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األربعاء  ٠٩أاوت  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٧ذي القعدة ١٤٣٨هـ

ي -وق -ع ال -ي -وم ات-ف-اق ثÓ-ث-ي بÚ
وزارة البيئة والطاقات اŸتجددة
واÛلسس الأع -ل-ى ل-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة
واÙاف - -ظ - -ة السش - -ام - -ي - -ة ل - -ل - -غ- -ة
الأم-ازي-غ-ي-ة ،ع-ل-ى السشاعة 9 : 00
صشباحاÃ ،قر وزارة البيئة.
الت -ف -اق -ي -ة ت -ه-دف اإ– ¤ضشÒ
دل -ي-ل شش-ام-ل ي-ح-وي اŸصش-ط-ل-ح-ات
التقنية اÿاصشة بالقطاع.
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اللقاء ÷ 182مع شسهادات اÛاهدين

كعوان ‘ زيارة عمل ا ¤بومرداسس

ي - -ن- -ظ- -م اŸت- -ح- -ف
ال-وط-ن-ي ل-ل-مجاهد،
ب - -ال - -ت - -نسش - -ي - -ق م - -ع
مديريات
اÛاهدين
واŸتاحف
ا÷ه- - - -وي- - - -ة ،ي- - - -وم
اÿم - -يسس  10اأوت
ا÷اري ،ال - - -ل - - -ق- - -اء
ا÷م- - -اع - -ي اŸوسش - -ع
رق -م ÷ 182م -ع شش -ه -ادات اÛاه -دات واÛاه-دي-ن ،خصشصس ه-ذا
ال-ل-ق-اء Ÿوضش-وع «ك-ي-ف-ي-ة كشش-ف اأسش-رار ال-ع-دو وم-راقبة –ركاته
اإبان الثورة التحريرية» ،بداية من السشاعة  14 : 00بعد الزوال،
Ãقر اŸتحف.

ي -ق -وم وزي-ر التصش-ال ج-م-ال ك-ع-وان ،ال-ي-وم ،ب-زي-ارة ع-م-ل اإ ¤ولي-ة
بومرداسس ،حيث يعاين الإذاعة اÙلية ويطلع على الإعÓم ا÷واري
‘ موسشم اصشطياف ميزته موجة حر غ Òمسشبوقة وحرائق غابات.
ب-ع-ده-ا ي-ل-ت-ق-ي ال-وزي-ر ع-ن-اصش-ر ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة وي-ط-ل-ع ع-ل-ى ج-ه-ود
الأع-وان وال-وسش-ائ-ل اŸسش-خ-رة ‘ اŸي-دان ،ت-اأدي-ة Ÿه-ام ال-ن-ج-دة ،ال-وق-اية
والتصشدي ıتلف الكوارث.

قافـ ـ ـلة –سسيسسي ـ ـة للوقاي ـ ـة م ـ ـن خط ـ ـر السسباح ـ ـة ‘ السسـ ـ ـدود
نظمت مديرية ا◊ماية اŸدنية لولية برج
ب -وع -ري -ري -ج ال -وح -دة ال -ث -ان -وي -ة ل-دائ-رة عÚ
ت -اغ -روت ،أاول أامسس ،ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع ال-وك-ال-ة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ل- -لسش- -دود وال- -ت- -ح -وي Ó-ت ،ح -م -ل -ة
–سش- -يسش- -ي- -ة وت- -وع- -وي -ة ل -ل -وق -اي -ة م -ن خ -ط -ر
السشباحة والغرق ‘ السشدود واÛمعات اŸائية.
ال -ق -اف -ل -ة ان -ط -ل -قت م -ن سش-د ع Úزادة وج-ابت
لحياء لكل من
السشاحات العمومية ،الششوارع وا أ
بلديات  :ع Úتاغروت ،بئر قاصشد علي وخليل
ح -يث ” ت -ق -د Ëنصش -ائ -ح وإارشش -ادات وت -وع -ي-ة
لول- -ي- -اء ،ب- -ع -دم
لولد وا أ
اŸواط- -ن Úخ- -اصش- -ة ا أ
تركهم يتنقلون إا ¤السشدود واÛمعات اŸائية
قصشد السشباحة.
اŸب -ادرة اسش -ت -حسش -ن -ه -ا سش -ك -ان وأاه-ا‹ اŸن-ط-ق-ة
وأاطرها إاطارات من ا◊ماية اŸدنية والوكالة
لسشÓمية.
الوطنية للسشدود والكششافة ا إ

أامن العاصسمة يطيح بسسارقي عتاد تصسوير
قناة خاصسة

“ك- - -نت مصش- - -ال- - -ح أام- - -ن ولي- - -ة
ا÷زائ -ر ‘ ظ -رف ق -ي -اسش -ي ،م-ن
م -ع-ا÷ة قضش-ي-ة سش-رق-ة ع-ت-اد
تصش-وي-ر ت-اب-ع ل-ق-ناة خاصشة،
“ثل ‘ كامÒا تصشوير بها
ششريحت Úللذاكرة ا◊ية
وح- -ام- -ل ك- -امÒا ثÓ- -ث- -ي
ي- -نشش- -ط الأم Úال- -ع- -ام ل- -ن -ق -اب -ة ال -وط -ن -ي -ة
لرجل ،حيث ” توقيف
ا أ
اŸسش -ت -ق -ل -ة Ÿسش -ت -خ -دم -ي الإدارة ال -ع -م -وم-ي-ة اŸششتبه فيهما بعد عملية
«السشناباب» ،اليوم ،ندوة صشحفية ،ابتداء –قيق واسشعة.
م- - -ن السش- - -اع- - -ة  10 : 00صش -ب -اح-ا ،ب-اŸق-ر
ان -ط -ل -قت ›ري-ات قضش-ي-ة ا◊ال بسش-اح-ة الÈي-د اŸرك-زي ،وذلك ب-ع-د
اŸرك - -زي ل - -ل- -ن- -ق- -اب- -ة ال- -ك- -ائ- -ن ب- -ح- -ي
ت-ق-رب صش-ح-ف-ي Úت-اب-ع Úل-ذات ال-ق-ن-اة إا ¤ع-ن-اصش-ر دوري-ة شش-رط-ة ت-ابعة
اإسشماعيل يفصشح عمارة  40باب
لبÓغ عن تعرضشهم للسشرقة ‘ عتاد تصشوير
لقليم الختصشاصس ،لغرضس ا إ
إ
“ثل ‘ كامÒا تصشوير بها ششريحت Úللذاكرة ا◊ية وحامل كامÒا ثÓثي
ا ل - - - - - - - -ز و ا ر – ا ÷ ز ا ئ - - - - - - - -ر
لرجل ،بعد أان كانا يقومان بتصشوير حصشة تلفزيونية ،عليه ” فتح –قيق
ا أ
العاصشمة.
لمن
م-ي-دا Êب-خصش-وصس ه-ذه ال-قضش-ي-ة م-ن ق-ب-ل مصش-ال-ح الشش-رط-ة ال-قضش-ائ-ي-ة التابعة أ
لدارية لسشيدي ﬁمد ،بالسشتغÓل ا÷يد لكامÒات اŸراقبة اŸثّبتة ‘ اŸكان” ،
اŸقاطعة ا إ
–دي-د ه-وي-ة اŸشش-ت-ب-ه ف-ي-ه-م-ا ال-ل-ذي-ن ل ت-ت-جاوز أاعمارهما  25سش-ن-ة ،مسش-ب-وق Úقضش-ائ-ي-ا ،م-ق-يم Úخارج إاقليم
الختصشاصس ،بعد ا◊صشول على إاذن من وكيل ا÷مهورية بتمديد الختصشاصس وكذا إاذن بتفتيشس اŸنزل ،تنقل
لمر من
” إايقافهما واسشÎجاع جميع اŸسشروقات ،كما مكنهم ا أ
عناصشر الششرطة إا ¤مسشكن اŸششتبه فيهما ،حيث ّ
حل قضشية أاخرى “ثلت ‘ قيام اŸششتبه فيهما بسشرقة آالة تقطيع ا◊ديد.

ندوة صسحفية
للسسناباب

برارحي يوقع مذكراته

–تضش - -ن اŸك - -ت- -ب- -ة ال- -رئ- -يسش- -ي- -ة
ل -ل -م -ط -ال -ع -ة ال -ع -م -وم -ي-ة ب-ب-ل-دي-ة
ا◊ام- -ة ب- -خ- -نشش- -ل -ة ،ال -ي -وم ،ع -ل -ى
السشاعة الرابعة مسشاءا ،عملية بيع
لول من مذكرات
بالتوقيع للجزء ا أ
لسش -ب -ق ل -ل -ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹
ال -وزي -ر ا أ
والبحث العلمي عبد ا◊ق برارحي
بعنوان «مسشارات» «من ا÷امعة إا¤
السش-ي-اسش-ة» الصش-ادرة ع-ن منششورات
نسش- - -يب م- - -ؤوخ- - -را ،ح - -يث ت - -ط - -رق
الدكتور برارحي إا ¤مرحلة مهمة من تاريخ ا÷زائر ‘ سشبعينيات وثمانينيات
القرن اŸاضشي كونه أاحد السشاسشة الششاهدين على تلك اŸرحلة ا◊سشاسشة من تاريخ
ا÷زائر والتي ششهدت صشراعات إايديولوجية وسشياسشية كانت ا÷امعة ا÷زائرية
مسشرحا لها.

وفاة شسرطي ‘ Úحادث مرور Ãعسسكر

ل -ق -ي م -وظ-ف-ان بسش-لك الشش-رط-ة مصش-رع-ه-م-ا ،اأمسس الأول ‘ ،ح-ادث م-روري
مروع وقع على الطريق السشيار ششرق غرب ‘ ششطره العابر لإقليم دائرة
سشيق.
وحسشب اŸع -ل -وم -ات اŸت -وف -رة ،ف -الأم -ر ي -ت -ع -ل -ق Ãوظ -ف-ة شش-ب-ي-ه-ة وشش-رط-ي
ينتسشبان Ÿصشالح الششرطة لولية سشيدي بلعباسس ،كانا ‘ مهمة عمل رفقة
زميل Úلهما من نفسس اŸوؤسشسشة الأمنية – تعرضشا بدورهما ÷روح متفاوتة
اÿطورة ،وقد وقع ا◊ادث اŸوؤ ‘ ⁄حدود السشاعة التاسشعة لي Óمن اأمسس
الأول بالقرب من اÙول الثانوي اإ ¤مدينة سشيق بالطريق السشيار ،بÚ
مركبة الششرطة وششاحنة كانت ﬁملة باأغذية الأنعام ،حيث –قق مصشالح
الششرطة حاليا ‘ خلفيات ا◊ادث اŸوؤ.⁄
يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

الÈيد ا إ
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التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)٦0.70.35:

(021) 60.70.40

موبيليسس يرافق اŸصسطاف Úع Èالشسواطئ

Ãن-اسش-ب-ة م-وسش-م الصش-ط-ي-اف وال-ع-طلة الصشيفية
اأط- -ل -ق م -وب -ي -ل -يسس ال -ط -ب -ع -ة ال -ث -ال -ث -ة ا÷واري -ة
اŸسشتهدفة اŸصشطاف Úعلى مسشتوى ششواطئنا عÈ
السشاحل.
وششملت الوليات على الششكل التا‹:
@ت- -ي- -ب- -ازة ،شش- -اط- -ئ م -ط -اريسس م -ن  25اإ31 ¤
جويلية2017
@جيجل ،ششاطئ كتامة من  3اإ 09 ¤اأوت 2017
@عنابة ،ششاطئ رزي عمور من  17اإ 23 ¤اأوت .2017
@تيبازة ،ششاطئ تيزيرين من  17اإ 23 ¤اأوت .2017
@تلمسشان ،ششاطئ مرسشى بن مهيدي من  17اإ 23 ¤اأوت .2017
سشكيكدة ،ششاطئ سشطورة من  17ا 23 ¤اوت 2017
خÓل العملية يعرضس موبيليسس على اŸصشطاف Úخدمات ا÷يل الرابع ويسشوق ششرائح ‘
فضشاء ترفيهي لÓأطفال ومسشابقات –فيزية لنيل جوائز ‘ ›الت بناء قصشر رملي،
تعم Òدلو اŸاء ،سشحب ا◊بل ،الرقصس ،سشباق ا◊يبة الرملية وسشباق الكرسشي اŸوسشيقي.
وتوؤكد موبيليسس من خÓل النششاط اأنها موؤسشسشة مواطنة ترافق ا÷زائري ‘ Úكل مكان
وتسشتمع اإليهم حتى اأثناء عطلهم.

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

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

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh
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مسصاهل يسصلم رسصالة من الرئيسس بوتفليقة إا ¤العاهل األردÊ

وقع رئيسس أ÷مهؤرية عبد ألعزيز بؤتفليقة ،على سشتة مرأسشيم رئاسشية تتضشمن ألتصشديق على أتفاقيات
تخصس ألتعاون ألدو‹ وذلك طبقا للمادة  9-91من ألدسشتؤر ،بحسشب ما أفاد به ،أمسس ،بيان لرئاسشة أ÷مهؤرية.

يتعلق أألمر بـ ““بوثائق أŸؤو“ر أÿامسص
–Óاد ألÈيدي ألعاŸي أÙررة
وألعشضرين ل إ
بالدوحة ‘  11أكتوبر سضنة .““2012
ويتضضمن أŸرسضوم ألثا““ Êأإلتفاق ألدو‹
ل -زيت أل -زي -ت -ون وزي -ت -ون أŸائ -دة ل -ع-ام 2015
أÙرر بجنيف ‘  9أكتوبر .““2015
ووقع رئيسص أ÷مهورية أيضضا ،على مرسضوم
رئاسضي يتضضمن ألتصضديق على ““أتفاق ألتعاون
‘ ›ال أإلتصض -ال ب Úح -ك -وم -ة أ÷م -ه -وري-ة
أ÷زأئ-ري-ة أل-دÁق-رأط-ي-ة ألشض-ع-ب-ي-ة وح-ك-وم-ة

جمهورية ألصض Úألشضعبية أŸوقع ببك Úبتاريخ
 29أبريل سضنة .““2015
كما وقع أيضضا على مرسضوم رئاسضي يتضضمن
أل- -تصض -دي -ق ع -ل -ى ““أت -ف -اق أل -ت -ع -اون ‘ ›ال
م- -ك -اف -ح -ة أ÷رÁة أŸن -ظ -م -ة ب Úح -ك -وم -ة
أ÷مهورية أ÷زأئرية ألدÁقرأطية ألشضعبية
وحكومة دولة قطر أŸوقعة بالدوحة بتاريخ
 ٣1أكتوبر سضنة .““2016
وتتضضمن أŸرأسضيم كذلك ألتصضديق على
ألتفاق حول أإلعفاء من ألتأاشضÒة ◊املي

ج -وأزأت ألسض -ف -ر أل -دب -ل-وم-اسض-ي-ة وŸه-م-ة بÚ
ح-ك-وم-ة أ÷م-ه-وري-ة أ÷زأئ-رية ألدÁقرأطية
ألشضعبية وحكومة جمهورية تنزأنيا أŸتحدة
أŸوقع با÷زأئر بتاريخ  ٧نوفم Èسضنة .““200٧
ويتعلق أألمر أيضضا بـ ““باإلتفاق ب Úحكومة
أ÷مهورية أ÷زأئرية ألدÁقرأطية ألشضعبية
وحكومة جمهورية بولونيا أŸتعلق باإلعفاء
م - -ن أل - -ت - -أاشضÒة ◊ام - -ل- -ي ج- -وأزأت ألسض- -ف- -ر
ألدبلوماسضية وÿدمة أŸوقع بوأرسضو ‘ 1٨
أكتوبر سضنة  ،““ 2016يضضيف أŸصضدر ذأته.

بؤعزغي يبدي أسشتياءه من عدم أسشتغÓله بالششكل أ÷يد

مذبح اللحوم ا◊مراء بحاسصي بحبح للنشصاط وليسس لزيارات معاينة

أب-دى وزي-ر أل-فÓ-ح-ة وأل-ت-ن-م-ي-ة أل-ري-فية
وألصشيد ألبحري عبد ألقادر بؤعزغي ،أمسس،
ب-ا÷ل-ف-ة ،أسش-ت-ي-اءه م-ن ع-دم ف-ت-ح وأسشتغÓل
أŸذبح أ÷هؤي للحؤم أ◊مرأء ألكائن ببلدية
ح-اسش-ي ب-حبح ( 50ك-ي-ل-ؤمÎأ ششمال ألؤ’ية)،
كما هؤ مسشطر له.
 ⁄ي -خ -ف أل -وزي -ر أسض -ف -ه ل -ع-دم ““أسض-ت-غÓ-ل ه-ذأ
أŸركب كما يلزم““ ،دأعيا أصضحاب أŸشضروع ويتعلق
أألمر با÷زأئرية للحوم أ◊مرأء ““إأ ¤ضضرورة –مل
أŸسضؤوولية وإأيجاد أ◊لول لهذأ أŸكسضب ألتنموي
ألهام ألذي وجهت له ألدولة أÓŸي Òليكون ﬁل
نشض -اط ف -ع -ل -ي ول -يسص زي -ارأت م -ع-اي-ن-ة ف-ق-ط ،ألن-ه
مشضروع ذو فائدة للمنطقة وللشضعبة““.
وبعد أن أسضتفسضر بوعزغي عن مناصضب ألعمل
أل -ت -ي ي -وف -ره -ا أŸذب -ح وأل -ت-ي ق-دره-ا أŸسض-ؤوول-ون
بحوأ‹  115منصضب ،ألح ‘ ختام كلمته على ““أن
أمتعاضضه وأسضتياءه ل يخصص مذبح حاسضي بحبح
وف-ق-ط وألشض-أان ك-ذلك ل-ل-م-رك-ب Úأآلخ-ري-ن أل-كائنÚ
بشض- -رق وغ -رب أل -ب Ó-د““ ،مشض -ددأ ب -ل -ه -ج -ة صض -ارم -ة
ل-ل-ق-ائ-م Úع-ل-ي-ه بـ ““ضض-رورة إأي-ج-اد ح-ل-ول ل-ه ل-ي-ك-ون
عمليا““.
وقد أسضتهل ألوزير زيارة ألعمل وألتفقد لولية
أ÷لفة باŸركب أŸندمج للحوم ألبيضضاء ببلدية عÚ
وسضارة ( 100كيلوم Îشضمال ألولية) وهو أسضتثمار
خاصص من شضأانه ضضمان معا÷ة ،بتقينات عالية،
منتوج ألديك ألرومي وألدجاج أللحام ،حيث تقدر
ط -اق -ة أل -ذب-ح ب-ه ح-وأ‹  2000ديك روم - -ي و6000
دجاجة ‘ ألسضاعة ألوأحدة ،كما تضضمن سضلسضلة هذأ
أŸركب (ألوحيد ‘ أ÷زأئر) معا÷ة كل ﬂلفات
هذه أŸادة وأسضتغÓلها كأاسضمدة عضضوية ،إأ ¤جانب

ذلك ي -ت -م ت-وضض-يب م-ن-ت-وج
أل -ل-ح-وم أل-ب-يضض-اء Ãع-ايÒ
أ÷ودة وألنوعية.
وب -ب -ل -دي -ة ب -ن-ه-ار (120
ك -ي -ل -وم Îشض -م-ال أل-ولي-ة)
ع-اي-ن ب-وع-زغ-ي مسض-تثمرة
ف Ó- -ح- -ي- -ة خ- -اصض- -ة م- -لك
للسضيد تيكفا ‚يب ،تنشضط
‘ شض-ع-ب-ة ت-رب-ي-ة أل-دوأجن
وتضضمن سضنويا زهاء مليون
و ٨00أل-ف ك-ت-ك-وت ،حيث
قدمت له شضروحات وأفية
ح- -ول ه- -ذأ ألسض- -ت- -ث -م -ار.
ل -ي -ح -ظ -ى ب-ع-ده-ا ب-ت-ق-دË
م -ع -ط -ي -ات ت -خصص ت -رب -ي -ة
أل- -ك- -ت- -اك- -يت ب- -أاصض- -ن -اف -ه -ا
وأن-وع-ه-ا .وأك-د أŸسض-ت-ث-مر
على ضضرورة أسضتغÓل أإلنتاج أÙلي وتقليصص ““بل
حتى ألتخلي““ تدريجيا على أإلسضتÒأد ألذي يفوق
م -ع -دل أإلن -ت -اج أل -وط-ن-ي أل-ذي ي-ن-حصض-ر ح-ال-ي-ا بÚ
وليتي أ÷لفة وتلمسضان.
وبنفسص ألبلدية تفقد ألوزير أŸسضتثمرة ألفÓحية
أألخوة ““عيسضو““ ،حيث قدمت له شضروحات وأفية
حول أŸشضروع ألذي سضيجسضد ‘ آأجال  1٨شضهرأ
وأل -ذي ي -ت -ك -ون م -ن ث Ó-ث -ة أقسض -ام ت -خ-تصص بشض-ع-ب-ة
أ◊ليب ،حيث يعول أصضحاب هذأ ألسضتثمار على
إأنتاج أألعÓف ‘ مسضاحة تناهز  20ألف هكتار على
مسضتوى بلدية قطارة ألوأقعة أقصضى جنوب ألولية.
و‘ قسض -م ث -اٍن م -ن أŸشض -روع ي -ت -م ج -لب ت -دري -ج-ي-ا
 15.000بقرة حلوب يتم تربيتها على مسضتوى بلدية

قرنيني وتضضمن إأنتاجا يقدر
بـ 1٣5مليون ل ‘ Îألسضنة.
ك-م-ا سض-ي-ت-م ع-ل-ى مسضتوى
ب- -ل- -دي -ة ع Úوسض -ارة ضض -م -ن
نفسص أŸشضروع ،إأنشضاء وحدة
–ويلية إلنتاج حليب ألغÈة
من خÓل أسضتغÓل أإلنتاج
أŸنتظر من أ◊ليب ألطازج
ليتم –ويله إأ 16.200 ¤طن
من مسضحوق أ◊ليب وبذلك
يسض -اه-م ه-ذأ ألسض-ت-ث-م-ار ‘
ت -ق -ل-يصص ف-ات-ورة أإلسض-تÒأد
‘ آأجال قريبة.
وث -م -ن ب-وع-زغ-ي ج-ه-ود
هؤولء أŸسضتثمرين ،مشضÒأ
إأ ¤ما “لكه ولية أ÷لفة
م- - -ن م- - -ؤوه Ó- -ت ك - -بÒة ‘
ألقطاع ألفÓحي تضضمن ألتنوع ألذي يأاتي ‘ سضياق
أسضÎأت -ي -ج -ي-ة أل-دول-ة إلي-ج-اد ب-دأئ-ل ‘ أق-تصض-اده-ا
وت -ث -م Úم -وأرده -ا ،لسض -ي-م-ا ‘ ه-ذأ أل-ق-ط-اع أل-ذي
يضض- -م- -ن أألم- -ن أل- -غ- -ذأئ- -ي ل- -ل- -بÓ- -د ،مÈزأ أن ك- -ل
أŸؤوشضرأت تفاؤولية.
و‘ رد ألوزير على ألصضحافة حول إأجرأءأت بيع
أضضحية ألعيد وألتحضض Òللمناسضبة ““أكد أن أجتماعا
م›Èا أليوم بخصضوصص هذأ أŸوضضوع من أجل
أتخاذ كل ألتدأب ÒألÓزمة لسضÒورة ألعملية““ ،معطيا
بعضص أÿطوط ألعريضضة ‘ هذأ أ÷انب كتوفÒ
ن - -ق - -اط أل - -ب - -ي - -ع ‘ أŸدن أل- -كÈى وغ Òذلك م- -ن
أإلجرأءأت ،لسضيما صضحة أألضضاحي وألعمل ألرقابي
للمفتشضيات ألبيطرية.

اجتماع اليوم للتحضصÒ
لعملية بيع أاضصاحي العيد

ألصشادرأت ألغذأئية أŸنتجة ÃدخÓت مدعمة

إاجبار اŸصصدرين على شصراء اŸواد األولية ‘ اÿارج بأانفسصهم
تعرف عملية تصشدير أŸؤأد ألغذأئية ألتي
تسش-ت-خ-دم ‘ إأن-ت-اج-ه-ا م-دخÓت مدعمة عدة
أخ- -ت’Ó- -ت ت -ع -ك -ف ع -ل -ى م -ع -ا÷ت -ه -ا ÷ن -ة
قطاعية مششÎكة ينتظر أن تقدم تقريرها
نهاية ألششهر أ÷اري ،بحسشب ما أفاد به لؤأج
مسشؤؤول ‘ أ÷مارك.
وأوضض -ح أŸسض -ؤوول ،أن -ه ” أل-ت-ط-رق ل-ع-دة ن-ق-اط
تتعلق بهذأ أŸوضضوع ‘ أÛلسص ألوزأري أŸشضÎك
ألذي أنعقد ،جويلية أŸاضضي ،برئاسضة ألوزير أألول
عبد أÛيد تبون لدرأسضة إأشضكالية تصضدير أŸوأد
ألغذأئية أŸصضنوعة Ãوأد تدعمها ألدولة ماليا.
““وت -دور أإلشض-ك-ال-ي-ة ح-ول م-دى ت-ن-ف-ي-ذ أل-ت-ن-ظ-ي-م
أŸؤوطر لعمليات ألتصضدير أÿاصضة بالسضلع أŸنتجة
Ãوأد أولية مدعمة وهل نقصضد بالدعم ألنفقات
أŸالية أŸوجهة لتقن Úسضعر ألبيع فقط ،أو يدخل ‘
هذأ أإلطار أإلعفاءأت أ÷مركية وألضضريبية ألتي
تسض -ت -ف -ي -د م-ن-ه-ا ب-عضص أŸن-ت-ج-ات وم-اذأ ع-ن ف-ك-رة

تصض -دي -ر ه -ذأ أل -ن -وع م -ن أŸن -ت -ج -ات م-ع أسضÎج-اع
ألدعم““ ،بحسضب نفسص أŸصضدر ،ألذي أضضاف أن هذأ
أŸل- -ف ك- -ان Áث- -ل ق -ب -ل  2009أخ- -تÓ- -ل ‘ ›ال
ألتصضدير بالنسضبة للمنتجات ألتي تصضنع أنطÓقا من
م -وأد تسض -ت -ف -ي -د م -ن أل -دع -م أŸوج -ه ل -ل -مسض -ت -ه -لك
أ÷زأئري.
وبحسضب تصضريحات أŸسضؤوول ،فقد ” أسضتدرأك
ألوضضع بعدها من خÓل إأجبار أŸصضدرين على شضرأء
أŸوأد أألولية ‘ أÿارج بأانفسضهم وليسص ‘ أ÷زأئر
ب- -وأسض- -ط- -ة أل- -دي- -وأن أل- -وط -ن -ي أŸه -ن -ي ل -ل -ح -ب -وب
وإأخضض-اع-ه-م ل-ن-ظ-ام ج-م-رك-ي خ-اصص يضض-م-ن متابعة
مصضدر أŸوأد أألولية ،لسضيما عن طريق أŸقارنة
ب Úح- -ج -م أŸدخ Ó-ت أŸسض -ت -وردة وح -ج -م ألسض -ل -ع
ألنهائية أŸصضدرة وفقا للنسضب ألتي –ددها وزأرة
ألتجارة.
غ Òأن - - - -ه ‘  2016ق -ررت أ◊ك -وم -ة ‘ ،إأط -ار
تدأبÒها لÎقية ألصضادرأت ،قبول فكرة ألÎخيصص

بتصضدير ألعجائن ألغذأئية مقابل أسضÎجاع ألدعم
م -ع ت -أاسض -يسص ÷ن -ة وزأري -ة مشضÎك -ة لضض -ب -ط آأل-ي-ات
أسضÎجاع مبلغ ألدعم.
وقامت أللجنة بعرضص نتائج عملها إأ ¤أÛلسص
ألوزأري أŸشضÎك أŸعني ،حيث قالت ‘ تقريرها
إأن أŸدخÓ- -ت أل- -ت- -ي تسض- -ت- -خ- -دم ب -نسضب ه -ام -ة ‘
ألعجائن هي ألقمح ألصضلب وإأن أŸنتجات أŸصضدرة
بشض -ك -ل ك -ب ،Òب -حسضب أإلحصض-ائ-ي-ات ،ه-ي أل-ع-ج-ائ-ن
وألكسضكسضي.
كم “ت أإلشضارة إأ ¤أن أŸنتج Úألذين يقومون
بشض- -رأء أŸوأد أألول- -ي- -ة ‘ أÿارج ب- -أان -فسض -ه -م ،غÒ
معني Úبنظام ألسضÎجاع ،باعتبار أنهم ل يسضتفيدون
من أألسضعار أŸدعمة ألتي يبيع بها ألديوأن ألوطني
أŸهني للحبوب.
وعلى أسضاسص أŸعطيات ألتقنية للديوأن ،فقد ”
أل- -ت- -وصض- -ل إأ ¤م- -ع -ادل -ة ◊سض -اب أل -ق -ي -م -ة أل -وأجب
أسضÎجاعها ‘ كل عملية تصضدير.

أسشتقبل وزير ألششؤؤون أÿارجية عبد
ألقادر مسشاهل ،بعمان ،من قبل نائب أŸلك
’م Òف- -يصش- -ل ب -ن أ◊سش Úأل -ذي ي -ت -ؤ¤
أ أ
مهام أŸلك ألغائب عن ألبÓد ،حيث سشلم
له ““رسشالة صشدأقة وتقدير““ وجهها رئيسس
أ÷مهؤرية عبد ألعزيز بؤتفليقة للعاهل
’رد ÊأŸلك عبد ألله ألثا Êبن أ◊سش،Ú
أ أ
ب- -حسشب م- -ا أف- -اد ب- -ه ،أمسس ،ب -ي -ان ل -ؤزأرة
ألششؤؤون أÿارجية.
وأوضضح ذأت أŸصضدر ،أن أألم Òفيصضل كلف
مسض -اه -ل ““ب -ن -ق -ل أل -ت -ح -ي-ات أألخ-وي-ة ومشض-اع-ر
أإلحÎأم وألتقدير للعاهل أألرد ÊأŸلك عبد
ألله ألثا Êإأ ¤ألرئيسص بوتفليقة مرفوقة بتمنياته
للشضعب أ÷زأئري باŸزيد من ألرقي““.
ك-م-ا أع-رب ع-ن ““أرت-ي-اح-ه ل-ن-وع-ي-ة ألعÓقات
ألقائمة ب Úألبلدين ،مؤوكدأ ضضرورة أسضتغÓل كل
ألفرصص ألتي توفرها سضوقا ألبلدين من أجل
تطوير وتعزيز ألعÓقات ألقتصضادية ألتي تربط
أ÷زأئر وأألردن““.
وأضضاف نفسص أŸصضدر ،أن أŸسضؤوول Úتطرقا
خÓل هذأ أللقاء إأ ¤أألزمات وألنزأعات ألتي
تشضهدها أŸنطقة وكذأ ألتحديات ألرئيسضية ألتي
يوأجها ألعا ⁄ألعربي““.
وجرى أللقاء بحضضور وزير ألشضؤوون أÿارجية
أألرد ÊأÁن صضفادي.

..يتحادث مع نظÒه األرد ÊأاÁن الصصفدي
أجرى وزير ألشضؤوون أÿارجية عبد ألقادر
مسض -اه -ل ،أمسص ،ب -ع -م -انﬁ ،ادث -ات م-ع ن-ظÒه
أألرد ÊأÁن ألصض -ف -دي أل -ذي أسض -ت -ع -رضص م -ع-ه
““وضضع ألعÓقات ألثنائية وكذأ ألسضبل وألوسضائل
ألكفيلة بتعزيزها وتنويعها““ ،حسضب بيان لوزأرة
ألشضؤوون أÿارجية.
وب- -ه- -ذه أŸن- -اسض -ب -ة ،يضض -ي -ف ذأت أŸصض -در،
ت -ط-رق-ا أل-وزي-رأن إأ““ ¤ف-رصص أل-ت-ع-اون أŸت-اح-ة
ل-ل-ب-ل-دي-ن ب-ه-دف ت-ع-زي-ز أل-عÓ-ق-ات أل-ق-ائمة بÚ
أ÷زأئ- -ر وأألردن سض- -ي- -م- -ا م -ن خ Ó-ل ت -ك -ث -ي -ف
أŸبادلت ألتجارية وألسضتثمارأت ‘ ﬂتلف
ألقطاعات““.
كما كان للسضيدين مسضاهل وألصضفدي ““تبادل
لوجهات ألنظر حول ›مل أŸسضائل وأŸلفات
أل -ت -ي ت -ه -م أل-ع-ا ⁄أل-ع-رب-ي سض-ي-م-ا أزم-ة أÿل-ي-ج

وألوضضع ‘ ليبيا وسضوريا وأليمن وألعرأق وكذأ
أŸسضأالة ألفلسضطينية““.
وأج -م -ع -ا ‘ ه -ذأ أÿصض -وصص ع -ل-ى ““أه-م-ي-ة
أ◊وأر وأŸصض- -ا◊ة ك- -وسض- -ي- -ل- -ة ل- -تسض- -وي- -ة ت- -لك
أألزمات““.
ويذكر أن مسضاهل أسضتقبل بعمان من قبل
نائب أŸلك ،أألم Òفيصضل بن أ◊سض Úألذي
يتو ¤مهام أŸلك ألغائب عن ألبÓد ،بحيث سضلم
ل - -ه ““رسض - -ال- -ة صض- -دأق- -ة وت- -ق- -دي- -ر““ م- -ن رئ- -يسص
أ÷م -ه -وري -ة ع -ب -د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ل-ل-ع-اه-ل
أألرد ،ÊأŸلك عبد ألله ألثا Êبن أ◊سض.Ú

...وُيسصتقبل من طرف رئيسس
›لسس النواب العراقي

أُسضتقبل وزير أÿارجية عبد ألقادر مسضاهل،
أمسص ،من طرف رئيسص ›لسص نوأب جمهورية
ألعرأق سضليم أ÷بوري ،بحسضب ما جاء ‘ بيان
لوزأرة ألشضؤوون أÿارجية.
أوضضح ألبيان ،أن أÙادثات ب ÚألطرفÚ
تناولت ألعÓقات ألثنائية ب Úأ÷زأئر وألعرأق
وسضبل ووسضائل تعزيزها ،بحيث أعرب أ÷بوري
ع -ن ““أسض -ت-ع-دأده ل-ت-ع-زي-ز أل-ت-ع-اون ألŸÈا Êم-ن
خÓ- -ل ت- -ب- -ادل زي- -ارأت أل -وف -ود ألŸÈان -ي -ة بÚ
ألبلدين وتنصضيب ›موعة صضدأقة برŸانية““.
أضضاف ذأت ألبيان ،أن أللقاء سضمح كذلك
بالتطرق إأ““ ¤ألوضضع ‘ ألعا ⁄ألعربي وضضرورة
–بيذ حل أألزمات ألتي تهز ألبلدأن ألعربية عن
ط- -ري- -ق أ◊وأر وأŸصض- -ا◊ة أل -وط -ن -ي -ة وك -ذلك
أŸسضائل أŸتعلقة Ãكافحة أإلرهاب وألتطرف
ألعنيف““.
وكان مسضاهل قد حلّ أمسص ،ببغدأد ،قادما
من عمان ‘ ،إأطار أ÷ولة ألتي يقوم بها ‘
ألوطن ألعربي بتعليمات من رئيسص أ÷مهورية،
بحسضب بيان لوزأرة ألشضؤوون أÿارجية.
وجاء ‘ ألبيان ،أن ““وزير ألشضوؤون أÿارجية
عبد ألقادر مسضاهل حل ألثÓثاء ببغدأد ،قادما
من عمان بعد أن أنهى زيارته ‘ أألردن وذلك
‘ إأطار أ÷ولة ألتي يقوم بها ‘ ألوطن ألعربي
بتعليمات من رئيسص أ÷مهورية““.
كما أضضاف ذأت أŸصضدر ،أن مسضاهل ““أجرى
ﬁادث -ات م -ع ن -ظÒه أل -ع -رأق -ي وك -ذأ م-ع ع-دة
شضخصضيات ومسضؤوول Úسضام ‘ Úألبلد““.

أ÷زأئر ـ أÛر:

تفعيل دور اÛموعة الŸÈانية للصصداقة
أك- -د رئ- -يسس ÷ن- -ة ألشش -ؤؤون أÿارج -ي -ة
وأل -ت -ع -اون وأ÷ال -ي -ة ل -ل -م -ج -لسس ألشش -ع -ب-ي
أل-ؤط-ن-ي ألسش-ي-د ع-ب-د أ◊م-ي-د سش-ي ع-ف-ي-ف
ع- -ل- -ى ضش- -رورة ““ت- -ف- -ع- -ي -ل““ دور أÛم -ؤع -ة
ألŸÈان -ي-ة ل-لصش-دأق-ة أ÷زأئ-ري-ة  -أÛري-ة
وت- -ع- -زي- -ز أ◊ؤأر ب ÚألŸÈان- -ي Úوت- -ب -ادل
ألزيارأت لتقريب ألرؤوى حؤل ألقضشايا ذأت
أ’هتمام أŸششÎك وسشبل ترقيتها حسشب ما
أفاد به بيان للمجلسس صشدر أمسس.
أوضض- -ح ذأت أŸصض- -در أن سض- -ي ع- -ف- -ي- -ف ذك- -ر
Ãن -اسض -ب -ة أسض -ت-ق-ب-ال-ه سض-فÒة أÛر ‘ أ÷زأئ-ر،
ألسضيدة هايقا كاتاليم بيتز بالعÓقات ألتاريخية
““أ÷يدة““ ألتي ربطت وتربط ألبلدين منذ عقود
ط- -وي -ل -ة ،م -ؤوك -دأ ح -رصص أ÷زأئ -ر أل -دأئ -م ع -ل -ى
لرتقاء““ بالعÓقات ألثنائية إأ ¤مسضتوى تعاون
““أ إ
““أعلى““ Ãا يخدم مصضالح ألبلدين وألشضعب‘ Ú
شضتى أÛالت دأعيا إأ ¤ضضرورة إأعطاء ““دفع
للدبلوماسضية ألŸÈانية““ من خÓل ““تفعيل““ دور
أÛموعة ألŸÈانية للصضدأقة وتعزيز أ◊وأر بÚ
ألŸÈاني Úوتبادل ألزيارأت لتقريب ألرؤوى حول
ألقضضايا ذأت ألهتمام أŸشضÎك وسضبل ترقيتها.
وقدم رئيسص أللجنة خÓل هذأ أللقاءÙ ،ة
عن ألتشضكيلة ألسضياسضية أ÷ديدة للمجلسص ألشضعبي
ألوطني ‘ عهدته ألŸÈانية ألثامنة ،متطرقا ‘
ÓصضÓحات ألسضياسضية وألقتصضادية
ألوقت ذأته ل إ
لجتماعية ألتي باشضرتها أ÷زأئر –ت ألقيادة
وأ إ
ألرشضيدة لرئيسص أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة

أل- -ت -ي م -ك -نت أل -دول -ة م -ن أن –ت -ل ألصض -دأرة ‘
›الت ع - -دي - -دة ،مشضÒأ ع - -ل- -ى أÿصض- -وصص أإ¤
Œرب- -ة أ÷زأئ- -ر ““أل- -رأئ- -دة ““‘ ت- -ع -زي -ز أ◊ق -وق
ألسض -ي -اسض -ي-ة و“ك ÚأŸرأة م-ن ت-ت-ب-وإأ م-ك-ان-ة ج-د
هامة.
وأك -دت سض -فÒة أÛر م -ن ج -ان-ب-ه-ا أسض-ت-ع-دأد
ب -ل -ده -ا لÎق -ي -ة ت -ع -اون -ه م-ع أ÷زأئ-ر ع-ل-ى ك-اف-ة
لصض -ع -دة ب -اع -ت -ب -اره -ا ب -ل -دأ ““صض -دي-ق-ا وشض-ري-ك-ا
أأ
له-م-ي-ة أل-ب-ال-غ-ة أل-ت-ي
أسضÎأت -ي-ج-ي-ا““ ،مشضÒة إأ ¤أ أ
توليها أÛر للجزأئر وإأدرأكها لوزنها ومكانتها
منوهة بالدور ألهام ألذي تلعبه  -كما أضضافت -
لم -ن وألسض -ت -ق -رأر ‘
‘ ›ال أ◊ف- -اظ ع- -ل -ى أ أ
أŸغرب ألعربي ومنطقة ألسضاحل وحوضص ألبحر
لبيضص أŸتوسضط عموما.
أأ
وأعتÈت من جهة أخرى أن ألتحديات ألتي
توأجه جميع دول أŸنطقة تتطلب قدرأ عاليا من
أل -ت -نسض-ي-ق أŸشضÎك وأل-ت-ع-اون ب Úأل-ب-ل-دي-ن .ك-م-ا
لرتقاء
نوهت بدور ألدبلوماسضية ألŸÈانية ‘ ““أ إ
ل· بالنظر Ÿا تتمتع
بالعÓقات ““ب Úألشضعوب وأ أ
به من مرونة و‡يزأت ،دأعية برŸانيي ألبلدين
إأ““ ¤تكثيف““ ألتبادل وألزيارأت وتسضط Òبرأمج
مشضÎكة.
كما أشضادت ألسضفÒة أÛرية بالتطور ألذي
شض -ه-دت-ه أل-عÓ-ق-ات أ÷زأئ-ري-ة -أÛري-ة م-ؤوك-دة
على تعزيزها أك Ìمسضتقب Óوحرصص بلدها ““على
تطوير وتنمية““ تعاونه ألثنائي مع أ÷زأئر ليشضمل
جميع أÛالت.
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لم Úالوطني Ÿنظمة أابناء اÛاهدين
خلفة مبارك ا أ

إانشساء قناة تلفزيونية ..السسبيل
للحفاظ على الذاكرة التاريخية

تغي Òمنهجية تناول اŸادة التاريخية ضضروري لضضمان تقبل النشضء لها

لبناء اÛاهدين ‘ ظروف صضعبة ،تزامنت نشضأاتها مع العشضرية السضوداء ‘  16أافريل  1993وسضاهمت
ولدت اŸنظمة الوطنية أ
لرهاب
لمنية وعلى رأاسضها ا÷يشض الوطني الشضعبي ‘ الدفاع عن الوحدة الوطنية من ويÓت وأاعمال ا إ
إا ¤جانب القوات ا أ
لبقاء على ا÷زائر واقفة رغم كل الظروف ،هكذا اختار أامينها الوطني خالفة مبارك تقدÁها.
وا إ

