة ا’ق-ل-ي-م رفقة «
أاح- -م- -دو ول- -د ع- -ب- -د ال- -ل- -ه» وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة
وال Ó-م -رك -زي -ة اŸوري -ت -ا Êأامسس ع-ل-ى ت-دششÚ
اŸع Èا◊دودي الÈي ال- -ف- -اصش- -ل ب Úا÷زائ- -ر
وم -وري -ت -ان -ي -ا « مصش -ط -ف-ى ب-ن ب-ول-ع-ي-د» إاي-ذان-ا
ب- -ان- -طÓ- -ق م- -رح- -ل -ة ج -دي -دة م -ن ال -ع Ó-ق -ات
الثنائية ب Úالبلدين ا÷ارين.

...و نظÒه ألغاÊ

تندوف :مراسسل «الشسعب» عويشش علي

بعث رئيسس ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة،
برقية تعزية إا ¤نظÒه الغا ،Êنانا أاكوفو أادو ،على
إاث- -ر وف- -اة اأ’م Úال -ع -ام السس -اب -ق Ÿن -ظ -م -ة اأ’·
اŸتحدة كو‘ عنان ،أابرز فيه مناقب الفقيد الذي
كان «مدافعا عن السسلم ‘ العا ⁄ومدافعا بقناعة
عن القضسايا اإ’فريقية».
وكتب الرئيسس بوتفليقة ‘ برقيته« :تلقيت ببالغ
ا◊زن واأ’سسى نبأا رحيل كو‘ عنان ،اأ’م Úالعام
السس-اب-ق Ÿن-ظ-م-ة اأ’· اŸت-ح-دة ،ي -وم  18غشست
 .2018واثر هذا اŸصساب ا÷لل ،أاعرب باسسم
ا÷زائر شسعبا وحكومة وأاصسالة عن نفسسي ،عن
أاخلصس تعازينا وأاصسدق مشساعر التعاطف لكم وعن
ع-م-ي-ق مشس-اع-ر اإ’خ-اء واŸودة وال-ت-ع-اط-ف أ’سس-رة
الفقيد ،راجيا من الله أان يلهمكما القوة من أاجل
Œاوز هذه اÙنة اأ’ليمة».
وأاكد رئيسس ا÷مهورية أانه «برحيل كو‘ عنان،
ت-ف-ق-د غ-ان-ا أاح-د أاب-ن-ائ-ها اأ’عÓم ،سس-خ-ر حياته
السسياسسية ÿدمة منظمة اأ’· اŸتحدة و–لى
بصسفات رفيعة كانت من صسفات بÓده الذي كان
Ãثـلها ،إاذ كان رج Óذا مبادئ وقيم“ ،يز
متشسبعا ُ
بسسعيه الدؤووب من أاجل بسسط السسلم ع Èالعا،⁄
مكنه ذلك من نيل جائزة نوبل للسسÓم عن جدارة
واسستحقاق».
واسستطرد الرئيسس بوتفليقة قائ« :Óلقد فقدت
إافريقيا رجل دولة عظيم ترك بصسمته ‘ التاريخ
اŸعاصسر ودافع بقناعة عن القضسايا اإ’فريقية»،
مضسيفا أان ا÷زائر «فقد فقدت صسديقا ومدافعا
عن السسلم ‘ العا ،⁄سساهم أاÁا إاسسهام ‘ تعزيز
عÓقات التعاون مع منظمة اأ’· اŸتحدة».
وخلصس الرئيسس بوتفليقة ا ¤القول« :وإاذ أانحني
إاك -ب -ارا ل -رج -ل ال -دول -ة ه -ذا ال -ذي واكب ال -ت-اري-خ
اŸع- -اصس- -ر وأاسس- -أال اŸو ¤أان ي- -ج- -زي- -ه ع -ل -ى خÒ
أاعماله ،أارجو أان تتفضسلوا ،فخامة الرئيسس وأاخي
العزيز ،بقبول اسسمى عبارات التقدير».

‘ كلمة باŸناسسبة أاكد وزير الداخلية « أان افتتاح
اŸع Èا◊دودي ا‚از تاريخي يعكسس أاواصسر اأ’خوة
والتضسامن و وحدة التاريخ واŸصس ÒاŸشسÎك .،وهو
دل -ي -ل ع -ل -ى م -ا ي -ح -ذون-ا ج-م-ي-ع-ا م-ن رغ-ب-ة صس-ادق-ة
با’رتقاء بالعÓقات الثنائية اŸتميزة ويÎجم على
أارضس ال -واق -ع اإ’رادة السس -ام -ي -ة واŸشسÎك-ة ل-رئ-يسس-ي
البلدين ،و ذلك من أاجل الرقي بهذه العÓقات ا¤
اŸسس -ت -وى ال -ذي ت-ق-تضس-ي-ه ال-فÎة ال-راه-ن-ة م-ن ع-م-ل
مشسÎك و تعاون و تنسسيق دائم.»Ú
أاشساد الوزير باŸسستوى الرفيع الذي وصسلت اليه
ع Ó-ق -ات اأ’خ-وة وال-ت-ع-اون ب Úا÷زائ-ر وم-وري-ت-ان-ي-ا
–ت القيادة الرشسيدة لقادة البلدين ،مؤوكدا ‘ الوقت
ذاته على أان رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
أاو ¤اأ’ه -م -ي -ة ال -ب -ال -غ-ة ل-ت-ن-م-ي-ة اŸن-اط-ق ا◊دودي-ة
والعائد نفعها على كل السسكان انطÓقا من اŸبادئ
السسامية للدولة ا÷زائرية اŸوسسومة بحسسن ا÷وار
والتعاون اŸشسÎك لتحقيق تنمية منطقتنا وانطÓقا
أايضسا من تعاضسد جهودنا وامكانياتنا.
اضساف بدوي ان هذه اŸناطق هي جسسور للتعاون
وفضساء يتقاسسم فيه الشسعبان الروابط التاريخية وصسلة
ال- -ق- -رب- -ى ووح- -دة اŸصس ،Òول- -ل- -ح- -ف -اظ ع -ل -ى ه -ذه
اŸكتسسبات ’ بد من العمل أاك Ìعلى تنمية هذه
اŸناطق ا◊دودية ‘ ظل التحديات الراهنة ،داعيا
ا ¤تشسكيل فريق عمل مشسÎك ب Úالبلدين يقع على
عاتقه ا‚از ﬂطط عمل لتنمية اŸنطقة ا◊دودية
اŸشسÎكة وفق تصسور واقعي Ÿشساريع قابلة للتجسسيد
تعود باŸنفعة على البلدين.
و أاردف وزير الداخلية و ا÷ماعات اÙلية قوله
أان ل-ل-ج-زائ-ر وم-وري-ت-ان-ي-ا ال-ق-درات ال-ك-بÒة ل-ت-ح-ق-يق
ا’‚ازات و بلوغ مسستوى يتناسسب وتطلعات سسكان
البلدين اللذين يزخران بÌوات طبيعية وبشسرية هامة
ما يؤوهلهما لبلوغ مراتب متقدمة ،مع ضسرورة توفÒ
الوسسائل و اآ’ليات الÓزمة و تكثيف اللقاءات الثنائية،
داعيا ‘ الوقت ذاته كل الفاعل Úا’قتصسادي Úا¤
اŸشساركة ‘ تكريسس هذا اŸسسعى من خÓل تكثيف

 ...يوأفق على “ويل متحف للفنان
ألرأحل معطوب ألوناسس
ا÷مهورية ،ن -اق Ó-أان-ه-ا «عÈت ع-ن ت-ق-دي-ره-ا
وعرفانها لهذا اŸوقف النبيل «واعتÈت قرار
السسيد رئيسس ا÷مهورية بإا‚از اŸتحف دعما
ل- -ل- -ث- -ق- -اف- -ة وا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى ذاك- -رة رم- -وزه- -ا
وصسناعها».
وذك- -ر ب- -ي- -ان وزارة ال- -ث- -ق -اف -ة أان «م -ؤوسسسس -ة
معطوب الوناسس أاحيت ‘  25يونيو اŸاضسي
الذكرى العشسرين لرحيل الفقيد» وأانها خÓل
ذلك «أاب -دت رغ -ب -ت -ه -ا ‘ إا‚از م -ت -ح -ف ي-ك-ون
ﬁاذيا إ’قامة العائلة على أان ينجز ‘ فÎة ’
تتجاوز السسنة».
ولد معطوب الوناسس ‘  24يناير  1956ببني
ع -يسس-ى وأاغ-ت-ي-ل ‘  25ي-ون-يو  ‘ 1998ح-اج-ز
بالقرب من مدينة تيزي وزو.
عرف معطوب بكتابة أاغانيه وتلحينها وشسكل
ح- -ول- -ه ‰ط- -ا ‡ي- -زا م -ن اŸع -ج -ب Úم -ا زال -وا
يقدرون مبادئه وأافكاره ويعتزون بأاسسلوبه الفني
اŸلتزم.

وزير ألدأخلية يدعو أŸتعامل Úإأ ¤أ’سستثمار ‘ أŸناطق أ◊دودية
‘ لقاء جمعه Ãختلف فعاليات اÛتمع
اŸد Êع- -قب إاشش- -راف- -ه ع- -ل- -ى اف- -ت -ت -اح اŸعÈ
ا◊دودي الÈي «مصش- -ط- -ف- -ى ب- -ن ب -ول -ع -ي -د»
الفاصشل ب Úا÷زائر و موريتانيا ،دعا «نور
ال -دي -ن ب -دوي» اŸسش -ت -ث -م -ري -ن و اŸت -ع -ام -لÚ
ا’ق - -تصش - -ادي Úا ¤ا’ل - -ت- -ف- -اف ح- -ول ه- -ذا
اŸكسشب ال -ه -ام ال-ذي ت-ع-ززت ب-ه ت-ن-دوف م-ع
ضشرورة إاعداد «خريطة اسشتثمارية قوية».
أاوضسح الوزير ‘ كلمة خصس بها شسباب و أاعيان
اŸن- -ط -ق -ة أان اف -ت -ت -اح اŸع Èا◊دودي الÈي بÚ
ا÷زائر وموريتانيا سسيأاتي با Òÿالكث ،Òمؤوكداً ‘
الوقت ذاته على ضسرورة أان ُتتبع اإ’رادة السسياسسية
اŸوجودة اليوم والتي جسسدت هذا اŸشسروع على
أارضس الواقع بحركية اقتصسادية قوية ،مع العمل
على مرافقة هذه اŸشساريع ا’سستثمارية مرافقة
ح -ق -ي -ق -ي-ة –ق-ق آام-ال و ت-ط-ل-ع-ات الشس-ارع ب-و’ي-ة
تندوف.
أاردف وزير الداخلية قائ ًÓإان مطالب سسكان

Œنيد أأك Ìمن  9مÓي Úم 3لتغطية ألطلب و أك Ìمن  8آأ’ف عون ‘ أŸيدأن
^ معدل ا’سشتهÓك يرتفع من  180إا 300 ¤ل ‘ Îاليوم
جّندت وزارة اŸوارد اŸائية، ،أاك Ìمن  9مÓي Úم Îمكعب
م -ن اŸي-اه ع Èال-وط-ن م-ن-ه-ا ل-ت-غ-ط-ي-ة ط-ل-ب-ات اŸواط-ن Úي-وم-ي
العيد ،منها 1مليون و  200م 3بالعاصشمة و تيبازة ،و  5مÓيÚ
م Îم- -ك -عب ع 44 Èو’ي-ة تسشÒه-ا ا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ياه ،فيما
سشتعتمد البلديات اŸسشÒة لعملية توزيع اŸياه نفسس خارطة
’بار بكل
’نتاج و ا آ
الطريق مع تششغيل كل ﬁطات الضشخ و ا إ
طاقتها القصشوى لتلبية طلبات اŸواطن.Ú

سسعاد بوعبوشش
‘ هذا ا’طار أاوضسح اŸدير اŸركزي Ÿاء الشسروب بالوزارة  ،عمر
بوقروة ،مرفوق باŸدير العام للجزائرية للمياه إاسسماعيل عمÒوشس و
مدير ا’سستغÓل و اإ’نتاج لشسركة « سسيال» سسليمان بونوح ندوة صسحفية
Ãق -ر م -رك -ز اŸراق -ب -ة و ال -ت -ح -ك -م Ÿؤوسسسس -ة اŸي -اه و ال -ت-ط-ه Òح-ول
–ضسÒات يوم العيد ا’ضسحى ،أان وزير اŸوارد اŸائية قد نصسب منذ
أاسسبوع ÷نة متابعة Œتمع يوميا للوقوف على التحضسÒات التي تتم عÈ
كامل الÎاب الوطني لضسمان تشسغيل كل منشسآات إانتاج و تطه ÒاŸياه

التباد’ت و اŸعامÓت ا’قتصسادية و التجارية.
 ⁄يخف وزير الداخلية أان اŸع Èا◊دودي من
شسأانه بعث حركية اقتصسادية و Œارية جديدة خدمة
لطموحات الشسعب ،Úمؤوكدا على السسعي أ’ن يكون هذا
اŸع Èف- -اع Ó- -أاسس- -اسس- -ي- -ا ‘ ا’ن -دم -اج و ال -ت -ك -ام -ل
اŸغ -ارب -ي وا’رت -ق -اء ب-ه-م-ا ن-ح-و اأ’فضس-ل Ãا ي-خ-دم
مصسالح الشسعب Úوشسعوب اŸغرب العربي.
و أاضساف الوزير قائ »Óلدى ا÷زائر إارادة خالصسة
و ث -اب -ت -ة ‘ م-واصس-ل-ة ال-ع-م-ل ع-ل-ى م-ا ي-ح-ق-ق ال-رق-ي
ب-اŸن-ط-ق-ة اŸغ-ارب-ي-ة وه-ي شس-ي-م “ل-ي-ه-ا ع-لينا عرى
اأ’خوة و حسسن ا÷وار « .و أاوضسح الوزير أان تنامي
ظاهرة ا’جرام بشسكل مقلق ‘ منطقتنا يحتم علينا
مضساعفة ا÷هود و تقريب الرؤوى و توحيد اŸواقف
Ûابهة هذه اأ’خطار اŸشسÎكة وحماية حدودنا
منها.
م -ن ج -ه -ت -ه أاك -د « اح -م -دو ول -د ع -ب-د ال-ل-ه» وزي-ر
الداخلية و الÓمركزية اŸوريتا Êأان عÓقات اأ’خوة
والصسداقة القائمة ب Úشسعبي البلدين تسستمد قوتها
من ا’متداد ا÷غرا‘ للجزائر ونواقشسوط  ،حيث
ربطتهما على مر العصسور عÓقات الدين ا’سسÓمي
ا◊نيف والثقافة الواحدة والتاريخ اŸشسÎك ،مؤوكدا
‘ ال - -وقت ذات- -ه أان اف- -ت- -ت- -اح اŸع Èا◊دودي الÈي
يجسسد إارادة قائدي البلدين السساعية ا ¤تعزيز و
تطوير عÓقات التعاون بينهما و الدفع بها ا ¤أاعلى
اŸسستويات..
أاوضس- -ح اح- -م- -دو ول- -د ع- -ب- -د ال- -ل- -ه أان ال- -ت- -ع- -اون
ا’قتصسادي ب Úالبلدين سسيشسهد فور انطÓق العمل
بهذا اŸع Èقفزة نوعية سسوف تسسمح بالرفع من
مسستوى التبادل التجاري للبضسائع و حركية انسسيابية
‘ حركة اأ’شسخاصس و ما سسينعكسس من نتائج ايجابية
على الو’يت Úا◊دوديت Úتندوف و تÒسس زمور ،و
نوه الوزير اŸوريتا Êبانعكاسسات فتح اŸع Èعلى
ا÷انب اأ’مني للمنطقة حيث سسيسساهم اŸع‘ È
تعم ÒاŸناطق ا◊دودية للبلدين ومكافحة الهجرة
السس -ري -ة وال -تصس -دي ل -ل-عصس-اب-ات وا÷رÁة اŸن-ظ-م-ة
العابرة للحدود والتي تهدد اأ’من اŸشسÎك للمنطقة
بصسفة عامة.

‘ لقاء مع اÛتمع اŸدÊ

وزارة اŸوارد اŸائية تدعو لÎششيد اسشتهÓك اŸياه يومي العيد

بكل طاقتها يوم العيد.
 Óكل اÿزانات عن آاخرها،
و بناء عليه ” البدء منذ اأمسس ‘ ،م أ
بهدف “وين اŸواطن Úابتداء من السساعة السسابعة صسباحا إا ¤غاية
السساعة الثانية بعد الظهر باعتبار أان الفÎة الصسباحية هي فÎة الذروة
و ال -ت -ي ت -ع -رف أاك Èك -م -ي-ة لÓ-سس-ت-هÓ-ك ،ح-يث ‘ اأ’ي-ام ال-ع-ادي-ة ي-ت-م
تخصسيصس ما ب 180 Úو  200ل Îلكل فرد ‘ اليوم ،وهي ا◊صسة التي
ترتفع يوم العيد إا 300 ¤ل Îلكل شسخصس ،وهو ما يضسطر كل ﬁطات
الضسخ للعمل بطريقة مسستمرة Ÿدة  24سساعة قبل يوم العيد لضسمان
توف ÒاŸياه ‘ ا◊نفيات.
ب-دوره أاك-د اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-ج-زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه ،ع-مÒوشس إاسس-ماعيل،
Œنيد كل إامكانيات إانتاج اŸياه ،سسواء من خÓل السسدود أاو ﬁطات
–لية مياه البحر و الضسخ اŸسستمر من اآ’بار Ÿضساعفة إانتاج اŸياه ‘
اليوم اأ’ول من العيد ،و ضسمان توزيع عادل للمياه لكل اŸواطن ،Úداعيا
اŸواطن Úإا ¤ا’سستغÓل العق ÊÓللمياه و و ترشسيد ا’سستهÓك حتى ’
يحرم سسكان الطوابق العليا.
وأاشسار عمÒوشس إاŒ ¤نيد كل مصسادر اŸياه من سسدود و ﬁطات
التحلية و اآ’بار و مضساعفة إانتاجها أ’قصسى درجة Ÿواجهة أاي طارئ ،
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كما تقرر اتخاذ جملة من ا’حتياطات لرفع إانتاج ﬁ 80طة Ÿعا÷ة و
إانتاج اŸياه مع Œنيد  400شساحنة صسهريج ‘ حالة تسسجيل اضسطرابات
‘ التموين .
وقصسد ضسمان عقلنة اسستغÓل اŸياه ،تقرر هذه السسنة  ،اللجوء إا¤
الشساحنات الهيدروليكية التابعة للسسلطات اÙلية و الديوان الوطني
للتطه ،Òلغسسل اŸواقع التي ” فيها نحر اأ’ضساحي ‘ الشسارع أاو
اأ’رصسفة لتجنب اسستعمال مياه الشسروب  ،ناهيك عن Œنيد أاك Ìمن 8
مÓي Úعون ع Èالوطن من بينهم  5آا’ف عون للجزائرية للمياه للعمل
ضسمن فرق اŸناوبة يوم العيد ،من بينهم إاطارات اإ’نتاج و ا’سستغÓل و
ع -م -ال الصس -ي -ان -ة ،لضس -م -ان رف -ع اإ’ن -ت -اج و ال -ت -دخ -ل السس -ري-ع إ’صسÓ-ح
اأ’عطاب.
بدوره مدير إانتاج و اسستغÓل اŸياه بـ « سسيال» إاسسماعيل بونوح أاكد
Œنيد  761عامل للمناوبة يومي العيد ،من بينهم  16مديرا للتسسيÒ
وا’سستغÓل و التطه ،Òمع تدعيم مركز النداء بـ  17عونا للرد على
شسكاوي و اسستعÓمات اŸواطن. Ú
كما ” عقد لقاءات مع إاطارات شسركة إانتاج و توزيع الكهرباء»
سس -ون -ل -غ-از» ل-ت-نسس-ي-ق ال-ع-م-ل ح-ت-ى ’ ت-ك-ون ه-ن-اك أاع-ط-اب ‘ الشس-ب-ك-ة

ال -و’ي -ة ت -ت -ع -ل -ق ‘ ›م -ل -ه -ا ب-ي-وم-ي-ات اŸواط-ن
و–سس Úظ- -روف- -ه اŸع- -يشس- -ي- -ة ،م- -ؤوك- -داً ع- -ل -ى أان
الصس -ع -وب -ات ا÷م -ة ال -ت -ي سُس -ج -لت ع -ل -ى مسس -ت-وى
صسندوق ا÷نوب “ ⁄نع رئيسس ا÷مهورية من
إاعادة انتعاشسه من أاجل تنمية هذه اŸناطق .حّمل
الوزير دخول  100مشسروع قطاعي حيز التجميد أاو
التأاخر ‘ ا’‚از ا ¤ضسعف وسسائل ا’‚از و
انعدام اŸتابعة لهذه اŸشساريع.
و قال بدوي أانه ينبغي علينا اليوم أان نفتخر
ب -ج -زائ -ري -ت -ن -ا ’ن -ن -ا خ -رج-ن-ا م-ن م-رح-ل-ة سس-وداء
عايشسناها لوحدنا ،منوها بالدور الكب Òالذي تلعبه
الو’ية على الصسعيد الوطني معتÈاً ان التحديات
التي رفعتها ا÷زائر باأ’مسس باسسÎجاعها أ’منها و
اسستقرارها و طمأانينة مواطنيها ،و رفع التحديات
التنموية التي يع Èعنها اŸواطن هي مسسؤوولية
ا÷ميع و ينبغي علينا أان نلتف جميعا من أاجل رفع
هذه التحديات.

عويشش .ع

الكهربائية ،و بالتا‹ ضسمان العمل اŸسستمر لكل اŸضسخات التي سستعمل
بكل طاقتها Ÿلئ اÿزانات ،مع متابعة عملية إانتاج اŸياه عﬁ Èطات
و فوكة .
–لية مياه البحر بكل من ا◊امة
و بالنسسبة لسسكنات عدل أاكد بنوح التنسسيق العمل مع إاطارات الوكالة
الوطنية لتحسس Úو تطوير السسكن ‘ ،إاطار اللجنة الوزارية اŸشسÎكة ما
ب Úوزارة اŸوارد اŸائية و السسكن و العمرانŸ ،رافقة « سسيال» عمال «
ع -دل» ‘ ع -م -ل -ي -ة تشس -غ-ي-ل ﬁط-ات الضس-خ و اÿزان-ات اŸائ-ي-ة داخ-ل
اأ’حياء ،وذلك ‘ انتظار التوقيع على عقود شسراكة تسسمح لـ « السسيال»
بتسسي Òعملية “وين السسكان Ãياه الشسرب ،كاشسفا عن اعتماد نظام
م-ع-ل-وم-ات-ي م-ت-ط-ور يسس-م-ح ب-ال-ت-ع-رف ع-ل-ى نسس-ب-ة ام-تÓء اÿزانات كل
سساعت ،Úوهو ما يضسمن التسسي ÒاÙكم لعملية التموين عن بعد.

هاجسس عنابة لن يتكرر
وف-ي-م-ا ت-ع-ل-ق ب-اŸشس-ك-ل ال-ذي ع-رف-ت-ه ع-ن-اب-ة السس-ن-ة ال-ف-ارط-ة أاك-د
عمÒوشس أانه ” Œاوز هذا اŸشسكل خاصسة بعد دخول ﬁطة مكسسة و
الشسافية حيز اÿدمة ما حسسن من الوضسعية و بشسكل يضسمن عدم تكرار
السسيناريو الفارط ،و بالنسسبة تبسسة و سسوق أاهراسس فقد ” اتخاذ كل
الÎتيبات ع Èحفر آابار أاخرى و اسستغÓلها ‘ أاقصسى طاقتها.
أاما فيما يخصس العطب الذي مسس القناة الرئيسسية لتوزيع اŸياه بحي
سسعيد حميد ،أاكد بونوح انه اثر هذه ا◊ادثة تقرر وضسع معا ‘ ⁄شسكل
أاعمدة حديدية باللون اأ’زرق،على طول قنوات و شسبكات توزيع اŸياه
بهدف إاعÓم كل اŸقاول Úو شسركات ا’‚از بوجود قنوات تابعة لـ «
سسيال» –ت اأ’رضس ،بهدف مرافقتهم من طرف « سسيال» .

أ’ثنين  20أوت  2018م
ألموأفق لـ  09ذي ألحجة  1439هـ
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الÈوفيسشور ◊سشن زغيدي واللواء اŸتقاعد عبد العزيز ›اهد:

ألثورة أ÷زأئرية ألوحيدة ألتي قادتها
ورقة تتكون من  685كلمة و 9فقرأت

منطلقها ألريف و زيغود نقلها من ألنخبوية ألطÓئعية إأ ¤ألشصعبية

 20أاوت  20- 1955أاوت  1956حدثان هامان ‘ مسشار الثورة ا÷زائرية ،اليوم الوطني للمجاهد ،هو صشفحة مششرقة من تاريخ ا÷زائر ونقلة نوعية ‘
’سشÎاŒية العسشكرية ‘ صشميمها لدى القيادات
’و ¤كانت ضشربة قوية ‘ ا إ
نضشالها وكفاحها كان حدثه وتاريخه الفاصشل هو  20أاوت ‘ سشنت ،Úا أ
’سشÎاŒية الفرنسشية ‘ ›ال تنظيم وهيكلة الششعب ،هذا ما أابرزه الدكتور ﬁمد ◊سشن زغيدي الباحث ‘
الفرنسشية ،والثانية ضشربة سشياسشية ‘ ا إ
التاريخ لدى تنششيطه ندوة تاريخية نظمها منتدى «الششعب» أامسس Ãناسشبة الذكرى ال 63لليوم الوطني للمجاهد.

سسهام  .بوعموشسة
تصسويرﬁ :مد أيت قاسسي
أك- -د أل- -ب- -احث ‘ ت- -اري -خ أ◊رك -ة
أل -وط -ن -ي -ة ألÈوف -يسش -ور زغ -ي -دي أن
ألثورة أ÷زأئرية هي ألوحيدة ألتي
جعلت من ألريف منطلقا لها ،تكونت
‘ أŸدي- -ن- -ة وأن -ط -ل -قت ‘ أل -ري -ف،
ب -ح -يث أح -تضش-ن-ه-ا أل-فÓ-ح-ون أل-ذي-ن
ك -ان -وأ وق -وده -ا ،ك -م-ا أن أل-ث-ورة ب-ع-د
أن- -د’ع -ه -ا ،ت -خ -ت -ل -ف ع -ن ك -ث Òم -ن
أل -ث -ورأت ‘ مسش -أال -ة ج-وه-ري-ة ،وه-ي
أنها أخذت نصشيبها ألكا‘ ‘ ›ال
أل - -ت - -حضش Òألسش- -ي- -اسش- -ي وأل- -ف- -ك- -ري
وأŸع - -ن - -وي وأŸادي وأإ’نسش - -ا ،Êأي
جيل كامل ” إأعدأده Ÿدة  28سشنة
م - -ن  1926إأ 1954 ¤ب -ت-وف Òك-ل
ألششروط ألتي تصشنع من هذأ أ÷يل
أن ي - -ك - -ون ‘ مسش - -ت - -وى أل- -ت- -ح- -دي،
قائ«:Óألثورة أندلعت ‘ ششكل نخبوي
ك -انت م-ن عصش-ارة أŸن-ظ-م-ة ألسش-ري-ة
ألتي تدربت سشبع سشنوأت ،قبل أند’ع
ألثورة من  1947إأ.»1954 ¤
أضش -اف أن ق -ادة أل -ث -ورة وضش -ع-وأ
إأسشÎأŒي -ة ت -رت -ك-ز ع-ل-ى ن-ق-ط-تÚ
أسش- -اسش- -ي -ت Úه -م -ا أل -ق -ي -ادة أ÷م -اع -ي -ة وأل -ق -رأرأت
أ÷ماعية ،و هيأات قرأءة أسشتششرأفية Ÿا سشيحدث
لذلك طلبت من كل قائد من أŸناطق  5أن يكون له
نوأب جاهزين ’سشتÓم ألقيادة وألكفاءة ‘ ألتسشي،Ò
وألتنظيم  ،وحسشبه فإانه من معجزأت ألثورة أنه ليسص
ل- -ه- -ا ق- -ائ- -د ،ب- -ل ق- -ائ- -د ‘ ورق- -ة أسش- -م- -ه ب- -ي- -ان أول
نوفم ،1954Èوهي ألثورة ألوحيدة ألتي قادتها ورقة
تتكون من  685كلمة و 9فقرأت.
‘ هذأ ألسشياق أوضشح زغيدي ،أ’تفاق ما ب6 Úعلى
’ورأسص ألتي توفرت
أن يكون ألÎكيز على منطقة أ أ
’ف -رأد أل -ك -ا‘ ،وألسش Ó-ح أل -وأ‘
ع- -ل- -ى أل- -ع- -دد م -ن أ أ
وألذخÒة ألتي “كنها من أ’سشتمرأرية Ÿدة  6أششهر،
’خرى  4خÓل هذه ألفÎة
على أن تقوم أŸناطق أ أ
’ششهر 6
بالتحضش Òلنفسشها Ÿا سشيأاتي ،بحيث كانت أ أ
لـ 1955م -ن أصش -عب أŸرأح -ل أل -ت-ي ع-اشش-ت-ه-ا أل-ث-ورة،
باسشتششهاد ديدوشص مرأد ‘  18جانفي  1955بوأدي
بوكركر ،وأسشر بن بولعيد با◊دود ألتونسشية ألليبية ‘
 13فÈأير . 1955
’عÓم وأ÷يشص ألفرنسشي يهلÓن،
وهو ما جعل أ إ
بفقدأن  3قادة من أصشل  ⁄ ، 5يبق منهم إأ’ كرË
بلقاسشم وألعربي بن مهيدي ،متناسش Úأن إأسشÎأŒية
ألثورة كانت قد حضشرت نيابة لكل قائد ،كما قام
أ’سشتعمار ألفرنسشي بوضشع كل ثقله ألعسشكري على
’ورأسص لوأد ألثورة ،و‘ ديسشم 1954 Èفتح
منطقة أ أ
’ول مرة ﬁتششدأتﬁ ،او’ فصشل ألسشكان عن
بها أ
ألثوأر ،وإأعÓميا ركزت تصشريحات أ◊كومة ألفرنسشية
على أن كل أŸناطق أ÷زأئرية خالية من ألثورة ما
’ورأسص ،وأصشفة إأياه بالتمرد بتوأطؤو مع فÓقة
عدأ أ أ
تونسص وبتحريضص من إأذأعة «صشوت ألعرب» بالقاهرة.
و‘ هذه ألنقطة قال أÙاضشر أن ألثورة أدت إأ¤
إأسش-ق-اط ح-ك-وم-ة م-ن-دأسص ف-رأنسص وت-ع-ويضش-ه-ا ب-حكومة
إأدغار فور ،ووضشعت على رأسص قيادة أ÷زأئر ششخصشية
سشياسشية يسشارية إأصشÓحية صشاحبة مششروع وهو جاك
سش- -وسش- -ت- -ي- -ل ل- -ي- -ع -م -ل ع -ل -ى فصش -ل ألشش -عب ع -ن أل -ث -ورة
باإ’صشÓحات ،و يقر ألŸÈان ألفرنسشي بحالة ألطوأرئ
أل -ع -ام -ة ،ك -م -ا ” أسش -ت -دع-اء ج-ي-وشص أ’ح-ت-ي-اط لÒت-ف-ع
عددهم با÷زأئر ‘ جوأن  1955إأ 373 ¤ألف.
ولتخفيف ألضشغط على منطقة أأ’ورأسص -قال ألباحث
‘ أ◊ركة ألوطنية -فكر زيغود يوسشف Ÿدة  90يوما ‘
خطة ششملت كل ألفئات ألسشكانية باŸنطقة ،على أن تبنى
إأسشÎأŒية ذأت أبعاد عسشكرية وسشياسشية وإأعÓمية وأن
ي -ك -ون ل -ه -ا ب-ع-د وط-ن-ي ﬁل-ي وإأق-ل-ي-م-ي ودو‹ ،ف-ك-رت-ه
أأ’سشاسشية هو تطبيق مبدأ أسشاسشي لبيان أول نوفم Èهو
ج -ع -ل أل-ث-ورة ألشش-ع-ب-ي-ة ت-ت-جسش-د ‘ أŸي-دأن ،ن-ق-ل-ه-ا م-ن
ألنخبوية ألطÓئعية ألثورية إأ ¤أ÷ماهÒية أي Œسشيد
ثورة ألششعب ،مؤوكدأ أن هجومات ألششمال ألقسشنطيني
كانت ششعبية مؤوطرة بأافرأد من جيشص ألتحرير ،ششاركت
فيها كل فئات أÛتمع ،بهدف ضشرب ألبنية ألتحتية
أ’قتصشادية للعدو.

أضش- -اف ألÈوف -يسش -ور أن -ه ‘  20أوت  1955كانت
سشوأحل ألششمال ألقسشنطيني من حدود بجاية وسشوأحل
جيجل وعنابة وألقالة تعج بالسشياح ألذين يقصشدونها
’نها كانت ﬂصشصشة إأ’ للفرنسشيÚ
من كل دول ألعا ،⁄أ
وألعسشكري ÚوأŸدني ،Úوبعد ألهجومات كل صشحافة
أل -ع-ا ⁄أل-ن-اط-ق-ة ب-ا’‚ل-ي-زي-ة وأ’ي-ط-ال-ي-ة ،وأل-ع-رب-ي-ة
وأ’سشبانية وألفرنسشية كلها تناولت أ◊دث ،ألذي هز
’· أŸتحدة وسشاعد ›موعة «باندونغ» ألتي
روأق أ أ
تبنت أŸوضشوع ،كما أفضشت ألهجومات إأ ¤قتل ما بÚ
 12إأ 14 ¤ألف من أفرأد ألششعب.
وقال ألدكتور زغيدي أيضشا أن ألتحضش Òألرسشمي
Ÿؤو“ر ألصش- -وم- -ام ،ج- -اء ب- -ع- -د ه- -ج- -وم -ات ألشش -م -ال
أل -قسش -ن -ط -ي-ن-ي أل-ت-ي رأت وج-وب ع-ق-د م-ؤو“ر وط-ن-ي
جامع ،بحيث مطلع  1956كانت سشنة لهيكلة أÛتمع
أ÷زأئ -ري ب -ك -ل أط -ي -اف -ه ،شش -ه-دت ‘ ج-ان-ف-ي 1956
أنضشمام جمعية ألعلماء أŸسشلم Úوفرحات عباسص،
’ع Ó-ن ع -ن ح -ل ح -زب -ه  ،أنضش-م-ام أŸرك-زي-ون م-ن
وأ إ
ح -رك-ة أ’ن-تصش-ار ،أل-ل-يÈأل-ي-ون أل-ف-رنسش-ي-ون ،وأضش-رأب
ألطلبة أ÷زأئري Úبعد أسشتششهاد زدور  ،وكذأ تششكيل
أŸنظمات ألعمالية وألنقابية وألتجار.

–ديد تاريخ  5جويلية لإÓسصتقÓل
هو قرأر موؤ“ر ألصصومام
أكد أ’سشتاذ زغيدي أن مؤو“ر ألصشومام كان صشغÒأ ‘
ح -ج-م-ه ل-ك-ن ك-بÒأ ‘ ق-رأرأت-ه ،أوج-د ن-ظ-ام-ا عسش-ك-ري-ا
م-ت-ط-ورأ ون-ظ-ام-ا سش-ي-اسش-ي-ا م-ه-ي-ك Ó-م-ت-ط-ورأ ل-لمجتمع
أ÷زأئري ،وضشع أسشسشا لقضشية ألوحدة ألÎأبية وألششعبية،
بحيث فصشل ‘ مسشأالة ألتمثيل أنه ’ Áكن أ’ية هيئة
أخرى أخذ صشفة “ثيل ألششعب أ÷زأئري ،ما عدأ جبهة
ألتحرير ألوطني ،وأن ألششعب موحد ومرفوضص نهائيا
ﬁاو’ت تصشنيفه ،كما رسشم أ’ول مرة مسشأالة أ◊دود بÚ
أل- -و’ي- -ات وأ◊دود أل- -دول- -ي- -ة أ◊ال- -ي- -ة ،ونصص ع- -ل -ي -ه -ا
بقوله«:حدود ألقطر أ÷زأئري أ◊دود أ◊الية Ãا فيها
ألصشحرأء».
‘ هذأ ألسشياق ،تأاسشف ألباحث ‘ ألتاريخ عن أن
أل -ك -ث Òم -ن -ا  ⁄ي -ق -رأ وث -ي-ق-ة ألصش-وم-ام ،أل-ت-ي نصشت ‘
خÓصشة ألÈنامج ‘ ألفقرة أأ’خÒة ‘ ألسشطر ألرأبع ما
قبل أأ’خ «:Òو سشيمحى يوم  5جويلية  1830أأ’سشود
أŸشش-ؤووم ،ب-ال-قضش-اء ع-ل-ى ن-ظ-ام أ’سش-ت-ع-م-ار أŸم-قوت»،
مؤوكدأ أن –ديد تاريخ  5جويلية  1962هو قرأر مؤو“ر
ألصشومام.
ب- -اŸق- -اب- -ل أشش- -ار إأ ¤أن دي- -دوشص م- -رأد ح Úسش- -أال -ه
بولعرأسص عن موعد أ’سشتقÓل ،قال با◊رف ألوأحد:
«أ’سشتقÓل قادم ’ ﬁالة لكن علينا أن نكافح أربع
سشنوأت لنمحو نهائيا عبارة أ÷زأئر فرنسشية ،ثم نأاتي
بعدها بأاربع سشنوأت لنتحصشل على أ’سشتقÓل».
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«أŸهم أ÷زأئر أسصتقلت»..

^ أم Úبلعمري

ت -ع -ت Èوث -ي -ق -ة ألصش -وم -ام ث -ا Êأه -م وث -ي -ق -ة ‘ أل-ث-ورة
’همية بعد بيان أول نوفم Èألذي ⁄
أ÷زأئرية من حيث أ أ
ي -ك -ن ›رد خ -ارط -ة ط -ري -ق ل -ل -ك -ف -اح أŸسش -ل-ح م-ن أج-ل
أ’سشتقÓل ألوطني و لكنها ألوثيقة ألتي حددت طبيعة
ألدولة أ÷زأئرية أŸسشتقلة و رسشمت معاŸها و يكفي أن
ألطبيعة أ’جتماعية للدولة أ÷زأئرية حددها هذأ ألبيان
ألذي ج ّسشد أ’نسشانية ‘ أسشمى معانيها.
ج -اءت وث -ي -ق -ة ألصش -وم -ام ب -ع-د ه-ذأ أل-ب-ي-ان أل-ت-اري-خ-ي
لتسشتكمل و تفصشل ما ورد فيه  ،و رغم ما قيل و يقال عن
هذأ أŸؤو“ر ألتاريخي ألذي عقد بعد سشنت Úمن أند’ع
’خ Òشش -ه -د أت -خ -اذ
ث- -ورة ن- -وف- -م ÈأÛي- -دة ف -ان ه -ذأ أ أ
ق -رأرأت مصشÒي -ة و ت-اري-خ-ي-ة ت-خصص ألسش-ي-ادة أل-وط-ن-ي-ة و
ي -ك -ف -ي أن -ه ح ّ-دد ح -دود أل -دول -ة أ÷زأئ -ري -ة أŸسش -ت-ق-ل-ة
ومسشاحتها على ألششكل ألتي هي عليه أليوم كما ” خÓله
’عÓن أ’سشتقÓل و ⁄
أ’تفاق على تاريخ  05جويلية يوما إ
يكن هذأ أ’ختيار ’ أعتباطيا و ’ أرŒاليا و لكن لرمزيته
و د’’ته فا’سشتعمار ألفرنسشي ألذي أحتل أ÷زأئر ‘
مثل هذأ أليوم من سشنة  1830يجب أن يطرد صشاغرأ منها
‘ أليوم نفسشه و هذأ ما ” ‘ موؤ“ر ألصشومام أŸنعقد
’خر
يوم  20أوت  1956و أختيار هذأ ألتاريخ  ⁄يكن هو أ آ
صشدفة تاريخ و أ‰ا Ÿا ليوم  20أوت من رمزية و ثقل
تاريخي حيث ششهد هذأ أليوم من ألعام  1955أحد أكÈ
مÓحم ألثورة و هي هجومات ألششمال ألقسشنطيني ما
يؤوكد أن ثورة نوفم Èأÿالدة كانت تعكسص نبضص وطن
بأاكمله ’ يعÎف ’ با÷هة و ’ بالدششرة و أن ما تلوكه
’لسشن عن إأقصشاء جهة أو فريق عن هذأ مؤو“ر
بعضص أ أ
ألصشومام أو من يصشفونه بأانه مؤو“ر «ألتآامر» على مبادئ
و أهدأف ألثورة ؟ هي إأما أوهام أو سشوء فهم أو أسشتكمال
ل -ل -م -غ -ال -ط -ات أل -ت -ي نسش -ج -ه -ا أل -ن -ق -يب «ل-ي-ج-ي» ضش-اب-ط
أıابرأت ألفرنسشية «زدأك» سشابقا ؟ !  ،من حق أ÷ميع
’ح-ك-ام أŸسش-ب-ق-ة ه-ي م-ن
م -ع -رف-ة أ◊ق-ي-ق-ة و ل-ك-ن ه-ل أ أ
توصشلنا أ ¤أ◊قيقة ؟.
ي -ع-ج-ب-ن-ي ذك-اء أل-ك-ث Òم-ن أب-ائ-ن-ا أÛاه-دي-ن ع-ن-دم-ا
يسشأالهم ألبعضص  -إأما بدأفع ألفضشول و أ’طÓع على خبايا
ب -عضص أÓÿف -ات و ألصش -رأع -ات أل -ت -ي ت -خ -ل -لت أل-ث-ورة أو
بدوأفع خبيثة و نوأيا مبيّتة  ،عندما يجيبون بالعبارة
ألتالية « يا وليدي أŸهم أ÷زأئر أسشتقلت» .

 20أاوت ﬁ 1955طة حاسشمة ‘ مسشار الثورة

تاريخ ألشصعوب ’ يجزأ وأي نقصص نكرأن للذأكرة أ÷ماعية
اب- -رز ال- -ل- -واء اŸت- -ق- -اع- -د ع -ب -د
العزيز ›اهد اÿب ‘ Òالششؤوون
ال - - -عسش- - -ك- - -ري- - -ة وا’سشÎاŒي- - -ة
’ه- - -م - -ي - -ة ال - -كÈى ل - -ل - -ذك - -رى
ا أ
اŸزدوجة لـ  20أاوت  1955و1956
اŸصشادفة ليوم اÛاهد باعتبارها
ﬁطة حاسشمة ‘ تاريخ ا÷زائر
م- -ن ح- -يث ال -ت -ذك Òب -تضش -ح -ي -ات
’ف - -ت - -ك - -اك
الشش- - -عب ا÷زائ- - -ري إ
ا◊ري- - -ة ون- - -ي- - -ل ا’سش- - -ت- - -قÓ- - -ل
وت- -ع- -ري -ف اÿل -ف ب -ال -ب -ط -و’ت
ال- - -ك- - -بÒة وأاه- - -م- - -ي- - -ة ال- - -ث- - -ورة
النوفمÈية ‘ دحر العدو .

خالدة بن تركي
أكد أللوأء من منتدى يومية «ألششعب
« ‘ ذك-رى أل-ي-وم أل-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د،
ع -ل-ى ضش-رورة إأع-ط-اء أ◊دث أه-م-ي-ت-ه
ومكانته أ◊قيقية ألتي تعت Èملخصص
أ◊ركة ألوطنية منذ سشنة  1924وهو
Œسشيد للنضشال وألكفاح ألذي بدأ منذ
ت -ن -ظ -ي -م ‚م شش -م -ال أف -ري-ق-ي-ا أل-ذي
أسشسش -ه ح -اج ع -ل -ي ع -ب -د أل-ق-ادر ق-ب-ل
مصشا‹ أ◊اج.
وششدد أÿب ‘ Òألششؤوون ألعسشكرية
وأ’سشÎأŒي- -ة ع- -ل- -ى ضش- -رورة ضش -ب -ط
أل-ت-اري-خ ب-ال-ن-ظ-ر ◊سش-اسش-يته وإأعطائه
أب-ع-اده أ◊ق-ي-ق-ي-ة ك-ون-ه ن-ت-اج-ا ل-نضشال
سشياسشي للحركة ألوطنية بكل أطيافها
خ-اصش-ة أŸن-ظ-م-ة أÿاصش-ة أل-ت-ي ت-عتÈ
أرضشية –ضش Òللمؤو“ر  ،مششÒأ إأ¤
أل-ت-ن-ظ-ي-م أل-دق-ي-ق للششمال ألقسشنطيني
خاصشة من ألناحية ألتأاطÒية وألهيكلية
وع - -دم ت - -غ Òإأط- -ارأت- -ه ع- -ل- -ى ع- -كسص
أŸنظمة أÿاصشة ألتي عرفت ألعديد
من ألتغيÒأت بعد وفاة بلوزدأد أيت
أح -م -د ت -رك أŸسش-ؤوول-ي-ة وت-و ¤ق-ي-ادة
أŸن -ظ -م -ة وب -ع -د أأ’زم-ة ب-ن ب-ل-ة ت-رك
أŸنصشب وتو ¤قيادة أŸنظمة.
وأب- - -رز أل- - -ل- - -وأء أŸت- - -ق- - -اع - -د دور
أ’سشتقرأر ‘ ألعمل ألثوري خاصشة ‘
ألششمال ألقسشنطيني ألذي  ⁄يعرف أي
تغيÒأت ‘ تلك ألفÎة  ،حيث أبرزت
نتائج –ضشÒأت  20أوت تكام‘ Ó

أع-م-ال ع-ن-اصش-ر ألشش-م-ال أل-قسش-ن-ط-يني
رغم أختÓف مناصشبهم ،معتÈأ أن ألـ7
سشنوأت كانت لتحضش Òألتعبئة وألتوعية
وأل-ت-ج-ن-ي-د لضش-م-ان أسش-ت-جابة ألششعب ،
خاصشة وأن زيغود يوسشف قال بعد 20
أوت « هذأ ششعب عظيم أسشتعدأدأته
دأئمة Œ ،نيده ب Óحدود  ،بحاجة
Óخذ بيده ل Èأأ’مان «.
لقيادة رششيدة ل أ
وقال أللوأء أŸتقاعد معطيا قرأءة
–ليلية أسشتششرأفية وبعد ألنظر ،أن
أبعاد  20أوت  ⁄تقتصشر على ألششمال
ألقسشنطيني وإأ‰ا ذهبت للمغرب Ÿا
ﬁمد بوضشياف وألعربي بن مهيدي
نسش- -ق- -وأ م- -ع أح -رأر أŸغ -رب ع -ب -اسص
مسشعدي وعبد ألكر Ëأÿطابي كلهم
نسشقوأ مع بعضص .
وبخصشوصص ألتنسشيق ألثوري قال
أللوأء أŸتقاعد أن ألتنسشيق أÙكم
ب-ي-ن-ه-م سش-م-ح ل-ع-م-ليات  20أوت ‘
ألشش-م-ال أل-قسش-ن-ط-ي-ن-ي أن ي-قابلها ‘
أŸغ- -رب ع -م -ل -ي -ات أخ -رى وه -و م -ا
يوضشح ألتوسشع ألكب Òللحركة ألعملية
ألتي كانت ‘ نطاق أوسشع وظروف
م-وأزي-ة أسش-ت-ط-اع م-ن خÓ-ل-ه-ا زيغود
ي- -وسش- -ف ›اه -دي -ن وألشش -عب سش -ن -ة
 1955ألهجوم على أك Ìمن  70هدفا
‘ كل من ألششمال ألقسشنطيني لكن
‘ أŸغ- -رب ك -ان ت -ف -كك ‘ أ◊رك -ة
أل -ث -وري -ة أŸغ -رب -ي -ة ول -ذلك –ددت
ألعمليات ‘ «وأد زأن» .
وأشش - - -ار أل- - -ل- - -وأء ›اه- - -د ‘ ذأت
ألسشياق إأ ¤أŸناضشل ألثوري ششيحاÊ
بشش Òقائد للمنطقة أأ’و ¤أأ’ورأسص
خلفا Ÿصشطفى بن بوألعيد  ،أŸولود
Ãدي -ن -ة أÿروب ب -قسش -ن -ط -ي -ن-ة ‘ 22
أف-ري-ل  1929ح-يث ق-ام ب-ال-ت-نسش-ي-ق ‘
أطار ألعمل ألثوري مع ثوأر تونسشيÚ
حتى صشالح بن يونسص أبرز أحد قادة
أ◊رك-ة أل-وط-ن-ي-ة أل-ت-ونسش-ي-ة قال بششان
أ◊ك -م أل -ذأت-ي ‘ ت-ونسص «أ’سش-ت-قÓ-ل
غ Òقابل للتقسشيم يجب أن يسشتقيل كل
شش -م -ال إأف -ري-ق-ي-ا « م-ا ي-ع-ن-ي آأن أل-ق-وة
ألتحررية كانت صشادقة .

