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بن صصال ـ ـح ،بوح ـ ـ ـ ـ ـجة وأاوي ـ ـ ـ ـ ـحيى
ي ـ ـ ـ ـؤودون صص ـ ـ ـÓة عيـ ـ ـد اأ’ضصـ ـ ـ ـ ـحى
با÷امـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع الكب ـ ـ ـ ـ Òبالعاصص ـ ـ ـ ـ ـمة
تشصديد على مكــإسصب السصـــلم واŸصصإ◊ة
التي عــــــززت اسصتقــــرار ا÷ــــــزائر
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بدوي ،ح ـطاب ،الدالية وحسصبـÓوي رفقة زوخ يـ ـزورون اŸسصن Úوﬂيم الشصباب
تنقل هويتنإ وتع Èعن موروثنإ
الثقإ‘ وا◊ضصإري
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«الشصعب» ترصصد أاجواء
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طواب Òطويلة أامام ﬂابز
بالعاصصمة وÓﬁت  ⁄تلتزم
باŸداومة ‘ تيبازة
حإ’ت جروح خÓل
عمليإت النحر وا’سصهإل
بفعل ا’فراط ‘ تنإول
اللحم بإ’سصتعجإ’ت
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بحسصب مصصدر
موثوق لـ «الشصعب»:

بلماضصي يعاين لقاء
العميد والوفاق
‘ رابطة اأ’بطال
اإ’فريقية ويكشصف
عن قائمة اÿضصر
يوم  ٢٩أاوت
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الخميسس  ٢٣أاوت  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٢ذي الحجة  ١٤٣٩هـ

سسف Òالصس Úيزور مقر
الهÓل األحمر ا÷زائري

الطبعة الـ Ÿ 32لتقى
اıيم الكشسفي العربي

02

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد
Ãناسسبة الدخول اŸدرسسي،
يقوم سسف Òجمهورية الصسÚ
ال-دÁق-راط-ي-ة الشس-ع-ب-ي-ة ي-وم
السسبت  25أاوت ا÷اري بزيارة
’حمر ا÷زائري
Ÿقر الهÓل ا أ
’نسس-انية
’ع-م-ال ا إ
ل-تشس-ج-ي-ع ا أ
التي يقوم بها.

ندوة صسحفية
Ãقر «سسيال»

17727

لقاء جزائري-
متوسسطي -إافريقي
للكتاب الشسباب
تعلن ÷نة التنظيم «راماج» عن تنظيم
ل-ق-اءات ج-زائ-ري-ة م-ت-وسس-ط-ي-ة -إاف-ري-ق-ي-ة
ل-ل-ك-ت-اب الشس-ب-اب وب-حضسور ﬂتلف وسسائل
’عÓم ،حيث سستكون اللقاءات ب 1 Úو2
ا إ
سس-ب-ت-م ÈاŸق-ب-ل ب-اŸكتبة الوطنية ا◊امة،
وسس -ت -ك-ون م-ف-ت-وح-ة أام-ام ﬂت-ل-ف ال-ل-غ-ات
ووسسائل التعب.Ò

’جراء ا’سستثنائي
‘ إاطار ا إ
اŸت - -خ - -ذ م - -ن ط - -رف شس - -رك - -ة
«سسيال» لضسمان اÿدمة طيلة
فÎة ا◊رارة الشس- - - - - -دي- - - - - -دة
’ع -ي -اد ال -دي -ن -ي -ة ،ت -ن -ظ -م
وا أ
الشس - - -رك - - -ة ،ال - - -ي - - -وم ،ن - - -دوة
صسحفية للحديث عن وضسعية
اسس- - - -ت - - -ه Ó- - -ك اŸاء الشس - - -روب
ومسس- -ت- -وى ال- -ت -خ -زي -ن ،وذلك
على السساعة العاشسرة صسباحا
Ãقر الشسركة بالقبة.

الفضساء اإلذاعي
لأÓمن الوطني
يحسسسس Ãخاطر
السستعمال السسيئ
لإÓنÎنيت
Óمن الوطني،اليوم،
’ذاعي ل أ
’منكم» الفضساء ا إ
تتناول حصسة « أ
’سستعمال السسيئ لÓنÎنيت مع
موضسوع التحسسيسس من ﬂاطر ا إ
’جابة على انشسغا’ت اŸسستمع› ‘ Úال السسÓمة اŸرورية من
ا إ
قبل إاطارات الشسرطة ،وذلك على السساعة الرابعة مسساءا.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
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’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة
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ت- -ن- -ظ- -م ج- -م- -ع- -ي- -ة مشس -ع -ل
الشس - -ه - -ي- -د وم- -ك- -تب ال- -و’ي- -ة
السس-اب-ع-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة Ÿن-ظ-م-ة
ال - -وط - -ن- -ي- -ة ل- -ل- -م- -ج- -اه- -دي- -ن
ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ب-لدية ا÷زائر
ال- -وسس- -ط- -ى ،ن -دوة ت -اري -خ -ي -ة
ب - -ع - -ن- -وان» ن- -ق- -ل ال- -ث- -ورة إا¤
’خ- -رى ب- -ف- -رنسس- -ا:
الضس - -ف - -ة ا أ
ع -م -ل -ي -ات م -ورب -ي-ان ‰وذج-ا»
ينشسطها اÛاهد علي هارون،
م - -ت- -ب- -وع- -ة بشس- -ه- -ادات ح- -ي- -ة
Ûاه-دي-ن و›اه-دات ،وذلك
على السساعة العاشسرة صسباحا.

أاوريدو ُتهنئ ا÷زائري Úباألضسحى اŸبارك

’ضسحى اŸبارك تتقدم جازي بأاطيب التها÷ Êميع
Ãناسسبة عيد ا أ
ا÷زائري Úمتمنية لهم اŸزيد من التوفيق وا’زدهار مؤوكدة التزامها
Ãواصسلة مسساهمتها ‘ تنمية ا’قتصساد الوطني.
واع-ت-ب-اره-ا شس-رك-ة اق-تصس-ادي-ة ع-م-وم-ية منحدرة ‘ اÛتمع ،تشسارك
’خوة التي
جازي ‘ هذه اŸناسسبة الدينية العظيمة قيم التضسامن وا أ
توحد الشسعب ا÷زائري ›ددة عزمها على اŸشساركة الفعالة ‘ بناء
اقتصساد يعتمد على التكنولوجيات ا◊ديثة.
ت -ع-ت Èشس-رك-ة ج-ازي ع-نصس-را رئ-يسس-ي-ا وف-ع-ا’ ‘ ق-ط-اع ا’تصس-ا’ت ‘
ا÷زائر ،وهي أاول متعامل الهاتف اÙمول يقوم بإانشساء منصسة تقنية
ج -دي -دة (ن -ظ -ام دع -م ال -وظ -ائ -ف ال -رق -م -ي -ة) ل -ت -ق -د Ëخ -دم -ة أافضس-ل
للمشسÎك Úالذين يشسكلون أاسساسس اسسÎاتيجيتها التجارية.
ت- -دع- -و ج- -ازي مشسÎك- -ي- -ه- -ا ل Ó-سس -ت -ف -ادة م -ن ع -روضس -ه -ا ال -ت -ج -اري -ة
’ضسحى وتشسكرهم على وفائهم.
والÎويجية Ãناسسبة عيد ا أ
عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخÒ

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

إاحياء الذكرى الـ 60
لنقل الثورة التحريرية
إا ¤فرنسسا
اللقاء ا÷ماعي
رقم  289لتسسجيل
الشسهادات

جازي تتمنى عيد أاضسحى مبارك لكل ا÷زائريÚ

التحرير

ت- - -ن- - -ظ- - -م وزارة ال - -ب - -ي - -ئ - -ة
وال - -ط- -اق- -ات اŸت- -ج- -ددة ،ي- -وم
’حد  26أاوت ا÷اري ،ملتقى
ا أ
اıي- -م ال- -كشس- -ف- -ي ال- -ع -رب -ي ‘
طبعته – 32ت شسعار» ا◊لم
العربي» ،الذي Áتد إا ¤غاية
 5سسبتم ،2018 Èوذلك ابتداء
م-ن السس-اع-ة ال-ت-اسس-ع-ة صس-ب-احا
’ف-ري-ق-ي-ة بسس-يدي
ب-ال-ق-ري-ة ا إ
فرج.

’ضسحى اŸبارك لتقد Ëأاحر تهانيها و“نياتها
تغتنم أاوريدو ،اŸؤوسسسسة اُŸواطنة ،مناسسبة عيد ا أ
بالُرقي والسسعادة للشسعب ا÷زائري.
‘ رسسالته للجزائري ،Úصسرح نائب اŸدير العام لـ أاوريدو  ،السسيد عبد اللطيف حمد دفع الله« :
يسسر ،Êبإاسسمي اÿاصس و باسسم عمال أاوريدو  ،بتقد Ëتهانينا ا◊ارة و “نياتنا الصسادقة بالصسحة
’ضسحى اŸبارك ،داعيا الله أان
والهناء وا’زدهار للشسعب ا÷زائري الطيّب الكرÃ Ëناسسبة عيد ا أ
يتقّبل صسالح العبادات والُن ُسسك .كما تقاسسم أاوريدو فرحة هذه اŸناسسبة السسعيدة مع كل ا÷زائريÚ
Ãن فيهم ا◊جاج اŸيامÃ Úنحهم إامكانية التواصسل مع عائÓتهم وذويهم أاثناء أادائهم مناسسك ا◊ج
بفضسل عرضسها اÿاصس با◊ج».
’ضسحى ،الذي ُيحتفل به خÓل موسسم ا◊ج ،فرصسة لـ أاوريدو لتقريب ا◊جاج من
وÁثل عيد ا أ
عائÓتهم وإابقائهم على اتصسال ‘ اŸملكة العربية السسعودية بأاسسعار تفضسيلية .حيث Áكن لزبائن
أاوريدو من ا◊جاج اسستقبال اŸكاŸات بأاسسعار بسسيطة جدا ورمزية كجزء من اŸسسؤوولية ا’جتماعية
Œاه اÛتمع ا÷زائري.
’فضسل يؤوكد السسيد دفع الله« :ان ا’سستثمارات
وإاÁانا منه بأان هذا البلد الطيب يسستحق دوما ا أ
’ن ُتغطي جميع الÎاب ا÷زائري وبذلك تكون
اŸكثفة ‘ شسبكة الـجيل الرابع ( )4Gجعلت أاوريدو ا آ
’منيات».
’سسرع ‘ ا÷زائر .هذا وتقبلوا خالصس وأاطيب ا أ
’وسسع وا أ
’فضسل وا أ
شسبكتها هي ا أ

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع 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 - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :
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الخميسس  2٣أاوت  201٨م
الموافق لـ  12ذي الحجة  14٣9هـ

رسسالة رئيسس ا÷مهورية ‘ ذكرى يوم اÛاهد:

انتفاضسة  ٢٠أاوت  ٥٥كانت تÓحما مثاليا ب ÚاÛاهدين
واŸواطن Úومؤو“ر الصسومام ميثاق طريق لإÓنتصسار
^ ا’سستق ـÓل والبن ـ ـ ـ ـاء والتشسيي ـ ـ ـد ره ـ ـانات تتطلب التضسحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة من أاجل الوطن
^ اسسÎجعنا ا’سستقرار واأ’من والسسكينة بعد تضسحيات جسسام جراء اŸآاسساة الوطنية
^ اأ’زمات اÿارجية على حدودنا تفرضض جبهة شسعبية قوية لضسمان اسستقرار ا÷زائر

وجه رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة رسسالة Ãناسسبة احياء ذكرى
ال-ي-وم ال-وط-ن-ي ل-لمجاهد ،ق-رأاه-ا ن-يابة
ع -ن -ه وزي -ر اÛاه-دي-ن ال-ط-يب زي-ت-وÊ
خ Ó-ل الح -ت -ف -الت ال-رسس-م-ي-ة اıل-دة
ل-ه-ذه ال-ذك-رى ال-ت-ي اح-تضس-ن-ت-ه-ا ولي-ة
تبسسة .فيما يلي نصسها الكامل:
« ‘ هذا اليوم التاريخي– ،تفل ا÷زائر
بيوم اÛاهد عرفانا لصشناع –رير ششعبنا
األب -ي واسش -ت -ق Ó-ل وط -ن -ن-ا ال-غ-ا‹ ،وتخليدا
Ùط -ات ت -اري -خ -ي -ة مشش -رق-ة ‘ مسش-ار ث-ورة
نوفم ÈاÛيدة.
‘ ه-ذه ال-وق-ف-ة ال-ت-ذك-ارية ،أات-وج-ه بداية
بالتحية األخوية وبالتقدير اÿالصس لرفقائي
اÛاهدين واÛاهدات ،متمنيا لهم جميعا
دوام الصشحة والعافية ،لكي يكونوا ششاهدين
ع- -ل- -ى اسش- -ت -م -رار ا÷زائ -ر ‘ مسشÒة ال -ب -ن -اء
والتششييد.
وأاغ-ت-ن-م ه-ذه ال-وق-ف-ة ك-ذلك ألت-رح-م ع-ل-ى
أارواح اÛاه- -دي -ن واÛاه -دات ال -ذي -ن م -ا
انفكوا ،مع األسشف ،يغادرون ا◊ياة أافواجا
وأافواجا ،بعدما سشاهموا ‘ رفع راية ا÷زائر
Ÿنِيف.
و‘ إاعادة بناء صشرح دولتها ا ُ
ول يفوتني ‘ ،هذه الفرصشة ،أان أاتوجه
ب-ال-ت-ح-ي-ة األخ-وي-ة ألعضش-اء اŸن-ظ-مة الوطنية
للمجاهدين ،رف -ق -ائ -ي ‘ السش Ó-ح ،متمنيا
لهيئتهم اŸوقرة اŸزيد من النجاح ‘ خدمة
ذاكرة ثورة نوفم ÈاÛيدة و‘ الدفاع عن
تاريخ ا÷زائر اŸكافحة.

الÈهان ا’ضسا‘ على عزم
الشسعب اسسÎجاع ا◊رية
أايتها السسيدات الفضسليات،أايها السسادة
لفاضسل،
ا أ
يتزامن يوم  20أاغسشطسس كذلك مع ذكرى
أاحداث تاريخية ›يدة ،أاولها تلك النتفاضشة
ال- -ت- -ي خ- -اضش- -ه -ا شش -ع -ب -ن -ا األب -ي ‘ الشش -م -ال
القسشنطيني ،م -ؤوك -دا Ãا ب -ذل -ه خ Ó-ل-ه-ا م-ن
التضشحيات ،أان ثورة أاول نوفم 1954 Èهي
حقا ثورة ششعب بأاكمله ،ششعب عقد العزم على
–ري-ر أارضش-ه ،شش-عب جسش-د ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر
الوطني الباسشل ِدْرَعُه ال ّصشلبة من أاجل كسشر
قيود السشتعمار.
نعم ،سشيداتي ،سشادتي ،كانت انتفاضشة 20
أاغسشطسس  1955تÓحما مثاليا ب› Úاهدينا
األششاوسس ومواطنينا البواسشل ،تÓحما أارعب
اŸسش -ت -ع-م-ر ال-غ-اشش-م .ك-م-ا ك-انت ه-ذه ال-وث-ب-ة
برهانا إاضشافيا على عزم ششعبنا أان يدفع أاغلى
ثمن يتطلبه اسشÎجاع حريته.
لقد واجه اŸسشتعمر هذه الوثبة ا÷ديدة
لششعبنا األبي وتلك اŸعركة الششجاعة التي
خ-اضش-ه-ا ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،ي- -وم 20
أاغسشطسس  ،1955بقمع وحششي ل مثيل له ،قمع
اسش -ت -خ -دم ف-ي-ه ك-ل أان-واع األسش-ل-ح-ة ب-را وج-وا
وبحرا ،قمع عرف ◊ظاته السشوداء التي ل
تنسشى ‘ ›زرة ملعب مدينة سشكيكدة ،الذي
ششهد مذبحة جماعية ألك Ìمن  10آالف مدÊ

عزل.
وŸا كنا نقيم وقفة تذكرنا هذه –ت علم
ا÷زائر اŸسشتقلة ،يأابى علينا الواجب إال أان
نÎح- -م ب -خشش -وع واج Ó-ل ع -ل -ى أارواح أاول -ئك
اآللف ب- -ل عشش- -رات اآللف م- -ن ا÷زائ -ريÚ
وا÷زائ -ري -ات م -ن ال -ذي -ن ن -ال -وا الشش-ه-ادة ‘
الشش- -م- -ال ال- -قسش -ن -ط -ي -ن -ي ‘ ذل -ك -م ال -ت -اري -خ
اŸششهود ،ون-دع-و ال-ع-ل-ي ال-ق-دي-ر أان ي-تقبلهم
ق -ب -ول حسش -ن -ا وه -م أاح -ي -اء ي -رزق -ون ‘ ج-ن-ة
اÿلد.

نفسض جديد ÷يشض التحرير
‘ تعزيز وجوده اŸيداÊ
أايتها السسيدات الفضسليات،أايها السسادة
األفاضشل،
إابان الكفاح ،و‘ أاششد ظروف ثورة نوفمÈ
اÛيدة ،قررت قيادة جيشس التحرير الوطني
ع- -ق- -د م- -ؤو“ر الصش -وم -ام ي -وم  20أاغسشطسس
 ،1956م -ؤو“ر ج -م -ع صش-ف-وة م-ن ق-ادة ث-ورت-ن-ا
اŸسش-ل-ح-ة ال-ذي-ن وضش-ع-وا م-ي-ث-اق-ا رسشم معا⁄
الطريق لثورتنا حتى النتصشار ،كما وضشعوا
تنظيما ﬁكما لكفاحنا اŸسشلح ،وكذا هيكÓ
سش-ي-اسش-ي-ا دائ-م-ا ج-اء سش-ن-دا ل-ل-درع السش-ي-اسش-ي-ة
لثورة نوفم ÈاÛيدة ،أاعني جبهة التحرير
الوطني.
نعم ،ل-ق-د سش-م-ح ال-ت-ن-ظ-ي-م العسشكري الذي
أاق -ره م-ؤو“ر الصش-وم-ام ب-إاع-ط-اء َنَ-ف-سس ج-دي-د
وق-وي ÷يشس ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ني ،ال-ذي ع-زز
وج -وده م -ي -دان -ي-ا وشش-دد ضش-راوة وط-أات-ه ع-ل-ى
ا÷يشس السشتعماري.
لقد أارغم جيشس التحرير الوطني الباسشل،
اŸدع -م بشش -عب ب -رم -ت -ه Ãا ف -ي-ه ج-ال-ي-ت-ه ‘
اÿارج ،أارغم ا÷يشس السشتعماري اآلثم ،على
إارسشال القوات تلو القوات إا ¤بÓدنا لضشمان
اسشتمرار بقائه فيها Ãسشعى يائسس كان مآالُُه
ا◊تمي الفششل والهزÁة ،وهو ما وقع حقا
بانتزاع ثورتنا اسشتقÓل ا÷زائر الذي افتداه
مليون ونصشف مليون ششهيد بأارواحهم الزكية
الطاهرة ،وب -ع -د –م -ل دم-ار وحشش-ي شش-ام-ل
“ثلت نقطته السشوداء األخÒة ‘ ما سشمي
ب- -ا÷يشس السش- -ري ل- -ل- -م- -ع- -م- -ري -ن اŸت -ع -ن -تÚ
ا◊ق -ودي -ن ال -ذي-ن صشّ-ب-وا ج-ام ح-ق-ده-م ع-ل-ى
اŸدني Úدون “ييز ب Úكب Òوصشغ Òول بÚ
رجل أاو امرأاة.

Œنيد مسستمر ◊ماية مكاسسب ا’سستقÓل
أايتها السسيدات الفضسليات،أايها السسادة
لفاضسل،
ا أ
صش-ح-ي-ح أان-ن-ا ن-ن-ع-م ال-ي-وم ب-فضش-ائ-ل ا◊رية
والسشتقÓل وبثمرات مسشار البناء والتششييد،
الذي انطلق فيه ششعبنا األبي منذ أاك Ìمن
خمسشة عقود ،مسشار حقق قفزة نوعية وكمية
منذ العششريت ÚاألخÒت ،Úوأانتم ششهود على
ذلك ‘ ،كل ربوع الوطن ،من أاقصشى جنوبه إا¤

واجهته البحرية ومن أاول مششرقه إا ¤أاقصشى
مغربه.
غ Òأان ا◊ري - -ة والسش - -ت - -ق Ó- -ل وال - -ب- -ن- -اء
وال -تشش -ي -ي -د ه -ي م -ك -اسشب وره -ان-ات ت-ت-ط-لب
ال -ت -ج -ن-ي-د اŸسش-ت-م-ر وا÷ه-د السش-خ-ي وح-ت-ى
التضشحية من أاجل الوطن.
أاقول هذا وأانتم تعرفون حجم التحديات
التي ما تزال أامامنا ‘ ›ال تلبية جميع
ا◊اجات الجتماعية لششعبنا ،ومن أاجل بناء
اقتصشاد أاقوى وأاقل تبعية للمحروقات.
أاق - -ول ه- -ذا ك- -ذلك وأان- -ت- -م شش- -ه- -ود ع- -ل- -ى
الصشراعات التي تزعزع يوميا عاŸنا اŸعاصشر
وخ -اصش -ة ع -اŸن -ا ال-ع-رب-ي ،وت -هضش-م ح-ق-وق
الششعوب القتصشادية ‘ معظم اÛالت.
نعم ،إان حق ا◊رية والسشتقÓل ،وكذا حق
الششعوب ‘ العيشس ‘ كنف السشتقرار والهناء،
أاصش-ب-ح م-ع األسش-ف ،أام -را م-ف-ق-ودا ‘ ال-ع-ا⁄
Ÿوِهَ-ن-ة
العربيَ ،
ج-راء ال-ن-زاع-ات واألزم-ات ا ُ
لقدراتنا،النزاعات التي تبعدنا عن الواجب
اŸقدسس ،واجب –رير فلسشط– Úرير أاو¤
قبلتينا وثالث حرمينا.
وفيما يتعلق بجزائرنا ا◊بيبة ،فإان هذه
األزمات اÿارجية تدور على حدودنا مثقلة
Ãخاطر اإلرهاب اŸقيت وششبكات ا÷رÁة
اŸنظمة ،وهما آافتان ل حدود لهما اليوم.
وأام -ام ه -ذه ال -ت -ح -دي -ات وت -لك اıاط-ر،
أاه-يب ب-كم ،أاب-ن-اء وب-ن-ات وط-ن-ن-ا ال-عزيز ،أان
تتأاسشوا Ãجاهدينا األماجد وششهدائنا األبرار
وتتجندوا لكي يسشتمر البناء وتسشخ Òجميع
قدرات بÓدنا،ولكي ترصشوا بناء جبهة ششعبية
قوية لضشمان اسشتقرار ا÷زائر وصشمودها ‘
وج- -ه ج- -م- -ي- -ع اŸن- -اورات ال- -داخ- -ل- -ي- -ة وك- -ل
التهديدات اÿارجية.

اسستكمال اŸشسروع ا’قتصسادي
ا’جتماعي –دي يجب رفعه
أايتها السسيدات الفضسليات،أايها السسادة
لفاضسل،
ا أ
لقد اسشÎجعنا السشتقرار واألمن والسشكينة
بعد تضشحيات جسشام جراء اŸأاسشاة الوطنية،
فعلينا أان نصشون هذه اŸكاسشب ،ألنها الركيزة
ال -ت -ي ل غ -ن -ى ع -ن -ه -ا لسش -ت-ك-م-ال مشش-روع-ن-ا
القتصشادي والجتماعي.
عليكم أان تواجهوا ،بهذه ا÷بهة الششعبية
الصشلبة العتيدة ،جميع اŸناورات السشياسشوية
وك -ل اÙاولت ل -زع -زع -ة صش -ف-ن-ا ب-ت-أاويÓ-ت
خاطئة أاو بعرضشة لتعاليم ديننا ا◊نيف ،وأان
تواجهوا كذلك ،بهذه ا÷بهة الششعبية الصشلبة
ال -ع-ت-ي-دة ك-ل اآلف-ات ،وع -ل-ى رأاسش-ه-ا ال-فسش-اد
واıدرات ،التي تنخر اقتصشادنا و›تمعنا.
و‘ هذا التجند الوطني ،أاهيب بكم ،بنات
وأابناء وطني الغا‹ ،أان –ذوا حذو خÒة أابناء
›تمعنا ،أاف -راد ا÷يشس ال -وط -ن-ي الشش-ع-ب-ي،
سشليل جيشس التحرير الوطني ،وأافراد قوات
أام -ن بÓ-دن-ا ال-ذي-ن يضش-ح-ون ي-وم-ي-ا ،بالنفسس
والنفيسس ،حفاظا على حرمة وسشيادة ترابنا
الوطني ،وحفاظا على أامن وسشÓمة ششعبنا
و‡تلكاته.
وبهذه اŸناسشبة التذكارية ،أارفع باسشمكم
ج -م -ي -ع-ا وب-اسش-م-ي اÿاصس– ،ي-ة ال-ت-ق-دي-ر
واإلك- -ب -ار ألف -راد ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشش -ع -ب -ي
وأاف - -راد ق - -وات األم- -ن ،وأاترحم ،باسشمكم
وباسشمي اÿاصس ،بخششوع وإاجÓل ،على أارواح
رجال الواجب الوطني الذين ما زالوا يجودون
ب -أارواح -ه -م م-ن أاج-ل ﬁارب-ة ب-ق-اي-ا اإلره-اب
اŸقيت اآلثم حتى القضشاء عليه نهائيا بعون
الله.
وأانا أاتوجه إاليكم بهذه الرسشالة ،عششية عيد
األضشحى اŸبارك ،أا“نى ÷ميع أابناء ششعبنا،
‘ ا÷زائر و‘ ديار الغربة ،عيدا سشعيدا‘ ،
كنف اÿششوع والتضشامن والفرحة ،كما أا“نى
حجا مÈورا وذنبا مغفورا وسشعيا مششكورا
÷ميع حجاجنا اŸيام Úمتمنيا لهم أاداء هذه
الفريضشة اŸقدسشة ‘ أاحسشن الظروف وعودة
ميمونة إا ¤ديارهم.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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^ فنيدسس بن بلة
حملت رسشالة رئيسس ا÷مهورية ‘ احتفالية يوم اÛاهد الكث Òمن الدللت وششكلت
أارضشية عمل للمسشتقل الذي تعمل ا÷زائر اŸسشتحيل من اجل أان يكون أاك Ìإاششراقا وأامÓ
يؤومن اŸكاسشب اÙققة بششق األنفسس والتضشحيات ا÷سشام ويعزز باÿصشوصس ا‚ازات
عقود من الزمن ل سشيما ما –قق خÓل العششريت ÚاألخÒت ‘ Úصشدارتها اŸصشا◊ة
الوطنية مدخل السشتقرار اليوم والغد.
جاءت رسشالة الرئيسس ‘ رصشد مسشÒة التحرر الوطني والبناء والتششييد كاششفة مغزى
النضشال الذي خاضشه ا÷زائريون جبهة واحدة متÓحمة منسشاقة متجاوبة مع ما رسشمه
نوفم Èوما خطط له من رؤوية اسشتششرافية جديرة بالتوقف عندها والتحليل إلعطاء حقائق
األششياء وقيم التاريخ النزيهة اŸصشانة للذاكرة والهوية.
إانها الوحدة الوطنية التي ركز عليها قادة الثورة منذ ششرارة نوفم Èمتمسشك Úبالقرار
ا÷ماعي ،وجددوها ‘ انتفاضشة الششمال القسشنطيني وحرصشوا على إاعÓئها ‘ مؤو“ر
الصشومام .هي الوحدة التي Œيب للمرة اŸليون للمششكك Úأاصشحاب النظارات السشوداء عن
كيفية بقاء ا÷زائر قوية أامنة تواجه العواصشف الهوجاء والتحديات وتكسشب الرهان .بل ان
هذه الوحدة اŸعيار الثابت الذي يوضشح باŸلموسس ويب Úبالدليل القاطع أان هذه العواصشف
هي التي تعطي قوة إاضشافية للبÓد لÓنطÓقة ‘ وثبة قوية إلدارة ششؤوونها وتنظيم أامورها
اعتمادا على اسشتقÓلية قرار وسشيادة وطنية ل تقبل اŸسشاسس بها ول تسشمح أان تعرضس
للمسشاومة.
ظهر هذا جليا ‘ ﬂتلف مسشارات ا÷زائر وﬁطاتها ،آاخرها اŸأاسشاة الوطنية التي
خرجت منها البÓد معززة الصشف متÓحمة متآازرة متضشامنة ‘ جبهة ششكلت صشمام أامان
للتواصشل لÓسشتمرارية ‘ إاصشÓح الششأان الداخلي واسشتكمال اŸششروع الوطني الذي يكسشب
صشÓبة ومتانة Ãنظومة اقتصشادية ل تتكل على اÙروقات بنسشبة تتجاوز اŸعقول.ول تظل
أاسشÒة Ÿنتوج واحد قد يرهن اŸسشتقبل.
ا÷بهة التي أاظهرها ا÷زائريون ‘ ﬂتلف اÙطات والتي كانت ول تزال مفخرة
الوطن وانسشاقت وراء اŸصشا◊ة الوطنية ‘ تضشحية ثانية ،هي التي عاد إاليها الرئيسس ليذكر
اŸواطن Úبجدوى مواصشلة اŸسشار والتجنيد حماية للمكسشب الذي –قق بالدم والدمع
خاصشة ‘ ظل تهديدات –مل خطورة ل تقبل السشتخفاف وإاغماضس األع Úوترديد العبارة
السشلبية «تخطي راسشي».
نقول هذا ‘ ظل أاخطار تتنامى تؤوجج فتيلها النزاعات على ا◊دود واألزمات اÙركة
ب Óتوقف من قوى خارجية مسشعورة توظف تناقضشات دول اÙيط ا÷غرا‘ السشياسشي
وتغذي أازماته فا–ة اÛال على مصشراعيه لنتششار ششبكات اإلرهاب واıدرات ا÷رÁة
العابرة للحدود واألوطان.
من هنا كانت رسشالة الرئيسس ششفافة ل –مل اية ششفرة ،حاسشمة لÓأمور حازمة لها تطالب
اŸواطن Úا◊فاظ على متانة ا÷بهة الداخلية وتقويتها وسشد أاية فجوة من ششأانها اŸسشاسس
Óحداث اŸتÓحقة
باŸكاسشب.جبهة أارادها الرئيسس من خÓل قراءته القبلية والبعدية ل أ
تضشع حدا لكل مؤوامرة ومناورة ﬁركة من  ⁄يهضشم السشتقÓل ويتمادى ‘ الÎويج
Ÿغالطات  ⁄تعط نتائج و ⁄تثمر سشوى بتقوية العزÁة الوطنية واإلرادة ‘ التماسشك
والنخراط ‘ معركة التحدي األك .Èتيقنتورين ،غرداية وع Úصشالح وغÒها ل زالت
ﬁطات منÒة ودروسس –فظ وتتبع ‘ مسشعى التقو Ëوالتجدد الوطني Úأاقوى الرهان
وأاكÌه قيمة اسشÎاتيجية على اإلطÓق.

لسسبق فاجبايي
لول ا أ
إاثر وفاة الوزير ا أ

أاويحيى يوقع على سسجل التعازي بسسفارة الهند
وقع الوزير الول ،أاحمد أاويحيى،
بسسفارة الهند با÷زائر ،باسسم رئيسس
ا÷مهورية ،ع-ب-د ال-ع-زيز بوتفليقة،
ع-ل-ى سس-ج-ل ال-ت-ع-ازي إاث-ر وف-اة الوزير
لسسبق ،أاتال بيهاري
الول الهندي ا أ
فاجبايي.
كتب اويحيى ‘ سشجل التعازي قائ:Ó
«‘ الوقت الذي يعيشس فيه الششعب الهندي
الصشديق حدادا وطنيا اثر وفاة أاتال بيهاري
لسشبق ،وبتكليف
فاجبايي ،رئيسس ا◊كومة ا أ
من رئيسس ا÷مهورية ،السشيد عبد العزيز
بوتفليقة ،أات -ق -دم ب -اسش-م ا÷زائ-ر ح-ك-وم-ة
وششعبا إا ¤السشلطات الهندية وعائلة الفقيد
ب -أاخ -لصس ال -ت -ع -ازي وأاع Èل -ه -م ع-ن أاصش-دق

اŸواسشاة».
وأاضش- -اف أان ال- -ف- -ق- -ي -د «ت -رك ‘ ق -ل -وب
ا÷ميع ذكرى الششخصشية الوطنية التي ⁄
ت- -ت -وان ي -وم -ا ‘ خ -دم -ة ب Ó-ده -ا والشش -عب
الهندي الششقيق» وهو من «الوائل الذين
تركوا بصشماتهم ‘ تاريخ العÓقات الثنائية
ا÷زائ-ري-ة-ال-ه-ن-دي-ة من خÓل قيامه ،ا¤
ج -انب رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ،ع-ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة ،ب -ال -ت -وق-ي-ع ع-ل-ى ب-ي-ان الشش-راك-ة
السشÎاتيجية التي تربط البلدين بنيودلهي
Ãن -اسش -ب -ة زي -ارة ال -رئ -يسس ب -وت -ف -ل -ي -ق-ة ا¤
ج-م-ه-وري-ة ال-ه-ن-د ‘ ي-ن-اي-ر  2001بصشفته
ضشيف ششرف خÓل احتفال جمهورية الهند
بعيدها الوطني».

“ويل ا‚از متحف معطوب الوناسس

شسقيقة الفنان الراحل تشسيد بقرار قرار الرئيسض بوتفليقة
اع -تÈت م -ل -ي -ك -ة م -ع-ط-وب ،ششقيقةاŸطرب
ورئيسشة مؤوسشسشة «معطوب الوناسس» قرار رئيسس
ا÷مهورية القاضشي بتمويل إا‚از متحف خاصس
باŸطرب الراحل ب«تكريسس عظيم».
و‘ تصشريح لـ/وأاج وصشفت مليكة معطوب قرار
رئيسس ا÷مهورية ،الذي أاعلن عنه األحد اŸاضشي،
ب- -أان- -ه «م- -كسشب ك- -ب Òو اعÎاف ب- -نضش- -ال و مسش -ار
الوناسس وأايضشاً هو وسشيلة للحفاظ على نضشاله و
ذاكرته وفنه «.
أاضش -افت أان ع -ائ -ل-ة م-ع-ط-وب و اŸؤوسشسش-ة ال-ت-ي
–مل اسشمه قد «عملت على هذا اŸششروع Ÿدة
اثني عششر ( )12عامًا» ،مششÒة إا ¤أانه «بفضشل
قانون ا÷معيات اŸعتمدة ‘ عام  2012والذي
يسشمح إانششاء مثل هذه اŸؤوسشسشات تقدمنا بطلب
ل -ل -حصش -ول ع -ل -ى الع-ت-م-اد واع-ت-م-دن-ا اإلج-راءات
الÓزمة ».

وأاوضشحت أان الطلب كان «مصشحوًبا Ãخطط
ت -ه -ي -ئ -ة و إا‚از و ط -لب ت -خصش -يصس أارضش -ي -ة ع -ل-ى
مسشتوى قرية تاوريرت موسشى ،حيث ” تقدÁه إا¤
وزارة الثقافة ‘ مايو اŸاضشي ».
وك -ان ب -ي -ان صش -ادر ع -ن وزارة ال -ث -ق -اف -ة األح-د
اŸاضش -ي ق -د أاوضش -ح أان رئ -يسس ا÷م -ه-وري-ة ،عبد
ال-ع-زي-ز بوتفليقة ،ق- -د واف- -ق ع- -ل -ى ط -لب “وي -ل
اŸشش -روع ال -ذي ي -ه -دف إا ¤ا◊ف -اظ ع -ل -ى ذاك-رة
الفنان معطوب الوناسس الذي أاسشهم ‘ الرتقاء
ب- -األغ- -ن- -ي- -ة واŸوسش -ي -ق -ى ا÷زائ -ري -ة ‘ ب -ع -ده -ا
األمازيغي وتعزيز الهوية الوطنية».
وسش -ي -ت -م ب -عث أاشش-غ-ال إا‚از اŸت-ح-ف ال-ذي ⁄
يكششف بعد عن تكلفته «قريبا» على مسشتوى
اŸدرسش-ة الب-ت-دائ-ي-ة ال-ق-دÁة ب-ق-ري-ة تاوريرت
م- -وسش- -ى «م- -ب- -ارك م -ع -ط -وب» اŸت -اخ -م -ة Ÿن -زل
اŸرحوم معطوب الوناسس.

مدلسسي يسستعرضض مع سسف Òكوريا ا÷نوبية ترقية العÓقات الثنائية
اسش -ت -ع-رضس رئ-يسس اÛلسس ال-دسش-ت-وري ،مراد
مدلسشي ،يوم الثن ،Úمع سشف Òجمهورية كوريا
ا÷نوبية با÷زائر ‹ ،أاون يونغ ،واقع العÓقات
ال-ث-ن-ائ-ي-ة وسش-ب-ل ترقيتها ،حسشب م - -ا أاورده ب- -ي- -ان
للمجلسس.
وأاوضشح ذات اŸصشدر أان ا÷انب Úتباحثا خÓل
اللقاء الذي جمعهما Ãقر اÛلسس الدسشتوري،

«واقع العÓقات الثنائية اŸتميزة وسشبل ترقيتها،
وع- - -ل- - -ى اÿصش- - -وصس ب ÚاÛلسس ال- - -دسش - -ت - -وري
واÙكمة الدسشتورية الكورية ا÷نوبية».
Óششارة ،ف- -إان ك- -وري- -ا ا÷ن- -وب- -ي- -ة ك -انت ق -د
لإ
اسشتضشافت الدورة الثالثة للمؤو“ر العاŸي للقضشاء
ال- -دسش- -ت- -وري ع -ام  ،2014وه- - - - -و اŸؤو“ر ال - - - -ذي
سشتحتضشن ا÷زائر دورته اÿامسشة عام

»æWh

الخميسس  23أاوت  201٨م
الموافق لـ  12ذي الحجة  1439هـ

خÓل أحتفالية أششرف عليها وزير أÛاهدين بتبسشة› ،اهدون ومؤورخون:

هجومات الششمال القسشنطيني ومؤو“ر الصشومام «مكنا من تدويل القضشية ا÷زائرية»
أجمع أŸششاركون بتبسشة ‘ ألندوة ألتاريخية ألوطنية حول ألذكرى أŸزدوجة لليوم ألوطني للمجاهد
على أهمية هجمات ألششمال ألقسشنطيني ومؤو“ر ألصشومام ( 20أوت  )1956/1955حيث «مكنا من ألتعريف
بالقضشية أ÷زأئرية و تدويلها».
اعت Èاأ’سساتذة اŸتدخلون ‘ الندوة
التي احتضسنتها قاعة ا’جتماعات Ãقر
ال- -و’ي- -ة  -ب- -حضس- -ور وزي- -ر اÛاه -دي -ن
ال- -ط- -يب زي- -ت- -و Êوالسس- -ل -ط -ات اÙل -ي -ة
اŸدنية والعسسكرية إا ¤جانب ›اهدين
قدموا من عديد و’يات البÓد و ذلك
Ãن -اسس -ب -ة ا’ح-ت-ف-ا’ت ال-رسس-م-ي-ة ب-ال-ي-وم
ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ال-ت-ي اح-تضسنتها هذه
السسنة و’ية تبسسة  -أان هات ÚاÙطتÚ
ال -ت -اري -خ -ي-ت Úال-ه-ام-ت Úق-د سس-اه-م-ت-ا ‘
إايصس -ال ال -قضس -ي -ة ا÷زائ-ري-ة إا ¤ج-م-ع-ي-ة
اأ’· اŸتحدة وا’عÎاف بها كحق ‘
ا◊صسول على ا◊رية واسسÎجاع السسيادة
الوطنية.
ف -ب -ع -د أان اسس -ت -ه -ل وزي -ر اÛاه -دي-ن
ال -ط -يب زي -ت -و Êف -ع -ال -ي -ات ه -ذه ال -ن-دوة
الوطنية بقراءة رسسالة رئيسس ا÷مهورية
السس-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة Ãن-اسس-ب-ة
إاحياء اليوم الوطني للمجاهد التي أاكد
فيها على أاهمية هذا ا◊دث التاريخي
«كمحطة تاريخية مشسرقة ‘ تاريخ الثورة
التحريرية وفرصسة Ÿواصسلة مسسار البناء
والتشسييد» ،أاوضس -ح أاسس -ت-اذ ال-ت-اري-خ ع-ب-د
ال- -وه -اب شس  ‹Ó-م -ن ج -ام -ع -ة ت -بسس -ة ‘
مداخلته أان هجمات الشسمال

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

ال -قسس -ن -ط -ي -ن -ي سس-اه-مت ‘ ال-ت-ع-ري-ف
ب -قضس -ي -ة الشس -عب ا÷زائ -ري ال -ذي رفضس
العيشس –ت قيود ا’سستعمار الفرنسسي،
مؤوكدا أانها شسكلت «ﬁطة هامة برهن
من خÓلها الشسعب على عزمه ‘ –رير
الوطن».
من جهته أاكد عضسو اÛلسس العلمي
ل-ل-م-رك-ز ال-وط-ن-ي ل-ل-دراسس-ات وال-ب-حث ‘
ا◊ركة الوطنية اأ’سستاذ بوبكر حفظ الله
أان هذه الهجمات أادت إا ¤إادراج القضسية

ا÷زائرية ضسمن جدول أاعمال ا÷معية
 ·ÓاŸتحدة التي عقدت شسهر
العامة ل أ
سس-ب-ت-م1955 Èع -ل -ى أاسس-اسس أان-ه-ا «قضس-ي-ة
–رير وطن و ليسست صسراع داخلي مثلما
كانت تعتÈه فرنسسا آانذاك »،كما قال.
وبخصسوصس مؤو“ر الصسومام ( 20أاوت
 )1956فقد اعتÈه أاسستاذ التاريخ فريد
نصسر الله من جامعة تبسسة «خطوة هامة
انبثق عنها صسدور عدة قرارات –كمت
‘ ›رى الثورة التحريرية» كان أاهمها -
ك -م -ا ق -ال -تشس -ك-ي-ل ه-ي-ئ-ات دب-ل-وم-اسس-ي-ة
وسسياسسية وعسسكرية تعمل على دعم الثورة
التحريرية وتنظيمها وهيكلتها.
وأاضساف نفسس اŸتدخل أان الفÎة التي
تلت مؤو“ر الصسومام مثلت «بداية انطÓق
ف -ع -ل -ي ل -دول -ة اŸؤوسسسس -ات خ Ó-ل ال-ث-ورة
التحريرية ومواجهة ا’سستعمار الفرنسسي
بعمليات عسسكرية منظمة و‡نهجة» ،من
بينها -حسسب ما ذكر به -معركة جبل
ا÷رف الكÈى.
وذكر أايضسا أان انعقاد مؤو“ر الصسومام
“خضس ع -ن -ه تشس -ك -ي-ل اÛلسس ال-وط-ن-ي
للثورة الذي عمل على مراقبة مدى تنفيذ
ال-ق-رارات السس-ي-اسس-ي-ة وال-عسسكرية وتوجيه
وتنظيم ﬂتلف العمليات العسسكرية.
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أŸؤو“ر ألثا Êللمجاهدين أنعقد ب 15 Úو  17ماي  1965بدأر ألششعب

حصشل خÓف عميق حول تسشمية اŸنظمة
وتعي Úرئيسشها قبل تكليف فنطازي بلقاسشم

ت-دق-ي-ق-ا Ÿا ورد خ-ط-أا بشش-أان ب-عضس
م-ع-ط-ي-ات ألشش-ه-ادة أل-ت-اري-خية ألتي
ق -دم -ه-ا أÛاه-د ع-م-ر رمضش-ان ح-ول
أŸؤو“ر أل-ث-ا Êل-ل-م-ج-اه-دي-ن ،ك-اشش-فا
أن- -ه ك- -ان صش- -احب أŸب -ادرة ب -اقÎأح
أعتماد  20أوت يوما للمجاهد ،فان
أŸعلومات ألصشحيحة وألدقيقة كما
ق -دم -ه -ا أŸصش -در ،ت-ف-ي-د ب-أان «أشش-غ-ال
أŸؤو“ر أل-ث-ا Êل-ل-م-ج-اهدين جرت ‘
ألفÎة ب 15 Úو  17ماي  ،1965بدأر
ألشش- -عب ح- -يث م- -ق- -ر أ’–اد أل- -ع -ام
ل- -ل- -ع -م -ال أ÷زأئ -ري Úبسش -اح -ة أول
ماي ،وليسس من  14أ 19 ¤ماي 1965
ب - -ف- -ي Ó- -ج- -و‹ ك- -م- -ا ك- -تب ‘ ع- -دد
أ’ثن 20 Úأوت  2018بالصشفحة .7
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‘ شسهادته التي قدمها اÛاهد عمر
رمضسان صسرح ان اŸؤو“ر الـ 2للمجاهدين
انعقد من  15ا 1٧ ¤ماي  1965بقاعة دار
الشس -عب (ف -واي -ي سس -ي -ف-يك سس-اب-ق-ا) ال-ذي
اصس- -ب- -ح م- -ق- -ر ا’–اد ال- -ع- -ام ل- -ل- -ع- -م -ال
ا÷زائري.Ú
وبعد ان بلغ الرئيسس اأ’سسبق احمد بن
بلة وجود اقÎاح –ويل ا’طار التنظيمي
للمجاهدين من جمعية ا ¤ا–اد طلب
حضس -ور ال -ق-ائ-م Úع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م اŸؤو“ر،
يقودهم عمر رمضسان بصسفته رئيسس ÷نة

التنظيم ،ا ¤مقره الكائن حينها بفيÓ
‘‘جو‹‘‘ ،حيث ان مكتب الرئيسس بن بلة
كان بفي Óجو‹ مقر بنك ا÷زائر ا◊ا‹
قرب قصسر الشسعب .وجرى نقاشس سساخن
حول اŸوضسوع كما ورد ‘ اŸقال ﬁل
هذا التدقيق.
اŸؤو“ر الذي تراسس اشسغاله الدكتور
بوعÓم بن حمودة اختتمه الرئيسس بن بلة
عرف اجواء سساخنة انتهى كما يلي يوضسح
عمر رمضسان»‘ تلك ا’جواء الصساخبة
بسس- -بب ع- -دم اŸواف- -ق- -ة ع- -ل- -ى ق- -ائ- -م- -ة
اŸسسؤوول ،Úقام بن حمودة رئيسس اŸؤو“ر
وغادر قاعة اشسغال اŸؤو“ر وتبعه اغلب
اŸشسارك ÚتعبÒا عن رفضسه قراءة قائمة
اسس -م -ي -ة Ÿسس -ؤوو‹ ج -م -ع-ي-ة اÛاه-دي-ن
اقÎحها بن بلة .وهي القائمة التي قراها
اŸرح -وم مسس -اع -دي -ة داخ -ل ق -اع -ة شس-ب-ه
ف -ارغ -ة ،ق -ب -ل ان ي -ت-م ب-ع-د اي-ام م-ن ذلك
تعي Úفنطازي بلقاسسم امينا عاما ÷معية
اÛاهدين ،وحقق اسسم الرجل اجماعا
ك -ون -ه ك -م -ا اشس -ار ال -ي -ه ﬁدث-ن-ا ضس-اب-ط-ا
ب- -ج- -يشس الÎح Òال- -وط- -ن- -ي م -ن ال -و’ي -ة
الثانية.
م -ن شس -ان ه -ذه اŸع -ل -وم -ات ال-دق-ي-ق-ة
اŸن- -ق- -ول- -ة م -ن مصس -در ح -ي ان تسس -اع -د
اŸهتم Úالباحث ‘ Úالتاريخ حتى توضسع
ا’مور ‘ نصسابها.
وم- -ع -ذرة ل -ع -م -ر رمضس -ان ول -ل -ق -راء
اأ’فاضسل.

