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ي-ن-ظ-م اŸتحف الوطني
ل-ل-م-جاهد ،بالتنسسيق مع
م- -دي- -ري- -ات اÛاه- -دي -ن
واŸت- - -اح - -ف ا÷ه - -وي - -ة،
ال -ل-ق-اء ا÷م-اع-ي اŸوسس-ع
رقم ÷ 180مع شسهادات
اÛاه-دين واÛاهدات.
خصسصس ه - - -ذا ال- - -ل- - -ق- - -اء
Ÿوضس -وع «ن -ظ -ام ال -ث-ورة
التحريرية
واسسÎات-ي-ج-ي-ت-ه-ا حسسب ط-ب-ي-ع-ة وخصسوصسية كل منطقة» وذلك
ي- -وم الأث -ن 7 Úاأوت ا÷اري ،ب- -داي- -ة م- -ن السس -اع -ة  14 : 00بعد
الزوال Ãقر اŸتحف.

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

17404

دورة تكويني ـ ـ ـ ـة للحج ـ ـ ـاج

إاحياء الذكرى Ÿ 62عركة هود شصيكة

ينظم اŸركز الثقا‘ الإسسÓمي ،بالتنسسيق مع بلدية
ا÷زائ -ر ال-وسس-ط-ى ،دورة ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ف-ائ-دة ا◊ج-اج
–ت عنوان «ا◊ج اÈŸور» ،ينشسطها عبد الروؤوف
ب-وك-ث ،Òاإط-ار ب-اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘ الإسسÓ-مي ،والدكتور
فتحي بن اأشسنهو طبيب عام ،وذلك يوم الأحد  6اأوت
ا÷اري ،ب- -داي -ة م -ن السس -اع -ة  9 : 30صس-ب-احا ،بقاعة
سسينما الشسباب بالعاصسمة.

ينظم اŸتحف الوطني للمجاهدÃ ،ناسسبة اإحياء الذكرى 62
Ÿعركة هود شسيكة بوادي سسوف ( 10-9-8اأوت ،)2017 / 19٥٥
ن -دوة ت -اري -خ -ي -ة Ãق -ره ،ي -وم ال -ثÓ-ث-اء  8اأوت ا÷اري ،ع - -ل- -ى
السساعة  14 : 00بعد الزوال ،يوؤطرها اأسساتذة ﬂتصسون بحضسور
شسخصسيات تاريخية وباحث Úوطلبة و›اهدين ورجال اإعÓم.

وفاة امرأاة وجنينها با÷لفة :وفد عن اÛلسس الوطني يحقق ‘ القضصية

وفد وزاري
يعاين اŸدينة
األثرية سصدراتة

لنسسان أامسس ،عن تنقل وفد عنه إا ¤ولية ا÷لفة لتقصسي
كشسف اÛلسس الوطني ◊قوق ا إ
Óوضساع الصسحية ‘
ا◊قائق على إاثر وفاة امرأاة وجنينها ,مشسÒا إا« ¤متابعته باهتمام» ل أ
البÓد ,اسستنادا ا ¤مهامه وصسÓحياته كهيئة دسستورية وطنية مسستقلة ,حسسب ما أافاد به
بيان للمجلسس.
لوضساع العامة
لنسسان «يتابع باهتمام ا أ
وأاوضسح ذات اŸصسدر أان اÛلسس الوطني ◊قوق ا إ
للصسحة ‘ البÓد ,لسسيما من خÓل التقصسي اŸيدا Êباعتبار ذلك يندرج ضسمن صسÓحياته
ومهامه كهيئة دسستورية وطنية مسستقلة».
Óنسسان ويرتبط ارتباطا وثيقا
لسساسسية ل إ
واضساف ان «ا◊ق ‘ الصسحة يعد من ا◊قوق ا أ
با◊ق ‘ ا◊ياة» ,مذكرا ان ا◊ق ‘ الصسحة «يضسمنه الدسستور واŸواثيق الدولية التي
صسادقت عليها الدولة ا÷زائرية».

ي -ت -ن-ق-ل ،ال-ي-وم ،وف-د م-ن
وزارة ال-ث-ق-اف-ة ي-ت-كون من
م- - - -دي- - - -ري- - - -ة ا◊م- - - -اي - - -ة
ال -ق -ان -ون -ي -ة ل -ل -م -م -ت-ل-ك-ات
ال -ث-ق-اف-ي-ة وت-ث-م ÚالÎاث
ال - -ث - -ق- -ا‘ ،وم- -دي- -ر اŸرك- -ز
ال- -وط -ن -ي ل -ل -ب -حث ‘ ع -ل -م
لث -ار ،إا ¤ولي -ة ورق-ل-ة،
ا آ
ÓطÓ- -ع ع- -ل -ى وضس -ع -ي -ة
ل - -إ
لث-ري-ة سس-درات-ة
اŸدي -ن-ة ا أ
ودراسس -ة ع -م -ل -ي -ة ت -ن -ف -ي-ذ
رسس - - - - - -م ا◊دود اŸادي - - - - - -ة
لث-ري ،بالتشساور
ل-ل-م-وق-ع ا أ
مع مصسالح الولية.

التلوث البحري موضصوع دكتوراه
سس-يشس-ك-ل م-وضس-وع «ت-ق-ي-ي-م ت-ل-ويث اŸع-ادن ال-ث-ق-ي-ل-ة ع-ن-د ا◊وت-يات النافقة
بسسواحل غرب الوطن» رسسالة دكتوراه التي سستناقشس ‘ غضسون شسهر سسبتمÈ
ال-ق-ادم ب-ج-ام-ع-ة وه-ران «اأح-م-د ب-ن ب-ل-ة»حسس-ب-م-ا اسس-ت-ف-ي-د ل-دى صس-احب ه-ذا
البحث .ويكمن الهدف من هذه الأطروحة الأو ¤من نوعها على مسستوى
الوطن ‘ معرفة مدى تلوث البحر معتمدة على ا◊وتيات ( الدلف )Úالتي
ت -ع -د م -وؤشس -را يسس-م-ح ب-ال-كشس-ف ع-ن ت-ل-وث ال-ب-ح-ر ك-م-ا اأضس-اف ال-ب-احث ي-ح-ي-ى
بوصسÓح من  Èﬂشسبكة اŸراقبة البيئية بذات اŸوؤسسسسة ا÷امعية.

› 100موعة لوازم شصمسصية بالهقار و الطاسصيلي

شصرطة بومرداسس تشصارك ‘ حملة توعية
شس- - - - -اركت شس- - - - -رط- - - - -ة
ب -وم -رداسس ‘ ف-ع-ال-ي-ات
ا◊م - -ل - -ة ال - -وط - -ن - -ي - -ة
ل-ل-ت-وع-ية والوقاية من
ح- - -وادث اŸرور خÓ- - -ل
م - -وسس - -م الإصس - -ط - -ي- -اف
لسس - - -ن- - -ة – 2017ت
شس -ع-ار« :سس-ي-اق-ة ب-ح-ذر
ل- -ع- -ط- -ل- -ة ب Ó- -خ -ط -ر»،
اŸن - -ظ - -م - -ة م - -ن ط- -رف
وزارة ال-داخ-ل-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى واج-ه-ة ال-ب-ح-ر ب-ب-وم-رداسس ،ح-يث
اأشس -رف ع-ل-ى اف-ت-ت-اح ا◊م-ل-ة ،اŸف-تشس ال-ع-ام ب-ال-ولي-ةÃ ،شس-ارك-ة
اŸرك- -ز ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -وق -اي -ة والأم -ن ع Èال -ط -رق ،وال -ع -دي -د م -ن
اŸديريات الأخرى.
” تخصسيصس اأجنحة Ÿعرضس اŸصسلحة الولئية لÓأمن العمومي
وكذا فرقة مكافحة اıدرات ،اإ ¤جانب تنشسيط حظائر للÎبية
اŸروري -ة ل -ف-ائ-دة الأط-ف-ال ،م-ن اأج-ل ت-ع-ل-ي-م-ه-م ق-واع-د السس-ي-اق-ة
الصسحيحة قصسد Œنب حوادث اŸرور مسستقب ،Óمع تنظيم مسسابقة
للحصسول على رخصس سسياقة للفائزين فيها.

اسستفادت مائة عائلة من البدو الرحل و شسبه البدو على مسستوى ا◊ظÒت Úالثقافيت ÚلÓأهقار
و طاسسيلي ناجر من مائة ›موعة من معدات الطاقة الشسمسسية اشسرفت على تركيبها موؤخرا
مديرية مشساريع ا◊ظائر الثقافية ا÷زائرية حسسبما علم من مديرها صسالح اأمقران.
‘ هذا الصسدد ” تركيب حصسة من › 88موعة من اŸعدات الشسمسسية اŸتحركة “ون
اŸنازل و Œهيزات مراقبة ا◊ظائر فضس Óعن  1٥مضسخة شسمسسية موجهة لآبار الطرق و
ذلك ‘ اطار «مشسروع اÙافظة على التنوع البيئي ذات البعد العاŸي والسستعمال
ن - - -ظ- - -م أام- - -ن ولي- - -ة
اŸسستدÿ Ëدمات النظمة البيئية» ‘ ا◊ظائر الثقافية ‘ ا÷زائر.
معسسكر زيارات ميدانية
تضسامنية ع Èكافة قطاع
اخ - - -تصس - - -اصس- - -ه ل- - -ف- - -ائ- - -دة
م -ن -تسس -ب -ي -ه ال-ع-ام-ل Úم-ن-ه-م
واŸتقاعدين.
شسملت هذه الزيارات أاولئك
اŸت -واج -دي -ن ب -اŸسس -تشس -ف-ي-ات
وكذا زيارات أاخرى ميدانية
م-وب-ي-ل-يسس اŸت-ع-ام-ل ال-رائ-د ،يÌي سس-لسس-ل-ة خ-دماته
Ÿنازل عدد من اŸتقاعدين وذوي حقوق من أافراد الشسرطة
ويعلن عن اإطÓق خدمته ا÷ديدة «.»M OB M IC
اŸتوف Úأاثناء أاو Ãناسسبة تأادية واجبهم اŸهني.
أاشس- -رف رئ- -يسس اŸصس- -ل -ح -ة ال -ولئ -ي -ة ل -لصس -ح -ة وال -نشس -اط
 M OB M ICه -ي خ -دم -ة حصس -ري -ة Ÿوب-ي-ل-يسس“ ،ك-ن
الجتماعي Ãعية إاطارات وأاعوان من أامن الولية ،رفقة
زبائن الدفع البعدي واŸسسبق اأوتوماتكيا ،من اإدخال
لمن الوطني Ãعسسكر،
نائب رئيسس جمعية متقاعدي ا أ
رسسائل مشسخصسة على شساشسات هواتف اŸتصسل بهم
ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م  11زي -ارة تضس-ام-ن-ي-ة ،أادخ-لت ال-ف-رح-ة
اÿدم-ة م-ت-وف-رة ب-ال-ل-غ-ت Úال-ع-رب-ي-ة وال-فرنسسية،
والسسرور ‘ قلوب قوات الشسرطة وذوي حقوقهم.
وتقدم على شسكل اإشسÎاك شسهري بقيمة  40دج مع
كما ” خÓلها تقد Ëهدايا رمزية لفائدتهم،
احتسساب كل الرسسوم.
فيما باشسر رؤوسساء أامن الدوائر بدورهم على
ق
ح
ت
ل
إ
ا
«
:
ة
ي
ل
ا
ت
ل
ا
ة
ل
ا
س
س
ر
ل
ا
،
ة
ي
ئ
ا
ق
ل
ت
ة
ف
س
ص
ب
و
ف
ت
ا
ه
ل
ا
ة
س
ش
ا
س
ش
ى
ل
وع-ل-ي-ه ،سس-ت-ظ-ه-ر ع-
زي - - -ارات ‡اث - - -ل - - -ة ،ك- - -ل ع Èق- - -ط- - -اع
3
0
ن
م
ة
د
ا
ف
ت
س
س
ل
ا
،
ط
ا
ر
خ
ن
ل
ا
ة
Î
ف
ن
م
ا
م
و
ي
3
0
ل
Ó
خ
،
ن
و
ب
ز
ل
ل
ن
ك
Á
بالعا ⁄اŸتصسل» ،و
اختصساصسه.

شصرطة معسصكر تزور
متقاعديها وذوي ا◊قوق

شصخصصوا مكاŸاتكم بفضصل خدمة
Ÿ MobMicوبيليسس

تعدي› Óانيا ،بعد هذه الفÎة ،كل رسسالة جديدة سستحتسسب بـ ٥دج.
يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.3٥:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

رحل ـ ـ ـة صصيفي ـ ـ ـة ألبن ـ ـ ـاء
منتسصبي األمن بتمÔاسصت

Ãناسسبة
العطلة
الصس- -ي- -ف- -ي -ة ،و‘
إاط- -ار ال- -ت -ك -اف -ل
الجتماعي
للمديرية
Óم -ن
ال- -ع- -ام -ة ل  -أ
ال -وط -ن -ي ب-أاب-ن-اء
م-ن-تسس-ب-ي ا÷هاز
ب- -ولي- -ة “Ôاسست والÎوي- -ح ع- -ن- -ه- -م ،ن- -ظ- -مت
مصسالح أامن الولية رحلة للمخيم الصسيفي سسوق
لث- -ن Úب -ولي -ة ب -ج -اي -ة ،ل -ف -ائ -دة أاب -ن -اء أاف -راد
ا إ
الشس-رط-ة واŸت-ق-اع-دي-ن وذوي حقوق الشسرطيÚ
اŸتوف ،Úحيث اسستفاد منها  49طف Óبالولية،
مرفوق Úبعدد من أافراد الشسرطة القائم Úعلى
هذه الرحلة التي سستدوم مدتها  13يوما باıيم
الصسيفي.
لقيت هذه اŸبادرة اسستحسسانا كبÒا من طرف
لمن الوطني ،خاصسة منهم اŸتقاعدين
منتسسبي ا أ
وذوي ا◊قوق ،وذلك Ÿا Ÿسسوه من اهتمام واسسع
Óم-ن ال-وط-ن-ي ،ع-لى
م-ن ط-رف ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا ل -أ
Óمن
رأاسسها اللواء عبد الغني هامل اŸدير العام ل أ
الوطني.

إلع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

الخميسس  03أاوت  2017م
المؤافق لـ  11ذي القعدة  1438هـ

ردا على الرسسالة التي وجهها له ‘ العيد الوطني لبÓده

ماكرون يشسيد بالتزام الرئيسس بوتفليقة بتطوير شسراكة اإ’سستثنائية ب Úا÷زائر وفرنسسا
أاشساد الرئيسس الفرنسسي اÁانويل ماكرون بـ«النظرة وا’لتزام ا◊اسسم”” لرئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة من أاجل ””تطوير
الشسراكة ا’سستثنائية”” التي تربط ا÷زائر وفرنسسا وذلك ‘ رسسالة شسكر ردا على الرسسالة التي وجهها رئيسس الدولة لنظÒه الفرنسسي
Ãناسسبة العيد الوطني لبÓده اŸصسادف ليوم  14جويلية.
جاء ‘ رسشالة الرئيسس الفرنسشي ““أاششكركم على
م-راسش-ل-ت-ك-م Ãن-اسش-ب-ة ال-ع-ي-د الؤطني ليؤم  14جؤيلية
واغتنم هذه السشانحة أ’قدم لكم باسشم فرنسشا وأاصشالة
عن نفسشي رسشالة صشداقة واحÎام““.
وأاضش -اف م -اك -رون ““أاح -ي -ي ن -ظ -رت -ك-م وال-ت-زام-ك-م
ا◊اسشم ‘ تطؤير الششراكة ا’سشتثنائية التي تربط
فرنسشا وا÷زائر .لقد سشمح دعمكم ‘ مسشار إاعادة
ب -ن -اء ال -ع Ó-ق-ات ال-ذي ب-ؤشش-ر سش-ن-ة  2012م-ع سش-لفي
بتطؤرات مذهلة ‘ كافة اÛا’ت ⁄ .يسشبق عÈ
ال -ت -اري -خ أان ب -ل -غت ال -ع Ó-ق -ات ب Úب-ل-دي-ن-ا م-ث-ل ه-ذا
اŸسشتؤى من ا’متياز والكثافة““.
وأاعرب الرئيسس الفرنسشي عن أامله ‘ تعزيز هذه
ا◊رك -ي -ة م -ع ن -ظÒه ا÷زائ -ري واع -ط -اء ال -عÓ-ق-ات
الثنائية ““بعدا اضشافيا““.
وأاششار إا ¤أان ““هذا العمل انطلق غداة انتخابي .وهؤ
يتمثل ‘ حماية ذاكرتنا اŸششÎكة والدفاع عن حقيقتها
ونزاهتها .أانتم تعرفؤن قناعاتي وعزمي على حماية هذا
ا’رث اŸتقاسشم ‘ ظل روح التبصشر والتهدئة““.
«علينا  -كما أاضشاف  -أان ‚عل من هذه النظرة
حؤل ماضشينا نقطة ارتكاز لدفع جديد نحؤ اŸسشتقبل
خدمة لششراكتنا الثنائية التي يتع Úأان تكؤن قائمة
أاك Ìم- -ن أاي وقت مضش- -ى ع- -ل -ى مشش -اري -ع م -ل -م -ؤسش -ة
ومهيكلة وذات فائدة متبادلة .كما يجب أان تتحقق

ع-ل-ى السش-اح-ة ال-دول-ي-ة خ-اصش-ة وان ب-ل-دي-ن-ا يتؤاجدان
ع-رضش-ة ل-ل-ت-ه-دي-د ا’ره-اب-ي والÓ-اسش-ت-ق-رار ا’ق-ل-يمي
سشيما ‘ منطقة السشاحل وليبيا““.
ويرى ماكرون أان ““عم ÓكبÒا قد أا‚ز مؤؤكدا أان
اأ’ششهر اŸقبلة سشتتميز بسشلسشلة من اŸؤاعيد الهامة
ال -ت -ي سش -تسش -م -ح ب-ت-حضش Òمشش-روع ال-زي-ارة ال-رسش-م-ي-ة

الهامة التي سشيسشعد Êويششرفني القيام بها للجزائر
‘ الؤقت الذي ترونه مناسشبا““.
وخلصس الرئيسس الفرنسشي ““أاتقدم إاليكم بتمنياتي
ب- -السش- -ل -م وا’زده -ار ل -ل -ج -زائ -ر ول -لشش -عب ا÷زائ -ري
ولشش-خصش-ك-م .ت-ق-ل-ب-ؤا سش-ي-دي ال-رئ-يسس أاسش-مى عبارات
التقدير““.

اسستعرضس معه العÓقات الثنائية ب Úالبلدين

مسساهل يسسلم السسيسسي رسسالة خطية من رئيسس ا÷مهورية
اسستقبل الرئيسس اŸصسري عبد الفتاح السسيسسي ،أامسس ،بالقاهرة ،وزير الشسؤوون اÿارجية عبد القادر مسساهل الذي سسلمه
رسسالة خطية من رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،بحسسب ما أافادت به الوزارة ‘ بيان صسحفي لها.
أاوضشح البيان ،أانه ““بعد اسشتعراضس
العÓقات الثنائية واأ’وضشاع الراهنة
‘ اŸن -ط -ق -ة ” ،ال -ت -أاك -ي-د ع-ل-ى م-ا
ي-رب-ط ال-ب-ل-دي-ن م-ن عÓ-ق-ات أاخ-ؤي-ة
وت - -اري - -خ - -ي - -ة م - -ت - -م- -ي- -زة وا◊رصس
اŸششÎك ع -ل-ى م-ؤاصش-ل-ة ال-ع-م-ل م-ن
أاجل تعزيز التعاون ب Úالبلدين ‘
ﬂت -ل -ف اÛا’تّ– ،سش -ب -ا ’ل-ت-ئ-ام
اللجنة اŸششÎكة الكÈى““.
كما ” أايضشا خÓل هذا اللقاء،
الذي جرى بحضشؤر وزير اÿارجية
اŸصش -ري سش -ام -ح شش -ك-ري““ ،ال-ت-أاك-ي-د
على مؤاصشلة التششاور والتنسشيق بÚ
ال- -ب- -ل- -دي- -ن إازاء ﬂت- -ل- -ف ال -قضش -اي -ا
اإ’ق -ل -ي-م-ي-ة وال-دول-ي-ة ذات ا’ه-ت-م-ام
اŸششÎك ’ ،سش -ي -م -ا ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق
باأ’زمة الليبية من أاجل الؤصشؤل إا¤
ا◊ل السش -ي -اسش -ي ال-ت-ؤاف-ق-ي الشش-ام-ل
اŸنششؤد ومكافحة اإ’رهاب Ÿؤاجهة
اıاط -ر وال -ت -ح -دي -ات اŸف -روضش -ة
على العا ⁄العربي ،مع رفضس التدخل
اأ’جنبي ‘ الششؤؤون الداخلية للدول““،
يضشيف اŸصشدر ذاته.
‘ اأ’خ ،Òحمل الرئيسس السشيسشي
مسشاهل نقل –ياته وتقديره البالغ
للرئيسس بؤتفليقة ،بحسشب ما أاورده
اŸصشدر ذاته.

...ويتحادث بالقاهرة
مع نظÒه اŸصسري

أاج- -رى وزي -ر الشش -ؤؤون اÿارج -ي -ة
عبد القادر مسشاهل ،أامسسﬁ ،ادثات
ث -ن -ائ -ي -ة م-ع ن-ظÒه اŸصش-ري سش-ام-ح
شش -ك -ري ” ،خ Ó-ل -ه -ا ت -ق -ي -ي-م مسش-ار
ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي ب Úال-ب-لدين وبحث
سش- -ب- -ل ت -دع -ي -م أاواصش -ر الشش -راك -ة ‘
ﬂتلف اÛا’ت ،بحسشب ما أافاد
به بيان لؤزارة الششؤؤون اÿارجية.
ج- -اء ‘ ال- -ب- -ي- -ان ،أان- -ه ‘ ““إاط- -ار
الزيارة التي يقؤم بها إا ¤مصشر ضشمن
ا÷ؤلة التي تقؤده إا ¤عدد من الدول
ال - -ع - -رب - -ي - -ة ،أاج - -رى وزي- -ر الشش- -ؤؤون
اÿارج- -ي- -ة ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر مسش -اه -ل
ﬁادثات ثنائية مع نظÒه اŸصشري
سشامح ششكري ‘ ،إاطار آالية التششاور
السش-ي-اسش-ي ” ،خÓ-ل-ه-ا ت-ق-ي-ي-م مسشار

ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي ب Úال-ب-لدين وبحث
سش- -ب- -ل ت -دع -ي -م أاواصش -ر الشش -راك -ة ‘
ﬂت-ل-ف اÛا’ت Ãا ي-ع-ؤد ب-ال-ن-ف-ع
ع- -ل- -ى ال- -ب- -ل- -دي- -ن وي -رسش -خ ال -ط -اب -ع

ا’سشÎات -ي -ج -ي ل-ل-عÓ-ق-ات اŸت-م-ي-زة
بينهما““.
كما اسشتعرضس ا÷انبان  -يضشيف
ذات البيان ““ -تطؤرات اأ’وضشاع ‘
اŸن-ط-ق-ة ال-ع-رب-ي-ة ،خ-اصش-ة ‘ ل-ي-ب-ي-ا
وسشؤرية واليمن وسشبل تنسشيق جهؤد
مكافحة اإ’رهاب والتطرف العنيف،
فضش  Ó-ع -ن مسش -ت -ج -دات ال -ع Ó-ق -ات
العربية’ ،سشيما ‘ ظل التؤتر الذي
تعرفه العÓقات ب Úبعضس اأ’ششقاء
‘ اŸششرق العربي““.
وق -د ” أايضش -ا خ Ó-ل -ه-ا ““ال-ت-أاك-ي-د
ع-ل-ى ضش-رورة م-ؤاصش-ل-ة ال-ت-نسش-ي-ق بÚ
ا÷انب Úإازاء اأ’زمة الليبية من أاجل
ت-ق-ريب وج-ه-ات ال-ن-ظ-ر ب Úال-ف-رقاء
ال -ل-ي-ب-ي Úوإاي-ج-اد ال-ظ-روف اŸؤات-ي-ة
ل -ل -ت -ؤصش-ل إا ¤ح-ل سش-ي-اسش-ي ت-ؤاف-ق-ي
ششامل““.

..ويحل Ãسسقط ‘ زيارة عمل لسسلطنة عمان
حل وزير الششؤؤون اÿارجية عبد القادر مسشاهل الذي كان قادما من
القاهرة اليؤم ا’ربعاء Ãسشقط حيث سشيقؤم بزيارة عمل لسشلطنة
عمان ‘ اطار جؤلته ‘ الؤطن العربي حسشبما أافاد به بيان لؤزارة
الششؤؤون اÿارجية.
و كان ‘ اسشتقبال السشيد مسشاهل لدى وصشؤله وزير اÿارجية العماÊ
يؤسشف بن علؤي.
وأاوضشح نفسس اŸصشدر أان مسشاهل سشيجري خÓل زيارته ““مباحثات مع
نظÒه العما Êو مع ششخصشيات و مسشؤؤول Úسشام ‘ Úسشلطنة عمان““.

لعب دورا فعا’ ‘ –رير  52رهينة أامريكية بإايران سسنة 1981

كتابة الدولة اأ’مريكية تشسيد باŸرحوم رضسا مالك

’م -ري -ك -ي -ة ،ي -وم
أاشس -ادت ك -ت -اب -ة ال -دول -ة ا أ
ال -ث Ó-ث -اء ،ب -واشس -ن-ط-ن ،ب-خصس-ال اŸرح-وم رضس-ا
م -الك ،م -ث ّ-م -ن -ة دوره ال-ف-ع-ال ‘ تسس-وي-ة أازم-ة
’مريكي Úبإايران.
الرهائن ا أ
صشرح الناطق الرسشمي لكتابة الدولة هي Ìنؤورت،
قبل الندوة الصشحفية التي نششطها مع كاتب الدولة ريكسس
تيلرسشؤن قائ““ :Óبلغنا بعميق ا◊زن واأ’سشى وفاة رئيسس
ا◊كؤمة ا÷زائرية اأ’سشبق رضشا مالك ،حيث كان ششريكا
للؤ’يات اŸتحدة اأ’مريكية Ÿدة طؤيلة““.

وأاضشاف يقؤل ’““ ،يخفى عليكم الدور الفعال
الذي لعبه اŸرحؤم ‘ اÙادثات التي أافضشت إا¤
إاطÓ- -ق سش -راح  52ره-ي-ن-ة ‘ السش-ف-ارة اأ’م-ري-ك-ية
بإايران سشنة .““1981
وذكر نؤورت لقاء اŸرحؤم رضشا مالك والسشفÒة
اأ’م -ري -ك -ي-ة ب-ا÷زائ-ر خÓ-ل م-أادب-ة غ-ذاء ‘ م-اي
اŸنصش -رم ،ح -يث ت -ط -رق رئ-يسس ا◊ك-ؤم-ة اأ’سش-ب-ق
مطؤ’ إا ¤العÓقات ا÷زائرية اأ’مريكية وآافاق
تطؤيرها.

وأاششار نؤورت ،إا ¤أان ““اŸرحؤم تطرق مطؤ’
إا ¤قؤة العÓقات ب Úا÷زائر والؤ’يات اŸتحدة
اأ’م -ري -ك -ي -ة وث -ق -ت -ه ‘ الشش -راك -ة ال -ق -ائ-م-ة ب-ي-ن-ن-ا
وتعزيزها ‘ السشنؤات القادمة““.
وأاك-د ال-ن-اط-ق ال-رسش-م-ي ،أان ال-ؤ’ي-ات اŸت-ح-دة
اأ’مريكية تتقاسشم مع ا÷زائر هذه الثقة ونأامل ‘
رؤوية التعاون الثنائي يتطؤر أاك Ìفأاك.Ì
واسشÎسشل قائ““ ،Óنؤجه تعازينا لعائلة اŸرحؤم
وأاقاربه وللششعب ا÷زائري““.

بحسسب تقرير Ûلسس الشسيوخ الفرنسسي

دور ا÷زائر حاسسم ‘ اسستقرار اŸنطقة اأ’ورومتوسسطية
تضس -ط -ل -ع ا÷زائ -ر ب -دور ””ح -اسس-م”” ‘ اسس-ت-ق-رار
’ورو متوسسطية ،بحسسب ما أاكده ›لسس
منطقة ا أ
الشس -ي -وخ ال -ف -رنسس-ي ‘ أاوضس-ح ال-ت-ق-ري-ر ،ال-ذي ”
’وروب -ي -ة ح -ول
–ري -ره ب -اسس -م ÷ن -ة الشس -ؤوون ا أ
””ا÷انب اŸت - -وسس - -ط - -ي لسس- -ي- -اسس- -ة ا÷وار :ح- -ال- -ة
’وروبي
ا÷زائر”” ،أان بعث العÓقات ب Úا’–اد ا أ
وا÷زائ -ر ق -د أاضس -ح -ى واق -ع -ا ،م -ن خÓ-ل –دي-د
أاول -وي -ات ج -دي-دة ‘ ›ال الشس-راك-ة ،مضس-ي-ف-ا أان
’ورو متوسسطية من شسأانها أان تتعزز
العÓقات ا أ
بفضسل ا’سستئناف الفعلي للحوار مع بلد له دور
حاسسم ‘ اسستقرار اŸنطقة””.
وأاك -دت ال-ؤث-ي-ق-ة ،ال-ت-ي أاع-ده-ا السش-ي-ن-ات-ؤر (اŸق-رر)
سشيمؤن سشيتؤر (ا◊زب ا’ششÎاكي) ،أان مراجعة السشياسشة

اأ’وروبية للجؤار ‘ ديسشم ،2015 Èسشاهم ‘ إاضشفاء
ح -رك -ي -ة ج -دي -دة ع-ل-ى ال-عÓ-ق-ات ب Úا’–اد اأ’وروب-ي
وا÷زائر.
للتذك ،Òأاعربت ا÷زائر بتاريخ  31أاوت  2015عن
رغ -ب -ت -ه -ا ‘ ت -ق -ي-ي-م ات-ف-اق الشش-راك-ة ،واصش-ف-ة إاي-اه ب-غÒ
اŸت- -ؤازن ب- -ال- -نسش -ب -ة إال -ي -ه -ا .وق -د أافضشت اŸف -اوضش -ات
اŸباششرة إا ¤اŸصشادقة على أاولؤيات جديدة للششراكة
خÓل ›لسس الششراكة  10اŸنعقد بÈوكسشل يؤم 13
مارسس الفارط.
خ Ó-ل زي -ارت -ه ل -ل -ج -زائ -ر ‘ الشش -ه-ر ال-ف-ارط ،أاشش-ار
اŸف -ؤضس اأ’وروب -ي اŸك-ل-ف بسش-ي-اسش-ة ا÷ؤار اأ’وروب-ي-ة
وم -ف -اوضش -ات ال -ت -ؤسش-ي-ع ج-ؤه-انسس ه-ان ،إا ¤أان ا’–اد
اأ’وروبي سشيؤاصشل دعمه للجزائر ‘ جهؤدها الرامية

إا ¤تنؤيع اقتصشادها و–سش Úجؤ اأ’عمال.
وق -ام ال -ط -رف-ان ب-ت-ح-دي-د ح-ؤا‹ عشش-ري-ن مشش-روع-ا
ب-ق-ي-م-ة ت-فؤق  200م -ل-ي-ؤن أاورو ل-دع-م ت-ن-ؤي-ع ا’ق-تصش-اد
ا÷زائري ،بحيث ” Œسشيد بعضس منها.

بعث فعلي للعÓقات ب Úا’–اد اأ’وروبي وا÷زائر
أاششار مقرر ›لسس الششيؤخ الفرنسشي ‘ تقريره ،إا¤
أان السشلطات ا÷زائرية يبدو أانها تريد تعميق عÓقاتها
وت -رق -ي -ة م-ؤق-ع-ه-ا ا÷غ-را‘ ومسش-اه-م-ت-ه-ا ‘ السش-ي-اسش-ة
–Óاد اأ’وروبي.
الطاقؤية ل إ
واعت Èأان مراجعة سشياسشة ا÷ؤار ،قد سشاهمت ‘
–قيق التقارب ب Úالطرف ،Úالذي أاضشحى ضشروريا
لتطؤير مقاربة أاك Ìبراغماتية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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التعاون ‘ قطاع اإ’عÓم ﬁور اÙادثات
–ادث وزي- -ر ا’تصس- -ال ج- -م- -ال ك -ع -وان،
أامسس ،با÷زائر العاصسمة ،مع سسف Òإاسسبانيا
ب -ا÷زائ -ر سس -ان-ت-ي-اغ-و ك-اب-ان-اسس ،ح-ول آاف-اق
’عÓم وا’تصسال.
التعاون ‘ ›ال ا إ
ششكل اللقاء فرصشة لبحث ““العÓقات الثنائية
والتعاون ب Úالبلدين مع التفك ‘ Òآافاق أاكÌ
إال - - -زام - - -ا ‘ ›ال اŸب - - -اد’ت بﬂ Úت- - -ل- - -ف
ال - -ق - -ط - -اع- -ات’ ،سش- -ي- -م- -ا ‘ ق- -ط- -اع اإ’عÓ- -م
وا’تصش- -ال““ ،ب- -حسشب م -ا أاف -اد ب -ه ب -ي -ان ل -ؤزارة
ا’تصشال.
‘ هذا اإ’طار ،أاكد كعؤان على وجؤد مكتب
دائم لؤكالة اأ’نباء ا÷زائرية Ãدريد ،معربا عن
أام -ل -ه ‘ ف-ت-ح م-ك-تب ل-ؤك-ال-ة اأ’ن-ب-اء اإ’سش-ب-ان-ي-ة
““ ““EFEبا÷زائر‡ ،ا سشيسشاهم  -كما قال ‘ -
““تكثيف بّناء““ للتبادل ب Úالبلدين.
من جهته أارجع كاباناسس الؤضشع إا““ ¤أاسشباب
اقتصشادية ﬁضشة من قبل وكالة اأ’نباء اأ’سشبانية
 EFEوالتي من اŸمكن مراجعتها من خÓل –سشÚ
ششامل للؤضشع ا’قتصشادي واŸا‹““.
كما ذكر بؤجؤد معهدي سشرفانتيسس با÷زائر
العاصشمة ووهران الذي يعكسس برأايه ““إارادة قؤية
للتبادل والتعاون““.
وح -ظ -ي م -ل -ف ت -داخ -ل اأ’م -ؤاج اإ’ذاع -ي -ة بÚ

ا÷زائ -ر وإاسش -ب -ان -ي -ا ب -ن-فسس ا’ه-ت-م-ام خÓ-ل ه-ذا
ا’سشتقبال ،الذي ركز خÓله كعؤان على ““أاهمية
ال -ت -ك -ف-ل ب-ه-ذا اŸشش-ك-ل““ ،م-ؤضش-ح-ا أان اŸسش-ؤؤولÚ
اإ’سش -ب -ان ع -ن ال -بث ““م -ل -زم Úب-ات-خ-اذ اإ’ج-راءات
الضش- -روري- -ة Ÿط- -اب- -ق- -ة ت- -ن- -ظ -ي -م ا’–اد ال -دو‹
لÓتصشا’ت““.
وبعد ا’طÓع على الؤضشع ،عّبر سشف Òإاسشبانيا
ع -ن ““م -ؤاف -ق -ت -ه ال -رأاي بشش-أان أاه-م-ي-ة تسش-ؤي-ة ه-ذا
اŸل -ف ‘ ،ظ -ل احÎام ال -ت -ن -ظ -ي -م ال-دو‹ وب-اسش-م
أاواصش -ر الصش -داق -ة وال -ت -ع -اون ال -ق -ؤي-ة ال-ت-ي ت-رب-ط
البلدين““.