«ديان بيان فو» أول صصدمة
للمسصتعمر ألفرنسصي
ع- -ن ع Ó-ق -ة أ÷زأئ -ر ب -ف -رنسش -ا ق -ال
›اهد أن أول صشدمة تلقاها أŸسشتعمر
بعد هزÁة «ديان بيان فو» ألتي قطعت
أل- -ط -ري -ق أم -ام ك -ل م -ا ي -ق -ال «أ÷زأئ -ر
فرنسشية « ،مششÒأ أ ¤أن  20أوت يعتÈ
م -ن -ع -رج-ا ‘ ح-ي-اة أ÷زأئ-ريÁ ’ Úك-ن
Óمور أن تعود إأ ¤ما كانت عليه
بعده ل أ
قبل  20أوت باإ’ضشافة إأ ¤فك أ◊صشار
عن أ’ورأسص حيث سشمح للو’ية أ’و¤
أل-ت-اري-خ-ي-ة ب-ال-تحضشŸ Òعركة» أ÷رف»
ألششهÒة ألتي أندلعت بقرأبة ششهر بعد
 20أوت ألذي يعد Ãثابة أ◊كم ألنهائي
ع -ل -ى أل -وج-ود أ’سش-ت-ع-م-اري ‘ أ÷زأئ-ر
ون -ق -ط -ة –ول ل -ل -مÎددي-ن وأŸت-خ-ل-فÚ
وع -م -ل -ي -ة ف -رز Ÿن ه -و م -ع أل-ث-ورة وم-ن
ضشدها  ،حيث كان مثل ألتطبيق ألصشادق
ل -ك-ل رؤوى أ◊رك-ة أل-وط-ن-ي-ة وت-ع-بÒأ ع-ن
ألقيم ألتي آأمن بها قادة وروأد أ◊ركة
أل- -وط- -ن- -ي- -ة وع- -ن أإ’رأدة أل- -ت- -ي م- -ك -نت
أإ’سش -ت -ف -ادة م-ن ك-ل أل-دروسص وأل-ت-ج-ارب
أŸريرة ألتي مرت بها أ◊ركة ألوطنية .

موأطنون عزل يهزمون
إأمÈأطورية كاملة
وق -ال ›اه -د أن ت -اري -خ ألشش -ع-وب ’
يتجزأ وأي نقصص يعت Èنكرأن للذأكرة
أ÷ماعية مششددأ على أهمية ألتنظيم ‘
–قيق أششياء خارقة للعادة مثلما حدث
مع ثوأرنا ألذين حملوأ ألبندقية ألبسشيطة
ووأج- -ه -و أل -دب -اب -ة وأل -ط -ي -ار وف -رضش -وأ
إأرأدتهم أأ’مر ألذي يلزم أليوم «تخليد
أأ’بطال وإأعطاء تاريخ  20أوت أهميته
ألتاريخية ألتي تبقى رأسشخة ‘ ذأكرأة
أجدأدنا وكل من ضشحوأ ‘ سشبيل ألوطن
Ãن فيهم ديدوشص مرأد عندما قال «إأذأ
أسشتششهدنا دأفعوأ عن ذأكرتنا » خاصشة
وأن –ركات أ’بطال وتضشحياتهم هزت
ألعا ⁄وحركته .
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ذكرى  20أاوت ﬁطة ’سصتلهام الدرسس والعÈ

براعة التخطيط السشياسشي والعسشكري
عجلت بانهزام اŸسشتعمر
بيان أاول نوفم Èمرجعية التحرر والبناء الوطني

تبقى الثورة ا÷زائرية اÛيدة بجميع عمومياتها وأادق تفاصصيلها ،أاجزاء ملهمة تسصتحق الكث Òمن التأامل والعرفانÁ ،كن
’نسصانية الشصاﬂة،
أان تسصتقى من تاريخها الذي  ⁄يتكرر ،فصصو’ معتÈة والكث Òمن النظريات وتسصتنبط منها اŸواقف ا إ
التي Áكن أان تسصاعد ‘ شصق طريق التحرر من العوائق ،وكذا التغلب على التحديات وما أاكÌها ‘ وقتنا ا◊ا‹ ،والثورة
’نسصانية وملهمة ‘ قوة انضصباطها ،وإا ¤جانب انصصهار الشصعب ا÷زائري اŸوحد ‘ كلمته وصصفوفه وضصربه
ملهمة ‘ مبادئها ا إ
’رواح
’رضس وا أ
بيد من حديد ،جÈوت ا’سصتعمار الفرنسصي ،الذي عبث بروح الهوية الوطنية وسصلب الغا‹ والنفيسس من ا أ
واللغة وجرحه لكرامة ا÷زائري Úومسصه بكÈيائهم.
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مؤو“ر الصصومام أاوصصل صصوت الثورة إا ¤الرأاي العام العاŸي

توسشيع ا÷بهة الدبلوماسشية للنخب واسشتمالة التاييد الدو‹

سص -اه -م م -ؤو“ر الصص -وم-ام ‘ دع-م وإايصص-ال
صص -وت ال -ث -ورة ا÷زائ -ري -ة إا ¤ال -رأاي ال-ع-ام
ال -دو‹ م -ن خ Ó-ل ت -رك -ي -زه ع -ل -ى ا÷ب -ه -ة
’عÓ- -م- -ي- -ة ال- -ت- -ي ك -ان دوره -ا أاسص -اسص -ي -ا ‘
ا إ
التأاث Òعلى دول العا ، ⁄ما جعل  20أاوت
 1956منعطفا تاريخيا حاسصما ‘ مسصار ثورة
ال- -ت -ح -ري -ر اÛي -دة حسصب اŸؤورخ وال -ب -احث
الدكتور ﬁمد ◊سصن زغيدي.

صسونيا طبة
أاب - -رز اأ’سس - -ت - -اذ اıتصش ‘ ت - -اري - -خ ا◊رك- -ة
ال- -وط- -ن- -ي -ة وث -ورة أاول ن -وف -م ÈاÛي -دة ‘ ن -دوة
ت -اري-خ-ي-ة Ãن-ت-دى «الشس-عب « ال-ن-ت-ائ-ج ال-ت-ي أاسس-ف-ر
ع -ل-ي-ه-ا وان-ع-ك-اسس-ات-ه-ا ع-ل-ى الصس-ع-ي-د ال-دو‹ ب-ع-د
ت -ت-وج-ي-ه ب-ق-رارات ه-ام-ة سس-اه-مت بشس-ك-ل ك-ب‘ Ò
إا‚اح ال -ث -ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة اÛي-دة وإارسس-اء أاسسسش
الدولة ا÷زائرية ا◊ديثة .
وأاكد زغيدي أان اŸؤو“ر نظم سسياسسة الثورة
بكل ما جاء ‘ بيان أاول نوفم Èوحدده إا ¤شسبه
تقن Úسسياسسي للمبادئ من خÓل توزيع اŸهام ‘
الداخل واÿارج إ’‚اح الثورة ،حيث جعل للثورة
ه- -ي- -اك- -ل ك- -ان م -ق -ره -ا ‘ اÿارج تضس -م اÛلسش
الوطني للثورة وهيئة التنسسيق والتنفيذ.
وأاعطى مؤو“ر الصسومام على حد قول أا’سستاذ
اıتصش ‘ ت -اري -خ ا◊رك -ة ال -وط -ن -ي -ة وث-ورة أاول
ن -وف-م ÈاÛي-دة م-ه-ام ÷ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي
ب-الÎك-ي-ز ع-ل-ى اإ’عÓ-م ل-ت-وصس-ي-ل الصس-وت الصس-ادق
لثورة نوفم Èإا ¤جميع دول والعا، ⁄وكانت ا÷بهة
اإ’ع Ó-م -ي -ة آان -ذاك ق -د ل -ع-بت دورا ه-ام-ا ‘ دع-م
الثورة وكسسب اأ’نصسار الذي نالتهم ا÷زائر ضسد

فرنسسا.
وتطرق الÈوفيسسور زغيدي إا ¤ا◊ديث عن
بيان أاول نوفم Èالذي  ⁄يفهمه على حد تعبÒه
جميع أافراد الشسعب سسوى نخبة قليلة،إاذ كان باسسم
الشسعب ا÷زائري لكنه موجه للرأاي العام العاŸي
والنخب الفرنسسية بالتحديد كونه حمل  12مادة من
اإ’عÓن العاŸي ◊قوق اإ’نسسان الذي يتكون من
 ٣0مادة وجسسدتها  21نقطة ‘ نصش البيان.
وع -ل -ى ضس -وء ق-رارات اŸؤو“ر ت-وسس-عت ال-ه-ي-ئ-ة
الدبلوماسسية لتشسمل النخبة ا÷زائرية ،التي كانت
‘ ال- -داخ- -ل م- -ن ا◊رك- -ة ال- -نضس- -ال- -ي -ة أاو ا◊رك -ة
الطÓبية بل أاسسندت أايضسا مهام للطلبة العرب ‘
أامريكا الÓتينية منصسوصش عليها ‘ وثيقة الصسومام
أاول نوفمŸ Èا نرى اŸعادلة القيادات التي وضسعت
قسسم Úقسسم سستكون من  5أافراد ‘ الداخل من
قيادي Úوقسسم سستتكون من  5أافراد ‘ اÿارج
وبهذا ‚د أان النسسبة متوازنة ب Úالقيادي Úالذين
ضسحوا بأانفسسهم من أاجل ‚اح الثورة ‘ داخل
الوطن وخارجه.
‘ ذات السسياق أاوضسح أان ا÷انب الدبلوماسسي
سساهم ‘ منح صسÓحيات أاوسسع للÎويج للثورة
ا÷زائ -ري-ة وج-لب السس-ن-د ال-دو‹ ل-ه-ا ل-ل-ث-ورة وب-دأا
ب- -إانشس- -اء ه- -ي -اك -ل ك -ان م -ق -ره -ا ‘ اÿارج وتضس -م
اÛلسش الوطني للثورة وهيئة التنسسيق والتنفيذ
زيادة على ا◊ركة الوطنية منذ  194٧واŸكتب
اŸغرب العربي بالقاهرة والبعثات التي سسبقت أاول
نوفم Èوالوفد اŸتكون من خيضسر و حسس Úآايت
أاحمد وبن بلة واŸركزي Úوالنخبة ا÷زائرية التي
كانت ‘ اÿارج كلها بقرار من الصسومام أان تتبوأا
مهامها الدبلوماسسية وكان لها إاضسافات قيمة ‘
الثورة التحريرية .

مرجعية لهياكل الثورة التحريرية

وثيقة الصشومام ’ –مل أاي إاقصشاء أاو تعصشب ديني Œاه اأ’وروبيÚ

فضسيلة بودريشش
ك -ثÒة ه -ي ذك -ري -ات ال-وط-ن وال-ث-ورة ،ل-ك-ن
تواريخ أاهم اأ’حداث اŸفصسلية التي حسسمت
اأ’مور لصسالح ا÷زائر تبقى رغم قلتها حية
سساطعة ‘ ذاكرة ا÷زائري ،Úتعكسش عبقرية
الفكر ا÷زائري Ûموعة من الشسباب عبثوا
بالقوة ا’سستعمارية الفرنسسية ،بتخطيط بارع
ورؤوي -ة مسس -ت -ق -ب-ل-ي-ة ث-اق-ب-ة ،ج-م-ع-وا ف-ي-ه-ا بÚ
ا◊نكة السسياسسية والتكتيك العسسكري ،أاهمها
ت -لك ال -ت -ي –م -ل ذك -رى اÛاه -د وت -ت -ع -ل -ق
ب- -ال- -ذك- -رى اŸزدوج- -ة ب -ت -ف -جÒات الشس -م -ال
ال -قسس -ن -ط -ي -ن -ي وم -ؤو“ر الصس -وم -ام ،وج -اءت
كضس-رب-ة عسس-ك-ري-ة ق-وي-ة ل-ل-مسس-ت-ع-م-ر وال-ث-انية
ضس -رب -ة سس -ي -اسس -ي-ة ،أ’ن-ه-ا “ك-نت م-ن ت-ن-ظ-ي-م
الشسعب ا÷زائري ،ويعود الفضسل ÷يل من
أابناء الشسعب الذي “كن بوعي وشسجاعة من
ال - -ت - -حضس Òالسس - -ي- -اسس- -ي واŸادي وال- -بشس- -ري
واإ’نسسا Êا÷يد ،واندلعت ا◊رب ‘ شسكل
ن-خ-ب-وي ل-ي-تسس-ل-م-ه-ا الشس-عب وي-ح-تضس-ن-ه-ا بقوة
وصسدق ودون تردد ،حيث نفذها الفÓح ‘
الريف ،أاي خطط لها ‘ اŸدينة وفجرت عÈ
اأ’رياف والفيا‘ ،وثورة ا÷زائر تعد الثورة
الوحيدة التي  ⁄يكن لديها قائد أاو أاب روحي،
أ’نها ثورة الشسعب وفجرها أابناء الشسعب من

ﬂتلف الشسرائح ،و” ضسبطها بواسسطة بيان
أاول نوفم ،Èحيث “كنت  ٦85كلمة و9فقرات
م -ن ه -ذا ال -ب -ي-ان اŸع-ج-زة ال-ذي ك-ان Ãث-اب-ة
ال -ع -م -ود ال-ف-ق-ري ،و“ك-ن م-ن –ريك ال-ث-ورة
وإايصسال كفاح ا÷زائري إا ¤التتويج با◊رية
وا’سس -ت -ق Ó-ل ،وج -اءت م -داخ -ل -ة الÈوفسس -ور
◊سسن زغيدي ‘ منتدى جريدة «الشسعب»،
لتسسلط الضسوء على بطو’ت الشسعب ا÷زائري
يوم 20أاوت من عامي  1955و ،195٦حيث ذكر
أان هجومات الشسمال القسسنطيني كانت شسعبية
مؤوطرة بشسكل مذهل ،وكانت تهدف إا ¤ضسرب
البنى التحتية للمسستعمر الفرنسسية خاصسة أان
منطقة الشسرق ا÷زائري من بجاية وجيجل
إا ¤غ-اي-ة سس-ك-ي-ك-دة وال-ق-ال-ة وع-ن-اب-ة ،ي-ت-دف-ق
عليها السسياح اأ’جانب والفرنسسي Úشسهر أاوت،
أاي ‘ عز موسسم ا’صسطياف و“نع دخول
ا÷زائري ،Úوتعد اأ’حداث التي هزت رواق
اأ’· اŸتحدة ،وجعلت ›موعة «باندونغ»
تسساند القضسية ا÷زائرية بقوة بل وتتبناها
للدفاع واŸرافعة عنها.
وا÷دير باإ’شسارة فإان ما حدث بتاريخ 20
أاوت جلب الدعم اÿارجي وكذا الداخلي،
ح -يث انضس -مت ج -م -ع -ي -ة ال -ع -ل-م-اء اŸسس-ل-مÚ
ل -ل -ث -ورة ،وق -ام ف -رح -ات ع -ب -اسش ب -ح-ل ح-زب-ه
وانصس -ه -ر ‘ ث -ورة ال -ت -ح -ري -ر ،وك -ذا تسس-ج-ي-ل

ت -دع -ي -م انضس -م -ام ا’ن -فصس -ال -ي Úوال -لÈال -يÚ
الفرنسسي ،Úوشسكل مؤو“ر الصسومام الصسغ‘ Ò
حجمه والكب Òبأابعاده والعميق بآاثارهﬁ ،طة
’نطÓق عملية تشسكيل التنظيمات الثورية،
وأاسسفر عن إانشساء نظام عسسكري و سسياسسي
م -ت -ط-ور ،ح-يث وضس-ع أاسسسش ال-وح-دة الÎاب-ي-ة
والشسعبية ا÷زائرية ،ورسسم خارطة ا÷زائر
على ما هي عليه اليوم.
وكان ثوار ا÷زائر وأابطالها يدركون جيدا
أان كفاحهم اŸشسروع سسوف يتوج با’سستقÓل،
وأان إارادت -ه -م ق-ادرة ع-ل-ى دحضش اŸسس-ت-ع-م-ر،
ول-ع-ل أاب-رز ت-لك ال-ق-ن-اع-ات اإ’ج-اب-ة اŸذه-ل-ة
التي رد بها البطل ديدوشش مراد على سسؤوال
«بولعراسش» يوم 2نوفم1954 Èعندما قال له
مسستفهما «..إا ¤أاين نذهب بالثورة »..حيث
أاكد ديدوشش بيق Úقائ ..« :Óا’سستقÓل ’
يكون اليوم و’ غدا..نكافح  4سسنوات لنمحو
أاك -ذوب -ة ج -زائ-ر ف-رنسس-ي-ة ،وب-ع-د ذلك ن-ك-اف-ح
4سسنوات أاخرى من أاجل اسستقÓل ا÷زائر.»..
يذكر أانه ‘ مؤو“ر الصسومام –دد تاريخ
ا’سستقÓل بيوم 5جويلية ،حيث جاء ‘ وثيقة
م -ؤو“ر الصس -وم -ام أان -ه ﬁوا ل -ت-اري-خ 5جويلية
 18٣0اأ’سسود اŸشسؤووم بالقضساء على نظام
ا’سس -ت -ع -م -ار اŸق -يت ” ،اخ -ت-ي-ار ه-ذا ال-ي-وم
’سسÎداد السسيادة ا÷زائرية.

شصبهها بعضس الفرنسصي Úبـ «ديان بيان فو» الثانية

معركة «ا÷رف» لقنت العدو درسشا وزعزعت اإ’مÈاطورية ا’مÈيالية
تعت Èمعركة «ا÷رف» ( 100كلم جنوب-
غرب تبسسة) من ب Úا’رتدادات التي زعزعت
ا’مÈاطورية ا’مÈيالية والتي فجرت بعد
مؤو“ر  20اوت أاي بتاريخ  22سسبتم Èعام
 195٦ح- -يث ان -دل -عت اŸع -رك -ة ب Úق -وات
ا÷يشش الفرنسسي و وحدات جيشش التحرير
اŸتواجدة بقلعة ا÷رف بسسبب عقد جيشش
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ل-ق-اءات ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-الثورة
Ãن -ط -ق-ة «رأاسش ال-ط-رف-ة» ب-ال-ق-رب م-ن ج-ب-ل
ا÷رف وهي اللقاءات التي سسمحت بتوثيق
ال -ث -ورة ل -ل -حصس -ول ع -ل-ى دع-م سس-ك-ان وأاع-ي-ان
اŸن-ط-ق-ة ،وب-دأات ب-قصس-ف م-دف-ع-ي ك-ت-م-ه-ي-د
ل -ت -ق -د Ëوح -دات ا÷يشش ال -ف -رنسس -ي ،اث-ره-ا
حاولت القوات اŸسستعمر على جبهات ثÓث
واقÎبت كتيبة دبابات يتبعها فيلق مشساه من
ال -ل -ف -ي -ف ا’ج-ن-ب-ي ب-اŒاه اŸدخ-ل الشس-م-ا‹
Ÿدخل ا÷رف.
وتعد تلك اŸعركة حسسب اللواء اŸتقاعد

›اهد عبد العزيز خÓل نزولها ضسيفا على
م -ن -ت -دى ي -وم -ي -ة «الشس -عب» م -ن ضس -م -ن كÈي-ات
اŸعارك التي فرضش من خÓلها أافراد جيشش
التحرير الوطني «إاسسÎاتيجية عسسكرية بنجاح»
أاثرت بشسكل مباشسر ‘ اإ’مÈاطورية ا’مÈيالية
داخ- -ل -ي -ا ع -ل -ى ف -رنسس -ا وم -ن ا÷انب اÿارج -ي
«العدوان الثÓثي» على مصسر ظنا منهم أانهم
سسيغلقون منابع التموين Ÿسساندة الثورة .
وتعت Èا◊ادثة وفقا Ÿا أاكده اÿب‘ Ò
الشسؤوون العسسكرية واإ’سسÎاŒية من ب Úأاهم
اŸعارك التي خاضسها أابطال جيشش التحرير
الوطني ‘ العام اأ’ول من الثورة و جاءت
يوم Úبعد هجمات الشسمال القسسنطيني (20
أاوت  )1955وأاصس- - -ب - -حت “ث - -ل ث - -الث أاه - -م
العمليات العسسكرية باŸنطقة اأ’و ¤أاوراسش
النمامشسة والتي حضسر لها بعد فك ا◊صسار
وتعت Èمن أاطول معارك الثورة التي دامت
أاسس- -ب- -وع Úوم- -ن أاسس- -ب- -اب ت- -دوي- -ل ال- -قضس -ي -ة

ا÷زائ -ري -ة ‘ م -ن -ظ -م-ة اأ’· اŸت-ح-دة وك-ل
اÙاف -ل ال -دول-ي-ة وأاع-طت ان-ط-ب-اع-ا ل-ل-رأاي
العام بأان ما يحدث ‘ ا÷زائر آانذاك هو
–ت قيادة سسياسسية وعسسكرية وبو’ء و دعم
شسعبي.
وأاح -دثت م -ع -رك -ة «ا÷رف» الشس-هÒة إاب-ان
ثورة التحرير ا÷زائرية اعÎافا من العدو
قبل الصسديق بأانها اŸعركة اأ’قوى واأ’شسرسش
واأ’طول ‘ تاريخ معارك الثورة التحريرية،
وشس -ب -ه -ه -ا ب -عضش ال -ف -رنسس -ي Úبـ «دي -ان ب -ي-ان
ف -و»ال -ث -ان-ي-ة ا’م-ر ال-ذي م-ك-ن-ه-ا م-ن زع-زع-ة
ا’مÈاطورية الكÈى بشسكل كب ،Òكما سسمحت
برفع معنويات جيشش التحرير الوطني وزادته
إاصسرارا على اسسÎجاع السسيادة الوطنية كما
مهدت Ÿرحلة جديدة ‘ مواجهة ا’سستعمار
وال -رد ع -ل -ى دع -اوى ا’سس -ت -ع -م-ار ال-ت-ي ت-ت-ه-م
اÛاهدين بأانهم ›رد «قطاع طرق».

عزيز .ب

فصصل اŸؤورخ وأاسصتاذ مادة التاريخ بجامعة
بوزريعة الدكتور ﬁمد ◊سصن زغيدي‘ ،
مسص-أال-ة ا÷دل ح-ول وث-ي-ق-ة الصص-وم-ام ال-تي
’طراف بحجة أان اŸؤو“ر
انتقدتها بعضس ا أ
“ ⁄ث -ل ف -ي -ه ك -ل اŸن -اط -ق ،وك -ذا ﬁاول -ة
’سصÓ-م-ي-ة ال-ت-ي نصس
إال -غ -اء صص -ف-ة ال-دول-ة ا إ
عليها بيان أاول نوفم ،1954 Èمؤوكدا ‘ رده
ع- -ن سص -ؤوال ج -ري -دة»الشص -عب» أان ال -وث -ي -ق -ة
ك -ام -ل -ة وغ Òم -ن-ق-وصص-ة ،وأان م-ن ي-ث Òه-ذا
ا÷دل ال- -واه- -ي م- -ع- -ن- -اه أان- -ه يشص -كك ‘ م -ن
أاوصصلنا للثورة وهذا غ Òصصحيح.

سسهام بوعموشسة
أابرز اŸؤورخ والباحث ‘ التاريخ الÈوفيسسور
زغيدي من منتدى «الشسعب» أاهمية وثيقة الصسومام
التي كانت مرجعية لكل هياكل الثورة التحريرية،
م -ن خ Ó-ل ال -ق-رارات ال-ه-ام-ة ال-ت-ي تضس-م-ن-ت-ه-ا ‘
التنظيم العسسكري ،و– ⁄مل أاي إاقصساء أاو تعصسب
ديني اŒاه اأ’وروبي Úالذين سساعدوا الثورة لذلك
أاعطت الوثيقة الطابع ا÷مهوري والدÁقراطي،
نافيا بذلك فكرة إالغاء صسفة الدولة اإ’سسÓمية.
‘ ه -ذه ال -ن -ق -ط -ة أاوضس -ح ،اÙاضس -ر ‘ ن -دوة
نقاشش Ãنتدى «الشسعب» حول الذكرى  ٦٣لليوم
ال -وط -ن -ي ل -ل-م-ج-اه-د أان ال-وث-ي-ق-ة ت-ث-بت أان ال-دول-ة
اŸنشسودة ليسست ملكية و’ ’هوتية وإا‰ا جمهورية
دÁق- -راط- -ي- -ة إاج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة ،ق- -ائ Ó- -أان ف- -رنسس -ا
ا’سس- -ت -ع -م -اري -ة ح -اولت سس -ن -ة  195٦م- -ن خ Ó-ل
منشسوراتها اأ’و ¤إالصساق الطابع الديني للثورة
ضس -د الصس -ل -يب وال -غ -رب ،وأان م -ع -ظ -م ال -ل -يÈال-يÚ
الفرنسسي Úنهاية  1955أاي بعد هجومات الشسمال
القسسنطيني انضسموا للثورة.
وأاضساف أانه ح Úلقائه ببيار شسو‹ ،ع Èله
هذا اأ’خ Òعن إاعجابه Ãبادئ بيان أاول نوفمÈ
 1954التي –مل قيما إانسسانية ما جعلته يؤومن
بالثورة ،ونفسش اأ’مر بالنسسبة Ÿعظم اليسساريÚ
ال -ف -رنسس -ي Úوب-عضش اŸسس-ي-ح-ي Úال-ذي-ن إال-ت-ح-ق-وا
بالثورة ،مشسÒا إا ¤أان وثيقة الصسومام وجهت
اللوم ليهود ا÷زائر وأاعطت لهم ‰وذج عن موقف
قسش ا÷زائر ،و اأ’وربي ÚاŸسسيحي Úالذين امنوا
بالثورة ،أاما اليهود الذين كانوا جزء ’ يتجزأا منا
فقد نسسوا دعم ا÷زائر لهم ح Úطردهم اإ’سسبان
بعد سسقوط اأ’ندلسش ،وتخاذلوا ‘ موقفهم.
‘ هذا الصسدد أاكد اŸؤورخ أان ،وثيقة الصسومام
 ⁄تكن منشسورة ‘ ›لة أاو عدد واحد ،بل كانت
م- -نشس- -ورة ‘ ع- -دة وث -ائ -ق ح -ت -ى ب -عضش اŸؤورخÚ
ال -ف-رنسس-ي Úنشس-روا ال-وث-ي-ق-ة ،وك-ذا ق-ي-ادات ال-ث-ورة
قدمت الوثيقة باآ’لة الراقنة ،قائŸ »:Óا قارناها
م- -ع ال- -وث- -ائ- -ق اŸوج- -ودة وج -دن -اه -ا ك -ام -ل -ة غÒ
م-ن-ق-وصس-ة ،ول-ذلك نشس-رت-ه-ا ‘ ال-ط-ب-ع-ة ال-ثالثة من
كتابي كاملة لÔفع لبسش أان الوثيقة غ Òموجودة».
وقال أايضسا أان اأ’قدم هي وثيقة أاول نوفمÈ
 ،1954كتبت بوسسائل بسسيطة وأاعدت بسسرية  ،أاما
وثيقة الصسومام فقد أاعدت لها هيئة للكتابة والرقن

واŸراج -ع -ة وك -ل ال -ق -ادة أاخ -ذا نسس -خ -ا م -ن-ه-ا و”
نشس -ره -ا ‘ ال -ع -دد ال -ث -الث م-ن ج-ري-دة اÛاه-د،
ومقتطفات منها ‘ اأ’عداد اأ’و ¤على مراحل
م -ن ج -ري-دة اŸق-اوم-ة ،ل-ذلك وث-ي-ق-ة الصس-وم-ام ”
ا’حتفاظ بها دائما ،وكانت مرجعية لكل هيئات
وهياكل الثورة التحريرية ،أاكد زغيدي.
وعن مسسأالة أاسسلمة الدولة أاوضسح اÙاضسر ،أان
مؤو“ر الصسومام تركها كخيار للنظام الذي سسيكون
ب - -ع - -د ا’سس - -ت - -ق Ó- -ل ،ووضس- -ع ال- -تصس- -ور ‘ إاط- -ار
دÁقراطي جمهوري إاجتماعي الكل يجد نفسسه،
ب- -ح- -يث ’ ت- -عصسب دي- -ن- -ي و’ إاقصس- -اء أ’ح- -د م -ن
اŸكونات اŸتواجدة على الÎاب ا÷زائري .

مؤو“ر الصشومام ضشم كل الو’يات
عدا اأ’وراسس ’سشتششهاد بن بولعيد
وبالنسسبة لقضسية أان مؤو“ر الصسومام  ⁄يضسم كل
اŸناطق ،قال زغيدي أان هذا خطأا بل سسجل غياب
ال- -و’ي -ة اأ’و ¤ف -ق -ط بسس -بب اسس -تشس -ه -اد ال -ق -ائ -د
مصس-ط-ف-ى ب-ن ب-ول-ع-ي-د ،ك-م-ا أان ال-ت-حضس Òل-لمؤو“ر
شساركت فيه كل اŸناطق اÿمسش Ãا فيها الناحية
ال-ث-ال-ث-ة ل-ل-م-ن-ط-ق-ة اأ’و ¤ال-ت-ي أاصس-ب-حت فيما بعد
الو’ية السسادسسة ،بحيث كانت مراسسلة للشسيخ زيان
عاشسور إ’بداء مÓحظته ،و“ت مناقشسة الوثيقة
م- -ع ال -وف -د اÿارج -ي و‘ ال -داخ -ل ك -ل اŸن -اط -ق
اÿمسسة Ãا فيها اأ’وراسش.
وأاشسار ا ¤أان اŸؤو“ر كان ،سسيعقد ‘ منطقة
اأ’وراسش وبدأا التحضس Òله ‘ ا◊دود التونسسية ‘
ضس -واح -ي ت -بسس -ة ،ال-ت-ي ك-انت –ت ق-ي-ادة ال-ط-الب
’Óت
ال-ع-رب-ي ال-ذي ك-ل-ف-ه ب-ن ب-ول-ع-ي-د ل-ل-ت-حضس Òل آ
والطابعات ،لكن بعد اسستشسهاد بن بولعيد ‘ مارسش
 ،195٦اŒهت اأ’ن -ظ-ار ل-ل-مشس-روح-ة ع-ن-د الشس-ه-ي-د
زي -غ -ود ي -وسس -ف ث -م إا ¤ب -وزع -رور وم-ن ق-ب-ل-ه-ا إا¤
ا◊دود ‘ منطقة سسوق أاهراسش ،قائŸ »:Óا تأاكد
أان الوفد اÿارجي الذي كان ‘ طرابلسش وايطاليا
‘ ا’نتظار ،تيقن قادة الثورة أانه ’ Áكن عقد
اŸؤو“ر ‘ هذه اŸناطق أ’نه Ãثابة إانتحار ،أ’ن
اŸط- -ارات ب- -ال- -دول اÛاورة ك -انت –ت رق -اب -ة
فرنسسا والثكنات الفرنسسية بتونسش واŸغرب».
وأاضساف أانه بعد الصسومام ،تأاكد أانه لو دخل
الوفد اÿارجي لكانت تصسفية كاملة لكل قيادات
الثورة ،أ’ن فرنسسا Ÿا تعذر عليها قضسية التحاق
الوفد اÿارجي باأ’رضش أانزلته من السسماء  ،أاما
ا◊ضس-ور ف-ق-د حضس-رت ال-و’ي-ة اأ’و ¤ب-ت-ق-اري-ره-ا
مثلها نائب بن بولعيد ،حسسب ما نصش عليه اŸؤو“ر
أ’ن اأ’وراسش  ⁄يتفق بعد على قائد مع ،ÚمشسÒا
إا ¤أان من ضسمن مهام زيغود التي اسستشسهد من
أاجلها هي قضسية اأ’وراسش.
ع Ó-وة ع-ل-ى حضس-ور اŸن-ط-ق-ة اÿامسس-ة ،ال-ت-ي
ترأاسست اŸؤو“ر بقيادة الشسهيد العربي بن مهيدي،
و اŸنطقة الثالثة هي التي اسستضسافت اŸؤو“ر
واŸن-ط-ق-ة ال-ث-ان-ي-ة حضس-رت ب-أاك Èوف-د واŸن-ط-قة
الرابعة حضسرت Ãمثل Úوفد سسياسسي يقوده عبان
رمضسان ووفد عسسكري يقوده عمر أاوعمران.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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التاريخ  ⁄ينل حقه ‘ اŸنظومة الÎبوية
ل هوية وطنية دون مرجعية ألذأكرة

معذرة ..السشتعمار
ل ينتهي بالتقادم
نورألدين لعرأجي

أظهرت ندوة ألنقاشس Ãنتدى «ألششعب» حول
أحتفالية يوم أÛاهد أهمية ألتاريخ ‘ نظر
ألق Ó-م أ÷زأئ -ري -ة وكشش -ف غÒت -ه-ا أل-ك-بÒة
وت -ط -ل-ع-ه-ا Ÿع-رف-ة أدق أل-ت-ف-اصش-ي-ل ع-ن أل-ث-ورة
أل- -ت- -ح- -ري -ري -ة أل -ت -ي غÒت ›رى أل -ع Ó-ق -ات
أل -دول -ي -ة وأسشسشت م -ف -اه -ي -م ج -دي -دة ◊ق -وق
ألنسش -ان ‘ ط -ل -ي -ع -ت-ه-ا ح-ق ألشش-ع-وب ‘ ت-ق-ري-ر
لخ - -ر ووصش - -ف - -ات - -ه
مصشÒه- - -ا دون إأمÓ- - -ءأت أ آ
ومسشاوماته.
فنيدسس بن بلة
كم كأن ملح ‘ مدأخلة أك Ìمن أعÓمي كشسف حقأئق
أ’شسيأء من أفوأه صسأنعي ألتحرر ومفجريه كون ترك
أÛأل لدخÓء يعبثون بأŸأدة ألتأريخية ويوجهونهأ
حسسب أ’ه -وأء وأŸصس -ل -ح -ة ب -ع -ي -دأ ع -ن أخ Ó-ق -ي -أت
أÙلل ونقأء ضسمÒه بل بقصسد مغألطة ألرأي ألعأم
وألسس ‘ Òركب أŸسستعمر ألفرنسسي أŸروج ’شسيأء مأ
أنزل ألله بهأ من سسلطأن سسأئرأ على درب أسسÎأتيجية
تؤودي أ ¤أ’وهأم.
ظهر هذأ جيدأ على لسسأن ألÈوفيسسور ◊سسن زغيدي
صس -أحب م -ؤول -ف-أت ك-ثÒة ع-ن ت-أري-خ أ◊رك-ة أل-وط-ن-ي-ة
وثورة أول نوفم ÈأÛيدة .ودعمهأ أللوأء أŸتقأعد
عبد ألعزيز ›أهد أŸردد أك Ìمن مرة مقولة ألقأئد
ألرمز ديدوشص مرأد « أذأ أسستشسهدنأ حأفظوأ على
ذأكرتنأ».
م -ن ه -ذأ أل -زأوي-ة ت-ت-ب Úب-أŸل-م-وسص أ◊أج-ة أŸل-ح-ة
للعنأية بأŸأدة ألتأريخية ألتي  ⁄تنل حقهأ أŸطلوب
‘ أŸن -ظ -وم -ة ألÎب -وي-ة و ⁄ي-ع-ره-أ أل-ك-ت-أب أل-ع-ن-أي-ة
ألÓزمة بصسفتهأ أŸمر أ◊تمي ◊مأية ألذأكرة وتأمÚ

أل -ه -وي -ة أل -ت -ي ح-أول أŸسس-ت-ع-م-ر ط-مسس-ه-أ و ⁄ي-ن-ج-ح
ب -أ’ع -ت -ق -أد أÿأط -ئ أن -ه ’ ت -وج-د أم-ة ج-زأئ-ري-ة ‘
أل -ت -أري -خ وت -ردي-ده Ÿغ-أل-ط-أت ع-ن أل-ث-ورة أ÷زأئ-ري-ة
م -ع -ط -ي -أ ل -ه -أ صس -ف-أت ون-ع-وت-أ سس-أع-ي-أ ’ف-رأغ-ه-أ م-ن
مضسمونهأ ألتحرري وقيمهأ أ’نسسأنية كثورة تتخذ من
نوفم Èمرجعأ ليسص فقط لنيل أ’سستقÓل و–ديد
‰ط أ◊كم بل وضسع تدأب Òعملية أسستشسرأفية للبنأء
أل -وط -ن -ي .وه -و ب -ن -أء ف -رضص ق -ي -أدأت أوف -ي-أء ل-ل-خ-ط
أل -ن -وف -مÈي وح -ت -م أع -ت -م -أد ب-رن-أم-ج يسس-م-ح ب-أع-أدة
للجزأئري قيمته وكرأمته وعنفوأنه بعد ليل أ’سستعمأر
ألطويل.
ألعنأية بألتأريخ وتدوينه من أ’قÓم ألنزيهة يعني أول
مأ تعني ألتصسدي للحمÓت ألفرنسسية ألتي  ⁄تتوقف
وللفضسأئيأت ألتي تطل علينأ ‘ كل منأسسبة لÎديد
أق -أوي -ل م -غ -أل -ط -ة وبث أك -أذيب ت-ؤوك-د ب-أŸل-م-وسص أن
أصسحأبهأ  ⁄يهضسموأ فكرة أسستقÓل أ÷زأئر وأنهم ’
زألوأ يحلمون بألفردوسص .ومثأل على ذلك مأ ذكر به
خÓل ألسسنوأت غ Òألبعيدة كوشسن Òألذي زعم أن
أل -ع Ó-ق -أت أل -ف -رنسس -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة ’ ت -ع -رف أل-روأج
وأ’سستقأمة وأ’سستقرأر أ’ بعد رحيل جيل نوفم.È

الهوية والذاكرة اسشتمرارية الوجود

من هذأ أŸنطق تنكشسف مصسدأقية أŸقولة ’ هوية
 Óأنه ’ Áكن
وطنية دون مرجعية ألذأكرة .وتتضسح للم إ
صسيأغة جيل وطني ضسأمن ’سستمرأرية ألدولة ووحدة
أ’م -ة وسس -ي -أدة أل -ب-ل-د وأسس-ت-قÓ-ل-ه دون ت-نشس-ئ-ت-ه ع-ل-ى
ألثقأفة ألتأريخية وألذأكرة ألوطنية.
أنهأ –ديأت جزأئر أ’سستقÓل ألوأجب رفعهأ من
خ Ó-ل أي Ó-ء أل -ع -ن-أي-ة Ÿأدة أل-ت-أري-خ أل-ورق-ة أŸؤوم-ن-ة
للسسيأدة وألضسأمنة للذأكرة وألهوية ‘ ﬁيط متغÒ

بأسسرع مأ Áكن وعوŸة أتصسأل حول ألعأ ⁄أÎŸأمي
أ’ط -رأف أ ¤ق -ري -ة شس-ف-أف-ة .ع-أ– ⁄ك-م-ه أل-رق-م-ن-ة
وتفرضص فيه ألصسورة منطقهأ .عأ ⁄يحأول مسستعمر
أ’مسص أخÎأقه من خÓل فضسأئيأت وشسخصسيأت تروج
Ÿغألطأت حول زعمأء ألتحرر ألوطني وقيم نوفمÈ
ورؤوي -ت -ه أ’سسÎأف -ي -ة وخ -ط -ط -ه ‘ ب -ن-أء أ÷م-ه-وري-ة
أ÷زأئرية ألدÁقرأطية ألشسعبية .وهي مكونأت –مل
مضسأم Úود’’ت ’ تتوقف عند نيل أ’سستقÓل 1962
بل موأصسلة معركة ألبنأء أعتمأد على توأصسل أ’جيأل
وأتصس -أ’ت-ه-أ وت-زوي-ده-أ ب-أŸع-ل-وم-ة أل-نÒة ع-ن أل-ث-ورة
أل -ت -ح-ري-ري-ة أل-ت-ي أسس-ت-ن-دت أ ¤ألشس-عب وأن-ب-نت ع-ل-ى
ألقيأدة أ÷مأعية وترك عبأدة ألشسخصسية ألتي أثرت
سسلبأ على مسسأر أ◊ركة ألوطنية وأŸقأومأت أŸنظمة
وألشسعبية.
أن- -ه -أ –دي -أت تسس -ت -دع -ي أ’سس -ت -ل -ه -أم م -ن ن -وف -مÈ
أŸرجعية ألتي وحدت ألشسعب وأ÷غرأفيأ ألسسيأسسية
وحددت معأ ⁄بنأء ألدولة ألوطنية ألتي ’ تزول بزوأل
ألرجأل وألقيأدأت.أنه نوفم Èألذي Áلي علينأ ألعمل
مأ ‘ أŸقدرة من أجل حمأية ألذأكرة وتخليد ألتأريخ
لÓ-ج-ي-أل ب-أع-ط-أئ-ه م-ك-أن-ت-ه أŸسس-تحقة ‘ أŸنظومة
ألÎبوية ’نهأء مأ يخطط ومأ يروج له ب Óتوقف من
م -غ -أل -ط -أت مسس -ت -ع -م -ر أ’مسص أل-ذي ي-ح-أول ج-أه-دأ
أسستمألة ألرأي ألعأم ألوطني و جيل أ◊رية وألدفع به
أ ¤ألتشسكيك ‘ أÙيط وأعطأء للخأئن بلون Úصسفة
ألزعيم وﬁأولة ﬁأسسبة أÛأهدين ألذي أقسسموأ
ب-أل-ب-ق-أء أوف-ي-أء ل-ل-ج-زأئ-ر وألشس-ه-دأء .ح-م-أي-ة أل-ت-أريخ
ت -كسسب ق -وة وأع -ت -ب -أرأ ب-أنشس-أء ق-ن-أة ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة ت-نÒ
أ’جيأل Ãعلومأت كم هم ‘ حأجة أليهأ بأعتبأرهأ
مطلب أليوم وأ’بد.

أن نقرأ تأريخ ثورة أول نوفم Èوﬁطأتهأ أÿألدة بع ÚبصسÒة،
نتمعن ‘ أحدأثهأ وتفأصسيلهأ ،كمن يروي تأريخأ عأيشسه وصسنع جزءأ
مهمأ من صسفحأتهأ ،أ’مر ليسص بأله Úبألنسسبة لذلك ألكأتب وأŸؤورخ
ألذي ينقل بصسدق مأ يسسمعه من أفوأه صسأنعيه ،أو قرأه ع Èمذكرأت
ﬂتلفة ،ثم يضسعه ‘ سسيأقه «ألزمكأ Êأ’كأدÁي « يكون مسسؤوو’
أدبيأ وأخÓقيأ وإأنسسأنيأ عنهأ أمأم ألذأكرة ألشسعبية وأ÷مأعية لÓمة.
ألثورة بدأت بتخطيط عسسكري  ⁄يكن خريج أŸدأرسص وألكليأت
أ◊ربية ،أ‰أ أعتمدت أسسأليب أÿدأع ،ألكر وألفر ،وبأسسلحة  ⁄تكن
‘ مسس-ت-وى أ’رم-أدة أل-ت-ي سس-خ-رت-ه-أ ف-رنسس-أ أ’سس-ت-ع-م-أري-ة Ãشس-أركة
أ◊لف أ’طلسسي وأللفيف أ’جنبي ،لذلك أعتمد أÛأهدون أÿديعة
أسسلوبأ وألعزÁة خيأرأ ’ مفر منه ،وبإأÁأن مÎسسخ إأمأ ألنصسر أو
ألشسهأدة.
أن أهم مرحلة ‘ بدأية ألكفأح أŸسسلح كأنت أ’عدأد وألتحضس Òثم
أنتقلت أ ¤ألتنظيم وألهيكلة كمحطة ثأنية ،يرتكز عليهأ أي ‚أح أي
عمل عسسكري ،فجأءت هجومأت ألشسمأل ألقسسنطيني ألتي خأضسهأ
مهندسسو أŸغأرأت وأ÷بأل ‘ منح ألثورة نفسسأ جديدأ ،ظأهره فك
أÿنأق عن أ’ورأسص أÙأصسر ،وبأطنه هو ألتفك ‘ Òميثأق Áنح
أرضسية جديدة لدÁومة ألثورة وهي ‘ عمرهأ ألثأ Êمن ألكفأح
أŸسسلح.
كأن خيأر ألقأدة ‘ ألو’ية ألثأنية ألتفك ‘ Òأيجأد هذأ أŸكأن
ألضسأمن للقأء قأدة ألو’يأت ألتأريخية وألسسيأسسي ،Úدون أن تثÒ
–رك -أت أÛأه -دي -ن ع -ي -ون أل -ع -دو ،ف -ج -أء أل -ت -ف -ك ‘ Òم -ن -ط -ق-ة
حجرمفروشص ببلدية ع Úقشسرة و’ية سسكيكدة ،و’ن أŸنطقة “لك
من أŸقومأت ألطبيعية مأ يؤوهلهأ أ ¤عقد مؤو“ر بحجم ألصسومأم،
أ’مر ألذي وأفق عليه ألقأئد زيغود Ãشسأورة ›موعة من ألقأدة،
وأسستمر ألتحضس Òله أ ¤غأية تأريخ ألهجومأت فتحول أŸؤو“ر أ¤
منطقة أكفأدو بألو’ية ألتأريخية ألثألثة ،مع تسسجيل تخلف قأدة
ألو’ية أ’و ¤أ’ورأسص ألنمأمشسة و›موعة أÿأرج.
ه-ذأ أ◊ق-ي-ق-ة أل-ت-ي ح-دثت وب-فضس-ل-ه-أ أسس-ت-م-رت أل-ث-ورة و ⁄تسس-ت-طع
فرنسسأ ألغأزية كبح جمأحهأ ،و’ فرضص ﬂططأتهأ أ’سستعمأرية،
ف-ك-أن أل-نصس-ر ح-ل-ي-ف-ه-أ ،وح-ل-ي-ف ألشس-رف-أء وأل-ط-ي-ب Úمن أÛأهدين
وألشس -ه -دأء ،وق -د أخ -ت -أر أ◊رك -ى وط -ن-ه-م ف-رنسس-أ ،وخضس-عت أ’رأدة
ألفرنسسة أ ¤أرضسية أيفيأن ،مسستسسلمة ⁄ ،ينفعهأ سسلم ألشسجعأن و’
خطوط شسأرل وموريسص أŸكهربة ،و’ عمليأت ألقتل أ÷مأعي ،و’
أÙأكمأت ألصسورية ‘ كل مكأن ...و’ ..و’ و ⁄تنفعهأ أسسطوأنة
أ÷زأئر فرنسسية.
بعد  63سسنة من ملحمة أبطأل ألو’ية ألثأنية زيغود ،بوبنيدر ،شسيبوط،
بن عودة ،كأ‘ ’ ،تزأل بعضص أ’صسوأت ألنشسأز أليوم “جد أ’سستعمأر
وتتعأطف مع أ◊ركى وأÿونة‡ ،ن بأعو شسرفهم وشسرف أوطأنهم
بدرأهم بخسص معدودة ،يختأرون ألزمأن ،يروجون ’سستعمأر قدË
بثوب جديد ...معذرة أيهأ أ◊مقى أ’سستعمأر ’ينتهي بألتقأدم.