العدد

17٤٠9

ل نسضمح «بتبييضض» صضورة من أاسضاء للثورة

04

الرعيل األول سسجل بالصسوت والصسورة مواقف الرجال
لمÚ
وصض -ف م -ب-ارك خ-ال-ف-ة ا أ
لبناء
ال-ع-ام ل-ل-م-ن-ظ-مة الوطنية أ
اÛاه- -دي- -ن اÙاولت ا◊ال- -ي- -ة
ال- -رام -ي -ة إا« ¤ت -ب -ي -يضض» صض -ورة
ال - -ب - -عضض م - -ن ال - -رج- -ال ال- -ذي- -ن
إاعÎضض - - -وا ال- - -نشض- - -اط ال- - -ث- - -وري
ل-ل-م-ج-اه-دي-ن ‘ م-ن-اط-ق معينة بـ
«اŸغ-رضض-ة» و«ا◊ام-ل-ة» ÿلفيات
خطÒة جدا ‘ حالة تصضنيفها ‘
خانة «اŸسضكوت عنها» قد تلحق
ضض- -ررا م -ادي -ا وم -ع -ن -وي -ا ب -أاح -رار
وشض-رف-اء ه-ذا ال-وط-ن ال-ذي أاف-نوا
ع -م -ره-م م-ن أاج-ل ط-رد اح-تÓ-ل
غ- - -اشض- - -م ووحشض- - -ي  ⁄تشض- - -ه- - -ده
لنسضانية ‘ مسضÒتها.
ا إ

جمال أوكيلي
كما أان التمادي ‘ الÎويج لهذه
اŸواق -ف اŸع -ادي -ة ل -ل -ث-ورة ،ق-د ي-ثÒ
غضضب الكث Òمن ا÷زائري Úالذين
ع- -ان -وا م -ن ‡ارسض -ات ه -ؤولء ال -ذي -ن
ع -ط -ل -وا م -ن إان -تشض -ار ال -ث -ورة ‘ ت-لك
األماكن مكلفة جبهة التحرير الوطني
ضضحايا ‘ صضفوفها نتيجة ما أاقدم
ع - -ل - -ي - -ه ه - -ؤولء م- -ن
عمليات قتل.
وم -ه -م -ا ت-ك-ن ت-لك
الشض-ه-ادات اıال-ف-ة
Ÿن - -ط - -ق ال - -ت - -اري - -خ
والسض- -اع- -ي- -ة إلخ -ف -اء
ال- -ع- -م- -ل اإلج- -رام -ي
والبشضع فإان مسضار األحداث ل Áكن
ح -ج -ب -ه أاو ال -ت -نصض -ل م -ن -ه ل -ذلك ف-إان
اإلج -اب -ة وردت ع -ل -ى لسض -ان ال -رع -ي -ل
األول من خÓل تسضجيÓتهم بالصضوت
والصض-ورة ل-ل-ح-ق-ائ-ق السض-اط-ع-ة ‘ تلك
الفÎة وهذا موجود على اأك Ìمن جهة
أاي ‘ اŸتاحف التي تهتم بأاقوال من
ع -اشض -وا ت -لك اŸرح-ل-ة ،وال-ف-رز ال-ي-وم
موجود وا◊سضم قائم ‘ هذه اŸسضأالة
ا◊سض- -اسض- -ة ج- -دا ال -ت -ي فصض -ل ف -ي -ه -ا
اÛاهدون ولداعي إا ¤أاي تطاول
على اآلخر.
ولبد من اإلشضارة هنا اإ ¤اأن ما
يسضمى Ãحمد بلونيسضي كان متمركزا
‘ ح - -وشس ن- -ع- -اسس ول- -ه رج- -الت- -ه ‘
خ- -م -يسس م -ل -ي -ان -ة ،ون -وغ -ة إا ¤غ -اي -ة
اŸسض- -ي- -ل -ة وح -دود ا÷ل -ف -ة ،مشض -ك Ó-
ح -اج -زا Áن -ع ع -ب-ور اÛاه-دي-ن إا¤
نقاط أاخرى.
العتاد العسضكري الذي كان بحوزته
مصضدره فرنسضا ،أاراد التصضدي لكتائب
اÛاهدين وحرمانهم من التوجه اإ¤
ع-م-ق الصض-ح-راء واإلن-ت-ق-ال اإ ¤ن-ق-اط
أاخ -رى وه -ذا ب -السض -ي -ط -رة ع-ل-ى ج-ب-ل
مسضاعد ،ونظرا لهذه ا◊الة الÓأامنية
التي أاحدثها ،قررت القيادة التخلصس
م -ن -ه ‘ ج -ب -ل ب -وط -ي السض-اي-ح ،ج-زاء
غطرسضته وإاسضاءته للثورة ،شضأانه شضأان

كل من رفضس اإلنصضياع لنداء –رير
الوطن ،وكان مصضÒهم معروفا فيما
بعد.
وأابدى ﬂال-ف-ة ت-أاسض-ف-ه ل-تحركات
البعضس ‘ هذا اإلطار بعد  ٦٠سضنة من
اإلسض-ت-قÓ-ل ،إلضض-ف-اء ط-اب-ع الشض-رع-ية
واإعادة اإلعتبار ألناسس سضببوا متاعب
ل تعد ول –صضى للثورة ،وأاخرت حتى
‘ اسض -ت-قÓ-ل-ه-ا ه-ذا م-ا ي-ن-ط-ب-ق ع-ل-ى
ا◊ركى الذين كلفوا من طرف فرنسضا
بأاعمال قذرة والتاريخ يشضهد على ما
حدث.
وب - -ال- -ت- -وازي م- -ع ه- -ذه اÙاولت
اŸكشض- -وف- -ة ف- -اإن م -ا ي -دب -ره األق -دام
السض- -وداء م- -ن م- -ط- -الب اسضÎج -اع م -ا
يسضمونه بأامÓكهم يث Òتسضاؤولت لدى
ال- -ك- -ث Òم- -ن ا÷زائ- -ري Úخ- -وف -ا م -ن
مسض -اي -رة ال -ب -عضس Ÿا ي-ق-دم-ون ع-ل-ي-ه
ال -ي -وم ‘ ،ول-وج أاروق-ة ال-ع-دال-ة ب-اسض-م
«وث -ائ -ق» ع -دÁة الصض Ó-ح -ي -ة ت -اب -ع -ة
إلدارة اسض- -ت- -ع- -م- -اري -ة أاخ -ذت أام Ó-ك
الشضعب ا÷زائري بالقوة وحسضمت ‘
األمر اإتفاقية إايفيان ،،وكل ما نسضمعه
ال- - -ي- - -وم م - -ن أان «األق - -دام السض - -وداء»
إاسضÎجع البعضس منهم «أامÓكا» هنا
وه- -ن- -اك ›رد إاشض- -اع- -ة
يريد أاصضحابها إانتشضارها
ق- -در اŸسض- -ت -ط -اع ح -ت -ى
تÎسض- - - -خ ‘ ذه- - - -ن - - -ي - - -ة
ا÷زائ -ري Úوت-ت-ح-ول إا¤
واقع ،و‘ هذا الشضأان رد
خالفة قائ Óإان كان األمر
ع -ل -ى ه-ذا ال-ن-ح-و ف-إان-ه م-ن ح-ق-ن-ا اأن
نحاسضب فرنسضا على تكاليف إاحتÓلها
للجزائر Ÿدة  1٣٢سضنة وتعويضضنا عن
 1 ،٥مليون شضهيد ،هكذا تكون األمور
واضضحة كل الوضضوح.
و‘ ه -ذا الشض -أان اع -ت Èخ -ال -ف -ة اأن
ا÷زائ -ر ب -ل -د ك -ان ق-ائ-م-ا ب-ذات-ه ق-ب-ل
دخ -ول اإلسض-ت-ع-م-ار وإان وط-ئت ق-دم-اه
هذه األرضس ،حولها إا ¤نار ودخان،
دم -ر ك -ل م -ع -ا ⁄ه -ذا ال -ب -ل-د ،وأادخ-ل
ع- -ل- -ي- -ه- -ا ت- -غ- -يÒات ع -ل -ى أاشض -ك -ال -ه -ا
Ÿط- -اب -ق -ت -ه -ا م -ع ت -لك اŸوج -ودة ‘
الضضفة األخرى ،وهكذا فإان اÓÿطة
التي نخرج بها من هذه اŸعاينة هي
أان-ه اإسض-ت-ع-م-ار إاسض-ت-دم-اري إاسض-تيطا،Ê
قضضى على األخضضر واليابسس ،كيف له
ال -ي -وم اأن ي -ط -الب ب -اسضÎج-اع أامÓ-ك
ليسضت بأامÓكه؟ ودعما لهذا التوجه
ف -إان ات -ف -اق-ي-ات إاي-ف-ي-ان ال-ت-ي رسض-مت
وق -ف اإط Ó-ق ال -ن -ار ب -ع -د م-ف-اوضض-ات
شض- -اق- -ة ومضض- -ن- -ي- -ة  ⁄تشض- -ر إا ¤ه- -ذا
ا÷انب اأي اسضÎجاع األمÓك ،وعليه
فإان دم ودموع ا÷زائري Úأاغلى من
تلك الوثائق والتضضحيات ا÷سضام هي
ال -ت -ي صض -ن -عت ›د ا÷زائ -ري Úوك -ل
هذه التÓعبات مآالها الفشضل الذريع،
كونها تفتقد اإ ¤األسضاسس السضليم.

اتفاقيات ايفيان
حسسمت ‘ مطالب
األقدام السسوداء

سشعاد بوعبوشش
تصشوير:فوأز بوطارن
أاوضض- -ح خ- -ل- -ف- -ة م- -ب- -ارك ضض- -ي- -ف م- -نÈ
““الشض- -عب““ اŸن- -ظ- -م- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة ألب- -ن- -اء
اÛاه- -دي- -ن فضض- -لت أان ت- -ك- -ون ‘ صض- -ف
األخيار من الرجال والنسضاء الذين رفضضوا
ال -ت -ف -رج ع-ل-ى ا÷زائ-ر وه-ي –Îق خÓ-ل
اŸأاسضاة الوطنية ،فاختارت اŸشضاركة ‘
ندوة الوفاق الوطني ‘  ٢٤جانفي ‘ 199٤
وقت غابت عنها األحزاب السضياسضية Ãا
ف -ي -ه -ا ا◊زب ال -ع -ت -ي -د ،ف -ك -انت إا ¤ج-نب
اÛلسس الن- -ت- -ق- -ا‹ وق- -دمت  ٣٥شضهيدا
خ Ó-ل ال -فÎة الن -ت -ق -ال -ي-ة ،ك-م-ا ك-انت ل-ه-ا
اŸشضاركة ‘ الندوة الثانية للوفاق الوطني
وم -ن ب ÚاŸوق -ع Úع -ل -ى ال -ع -ق-د ال-وط-ن-ي
ب - -حضض - -ور األح - -زاب واÛت - -م - -ع اŸد،Ê
فكانت امتدادا وطنيا Ÿنظمة اÛاهدين
من حيث اŸسضار واألهداف.
‘ اŸقابل تأاسضف األم Úالعام الوطني
Ÿن -ظ -م -ة أاب -ن -اء اÛاه -دي -ن ل -ل -ت -ه -م-يشس
وا◊واج- - -ز ال- - -ت- - -ي ت- - -عÎضس نشض - -اط - -ه - -م
و‡ارسض -ات ب -عضس اŸسض -ؤوول Úال -ذي -ن ك-ان
يفÎضس أان يكونوا هم من يسضاندوها ‘
هذا اŸسضعى ،وحجتهم ‘ ذلك أافكار ل
Áكن تقبلها ونظرة قاصضرة وصضلت ◊د
ال- -ق- -ول ““أان- -ن- -ا  ⁄ن- -ت- -خ- -لصس م- -ن آاب -ائ -ك -م
اÛاه -دي -ن ...وه -ا أان -ت-م ت-أات-ون ل-ت-قسض-ي-م
اإلرث““ ،رغ- -م أان اŸن- -ظ- -م- -ة ت- -ع- -ت- -م- -د ‘
نشضاطها على اشضÎاكات اŸنخرط Úفيها
البالغ عددهم مليون Úو ٢٠٠أالف منخرط
وهو وعاء وتنظيمي ﬁسضوسس ،ولو توفرت
اإلم- -ك- -ان -ي -ات وال -تشض -ج -ي -ع ل -وصض -لت إا٨ ¤
م Ó-ي ،Úوه -دف -ه -ا م -ن -ذ إانشض-ائ-ه-ا –صضÚ
ال-نشسء وإاع-ادة ب-عث ال-روح ال-وط-ن-ي-ة ف-ي-ه-م
وا◊فاظ على الذاكرة التاريخية.
وفيما تعلق بتطوير التعامل مع اŸادة
ال -ت -اري -خ -ي -ة ال -ت-ي أاصض-ب-حت ع-م-ل-ة صض-ع-ب-ة
الصض- - -رف م- - -ن خÓ- - -ل السض - -ت - -ف - -ادة م - -ن
ال- -ت- -ك- -ن- -ول -وج -ي -ات ا◊دي -ث -ة ‘ ت -ن -اول -ه -ا
وتدريسضها وتلقينها ع Èرؤوية اسضتشضرافية

تضضمن مكانتها التي تليق بها وÃا يليق
بالتضضحيات ا÷سضام التي قدمت ‘ سضبيل
أان يعيشس هذا الوطن مسضتق Óزاهرا وذا
سضيادة ،أاكد خالفة أان اإلمكانيات موجودة
وال -ك -وادر ال -بشض-ري-ة م-ت-وف-رة غ Òأان األم-ر
يصضطدم مع بعضس الذهنيات وعدم انتقاء
األشضخاصس األكفاء.
أاشض - -ار األم Úال - -ع - -ام Ÿن- -ظ- -م- -ة أاب- -ن- -اء
اÛاهدين ،أان تغي Òمنهجية التعامل مع
اŸادة التاريخية أاصضبح ضضروريا من خÓل
ت -ك-ي-ي-ف-ه-ا م-ع ع-ق-ل ال-نشسء خ-اصض-ة ‘ ظ-ل
عصض-ر السض-رع-ة وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا◊دي-ثة،
والسض -ت-ف-ادة م-ن ﬂت-ل-ف ال-ط-رق ا◊دي-ث-ة
ع Èاعتماد األسضلوب القصضصضي وعناصضر
ال-تشض-وي-ق ال-ت-ي ت-تضض-م-ن-ه ﬂت-ل-ف الكتابات
ا◊ديثة ،وعدم التقوقع ‘ اإلطار القدË
الذي يلقى عزوفا ‘ قراءة كل ما يتعلق
بالتاريخ رغم أاهمية هذه اŸادة اللتفاف
على ◊مة الوطن.
من جهة أاخرى –دث عن مشضروع إانشضاء

ق- -ن -اة ت -ل -ف -زي -ون -ي -ة تشض -رف ع -ل -ي -ه -ا وزارة
اÛاهدين تعنى بتقد ËاŸادة التاريخية
ينشضطها ويتو ¤تسضيÒها متخصضصض‘ Ú
اÛال م- -ع ف- -ت- -ح ال- -ب -اب أام -ام خ -ري -ج -ي
ا÷ام- -ع- -ات لسض- -ي- -م- -ا تشض -ج -ي -ع أاصض -ح -اب
الشضهادات ا÷امعية العليا تخصضصس التاريخ
الوطني إلثرائها وتشضجيع البحث ‘ التاريخ
وا◊رصس ع- -ل- -ى ع- -دم ضض -ي -اع -ه وان -دث -اره
خاصضة ‘ ظل الهجومات الشضرسضة لضضرب
رموز وصضناع العمل الثوري الثم Úجدا.
أاكد خالفة أان اŸشضروع ‘ حال تعذر
على وزارة اÛاهدين Œسضيده على أارضس
الواقع ،سضتحرصس اŸنظمة الوطنية ألبناء
اÛاهدين على Œسضيده وحشضد وŒنيد
كل اإلمكانيات اŸادية والبشضرية لÒى النور
خدمة للتاريخ الوطني وحرصضا على إايصضال
اŸسض -ار ال -نضض -ا‹ ل -رج -ال ونسض -اء ع-ظ-م-اء
صضدقوا مع الله قبل الوطن وقدموا أانسضفهم
ف- -داءا ◊ري- -ت- -ه م- -ن ب- -راث- -ن السض -ت -ع -م -ار
الفرنسضي.

أابدى امتعاضضه من ﬁاولت تشضويهها

اŸنظمة ليسست مطلبية..واŸسساهمة ‘ كتابة التاريخ أاولوية
لم Úال-ع-ام ل-ل-م-ن-ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة
 ⁄ي -خ -ف ا أ
لبناء اÛاهدين خلفة مبارك ،امتعاضضه من
أ
الن -ت-ق-ادات ال-ت-ي ت-ت-ع-رضض ل-ه-ا اŸن-ظ-م-ة ‘ ك-ل
م- -رة ،وال- -ت- -ي م -ف -اده -ا أان -ه -ا ت -ب -حث ف -ق -ط ع -ن
المتيازات الهادفة إا ¤تشضويه صضورتها ،منبها
إا ¤أان الطرح خاطئ “اما ،واسضتند ‘ ذلك إا¤
لو¤
لسضاسضي الذي ينصض ‘ مادته ا أ
القانون ا أ
ع -ل -ى أان اŸن -ظ -م -ة ل -يسضت ت -ن -ظ -ي-م-ا م-ط-ل-ب-ي-ا أاو
اجتماعيا.

فريال بوششوية
ع- -اد األم Úال- -ع- -ام ل- -ل -م -ن -ظ -م -ة ال -وط -ن -ي -ة ألب -ن -اء
اÛاهدين ،إا ¤موضضوع يؤورقه شضخصضيا وكذا اŸنظمة
عموما‡ ،ث ‘ Óالصضورة السضيئة التي ” تسضويقها
بهدف ضضرب مصضداقية الهيئة ،لسضيما وأانه ” العمل
على الÎويج إا ¤أانها مطلبية نفعية بدرجة أاو ،¤جاءت

لف -ت -ك -اك م -ك -اسضب ل -ف-ائ-دة أاب-ن-اء اÛاه-دي-ن ،ع-ل-ى
حسض -اب ب -اق -ي شض -رائ -ح اÛت-م-ع ال-ذي-ن ل-ه-م ا◊ق ‘
السضتفادة بنفسس الدرجة.
طرح خاطئ وعار من ا◊قيقة ،حسضب ما أاكد خالفة
مبارك لدى نزوله أامسس ضضيفا على ““الشضعب““ ،ذلك أان
مهام وواجبات اŸنظمة الوطنية ألبناء اÛاهدين
واضضحة “اما ،ول تسضتفيد من أاي امتيازات ،كما أانها
حاملة لرسضالة تكمل ما قامت به شضريحتا الشضهداء
واÛاه- -دي- -ن ،وال- -ق- -ان- -ون ال -داخ -ل -ي واضض -ح “ام -ا،
اŸنظمة ليسضت مطلبية وليسضت ذات طابع اجتماعي،
وبالتا‹ ل ›ال للمزايدة عليها.
و‘ السض- -ي -اق ،أاشض -ار ضض -ي -ف ““الشض -عب““ ،إا ¤أان أاب -رز
األه -داف ال -ت -ي سض -ط -رت -ه-ا اŸن-ظ-م-ة م-ن-ذ م-يÓ-ده-ا،
اŸسضاهمة ‘ كتابة التاريخ الذي يكتسضي بالغ األهمية،
على اعتبار أانه يضضمن نقل تاريخ ا÷زائر إابان الفÎة
Óجيال Ãا
السضتعمارية Ãختلف ﬁطاتها بأامانة ل أ

يضضمن عدم إاغفال اأي ﬁطة تاريخية ،،وإا ¤ذلك
أان -ي -ط ب-اŸن-ظ-م-ة ال-دف-اع ع-ن ح-ق-وق وواج-ب-ات أاب-ن-اء
اÛاهدين ،اإ ¤جانب اŸشضاركة ‘ ا◊ياة السضياسضية
والجتماعية والنتخابية.
ولتأاكيد ما قاله ،ذكر خالفة مبارك بإاسضقاط فئة
أابناء اÛاهدين من قانون اÛاهد والشضهيد ‘ العام
 ،1997حق ـ أاضضاف يقول ـ ““سضقط بكيد الكائدين““،
يحدث هذا ‘ وقت يتم فيه ‘ فرنسضا منح حقوق
وامتيازات للحركى واأبنائهم ،و‘ كÓم وجهه إا ¤من
ي- -ع -تÈون أان اŸن -ظ -م -ة ج -اءت لف -ت -ك -اك ام -ت -ي -ازات
ومكتسضبات جديدة ،قال ذات اŸتحدث إان مكتسضبات
الشض -ري -ح -ة ت -ق -تصض -ر ع -ل -ى م -ن -ح -ة “ن -ح إا ¤األرم -ل-ة
واŸطلقة وغ ÒاŸتزوجة من بنات اÛاهدين التي ل
تعمل ،شضرط اأن تكون يتيمة الوالدين ،كما يسضتفيد
اŸعاقون وذوو األمراضس من منحة ،بعد –قيق تقوم
به اللجان الولئية والوطنية.
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لمة
كتابة التاريخ ذاكرة ا أ

جرأئم فرنسضا أ’سضتدمارية
وأإ’نسضانية ’ تنتهي بالتقادم

اŸطالبة بأارششيف ثورتنا قائم ل مهادنة ول مداهنة
لسشهاب
لبناء اÛاهدين خلفة مبارك ملف الذاكرة الوطنية وكتابة التاريخ بكث Òمن ا إ
لم Úالعام للمنظمة الوطنية أ
تناول ا أ
والتحليل مرجعا عزوف الكتابة التاريخية إا ¤حداثة السشتقÓل بالنسشبة للجزائر بحيث  55سشنة فÎة قصشÒة ÷رد كل اŸعا⁄
لمر ليسس بالسشهولة التي نراها نحن
التاريخية والبطولت واŸعا ⁄الكÈى سشواء للحركة الوطنية أاو لثورة نوفم ،54 ÈمعتÈا أان ا أ
لن› ،رد كتابات أاو ششهادات أاو سشÒة ذاتية لصشناع هذه اŸراحل الهامة من تاريخنا الوطني النضشا‹ والثوري.
ا آ
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رفضض Œزئة ألتاريخ وأŸدرسضة أ÷زأئرية
تتحمل جانبا من ألفشضل
اأك-د الأم Úال-ع-ام Ÿن-ظ-م-ة اأب-ن-اء
اÛاه- -دي- -ن خ- -ل- -ف- -ة م- -ب- -ارك ،اأن
ال-ت-اري-خ ه-و ك-ل م-ت-ك-امل ل Áكن
 Œز ئ ت ه و ل ي س س ح ك ر ا ع ل ى ص شن ا ع ه
ب ل مل ك ل ك ل ا ÷ ز ا ئ ر ي  ، Úق ا ئ « : Ó
اأن -ا م-ن ال-ذي-ن رفضش-وا وم-ا ي-زال-ون
ي -رفضش -ون Œزئ -ة ال -ت -اري -خ ،ه -ذا
الأخ Òم- -ت- -ك- -ام -ل”” ،مششÒا اإ ¤اأن
ف -ك -رة ال -ت -ج-زئ-ة ظ-اه-رة غ-ري-ب-ة
ل  Óب ت ع ا د ع ن ا ل ت ا ر ي خ ا ◊ ق يق ي .

سس ه ا م ب و ع م و شس ة
اأضشحت اŸذكرات التاريخية لبعضس
اÛاه -دي -ن ،م -ن -تشش -رة ‘ اŸك -ت -ب -ات
و ج ل ه ا ط غ ى ع ل ي ه ا ا ÷ ان ب ا ل ذ ات ي ‘
سش -رد ا’أح -داث واŸع-ارك ال-ت-اري-خ-ي-ة،
و  ⁄ي ل ت زم ا أ ص ش ح ابه ا با  Ÿو ض ش و عي ة  ،و ‘
ه ذ ا ا ل ص ش د د ش ش د د خ ا ل ف ة مب ا ر ك لد ى
ن ز و ل ه ض ش ي ف ا ع ل ى م ن  Èجر يد ة “ “ ال ش ش ع ب “ “
اأمسس على ترك التاريخ
كما هو دون العمل على
 Œز ئ ت ه ’أ ن ه ت ا ر ي خ ا أ م ة
ل ي س س حك ر ا ع ل ى ص ش نا ع ه
واإ‰ا م- -لك ل- -لشش- -ع- -وب
ول- - - -ك- - - -ل ا÷زائ - - -ريÚ
وا÷زائ-ري-ات ،مضش-ي-ف-ا
اأن -ه م -ن ال-ذي-ن رفضش-وا
وم -ا ي -زال -ون ي-رفضش-ون Œزئ-ة ال-ت-اري-خ
ا ل ذ ي ي عد ك  Óم ت ك ا م . Ó
و ا أ ش ش ا ر ض ش ي ف م ن  Èيو م ي ة “ “ ال ش ش ع ب “ “
ا إ  ¤ا أ ن  ،ه نا ك ب ع ض س ا  Ÿس ش ت ش ش ر ق  Úم ن
ال- -ذي- -ن ال- -ت- -زم- -وا ا◊ق- -ي -ق -ة ‘ سش -رد
ا ◊ ق ا ئ ق ا ل ت ا ري خي ة م نه م  ،كت ا ب ال س ش ف ا ح
اأوسش -اريسس واعÎاف-ه ب-ت-ع-ذيب الشش-ه-ي-د
ال -رم -ز ال -ع -رب -ي ب-ن م-ه-ي-دي وغÒه-م،
وحسشبه فاإن فكرة التجزئة انطلقت ‘
ا ل س ش ن و ا ت ا ’أ خ  Òة و ه ي ظ ا ه ر ة غ ر ب ي ة
لÓ- -ب- -ت- -ع- -اد ع- -ن ال- -ت- -اري- -خ ا◊ق -ي -ق -ي
و ا ل ت ه م ي شس  ،و ك ا أ ن ا ل ت ا ر ي خ م ل ك ل  Óأ فر ا د
و ا ’أ ش ش خ ا ص س ا أ و ب ع ض س ا  Ÿنا ط ق ف ق ط ،
ك - -م - -ا اأن ا÷زائ- -ر ل- -دي- -ه- -ا م- -وؤرخ- -ون
ج -زائ -ري -ون م -ع -روف -ون ك-ت-ب-وا ‘ ه-ذا
اÛال م- -ث- -ل اŸوؤرخ ﬁم- -د ح- -رب -ي،
ي ح ي ب و ع ز ي ز ﬁ ،م د ا ل ق و ر صش و  ،خ م ا ر ،
وغÒه- -م ،وه- -م ’ ي- -زال- -ون يشش- -ك- -ل- -ون
مراجع.
و ق ا ل اأ ي ض ش ا ا إ ن ال ط ا م ة ا ل ك Èى ه ي
ا ف ت ق ا ر ا ÷ ز ا ئ ر  Ÿس ش ا ح ا ت ك ب Òة ل ك ت اب ة
ال- -ت- -اري- -خ وج- -م- -ع وح- -ف -ظ ا’أرشش -ي -ف
ا ل و ط ن ي ،ل ي ك و ن م ر ج عا ل ل ز يا ر ة ل ل خ ا ر ج
و ا ل د ا خ ل ع ل ى غ ر ا ر ا ل د و ل ا ’أ خ ر ى ا ل ت ي
خصشصشت مسش - - -اح- - -ات ك- - -بÒة ◊ف- - -ظ
اأرشش- -ي- -ف- -ه -ا ،ق -ائ  «:Ó-ت -اري -خ ا÷زائ -ر
م و ج و د ‘ ا ل ط اب ق ا ’أ ر ض ش ي ا ل ر ا ب ع ‘
م س ش ا ح ة ا أ ق ل م ن ه ك ت ا ر  Ãقا م ال ش ش ه ي د ،
ه ل ’ ‰ل ك م سش ا ح ا ت ل ل ح ف ا ظ ع ل ى
ذاك -رت-ن-ا ،اأو اأن-ه شش-ئ م-قصش-ود ن-ت-اأسش-ف
لذلك““ ،موؤكدا اأن التاريخ ما يزال يراوح
م - -ك - -ان - -ه واأن - -ه ’ ي - -وج - -د تشش - -ج - -ي - -ع
ل-ل-م-ت-خصشصش› ‘ Úال ك-ت-اب-ة ال-ت-اريخ

ا ل و ط ن ي ’ ،أ ن ا أ م ة ب د و ن ت ا ري خ ه ي ب د و ن
ذاكرة.
و ا أ ض ش اف ا ’أ م  Úا ل ع ا م Ÿن ظ م ة ا أ ب ناء
اÛاه- -دي- -ن اأن ،اŸت -اح -ف ا÷ه -وي -ة
اŸوزعة ع ÈالÎاب الوطني خاصشة ‘
ا ل و ’ يا ت ا ل ت ا ر ي خي ة ا لس ش ت غ  Òك ا ف ي ة،
وحسش -ب -ه ف-اإن اأب-واب-ه-ا م-غ-ل-ق-ة دائ-م-ا ’
ت ف ت ح ا إ’ ‘ ا Ÿنا س ش ب ا ت ا  ÿا ص ش ة  ،و ‘
ر د ه ع ن س شو ؤ ا ل نا ح و ل ا ل ت ه م يش س ا أ و ا إ ن
صش -ح ال -ق -ول ال -ظ -ل -م ال-ذي ط-ال ب-عضس
الشش-خصش-ي-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة م-ث-ل ال-رئ-يسس
ا’أسش-ب-ق ال-ف-ق-ي-د اأح-م-د ب-ن ب-ل-ة وزع-يم
ا◊رك -ة ال-وط-ن-ي-ة مصش-ا‹ ا◊اج ،وك-ذا
ب ع ض س ال و ’ يا ت ا ل ت ا ر يخ ي ة ا أ و ض ش ح خا ل فة
اأن ’ اأح- -د ي- -ن- -ك- -ر اأن مصش- -ا‹ ه -و اأب
ا ل و ط ن ي ة ل ك ن ه ا ن ح ر ف ع ن م سش ار ه ب س شب ب
ا أ نان يت ه و ا أ ب ى ا ’ ن د م ا ج ‘ ب ي ا ن ا لف ا —
ن و ف م  1 9 5 4 Èو ر ح ل اإ  ¤فر نس ش ا  ،ا أ خذ
م و ق ف ا  ﬂا لف ا  ،ا أ م ا اأ ح م د ب ن ب ل ة ف Ó
اأح- -د يششك ‘ نضش- -ال -ه
و ا إ خ Óص ش ه و و ط ن ي ت ه .
وق - - - - -ال اأيضش - - - - -ا اإن
ا ل و ’ يات ا ل ت ا ر يخ ي ة ي ت م
ت -رت -ي -ب -ه -ا ع-ل-ى حسشب
ع - - -دد اÛاه - - -دي - - -ن
و ش ش س ش ا ع ت ها ا ÷ غ ر اف ي ة ،
واأكÈه- -ا ه- -ي ال -و’ي -ة
ا  ÿا م س ش ة ت ل ي ه ا ا ل و ’ي ة ا ل ث ا ل ثة فا ’أو ¤
و ا ل ث اني ة  ،ه ذ ه ا ’أخ  Òة ق د م ت تض ش ح ي ا ت
جسش- -ام وك -انت مششÎك -ة م -ع ال -ق -اع -دة
الشش -رق -ي -ة ،ن -ظ -را ل -ط -ب -ي-ع-ة اŸن-ط-ق-ة
و ا ل ت ض شا ر ي س س .
و با  Ÿق ابل  ،ا أ ب رز ض ش ي ف م ن  Èي و م ي ة
““الشش - -عب““ اأه - -م- -ي- -ة الصش- -ورة ‘ ن- -ق- -ل
وت-رسش-ي-خ ذاك-رة ا’أم-ة ا÷زائ-ري-ة ك-ون-ه
ا أ ص ش د ق م ن ال ك ت اب ة  ،ب ح ي ث ا أ‚ ز ت ا أ ف Óم
ت ا ر ي خ ية ت ر و ي ا  Ÿس ش  Òة ا ل ن ض ش ا ل ي ة و ك ف ا ح
ب -عضس الشش -ه -داء ،وال-ت-ي ك-ان ل-ه-ا ا’أث-ر
ا ل ط ي ب  .و ق د اأ س ش ن د ت و ز ا ر ة ا  Ûا هد ي ن
ا إ ‚ ا ز ه ا ıت ص ش  ‘ Úه ذ ا ا  Ûا ل.
و م و ا ز ا ة م ع ذ ل ك  ،ت ا أ سش ف ا ’أ م  Úا ل ع ا م
Ÿن- -ظ- -م- -ة اأب- -ن -اء اÛاه -دي -ن ل -ب -ق -اء
ش ش و ا ر عن ا با أ س ش م ا ء ل س ش ف ا ح  Úف ر ن س ش ي  Úا أ و
ا أ س ش م ا ء ل ش ش خ ص شي ا ت ع ثم ان ي ة  ،ر غ م و ج و د
ا أ س ش م ا ء ب ق ا ف ل ة م ن ال ش ش ه د ا ء  ‡ ،ا ج عل
شش -ب -اب ال -ي -وم ي -ت -داول ه -ذه ا’أسش -م-اء،
 ﬁم  Óا  Ÿس شو ؤ و لي ة ل ل م د ر س ش ة ا ÷ ز ا ئر ي ة
ا ل ت ي ف شش ل ت ‘ ت ل ق  Úا لر سش ا ل ة ل  Óأ ج ي ا ل .
و ع ن ال ت ح ض ش  Òا ت ل Óح ت ف ا ل با ل ذ ك رى
 6 2ل ه ج م ا ت ا ل ش ش م ا ل ا ل ق س ش ن ط ي ن ي ‘ 20
ا أ و ت  1 9 5 5و ا ل ذ ك ر ى ’ 6 1ن ع قا د م و ؤ “ر
الصش -وم-ام سش-ن-ة  ،1956ق -ال خ -ال -ف-ة اإن
ا ’ ح ت ف ا ’ ت س شت ك و ن ه ذ ه ا ل س شن ة ب و ’ ي ة
تلمسشان ،وحسشبه فاإنه من اŸفروضس اأن
ت ق ا م ه ذ ه ا ’ ح ت ف ا ’ ت ا  ıل دة ل هذ ي ن
ا◊دث Úال -ه -ام ‘ Úم -ك -ان وق -وع -ه-ا،
م ش ش  Òا ا إ  ¤ا أ ن ا  Ÿن ظ م ة ا ل و ط ن ي ة ’أ ب نا ء
اÛاه- -دي -ن حضش -رت ب -رن -ا›ا ث -ري -ا
سشوف تقدمه للجنة الوطنية اŸششرفة
ع ل ى ت ن ظ ي م ا ’ح ت ف ا ’ ت ا ل و ط ن ي ة ،ب حي ث
س ش ي ت م ت و زي ع ا ل  Èنا م ج ع  Èك ل ا ل و ’ يا ت .

 ٢٠أوت يوم
أÛاهد –تضضنه
و’ية تلمسضان

نور الدين لعراجي
اعتÈخلفة أان كتابة التاريخ تبدأا Ãراحل
متفرقة تنطلق من تسشجيل الوقائع واأ’حداث
وجمع الششهادات ‘ صشÒورة مÎابطةÁ ’ ،كن
اŸرور حول واحدة منها مرور الكرام ،أ’نها
حلقات تكمل بعضشها البعضس.
أاكد خلفة أان  55سشنة مرت على اسشتقÓل
ا÷زائ - -ر و’ت - -زال م - -ادة ال- -ت- -اري- -خ ’ –ظ- -ى
ب- -اأ’ه -م -ي -ة ال -ك -اف -ي -ة م -ن ال -رع -اي -ة وال -ب -حث
وا’هتمام ،حتى أان تناولها ‘ ظل اŸنظومة
الÎب -وي -ة ل -يسس ب -الشش -ك -ل ال -ك -ا‘’ ،سش -ي -م-ا ‘
مراحل اأ’طوار اأ’و ،¤بحيث يÓحظ غياب
كب ،Òإان  ⁄نقل تغييبها ‘ الÈامج الدراسشية
Óط- -وار اأ’و ¤م- -ن ال- -ت- -ع- -ل- -ي- -م ا’ب- -ت- -دائ- -ي
ل - -أ
واŸتوسشط ،معرجا على أان معامل مادة التاريخ

‘ ا÷زائر ،هو أاقل معامل ‘ اŸنظومات
الÎبوية اأ’خرى التي تخصشصس له أاك ÈعÓمة.
ي -ق -ول خ -ل -ف -ة إان ال -ذاك -رة الشش -ع -ب -ي -ة ÷ي-ل
ا’سشتقÓل جسشدت ‘ اŸاضشي القريب بعضس
الصشور Ÿرافقة ا’حتفا’ت باأ’عياد الوطنية
سشواء تعلق اأ’مر بإاحياء ليلة ا’سشتقÓل ‘ 5
ج-وي-لية  ،1962أاو ب- -ان- -د’ع ث- -ورة ‘ ال- -ف- -ا— 1
نوفم ،1954 Èحيث كانت العائلة كلها تششارك
هذا اŸوعد التاريخي نسشاء وأاطفا’ وششيوخا
وعجائز ،إا ¤جانب الرعيل اأ’ول من مفجري
ال- -ث- -ورة اÛي- -دة ،وه- -م ي- -رت- -دون أال- -بسش- -ت -ه -م
العسشكرية ويحملون بندقياتهم على ا’أكتاف،
مسش- -ت -حضش -ري -ن صش -ور سش -ب -ع سش -ن -وات ب -رك -ات،
مصشطف Úأامام الراية الوطنية ‘ –ية إاجÓل
لهذا الرمز الوطني التاريخي ،ويروي الرفاق
ب -ط -و’ت -ه -م ‘ م -وائ-د مسش-ت-دي-رة ،يسش-ت-ذك-رون

ماضشي اأ’مسس القريب.
أاوضش -ح خ -ل -ف -ة أان ‘ ه -ذه ال-ل-ح-ظ-ات ال-ك-ل
يسشاهم ‘ إاحياء هذه اÙطات من تاريخنا
ا◊افل ،ويقوم اأ’طفال بتقليد اآ’باء وتتحدث
النسشوة عن بطو’ت أازواجهن وأابائهن ‘ موائد
ليلية ،تششبه إا ¤حد ما حكايات أالف ليلة وليلة،
وت -ب -ق -ى ت -لك اأ’ح -داث والشش -ه -ادات وال-وق-ائ-ع
مرسشخة ‘ ذاكرة ا÷يل ﬁفوظة كما –فظ
اأ’قراصس اŸضشغوطة ذاكرتها اŸعبأاة.
ما الذي تغ Òيقول خلفه إان اأ’مر أاخذ نسشقا
ﬂالفا Ÿا كان سشائدا ‘ اأ’مسس ،مع وفاة
صشناع التاريخ وصشقور اÓŸحم من ›اهدين،
ثم غياب الوعي التاريخي ‘ ا◊فاظ على هذا
اŸوروث الهام أ’هم حقبة معلمية ‘ تاريخ
ا÷زائر.

لسشÓك الكهربائية ومواقع القنابل غ Òقابل للتنازل
إاعادة خرائط ا أ

قانون ألعار ألفرنسضي تعمد أسضتعمال أ’سضتعمار بدل أ’سضتدمار
اعت Èخلفه أان قانون العار الصشادر عن
الŸÈان ال- -ف- -رنسش- -ي ‘  23ف-ي-ف-ري اعتمد
اسش-ت-ع-م-ال ب-عضس اŸصش-ط-ل-ح-ات ال-ت-ي ت-ب-عد
ع-ن-ه شش-ب-ه-ة السش-ت-دم-ار ،فعوضس أان يقول
اسش -ت -دم -ار واسش -ت -ي -ط-ان ت-ع-م-د ذك-ر ك-ل-م-ة
اسشتعمار ،خاصشة بششمال إافريقيا ‘ ،نية
مسشبقة وغ Òششريفة ،معتÈا أان ا÷زائر
 ⁄ت -ك -ن صش -ح -راء ق -اح -ل-ة وق-امت ف-رنسش-ا
السش-ت-دم-اري-ة ب-ت-ع-مÒه-ا ف-وجب ‘ حقها
لرضس وال -ع -رضس ،ول-ك-ن
الشش -ف -ع -ة ع -ل -ى ا أ
لمر أابعد من ذلك ،معتقدا أان التسشمية
ا أ
م - -قصش - -ودة وغ Òب- -ري- -ئ- -ة ،ل- -ذلك –اول
ال- -ت- -نصش- -ل م- -ن مسش- -ؤوول- -ي- -ت- -ه -ا ‘ ا÷رائ -م
النسش-ان-ي-ة ال-ت-ي خ-ل-ف-تها وراءها بدواعي
ت -ط -وي -ر ا◊ي-اة الج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع
ا÷زائري.
يقول خلفة إانه Ÿا صشدر هذا القانون قامت
م -ن -ظ-م-ة أاب-ن-اء اÛاه-دي-ن ب-ج-م-ع ال-ت-وق-ي-ع-ات
وتوجهت بها إا ¤الŸÈان من أاجل الرد على
ن -ظÒه ال -ف-رنسش-ي ودع-وت-ه لÓ-عÎاف ب-ا÷رائ-م
التي اقÎفها ‘ حق الششعب ا÷زائري ،لكن
العملية – ⁄ظ بنفسس ا’هتمام الذي قامت من
أاجله ،متسشائ ‘ Óالسشياق ذاته عن اأ’سشباب وراء
ذلك.
ك- -م- -ا ق -امت اŸن -ظ -م -ة ب -اŸط -ال -ب -ة ب -ع -ودة
اأ’رشش -ي-ف ،إاع-ادة ج-م-اج-م الشش-ه-داء واسشÎج-اع
م -دف -ع ب -وم -رزوق ال -ذي م -ازال ه -ن-اك ،وإاع-ادة
جماجم كل من الششيخ زيان ،ولده وصشهره الذين
سشقطوا ‘ معركة الزعاطششة ،و ⁄تبق اŸنظمة
مكتوفة اأ’يدي إا ¤أان ذهب وزير اÛاهدين
ا◊ا‹ الطيب زيتو Êإا ¤فرنسشا باعتباره أاول
وزير للمجاهدين يذهب ‘ زيارة رسشمية إا¤

فرنسشا ،وكان القصشد من الزيارة التباحث مع
ال -ط -رف ال -ف -رنسش -ي ح -ول ه -ذه اŸط -الب ال-ت-ي
رفعتها اŸنظمة ‘ السشابق.
ذك -رخ -ل -ف -ة ب -أان اŸن -ظ -م -ة سش -عت أايضش -ا إا¤
م- -ط- -ال- -ب -ة ف -رنسش -ا ب -إاع -ادة خ -رائ -ط ا’أسش Ó-ك
الكهربائية ومواقع القنابل التي مازالت إا ¤اليوم
–صشد اأ’برياء من ا÷زائري ،Úلكن السشلطات
Óمر وبقي الوضشع كما
الفرنسشية ⁄ ،تسشتجب ل أ
هو عليه دون ردود إايجابية ترفع هذا الظلم
اإ’نسشا ‘ Êحق أارواح بششرية مازالت تدفع ثمن
الغطرسشة ا’سشتعمارية.
‘ السشياق ذاته يقول بأان اŸنظمة سشعت عÈ
مكاتبها البلدية والو’ئية إا ¤إابÓغ السشلطات

ال -ف -رنسش -ي -ة Ãع -ان-اة سش-ك-ان ا÷ن-وب خ-اصش-ة ‘
حقول التجارب النووية التي حصشدت اŸئات
وششوهت اآ’’ف ومازالت إا ¤اليوم آاثارها وبا’
ع-ل-ى سش-ك-ان اŸن-ط-ق-ة وع-ل-ى ث-روت-ه-ا ا◊ي-وانية
وال- -غ -اب -ي -ة ‘ ك -ل م -ن رق -ان وع Úأام -ق -ل ،وأ’ن
ال -ت -ج -ارب وال -ن-ف-اي-ات ال-ت-ي اع-ت-م-دت-ه-ا ف-رنسش-ا
ا’سشتدمارية كان الغرضس منها جعل ا÷زائريÚ
فئران Œارب ÷رائمها ا’نسشانية التي ’ تنتهي
بالتقادم مهما حاولت ذلك ،مؤوكدا ،أانه إاذا ⁄
نسشتطع إاعادة هذه ا◊قائق والوثائق والرموز،
والبيانات ’ Áكننا كتابة حلقة مهمة من تاريخ
ثورتنا اÛيدة.