ششهادأت Ÿفجري هجومات  20أوت تنقلها من قسشنطينة «ألششعب»:

خششة مدير اŸتحف وبوكبوسس يدعوان ا ¤صشيانة الذاكرة الوطنية
كانت ششهادأت حية ،من أأفوأه
ت-ك-ل-مت رصش-اصش-ا ب-دل أل-ك-ل-مات،
كانت موأقف رجالية– ،ررية
ل- - -رج- - -ال ج - -اه - -دوأ ب - -ال - -ن - -فسس
وأل- -ن- -ف- -يسس ’سشÎج- -اع ك- -رأم -ة
ألوطن وألششعب أ÷زأئري ألذي
ع - - -ان- - -ى ويÓ- - -ت أ’سش- - -ت- - -دم- - -ار
وأ’سش - -ت - -غ Ó- -ل أل- -بشش- -ع لÌوأت
أل -وط -ن  .ه -ي سش -ن -وأت ع -اشش -ت-ه-ا
أ÷زأئ -ر –ت وط-اأة أ’سش-ت-ع-م-ار
أل-ف-رنسش-ي ،وع-اشش-ه-ا رجال أأبرأر
أخ - -ت- -اروأ أ÷ب- -ال ب- -ي- -وت- -ا ل- -ه- -م
وأ’أشش- - -ج- - -ار غ - -ط - -اء ه - -دف - -ه - -م
أ’أسش-م-ى أ’سش-ت-قÓ-ل وأل-عيشس ‘
كنف أ◊رية.
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ح-ق-ق-وا ب-وسس-ائ-ل بسس-ي-ط-ة نصس-را
مبينا على اك Èدولة اسستعمارية قوة
وهيمنة ،هي شسهادات يعاد سسردها
م--ع ح--ل--ول ال--ع--دي--د م-ن م-ن-اسس-ب-ات-ن-ا
ال-وط-ن-ي-ة وه-ا ه-و ال-ي-وم ت-ع-ود ع-ل-ينا
ال---ذك--رى اŸزدوج--ة ل--ه--ج--وم--ات 20
اأوت  1955وم--وؤ“ر الصس--وم--ام 1956
..ذك---ري--ات يسس--ت--ع--ي--ده--ا ›اه--دون
ع--ايشس--وا ا’ن-ت-ف-اضس-ة الشس-ع-ب-ي-ة ال-ت-ي
غÒت مسسار الثورة ونقلت صسداها
اإ ¤اب----ع----د ن----ق----ط----ة ‘ اŸع---م---ورة.
ال--ت--ف--اصس--ي--ل ت--ن--ق--ل--ه-ا «الشس-عب» م-ن
اح---ت--ف--ال--ي--ة ي--وم اÛاه--د Ãت--ح--ف
قسسنطينة.
داأب اŸتحف الو’ئي بقسسنطينة
خÓ-ل اح-ت-ف-ال-ه ب-ال-ذك-رى اŸزدوج-ة
ل 20اأوت ال-ت-اري-خ-ي-ة ت-ن-ظيم ندوات
ينشسطها ›اهدون عايشسوا ﬁطات
ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ب-ك-ل ت-ف-اصس-ي-لها،
حيث اأكد لنا مدير اŸتحف «خشسة»
اأن اإحياء اŸناسسبات التاريخية هو
سس--ي--اسس--ة Ùارب--ة ث--ق--اف--ة ال-نسس-ي-ان
وال---ت---اأك---ي--د ع--ل--ى ت--واصس--ل ا’أج--ي--ال
باطÓعهم عن حقائق ومعارف عن
ث-ن-اي-ا وخ-ب-اي-ا ال-ث-ورة ال-ت-حريرية من
اأفواه مفجريها وصسانعي ا’أحداث.

وشسدد خشسة على ايÓء ا’أهمية
ال---قصس---وى ’ح---ي---اء واإث--راء ال--ت--اري--خ
بشس--ه--ادات ح--ي--ة ي--روي--ه-ا ›اه-دون
واج--ه-وا ا’سس-ت-ع-م-ار وي-ح-اك-ون ج-ي-ل
ا’سس--ت--قÓ--ل ب--تضس--ح--ي--ات اأج-داده-م
ا÷سسام موؤكدا على ذكرى  20اوت
التي اأجمع خÓلها ا◊ضسور على اأنها
اÙط--ة ا◊اسس--م-ة ‘ ت-اري-خ ال-ث-ورة
ا÷زائ--ري--ة ب-اع-ت-ب-اره-ا غÒت مسس-ار
التحرر الوطني واأخرجته من ا’طار
ا÷غ----را‘ الضس----ي----ف ا ¤ال----ع---اŸي---ة
م----ف---ك---ك---ة ا◊صس---ار ع---ل---ى ا’أوراسس
ا’أشسم ،سسيما مع ا◊مÓت الشسرسسة
التي كانت تهدف اإ ¤سسحق الثورة.
ف------ك------انت ه------ج-----وم-----ات الشس-----م-----ال
القسسنطيني متنفسسا جديدا كاشسفة
ع-ن شس-م-ول-ي-ت-ه-ا وشس-ع-بيتها وتعميمها
وترسسيخها ‘ عقول ا÷ماه.Ò
م-----ن ج----ه----ت----ه «ع----م----ي ﬁف----وظ
بوكبوسس» اأحد اأعيان الثورة واأحد
كبار اŸتحررين رفيق الشسهيد البطل

«زي---غ---ود ي--وسس--ف» اأك--د ل»الشس--عب»
خ-ل-ف-ي-ات ا’ح-دات وتسس-ارع-ها قائÓ
لنا »:قبل هجومات  20اأوت 1955
عاشست ثورة نوفم1954Èم خÓل 10
اأشس--ه--ر ا’أو ¤م--ن ان-د’ع-ه-ا ظ-روف-ا
صسعبة للغاية نتيجة قلة ا’إمكانيات
اŸادي---ة وال---بشس--ري--ة وك--ذا اŸواق--ف
السس----ل---ب---ي---ة لÓ---أح---زاب وال---ه---ي---ئ---ات
السس--ي--اسس--ي--ة Œاه-ه-ا زاده-ا صس-ع-وب-ة
حصس---ار ف---رنسس---ا Ÿن---ط---ق--ة ا’وراسس
اع---ت---ق---ادا خ---اط---ئ---ا م---ن---ه--ا ان ه--ذا
ا’سسلوب ا◊رب يقضسي على الثورة
‘ اŸهد .هذا الوضسع دفع بزيغود
ي----وسس----ف ا ¤ال----ت---ف---كﬂ ‘ Òط---ط
اسسÎاتيجي يخرج الثورة من السسرية
اإ ¤العلن لتكون بذلك هجومات اأوت
هجوم شسامل على مراكز ا’أعداء.
مع العلم ان ﬂطط زيغود جاء
بناء على طلب من شسيها ÊالبشسÒ
ل--ف--ع--ل اي شس--يء ي-فك ا◊صس-ار ع-ل-ى
ا’وراسس وهو ما ” بعبقرية خارقة

اظ--ه--رة ب--ع--د ال--ن-ظ-ر ل-ل-ق-ائ-د زي-غ-ود
وروؤيته ا’سستشسرافية.
اأكد اÛاهد بوكبوسس ‘ سسرده
لÓأحداث حريصسا على عدم نسسيان
اأي نقطة او تفصسيل على اأن التنظيم
لÓنتفاضسة كان بطريقة سسرية خطط
ل--ه ق--ادة ال-ث-ورة وط-ب-ق-ه اÛاه-دون
Ãشساركة الشسعب البسسيط الذي صسنع
الفارق اآنذاك ،سسيما واأن العملية ⁄
ت---ك---ن ارŒال--ي--ة اأو عشس--وائ--ي--ة واإ‰ا
ك--انت م--دروسس--ة وم--ن--ظ-م-ة ت-ن-ظ-ي-م-ا
ﬁك--م--ا ،ح--يث ج--اءت وف--ق ظ--روف
ق--اسس--ي--ة ك--انت ت--ع-ا Êم-ن-ه-ا م-ن-ط-ق-ة
ا’أوراسس ولفك اÿناق عليها الذي
ف--رضس--ه اŸسس--ت-ع-م-ر اآن-ذاك اأي-ن رك-ز
نشس--اط--ه اŸضس-اد ل-ل-ث-ورة ‘ م-ن-ط-ق-ة
ا’أوراسس التي –ملت العبء ا’أكÈ
‘ بدايتها ،ا’أمر الذي دفع الشسهيد
«شس--ي--ه-ا Êال-بشس »Òال-ذي ك-ان عضس-وا
قيادي باŸنطقة بتوجيه رسسالة اإ¤
ق-ي-ادة م-ن-ط-ق-ة الشس-م-ال ال-قسسنطيني

يصسور فيها حالة منطقة ا’أوراسس.
ه--ذا ا’م--ر دف-ع ب-زي-غ-ود ي-وسس-ف
ل-ل-ت-ف-ك Òال-ع-م-ي-ق وال-ت-ح-ل-ي-ل ال-دقيق
ب--اإخ-راج ال-ث-ورة م-ن اإط-اره-ا الضس-ي-ق
اإ ¤ن---ط--اق اأوسس--ع ،ف--ك--ان ال--ت--حضسÒ
للعملية بدءا من شسهر جوان 1955
حيث انعقد ا’جتماع حسسب «عمي
ﬁفوظ بوكبوسس» Ãنطقة «الرمان»
بسسكيكدة الواقعة ببلدية براكسسبور،
ﬁمود بوشسطاطة حاليا.
ع--ق--د ا’ج--ت--م--اع ‘ سس--ري--ة ت--ام-ة
وم--راق--ب--ة مشس--ددة ح--ت--ى ’ ت-تسس-رب
ا’أخبار اإ ¤العدو ذلك بحضسور كÓ
م---ن ÿضس---ر ب---ن ط--وب--ال ،ع--م--ار ب--ن
ع----ودة ،ع----ل----ي ك----ا‘ ،اإسس----م----اع----ي---ل
زي---غ---ات،مسس---ع---ود ب--وج--ري--و ،صس--ال--ح
ب--وب--ن--ي--در اŸدع--و (صس--وت ال--ع-رب)،
ب--وق--دوم ،ع--م--ار شس--ط--اي--ب-ي وﬁم-د
راوي.
واضساف عمي «ﬁفوظ بوكبوسس»
اأن الهجومات كانت منظمة ومفاجئة
ل-ل-مسس-ت-ع-م-ر ال-ف-رنسس-ي ال-ذي  ⁄ي-كن
ي--ن--ت-ظ-ر م-ث-ل ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ﬁك-م-ة
التنظيم وحتى اÛاهدين ع Èكافة
اŸن--اط--ق  ⁄ي--ك--ون--وا ع--ل-ى ع-ل-م Ãا
سس-ي-ح-دث وال-ذي ي-ق-ول ال-ع-كسس ف-ه-و
متوهم.
انها شسهادة حية قدمها لنا عمي
ﬁفوظ الذي اعتقلته فرنسسا مرتÚ
وسس---ج--ن Ãع--ت--ق--ل ال--ك--ودي--ا ب--وسس--ط
قسس--ن--ط--ي--ن-ة ق-ب-ل ان ي-ه-رب ‘ اŸرة
ا’أخÒة رفقة  3من رفقائه ويلتحق
بزمÓئه با÷بال ويع Úقاضسي يحل
النزاعات واÓÿفات.
وفضسل بوكبوسس ‘ اخر اŸطاف
ان ي--وج--ه رسس--ال--ة ÷ي-ل ا’سس-ت-قÓ-ل
بضس------رورة ا◊ف------اظ ع-----ل-----ى ا’أم-----ن
وا’سستقرار والنهوضس بجزائر العزة
والكرامة التي تواصسل البناء الوطني
باسستقÓلية قرار سسياسسي غ Òقابلة
ان “سس سس----ي---ادت---ه---ا م---ه---م---ا ك---انت
التحديات.
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توزيع  546حصشة سشكنية بÈج بوعريريج

’ك Ìمن  2500سس-كن من
أاشس-رف وا‹ ع-ن-اب-ة ﬁم-د سس-ل-م-ا Êع-ل-ى ت-وزي-ع م-ف-ات-ي-ح وم-ق-ررات اسس-ت-ف-ادة أ
’‰اط ،تنفيذا لÈنامج رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،مؤوكدا توزيع أاكÌ
ﬂتلف الصسيغ وا أ
من  13أالف وحدة سسكنية نهاية السسنة ا÷ارية .جاءت ا’حتفالية ‘ اليوم الوطني للمجاهد.

عنابة :هدى بوعطيح
ع- -اششت ع- -ن- -اب- -ة اح -ت -ف -ال -ي -ة كÈى
Ãن -اسش -ب-ة ت-وزي-ع سش-ك-ن-ات ‘ ﬂت-ل-ف
الصشيغ ’ ،سشيما منها حصشة  7اأ’ف
سشكن اجتماعي والتي طال انتظارها،
وب -اŸق -اب -ل ك-ان ي-وم  20اأوت ف-رصش-ة
لÓحتفاء Ãن صشنعوا اÛد الثوري
ل -ه -ذا ال -وط -ن ،ح-يث ك-انت اŸن-اسش-ب-ة
لتوزيع السشكنات على ا’أسشرة الثورية
من اأبناء الششهداء واأبناء اÛاهدين،
والذين اعتÈوها اأك Èفرحة بالنسشبة
لهم بعد طول انتظار.
اأششار ﬁمد سشلما Êا 2018 ¤هي
سش-ن-ة اإسش-ك-ان ب-ام-ت-ي-از ب-ع-ن-اب-ة ،موؤكدا
حرصص رئيسص ا÷مهورية على –سشÚ
الظروف اŸعيششية للمواطن ،وتكفله
بهذا اŸطلب ا◊يوي ،وقال اإنه من
ج -ه -ت -ه -م و–ق -ي -ق -ا Ÿب -داأ ا’إنصش -اف
واحÎاما لششهدائنا ا’أبرارŒ ” ،نيد

 20األف اإطار وعون نزلوا اإ ¤اŸيدان
ووقفوا على كل حالة لطالبي السشكن،
ح- -يث اأدوا ه- -ذه اŸه -م -ة Ãسش -وؤول -ي -ة
والتزام.
وذكر وا‹ عنابة بالتجاوزات التي
ع-رف-ت-ه-ا ع-م-ل-ية توزيع  7اأ’ف سش-ك-ن
اج- -ت- -م- -اع- -ي ،ح- -يث ” اك- -تشش- -اف اأن
العديد من اŸلفات اŸوجهة للسشكن
ب -عضش -ه -ا ’أشش -خ -اصص ي -ق -ط-ن-ون خ-ارج
ال -وط-ن ،وب-عضش-ه-ا ’أصش-ح-اب ع-ق-ارات
واأمÓ- - -ك واآخ- - -رون Áل- - -ك- - -ون رواتب
ضش -خ -م -ة وه -و م -ا ي -خ -ال-ف ال-ق-ان-ون ـ
حسشب اŸتحدث ـ وقال باأن ا’آليات
ال -ت -ي ان -ت-ه-ج-ت-ه-ا السش-ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة
م-ك-ن-ت-ه-م م-ن ال-ت-اأك-د م-ن اŸسشتفيدين
ال-ذي-ن يسش-ت-ح-ق-ون سش-ك-ن-ا اج-ت-م-اع-ي-ا،
مششÒا اإ ¤اأن اŸهمة  ⁄تكن سشهلة،
ب -ال -ن -ظ-ر ل-ل-ع-دد ال-ه-ائ-ل م-ن اŸل-ف-ات
اŸطروحة للدراسشة.
واأضشاف الوا‹ ﬁمد سشلما Êاأنهم
يششرعون اليوم ‘ توزيع حصشة اأولية

تقدر بـ 2503وحدة سشكنية ‘ ﬂتلف
الصشيغ ،مششÒا اإ ¤اأنهم اختاروا اأن
يكون توزيعها مرتبط ككل مرة بهذه
اŸن -اسش -ب -ات ال -وط-ن-ي-ة لÎسش-ي-خ-ه-ا ‘
ذاكرة ا’أجيال وتعميق حسص اŸواطنة
لديهم.
كما اأكد وا‹ عنابة على اأن توزيع
السش -ك -ن -ات سش -يسش -ت -م-ر ب-دون ان-ق-ط-اع
اب -ت -داء م -ن ا’أسش-ب-وع ا’أول ب-ع-د ع-ي-د
ا’أضش- -ح- -ى اŸب -ارك ،اإ ¤غ -اي -ة ب -ل -وغ
ال- -ع- -دد ا’إج -م -ا‹ اıصشصص ل -و’ي -ة
عنابة ،واŸقدر بحوا‹  7اأ’ف سشكن
ب- -اŸدي- -ن- -ة ا÷دي- -دة «ذراع ال -ريشص»،
وطماأن سشلما Êبقية اŸسشتفيدين باأن
ع -م-ل-ي-ة ال-ق-رع-ة سش-ت-ت-واصش-ل ب-ال-نسش-ب-ة
للبلديات ا’أخرى لتوزيع ما تبقى من
ا◊صشصص السش-ك-ن-ي-ة ا’ج-ت-م-اع-ية ،كما
اأك-د ب-اأن ال-ل-ج-ان ع-اك-ف-ة ع-ل-ى دراسش-ة
وضشعية ا’أششخاصص الذين  ⁄تششملهم
القرعة بسشبب نقصص ملفاتهم ،بحيث
سشيسشتفيدون كغÒهم من السشكنات.

تيبازة تتذكر نضسا’ت الشسهداء وصسناع ا◊رية

تدشش Úمنجزات وفضشاءات للÎفيه

م - -ن اأب - -رز م - -ا شس- -ه- -ده م- -وع- -د
ال - -ذك- -رى اŸزدوج- -ة لـ 20اأوت
ب - -ت - -ي- -ب- -ازة ال- -وضس- -ع ‘ اÿدم- -ة
لسساحة تافزة بعاصسمة الو’ية
ل-ف-ائ-دة ال-ع-ائÓ-ت Ãع-ي-ة سساحة
اأخ- -رى ب- -ال- -ن- -اح- -ي- -ة الشس -رق -ي -ة
للمدينة و عّدة منجزات اأخرى
بعديد بلديات الو’ية.

يبازة :عÓء ملزي
و ب- -ال- -ن- -ظ- -ر ا ¤اف -ت -ق -اد ال -و’ي -ة
لفضشاءات الÎفيه جاءت سشاحة تافزة
ال -ت -ي شش ّ-ي -د ع -ل -ى اأن -ق-اضص اÙط-ة
ا◊ضشرية القدÁة لنقل اŸسشافرين
ل-تشش-ك-ل ال-ق-ي-م-ة اŸضش-اف-ة اŸن-اسش-بة
لعاصشمة الو’ية’ ،سشيما و اأّنها تعتÈ
‘ الواقع هبة من اأحد مسشتثمري
اŸن-ط-ق-ة وال-ذي ا‚زه-ا ب-ال-ت-نسش-ي-ق
وموؤسشسشة تسشي Òمراكز الردم التقني
وم - -وؤسشسش - -ة ال - -ط - -رق واŸسش - -اح- -ات

اÿضش- -راء وب- -ل- -دي- -ة ت- -ي -ب -ازة– .وي
السشاحة على هياكل و األعاب “كن
ال- -ع -ائ Ó-ت م -ن ال -تسش -ل -ي -ة والÎف -ي -ه
وال- -ف- -رج- -ة ب -اع -ت -ب -ار ه -ذا ال -فضش -اء
م- -رشش- -ح- -ا ’ح- -تضش- -ان ال -ع -دي -د م -ن
النششاطات الثقافية مسشتقب.Ó
ك- -م- -ا ” ت -دشش Úسش -اح -ة اأخ -رى
بششرق اŸدينة والتي اأخذت تسشمية
«ال- -ع- -يشص م- -ع- -ا ‘ سشÓ- -م» “اشش- -ي- -ا
وا’حتفال Ãبادرة ا÷زائر ‘ ا’·
اŸت -ح -دة اÿاصش -ة ب -ال -ي -وم ال-ع-اŸي
للعيشص معا ‘ سشÓم.
و ب -ب -ل -دي -ة ب -وسش -م -اع -ي -ل ف-ق-د ّ”
ال-وضش-ع ‘ اÿدم-ة ل-ل-مسش-ب-ح ال-ب-لدي
ا÷ديد الذي اسشتغرقت فÎة اإ‚ازه
سش -ن -وات ط -وي-ل-ة ’أسش-ب-اب م-ت-ع-ددة و
اأخذ اسشم اÛاهد اŸتو‘ حبيشص
ﬁمد.
و ششّدد وا‹ تيبازة على وضشع هذا
الهيكل ا÷ديد ب Úاأياد اآمنة تتكفل
ب- -تسش- -يÒه م- -ع ح- -رم- -ان السش- -ل -ط -ات

اÙل - -ي - -ة م - -ن ذلك م- -ن م- -ن- -ط- -ل- -ق
اسش -ت -هÓ-ك اŸنشش-اأة ’أم-وال ضش-خ-م-ة
صش -رفت ل -ه -ا م -ن خ -زي -ن -ة ال -دول -ة و
يقتضشي ا’أمر ا◊فاظ عليها و انتقاء
ال -ك -ف -اءات ل -تسش -يÒه -ا م -ن-ذ ال-وه-ل-ة
ا’أو.¤
كما ششهدت عّدة بلديات نششاطات
ث- -ق- -اف- -ي- -ة وري -اضش -ي -ة ّ“ت خ Ó-ل -ه -ا
ا’إشش- -ارة ا ¤تضش -ح -ي -ات الشش -ه -داء و
اÛاه - -دي - -ن م - -ن ج - -ه - -ة و ث - -م - -ار
اŸصشا◊ة الوطنية بحيث برز ذلك
جليا من خÓل العروضص اŸسشرحية و
معارضص الصشناعات التقليدية بفوكة
وب -وسش -م -اع -ي -ل اإضش -اف -ة اﬂ ¤ت -ل-ف
ا’أنششطة الرياضشية التي قدمتها فرق
ﬁلية ‘ العديد من التخصشصشات ،و
ي-ب-ق-ى ت-ك-ر Ëال-ف-ن-ان ال-نحات ﬁمد
بوكرشص ببلدية خميسشتي من اأبرزها
ع -ل -ى ا’إط Ó-ق ب-ال-ن-ظ-ر اإ ¤ال-ق-ي-م-ة
اŸضشافة التي قدمها الفنان للسشاحة
الثقافية طيلة حياته.

اح- -ت- -ف- -ا’ ب- -ال -ذك -رى اŸزدوج -ة
ل - - -ذك- - -رى  20اوت  1955و
’ضس-ح-ى
 1956وت -زام-ن-ا م-ع ع-ي-د ا أ
اŸب- -ارك ” مسس- -اء أامسس ب- -ال- -ق- -اع -ة
ال- - - - -دائ- - - - -ري- - - - -ة ل- - - - -و’ي - - - -ة ب - - - -رج
ب- -وع- -ري- -ري- -ج ت -وزي -ع  546وحدة
سس- - - - -ك- - - - -ن- - - - -ي- - - - -ة م - - - -ن ﬂت - - - -ل - - - -ف
’‰اط ،و اشس- -رف ع- -ل- -ى ع- -م- -ل -ي -ة
ا أ
تسس - -ل - -ي - -م اŸف - -ات- -ي- -ح ا’م Úال- -ع- -ام
ل- - - - -ل- - - - -و’ي- - - - -ة ‡ث Ó- - - - -ل - - - -ل - - - -وا‹
رف- -ق- -ة السس- -ل- -ط- -ات اÙل- -ي- -ة وسس -ط
فرحة غامرة للمسستفيدين حيث ”
ت- - -وزي - -ع  60وح- -دة سس -ك -ن -ي -ة م -ن
صسيغة السسكن الÎقوي اŸدعم منها
 40لصس-ال-ح اŸسس-ت-ف-ي-دي-ن م-ن سس-ك-ان
ب -ل -دي -ة ا◊م -ادي -ة ج -ن-وب ال-و’ي-ة
و 20اخ- -رى لسس- -ك- -ان ب- -ل -دي -ة عÚ
تاغروت ‘ ا÷هة الشسرقية .
كما ” توزيع  250اإعانة بناء ريفي
منها  40لسشكان بلدية او’د براهم و20
اعانة لفائدة سشكان بلدية غيÓسشة وكذا
 131اعانة لفائدة سشكان بلدية العشص و59

اخرى لسشكان بلدية اŸنصشورة .
ه -ذا و ‘ صش -ي -غ -ة السش -ك -ن ال -ع -م -وم-ي
ا’ي -ج -اري ف-ق-د ” تسش-ل-ي-م م-ف-ات-ي-ح 236
حصشة منها  109مفاتيح لبلدية اŸنصشورة
و 39ب -ب -ل-دي-ة ع Úتسش-رة و 50ب-ق-رية بئر
عيسشى التابعة لذات البلدية ،باإ’ضشافة
ا 39 ¤مفتاح ببلدية تيكسشتار.
اما سشكنات عدل واŸقدرة بحصشة
 643سشكن والتي سشتوزع بعاصشمة الو’ية
فقد ” تأاجيلها إا ¤اأ’يام القليلة القادمة
ورفع ا◊صشة اإ ¤أاك Ìمن  1300سشكن
وال- -ت- -ي م- -ن اŸن- -ت -ظ -ر أان يشش -رف ع -ل -ى
ت -يسش -ل -م -ه -ا السش -ي -د وزي-ر السش-ك-ن رف-ق-ة
اŸدير العام لوكالة عدل
يذكر اأنه ” توزيع  3426وحدة سشكنية
من ﬂتلف اأ’‰اط ع Èإاقليم الو’ية
خÓل اŸناسشبات الدينية والوطنية منذ
ال -ف -ا— ج -ان -ف -ي م -ن السش -ن-ة ا÷اري-ة‘ ،
إان -ت-ظ-ار حصشصص اإضش-اف-ي-ة ‘ اŸن-اسش-ب-ات
الوطنية و الدينية القادمة.

برج بوعريريج:حبيبة بن يوسسف

..توزيع أازيد من  1050وحدة سشكنية بالوادي

” بو’ية الوادي تسسليم اŸفاتيح
لبعضس اŸسستفيدين من السسكنات من
’‰اط اŸن - -ت- -ه- -ي- -ة ب- -ه- -ا
ﬂت - -ل - -ف ا أ
’شس - - -غ- - -ال ع Èع- - -دد م- - -ن اŸواق- - -ع
ا أ
بالو’ية وذلك Ãناسسبة إاحياء يوم
اÛاهد اŸصسادف لـ 20أاوت.
مسشت ال -ع -م -ل -ي -ة ال-ت-ي أاشش-رفت ع-ل-ي-ه-ا
السش- -ل- -ط- -ات اÙل- -ي- -ة رم -زي -ا ع -دد م -ن
اŸسش -ت -ف -ي-دي-ن م-ن مشش-اري-ع  136مسشكن
ترقوي مدعم وأايضشا قرارات ا’سشتفادة
من  200اعانة لبناء سشكن ريفي إاضشافة
إا 500 ¤قرار اسشتفادة من –صشيصشات
ارضشية وتسشليم  214مفتاح على اŸواطنÚ
اŸسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن السش-ك-ن-ات ذات ال-طابع

ا’ج-ت-م-اع-ي ا’ي-ج-اري ب-ب-ل-دي-ة ال-دبيلة و
الطريفاوي.
وتندرج هذه العملية ،التي تعد اأ’كÈ
من نوعها ‘ إاطار Œسشيد برنامج رئيسص
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة الرامي
اإ ¤القضشاء على اأزمة السشكن ،كما أاوضشح
وا‹ الو’ية.
وأاضشاف عبد القادر بن سشعيد خÓل
اج -ت -م -اع -ه م -ؤوخ -را Ãج-لسص ال-و’ي-ة ،أان
مصش- -ا◊ه اإ’داري -ة ت -و‹ أاه -م -ي -ة ب -ال -غ -ة
ل -ل -ت -ع -ج -ي -ل ‘ إا‚از وت -وزي -ع ال -وح -دات
السشكنية ا›ÈŸة التي تتوزع على 19
بلدية .

الوادي  :قديري مصسباح

 ..ربط حي Úبششبكة الغاز وتدشش Úملعب جواري بسشعيدة
ح- -م- -لت ا’ح- -ت- -ف- -ال- -ي- -ة ب- -ي -وم
اÛاه-د ‘ سس-ع-ي-دة ن-ك-ه-ة خ-اصسة
’رت- -ب- -اط- -ه- -ا ب- -ا‚ازات اث- -ل -جت
الصسدور.
‘ ه - - -ذا ا’ط- - -ار اشش- - -رف ال- - -وا‹
ب-ال-ن-ي-اب-ة بحي  45سش-ك-ن ع-ل-ى ع-ملية
الربط بششبكة الغاز الطبيعي تدششÚ
ملعب جواري بحي  11ديسشم1960 È
اأي-ن حضش-ر ج-ان-ب-ا م-ن ا’سش-ت-عراضشات
الرياضشية اŸنظمة بهاته اŸناسشبة.
وب -ح -ي  84سش- -ك -ن وضش -ع ال -وا‹
ب -ال -ن-ي-اب-ة ح-ي-ز اÿدم-ة مشش-روع رب-ط
ا◊ي بشش-ب-ك-ة ال-غ-از ال-ط-ب-ي-عي ،لينظم
الوفد الرسشمي زيارة لكبار معطوبي
حرب التحرير الوطني اأرملة الششهيد

‘‘دوار عزوز‘‘ السشيدة ‘‘حميدي خÒة‘‘
وك -ذا زي -ارة اÛاه -د السش -ي -د ‘‘اأرزاق
ﬂطار».
وÃك-ت-ب-ة ال-ب-ل-دي-ة ‘‘م-الك بن نبي‘‘
ك -رمت السش -ل -ط -ات ال -و’ئ -ي -ة تÓ-م-ي-ذ
ا’أط - - -وار ال - - -ثÓ- - -ث اŸت- - -ف- - -وق‘ Ú
ام-ت-ح-ان-ات ن-ه-اي-ة السش-ن-ة اŸت-حصشلÚ
ع -ل -ى اأع -ل -ى ال -ن -ت -ائ-ج خÓ-ل اŸوسش-م
ال-دراسش-ي ا’أخ Òب-ت-ن-ظ-ي-م ح-ف-ل ع-لى
شش - -رف - -ه- -م وب- -حضش- -ور ال- -ع- -دي- -د م- -ن
الششخصشيات ا’أمنية واÙلية وعدد
ك- - -ب Òم- - -ن اŸدع- - -وي- - -ن وا’إط - -ارات
السشامية و‡ثلي اÛتمع اŸد.Ê

سسعيدة :ج .علي

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

»æWh

اÿميسض  23أاوت  2018م
الموافق لـ  12ذي الحجة  1439هـ

بحضسور اعضساء ا◊كومة واطارات سسامية و‡ثلي السسلك الدبلومسسي ومواطنÚ

بن صسالح ،بوحجة وأأويحيى يؤودون صسÓة عيد أألضسحى با÷امع ألكب Òبالعاصسمة
^ تشسديد على مكاسسب السسلم واŸصسا◊ة التي عززت اسستقرار ا÷زائر

لول صسباح الثÓثاء صسÓة عيد
لمة والسسعيد بوحجة رئيسس اÛلسس الشسعبي الوطني وأاحمد أاويحيى الوزير ا أ
أادى السسادة عبد القادر بن صسالح رئيسس ›لسس ا أ
لضسحى با÷امع الكب Òبا÷زائر العاصسمة ‘ جو سساده اÿشسوع والسسكينة والطمأانينة وسسط جموع اŸصسل.Ú
ا أ
وقد اأدى صصÓة العيد اأيضصا بنفسض الجامع
اأعضصاء من الحكومة واإطارات من الدولة
وممثلو عن الأحزاب السصياسصية والمجتمع
ال -م -دن -ي اإل -ى ج -انب السص -لك ال-دب-ل-وم-اسص-ي
العربي والإسصÓمي المعتمد بالجزائر.
وف-ي خ-ط-ب-ت-ي الصصÓ-ة ذك-ر الإم-ام ب-م-ع-ان-ي
عيد الأضصحى المبارك باعتباره يوم فرح
واب-ت-ه-اج تسص-وده صص-ل-ة ال-ت-راح-م وال-ت-اآزر بين
اأفراد المجتمع الواحد داعيا اإلى ترجمة
هذه المعاني في نفوسصنا وقلوبنا وواقعنا.
كما ذكر الإمام بضصيوف الرحمن وحجاج
بيت الله الحرام الذين وقفوا اأمسض على
صص-ع-ي-د ع-رف-ات ف-ي اأج-واء اإي-م-ان-ي-ة م-ه-ي-بة
م-ل-ب-ي-ن م-ت-وج-ه-ي-ن اإل-ى ال-ل-ه ب-ق-لوب خاشصعة
م-تضص-رع-ة اأن ي-غ-ف-ر ذن-وب-ه-م وي-ت-ق-ب-ل م-ن-هم
ح -ج -ه-م وصص-ال-ح اأع-م-ال-ه-م م-ن-وه-ا ب-م-وق-ف
عرفة الذي يعد اأعظم يوم في السصنة وفيه
اأعظم ركن في الحج والذي قال عنه رسصول
الله (صصلى الله عليه وسصلم) «الحج عرفة».
فيوم عرفة هو اأكبر تجمع تعرفه البشصرية
كل سصنة توحد الحجاج فيه عبارة واحدة
ه -ي «ل اإل -ه اإل ال -ل -ه م -ح -م -د رسص -ول ال -ل-ه»
وي -ع -كسض ل -ب -اسص-ه-م ال-م-وح-د ت-ق-وى ق-ل-وب-ه-م
وخشصوعهم وخضصوعهم لله عز وجل سصائلين
الخالق المتعال من خيري الدنيا والآخرة.
وب -ال -م -ن -اسص -ب -ة ت -ت -زام-ن م-ع ي-وم ال-م-ج-اه-د
ف- -ال- -خ- -ط- -ب- -ة شص -م -لت اأيضص -ا ال -ح -ديث ع -ن
الحتفالت بالذكرى المزدوجة ل  20اأوت
 1955وبطولت اآبائنا الشصهداء والمجاهدين
وتضصحياتهم الجسصيمة وتضصمنت رسصالة قوية
اإلى اأبناء هذا الجيل للحفاظ على الجزائر
وسصيادتها وقيمها وهويتها.
ك -م -ا ذك -ر الإم -ام ف-ي خ-ط-ب-ت-ه ب-م-ج-ه-ودات

رئيسض الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في
وضصع اأسصسض ومبادئ وقيم الأمن والسصÓم
والرخاء والمصصالحة الوطنية في كل ربوع
الوطن والتي ما فتئت اأن تصصبح نموذجا
لكثير من الدول في العالم التي تعاني ويل
الإرهاب.
كما دعا الإمام جموع المصصلين اإلى الحفاظ
ع -ل -ى صص -ل -ة ال -ت-راح-م وال-تسص-ام-ح وال-ت-غ-اف-ر
وال-تضص-ام-ن وال-ت-زاور ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-م ون-ب-ذ كل
اأشص -ك -ال ال -ع -ن -ف وال -ف -رق-ة والشص-ق-اق ورصض

الصص-ف-وف م-ن اأج-ل ال-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى ن-عمة
الأم - -ن والأم - -ان والسص Ó- -م والسص - -ت - -ق - -رار
والطماأنينة في كل ربوع الوطن.
وق -ال اإن ال -دي -ن الإسص Ó-م -ي دي -ن ال-تسص-ام-ح
والعدالة والمسصاواة بين كل فراد المجتمع
مضصيفا بان هذا اليوم يوم النحر الأعظم
ام-ت-ث-ال واق-ت-داء بسص-ي-دن-ا اإب-راه-ي-م ال-خ-ل-يل
وال-ت-ي شص-رع-ه-ا سص-ي-دن-ا م-ح-م-د ع-ل-ي-ه اأزك-ى
السصÓم وهي تعظيما وتقربا لله عنا وعن
اأهلنا.

وبالمناسصبة قام الإمام بتقديم في خطبة
ال -ع -ي -د اخ -لصض ال -ت -م -ان -ي واأط -يب الأم-ان-ي
للشصعب الجزائري والمسصلمين كافة راجيا
من المولى عز وجل اأن يعيده علينا وعلى
ك-اف-ة ال-مسص-ل-م-ي-ن ب-ال-ي-م-ن والخير والبركات
والأمان والسصÓم.
وعقب الصصÓة تلقى السصادة عبد القادر بن
صص -ال -ح والسص-ع-ي-د ب-وح-ج-ة واأح-م-د اأوي-ح-ي-ى
التهاني من قبل لمصصلين.
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خطاب أم خطبة  ...؟ !
أإم Úبلعمري

رغم أان الهدي النبوي الشصريف يدعو األئمة إالى عدم
اإلطالة في الصصÓة و في خطبتي الجمعة و العيدين ،
غ -ي -ر أان ب -عضض األئ -م -ة يصص -رون ع-ل-ى م-خ-ال-ف-ة ه-ذا
المنهج النبوي السصمح الذي يعكسض رحمة نبينا محمد
صصلى الله عليه و سصلم بأامته حتى في أابسصط و األمور
؟ إالى درجة أان الرسصول عليه الصصÓة و السصÓم عاتب
أاحد صصحابته  -رضصوان الله عليه -بالقول « أافتّان
أانت يا معاذ  « ...؟ و هذا ألنه أاطال في الصصÓة
فقط عندما أاّم الناسض و لم يراع ظروفهم و حاجاتهم
كما أامر النبي و لكن رغم مرور  14قرنا على هذا
النهي مازال بعضض األئمة و الخطباء يفتنون الناسض ؟
ال -ظ -اه -رة أاصص -ب -حت م -ن -تشص -رة و ال -ك -ث-ي-ر م-ن أائ-م-ة
المسصاجد يسصرفون في اإلطالة كشصأان بعضصهم مع
خطبة صصÓة عيد األضصحى فمن بينهم من خطب في
الناسض ألكثر من  45دقيقة دون أادنى مراعاة لظروف
الناسض و حاجاتهم ؟ و نسصي بعضصهم أاو تناسصى أان
فريضصة النحر تنتظرهم و هي عبادة كذلك ؟ تتطلب
وقتا و تفّرغا دون الحديث عمن لديهم مداومات و
هم مضصطرون لÓلتحاق بمكان عملهم مباشصرة بعد
الصصÓة و حالت كثيرة أاخرى ل تعد و ل تخصصى ؟ و
لكن رغم ذلك بعضصهم على اإلطالة في خطبتين يغلب
عليهما الحشصو و التكرار و ل ينال منهما المصصلي إال
التعب و النتظار ؟ حيث تشصعر الناسض بالملل و
الرتابة مما يضصطر الكثير من المصصلين السصتماع
إال-ي-ه-ا وق-وف-ا م-ت-أاه-ب-ي-ن لÓ-ن-طÓ-ق ك-أان-ه-م ي-ن-تظرون
الصصافرة ؟ أافلم يفهم أائمتنا أانه أاصصبح عليهم إاعادة
النظر في كيفية تبليغ الرسصالة ؟ ثم أاين هو دور
م -دي -ري -ات الشص-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة م-ن ه-ذه ال-ت-ج-اوزات و
ممارسصات أاخرى كثيرة تتنافى مع المرجعية الوطنية
و إال كيف نف ّسصر أان بعضض األئمة أاصصبحوا يتصصرفون
في المسصاجد و كأانها ملكية خاصصة ؟ إالى درجة أانهم
سص-م-ح-وا ألن-فسص-ه-م ب-ت-غ-ي-ي-ر ط-ري-ق-ة تسص-ب-ي-ح ال-عيدين
بدعوى إاتباع السصنة ؟ و أافتوا بالتسصبيح الفردي و
أاصصبح كل  -كل واحد يغني على ليÓه -و لكم أان
ت -تصص -وروا ت -لك ال-ف-وضص-ى ال-ع-ارم-ة بسص-بب األصص-وات
Óزع-اج ال-ذي
ال-م-ت-داخ-ل-ة و ال-م-ت-ق-اط-ع-ة ال-م-ث-ي-رة ل -إ
يتضصاعف أاثره عبر مكبرات الصصوت؟ في حين أان
ديننا الحنيف يدعونا إالى توحيد الصصف و الكلمة و
ل- -يسض بث ال- -ف- -رق -ة و الخ -ت Ó-ف ؟ ف -م -اذا ت -ن -ت -ظ -ر
م- -دي- -ري- -ات الشص- -ؤوون ال- -دي- -ن- -ي- -ة ل- -وضص -ع ح -د ل -ه -ذه
النحرافات الخطيرة ؟ ! .