لعادة ألنظر ‘ أŸلف
 20أوت ﬁطة إ

–رير الششمال اإلفريقي ‘ صشلب اسشÎاتيجية الثورة ا÷زائرية
ح -ظ -ي م -وضش -وع أل-ي-وم أل-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ،أمسس،
ب -ن -ق -اشس ث-ري ح-ول ﬂت-ل-ف أŸوأضش-ي-ع ذأت ألصش-ل-ة
ب -ال -ت -اري -خ أل -وط-ن-ي ورب-ط أŸشش-ارك-ون ‘ «م-ن-ت-دى
ألشش -عب» مسش -ائ -ل ت -اري -خ -ي -ة ب -أاخ -رى ‘ ح -اضش -رن-ا
ب-دأع-ي ألسش-ت-ل-ه-ام م-ن ﬁط-ت-ي ه-ج-وم-ات ألششمال
أل -قسش -ن -ط -ي -ن -ي وم -ؤو“ر ألصش -وم -ام أل -ل -ت“ Úث Ó-ن
حدث Úهام ‘ Úتاريخ أ◊ركة ألوطنية.
جÓل بوطي
‘ رده على أسسئلة ألصسحفي Úحول مسسألة ضسعف حضسور
ألنصسوصص ألتأريخية ‘ أŸنأهج ألÎبوية تأسسف ألبأحث
◊سسن زغيدي إأ ¤مسستوى أŸأدة ألتأريخية ألتي تدرسص
للتÓميذ من أŸسستوى أ’بتدأئي إأ ¤ألنهأئي ،مؤوكدأ أن
أŸوأضسيع أŸقÎحة ’ ترقى بأي طريقة أ’ن تنتج أŸوأطن
ألنوفمÈي على حد تعبÒه ‘ ،ظل ترأجع رهيب للنصص
ألتأريخي.
و’ يكمن ضسعف ألنصص ألتأريخي ‘ أŸنهأج ألدرأسسي كمأ
حسسب ألبأحث زغيدي ولكن كذلك إأ ¤ألكيف من حيث
ألطريقة ألتي يلقن بهأ ألتÓميذ ‘ مؤوسسسسأتنأ ألÎبوية
ألوطنية ،ألتي تفتقر إأ ¤أسسسص تلق Úمأدة ألتأريخ سسوأء من
خ Ó-ل ألÎك -ي -ز ع -ل -ى أأ’ح -دأث أل -ت -أري-خ-ي-ة أل-كÈى أل-ت-ي
شسهدتهأ أ◊ركة ألوطنية ،أو على مسستوى ألتوقيت ألزمني.
‘ ه -ذأ ألصس -دد ذك -ر أل -ب -أحث أن ك -ل ت -وأري -خ ﬁط -أت -ن-أ
ألتأريخية على غرأر أول نوفم Èأو  5جويلية تكون خÓلهأ
أŸؤوسسسسأت ألÎبوية ‘ عطلة ،حيث بر›ت وزأرة ألÎبية
ألعطل ألدرأسسية خأرج توقيت أ’حتفأل بأأ’عيأد ألوطنية،
وهو مأ أعتÈه زغيدي خطأ فأدحأ ’بد من ألعدول عنه ‘
أقرب وقت ،دأعيأ إأ ¤ألتدريسص خÓل أأ’عيأد ألوطنية.

وأوضسح أسستأذ ألتأريخ زغيدي أن أسستغÓل أأ’عيأد ألوطنية
ي- -ك- -ون م- -ن خÓ- -ل ب- -ر›ة ﬁأضس -رأت ون -دوأت ف -ك -ري -ة
ıت -ل -ف تÓ-م-ي-ذ أأ’ط-وأر أل-درأسس-ي-ة أل-ثÓ-ث ،وذهب إأ¤
ضسرورة إأجبأرية أ◊ضسور سسيمأ مأ تعلق بذكرى عيد ألنصسر
ألتي توأفق  19مأرسص ألذي تكون فيهأ أŸؤوسسسسأت ألÎبوية
‘ عطلة فصسل ألربيع ،مشسÒأ إأ ¤أن ذلك يعد خطرأ على
أأ’جيأل ألتي قد تنفصسم ‘ أŸسستقبل عن تأريخهأ.
وأعت Èألبأحث أن أسستمرأر هذأ ألوضسع ‘ منظومتنأ
ألÎبوية يعد تق صسÒأ ‘ حق ألتأريخ ألذي ضسحى أ’جله
ألرجأل بألغأ‹ وألنفيسص ،متسسأئ ‘ Óنفسص ألوقت عن
أسسبأب وجود تعتيم ‘ أŸنأهج ألÎبوية ،حيث أن هنأك
تقد Ëوتأخ ‘ Òتدريسص مأدة ألتأريخ ıتلف أأ’طوأر،
مضسيفأ أن ألÈنأمج ألدرأسسي أÈŸمج للتÓميذ فيه حشسو
كب Òوألوقت أıصسصص له غ Òكأف ’نهأءه ‘ ألوقت
أÙدد ،موضسحأ أن أأ’مر يتعلق كذلك بأ÷أمعة حيث ”
تقليصص أŸدة ألزمنية لطلبة تخصسصص ألتأريخ فبدل أن
ي -درسص م -ق -ي -أسص ت -أري -خ أ÷زأئ-ر أŸع-أصس-ر ‘ سس-ن-ت” Ú
تقليصسه إأ ¤سسنة وأحدة وهو غ Òكأف نهأئيأ لتحقيق
أأ’ه- -دأف أŸنشس- -ودة ‘ م- -ن- -ظ- -وم -ت -ن -أ ألÎب -وي -ة وك -ذلك
أ÷أمعية.
كمأ تأسسف ألبأحث زغيدي عن ألتعتيم حول بعضص رموز
’صسول
’خÒة سسيمأ ذوي أ أ
’ونة أ أ
ألثورة ألوطنية ‘ أ آ
’وروب-ي-ة أل-ذي-ن ي-عÈون أصس-دق-أء ألصس-ورة أل-ت-ح-ري-ري-ة
أأ
وكأن لهم ألفضسل ألكب ‘ Òألدفأع وألÎويج لهأ دوليأ،
مذكرأ أن هنأك هجمة شسرسسة غ Òمسسبوقة على رموز
’م -ر أل -ذي يسس -ت -دع -ي –رك -أ م -ن ألسس -ل-ط-أت
أل -ث -ورة أ أ
ألرسسمية ‘ إأطأر تطبيق ألدسستور ألذي ينصص ويدعو

◊مأية رموز أ◊ركة ألوطنية.

منعرج النضشال الوطني

من جهته قأل أللوأء أŸتقأعد عبد ألعزيز ›أهد أن 20
أوت  1955كأن Ãثأبة ﬁطة بأرزة ‘ تأريخ حركة ألتحرير
Ÿنطقة شسمأل إأفريقيأ بأكملهأ و ⁄يكن تأريخأ للجزأئر
فحسسب ،و‘ رده على سسؤوأل رئيسص جمعية مشسعل ألشسهيد
ﬁم- -د ع -ب -أد ح -ول أن ك -أن  20أوت تضس -أم -ن -أ م-ع أŸلك
أŸغربي ﬁمد أÿأمسص أو مع ثورة ألريف أŸغربي.
‘ هذأ ألصسدد أوضسح أللوأء ›أهد أن أÙطة كأنت
تضسأمنأ مع سسكأن ألريف أŸغربي بأعتبأر أن قأئد حرأك

ألريف عبد ألكر Ëأÿطأبي ذو أصسول جزأئرية أ ‘ ،حÚ
أشسأر إأ ¤أن أŸلك ﬁمد أÿأمسص حظي بدعم من طرف
ألقأئد ألعربي بن مهيدي وﬁمد بوضسيأف ،مشسÒأ أإ¤
أنهم أدوأ دورأ كبÒأ ‘ ألتضسأمن معه.
وذكر أللوأء ›أهد أن  20أوت مثل ‘ أأ’سسأسص ثورة ضسد
أŸسستعمر ألفرنسسي برمته سسوأء ‘ أ÷زأئر أو أŸغرب أو
تونسص ألتي كأنت كلهأ تعرف حركأت –رر ‘ إأطأر حمأية
ألشسمأل أإ’فريقي ،بأعتبأر أن أŸسستعمر وأحد وأهدأفه
كذلك وأحدة مأ جعل أهدأف  20أوت تنحصسر أسسأسسأ ‘
أ÷هأد وطرد أŸسستعمر ألفرنسسي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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حدث ‘ اŸؤو“ر الثاŸ Êنظمة اÛاهدين من  14إا 19 ¤ماي 1965

عمر رمضسان كان له شسرف اŸبادرة باقÎاح اعتماد تاريخ  20اوت يوما للمجاهد

كشس- -ف ع- -م- -ر رمضس- -ان ان- -ه ك- -ان صس- -احب
الشس -رف ب -اŸب -ادرة ب -اقÎاح اع -ت -م-اد ي-وم 20
اوت ي-وم-ا ل-ل-م-ج-اه-د وذلك Ãن-اسس-ب-ة ان-عقاد
اŸؤو“ر ال -ث-اŸ Êن-ظ-م-ة اÛاه-دي-ن ‘ ال-فÎة
م- -ن  14ا 19 ¤م- -اي  1965ب -دار الشس-عب،
موضسحا ‘ حديث لـ «الشسعب» انه كان يومها
ي -راسس ÷ن -ة ت -ن -ظ -ي -م اŸؤو“ر ال -ذي ت-راسس-ه
ب -وع Ó-م ب -ن ح -م -ودة وج-رت اشس-غ-ال-ه ب-ف-يÓ-
«ج- -و‹» ح- -يث ي- -وج- -د م- -ق -ر ب -نك ا÷زائ -ر
حاليا.

سسعيد .بن عياد
واأضساف عمر رمضسان في شسهادته اأن
الرئيسس ا’أسسبق احمد بن بلة وا’أمين
العام لجبهة التحرير اآنذاك لما بلغه
ا’ق -ت -راح ق -ب -ل ان ي-ق-دم ال-ى ال-م-وؤت-م-ر
ضسمن ورقة تشسمل ايضسا اقتراح تعديل

حوار

تسسمية منظمة المجاهدين من جمعية
ال -ى ات -ح-اد ط-لب حضس-ور ال-ل-ج-ن-ة ال-ت-ي
كانت تضسم من بين تشسكيلتها بغدادي
ل-عÓ-ون-ة وت-ق-ي-ة م-ح-م-د ورف-اق-ا اآخرين
وه- -و م- -ا ت- -م ف -ي ال -ي -وم ال -ث -ان -ي ح -يث
اسستقبل اللجنة وكان رفقة نقاشس وزير
الصسحة وعضسو المكتب السسياسسي.
ح -ي -ن -ه -ا ج -رى ن-ق-اشس ق-وي ف-ق-ال ب-ن
ب -ل -ة»ت -ري -دون مشس-ارك-ت-ن-ا ف-ي ال-قضس-اي-ا
السس - -ي - -اسس - -ي- -ة وت- -زاح- -م- -ون ال- -م- -ك- -تب
السس-ي-اسس-ي ،ك-ي-ف غ-ي-رت-م ال-م-ن-ظمة الى
اتحاد»؟ ،فاوضسح عمر رمضسان ان كلمة
اتحاد اأقوى واأفضسل من جمعية والهدف
ان نكون مثل اتحاد العمال وغيره من
المنظمات.
التفت بن بلة الى نقاشس الذي قال»من
مصس-ل-ح-ت-ك-م ال-ع-م-ل م-ع ج-بهة التحرير،

فرد عليه «األسسنا من ا’فÓن علما انني
عضسو في اللجنة المركزية» ،وهنا كانت
اللحظة السساخنة التي اثارت وادت الى
خ -روج اعضس -اء ال-ل-ج-ن-ة وم-غ-ادرة م-ك-ان
ا’جتماع يضسيف عمر رمضسان بل اأن
ا’آمر بلغ درجة مقاطعة ماأدبة نظمت
على شسرف الموؤتمرين بقصسر الشسعب،
ب -ي -ن -م -ا حضس -ر ا’أعضس -اء م -اأدب -ة اأخ-رى
ن-ظ-م-ه-ا وزي-ر ال-دف-اع ال-وط-ن-ي ال-ع-ق-ي-د
هواري بومدين .توجهنا بقوة الى هذا
ال -م -وع -د ال -ذي ج -رى ب -ن-ادي الضس-ب-اط
بالرايسس حميدو ’بوانت سسابقا ويبدو
ان ه- -ذا ال- -م -وق -ف اث -ر ف -ي م -ج -ري -ات
ا’أح -داث ال -ت -ي حصس -لت ’ح -ق -ا ي -ق -ول
محدثنا في سسياق الخÓفات اآنذاك.
واصسل الموؤتمر اشسغاله وتحقق ا’تفاق
على اعتماد 20اوت يوما للمجاهد.
غير ان جلسسة ا’ختتام شسهدت ايضسا
خÓ-ف-ات بشس-ان ت-ع-ي-ي-ن شس-خصس ا’أم-ي-ن
ال -ع-ام ل-م-ن-ظ-م-ة ال-م-ج-اه-دي-ن ح-يث ت-م
رفضس م -ق -ت -رح اسس-م شس-خصس غ-ي-ر ب-ارز
وانصس-رف اغ-لب ال-م-ج-اه-دي-ن يتقدمهم
ب -وع Ó-م ب -ن ح -م -ودة ت -ع-ب-ي-را ع-ن ع-دم
الرضسا قبل ان يتم فيما بعد تزكية اسسم
بلقاسسم فنطازي كونه ضسابطا بجيشس
ال- -ت- -ح- -ري -ر ب -ال -و’ي -ة ال -ث -ان -ي -ة وت -ول -ى
المسسوؤولية ’حقا.
وي- -وضس- -ح ع- -م- -ر رمضس- -ان ان م- -ب -ادرت -ه
باختيار هذا اليوم ،وكان البعضس اقترح
ي -وم  19م-ارسس ،ل-يسس اع-ت-ب-اط-ي-ا وانما
شسرح يومها للموؤتمرين ا’أسسباب وتتمثل
ك -م -ا اشس -ار ال -ي -ه ف-ي ع-ام-ل-ي-ن ا’ول ان
ال -ت -اري-خ ي-رم-ز ال-ى ه-ج-وم-ات الشس-م-ال
ال-قسس-ن-ط-ي-ن-ي في  20اوت  1955التي
قادها الشسهيد الفذ زيغود يوسسف بحيث
اظهر للراي العام المحلي والعالمي ان
شسعلة الثورة لم تنطفئ كما كان يعتقد
البعضس بالنظر لقلة النشساط الثوري في
تلك الفترة وبالتالي اكد تحرك الثوار
مدعمين بالمواطنين ان الثورة ماضسية
و’ ي- -م- -ك- -ن ان ت- -ت- -ع- -ث- -ر م- -ه -م -ا ك -انت

التحديات.
والعامل الثاني ان  20اوت  1956شسهد
ح -دث -ا ب-ارزا ف-ي ع-م-ر ال-ث-ورة ب-ت-ن-ظ-ي-م
م -وؤت -م-ر الصس-وم-ام الشس-ه-ي-ر ال-ذي وضس-ع
ال - -ي - -ات وه - -ي - -اك - -ل تضس- -ب- -ط ال- -م- -ه- -ام
والصسÓحيات على كافة المسستويات من
ال -م -ج -لسس ال -وط -ن -ي ال -ى خ -ل-ي-ة ال-ث-ورة
(مجلسس الشسعب) على مسستوى القرية
وال -دشس-رة ،وك-ان ل-ذلك ال-م-وؤت-م-ر ال-دور
ال -ح -اسس -م ف -ي رسس-م بصس-ي-غ-ة م-نسس-ج-م-ة
وم -ت -ن-اغ-م-ة اف-اق ال-مسس-ت-ق-ب-ل وت-ج-دي-د
ال- - -ن- - -فسس ل- - -م - -واج - -ه - -ة ال - -ة ال - -دم - -ار
ا’سستعمارية.
ك- -ل ت- -لك ال- -ب -ط -و’ت ك -انت م -ن صس -ن -ع
ال-م-ج-اه-دي-ن ف-ك-رسست ات-جاه التضسحية
وتوقيع الÓرجوع الى ان تنتزع الحرية
وهو ما تحقق.
ويشس-ي-ر م-ح-دث-ن-ا ال-ى ان زي-غ-ود ي-وسس-ف

ورتريه

ب

واجه خÓل موؤتمر الصسومام انتقادات
م -ن ب -عضس ا’عضس -اء ح -ي -ال م -ا ان -ج -زه
بالنظر للخسسائر البشسرية التي سسجلت
ب - -ع - -د ان ق - -ام ب - -ه عسس - -اك - -ر وع- -مÓ- -ء
ا’سس- -ت- -ع- -م- -ار ال- -ف- -رنسس- -ي م -ن اع -م -ال
ان -ت -ق -ام -ي -ة ج-م-اع-ي-ة ف-ي ح-ق السس-ك-ان
بالمنطقة خلفت اكثر من  3ا’ف قتيل
من المدنيين ،غير انه دافع عن تلك
الهجومات بانها تندرج في نطاق تاكيد
اسس- -ت- -م- -رار ال- -ث- -ورة واسس -ق -اط اك -ذوب -ة
ا’سستعمار بان الوضسع هادئ وقد كانت
حقيقة حالة تثير القلق وثانيا من اجل
كسسر طوق الحصسار المضسروب في تلك
ال -ف-ت-رة ع-ل-ى م-ع-اق-ل ال-م-ج-اه-دي-ن ف-ي
م - -ن - -ط- -ق- -ة ا’وراسس خ- -اصس- -ة وان ق- -وة
ال-ت-ح-م-ل ل-م ت-ك-ن ت-ت-ع-دى السس-ت-ة اشس-ه-ر
وب -ال -ت -ال -ي ضس -رورة كسس-ر ال-حصس-ار ك-م-ا
طلب ذلك منه ديدوشس مراد.

مسسـ ـ ـÒة كفـ ـ ـاح

^ ولد عمر رمضسان في  29نوفمبر 1937
ب-م-ل-ي-ان-ة ح-يث ت-رع-رع م-تشس-ب-ع-ا ب-ال-وط-ن-ي-ة
ليلتحق بصسفوف الثورة ضسمن حركة اضسراب
الطلبة في  19ماي  .1956بعد نشساطه في
المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
بمنطقة مسسقط راسسه ،التحق نهاية نفسس
السس -ن-ة ب-ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ب-ال-و’ي-ة
ال -راب -ع -ة ح -يث واصس -ل ال -ك-ف-اح ال-ى ان ن-ال
الشس -عب ال -ج -زائ -ري ا’سس -ت -ق Ó-ل م -ن-ت-زع-ا
ح-ري-ت-ه ب-تضس-ح-ي-ات ت-ب-ق-ى شس-اهدا لÓجيال
ونالت اعجاب الشسعوب الحرة.
^ كان عضسوا ضسمن كتيبة للنخبة تدعى
«كومندو جمال» وتقلد مسسؤووليات من رتبة
جندي الى محافظ سسياسسي ثم قائد فصسيلة
ل-ي-ت-ول-ى ق-ي-ادة ال-ك-ت-ي-ب-ة ف-ي ج-وي-ل-ية .1957
نشس- - -طت ك- - -ت- - -ي- - -ب- - -ة ال- - -ك- - -وم - -ان - -دو ف - -ي
م -ن -اط -ق(ال -ونشس -ريسس) ال -ورسس-ن-يسس ،ج-ب-ال
عمرونة ،الظهرة ،جبال التيتري ،الهضساب
ال-ع-ل-ي-ا ،ا’ط-لسس الصس-ح-راوي ،ل-ي-ت-قلد رتبة
كومندان وعضسوا بمجلسس الو’ية الرابعة
وعضسوا بالمجلسس الوطني للثورة.

^ اصسيب المجاهد مرتين في جويلية 1957
وماي  .1961وواصسل بعد اسسترجاع السسيادة
ال -وط -ن -ي -ة نضس -ال-ه ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-م-ج-لسس
التاسسيسسي والمجلسس الوطني وكان عضسوا
ف-ي ل-ج-ن-ة ت-حضس-ي-ر ال-م-ؤوت-م-ر ا’ول ل-ج-ب-هة
التحرير الوطني المنعقد في  1964فكان
عضسوا باللجنة المركزية ليقرر ا’نسسحاب
من الحياة السسياسسية سسنة  1967ليخوضس
مسسيرة رجل اعمال فكان مؤوسسسسا لمنتدى
رؤوسساء المؤوسسسسات في سسنة  2000وتراسسه
ال -ى غ-اي-ة  2006ل-ي-ع-ي-نه رئيسس الجمهورية
عضسوا بمجلسس ا’مة ضسمن الثلث الرئاسسي.
^ ام -ل -ه ال -ي -وم ان ي -رف -ع الشس -ب -اب ت -ح -دي
ال-ت-ن-م-ي-ة م-ن خÓ-ل ال-ع-ل-م وال-ع-م-ل ل-تسستمر
رسسالة الشسهداء في ظل العولمة التي تفرضس
ت -ح -دي -ات ت -ع -كسس م-ع-رك-ة وج-ود ب-ال-نسس-ب-ة
للشسعوب التي حققت سسلفها اكبر المكاسسب
ا’ وهي الحرية وتتطلب اليوم مضساعفة
الجهود لتامين حقوق ا’جيال القادمة.

سسعيد .ب

نايل سسليمان أاسستاذ التاريخ بجامعة سسوق اهراسس لـ «الشسعب»:

هجومات الشسمال القسسنطيني متنفسس للقاعدة الشسرقية

أجرى أ◊وأر :سسم Òألعيفة

كان لهجومات الشسمال القسسنطيني اثرها ا’يجابي
ع -ل -ى ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري-ري-ة  ،وخ-اصس-ة ع-ل-ى ال-ق-اع-دة
الشسرقية للثورة وكذا خطوط التموين الشسرقية بالعتاد
والسسÓح  ،ماهي ا’سستراتيجيات التي فرضست من
اج- -ل ت- -ط- -وي- -ق ق- -وات ا’ح -ت Ó-ل ال -ف -رنسس -ي وكسس -ر
حصساراتها والتعتيم السسياسسي وا’عÓمي ؟ انها اسسئلة
طرحناها على أاسستاذ التاريخ «نايل سسليمان « بجامعة
محمد الشسريف مسساعدية في سسوق أاهراسس فكانت
اجابته ضسمن هذا الحوار.
’ب- -ع- -اد ال- -عسس- -ك- -ري- -ة
^ الشس - -عب  :م- -اه- -ي ا أ
والسس-ي-اسس-ي-ة ل-ه-ج-وم-ات الشس-م-ال ال-قسس-ن-ط-ي-ني
على القاعدة الشسرقية للثورة التحريرية ؟
^^ اأ’سستاذ نايل سسليمان :كبعد سسياسسي تم أاخذه
بعين ا’عتبار آانذاك  ،فقد جاءت هجومات  20أاوت
 1955ل-ت-ج-د م-ن-ط-ق-ة الشس-م-ال ال-قسس-ن-ط-ي-ن-ي نفسسها
مقحمة بصسفة مباشسرة كجزء من الجزائر المكافحة،
لتسساهم بشسكل ’فت في هذا التغيير بمجرى أاحداث
الثورة .فقد اختارت قيادة المنطقة الثانية موعد
الذكرى الثانية لنفي الملك محمد الخامسس لتخوضس
معارك مفتوحة وهجمات طالت العديد من المدن،
ولم يكن تناغم هذه اأ’حداث وليد صسدفة ،ذلك أان

مهندسس اأ’حداث قائد المنطقة زيغود يوسسف كان وخارجيا ؟
يدرك أاهمية التضسامن مع كفاح اأ’شسقاء المغربيين ^^ ،أاه - -م م - -ا ت- -م- -خضس ع- -ن ه- -ج- -وم- -ات الشس- -م- -ال
وي -ك -ون مسس -ؤوول-ه دي-دوشس م-راد ال-م-ط-ل-ع ع-ل-ى م-ل-ف ال-قسس-ن-ط-ي-ن-ي ت-رت-يب وح-دة الشس-عب وال-ت-فافه داخليا
ال-قضس-ي-ة ال-م-غ-رب-ي-ة ق-د سس-اع-د ع-ل-ى ب-ل-ورة م-ثل هذا حول الثورة التحريرية  ،ودحضس ا’دعاءات الفرنسسية
الشسعور ،وقد أاكد بن طوبال على حضسور التضسامن ب-أان-ه-ا ث-ورات م-ت-ق-ط-ع-ة ’ ت-ت-ج-اوز م-ن-طقة ا’وراسس
المغاربي في تفكير قادة المنطقة.
خاصسة بعد اسستشسهاد مصسطفى بن بولعيد  ،أايضسا بعد
^ على المسستوى العسسكري ؟
ال -ه -ج -وم -ات دخ -لت ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ف-ي م-رح-ل-ة
^^ أاما على مسستوى البعد العسسكري فع Óكانت الحسسم الذي كان ينتظره الشسعب الجزائري ،وبالتالي
ه-ج-وم-ات الشس-م-ال ال-قسس-ن-ط-ي-ن-ي م-ت-نفسسا
إاب- -ط -ال مشس -روع «ج -اك سس -وسس -ت-ال «
ح -ق -ي -ق -ي-ا ع-ل-ى ال-ح-دود الشس-رق-ي-ة ل-ل-ث-ورة دعمت خطوط الرامي إالى فصسل الشسعب عن الثورة .
خ -ارج -ي -ا ك -ان ل -ه -ج -وم -ات الشس -م-ال
التحريرية بعد تشسديد الخناق بعد ذلك ما التموين على
سس-م-ح ب-ت-م-ري-ر ك-م-ي-ات ه-ائ-ل-ة م-ن السسÓح
القسسنطيني صسدى دولي من خÓل
الشسريط
والمؤوونة إالى جبال قالمة وبني صسالح على
لفت أانظار الرأاي العام العالمي لما
ا◊دودي
الحدود المتاخمة لكل من و’يتي سسكيكدة
ي -ج -ري ف -ي ال -ج -زائ-ر ودور إاق-ل-ي-م-ي
عنابة قسسنطينة .
ع- -رب- -ي  ،خ- -اصس- -ة وتضس -ام -ن ال -ث -ورة
اأ’سسلحة من الحدود الشسرقية وبالتالي تعزيز الخلفية والملك المغربي محمد الخامسس ،أايضسا كان هناك
والقاعدة الشسرقية للثورة من منطلق توزيع الثورة تعاطف دولي كبير خاصسة على المسستوى المغاربي مع
ع -ل -ى مسس -ت -وى ال -ت -راب ال-وط-ن-ي آان-ذاك اأ’م-ر ال-ذي ال -ث -ورة ال -ت-ح-ري-ري-ة  ،وب-ال-ت-ال-ي تسس-ه-ي-ل رب-ط ال-ث-ورة
يسستدعي تشستيت قوات المسستعمر وتفكيك تمركزه ب -م -ح -ي-ط-ه-ا ال-خ-ارج-ي ع-كسس م-ا سس-عت إال-ي-ه اإ’دارة
وال -ذي ك -ان م -وج -ه -ا بصس -ورة ك -ب-ي-رة ات-ج-اه م-ن-ط-ق-ة ا’سستعمارية آانذاك في محاولة منها لعزل الثورة
ا’وراسس مهد الثورة التحريرية.
وبالتالي يسسهل تضسييق الخناق عليها وإاخمادها.
^ م -ا ه -ي أاه -م ال-ن-ت-ائ-ج ال-ت-ي ت-رت-بت ع-ن وهذا ما انعكسس بصسورة كبيرة إالى الكميات الهائلة
ه- -ج- -وم- -ات الشس- -م- -ال ال -قسس -ن -ط -ي -ن -ي داخ -ل -ي -ا م- -ن اأ’سس -ل -ح -ة ال -ت -ي ك -انت ت -دخ -ل ع -ل -ى الشس -ري -ط

الحدودي الشسرقي من الجارة تونسس ،وهذه العملية
ن-ت-ي-ج-ة م-ب-اشس-رة ل-ل-ت-ع-اط-ف ال-ك-ب-ير والمصسير الواحد
ال -ذي ب -اتت ك -ل م -ن ت -ونسس وال -م-غ-رب ي-حسس-ون-ه ف-ي
ت-ع-اط-ي-ه-م م-ع ال-ث-ورة ال-ج-زائ-ري-ة ب-اع-ت-بارها خارطة
طريق ’نعتاق المنطقة برمتها من ويÓت ا’حتÓل
الفرنسسي اآنذاك .

احتفا’ بذكرى 20أاوت

ب-م-ن-اسس-ب-ة الذكرى  63ل-ي-وم ال-م-ج-اهد ،المصسادفة
ل-ل-يوم  20أاوت ،2018ب-رم-جت السس-ل-ط-ات ال-م-حلية
ل - -و’ي - -ة أام ال - -ب - -واق- -ي ف- -ي إاط- -ار اح- -ت- -ف- -ا’ت- -ه- -ا
بالذكرى،عملية إاطÓق برنامج توزيع  130مقررة
إاع-ان-ة ل-ل-مسس-ت-ف-ي-دي-ن م-ن ب-رن-ام-ج السس-ك-ن ال-ري-ف-ي
م-وزع-ة ع-ل-ى  13ب-ل-دي-ة حسسب ال-ب-رن-امج الرسسمي

توزيع  130إاعانة سسكن ريفي بأام البواقي

ال -م -ع -د ل-ل-ذك-رى.وحسسب ذات ال-مصس-در سس-ي-ت-م ف-ي
ال-م-رح-ل-ة اأ’ول-ى ل-ت-وزي-ع ال-م-ق-ررات اح-ت-فاءا بهذه
ال -م -ن -اسس -ب-ة ،م-ن-ح  78م -ق -ررة إاع-ان-ة ل-م-واط-ن-ي-ن
مسستفيدين من هذا البرنامج عبر أاربع بلديات على
أان ت -ت-واصس-ل ال-ع-م-ل-ي-ة ف-ي اأ’ي-ام ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-ق-ادم-ة
’سس-ت-ك-م-ال ال-ب-ل-دي-ات ال-تسس-ع ال-م-ت-ب-ق-ي-ة.وف-ي ه-ذا

اإ’طار سسيتسسلم  45مسستفيد من بلدية أاو’د قاسسم
م-ق-ررات-ه-م ب-ال-م-ناسسبة ،و 12مسس-ت-ف-ي-د م-ن ب-ل-دية
هنشسير تومغني ،إالى جانب منح  11مقررة ببلدية
قصسر الصسبيحي و 10لمسستفيدين من هذا البرنامج
ب -ل -دي -ة ال -زرق.ي -ذك -ر أان ب -رن -ام -ج ا’سس -ت-ف-ادة م-ن
السس -ك -ن-ات ال-ري-ف-ي-ة ع-ن ط-ري-ق اإ’ع-ان-ات ال-م-ال-ي-ة

للدولة ،تضسمن في مناسسبات سسابقة منح  755مقررة
لمواطنين من مختلف بلديات الو’ية تضساف إالى
البرنامج السسكني من مختلف الصسيغ الموزع في
الشسهور السسابقة كما سسبق ونشسرنا في أاعداد سسابقة
لـ«الشسعب».

أم ألبوأقي :أسسكندر ◊جازي

»æWh

اإلثنين  20أاوت  2018م
المؤافق لـ  09ذي الحجة  1439هـ

أاسسعار الكباشس ب 2.5 Úمليون و 4مÓي Úبالوادي

اŸضضاربون يحولون اŸسضتودعات والسضاحات إا ¤إاسضطبÓت
اŸواطن ‘ حÒة من اقتناء أاضسحية  ⁄تعد ‘ اŸتناول

الوادي  :قديري مصسباح
سس- - -ج- - -لت أاسس- - -ع - -ار اŸؤاشس - -ي
بالؤادي ارتفاعا ﬁسسؤسسا يؤما
قبل عيد األضسحى اŸبارك حيث
ح- -ؤل اŸضس -ارب -ؤن وال -ؤسس -ط -اء،
اŸسس - - -ت- - -ؤدع- - -ات والسس- - -اح- - -ات
العمؤمية إا ¤إاسسطبÓت مفتؤحة
يسستقبلؤن فيها الزبائن فارضسÚ
اسسعارا ب 25 Úأالف دينار إا40 ¤
أالف دينار حسسب وزن اÿروف
ونؤعيته.
أارج- - - - -ع Œار وم - - - -ؤال - - - -ؤن ‘
تصس -ري -ح-ه-م لـ«الشس-عب» ،أاسس-ب-اب
ارتفاع أاسسعار األضسحية إا ¤غÓء
األع Ó- -ف وك - -م - -ي- -ات األم- -ط- -ار
اŸتسس- -اق- -ط- -ة ‘ اآلون -ة األخÒة
ع Èغ-ال-ب-ي-ة ال-ؤلي-ات اŸشس-ه-ؤرة
بÎبية اŸؤاشسي.
ت-ع-رف سس-ؤق اŸاشس-ي-ة ان-ت-عاشسا
م- -ن- -ذ أاسس- -اب- -ي- -ع– ،سس -ب -ا ل -ع -ي -د
األضس- -ح -ى  ،ف -رغ -م أان األم -ط -ار
ال -ت -ي تسس -اق-طت وأاخ-رت ان-تشس-ار
ب - -ي - -ع األضس - -اح - -ي ‘ األم - -اك - -ن

ال- - -ع- - -م- - -ؤم- - -ي- - -ة ،إال أان اŸؤالÚ
وال- -ؤسس- -ط- -اء شس -رع -ؤا ‘ ع -رضص
اŸاشس- -ي- -ة وأاعÓ- -ف- -ه- -ا ب- -أاسس -ع -ار
مرتفعة.

وقام اغلب اŸتدخل ‘ Úسسؤق
اŸاشس -ي -ة ب -ع -رضص األضس -اح -ي ‘
م -ن -اط -ق م -ف-ت-ؤح-ة ‘ السس-اح-ات
واألراضسي الفÓحية ،أاو من خÓل

كراء اŸسستؤدعات التي –ؤلت
إا ¤نقاط بيع اŸاشسية.
ق - -ال اح - -د اŸرب Úل - -ن- -ا أان
األسس-ع-ار ه-ذه السس-ن-ة م-رت-ف-ع-ة
م- -ق- -ارن -ة ب -السس -ن -ة اŸاضس -ي -ة،
والسسبب ‘ ذلك ليسص الؤسسطاء
وإا‰ا اŸؤال - - - -ؤن ال- - - -ذي- - - -ن ل
يتخؤفؤن هذا العام من عدم
بيع كل ماشسيتهم ،ألن مشسكلة
 Óل ت -عÎضس -ه -م ‘ ه -ذه
ال- -ك - -أ
ال- -فÎة ال -ت -ي ت -ت -م -ي -ز ب -ت -ؤف -ر
ال-عشسب ال-ط-ب-ي-ع-ي ال-ذي ي-عتÈ
أاك› Ó- -ان -ا ي -ت -م ع -ن ط -ري -ق
ال- - - -رع- - - -ي ‘ اŸسس- - - -اح- - - -ات
الشساسسعة.
وت- -ؤق -ع اŸرب -ي أان يسس -ت -م -ر
الرت- -ف- -اع إا ¤م- -ا ب- -ع -د ع -ي -د
األضس -ح -ى وإا ¤ن -ه -اي-ة م-ؤسس-م
ا◊ج ،لكؤن ا◊جاج العائدون
إا ¤ديارهم يعمدون إا ¤إاقامة
ال -ؤلئ -م وه -ؤ م -ا ي -دف -ع ب -ت -ج -ار
اŸاشسية إا ¤الحتفاظ بالكباشص
التي  ⁄يتمكنؤا من بيعها مادام
هناك زبائن ‘ النتظار.

–ضسÒات لقضساء عيد آامن بقسسنطينة

أاسضعار اŸواشضي تعرف اسضتقرارا عشضية اأ’ضضحى

قسسنطينة  :مفيدة طريفي

مع قرب عيد األضسحى تك Ìمعه
رح -ل -ة ال -ب -حث ع-ن «ال-ك-بشص» م-ت-ب-ؤع-ا
بهاجسص األسسعار التي تتباين وتتضسارب
م- -ع ح -ل -ؤل ك -ل سس -ن -ة ،إال أان اŸؤاط -ن
Œده يهم باحثا عن أاضسحية تناسسب
قدرته الشسرائية التي ل تنفك تتضساءل
م- -ع ك- -ل سس- -ن -ة  ،ح -يث ي -ب -ق -ى ارت -ف -اع
األسسعار سسمة هذه السسنة ،إال أانه و مع
اقÎاب اŸن - -اسس- -ب- -ة ب- -دأات السس- -ع- -ار
تسس -ت -ق -ر ن -ؤع -ا م -ا م -ا ج -ع-ل اŸؤاط-ن
تسسابق اÿطى لشسراء الضسحية التي
وحسسب العديد من اŸؤاطن Úتعت‘ È
اŸتناول.
وه -ي األسس -ع -ار ال -ت -ي أاك -ده-ا بشس-ك-ل
ت - -ق - -ري- -ب- -ي ال–اد ال- -ع- -ام ل- -ل- -ت- -ج- -ار
وا◊رفي Úا÷زائري ،Úالذي اوضسح أان
سسعر األضسحية لهذا العام ل يقل عن 30
أالف دج ،وذلك حسسب اإلجراءات الصسارمة
ال-ت-ي ات-خ-ذت-ه-ا السس-ل-ط-ات ال-ع-مؤمية من أاجل
م -ك -اف -ح -ة ال -ت -ه -ريب ع -ل-ى ا◊دودÃ ،ا ف-ي-ه
تهريب اŸؤاشسي ،قد شسكلت مؤؤشسرا إايجابيا
من حيث النمؤ اŸعروضص وبالتا‹ اسستقرار
األسسعار ،إال أان عؤامل أاخرى ضساغطة قد
تبدد هذا اŸعطى اإليجابي.
انها العؤامل التي تشسمل ‘ ،جانب منها،
ت -ؤف -ر األع Ó-ف ه -ذا ال -ع -ام ب -ف -ع -ل تسس-اق-ط
األم- -ط- -ار خÓ- -ل فصس- -ل- -ي الشس- -ت- -اء وال -رب -ي -ع
اŸاضسي،Úعلى نحؤ يجعل اŸؤالÁ« Úسسكؤن»
عن بيع األضساحي ،ما يؤؤدي إا ¤قلة العرضص
‘ ظل ارتفاع الطلب،غ Òأان هذا العامل ل
Áثل شسيئا أامام ما يلجأا إاليه السسماسسرة ‘ كل
عام من مضساربة ‘ أاسسعار األضساحي ،وهي
اŸضساربة التي –دث عدة مرات ‘ سسلسسلة
ال -ب -ي -ع ال-ؤاح-دة وع-ل-ى ن-ح-ؤ ي-ؤصس-ل أاسس-ع-ار -
األضساحي إا ¤مسستؤيات تفاجئ اŸؤاطن.Ú
و‘ ج -ؤل -ة م -ي -دان -ي -ة ق -امت ب-ه-ا «الشس-عب»
ألح - -دى اŸزارع اÿاصس - -ة بÎب - -ي- -ة األب- -ق- -ار
واŸاشسية والتابعة إلحدى الفÓح Úالشسباب
ال -ذي -ن اق -ت -ح -م-ؤا ع-ا ⁄ال-فÓ-ح-ة م-ن أاب-ؤاب-ه
الؤاسسعة .اŸزرعة الؤاقعة –ديدا Ãنطقة

«كحالشسة كبار» التابعة لبلدية ع Úعبيد والتي
تبعد عن مدينة قسسنطينة ب  45كلم،وقفنا
ع -ل -ى ح-ق-ي-ق-ة أاسس-ع-ار األضس-اح-ي ل-ه-ذا ال-ع-ام
خ -اصس -ة م -ع ت -ؤف -ر ك -ل ال -ع -ؤام -ل ال-ت-ي Œع-ل
انخفاضص سسعر الرأاسص الؤاحد ضسرورة لبد
منها.
ف -ل -دى دخ -ؤل -ن -ا ل -ب-اب اŸزرع-ة ث-م ب-ع-ده-ا
اإلسسطبل الذي كانت فيه اŸاشسية معروضسة
بطريقة تلفت النتباه وŒلب اŸؤاطن للشسراء
ذلك بدءا من نؤعية الÎبية التي يحضسى بها
ال -ق -ط -ي -ع وك-ذا اŸت-اب-ع-ة ال-ب-ي-ط-ري-ة ون-ؤع-ي-ة
األعÓ- -ف وال- -رع- -ي ال- -ط -ب -ي -ع -ي ،وج -دن -ا ان
الضسحية مؤؤمنة من األمراضص التي تهدد
اŸاشسية.
صساحب اŸزرعة السسيد «حشسيشسي رياضص»
قال لنا  »:رغم تضسارب األسسعار من مؤال
آلخر إال أان ضسمان النؤعية متؤفر وهؤ عكسص
م-ا ي-ع-رضس-ه اŸضس-ارب Úب-األسس-ؤاق ال-ف-ؤضس-ؤية
اŸؤزع- -ة ع Èع- -دي- -د ال- -ن- -ق- -اط فضس Ó- -ع -ن
اإلسس -ط-بÓ-ت ال-عشس-ؤائ-ي-ة اŸن-تشس-رة ب-األح-ي-اء
ال - - - -ري - - - -ف - - - -ي - - - -ة وح- - - -ت- - - -ى ا◊ضس- - - -ري- - - -ة».
و‘ رده ع -ن سس -ؤؤال اسس -ت -ق -رار األسس -ع-ار ع-ل-ل
اŸرب- - -ي واŸؤال «حشس- - -يشس- - -ي ري- - -اضص» ذلك
بالقؤل أانه راجع إا ¤اسستقرار سسعر األعÓف

ال -ت -ي ورغ -م ت -ؤف -ره -ا إال أان -ه -ا ت-ت-ع-رضص ه-ي
األخرى للمضساربة وهؤ ما يجعلنا ندفع ضسعف
السسعر لÎبية هذه األخÒة.
غ Òبعيد عن اŸزرعة وجدنا اŸؤاطن‘ Ú
حركية وهم ‘ حÒة لختيار أاضسحية العيد ‘
ظل التؤفر والنؤعية التي نالت إاعجابنا حيث
عÈوا أان السسعر مع هكذا نؤعية ل يشسكل
فارقا فمن األحسسن شسراء هكذا أاضسحية من
ﬁي -ط ف Ó-ح -ي ﬁضص ب-ع-ي-د ك-ل ال-ب-ع-د ع-ن
األم -راضص وك -ذا ال -ت -غ -ذي -ة ال -عشس -ؤائ -ي-ة ال-ت-ي
ت- -ت- -ع- -رضص ل- -ه- -ا اŸاشس- -ي- -ة م- -ع اقÎاب ع -ي -د
األضسحى.
من جانبه أاكد اŸفتشص ا÷هؤي للبيطرة لنا
أان –ضسÒات ح- -ث -ي -ث -ة ت -ق -ؤم ب -ه -ا اŸصس -ال -ح
الفÓحية والسسلطات اÙلية التي تراهن على
إا‚اح اŸؤسسم الديني ،مشسددا على ضسرورة
تكييف عملية التكفل ببيع اŸؤاشسي وبعملية
نحرها يؤم العيد بجملة من التعليمات التي
وجهت لكل اŸديرين ا÷هؤي Úللبيطرة عÈ
كافة اŸصسالح الفÓحية.
كما ” –ديد عدد ل بأاسص به من البياطرة
التي يجب أان يتؤاجدوا ‘ كل سسؤق فضس Óعن
–ديد نقاط بيع ﬁدودة.

أاسضعار اÿضضر والفواكه تلتهب بالبويرة
ع -رفت أاسس -ؤاق اÿضس -ر وال -ف-ؤاك-ه م-ن-ذ أاول
أامسص ،ارتفاعا غ Òمسسبؤق ‘ أاسسعار اÿضسر
وال -ف -ؤاك -ه ‡ا ج -ع -ل اŸؤاط -ن ي -تسس -اءل ع -ن
أاسسباب ارتفاع األسسعار ‘ كل مناسسبة ،حيث
ي- -رج- -ع ال -ف Ó-ح -ؤن السس -بب إا ¤ن -قصص ال -ي -د
العاملة ‡ا يؤؤدي إا ¤نقصص ‘ العرضص ،
وبالتا‹ يزداد الطلب ‡ا يرجح كفة الزيادة
‘ األسسعار.
فخÓل يؤم واحد ارتفعت أاسسعار الصسباح
ع -ن -د Œار ال -ت -ج -زئ -ة ‘ اŸسس-اء ،ف-ب-ال-نسس-ب-ة

طقوسس مرسسخة لدى العائÓت اŸسسيلية

حركية Œارية ’سضتقبال عيد اأ’ضضحى

اŸسسيلة :عامر ناحح
تشسهد عاصسمة ا◊ضسنة اŸسسيلة منذ أازيد
من خمسسة عشسر يؤما حركية Œارية غÒ
ع -ادي -ة ع Èال -ع-دي-د م-ن اÓÙت ال-ت-ج-اري-ة
وكÈى الشس- - -ؤارع وال - -ط - -رق ب - -ه - -دف قضس - -اء
ا◊اجيات اŸتعلقة بعيد األضسحى اŸبارك
انطÓقا من شسراء أاضسحية العيد وشسحذ
اللسسكاك Úواقتناء األدوات اÿاصسة بالشسؤاء
وأالبسسة العيد .
ت-ع-د اÓÙت ال-ت-ج-اري-ة Ãخ-ت-ل-ف أانؤاعها
م -قصس -دا أاسس-اسس-ي-ا ورئ-يسس-ي-ا لسس-ك-ان اŸسس-ي-ل-ة
وب -اÿصس -ؤصص ت -لك اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ب -ي-ع وشس-ح-ذ
السس- -ك- -اك Úوالشس- -ؤاق Òم- -ن ق- -ب -ل أاشس -خ -اصص
متخصسصس Úمن وليات ا÷نؤب على غرار
اليزي والؤادي ،وتندوف ،حيث يعمد هؤؤلء
إا ¤نصسب شس- -ب- -ه خ- -ي -م -ة واسس -ت -ع -م -ال ال -ن -ار،
واŸطرقة ‘ عملية شسحذ السسكاك Úوحتى
صس -ن -اع-ت-ه-ا ‘ ع ÚاŸك-ان ب-أاسس-ع-ار اع-تÈه-ا
بعضص الزبائن معقؤلة بالنظر ا ¤التعب الذي
ي -ت -ك -ب-ده صس-ن-اع السس-ك-اك , Úح-يث ب-ل-غ سس-ع-ر
السس- -ك Úي -ق -در ب  1000دي-ن-ار جزائري،و‘
ح Úوصس - -ل سس - -ع - -ر شس - -ح- -ذه إا 200 ¤دينار
ج- -زائ -ري .وسس -ع -ر السس -اط -ؤر ح -دود ال2000
دينار جزائري .
ما Œدر اإلشسارة إاليه أان من أاك Ìاألشسياء

رواج هؤ الفحم و اŸشسؤات التي باتت ل تخلؤ
من أاي شسارع من الشسؤارع اŸنتشسرة بÎاب
الؤلية وبأانؤاع وأاشسكال ﬂتلفة .
و‘ ذات السس -ي -اق سس -ج -لت أاسس-ؤاق اŸاشس-ي-ة
حركية كبÒة سساهمت بشسكل كب ‘ Òتنشسيط
ع -م -ل -ي -ات ن -ق -ل األضس -اح -ي م-ن األسس-ؤاق اإ¤
اŸنازل على غرار سسؤق بئر ماضسي وسسؤق
اولد دراج وسسؤق سسيدي عيسسى وبرهؤم ،
Óضساحي
وكذا عمليات شسراء الت Úوالعلف ل أ
بأاسسعار اعتÈها اŸؤالؤن مؤافقة خاصسة وان
سسعر الت Íوصسل  650دينار جزائري فقط
 Óنتيجة األمطار األخÒة .
بسسبب تؤفر الك أ
و‘ ذات السسياق شسهد الطلب على اللحؤم
Ãخ -ت -ل -ف أان -ؤاع -ه -ا ارت -ف -اع ﬁسس-ؤسص ع-ل-ى
مسستؤى سسؤق اللحم على ببلدية برهؤم نتيجة
اإلقبال اŸتزايد على اللحم من قبل الفئات
ذات ال-دخ-ل الضس-ع-ي-ف ال-ذي-ن  ⁄يسس-ت-ط-ي-عؤن
شسراء أاضسحية العيد.
وب -القÎاب م -ن ج -م -ال اح -د سس -ك -ان الÈج
والذي أاكد انه يؤد كمية من اللحم ألنه ل
Áكنه شسراء أاضسحية العيد.ونؤه اŸتحدث ان
األسسعار ‘ متناول ا÷ميع مقارنة Ãناطق
أاخ- -رى ,وأاشس- -ار أان سس- -ع -ر ◊م اÿروف ب -ل -غ
 1000دي - -ن - -ار ج- -زائ- -ري و◊م الشس- -اة 7500
دينارجزائري وهؤ سسعر مناسسب حسسبه لذوي
الفئات ﬁدودة الدخل لشسراء اللحم ,

لتفادي تكرار سسيناريو السسنوات اŸاضسية بتلمسسان

 1300شسرطي ›ندون خÓل أايام العيد

البويرة :ع .نايت رمضسان

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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للجزر ” رفع السسعر مرت ‘ Úاليؤم الؤاحد
حيث بعد أان كان سسعره يؤم ا÷معة  40دج
ارتفع صسباح السسبت إا 60 ¤دج ليصسل إا80 ¤
دج فى اŸسساء.
ن-فسص اÓŸح-ظ-ة ل-ل-ف-اصس-ؤل-ي-ا ال-ت-ى ارت-فع
سسعرها من  100دج إا 120 ¤دج ثم  160دج و
كذا البطاطسص الذي بلغ سسعره  75دج و البصسل
الذى ضسعف ثمنه من  25د ج إا 50 ¤د ج.
من جهة أاخرى عرف سسؤق اŸؤاشسي وفرة
حيث سسجل خÓل هذه األيام األخÒة وصسؤل
عدد كب Òمن اŸؤال Úالذين أاتؤا من الؤليات
اÛاورة ل سس - - -ي - - -م - - -ا ولي - - -ة اŸسس - - -ي - - -ل- - -ة

وا÷لفة الذين حؤلؤا كل جؤانب الطرقات
الؤطنية و الؤلئية و البلدية إا ¤أاسسؤاق على
ال-ه-ؤاء ال-ط-ل-ق وح-ت-ى األح-ي-اء إا ¤ن-ق-اط ب-ي-ع
الكباشص ،و رغم الؤفرة إال أان األسسعار ل تزال
م- -رت- -ف- -ع- -ة ‡ا أادى إا ¤ع- -زوف ال- -ك -ث Òم -ن
اŸؤاطن Úعن شسراء األضسحية حيث لحظنا
إاقبال ﬁتشسم على بائعي الكباشص. .
مديرية أامن ولية البؤيرة و بهذه اŸناسسبة
وضسعت خطة أامنية لضسمان أامن و ‡تلكات
اŸؤاطن Úو كذا السسÓمة اŸرورية حيث ”
تسس - -خ Òأاك Ìم- -ن  1300شس-رط-ي يسس-ه-ر على
تطبيق اÿطة األمنية إاطارات أامن الؤلية.