نور الدين.ل

وقعت ب 8 Úو 10اوت  1958بواد سشوف

متحف أÛاهد يحيي ألذكرى Ÿ 6٢عركة هود شضيكا
ن- - -ظ - -م اŸت - -ح - -ف ال - -وط - -ن - -ي
ل ل م ج ا ه د ا ل ي و م ال ث  Óث ا ء  Ãق ر ه
ندوة تاريخية لإحياء الذكرى
الŸ 62ع -رك -ة ه -ود شش-ي-ك-ا ضش-د
السش- -ت- -ع- -م- -ار ال -ف -رنسش -ي ال -ت -ي
وق - -عت ب 8 Úو  10اأغسشطسس
س ش ن ة  1 9 5 5ب ا Ÿك ا ن ا Ÿس ش م ى ه و د
شش-ي-ك-ا ب-واد سش-وف وال-ت-ي ق-اده-ا
الششهيد حمة ÿضشر.
و ‘ ا ل ش شه ا د ة ا ل ق ص ش  Òة ال ت ي ا أ د ¤
ب -ه -ا اÛاه -د ب -ال -و’ي -ة السش -ادسش -ة

ال-ت-اري-خ-ي-ة ع-ل-ي ب-وغ-زال-ة اع-ت Èاأن
ه -ذه اŸع -رك -ة ال-ت-ي ““ت-ط-وع ل-ه-ا م-ا
’ ي ق ل ع ن  › 2 9ا ه د ا “ “ ا آ ن ذا ك ك ان ت
 Ãث اب ة ر د ع ل ى ا  Ÿز ا ع م ا ل فر ن سش ي ة
با ن ا ل ص ش ح ر ا ء ا ÷ ز ا ئ ر ي ة غ  Òم ع ن ي ة
ب-ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة وم-ا ي-ح-دث ‘
ش ش م ا ل ا ÷ز ا ئ ر .
وتعت Èمعركة هود ششيكا ,التي
ع  Úا ل ش ش ه ي د ح مة  ÿض ش ر ق ا ئ د ا ل ه ا
 Ãس ش ا ع د ة ق ر ي د ع ب د ا  Ÿا ل ك (ا ل و ح ي د
ا ل ذ ي خ ر ج س ش ا  Ÿا م ن ه ا )  ,م ن ا أش ش د

ا  Ÿع ا ر ك ا ل ت ي خ ا ض ش ه ا ا Ûاه د و ن
ض ش د ا  Ÿس ش ت ع م ر ال ف ر نس ش ي ‘ م ن ط ق ة
ا ل ص ش ح ر ا ء ن ظ ر ا ل ص ش ع و ب ة ا ل ت ض ش ا ر يس س
 Ãن ط ق ة ه ود ش ش ي ك ا .
و” ت- - -قسش- - -ي- - -م ال- - -دوري - -ة حسشب
ا  Ûا ه د ا  ¤ث Óث ة ف ر ق و ” ا أ و ’
ال -ه -ج -وم ع -ل -ى ال -ث -ك -ن-ة ال-عسش-ك-ري-ة
 Ãن ط ق ة ن ق ر ين ل تو ا ص ش ل ال س ش  Òن ح و
ا  Ÿك ا ن ا Ÿسش م ى ب ئ ر ب و ط ي ن ة ا ل ب ع ي د
عن نقرين ومن ثم نحو ربوع وادي
سشوف.

وقامت قوات ا’حتÓلŸ ,واجهة
اŸع- -رك -ة ,م -ن ت -ع -زي -ز صش -ف -وف -ه -ا
ب-اسش-ت-دع-اء ال-ل-ف-يف ا’جنبي وبداأت
م- -ع- -رك- -ة ه- -ود شش -ي -ك -ا صش -ب -ي -ح -ة 8
اأغسش - -طسس واسش - -ت- -م- -رت ا ¤غ- -اي- -ة
ال- -ع -اشش -ر م -ن ن -فسس الشش -ه -ر ت -ك -ب -د
خ Ó-ل -ه -ا ال -ع -دو ال -ف-رنسش-ي خسش-ائ-ر
ك - - -بÒة ‘ ح Úاسش - - -تشش - - -ه - - -د م- - -ن
اÛاه- - -دي- - -ن  24ششهيدا حسشب
اÛاه -د م -ن ب -ي-ن-ه-م ح-م-ة ÿضش-ر
قائد اŸعركة.

اأ’ربعاء  09أاوت  ٢0١٧م
الموافق لـ  ١٧ذي القعدة  ١٤٣٨هـ

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

»æWh

على بعد  25كلم من قسسنطينة

صسالح درأجي قرية يطالها ألتهميشش

معاناة مع السسكن ،النقل واÿدمات الطبية

قد تكون اŸرجعية للمناطق النائية اŸعزولة التي تقاوم التهميشش و ⁄تسستسسلم .إانها قرية صسÓح
ل‰ائية وما أاكÌها وتنبيه السسلطات العمومية
الدراجي التي زارتها ““الشسعب““ للوقوف على متاعبها ا إ
إا ¤واجب التكفل بها وعدم تركها لنفسسها تواجه اŸشساكل والتعقيدات .التفاصسيل ‘ هذا السستطÓع.

العدد

١٧٤09

خÓل تكرÁه Ãسسقط رأاسسه ‘ سسكيكدة

06

بوحجة يرأفع للتوأصسل وألتكفل بانشسغا’ت أŸوأطن
ك ّ- -رمت أاسس - -رة ح - -زب ج - -ب- -ه- -ة
ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي بسس-ك-ي-ك-دة،
صس- - - -ب- - - -اح أامسش ،رئ- - - -يسش اÛلسش
الشس -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي وال -ق -ي-ادي ‘
ا◊زب العتيد السسعيد بوحجة.
جرى هذا ‘ لقاء نظم على ششرف
ابن مدينة سشكيكدة الذي أاثنى على
اŸبادرة والتواصشل ونوه باÛهودات
التي بذلت من أاجل إا‚اح ا’نتخابات
التششريعية اŸاضشية ،ووضشع الثقة ‘
قائمته اŸتمثلة ‘ قائمة حزب جبهة
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،وال-ت-ي م-ك-ن-ت-ه م-ن
ترأاسس اÛلسس الششعبي الوطني””.
وق -ال ب -وح -ج -ة م -راف -ع -ا ل-ل-ت-واصش-ل
والتكفل بانششغا’ت اŸواطن ÚقائÓ
‘ هذا اŸقام”” :منذ ترؤوسشي اÛلسس
الششعبي الوطني اسشتقبلت قرابة 950
مواطن من ﬂتلف ششرائح اÛتمع

والقطاعات”” .
وأاضشاف بوحجة أانه يعمل على وضشع
آالية لÓسشتقبال والتواصشل مع الفاعلÚ
ا’جتماعي Úلتقد Ëإاضشافة للتنمية،
على غرار اŸسشتثمرين داخل الوطن،
ال -ذي -ن ي -ج -دون صش-ع-وب-ات ‘ –ق-ي-ق
مشش -اري -ع-ه-م ذاك-ر ع-ل-ى سش-ب-ي-ل اŸث-ال
سشكيكدة التي تعا Êمن هذا ا÷انب””.

توزيع  146سسكن أجتماعي تسساهمي Ÿسستخدمي ألشسرطة
أاشس-رف مصس-ط-ف-ى ب-لعيني اŸراقب
ال- -ع -ام اŸف -تشش ا÷ه -وي ل -لشس -رط -ة
ب- -الشس -رق ‡ث  Ó-ع -ن ال -ل -واء ع -ب -د
ال- -غ- -ن- -ي ه- -ام- -ل ب- -قصس- -ر ال -ث -ق -اف -ة
والفنون بسسكيكدة على توزيع 146
شس-ه-ادة اسس-ت-ف-ادة وم-ف-ات-ي-ح السس-ك-ن
الج- -ت- -م- -اع- -ي ال- -تسس -اه -م -ي ع -ل -ى
مسستخدمي الشسرطة وعائÓتهم.
ا’سش -ت -ف -ادة ال -ت-ي مسشت  5٢0مسشكن
موزع بكل من بلديات ،فلفلة وحمادي
ك- -روم- -ة ،ورمضش -ان ج -م -ال ،وا◊دائ -ق،
ج- -رت ‘ أاج -واء اح -ت -ف -ال -ي -ة م -ت -م -ي -زة
حضشرها إا ¤جانب كل اإطارات اأ’من
ال -وط -ن -ي Ãخ-ت-ل-ف ال-رتب وع-ائÓ-ت-ه-م،
السش-ل-ط-ات اŸدن-ي-ة وال-عسشكرية ،والهيئة
القضشائية ،ومنتخبون.
كششف بن عيني عن اسشتفادة  ١6و’ية
شش-رق-ي-ة م-ن  ٤9١0مسش-ك-ن ،م-ن-ها 9٨50
مسش-ك-ن ‘ صش-ي-غ-ة السش-ك-ن-ات التسشاهمية
ا’جتماعية ،بلغت حصشة سشكيكدة منها
 ٧0٤مسشكن تسشاهمي ،أا ” ËاسشتÓم

قسشنطينة :مفيدة طريفي
صش -ال -ح ال -دراج -ي ال -ت -اب -ع -ة ل -دائ-رة
اÿروب ‘ م -ق -دم -ة ال-ق-رى اŸع-زول-ة
اأح-ي-اوؤه-ا ،ي-ع-ا Êم-ن-ه-ا ب-ال-ت-حديد حي
 ٢١٣الذي يعيشس منذ تششييده وضشعية
م -ت -دن -ي -ة ن -ت -ي -ج -ة سش-ي-اسش-ة ال-ت-ه-م-يشس
وا’إقصشاء.
« الشش - - -عب”” وم - - -ن خ Ó- - -ل ا÷ول- - -ة
اŸيدانية التي قادتها اإ ¤ا◊ي ٢١٣
الذي يرجع تاريخ تاأسشيسشه اإ ¤سشنة
 ،١9٨6كششفت جملة من النقائصس التي
نغصشت حياة القاطن Úفبدءا من ملف
السش -ك -ن ال-ري-ف-ي ال-ذي يشش-غ-ل اه-ت-م-ام
السشكان والذي يعت Èمن اأك ÈاŸطالب
وا’نشش - - -غ - - -ا’ت ،وصش - - -و’ اإ ¤ن- - -قصس
اŸراف- -ق الضش- -روري- -ة واŸت- -م- -ث- -ل -ة ‘
ال- -ت- -ه- -ي -ئ -ة ا◊ضش -ري -ة ال -ت -ي ’ ت -رق -ى
للمسشتوى اŸطلوب.
اإن -ه-ا انشش-غ-ا’ت ع Èع-ن-ه-ا السش-ك-ان
واأعضش- -اء ج- -م- -ع- -ي- -ة ا◊ي ق- -ائ- -ل Úاإن
مشش -اك-ل-ه-م  ⁄ت-ل-ق حسش-ب-ه-م اسش-ت-ج-اب-ة
جدية من طرف اŸسشوؤول ÚاÙلي،Ú
ال -ذي -ن اع -تÈوه -م غ -ائ -ب“ Úام-ا ع-ن
معاناتهم اليومية.
واأث- -ار السش- -ك- -ان اأيضش- -ا ج- -م- -ل -ة م -ن
اŸشش -اك -ل ي -ت -خ-ب-ط ف-ي-ه-ا ح-ي-ه-م م-ن-ذ
فÎات ط -وي -ل -ة ‘ ضش -ل ان-ع-دام ا’أم-ن
ال- -ذي ك- -ان ح- -ت- -ى سش -ن -ة  ٢0١٢يسشود
باŸنطقة بسشبب تواجد اأعوان ا◊رسس
ال- - - - -ب- - - - -ل- - - - -دي اأي- - - - -ن –ول ا◊ي اإ¤
مرتع لتعاطي السشموم من قبل الششباب
ال -ع -اط -ل ،وه -و م-ا يسش-بب ال-ع-دي-د م-ن
اŸششاكل سشيما واأن ا◊ي يفتقر لدور
الششباب واŸرافق الرياضشية التي من
ششاأنها اأن تسشاعد الششباب على تخطي
م -ث-ل ه-ذه ا’أزم-ات وت-ف-ج-ر ط-اق-ات-ه-م
اŸكبوتة ‘ اأمور اإيجابية.

مرأفق ضسرورية غائبة...
موأطنون يشستكون ألÓأأمن
ومشساكل حولت حياتهم ÷حيم
يتسشبب غياب اŸوؤسشسشات الÎبوية
Ãن- -ط -ق -ة صش -ال -ح دراج -ي ‘ م -ع -ان -اة
اŸئ -ات م -ن اŸت -م -درسش Úح-يث يضش-م
ا◊ي ابتدائية واحدة ومتوسشطة تبعد
عن ا◊ي بحوا‹  ١كلم فيما تنعدم
ال -ث -ان -وي -ات اأي -ن يضش -ط-ر ال-طÓ-ب اإ¤
التنقل للموؤسشسشات على مسشتوى بلدية
اÿروب م -ت-ح-م-ل Úمشش-ق-ة ال-ت-ن-ق-ل ‘
غ -ي -اب ال -دور ال -ف-ع-ال ل-وسش-ائ-ل ال-ن-ق-ل
اŸدرسشي والتي اإن توفرت تكون غÒ
كافية وبدائية على حد تعبÒهم.
ه-ذه ال-وضش-ع-ي-ة ج-ع-ل-ت-ه-م يضش-ط-رون
ل-ل-ت-ن-ق-ل ع Èوسش-ائ-ل ال-ن-ق-ل ال-عمومية،
وهو نفسس الوضشع الذي يتكبده طÓب
ا÷ام -ع -ة ال -ذي ي-ف-وق ع-دده-م اŸائ-ة
ط-الب.ه-ذه ال-ف-ئ-ة ا÷ام-ع-ي-ة ﬁرومة
م -ن خ -دم -ات ال -ن -ق -ل ا÷ام -ع-ي ال-ذي
ي - -ع - -ت Èح- -ت- -م- -ي- -ة وضش- -رورة ’ Áك- -ن
ا’سشتغناء عنها.
التنقل ‘ السشاعات اŸبكرة يعتÈ
ضشرورة للطلبة للتنقل من اÿروب نحو
ا◊افÓ-ت ال-ت-ي ت-ن-ط-ل-ق ع-ل-ى السش-اعة
السشابعة والربع ›ازف Úبحياتهم.
اإضش -اف -ة اإ ¤ه -ذه اŸع -ان -اة اشش-ت-ك-ى
السش - - -ك - - -ان م- - -ن ن- - -قصس ‘ اŸراف- - -ق
الÎف -ي -ه -ي-ة ودور الشش-ب-اب ،وﬁدودي-ة
اÿدمات الطبية حيث اأن اŸسشتوصشف
الوحيد اŸتواجد هناك يوؤدي خدمات
ﬁدودة م -ع غ -ي -اب اŸن -اوب -ة ون -قصس
وسش-ائ-ل-ه ح-ت-ى سش-ي-ارة ا’إسش-ع-اف ت-عتÈ
ال- -غ -ائب ا’أك ،Èه -ذا اŸسش -ت -وصش -ف ’
يششهد وحده حالة من غياب النظافة
بل ا◊ي ككل يعا Êمن هذا اŸششكل

سش -ي -م-ا واأن مصش-ال-ح ال-ب-ل-دي-ة ت-خصشصس
ششاحنة تقوم برفع اŸرميات بعدد من
ا’أحياء على غرار حي  ٧50مسشكن٨0 ،
مسش- -ك -ن ٢١٣ ،مسش- -ك- -ن وغÒه -ا م -ن
التجمعات السشكنية اŸتواجدة Ãنطقة
””صشالح دراجي”” وهو ما يجعل مهمة
ال- -ن- -ظ -اف -ة بشش -اح -ن -ة صش -غÒة صش -ع -ب -ة
التحقيق ،فضش Óعن هذه اŸعاناة اأكد
السشكان على ﬁدودية التزود باŸاء
الصشالح للششرب حيث اأنهم يسشتفيدون
منه لسشاعة واحدة فقط ‘ اليوم مع
انقطاع تام يدوم ’أك Ìمن  ١0اأيام.

Óﬁت ألشسباب مغلقة منذ 2005

سش -ك -ان اŸن -ط -ق -ة ‡ث -ل Úب -أاعضش -اء م-ن
جمعية حي صشالح دراجي  ⁄يفوتوا زيارتنا
دون أان يصش -ط -ح -ب -ون -ا لÔى ك -ارث -ة مشش-روع
Óﬁت الششباب اŸؤوسشسشات اŸصشغرة التي
اسش -ت-ف-ادت م-ن-ه-ا ال-ب-ل-دي-ة سش-ن-ة  .٢005ه- -ي
Óﬁت تتواجد ‘ حالة أاقل ما يقال عنها
أان -ه -ا ك -ارث -ي -ة ف -ب -ع -د أان ” ت -وزي-ع-ه-ا ع-ل-ى
مسشتفيديها تراجعت البلدية وقامت بانتزاع
اÓÙت مرة أاخرى ،بحجة أان اŸششروع ”
تغيÒه ،حيث بقي مغلقا ’ يؤودي أاي وظيفة.
فهل يعقل أان يÎك مثل هذا الهيكل
مهم Óدون أان تسشتفيد منه أاي جهة،
ع -ل -ى ال -رغ -م م -ن أان -ه م -وج -ه ل-لشش-ب-اب
’و ،¤السش-ك-ان م-ن ج-ه-ت-ه-م
ب -ال -درج-ة ا أ
رفضش - -وا ف- -ك- -رة ت- -خصش- -يصس ج- -زء م- -ن
اÓÙت ل -يسش -ت -غ -ل ك -ف-رع ب-ل-دي ح-يث
أاعلنوا رفضشهم الششديد متسشائل Úكيف
يتم اسشتغÓل هذا الهيكل الضشخم على
’صشل من حق فئة
هذا النحو وهو ‘ ا أ
معينة من الششباب.
وقالوا بغضشب إانهم يرافضشون بششدة
أان “سس اÓÙت وتÎك بهذه الكيفية
’همال تطالها يد التخريب من
من ا إ
قبل من ’ ضشم Òلهم.

 ٣٢٧مسشكن ويبقى  ٣٣٧مسشكن ‘ طور
اإ’‚از ،ف -ي -م-ا ي-وج-د  ١000مسش-ك-ن ‘
صش-ي-غ-ة السش-ك-ن ا’ج-ت-م-اع-ي التسشاهمي،
منها حصشة  ٧٣٣مسشكن ‘ طور اإ’‚از.
أاب- -دى اŸف- -تشس ا÷ه- -وي ل -لشش -رط -ة،
حرصشه الششديد على التكفل بانششغا’ت
مسشتخدمي اأ’من الوطني ،اŸهنية منها
وا’ج-ت-م-اع-ي-ة ،ح-ت-ى ي-ت-م-ك-ن-وا م-ن أاداء
م-ه-ام-ه-م ع-ل-ى اأحسش-ن وج-ه ،ك-م-ا ح-ثهم
على بذل اŸزيد من ا÷هد وا’ضشطÓع
Ãسش -ؤوول -ي -ات -ه -م ال -ن -ب-ي-ل-ة ب-ت-وف Òاأ’م-ن
وال -ط -م -أان -ي-ن-ة ل-ل-م-واط-ن ’ Úسش-ي-م-ا م-ع
موسشم ا’صشطياف ،كون سشكيكدة و’ية
سشاحلية وتسشتقطب العديد من السشواح
من داخل الوطن وخارجه.
م -ن ج -ه -ت-ه-م ،ع Èع-ن-اصش-ر الشش-رط-ة
اŸسشتفيدون من السشكنات عن فرحتهم
معتÈين العملية اأحسشن هدية ‘ الذكرى
 55لعيد الششرطة.

سشكيكدة :خالد العيفة

لم Úالعام ل–ادية عمال الÎبية فرحات شسابخ لـ «الشسعب»:
ا أ

لن يحرم أي عـ ـ ـامل مـ ـن حق ألتقاعد
لم Úالعام ل–Óادية الوطنية
أاكد ا أ
لعمال الÎبية فرحات شسابخ ،أان دراسسة
م -ل -ف -ات ال -ت -ق -اع -د ال-ت-ي أاودع-ه-ا ع-م-ال
القطاع لÓسستفادة من صسيغتي التقاعد
النسسبي ودون شسرط السسن بعد اسستكمال
 32سسنة خدمة ،تتم بطريقة تدريجية
وع -ادي -ة م-ف-ن-دا Œم-ي-د اŸل-ف-ات ،ول-فت
ب -اŸق -اب -ل إا ¤أان ب -عضش ال -ع -م -ال ال -ذي -ن
لعÓن عن
أاودعوا ملفاتهم بعدما ” ا إ
الÎاجع عن الصسيغتÃ Úوجب تعديل
قانون التقاعد ندموا بسسبب تسسرعهم.

فريال بوششوية
تتواصشل عملية دراسشة مئات ملفات عمال
الÎبية الذين طلبوا اإ’حالة على التقاعد ،بعد
اإ’عÓن عن ترسشيم مقÎح الثÓثية القاضشي
بإالغاء صشيغتي التقاعد دون ششرط السشن وكذا
ال-ت-ق-اع-د ال-نسش-ب-ي ،وال-ذي دخ-ل ح-ي-ز التنفيذ
الفا— جانفي من العام ا÷اري ،على أان يطبق
لفئة من أا“وا  ٣٢سشنة
خ -دم -ة بصش -ف -ة ك-ام-ل-ة
ب -دءا م -ن ج -ان-ف-ي م-ن
العام .٢0١9
وع - - - -كسس م- - - -ا روج
بشش - -أان ال - -ت - -ب - -اط - -ؤو أاو
الÎاج - -ع ع - -ن إاح- -ال- -ة
ال -ع -م -ال وع -دده-م ’ ي-ق-ل ع-ن  ٤0أال-ف-ا على
التقاعدÈÃ ،ر أان القانون اŸعدل دخل حيز
ال -ت -ن -ف -ي -ذ ،ف -إان اŸل -ف -ات ت -درسس ب -ط -ري -ق-ة
ت -دري -ج-ي-ة وف-ق م-ا ال-ت-زمت ب-ه وزارة الÎب-ي-ة
ال-وط-ن-ي-ة ،ال-ت-ي ات-ف-قت م-ع-ه-م ع-لى اسشتكمال
السشنة الدراسشية اŸنتهية أاي ،٢0١٧ /٢0١6
ل -ت -م -ك-ي-ن-ه-ا م-ن إاج-راء اŸسش-اب-ق-ات ال-ك-ف-ي-ل-ة
ب- -ت- -ع- -ويضس ال- -ع -م -ال اŸغ -ادري -ن ،م -ن خ Ó-ل
اŸسشابقات التي فتحتها خÓل العام اŸنصشرم

و‘ غضش - -ون السش- -ن- -ة ا÷اري- -ة ،أام- -ام م- -ئ- -ات
اأ’سش -ات -ذة وﬂت -ل-ف ال-ف-ئ-ات اأ’خ-رى ل-ت-ل-ب-ي-ة
ا◊اجيات وتفادي أاي نقصس من حيث التأاطÒ
على مسشتوى اŸؤوسشسشات الÎبوية.
وأاف -اد اأ’م Úال -ع -ام ل –Ó-ادي -ة ال -وط -ن-ي-ة
لعمال الÎبية اŸنضشوية –ت لواء ا’–اد
العام للعمال ا÷زائري ‘ ،Úتصشريح مقتضشب
لـ ””الششعب”” أانه لن يتم حرمان أاي عامل من
ا◊صش-ول ع-ل-ى ت-ق-اع-ده اŸضش-م-ون ب-ال-قانون،
مذكرا بأان اأ’مر ’ يتعلق بÎقية وإا‰ا بحق
وما دام اŸعنيون باأ’مر أاودعوا اŸلفات ‘
اآ’جال القانونية ،و‘ الوقت الذي كانت فيه
الصش- -ي- -غ- -ت- -ان سش- -اري- -ت- -ي اŸف- -ع- -ول ،ف- -إان -ه -م
سش- -يسش- -ت- -ف- -ي -دون Ãج -رد اسش -ت -ك -م -ال دراسش -ة
ملفاتهم.
وكان عدد هائل من اأ’سشاتذة وعمال ‘
ق- -ط- -اع- -ات أاخ- -رى ،ق- -د سش -ارع -وا إا ¤إاي -داع
اŸلفات للحصشول على التقاعد ،بعد اتخاذ
قرار توقيف صشيغ التقاعد قبل بلوغ السشن
ال -ق -ان -ون -ي -ة اÙددة بـ  60سش -ن -ة ،م -ن أاج-ل
ا◊ف - - -اظ ع- - -ل- - -ى ت- - -وازن
الصش - - -ن - - -دوق ال- - -وط- - -ن- - -ي
للتقاعد ،وكذا معاششات ما
’ ي- - -ق- - -ل ع - -ن  ٣مÓيÚ
متقاعد ،أاصشبحت مهددة
بفعل تفضشيل أاغلب العمال
ع -دم اسش -ت -ك -م -ال سش -ن-وات
اÿدم -ة ،وا◊صش -ول ع -ل -ى ت-ق-اع-د ’ ي-خضش-ع
لششرط السشن.
إا’ أان -ه ووف -ق م -ا أاك -د شش -اب -خ ف -رح -ات ‘
تصشريحه ،فإان عددا كبÒا منهم ندموا على
التسشرع ‘ إايداع اŸلف ،اأ’مر ’ ينطبق طبعا
ع-ل-ى أاول-ئك ال-ذي-ن درسش-وا ق-راره-م ب-ط-ري-ق-ة
جيدة ،واختاروا العمل ‘ القطاع اÿاصس،
موازاة مع تقاضشي منحة التقاعد مقابل ما
قضشوه من سشنوات يعملون ‘ القطاع.

درأسسة أŸلفات تتم
بطريقة تدريجية

»æWh
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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التعجي ـ ـل بتطبيـ ـق رخصسـ ـة السسياقـ ـة بالتنقيط ضسروري لكبح إاره ـ ـاب الطـ ـ ـرق
’سشباب الرئيسشية ◊وادث السشÒ
اıدرات والكحول من ا أ
تعمد جمعية اŸمرن ÚاÎÙف ‘ Úالسشياقة ،مند نششأاتها إا ¤تعزيز
عمليات التحسشيسص والتوعية ‘ أاوسشاط اÛتمع حول أاخطار حوادث
اŸرور ،مكثفة من دوريات «حماة الوطن» التي تسشعى من خÓلها حسشب
ما كششفت عنه رئيسشتها نبيلة فرحات إا ¤تطبيق قانون الرخصشة
بالنقاط وإاششراك كل الطاقات الفاعلة ‘ اÛتمع ‘ التحسشيسص ضشد
إارهاب الطرق.

أاجرت ا◊وار :حبيبة غريب
تصصوير :فواز بوطارن

الشش- -عب :ك- -ي- -ف ك -انت ا’ن -ط Ó-ق -ة
ال- -رسش- -م- -ي- -ة واŸي- -دان- -ي -ة ’أنشش -ط -ة
ا÷معية؟
نبيلة فرحات :تاريخ تاأسضيسس ا÷معية
كان ‘  21جويلية  ،2016لكن الفكرة
واإي -داع م -ل-ف ال-ت-اأسض-يسس ك-ان سض-ن-ة ،214
ل- -ك- -ن م- -دي- -ري- -ة ال- -ن- -ق- -ل رفضضت دع -وى
التاأسضيسس وطلبت تغي Òا’أعضضاء باآخرين
ي -ح -م -ل -ون شض-ه-ادات ب-ي-داغ-وج-ي-ة وك-انت
ا’ن -ط Ó-ق -ة ال -رسض -م -ي -ة ي-وم  21جانفي
 ،2017بنشضاط رسضمي هو عبارة عن اأول
دورية « –ت شضعار حماة الوطن» وهو
عمل جواري يقوم على –سضيسس وتوعية
اŸواطن وخاصضة الناشضئة حول اأخطار
ح - -وادث اŸرور وي - -حث ع - -ل - -ى ضض- -رورة
احÎام ق - -ان- -ون اŸرور وك- -ل ت- -وصض- -ي- -ات
ونصضائح السضÓمة اŸرورية.
نشضاط ا÷معية يقتضضي اإشضراك العديد
م -ن ا÷ه -ات ال -رسض -م -ي -ة وك-ذا ك-ل ف-ئ-ات
اÛت- -م- -ع اŸد Êن- -ذك- -ر ق -ي -ادة ال -درك
الوطني ،اŸديرية العامة لÓأمن الوطني،
اŸديرية العامة للحماية اŸدنية ،وزارة
الشض- -وؤون ال -دي -ن -ي -ة وا’أوق -اف ،م -دي -ري -ة
ا’أح-وال ا÷م-ع-ي-ة ،ال-كشض-اف-ة ا’إسضÓ-مية
ا÷زائ -ري -ة ،اأسض -ات -ذة ج -ام-ع-ي-ون ،اأط-ب-اء
نفسضانيون ،ا’–اد الوطني
للنسضاء
ا÷زائريات،
ال -دي-وان ال-وط-ن-ي
للثقافة وا’إعÓم.
و ما هي ا’أهداف
ال - -ت- -ي سض- -ط- -رت- -ه- -ا
ا÷م - - - -ع - - - -ي- - - -ة ◊د
السضاعة ؟
ترقية مهنة السضياقة
وت -ط -وي -ره -ا ،السض -ع-ي
’بتكار طرق وتقنيات
عصضرية سضمعية بصضرية
لتحقيق اأك Èكم ‡كن
م- -ن اŸع- -رف- -ة ل- -ف- -ائ -دة
اÎŸشض-ح Úف-ي-م-ا يخصس

قانون اŸرور ،القيام باأيام دراسضية لنشضر
ث-ق-اف-ة السض-ي-اق-ة السض-ل-ي-م-ة ،ال-ت-ك-ثيف من
ا◊مÓ-ت ال-ت-حسض-يسضية اŸوجهة
لسضكان البلديات ،هذا ‘
اإط -ار مشض -روع» ح -م -اة
ال- - - -وط- - - -ن» ،وك - - -ذا
تنظيم على مدار
السض - -ن - -ة اأب - -واب - -ا
مفتوحة
للتعريف
با÷معية
و ن ش ض -ا ط -ه -ا  ،ك -م -ا
ن- -رب- -ط ﬂت- -ل- -ف
اŸواع-ي-د ال-وط-نية
بشض - -ت - -ى اŸواضض - -ي - -ع
م -ن -ه -ا رخصض -ة السض-ي-اق-ة
ب -ال -ت -ن -ق -ي-ط ،ق-ان-ون اŸرور،
توسضيع الثقافة اŸرورية.
ا÷م-ع-ي-ة ت-وج-ه رسش-ائ-ل-ها بالدرجة
ا’أو ¤اإ ¤ال- -ن- -اشش- -ئ- -ة ف- -ع- -ل- -ى م- -اذا
ت- -ع- -ت -م -د ح -ت -ى تصش -ل
ال -ف -ك -رة ك -م -ا ي -ن -ب-غ-ي
لهذه الفئة؟
ج- -اءت ف- -ك- -رة ا’أن- -اشض -ي -د
واŸسض- -رح وك- -ذا اسض -ت -ب -دال
شض - - - - -خصض - - - - -ي- - - - -ة اŸه- - - - -رج
بشض- -خصض- -ي- -ات ت- -ل- -بسس ح- -ل -ل
ب- - -األ- - -وان وشض - -ارات واأضض - -واء
ح - - - - -رك- - - - -ة اŸرور ،اإ¤
ج -انب ت-وزي-ع م-ط-وي-ات
ت - - - - -ع - - - - -رف ب- - - - -ا◊دث
اŸروري واأسض - - - - -ب - - - - -اب
ا◊وادث ووسض - - - - -ائ - - - - -ل
ا◊م - - -اي - - -ة ونصض - - -ائ- - -ح
ل - -ت - -ج - -نب ه - -ذه ا’آف - -ة
اÿطÒة التي اأصضبحت
توصضف اليوم باإرهاب الطرق،
اأخ -ط -ار السض -ي -ارات ،وه -ن-اك
مطوية –توي على اأحاديث
قراآنية ودعاء الركوب ودون
اأن اأنسض - - - -ى الÓ- - - -ف- - - -ت- - - -ات
ال-ت-حسض-يسض-ية ،كما تتواصضل
ا÷م- -ع- -ي -ة م -ع اŸواط -نÚ
واŸواط- - -ن - -ات م - -ن خ Ó- -ل

صضفحتها على الفايسضبوك.
وك -ي -ف ” Œسش -ي -د ه -ذه ا’أه -داف
ميدانيا؟
ك - -انت ا’ن- -طÓ- -ق- -ة م- -ن
م -ق -اط -ع -ة وب -ل -دي -ة ب -ئ-ر
توتة ‘ ،اأبواب مفتوحة
م- - -وج- - -ه - -ة خصض - -يصض - -ا
Ÿوضض- - - - - -وع رخصض- - - - - -ة
السضياقة بالنقاط ،اأين
” ت -وزي -ع اŸط-وي-ات
م - - -ن ق - - -ب - - -ل اأف- - -راد
ال -ك-ت-اب-ة ا’إسضÓ-م-ي-ة
ا÷زائ - - -ري- - -ة ف- - -وج
اŸسضتقبل,
وت -زام-نت اÿط-وة
ا’أو ¤م - - - - - - - - - - - - -ن
ت -ظ -اه -رة «ح-م-اة
الوطن» مع ذكرى
ع- -ي- -د الشض- -ه- -ي -د ،وال -ت -ي دامت
ي -وم ،Úع -ل -ى شض -ك -ل م -ه -رج -ان وح -م -ل -ة
ت -وع -وي -ة ،ح -م -لت شض -ع -ار « ع -ل -ى خ -ط-ى
الشضهيد».
تلتها التظاهرة الثانية Ãقاطعة سضيدي
ﬁم - -د ،ال - -ت- -ي ن- -ظ- -مت ي- -وم  8مارسس
واهتمت Ãوضضوع «الرخصضة بالنقاط «
حيث تلقت ا÷معية دعما كبÒا من قبل
السض -اري -ة ا’إق -ل -ي -م -ي -ة ل -ل -درك ال -وط -ن -ي

ÓفÓن من اŸدية
مصشطفى بوعÓق عضشو اŸكتب السشياسشي ل أ

ا◊ـ ـزب يعـ ـ ـيشش ظروفا صسعبة تتطل ـ ـب  ⁄الشسم ـ ـل باŸصسارحـ ـ ـة

حرصص مصشطفى بوعÓق عضشو اŸكتب السشياسشي ◊زب جبهة التحرير الوطني ،صشبيحة أامسص ‘ ،لقاء تنظيمي
Óسشتحقاقات اÙلية اŸقبلة والتي
’سشتعداد ل إ
’جل ا إ
أاششرف عليه باŸدية ،على ششرح مضشمون التعليمة رقم  12أ
قال بششأانها « إانها تداهمنا ونحن ‘ ظروف صشعبة خاصشة بأاوضشاعنا النظامية اŸهلهلة نتيجة عدة تراكمات تعود
إا ¤وقت بعيد من منطلق أانه رÃا  ⁄نهتد لعÓجها بعد ‘ الوقت اŸناسشب».
ذكر بوعÓق بأان حزب اآ’فÓن
ي -ح -اول ب -إاسض -ت-م-رار ت-دارك ه-ذه
اأ’خ -ط -اء ،ب -إاع -ت -ب-ار ب-أان ال-وضض-ع
السضياسضي الراهن جعله وشضرفائه
ﬁل هجوم ،واصضفا هذا الوضضع
ب-الصض-عب وي-ح-ت-م حسض-ب-ه مناشضدة
ك- - - -ل اŸن- - - -اضض- - - -ل ÚواÒÿي- - - -ن
ل- -ل- -تضض -ح -ي -ة ‘ ه -ذا ا÷و ا◊ار
واŸت-زام-ن م-ع ال-ع-ط-ل-ة الصض-فية،
مؤوكدا أامام أامناء قسضمات ،رؤوسضاء
›السس شضعبية بلدية ومناضضلÚ
بأان هناك –ديات مفروضضة على
اأ’فÓ- -ن ،ع- -ل- -ى أان ت- -ك- -ون ه- -ذه
اأ’خÒة ح - -اف - -زا وداف- -ع- -ا إ’رادة
ق- - -وي- - -ة –ذو ك- - -ل اŸن - -اضض - -لÚ
واŸن -اضض Ó-ت ل -رف -ع -ه -ا واث -ب -ات
الوجود وتعزيزه بكل البلديات من
خÓ- -ل اŸزي- -د م- -ن ال- -تضض- -ح -ي -ة
وال-وع-ي ب-اأ’خ-ط-ار اÙدق-ة ب-نا
وبالصضعاب التي تÓحقنا.
ودعا بوعÓق هؤو’ء إا ¤التفاهم
والتعاون واŸصضا◊ة واŸصضارحة

فيما بينهم ،موضضحا أان قدومه
إا ¤اŸدي - -ة ه - -و م - -ن أاج - -ل حث
ا÷ميع لوضضع آاليات عملية مبنية
ع -ل -ى أاسضسس سض -ل -ي-م-ة وصض-ح-ي-ح-ة
÷مع شضمل أابناء هذا ا◊زب من
م-ن-ط-ل-ق أان ن-ق-ط-ة الضض-ع-ف ال-تي
يراها وفق Œربته اÿاصضة هي
ل- - -يسضت ‘ ق- - -وة م - -ن - -افسض - -ي - -ن - -ا
السضياسضي Úبل هي ‘ اختÓفنا
‘ اأ’فÓن ،ما يتطلب منا التنازل
واŸصض - - - - -ا◊ة واŸصض- - - - -ارح- - - - -ة
وا’نفتاح على مكونات اÛتمع
وا’ل -ت-ف-ات ن-ح-و اأ’سض-رة ال-ث-وري-ة
وا÷م - - - -ع- - - -ي- - - -ات واŸواط- - - -نÚ
ومناصضري ا◊زب.
و ذك- -ر أان ال- -ق- -ي -ادة السض -ي -اسض -ي -ة
للحزب اتفقت أان يكون الÎشضح
للمحليات اŸقبلة مفتوحا لكافة
اŸناضضل ،Úكما أان هذه الفرصضة
ال -ع -م -ل -ي -ة ه -ي سض-ان-ح-ة ل-ق-واع-د
ا◊زب أ’جل ا’نسضجام واختيار
اأ’فضضل Ÿواجهة هذه التحديات

‘ إاط -ار سض -وق سض -ي -اسض-ي شض-رسس،
مضض-ي-ف-ا أان ال-ت-ع-ل-ي-م-ة ت-نصس ع-لى
ضض- -رورة ا’ن- -تشض -ار واح -ت -واء ك -ل
ا÷معيات اŸهتمة.
وقال أانه يحضضر من الÎشضح كل
م -ن ع -م -ل ضض -د ا◊زب ،وي-رحب
بالوافدين من اأ’حزاب اأ’خرى،
شضرط أان يكونوا ﬁل قبول من
طرف الهياكل ،غ Òأانه ’ يسضمح
لهم بالÎشضح ‘ هذا الظرف أاو
يسض-م-ح ل-ه-م ب-ال-ت-ق-ي-يم ‘ اللجان،
على اعتبار أان اŸسضؤوولية اليوم
كبÒة جدا ويجب أان تتجاوز كل
ال -ع -ق -ب -ات ل-دع-م ب-رن-ام-ج رئ-يسس
ا÷م- -ه -وري -ة ،وأ’ن ا◊زب أايضض -ا
هو بأامسس ا◊اجة إا ¤اÒÿين
أ’ج - -ل السض - -م - -اح ل - -ه - -م ل - -وضض - -ع
بصض-م-ات-ه-م وت-وسض-يع دائرة انتشضار
ا◊زب وإاصضÓح ذات الب.Ú
ون-ب-ه ‘ ت-وج-ي-ه-ات-ه ال-ت-ي ق-وبلت
بردات فعل رافضضة للوضضع ا◊ا‹
بسضبب وجود رؤوسضاء بلديات غÒ

مرغوب فيهم وقسضمات شضرعية
وأاخرى تدعي ذلك إا ¤أانه حان
ال- -وقت لÓ- -سض- -ت- -ع -داد ل -ل -ح -م -ل -ة
اإ’نتخابية وتهيئة اأ’نفسس –سضبا
للتعÌات اÙتملة ‘ الطريق،
آام Ó- -ب- -أان ت- -ك- -ون ه- -ذه ال- -و’ي -ة
ا÷ب-ه-اوي-ة وال-ث-وري-ة إاح-دى قÓع
الوطنية ‘ هذه اإ’سضتحقاقات،
داع -ي-ا رؤوسض-اء م-ك-اتب ال-قسض-م-ات
ÓعÓن عن رغبة ترشضحهم سضواء
ل إ
عن طريق اÙافظة أاو التوجه
Óم Úالعام للحزبﬁ ،بذا بأان
ل أ
ت-ن-ت-ه-ي م-ث-ل ه-ذه اأ’ع-م-ال ق-ب-يل
هذه ا÷معة من أاجل الشضروع ‘
اسض-ت-ق-ب-ال الÎشض-ح-ات ،م-نبها بأان
الوضضع الراهن يحتم أايضضا فتح
›ال الÎشض- -ح واسض- -ع -ا أام -ام ك -ل
الراغب Úدون إاقصضاء من منطلق
أان الوقت ليسس ‘ صضالح ا◊زب
وأاحسض-ن ط-ري-ق-ة ل-ل-ن-ج-اح ه-ي ‘
ترك ا◊يلة.