حجار يتباحث مع السسف Òالفرنسسي حول التعاون الثنائي
اسستقبل وزير التعليم العا‹ والبحث العلمي
الطاهر حجار ،با÷زائر العاصسمة ،سسف Òفرنسسا
با÷زائر كزافيي دريانكور ،الذي تطرق معه إا¤
سسبل ووسسائل ””تعزيز روابط التعاون القائم بÚ
ا÷زائ - -ر وف - -رنسس - -ا”” ،ب- -حسسب م- -ا أاف- -اد ب- -ه ب- -ي- -ان
للوزارة.
جاء ‘ البيان ،أان الطرف Úاسشتعرضشا أاثناء لقائهما
ا’ت-ف-اق-ات وا’ت-ف-اق-يات  834اŸؤق -ع -ة ب Úا÷ام-ع-ات
ا÷زائرية والفرنسشية.
وأاوضشح البيان ،أان ““الرقم يعكسس أاهمية هذا التعاون،
’سشيما ‘ ›ال التكؤين والتعليم العا‹ وكذا البحث
العلمي““.
كما ششملت اÙادثات ملفات أاخرى’ ،سشيما تلك
اŸتعلقة Ãعاهد العلؤم والتكنؤلؤجيات اŸطبقة ،حيث
التمسس قطاع التعليم العا‹ مسشاعدة خÈاء فرنسشيÚ
إ’نششاء هذا النؤع من اŸعاهد.
وأاششار البيان ،إا ¤أان ““هناك معاهد ششاركت بششكل
ملمؤسس ‘ التطؤر ا’جتماعي وا’قتصشادي ‘ ﬂتلف
مناطق الؤطن ،حيث تخرجت الدفعة اأ’و ¤التي تتكؤن
من حؤا‹ أاربع Úحائزا على ششهادات تطبيقية سشنة
 2017من معهد اÙروقات بؤرڤلة““.

وبحسشب البيان ،يعتزم الطرف ا÷زائري ‘ هذا
اإ’طار ،تؤسشيع هذا النؤع من التعليم بؤ’يتي وهران
وبشش -ار ع-ن ط-ري-ق ف-ت-ح م-ع-ه-دي-ن آاخ-ري-ن؛ اأ’ول ي-ت-ع-ل-ق
بصش- -ن- -اع- -ة السش- -ي- -ارات وال- -ث -ا› ‘ Êال اÙروق -ات.
وبحسشب الطرف ،Úتعت Èحصشيلة هذا التعاون ““ملمؤسشة
جدا““ وتبششر ““Ãسشتقبل واعد““.
وأاعرب الطرفان عن رغبتهما ‘ تتبع فرصس جديدة
للتعاون’ ،سشيما ‘ ›ال البحث العلمي ““قصشد Œسشيد
ﬂتلف مششاريع البحث اŸنجزة على مسشتؤى ﬂابر
ا÷ام -ع -ات ا÷زائ -ري -ة““’ ،سش-ي-م-ا ‘ إاط-ار ال-عÓ-ق-ة بÚ
اŸؤؤسشسشة وا÷امعة.
كما اتفق الطرفان على تششجيع منششؤرات أاعمال
البحث العلمي ‘ ›Óت ذائعة الصشيت ،على غرار
““سشكؤربؤسس““ وغÒها قصشد –سش Úتصشنيف ا÷امعات
ا÷زائرية.
وات -ف -ق ح -ج -ار ودري -ان -ك -ؤر ع -ل -ى دع-م ت-ن-ق-ل ط-ل-ب-ة
الدكتؤراه والتبادل ب Úا÷امعات ا÷زائرية والفرنسشية،
’سشيما عن طريق التؤقيع على ا’تفاقيات ا÷امعية.
‘ اأ’خ Òتطرق الطرفان إا ¤مسشائل أاخرى أاثناء
لقائهما’ ،سشيما اŸتعلقة بالتؤقيع على اتفاقيات التعاون
‘ ›ال العلؤم الطبية والبحث العلمي.

قيطو Êييسستقبل السسف Òالروسسي
اسستقبل وزير الطاقة مصسطفى قيطو ،Êأامسس،
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة ،السس -ف Òال -روسس -ي أال -كسس-ن-در
زولوتوف ،بحسسب ما أافاد به بيان لوزارة الطاقة.
أاوضشح البيان ،أان الطرف Úاسشتعرضشا وضشعية العÓقات
الثنائية والششراكة ب Úالبلدين ‘ ›ال الطاقة التي ““وصشفت
باŸمتازة““ وتطرقا إا ¤آافاق تعزيزها.
ك -م-ا ت-ن-او’ ف-رصس وإام-ك-ان-ات ا’سش-ت-ث-م-ار والشش-راك-ة ‘
›ال ال -ط -اق -ة خ -اصش-ة اÙروق-ات وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة
والتكؤين.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ت -ط -رق السش-ي-د ق-ي-ط-ؤ Êوالسش-فÒ
الروسشي إا ¤تطؤر أاسشؤاق النفط ،مششيدين Ãسشار ا◊ؤار
ب Úدول أاوبيب وخارج أاوبيب من أاجل ضشمان اسشتقرارها
على اŸدي Úالطؤيل واŸتؤسشط.
يذكر ،أان اللجنة الؤزارية اŸششÎكة للمتابعة لبلدان
أاوبيب  -خارج أاوبيب ،كانت قد عقدت اجتماعها الرابع
شش -ه -ر ج -ؤي -ل -ي -ة ال-ف-ارط ،بسش-انت ب-يÎسش-ب-ؤرغ (روسش-ي-ا)،
ب -حضش -ؤر وزراء ال -ط -اق -ة ل -ل-ب-ل-دان اŸع-ن-ي-ة وم-ن ب-ي-ن-ه-م
قيطؤ.Ê
وعقب اجتماعها ،اعتÈت هذه اللجنة ،على أاسشاسس
ت-ق-ري-ر ال-ل-ج-ن-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة اŸك-ل-ف-ة Ãت-اب-ع-ة ت-ن-فيذ اتفاق

تقليصس انتاج البÎول ،ان ““سشؤق النفط –قق تطؤرا
مسشتمرا وملمؤسشا نحؤ اسشتعادة تؤازنها““ ،مششÒة إا ¤أان
““ال -دع -م ال-دائ-م لÓ-ن-ت-ع-اشس ال-ع-اŸي ’ي-زال ج-اري-ا ،م-ع
تسشجيل اسشتقرار ‘ السشؤق البÎولية التي تبقى عامÓ
حاسشما.
كما ان تذبذب السشؤق كان ضشعيفا خÓل اأ’سشابيع
الفارطة فيما بدأات التدفقات ا’سشتثمارية ‘ القطاع
الصشناعي تتحسشن““.
يذكر ،أان منظمة أاوبيب و 11بلدا آاخر ،من بينها
روسشيا ،قد التزمت ،منذ مطلع السشنة ا÷ارية ،بتخفيضس
إانتاجها ،الذي يفÎضس أان يسشتمر إا ¤غاية مارسس ،2018
بهدف تقليصس الفائضس ‘ العرضس الذي يؤؤثر على أاسشعار
الذهب اأ’سشؤد.
Óششارة ،فإان اللجنة الؤزارية اŸششÎكة أاسشسشت بعد
لإ
الندوة الؤزارية  171أ’وبيب اŸنعقدة ‘ نؤفم2016 È
وبعد إاعÓن التعاون اŸقبل الذي صشدر خÓل ا’جتماع
الؤزاري اŸششÎك أاوبيب  -خارج اأ’وبيب ،اŸنعقد ‘
ديسشم ‘ 2016 Èفيينا ،حيث تتكؤن اللجنة من ثÓثة
بلدان أاعضشاء ‘ أاوبيب (ا÷زائر والكؤيت وفينزوي)Ó
وبلدين غ Òعضشؤين (روسشيا وعمان).

اسستقبل وزير اŸالية السسيد عبد الرحمان
راوي- -ة أامسس ب- -ا÷زائ- -ر ال -ع -اصس -م -ة السس -فÒ
ال-ف-رنسس-ي ك-زاف-ي-ي دي-ريانكور الذي –ادث
م - -ع - -ه ح - -ول الشس - -راك- -ة ا’ق- -تصس- -ادي- -ة بÚ
البلدين حسسب ما أافاد به بيان للوزارة.
وأاضش-اف ال-ب-ي-ان أان ال-ط-رف Úاسش-ت-ع-رضش-ا خÓ-ل
هذا اللقاء مدى تقدم التعاون اŸؤؤسشسشاتي بÚ
الؤزاريت ÚاŸكلفت Úبقطاع اŸالية بالبلدين وسشبل
ت- -ع- -زي- -زه ‘ .ه- -ذا ا’ط- -ار أاط- -ل- -ع راوي -ة السش -فÒ
الفرنسشي حؤل أاهم العناصشر اŸتضشمنة ‘ ﬂطط
ع- -م- -ل ا◊ك- -ؤم- -ة واأ’ول- -ؤي -ات اÙددة ‘ ›ال
العصشرنة وا’صشÓحات ا’قتصشادية.

وأاششار ذات اŸصشدر الطرف Úتطرقا أايضشا ا¤
مسش -اه -م -ة ال -ط -رف ال -ف -رنسش -ي ‘ ج -ه -ؤد ت -ن -ؤي-ع
ا’ق -تصش -اد ا÷زائ -ري م -ن خ Ó-ل ت -ك -ث-ي-ف ت-ؤاج-د
اŸؤؤسشسشات الفرنسشية ‘ القطاعات اŸنتجة.
و‘ ه -ذا الشش -أان ” ا’ت -ف -اق ع -ل -ى مضش -اع -ف-ة
اللقاءات ب ÚاŸتعامل Úا’قتصشادي Úبك Óالبلدين
قصش- -د ت- -ك- -ث- -ي- -ف ف- -رصس الشش- -راك- -ة وا’سش -ت -ث -م -ار
اŸششÎك.
وم -ن ج -ه -ة أاخ -رى ت -ن -اول ا÷ان -ب -ان مسش-اه-م-ة
اŸؤؤسشسش-ات ال-ف-رنسش-ي-ة اŸت-ؤاج-دة ب-ا÷زائ-ر ع-لى
أاسشاسس وحداتها ا’نتاجية اÙلية ““ضشمن مسشعى
تطؤير الصشادرات خارج

راوية والسسف Òالفرنسسي يتطرقان إا ¤الشسراكة ا’قتصسادية

’فريقي
اجتماعات اللجان الدائمة للŸÈان ا إ

وفد عن ›لسس اأ’مة يشسارك ‘ ا÷لسسات

يششارك وفد برŸا Êعن ›لسس اأ’مة ‘
اجتماعات اللجان الدائمة للŸÈان اإ’فريقي
Ãيدراند (جنؤب إافريقيا) وذلك خÓل الفÎة
اŸمتدة ب 04 Úو 11أاوت  ، 2017بحسشب ما
أافاد به بيان لذات الهيئة.

يتضشمن جدول اأ’عمال اجتماعات اللجان
ال -دائ -م -ة ل -لŸÈان اإ’ف -ري -ق -ي ،ب -حسشب ذات
اŸصش- -در““ ،ورشش -ت Úأاسش -اسش -ي -ت Úاأ’و ¤ح -ؤل
تعزيز اأ’ششخاصس ذوي اإ’عاقة والثانية حؤل
النقل““.

ألخميسس  03أوت  2017م
ألموأفق لـ  10ذي ألقعدة  1438هـ

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

»æWh

لسسبا ‘ Êالدخول الجتماعي
تنظيم اŸرور بالعاصسمة مع الشسريك ا إ

نايـ ـ ـت ا◊سسـ ـ ـ :Úرخصسـ ـ ـة السسياقـ ـ ـة بالتنقي ـ ـ ـط
تدخـ ـ ـل اÿدمـ ـ ـة السسنـ ـ ـة القادمـ ـ ـة

ألعدد
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خÓل إاشسرافها على إانطÓق قافلة نظافة الشسواطئ

زرواط ـ ـي :سسÓمـ ـة البيئ ـ ـة مسسؤوولي ـ ـة ا÷مي ـ ـع

^ ضسعف تكوين السسائق Úزاد من حوادث اŸرور

دعت وزيرة البيئة والطاقات
اŸتجددة فاطمة الزهراء زرواطي،
اŸواطن Úإا ¤ضسرورة ا◊فاظ على
نظافة اŸناطق السسياحية والشسواطئ
والتحلي بسسلوك حضساري يجعل
العائÓت ا÷زائرية تسستمتع بجمال
البحر ومناظر الطبيعة بعيدا عن
لوسساخ.
تراكم الفضسÓت وا أ

صصونيا طبة

لمن ع Èالطرق نايت ا◊سس Úأاحمد ،أامسس ،ارتفاع ظاهرة إارهاب الطرق إا¤
أارجع اŸدير العام للمركز الوطني للوقاية وا أ
لحصسائيات أان العامل البشسري يتسسبب بـ ٪95من ا◊وادث ،مؤوكدا أان اسستحداث
ضسعف مسستوى تكوين السسائق ،Úحيث بيّنت ا إ
لبرياء يوميا.
مندوبية للسسÓمة اŸرورية من شسأانه تخفيف حدة ا◊وادث التي تزهق أارواح ا أ
ل-ل-م-رور ،ب-ع-د إأشض-رأك ج-م-ي-ع أل-ف-اعلين في
غرب وألطريق ألوطني رقم .01
لم-ن أل-وط-ن-ي
وتسض -ج-ل وسض-ائ-ل ن-ق-ل أل-مسض-اف-ري-ن ح-وأدث أل -م -ي -دأن؛ أل-درك أل-وط-ن-ي،أ أ
م -أاسض -وي -ة وإأن ك -انت نسض -ب -ه -ا أق -ل ،ب -حسضب وألحماية ألمدنية.
لم -ان -ة أل-ع-ام-ة
لجرأءأت ألعقابية وألحترأزية ألتي أل -م -ت -ح -دث ،أل -ذي أشض -ار إأل -ى أن  ٪36م -ن وم -ن أل -م -ق -رر أن تسض -ت -ل -م أ أ
رغم أ إ
توأجه ألسضوأق ألمخالفين لحوأدث ألمرور ،أل -ح -وأدث ي -تسض -بب ف -ي-ه-ا سض-ائ-ق-ون ت-ت-رأوح ل-ل-ح-ك-وم-ة أل-نصس أل-ق-ان-ون-ي للمندوبية قبيل
إأل أن حصضيلة ألوفيات في أرتفاع مخيف ،أعمارهم بين  18إألى  29سضنة وهو مؤوشضر أل- -دخ -ول ألج -ت -م -اع -ي أل -م -ق -ب -ل ،ب -حسضب
ي-ؤوك-د أل-م-ت-ح-دث أن ك-ل أل-مسض-اع-ي ل-م ت-ع-د وأضضح على أن ألتكوين ورأء أرتفاع حصضيلة أل -م -ت-ح-دث ،م-وضض-ح-ا أن م-ل-ف أل-م-ن-دوب-ي-ة
ك -اف -ي -ة ل -وق -ف إأره -اب أل -ط -رق أل -ذي ب-ات حوأدث ألمرور ،سضيما ألمميتة منها ،إأضضافة مسض -ت -ع -ج -ل لرت -ب -اط -ه ب -رخصض -ة ألسض -ي -اق-ة
لفرأط في ألسضرعة يعد ألعامل بالنقاط.
إألى أن أ إ
لول للموأطن في ألطرق.
ألهاجسس أ أ
وق -ال ن -ايت أل -حسض -ي -ن ف -ي سض -ي-اق آأخ-ر ،إأن
لول في ذلك.
نايت ألحسضين وجه أصضابع ألتهام في ندوة أ أ
لعÓمي وأعلن نايت ألحسضين في رده على سضؤوأل ،أن مشضروع فك ألخناق عن ألعاصضمة في إأطار
صضحفية نشضطها ،أمسس ،بالمركز أ إ
ل-ل-ح-م-اي-ة أل-م-دن-ي-ة ب-ال-ع-اصضمة إألى ألجهات مندوبية ألسضÓمة ألمرورية ،ألمقرر أنطÓق ألشضرأكة مع إأسضبانيا ،سضيتم ألنطÓق فيه مع
ألتي تقف ورأء تكوين ألسضائقين ،مجددأ عملها قبل نهاية ألسضنة ،سضتعمل على إأيجاد ألدخول ألجتماعي .في هذأ ألصضدد ،أكد
ت- -أاك- -ي -ده أن أل -ع -ام -ل أل -بشض -ري ه -و ألسض -بب آأل -ي -ات ج -دي -دة ل-ل-ح-د م-ن إأره-اب أل-ط-رق .أن -ه سض -ي -ت-م ت-ط-ب-ي-ق م-خ-ط-ط م-روري ع-ل-ى
ألرئيسس في أرتفاع حوأدث ألمرور ألمأاسضوية وأوضضح ،أن ألعمل برخصضة ألتنقيط سضيكون مسض-ت-وى  200م-ف-ت-رق ط-رق م-ب-دئ-ي-ا ،حتى
ألتي تقع أغلبها في ألطريق ألسضيار شضرق  -بدأية سضنة  ،2018مع أعتماد ألمندوبية ألتي يتجسضد كامل ألمخطط باحتوأء  504مفترق
سض -تسض -ه -ر ع -ل -ى ت -ط -ب-ي-ق أل-ق-ان-ون أل-ج-دي-د طرق مطلع شضهر أكتوبر .2018

جÓل بوطي
تصصويرﬁ :مد آيت قاسصي

أوضض - - -حت زروأط - - -ي ع - - -ل - - -ى ه- - -امشس
أإعطائها ،أمسس ،أإشضارة أنطÓق ألقافلة
أل- -ت -حسض -يسض -ة م -ن م -ق -ر وزأرة أل -ب -ي -ئ -ة
وألطاقات ألمتجددة ،أن هذه ألمبادرة
تدخل في صضلب برأمج وعمل ألحكومة
وت-وج-ي-ه-ات أل-وزي-ر ألأول ،ن-ظ-رأ ل-لدور
أل -ه-ام ل-ل-م-ج-ت-م-ع أل-م-دن-ي ف-ي ت-ح-ق-ي-ق
ألتنمية ألمسضتدأمة.
أضض -افت أل -مسض -وؤول -ة ألأول-ى ع-ن ق-ط-اع
ألبيئة وألطاقات ألمتجددة ،أن ألوزأرة
ت -ب -ذل م -ج -ه -ودأت ك-ب-ي-رة ل-ب-ل-وغ ه-دف
أل-ع-يشس ف-ي ب-ي-ئ-ة ن-ظ-ي-ف-ة ،يسض-ت-متع بها
أبناء ألمسضتقبل ،من خÓل دعم جميع
ألمبادرأت ألتحسضيسضية ألتي تندرج في
أإط -ار أل -ح -ف -اظ ع -ل -ى ج -م-ال ون-ظ-اف-ة
ألمكان وعدم رمي ألنفايات وألفضضÓت
ألتي تشضوه ألمنظر ألجميل للمدن.
و أك -دت أل -وزي -رة ع -ل-ى أه-م-ي-ة أإشض-رأك

ألأطفال في عملية تنظيف ألشضوأطئ
وف-ي م-خ-ت-ل-ف أل-م-ب-ادرأت أل-ت-حسض-يسضية
ل -ك -ي ي -وج-ه-وأ لÓ-أشض-خ-اصس أل-رأشض-دي-ن
ألذين ل يبالون بالحفاظ على ألبيئة،
لسضيما في ألأماكن ألخاصضة بالرأحة
وألسضتجمام ،رسضالة قوية مفادها أن
ألحفاظ على سضÓمة ألبيئة مسضوؤولية
تقع على عاتق ألجميع ول يجب أإهمال
جمع ألنفايات بعد مغادرة ألمكان.
م- -ن ج- -ه- -ت -ه كشض -ف رئ -يسس أل -ج -م -ع -ي -ة
ألوطنية للعمل ألتطوعي أحمد مالحة،
أن أل -ق-اف-ل-ة أل-ت-حسض-يسض-ي-ة سض-ت-ج-وب 14
ولي -ة سض -ي -اح -ي -ة ت -حت شض -ع -ار « أح -م-ي
شضاطئي بتركه نظيفًا» ،حيث أنطلقت
ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ن-ظ-ي-ف وألتوعية من شضاطئ
عين طاية وبعدها شضاطئ زرألدة لوضضع
بصضمة من أجل بيئة أفضضل و أنظف.
في ذأت ألسضياق ،أضضاف مالحة أن هذه
أل -م -ب -ادرة ت -ن -درج ف -ي أإط-ار أل-م-ق-ارب-ة
ألتشضاركية بين ألمجتمع ألمدني ووزأرة
ألبيئة وألطاقات ألمتجددة ،موؤكدأ أن
ألقافلة ألتحسضيسضية تلقت دعما كبيرأ
م -ن ق -ب -ل ه -ي -ئ -ات أل -م -ج-ت-م-ع أل-م-دن-ي
وأل -ف -درأل -ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ح-م-اي-ة أل-ب-ي-ئ-ة
وألوكالة ألوطنية للنفايات وألمديريات
ألولئية للبيئة.

صسيف سساخن بسسيدي بلعباسس

 441هكتـ ـ ـ ـار مـ ـ ـن الغابـ ـ ـات تلتهـ ـ ـب

لعÓم Ãديرية ا◊ماية اŸدنية ،العقيد فاروق عاشسور:
اŸكّلف با إ

قرب ا◊رائق من التجمعات السسكنية يحول دون اسستعمال الطائرات إلخمادها
^ تكثيف ا÷هود ◊ماية اŸواطن Úوا◊رائق تلتهم اŸزيد من اŸسساحات الغابية

ارت- -ف- -عت ،أامسس ،حصس- -ي- -ل- -ة خسس- -ائ -ر
ا◊رائ -ق اŸن -دل -ع -ة ‘ ع -دة ولي-ات م-ن
الوطن ،تزامنا مع موجة ا◊ر الشسديد
لول م -رة ،ح -يث
ال -ذي يضس -رب ال -ب Ó-د أ
كثفت ا◊ماية اŸدنية جهودها ◊ماية
لف -راد ب -رف -ع ع -دد ف -رق ال -ت -دخ -ل‘ ،
ا أ
ح Úأاك - - - - - -دت أان “رك- - - - - -ز ا◊رائ- - - - - -ق
باÛمعات السسكانية حال دون اسستخدام
لطفاء.
طائرات ا إ

جÓل.ب

ب -ع -د أن أوضض -ح أل-م-كّ-ل-ف ب-اإلعÓ-م ب-م-دي-ري-ة
ألحماية ألمدنية ألعقيد فاروق عاشضور ،أن
ألحماية ألمدنية تملك كل أإلمكانات ألÓزمة
ل -م-وأج-ه-ة أل-ح-رأئ-ق أل-م-ن-دل-ع-ة ،أشض-ار إأل-ى أن
تجمعات سضكنية بمناطق ألحرأئق حالت دون
أسضتخدأم ألطائرأت إلخمادها ،مشضيرأ إألى أن
أل -ح -م -اي -ة ع -ززت ف -رق -ه-ا ب-عشض-رأت أألع-وأن
لحماية ألموأطنين وممتلكاتهم.
رد ألعقيد فاروق عاشضور في ندوة صضحفية
ع -ق-ده-ا ،أمسس ،ب-م-رك-ز ألصض-ح-اف-ة ل-ل-ح-م-اي-ة
أل-م-دن-ي-ة ب-ال-ع-اصض-م-ة ،ع-ل-ى ألن-ت-ق-ادأت أل-ت-ي
ت-ط-ال-ه-م بشض-أان ألسض-ي-ط-رة ع-ل-ى أل-حرأئق ألتي
أن -دل -عت ف -ي أغ -لب م -ن -اط -ق أل -وط -ن ،ب -ك-ون
أل-م-دي-ري-ة تسض-ج-ل ي-وميا  3500ت-دخ Ó-يمسس
جميع ألمجالت ،في حين أكد أن ألحرأئق
أجبرتهم على تجنيد  446وحدة تعنى بحماية
أل-غ-ط-اء أل-ن-ب-اتي وأسضتنفار  22رت Ó-ل-مجابهة

هذه ألحرأئق.
وب -حسضب أل -م -ت-ح-دث ،ف-إان مصض-ال-ح أل-ح-م-اي-ة
ألمدنية سضجلت رقما جديدأ لعدد ألغابات
ألتي مسضتها ألسضنة أللهب بعدة وليات ،حيث
سضببت ألحرأئق خسضائر بشضرية ومادية قائ:Ó
«إأن أألعوأن ل يدخرون أي جهد في سضبيل
ألتقليل من أألضضرأر ،مؤوكدأ أن  466وحدة
تتكفل بحماية ألغطاء أألخضضر وتم ألسضتعانة
بـ 22رت Óمتنق Óإأضضافيا لدعم ألوحدأت.
في هذأ ألصضدد أوضضح ألعقيد عاشضور ،أن
ألسض-ت-ع-ان-ة ب-ال-ط-ائ-رأت إلخ-م-اد أل-ن-يرأن غير
م -ج -دي ،ح -يث ي -م -ك -ن أن ت -ل-ح-ق أل-ط-ائ-رأت
أضضرأرأ بالمجمعات ألسضكانية ألتي تضضم 35
أل -ف نسض -م-ة ،ف-ي ح-ي-ن أن أل-غ-اب-ات ت-ت-خ-ل-ل-ه-ا
مسضاكن متفرعة ،خاصضة في منطقة ألقبائل،
م-ا ج-ع-ل-ه-م ي-ل-ت-زم-ون ب-اإلج-رأءأت أل-ت-ق-ل-يدية
وبالتدخÓت ألمتوأصضلة وألتي بلغت كلية 3500
تدخل يمتد إألى ألشضوأطئ وألطرق وغيرها.

 1028حريق يتلف 2423
هكتار من الغابات
وف-ق-ا لÓ-إحصض-ائ-ي-ات أل-م-ق-دم-ة ف-ق-د ب-ل-غت
ألخسضائر ألتي سضببتها ألحرأئق وألتي أودت
بحياة شضاب ،أمسس ألأول ،ببومردأسس ،حيث
أتلف  1028حريق  2423هكتار من ألغابات
و 2682هكتار من ألأدغال 2596 ،حشضائشس
ي- -ابسض- -ة ،ك- -م -ا أدى  364ح- -ري -ق شضّب ف -ي

ألمحاصضيل ألزرأعية على أإتÓف 134 , 65
هكتار من حقول ألقمح و 190هكتار من
حقول ألشضعير وكذأ  118494شضجرة مثمرة،
في حين سضجلت ألحماية خÓل  24سضاعة
ألأخ -ي-رة  51ح -ري -ق-ا ف-ي أل-غ-اب-ات أت-ل-فت
 882 , 05ه-ك-ت-ار م-ن-ه-ا ،وم-ع-ه-ا  50حريقا
أت -ل -فت  5466م- -ن ألأدغ- -ال وك- -ذأ عشض- -رة
حرأئق أودت بنصضف هكتار من ألمحاصضيل
ألزرأعية.
كما طال  41حريقا قرأبة  5465هكتار من
ألأعشض-اب .و أرج-ع أل-م-ت-ح-دث أسض-ب-اب ه-ذه
ألحرأئق أإلى أرتفاع درجات ألحرأرة وزيادة
سضرعة ألرياح ألتي ضضاعفت بقع ألشضتعال،
دأعيا ألموأطنين أإلى تقديم ألمسضاعدة من
خÓل أسضتعجال ألتبليغ للتدخل بسضرعة قبل
أنتشضار ألحرأئق.
في موضضوع مغاير ،كشضف ألعقيد عاشضور
أإل- -ى أن أع -وأن أل -ح -م -اي -ة سض -ج -ل -وأ 42822
تدخل على مسضتوى ألشضوأطئ منذ ألفاتح
جوأن أإلى  30جويلية ،حيث سضجل أإقبال 62
مليون مصضطاف على  399شضاطئ ،تم فيها
أإنقاذ  28409شضخصضا 11167 ،تم أإسضعافهم
في عين ألمكان ،في حين تم نقل 2745
أآخرين أإلى ألمصضالح ألسضتشضفائية،
كما تم تسضجيل  63حالة وفاة على مسضتوى
ألمسضطحات ألمائية ألتي تبقى هي ألأخرى
هاجسضا في ألوقت ألحالي ،رغم حمÓت
ألتحسضيسس ،بحسضب ألمتحدث.

تسس -ب -بت ا◊رائ -ق ال -ع-دي-دة ال-ت-ي ان-دل-عت
لق-ال-ي-م ال-ن-ب-ات-ي-ة لولية سسيدي بلعباسس ،منذ
ب-ا أ
انطÓق حملة مكافحة ا◊رائق ‘ الفا— جوان
اŸاضس- - - -ي ‘ ،إات Ó- - -ف  441ه -ك -ت -ار ،ب-حسسب آاخ-ر
لحصسائيات اŸسستقاة من ﬁافظة الغابات.
ا إ

سصيدي بلعباسس :غ .شصعدو

ب - -حسضب ذأت أل - -مصض - -ال- -ح ،ف- -اإن م- -ع- -دلت
أل -ح-رأئ-ق تصض-اع-دت خÓ-ل ألأي-ام ألأخ-ي-رة
ن- -ت- -ي- -ج- -ة ألإرت- -ف -اع ألشض -دي -د ف -ي درج -ات
ألحرأرة ،في حين أنحصضرت مسضاحاتها في
 36بوؤرة حريق دأخل ألغطاء ألنباتي ألغابي
ولم تنتشضر أإلى ألفضضاءأت ألمجاورة لدى
ألخوأصس وألمزأرعين وبالتالي فاإن ألولية
لم تحصس أي حالت تعويضس.
سض -ج -ل أك -ب -ر ه -ذه أل-ح-رأئ-ق ع-ل-ى مسض-ت-وى
بلدية وأدي ألسضبع ،أين أتت ألسضنة ألنيرأن
على  250هكتار من ألأحرأشس ،فضض Óعن
حريق غابة ألقطي ببلدية سضيدي علي بن
ي- -وب وأل- -ذي ت- -ط- -ل- -بت ع- -م- -ل- -ي -ة أإخ -م -اده
ألسضتنجاد بالرتل ألمتنقل لمكافحة حرأئق
أل -غ -اب -ات ب -ت Ó-غ ،بسض -بب ألن -تشض-ار أل-ك-ب-ي-ر
ل-ل-ن-ي-رأن ب-ال-م-وق-ع أل-ذي ي-ت-م-ي-ز بتضضاريسضه
ألوعرة و أحرأشضه ألكثيفة .هذأ وتم خÓل
ن- -فسس أل- -ف- -ت- -رة أإخ- -م- -اد ح -ري -ق أآخ -ر شضّب
بالمنطقة ألمسضماة بوزولي ألوأقعة على
مسض-ت-وى غ-اب-ة أل-زق-ل-ة ب-ي-ن ب-ل-دي-تي ألضضاية
وتÓغ .من جهتها كشضفت مصضالح ألحماية

أل-م-دن-ي-ة ،ف-ي حصض-ي-ل-ت-ه-ا أل-م-ت-ع-ل-ق-ة بشض-هر
جويلية ،عن تدخل فرق ألإطفاء ألتابعة لها
لإخ-م-اد  37ح-ري-ق-ا ب-ك-ل م-ن غ-اب-ة ع-يشض-ة
وغابة حصضيبة بدأئرة مرين ،غابة تاوزيزين
بلدية وأدي ألسضبع بدأئرة ر أسس ألماء ،غابة
قطارنية حوضس ألفيضس بلدية عين أدن،
غابة قطي ألجبل ألكبير بلدية سضيدي علي
بن يوب وغابة بوزولي بلدية تÓغ وهي
ألحرأئق ألتي تطلب أإخمادها تسضخير كافة
أإم-ك-ان-ات-ه-ا أل-م-ادي-ة وأل-بشض-ري-ة وت-دع-ي-م-ه-ا
بالرتل ألمتنقل لمكافحة حرأئق ألغابات.

 2051ت ـ ـدخـ ـل للحمايـ ـ ـة
اŸدنيـ ـة خ ـ ـÓل شسه ـ ـر جويلي ـة

سض -ج-لت مصض-ال-ح أل-ح-م-اي-ة أل-م-دن-ي-ة ل-ولي-ة
سضيدي بلعباسس 2051 ،تدخل خÓل شضهر
ج-وي-ل-ي-ة أل-م-نصض-رم ،ج-ل-ها تدخÓت متعلقة
بالإسضعاف وألإجÓء ،حيث قامت عناصضر
ألحماية باإسضعاف ونقل  725مريضس304 ،
جريح و 20وفاة .كما تدخلت بـ 119حادث
مرور نجم عنه حالتا وفاة وتم على أإثره
أإج Ó- - - -ء  159مصض - -اب أإل - -ى أل- -مصض- -ال- -ح
ألإسض -تشض -ف -ائ -ي -ة.ع -ن أل -ح -رأئ -ق ب -م-خ-ت-ل-ف
أن -وأع -ه-ا ،ف-ق-د ب-ل-غ ع-دد أل-ت-دخÓ-ت ،300
م-ن-ها  37ت-دخ Ó-خ-اصض-ا ب-ح-رأئ-ق أل-غابات
و 263حريق متنوعة ،فضض Óعن قيام فرقها
بـ 454تدخل ألتلفة.
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لفارقـــــــــــــــة ‘ ا÷زائــــــــــــــــــر
اŸهاجــــــــــــــرون غـــــــــــــ Òالشضرعـــــــــــــي Úا أ

مقـاربـات قانونيـة وإإنسسانيـ ـ ـ ـ ـة ‘ إلتعام ـ ـ ـ ـل مع إلقضسيـ ـ ـ ـة
لمنهــــا القومـــــي
ا÷زائر سضيـــدة ‘ اتخــــاذ القــــرار ا◊ــــامي أ

لنسضانية وتسضتند إا ¤اÿلفيات القانونية التي –دد بدقة
لبعاد ا إ
لفارقة الذين دخلوا أاراضضيها ،مبنية على ا أ
مقاربات ا÷زائر ‘ التعامل مع ملف ا أ
مفهومي الهجرة غ Òالشضرعية والÓجئ ،Úكونها تخضضع إا ¤ترسضانة من التوضضيحات والÎتيبات التي تطبق على هذه ا◊الت بحكم قوة مضضمونها
لخر.
وإالزامية احÎامها من قبل ا آ
هذه أŸنطلقات أأ’سصاسصية ‘ معا÷ة ملف
ه -ؤو’ء أأ’شص -خ -اصس ،سص -م-ح ح-ق-ا ل-ل-ج-زأئ-ر أن
تتخذ ألقرأر ألصصائب ألذي يحيمها من كل
ألتدأعيات ألناجمة عنه ،وهذأ بالشصروع ‘
إأزألة جميع أŸظاهر ألتي ترأها ’ تتمشصى
أب -دأً م -ع ت -لك أŸق -ارب -ات ،خ -اصص -ة أ◊ام -ل -ة
لطابع أإ’قامة غ Òألشصرعية وما ينجّر عن

ذلك من تبعات معروفة لدى أ÷ميع.
ضصروري أن تسصارع أ÷زأئر إأ ¤بعث رسصائل
قوية أŸضصمون إأ ¤أأ’طرأف أأ’خرى ،بأانها
حريصصة كل أ◊رصس على صصون كرأمة هؤو’ء
وألتكفل بهم على جميع أأ’صصعدة ،لكن ‘
ن -فسس أل -وقت أل -تصص -دي ل -ك -ل ت -لك ألشص -ب-ك-ات
ألدولية ألتي تقف ورأء هذه ألعمليات إ’غرأق

أ÷زأئر بأاموأج بشصرية.
هذأ أıطط أ÷هنمي إأنكشصف أمره وهذأ
عندما أشصار إأليه أŸسصؤوولون أ◊زأئريون ،بدءأ
بالسصيد عبد أÛيد تبون ألوزير أأ’ول ألذي
حذر أأ’صصوأت أŸتعالية هناك وهناك حول
حقوق أإ’نسصان ،مؤوكدأ أننا لسصنا ‘ حاجة إأ¤
تلك ألدروسس ‘ هذأ أÛال .غ Òأن أ÷زأئر

مــــع بدايـــــة ترحيلهـــــم

ح ـ ـ ـا’ت ‘ مشسهـ ـ ـد يوم ـ ـي يتك ـ ـرر بالعاصسم ـ ـة تنقل ـ ـ ـ ـه «إلشسعب»
مع بدء عملية ترحيل
لفارقة خلت
اŸهاجرين ا أ
الكث Òمن نقاط التسضول
اŸعروفة عندهم من هؤولء
لطفال الذين صضاروا
ا أ
بارع ‘ Úاسضتجداء عطف
ا÷زائري Úالذين ل يتوانى
بعضضهم ‘ إاعطائهم
«صضدكة»… سضنتذكر اليوم
أاهم ما سضيغيب عن يوميات
ا÷زائري Úبعد سضنوات
غرقت خÓلها ﬂتلف
اŸناطق بهم حتى صضاروا
جزءًا من ديكورها
اÿارجي.