ﬁ 15طة وقود و 2737تاجر لضضمان اŸداومة يومي العيد
ب- -اشس -رت م -دي -ري -ة ال -ت -ج -ارة ل -و’ي -ة
تلمسسان بالتعاون مع مديرية النقل ‘
اج -ل ﬂط -ط Œاري خ-اصس ب-ي-وم ع-ي-د
’ضس- -ح -ى اŸب -ارك ل -ت -ف -ادي ال -ن -درة ‘
ا أ
اŸواد ال-غ-ذائ-ي-ة ووسس-ائ-ل ال-ن-قل وضسمان
ت -وف -ر الضس -روري -ات خ Ó-ل ي -وم-ي ع-ي-د
الضسحى اŸبارك الذي ’ تفصسلنا عليه
ا’ سساعات معدودات .

تلمسسانﬁ :مد بن ترار
وج- -هت م- -دي- -ري- -ة ال- -ت- -ج- -ارة إاع- -ذارا لـ16
مؤؤسسسسة إلنتاج اŸؤاد الغذائية و 2737تاجرا
لضسمان اŸداومة خÓل يؤم العيد كما رسسمت
مديرية النقل ﬂططا من اجل تؤف Òالنقل
سسؤاء ◊افÓت اŸسسافات الطؤيلة أاو الرابطة
ما ب Úالدوائر والؤليات اÛاورة زيادة على
سس -ي -ارات األج -رة م -ع ت -ك -ل -ي -ف ÷ان خ -اصس-ة
للمراقبة للسسهر على إا‚اح هذا اıطط.
ففي ›ال النقل كشسف مدير التجارة لؤلية
تلمسسان عمار هÓيلي أان مصسا◊ه رفعت من
مسستؤى اŸداومة هذه بأاك Ìمن  10باŸائة
مقارنة بالسسنة اŸاضسية بعدما لحظت ‘
السسنؤن اŸاضسية نقصسا ‘ التمؤين حيث
وج- -هت م- -راسس Ó-ت ا 16 ¤م-ؤؤسسسس-ة لضسمان
اŸداومة خÓل أايام العيد على رأاسسها 08
م -ط -اح-ن و 07م-ل-ب-ن-ات وم-ؤؤسسسس-ة م-نصسؤرة
ل -ل -م -ي -اه اŸع -دن -ي -ة لضس -م -ان ت -ؤف Òال-ط-حÚ
والدقيق واŸياه باإلضسافة ا ¤ا◊ليب الذي
يغيب غالبا خÓل أايام العيد .
ك -م -ا ” ت -ك-ل-ي-ف ﬂ 120ب-زه ب-اŸداوم-ة
و 2398تاجر ﬂتصص ‘ بيع اŸؤاد الغذائية
واÿضس- -ر وال- -ف -ؤاك -ه زي -ادة ع -ل -ى  318تاجر
ﬂتصسا ‘ ﬂتلف النشساطات كا÷زارين
واŸطاعم ،كما ” تؤجيه اعذارات ا ¤أاكÌ
من ﬁ 15طة وقؤد لضسمان العمل خÓل ايام
العيد  ،وذلك لضسمان الؤفرة خÓل أايام العيد
وال- -قضس -اء ع -ل -ى ال -ن -درة ال -ت -ي ت -ف -ت -ح أاب -ؤاب
اŸضساربة التي يدفع اŸؤاطن ثمنها غاليا .
وت- -ؤع- -دت م- -دي- -ري- -ة ال- -ت- -ج- -ارة ال- -ت- -ج -ار
واŸؤؤسسسس -ات اıال -ف -ات ب-ع-ق-ؤب-ات صس-ارم-ة

تصسل ا ¤حدود الغلق النهائي واŸتابعة
القضسائية وا◊رمان من حق السسجل التجاري
مدى ا◊ياة  ،ومن اجل ضسمان تطبيق سسخرت
مديرية التجارة  74عؤنا بغية مراقبة النشساط
ال -ت -ج-اري خÓ-ل ه-ذا ال-ي-ؤم وضس-م-ان ح-ق-ؤق
اŸؤاط -ن ‘ ال -تسس -ؤق ح -يث ي -ت -ؤزع -ؤن ع -ل-ى
ﬂت -ل -ف ب -ل -دي -ات ال -ؤلي -ة الŸ 53راقبة
اÓÙت اŸعنية باŸداومة مدى تطبيقها
للتعليمات .
م -ن ج -ه-ت-ه-ا أاب-رقت م-دي-ري-ة ال-ن-ق-ل ل-ؤلي-ة
تلمسسان من أاجل ضسمان تؤفر النقل خÓل
أايام العيد وخصسؤصسا اليؤم األول فقد أاقامت
اŸديرية بالتعاون مع ‡ثلي الناقل Úونقابة
سسيارة األجرة لضسمان تؤف Òادنى اÿدمات
طيلة أايام عيد األضسحى اين تك Ìالزيارة
العائلية وصسلة الرحم .
و سس -ي -ت -م ت -خصس-يصص رحÓ-ت ع-ل-ى مسس-ت-ؤى
اŸسسافات الطؤيلة خاصسة العاصسمة  ،بشسار ،
قسس- -ن -ط -ي -ن -ة وم -دن الشس -رق  ،أادرار وح -اسس -ي
مسسعؤد وﬂتلف وليات ا÷نؤب الشسرقي قبل
العيد لضسمان تنقل سسكان ا÷نؤب الذين كانؤا
يقضسؤن عطلتهم ‘ الشسمال  ،وذلك عن طريق
الÎخيصص للناقل Úمن خطؤط اخرى للعمل
م -ؤؤق -ت -ا  ،ك -م -ا سس -ي -ت-م ضس-م-ان اÿدم-ة ع-ل-ى
اÿطؤط اŸتؤسسطة على غرار ع“ Úؤشسنت
 ،النعامة ،مشسرية  ،وهران وسسيدي بلعباسص ،
ب -اإلضس -اف-ة ا ¤ح-افÓ-ت ال-ب-ل-دي-ات وال-دوائ-ر
ح -يث سس-ت-ك-ؤن اÙط-ة الÈي-ة ب-اب-ي ت-اشس-فÚ
مقرا لنطÓق ﬂتلف الرحÓت  ،كمال سسيتم
ا◊ف -اظ ع -ل -ى م -داوم-ة اÿط-ؤط ا◊ضس-ري-ة
لضسمان حركية ‘ النقل داخل إاقليم تلمسسان
الكÈى .
وت -ع -رف ولي -ة ت -ل -مسس -ان ‘ ك -ل م -ن -اسس-ب-ة
األعياد مشساكل كبÒة خاصسة ‘ ›ال اÿبز
وا◊ليب والنقل ورغم أان السسلطات اŸكلفة
كانت تسسهر على اŸداومة ال ان اغلب التجار
يخالفؤن العمال اŸنسسؤبة اليهم ويÎكؤن
اŸؤاط -ن ال -بسس -ي -ط يصس -ارع مشس -اك -ل ال -ن -درة
وال- -ن- -قصص ‘ اŸؤاد ال- -غ- -ذائ -ي -ة األسس -اسس -ي -ة
ووسسائل النقل لؤحده .

مراسسلينا

اإلثنين  20أاوت  2018م
الموافق لـ  09ذي الحجة  1٤39هـ

«ألشسعب» تسستطلع وأقع ألتنمية بقرية مريغية بسسعيدة

طرق مهÎئة ،النقل غائب والصصحة مريضصة
’ميال لشسرأء أÿبز
Óﬁت مغلقة وأŸوأطن يقطع عشسرأت أ أ
تتميز قرية مريغية  10كلم غرب
بلدية هونت و 60كلم عن عاصسمة
أل-و’ي-ة سس-ع-ي-دة ب-اح-تضس-ان-ه-ا Œم-عا
سس -ك -ن -ي -ا ي -ع-ا Êأل-ع-دي-د م-ن أŸشس-اك-ل
وي-ق-ط-ن-ه-ا حوأ‹  600نسس-م-ة أهمها
غ- -ي- -اب وت- -أاخ- -ر أÿدم- -ات أŸق -دم -ة
ل -ل-م-وأط-ن ،سس-وأء م-ن ح-يث وضس-ع-ي-ة
أل-ط-رق أل-دأخ-ل-ي-ة وأÿارج-ية ألتي
توجد ‘ بعضس ألنقاط سسيئة للغاية،
و‘ وضس -ع -ي -ة م -هÎئ -ة ،أو م -ن ح -يث
’نارة ألعمومية ألتي  ⁄تصسل إأ¤
أ إ
كل ألتجمع ألسسكني.

مع أقÎأب ألدخول أŸدرسسي

تهميشص هذه اŸنطقة

قاطنو «حمدأت قويدر وأŸسسيد»
يسستعملون ألدوأب ‘ تنقÓتهم
عشسرات العائÓت أاصسبحوا شسبه معزولÚ
من «حمدات قويدر ،اŸسسيد « ،وهو ما
ي-جÈه-م أاح-ي-ان-ا وخصس-وصس-ا ع-ن-د ه-ط-ول
األمطار إا ¤العتماد على الدواب بسسبب
–ول اŸسسالك الÎابية إا ¤اوحال ‡ا
يصسّعب عملية النتقال ،ناهيك عن عدم
ت -وف-ر م-ت-ط-ل-ب-ات ا◊ي-اة ال-ك-رÁة خ-اصس-ة
اŸاء الذي يعت Èالقلب النابضص للسسكان .
‘ هذا الطار طالب السسكان بتسسوية
اŸضسخات وتوف ÒاŸاء الشسروب عاج،Ó
وقاعة العÓج التي طالب سسكانها –رك
اŸصس -ل -ح -ة اıتصس -ة Ãا ف -ي -ه -ا ت-رك-ي-ب-ة
اÛلسص الشس- -ع- -ب- -ي ال- -ب- -ل- -دي اŸن- -ت- -خب
م-ط-ال-ب Úب-ت-دخ-ل ال-ه-ي-ئ-ة الولئية للصسحة
بتوف Òطبيب و‡رضص وقابلة لهذه القرية

اŸعزولة .كما يعا Êسسكان اŸنطقة منذ
سس -ن -وات ط -وي -ل-ة م-ن أازم-ة ال-ن-ق-ل خ-اصس-ة
اŸسسافرين بكل من ﬁاور البلديات يوب
وسس-ي-دي ب-وب-ك-ر وسس-ف-ي-زف واŸسس-ي-د أادت
بسسبب اهÎاء الطرق التي تسسببت عزوف
الناقل.Ú
م -ن ج-ه-ت-ه-م وج-ه سس-ك-ان ق-ري-ة ه-ونت
نداء إا ¤مديرية البيئة إايجاد حل للوضسع
اŸتدهور اÿط Òللبيئة إا ¤جانب افتقار
القرية ◊اويات جمع النفايات مع انعدام
ح -م Ó-ت ال -ت -ن -ظ -ي -ف ال -ت -ط -وع -ي-ة ألب-ن-اء
اŸنطقة.
وعن غياب دور أاعوان النظافة ،أافاد
بعضسهم أان هذه الظاهرة تعود بالدرجة
األو ¤إا ¤انعدام شساحنات جمع القمامة
ل - -ه - -ذه ا÷ه- -ة ال- -ت- -ي ت- -ع- -ا Êم- -ن ن- -قصص
اإلم -ك -ان -ي -ات ،السس -ك -ان ط -ال-ب-وا اÛلسص
اŸنتخب بتسسييج اŸقÈة اÙاذية لهم
من ا÷هة الغربية.

العدد

سصكان  2000مسصكن باÿراسصية مسصتاؤوون
من نقصص اŸرافق الÎبوية
سسارة بوسسنة

أسستطÓع :سسعيدة :علي جلطي
يقول اŸواطن «صسمايلي ﬂتار» وهو
فÓح Áتهن النشساط الفÓحي بأان معظم
ال -ط -رق اŸؤودي -ة إا ¤ال -ق -ري -ة ‘ وضس-ع-ي-ة
ك- -ارث- -ي- -ة ،مشسÒا إا ¤م- -ع- -ان- -اة أاصس- -ح -اب
اŸركبات والراجل Úعلى حد سسواء من
ه -ذه ال -وضس -ع -ي -ة ،مضس -ي-ف-ا «ن-ح-ن ن-ن-ت-ظ-ر
السسلطات اÙلية حتى تتدارك األمر ‘
أاقرب اآلجال».
كما تطّرق إا ¤مشسكل غياب Óﬁت
ب-ه-ذه ال-ق-ري-ة ال-ه-ادئ-ة ب-ال-رغ-م م-ن وج-ود
Óﬁت شساغرة مغلقة بدل من اسستغÓلها
للمنفعة العامة ،كما تسساءل العشسرات من
سسكان اŸنطقة ببلدية هونت عن مشسروع
ال-ط-ري-ق ال-ذي ي-رب-ط ب-ل-دي-ة ي-وب ب-ب-لدية
اŸسسيد بولية سسيدي بلعباسص اŸار بقرية
مريغية وباقي دواوير البلدية والذي ⁄
يظهر له أاي مؤوشسر إايجابي من شسأانه أان
Áتصص ع- -زل -ة السس -ك -ان ال -ق -اط -ن Úب -ه -ذه
اŸنطقة النائية.
وتسساءل الكث Òمنهم عن برامج التنمية
الريفية التي دعا إاليها رئيسص ا÷مهورية
‘ أاك Ìمن مرة ،متسسائل ‘ Úذات الوقت
ع -ن السس -بب ا◊ق -ي -ق -ي ال-ذي ي-ك-م-ن وراء

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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جدد سسكان حي  1200مسسكن سسيدي
سس-ل-ي-م-ان ب-اÿراسس-ية مطالبهم اŸتضسمنة
اإلسسراع ‘ ا‚از مرافق تربوية وهياكل
ب- -ي- -داغ- -وج -ي -ة ك -ون اŸوج -ودة ل ت -ل -ب -ي
م-ت-ط-ل-ب-ات ال-ق-اط-ن ،Úف-ا◊ي بضس-خ-امته
ي-ح-ت-وي ع-ل-ى م-درسس-ت Úوح-يدت Úويخلو
من متوسسطة وثانوية أاو باألحرى فها
مشسروعان  ⁄يتم إا‚ازهما ،األمر الذي
اسس-ت-اء ل-ه أاول-ي-اء ال-تÓ-م-ي-ذ ال-ذي-ن ط-البوا
بضس -رورة سس -د ه -ذا ال -ن-قصص ال-ذي يشس-ك-ل
مشسك Óحقيقيا ويتسسبب ‘ اكتظاظ كبÒ
على هذه اŸرافق الÎبوية القليلة جدا،
خاصسة وأان الدخول اŸدرسسي ل يفصسلنا
عنه سسوى أايام معددوة.
ي -ح -ت-وي ا◊ي السس-ك-ن-ي ا÷دي-د رشس-ي-د
كوريفة على أازيد من  2000مسسكن حيث
يقطنه عدد هائل من السسكان ما يتطلب
تهيئة ا◊ي باŸرافق اÿدماتية بشسكل
ك- -ل- -ي ،وع -ل -ى وج -ه اÿصس -وصص اŸراف -ق
الÎبوية والهياكل البيداغوجية التي تعد
ا◊لقة اŸفقودة ‘ هذا ا◊ي.
وبعد ا÷ولة التي قامت بها «الشسعب»
با◊ي ،وقفنا على حجم اŸعاناة التي
سسوف يواجهها تÓميذ اŸرحلون ا÷ّدد
خاصسة أاصسحاب األقسسام النهائية ،وحسسب
تصسريح أاحد اŸرحل Úنبيل والقادم من
ا◊ي الفوضسوي بحي اŸا◊ة الفوضسوي،
أاف- -اد أان أاط- -ف- -ال- -ه سس- -وف ي- -ع- -ان- -ون م -ن

الكتظاظ الذي واجهوه العام اŸاضسي،
م- -ؤوك- -دا أان م- -درسس- -ة واح -دة ق -د أا‚زت
با◊ي وﬂصسصسة للتÓميذ السسنة األو¤
فقط متسسائ Óعن مصس Òبقية التÓميذ
والذين سسيضسطرون ا ¤قطع العديد من
الكيلومÎات للحاق Ãدارسسهم.
و‘ نفسص السسياق أاكدت أامينة -ع والتي
ك-ان ت-ق-ط-ن ب-ع Úال-ن-ع-ج-ة صس-ع-وب-ة إايجاد
مقاعد بيداغوجية ألبنائهم ،وإان وجدت
ففي مؤوسسسسات تربوية بعيدة عن ﬁل
اإقامتهم ا÷ديدة ،حيث عÈت اŸتحدثة
ع -ن انشس -غ -ال-ه-ا ل-ق-ط-ع أاب-ن-ائ-ه-م-ا مسس-اف-ة
طويلة للوصسول اإ ¤مدارسسهم‡ ،ا أاصسبح
يدخل لقلوب األولياء الرعب ،ناهيك عن
مضس - -اع - -ف - -ة الضس - -غ - -ط ع- -ل- -ى اŸدارسص
اŸوجودة ،وهو ما تسسبب ‘ حالة من
الكتظاظ ،حيث وصسل عدد اŸتمدرسسÚ
‘ الب -ت -دائ -ي-ات السس-ن-ة اŸاضس-ي-ة ا70 ¤
ت -ل -م -ي -ذا ،وه -و م -ا ي -ف-رضص ط-رح أاه-م-ي-ة
التكفل بكل هذه النشسغالت قبل الشسروع
‘ عمليات ترحيل ضسخمة من حجم تلك
ال -ت -ي “ت ‘ ال -ع -اصس -م-ة خÓ-ل الشس-ه-ور
الفارطة ،خاصسة وأان ذات اŸناطق كانت
تعا Êمن عجز ‘ اŸؤوسسسسات الÎبوية
قبل وصسول العائÓت اŸرحلة ،حيث أان
اتخاذ قرار بنقل العائÓت إا ¤سسكنات
ج- -دي- -دة ك- -ان يشسÎط إارف- -اق- -ه ب- -إاع Ó-م
ا÷هات اŸعنية ،اأو األخذ بع Úالعتبار
إا‚از اŸراف- -ق ال- -ع- -م- -وم -ي -ة وال -ه -ي -اك -ل
التعليمية.

نظام معلوماتي جديد للوكالة ألو’ئية للتشسغيل بسسوق أهرأسس

تنصصيب أازيد من  ٥آالف منصصب عمل بنهاية العام
ا÷اري

بوزيان أحمد رئيسس بلدية هونت لـ «ألشسعب»:

اإلهتمام بالفÓحة أاولوية

بدوره بوزيان أاحمد رئيسص اÛلسص الشسعبي البلدي لبلدية
هونت أاوضسح لـ»الشسعب» أانه يدعو سسكان اŸنطقة ليÈهنوا على
البصسمات التي تركتها شسهداءهم ‘ العيشص دون خوف والتنفسص
ب-ك-رام-ة وق-ال« :إان وج-ودي ب-ال-ب-ل-دي-ة ي-ع-ن-ي اله-ت-م-ام وال-ع-ن-اية
وم-ت-اب-ع-ة ك-ل ال-قضس-اي-ا اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ي وسس-أاع-م-ل
وبالطرق القانونية التي Œعل من الفÓح أاحد األقطاب الفاعلة
‘ العملية التنموية واإلنتاجية».
وأاضس -اف رئ-يسص ال-ب-ل-دي-ة أان م-ل-ف ال-ن-ق-ل وال-ط-رق ال-داخ-ل-ي-ة
واÿارجية لدى ا÷هات اŸعنية ‘ الدراسسة ،خاصسة وأان هدفه
هو العمل من أاجل تنمية اŸنطقة وازدهارها وما تعلق بالكهرباء
الريفية واإلنارة العمومية واŸتابعة القانونية اليومية إلصسÓح
الطريق وتعبيدها وÃسساهمة مديرية األشسغال العمومية.
واسستطرد رئيسص اÛلسص الشسعبي البلدي أاعمل على أان يكون
من ب Úأاهدا‘ اŸسسطرة العناية بشسريحة الشسباب وتشسغيلهم»،

أاما عن قطاع الصسحة فأارجح رئيسص البلدية ذلك إا ¤مديرية
الصسحة اŸعنية با÷انب الصسحي للتكفل بقضساياهم ونحن دائما
‘ معا÷ة هذا ا÷انب الهام وأا“نى أان يكلل Ãا Áليه القانون
‘ هذا ا÷انب.
أاما عن اŸاء الشسروب أاكد ذات اŸسسؤوول« :نحن نبذل كل ما
ليصسال اŸاء إا ¤كل اŸواطن Úدون اسستثناء وبصسفة
‘ وسسعنا إ
لرياف».
عامة حتى سسكان ا أ
وخلصص حديثه أانه ضسمن كوكبة منتخبة من طرف الشسعب
سس -وف ت -ع -م -ل ع-ل-ى م-ع-ال-ج ك-ل ال-قضس-اي-ا ذات اه-ت-م-ام اŸواط-ن
وخاصسة الدعم اŸسساند من طرف مسسئول الولية للقضساء على
كل حيثيات التأاخ ‘ Òالتنمية ومن اŸؤوسسسسات الÎبوية فهي
تتماشسى بطرق مضسبوطة ومكيفة مع اŸسسار الدراسسي مع توفÒ
Óطوار الثÓثة.
النقل والوجبات السساخنة ل أ

سساحة بابا علي تعا Êألفوضسى وألنفايات

جمعية اŸواطنة وترقية أاحياء تلمسصان تطلب بإانقاذها
تلمسسانﬁ :مد بن ترأر
تعيشص سساحة باب علي وسسط مدينة
ت-ل-مسس-ان ف-وضس-ى ع-ارم-ة ب-ف-عل انتشسار
التجارة الفوضسوية للخردة وكذا أاكوام
األوسساخ التي تÎاكم بهذا ا◊ي األيل
ل -لسس -ق -وط وال -ذي ي -ق -ع خ -ل -ف م -رك -ز
للصسناعة التقليدية ،وعلى بعد أامتار
م -ن م -ق -ر األم -ن ا◊ضس-ري ،ه-ذا وق-د
ناشسدت جمعية اŸواطنة لÎقية أاحياء
ت-ل-مسس-ان السس-ل-ط-ات ال-ب-ل-دي-ة وال-ولئية
بالتدخل لÎميم وتهيئة هذه السساحة
ومنع –ويلها إا ¤مكان لرمي األوسساخ
وتفشسي اآلفات الجتماعية والنحÓل
اÿلقي.
هذه السساحة التي –وي بنايات آايلة
للسسقوط على غرار عشسرات السسكنات
ال- -هشس- -ة ال- -ق- -دÁة اŸوج -ودة ب -وسس -ط
تلمسسان على غرار درب السسلسسلة ،درب

النعيجة ،اŸدرسص ،باب سسيدي بومدين
 ...والتي بدأات جدرانها تظهر عليها
تشس - -ق - -ق - -ات ك - -بÒة وخ - -طÒة ت - -هّ- -دد
بالسسقوط على رأاسص أاصسحابها ما قد
Óذهان سسناريوا األحداث التي
يعيد ل أ
ع - - -رف- - -ه- - -ا ذات ا◊ي ‘ السس- - -ن- - -وات
اŸاضس -ي-ة ،ح-يث تسس-بب ان-ه-ي-ار سس-ق-ف
مسسكن ‘ وفاة سسيدة ‘ العقد السسابع
ردما وإاصسابة آاخرين.
ويسس -ج -ل ا◊ي سس -ن -وي -ا ان -ه-ي-ارات
Ÿسس -اك -ن ق -دÁة ب -ه -ذه األح -ي-اء ال-ت-ي
إاضسافة إا ¤قدمها بحكم عودتها إا¤
ا◊ضس -ارات ال -ق -دÁة وم -ك-ون-ات-ه-ا م-ن
ا◊ج-ارة وال-ط Úال-ث-ق-ي-ل-ة ال-ت-ي تتشسبع
سس-ري-ع-ا Ãي-اه األم-ط-ار وال-ث-ل-وج خÓ-ل
الشستاء بفعل التسسرب ع Èالتشسققات
التي ظهرت على ا÷دران .ويذكر انه
وبسس-بب ت-ع-ق-د وضس-ع-ي-ة السس-ك-ن-ات التي
عرفت هزة قوية بسسبب عدة عوامل

إا ¤سسقوط عشسرات السسكنات وتشسقق
ال- -عشس- -رات األخ -رى ال -ت -ي صس -ن -فت ‘
اÿان -ة ا◊م -راء ل -ك -ن-ه-ا ل ت-زال ت-أاوي
العديد من السسكان اŸهددين باŸوت
–ت األنقاضص.
ك -م -ا –وي ه -ذه السس-اح-ة سس-ك-ن-ات
مهدمة أاصسبحت وكرا للرذيلة وتعاطي
اÿم -ور واıدرات ،وم-ك-ان ل-ت-ح-وي-ل
ال-قصس-ر ،م-ا ج-ع-ل ا÷م-ع-ي-ات ال-ف-اع-لة
وعلى رأاسسها جمعية اŸواطنة تطالب
ب -ت -دخ -ل السس -ل -ط -ات إلن -ق-اذ م-ا Áك-ن
إانقاذه ،خاصسة ‘ ظل تنامي اآلفات
وت- -راك- -م األك- -وام م- -ن األوسس- -اخ ال- -ت -ي
صس- -ارت Œلب ضس- -ي -وف -ا غ Òم -رغ -وب
ف-ي-ه-م ع-ل-ى غ-رار ال-ذب-اب وال-ب-اع-وضص
وحتى الزواحف والقطط والكÓب وما
يرافق ذلك من أامراضص خطÒة التي
صس - -ارت ت- -ه- -دد السس- -ك- -ان اÛاوري- -ن
للسساحة.

سسوق أهرأسس :سسم Òألعيفة
تتوقع الوكالة الولئية للتشسغيل بولية
سسوق أاهراسص تنصسيب أازيد من  05آالف
منصسب عمل مع نهاية العام ا÷اري ،هذا
وقد ” خÓل الـ  5أاشسهر األو ¤من العام
ا÷اري ت- -خصس- -يصص ح- -وا‹  1800طالب
عمل بولية سسوق أاهراسص ضسمن ﬂتلف
ب -رام -ج ال -تشس -غ -ي-ل ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-وك-ال-ة
الولئية للتشسغيل.
شس -م-لت ال-ق-ط-اع-ات ال-ت-ي ” ال-ت-نصس-يب
ع -ل-ى مسس-ت-واه-ا  1613م -نصسب ع -م -ل ‘
النظام الكÓسسيكي و 69منصسبا ‘ إاطار
ج -ه -از اŸسس -اع-دة ع-ل-ى اإلدم-اج اŸه-ن-ي
وك -ذا  127م-نصسب ب-رسس-م ب-رن-ام-ج عقود
العمل اŸدعمة التي عرفت قفزة نوعية
‘ نسس-ب-ة ال-ت-نصس-ي-ب-ات م-ق-ارن-ة ب-السسنوات
ال -ف -ارط-ة ،أام-ا ال-ق-ط-اع-ات ال-ت-ي مسس-ت-ه-ا
عملية التنصسيب فقد اسستحوذ قطاع البناء
واألشسغال العمومية على  ،% 30يليه قطاع
الصس- -ن -اع -ة بـ 25ب- -اŸائ- -ة ث -م ال -ق -ط -اع
اÿدماتي بـ ‘ ، 25ح Úسسجل قطاع
الفÓحة اقل نسسبة مئوية ‘ حدود . % 20
ه -ذا وأارج -عت ه -ذه ال -ت -نصس -ي -ب -ات إا¤
ب -رن-ام-ج اÿرج-ات اŸك-ث-ف-ة Ÿسس-تشس-اري

ال - -وك - -ال- -ة واŸت- -اب- -ع- -ة ا÷ي- -دة ıت- -ف
العروضص اŸسسجلة والرد عليها ‘ اآلجال
ال- -ق- -ان- -ون- -ي -ة ،لسس -ي -م -ا ‘ ظ -ل ال -ن -ظ -ام
اŸعلوماتي ا÷ديد الوسسيط الذي يسسهل
ع -م -ل -ي -ة اŸق -ارب -ة اآلل -ي-ة ب Úال-ط-ل-ب-ات
وعروضص العمل وبالتا‹ تلبية احتياجات
اŸؤوسسسس - -ات اŸشس - -غ - -ل - -ة م - -ن ﬂت - -ل- -ف
اŸن -اصسب الشس -اغ -رة واŸع Èع-ن-ه-ا وك-ذا
ت -نصس -يب ي -د ع -ام -ل -ة م-ؤوه-ل-ة ‘ ﬂت-ل-ف
األنشسطة.
هذا وتتوقع الوكالة الولئية أان يتم مع
ن -ه-اي-ة السس-ن-ة ا÷اري-ة  2018ت-نصس-يب ما
ي -ف -وق ع -ن  5اآلف ط -الب ع -م -ل ضس -م-ن
ﬂتلف الÈامج ما سسيسسمح بالتقليصص من
ح -دة ال -ب -ط -ال -ة ب-ه-ذه ال-ولي-ة ا◊دودي-ة،
خ-اصس-ة ب-ع-د اسس-ت-ح-داث وك-ال-ة ل-ل-تشس-غ-ي-ل
ج -دي-دة ب-دائ-رة أام ل-ع-ظ-ا Ëال-ت-ي ت-غ-ط-ي
ب -ل -دي -ات ك -ل م -ن ت -ارق -الت وأام ل -ع-ظ-اË
ووادي الكباريت وذلك –سسبا للشسروع ‘
اإ‚از م -ركب –وي -ل ال -ف -وسس-ف-ات ب-وادي
الكباريت الذي يعد مكسسبا وأامل شسباب
الولية والذي يتوقع أان يسستحدث أاكÌ
من  5آالف منصسب عمل دائم ويضسمن
–ريك ع -ج -ل -ة ال -ت -ن -م -ي-ة ب-أازي-د م-ن 05
وليات شسرقية
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األثنين  20أاوت  2018م
الموافق لـ  09ذي الحجة  1439هـ

’نتهاكات اŸغربية ضسد الصسحراويÚ
تغاضست عن ا إ

أÿارجية أأ’مريكية مطالبة Ãرأجعة تقريرها
عن وضسع حقوق أإ’نسسان ‘ أإ’قليم أÙتل
دعت ا÷معية الصسحراوية بالوليات اŸتحدة
األم -ري -ك-ي-ة وج-م-ع-ي-ات ت-ن-ت-م-ي إا ¤اÛت-م-ع
اŸد ,Êوزارة اÿارجية المريكية Ÿعا÷ة
أاوجه القصسور ‘ أاخر تقرير لها عن واقع
حقوق اإلنسسان ‘ الصسحراء الغربية لسسنة
.2017
وأاكدت كل من ا÷معية الصسحراوية بالوليات
اŸتحدة األمريكية وجمعية مراقبة وحماية
الÌوات ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة ‘ الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة,
وا÷م-ع-ي-ة الصس-ح-راوي-ة لضس-ح-اي-ا الن-تهاكات
ا÷سسيمة ◊قوق اإلنسسان اŸرتكبة من طرف
اŸغ - -رب ,ا ¤ج - -انب ج - -م - -ع - -ي- -ة ا÷ال- -ي- -ة
الصسحراوية ‘ بلجيكا ,و÷نة الدفاع عن حق
ت -ق -ري -ر مصس Òالشس -عب الصس -ح-راوي ‘ ب-ي-ان
مشسÎك «ع -ل -ى أان الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة ه-ي
واحدة من األقاليم  17التي  ⁄تقرر مصسÒها
بعد بحسسب ما أاقرته اللجنة الرابعة لتصسفية
 ·ÓاŸتحدة.
السستعمار التابعة ل أ
وأاشسارت  ,إا « ¤أان قرارات ا÷معية العامة
)1979(37/34و )1980(19/35ت -ؤوك -د ب-وضس-وح
أان اŸغ -رب ه -و «ق -وة اح -ت Ó-ل ‘ الصس -ح -راء
الغربية وبأان األ· اŸتحدة ل تعÎف بهذا
Óقليم».
األخ Òكقوة مديرة ل إ
وأاع -ربت ا÷م -ع -ي -ة الصس -ح -راوي -ة ب -ال -ولي-ات
اŸت-ح-دة األم-ري-ك-ي-ة ,ع-ن «انشس-غ-الها العميق
للتغاضسي اÿط Òعن النتهاكات اŸمنهجة
◊ق- -وق اإلنسس- -ان ‘ اŸن -اط -ق اÙت -ل -ة م -ن
الصسحراء الغربية نتيجة للضسغط الدبلوماسسي
الذي Áارسسه اÙتل اŸغربي».
وأابرزت ا÷معية ‘ بيانها أان تقرير وزارة
اÿارج -ي -ة األم -ري-ك-ي-ة ل  2017ح-ول ح-ق-وق
اإلنسسان ” «–جيمه» بشسكل كب ,Òحيث ⁄
يتطرق ا ¤الكث Òمن النتهاكات ا÷سسيمة
◊ق- -وق اإلنسس- -ان ‘ اŸن -اط -ق اÙت -ل -ة م -ن
الصسحراء الغربية على النقيضس من
التقرير األك Ìتوازنا بشسأان الصسحراء الغربية
الصسادر عن وزارة اÿارجية .2015

وتضس -ي -ف ا÷م -ع -ي -ة الصس -ح -راوي -ة ب-ال-ولي-ات
اŸتحدة األمريكية  ‘,بيانها أان الكث Òمن
اŸنظمات الدولية ◊قوق اإلنسسان وثقت ‘
ت -ق -اري -ره -ا الن -ت -ه -اك -ات ا÷سس -ي -م -ة ◊ق-وق
اإلنسس- - -ان ال- - -ت - -ي Áارسس - -ه - -ا اŸغ - -رب ضس - -د
الصسحراوي Úالعزل ‘ اŸناطق اÙتلة من
الصس- -ح- -راء ال- -غ -رب -ي -ة Ãا ‘ ذلك الع -ت -ق -ال
التعسسفي ,التعذيب ,اŸضسايقات ,ا◊رمان
م -ن ال -ت -ج-م-ع وال-ت-ع-ب Òع-ن ال-رأاي وﬁاك-م-ة
اŸدنيﬁ ‘ Úاكم عسسكرية.
وتوضسح ا÷معية «انه بخÓف تقرير 2015
فان تقرير  2017ل يذكر السسبب الرئيسسي لكل
الن -ت -ه -اك -ات ا÷سس -ي -م -ة ◊ق -وق اإلنسس-ان ‘
اŸناطق اÙتلة أال وهو الحتÓل اŸغربي
غ Òالشسرعي للصسحراء الغربية الذي بدأات
فصسوله سسنة  1975ويسستمر ا ¤اآلن.
وتضسيف ا÷معية أان التقرير «ل يذكر كل من
منظمة حقوق اإلنسسان ومنظمة العفو الدولية
ال -ل -ت ” Úح -ظ -ره -م -ا ‘ الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة
Ùاولتهما اإلبÓغ عن واقع حقوق اإلنسسان

‘ اŸناطق اÙتلة من الصسحراء الغربية».

مؤو“ر تضسامني Ûموعة «ألسسادك»
سس -ت -ح -تضس-ن دول-ة ج-ن-وب اف-ري-ق-ي-ا اŸؤو“ر
ال -تضس -ام -ن -ي م -ع ا÷م-ه-وري-ة الصس-ح-راوي-ة ‘
اواخر السسنة ا÷ارية ،و ذلك حسسب ما جاء ‘
ال -ب -ي -ان اÿت -ام -ي ل -ل-ق-م-ة ال-ث-ام-ن-ة وال-ثÓ-ثÚ
ل -رؤوسس -اء دول وح-ك-وم-ات ا÷م-اع-ة اإل‰ائ-ي-ة
لدول ا÷نوب األفريقي «السسادك».
وذكرت قمة «السسادك» التي انعقدت ‘ مركز
م- -ؤو“رات سس -ف -اري ك -ورت  ‘ ،وي -ن -ده -وك ،
جمهورية ناميبيا  ،من  17إا 18 ¤أاوت ،2018
‘ بيانها اÿتامي ،باŸؤو“ر التضسامني مع
ا÷مهورية العربية الصسحراوية الدÁقراطية،
والذي سسيعقد ‘ أاكتوبر أاو نوفم. 2018 È
وحضس -ر ال -ق -م -ة رؤوسس -اء ال-دول وا◊ك-وم-ات و
‡ثلون عن بعضس الدول ،كما كان الرئيسس بول
كاغامي  ،رئيسس رواندا  ،والرئيسس ا◊ا‹
ل–Óاد األفريقي الضسيف الشسر‘ للقمة.

قوات سسوريا الدÁقراطية اŸعارضسة تبحث ا’نضسمام إا ¤ا÷يشش

بوت :Úعلى أأوروبا إأعمار سسوريا أأو موأجهة أزمة ’جئÚ

دع - -ا ال - -رئ - -يسس ال - -روسس - -ي فÓ- -د ÒÁب- -وتÚ
األوروبي Úإا ¤اŸشساركة ماليا ‘ إاعادة اعمار
سسوريا للسسماح ÓŸي ÚالÓجئ Úبالعودة ا¤
منازلهم.
وق -ال ب -وت Úق -ب -ل م-ب-اح-ث-ات م-ع اŸسس-تشس-ارة
انغي ÓمÒكل أامسس الول «يجب تعزيز البعد
النسسا ‘ Êالنزاع السسوري ،واقصسد من ذلك
ق -ب-ل ك-ل شس-يء اŸسس-اع-دة النسس-ان-ي-ة ل-لشس-عب
السسوري ،ومسساعدة اŸناطق التي Áكن أان
يعود اليها الÓجئون اŸوجودون ‘ اÿارج».
وذكر بان هناك مليون لجئ ‘ األردن وعددا
‡اث ‘ Óلبنان وثÓثة مÓي ‘ Úتركيا.
واسستقبلت اŸانيا مئات الف السسوري Úمنذ
 2015ح Úبلغت أازمة الهجرة ذروتها ،ما أادى
إا ¤ان- - -قسس- - -ام - -ات داخ - -ل ال–اد األوروب - -ي
واضسعاف مÒكل سسياسسيا.
ونبه بوت Úإا ¤أان أازمة الÓجئÁ« Úكن أان
تشسكل عبئا هائ Óعلى اوروبا» ،مضسيفا «لهذا
السسبب ينبغي القيام بكل شسيء ليعود هؤولء
الناسس ا ¤منازلهم» ،ما يعني عمليا اعادة
تأام Úاÿدمات السساسسية مثل شسبكتي اŸياه

عبر
العالم
تهمة ﬁاولة ألقتل
إأ ¤منّفذ عملية ألدهسس
لندن:أاعلنت الشسرطة الÈيطانية أان الشساب
ال -ذي دهسس أاشس -خ -اصس ً-ا بسس-ي-ارت-ه ق-رب م-قّ-ر
الŸÈان ‘ لندن الثÓثاء اŸاضسي متسسّبباً
جهت إاليه
بإاصسابة ثÓثة أاشسخاصس بجروح ُو ّ
تهمة «ﬁاولة القتل».
وقالت الشسرطة إان صسالح خاطر ( 29عامًا)،
وه -و ب -ري -ط -ا Êم -ن أاصس -ل سس -ودا Êي -ق -ي-م ‘
برمنغهام (وسسط) قاد الثÓثاء سسيارته فوق
رصسيف ودهسس شسرطي Úوأاشسخاصسا كانوا على
دراجات هوائية خارج مقر الŸÈان ،سسيمثل
ال -ي -وم الث -ن Úأام -ام ﬁك -م -ة وسس -ت-م-نسس‘ Î
لندن.

وال-ك-ه-رب-اء وال-ب-ن-ى ال-ت-حتية
الطبية.
ع -ل -ى صس -ع -ي-د آاخ-ر  ،ق-الت
إال-ه-ام أاح-م-د ،رئ-يسس ال-ه-يئة
ال -ت-ن-ف-ي-ذي-ة Ûلسس سس-وري-ا
ال-دÁق-راط-ية،امسس األحد،
إان ق- - - - - - -وات سس - - - - - -وري - - - - - -ا
ال- -دÁق- -راط- -ي- -ة «قسس -د» ل
تسس-ت-ب-ع-د إامكانية النخراط
‘ ا÷يشس السس - - - - - - - - - - - - -وري
مسستقب.Ó
وك -ان وف -د م-ن ›لسس سس-وري-ا ال-دÁق-راط-ي-ة
أاع -ل -ن ع -ن وصس -ول -ه إا ¤ال -ع -اصس -م -ة السس -وري-ة
«دمشسق» للمرة األو ،¤للتفاوضس مع ا◊كومة
السسورية للوصسول إا« ¤اتفاق سسياسسي».
ون - -ف- -ي ال- -رئ- -يسس اŸشسÎك Ûلسس سس- -وري- -ا
ال- -دÁق- -راط- -ي- -ة أان ي -ك -ون م -وضس -وع «ا◊ك -م
ال -ذات -ي» م -وضس -وع -ا ل -ل -ن -ق -اشس م-ع ا◊ك-وم-ة
السسورية.

ترأمب ’ يتÈع لسسوريا بأاموأله

وصس -ف ال -رئ -يسس األم -ري -ك -ي دون -ال-د ت-رامب،

كيم يجدد أنتقاد ألعقوبات على بÓده

ب-يونغ يانغ:ج-دد ال-زع-ي-م ال-ك-وري الشس-ما‹
كيم جونغ أاون ،انتقاده للعقوبات الدولية ضسد
بÓده معتÈا أانها ﬁاولت “ارسسها «القوى
اŸعادية» لتعويق بيونغ يانغ..
وتصس-ر ال-ولي-ات اŸت-ح-دة م-ع ح-ل-ف-ائ-ه-ا ع-لى
بقاء واسستمرار العقوبات ضسد كوريا الشسمالية
حتى تنفذ بالكامل التزاماتها ‘ ›ال نزع
السسÓح النووي.

فنزوي Óتطلب من ألÈأزيل حماية
موأطنيها

ك -راك -اسش :ط- -ل -بت ح -ك -وم -ة ف -ن -زوي  Ó-م -ن
الÈازيل حماية مواطنيها بعد صسدامات أادت
السس - -بت إا ¤ت - -دم Òم Ó- -ج - -ئ م - -ه- -اج- -ري- -ن
فنزويليﬂ ‘ Úيم Úعشسوائي ‘ Úمدينة
بشسمال الÈازيل.
وعلى إاثر األحداث التي أاعقبت تعرضس تاجر
ب -رازي -ل -ي ‘ م-دي-ن-ة ب-اك-اراÁا ا◊دودي-ة م-ع
ف -ن -زوي  Ó-ل -ع -م -ل -ي -ة سس -ط -و نسس -بت إا ¤لج-ئ
فنزويلي ،اتصسلت وزارة اÿارجية الفنزويلية

اŸسساعدة التي كانت واشسنطن
تقدمها إلعادة إاعمار سسوريا
بالهزيلة ،معتÈا أانه يجب على
ال- -دول ال -غ -ن -ي -ة ‘ اŸن -ط -ق -ة
ت - -ع - -ويضس ت- -لك األم- -وال ع- -ن
واشسنطن.
وكتب ترامب على حسسابة ‘
«ت -وي« :»Îال -ولي -ات اŸت -ح-دة
سس- -ت- -وق -ف ه -ذه اŸدف -وع -ات
السس-ن-وي-ة ال-ه-زي-ل-ة ال-بالغة 230
م- -ل -ي -ون دولر إلع -ادة إاع -م -ار
سسوريا .ودول غنية ‘ الشسرق األوسسط سستبدأا
الدفع بدل عن واشسنطن».
وكانت اŸتحدثة باسسم اÿارجية األمريكية
هيذر نويرت قد أاعلنت ،أان بÓدها أاعادت
ت-وج-ي-ه  230م- -ل -ي -ون دولر ك -انت ﬂصسصس -ة
لسسوريا إا ¤أاغراضس أاخرى.
وأاكدت نويرت أان القرار جاء بعدما حصسلت
واشس -ن -ط -ن ع -ل -ى ت -ع -ه -دات م -ن دول ح -ل -ي-ف-ة
ب-اŸسس-اهمة بـ 300م -ل-ي-ون دولر ،ب-ي-ن-ه-ا 100
مليون من السسعودية و 50مليونا من اإلمارات.
ب -وزارة اÿارج -ي -ة الÈازي -ل -ي-ة ،و ط-ل-بت م-ن
السسلطات الÈازيلية إاعطاء «ضسمانات بشسأان
اŸواط-ن Úال-ف-ن-زوي-ل-ي Úوات-خ-اذ ك-ل ال-تدابÒ
◊ماية العائÓت وأامÓكها وضسمان أامنها».

آأ’ف ألهنود عالقون ‘ ألفيضسانات

ثريسسور  :يحاول رجال اإلنقاذ Ãسساندة
عشس -رات اŸروح -ي -ات وم-ئ-ات السس-ف-ن ،إان-ق-اذ
آالف األشسخاصس الذين –تجزهم الفيضسانات
‘ ولية كÒال الهندية ،التي أاسسفرت عن أاكÌ
من  350قتي ،Óفيما يسستمر هطول األمطار
الغزيرة.
وأاعلنت السسلطات اÙلية امسس األحد أان
حصس -ي -ل -ة ضس -ح -اي -ا ه -ذه ال -ف -يضس -ان-ات ،وه-ي
األخ -ط -ر ال -ت-ي ت-ت-ع-رضس ل-ه-ا ه-ذه ال-ولي-ة ‘
جنوب الهند منذ قرن ،قد ارتفعت ا357 ¤
قتي .Óوكانت ا◊صسيلة السسابقة  324قتي.Ó

أأك Ìمن مليو Êمسسلم
يبدأأون مناسسك أ◊ج

مكة اŸكرمة :بدأا أاك Ìمن مليو Êمسسلم
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رافضسة أاي تهديدات تطالها

أأ’· أŸتحدة تدعم أسستقÓلية
مؤوسسسسة ألنفط ألليبية
أابدت بعثة األ· اŸتحدة للدعم ‘ ليبيا ,
دعمها إلسستقÓلية اŸؤوسسسسة الليبية الوطنية
للنفط ,رافضسة أاي تهديدات تطالها.
وإال -ت -قت سس -ت -ي -ف -ا Êول -ي -ام -ز ,ن-ائ-ب-ة اŸم-ث-ل
Óم Úال- -ع- -ام ‘ ل- -ي- -ب- -ي- -ا ل -لشس -ؤوون
اÿاصس ل - -أ
السسياسسية ,مع رئيسس ›لسس إادارة اŸؤوسسسسة
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ن-ف-ط ,مصس-ط-ف-ى صس-ن-ع ال-ل-ه‘ ,
ال -ع -اصس -م-ة ط-راب-لسس ,ح-يث ب-حث ال-ط-رف-ان
األوضساع األمنية ‘ طرابلسس والضسغوط التي
تتعرضس لها اŸؤوسسسسة من بعضس ا÷ماعات
اŸسس -ل-ح-ة وت-دخ-ل-ه-ا غ Òال-ق-ان-و ‘ Êشس-ؤوون
إادارة اŸؤوسسسس- -ة ,ب- -حسسب م- -ا ن- -ق- -ل اŸوق -ع
الرسسمي للمؤوسسسسة على اإلنÎنت.
وأاع -ربت ول -ي -ام -ز ع -ن «دع -م األ· اŸت-ح-دة
ال- -ث- -ابت لسس- -ت- -قÓ- -ل- -ي- -ة م- -ؤوسسسس- -ة ال- -ن- -ف -ط
واŸؤوسسسس -ات السس -ي -ادي -ة ال -ل -ي -ب-ي-ة اŸم-اث-ل-ة,
ورفضس أاي - -ة ت - -ه - -دي - -دات ت - -ط- -ال اŸؤوسسسس- -ة
وم -وظ -ف-ي-ه-ا» ,وأارج-عت ول-ي-ام-ز ه-ذا ال-دع-م
ل -ل -م -ؤوسسسس -ة ال -وط-ن-ي-ة ل-ل-ن-ف-ط ك-ون-ه-ا «ا÷ه-ة
الشسرعية الوحيدة اŸعنية بإادارة قطاع النفط

والغاز ‘ ليبيا».
من جهته ,أاكد صسنع الله أان «اŸؤوسسسسة تضسع
مشسكلة تهريب الوقود ب Úأاولوياتها» ,مشسÒا
إا ¤اÿطوات التي ” اتخاذها باإلضسافة إا¤
اÿطط اŸوضسوعة التي من شسأانها ا◊د من
هذه الظاهرة وإايصسال اÙروقات إا ¤جميع
مناطق ليبيا.
ك -م -ا أاك -د أان -ه ي -ت -ع Úع -ل -ى اÛت-م-ع ال-دو‹
وال - -دول اÛاورة ل - -عب دور أاكŸ Èسس - -ان- -دة
ل-ي-ب-ي-ا› ,ددا م-ط-ال-ب-ت-ه ÷م-ي-ع اŸؤوسسسس-ات
الليبية لÓلتزام Ãبدأا الشسفافية وا◊وكمة
الرشسيدة خصسوصسا Ãا يتعلق بتوزيع إايرادات
ال-ن-فط .وك-انت اŸؤوسسسس-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لنفط
كشسفت خÓل األيام اŸاضسية عن تعرضس عدد
من موظفيها لÓختطاف من مقار أاعمالهم
بقوة السسÓح من قبل ›موعات مسسلحة.
وتعا Êليبيا من تفشسي ظاهرة تهريب الوقود
ع Èدول ا÷وار ,وهو ما يكلف خسسارات
Ãليارات الدولرات سسنويا ,نظرا ألن الوقود
مدعوم بشسكل كامل حكوميا.

دعما للشسفافية وترسسيخا Ÿبادئ النزاهة

قانون ألتصسريح باŸمتلكات يدخل حيز ألتنفيذ ‘ تونسس
دخل ‘ تونسس ،امسس األحد ،قانون التصسريح
باŸكاسسب واŸصسالح ومكافحة اإلثراء غÒ
اŸشس-روع وتضس-ارب اŸصس-ال-ح ،ح-ي-ز ال-ت-ن-ف-يذ،
بعد صسدوره ‘ الرائد الرسسمي ،عن رئيسس
ا÷مهورية ،وإاثر مصسادقة الŸÈان التونسسي
عليه.
ويشس -م -ل ه -ذا ال -ق -ان -ون ،رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة
ورج -ال السس -ي-اسس-ة وال-وزراء ورؤوسس-اء ال-ه-ي-ئ-ات
ال -دسس -ت -وري -ة واŸوظ -ف Úالسس -ام -ي Úوم Ó-ك
اŸؤوسسسسات اإلعÓمية والصسحفي ،Úوكل من
لهم عÓقة باÛال الصسحفي واإلعÓمي.
وسس -ي -ت -ع -رضس Ãق -تضس-ى ال-ق-ان-ون إا ¤ع-ق-وب-ة
بالسسجن ،كل من يتأاخر عن التصسريح Ãكاسسبه
‘ غضسون  60يومًا ،من تاريخ اإلعÓن عن
ال-ن-ت-ائ-ج ال-ن-ه-ائ-ي-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات أاو م-ن ت-اريخ

التعي Úأاو من تاريخ تسسلمهم Ÿهامهم.
ويهدف هذا القانون حسسب ما جاء ‘ مبادئه
العامة ،إا« ¤دعم الشسفافية وترسسيخ مبادئ
النزاهة وا◊ياد واŸسساءلة ومكافحة اإلثراء
غ ÒاŸشسروع وحماية اŸال العام».
ويخضسع للقانون كذلك ،كّل شسخصس ُتعهد إاليه
صسÓحيات السسلطة العمومية أاو يعمل لدى
الدولة أاو جماعة ﬁلية أاو مؤوسسسسة أاو هيئة أاو
منشسأاة عمومية ،سسواء كان ذلك Ãقابل أاو دون
مقابل ،وكل من له صسفة مسسؤوول عمومي أاو
من يعّينه القضساء للقيام Ãهام قضسائية.
وسس-ت-ت-و ¤ال-ه-ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة Ÿك-اف-ح-ة الفسساد
ت -ل -ق -ي م -ل-ف-ات ال-تصس-ري-ح ب-اŸك-اسسب،وي-عّ-ول
اÛتمع اŸد ،Êعلى هذا القانون ‘ ا◊ّد
من اسستشسراء الفسساد .

أامريكا باقية ‘ العراق

ألقضساء يصسادق على نتائج أ’نتخابات ألŸÈانية

سسّرعت الكتُل السسياسسية ‘ العراق تسسابقها؛
لتشسكيل الكتلة الŸÈانية األك Èالتي سستقدم
رئ- -يسس ال -وزراء ،ف -ي -م -ا أاع -ل -ن ائ -ت Ó-ف دول -ة
القانون بقيادة نوري اŸالكي عن تشسكيل كتلة
ب -رŸان -ي -ة ك -بÒة دون اإلفصس-اح ع-ن األح-زاب
اŸنضسوية فيها.
وينصس الدسستور العراقي على أان الكتلة األكÈ
سستقدم مرشسحها لرئاسسة الوزراء.
كما تعتزم كتل النصسر ،بزعامة رئيسس الوزراء
حيدر العبادي ،وتيار ا◊كمة بزعامة عمار
ا◊كيم ،وائتÓف الوطنية بزعامة إاياد عÓوي
إاع Ó-ن –ال -ف ال -ك -ت-ل-ة الŸÈان-ي-ة األك‘ ،È
مقابل ا◊راك الذي قاده اŸالكي مع كتلة
الفتح بزعامة هادي العامري وبعضس القوى
السسنية.
وÃوازاة ا◊راك السس- - - -ي- - - -اسس - - -ي ،صس - - -ادقت
اÙكمة ال–ادية العليا ،امسس  ،على النتائج
ال -ن -ه -ائ -ي -ة لن-ت-خ-اب-ات ›لسس ال-ن-واب ،ال-ت-ي
أاجريت ‘ ماي اŸاضسي ،وذلك باتفاق جميع

أاعضساء اÙكمة.
وك-ان ال-قضس-اء ال-ع-راق-ي أان-ه-ى ع-م-ل-يات إاعادة
ال - -ع - -د وال - -ف - -رز ال - -ي- -دوي ب- -ب- -عضس اŸراك- -ز
واÙط -ات ال -ت -ي واج -هت م-زاع-م ت-زوي-ر ‘
ﬂتلف ﬁافظات البÓد ،حيث أانهى القضساة
اŸن-ت-دب-ون ل-ت-لك اŸه-م-ة ال-ع-د ال-ي-دوي ،ق-ب-ل
أايام ،وأارسسلت النتائج التي جاءت متطابقة
بشس - -ك - -ل ج - -زئ - -ي إا ¤اÙك - -م - -ة ال–ادي- -ة
للمصسادقة عليها.
من ناحية ثانية  ،قال متحدث باسسم التحالف
الدو‹ ،بقيادة الوليات اŸتحدة ،أامسس ،إان
القوات األمريكية سستبقى ‘ العراق «طاŸا
اقتضست ا◊اجة».
وأاوضس- -ح ال -ك -ول -ون -ي -ل شس -ون راي -ان ‘ م -ؤو“ر
صس -ح -ا‘ ب-أاب-وظ-ب-ي «سس-ن-ب-ق-ي ال-ق-وات ه-ن-اك
طاŸا رأاينا أان هناك حاجة لها.
وأاضساف أانه «بعد هزÁة داعشس الرهابي
عسسكرًيا فإان الهدف الرئيسس هو جهود –قيق
السستقرار.

قدموا من ﬂتلف بقاع األرضس مناسسك ا◊ج
أامسس األحد ‘ مدينة مكة اŸكرمة بغرب
السسعودية ‘ ،أاحد أاك Èالتجمعات الدينية ‘
العا ⁄يجري ‘ أاجواء من ا◊ر الشسديد.
ويشسارك أاك Ìمن مليو Êمسسلم ‘ ا◊ج هذا
العام ،بحسسب الحصسائيات الرسسمية ،مقابل
 1,86مليون حاج ‘  2016و 24الفا فقط ‘
.1941

خطط اŸسساعدات اŸطبقة منذ  2010وهي
أافضسل حال لكنها ل تزال تعا Êمن تبعات
ثما Êسسنوات من التقشسف ،فيما األك Ìشسبابا
ف -ي -ه -ا ل ي -ذك -رون ك-ي-ف ك-انت األوضس-اع «م-ن
قبل».
وب-ع-د الÈت-غ-ال وإاي-رل-ن-دا وإاسس-ب-ان-ي-ا وقÈصس،
كانت اليونان آاخر دول منطقة اليورو التي ل
ت -زال ق-ي-د اŸسس-اع-دة األوروب-ي-ة م-ن-ذ األزم-ة
القتصسادية التي عرفتها هذه اŸنطقة.

أيرأن تنتقد تردد أوروبا

طهران :رأاى وزير اÿارجية اإليراﬁ Êمد
جواد ظريف امسس أان أاوروبا  ⁄تظهر بعد
أانها مسستعدة لـ»دفع ثمن» –ديها لواشسنطن
إلنقاذ التفاق النووي.
وقال ظريف إان ا◊كومات األوروبية تقدمت
باقÎاحات للمحافظة على العÓقات النفطية
واŸصس -رف -ي -ة م -ع إاي -ران ب -ع -د ع -ودة اŸوج -ة
الثانية من العقوبات األمÒكية ‘ نوفمÈلكن
ه -ذه اإلج -راءات ه -ي «إاع Ó-ن ع -ن م-وق-ف-ه-م
(األوروبي )Úأاك Ìمن كونها إاجراءات عملية».

أليونان تخرج من خطط أŸسساعدأت

أاثينا  :تخرج اليونان اليوم الثن Úمن آاخر

يجتمعون بعد أن فّرقتهم أ◊رب

سسوكشسوŒ :مع عشسرات من الكوريÚ
ا÷ن -وب -ي Úم -ع -ظ -م-ه-م م-ن ك-ب-ار السس-ن امسس
عشسية لقائهم األول اŸنتظر جدا مع ذويهم
الكوري Úالشسمالي Úالذين انفصسلوا عنهم منذ
ا◊رب (.)1953-1950
وت- - -ن - -درج ه - -ذه السس - -لسس - -ل - -ة ا÷دي - -دة م - -ن
الجتماعات اıصسصسة للعائÓت التي فصسل
بينها النزاع ،واألو ¤منذ ثÓث سسنوات‘ ،
إاطار النفراج ‘ شسبه ا÷زيرة الكورية منذ
بداية السسنة.
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ه- -و ع- -ي- -د ي- -ع- -ط- -ي -ه أ÷زأئ -ري
’ه -م-ي-ة بسص-بب م-ا
أل -ك -ث Òم -ن أ أ
ي - -ح - -م - -ل - -ه م - -ن أب- -ع- -اد دي- -ن- -ي- -ة
وأجتماعية سصاهمت ع Èأجيال
م - -ت- -ع- -اق- -ب- -ة ‘ ◊م- -ة وت- -آاخ- -ي
’ضصحى أو «عيد
أ’فرأد ،عيد أ أ
ألكب »Òكما يسصمى عندنا حلت
’ي -ام
ب -رك -ات -ه ع -ل -ي -ن -ا ‘ ه -ذه أ أ
أŸب -ارك -ة أل-عشص-ر م-ن ذي أ◊ج-ة
ألتي جعل ألله فيها من ألفضصل
ما ’ يعلمه سصوأه.
فتيحة كلوأز
‘ جولة صشغÒة ‘ ﬂتلف ا’حياء تأاكدت
«الششعب» ان العائلة ا÷زائرية دخلت ‘ سشباق
م -ع ال -زم -ن ل -ت -حضش Òك -ل م -ا تسش-ت-ل-زم-ه ه-ذه
اŸن -اسش -ب -ة ،ك -م -ا ت -ن -تشش -ر م -ع اقÎاب ال -ع -ي-د
طاو’ت بيع السشكاك Úوكل ما يتعلق بعملية
النحر وكذ ا’ت ششحذ السشكاك Úالتي أاصشبحت
من ‡يزات هذا العيد عندنا.

مهن موسصمية ..تعلن قدوم العيد

ﬁمد واحد من أاولئك الذين يخرجون آالة
ششحذ السشكاك ‘ Úكل سشنة من هذا الوقت،
سشأالته «الششعب عن مهنته فقال« :انا ’ اعمل
ب- -ه- -ا سش- -وى ‘ اأ’سش- -ب- -وع اأ’خ Òق- -ب- -ل ع -ي -د
اأ’ضشحى ’زدياد الطلب على ششحذ السشكاكÚ
التي سشيسشتعملها أاصشحابها ‘ عملية النحر
والسش-ل-خ وك-ذا ت-ق-ط-ي-ع ا’ضش-ح-ي-ة ،خ-اصشة وان
الرسشول ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ أاوصشى برفق
ب-ال-ذب-ي-ح-ة ب-أان ت-ك-ون ا’ل-ة اŸسش-ت-عملة حادة،
لذلك Œد Êامام التي انتظر الزبائن الذين
تزداد اعدادهم كل سشنة».

وعن عيد اأ’ضشحى قال ﬁمد« :فقدت
ه-ذه اŸن-اسش-ب-ة ال-دي-ن-ي-ة ال-ك-ث Òم-ن حÓ-وت-ه-ا
بسشبب ابتعاد الكثÒين عن فهم معانيه وابعاده
الروحية التي ميزها الله تعا ¤بها ،و–ول
عيد اأ’ضشحى ›رد «كبشس» يششÎيه البعضس
نكاية ‘ ششخصس يبغضشه ،فصشار يقال «اششÎي
الـ»كبشس» على وجه اأ’طفال» و ليسس تقربا من
الله تعا ،¤و انا واحد منهم فالعيد اصشبح
›رد طاولة ابيع عليها كل مسشتلزمات هذا
اليوم من سشكاك Úوفحم وحتى «القرط» وا¤
جانبها اضشع الة ششحذ السشكاك Úحتى اربح
اك Èعدد من الزبائن».
و اسشتطرد ﬁمد قائ« :Óهناك الكث Òمن
اŸه-ن اŸوسش-م-ي-ة اŸرت-ب-ط-ة ب-ت-ق-ال-يد العائلة
ا÷زائ -ري-ة ‘ ه-ذا ال-ي-وم واŸت-ع-ل-ق-ة ب-ت-خ-ل-ي
اŸرأاة عن بعضس اأ’عمال التي كانت تنهكها
ي - -وم ال - -ع - -ي - -د كـ»تشش- -واط ب- -وزل- -وف» وغسش- -ل
«ال- -دوارة» وال- -ذب- -ي -ح -ة ،ف -ق -د أاصش -ب -حت م -ن
ا’ششغال التي تدر الكث Òمن اŸال على بعضس
النسشاء والششباب ‡ن اختاروا رفع العبء عن
اŸرأاة ولكن بثمن يتفقان عليه مسشبقا ،اأ’مر
الذي قلصس من ‡يزات العيد التي تعودت
عليها العائلة ا÷زائرية».

شصتّان ب Úاألمسس واليوم

صشونيا بن دراجي 56 ،سشنة ربة بيت وأام
ÿمسش -ة أاط -ف -ال إال -ت -ق -ت-ه-ا «الشش-عب» ب-السش-وق
الشش -ع-ب-ي «م-يسش-و »Êسش-أال-ت-ه-ا ع-ن –ضشÒات-ه-ا
لعيد اأ’ضشحى فقالت« :فقد العيد الكث Òمن
العادات التي ك Èعليها جيلي والسشبب عمل
اŸرأاة الذي جعل وقتها ضشيقا ’ يكفي إ’تباع
كل التقاليد التي كانت فيما مضشى تصشنع بهجة
اأ’طفال و سشعادتهم ،فحتى ا◊ناء تخلت عنها
أ’نها ’ تريد توسشيخ يدها بها ،أاما الكبشس

متوأجد Ãصصلحة ألدم ‘ مسصتشصفى وهرأن للعÓج

«الراديوز» تزور ا◊اج بديار
لÓطمئنان على صصحته
« ألشصعب» ‘ مبادرة تضشامنية زارت جمعية «الراديوز» أامسشية السشبت الÓعب الدو‹
السشابق وأاحد ‚وم كرة القدم الوهرانية ا◊اج بديار الهواري الذي تعرضس أ’زمة صشحية
نقل على اثرها على جناح السشرعة ا ¤مصشلحة الدم Ãسشتششفى وهران .وهناك يخضشع
للعناية الطبية.
« الراديوز» برئاسشة ششا‘ قادة والÓعب Úالدولي Úالقدماء على غرار عمر بلعطوي،
فوسشي طيب ،وا◊ارسس بن ششيحة الناصشر اطمانوا على صشحة ا◊اج بديار الهواري الذي
يبلغ من العمر  85سشنة.وهي الزيارة التي فرحت بها كثÒا عائلة ا◊اج بديار Ãا فيهم
زوجته وابنه الياسس الذين نوهوا باŸبادرة.وهي مبادرة أادخلت السشرور ‘ نفسس ا◊اج
بديار ورفعت من معنوياته امل Úأان يعود ا◊اج بديار ا ¤اŸقهى الششعبي الذي يخضشع
لÎميمات واŸتواجد بقرب ملعب الششهيد أاحمد زبانة والذي يعت Èمعقل وملتقى أانصشار
و’عبي مولودية وهران وكذا لوجوه الرياضشية اŸعروفة على اŸسشتوى الوطني.
رئيسس «الراجيوز» قادة ششا‘ طمان بأان ا◊اج بديار الهواري خرج من مرحلة اÿطر
وزيارة «الراديوز» واجب لششخصشية رياضشية أاعطت الكث Òلكرة القدم ا÷زائرية وكانت
ﬁل احÎام ﬁبي الرياضشة الوهرانية وكذا الفرق واأ’نصشار ع Èالوطن.

فأاصشبح آاخر اهتماماتها بل يÎك عند صشاحبه
ح-ت-ى آاخ-ر سش-اع-ة م-ن ل-ي-ل-ة ال-ع-ي-د ،ا◊ل-وي-ات
طبعا تششÎيها من اÿارج ما يجعل اأ’طفال
بعيدين عن الفرحة والتششويق الذي يصشنعه
Óدوات
ال- -ك- -بشس ب- -روث- -ه وث -غ -ائ -ه وت -كسشÒه ل  -أ
اŸنزلية وأاكله للنباتات اŸنزلية التي نسشيتها
ربة البيت ،كانت كلها تفاصشيل ربت داخلنا
أاحÓما كبÒة عندما كنا صشغارا».
وأاضش -افت صش -ون -ي-ا ق-ائ-ل-ة« :اع-ل-م ج-ي-دا أان
‰ط ا◊ياة تغ Òوأان منظور الششخصس للحياة
تزعزع وأاصشبح مرتبطا بالظاهر فقط ولعله
اأ’مر الذي جعل الزوجة أاو ربة البيت –رصس
على «ليماشس» أاك Ìمن حرصشها على تهيئة
ال -ظ -روف ل -ي -ك-ون ي-وم-ا م-ب-ارك-ا م-ل-ي-ئ-ا بصش-ل-ة
الرحم ،فصشرنا نكتفي ‘ معايادتنا برسشالة
نصشية للعم واÿال و اأ’قارب فقط حتى ’
نتقل إاليهم رغم أان اأ’عباء التي كنا نعرفها من
قبل قلت كثÒا فحتى تقطيع اأ’ضشحية أاصشبح
مهمة ا÷زار ،فأاجدادنا كانوا عكسشنا “اما
فرغم عدم توفر اإ’مكانيات كما هي اليوم
ك -انت صش -ل -ة ال -رح -م خ -اصش -ة ‘ اŸن -اسش -ب -ات
الدينية مقدسشة و’ Áكن Œاوزها».
كمال ششرقي 70 ،سشنة ،متقاعد قال عن
ع-ي-د اأ’ضش-ح-ى« :ف-ق-دت اŸن-اسش-ب-ات ال-دي-نية
الكث Òمن ‡يزاتها التي كلت أاهلنا يحرصشون
ع -ل -ي -ه -ا بسش -بب ال -ت -خ -ل-ي ع-ن ب-عضس ال-ع-ادات
والتقاليد التي كانت على مدى سشنوات طويلة
السش-ر ‘ ن-ك-ه-ة ال-ع-ي-د وب-ه-ج-ت-ه ،خ-اصش-ة صش-لة
ال-رح-م ال-ت-ي أاصش-ب-حت ›رد ك-ل-م-ات ي-ك-ت-ب-ه-ا
الشش -خصس وي -رسش -ل-ه-ا ع Èال-ه-ات-ف ا ¤اق-ارب-ه
فقط ’نه ’ يسشتطيع التنقل اليهم بسشبب سشوء
تفاهم موجود بينهم او رفضس الزوجة مرافقته
او حتى عدم ششعوره بأاهمية هذه العادة التي
تدخل الÈكة على الرزق والبيت».
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Áك-نِك –دي-د ك-م-ي-ة ال-ل-ح-م ال-ذى ت-ت-ن-اول-ينه
خÓل عيد اأ’ضشحى حسشب مرحلة ا◊مل،
فاللحوم ب Óششك غنية بالÈوتينات وا◊ديد
اŸغذى جداً لصشحة ا◊امل وا÷ن ،Úإا’ إانها
فى بعضس مراحل ا◊مل قد ’ –تمل تناول
اللحوم ا◊مراء والتي قد تسشبب لها تقلب
اŸزاج أاو عسشر الهضشم ،فهيا لنتعرف معًا على
ال -غ -ذاء اŸث -ا ¤ل -ل -ح -ام -ل ‘ ع-ي-د اأ’ضش-ح-ى
بحسشب مراحل ا◊مل اıتلفة.

األشصهر الثÓثة األو ¤من ا◊مل

فى الثÓثة أاششهر ا’و ¤فى حياة ا◊امل قد
يصش-عب ع-ل-ي-ه-ا ت-ن-اول ال-ل-ح-وم ا◊م-راء ب-رغم
فوائدها ،وذلك بسشبب تقلب ششهيتها وضشعفها
فى هذه الفÎة ،وبالتا ¤يتعسشر لديها الهضشم،
خاصشة تلك ا◊وامل التى تعان Úمن مششاكل
الهضشم والقيئ اŸسشتمر وقرحة اŸعدة فى
أاششهر ا◊مل اأ’و.¤

األشصهر الثÓثة األخÒة من ا◊مل

يصش -عب أايضش ً-ا ع -ل-ى ا◊ام-ل ت-ن-اول ال-ك-م-ي-ات
العادية من الطعام فى اأ’ششهر الثÓثة اأ’خÒة
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’بدأع وأ÷مال ألطبيعي
ڤاŸة ..هنا ألتاريخ ،أ إ

ا◊مامات اŸعدنية عنوان مدينة حضصارة ضصاربة ‘ األعماق

دخلنا و’ية قاŸة ‘ أيام صصيفية حارة زأئدة عن أللزوم ونحن على علم بأان زيارتها ‘ ألشصتاء أو
ألربيع تكون سصياحية أجمل وأبدعŸ ،ا فيها من سصهول خضصرأء وحمامات معدنية .لكن سصيجد
ألزأئر لها بعضض أÙطات ألتي –تاج أŸشصاهدة وألتأامل ،فكان ألسصفر لكتابة أورأق ألتاريخ وألفن
وسص -ح -ر أل -ط -ب-ي-ع-ة ‘ ه-ذه أل-وق-ف-ة ألصص-ي-ف-ي-ة أل-ت-ي ن-ع-ت-ق-د ج-ازم Úأن-ه-ا ﬁط-ة ه-ام-ة ‘ أŸقصص-د
أ÷زأئري شصغل ألشصاغل.
بقلم :د.وليد بوعديلة

الفÓحة،
أالدورادو
والصصناعة
التحويلية التحدي
والرهان

عن جغرافية اŸكان..

وأاضشاف قائ« :Óما زلت ا ¤اليوم أاتذكر
اعمامي واخوا‹ الذين كانوا يÎددون على
منزلنا Ÿعايدة والدي بالعيد ،دون كلل و ’
ملل فرغم نقصس وسشائل النقل  ⁄يكن هناك
أاي تعب ’ن زيارة اأ’خ اك Èمن أاي ششيء،
ومازلت أاتذكر إاصشرار والدي على اخذ جزء
من اضشحيتنا هدة ا ¤عمتي كنوع من ششد
ازرها امام اهل زوجها ورفع ششأانها ،وما زلت
أاتذكر خا‹ الذي كان يتنقل من ع Úالبنيان
حتى ا◊امة فقط ليهدي امي كتف اضشحيته
كهدية».
اسش-ت-ط-رد ك-م-ال ق-ائ« :Ó-اب-ن-ائ-ي رغ-م انهم
ت-رب-وا ع-ل-ى ه-ذه ال-ت-ق-ال-ي-د ’ ي-ح-رصش-ون على
أادائها فقط ’ن زوجاتهم تبحث عن اهداء
أاهلهن ،بل أاصشبح العيد اليوم عبئا ’ن اŸرأاة
أاصشبحت تششمئز من رائحة الدوارة وتنظيف

«البوزلوف» فاختزلن ا’ضشحية ‘ كبد و◊م
صشاف اما الباقي فÒمى او يعطى أ’ششخاصس
يعتÈونهن اقل ششأانا منهن».

إاقبال على صصالونات ا◊Óقة

تعرف صشالونات ا◊Óقة للنسشاء أايام قبيل
ع- -ي- -د اأ’ضش- -ح- -ى اق- -ب- -ا’ ك- -بÒا م -ن ال -نسش -اء
الباحثات عن ا÷مال ‘ معادلة ولكن ا÷مال
أاو’ وهو ا’مر الذي جعل بعضس السشيدات
ي-رم Úب-الـ»ب-وزل-وف وال-دوارة ف-ق-ط ل-ل-ح-فاظ
ع-ل-ى طÓ-ء اظ-اف-ره-ن ون-ع-وم-ة اي-دي-هن ،وهو
اأ’مر جعل العيد يفقد الكث Òمن ‡يزاته
وتتغلغل اليه برودة العÓقات ا’جتماعية التي
نعيششها اليوم بسشبب انانية سشكنت قلبا هجره
التسشامح وا’لفة.

غذاء ا◊امل
اŸثا‹ ‘ عيد
األضصحى اŸبارك

من ا◊مل ،وذلك بسشبب ك Èحجم ا÷نÚ
والضش -غ -ط ع-ل-ى م-ع-دة اأ’م ،ف-ت-ع-ان-ى اأ’م م-ن
ح -ال -ة ال-ق-ي-ئ وع-دم ت-ق-ب-ل-ه-ا ل-ك-م-ي-ة ال-ط-ع-ام
العادى.
وي -ع -ت◊ Èم ال -غ-ن-م م-ن ال-ل-ح-وم ال-غ-ن-ي-ة ج-داً
ب-ال-ده-ون وال-ت-ى يصش-عب هضش-م-ه-ا ،خ-اصش-ة ل-و
طبخت بالزيت والتوابل الكثÒة ،فإاذا ششعرت
ا◊امل برغبتها فى تناول ◊وم الغنم فى
اأ’ششهر اأ’و ¤أاو اأ’خÒة من ا◊مل ،فيمكنها
تناوله بششرط أان يكون مششوياً أاو مطهو بدون
إاضشافة التوابل.

األشصهر الوسصطى من ا◊مل

Áك -ن ل -ل -ح -ام -ل ت-ن-اول ال-ل-ح-وم ا◊م-راء ف-ى
الششهور الوسشطى من ا◊مل ولكن بإاعتدال،
وت- -ك- -ون ع- -ل- -ى شش- -ك- -ل ط- -اج Úب- -ال -ف -رن م -ع
اÿضش -راوات اŸسش -ل -وق -ة ،أ’ن ت -ن-اول ال-ل-ح-وم
ا◊مراء بكÌة عامة تتعب الكبد والكلى.
وبششكل عام فعلى اŸرأاة ا◊امل تناول ◊وم
اأ’ضشحية مطبوخة بششكل كامل ،وأان تبعتد عن

اللحوم النصشف مطبوخة ،وأ’ن تلك اأ’طعمة
قد تنقل لها الطفيليات التى تسشبب التششوهات
للجن Úأاو اإ’جهاضس ’ قدر الله.
ك -م -ا ع -ل -ى اŸرأاة ا◊ام -ل أان ت -ت-ج-نب “امً-ا
ت -ن -اول ◊م ال -ك -ب -د ب-أان-واع-ه ،أ’ن-ه ق-د يسش-بب
التششوهات ا÷ينية للطفل إاذا زاد عن ا◊د
اŸعتدل ،هذا فضش ً
 Óعن أان ا◊امل عليها
Œنب تناول اأ’معاء واأ’حششاء والرئة واŸعدة
خÓل العيد ،لوجود الكث Òمن الطفيليات بها،
والتى تتطلب عناية فائقة عند التنظيف قبل
ال -ط -ه -و ،ل -ل-ت-أاك-د م-ن ن-ظ-اف-ت-ه-ا ون-ق-ائ-ه-ا م-ن
الطفيليات ،وإاذا ششعرت اŸرأاة بششهية كبÒة
لتناول إاحدى هذه اأ’جزاء ،فعليها تنظيفها
وط-ب-خ-ه-ا ج-ي-داً ،وت-ن-اول ال-ق-ل-يل منها إ’طفاء
رغبتها وليسس تناولها ا ¤حد الششبع.
وأاخÒاً عزيزتى ا◊امل ،علي ِ
ك قبل ا’سشتعانة
ب -أاي م -ن ال -وسش -ائ-ل ال-ط-ب-ي-ة اŸع-روضش-ة ع-ل-ى
ا’نÎنت ،التوجه أاو’ً ا ¤طبيبك اÿاصس،
وذلك أ’ن ا◊الة الصشحية لكل إامرأاة تختلف
عن غÒها.

تتمركز قاŸة ب› Úموعة من الو’يات ،فتجاور
ع-ن-اب-ة شش-م-ا’ ،ال-ط-ارف شش-رق-ا ،سش-ك-ي-كدة وقسشنطينة
غربا ،وأام البواقي جنوبا ،وسشوق اهراسس ‘ ششرقها
وجنوبها.
تتوفر بقاŸة سشلسشلة جبلية مثل جبل ماونة ،جبل
دباغ ،جبل هوارة والناظور .ومن وديانها اŸششهورة
وادي سشيبوسس ومن سشدودها الكÈى سشد بو همدان
ق -رب ح -م -ام دب -اغ ،وه -ي م-ن-ط-ق-ة فÓ-ح-ي-ة مشش-ه-ورة
بالقمح والطماطم .وقد ’حظنا الكث Òمن الششاحنات
تنتظر لتفريغ حمو’ت الطماطم ‘ مدخل مدينة
ب -وع -ات -ي ﬁم -ود ،وب -ق -رب ب -ل -دي -ة ال -ف -ج-وج ل-وج-ود
مصشنع Úلتصشب Òالطماطم...
عانى الفÓحون من قبل نقصشا ‘ مياه السشقي
وه -ذا ي -ه ّ-دد ﬁاصش -ي-ل-ه-م ال-زراع-ي-ة اŸت-ن-وع-ة ،ل-ك-ن
الوضشع –سشن با‚از سشد بوهمدان العمÓق .وقد
ششاهدنا الفÓح Úينتظرون ‘ ظروف صشعبة جدا ‘
الطريق الوطني رقم  80الرابط ب ÚقاŸة وسشكيكدة.
وششعارهم هو اŸثل «ششاقي و’ ﬁتاج» ،فهل ينتبه
اŸسشؤوولون على القطاع الفÓحي لهؤو’ء ومعاناتهم؟
ومن فكر وخطط Ÿسشاعدتهم باŸاء البارد وهم على
ح -اف-ة ال-ط-رق ي-ن-ت-ظ-رون دوره-م ‘ ظ-روف م-ن-اخ-ي-ة
حارة قاسشية؟ أاين هي ا÷معيات التضشامنية وناسس
اÒÿ؟
ت -ت-وف-ر ق-اŸة ع-ل-ى ك-ث Òم-ن اŸن-اب-ع وا◊م-ام-ات
اŸعدنية ‘ بلدية حمام دباغ وهيليو بوليسس (حمام
أاو’د علي) ،يزورها الكث Òمن السشياح ع Èالوطن ‘
الشش -ت -اء واÿري -ف وال -رب-ي-ع ل-ل-عÓ-ج Ãي-اه ا◊م-ام-ات
وا’سشتمتاع ،وتأاخذ الو’ية حلة جميلة بهية خضشراء
لفتتت اأ’ششقاء العرب واأ’جانب ع Èالعا ⁄اŸتطلعÚ
ا ¤ا’سشتثمار ‘ السشياحة ا◊موية الÌوة الدائمة
غ Òالقابلة للزوال.

هنا التاريخ ..هنا الرجال..

هي منطقة متجذرة ‘ التاريخ اإ’نسشا ،Êششهدت
›موعة من ا◊ضشارات :مالقا أاو مالكا ‘ العهد
ال -ب -ون -ي -ق -ي وال -ق -رط -اج -ن -ي أاي اŸل -ك-ة،وشش-ك-لت م-ع
ط -اغسشت وسشÒت-ا وه-ي-ب-ون م-راك-ز ع-م-ران ل-ل-حضش-ارة
النوميدية .وتوالت اÙطات التاريخية ع Èالعهد
الروما ،Êالوندا‹ ،البيزنطي وا’سشÓمي.
ق -دم أاه -ل ق -اŸة نشش -اط -ا ج -ه -ادي -ا ب -ط-ول-ي-ا ضش-د
ا’سشتعمار الفرنسشي .وعرفت ›ازر  8ماي ،1945
وهجومات  20أاوت  ،1955ومن ابرز النضشال معركة
مرمورة ‘ سشنة  1958التي “كن اÛاهدون من
اسشقاط الطائرة العمودية التي كان على متنها جون
ب -ي -ار ال -ذي اسش -ت-دع-ي خصش-يصش-ا م-ن ال-ه-ن-د الصش-ي-ن-ي-ة
للقضشاء على الثورة التحريرية ‘ ظرف  6اششهر على
حد زعمه ولقي حتفه ‘ اك Èمعركة .وهناك معارك
اخرى ‘ قلعة دباغ ،بني عدي ،السشطحة  -بوحمدان،
جبل ا÷حفة ـ تاملوكة والقائمة طويلة.
من رجال التاريخي Úللمنطقة ‚د أابو القاسشم
ع- -ب -د ال -رح -م -ان ال -ق -اŸي رئ -يسس دي -وان ا’نشش -اء ‘
ال -دول -ت Úا◊م -ادي -ة واŸوح -دي -ة ،ال -رئ -يسس ال -راح -ل
هواري بومدين ،الششهيد سشويدا Êبوجمعة ،الششهيد
فنيدسس مبارك ،الششهيد بن بروق ا◊واتي ،الششهيد
الطاهر دحمون ،اÛاهد صشالح بوبنيدر ،اÛاهد
اŸرحوم عبد الله حدادي من هيليوبوليسس....
ومن اŸثقف Úالذين ششكلوا الÎاث الفكري
واأ’دب-ي وال-ف-ن-ي ل-ل-م-ن-ط-ق-ة ن-ذك-ر اŸف-ك-ر السش-ي-اسش-ي
خوالدية صشالح ،اأ’ديب اŸؤورخ عبد الرحمان العقون
الذي صشدر له كتاب» تاريخ الكفاح القومي والسشياسشي
من خÓل مذكرات معاصشر» ،و رواية «زينب الفتاة»،
الششاعر ﬁمد بن رقطان اŸعروف معروف بقصشائده
الوطنية ا◊ماسشية ،الباحث ‘ التاريخ الدكتور صشالح
فركوسس الذي له كتب عن مراحل تاريخية ﬂتلفة
ل -ل -ج -زائ -ر،اŸرب -ي واŸصش -ل -ح ال -راح-ل ع-ب-د ال-ك-رË
سش-ري-دي م-ف-تشس ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ،ال-دك-تور عبد اŸلك
سشÓطنية مؤورخ له ›موعة من الكتب حول التاريخ
القد Ëللمنطقة وا÷زائر.
و’ ننسشى الدكاترة :بلقاسشم بلعرج ،عبد العزيز
بومهرة ،العياششي عميار،وردة معلم ،أاحمد ششنة رئيسس
أاك- -ادÁي- -ة اÛت- -م- -ع اŸدﬁ ،Êم- -د الصش -غ Òغ -اÂ
وغÒهم.

أاهل الفكر واإلبداع...
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و’ ن -ذك -ر ق -اŸة م -ن غ Òذك -ر اسش -م ال -دك -ت-ور
والشش -اع -ر ال -روائ -ي ع -ب -د ال -غ-ن-ي خشش-ة ،وه-و ن-اشش-ط
ج -م-ع-وي وث-ق-ا‘ قّ-دم ال-ك-ث Òل-ق-اŸة ال-ف-ن وال-ت-اري-خ

واإ’بداع ،من مؤولفاته رواية «الزلزلة» اŸنششورة ‘
دمششق وديوا Êششعر «كلمة وغنوة» و»ويبقى العا⁄
أاسش -ئ -ل -ت -ي» .وك -تب خشش-ة مسش-رح-ي-ة ع-ن أا›اد ق-اŸة
وتاريخها ،ونتمنى من السشلطات اÙلية أان تكّرمه
إا ¤ج -انب رج -ال وح -رائ -ر ق -اŸة ال -ذي-ن عّ-رف-وا ب-ه-ا
وÃورثها الثقا‘ وطنيا وعربيا وعاŸيا...
م -ن ي -ري -د السش -ف -ر ‘ ا÷م -ال ال-ط-ب-ي-ع-ي واÛد
الثوري للمنطقة فليقرأا ششعر أاحمد عاششوري الذي
اث -رى اŸك -ت -ب -ة ال -وط -ن-ي-ة Ãؤول-ف-ات ج-دي-رة ب-ذك-ره-ا
وم -ط -ال -ع-ت-ه-ا م-ن-ه-ا ال-ب-حÒة اÿضش-راء ،أاح-زان غ-اب-ة
الصشبار ،لو‚ا ..من اŸبدع ÚالقاŸي Úنذكر الروائي
إاسشماعيل غموقات ،الششاعرة فضشيلة زياية (اÿنسشاء)،
الششاعر عبد ا◊ليم ﬂالفة صشاحب ديوان صشحوة
ششهريار ،الفنان التششكيلي والروائي ياسش Úنوار روائي
وق -اصس ل -ه رواي -ة «ك -اف ال-ري-ح» ال-ت-ي تصش-ور ال-نضش-ال
الثوري ‘ قاŸة والششمال القسشنطيني .من الفنانÚ
اآ’خرين الذين رسشموا احلى اللوحات ودونوا الفن
ال-تشش-ك-ي-ل-ي Ãراف-ق-ة ال-ف-ن-ان-ة ال-ع-اŸي-ة ب-ي-ت-ي-ن-ا هاتÚ
عياشس ،فنيدسس حسش ،Úبن عبدة ،ظافري ،سشعدان
بوخا” وغÒهم.
وليعذرنا اŸبدعون الذين  ⁄نذكرهم ‘ هذا
اŸقام ،فلهم كل اÙبة والتقدير ،والكل يسشهم ‘
خ -دم -ة ق -اŸة و ال -وط -ن ،ي -ق -ول اŸث -ل «ق-ط-رة ع-ل-ى
قطرة ..تصش Òغدير» .وقد رسشمت الفنانة اأ’Ÿانية
«ب -ت -ي -ن -ا ه -ات Úع -ي-اشس» ال-ت-ي اسش-ت-ق-رت وت-زوجت ‘
ا÷زائر ،قاŸة وجبالها وموروثها الششعبي ،وعرضشت
ف- -ن- -ه- -ا ‘ اŸدن اأ’Ÿان -ي -ة ب -ع -ن -وان «–ت الشش -مسس
ا÷زائرية».
من مبدعات الو’ية نذكر الباحثة الكاتبة فوزية
عسش -اسش -ل-ة ،الشش-اع-رة ال-دك-ت-ورة سش-ام-ي-ة ع-ل-ي-وي وه-ي
باحثة ‘ الÎجمة واأ’دب اŸقارن واأ’جنبي .الباحثة
‘ الÎاث الششعبي وا’عÓمية وردة زرق...Ú
‘ ق- -اŸة ال- -ك- -ث Òم- -ن ا÷م -ع -ي -ات ال -ث -ق -اف -ي -ة و
ا’جتماعية ،فلجمعية العلماء اŸسشلم Úا÷زائريÚ
ف - -رع نشش - -ي - -ط ‘ اŸي- -دان الÎب- -وي وال- -ت- -ع- -ل- -ي- -م- -ي
وا’ج -ت-م-اع-ي ،وج-م-ع-ي-ة «ال-ت-اري-خ واŸع-ا ⁄اأ’ث-ري-ة»
تقدم ›هودا كبÒا يحتاج لدعم رسشمي كب ،Òفهي
ت -ن -ظ -م م -ل -ت -ق -ي -ات ت-راث-ي-ة وت-اري-خ-ي-ة وتصش-در ›ل-ة
«اŸعا »⁄التي تهتم بكل ما هو تاريخي عن قاŸة
وم -ن -ط -ق -ة الشش -رق ا÷زائ-ري ،وه-ن-اك ج-م-ع-ي-ات ‘
ميادين ثقافية  -اجتماعية متعددة...

قاŸة ..بدايات اللقاء

دخلنا قاŸة من البوابة الغربية الذي تسشمى باب
قسشنطينة ،رغم انه طريق يؤودي إا ¤اŒاه Úاأ’ول
ن-ح-و سش-ك-ي-ك-دة وال-ث-ا Êن-ح-و قسش-ن-ط-ينة ،ومرورا على
اŸركز التجاري الضشخم (أاوازيسس مول) ‘ اŸدخل،
وهو على الطريقة اأ’وربية ويوفر موقفا للسشيارات
Óطفال.
ومنطقة أالعاب ل أ
وششوارع قاŸة تكاد تنعدم بها ا◊ركة ‘ الظهÒة،
فقد ششهدت درجة حرارة عالية قاربت اÿمسش‘ Ú
أايام جويلية  2018وتسشتمر على نفسس اŸنوال ششهر
أاوت ،وﬁط - -ة ا◊افÓ- -ت صش- -غÒة ج- -دا ‘ م- -دخ- -ل
اŸدينة ،ويشش Òأاهل اŸدينة للجهات باأ’بواب مثل
باب السشوق ،باب عنابة ،باب سشكيكدة ...ويبدو أان
قاŸة التاريخ واÛد –تاج Ÿششاريع تنموية كثÒة،
مثل ﬁطة حافÓت كÈى وترامواي وتليفريك وطرق
مزدوجة مع الو’يات اÛاورة .ف Óيكفي ربطها
Ãجد تاريخي ‘ ظل تراجع تنموي وعلى السشلطات
اŸركزية ا’لتفات لهذه الو’ية الثورية يقول اŸثل
«أانا نقولك أاسشيدي ..وأانت أاعرف مقامي».
ششارع التطوع أاك Ìالششوارع حركية Œارية ،يجمع
ب ÚاÓÙت واŸراكز التجارية ا÷ديدة والقدÁة،
لكنه يقدم صشورة سشيئة للمدينة وناسشها ‘ ،ظل تراكم

ال -ن -ف -اي -ات وﬂل -ف -ات اÓÙت ،وع -ل -ى السش -ل -ط -ات
اÙلية البحث عن حلول اسشÎاتيجية لتحويل صشورة
هذا الششارع .وبعيدا عنه يوجد ششارع جميل نظيف
هو ششارع سشويدا Êبوجمعة ،و‘ مدخل هذا الششارع
‚د “ثا’ معÈا عن مÓمح الششهيد سشويدا .Êكما
‚د م-ع-ل-م-ا ت-اري-خ-ي-ا ل-ل-م-ج-اه-دي-ن اأ’ب-ط-ال ‘ ح-ي
الكرمات Áثل ›ازر  8ماي.
من العائÓت العريقة والكبÒة ‘ قاŸة نذكر :بن
ت -وم -ي ،ده -ال ،ن -ويشش -ي،ع -ب-اد (مشش-ه-ورة ب-اŸال-وف)،
زع -اÁي -ة (مشش -ه -ورة ‘ ال-ف-ن ال-تشش-ك-ي-ل-ي)،ح-مÓ-وي،
سشريدي ،عيسشا،Êجواق ،زياية ،حومر ،بعلي ،فنيدسس،
بودراع ،بونار سشعيدي ،تواتي...ولكن قاŸة صشارت
تسش -ت -ق -طب ال -ك -ث Òم -ن ال -ع -ائ Ó-ت ب -ع -د ال -ت -ح -و’ت
ا’جتماعية واسشتقربها كل أابناء الوطن الواحد من
ا÷زائري..Ú

أامام “ثال بومدين

و‚د “ثا’ للرئيسس هواري بومدين بÈنوسشه ‘
مفÎق الطرق بحي  19مارسس بالقرب من عمارة ذات
الطابق الـ« 7السشاتيام» ششبه الدائرية و’حظنا أان
قامة التمثال قصشÒة ..والرئيسس الراحل طويل؟؟..
ومركبات اأ’عراسس واأ’فراح “ر لزاما ع Èالتمثال،
والسشواح يأاخذون الصشور مع رمز الرئيسس اÛاهد.
مع “ثال بومدين ،تÓحقت أامام ﬂيالنا الكثÒ
من الصشور ÷زائر السشبعينات واŸششاريع ا’ششÎاكية،
ثم عدنا للواقع وصشعدنا حي قهدور الطاهر (الباتني)
كما يسشمى ،حيث يلجأا أاهل قاŸة وزوارها لي Óإا¤
هذا ا◊ي للÎويج عن النفسس وا’سشتمتاع بنسشيم الليل
الهادئ باŸسشاحات اŸفتوحة ،وباعة البوراك والذرة
يسش -م-ي-ه-ا أاه-ل الشش-رق ب-اŸسش-ت-ورة واŸث-ل-ج-ات،و ‚د
اأ’طفال يلعبون والعائÓت تتسشامر لوقت متأاخر من
الليل.