اŸدية :ع.علياÊ

ل- -لسضÓ- -م- -ة اŸروري- -ة ،وم -دي -ري -ة ا’أم -ن
الوطني وا◊ماية والوطني ،والفيدرالية
الوطنية Ÿدارسس تعليم السضياقة والشضيخ
فرحات ،وجمعية اأولياء التÓميذ.
و‘ الفا— جوان تزامنا مع اإحياء اليوم
ال -ع -اŸي ل-ل-ط-ف-ل ،ح-طت ح-م-ل-ة « ح-م-اة
الوطن « الرحال Ãقاطعة باب الوادي،
–ت شضعار  « :طفل اليوم سضائق الغد»
وك-انت ا◊م-ل-ة ال-ت-حسض-يسضية
Ãشض -ارك -ة ال -دي-وان ال-وط-ن-ي
للثقافة وا’إعÓم.
واأخÒا نظمت ا÷معية يومي
 29و 30جويلية الفارط ،حملة
–سض- -يسض -ي -ة راب -ع -ة Ãق -اط -ع -ة
حسض Úداي– ،ت شضعار « فخ
اıدرات وتاأثÒها على قيادة
اŸرك - -ب - -ات» ،ب - -ال - -ت - -ع - -اون م - -ع
الكونفديرالية الوطنية للتحسضيسس
والوقاية وحماية الÎاث والبيئة،
ووال - -نشض - -اط ا’إنسض- -ا‡ Êث- -ل- -ة ‘
◊سضن بوشضاقور.
ت- - -ن- - -اضش- - -ل ا÷م- - -ع - -ي - -ة ‘ ك - -ل
اŸناسشبات ضشد اإرهاب الطرق ،ما
هو ا◊ل ا’أمثل للحد من هذه
ا’آفة اÿطÒة والقاتلة؟
’ب- -د م- -ن ت- -ط- -ب- -ي- -ق رخصض- -ة السض- -ي- -اق -ة
بالتنقيط على اأرضس الواقع وهي اÿطوة

التي ” ا’إعÓن عنها رسضميا من قبل
ا◊كومة ،لكنها Œ ⁄سضد ◊د ا’آن ،رغم
اأنها الوسضيلة الوحيدة للتقليل من حوادث
اŸرور ،ك - -م - -ا ’ ب - -د م - -ن ا’أخ - -ذ ب - -عÚ
ا’ع - - -ت - - -ب - - -ار ﬁارب - - -ة اآف- - -ة اıدرات
واسض -ت -ه Ó-ك ال -ك-ح-ول ال-ت-ي ت-ع-د السض-بب
الرئيسضي ‘ العامل البشضري اŸوؤدي اإ¤
ا◊وادث.
كلمة اأخÒة
ن-وج-ه ن-داء مسض-ت-ع-جÓ
م- -ن خÓ- -ل ج- -ري- -دة «
الشض- - - - - -عب» اإ ¤ك - - - - -ل
السضلطات نطلب منها
مرافقة ا÷معية ‘
ك- - -ل خ- - -ط- - -وات- - -ه - -ا
اŸيدانية
ومسض- -ان- -دت -ه -ا م -ن
اأجل “رير رسضالة
التحسضيسس
والتوعية
الشض -ام -ل-ة ل-ل-ح-د
م - - - - -ن اإره- - - - -اب
ال -ط -رق ،ك -م -ا نسض -ع -ى ج -اه -دي-ن
’إشضراك كل فعاليات اÛتمع اŸد‘ Ê
نشض-اط-ات-ن-ا وك-ذا ن-ن-اشض-د وزارة ال-داخ-لية
وا÷ماعات اÙلية للتعجيل ‘ تطبيق
قانون الرخصضة بالتنقيط.

ا◊رائق تندلع بـ  13موقعا ‘ بجايـــــــة

سسكـ ـ ـان برباشسـ ـ ـة يوجّه ـ ـ ـون نداء اسستغاثـ ـ ـ ـ ـة

’ تزال العديد من اŸناطق بو’ية
بجاية ،تششهد سشلسشلة من ا◊رائق
الكبÒة التي التهمت مسشاحات غابية
هامة ،حيث تواصشل النÒان اجتياحها
’خÒة غابات،
وم ّسشت ‘ السشاعات ا أ
برباششة ،القصشر ،وبئر السشÓم،
مسشيسشنة ،إاغرم ،أاكفادو ،وتازمالت،
حيث تسشببت هذه النÒان اŸندلعة ‘
ارتفاع درجات ا◊رارة ،والتهمت ‘
ظرف وجيز اŸئات الهكتارات من
اŸسشاحات الغابية.

رغم اÛهودات التي بذلها أاعوان ا◊ماية
اŸدنية ،إا’ أان الوضضعية كانت جّد صضعبة بفعل
صضعوبة التضضاريسس ،كما وجّه سضكان برباشضة
نداء اسضتغاثة قصضد مسضاعدتهم على تخطي
الوضضع الصضعب ،خاصضة مع ﬁاصضرة النÒان
لبيوتهم ونقصس اŸياه الصضا◊ة للشضرب.
وب- -حسضب ‡ث- -ل- -ي السض- -ك- -ان ال- -ذي -ن –دث -وا
لـ’الشضعب’ بع ÚاŸكان ،ومن بينهم السضيد عبد
الوهاب من قرية معراط ،الذي قال’ ،شضهدت
اŸن -ط-ق-ة اŸذك-ورة ح-رائ-ق ك-بÒة م-ه-ول-ة ‘
الكث Òمن ا÷هات ،حيث أادت إا ¤خسضائر
ب -ا÷م -ل -ة ‘ ،اأ’شض-ج-ار اŸث-م-رة ،ك-ال-زي-ت-ون،
الكرز ،الت ،Úوالعنب التي تشضتهر بها الو’ية،
وا◊شضائشس اليابسضة.
ونحن نوجّه نداء اسضتغاثة للسضلطات اÙلية،
قصض -د مسض -اع -دت -ن -ا ع -ل -ى Œاوز ه -ذه ال-فÎة

الصضعبة ،حيث هناك نقصس ‘ اŸياه الصضا◊ة
للشضرب ،وهناك أاشضخاصس ‘ حاجة إا ¤رعاية
ط- -ب -ي -ة ،خ -اصض -ة م -ع ارت -ف -اع ك -ب Òل -درج -ات
ا◊رارة التي ’ تطاق ،بالرغم من اسضتعمال
السضكان للمكيفات الهوائية.
وحسضب ع -ب -د ا◊ك -ي -م ل -ط -رشس م-ن ا◊م-اي-ة
اŸدن -ي -ة ،لـ’الشض -عب’ ”ّ ،تسض -ج -ي -ل ح-رائ-ق ‘
مناطق عديدة ،كان آاخرها Ãنطقة أامعراط
ببلدية برباشضة ،حيث أاتت أالسضنة النÒان على
” تسضجيل ‘ غضضون 48
مسضاحات الغابات ،و ّ
سضاعة اند’ع ا◊رائق ‘ أاك Ìمن 13موقعا،
و◊سضن ا◊ظ  ⁄تخلف خسضائر ‘ اأ’رواح.
وي - -أات - -ي ه - -ذا ‘ ال - -وقت ال- -ذي وف- -رت ذات
اŸصض -ال -ح ،وسض -ائ -ل م -ادي -ة وبشض -ري -ة م -ع-تÈة
Ÿواجهة حرائق الغابات ‘ الفÎة الصضيفية،
من أاجل إاخماد النÒان القوية والتي تقع ‘
اŸواقع ا÷بلية وذات التضضاريسس الوعرة.
وخ- -ل -فت ا◊رائ -ق اŸه -ول -ة ال -ت -ي نشض -بت ‘
ﬂتلف بلديات الو’ية ،منذ الفا— جوان أازيد
من  5600هكتار من الغطاء النباتي ،منها أازيد
م - -ن  400ه -ك -ت -ار م-ن اŸسض-اح-ات ال-غ-اب-ي-ة،
وح -وا‹  220ه-ك-ت-ار م-ن اأ’شض-ج-ار اŸث-مرة،
باإ’ضضافة إا ¤خسضائر م ّسضت اسضطبÓت تربية
الدواجن واŸواشضي ،على غرار اŸعز ،الغنم
والبقر ،وكذا خÓيا النحل.

بجاية :بن النوي توهامي
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ن-ت-ي-ج-ة ل-نشش-وب ال-ح-رب ال-ع-رب-ي-ة اإلسش-رائيلية
ال -راب -ع -ة ف -ي أاك-ت-وب-ر  ،1973وع -ب -ور ال -ق-وات
ال-مصش-ري-ة ل-ق-ن-اة السش-ويسس ،واشش-ت-عال الموقف
ف- -ي م- -ن- -ط -ق -ة الشش -رق األوسش -ط صش -در ق -رار
مجلسس األمن  338بوقف إاطÓق النار وتÓه
بعد ذلك صشدور القرار  ،339وفي الفترة ما
بين صشدور القرارين واصشلت إاسشرائيل التحرك
ل-ت-حسش-ي-ن م-واق-ع-ه-ا ،ف-ح-اولت اح-تÓ-ل مدينة
السشويسس ولكنها فششلت في مواجهة المقاومة
البطولية هناك.
اأصشدر هواري بومدين قراًرا يأامر فيه كبار
القادة العسشكريين أان يكونوا على اتصشال وثيق
ب-ت-ط-ورات ال-م-وق-ف ال-ع-رب-ي ع-ل-ى ال-ج-ب-ه-ت-ين
المصشرية والسشورية لتخاذ اإلجراءات الÓزمة
ل -م -واج -ه-ة ال-م-وق-ع .ك-م-ا وأارسش-ل رسش-ائ-ل إال-ى
رؤوسشاء دول حركة عدم النحياز يحثهم على
تقديم المسشاعدات المعنوية والمادية للششعب
العربي .خÓل الحرب أاعلن هواري بومدين:
«أان -ه سش -ي -وق -ف خ -ط -ة ال -ت-ن-م-ي-ة ك-ام-ل-ة _ف-ي
ال -ج -زائ -ر_ ح -ت -ى ت -ن-ت-ه-ي ال-ح-رب ،وأارسش-لت
الجزائر قوات جوية مكونة من سشربين من
الطائرات الـ 21,19ميج سشوريا».
في الوقت ذاته ،ششعر زعماء العرب بحاجة
الدول الغربية إالى البترول؛ مما دفعها إالى
اسشتخدامه كسشÓح تخويف وردع في حرب
أاكتوبر ،وهو سشÓح اسشتراتيجي سشياسشي هام،
وليسس سشÓحاً للعقاب والتوبيخ ،على حد قول
اللواء طه المجدوب.
في الوقت ذاته ،طلبت الجزائر تأاجيل زيارة
وك -ي -ل وزارة ال -خ -ارج -ي -ة األم -ري-ك-ي ل-لشش-ؤوون
اإلف- -ري- -ق -ي -ة ال -ذي ق -د ق -رر أان ي -زوره -ا ف -ي
منتصشف نوفمبر 1973؛ بهدف اطÓع زعماء
الجزائر على الموقف األمريكي تجاه الوضشع
في الششرق األوسشط.

مشساركة ا÷يشش ا÷زائري
‘ حرب أاكتوبر١9٧3
يقول خالد نزار عن ذكرياته بخصشوصس حرب
أاكتوبر 1973التي كان مششاركا فيها «:لقد طلب
مني الجيشس المصشري أان أاضشع تحت تصشرفه
بطارية المدفعية122ملم التي كان لها أاطول
إاق -ام -ة ع -ل-ى ال-ج-ب-ه-ة ،وب-ال-رغ-م م-ن خ-ط-ورة
وصش -ع -وب-ة ه-ذا ال-ط-لب ك-ون-ه ي-كشش-ف ال-ج-يشس
الجزائري للعدو ،فقد وافقت على ذلك ».
م -ن ب -ي -ن األع -م -ال ال -ت -ي ق -ام ب-ه-ا ال-ج-يشس
الجزائري ما يذكره العقيد إابراهيم جوادي
قائد إاحدى كتائب المششاة الجزائرية ،حيث
قال «:كنا أاربع كتائب ،وكنت على رأاسس واحدة
منها ،وكان عدد الجنود  3000جندي» .ومن
ال -واضش -ح م -ن ك Ó-م ج -وادي أان ع -دد ال-ج-ن-ود
ال-ج-زائ-ري-ي-ن ف-ي ال-ج-ب-ه-ة ال-مصش-ري-ة ك-ان ف-ي
حدود الثÓث أالف جندي.
يقول جوادي  «:كنا على بعد  200كلم عن
ال -ق-اه-رة وك-انت ه-ن-اك م-ق-اتÓ-ت صش-ه-ي-ون-ي-ة
تÓحقنا ،وهي على علم بهويتنا؛ ولكنها لم
ت-ه-اج-م-ن-ا .ول-م-ا وصش-ل-ن-ا إال-ى ال-ق-اه-رة ق-وب-لنا
باسشتقبال حار من المصشريين ،وكان السشتقبال
أاسشطورياً باألغاني واألناششيد».
اسشتطرد جوادي بقوله « :من األعمال التي
قام بها جيششنا :لقد قام أاحد جنودنا بقتل
ج -ن -دي ي -ه-ودي وك-انت ف-ي ال-ج-ه-ة ال-م-ق-اب-ل-ة
للقناة ،وبعدها جاءت الطائرات اإلسشرائيلية
لÓ- -سش- -ت- -طÓ- -ع وك- -انت ب- -ج- -ان- -ب- -ن -ا م -درسش -ة
فاسشتدعيت مديرها وأامرته بإاخÓئها؛ ألنها
سشتتعرضس للقصشف اإلسشرائيلي .وأاطاع المدير
األوامر وبالفعل حصشل القصشف للمدرسشة وما
حولها من المسشاكن والحمد لله نجا جميع
الطÓب من المجزرة المحققة وفرح األهالي
وتظاهروا فرحًا بسشÓمتهم».
اعتبرت القوات الجوية الجزائرية في حرب
أاكتوبر القوة الثانية ،بحسشب ما ورد في كتاب
توم كوبر ،أاما القوات البرية فقد وصشفت بأانها
ك -انت األك -ث -ر اسش -ت -ع -داداً واألفضش -ل ت-ج-ه-ي-زاً
مقارنة بباقي وحدات الجيشس الوطني الششعبي
الجزائري في تلك الفترة ،وكانت تسشتوفي كل
المواصشفات الÓزمة لدخول الحرب إالى أانها
ك -انت ت -م -ت -لك سش Ó-ح ً-ا ل ت-م-ت-ل-ك-ه ال-ج-ي-وشس
األخرى المششاركة.

تضشاربت المعلومات في وزارة الخارجية
األم -ري -ك -ي -ة ن -فسش -ه -ا ح -ول مشش -ارك-ة ال-ق-وات
الجزائرية في حرب أاكتوبر ،فذكرت إانه قبل
ال -ح -رب ك -ان ال-ج-يشس ال-ج-زائ-ري ف-ي سش-وري-ا
مسشتعد للحرب ،بينما نجد وثيقة أاخرى تقول
إان الجيشس الجزائري لم يرسشل إالى سشوريا
عام.1973
ي -م -ك -ن ت -ل-خ-يصس ال-مسش-اع-دات ال-عسش-ك-ري-ة
المقدمة للجيوشس العربية في حرب أاكتوبر
 1973كما في الجداول التالية:

كتائب القوة
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١

كتائب القوات البرية:

أام -ا ال -م -ع -دات ال-ح-رب-ي-ة م-ن دب-اب-ات
ومدافع وآا’ت أاخرى فكانت :

القوة

العدد

دبابة

96

آالة ›نزرة

3٢
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كتب الفريق محمد أاحمد الصشادق في عدد
نوفمبر  1984من مجلة أاكتوبر يقول:
« تمكن العدو من الوصشول إالى منتصشف طريق
ق -ن -اة السش-ويسس _ال-ق-اه-رة ،ول-م ي-ك-ن ي-فصش-ل-ه
«ي- -قصش- -د ي -فصش -ل -ه ع -ن ال -ق -اه -رة» إال ال -ل -واء
الجزائري».

اتصسا’ت هواري بومدين
بأانور السسادات:
حصش -ل ه -واري ب -وم -دي-ن ع-ل-ى ضش-ال-ت-ه ب-ع-د
اندلع الحرب وصشار ُيجري اتصشاًل باأنور
السشادات كل اأيام حرب اأكتوبر ،وكان قبل
ذلك يمني النفسس بدخول الحرب ومجابهة
الإسشرائيليين ،وما اإن اندلعت الحرب حتى
صشار اهتمامه يتزايد؛ فاأجرى اتصشال ،يوم
 6اأكتوبر باأنور السشادات  ،السشاعة  4عصشًرا،
وبعدما تبادل التحية والترحيب قال هواري
بومدين :اأخباركم (يقصشد اآخر التطورات
على الجبهة) ،فقال اأنور السشادات :عبرنا
القناة والحمد لله ،فرsد عليه :وماذا عن
ال -م -واق -ع ال -ت -ي ي -ت -م -رك-زون ف-ي-ه-ا؟ ف-ق-ال:
موقعنا ممتاز.
في اليوم التالي الموافق  7اأكتوبر اأجري
بومدين اتصشال هاتفيا بالرئيسس السشادات
كان ضشمن ما جاء فيه:
^ بومدين :كيف اأحوالكم … ما هي
اأخبار المعركة؟
^ السسادات  :طيبة جًدا.
^ ب-وم-دين  :الأولد وصش -ل -وا ع-ن-دك؟
(يقصشد الطÓئع والقوات الجزائرية)
^ السسادات  :نعم.
… بومدين  :الأششياء التي تكلمنا عليها …
.نحن جاهزون.
… السشادات  :عظيم عظيم.
… بومدين  :الأخ الذي وصشل عندك (وزير
الخارجية) قل له كل حاجة (يقصشد بذلك
عبد العزيز بوتفليقة).
يقول محيي الدين عميمور« :واأتصشور اأن
الصش- -ورة _ال- -ح- -ق- -ي- -ق- -ي- -ة ع- -ل- -ى ال -ج -ب -ه -ة
ال -مصش -ري -ة_ ك -انت واضش -ح -ة ت -م -ام ً-ا اأم -ام
ال -ق-ي-ادة ال-ج-زائ-ري-ة ،ورب-م-ا ك-ان ل-م-ك-ال-م-ة
القاهرة دور في تصشور حدود مهمة القوات
المصشرية ،اأي عبور القناة في ظل حائط
الصش -واري -خ_ وت -دم-ي-ر خ-ط ب-ارل-ي-ف_ ،ث-م
ال -ت -ح-رك ف-ي ح-دود ال-مسش-اح-ة السش-ي-اسش-ي-ة
الممكنة والطاقة العسشكرية المتاحة ،اأي اأن
الهدف كان التحريك والخروج من مرحلة
ال Óسشلم والÓحرب بعبور اأعظم مانع مائي

ا
لتحرير

في التاريخ ،وهو ما اأكده اأنور السشادات بعد
ذلك».
لقد اختلفت النصشوصس التي ذكرها محمد
حسش-ن-ي-ن ه-ي-ك-ل ف-ي ك-ت-اب-ة «الن-ف-ج-ار» وما
اأورده محيي الدين عميمور؛ اإذ يبدو كÓم
هيكل سشطحيًا غير معمق ،ولم يتطرق اإلى
ما قاله هذا الأخير ولم يعuقب؛ ولم يحلل
الأحداث كما كان ينبغي .
تم اتصشال هاتفي في  8اأكتوبر اليوم التالي
م -ع السش -ادات ،وي -ع -ل -ق ه -ي -ك -ل ع -ل -ى ك -ث-رة
التصش -الت ال -ه -ات -ف -ي -ة م -ن ال -ج -زائ -ر ب -اأن
ب -وم -دي -ن ك -ان ي -ري -د اأن ي -ط -م-ئ-ن ،وه-و ل
يسشتطيع اأن ينتظر ،لكن المكالمات الهاتفية
توضشح اأمرا مهمًا وهو اأن الرئيسس بومدين
كان مطلعًا على كل ما يجري على جبهات
ال -ق -ت -ال ،ب -م -ت-اب-ع-ة دق-ي-ق-ة ل-ك-ل ال-م-راصش-د
العالمية ،الإخبارية والدبلوماسشية المحلية
وال- -دول- -ي- -ة ،وك- -ان خÓ- -صش -ة نصس التصش -ال
الهاتفي المششار اإليه كالآتي :
^ ب-وم-دين  :اأن-ت-م رف-ع-ت-م راأسش-ن-ا ،ك-ي-ف
اإخواننا في سشوريا؟
^ السش -ادات :م -ن -ت-ظ-ر ت-ق-ري-ر ي-اأت-ي-ن-ي ،ه-م
(الإسشرائيليون) كانوا مركزين عليهم جّداً.
^ بومدين  :اأنتم اأخذتم الضشفة الششرقية
كاملة ؟
^ السسادات :الآن خÓصس ،سشاأعطي اأمراً
ليبداأ تطهير القناة (المغلقة منذ .)1967
^ بومدين  :نعطي هذا الخبر لÓإذاعة
الخارجية ؟
^ السسادات :اأعطوه.
يقول محيي الدين عميمور « :في هذه
ال -م -رح -ل -ة ت-م الت-ف-اق ع-ل-ى ضش-ب-ط اتصش-ال
م- -ت- -واصش- -ل ب -ي -ن ال -ق -ي -ادت -ي -ن ال -ج -زائ -ري -ة
والمصشرية ،وكsلف السشادات الدكتور اأششرف
مروان مدير مكتبه للمعلومات باأن يكون
طرف التصشال المصشري ،لقد كلفتُ اأنا باأن
اأك -ون ط -رف التصش -ال ال -ج -زائ -ري ،وب -ه-ذه
الصشفة كنت اأسشتقبل اأششرف مروان».
قال بخصشوصس الأفÓم المرسشلة من مصشر
اإلى الجزائر« :التزمتُ مع اأششرف مروان
باأمر اأنور السشادات ،على اأن نتكفل باإرسشال
اأفÓم عن القتال في الجبهة لÓأوروفيزيون،
ت
بحكم صشلتنا الوثيقة معهم ،وعندما راقب ُ
الأفÓم الأولى قبل اإرسشالها اأحسشسشت باأنها
ت-ف-ت-ق-د _اإل-ى_ ح-رارت-ه-ا ال-م-ع-رك-ة ،واأن-ها
«سشينمائية» بششكل واضشح ،ولم اأُخفِ ذلك
عن اأششرف مروان
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تواصصل الردود الرافضصة Ùاكمة ›موعة أاكد Ëإازيك

عمدة بلدية بونتاسصييبي اليطالية تنّدد باألحكام ا÷ائرة ‘ حق اŸعتقلÚ
’حكام ا÷ائرة التي صصدرت مؤوخرا ‘ حق اŸعتقلÚ
نّددت عمدة بلدية بونتاسصييبي ا’يطالية مونيكا موبيني با أ
الصصحراوي› Úموعة «اكد Ëازيك» الذين “ت ﬁاكمتهم من طرف ﬁكمة ا’حتÓل اŸغربية وذلك خÓل اسصتقبالها
لرسصل السصÓم للجمهورية العربية الصصحراوية الدÁقراطية.
حسشب وكالة األنباء الصشحراوية،
أامسش ،ف - -ق - -د خصشصشت ب - -ل - -دي - -ة
بونتاسشييبي التي تربطها معاهدة
توأامة وصشداقة مع دائرة تيفاريتي
ب- - -ا÷م - -ه - -وري - -ة الصش - -ح - -راوي - -ة
اسش -ت -ق -ب -ال رسش -م -ي-ا ل-رسش-ل سشÓ-م
ا÷م-ه-وري-ة ال-ع-رب-ي-ة الصش-ح-راوية
ال -دÁق -راط -ي -ة ال -ذي -ن ي -قضش -ون
عطلتهم الصشيفية باŸدينة.
ت-رأاسش السش-ت-ق-ب-ال ال-ه-ام ع-مدة
البلدية مرفوقة بعدد من أاعضشاء
›لسش ال -ب -ل-دي-ة ووسش-ائ-ل إاعÓ-م
ﬁل- -ي- -ة ح- -يث عÈت اŸسش- -ؤوول -ة
األو ¤ب -ال -ب -ل -دي -ة الي-ط-ال-ي-ة ع-ن
ت-رح-ي-ب-ه-ا ب-األط-فال الصشحراويÚ
وعن سشعادتها بلقائهم والطÓع
ع -ل-ى أاح-وال-ه-م وه-ي ف-رصش-ة ك-م-ا
قالت كذلك «لنعرب عن موقفنا
ال-ث-ابت م-ن ال-قضش-ي-ة الصش-ح-راوي-ة
ول -ن -ج -دد دع -م -ن-ا ل-ك-ف-اح الشش-عب
الصش - -ح - -راوي م- -ن اج- -ل ا◊ري- -ة
والسش- -ت- -قÓ- -ل وت- -ق- -ري -ر اŸصشÒ
وال- - - - -دع- - - - -وة ا ¤وضش- - - - -ع ح - - - -د
ل Ó-ن -ت -ه -اك -ات ا÷سش -ي-م-ة ◊ق-وق
اإلنسش -ان ب -اŸن-اط-ق اÙت-ل-ة م-ن
الصش -ح -راء ال -غ -رب -ي-ة ووق-ف ن-هب
ث - - -روات الشش - - -عب الصش- - -ح- - -راوي
والتوقف عن اŸششاركة ‘ ذلك
النهب فورا».
كما ع Èأاعضشاء اÛلسش البلدي
ع-ن م-واق-ف-ه-م ال-داع-م-ة ل-ل-قضش-ية
Óحكام
الصشحراوية وعن إادانتهم ل أ
ا÷ائ -رة ب -ح -ق م -ع -ت -ق -ل -ي أاك-دË
ايزيك ودعوا ا◊كومة اليطالية
ا ¤ال - -ت - -ح- -رك ل- -وق- -ف ال- -ظ- -ل- -م
اŸم -ارسش ع -ل -ى الصش-ح-راوي‘ Ú
اŸن- - - -اط - - -ق اÙت - - -ل - - -ة و“كÚ
الششرعية الدولية من خÓل تطبيق
ا◊ق ‘ تقرير اŸصش Òوتصشفية
السشتعمار من الصشحراء الغربية.

‘ خ- -ت- -ام السش- -ت- -ق- -ب -ال سش -ل -مت
ششهادات ششرفية من طرف أاعضشاء
اÛلسش ال - - -ب - - -ل - - -دي ألط- - -ف- - -ال
ا÷م-ه-وري-ة ال-ع-رب-ي-ة الصش-ح-راوية
الدÁقراطية الذين غنوا للسشÓم
واÙبة ،كما ” تقد Ëهدايا
رمزية لهم والÎحيب بهم ›ددا
بالبلدية اليطالية.
ك- -م -ا ” Œدي -د ال -ت -وق -ي -ع ع -ل -ى
معاهدة التوأامة والصشداقة لتششمل
›الت ع -دة .ك -م -ا ق -دم ال -وف -د
الصش -ح -راوي ه-دي-ة رم-زي-ة ب-اسش-م
الشش -عب وا◊ك -وم -ة الصش -ح -راوي-ة
ل- -ع- -م -دة ال -ب -ل -دي -ة ال -ت -ي «ب -ق -يت
مواقفها ثابتة رغم تغ Òالسشاسشة
واألح- - - -زاب إال أان ال- - - -قضش- - - -ي - - -ة
الصشحراوية بقيت مقدسشة وثابتة
–ظ -ى ب -ت -واف -ق وإاج-م-اع ب Úك-ل
ال- -تشش- -ك -ي Ó-ت السش -ي -اسش -ي -ة ع -ل -ى
اختÓف توجهاتها».

شصيوعيو روسصيا يدينون
أادان اŸك -تب السش -ي -اسش -ي ل -ل-ج-ن-ة
اŸرك- -زي- -ة ل- -ل- -ح- -زب الشش -ي -وع -ي
«شش- -ي- -وع- -ي- -و روسش- -ي- -ا» األح- -ك- -ام
الصشادرة مؤوخرا ‘ حق اŸعتقلÚ
الصش -ح -راوي› Úم -وع -ة «اك-دË
ازيك» الذين “ت ﬁاكمتهم من
طرف ﬁكمة الحتÓل اŸغربية
م-ع-تÈا إاي-اه-ا م-ن-اف-ي-ة ل-لشش-رع-ية
الدولية.
‘ ب- -ي- -ان أاوردت- -ه وك- -ال -ة األن -ب -اء
الصش -ح -راوي -ة ،أامسش ،صش -ادر ع -ن
اŸك - -تب السش - -ي - -اسش- -ي ل- -ل- -ج- -ن- -ة
اŸرك -زي -ة ل -ل -ح -زب ال -ذي ي -ع-تÈ
ال - - -ق- - -وة اÿامسش- - -ة ‘ روسش- - -ي- - -ا
ال–ادي - -ة ،أاك - -د «أان - -ه ل ي - -ح - -ق
Ùكمة مدنية مغربية ﬁاكمة
م -واط -ن Úصش-ح-راوي Úف-م-ا ب-الك
Ãحكمة عسشكرية ،علما أانه ‘
ال - -وقت ا◊اضش- -ر ال- -ع- -دي- -د م- -ن

البلدان ‘ العا ⁄تعÎف بسشيادة
ا÷م-ه-وري-ة ال-ع-رب-ي-ة الصش-ح-راوية
ال- - -دÁق - -راط - -ي - -ة والعÎاف - -ات
تتوصشل بها بنجاح».
دع -ا ال -ب -ي -ان اÛت -م-ع ال-دو‹ إا¤
اإلسش- - - - - - - -راع ‘ “ك Úالشش - - - - - - -عب
الصش- -ح- -راوي م- -ن ‡ارسش- -ة ح- -ق- -ه
اŸشش -روع ‘ ا◊ري -ة والسش -ت -قÓ-ل
مطالبا باإلفراج الفوري عن كافة
اŸعتقل Úالسشياسشي ÚالصشحراويÚ
خ - -اصش - -ة ›م - -وع - -ة أاك - -د Ëازيك
وج -م-ي-ع ال-نشش-ط-اء الصش-ح-راوي‘ Ú
السشجون اŸغربية.
كانت ﬁكمة الحتÓل اŸغربي
Ãدينة سش Óقد اصشدرت ،يوم 1٩
جويلية اŸنصشرم أاحكاما قاسشية
‘ حق  23ناششطا من اÛتمع
اŸد Êالصش - -ح - -راوي ›م - -وع- -ة
«أاك- - - - -د Ëإازيك» ت- - - - -راوحت بÚ
السشجن  20سشنة ا ¤اŸؤوبد.

’و¤
مسصاعي لÎسصيم منصصب السصيدة ا أ

تصصاعـ ـ ـ ـ ـ ـد ا÷ـ ـ ـ ـدل ‘ فرنسصـ ـ ـ ـ ـا حـ ـ ـ ـ ـول دور زوج ـ ـ ـ ـ ـة ماكـ ـ ـ ـ ـرون

يتصصاعد ا÷دل ‘ فرنسصا حول
وعد قطعه الرئيسس إاÁانويل
ماكرون خÓل ا◊ملة
ا’نتخابية باسصتحداث موقع
’و ¤بريجيت،
رسصمي للسصيدة ا أ
ما دفع ا’ليزيه ا ¤ا’كتفاء
حاليا بالتحدث عن ›رد
’و.¤
توضصيح لوضصع السصيدة ا أ
احتدم هذا النقاشش ‘ ظل نششر
عريضشة تندد بهذه اŸبادرة جمعت
تواقيع  270أالف ششخصش.
غّ-رد ك-ريسش-ت-وف ك-اسش-ت-انيه الناطق
ب- -اسش- -م ا◊ك- -وم -ة ع -ل -ى حسش -اب -ه ‘
«ت -وي »Îك -ات -ب -ا «ب -ري -ج -يت م -اك -رون
تضش -ط -ل-ع ب-دور ول-دي-ه-ا مسش-ؤوول-ي-ات.
ونحن نسشعى إا ¤الششفافية و–ديد
الوسشائل اŸتاحة لها».
‘ ب -ل -د اخ -ت-ل-ف ف-ي-ه مسش-ار السش-ي-دة
األو ¤باختÓف رؤوسشاء ا÷مهورية،
وأاحاط اللبسش باŸهام اŸوكلة إاليها،
أاعرب ماكرون اŸنتخب ‘  7ماي
خÓ-ل ح-م-ل-ت-ه الن-ت-خ-اب-ي-ة ع-ن ن-ي-ته
اسش -ت -ح -داث «م-رك-ز ف-ع-ل-ي» ل-لسش-ي-دة
ف عن «النفاق» ‘ ،ما
األو ¤بغية الك ّ
يتعلق بهذه اŸسشأالة.
ك - -ان م - -اك - -رون ال - -ذي  ⁄ت- -ف- -ارق- -ه
بريجيت خÓل حملته النتخابية قد
قال ‘ مارسش قبل وصشوله أان زوجته

ع Èالعا⁄

«سشتؤودي دورا ولن تكون متوارية عن
األنظار ،ألنها ششريكة حياتي ورأايها
يهمني وأاظن أانه من اŸهم توضشيح
هذا الدور».
أاضش- -اف «أارفضش أان ت -ت -ك -ب -د ال -دول -ة
األع -ب -اء اŸال -ي -ة اŸت -أات -ي-ة ع-ن ه-ذا
الدور لكنني أاريده أان يكون مركزا
ف- -ع- -ل- -ي- -ا» .أاط- -ل- -قت ع -ريضش -ة ع -ل -ى
النÎنت قبل أاسشبوع« Úضشد مركز
السش -ي -دة األو ¤لÈي -ج -يت م -اك -رون»
جمعت حتى أامسش ،قرابة  270أالف
توقيع.
’رهاب
إاحالة شصاب متهم با إ
على مصصحّة عقلية
أاف- -اد م- -ك -تب م -دع -ي ع -ام ب -اريسش،

مقتل  6إارهابيÚ

ب -غ -داد :أاع -ل -نت ق -وات ا◊شص -د
الشص -ع -ب -ي ال -ع -راق-ي-ة ،أامسس ،ع-ن
م -ق -ت -ل سص -ت -ة م-ن ع-ن-اصص-ر ت-ن-ظ-ي-م
’ره-اب-ي ب-قصص-ف صص-اروخي
«داعشس» ا إ
ل-ت-ج-م-ع ت-اب-ع ل-ل-ت-ن-ظ-ي-م اŸت-طرف على ا◊دود العراقية
السصورية ،بحسصب مصصادر إاعÓمية.

إادانة العنف اŸفرط
’· اŸت- -ح- -دة ،أامسسÃ ،ا اسص- -م- -ت- -ه
ج - -ن - -ي - -ف :ن- -ددت ا أ
«ا’سصتخدام اŸفرط للقوة» ‘ فنزوي ،Óمطالبة من جميع
’ط-راف ال-ب-حث ع-ن ح-ل ل-ل-تصص-ع-ي-د السص-ري-ع ل-ل-توتر ‘
ا أ
البÓد والتخلي عن العنف واتخاذ التداب Òالضصرورية

أامسش ،أان- - - -ه “ت إاح - - -ال - - -ة الشش - - -اب
ال -ف -رنسش-ي اŸوري-ت-ا Êاألصش-ل ،ال-ذي
اعتقل أامام برج إايفل ‘ باريسش وهو
ي- - -لّ- - -وح بسش- - -ك ،Úإا ¤مسش- - -تشش- - -ف- - -ى
Óمراضش العقلية بعد أان كششف عليه
لأ
طبيب نفسشي.
عرضش الششاب الفرنسشي اŸوريتاÊ
األصشل اŸعتقل أامام برج إايفل ‘
ب -اريسش ،ح -ام  Ó-سش-ك Úع-ل-ى ط-ب-يب
ن -فسش -ي ،وأاع -ل -ن م -ك-تب م-دع-ي ع-ام
باريسش أانه “ت إاحالته إا ¤مسشتششفى
Óمراضش العقلية.
لأ
كششف الششاب للمحقق Úأانه «كان
ي -ري -د الع -ت -داء ع-ل-ى ج-ن-دي ،وك-ان
على عÓقة بعنصشر من تنظيم داعشش
اإلرهابي ششجعه على التحرك».
كان مصشدر قريب من التحقيق قد

أاع- - - -ل - - -ن ،أاول أامسش ،أان ج - - -لسش - - -ات
السش -ت -م -اع إا ¤الشش -اب كشش -فت ل-دي-ه
«مششاكل نفسشية كبÒة».و‘ ح Úأان
التحقيق  ⁄يتطرق ‘ البداية إا¤
عمل إارهابي ،فإانه عاد بعد السشتماع
إا ¤الشش- -اب وأاك- -د أان- -ه ك- -ان ي- -ع- -ت -زم
ارتكاب عمل إارهابي.
ت- -ب Úأان الشش- -اب ك- -ان ي- -ع- -ا Êم- -ن
اضشطرابات نفسشية منذ العام ،2013
Óم-راضش ال-عقلية
ودخ-ل مسش-تشش-ف-ى ل -أ
ح- -يث ع- -ول- -ج ألشش -ه -ر ع -دة ،و‘ 27
جويلية اŸاضشي جددت إاقامته ‘
اŸسش -تشش -ف -ى لسش -ت -ة أاشش -ه -ر ،ب-حسشب
مصشادر متطابقة .واسشتفاد من إاذن
خروج من اŸسشتششفى ب 4 Úو 6أاوت
ا◊ا‹ م-دع-ي-ا رغ-ب-ت-ه ب-رؤوي-ة ع-ائلته
للقيام بفعلته.
أاكد مصشدر ‘ الششرطة أان افراد
عائلته مسشلمون Áارسشون طقوسشهم
الدينية من دون أان تظهر عليهم أاي
إاششارات تطرف ‘ .ديسشم2016 È
صشدر حكم على الششاب بعد إادانته
بتمجيد اإلرهاب وتهديد عامل‘ Ú
خ-ط-وط سش-ك-ة ا◊دي-د ب-ال-ق-ت-ل .أاك-د
مصشدر ‘ الششرطة أان ملف الششاب
«كان معروفا وموضشع متابعة» ،وإانه
كان «يعا Êمن مششاكل نفسشية خطÒة
جدا».

من أاجل حوار سصياسصي حقيقي.

ترحيب بتقرير «هيومن رايتسس ووتشس»
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اŸبع ـ ـ ـ ـ ـ ـوث األ‡ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي :ل Áكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن –ييـ ـ ـ ـ ـ ـد
ا÷ ـÔال حف ـ ـ ـ ـ Îع ـ ـ ـ ـن مسصـ ـ ـ ـار التسصويـ ـ ـ ـ ـ ـة

’‡ي إا¤
قال اŸبعوث ا أ
ليبيا ،غسصان سصÓمة،
أامسس ،من العاصصمة
’يطالية روما ،إانه من
ا إ
غ Òالواقعي Œاهل
القائد العام للجيشس
اŸشص Òخليفة حف،Î
اŸع Úمن ›لسس النواب،
Òا إا ¤أان له تأاثÒ
مشص ً
على جزء من ليبيا.
أاضش -اف سش Ó-م -ة ‘ م -ع-رضش
إاج - - -اب - - -ت - - -ه ع- - -ل- - -ى سش- - -ؤوال
ل -لصش -ح -اف -ي Úخ Ó-ل م -ؤو“ر
مششÎك ‘ روما ،أامسش ،مع
وزي- -ر اÿارج -ي -ة اإلي -ط -ا‹،
أا‚يلينو أالفانو ،أان للجÔال
حف Îبكل تأاكيد تأاث Òعلى
ج-زء م-ن ل-ي-ب-ي-ا ،ول-دي-ه ات-باع
ب Úالششعب الليبي .بالتأاكيد
ه - -و رج- -ل عسش- -ك- -ري ،ورÃا
ت - -ك - -ون ل - -دي - -ه ط- -م- -وح- -ات
عسش -ك -ري -ة وسش-ي-اسش-ي-ة ،ول-ك-ن
ليسش على عاتقي قرار من
يجب ومن ل يجب أان يلعب
دوًرا سشياسشًيا ‘ ليبيا.
أاع -رب سش Ó-م-ة ع-ن أام-ل-ه أان
تتواجد بعثة األ· اŸتحدة
‘ بنغازي ومصشراتة ،كما ‘
ط -راب -لسش ،مشش -دًدا ب -ال-ق-ول:
«علينا أان نتحدث مع ا÷ميع
السشاسشة واÛتمع ،مع جميع
األطراف Ãختلف اŸششارب

الشش-ب-اب وال-نسش-اء وال-ط-ب-قات
الجتماعية اıتلفة ،لذلك
أاري- -د ال- -ذه- -اب إا ¤ج- -م- -ي -ع
أان -ح-اء ال-بÓ-د ،وسش-وف أاف-ع-ل
ذلك».
ايطاليا تريد دورا
’‡ية
اسصÎاتيجيا للبعثة ا أ
أاكد وزير اÿارجية اإليطا‹
أا‚يلينو أالفانو ‘ ،إاششارة إا¤
األزم -ة ال -ل -ي -ب -ي -ة ،أان -ه «ح-ان
 ·ÓاŸتحدة إلثبات
الوقت ل أ
دوره- - -ا السشÎات - -ي - -ج - -ي ‘
السش- -اح- -ة ال -دول -ي -ة ل -ت -ج -نب
مبادرات مرŒلة ،تفتقر إا¤
ال-ت-نسش-ي-ق» ،وفً-ق-ا ل-وكالة آاكي
Óنباء.
اإليطالية ل أ
جاء ذلك ‘ رسشالة لرئيسش
ال-دب-ل-وم-اسش-ي-ة اإلي-ط-الية إا¤
ج- - -ري- - -دة «ك- - -وريÒي ديÓ- - -
سشÒا» ،ق - -ب - -ل أان ي - -ل - -ت - -ق - -ي
اŸب -ع -وث األ‡ي إا ¤ل -ي -ب -ي-ا
غسشان سشÓمة ،صشباح أامسش.
ذكر الفانو أان األزمة الليبية
شش -ه -دت «ت-ع-دد اŸف-اوضش-ات
واŸفاوضش ‘ ،»Úإاششارة إا¤
كÌة م - -ب - -ادرات ال- -وسش- -اط- -ة
الدولية ب Úالفرقاء الليبي.Ú
ام-ت-عضشت ال-دب-ل-وم-اسش-ي-ة
اليطالية كثÒا من اŸبادرة
الفرنسشية التي جمعت رئيسش
اÛلسش ال -رئ -اسش-ي ◊ك-وم-ة

الوفاق الوطني فائز السشراج
والقائد العام للجيشش الليبي
خ- -ل -ي -ف -ة ح -ف ‘ ،Îب -اريسش،
مؤوخرا ،ورأات فيها تهميششا
لها كفاعل تقليدي ‘ ليبيا،
خ- -اصش- -ة ع- -قب الن -ت -ق -ادات
الÓذعة التي تلقتها من قبل
أاحزاب اŸعارضشة .أاضشاف
أال -ف -ان-و «اآلن ي-وج-د م-ب-ع-وث
أا‡ي جديد ،وعلى كل دولة
ت -وسش -طت ‘ الشش -أان ال -ل -ي-ب-ي
الع- -ت- -م- -اد ع- -ل- -ى –رك -ات -ه
بتسشليمه نتائج ما حققته من
عمل» ‘ ،إاطار جهود ا÷مع
ب Úالليبي.Ú
أاك -د أال -ف -ان -و أان «إاي -ط-ال-ي-ا
ت- - -ق- - -دمت وع- - -ل- - -ى ال- - -دوام
ÃقÎح- -ات ضش -م -ن ﬂط -ط
متعدد األطراف واليوم تدعو
وك - - -الت األ· اŸت - - -ح- - -دة،
وم -ف-وضش-ي-ة شش-ؤوون الÓ-ج-ئÚ
واŸن-ظ-م-ة ال-دول-ي-ة ل-ل-ه-ج-رة
إا ¤مسش - -اه - -م - -ة أاسش - -اسش - -ي- -ة
للتعامل مع ظاهرة الهجرة،
ال -ت-ي ت-ع-ت-م-د بشش-ك-ل رئ-يسش-ي
على السشتقرار ‘ ليبيا».
ذك- -را ‘ ذات السش- -ي -اق ،ب -أان
ال -ب -ع-ث-ة ال-ب-ح-ري-ة اإلي-ط-ال-ي-ة
«ه - -ي –رك ل - -دع- -م خ- -ف- -ر
السش -واح -ل ال -ل-ي-ب-ي ل-ل-تصش-دي
بفعالية أاك ÈلŒÓار بالبششر
والهجرة غ Òالنظامية».