فتيحة.ك

ألÎأم-وأي وسص-ي-ل-ة ن-ق-ل ع-مومية
ك -انت Ãث -اب -ة أÿزن -ة أل-ت-ي ت-در
أل- -ك- -ث Òم- -ن أŸال ع- -ل -ى ه -وؤ’ء
أ’أف -ارق -ة أŸتسص -ول ،Úأل -ذي-ن ⁄
ت- - -ث- - -ن - -ي ع - -زÁت - -ه - -م ﬁاو’ت
أŸسصافرين ألكثÒة أإنزألهم منه،
خاصصة و أنهم غالبا ما يتميزون
بفظاظة ‘ سصلوكهم و“رد يصصل
ببعضس أ’أطفال منهم أإ ¤ضصرب.
‘ رح- -ل- -ة م- -ن ﬁط- -ة درق- -ان -ة
وسص - - - -ط أإﬁ ¤ط - - - -ة رويسص- - - -و،
سصتحاول «ألشصعب» أن تصصور لكم
أحدأثها ألتي أصصبح أŸتسصولون
أ’أف -ارق -ة أب -ط -ال-ه-ا أل-رئ-يسص-ي،Ú
ف-ب-م-ج-رد ف-ت-ح أب-وأب ألÎأم-وأي
تسص- - -ب- - -قك أإح- - -دى أل - -ف - -ت - -ي - -ات
أ’إفريقيات ألتي ’ تعرف كيف
مرت قبلك لتجلسس ‘ أŸقعد،
ب-ل تسص-ت-ل-ق-ي ع-ل-ى م-ق-ع-دين غÒ
أآبهة باأحد .وهنا تتدخل أإحدى
أŸسص ّ- -ن - -ات أل - -ت- -ي عّ- -ب- -رت ع- -ن
أمتعاضصها وقالت لها « :أ ⁄يكفك
وأح -د ،أسص -ت-ل-ق-ي ون-ام-ي» .وه-ن-ا
تنهضس تلك ألفتاة لتسصوي قطعة
ألقماشس ألتي تغطي ر أسصها وألتي
’ ع Ó-ق -ة ل -ه-ا ب-ه’ ،أن-ه-ا –م-ل-ه
معها تضصعه قبل بدأية عملها ‘

ألتسصول ،بل أضصحكتني ‘ أإحدى
أŸرأت صصورة طفلة ‘ ﬁطة
«ط- -رأب- -لسس أŸسص- -ج- -د» ،ف ِ-زعت
Ãجرد ركوبها ألÎأموأي لتنزل
مسص- - -رع- - -ة أإ ¤أإح - -دى أل - -نسص - -اء
أ’إفريقيات ‡ن يجلسصن أمامه
ل-ت-ع-ط-ي-ه-ا «أÿم-ار» أل-ذي أصصبح
وسصيلة لربح أŸال.
أŸهم ،صصعد أإ ¤ألÎأموأي ‘
أإح- - - -دى أŸرأت م- - - -رأه- - - -ق - - -ان
أإف -ري -ق-ي-ان ك-ان-ا م-تسص-خ Úج-دأ،
وبسص -بب ذلك ط-لب م-ن-ه-م-ا شص-ي-خ
ألنزول ،رفضصا وبدأآ ‘ ألتسصول،
أمتعضس ألشصيخ وقال بالفرنسصية
«أنز’» ،فرد أحدهما بطÓسصم
 ⁄يفهمها ،أ’أمر ألذي زأد من
غضصب ألشص - -ي- -خ وع- -ن- -اده ﬁاو’
أإن-زأل-ه-م-ا ب-ال-ق-وة ،ن-زل وأح-د ‘
ﬁط-ة «ب-ي-وم-ي-دي-ك-ال» ب-درق-انة
وألثا Êبقي متسصّمًرأ ‘ مكانه
ﬁاو’ ألدفاع عن نفسصه ،فدفع
ب-الشص-ي-خ ب-ع-ي-دأ ع-ن-ه أ’أم-ر جعله
يخرج عن طوعه ما خلق بلبلة
وج - -ل - -ب - -ة أن - -ت- -هت ب- -ن- -زول ذأك
أŸتسص- -ول أ’إف- -ري- -ق- -ي ‘ ق -ه -وة
ألشصرقي.
مع وصصول ألÎأموأي أإﬁ ¤طة
«ح- - -م- - -ودة» ي- - -ن- - -زل أ’أط- - -ف - -ال
أŸتسص -ول-ون ل-يصص-ع-د شص-ي-خ أسص-ود
يضصع حول رقبته «سصبحة» وعلى
رأسص -ه ق-ل-نسص-وة ،ي-رت-دي ق-م-يصص-ا

أصصفّر لونه من أ’أوسصاخ ...يردد
ألشص- -ه- -ادت Úب- -ع -رب -ي -ة م -كسص -ورة
حام Óب Úيديه «طاسصة» هي ‘
أ◊ق- -ي- -ق- -ة أ÷زء ألسص- -ف -ل -ي م -ن
قارورة بÓسصتيكية ...،أŸهم أنه
ل -ن ي -وف -ر أي شص -يء ل-يسص-م-ع وق-ع
ألدنان Òفيها ،ومع بلوغ ﬁطة
«ب -اب أل -زوأر أ÷سص -ر» ي -ن-زل ه-و
ليصصعد ثÓثة أطفال أفارقة ‘
م Ó- -بسس م - -تسص- -خ- -ة ،و‘ ب- -عضس
أ’أح-ي-ان ح-ف-اة ،ي-ح-م-ل-ون حقيبة
أم-وأل-ه-م «أل-ط-اسص-ة» وي-ب-دأون ‘
ألتسصول ذهابًا وأإيابا على طول
ألÎأم - - -وأي .وأŸدهشس أن - - -ه- - -م
يسصÒون وف- -ق خ- -ط- -ة ﬁك- -م- -ة،
حيث يفصصل ب Úألوأحد وأ’آخر
دقائق معدودة ،فكلمة «صصدكة»
تسصمعها من أ’أول ثم ألثا Êثم
أل - -ث- -الث ،م- -ا ي- -ذك- -رك ب- -اŸث- -ل
ألشص-ع-ب-ي ع-ن-دن-ا «ألسص-ام-ط يغلب
أل -ق-ب-ي-ح» ،ل-ك-ن أآخ-ره-م ك-انت ل-ه
ط -ري -ق -ة ﬂت -ل -ف-ة’ ،أن-ه ي-ل-تصص-ق
ب- -الشص- -خصس أل -ذي ي -تسص -ول م -ن -ه
أŸال وي- -ب- -دأ ب -الصص -رأخ «ي -رح -م
ب -اب -اك ،ي -رح -م Áاك ،نشص -األ -ل -ه
يزوجوك ،نشصا ألله تلقى خدمة،
نشص-ال-ل-ه ي-ع-ط-وك سُص-ك-ن-ى» ،أ’أمر
أل -ذي ي -ج-ع-لك ت-ت-اأك-د أن درأسص-ة
عميقة أجريت من طرف هوؤ’ء
أŸه-اج-ري-ن أ’أف-ارق-ة Ûت-م-عنا
حتى يتغلغلوأ أإ¤

ن-ق-اط ضص-ع-ف-ه-م وأحÓ-م-ه-م ألتي
ضصاقوأ بها ذرعا.
ألغريب ‘ أ’أمر ،أ’ أحد من
أŸرأق - - - -ب ÚأŸوج - - - -ودي - - - -ن ‘
ألÎأموأي يطلب منهم ألنزول أو
أإظ- -ه- -ار ت- -ذك -رة ألسص -ف -ر وح -ت -ى
«أÙط - - -ة أ’أخÒة بـ «رويسص- - -و»
ي -ك u-ون أ’أف -ارق -ة دي -ك -ورأ ‡ي-زأ
ل- -ي -وم -ي -ات أŸسص -اف -ري -ن أل -ذي -ن
يتسصاءلون ‘ كل مرة عن سصبب
ب- -ق- -ائ- -ه- -م ه- -ك- -ذأ ‘ ألشص- -وأرع،
ي- -ن- -ت- -ه- -ك- -ون ح -رم -ات أ’أم -اك -ن
ويشصكلون صصورة غ’ Òئقة عن
أ÷زأئ -ر أل -ت -ي ي -ج ّ-رم ق -ان -ون -ه-ا
ظ - -اه- -رة أل- -تسص- -ول وأسص- -ت- -غÓ- -ل
أ’أطفال فيه.
ل-ع-ل مسص-ت-ع-م-لي ألطرق ألسصريعة
وكذأ ألنقاط أŸرورية ألتي يكÌ
ف- -ي- -ه- -ا أ’زدح- -ام أŸروري ،ه -م
أ’أك Ìأح - -ت - -ك - -اك - -ا ب - -ط - -ال - -ب- -ي
«ألصص-دك-ة» ،ح-يث ي-ت-ع-امل هوؤ’ء
أ’أط -ف -ال أŸتسص-ول-ون ب-ف-ظ-اظ-ة،
ح -ت -ى صص -ار أصص -ح-اب أŸرك-ب-ات
يتحاشصون فتح نوأفذ ألسصيارأت
بسصببهم’ ،أنهم يتعلقون بها وهي
تسص Òطلبا للصصدكة ،بل يسصمعون
أل- -ب -عضس م -ن -ه -م شص -ت -ائ -م ’أن -ه -م
يرفضصون أ’بتزأز أŸعنوي ألذي
Áارسص- - -ه ه- - -وؤ’ء أŸه- - -اج- - -رون
عليهم.

’ تدخر جهدأ من أجل أإيجاد أ◊لول لهذأ
أŸلف ‘ ألوقت أŸناسصب.
كما كشصف ألسصيد عبد ألقادر مسصاهل وزير
ألشصؤوون أÿارجية ،بأان ألتدفق ألبشصري على
أ÷زأئر يعد خطرأ على أأ’من ألقومي ،مÈزأ
‘ هذأ ألصصدد ألشصبكات ألتي تقف ورأء هذأ
ألعمل على أنها تنشصط ‘ أإطار منظم.
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أم -ا وزي -ر أل -دأخ -ل -ي -ة وأ÷م -اع -ات أÙل -ي -ة
وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ي-ة ألسص-ي-د نورألدين بدوي،
ف -ق-د أوضص-ح أن ه-ن-اك ع-م Ó-ق-ان-ون-ي-ا دق-ي-ق-ا
ينجز ‘ هذأ أإ’طار ،مؤوكدأ على أŸسصؤوولية
ألتي تقع على كاهل أ÷زأئر ‘ مثل هذه
أل- -ظ -روف ‘ أسص -ت -ق -ب -ال ك -ل ه -ذه أŸوج -ات
ألبشصرية ،هي إأشصارأت حاملة Ÿغزى عميق
نقلت إأ ¤ألشصركاء أأ’جانب ‘ لقاء تونسس.
‘ ن - -فسس ه- -ذأ أŸسص- -ار أ÷زأئ- -ري ألصص- -ادق
ألقائم على نظرة وأقعية ،بعيدأ عن كل تلك
أ◊سصابات ألسصياسصيوية ،فإان بÓدنا خصصصصت
 ٤0مليارأ لنقل أأ’فارقة إأ ¤بلدأنهم ،وكلفها
هذأ ألعمل أك Ìمن مليار منذ  ،201٤وألعملية
ماتزأل سصارية أŸفعول ،تÎجم حقا ألقناعة
أل -ع -م -ي -ق -ة ل-ل-ج-زأئ-ري ‘ Úإأدأرة ه-ذأ أŸل-ف
با◊كمة وألتعقل ،مثلما كان أ◊ال بالنسصبة
ل -ع -م -ل -ي -ات ألÎح -ي-ل ألسص-اب-ق-ة أل-ت-ي ج-ات ‘
ظروف ’ئقة وÎﬁمة وهذأ بشصهادة أ÷ميع.
وتدرك أ÷زأئر إأدرأكا كام Óبأان هذأ أŸلف
ت -لّ-ف-ه أل-ك-ث Òم-ن أ◊سص-اسص-ي-ات .وأل-ك-ث‡ّ Òن
نصصبوأ أنفسصهم أوصصياء على ما يسصّمى بحقوق
أإ’نسصان ،عيونهم متوجهة إأ ¤بÓدنا تنتظر ما
تنتظر ،كعادتها ،ولن تكون لها فرصصة أخرى
Ÿغالطة ألناسس وألتÓعب بعوأطفهم ‘ قضصية
إأنسص-ان-ي-ة ’ تسص-ت-ح-ق ت-وظ-ي-ف-ه-ا ‘ أ◊سص-ابات
ألسصياسصية.
وألذين أغلقوأ أ◊دود وأŸنافذ ألتي أعتاد
هؤو’ء أأ’شصخاصس أŸرور عÈها ،إأ‰ا أرأدوأ
توجيههم إأ ¤أŸمرأت أ÷زأئرية.
وألشص -ب-ك-ات أل-ت-ي ت-ت-اج-ر ب-ال-بشص-ر ت-ع-رف ذلك
جيدأ ،كما يرمي ألبعضس إأ ¤إأ◊اق ألضصرر
أŸع -ن -وي ب -ب Ó-دن -ا ،وه -ذأ ب -حّث ه-ؤو’ء ع-ل-ى
ألذهاب إأ ¤أ÷زأئر ،كمحاولة يائسصة لضصرب
أسصتقرأرها.
هذأ هو ألوهم ألذي يعيشصه هؤو’ء منذ فÎة
ط -وي -ل -ة ،ف-م-ن ح-ق أ÷زأئ-ر أن ت-أاخ-ذ أل-ق-رأر
ألذي يناسصبها أ◊امي لسصيادتها وشصعبها و’
–تاج إأ ¤دروسس ‘ تقاليد ألضصيافة وحسصن
أ’سصتقبال.

جمال أوكيلي

ﬁاربة لشضبكات الŒار بالبشضر

ترحيـ ـ ـ ـل إلرعاي ـ ـ ـ ـا إلنيج ـ ـ ـ ـري ÚإŸقيم ـÚ
‘ إ÷ ـ ـ ـ ـ ـزإئر بطريقـ ـ ـ ـة غـ ـ ـ Òشسرعيـ ـ ـة
قررت السضلطات ا÷زائرية،
بالتنسضيق مع نظÒتها
النيجرية ،اسضتئناف عمليات
ترحيل الرعايا النيجريÚ
اŸقيم Úبا÷زائر بطريقة
غ Òشضرعية وذلك
ابتداء من  1اأوت ،2017
بحسضب ما اأعلن عنه
الناطق باسضم وزارة
الشضوؤون اÿارجية عبد
العزيز بن علي الشضريف.
‘ تصصريح لو أج ،أكد بن علي
أن - -ه «ب - -ه - -دف أل - -تصص- -دي أ÷ي- -د
ل- -ظ- -اه- -رة أل- -ه -ج -رة غ Òألشص -رع -ي -ة
وﬁاربة شصبكات أ’Œار بالبشصر ،قررت
ألسص-ل-ط-ات أ÷زأئ-ري-ة ،ب-ال-ت-نسص-ي-ق مع نظÒتها
ألنيجرية ،أسصتئناف عمليات ترحيل ألرعايا
ألنيجري ÚأŸقيم ‘ Úأ÷زأئر بطريقة غÒ
شصرعية أبتدأء من  1أوت .»2017
و أوضصح ،أن هذه ألعمليات «تندرج ‘ أإطار
سصلسصلة من أ’إجرأءأت أتخذتها أ◊كومة
أ÷زأئرية من أجل تعزيز ألتعاون مع
ألدول أ’أفريقية ألوأقعة ما ورأء
ألصص- -ح- -رأء ،خ- -اصص- -ة أل- -ن- -ي -ج -ر
وم - -ا‹ ،ب- -ه- -دف وق- -ف ن- -زوح
أŸه -اج -ري -ن غ Òألشص-رع-يÚ
ألذي يوأجهه بلدنا».
ول- -ت- -جسص -ي -د ذلك ،أك -د ب -ن
علي أنه «” وضصع تدأبÒ
ب -اإشص -رأك ك -ل أل -ق -ط -اع -ات
أŸع -ن -ي -ةÃ ،ا ف-ي-ه-ا أل-هÓ-ل
أ’أح -م-ر أ÷زأئ-ري ،ك-ي ت-ت-م
ع -م -ل -ي-ات ألÎح-ي-ل ‘ أحسص-ن
أل -ظ-روف أŸم-ك-ن-ةÃ ،ا يضص-م-ن
أحÎأم ك- -رأم- -ة وح- -ق -وق أ’إنسص -ان
وف-ق-ا ’ل-ت-زأم-ات أ÷زأئ-ر أل-دول-ي-ة ‘
هذأ أÛال».
‘ نفسس ألسصياق ،أبرز ألناطق باسصم وزأرة أÿارجية ،أن ألسصلطات أ÷زأئرية
«حرصصت على أن تتم عمليات ألÎحيل عﬂ Èتلف أŸرأحل ‘ أحسصن ألظروف
وألرأحة وأ’أمن» ،مشصÒأ أإ ¤وجود «تكفل طبي ونفسصي متمم للتدأب Òألتي ”
أتخاذها».
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’مـــــان...
لمــــن وا أ
يرون فيهــــــا قبلــــة ل أ

حقيقة التي وقفت
عليها «الشضعب» وعاشضتها رأاي
الع Úويقينا ’ تلقينا ،وعادت
تسضرد يوميات Ÿا ظل يسضمى حديثا
’ربعاء –ديدا قرية
بالبليدة با أ
«أافريكا تاون» .إانه مشضهد بوادي
’ربعاء
جمعة بضضواحي مدينة ا أ
الشضرقية.

ع -ل -ى ضش -ف-ت-ي
واٍد تصش -رف ف -ي -ه م -ي -اه ال-ت-ط-ه Òالصش-ح-ي ‘
الغالب ،ويفيضش نادرا خÓل مؤسشم األمطار
والÈد وال- - -ث- - -ل - -ؤج ،ي - -ط - -ل - -ق ع - -ل - -ي - -ه «وادي
جمعة» ،ارتفعت ما يششبه بـ «اÿيم» والبيؤت
اŸصش-ن-ؤع-ة م-ن ك-ارت-ؤن وبÓ-سش-ت-يك وقصش-دير
وقشش وكتان وكل ما جاد به باطن األرضش من
معادن مصشنعة وﬁؤلة ،وتؤزعت ‘ هندسشة
فؤضشؤية ‘ ،الرتفاع مرة و‘ اŸسشاحة طؤلً
وع- -رضشً- -ا م- -رات أاخ- -رى ،و‘ ال- -ل- -ؤن وال -ن -ؤع
والصشعؤد والنزول أاحاي Úأايضشا ،وظهر منها
أاطفال لبسشؤا مظاهر البؤؤسش والفقر وا÷ؤع
وصشمت الÈاءة ،التي ل تعي ول “يز أاين هي
أاو ما الذي جيئ بها إا ¤هنا ومن هم هؤؤلء
ا÷Òان من بني اإلنسشان ،واسشÎسشلؤا وتداعؤا
‘ ع -ف-ؤي-ة ط-ف-ؤل-ي-ة وراح-ؤا Áارسش-ؤن أال-ع-اب-ا
ششعبية وتزحلقؤا فؤق قطع من الكارتؤن من
ربؤات ومنحدرات ،وهم يفرحؤن ويضشحكؤن
ويتسشابقؤن.
ب Úتلك الصشؤرة «الصشامتة» ،أاطلت من بÚ
تلك اÿيم اŸزركششة ،وكأانها ثؤب ” ترقيعه
بقطع من كل لؤن ونؤع قماشش ،نسشاء مرة
ل- -بسش -ن دور «األم -ه -ات» وت -ارة أاخ -رى ك -ن -ا ‘
صشؤرة «صشبايا» بأاع Úبراقة ‘ عمق أابيضش
لفت وسش- -ك -ؤت وسش -ك -ؤن  ،Òﬁوم -رة أاخ -رى
تراءت فتيات آاية ‘ ا◊سشن وا÷مال الطبيعي
اإلف -ري -ق -ي الصش -رف ،رغ -م م -ل -بسش -ه -ن ال -ب-ا‹
وبشش-رت-ه-ن ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة الÓ-م-ع-ة ،واÿال-ي-ة م-ن
اŸسشاحيق واألصشباغ.
واحدة –مل طف Óعلى طريقة والدة بطل
اŸسش- -لسش -ل األسش -ؤد «ك -نت ك -ن -ت -ي» ـ مسش -لسش -ل
أام-ري-ك-ي أارخ ل-ل-قصش-ة ال-ك-ام-ل-ة ل-رحلة وتهجÒ
األفارقة قسشرا وعبيدا من القارة السشمراء إا¤
أامريكا ،وحمل اسشم «جذور» أاو باإل‚ليزي
«روتسش» ـ ،ف -ي -م -ا أاخ -رى اج -ت -ه-دت ‘ ت-ؤازن
مضشبؤط ورياضشي ،ووضشعت على رأاسشها قنينة
ماء أاو أاغراضشا –تاج إاليها ‘ يؤمياتها ،وعلى
ظ -ه -ره-ا ب-رزت ع-ي-ن-ا ط-ف-ل ‘ “ؤي-ه وك-أان-ه-ا
الطبيعة ،ترقب من خلفها عاŸا مازال  ⁄يعه
بعد ،أاما أاخرى فخرجت أامام بؤابة دارها
ومّ- -دت رج- -ل- -ي- -ه- -ا ،وج- -لسشت ت -رقب ال -غ -ادي
وال -رائ -ح ،وتصش -ؤر ك -ل م-ن Áر أام-ام-ه-ا ب-دق-ة
وتفصشيل من رأاسشه إا ¤أاخمصش قدميه ،ول
تÎكه إال وهي تتفّرسش كل صشغÒة وكبÒة فيه
وما يحلمه بيديه ،وب Úا◊ Úوالفينة يظهر

العدد
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«أفريكـ ـ ـ ـ ـا تـ ـ ـ ـاون» عنـ ـ ـ ـوأن ألفارقـ ـ ـة أختـ ـ ـ ـاروأ أ÷زأئـ ـ ـ ـر

اŸعا ...⁄القرية
’فريقية...
ا إ

رج -ال وشش-ب-اب ن-ح-اف ‘ ال-غ-الب وم-ت-ؤسش-ط-ؤ
القامة ،وهم متسشّمرون يرمقؤن كل غريب ول
يتحدثؤن إال فيما بينهم“ ‘ ،تمة كلمات
ح-ي-ن-م-ا تسش-م-ع-ه-ا ،ت-درك أانك تشش-اه-د ف-ي-ل-م-ا
ت- -ؤث- -ي- -ق- -ي- -ا لـ «ن -اشش -ي -ؤن -ال ج -ي -ؤغ -راف -يك أاو
ديسش -ك -ؤف -ري» ،وه -ن -ا ت -ب -دأا ح -دود ومشش-اه-د
ال-ق-ري-ة اإلف-ري-ق-ي-ة أاو ك-م-ا ب-ات ي-ط-ل-ق ع-ل-يها
«أافريكا تاون».
’فارقة
من «اŸاسضاي» إا ¤قرية ا أ
ا÷زائرية ...تدب ا◊ياة
يسشتحيل للزائر أال يتعجب أاو يتفؤه بكلمات
الدهششة والسشتغراب ،حتى أان الرائي ُيخيل
إاليه وهؤ على يق Úووعي كل الؤعي ،بأانه ليسش
على تراب بلده ا÷زائر ،بل بقرية من القرى
اإلفريقية ،كل الصشؤر تؤحي بأانك ب Úقبيلة أاو
عششÒة م- -ن عشش -ائ -ر «اŸاسش -اي» أاو «ال -زول -ؤ»
ولكن من دون ماكياج الرجل اإلفريقي القبلي
وسشÓح بدائي ،وزي تقليدي وحلق ‘ العنق
وآاذان كبÒة ومثقؤبة ،فالكÓم إافريقي واللؤن
إاف-ري-ق-ي وال-ع-ق-ل-ي-ة أاو ال-ذه-ن-ي-ة أافريقية ،عدا
ذلك فالÎاب واÙيط جزائري.
اعÎف أاحد اŸهاجرين األفارقة قائ Óلـ

«الششعب» ،إان «ا÷زائر بالنسشبة لهم هي أاششبه
با◊لم ،نطعم الطعام مثل سشابيقيتي وعجائن
«سش -ي-م» و»ع-م-ر ب-ن ع-م-ر» و»م-ام-ا» وم-ارك-ات
وطنية أاخرى ،ونلبسش ما جادت به السشؤق،
ون -ت -بضش -ع سش -ل -ع-ا ج-زائ-ري-ة ،ون-ن-ام –ت ق-م-ر
ا÷زائ -ر ،ون -داوي ونضش-ع م-ؤال-ي-دن-ا ب-ع-ي-ادات
طبية تكفلت وأاحسشنت».
أاما حسشن ا◊اج أاحمد فقال ‘ ششهادته« :إان
ن -ظ -رت -ه -م ل -ل-ج-زائ-ر ع-ظ-ي-م-ة ،وه-م ي-ع-تÈون
ا÷زائر «قارة إافريقيا» ولكن بحجم أاصشغر».
ويدقق ‘ الكÓم ويقؤل ششكÓهما متششابهان
‘ التضشاريسش التي تظهر من الششمال اŸطل
ع-ل-ى اŸت-ؤسش-ط ،ح-يث ت-رت-ف-ع ع-ل-ى شش-ؤاط-ئه
أاششجار الزيتؤن ويسشبح «السشردين والتؤنة» ‘
م- -ي- -اه- -ه ،وإا ¤ا÷ن -ؤب ع -ن -د «رأاسش ال -رج -اء
الصش -ال -ح ب -ج -ن -ؤب إاف -ري -ق -ي-ا «ح-يث ال-ق-روشش
القاتلة –رسش ا◊دود البحرية باÙيط».
يتؤقف ا◊اج أاحمد قلي Óويؤاصشل« :جغرافيا
فا÷زائر دولة إافريقية نراها «عظيمة» ،رغم
ل -ؤن بشش -رة ن -اسش -ه -ا ولسش -ان -ه-م ،ل-ك-ن ال-ع-ق-ل-ي-ة
إاف- -ري- -ق- -ي -ة وم -ؤق -ف ال -ت -م -ث -ي -ل ‘ اÙاف -ل
الرياضشية والقضشايا اŸصشÒية ،فا÷زائر قبلة
«للثؤار» ،كما قال السشابقؤن ،وأايضشا أا‰ؤذج
Áثل القارة السشمراء ‘ البطؤلت العاŸية

’وراسس بهم
اسضتحسضنوا تكفل سضكان ا أ

خ -اصش -ة ‘ ك -رة ال -ق -دم ،ف -ه -ي ب -ال-نسش-ب-ة ل-ه-م
مفخرة وأا‰ؤذج ،يتمنؤن ويحلمؤن أان يظلؤا
على أارضشها ،ألمنها ومسشاŸة أاهلها وكرمهم
العفؤي ،ففي ا÷زائر «أانام ولؤ ‘ العراء و
اعمل» ،ختم اŸتحدث.
اŸشضهد الثالث ...بيع وشضراء وحياة
اقتصضادية نافعة
الÓ- -فت وأانت Œؤل ب- -ن- -اظ- -رك ‘ ال- -ق- -ري- -ة
األفريقية ،أان تلحظ بأان األمر يتعلق Ãا يششبه
اŸدينة الصشغÒة ،تضشم غالبية الضشروريات ،إان
تعمقت ‘ النظر وقفت على ﬁل لـ «حÓق
ال - -ق - -ري- -ة» ﬁ ،ل ل- -ب- -ي- -ع اŸؤاد ال- -غ- -ذائ- -ي- -ة
واŸشش-روب-ات ال-غ-ازي-ة وال-عصش-ائ-ر ،والياغؤرت
وا◊ل -ؤى وم -ا شش-اب-ه ،ح-ت-ى أان سش-ك-ان ال-ق-ري-ة
اإلفريقية اجتهدوا وفكروا ‘ ﬁل آاخر لـ
تعبئة رصشيد الهؤاتف ا÷ؤالة ،بل أان واحدا
من ﬁظؤظي القرية‚ ،ح وفكر ودبر واقتنى
مؤلدا كهربائيا وخصشصشه إلنارة اŸكان من
جهة ،ومد وصشÓت كهربائية لششحن الهؤاتف
النقالة ،وهي فكرة اسشتحسشنها الكث Òوجلبت
لصشاحبها الرزق والفائدة.
أاما عن بقية الضشروريات ،فهم جلبؤا اŸاء

من أاحياء با÷ؤار ،او انتظروا ﬁسشنا من
سش -ك -ان م -دي -ن -ة «األرب -ع-اء» وق-د خصشصش ل-ه-م
صشهريجا Ÿياه السشتهÓك اليؤمي ،واحد ‘
الصشباح والثا ‘ ÊفÎة اŸسشاء .أاما الكهرباء
فكل وإامكاناته وششطارته ،منهم من اسشتغل
تقنية اŸؤلدات الكهربائية وأاضشاء به اŸكان،
واآلخرون أاششعلؤا الششمؤع ،وطهؤا الطعام على
ا÷مر والنار وأاوقدوها ‘ الليل لÓسشتضشاءة
والدفء ‘ فصشل الÈد والششتاء.
ترى ب Úكل تلك اŸعا ⁄الفريقية و‘ زاوية
من القرية السشمراء ،صشؤرة ألزواج خرجؤا ‘
فÎة اŸسشاء وجلسشؤا غ Òبعيد عن خيمهم
وبيؤتهم الفؤضشؤية يتسشامرون ويضشحكؤن بÚ
ا◊ Úواآلخ- -ر ،ورÃا يسشÎج- -ع- -ؤن ذك- -ري -ات
األهل ‘ أاوطانهم ،أاو جلسشؤا واتصشلؤا بعزيز
عليهم ،يطمِئُنؤنهم عن أاحؤالهم ‘ غربتهم،
ويطمئtنؤن عليهم ‘ وطنهم األم ،وهي الصشؤرة
الشش-اع-ري-ة السش-اح-رة ال-ت-ي ت-ع-ل-ق ‘ األذه-ان،
وŒعل من اŸكان أاو «أافريكا تاون» «أاسشتؤديؤ»
ك -بÒا Ÿشش -ه -د سش -ي -ن -م-ائ-ي إاف-ري-ق-ي ب-األسش-ؤد
واألبيضش ا÷ميل ،تركناه وراءنا وكأاننا كنا ‘
بعد زمني آاخر.

البليدة :لينة ياسشمÚ

أأكـ ـ ـ Ìمـ ـ ـن  500مهاجـ ـ ـر إأفريقـ ـ ـي غـ ـ ـ Òششرعـ ـ ـي ‘ باتنـ ـ ـة
’فارقة إا¤
يعود مرة أاخرى ملف اŸهاجرين ا أ
السض- -ج- -ال السض- -ي- -اسض- -ي وا’ج- -ت- -م- -اع -ي ب -ا÷زائ -ر
والتداول على أاك Ìمن صضعيد ،حتى ‘ الفضضاء
’زرق ،ن- -ظ -را ل -ت -زاي -د ع -دده -م ‘ ك -ل و’ي -ات
ا أ
’وراسس باتنة بدورها
الوطن .وتشضهد عاصضمة ا أ
«نزوحا» غ Òمسضبوق لهذه الفئة من اŸهاجرين
ال-ت-ي دف-ع-ت-ه-ا ظ-روف ا◊رب وال-ف-قر إا ¤النزوح
من دولتي ما‹ والنيجر وغÒهما ،إا ¤قطع آا’ف
الكيلومÎات للوصضول إا ¤ا÷زائر البلد الوحيد
اŸسضتقر أامنيا واجتماعيا وسضياسضيا.

باتنةŸ :وششي حمزة
كشش -فت زي -ارة م -ي -دان -ي -ة ق -امت ب -ه -ا ج-ري-دة
«الششعب» بباتنة حقيقة «مرة» و»مؤؤŸة» ألكÌ
من  500لجئ يعيششؤن ‘ ظروف صشعبة.
اتخذت ا◊ركة منذ بداية الهجرة واللجؤء
باŒاه ولية باتنة أامكنة عدة من ﬁجرة غÒ
مسش- -ت- -غ- -ل- -ة ب- -اŸدخ -ل ا÷ن -ؤب -ي ل -ل -م -دي -ن -ة،
واÙاذي -ة ل -ل -م -ف -رغ -ة ال-ع-م-ؤم-ي-ة ل-ل-ن-ف-اي-ات
الهامدة ملجأا لهم وألولدهم.
أاقامؤا بها خيما من البÓسشتيك والقشش وبقايا
مؤاد جمعؤها من لؤازم وخردوات متنؤعة
ت-ت-ع-ل-ق أاسش-اسش-ا ب-ب-ق-اي-ا م-ؤاد ال-ب-ن-اء ب-ع-دما ”
طردهم ‘ أاك Ìمن مرة من عديد اŸنازل
والؤرششات السشكنية اŸهملة للمبيت فيها ،بعد
العؤدة مسشاء من ششؤارع وسشط اŸدينة التي
ينتششرن بها للتسشؤل.
ويقصشد أاغلب الÓجئ Úاألفارقة باتنة ،كؤنها
–مل خصشؤصشيات ،على غرار ربطها الششمال
ا÷زائ- -ري ب- -ا÷ن- -ؤب ال -ك -ب ÒوكÌة اŸؤاق -ع

اŸهملة القابلة للسشكن ،حيث –صشي اŸصشالح ا÷زائري وتتماششى مع التؤجه العام للدولة
األم- -ن- -ي- -ة اıتصش- -ة عشش- -رات اŸه- -اج- -ري- -ن ا÷زائ -ري -ة وتصش -ري -ح -ات ال -ؤزي -ر األول ع-ب-د
األف -ارق -ة رفضش ال -ك -ث Òم-ن ه-ؤؤلء الل-ت-ح-اق اÛيد تبؤن.
بدار التضشامن التي خصشصشت لرعايتهم من القافلة التضشامنية كششفت عن إاصشابة العديد
منهم بأامراضش خطÒة ،كرمد العيؤن وا÷رب
طرف مديرية النششاط الجتماعي.
وكشش -ف ﬁاف -ظ شش -رط -ة ﬁم -د ب -ن عشش-ي والتهاب الكبد الفÒوسشي وسشط األطفال وكبار
رئ -يسش خ -ل -ي -ة اإلعÓ-م والتصش-ال وال-عÓ-ق-ات السشن والنسشاء ،بحسشب ما أاكده سشم Òبؤراسش،
العامة بأامن باتنة لـ «الششعب» ،أان اŸهاجرين رئيسش ا÷معية لـ «الششعب» ،الذي أاششار إا ¤أان
غ Òالشش -رع -ي Úال-ق-ادم Úم-ن م-ا‹ وال-ن-ي-ج-ر مكان إاقامة الÓجئ Úاألفارقة يهدد بكارثة
صش -ح -ي -ة ويشش -ك-ل خ-ط-را ع-ل-ى الصش-ح-ة
يتخذون من ولية باتنة نقطة عبؤر بÚ
ال- -ع- -م- -ؤم -ي -ة ‘ ح -ال  ⁄ت -ت -دخ -ل
الشش - -م- -ال وا÷ن- -ؤب ،م- -ا صش- -عب م- -ن
قافلة
ا÷ه- -ات اŸع- -ن- -ي- -ة ل- -ت- -ن- -ظ- -ي -م
–دي- -د ت- -ع- -داده- -م وال -ت -ح -ك -م ‘
تؤاجدهم ،كؤن الظروف التي
ت-ن-قÓ-ت-ه-م ،ك-ؤن-ه-ا غ Òم-ن-ت-ظ-مة
تضضامنية
وق - -فت ع - -ل- -ي- -ه- -ا ال- -ق- -اف- -ل- -ة
وم- -ت- -ع- -ددة الŒاه -ات ،غ Òأان
أاغ -ل -ب -ه-ا ي-ك-ؤن ‘ اŒاه ولي-ات تطلق ناقوسس
ال - -تضش - -ام- -ن- -ي- -ة أاك- -دت –ؤل
الششمال خاصشة السشاحلية منها .اÿطر ’نتشضار «القرية اإلفريقية» بباتنة إا¤
Óوبئة التي  ⁄يعد لها
بؤؤرة ل أ
كما أاكد عدم تسشجيل أاي ششكاوى
أامراضس ‘
مكان ‘ ا÷زائر ،خاصشة بعد
م- - - -ن ط- - - -رف السش - - -ك - - -ان ضش - - -د
وسضطهم
اك - - -تشش - - -اف أاع- - -راضش ع- - -دي- - -د
اŸه - - -اج- - -ري- - -ن غ Òالشش- - -رع- - -يÚ
األمراضش من طرف األطباء الذين
القادم Úمن ما‹ والنيجر.
فحصشؤا الÓجئ ،Úوأاغلب تلك األمراضش
وقد دفعت الؤضشعية اŸزرية التي يعيششها
األف- - -ارق- - -ة ب- - -عضش اŸت- - -ط - -ؤع ‘ ÚاÛال –تاج Ÿتابعة طبية صشارمة ،خاصشة بعد إابداء
اÒÿي ،على غرار جمعية ششباب أاصشدقاء ع-ي-ادات خ-اصش-ة اسش-ت-ع-داده-ا ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-بعضش
بلدية باتنة ،إا ¤تنظيم قافلة تضشامنية تتكؤن ا◊الت ›انا.
م- -ن أاط- -ب -اء و‡رضش Úوت -ق -ن -ي ‘ Úالصش -ح -ة وقد كششفت الزيارة التي قادت «الششعب» إا¤
م-ت-ط-ؤع ،Úب-اإلضش-اف-ة ل-ف-ري-ق من البهلؤاني Úالقرية اإلفريقية بباتنة ،إا ¤اكتششاف عا⁄
ل -لÎف-ي-ه ع-ن األط-ف-ال ،ب-غ-رضش ت-ق-د Ëب-عضش آاخر مسشتقل بذاته ،حيث أاصشبح اŸهاجرون
اŸسش -اع -دات ال -ط -ب -ي-ة وال-غ-ذائ-ي-ة والأغ-ط-ي-ة األفارقة Áارسشؤن ﬂتلف األنششطة التجارية
وم Ó-بسش ‘ ،ال -ت -ف-ات-ة ت-ع-كسش ق-ي-م اÛت-م-ع فيما بينهم ،على غرار بيع اŸأاكؤلت وكذا

األدوية يقتنؤنها بفضشل صشدقات اÙسشنÚ
وتÈع -ات -ه-م وك-ذا ق-ي-ام ب-عضش الشش-ب-اب م-ن-ه-م
ب- -ال -ع -م -ل ‘ ورشش -ات ال -ب -ن -اء ورف -ع ﬂت -ل -ف
ا◊م -ؤلت ،ك -م -ا ي-ؤج-د ل-دي-ه-م مسش-ج-د ألداء
ﬂتلف الصشلؤات والششعائر الدينية.
وق -د اسش -ت -حسش -ن األف-ارق-ة الÓ-ج-ئ-ؤن ب-ب-ات-ن-ة
تصش - -ري- -ح- -ات مسش- -ؤؤو‹ ال- -دول- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
ب-خصش-ؤصش وضش-ع-ي-ت-ه-م وك-رام-ت-ه-م اÙف-ؤظة
انطÓقا من قيمها األصشيلة ،بفضشل اإلرادة
السشياسشية ،وهي تبذل كل ما ‘ وسشعها من
ج -ه -د ل -ي -ك -ؤن -ؤا م -ع -ززي -ن خ -اصش -ة م -ا ت-ع-ل-ق
باÿدمات الصشحية.
ا÷دير بالذكر ،أان باتنة تعرف تؤافدا غÒ
مسشبؤق للرعايا األفارقة من النازح ÚعÈ
ا◊دود ا÷نؤبية يتؤافدون مششيا على األقدام

من قريتهم يؤميا إا ¤وسشط اŸدينة وﬂتلف
أاح- -ي- -ائ- -ه- -ا الشش -ع -ب -ي -ة وط -رق -ه -ا ال -رئ -يسش -ي -ة
مصش -ط -ح -ب Úم -ع-ه-م أاب-ن-اءه-م الصش-غ-ار وح-ت-ى
ال- -رضش- -ع ح -ام -ل Úأاغ -راضش -ه -م وب -عضش اŸؤاد
الغذائية التي يقدمها لهم مؤاطنؤن كإاعانات،
وال-تسش-ؤل إا ¤غ-اي-ة ال-فÎة اŸسش-ائ-ي-ة ل-ي-ع-ؤدوا
أادراج -ه -م مشش -ي -ا ع -ل -ى األق-دام بسش-بب رفضش
أاصشحاب ا◊افÓت نقلهم.
ب-دوره-م مسش-ت-ع-م-ل-ؤ ه-ذه ال-ط-رق والفضشاءات
يششتكؤن من إاقدام الرعايا األفارقة على خلق
ف -ؤضش -ى ‘ اŸسش -اج -د وك -ذا ت-خ-ؤف سش-ائ-ق-ي
السشيارات من تسشجيل حؤادث نتيجة ﬁاولت
تؤقيفهم بالقؤة واعÎاضش طريقهم للتسشؤل،
كما يحدث Ãمرات السشتقÓل وقرب كلية
ا◊قؤق.
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اÿلط ب”” Úاللجئ”” و””اŸهاجر غ Òالشضرعي”” خلق ثغرة ‘ التعامل مع ا◊التÚ
لنا ا◊ق ‘ التصسدي للهجرة غ Òالشسرعية

لفارقة ‘ ا÷زائر ،رغم –ول
تتعا ¤أاصسوات بعضس الهيئات الدولية اŸنادية باحÎام حقوق الÓجئ Úا أ
لفارقة ‘ بÓدنا إا ¤خطر يهدد أامنها ونسسيجها الجتماعي.
التواجد غ Òالنظامي لبعضس اŸهاجرين ا أ
لنسسان ،اÿلط ا◊اصسل ب Úمفهومي الÓجئ واŸهاجر
‘ هذا الصسدد أاوضسح ‚يب بيطام ،الناشسط ‘ حقوق ا إ
غ Òالشسرعي واللذين ل يخضسعان لقانون واحد.

