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ي - -ق - -وم وزي - -ر السس - -ي - -اح- -ة
والصس- -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة
حسس -ن م -رم -وري ،ب -زي -ارة
ع-م-ل وت-ف-ق-د اإ ¤ولي-تي
سس-ك-ي-ك-دة وع-نابة ،وذلك
يومي الأربعاء واÿميسس
 ١٧/ ١٦اأوت ا÷اري.

إأرهاب ألطرق يخلف
 4قتلى ‘ ألبليدة

تعرضس ،صسبيحة اأمسس 4 ،اأشسخاصس
‘ ريعان الشسباب ،اإ ¤حادث مرور
م -اأسس -اوي ،اأسس -ف -ر ع -ن م-ق-ت-ل ج-م-ي-ع
ال- -رك- -اب الأرب- -ع- -ة ،ال -ذي ك -ان -وا ‘
طريقهم اإ ¤وسسط مدينة البليدة
رغ - -م ت - -دخ - -ل ع - -ن - -اصس - -ر الإن- -ق- -اذ
وﬁاول-ة ت-ق-د Ëاإل-ي-ه-م الإسسعافات
الضسرورية.
ا◊ادث حسسب ما اأفادت به مصسادر
لـ» الشس - -عب « ،وق - -ع ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى
الطريق السسريع باŸدخل الشسما‹،
‘ الشسطر الرابط ب Úبلديتي بني
م -راد وال -ب -ل -ي -دة ،ك -ان الضس -ح -اي-ا ‘
طريقهم اإ ¤سسكناتهم ،حيث يبدو
اأن السس -ائ -ق  ⁄ي-ن-ت-ب-ه ل-وج-ود اآل-ي-ة
ب-ال-ط-ري-ق ال-ع-ام ،ح-يث اصسطدم بها
ل-ت-ن-ق-لب السس-ي-ارة ،ت-و‘ ع-لى اإثرها
شس- - -خصس - -ان ‘  ٢9م -ن ال -ع -م-ر ع-ل-ى
الفور ،فيما ” –ويل ضسحيت Úاإ¤
مصس-ل-ح-ة السس-ت-ع-جالت باŸسستشسفى
ا÷ام - -ع - -ي ف - -رانسس ف - -ان- -ون ،ل- -ك- -ن
خطورة الإصسابات التي تعرضسا لها،
ع -ج -لت ب -وف -ات -ه -م-ا ،رغ-م ﬁاولت
الإسس-ع-اف ،لÎت-ف-ع ا◊صس-ي-ل-ة اإ4 ¤
قتلى.

ألدألية تعاين إأجرأءأت تسسهيل
وصسول أŸعاق Úللشسوأطئ

ﬂيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم صسيفـ ـ ـ ـ ـ ـي
ألطف ـ ـال فلسسط ـ ـÚ

لسسÓمية ا÷زائرية
ت-ن-ظ-م ال-ق-ي-ادة ال-ع-ام-ة ل-ل-كشس-اف-ة ا إ
ب -ال-ت-نسس-ي-ق م-ع سس-ف-ارة ف-لسس-ط Úب-ا÷زائ-ر ،اıي-م الصس-ي-ف-ي
ال - -ث - -ا Êل - -ف- -ائ- -دة أاط- -ف- -ال ف- -لسس- -ط– Úت شس- -ع- -ار «ا÷زائ- -ر
وفلسسط.Úوطن واحد» ،خÓل الفÎة اŸمتدة من  ١٥إا٢٣ ¤
Óطفال اŸعاقÚ
أاوت ا÷اري ،باŸركز النفسسي البيداغوجي ل أ
ذهنيا بالدواودة البحرية ولية تيبازةÃ ،شساركة  ١٠٠طفل
يÎاوح سسنهم ب ١٠ Úإا ١4 ¤سسنة.

لسسرة وقضسايا
–ل وزيرة التضسامن الوطني وا أ
اŸرأاة غ -ن -ي-ة ال-دال-ي-ة ،غ-دا ،ب-ولي-ة ت-ي-ب-ازة ‘
زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د ،ي-راف-ق-ه-ا وا‹ ال-ولية و
إاط- -ارات م -ن ال -وزارة ،تشس -رف خ Ó-ل -ه -ا ع -ل -ى
اف -ت -ت-اح ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ان-ي-ة ل-ل-م-خ-ي-م الصس-ي-ف-ي
لفائدة أابناء ا÷الية الفلسسطينية ،كما تزور
شساطئ العقيد عباسس ببلدية الدواودة اŸزود
لعاقة.
Óشسخاصس ذوي ا إ
بتسسهيل الوصسول ل أ

الثÓثاء  ١5أاوت  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٣ذي القعدة ١٤٣٨هـ

دورأت تكوينية ‘ أإلنقاذ
وأإلسسعاف للشسرطة
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‘ إاطار الرفع اŸتواصسل للقدرات
اŸه-ن-ي-ة ل-ق-وات الشس-رط-ة وج-ع-ل-ه-ا
info@ech-chaab..com
ت- -ت -ك -ي -ف م -ع ﬂت -ل -ف ال -ظ -روف
www.ech-chaab.com
واŸسس -ت -ج-دات ال-ع-م-ل-ي-ة الÓ-زم-ة،
ن- -ظ- -مت مصس -ال -ح أام -ن ولي -ة عÚ
“وشس - - -نت دورة ت - - -ك - - -وي - - -ن - - -ي - - -ة
لسسعاف
لنقاذ ،ا إ
خاصسة ‘ ›ال ا إ
العدد ١٧4١4
وم-ك-اف-ح-ة ا◊رائ-ق ب-الشس-راكة مع
مصس -ال-ح ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ل-ولي-ة
ع“ Úوشس- - - -نت لصس- - - -ال - - -ح أاف - - -راد
الشس - -رط - -ة م - -ن ﬂت - -ل - -ف ال- -رتب
واŸصسالح ،أاشسرف عليها ﬂتصسون
ت-اب-ع-ون Ÿدي-ري-ة ا◊ماية اŸدنية
ل- - -ولي- - -ة ع“ Úوشس - -نت ال - -دورة
خصسصس لها برنامج خاصس ،جسسد
سس -ج -ل م -ا ل ي -ق -ل ع -ن ٧٠
يشسارك ›لسس الأمة ضسمن وفد برŸا Êعربي ‘ زيارة رسسمية ‘ شسكل أايام تكوينية.
ح- - - - -ال- - - - -ة Ÿرضس ا◊م- - - - -ى
اإ ¤جمهورية العراق وذلك للتشساور وتبادل الآراء حول تعزيز
وم- -ن اŸواضس- -ي- -ع ال- -ت -ي شس -م -ل -ت -ه -ا،
التعاون الŸÈا Êالعربي ،وذلك خÓل يومي  ١٥و ١٦من الشسهر
ن
اŸال - -ط- -ي- -ة ل- -دى الإنسس- -ا
ال-ت-ع-رف ع-ل-ى ال-ك-يفيات السسليمة
ا÷اري ،حسسب ما اأورده بيان Ÿصسلحة الإعÓم Ãجلسس الأمة.
ل
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(ب- - - -روسس- - - -ي- - - -ل- - - -وز) خ - - -
لبعاد اŸسستعجل ،التعامل
وÁث -ل ›لسس الأم -ة ‘ ه -ذه ال -زي-ارة ع-ب-د ال-ك-ر Ëق-ريشس لطرق ا إ
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عضسو ›لسس الأمة والŸÈان العربي يضسيف البيان.
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.
ت
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س
ض
ر
Ÿ
ا
ا
ذ
ه
ب
ة
ب
ا
س
ص
إ
ل
ا
وانحصسرت حالت
لن-ع-اشس ال-ق-ل-ب-ي
ال -ت -م -ري-ن ع-ل-ى ا إ
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ع- -ل -ى مسس -ت -وى اأرب
الرئوي ،كما ” التعرف على أانواع
وال-رق-ي-ب-ة واأم ال-ط-ي-ور واسس-ط-يل)
ا◊رائ-ق وط-رق إاخ-م-اده-ا ،كيفية
ب -نسس-ب-ة ت-ف-وق  ٦٠ب-اŸائ-ة وه-ي
ال - -ت- -ع- -ام- -ل م- -ع اŸواد اÿط- -رة،
اأك ÌاŸناطق تفشسيا للمرضس
لو‹ م-ع
ك -ي -ف -ي -ة ال -ت-ع-ام-ل ا أ
‘ إاط-ار م-ك-اف-ح-ة ا÷رÁة ب-ك-اف-ة أاشس-ك-ال-ه-ا“ ،ك-نت مصس-ال-ح أام-ن سس-ك-ي-ك-دة م-ن اسسÎج-اع
اŸصس- - -اب Úأاث- - -ن - -اء ح - -وادث
ن- -ظ- -را لÓ- -ن- -تشس- -ار ال -واسس -ع
دراجة نارية كانت ﬁل سسرقة بولية ›اورة ،وتوقيف اŸتورط Úالذين هم ‘ العقد الثاÊ
اŸرور وغÒه - - - - - - -ا م - - - - - - -ن
لنشساط تربية اŸواشسي بها
والثالث من العمر .حيثيات القضسية “ت أاثناء عملية تسسهيل حركة اŸرور واŸراقبة الروتينية
ا◊الت اŸسستعجلة التي
لسس-ي-م-ا اŸاع-ز والأب-قار،
لحياء بوسسط اŸدينة أاين لفت انتباه قوات الشسرطة اŸكلف ÚبتسسيÒ
للمركبات على مسستوى أاحد ا أ
ي -ت -م مصس -ادف -ت-ه-ا أاث-ن-اء
ك - - -م - - -ا شس - - -رح ط - - -ب- - -يب
حركة اŸرور ،سسائق دراجة نارية ل يرتدي خوذته ،وبتوقيف صساحبها وإاخضساعها للمراقبة الروتينية
ت- -أادي- -ة اŸه- -ام أاو ي- -ت- -م
مصس-ل-ح-ة ال-وقاية كمال
تب Úأانها ﬁل سسرقة من ولية ›اورة بتاريخ  ،٢٠١٧/٠8/٠٣ليتم –ويل القضسية إا ¤اŸصسلحة الولئية
التبليغ عنها.
الضسيف.
للشسرطة القضسائية التي فتحت –قيقا ‘ القضسية.