لخوية و قيم اÙبة ب Úا÷زائري.Ú
تكريسسا للقيم التضسامنية وا أ

ب ـ ـدوي حط ـ ـاب ،ألدألي ـ ـة وحسسب ـ ـÓوي رفق ـ ـة زوخ يزورون مرأكز أŸسسن Úوﬂيم ألشسباب
 60أالف طفل من ا÷نوب اسستفادوا من اıيمات الصسيفية
شسارك أازيد من  60أالف طفل من ا÷نوب الكب Òهذه
السس -ن -ة ‘ اıي -م -ات الصس -ي -ف -ي -ة اŸت-واج-دة ع ÈاŸن-اط-ق
السساحلية للوطن حسسبما أاكده بالعاصسمة وزير الداخلية
و ا÷ماعات اÙلية ,نور الدين بدوي.

و ق -ال ب -دوي خ Ó-ل زي -ارة تضص -ام -ن-ي-ة ب-م-ن-اسص-ب-ة ع-ي-د األضص-ح-ى
المبارك التي قادته رفقة وزير الشصباب و الرياضصة محمد حطاب
و وزيرة التضصامن الوطني واألسصرة وقضصايا المرأاة غنية الدالية و
وزير الصصحة السصكان و إاصصÓح المسصتشصفيات مختار حسصبÓوي و
والي الجزائر عبد القادر زوخ إالى مركز المسصنين بباب الزوار و
مخيم شصباب الجنوب بالقادوسض (بلدية الهراوة) « أان أاكثر من 60
أالف طفل منحدر من مختلف وليات الجنوب اسصتفادوا هذه
السصنة من مخيمات الترفيه المتواجدة في المناطق السصاحلية
للتراب الوطني مضصيفا أان حضصور الوفد الوزاري بمناسصبة العيد
لمثل هذه المخيمات يعد تعبيرا و تكريسصا للقيم التضصامنية و

األخوية و كذا قيم المحبة التي تجمع الجزائريين.
وبعد ان هنأا الشصعب الجزائري بعيد األضصحى المبارك وخاصصة
أاسصÓك األمن و قوات الجيشض المرابطة بالحدود لضصمان سصكينة
المواطنين قال بدوي أان هذه الزيارة التضصامنية التي قادته رفقة
الوفد الوزاري إالى مركز المسصنين بباب الزوار و مخيم شصباب
الجنوب بالقادوسض هي بهدف تقاسصم فرحة العيد معهم و ذلك
ت-ع-ب-ي-را ع-ن ال-ق-ي-م ال-تضص-ام-ن-ي-ة و ال-تÓ-ح-م ب-ي-ن الجزائريين التي
كرسصها رئيسض الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتوجيهاته و
تعليماته».
وقال بدوي « نتقاسصم أافراح العيد األضصحى مع أابائنا و امهاتنا
بدور اسصتقبال العجزة (دار المسصنين بباب الزوار) ومع ابنائنا و
بناتنا من جنوبنا الكبير و هذا يعبر على رمزية قوية و المتمثلة
في قيم التضصامن و قيم التÓحم كجزائريين و هذه القيم التي
كرسصها رئيسض الجمهورية بتوجيهاته و تعليماته وهي مناسصبة

كذلك لنتقدم بتحية خاصصة لكل أاسصÓك امننا و على رأاسصها
الجيشض الوطني الشصعبي و كل ابنائنا المرابطين في حدودنا
العاملين ليل نهار لضصمان امن و سصكينة و طمأانينة مواطنينا و
حماية حدودنا و هي مناسصبة لندعو الله عز و جل لمرضصانا
بالشصفاء العاجل و ألهلنا بالصصحة و الهناء و أان يعيده علينا إان
شصاء الله و نحن ننعم باألمن و السصتقرار و التنمية التي يطمح
إاليها مواطنينا».
واعتبر وزير الشصباب و الرياضصة محمد حطاب بدوره ان هذه
السصنة عرفت» تحسصنا كبيرا» فيما يتعلق بعدد اطفال الجنوب
المسصتفيدين من المخيمات الصصيفية في المناطق السصاحلية
للبÓد حيث» بلغ عددهم أازيد من  60أالف طفل موزعين على 33
مخيم صصيفي موزعة عبر المناطق السصاحلية للبÓد» .
وأاكد في سصياق متصصل أان» جميع المكانيات المادية و البشصرية
قد سصخرت من أاجل إانجاح هذه المخيمات الصصيفية لفائدة

تقليد يتمسسك به السسكان اÙليون

أأجوأء أسستثنائية يصسنعها «أŸلفوف» ‘ عيد أألضسحى بورقلة

على اسصترخاء الكبد والشصحم لمدة قليلة وذلك بعد سصلخ األضصحية «الكبشض» مباشصرة حتى
يتم طبخ الكبد في ماء مملح ،وفي إاناء آاخر ينقع الشصحم في ماء مرشصوشض ببعضض الملح
ويترك لدقائق ثم ينشصر على حبل لتجفيفه وبعد جاهزية كل هذه المكونات باسصتواء
الكبد التي تقطع قطع صصغيرة والشصحم الذي يقطع على شصكل شصرائح تحضصر للف قطع
الكبد ومن ثمة توضصع القطع الجاهزة من «الملفوف» على األسصياخ من أاجل شصوائها.
يصصنع «الملفوف» الذي عادة ما ترافقه كؤووسض الشصاي بالنعناع جوا بهيجا بين أافراد
العائلة في هذه المنطقة ،حيث يعتبر هذا الطبق من المقبÓت التي تحظى بشصعبية
كبيرة نظرا لمذاقها الخاصض من جهة والنكهة التي يصصنعها في خلق لحظات خاصصة بين
أافراد العائلة.
ول يعد هذا الطبق فريدا في جمع شصمل العائلة بل على النقيضض من ذلك يخلق عيد
األضصحى بولية ورقلة وفي مناطقها المتفرقة أاجواء فريدة من نوعها تكرسض روح
التعاون بين أافراد العائلة الواحدة والجيران واألقارب ،أاين تجد النسصاء والرجال في
العائلة الواحدة يتقاسصمون مهامهم بشصكل نظامي ويتعاونون على إانهائها معا وأايضصا
جيران الحي الواحد يتعاونون في ذبح األضصحية وسصلخها.

لضسحى ،حيث
لول لعيد ا أ
أاجواء اسستثنائية تشسهدها مدينة ورقلة خÓل اليوم ا أ
ي -ت -مسسك السس -ك -ان ب -إاح -ي -اء ه-ذه الشس-عÒة ال-دي-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-رف ب-اŸوازاة م-ع ت-وزي-ع
الصسدقات على اŸسساك Úوالفقراء –ضس Òعدة أاطباق تقليدية ترتبط بتوفر ◊م
لكÓت التقليدية اÙلية التي –ظى بأافضسلية لدى
الشساة ويعد «اŸلفوف» من ب Úا أ
لضسحى تقليدا
لول لعيد ا أ
سسكان ورقلة ،حيث يعتŒ Èهيز «اŸلفوف» خÓل اليوم ا أ
يتمسسك به هؤولء.

ورقلة :إÁان كا‘
ويتكون هذا الطبق التقليدي من عنصصرين أاسصاسصيين وهما كمية من كبد وبعضض الشصحم
ال-رق-ي-ق ال-ت-ي ي-ت-م ط-ه-ي-ه-ا ك-أاول ج-زء م-ن األضص-ح-ي-ة ،وي-فضص-ل ال-ك-ث-ي-رون اإلف-ط-ار ع-لى
«الملفوف» قبل أاي شصيء صصبيحة العيد .تحضصير «الملفوف» في أاغلب األحيان يكون من
اختصصاصض الرجال الذين يهتمون بعملية الشصواء ،وُيحرصض قبل طهي هذا الطبق اللذيذ

اط -ف -ال ال -ج -ن -وب و اب-ن-اء ال-ح-رسض ال-ب-ل-دي ل-ل-ت-م-ت-ع ب-ال-م-ن-اط-ق
السصاحلية».
ووج -ه وزي -ر الصص -ح -ة السص -ك -ان و إاصصÓ-ح ال-مسص-تشص-ف-ي-ات م-خ-ت-ار
حسصبÓوي ووزيرة التضصامن الوطني واألسصرة وقضصايا المرأاة غنية
الدالية من جهتهما أاخلصض تمنيات العيد لجميع الجزائريين و
الجزائريات بما فيهم المتواجدين بالبقاع المقدسصة و المرضصى و
المتواجدون بمراكز التابعة لقطاع التضصامن و اسصÓك المن و
افراد الجيشض الوطني الشصعبي و كذا العاملين في قطاع الطبي و
شصبه الطبي خاصصة ايام العيد و الذين يسصهرون من أاجل الحفاظ
على صصحة المواطن.و ثمن بدوره والي ولية الجزائر عبد القادر
زوخ المجهودات الكبيرة التي بذلها إاطارات وزارة الشصباب و
الرياضصة من أاجل تأاطير و إانجاح المخيمات الصصيفية التي يتمتع
بها أابناء الجنوب موجها في ذات الوقت تهانيه الخالصصة للشصعب
الجزائري و لجميع المسصلمين بمناسصبة عيد األضصحى المبارك.

حمÓت نظافة لأÓحياء بعد عملية النحر
في هذا السصياق أاطلق سصكان العديد من األحياء حمÓت نظافة وبالتنسصيق مع جمعيات
كانت تتحضصر منذ نهاية األسصبوع الفارط لرفع الرمال وتنظيف الشصوارع والطرقات
المحيطة بمسصاكنهم على غرار حي  40مسصكن بورقلة وبأاحياء عديد البلديات ،واألمر
نفسصه بالنسصبة ألحياء بلديات الولية المنتدبة تقرت التي شصهدت أايضصا حمÓت نظافة
واسصعة على غرار حي الرمال وغيرها وقد هدفت هذه الخطوة إالى إاشصراك المواطن في
العملية من أاجل تعزيز إادراكه بالمسصؤوولية الملقاة على عاتقه يوم العيد وتجنب كل
التصصرفات التي قد تعود بالسصلب على المحيط والصصحة العامة.
ومن جانبه كشصف المفتشض الولئي للبيطرة البوطي خامرة في حديث لـ»الشصعب» أان
مصصالح البيطرة لم تسصجل أاي حالت مرضض في وسصط القطعان خÓل مراقبة األسصواق،
مؤوكدا أان الحالة العامة للقطيع بولية ورقلة سصليمة ،كما أاشصار أايضصا إالى أان البياطرة في
كل األقسصام الفرعية عملوا خÓل الفترة التي سصبقت العيد على تغطية عمليات المراقبة
في المناطق التي يتواجدون فيها.

إاذ حدد القرار الولئي عدد نقاط بيع األضصاحي بولية ورقلة بـ 18نقطة بيع أاي بمعدل
حوالي نقطة لكل بلدية وذلك من أاجل التحكم في األسصواق المرخصض لها عم Óعلى
الحفاظ على نظافة المحيط وتسصهيل مهام المراقبة بالنسصبة لمصصالح تفتيشض البيطرية
باإلضصافة إالى أان توفر هذا الكم من العروضض في نقاط البيع كان فرصصة لهبوط أاسصعار
األضصاحي حسصب مفتشصية البيطرة بولية ورقلة.
وعرفت أاسصعار األضصاحي في األسصبوع األخير لسصتقبال عيد األضصحى في السصوق المحلية
بورقلة اسصتقرارا بعضض الشصيء ،حيث تراوحت بين  25أالف دج إالى  30أالف دينار بالنسصبة
للنعاج وبين  31أالف إالى  45بالنسصبة للخروف وبين  45إالى  70أالف للكباشض وقد أابدى
Óسصعار هذه السصنة على الرغم من تحفظ البعضض أايضصا.
المواطنون ارتياحهم ل أ
وحسصب مصصادر محلية فإان األضصاحي التي تسصوق بولية ورقلة أاغلبها كانت واردة من
ولية البيضض والجلفة بدرجة أاولى ،تليها كل من الوادي وبسصكرة والنعامة ،هذا باإلضصافة
Óنتاج المحلي للماشصية بورقلة وهو يمثل بنسصبة أاقل ول يغطي سصوى نسصبة  20في المائة
ل إ
من الطلب المحلي.
مفتشصية البيطرة بالولية ركزت على الجانب التحسصيسصي التوعوي عبر وسصائل اإلعÓم
والمسصاجد بالتنسصيق مع مديرية الشصؤوون الدينية لترشصيد وتقديم النصصائح للتأاكيد على
دور ومسصؤوولية المواطن لتفادي كل التصصرفات السصلبية وتجنب رمي األعضصاء المصصابة
حتى ل يكون هو سصببا في مضصاعفة حلقة المرضض الطفيلي.
كما طمأان بالمناسصبة مفتشض البيطرة بالولية المواطنين عبر «الشصعب» بأانه على طول
السصنة لم تسصجل ظاهرة تعفن األضصاحي عبر المذابح البلدية في الولية حتى في فترة
شصدة الحر التي شصهدتها المنطقة ،موضصحا أان هذه الظاهرة ترتبط بأاخطاء فردية وسصوء
تصصرف مع األضصحية.
واسص-ت-غ-ل ذات ال-م-ت-ح-دث ال-ف-رصص-ة ل-دع-وة ال-م-واط-ن إال-ى ضص-رورة ال-ت-ق-ي-د ب-ال-ت-ع-ل-ي-مات
واإلرشصادات المتعلقة بطريقة التعامل مع األضصحية وعدم إاعطاء الفرصصة للبكتيريا
للتكاثر في اللحم الذي يعد وسصطا جد مÓئم لذلك ،من خÓل العتماد على طرق
التبريد بحيث يتم تعليق األضصحية بعد الذبح مباشصرة في مكان مضصاء وفيه تهوئة لمدة
نصصف سصاعة إالى سصاعة وبعد ذلك يجب وضصعها داخل مكان مكيف فوق قماشض على
طاولة أاو على شصيء عال قلي Óمن أاجل السصماح للهواء بالدوران قبل تقطيعها وعندما
يتوضصح أان الهيكل أاصصبح جاهزا للتقطيع من المهم في هذه الخطوة تقطيع اللحم في
شصكل قطع صصغيرة وتخزينها في المبرد بتفادي تكديسصها فوق بعضصها دون حسصاب
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جندت الوسسائل اŸادية والبشسرية

هيئات إادارية باŸسسيلة تضسمن اŸداومة يومي العيد
لداري- -ة
ضس- -ب- -طت ﬂت- -ل- -ف ال- -ه- -ي- -ئ- -ات ا إ
لضس-ح-ى اŸب-ارك ,
ب -اŸسس -ي -ل -ة خ Ó-ل ي -وم-ي ا أ
ب - -رن - -ا›ا ﬁك - -م - -ا ‘ إاط - -ار ضس - -م- -ان السسÒ
ا◊سسن للخدمة العمومية للمواطن بتجنيد
ﬂت -ل -ف ال -وسس -ائ -ل اŸادي -ة وال -بشس-ري-ة وف-ق
ب -رام-ج م-داوم-ة ي-خصس وال-ن-ظ-اف-ة والصس-ح-ة
وŒنيد فرق خاصسة للتدخل السسريع تخصس
قطاع الطاقة واŸياه باعتبارهما من القطاع
ذات أاهمية بالغه ‘ حياة اŸواطن .

اŸسسيلة  :عامر ناجح
جندت الشصركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء
والغاز بالمسصيلة في ذات الموضصوع فرق
مداومة جاهزة للتدخل من اجل ضصمان
اسصتمرارية الخدمة حÓل اأيام العيد وهو
ما كشصفت عنه المكلفة بالإعÓم والتصصال
بالشصركة « اآمال بعيرة «والتي اأوضصحت اأن
الشص- -رك- -ة ف- -رق ال- -م- -داوم -ة ي -وم -ي ع -ي -د
الأضصحى ونهاية السصبوع حرصصت ميدانيا
حرصصا على التقرب اأكثر من زبائنها
والسصتجابة لتطلعاتهم وشصكاويهم.
ومن جانبها الموؤسصسصة العمومية الولئية
لتسصيير مراكز الردم التقني بالمسصيلة هي
الأخرى كانت حاضصرة ميدانيا يومي العيد
من خÓل برمجة حمÓت نظافة واسصعة
عبر العديد من الشصوارع والأحياء من اجل
رفع مخلفات الذبح ومختلف النفايات من
خÓل اسصتغÓل مختلف
وسص- -ائ -ل ال -ت -دخ -ل ال -م -ت -وف -رة ل -دي -ه -ا م -ن
اإم-ك-ان-ي-ات بشص-ري-ة وم-ادي-ة م-ع-ل-ن-ة ال-ح-رب
ع -ل -ى الأوسص-اخ و ال-ن-ف-اي-ات ال-م-ن-تشص-رة ف-ي
شص- -وارع و اأح- -ي -اء وال -ط -رق -ات ال -رئ -يسص -ي -ة
لمدينة المسصيلة

اأك -د ال -م -دي -ر ال -ع -ام ل-ل-م-وؤسصسص-ة « ل-خضص-ر
عيواز «بخصصوصس ضصمان المداومة خÓل
ي -وم -ي ال-ع-ي-د اأن ال-م-وؤسصسص-ة سص-ه-رت ع-ل-ى
تكثيف جهودها لضصمان المراقبة الدائمة
للنقاط السصوداء واإزالة بقايا اأضصحية العيد
كما سصخرت الموؤسصسصة حسصبه شصاحنتين
ل -رف -ع ال -ن -ف -اي -ات ال -م -ن-زل-ي-ة وج-م-ع ج-ل-ود

الأضص -اح -ي ان -ط Ó-ق م -ن م -ن-تصص-ف ال-ن-ه-ار
ب -ه -دف ح-م-اي-ة صص-ح-ة ال-م-واط-ن و اإع-ط-اء
الصص -ورة ال -ح -ق -ي-ق-ي-ة وال-حضص-اري-ة ل-م-دي-ن-ة
المسصيلة,
مديرية التجارة هي الأخرى وعبر موقعها
اللكتروني ضصبطت برنامج مداومة خاصس
بالتجار المسصخرين لعملية المداومة خÓل

يومي للعيد ونفسس الحال بالنسصبة لمخابز .
وف -ي ذات السص-ي-اق اسص-ت-ط-اعت ال-ج-زائ-ري-ة
ل-ل-م-ي-اه ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع ب-ل-دي-ة المسصيلة من
خÓ- -ل ضص- -م- -ان ت- -وف- -ي- -ر ال -م -ي -اه الشص -روب
للمواطن من خÓل تجنيد مختلف الوسصائل
المادية والبشصرية ممثلة في برنامج يخصس
صصهاريج المياه قيد الخدمة بالإضصافة اإلى

تسصطير برنامج اسصتثنائي يخصس العديد
م -ن الأح -ي -اء ب -الإضص-اف-ة اإل-ى ت-ج-ن-ي-د ف-رق
م-داوم-ة يسص-ه-ر ع-ل-ي-ه-ا اإط-ارات ال-م-وؤسصسصة
وكذا توفير خدمة الخط الأخضصر المجاني
 1593للرد على انشصغالت المواطنين .

مديرية الصسناعة بسسطيف تتوقع جمع  120أالف وحدة من ا÷لود

احتفـ ـ ـا’ت ‘ أاجـ ـ ـواء خريفيـ ـ ـة وفرحـ ـ ـة ‘ قلـ ـ ـوب الكبـ ـ ـار والصسغ ـ ـ ـار
لضس-ح-ى
قضس -ى سس -ك -ان سس -ط -ي -ف  ،ب -ع-ي-د ا أ
اŸبارك لهذا العام ‘ ،أاجواء إاÁانية كبÒة
وف -رح -ة ‘ ق -ل -وب ال -ك -ب -ار والصس -غ -ار ،ح-يث
لق-ام-ة صسÓ-ة
ال -ت -ح -ق اŸصس -ل -ون ب -اŸسس -اج-د إ
العيد التي بر›ت على السساعة السسابعة إال
لئ-م-ة ال-ف-رصس-ة
رب -ع صس-ب-اح-ا ،اغ-ت-ن-م ف-ي-ه-ا ا أ
لتذك ÒاŸصسل ‘ Úاÿطبت Úبفضسائل العيد
لخ Ó-ق ‘
و ال -تسس -ام -ح وال -ت -ح -ل -ي Ãك -ارم ا أ
ا◊ياة العامة.

سسطيف :نورالدين بوطغان
وتبادل المواطنون بعد الصصÓة التهاني فيما
بينهم ،قبل التنقل الى البيوت لنحر األضصاحي
اقتداء بسصنة نبينا صصلى الله عليه وسصلم ،وسصط
ف-رح-ة األط-ف-ال ب-األضص-ح-ي-ة ،وال-ذي-ن خرجوا
مسص-اءا ال-ى ك-ل م-واق-ع ال-ت-رف-ي-ه ل-ل-ت-ع-ب-ي-ر ع-ن
فرحتهم بالعيد الذي أاحياه المواطنون في
أاج -واء ط -قسس خ -ري -ف -ي م -ع -ت -دل ،م -ك -ن م -ن
الخروج في المسصاء للتزاور والمقاهي ،فيما
شصهدت محيطات األسصواق انتشصار الجزارين
لتقطيع األضصاحي للمواطنين .
وق -د ات -خ -ذت مصص -ال -ح أام -ن ولي -ة سص -ط-ي-ف،
ب -ال -م-ن-اسص-ب-ة ج-م-ل-ة م-ن اإلج-راءات ال-وق-ائ-ي-ة
،سصعيا لضصمان تغطية أامنية شصاملة عبر كامل
إاق- -ل -ي -م الخ -تصص -اصس ،وذلك ل -خ -ل -ق ج -و م -ن
الطمأانينة والسصكينة العمومية للمواطنين.
وتم في هذا اإلطار وضصع جميع السصتعدادات
ال-م-ن-اسص-ب-ة ل-ف-ت-رة ال-ع-ي-د ب-ت-ع-زي-ز ال-تشصكيÓت

األم-ن-ي-ة ال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة الموضصوعة في الخدمة،
باإلضصافة إالى توزيع جميع وحداتها بالميدان
على نطاق واسصع من خÓل تسصخير أاكبر عدد
ممكن من اإلمكانات المادية والبشصرية للعمل
قبل وأاثناء وبعد أايام العيد.
و تم التركيز على مضصاعفة الدوريات ،سصواء
بسصيارات الخدمة وحتى الراجلة ،وكذا نقاط
ال -م -راق -ب -ة وال -ت -ف -ت -يشس ،ع -ب -ر أاه -م الشص-وارع
ومداخل المدينة ،كما ضصمن هذا التشصكيل
ال -ت -واج -د ع -ب -ر م -خ -ت -ل-ف ال-ط-رق ال-رئ-يسص-ي-ة
والفرعية ،من اجل العمل على ضصمان السصيولة
ال -م -روري -ة ،ن -ظ -را ل -ل -ك-ث-اف-ة ال-م-روري-ة ال-ت-ي
تشص -ه -ده -ا ط-رق-ات ال-ولي-ة ف-ي ه-ذه ال-ف-ت-رة
،بسص- -بب ت- -ن -ق -ل األشص -خ -اصس ع -ب -ر م -خ -ت -ل -ف
التجاهات.
ك -م -ا ت -م ف -ي إاط-ار ه-ذه اإلج-راءات ،ت-ك-ث-ي-ف
التواجد األمني بمختلف المناطق التي تعرف
ت-واج-دا ك-ب-ي-را ل-ل-م-واط-ن-ي-ن م-ن ب-ينها محيط
مسص-اج-د وأام-اك-ن ال-تسص-ل-ي-ة وال-ترفيه والمراكز
ال -ت -ج -اري -ة ،ال-ى ج-انب السص-اح-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
،وكذا محطات نقل المسصافرين.
ونفسس اإلجراءات الوقائية اتخذت من طرف
مصص -ال -ح ال -ح -م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة والسص-ت-ع-ج-الت
الطبية للتدخل عند أاي طارئ،خاصصة حوادث
قد تنتج عن عملية ذبح األضصاحي.
ع-ل-ى صص-ع-ي-د ال-ت-م-وي-ن ،ورغ-م ان ال-م-واط-ن-ين
ت-ع-ودوا ع-ل-ى اخ-ذ ك-اف-ة الح-ت-ي-اط-ات ل-لتزود

ب -اح -ت -ي -اج -ات -ه-م عشص-ي-ة ال-ع-ي-د ،ف-ان مصص-ال-ح
مديرية التجارة قد وضصعت قائمة للمداومة
التجارية ،والتي شصملت هذا العام  3630تاجرا
م-ن م-خ-ت-ل-ف ال-نشص-اط-ات ،ع-ل-ى غ-رار ال-بقالة
وال- -خضص- -ر وال -ف -وك -ه وال -ح -ل -يب ومشص -ت -ق -ات -ه
والمطاحن والمخابز وغيرها ،من اجل ضصمان
العمل يومي العيد ،منها مايفوق  230مخبزة،
وهذا تحت رقابة مائة عون للرقابة تابعين
للمديرية ،للسصهر على مدى احترام مخطط
المداومة ،كما لم يشصتك المواطنون بعاصصمة
الولية من انقطاع التزود بالماء.

الصسناعة تسستفيد من جلود الضساحي
اتخذت مديرية الصصناعة والمناجم لسصطيف
ك-اف-ة اإلج-راءات إلن-ج-اح ع-م-ل-ي-ة ج-م-ع جلود
األضصاحي ،بمناسصبة عيد األضصحى المبارك ،
وهذا في إاطار البرنامج الذي سصطرته الوزارة
ال-وصص-ي-ة لسص-ت-غÓ-ل ال-ج-ل-ود ،ه-ذا ال-ع-ام ،ف-ي
الدفع بالحياة القتصصادية للبÓد ،وهذا ألول
م -رة ،وه -ذا م -ن خ Ó-ل ت -ك -ث -ي -ف التصص -الت
ب -ال -ب -ل -دي -ات وال -ج -م -ع -ي-ات ال-م-ع-ن-ي-ة ،وح-ت-ى
المسصاجد ،حيث ينتظر من مديرية الشصؤوون
ال -دي -ن -ي -ة واألوق -اف ال -مسص -اه-م-ة ف-ي ت-وع-ي-ة
المواطنين ودعوتهم إلنجاح العملية.
وحسصب مصصدر موثوق من المديرية المذكورة،
يتوقع أان يتم جمع حوالي  120أالف جلد من

ال-م-اشص-ي-ة ،ب-ع-د ذب-ح األضص-اح-ي ع-ل-ى مسص-ت-وى
الولية ،وهذا من جملة  800أالف جلد متوقع
جمعه في الوليات المبرمجة ،وهي الجزائر
ال -ع-اصص-م-ة و قسص-ن-ط-ي-ن-ة و ج-ي-ج-ل و سص-ط-ي-ف

وب- -ات- -ن -ة ووه -ران ،وخصصصصت ع -ل -ى مسص -ت -وى
عاصصمة الولية عدة نقاط تقع في مفترقات
ال -ط -رق ف -ي م -داخ -ل ال -م -دي -ن -ة ل-ج-م-ع ه-ذه
الجلود..

..وجمـ ـع  5أاطنا ن م ـ ـ ـن ا÷لـ ـود بالبويـ ـرة

رغم التداب Òالتي اتخذت ÷مع جلود أاضساحي العيد
 ⁄ ،يتم جمع سسوى  5أاطنان على مسستوى مدينة البويرة
م- -ن ط- -رف م- -ؤوسسسس -ة ن -ظ -ي -ف  ،غ -م أان -ه ” تسس -خ Òك -ل
لول و الثا Êمن
لمكانيات اŸادية و البشسرية ‘ اليوم ا أ
ا إ
العيد لكن العملية “ ⁄سس كل أاحياء اŸدينة و اŸدن
لخرى ناهيك عن وسسط  44بلدية .
الكÈى ا أ

ع -دم ج -م -ع الأط-ن-ان م-ن ال-ج-ل-ود اأدى اإل-ى ال-رم-ي

ال -عشص -وائ -ي ل -ت -لك ال -ج-ل-ود و ب-ال-ت-ال-ي مÓ-ي-ي-ر م-ن
الدنانير لم يتم اسصتغÓلها من طرف وحدات الإنتاج
للجلود و النسصيج.
من جهة اأخرى عرف اليوم الأول من العيد نقصصا
ف -ادح -ا ف-ي ال-خ-دم-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ،ح-يث ت-م تسص-ج-ي-ل
ان -ع -دام وج -ود وسص -ائ -ل ال -ن -ق -ل ال -ج -م -اع -ي -ة سص-واء
الحضصري اأو بين البلديات و الوليات مما سصبب

انزعاجا و تذمرا عند المواطنين البسصطاء الذين
لجاأوا اإلى اأفراد العائلة اأو الجيران الذين يملكون
سص-ي-ارات ل-ت-م-ك-ي-ن-ه-م م-ن الن-تقال الضصطراري ،اأما
ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-ي-وم ال-ث-ان-ي ف-ك-ان ه-ن-اك اإن-ت-عاشس سصواء
بالنسصبة للنفل العمومي اأو سصيارات الأجرة و كذا
النقل الجماعي.
ن-فسس السص-ي-ن-اري-و ي-ع-ود ك-ل سص-ن-ة ب-ال-نسص-بة للمحÓت

التجارية و رغم تطمينات مديرية الجارة اإل اأن
ال- -م- -داوم- -ة ك- -انت م -ن -ع -دم -ة اإل ب -عضس ال -م -ح Ó-ت
التجارية المتواجدة بالأحياء الشصعبية.

البويرة  :ع نايت رمضسان

لدخال الفرحة ‘ نفوسس أاطفال اŸعوزين بالعيد بتلمسسان
حملة إ

التكافل ب Úا÷معيات واÙسسن Úيوفر أاك Ìمن  400أاضسحية للمحتاجÚ

شس-ه-دت ت-ل-مسس-ان ل-ي-ل-ة ع-ي-د ا أ
لضس-ح-ى ع-م-ل-ي-ة تضس-امن كÈى مع العائÓت م ع ا ق ي ا ل ج ه ة ا ل ج ن و ب ي ة ا ل ت ي ت ض ص م ب ل د ي ا ت » س ص ي د ي ا ل ج ي  Óل ي  ،ا ل ب و ي ه ي ،
اŸعوزة Ãختلف انحاء الولية حيث عملت العديد من ا÷معيات اÙلية ا ل ع ر ي ش ص ة  ،ا ل ق و ر  ،س ص ب د و و ذ ل ك ف ي ح ف ل ر م ز ي ن ظ م ت ه ا ل ج م ع ي ة ب م ق ر ه ا
وال - -ولئ - -ي - -ة واÙسس - -ن Úع - -ل - -ى ت - -وف Òالضس - -اح - -ي ل - -ل - -ع - -ائ Ó- -ت اŸع- -وزة ب م د ي ن ة س ص ب د و ح ض ص ر ت ه م خ ت ل ف ا ل س ص ل ط ا ت ا ل م ح ل ي ة .
واŸعاق Úوالتي Œاوزت ال 400اضسحية .هذا ما رصسدته «الشسعب» بع Úو ب م غ ن ي ة ن ج ح ت ج م ع ي ة س ص ن ا ب ل ا ل خ ي ر ل م د ي ن ة م غ ن ي ة ب ت و ز ي ع ا ل ع ش ص ر ا ت م ن
اŸكان.
الضصاحي على معوزي المناطق الحدودية  ،في حين سصاهم العديد من
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م ح س ص ن ي ا ل و ل ي ة ف ي ت و ف ي ر ا ك ث ر م ن  2 0 0اأ ض ص ح ي ة ا ل ت ي اأ د خ ل ت ع ل ى

الفرحة على فقراء المنطقة  ،هذا وقد نجح تكافل الجمعيات والمجتمع
ا ل م د ن ي ف ي ت و ف ي ر ا ل ض ص ا ح ي ل غ ل ب ا ل ع ا ئ  Óت ا ل م ع و ز ة و اإ د خ ا ل ا ل ف ر ح ة
في نفوسس الفقراء بكبشس العيد .

تلمسسانﬁ :مد بن ترار
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رغم تطمينات أŸسصؤوول Úلضصمان أŸدأومة

طواب Òطويلةامام اıابز يومي عيد األضصحى
لمر ألذي
لو ¤من ألصصباح أ أ
طرحت أزمة أıابز من جديد ببلديات ألعاصصمة وعرفت إأقبال كب Òللموأطن ‘ Úألسصاعات أ أ
أدخل أŸوأطن ‘ رحلة بحث عن هذه أŸادة بالرغم من تطمينات أŸسصؤوول Úوتسصخ Òأزيد من ﬂ 483بزة تنشصط خÓل هذه
أŸناسصبة بالعاصصمة أي بنسصبة  73باŸائة .
أ÷زأئر :خالدة بن تركي
سشابق أن مديرية ألتجارة عملت هذه ألسشنة ◊ل أŸششكلة وتوف Òأÿدمة أألدنى ‘ ،حÚ
على توف Òعدد كا‘ من أıابز  ،غ Òأن أع -رب أل -زب -ائ -ن ع -ن ت -ذم -ره -م ألشش-دي-د م-ن
ع-رفت ﬂاب-ز أل-ع-اصش-م-ة خÓ-ل ي-وم-ي أل-ع-ي-د أإلق - -ب - -ال أل - -ك- -ب Òوﬂاوف أŸوأط- -ن Úورأء ألوضشع ألذي يتكرر كل سشنة خاصشة خÓل عيد
حالة أسشتنفار قصشوى بالرغم من تطمينات أل -ط -وأب Òأل -ت -ي شش -ك-لت ح-ال-ة ق-ل-ق أجÈت-ه-م أألضشحى .
أŸسشؤوول Úبنجاح أŸدأومة وتدأرك ألنقائصض ألتنقل من منطقة ألخرى ألجل أ◊صشول على وباŸقارنة مع عيد ألفطر أششار أحد أÿبازين
أŸع -روف -ة خ Ó-ل ع-ي-د أل-ف-ط-ر حسش-ب-م-ا أك-ده أÿبز .
إأ ¤أن ع - -دد أıاب - -ز أŸسش - -خ - -رة ل - -ن- -ظ- -ام
أل-رئ-يسض أل-ولئ-ي ل-ل-ج-م-ع-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-تجار من جهته أكد بعضض أÿبازين ببلدية بلوزدأد أŸدأوم -ة ب -ب -ل -دي-ة أ÷زأئ-ر أل-وسش-ط-ى أرت-ف-ع
أ◊رفي Úأ÷زأئري Úعامر عمر بالقول «أن ل « ألششعب « أن أŸششكل ليسض ‘ قلة أıابز قصشد تغطية ألطلب Ãختلف أألحياء ألسشكنية
أŸوأط -ن Úل ي -ع -يشش -ون ه -ذه أŸرة سش-ي-ن-اري-و ألنها إأسشتجابت للمدأومة وبنسشبة  99باŸائة Ãا فيها ألتجمعات ألسشكانية ألكÈى ،غ Òأن
أزمة أÿبز بسشبب زيادة أıابز «.غ Òأن قلة وإأ‰ا ‘ أإلقبال ألكب Òللموأطن ألذي يقتني كÌة أل-ط-لب ج-ع-ل-ه-م ع-اج-زي-ن ع-ن ت-ل-ب-ي-ة كل
أليد ألعاملة وتوجه عمالها لقضشاء عطلة ألعيد  10خبزأت ‘ أليوم  ،أألمر ألذي جعل ألندرة ألطلبات
رفقة أهاليهم عمق أŸششكل وجعل ألكث Òمن تطرح ببعضض أŸناطق خاصشة على مسشتوى من جهتهم أسشتنكر أŸوأطنون ألوضشع ألذي
بلدية ألدأر ألبيضشاء ألتي عرفت أزمة طوأب Òي-ت-ك-ررك-ل سش-ن-ة م-ط-ال-ب Úألسش-ل-ط-ات ب-ت-كثيف
أŸوأطن ‘ Úرحلة بحث عن أÿبز .
قال ألرئيسض ألولئي للجمعية ألوطنية للتجار طويلة دفعت أصشحابها للششكوى من ألضشغط ألرقابة على أıابز وأÓÙت خÓل أيام
أ◊رفي Úأ÷زأئري Úعامر عمر ‘ تصشريح ألرهيب ألذي أجÈهم على ألعمل بأانفسشهم أألعياد وأŸناسشبات ألدينية .

بفعل عدم أللتزأم باŸدأومة وغياب روح أŸسصؤوولية

تباين ‘ اŸداومة العيد و نفايات شصوهت احياء بتلمسصان

ششهدت ولية تلمسشان خÓل أيام ألعيد تباينا
كبÒأ ‘ أŸدأومة ورفع ألقمامات أŸنزلية ،
ف- -ف- -ي أل- -وقت أل- -ذي شش -ه -دت أŸدن أل -كÈى
م -دأوم-ة ك-بÒة ل-ل-ت-ج-ار وأل-ن-اق-ل Úط-ي-ل-ة ي-وم
ألعيد وأليوم ألثا Êكما ” رفع ألنفايات وجلود
أألضش -اح -ي م -ع م -ن -تصش -ف أل -ن-ه-ار ب-ع-دم-ا ”
ألتفاق ما ب Úألسشلطات ألبلدية وموأطنيها
ع- -ن ط -ري -ق إأع Ó-ن -ات ع -ل -قت ‘ ألسش -اح -ات
ألعمومية وأŸسشاجد على غرأر ما ” ألتعامل

به ببلدية ألسشوأ Êألتي أعتÈت ‰وذجا ‘
هذه ألعملية .
‘ أŸق -اب -ل ع -رفت م -ن -اط-ق أخ-رى مشش-اك-ل
عويصشة خاصشة ‘ مال ألتموين بالضشروريات
ع- - - -ل- - - -ى غ- - - -رأر أ◊ل- - - -يب وأÿب - - -ز وأŸوأد
وألغذأئية وأÿضشر وألفوأكه  ‘ ،ح Úبقيت
نفايات ألذبح وألسشلخ مرمية ‘ ألششوأرع ‘
ألعديد من أŸناطق خاصشة ألنائية منها ما
ج -ع -ل أل -عشش -رأت م -ن أ÷م -ع -ي-ات أل-ن-اشش-ط-ة

بتلمسشان تدق ناقوسض أÿطر مطالبة بتدخل
ألسشلطات نتيجة ترأكم ألنفايات على مدى 48
سشاعة كاملة وتعفنها بفعل أ◊رأرة .
ف- -ف- -ي ح -ي أŸدرسض أل -ع -ت -ي -ق لت -زأل أك -وأم
ألوسش- -اخ ت- -زي- -ن أ◊ي ﬂاف- -ة روأئ- -ح تصش- -م
ألن -وف ن -اŒة ع -ن ت -ع-ف-ن أحشش-اء ألضش-اح-ي
وج -ل -وده -ا  ،ح -يث رأسش -لت ج -م -ع -ي-ة ألح-ي-اء
وألعششرأت من ألسشكان ألسشلطات ألبلدية ألتي
ل تزأل ‘ عطلة ألعيد إلنقاذهم من ألروأئح
أل -ك -ري -ه -ة وألم-رأضض أÿطÒة وك-ذأ أسش-رأب
ألباعوضض وألذباب ألتي حجت أ ¤أ◊ي ألذي
وجدت فيه ضشالتها من ألغذأء .
وببلدية ألرمششي ورغم رفع ألبلدية لقمامات
مقر ألبلدية ‘ ثا Êأيام ألعيد لكن ألقرى ما
ت - -زأل ت - -غ- -رق ‘ ألوسش- -اخ و‘ ه- -ذأ ألصش- -دد
أششارت مصشادر مقربة أن فرأر عمال ألنظافة
من ألعمل ‘ أيام أŸدأومة وغياب صشرأمة
أŸسشؤوول Úورأء هذه ألكارثة ألتي  ⁄تقتصشر
على بلديات ألرمششي وتلمسشان وأ‰ا هما
عينة فقط .
و‘ ›ال ألنقل عرف أليوم ألثا Êمن أيام
ألعيد أزمة نقل حقيقية على مسشتوى ﬂتلف
أÿط- - - -وط ن- - - -ت- - - -ي- - - -ج- - - -ة ع- - - -دم أل- - - -ت - - -زأم
ب -عضض أل -ن -اق -ل Úب -اŸدأوم -ة أل-ت-ي ح-ددت-ه-ا
مصشالح مديرية ألنقل .
تلمسصان ﬁ:مد بن ترأر

لمرأضض أŸزمنة
لسصهال ،أ◊روق وأ أ
بسصبب سصوء ألهضصم ،أ إ

ألتجار –ايلوأ على ألدأرة و أŸسصتهلك على حد سصوأء

Óﬁت مغلقة واÿبز نفذ
بالصصباح الباكر‘ اول يوم العيد بتيبازة

 ⁄يسص -ت -وعب أل -ع -دي -د م-ن سص-ك-ان م-دن
ت -ي-ب-ازة ه-ذه أّŸرة م-ا حصص-ل ع-ل-ى أرضض
ألوأقع من حيث توف Òمسصتلزمات ألعيد
م -ن ط -رف أŸن -ظ -وم -ة أل -ت -ج -اري -ة ب -ك-ل
أطيافها بالنظر أ– ¤ول أŸدن بأاكملها
أ ¤فضص- -اءأت م ّ-ي -ت -ة صص -ب -ي -ح -ة أل -ع -ي -د
نتيجة لتماطل ألتجار ‘ فتح Óﬁتهم
و لسصيما أıابز منها.
تيبازة :عÓء ملزي
أكتششف ألزأئرون Ÿعظم مدن تيبازة صشبيحة
ألعيد توأفد أعدأد هائلة من أŸسشتهلك Úعلى
أıابز لقتناء مادة أÿبز ألتي تعت Èعنصشرأ
ضشروريا Ÿوأئد أ÷زأئري Úأل أّنهم فوجئوأ
‘ معظم أ◊الت بنفاذ هذه أŸادة أو أنتظار
فÎأت طويلة للحصشول عليها ‘ ظلّ توأفد
أع- -دأد أك Èم -ن أŸوأط -ن‡ Úا ح ّ-ول ح -ي -اة
أل -ع -دي-د م-ن-ه-م أ ¤ج-ح-ي-م ب-ال-ن-ظ-ر أ ¤ع-دم
قابليتهم لتحمل ألزحام و أ◊رأرة.
ج -ج أل -ع -دي-د م-ن مسشÒي أıاب-ز ب-ك-ون
و– ّ
” تسشويقها لي Óو خÓل ألسشاعات
مادة أÿبز ّ
أألو ¤م -ن أل -ي -وم ،ل -ي -ق -دم ه -ؤولء ع -ل-ى غ-ل-ق
ﬂابزهم عقب صشÓة ألعيد مباششرة و حرمان

أعدأد كبÒة من أŸسشتهلك Úمن هذه أŸادة
أ◊ي-وي-ة ل-ت-ت-زع-زع ب-ذلك أل-ث-ق-ة أل-ك-بÒة أل-تي
وضش -ع -ه -ا أŸسش -ت -ه -ل-ك-ون ‘ مصش-ال-ح أل-ت-ج-ارة
وأل -ت -ج -ار أن -فسش -ه-م وأل-ذي-ن ك-ان-وأ ق-د وع-دوأ
أŸسشتهلك Úبضشمان أŸدأومة يومي ألعيد.
” رصشده بالعديد من أŸدن ل
غ Òأن ما ّ
يتوقف عند –ايل أÿبازين لوحدهم فقد
ب- -دت م -ع -ظ -م أÓÙت م -غ -ل -ق -ة و لسش -ي -م -ا
أŸسشاحات ألكÈى منها و هي ألفضشاءأت ألتي
ي- -قصش- -ده- -ا أŸسش- -ت- -ه -لك ع -ادة ،ك -م -ا صش ّ-دت
ﬁط -ات أل -وق -ود أب -وأب -ه -ا ‘ وج -ه سش -ائ -ق-ي
أŸركبات ‘ ألعديد من أ◊الت باسشتثناء
ألتابعة Ÿؤوسشسشة نفطال على قلتها.
أم -ا ح -ل -يب أألك -ي -اسض ف  Ó-أث -ر ل-ه و ن-ف-ذ م-ن
أÓÙت عششية ألعيد مباششرة ،أألمر ألذي
يكششف للعيان من ألوأقع عدم أمتثال ألتجار
لندأءأت مصشالح ألتجارة ألتي جنّدت نظريا
ما يربو عن  48باŸائة من ألتجار لضشمان
أŸدأومة يومي ألعيد أل أّن ألعملية  ⁄تسشر
وفق ألنهج أŸرغوب فيه و بقي أŸسشتهلك
ضش -ح -ي -ة ب ﬁ Ó-ام ‘ م -ن -اسش -ب -ة دي -ن -ي-ة ك-ان
ي -فÎضض ب-أان ي-ل-ت-زم خÓ-ل-ه-ا ج-م-ي-ع أŸع-ن-يÚ
ب -وع -وده -م Œاه غÒه -م “اشش -ي -ا و ت -ق -ال -ي -د
أÛتمع.