العÓمة زه Òالزاهري مّر من هنا

و‘ قاŸة ›موعة من اŸسشاجد أابرزها مسشجد
ابن باديسس وسشط اŸدينة تقابله سشاحة فيها نافورة
تعا Êاإ’همال واŸسشجد العتيق بجوار باب السشوق
الذي كانت تششرف عليه جمعية العلماء ‘ اŸاضشي
وبإادارة من العÓمة زه Òالزاهري الذي أاعيد بناؤوه
وفق ‰ط عمرا Êهندسشي مغاربي إاسشÓمي جميل
‘ شش -ارع دع -ن -ون -ة ،ومسش -ج -د اإ’م-ام م-الك ومسش-ج-د
القدسس...،و‘ أاغلب اŸسشاجد مدارسس قرآانية ،و‘
ال-و’ي-ة صش-ن-اع-ات ت-ق-ل-ي-دي-ة خ-اصش-ة ب-ا◊ل-ي وال-فخار

والطرز والزرابي...لكنها تعا Êمن غياب الدعم و
التسشويق...
كما يوجد ‘ اŸدينة متحف للمجاهد ،اŸركز
الثقا‘ اإ’سشÓمي ،دار الثقافة عبد اÛيد الششافعي
‘ أاعا‹ اŸدينة بالقرب من جامعة  8ماي 1945
و›لسس ال- -قضش- -اء ،مسش- -رح ال- -ه- -واء ال- -ط -ل -ق ‘ دب -اغ
وخ -زارة ،اŸسش -رح ال -روم -ا ‘ Êوسش -ط اŸدي-ن-ة وه-و
ق -ريب م -ن الشش -ارع ال -رئ -يسش -ي أاول ن -وف-م ،ÈاŸسش-رح
ا÷ه -وي ﬁم -ود ت -ري -ك-ي وإا ¤ج-ان-ب-ه م-ق-ر اÿزي-ن-ة
ال -ع-م-وم-ي-ة و‘ م-ق-اب-ل-ه سش-اح-ة كÈى ف-ي-ه-ا اŸق-اه-ي
الشش -ع -ب -ي-ة وم-ع-ل-م ت-اري-خ-ي ،ل-ك-ن ال-ت-ه-ي-ئ-ة وال-ن-ظ-اف-ة
غائبتان.

‘ مسصبح مركب الÈكة...

أ’جل إارضشاء أاطفا‹ خالد ،رائد وسشاجد اŒهت
نحو مسشبح اŸركب اŸعد ÊالÈكة بحمام أاو’د علي
ب -ب -ل -دي-ة ه-ي-ل-ي-وب-ول-يسس ال-ت-ي شش-ه-دت ›ازر ال-ث-ام-ن
ماي ..1945حيث حرق ا’سشتعمار اأ’ها‹ ‘ اأ’فران
بكاف البومبا مرتكبا جرÁة ضشد ا’نسشانية ’ تسشقط
بالتقادم.
وÁكن الوصشول Ÿنطقة او’د علي ع Èالطريق
الوطني رقم  80ب ÚقاŸة وسشكيكدة ،وهي قريبة من
ب -ل-دي-ة ب-وع-ات-ي .ي-ت-وف-ر م-ركب «الÈك-ة» ع-ل-ى ن-زل،Ú
اأ’ول (أا) بـ 120غرفة والثا( Êب) بـ 80غرفة ،كما
توفر الغرف كل وسشائل الراحة للسشائح ،و‘ اŸركب
قاعة للعÓج والفحصس الطبي وقاعة للمحاضشرات ،مع
مصش -ل -ي -ات ‘ ﬂت -ل -ف أاقسش -ام ا◊م -ام-ات ال-رج-ال-ي-ة
والنسشائية ،ومطعم مفتوح للنز’ء وضشيوف اŸنطقة
ع -م -وم -ا ،وه -ن -اك ك-اف-يÎي-ا ‘ اŸسش-ب-ح ،ك-م-ا ي-ت-وف-ر
اŸركب على اإ’قامات اÛهزة بانغالو) بسشت أاسشرة
وبأاربع.
تأاتي العائÓت للمركب من خارج الوطن وداخله ‘
الششتاء واÿريف والربيع قصشدا للحمامات والعÓج
وال-ت-دل-يك ال-ط-ب-ي ،Úف-اŸي-اه ت-ن-ب-ع بحرارة 57درجة،
وفيها اŸغنيزيوم والبيكاربونات والسشلفات والصشوديوم
والكالسشيوم والبوتاسشيوم ،وهي تعالج ـ بحسشب اللوحة
التعريفة ‘ ا◊مام  -أامراضس اŸفاصشل واأ’عصشاب
واأ’م -راضس ال -عصش -ب -ي -ة ال -ن -فسش -ي -ة وال-رؤوي-ة وا÷ل-دي-ة
وغÒها.
ل - -ق - -د خصشصشت اإ’دارة  4م-راق-ب Úم-ن الشش-ب-اب،
 Óباأ’طفال ‘ مرح وسشعادة،
وجدنا اŸسشبح قد امت أ
وتنطلق السشباحة من العاششرة صشباحا لغاية السشادسشة
مسشاءÃ ،بلغ  400دج و 500دج بحسشب سشن اأ’طفال،

وهنا نقÎح على إادارة اŸركب القيام بتخفيضشات
للعائÓت التي –ضشر بأاك Ìمن طفل ،Úخصشم 100دج
مث Óعن كل طفل .كل طفل ،لتششجيع العائÓت على
ا◊ضشور.
واأ’طفال يسشبحون –ت مراقة اأ’هل ‘ طاو’ت
مغطاة ÃظÓت ضشخمة جميلة “نع لهيب الششمسس،
و’حظنا عدم وجود أالعاب مائية لÓنز’ق فيها وهي
التي يرغب فيها اأ’طفال ،أ’ن السشباحة فقط قد
تسش -بب اŸل-ل ،وي-ح-ت-اج اأ’ط-ف-ال ل-لÎف-ي-ه وال-ت-نشش-ي-ط
اŸسشبحي هو موجود ‘ مدن اأ’لعاب اŸائية الكÈى.
‘ السشاعة الرابعة مسشاء بدأات اأ’نغام تنبعث ‘
السش -اح -ة ،واسش -ت -م -ع-ن-ا «ي-ا ل-ي-ل-ي ..ي-ا ل-ي Ó-واشس ب-اشس
نششكيلك ياما  ..أاو قالوا ‹ ..’ ’..صشغ ‘ Òقلبي
غ -م -ة »...ف-م-ا عÓ-ق-ة ه-ذه اأ’غ-ن-ي-ة ع-ن ال-ه-م وال-غ-م
باŸتعة الطفولية ‘ اŸسشبح .وبعضس اأ’غا Êبلسشان
فرنسشي و’ تنسشجم مع سشن الطفولة ،وقد طلبنا من
اŸكلف ÚباŸوسشيقى وضشع اŸالوف أاو العيسشاوة أاو
أاغا Êاأ’طفال ،فقالوا ’ يوجد عندنا هذا ،ونرجو
Óمر .وتسشارع بوضشع موسشيقى
من اإ’دارة ا’نتباه ل أ
تع Èعن هوية وتاريخ اŸنطقة...

ا÷بال فضصاء الÎويح..

منطقة قاŸة معروفة بجبالها ،فالسشياح ‘ الششتاء
يقصشدون جبال ماونة أاعا‹ بلدية بن جراح لÓسشتماع
بالثلج ،وقد خصشصشت بعضس البلديات مسشاحات غابية
للÎفيه السشياحي الصشيفي للعائÓت واأ’طفال ،مثل
ب -ل -دي -ة ب -وم -ه -رة ،ح -يث زي -ارت -ه -ا ت -ك-ون مسش-اءا ب-ع-د
اÿامسشة عند تراجع لهيب حرارة الظهÒة ،وفيها
Óطفال ،ولكن الكث Òمن العمل ينتظر
بعضس اأ’لعاب ل أ
مديرية السشياحة ومصشالح الغابات لÓرتقاء بالسشياحة
ا÷ب- -ل- -ي- -ة ‘ ظ- -ل اأ’ج- -واء ا◊ارة ‘ صش- -ي -ف ق -اŸة
الÓفح.
وت -ل -ج -أا ال -ع -ائ Ó-ت ال -ق -اŸي -ة ل -ل -م-دن السش-اح-ل-ي-ة
اÛاورة هربا من ا◊رارة وتفضشل بعضشها ششواطئ
ق -رب -از واŸرسش -ى بسش -ك -ي -ك -دة وشش-ط-اي-ب-ي وسش-راي-دي
بعنابة .ومنها من يقصشد لي Óقرية حمييمن ‘ اŒاه
طريق سشوق أاهراسس أ’كل الششواء ‘ أاجواء ‡يزة ،كما
يتجه الزوار والقاŸيون إا ¤منطقة العرائسس بحمام
دباغ أاو مركب الششÓلة للنزهة و للÎويح عن النفسس ‘
ج-لسش-ات ع-ائ-ل-ي-ة ،وه-ي م-ن-ط-ق-ة سش-ي-اح-ي-ة ‘ ال-رب-ي-ع
–دي -دا ،وب -ه -ا أاشش -غ -ال ‘ ج-ه-ة الشش’Ó-ت ل-ت-ح-ق-ي-ق
التنمية السشياحية اŸطلوبة ،لكن الزوار يششتكون من
غÓء أاسشعار اŸطاعم.

أاخÒا....

هذه بعضس ا’نطباعات عن زيارتنا Ÿدينة قاŸة
وما تتوفر عليه من تراث ثقا‘ وإامكانات سشياحية،
وهي إامكانات كثÒة  ⁄نذكرها كلها ،وبالتأاكيد ان أاهل
ق- -اŸة يسش- -ت- -ح- -ق- -ون اك ‘ ÌاÛا’ت ال- -ت- -ن- -م- -وي- -ة
ا’ق-تصش-ادي-ة والسش-ي-اح-ي-ة وال-ث-ق-افية ...لتعيد ا÷زائر
بعضشا من حق الششهداء وعرق الرجال لهذه اŸنطقة
التاريخية التي ا‚بت و’ زالت رجا’ عظماء عظمة
ا÷زائر ا◊بيبة الغالية.

اإلثنين  20أاوت  2018م
الموافق لـ  09ذي الحجة  1439هـ

ثقافة

’بي القاسسم سسعد الله
نظرة على «تاريخ ا÷زائر الثقا‘» أ

الثقافة والهوية ‘ نصضوصص الثورة التحريرية

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اŸبدعة بركا Êحنان تتحدث عن روايتها ا أ

«خفايا متجلية» تشضبه لعبة الضضوء و الظÓم

’مور القول إان للثقافة موقعها ‘ كل أاشسكال النشساط البشسري على مّر التاريخ ..و ⁄يحد النضسال الوطني
لقد صسار من بديهيات ا أ
ا÷زائري عن هذه القاعدة ،فكانت مسسائل الثقافة ،وعلى رأاسسها الهوية واللغة والÎاث واŸعتقدات والتعليم ،حاضسرة ،وإان بشسكل
متفاوت ‘ ،نصسوصص الثورة التحريرية .ولعل من أابرز من درسص هذا ا÷انب شسيخ اŸؤورخ Úا÷زائري ،Úالدكتور أابو القاسسم سسعد الله،
الذي خصسصص ‘ سسلسسلته الشسهÒة «تاريخ ا÷زائر الثقا‘» قسسطا هاما لهذه اŸرحلة ا◊اسسمة.

أاسسامة إافراح

ت-ط-رق ال-دك-ت-ور اأب-و ال-ق-اسس-م سس-عد
الله ،في الجزء العاشسر من موؤلفه
الشسهير «تاريخ الجزائر الثقافي»،
اإل -ى ع -دي -د ال -ن-ق-اط ذات ال-عÓ-ق-ة
بالثقافة في فترة الثورة وما قبلها،
حيث تحدث عن السسينما والمسسرح
وال- -رسس- -م وال- -م- -ك- -ت- -ب- -ات والأدب- -اء
وال-ت-ع-ل-ي-م والإعÓ-م ..وع-ل-ى سس-ب-يل
ال- -م- -ث- -ال ،ن- -ج- -د خصسصض ال- -فصس -ل
السسادسض اإلى المسسرح والموسسيقى
والغناء ،حيث تحدث عن المسسرح
عشس- - -ي - -ة ال - -ث - -ورة ،ث - -م اأث - -ن - -اءه - -ا
(ب-اشس-ت-ارزي) ،وع-ن نشس-اط ال-ف-رق-ة
ال-وط-ن-ي-ة ال-ف-ن-ي-ة ،وع-ن ال-موسسيقى
وال- -غ- -ن- -اء مسس- -تشس- -ه- -دا ب- -اآراء ف- -ي
الموسسيقى كراأي عمر راسسم ،وعن
الأخ-وي-ن ف-خ-ارج-ي ،وغ-ي-رهما من
الموسسيقيين والمغنين.
في نفسض الجزء ،نجد سسعد الله قد
خصسصض الفصسل الثاني للثقافة في
نصس -وصض ال -ث -ورة ..وف -ي اسس -ت-هÓ-ل
ه -ذا ال -فصس-ل ،ي-ق-ول سس-ع-د ال-ل-ه اإن
قضسايا الهوية قد عالجتها وثائق
ال -ح -رك -ة ال -وط -ن -ي -ة ب -اإسس -ه-اب ف-ي
مختلف مراحلها ،وقد تحدث الجزائريون،
م -ن ع -ه -د الأم -ي -ر ع -ب -د ال -ق -ادر اإل -ى ع -ه-د
الأحزاب السسياسسية ،عن تراثهم ومكوناتهم
ال-ف-ك-ري-ة وال-ل-غ-وي-ة وال-دي-نية كعناصسر وحدة
م- -نصس- -ه- -رة ف- -ي ال -ت -اري -خ ل ان -فصس -ام ل -ه -ا.
واسس -تشس -ه -د سس -ع -د ال -ل -ه (ف-ي الصس-ف-ح-ة )75
بالموؤتمر الثاني لحزب الشسعب الذي انعقد
عشسية الثورة (اأي سسنة  )1953والذي نصض
ع -ل -ى اأن «ث -ق -اف -ة ال -ج -زائ-ر ث-ق-اف-ة وط-ن-ي-ة
م-رت-ب-ط-ة ب-ال-ث-ق-اف-ة ال-ع-ربية الإسسÓمية واأن
التربية الوطنية في الجمهورية الجزائرية
سس- -ت- -ك- -ون م -رت -ب -ط -ة ب -ال -ث -ق -اف -ة ال -ع -رب -ي -ة
الإسسÓمية».

الصضومام ..والثقافة
يتطرق اأبو القاسسم سسعد الله اإلى موضسوع
الثقافة في موؤتمر الصسومام ،ويطرح في
الصس-ف-ح-ة  84سس -وؤال :ك -ي -ف ع-ال-ج م-وؤت-م-ر
الصسومام المسساألة الثقافية بعد اأن اأصسبحت
صسفوف الثورة متراصسة بهذه العينات من
الكهول والشسباب؟ (يقصسد ملتحقين بالثورة
م- - -ن م- - -خ - -ت - -ل - -ف الأح - -زاب وال - -ت - -ي - -ارات

والإي -دي -ول -وج -ي -ات) وه-ل اخ-ت-ل-فت ن-ظ-رت-ه
وم-رج-ع-ي-ت-ه ع-ن ن-ظ-رة وم-رج-ع-ية بيان اأول
نوفمبر؟».
ويجيب سسعد الله على هذا السسوؤال قائ Óاإن
ال-م-وؤت-م-ر ع-ال-ج م-وضس-وع-ات ث-ق-افية هامة،
حيث «تحدث عن مقومات الأمة من تاريخ
ول -غ -ة واح -دة ودي -ن وع-ادات ،وت-ح-دث ع-ن
انتماء الشسعب الجزائري الحضساري ،وعن
ف -ي-درال-ي-ة ال-م-غ-رب ال-ع-رب-ي (ول-يسض شس-م-ال
اإفريقيا خÓفا لبيان اأول نوفمبر)» ،فيما ل
تشس -ي -ر وث -ائ -ق ال-م-وؤت-م-ر ال-م-ع-ل-ن-ة «اإل-ى اأي-ة
اإيديولوجية خاصسة بالثورة كما ل تشسير اإلى
الن -ت -م -اء ال -ع -رب-ي الإسسÓ-م-ي اأو الرت-ب-اط
بالتراث اأو مرجعية التاريخ الجزائري».
ولح-ظ سس-ع-د ال-ل-ه ت-رك-ي-زا ع-ل-ى «ف-يدرالية
اإف-ري-ق-ي-ا الشس-م-ال-ي-ة» ،ال-ت-ي ت-وؤل-ف ف-ي نظر
ال-م-وؤت-م-ري-ن ك Ó-واح-دا «ن-ظ-را ل-ل-جغرافية
والتاريخ واللغة والحضسارة والمصسير» ،وهذه
الفيدرالية سستتولى «اإقامة تعليم وتبادل في
الإطارات الفنية وتحقيق التبادل الثقافي».
م- -ن ج- -ه -ة اأخ -رى ،ت -ف -اع -ل ال -م -وؤت -م -ر م -ع
الأحداث ،وبالأخصض مع الملتحقين الجدد
بالثورة ،وكان اإضسراب الطلبة عن الدراسسة
غير بعيد عن موعد انعقاد الموؤتمر ،ورحب
ه-ذا الأخ-ي-ر «ب-ال-م-ث-ق-ف-ي-ن الشس-ب-اب واع-تبر

انضس -م -ام -ه -م اإل -ى ال -ث-ورة واإل-ى
ال- -وط- -ن -ي -ة ال -ج -زائ -ري -ة فشس Ó-
لسس- -ي- -اسس- -ة (ال- -فْ- -ر نسس- -ة) ال- -ت -ي
ح -اولت خ -ن -ق ال -وع-ي ال-وط-ن-ي
ل -دى الشس-ب-اب ال-م-ث-ق-ف» ..ك-م-ا
دعا الموؤتمر اإلى تكوين لجان
عمل تضسم المثقفين الوطنيين
وت- -اأط- -ي- -ره- -م ،وع- -ل- -ى ج- -ب -ه -ة
ال -ت -ح -ري -ر اأن ت -وضس-ح م-ج-الت
ال - -ع - -م - -ل ل - -ه - -وؤلء ال - -ط - -ل - -ب - -ة
وال -ط -ال -ب -ات ،وه -ي ال-م-ج-الت
السس-ي-اسس-ي-ة والإداري-ة والثقافية
والصسحية والقتصسادية.
م -ن ال -ن -اح -ي -ة ال -ه-وي-ات-ي-ة «األّ-ح
محضسر الموؤتمر على اأن الثورة
ال-ج-زائ-ري-ة ل-يسست ح-رب-ا اأهلية
بين الأقلية الأوروبية والأغلبية
ال -مسس -ل -م -ة ول ح -رب-ا دي-ن-ي-ة اأو
ج - - - -ه - - - -ادا ب - - - -ي- - - -ن الإسسÓ- - - -م
وال-مسس-ي-ح-ي-ة» ،وذلك ل-م-واج-هة
ال-دع-اي-ة السس-ت-ع-مارية اآنذاك.
وب-خصس-وصض ال-ج-نسس-ي-ة والذاتية
اللغوية فقد األّح الموؤتمر على
اأن الجزائريين في الماضسي لم
ي-ق-ب-ل-وا اأب-دا ب-ال-ف-رنسسة ورضسوا
بالعيشض في وطنهم بدرجة اأقل
حرية من الأجانب ،بينما عمد المسستعمر
اإل -ى «خ-ن-ق ال-ل-غ-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-ت-ك-ل-م-ه-ا
الأغلبية السساحقة من المواطنين ،اأي اللغة
العربية».
كما تحدثت الوثيقة عن «اختفاء التعليم
ال -ع-ال-ي ب-ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة م-ن-ذ ب-داي-ة ال-غ-زو
الفرنسسي الذي شستت اأسساتذة وتÓميذ اللغة
ال -ع -رب -ي -ة واأوصس -د اأب -واب ال -ج -ام -ع -ات ف-ي
وج- -وه- -ه- -م وه- -دم ال- -م- -ك -ت -ب -ات واغ -تصسب
ال -ت -ب-رع-ات (الأوق-اف) ال-دي-ن-ي-ة ،ك-م-ا دنسض
الدين الإسسÓمي واأخضسع رجاله فاأصسبحت
الإدارة السس -ت -ع-م-اري-ة ه-ي ال-ت-ي ت-خ-ت-اره-م
وهي التي تمنحهم اأجورهم» (صض .)87
لقد حاولنا في هذه السسانحة اأن نتقيد قدر
الإمكان بالظرف ،الذي نحتفي فيه بذكرى
 20اأوت المزدوجة ،ونكتفي بالتعريج على
ب -عضض م -ا ج -اء ب -ه سس -ع -د ال -ل -ه ع-ن حضس-ور
ال -ث -ق -اف-ة ف-ي نصس-وصض ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة،
وب -الأخصض وث-ائ-ق م-وؤت-م-ر الصس-وم-ام .ول-ك-ن
مّما تجدر الإشسارة اإليه ،هو ما لحظناه
ح -ي-ن اطÓ-ع-ن-ا ع-ل-ى ك-ت-اب-ات اأب-ي ال-ق-اسس-م
سس -ع -د ال -ل -ه م -ن ج -راأة ك -ب -ي-رة ،وسس-ع-ي اإل-ى
ال -م-وضس-وع-ي-ة وال-ت-جّ-ر د ،وال-كّ-م ال-ه-ائ-ل م-ن
الأسسئلة التي يطرحها.

جمعية سسÒاط بومدين الثقافية تصسنع ا◊دث بالعامرة

ليا‹ الضضحك تزرع الفرجة بالبلديات الريفية بع Úالدفلى

تشسهد ا◊ركة الثقافية بو’ية عÚ
ال -دف -ل -ى ان -ت-ع-اشس-ا ك-بÒا ب-فضس-ل ت-دخ-ل
جمعية سسÒاط بومدين Ÿسسرح العامرة
ال -ذي يصس -ن-ع اŸشس-ه-د ال-ث-ق-ا‘ م-ن خÓ-ل
ت -ظ -اه -رة «ل -ي -ا‹ ال -ف -ك -اه -ة والضس -حك
«ال -ت -ي اسس -ت-ق-ط-بت ج-م-ه-ورا اسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ا
ب -ال-ب-ل-دي-ات ال-ري-ف-ي-ة واŸدن ا◊ضس-ري-ة
التي لقيت إاعجاب الفنان. Ú

ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي

ب -حسسب ال -ج -م -ه -ور ال -ذي فضس -ل اإلسس -ت -م-ت-اع
بالعروضض الفنية المقدمة من طرف الفنانين
وسسط أاجواء بالشسواطئ لسستنشساق نسسمات
البحر ،فإان وجود الفنانين بمناطقنا الريفية
مكننا من اإلحتكاك المباشسر معهم ومتابعة
ال -ع -روضض ال -ت -ي ع -ال -جت م -واضس -ي-ع م-ت-ن-وع-ة
كالزواج والعÓقات األسسرية التي يبرز فيها
فضس -ل األم ف -ي ل -م شس -م -ل ال -ع -ائ-ل-ة م-ن خÓ-ل
ت-دخÓ-ت-ه-ا ال-ح-ك-ي-م-ة ون-ق-د ب-عضض ال-م-ظ-اه-ر
السس -ل -ب -ي -ة ال -خ -اصس -ة ب -ال -ح-ف-الت واألع-راسض
الشسعبية يقول خالد وزميله رشسيد اللذان شسد
ان -ت -ب -اه ال -ج -م-ه-ور ال-م-ت-ج-اوب م-ع ال-رقصس-ات
اإلقاعية التي أاحدثتها فرقتي ثÓثي الضسحك
م- -ن سس -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسض وح -م -و ه -وي -دف م -ن
مسستغانم والتي كان أافرادها نموذجا ورمزا
ل -ت -لك ال -م -ظ -اه -ر ي -ق -ول م -ح -دث -ون-ا .ون-فسض
اإلنطباع خرج به سسفيان وزمÓؤوه ناصسر وكريم
و ملياني من قرية أاولد سسالم ببلدية عريب

ال -ت -ي ع -اشست أاج -واء رائ-ع-ة ف-ي ل-ي-ل-ة سس-اه-رة
كسسرت هدوء المنطقة يقول محدثونا الذين
أاث -ن -وا ع-ل-ى ج-ه-ود ج-م-ع-ي-ة سس-ي-راط ب-وم-دي-ن
ل-مسس-رح ال-ع-ام-رة ب-ع-د ن-ج-اح-ه-ا ف-ي ت-ظ-اه-رة
األيام المسسرحية لمدينة العامرة التي حضسروا
فعالياتها قبل أاقل من شسهرين يقول هؤولء.
وبنظر رئيسض الجمعية سسيراط بومدين عبد
ال -ع -زي -ز ع -زري -ن ال -م-ن-ظ-م-ة ل-ل-ي-ال-ي الضس-حك
والفكاهة والتي انطلقت منذ الفاتح أاوت إالى
غ -اي-ة ال-ف-ت-اح م-ن شس-ه-ر سس-ب-ت-م-ب-ر ف-إان ن-ج-اح
التظاهرة يعود لفضسل جهود الوالي بن يوسسف
عزيز في دعمه للجمعية وإاعادة بعث نشساطها
ب -ع -د سس -ن -وات م -ن ال -رك-ود وت-وف-ي-ر ال-ظ-روف
إليصسال عروضض الفنانين إالى أاقصسى المناطق
ال-ري-ف-ي-ة ب-ك-ل م-ن ب-ط-ح-ي-ة وب-ل-ع-اصض وج-ل-يدة
وال -م -اي -ن وع -ريب وغ -ي -ره-ا ب-م-اف-ي-ه-ا ال-م-دن
الحضسرية كخميسض مليانة والعامرة والعطاف
والعابدية ومليانة وعاصسمة الولية وهذا من
خ Ó-ل ك -وك -ب -ة م -ن ال -ف -ن -ان -ي -ن أام -ث -ال ب-خ-ت-ة
ومصسطفى هيمون وحزيم فرق ثÓثي الضسحك
لكل من برج منايل ومسستغانم وسسدي بلعباسض
وزبير بلحوروخسساني والفنانين مفيدة وسسدو
وم -ح -م -د زه -ي-د وأاح-م-د ال-ق-وسس-ط-و وال-ف-ن-ان
ومراد صسولي وعبد القادر السسكتور وغيرهم
م- -ن ع- -مÓ- -ق- -ة مسس -رح ال -ف -ك -اه -ة والضس -حك
ال-مشس-ه-ود ل-ه-م ع-ل-ى السس-اح-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة ي-قول
رئيسض الجمعية الذي اعتبر الطريقة الرمزية
في عروضض الفنانين بمثابة تحريك للضسمائر

وال -ن -ف -وسض م -ن زرع ق -ي-م ج-دي-دة إاج-ت-م-اع-ي-ة
وأاخ Ó-ق -ي -ة ون -فسس-ي-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-السس-ل-وك يشس-ي-ر
محدثنا .
وفي لقائنا بالفنانين أاعرب كل محمد حزيم
ومصسطفى هيمون المعروف بـ (مصسطفى غير
هاك) وعناصسر فرقة ثÓثي الضسحك لسسدي
بلعباسض عن إاعجابهم بالجمهورالذي توافد
ع-ل-ى ق-اع-ات وفضس-اءات ع-روضس-ه-م ب-السس-ل-وك
المسسرحي وحسسب تقديرهم لرسسالة الفكاهي
ال -ذي ي-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ح-ريك الشس-ع-ور ودغ-دغ-ة
ال- -ع- -واط- -ف ف- -ي م- -واق -ف لي -ع -ي -ره -ا ب -عضض
ال -م -ت-ف-رج-ي-ن إاه-ت-م-ام-ا ف-ي وقت ت-ن-ال ب-عضض
الومضسات يشسير حزيم إالى إالتفاتة ومراجعة
الذات إاما باإلقÓع عنها أاو التمسسك بها كقمة
مهما كانت يشسير ذات الفنان .أاما «مصسطفى
غير هاك» فلم يتوان في توجيه نداء للفنانين
باإلقبال على رعاية هذا اللون التعبيري الفني
مع قبول التضسحية وعدم اإلصسغاء لما سسماهم
ب -ال -م -ع -رق -ل -ي-ن أاو ال-ذي-ن ي-ح-ف-رون ف-ي ال-ل-ي-ل
ويهدمون في النهار وهي إاشسارة لمن يعادي
ال -ف-ع-ل ال-ث-ق-اف-ي وي-ن-ت-قصض م-ن دوره ف-ي ب-ن-اء
المجتمع وصسيانة تراثه.في حين يرى ثÓثي
الضسحك لسسدي بلعباسض أان التشسبث بهذا الفن
يطلب تضسحيات كبيرة من طرف الفنانين لذا
فبادرة الدعم التي قدمتها السسلطات الولئية
لعين الدفلى عمل نعتبره شسجاع ومسسؤوول لما
للقطاع من أاهمية يضسيف أافراد الفرقة.

ك -ت -اب خ -ف -اي -ا م -ت -ج -ل-ي-ة ت-ق-ول اŸب-دع-ة
بركا Êحنان طالبة اŸاسس 2 Îتخصسصص أادب
ف -رنسس -ي ،ان ع-م-ل-ه-ا ال-روائ-ي « يشس-ب-ه ل-ع-ب-ة
الضسوء والظÓم ،التخفي والظهور ،ما كان
موجودا دائما منذ أاسسطورة فاوسست و قصسة
قابيل و هابيل صسراع النقيضس.Ú

نور الدين لعراجي

روايتي ،تقول في تصسريح لـ « الشسعب» هي
م -ح -اول -ة اإع -ط -اء صس -وت لشس -خصس -ي-ات دون
صسوت ،محاربة الواأد الكÓمي ،تبداأ على
لسسان مريضسة بالشسيزوفيرينيا « نعمة» تجد
نفسسها كاتبة ومضسطربة ،ثم تتفرع الحكاية
ل-يصس-ي-ر ل-ك-ل شس-خصس-ي-ة صس-وت-ه-ا ال-مسس-ت-ق-ل،
لتتحول اإلى التقاء اأصسوات عدة « ،منى»
ثÓثينية هربت من البيت بسسبب العادات
وال-ت-ق-ال-ي-د ،ت-ك-تشس-ف ع-قدة الجسسد موؤخرا
لتصسير لها ميولت اأخرى « ،موج» «ريم»
خ-ري-ج-ت-ا» م-اأت-م ت-تصس-ارع-ان ب-ي-ن ال-ح-قيقة
والخيال واألم البتر «احمد» الصسحفي الذي
يجمع بينهم»..و اأيضسا كما اأضسافت قائلة:
« اأن لكل شسخصسية من شسخصسيات الرواية
«فلسسفة خاصسة وطريقة خاصسة هي محاولة
لطرح الأسسئلة ا الكثيرة الداخلية العميقة
حيث ركزت على النفسسيات اأكثر من اأي
شسيء».

و عن تجربتها مع الكتابة كشسفت حنان
بركاني قائلة « :اأنا من عائلة لها ذائقة
اأدبية ،وبعد فني ،منذ طفولتي واأنا اأعرف
ت - -لك ال - -م- -ج- -ل- -دات وال- -نصس- -وصض وال- -ك- -تب
والموسسيقى ،ثم حين بداأت اأنضسج وجدت
اأنها شسجرة غرسست بداخلي قديما ،وكلما
تحركت سسقطت ثمارها داخلي»...
كما اأضسافت بخصسوصض النشسر و الإصسدار
قائلة  « « :لم يسسبق اأن كان لي عم Óاأدبيا
منشسورا ،لكن لي كثير من النصسوصض وبي
ك -ث -ي -ر م -ن ال -ه-وسض ب-ال-ك-ت-اب-ة ،ع-ن ال-رواي-ة
مباشسرة ،فاأعتقد اأن تجنيسض عمل كرواية
يعطي حرية اأكبر مجال خيالي وتخييلي
ج -م -ع ب -ي -ن ال -ك-ث-ي-ر م-ن ال-م-دارسض الأدب-ي-ة
وال -ح -رك -ي-ة ،اإضس-اف-ة اإل-ى ك-ون-ه _ م-ن ب-اب
اع-ت-ب-اري ق-ارئ-ة ق-ب-ل ك-ات-ب-ة_ ال-نوع الأكثر
قراءة».
لÓإشسارة رواية خفايا متجلية صسدرت سسنة
 2016عن دار كاريزما شسهاب  2000بباتنة،
وكان اأول تقديم لها في المعرضض الدولي
ل -ل-ك-ت-اب سس-ي ،2017 Ó-ك -م -ا سس -ب-ق ل-ج-ري-دة
«الشسعب « وان تطرقت في اأعداد سسابقة
لنصسوصض و اإبداعات حنان تركي من خÓل
المقالت التي اأعدتها معها مراسسلتنا من
قالمة الفقيدة اأمال مرابطي.
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بÓل بوفناشس ـ حارسس مرمى أامل ع Úمليلة لـ «الشسعب»:

«بداية جيدة حققناها وعلينا اŸواصصلة على نفسس اŸنوال»
أاكد حارسس مرمى فريق جمعية ع Úمليلة بÓل بوفناشس ‘
حوار خاصس ÷ريدة «الشسعب» أان النقاط التي إاسستفادوا منها
’و ¤م-ن اŸوسس-م
أام -ام ف -ري -ق شس -ب -اب ب -ل -وزداد ضس -م-ن ا÷ول-ة ا أ
الكروي ا÷ديد تعت Èخطوة مهمة بالنسسبة لهم ،خاصسة من
الناحية اŸعنوية رغم أانهم  ⁄يلعبوا اŸواجهة بسسبب غياب
اŸنافسس ،وع Èعن تفاؤوله بتقد Ëمشسوار جيد من اجل ضسمان
’ول وتفادي ا◊سسابات.
البقاء ‘ القسسم ا أ

حاورته :نبيلة بوقرين

أل-م-وأج-ه-ات أل-ودي-ة ،ول-ك-ن سص-ن-عتمد
ع - -ل - -ى خ - -ب - -رة ب - -عضس أل Ó- -ع- -ب- -ي- -ن
ألموجودين معنا في ألمجموعة حتى
ن-ت-م-ك-ن م-ن ت-ح-ق-ي-ق ن-تيجة إأيجابية،
خاصصة أأن معنويات ألجميع مرتفعة
بسصبب نقاط ألجولة أأ’ولى.

«الشس- - - -عب» :ك- - - -ي- - - -ف ت - - -ج - - -ري
ال-ت-حضس-ي-رات الخاصسة بمواجهة
الجولة الثانية؟
«ب Ó- -ل ب - -وف - -ن - -اشس» :ألتحضصيرأت
ت - -ج - -ري ف - -ي ظ - -روف ج - -ي - -دة م - -ع
’ه -داف ال-مسس-ط-رة
ألمجموعة بعدما وفرت لنا أإ’دأرة ^ م -ا ه -ي ا أ
كل ألظروف ألمناسصبة بهدف ألتركيز للموسسم الكروي الحالي؟
على ألعمل ألميدأني من أجل تقديم ^^ أأ’هدأف مثلما سصبق لي ألقول
مشص- -وأر إأي- -ج- -اب- -ي خÓ- -ل أل- -م -وسص -م هو ضصمان ألبقاء بإارياحية ومن دون
ألكروي ألجديد ،بما أأن ألفريق صصعد حسصابات من خÓل تسصيير ألمنافسصة
حديثا إألى ألقسصم أأ’ول ولهذأ سصنقدم لقاء تلوى أآ’خر لكي يكسصب ألÓعبين
كل ما علينا أأن نفوز بأاكبر عدد من أل-خ-ب-رة وأل-ت-ج-رب-ة ب-ال-نسصبة للعناصصر
أل -ن -ق -اط ل -ك-ي نضص-م-ن ت-وأج-دن-ا ف-ي ألشصابة كما أأن ألمنافسصة في ألقسصم
أأ’ول تختلف عن
مركز مريح في نهاية ألسصنة
أأ’ج- - - - - -وأء ف - - - - -ي
أل- - -ري- - -اضص- - -ي - -ة ل - -ت - -ف - -ادي
أل-حسص-اب-ات .وف-ي-م-ا ي-ت-ع-لق «لدينا ’عب Úأأ’سص - -ف- -ل ،ول- -ك- -ن
علينا أأن نلعب بكل
شسبان
ب- -م -وأج -ه -ة أل -وف -اق ن -ح -ن
ج -دي -ة وب -ع -زي -م-ة
ج-اه-زون م-ن أج-ل إأضص-اف-ة
ن
و
ع
ي
ط
ت
س
س
ي
وإأرأدة حتى نصصل
ثÓ- - - -ث ن- - - -ق- - - -اط أأخ - - -رى
صسنع الفارق ‘ إأل -ى ك -ل أأ’ه-دأف
لرصصدينا بحول ألله.
أل-مسص-ط-رة خ-اصص-ة
’م -ور ال -ت -ي
س^ستم- -راكهز -وينا عأليها بما أان الرابطة ا أ
’و »¤أأن أل- -مسص -ؤوول -ي -ي -ن
وف- - -روأ ل- - -ن - -ا ك - -ل
الوفاق يملك الخبرة؟
^^ صص -ح -ي -ح ،وف -اق سص -ط -ي-ف ن-ادي أإ’مكانيات وهذه ألنقطة جد مهمة
عريق ويملك ألخبرة وألتجربة كما ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-ف-ري-ق وي-ب-قى علينا فقط
أأنه لعب عددأ كبيرأ من أللقاءأت في أإ’ث -ب -ات ف -وق أل -م -ي -دأن ،ب -م-ا أأن-ه ’
ألموسصم ألحالي بالمقارنة معنا أ’نه يوجد مسصتحيل في كرة ألقدم.
يشصارك في ألبطولة ألعربية وألبطولة ^ ه- -ل أانت ج- -اه- -ز ل -ت -ق -دي -م
’ضسافة للنادي؟
أأ’فريقية ،ونحن لم نلعب أأي لقاء ا إ
رسص -م -ي ل -ح -د أآ’ن ب -اسص-ت-ث-ن-اء ب-عضس ^^ أأكيد أأنا جاهز وسصأاقدم كل ما

عندي
ب- -ح- -ول أل- -ل -ه رف -ق -ة زم Ó-ئ -ي أل -ذي
ي-م-ل-ك-ون أل-خ-ب-رة وأل-ت-ج-رب-ة ،خ-اصص-ة
أأنني جد مرتاح بتنقلي لهذأ ألفريق
ألكبير بدليل أأنه عاد من بعيد وصصعد
إألى ألمحترف أأ’ول بعد غياب دأم
 20سصنة كاملة ،هذأ يعني أأن ألقائمين
على ألفريق قاموأ بعمل كبير رفقة
م- -ج- -م -وع -ة شص -اب -ة ك -ل ه -ذه أأ’م -ور
شصجعتني على أإ’نتقال للجمعية

وأأتمنى أأن تتوأصصل أأ’مور على هذأ
ألنسصق.
^ ك -ل -م -ة ل -لشس -عب ال-ج-زائ-ري
’ضسحى؟
بمناسسبة عيد ا أ
^^ أأه- -ن- -ئ ك -ل ألشص -عب أل -ج -زأئ -ري
وأأ’م -ة أإ’سص Ó-م -ي-ة ،خ-اصص-ة أل-وأل-دة
أل -ع -زي -زة ب -م -ن -اسص-ب-ة ع-ي-د أأ’ضص-ح-ى
ألمبارك.

جل هدفه الثا Êبأالوان الفريق
سس ّ

سصودا Êينقذ نوتنغهام فورسصت من اÿسصارة
أانقذ الÓعب الدو‹ ا÷زائري العربي
ه Ó-ل سس -ودا Êف -ري -ق -ه ن -وت -ن -غ-ه-ام ف-ورسست
مسس- -اء السس- -بت ،م- -ن خسس- -ارة أام- -ام اŸضس- -ي -ف
ويغان.
تعادل فريق نوتنغهام فورسصت ِبنتيجة ( )2-2خارج
ألقوأعد أأمام ألُمنافسس ويغان ،ضصمن إأطار ألجولة
ألرأبعة من عمر بطولة ألقسصم ألثاني أإ’نجليزي
للموسصم ألجديد.
وسصّ-ج-ل أل-م-ه-اج-م أل-ع-رب-ي هÓ-ل سص-ودأن-ي أل-ه-دف
أأ’خير في هذه ألمبارأة ،وِبالضصبط في ألوقت بدل
ألضصائع ( ،)1+90ومن ضصربة جزأء .مُعاد’ ألنتيجة
( ،)2-2وُمنقذأ فريقه نوتنغهام فورسصت من فّخ
ألخسصارة.
وأأه-در م-ه-اج-م ن-وت-ن-غ-ه-ام ف-ورسصت ل-ويسس غ-رأب-ان
ضصربة جزأء ،بعد أأن تصصّدى ِلكرته حارسس مرمى
وي -غ-ان ك-ريسص-ت-ي-ان وأل-ت-ون ،ق-ب-ل أأن ي-ن-ق ّضس ع-ل-ي-ه-ا
سصودأني وُيحرز ألهدف.
ودخل سصودأني أأرضصية ألملعب بديِ Óلزميله صصانع
أأ’لعاب ألبرتغالي جوأو كارفاليو ،في ألدقيقة ألـ
 .54وحينها كان فريقهما نوتنغهام فورسصت ُمتخّلفا
في ألنتيجة (.)2-1
ورفع سصودأني غّلته إألى هدَفينِ ،بأالوأن نوتنغهام
ف -ورسصت ف -ي ب -ط -ول -ة أل -قسص -م أل-ث-ان-ي أإ’ن-ج-ل-ي-زي
للموسصم ألجديدِ .علما أأن ألدولي ألجزأئري لم
ي لقاء أأسصاسصيا.
يلعب أأ ّ
وِب -ال -م -ق -اب -ل ،شص -ارك أل Ó-عب أل-دول-ي أل-ج-زأئ-ري
متوسصط ألميدأن عد’ن قديورة أأسصاسصيا ،مع فريقه
نوتنغهام فورسصت .قبل أأن ُيسصتبدل في أأ’نفاسس
أأ’خ -ي -رة م -ن ع -م -ر ألشص-وط أأ’ّول .وح-ي-ن-ه-ا ك-ان-وأ
ُمنهزمين ِبنتيجة (.)2-1
وبات نفريق نوتنغهام فورسصت في ألمركز ألـ 7
ِبرصصيد  6نقاط ،في مشصوأر دون خسصارة.

غ -ادر أل Ó-عب أل-دول-ي أل-ج-زأئ-ري ع-د’ن ق-دي-ورة
أأرضص -ي -ة أل -م -ل -عب ُم -صص -اب -ا ،خ Ó-ل م -ب-ارأة ف-ري-ق-ه
نوتنغهام فورسصت وألمضصيف ويغان مسصاء ألسصبت.
وأأُق-ي-مت فّ-ع-ال-ي-ات ه-ذه أل-م-ب-ارأة ِل-حسص-اب أل-ج-ولة
ألرأبعة من عمر بطولة ألقسصم ألثاني أإ’نجليزي،
وأنتهت ِبنتيجة ألتعادل هدَفين في كل شصبكة.
وخرج متوسصط ألميدأن عد’ن قديورة في ألوقت
بدل ألضصائع من عمر ألشصوط أأ’ّول ،وعّوضصه زميله
ِب -ال -خ-ط ن-فسص-ه ف-ي ف-ري-ق ن-وت-ن-غ-ه-ام ف-ورسصت ب-ان

وأتسصون.
وأصص -ط -دم ق -دي -ورة ِب-الÓ-عب أل-وي-ل-زي ل-ي إأي-ف-ان-ز
م -ت -وسص -ط م-ي-دأن ف-ري-ق وي-غ-ان ،ف-ت-عّ-رضس أل-دول-ي
Óصص -اب -ة ،وت-رك أأرضص-ي-ة
أل -ج -زأئ -ر ع -ل -ى إأث -ره -ا ل  -إ
ألميدأن وهو ُيعاني على مسصتوى ألعين أليسصرى
ولم ُتصصدر إأدأرة نادي نوتنغهام فورسصت أإ’نجليزي
ي بيان ِبشصأان إأصصابة ’عبها عد’ن قديورة ،ومدى
أأ ّ
خطورة «ألمكروه» من عدمه.

غوارديو’ ينوي ضسمه لتعزيز وسسط اŸيدان

الÈتغا‹ روبن نيفيز أاو ¤صصفقات مانشصسص Îسصيتي الشصتوية
’سس- -ب- -ا Êب -يب غ -واردي -و’ ،اŸدي -ر
ح- -دد ا إ
الفني لفريق مانشسسس Îسسيتي ،أاو ¤الصسفقات
ال -ت -ي ي -رغب ‘ إاب-رام-ه-ا ‘ اÒŸك-ات-و الشس-ت-وي
اŸقبل.
أأك -دت صص -ح -ي -ف -ة «ذأ صص-ن» أأن غ-وأردي-و’ ،يسص-ع-ى
ل-ل-ت-ع-اق-د م-ع أل-ب-رت-غ-ال-ي روب-ن ن-ي-ف-ي-ز’ ،عب ف-ري-ق
وولفرهامبتون أإ’نجليزي ،خÓل ألميركاتو ألشصتوي
ألمقبل.
وأأوضصحت أأن إأدأرة ألسصيتي ،تضصع  60مليون جنيه
إأسصترليني ،للتعاقد مع ألÓعب ألبالغ من ألعمر 21
عاًما ،لتدعيم وسصط ألملعب ،بعد ألفشصل في ألتعاقد
مع ألبرأزيلي جورجينيو ،ألذي أنتقل إألى تشصيلسصي.
وذكرت أأن نيفيز ،يقدم مسصتويات رأئعة مع فريقه،
ح-يث أأن-ه يشص-ب-ه أإ’ي-ط-ال-ي أأن-دري-ه ب-ي-رل-و ،أأسص-ط-ورة
ي - -وف - -ن - -ت - -وسس وم - -ي Ó- -ن ،ف - -ي ط - -ري - -ق - -ة ل - -ع- -ب- -ه.

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

وأأضصافت أأن خورخي مينديز ،وكيل أأعماله ،سصيسصهل
أنضصمام لÓعب لصصفوف ألسصيتي
أسصتبعد أإ’سصباني جوسصيب غوأرديو’ ،ألمدير ألفني
لفريق مانشصسصتر سصيتي أإ’نجليزي ،إأمكانية ألتعاقد
مع نجم يوفنتوسس ألسصابق ،هذأ ألموسصم.
وأأشص-ارت ت-ق-اري-ر ف-ي أأ’ي-ام أل-ق-ل-ي-ل-ة أل-م-اضص-ية ،إألى
أرتباط مانشصسصتر سصيتي بالتعاقد مع ألÓعب ألحر
ك Ó-ودي -و م-ارك-ي-زي-و صص-احب ألـ 32ع-اًم-ا ،ل-تعويضس
غياب ألبلجيكي كيفن دي بروين لمدة  3أأشصهر قادمة
Óصصابة.
ل إ
وقال غوأرديو’ ،في تصصريحات نقلتها صصحيفة «ذأ
صصن» ألبريطانية« :ماركيزيو قدم مسصيرة رأئعة في
يوفنتوسس ومع ألمنتخب أإ’يطالي ،ولكن لن نتعاقد
معه».

ألعدد
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غيابه عن مواجهة «العميد» وارد
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إاصصابة جابو تؤورق ا÷هاز الفني للوفاق

خضسع عبد اŸؤومن جابو،
صس- -ان- -ع أال- -ع- -اب ن- -ادي وف -اق
سس-ط-ي-ف ،ل-فحوصسات طبية،
Ÿع- -رف- -ة فÎة غ- -ي- -اب- -ه ع -ن
اÓŸعب.
أأصصيب ألÓعب ألسصابق ’تحاد
أل -ح -رأشس ،خ Ó-ل أل -ل -ق -اء أل-ذي
ل- - - -ع - - -ب - - -ه وف - - -اق سص - - -ط - - -ي - - -ف
أأمام مازيمبي ،ضصمن منافسصات
أل - -ج- -ول- -ة أل- -خ- -امسص- -ة م- -ن دور
أل -م -ج -م -وع -ات ب -ب -ط -ول-ة دوري
أأبطال إأفريقيا ،ألجمعة.
ف -ي سص -ي -اق آأخ -ر ،ت-أاك-د أل-ج-ه-از
ألفني لفريق وفاق سصطيف أأن
أإ’صصابة ألتي تعرضس لها سصمير
ع -ي -ب -ود ع -ل -ى مسص -ت-وى أل-ك-اح-ل
ل -يسصت خ-ط-ي-رة ،وب-ال-ت-ال-ي ف-إان-ه
سصيشصارك في ألمبارأة ألقادمة.
وك -ان وف -اق سص -ط -ي -ف ق-د ت-ع-ث-ر
أأمام مازيمبي ألذي فرضس عليه
أل -ت-ع-ادل ب-ن-ت-ي-ج-ة ( ،)1-1ع -ل -ى
ملعب ألثامن من مايو.
سص- -ي- -ل- -عب وف -اق سص -ط -ي -ف آأخ -ر
م- -وأج- -ه- -ة ف -ي م -ن -افسص -ة دوري
أأبطال إأفريقيا ،حين يحل ضصيفا
ع-ل-ى م-ول-ودي-ة أل-ج-زأئر ،بملعب
ألخامسس من يوليو ،وقبل ذلك
سص- -ي -ك -ون م -ط -ال -ب -ا ب -م -رأج -ع -ة
حسص -اب -ات -ه م -ن ج -دي-د ،إأذأ أأرأد
ألتأاهل إألى ألدور ربع ألنهائي،
على ألرغم من أأن ألمهمة ليسصت
في منتهى ألسصهولة.
وب-ات أل-م-درب أل-م-غ-رب-ي رشص-ي-د
أل -ط-اوسص-ي ،م-ل-زم-ا ب-م-ع-ال-ج-ة 4
أأشص -ي -اء ق -ب -ل ل-ق-اء أل-حسص-م أأم-ام
مولودية ألجزأئر:
أرت- -كب ’ع- -ب -و وف -اق سص -ط -ي -ف

ألعديد من أأ’خطاء ألدفاعية،
أأم -ام ’ع -ب-ي ت-ي ب-ي م-ازي-م-ب-ي،
أل- -ذي- -ن ت- -م -ك -ن -وأ م -ن أل -ت -وغ -ل
بسصهولة ،وكان بإامكانهم تسصجيل
ألكثير من أأ’هدأف ،لو’ تأالق
أل -ح-ارسس مصص-ط-ف-ى زغ-ب-ة ،وم-ا
ع -ل -ى أل-م-درب إأي-ج-اد أل-ت-ول-ي-ف-ة
ألمناسصبة ومعالجة كل أأ’خطاء
ألدفاعية.