›لسس أألمة يشسارك ضسمن وفد برŸاÊ
عـ ـ ـ ـ ـرب ـ ـ ـي ‘ زي ـ ـ ـ ـارة إأ ¤ألعـ ـ ـ ـرأق

 70حالة Ÿرضس أ◊مى
أŸالطية بالوأدي

شسبك ـ ـ ـة سسرق ـ ـ ـة ألدرأجـ ـ ـ ـات
ألنارية ‘ قبضسـ ـ ـ ـة أألمـ ـ ـن

«أوريدو» ُيخّفضس أسسعاره ÿدمة ألتجوأل للُحجاج

موبيليسس تسستقبل أ÷الية أ÷زأئرية أŸقيمة باÿارج

م -وب-ي-ل-يسس ت-ع-زز وج-وده-ا خÓ-ل ال-ع-ط-ل-ة
ُيقّرب «أاوريدو» ا◊جاج من
الصس- -ي- -ف- -ي- -ة وذلك ب -ت -ن -ظ -ي -م ل -لسس -ن -ة
ع - -ائ Ó- -ت - -ه - -م و ذوي - -ه - -م ،و
اÿامسسة على التوا‹ ،على مسستوى
Áنحهم فرصسة البقاء على
اŸط - - -ارات واŸوان- - -ئ ال- - -دول- - -ي- - -ة
اتصس - - -ال م - - -ن ال- - -ع- - -رب- - -ي- - -ة
ل- -ل- -وط- -ن ،ع- -م- -ل -ي -ة اسس -ت -ق -ب -ال
السس- -ع- -ودي- -ة خÓ- -ل ا◊ج و
جاليتنا اŸقيمة باÿارج.
بأاسسعار جد تفضسيلية.
سسجلت مصسالح مرور الأمن الوطني ،خÓل يومي  ١١و  ١٢ه -ذه ال -ع -م -ل-ي-ة ال-ت-ي ع-رفت
ُي -خ ّ-ف -ضس «أاوري -دو» أاسس-ع-اره
اأوت ( ٢٠١٧ن-ه-اي-ة الأسسبوع) ٧٥ ،ح-ادث-ا م-روري-ا جسس-مانيا ان -ط Ó-ق-ت-ه-ا ‘  ١٥جويلية،
ÿدم-ة ال-ت-ج-وال (-Roam
ع -ل -ى مسس-ت-وى اŸن-اط-ق ا◊ضس-ري-ة اأدى اإ ¤وف-اة  ٠٦اأشسخاصس سستسستمر إا ¤غاية  ٣١أاوت
 )ingلسس- -ت- -ق- -ب- -ال اŸك- -اŸات
لرضس ال-وط-ن ل-قضس-اء عطلتهم
 ٢٠١٧وه-ي م-وج-ه-ة Ÿواط-ن-ي-ن-ا ال-ق-ادم Úأ
لفائدة زبائنه اŸسسافرين إا¤
وجرح  8٦اآخرين.
عن اأسسباب هذه ا◊وادث ،يبقى العنصسر البشسري اŸتسسبب الصسيفية ،والذين سسيعرفون اسستقبال حارا على مسستوى قاعات الهبوط.
ال -ب -ق -اع اُŸق ّ-دسس-ة وذلك م-ن
ال -رئ -يسس -ي ‘ وق -وع -ه -ا ،اإضس -اف -ة اإ ¤ال -ع-وام-ل الأخ-رى اŸرت-ب-ط-ة بهذه اŸناسسبة ،سستقوم موبيليسس بإاهدائهم شسرائح هاتفية ٢ج٣/ج مزودة
 ٠٥أاوت  ٢٠١٧إا ¤غاية  ٣٠سسبتم.٢٠١٧ È
لتصسال بأاقربائهم ◊ظة وصسولهم.
برصسيد أاو‹ ،لتمكينهم من ا إ
ب -إام -ك -ان زب -ائ -ن «أاوري -دو» ا◊ج -اج اسس -ت -ق -ب -ال اŸك -اŸات بـ  ١٠دج باŸركبة والطريق.
وع -ل -ي -هŒ ،دد اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل Ó-أم -ن ال -وط -ن-ي دع-وت-ه-ا سس-ت-خصس ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ،ق-اع-ات ه-ب-وط اŸط-ارات واŸوان-ئ اŸت-واج-دة عÈ
لسسعار خدمة
للدقيقة فقط .هذا التخفيضس ا◊صسري واŸتميز أ
الÎاب الوطني:
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التجوال صسالح ÷ميع زبائن «أاوريدو» ما قبل الدفع و
Ÿسس -ت -خ -دم -ي ال-ط-ري-ق ال-ع-ام ،لÓ-ل-ت-زام وال-ت-قّ-ي -د ب-ق-واع-د
اŸطار الدو‹ وميناء ا÷زائر ،اŸطار الدو‹ و ميناء وهران ،اŸطار الدو‹
وذلك ع Èج- -م- -ي- -ع الشس- -ب- -ك- -ات ب- -اŸم- -ل- -ك- -ة ال- -ع- -رب- -ي- -ة السس- -ع -ودي -ة
السسÓمة اŸرورية والتحلي Ãزيد من ا◊ذر واليقظة،
وم -ي -ن-اء ب-ج-اي-ة ،اŸط-ار ال-دو‹ لسس-ط-ي-ف ،اŸط-ار ال-دو‹ ل-قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،اŸط-ار
(.)Zain,Jawal, STC
وعدم الإفراط ‘ السسرعة ،كما تضسع –ت تصسرف
الدو‹ لعنابة.
بإامكان ا◊ُجاج ا◊ائزين على شسريحة» أاوريدو» التواصسل مع عائÓتهم و
اŸواط- - -ن Úال- - -رق- - -م الأخضس - -ر  ،١٥48ل -ت -ل-ق-ي
من خÓل هذه العملية ،تسسعى موبيليسس لتعزيز صسورتها و تقوية الرابط الوطني
ذويهم خÓل ا◊ج ومقاسسمتهم أاجواء التقوى لهذا السسفر.
ال-بÓ-غ-ات والسس-ت-جابة لنشسغالتهم،
م -ع م -واط -ن -ي -ه -ا ال -ق -اط -ن Úب -اÿارج ،وذلك ب-ال-ب-ق-اء دوم-ا ق-ري-ب-ة م-ن زب-ائ-ن-ه-ا خ-اصس-ة
ب- -ه -ذا ال -ع -رضس ا÷دي -د ا◊صس -ري اŸوج -ه ل -ل -ح -ج -اج ،ي -ؤوك -د «أاوري -دو» ُب -ع -ده
على مدار ٢4سسا٢4/سسا.
وا÷زائري Úعامة.
كمؤوسسسسة مواطنة دائما أاقرب من اÛتمع ا÷زائري.
يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ١٢٦ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