لهقار
أدأء ألصصÓة بوأدي سصرسصوف بعاصصمة أ أ

اŸلفوف و اللحم اŸردوم
يصصنعان نكهة عيد األضصحى

مسصتشصفيات تلمسصان تسصتقبل أاك Ìمن  250حالة منهم حالتي وفاة

كشصفت أŸصصالح ألسصتشصفائية لولية تلمسصان عن تسصجيلها لك Ìمن  250حالة من بينهم  02حالتي وفاة أغلبهم من ذوي
لصصابات ألناجمة عن أ÷روح
لمرأضض أŸزمنة «ألسصكري  ،أرتفاع ألضصغط وألكولسصÎول لدى مرضصى ألقلب»...وأصصطحاب أ إ
أ أ
ب-السص-ك-اك ÚخÓ-ل ع-م-ل-ي-ات أل-ذب-ح وألسص-ل-خ وت-فصص-ي-ل أل-ل-ح-م وك-ذأ أصص-ح-اب ح-وأدث أŸرور وأ◊روق ،ك-م-ا ” تسص-جيل عشصرأت
لفرأط ‘ تناول أللحوم بشصرأهة .
لسصهال بفعل أ إ
أ◊الت من أصصحاب عسصر ألهضصم ألهم وأ إ
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و جندت مديرية ألصشحة أفوأج عمل دأئمة
وخÓيا عمل للمدأومة طيلة ألعيد لتفادي
كارثة سشوء ألهضشم وعدم أخد ألحتياطات
‘ تناول أللحوم ألتي تسشبب كارثة صشحية ،
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خøاصشøة لøدى فøئøة أألطøفøال أل
با◊روق وأ÷روح وألسشهال نتيجة ألكثار
من تناول ألششحوم وأللحوم دون أحÎأم
ألنظام ألغذأئي ألذي يفاجئ نظام أŸناعة
 ‘ ،ح Úسشجلت هذه ألسشنة أرتفاع ‘
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إلنقاذ كباشض ألعيد ألتي علقت ‘ أعا‹
ألعمارأت..
تلمسصانﬁ :مد بن ترأر

اسصتعجالت بشصار تعّج باŸصصاب Úبالتخمة وا÷رحى

تعرضض أك Ìمن  25ششخصشا ‘ أليوم أألول من عيد أألضشحى أŸبارك  ،من بينهم أطفال إلصشابات
متفاوتة أÿطورة تفّرقت ب Úأ÷روح بآالت حادة مششحوذة أثناء عملية ألنحر أو ألسشلخ وحالت
تسشمم و تخمة  ،ألتي كانت ألسشبب أألول ‘ دخول ألكث Òمنهم مصشالح ألسشتعجالت باŸسشتششفي
ألعمومي تورأبي بوجمعة بعد تعرضشهم إلسشهال حاد نتيجة أإلفرأط ‘ تناول أللحوم وألد سشم
صشبيحة ألعيد.
أسشتقبلت مصشلحة ألسشتعجالت تورأبي بوجمعة Ãدينة بششار مال يقل عن  25ششخصشا ،من بينهم
نسشاء و أطفال ،و قد تعددت موأضشع أإلصشابات بأاجسشام أ÷رحى فيما كانت أكÌها على مسشتوى
أأليدي ،و ” تقد Ëأإلسشعافات ألÓزمة لقاصشدي مصشلحة ألسشتعجالت ألتي كانت تعج باŸصشابÚ
مع تسشجيل أكتظاظ و كان ألطاقم ألطبي ‘ أŸسشتوى أŸطلوب حسشب تصشريح أŸرضشى ألذين
–دثت أليهم « ألششعب « بعد تلقي ألعÓج  ،حيث أعرب عبد ألنور بن عزة عن ششكره للطاقم ألطبي
و مدير أŸسشتششفي على ألسشتقبال أ÷يد وهذأ عندما تعرضض إأبنه إأ ¤إأصشابة بالسشك Úعلى مسشوى
أليد .
بشصار :دحمان جمال

أحيت عائÓت عاصشمة ألهقار عيد أألضشحى
أŸبارك  ‘ ،أجوأء “لؤوها ألبهجة و ألسشرور ،
و “يزها تقاليد و عادأت كل ›تمع عن غÒه
 ،فمع حلول صشباح عيد أألضشحى أŸبارك
وك -غÒه-م م-ن أŸسش-ل-م Úي-ت-وج-ه ألسش-ك-ان إأ¤
تأادية صشÓة ألعيد فيما يعرف Ãصشلى ألعيدين
بوأد سشرسشوف بعاصشمة ألولية  ،و ألذي يعد
مفتوحا على ألهوأء ألطلق  ‘ ،صشورة تششد
ألناظر لذلك أŸنظر أ÷ميل  ،ألذي يجتمع
فيه ألف أŸصشلي ‘ Úفضشاء مفتوح  ،جعل
هذأ ألتجمع يصشنف ‘ ألعديد من أŸرأت
كأاكŒ Èمع بالوطن بعد عودة أŸصشل Úمن
أŸصشلى  ،يذهب كل وأحد إأ ¤منزله للششروع
‘ إأحياء إأحدى أهم ألششرأئع أإلسشÓمية ،
بنحر كل وأحد ألضشحيته ب Úعائلته  ‘ ،جو
“ل- -ئ- -ه أل -ف -رح -ة و ألسش -رور  ،ق -ب -ل أن يشش -رع
ألسشكان ‘ تبادل ألزيارة ب Úبعضشهم ألبعضض ،
‘ جو من أأللفة و ألتأاخي.
‘ هذأ ألسشياق و ‘ حديثه عن أجوأء وعادأت
أليوم أألول  ،أكد دحمان نور ألدين لـ«ألششعب»
أن أول أيام عيد أألضشحى  ،و بعد ألعودة من
أŸصشلى و تهنئته ألهل بيته بالعيد  ،و ألقيام
بذبح أألضشحية  ،يششرع كل فرد بطهي ما
يعرف باŸلفوف على أ÷مر و هو (ألكبدة

ملفوفة بالششحم) ألذي يعد أحد أهم أألكÓت
ألتي يحبها سشكان أŸنطقة  ،حيث يسشتقبل كل
زأئر أو مهنئ  ،من يزوره بتقد ËأŸلفوف ،
دون ألسشتغناء عن كأاسض ألششاي ألذي يعتÈ
سشيد أ÷لسشات و أألفرأح .
أما ‘ أليوم ألثا ، Êيضشيف أŸتحدث و بعد
أن يتم ترك أألضشاحي بعد ذبحها لتجف جيدأ
 ،فيقوم معظم ألسشكان بعملية ألتقطيع و منه
أل- -تصش- -دق م- -ن أألضش- -ح- -ي- -ة ع- -ل- -ى أل- -ف- -ق -رأء
وأŸسشاك ، Úليقوم كل وأحد بإاعدأد أألكلة
أل -ت -ي ي -ح -ب -ذه -ا و أل -ت -ي ت -ن -حصش -ر ع-ادت-ا ‘
أŸششوي على أ÷مر Ãختلف أنوأعه ‘ ،
ح Úيحبذ ألغالبية إأعدأد أللحم أŸطهي –ت
ألÎأب أو ما يعرف بـ (أŸردوم) و هذأ بعد
لفه ‘ قطعة من ألورق و دفنه ‘ مكان ”
إأشش-ع-ال أل-ن-ار ف-ي-ه خصش-يصش-ا ل-ذألك  ،ل-ي-ط-ه-ى
أللحم بفعل أ◊رأرة ألدأخلية للمكان ‡ ،ا
ي-ج-ع-ل-ه يسش-ت-غ-رق وقت ط-وي-ل ل-ت-حضشÒه ،ك-ما
ي - -ق - -وم ب - -عضض ألسش- -ك- -ان ب- -إاع- -دأد أل- -كسش- -رة
(ألتاجÓء) أو ما يعرف بـ (أŸلة) – خبزة
تطهى –ت ألÎأب– ،ليتم إأسشتقبال كل زأئر
ألخ -ي -ه ب -ط -ب -ق م -ن أل -ل -ح -م أŸشش -وي وط -ب-ق
ألتاجÓء .
“Ôأسصت ﬁ :مد ألصصالح بن حود
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تنام على منجم الزنك والرصساصص الثم Úوسسكانها ‘ فقر مدقع

« العابد» قرية بجنوب تلمسشان تنتظر
مششاريع تششغل  700عامل

مواطنون ببلديات العاصسمة قلقون واŸصسالح تطمئن بالتكفل با’نشسغال

 14مليون طن احتياط يكفي لـ 90سسنة اسستغÓل

م - -ا ي - -زال م- -ل- -ف ال- -ب- -ن- -اي- -ات غÒ
م - -ك - -ت- -م- -ل- -ة ي- -ط- -رح ن- -فسس- -ه بشس- -دة
ب- -ال- -ع- -اصس -م -ة ،وي -ؤورق ال -ع -دي -د م -ن
اŸواطن Úالذين  ⁄يتمكنوا بعد من
تسس -وي -ة وضس -ع-ي-ة ب-ن-اي-ات-ه-م ك-ون أان
اغلب البلديات  ⁄تنته بعد من حل
اŸلف ،باŸقابل حذرت وزارة السسكن
وال -ع -م -ران اıال -ف ÚواŸت-أاخ-ري-ن ‘
تسسوية وضسعيتهم بأانه سسيتم حرمان
صس- -احب ال- -ب- -ن- -اي- -ة ال- -ذي ’ Áت -لك
شس- -ه- -ادة اŸط- -اب- -ق -ة م -ن ال -تصس -رف ‘
م -ن -زل -ه-م سس-واء ب-ي-ع-ه أاو ك-رائ-ه.ان-ه-ا
وضسعية رصسدتها «الشسعب» ‘ عديد
ضسواحي العاصسمة.

ا÷زائر :سسارة بوسسنة
تعرف بلديات العاصسمة مشسكل تأاخر تسسليم
رخصسة أاو شسهادة مطابقة البنايات للعديد من
اŸواطن Úالذين أاودعوا طلباتهم منذ سسنوات،
نتيجة تأاخر الرد على اŸلفات وعدم الفصسل
‘ آا’ف م -ن -ه -ا اŸودع -ة ل -دى مصس-ال-ح ال-ب-ن-اء
والتعم Òوالذي اسستمر أ’ك Ìمن ثÓث سسنوات
‘ ب- -عضش اŸن- -اط- -ق وح- -ال دون إا“ام ب- -عضش
السسكنات التي بقيت عبارة عن أاطÓل تشسوه
اŸظ -ه -ر ا◊ضس -ري ل -ل -ع -اصس-م-ة ،وه-و م-ا أاث-ار
اسستياء وامتعاضش اŸواطن Úالذين اشستكوا
لـ «الشس- -عب» ،م- -ن ط- -ول إاج- -راءات دارسس -ة
اŸل- -ف- -ات ال- -ت- -ي تسس -م -ح م -ن -ح -ه -م شس -ه -ادات
اŸطابقة لسسكناتهم.
’ ت-زال ع-م-ل-ي-ات م-ن-ح شس-ه-ادات م-ط-اب-ق-ة
البنايات تسس ÒبوتÒة بطيئة ‘ بعضش بلديات
العاصسمة ،رغم مرور سسنوات على صسدور
القانون  15-08و إايداع اŸواطن Úللملفات
ل -ل -حصس -ول ع -ل -ى ه -ذه الشس -ه -ادة وذلك بسس -بب
الوقت الطويل الذي تاخده دراسسة اŸلفات
حيث ينتظر اŸواطنون Ÿدة سسنوات Ÿعرفة
مصس Òملفاتهم والرد على طلباتهم.

‘ ه -ذا ا’ط -ار وج -ه ب -عضش أاصس -ح -اب ه-ذه
اŸل- -ف- -ات وال -ذي -ن ع -رضس -وا انشس -غ -ا’ت -ه -م ل
«الشس -عب» ،أاصس -اب -ع ا’ت -ه -ام ل -ل -ب -ل -دي -ات ال-ت-ي
اع -تÈوه-ا اŸتسس-بب اأ’ول ‘ ت-ب-اط-ؤو م-ن-ح-ه-م
شسهادات اŸطابقة إ’“ام مسساكنهم التي ’
تزال أاشسغالها تراوح مكانها ‘ ح Úينتظر
البعضش اآ’خر موافقة ا÷هات اŸعنية من
أاجل التصسرف ‘ مسساكنهم وكراء Óﬁتهم
وذلك بالنظر إا ¤مشسكل عدم تلقي هؤو’ء الرد
على ملفات
ه -ذا م -ا أاك -ده ع -م -ي حسس Úصس -احب ب -ن-اي-ة
ببلدية جسسر قسسنطينة مشسÒا ا ¤أانه أاودع
ملفه لدى ا÷هات اŸعنية سسنة  2013و ⁄يتلق
أاي رد لغاية السساعة .
فتحي احد سسكان بلدية بئر خادم هو اآ’خر
يعا Êمن تداعيات عدم حصسوله على شسهادة
م -ط-اب-ق-ة ال-ب-ن-اي-ة ال-ت-ي ي-ق-ط-ن ب-ه-ا م-ع أاف-راد
عائلته قائ Óلـ «الشسعب» أانه  ⁄يسستطع إا“ام
إاجراءات تقسسيم اإ’رث وبيع الفي Óالتي يقطن

بها نتيجة التماطل ا◊اصسل ‘ عملية دراسسة
ملفه الذي أاودعه بالدائرة اإ’دارية لبئر مراد
رايسش سسنة .2014
من جهته قال احد العاملÃ Úصسلحة البناء
والتعم Òبدائرة بئر مراد رايسش بان تباطؤو
العملية راجع ا ¤العراقيل التي واجهت تطبيق
هذا القانون.وقال ان تعدد وطبيعة اإ’جراءات
والتي “ر Ãراحل بداية من اŸراقبة التي
ت - -ت - -ط- -لب وق- -ت- -ا ك- -بÒا وصس- -و’ ا ¤دراسس- -ة
اŸل -ف،ول -ك-ن-ه ط-م-أان ،ا÷م-ي-ع ب-أان م-ل-ف-ات-ه-م
سستدرسش وسسيفصسل فيها ‘ اقرب اآ’جال.
قال اŸتحدث أايضسا لنا أان مصسا◊ه بصسدد
الدراسسة النهائية للملفات وأان العملية ’زالت
متواصسلة إا ¤غاية ا’نتهاء من جميع اŸلفت
مشس Òإا ¤أان العديد ‡ن أاودعوا ملفاتهم قد
اسستفادوا من شسهادة اŸطابقة لسسكناتهم،غÒ
أانه  ⁄ينكر وجود بعضش اŸشساكل والعراقيل ‘
سس Òالعملية.

عائÓت بدون غاز و’ ماء وشسباب بحاجة Ÿرافق رياضسية

تهيئة حي اÙافر بعنابة مششروع يراوح مكانه
’حياء
يعت Èحي اÙافر واحد من أاقدم وأاعتق ا أ
Ãدي-ن-ة ع-ن-اب-ة ،وال-ب-ع-ي-د “ام-ا عن اهتمام السسلطات
اÙلية ،حيث يعا Êمن غياب مشساريع تنموية والتي
م- -ن شس- -أان- -ه -ا أان ت -خ -رج سس -ك -ان -ه م -ن ال -وضس -ع -ي -ة ال -ت -ي
ي-ع-يشس-ون-ه-ا..ه-م ي-ط-ال-ب-ون ب-ال-ت-فاتة فعلية للسسلطات
’ع -ادة ا’ع -ت -ب -ار ل -ه -ذا ا◊ي ال -ذي ي -ع-رف
اŸع -ن -ي -ة إ
نقائصص عديدة وأازمات يومية متعددة.

عنابة :هدى بوعطيح
من الصسعوبات الكبÒة التي يعرفها ا◊ي على غرار عديد بلديات عنابة،
أازم -ة اŸاء الشس -روب ال -ذي أان -هك ك -اه -ل سس -ك-ان اÙاف-ر ،وال-ذي-ن ي-ك-ادون
يتشسوقون ◊نفيات تسسيل منها مياه الشسرب بصسفة عادية بعيدا عن كوابيسش
ا’نتظار واللهث وراء هذه اŸادة اأ’سساسسية للحياة ،حيث تتكرم عليهم وحدة
اŸياه بقطرات كل ثÓثة أاو أاربعة أايام وقد تتعداها على حد تصسريحات
قاطن Úا◊ي لـ «الشسعب».
اŸشسكل اأ’ك Èأان تزويدهم باŸاء الشسروب يتم ‘ غالب اأ’حيان مع طلوع
الفجر و»الناسش نيام» لتجف ا◊نفيات عند السسابعة أاو الثامنة صسباحا إا¤
إاشسعار آاخر.
إا ¤جانب اŸاء يطرح مشسكل الغاز بحدة.هل يعقل ونحن نلج أابواب ،2019

أان نرى عائÓت تقوم بدحرجة قارورة الغاز نحو إاحدى اÓÙت أ’جل
تعبئتها ،حيث أان عائÓت بهذا ا◊ي تعا Êاأ’مرين ‘ غياب غاز اŸدينة،
ويعيشسون رحلة الكر والفر أ’جل الظفر بقارورة واحدة ،بالرغم من أان سسكان
ا◊ي رفعوا انشسغا’تهم إا ¤السسلطات اŸعنية إا’ أانه ’ حياة Ÿن تنادي،
ليبقى مطلبهم الشسرعي ربط هذا ا◊ي بالغاز الطبيعي.
من جهة أاخرى و‘ ظل غياب التنمية ،فإان اŸتضسرر اأ’ك Èهم شسباب هذا
ا◊ي الذين ناشسدوا ‘ عديد اŸرات اŸعني Úللتكفل بإاعادة تهيئة اŸلعب
ا÷واري وال -ذي  ⁄ي -حضش حسس -ب -ه -م ب -ا’ه -ت -م -ام ال -ك -ا‘ ك-ب-اق-ي اÓŸعب
ا÷وارية بالو’ية التي عرفت إاعادة عصسرنة تلبي طموحات شسباب ا◊ي.
Óطفال
كما يشستكي الشسباب من غياب مرافق رياضسية ومسساحات لعب ل أ
ي -ل -ج -اون إال -ي -ه-ا وقت ف-راغ-ه-م أاو خÓ-ل ال-ع-ط-ل وه-و م-ا ي-ج-ع-ل-ه-م ي-ل-ع-ب-ون
بالطرقات معرضس Úحياتهم للخطر.
بعد أان شسهد «اÙافر» ،ترحيل  411عائلة نحو سسكنات جديدة Ãنطقة
الكاليتوسسة ،وإاخÓء اŸسساحة العقارية التي يحتلونها ببنايات فوضسوية ”
تهدÁها ،أاكدت السسلطات الو’ئية على أان ا◊ي سسيتحول إا ¤قطب عمرا،Ê
’سسيما وأانه يحتل موقعا اسسÎاتيجيا هاما لقربه من منطقة سسرايدي من
جهة ومن كورنيشش عنابة من جهة أاخرى ،يؤوهله أ’ن يكون قطبا حضساريا.
ف -ف -ي ه -ذا الصس -دد وضس -عت السس -ل -ط -ات ﬂط -ط-ا ضس-خ-م-ا إ’ع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة
اŸسساحات الشساغرة منذ  ،2016بسسكنات فاخرة وفضساءات Œارية ومرافق
خدماتية ومسساحات خضسراء للÎفيه ،إا’ أانه ومنذ ذلك ا◊ Úوإا ¤يومنا
هذا بقي اŸشسروع حÈا على ورق ‘ انتظار Œسسيده على أارضش الواقع.

«ال - -ع - -اب- -د» ال- -ت- -اب- -ع- -ة ل- -ب- -ل- -دي- -ة
البويهي ا◊دودية  120كلم جنوب
غ-رب ت-ل-مسس-ان ،إاح-دى أاف-ق-ر ال-قرى
بالو’ية Ÿا يعانيه سسكانها من الفقر
وا◊رم- -ان رغ- -م الشس -ه -رة ال -ع -اŸي -ة
ل -ه -ا،ب-اع-ت-ب-اره-ا ت-ق-ع ع-ل-ى مشس-ارف
م -دي -ن-ة ج-رادة اŸغ-رب-ي-ة  .ه-ي أاه-م
ال- -ق -رى اŸن -ج -م -ي -ة والصس -ن -اع -ي -ة ‘
ا÷زائر ومعروفة عاŸيا ’ن سسكانها
ي- - -ن - -ام - -ون ف - -وق م - -ن - -ج - -م ل - -ل - -زنك
والرصساصص.

تلمسسانﬁ:مد بن ترار
سسمح هذا اŸنجم لسسكانها العيشش
‘ رفاهية بفعل نشساط هذا اŸنجم
ال -ذي سس-م-ح ل-ل-ع-دي-د م-ن اŸه-ن-دسسÚ
واÈÿاء م- - - -ن ﬂت- - - -ل- - - -ف إان - - -ح - - -اء
العا ⁄با◊ج إاليها ‘ الفÎة الذي
ك- -ان اŸن- -ج- -م ي -ع -رف نشس -اط -ا ك -بÒا
خاصسة ‘ الفÎة اŸمتدة ما ب1949 Ú
و 2002إا’ أان ” غلق اŸنجم تبخرت
م - -ع - -ه أام - -ال السس - -ك - -ان ‘ ا’رت- -ق- -اء
باŸنطقة وتوسسيع نشساطها التنموي.
اŸنجم يقول بعضش من إاطاراته ’
ي -زال يشس -ك -ل أاه -م -ي-ة ك-بÒة والسس-ك-ان
يواصسلون مراسسلة السسلطات اıتصسة
وع - -ل - -ى رأاسس - -ه - -ا وزارت - -ي ال - -ط- -اق- -ة
والصس -ن -اع -ة واŸن -اج -م ال -ت -ي ط -ال-بت
ب- - - -دراسس- - - -ة دق- - - -ي- - - -ق- - - -ة Ÿن- - - -ج- - - -م
العابد اıتصش ‘ إانتاج الرصساصش
والزنك وبحث السسبل إاعادة تنشسيط
اŸن - -ج - -م ال - -ذي ي- -ع- -ود ا ¤ا◊ق- -ب- -ة
ا’سستعمارية خاصسة بعدما قدم وا‹
ت -ل -مسس -ان ع -ل -ي ب -ن ي -ع-يشش م-ل-ف-ا ع-ن
اŸنجم وتباحثه مع وزارتي الطاقة
والصس - -ن - -اع - -ة واŸن - -اج- -م وﬂتصس،Ú
وذلك بعد كشسف وجود كميات كبÒة

من الزنك تسسمح بإاعادة تنشسيطه من
ج- - - - - -دي - - - - -د وإاع - - - - -ادة ا◊ي - - - - -اة ا¤
اŸنطقة التي رغم أان اÿطر يحدق
بهامن جراء وفاة العديد من العمال
‘ اع -م -اق اŸن -ج -م ال -ت -ي ت -زي -د ع-ن
الـ600م –ت اأ’رضش  .وسسبق ان تلقى
م- -ا ي- -زي- -د ع -ن  40ع -ام Ó-ح-ت-ف-ه-م
.وق- -دخ- -ل- -دت -ه إادارة اŸن -ج -م ب -نصسب
تذكاري وسسط القرية.
جدير بالذكر أان منجم العابد الذي
أاغلق أابوابه سسنة  ،2002بعدما أاشسارت
ال - - -دراسس - - -ات اıتصس- - -ة ا ¤وج- - -ود
احتياطي ” اكتشسافه على بعد 80م
م -ن اŸن -ج -م ي-ق-در ب 14م-ل-يون طن
ي-ك-في لـ 90سس-ن-ة اسس-ت-غÓ-ل وت-وظيف
 700عامل ،خاصسة وانه سسبق و أاكدت
شس -رك -ة صس -ي -ن -ي -ة ه-ذا ال-ط-رح وق-امت
Ãب -اشس -رة ا’سس -ت -غ Ó-ل ل -ك-ن ل-ظ-روف
›ه -ول-ة ت-وق-فت وت-ركت ك-ل ع-ت-اده-ا
داخ - -ل اŸن - -ج- -م زي- -ادة ت- -رك- -ه- -ا ك- -ل
اıططات ،ما جعل السسكان وكبار
اŸنطقة يرون هذا ا◊ل حبل الوريد
الذي منه تخرج اŸنطقة من اإ’همال
و الÓمبا’ة إا ¤الرفاهية والÌاء .
مع العلم يقع اŸنجم على شسريط
حدودي ’ يزال مسستغ Óمن طرف
جÒان-ن-ا اŸغ-ارب-ة ،وب-إام-ك-ان تشس-غ-ي-ل-ه
فتح باب ا’سستثمار من جديد وتدعيم
مصسنع الزنك بالغزوات باŸواد اأ’ولية
وت -نشس -ي -ط ا’ق -تصس -اد ع-ل-ى الشس-ري-ط
ا◊دودي ‘ إاطار ما بعد التهريب .
ه -ذا وكشس -فت ال -ل-ج-ن-ة ال-ت-ي ح-لت
باŸنطقة أانها اخدت فكرة ايجابية
مسس-ب-ق-ة ع-ل-ى إاع-ادة ا’ع-ت-ب-ار Ÿن-ج-م
ال -ع -اب -د اŸم -ر ا’ج -ب-اري ◊ل أازم-ة
البطالة با÷نوب الغربي لتلمسسان.

تبحث عن حلول Ÿشساكل التسسويق والتسسيÒ

÷نة ﬁلية لإلرششاد والدعم ا’سشتششاري با÷لفة
ا÷لفة:موسسى بوغراب
Óرشساد
Óرضسيات اÙلية ل إ
” تنصسيب اللجنة اÙلية لل›Èة والتقييم ل أ
والدعم ا’سستشساري من طرف وا‹ ا÷لفة تنفيذا للقرارات اŸنبثقة عن
ا÷لسس-ات اŸن-ع-ق-دة م-ؤوخ-را ال-ت-ي ج-م-عت وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ية الريفية
والصسيد البحري مع مديري القطاع.
تهدف اللجنة إا ¤إايجاد حلول ‘ ›ال التسسويق والتسسي Òلفئة الفÓحÚ
من جهة وكذا إابرام اتفاق ب Úالهيئات العمومية واÿاصسة من اجل التكفل
التام بانشسغا’ت ومشساكل الفÓح Úالتي تطرح كل مرة.
أاكد الوا‹ ‘ هذا الصسدد على أاهمية اللجنة داعيا إا ¤مقاربة عمل أاخرى
أاك Ìجدية تخرجنا من اŸفهوم الكÓسسيكي لÓجتماعات إا ¤اŸيدان ووضسع
اليد على مكمن اÿلل ومتابعة اŸشساكل التي تقف ‘ وجه الفÓح.Ú
واختÒت ا÷لفة و’ية ‰وذجية مع  05و’يات أاخرى كدليل على ا’هتمام
التي توليه السسلطات اŸركزية واÙلية لهذا ا÷انب Ÿا تتوفر عليه عاصسمة
السسهوب من مقومات وإامكانات ‘ ›ال الفÓحة.

وقد شسارك ‘ تنصسيب اللجنة مديرو الهيئة التنفيذية ،فÓحون ومربون
ومسستثمرون ،متعاملون اقتصساديون ،مراكز بحث ،بنوك ومؤوسسسسات تأامÚ
إا ¤ج -انب ح -ام -ل -ي اŸشس -اري -ع ،ل -ي -ت-م ب-ع-ده-ا ف-ت-ح اÛال أام-ام ال-فÓ-حÚ
واŸسستثمرين لÓسستماع ’نشسغا’تهم ومشساكلهم واÿروج بتوصسيات لعصسرنة
ج -ه -از اإ’رشس -اد ال-فÓ-ح-ي ب-اسس-ت-ع-م-ال ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات إاشس-راك اŸت-ع-ام-لÚ
ا’قتصسادي Úاÿواصش وتبادل اÈÿات واŸسساهمة ‘ النشساطات التكوينية
وال-ت-حسس-يسس-ي-ة مشس-ارك-ة ا÷م-ع-ي-ات وال-ت-ع-اون-ي-ات واÛالسش اŸعنية لشسعب
الفÓح.

انسسداد البالوعات يث Òقلق سسكان حي بربيح
’ يزال مشسكل انسسداد البالوعات بحي بربيح ‘ ا÷لفة « يث Òقلق سسكان
ا◊ي وانشسغا’تهم كل موسسم امطار خاصسة على مسستوى العمارات بقرب
مديرية ا◊ماية اŸدنية ،حيث تظهر للعيان ‘ كل مرة تتسساقط فيها

اأ’مطار عيوب مصسالح البلدية ويتكرر مشسهد انسسداد الطرق بعودة النقاط
السسوداء إا ¤السساحة من جديد .ويتب Úللجميع دور البلدية الذي ’ يزال
غائبا مع اإ’همال الواضسح وعدم مبا’ة اŸسسؤوول. Ú
Ãجرد تسساقط زخات من اأ’مطار،تعجز البالوعات على اسستيعاب كميات
اŸياه اŸتسساقطة ما يجعلها تفيضش Ãا فيها من مياه متجمعة عÓوة على
اأ’وسساخ التي –ويها والتي تأاخرت اŸصسالح اŸسسؤوولة على النظافة من
إافراغها و تنظيفها قبل فصسل اŸطر فضس Óعن ما يشسكل خطرا كبÒا على
اŸواطن.Ú
هذا ما ” رفعه ‘ تقرير مفصسل من ÷نة الصسحة للمصسالح اŸسسؤوولة
م-ط-ال-ب-ة ب-ال-قضس-اء ع-ل-ى مشس-ك-ل انسس-داد ال-ب-ال-وع-ات ال-ذي أاسس-ال ال-ك-ث Òمن
ا◊.Èانها مسسالة توقف عندها اıتصسون الذين دعوا للتحرك من أاجل
القضساء على هذا اŸشسكل.
اأ’مر  ⁄يتوقف عند هذا ا◊د فقد بات الوضسع يشسكل خطرا على
الصسحة العمومية والفيضسانات ما يتسسبب أايضسا ‘ إاحداث ضسغط مروري
رهيب بالرغم من اتخاذ كل السسبل لتجنب الكارثة.

الخميسض  23أاوت  2018م
الموافق لـ  12ذي الحجة  1439هـ
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لدانة ا÷نائية لثن Úمن رجاله
بعد ا إ

وسضط احتدام سضباق الرئاسضة

النيجÒيون الذين فروا من إارهاب «بوكوحرام» يعودون
ك -انت السش -ن -وات ال -ث Ó-ث اŸاضش -ي -ة ب -ال-نسش-ب-ة
ل -ل -ن -ازح -ة ف -ادي ع-ل-ي Ãث-اب-ة ﬁن-ة عصش-ي-ب-ة
تسش -بب ب -ه -ا اره-اب-ي-وب-وك-وح-رام ال-ذي-ن ق-ت-ل-وا
افرادا ً من عائلتها ‘ ششمال ششرق نيجÒيا.
تقول فادي ( 35عاما) وهي أاصش ً
 Óمن نغوششي
«لقد قتلوا زوجي وجدتي واثن Úمن أاولدي».
والتقت فادي بقافلة للجيشض نقلتها إا ¤إاحدى
ﬂيمات بولكا ‘ اŸنطقة النائية ‘ ششمال
ششرق البÓد.
ي -ق -ول ب -اب -ا ع -ل -ي وه-وأايضش-ا م-ن ن-غ-وشش-ي ،أان
العديدين ل زالوا عالق ‘ Úجبال ماندارا
ح -يث ي -ق -ت -ات -ون ع -ل-ى ج-ذور وأاوراق الشش-ج-ر
ويعيششون ‘ خوف من الدموي Úالذين أاقاموا
ق -واع -د ل -ه -م ‘ ك -ه -وف ب-ع-ي-دة ع-ن سش-ي-ط-رة
ا÷يشض.
ومع احتدام السشباق الرئاسشي قبل النتخابات
التي سشتجري ‘ فيفري ،يششجع اŸسشؤوولون
ا◊كوميون ‘ ولية بورنو ،معقل الرهابيÚ
«عودة» مئات آالف األششخاصض ويسشهلون لهم
عملية العودة إا ¤الولية.
و‘ حملته لعادة انتخابه لولية ثانية ،يراهن
ال- - -رئ - -يسض ﬁم - -د ب - -خ - -اري ع - -ل - -ى ه - -زÁة
الره - -اب - -ي ،Úوق - -ال م- -ؤوخ- -را ً أان اŸن- -ط- -ق- -ة
الشش- -م- -ال- -ي -ة الشش -رق -ي -ة اŸدم -رة “ر اآلن ‘
«مرحلة السشتقرار ما بعد النزاع».
لكن الخبار تؤوكد بان جماعة بوكوحرام
الره -اب -ي -ة ت -واصش -ل ه -ج -م -ات م -دم -رة ضش -د
أاهداف عسشكرية ومدنية.

من ﬂيم ıيم
منذ ان دمرت «بوكوحرام « الدموية منزله
قبل سشنوات ،انتقل آابا زكارا من ﬂيم إا¤
ﬂيم ‘ ششمال ششرق نيجÒيا ،ولكن ” إابÓغ
هذا اŸزارع مؤوخرا ً أان بإامكانه مواصشلة حياة
عادية أاك.Ì
ولكن وبدل من ذلك فقد انتهى به األمر ‘
إاحدى ﬂيمات بولكا .قال زكارا الذي بدا
أاك Èم -ن سش -ن -وات -ه ال -واح-دة واألرب-ع Úبسش-بب

م -ع -ان -ات -ه م -ن الره -اب اŸسش-ت-م-ر م-ن-ذ تسش-ع
سشنوات «لقد ” إابÓغنا بأان الوضشع األمني
أافضشل هنا».
يقول فؤواد دياب منسشق اŸسشاعدات الطارئة
‘ منظمة الهجرة الدولية «يتم Œميع معظم
النازح ‘ Úبلدات صشغÒة يحميها ا÷يشض
ولكن ليسض لديهم سشوى فرصض ﬁدودة لكسشب
العيشض».
ويضشيف أان «الناسض ل زالوا يواجهون صشعوبات
‘ الدخول إا ¤مزارعهم أاوالعودة إا ¤العمل».
على مششارف إاحدى ﬂيمات بولكا اÿمسشة
وعند سشفح جبال ماندارا ،وصشلت أاك Ìمن 50
عائلة من بانكي ،البلدة التي تبعد  75كلم.
ويجلسشون ‘ الظل بانتظار أان يتم تخصشيصض
مأاوى «مؤوقت» آاخر لهم.
ه- -ذا وغ- -م أان ا÷يشض ال -ن -ي -جÒي “ك -ن م -ن
إاضش -ع -اف الره -اب-ي Úم-ن-ذ سش-ي-ط-رت-ه-م ع-ل-ى
مناطق ششاسشعة ‘ ذروة “ردهم ‘  ،2014إال
أان ج- -م- -اع- -ة ب- -وك- -وح- -رام ال -دم -وي -ة غÒت
تكتيكاتها وتواصشل أاعمال العنف على ششكل
ت-ف-جÒات ان-ت-ح-اري-ة وك-م-ائ-ن ع-ل-ى الطرقات
وعمليات خطف.

إاجراءات لعودة النازحÚ
تسشعى ا◊كومة النيجÒية لتوف Òكل الششروط
لعودة النازح ،Úحيث أاعادت ‘ باما بناء
 11أالف منزل ‘ اŸدينة ،ولكن العديد من
«العائدين» ل زالوا يعيششون ‘ ﬂيمات لغياب
اÿدمات األسشاسشية كاألطباء واŸعلمÚ
و‘ السش -ي-اق ي-ق-ول دي-اب «م-ط-ل-ب-ن-ا ال-رئ-يسش-ي
هوتسشريع عودة اŸوظف Úواÿدمات العامة
إا ¤اŸناطق اÙلية التي يسشمح فيها الوضشع
األمني بذلك».
وع -ل -ى أاط -راف ب -ورن -ووب -ول -ك -ا وﬂي -م -ات -ه -ا
اÿمسشة ،ورغم نقصض اŸوظف Úا◊كوميÚ
إال أان مظاهر النتخابات تنتششر ‘ الكث Òمن
األماكن.
فاألعÓم باللون األزرق واألبيضض واألخضشر
◊زب ب- - - -خ - - -اري ا◊اك - - -م «ح - - -زب اŸؤو“ر
التقدمي» ترفرف ‘ كل ششارع ،وتنتششر صشور
م -رشش -ح -ي ا◊زب اŸب -تسش -م Úع -ل-ى لف-ت-ات
الطرق.

ترامب يتعرضس لضضربة قضضائية مزلزلة
تلقى الرئيسض األمÒكي دونالد ترامب أامسض
األول ضش -رب -ة قضش -ائ -ي -ة م -زدوج -ة م -ع ق -ي -ام
ﬁام -ي -ه السش -اب -ق ب -ت -وري -ط -ه م -ب -اشش-رة أام-ام
ﬁك- -م -ة ‘ قضش -ي -ة ان -ت -ه -اك ق -وان“ Úوي -ل
ا◊م Ó-ت الن -ت -خ-اب-ي-ة وإادان-ة م-دي-ر ح-م-ل-ت-ه
السشابق ‘ ختام ﬁاكمته.
وي-ت-م ال-ن-ظ-ر ‘ ال-قضش-ي-ت ÚاŸن-فصش-ل-ت Úأامام
ﬁكمتﬂ Úتلفت Úغ Òأان الظل نفسشه يخيم
ف-وق اÙاك-م-ت ‘ Úأال-كسش-ن-دري-ا ون-ي-وي-ورك،
هوظل اŸلياردير الذي تواجه وليته مسشائل
قضش-ائ-ي-ة ك-ثÒة ت-ك-ب-ل-ه-ا إاذ ت-ط-ال ال-ع-دي-د من
اŸقرب Úمنه وباتت تهدد بتلطيخه مباششرة.
و‘ نيويورك ،اقر ﬁاميه الششخصشي السشابق
م -اي -ك -ل ك -وه-ن أام-ام ق-اضض ف-درا‹ ‘ ق-اع-ة
ﬁكمة مكتظة Ãنطقة مانهاتن بثما Êتهم
موجهة إاليه من ضشمنها الحتيال الضشريبي
واŸصشر‘ وانتهاك القوان Úاÿاصشة بتمويل
ا◊مÓت النتخابية خÓل حملة النتخابات
الرئاسشية عام .2016
و‘ ه- -ذا السش- -ي -اق اعÎف ك -وه -ن ال -ذي ب -دا
ﬁبطا و‘ بعضض األحيان متلعثما ،بأانه دفع
مبلغي  130و 150أالف دولر لمرأات Úتقولن
إانهما أاقامتا عÓقة مع دونالد ترامب لقاء
لزومهما الصشمت ،مؤوكدا أان ذلك ” «بطلب
م -ن اŸرشش -ح» ت -رامب وك -ان ال -ه -دف ت -ف-ادي
انتششار معلومات «كانت سشتضشر باŸرششح».
وق- -ال ك- -وه- -ن إان -ه تصش -رف «ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع
وب -ت -وج -ي-ه-ات م-ن» ت-رامب وق-ال «شش-اركت ‘
هذا السشلوك بهدف التأاث Òعلى النتخابات».
ويششكل هذا العÎاف قنبلة حقيقية لÎامب
ألن ذلك يفÎضض أانه قد يكون هونفسشه ارتكب
جرما.
فإان كان معروفا أان ‡ثلة األفÓم اإلباحية
سش-ت-ورم-ي دان-ي-ال-ز وع-ارضش-ة ›ل-ة «بÓ-يبوي»
السشابقة كارين ماكدوغان اللت Úتؤوكدان أانهما
ارتبطتا بعÓقة مع ترامب ‘ منتصشف عقد
األلف Úتقاضشتا مبلغا ماليا لششراء صشمتهما،
فإان ترامب نفى بششدة إا ¤اآلن قيامه بأاي
عمل ﬂالف للقانون ‘ القضشيت.Ú
وما يزيد من وقع هذه النتكاسشة أانها ناجمة

السضجن سضنة Ÿن يرفع العلم الفلسضطيني

الرئيسس ا’مريكي يزيل القدسس عن طاولة اُŸفاوضضات

القدسس :ق-دمت عضض-وال-ك-ن-يسضت ع-ن ح-زب ال-ل-ي-ك-ود «ع-ن-ات ب-ارك-و» مشضروع قانون
يفرضس عقوبات على من يرفع علم فلسضط ‘ Úإاسضرائيل تصضل ‘ أاقصضاها إا ¤السضجن
Ÿدة عام.
وج -اء مشش -روع ال -ق -ان-ون ال-ذي ي-ع-ت Èم-ب-ادرة دليل على ضشرورة تششريع «قانون القومية».
فردية من قبل باركو ،بعد التظاهرة التي ويعÎف قانون «القومية» الذي أاقر ‘ الـ 10
ن -ظ -م -ت-ه-ا ÷ن-ة اŸت-اب-ع-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-م-اه Òمن جويلية اŸاضشي ،بيهودية الدولة وينصض
ال -ع -رب -ي -ة (أاع -ل -ى ه -ي -ئ-ة “ث-ي-ل-ي-ة ل-ل-ع-رب ‘ على أان «ا◊ق ‘ ‡ارسشة تقرير اŸصشÒ
إاسشرائيل) ‘ تل أابيب احتجاجًا على قانون ال-وط-ن-ي ‘ ال-دول-ة اإلسش-رائ-ي-ل-ية ،هوحصشري
«ال-ق-وم-ي-ة» م-ن-ذ ن-ح-وأاسش-بوع ،Úورفعت فيها للششعب اليهودي».
ك -م -ا ي -نصض ع -ل -ى أان ال -دول -ة ت -ع -ت Èت -ط -وي-ر
األعÓم الفلسشطينية .
وسشيقدم مششروع القانون مع افتتاح الدورة اسشتيطان يهودي قيمة قومية ،وتعمل ألجل
الششتوية للكنيسشت (الŸÈان) اإلسشرائيلي ‘ تششجيعه ودعم إاقامته وتثبيته.
أاكتوبر اŸقبل.
وي -نصض أايضش ًَ-ا ع -ل -ى «خ -فضض مسش -ت -وى ال -ل-غ-ة
وكان عششرات اآللف ششاركوا بتاريخ  11أاوت العربية أايضشاً من لغة رسشمية إا ¤لغة ذات
‘ ال-ت-ظ-اه-رة ال-ت-ي ن-ظ-م-ت-ه-ا ÷ن-ة اŸت-اب-ع-ة (وضشع خاصض)»
ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-م-اه Òال-ع-رب-ي-ة ،ل-ل-مطالبة بإالغاء
م-ن ن-اح-ي-ة ث-ان-ي-ة ،أادانت م-ن-ظ-م-ة ال-تحرير
«قانون القومية».
ال -ف -لسش -ط -ي -ن-ي-ة ال-تصش-ري-ح-ات ال-ت-ي أاد ¤ب-ه-ا
وحرضض رئيسض الوزراء اإلسشرائيلي بنيام Úالرئيسض األمريكي دونالد ترامب فجر أامسض
نتنياهوبنفسشه على رفع العلم الفلسشطيني ‘ األربعاء ‘ ولية فرجينيا واعتÈتها ل قيمة
التظاهرة ،وكتب ‘ حسشابه على «توي ،»Îأان لها .
رفع العلم الفلسشطيني ‘ التظاهرة هوأافضشل وقالت ان تصشريحات ترامب التي تقّر إازالة

عبر
العالم

ا÷يشس السضوري
اسضتعاد  %96.5من
أاراضضي بÓد

موسضكو :أاعلنت وزارة الدفاع الروسشية أان
ا÷يشض السشوري اسشتعاد حتى اآلن  %96.5من
أاراضشي بÓده ،بعد أان كان يسشيطر على %8
فقط منها عند انطÓق العملية العسشكرية
الروسشية ‘ سشوريا سشنة .2015
وجاء هذا اإلعÓن ‘ فيديونششرته الوزارة
ع -ل -ى ال -ي -وت -وب امسض األرب -ع -اء ل-تسش-ت-ع-رضض
النتائج اŸرحلية للعملية العسشكرية الروسشية
‘ سشوريا ضشد ا÷ماعات اإلرهابية.