فتيحة .ك
حتى نفهم جيدا اÿلط ا◊اصصل ‘ اŸفهوم ،Úشصرح
‚يب ب -ي -ط -ام لـ «الشص -عب» ت -ع-ري-ف-ه-م-ا ،ب-حسصب اŸواث-ي-ق
الدولية اŸلتزمة بها ا÷زائر .فالهجرة غ Òالشصرعية هي
عبارة عن هجرة سصرية من بلد إا ¤آاخر بشصكل يخرق
القوان ÚاŸرعية ‘ البلد اŸقصصود ،بحيث يتم دخول البلد
دون ت-أاشصÒة دخ-ول وÁك-ن تسص-م-ي-ت-ه-ا ب-ع-دة أاسص-م-اء ،م-ن-ه-ا
الهجرة السصرية ،غ Òالقانونية ،غ Òالنظامية ...و‘ العادة
ل يحمل اŸهاجرون فيها أاي وثائق تشص Òإا ¤شصخصصياتهم.
م-ن أاه-م أاخ-ط-اره-ا ت-ه-دي-د ال-نسص-ي-ج الج-ت-م-اعي ،الŒار
بالبشصر ،تهديد األمن القومي للبلد بسصبب اسصتغÓلها من
اŸنظمات اإلجرامية .ولعل انعدام أاعداد حقيقية Áكن
من خÓلها إاحصصاءهم ومراقبتهم مراقبة دقيقة زاد الطÚ
بلة.
أاما الÓجئ ،فعّرفه ‚يب بيطام ،بحسصب اتفاقية جنيف
اÿاصصة بالÓجئ Úالتي صصادقت عليها األ· اŸتحدة سصنة
 1951وكذا الÈوتوكول اŸلحق بالتفاقية سصنة  1967الذي
وسصع نطاق اŸفوضصية بعد أان أاصصبح اللجوء مشصكلة عاŸية
بسصبب ا◊روب والنزاعات العاŸية .ينصش ﬁتوى اتفاقية
◊ 1951ماية الÓجئ Úعلى –ديد اŸقصصود من مصصطلح
«لجئ» الذي هو وفقا للمادة األو ¤من التفاقية ،كل
شصخصش يوجد نتيجة أاحداث أاو خوف له ما يÈره من
التعرضش لÓضصطهاد بسصبب عرقه أاو دينه أاو جنسصيته أاو
انتمائه إا ¤فئة اجتماعية معينة أاو آارائه السصياسصية خارج
بلد إاقامته اŸعتاد السصابق ،نتيجة مثل تلك األحداث ،ول

يسصتطيع أاو ل يريد بسصبب اÿوف أان يعود إا ¤ذلك البلد.
قال ‚يب بيطام إانه وبحسصب التفاقية الدولية ◊ماية
الÓجئ Úووفقا للمادة  33منها ،فإانه ل يجوز ألية دولة
متعاقدة أان تطرد لجئا أاو ترّده بأاية صصورة من الصصور إا¤
حدود األقاليم التي تكون حياته فيها أاو حريته مهددتÚ
فيها ،بسصبب عرقه أاو دينه أاو جنسصيته أاو انتمائه إا ¤فئة
اجتماعية معينة أاو بسصبب آارائه السصياسصية...
باŸقابل ،تنصش التفاقية ‘ اŸادة الثانية منها ،على
التزامات الÓجئ Œاه الدولة اŸسصتقبِلة كاحÎام قوانينها
وأانظمتها وأان يتقيد بالتداب ÒاŸتخذة فيه للمحافظة
على النظام العام.
وأاكد بيطام ،أان اÛتمع الدو‹ يقف اليوم حائرا أامام
التمييز الدقيق ب ÚالÓجئ واŸهاجر غ Òالشصرعي ،األمر
الذي جعل األصصوات تتعا ¤وتنادي بضصرورة إايجاد اتفاقية
–دد اŸفهوم الدقيق لÓجئ واŸفهوم الدقيق للمهاجر
غ Òالشصرعي ،على ضصوء ما أافرزته ظاهرة اللجوء والهجرة
م -ن الضص -ف -ة ا÷ن -وب -ي -ة واıاط -ر ال-ت-ي “خضصت ع-ن-ه-ا.
والواقع يؤوكد أان أاغلبية من هم ‘ الÎاب ا÷زائري ليسصوا
لجئ ،Úبل مهاجرون غ Òشصرعي Úجاءوا بحثا عن اŸال
السص -ه -ل ،ف -ح -ت -ى وإان سص -أالت أاح-ده-م Ÿاذا أان-ت-م ه-ن-ا؟ ،ل
يجيب ،بل أاغلبهم يأاتون من دول ل حرب فيها كالنيجر
مث ،Óأاي انتفاء الدواعي اŸؤوسصسصة للجوء .وعليه ،يجب أان
تتعامل معهم السصلطة على أانهم مهاجرون غ ÒنظاميÚ
وليسصوا لجئ ،Úلذلك ل Áكن أليّ من الهيئات الدولية
اŸزاي -دة ع -ل -ى احÎام ا÷زائ -ر ل -ل -م -واث-ي-ق واŸع-اه-دات
الدولية.
وصصرح بيطام لـ «الشصعب» ،أان اŸهاجرين األفارقة غÒ

الشصرعي Úعندما يصصلون إا ¤الÎاب الوطني يسصتغلون كرم
ا÷زائري ÚعاطفياÃ ،ا يسصمى بـ «الصصدقة» ،يربحون من
خÓلها اŸال ما يحّمسصهم على اتخاذ ا÷زائر مسصتقرا لهم
بعدما كانت ‡ر عبور نحو أاوروبا .واألدهى واألمر ،أان
اŸه -اج -ر اإلف -ري-ق-ي ي-أاب-ى ال-ب-ق-اء ‘ م-راك-ز اإلي-واء ال-ت-ي
توفرها الدولة لهم والتي تتضصمن كل الظروف اإلنسصانية
اÓŸئ -م -ة ل -ل -ع -يشش ،ك -ال -رع -اي -ة الصص -ح -ي -ة والج-ت-م-اع-ي-ة
والنفسصية.
واصصل ‚يب بيطام كÓمه ،متحدثا عن هروبهم من هذه
اŸراكز ،مفضصل Úبذلك التسصول Ÿا يدره عليهم من أاموال
طائلة ،بل وصصل بهم األمر إا ¤العتداء على األشصخاصش،
ما يشصكل خطرا حقيقيا على النظام العام للمجتمع.
ا
و
ل
ب
ق
ع -ل -ى خ Ó-ف ال Ó-ج -ئ Úالسص -وري Úال -ذي-ن ‚ده-م
.2005
ا◊ماية والعناية التي توفرها السصلطات ا÷زائرية من وكشصف بيطام ،أان كل شصخصش يدخل بلدا ما بطريقة غÒ
“درسش وصصحة ول يشصكلون أاي خطر على اÛتمع ،إال ‘ شص -رع -ي -ة ،ت -تصص -دى ل -ه ق -وان Úت -لك ال-دول-ة ،وال-ع-ب-ور غÒ
حالت شصاذة .فاŸؤوسصسصات الرسصمية  ⁄تتصصد لÓجئ ،Úبل القانو Êيعاقب عليه القانون ا÷زائري ،ولن تخرق بذلك
أاعطتهم كل ما يحتاجونه من أاجل حياة كرÁة ،بل سصمحت أاي قانون أاو معاهدة دولية ،فمن غ ÒاŸعقول أان يكتسصح
ل -ه -م ح -ت-ى ب-ال-ع-م-ل ‘ ال-ق-ط-اع اÿاصش .مضص-ي-ف-ا ‘ ذات اŸهاجرون األفارقة الشصوارع باŸدن وأازقتها يفÎشصون
السصياق ،أان اŸهاجرين األفارقة غ Òالشصرعي Úيخضصعون األرضش نسصاًء وأاطفال يطلبون «صصدقة» من اŸارة ،رغم أان
ل -ل-تشص-ري-ع-ات ال-دول-ي-ة اÿاصص-ة ب-ه-ذه ال-ظ-اه-رة ،وم-ن ح-ق التسصول واسصتغÓل األطفال فيه ظاهرة يعاقب عليها قانون
السصلطات ا÷زائرية تنظيمها ‘ إاطار قانوÃ Êا يحفظ العقوبات ‘ ا÷زائر ،لذلك على السصلطات أان تفعل كل ما
اسصتقرارها ،ألن سصكوتها وتغاضصيها عنها جعلها تتفاقم ،بل تسصتطيعه ‘ إاطار قانو ،Êطبعا ،لرفع الضصرر .فمنظرهم
تصصل إا ¤حد تهديد أامنها القومي ونسصيجها الجتماعي ،أاصصبح يشصوه الصصورة العامة للمجتمع ا÷زائري.
ول Áك- - -ن - -ه - -ا –م - -ل عبء خ - -ل - -ط ب - -عضش
اŸن -ظ -م -ات ال -دول -ي -ة ب Úم -ف -ه -وم الÓ-ج-ئ
واŸهاجر غ Òالشصرعي ،خاصصة بعد ﬁاولة رئيسس جمعية ترقية اŸواطنة وحقوق
تقن Úاللجوء البيئي ‘ األ· اŸتحدة سصنة
لنسسان قادة جليد لـ «الشسعب»:
ا إ

لمنية وحسسن اŸعاملة شسجعتهم على البقاء
الظروف ا أ

مهاجرون غ Òشضرعي Úيفضضلون ا÷زائر لإلسضتقرار
^ عصضابات الŒار بالبشضر وراء النزوح الكبÒ

له-ق-ار ،ق-ب-ل-ة ل-ه-م ب-ام-تياز،
ل-ط-اŸا ك-انت ع-اصس-م-ة ا أ
لف-ري-قي،
م-وق-ع-ه-ا ا÷غ-را‘ اŸت-اخ-م ل-دول ا÷وار ا إ
لول ل -ل -م -ه -اج -ري -ن غÒ
أاه- -ل- -ه- -ا ل- -ت- -ك- -ون اŸوط -ئ ا أ
الشسرعي ،Úإانفتاحها على دول السساحل منذ القدم
ب -ح -ك -م ع -دة ع -وام -ل ،ع -ل-ى غ-رار ال-ت-ج-ارة وحسس-ن
ا÷وار ،ج -ع -ل -ه -ا تشس -ه-د ت-دف-ق-ا ıت-ل-ف ا÷نسس-ي-ات
لحصسائيات
لرقام وا إ
لفريقية ،إا ¤أان تضساربت ا أ
ا إ
حول عدد ا÷نسسيات اŸتواجدة على تراب الولية.
إاع- -تÈت “Ôاسصت ،إا ¤وقت ب -ع -ي -د ن -ق -ط -ة ع -ب -ور ه -ام -ة
للمهاجرين غ Òالشصرعي ،Úللوصصول إا ¤ا◊لم الذي يراود
غالبيتهم للوصصول إا ¤القارة العجوز ،ومع تطور األحداث
ال -ت -ي ع -رف -ت -ه -ا اŸن -ط -ق -ة اŸت -اخ -م-ة ل-ل-وط-ن م-ن ح-روب
واضصطرابات ،تزايد تدفق ونزوح اŸهاجرين بصصفة كبÒة،
أاين قامت السصلطات ا÷زائرية Ãا Áليه عليها واجبها
وم- -ب -ادئ -ه -ا اإلنسص -ان -ي -ة ‘ ،ال -ت -ك -ف -ل بشص -ع -وب دول ا÷وار
واإله -ت -م -ام ب -ه -م ،ح -يث ” ت -وف Òك-ل ال-ظ-روف اŸن-اسص-ب-ة
ل -ل -ن -ازح Úم-ن ويÓ-ت األوضص-اع اŸزري-ة ال-ت-ي دف-ع-ت-ه-م إا¤
الهروب من بلدانهم.
‘ تصص -ري -ح لـ «الشص -عب» أاك -د ‡ث -ل ا÷ال -ي -ة السص-ي-ن-ي-غ-ال-ي-ة
إاب -راه -ي -م ي-ن-ط-و ،أان اŸه-اج-ري-ن غ Òالشص-رع-ي Úب-ع-اصص-م-ة
الهقار ،وفق إاحصصائيات غ Òرسصمية ،بلغ عددهم قرابة 40
أالف مهاجر ،مؤوكدا أان العدد شصهد تزايدا كبÒا ‘ اآلونة
األخÒة ،وه -ذا ان -ط Ó-ق -ا م -ن م -ع -رف -ت -ه ال -ك -بÒة Ãع -ظ -م
اŸهاجرين اŸتواجدين بالولية.

وأاضصاف ينطو إابراهيم ،أان ما شصجع اŸهاجرين على النزوح
وبقوة مؤوخرا إا ¤ا÷زائر ،هو التكفل واŸعاملة ا◊سصنة
التي Ÿسصها النازحون من السصلطات بالدرجة األو ¤وكذا
السصكان.
‘ سصياق متصصل ،يضصيف الرعية النيجري لو‹ ﬁمدو لـ
«الشصعب» ،بأانه يعيشش بعاصصمة األهقار ألزيد من  15سصنة،
وهو رب ألسصرة مكونة من طفل ،Úحيث أاكد أان الظروف
ا÷ي -دة اŸت -اح -ة ‘ اŸن -ط -ق -ة شص -ج-ع-ت-ه ع-ل-ى اإلسص-ت-ق-رار
والعمل ،حيث أاصصبح صصاحب ورشصة لتصصليح العجÓت بوسصط
اŸدينة ،دون أاي قيود أاو تضصييق ،مؤوكدا أان هذه الظروف
Óسص-ت-ق-رار
ج -ع -لت ال -ك -ث Òم -ن أام-ث-ال-ه ي-ح-ب-ذون ويسص-ع-ون ل -إ
بالولية ا◊دودية على التنقل إا ¤خارجها.

 ٪ 37من اŸهاجرين غ ÒالشضرعيÚ
يفضضلون “Ôاسضت
كشصفت نتائج دراسصة ميدانية منجزة من طرف ا÷معية
ال -وط -ن -ي -ة الشص -اي األخضص -ر لÎق -ي -ة الصص-ح-ة واŸسص-اع-دات
اإلنسصانية ،حول الهجرة غ Òالشصرعية با÷زائر ‘ ،الفÎة
اŸمتدة ماب( Úأاوت  ،2016وفيفري  ،)2017والتي مسصت
 3722رعية إافريقية من  16جنسصية إافريقية ،أان نسصبة ‘ 37
اŸائ -ة م -ن اŸه -اج -ري -ن غ Òالشص -رع -ي Úي -فضص -ل-ون ال-ب-ق-اء
والعيشش بولية “Ôاسصت ،لكونها األك Ìأامانا ‘ منطقة

Óفارقة على
السصاحل‡ ،ا جعلها وجهة مفضصلة ومشصجعة ل أ
اإلسصتقرار بها ،وهذا لتوفر الصصحة اÛانية وفرصش عمل،
كما أاكدت الدراسصة أان  ‘ 67اŸائة من األفارقة الذين
يحبذون اإلسصتقرار بعاصصمة الهقار أاتوا من أاجل العمل.
أاشصارت األرقام واإلحصصائيات التي توصصلت إاليها الدراسصة،
أان نسص- -ب -ة  ‘ 10اŸائ-ة م-ن ال-ك-ث-اف-ة السص-ك-ان-ي-ة ب-ع-اصص-م-ة
األهقار ،يشصكلها اŸهاجرون غ Òالشصرعي‡ ،Úا يحتم على
الفاعل ‘ ÚاŸنطقة ،حسصب رئيسش ا÷معية ﬁمد قمامة،
تكثيف ا÷هود بالعمل سصويا ،من أاجل معا÷ة هذه الظاهرة
التي اسصتفحلت مؤوخرا.
‘ ن -فسش السص -ي -اق ،ع Èب -عضش اŸواط -ن Úال -ذي-ن إال-ت-ق-ت-ه-م
«الشصعب» ،عن اسصتغرابهم للظاهرة التي أاخذت منحى غÒ
طبيعي ،خاصصة ‘ وقت تعرف فيه ا◊دود إاغÓقا مع دول
ا÷وار ،أاين أاصصبح Áيز الهجرة غ Òالشصرعية ،نحو اŸناطق
الشصمالية نوع جديد من التنقل ،وهذا على طول الطريق
الوطني رقم  01باŸشصي على األقدام‡ ،ا يث Òا◊Òة
والدهشصة ‘ مثل هذا الوقت ،مؤوكدين على تواجد أاشصخاصش
ﬂتصص Úعلى اŸسصتوى اÙلي بالدرجة األو ‘ ¤نقلهم
إا ¤داخل الوطن ،وكذا إا ¤اŸناطق الشصمالية ،خاصصة وأان
الدولة قامت بعدة عمليات ترحيل للرعايا النيجري ،Úإال أان
عدد اŸهاجرين عوضش تناقصصهم يشصهد تزايدا رهيبا‘ ،
وضصع ل ينبئ بالطمأانينة.

“Ôاسست :بن حود ﬁمد الصسالح

بجاية :اŸهاجرون األفارقة يرفضضون مراكز اللجوء

لخÒة عودة الÓجئÚ
لونة ا أ
عرفت ولية بجاية ‘ ا آ
لرصس-ف-ة وع-دي-د ال-ن-ق-اط بشس-ك-ل
لف -ارق-ة إا ¤اح-تÓ-ل ا أ
ا أ
لحياء وبالقرب من
متزايد ،حيث Áارسسون التسسول با أ
لسس -واق واÓÙت ال-ت-ج-اري-ة والسس-اح-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ،و‘
ا أ
لرصس-ف-ة وي-ن-ام-ون ب-القرب من مداخل
ال-ل-ي-ل ي-فÎشس-ون ا أ
ال-ب-ن-اي-ات ،ويÓ-ح-ظ Œم-ع ع-ائÓ-ت تضس-م أاط-ف-ال ،رضسعا،
شسبابا ،وشسيوخا.
يعيشش الÓجئون القادمون من دول جنوب صصحراء اإلفريقية،
ظروفا معيشصية صصعبة وحرمانا كام Óمن متطلبات ا◊ّد األدنى
للمعيشصة ،حيث غزوا اŸدن وضصفاف وادي الصصومام واسصتقروا
ونصصبوا العديد من اÿيم اŸؤوقتة ،معرضص Úبذلك أانفسصهم إا ¤كل
األمراضش واألخطار.
م -ع -ان -اة ك -بÒة ي-ك-اب-ده-ا ه-ؤولء الÓ-ج-ئ-ون ،وه-و م-ا وق-فت ع-ل-ي-ه
«الشصعب» ،بالنسصبة للمئات من العائÓت التائهة التي فضصلت نصصب
خيمها الصصغÒة ‘ كل مكان ،عوضش اللتحاق باŸراكز التي
هيأاتها لها ا÷هات الوصصية ،حيث يتواجدون على سصبيل الذكر
–ت بعضش ا÷سصور على طول الطريق الوطني رقم  ،26على غرار

الّتجمع الذي يضصّم العديد من العائÓت والذي ” تشصكيله –ت
جسصر بلدية تزغارت التابعة لبلدية أاقبو.
وب -حسصب ال-ع-دي-د م-ن اŸواط-ن ،Úب-ي-ن-ه-م السص-ي-دة ن-اصص-ري« ،ه-ذا
ا÷سصر يعت Èإا‚ازا فنيا –ّول إا ¤ملجإا يحمي هذه الشصريحة،
التي تعّد اŸعاناة نصصيبها اليومي ،من حّر فصصل الصصيف وقسصاوة
األمطار والÈد ‘ الشصتاء ،وهو ﬂيم مهيأا كغÒه من اıيمات
اÿاصصة بهؤولء الÓجئ ،Úباسصتعمال خليط من اŸواد اŸتمثلة
أاسصاسصا ‘ ،الورق اŸقوى واألغطية البÓسصتيكية ،وكذا اÿشصب
الرقيق ،وقد ” نصصبه ‘ ﬁيط أاقل ما Áكن القول عنه ،أانه
شصديد القسصاوة وعد Ëالظروف الصصحية اÓŸئمة للعيشش ،حيث
أانه يقع على ضصفة الوادي».
م-ن ج-ه-ت-ه يضص-ي-ف السص-ي-د ع-م-ن-اي ⁄« ،ي-رد الÓ-ج-ئ-ون الل-ت-ح-اق
باألماكن التي خصصصصتها مديرية النشصاط الجتماعي ،وفضصلوا
نصصب اÿيم هنا وهناك ،حيث ما إان تشصرق الشصمسش حتى ينتشصرون
على حافة الطرق والسصاحات العمومية ،وكذا الطرق الوطنية،
ج Úالسصائق Úمنحهم ما يقتاتون به،
ويشصرعون ‘ التسصّول مّ Î
ولكن اŸنظر اŸؤو ⁄واألك Ìإاثارة للشصفقة ،هؤولء األطفال الذين

يشص -ح -ذون ع -ل -ى ح -واف ال -ط -ري-ق وم-ا ي-ح-م-ل-ه ل-ه-م م-ن ﬂاط-ر،
كالختطاف وا◊وادث وﬂتلف مظاهر العنف– ،دق بهم من كل
مكان ،ويبقى اŸؤوسصف ‘ األمر عدم تأاسصيسش أاية هيئات اجتماعية
ول جمعيات خÒية ،من شصأانها ال ّسصهر على دعم ورعاية هذه
العائÓت وأاطفالها على وجه اÿصصوصش ،خاصصة على اŸسصتوى
الصصحي ،لعل هذا يخفف من معاناتهم اليومية».
أاما السصيدة صصبيحة فتقول« ،اÓŸحظ أان هؤولء الÓجئ Úنظموا
أانفسصهم وسصط اŸدن ،حيث –مل النسصوة الرضصع ويجلسصن على
األرضش ‘ ،أاماكن ﬂتلفة ،سصواء أامام اÓÙت ،اŸسصاجد وحتى
داخل األحياء الشصعبية ول يكÎثون با◊رارة اŸرتفعة ،وكّل له
طريقته ‘ التسصول وما Œود به أايادي اÙسصن Úمن اŸواطن،Ú
الذين يشصفقون عليهم ويسصاعدونهم .كما يغتنمون فرصصة وجود
الزحمة اŸرورية للتقرب من أاصصحاب السصيارات وطلب الصصدقة،
Óطفال الصصغار ،األمر الذي يجب أان
وتوكل مهمة التسصول حتى ل أ
يتوقف حتى يكون التكفل األمثل بهؤولء اŸسصاك ‘ Úأاقرب وقت».

بجاية :بن النوي توهامي

ل Áكن ألي
جهة أان تزايد
على احÎام
ا÷زائر ◊قوق
اŸهاجرين
األفارقة

أاوضصح األسصتاذ ا÷امعي والنائب السصابق قادة جليد لـ «الشصعب»،
أان موقف السصلطات العمومية من ظاهرة الهجرة غ Òالشصرعية
واحد ومنسصجم ،مشصÒا ا ¤أان تدفق أاعداد كبÒة من األفارقة
اŸهاجرين بطريقة غ Òشصرعية نحو ا÷زائر راجع إا ¤عدة
عوامل ،منها شصسصاعة ا◊دود ا÷زائرية واسصتغÓل اŸهاجرين
األفارقة لطيبة وكرم الشصعب ا÷زائري الذي يتفوق Ãيزته
التضصامنية عن غÒه من شصعوب دول ا÷وار ،دون أان يخفي
متحدث «الشصعب» ا÷انب اÿفي من خلفيات الظاهرة التي
يشصتبه أان تسصتغل ‘ تنفيذ ﬂططات إاغراق ا÷زائر بفلول
اإلرهاب اŸنحصصرة ‘ الدول التي فككتها ا◊روب واألزمات
األمنية.
أاكد الدكتور قادة جليد ،أانه بالغوصش ‘ خلفيات الظاهرة
و–ليلها ‚د أان الدولة ا÷زائرية قد واجهت ملف الظاهرة
بحكمة ورزانة دون أان يخل ذلك بسصيادتها وبعيدا عن السصتجابة
للضصغوطات الدولية أاو حتى التحرشصات اإلقليمية وما ولدته
الظاهرة من ضصغط على ا÷بهة الجتماعية ،مشصÒا أان ا÷زائر
بلد أافريقي يشصهد له باحÎام كل اŸواثيق واŸعاهدات الدولية
‘ ›ال حقوق اإلنسصان ،باعتبار ما قدمته ا÷زائر للدول
اإلفريقية من مسصاعدات قيمة على الصصعيد األمني والسصياسصي
واإل‰ائي.
ل Áكن ،بحسصب اŸتحدث ،أان تزايد أاي جهة على احÎام
ا÷زائر ◊قوق اإلنسصان واألعراف الدولية ‘ هذا اÛال ،من
دول أاو هيئات أاو تنظيمات دولية ،مشصÒا أان ا÷زائر تعمل
جاهدة على إايجاد حلول سصلمية سصلسصة للمنطقة ،خاصصة على
مسصتوى دول السصاحل للحد من ظاهرة الهجرة غ Òالشصرعية
Ãع -ا÷ة وتسص -وي -ة اŸشص-اك-ل األم-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-د أاح-د األسص-ب-اب
الرئيسصة لهجرة األفارقة إا ¤جانب الفقر.
وب -حسصب ال -دك -ت-ور ق-ادة ج-ل-ي-د ،ف-إان ت-ن-ظ-ي-م ت-واج-د األف-ارق-ة
اŸهاجرين بطريقة غ Òشصرعية أامر حتمي ول بد من التحكم
فيه ‘ ،إاطار قوان Úا÷مهورية التي يجب أان يخضصع لها أاي
م -ق-ي-م أاج-ن-ب-ي ب-الÎاب ال-وط-ن-ي ،م-وضص-ح-ا ع-ن ح-الت اع-ت-داء
األفارقة اŸسصجلة ‘ بعضش مناطق الوطن ،أانها حالت منعزلة
ل ترقى إا ¤وصصفها بالظاهرة ويسصتدعي معا÷تها الكث Òمن
ا◊كمة والرزانة.

معسسكر :أام ا.Òÿسس
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دعـــت إأ ¤أحــــÎأم ألشسرعيــــة بالصسحــــرأء ألغربيــــة

اÿارجي ـة اليرلنديـة تشضيد بقرار اÙكمة األوروبية
تقــــــــرير أŸصســــ Òأÿيــــــار ألوحيـــــــــد
لوروبية يتماشسى وموقف بÓدها أŸؤويد ◊ق ألشسعب ألصسحرأوي ‘
ليرلندية أن حكم أÙكمة أ أ
أكدت وزأرة أÿارجية أ إ
لوروبية ألذي يؤوكد أن أتفاق
تقرير أŸصس ÒوألسستقÓل ›ددة أسستعدأد أ◊كومة ألتام لحÎأم قرأر ﬁكمة ألعدل أ أ
لوروبي وأŸغرب ل ينطبق على ألصسحرأء ألغربية.
ألشسرأكة ب Úأل–اد أ أ
ذك -رت وك -ال -ة اأ’ن -ب-اء الصس-ح-راوي-ة
(واصص) ،أامسص ،أان «جبهة البوليسساريو
ت -ل -قت ،ي -وم ا÷م-ع-ة ،ج-واب-ا رسس-م-ي-ا
م -ط -م -ئ -ن -ا م -ن إاي -رل -ن -دا ب -خصس-وصص
انشس-غ-ا’ت-ه-ا ح-ول الÌوات ال-ط-ب-ي-عية
الصس- -ح- -راوي -ة وات -ف -اق الشس -راك -ة بÚ
ا’–اد اأ’وروب- - -ي واŸغ - -رب ح - -يث
جددت وزارة اÿارجية ا’يرلندية -
‘ رسسالتها ا÷وابية  -أان حكومة
دبلن Œدد اسستعدادها التام ’حÎام
قرار ﬁكمة العدل اأ’وروبية الصسادر
‘  21ديسسم 2016 Èالذي يؤوكد أان
اتفاق الشسراكة ب Úا’–اد اأ’وروبي
واŸغ -رب ’ ي-ن-ط-ب-ق ع-ل-ى الصس-ح-راء
الغربية».
أاكدت اÿارجية أان «حكم اÙكمة
اأ’وروب-ي-ة ي-ت-م-اشس-ى وم-وق-ف إاي-رلندا
اŸؤويد ◊ق شسعب الصسحراء الغربية
‘ ت- -ق- -ري- -ر اŸصس Òوا’سس -ت -ق Ó-ل».
جاء ‘ الرسسالة أانه ‘ «ماي 2017
سس- - - -م - - -ح ›لسص ا’–اد اأ’وروب - - -ي
للمفوضسية اأ’وروبية بفتح مفاوضسات
ل-ت-ب-ن-ي ب-روت-وك-و’ت ’ت-ف-اق الشسراكة
واآ’ن ف -إان ت-ع-دي-ل ب-روت-وك-و’ت ه-ذا
ا’تفاق من أاجل إايجاد حل للبضسائع
ال -ق-ادم-ة م-ن الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ه-و
ﬁل النقاشص على مسستوى ا’–اد
اأ’وروبي» ،موضسحة أان «هذه مسسأالة
ج -د م -ع -ق-دة تسس-ت-وجب إاي-ج-اد سس-ب-ل
ل-ل-ت-وف-ي-ق ب ÚاŸسس-ائ-ل ال-ع-م-ل-ية مثل
توثيق منشسأا البضسائع ومراقبة تطبيق
ا’تفاق وب Úقضسايا اŸبادئ اŸتعلقة
Ãوافقة الشسعب الصسحراوي» .كما
جددت اÿارجية اإ’يرلندية التأاكيد
على أان «أاي اتفاق يدخل حيز التنفيذ
‘ ا’–اد اأ’وروبي يجب أان يتوافق
مع قوان Úا’–اد Ãا ‘ ذلك حكم
اÙك - -م- -ة ‘  21ديسس- -م.»2016 È
ت -أات -ي ه -ذه ال-رسس-ال-ة الصس-ادرة ب-اسس-م
وزير اÿارجية والتجارة اإ’يرلندي
سسيمون كوفيني ردا على رسسالة سسبق

وأان بعثتها جبهة البوليسساريو بتاريخ
 28م - -اي  2017ب-خصس-وصص ات-ف-اق
الشس- - - -راك- - - -ة ب Úا’–اد اأ’وروب- - - -ي
واŸغرب.

إأدأنة إأيطالية

ن-دد ع-م-دة ب-ل-دي-ة ك-ام-ب-ي اإ’ي-ط-الية
باأ’حكام «ا÷ائرة» الصسادرة ‘ حق
اŸع-ت-ق-ل Úالسس-ي-اسس-ي Úالصس-ح-راويÚ
Ûم - -وع- -ة «أاك- -د Ëإازيك « ال- -ذي- -ن
طالبوا بحقهم ‘ ا◊رية وا’سستقÓل
مناضسل ‘ Úسسبيل قضسيتهم العادلة
ال- -ت- -ي ي- -ح- -اول ا’ح -ت Ó-ل اŸغ -رب -ي
طمسسها.
أاكد اŸسسؤوول اإ’يطا‹ قائ ÓخÓل
Óطفال الصسحراوي Úالذي
اسستقباله ل أ
يقضسون عطلتهم الصسيفية بإايطاليا -
وف- - -ق م- - -ا ذك - -رت وك - -ال - -ة اأ’ن - -ب - -اء

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

الصس - -ح- -راوي- -ة (واصص) ،أامسص ،إان- -ه- -ا
«فرصسة لنع Èعن موقفنا الثابت من
القضسية الصسحراوية ولنجدد دعمنا
لكفاح الشسعب الصسحراوي من أاجل
ا◊رية وا’سستقÓل وتقرير اŸصسÒ
ودع - - -وة السس - - -اسس - - -ة اإ’ي- - -ط- - -ال- - -يÚ
واأ’وروبي Úإا ¤التحرك لوضسع حد
لÓنتهاكات ا÷سسيمة ◊قوق اإ’نسسان
ب -اŸن -اط -ق اÙت -ل -ة م -ن الصس -ح-راء
ال-غ-رب-ي-ة ووق-ف ن-هب ث-روات الشس-عب
الصسحراوي والتوقف عن اŸشساركة
‘ ذلك النهب فورا والضسغط على
اŸملكة اŸغربية لÓنصسياع للشسرعية
الدولية».