’رهابية
هجوم داٍم ÷ماعة بوكو حرام ا إ

مقتـ ـ ـل  31صصيـ ـ ـادا نيجÒي ـ ـا ‘ بح ـ ـÒة التشصاد
لقي  31صصيادا نيجÒيا
’قل مصصرعهم،
على ا أ
أامسس ‘ ،هجومÚ
منفصصل Úشصنهما مسصلحو
جماعة بوكو حرام
’رهابية على جزر ‘
ا إ
بحÒة تشصاد ،بحسصب
مصصادر إاعÓمية.
ن -ق-لت اŸصش-ادر ذات-ه-ا ع-ن
أاح - -د ع - -ن- -اصش- -ر ال- -وح- -دات
اŸسش- -ل- -ح- -ة اŸت -ح -ارب -ة م -ع
اإلرهابي ‘ ÚاŸنطقة قوله:
«إان ع- -ن- -اصش- -ر (ب -وك -وح -رام)
اإلره -اب -ي -ة ه-اج-م-وا ج-زي-رة
دوجوري ما أاسشفر عن مقتل
 14شش-خصش-ا» ،مضش-ي-ف-ا «ك-ما
هاجمت ا÷ماعة اإلرهابية
جزيرة دابار وانزام وقتلت
 17آاخرين».
ق- -ال أاح -د الصش -ي -ادي -ن «إان
اŸه -اج -م Úأاب -ق -وا شش -خصش -ا
واح -دا ع -ل -ى ق-ي-د ا◊ي-اة ‘
ج - -زي- -رة دوج- -وري وأام- -روه
ب -ن -ق -ل ج-ثث  12ق-ت-ي Ó-اإ¤
م -دي -ن-ة ب-اج-ا ك-ت-ح-ذي-ر Ÿن
يقدم على صشيد السشمك ‘
مياه بحÒة تششاد» .أاضشاف
الصشياد« :قالوا للرجل الذي
تركوه أان يبلغ ا÷نود ‘ باغا
ب -أان -ه -م ‘ ان -ت -ظ -اره-م ع-ل-ى
ا÷زيرت.»Ú
يششار إا ¤أان هذا العتداء
وق- -ع ب- -ع -د أاسش -ب -وع م -ن رف -ع
ال - -عسش - -ك- -ري Úال- -ن- -ي- -جÒيÚ
ا◊ظر عن صشيد السشمك ‘
ب- - -حÒة تشش- - -اد وذلك ب- - -ع- - -د
عام Úمن النقطاع بسشبب
الششتباه ‘ أان جماعة (بوكو

وذلك ل-ت-م-ك Úوتسص-ه-ي-ل ن-ق-ل اŸسص-اع-دات ا’نسص-انية ا¤
اÙتاج ‘ Úهذا البلد الذي يشصهد أازمة منذ .2014

’رهاب
وثيقة Ÿكافحة أايديولوجية ا إ

رام ال - - - -ل - - - -ه  :رح- - - -بت وزارة اÿارج- - - -ي- - - -ة واŸغÎبÚ
ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة ب-ت-ق-ري-ر م-نظمة «هيومن رايتسس ووتشس»
ا◊ق-وق-ي-ة ال-ذي كشص-فت ف-ي-ه ح-ق-ائ-ق دام-غ-ة ت-ؤوكد على
ع -م -ق ن-ظ-ام ال-ت-م-ي-ي-ز ال-ع-نصص-ري ال-ذي “ارسص-ه سص-ل-ط-ات
ا’ح -ت Ó-ل ب -ح -ق اŸواط -ن Úال -ف -لسص -ط -ي -ن -ي ‘ Úال -ق -دسس
الشصرقية اÙتلة.

م- -وسص- -ك- -و :أاع- -ل- -ن وزي -ر اÿارج -ي -ة ال -روسص -ي سصÒج -ي
’ف- -روف أان- -ه ت- -ق- -رر ط- -رح وث- -ي- -ق- -ة بشص- -أان م- -ك- -اف -ح -ة
’رهاب للمناقشصة ‘ قمة دول شصرق آاسصيا
إايديولوجية ا إ
ال -ت-ي سص-ت-ع-ق-د اÿري-ف اŸق-ب-ل ‘ م-ان-ي ،Ó-ب-حسصب وك-ال-ة
أانباء سصبوتنيك الروسصية.

امداد طائرات اŸسصاعدات ا’‡ية

مسصتوى جديد من التهديد

’· اŸت-ح-دة أان ال-ت-ح-ال-ف ال-ع-رب-ي
ن-ي-وي-ورك :أاك-دت ا أ
ب- -ق -ي -ادة السص -ع -ودي -ة واف -ق ع -ل -ى إام -داد ط -ائ -رات –م -ل
مسصاعدات أا‡ية إا ¤العاصصمة اليمنية صصنعاء بالوقود

طوكيو :حذرت وزارة الدفاع اليابانية ،أامسس ،من أان
الÈن-ام-ج الصص-اروخ-ي ل-ك-وري-ا الشص-م-الية يطرح «مسصتوى
جديدا من التهديد» ،بحسصب مصصادر إاعÓمية.

ح - -رام) اسش - -ت - -غ- -لت الصش- -ي- -د
ل-ت-م-وي-ل ع-م-ل-ياتها الهجومية
‘ ال- - -بÓ- - -د ⁄ .ت- - -ظ- - -ه- - -ر
معلومات عن الهجوم Úعلى
ال- -ف- -ور بسش- -بب ت -دم Òب -وك -و
ح -رام شش -ب -ك-ة التصش-الت ‘
اŸن -ط -ق -ة خ Ó-ل ال-ه-ج-م-ات
ال- -ت- -ي شش- -ن- -ت- -ه- -ا ‘ األع -وام
القليلة اŸاضشية.
 ⁄يصش -در ت -ع-ل-ي-ق ب-ع-د م-ن
ا÷يشش واŸسش - - - - - - - - - - - - - -ؤوولÚ
النيجÒي Úعن الواقعة التي
ت -أات -ي ب-ع-د أاسش-ب-وع ع-ل-ى رف-ع
السش- -ل- -ط -ات ◊ظ -ر اسش -ت -م -ر
ع- - -ام Úع- - -ل - -ى الصش - -ي - -د ‘
البحÒة الواقعة ب ÚنيجÒيا
والنيجر وكامÒون وتششاد.
كان ا÷يشش النيجÒي قد
منع الصشيد ‘ البحÒة عقب
ات- -ه- -ام -ات ب -أان ب -وك -و ح -رام

تسش -ت -خ -دم ع -ائ -دات الصش -ي-د
ل-ت-م-وي-ل ح-م-ل-ت-ه-ا اŸسش-ل-حة،
وتسش - -بب ا◊ظ - -ر ‘ إاف- -ق- -ار
آالف السش -ك -ان ال -ن-ازح Úاإ¤
اŸن- -ط- -ق -ة ،م -ا دف -ع -ه -م اإ¤
الع -ت -م -اد ع -ل -ى مسش-اع-دات
ا◊كومة والوكالت اإلغاثة.
سش- -م- -ح رف- -ع ا◊ظ- -ر ب -ع -ودة
ال -ع -دي -د م -ن الصش -ي -ادي-ن إا¤
اŸكان.
رغ -م أان اسش -ت -ع -ادة ا÷يشش
ل- -ب- -اغ- -ا م -ن ب -وك -و ح -رام ‘
فيفري  2015سشمحت بعودة
ب- - - - -عضش السش - - - -ك - - - -ان ،إال أان
اإلره- -اب اسش -ت -م -روا ‘ شش -ن
ه- -ج- -م- -ات م- -ت- -ق- -ط -ع -ة م -ن
ﬂاب- -ئ- -ه- -م ع- -ل- -ى ع -دد م -ن
ا÷زر ‘ ال- - -ب- - -حÒة ،ح- - -يث
توفر كثافة الزرع حماية من
هجمات ا÷يشش.

احتمال حصصول إابادة جماعية
نيويورك :حذر مسصؤوول أا‡ي رفيع اŸسصتوى من Œدد
ا’شصتباكات ‘ جمهورية افريقيا الوسصطى التي قد تؤودي
ا ¤ح-دوث إاب-ادة ج-م-اع-ي-ة ،م-ط-ال-ب-ا ب-ت-ع-زيز قوة حفظ
’ف-ريقي
 ·ÓاŸت-ح-دة ‘ ه-ذا ال-ب-ل-د ا إ
السصÓ-م ال-ت-اب-ع-ة ل -أ
الفق.Ò

انتخابات عامة ‘ كينيا
ك-ي-ن-ي-ا :أاد ¤ال-ك-ي-ن-ي-ون ،أامسس ،ب-أاصص-وات-ه-م ‘ ان-ت-خ-ابات
عامة تشصهد تنافسصا ﬁموما و’ سصيما ‘ سصباق الرئاسصة
ب Úال-رئ-يسس اŸن-ت-ه-ي-ة و’ي-ت-ه أاوه-ورو ك-ي-ن-ي-ات-ا وم-رشصح
اŸعارضصة راي Óأاودينغا ،وسصط ﬂاوف من حصصول أاعمال
عنف.
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““الششعب““ تقف على آاثار التفجÒات النووية ‘ الصشحراء ا÷زائرية

من  10ثوا Êا 10 ¤مليون سسنة ،أاي أان جرائم فرنسسا سستتسسم
با’سستمرارية.
وأاكد نفسس اŸصسدر لـ«الشسعب““ ان خريطة التجارب النووية الفرنسسية
التي ”ّ الكشسف عنها ‘ أافريل  ،2014قد أاكدت أان آاثار التجارب قد
وصسلت ا◊دود الليبية وتشساد ونيجÒيا ،وكوت ديفوار ،ومعظم دول
غرب افريقيا وانتقلت ا ¤دول شسمال افريقيا ،وجنوب اŸتوسسط من
اسس -ب -ان -ي-ا ا ¤ج-ن-وب ف-رنسس-ا ،واي-ط-ال-ي-ا وال-ي-ون-ان وّ” تسس-ج-ي-ل ح-ا’ت
سسرطان ـ أاك Ìمن  16نوعا من السسرطان … ورفع دعاوى قضسائية بعد أان
أاكدت التحقيقات أان التجارب النووية الفرنسسية قد انتشسرت ‘ الكثÒ
من اŸناطق عﬂ Èتلف أانحاء العا.⁄
م- -ن ج- -ه -ت -ه ،اÿب ‘ Òال -ط -اق -ة ال -ذري -ة ع -م -ار م -نصس -وري –دث
لـ«الشس -عب““ أان ال -ت -خ -لصس ن -ه -ائ -ي -ا م -ن آاث-ار ال-ت-ج-ارب ال-ن-ووي-ة سس-ي-ك-ون
مسستحي ،Óموضسحا بأان ما قامت به فرنسسا ’ Áكن إازالته ولكن Áكن
التقليل منه فقط ،وأان أاك Èرهان اليوم هو حماية اأ’جيال القادمة من
ﬂتلف أانواع اأ’مراضس التي تخلفها التجارب النووية وخاصسة ا÷زائر
التي عرفت Œارب كيماوية ‘ سسنوات العشسرينات ببني ونيف ببشسار
ووادي الناموسس ،كما أان التفجÒات مازالت تقتل ا ¤غاية يومنا هذا،
وكل فرد يجب أان يقرأا حول أاخطار تفج Òمادة البلوتنيوم ‘ الهواء
الطلق أانه أامر مرعب.
وكشس -فت اÙام-ي-ة ب-ن ب-راه-م أان السس-ح-اب-ة ال-ن-ووي-ة ال-ت-ي خ-ل-ف-ت-ه-ا
التفجÒات وصسلت آاثارها ا ¤غاية جنوب افريقيا وعاودت الرجوع ا¤
غاية ا◊وضس اŸتوسسطي ،حتى ان اسسبانيا شسهدت ‘ بعضس السسنوات
التي تلت التفجÒات سسقوط امطار سسوداء وبعد التحري والتحاليل
اكتشسف ا’سسبان ان تلك اأ’مطار نابعة من سسحابة نووية عÈت اŸنطقة
وهي التي تسسببت فيها التجارب النووية الفرنسسية بالصسحراء ا÷زائرية.
وقالت بن براهم أان تلك اآ’ثار بلغ مداها مرسسيليا وجنوب ايطاليا
و”ّ تسسجيل حا’ت كثÒة من امراضس السسرطان تب Úفيما بعد انها من
تبعات التفجÒات النووية ،وهو ما دفع بالضسحايا ا ¤رفع دعاوى
قضسائية ضسد الدولة الفرنسسية.

^ التفاقيات الدولية تفرضض على فرنسسا تطه ÒاŸنطقة من النفايات النووية حفاظا على اÙيط وصسحة البشسر
–قيق :حكيم بوغرارة

خّلفت التجارب النووية الفرنسسية
‘ الصسحراء ا÷زائرية نفايات
” دفنه –ت
ضسخمة منها ما ّ
األرضض ومنها ما بقي فوق
سسطحها  ،ناهيك عن الشسعاعات
اŸنتشسرة ع Èربوع اŸنطقة التي
شسهدت Œارب نووية تعد األقوى
ع Èتاريخ البشسرية ،حيث خّلفت
وراءها ضسحايا كثÒين من البشسر
وأاضسرارا Ãختلف مناحي ا◊ياة
والبيئة.وتسسعى ““الشسعب““ بعد 67
سسنة من أاول تفجÒات نووية ‘
الصسحراء ا÷زائرية Ãناطق رقان
وا◊مودية وتنزروفت ـ وعÚ
ايكر بتمÔاسست ا ¤معرفة
أاخطار ترك النفايات على البيئة
وا◊ياة البشسرية ،وعن ما Áكن
القيام به لتطه ÒاŸنطقة من
خطر هذه النفايات
النووية التي تبقى
جرÁة ضسد النسسانية
سستظلّ تتابع فرنسسا
مدى ا◊ياة.
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النفايـ ـ ـ ـات اŸوجـ ـ ـودة ‘
ا÷زائر ...األخطر؟؟

السسرطان واإلجهاضض والتشسوهات ..ثمن ا÷رÁة
ذكر اŸركز الوطني للبحث والدراسسات ‘ ا◊ركة الوطنية وثورة
أاول نوفم ،1954 Èأان ا’سستعمار الفرنسسي قد أاجرى Œ 17ربة نووية
من  13فÈاير  1960إا 16 ¤فÈاير  ،1966حيث كانت التجربة اأ’و‘ ¤
 13فÈاير  1960بقوة  70كطن ،وسسميت بعملية الÒبوع اأ’زرق ،أاما
التجربة الثانية فكانت ‘ الفا— فÈاير من نفسس السسنة بقوة  05كطن
وسسميت عملية الÒبوع اأ’بيضس .وأاتبعت تلك التجارب بعمليت ÚأاخريÚ
‘  27ديسسم ،1960 Èو 25أافريل  1961بطاقة  10كطن.
وقامت فرنسسا ب 1961 Úو  1966بـ Œ 13ربة باطنية منها أاربع  ⁄يتّم
احتوائها بصسفة آامنة وبلغت طاقة ›موع تلك التجارب  405كطن
وأاخطرها كانت Œربة ““روبي““ ‘  20أاكتوبر
 1963بطاقة  100كطن وŒربة ““سسف““Ò
‘  27فÈاير  1965بطاقة  150كطن.
وذك -رت ال -دراسس -ة ال -ت-ي نشس-ره-ا
اŸركز الوطني للبحث ‘ ا◊ركة
الوطنية وثورة أاول نوفم،1954 È
أان اختيار منطقة رقان جاء بعد
دراسس- -ات م- -ع- -م -ق -ة ،ح -يث كشس -فت
ا’سس -ت -ط Ó-ع-ات ال-ع-ام-ة وال-دراسس-ات
ا’سسÎات-ي-ج-ي-ة إا ¤اخ-ت-ي-ار رق-ان ك-م-جال
ج -غ -را‘ أام -ث -ل إ’ج -راء وت -ن-ف-ي-ذ مشس-روع
ال -ت -ج -رب-ة ال-ن-ووي-ة ال-ف-رنسس-ي-ة وذلك ‘ ج-وان
 ،1957وأان تكون قاعدة التفجÒات منطقة
ا◊مودية غ Òالبعيدة عن

رقان ،ومنطقة ““تانزروفت““ القريبة من ا◊مودية نقطة الصسفر أاي
النقطة التي يطلق منها التفج .Òوكان اŸسسؤوول اŸباشسر على اŸشسروع
الفرنسسي ‘ الصسحراء ا÷زائرية ا÷Ôال““ شسار‹ ايÓت““.
” اعتبار رقان قبل إاجراء التجربة منطقة ّﬁرمة ٌق ّسسمت إا¤
و ّ
ثÓث مناطق رئيسسية ،فاŸنطقة اŸركزية تبلغ مسساحتها  6000كلم
مربع ،وقد ُمنع الطÒان فوقها بصسفة دائمة ابتداًء من  15أاكتوبر .1959
أاما اŸنطقة اÙيطة برقان فتمتد على مسساحة  50كلم مربع أاُطلق
عليها اسسم ““اŸنطقة الزرقاء““ ومُنع الطÒان فوق أاراضسيها على ارتفاع
أاقل من 3000م أاثناء السست سساعات التي تعقب وقت ا’نفجار.
و–توي اŸنطقة الثالثة اŸنطقت Úالسسابقت ،Úوأاطلق عليها اسسم
““اŸنطقة اÿضسراء““ ويبلغ عرضسها من الشسرق إا ¤الغرب  200كلم
وطولها من الشسمال إا ¤ا÷نوب  150كلم ،ومنع –ليق الطÒان فوقها
على ارتفاع أاقل من 3000م مدة  12سساعة التي تعقب سساعة ا’نفجار.
وأامام حجم هذه التجارب اŸرعبة أاكد اÈÿاء أان النفايات النووية
واإ’شسعاعات تتطلّب قرونا للتخلصس منها وتسستدعي عدم السسكوت عنها
وضسرورة حشسد كل الطاقات ا◊ّية ‘ العا ⁄من أاجل إاعادة ا◊ياة لهذه
اŸسساحات اŸيتة من بÓدنا وتخليصس مئات اآ’’ف من ا÷زائري Úمن
جحيم ا’شسعاعات.
وكان لتلك التفجÒات انعكاسسات سسلبية وآاثار وخيمة على ا’نسسان
والبيئة جعلت الصسحراء ا÷زائرية مقÈة للنفايات ،إاذ أانه بعد رحيل
القوات الفرنسسية من قواعد التجارب النووية ،وضسعت حفرا عميقة
جدا بواسسطة اآ’’ت الضسخمة ،وكّدسست بها كامل اŸعدات

واآ’’ت اŸسستعملة ‘ تنفيذ اأ’شسغال الثقيلة والنفايات من مواد
كيميائية وبيولوجية ومواد إاشسعاع ،دون مراعاة اŸقاييسس العاŸية ‘
هذا اÛال ،وهو ما جعل خطرها يتوسّسع على الطبيعة واإ’نسسان.
وع -رفت اŸن -ط -ق -ة ك -ذلك ظ -ه-ور ع-دة أام-راضس خ-طÒة وق-ات-ل-ة ‘
مقدمتها مرضس السسرطان ،والعقم وإاجهاضس النسساء ،وتسسجيل حا’ت
تشسّوه ‘ اŸواليد ا÷دد ووفاة الكث Òمنهم.
وكشسف تقرير يتضسمن حا’ت مرضس السسرطان والتشسوهات اÿلقية
حصس-لت ع-ل-ي-ه ““الشس-عب““ م-ن ج-م-ع-ي-ة ال-غ-يث ال-ق-ادم Ÿسس-اع-دة م-رضس-ى
” إاحصساء 286
السسرطان الناشسطة برقان تؤوكد أان من  1996إاّ ،2016 ¤
” ضسبطها ‘
حالة سسرطان وتشسّوه خلقي ،وهي ا’حصسائيات التي ّ
اŸنطقة ،و’ يدرج معهم اŸئات أاو اآ’’ف الذين ذهبوا خارج مناطق
التجارب للتداوي والتشسخيصس وهم ُيعّدون باŸئات ،و’ يحصسون مع
مرضسى اŸنطقة ،حيث يتمّ احتسسابهم ‘ الو’يات التي يقومون فيها
بالتشسخيصس والتداوي.
Óحصسائيات فهي ‘ ارتفاع متزايد ،حيث من  1996التي
و‘ –ليل ل إ
عرفت  05حا’ت وصسلت ‘  2015إا 47 ¤حالة ومن  2011إا2016 ¤
فعرفت اŸنطقة  189حالة سسرطان وتشسّوه خلقي ،وهي ما “ثل أاكÌ
” تسسجيلها منذ .1996
من  60باŸائة من ا◊ا’ت التي ّ
وأاكد عبد الرحمن تومي ‘ تصسريح لـ«الشسعب““ أان انتشسار هذه
اأ’مراضس أاكيد له عÓقة بالتفجÒات النووية ولكن اıتصس Úهم أادرى
ب- -ه -ذا اأ’م -ر ،ول -ك -ن م -ا ي -ح -ز ‘ ن -ف -وسس أاه -ل رق -ان غ -ي -اب اأ’ط -ب -اء
ا’خ -تصس -اصس -ي Úوال -ت -ج -ه -ي-زات اÿاصس-ة ب-ال-كشس-ف اŸب-ك-ر ع-ن م-رضس
السسرطان والتشسّوهات اÿلقية.
وأاوضسح نفسس اŸصسدر ،أان ا’حصسائيات اÿاصسة بسسنوات السستينات
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للتعريف بأان كل الكرة اأ’رضسية تأاثرت Ãخلفات ا’شسعاعات النووية،
وليسس الدول التي تعرضست للتفجÒات فقط ،وقال لـ«الشسعب““ ‘ هذا
الشسأان ““القوان ‘ Úأامريكا “نح صسفة ضسحية التفجÒات النووية لكل
فرد كان متواجدا على بعد  700كلم عن اŸنطقة صسفر من التفج،Ò
ولنا أان نتخيل عدد اأ’فراد اŸتضسررين““.
ويبقى خطر  524تفجÒا نوويا فوق اأ’رضس قائما ،خاصسة من خÓل
انتقال ا’شسعاعات وانتشسارها ع Èالهواء والÎاب وغÒها من اŸعادن
واآ’’ت التي اسستعملت ‘ التفجÒات.

فرنسس ـ ـا مسسؤوول ـ ـة ...
لكن بعد العÎاف؟
كشسفت اÙامية فاطمة الزهراء بن براهم اıتصسة ‘ الدفاع عن
ضسحايا التجارب النووية ،أان فرنسسا تبقى مسسؤوولة على –ّمل تبعات
ومسسؤوولية تطه Òمناطق التجارب النووية ،وما جاورها من النفايات
النووية بحكم القوان Úواأ’عراف وا’تفاقيات الدولية ،وأاوضسحت ‘
حوار مع ““الشسعب““ أان هذا لن يتأاتى إا’ بعد اعÎافها بجرمها.
واسستندت نفسس اŸصسدر ‘ حكمها هذا على نظام روما اأ’سساسسي
للمحكمة ا÷نائية الدولية اŸعتمد ‘  ،1998حيث أاكد ‘ ديباجته
““ا÷رائم اÿطÒة تهّدد السسلم واأ’من والرفاه ‘ العا.““⁄
وأاشس -ار ك -ذلك...““ ،وإاذ ت -ؤوك -د أان أاخ -ط -ر ا÷رائ -م ال -ت -ي ت -ث Òق -ل -ق
اÛتمع الدو‹ بأاسسره يجب أاّ’ “ّر دون عقاب وأانه يجب ضسمان

كطن ›موع Œ 17ربة نووية قتلت ا◊ياة ‘ مسساحة  9500كم مربع

والسس -ب -ع -ي -ن -ات وال -ث -م -ان -ي -ن-ات م-ن-ع-دم-ة ل-دى ا÷م-ع-ي-ة ‘ ،ظّ-ل ن-قصس
ا’مكانيات وعدم توفر ا’مكانات الÓزمة لذلك.
ومن الناحية البيئية تعرف اŸنطقة تأاثر اŸنتوج الزراعي الذي ما
فتئ يتناقصس ،مع التخوف من تلّوث آابار اŸياه… وحرمان اŸنطقة من
أاراضس شساسسعة Áكن أان تكون قيمة مضسافة للتنمية اÙلية.
وتضساف هذه التفجÒات النووية التي عرفتها ا÷زائر ا2004 ¤
تفجÒا نوويا عرفها العا ⁄من أاوت  1945ا ¤غاية سسبتم،2016 È
حسسب اÿب Òعمار منصسوري منها  524فوق اأ’رضس واأ’خرى باطنية
وهو ما يجعل كل الكرة اأ’رضسية ملوثة ومهّددة باŸزيد من الكوارث
واأ’مراضس .وعليه فكل العا ⁄معنيا بقضسية التفجÒات النووية والنضسال
من أاجل وقف تدم Òالبيئة واإ’نسسان ،وإاجبار الدول اŸتسسببة ‘ هذه
الكوارث والدمار من –مل مسسؤووليتها موضسحا بأانه يجب تركيز ا÷هود

مقاضساة مرتكبيها على نحو فّعال من خÓل تداب Òتتخذ على الصسعيد
الوطني وكذلك من خÓل تعزيز التعاون الدو‹““.
وتشس Òا Ÿـادة ““ ““5من ا’تفاقية التي أامضست عليها فرنسسا ‘ 1998
وصسادقت عليها ‘  ،2002إا› ¤ا’ت اختصساصسها وهي جرÁة اإ’بادة
ا÷ماعية ،وا÷رائم ضسد ا’نسسانية ،وجرائم ا◊رب ،وجرÁة العدوان.
وفصسلت اŸادة  ‘ 8جرائم ا◊رب التي تنطبق على التفجÒات
النووية الفرنسسية ‘ ا÷زائر وهي ““ا’نتهاكات ا÷سسيمة ’تفاقيات
جنيف اŸؤورخة ‘  12أاوت  ““1949وتشسمل القتل العمدي ،التعذيب أاو
اŸعاملة الÓإانسسانيةÃ ،ا ‘ ذلك إاجراء Œارب بيولوجية ،مع تعّمد
إاحداث معاناة شسديدة أاو إا◊اق أاذى خط Òبا÷سسم أاو بالصسحة““.
وم -ن ج -رائ -م ا◊رب ال -ت-ي ق-امت ب-ه-ا ف-رنسس-ا و–م-ل-ه-ا ا’ت-ف-اق-ي-ة
اŸسسؤوولية ما جرى أاثناء التفجÒات وبعدها من أاضسرار على صسحة
البشسر والبيئة ما جاء ‘ ا÷زء العاشسر من اŸادة الثامنة التي ف ّسسرت

بشسكل دقيق ‘ جرائم ا◊رب مؤوكدة ““ ،إاخضساع اأ’شسخاصس اŸوجودين
–ت سسلطة طرف معاد للتشسويه البد Êأاو أ’ي نوع من التجارب الطبية
أاو العلمية التي ’ تÈرها اŸعا÷ة الطبية أاو معا÷ة اأ’سسنان أاو
اŸعا÷ة ‘ اŸسستشسفي للشسخصس اŸعني ،والتي ’ Œري لصسا◊ه
وتتسسّبب ‘ وفاة ذلك الشسخصس أاو أاولئك اأ’شسخاصس أاو ‘ تعريضس
صسحتهم ÿطر شسديد““.
وهذه مادة صسريحة Œعل من فرنسسا مسسؤوولة على ما حدث ‘
الصسحراء ا÷زائرية ،وبالتا‹ ضسرورة –ّمل كل التبعات من خÓل
تعويضس الضسحايا ،ومÓحقة اÛرم Úوتطه ÒاŸنطقة مثلما حدث
مع بريطانيا والو’يات اŸتحدة اأ’مريكية ‘ بعضس اŸناطق وا÷زر
التي أاجروا فيها Œارب وتفجÒات نووية.
وعادت اÙامية للسسياق التاريخي للتفجÒات منذ  ،1957تاريخ
طلب فرنسسا من اأ’· اŸتحدة اجراء Œارب نووية لتدخل النادي
النووي و–ذو حذو الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية التي أارعبت العا⁄
بالقنابل النووية التي أالقتها على ““نقازاكي““ و«هÒوشسيما““ من خÓل
تقدÁها Ÿعلومات مغلوطة لتأاخذ رخصسة اجراء التجارب ‘ الصسحراء
ا÷زائ- -ري- -ة ،ب- -ع- -د أان ان- -ت- -ه- -كت ك -ل اأ’ع -راف م -ن خ Ó-ل اخ -ت -ط -اف
ج -زائ -ري،Úوأاف -ارق -ة ّ” ن -ق -ل -ه -م Ÿن -اط-ق ال-ت-ف-جÒات ل-ب-ن-اء ال-ق-واع-د
واŸنشسآات واآ’بار التي مازالت ا ¤يومنا هذا كما –دثت عن نقل 150
ﬁبوسسا من سسجن وهران اسستعملوا كفئران Œارب ،و–دث اŸؤورخ
◊سس -ن زغ -ي -دي ع-ن  200سس -ج ”ّ Úن -ق -ل-ه-م م-ن سس-ج-ن تÓ-غ بسس-ي-دي
بلعباسس .والغريب أان جنودا فرنسسي ⁄ Úيتم ابÓغهم بإاجراء التفجÒات
وذهبوا ضسحايا ا’شسعاعات اŸنبعثة ،كما –دثت تقارير فرنسسية بعد
” رف -ع السس -ري -ة ع -ن ج -زء م -ن اأ’رشس -ي-ف ال-ف-رنسس-ي ح-ول ح-ق-ي-ق-ة
أان ّ
التفجÒات النووية ‘  2006عن وجود  400الف شسخصس ‘ ﬁيط
التفجÒات النووية كان Áكن أان “سسهم اأ’ضسرار ،ناهيك عن تلويث
اÙيط واŸياه ا÷وفية،والهواء والÎبة ،حيث باتت اŸنطقة ميتة،
وما يجعل ا÷زائر ‘ موقع قوة هو عدم تقادم مثل هذه ا÷رائم.
و–دثت بن براهم ‘ ›لسس الشسيوخ الفرنسسي بعد دعوتها لندوة
فرنسسية دولية ‘ جانفي  ،2011أامام مهتم ÚوخÈاء وصسحافي Úمن كل
أانحاء العا ،⁄عن كل الد’ئل التي تؤوكد مسسؤوولية فرنسسا ا÷نائية،ودعت
““إا ¤تعويضس كافة ﬂلفات““ التجارب النووية الفرنسسية ،التي أاجريت
بالصسحراء ا÷زائرية ““الصسحية والبيئية““.
واعتÈت اأ’سستاذة اسسÎجاع اأ’رشسيف إاحدى شسيفرات اسستكمال
ملف إادانة فرنسسا ،وإاجبارها على ا’عÎاف واسسÎجاع حقوق
ا÷زائ -ر والضس -ح -اي-ا ،وكشس-فت أان-ه-ا ق-دمت ت-وصس-ي-ات ‘ ن-ه-اي-ة
الندوة الدولية تشسّدد على رفع ““السسر اأ’مني““““ ،حتى يكون
اأ’رشسيف وثائق مرجعية““ للباحث ÚواÈÿاء ،وحتى الهيئات
ال -دول -ي -ة ال-ت-ي ج-اءت ل-ل-ج-زائ-ر أ’خ-ذ ع-ي-ن-ات م-ن م-ن-اط-ق
التفجÒات على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ⁄
تصسدر تقريرها حول التفجÒات ا ¤غاية يومنا بضسغط
من فرنسسا التي دخلت على اÿط ،وعملت كل ما ‘
وسسعها حتى ’ تفضسح أامام الرأاي العام العاŸي.
وأاقرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم  22ديسسمÈ
 ،1995أان ال -دول ال -ت -ي ق -امت ب -ت -ج-ارب ن-ووي-ة ه-ي ال-ت-ي
تتحمل كل النفقات اÎŸتبة عنها من تعويضسات للضسحايا
والتكفل بإازالة ﬂلفات تلك التجارب ،وأايضسا التأاثÒات
على اإ’نسسان والبيئة ،ويعت Èهذا اأ’مر مهما للجزائر لكن
يبقى مشسكل ا’عÎاف من فرنسسا هو زاوية حل عقدة ملف
ال -ت -ج -ارب ال -ن -ووي -ة م -ن خ Ó-ل ا◊صس -ول ع -ل -ى اأ’رشس -ي-ف
واÿرائط اÿاصسة Ãناطق التفجÒات وكذا ملفات مكونات
” تفجÒها ،وكل هذا ترفضسه فرنسسا
القنابل النووية التي ّ
رفضسا قاطعا وقامت بتصسنيفه ‘ خانة سسري للغاية ،وربطته
ب-اأ’م-ن ال-ق-وم-ي ال-ف-رنسس-ي .واإج-راءات تسس-ل-ي-م-ه سس-تكون معقدة
وصسعبة بالنظر لتعّقد وتشسابك اŸلف ،خاصسة وأان الدراسسات أاكدت
مشس -ارك -ة اسس -رائ -ي -ل م -ع ف-رنسس-ا ‘ اأ’ب-ح-اث ال-ن-ووي-ة وال-ت-خ-ط-ي-ط
لتجريبها ‘ ا÷زائر.
ودعا اŸؤورخ ◊سسن زغيدي اÛتمع اŸد Êووسسائل ا’عÓم ا¤
الÎكيز على ما وقع من تفجÒات ‘ الصسحراء ا÷زائرية ونقله إا¤
ﬂتلف منابر العا ⁄للضسغط على فرنسسا من أاجل –مل مسسؤووليتها

وتشسرع ‘ تطه ÒاŸنطقة من ﬂلفات التجارب النووية ،موضسحا ‘
رده على سسؤوال لـ«الشسعب““ حول تأاث Òالدراسسات العلمية على الضسغط
على فرنسسا ،حيث أاكد““ ،صسحيح أان الدراسسات العلمية اأمر مهم جدا
لتثبيت وتوف Òد’ئل ا÷رÁة ولكن يبقى اÛتمع اŸد Êووسسائل
ا’عÓم صساحبة الريادة ‘ مثل هذه القضسايا.
ومن جهته شسّدد اÿب ‘ Òالعلوم الذرية عمار منصسوري عن أاهمية
مواصسلة توثيق ا÷رائم النووية والكيماوية الفرنسسية ‘ ا÷زائر ،وهذا
من خÓل تقصسي ا◊قائق علميا وإاعÓميا وكل ما من شسأانه أان يعّزز
الÎاكمات ‘ هذا اŸلف حتى يشسّكل رأايا عاما عاŸيا ويجعل فرنسسا
Óمر الواقع ،خاصسة ‘ ظّل التحركات الكبÒة التي شسهدها
تسستسسلم ل أ
هذا اŸلف ‘ السسنوات اأ’خÒة ،وتغيّر الرأاي العام الفرنسسي الذي بات
Áيل لÓعÎاف با÷رائم ضسد ا’نسسانية وهو ورقة ضسغط تضساف لÈوز
تعديÓت على قانون موران الذي يعÎف بضسحايا التجارب النووية التي
قامت بها فرنسسا ‘ ﬂتلف مسستعمراتها القدÁة.

السسرطان والتلوث النووي بلغ
إافريقيا وحوضض اŸتوسسط...
أاشسار اŸؤورخ ◊سسن زغيدي إا ¤أان الدراسسات التي قام بها
وال -ت -ي اط -ل-ع ع-ل-ي-ه-ا ح-ول ال-ت-ج-ارب ال-ن-ووي-ة ‘
الصس -ح -راء ا÷زائ -ري -ة ب -أان آاث -اره-ا ل-ن
ُت -م -ح -ى ن -ه -ائ -ي-ا م-وضس-ح-ا ب-أان
ا’شس- -ع- -اع- -ات ال- -ن- -ووي -ة
بإامكانها النشساط

اع -ت Èال -ب -احث ع -م -ار م-نصس-وري ال-ن-ف-اي-ات ال-ن-ووي-ة اŸت-واج-دة ‘
الصسحراء ا÷زائرية باÿطÒة جدا ،خاصسة وأانها تركت مرمية ‘
أاماكن التفجÒات ،وهو ما جعلها تنتشسر ع Èالهواء والرمال اŸتنقلة
ع Èالرياح والعواصسف الرملية وبالتا‹ انتقالها ا ¤الكث Òمن اŸناطق
اأ’خرى.
وما يزيد ‘ خطورة النفايات النووية التي خلفتها التفجÒات ،والتي
أاك -د اŸؤورخ ◊سس -ن زغ -ي -دي ب -أان -ه -ا ك-انت اسس-ل-ح-ة وم-ع-ادن ،وأاق-ف-اصس
حيوانات ونباتات مازال جزء كب Òمنها شساهدا ‘ اŸنطقة ،حتى ان
منطقة ع Úايكر بتمÔاسست اŸعروفة بالصسناعة التقليدية ذهب الكثÒ
م -ن الضس -ح -اي -ا ف-ي-ه-ا بسس-بب اسس-ت-ع-م-ال-ه-م ل-ل-ن-ح-اسس ال-ذي اسس-ت-ع-م-ل ‘
التجارب ،حيث تؤوكد الشسهادات أان فرنسسا قامت بجلب آا’ف اأ’متار من
كوابل النحاسس للمنطقة لتجريبها ،وأامام نقصس الوعي وعدم اإ’Ÿام
” تسسجيل ‘ وقت سسابق الكث Òمن الضسحايا بسسبب تلك
باıاطر ّ
الغنائم اŸسسمومة.
وكشسف اÿب ‘ Òالطاقة النووية أاحمد ﬁمدن ‘ مقال نشسره على
موقع مركز ا÷زيرة للدراسسات ا’سسÎاتيجية ،أان تصسنيف النفايات
ال -ن -ووي -ة ي-ت-ح-ك-م ف-ي-ه-ا ع-امÓ-ن وه-م-ا غ-زارة اإ’شس-ع-اع ونصس-ف ال-ع-م-ر
موضسحا““ ...أان نصسف العمر يÎواح ب Úجزء صسغ Òمن الثانية وبÓيÚ
السسن ““Úوهو ما ينطبق على ا÷زائر التي تؤوكد فيها كل الدراسسات
واآ’راء أان تلك التجارب لن تزول إا’ بعد مرور قرون من الزمن ،حيث
أاكد رئيسس جمعية الغيث القادم عبد الرحمن تومي عن  24أالف سسنة
للتخلصس تلقائيا من تلك النفايات مثلما اسستقاه من خÈاء التقى معهم
‘ ﬂتلف اŸلتقيات والندوات التي حضسرها.
وتصسنف ﬂلفات التفجÒات التي عرفتها الصسحراء ا÷زائرية ‘
مصسف النفايات الثقيلة وهي النفايات
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الغزيرة اإلششعاع الطويلة العمر ،ورغم أان حجمها اإلجما‹ ل يتجاوز %3
من نفايات العا ،⁄فإانها –توي على  %95من التلوث اإلششعاعي .ومن
هنا يتطلب التعامل معها مزيدا من ا◊يطة وا◊ذر.
ه -ذه ال -ن -ف -اي -ات حسشب أاح -م -د ﬁم -دن تشش -م-ل ال-وق-ود ال-ن-ووي
اŸسشتعمل ونوا œالنششطار الثانوية وكثÒا من العناصشر الثقيلة ذات
األعمار الطويلة .وبسشبب طبيعة النششاط النووي لهذه اŸواد.
ويقÎح اÈÿاء  3طرق للتخلصص من النفايات النووية أاهمها تلك
اŸتعلقة Ãعا÷ة النفايات النووية الثقيلة ،وطريقة التحويل هي التي
Áكن أان تفيد ا÷زائر ،وتعني –ويل النفايات اŸتبقية بعد ““التصشنيع
إا ¤مواد أاقصشر عمرا أاو أاخف إاششعاعا أاو أاقل ضشررا على البيئة.
وت -ب -ق -ى ط -ري-ق-ة ال-ت-خ-زي-ن م-ن أا‚ع ال-ط-رق ك-ذلك ك-آاخ-ر ورق-ة
للتخلصص من النفايات النووية ألن أاعمار هذه اإلششعاعات تصشل
مÓي Úالسشن Úوبالتا‹ ل بد من دراسشة خيارات التخزين وسشÓمته
بششكل دقيق .على أان اإلنسشان مهما بذل من جهد لن يسشتطيع حسشاب
كوارث اŸسشتقبل القريب على غرار الزلزل.
وكششف ذات اÿب Òأان اإلششعاع يتناقصص مع الزمن بعÓقة أاسشية ،فإان
كمية اإلششعاع اŸفقودة ‘ السشنوات العششر األو ¤ل يفقد مثلها إال ‘
اŸائة عام التالية وهكذا .لذلك فإان النفايات الثقيلة تخزن ‘ موقع
إانتاجها ب 10 Úسشنوات و 50سشنة قبل نقلها إاﬁ ¤طات اŸعا÷ة.
ثم ما اسشتعصشى على اŸعا÷ة يهيأا لتخزين أابدي فيكبسص ‘ الزجاج
ثم ‘ اإلسشمنت ثم ‘ أاسشطوانات ششبيهة بقارورات غاز الطبخ اŸنز‹
من حيث الششكل ولكنها أاك– Ìم Óللضشغط وا◊رارة وأاششّد مقاومة
للصشدأا ،بحيث ل تسشتطيع قوة بششرية أاو صشناعية معروفة أان تكسشر هذه
األسش -ط -وان -ات ،أاو ه -ك -ذا ي -راد ل -ه -ا ع -ل -ى األق -ل .وأاخÒا ت -ط -ل -ى ه -ذه
األسشطوانات بخزف مانع من تسشرب اŸاء إاليها.
ثم يلزم أان يكون التخزين ‘ مكان آامن من الزلزل والÈاك Úوما
ششابهها من الظواهر ا÷يوفيزيائية التي تؤوثر على تضشاريسص األرضص.
كما يششÎط أان تكون بعيدة عن أايدي اإلنسشان .ويتحتم أان تكون هذه
النفايات معزولة عزل تاما عن اŸياه ا÷وفية والÎبة حتى ل تتسشرب
إا ¤السش Ó-سش-ل ال-غ-ذائ-ي-ة وال-ن-ظ-م ال-ب-ي-ئ-ي-ة .ك-م-ا أان ه-ذه الشش-روط ي-جب
توفرها على امتداد أازمان جيولوجية من مÓي Úالسشنوات.

اÛتمع اŸد Êيطالب فرنسسا
بتطه ÒاŸنطقة...
طالب اÛتمع اŸد Êبرقان و“Ôاسشت فرنسشا بتطه ÒاŸنطقة
من النفايات النووية كجزء من اعÎافها بهذه التجارب البششعة التي
دّمرت البيئة واإلنسشان على حّد سشواء.
وأاكد سشيدي عمر الهامل رئيسص جمعية  13فÈاير  1960ـ تاريخ إاجراء
أاول Œربة نووية برقان  -أان تطه ÒاŸنطقة من النفايات النووية مثلما
–دث عنه جميع اÈÿاء سشيكون مهمة صشعبة وعسشÒة تتطلب تقنيات
ع -ال -ي -ة وم -ت -ط -ورة ،وأاظ -رف -ة م -ال -ي-ة ضش-خ-م-ة داع-ي-ا ف-رنسش-ا إا– ¤م-ل
مسشؤوولياتها والعمل على تطه ÒاŸنطقة من ﬂلفات التجارب النووية،
خ -اصش -ة وأان -ه -ا دخ -لت ال -ن -ادي ال -ن -ووي ب -فضش -ل ت -دم Òا÷زائ -ر ،وم-ن-ه
فتقدÁها للتجهيزات والتقنيات الÓزمة للمسشاعدة على التلخصص من
تلك النفايات النووية جزء من تكفÒها عن اÙرقة التي اقÎفتها.
وأاوضشح رئيسص ا÷معية التي تنششط منذ  ،2000أان عمليات التحسشيسص
‘ أاوسشاط السشكان وتوعيتهم Ãنطقة التجارب النووية وتطمينهم فيما
يخصص اجراءات الوقاية من التعرضص ÿطر الششعاعات قد أاتى ثماره،
خاصشة بعد تخلي اŸواطن Úهناك عن الذهاب ا ¤مناطق التجارب
وجلب بعضص اŸعادن وا◊ديد الذي ”ّ اسشتعماله ‘ التجارب لسشتعماله
‘ ت -غ -ط -ي -ة ال -ب -ن-اءات ،خ-اصش-ة ب-ع-د أان ت-ع-رضص ال-ك-ث Òم-ن-ه-م ألم-راضص
سشرطانية وأاخرى لها عÓقة باإلششعاعات النووية.
وطرح ‘ سشياق آاخر يعا Êسشكان رقان من تواجد ماكنات حفر
اسشتعملت ‘ مرحلة التفجÒات –ت األرضص يرجح أانها اسشتعملت ‘
دفن تلك النفايات النووية ،حيث يتمّ العثور عليها عندما يتمّ ا◊فر ‘
اŸن -ط -ق -ة ل -ب -ن -اء مسش -اك -ن أاو إل‚از أاشش -غ -ال وه -و م-ا ي-خ-ل-ق ن-وع-ا م-ن
الضش -ط -راب ل -دى اŸواط -ن Úم -ن خ Ó-ل ت -خ -وف -ه -م م -ن ام-ت-داد رق-ع-ة
التفجÒات النووية ا ¤مناطق غ Òمعروفة وقد تكون آاهلة بالسشكان.
ويرى عبد الرحمن تومي رئيسص جمعية ““الغيث القادم““ Ÿسشاعدة
اŸرضشى برقان أان اŸنطقة بحاجة ا ¤اهتمام أاك Èمن خÓل التكفل
بسشكان اŸنطقة خاصشة من الناحية الصشحية ،حيث تنعدم أاجهزة الكششف
اŸبكر عن السشرطان ،حيث يضشطر السشكان ا ¤الذهاب للعاصشمة أاو
وهران للتأاكد من إاصشابتهم.
وأاوضشح نفسص اŸصشدر الذي ينششط ‘ القطاع الصشحي أان اŸنطقة
تعرف انتششارا كبÒا ألمراضص العيون ،والتششوهات اÿلقية موضشحا أان
ضشبط الحصشائيات اÿاصشة باألمراضص التي قد تكون ناŒة من منطقة
ال -ت -ج -ارب ال -ن -ووي -ة ب -رق -ان صش -ع-ب-ة ج-دا ألن اŸرضش-ى ي-ع-ا÷ون خ-ارج
اŸنطقة ،وبالتا‹ يتم احصشاؤوهم ‘ اŸناطق التي تلقوا فيها العÓج.
وأاكد باŸقابل أان منطقة رقان تعرف تراجعا كبÒا ‘ تربية
ا◊ي -وان -ات وال -ف Ó-ح-ة م-وضش-ح-ا أان ح-الت السش-رط-ان وال-تشش-وه-ات
اÿلقية ،وإاجهاضص النسشاء ‘ ارتفاع مسشتمر ،وهو ما يتطابق مع ما
يقوله الختصشاصشيون الذين يؤوكدون أان تأاث Òالششعاعات النووية
سشتتضشاعف بعد  50سشنة ،إاذا  ⁄يتم معا÷تها ،مع امكانية انتششارها
خارج منطقة التجارب بآالف الكيلومÎات.
ودعا ا ¤ضشرورة اجراء أابحاث حول امكانية تأاث Òالرمال اŸنقولة
من مناطق التجارب النووي بفعل الرياح على حياة السشكان ،ناهيك عن
ضشرورة متابعة أاسشباب تراجع النتاج الفÓحي وا◊يوا.Ê
و‘ اÛال الصشحي دائما ،أاكد بقاط بركا Êرئيسص عمادة األطباء
ا÷زائ- -ري Úوعضش- -و اÛلسص األع- -ل- -ى ◊ق- -وق النسش -ان لـ«الشش -عب““ أان
مسش-ؤوول-ي-ة ف-رنسش-ا ‘ ال-ت-ف-جÒات ال-ن-ووي-ة ت-ب-ق-ى ق-ائ-م-ة ب-ح-ك-م القانون
واألعراف ،واŸعاهدات الدولية ،وهي مطالبة حاليا بضشرورة إاجراء
دراسشات معمقة حول درجات التلوث الششعاعي للمنطقة موضشحا بأان
اجراء التحاليل على الÎبة والهواء واŸياه ا÷وفية أامر مهم للغاية حتى
ت-ت-م-ك-ن ال-ه-ي-ئ-ات الصش-ح-ي-ة م-ن تشش-خ-يصص أان-واع السش-رط-ان-ات اŸن-تشش-رة
باŸنطقة والتي تتزايد بششكل كب ،Òناهيك عن حالت التششوه اÿلقي
وﬂتلف أامراضص العيون التي تبقى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتفجÒات
النووية التي سشتكون لها عواقب وخيمة إاذا  ⁄تتحرك فرنسشا وتتحمل
مسشؤووليتها Œاه سشكان اŸنطقة.
وطالب باŸقابل باريسص التكفل صشحيا بالضشحايا سشواء باŸنطقة من
خÓل بناء مسشتششفيات ومراكز متخصشصشة أاو بنقلهم إا ¤فرنسشا Ÿواصشلة
العÓج.
وقال بركا Êأان األضشرار البيئية تتطلّب تكنولوجية عالية ،وكذا
الكششف عن اÿرائط اÿاصشة Ãناطق التفجÒات لتطهÒها نهائيا
وتخليصص ا÷زائر من هذه الكارثة وا÷رÁة ضشّد النسشانية.
وت- -وق- -ف اŸؤورخ ◊سش- -ن زغ- -ي- -دي ع- -ن -د اÛال الصش -ح -ي وأاوضش -ح

ووضشعوا أانظمة تنبيه متطورة جدا ،وهو ما من ششانه أان يعزز طلبات
ا÷زائر ‘ اŸسشاعدة على تطه Òالصشحراء من اıلفات الكيماوية
والنووية.
وأاشش -ار م -نصش-وري إا ¤تسش-ج-ي-ل-ه ل-ل-ك-ث Òم-ن األصش-داء الي-ج-اب-ي-ة م-ن
ﬂتلف اÈÿاء ‘ العاŸ ⁄سشاعدة ا÷زائر على تطه Òصشحرائها من
ﬂلفات التجارب واسشتعادة ا◊ياة ‘ تلك اŸناطق التي باتت ميتة.

دور اإلعÓم مهم للتعريف باŸلف
والضسغط...

لـ«الششعب““ أان الدراسشة واإلحصشائيات التي –صشل عليها تؤوكد أان سشكان
Óشش-ع-اع-ات وﬂت-ل-ف أان-واع
الصش -ح-راء ا÷زائ-ري-ة م-ازال-وا ي-ت-ع-رضش-ون ل -إ
السشرطانات التي هي ‘ ارتفاع مسشتمر ،وقال أان أامراضص العيون منتششرة
بقوة وحتى العمى الذي يصشيب الكثÒين ‘ اŸنطقة راجع ا ¤التجارب
النووية ،ناهيك عن التششوهات اÿلقية ،وانتششار العقم ‘ ظاهرة Œمع
كل النظريات بأانها مرتبطة بالتجارب النووية.
وقال عمار منصشوري أان دراسشات بريطانية حديثة أاجريت حول
األمراضص ‘ مناطق التجارب النووية وأاثبتت أان  22جي Óتلت فÎة
التجارب سشتكون كلها مهّددة بأامراضص السشرطان والتششوهات وغÒها من
األمراضص األخرى التي تعرفها مناطق التجارب النووية.
وأاششار ‘ سشياق متصشل ،أان سشبب تهرب فرنسشا من –مل مسشؤووليتها
فظاعة ا÷رÁة ،وكذا التكاليف الباهظة جدا التي يتطلبها تطهÒ
مناطق التفجÒات.

باريسس مطالبة بتكوين خÈاء
جزائري Úإلزالة اإلشسعاعات
بررت ا÷هات القانونية إاصشرارها على اŸطالبة با◊صشول على
األرشش -ي -ف ح-ت-ى ت-ع-رف ع-دد ا÷زائ-ري Úضش-ح-اي-ا ال-ت-ف-جÒات ال-ن-ووي-ة
الفرنسشية ،سشواء الذين ”ّ توظيفهم لتطه ÒاŸواقع النووية دون مراعاة
اجراءات السشÓمة والوقاية التي تت ّ
طلبها مثل تلك اŸناطق التي تعرضشت
Óششعاعات ،وحتى رفع السشرية عن األرششيف سشتكششف عدد الضشحايا
لإ
بششكل دقيق.
وترى بن براهم أان اسشÎجاع األرششيف سشيجعل السشلطات –ّدد بدقة
أاماكن التفجÒات ،والتجهيزات التي ”ّ تركها ‘ مناطق التجاربÃ ،ا
فيها أاقفاصص ا◊يوانات التي ”ّ Œريب التفجÒات عليها ،ما يؤوكد ان
اŸنطقة كانت تعجّ با◊ياة الÈية ومتنوعة بيولوجيا ،وهو ما يدحر
ادعاءات فرنسشا بأان اŸنطقة كانت خالية ،ومّيتة.
وششّددت بن براهم مثل ما أاكد عليه رئيسص عمادة األطباء بقاط
بركا Êعلى ضشرورة تكّفل السشلطات الفرنسشية بضشمان اŸتابعة الطبية
ıت -ل-ف ضش-ح-اي-ا اإلشش-ع-اع-ات ال-ن-ووي-ة ،ب-إا‚از
م-نشش-آات صش-ح-ي-ة م-ت-خصشصش-ة ل-ل-ت-ك-فل باألمراضص
اإلشش-ع-اع-ي-ة ال-ت-ي ي-ع-ا Êم-ن-ه-ا ضش-ح-اي-ا التجارب
النووية الفرنسشية من الذين عاششوا التفجÒات
وذويهم وأاولدهم من أاجيال السشتقÓل.
وق -الت اÙام -ي -ة ،إان م -رح -ل -ة ال -تشش -خ-يصص
اŸب -ك -ر ت -ب -ق -ى م-ه-م-ة ج-دا ل-ل-م-رضش-ى م-ن اج-ل
ان -ق -اذه -م م -ن اŸضش -اع-ف-ات اÿطÒة ق-ب-ل ب-دء
م -رح -ل -ة ال -ت-ك-ف-ل اÓŸئ-م اŸع-ت-م-د ‘ ا◊الت
الششبيهة ،على غرار ما فعلته باريسص ‘ بولينيزيا
وم- -ا ق- -امت ب- -ه ال- -ولي- -ات اŸت- -ح -دة وال -ي -اب -ان
وبريطانيا ‘ اسشÎاليا.
وداف - -عت ‘ سش- -ي- -اق م- -تصش- -ل ع- -ن ت- -ع- -ويضص
الضش-ح-اي-ا ا÷زائ-ري Úوف-ق-ا ل-ل-ن-م-اذج األم-ري-كية
““مارششال  ، ““2واŸملكة اŸتحدة باسشÎاليا وفرنسشا  -بولينيزيا““ ،حسشب
م -ب -دأا م -وازاة األ‰اط ،وال -ع -م -ل ع -ل -ى وضش -ع ن -ظ -ام م -راق -ب -ة Ÿن-اط-ق
التفجÒات النووية ،مثلما حدث ‘ ﬂتلف مناطق العا.⁄
واعتÈت ‘ الوثائق التي قدمتها أامام ›لسص الششيوخ الفرنسشي بأان
مناطق ،ا◊مودية ،و«هضشبة رقان““ و«إان يكر““ «،تاوريرت تان اف ““Óو«تان
اترام““ ،التي تعرضشت لتفجÒات نووية ما ب 1960 Úو ،1966مصشنّفة ‘
خانة التفجÒات اŸلوثة جدا وقتلت البششر وا◊ياة الÈية وسشتسشتمر
مضش-اع-ف-ت-ها طيلة  24أال -ف سش -ن -ة .ك -م -ا أاف -رزت أاك Ìم-ن  36ن-وع-ا من
األمراضص.
و‘ سشياق متصشل ،تسشاءلت بن براهم عن سشّر رفضص فرنسشا بعد اقرار
قانون موران ‘  ،2010اÿاصص بتعويضص ضشحايا التفجÒات النووية ‘
اسشتثناء الضشحايا ا÷زائري Úمن التعويضشات.
وع -رف ال -ق -ان -ون العÎاف وت -ع -ويضص ضش -ح -اي -ا ال -ت -ج-ارب ال-ن-ووي-ة
الفرنسشية مراجعة ‘  ،2013فضش Óعن صشدور  3مراسشيم (2012، 2010
 ،) 2014،ولكنه ظلّ متجاه Óا÷زائر خوفا من وقوعها ‘ اتهامات
الت- -ف -اق -ي -ات ال -دول -ي -ة بضش -رورة –م -ل ت -ب -ع -ات Œارب -ه -ا ال -ن -ووي -ة ‘
ا÷زائر،ومن أاصشل حوا‹  800ملف ”ّ وضشعها على مسشتوى مصشالح
ق- -دام- -ى اÙارب ‘ Úا÷زائ- -ر  ⁄ي- -تّ- -م ق- -ب -ول أاي واح -د ب -داع -ي أان
األمراضص اŸذكورة غ Òمد›ة ‘ قائمة األمراضص اŸعÎف بها ‘
قانون ““موران““ ،كما بّررت السشلطات الفرنسشية أان فÎة ما بعد ،1967
غ Òمدرجة ‘ هذا القانون.
وكششف اÿب ÒواŸتابع Ÿلف التفجÒات النووية ‘ ا÷زائر عمار
منصشوري ،أان فرنسشا قّررت سشحب اŸادة  113من قانون موران التي
كانت تقف وراء منع الكث Òمن الفرنسشي Úوا÷زائري Úوالكث Òمن
الضشحايا الذين رفضشت ملفات تعويضشهم ،وبالتا‹ سشتكون هناك امكانية
” اتخاذها
لتعويضص ضشحايا آاخرين ،ولكن هذه اÿطوة اليجابية التي ّ
‘ فÈاير  ،2017تعرف صشراعات كبÒة داخل فرنسشا حتى أاعضشاء اللجنة
اŸكلف Úبدراسشة ملفات التعويضص اسشتقالوا جميعهم احتجاجا على
سشحب اŸادة .113
وعلق ‘ سشياق متصشل على هذا الÎاجع بالضشغوطات الكبÒة التي
تفرضشها منظمات غ Òحكومية وجمعيات اÛتمع اŸد ÊوصشحافيÚ
وباحث Úعلى الدولة الفرنسشية التي باتت ﬁرجة جدا أامام االرأاي العام

الفرنسشي والعاŸي.

اŸلف قضسية دولة...
أاع-ل-نت السش-ل-ط-ات ال-ع-ل-ي-ا ‘ ال-بÓ-د ،دع-م-ه-ا ومسش-ان-دت-ه-ا اŸط-ل-ق-ة
لضشحايا التجارب النووية ‘  ،2006حيث تبّنت الدولة ا÷زائرية اŸلف
وبدأات الكث Òمن التحركات إلجبار فرنسشا على العÎاف بجرمها
واتخاذ الجراءات الÓزمة للمسشاعدة ‘ التكفل بضشحايا التفجÒات
النووية واŸسشاهمة ‘ تطه Òالبيئة من ﬂلفاتها القاتلة.
وجّددت أاعلى السشلطات ‘ ا÷زائر من خÓل الرسشالة التي وجهها
Óم-ة Ãن-اسش-ب-ة ال-ذك-رى الـ  65ل-ع-يدي السشتقÓل
ال -رئ-يسص ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ل -أ
والششباب التمسشك بحّق متابعة ملف
ا÷رائم التي اقÎفتها فرنسشا حتى
ا◊صش - - -ول ع - - -ل- - -ى حّ- - -ق األم- - -ة ‘
العÎاف وال- -ت- -ع -ويضص والع -ت -ذار،
وهو حق للجزائري Úوواجب على
السش - -ل - -ط - -ات وج - -اء ‘ ال - -رسش - -ال - -ة
““....ح - -ق - -ا ،ل - -ق - -د أاب - -ل - -ى الشش - -عب
ا÷زائري ،على مدار القرون ،بÓء
ما فوقه من بÓء ‘ مقاومة ل
هوادة فيها لسشائر الغزاة الذين ابتلي
ب -ه -م ت -ب -اع -ا وك -ان آاخ-ره-م اÙت-ل
الفرنسشي الذي تأاّتى طرده بعد 132
سشنة من اŸعاناة واآللم بفضشل تلك
اŸق -اوم -ات ال -ت -ي ت -وج -ت -ه -ا ال-ث-ورة
التحريرية اŸباركة التي نالت إاكبار
العا ⁄أاجمع““.
واع -تÈت ا÷زائ-ر اه-ت-م-ام-ه-ا
Ãاضش -ي -ه -ا وب-ذاك-رت-ه-ا ن-ق-ط-ة ف-خ-ر
واعتزاز،واعÎاف ألسشÓفنا ،وليسص ألمور أاخرى كما يحاول البعضص
الÎويج له،مؤوكدا““ ...من خÓل اسشتذكار اŸاضشي وما تكبدناه فيه من
مآاسص –ت وطأاة الحتÓل الفرنسشي إا‰ا ‰ارسص
ح ّ-ق -ن -ا ‘ ح-ف-ظ ال-ذاك-رة وف-اء ألسشÓ-ف-ن-ا ال-ذي-ن
قاوموا فاسشتششهد منهم اÓŸي Úوسشجن منهم
مئات اآللف أاو أاخرجوا من ديارهم بينما جرد
مÓ-ي Úآاخ-رون م-ن أاراضش-ي-ه-م و‡ت-ل-ك-ات-ه-م .إان-نا
‰ارسص حّقنا ‘ حفظ الذاكرة وفاء لششعبنا الذي
ضشحى Ãليون ونصشف مليون من أابنائه وبناته لكي
يسشÎجع سشيادته الوطنية واسشتقÓله““.
وط - -ال - -بت السش - -ل - -ط- -ات م- -ن ف- -رنسش- -ا –م- -ل
مسش -ؤوول -ي -ات -ه -ا ال -ت -اري -خ-ي-ة واألخÓ-ق-ي-ة Œاه م-ا
اقÎف-ت-ه م-ن ج-رائ-م م-ث-ل-م-ا أاوردت-ه ال-رسش-الة““....
ل- -يسص ‘ ه -ذا ال -ت -ذك Òب -اŸاضش -ي أاي -ة دع -وة إا¤
البغضشاء والكراهية حتى وإان ظلّ ششعبنا مصشرا
ع -ل -ى م -ط -ال-ب-ة مسش-ت-ع-م-ر األمسص ب-العÎاف Ãا
اقÎفه ‘ حّقه من ششر ونكال““.
وأاششار الطيب زيتو Êوزير اÛاهدين مؤوخرا أان ا÷زائر طلبت
رسشميا من باريسص ضشرورة مراجعة قانون ““موران““ اÿاصص بالتعويضشات
الفرنسشية لضشحايا التجارب النووية با÷زائر ،مؤوكدا أان ملف الذاكرة
الوطنية ملف ل Áكن نسشيانه ول Áكن التنازل عنه ،وعلّق على قانون
““موران““ بأانه قانون ل ينصشف ا÷زائري Úمن ضشحايا التجارب النووية.
كما –ّدث وزير اÛاهدين عششية ذكرى عيد السشتقÓل ،أان اللجان
اŸششÎكة اŸن ّصشبة ب Úا÷زائر وباريسص Ÿعا÷ة ﬂتلف قضشايا الذاكرة
سش -ت -درسص قضش-ي-ة ال-ت-ع-ويضش-ات لضش-ح-اي-ا ال-ت-ج-ارب ال-ن-ووي-ة ،م-ؤوك-دا ب-أان
السشلطات لن تسشمح ‘ اŸلف وأان –ركات اÛتمع اŸد ÊوالباحثÚ
واŸؤورخ ÚواإلعÓمي Úب Úضشفتي اŸتوسشط بدأات تششكل ضشغطا رهيبا
على السشلطات الفرنسشية لتحمل مسشؤوولياتها Œاه ا÷رائم التي ارتكبتها
‘ ا÷زائر ،ومنها التفجÒات النووية ،موضشحا بأان  50باŸائة من
الششعب الفرنسشي بات مع العÎاف بجرائم فرنسشا الوحششية ،وقال بأان
الرئيسص اÁانويل ماكرون قد اطلق تصشريحات ‘ هذا الطار أاثناء
حملته النتخابية ‘ انتظار Œسشيد العÎاف وما يتبعه ميدانيا.
وقامت فرنسشا بقبول مناقششة ملف تعويضشات ا÷زائري Úضشحايا
ال -ت -ج -ارب ال -ن -ووي -ة ‘ ال -ل -ج-ان اŸششÎك-ة اŸنصش-ب-ة ب Úال-ب-ل-دي-ن ال-ت-ي
سشتواصشل اجتماعاتها ششهر سشبتم ÈاŸقبل.
وط -الب اÿب Òع -م -ار م -نصش -وري بضش -رورة ال -ت -ح -رك ع-ل-ى مسش-ت-وى
اŸلتقيات والندوات الدولية للعمل على تنظيم ندوة أاو ملتقى دو‹ –ت
إاششراف األ· اŸتحدة للتنبيه بضشرورة خطر التجارب النووية العاŸية
على اŸعمورة ،فالكل معني باألضشرار ومنه جلب تأاييد الرأاي العام
العاŸي وربط كل قضشايا التفجÒات النووية مع بعضشها البعضص،للوصشول
ا ¤حلول واقعية Ÿا بعد التجارب وهو تطه Òالعا ⁄من النفايات
النووية والتقليصص من خطر الششعاعات ،التي مازالت تقتل ا ¤يومنا
هذا.
كما تعت Èالندوات واŸلتقيات فرصشة ÷لب كبار الختصشاصشي‘ Ú
ه -ذا اÛال وخ -اصش -ة ال -ي -اب -ان -ي Úال -ذي -ن أاع -ادوا ا◊ي -اة ل -هÒوشش -ي-م-ا
ون-ق-ازاك-ي،وال-روسص ال-ذي-ن تصش-دوا ل-ك-ارث-ة تشش-رن-وب-ي-ل وحتى الأمريكان
والÈيطاني Úالذي لهم Œربة مهمة ‘ اسشÎاليا ،وحتى الفرنسشيÚ
الذين قاموا بتطه ÒاŸناطق التي م ّسشتها األضشرار النووية ببولينيزيا

اŸأاسض ـ ـاة تغطـ ـ ـي
ا’مكاني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
ا’سضتثماريـ ـ ـ ـ ـ ـة
الضضخمة للمنطقة

أاكد الصشحفي رمضشان جعفري من إاذاعة أادرار ،أان التناول العÓمي
لقضشية التفجÒات النووية ‘ رقان بعيدا عن الحÎافية ألن ابقاء
التغطيات على ظروف اجراء التجارب النووية دون التطرق ıلفاتها
وآاثارها أامر يدفع ا ¤ا◊ديث عن مدى وجود احÎافية ‘ ﬂتلف
وسشائل العÓم ،موضشحا ‘ تصشريح لـ““الششعب““ ‘ ..الواقع الهتمام
العÓمي Ãلف التفجÒات النوويه الفرنسشيه ⁄ ..يكن ‘ اŸسشتوي
الذي يعكسص بششاعة وفظاعة اŸأاسشاة ،وتأاثÒاتها السشلبيه علي النسشان
والبيئه واŸنطقة عموما ،ألن الهتمام العÓمي باŸلف اقتصشر على
اŸناسشبات فقط ..يعني اقتصشر على  13فيفري ،وبعد هذا التاريخ يتم
التعتيم ..وأاضشاف““ :منطقه رقان تعا ‘ Êصشمت جراء هذه التفجÒات
ام-راضص سش-رط-ان-ي-ه ،ام-راضص ل-ل-ع-ي-ون تشش-وه-ات خ-ل-ق-ي-ه ،اضش-رار ب-ي-ئيه،
نفايات موجوده حتى اآلن....العÓم عالج اŸوضشوع بصشورة بسشيطة و⁄
يبحث ‘ عمق اŸوضشوع ..اŸتابعة اŸسشتمره على مدار العام تكاد
تكون ششبه غائبه.....البحث ‘ عمق اŸششكل والبحث عن األسشباب
واŸسشّ- -ب- -ب- -ات...ل -ل -فت ان -ت -ب -اه صش -ن -اع ال -ق -رار...اÈÿاء....ال -ب -اح -ثÚ
وال -دراسش -ات ال -ت -ي ت -ث -بت ت-أاثÒات ال-ت-ف-جÒات ال-ن-ووي-ه ع-ل-ى اŸن-ط-ق-ه
ومعاناتها حتى اآلن““...
وأاششار عزيز طواهر صشحفي جريدة ““صشوت األحرار““ ،أانه تنّقل
لرقان مرت Úب 2009 Úو 2011وأا‚ز عدة ربورتاجات حول ﬂلفات
التجارب النووية ،خاصشة على صشحة النسشان مؤوكدا بأان الواقع يخفي
الكث Òمن األمور ألن حجم التجارب مثلما وقف
عليه ل Áكن وصشفه ‘ ربورتاج أاو –قيق بل
يتطّلب األمر تركيزا اعÓميا طويل اŸدى حتى
نششكل رأاي عام حول القضشية التي تتطلب دعما
عاŸيا بالنظر للماآسشي التي خلفتها التفجÒات.

خÈاء اقتصساديون..
التنمية لتعويضس ا÷زائر
وسسكان اŸنطقة
ي -قÎح اÿب Òالق -تصش -ادي م-ب-ارك سش-راي
الق -ت -داء ب-ال-ت-ج-ارب ال-ي-اب-ان-ي-ة وال-روسش-ي-ة ‘
ال -ت -ع -ام -ل م-ع ال-ك-وارث ال-ن-ووي-ة ال-ت-ي ضش-ربت
م -ن-ط-ق-ة رق-ان وال-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ط-هÒه-ا ،و–وي-ل-ه-ا
Ÿناطق اسشتثمار وأاقطاب اقتصشادية بامتياز ،ونزع
الصشورة السشوداء التي ظّلت ملتصشقة باŸنطقة.
دع -ا م -ب -ارك سش -راي ‘ تصش -ري -ح لـ«الشش -عب““ أان رق -ان م -ن -ط -ق -ة
اقتصشادية بامتياز Áكن أان تتحّول إا ¤قطب اسشتثماري ضشخم إاذا ما
” اسشتغÓل المكانيات التي تتوفر عليها ،وخاصشة اŸياه موضشحا
ّ
بأانه ذهب للمنطقة رفقة  05وزراء ووقف بنفسشه على وفرة اŸياه
التي ل تتواجد سشوى على بعد  200م Îعن سشطح األرضص وهي
ت -ت -دف -ق Ãع -دلت م -رت -ف -ع -ة ‡ك -ن أان تسش -ت -غ-ل ‘ ت-ول-ي-د ال-ط-اق-ة
الكهربائية وبعث النششاط الزراعي من خÓل توف ÒاŸياه لسشقي
األراضشي.
ويرى ‘ سشياق متصشل ،أان ا÷زائر بإامكانها التحّرك ‘ ﬂتلف
اŸن -ت -دي -ات واÙاف -ل ال -ع -اŸي -ة ÷لب اÈÿات وال-ت-م-وي-ل الÓ-زم
لتطه Òصشحرائها من ﬂلفات التجارب النووية ،وا◊صشول على
الدعم للضشغط على فرنسشا لتحويل التكنولوجيات اŸناسشبة وإاجراء
ال -دراسش -ات ح-ول م-ن-اط-ق ال-ت-ل-وث ال-ن-ووي واإلشش-ع-اع-ي ،وم-ن-ه رسش-م
خريطة واضشحة للمنطقة –ّدد اŸناطق اŸلوثة من عدما حتى
يتمكن اŸسشتثمرون من النششاط هناك وا‚از مششاريعهم الÓزمة،
وكششف ‘ نفسص السشياق أان رقان توجد بها  240كلم مربع كمسشاحة
قابلة لÓسشتثمار والنششاط الزراعي الذي أاثبت ‚اعته.
ويقÎح سشراي تنظيم ندوة دولية توجه فيها الدعوة Èÿاء الدول
التي عرفت Œارب وتفجÒات نووية ،وعرضص ﬂتلف التجارب
لتطه ÒاŸناطق التي عرفت تفجÒات حتى تسشتفيد ا÷زائر من
أاحسشن التجارب ،على أان تخرج التوصشيات بضشرورة جلب الدعم
التمويل للجزائر.
ويتنبأا ذات اÿبÃ Òسشتقبل زاهر للمنطقة يكون متنفسشا لسشكان
اŸن-ط-ق-ة واŸن-اط-ق اÛاورة ل-ت-ع-ويضش-ه-م ع-ن الضش-رر ال-ذي ي-ب-ق-ى
كبÒا ،ولكن يبقى الضشغط على فرنسشا وعدم تذكر اŸنطقة ‘
اŸناسشبات فقط كششرط مهم لتجاوز مرحلة التفجÒات التي قال
ديغول بششأانها أانها سشتقتل اŸنطقة ولكن الرد يكون ““بأان األمل
سشيولد ‘ اŸنطقة باإلرادة““.
واعت Èفارسص مسشدور اÿب Òالقتصشادي أان منطقة رقان يجب
أان –ظى بأاولوية قصشوى ‘ ›ال التنمية القتصشادية والجتماعية
طالبا من ا÷زائر أان تضشغط على فرنسشا لتطه ÒاŸنطقة من
التفجÒات النووية كتكف Òعن جرائمها ضشد البيئة واإلنسشان ،مؤوكدا
أان اŸنطقة ووفقا للدراسشات “تلك امكانيات اسشتثمارية ضشخمة
Áكن أان تنعكسص ايجابا على حياة السشكان هناك والذين يسشتحقون
كل الفضشل بالنظر لتمسشكهم باألرضص وتفضشيلهم البقاء ‘ اŸنطقة.
وأاششار مسشدور فارسص إا ¤أان اŸنطقة –تاج Ÿسشح ششامل لوضشع
ﬂط-ط ت-ن-م-وي ي-رد الع-ت-ب-ار ل-ل-م-ن-ط-ق-ة وي-ن-زع م-ن-ه-ا تلك الصشورة
السش -وداء ،ف -رق -ان Ÿن ل ي -ع -رف -ه -ا أاك Èب -ك -ث Òم -ن أان ت -لصش -ق ب -ه -ا
التفجÒات النووية حتى يخيّل للفرد بأانه ل يسشتطع زيارتها.
و‘ نفسص السشياق ،أاكدت العÓمية فاطمة الزهراء بن دحمان أان
رقان “كنت من ا◊صشول على مششروع اقتصشادي هام يتمثل ‘
–ويل الطماطم الصشناعية ،و‚احها ‘ إاقناع دول اوروبية للتفاوضص
حول اسشتÒاد الطماطم اÛففة اŸعروفة بها اŸنطقة ،وأاششارت
بأانها زارت اŸنطقة ‘  2015رفقة وزير الفÓحة ووقفت على
ﬂتلف اŸششاريع الفÓحية اŸششجعة والتي Áكن أان تكون مؤوششرا
مهما على امكانية Œاوز وضشع التفجÒات من خÓل تطه ÒاŸنطقة
وال -ع -م -ل ع -ل -ى السش -راع ‘ Œسش -ي -د ه-ذا اŸشش-روع ◊م-اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة
واإلنسشان والتخلصص من كابوسص التفجÒات.
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و

تاريـ ـ ـ ـ ـخ

سسحر خاصص ‘ فصسل الصسيف موقع صساخب مليئ با◊يوية

âæ°Tƒ“ ÚY

جمال الطبيعة وأايقونة
التاريخ وا◊ضضارة

^ مدينة –مل قوارب كما –مل األم أارجوحة ابنها

ت -ق-ع م-دي-ن-ة ع“ Úوشض-نت ‘
ال -غ -رب ا÷زائ -ري و“ت -از ب -ق -ط-اع-ات
ه - -ام - -ة ك - -ال - -زراع- -ة والصض- -ي- -د ال- -ب- -ح- -ري
والسض- -ب- -اح- -ة والÎاث ال- -ث- -ق- -ا‘ وال -ت -اري -خ -ي
ال- -ع -م -ي -ق ،ف -ه -ي م -ن -ط -ق -ة ج -ذاب -ة Ãن -اظ -ره -ا
اÓÿبة.
لفرشضة هي :العاصضمة
كما تشضتهر بصضناعة ا◊لي وا أ
ال-غ-رب-ي-ة ل-ل-ن-وم-ي-دي Úأاسضسض-ه-ا اŸلك سضيفاقصس وجعل
لسضÎاتيجية ،تبعد
منها ‡لكة غنية من الناحية ا إ
عن اŸدينة  4كلم.

بقلم :األسستاذ :عبد القادر حمداوي -باحث ‘ التاريخ

نبحر بعيدا للبحث عن مدينة ضضاربة ‘ عمق التاريخ والذي
كان اسضمها ‘ القد““ Ëتابرورة““.
لصضول الفينيقية الذي يرجع
تلك اŸدينة التي Œمع ب Úا أ
تاريخها للعهد القرطاجى.
كما ذكر اŸؤورخون القدماء الذين سضجلوا وكتبوا على مدينة
تابرورة التي اختفى اسضمها ‘ القرن السضابع ميÓدي ليظهر
Óول مرة اسضم قصضر صضفاقسس.
ل أ
و‘ التاسضع ميÓدي ،وقد برز اسضم صضفاقصس بعد  900سضن من
وف -ات-ه سض-ف-اكسس ( 202ق.م).و‘ زم -ن ح -ك -م صض -ف -اقصس ك-انت ت-اب-رورة ت-اب-ع-ة
لخ-اذ ال-ذي أات-ق-ن ال-ل-ه ك-ل شض-ئ ب-ه-ذا ا÷م-ال ،ع-ي-ون
لسض -ل -ط -ت-ه .وه-و اŸك-ان ا أ
للهية اÿالدة
سضاحرة تطل على الشضاطئ العتيق ببني صضاف ،تلك التحفة ا إ
ن-زل إال-ي-ه-ا ال-ق-رطجنيون سضنة  146ق.م .ث-م ان-ت-ق-لت إا ¤ح-ك-م ال-روم-ا Êب-ع-د
سضقوط قرطاج .وكانت تبعد عن ‡لكة ماسضينيسضا  450كم اŸعادية لها ،و⁄
يتمّكن صضفاقصس من هزÁتها و‘ تلك الظروف التي كانت Œتاح اŸنطقة ⁄
يتمكن سضيفاقسس بزيارة هذه اŸدينة طيلة فÎة حكمه ( 203-220ق.م) ⁄
‚د اŸصضادر التي تذكر بأان اŸدينة سضميت باسضمه ونسضتخلصس بأان ل عÓقة به
لسضÎاتيجية
لسضماء.تعت Èمدينة ع“ Úوشضنت ا إ
بصضفاقسس بل هناك تشضابه ا أ
ال-ت-ي ت-زخ-ر ب-ه-ا ا÷زائ-ر ف-ه-ي م-ن-ط-ق-ة ت-ت-م-ي-ز Ãناظر طبيعية خÓبة وأارضس
فÓحية خصضبة بامتياز فهي موقع اقتصضادي داخل الوطن منذ القد– Ëديدا
منذ العهد الفينيقي.
–الف الرومان مع حكام نوميديا الشضرقية ضضد ملك سضيفاقسس سضنة 94ق .م،
والذي بقي أاسضÒا لدى الرومان إا ¤غاية أان تو‘ ،كما تشض ÒاŸصضادر التاريخية
لتخضضع بعدها ع“ Úوشضنت إا ¤حكم نوميديا الغربية اŸتحالفة مع الرومان
ق -ب -ل دخ -ول ال -ون -دال إا ¤اŸن-ط-ق-ة .وك-م-ا ي-وج-د ضض-ري-ح م-لك صض-ف-اقصس م-لك
نومديا الغربية وتوجد فيها مقÈة جماعية لعائلته.
الح-تÓ-ل ال-ف-رنسض-ي ل-ل-م-ن-ط-ق-ة ”ّ ،ت-وسض-ي-ع ن-ط-اق اŸراك-ز ال-عسض-ك-رية الثابتة
وأابراج اŸراقبة ‘ ال Èوالبحر.
وعلى الوجه اÿصضوصس اŸناطق ذات البعد السضÎاتيجي لرصضد كل –ركات
اÛاهدين.
وك- -ذلك ت -وسض -ي -ع السض -ج -ون واŸع -ت -ق Ó-ت ووسض -عت السض -ل -ط -ات السض -ت -ع -م -اري -ة
اÙتشضدات واŸعتقÓت ع Èالوطن منها اŸعتقل (أاركول) غرب مدينة وهران

وك- - -ذلك خ - -ط شض - -ارل وم - -وريسس ‘ ا◊دود ال - -غ - -رب - -ي - -ة
ا÷زائرية حتى يتم غلق ا◊دود ول Áكن الدخول
لب-ادة
لرضس اÙرق-ة وا إ
إال -ي -ه -ا .ك -انت سض -ي -اسض -ة ا أ
ا÷م-اع-ي-ة.تشض-ت-ه-ر ع“ Úوشض-نت بصض-ن-اع-تها
للت اŸوسضيقية
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،ك-ال-زرابي وا آ
وال -ف-خ-اري-ة وال-ن-قشس .ومسض-ج-د وزاوي-ة
سض -ي-دي ي-ع-ق-وب ال-ذي ي-ع-ود ب-ن-ائ-ه ا¤
سضنة  1332هـ.
لقد تصضدى هذا اŸسضجد لكث Òمن
ﬁاولت من العدو ،ولقد تخرج
ت - -خ - -رج أاج - -ي - -ال م- -ن ال- -ط- -ل- -ب- -ة
لدباء منه وكان يظهر لÓسضتعمار
والفقهاء وا أ
أان هذا العمل يتنافى مع قوانينها والذي حاول
تخريب العديد من اŸسضاجد ‘ ا÷زائر.

وجهة سضياحية جديرة با’هتمام
م- -دي- -ن- -ة ج- -م- -ي -ل -ة ت -ب -ه -ر زواره -ا وتشض -ت -ه -ر
Ãن-اظ-ره-ا ال-رائ-ع-ة فسض-ب-حان الذي صضور هذا
اŸن- -ظ -ر ال -ذي ي -ق -ع ‘ م -دي -ن -ة ع“ Úوشض -نت
مدينة إاسضÎاتيجية.
سض -ح -ر خ -اصس ‘ فصض -ل الصض -ي -ف م -وق-ع صض-اخب
مليء با◊يوية.
ا÷السض -ون ‘ ال -ه -واء ال -ط -ل -ق ي -ح -تسض -ون الشض-اي
لفرشضة حولهم ليلتف ا÷ميع هناك
ويفرشضون ا أ
Ãتعة تسضبح لها النفوسس ‘ خلق الله ،نسضيم الليل
ال -ن -ق -ي وح -رك -ة اŸارة ‡ن فضض -ل -وا ال -ت -م -ت -ع ب-ب-ه-اء
الشضاطئ –ت ضضوء القمر والعائÓت تتفـن ‘ –ضضÒ
كل ما لذ وطاب.
ث -ق -اف -ة ا◊اضض -ر وحضض -ارة اŸاضض -ي وذلك ال -زخ -م ال -ه -ائ-ل
اŸتنوع للÎاث الثقا‘ والسضياحي ‘ اŸدينة.
لنسضان بسضكون هذا
ففي جزيرة رشضقون  ⁄نر بقعة يتأاثر بها ا إ
لنسض-ان وي-ع-م-ر ق-ل-ب-ه Ãح-بة الكون
اŸك-ان م-ث-ل-ه ح-يث ي-ع-رف ه-ذا ا إ
الذي أابدعه الله ‘ ملكه.
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األربعاء  ٠٩أاوت  ٢٠١٧م
الموافق لـ ١٧ذي القعدة  ١٤٣٨هـ
العدد ١٧٤٠٩

رمزية مكان

كهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ““غ ـ ـ ـار جماع ـ ـ ـة““..
سسحر يعود إإ 8000 ¤سسنة ق .م.