وبدأ نادي وفاق سصطيف ،مشصتتا
أأمام تي بي مازيمبي ،حيث غاب
أ’نسصجام عبر جميع ألخطوط،
خاصصة في ألمرحلة ألثانية ألتي
تركوأ فيها مسصاحات شصاغرة ،ما
ج - -ع - -ل - -ه - -م ي- -ت- -ح- -م- -ل- -ون عبء
ألموأجهة ،ويرتكبون ألعديد من
أأ’خطاء.

اÿسسارة ‘ ا÷ولة اŸقبلة سستعجل بإاقالته

لخÒة على رأاسس
مضصوي يعد أايامه ا أ
العارضصة الفنية لÓسصماعيلي

ل- -م ي- -هضص -م رئ -يسس أل -ن -ادي
أإ’سصماعيلي ألمصصري ،إأبرأهيم
ع -ث -م -ان ،أل-ه-زي-م-ة أأ’ول-ى أل-ت-ي
تكبدها فريقه أأمسصية ألجمعة،
ف -ي أل -ب -ط -ول -ة أل -م -ح-ل-ي-ة ،أأم-ام
أ’تحاد أإ’سصكندري بهدف دون
رد ،لحسصاب ألجولة ألثالثة ،حيث
وقف ألمسصؤوول أأ’ول عن ألنادي
على ترأجع رهيب في نتائج
«أل- - -درأويشس» ف - -ي أأ’سص - -اب - -ي - -ع
أأ’خ- -ي- -رة ،إأذ ح- -رصس إأب -رأه -ي -م
ع-ث-م-ان ع-ل-ى أل-ت-ح-دث م-ع خ-ير
أل-دي-ن مضص-وي ل-م-ع-رف-ة أأسص-ب-اب
ألهزيمة أأ’خيرة ،في وقت وعد
مضص -وي رئ -يسس ن -ادي -ه ب -ت -دأرك
أأ’خ- - -ط- - -اء وأسص- - -ت - -ب - -ع - -اد ك - -ل
أل -م -ت-خ-اذل-ي-ن وأل-م-قصص-ري-ن م-ن
صصفوف ألفريق ،تمهيدأ للعودة
إأل - -ى أ’ن- -تصص- -ارأت ب- -دأي- -ة م- -ن
م -وأج -ه -ة أل -م -ق -اصص -ة أل -ج-م-ع-ة
أل-م-ق-ب-ل ،ع-ل-م-ا أأن أإ’سص-م-اعيلي
كان قد خاضس ثÓث موأجهات
في ألبطولة ألمصصرية ،تعادل مع
أأ’هلي بهدف لكل منهما ،ومع
بتروجيت سصلبيا ،ثم ألخسصارة من
أ’تحاد بهدف دون مقابل.
ويسص-ت-ع-د أإ’سص-م-اع-يلي لموأجهة
مصص -ر أل -م -ق -اصص -ة ف -ي أل -ج -ول -ة
ألرأبعة ألمقرر لها يوم  24من

ألشص- -ه- -ر أل- -ج -اري ع -ل -ى م -ل -عب
أإ’سص -م-اع-ي-ل-ي-ة ،سص-ت-ك-ون ف-رصص-ة
ل - -مضص- -وي م- -ن أأج- -ل أل- -ت- -دأرك
وألعودة إألى سصكة أ’نتصصارأت،
وب -ال -خصص -وصس ف-ي ه-ذه أل-ف-ت-رة
ب- -ع- -د أأن ت- -ح- -دثت ألصص- -ح- -اف- -ة
ألمصصرية عن طÓق وشصيك بين
مضص-وي وأإ’سص-م-اع-ي-ل-ي في حال
تسص -ج -ي -ل-ه ت-ع-ث-رأ ج-دي-دأ ن-ه-اي-ة

أأ’سصبوع ألجاري.
ج -دي -ر ب -ذك -ره أأن خ -ي -ر أل -دي -ن
مضصوي كان قد عين في ألـ 24
من ماي ألفارط مدربا جديدأ
Óسصماعيلي ،بعدما فسصخ عقده
ل إ
م-ع أل-ن-ج-م ألسص-اح-ل-ي أل-ت-ونسص-ي،
ع -قب ت -ج -رب -ة ل -م ت-ت-ج-اوز ألـ 6
أأشصهر ،بلغ خÓلها نهائي كأاسس
تونسس وخسصره.

بعد خسسارت Úمتتاليت ‘ Úالبطولة

انصصار «اŸكرة» يطالبون برحيل اŸدرب بوعكاز

ي -ت -واج -د م-درب ف-ري-ق إا–اد ب-ل-ع-ب-اسس،
ال -ت -ونسس -ي اŸع -ز ب -وع -ك-از ‘ وضس-ع ’ ي-حسس-د
ع -ل -ي -ه ،ب -ع -د ان -قÓ-ب أانصس-ار ال-ف-ري-ق ع-ل-ي-ه
ومطالبتهم له بالرحيل ،نتيجة إاخفاقه ‘
مناسسبت Úمتتاليت Úأامام سسطيف والثانية
فوق أارضسه وأامام جماهÒه أامام فريق أاوŸبي
’خÒة
اŸدية ،حيث يحتل الفريق اŸرتبة ا أ
ب-ع-د ا÷ول-ة ال-ث-ان-ي-ة م-ن ال-رابطة اÎÙفة
’و.¤
ا أ
وق-د ل-ق-ي ب-وع-ك-از نصص-ي-ب-ا ك-ب-ي-رأ م-ن أ’ن-تقادأت
بسصبب خيارأته ألتي لم تثمر في خلق أللعب ألذي
عرف به ألفريق خÓل ألموأسصم ألماضصية ،وظهر
زمÓ-ء ث-اب-ت-ي ت-ائ-ه-ي-ن ف-وق أأرضص-ي-ة أل-م-ي-دأن وغير
ق -ادري-ن ع-ل-ى صص-ن-اع-ة أل-ل-عب أأم-ام ف-ري-ق أأول-م-ب-ي
أل-م-دي-ة أل-ذي ك-ان أأحسص-ن ت-ن-ظ-ي-م-ا ،وك-ان أل-ت-ق-ن-ي
ألتونسصي قد تأاخر كثيرأ في أإ’د’ء بتوضصيحات
لممثلي وسصائل أإ’عÓم بعد نهاية ألمبارأة ،قبل أأن
Óنصصار
يكتفي باإ’د’ء بتصصريحات غير مقنعة ل أ
ألذين حملوه مسصؤوولية ألهزيمتين ،وجددوأ مطالبته
بالرحيل ،كما فعلوأ مع مدير شصركة ألفريق عبد

ألقادر بلعمري ألذي طرد من ألمنصصة ألشصرفية بعد
رشصقه بقارورأت ألماء.
وأأمام هذأ ألوضصع ،يكون أإ’تحاد قد دخل ألنفق
ألظلم مبكرأ ،وقد تزيد ألوضصعية تعقيدأ في ظل
ألضصغط ألرهيب ألذي سصيمارسس على ألتشصكيلة،
ل -م-ط-ال-ب-ت-ه-ا ب-ت-حسص-ي-ن أل-مسص-ت-وى وت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج
تتماشصى وتطلعاتهم ،بينما سصتكون ألمأامورية صصعبة
للغاية لما تحمله ألرزنامة من مباريات قوية دأخل
وخارج ألديار.
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تتصصدر جدول ترتيب الرابطة ا’و ¤بعد جولتÚ

’فريقية
’بطال ا إ
بعد الهزÁة اŸرة أامام الدفاع ا÷ديدي ‘ رابطة ا أ

العميـ ـ ـد يدخـ ـ ـل ‘ أازمـ ـ ـة نتائـ ـ ـج حقيقيـ ـ ـة

دخل فريق مولودية ا÷زائر ‘ أازمة نتائج حقيقية بعدما عاد إا ¤أارضض الوطن أامسض من اŸغرب يجر آاثار الهزÁة أامام فريق الدفاع
’بطال
ا◊سصني ا÷ديدي بنتيجة هدف Úنظيف ‘ Úإاطار ا÷ولة اÿامسصة من دور اÛموعات عن اÛموعة الثانية من منافسصة رابطة ا أ
’فريقية لكرة القدم ،سصاﬁا بذلك Ÿنافسصه من تقاسصم اŸرتبة الثانية معه رفقة الوفاق ،راهنا بذلك حظوظه ‘ التأاهل إا ¤الدور ربع
ا إ
النهائي قبل نهاية الدور بجولة وحيدة سصيواجه فيها العميد الوفاق السصطايفي ‘ كÓسصيكومث ÒومصصÒي لك Óالفريق.Ú

ﬁمد فوزي بقاصص

فضس-ح إل-دف-اع إل-حسس-ن-ي إل-ج-دي-دي ف-ري-ق م-ولودية
إل -ج -زإئ -ر ف -ي ل -ق -اء إل -ج -ول -ة إل -خ -امسس -ة م -ن دور
إلمجموعات لمنافسسة رإبطة إأ’بطال إإ’فريقية،
بعدما أإظهر للجميع إلنقصس إلفادح في إلتحضسير
للتشسكيلة إلتي طبقت لعبا جمي Óلكنها لم تتمكن
من تجسسيد فرصسها أ’هدإف ،وهي إلمبارإة إلتي
إصس -ط-دم ف-ي-ه-ا عشس-اق إل-ل-ون-ي-ن إأ’ح-م-ر وإأ’خضس-ر
بالوإقع إلمرير لمسستوى فريقهم مع بدإية إلموسسم،
بعدما تجسسدت إلشسكوك حول مسستوى إلÓعبين
إل-مسس-ت-ق-دم-ي-ن وك-ذإ ن-قصس إل-ع-م-ل إلبدني وإلتقني
تكتيكي إلذي قام به إلفريق خÓل تربصس مدينة
«فيشسي» بفرنسسا تحضسيرإ للموسسم إلجديد (- 2019
.)2020
حصسيلة إلمولودية مع بدإية إلموسسم إلجديد تبقى
ك-ارث-ي-ة و’ ت-رق-ى ل-ت-ط-ل-ع-ات أإنصس-ار إل-ع-م-يد إلذين
إحتفلوإ منذ أإيام فقط بعيد إلميÓد إلـ  97لتأاسسيسس

إلفريق ،حيث كانت إلبدإية بهزيمة أإمام إلعمÓق
إلكونغولي «تي .بي .مازإمبي» بـ «كينشساسسا» ،وبعده
تعادل بملعب «مصسطفى تشساكر» ضسد نفسس إلفريق،
قبل إلتنقل إإلى إلبحرين وإلفوز بصسعوبة على فريق
إلرفاع إلبحريني بهدفين لوإحد ،ثم إلتعادل في
إلدإربي ضسد نادي بارإدو ،قبل إلهزيمة أإمام فريق
مغربي مغمور يلعب إلمنافسسة إإ’فريقية أ’ول مرة
في مسسيرته.
ومن دون أإدنى شسك ،سستمنح إإدإرة إلفريق آإخر
فرصسة للمدرب إلفرنسسي «برنارد كازوني» وطاقمه
برسسم لقاء إلجولة إلسسادسسة وإأ’خيرة من عمر دور
إلمجموعات ضسد نادي وفاق سسطيف ،للفصسل في
قضسية بقائه على رأإسس إلعارضسة إلفنية للفريق من
ع -دم-ه-ا ،وسس-ت-ك-ون ب-ط-اق-ة إل-ت-أاه-ل إإل-ى إل-دور رب-ع
إلنهائي من رإبطة إأ’بطال بمثابة إلرخصسة إلتي
سستنقضس رأإسس إلمدرب إلفرنسسي للبقاء على رأإسس
إلعارضسة إلفنية للفريق ،بعد تعالي أإصسوإت إأ’نصسار

إلمطالبة بإاقالته بسسبب ترإجع نتائج إلفريق مع
بدإية إلموسسم إلجاري بعد لعب  5مباريات رسسمية،
وع-دم ق-ي-ادت-ه إل-م-ول-ودي-ة إل-م-وسس-م إل-م-ن-قضس-ي إإلى
إل -ت -ت-وي-ج ب-اأ’ل-ق-اب ب-ع-د تضس-ي-ي-ع-ه ل-ه-دف إل-ت-ت-وي-ج
ب -ال -ب -ط -ول -ة ف -ي إل-ج-و’ت إأ’خ-ي-رة لصس-ال-ح شس-ب-اب
قسسنطينة ،وفشسله في تجاوز عقبة فريق شسبيبة
إلقبائل في نصسف نهائي كأاسس إلجمهورية.
وقبل إلمبارإة إلحاسسمة في رإبطة إأ’بطال إلتي
سستجمع إلمولودية بالوفاق يوم إلثÓثاء  28أإوت
إلجاري ،سسيكون إلفريقان على موعد مع إإجرإء
إل -م -وإج -ه -ات إل -م-ت-أاخ-رة ع-ن إل-ج-ول-ة إل-ث-ان-ي-ة م-ن
إلرإبطة إلمحترفة إأ’ولى لكرة إلقدم يوم إلسسبت
إلمقبل ،فالعميد سسيكون في موإجهة دفاع تاجنانت
ب-م-ل-عب إأ’خ-ي-ر وإل-وف-اق ي-ت-ن-ق-ل ل-م-وإج-ه-ة إل-وإفد
إلجديد أإمل عين مليلة ،وهوما سسيزيد من متاعب
إلمولودية إلتي تعاني إإ’رهاق إلشسديد باإ’ضسافة
إإلى غياب إلنتائج.

صصراع عربي ‘ ا÷ولة ا’خÒة

 5فرق ‘ ربع نهائي رابطة أابطال إافريقيا

أاسص- -دل السص -ت -ار ع -ل -ى م -ن -افسص -ات ا÷ول -ة
’خÒة ب-دور اÛم-وع-ات
اÿامسص -ة وق -ب -ل ا أ
بدوري أابطال أافريقيا بعد إاقامة  8مواجهات
على مدار يومي ا÷معة والسصبت.

وشسهدت إلجولة  6إنتصسارإت وتعادلين ،وتم تسسجيل
 15هدفا خÓل إلمباريات إلثماني ،بوإقع أإقل من
هدفين في إلمبارإة.
وضسمنت  5فرق مرور إإلى دور ربع إلنهائي بعد
ن -ه -اي -ة إل -ج-ول-ة وه-ي إأ’ه-ل-ي إل-مصس-ري وإل-ت-رج-ي
إلتونسسي إلذي صسعد منذ إلجولة إلماضسية وأإيضسًا
إل-ن-ج-م إلسس-اح-ل-ي إل-ت-ونسس-ي وم-ازي-م-ب-ي إل-ك-ونغولي
وإلودإد إلمغربي حامل إللقب.
وهناك صسرإع شسرسس في إلجولة إأ’خيرة بعد نهاية
إل -ج -ول -ة إل -خ -امسس -ة ع-ل-ى رأإسس-ه-ا إلصس-رإع إل-ع-رب-ي
ب-ال-م-ج-م-وع-ة إل-ث-ان-ي-ة ب-ي-ن إل-دف-اع إلمغربي ووفاق
سسطيف ومولودية إلعاصسمة إلجزإئريين.
ف- -ي إل- -م -ج -م -وع -ة إأ’ول -ى ،ي -تصس -در ف -وز إأ’ه -ل -ي
إل -مصس -ري ع -ل -ى إل-ت-رج-ي إل-ت-ونسس-ي ف-ي ع-ق-ر دإره
إل - -ع - -ن - -اوي - -ن ،خ - -اصس - -ة وأإن إأ’ه - -ل - -ي ك - -رر ه - -ذإ
إلسسيناريوبا’نتصسار في ملعب رإدسس أإكثر من مرة،
Óندية إلتونسسية في
وهوما أإصسبح يشسكل عقدة ل أ
موإجهة بطل مصسر.
فوز إأ’هلي صسعد به رسسمياً لدور إلثمانية برفقة
إلترجي ،ولكن صسرإع إلصسدإرة أإصسبح مشستع ً
 Óبين
إلفريقين فالفريق إلمصسري إعتلى إلقمة بفضسل
إلتفوق في إلموإجهات إلمباشسرة بعد إلتعادل في
برج إلعرب دون أإهدإف وإلفوز في رإدسس بهدف.
ويسستضسيف إأ’هلي في إلجولة إأ’خيرة كمبا’ سسيتي
إأ’وغندي ،إلذي يسسعى لودإع مشسرف بعدما حصسد
 6ن -ق -اط ب -ي -ن -م -ا ي -ل -عب إل -ت -رج -ي م-ع ت-اونشس-يب
إلبوتسسوإني.
في إلمجموعة إلثانية ،إنتفضس إلدفاع إلجديدي
إلمغربي بفوز صسعب على مولودية إلجزإئر ،أإعاد
إإل -ي -ه ف -رصس إل -ت -أاه -ل ب -ع -دم -ا وصس-ل إإل-ى  5نقاط
وهونفسس رصسيد إلمولودية ووفاق سسطيف.
وصس-ع-د م-ازي-م-ب-ي إل-ك-ون-غ-ول-ي رسس-م-يً-ا ب-ت-ع-ادله مع
إل -وف -اق وضس -م -ن إلصس -دإرة إإ’ أإن إلصس -رإع إل -ع-رب-ي
إل -ث Ó-ث -ي إشس -ت -ع -ل ب-ي-ن م-م-ث-ل-ي إل-ك-رة إل-ج-زإئ-ري-ة
وإلدفاع.
وفي إلمجموعة إلثالثة ،حسسم نادي إلودإد إلمغربي
ت -أاه -ل -ه ب-ف-وزه ع-ل-ى صس-ن دإون-ز إل-ج-ن-وب أإف-ري-ق-ي
بهدف ليصسعد حامل إللقب رسسميًا.
وأإصسبح صسن دإونز في ورطة بعد هذه إلهزيمة

خاصسة أإن حوريا إلغيني حصسد إلفوز على حسساب
ت-وج-وب-ور إل-ت-وج-ول-ي وأإصس-ب-ح ع-ل-ى أإع-ت-اب إل-ت-أاهل
بالوصسول إإلى  8نقاط.
نجح إلنجم إلسساحلي إلتونسسي في تحقيق إلتعادل
في وقت متأاخر أإمام بريميرودوأإوجوسستوإأ’نجولي
ب -ه -دف أإم -ي -ن إلشس-رم-ي-ط-ي ،وضس-م-ن أإب-ن-اء سس-وسس-ة

إلتأاهل.
وأإنعشس زيسسكوإلزإمبي آإماله في إلتأاهل بعد إلفوز
إلمهم بثÓثية على مبابان سسوإلوز في عقر دإره
ليصسل إإلى  5نقاط في إلمركز إلثالث بفارق نقطة
ع- - -ن سس- - -وإل- - -وز ب - -ط - -ل سس - -وإزي Ó- -ن - -د وي - -ح - -ت - -ل
بريميرودوأإوجوسستوإلمركز إلثاني برصسيد  6نقاط.
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شسبيبة السساورة تطمح إا ¤مواصسلة التأالق

أإحرز نائب بطل إلموسسم
إلفارط شسبيبة إلسساورة أإول فوز
له في بطولة  2019-2018على
حسس-اب ضس-ي-ف-ه م-ول-ودي-ة وهرإن
( ،)0-2لتتصسدر إلشسبيبة جدول
إلترتيب مؤوقتا ،بمعية مولودية
ب-ج-اي-ة إل-ت-ي ت-ع-ادلت م-ع شس-ب-يبة
إل -ق-ب-ائ-ل ( ،)1-1ب -ي -ن -م-ا إك-ت-ف-ى
حامل إللقب بنقطة إلتعادل من
م-ي-دإن إلصس-اع-د إل-ج-دي-د أإه-ل-ي
ب- -رج ب -وع -ري -ري -ج ( ،)0-0ب- -ع -د
إإجرإء إلشسطر إأ’ول من مباريات
إل-ج-ول-ة إل-ث-ان-ي-ة لبطولة إلرإبطة
إل -م-ح-ت-رف-ة إأ’ول-ى ل-ك-رة إل-ق-دم
«موبيليسس
وحقق فريق شسبيبة إلسساورة أإول
ف -وز ف -ي ب-ط-ول-ة ه-ذإ إل-م-وسس-م،
مؤوكدإ تفوقه إلدإئم بملعبه (لم
يخسسر بملعبه منذ يناير ،)2015
إإث -ر إإط -اح -ت-ه بضس-ي-ف-ه م-ول-ودي-ة
وهرإن بثنائية نظيفة (،)0-2
م -ن ت -وق -ي -ع م -ه -اج -م -ه م-ح-م-د
بولعويدإت ،إلذي إلتحق بأابناء
بشسار ،خÓل إلميركاتوإلصسيفي،
ب-ع-د ت-ج-رب-ة إح-ت-رإف-ي-ة قصس-ي-رة
بنادي أإحد إلسسعودي.
وأإهدى بولعويدإت إلهدف إأ’ول
أ’صس- - -ح - -اب إأ’رضس (د  )57م- -ن
ضسربة جزإء ،قبل أإن يضسرب من
ج - -دي - -د (د  ،)85وي -م -ن -ح إل -زإد
كام Óللسساورة ،ما يضسع إلفريق
م - -ؤوق - -ت- -ا ف- -ي إلصس- -ف إأ’ول (4
ن-ق-اط) ،رف-ق-ة م-ول-ودي-ة ب-ج-اية،
ب -ال -م -ق -اب -ل ع-ج-زت إل-م-ول-ودي-ة
إلوهرإنية عن فتح عدإد إلفوز
لهذإ إلموسسم بعد تعادل إأ’سسبوع
إلفارط بعقر إلديار أإمام إلبرج.
وإك -ت -ف -ى ح -ام -ل ل-قب إل-ب-ط-ول-ة
شس -ب -اب قسس -ن -ط -ي -ن -ة ب -ال -ت -ع-ادل
إلسس -ل -ب -ي ف -ي ت -ن -ق-ل-ه ل-م-وإج-ه-ة
أإهلي برج بوعريريج ( ،)0-0ولم
ي-ت-م-ك-ن «إل-ب-رإي-ج-ي-ة» إل-ع-ائ-دين
ب -ن -ق-ط-ة ث-م-ي-ن-ة م-ن وه-رإن ف-ي

إأ’سس -ب -وع إل -م-اضس-ي م-ن إل-ت-ف-وق
ع -ل -ى تشس-ك-ي-ل-ة «إلسس-ن-اف-ر» إل-ت-ي
ت- -ب- -ق- -ى ع- -ل- -ى وق- -ع ت- -ع- -ادل -ي -ن
م -ت-ت-ال-ي-ي-ن ،ب-ع-د إل-ج-ول-ة إأ’ول-ى
ب-م-ل-عب ح-مÓ-وي ضس-د إل-نصسرية
( .)1-1وت - -م - -ي- -ز ه- -ذإ إل- -ل- -ق- -اء
ب -إاشس -ه -ار إل -ح -ك -م م -ي-ال ل-ثÓ-ث
ب- -ط- -اق -ات ح -م -رإء ،ب -ن ع -ي -ادة
وح - -دإد م - -ن ج - -انب إلشس- -ب- -اب،
وم Ó-ل م -ن إأ’ه -ل -ي .وب-ال-ت-ال-ي
نقطتين لكل فريق تضسعهما في
إلمركز إلسسابع مؤوقتا.
وف- - - - - - - - -ي وقت سس - - - - - - - -اب - - - - - - - -ق
تعادلت مولودية بجاية مع شسبيبة
إل-ق-ب-ائ-ل ( ،)1-1ف- - - -ي دإرب- - - -ي
م -ن-ط-ق-ة إل-ق-ب-ائ-ل ،ح-يث إف-ت-ت-ح
إل-م-ح-ل-ي-ون ب-اب إل-ت-ه-دي-ف م-ن-ذ
إل-دق-ي-قة ( ،)8ب- -فضس- -ل م- -ه -دي
ق -ادري إل -ذي إسس -ت -غ -ل ت -م-ري-رة
إل-م-ال-ي م-ال-يك ت-وري .وت-م-ك-نت
إلشس -ب -ي -ب -ة م -ن ت -ع -دي -ل إل -ك -ف-ة
بوإسسطة هدإف إلفريق مهدي
بن علجية بضسربة جزإء (د ،)24
وك -ان ي -رغب أإب -ن -اء ب-ج-اي-ة ف-ي
ت -أاك -ي -د ف -وزه -م خ Ó-ل إف -ت -ت -اح

إلبطولة بقوإعد أإولمبي إلمدية
( ،)2-4غير أإنهم وقعوإ أإمام
تشس-ك-ي-ل-ة إلشس-ب-ي-ب-ة إل-عنيدة ،إلتي
سس -ج -لت إل -ت -ع -ادل إل -ث-ان-ي ع-ل-ى
إلتوإلي بعد أإسسبوع من تعثرها
دإخل إلديار أإمام شسبيبة إلسساورة
(.)0-0
وت-ل-ق-ى إت-ح-اد ب-ل-ع-ب-اسس هزيمته
إلثانية بعد جولتين ،هذه إلمرة
بميدإنه ضسد أإولمبي إلمدية (-1
 ،)2ب- -ع- -د خسس -ارت -ه إأ’ول -ى ف -ي
سسطيف ( .)3-0إلمحليون كانوإ
سس-ب-اق-ي-ن ل-ل-ت-ه-دي-ف ع-ن ط-ريق
زكرياء خالي (د  ،)10ليترإجع
أإدإء إأب -ن -اء «إل -م-ك-رة» ،م-ا سس-م-ح
للزوإر بتعديل إلنتيجة وتحقيق
إل -ف -وز ب -فضس -ل ث -ن -ائ -ي -ة م-ح-م-د
شسكريط (د  )13و(د .)36
وبالتالي إسستدرك أإبناء عاصسمة
«إل- -ت -ي -ط -ري» ب -ع -د سس -ق -وط -ه -م
ب -م -ل -ع-ب-ه-م ف-ي إل-خ-رج-ة إأ’ول-ى
ضس - -د «إل- -م- -وب» ( .)4-2وذل- - -ك
بفضسل مهاجمهم شسكريط إلذي
إع-ت-ل-ى ج-دول ت-رت-يب إل-هدإفين
مؤوقتا بثÓث إهدإف.

الرابطة الثانية موبيليسض

صسدارة ثÓثية ب Úامل بوسسعادة ،أاوŸبي الشسلف وترجي مسستغاÂ

ع -رفت ن -ت -ائ-ج م-ب-اري-ات إل-ج-ول-ة إل-ث-ان-ي-ة ل-ب-ط-ول-ة
إلرإبطة إلمحترفة إلثانية «موبيليسس» لكرة إلقدم،
إلتي جرت يوم إلسسبت ،تأالق أإندية إمل بوسسعادة
وإولمبي إلشسلف وترجي مسستغانم بتحقيقهم إلفوز
إلثاني على إلتوإلي وإحتفاظهم بصسدإرة إلترتيب،
في حين ،تتوإصسل معاناة فريق شسبيبة سسكيكدة في
ذيل إلترتيب دون نقاط.
وفي دإربي منطقة إلحضسنة ،تغلب إمل بوسسعادة
خارج قوإعده على إلوإفد إلجديد وجاره نجم
مقرة بهدفين أإمضساهما يعÓوي ،أإحدهما جاء عبر
ضسربة جزإء ،في لقاء جرى بسسطيف لعدم تأاهيل
م -ل -عب م -ق -رة بسس -بب «ع-دم م-ط-اب-ق-ت-ه ل-ل-م-ادة 57
إلمتعلقة بسسعة إ’سستيعاب إلتي يجب أإن تكون
 5.000مقعد على إأ’قل بالنسسبة أ’ندية إلرإبطة
إلثانية».
ومعلوم أإن إلنجم أإكمل إللقاء ب’ 10عبين إثر طرد
إلمهاجم أإكرم دمان مع بدإية إلشسوط إلثاني بسسبب
تلقيه إإ’نذإر إلثاني بحجة إلتمويه.
وب -ه-ذإ ي-تصس-در إ’م-ل «إل-ب-وسس-ع-ادي» إلصس-دإرة ب6
نقاط بعد فوزين ،أإما «إلنجم إ’زرق» فيتوإجد في
إلمركز إلعاشسر بنقطة وحيدة.
نفسس إلعملية أإنجزها أإولمبي إلشسلف عندما أإطاح
بالعائد إلى إلقسسم إلثاني ،إتحاد عنابة ،بهدف
أإمضس- -اه ع -رإب (د ،)16وه-ي إل-ن-ت-ي-ج-ة إل-ت-ي ت-ب-ق-ي
إ’تحاد إلمحلي في إلمركز إلسسادسس ب 3نقاط،
وإلتي تسسمح في نفسس إلوقت ل»إلشسلفاوة» باعتÓء
إلصسدإرة مناصسفة مع بوسسعادة وترجي مسستغانم.
ه -ذإ إ’خ -ي -ر ،ل -م ي -ت -رك ف -رصس -ة ل -لضس-ي-ف إت-ح-اد
إل -ح -رإشس وف -از ع -ل -ي -ه ب -ه -دف دون م -ق -اب-ل ،وه-و
إ’نتصسار إلذي يترك إلترجي في ريادة إلترتيب
(6ن) في حين تتوإلى معاناة إلحرإشسية بنقطة
وحيدة.
وم -ع -ل-وم إن «إلصس-ف-رإء» وإج-هت ت-رج-ي مسس-ت-غ-ان-م
ب- -ال- -ف- -ري -ق إل -ردي -ف بسس -بب ع -دم تسس -ل -م إج -ازإت
إل Ó-ع -ب -ي -ن إإث -ر إل -دي -ون إل-م-ت-رإك-م-ة ع-ل-ى إل-ن-ادي
إل -ع -اصس -م -ي ،وه -وإل -ق -رإر إلصس -ارم إل-ذي إت-خ-ذت-ه

اتليتيكومدريد ’ يعارضض فكرة بيعه

إلرإبطة بقيادة رئيسسها عبد إلكريم مدوإر ،بحق
إلفرق إلتي تعاني من إلديون.
م -ن ج -ه -ة إخ -رى ،إرت -ق -ى ف -ري -ق -ا ودإد ت -ل -مسس -ان
ومولودية إلعلمة إلى إلمركز إلرإبع ب 4نقاط،
ح-يث إسس-ت-غ Ó-ع-ام-ل-ي إ’رضس وإل-ج-م-ه-ور ل-حصس-د
إولى إلنقاط إلثÓث و»إ’مضساء» على أإول فوز لهم
في إلموسسم.
وتغلب إلودإد على شسبيبة بجاية ( )0-1في حين
ضساعفت إلعلمة من «هموم» شسبيبة سسكيكدة بالفوز
عليها بثنائية نظيفة ،وهما إلنتيجتان إللتان تتركان
إلشسبيبة «إلبجاوية» في وسسط إلترتيب ب 3نقاط،
أإما أإبناء «روسسيكادإ» فيبدوأإن شسؤوونهم ’ تبشسر
ب-ال-خ-ي-ر ب-ع-د خسس-ارت-ي-ن م-ت-تاليتين إحدإهما كانت
دإخل إلديار إمام ترجي مسستغانم ( ،)1-0ليبقى
فريقهم وحيدإ في ذيل إلترتيب دون إي رصسيد من
إلنقاط.
بالمقابل ،صسنع فريق رإئد إلقبة «إلمفاجأاة» إإثر
تعادله على إرضسه أإمام إلضسيف إتحاد بسسكرة (-0
 ،)0وه -ي إل -ن -ت -ي -ج -ة إل -ت-ي ت-حسسب ل-ف-ائ-دة إل-رإئ-د
إلمحلي ،كيف ’ ،وهو إلذي دخل بالفريق إلرديف،
بسسبب نفسس إلمشسكل إلذي يعاني منه إلجار إتحاد
إل -ح -رإشس (ع-دم تسس-ل-م إإج-ازإت إلÓ-ع-ب-ي-ن بسس-بب
إلديون).
ويدّون إلرإئد إول نقطة له في إلموسسم ،ويتقاسسم
بذلك إلمركز إلعاشسر مع إتحاد بسسكرة وإتحاد
إل-ح-رإشس وإت-ح-اد إل-ب-ل-ي-دة ون-ج-م م-ق-رة وم-ول-ودي-ة
سسعيدة بنقطة وحيدة لكل منهم.
من جانبهما ،سسحق فريقا سسريع غليزإن وجمعية
وهرإن إلضسيفين :مولودية سسعيدة وإتحاد إلبليدة
ب( )1-3و( )1-4على إلتوإلي.
وبهذإ يتنفسس إلسسريع وإبناء «إلمدينة إلجديدة»
ب -ت -وق -ي -ع إول إن -تصس -ار ل-ه-م وإ’رت-ق-اء إل-ى إلصس-ف
إلسسادسس بثÓث نقاط مناصسفة مع فرق :إتحاد
عنابة وشسبيبة بجاية ،بينما تبقى وضسعية فريقي
مولودية سسعيدة وإتحاد إلبليدة «غامضسة» كونهما
يحتÓن إلمرإكز إ’خيرة في إلترتيب بنقطة وإحدة
لكليهما.

باريـ ـ ـسس سسـ ـ ـان جÒمـ ـ ـان يقـ ـ ـÎب من ضسـ ـ ـم فيليبـ ـ ـي لوي ـ ـ ـسس

واصص - -لت إادارة ب - -اريسض سص - -ان جÒم- -ان،
ال-ب-حث ع-ن صص-ف-ق-ة ج-دي-دة ت-ل-ب-ي-ة ل-رغ-ب-ة
ت -وم -اسض ت -وخ -ي -ل اŸدي -ر ال -ف -ن-ي ل-ل-ف-ري-ق ‘
تدعيم ا÷بهة اليسصرى.

إإ’ أإن إل -ن -ادي إل -ب -اريسس -ي ق -دم ع -رضس -ا لضس-م
ف-ي-ل-ي-ب-ي ل-ويسس ظ-ه-ي-ر أإيسس-ر أإت-ل-ت-ي-ك-وم-دري-د،
مسس-ت-غ Ó-ط-لب إلÓ-عب إل-رح-ي-ل ع-ن صس-ف-وف
ف -ري -ق -ه ب -ع -دم-ا خسس-ر م-ك-ان-ه ف-ي إل-تشس-ك-ي-ل-ة
إأ’سساسسية.

وأإضسافت أإن ما يحفز إلعمÓق إلباريسسي على
إلفوز بصسفقة فيليبي لويسس ،هوإنتهاء عقد
إل Ó-عب ف -ي صس -ي -ف  ،2019م -م -ا يسس -ه-ل م-ن
إلتفاوضس حول إإتمام إلصسفقة بسسعر قليل في
ظ -ل إت -ه -ام-ات إخ-ت-رإق ل-وإئ-ح إل-ل-عب إل-م-ال-ي
إل- -ن- -ظ- -ي- -ف إل- -ت- -ي ت- -ح- -اصس- -ر ب- -ي إإسس ج- -ي.
وأإشس- -ارت إإل -ى أإن إإ’دإرة إل -ب -اريسس -ي -ة وج -دت
صسعوبة في صسرف ما يترإوح بين  40إإلى 60
مليون يورو ،لضسم أإكثر من خيار في مركز

إل -ظ -ه -ي-ر إأ’يسس-ر م-ث-ل أإل-ي-كسس سس-ان-درو’عب
ي -وف -ن -ت -وسس ،ووي-ن-دل ’عب ب-اي-ر ل-ي-ف-رك-وزن،
وذلك ف -ي ظ -ل سس -ع -ي ت -وخ -ي -ل لضس -م صس -ف-ق-ة
ج -دي-دة ت-ع-وضس رح-ي-ل ي-وري ب-ي-رشس-ي-تشس إإل-ى
أإتلتيك بيلباو.
و’ يشسعر فيليبي لويسس بأاهمية توإجده في
صس-ف-وف أإت-ل-ت-ي-ك-وم-دري-د ،ب-ع-دما جلسس بديÓ
لزميله إلفرنسسي لوكاسس هرنانديز في مبارإة
ري- -ال م- -دري- -د ب- -السس -وب -ر إأ’وروب -ي ،رغ -م أإن

إلÓعب إلبرإزيلي خاضس مبارإتين في كأاسس
إلعالم

á` `«eÓ`°SGE äÉ` «eƒj

إعدإد :عب ـد إلق ـادر
سسنات ـي
إمام أإسستاذ رئيسس
Ãسسجد إلبشسÒ
إإلبرإهيمي
شسـارع إلشسهـدإء
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هذه الصصفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شصريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسس .وشصكرا

إلعيد آإدإبه وأإحكامه
إان العيد اسصم لكل ما ُيعتاد ويعود وتكرر ،واألعياد شصعارات توجد
لدى كل األ· سصواء أاكانت كتابية أام وثنية أام غ Òذلك ،وذلك ألن
إاقامة األعياد ترتبط بغريزة وجبلّة طبع الناسش عليها فكل الناسش
يحبون أان تكون لهم مناسصبات يحتفلون فيها ويتجّمعون وُيظهرون
ال - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ف- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -رح والسص- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -رور.
وأاعياد األ· الكافرة ترتبط بأامور دنيوية كبداية سصنة أاو بدء موسصم
زرع أاو اعتدال جو أاو قيام دولة أاو تنصصيب حاكم ونحو ذلك.
وترتبط أايضصا Ãناسصبات دينية ككث Òمن أاعياد اليهود والنصصارى
اÿاصص -ة ب -ه -م ف -م -ن أاع-ي-اد ال-نصص-ارى م-ث-ل ال-ع-ي-د ال-ذي ي-ك-ون ‘
اÿميسش الذي يزعمون أان اŸائدة أانزلت فيه على عيسصى عليه
الصصلة والسصلم وعيد رأاسش السصنة الكريسصمسش وعيد الشصكر وعيد
العطاء ويحتفلون به اْلن ‘ جميع البلد األوربية واألمريكية
وغÒها من البلد التي للنصصرانية فيها ظهور وإان  ⁄تكن نصصرانية
‘ األصصل وقد يشصاركهم بعضش اŸنتسصب Úإا ¤اإلسصلم ‡ن حولهم
ع- - - - - - - - - - - -ن ج- - - - - - - - - - - -ه- - - - - - - - - - - -ل أاو ع - - - - - - - - - - -ن ن - - - - - - - - - - -ف - - - - - - - - - - -اق.
وللمجوسش كذلك أاعيادهم اÿاصصة بهم مثل عيد اŸهرجان وعيد
ال - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -نÒوز وغÒه- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -م- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ا.
وللباطنية أايضصا أاعيادهم مثل عيد الغدير الذي يزعمون أان النبي ـ
صصلى الله عليه وسصلم ـ بايع فيه عليا رضصي الله عنه باÿلفة وبايع
ف- - - - - -ي - - - - -ه األئ - - - - -م - - - - -ة الث - - - - -ن - - - - -ي عشص - - - - -ر م - - - - -ن ب - - - - -ع - - - - -ده.
ولقد دّل قوله ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ« :إان لكل قوم عيد وهذا
عيدنا» على اختصصاصش اŸسصلم Úبهذين العيدين ل غ Òوأانه ل
يحل للمسصلم Úأان يتشصبهوا بالكفار واŸشصرك ‘ Úشصيء ‡ا يختصش
بأاعيادهم ،ل من طعام ول من لباسش ،ول إايقاد نÒان ول عبادة ول
ّÁكن الصصبيان من اللعب ‘ أاعيادهم ،ول إاظهار الزينة ،ول يسصمح
لصصبيان اŸسصلمÃ Úشصاركة الكفار ‘ أاعيادهم .وأاما اŸسصلمون
فليسش لهم إال عيدان عيد الفطر وعيد األضصحى Ÿا جاء َعْن َأاَنسٍش
رضصي الله عنه َقاَل َقِدَم َرسُصوُل الsلِه ـ صَصsلى الsلُه َعَلْيِه َوسَصsلَم ـ اْلَمِديَنَة
ب
َوَلُهْم َيْوَماِن َيْلَعُبوَن ِفيِهَما َفَقاَل َما َهَذاِن اْلَيْوَماِن َقاُلوا ُكsنا َنْلَع ُ
جا ِ
هِلsيةِ َفَقاَل َرسُصوُل الsلهِ ـ صَصsلى الsلُه َعَلْيهِ َوسَصsلَم ـ ِإاsن الsلَه
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داود.
وهذان العيدان هما من شصعائر الله التي ينبغي إاحياؤوها وإادراك
مقاصصدها واسصتشصعار معانيها وفيما يلي نتعرضش لطائفة من أاحكام
العيدين وْادابهما ‘ الشصريعة اإلسصلمية.
أاول :أاحكام العيد

صصومه:
خْدِر ِ u
ي الsلُه
يحرم صصوم يومي العيد ◊ديث َأاِبي سَصِعيدٍ اْل ُ
ي َرضص َ
َعْنُه َأاsن َرسُصوَل الsلِه ـ صَصsلى الsلُه َعَلْيِه َوسَصsلَم ـ َنَهى َعْن صِصَياِم َيْوَمْيِن َيْومِ
اْلِف ْ
حِر .رواه مسصلم.
طِر َوَيْوِم الsن ْ

حكم صصÓة العيدين:
ذهب علماء اŸالكية إا ¤أانها سصنة مؤوكدة وقالوا إان النبي ـ صصلى
الله عليه وسصلم ـ واظب عليها و ⁄يÎكها ول مرة واحدة ،واحتجوا
بحديث األعرابي ‘ أان الله  ⁄يوجب على العباد إال خمسش
صصلوات.
فينبغي على اŸسصلم أان يحرصش على حضصورها وشصهودها خصصوصصا

وأاّن ال- -ق -ول ب -وج -وب -ه -ا ق -ول ق -وي
ويكفي ما ‘ شصهودها من اÒÿ
والÈكة واألجر العظيم والقتداء
ب- - - - - -ال - - - - -ن - - - - -ب - - - - -ي ال - - - - -ك - - - - -ر.Ë
صصفة صصلة العيد:
قال عمر رضصي الله عنه :صصلة
ال-ع-ي-د واألضص-ح-ى رك-ع-ت-ان رك-ع-تان
“ام غ Òقصصر على لسصان نبيكم
وق- -د خ -اب م -ن افÎى .وع -ن أاب -ي
سصعيد قال :كان رسصول الله ـ صصلى
الله عليه وسصلم ـ يخرج يوم الفطر
واألضصحى إا ¤اŸصصلى فأاول شصيء
ي- - - - - - - -ب - - - - - - -دأا ب - - - - - - -ه الصص - - - - - - -لة.
وال -ت -ك -ب Òسص -ب -ع ‘ ال -رك-ع-ة األو¤
وخ - - -مسش ‘ اْلخ - - -رة وال- - -ق- - -راءة
بعدهما كلتاهما.

القراءة ‘ صصÓة العيد:
أاك Ìما ورد أانه ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ كان يقرأا ‘ العيد بسصبح
والغاشصية كما كان يقرأا بهما ‘ ا÷معة فقد جاء َعْن الtنْعَمانِ ْبنِ
َ Òقاَل َكاَن َرسُصوُل الsلِه ـ صَصsلى الsلُه َعَلْيِه َوسَصsلَم َيْقَرأاُ ِفي الِْعيَدْينِ
َبشِص ٍ
ث اْلَغاشِصَيةِ».
جُمَعةِ ِب َسصuبِح اسْصَم َرuب َ
ك ا ْ َألْعَلى َوَهْل َأاَتا َ
ك حَدِي ُ
َوِفي اْل ُ
صصحيح مسصلم.

حsي ُضش اْلُم َصصsلى .صصحيح
َوَيْعَتِزُل اْل ُ
البخاري.

آاداب العيد:
الغتسصال :من اْلداب الغتسصال
قبل اÿروج للصصلة فقد صصح ‘
اŸوطأا وغÒه َأاsن َعْبَد اللsهِ ْبَن ُعَمَر
َكانَ َيْغَتسِصُل َيْوَم الِْف ْ
طِر َقْبَل َأاْن َيْغُدَو
إاَِل- - - -ى الُْ- - - -مَ - - - -صص s- - -ل - - -ى .اŸوط - - -أا.
وصصّح عن سصعيد بن جب Òأانه قال:
(سص- - -ن- - -ة ال - -ع - -ي - -د ث - -لث اŸشص - -ي
والغ -تسص -ال واألك-ل ق-ب-ل اÿروج)،
وه -ذا م -ن ك -لم سص -ع -ي -د ب -ن ج-بÒ
ولعله أاخذه عن بعضش الصصحابة.
األك- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ل ق - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ب - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ل اÿروج:
من اْلداب أال يخرج ‘ عيد الفطر إا ¤الصصلة حتى يأاكل “رات
Ÿا رواه البخاري َعْن َأاَنسِش ْبِن َمالِكٍ َقاَل َكاَن َرسُصوُل اللsهِ ـ صَصلsى الsلهُ
َعَلْيهِ َوسَصsلَم ـ َل َيْغُدو َيْوَم اْلِف ْ
طِر حَsتى َيأاُْكَل َتَمَراٍتَ ..وَيأاُْكُلُهsن ِوْتًرا.
البخاري.
وإا‰ا اسصتحب األكل قبل اÿروج مبالغة ‘ النهي عن الصصوم ‘
ذلك اليوم وإايذانا باإلفطار وانتهاء الصصيام .وأاما ‘ عيد األضصحى،
فإان اŸسصتحب أال يأاكل إال بعد الصصلة من أاضصحيته.