حكومة إأسسبانيا مطالبة
بتوضسيحات

ط -لب عضس -و ›لسص الشس-ي-وخ ل-ل-يسس-ار

اŸوح-د ا’سس-ب-ا Êضس-م-ن اÛم-وع-ة
الŸÈان - -ي - -ة اون - -ي - -دوسص ب- -ودÁوسص
إاي-ن-اك-ي ب-ارن-ال م-ن ح-ك-وم-ة اسس-ب-انيا
«ت-وضس-ي-ح-ات» ح-ول اسس-ت-ع-مال الرمل
اŸسس -ت -ق -دم م -ن الصس -ح-راء ال-غ-رب-ي-ة
بشساطئ تورو بالكناري الكب.Ò
أاوضسح عضسو ›لسص الشسيوخ ‘ بيان
أان «هذا الوضسع منا‘ لقرار ﬁكمة
ال-ع-دل اأ’وروب-ي-ة ال-ذي أاوضس-ح ب-دق-ة
ب -أان ات -ف -اق -ات ال -ت -ج-ارة ب Úا’–اد
اأ’وروبي واŸغرب تسستثني اŸوارد
الطبيعية للصسحراء الغربية اÙتلة».
قال برنال أانه «سسيطرح ›موعة من
اأ’سسئلة على ا◊كومة للحصسول على
ت -وضس -ي -ح -ات ح -ول اسس -ت -ع -م -ال رم-ل
اأ’راضسي اÙتلة للصسحراء الغربية
’‚از أاشسغال بشساطئ تورو بالكناري
الكب.»Ò
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جمعيات حقوقية مغربية قلقة بشضأان معتقلي حراك الريف
أعربت جمعيات للدفاع
عن حقوق ألنسسان عن
ألقلق إأزأء ألوضسع
ألصسحي لعضسو ‘ أ◊رأك
ألشسعبي ‘ منطقة
ألريف ُنقل أ¤
أŸسستشسفى ألثن Úبعد
شسهر على بدئه إأضسرأبا
عن ألطعام.
سس- -اءت ا◊ال- -ة الصس -ح -ي -ة
ل - -ل - -ن - -اشس - -ط رب- -ي- -ع ا’ب- -ل- -ق
اŸوقوف منذ أاواخر جوان
‘ سس -ج -ن ع -ك -اشس-ة ‘ ال-دار
ال -ب -يضس -اء .ب -دأا إاضس -راب -ا ع-ن
ال-ط-ع-ام ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-ا’فراج
عنه.
أاوقف ا’بلق Ÿشساركته ‘
ال- -ت -ظ -اه -رات السس -ل -م -ي -ة ‘
ا◊سس-ي-م-ة ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-تنمية
هذه اŸنطقة .نظم عشسرات
ا’شسخاصص من بينهم أاعضساء
‘ جمعية حقوق ا’نسسان ‘
اŸغ- - - -رب وﬁام - - -ي دف - - -اع
اع- -تصس -ام -ا ،ال -ث Ó-ث -اء ،ام -ام
اŸسس- - - -تشس- - - -ف- - - -ى ‘ ال - - -دار
البيضساء.
أاراد اŸع-تصس-م-ون ال-ت-ن-دي-د
ب -ال -ت -وق -ي -ف «غ Òال-ق-ان-و»Ê
لÓ- -ب -ل -ق ول -فت ا’ن -ت -ب -اه ا¤
وضس -ع -ه الصس -ح -ي واŸط-ال-ب-ة

با’فراج عنه وعن موقوفÚ
آاخرين من ا◊راك.
صسرح رشسيد بن علي منسسق
÷ن-ة ال-دف-اع ع-ن اŸع-ت-ق-لÚ
من ا◊سسيمة لفرانسص برسص
«ان صسحته ‘ تدهور مسستمر
م- -ن- -ذ» أان ب -دأا اضس -راب -ه ع -ن
الطعام.
باتت مدينة ا◊سسيمة منذ
أاشس- - -ه- - -ر م- - -ع- - -ق ◊ Óً- -رك - -ة
ا’حتجاج التي تطالب بإا‰اء
م -ن -ط -ق -ة ال -ري -ف ‘ شس -م-ال
اŸغ -رب وال-ت-ي ت-ت-ك-رر ف-ي-ه-ا
التحركات ا’جتماعية.
منذ مقتل بائع سسمك سسحقا
داخل شساحنة ÷مع النفايات
‘ ا◊سس -ي -م-ة ن-ه-اي-ة اك-ت-وب-ر
ُ ،2016نّ- -ظ- -مت ع- -ل- -ى م -دى
أاشسهر تظاهرات سسلمية شسبه
ي -وم -ي-ة ‘ م-دي-ن-ة ا◊سس-ي-م-ة
وبلدة امزورين اÛاورة ضسم
ب- -عضس- -ه- -ا آا’ف ا’شس- -خ- -اصص
للمطالبة بالتنمية ‘ منطقة
ال -ري -ف ال -ت -ي ي -ع-تÈون ان-ه-ا
م - -ه - -مشس - -ة وم - -ه - -م- -ل- -ة م- -ن
السسلطات.
 ⁄يسسهم إاعÓن السسلطات
عن خطة اسستثمارات واسسعة
ومشساريع للبنى التحتّية‘ ،
نزع فتيل اأ’زمة.

عمدت السسلطات ‘ اأ’شسهر
اأ’خÒة ا ¤ال - - - - -تشس- - - - -دد ‘
ال- - -تصس- - -دي ل - -ل - -ت - -ح - -رك - -ات
ا’ح- -ت- -ج -اج -ي -ة وتضس -اع -فت
الصس- -دام- -ات م- -ع الشس- -رط -ة.
منذ  26ماي ” اعتقال اكÌ
م- -ن م -ئ -ة شس -خصص م -ن ق -ادة
ا◊راك أابرزهم قائده ناصسر
الزفزا‘.
أاثار العفو اŸلكي الصسادر
Ãن-اسس-ب-ة ع-ب-د ال-ع-رشص خيبة
كبÒة لدى أاها‹ اŸعتقل،Ú
أ’نه  ⁄يشسمل قادة ا◊راك
ع-ل-ى غ-رار ن-اصس-ر ال-زفزا‘،
واعتŒ Èاهل اŸلك لهؤو’ء،
رسس -ال -ة م -ن ا◊ك -وم -ة ت-ف-ي-د
ب -أان-ه-ا م-اضس-ي-ة ‘ اسس-ت-ع-م-ال
ال-ق-بضس-ة ا◊دي-دي-ة ل-ل-ت-ع-امل
م - -ع اŸط - -الب اŸشس - -روع - -ة
Ÿنطقة الريف .ليسست اŸرة
اأ’و ¤ال - -ت - -ي ت - -ع Èف - -ي - -ه- -ا
اŸن- - -ظ - -م - -ات ا◊ق - -وق - -ي - -ة
اŸغربية تقارير مقلقة عن
وضس - -ع- -ي- -ة ح- -ق- -وق ا’نسس- -ان
ل -ل -م -ع-ت-ق-ل ،Úخ-اصس-ة ب-ع-دم-ا
نشسر ‘ وقت سسابق شسريط
ف - -ي- -دي- -و ل- -زع- -ي- -م ا◊رامك
ال -زف-زا‘ وع-ل-ى جسس-ده آاث-ار
ال-ت-ع-ذيب م-ن داخ-ل زن-زان-ت-ه
وأاثار اسستياء واسسعا.

لتنظيم أنشسطة إأنقاذ أŸهاجرين غ ÒألشسرعيÚ

اŸفوضضيـ ـ ـ ـ ـ ـة األوروبيـ ـ ـ ـ ـ ـة تـ ـ ـ ـ ـدعو منظم ـ ـ ـ ـات
غـ ـ ـ ـ Òحكوميـ ـ ـة لتوقيـ ـ ـ ـ ـع مذكـ ـ ـ ـ ـرة سضل ـ ـ ـ ـوك

لطرأف ألليبية
لزمات ألدولية تؤوكد ضسرورة توأفق أ أ
›موعة أ أ

جن ـ ـ ـ ـ ـ ـوب ليبي ـ ـ ـ ـ ـ ـا –ـ ـ ـ ـ ـت ›ه ـ ـ ـ ـ ـ ـر الإ–ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
نشسرت ›موعة ألأزمات
ألدولية ومقرها ‘
بروكسسل تقريًرأ عن ألوضسع
‘ جنوب ليبيا ومكانة فزأن
‘ أŸعادلة أÎŸتبة عن
ألأزمة ألسسياسسية وألأمنية
ألرأهنة ‘ ألبÓد .قالت
أÛموعة أإن صسناع ألقرأر
ألأوروبيون ينظرون بشسكل
متزأيد أإ ¤منطقة فزأن،
جنوب غرب ليبيا ذي
أŸسساحة ألشساسسعة وألكثافة
ألسسكانية ألقليلة ،باعتبار
أنها “ثل حدود أوروبا ‘
موأجهة أŸهاجرين
وألÓجئ Úمن أفريقيا
جنوب ألصسحرأء ،حيث
يعÈونها أإ ¤طريق وسسط
ألبحر أŸتوسسط نحو أوروبا.

قال اŸركز اإنه و‘ العام  2016عÈ
اأك Ìم - - - -ن  160.000م-ه-اج-ر ه-ذا
الطريق من ليبيا على م Ïقوارب
موؤقتة ،دخل معظمهم ع Èمنطقة
فزان ،التي تربط ا◊دود ا÷نوبية

للبÓد مع سسواحلها ،وتاأمل العديد
م - -ن ال - -دول ا’أوروب - -ي- -ة ،وخ- -اصس- -ة
اي -ط -ال -ي -ا ‘ اأن يسس -اع -د اسس -ت-ق-رار
الوضسع فى فزان واإنعاشص اقتصسادها
‘ ا◊د من تدفقات اŸهاجرين.
اأوضسح اŸركز الدو‹ اأن الفكرة
ج- -دي- -رة وب- -ا’ه -ت -م -ام ول -ك -ن ه -ذه
اŸهمة لن تكون سسهلة و’ Áكن اأن
ت - -ن- -ج- -ح دون ال- -تصس- -دي لÓ- -أزم- -ات
ا’أوسسع التي Œتاح البÓد ،وينبغي
ت -نسس -ي -ق اأي ج-ه-د اأوروب-ي Ÿع-ا÷ة
مشس- - -اك- - -ل ا◊وك- - -م - -ة واŸشس - -اك - -ل
ا’ق -تصس-ادي-ة وا’أم-ن-ي-ة ‘ ف-زان م-ع
ا◊كومة اŸعÎف بها دو‹.
قال التقرير اإن منطقة فزان تقع
ع -ن-د م-فÎق ط-رق اإق-ل-ي-م-ي-ة ت-رب-ط
ج -ن -وب ل -ي -ب -ي -ا Ãسس -ارات السس -اح-ل
وجنوب الصسحراء الكÈى اإ ¤شسمال
ليبيا واإ ¤اأوروبا.
يرى اŸركز الدو‹ ’إدارة ا’أزمات
اأنه رÃا تكون اŸعركة اŸسستمرة
ب Úا’ئ- - -تÓ- - -ف- - -ات ال- - -عسس - -ك - -ري - -ة
ا  Ÿت ن ا ف س س ة ا ل ل ي ب ي ة ا أ ك  – Èد ح ا ل يً ا ،
و’ Áلك اÛلسص ال- - - - -رئ - - - -اسس - - - -ي
اŸدع -وم م -ن ق -ب -ل ا’أ· اŸت-ح-دة
وح- -ك -وم -ة ال -وف -اق ال -وط -ن -ي ال -ت -ي

عبـ ـا ـل ـعاـل ــ ـمـر

دعوة للهدوء
لطرأف ‘
@ موسسكو :دعت روسسيا ،أمسس ،جميع أ أ
ف -ن -زوي  Ó-إأ ¤أل -ه -دوء وألل -ت -زأم ب-ال-تشس-ري-ع-ات
وأل- -ق- -وأن ،Úب- -حسسب مصس -ادر إأع Ó-م -ي -ة .ذك -رت
أŸصس- -ادر ق- -ول أŸت- -ح- -دث ألصس- -ح- -ف- -ي ل- -ل- -رئ- -اسس -ة
ألروسسية (كرمل ‘ - )Úتصسريح «نؤوكد ضسرورة أن
يجري كل شسيء ‘ فنزوي Óع Èأللتزأم ألصسارم
ب-ال-ق-ان-ون ون-دع-و أ÷م-ي-ع إأ ¤أل-هدوء وأللتزأم
بالتشسريعات».
كارثة إأنسسانية
لط-ف-ال»،
@ صس -ن-ع-اء :ح-ذرت م-ن-ظ-م-ة «أن-ق-ذوأ أ أ
أمسس ،م- -ن أن أك Ìم- -ن م -ل -ي -ون ط -ف -ل ‘ أل -ي -م -ن

يراأسسها فائز السسراج ‘ طرابلسص
سسوى القليل من ا◊لفاء اÙليÚ
‘ فزان ،وعلى النقيضص من ذلك،
ف -اإن ال -فصس -ائ -ل ال -ت-ي ت-ت-م-اشس-ى م-ع
ا÷يشص الوطني الليبي بقيادة خليفة
ح- -ف Îوا◊ك- -وم- -ة اŸت- -م- -رك -زة ‘
البيضساء تتمتع بنفوذ اأك ،Èوكذلك
الفصسائل التي تعارضص كل من حفÎ
والسسراج.

دعم خفر ألسسوأحل

ق- -ال وزي- -ر اÿارج- -ي- -ة ا’إي- -ط- -ا‹،
اأ‚ي -ل -ي -ن -و األ -ف-ان-و ،اإن ط-لب رئ-يسص
اÛلسص الرئاسسي ◊كومة الوفاق
ال -وط -ن-ي ،ف-ائ-ز السس-راج ،م-ن روم-ا،
دعم اأنشسطة خفر السسواحل الليبي
‘ جهود مكافحة ا’Œار بالبشسر
«ُولِ -د ‘ ج -و م -ن ال -ث -ق -ة اŸت-ب-ادل-ة
اŸطلقة ب Úا÷انب ،»Úوفًقا لوكالة
«اآكي» ا’إيطالية لÓأنباء.
ل- -فت األ- -ف -ان -وﬂ ،اط ً-ب -ا ج -لسس -ة
مشسÎكة للجنتي الشسوؤون اÿارجية
والدفاع ‘ ›لسسي النواب والشسيوخ
ا’إيطالي ،Úاإ ¤اأن مضسمون الطلب
سسيكون مسستحي ً
 Óمن دون اأسساسص
م -ن ال -ث -ق-ة اŸت-ب-ادل-ة ،واصسً -ف-ا ت-لك

ال-ث-ق-ة ب-اأن-ه-ا ل-يسست م-رŒل-ة ،ل-كنها
ت -اأت -ي م -ن ب -ع -ي-د ،ع-ززت-ه-ا اأنشس-ط-ة
سسياسسية ودبلوماسسية مكثفة –Îم
دائًما سسيادة ليبيا.
ك- -ان رئ- -يسص اÛلسص ال- -رئ- -اسس -ي
◊ك- -وم -ة ال -وف -اق ال -وط -ن -ي ،ف -ائ -ز
السس - -راج ،ن- -ف- -ى م- -وؤخً- -را ت- -ق- -اري- -ر
اإع Ó-م-ي-ة ح-ول م-ن-ح-ه ا’إذن ل-ب-ع-ث-ة
ق-وات ال-ب-ح-ري-ة ا’إي-ط-ال-ي-ة ب-دخ-ول
اŸي-اه ا’إق-ل-ي-م-ي-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ÓŸحقة
م- -ه -رب -ي ال -بشس -ر ،مشس -دًدا ع -ل -ى اأن
السسيادة الوطنية خط اأحمر ’ Áكن
Œاوزه.
كما اأصسدرت وزارة خارجية حكومة
الوفاق الوطني بياًنا توضسيحًيا ‘
وقت ’حق ،اأشسارت خÓله اإ ¤اأن ما
ط - -ل - -ب - -ه اÛلسص ال - -رئ - -اسس- -ي م- -ن
ا◊كومة ا’إيطالية ’ يتعدى الدعم
ال-ل-وجسس-ت-ي وال-ف-ن-ي وال-تقني ÷هاز
خفر السسواحل الليبيŸ ،نع تدفق
اŸه- -اج- -ري- -ن وال- -تصس- -دي Ÿه -رب -ي
ال - -بشس - -ر ،اإ’ اأن- -ه- -ا ذك- -رت اأن ه- -ذا
ا’إج -راء ق -د ي -ت -ط -لب وج -ود ب-عضص
القطع البحرية ا’إيطالية للعمل من
م- -ي- -ن- -اء ط -راب -لسص ال -ب -ح -ري ل -ه -ذا
الغرضص فقط ،اإذا لزم ا’أمر.

عرضسة للموت أك Ìمن غÒهم بثÓثة أضسعاف
‘ ح -ال إأصس -اب -ت -ه -م ب -ال-ك-ولÒأ ،ب-حسسب م-ا ذك-رت
لذأعة ألÈيطانية (بي .بي .سسي ،).نقÓ
هيئة أ إ
عن أŸنظمة ،أمسس.
أنتهاكات بحق ألصسحافة ألفلسسطينية
@ أل - -ق - -دسس :أف - -ادت ÷ن - -ة دع - -م ألصس - -ح - -ف - -يÚ
ألفلسسطيني ،Úأمسس ،بأان شسهر جويلية أŸنصسرم
شس - -ه - -د أع - -ن - -ف وأخ- -ط- -ر ح- -الت أع- -ت- -دأء Œاه
لعÓ-م-ي-ة وأل-ط-وأقم ألصسحفية ،بعد
أŸؤوسسسس-ات أ إ
أن Œاوز ألح-تÓ-ل ألسس-رأئ-ي-ل-ي ك-اف-ة أل-ق-وأنÚ
ألدولية وأŸوأثيق ،حيث سسجل  96أنتهاكا بحق
ألصسحفي Úألفلسسطيني.Ú
إأطÓق نار
@ وأشسنطن :قام رجل من أصسول آأسسيوية بإاطÓق
عدة طلقات نارية على مبنى ألقنصسلية ألصسينية

دع- - - - - - -ا ا’–اد ا’أوروب - - - - - -ي
اŸن- -ظ -م -ات غ Òا◊ك -وم -ي -ة
ل -ل -ت -وق -ي-ع ع-ل-ى نصص «م-دون-ة
سس- -ل- -وك» ي -ن -ظ -م اأنشس -ط -ت -ه -ا
’إن- -ق- -اذ اŸه -اج -ري -ن ق -ب -ال -ة
سسواحل ليبيا ،يهدف اإ ¤منع
م -راكب ه -ذه اŸن-ظ-م-ات م-ن
ا’قÎاب من اŸياه ا’إقليمية
ال - -ل - -ي- -ب- -ي- -ة وال- -ت- -واصس- -ل م- -ع
اŸه - -رب .Úواأع- -ل- -نت ثÓ- -ث- -ة
م -ن -ظ -م -ات م-واف-ق-ت-ه-ا ف-ي-م-ا
رفضست منظمتان من بينهما
اأطباء ب Óحدود التوقيع.
وناشسدت اŸفوضسية ا’أوروبية
اŸن- -ظ -م -ات غ Òا◊ك -وم -ي -ة
ل- -ت- -وق- -ي- -ع «م- -دون -ة سس -ل -وك»
ط-رح-ت-ه-ا ا◊ك-ومة ا’إيطالية
ل -ت -ن -ظ -ي -م اأنشس -ط -ت -ه-ا ’إن-ق-اذ

‘ م- -دي- -ن- -ة ل- -وسس أ‚لسس ب- -ال- -ولي- -ات أŸت- -ح -دة
ألم -ري-ك-ي-ة ق-ب-ل أن ي-ن-ت-ح-ر ب-إاطÓ-ق أل-ن-ار ع-ل-ى
لنباء ألصسينية (شسينخوأ).
نفسسه بحسسب وكالة أ أ
رئيسس وزرأء جديد
@ باكسستان :أدى رئيسس وزرأء باكسستان أŸنتخب
شس-اه-د خ-اق-ان ع-ب-اسس-ي أل-ي-م Úأل-دسس-ت-وري-ة أمام
أل- -رئ- -يسس أل- -ب- -اكسس- -ت- -ا‡ Êن -ون حسس“ Úه -ي -دأ
لسستÓم مهام منصسبه بشسكل رسسمي.
هجوم على حافلة ألناتو
@ ك-اب-ول :أع-ل-نت م-ه-م-ة أل-دع-م أ◊ازم أل-ت-اب-ع-ة
◊لف شسمال ألطلسسي عن تعرضس قافلة تابعة
ل -ه -ا لن -ف -ج -ار ق -رب م -ط-ار ‘ م-دي-ن-ة «ق-ن-ده-ار»
ع-اصس-م-ة م-ق-اط-ع-ة ق-ن-ده-ار ج-ن-وب-ي أفغانسستان،
أل- -ي- -وم ألرب- -ع- -اء ،م- -ا أسس- -ف- -ر ع- -ن وق- -وع ق -ت -ل -ى
وجرحى.

اŸه -اج -ري -ن ق -ب -ال -ة سس-واح-ل
ل -ي -ب -ي -ا ،ف -ي -م -ا اأع -ل-نت ثÓ-ث
م - -ن- -ظ- -م- -ات دول- -ي- -ة ا’ث- -نÚ
موافقتها بهذا الشساأن.
يهدف نصص «مدونة السسلوك»
بشسكل خاصص اإ ¤منع مراكب
هذه اŸنظمات من ا’قÎاب
م-ن اŸي-اه ا’إق-ل-ي-م-ي-ة ال-ل-يبية
والتواصسل مع اŸهربÃ ،Úا
‘ ذلك ع Èا’إشس - - - - - - - - - - -ارات
الضسوئية بجميع اأنواعها .كما
ي -ف -رضص وج -ود شس-رط-ي ع-ل-ى
م Ïمراكبها .لكن منظمتÚ
رفضستاه ،اإحداهما «اأطباء بÓ
حدود».
ذّك- -رت اŸت -ح -دث -ة ب -اسس -م
اŸف -وضس -ي-ة ن-ات-اشس-ا بÒت-و ‘
ل- -ق- -اء صس- -ح- -ا‘ ب- -اأن «ف -ك -رة
مدونة السسلوك اأيدها وزراء
الداخلية با’إجماع» ‘ الدول
الـ 28ا’أعضس - - - -اء ‘ ا’–اد
ا’أوروبي ،مضسيفة «ندعو اإ¤
اأوسسع مشساركة ‡كنة وناأمل
ب -اأن ت -وق -ع م -ن -ظ-م-ات اأخ-رى
ه -ذه اŸدون-ة ق-ري-ب-ا» .ل-ف-تت
اإ ¤اأن اŸدونة «سستزيد من
الوضسوح لدى جميع ا’أطراف
بشس-اأن ك-ي-ف-ي-ة ال-ع-م-ل وتضس-من
Ÿراكب اŸن- -ظ- -م- -ات دخ- -ول
اŸوان -ئ ا’إي -ط -ال -ي -ة» ’إن-زال
اŸه -اج -ري-ن ال-ذي-ن ت-ن-ق-ذه-م
«شس -رط ال -ت -زام -ه -ا ع-ددا م-ن
اŸبادئ واŸعاي ÒالعمÓنية
اسستنادا اإ ¤القانون الدو‹».
وع -زت «اأط -ب -اء ب Ó-ح-دود»
رفضسها اإ ¤عدم حصسولها من
السس -ل -ط -ات ع -ل -ى «ضس -م-ان-ات
ك -اف-ي-ة بشس-اأن ح-م-ل شس-رط-يÚ

اإي - -ط - -ال - -ي Úالسس Ó- -ح ع - -ل - -ى
مراكبها» .كما رفضست منظمة
«ي- -وغ -ن -د ري -ت -يت» ا’أŸان -ي -ة
ت -وق-ي-ع اŸدون-ة ،ف-ي-م-ا ق-ب-لت
ثÓث منظمات بالوثيقة هي
«سسيف ذي تشسيلدرن» و»اأم او
اإي -ه اأسص» و»ب -رواك -ت-ي-ف-ا اأوب-ن
اأرمز».
ت- - -اب- - -عت بÒت - -و اأن «ه - -ذا
ا’إج- -راء يسس- -اه- -م ‘ –سسÚ
التعامل مع الوفود اŸهاجرة
‘ اŸنطقة الوسسطى للبحر
اŸت -وسس -ط .ع -ل -ي -ن -ا ج -م -ي-ع-ا
ال -ع -م -ل م -ع -ا ل -ع -رق -ل -ة ع-م-ل
اŸه - - -رب Úوم - - -ن - - -ع مصس - - -رع
اŸه - -اج - -ري - -ن ‘ ال - -ب- -ح- -ر»،
مشس - - - -ددة ع - - - -ل - - - -ى «دع - - - -م»
اŸف -وضس -ي -ة اŸسس -ت -م -ر ل-ه-ذه
اŸبادرة التي اقÎحتها روما.
بلغ عدد مراكب اŸنظمات
ا’إنسس -ان -ي -ة ال-ت-ي Œوب م-ي-اه
اŸتوسسط قبالة سسواحل ليبيا
ح - - - -وا‹  12م - -ن - -ذ ،2015
وبحسسب جهاز خفر السسواحل
ال- -ل- -ي- -ب -ي ف -اإن ه -ذه اŸراكب
نفذت حوا‹  %26من اأعمال
ا’إن- -ق- -اذ ‘  2016و‘ %٣5
ال - - -ع- - -ام ا÷اري ،اإ ¤ج- - -انب
زوارق اإي- -ط- -ال- -ي- -ة واأوروب- -ي- -ة
وŒارية.
غ Òاأن اŸه- -رب Úاسس- -ت- -غ -ل -وا
ق -رب -ه -ا م -ن اŸي -اه ال -ل -ي -ب -ي -ة
وب-داأوا ال-ع-ام ال-ف-ائت ب-تسسيÒ
زوارق اأك Ìتهالكا واكتظاظا
وت- -وق -ف -وا ح -ت -ى ع -ن ت -زوي -د
اŸهاجرين باŸاء اأو الوقود
اأو هاتف با’أقمار الصسناعية
لتوجيه نداءات اسستغاثة.

الخميسص  03أاوت  2017م
الموافق لـ 11ذي القعدة  1438هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تقييم وإاثراء العقد القتصشادي والجتماعي للنمو
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التّوجهات ا÷ديدة للصسناعة

فعالية ا÷هاز اإلنتاجي
وترششيد اŸوارد

ينتظر أان يكون لقاء الثلثية اŸقبل الذي يجمع ا◊كومة بالشسركاء ا’قتصسادي Úوا’جتماعي ،Úبو’ية غرداية ،على طاولة ا◊وار وŸناقشسة اŸلفات التي تكتسسي
أاهمية ‘ ا◊ياة الوطنية ،وتتعلق باÛال Úا’قتصسادي وا’جتماعي ،على حد سسواء ،ذا طابع تقييمي من جهة ومن جهة أاخرى سسيكون فرصسة حقيقية لرسسم معا ⁄تسسريع
’ول عبد اÛيد تبون الذي حرصص على اسستشسارة الشسركاء ‘ لقاء –ضسÒي خصسصص لتحديد تاريخ ومكان ا’جتماع
وتÒة التنمية ا’قتصسادية ،ويبدو أان الوزير ا أ
وطبيعة اŸلفات التي سستدرسص ،يركز على ا÷انب التطبيقي للمقÎحات حتى ’ تبقى حÈا على ورق ،على اعتبار أان ا◊كومة طلبت من الشسركاء –ضس ÒمقÎحاتهم
وتقدÁها ،قبل نهاية شسهر أاوت ا÷اري ،من أاجل بر›تها ‘ جدول أاعمال قمة الثلثية

فضسيلة بودريشش
يأاتي عقد قمة ثÓثية مباشصرة بعد الدخول
الجتماعي اŸقبل ،وبالتحديد خÓل األسصبوع
األخ Òمن شصهر سصبتم Èالقادم ،حيث تتزامن
م -ع ب -داي -ة Œسص -ي -د ﬂط -ط ع -م -ل ا◊ك-وم-ة
ا÷دي-د ،ال-ذي ي-ع-ول ع-ل-ى السص-ت-ث-م-ار اŸن-ت-ج
وتقليصص السصتÒاد من خÓل تفعيل التصصدير
وت -رشص-ي-د ال-ن-ف-ق-ات وخ-ل-ق الÌوة خ-ارج ق-ط-اع
اÙروقات ،لذا الشصركاء ‡ثل ‘ Úمنظمات
أارب-اب ال-ع-م-ل وال-ن-ق-اب-ات ،ي-تصص-دره-م ال–اد
العام للعمال ا÷زائري ،Úسصيكونون وجها لوجه
مع حتمية مواجهة –ديات التنمية التي ⁄
تعد تقبل أاي تأاجيل ،وصصار من الضصروري أان
ي- -ع- -ك- -ف ك- -ل شص- -ريك ‘ ا◊ي -اة الق -تصص -ادي -ة
والجتماعية ،بتفعيل خطابه وينبغي أان تكون
إاسصÎاŒيته القتصصادية أاقرب للواقع من حيث
التجسصيد وللسصوق من حيث اŸنافسصة ،أاي يبقى
اÛال الق- - -تصص - -ادي ذا ط - -اب - -ع اق - -تصص - -ادي
واجتماعي ،وينتظر منهم رفع اŸقÎحات ذات
جدوى وقابلة للتجسصيد ،ول تكون ›رد آاراء
تنصصب حول النتقاد وأاخرى تتجه نحو تثمÚ
اŸك- -اسصب ،خ- -اصص- -ة وأان- -ه ي- -ن- -ت- -ظ- -ر رف -ع -ه -م
اŸقÎحات إا ¤ا◊كومة ،قبل نهاية شصهر أاوت
ا÷اري ،من أاجل بر›تها ‘ جدول أاعمال
الثÓثية اŸقرر عقدها بولية غرداية ،يوم 23
سصبتم Èالداخل.
ل-عّ-ل اŸرح-ل-ة اŸق-ب-ل-ة سص-ت-و ¤ف-ي-ه-ا ال-ع-ناية
ل -ل -م -ؤوسصسص -ة بشص -ك -ل أاك‡ ،Èا ك -انت ع -ل-ي-ه ‘
السصابق ،لسصيما ما تعلق Ãرافقة اŸشصاريع
القتصصادية التي ينشصئها الشصباب ،لكن ينبغي أان
تكون اŸؤوسصسصة القتصصادية ‘ مسصتوى الرهان

اŸعّول عليه ،حيث إانها مطالبة اليوم أان تصصل
إا ¤سصقف مقبول من النجاعة والتسصي Òا÷يد.
إاذا يتضصح جليا من اÿطة التي يرتقب أان
ي -ت -ب -ع -ه-ا ال-وزي-ر األول ع-ب-د اÛي-د ت-ب-ون ،أان
ت -ع -ت -م -د ع -ل -ى تشص-ري-ح م-ا –ق-ق وت-ق-ف ع-ل-ى
النقائصص والعراقيل التي حالت دون Œسصيد
بنود وأاهداف العقد القتصصادي والجتماعي
للنمو ،كون الشصركاء كانوا حريصص Úمن خÓل
ال- -ع- -ق- -د السص Òن- -ح- -و ت- -ف- -ع- -ي -ل اإلصص Ó-ح -ات
القتصصادية والدفع بوتÒة التنمية الصصناعية
مع –سص Úمناخ األعمال واŸنظومة الصصحية

وا◊ماية الجتماعية وعا ⁄الشصغل إا ¤جانب
ترقية القدرة الشصرائية وإارسصاء األمن الطاقوي
ومÓءمة نظام التكوين مع ما تتطلبه اŸؤوسصسصة
الق- -تصص- -ادي- -ة ،ع- -ل- -م- -ا أان ال- -ع- -ق- -د ال -وط -ن -ي
الق-تصص-ادي والج-ت-م-اع-ي ل-ل-ت-ن-م-ي-ة وق-ع ع-ليه
الشصركاء ،على هامشص أاشصغال الثÓثية اŸنعقدة
‘ فيفري  2014بالعاصصمة.
بالفعل اإن القطاع القتصصادي بحاجة اإ¤
تنمية اأك ،Èوالآلة الإنتاجية توجد ‘ قلب
الرهان القتصصادي ،وÁثل انتقاء غرداية
لتحتضصن قمة تضصم الفاعل ÚالقتصصاديÚ

اÿب Òمبتول وموعد غرداية

والج- -ت- -م -اع -ي Úم -ع ا◊ك -وم -ة ،ك -ون ه -ذه
الولية ا÷نوبية ينتمي اإليها عدد معت Èمن
اŸسص-ت-ث-م-ري-ن ،ح-يث وصص-ف-ه-م ع-ب-د اÛيد
ت -ب -ون ب -ال-ن-زه-اء ،وع-ل-ى اع-ت-ب-ار اأن ال-ولي-ة
تتوفر على اإمكانيات تنموية كبÒة بالنظر
اإ ¤اŸسص-اح-ات الشص-اسص-ع-ة وك-م-ي-ات م-عتÈة
من اŸياه اŸتوفرة بها ،وفوق ذلك موؤهلة
لسصتقطاب اŸسصتثمرين ومن ثم السص Òنحو
ج -ع-ل-ه-ا ق-ط-ب-ا اق-تصص-ادي-ا ه-ام-ا ،م-ن خÓ-ل
اإعادة تركيز واإرسصاء التنمية ع Èنطاقها
ا÷غرا‘.

””النتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ملفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال انتظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار ا◊سشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم فيهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا””
تقييم قاعدة  49/51وتفعيل مكافحة تضسخيم الفوات Òوتهريب العملة

اأوضسح اÿب Òا’قتصسادي عبد الرحمان مبتول اأن اجتماع  30جويلية اÙدد Ÿوعد الثلثية بغرداية يندرج ‘ اإطار العقد
ا’جتماعي اÈŸم ب Úا◊كومة وشسركائها ا’قتصسادي Úوا’جتماعي ‘ Úفيفري .2014

سسعيد بن عياد

أاشصار إا ¤أان الثÓثية القادمة ‘  23سصبتم Èسصوف تتصصدى
Ÿسصائل سصبق أان طرحت والتي تتطلب اŸعا÷ة لتجاوزها.
وعددها كما يلي:
 –ل-ي-ل السص-ي-ن-اري-وه-ات اŸت-وق-ع ان تضص-ر ب-ال-ت-وازن-ات ال-ك-ل-يةوا÷زئية خÓل  ‘ 2020 / 2017ظل تراجع إايرادات النفط.
 ت -ق -ي -ي -م ال-ق-اع-دة السص-ت-ث-م-اري-ة  49/51ورخصص السص - -تÒاداŸؤوقتة ،بحسصب وزير التجارة.
 كيفيات تقليصص السصتÒاد دون اإلضصرار بالسصتثمار ،علما أان 85/ 80باŸائة من اŸدخÓت ‘ نشصاط اŸؤوسصسصة ا÷زائرية مسصتوردة.
 مراجعة قانون العمل. مشصكلة الدعم دون اŸسصاسص بالنسصجام الجتماعي. كيفية حشصد اŸوارد البشصرية واŸالية وتفادي اŸديونية اÿارجية. مكافحة تضصخيم الفوات Òوتهريب العملة الصصعبة.ب كل هذا ،بحسصب اÿب ‘ Òاطار بناء اقتصصاد متنوع ضصمن
يص ص ّ
اŸعاي Òالدولية يرتكز على خفضص التضصخم وحماية القدرة
الشصرائية ،وهو ما يشصكل صصلب ا◊وار القادم ضصمن معادلة
الفعالية القتصصادية وعدالة اجتماعية عميقة.
بحسصبه ،فإان اŸشصكل الذي تواجهه الوضصعية الراهنة ينحصصر ‘
ا◊رصص على تفادي اللجوء ا ¤السصتدانة اÿارجية وتقليصص
اسصتخدام احتياطي العملة الصصعبة الذي يÎاجع ‘ ظل اسصتمرار
أازمة برميل النفط .فقد بلغ احتياطي العملة الصصعبة  100مليار
دولر ‘ جويلية األخ ،Òمقابل  192مليار ‘ جانفي ،2014
ف -ي -م-ا سص-ج-ل خ-روج ل-ل-ع-م-ل-ة الصص-ع-ب-ة م-ن خÓ-ل اسص-تÒاد م-واد
وخدمات بلغ  60مليار دولر ‘  2016وب 60/ 55 Úمليار ‘
 2017مع إايرادات ل تتعدى  35 /30مليار دولر.
Ÿواج-ه-ة ال-ت-داع-ي-ات ،دع-ا م-ب-ت-ول إا ¤ضص-رورة Œن-ي-د ج-م-يع
م -ك -ون -ات اÛت -م -ع ن -اف -ي-ا وج-ود ت-وج-ه ‘ ﬂط-ط ا◊ك-وم-ة
Ÿن-اهضص-ة ال-ق-ط-اع اÿاصص ال-وط-ن-ي أاو ال-ت-م-ي-ي-ز ب-ي-ن-ه وال-قطاع
العمومي ،وإا‰ا هناك إارادة للتصصدي للمتعامل ÚاŸزعوم،Ú
‡ا يعني التوجه وهو خيار مصصÒي إا ¤تطه Òالسصاحة ،من
خÓل اعتماد معاي Òالنجاعة والتنافسصية اÓÿقة للÌوة.
من أاجل Œاوز مرحلة التشصخيصص واÿروج من دوامة إاعادة
طرح النشصغالت وتكرار القÎاحات التي ترافق مسصار الثÓثية،
أاكد أاهمية ا◊سصم نهائيا ‘ ملفات مكافحة البÒوقراطية،
ان -دم -اج ال -ق -ط -اع اŸوازي ،إاصصÓ-ح ال-ن-ظ-ام اŸصص-ر‘ ،ت-ط-وي-ر
النظام الÎبوي والجتماعي والعقار وأاليات تنشصيط اŸؤوسصسصة
اإلنتاجية.
Óشصارة ،منحت للشصركاء اŸعنيÃ Úوعد غرداية مهلة إا ¤غاية
ل إ
نهاية أاوت ا÷اري لتقد ËمقÎحاتهم ورفع انشصغالتهم ،ضصمن
‰Óوذج القتصصادي ا÷ديد للنمو الذي يضصع
اإلطار اÙدد ل أ
اŸصصلحة القتصصادية الوطنية ‘ صصدارة التوجهات ا÷ديدة
التي ترسصم مÓمح اŸرحلة القادمة بكل صصعوباتها ،ولكن أايضصا

قدرات Œاوزها ،إاذا ما أادرك الشصركاء مدى اÿطر اÙدق
باألمن القتصصادي واŸا‹ للبÓد.
يعكسص نقل الثÓثية لتحط الرحال بعاصصمة الواحات واإلصصرار

بشصكل حاسصم على أان ا÷نوب والهضصاب العليا ،هي الفضصاء
ا÷ديد لÓسصتثمار ‘ كل القطاعات خارج اÙروقات عÓوة
على ان اŸنطقة مثال ملموسص للمبادرة والعمل وإانتاج الÌوة.

تّتجه الصصناعة الوطنية إا ¤مرحلة جديدة ،من خÓل إاعادة
صصياغة توجهات القطاع ،انسصجاما مع برنامج التنمية الذي
يحمله ﬂطط ا◊كومة ،وفقا Ÿتطلبات األ‰وذج ا÷ديد للنمو
ال-ق-ائ-م ع-ل-ى إاع-ط-اء ف-ع-ال-ي-ة ل-ل-ج-ه-از اإلنتاجي وترشصيد للموارد
اıتلفة خاصصة اŸالية منها.
ب -رزت م -ع -ا ⁄ال -ن-م-ط الصص-ن-اع-ي اŸرت-قب ب-ع-د أان سص-ج-ل وزي-ر
القطاع فÎة توقف للتشصخيصص واŸعاينة ،ثم الشصروع ‘ Œسصيد
ورقة الطريق بدًءا من شصعبة تركيب السصيارات واŸيكانيكا التي
يدفع بها إا ¤التحول من مرحلة ا÷مع إا ¤إانتاج ‘ بعضص
ا÷وانب ع- -ن ط- -ري- -ق ت- -رق- -ي- -ة دف Îالشص- -روط ل -يسص -ت -وعب أاكÌ
األهداف اŸسصطرة.
يتعلق األمر هنا بتوسصيع نطاق الندماج الصصناعي اÙلي ‘
اŸدى القريب ووضصع التصصدير هدفا حيويا للمشصاريع الصصناعية
‘ اŸدى اŸتوسصط مع دخول الشصريك األجنبي ‘ رأاسصمال
اŸشصاريع القائمة على الشصراكة .من شصأان هذه الشصروط التي
ترمي إا ¤حماية حقوق القتصصاد مقابل منح السصوق واŸرافقة
Ãختلف األشصكال أان –دث فرزا ب ÚاŸتعامل Úالذين لديهم
قناعة شصراكة إانتاجية ومن يتسصÎون وراء اسصتثمار وهمي ل
يتعدى إاطار التسصويق.
بخصصوصص الصصناعة الثقيلة خاصصة ‘ إانتاج ا◊ديد والصصلب
ي- -ج- -ري اع -ت -م -اد م -ق -ارب -ة واق -ع -ي -ة يسص -اه -م الشص -رك -اء خ -اصص -ة
الجتماعي ‘ Úتنميتها لتكون معÈا إا ¤النمو واسصتغÓل إا¤
أاقصص- -ى ح -د ل -ل -م -وارد واإلم -ك -ان -ي -ات اÙل -ي -ةÃ ،ا يسص -ت -ج -يب
لحتياجات السصوق التي تعرف ازدهارا خاصصة ‘ قطاعات البناء
واŸيكانيكا واألشصغال العمومية وﬂتلف أانشصطة التحويل Ãا
فيها اŸرتبطة بقطاع الفÓحة خاصصة.
نفسص الهتمام يو ¤للمناجم (مثل الفوسصفات) التي ل تزال
متأاخرة عن الركب وقد يكون اللجوء إا ¤الشصراكة مع القطاع
اÿاصص الوطني اŸنطلق للنهوضص بهذا الفرع ،فيما ينتظر ان
–قق الصصناعة التحويلية ‘ قطاع اŸواد الغذائية ديناميكية عن
طريق اŸؤوسصسصات الصصغÒة واŸتوسصطة التي توفر لها مسصاحة
عريضصة ‘ اŸشصهد السصتثماري خاصصة ‘ ا÷نوب والهضصاب
العليا حيث الرهان والتحدي الك.È
م -ن اج -ل ‚اع -ة أاك ⁄ Ìي -ع -د ›ال ل-ل-ب-ق-اء ره-ي-ن-ة م-ك-ل-ف-ات
Œاوزتها ا◊قائق مثل العقار الصصناعي الذي  ⁄يعد عائقا أامام
اŸشصاريع ا÷ادة وذات ا÷دوى ،حيث تخضصع اŸناطق الصصناعية
ا◊الية إا ¤معا÷ة مند›ة وفقا Ÿعيار ترشصيد الفضصاءات
باسصتغÓلها أاك Ìوحوكمة التمويÓت البنكية التي يجب أان تذهب
إا ¤مشصاريع تنتج الÌوة وتسصتجيب Ÿتطلبات اŸرحلة ،مثل إانتاج
سصلع تسصتورد أاو مواد تصصّدر.
تقف الصصناعة اليوم على عتبة –ولت من شصأانها أان تدفع إا¤
رفع نسصبة مسصاهمتها ‘ النا œالداخلي اÿام إا ¤أاك Ìمن 5
ب -اŸائ -ة خ -اصص -ة وان اŸوارد ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة وال -بشص -ري -ة م -ت -وف -رة
والتطلعات –فز على اŸغامرة ‘ سصوق ناشصئة عرف األجانب
كيف يصصلون إاليها بأاقل كلفة ولكن بأاك Èربحية .يقع على عاتق
اŸؤوسصسص -ات الصص -غÒة واŸت -وسص -ط-ة ج-انب ك-ب Òم-ن اŸسص-ؤوول-ي-ة
ضص -م -ن ““اŸواط -ن -ة الق -تصص -ادي -ة““ ل‚از ال-ت-ح-ولت ع-ن ط-ري-ق
اŸؤوسصسصات اإلنتاجية التي تخلق الÌوة وتنتج القيمة اŸضصافة.
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لحصساء
بحسسب الديوان الوطني ل إ

ارتفاع النششاط التجاري خÓل الثÓثي األول من 2017

’ول من
سسجل النشساط التجاري ارتفاعا ‘ الربع ا أ
عام  ،2017خاصسة ‘ الصسناعات الغذائية والنسسيجية،
لكن لوحظت ندرة ‘ بعضص اŸنتجات ،بحسسب ما كشسف
لحصساء على
عنه صس Èآاراء قام به الديوان الوطني ل إ
مسستوى  533من رؤوسساء اŸؤوسسسسات التجارية (جميع
’راء فإان
اÛا’ت القانونية) .ووفقا لنتائج صس Èا آ
معظم Œار التجزئة يشسكون التماطل ‘ آاجال التزويد
’جراءات
وكذا بعد وتشستت مراكز التزويد وبطء ا إ
’قتناء السسلع .قال نصسف Œار ا÷ملة تقريبا و11
باŸائة من Œار التجزئة التي شسملتهم الدراسسة أانهم
عرفوا نفاد ‘ ﬂزونات السسلع خصسوصسا اŸواد اÿام
’’ت واŸعدات التجهيزية.
واŸنتجات شسبه اŸصسنعة وا آ
كما لوحظ أان حوا‹  34باŸائة من Œار ا÷ملة و 74باŸائة من
Œار التجزئة الذين شصملهم اإلحصصاء يتم تزويدهم من قبل
القطاع اÿاصص فقط خصصوصصا اŸواد اÿام واŸنتجات شصبه
اŸصص -ن -ع -ة واآللت واŸع -دات ال -ت -ج -ه-ي-زي-ة .ول-ك-ن أاك Ìم-ن 65
باŸائة من Œار ا÷ملة تزودوا من القطاع Úالعام واÿاصص
خصصوصصا باŸواد الغذائية والصصيدلية وأاجهزة العقاق Òواألجهزة
الكهرومنزلية والعطور .أاما بالنسصبة ألسصعار الشصراء فقد اعتÈت
أانها ““أاعلى““ ،بحسصب ما يقارب  22باŸائة من Œار ا÷ملة وما

يقارب  87باŸائة كاŸواد الغذائية والوقود ومواد التشصحيم ‘
ح Úيرى باقي التجار ،انها أاك Ìاسصتقرارا.
من جهة أاخرى ،ما يقارب  88باŸائة من Œار ا÷ملة وما
يقارب  70باŸائة من Œار التجزئة شصملهم السصتطÓع اشصÎوا
بضصاعتهم مباشصرة من اŸصصدر ‘ ح Úأان أاك Ìمن  30باŸائة
من Œار التجزئة التي شصملتهم الدراسصة ،اشصÎوا بضصاعتهم من
البائع الثا Êأاو الثالث ،خصصوصصا مواد الغزل والنسصيج والصصيدلة
يعتÈ
واŸع -دات واألج -ه -زة ال -ك -ه -روم -ن -زل -ي -ة وال -ع-ط-ور.
معدل اإلكتفاء من اŸنتجات أاك Ìمن  50باŸائة باŸقارنة مع
الحتياجات ،بحسصب  89باŸائة من Œار ا÷ملة وأاك Ìمن 73
باŸائة من Œار التجزئة التي شصملتهم الدراسصة خصصوصصا اŸواد
الغذائية والوقود ومواد التشصحيم .فيما يخصص ا÷ودة والتعبئة
والتغليف للمنتج كان معظم اÛيب Úمن Œار ا÷ملة والتجزئة
راضص.Ú

ارتفاع الطلب وأاسشعار البيع
من جهة اخرى ،بحسصب تصصريحات البائع Úبالتجزئة خÓل
Óحصصائيات ،برز انه عرف الطلب على
–قيق اŸعهد الوطني ل إ
السص -ل -ع ارت -ف -اع -ا خÓ-ل ال-ثÓ-ث-ي الول لـ  ،2017خصص-وصص-ا سص-ل-ع

الصصناعة الغذائية واŸواد الولية واآللت واŸعدات ‘ .ما
يخصص اسصعار البيع ،فقد قيموا انها ““أاغلى““ ‡ا كانت عليه ‘
الثÓثي السصابق ،وهذا بحسصب  30باŸائة من البائع Úبا÷ملة
و 24باŸائة من البائع Úبالتجزئة ،خصصوصصا للصصناعات الغذائية
والوقود وزيوت التشصحيم واللت واŸعدات ،بينما باقي التجار
قيموا هذه السصعار بأانها مسصتقرة ‘ .ما يخصص نقل البضصائع،
Áتلك اك Ìمن نصصف التجار با÷ملة الذين سصئلوا وكذا 86
باŸائة من التجار بالتجزئة وسصائلهم الشصخصصية للنقل ،بينما
صصرح  11باŸائة من التجار با÷ملة أانهم واجهوا مشصاكل ‘ ما
يخصص النقل ،خصصوصصا اıتصص ‘ Úبيع اللت واŸعدات.
‘ وضصعية اÿزينة ،فقد قيمت بكونها ““ متوسصطة““ من طرف 83
باŸائة من التجار با÷ملة وأاك Ìمن  89باŸائة من التجار
بالتجزئة ،خصصوصصا الذين يتاجرون اŸواد الولية واŸواد الشصبه
مصصنعة واللت واŸعدات ،وقيمت بكونها ““جيدة““ من اك Ìمن
 13ب -اŸائ -ة م -ن ال -ت -ج-ار ب-ا÷م-ل-ة خصص-وصص-ا ال-ت-اب-ع Úل-ت-ج-ارة
الصصناعة الغذائية والوقود وزيوت التشصحيم .زيادة عن ذلك÷ ،أا
أاك Ìمن  20باŸائة من التجار با÷ملة وأاك Ìمن  9باŸائة من
التجار بالتجزئة ا ¤القروضص البنكية .كما أاكد أاك Ìمن 77
ب-اŸائ-ة م-ن ال-ت-ج-ار ب-ا÷م-ل-ة وت-ق-ري-ب-ا ك-ام-ل ال-ت-ج-ار ب-ال-تجزئة
اŸعني Úباألمر انهم  ⁄يجدوا صصعوبات ‘ القÎاضص البنكي.
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التكفـــــــــــــل بالششبـــــــــــــاب

خطوة بسشيطة تّؤومن من ا’خطار

ولد علي ينّوه بجهود مسسّيري مراكز ا’صسطياف êÓYh ájÉbh ..¢ùª°ûdG äÉHô°V
تتعرضض ا÷زائر ‘ هذه ا’يام ا ¤موجة حر مرتفعة واحتداد ‘ أاششعة الششمسض لذلك علينا
ا’حÎاسض منها قدر ا’مكان ،فضشربات الششمسض من أاك Ìا’صشابات خطورة واŸتعلقة بارتفاع
درجات ا◊رارة وتندرج –ت قائمة ا◊ا’ت ا◊رجة ..معاً سشوف نتعرف على أاعراضض ضشربة
الششمسض و طرق الوقاية منها .كيف –دث ضشربة الششمسض ؟

اأششاد وزير الششباب والرياضشة ،الهادي ولد علي،
بوهران ،بجهود اŸسشÒين اÙليŸ Úراكز ا’صشطياف ‘
›ال التكفل بالششباب ،وهذا خÓل زيارة العمل الذي
قادته ا ¤و’ية الو’ية.

تؤودي ارتفاع درجات ا◊رارة الناŒة عن ضسربة الشسمسص إا ¤تلف أاجزاء من الدماغ
باإ’ضسافة إا ¤تلف بعضص اأ’عضساء الداخلية من جسسم اإ’نسسان و التي ينتج عنها
تشسنجات ‘ ا÷سسم بسسبب ارتفاع درجة ا◊رارة أاو قد يؤودي إا ¤حا’ت إاغماء أاو
اإ’رهاق الشسديد ’رتفاع حرارة ا÷سسم ،و تنتج اإ’صسابة بضسربات ا◊رارة عن
التعرضص لفÎات طويلة لدرجات حرارة مرتفعة وعاده تكون بسسبب ا÷فاف الشسديد
اŸصساحب للحرارة العالية ،والتي تؤودي إا ¤فشسل ا÷سسم ‘ التحكم ‘ نظام درجة
ا◊رارة.
من أاعراضص اإ’صسابة بـضسربة الشسمسص :الصسداع النابضص ،الدوخة و الدوار ،قلة
ال -ت -ع -رق ب -ال -رغ -م م -ن ارت-ف-اع ا◊رارة ،ارت-ف-اع ح-رارة ا÷سس-م و ج-ف-اف ال-بشس-رة و
احمرارها ،ضسعف وتشسنج العضسÓت ،القيء والغثيان ،تسسارع ضسربات القلب ،صسعوبة
‘ البلع والتنفسص ،ا’ضسطرابات السسلوكية ،اإ’غماء.
أاما طرق Œنب اإ’صسابة بضسربات الشسمسص فإاذا كانت درجة ا◊رارة مرتفعة ‘
اÿارج فمن اأ’فضسل البقاء ‘ اŸنزل ولكن إاذا كان من الضسروري جدا ً اÿروج ‘
أاشسعة الشسمسص وا◊رارة اŸرتفعة ينصسح باتباع التا‹:
احرصص على ارتداء مÓبسص خفيفة ذو أالوان فا–ة لتعكسص ا◊رارة و قبعة كبÒة
لتحجب الشسمسص.
اسستخدم واقي الشسمسص بعامل حماية  30درجة أاو أاك.Ì
Áكنك ﬁاولة تأاخ Òمواعيد التمارين ‘ اÿارج أاو تغÒها للصسباح الباكر بعيدا ً
عن حرارة الشسمسص ا◊ارقة.
إاذا قررت ‡ارسسة التمارين خارج اŸنزل فيجب ا◊رصص على شسرب أاي مشسروب
قبل التمرين مباشسرة ،وشسرب اŸاء أاثناء التمرين حتى إاذا  ⁄تشسعر بالعطشص.
اإ’كثار من شسرب اŸاء والسسوائل لتجنب ا÷فاف.

بعد انقطاع  3أايام

ق- -ال ال- -وزي- -ر ‘ ل- -ق- -اء صش- -ح -ف -ي
ب -اŸع -ه -د ال -ع -ا‹ ل -ت -ك-وي-ن اط-ارات
الشش -ب -اب وال -ري -اضش -ة ب -ع ÚالÎك
ب - - -وه - - -ران ان - - -ه راضٍض ع - - -ن السشÒ
والتكفل ا÷يدين Ÿراكز الششباب،
مشش -ي-دا ‘ ن-فسض ال-وقت Ãج-ه-ودات
اŸسشÒين اÙلي› ‘ Úال التاأطÒ
وكذا بالتطبيق لÈنامج النششاطات
اŸسش- - - - - - - -ط - - - - - - -ر اÿاصض Ãوسش - - - - - - -م
ا’صشطياف.
عن سشؤوال حول تأاسشيسض القرية
اŸتوسشطية ،أاعلن الوزير عن زيارة
م-رت-ق-ب-ة ل-وه-ران ت-خصض ال-تقنيÚ
واطارت دائرته الوزارية واعضشاء
ال - -ل - -ج- -ن- -ة ا’وŸب- -ي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
ل -ل -م -واف -ق-ة ع-ل-ى دراسش-ة ال-ب-ط-اق-ة
ال -ت-ق-ن-ي-ة اÿاصش-ة ب-اأ‰وذج ال-ب-يت
اÿاصض ب - -ال - -ري - -اضش- -ي Úم- -ن اج- -ل
ضش- -م- -ان مسش- -ت -وى م -ن ال -رف -اه -ي -ة،
ب -حسشب اŸق -اي -يسض ال -دول -ي -ة وه-ذا
–ضشÒا ل Ó- - -ل - - -ع - - -اب ا’وŸب - - -ي - - -ة
اŸتوسشطية لعام . 2021
ك -م -ا ق -ام ال -وزي -ر ب-وضش-ع
ح -ج-ر اسش-اسض ل-ب-ن-اء مسش-ب-ح ج-واري
ب-ح-ي ال-ع-ق-ي-د لطفي بششرق اŸدينة
قبل الذهاب ا ¤ارزيو حيث دششن
دار الشش- -ب- -اب واط -ل -ق ع -ل -ي -ه -ا اسش -م
ﬁم - -د ÿضش - -ر السش - -اي- -ح- -ي ب- -ح- -ي
ال-ق-ط-ن-ة وال-ت-ي –وي ع-لى مقرات
ﬂصشصش -ة ل -ل -نشش -اط -ات ال-ري-اضش-ي-ة
واŸط- -ال -ع -ة واŸوسش -ي -ق -ى وال -ف -ن -ون
التششكيلية وغÒها من النششاطات
الÎفيهية .كما زار الوزير أايضشا
ﬂي- -م ا’صش- -ط- -ي- -اف ب- -ع ÚالÎك
ال-ذي يسش-ت-ق-ب-ل  30شش-اب-ا صشحراويا
م - - -ن ا÷نسش Úو 16م-ن م-راف-قيهم
Ÿدة  30يوما .كان الوزير مرفوقا
ب- -وا‹ وه- -ران ورئ- -يسض ال- -ب- -ل -دي -ة
ح -يث زار ك -ذلك م -ل -عب ا÷م-ع-ي-ة
ال - -ري- -اضش- -ي- -ة ““ل- -رادي- -وز““ ◊ضش- -ور
م -ب -اراة Œم -ع ب Úق -دم -اء ال-ف-ري-ق
الوطني وتكر ËالÓعب.Ú

اŸاء يعود إا ¤أاحياء
تيسسمسسيلت

أاجواء احتفالية حضضرها جمهور غف Òبالباهية

ولد علي ،شسريفي ،بلومي و‚وم الكرة يكّرمون أابطال دورة ““راديوز““
اختتمت ا’ثن ÚاŸاضشي،
Ãلعب عبد القادر رقيق ،بحي
مارافال ،الطبعة العششرين
لدورة ““راديوز الباهية فوت““
بتتويج فرق اŸدية“ ،وششنت
وفريق حي اللوز من و’ية
وهران ،بحضشور جمهور غفÒ
و‘ اجواء رياضشية كبÒة
أابهرت جميع من حضشر هذا
ا◊دث الرياضشي البارز.
أابطال الدورة كان لهم شسرف تسسلم
اŸيداليات والهدايا من ايدي وزير
الشسباب والرياضسة الهادي ولد علي،
وا‹ وه -ران شس -ري-ف-ي م-ول-ود ،رئ-يسص
ج-م-ع-ي-ة رادي-وز ق-ادة شس-ا‘ ،رئ-يسس-ي
اÛلسس Úالشس - - -ع - - -ب- - -ي Úال- - -و’ئ- - -ي
وال- -ب- -ل- -دي ،ون- -خ- -ب- -ة م -ن ال Ó-ع -بÚ
الدولي Úعلى غرار بلومي ،مغارية،
كويسسي ،بطرو ،Êبن شسيخة ،حنصسال
وحدو مو’ي ،ا ¤جانب ‡ثل Úعن
شس-رك-ت-ي م-وب-ي-ل-يسص وك-ون-دور و‡ث-ل
ا’غنية الشسبابية الشساب بÓل.
تكر Ëالدورة الشسر‘ أاشسرف عليه
الوزير ولد علي منحه لفريق مكون
م -ن ال -ط -ل -ب -ة ا’ف -ارق -ة ،ك -م-ا سس-عت
جمعية راديوز لتخصسيصص تكرÁات
خاصسة Ÿراقب الشسرطة رئيسص امن
و’ي - -ة وه - -ران ن - -واصس - -ري صس - -ال- -ح،
اŸفتشص ا÷هوي أاﬁند سسعيد ،قائد
اÛموعة ا’قليمية للدرك الوطني
ال -ع-ق-ي-د ع-ب-د السسÓ-م ع-واج ،وم-دي-ر
ا◊ماية اŸدنية فروخي ،وهذا نظÒ
اÛه-ودات ا÷ب-ارة ال-ت-ي ي-ب-ذل-ون-ه-ا
خدمة لو’ية وهران وقاطنيها ،ا¤
جانب مسساهمتهم الفعالة ‘ ا‚اح
ه -ذه ال -دورة .ال -ت-ك-ر Ëال-ك-ب Òال-ذي
صساحب هذه الدورة ،هو ا’عÎاف

اعشساب طبية مفيدة
^^ البصشل

ال -بصس -ل م -ف -ي -د ج -دا ول-ه ع-دد ك-ب Òم-ن ال-ف-وائ-د
الطبية والعÓجية والغذائيةÁ ،كن ان يسستفاد
م- - -ن ال- - -بصس- - -ل ‘ ح - -ال
ت - - -ع - - -رضص الشس - - -خصص
لÓ- -صس- -اب- -ة بضس- -رب- -ة
شس -مسص ح -يث ي -ؤوخ-ذ
Ãع- - - -دل بصس- - - -ل- - - -تÚ
متوسسطة ا◊جم وتؤوكل
يوميا بعد الطعام ،للبصسل عدد من الفوائد منها انه
ي -خ-فضص السس-ك-ر ل-دى م-رضس-ى السس-ك-ر وي-خ-ف-ف الضس-غ-ط
والكوليسسÎول وقاتل للبكتÒيا.

^^العنب

^^اÿسض

عصس Òالعنب الطازج من أاك Ìالعصسائر الطبيعية طلبا ‘
أاوقات ا◊ر لفوائده اŸغذية وﬁتواه العا‹ من
السسكريات ،يفيد ‘ Œديد الطاقة وبعث الهمة
‘ ال-ن-ف-وسص اŸت-ب-ع-ة وي-ع-ت Èم-نشس-ط-ا ومقويا
ط -ب -ي -ع -ي -ا وي -ف -ي -د ‘ ال -ت-خ-ف-ي-ف م-ن أاع-راضص
ا’صسابة بضسربة الشسمسص من خÓل ا’كثار من تناوله.

اÿسص يحتوي على كميات كبÒة من فيتام Úهـ الذي يفيد ‘ رفع معد’ت
اÿصسوبة وفيتام Úأا الذي يفيد ‘ الوقاية من مرضص العشسى الليلي ،باإ’ضسافة إا¤
احتوائه على فيتام Úب الذي يفيد ‘ الوقاية من مرضص الÈي بري ،كما يحتوي
ورقه على مركب السسيسست Úالذي يسساعد ‘ تقوية ومتانة جدران الشسعÒات
الدموية من التمزق بسسهولة باإ’ضسافة إا ¤بعضص اأ’مÓح مثل؛ الكالسسيوم والفوسسفور
وا◊ديد.

رغــــــــــــــم
التحذيرات

بصس -اح -ب -ة أاع -ل -ى م -ع -دل ‘ شس -ه -ادة
ال -ب-ك-ال-وري-ا ع-ل-ى اŸسس-ت-وى ال-وط-ن-ي
لهذه السسنة ،الطالبة بÓسسكة خولة،
التي تنقلت من و’ية سسكيكدة ا¤
و’ي -ة وه -ران ،م -ل -ب -ي -ة دع -وة رئ-يسص
رادي - -وز ق - -ادة شس - -ا‘ ،زي - -ادة ع- -ل- -ى
صس -احب اŸرت -ب -ة ال -ث-ان-ي-ة اب-ن و’ي-ة
معسسكر الطالب بن Áينة.
من باب ا’عÎاف Ãن قدموا الكثÒ
ل-ل-ث-ق-اف-ة ا÷زائ-ري-ة وال-ف-ن الوهراÊ
على وجه اÿصسوصص ،سسلمت راديوز
شس- -ه- -ادات اعÎاف وع- -م- -رة ل -زي -ارة
ال -ب -ق -اع اŸق -دسس -ة ل-ع-ائÓ-ت ال-ف-ن-ان
الراحل وأاب ا’غنية الوهرانية الشسيخ
بÓ- -وي ال- -ه -واري ،وال -ف -ن -ان ه -واري
ع -وي -ن -ات وال -ك -وم -ي -دي اب -ن م-دي-ن-ة

قسس -ن -ط -ي -ن -ة رشس-ي-د زغ-ي-م-ي وأاح-م-د
سسعيدي رحمهم الله تعا ،¤كما ⁄
ت -نسص ا÷م -ع -ي -ة م -ن ه -م ع -ل -ى ق-ي-د
ا◊ياة ‘ صسورة الشسيخ مكي نونة،
ك- -اتب ال -ك -ل -م -ات ،ال -ذي ع -ان -ى م -ن
تدهور صسحته ما أالزمه الفراشص منذ
م -دة ،ح-يث ق-دم-ت-ه ل-ه إاع-ان-ة م-ادي-ة
عربونا لهذا الرجل اŸعروف على
السساحة الوطنية ،دون نسسيان شسهداء
الواجب الوطني من اسسÓك الشسرطة
والدرك الوطني.
للتذك Òفقد “تع ا÷مهور العريضص
Ãق -اب -ل-ة اسس-ت-ع-راضس-ي-ة شس-ارك ف-ي-ه-ا
ال -وزي -ر ول -د ع -ل -ي وال-وا‹ شس-ري-ف-ي،
ال-ل-ذان سس-ج Ó-ه-دف-ان ل-ك-ل م-ن-ه-م-ا،
ام -ام رف -ق-اء ب-ل-وم-ي ،ح-يث اسس-ت-م-ت-ع

مراسسلة خاصسة

^^الّليمون

يسستخدم الليمون لعÓج حا’ت ضسربات الشسمسص
حيث تؤوخذ ليمونة وتعصسر على ملء كوب ماء
بارد وÁزج جيدا ثم يشسرب Ãعدل  3ا6 ¤
اكواب ‘ اليوم الواحد وحتى الشسفاء بإاذن
الله ،والليمون ليسص ﬂفضسا لدرجة ا◊رارة
ب -ل ي -ن-عشص ا÷سس-م وي-ه-دئ-ه وي-ري-ح اأ’عصس-اب
ويقوي جهاز اŸناعة.

 تناول اأ’غذية اÿفيفة واŸفيدة وا’متناع بتاتا عن اŸشسروبات الكحولية. عند الشسعور بالتعب واإ’جهاد ا◊راري يجب ان يأاخذ ا÷سسم حاجته من الراحة‘ مكان مظلل و‘ جميع ا◊ا’ت ’ يكون تÈيد ا÷سسم باŸاء البارد مباشسرة واإ‰ا
تدريجيا.

هÓك شساب باŸسسبح نصسف اأ’وŸبي Ÿدينة ا÷لفة

” اسس- -ت -ئ -ن -اف ال -ت -م -وي -ن ب -اŸاء
الشسروب ،بعد ظهر الثÓثاء ،بعدد
من أاحياء مدينة تيسسمسسيلت بعد
انقطاع دام ثÓثة أايام ،بحسسب ما
لقي شساب ‘ العشسرين من عمره حتفه
علم لدى الوحدة الو’ئية للجزائرية
غرقا ،مسساء الثÓثاء ،باŸسسبح نصسف
ل -ل -م -ي -اه .أاوضس -ح ذات اŸصس -در ب -أان
اأ’وŸبي Ãدينة ا÷لفة ،بحسسب ما
عملية التموين باŸاء الشسروب عادت
علم من مصسادر متطابقة– ” .ويل
بصس-ف-ة ““م-ن-ت-ظ-م-ة وع-ادية““ عÈأاحياء
الضس-ح-ي-ة م-ن ط-رف مصس-ال-ح ا◊م-اي-ة
““اŸرج- - -ة““ و« 120مسس- -ك -ن““ و«220
اŸدنية للمؤوسسسسة اإ’سستشسفائية ““عبد
مسسكن““ و« 300مسسكن““ والتجمعات
القادرﬁاد““ .
السس - -ك - -ن- -ي- -ة اŸت- -واج- -دة Ãح- -اذاة
ا÷دير بالذكر أان اŸسسابح با÷لفة،
الطريق اŸوؤدي إا ¤بلدية حمادية
التي ” إاقرار ›انيتها مؤوخرا ،تعرف
(تيارت) بعد “كن الفرق التقنية
ضس -غ -ط -ا ك -بÒا وم -ه -و’ ‘ ظ-ل ت-واف-د
ال -ت -اب -ع -ة ل -ل-وح-دة اŸذك-ورة م-ن
الشسباب بتعداد كب Òعلى هذه الفضساءات
صسيانة التسسربات اŸسسجلة ،خ
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خÓل فÎة
Óشسغال ،كائنة بعاصسمة الو’ية ،بحسسب ما علم من مصسالح
ل أ
ا◊ر.
ا◊ماية اŸدنية .اسستنادا لذات اŸصسدر ،فإان الضسحية البالغ

’ح -دن -ا أاو سش -أال ن -فسش -ه ،ك -ي -ف ك -ان ال -بشش-ر
ه -ل خ -ي -ل أ
ي -ت -ك -ي -ف -ون م -ع ظ -روف ال-ط-قسض وت-ق-ل-ب-ات-ه ،ق-ب-ل أان ي-ت-م
اخÎاع اŸك- -ي- -ف- -ات وسش- -واه- -ا م -ن أادوات ال -راح -ة ،ويشش -ي -ع
اسش-ت-خ-دام م-ك-ي-ف-ات ال-ه-واء ‘ الصش-ي-ف ،ل-كنها تسشبب بعضض
’ضش-اف-ة إا ¤أان-ه-ا تسش-تهلك
’م-راضض ل-ل-ع-ظ-ام واŸف-اصش-ل ب-ا إ
ا أ
’حصشائيات ا ¤أان
الكث Òمن الطاقة الكهربائية ،وتشش Òا إ
أانظمة التكييف تضشخ سشنويًا إا ¤الغÓف ا÷وي أاك Ìمن
نصشف مليار طن من غاز ثا Êأاكسشيد الكربون ،نقدم لكم
اليوم ›موعة من البدائل الطبيعية لتÈيد اŸنزل أاثناء
فÎات ا◊ر:

¢ùHÓŸG
Áكن ارتداء اÓŸبسض اÿفيفة داخل اŸنزل ،ويفضشل
’بيضض الذي يعكسض الضشوء
’لوان الفا–ة منها وخاصشة ا أ
ا أ
وا◊رارة و’ يسشمح لها بالنفاذ إا ¤ا÷سشم ،كما أان نوعية
القماشض تسشاعد على التخفيف من ا◊ر وينصشح باختيار
مÓ- -بسض ال- -ن- -وم ال- -ق- -ط -ن -ي -ة وŒنب ا◊اوي -ة م -ن -ه -ا ع -ل -ى
النايلون.

¢ùª°ûdG äÓ¶e
’ماكن اŸعرضشة للششمسض ‘
Áكن تركيب مظÓت ‘ ا أ
اŸن -زل ،وك -ذلك ا◊ال ب -ال -نسش -ب -ة ل-ل-ن-واف-ذ ال-ت-ي ي-جب أان
–جب عن أاششعة الششمسض بواسشطة سشتائر مناسشبة تسشتطيع
أان تعكسض ا◊رارة و“نع امتصشاصشها.

ìhGôŸG ΩGóîà°SG
ت-ع-ط-ي اŸراوح شش-ع-ورا ب-ا’ن-ت-ع-اشض ح-يث –رك ال-ه-واء
داخ -ل ال -غ-رف-ة ،وت-خ-ف-ف م-ن شش-دة ا◊ر ف-ي-ه-ا وخ-اصش-ة ‘
أاوائ- -ل الصش -ي -ف وب -داي -ة اÿري -ف ع -ن -دم -ا ت -ب -دأا درج -ات
ا◊رارة با’نخفاضض.

∫õæŸG êQÉN ΩÉ©£dG ƒ¡W

من العمر ( 68عاما) والذي يعمل لدى إاحدى اŸقاو’ت
اÿاصس-ة Ãدي-ن-ة ا÷ل-ف-ة وب-ال-ت-ح-دي-د ع-ل-ى مسس-ت-وى الطريق
ا’جتنابي الرابط ب Úحي ““شسعبا““Êو““بن تيبة““ حيث تفاجأا
بسسقوط كميات كبÒة من الÎاب عليه ،بينما كان بصسدد
القيام بأاشسغال داخل حفرة بعمق  04أامتار .

دراسضة نشضرتها ““ديلي ميل““:

ا÷م-ه-ور ب-ف-ن-ي-ات ك-روي-ة اف-ت-ق-دها،
ال-ي-ومÓÃ ،ع-ب-ن-ا ال-وط-ن-ي-ة ،معÎفÚ
بأافضسال هاته الوجوه الرياضسية التي
قدمت الكث Òلكرة القدم الوطنية.
اŸهم ‘ هذه الدورة ،التي شسارك
فيها  96فريقا ودامت  70يوما.
ك -ان ال -ه -دف م -ن ورائ -ه-ا  ⁄شس-م-ل
الشسباب وخلق روابط الصسداقة بÚ
اب- -ن- -اء ال- -وط -ن ال -واح -د اضس -اف -ة ا¤
اك- -تشس- -اف اŸواهب الشس -اب -ة واأ’ه -م
ا’ب -ت -ع -اد ع-ن ا’ف-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة،
وغ -رسص روح ال -ث -ق-اف-ة ال-ري-اضس-ي-ة ‘
ن-ف-وسص ا÷م-ه-ور والÓ-ع-ب ،Úف-ه-نيئا
وال -ع Ó-م -ة وال -ك-ام-ل-ة ل-ل-ج-ن-ة رادي-وز
اŸنظمة.

øY Gó«©H ¢TÉ©f’G
AGƒ¡dG ∞«µe

قل ـ ـ ـة النـ ـ ـوم ق ـ ـد ت ـ ـ ـؤودي إا ¤زيـ ـ ـادة ال ـ ـ ـوزن
كشسفت دراسسة بريطانية حديثة نشسرت نتائجها ‘ صسحيفة ““ديلي ميل““ أان نقصص النوم Áكنه أان يؤودي إا ¤زيادة الوزن .للتوصسل إا ¤نتائج
الدراسسة ،تابع الباحثون من جامعة ““ليدز““  1615شسخصسا من البالغ .Úوكان اÿاضسعون للدراسسة يقدمون للباحث Úمعلومات دورية عن الوقت
الذي ينامونه يوميا وكميات الطعام التي يتناولونها.
أاجرى الباحثون قياسسات لتقييم وزن اŸشسارك ‘ Úا’ختبار وﬁيط اÿصسر وضسغط الدم وكذلك عينات الدم التي ” جمعها منهم للتوصسل
إا ¤النتائج السسابق ذكرها.
’حظ الباحثون أان أاولئك الذين يحصسلون على متوسسط  6سساعات من النوم فقط يزداد لديهم ﬁيط اÿصسر بشسكل واضسح Ãعدل 3
سسنتيمÎات عن الذين يحافظون على  9سساعات نوم يوميا ‘ اŸتوسسط.
اسستنتج الباحثون أان قلة النوم ترتبط مع قلة كميات الكوليسسÎول ‘ الدم والتي بينت الدراسسة إانه يسساعد ‘ ا◊ماية ضسد أامراضص متعددة
من أاهمها أامراضص القلب.
تقول الدكتورة لورا هاردي-إاحدى الباحثات اŸشساركات ‘ الدراسسة من جامعة ليدز““ -وجدنا أان البالغ Úالذين يحصسلون على معد’ت نوم
أاقل من أاقرانهم كانوا أاك Ìعرضسة لزيادة الوزن أاو السسمنة ونتائجنا هذه تسسلط الضسوء على أاهمية ا◊صسول على قسسط كاف من النوم““.
تابعت““ :يسسأالنا الناسص دوما عن عدد سساعات النوم التي نحتاجها كأاشسخاصص بالغ Úواإ’جابة أانها ‘ ا◊قيقة تختلف ب Úالناسص ولكن
اإ’جماع ا◊ا‹ هو أان اŸتوسسط اأ’فضسل يكون من  7إا 9 ¤سساعات يوميا بالنسسبة Ÿعظم البالغ.““Ú
 ⁄يسستطع الباحثون بشسكل دقيق التوصسل إا ¤السسبب الذي يربط ب Úنقصص النوم وزيادة الوزن ،لكن الدراسسات السسابقة معظمها تشس Òإا ¤أان
نقصص النوم يسسبب إافراز ا÷سسم لكميات مفرطة من هرمون الغريل ÚاŸرتبط بالشسهية.

فور تلقي مصسالح ا◊ماية اŸدنية نداء النجدة من طرف
شسهود عيان للحادث ” إارسسال فريق اإ’نقاذ وتسسخ Òكافة
ا’مكانيات لتتكلل العملية باخراج الضسحية سسليما معافى
حيث ” –ويله ا ¤مصسلحة ا’سستعجا’ت بعاصسمة الو’ية
للتأاكد من سسÓمته بصسفة دقيقة.

يعت Èالصشيف الوقت اŸثا‹ ◊فÓت الششواء ‘ حديقة
’صشدقاء
’هل وا أ
اŸنزل ،وقضشاء أاوقات جميلة فيها مع ا أ
ويسش -اع -د ذلك ع -ل -ى ت-خ-ف-ي-ف ا◊رارة ال-ن-اŒة ع-ن ط-ه-و
الطعام داخل اŸنزل.

ôJÉØdG AÉŸÉH ∫É°ùàZ’G

يسش-اع-د ا’غ-تسش-ال ع-ل-ى تÈي-د ا÷سش-م وي-ع-طي ششعورا
ب-ا’ن-ت-ع-اشض ،ك-م-ا أان-ه ي-ج-دد ال-نشش-اط وي-قضش-ي ع-ل-ى ح-الة
اÿمول اŸصشاحبة للحر ،وينصشح بتناول كميات كبÒة من
اŸاء أاثناء الصشيف.

á°VÉjQ

الخميسس  03أاوت  2017م
الموافق لـ 11ذي القعدة  1438هـ

لو ¤لبطؤلة ““الليغ ““2
نال جائزة أافضصل لعب ‘ ا÷ؤلة ا أ

فرحـ ـ ـ ـ ـات يطمـ ـ ـ ـ ـح لتقـ ـ ـ ـ ـد Ëاأ’فضشـ ـ ـ ـ ـل مـ ـ ـ ـ ـع لوهافـ ـ ـ ـ ـر

يؤؤكد
اŸسصتؤى الذي ظهر به
زين الدين فرحات مع فريقه
لؤهافر ‘ اŸؤاجهات الؤدية
لو ¤عؤدة
ومؤاجهة الفريق ا أ
الÓعب بقؤة حيث تؤحي كل
اŸؤؤشصرات على امكانية ان يكؤن هذا
اŸؤسصم البداية الفعلية لفرحات
‘ الحÎاف.

»°ù«ªM QÉªY
ك -ان اŸوسص -م األول ل -ف -رح -ات م -ع ف-ري-ق-ه
لوهافر بعيدا عن التطلعات رغم الثقة التي
ك -ان ي -ح-ظ-ى ب-ه-ا م-ن ط-رف م-درب-ه ال-ذي
اشصركه ‘ اك Ìمن مناسصبة ومنحه الفرصصة
ليقدم ما Áلك ،ال انه  ⁄يظهر بالشصكل
اŸطلوب.
وي -ب -دو اŸوسص -م ا◊ا‹ ﬂت -ل -ف -ا م -ق-ارن-ة
بالسصابق بعد اŸسصتوى اŸبهر الذي قدمه
الÓ- -عب ◊د اآلن م- -ع ف- -ري- -ق- -ه سص -واء ‘
اŸواج -ه -ات ال -ودي -ة او ال-رسص-م-ي-ة وه-و م-ا

يؤوكد عودة الÓعب من جديد لسصتعادة
بريقه اŸفقود.
وسصيكون اŸوسصم ا◊ا‹ مفصصليا بالنسصبة
لفرحات لÎك بصصمته ‘ الفريق والبحث
ع -ن –ّد ج -دي -د م -ن خ Ó-ل الن-ت-ق-ال ا¤
نادي اقوى ‘ حال اسصتطاع الÈوز هذا
اŸوسصم ‘ الدرجة الثانية الفرنسصية.
ويعد فريق لوهافر بوابة مهمة من اجل
الن- -ت- -ق- -ال ا ¤ن- -ادي افضص- -ل ،خ- -اصص- -ة ان
سصياسصة الفريق تعتمد على جلب الÓعبÚ
اŸغمورين وبيعهم بأاثمان كبÒة كما كان
ا◊ال مع ﬁرز والفرنسصي نغولوكانتي.
وك- -ان الÓ- -عب ا÷زائ- -ري اÎÙف زي- -ن

ال -دي -ن ف -رح -ات ق -د ن -ال ال -ل -قب ال-رم-زي
كأاحسصن لعب ‘ افتتاحية بطولة فرنسصا
للقسصم الثا Êنسصخة .2018 - 2017
وأاُج -ريت ج -ول-ة ضص-رب-ة اإلن-طÓ-ق-ة م-ا بÚ
ا÷معة واألحد اŸاضصَي ،Úحيث فاز فريق
لوهافر خارج القواعد ِبنتيجة سصاحقة (-0
 )3ضصد ُمنافسصه تور.
وشص-ارك م-ت-وسص-ط اŸي-دان ال-ه-ج-وم-ي زين
الدين فرحات أاسصاسصيا مع فريقه لوهافر
وخاضس كامل أاطوار مواجهة تور.
وتأاّلق زين الدين فرحات ‘ هذه اŸباراة،
حيث قّدم “ريرَت Úحاسصمَت Úلِيتصصّدر
لئ -ح -ة أاحسص -ن ُم-وّزع ‘ ب-ط-ول-ة ““ال-ل-ي-غ ““2

نفى مؤافقة إادارة ليسص Îعلى عرضس روما

للموسصم ا÷ديد.
ويرتبط زين الدين فرحات ( 24سصنة) مع
ف -ري -ق ل-وه-اف-ر ِب-ع-ق-د ب-دأات مّ-دت-ه صص-ي-ف
 2016وتنقضصي ‘ الـ  30من جوان ،2019
ي ا–اد العاصصمة
بعد أان كان يرتدي ز ّ
و‘ الطرف اŸقابل ضصّمت صصفوف فريق
ت -ور  3لع -ب Úج-زائ-ري Úوه-م :اŸه-اج-م
ال-دو‹ السص-اب-ق ع-ام-ر ب-وع-زة ،وم-ت-وسصَطي
اŸي -دان ه -اريسس ب-ل-ق-ب-ل-ة ال-ذي حضص-ر م-ع
آام - -ال ““اÿضص - -ر““ ‘ أاوŸب- -ي- -اد ري- -و،2016
وف- -ل- -وري- -ون ﬂج- -وف .وك- -ل- -ه -م شص -ارك -وا
أاسصاسصي.Ú

’ندية الكبÒة بإا‚لÎا““
ششكسشبﬁ““ :Òرز يريد اللعب ‘ أاحد ا أ

نفى التقني كريغ شصكسصبÒ
مدرب ليسص Îسصيتي الإ‚ليزي،
اأن تكؤن اإدارة فريقه قد وافقت
على انتقال الÓعب الدو‹
ا÷زائري رياضس ﬁرز اإ ¤نادي
روما الإيطا‹.
ق -ال ك -ري -غ شص -كسص -ب ‘ Òتصص -ري -ح -ات
نقلتها صصحيفة ““ديلي ميل““ الÈيطانية
امسس الأربعاء““ :اإذا  ⁄نسصتلم عرضصا
من فريق كب ،Òفسصيبقى رياضس ﬁرز
معنا .واإذا  ⁄نسصتلم مبلغا Îﬁما،
فسصيبقى رياضس ﬁرز معنا اأيضصا““.
واأضص- -اف م- -درب ف- -ري- -ق ““ال- -ث -ع -الب““:
““ﬁرز ُيريد الإنتقال اإ ¤فريق كب،Ò
ُم - -رادف ل- -ل- -ن- -وادي السص- -ت- -ة الأو‘ ¤
جدول ترتيب بطولة اإ‚لÎا““ .وهي:
تشص-ي-لسص-ي ال-ب-ط-ل ،وت-وتنهام الوصصيف،
ث-م م-انشصسص Îسص-ي-ت-ي ث-ال-ث-ا ،ول-ي-فربول
صص - -احب اŸرك- -ز ال- -راب- -ع ،واأرسص- -ن- -ال
خامسصا ،ومانشصسص Îيونايتد ‘ اŸركز
السصادسس.
واخ -ت-ت-م ك-ري-غ شص-كسص-ب Òتصص-ري-ح-ات-ه:
““اأُو ّ
ظف ﬁرز ‘ اŸقابÓت الوّدية،
واأطلب منه حضصور ا◊صصصس اŸرانية،
اأّول –ضصÒا للموسصم ا÷ديد ،وثانيا
لأن -ه م -ازال م-رت-ب-ط-ا ِب -ع-ق-د م-ع ن-ادي
ل-يسص Îسص-ي-ت-ي““ ،ت-ن-قضص-ي مّ-د ت-ه صص-يف
.2020
وكانت صصحيفة ““كوريÒي ديبلوسصبورت““

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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على هامشس تربصس اŸنتخب اÙلي

الكاراز يعقد ندوة صشحفية اليوم
Ãركز سشيدي موسشى

يعقد الناخب الؤطني لؤكاسس
أالكاراز مؤؤ“را صصحفيا اليؤم
اÿميسس انطÓقا من السصاعة الـ
 11والنصصف صصباحا ،بِاŸركز
الفني الؤطني لسصيدي مؤسصى.
تأاتي هذه اÙطة اإلعÓمية ضصمن
إاط-ار اسص-ت-ع-دادات اŸن-ت-خب ال-وط-ني
ا÷زائ -ري اÙل -ي ِل-م-واج-ه-ة ن-ظÒه
الليبي ،بِرسصم تصصفيات بطولة إافريقيا
 ،2018لهذه الفئة .حيث ُيجرى لقاء
ال -ذه -اب ِب -م -ل-عب ““ﬁم-د ح-مÓ-وي““
بِ -قسص -ن -ط-ي-ن-ة ،مسص-اء الـ  12م- -ن أاوت
اŸقبل ،وُتقام مباراة العودة ِبمدينة
صص -ف-اقسس ال-ت-ونسص-ي-ة ب-ع-د أاسص-ب-وع م-ن
ذلك.
وق -ب -ل ذلك ،يشص -رف ل -وك -اسس أال-ك-اراز
على تربصس لعبي اŸنتخب الوطني
اÙلي الذي انطلق األحد اŸاضصي،
ِب- -اŸرك- -ز ال -ف -ن -ي ال -وط -ن -ي لسص -ي -دي
موسصى.
وسص -ت -ك -ون م -واج -ه -ة ل -ي-ب-ي-ا ‘ ذه-اب
تصصفيات كأاسس افريقيا للمحلي ÚثاÊ

مواجهة رسصمية يشصرف عليها التقني
اإلسص-ب-ا Êم-ن-ذ ت-ول-ي-ه ال-ع-ارضصة الفنية
للمنتخب األول.

لعارة
Ÿؤسصم واحد على سصبيل ا إ

كورتـ ـ ـ ـري البلجيكـ ـ ـ ـي يعلـ ـ ـ ـن تعاقـ ـ ـ ـده
مـ ـ ـ ـع عطـ ـ ـ ـال

م الÓعب الدو‹ ا÷زائري
انضص ّ
يؤسصف عطال إا ¤فريق كؤرتري
البلجيكيُ ،معارا ِلمّدة مؤسصم
واحد اُŸرادف حتى صصيف .2018
سص -ي -ن -ت -ق -ل ي -وسص -ف ع -ط-ال إا ¤ف-ري-ق-ه
ا÷دي- -د ك -ورت -ري ال -ب -ل -ج -ي -ك -ي ال -ي -وم
اÿم -يسس أاوغ -دا ا÷م -ع -ة ع-ل-ى أاقصص-ى
تقدير.
وم- -ازال اŸداف- -ع ي -وسص -ف ع -ط -ال (21
سصنة) مرتبطا مع نادي بارادوِ ،بعقد
تنقضصي مّدته صصيف .2020
وكان يوسصف عطال قد تفاوضس مؤوخرا
م -ع إادارة ن -ادي ري-ال ب-ي-ت-يسس إاشص-ب-ي-ل-ي-ة
اإلسصبا ،Êدون طائل .قبل أان ينضصم إا¤
ف -ري -ق ك -ورت-ري ال-ذي ل-عب ل-ه اŸوسص-م
اŸاضص- -ي اŸه -اج -م ال -دو‹ ا÷زائ -ري
إادريسس سص- -ع- -دي ،اŸن- -ت- -ق- -ل ‘ األّي- -ام
القليلة اŸاضصية إا ¤فريق سصÎاسصبورغ
الفرنسصي.
ويوجد ‘ صصفوف فريق كورتري لعب
ج -زائ -ري آاخ -ر م-غÎب ،واألم-ر ي-ت-عّ-ل-ق
ِب-م-ت-وسص-ط اŸي-دان إادي-ر واع-ل-ي ،البالغ
من العمر  29سصنة.
واسص- -ت -ه ّ-ل ف -ري -ق ك -ورت -ري مشص -واره ‘
بطولة بلجيكا السصبت اŸاضصي ،وخسصر
مباراة ا÷ولة األوِ ¤بنتيجة ( )1-0أامام
اŸضص -ي -ف شص -ارل -وروا .وك -ان ‘ نسص-خ-ة
اŸوسصم اŸاضصي ،قد “وقع ‘ اŸركز
الـ  11من أاصصل  16ناديا متنافسصا.

ه -ذا وت -أاك -د رسص-م-ي-ا أان ي-وسص-ف ع-ط-ال
سصوف لن يلعب مع اŸنتخب الوطني
اÙل -ي م -ق -اب -ل َ-ت -ي ل -ي-ب-ي-ا ،ك-ون-ه صص-ار
يرتدي زيّ فريق أاجنبي .وذلك بعد أان
جه له الناخب الوطني لوكاسس أالكاراز
وّ
الدعوة سصابقا.
وُتجرى اŸقابلتان بﬁ Úليي ““اÿضصر““
ون-ظ-رائ-ه-م ال-ل-ي-ب-ي ‘ Úاألّي-ام ال-ق-ل-ي-ل-ة
اŸقبلةِ ،برسصم تصصفيات بطولة إافريقيا
 2018لهذه الفئة.

لعÓن عن الصصفقة غدا ا÷معة
ا إ

نيمار يودع زمÓءه ‘ برششلونة “هيدا
’نتقاله إا ¤باريسس سشان جÒمان

الإيطالية قد ذكرت الأحد اŸاضصي ،اأن
ﬁرز توصّصل اإ ¤اّتفاق يقضصي باإنتقاله
اإ ¤فريق روما الإيطا‹ِ ،لمّدة  5مواسصم
وِب-ق-ي-م-ة  35م- -ل- -ي -ون اأورو فضص  Ó-ع -ن
امتيازات اأخرى ،مع منحه اأجرة سصنوية
ق-ي-م-ت-ها  3مÓ- -ي Úاأورو صص- -اف -ي -ة م -ن

الضص - - - - -رائب .واأضص - - - - -افت اأن ال- - - - -دو‹
ا÷زائ- -ري سصُ- -ي- -ج- -ري ف- -حصص- -ا ط- -ب -ي -ا
““روتينيا““ ِبالعاصصمة روما ،الأربعاء.
ووف -ق -ا ِل -صص -ح-ي-ف-ة ““دي-ل-ي م-ي-ل““ ،ي-ب-ق-ى
ف-ري-ق-ا اأرسص-ن-ال وتشص-ي-لسص-ي الإ‚ل-يزيان
ُيراقبان السصباق ،وقد يقتحما الغمار ‘

الأّيام القليلة اŸقبلة ،من اأجل انتداب
ﬁرز.
وح ّ- -ددت اإدارة ل- -يسص Îسص- -ي- -ت- -ي شص- -رط
اسص-تÓ-م م-ب-لغ  56م-ل-ي-ون اأوروُ ،ي-سصّدده
ال- -ن- -ادي ال- -ذي ي- -رغب ‘ ضصّ- -م ري -اضس
ﬁرز هذه الصصائفة.

بعد الهزائم ‘ اŸؤاجهات الؤدية

رومينيغه يطالب ’عبي البايرن با’سشتفاقة
طالب كارل هاينز رومينيغه ،الرئيسس التنفيذي
لنادي بايرن ميؤنيخ ،لعبي الفريق البافاري
بالسصتفاقة بعد اÿسصارة بثÓثية نظيفة أامام
ل‚ليزي ‘ كأاسس أاودي.
ليفربؤل ا إ
ق-ال روم-ي-ن-ي-ج-ه ‘ ،تصص-ري-ح-ات ن-ق-ل-ه-ا اŸوقع الرسصمي
لبايرن ““ليفربول كان أاك Ìجاهزية منا ،لقد لعبوا بوتÒة
أاسصرع وبشصكل أاك ،Èولكن عليكم أان تضصعوا ‘ اعتباركم
أانهم كانوا مسصتعدين أاك Ìقلي ًÓمنا““.
وأاضصاف““ :لقد لعبنا خمسس مباريات حتى اآلن ،وخسصرنا
‘ أاربعة منها ،يجب أان نغ Òالوضصع ،علينا أان ندخل
اŸوسص -م ‘ أافضص -ل شص -ك -ل ل -دي-ن-ا وبشص-ك-ل سص-ري-ع ،ع-ل-ي-ن-ا
اسصتعادة وتÒة الفوز““.

وتابع““ :أاعتقد بأان اŸدرب سصيبدأا باŸداورة أامام نابو‹،
فهناك مباراة السصوبر بانتظارنا يوم السصبت ،لكننا ل نريد
أان نخسصر ويجب علينا أان نحاول –قيق نتيجة جيدة .ل
يزال هناك أاسصبوعان ولكن الوقت Áر بسصرعة““.
م -ن ج -ان-ب-ه ع-ل-ق أانشص-ي-ل-وت-ي ع-ل-ى خسص-ارة ال-ب-اي-رن أام-ام
الريدز““ :نحن لسصنا ‘ حالة جيدة و ⁄نلعب جيًدا سصواء
ه-ج-ومً-ي-ا أاودف-اعً-ي-ا ،ي-وم السص-بت سص-ي-ك-ون ال-وضص-ع أافضصل
بالتأاكيد““.
وأاكمل““ :نحن بحاجة إا ¤مزيد من التوازن ،ليفربول
بالفعل ‘ جاهزية أافضصل ،هدفنا أان نكون ‘ أافضصل
حالتنا ‘  18أاوت (بداية البوندسصليغا)““.
و‘ السص -ي -اق ذات -ه ،أاوضص -ح ت -وم -اسس م-ول-ر‚ ،م ال-ف-ري-ق

البافاري ⁄““ :ننجح ‘ أان نؤودي كفريق طوال اŸباراة،
نحن ‘ فÎة ل يوجد فيها شصيء وصصل إا ،%100 ¤علينا
أان ننظر إا ¤األمام““.
وأا” الدو‹ األŸا““ :Êكنا جيدين فقط ‘ أاول  10دقائق
أامام ليفربول ،بعد ذلك ارتكبنا خطأا وتلقينا الهدف
األول““.

كشصفت تقارير إاعÓمية اسصبانية
أان نيمار دا سصيلفا‚ ،م نادي
لسصبا Êلكرة القدم،
برشصلؤنة ا إ
ودع زمÓئه ‘ الفريق الكتالؤÊ
قبل إاجراء ا◊صصة التدريبية
لربعاء والتي جرت
صصباح أامسس ا أ
على السصاعة  9:30بتؤقيت
إاسصبانيا.
اكدت اذاعة ““راك““ الكتالونية أان نيمار
وصصل صصباح امسس إا ¤اŸدينة الرياضصية
خوان غام ‘ Èالسصاعة  09:00وأاعلن
لزمÓئه ‘ غرفة خلع اÓŸبسس قبل
ان -ط Ó-ق ال-ت-دريب ق-راره ب-ال-رح-ي-ل إا¤
نادي باريسس سصان جÒمان الفرنسصي.
وت -اب -ع ن -فسس اŸصص -در أان -ه ب -ع -د إاب Ó-غ
زم Ó-ئ -ه ب -ق -راره ،غ -ادر ن-ي-م-ار سص-ري-ع-ا
م - - -رك - - -ز ال - - -ت - - -دري- - -ب- - -ات دون اإلدلء
بتصصريحات.
وق -ال ال -ن -ادي ال -ك -ت -ال -و Êع Èحسص-اب-ه
ال - -رسص - -م - -ي ع- -ل- -ى م- -وق- -ع ال- -ت- -واصص- -ل
الجتماعي ““توي ““Îأان نيمار  ⁄يشصارك
‘ التدريبات بعد حصصوله على إاذن من
اŸدير الفني للفريق ارنسصتوفالفÒدي.
وأاوضص-حت صص-ح-ي-ف-ة ““م-ون-دوديبورتيفو““
أان نيمار الذي قد يعلن عن انضصمامه
رسصميا إا ¤باريسس سصان جÒمان غدا
ا÷معة..
ومن اŸتوقع اإلعÓن الرسصمي لصصفقة
ال- -ن- -ج- -م الÈازي- -ل- -ي إا ¤ب- -اريسس سص- -ان

جÒمان الفرنسصي ‘ السصاعات القليلة
اŸق -ب-ل-ة ،إاذ سص-ي-ق-وم ال-ن-ادي ال-ب-اريسص-ي
بدفع قيمة فسصخ عقده اŸقدرة بنحو
 222م -ل -ي -ون ي -وروإا ¤راب -ط -ة أان -دي -ة
الدوري اإلسصبا Êلكرة القدم.
وأاثار سصلوك نيمار ‘ األسصابيع األخÒة
غضصب ق -ادة ال -ن -ادي ال -ك -ت-ال-و ،Êح-يث
فضصل الÈازيلي العرضس اŸادي الهائل
لسصان جÒمان على اŸشصروع الرياضصي
ل- -ل- -ن -ادي ال -ك -ت -ال -و Êوال -ذي ي -ت -ي -ح ل -ه
اŸنافسصة على أابرز األلقاب القارية.
وأاعلن نادي برشصلونة ‘ أاحد حسصاباته
اإلعÓمية Ãواقع التواصصل اإلجتماعي
““توي ““Îعن أان الÓعب الÈازيلي أابلغ
زمÓئه ‘ الفريق برحيله من النادي.

á°VÉjQ

الخميسس  03أاوت  2017م
الموافق لـ 11ذي القعدة  1438هـ

““اÿضسر““ يواصسلون –ضسÒاتهم –سسبا Ÿواجهة ليبيا

جاهزية للفوز ‘ إأأول إأمتحان بقسشسنطينة
يواصسل اŸنتخب الوطني للمحلي– ÚضسÒاته Ãركز –ضس ÒاŸنتخبات الوطنية بسسيدي موسسى– ،سسبا ÿوضض اŸواجهتÚ
اŸرتقبت Úأامام اŸنتخب الليبي ذهابا ؤإايابا ‘ إاطار التصسفيات اŸؤوهلة لكأاسض أا· إافريقيا للمحلي““ Úالشسان““ ،هذا ؤأاخضسع الناخب
لؤ ،¤قبل أان
ليام ا أ
لحد اŸاضسي ،لعمل بد Êشساق ‘ ا أ
الوطني ““لوكاسض أالكاراز““ الـ  29لعبا اŸتواجدين ‘ الÎبصض ،الذي انطلق ا أ
يعمل منذ تدريبات ،الثÓثاء ،على ا÷انب التقني ÿلق أاك Ìانسسجام ب ÚالÓعب.Ú

مركز سسيدي موسسىﬁ :مد فوزي بقاصص -تصسوير :فواز بوطارن
Óطاحة باŸنتخب
أاب-دت ال-ع-ن-اصص-ر ال-وط-ن-ي-ة ج-اه-زي-ت-ها ل إ
الليبي اŸكون من  8عناصصر من اŸنتخب األول ،مؤوكدين
أان األهم هو أان يتمكنوا من –قيق نتيجة ايجابية هنا
با÷زائر قبل لعب مباراة العودة Ãدينة سصوسصة التونسصية
‘ الـ  18من الشصهر ا÷اري.

بولعويدإت :إلعمل مع
””أإلكارإز”” ‡تع وإلعودة إ¤
حمÓوي أإمر رإئع
أام -ا ال -ه -داف السص -اب -ق ل-ف-ري-ق شص-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل
‘‘الهادي بولعويدات‘‘ آاخر الوافدين على تربصس سصيدي
موسصى مباشصرة بعد عودة فريقه نصصر حسص Úداي من
اإلسصكندرية اŸصصرية بعدما شصارك ‘ البطولة العربية،
أاكد بأان العمل مع التقني السصبا‘‘ Êأالكاراز‘‘ ‡تع ومفيد
رغ -م ا◊رارة اŸرت -ف -ع -ة ،و–دث ق -ائ ‘‘ ،Ó-م -ب-اشص-رة ب-ع-د
Óندية
عودتي من مصصر أاين شصاركت ‘ البطولة العربية ل أ
مع نصصر حسص Úداي ،تنقلت إا ¤سصيدي موسصى وشصرعت ‘
العمل مع زمÓئي هنا ،األجواء جد رائعة ،وطريقة عمل
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””إلفيفا”” توإفق على إجرإء موإجهة
””إÿضشر”” و زإمبيا Ãلعب حمÓوي
ل–اد ا÷زائري لكرة القدم رخصسة
لربعاء ،ا إ
منحت الفيفا ،أامسض ا أ
ت- -ن- -ظ- -ي- -م م- -ب- -اراة ““اÿضس- -ر““ ؤزام- -ب- -ي- -ا ِب -م -ل -عب ““ﬁم -د ح -م Ó-ؤي““
ِبقسسنطينة.
ُيجرى هذا اللقاء ‘ الـ  5من سسبتم ÈاŸقبل ،انطÓقا من السساعة
ال-ث-ام-ن-ة ؤال-نصس-ف مسس-اًء ،ضس-م-ن إاط-ار ا÷ول-ة ال-راب-ع-ة من تصسفيات
م-ون-دي-ال رؤسسيا ُ .2018ي-ق-ام ل-ق-اء ا÷ول-ة ال-ث-ال-ث-ة ب ÚاŸن-ت-خَ-بÚ-
ِبالعاصسمة الزامبية لوزاكا ،ثÓثة أاّيام من قبل.
لحتضسان
Óشسارة ،فإان ملعب ““ﬁمد حمÓؤي““ ِبقسسنطينة يسستعد ِإ
ل إ
مباراة اŸنتخب الوطني اÙلي ؤنظÒه الليبي ،مسساء الـ  12من أاؤت
ا◊ا‹ِ .برسسم ذهاب تصسفيات بطولة إافريقيا لهذه الفئة.

قائد منتخب نيجÒيا اؤبي ميكال:

””إلفوز على إلكامÒون يفتح أإبوإب
إŸونديال أإمامنا””

مزي ـ ـ ـان ”” :طموحن ـ ـا كب ـ ـÒ
لتحقي ـ ـق إلنتصشـ ـ ـار””
ق -ال ب -ه-ذا اÿصص-وصس م-ه-اج-م إا–اد
ال- -ع- -اصص- -م -ة ‘‘ع -ب -د ال -رح -م -ن م -زي -ان‘‘،
‘‘األجواء جد رائعة ‘ تربصس اŸنتخب
الوطني ،هنا بسصيدي موسصى ،ونعمل مع
اŸدرب على خلق النسصجام بيننا ،بدايتنا
كانت صصعبة ،بعدما انطلقنا ‘ العمل البدÊ
الشصاق ،منذ البداية ،بحصصت Úيوميا ،بعدما كنا ‘ فÎة
راحة طويلة ،لكن ا◊مد لله لدينا طاقم فني ﬁنك ونقوم
بعمل كب Òبدنيا وتكتيكيا‘‘ ،وبخصصوصس رسصالة ‘‘أالكاراز‘‘
لÓعب Úقال‘‘ ،رسصالة اŸدرب مفهومة وهذه ثالث حصصة
نعمل فيها على ا÷انب التكتيكي ÿلق النسصجام أاكÌ
بيننا ،ل يخف عليك بأان اŸنتخب الليبي Áلك ‘ تعداده 8
لعب Úيلعبون ‘ فريق واحد ويلعبون مع اŸنتخب
األول ،لديهم منتخب متكامل وانسصجامهم مع
ب -عضص -ه -م ال-ب-عضس ع-اٍل ج-دا ،وه-دف-ن-ا ه-و
ضصمان ورقة التأاهل ‘ مباراة حمÓوي
لنتنقل إا ¤تونسس ونلعب بأاك Ìراحة‘‘.

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

العدد

ال -ن -اخب السص -ب -ا Êف-ري-دة م-ن ن-وع-ه-ا
وأانسص -ت -ن -ا ح -ت-ى ا◊رارة ال-ع-ال-ي-ة ال-ت-ي
ن -ت -درب ف -ي -ه -ا ،اسص -ت -ف -دن -ا ك -ثÒا م -ن
نصصائحه وأاعتقد أان اÛموعة سصتكون
ج -اه -زة م -ن ك -ل ال -ن -واح-ي ي-وم اŸب-اراة
بقسصنطينة التي نهدف من خÓلها الفوز
وضص -م -ان ال -ت -أاه -ل ه -ن -ا ب -ا÷زائ -ر ،رغ -م أان -ن-ا
سصنواجه منتخبا متماسصكا ومنسصجما‘‘ ،وعن جاهزيته
–دث‘‘ ،أاعتقد أانني أاول لعب باشصر التدريبات من بÚ
ال Ó-ع -ب ÚاŸت -واج -دي -ن ‘ اÛم -وع -ة ،ك-م-ا سص-م-حت ‹
الفرصصة للعب مباريات رسصمية وهو ما أادخلني سصريعا ‘
أاجواء العمل ،واآلن أاواصصل التحضص Òمع زمÓئي ،وأا“نى
التأالق بأالوان اŸنتخب اÙلي للفت أانظار الناخب الوطني
وŸا ل اللعب ‘ اŸسصتقبل القريب مع اŸنتخب األول‘‘.
ب-خصص-وصس إاج-راء اŸب-اراة Ãل-عب ح-مÓ-وي ب-قسص-ن-ط-ي-نة

يواجه اليوم السسد القطري
اسستعدادا لنطÓق ““الكالتشسيو““

تايدر يتجه للبقاء ‘ بولونيا
Ÿوسشم آإخر
ي -واصس -ل ال Ó-عب ال -دؤ‹ ا÷زائ -ري سس -ف Òت -اي -در
ليطا‹ ،ؤلن
مشسواره الكرؤي مع فريق بولونيا ا إ
ُيغيّر الوجهة هذه الصسائفة .أادرج التقني رؤبÒتو
دؤن -ادؤ ،Êم-درب ف-ري-ق ب-ول-ون-ي-ا م-ت-وسس-ط اŸي-دان
تايدر ضسمن قائمة الÓعب Úالذين ُيعّول عليهم ‘
موسسم .2018-2017
غ Òأان م -درب ب -ول -ون -ي -ا ط -الب ت-اي-در ِب-مضس-اع-ف-ة
التدريبات البدنية ،بعدما لحظ زيادة ؤزنه ‘
ال-ع-ط-ل-ة الصس-ي-ف-ي-ة .ك-م-ا ذك-رت-ه ت-ق-اري-ر صس-ح-فية
إايطالية ،أامسض الربعاء.
انتدبت إادارة نادي بولونيا الÓعب سسف Òتايدر
( 25سسنة) صسيف ُ ،2015معارا من قبل فريق
لي-ط-ا‹ ،ؤق-د تضسّ-م-ن ال-ع-ق-د ب-ن-دا
لن Îا إ
ا إ
ي- -قضس -ي ِب -شس -راء ن -ادي ب -ول -ون -ي -ا ““ؤرق -ة““
ال -دؤ‹ ا÷زائ -ري ،ان-طÓ-ق-ا م-ن ال-ف-ا—
م -ن ج -وي-ل-ي-ة  .2017ه - -ذا ؤك - -ان سس- -فÒ
ت-اي-در ق-د شس-ارك م-ع ف-ري-ق-ه ب-ول-ون-يا ‘
لŸا،Ê
م -ب -اراة ؤّدي-ة ضس-د ن-ادي ك-ول-ن ا أ
لث -ن ÚاŸاضس -ي
أاُج- -ريت ف- -ع -ال -ي -ات -ه -ا ،ا إ
ؤانتهت ِبنتيجة التعادل (.)1-1
دخل تايدر أارضسية اŸيدان ‘ الدقيقة الـ
 ،63ؤحينها كانت النتيجة متعادلة بهدف
ِلمثله.
ؤيلعب سسف Òتايدر ؤفريقه بولونيا
مباراة ؤّدية أاخرى ،اليوم
اÿم -يسض ،ضس -د السس-د
ال- - -ق- - -ط - -ري ال - -ذي
يضس- -م ‘ صس- -ف -وف -ه
اŸه- -اج- -م ال -دؤ‹
ا÷زائ-ري ب-غ-داد
بو‚اح
ؤمتوسسط
اŸيدان
يوغرطة
حمرؤن.

–دث‘‘ ،منذ مدة  ⁄يخرج اŸنتخب الوطني من ملعب
تشصاكر بالبليدة أاو  5جويلية األوŸبي ،والعودة إا ¤ملعب
ح -م Ó-وي ب-قسص-ن-ط-ي-ن-ة أاسص-ع-دت سص-ك-ان الشص-رق ا÷زائ-ري
عموما ،نعرف أان مدينة قسصنطينة تتنفسس كرة القدم من
خÓل ما يصصنعه أانصصار الفرق هناك مع أانديتهم ،وشصخصصيا
ملعب حمÓوي ترعرعت وكÈت فيه ،ونتمنى أان يكون هذا
اŸلعب فأال خ Òعلينا ونتمكن من الفوز بنتيجة مريحة‘‘.
هذا وسصيسصرح الناخب الوطني السصبا‘‘ Êلوكاسس أالكاراز‘‘
الÓعب ،Úيوم ا÷معة ،قبل أان يعيد اسصتدعاء  24لعبا
للعودة إا ¤سصيدي موسصى ،ابتداء من يوم الثن Úالداخل،
على أان يباشصروا العمل ا÷دي ‘ اليوم اŸوا‹ لضصبط آاخر
الروتوشصات قبل اŸباراة ،قبل التنقل ،يوم األربعاءŸ ،دينة
قسصنطينة واإلقامة هناك  4أايام ،ومن ثم خوضس مباراة
الذهاب Ãلعب الشصهيد ‘‘ﬁمد حمÓوي‘‘ ،يوم السصبت12 ،
أاوت على أان يعودوا للعاصصمة ‘ اليوم اŸوا‹.

–سسبا لبطولة العا ‘ ⁄لندن

إŸنتخب إلوطني أللعاب إلقوى يوإصشل –ضشÒإته

للعاب القوى
يواصسل اŸنتخب الوطني أ
–ضسÒاته بلندن ÿوضض البطولة
العاŸية ،اŸقرر إاجراؤؤها بالعاصسمة
ال‚ليزية من  4إا ¤غاية  13أاؤت
ا÷اري ،بحسسب ما نشسرته ال–ادية
ا÷زائرية ع Èموقعها الرسسمي.
يتواجد اŸنتخب الوطني بلندن بقيادة عبد
الكر Ëصصادو ،اŸدير الفني الوطني –ت
تأاط ÒثÓثة مدرب Úمن ‘‘اŸسصتوى العا‹‘‘
ويتعلق األمر بسصيد علي صصبور ،عمر بنيدة
وﬁمد تفاحي.
ق -الت ال–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة ألل -ع-اب ال-ق-وى عÈ
موقعها على النÎنت‘‘ :تدرب ا÷زائريون ،أامسس
ال-ثÓ-ث-اء (صص-ب-اح-ا وب-ع-د ال-ظ-هÒة) ،بحسصب
ب -رن -ام -ج ك -ل ري -اضص -ي ‘ اŸل -عب
اıصصصس لكل النخب‘‘.
سصتشصارك ا÷زائر خÓل
البطولة العاŸية بثمانية
ري -اضص -ي Úول -ك -ن تضص-م
ح -ال-ي-ا سص-ت-ة ري-اضص-يÚ
ف- - -ق- - -ط ح- - -يث ق - -رر
العربي بورعدة الذي
ي- -ت- -واج- -د ح- -ال -ي -ا ‘
ت -ربصس ب -ف -رنسص -ا إا¤
أاوت
غ- - - -اي- - - -ة 8
النضص -م-ام ب-ال-ن-خ-ب-ة

لحقا بينما قررت أامينة بتيشس تأاخ Òرحلتها إا¤
غاية  7من نفسس الشصهر.
أاضصافت الهيئة الفدرالية ‘ هذا الصصدد‘‘ :بلندن،
سصيحاول اŸنتخب ا÷زائري ،الذهاب بعيدا ‘
هذه اŸنافسصة ورفع الراية الوطنية عاليا .كل
األنظار سصتوجه إا ¤العربي بورعدة بعد أان حقق
اŸرتبة اÿامسصة ‘ األلعاب األوŸبية األخÒة
بريو دي جانÒو ،بورعدة Áكن أان يغ Òعدة
معطيات ويحقق نتيجة إايجابية‘‘.
سصجل ابن بومرداسس خÓل التجارب األخÒة
نتائج تعد بالكث Òومن اŸتوقع أان يكون قريبا من
اŸراكز الثÓثة األو ¤على أاقل تقدير ،بحسصب
نفسس اŸصصدر.
جاء أايضصا على موقع ال–ادية‘‘ :من جهته،
◊ول - -و م- -ن ب Úأافضص- -ل  13ع- -داء ‘ ال -ع -ا‘ ⁄
تخصصصس  400م Îحواجز ويبقى هدفه ضصمان
تذكرة التأاهل إا ¤النهائي وهو نفسس الهدف الذي
يطمح إاليه بقية اŸشصارك Úا÷زائري.‘‘Ú
سصيخوضس ‘‘اÿضصر‘‘ هذا اŸوعد العاŸي بثمانية
أاسصماء ،ويتعلق األمر بكل من عبد اŸليك ◊ولو
( 400م/Îح -واج -ز)ﬁ ،م -د أام Úب -ل-ف-رار (800
م ،)ÎبÓل ثابتي ( 3000م/Îموانع) ،هشصام
بوشصيشصة ( 3000م/Îموانع) ،عبد الرحمان عنو
( 1500م،)Î
ال- -ع- -رب- -ي ب- -ورع- -دة (عشص- -اري) ،ك- -ن- -زة دح -م -اÊ
(ماراطون) وأامينة بتيشس ( 3000م /Îموانع).

قال قائد منتخب نيجÒيا جون
أاؤبي مايكل إان تأاّهل منتخب
بÓده إا ¤نهائيات كأاسض العا⁄
ِ 2018برؤسسيا سسيكون له طعم
خاصض .تلعب نيجÒيا تصسفيات
اŸونديال الّرؤسسي  - 2018كما هو
معلوم  -رفقة ا÷زائر
ؤالكامÒؤن ؤزامبيا.
أاوضصح جون أاوبي مايكل ‘ مقابلة
صص- -ح- -ف- -ي- -ة م -ع م -وق -ع ال -ف -ي -ف -ا ،أامسس
األرب- -ع- -اء‘‘ :زوج- -ت- -ي روسص- -ي- -ة ك -م -ا ‹
أاصصدقاء ‘ هذا البلد األوروبي .لذلك
حا) ‘
أاعتقد أان الّروسس سصيقتلوننا (ماز ً
ح -ال إاقصص -اء م -ن -ت -خب ن-ي-جÒي-ا وع-دم
حضص-وره ف-ع-ال-ي-ات ال-ط-ب-ع-ة اŸق-بلة من
كأاسس العا.‘‘!⁄
أاضصاف متوسصط ميدان فريق تشصيلسصي
اإل‚ل -ي -زي سص -اب-ق-ا‘‘ :حصص-د ف-وَزي-ن ‘
اŸواجهتَ ÚاŸقبلَت Úأامام الكامÒون،
سصيفتح لنا أابواب روسصيا‘‘ .تابع الÓعب
ا◊ا‹ لِ -ف -ري-ق ت-ي-ا‚ Úت-ي-دا الصص-ي-ن-ي
يقول اإنه ُيعالج من إاصصابة تعّرضس لها
سص -اب -ق -ا ،وي -ع -م-ل ج-اه-دا ل-ك-ي ي-حضص-ر
مقابلَتي الكامÒون ،أاواخر أاوت ،ومطلع
سصبتم ÈاŸقبَل ،Úوتقد Ëعروضس طّيبة
ُت-كّ-ل-ل ِب-حصص-د  6ن-ق-اط وت-ع-ب-يد طريق
روسصيا.
تتصصّدر نيجÒيا جدول الÎتيب بِرصصيد
 6نقاط ،بعد مرور جولتَ Úمن عمر
تصصفيات مونديال روسصيا  ،2018وقبل
أارب- -ع- -ة ل -ق -اءات م -ن ن -ه -اي -ة اŸشص -وار.
وت -ت -م -وق -ع ال-ك-امÒون ث-ان-ي-ة ِب-م-ج-م-وع

ن -ق -ط َ-ت  ،Ú-وي -أات -ي خ-ل-ف-ه-م-ا اŸن-ت-خب
ال -وط -ن-ي ا÷زائ-ري وال-زام-ب-ي ِب-ن-ق-ط-ة
واحدة ِلكليهما.
سصجّل جون أاوبي مايكل  -البالغ من
العمر  30سصنة  -هدفا ‘ مرمى وهاب
رايسس مبو◊ي حامي عرين ‘‘اÿضصر‘‘،
خÓل مباراة اŸنتخَبِ ÚبنيجÒيا ،شصهر
نوفم ÈاŸاضصي ،بِرسصم ا÷ولة الثانية
من تصصفيات كأاسس العا .2018 ⁄تتبارى
نيجÒيا مع ‘‘اÿضصر‘‘ بِا÷زائر مطلع
ن - -وف - -م ÈاŸق - -ب- -لِ ،ل- -حسص- -اب ا÷ول- -ة
السص - -ادسص - -ة واألخÒة م - -ن تصص - -ف - -ي- -ات
اŸونديال.

الÈازيلي مّرشسح Óÿفة مواطنه نيمار

يورغن كلوب
يرفضض رحيل
كوتينهو إإ¤
برششلونة

يفكر يورغن كلوب ،مدرب
ل‚ليزي ‘ ،السسماح
ليفربول ا إ
لي لعب Ãغادرة النادي ،قبل
أ
انتهاء الدؤر التمهيدي الفاصسل
اŸؤوهل لدؤر اÛموعات لبطولة
دؤري أابطال أاؤرؤبا.
ذكرت صصحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ ،أان
هذه الفكرة تنصصب بشصكل خاصس على
الÈازيلي كوتينيو ،أابرز لعبي ليفربول،
ال -ذي ت -ت -ه-افت األن-دي-ة ع-ل-ى ا◊صص-ول
ع- -ل- -ى خ- -دم- -ات- -ه وخ -اصص -ة ب -رشص -ل -ون -ة
اإلسص -ب -ا .Êت -ق-ام غ-دا ا÷م-ع-ة ،ق-رع-ة
ال -دور ال-ت-م-ه-ي-دي ل-ل-ب-ط-ول-ة األوروب-ي-ة،
ح- -يث ل ي- -رغب ك- -ل- -وب ‘ اıاط- -رة
Ãصص Òفريقه ‘ تلك اŸباريات‡ ،ا
ق - -د ي - -ؤودي إا ¤ع - -دم ت- -أاه- -ل- -ه إا ¤دور
اÛموعات ألشصهر بطولت الفرق ‘
العا.⁄
على ا÷انب األخر ،يتطلع برشصلونة
إا ¤تقد Ëكوتينيو إا ¤وسصائل اإلعÓم
وا÷ماه ÒخÓل بطولة خوان غامÈ

الودية التي سصيقيمها على ملعبه ،كامب
نو ،يوم الثن ÚاŸقبل ،إال أان ليفربول
يقف حائ Óأامام إا“ام هذه الصصفقة ،إال
إاذا Œاوزت ق- - -ي - -م - -ة ال - -ع - -رضس اŸا‹
اŸق -دم م-ن ال-ن-ادي ال-ك-ت-ال-و Êم-ب-ل-غ الـ
 100مليون أاورو.
إاذا ما قرر برشصلونة دفع اŸبالغ التي
ي-ط-ل-ب-ه-ا ل-ي-ف-رب-ول م-ق-اب-ل ال-ت-خ-ل-ي عن
كوتينيو ،فإانه لن يواجه أاي مقاومة من
قبل األصصوات الرافضصة لرحيل الÓعب
داخل النادي اإل‚ليزي ،الذي يتطلع
إا ¤جني اŸال من وراء هذه الصصفقة
ول يهدف إا ¤تبادل الÓعب Úمع النادي
اإلسصبا.Ê
أاشصارت الصصحافة اإل‚ليزية ،إا ¤أان
كلوب أاكد بشصكل واضصح أانه ل يرغب،
من خÓل هذه الصصفقة ‘ ،ضصم لعبÚ
من النادي الكتالو Êمثل رافينيا وأاردا
ت- -وران أاو دي- -ن -يسس سص -واري -ز أاو أان -دري -ه
غوميز.
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مواقيت
الصشÓة

^ 03اأوت  :1٩5٨افتتحت ا÷معية
ال- -ع- -آŸي- -ة ل- -لشش- -ب- -آب اأشش- -غ- -آل- -ه- -آ ‘
(نيودلهي) بآلهند ،واصشدرت ’ئحة
تطآلب بآسشتقÓل ا÷زائر.
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france prix 1

’طبآء أاسشبوعيآÿ ،ضشر بدر الدين لـ «الششعب»:
اجتمآع ا أ

÷نة –دي ـ ـ ـد اŸهـ ـ ـ ـن الشصاقة Œتهـ ـ ـ ـد
لسصتكمال تقريرها قبل انقضصاء 2017

ا◊ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ‘ ا◊ ـي ـ ـ ـ ـاة

خصشوصشيــــــــآت اŸهـــــــن تسشتلــــــــــزم وقتــــــــــآ
لتحديــــــــــــد العمـــــآل اŸعني Úبآلعمليـــــــــــة

من اŸرتقب أان ترفع اللجنة اŸكلفة
بتحديد قآئمة اŸهن الششآقة ،التي
سشيسشتفيد ‡آرسشوهآ من تخفيضس ‘
سشنوات العمل للحصشول على تقآعد
قبل السشن القآنونية ‘ ،أاجل أاقصشآه
نهآية السشنة ا÷آرية .وقد اسشتغرق
–ديدهآ وقتآ أاك ،Èنظرا
ÿصشوصشية اŸهن ‘ ﬂتلف
القطآعآت ،وفق مآ أاكده اŸششرف
على اللجنة لـ «الششعب» ،أامسس ،مآ
حآل دون رفع تقريرهآ مطلع السشنة
’عÓن عنه ‘
ا÷آرية ،كمآ ” ا إ
وقت سشآبق.

فريال بوششوية

أاك-د ال-عضس-ؤ ال-ق-ي-ادي ب-اŸرك-زي-ة النقابية
ÿضسر بدر الدين ،اŸشسرف على ÷نة
–دي- -د اŸه- -ن الشس -اق -ة اŸنصس -ب -ة ع -ل -ى
مسستؤى ال–اد العام للعمال ا÷زائري،Ú
‘ تصسريح خصس به «الشسعب» ،أامسس ،أان
ال-ل-ج-ن-ة مسس-ت-م-رة ‘ ع-م-ل-ه-ا ،ح-يث يلتئم
األطباء اıتصسؤن ‘ طب العمل كل يؤم
اثن÷ ،Úمع العناصسر التي تسساعد على
–ديد اŸهن التي يسستفيد ‡ارسسؤها من
ميزة ا◊صسؤل على تقاعد قبل بلؤغ السسن
القانؤنية اÙددة بـ 55سسنة للمرأاة و60

سسنة للرجال.
يؤاصسل األطباء األعضساء ‘ اللجنة التي
“ارسس ‘ ظ - -روف صس - -ع- -ب- -ة– ،ؤل دون
اسس -ت -ك -م -ال ‡ارسس -ت -ه -ا إا ¤غ -اي -ة السس-ن
القانؤنية ،عملها بالجتماع مرة أاسسبؤعيا.
وأاقر اŸسسؤؤول األول على اللجنة مسستشسار
األم Úالعام للمركزية النقابية ÿضسر بدر
الدين ،بأان العملية أاعقد وأاصسعب ‡ا ”
اعتقاده .وإاذا كانت اŸهن الصسعبة تبدو
واضسحة ومن السسهل –ديدها ‘ البداية،
إال أان الغؤصس ‘ اŸلف والتؤقف عند
خصسؤصسيات كل مهنة ،أاظهر بأان العملية
ليسست بهذه البسساطة.
أافاد بدر الدين ‘ السسياق« :للؤهلة األو ¤تبدو
اŸهن الصسعبة واضسحة ،منها على سسبيل اŸثال
ال -ع -ام -ل Úب -األف -ران وب -ح-ق-ؤل ال-ن-ف-ط ،إال أان
التؤاصسل مع أاطباء العمل ‘ قطاعات أاخرى،
مّكن من اكتشساف مهن أاخرى ـ وإان  ⁄تكن
صسعبة ـ إال أانها تتضسمن خطؤرة» .ذكر منها
قطاع النسسيج ،أاين يتم اسستعمال مؤاد كيميائية
تعرضس حياة العامل Úإا ¤خطؤرة ،األمر كذلك
ينطبق على العامل ‘ Úقطاع البناء واألشسغال
العمؤمية.
كل هذه التفاصسيل واŸسستجدات ‘ ملف
–ديد اŸهن الصسعبة ،اسستلزم وقتا أاكÈ
لدراسسته Ãا يضسمن عدم إاقصساء أاي فئة

لها ا◊ق ‘ أان يتم إادراجها ‘ القائمة،
ال-ت-ي ت-ت-ي-ح ل-ل-ع-ام-ل ‘ Úال-ق-طاعات التي
تتضسمنها السستفادة من التقاعد قبل بلؤغ
السس -ن ال -ق -ان -ؤن -ي -ة ،ع -ل -ى أان ي-ت-م –دي-د
الصسيغة لحقا.
و” اللجؤء إا ¤هذه الصسيغة ،بعدما أادرج
اجتماع الثÓثية مقÎح مراجعة صسيغتي
التقاعد دون شسرط السسن وكذا التقاعد

لتسشوية وضشعيتهم Œآه اÿدمة الوطنية

مواطنو صصفوف  2006 ،2005و 2007عليهم التقرب من اŸراكز اŸعنية
الششعب /تعلم مديرية اÿدمة الوطنية لوزارة الدفآع الوطني ،اŸواطن ÚالتآبعÚ
لصشفوف  200٦ ،2005و ،2007اŸولودين ب 01 Úجآنفي  1٩٨5و 31ديسشم،1٩٨7 È
وغ ÒاŸتواجدين ‘ وضشعية عصشيآن Œآه اÿدمة الوطنية ،بأآنهم مدعوون للتقرب
من مراكز أاو مكآتب اÿدمة الوطنية التآبع Úلهآ ،قصشد تسشوية وضشعيتهم ،وذلك
’تية:
حسشب الرزنآمة ا آ
 من  13إا 17 ¤أاوت  :2017اŸؤاطنؤن اŸؤلؤدون ب 01 Úجانفي و 31مارسس، من  20إا 24 ¤أاوت  :2017اŸؤاطنؤن اŸؤلؤدون ب 01 Úأافريل و 30جؤان، من  27إا 31 ¤أاوت  :2017اŸؤاطنؤن اŸؤلؤدون ب 01 Úجؤيلية و 30سسبتم،È من  03إا 07 ¤سسبتم :2017 ÈاŸؤاطنؤن اŸؤلؤدون ب 01 Úأاكتؤبر و 31ديسسم.ÈاŸؤاطنؤن اŸعنيؤن مدعؤون لتقد Ëنسسخة من بطاقة الهؤية ونسسخة من شسهادة ُتثبت اŸسستؤى الدراسسي.

’صشغـآء والنششـــــــآط
خÓيآ ا إ
’مــن العآصشمـــــــــة
ا÷واري أ

نورالدين لعراجي

النسسبي ،الذي ” إاقراره ‘ التسسعينيات
من القرن اŸاضسيŸ ،ؤاجهة وضسع ما‹
اسس -ت -ث -ن -ائ -ي آان -ذاك؛ إال-غ-اء أامÓ-ه ت-ف-ادي
اسس- -ت- -ن- -زاف م- -ؤارد الصس -ن -دوق ال -ؤط -ن -ي
للتقاعد ،بعدما ” التقاطع والتفاق على
مسسأالة هامة ،تتعلق باŸهن الصسعبة والتي
ل Áكن Ÿمارسسيها السستمرار ‘ العمل
إا ¤غاية بلؤغ  60سسنة.

يخصس ا◊جآج الذين أادوا اŸنآسشك العآم ÚاŸآضشيÚ

دفـ ـ ـع رسص ـ ـوم إاضصافي ـ ـ ـة بـ 60أالف دينـ ـ ـ ـ ـار

دع-ا ال-دي-ؤان ال-ؤط-ن-ي ل-ل-ح-ج وال-ع-مرة،
أامسس ،ا◊جاج اŸسسجلŸ Úؤسسم 2017
الذين أادوا اŸناسسك ‘  2015أاو ،2016
إا ¤التقرب من مصسالح بنك ا÷زائر
لدفع رسسؤم إاضسافية مقدرة بـ 60أالف
دينار فرضستها السسلطات السسعؤدية.
وأاوضس- - -ح ال- - -دي - -ؤان ‘ ب - -ي - -ان ل - -ه ،أان
«السس -ل -ط -ات السس -ع -ؤدي -ة ف -رضست ع-ل-ى
الذين سسجلؤا للحج هذا اŸؤسسم وسسبق
لهم أاداء مناسسك ا◊ج ‘ عام  2015أاو
عام  ،2016دفع مبلغ إاضسا‘ قدره 2000

ري- -ال سس- -ع- -ؤدي ل- -ي- -ت- -م -ك -ن -ؤا م -ن أاداء
مناسسكهم».
ودعت ذات الهيئة ،ا◊جاج اŸعنيÚ
بهذا اإلجراء إا ¤التقرب من مصسالح
ب -نك ا÷زائ -ر ل -دف -ع ال-رسس-ؤم اŸق-درة
بالعملة ا÷زائرية Ãبلغ  60أالف دينار،
وهذا «قبل مغادرتهم أارضس الؤطن» ،مع
ضس -رورة «اسس -ت -ظ -ه -ار وصس -ل دف -ع ه -ذه
ال -رسس -ؤم ،إاضس -اف -ة إا ¤ال-ؤصس-ل اÿاصس
بتكلفة ا◊ج لدى مصسالح البنك على
مسستؤى مطارات اإلقÓع».

 365نشص ـ ـ ـ ـ ـ ـاط اتصص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا‹ وقائـ ـ ـ ـ ـي م ـ ـ ـ ـ ـ ـن اıـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرات

الششعب /توطيدا للعÓقة مع اŸواطن’ ،سشيمآ
فئة الششبآب للوقآية من ﬂآطر اآفة اıدرات،
بآششرت خÓيآ ا’إصشغآء والنششآط الوقآئي ’أمن
اŸقآطعآت ا’إدارية ’أمن العآصشمة ،خÓل
السشداسشي ا’أول ،على مسشتوى دور الششبآب،
بعضس اŸوؤسشسشآت التعليمية واŸراكز التكوينية
وا’أمآكن العمومية ‘ ،تنظيم برنآمج ثري
اسشتهدف بآلدرجة ا’أو ¤اŸتمدرسش‘ Ú
ﬂتلف ا’أطوار التعليمية وطلبة ا÷آمعة
ومراكز التكوين اŸهني.
تضسمن هذا الÈنامج ( )365نشساط اتصسا‹ وقائي ،منها
( )139حملة –سسيسسية حؤل اآفة اıدرات والإدمان
ع-ل-ي-ها )18( ،زي -ارة ب -ي-دغ-ؤاج-ي-ة ل-تÓ-م-ي-ذ اŸؤؤسسسس-ات
ال -ت -ع -ل -ي -م -ي -ة اإ ¤اŸت -ح -ف اŸرك-زي ل-لشس-رط-ة وب-عضس

اŸق -رات الأم -ن -ي-ة لÓ-أم-ن ال-ؤط-ن-ي ،اإل-ق-اء سس-لسس-ل-ة م-ن
ال- -دروسس وال- -ن- -دوات ال- -ت- -ؤع- -ؤي -ة م -ن ط -رف اأسس -ات -ذة
وﬂتصس Úن -فسس -ان -ي Úل -ف -ائ -دة الشس -ب -اب ح -ؤل ﬂاط-ر
تعاطي اıدرات والإدمان عليها وكذا تسسط )78(Òيؤم
اإعÓمي يؤضسح بالصسؤر والأرقام ﬂاطر هذه الآفة على
الفرد واÛتمع.
ع- -رفت ه- -ذه اŸب -ادرة ،اإج -راء ( )81ت-ظ-اه-رة ري-اضس-ية
وثقافية وترفيهية لتحسسيسس الناشسئة باأهمية ‡ارسسة
الأنشسطة البدنية والرياضسية ‘ سسÓمة ا÷سسم والعقل،
كما تخللت هذه التظاهرات تؤزيع مطؤيات تؤجيهية
ع Èنقاط اŸراقبة اŸرورية والأماكن العمؤمية ‘
اأحياء وشسؤارع ا÷زائر العاصسمة ،لتحسسيسس اŸؤاطنÚ
من ﬂاطر اıدرات والإدمان عليها.
ومن اأجل مسساعدة الشسباب اŸدمن Úعلى اıدرات،

الششعب /بهدف تضشييق اÿنآق على الششبكآت
’جرامية التي تهدد سشÓمة اŸواطن و‡تلكآته،
ا إ
’م-ن و’ي-ة ا÷زائ-ر
’م-ن ال-ت-آب-ع-ة أ
ن-ف-ذت ق-وات ا أ
’حيآء الششعبية
عمليآت مداهمة مسشت ﬂتلف ا أ
’م -آك -ن اŸشش -ب -وه-ة،
خ -آصش -ة ال -ن -ق -آط السش -وداء وا أ
أاسشفرت عن توقيف  35ششخصشآ ’رتكآبهم جرائم
ي- -ع- -آقب ع- -ل- -ي- -ه- -آ ال -ق -آن -ون ،ع -ل -ى غ -رار ا◊ي -آزة
واŸت-آج-رة ‘ اıدرات واŸؤوث-رات ال-ع-ق-ل-ي-ة ،ح-مل
أاسشلحة بيضشآء ﬁظورة دون سشبب ششرعي.
” خÓل العملية حجز كمية معتÈة من الكيف اŸعالج
واŸؤؤث -رات ال-ع-ق-ل-ي-ة ،ب-اإلضس-اف-ة إا 15 ¤سس Ó-ح-ا أاب-يضس م-ن

ﬂتلف األنؤاع األحجام تسستعمل ‘ السسطؤ والعتداءات
على اŸؤاطن.Ú
‘ نفسس السسياق “كن عناصسر اŸصسلحة الؤلئية للشسرطة
القضسائية لبؤمرداسس من تؤقيف  05أاشسخاصس مشستبه فيهم
وحجز  178غرام من مادة الكيف اŸعالج .هذه العمليات
Óمن الؤطني الرامي
تندرج ضسمن مسسعى اŸديرية العامة ل أ
إا ¤تضس -ي -ي -ق اÿن -اق ع -ل -ى عصس -اب -ات اإلج -رام ال -ت -ي ت -ه-دد
اÛتمع.
بعد إاسستكمال التحقيقات ” إاسسÎجاع اŸسسروقات وإا‚از
ملفات قضسائية ضسد اŸشستبه فيهم وتقدينهم أامام ا÷هات
القضسائية اıتصسة.

...توقي ـ ـ ـ ـف  40شصخصص ـ ـ ـا متورطـ ـ ـا ‘ قضصايـ ـا إاجراميـ ـ ـة بالعاصصمـ ـ ـ ـة

اسستقبلت خÓيا الإصسغاء والنشساط ا÷ؤاري ( )47شسابا
من اأجل تقد Ëالنصسح والإرشسادات الÓزمة مع تؤجيه
( )31م -دم -ن -ا ل -ل -ع Ó-ج ب -اŸراك -ز ال-ط-ب-ي-ة اŸت-خصسصس-ة
لÓإقÓع عن هذه الآفة.

’وسش- -آط الصش- -ي- -د ‘ اŸي -آه ال -ع -ك -رة
–آول ب- -عضس ا أ
ب-خ-ل-ق-ه-آ سش-ي-ن-آري-وهآت متششآبهة وقراءات متبآينة،
لفصشول من حيآتنآ ا’جتمآعية ،مع زرع بؤور الفتنة
وال -ت -وت -ر ،ت -ف -ن -ن -ه-آ ‘ ت-ق-د Ëوت-أآخ Òال-ع-دي-د م-ن
اıرجآت بحبكة وتخيل بعيد عن الواقع اŸعآشس،
غ Òم -درك Úأان مصش -ل -ح -ة ا÷زائ -ر خ-ط أاح-م-ر’ ،
يجب أان تقصشى من معآد’ت أاو حسشآبآت مهمآ كآن
نوعهآ وحجمهآ.
اŸششهد السشيآسشي يتهيأآ لدخول اسشتحقآق انتخآبي
ت-ك-ون اŸن-آفسش-ة ف-ي-ه ،ع-ل-ى ق-دم وسش-آق ل-لفوز بأآكÈ
وع -آء ان -ت -خ -آب -ي تضش -م -ن -ه ا’ن -ت -خ -آب -آت ال -ب -ل -دي -ة
Óح -زاب وال-تشش-ك-يÓ-ت السش-ي-آسش-ي-ة ‘
وال -و’ئ -ي -ة ل  -أ
أاواخر أاكتوبر من السشنة ا◊آلية .2017
ا◊ك-وم-ة وان سش-ط-رت أاج-ن-دة ل-دخ-ول اج-ت-م-آعي
ه- -آدئ دون م- -ت- -آعب و’ إاضش- -راب- -آت ،ع- -م- -لت ع -ل -ى
’حداث ،حيث حددت موعدا للثÓثية ‘
اسشتبآق ا أ
 23سشبتم Èليكون من غرداية بعد كل من بسشكرة
’دن- -ى م- -ن صشÒورة
وع- -ن- -آب- -ة ،م- -ع ضش- -م- -آن ا◊د ا أ
اŸششآريع ا›ÈŸة ضشمن ﬂطط عمل ا◊كومة.
مرافقة الÈامج اŸسشطرة ‘ إاطآر Œسشيد سشيآسشة
رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ب -إآن -ه -آء اŸشش -آري -ع سش -واء ال -ت-ي
ت -ع -ل -قت ب -آلسش -ك -ن أاو الصش-ح-ة وال-ت-ع-ل-ي-م وال-ت-ه-ي-ئ-ة
’خرى قدمت
والفÓحة أاو غÒهآ من القطآعآت ا أ
’مر الثآÊ
فيهآ ا◊كومة خطوات هآمة .تضشمن ا أ
ع -دم ا’سش -ت -دان -ة وم -واصش -ل -ة ال -دول-ة ‘ سش-ي-آسش-ت-ه-آ
ا’ج- -ت- -م -آع -ي -ة ،دون ال -ت -خ -ل -ي ع -ن دع -م ال -ق -درة
الشش -رائ -ي -ة و›آن -ي -ة ال -ع Ó-ج وال -ت-ع-ل-ي-م ،م-ع دع-م
ا’سشتثمآر ‘ قطآعآت ظلت غآئبة.
’ف -آرق -ة م -ل -ف ط-ويت ت-ف-آصش-ي-ل-ه وأاول
ت -رح -ي -ل ا أ
خ -ط -وة ت -رح -ي-ل ب-دأات ‘ ان-ت-ظ-آر ان تسش-ت-م-ر ب-آق-ي
العملية إا ¤غآية الفصشل النهآئي للنزوح ا’فريقي
ع -ل -ى ا÷زائ -ر ،ب -ع -ي -دا ع -ن أاي -ة عصش-ب-ي-ة أاو “ي-ي-ز
’ننآ جميعآ ننتمي لهذه القآرة ،فÓ
عرقي أاو اثني ،أ
يعقل أان ‰سشح ديون بعضس الدول ا’فريقية ،ثم
ن -ق -وم ب -رع -آي -ة ال-ن-آزح Úعﬂ Èت-ل-ف ال-و’ي-آت،
ونصش-مت ع-ل-ى تصش-رف-آت ي-ق-وم-ون ب-ه-آ ‘ ال-ك-ث Òمن
’حيآن تكون عدائية وإاجرامية ،وأاحيآنآ تسشبب
ا أ
ÓخÓق ا÷زائرية ،خآصشة ‘ التعآمل مع
ا’سشآءة ل أ
’رصشفة
العآئÓت التي تتواجد بششكل عششوائي ‘ ا أ
والششوارع والطرقآت.

‘ ا’خÒ

’م وج-ن-ي-ن-ه-آ ب-آ÷ل-ف-ة ..ت-داع-يآت
ح-آدث-ة وف-آة ا أ
القضشية أاسشآلت الكث Òمن ا◊ Èوالدموع ،وحآلتي
ا’سشتيآء والفقد اللت Úطرأاتآ على اŸدينة ’ ،يجب
السش- -ك- -وت ع- -ن- -ه- -آ ،أاقصش- -د ع- -ن ف -ع -ل ك -ه -ذا ’ Áت
’نسش-آن-ي-ة ب-أآي-ة صش-ل-ة ‘ ،إان-ت-ظآر ÷نة
ÓخÓ-ق وا إ
ل -أ
’نسشآن التي
التقصشي عن اÛلسس الوطني ◊قوق ا إ
’سشبآب ا◊قيقة ،وراء
حلت أامسس بآŸدينة Ÿعرفة ا أ
رفضس ا◊ق ‘ الصش - -ح - -ة Ÿواط - -ن - -ة ،وم- -ن- -ع ا◊ق ‘
ا◊يآة الذي كرسشته اŸواثيق والدسشتور Ÿواطن ÷أآ
طآلبآ العيشس فقوبل بآلهوان.

بعد التعدي على منششآآت كهربآئية

انقط ـ ـ ـاع التيـ ـ ـار ببئر مـ ـ ـراد راي ـ ـسس وجهـ ـود إلصصـ ـÓح العطـ ـب
سشجلت اŸصشآلح التقنية ’سشتغÓل ششبكآت الكهربآء للعآصشمة ،منتصشف نهآر امسس ،انقطآعآ للتيآر الكهربآئي وهذا نتيجة التعدي
على منششآت كهربآئية على مسشتوى ششبكة التوزيع ذات التوتر اŸتوسشط بحي الينآبيع (بلدية بئر مراد رايسس) ،بحسشب مآ جآء ‘ بيآن
لششركة توزيع الكهربآء والغآز للجزائر.
وبحسسب نفسس اŸصسدر ،حدث العطب اثر عمليات حفر من طرف مؤسسسسة خاصسة تعمل ◊سساب شسركة اŸياه «سسيال» ،حيث تدخلت الفرق التقنية
اŸتنقلة ألصسÓح أاعطاب الكهرباء لتجد صسعؤبة ‘ مباشسرة وإا“ام عمليات اإلصسÓح بسسبب اŸياه التي غمرت مكان التعدي.
وأاكدت هذه الشسركة أان عمليات اإلصسÓح جارية من أاجل إاعادة التيار الكهربائي ‘ أاقرب اآلجال.
كما أاضسافت أانه تتكرر التعديات على منشسآات مديرية تؤزيع الكهرباء والغاز لبلؤزداد ‘ أاماكن حسساسسة وبشسكل متسسلسسل من طرف بعضس اŸؤسسسسات العامة
واŸقاول Úاÿؤاصس والتي تزامنت مع مؤجة ا◊ر الشسديد والتي تسسببت ‘ انقطاع التزويد بالكهرباء ع Èالعاصسمة وتزيد من صسعؤبة تدخل الفرق التقنية.
وتلتمسس الشسركة من الزبائن ،من جهة أاخرى ،اŸشساركة ‘ ترشسيد اسستهÓك الطاقة ،خصسؤصسا مع ارتفاع درجات ا◊رارة التي تشسكل ضسغطا على شسبكة
التؤزيع.

سصيدي ﬁمد :احـ ـ ـÎاق  ﬁـ ـ ـول يسصبب انقطاعـ ـ ـ ـا ‘ الكهرب ـ ـ ـ ـ ـ ـاء

أادى نشسؤب حريق ‘ ﬁؤل كهربائي أامسس بعد الزوال بشسارع ﬁمد مادة ببلدية سسيدي ﬁمد (ا÷زائر الؤسسطى) إا ¤انقطاع التيار الكهربائي
‘ ذات ا◊ي حسسبما علم به لدى مديرية تؤزيع الكهرباء والغاز ببلؤزداد.
وأاكدت مديرة التصسال Ãديرية تؤزيع الكهرباء والغاز ببلؤزداد آامال عليؤة أانه «بعد أان نشسب حريق باÙؤل الكهربائي  291انقطع التيار
الكهربائي على السساعة  16:30بشسارع ﬁمد مادة والشسؤارع التي تعتمد على نفسس اÙؤل كاÛمؤعة األو ¤والثانية الؤاقعت Úبسساحة أاول ماي».
وأاوضسح اŸسسؤول أان أاسسباب ا◊ادث «ل تزال ›هؤلة» مضسيفا أان «فرق التدخل التقنية التابعة Ÿديرية بلؤزداد متؤاجدة بع ÚاŸكان لتصسليح
العطب واسستئناف التزويد بالكهرباء ‘ أاسسرع وقت ‡كن».