كيتا Áد يده للمعارضضة

Ãاك - -و :أاق -رت اÙك-م-ة ال-دسش-ت-وري-ة ‘
ما‹ ,أامسض الول فوز الرئيسض إابراهيم
أابوبكر كيتا بولية رئاسشية ثانية من خمسض
سشنوات تبدأا ‘ الرابع من سشبتم ÈاŸقبل,

ورفضشت كل الطعون التي قدمتها اŸعارضشة
للتششكيك ‘ نزاهة العملية النتخابية.
و‘ أاول كلمة له بعد تأاكيد فوزه ,قال كيتا
«سشأاخدم ما‹ وفقا للمبادئ ا÷مهورية»,
مضشيفا «أامد يدي إا ¤أاخي الصشغ »ÒسشومايÓ
سش- -يسش -ي -ه ألن -ه ي -جب أان ت -ت -م -ك -ن م -ا‹ م -ن
الع-ت-م-اد ع-ل-ى ك-ل ب-ن-ات-ه-ا وأاب-ن-ائ-ها» ,إال أان
منافسشه سشيسشيه رفضض الدعوة ,مؤوكدا فوزه
‘ هذه النتخابات بغالبية  51,75باŸائة من
األصشوات وفق حسشاباته.

إاعÎافات خطÒة

بÒوت :أاقر مسشؤوول سشابق رفيع اŸسشتوى
‘ حلف «الناتو» بأان السشلطات اإلسشرائيلية
ق- -دمت ﬂت- -ل- -ف أاوج- -ه ال- -دع- -م ألح- -د أاكÌ
التنظيمات اإلرهابية اŸتطرفة الناششطة على
األراضشي السشورية.
وق-ال ال-رئ-يسض السش-اب-ق ل-ل-ج-ن-ة ال-عسش-ك-ري-ة ‘
حلف ششمال األطلسشي «الناتو» ،ا÷Ôال بيÎ
ب -اف -ل ،إان السش -ل -ط -ات اإلسش -رائ -ي -ل -ي -ة ق -دمت
ﬂتلف أاوجه الدعم لتنظيم «جبهة النصشرة»
نظرا ألنه Á ⁄ثل خطرا على إاسشرائيل وكان
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عن معاون سشابق كان يجاهر بوفائه لÎامب
وهومؤو“ن على قسشم كب Òمن اسشراره إاذ عمل
ألك Ìمن عششر سشنوات ◊سشاب رجل األعمال
النيويوركي.
وبعدما كان كوهن يؤوكد اسشتعداده لـ«لتلقي
رصش -اصش -ة» ‘ سش -ب -ي -ل م -وك-ل-ه ،ع-اد ‘ ن-ه-اي-ة
اŸطاف وقرر التخلي عنه.

«حملة اضضطهاد»

وافاد ليني ديفيسض ﬁامي كوهن ‘ بيان أان
م -وك -ل -ه ق -رر «ق -ول ا◊ق -ي -ق -ة بشش -أان دون -ال-د
ت -رامب» و«شش -ه -د –ت ال-قسش-م» ب-أان ال-رئ-يسض
األمÒكي «طلب منه ارتكاب جرÁة» .وتسشاءل
«إان كان تسشديد هذين اŸبلغ Úيعت ÈجرÁة
ارتكبها مايكل كوهن ،فلم ل يششكل جرÁة
لدونالد ترامب؟»
وتعاقب التهم اŸوجهة إا ¤مايكل كوهن (51
عاما) بالسشجن لفÎة إاجمالية Áكن أان تصشل
إا 65 ¤عاما وسشيصشدر ا◊كم بحقه ‘ 12
ديسشم Èوسشيكون على األرجح ﬂففا بعدما
قرر اإلقرار بالذنب والعÎاف.
و‘ الوقت نفسشه وفق تزامن قضشائي مذهل،
أادانت ﬁكمة أالكسشندريا قرب واششنطن بول
مانافورت بتهم الحتيال اŸصشر‘ والضشريبي
و ⁄تصشدر هيئة اÙلف Úسشوى حكما جزئيا
إاذ  ⁄تتوصشل إا ¤التوافق بششأان عششر من التهم
الـ 18اŸوج -ه -ة إا ¤اŸدي -ر السش -اب -ق ◊م -ل-ة
ترامب.
لكن هذا القرار يحمل رمزية كÈى ألنه يختتم
أاول ﬁاكمة ناŒة عن التحقيق ‘ اŸلف
ال -روسش -ي ،وه -و–ق -ي-ق ي-زداد تشش-ع-ب-ا ي-ج-ري-ه
اŸدع -ي اÿاصض روب -رت م -ول -ر ح-ول ت-دخ-ل
روسشيا ‘ حملة النتخابات األمÒكية األخÒة
والشش -ب-ه-ات ب-ت-واط-ؤو ف-ري-ق ح-م-ل-ة ت-رامب م-ع
الكرمل Úبهذا الششأان.

ترامب ينأاى

قضشية القدسض عن طاولة اŸفاوضشات ،هي
اسش -ت -م -رار ل -لسش -ي -اسش -ة األم -ري-ك-ي-ة اŸن-ح-ازة
Óوهام التي تعيششها
إلسشرائيل ،واسشتمرار ل أ

اإلدارة األمريكية اŸتمثلة بإامكانية تطبيق
صشفقة القرن بدون القدسض عاصشمة للدولة
الفلسشطينية ‘ أاية تسشويات مسشتقبلية.

إاره- -اب- -ه يسش- -ت- -ه- -دف سش- -وري- -ا ف -ق -ط ،حسشب
«سشبوتنيك».

اŸتحدة◊ ،ضشور اÙادثات التي Œرى ‘
إاط- -ار اي- -ج- -اد تسش- -وي- -ة لÓ- -زم -ة الم -ن -ي -ة ‘
افغانسشتان.

لقاء بعد  7عقود من الفراق

سضيول :بعد ثÓثة أايام من اللقاءات اŸؤوثرة،
ودع كوريون من الششمال وا÷نوب ينتمون ا¤
عائÓت فرقتها ا◊رب منذ عقود بعضشهم
البعضض امسض الربعاء وهم مدركون انه قد
يكون الوداع الخ.Ò
وتفوق أاعمار القسشم الك Èمن اŸششارك‘ Ú
ه -ذه ال -ل-ق-اءات ال-ت-ي ن-ظ-مت م-ن-ذ الث-ن‘ Ú
ﬁط -ة ج -ب -ل ك -وم -غ-ان-غ ال-ك-وري-ة الشش-م-ال-ي-ة،
الثمان Úعاما وقد انفصشلوا عن عائÓتهم منذ
نحو 70عاما.

واشضنطن تقاطع اŸفاوضضات
اأ’فغانية

موسضكو :أاعربت وزارة اÿارجية الروسشية،
أامسض ،عن أاسشفها لرفضض واششنطن اŸششاركة
‘ ﬁادثات السشÓم األفغانية التي Œرى ‘
موسشكو‘ الرابع من سشبتم.È
ودعت روسش- - -ي - -ا  12دول -ة ،ب -ي-ن-ه-ا ال-ولي-ات

مقÎح للحفاظ على ا’تفاق النووي

ب - -رل :Úق- -ال وزي- -ر خ- -ارج -ي -ة أاŸان -ي -ا
ه- -اي- -ك- -وم -اسض إان أاوروب -ا ب -ح -اج -ة إا ¤ن -ظ -م
م -دف-وع-ات مسش-ت-ق-ل-ة ع-ن ال-ولي-ات اŸت-ح-دة
للمحافظة على التفاق النووي اÈŸم بÚ
إايران والقوى الكÈى ،والذي انسشحبت منه
واششنطن ‘ ماي اŸاضشي وأاعادت عقوباتها
السشابقة على طهران.
وكتب ماسض بصشحيفة «هاندلسشبÓت» اليومية،
أانه يتع Úتقوية اسشتقÓلية أاوروبا ع Èخلق
قنوات دفع مسشتقلة عن الوليات اŸتحدة،
وصش- -ن- -دوق ن- -ق- -د أاوروب- -ي ،ون- -ظ -ام سش -وي -فت
مسشتقل.

اŸلفات التي تنتظر ا◊كومة الفرنسضية

ب- -اريسس  :خ -مسش-ة م-ل-ف-ات ه-ام-ة ت-ن-ت-ظ-ر
ا◊ك -وم -ة ال-ف-رنسش-ي-ة ال-ت-ي ع-ق-دت امسض أاول
اج-ت-م-اع ل-ه-ا ب-ع-د ال-ع-ط-ل-ة الصش-ي-ف-ية برئاسشة

وعلق الرئيسض على قضشية مانافورت خÓل
زيارة إا ¤غرب فرجينيا مبديا «حزنا كبÒا»
وواصش-ف-ا م-ان-اف-ورت ب-أان-ه «رج-ل ج-ي-د» ،ف-يما
تهرب من الرد على أاي من السشئلة بششأان
مايكل كوهن.
وششدد ترامب على أان هذا القرار القضشائي
«ل عÓقة له» بأاي مسشالة تواطؤو ،وهوما ينفيه
بششدة منذ أاششهر منددا بـ«حملة اضشطهاد»
تسشتهدفه.
يواجه مانافورت ( 69عاما) عقوبة قصشوى
تصشل إا ¤ثمان Úعاما ‘ السشجن لكن اŸدعي
العام الفدرا‹ السشابق جاكوب فرينكل أاوضشح
أان القاضشي «Áكن أان يصشدر عقوبة تÎاوح ما
ب Úسشبع سشنوات وحوا‹ تسشع سشنوات» ‘ حال
اتبع التوجيهات الفدرالية.
إاÁان -وي -ل م-اك-رون وب-حضش-ور ج-م-ي-ع ال-وزراء،
أابرز هذه اŸلفات ،التعديل الدسشتوري وخطة
مكافحة الفقر والصشحة والتقاعد فضش Óعن
النموالقتصشادي.
وتسش -ت -أان -ف ا◊ك -وم-ة ع-م-ل-ه-ا ه-ذه السش-ن-ة ‘
ظ -روف سش -ي -اسش -ي -ة صش -ع -ب-ة “ي-زه-ا فضش-ي-ح-ة
أالكسشندر بينال وانخفاضض اŸوازنة لعام 2019
ب -ع -دم -ا وع -د م-اك-رون ب-ت-وف Òم-ا ي-ق-ارب 60
مليار يوروعلى مدى خمسض سشنوات و‘ ظل
تراجع مسشتوى النموالقتصشادي لفرنسشا من 2
باŸائة كما كان متوقعا إا 1,8 ¤باŸائة.

أاŸانيا Œهضس
ﬂططا لهجوم إارهابي

برل :Úاعتقلت الششرطة األŸانية ‘ برل،Ú
أامسض ،مواطًنا روسشvيا يششتبه بتخطيطه لهجوم
«إارهابي» ‘ أاŸانيا.
ونقلت وسشائل إاعÓم أاŸانية عن الدعاء العام
األŸا Êقوله إان الرجل يبلغ من العمر 31
ع-اًم-ا ،واسش-م-ه م-اغ-وم-ي-د أا‹ سض ،وه-وم-ت-ه-م
بتخزين متفجرات ‘ منزله.

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

ﬁمد دماغ قامة ابداعية متميزة لن ينسسى

باتنةŸ :وششي حمزة
ذك - -ر أك Ìم - -ن ف - -ن - -ان ب- -ع- -اصس- -م- -ة ألورأسص
ل»ألشس - -عب» ك - -ي - -ف ك - -انت ألصس - -دم - -ة ك - -بÒة
ل -ف -ق -دأن -اÛاه-د أل-رأح-ل أل-ف-ن-ان وأل-ن-ح-ات
أŸب- -دع صس -احب أل -روأئ -ع أل -ف -ن -ي -ة أ÷دي -دة،
ﬁمد دماغ ،ألذي خلف ورأءه رصسيدأ فنيا
ك-بÒأ ،أسس-ت-ح-ق Ãوج-ب-ه أل-ع-دي-د م-ن أ÷وأئ-ز
ألوطنية وألعاŸية.
وذكر ألفنانون بان كفاءة دمغ ألفنية وموهبته
ألنحتية مكنته من بلوغ ألعلى وألتتويج بجوأئز
ك -ثÒة م -ن -ه -ا ج -ائ -زة»ب -ان-اف» ‘ أŸه-رج-ان
أإلف - -ري- -ق- -ي ل- -ل- -ن- -حت سس- -ن- -ة  1969أŸقام
با÷زأئرعن إأحدى روأئعه ألنحتية أŸوسسومة
«ألتعجب» و»أألم و ألطفل» وألتي نالت صسيتا
عاŸيا جعل منه فنان ألنحت أألول با÷زأئر
بامتياز.
نتذكر جيدأ ألتاثر ألبالغ لوزير ألثقافة عز
أل-دي-ن م-ي-ه-وب-ي ووصس-ف-ه ل-ل-رأح-ل «ب-اليقونة»
عمر من أإلبدأع» حيث
ألتي رحلت بعد
أختار ألفقيد بعد ألسستقÓل أÛال ألفني،
وأسسهم ‘ صسناعة منحوتات خّلد بها كثÒأ من
أألحدأث ألكÈى.
م- -ن ج- -ان- -ب- -ه -م ل زأل أل -ك -ث Òم -ن أل -ف -ن -انÚ
وأŸثقف Úبباتنة –ت يالتاثر ألبالغ لرحيل
قامة إأبدأعية متميّزة أتسسمت باŸهارة وروح
أÿلق ألفن قائل Úلنا أن رحيل دماغ خسسارة
ف- -ن أل -ن -حت ألح -د أب -رز رم -وزه ،ح -يث أشس -ار
أŸقربون منه من أفرأد عائلته ورفاقه ،إأ ¤أن
دم-اغ ع-اشص ح-رأ ع-اشس-ق-ا ل-ف-ن أل-ن-حت م-ول-ع-ا
بحب أ÷زأئر ،عفويا ‘ تصسرفاته بسسيطا ‘
ط -ب -اع -ه ،ل ت -ف -ارق -ه ألب -تسس -ام -ة ول ي -ل-ت-فت
ل -ل -ج -دأل  ،ه -م -ه أل -وح -ي -د ه -و أل-ت-وأصس-ل م-ع
منحوتاته ألتي حكى من خÓله حب ألوطن،
نشسر قيم ألتسسامح وقبول أألخر.
“ي- -ز م- -ن- -ذ أق- -ت- -ح- -ام- -ه ع- -ا ⁄ف- -ن أل -ن -حت
بتخصسيصص أك Èوقته ألعماله ألتي لقيت صسدأ
وأسس -ع -ا دأخ -ل م -ع -ارضص أ÷زأئ -ر وخ-ارج-ه-ا،
يتذكره أ÷ميع بلباسسه ألسساحر ألغريب ألذي
يوحي لكل من يرأه بأانه أمام فيلسسوف كب.Ò

هوارة ..الثقافة ا÷زائرية خسسرت
احد أابرز رجالتها

ي -رى أق-رب م-ق-رب-ي-ه ‘
سسرد معلومات عن أخر
أي- -ام- -ه أن ﬁم -د دم -اغ
أخ - - -ت - - -ار أن ي- - -قضس- - -ي
ألسس - -ن- -وأت أألخÒة م- -ن
ع- - - -م - - -ره ب Úأحضس - - -ان
أ÷ب -ال ‘ غ -اب -ة ب -ات-ن-ة
ألشس -اﬂة ،م-ت-ح-ررأ م-ن
ضسغوط أ◊ياة ويومياتها
أŸل-ي-ئ-ة ب-الضس-وضس-اء وألضس-ج-ر ،يسس-ت-غ-رق وقتا
ط -وي  Ó-ب Úأألشس -ج -ار و‘ حضس -ن أل -ط -ب -ي -ع -ة
أŸتوحشسة بتنوع ناعم برئ يحكي حكمة ألله

‘ ﬂلوقاته وإأبدأعه ‘ خلقه.
ع- -اصس- -ر دم- -اغ حسسب رف- -ي- -ق درب- -ه أل- -ف- -ن -ان
ألتشسكيلي حسس Úهوأرة ،ألذي رأفقه إأ ¤مثوأه
أألخÃ ÒقÈة بوزورأن بوسسط مدينة باتنة،
ك  Ó- -م - -ن أل- -ع- -ظ- -م- -اء ك- -اتب ي- -اسسﬁ،Úم- -د
زي -ن -ات،أسس -ي -اخ-م،زي-اد،،وغÒه-م ‡ن وه-ب-وأ
حياتهم للفن وحب أ÷زأئر.
وبدأ هوأرة بعد أن ودع دماغ متأاثرأ كثÒأ
لفقدأن أحد زمÓئه ورفاق ربه ،حيث أشسار ‘
تصس -ري -ح -ه ل -ن -ا إأ ¤أن «أل -ث -ق -اف -ة أ÷زأئ -ري-ة
خسسرت أحد أبرز رجالتها ألذين عشسقوأ فن
ألنحت ...كان Áنح ‘ كل عمل حياة جديدة
للخشسب ‘ منحوتاته».
و أضساف هوأرة ‘ وصسف ألرأحل دماغ قائÓ
أنه كان من ألفنان Úألعصسام Úألذين كانت
أعمالهم تسستلهم من نبضص أ◊ياة ومن روح
ألطبيعة ،جمعت ورشسته بباتنة كل ﬁبي فن
ألنحت با÷زأئر.

بومرزوق زين الدين...
وداعا دماغ النحت والثقافة

يتأاسسف ألفنان وألروأئي
وأألديب زي - - -ن أل - - -دي- - -ن
ب - -وم- -رزوق ‘ تصس- -ري- -ح
÷ريدة»ألشسعب» ،لرحيل
أل- - -ن- - -ح - -ات أıضس - -رم
دماغ ،وتركه لفرأغ كبÒ
‘ ع- - - - -ا ⁄أل- - - - -ن- - - - -حت
با÷زأئر مشسÒأ إأ ¤أنه
كان ينتظر بشسغف لقاء
دم -اغ ‘ أŸع -رضص أل -تشس -ك -ي-ل-ي أل-ذي أق-ام-ه،
م -ؤوخ -رأÃ ،دي -ن-ة ت-ي-م-ق-اد ع-ل-ي شس-رف ف-ن-اÊ
ع -روسص أل -زي-ب-ان بسس-ك-رة Ãن-اسس-ب-ة ألح-ت-ف-ال
ب-ع-ي-دي ألسس-ت-قÓ-ل وألشس-ب-اب ،وأل-ذي حضس-ره
كث Òمن ألفنان Úوألنحات Úمن باتنة بينهم
رفاق ألفقيد مثل هوأرة ،حال أŸرضص دون
مشساركته.
بومرزوق أكد أن تاريخ ألـ17أوت من هذأ ألعام
سسيكون تاريخا ﬁفورأ ‘ قلوب وعقول فناÊ
أ÷زأئ -ر ،ب -ع -د رح -ي -ل أح -د أع -م -دة أل -ن -حت
ب- -ا÷زأئ- -ر ،ت- -ارك- -ا ورأءه»قصسصس -ا» شس -ج -اع -ة
وبطولة وموهبة وإأنسسانية ل “حي ،ويضسيف
ب -وم -رزوق»:إأن أألن -ام -ل أل -ت -ي أع -ت -ادت ع -ل-ي
تشس -ك -ي -ل أل-ل-وح وأÿشسب وب-عث أ÷م-ال ف-ي-ه-ا
سسكتت وسسلمت روحها لبارئها بعد معاناة مع
أŸرضص ،رحل ‘ صسمت وبقى أ◊فر وألنقر
ع -ل -ي أÿشسب ي -ردد صس -دأه عسس -ى (أل -ت -ع -جب
وأألمومة وألطفل وألنابا) ⁄هذه أألعمال ألتي
 ⁄يسس- -م- -ع ب- -ه- -ا روأد أŸدأرسص وأل -ث -ان -وي -ات
وأŸعاهد ‘ أ÷زأئر ،ولكنها حلقت وشسرفت
ألوطن بجوأئز حفرت ‘ ذأكرة ألعا ⁄أفرأح
ﬁمد دماغ وأسسم فن ألنحت با÷زأئر ورغم
ه -ذأ أل-رح-ي-ل ت-ب-ق-ى ب-ات-ن-ة ع-اصس-م-ة ألورأسص
حاملة لرأية أإلبدأع وألفن بكل تشسكيÓته مثل
ما كانت وما زألت –مل رأية ألثورة وأ÷هاد
وهي مصسدر كل فرح يشسع ‘ جزأئرنا».

باتنة تتذكر من نقشض اسسمه بحروف من ذهب
عصسام تعشسيت...
أاحب الفن وفهم معناه

كشس -ف ﬂرج أل -روأئ -ع ألسس-ي-ن-م-ائ-ي-ة أ÷دي-دة
أل -ف -ن -ان وأŸم -ث -ل أŸسس-رح-ي عصس-ام ت-عشس-يت
ل»ألشس -عب» ،ع -ن ل -ق -ائ -ه
أألخ Òمع ألرأحل دماغ
ب - -ال - -ق - -ول  »:صس - -رأح - -ة
إأل -ت-ق-ي-ت-ه ك-ثÒأ ‘ أألي-ام
ألفارطة...كان يتكلم عن
أل-ف-ن ب-ط-ري-ق-ة م-ف-جعة،
قال ‹ ‘ أحد أŸرأت
أن أل - - -ف- - -ن ‘ بÓ- - -دن- - -ا
يجعلك فقÒأ جدأ و أنا
أخÎت أل -ف -ن» ويضس-ي-ف دم-اغ ف-ن-ان م-ت-ك-ام-ل
أحب ف -ن -ه و أب -دع ‘ أع -م -ال -ه ك -ل-ه-ا ⁄ ،ي-ل-ق
حسسب -تعشسيت ألرعاية من مسسؤوو‹ ألثقافةبالولية عايشص ألفن أ◊قيقي با÷زأئر.

◊سسن شسيبة...
فنان ثأار على نفسسه

ب-دوره أل-ف-ن-ان أل-ق-دي-ر أألسس-ت-اذ ◊سس-ن شس-ي-ب-ة
أحد رفاق ألرأحل بباتنة ،أكد لنا أسسفه ألكبÒ
ÿسس- -ارة ب- -ات- -ن- -ة وأ÷زأئ- -ر وأح- -د م- -ن أب -رز
أل- -ن- -ح- -ات ،Úم- -عÈأ ع -ن
أسس- -ت- -ي- -ائ -ه لـ»م -دي -ن -ة ل
تعرف قيمة مثقفيها ول
ف - -ن - -ان - -ي - -ه- -ا ت- -ك Èع- -ن
أŸرت- - -ك - -زأت وتصس - -غ - -ر
ل -ل -م -ط -ب -ات...ب -ات -ن-ة ⁄
ت-ت-ذك-ر ي-وم-ا دم-اغ أل-ث-أار
ع - -ل - -ى ن - -فسس - -ه وع - -ل - -ى
›تمعة ألرأفضص لكل ما
هو رث با‹ عاشص حرأ ومات منهكا بثقل
ألتهميشص».
بورأسص ...شسرف أ÷زأئر ‘ ﬁافل دولية

 7وفيات لكل  100الف ششخصص غ Òمدخن Áوتون سشنويا

التدخ Úالسسلبي ‘ الطفولة يزيد خطر اإلصسابة بأامراضض الرئة اŸزمنة

أك -دت درأسس -ة ع -ل -م -ي-ة أم-ري-ك-ي-ة أن
أألشس -خ-اصص أل-ب-ال-غ Úغ ÒأŸدخ-نÚ
أك Ìع -رضس -ة ل -ل -م-وت ج-رأء أم-رأضص
ألرئة أÿطÒة إأذأ كانوأ ترعرعوأ ‘
طفولتهم مع آأباء مدخن.Ú
وقال ألباحثون إأن ألتدخ Úألسسلبي
‘ ألطفولة «من أŸرجح أن يضسيف
سسبع وفيات لكل  100ألف شسخصص
بالغ غ Òمدخن Áوتون سسنويا».
وشسملت عينة ألدرأسسة ألتي أشسرفت
ع-ل-ي-ه-ا ج-م-ع-ي-ة ألسس-رط-ان أألمريكية
 70,900م -ن أل -رج -ال وأل -نسس-اء غÒ
أŸدخن.Ú
وقال خÈأء إأن أفضسل سسبيل ◊ماية
أألطفال من تلك أآلثار ألضسارة هو
ترك ألتدخ .Úوكشسفت ألدرأسسة عن
أن ث -م -ة آأث -ار صس -ح -ي -ة ظ -ه-رت ع-ل-ى

أŸشس- -ارك ‘ Úع- -ي- -ن- -ت -ه -ا إأذأ ك -ان -وأ
ع -اشس -وأ م -ع م -دخ -ن ‘ ط -ف -ول-ت-ه-م.
وبحسسب ألدرأسسة إأذأ كان ألشسخصص
ق -د ت -ع -رضص ل -دخ-ان ألسس-ج-ائ-ر Ÿدة
عشسر سساعات أو أك Ìأسسبوعيا يزدأد
خ -ط-ر أŸوت ل-دي-ه ب-أام-رأضص أل-ق-لب
أل- -ن- -اج- -م- -ة ع- -ن ق- -ل- -ة وصس- -ول أل -دم
وأألوكسسج Úإأ ¤أنسسجته بنسسبة 27
‘ أŸئة وبالسسكتة ألدماغية بنسسبة
 ‘ 23أŸئ- -ة وم- -ن أم- -رأضص أل -رئ -ة
ألنسس -دأدي-ة (أل-ت-ي ت-تسس-بب ب-انسس-دأد
أÛرى أل- -ه -وأئ -ي) ب -نسس -ب -ة ‘ 24
أŸئ - -ةÁق- -ارن- -ة م- -ع أول- -ئك أل- -ذي- -ن
يعيشسون مع غ ÒأŸدخن.Ú
نشسرت ألدرأسسة ‘ أÛلة أألمريكية
ل -ل -طب أل -وق -ائ-ي وسس-ئ-ل أŸشس-ارك-ون
بشسأان مدى تعرضسهم لدخان ألسسجائر

خÓل حياتهم ثم ” تتبع سسجÓتهم
ألصسحية على مدى  22عاما لحقة.
ت-ع-ق-ي-ب-ا ع-ل-ى ن-ت-ائ-ج أل-درأسس-ة ق-الت
هازل تشسيزمان من جماعة ناشسطة
‘ ›ال أ◊د من أثر ألتدخ Úعلى
ألصس- -ح- -ة« :تضس- -ي- -ف ه -ذه أل -درأسس -ة
أألخÒة تأاكيدأ على ألضسرورة أŸلحة
ألن ي- -ك -ون أل -ت -دخ Úخ -ارج أŸن -ازل
وأألم-اك-ن أŸغ-ل-ق-ة ◊م-اي-ة أألط-فال
من ضسرره» .أضسافت أن أفضسل
Óباء
طريقة لتحقيق ذلك بالنسسبة ل آ
هي ترك ألتدخ ÚمشسÒة أيضسا إأ¤

أن بيانات خدمات وقف ألتدخ‘ Ú
ن-ظ-ام ألصس-ح-ة أل-وط-ن-ي ‘ ب-ري-طانيا
تشس Òإأ ¤أ◊اج -ة أŸل -ح -ة ل -ت -ق -دË
ألتمويل ألÓزم ‘ هذأ ألصسدد.
ووأف - -ق - -ه - -ا أل - -ق - -ول أل - -دك- -ت- -ور نك
ه- -وب- -ك -ي -نسس -ون أŸسس -تشس -ار أل -ط -ب -ي
Ÿؤوسسسس -ة أل -رئ -ة ألÈي -ط -ان -ي-ة ق-ائÓ-
«للتدخ Úألسسلبي أثر يبقى وأضسحا
بعد ألطفولة».
Óسسف تعرضست خدمات
وأضساف «ل أ
وق- -ف أل- -ت- -دخ ‘ Úب -ري -ط -ان -ي -ا إأ¤
ت-خ-ف-يضص م-ي-زأن-ي-ت-ها...نحتاج للتأاكد
من أن أ÷ميع خاصسة آأباء أألطفال
ألصسغار أŸدخن Úوألنسساء أ◊وأمل
أŸدخ- -ن- -ات ي- -ت- -ل- -ق- -ون أŸسس- -اع- -دة
أŸط - -ل - -وب - -ة ل - -دف - -ع - -ه - -م إأ ¤ت- -رك
ألتدخ.»Ú

ت-ع-ه-د أل-ن-اشس-ط أ÷م-ع-وي ‘ أ◊ق-ل أل-ث-قا‘
ب -ولي-ة ب-ات-ن-ة ،سس-م Òب-ورأسص ،رئ-يسص ج-م-ع-ي-ة
شس-ب-اب أصس-دق-اء ب-ل-دي-ة ب-ات-ن-ة ،ب-ج-ع-ل ألطبعة
أل-ث-ان-ي-ة ل-ل-مسس-اب-ق-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-فن ألقرأفيتي
وأل -رسس -م أل -ت -ي –تضس -ن -ه -ا ع-اصس-م-ة ألورأسص
سسنويا –مل أسسم ألفنان ﬁمد دماغ تكرÁا
له Ÿا قدمه للسساحة ألثقافية با÷زأئر بعد
مسسÒة حافلة بالعطاء ألصسامت.
وأضساف بورأسص  »:أÛاهد و ألفنان ﬁمد
دماغ قامة فنية فريدة ‘ ألفنون ألتشسكيلية
كان يفÎضص أن يÎأسص ÷نة ألتحكيم أÿاصسة
باŸسسابقة ألوطنية غ Òأن ظروفه ألصسحية
حالت دون ذلك ،شسرف أ÷زأئر ‘ ﬁافل
دولية ووطنية مثقف و طيب ورياضسي ألهم
عديد ألشسباب أŸهتم Úبفن ألنحت هنا بباتنة
وك -ان ل -ه أألث -ر أل -ك -ب ‘ Òت -ط-وي-ر ه-ذأ أل-ف-ن
أ÷ميل ،و ألطبعة ألثانية للمسسابقة ألوطنية
سستكون باسسمه و سسيفتح فيها أÛال للنحت
تكرÁا له.
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اسشبوع مر على رحيل ايقونة النحت ا÷ميل ﬁمد دماغ تاركا فراغا رهيبا وجرحا وا’ما .و’ زالت ا’سشرة النية ‘ باتنة وربوع ا÷زائر –ت تاثر فقدان
’وائل الذين نقششوا أاسشماءهم بحروف من ذهب،رغم الظروف الصشعبة التي سشبقت ظهوره ‘ عا ⁄النحت.
احد الفنان Úا÷زائري Úا أ

 13مليون مصسطاف خÓل موسسم  2018ببومرداسض

مهارة وروح ابداع
‘ مسسÒة فنية

@ كان ألفقيد ،قد أنتقل ،أ÷معة أŸاضسي
إأ ¤مثوأه أألخ Òعن عمر يناهز  88سسنة
إأثر إأصسابته Ãرضص عضسال أقعده ألفرأشص
منذ مدة فنانا كبÒأ ›،اهدأ وأحد رموز
أ◊رك -ة أل -ث-ق-اف-ي-ة أل-ن-ح-ت-ي-ة ب-ا÷زأئ-ر ،ب-ع-د
ألسستقÓل ،أثرى أŸكتبة ألنحتية بروأئع ما
تزأل شساهدة على موهبته.ـ
@ ك- -انت أÿط- -وأت أألو ¤ل- -دم -اغ ‘ ع -ا⁄
ألنحت ،بعد ألسستقÓل  ،سسنة  ،1966قدم
عدة معارضص خاصسة
Ÿن -ح-وت-ات-ه ب-ال-ع-اصس-م-ة ،ق-ب-ل أن ي-ب-دأ ت-ع-ل-م
أصس- -ول ه- -ذأ أل -ف -ن وي -ب -دع ف -ي -ه ،أق -ام ع -دة
معارضص با÷زأئر وخارجها.
@ برحيل ألفنان ﬁمد دماغ فقدت أŸكتبة
ألفنية أ÷زأئرية أحد أهم معاŸها ألفنية
ألتي عاصسرت كل مرأحل أ÷زأئر أŸسستقلة.
@ ولد ‘  4جويلية Ã ،1930دينة باتنة،
شس- -ارك ‘ أل- -ث- -ورة أل- -ت- -ح- -ري- -ري- -ة أÛي -دة
ك- -م- -ج- -اه- -د ‘ أل -ولي -ة أل -ت -اري -خ -ي -ة أألو¤
أŸعروفة باألورأسص.
@ شس -غ-ل عضس-وي-ة ›م-وع-ة أل-ك-م-ن-دو أل-ذي-ن
كانوأ ينشسطون ‘ صسفوف جيشص ألتحرير
ألوطني بجبال ألورأسص ترك ألرسسم ليلتحق
بصسفوف جبهة ألتحرير ألوطني ،حيث بقي
حسسب أŸقرب Úمنه ملتزما بقضسايا ألوطن.
@ شسارك ‘ عديد أŸعارك ،و ‚ا من موت
ﬁق -ق خ Ó-ل أل -ت -ف -جÒأت أل-ت-ي ق-امت ب-ه-ا
ق-وأت ألسس-ت-ع-م-ار أل-ف-رنسس-ي ب-اŸنطقة فيما
تو‘  17من رفاقه.
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وجود «عث» ألطعام ‘ أŸنزل ليسص مؤوشسرأ على عدم ألهتمام بالنظافة ألعامة فيه،
وأغلب حالت أإلصسابة تكون بسسبب أألطعمة أŸصسابة بالفعل ‘ أŸتاجر ،ولذلك يتعÚ
على أŸرء ألتحقق جيدأ من أŸنتجات ألغذأئية قبل شسرأئها.
وأوضسحت مبادرة حماية أŸسستهلك أألŸانية أن مصسطلح «عث ألطعام» يشسمل ›موعة
ﬂتلفة من أ◊شسرأت ،ومنها فرأشسة ألفاكهة أÛففة وفرأشسة ألدقيق ،وعامة تفضسل
هذه أ◊شسرأت منتجات أ◊بوب وألفاكهة وأÿضسرأوأت أÛففة وألعدسص ومسسحوق
أÿبز وألشسوكولتة.
وينصسح ‘ حال وجود عث ألطعام بالتخلصص من جميع أألطعمة أŸصسابة ،باإلضسافة إأ¤
ضسرورة نقل صسندوق ألقمامة إأ ¤خارج أŸنزل على ألفور ،ويجب تنظيف
وحدأت ألتخزين بالكامل .كما Áكن أسستعمال ألزيوت ألعطرية ،مثل
ألÓفندر وألقرنفل وخشسب أألرز لطرد عث ألطعام.
وشسّددت أŸبادرة على ضسرورة تكرأر إأجرأءأت مكافحة
عث ألطعام ‘ أŸطبخ لفÎة طويلة؛ نظرأ ألن بيضص
هذه أ◊شسرأت ألصسغÒة يسستمر ‘ ألشسقوق،
ك -م -ا أن ألÒق -ات أŸت -ع -ف -ن-ة ت-خ-ت-ف-ي ‘
طيات عبوأت ألتغليف و‘ ألزوأيا
ألبعيدة من وحدأت ألتخزين.
ومن ألضسروري أن تسستمر
إأجرأءأت أŸكافحة
حتى إأذأ  ⁄تظهر
Óصس -اب -ة ب -عث
أي آأث- -ار ل  -إ
ألطعام.
كما Áكن Œنب أإلصسابة بعث ألطعام
›ددأ من خÓل وضسع أألطعمة ‘ أوعية
ﬁك-م-ة أإلغÓ-ق ،م-ع م-رأع-اة ت-ن-ظ-ي-ف
وح-دأت أألدرأج وأل-ت-خ-زي-ن ب-اŸك-نسس-ة
ألكهربائية بانتظام ،باإلضسافة إأ¤
سس-د أل-ف-ج-وأت وأل-ف-رأغ-ات ‘
قطع أألثاث بإاحكام.

Œاوز عدد أŸصسطاف Úألذين توأفدوأ على
شس-وأط-ئ ولي-ة ب-وم-ردأسص م-ن-ذ ب-دأي-ة م-وسس-م
أإلصس -ط -ي -اف أ÷اري ح -ت-ى م-ن-تصس-ف ألشس-ه-ر
أ÷اري سس -ق -ف  13م-ل-ي-ون مصس-طاف Ãعدل
يصسل إأ ¤نحو  300.000زأئر ‘ سسائر أيام
أألسسبوع و أزيد من  44ألف مصسطاف ‘ عطل
نهاية أألسسبوع ,حسسبما أفاد به مصسدر من
أ◊ماية أŸدنية.
وبلغ ألعدد أإلجما‹ للمصسطاف Úألوأفدين
على ألولية منذ بدأية موسسم أإلصسطياف ‘
أل -ف -ا— م -ن ي-ون-ي-و وإأ ¤غ-اي-ة م-ن-تصس-ف شس-ه-ر
أغسسطسص أ÷اري إأ ¤ما يزيد عن  13مليون
مصس -ط -اف  -إأسس -ت -ن-ادأ إأ ¤تصس-ري-ح أÓŸزم,
أيت ق -اسس -ي أح -م-د ,مسس-ؤوول خ-ل-ي-ة أإلتصس-ال
لوأج ألذي أكد بأان هذأ ألعدد « ⁄تعرف له
ألولية مثيل» منذ عدة سسنوأت و هو مرشسح
لÓرتفاع مع نهاية شسهر
أغسس- - - - - - - - -طسص أ÷اري
ل- -ي- -ت- -ج- -اوز سس -ق -ف 15
مليون مصسطاف .
و ⁄يأاخذ ‘ أ◊سسبان
ع - - -دد أŸصس - - -ط - - -افÚ
أل - - -ذي - - -ن ي - - -قصس - - -دون
ألشس- -وأط- -ئ و أ◊دأئ- -ق وأل- -غ- -اب -ات أÛاورة
لشسوأطئ ألولية ‘ أوقات ألليل بسسبب توقف
ع -م -ل أع -وأن أ◊م -اي -ة أŸدن -ي -ة إأب-ت-دأءأ م-ن
ألسساعة ألثامنة لي ,Óكما أوضسح أÓŸزم,
مشسÒأ إأ ¤أن عدد ألوأفدين على شسوأطئ
أل- -ولي -ة تصس -اع -د م -ن  340.000شس-ه-ر ي-ونيو
أŸاضسي إأ ¤ما يزيد عن سستة مÓي Úشسهر
يوليو أŸاضسي و إأ ¤أزيد من ضسعف ذلك إأ¤
غاية منتصسف شسهر أغسسطسص.
وتسستقبل ألشسوأطئ ألكÈى بالولية على غرأر
قورصسو و بومردأسص و رأسص جنات و زموري
ألبحري ودلسص وبودوأو ألبحري ألعدد أألكÈ
من أŸصسطاف Úألذين يقصسدونها من ﬂتلف
ولي- -ات أل- -وط -ن و م -ن خ -ارج -ه ي -ؤوك -د ن -فسص

أŸصسدر.
ك -م -ا تسس -ت -ق-طب أıي-م-ات ألصس-ي-ف-ي-ة و دور
ألشس - -ب- -اب و ﬂي- -م- -ات ألشس- -ب- -اب و أŸدأرسص
ألبتدأئية ألوأقعة على ألسساحل منذ أنطÓق
أŸوسسم أعدأد كبÒة أخرى من أıيم Úو
أŸصسطاف Úيوميا ‘ إأطار ﬂتلف ألÈأمج
أل -تضس -ام-ن-ي-ة خ-اصس-ة ‘ إأط-ار أل-ت-ب-ادل م-ا بÚ
وليات أ÷نوب و ألهضساب ألعليا حيث يرتقب
أن يصسل عددهم مع أنقضساء أŸوسسم أ÷اري
إأ ¤م - -ا ل ي - -ق - -ل ع - -ن 15.000ط -ف -ل تÎأوح
أعمارهم
ما ب 6 Úو  16سسنة.
وإأثر هذأ ألتوأفد ألكب Òللمصسطاف Úعلى كل
سس -وأح -ل أل -ولي -ة  -أل -ت-ي تضس-م  47شساطئى
مسسموحى للسسباحة -سسجلت مصسالح أ◊ماية
أŸدنية منذ بدأية موسسم ألصسطياف وإأ¤
غ- -اي- -ة م- -ن -تصس -ف شس -ه -ر
أغسس - - - - - - -طسص أ÷اري -
حسسب ن - -فسص أŸصس- -در-
زه- - - -اء  14.000تدخل
أنقذ من خÓلها ما يزيد
عن  11.000شسخصص من
ألغرق وإأسسعاف أك Ìمن
 2.400شسخصص بع ÚأŸكان و–ويل أزيد من
 310شس- -خصس- -ا ن- -ح -و أŸصس -ح -ات و أŸرأك -ز
ألصسحية ألقريبة.
وسسجلت كذلك نفسص أŸصسالح خÓل نفسص
ألفÎة ثÓثة غرقى ‘ شسوأطئ غﬁ Òروسسة
على مسستوى بلديات قورصسو ورأسص جنات و
زموري .
Œدر أإلشس - - -ارة إأ ¤أن أل - - -ع- - -دد أŸت- - -زأي- - -د
للمصسطاف Úألوأفدين على ألولية  ⁄يقابله
أرتفاع ‘ هياكل أإليوأء ع Èألولية حيث ل
توفر حاليا ›مل مؤوسسسساتها ألفندقية إأل
نحو  3آألف سسرير يضساف إأليها قرأبة نحو
 8000ألف سسرير توفرها ﬂيمات عائلية و
مرأكز أسستقبال صسيفية و مؤوسسسسات مدرسسية.