سسحر اŸكان وقيمته
التاريخية والسسياحية أاثار فضسول
الفرنسسي Úالذين أاولوه كامل العناية
الثالث
واله- -ت- -م- -ام ،م- -ن- -ذ وصس- -ول- -ه- -م إا¤
م-يÓ-دي ه-روبا
اŸنطقة وقيامهم بزيارة اŸكان ‘
م -ن اضس -ط -ه -اد
يوجد كهف عجيب يطلق عليه تسسمية ““غار جماعة““ ببوحمدان .يعد من أاروع
ع- - -دة م- - -رات ،أاه- - -م- - -ه- - -ا زي - -ارات
ال-ون-دال ،وهذا
اŸناطق السسياحية ،بو’ية قاŸة ،وأاغربها ،بفضسل ما –ويه من مناظر خ ّ
Óبة ومن
السس- -ت -كشس -اف ال -ت -ي ك -ان ي -ق -وده -ا
م- - - -ا أاك- - - -ده ‘
أاسسرار غريبة ظلت مدفونة على مر العصسور والتي تعود إا ¤عصسور ما قبل اŸيÓد
ا÷Ôال ““ف- -اي- -دارب““ ل -ي -أات -ي ال -دور
كتابة بعنوان““ :
وكانت من أاك Èالرموز الشساهدة على التواجد الروما ÊباŸنطقة بحيث كانت ‘
ب-ع-ده ع-ل-ى ع-ا ⁄ال-رخ-وي-ات بورقينا
ت - -اري - -خ ج - -ب - -ل
Óله باكاسس الذي كان
حدود سسنة  210ميÓدية ‘ عهد جيتا وكرك Óمعبدا ل إ
ال- -ذي زار اŸن- -ط- -ق- -ة ‘ رح- -ل- -ة إا¤
ط - -اي- -ة ،م- -غ- -ارة
ا÷زائ- -ر م- -ن أاج- -ل ال -دراسس -ات ح -ول
ا÷ام- -ع ال- -ك- -ب،Ò
ال-ن-اسس ي-ح-ج-ون إال-ي-ه م-ن ت-ي-ب-ل-يسس (سسÓ-وة ع-ن-ون-ة ح-ال-ي-ا) م-ن أاجل التعبد
م-ق-اب-ر ال-دوŸن ب-ال-رك-ن-ي-ة ال-ق-ري-بة من
اŸؤولف سسنة ١٨٧٠
وال-ت-ق-رب إال-ي-ه وت-ق-د Ëال-ه-داي-ا وال-ق-راب Úع-ل-ى شس-رف-ه ،خ-اصس-ة خÓ-ل
اŸنطقة قبل أان يحدثه صسديقه لوتوغنو
““ وال- - -ذي ضس - -م - -ن - -ه
موسسم الربيع ،أاين كانت تتم اŸراسسيم وا’حتفا’ت ،خاصسة خÓل
عن اŸكان الذي قال عنه بأانه من أاجمل
ﬂططا لكل اŸناطق
شسهري مارسس وأافريل ،أاين كانوا يسسجلون ويخلدون زياراتهم
وأاروع ما شساهده ‘ حياته ،وهو ما جعل عا⁄
وال-ق-اع-ات اŸسس-ت-كشس-ف-ة
بكتابات على جنبات اŸدخل الرئيسسي للمغارة والتي ’
ال -رخ -وي -ات ي -زور اŸك-ان ‘  ٢٣ماي‘ ١٨6٧
ال- -ت- -ي م- -ن أاه -م -ه -ا ق -اع -ة
تزال موجودة ◊د السساعة منقوشسة ‘ أارجائها.
رح-ل-ة ك-ان م-رف-وق-ا ف-ي-ه-ا ب-ب-عضض ج-ن-ود فايداردب
ا÷م -اع -ة ال -ت -ي ت -وغ -ل إال -ي-ه-ا
وسسي ﬂتار بن طبولة دليله ومرشسده ا ¤الكهف.
ب -واسس -ط -ة ا◊ب -ال ‘ ع-م-ق ي-ف-وق
بعدها كانت له زيارة ثانية ‘ جويلية من نفسض السسنة وهما
١5مÎا وال- -ت -ي وج -د ب -داخ -ل -ه -ا رج -ل
الزيارتان التي “كن من خÓلهما السس ‘ Òطول يفوق  ١٠٠٠مÎ
جالسض وملفوف Ãعطف أابيضض ،واضسعا يده
والتوغل ‘ عمق يفوق  ٤٠٠م ،Îاكتشسف العديد من العظام ıتلف
على اŸرفق ورافعا رأاسسه Ãكان آاخر ” ،العثور
ا◊يوانات التي تعيشض باŸكان ( ٢١نوعا من ا◊يوانات أاهمها فصسيلة
على آانية تعود إا ¤ا◊قبة الرومانية.
الدببة) التي تعود ا ¤ما يفوق  ٨٠٠٠سسنة قبل اŸيÓد ،كما قام أايضسا
هكذا توالت زيارات الفرنسسي Úإا ¤اŸكان الذين كانوا ينقشسون أاسسماءهم وتواريخ
ب-ت-ح-ل-ي-ل ال-ك-ت-اب-ات اŸوج-ودة (ع-دده-ا  )6٤أاغ -ل-ب-ه-ا ت-وج-د ع-ل-ى دخولهم على مر السسن Úوالتي لتزال موجودة ◊د السساعة أاغلبها تعود ا ¤سسنوات
اŸدخل الرئيسسي للمغارة والتي تخلد للزيارات والحتفالت  ١٩٤6 ١٩٣٨ __١٩٢١ ١٩٠٧_ ،١٨٩٤هذه األخÒة تتواجد بقاعة الشسÓلت كانت
التي تتم على شسرف الله ““باكاسض““ وبعضسها تروي قصسة خÓل عيد الصسفح ،بحسسب ما هو مدون على جدران القاعة.
األخ -وي -ن ال -ل -ذي -ن ت -اه -ا ‘ أاع-م-اق ال-ك-ه-ف ‘
تقع هذه اŸغارة ببلدية بوحمدان ،شسمال غرب ولية قاŸة ،وتبعد حوا‹ ٣٢كلم
زيارتهم لÓله ““باكسض““ ،فيما تؤوكد أاحد عن عاصسمة الولية ،أاسسفل جبل طاية ذي الكتل الصسخرية والÌوة اŸائية الهائلة
ال-ك-ت-اب-ات ات-خ-اذ اŸغارة كملجأا والذي يقدر ارتفاعه بـ  ١٢٠٨م ،Îاألمتار األو ¤من اŸدخل الرئيسسي عبارة عن
من طرف الريوسسي Úكتلة صسخرية عرضسه وارتفاعه ل يتجاوزان  ٣أامتار ،ذات شسكل أاسسطواÊ
‘ القرن ضس -ي -ق وال-ذي ي-زي-د اتسس-اع-ا ك-ل-م-ا ت-وغ-ل-ن-ا أاك Ìب-ال-داخ-ل،
ال - -ظ Ó- -م ب- -ه- -ا دامسض
صسحة
ا÷ه-از ال-هضس-م-ي
وتلي ÚالÈاز والوقاية من اإلمسساك
والبواسس Òوتخفيف أاعراضض القولون العصسبي ،و“دنا كل  ١٠٠غ من الذرة الصسفراء النيئة
Ãا يقارب  ٣غ من األلياف الغذائية ،ويوصسى عادة بتناول كمية يومية منها ل تقل عن ٢5
Óسسف فإان اغلب األشسخاصض ل يتناولون هذه الكميات أاغلب األيام‡ ،ا قد
 ٣٠غ .ول أينتج عنه اإلصسابة باضسطرابات معوية واإلمسساك.

صسحتـــــــك
‘ غذائــــــك

إGل dـ` ـ` ـ` ـ`ذòرQة..I

فوإئدها متعّددة

سسواء كنت تسس Òعلى الشساطئ أاو تقضسي عطلتك ‘ الصسحراء أاو Œلسض مسسÎخياً ‘
منزلك ،فإان كوز من الذرة اŸشسوية خيار صسحي مفيد لذيذ غني بالقيمة الغذائية
الرائعة .بالرغم من أان الذرة ينظر إاليها على أانها من اÿضسروات ،إال أانها أاحد أانواع
ا◊بوب .يعود منشسأا الذرة األصسلي إا ¤اŸكسسيك وشسمال أامريكا .وتسستخدم الذرة على
نطاق واسسع ‘ األكل سسواء مشسوية أاو ‘ الشسوربة أاو إاضسافتها إا ¤الطعام أاو السسلطة
أاو يتم تناولها ﬁمصسة ،وفوائد الذرة متعددة للصسحة تشسمل الوقاية
من السسرطان والسسكري ومن بينها الوقاية من فقر الدم ،باعتبارها
مصسدر للحديد والفوليت بالتأاكيد سسيكون لها دور عظيم جدا ‘
الوقاية من األنيميا وفقر الدم ،إاذ يعت Èا◊ديد مكون أاسساسسي ‘
كريات الدم ا◊مراء ،وينصسح بها بشسكل خاصض للحوامل كوجبة
خفيفة سسهلة الهضسم تسساعد ‘ إامدادهم Ãا يحتاجونه من
عناصسر غذائية مهمة ،فغناها بحمضض الفوليك مهم جدا ‘
الوقاية من تشسوهات األنبوب العصسبي عند األجنة ،وتقليل فرصض ولدة
أاطفال بوزن منخفضض.

تعزيز صسحة إ÷هاز إلهضسمي
تعت Èأاحد األغذية الغنية باأللياف الغذائية التي تسساعد بالفعل ‘ تعزيز

إإمدإد إ÷سسم بالطاقة
تعت Èمن اÿضسار النشسوية العالية بالنشسويات والسسعرات ا◊رارية ،فكل  ١٠٠غم منها،
“دنا Ãا يقارب  ٨6سسعر حراري ،وبهذا قد تدخل الذرة الصسفراء ‘ حميات زيادة
الوزن وعÓج النحافة.

صسحة إلبشسرة وإلعيون

Ãا انها مصسدر غني بفيتام Úأا والبيتا كاروت Úكمضسادات اكسسدة قوية وضسرورية ‘
–ي -ي -د ا÷ذور ا◊رة وم -ك-اف-ح-ة عÓ-م-ات الشس-ي-خ-وخ-ة وال-ت-ق-دم ‘ السس-ن
والتجاعيد بشسكل خاصض ،فبالتأاكيد سسيكون لها دور كب ‘ Òتعزيز
صس -ح -ة ال -بشس-رة ونضس-ارت-ه-ا وإاشس-راق-ه-ا ! ك-م-ا وان ال-ب-ي-ت-ا ك-اروتÚ
معروف بأاهميته للحفاظ على صسحة الع ÚوسسÓمة النظر
وم-ك-اف-ح-ة ال-ت-ك-نسض ال-ب-ق-ع-ي ال-ذي ق-د ي-رت-ب-ط ب-ال-ت-قدم
بالعمر! وكذلك المر بالنسسبة لفيتام Úسض وفيتامÚ
د والذي تعد الذرة ايضسا مصسدرا لهما ،ويعتÈان
من أاشسهر مضسادات الكسسدة القوية واŸهمة
‘ ا◊فاظ على خÓيا ا÷سسم اıتلفة.
وك -ل  ١٠٠غ م -ن ال -ذرة الصس-ف-راء ال-ن-ي-ئ-ة
–وي ما يقارب  ١٨٧وحدة دولية من
فيتام Úأا ،و 6.٨ملغ من فيتام Úسض،
و ٠.١ملغ من فيتام Úد.

يسستحيل
التقدم
دون إان- - - - - -ارة،
وسس- - - - - -ط ت - - - - -لك
ال -ن-ت-وءات الصس-خ-ري-ة
‘ أارضسية اŸغارة الز÷ة
ب- -ف- -ع- -ل ال -رط -وب -ة ال -ع -ال -ي -ة،
ال -تشس -ق -ق -ات ال -ع -م -ي -ق -ة ،ا÷ي -وب
والكهوف الصسغÒة متواجدة بكل مكان
سسواء ‘ السسقف أاو حتى ‘ األرضض حتى أان
البعضض منها Áتد طولها إا ¤أامتار بعيدة جدا ‘
األرضض ،إاضس - -اف- -ة إا ¤ذلك تصس- -ادفك الصس- -واع- -د وال- -ن- -وازل
ﬂتلفة األحجام واألشسكال بعضسها على شسكل أاشسجار كلسسية تتجاوز
طولها العشسرة أامتار ،وأاخرى على شسكل إابر كلسسية حادة شسديدة اللمعان تتقاطر
منها اŸياه بشسكل مسستمر ،الطريق اŸؤودية إا ¤اŸنطقة الغنية بلوحاتها الفنية
وا÷ميلة بصسخورها الضسيقة جدا تقع أاسسفل كتلة صسخرية ضسخمة تبدو لك
كأانها طريق مسسدودة عند Œاوز هذه الطريق ،تتجلى لك عدة قاعات واسسعة
نوعا ما السس Òفيها أاسسهل.

بفضسل
اÿدمات
وحسسن
ا’سستقبال

عيادة إلبابور
تسستقطب سسكان ع Úإ◊جل
على الرغم من عمرها ا◊ديث والذي  ⁄يزد عن شسهرين ،اسستطاع
القائمون على العيادة اÿاصسة البابور بدائرة ع Úا◊جل (اŸسسيلة) أان
تلفت النظر إاليها وتسستقطب ا’هتمام.
’ضسواء وباتت حديث
Ãرافقها وخدماتها اŸميزة تخطف ““البابور““ ا أ
اÿاصس والعام ’ ،لشسيء سسوى حسسن ا’سستقبال والتكفل بالوافقدين
’سستاذ
إاليها ’قية اسستحسسان ا÷ميع ،خاصسة مع طبيبها اŸركزي ا أ
مسسموسس عبد الباسسط .
وقال عدد من اŸواطن Úالذين التقيناهم بأانهم وجدوا راحتهم ‘ هذه
العيادة نظ Òاÿدمات وحجم العناية الكبÒة زيادة عن حسسن
ا’سستقبال ،وهو ما كان مفتقدا ـ حسسبهم ـ ‘ مراكز اسستشسفائية أاخرى،
خاصسة العمومية ما يفرضس أاخذ Œربتها مأاخذ جد وتعميمها على باقي
’ن يعامل بصسفة يسستقها دون
جهات الوطن للتكفل Ãواطن شسغوف أ
تركه وشسأانه يغرف ‘ الهموم والتسسيب.

جمال/ن
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إألربعاء  09أإوت  2017م
إلموإفق لـ  17ذي إلقعدة  1438هـ

’ندلسشي
حظي باسشتقبال حافل من أإنصشار إلنادي إ أ

بودبـ ـ ـوز يرسّصـ ـ ـم التحاقـ ـ ـه بفري ـ ـق ريـ ـ ـال بيتيـ ـ ـسض

أإمضشى إلدو‹ إ÷زإئري رياضص
ب -ودب -وز أإمسص ع -ل -ى ع -ق -ده م-ع ف-ري-ق
ريال بيتيسص إ’سشبا Êبعد أإن إجتاز
إل -ف -ح-وصش-ات إل-ط-ب-ي-ة ب-ن-ج-اح ل-ي-ف-ت-ح
إلÓ- - -عب إŸوه - -وب ب - -ذلك صش - -ف - -ح - -ة
ج- -دي- -دة ‘ مشش- -وإره إل- -ري- -اضش- -ي م- -ن
إسشبانيا.

»°ù«ªM QÉªY
حظي إللعب إلسشابق لمونبولييه باسشتقبال
إألب -ط -ال ،ح -يث إح -تشش -د ع -دد ه -ائ-ل م-ن
أإنصشار فريق ريال بيتيسض إششبيلية إإلسشباني
في مطار إلمدينة «سشان باولو» لسشتقبال
إللعب إلدولي إلجزإئري رياضض بودبوز.
حدث ذلك دقائق معدودإت من منتصشف
ليل إألثنين إلماضشي إلى صشباح إلثلثاء.
أإظ -ه -رت صش-ور وصش-ول ب-ودب-وز إل-ى م-دي-ن-ة
إششبيلية أإن إلششهرة إلكروية سشبقت إلدولي
إل-ج-زإئ-ري إل-ى ه-ذه إل-م-دي-ن-ة إألن-دلسش-ي-ة،
حيث إلتفّ حوله عدد كبير من مششجّعي
فريق إألخضشر وإألبيضض للترحيب بِاللعب
إلسشابق لِفريق مونبلييه إلفرنسشي وإلتقاط
صشور معه.
وُي -ن-ت-ظ-ر أإن ُي-رسّش-م ري-اضض ب-ودب-وز ،إل-ي-وم،
إلتحاقه ِبفريق ريال بيتيسض إششبيلية إلذي
يضش- -م ف- -ي صش- -ف- -وف- -ه إل- -م- -دإف- -ع إل -دول -ي
إلجزإئري عيسشى ماندي وسشبق أإن لعب له

متوسشط إلميدإن وإلدولي فؤوإد قدير من
خلل إلندماج في تدريبات إلفريق.
وك -ان ب -ودب -وز ق-د أإج-رى إل-ف-حصض إل-ط-ب-ي
«إلروتيني»  -إلذي يسشبق إمضشاء إلعقد -
ِبمدينة برششلونة إإلسشبانية إألحد إلماضشي،
حيث إجتازه ِبنجاح رغم أإنه ُيعاني إصشابة
على مسشتوى إلركبة إليسشرى لكن ُينتظر أإن
ي -ع -ود إل -ى إل -م -لعب ف -ي إألّي -ام إل -ق -ل-ي-ل-ة
إلمقبلة.
ِعلما أإن ريال بيتيسض إششبيلية  -إلذي يضشم
ف -ي صش-ف-وف-ه إل-م-دإف-ع إل-دول-ي إل-ج-زإئ-ري
عيسشى ماندي  -يسشتهلّ مششوإره في بطولة
إسش-ب-ان-ي-ا ل-ل-م-وسش-م إل-ج-دي-د ِبخوضض مبارإة
قّوية خارج إلقوإعد ضشد إلعملق فريق

برششلونة في إلـ  20من أإوت إلحالي.
وبلغت قيمة صشفقة تحويل رياضض بودبوز
إلى ريال بيتيسض إششبيلية مبلغ  7مليين
أإورو مع رفع إلمبلغ إلى  8مليين أإورو في
ح-ال ن-ج-اح إل-دول-ي إل-ج-زإئ-ري م-ع ف-ري-قه
إلجديد.
فضش- -ل ع- -ن ذلك ،تسش -ت -ف -ي -د إدإرة ن -ادي
مونبلييه إلفرنسشي من نسشبة  %20من صشفقة
تحويل بودبوز في حال إقدإم ريال بيتيسض
على بيعه لحقا.
وك -انت إدإرة ن -ادي م-ون-ب-ل-ي-ي-ه ق-د إن-ت-دبت
صش -ان -ع إألل -ع-اب ري-اضض ب-ودب-وز ( 27سشنة)
صشيف  2015لِمّدة  4موإسشم وسشّددت مبلغ
 1.7مليون أإورو إلى نادي باسشتيا إلفرنسشي.

’مارة» يتوقعون تأالقه ‘ إŸوسشم إلكروي
أإنصشار نادي «إ إ

غزال
يخـ ـ ـ ـ ـوضض
أاو¤
حصصـ ـ ـص ـص ـ ـ ـه
التدريبيـ ـ ـ ـة
ـم ـ ـ ـ ـ ـع
مونا ـك ـ ـ ـو

إششهــــــــــار

بعد Œميد نششاط إ’–ادية إ÷زإئرية للكارإتي دو

وزارة الشصباب والرياضصة تن ّصصب خلية اأزمة

أإعلنت وزإرة إلششباب وإلرياضشة عن مرإسشلتنا إلموؤرخة في  8جويلية وذلك بعد
ت -نصش -يب خ -ل -ي-ة أإزم-ة م-ك-ل-ف-ة ب-درإسش-ة إنقضشاء مهلة إلـ 45يوما دون إيجاد إأي حل».
ح- -ي- -ث- -ي- -ات ق- -رإر إ’–ادي- -ة إل- -ع- -اŸي -ة إأب-رقت إل-ه-ي-ئ-ة إل-ع-ال-م-ي-ة ف-ي إل-ث-امن جويلية
للكارإتي دو إلقاضشي بالتجميد إلفوري إل -ف -ارط وزإرة إلشش -ب-اب وإل-ري-اضش-ة ت-خ-ب-ره-ا
ل- -نشش- -اط إ’–ادي- -ة إ÷زإئ -ري -ة ل -ه -ذه بضش -رورة «تسش -ه -ي -ل» ت -ن -ظ -ي-م ج-م-ع-ي-ة ع-ام-ة
إلرياضشة.
إنتخابية ،مانحة إياها مهلة  45يوما لمعالجة
ج -اء ف -ي ب -ي -ان ل -ل -وزإرة ،إأن «وزإرة إلشش -ب -اب «إل- -ت- -ج- -اوزإت» إل- -ت -ي ت -ع -رف -ه -ا إلت -ح -ادي -ة
وإلرياضشة تعلن عن تنصشيب خلية إأزمة مكلفة إلجزإئرية منذ عدة إأششهر.
ب- -درإسش -ة ح -ي -ث -ي -ات ه -ذه إل -قضش -ي -ة وإط -لع وإأضشافت إلوزإرة إأنها «تلقت باأسشف ششديد
إلتحادية إلعالمية بكافة إلمعلومات إلمفيدة ق -رإر ت-ج-م-ي-د نشش-اط إلت-ح-ادي-ة إل-ج-زإئ-ري-ة
وإلضش-روري-ة إل-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ه-ذه إل-قضشية ،ونحن ل -ل -ك -ارإت -ي دو م -ذك -رة ب -اأن «إل -دي -ري -ك -ت-وإر»
على قناعة باأن إلتحادية إلعالمية لكارإتي إلموؤقت جاء كاإجرإء ظرفي بغية إنهاء فترة
دو سشتعالج هذإ إلملف بحيادها
طويلة من إللإسشتقرإر وإلضشطرإب
إل-م-ع-ه-ود ون-عّول خصشوصشا
إلذي إأثرت بششكل كبير على سشير
إطÓع
ع -ل -ى روح إل-مسش-وؤول-ي-ة
إلتحادية».
وعين إأبوبكر مخفي ششهر مايو
وإل -ت -بصش-ر وإلنصش-اف إ’–ادية إلعاŸية
إلفارط من قبل وزإرة إلششباب
إرل-ئ-يت-س-ضي إي-ل-ته -يئحة-ل -إلىعابل-هم -ياة بكافة إŸعلومات
وإل - - - -ري - - - -اضش - - - -ة ع- - - -ل- - - -ى رإأسض
وإأعضشائها إلذين يعرفون
«إلديريكتوإر» إلموؤقت لغاية تنظيم
كيف يردون للجزإئر إعتبارها،
جمعية عامة إنتخابية ،وهو إلقرإر إلذي
خاصشة إلتي لطالما كانت إلسشباقة لحترإم رفضش -ت -ه إلت -ح -ادي-ة إل-ع-ال-م-ي-ة ك-ون إل-م-ك-تب
إلتنظيمات إلدولية».
إل -م -وؤقت «غ -ي -ر م -ن -ت-خب وي-ع-ارضض نصش-وصض
وكانت إلتحادية إلعالمية للكارإتي  -دو قد وقوإنين» هيئة إأنطونيو إسشبينوسض.
إأعلنت يوم إلثنين في بيان ممضشي من طرف وذك- -رت إل -وزإرة ف -ي ذإت إل -ب -ي -ان ،إأن -ه «م -ن
رئيسشها ،إلسشباني إأنطونيو إسشبينوسض قرإرها إلوإضشح إليوم إأن إلمحرضشين إلرئيسشيين على
ب -ال -ت -ج -م -ي -د «إل -ف -وري» ل-نشش-اط إلت-ح-ادي-ة هذه إلموؤإمرة هم معروفين برفضشهم لعودة
إلجزإئرية إلتي يششرف عليها حاليا إأبو بكر إلسشكينة وإلسشتقرإر لتحادية إلكارإتي دو».
م -خ -ف-ي ع-ل-ى رإأسض «إل-دي-ري-ك-ت-وإر» إل-م-وؤقت ي -ذك -ر ،إأن إت -ح -اد إل -ف -درإل -ي -ات إلف -ري -ق-ي-ة
وإأوضشحت إلتحادية إلعالمية إأنه «على إثر للكارإتي كان قد عاقب إأبوبكر مخفي في
م -رإسش-ل-ت-ن-ا ب-ت-اري-خ  8ج-وي-ل-ي-ة ع-ب-ر إل-ب-ري-د ج-وإن إل-م-اضش-ي لسش-ن-ت-ي-ن م-ن ك-ل إل-نشش-اط-ات
إلل -ك -ت-رون-ي ول-ف-اكسض وإل-ت-ي ل-م ن-ت-ل-ق إأي رد إل -ت -ي ل -ه -ا ع -لق -ة ب -ال -ه -ي-ئ-ة إل-ق-اري-ة بسش-بب
ع -ل -ي -ه -ا ن -ع -ل -م-ك-م ب-اأن إل-م-ج-لسض إل-ت-ن-ف-ي-ذي «تصشريحاته إلكاذبة وإلقذف» إلتي إأدلى بها
ل -لت -ح -ادي-ة قّ-رر إل-ت-ج-م-ي-د إل-ف-وري ل-نشش-اط بعد بطولة إفريقيا  2017 -إلتي إقيمت من
إلتحادية إلجزإئرية للأسشباب إلموضشحة في  29ماي إلى  4جوإن بياوندي إلكاميرونية.

زرقان يÎاجع عن السصتقالة من العارضصة الفنية للوفاق

ت- -رإج- -ع م- -ل- -يك زرق- -ان ع- -ن ق- -رإر
إ’سش -ت -ق -ال -ة م -ن إ÷ه -از إل -ف -ن -ي ل-وف-اق
سش-ط-ي-ف ب-ع-د أإن إل-ت-ق-ى ب-رئ-يسص إل-نادي
حسشان حمار إلذي أإقنعه بالبقاء ،فيما
ت-وإصش-ل إل-تشش-ك-ي-ل-ة –ضشÒإتها بÎبصص
تونسص بتعدإد مكتمل.

إل -ق -درإت إل -ف-ن-ي-ة إل-ت-ي ي-ح-وزه-ا إل-دول-ي
إلجزإئري ،فضشل عن خبرته في بطولة
ف-رنسش-ا وإل-م-ن-افسش-ات إألوروب-ية وإلدولية،
وقال إنه ينتظر من غزإل أإن ُيقّدم لمسشة
فنية إضشافية لِفريق موناكو ،ويٌسشاهم في
بلوغ إألهدإف إلمسش ّ
طرة.
ويعجّ فريق موناكو ِبالموإهب على غرإر
إل -م -ه -اج -م إل -ك-ول-وم-ب-ي رإدإم-ي-ل ف-ال-ك-او
وزم -ي -ل -ه ِب -ن -فسض إل -خ -ط ك -ل -ي -ان م-ب-اب-ي،

تعزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

على إثر وفاة إلمغفور له بحول
إل -ل -ه ت -ع-ال-ى شش-ق-ي-ق وزي-ر إل-ع-دل
ح- -اف- -ظ إألخ- -ت- -ام ل-وح م-ح-م-د
تتقدم إلنائب بوششنافة سشعاد عن
كتلة حزب جبهة إلتحرير إلوطني
(محافظة إل-مسش-ي-ل-ة) ب-ت-عازيها
إلخالصشة لعائلة إلفقيد رإجية من
إل-ل-ه ع-ز وج- -ل أإن ي -ل -ه -م أإسشرته
إلكريمة إلصشبر وإلسشلوإن. .
¿ƒ©LGQ ¬«dGE ÉfGEh ¬∏d ÉfGE
إلششعب ٢٠١٧/٠٨/٠٩
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فيما حّقق إلفريق أإول فوز له بÎبصص تونسص

صشة تدريبية مع فريقه إ÷ديد موناكو إلفرنسشي بعد أإن إلتحق بصشفوف إلفريق ‘
خاضص إلÓعب إلدو‹ إ÷زإئري رششيد غزإل أإّول ح ّ
صشفقة إنتقال حّر تفاءل بها إلكث Òمن إنصشار نادي «إ’مارة» بالنظر ’مكانيات إلدو‹ إ÷زإئري.

ق -ال إل -م -ه -اج -م رشش -ي -د غ-زإل إن-ه ف-خ-ور
ي موناكو بطل فرنسشا وإلفريق
ِبإارتدإء ز ّ
إل -ذي ب -ل -غ نصش -ف ن -ه -ائ-ي رإب-ط-ة أإب-ط-ال
أإوروبا نسشخة .2017 - 2016
ت -وق-ع غ-زإل أإن ُي-وإصش-ل م-ون-اك-و ع-روضش-ه
إإليجابية هذإ إلموسشم ،مُعربا عن تششّوقه
ِلخوضض أإّول مبارإة رسشمية ِبأالوإن فريق
إألحمر وإألبيضض.
م- -ن ج- -ه -ت -ه ،إم -ت -دح ن -ائب رئ -يسض ن -ادي
م-ون-اك-و وإل-م-دي-ر إل-ع-ام ف-اديم فاسشيلياف

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

إلعدد
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ومتوسشط إلميدإن توماسض لمار .ما يعني
أإن غزإل مطالب بِرفع مجهودإته من أإجل
حجز مقعد أإسشاسشي في تششكيل إلمدرب
إلبرتغالي ليوناردو جارديم.
وت -ن -ت -ظ -ر رشش -ي-د غ-زإل وف-ري-ق-ه م-ون-اك-و
مبارإة رسشمية إألحد إلمقبلُ ،تجرى ضشد
إلمضشيف ديجونِ ،برسشم إلجولة إلثانية من
عمر بطولة فرنسشاِ .علما أإن موناكو فاز
ف-ي إل-ج-ول-ة إألول-ى ،ب-ي-ن-م-ا خسش-ر دي-جون
ضشربة إإلنطلقة.

بعد خسشارة إ–اد بسشكرة وديا أإمام أإمل بوسشعادة

بلعطـ ـ ـوي يعـ ـ ـد األنصصـ ـ ـار بالتدارك خ ـ ـ ـÓل
اŸواجهـ ـ ـات اŸقبل ـ ـ ـ ـة
بدإأ مدرب إتحاد بسشكرة عمر بلعطوي غير
منزعج من تلقي فريقه إأول هزيمة في تربصض
عين درإهم على يّد إأمل بوسشعادة إلناششط في
إل-قسش-م إل-ث-ان-ي ب-ن-ت-ي-ج-ة ه-دف-ي-ن مقابل هدف،
حيث إأكد إأن إلأهم بالنسشبة له هو إلوقوف على
ت-ط-ور مسش-ت-وى إل-م-ج-م-وع-ة سش-وإء م-ن إل-ن-احية
إلفردية إأو إلجماعية .مضشيفا إأنه دون إلعديد
من إلأخطاء إلتي سشيتم معالجتها في إلحصشصض إلقادمة ،وتحدث إأيضشا إأن إلمششكلة
إلرئيسشية إلتي وقف عليها نقصض إلفعالية رغم خلق إلعديد من إلفرصض إلخطيرة
دون تجسشيدها لأهدإف ،وصشّرح بالحرف إلوإحد« :متفائل كثيرإ بمسشتقبل فريقي،
لكن بششرط إلعمل دإئما على تصشحيح إلأخطاء ،وسشنحاول إسشتغلل إلمباريات
إلمتبقية في إلتربصض لتطوير إلمسشتوى إأكثر ،خاصشة في إلششق إلهجومي» .ول يزإل
إلثنائي ملولي وجغمة يخضشعان لعمل خاصض من إلجانب إلبدني دون إلندماج في
إل-ت-م-اري-ن إل-ج-م-اع-ي-ة ،وإل-دل-ي-ل ع-دم مشش-ارك-ت-ه-م-ا ف-ي إل-م-ب-ارإة إل-ودي-ة إلسش-اب-ق-ة،
وإكتفائهما بالركضض زإئد إلخضشوع لتمارين بدنية ،ويعود ذلك بسشبب إللتحاق
إلمتاأخر بالنسشبة للأول ،إأما إلثاني فاإنه يششتكي من بعضض إلآلم على مسشتوى
إلفخذ .ويكون إلثنائي إلموريتاني عبد إلله سشي وباجيلي بوبكر سشالم قد إلتحقا
في إلسشاعات إلماضشية بمقر إلتربصض في عين درإهم ،ويعود إلسشبب لتاأخرهما
له -ت -م -ام إلإدإرة بضش -ب -ط إلإج-رإءإت إل-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ت-اأشش-ي-رة دخ-ول-ه-م-ا إل-ى إل-ت-رإب
إلتونسشي.

حققت إلتششكيلة إلسشطايفية فوزإ معنويا في ثاني
ل- -ق- -اء ودي ت- -ج- -ري -ه ف -ي ت -ربصض م -دي -ن -ة سش -وسش -ة
إلتونسشية ،عندما فازت على نادي هلل إلششابة
بثلثة أإهدإف مقابل هدف ،تدإول على تسشجيلها
كل من باكير ،ربيعي وإلششاب بوسشيف .علما أإن
إل-وف-اق ك-ان م-ن-ه-زم-ا ف-ي إل-دق-ائ-ق إألول-ى ب-ن-تيجة
هدف لصشفر بعد إعلن حكم إلمبارإة ضشربة جزإء
للفريق إلمحلي ،لكن خبرة لعبي إلوفاق جعلتهم
يحققون فوزإ كبيرإ في نهاية إلمبارإة.
ب-ع-ي-دإ ع-ن إل-ن-ت-ي-ج-ة إل-ن-ه-ائ-ي-ة ل-لمبارإة إلودية كان
ل-ل-م-درب إل-م-نسش-حب م-ن إل-ع-ارضش-ة إل-ف-ن-ي-ة ل-لوفاق
زرقان ماليك لقاء ،صشبيحة أإمسض ،في مقر إلنادي
مع إلرئيسض حسشان حمار ،ششارحا له إألسشباب إلتي

جعلته
يقّرر إلمغادرة وإلنسشحاب وإلتي أإرجعها لمششاكل
عائلية صشادفته.
لكن حنكة وخبرة إلرئيسض حسشان حمار جعلت هذإ
إألخ -ي-ر ي-ع-رف ك-ي-ف ي-ق-ن-ع-ه ب-ال-ت-رإج-ع ع-ن ق-رإره
ب-النسش-ح-اب وإل-ع-ودة م-ن ج-دي-د ل-م-وإصش-ل-ة ع-مله،
ح-يث سش-ي-ت-ن-ق-ل ف-ي إلسش-اع-ات إل-ق-ادم-ة إل-ى تونسض
وإن -ت -ظ -ار إل-وف-د إل-ى غ-اي-ة ع-ودت-ه ،ح-يث ت-رك ل-ه
إلرئيسض حمار حرية إلختيار.

بعد أإحدإث إلششغب خÓل إلنهائي أإمام إلÎجي إلتونسشي

الفيصصلي األردÊ
يتعرضض لعقوبات
قاسصية من
ال–اد العربي

سشّ-ل-ط إلت-ح-اد إل-ع-رب-ي ل-ك-رة
إلقدم ،عقوبات قاسشية على
ف- -ري- -ق إل -ف -يصش -ل -ي إألردن -ي،
ت- -م- -ث- -لت ف- -ي ح- -رم -ان -ه م -ن
إلمششاركة في إلبطولة إلعربية
لندية لمدة  5سشنوإت ،وذلك
ل أ
ف -ي أإع -ق -اب أإح -دإث إل-ع-ن-ف
وإلشش -غب إل -ت -ي تسش -بب ف -ي -ه-ا
لعبوه وإدإريوه وأإنصشاره في
ن -ه -ائ -ي إل -ب -ط -ول -ة إل -ع -رب -ي -ة
لن - -دي - -ة ،إل - -ت - -ي ج- -م- -عت
ل --أ
إل-ف-يصش-ل-ي بالترجي إلتونسشي،
مسش - - -اء إألح - - -د ،ب - - -م- - -ل- - -عب
إإلسش - -ك - -ن - -دري - -ة إل- -مصش- -ري،
وإن- -ت- -هت ب -ت -ت -وي -ج إل -م -م -ث -ل
إلتونسشي بعد فوزه ( )3/2بعد
إلوقت إإلضشافي.
لم يكتف إإلتحاد إلعربي في
إج -ت -م -اع-ه ب-تسش-ل-ي-ط ع-ق-وب-ة
إل- -ح -رم -ان ع -ل -ى إل -ف -يصش -ل -ي
إألردن-ي م-ن ب-ط-ول-ت-ه ،وإن-ما

أإقر عقوبات وغرإمات مالية
أإخرى ،على إللعبين إلذين
تّم إإلثبات أإنهم إعتدوإ على
حكم إللقاء إلمصشري إبرإهيم
نورإلدين.
وفضش- -ل ع- -ن إلضش- -رب إل- -ذي
تعّرضض له إلحكم نور إلدين
م- -ن ب- -عضض لع- -ب- -ي وإدإري -ي
وف - -ن - -ي- -ي إل- -ف- -يصش- -ل- -ي ،ف- -إان
إل -ج -م -اه -ي -ر إألردن -ي -ة إل -ت -ي
حضش - -رت إل - -م - -ب - -ارإة ق- -امت
بتهششيم إلكرإسشي ورمت بها
على أإرضشية إلميدإن.
ووف - -ق - -ا ل - -ق- -ان- -ون إلت- -ح- -اد
إل - -ع - -رب - -ي ،ف- -ق- -د ت- -ت- -ج- -اوز
إل- -ع- -ق- -وب -ات إل -م -ال -ي -ة ع -ل -ى
إل -ف-يصش-ل-ي إألردن-ي  10آإلف
دولر ،ومنها دفع  1500دولر
ل - -ك - -ل لعب إع - -ت- -دى ع- -ل- -ى

إلحكم ،وإإليقاف لمدة عام،
وإب- - -لغ إلت- - -ح - -اد إل - -دول - -ي
وإآلسش- -ي- -وي ،إضش- -اف- -ة ل- -دف -ع
إل- -م- -ب- -ل -غ ذإت -ه بسش -بب ق -ذف
إلحجارة على إلحكم ،ومبلغ
خ -مسش -ة آإلف دولر ل -ت-كسش-ي-ر
مقاعد إلملعب مع دفع قيمة
إل-تصش-ل-ي-ح-ات ،وت-غريمه 1500
دولر بسش - -بب إع - -ت - -دإء أإح- -د
إإلدإريين على إلحكم.
إلى ذلك ،كششف إألمير تركي
رئ-يسض إإلت-ح-اد إل-ع-رب-ي ل-كرة
إلقدم ،أإن إلطبعة إلثانية من
لندية إلتي
إلبطولة إلعربية ل أ
ت - -ج - -رى ف - -ي صش- -ي- -ف ،2018
سش-ت-ح-تضش-ن-ه-ا إلمغرب ،بعدما
سشبق وأإن أإعلن عن توإجد 5
ب- -ل- -دإن ع -رب -ي -ة أإع -ربت ع -ن
إسشتضشافة إلبطولة.
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اŸنتخب اÙلي الّليبي ينهزم بخماسسية قبل لقاء «اÿضسر»

ان- -ت -هت م -رح -ل -ة رئ -يسس شش -ب -ي -ب -ة
القبائل ﬁند ششريف حناششي بعد ان
سشحب اعضشاء ›لسس الدارة الثقة
م -ن -ه وه -و م-ا ي-ف-ت-ح ال-ب-اب ل-ل-تسش-اؤول
ح-ول مسش-ت-ق-ب-ل ال-ف-ري-ق رغم تفاؤول
النصشار الذين سشاندوا هذا القرار،
ب -ع -دم -ا ذاق -وا م -رارة اŸن -افسش -ة ع-ل-ى
لو¤
ضش -م-ان ال-ب-ق-اء ‘ سش-اب-ق-ة ه-ي ا أ
م -ن ن -وع -ه -ا ‘ ت -اري -خ ه -ذا ال -ف -ري -ق
العريق.

عمار حميسسي

جرى سسحب الثقة من حنأشسي الذي يعد أاقدم
رئيسض فريق وقأد الشسبيبة لقرابة ربع القرن (24
عأمأ) وتحديدا من سسنة  1993لدى اجتمأع مجلسض
اإ’دارة ،مسسأء ا’ثنين ،في غيأب الرئيسض حنأشسي
المتواجد في عطلة بألمغرب و حأول عدد كبير
م -ن اأ’نصس -أر اق -ت -ح -أم ق -أع -ة ا’ج-ت-م-أع م-ن أاج-ل
التأأكيد على ضسرورة طرد حنأشسي .
قرر المجتمعون أايضسأ تكليف أاز’ف مأليك لقيأدة
ل-ج-ن-ة م-ؤوق-ت-ة ل-تسس-ي-ي-ر ال-ن-أدي خÓ-ل ه-ذه ال-ف-ت-رة
ا’نتقألية على ان يتم عقد جمعية عأمة بعد دخول
مسسأهمين جدد لمجلسض إادارة الفريق حيث يتردد
أان لخضسر مجأن أاحد الصسنأعيين الكبأر في منطقة
القبأئل يعتزم شسراء أاسسهم في شسركة الفريق من
أاجل تمويله وإاعأدة هيبته.

إاعادة رحمو Êوموسسو.. Ê
نقطة التحّول

في الحقيقة جرى ا’نقÓب على حنأشسي ،نهأية
اأ’سسبوع المأضسي ،عندمأ تدخل أاعضسأء من مجلسض
اإ’دارة وأاع -أدوا ث -ن -أئ -ي ال -ع -أرضس -ة ال -ف -ن -ي -ة م-راد
رحموني وفوزي موسسوني الى منصسبيهمأ بعدمأ
أاقألهمأ حنأشسي ،وبألمقأبل قأموا بطرد المدرب
اإ’ي-ط-أل-ي ف-أب-رو وال-ذي اسس-ت-ق-دم-ه ح-نأشسي وقدم
مبأشسرة إالى تونسض لقيأدة التربصض.
مع صسدور قرار مجلسض إادارة شسبيبة القبأئل سسحب
البسسأط من الرئيسض محند شسريف حنأشسي ليسسدل
السستأر على عهدة دامت ربع قرن إ’مبراطور الكرة
في منطقة القبأئل وانتهأء حقبة سسأدسسة لرئيسض
الكنأري الذي عّمر  24عأمأ.
ت -رأاسض ح -ن -أشس-ي الشس-ب-ي-ب-ة ف-ي ع-أم  1993ليكون
سس -أدسض رئ -يسض ب -ع -د ك -ل م -ن ع -ب-د ال-قـأدر خ-أل-ف
أاومنية حأج آارزقي ،بن قأسسي ،عمر بلحوسسين،
رشس -ي -د ب -أريسض .ح -ق -ق ال-ف-ري-ق ت-حت ق-ي-أدت-ه 10
أال-ق-أب 4 ،ك-ؤووسض إاف-ري-ق-ي-ة ،و 4ب-ط-و’ت وطنية،
ولقبأن لكأأسض الجزائر.

إاخفاقات وإا‚ازات زادت من شسهرته
عرفت رئأسسة حنأشسي لشسبيبة القبأئل مرحلتين
فأرقتين المرحلة اأ’ولى تمّيزت بألتأألق وتحقيق

اأ’ل -ق -أب واإ’ن -ج -أزات ع -ل -ى ال -مسس -ت -وى ال-م-ح-ل-ي
والقأري حينمأ اسستهلهأ بعد عأم واحد بألتتويج
بكأأسض الجزائر  1994ليصسل بألفريق إالى مرحلة
ال-تّ-وه-ج ب-ع-د سس-ن-ت-ي-ن م-ن م-ج-ي-ئ-ه ب-ت-ح-قيق ثنأئية
ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة وك-أأسض ال-ك-ؤووسض اإ’فريقية عأم
. 1995
ظ -ل ف -ري -ق شس -ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-أئ-ل ي-زاح-م دوم-أ ع-ل-ى
المراتب اأ’ولى على المسستوى المحلي لكنه تأألق
بشسكل غير مسسبوق على المسستوى القأري من خÓل
تحقيقه للثÓثية التأريخية في كأأسض الكونفدرالية
اإ’فريقية لكرة القدم أاعوام  2000و 2001و. 2002
بعد التأألق القأري عأد «الكنأري» ليخطف المشسعل
في البطولة المحلية وتّوج  3مرات بط Óللجزائر
أاعوام  2004و 2006و 2008فضس Óعن تتويجه
بكأأسض الجزائر عأم  2011وهو آاخر لقب يحققه
ال-ف-ري-ق ف-ي ع-ه-د ح-ن-أشس-ي ل-ت-ب-دأا م-رحلة جديدة،
مّيزتهأ اإ’خفأقأت والنكبأت حيث تحّول الفريق
إالى مثأبة الرجل المريضض الذي يلعب كل موسسم
على تفأدي السسقوط بعدمأ كأن يلعب على اأ’لقأب
والتتويجأت.
أ’ن حنأشسي رفضض التنحي طواعية بعد طلبأت
عديدة من عدد كبير من محبي الفريق و’عبيه
القدامى الذين أادمى قلوبهم الحأل الذي صسأر
عليه وضسع الفريق ،تشسكلت ضسده جبهة معأرضسة
قوية والتي قأمت بعدد من المسسيرات في تيزي
وزو ل -ل -م -ط -أل -ب -ة ب-رح-ي-ل-ه ،ل-ك-ن-ه ظ-ل صس-أم-دا ف-ي
منصسبه.

تعاقد مع  50مدربا ‘  24سسنة
ب -ذه -أب ح -ن -أشس-ي ت-زول أاسس-ط-ورة رئ-يسض ف-ري-ق
اسستهلك  50مدربأ على مدار  24عأمأ أاي بمعدل
أاك -ث -ر م-ن م-درب-ي-ن اث-ن-ي-ن ف-ي ال-م-وسس-م ،وه-و أام-ر
يحسسب على حنأشسي الذي كأن يسستبدل المدربين
ويتدخل في عملهم بشسكل غير طبيعي تمأمأ ،بل

إانه
بأت ظأهرة يسستوجب الوقوف عندهأ ،أ’نه يبقى
رجل ومسسيّر كروي كأنت له بصسمته في كرة القدم
الجزائرية.
رغم اأ’لقأب العديدة التي حققهأ الرئيسض المثير
للجدل لشسبيبة القبأئل إالى أان ابتعأد الفريق عن
المنأفسسة المحلية والقأرية في السسنوات اأ’خيرة،
بل وصسل اأ’مر بأأصسحأب اللونين اأ’صسفر واأ’خضسر
إال -ى ال -ل -عب ع -ل -ى ت -ف -أدي ال-ن-زول ح-ت-ى ال-ج-و’ت
اأ’خيرة من البطولة ،كمأ حدث الموسسم المأضسي
حيث دفع عشسأق النأدي وحتى الÓعبين القدامى
إالى التكتل وتشسكيل جبهة معأرضسة قأمت بألعديد
من الحركأت ا’حتجأجية للمطألبة برأاسض حنأشسي
خأصسة أانه فتح عدة جبهأت وخصسومأت في محيط
النأدي والمنطقة جعلت العديد من أاصسحأب المأل
يبتعدون على الشسبيبة ،نتيجة القرارات ا’رتجألية
والفردية لـ»الدكتأتور» حنأشسي الذي أاصسبح وحيدا
ولم يعد قأدرا على منأفسسة بعضض الفرق المحلية
كإأتحأد العأصسمة ووفأق سسطيف ومولودية الجزائر
في اسستقطأب أابرز ’عبي البطولة ،كمأ كأن يفعل
في السسأبق.

شسخصسية فارقة ‘ تاريخ كرة
القدم ا÷زائرية
رغم كل مأ يقأل عن محند شسريف حنأشسي إا’ انه
ي -ب -ق -ى شس -خصس -ي -ة ف -أرق -ة ف -ي ت -أري -خ ك -رة ال-ق-دم
ال-ج-زائ-ري-ة شس-رفت ال-ج-زائ-ر ب-أأرب-ع-ة أال-قأب قأرية
رفقة شسبيبة القبأئل وهو الشسيء الذي ’ ينكره
عشسأق اللونين اأ’صسفر واأ’خضسر الذين يتمنون أان
تكون فترة مأ بعد حنأشسي هي العودة للعمÓق
ال-ق-ب-أئ-ل-ي إال-ى ال-م-ن-أفسس-ة م-ح-ل-ي-أ وح-ت-ى خ-أرج-ي-أ
عندمأ كأن اسسم شسبيبة القبأئل يرعب المنأفسسين
في الجزائر وفي القأرة اإ’فريقية.

واصس -ل ال -م -ن -ت-خب ال-ل-ي-ب-ي ت-حضس-ي-رات-ه
ل -م -واج -ه-ة ال-ج-زائ-ر ف-ي  12م-ن الشس-ه-ر
ال - -ج - -أري ،ف - -ي ال- -ج- -ول- -ة اأ’خ- -ي- -رة م- -ن
التصسفيأت المؤوهلة أ’مم إافريقيأ للمحليين
ف-ي ك-ي-ن-ي-أ  .2018أاج -رى ال -ف -ري -ق حصس -ة
ت -دري -ب -ي -ة صس-ب-أح-ي-ة ،أامسض ،ع-ل-ى شس-أط-ئ
قمرت تونسض بكأمل ’عبية المتواجدين
بمعسسكر الفريق.
كأن الفريق خأضض ،أاول أامسض ،مبأراة ودية
ج-م-ع-ت-ه ب-أل-م-ن-ت-خب المغربي على أارضسية
ال- -م- -ل -عب اأ’ول -م -ب -ي ب -أل -م -ن -زه ،وان -ت -هت
ل - - -مصس - - -ل- - -ح- - -ة أاسس- - -ود اأ’ط- - -لسض (.)1-5
فأز المنتخب المحلي المغربي وديأ على
ل -ي -ب -ي -أ ،ف-ي ال-م-ب-أراة ال-ت-ي ج-رت ب-م-ل-عب
المنزه بتونسض ( ،)1-5اسستعدادا لمواجهة
المحلي المصسري ،في تصسفيأت كأأسض أامم
إافريقيأ للمحليين.
سسجل أاهداف المنتخب المغربي ،كل من
ع -ب -د ال -رح -ي -م م -ق -ران ف -ي ال -دق -ي-ق-ة ،5
وأاشسرف بنشسرقي في الدقيقة  ،48ومحمد
أاون-أج-م ف-ي ال-دق-ي-ق-ت-ي-ن  57و ،61وع -ب-د
الجليل جبيرة في الدقيقة  79من عمر
اللقأء.
سسجل الهدف الوحيد للمنتخب الليبي،
سس - -ن - -د ال - -ورف - -ل - -ي ف - -ي ال- -دق- -ي- -ق- -ة .40
دف -ع جÓ-ل ال-دام-ج-ة م-درب ال-م-ن-ت-خب

ال-ل-ي-ب-ي خÓ-ل ال-م-ب-أراة ب-أأغ-لب الÓ-ع-ب-ين
ال -م -ت -واج -دي-ن ف-ي خ-ط-وة ل-ل-وق-وف ع-ل-ى
ج -أه -زي -ت-ه-م ال-ف-ن-ي-ة وال-ب-دن-ي-ة ل-م-ب-أرات-ي
قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،وصس-ف-أقسض المقبلتين ،إاضسأفة
ل-م-ح-أول-ة خ-ل-ق ا’نسس-ج-أم ال-م-ط-لوب بعد
الغيأبأت الكبيرة في التشسكيلة ،والتغييرات
ال -ت -ي شس -ه -دت-ه-أ ال-ق-أئ-م-ة ،وع-دم اك-ت-م-أل
صس- - - - - - -ف- - - - - - -وف ال - - - - - -م - - - - - -ن - - - - - -ت - - - - - -خب
رافق تجمع المنتخب الليبي العديد من
الظروف الصسعبة والمربكة التي رافقت
ب- -رن- -أم- -ج اسس- -ت- -ع- -دادات -ه أاب -رزه -أ ت -أأخ -ر
ا’سس -ت -ع -دادات ،وغ -ي -أب أاب -رز ال Ó-ع-ب-ي-ن
خ -أصس -ة ’ع -ب -ي ف-ري-ق اأ’ه-ل-ي ط-راب-لسض،
Óصس-أب-ة ال-ت-ي م-ن-عت
وا’ت -ح -أد ،إاضس-أف-ة ل -إ
عدًدا من الÓعبين من مرافقة المنتخب
وإاصس-أب-ة ال-م-ه-أج-م ع-ل-ي ال-ب-رداح م-ؤوخًرا.
سس-ي-غ-أدر ال-م-ن-ت-خب ال-ل-يبي تونسض متوجًهأ
إالى الجزائر ،غدا الخميسض ،وسسيعود إالى
تونسض يوم  13من ذات الشسهر ،ليسستعد
للقأء اإ’يأب.
سس -ب -ق ل -ل -م -ن -ت-خب ال-ل-ي-ب-ي أان ق-دم ن-ت-أئ-ج
م -ت -م -ي -زة خ Ó-ل ن -ه -أئ-ي-أت أام-م اف-ري-ق-ي-أ
ل-ل-م-ح-ل-ي-ي-ن ،ون-ج-ح ب-أل-ت-تويج في نسسختهأ
الثألثة عأم  ،2014بفوزه على غأنأ بركÓت
الترجيح في جنوب إافريقيأ.

–سشبا Ÿواجهة ليبيا Ãلعب الششهيد حمÓوي

بعثة اŸنتخب اÙلي –لّ اليوم بقسسنطينة

لدارة ليسشÎ
بسشبب الششروط التعجيزية إ

رومـ ـ ـا تتخلـ ـ ـى ع ـ ـن  ﬁـ ـ ـرز

أاك -دت ت -ق -اري-ر صش-ح-ف-ي-ة إاي-ط-ال-ي-ة
تراجع إادارة روما عن التعاقد مع النجم
ا÷زائري رياضس ﬁرز بسشبب اŸطالب
اŸال- -ي- -ة ال- -ك- -بÒة ل- -ن -ادي -ه ال‚ل -ي -زي
ل -يسش Îسش -ي -ت -ي ،ف -ارضش -ة ب -ق-اء ﬁرز ‘
ناديه الذي تأالق فيه.

ب-حسسب صس-ح-ي-ف-ة «’غ-أزي-ت-أ دي-ل-ي سس-ب-ورت» ف-إأن
ليسستر سسيتي يطلب الحصسول على  44مليون أاورو
م -ق -أب -ل ال -ت -خ -ل -ي ع -ن ري-أضض م-ح-رز خÓ-ل ف-ت-رة
ا’نتقأ’ت الصسيفية الحألية ،وكأن رومأ قد قدم
عرضسأ قيمته  35مليون أاورو مقأبل التعأقد مع
ال Ó-عب ال -ج -زائ -ري ،إا’ أان ل -يسس -ت -ر سس -ي-ت-ي ي-ري-د
الحصسول على مبلغ أاكبر.
يمثل رفضض رومأ لرفع سسعر حصسولهأ على محرز
ضسربة موجعة لÓعب «الخضسر» ،بعدمأ كشسف أانه
مهتم بألرحيل وا’نتقأل إالى رومأ ،إا’ أان إادارة
نأديه تريد فيمأ يبدو ا’بتزاز ،بألحصسول على مبلغ

ك -ب -ي -ر م-ق-أب-ل صس-رف ن-ظ-ره-أ ع-ن الÓ-عب ،ف-ب-ع-د
صسمت طويل تحدث النجم الجزائري أ’ول مرة عن
وج- -ه- -ت- -ه ال- -ق- -أدم -ة ،وق -أل ن -ج -م «ال -ث -ع -ألب» ف -ي
تصسريحأت لشسبكة «سسكأي» ،أانه يأأمل حسسم صسفقة
خروجه من ليسستر سسيتي هذا الشسهر ،و أاضسأف
محرز أانه مأزال يأأمل في المغأدرة ،مثلمأ صسرح
سس -أب -ق -أ .ب -خصس -وصض ع -رضض روم -أ ،أاك-د م-ح-رز أان
الفريق ا’يطألي يعد فريقأ كبيرا و لكن اأ’مور
تبقى بين مسسؤوولي ليسستر سسيتي.
جه بوصسلته نحو
أاشسأرت الصسحيفة إالى أاsن رومأ ،و s
لوكأسض فأسسكيز مهأجم ريأل مدريد ’فتة إالى أاsن
النأدي مسستعد لدفع  35مليون أاورو ،لشسراء ’عب
الريأل وأاوضسحت الصسحيفة ،أاsن المدير الريأضسي
لرومأ ،رامون رودريجيز «مونشسي» ،يضسع عينه على
’ع -ب -ي -ن آاخ -ري -ن ف -ي ال -دوري اإ’سس -ب -أن-ي ،ب-ي-ن-ه-م
ال- -م- -غ- -رب- -ي م -ن -ي -ر ال -ح -دادي’ ،عب ب -رشس -ل -ون -ة.
كأن اسسم الحدادي مطروحًأ للتعأقد معه ،لكن بعد
رحيل نيمأر عن النأدي الكتألوني يرى رومأ أان sبيعه

بأت
مسس -ت -ب-عً-دا ف-ي ال-وقت ال-ح-أل-ي .ه-ن-أك خ-ي-أر آاخ-ر
ل -روم -أ ،ي -ت -م -ث -ل ف -ي صس-أم-وي-ل ك-أسس-ت-ي-ي-خ-و ’عب
فيأريأل.

مهداوي باششر عمله على رأاسس العارضشة الفنية

بوفناشش وب ـ ـن مسسعود يغيبان عـ ـ ـن تربـ ـصش دف ـاع تاجنان ـت بسسبـ ـب ا’صسابة
يغيب حأرسض دفأع تأجنأنت بوفنأشض بÓل وقلب
الهجوم بن مسسعود وليد عن التواجد برفقة الوفد
ال- -م- -ت- -ن- -ق -ل إال -ى ت -ونسض م -ن أاج -ل إاج -راء ال -ت -ربصض
التحضسيري المغلق ،والسسبب يعود لمنحهمأ راحة من
قبل الطأقم الطبي بسسبب معأنأتهمأ من اإ’صسأبة،
ح -يث ي -ن -ت -ظ -ر ال -ت -ح-أق-ه-م-أ ب-م-ن-ط-ق-ة ع-ي-ن دراه-م
التونسسية ،بداية من يوم الخميسض المقبل .
تواجدت تشسكيلة «الديأرتي» ،بداية من يوم اإ’ثنين،
في تونسض تحت إاشسراف المدرب المسسأعد العيد بن
ك -ت -ف -ي وم-درب ال-ح-راسض ب-دري ع-د’ن ،وذلك ب-ع-د
تقديم كل من المدرب اأ’ول مزيأن ايغيل ومسسأعده
الوردي اسستقألتيهمأ من العأرضسة الفنية .كشسفت
إادارة النأدي عن اسسم المدرب الجديد الذي سسيخلف

اي -غ -ي -ل ف-ي م-نصسب ال-م-درب ال-رئ-يسس-ي ب-ع-د ان ك-أن
ال -رئ -يسض ق -رع -يشض م -ت -رددا ب -ي -ن اأ’سس-م-أء ال-ك-ث-ي-رة
المقترحة ،وهذا بألرغم من المعلومأت التي تحدثت
ف -ي وقت سس -أب -ق ع-ن اق-ت-راب ال-ت-ع-أق-د م-ع ال-ن-أخب
الوطني السسأبق عبد الرحمأن مهداوي.
تحدثت مصسأدر أاخرى أان المدرب المغترب خودة
يتواجد في أاحسسن رواق لتولي المهمة في العأرضسة
ال -ف -ن -ي -ة أاو ح-ت-ى الÓ-عب السس-أب-ق م-ل-يك زرق-أن ب-ع-د
اسستقألته من منصسبه في وفأق سسطيف.
توصسل الرئيسض قرعيشض الطأهر ’تفأق نهأئي مع
المدرب عبد الرحمأن مهداوي يقضسي بإأشسرافه على
العأرضسة الفنية ،حيث التحق ،أامسض الثÓثأء ،بتربصض
الفريق في تونسض من أاجل اإ’شسراف على التحضسيرات

يط ÒاŸنتخب الوطني اÙلي ،أامسشية
اليوم ،إا ¤مدينة قسشنطينة على مÏ
طائرة خاصشة للخطوط ا÷وية
Óقامة هناك أاربعة أايام
ا÷زائرية ،ل إ
–سشبا ÿوضس اŸواجهة اŸرتقبة بÚ
اÿضشر واŸنتخب الليبي ،يوم السشبت
لخÒة
اŸقبل ‘ ،إاطار التصشفيات ا أ
اŸؤوهلة لكأاسس أا· إافريقيا لÓعبÚ
اÙلي« Úششان»  ،2018اŸزمع إاجراؤوها
مطلع السشنة ا÷ديدة بكينيا.

ﬁمد فوزي بقاصص
اسستأأنف ،صسبيحة ا’ثنين’ ،عبو المنتخب الوطني
المحلي الـ  25تدريبأتهم بمركز تحضسير المنتخبأت
الوطنية ،بسسيدي موسسى ،وكلهم عزم على اإ’طأحة
ب -أل -م -ن -ت -خب ال -ل -ي -ب -ي وضس-م-أن ورق-ة ال-ت-أأه-ل ه-ن-أ
ب -أل -ج -زائ -ر ق -ب -ل خ -وضض م -ب -أراة ال -ع -ودة ب -ت -ونسض
واسس-ت-غÓ-ل ال-وضس-ع-ي-ة ال-ح-رج-ة ال-ت-ي ي-ت-واجد فيهأ
المنتخب الليبي الذي يعأني من بعضض المشسأكل في
ت -ربصس-ه ال-م-ق-أم ب-ت-ونسض ،ب-ع-دم-أ شس-ه-دت حصسصس-ه
التدريبية نوعأ من التسسيب مع غيأب العديد من
ال Ó-ع -ب -ي -ن ال -ذي -ن ل -م ي-ل-ب-وا اسس-ت-دع-أء ال-م-ن-ت-خب
خصسوصسأ من فريق اأ’هلي الليبي ،وهو مأ دفع
ال- -ن -أخب ال -ل -ي -ب -ي «ج Ó-ل ال -دم -أج -ة» ل -ل -ت -ه -دي -د
بأ’سستقألة قبل أان يتراجع عن ذلك ،بعدمأ تلقى
تطمينأت من قبل ا’تحأدية الليبية لكرة القدم،
بحسسب مأ صسدر في الصسحأفة المحلية.
ال-ظ-روف ال-ح-أل-ي-ة ل-ل-م-ن-ت-خب ال-ل-يبي قد تكون في
صسألح كتيبة المدرب ا’سسبأني «لوكأسض أالكأراز»

الذي حفز ’عبيه في اسستئنأف التربصض الجديد
وط-أل-ب-ه-م ب-أل-ت-رك-ي-ز ج-ي-دا خÓ-ل اأ’ي-أم ال-م-ق-بلة
لتحقيق نتيجة ايجأبية تسسهل عليهم التأأهل إالى
كأأسض أامم إافريقيأ التي بأتت تهم الجهأز الفني
ل-ل-م-ن-ت-خب ك-ث-ي-را ،خصس-وصس-أ إاذا فشس-ل اأ’خ-ي-ر ف-ي
اقتطأع ورقة التأأهل إالى مونديأل روسسيأ .2018
ه- -ذا وم- -ن -ح م -دي -ر م -ل -عب الشس -ه -ي -د «ح -م Ó-وي»
بقسسنطينة «أابو بكر زرطأل» موافقته لÓتحأدية
الجزائرية لكرة القدم ببرمجة حصسة تدريبية ثأنية
للمنتخب الوطني ،واحدة يوم الخميسض والثأنية يوم
الجمعة ،بعدمأ كأن مقررا تدرب العنأصسر الوطنية
على أارضسية الملعب في حصسة واحدة ،وهو اأ’مر
ال -ذي ارت -أح ل -ه مسس-ؤوول-و ال-ف-أف ك-ث-ي-را ،خصس-وصس-أ
ب-ع-دم-أ ت-أأك-دوا ب-أأن ك-ل مÓ-ح-ظ-أت-ه-م وت-حفظأتهم
أاخذت بعين ا’عتبأر إ’نجأح الموعد ولضسمأن عودة
ال -م -ن -ت -خب ال -وط -ن -ي اأ’ول إال -ى م -دي -ن -ة ال-جسس-ور
المعلقة ،بعد غيأب دام  30سسنة كأملة عن عأصسمة
الشسرق الجزائري.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،ق -ررت إادارة م -ل -عب الشس -ه -ي -د
«حمÓوي» تأأجيل عملية بيع تذاكر المبأراة بين
الجزائر وليبيأ إالى صسبيحة يوم المبأراة ،ابتداء من
السس-أع-ة ال-ت-أسس-ع-ة صس-ب-أح-أ ل-ت-ف-أدي ت-زوي-ر التذاكر
ال-خ-أصس-ة ب-أل-ل-ق-أء ،وق-ررت اأ’خ-ي-رة ط-ب-ع  30أالف
ت-ذك-رة وط-رح-ه-أ ب-ق-ي-م-ة  300دج وب-م-ب-ل-غ م-وح-د
ل -ل -م-درج-أت ال-م-غ-ط-أة وال-م-ف-ت-وح-ة ،ك-م-أ ات-خ-ذت
مديرية اأ’من الو’ئي تدابير أامنية خأصسة إ’نجأح
ع -م -ل-ي-ة ب-ي-ع ال-ت-ذاك-ر ب-ت-ف-أدي ا’زدح-أم ال-م-روري
وتسسهيل عملية الدخول والتفتيشض على مسستوى كل
أابواب الملعب ،وللسسهر على تأأمين اأ’نصسأر قبل،
أاثنأء وبعد اللقأء والسسهر على راحتهم.
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الفريق ڤايد صشالح :الثورة التحريرية مدرسشة لتخريج الرجال

إ◊فــــــاظ علــــى إلسشتقـــــÓل مسشؤووليــــة يؤوديهــــــــا إ÷يــــشش بأامانـــــة ووفـــــــــــــاء

إلششعب /وإصشل إلفريق إأحمد ڤايد صشالح نائب
وزير إلدفاع إلوطني ،رئيسش أإركان إ÷يشش
إلوطني إلششعبي ،أإمسش ،زيارته إ ¤إلناحية
إلعسشكرية إلثانية بوهرإن ‘ يومها إلثا ،Êبتفقد
بعضش إلوحدإت وعقد لقاء توجيهي مع
إŸسشتخدم.Ú
ترأإسش إلفريق ،برفقة إللوإء سضعيد باي ،قائد إلناحية ،لقاًء
ضضم قيادة وأإركان وإطارإت وأإفرإد إلناحية ،بحضضور ‡ثلي
ﬂتلف إألسضÓك إألمنية ،حيث أإلقى كلمة توجيهية بثت
إ ¤جميع وحدإت إلناحية ع Èتقنية إلتحاضضر عن بعد،
أإشضار فيها إ ¤أإهمية إللقاء إلذي يأاتي وإ÷زإئر تسضتعد
لÓ-ح-ت-ف-ال ب-ال-ذك-رى إŸزدوجة لـ 20أإوت ي -وم إÛاه -د،
مذكرإ Ãآاثر إلثورة إلتحريرية إŸباركة إلتي كانت مدرسضة
حقيقية لتخريج إلرجال.
ق -ال إل -ف -ري -ق ‘ ك -ل-م-ت-ه »:ل-ق-د ك-انت إل-ث-ورة إل-ت-ح-ري-ري-ة
إŸباركة ،إلتي يتع Úعليكم جميعا أإنتم أإجيال إلسضتقÓل
ع -ل -ى وج -ه إÿصض -وصش ب -اع -ت-ب-ارك-م رج-ال إل-غ-د ،إط-ارإت
إŸسضتقبل ،أإن تفتخروإ بالنتماء إليها أإشضد إلفتخار ،قلت،
كانت إلثورة إلتحريرية إŸظفرة مدرسضة حقيقية لتخريج
إلرجال من ذوي إلهمم إلعالية ،ومن ذوي إلعزإئم إلقوية،
ومن ذوي إإلرإدإت إلصضلبة ومن ذوي إإلÁان إلرإسضخ بأان
عاقبة ظلم إلسضتعمار هي إلندحار وإلهزÁة وأإن إلله
ناصضرهم ‘ آإخر إŸطاف على عدوهم وأإن وطنهم هو
إŸنصضور وإŸنتصضر.
فتلكم هي روإفد ‚اح ثورة شضعبكم ومنبع قوتها ومصضدر
نصضرها على عدوها إلغاشضم وإلعنصضري وإلظا ،⁄ومن ذإت
إلروإفد يتزود إليوم إ÷يشش إلوطني إلشضعبي ،سضليل جيشش
إل -ت -ح -ري -ر إل -وط -ن -ي ،ب -ك-ل أإسض-ب-اب ق-وت-ه وع-وإم-ل ت-ط-وره

إثر عملية بحث و“ششيط بع Úإلدفلى

ا÷ي ـ ـ ـشش يكششـ ـ ـف  4بطاريـ ـ ـات
وم ـ ـ ـ ـواد صشناعـ ـ ـ ـ ـ ـة متفجـ ـ ـ ـ ـ ـرات

لرهاب وإثر عملية بحث
إلششعب ‘ /إطار مكافحة إ إ
و“ششيط بع Úإلدفلى/ن.ع ،1.كششفت مفرزة
للجيشش إلوطني إلششعبي ،يوم  07أإوت  ،2017عن
( )04بطاريات و( )125لÎإ من إŸوإد إلكيميائية
لمونيÎإت) إلتي تدخل ‘ صشناعة إŸتفجرإت،
(إ أ
فيما ” إلعثور على ( )534خرطوششة من ﬂتلف
إلعيارإت ببسشكرة/ن.ع.4.
و‘ إط -ار ﬁارب -ة إل -ت-ه-ريب وإ÷رÁة إŸن-ظ-م-ة ،ضض-ب-طت
م- -ف- -رزة ل- -ل- -ج- -يشش ب- -ال- -ت- -نسض- -ي- -ق م- -ع ع- -ن- -اصض- -ر إ÷م- -ارك
بتلمسضان/ن.ع ،2.كمية ُتقدر بـ( )116كيلوغرإم من إلكيف
إŸعالج.
من جهة أإخرى ،أإحبط حرإسش إلشضوإطئ بعنابة/ن.ع،5.
ﬁاولة هجرة غ Òشضرعية لـ( )16شضخصضا كانوإ على مÏ
قارب تقليدي إلصضنع ،فيما ” توقيف ( )48مهاجرإ غÒ
شضرعي من جنسضيات ﬂتلفة بكل من تلمسضان و أإدرإر وبشضار
وورقلة.

إŸرغوب ويعمل بدعم وتوجيه من فخامة إلسضيد رئيسش
إ÷مهورية ،إلقائد إألعلى للقوإت إŸسضلحة ،وزير إلدفاع
إلوطني ،على توف Òكافة عوإمل إلنجاح إŸتوإفقة مع
سضمو هذه إŸبادئ إلوطنية إÛيدة إلسضالفة إلذكر».

إلتكوين حلقة مفصشلية ‘ تعزيز
إلقدرإت

أإكد إلفريق على أإهمية إ÷وإنب إلتحضضÒية وإإلعدإدية
وإل -ت -ك -وي-ن-ي-ة ‘ ت-ع-زي-ز وت-ط-وي-ر ق-درإت إ÷يشش إل-وط-ن-ي
إلشضعبي« :ومن ب Úهذه إلروإفد إلغزيرة إلتي يعتمد عليها
إ÷يشش إلوطني إلشضعبي ،ويجعل منها عام Óمهما من
عوإمل إكتسضاب إلقوة Ãعانيها إŸتعددة وإلشضاملة ،هي كما
أإشض -رت آإن -ف -ا ،رإف -د إل-ع-م-ل إل-ت-حضضÒي وإإلع-دإدي إل-ذي
ي -ع -ت-م-د ك-ثÒإ ب-دوره ع-ل-ى رإف-د إ÷ه-د إل-ت-ك-وي-ن-ي ،وه-م-ا
ع-امÓ-ن م-ه-م-ان سض-اه-م-ا ك-ثÒإ ‘ ب-ل-وغ ق-وإت-ن-ا إŸسض-ل-حة
إŸسض-ت-وي-ات إل-رف-ي-ع-ة إل-ت-ي ب-ل-غ-ت-ه-ا إل-ي-وم ،وهي مسضتويات
ومرإتب عالية إŸقام ،يحق لنا أإن نفتخر بها كثÒإ ،ألنها
مكنت جيشضنا فعليا وميدإنيا من إكتسضاب مفاتيح بلوغ
إلصضفوة من حيث إلكفاءة وإŸهارة وإŸؤوهÓت ،وأإنزلته
منازل إ÷يوشش إلقوية بالفعل وليسش بالقول؛ جيشش يتشضبع
أإفرإده بكل معا Êحب إلوطن وإإلخÓصش للجزإئر وإلوفاء
لعهد إلشضهدإء «وإنه لقسضم لو تعلمون عظيم».
ووإصضل إلفريق مقدما توجيهات جديرة بالتوقف عندها
وإلتحليل قائ ‘« :Óهذإ إلشضأان ،حرصضت إلقيادة إلعليا
على أإن توإصضل ،بحرصش شضديد ،هذإ إلنهج إلعملي إلوإقعي
وإلطموح إلذي ” تبنيه ‘ إلسضنوإت إلقليلة إŸاضضية ،سضوإء
فيما يتعلق بالعمل إلتحضضÒي وإلتكويني أإو ‘ غÒه من
إÛالت إألخ -رى .ه -ذإ إل -ن -ه -ج إل -ذي أإردن -اه ب -أان ي-ك-ون

مضضمونه متسضما ليسش فقط بالوإقعية وإلعقÓنية وطول
إلنفسش ،بل أإيضضا بوضضوح إلرؤوية وبعد إلنظر ،وأإردناه أإيضضا
بأان يكون إلعمل إŸثابر وإıلصش ،وأإشضدد هنا على مبدإ
إإلخÓصش ‘ إلعمل ،هو إلوسضيلة إŸثلى ‘ Œسضيده على
إŸيدإن».
كما حرصش إلفريق على تقد Ëكل آإيات إلتقدير وإلعرفان
ألفرإد إ÷يشش إŸرإبط Úدوما وبعزم شضديد ‘ كافة ثغور
إلوطن ،مؤوكدإ ‘ هذإ إلشضان« :و‘ ظل هذه إلندفاعة
إŸه-ن-ي-ة إŸث-م-رة وإıلصض-ة وإل-ط-م-وح-ة ،لسض-ي-م-ا ون-حن
لنزإل نعيشش نفحات إحتفال إ÷زإئر بكث Òمن إلفخر
بالذكرى إÿامسضة وإÿمسض Úلعيد إسضتقÓلها إلوطني ،أإن
أإؤوكد ،مرة أإخرى ،على أإن إÙافظة على هذإ إŸكسضب
إلتاريخي إلعزيز على قلوبنا جميعا ،إلذي إسضÎجعه شضعبنا
با◊ديد وإلنار وبعد تضضحيات جسضام ،هو أإمانة غالية
ون -ف -يسض -ة ي-ت-ع-ه-د إ÷يشش إل-وط-ن-ي إلشض-ع-ب-ي ،سض-ل-ي-ل ج-يشش
إلتحرير إلوطني ،بأان يتحمل مسضؤووليتها كاملة بفضضل ما
ي -ت -م -ت -ع ب -ه ه -ذإ إل -ك -ن -ز إŸسضÎج-ع ،أإل وه-و إلسض-ت-قÓ-ل
إلوطني ،من قيمة وطنية عالية إŸقام لدى كافة أإفرإد
إ÷يشش إل -وط-ن-ي إلشض-ع-ب-ي .ه-ؤولء إل-ذي-ن يسض-ت-ح-ق-ون مّ-ن-ي
إل-ي-وم ،ب-ك-ل ف-ئ-ات-ه-م ومسض-ت-وي-ات-ه-م إل-ق-ي-ادي-ة ،ك-ل إل-تقدير
وإل-ع-رف-ان وإإلجÓ-ل ،ألن-ه-م ب-ره-ن-وإÃ ،رإب-ط-تهم إلعازمة
وإل -دإئ -م -ة ‘ ك -اف -ة ث -غ-ور إل-وط-ن ،ع-ل-ى أإن-ه-م أإب-ن-اء ب-ررة
لوطنهم ،وأإن إ÷زإئر بهم ومعهم لن تطالها أإيادي إلغدر
وسض -ت -ب -ق -ى ﬁف -وظ -ة ب -ح -ف -ظ إل -ل-ه ج-ل وع ،Ó-وسض-ت-ب-ق-ى
ﬁروسضة برجالها إلذين تشضرفوإ بحمل رسضالة أإسضÓفهم
إŸي -ام Úوإع -ت -زوإ ب-اسض-ت-ك-م-ال مسضÒت-ه-م إل-غ-رإء ‘ ،ظ-ل
حضضن شضعبهم إ◊ر إألبي إلوإحد إŸوحد».

‘ عمليات مدإهمة Ÿناطق مششبوهة

األم ـ ـ ـ ـن ي ـ ـ ـ ـوقف  41ششخصشـ ـ ـ ـ ـا متورط ـ ـ ـ ـ ـا ‘ قضشايـ ـ ـ ـ ـا إاجرامي ـ ـ ـ ـة

إلششعب /نفذت قوإت إلششرطة
عمليات مدإهمة بكل من وليات
إ÷زإئر ،خنششلة وإلبليدة مسشت
ﬂتلف إلأحياء إلششعبية خاصشة
لماكن
إلنقاط إلسشودإء وإ أ
إŸششبوهة أإسشفرت عن توقيف 41
ششخصشا لرتكابهم جرإئم يعاقب
عليها إلقانون ،على غرإر إ◊يازة
وإŸتاجرة ‘ إıدرإت ،إŸؤوثرإت
إلعقلية وإŸششروبات إلكحولية،
لضشافة إ ¤حيازة أإسشلحة
با إ
بيضشاء ﬁظورة.

وقائع إلقضضية إألو ¤تعود إ ¤إسضتغÓل
عناصضر أإمن دإئرة قايسش بأامن ولية
خنشضلة Ÿعلومات مفادها ،قيام شضخصش
مشضتبه فيه بÎويج كميات معتÈة من
إŸشضروبات إلكحولية على مسضتوى مقر
سض -ك -ن -اه ،وع -ل-ي-ه ن-ف-ذت ذإت إل-ع-ن-اصض-ر
عملية تفتيشش ،حيث أإسضفرت عن ضضبط
وح -ج -ز  308وح -دة م -ن إŸشض -روب -ات

إلسشتماع إ ¤إلنششغالت وتدششÚ
إلسشفينة إلغرإب «رإيسش حسشان باربيار»
بعد ذلك إسضتمع إلفريق إ ¤تدخÓت وإنشضغالت أإفرإد
إل-ن-اح-ي-ة .إث-ره-ا وع-ل-ى مسض-ت-وى م-ؤوسضسض-ة إل-ب-ناء وإلتصضليح
إلبحريÃ Úرسضى إلكب ،Òورفقة إللوإء سضعيد باي قائد
إلناحية إلعسضكرية إلثانية ،وإللوإء ﬁمد إلعربي حو‹ قائد
إل-ق-وإت إل-ب-ح-ري-ة ،أإشض-رف إل-ف-ري-ق ع-ل-ى ت-دشض Úإلسض-ف-ي-ن-ة
إلغرإب «رإيسش حسضان باربيار» ،وإلتي ” تصضليحها على
مسضتوى هذه إŸؤوسضسضة إلرإئدة ‘ هذإ إÛال.
جاءت إŸؤوسضسضة ‘ إطار تدعيم قوإتنا إلبحرية بعتاد
عصضري ومتطور وعززت قدرإت إلصضناعة إلعسضكرية ‘
بÓدنا ،حيث قام إلسضيد إلفريق بتفتيشش ﬂتلف أإقسضامها
وإسضتمع إ ¤شضروحات وإفية حولها ،ليقوم بعدها Ãعاينة
إل -ع -دي -د م -ن إŸرإف -ق وإل-ت-ج-ه-ي-زإت ب-ال-ق-اع-دة إل-ب-ح-ري-ة
إلرئيسضية مرسضى إلكب.Ò

حج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـز  482قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرصش مهلـ ـ ـ ـوسش
وت ـ ـ ـ ـوقيف  3مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـروج Úبوه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران
لمن ولية وهرإن
“كنت فرقة مكافحة إıدرإت أ
م- -ن وضض- -ع ح- -د ÷م- -اع- -ة إج- -رإم -ي -ة –Îف إ◊ي -ازة
وإŸتاجرة ‘ إŸؤوثرإت إلعقلية.
وبحسضب بيان خلية إلتصضال وإلعÓقات إلعامة لهذه
لم-ن-ي-ة ،ف-ق-د ” ت-وق-ي-ف  03أإف -رإد م -ن ه-ذه
إل -ه-ي-ئ-ة إ أ
إلعصضابة ،تÎإوح أإعمارهم ماب 21 Úو 34سضنة ،فيما
جاءت عملية إلتوقيف بعد إسضتغÓل معلومات مؤوّكدة،
” على إثرها وضضع خطة ﬁكمة إلتنفيذ أإسضفرت عن
ّ
توقيف سضالفي إلذكر وحجز حوإ‹  360قرصش مهلوسش
لنوإع.
ﬂتلفة إ أ
‘ ن -فسش إلسض -ي -اق ،وع -ل -ى إث -ر دوري -ات ل-ع-ن-اصض-ر ذإت
لح-ي-اء ل-ت-أام Úق-ط-اع إلخ-تصض-اصش ”
إل -ف -رق -ة ب-أاح-د إ أ
توقيف  4أإشضخاصش تÎإوح أإعمارهم ماب 22 Úو 27سضنة،
وبعد –ريات ” حجز  122قرصش من إŸؤوثرإت إلعقلية
لنوإع ،ليتم إ‚از إجرإء قضضائي موضضوعه
من ﬂتلف إ أ
إ◊ي- -ازة وإŸت- -اج- -رة ‘ إŸؤوث- -رإت إل- -ع -ق -ل -ي -ة ‘ ح -ق
إŸتهم ÚوÃوجبه سضيحالون أإمام إلعدإلة.

...وحجز  3.5كلغ من الكيف اŸعالج ببطيوة

إلكحولية غ ÒإŸفوترة.
‘ ح“ Úك - -ن ع - -ن- -اصض- -ر أإم- -ن ولي- -ة
إ÷زإئر من توقيف  36شضخصضا مشضتبها
فيهم ” ،من خÓلها حجز  71قرصضا
م -ه -ل -وسض -ا وك -م -ي -ة م-ع-تÈة م-ن إل-ك-ي-ف
إŸعالج ،باإلضضافة إ 17 ¤سضÓحا أإبيضش
من ﬂتلف إألنوإع وإألحجام.
‘ ن - -فسش إلسض - -ي - -اق“ ،ك- -ن ع- -ن- -اصض- -ر

إŸصض-ل-ح-ة إل-ولئ-ي-ة ل-لشض-رط-ة إلقضضائية
ألم -ن ولي -ة إل -ب -ل -ي -دة م -ن ت -وق -ي-ف 04
أإشضخاصش وحجز  1٩0غرإم من مادة
إلقنب إلهندي.
ه -ذه إل -ع-م-ل-ي-ات ت-ن-درج ضض-م-ن مسض-ع-ى
Óمن إلوطني إلرإمي
إŸديرية إلعامة ل أ
إ ¤تضض- -ي- -ي- -ق إÿن -اق ع -ل -ى عصض -اب -ات
إإلجرإم إلتي تهدد إÛتمع.

لمن دإئرة بطيوة،
“كنت فرقة إلبحث وإلتحري أ
لمن إ◊ضضري ع Úإلبية ،من وضضع حد
بالتنسضيق مع إ أ
لنشضاط مروج Úللمخّدرإت.
إلعملية جاءت بعد إلسضتغÓل إلدقيق Ÿعلومات بلغت
إلفرقة عن نشضاط أإفرإد إلعصضابة ،قبل أإن تسضفر عملية
إل-ب-حث وإل-ت-ح-ري ع-ن ت-وق-ي-ف  02شض-خصض ،Úأإح-دهما
مسضبوق قضضائيا.
وÃوجب إذن بالتفتيشش Ÿسضكني إŸتورط ” ،Úإلعثور
على كمية تفوق  3.5كلغ من إلكيف إŸعالج ومبلغ ما‹
ي-ف-وق  230000دج م -ن ع -ائ -دإت إلÎوي -ج ،ل -ي-ت-م إ‚از
إج -رإء قضض -ائ -ي ‘ ح ّ-ق -ه -م -ا سض -ي-ح-الن Ãوج-ب-ه أإم-ام
إلعدإلة.
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