التكب Òيوم العيد:

الصص - - - - - - - - - - - - - -لة ق - - - - - - - - - - - - - -ب - - - - - - - - - - - - - -ل اÿط- - - - - - - - - - - - - -ب- - - - - - - - - - - - - -ة:
من أاحكام العيد أان الصصلة قبل اÿطبة كما ثبت ‘ مسصند أاحمد
َ ِ
ِ
َ
َ
من حديث اْبِن َعsبا ِس ٍِش أاشْص َِهُد َِعلى َرسُصوِل الsله ـ صَصsلى الsلُه َعلْيه َوسَصsلَم وهو من السصن العظيمة ‘ يوم العيد لقوله تعا( :¤ولتكملوا
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ال- -ع- -دة ول- -ت- -كÈوا ال- -ل- -ه ع- -ل- -ى م -ا ه -داك -م ول -ع -لّ -ك -م تشص -ك -رون).
وعن الوليد بن مسصلم قال :سصأالت األوزاعي ومالك بن أانسش عن
النافلة ‘ اŸصصلى:
إاظهار التكب ‘ Òالعيدين ،قال :نعم كان عبد الله بن عمر يظهره
‘ ي - - - - - -وم ال - - - - - -ف- - - - - -ط- - - - - -ر ح- - - - - -ت- - - - - -ى ي- - - - - -خ- - - - - -رج اإلم- - - - - -ام.
ل نافلة قبل صصلة العيد ول بعدها كما جاء عن ابن عباسش أان ولقد كان التكب Òمن ح Úاÿروج من البيت إا ¤اŸصصلى وإا¤
النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ «خرج يوم العيد فصصلى ركعت ⁄ Úدخول اإلمام كان أامرا مشصهورا جدا عند السصلف وقد نقله جماعة
يصص - - - -ل ق - - - -ب - - - -ل - - - -ه- - - -م- - - -ا ول ب- - - -ع- - - -ده- - - -م- - - -ا» .سص أاب- - - -ي داود .من اŸصصنف Úكابن أابي شصيبة وعبدالرزاق والفريابي ‘ كتاب
وهذا إاذا كانت الصصلة ‘ اŸصصلى أاو ‘ مكان عام وأاما إان صصلى (أاحكام العيدين) عن جماعة من السصلف ومن ذلك أان نافع بن جبÒ
الناسش العيد ‘ اŸسصجد فإانه يصصلي –ية اŸسصجد إاذا دخله قبل كان يك Èويتعجب من عدم تكب Òالناسش فيقول( :أال تكÈون) وكان
ابن شصهاب الزهري رحمه الله يقول( :كان الناسش يكÈون منذ
أان يجلسش.
ي - - -خ - - -رج - - -ون م - - -ن ب - - -ي - - -وت - - -ه - - -م ح - - -ت - - -ى ي - - -دخ - - -ل اإلم - - -ام).
ووقت التكب ‘ Òعيد الفطر يبتدئ من ليلة العيد إا ¤أان يدخل
شصهود النسصاء صصÓة العيد
اإلم- - - - - - - - - - - - - - -ام لصص - - - - - - - - - - - - - -لة ال - - - - - - - - - - - - - -ع - - - - - - - - - - - - - -ي - - - - - - - - - - - - - -د.
التهنئة :ومن ْاداب العيد التهنئة الطيبة التي يتبادلها الناسش فيما
جَن ِفي اْلِعيَدْيِن بينهم أايا كان لفظها مثل قول بعضصهم لبعضش :تقبل الله منا ومنكم
ت ُكsنا َنْمَنُع َعَواِتَقَنا َأاْن َي ْ
َعْن حَْف َصصَة َقاَل ْ
خُر ْ
ت َقصصَر َبِني َخَل ٍ
ت َعْن أاُْخِتَها َوَكانَ َزْوُج أاو عيد مبارك وما أاشصبه ذلك من عبارات التهنئة اŸباحة .وعن
حsدَث ْ
َفَقِدَم ْ
ف َف َ
ت اْمَرَأاٌة َفَنَزَل ْ ْ
ِ
ِ
ُ ِ
ي َعشَصَرَة غَْزَوًة جب Òبن نف ،Òقال :كان أاصصحاب النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ إاذا
أاْختَها غََزا ِ َمَع النsبِ ِ u
ي ـ ِصَصلsى اللُsه َعلَْيه َوسَصلَsم ـ ثْنَت ْ
ت ُكsنا ُنَداِوي اْلَكْلَمى َوَنُقوُم َعَلى التقوا يوم العيد يقول بعضصهم لبعضشُ ،تُقuبل منا ومنك .ابن حجر
ت أاُْختي َمَعُه في سص x
ت َقالَ ْ
َوَكاَن ْ
اْلَمرضَصى َف َسصَأاَل ْ ُ ِ
حَداَنا إاسص- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ن- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -اده حسص- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ن.
ي ـ صَصsلى اللُsه َعَلْيِه َوسَصsلَم ـ َأاَعَلى ِإا ْ
ْ
ت أاْختي الsنِب s
خُرَج َقاَل لُِتْلِب ْسصَها صَصاِحَبُتَها ِمْن فالتهنئة كانت معروفة عند الصصحابة ورخصش فيها أاهل العلم
َبأاْسٌش إاَِذا َلْم َيُكْن لََها ِجْلَباٌب َاأْن ل َت ْ
ت أاُtم َعِطsيَة كاإلمام أاحمد وغÒه وقد ورد ما يدل عليه من مشصروعية التهنئة
ِجْلَباِبَها َوْلَتشْصَهد اْل َ
خْيَر َوَدْعَوَة اْلُم ْسصِلِم َ
َ Úفَلsما َقِدَم ْ
َ ِ ِ
َ
ت باŸناسصبات وتهنئة الصصحابة بعضصهم بعضصا عند حصصول ما يسصر
ت بَِأابِي َنَعْم َوَكاَن ْ
ي ـ صَصلsى الsلُه َعلَْيهِ َوسَصلَsم ـ َقالَ ْ
سَصأالُْتَها أاسَصمْعت النsبِ s
خُدوِر مثل أان يتوب الله تعا ¤على امرئ فيقومون بتهنئته بذلك إا ¤غÒ
ت الْ ُ
ت ِبَأاِبي سَصِمْعُتُه َيُقولُ َي ْ
خُرُج الَْعَواِتُق َوَذَوا ُ
ل َتْذُكُرُه إاِل َقاَل ْ
 Úذلك .ول ريب أان هذه التهنئة من مكارم األخلق وﬁاسصن اŸظهر
حsي ُضش َوْلَيشْصَهْدَن اْل َ
ت الْ ُ
خْيَر َوَدْعَوَة اْلُمؤوِْمِن َ
َأاْو اْلَعَواِتُق َذَوا ُ
خُدوِر َواْل ُ

الج - - - - - - - - -ت- - - - - - - - -م- - - - - - - - -اع- - - - - - - - -ي- - - - - - - - -ة ب ÚاŸسص- - - - - - - - -ل- - - - - - - - -م.Ú
وأاقل ما يقال ‘ موضصوع التهنئة أان تهنئ من هنأاك بالعيد ،وتسصكت
إان سصكت كما قال اإلمام أاحمد رحمه الله :إان هنأا Êأاحد أاجبته وإال
 ⁄أاب- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ت- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -دئ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ه.
التجمل للعيدين عن عبد الله بن ُعَمَر رضصي الله عنه َقاَل َأاَخَذ ُعَمُر
جsبًة مِْن ِإاسْصَتْبَرٍق ُتَباُع ِفي ال tسصوقِ َفَأاَخَذَها َفَأاَتى بَِها َرسُصوَل اللِsه ـ
ُ
جsمْل ِبَها ِلْلِعيدِ
صَصsلى الsلُه َعَلْيهِ َوسَصsلَم َفَقالَ َيا َرسُصوَل الsلهِ ـ ابَْتْع َهذِهِ َت َ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
َواْلُوُفود َفَقاَل َلُه َرسُصولُ الsله ـ صَصsلى الsلُه َعَلْيه َوسَصsلَم إاِsنَما َهذه لَباسشُ
َمْ- - - - - - - - - -ن ل َخ - - - - - - - - -لَق َل ُ- - - - - - - - -ه ..رواه ال - - - - - - - - -ب - - - - - - - - -خ - - - - - - - - -اري
وقد أاقر النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ عمر على التجمل لكنه أانكر
ع - - - -ل - - - -ي - - - -ه شص - - - -راء ه - - - -ذه ا÷ب - - - -ة ألن - - - -ه - - - -ا م- - - -ن ح- - - -ري- - - -ر.
وعن جابر رضصي الله عنه قال :كان للنبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ
جبة يلبسصها للعيدين ويوم ا÷معة .صصحيح ابن خزÁة فينبغي
للرجل أان يلبسش أاجمل ما عند من الثياب عند اÿروج للعيد.
أاما النسصاء فيبتعدن عن الزينة إاذا خرجن ألنهن منهيات عن إاظهار
الزينة للرجال األجانب وكذلك يحرم على من أارادت اÿروج أان
“سش الطيب أاو تتعرضش للرجال بالفتنة فإانها ما خرجت إال لعبادة
وطاعة أافÎاه يصصحّ من مؤومنة أان تعصصي من خرجت لطاعته
وتخالف أامره بلبسش الضصيق والثوب اŸلون ا÷ذاب اŸلفت للنظر
أاو مسش ال - - - - - - - - - - - - - - - - -ط - - - - - - - - - - - - - - - - -يب ون- - - - - - - - - - - - - - - - -ح- - - - - - - - - - - - - - - - -وه.
ِ ِ ِ
ي اللُsه
الذهاب من طريق والعودة من ْاخرَعْن َ
جاِبِر بِْن َعْبد الsله َرضص َ
ي ـ صَصsلى الsلُه َعَلْيهِ َوسَصsلَم ـ إاَِذا َكاَن َيْوُم ِعيدٍ َخاَلفَ
َعْنُهَما َقالَ َكاَن الsنِب t
الs- - - - - - - - - - - -ط ِ - - - - - - - - - - -ري َ- - - - - - - - - - -ق رواه ال - - - - - - - - - - -ب - - - - - - - - - - -خ - - - - - - - - - - -اري.
وورد عنه ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ أانه كان يخرج ماشصيًا يصصلي بغÒ
أاذان ول إاقامة ثم يرجع ماشصيًا من طريق ْاخر .قيل ليشصهد له
الطريقان عند الله يوم القيامة ،واألرضش –ّدث يوم القيامة Ãا
ُعمل عليها من ا Òÿوالشصّر .وقيل إلظهار شصعائر اإلسصلم ‘
الطريق .Úوقيل إلظهار ذكر الله ،وقيل إلغاظة اŸنافق Úواليهود
ولÒهبهم بكÌة من معه .وقيل ليقضصى حوائج الناسش من السصتفتاء
وال -ت -ع-ل-ي-م والق-ت-داء أاو الصص-دق-ة ع-ل-ى اÙاوي-ج أاو ل-ي-زور أاق-ارب-ه
وليصصل رحمه.

تنبيهات على بعضس اŸنكرات:
 - ١بعضش الناسش يعتقدون مشصروعية إاحياء ليلة العيد ،ويتناقلون
‘ ذلك حديثا ل يصصح ،وهو أان من أاحيا ليلة العيد Á ⁄ت قلبه يوم
“وت القلوب وهذا ا◊ديث جاء من طريق ،Úأاحدهما ضصعيف
واْلخر ضصعيف جدا ،فل يشصرع تخصصيصش ليلة العيد بذلك من بÚ
سصائر الليا‹ ،وأاما من كان يقوم سصائر الليا‹ فل حرج أان يقوم ‘
ليلة العيد.
 - ٢اخ -ت -لط ال -نسص -اء ب -ال -رج -ال ‘ ب -عضش اŸصص-ل-ي-ات والشص-وارع
وغÒه- -ا ،وم- -ن اÙزن أان ي- -ح- -دث ه- -ذا ‘ أاق- -دسش ال -ب -ق -اع؛ ‘
اŸسصاجد بل اŸسصجد ا◊رام ،فإان كثÒا من النسصاء  -هداهن الله
 يخرجن متجملت متعطرات ،سصافرات ،متÈجات ،ويحدث ‘اŸسصجد زحام شصديد ،و‘ ذلك من الفتنة واÿطر العظيم ما ل
يخفى ،ولهذا ل بد للقائم Úعلى ترتيب صصلة العيد من تخصصيصش
أابواب ومسصارات ،خاصصة للنسصاء وأان يتأاّخر خروج الرجال حتى
ي - - - - - - - - - - - - - - - - - - -نصص - - - - - - - - - - - - - - - - - - -رف ال - - - - - - - - - - - - - - - - - - -نسص - - - - - - - - - - - - - - - - - - -اء.
نسصأال الله سصبحانه وتعا ¤أان يتقّبل منا وأان يتوب علينا ـ وصصلى الله
على نبينا ﬁمد وعلى ْاله وصصحبه وسصلم ـ.

سسÓمة إلقلوب ِمن إلشسحناء وإلِغّل وإِ◊قد
حتْ
÷ َسصدِ ُم ْضصَغًة إاَِذا صَصلَ َ
صصsح عن النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ أاsنه قالَ (( :أالَ َوإاِsن ِفي ا َ
ِ
َ
ب )) .والقلب َمحtل نظر
÷ َسصُد ُكtلُهَ ،وإاَِذا َف َسصَد ْ
ت َف َسصَد ا َ
صَصَلَح ا َ
ي الَقْل ُ
÷ َسصُد ُكtلُه ،أاَل َوه َ
الله ِمن عبده ،إاذ صصsح عن النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ أاsنه قالِ (( :إاsن اللَه َل َيْن ُ
ظُر إاَِلى
صُصَوِرُكْم َوَأاْمَوالُِكْم َوَلِكْن َيْن ُ
ظُر إاَِلى ُقُلوِبُكْم َوَأاْعَمالُِكْم)) .ويوم البعث وا÷زاء ،يوم ُيبع Ìما
‘ القبور ،وُيح sصصل ما ‘ الصصدور ،فالقلب الذي زsكاه صصاحبه حتى أاصصبح سصليًما هو
النافع حينها ،لقول الله سصبحانه ((َيْوَم َل َيْنَفُع َماٌل َوَل َبُنوَن إاِsل َمْن َأاَتى الsلَه بَِقلْبٍ سَصِليم ٍ))،
الشصعراء.
ف
وكان ِمن دعاء النبي صصلى الله عليه وسصلم ال sصصحيح(( :اللُهsم ُم َصصuر َ
ف اْلُقُلوِب صَصuر ْ
ك مِْن َقْل ٍ
ُقُلوَبَنا َعَلى َ
خشَصُع )) .وإاsنه ل أاْرَوح للمرء ،ول
ك ))(( ،الsلُهsم ِإاuني َأاُعوُذ ِب َ
طاَعتِ َ
ب َل َي ْ
أا ْ
طَرد ِلهمومه ،ول أاقّر ِلعينهِ ،من أاْن يعيشش سصليم القلب ،قد فارقته أاثقال ال sضصغينة ،وزالت
عنه ِنÒان األحقاد ،وابتعد عنه سُصsم ا◊سصد وشَصرره ،وليسش أامَرضش للقلب ،ول أاتلَف
لعصصاب ،ول أاشصغل للذهن ،ول أاوجع للنفسش ِمن أاْن Áتلئ القلب حقًدا ،ويكت s
ظ الصصدر
ل أ
ُكرًها ،وينتفَخ صصاحبه ُنفرًة وشصحناء ،وقد جاء بسصندٍ صصحsحه جماعة مِن أاهل العلم أاsن
النsبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ قال ألصصحابهَ(( :ي ْ
جsنةِ،
جٌل مِْن َأاْهِل اْل َ
طُلُع َعَلْيُكُم اْْلَن َر ُ
ِ
طَلَع َر ُ ِ
َف َ
حَيُتُه ِمْن ُوضُصوِئِهَ ،قْد َتَعsلَق َنْعَلْيِه ِفي َيِدِه الشuصَماِل)).
ف ِل ْ
جٌل مَن ا ْ َألْن َصصاِرَ ،تْنط ُ
فَتبَِعه عبد الله بنُ عمرو بنٍ العاصش ـ رضصي الله عنهما ـ وطلب مِنه أاْن ُيؤووَيه ثلًثا فَفعل،
ت َرسُصوَل اللهِ صَصsلى اللُه َعَلْيهِ َوسَصsلَم َيُقوُل
فلما مضصت الثلث ليال ،قال له عبد الله« :سَصِمْع ُ
جsنِةَ ،ف َ
َثَلَث مَِراٍرَ :ي ْ
ت َأاْن
ت َأاْن َ
طَلْع َ
ت الsثَلَث مَِراٍرَ ،فَأاَرْد ُ
جٌل مِْن َأاْهِل اْل َ
طُلُع َعَلْيُكُم اْْلَن َر ُ
ك ِ َألْن ُ
ك َما
ك َتْعَمُل َكِثََ Òعَمٍلَ ،فَما اsلذِي َبَلَغ بِ َ
ظَر َما َعَمُل َ
ي إاَِلْي َ
ي ِبهَِ ،فَلْم َأاَر َ
كَ ،فَأاْقَتدِ َ
ْاِو َ
ِ
َ
ِ
َ
s
َ
s
s
s
َ
َ
ت َدَعاِنيَ ،فَقاَل:
ي
ل
و
ا
م
ل
ف
،
ت
ي
أ
ا
ر
ا
م
ل
إ
ا
و
ه
ا
م
:
ل
ا
ق
ف
،
م
ل
ص
س
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ه
ي
ل
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ه
ل
ل
ا
ى
ل
ص
ص
َ
ُ
َ َ ْ َ ُ ْ َ s
َقاَل َرسُصوُل اللِه َ
َ ْ َ َ َ
َ َ َُ
حًدا
حدٍ مَِن الُْم ْسصِلِم َ
َما ُهَو إاِsل َما َرَأاْي َ
ح ُسصُد َأا َ
تَ ،غْيَر َأاuني َل َأاِجُد ِفي َنْفسِصي ِ َأل َ
ِ Úغشvصاَ ،وَل َأا ْ
طاُه اللُه إاِsياُهَ ،فَقاَل َعبُد اللِه َهذِهِ اsلتِ
كَ ،وهِ
َعَلى َخْيٍر َأاْع َ
َ
ِ
ي اsلتِي َل ُنِطيُق».
ب
ت
غ
ل
ب
ي
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
وإاsن ِمن صصالح أاعمال أاهل اإلÁان ِمن اŸتأاخرين وأافضصله وأابركه عليهم سصلمة
صصدورهم لَِمن سصبقهم ِمن اŸؤومن ،Úمع دعائهم ربuهم أاْن ل يجعل ‘ قلوبهم غvل لهم،
جاءوا ِمْن َبْعِد ِ
ِ
هْم َيُقوُلوَن َرsبَنا اْغِفْر َلَنا َوإلِْخَواِنَنا اsلِذينَ
حيث قال سصبحانهَ(( :واsلذينَ َ ُ
ف َرِحيٌم ))،
جَعْل ِفي ُقلُوِبَنا ِغvل ِللsذِيَن ْاََمُنوا َرsبَنا إاِsن َ
ك َرُءو ٌ
Áانِ َوَل َت ْ
سَصَبُقوَنا ِباإلِ ْ َ

ا◊شصر] .ولقد كانت الشصحناء ،وهيِ :حقد اŸسصلم على أاخيه ُبغضًصا له لِهوى نفسصه ،مِن
الذنوب اŸانعة عن اŸتشصاحن ÚاŸغفرة ‘ أاوقات اŸغفرة والرحمة ،إاذ صصح sعن النبي ـ
خِميسشِ َفُيْغَفُر ِلُكuل
جsنِة َيْوَم اِلْثَنْيِن َوَيْوَم اْل َ
صصلى الله عليه وسصلم ـ أاsنه قالُ (( :تْفَتُح َأاْبَواُب اْل َ
حَناءَُ ،فُيَقاُلَ :أاْنِظُروا َهَذْيِن
َعْبدٍ َل ُيشْصِر ُ
جًل َكاَن ْ
ك ِبالsلهِ شَصْيًئا ِإاsل َر ُ
ت َبْيَنُه َوَبْيَن َأاِخيهِ شَص ْ
حsتى َي ْصص َ
طِلَح )) .وإان sالشصيطان قد أايسش مِن أاهل الصصلة أانْ ُيدخلهم ‘ عبادته ،ولكنه ⁄
َ
ييأاسش أاْن ُيدuنسش إاÁانهم ،وُيضصِعف أاجورهم ،ويزيد ‘ ذنوبهم بالتحريشش بينهم ،وإاحلل
الشصحناء والبغضصاء ‘ قلوبهم ،حتى َينفر بعضصهم عن بعضش ،وَيكيد وَيمكر أاحدهم
باْلخر ،حيث صصsح عن النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ أاsنه قالِ(( :إاsن الشsصْي َ
طاَن َقْد َأاِي َسش َأاْن
حِريشِش َبْيَنُهْم )) بل إان sالشصحناء
َيْعُبَدُه الُْم َصصtلونَ ِفي َ
جِزيَرِة الَْعَرِب َوَلِكْنه  ⁄ييأاسش من التْ s
قد أاسصقطت أاقواًما ‘ أاشصنع وأاْكَره وأاوسصخ أاوحالها ،فوصصلت ب Úالوالدين وأاولدهما،
وب Úالشصقيق وشصقيقه ،وب ÚاŸرأاة وأاهلها ،وب Úالزوج وزوجه ،وب Úالزوجة وأاهل
زوجها ،وب Úأابناء العمومة ،وب Úذوي األرحام ،وب Úا÷ار وجاره ‘ البيت أاو اŸتجر أاو
الوظيفة ،وب Úالشصريك وشصريكه ،وب Úالtرفقاء واألصصحاب ،فتباغضصوا ،وتقاطعوا ،ونالوا
مِن عرضش بعضش ،وكادوا لبعضش ،وفضصحوهم ،وقد صصح sعن النبي صصلى الله عليه وسصلم
حاسَصُدواَ ،وَل َتَدابَُرواَ ،وُكوُنوا ِعَباَد الsلِه
جر عن ذلك فقال(( :لَ َتَباَغ ُضصواَ ،وَل َت َ
أاsنه ز َ
جَر َأاَخاهُ َفْوَق ثَلَِث لََيالٍ )).
إاِْخَواًناَ ،ولَ َيِحtل لُِم ْسصِلم ٍ َأاْن َيْه ُ
وإاsن مِن أاسصباب ذهاب الشصحناء والتباغضش والِغّل وا ِ
◊قد عن القلوب ،وحُلول الِوuد
واألُلَفة والتْالُف:
التخا ُ
ب بالكلم ا◊ َسصن اللطيف مع اÿلق على اختلف مراتبهم ومنازلهم ،ألنs
ط َ
الشصيطان يسصعى ب Úالعباد Ãا ُيفسصد عليهم دينهم ودنياهم.
وِمن األسصباب أايضًصا :إافشصاء السصلم على القريب والبعيد ،مَن عرفت وَمن َ ⁄تعرف ،إاذ
جsنَة حَsتى ُتؤوْمُِنواَ ،وَل ُتؤوْمُِنوا
صصsح عن النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ أاsنه قالَ« :ل َتْدُخُلوَن اْل َ
َ َ
حابَْبُتْم؟ َأاْفشُصوا ال sسصَلَم َبْيَنُكْم».
يٍء إاَِذا َفَعْلُتُموُه َت َ
حsتى َت َ
َ
حابtوا ،أاَوَل أاُدtلُكْم َعَلى شَص ْ
ومِن األسصباب أايضًصا :التهادي ب Úبعضش ،وصُصنع اŸعروف لبعضش ،فقد ثبت عن النبي
حابtوا».
صصلى الله عليه وسصلم أاsنه قالَ« :تَهاُدوا َت َ
ومِن األسصباب أايضًصا :إابعاد النفسش عن الغضصب ،وتذكÒها بفضصل كظم الغيظ ،و–ليتها

با◊لم واألناة ،إاذ الغضصب مفتاح الشصرور ،وعنه يتولsد الِغّل وا ِ
◊قد وا◊سصد ،وقد صصحs
عن رجل مِن أاصصحاب النبي صصلى الله عليه وسصلم أاsنه قالَ« :يا َرسُصوَل اللهَِ ،أاْوصِصنِي؟ َقالَ:
ي ـ صَصsلى اللُه َعَلْيِه َوسَصsلَم ـ َما َقالََ ،فإاَِذا
ت ِح َ
جُلَ :فَفsكْر ُ
ب»َ ،قاَل الsر ُ
«َل َتْغضَص ْ
َ Úقالَ النِsب t
جَمُع الشsصsر ُكsلُه».
اْلَغضَص ُ
ب َي ْ
وِم -ن األسص -ب -اب أايضًص -ا :ت ْ-رك ال -ت -ن -افسش ع -ل-ى ال-دن-ي-ا وح-ط-ام-ه-ا ،ب Úأاه-ل اŸن-اصصب
Ÿهن وا ِ
والوظائف ،وب Úأاهل اŸتاجر والتجارة ،وب Úأاهل ا ِ
◊رف ،وب Úأاهل الزراعة،
وب Úأاهل اŸواشصي ،وب Úأاهل ال u
طب ،وب Úأاصصحاب الشصركات ،وب Úمsلك العقارات،
وب Úوجهاء القبائل ،و‘ اÙافل واألعراسش واŸناسصبات ،وب Úالورثة مع اÒŸاث ،وقد
ي َقْوٍم
ت َعَلْيُكْم َفاِرسشُ َوالtرومَُ ،أا t
ح ْ
صصح sعن النبي صصلى الله عليه وسصلم أاsنه قال« :إاَِذا ُفتِ َ
حَمِن بُْن َعو ٍ
فَ :نُقوُل َكَما َأاَمَرَنا اللُهَ ،قاَل َرسُصولُ اللِه ـ صَصsلى اللُه َعَلْيِه
َأاْنُتْم؟» َقاَل َعْبُد الsر ْ
ْ
حَو
َوسَصلَsم ـَ« :أاْو َغْيَر َذلِ َ
كَ ،تَتَناَف ُسصوَن ،ثُsم َتَت َ
حاسَصُدوَن ،ثُsم َتَتَداَبُروَن ،ثُsم َتَتَباغَ ُضصوَنَ ،أاْو َن ْ
كُ ،ثsم َتْن َ
طِلُقوَن ِفي مَ َسصاِك ِ
جَعُلوَن بَْعضَصُهْم َعَلى رَِقاِب بَْعضشٍ».
َذلِ َ
 Úاْلُمَهاِجِريَنَ ،فَت ْ
وِمن األسصباب أايضًصا :السصتعانة بصصيام ثلثة أايام مِن كل شصهر ،فالصصوم ُيهuذب النفسش،
حر الشصيطان ،وقد ثبت عن النبي ـ صصلى الله عليه
ويرuقق الطبع ،وُيضصعف الغضصب ،وَيد َ
وسصلم ـ أاsنه قالَ« :أاَفَل أاُْخِبرُكْم بَِما ُيْذ ِ
حَر ال sصصْدِر؟ َقالُوا :بََلىَ ،قاَل :صِصَيامُ ثََلَثِة َأاsياٍم
ب َو َ
ه ُ
ُ
مِْن ُكuل شَصْهٍر».
ِ
ِ
هذا وأاسصأال الله أانْ ُيطuهر قلوبنا من الغّل وا◊قد وا◊سصد ،وُيزيل عنها البُغضصة
والشصحناء ،وأانْ يحفظنا مِن ب Úأايدينا ومِن خلفنا ،وعن أاÁاننا وعن شصمائلنا ،ومِن فوقنا
وِمن –ت أارجلنا ،اللهم ارفع الضصر عن اŸتضصررين مِن اŸسصلم ،Úاللهم ارفع عنهم
القتل والقتتال ،وارفع عنهم اÿوف وا÷وع ،وأاعذهم ِمن الف Ïما ظهر منها وما بطن،
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ،اللّهم َمن كان مِنهم حيًا فبارك له ‘ ُعمره وعمله وصصحته ،ومَن
كان مِنهم مَْيًتا فارحمه وŒاوز عن سصيئاته ،واجعله ‘ قÈه مُنsعًما ،اللّهم احفظ رجال
جند البلد ‘ كل موقع ومكان ،وانصصر بِهم اإلسصلم واŸسصتضصعف ،Úواقمع بهم
األمن و ُ
اŸفسصدين واŸعتدين ،إاsنك سصميع ›يب ،وأاقول قو‹ هذا ،وأاسصتغفر الله ‹ ولكم،
وقوموا إا ¤صصلتكم.
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السض- -د اŸك -ه -رب ع -ل -ى ا◊دود ال -ت -ونسض -ي -ة (خ -ط
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كاريكات /ÒعنÎ

ألقضساء على مهرب رفضص ألمتثال وتوقيف آأخر

““الشضعب ““ ‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة وخÓل دورية قرب الشصريط ا◊دودي بجانت/ن.ع ،4.اعÎضصت مفرزة للجيشص
الوطني الشصعبي ،امسص الحد مركبة رباعية الدفع وقضصت على مهرب رفضص المتثال ألمر التوقف ،فيما أاوقفت مهربا آاخر .كما
ضصبطت مفرزة أاخرى بنفسص القطاع مركبة رباعية الدفع و( )15مولدا كهربائيا و( )13مطرقة ضصغط.

..و حجز  25كلغ من ألكيف أŸعالج وإأحباط هجرة غ Òشسرعية لـ  47شسخصسا
من جهة أاخرى ،ضصبط عناصصر الدرك الوطني بتلمسصان )25( ،كيلوغراما من الكيف اŸعالج.وبالقالة أاحبط حراسص السصواحل ﬁاولة
هجرة غ Òشصرعية لـ( )08أاشصخاصص كانوا على م Ïقارب تقليدي الصصنع ،فيما ” توقيف ( )39مهاجرا غ Òشصرعي بكل من غرداية
و“Ôاسصت والنعامة وتلمسصان.

بعد تلقي أافراد الدرك Ÿعلومات

حجز بندقيتي صسيد بقصسر ألشسÓلة بتيارت

“ك---نت ك---ت--ي--ب--ة ال--درك ال--وط--ن--ي
بقصصر الشصÓلة بولية تيارت من حجز
سصÓح Úناري ÚيتمثÓن ‘ بندقيتي
صصيد،من صصنع تقليدي  ،عملية ا◊جز
جاءت على اثر تلقي معلومات مفادها

ان شصخصص Úمن ذات البلدية يحوزان
على السصÓح اŸذكور بدون ترخيصص
قانو ، Êو على الفور ” تشصكيل فرقة
من افراد الدرك الوطني لدائرة قصصر
الشصÓلة  ،حيث ” ضصبط البندقيتÚ

واللت Úتب Úان مالكيهما ل يحوزان
على ترخيصص اسصتعمالها  ،و على اثره
” ح----ج---ز ال---ب---ن---دق---ي---ت Úو ت---ق---دË
الشص--خصص Úام--ام وك--ي--ل ا÷م--ه--وري--ة
بذات الختصصاصص بقصصر الشصÓلة.

تيارت  :ع .عمارة

لولية للحملة التحسضيسضة
قيادة الدرك الوطني تعلن عن النتائج ا أ

 5076حادث مرور  1512،قتيل و 8852جريح خÓل  7أشسهر من 2018
تعزيزأت أمنية –سسبا لعيد أألضسحى أŸبارك

وضض -عت ق -ي -ادة ال -درك ال -وط -ن-ي
لم- -ن- -ي -ة
لج- -راءات ا أ
ج- -م- -ل- -ة م- -ن ا إ
لضض -ح -ى اŸب -ارك
Ãن- -اسض- -ب- -ة ع -ي -د ا أ
لسضنة  2018يتم تطبيقها قبل وبعد
أايام العيد من خÓل وضضع تشضكيÓت
لم- -ن
أام- -ن- -ي- -ة م- -ن- -اسض- -ب- -ة لضض- -م- -ان ا أ
والسض-ك-ي-ن-ة ال-ع-م-وم-ي Úل-ل-مواطن،Ú
ح-م-اي-ة ل-ه وŸم-ت-ل-ك-ات-ه لسض-يما عÈ
ط- - -رق اŸواصضÓ- - -ت ال- - -ت - -ج - -م - -ع - -ات
لم -اك -ن ال -ع -م -وم -ي-ة،
السض -ك -ن -ي -ة وا أ
ك- - -اŸسض - -اج - -د ،ا◊دائ - -ق وفضض - -اءات
لضضحى
ال-راح-ة ،خ-اصض-ة وان ع-ي-د ا أ
يتزامن مع العطلة الصضيفية ويشضهد
ح -رك -ي-ة ك-بÒة ل-ل-م-واط-ن ÚوكÌة
ت - - -ن - - -ق Ó- - -ت سض - - -واء داخ- - -ل اŸدن أاو
خارجها وماب Úالوليات.

العاصسمة  :آاسسيا مني
‘ هذا اإلطار كشصف العقيد قماط
مولود أان وحدات الدرك الوطني سصتكون
بكل تشصكيÓتها العملياتية اŸوضصوعة ‘
اÿدمة على مسصتوى كل وليات الوطن
تسص -ه -ر ل -ل -ح -ف-اظ ع-ل-ى األم-ن والسص-ك-ي-ن-ة
ال -ع -م -وم -ي ،Úخ Ó-ل ي -وم -ي ال -ع-ي-د وه-ذا
بـج- -اه- -زي- -ة ك- -ل ال- -وح- -دات اإلق -ل -ي -م -ي -ة
واıتصصة  ،وضصع تشصكيل خاصص بأامن
ال- - -ط- - -رق ع Èم - -داخ - -ل وﬂارج اŸدن،
ال-ط-رق السص-ري-ع-ة وال-ط-ري-ق السص-ي-ار شصرق
غربﬁ ،يط اŸسصاجد خاصصة قبل ،أاثناء
وبعد صصÓة العيد وكذا ا◊دائق العامة
وفضص -اءات ال-راح-ة ال-ت-اب-ع-ة لÓ-خ-تصص-اصص
اإلقليمي.
ويرتقب حسصب ‡ثل قيادة الدرك
الوطني  ،تعزيز التشصكيÓت لضصمان تامÚ
حركة القطارات ،شصبكة خطوط السصكك
ا◊دي -دة وﬁط -ات ن -ق -ل اŸسص -اف -ري -ن ،
تكثيف الدوريات لتعزيز الشصعور باألمن
وال- -ط- -م- -أان -ي -ن -ة وذلك ب -ا◊ضص -ور ال -دائ -م
واŸسص- -ت- -م- -ر ‘ اŸي -دان ،ب -ر›ة ج -وي -ة
لتدعيم الوحدات اŸتواجدة باŸيدان،
بر›ة طلعات جوية لتدعيم الوحدات

اŸتواجدة باŸيدان.
و‘ هذا اإلطار وÃناسصبة حلول عيد
األضص- -ح- -ى اŸب -ارك دعت ق -ي -ادة ال -درك
ال -وط -ن -ي اŸواط -ن Úخ -اصص -ة مسص-ت-ع-م-ل-ي
الطريق ا ¤ضصرورة احÎام قانون اŸرور
وكذا اللتزام ،بقواعد السصياقة السصليمة
حفاظا على سصÓمتهم وسصÓمة اآلخرين،
كما ويبقى الرقم األخضصر  1055من اجل
السص-ت-فسص-ار ،ال-ت-ب-ل-ي-غ أاو ط-لب اŸسص-اع-دة
وك- -ذا اŸوق- -ع Úال- -كÎون- -ي ،Úط- -ري- -ق- -ي
اÿاصص با◊ياة العامة للطرق و للشصكاوي
واŸعلومات عن بعد موضصوعة ‘ اÿدمة
 24سصا 24 /سصا.
وفيما تعلق با◊ملة التحسصيسصية من
ح - - -وادث اŸرور Ãن- - -اسص- - -ب- - -ة م- - -وسص- - -م
الصص -ط -ي -اف أاك-د ال-ع-ق-ي-د ق-م-اط ،خÓ-ل
ندوة صصحفية Ãقر قيادة الدرك الوطني،
انه ” تسصجيل انخفاضص معت ‘ Èعدد
ا◊وادث والضصحايا خÓل فÎة  2015ا¤
 ،2017كاشصفا عن تسصجيل  10505حادث
تسصبب ‘  2913قتيل و 18175جريح خÓل
 2017فيما سصجلت ذات اŸصصالح خÓل
الـ 7أاشصهر األو ¤من السصنة ا÷ارية 5076
ح -ادث م -رور خ -ل -ف  1512ق-ت-يل و8852
جريح ،وتكون بذلك حوادث اŸرور قد
عرفت انخفاضصا ﬁسصوسصا مقارنة بنفسص
الفÎة من العام اŸاضصي بـ 1216حادث
و 161فيما تعلق بعدد الوفيات و 2102
فيما يخصص عدد ا÷رحى.
وارجع العقيد قماط أاسصباب حوادث
اŸرور اŸسص -ج -ل -ة م -ن شص-ه-ر ج-ان-ف-ي ا¤
غاية جولية اŸنقضصي من العام ا÷اري
ا ¤اسص -ت-ع-م-ال السص-رع-ة اŸف-رط-ة ب-نسص-ب-ة
 37.53باŸائة  ،التجاوز اÿط11.54 Ò
ول مبالة اŸارة بـ 7.31باŸائة.
وأابرز العقيد قماط أان نسصبة إانخفاضص
ح- -وادث اŸرور ع Èإاق- -ل -ي -م اخ -تصص -اصص
الدرك الوطني قد بلغت خÓل السصنوات
ال - -ثÓ- -ث األخÒة  59.20ب-اŸائ-ة ب-فضصل
اإلسصÎاŒي-ة اŸع-ت-م-دة م-ن ط-رف ق-ي-ادة
ال- -درك ال -وط -ن -ي ال -ه -ادف -ة ا ¤ت -ق -ل -يصص
ا◊وادث والضصحايا  ،من خÓل إاقحام
وسصائل بشصرية ومادية جد هامة  ،والعمل

وف -ق ﬂط -ط ع -م-ل ﬁك-م-ة قصص-د ب-ل-وغ
األهداف اŸسصطرة.
وع - - -ن ال - - -فÎة اÿاصص- - -ة Ãوسص- - -م
الصصطياف لكل من شصهر جوان جويلية
وحتى  18أاوت ،أافاد العقيد قماط قد
سصجل انخفاضص بـ 13.53باŸائة مقارنة
بنفسص الفÎة من العام اŸاضصية .
واأبرز ‡ثل قيادة الدرك اإلجراءات
اŸتخذة للتقليصص من حوادث اŸرور من
خÓ- -ل اسص- -ت- -خ- -دام ال- -وسص -ائ -ل ال -ت -ق -ن -ي -ة
كالرادارات الثابتة واÙمولة ـ إاسصتعمال
أاجهزة الكشصف عن نسصبة الكحول وأاجهزة
–ل- -ي- -ل ال- -ل- -ع- -اب ل- -ل- -كشص- -ف ع -ن ت -ن -اول
اıدرات و إاسص- - -ت- - -ع - -م - -ال اŸرك - -ب - -ات
وال -دراج -ات ال -ن -اري-ة اŸم-وه-ة Ûاب-ه-ة
ﬂالفات قانون اŸرور خاصصة اŸناورات
اÿطÒة ،اسصتعمال الهاتف النقال وŒاوز
اÿط اŸتواصصل ،ا◊مÓت التحسصيسصية
ل-ف-ائ-دة مسص-ت-ع-م-ل-ي ال-طريق ،التكثيف من
ال- -ت- -واج- -د اŸي -دا Êال -ف -ع -ال واŸدروسص
لتشصكيÓت الثابتة واŸتحركة الطلعات
ا÷وية Ÿراقبة شصبكة الطرق.
وع -م -دت ال -ق-ي-ادة إا ¤إاع-داد ﬂط-ط
عمل وفق اŸعطيات اإلحصصائية اŸرورية
،بإاعتماد أاسصلوب تقنوي علمي ‘ –ديد
أاسص -ب -اب وق -وع ح -وادث اŸرور ،م-ن ج-ه-ة
أاخرى ركزت قيادة الدرك الوطني على
تكوين ﬂتصص Úمن بينهم خÈاء وتقنيون
‘ معاينة حوادث اŸرور وكذا العناصصر
اıتصصة ‘ ›ال تنسصيق النقل.

انفجار قنبلة تقليدية الصضنع Ãنطقة تامزياف بالبويرة

وفاة طفل Úو 4جرحى أحدهم ‘ حالة حرجة

ان -ف -ج -رت مسض-اء السض-بت ‘ ح-دود
السضاعة 19.30سضا ا 20.00 ¤قنبلة
تقليدية الصضنع Ãنطقة تامزياف
ب -ل -دي -ة اح -ن -ي -ف ب-ولي-ة ال-ب-وي-رة،
ح - -يث ادى الن - -ف - -ج - -ار ا ¤اصض- -اب- -ة
طفل Úلقيا مصضرعهما ‘ ع ÚاŸكان
يبلغان من العمر ماب 10 Úا11 ¤
سضنة.

نورالدين لعراجي

وقعت ا◊ادثة عندما هوت كرة القدم
نحو منحدرات الوادي ،حيث كان الطفال
منهمك ‘ Úاجراء اŸقابلة الرياضصية ،
ع -ل -ى الرضص -ي -ة الÎاب-ي-ة  ،وف-ور سص-ق-وط
الكرة نحو السصفل  ،نزل بعضص الطفال

للحاق بها ،واكمال اŸباراة ال ان قدرا
ﬁت -وم -ا ك -ان -وا يÎصص-ده-م  ،ح-ت-ى صص-دم
ال -ط -ف -ل م -ن ه -ول م -ارأات ع -ي -ن -اه وذلك
ا÷سصم الغريب الذي اصصطدمت به الكرة ،
فنادى على اصصدقائه لينزلوا تباعا ا¤
اسص -ف -ل ال -وادي  ،وي -خ -رج -وا ذلك ا÷سص-م
ال - -غ- -ريب م- -ن ب Úالت- -رب- -ة  ،ال- -ت- -ي رÃا
ج -رف -ت -ه -ا م -ي -اه الم -ط -ار الخÒة ال -ت-ي
سصقطت على ارجاء الوطن.
وعندما حملوها ا ¤اعلى الهضصبة
انفجرت عليهم دون ان يدركوا انها
قنبلة صصنعهتا ايادي الجرام والرهاب
 ،بحكم ان اŸنطقة كانت مركز عبور
ل -ل -ج -م -اع -ات الج -رام-ي-ة ،ف-ي-ه-ا م-ك-ان
ال -ت -م -ريضص وال -ت -دريب وف-ي-ه-ا اŸؤوون-ة
والمداد وفيها حرية التنقل بكل حرية

بسضبب غياب الوازع الديني

ع - -ل - -ى اع Úاف - -راد ا÷يشص  ،ب - -ح - -ك- -م
ال -تضص -اريسص ال -وع-رة ال-ت-ي ت-ت-م-ت-ع ب-ه-ا،
كمنطقة جبلية لها خصصوصصياتها.
وحسصب مصصدر ““الشصعب““ فانه ”
نقل جثتي الطفل Úا ¤مصصلحة ا÷ثث
Ãشص -دا ل -ه ،ث -م ن-ق-ل الط-ف-ال ا÷رح-ى
ا ¤اŸسص- -تشص- -ف- -ي -ات ل -ت -ل -ق -ي ال -ع Ó-ج ،
وفتحت اŸصصالح المنية –قيقا ‘
مÓبسصات ا◊ادثة التي اعادت للسصكان
صص- -ورة م- -ن صص- -ور اŸوت ‘ ال -عشص -ري -ة
السصوداء  ،خاصصة انها تعيشص ‘ عزلة
عن عاصصمة الولية التي تبعد عنها
ب-ح-وا‹  45ك -ل-م ،ل-ل-ت-ذك Òل-يسصت ه-ذه
اŸرة الو ¤ال - -ت - -ي –دث م- -ث- -ل ه- -ذه
ا◊وادث ،ا‰ا ع - - -رفت ع- - -دة ولي- - -ات
مثيÓتها وأاودت بأارواح البرياء.

 4جرأئم قتل تهز تلمسسان ‘ أقل من أسسبوع

دقت عشص- -رات ا÷م- -ع -ي -ات ال -ف -اع -ل -ة
بولية تلمسصان واعيان اŸدينة ومشصايخها
ناقوسص اÿطر على خلفية الرتفاع الكبÒ
÷رائ -م ال -ق -ت-ل ب-ولي-ة ت-ل-مسص-ان ح-يث ”
تسصجيل  04جرائم ‘ اقل من أاسصبوع بكل
من تلمسصان والغزوات و سصبدو وألسصباب
تافهة.

ففي تلمسصان شصهد حي سصيدي رياط
ا◊مار جرÁتي قتل ‘ ظرف  12سصاعة
ف- -ق -ط  ،ح -يث أاق -دم شص -اب -ان ع -ل -ى ق -ت -ل
ضصحاياهما بÈودة دم Ûرد شصجار
بسص -ي -ط أاح -ده -م-ا ح-ارسص ب-ارك-ي-ن-غ  ،و‘
الغزوات لقي شصاب حتفه على يد زميل له
 ‘ ،ح Úاهتز حفل زفاف ببلدية سصبدو

على جرÁة قتل Ûرد سصوء تفاهم ما
ب Úشص -اب ،Úه -ذا وت -ع-رف ولي-ة ت-ل-مسص-ان
ارت -ف -اع -ا ك -بÒا ‘ ج -رائ -م ال -ق -ت -ل ال -ت-ي
تتجاوز  15جرÁة سصنويا باإلضصافة ا¤
عشص -رات الع -ت -داءات ب -السصÓ-ح األب-يضص
األم - -ر ال- -ذي ت- -كشص- -ف- -ه دورات اÙاك- -م
خاصصة ﬁكمة ا÷نايات.

...وأإلطاحة بـ 06عناصسر عذبوأ عجوز

“ك -نت ع -ن -اصص -ر الشص -رط -ة ب -ال -ف -رق-ة
ا÷ن -ائ -ي -ة ال -ت -اب -ع -ة ل -ل-مصص-ل-ح-ة ال-ولئ-ي-ة
ل -لشص -رط-ة ال-قضص-ائ-ي-ة م-ن فك ل-غ-ز قضص-ي-ة
سص- -رق -ة ب -اسص -ت -ع -م -ال ال -ع -ن -ف م -ن داخ -ل
مسص-ك-ن وت-وق-ي-ف  06ع-ن-اصص-ر م-ن شص-بكة
قامت بتعذيب عجوز ‘ العقد الثامن من
العمر التي تعد قريبتهم وسصرقة منزلها.
ال-ع-م-ل-ي-ة ج-اءت ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة الشصكوى
التي تلقتها مصصالح المن حول تعرضص

السصيدة ““ م ل  82 ،سصنة لسصرقة هاتفها
النقال نوع أالكتال من منزلها مع تعذيبها
حرقا  ،أاين حددت مدة عجزها بـ 60يوم ،
األب -ح -اث و ال -ت -ح -ري -ات ال-ت-ي ق-امت ب-ه-ا
ال -ف -رق -ة ا÷ن -ائ -ي -ة ب -أام-ن ولي-ة ت-ل-مسص-ان
أاسصفرت عن توقيف اŸشصتبه فيهم و الذين
يعدون من أاقاربها يتعلق األمر بكل من
““ب ع«  23سصنة  ““ ،ب م«  28سصنة ““ ،شص
ب«  38سصنة ““ ،شص م«  27سصنة ““ ،ر ز« 33

لفراد الدرك
‘ عملية نوعية أ

سصنة  ““ ،ح م ر«  24سصنة  ،كما ” اسصÎجاع
الهاتف النقال ﬁل السصرقة  ،و أاقنعة
سص - -وداء ال - -ل - -ون ال - -ت - -ي اسص - -ت - -ع- -م- -لت ‘
السصرقة ،حيث أامر بإايداع  05أاشصخاصص
ا◊بسص اŸؤوقت ب -ت -ه -م -ة ت -ك-وي-ن ج-م-ع-ي-ة
أاشصرار من أاجل ارتكاب جناية السصرقة ‘
ظ -ر‘ ال -ت -ع-دد وال-ع-ن-ف  ،ب-ي-ن-م-ا اسص-ت-ف-اد
الشصخصص السصادسص من الرقابة القضصائية.

تلمسسان ﬁ :مد بن ترار

توقيف خمسسة أشسخاصص و حجز أسسلحة من ألصسنف ألسسابع Ãقرة ‘ أŸسسيلة

“كن عناصصر الدرك واألمن الوطني أاثناء عملية
اŸداهمة اŸشصÎكة التي اسصتهدفت مدينة مقرة ‘ إاطار
ﬁاربة ا÷رÁة ,توقيف خمسصة ( )05أاشصخاصص ,بتهمة
حيازة و نقل أاسصلحة من الصصنف السصابع مع الذخÒة بدون
رخصصة.
ويتعلق األمر ب«ف ع ر« ““ ،صص أا ““ ن ““ ق ع م« ““صص ذ
““ تÎاوح أاعمارهم ما ب 32 Úو  52سصنة القاطن Úببلدية

مقرة ولية اŸسصيلة حيث ” حجز أاربعة ( )04أاسصلحة
ت -ق -ل -ي -دي -ة م -ن الصص -ن -ف السص -اب -ع ،ث Ó-ث -ة و سص-ب-ع)73( Ú
خرطوشصة عيار  16ملم ‡لوءة من الصصنف اÿامسص،
أاربعة ( )04كلغ من مادة البارود األسصود كما ” حجز
سص- -ي -ارت Úاألو ¤م -ن ن -وع ب -ي -ج -و ج  9و ال-ث-ان-ي-ة ن-وع
م-رسص-ي-دسص ” وضص-ع-ه-م-ا ب-اÙشص-ر ال-ب-ل-دي ل-ب-ل-دية عÚ
اÿضصراء إا ¤غاية صصدور أامر قضصائي.حيث ” تقدË

اŸت -ه-م Úأام-ام وك-ي-ل ا÷م-ه-وري-ة Ãح-ك-م-ة م-ق-رة ب-ع-د
اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية و إاعداد ملف قضصائي
عن تهمة ،نقل أاسصلحة من الصصنف السصابع مع الذخÒة
بدون رخصصة من السصلطة اŸؤوهلة وحيازة و نقل ذخÒة
من الصصنف اÿامسص بدون رخصصة من السصلطة اŸؤوهلة.

اŸسسيلة  :عامر ناجح