شسواطئ كاب جنات ،زموري
البحري ،قورصسو ودلسض
تسستقطب الزوار

أاوراق سشائح

اسشبوع على رحيل ايقونة النحت ا÷ميل

كرى
ذ

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

 14.000تدخل وأانقاذ  11.000ششخصص من الغرق
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تنقل هويتنا وتع Èعن موروثنا الثقا‘ وا◊ضشاري

قراءات لصشور معلقة تنم عن فوضشى ومششهد واقع مقلوب

ي- -ك Ìا◊ديث وا’ه- -ت- -م- -ام ب -اŸق -اه -ي
ون-وع-ي-ة خ-دم-ات-ه-ا م-ع ي-وميات الصشيف
ا÷زائ - -ري ،ح - -يث ت - -ك - -ون ال - -ع - -ط - -ل - -ة
وا’ن- - -ت- - -ق- - -ال ع ÈاŸدن ا÷زائ - -ري - -ة ،
و–دي - -دا اŸدن السش - -اح - -ل - -ي - -ة  .ل - -ك- -ن
ا◊ديث وا’ه-ت-م-ام يشش-مÓ-ن ك-ل اŸدن
ا÷زائرية’ ،ن طقوسص ششرب القهوة أاو
عادات ا÷لوسص قي اŸقاهي هي وطنية
وع- - - - -اŸي- - - - -ة و–ت - - - -اج ل - - - -ع - - - -ن - - - -اي - - - -ة
خ- -اصش- -ة».الشش- -عب» ت -ت -وق -ف ع -ن ه -ذه
اŸراف- -ق وت- -رصش- -د مشش- -ه- -ده -ا اŸت -ح -رك
والثابت ‘ موسشم ا’صشطياف.
بقلم وليد بوعديلة
كلية ا’داب بجامعة20أاوت  1955سشكيكدة

فتح ملف أŸقاهي أ÷زأئرية خدماتها هو
حلقة من ملفات كثÒة للوصسول أ ¤خدمة
ألتجارية و ألسسياحية ألنوعية وألحÎأفية
ألتي ترضسي ألزبون وترغمه على ألعودة  ،ل أن
تطرده وتنفره.
من يهتم بالصسور أŸعلّقة ‘ أŸقاهي؟
لسس -ن -ا ن -دري ه -ل أن -ت -ب -ه أل -ك -ث Òم-ن-ا ل-لصس-ور
أŸعلقة ‘ جدرأن أŸقاهي أ÷زأئرية؟ وهل
ألبحث ‘ طبيعتها ونوعيتها من شسأان وزأرة
ألسسياحة أم ألثقافة أم ألتجارة؟ وهل يهتم
صساحب أŸقهى لبصسر ألزبون بقدر أهتمامه
بجيبه؟
ل تع Èألصسور ‘ مقاهي عن هوية أŸنطقة
أŸوجودة فيها ،وقد يجد ألزبون صسورأ من
ب- -اريسص ول -ن -دن وب -رل ‘... Úم -ق -اه -ي م -دن
قسسنطينة وهرأن و عنابة ....ومن ثمة ل
يعرف تاريخ أŸكان وذأكرته وألوضسعية ألتي
كانت عليها ألبنايات وألشسوأرع وأألزقة ،وقد
Áتد أألمر لنوعية أللباسص ومÓمح أإلنسسان ،
ألن أألم -ك -ن -ة ب -ن -اسس -ه -ا وإأنسس-ان-ه-ا ،وه-ي روح
وليسست جمادأ أو حجرأ.
وق- -د ‚د صس- -ورأ ل- -ف- -ن- -ان Úولع -ب Úدول -يÚ
ومشساه Òألعا ،⁄ول أُثر ألي صسورة ÷زأئري
ب- -ارز ‘ ›ال- -ه ،ف- -ق- -د ‚د ‘ م- -ق- -اه -ي أم
أل -ب -وأق-ي أو خ-نشس-ل-ة صس-ورأ ل-ل-م-غ-ن-ي أل-ع-اŸي
م - - -اي - - -ك - - -ل ج - - -اكسس - - -ون ول ‚د ع - - -يسس - - -ى
أ÷رمو.Êوقد ‚د صسور أم كلثوم ‘ سسوق
أهرأسص ول ‚د صسور بقار حدة ،وقد ‚د
صسور فريد أألطرشص ‘ قسسنطينة ول ‚د

مهرجان الشسعر و اŸوسسيقى ينعشض صسيف تيزي وزو2018
موائد مسشتديرة وورششات حول ا’جناسص ا’دبية واŸوسشيقية

‘ ه -ذه أألوق -ات أل -ت -ي يشس -ع-ر ف-ي-ه-ا شس-ب-اب-ن-ا
بالذأت» ,يقول عضسو أللجنة أŸنظمة.
ويتضسمن برنامج هذأ أ◊دث تنظيم حكايات
شسعرية وأغا Êو تركيب أألشسعار ,إأ ¤جانب
تنظيم موأئد مسستديرة حول فن ألشسعر و تلك
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اŸقاهي ا÷زائرية والتسسويق الثقا‘ السسياحي إا ¤اأين؟

بلدية ايرجن على موعد مع التظاهرة ا’و ¤يوم  30اوت

سستكون بلدية إأيرجن ألوأقعة على بعد  20كلم
جنوب شسرق تيزي وزو على موعد ‘ ألفÎة
أŸمتدة من  30أغسسطسص أ÷اري و ألفا—
سسبتم Èألدأخل مع ألطبعة أألوŸ ¤هرجان
ألشسعر و أŸوسسيقى ,حسسبما علم من منظمي
ألتظاهرة.
و‘ ألسس- -ي- -اق ق- -ال ع- -مÒوشص م- -الك ,عضس -و
أل -ل -ج -ن -ة أŸن -ظ -م -ة ج -م -ع -ي-ة ق-ري-ة ب-وج-ل-ي-ل
«أمزياف نلهنا» و باŸشساركة ألفاعلة للسسكان,
أنه «ما زأل ›تمعنا يحافظ على تقاليده
ألشس -ف -ه-ي-ة وي-ظ-ل ألشس-ع-ر ع-نصس-رأ م-رك-زي-ا ‘
أل -ت -وأصس -ل .م -ا زأل أل -ن -اسص ي-ع-ي-دون صس-ي-اغ-ة
أشسعار كل من ألشسيخ ﬁند أو◊سس Úو سسي
ﬁند أوﬁند وشسعرأء آأخرون .ومن هنا جاء
أه - -ت - -م- -ام ه- -ذأ أŸه- -رج- -ان إلح- -ي- -اء أل- -ف- -ن
ألشسعري» ,يقول ألسسيد عمÒوشص.
وأضساف أنه «سسيكون هذأ أŸهرجان فرصسة
ل -ه-ؤولء ألشس-ع-رأء لÓ-ل-ت-ق-اء وإأنشس-اء جسس-ور بÚ
ألفنان Úوألكتاب أŸعتمدين وأŸوأهب ألشسابة
أل-ن-اشس-ئ-ة أل-ت-ي ل-دي-ه-ا إأم-ك-ان-ات شس-ع-ري-ة قوية
وأل- -ذي- -ن ه- -م ب- -ح- -اج- -ة إأ ¤أل -ت -ع -ري -ف ب -ه -م
وألسستفادة من Œربة ألشسيوخ».
كما سسيكون أŸوعد فرصسة إلطÓق ألعديد
من أŸشساريع و ولدة أفكار جديدة سستشسارك
‘ خلق تقاليد جيدة لتنمية ألعقول ,خاصسة
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أŸتعلقة بهذأ ألفن مثل أŸوسسيقى وأألدب.
Óط-ف-ال
ك -م -ا سس -ي -ت-م أف-ت-ت-اح ورشس-ات ع-م-ل ل -أ
وألشس -ب -اب ل -ت -ع-ري-ف-ه-م ب-ال-ت-خصسصس-ات أل-ف-ن-ي-ة
أıتلفة سسينشسطها ألعديد من ألفنان.Ú

صسور ألفرقا ، Êوهكذأ هذه ألظاهرة ألغريبة
ع Èكامل وليات أ÷زأئر؟؟
كما قد ‚د صسور أŸنتخبات ألعاŸية ‘ كرة
أل- -ق -دم ول ‚د صس -ور أŸن -ت -خب أ÷زأئ -ري،
ول-ن-تصس-ور ك-ي-ف سس-ي-م-ارسص ألسس-ائ-ح ألÎك-ي أو
ألÈت -غ -ا‹ سس -ي -اح-ت-ه ع-ن-دن-ا وه-و ي-ج-د صس-ور
م-ن-ت-خ-ب-ه ‘ م-ق-ه-ى ‘ أل-ع-اصس-م-ة أ÷زأئرية؟
وماذأ يفعل ألسسائح ألذي قد يكون عام Óأو
موظفا ‘ شسركة أجنبية وليسص شسرطا أن يكون
قد جاء للسسياحة بصسورة ألÓعب أŸدريدي
رونالدو أثناء شسربه للقهوة ‘ شسارع أألقوأسص
‘ سسكيكدة ،وقد ترك هذه ألصسورة ‘ مقهى
‘ لشسبونة ،ومن أŸفروضص أن تعوضسها صسورة
ألنجم ألوطني وألسسكيكدي عيسسى درأوي أو
رياضص ﬁرز مث.Ó
أقÎح تشس -ك -ي -ل ÷ن -ة ‘ ك -ل ب -ل -دي -ة ت -ت -ك-ف-ل
Ãرأقبة طبيعة ألصسور أŸعلقة ‘ أŸقاهي،
و–ديدأ تلك أŸوجودة ‘ ألشسوأرع ألرئيسسة،
ألنها تنقل هويتنا وتع Èعن موروثنا ألثقا‘
وأ◊ضساري ،ويجب أن ترتبط أŸشساهد ‘
أŸقاهي بكل أ◊ركية ألسسياحية و أÿدماتية
ألشساملة ،لÔتقي بهوية أŸكان ألتجاري ليكون
م- -ك -ان -ا ث -ق -اف -ي -ا ،ون -ن -افسص م -ق -اه -ي أل -دول
أŸت -ق -دم -ة ‘ أب-ع-اده-ا ألصس-ح-ي-ة و أل-ف-ن-ي-ة و
ألثقافية...
و على رؤوسساء أÛالسص ألبلدية ألتوأصسل مع
ألباحث ‘ Úألتاريخ وألفن و أألدب لÓسستفادة
م -ن م -ع -ل -وم -ات -ه-م ح-ول أÓŸم-ح أل-ت-اري-خ-ي-ة
أل -ث -ق -اف -ي-ة ل-ل-ب-ل-دي-ات وأŸن-اط-ق ع Èأل-ق-ط-ر
أ÷زأئ -ري.لن أل -ك -ث Òم-ن ألصس-ور أŸرت-ب-ط-ة
بال‚ازأت ألÎبوية وألصسÓحية ،ألرياضسية،
أألدبية ،ألثورية–...،تاج ألن تعلق صسورها ‘
أألم -اك -ن أل -ع -ام -ة ل-ت-ع-رف أألج-ي-ال م-ن أب-ن-اء
أŸن -ط -ق -ة أو ألضس -ي -وف ب -ه -ا .و إأل وق-ع-ن-ا ‘
أŸسسخ ألثقا‘ أ◊ضساري وألرتباط ألبصسري
وأل -روح -ي بصس -ور غ -ري -ب -ة
عنا؟؟
أن- -غ- -ام أ÷از ب- -دل أن -غ -ام
ألشساوي ‘ ألورأسص
نلفت أنتباه كل من يهمه
أألم- - -ر Ÿسس- - -ال- - -ة أخ - -رى
‚دها مهمة جدأن بقدر
أه -م -ي -ة ن -وع -ي-ة أل-ن-ظ-اف-ة
وصس - -ح- -ة أŸسس- -ت- -ه- -لك ‘
م -ق -اه -ي -ن -ا ،وه-ي ط-ب-ي-ع-ة
أألنغام و أŸوسسيقى ألتي
يسس- -ت- -م- -ع- -ه- -ا أل- -زب- -ون ‘
أŸق- - -اه - -ي أ÷زأئ - -ري - -ة،
ون -ح -ن دأئ -م -ا ن-رك-ز ع-ل-ى
أŸق - -اه - -ي أŸوج - -ودة ‘
ألشسوأرع ألرئيسسة للمدن أو
‘ أŸركبات وأŸنتجعات
ألسسياحية.
قولوأ ‹ يا ناسص :ماذأ
يسستمع ألزبون ‘ مقهى
‘ ب- -اريسص؟ ه -ل يسس -ت -م -ع
لقصسائد دحمان أ◊رأشص
أو عبد أÛيد مسسكود؟ وهل من أŸنطقي
أن نسستمع ‘ أŸقاهي أŸوجودة ‘ مناطق
ألورأسص للجاز أو موسسيقى بيتهوفن بدل

ع -يسس -ى أ÷رم -و Ê؟وه -ل ت-ق-دم أŸق-اه-ي ‘
دمشسق ومصسر وتونسص أنغام فÒوز وأم كلثوم
ولطفي بوشسناق أم أنغام أŸالوف وألندلسسي
و ك -ل -م -ات وأصس -وأت ك -م -ال ب -وع -زي-ز وبÓ-وي
ألهوأري وألشسيخ ألغافور ؟ ومن يدري فقد
ت -ت -ح -ف-ن-ا م-ق-اه-ي ب-رل Úوط-وك-ي-و ووأشس-ن-ط-ن
Ãوسس -ي -ق -ى أŸن -اع -ي و دري -اسس-ة وع-ب-ابسس-ة و
خليفي أحمد؟؟
ل يجب لوزرأة ألسسياحة أن تبقى بعيدة عن
أ◊رك -ي -ة أل -ت -ج -اري -ة وأل -ث -ق -اف -ي -ة ل-ل-م-ق-اه-ي
وأŸط -اع -م ،وع -ل-ي-ه-ا أن ت-نسس-ق م-ع أÛالسص
ألبلدية للبحث ‘ أألمر ألذي نتناوله بالكشسف
و ألنقاشص.و أŸسساهمة ‘ ألتسسويق ألتجاري
وألثقا‘ ألعمالنا ألفنية ألغنائية و ألطربية ،
وك -ل ‡ارسس -ة ف -ن -ي -ة ت -ن -ق -ل أل -روح وأل-ذأك-رة
وألنتماء أ÷زأئري.
نحن نريد أن نقول بأان أŸسستهلك أ÷زأئري
هو إأنسسان قبل كل شسئ ،وهو يدفع أŸال ‘
أŸق -اه -ي ألج -ل خ-دم-ة ن-وع-ي-ة ج-ي-دة ،ل-يسس-ا
بطنيا فقط وإأ‰ا معنويا وفنيا ورمزيا كذلك،
و›السص ألقهوة و ألشساي وأألكل ...بخاصسة
‘ فصس- -ل ألصس- -ي- -ف– -ت -اج ل Ó-ه -ت -م -ام ‘ديكورها وهندسستها ألثقافية ألتي تسستفيد من
ألصسناعات ألتقليدية ومن ألفنون و ألتاريخ ،
إأ ¤جانب ألنظافة وألبيئة و ألصسحة.
ألقهوة وأŸشسروبات ‘ كوب بÓسستيكي وهلم
جر
ونشس Òلظاهرة غريبة أنتشسرت بكÌة وهي
تقد Ëألقهوة وأŸشسروبات ألسساخنة ألخرى
‘ ك-وب بÓ-سس-ت-ي-ك-ي رغ-م أألخ-ط-ار ألصس-ح-ي-ة
على أŸسستهلك لمتزأج ألسسخونة بالبÓسستيك
‘ –ول أŸشسروب م إأ ¤مشسروب قاتل رغم
أنه ‘ ألظاهر Áنح أŸتعة ؟  ،وصسار طلب
ألزبون ألقهوة أو ألشساي أو ألنعناع ‘ كوب
زجاجي أمرأ مسستهجنا مرفوضسا من ألنادل أو
صس- -احب أŸق- -ه- -ى ؟ وه- -ذأ ل ي- -ح- -دث إأل ‘
أŸقاهي أ÷زأئرية ،دون أ◊ديث عن غياب
ك- -أاسص أŸاء إأ ¤ج- -انب أل- -ق- -ه -وة ،ف -ه -ذأ أم -ر
جزأئري بامتياز؟؟ هذأ يا ناسص ملف أخرى
ي -ح -ت -اج ل -ت -دخ -ل ج-م-ع-ي-ة أŸسس-ت-ه-لك ووزأرة
ألصسحة.بالتنسسيق مع وزأرة ألتجارة.
‘ أÿتام
هذه خوأطر من يوميات ألصسيف أ÷زأئري
أ◊ار ،أردت أن أشس- - -رك أل- - -ق- - -ارئ ف- - -ي - -ه - -ا،
وطموحي أن يفتح نقاشص عميق حول رأهن
ومسستقبل أŸقاهي أ÷زأئرية ،ألن أŸسسأالة ل
تتوقف عند تسسيلم ألتاجر ألسسجل ألتجاري
للمقهى بل هناك سسجل سسياحي ثقا‘ علينا
أن ننتبه له ،وعلى صساحب أŸقهى يكّون فيه.
ويÈز ه- -ن -ا دور ﬂت -ل -ف أل -وزأرأت أŸع -ن -ي -ة
ل -ل -وصس -ول ل-ل-خ-دم-ة ألÓ-ئ-ق-ة وأل-ت-ن-افسس-ي-ة م-ع
أŸق-اه-ي أل-ع-رب-ي-ة وأألج-ن-ب-ي-ة،أل-تي دخلت ‘
أل-ت-ن-م-ي-ة ألق-تصس-ادي-ة و ألسس-ي-اح-ية و ألتسسويق
ألثقا‘ للدول ،و يتجلى دور وزأرأت ألتجارة
وألسسياحة و ألثقافة و ألبيئة و ألصسحة فلكّل
›ال رجل هو إأطارأته ،وألهدف وأحد ،فهل
وصس -لت أل -رسس -ال -ة وه-ل نسس-ت-ف-ي-د م-ن Œارب
غÒنا.
أنه ألسسؤوأل أŸطروح وحدها أليام ألقادمة
Œيبنا عنه.
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الرواية العربية تفقد أاحد اك Èروادها

ألروأئـ ـ ـي ألعاŸـ ـ ـي حنـ ـ ـا مينـ ـ ـة غصشـ ـ ـن يسشقط و’ ينحني
خيم اŸوت صضباح الثÓثاء على اشضهر كتاب الرواية ‘ العا ⁄العربي ،انه الروائي والكاتب السضوري حنا مينة ،بعد معاناة مع اŸرضس ‘ الفÎة الخÒة من حياته ،ظل يكتب ا ¤ان اذاعت وكالة النباء السضورية
سضانا خ Èوفاته ،وهو الديب الذي اوصضى ‘ وصضية كتبها ا ¤عائلته قبل وفاته ،بأان ل يذيعوا خ Èوفاته ،ويÎكون ا÷نازة “ر عادية ،دون خ Èتتناقله وسضائل العÓم والصضحافة واŸواقع اللكÎونية ،ولكن
موت ‘ حجم هذا اÛدد ‘ تاريخ الرواية العربية ،لن Áرعاديا فهو شضخصضية ملك للثقافة الوطنية و العربية و العاŸية وجدير باŸشضهد الثقا‘ والسضياسضي ان يعلن خ Èالوفاة ،كيف ل و قد سضاهم الفقيد ‘ رسضم
مÓمح اŸشضهد الثقا‘ ،مع البدايات الو ¤للهياكل والهيئات الثقافية ‘ تأاسضيسس رابطة الكتاب السضوري Úوا–اد الكتاب العرب.
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بداأ حنا مينة الكتابة في سسن مبكرة واسستطاع
ان ينفذ من الفقر ،الذي قال عنه انه رفيقه،
لزم -ه م -ن -ذ ن -ع -وم-ة اأظ-اف-ره،ف-ك-ون م-وه-ب-ة
ابداعية متميزة في الكتابة ووضسع يده على
مواطن التجديد في المتن الروائي ،فاأسستحق
بذلك كل اللقاب ،محول العمال التي كتبها
الى اضسخم العمال السسينمائية  ،ودخل بها
العالمية اذا كان حنا مينة قد انخرط في
الكتابة في سسن مبكرة ،فانه النسسان الذي
تحمل مشساق الحياة وهو ليزال طف Óيافعا
ي -ب -حث ع -ن ل -ق-م-ة ال-ع-يشش ب-ع-دم-ا اضس-ط-رت-ه
الظروف الجتماعية الى البحث عن مصسدر
رزق ،فعمل الطفل الفقير حمال في ميناء
الÓذقية ،ثم امتهن بعدها حرفة الحÓقة،
ليشستعل بمÓمح المبدع في احدى المحÓت
يجيد مسسك المقصش ومداعبة هيولى الشسعر،
ثم انتقل بعدها الى البحر فاأختار مهنة

رح -ل -ة ال -ك -ت -اب -ة ف -ي ف-ن-ون ال-قصس-ة ال-ط-وي-ل-ة
والقصسيرة ثم الرواية .

ال -ب -ح-ارة وغ-اصش ف-ي م-ل-ك-وت ال-م-ل-ح الج-اج
بحثا عن الخبز ولقمة العيشش وليسش للصسيد
والسسفر ،وعلى متن السسفن والبواخر التجارية
كانت الميال تختزل عمر ذلك الصسبي القادم حنه مينة الكاتب الصضحفي والسضينمائي
الى عالم الكتابة دون ان يدري ،فبداأ وعي اشستغل نهاية الربعينيات بجريدة «النشساء»
ال -رواي -ة يشس -غ -ل ب -ال -ه  ،ن -ت -ي-ج-ة ال-ت-راك-م-ات موظفا خبرته من كتاباته الولى بصسحيفة «
ال- -ثÓ- -ث -ي -ة ال -ت -ي م -ر ب -ه -ا ،وك -ان ي -ق -اب -ل -ه -ا صسوت الشسعب « اليسسارية وحصسصسه الذاعية
في صسقل موهبة الصسحفي ،الى
بالسسيجارة والكاأسش والكتابة،
ان اصسبح رئيسش تحرير جريدة
ثÓ-ث-ي-ة ال-ح-ي-اة ف-ي انسس-ان-ية
شضيخ الروائيÚ
النشس- - -اء ،ف- - -ي ن- - -فسش ال - -وقت
الروائي حنا مينة .
في ريف الÓذقية قدم الى العرب دافع عن اشستغل بكتابة القصسة والرواية و
السسينما .
الحياة سسنة  1924بعد ما
عاشش حنه مينة طفولته في الفقراء فأاحبه من أاعماله الدبية اŸنشضورة
 :نهاية رجل شسجاع ،المصسابيح
اإحدى قرى لواء اسسكندرون القراء لفقره
ال - -زرق ط- -ب- -عت سس- -ن- -ة 1954
ع-ل-ى السس-اح-ل السس-وري ،ع-اد
وت- -ع- -ت -ب -ر ه -ذه اأول -ى رواي -ات -ه
الى مدينته التي احبها واحب
بحرها سسنة  1939وبداأ في كتابة مسسلسسÓت الطويلة كتبها سسنة  ،1954الياطر سسنة ،1975
اذاعية باللغة العامية ،ومنها ،بداأت تتجلى الشسراع والعاصسفة سسنة  ،1966الأبنوسسة
موهبة القاصش فعانق السسرد القصسصسي ،وبداأ البيضساء ،القطاف ،بقايا صسور.. ،المسستنقع،
 ..الدقل.. ،حكاية بحار صسدرت .1981كما
صسدر لحنه مينة العديد من العمال الروائية
الخرى ،قاربت ال50عم ، Óبالضسافة الى
العديد من المقالت والدراسسات التي كتبها
وك -ت -بت ع -ن اع -م-ال-ه  .م-ن-ه-ا رواي-ة (الأرقشش
وال -غ -ج -ري -ة) و(ال-ب-ح-ر والسس-ف-ي-ن-ة) و(ع-روسش
الموجة السسوداء) و(نهاية رجل شسجاع) التي
اأن -ت -جت مسس -لسس  Óً-حصس -د شس -ه -رة ك -ب-ي-رة ف-ي
تسس-ع-ي-ن-ي-ات ال-ق-رن ال-م-اضس-ي .ورواية (المرفاأ
البعيد) و(المرصسد) و(بقايا صسور) و(الشسمسش
في يوم غائم) .واأبدع في الكتابة عن البحر
ب -رواي -ات ف-ي-ه-ا ال-ك-ث-ي-ر م-ن الصس-دق وال-ع-م-ق
وال- -م- -ع- -ان- -اة وال- -ك- -ف -اح وال -واق -ع -ي -ة وال -حب
والجمال( ،.طفلة للبيع) عام .1946

من ب Úأاشضهر السضماء التي لقب بها :

حمل مينة لقب «أاديب الحقيقة» »..شسيخ الروائيين
«« ...أاديب ال -ب -ح -ر األول ف -ي ال -ث -ق -اف -ة ال -ع -رب-ي-ة
المعاصسرة»
«ك -اتب ال -ح -ري -ة اإلنسس -ان -ي -ة»« ،أاشس -ه -ر ال -روائ -ي-ي-ن
السس-وري-ي-ن وال-ع-رب»« ....ع-مÓ-ق ال-ك-ت-ابة الروائية
في الوطن العربي» « ،حنا مينة  ..ناصسر الفقراء
والبؤوسساء »

وصضيته قبل وفاته :ل تذيعوا خ Èموتي

كتب الروائي حنامينة وهو في السسنة ال 84من
ع -م -ره وصس ّ-ي -ت -ه الشس -ه-ي-رة ب-خ-ط ي-ده ق-ائ Ó-ف-ي
مقدمتها  « :عندما أالفظ النفسش األخير ،آامل،
وأاشسّدد على هذه الكلمة ،أال يذاع خبر موتي ،في
أاية وسسيلة إاعÓمية ،فقد كنت بسسيطًا في حياتي،
وأارغب أان أاكون بسسيطا في مماتي» ،ونشسرها في
الصسحافة بشسكل علني .حيث تمنى فيها حينها أال
يحتفى به ميًتا وأال يبكيه أاحد ول يحزن عليه أاحد
وأال تقام له حفلة تأابين ،مصسرا على جنازة «بسسيطة
جًدا» مثل حياته ،يحمل نعشسه فيها أاربعة أاشسخاصش
«غرباء»من دائرة دفن الموتى ،ثم يهيلون التراب
على جثمانه وينفضسون أايديهم من بعد وكأان أامًرا
لم يحصسل ،وبعد أان يتقدم بالعتذار ،إالى جميع
أاقربائه وأاصسدقائه ،يطلب منهم أان ل يحَمل نعشسه،

إال ب -وسس -اط -ة «أارب -ع -ة م -أاج -وري -ن» م -ن دائ-رة دف-ن
الموتى أاو من الكنيسسة التي سسيتم تأابينه فيها ،إالى
إاهالة التراب عليه ،في «أاي قبر متاح» ثم ينفضسون
التراب عن أايديهم ،كما شسدد في الوصسية ،ويعودون
إالى بيوتهم« :فقد انتهى الحفل ،وأاغلقت الدائرة».

أاراد جنازة بعيدا عن
الضضواء ول حضضور فيها
للمعزين

وهذه الوصسية هي اسسقاط شسامل على شسخصسية حنه
مينة لنه عاشش بعيدا عن الضسواء في حياته،ولم
ي-ك-ن ق-ري-ب-ا م-ن دوائ-ر السس-ل-ط-ة والسس-ي-اسس-ة ،صسفته
ال -ت -واضس-ع وال-زه-د ف-ي رؤوي-ة الشس-ي-اء ،م-اج-ع-ل م-ن
شسخصسيته تحمل صسفة الرجل المناضسل الذي ل
يعترف بقوانين الدوائر ومثلها عنده كمثل قوانين
الكتابة التي ل تحدها ،الجغرافيا ول يمنعها من
النفاذ التاريخ ،فيكفيه في ذلك ان اعماله تطبع
باآللف وقراءه يتزايدون يوما بعد يوم ،وأاعماله
تترجم الى اللغات العالمية  ،ويدخل الوطان كاتبا
ل سسائحا،
وإاذا كان الرجل قد أاوصسى بعدم نشسر خبر وفاته
في اية وسسيلة اعÓمية مهما كانت ،ال ان وكالة
النباء السسورية اول من اذاعت خبر وفاته في بيته
ثم نقله الى المسستشسفى ،ثم تناقلت وسسائل العÓم
الخرى خبرالوفاة ،واذ يعترف حنه مينة أانه كّرسش
أادبه في صسالح «نصسرة الفقراء والبؤوسساء والمعذبين
في األرضش».مؤوكدا أانه ل يريد أاي حزن وأاي بكاء
وأاي تعاز ،من أاي نوع ،كما قال ،وشسدد على أانه ل
يريد حفلة تأابين له .موضسحاً في الوصسية بعضش
تفاصسيل ملكيته التي ترك بعضسها لزوجته ،وبعضسها
اآلخر لـ»من يّدعون» أانهم أاهله.،

عÓقته بلواء اسضكندرون

كغيره من ابناء الريف والقرى والمداشسر اولئك
القادمون من سسكينة المكان الى فوضساء المدينة،
تسسكنهم عزة النفسش وروح المقاومة ،ل يرضسون
بانتظار الصسدقات ول يعيشسون على شسبح التهميشش
وغبن الحياة ،بل تجدهم يطلقون أاوطانهم الولى
والحبر السسري يظل ممدودا نحوها مهما تقدم

العمر الطويل بهم،واذا كانت طفولة الروائي حنه
ع-اشس-ه-ا ب-ي-ن ل-واء اسس-ك-ن-درون ال-خ-اضس-ع ل-لسس-ل-طات
التركية ومدينة الÓذقية
ومن خÓل وصسيته نكتشسف تلك العÓقة المتينة
بينهما وكيف بقطار الحياة يجبره على توقيف
تعليمه البتدائي سسنة  1936بحثه عن عمل يقيه
قسساوة الحياة تلك ،ولو تحتم المر ان يمتهن
العمل اجيرا لكن قطار الحياة لم يمهله البقاء في
لواء اسسكندرون بعد فرضش تركيا سسلطتها عليه
غادرموطنه وغصسة في قلبه يشستعل لهيبها كلما
تذكر الجدران والسسماء واحسش بأان قمر المكنة
ق -د غ -ادر م -داره ول-ن يسس-اف-ر ال-عشس-اق ال-ي-ه ث-ان-ي-ة،
وشسيئا فشسيئا بدأات شسخصسية الطفل تظهر للعيان
متشسبعة بالفكر اليسساري مباشسرة بعد انخراطه
في خÓيا النقابة داخل الميناء الذي عمل به
حمال ،ثم نشسيطا يسساريا يوزع صسحيفة « صسوت
الشس -عب « ف -ي شس -وارع ال -م -دي -ن -ة ،ووق -ف ف-ي وج-ه
السس -ت -ع -م -ار ال -ف -رنسس -ي ل -م ت -م-ن-ع-ه قسس-وة ال-ح-ي-اة
النخراط في المقاومة وتنقل بين عدة بلدان
سسافر إالى أاوروبا ثم إالى الصسين لسسنوات.

أاعمال حنا تضضاهي روايات همنغواي،
غارسضيا ،جوركي وغÒهم

ولعل روايته الشسهيرة «الشسراع والعاصسفة « التي
ك -ت -ب -ه-ا م-ط-ل-ع السس-ب-ع-ي-ن-ي-ات ،ت-ع-ت-ب-ر م-ن ب-ي-ن اه-م
الع-م-ال ال-روائ-ي-ة ال-ت-ي اح-دثت شس-رخ-ا ك-ب-ي-را في
ال -ع -م -ل ال -روائ -ي لن -ه-ا تضس-اه-ي اع-م-ال غ-اب-ري-ال
غ- -ارسس- -ي- -ا م- -ارك- -ي- -ز ،م- -كسس- -ي- -م ج -ورك -ي ،إارنسست
همنغواي... ،وغيرهم  ،فكيف بالرجل لم ياخذ
حقه من النجومية مثل اترابه ؟ ولعلها السسئلة
التي ظلت تطرح نفسسها في كل مرة  ،وقد ارجع
البعضش اسسبابها الى تحفظ الكاتب حنه من الشسهرة
ال-ت-ي ك-ان ي-ن-ب-ذه-ا،ب-ال-رغ-م م-ن ع-ال-م-ي-ة اع-م-اله ،
ويصسف مينه نفسسه أانه ينتمي للمدرسسة الواقعية
أالشستراكية مشسيراً إالى فارق ضسروري بين واقعية
الواقع وواقعية األدب واإلبداع ،فلذلك كان يدعو
لعدم إاقحام أالسسياسسة في النصش أاإلبداعي إال إاذا
كانت مسستلهمة من تجربة الكاتب الذاتية ومعاناته
المباشسرة في الحياة.

لبــداع
بعــد  94عامــا مــن النضضــال وا إ

حّن ـ ـا مين ـ ـة ..ششمع ـ ـة أأخـ ـ ـرى تنطف ـ ـئ

لدب العربي فرحتهم بالعيد..
نبأا حزين عّكر على ﬁبّي ا أ
ال-ثÓثاء  21أاوت ،ال-رواي-ة السض-وري-ة وال-ع-رب-ي-ة ت-فقد شضيخها،
اŸبدع حنا مينة ،الذي كرسس قلمه للمرافعة ضضد السضتغÓل
لعرج..
والضضطهاد .كانت حياته قاسضية كما يقول واسضيني ا أ
 94سض-ن-ة م-ن اŸق-اوم-ة ،ضض-د السض-ت-ع-م-ار ،ضض-د الشض-ق-اء ،ثم ضضد
اŸرضس ،أابدع خÓلها حنا مينة تاركا وراءه  40رواية ،وعديد
ل‚ازات ،بل وأابدع حتى ‘ وصضيته التي نشضرها قبل سضنوات،
ا إ
لع Ó-م Ãج -رد ت -أاك -د ن -ب -إا رح-ي-ل شض-ي-خ ال-روائ-يÚ
وت -داول -ه -ا ا إ
العرب.
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ت -ف -اع -ل ال-ج-زائ-ر ال-رسس-م-ي ك-ان سس-ري-ع-ا أايضس-ا ،ح-يث ب-ادر وزي-ر
الثقافة عز الدين ميهوبي بتعزية الثقافة العربية والسسورية ،وكتب
على حسسابه بموقع تويتر« :برحيله تفقد الثقافية العربية واحدا
من صُسsناع اإلبداع المتميّزين فيها .الروائي السسوري حّنا مينة،
هذا الواقعي الذي لم يتخل يوما عن المواطن النائم بداخله.
يرحل بعد رحلة طويلة مع األدب فرحا وحزينا لما عاشش ولما

رأاى .أاوصسى بأال يذاع خبر موته ،وأاّل يبكيه أاحد ،فمن يجرؤو على
تنفيذ وصسيته؟» .وفي هذه التغريدة ،يشسير ميهوبي إالى وصسية
حنا مينة التي كان قد نشسرها قبل سسنوات ،ومما جاء فيها:
«عندما أالفظ النفسش األخير ،آامل ،وأاشسدد على هذه الكلمة ،أال
ُيذاع خبر موتي في أاية وسسيلةٍ إاعÓمية ،مقروءة أاو مسسموعة أاو
مرئية ،فقد كنت بسسيطاً في حياتي ،وأارغب أان أاكون بسسيطًا في
مماتي ،وليسش لي أاهٌل ،ألن أاهلي ،جميعاً ،لم يعرفوا من أانا في
حياتي ،وهذا أافضسل ،لذلك ليسش من اإلنصساف في شسيء ،أان
يتحسسروا علي عندما يعرفونني ،بعد مغادرة هذه الفانية ..كل ما
فعلته في حياتي معروفٌ ،وهو أاداء واجبي تجاه وطني وشسعبي،
وق -د ك -رسست ك -ل ك -ل -م -ات -ي ألج -ل ه -دف واح-د :نصس-رة ال-ف-ق-راء
والبؤوسساء والمعذبين في األرضش ،وبعد أان ناضسلت بجسسدي في
سس -ب-ي-ل ه-ذا ال-ه-دف ،وب-دأات ال-ك-ت-اب-ة ف-ي األرب-ع-ي-ن م-ن ع-م-ري،
شسّرعت قلمي ألجل الهدف ذاته ،ولما أازل».
حنا مينة من مواليد الÓذقية في  9مارسش  .1924سساهم في
تأاسسيسش رابطة الكتاب السسوريين واتحاد الكتاب العرب .يعد حنا
مينه أاحد كبار كتاب الرواية العربية ،وتميزت كتاباته بالواقعية.
ك -انت ب-داي-ة عÓ-ق-ت-ه م-ع ال-ك-ت-اب-ة بسس-ي-ط-ة ،ان-درجت ف-ي ك-ت-اب-ة
العرائضش ثم المقالت واألخبار الصسغيرة للصسحف في سسوريا
ولبنان ،إالى كتابة المقالت الكبيرة والقصسصش القصسيرة .بعد ذلك،
أارسسل الفقيد قصسصسه األولى إالى الصسحف السسورية ،وفي 1947
اسستقر بالعاصسمة دمشسق وعمل في جريدة «اإلنشساء» الدمشسقية
حتى أاصسبح رئيسش تحريرها.
وقد كانت حياة حنا مينة قاسسية ،كما يؤوكد األديب الدكتور

واسسيني األعرج ،وقد كتب حنا فع Óفي وصسيته« :لقد كنت سسعيداً
جداً في حياتي ،فمنذ أابصسرت عيناي النور ،وأانا منذوٌر للشسقاء،
وفي قلب الشسقاء حاربت الشسقاء ،وانتصسرت عليه ،وهذه نعمة
الله ،ومكافأاة السسماء ،وإاني لمن الشساكرين».
تنّقل بين مهن عديدة وانخرط في العمل الوطني وناضسل ضسد
السستعمار الفرنسسي واعتُقل مرات كثيرة ..إال أان عمله في ميناء
الÓذقية كان له النعكاسش األكبر على شسخصسيته وكتاباته كما
يبدو ،فُلقب بـ»أامير البحر» و»عميد البحر» ،فعÓقته بالبحر
وأاهله جعلته يخصسصش لهذه التيمة قسسطا كبيرا من أاعماله.
كانت بدايته اإلبداعية مع تجربة كتابة مسسرحية دونكيشسوتية
Óسسف من مكتبته فتهيب من الكتابة للمسسرح» ،ومطلع
«ضساعت ل آ
األربعينيات كان ينشسر قصسصسه القصسيرة في صسحف سسورية .لكن
أاولى رواياته كانت «المصسابيح الزرق» التي كتبها سسنة ،1954
تÓ-ه-ا ع-دد ك-ب-ي-ر م-ن ال-رواي-ات ت-ح-ول ال-ك-ث-ي-ر م-ن-ه-ا إال-ى أافÓ-م
سسينمائية ومسسلسسÓت تلفزيونية .وقد فاقت أاعماله أاربعين عمًÓ
روائيًا على مدى خمسسين عامًا ،حفر فيها شسيخ الروائيين العرب
عميقا في قاع المجتمع السسوري ،فرافع من أاجل قضسايا البسسطاء
والكادحين ،وناضسل ضسد التخلف والجهل ،وانتقد مظاهر الجشسع
والسستغÓل واضسطهاد المرأاة .ومن رواياته :الشسراع والعاصسفة،
الياطر ،األبنوسسة البيضساء ،حكاية بحار ،نهاية رجل شسجاع ،الثلج
يأاتي من النافذة ،الشسمسش في يوم غائم ،بقايا صسور ،المسستنقع،
القطاف ،الربيع والخريف ،حمامة زرقاء في السسحب.
في مؤوتمر اإلعداد لÓتحاد العربي التي عقد في مصسيف بلودان
في سسوريا عام  1956كان لحنا مينه دور كبير في الدعوة إالى

ايجاد وإانشساء اتحاد عربي للكتاب ،وبالفعل تم تأاسسيسش اتحاد
الكتاب العرب عام  1969وكان حنا أاحد مؤوسسسسيه.
حنا مينه أاب لخمسسة أابناء ،بينهم ولدان ،هما سسليم ،توفي في
الخمسسينيات في ظروف الحرمان ،واآلخر الممثل الشسهير سسعد،
أاصسغر أاولده ،وقد شسارك في بطولة المسسلسسل التلفزيوني «نهاية
رجل شسجاع» المأاخوذ عن رواية والده .ولديه ثÓث بنات :سسلوى
وهي طبيبة ،سسوسسن وتحمل شسهادة األدب الفرنسسي ،وأامل وهي
مهندسسة مدنية.
ح -از ح -ن -ا م -ي -ن -ة ع -ل -ى ك -ث -ي -ر م-ن ال-ج-وائ-ز ن-ذك-ر م-ن-ه-ا «وسس-ام
السستحقاق السسوري من الدرجة الممتازة» عام  ،2002وجائزة
«الكاتب العربي» من اتحاد الكتاب المصسريين ،وجائزة المجلسش
الثقافي لجنوب إايطاليا ،كما ترشسح مرات عديدة لجائزة نوبل
Óدب.
ل أ
غادرنا حنا مينة وهو زاهد في هذه الحياة ..مما كتب في
وصسيته« :أاعتذر للجميع ،أاقرباء ،أاصسدقاء ،رفاقُ ،قّراء ،إاذا طلبت
منهم أان يدعوا نعشسي ،محموًل من بيتي إالى عربة الموت ،على
أاكتاف أاربعة أاشسخاصٍش مأاجورين من دائرة دفن الموتى ،وبعد
إاهالة التراب علي ،في أاي قبر مُتاح ،ينفضش الجميع أايديهم،
ويعودون إالى بيوتهم ،فقد انتهى الحفل ،وأاغلقت الدائرة».
«ل حزٌن ،ل بكاءٌ ،ل لباسشٌ أاسسود ،ل للتعزيات ،بأاي شسكلٍ ،ومن أاي
نوع ،في البيت أاو خارجه ،ثّم ،وهذا هو األهم ،وأاشسدد :ل حفلة
ت-أاب-ي-ن ،ف-ال-ذي سس-ي-ق-ال ب-ع-د م-وت-ي ،سس-م-ع-ت-ه ف-ي ح-ي-ات-ي ،وه-ذه
التأابين ،وكما جرت العادات ،منكرة ،منّفرة ،مسسيئة إالي ،اسستغيث
بكم جميعًا ،أان تريحوا عظامي منها».
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ع Èعن ارتياحه بالنضسمام إالـى مانشسسس Îسسيتي

ﬁرز  «:هد‘ كسصب مكانة اسصاسصية التتويج باأ’لقاب »
تطّرق النجم الكروي ا÷زائري رياضض ﬁرز إا ¤عّدة جوانب لها صسلة ِبمشسواره الكروي وحياته
لجتماعية ‘ ،أاحدث ظهور إاعÓميّ له ع Èقناة «سسكاي سسبورتسض» الÈيطانية.
ا إ
وق -ال ري -اضض ﬁرز إان -ه ع -ان -ى ك -ثÒا ّŸا
ال -ت -ح-ق ِب-م-درسس-ة ل-وه-اف-ر ال-ف-رنسس-ي م-ط-ل-ع
العقد ا◊ا‹ ،حيث بذل ›هودات جّبارة
لظ -ه -ار ق -درات -ه ال-ف-ن-ي-ة ،ول-ك-ن اŸسس-ؤوولÚ
إ
لداري Úوالفّني Úكانوا يتماطلون ‘ حسسم
ا إ
لحÎا‘.
مسسأالة انتدابه وإامضساء عقده ا إ
وأضضاف ألدولي ألجزأئري ألبالغ من ألعمر  27سضنة،
أنه طار فرحا لّما أخبره مدير أعماله ِبإاسضتÓمه
عرضض أإلنضضمام إألى فريق ليسضتر سضيتي أإلنجليزي
في جانفي ُ .2014مشضيرأ إألى أنه لم يكن يتصضّور
أل -ل -عب ف-ي ب-ري-ط-ان-ي-ا ،ل-ك-ون-ه ي-م-لك أسض-ل-وب ل-عب
ُي-ن-اسضب أل-ف-لسض-ف-ة أل-ت-ك-ت-ي-ك-ي-ة ل-ل-ك-رَت-ي-ن أل-ف-رنسضية
وأإلسضبانية (ألمدرسضة ألÓتينية).
وتابع محرز يقول إأنه فور أطÓعه ِباألمر أسضتقّل
درأجته ألهوأئية ،وأنتقل إألى مركز ألتدريب بِنادي
لوهافر ،ثم أّتجه إألى ألمطار .وأشضار إألى أنه كان
ُيعاني من ألناحية أإلجتماعية (ألفقر) ،حيث لم
ي -ك -ن ي-م-لك سض-وى «دريهمات» ق-ل-ي-ل-ة ِلسضّد ألّرمق،
ودّرأجة هوأئية ،بعد وفاة وألده منتصضف ألعقد
ألماضضي.
وأعترف نجم «ألخضضر» أن إأدأرة نادي ليسضتر سضيتي
سض ّ-ه -لت م -أام -وري -ة أن -دم -اج -ه ف -ي صض -ف-وف ف-ري-ق
«ألثعالب» ،ووّفرت كلّ ما من شضأانه أن ُيسضاعده في
تفجير موأهبه ألكروية .وأسضتطرد لِيقول إأن ألعائق
ألوحيد ألذي صضادفه في إأنجلترأ ،هو عدم إأجادته
لغة «شضكسضبير» وصضعوبة تحّمله ألبرد ألقارسض.
وجّدد محرز فخره ِباإلنضضمام إألى فريق مانشضسضتر
ٍ
ي
سضيتي بطل إأنجلترأ ،وقال إأنه ناد كبير ُيدربه تقن ّ
عالميّ غنيّ عن ألتعريف .وأضضاف أنه يتطلّع إألى
تعزيز رفوف خزأنته ِبأالقاب أخرى.
وتمنح إأدأرة مانشضسضتر سضيتي لعبها محرز أجرة
سضنوية قيمتها  10.4مليون جنيه أسضترليني ،أو ما
ُي -ع-ادل  158م -ل -ي -ار سض-ن-ت-ي-م! م-ا ي-ع-ن-ي أن أل-دول-ي
ألجزأئري طلّق حياة ألبؤوسض ِبالثÓث ،وهاهو يتمّرغ
في فرأشض «ألجنّة» ألدنيوية ،أو ألنّعيم ألذي ُيسضأال
عنه بعد حين!
وت-ن-ت-ظ-ر أل-ج-ن-اح ري-اضض م-ح-رز وف-ريقه مانشضسضتر

سض -ي -ت -ي م -ب -ارة رسض -م -ي -ةُ ،ت -ج -رى أم -ام أل -مضض -ي-ف
ول-ف-ره-ام-ب-ت-ون مسض-اء ألسض-بت أل-م-ق-بل ،ضضمن إأطار
ألجولة ألثالثة من عمر بطولة إأنجلترأِ .علما أن
مانشضسضتر سضيتي يتزّعم لئحة ألترتيب ِبرصضيد 6
نقاط ،ويشضغل ولفرهامبتون ألرتبة ألـ ِ 14بنقطة
وأحدة.
أكد ألدولي ألجزأئري رياضض محرز تأاقلمه بسضرعة
م -ع أألج -وأء ب -ن-ادي م-انشض-يسض-ت-ر سض-ي-ت-ي أل-ذي ك-ان
يرغب بحمل ألوأنه من ألبدأية.
وت -ح -دث م -ح -رز ف -ي ح -وأر إلذأع-ة م-ون-ت-ي ك-ارل-و
ألفرنسضية عن مدى أندماجه مع أألجوأء ألجديدة
بمانشضسضتر سضيتي ،مؤوكدأ أنه ألنادي ألذي يناسضبه.
وقال«:ت -أاق -ل -مت ج-ي-دأ م-ع أألج-وأء ف-ي م-انشضسض-ت-ر
سضيتي ووجدت كثيرأ من ألمسضاعدة وهو ما سضهل
علي ألتأاقلم في ظرف وجيز ،وتلقيت ألترحاب من
ألجميع وألكل أحسضن أسضتقبالي إأنهم ناسض طيبون،

ول يوجد أشضخاصض سضيئون ألكل هنا جيد».
وأضض -اف ن -ج -م ل -يسض -ت -ر سض -ي-ت-ي ألسض-اب-ق أن ن-ادي
مانشضسضتر سضيتي هو ألذي يناسضبه حيث لم يكن
يفكر في ألنضضمام إألى ناد آأخر .وقال« :إأنه فريق
على مقاسضي ويناسضب فكري ألكروي ولم أكن أرغب
في أللعب لفريق آأخر وكنت مصضمما على ألنتقال
إألى مانشضسضتر سضيتي من ألبدأية».
يشضار إألى أن ألمدرب أإلسضباني ،بيب غوأرديول،
هو من كان ورأء أنتدأب رياضض محرز في صضفوف
تشضكيلة ألسضيتي خÓل هذأ ألميركاتو ،ولم يسضتسضلم
لشضروط فريقه ألسضابق ليسضتر سضيتي وضضغط على
إأدأرة مانشضسضتر سضيتي لÓسضتجابة لكل ألشضروط إأذ
كلف محرز ألسضيتي تقريبا  70مليون أور ،وتعتبر
هذه ألصضفقة أألغلى تاريخيا بالنسضبة إألى حامل
لقب ألدوري أإلنجليزي ألممتاز ألموسضم ألماضضي.

انصسار فÔباتشسي طالبوه بالتسسجيل

سصليما « Êانا بحاجة للوقت للتاقلم و أاسصعى لتقد Ëا’فضصل مسصتقب» Ó
طالب الÓعب ا÷زائري ،إاسسÓم سسليما،Ê
أانصس- -ار ن- -ادي فÔب- -اتشس- -ي الÎك- -ي ووسس -ائ -ل
لعÓ-م اÙل-ي-ة ب-الصس Èع-ل-ي-ه ق-ل-ي ،Ó-حتى
ا إ
ي -ك -ون ع -ن -د مسس -ت -وى ال -ت -ط -ل-ع-ات ،وه-ذا ‘
لو ¤مع فريقه ا÷ديد،
أاعقاب مشساركته ا أ
السس - - -بت ‘ ال - - -دوري الÎك - - -ي أام - - -ام ن - - -ادي
م- -ال- -ت- -اي -اسس -ب -ور ،ح -يث خسس -ر زم Ó-ء لعب
«اÿضسر» بهدف نظيف ‘ ،مباراة  ⁄يتأالق
فيها سسليما Êرغم مشساركته أاسساسسيا ‘ جميع
لنصسار ووسسائل
أاطوار اŸباراة ‘ ،وقت كان ا أ
لعÓم الÎكية ينتظرون منه الكث.Ò
ا إ
لعÓم
وق-ال سض-ل-ي-م-ان-ي ف-ي تصض-ري-ح-ات ل-وسضائل أ إ
أل -ت -رك -ي -ة ب -ع-د مشض-ارك-ت-ه ف-ي أول م-ب-ارأة ل-ه ،ف-ي
تصض-ري-ح-ات ح-م-لت أل-ك-ث-ي-ر م-ن أل-ت-برير لمسضتوأه:
«إأنها تجربة ومغامرة جديدة بالنسضبة لي ،كما
أنني أتعرف على بلد وبطولة جديدين بالنسضبة
لي ،»..قبل أن يضضيف« :أنا هنا منذ أسضبوع فقط..
أن -ا ب -ح-اج-ة ل-م-زي-د م-ن أل-وقت م-ن أج-ل أل-ت-أاق-ل-م
وف- -رضض ن- -فسض- -ي ،وم- -ن ه- -ذه أل- -ن- -اح- -ي -ة وج -دت
أل-مسض-اع-دة أل-م-ن-اسض-ب-ة دأخ-ل أل-ف-ري-ق وم-ن ط-رف
زوجتي ألتي تسضاعدني كثيرأ من هذه ألناحية،»..
كما ذهب هدأف «ألخضضر» إألى أبعد من ذلك
عندما قال« :لقد لعبت  90دقيقة كاملة منذ فترة
ط -وي -ل -ة ،ح -اولت خÓ-ل-ه-ا ت-ق-دي-م أفضض-ل م-ا ل-دي
لحسضن مسضتقب ،»Óقبل أن يبرر
وسضأاسضعى لتقديم أ أ
أل-ت-ع-ث-ر مصض-رحا« :ل-ق-د ل-ع-ب-ن-ا أم-ام م-ن-افسض ق-وي
لن
فضضل ألنتظار في ألخلف ،على كل نحن أ آ
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بصضدد ألتفكير في لقاء ألجولة ألمقبل.»..
ويعول سضليماني على ألتأالق في تجربته ألجديدة
في تركيا ،بعد أن قضضى موسضمين صضعبين مع نادي
لنجليزي ،لم يقدم فيهما ألمسضتوى
ليسضتر سضيتي أ إ
ألمنتظر منه ،ما جعل إأدأرة ليسضتر تقرر تسضريحه

لعارة لموسضم وأحد لفنرباتشضي،
ولو على سضبيل أ إ
ك -م -ا ي -ري -د سض -ل -ي -م -ان -ي رد ألع -ت-ب-ار ل-ن-فسض-ه ف-ي
ألمنتخب ألوطني بعد أن أصضبح محل أنتقادأت
لخ-ي-رت-ي-ن بسض-بب ت-رأج-ع
ع -دي -دة ف -ي ألسض -ن-ت-ي-ن أ أ
مسضتوأه ومعدل تهديفه مع «ألخضضر».

سسيعود قريبا ا ¤اŸنافسسة

ق -ال الÓ-عب ال-دو‹ ا÷زائ-ري ع-دلن
ق -دي-ورة إان إاصس-اب-ت-ه ل ت-ب-عث ع-ل-ى ال-ق-ل-ق،
وسسيعود قريبا إا ¤اŸنافسسة.
و أوضضح عدلن قديورة أنه تعّرضض ِلكسضر بسضيط
على مسضتوى ألوجنة (عظمة ألخّد) ،ل تتطلّب
عÓجا معّقدأ ،و أيضضا ل ُتبعده عن ألمÓعب
لِفترة طويلة.
وأختتم متوسضط ميدأن فريق نوتنغهام فورسضت
ألإن-ج-ل-ي-زي ق-ائِ Ó-ب -اأسض-ل-وب سض-اخ-ر ،أإن-ه أصضبح
أكثر وسضامة بعد هذأ «ألمكروه» ،في أإشضارة أإلى
ألإن -ت -ف -اخ وأل -ع -ي-ن أل-يسض-رى «ألحمرأء» وأللون
ألأزرق تحت هذأ ألعضضو ألبصضري ألح ّسضاسض.
كما جاء في أحدث ظهور لÓعب قديورة عبر
موقع ألتوأصضل ألإجتماعي «تويتر».
وك -ان ق -دي -ورة ق -د غ -ادر أرضض -ي-ة أل-م-ي-دأن ف-ي
أل -وقت ب -دل ألضض -ائ -ع م -ن ع -م-ر ألشض-وط ألأّو ل،
وعّوضضه زميله بِالخط نفسضه في فريق نوتنغهام
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بسسبب قواعد اللعب اŸا‹ النظيف

ادارة ليل مضصطرة للتخلي عن خدمات بن زية

ي-ت-ج-ه ن-ادي ل-ي-ل أل-ف-رنسض-ي
لتسضريح أحد نجومه قبل غلق
سض -وق أل-ت-ح-ويÓ-ت ألصض-ي-ف-ي-ة
ف- -ي ف -رنسض -ا ن -ه -اي -ة ألشض -ه -ر
أل - -ج - -اري ،وه - -ذأ أم - -ت- -ث- -ال
ل- -ق- -وأع- -د أل- -ل- -عب أل- -م- -ال- -ي
أل -ن -ظ -ي -ف وت-ع-ل-ي-م-ات ه-ي-ئ-ة
أل-رق-اب-ة أل-م-ال-ي-ة أل-ف-رنسض-ية،
ويتوأجد ألدولي ألجزأئري،
ياسضين بن زية ،ضضمن قائمة
ألÓعبين ألتي تنوي إأدأرة ليل
ب -ي -ع -ه -م م -ن أج -ل ت -ح -ق -ي -ق
أل -ت -وأزن أل-م-ال-ي أل-م-ط-ل-وب،
رغم ألمكانة أألسضاسضية ألتي
ي -ح-ظ-ى ب-ه-ا لعب أول-م-ب-يك
ل -ي -ون أل-ف-رنسض-ي ألسض-اب-ق ف-ي
حسضابات ألمدرب كريسضتوف
غ- -ال -ت -ي -ي ،ب -دل -ي -ل أن -ه ل -عب
أسضاسضيا منذ أفتتاح ألموسضم
ألجديد.
وقال مدرب ليل ،كريسضتوف
غ - -ال - -ت - -ي- -ي ،خÓ- -ل أل- -ن- -دوة
ألصض-ح-ف-ي-ة أل-ت-ي ع-قدها بعد
م-ب-ارأة م-ون-اك-و ،أل-ت-ي أن-تهت
ب- -ال- -ت- -ع -ادل ألسض -ل -ب -ي« :نحن
مجبرون على تسضريح لعب
أو أث- -ن- -ي -ن ق -ب -ل غ -ل -ق سض -وق
أل -ت-ح-ويÓ-ت ألصض-ي-ف-ي-ة ح-ت-ى
ن- -م- -ت- -ث- -ل ل- -ق- -وأع- -د أل- -ل -عب
ألنظيف ،»..قبل أن يضضيف:
«نحن حريصضون على تطبيق
ألقوأنين» ،وإأذأ ك - -ان م - -درب
ليل لم يكشضف عن أألسضماء
أل -م -رشض -ح -ة ل-ل-رح-ي-ل ،إأل أن
وسض -ائ -ل أإلع Ó-م أل -ف -رنسض-ي-ة
رشض -حت أسض -م -اء أل -ج -زأئ-ري
ي -اسض -ي -ن ب-ن زي-ة وأإلي-ف-وأري
ب -ي-ب-ي وأل-ب-رت-غ-ال-ي م-ي-ن-دسض،

وهذأ من منطلق أنها أبرز
ن-ج-وم أل-ف-ري-ق أل-م-طلوبة من
عدة أندية ،ما يعني قدرتها
ع -ل -ى ضض-خ أم-وأل ك-ب-ي-رة ف-ي
خ- -زأئ- -ن أل -ن -ادي أل -ف -رنسض -ي
ل -ت -ح -ق -ي -ق أل -ت -وأزن أل -م -ال-ي
أل- - -م - -نشض - -ود ،ول - -و أن ن - -فسض
أل-مصض-ادر أك-دت ب-أان تضض-ي-ي-ع
ليل لتلك أألسضماء سضيؤوثر على
مردوده فوق أرضضية ألميدأن.
إألى ذلك ،قاد بن زية نادي
ليل إألى ألعودة بنقطة تعادل
ث -م -ي -ن-ة ج-دأ م-ن ت-ن-ق-ل-ه إأل-ى

م-ون-اك-و ،ف-ي أل-ج-ول-ة أل-ث-انية
من ألدوري ألفرنسضي ،حيث
ت- -أال- -ق أل- -دول- -ي أل- -ج -زأئ -ري
ك- - -ال- - -ع- - -ادة وك- - -ان ورأء ك - -ل
ألمحاولت ألخطيرة لفريقه
وبرز في ألتنشضيط ألهجومي،
ق-ب-ل أن يضض-ط-ر غ-ال-ت-ي-ي إألى
ت-غ-ي-ي-ره ف-ي أل-دق-يقة  70من
أجل ألحفاظ على ألنتيجة،
وي- -ع- -د ب- -ن زي- -ة م- -ن أألورأق
أألسض-اسض-ي-ة ل-ف-ري-قه وللمدرب
غالتيي ألذي أثنى كثيرأ على
خريج مدرسضة أولمبيك ليون.

ينوي مواصسلة اŸغامرة مع بورتو

براهيمي يرفضض عرضصي روما وويسصت هام
ذك-رت ت-ق-ارير إاعÓمية
إا‚ل - - -ي - - -زي - - -ة ،أان ال- - -دو‹
ا÷زائري ياسس Úبراهيمي،
ي -ت -ج -ه Ÿواصس -ل -ة اŸه -م -ة م-ع
ن -ادي ب -ورت -و ،خÓ-ل م-وسس-م
2019-2018

و ن -ق -ل أل -م-وق-ع ألن-ج-ل-ي-زي
سض - - -ب - - -ورت وي - - -ت - - -نسض ع- - -ن
ألصضحيفة ألبرتغالية ريكورد،
أن أل-ع-روضض أل-رسض-م-ي-ة أل-تي
وصضلت ياسضين برأهيمي في
ف -ت -رة ألن-ت-ق-الت ألصض-ي-ف-ي-ة
أل -ح -ال -ي -ة ،ك -انت م -ن ط-رف
وسضت هام وروما.
وعرضض وسضت هام على نجم
بورتو ألبرتغالي ،قيمة مالية
قدرها  30مليون يورو ،و25
مليون يورو من طرف روما.
وع -ل-ى أل-رغ-م م-ن أله-ت-م-ام
أل- -ك- -ب- -ي- -ر ل- -ن- -ادي م- -ون- -اك -و
بالجزأئري ،أإل أن ألصضحيفة
أل- -ب -رت -غ -ال -ي -ة ،ل ت -ت -وق -ع أن
يحسضم ألفريق ألصضفقة ،قبل
نهاية فترة ألنتقالت.
كشضفت محطة «مونت كارلو»

قديورة يطمئن انصصار فريقه و يؤوكد عدم خطورة اصصابته
فورسضت بان وأتسضون.
ح -دث ذلك خ Ó-ل م -ب -ارأة ف -ري -ق -ه ن -وت -ن -غ -ه-ام
ف - -ورسضت وأل - -مضض - -ي- -ف وي- -غ- -ان مسض- -اء ألسض- -بت
ألماضضي .وقد أُقيمت فّعالياتها لِحسضاب ألجولة
أل- -رأب- -ع- -ة م- -ن ع- -م -ر ب -ط -ول -ة أل -قسض -م أل -ث -ان -ي
ألإنجليزي ،وأنتهت ِبنتيجة ألتعادل هدَفين في
كل شضبكة.
ول -عب ع -دلن ق -دي -ورة ك -ل ل -ق -اءأت ن -وت-ن-غ-ه-ام
فورسضت أسضاسضيا ،في بطولة ألموسضم ألجديد.
جل هدفا وتمريرة حاسضمة.
وسض ّ
ويسضتقبل نوتنغهام فورسضت ألضضيف برمنغهام
مسض -اء ألسض -بت أل -م -ق -ب -ل ،ضض -م -ن أإط -ار أل-ج-ول-ة
أل -خ -امسض -ة م -ن ع -م-ر ب-ط-ول-ة أإن-ج-ل-ت-رأ ل-ل-قسض-م
ألثانيِ .علما أن نوتنغهام فورسضت يتموقع ثامنا
ِبرصضيد  6نقاط ،ويشضغل برمنغهام ألرتبة ألـ 17
ِبنقطَتين وناقصض مبارأة متاأّخرة ،من أصضل 24
ناديا متنافسضا.

ألعدد

18

ألإذأعية ألفرنسضية ،أن نادي
ب -ورت -و ح -ام -ل ل-قب أل-دوري
أل- -ب- -رت- -غ- -ال -ي وضض -ع شض -رط -ا
وح-ي-دأ م-ن أج-ل ب-ي-ع ن-ج-م-ه
أل-ج-زأئ-ري ي-اسض-ين برأهيمي
ل - -م - -ون - -اك - -و خ Ó- -ل ف - -ت - -رة
ألنتقالت ألصضيفية ألحالية.

وي- -ت -م ّ-ث -ل ه -ذأ ألشض -رط ف -ي
وصضول عرضض مادي مغر ل
يمكن رفضضه ،كما حصضل في
ألسض -اب -ق م -ع ع -دي-د أل-ن-ج-وم
أل-ذي ح-م-ل-وأ ق-م-يصض ب-ورت-و
ع-ل-ى غ-رأر أل-ب-رأزي-ل-ي هالك
وأل - -ك - -ول - -م- -ب- -ي- -ان ج- -ي- -مسض
رودريجيز وفالكاو.
ورغ - - - - -م أّن - - - - -ه ي - - - - -وأج- - - - -ه
خ- - -ط - -ر ف - -ق - -دأن ن - -ج - -م - -ه
أل- -ج -زأئ -ري ب -ال -م -ج -ان ف -ي
ألصضيف ألقادم ،فاإن بورتو ل
ي -زأل ي -رغب ف-ي ألسض-ت-ف-ادة
من خدماته خÓل ألموسضم
ألحالي.
وم - - -ن أل - - -وأضض - - -ح أن ه - - -ذه
ألخطوة ألجديدة من نادي
ب-ورت-و ت-ب-رز ث-ق-ت-ه ف-ي أإق-ناع
ألÓعب بتجديد عقده ألذي
ي -ن -ت -ه-ي ي-وم  30ج -وأن م -ن
ألسضنة ألقادمة.
وظهر برأهيمي بشضكل رأئع
ف-ي ب-دأي-ة أل-م-وسض-م أل-حالي،
ح- -يث ن- -ج- -ح ف- -ي تسض- -ج -ي -ل
ه -دف -ي -ن أم -ام دي -ب -ورت -ي -ف -و
أف- - -يسض وشض- - -اف- - -اسض خ Ó- -ل
أل-م-وأج-ه-ت-ي-ن أل-م-ن-درج-ت-ي-ن
ت- -ب- -اع- -ا ل- -حسض- -اب ألسض- -وب- -ر
وألدوري ألبرتغالي.
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بلماضصي يعاين لقاء العميدوالوفاق ‘ رابطة اأ’بطال
اإ’فريقية ويكشصف عن قائمة اÿضصر يوم  2٩أاوت
ق- -رر ال -ن -اخب ال -وط -ن -ي ا÷دي -د ت -أاج -ي -ل
’فصس -اح ع -ن ال -ق-ائ-م-ة اŸوسس-ع-ة اŸع-ن-ي-ة بÎبصس
ا إ
اÿضس -ر اŸق -ب -ل ال -ذي سس -ي -ن-ط-ل-ق ب-ت-اري-خ ال-ث-الث
’ضسحى
سسبتم Èالداخل ،إا ¤غاية مرور عيد ا أ
اŸبارك و–ديدا يوم الـ  29أاوت ا÷اري ،بعدما
’ح-د  19أاوت،
’ع Ó-ن ع -ن -ه ي-وم ا أ
ك -ان م -ق -ررا ا إ
حتى يأاخذ وقتا أاطول لتحديد قائمته ومعاينة
’سس -ب -وع ا÷اري،
’ع- -ب Úج- -دد خÓ- -ل ن -ه -اي -ة ا أ
’ت- -خ- -اذ أافضس -ل ال -ق -رارات ب -خصس -وصس ال Ó-ع -بÚ
الذين سسيتم اسستدعائهم إا ¤أاول تربصس يشسرف
’سسبق.
عليه قائد اŸنتخب الوطني ا أ

ذكرت تقارير اإعÓمية تركية ،اأن
ن- - -ادي ال- - -ه Ó- -ل السس - -ع - -ودي ،دخ - -ل ‘
مفاوضسات مع ‚م اŸنتخب ا÷زائري،
سسفيان فيغو‹

اأن مسض -ت -وى ف -ي -غ-ول-ي ،شض-ه-د ت-راج-ع-ا ك-ب-ي-را ف-ي
ال -م-ب-اري-ات ال-ودي-ة ،م-ق-ارن-ة ب-ال-مسض-ت-وي-ات ال-ت-ي
قدمها خÓل الموسضم الماضضي.
وانتظر فاتح تيريم ،تاألق فيغولي ،غير اأن الأخير
ل -م ي -كسضب ث-ق-ة ورضض-ا م-درب-ه خÓ-ل ال-م-ب-اري-ات

التحضضيرية.
واج -ت -م -ع ال -م-درب ب-الÓ-عب ف-ي-غ-ول-ي ،ووج-ه ل-ه
ال-ك-ث-ي-ر م-ن ال-ت-ح-ذي-رات ،ح-ت-ى ل ي-خسض-ر م-كانه
الأسضاسضي مع غلطة سضراي.

لعدم التزامه بواجب التحفظ

السض- -ب- -ان- -ي «أال- -ك- -اراز» ،وب- -ع -ده السض -ت -ق -ب -ال ف -ي
«حمÓوي» والعودة إالى ملعب  5جويلية في حقبة
المدرب المقال من منصضبه «رابح ماجر».
من جهة أاخرى ،كشضفت مصضادر «الشضعب» التي ل
يرقى لها شضك من داخل أاسضوار دالي إابراهيم ،بأان
الناخب الوطني «جمال بلماضضي» سضيعاين لعبي
مولودية الجزائر ووفاق سضطيف اللذان سضيتقابÓن
يوم الـ  29من شضهر أاوت الجاري بملعب  5جويلية
األولمبي ،برسضم الجولة الخامسضة عن المجموعة
ال -ث -ان -ي -ة م -ن دور ال-م-ج-م-وع-ات ل-م-ن-افسض-ة راب-ط-ة
األبطال اإلفريقية لكرة القدم في لقاء مصضيري
للناديين ،ليؤوكد بذلك المسضؤوول األول على رأاسس
العارضضة الفنية للخضضر اهتمامه بالÓعب المحلي
تماما مثل الÓعب المحترف ،كونه اللقاء الثاني
الذي سضيعاينه بعد ذلك الذي جمع نادي بارادو

بشضباب بلوزداد بملعب «عمر حمادي» ببولوغين
برسضم الجولة الثانية من الرابطة المحترفة األولى
لكرة القدم.
اهتمام «بلماضضي» بالÓعب المحلي ،يؤوكد أاقواله
خÓل الندوة الصضحفية األولى التي نشضطتها يوم
السضبت الفارط بمركز تحضضير المنتخبات الوطنية
بسض -ي -دي م -وسض -ى ،وال-ذي أاك-د ف-ي-ه-ا ب-أان ك-ل لعب
جزائري يملك الجنسضية الجزائرية في أاي بطولة
في العالم والذي يمكنه تقديم اإلضضافة للمنتخب
الوطني سضيكون في تربصس الخضضر ،وهو ما قد
يجعله يختار بعضس الÓعبين من الكÓسضيكو الذي
سض-ي-ك-ون ب-ن-ك-ه-ة إاف-ري-ق-ي-ة ،م-ا ق-د ي-ك-ون في صضالح
بعضس الÓعبين للبروز بأالوان المنتخب ،على غرار
ال-ع-ودة ال-وشض-ي-ك-ة ألفضض-ل لعب ب-ال-ب-ط-ولة الوطنية
حاليا «عبد المؤومن جابو».

حظوظ «ابناء سصوسصطارة» وفÒة ‘ التأاهل لربع نهائي كأاسس الكاف

ل يزال فريق اتحاد الجزائر يحتفظ بنسضبة كبيرة من حظوظه من أاجل التأاهل
إالى ربع نهائي كاسس الكنفيدرالية الفريقية لكرة القدم (الكاف)ي على الرغم
م -ن خسض -ارت -ه أام-ام مضض-ي-ف-ه ي-ون-غ أاف-ري-ك-ان-ز ال-ت-ن-زان-ي ( )2-1ضض-م-ن ال-ج-ول-ة
الخامسضة عن المجموعة الرابعة.
وخÓل هذا اللقاء ،ارتكب دفاع التحاد اخطاء فادحة كلفته هدفين قاتلين،
وتجسضد ذلك في عدم التنسضيق الجيد بين الثنائي فاروق شضافعي والكامروني
دوريسس مكسضيسس ،سضيما في الهدف األول عندما اسضتغل المهاجم كازيدي
الهفوة الدفاعية ليضضع الكرة في شضباك الحارسس زماموشس قبل دقيقة عن
نهاية الشضوط الول.
أاما الهدف الثاني ،الذي جاء من كرة في العمق ،فكشضف عدم متابعة نفسس
الثنائي للقطة ليسضتغلها ماكابو مضضاعفا النتيجة لفريقه في (د  .)47وعقب
نهاية اللقاء علق المدرب الفرنسضي لÓتحاد ،تيري فروجي في تصضريحات
قائ« Óالخصضم كان أاحسضن منا ،لقد اسضتغل أاخطاءنا الدفاعية ،مما منحه الثقة
أاكثر ،كما ارتكبنا عدة أاخطاء فنية في هذا اللقاء».
كما تطرق المدرب فروجي الى المدافع الكامروني مكسضيسس وقال « لقد كان
لقاء صضعبا بالنسضبة له وهو ما يحدث لجميع المدافعين دوما وهذه هي خيارات
المدربين ،احيانا نصضيب وأاحيانا نخطيء».
وبات الخط الخلفي لتشضكيلة «البهجة» مطالبا بالسضتفاقة ومراجعة الحسضابات
قبل الجولة السضادسضة واألخيرة ،التي سضتكون حاسضمة وبالغة األهمية ،وفي حال
تكرار نفسس األخطاء فسضتكلف الفريق غاليا.
ورغم المحاولت الهجومية لتشضكيلة «سضوسضطارة» ،إال أان قاطرتها األمامية
وقعت على هدف واحد من إامضضاء المهاجم عبد الرحمن مزيان في الدقيقة
( )52بعد عمل فردي جميل.
ويقول المدرب الفرنسضي حول الهجوم العاصضمي « كانت تنقصضنا الدقة أامام
المرمى ولم نفرضس أانفسضنا كما ينبغي .كنا نظن أاننا سضنعود سضريعا في النتيجة
على غرار بقية اللقاءات ،لكن ذلك لم يحدث».
وعلى الرغم من هذه النتيجة المخيبة لنصضار النادي «الحمر والسضود» إال أان
الحظوظ تبقى وفيرة كون ،التشضكيلة العاصضمية تتصضدر المجموعة ب 8نقاط
مناصضفة مع غور ماهيا الكيني ،و بفارق نقطتين عن صضاحب المركز الثالث
راي -ون سض -ب -ور ال -روان -دي ( 6ن) ف-ي ح-ي-ن ي-ت-ذي-ل ي-ون-غ أاف-ري-ك-ان-ز ال-ت-ان-زان-ي
المجموعة ب( 4ن).

الرابطة توقف الهادي بن صصيد
رئيسس أامل ع Úمليلة لسصتة اشصهر
وقعت ÷نة ا’نضسباط ،التابعة للرابطة
’ي-ق-اف
اÎÙف -ة ل -ك -رة ال -ق-دم ، ،ع-ق-وب-ة ا إ
Ÿدة  6أاشسهر ،مع غرامة مالية بقيمة أالفي
دو’ر ،بحق الهادي بن صسيد ،رئيسس نادي
ج-م-ع-ي-ة ع Úم-ل-ي-ل-ة ،ل-ع-دم التزامه بواجب
التحفظ.
وكان بن صضيد ،الذي يخضضع في األصضل لعقوبة،
تنتهي في الخامسس من سضبتمبر المقبل ،على خلفية
محاولة اعتدائه على أاحد الحكام ،قد انتقد بشضدة
ع -دم سض -م -اح راب-ط-ة ال-دوري ل-ن-ادي ج-م-ع-ي-ة ع-ي-ن
م-ل-ي-ل-ة ،ب-اسض-ت-ق-ب-ال م-ن-افسض-ي-ه ع-ل-ى م-ل-ع-ب-ه « دمان
ذبيح» ،بدعوى عدم مطابقته للمادة  57من لوائح
دوري ال- - - - - - - - -م- - - - - - - - -ح - - - - - - - -ت - - - - - - - -رف - - - - - - - -ي - - - - - - - -ن.
م -ن ج -ه-ة أاخ-رى ،ق-ررت ل-ج-ن-ة النضض-ب-اط إاي-ق-اف
حسض -ي -ن ب -ن ع -ي -ادة ،م -داف-ع شض-ب-اب قسض-ن-ط-ي-ن-ة4 ،
م -ب-اري-ات ،إاضض-اف-ة إال-ى ت-غ-ري-م-ه  400دولر ،ع-ل-ى
خ -ل-ف-ي-ة سض-ل-وك-ه غ-ي-ر الÓ-ئ-ق ت-ج-اه ال-ح-ك-م ،خÓ-ل
المباراة التي تعادل فيها فريقه سضلبيا ،مع مضضيفه
شضباب أاهلي برج بوعريريج ،السضبت ،ضضمن الجولة
الثانية من مسضابقة الدوري.
كما جرى إايقاف كل من ،فؤواد حداد ،لعب شضباب
قسضنطينة ،وبن عمار مÓل ،لعب شضباب أاهلي برج
بوعريريج ،مباراتين ،وتغريم كل منهما  200دولر،
ل - -حصض - -ول - -ه - -م - -ا ع - -ل - -ى ال- -ب- -ط- -اق- -ة ال- -ح- -م- -راء.
وتم فرضس عقوبة اإليقاف مباراة واحدة ،إاضضافة
إالى غرامة مالية بقيمة  300دولر ،بحق الÓعبين

حمزة موالي (أاتلتيك بارادو) ،وشضمسس الدين نسضاخ،
وبÓل تاريكات (شضباب بلوزداد) ،والعربي ثابتي
(ات -ح -اد ب -ل -ع -ب -اسس) ،ومسض -ع -ود غ-رب-ي (أاه-ل-ي ب-رج
بوعريريج).
وغرمت اللجنة نادي أاهلي برج بوعريريج600 ،
Óلعاب النارية ،فيما
دولر ،لسضتخدام مشضجعيه ل أ
تم تغريم ناديي مولودية بجتية ،وأاولمبي المدية،
 300دولر ،لذات السضبب ،مقابل  400دولر لكل
من ،شضباب قسضنطينة وشضباب بلوزداد ،لسضوء سضلوك
لعبيهما.

عرفانا ÷هوده
ا’نسسانية الكبÒة

وتطرق التقني الفرنسضي الى مباراة الجولة السضادسضة التي سضتجمع التحاد
بالضضيف غور ماهيا (كينيا) يوم الربعاء  29أاوت بالجزائر العاصضمة وشضدد على
ضضرورة عدم التهاون فيها والتركيز على النقاط الثÓث فيها.
وقال أايضضا « نتيجة اليوم وضضحت لنا األمور .أامامنا لقاء صضعبا في الجولة
السضادسضة ،ول خيار لدينا خÓله سضوى الفوز من أاجل تفادي الدخول في أاي
حسضابات».
Óتحاد ،محمد مفتاح،
من جهة أاخرى ،تحدث فروجي على الظهير األيسضر ل إ
الذي غادر أارضضية الميدان في الدقيقة  35تاركا مكانه لزميله بن شضيخون
بسضبب معاناته من اصضابة.
وأافاد «ل أاظن أان الخسضارة الكبيرة هي النتيجة ،بل أارى أان الخسضارة الكبيرة
هي اإلصضابة التي يعاني منها مفتاح ،بسضبب عدد المباريات التي لعبها ،وهذا
ما سضيصضعب علينا المهمة المقبلة».
وبعد وصضول وفد التحاد من تنزانيا ،سضيخضضع الظهير اليمن الى الفحوصضات
باألشضعة من أاجل التعرف على خطورة اإلصضابة ومدة غيابه عن الميادين،
حيث يمني المدرب فروجي النفسس بعدم طول غياب هذا الÓعب الذي يعتبره
هاما في التشضكيلة العاصضمية.

الرابطة ا’و ¤موبيليسس (ا÷ولة)3

الرابطة تÈمج مواجهة النصصرية و ابناء سصوسصطارة Ãلعب  20اوت

وي-ن-درج ه-ذا ال-ل-ق-اء ال-م-ت-أا ّخ-ر ف-ي إاط-ار ال-جولة
ال -ث -ان -ي -ة م -ن ع -م -ر ب -ط -ول-ة «ال-راب-ط-ة األول-ى-
موبيليسس».
ولم ُتوضّضح رابطة الكرة المحترفة ، ،سضبب عدم
ب -رم -ج-ة ال-م-ب-اراة ِب-ال-م-ل-عب ال-ك-ب-ي-ر « 5جويلية
. 1962

الهÓل السصعودي يقÎب من التعاقد مع فيغو‹

وكشسف اŸوقع الÎكي غونز

رغم اÿسسارة امام يانغ افريكانز التنزاÊ

ي -ح -تضس -ن م-ل-عب « 20أاوت »1955
ِب -ال -ع -ن-اصس-ر اŸب-اراة ا÷واري-ة ب Úنصس-ر
حسس Úداي وا–اد ال- -ع -اصس -م -ة ،السس -بت
اŸق -ب -ل ان -ط Ó-ق-ا م-ن السس-اع-ة اÿامسس-ة
ء.
مسسا ً

غلطة سسراي ’ يعارضس فكرة بيعه

وبات صضانع الألعاب سضفيان فيغولي ،على اأعتاب
الرحيل عن غلطة سضراي التركي ،بعد اأن اأخرجه
ال -م-درب ف-ات-ح ت-ري-م م-ن حسض-اب-ات-ه ،م-ن-ذ ب-داي-ة
الموسضم الكروي الحالي.
واأوك -ل سض -ف -ي -ان ف-ي-غ-ول-ي ،اإدارة اأع-م-ال-ه ،ل-وك-ي-ل
اأع-م-ال الÓ-ع-ب-ي-ن ح-ب-يب ع-ن-ت-ر ،ال-ذي شض-رع ف-ي
مفاوضضات رسضمية مع اإدارة الهÓل السضعودي ،من
اأجل النضضمام اإليه في فترة النتقالت الصضيفية
الحالية.
ذكرت تقارير اإعÓمية تركية ،اأن مدرب غلطة
سض -راي ،ف -ات -ح ت -ي -ري -م ،ح -ذر لع -ب -ه ال-ج-زائ-ري
سض -ف -ي -ان ف -ي -غ -ول-ي ،ب-ع-د ت-راج-ع مسض-ت-واه بشض-ك-ل
ملحوظ.

ﬁمد فوزي بقاصص

«ب -ل -م -اضض-ي» ق-رر ال-ت-راج-ع ع-ن ق-رار اإلعÓ-ن ع-ن
القائمة الموسضعة لÓعبين المعنيين بتربصس مطلع
سض -ب -ت -م -ب -ر ال -م -ق -ب -ل ،ب -ع-دم-ا ع-ل-م م-ن الت-ح-ادي-ة
الجزائرية لكرة القدم ،بأان موعد إارسضال الدعوات
لÓ-ع-ب-ي-ن سض-ي-كون بعد  15ي-وم-ا م-ن ت-اري-خ األح-د
الماضضي ،وهو ما جعله يطلب من التحادية عدم
اإلفصضاح عن القائمة الموسضعة على موقع الفاف
إالى غاية الـ  29من شضهر أاوت.
ه -ذا وع -اي -ن ال -ن -اخب ال -وط -ن -ي ال -ج -دي -د م -ل -عب
«مصض -ط -ف -ى تشض -اك-ر» ب-ال-ب-ل-ي-دة ،ووق-ف ع-ل-ى م-دى
ج-اه-زي-ة ال-م-ل-عب ال-ذي ح-ق-ق ف-ي-ه لع-ب-و ال-خضضر
مسضيرة دون خطأا ،بما أانهم لم يتذوقوا فيه طعم
ال-ه-زي-م-ة أاب-دا ،ك-م-ا ت-م-ك-ن-وا ف-ي ه-ذا ال-م-ل-عب من
العودة إالى السضاحة الدولية بقوة ،بعدما تمكنوا من
اقتطاع ورقة التأاهل إالى مونديال جنوب إافريقيا
سضنة  2010ومونديال البرازيل سضنة .2014
زي -ارة «ج -م -ال ب -ل -م -اضض -ي» إال-ى م-ل-عب «مصض-ط-ف-ى
تشضاكر» دون مÓعب أاخرى ،تؤوكد بأان المواجهة
المقبلة للمنتخب الوطني ،قد يعيد فيها المسضؤوول
األول على رأاسس العارضضة الفنية للمنتخب الوطني
رفقاء «ياسضين براهيمي» بنسضبة كبيرة إالى ملعب
«تشضاكر» ،في أاول خطوة إلعادة السضتقرار إالى بيت
الخضضر ،بعدما بات المنتخب الوطني منذ قدوم
ال-م-ك-تب ال-ف-درال-ي ال-ج-دي-د لÓ-ت-حادية الجزائرية
ل -ك -رة ال -ق -دم وع -ل -ى رأاسض -ه «خ -ي-ر ال-دي-ن زطشض-ي»
يسض-ت-ق-ب-ل م-ن-افسض-ي-ه ف-ي مÓ-عب م-خ-ت-ل-ف-ة ،ب-ع-دما
اسضتقبل في البداية في ملعب «مصضطفى تشضاكر»
وم- -ن- -ه إال -ى «م -ح -م -د ح -م Ó-وي» رف -ق -ة ال -م -درب
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وت-ح-تضض-ن ال-م-نشض-أاة ال-ك-روي-ة األول-م-ب-ية مقابل َتي
مولودية الجزائر والضضيف وفاق سضطيف ،في الـ
 28من أاوت الحالي (ثÓثة أاّيام بعد مواجهة
النصضرية و«سضوسضطارة»)ِ ،برسضم الجولة األخيرة
م -ن ع -م-ر راب-ط-ة أاب-ط-ال إاف-ري-ق-ي-ا .وأايضض-ا ل-ق-اء
اتحاد العاصضمة والزائر غورماهيا الكيني ،يوما
من بعد ،لِحسضاب نفسس الجولة من عمر منافسضة
ك -أاسس ال -ك -ون -ف -ي -درال -ي -ة .وه -و رب-م-ا سض-بب ه-ذا
البرمجة.
وُتجرى السضبت المقبل في التوقيت ذاته وضضمن
اإلطار نفسضه ،مقابلَتي :أامل عين مليلة والضضيف
وف -اق سض -ط -ي -فِ ،ب -م -درج -ات شض-اغ-رة ،م-ع ع-دم

تحديد ملعب المواجهة لِكون ميدان األمل ل
ي- -م- -لك رخصض -ة اح -تضض -ان ال -م -ق -اب Ó-ت .ودف -اع
تاجنانت مع الزائر مولودية الجزائر.
وي -ن -ق -ل ال -ت-ل-ف-زي-ون ال-ع-م-وم-ي ال-ج-زائ-ري ع-ل-ى
ال -م -ب-اشض-ر م-ق-اب-لَ -ت-ي :نصض-ر حسض-ي-ن داي وات-ح-اد
العاصضمة ودفاع تاجنانت مع مولودية الجزائر.
وُتلعب الجولة الثالثة من عمر بطولة «الرابطة
الثانية -موبيليسس» ،السضبت المقبل في توقيتَين
م-ت-ب-ايَ -ن-ي-ن ال-خ-امسض-ة والسض-اب-ع-ة مسض-اًء .م-ع ن-ق-ل
التلفزيون العمومي الجزائري مواجهَتين على
المباشس

تكر Ëبيكهام بجائزة
رئيسس ا’–اد
ا’وروبي لكرة القدم
’وروبي لكرة القدم,
أاعلن ا’–اد ا أ
أان قائد منتخب إا‚لÎا السسابق ديفيد
ب-ي-ك-ه-ام ,سس-ي-ن-ال ج-ائزة رئيسس ا’–اد
لسس-ن-ة  2018ت-ك-رÁا ŸسسÒت-ه ا◊اف-ل-ة
’نسسانية الكبÒة.
وجهوده ا إ
ووصض -ف أال -كسض -ن -در سض-ي-ف-ري-ن رئ-يسس الت-ح-اد
األوروب -ي ب -ي -ك -ام ب -أان-ه «رم-ز ك-روي ح-ق-ي-ق-ي
ل-ج-ي-ل-ه» ب-ع-د اخ-ت-ي-ار لعب وسض-ط م-انشضسض-تر
يونايتد وريال مدريد السضابق لنيل الجائزة
في موناكو في وقت لحق من العام الجاري.
وقال سضيفرين في بيان «تكرم جائزة الرئيسس
ال -ج -ه -ود ال -رائ -ع -ة والح -ت -راف -ي -ة ال -م -م-ت-ازة
واإلم -ك-ان-ي-ة ال-ف-ردي-ة ال-ن-م-وذج-ي-ة» ,وأاضض-اف
«لقد اخترت ديفيد بيكام لينال جائزة هذا
ال -ع-ام ألن-ه ي-ع-د سض-ف-ي-را ع-ال-م-ي-ا ل-ك-رة ال-ق-دم
ويروج للعبة ولقيمها في كل مكان في الكرة
األرضضية».
واخ -ت -ت -م ب -ي -ان -ه «أان -ق -ذت ج-ه-وده اإلنسض-ان-ي-ة
الحثيثة حياة األلف من األطفال حول العالم
ويجب الحتفاء بذلك أايضضا .بيكهام هو رمز
كروي حقيقي لجيله».
وخاضس بيكام  762مباراة على مسضتوى األندية
وم- -ن -ت -خب ب Ó-ده وأاح -رز  130ه-دف-ا خÓ-ل
مسضيرته الحافلة على مدار أاكثر من  20عاما.

وأاحرز بيكهام لقب الدوري اإلنجليزي سضت
م -رات وك -أاسس الت -ح -اد اإلن -ج -ل -ي -زي م-رت-ي-ن
إاضضافة إالى التتويج برابطة أابطال أاوروبا مع
فريق طفولته مانشضسضتر يونايتد قبل أان يتوج
بلقب الدوري اإلسضباني مع ريال مدريد.
وقضض -ى ب -ي -ك -ه -ام ف -ت -رة ف -ي ل -وسس أان -ج -ل-يسس
غالكسضي إاضضافة إالى إاعارة مرتين قصضيرتين
في ميÓنو قبل أان يختتم مسضيرته في باريسس
سضان جيرمان في .2013
وسضيصضبح بيكام ثالث لعب إانجليزي ينال هذه
الجائزة بعد بوبي روبسضون ( )2002وبوبي
تشضارلتون (.)2009
وخ - - - - - - - -اضس ب - - - - - - - -ي - - - - - - - -ك - - - - - - - -ه- - - - - - - -ام 115
مباراة مع إانجلترا وسضجل  17هدفا وظهر في
نهائيات كأاسس العالم ثÓث مرات.

يومي ـات إاسسـÓميـ ـة

إعدإد :عب ـد إلق ـادر
سصنات ـي
إمام أإسصتاذ رئيسس
Ãسصجد إلبشصÒ
إإ’برإهيمي
شصـارع إلشصهـدإء

من أاعÓم
ا÷زائر
ا◊بيبة

هام جدإ
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هذه الصشفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية ششريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسس .وششكرا

لدب العربي كلف Ãناهج الÎبية والكتب اŸدرسشية ÷معية العلماء اŸسشلمÚ
أاسشتاذ البÓغة وا أ

إلشصيـخ عبـد إلرحمـان شصيبـان حيـاة
نضصال للعلم وإ’جتهاد إلديني

^ إاعـÓمي متمّيـز ‘ جرائـــد «اŸنــــار»»،البصشائــــر» ومـؤوسشـــسس
«اŸقاومة» لسشان حال جبهة التحرير أاثناء الثورة التحريرية

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداية حياتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اŸهنـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة:
@ عمل ﬁررا ً ‘ ا÷رائد ا÷زائرية منها جريدة النجاح ،واŸنار ،والشسعلة وغÒها وكان من الُكتاب الدائم‘ Ú
جريدة (البصسائر) لسسان حال جمعية العلماء اŸسسلم Úا÷زائري ،Úبتكليف من اإلمام اإلبراهيمي ،اŸدير اŸسسؤؤول
عن ا÷ريدة.

جهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاده بالنفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسس والقلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم:
@ التحق باÛاهدين ‘ اŸنظمة اŸدنية ÷بهة التحرير الؤطني خÓل ثؤرة التحرير با÷زائر .وكان عضسؤا ً ‘
÷نة اإلعÓم  ،وشسارك ‘ –رير جريدة (اŸقاومة ا÷زائرية ،لسسان حال جبهة وجيشش التحرير
الؤطني ،وفيها كتب عدة مقالت هامة –ت ركن «صسفحات خالدة من اإلسسÓم» يسسقط
فيها اŸاضسي على ا◊اضسر.
واقتيد رحمه الله إاﬂ ¤افر الشسرطة الفرنسسية ،بعدما أاصسبح معهد بن باديسش
بقسسنطينة  -الذي كان الشسيخ أاحد أاركانه  -يزود الثؤرة باÛاهدين.

بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد اسستقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓل ا÷زائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر:
@ سساهم مسساهمة إايجابية مع ›مؤعة من النؤاب من أاهل العلم وا÷هاد ‘ جعل اإلسسÓم دين
الدولة و«العربية اللغة الؤطنية الرسسمية» ،حيث كان من أاعضساء اللجنة اŸكلفة بإاعداد دسستؤر
ا÷زائر ،وذلك ‘ مؤاجهة التيار التغريبي الذي طالب بإاصسرار بأان يكؤن «اإلسسÓم دين الشسعب»
ولد الششيخ عبد الرحمن ششيبان سشنة ،١٩١٨
و«العربية لغة الشسعب» ،حتى ل يكؤن للدولة ا÷زائرية الؤليدة أاي التزام بتطبيق تعاليم اإلسسÓم ،واسستعمال اللغة
ن
ببلدة الششرفة ا÷زائرية بالبويرة .وتعلم القرآا
العربية ‘ أاجهزة الدولة.

الكر Ëوتلقى مبادئ العربية ،والتوحيد ،والفقه،
Ãسشقط رأاسشه و‘ العششرين من عمره ششsد الرحال
إا ¤جامعة الزيتونة بتونسس سشنة  ،١٩٣٨ونال
ششهادة التحصشيل ‘ العلوم سشنة ١٩47م ،وإا¤
جانب ذلك كان يقوم بالنششاط الثقا‘ ،وترأاسس
جمعية الطلبة ا÷زائري ÚالزيتونيÚ
بتونسس ‘ .عام ١٩4٨عينه رئيسس جمعية العلماء
لمام الراحل ﬁمد البششÒ
اŸسشلم Úا÷زائري Úا إ
لدب العربي،
لبراهيمي أاسشتاذا للبÓغة وا أ
ا إ
لمام عبد ا◊ميد بن باديسس بقسشنطينة
Ãعهد ا إ
لو¤
و‘ عام ١٩54م صُشنِف من أاسشاتذة الطبقة ا أ
لداري ÷معية العلماء
باŸعهد بقرار من اÛلسس ا إ
كما أاصشبح عضشوًا عام ً
 ‘ Óا÷معية وعضشوًا ‘
÷نة التعليم العليا اŸكلفة بإاعداد مناهج الÎبية
والتعليم ،والكتب اŸدرسشية Ãدارسس ا÷معية
اŸنتششرة ‘ أارجاء القطر ا÷زائري.

تعازي
ي- - -ع- - -رب السس- - -ي- - -د وزي- - -ر الشس- - -ؤؤون
اÿارجية ،السسيد األم Úالعام وكافة
اŸؤظ-ف Úع-ن ت-أاث-ره-م ال-ب-ال-غ ع-لى
إاثر وفاة والدة زميلهم السسيد
قبÓج فاروق ،ويتقدمؤن له ولكل
أاف -راد ع -ائ -ل-ت-ه ب-ت-ع-ازي-ه-م اÿالصس-ة
متضسرع Úللمؤ ¤عز وجل أان يتغمد
روح ال -ف -ق -ي -دة ب -رح -م -ت -ه ال -ؤاسس-ع-ة
ويسس -ك -ن -ه-ا فسس-ي-ح ج-ن-ان-ه وأان ي-ل-ه-م
ذويها جميل الصس Èوالسسلؤان.
«إانا لله وإانا إاليه راجعون»
الششعب٢٠١٨/٠٨/٢٣

ANEP 825680

فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي اÛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال الدينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي:
@ ُع Úوزيرا للشسؤؤون الدينية Ÿدة سست سسنؤات ( )1986 - 1980حيث أاشسرف على تنظيم سستة ملتقيات سسنؤية للفكر
اإلسسÓمي منها :ملتقى للقرآان الكر ،Ëفالسسنة النبؤية ،فالجتهاد ،فالصسحؤة اإلسسÓمية ،فاإلسسÓم والغزو الثقا‘،
فاإلسسÓم والعلؤم اإلنسسانية .وكان عضسؤا ً ‘ اÛلسش اإلسسÓمي األعلى وشسارك ‘ الندوات العلمية والدينية
والÎبؤية ،داخل الؤطن وخارجه.إاضسافة إا ¤كؤنه أاحد األعضساء اŸؤؤسسسسÛ Úمع الفقه اإلسسÓمي الدو‹ ‡ثÓ
للجزائر حتى وفاته رحمه الله
وتؤ ¤رحمه الله رئاسسة جمعية العلماء اŸسسلم Úا÷زائري ،Úوإادارة جريدة البصسائر األسسبؤعية ،لسسان حال
ا÷معية منذ سسنة  1999م وعلى صسفحاتها دافع كما  ⁄يدافع أاحد قبله عن ا÷معية ورد الشسبهات حؤلها ‘ سسلسسلة
من اŸقالت –ت عنؤان (حقائق وأاباطيل).
اسسÎجع ‘  27جانفي ( 2002نادي الÎقي) التاريخي الذي ُولدت ‘ أاحضسانه جمعية العلماء بالعاصسمة سسنة 1931
فاسستأانف نشساطاته Ãحاضسرات أاسسبؤعية ,كما أانه بعث تراث جمعية العلماء اŸتمثل ‘ جرائدها :الشسريعة ،السسنة،
الصسراط ،الشسهاب ،والبصسائر كاملة (› 12لدا) وأاسسسش وأاشسرف على شُسعب جمعية العلماء ‘ ﬂتلف الؤليات.

مرضسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ووفاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه:
ÓسسÓم دامت  93عامًا انتقل الفقيد إا ¤جؤار ربه إاثر مرضش عضسال أالزمه
@ بعد رحلة عمر ‘ الّدعؤة والفكر والعمل ل إ
الفراشش بإاحدى العيادات اÿاصسة بالعاصسمة ا÷زائرية ودفن ÃقÈة سسيد أاعمر الشسريف Ãسسقط رأاسسه بؤلية البويرة.

خ  Òال ه د ى

IQƒKÉCe ∫GƒbGC

وقت إأ’ضصحية

ق- -ال اب- -ن ال- -ق- -ي -م :دواء
ال - -ري - -اء بـ((إاي - -اك ن - -ع- -ب- -د))،
عن الÈاء قال خطبنا النبي ـ صشلى الله عليه وسشلم
ودواء ال - - - -كÈي - - - -اء بــ((إاي - - - -اك
ـ يوم النحر قال إان أاول ما نبدأا به ‘ يومنا هذا أان
نسش - - - - -ت- - - - -ع ))Úودواء الضشÓ- - - - -ل
نصش-ل-ي ث-م ن-رج-ع ف-ن-ن-ح-ر ف-م-ن ف-ع-ل ذلك ف-قد أاصشاب
بــ((اهدنا الصشراط اŸسشتقيم)) فإاذا
سشنتنا ومن ذبح قبل أان يصشلي فإا‰ا هو ◊م عجله
له -ل -ه ل -يسس م -ن ال -نسشك ‘ شش -يء ف-ق-ام خ-ا‹ أاب-و
أ
عو‘ اŸؤومن من مرضس الرياء ،ومن
بردة بن نيار فقال يا رسشول الله أانا ذبحت قبل
م- - -رضس ال- - -كÈي- - -اء وم- - -ن م- - -رضس
أان أاصش -ل -ي وع -ن-دي ج-ذع-ة خ Òم-ن مسش-ن-ة
الضش Ó- - -ل ع - - -و‘ م - - -ن أام - - -راضش - - -ه
قال اجعلها مكانها أاو قال اذبحها ولن
وأاسشقامه ،وكان من اŸنعم عليهم
Œزي جذعة عن أاحد بعدك
لن-ت-ف-اع إال
ول ي -ت-أات-ى ه-ذا ا إ
 .روا مسشلم.
Ÿن تدبر.

حكمة العدد

لذة إلعفو أإعذب من لذة إلتشصفي ،وأإقبح أإفعال إŸقتدر إ’نتقام.

ح ّ
ظك من أاسسماء الله ا◊سسنى

إلوإرث

ِم -ن أاسس -م -اء ال -ل -ه اُ◊ ْسس -ن -ى اsل -ت -ي وردْت ‘ ال -ك-ت-اب ال-ع-زي-ز
جاج« :الؤارُث كلّ باٍق بعد ذاه ٍ
ب فهؤ وارث،
«الؤارث» ،قال الز s
وقال ا◊ليمي« :الؤارث معناه الباقي بعد ذهاب غÒه ،قال
ح ِ -ي -ي َوُن ِ-م -يُت َو َن ْ-ح ُ-ن اْل َ-ؤا ِرُث -ؤَن﴾.
حُ- -ن ُن ْ -
ت- -ع- -اَ﴿ :¤وإاِsن- -ا لََ - -نْ - -
ي الله زكرsياَ﴿ :رuب ل
ب
ن
ن
ع
¤
ا
ع
ت
[ا◊جر ،]23:وقال
ّ
ت َخْيُر اْلَؤاِرثِ[ ،﴾Úاألنبياء ]8:وقال تعا:¤
َتَذْرِني َفْرًدا َوَأاْن َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ك َم َسساكُِنُهْم لْمَ
ت َمعيشَسَتَها َفتْل َ
﴿َوَكْم َأاْهلَْكَنا مِْن َقْرَية َبطَر ْ
ُتْ - -سسَ - -كْ- -ن ِمْ- -ن بَْ- -عِ- -دِه- -مْ إاِsل َقِ- -ل- -يَ Óً- -وُكs- -ن- -ا َنْ- -حُ- -ن اْل َ-ؤا ِرِث -ي﴾،
[القصسصش.]58:
ومن آاثار اإلÁان بهذا السسم العظيم الله  -جsل شسأانه  -هؤ
ِ
ي الsذي ل َيمؤت ،الsدائم الذي ل
الباقي بعد فناء خْلقه ،ا◊ ّ
ي -ن -ق -ط -ع ،وإال ْ-ي -ه م -رج -ع كّ-ل شس-يء ومصسÒه ،ف-إاذا م-ات َج-م-ي-ع
اÓÿئق وزال عْنهم ملُكهم ،كان الله تعا ¤هؤ الباقي ا◊ّق،
ك اْلَيْؤَم﴾
اŸالك لكuل اْŸملؤكات وحده ،وهؤ القائل﴿ :لَِمِن اْلُمْل ُ
ِ
[غافر ،]16:فُيجيب  -سسبحانه  -نفسسه ﴿ :لِلsهِ اْلَؤاِحد اْلَقsهاِر
جُه
﴾ [غافر ،]16:وقال تعاُ﴿ :¤كtل َمْن َعَلْيَها َفاٍن * َوَيْبَقى َو ْ
َرuب- -كَ ُذو اْلَ- -جِÓَ- -ل َواإلِ ْك َ-راِم﴾[ ،ال -رح -م -ن ،]27 ،26 :وق- -ال
جَههُ﴾[ ،القصسصش.]88:
يءٍ َه ْالِ ٌ
ك إاِsل َو ْ
سسبحانهُ﴿ :كtل شَس ْ

جوابك

ع ّمـ ـ ـا
يشسغل ـك
إذإ أإحدث إلرجل
‘ صصÓة إ÷ماعة
فماذإ يفعل
‘ هذإ إŸوقف
إÙرج؟

ا÷واب :ع-ل-ي-ه أان ي-أاخ-ذ ب-أان-ف-ه ف-يضش-ع ي-ده ع-ل-يه ثم
يخرج.
والدليل :عن عائشسة رضسي الله عنها ،قالت :قال رسسؤل الله ـ
صسلى الله عليه وسسلم ـ« :إاذا أاحدث أاحدكم ‘ صسÓته فليأاخذ
بأانفه ثم لينصسرف» سسنن أابي داود وهذا من التؤرية ا÷ائزة
واإليهام اÙمؤد رفعاً للحرج عنه ،فيظن من يراه خارجاً بأانه
أاصسيب برعاف ‘ أانفه ،وكذلك من فؤائد هذا التؤجيه النبؤي
قطع وسساوسش الشسيطان بأان يبقى ‘ الصسف مع ا◊دث أاو
يؤاصسل مع ا÷ماعة وهؤ ﬁدث وهذا ل يرضسي الله ،وكيف
يبقى وقد أامره النبي ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ بالنصسراف ،هذا
ويجؤزله اخÎاق الصسفؤف أاو أان Áشسي إا ¤ا÷دار ثم يخرج
فيتؤضسأا ويعؤد للصسÓة.

: OGó``````YGE
áæ«eGC.ê
الخميسس  2٣أاوت  2٠1٨م
الموافق لـ  12ذي الحجة  1٤٣٩هـ
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‘

حّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك
ي ـ ـا ب ـ ـ ـ ـ ـلÓدي

فالك فال إÒÿ

إ◊مل

ل - -ع - -ل- -ه خ... Ò؟؟؟ ح- -ت- -ى ‘
الفراق حتى ‘ اÿسشارة رÃا كتب
الله لك نصشيباً أافضشل ‘ أامٍر  ⁄تتوقعه و ⁄
تخطط له فحكمة الله أاك Èمن ظنك .

إلثور

يا ثورة أاسشرت Ãعراج اŸنى
ك من هلك
أاحيت أامانينا و أاُْهِل َ
لنت أاصشداء الضشم Òبششعبنا
ف أ
’نت صشرخة أامتي من كل فك
و أ
كنا نحارب كل غاز آاثم
و نتيه ‘ الدنيا  ،و نحن بها معك
و نصشوغ آايات البطولة جهرة
نرمي بها ‘ كل واد ششانئك
’›اد ذكرك ثورة
يا موطن ا أ
الرب أايدها و الششعب قدمك
كانت ربيعا هز أاركان الدنا
و رمى الغزاة إا ¤البحار و سشاŸك
م -ن قصش -ي -دة ل -ل-دك-ت-ور» اÈŸوك زي-د ا »Òÿع-ن ث-ورة
التحرير ا÷زائرية

أأخبار

مثÒة

رجل يدعي إŸوت ليمنع
زوجته من طلب إŸال

ت -ظ-اه-ر دا Êغ-ون-زال-ي-ز ،وه-و رج-ل
ه-ن-دوراسش-ي ي-ب-ل-غ م-ن ال-ع-م-ر  27عاما
ويعمل ‘ الو’يات اŸتحدة ،باŸوت ‘
ﬁاول -ة Ÿن -ع زوج-ت-ه م-ن ط-لب اŸزي-د
من اŸال.
اخ Èدا ÊاŸراسش - - - -ل Úأان - - - -ه م- - - -ن- - - -ذ
زواج-ه-م-ا ،ق-ب-ل ع-ام ،Úك-انت زوجته
ت-ط-لب م-ن-ه اŸال ك-ل أاسش-ب-وع وتشش-ت-كي
أانه  ⁄يرسشل لها اŸال الكا‘..
ل - -ك - -ن- -ه ق- -رر أان يضش- -ع ح- -دا ل- -ذلك،
وح -اول خ -داع زوج -ت -ه ب -ن -ب -أا وف-ات-ه،
وأارسشل لها صشورا لنفسشه مسشتلقيا على
سشرير مع كرات قطنية ‘ أانفه وفمه
وت- -غ- -ط- -ي- -ة جسش -ده ب -ق -ط -ع -ة ق -م -اشض
بيضشاء ،وأارفق مع الصشور رسشالة تفيد
أان- -ه ت- -و‘ ب- -ع- -د إاصش -اب -ت -ه ب -السش -رط -ان
والربو..
ان- - -تشش - -ر خ Èوف - -اة دا Êب Úأاه - -ل - -ه
وأاق-ارب-ه ،ح-يث صش-دق ال-ب-عضض ا،Èÿ
بينما أالقى آاخرون نظرة فاحصشة على
الصش- -ور وأادرك- -وا أان- -ه ك- -ان ي -ب -تسش -م ‘
الصش-ور ،وأان ق-ط-ع-ة ال-ق-م-اشض ال-بيضشاء
ال-ت-ي ت-غ-ط-ي جسش-ده م-ا ه-ي إا’ غ-ط-اء
وسشادة..
م- -ع ان- -تشش- -ار الصش- -ور ع- -ل -ى شش -ب -ك -ات
ال-ت-واصش-ل ا’ج-ت-م-اع-ي ،قررت وسشائل
’ع - -لم ال - -ت - -ح - -ق- -ق م- -ن ا ،Èÿو⁄
ا إ
’مر وقتا طويل واكتششفوا
يسشتغرق ا أ
أان الشش -اب ع -ل -ى ق -ي-د ا◊ي-اة وي-ت-م-ت-ع
بصشحة جيدة ،واعÎف على الفور أانه
ادع - -ى اŸوت بسش - -بب ت - -ذم- -ر زوج- -ت- -ه
وطلب النقود باسشتمرار..
و‘ ال - -وقت ال - -ذي ت - -ف - -ه- -م ال- -ب- -عضض
تصش - -رف دا ،Êات - -ه - -م - -ه ب - -عضض أاف- -راد
عائلته أانه ابن جاحد Ÿا تسشبب ‘ أا⁄
لوالديه..

ومضضة
الشش- -خصش -ي -ة ال -ق -وي -ة ’ت -ع -ن -ي أاب -دا
’ل -ف -اظ السش-ي-ئ-ة ف-ال-ق-وة
ال -ت -ل -ف -ظ ب -ا أ
حكمة و ليسشت وقاحة.

حكم وأإمثال

’ششياء حولك ..
مهما دارت ا أ
م -ه -م -ا ظ -ن -نت أان أاق -دارك سش -ت-ت-ج-ه
Ÿسش- -ار  ⁄ت- -رغ -ب -ه  ،ت -ذك -ر أان ال -ل -ه ق -ريب ..
ي - -رح - -مك يسش Òح- -ي- -اتك ل- -ل- -خ Òوال- -رضش- -ا ،
وسشÒضشيك .

*ق- - -دو ق - -د لÈا ولÈا ه - -ي
ق-ي-اسش-و ،ال-ن-اسض ه-ارب-ة م-ن ل-ب-ل
وهو هازو فوق راسض؟

حل العدد السسابق

إبتسضم

كل مششكلة تواجهك ‘ ا◊ياة هي حفنة تراب
يجب أان تنفضشهاعن ظهرك حتى تتغلب عليها
لعلى
وترتفع بذلك خطوة ل أ
انفضض جانبا وخذ خطوة فوقه
لتجد نفسشك يوما على القمة
’ تتوقف و’ تسشتسشلم أابدا
’خرين يريدون دفنك حيا
مهما ششعرت أان ا آ
اجعل قلبك خاليًا من الهموم
اجعل عقلك خاليًا من القلق
عشض حياتك ببسشاطة
أاك Ìمن العطاء وتوقع اŸصشاعب
توقع أان تأاخذ القليل
توكل على الله واطمئن لعدالته

نبضضنـ ـ ـ ـا
فلسضطينـ ـ ـ ـي
لألبـ ـ ـ ـد

م - - -ن ﬂيـم  ..لـ ﬂيـم  ..ط ّ- - -ل- - -ـت
السشبــاع
حـامـل بـ ايده ..مطـاطـة  ..حامـل
مقـلع
بـ ا’يد اليمنـى  ..ارفـع رايـة
بــ شش- - - -م - - -ال - - -كـ م - - -ع أاهـل ا◊ـارة ..
اضشـرب بت حجـار
اط - - - -لـع و ا–ـّدى بـ ج- - - -دارة  ..دّم
الششهـدا مشض خسشـارة
مـن مدينـة لت مدينـة  ..وحـدة
أاحـرار
ي لـ اŸيّ  ..ارفـع ششعــار
مـن اŸـ ّ
أاقسشمنـا ‚ـاهـد  ..يـا بلدي
ك- -بـار صش -غـار  ..ن -ق -ات -ل -هـم  ..آاخـر
قــرار

إلسضرطان
إألسضد

ششغل
عقلـك

تاكد أان الله لن يخذلك أابدًا،
رغ- -م ع- -ظ- -م أاخ- -ط- -ائك ،وت- -راك -م أاوج -اعك،
وصشعوبة مششاكلك ،الله بصش Òبكل ما يحصشل
لك الله معك دائماً كيفما كان حالك.
*أانه ‘ عام 458قبل اŸيلد تو‘
فيلسشوف أاغريقي بعد أان رمى صشقر
سش-ل-ح-ف-اة ع-ل-ى صش-ل-ع-ت-ه؟! الصش-قر عادة
م -اي -رم -ي السش -لح -ف ع -ل -ي الصش -خ -ور
’مر هذه
ليكسشرها لكن اختلط عليه ا أ
اŸرة!!.
*أان أاك Èع- -م- -ل- -ي- -ة ري- -اضش- -ي- -ات ‘
التاريخ هي « برهان ضشخامة
’ب- - - -ع - - -اد»أات - - -ى ح - - -ل - - -ه - - -ا ‘
ا أ
15000صش- - -ف - -ح - -ة و ح - -ل - -ه - -ا
100ع- - -ا ⁄ري- - -اضش- - -ي- - -ات و
اسشتغرقوا 30عام ◊لها؟.

إإطمئن لعدإلة إلله يا إإنسضان

للعÈة

لسش -ف ال -ب -عضض ت -ع-ود ع-ل-ى سش-وء
ل -أ
’خرين معتÈا ذلك نوعا من الفطنة
الظن با آ
وال -ذك -اء ت -ذك -ر أان سش -وء ال-ظ-ن م-رضض ي-ق-ت-ل
’خرين.
علقاتك با آ

م -ه -م -ا ح -دث ‘ ح -ي -اتك وم -ه-م-ا
ب- -دت ا’شش- -ي -اء م -زع -ج -ة ،ف -ل ت -دخ -ل رب -وع
’بواب موصشده ..
اليأاسض حتى لو ظلت جميع ا أ
ثق بأان الله سشيفتح دربًا جديدًا لك.

*منتوج الزيتون .

وح - - -دة ك- - -انت
ت - - - - -ت - - - - -وح- - - - -م ع- - - - -ل- - - - -ى
ال -رم -ان.وق -الت ل -راج-ل-ه-ا
ج- -ي- -ب- -ل -ي ال -رم -ان…ق -ال -ه -ا
*أارب -ع -ة ت -رف -ع اŸرء
خ - -ل - -يك م - -ن هـــاذ ال - -ك - -ذب
 ..وان ق - -ل ع - -ل - -م- -ه :
واÿرط- -ي اصش -ل م -اكشض م -ن -و ه -اذ
ا◊لم ..والتواضشع  ..الوحم ..،ديجا Áا مuلي كانت حامل بيا توحمت
والسش- -خ -اء  ..وحسش -ن ع -ل -ى ك -اسش -ي -ط -ة ت -اع ب -وسش-ط وا◊م-د ل-ل-ه م-ا
اÿلق
صشرا‹ والو ما صشرا‹ والو ما صشرا‹ والو ما
صشرا‹ والو ما صشرا‹ والو ما صشرا‹ والو
ما صشرا‹ والو ما صشرا‹ والو ما صشرا‹
*ج - -م - -ي - -ل أان ت- -ك- -ون
والو ما صشرا‹ والو ما صشرا‹ والو ما
نواياك بيضشاء حتى و إان
صشرا‹ والو ما صشرا‹ والو ما
أالبسشوك سشواد ظنونهم
صشرا‹ والو

إ÷وزإء

إلعذرإء

أاوجاعك التي  ⁄يلتفت لها
أاح- -د  ،ه -ي –ت ع -ن -اي -ة ال -ل -ه .ث -ق
دائمًا بالله و’ تفقد ا’أمل.

إŸيزإن
﴿َوِف - -ي الsسش َ- -م - -اِء ِرْزُق ُ- -كْ- -م َوَم- -ا
ُت- -وَعُ- -دوَن﴾ ت- -رف -ع -وا ع -ن أاه -ل ه -ذه
’رضض  ..ف -ح -اج -ت -ك-م ل-يسشت ع-ن-ده-م م-ه-م-ا
ا أ
كانت مناصشبهم ونفوذهم.

إلعقرب

قد يكون التأاخ ‘ Òحصشولك
على ماتريد  Òÿأاراده الله لك ،
إاصش Èو’ تسشتعجل وتفاءل فقد ينتظرك من
النعم أاك‡ Ìا تريد فليسض أاعظم من فضشل
الله .

إلقوسس
ع- -ن- -دم- -ا يصش- -رخ شش- -خصض م- -ا ‘
وج -هك  ،إاح -ت -ف -ظ ب -ه -دوئك  ،ف -ه -ذا سش -ي -زي-د
غضش -ب -ه ‘ ال -ب -داي -ة ث -م يشش -ع-ر ب-اÿج-ل  ،ث-م
’ذى أاك‡ Ìا ششعرت أانت .
يششعر با أ

إ÷دي

’ ت -خسش -ر ق-ي-م-تك ب-ك-ل-م-ة و’
تفقد أاحÎامك بزلة و’ Œعل همك
‘ الدنيا هو حب الناسض لك فالناسض قلوبهم
متقلبة قد –بك اليوم و تكرهك غًدا.

إلدلو

ال-كسش-ل ي-ول-د ال-ك-آاب-ة وال-نششاط
يولد السشعادة ،إاذا أاردت السشعادة فل Œلسض
كثÒا ،اششغل نفسشك Ãا ينفعك وإا’ أاششغلك
’نسشان الفراغ.
الفراغ فأاثقل مايحمله ا إ

إ◊وت

ت- -ك- -ت- -م- -ل ح- -ي- -ات- -ن -ا ب -أاشش -ي -اء
وت -ن -قصض ب-أاخ-رى  ،ل-يسشت مسش-أال-ة
ق
حظ  ،إا‰ا هي أاقدار يعطي الّله لكل ذي ح ٍ
حقه  ،فا◊مد لله دائًما وأابدا

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصضÓة

جه الرئيسش الفرنسضي «شضارل ديغول»
^  2٣أاوت  :١٩6١و ّ
–ذيرا شضديد اللهجة للضضباط اŸعارضض Úلسضياسضته ‘
ا÷زائر.

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

^  2٤أاوت  :١٩٥٧أاغلق ا÷يشش الفرنسضي ا◊دود
ا÷زائرية الشضرقية والغربية ،وأاقام حراسضة مشضددة
’على للقوات
عليها بقرار من «سضا’ن» « »Salanوالضضابط ا أ
Óمن «جوهو» (.)Jouhaud
الداخلية ل أ
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كاريكات /ÒعنÎ

ألفريق قايد صشالح يششرف على تنصشيب أللوأء
سشيدأن قائدأ للناحية ألعسشكرية أ’و ¤أليوم
““الشض -عب ““ ي-ق-وم ال-ف-ري-ق أاح-مد
ق- -اي- -د صش- -ال- -ح ،ن- -ائب وزي- -ر ال- -دف- -اع
الوطني ،رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني
الششعبي ،اليوم اÿميسس  23أاوت ،2018
ب-زي-ارة ع-م-ل إا ¤ال-ن-اح-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة
األو ¤بالبليدة.يÎأاسس الفريق خÓل
ه -ذه ال -زي -ارة ،ب -اسش -م ف-خ-ام-ة السش-ي-د
رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ،ال -ق -ائ -د األع-ل-ى
ل- -ل- -ق- -وات اŸسش- -ل- -ح -ة ،وزي -ر ال -دف -اع
ال-وط-ن-ي ،م-راسش-م ت-نصش-يب ال-لواء علي
سشيدان قائدا للناحية العسشكرية األو¤
خلفا للواء حبيب ششنتوف.

إاثر دوية Ÿفارز ا÷يشش على الشضريط ا◊دودي

إأكتششاف ﬂبأا أسشلحة يحتوي على أسشلحة وذخÒة
““الشضعب““ ‘ إاط -ار م -ك -اف-ح-ة اإلره-اب وح-م-اي-ة
ا◊دود ،وإاثر دورية على الششريط ا◊دودي بÈج
ب-اج-ي ﬂت-ار ب-إاق-ل-ي-م ال-ن-اح-ي-ة ال-عسش-ك-رية السشادسشة،
كششفت مفرزة للجيشس الوطني الششعبي ،ظهر يوم 20
Óسشلحة والذخÒة يحتوي على:
أاوت ﬂ ،2018بأا ل أ
 ( )01قاذف صشاروخي من نوع ،RPG7 ( )02مسشدسش Úرششاشش Úمن نوع كÓششنيكوف، ( )01بندقية نصشف آالية من نوع سشيمونوف، ( )50كيلوغرام من اŸواد الكيميائية اŸسشتعملة‘ إاعداد اŸتفجرات؛
 ب -اإلضش -اف -ة إا ¤ك -م -ي-ة م-ع-تÈة م-ن ال-ذخÒة م-نﬂتلف العيارات.
ت-أات-ي ه-ذه ال-ن-ت-ائ-ج اÙق-ق-ة م-ي-دان-ي-ا ل-تؤوكد مرة
أاخرى جاهزية واسشتعداد وحدات ا÷يشس الوطني
الشش - -ع - -ب- -ي ‘ ت- -أام Úح- -دودن- -ا وشش- -ل ك- -ل ﬁاولت
اŸسشاسس بأامن وسشÓمة الÎاب الوطني.

 ..توقيف › 4رم Úوضشبط أسشلحة حربية وذخÒة باليزي
‘ إاط - -ار ﬁارب- -ة ا÷رÁة اŸن- -ظ- -م- -ة وب- -فضش- -ل
اسشتغÓل اŸعلومات ،أاوقفت مفرزة مششÎكة للجيشس
الوطني الششعبي ،يوم  19أاوت  ،2018بالدبداب ولية
إاليزي/ن.ع ،4.أاربعة (› )04رم Úوضشبطت مسشدسشا
رششاششا من نوع كÓششنيكوف ومسشدسشا آاليا ونظارة
م -ي -دان ،ب-اإلضش-اف-ة إا ¤ك-م-ي-ة م-ن ال-ذخÒة وأاسش-ل-ح-ة
بيضشاء.

ثالث جرÁة ‘ ظرف أاسضبوع:

يخنق زوجته حتى أŸوت بوهرأن

 ...حجز سشÓح Úتقليدي ألصشنع و180قنطار من
أŸوأ ألغذأئية
‘ سشياق متصشل ،أاوقف عناصشر الدرك الوطني،
على إاثر عمليات متفرقة ،ششخصش )02( Úبحوزتهما
سش Ó- - -ح )02( Úت -ق -ل -ي -دي -ي الصش -ن -ع ب -ب-ات-ن-ة/ن.ع،5.
وحجزوا ( )180قنطارا من اŸواد الغذائية و()564
وح -دة م -ن ﬂت -ل -ف اŸشش -روب -ات ب -ك-ل م-ن م-عسش-ك-ر
وسشيدي بلعباسس/ن.ع.2.

...وضشبط غطاسش Úبدون رخصشة وحجز معدأت ألغطسض

م - -ن ج - -ه - -ة أاخ - -رى ،ضش- -ب- -ط ح- -راسس السش- -واح- -ل
بالقالة/ن.ع ،5.غطاسش )02( Úبدون رخصشة وحجزوا
معدات غطسس ،فيما ” توقيف ( )06مهاجرين غÒ
ششرعي Úبكل من النعامة وتلمسشان.

اثر عملية لعناصضر ا’من ا◊ضضري  2بالوادي

توقيف ›رم خط Òمبحوث عنه قضشائيا

““الشضعب““ ‚ح عـناصشر األمن
ا◊ضش - -ري ال- -ث- -ا Êب- -ال- -وادي م- -ن
توقيف ›رم خط Òمبحوث عنه
قضش -ائ -ي -ا م -ن -ذ ع -ام Úإلرت -ك -اب -ه
ال- -ع- -دي- -د م -ن ا÷رائ -م اŸت -ع -ل -ق
ب- -ال- -نصشب واإلح- -ت- -ي- -ال و خ -ي -ان -ة
األمانة التي راح ضشحيتها العديد
من ششباب ولية الوادي.
ت-ف-اصش-ي-ل ال-ع-م-ل-ية جاءت عقب
إاسشتغÓل عناصشر األمن معلومات
تفيد بوجـود ششاب ‘ الثÓثينيات
م -ن ال -ع -م -ر إاحÎف ج-رم ال-نصشب
واإلح - -ت - -ي- -ال ع- -ل- -ى األشش- -خ- -اصس
إاسشتهدفت مركباتهم ومبالغ مالية
معتÈة لتباششر فور ذلك عناصشر
الششرطة عمليات البحث والتحري
وج- -م- -ع اŸع -ل -وم -ات م -ع ت -رصش -د
–رك- -ات- -ه ل- -ي- -ت- -م –دي- -د م- -ك -ان
ت -واج -ده وإاع -داد خ -ط -ة ﬁك -م -ة
‚ح م -ن خ Ó-ل -ه-ا ع-ن-اصش-ر األم-ن
ا◊ضش- -ري ال- -ث- -ا Êم- -ن ت- -وق- -ي -ف -ه

وإاقتياده مباششرة إا ¤مقر األمن
وأاث -ن -اء ال -ت -ح -ق -ي -ق م-ع-ه ت-ب Úأان-ه
الششخصس اŸبحوث عنه لتورطه ‘
أازيد من  05قضشايا نصشب وإاحتيال
وخيانة أامانة راح ضشحيتها العديد
م -ن اŸواط -ن ،Úوب -عـد إاسش-ت-ك-م-ال
كافة اإلجراءات القانونية الÓزمة
” إاعـداد م- - -ل - -ف قضش - -ائ - -ي ضشـد
اŸت -ورط وت -ق-دÁه أام-ام ا÷ه-ات
القضشائية اıتصشة.

...وألقبضض على سشك Òبحوزته
مؤوثرأت عقلية
“كـن ع - - -ن- - -اصش- - -ر الشش- - -رط- - -ة
ال -قضش -ائ -ي -ة ال -ت -اب-ع Úألم-ن ولي-ة
ال -وادي خ Ó-ل ال -ي-وم ÚاألخÒي-ن
من توقيف سشك Òبحوزته كمية
م-ن اŸؤوث-رات ال-ع-ق-ل-ي-ة ،ت-ف-اصش-يل
ال-ع-م-ل-ي-ة “ت أاث-ن-اء ق-ي-ام عـناصشر

الشش- -رط- -ة ب- -دوري- -ات راك- -ب- -ة عÈ
شش- -وارع م- -دي- -ن- -ة ال- -وادي ب -ه -دف
ح -م -اي-ة اŸواط-ن ÚواŸم-ت-ل-ك-ات،
أاي- -ن ل- -فت إان- -ت- -ب- -اه- -ه -م شش -اب ‘
ال-عشش-ري-ن-ي-ات م-ن ال-ع-م-ر ‘ ح-الة
سشكر علني يقوم بإاحداث ضشوضشاء
وسشط السشكان ،ليتم توقيفه و بعد
إاخضشاعه لعملية التلمسس ا÷سشدي
ال- -ق -ان -ون -ي -ة عـ Ìب -ح -وزت -ه ع -ل -ى
مشش -ط Úم -ن اŸؤوث -رات ال -ع -ق-ل-ي-ة
–ت - -وي ع - -ل- -ى سش ـ16ـ ـت- - -ة عـششـرة
قرصس ،وفور ذلك حول إا ¤مقر
أام -ن ال -ولي -ة إلت -خ -اذ اإلج -راءات
ال- -ق- -ان- -ون- -ي -ة ال Ó-زم -ة ب -عـد زوال
مفعول الكحول و حالة السشكر ،و
ع -قب إاسش -ت -ك -م-ال ك-اف-ة إاج-راءات
التحقيق ” إا‚از ملف قضشائي
ج -زائ -ي ‘ ح -ق -ه وت -ق -دÁه أام-ام
ا÷هات القضشائية إلرتكابه جرم
السشكر العلني مع حيازة اŸؤوثرات
العقلية بطريقة غ Òششرعية.

ث- -الث رج- -رÁة ‘ اسض- -ب- -وع
ت - - -ه - - -ز وه- - -ران ’ زالت ﬁل
دهشض- - -ة وحÒة وتسض - -اؤول ا¤
م -ت -ى ه -ذا السض -ل -وك ال -ع -ن-ف-ي
الشض- -ن- -ي- -ع ال- -ذي إاخÎق ق -ي -م
اÛت-م-ع السض-م-ح-اء.انها مآاسضاة
تنقلها ““الشضعب““.
ششهدت وهران مؤوخرا جرÁة
قتل ششنعاء نفذها أاربعيني ‘ حق
زوجته ‘ العقد الثالث تعرضشت
للخنق حتى اŸوت Ãزرعة عبد‹
سشعيد Ãنطقة مسشرغ ، Úغرب
الولية.الضشحية حسشب اŸعطيات
األول- -ي- -ة اŸت -حصش -ل ع -ل -ي -ه -ا م -ن
ق -ب -ل ال -درك ال -وط-ن-ي ” ال-ع-ث-ور
ع-ل-ي-ه-ا ب-اŸزرع-ة وع-ل-ي-ها كدمات
ع-ل-ى مسش-ت-وى ال-رق-ب-ة وال-ي-دين ما
يؤوكد تعرضشها للخنق .
وأاك- - -دت مصش - -ادرن - -ا أاّن ج - -ث - -ة
الضش -ح-ي-ة ” ،ن-ق-ل-ه-ا إا ¤مصش-ل-ح-ة
ح - -ف - -ظ ا÷ثث Ãسش- -تشش- -ف- -ى أاول
ن- -وف- -م Èا÷ام- -ع- -ي إلخضش -اع -ه -ا
للتششريح الطبي.كما أاوضشح بعضس
ا÷Òان ‘ تصشريح ل«الششعب““ أان
اŸت -ه -م ك -ان ي -ع -ا Êاضش -ط -راب-ات
ن -فسش -ي -ة وع-ق-ل-ي-ة ،ف-ي-م-ا ت-ت-واصش-ل

ال -ت -ح -ق -ي -ق -ات Ÿع -رف -ة ح-ي-ث-ي-ات
ومÓ- -بسش- -ات ا÷رÁة.م -ع ال -ع -ل -م
أانها ثالث جرÁة قتل وقعت ‘
ظرف أاسشبوع بوهران بعد جرÁة
أارزيو Ãخمرة لسشÒان وجرÁة
مقتل الطفلة سشلسشبيل.

توأصشل أنقطاعات أŸياه وألكهرباء بالكرمة
ع -اشس سش -ك -ان ب -ل -دي -ة ال -ك -رم-ة
ال -ت-اب-ع-ة ل-دائ-رة السش-ان-ي-ة ب-وه-ران
حالة من التذمر والسشتياء ،جراء
انقطاع مياه الششرب اإ ¤غاية ما
بعد منتصشف النهار من اأول اأيام
ع -ي -د األضش -ح -ى ،وذلك ع -ل-ى وق-ع
الن -ق -ط-اع-ات اŸت-واصش-ل-ة ل-ل-ت-ي-ار
الكهربائي.
اششتكى سشكان حي  227مسشكن
كعيّنة من تكرر انقطاع اŸياه عن
ا◊ن- -ف -ي -ات ط -ي -ل -ة فÎة الصش -ي -ف
وحرمانهم من هذه اŸادة ا◊يوية
والضش- - - - - - - -روري- - - - - - - -ة ‘ ه- - - - - - - -ذه
اŸن -اسش -ب -ة ،خصش -وصش -ا م -ع م-وج-ة
ا◊رارة ،ال- -ت- -ي تشش- -ه- -ده -ا ج -ه -ة
وهران ‘ الفÎة الراهنة.
إا ¤ذلك ،ششّددوا على ضشرورة

ات -خ -اذ اإج -راءات ع -اج-ل-ة وجّ-دي-ة
◊ل مشش -ك -ل ان -ق-ط-اع ه-ذه اŸادة
ا◊ي - - - - - - -وي - - - - - - -ة وضش - - - - - - -ع- - - - - - -ف
انسش -ي-اب اŸي-اه واضش-ط-راب-ه-ا ،م-ع
ضش - -رورة اإشش - -ع - -ار السش - -ك- -ان Ãدة
الن- -ق- -ط -اع م -ن أاج -ل ال -ت -زود Ãا
يكفيهم من اŸياه.
ك - -م- -ا نّ- -دد آاخ- -رون م- -ن ن- -فسس
ال- -ب- -ل- -دي- -ة ب- -ظ- -اه- -رة الن -ق -ط -اع
العششوائي للتيار الكهربائي طيلة
ال -فÎة الصش -ي -ف -ي-ة ،م-ا تسش-بب ل-ه-م
‘ خسش - - - - - - -ائ - - - - - - -ر ب- - - - - - -اÓŸيÚ
ي - -ت - -ك- -ب- -ده- -ا خ- -اصش- -ة أاصش- -ح- -اب
اÓÙت وﬂت- -ل- -ف اŸؤوسشسش- -ات
القتصشادية ،جراء تعطل األجهزة
الكهربائية.
وعلى ضشوء ذلك ،أاّكد ّﬁدثينا
ع- -ل- -ى ضش -رورة إاي -ج -اد ح -ل ل -ه -ذه
الوضشعية التي تتكرر كل سشنة مع
حلول فصشل الصشيف ،بالرغم من
ال-وع-ود ال-ت-ي ت-ق-ط-ع-ه-ا السش-ل-طات
اŸع- - - -ن- - - -ي- - - -ة ب- - - -ه- - - -دف ت - - -أامÚ
ك - -ه - -رب - -اء مسش - -ت - -دام - -ة ÷م - -ي- -ع
اŸواطن.Ú

وهران :براهمية مسشعودة

الضضحية ‘ حالة خطÒة Ãسضتشضفى باتنة

ششاب يطعن قريبه بسشك ‘ Úأول يوم عيد بخنششلة
اهتزت ششوارع مدن خنششلة ‘ أاول يوم من عيد األضشحى،
على خ Èإاقدام ششاب Ãدينة ششششار جنوبا على طعن ششاب أاخر
من نفسس العائلة بسشك Úحاد على مسشتوى الظهر ﬂلفا له إاصشابة
كبÒة اسشتدعت –ويله إا ¤مسشتششفى باتنة ا÷امعي.
ا÷رÁة وقعت بحي البدر بعد صشÓة اŸغرب حيث اأقدم
الششاب ““ب.ع““ ‘ العقد الثالث من العمر ،على طعن الضشحية
وهو ششاب  28سشنة ““ب.ف““ من نفسس العائلة ‘ الكتف بسشكÚ
من النوع الكب Òتاركا إاياه يسشبح ‘ دمائه قبل اأن يتم نقله
على جناح السشرعة إا ¤مسشتششفى سشعدي معمر بششششار ومنه
إا ¤مسشتششفى باتنة ا÷امعي ÿطورة اإلصشابة.
الششرطة فتحت –قيقا فور وقوع ا◊ادثة واأوقفت الفاعل
الذي يعا Êحسشب مقرب Úمن العائلة من اضشطرابات نفسشية
منذ مدة.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي