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

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(٠٢١)٦٠.٧٠.٣٥:

(021) 60.70.40

وف ـ ـ ـ ـاة  5أشسخـ ـ ـ ـ ـ ـاصس
‘ ح ـ ـوأدث م ـ ـ ـ ـرور

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم أتصسل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 ١شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

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

الثÓثاء  15أاوت  2017م
الموافق لـ  23ذي القعدة  1438هـ

»æWh

Ãناسصبة الذكرى
 70لسصتقÓل بÓده

أ÷زأئر تعرب عن تضشامنها مع بوركينا فاسشو

بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة لرئيسس
جمهورية باكسستان اإ’سسÓمية ‡نون حسسÃ ،Úناسسبة احتفال بÓده
بالذكرى السسبع’ ÚسستقÓلها ،أاكد له من خÓلها اسستعداده التام
للعمل معه من أاجل توطيد وتثم ÚعÓقات التعاون ب Úالبلدين.
وقال الرئيسس ‘ برقيته « :يروق ‹ Ãناسسبة احتفال بÓدكم بالذكرى
السسبع’ ÚسستقÓلها ،أان أاتقدم إاليكم ،باسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة
وأاصسالة عن نفسسي ،بتهانينا ا◊ارة و“نياتنا لكم Ãوفور الصسحة
والرفاهية وباطراد التقدم وا’زدهار للشسعب الباكسستا Êالشسقيق».
وأاضساف رئيسس ا÷مهورية قائ« :Óوإانها Ÿناسسبة سسعيدة انتهزها
أ’نوه بروابط اأ’خوة والتضسامن التي Œمع ا÷زائر وباكسستان منذ
القدم ،وأ’ؤوكد لكم “ام اسستعدادي للعمل معكم من أاجل توطيدها
و“ت ÚعÓقات التعاون ب Úبلدينا Ãا يعود بالفائدة على شسعبينا».

لطارات الفÓحة و ‡ثلي  3وزارات
بوعزغي يÎأاسض اجتماعا إ

تششكيل فوج من أÈÿأء لضشبط نششاط ششعبة أ◊ليب وتطويره

ت -وج اج -ت -م-اع وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصص-ي-د ال-ب-ح-ري ع-ب-د ال-ق-ادر
ب -وع -زغ -ي ،ب -إاط -ارات ال -ق -ط -اع و‡ث -ل Úع-ن وزارات اŸال-ي-ة ،ال-ت-ج-ارة والصص-ن-اع-ة
واŸناجم ،بتشصكيل فريق من اÈÿاء أاوكلت إاليه مهمة إاعداد تقرير عن شصعبة
ا◊ل -يب ،ي -تضص -م -ن ع -رضض ج-م-ي-ع ا◊ل-ول ال-ك-ف-ي-ل-ة ب-ت-وف Òك-ل ال-ظ-روف اŸوات-ي-ة
لنتاج اÙلي.
لتشصجيع ا إ
زهراء.ب
جاء لقاء وزير الفÓحة Ãمثل Úعن القطاعات
الثÓثة السسابقة الذكر ،تنفيذا لتوصسيات اجتماع
اÛلسس ال- -وزاري اŸشسÎك اŸن- -ع -ق -د ي -وم 17
ج -وي -ل -ي -ة اŸاضس-ي ،ب-رئ-اسس-ة ال-وزي-ر اأ’ول ع-ب-د
اÛي -د ت -ب-ون وال-ذي خصسصس ل-دراسس-ة وضس-ع-ي-ة
ف - -رع ا◊ل - -يب وذلك ب - -حضس - -ور وزراء اŸال - -ي- -ة
والصسناعة واŸناجم والفÓحة والتنمية الريفية
والصس -ي -د ال -ب -ح-ري وال-ت-ج-ارة واŸوارد اŸائ-ي-ة،
حيث وجه تبون يومها تعليمات للوزير بوعزغي
تقضسي بإانشساء فوج خÈاء يضسطلع Ãهمة دراسسة
ال -ظ -روف اÙي -ط -ة بسس Òج -م -ي -ع ال -نشس-اط-ات
اŸرت -ب -ط -ة ب -ف -رع ا◊ل -يب Ãخ -ت -ل-ف ج-وان-ب-ه-ا
وشس -ع -ب -ه -ا ،وك-ذا –دي-د ال-ع-وام-ل اŸتسس-ب-ب-ة ‘
ا’خت’Óت الدورية اŸسسجلة ‘ تسسي Òسسوق
م -ن-ت-ج-ات ا◊ل-يب و–دي-د اإ’ج-راءات ال-واجب
اتخاذها مسسبقا ‘ مرحلة أاو ¤من أاجل ضسمان
ج -م -ي -ع الشس -روط الضس -روري -ة Ÿراق -ب -ة وضس-ب-ط
النشساطات اŸرتبطة بذلك.
وق -د أام-ر ال-وزي-ر اأ’ول ب-ع-رضس ن-ت-ائ-ج ال-ت-ق-ري-ر
وال-ت-وصس-ي-ات اŸت-وج-ة ل-ع-م-ل اÈÿاء ع-ل-ي-ه بعد
اسستكمالها .ولعل الرهان الذي يواجهه مسسؤوولو
قطاع الفÓحة تقليصس فاتورة اسستÒاد مسسحوق
ا◊ل -يب ال -ذي ك -ب -د اÿزي -ن-ة ال-ع-م-وم-ي-ة م-ب-ال-غ
ضس-خ-م-ة سس-ن-وي-ا ،إاذ ع-رفت ال-ف-ات-ورة اإ’ج-م-الية
اÿاصس -ة ب -اسس-تÒاد اŸواد ال-غ-ذائ-ي-ة اأ’سس-اسس-ي-ة
ارتفاعا بأاك Ìمن  ‘ % 17اأ’ربعة أاشسهر اأ’و¤
لسسنة  2017مقارنة بنفسس الفÎة من سسنة 2016
وتصسدر ا◊ليب ومشستقاته قائمة تلك اŸواد،
ح- -يث ب -ل -غت ف -ات -ورة اسس -تÒاده  545.25مليون
دو’ر خÓل  4أاشسهر اأ’و ¤من  2017مقابل
 331.85م -ل -ي -ون دو’ر خ Ó-ل ن -فسس ال-فÎة م-ن

حرائق الغابات:

وفاة  9أأششخاصص
وتوقيف  26ششخصشا
متورطا
سسجلت مصسالح الدرك الوطني ،خÓل الفÎة
اŸم - -ت- -دة ب 20 Úي- -ول- -ي- -و اŸنصس -رم و 13
أاغسسطسس ا÷اري 131 ،حريق ع 36 Èو’ية
متسسببة ‘ وفاة تسسعة ( )9أاشسخاصس وحروق
من الدرجة الثالثة لـ  17شسخصسا آاخر ،كما ”
ت-وق-ي-ف  26شس -خصس-ا م-ت-ه-م Úب-ال-ت-ورط ‘
اند’ع هذه ا◊رائق .وأاوضسح بيان لقيادة
ال- -درك ال -وط -ن -ي أامسس ا’ث -ن Úأان ح -رائ -ق
ال -غ -اب -ات تسس-ب-بت أايضس-ا ‘ خسس-ائ-ر م-ع-تÈة
“ث - - - -لت ‘ إاتÓ- - - -ف  11.656ه -ك-ت-ار م-ن
الغابات 4.446 ،شسجرة مثمرة 159 ،هكتار
من اأ’راضسي الفÓحية 17.096 ،حزمة ت،Í
 471خلية نحل 162 ،مسسكن 09 ،مداجن26 ،
رأاسسا من الغنم 16 ،رأاسس ،من اŸاعز و 05
رؤووسس من اأ’بقار.

 2016أاي بارتفاع قارب  .% 75ويسسيطر الديوان
الوطني للحليب على واردات البÓد من هذه
اŸادة ،ح- -يث اسس- -ت -ورد م -ا م -ق -داره % 41م- -ن
إاجما‹ واردات مسسحوق ا◊ليب بينما قام 12
متعام Óمن القطاع اÿاصس باسستÒاد  % 59من
الكميات الكلية اŸسستوردة .وأ’ن تقليصس فاتورة
ا’سستÒاد مرهون بتشسجيع اإ’نتاج اÙلي لهذه
اŸادة ورفع مردودها لتلبية الطلب الداخلي،
فقد سسبق للحكومة وأان اتخذت عدة إاجراءات
لفائدة مربي اأ’بقار واŸتعامل ‘ Úهذا القطاع
برفع دعم سسعر الل Îالواحد من حليب البقر
الطازج إا 14 ¤دج بدل  12دج ،مع –ديد سسعر
البيع للملبنات عند مبلغ  36دج ،على أا’ يتجاوز
سسعره عند تسسويقه للمواطن  50دج ‘ ،ح Úبقي
ح -ل-يب اأ’ك-ي-اسس اŸبسسﬁ Îاف-ظ-ا ع-ل-ى سس-ع-ره
عند حدود  25دج ،كما قررت ‘ إاطار التكفل
ب -انشس -غ -ا’ت اŸرب ÚاŸت -ع -ل -ق-ة ب-ت-ن-ظ-ي-م سس-وق
اأ’عÓف ،تزويدهم Ãادة النخالة مباشسرة لقطع
الطريق على الوسسطاء الذين يلهبون أاسسعارها
وي -تسس -ب-ب-ون ‘ ن-درت-ه-ا وقت ا◊اج-ة .غ  Ò-أان
اإ’شس -ك-ال ال-ذي ب-ق-ي م-ط-روح-ا اآ’ن ه-و ك-ي-ف-ي-ة
توسسيع ا’سستثمارات ‘ هذه الشسعبة ،وŒسسيد
مشساريع ضسخمة بشسراكة عام-خاصس أاو وطنية -
أاج -ن -ب-ي-ة ‘ شس-ك-ل م-زارع ‰وذج-ي-ة كÈى ت-رف-ع
اإ’نتاج الوطني لهذه اŸادة ،إاذ أاثبتت التجربة
فشسل الفÓح ÚواŸرب ‘ Úهذا اŸسسعى رغم
اسستÒاد نوعية جيدة من اأ’بقار ا◊لوب ،حيث
تراجع مردودها إا 15 ¤ل Îلكل بقرة مقابل 40
إا 60 ¤لÎا ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-ع-دل ال-عاŸي ،بحجة
غياب اŸراعي واأ’عÓف اÿضسراء ،وهو ما
ي -ل -زم ال -وصس -اي -ة ال -ت -ف -ك ‘ Òإاي -ج -اد ح-ل ل-ه-ذا
اŸشسكل بتوف Òالعقار الفÓحي لتوسسيع زراعة
اأ’عÓف وتوسسيع اسستخدام التقنيات ا◊ديثة
لتخزينها.
كما تقف الوزارة الوصسية أامام حتمية وضسع حد
÷شس- -ع اÙول Úوأاصس- -ح -اب اŸل -ب -ن -ات ال -ذي -ن
يسس -ت-ع-م-ل-ون ب-ودرة ا◊ل-يب ك-ورق-ة ضس-غ-ط ع-ل-ى
ا◊كومة كلما ÷أات إا ¤تقليصس حصسصسهم ‘
إاط- -ار ت- -رشس -ي -د ال -ن -ف -ق -ات وت -خ -ف -يضس ف -ات -ورة
ا’سس -تÒاد ،ح -يث ’ ي -ت -وان -ون ‘ خ -فضس إان -ت-اج
حليب اأ’كياسس ÿلق ندرة مفتعلة ،تظهر جليا
‘ الطواب Òغ ÒاŸنتهية أامام اÓÙت للظفر
بكيسس يشسبه ا◊ليب ‘ اللون وليسس ‘ الذوق
والرائحة بسسبب الغشس ‘ مقادير اŸواد التي
تدخل ‘ صسناعته.

17414

لرهابي بواغادوغو
العتداء ا إ

رئيسص أ÷مهورية يهنئ
نظÒه ألباكسشتـ ـاÊ

تطبيقا لتوصصيات اÛلسض الوزاري اŸشصÎك

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

العدد
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Ãشصاركة اللواء شصريف
زراد ‡ث Óللفريق
أاحمد قايد صصالح

أجتماع ÷نة أألركان
ألعملياتية أŸششÎكة
بنوأقششوط
الشسعب /بدعوة من العميد ﬁمد ولد الشسيخ

ﬁمد أاحمد ،قائد اأ’ركان العامة للجيوشس
ل-ل-ج-م-ه-وري-ة اإ’سسÓ-م-ية اŸوريتانية ،يشسارك
الرئيسس ا◊ا‹ Ûلسس رؤوسساء أاركان الدول
اأ’عضس- -اء ‘ ÷ن- -ة اأ’رك- -ان ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ات -ي -ة
اŸشسÎكة ‘ ،إاجتماع هذه اللجنة ،يوم 15
أاوت  ،2017بنواكشسوط /موريتانيا ،وفد من
أاركان ا÷يشس الوطني الشسعبي ،بقيادة اللواء
شس - -ري- -ف زراد ،رئ- -يسس دائ- -رة اإ’سس- -ت- -ع- -م- -ال
والتحضس Òأ’ركان ا÷يشس الوطني الشسعبي،
بصسفته ‡ث Óللفريق أاحمد قايد صسالح ،نائب
وزير الدفاع الوطني ،رئيسس أاركان ا÷يشس
الوطني الشسعبي.
ه -ذا ا’ج -ت -م-اع سس-ي-ك-ون ف-رصس-ة ل-ل-مسس-ئ-ولÚ
ال -عسس -ك -ري Úل-ه-ذه ال-ب-ل-دان ل-دراسس-ة وت-ق-ي-ي-م
ا◊ال -ة اأ’م-ن-ي-ة ‘ م-ن-ط-ق-ة السس-اح-ل وت-ب-ادل
ال- -ت- -ح -ال -ي -ل وال -دروسس اŸسس -ت -خ -لصس -ة م -ن -ذ
ا’ج- -ت- -م- -اع اأ’خÛ Òلسس رؤوسس- -اء اأ’رك- -ان
اŸنعقد يوم  28اكتوبر  2016ببماكو/ما‹.

زعÓن يأامر باطÓق
أششغال أ◊مدأنية
وتسشليم توسشعة مÎو
أ÷زأئر ‘ أآلجال
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أاع -ربت ا÷زائ -ر ،أامسس ،ع -ن تضس -ام -ن -ه -ا م -ع
بوركينا فاسسو عقب ا’عتداء اإ’رهابي يوم
اأ’حد بواغادوغو داعية اÛتمع الدو‹ إا¤
«مضس -اع -ف -ة» ا÷ه -ود ل -ل -قضس -اء ع-ل-ى ظ-اه-رة
اإ’رهاب .وأاكد الناطق باسسم وزارة الشسؤوون
اÿارج -ي -ة ع -ب-د ال-ع-زي-ز ب-ن ع-ل-ي شس-ري-ف ‘
تصسريح لوأاج «إاننا ندين بشسدة هذا ا’عتداء
اإ’رهابي الدموي الذي ارتكب يوم اأ’حد ضسد
أابرياء Ãطعم بواغادوغو ونعرب عن تضسامننا
مع بوركينا فاسسو شسعبا وحكومة ومع عائÓت
ضسحايا هذا العمل الشسنيع».
وأاوضسح أان «هذه ا÷رÁة الشسنعاء تعد خرقا
ل -ل -ح -ق ‘ ا◊ي -اة وم -ع -ارضس -ة ل -ق-ي-م السس-خ-اء
والضسيافة التي يعرف بها الشسعب البوركينابي
الشس-ق-ي-ق» .وأاضس -اف ال -ن -اط -ق ب -اسس-م وزارة
الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة أان-ه «اأم-ام م-وج-ة ال-ع-ن-ف
اأ’خÒة ‘ ه -ذا ال -ب -ل -د الصس -دي-ق ي-جب ع-ل-ى
إافريقيا واÛتمع الدو‹ مضساعفة ا÷هود
Ùارب - -ة اإ’ره - -اب و–ط- -ي- -م ﬂط- -ط- -ات- -ه
اŸدمرة».

رعية جزأئرية من ضشمن أ÷رحى

أاك -د ال -ن-اط-ق ب-اسس-م وزارة الشس-ؤوون اÿارج-ي-ة
عبد العزيز بن علي شسريف أان رعية جزائرية
ق -د أاصس -ي -بت ب -ج -روح ‘ ا’ع -ت-داء اإ’ره-اب-ي
ال -ذي اسس -ت -ه -دف أامسس -ي -ة اأ’ح -د إا ¤اإ’ث -نÚ

م-ط-ع-م-ا ب-ال-ع-اصس-م-ة ال-ب-ورك-ي-نابية واغادوغو،
فيما تشس Òمعلومات إا ¤تسسجيل ضسحية ثانية
يجري التحقق منها.
وأاوضسح بن علي شسريف ‘ تصسريح لوأاج أان
«رعية جزائرية مسسجلة بسسفارتنا بواغادوغو
وتعمل ◊سساب منظمة غ Òحكومية كويتية
تنشسط ببوركينا فاسسو قد أاصسيبت بجروح ‘
ا’عتداء اإ’رهابي الذي اسستهدف مسساء أامسس
مطعم ـ عزيز اسسطنبول ـ موضسحا أان الرعية
ا÷زائرية قد ” «التكفل بها على مسستوى
مسستشسفى بوركينابي ،حيث أاجريت له عملية
جراحية وأان حالته الصسحية مسستقرة وحياته
 ⁄تعد ‘ خطر».
كما أاشسار اŸصسدر إا ¤أان الضسحية «قد تلقت
أامسس زيارة من مسسؤوو‹ اŸصسالح القنصسلية
لدى سسفارتنا بواغادوغو».
وأاضساف الناطق باسسم وزارة الشسؤوون اÿارجية
أان «هناك معلومات يتم التحقق منها تشسÒ
كذلك إا ¤وجود ضسحية جزائرية ثانية تكون
قد أاصسيبت برصساصس اإ’رهابي.»Ú
وخلصس بن علي شسريف ‘ اأ’خ Òإا ¤القول
Óره -اب ون -ؤوك -د
«‚دد إادان- -ت -ن -ا الشس -دي -دة ل  -إ
عزمنا على مواصسلة الطريق ‘ مكافحة هذه
اآ’ف -ة ب Ó-ه-وادة وذلك ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ج-م-ي-ع
الشسركاء اإ’قليمي Úوالدولي.»Ú

مسصاهل يتحادث هاتفيا مع نظÒته الهندية

أسشتعرأضص وضشعية ألعÓقات ألثنائية

ت -ل -ق -ى وزي -ر الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة ع -ب -د ال -ق -ادر
مسس -اه -ل ،أامسس ،اتصس -ا’ ه -ات -ف -ي -ا م -ن ن-ظÒت-ه
ال- -ه- -ن- -دي- -ة سس- -وشس- -م- -ا سس -واراج ،وذلك ‘ إاط -ار
«التشساور الدائم ب Úالبلدين حول اŸسسائل ذات
ا’هتمام اŸشسÎك» ،حسسبما أافاد به بيان لوزارة
الشسؤوون اÿارجية.
وأاوضسح ذات اŸصسدر أان الوزيرة الهندية قد
ج -ددت ب -ه -ذه اŸن -اسس-ب-ة ل-ع-ب-د ال-ق-ادر مسس-اه-ل
دعوتها للقيام بزيارة رسسمية إا ¤بلدها مؤوكدا
أان هذه الدعوة « قد حظيت بالقبول أاما تاريخ
الزيارة فسسيتم –ديده من خÓل اتفاق مشسÎك
ع Èالقناة الدبلوماسسية».
كما اسستعرضس الوزيران  -يضسيف ذات البيان-
«وضسعية العÓقات الثنائية وأاكدا على ضسرورة
تعزيزها وتوسسيع التعاون ب Úالبلدين ‘ شستى
اÛا’ت وك -ذا م -واصس -ل-ة ال-تشس-اور سس-ي-م-ا ع-ل-ى
هامشس الدورة  72للجمعية العامة Ÿنظمة اأ’·
اŸتحدة ‘ شسهر سسبتم ÈاŸقبل بنيو يورك».

 ..يسشتقبل أŸدير ألتنفيذي
أ÷ديد Ÿكتب أفريبول

اسستقبل وزير الشسؤوون اÿارجية عبد القادر
مسس -اه-ل ،أامسس ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،السس-ي-د
شسريف طارق أاحمد عبد الله ،الذي سسلم له

أاوراق اعتماده مديرا تنفيذيا Ÿكتب منظمة
الشس -رط -ة اإ’ف-ري-ق-ي-ة ‘ ا÷زائ-ر (أاف-ري-ب-ول)،
حسسبما جاء ‘ بيان لوزارة الشسؤوون اÿارجية.

ويسشتقبل سشف Òغينيا بيسشاو

اسس -ت -ق-ب-ل وزي-ر الشس-ؤوون اÿارج-ي-ة ع-ب-د ال-ق-ادر
مسساهل ،أامسس ،با÷زائر العاصسمة ،بيدرو ماريا
مانديسس كوسستا ،الذي سسلم له نسسخا من أاوراق
اعتماده سسفÒا مفوضسا فوق العادة ÷مهورية
غ- -ي- -ن- -ي -ا ب -يسس -او ل -دى ا÷م -ه -وري -ة ا÷زائ -ري -ة
ال-دÁق-راط-ي-ة الشس-ع-ب-ي-ة ،حسس-ب-م-ا أاف-اد ب-ه ب-ي-ان
لوزارة الشسؤوون اÿارجية.

نسشيب يتحادث مع ألسشف ÒأإلسشباÊ

الشسعب /اسستقبل وزير اŸوارد اŸائية حسسÚ
نسسيب ،أامسسÃ ،قر وزارته السسف Òاإ’سسباÊ
ك -اب -ان -اسس انسس-وري-ن-ا ،ح-يث ت-ن-اول ال-ط-رف-ان
ال -ت -ع -اون ال -ث -ن-ائ-ي ‘ ›ال اŸوارد اŸائ-ي-ة
واسستغÓل الفرصس لÎقية الشسراكة أاك‘ Ì
القطاع ا◊يوي.
كما تناولت ﬁاثات الوزير والسسف Òاإ’سسباÊ
التعاون اŸتعدد اأ’طراف من خÓل مبادرة
ا÷زائ -ر وإاسس -ب -ان-ي-ا اÿاصس-ة ب-ت-أاسس-يسس ح-وار
 ‘ 5+5اŸوارد اŸائية التي –ظى بالعناية
‘ ا◊وضس اŸتوسسطي الغربي.

ألدألية تتحادث مع ألسشف Òكاباناسص
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الثÓثاء  ١٥أاوت  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٣ذي القعدة  ١٤٣٨هـ

خطري أادوه ،رئيسس الŸÈان الصصحراوي ورئيسس وفد اŸفاوضصات غ ÒاŸباشصرة:

من منتدى «القضشية الصشحراوية –ضشى با’عÎاف الدو‹ الواسشع
«
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ل
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ش
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لمام ل Œدى اıزن نفعا
سصياسصة الهروب إا ¤ا أ

قال رئيسس الŸÈان الصصحراوي ورئيسس وفد اŸفاوضصات غ ÒاŸباشصرة خطري أادوه،أامسس ،إان القضصية الصصحراوية مطروحة أاك Ìمن أاي
وقت مضصى على السصاحة الدولية ،و أاكد أان الظروف الراهنة تصصب ‘ صصالح تنظيم اسصتفتاء تقرير اŸصص ،Òبعد اقÎاب اÛتمع الدو‹
وتعاطفه جراء معاناة الشصعب الصصحراوي.

جÓل بوطي
تصسوير:فوأز بوطارن

خطري أادوه تطرق إا ¤اŸكاسضب التي حققتها
ا÷بهة الشضعبية لتحرير السضاقية ا◊مراء ووادي
الذهب““بوليسضاريو““ سضواء على اŸسضتوى اإ’قليمي
أاو الدو‹ ،وأاشضار إا ¤أان معطيات الواقع لتحقيق
ا’سضتقÓل تختلف “اما عن السضابق وتصضب ‘
معظمها لصضالح ا÷مهورية العربية الصضحراوية.
رئيسس الŸÈان الصضحراوي أاكد من منتدى““
الشض -عب““،أامسس ،ب -ال -ع -اصض -م-ة أان م-ن ب Úم-ك-اسضب
ج-ب-ه-ة ““ال-ب-ول-يسض-اري-و““ اŸم-ث-ل ال-وح-ي-د والشضرعي
ل-لشض-عب الصض-ح-راوي ت-ل-ق-ي-ه-ا الضض-وء اأ’خضض-ر من
عدة دول ‘ العا ⁄لتقد Ëالدعم الÓزم Ÿواصضلة
نضض -ال -ه -ا ،ل -ت -ح -ري-ر آاخ-ر مسض-ت-ع-م-رة ‘ إاف-ري-ق-ي-ا
وت- -ف- -ادي ن- -زاع ﬁت- -م- -ل ‘ اŸن- -ط- -ق -ة ‘ ح -ال
اسضتمرار الصضراع.
وعلى اŸسضتوى اإ’قليمي أاوضضح أادوه أان جلوسس
اŸغرب إا ¤جنب الصضحراء الغربية على طاولة
واح -دة داخ -ل ا’–اد اإ’ف -ري -ق -ي ي -ع-د م-ن-ع-رج-ا
جديدا على اŸسضتوى اإ’فريقي ،وإان كانت جبهة
““ال -ب -ول -يسض -اري -و““ ت-ل-ق-ى دع-م-ا أاك Èداخ-ل ال-ت-ك-ت-ل
اإ’فريقي ،هذا اأ’خ Òأاكد أان اسضتقÓل الصضحراء
الغربية بات ضضروريا وأاك Ìمن أاي وقت مضضى
ل -ت -م -ك Úالشض -عب الصض-ح-راوي م-ن ت-ق-ري-ر مصضÒه
الرافضس أ’طروحة ا◊كم الذاتي اŸغربية.
و‘ إاط -ار اŸك -اسضب اÙق -ق -ة أاوضض -ح رئ -يسس
الŸÈان الصضحراوي أان ا’حتÓل اŸغربي بات
وضضعه الداخلي هشضا أاك Ìمن الÓزم ،ما أاثر على
عÓقاته بحلفائه ‘ الغرب سضيما الدول العظمى
التي ترى أان ارتباطه بدعم شضبكات اإ’رهاب ⁄
يعد يشضوبها أاي شضك ،وكذا مسضأالة ا’Œار بالبشضر
وت -ه -ريب اıدرات إ’غ -راق اŸن -ط -ق-ة وت-ه-دي-د
أامنها.
وتطرق أادوه ‘ هذا اŸلف إا ¤عÓقة نظام
اıزن ب -ا÷م -اع -ات اإ’ره-اب-ي-ة ‘ شض-م-ال م-ا‹
وبالضضبط مع قبائل ا’زواد ،قائ ““Óإان كل هذه
اأ’حداث الراهنة التي تعيشضها اŸنطقة تصضب ‘
صضالح الطرف الصضحراوي وتعجل بتقرير اŸصضÒ
الذي  ⁄يعد يفصضلنا عليه سضوى وقت قصض.““Ò
وعن ا÷مود الذي يعرفه مسضار اŸفاوضضات
اŸتوقف منذ  ٢٠١٢قال خطري أادوه إان ذلك لن
يسض-ت-م-ر ط-وي Ó-ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤اŸع-ط-ي-ات ا◊ال-ي-ة،
فاÛتمع الدو‹ يطالب بضضرورة إانهاء ا’حتÓل
سض -ي-م-ا وأان ك-ل ال-ظ-روف ال-ق-ان-ون-ي-ة تسض-م-ح Ãن-ح
الشضعب الصضحراوي حق تقرير مصضÒه بنفسضه.
كما أاكد رئيسس وفد اŸفاوضضات غ ÒاŸباشضرة
مع اŸغرب أان الطرف الصضحراوي ‘ موقع جيد
‘ الوقت ا◊ا‹““ وحتى وإان ذهبنا للمفاوضضات
فاŸغرب ‘ وضضع مضضطرب وغ Òمريح “اما،
Óوضضاع التي Áر بها داخليا أاو سضواء على
نظرا ل أ

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

اŸسضتوى اÿارجي““.
و ⁄ي -خ-ف أادوه ه-اجسس ج-ب-ه-ة ““ال-ب-ول-يسض-اري-و““
ح Úقال إانه من غ ÒاŸسضتبعد أان يعطل اŸغرب
جولة اŸفاوضضات اŸرتقبة بعد تعي ÚاŸبعوث
اأ’‡ي رسضميا وانتهاء كل اإ’جراءات لبعث مسضار
جديد للمفاوضضات ،موضضحا أانه كان يعمل على
عرقلة كل مسضاعي التسضوية اأ’‡ية.
ﬁاو’ت اŸغرب لتغي Òطبيعة النزاع فشضلت
“اما ‘ السضابق حسضب ضضيف منتدى ““الشضعب““،
سضيما وأان نظام اıزن يتموقع حاليا ‘ نقطة
الدفاع بعد أان كان على مسضتوى ﬁور الهجوم،
موضضحا أان اسضÎاŒيته ‘ الدفاع انكشضفت و⁄
يعد قادرا على إايجاد طرق جديدة سضوى ا’نصضياع
للقرارات اأ’‡ية.
وعرج خطري إا ¤الوضضع الداخلي الصضحراوي
مؤوكدا أان الدولة الصضحراوية قائمة Ãؤوسضسضاتها
ال -وط -ن -ي-ة سض-واء ب-اŸن-اط-ق اÙررة أاو ﬂي-م-ات
الÓجئ Úجنوب غرب ا÷زائر ،وأان عÓقات قوية

تربط ا÷مهورية الصضحراوية بدول العا ⁄قائ““Ó
نسضعى دائما إا ¤إايجاد “ثيل شضرعي وقوي ‘ كل
الدول التي تسضاندنا““.
و‘ الشض-ق اŸت-ع-ل-ق ب-الÌوات ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة أاشض-ار
خ -ط -ري أادوه إا ¤سض -ري -ان م -ف-ع-ول ق-رار ﬁك-م-ة
العدل اأ’وروبية بخصضوصس اعتبار إاقليم الصضحراء
الغربية مسضتق Óعن اŸغرب و’ يجوز اسضتغÓل
ثرواته الطبيعية ،مؤوكدا أان تطبيق القرار يعرف
تطورا إايجابيا ويسض ‘ Òالطريق الصضحيح ◊ماية
الÌوات سض- -ي- -م -ا م -ادة ال -ف -وسض -ف -ات اأ’ك Ìن -ه -ب -ا
باŸناطق اÙتلة.
و‘ هذا الصضدد قال اŸتحدث إان السضفن التي
تشض - -ارك ‘ ن - -هب الÌوات سض- -واء اأ’ج- -ن- -ب- -ي- -ة أاو
اŸغربية منها ÷أات إا ¤تغي‰ Òط نهبها وتغيÒ
ط-رق ال-ع-ب-ور ل-ل-ت-ه-رب م-ن ال-ق-ان-ون ال-دو‹ ال-ذي
يطبق بعد صضدور قرار اÙكمة اأ’وروبية الذي
يعت Èأاحد أاهم التحديات التي كانت تواجه الدولة
الصضحراوية وحققتها جبهة ““البوليسضاريو““.

العدد
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اتفاق وقف إاطÓق النار جاء مشصروطا بتنظيم اسصتفتاء تقرير اŸصصÒ

كل اÿيارات مطروحة و الششعب الصشحراوي ’ يسشتبعد أايا منها
أم Úبلعمري

ت-ب-ق-ى ال-قضض-ي-ة الصض-حراوية اآخر
بؤورة معنية بتصضفية ا’سضتعمار ‘
ال- -ق- -ارة اإ’ف- -ري- -ق- -ي -ة واآخ -ر م -ل -ف
إاف-ري-ق-ي م-درج ‘ ال-ل-ج-ن-ة ال-راب-عة
ال- -ت- -اب- -ع -ة ل -ه -ي -ئ -ة اأ’· اŸت -ح -دة
اŸك -ل -ف -ة ب-تصض-ف-ي-ة ه-ذا السض-رط-ان
اÿبيث من القارة و يعت Èهذا من
أاو ¤انتصضارات الشضعب الصضحراوي
ت -ل -ت -ه -ا ان -تصض-ارات اأخ-رى ت-ع-اق-بت
وتتوسضع رقعتها دون ضضجيج اأفلم
ت- -ك- -ن ال -قضض -ي -ة الصض -ح -راوي -ة وراء
انسض- -ح- -اب اŸغ- -رب م -ن م -ن -ظ -م -ة
الوحدة اإ’فريقية (سضابقا) وهي من
أادخلته ‘ عزلة قارية غ Òمسضبوقة
؟ ثم أا ⁄تكن هذه القضضية نفسضها
وراء هرولة اıزن اإ ¤ا’نضضمام
إا ¤ا’–اد اإ’فريقي بينما العضضو
ال- -ذي انسض- -حب اح- -ت- -ج -اج -ا ع -ل -ى
انضض -م -ام -ه عضض -و م -ؤوسضسس ‘ ه-ذا
ا’–اد ؟ أاما القطرة التي أافاضضت
الكأاسس فهي مصضادقته على اŸيثاق
ال -ت -أاسض -يسض -ي ل –Ó-اد ال-ذي ي-دي-ن-ه
بصض-ف-ت-ه ق-وة اح-تÓ-ل ،اإن-ه ال-ت-خبط
وا’رت -ب -اك ال -ذي يÈر وح -ده ه -ذه
اŸف - -ارق - -ات ال - -ع - -ج - -ي - -ب- -ة وه- -ذه
اŸتناقضضات ؟.
‘ هذا الصضدد قال خطري ادوه
رئ -يسس الŸÈان اإ’ف -ري-ق-ي ورئ-يسس
ال- -وف- -د اŸف -اوضس م -ع اŸغ -رب أان
ال- -ب -ول -يسض -اري -و بصض -ف -ت -ه -ا اŸم -ث -ل
الشض- - -رع- - -ي وال - -وح - -ي - -د ل - -لشض - -عب
الصضحراوي تفاوضس من موقع قوة
وأان اŸغ- - -رب ه- - -و ال - -ذي أاصض - -ب - -ح
ﬁرجا على الصضعيد الدو‹ بعدما
ت - -ق - -لصس ه - -امشس اŸن- -اورة ل- -دي- -ه
وتراجع عدد الداعم Úله وكفهم
ع -ن ا’صض -ط -ف -اف خ -ل -ف م -واق-ف-ه
بعدما تب Úلهم أان هذا ا’صضطفاف
أاصض -ب -ح ي -ج -لب ل -ه -م ال -ع-ار وا◊رج
خاصضة منذ  ٢٠١٢ح Úتب Úللجميع
أان من يعرقل اŸفاوضضات ومسضار
ا◊ل السضلمي للملف هو اıزن
وأان ال -رواي -ات ال -ت-ي ك-ان ي-روج ل-ه-ا
ويقدم نفسضه من خÓلها على اأنه
ي- - -فّضض- - -ل السض Ó- -م واŸف - -اوضض - -ات
أاصضبحت مفضضوحة وأاصضبح اŸتهم
ال -رئ -يسض -ي ب -ع -رق-ل-ة ا◊ل السض-ل-م-ي
للنزاع ‘ الصضحراء الغربية .
أام- -ا ع -ن اÿي -ارات اŸط -روح -ة
أام -ام الشض -عب الصض -ح -راوي ‘ ح-ال
اسضتمر انسضداد أافق ا◊ل بتمكÚ
الشض -عب الصض -ح -راوي م -ن ح -ق -ه ‘
تقرير اŸصض ،Òاعت Èخطري اأدوه

أان اتفاق وقف إاطÓق النار الذي
وّق-ع ع-ل-ي-ه ط-رف-ا ال-ن-زاع أاي ج-ب-ه-ة
البوليسضاريو واŸملكة اŸغربية سضنة
 ١99١ج -اء مشض -روط -ا ب -ت -ن -ظ -ي -م
اسض -ت -ف -ت -اء ت -ق-ري-ر اŸصض Òق-ب-ل أان
يسضتدرك أان هذا الشضرط  ⁄يتحقق
واأضض - -اف اأن الشض - -عب الصض- -ح- -راوي
ي- -ح- -ت -ف -ظ ب -ح -ق -ه ‘ ال -ل -ج -وء إا¤
خ -ي-ارات أاخ-رى م-ت-اح-ة “ك-ن-ه م-ن
ت- -ق- -ري- -ر مصضÒه ب -ن -فسض -ه وف -ق م -ا
تضض -م -ن -ه الشض -رع -ي -ة ال -دول-ي-ة ال-ت-ي
يتمسضك بها الصضحراويون بشضدة –
أاضضاف قائ –Óوأان هذه الشضرعية
ال -دول -ي-ة ه-ي م-ن تضض-م-ن ل-لشض-ع-وب
اŸضضطهدة ا◊ق ‘ حمل البندقية
ل -ل -حصض -ول ع -ل -ى ا◊ري-ة ،و‘ ه-ذا
الصض -دد ج -دد “سضك الصض -ح-راويÚ
بالسضÓم اإذا كان هذا السضÓم يقوم
ع- -ل- -ى اأسض- -اسس ح- -ل ع- -ادل و ن -زي -ه
يضضمن للشضعب الصضحراوي ‡ارسضة
حقه ‘ تقرير مصضÒه بكل حرية.
رئ - - -يسس الŸÈان الصض- - -ح- - -راوي
خطري اأدوه – ولدى نزوله ضضيفا
على منتدى الشضعب– ،رسضم سضيناريو
قا“ا ◊رب قد تندلع ‘ حال بقي
ا÷مود يخيم على الوضضع و ‘ حال
اسضتمر فرضس سضياسضة اأ’مر الواقع
على الشضعب الصضحراوي على مراأى
ومسضمع ›تمع دو‹ أاصضبح يكتفي
ب -ل -عب دور اŸت -ف -رج م -ط -ال -ب-ا إاي-اه
ب -ا’سض -ت -ي-ق-اظ و–م-ل مسض-ؤوول-ي-ات-ه
لتجنيب اŸنطقة حربا ’ تبقي و ’
تذر حّذر أاّدوه من مغبة اشضتعالها
على مسضافة  ١٧٠٠كيلوم Îأاي على
طول جدار العار العنصضري الفاصضل
ب Úاأ’راضضي الصضحراوية اÙتلة
ﬁذرا من امتدادها من اŸغرب
إا ¤ك-ل اŸن-ط-ق-ة ل-تصض-ل شض-ظ-اياها
إا ¤اأورب- -ا اŸوج -ودة ع -ل -ى م -رم -ى
حجر منها خاصضة و أان السضواحل
اŸغ-رب-ي-ة ’ ت-فصض-ل-ه-ا ع-ن اأ’ورب-ية
سضوى  ١٨كيلوم Îفقط  .وهنا ذّكر
أادوه ب- -ا◊رب ‘ سض- -وري- -ا ول- -ي- -ب -ي -ا
ل- -ل -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى ه -ذا السض -ي -ن -اري -و
ال -ك -ارث -ي ،م -ؤوك -دا أان-ه و ‘ ال-وقت
ال -ذي اع-ت-ق-د ف-ي-ه اأ’ورب-ي-ون أان-ه-م
Ãنأاى عن هات Úا◊رب Úتبيّن أان
ت -لك ال -رؤوي -ة  ⁄ت -ك -ن صض -ائ -ب-ة وم-ا
نشض -ه -ده م -ن أام -واج بشض -ري -ة ه-ائ-ل-ة
تتدفق على أاوربا هربا من جحيم
ا◊روب ي -نسض -ف ه -ذا ال-ت-ف-ك Òم-ن
اأ’سضاسس وأاضضاف أان هذا ‘ سضوريا
ول -ي -ب -ي -ا ال -ب -ع-ي-دت Úنسض-ب-ي-ا ف-ك-ي-ف
سضيكون الوضضع لو اشضتعلت ا◊رب
‘ الصضحراء الغربية ؟.

السصتمرار ‘ دعم اŸغرب سصيطيل النزاع و ل يخدم السصÓم

النضشال الصشحـراوي م ـ ـن أاج ـل قضشي ـ ـ ـة عادل ـ ـة
أاك- -د رئ- -يسس الŸÈان الصص- -ح- -راوي و رئ- -يسس وف -د
اŸفاوضصات غ ÒاŸباشصرة مع اŸغرب خطري اّدوه ،أان
السص-ت-م-رار ‘ دع-م ال-ن-ظ-ام اŸغ-رب-ي م-ال-يا وسصياسصيا
سص -ي -ط -ي-ل مسص-أال-ة ال-ن-زاع ب Úالصص-ح-راوي Úو ن-ظ-ام
اıزن و ل يفيد –ريك مسصار السصÓم و ل يسصاعد
ل· اŸت- -ح- -دة و اÛت- -م- -ع ال- -دو‹ ‘ إاي- -ج- -اد ح- -ل
ا أ
ل -ل -خ-روج م-ن ال-وضص-ع-ي-ة ا◊ال-ي-ة ،ال-ت-ي ‘ ال-ن-ه-اي-ة
تؤودي إا ¤اسصتقرار منطقة اŸغرب العربي Ãا فيه
السصتقرار الداخلي لدولة اŸغرب .

سسعاد بوعبوشش
اعت Èخطري اّدوه خÓل منتدى الشضعب اŸنظم –ت
عنوان ““أاهمية حل القضضية الصضحراء الغربية ‘ اسضتتباب
أام-ن و اسض-ت-ق-رار اŸن-ط-ق-ة““ ،ب-ال-ت-زام-ن م-ع ان-ع-ق-اد ال-طبعة
الثامنة للجامعية الصضيفية إ’طارات الدولة الصضحراوية و
جبهة البوليسضاريو،أان التغ ‘ Òمواقف الدول Œاه عديد
القضضايا الدولية أامرا واردا كون أان اأ’مر يتعلق بقناعتها
وسضياسضاتها اÿارجية الدولية ،و هو ما جرى مع القضضية
الصضحراوية التي كانت ‘ وقت سضابق رهينة نظام اıزن
الذي قتل ونّكل وانتهك و–كم ‘ حياة الصضحراوي Úضضاربا
بذلك كل اŸواثيق الدولية واإ’نسضانية عرضس ا◊ائط ،غÒ
أان اأ’مور تغÒت وانعكسس ذلك حتى على مواقف الدول
التي كانت تسضاند اŸغرب .
أاوضضح خطري أان اŸغرب حظي دائما بتعاون ومدد
الكث Òمن الدول ’سضيما الغربية منها منذ غزو الصضحراء
الغربية ،غ Òأان السضياسضة الدولية أاثبتت أان البلدان تغ Òمن

قناعاتها Œاه كث Òمن القضضايا و هو ما Œلى لدى الكثÒ
من الدول الغربية ،حيث أاصضبحت مسضأالة ا’عÎاف بالدولة
الصض -ح -راوي-ة أام-را م-ط-روح-ا ل-دي-ه-ا ك-دول-ة السض-وي-د م-ث،Ó-
ونفسس اأ’مر بالنسضبة للدول اŸهمة كÈيطانيا ،هولندا،
الÔويج التي أاضضحت تتداول مسضأالة حق الشضعب الصضحراوي
‘ تقرير مصضÒه و هو ما يعطي أام ÓكبÒا ‘ حشضد الدعم
الدو‹ للشضعب الصضحراوي.
‘ هذا اإ’طار أارجع رئيسس الŸÈان الصضحراوي تغÒ
مواقف الدول الغربية Œاه القضضية الصضحراوية إا ¤صضمود
و نضضال الشضعب اأ’عزل الذي آامن بحقه وانتفضس ◊ريته
واسضتعادة سضيادته والذي يفرضس ‘ كل مرة على اÛتمع
الدو‹ تغي Òنظرته إاليه وإا ¤قضضية و ا’عÎاف بحقه ‘
تقرير مصضÒه والتأاكيد أان اŸوقف الداعم للمغرب خطأا
ي -راد ب -ه ب -اط -ل و’ يسض -ت -ن -د أ’ي شض -رع -ي -ة دول -ي-ة رغ-م ك-ل
اإ’دعاءات.
وقال خطري إان كل شضيء ‘ السضياسضة الدولية وارد ،و
نفسس اأ’مر بالنسضبة لتغ Òمواقف الدول Œاه نظرائها،
معربا عن أامله أان يحصضل ذلك خاصضة مع بعضس الدول
اأ’وروبية النافذة كفرنسضا التي سضاهمت لسضنوات طويلة ‘
ع -رق -ل -ة مسض -ار السضÓ-م ودور اÛلسس ب-خصض-وصس ال-قضض-ي-ة
الصضحراوية وما تزال كذلك ،وذلك لن يكون إا’ با’عتماد
على تقييم موضضوعي للمسضأالة الصضحراوية والÎاجع عن
م -وق -ف -ه -ا وإادراك أان م-واق-ف-ه-ا وم-ا ت-ق-وم ب-ه م-ن م-راف-ق-ة
اŸغرب ’ فائدة منه والقضضية خاسضرة والزمن سضيثبت ذلك.
وحسضب ضضيف منتدى ““الشضعب““ فدول التعاون اÿليجية
غ Òمسض- -ت -ث -ن -اة م -ن ذلك ،مشضÒا إا ¤أان -ه -ا م -دع -وة ل -ب -ن -اء

سضياسضتها ومواقفها على أاسضاسس هذا الطرح ،وا’سضتفادة
م -ن دروسس اŸاضض -ي خ -اصض -ة وأان اأ’م -وال وال -ه -ب -ات ال -ت-ي
رصضدت لذلك  ⁄تأات بنتيجة ،بل و كثÒا ما يسضتغلها النظام
اŸغربي ‘ تثبيت شضأانه الداخلي ،أاو عقد اتفاقات مع
بعضس الدول اإ’فريقية ‘ إاطار دبلوماسضيتها التي تسضتند
على الفوسضفات ،اıدرات ،واأ’موال التي تعطى لها من
هنا وهناك ،مشضÒا إا ¤أان اسضتمرار دعم اŸغرب ’ يسضاعد
‘ أاي شضيء و’ ‘ إا‚اح مسضار السضÓم فيما يتعلق بقضضية
الصضحراء الغربية ‘ ›ابهة نظام اıزن.
من جهة أاخرى تطرق رئيسس الŸÈان الصضحراوي و
رئ -يسس وف -د اŸف -اوضض -ات غ ÒاŸب -اشض -رة م -ع اŸغ-رب إا¤
‡ارسضات نظام اıزن لتشضويه الكفاح الصضحراوي  ،عÈ
إالصضاق كل التهم اŸتاحة به من أاجل ضضرب مصضداقيته
وال-ن-ي-ل م-ن شض-رع-ي-ت-ه و–وي-ل ال-نضض-ال ال-ذي ت-ق-وده ج-ب-ه-ة
البوليسضاريو إا ¤حرب عصضابات ’ انتفاضضة شضعب يطالب
بتقرير مصضÒه .
وأاشضار ذات اŸسضؤوول إا ¤أان هناك ﬁاو’ت من نظام
اıزن إ’لصض - -اق ت- -ه- -م اıدرات واإ’ره- -اب ب- -ال- -ك- -ف- -اح
الصضحراوي ،و هي ادعاءات  ⁄يسضتطع اŸغرب إاثباتها
بسضبب اŸعطيات اŸسضتجدة التي تخدم ‘ كل مرة القضضية
التي اعتمدت دائما وأابدا على اآ’ليات القانونية الدولية ‘
تعزيز موقف القضضية وحقهم ‘ تقرير مصضÒهم ولهذا
دائ-م-ا سض-ي-ب-ق-ى ال-نضض-ال الصض-ح-راوي ن-ظ-ي-ف-ا وشض-ري-ف-ا أ’ن-ه
ببسضاطة كفاح شضعب سضلبت سضيادته واسضتعمرت أارضضه من
نظام ضضرب بكل اŸواثيق الدولية عرضس ا◊ائط من أاجل
أاطماعه التوسضعية.

الثÓثاء  ١٥أاوت  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٣ذي القعدة  ١٤٣٨هـ
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عدم اسستبعاد ا÷ولة اÿامسسة من اŸفاوضسات ب Úجبهة البوليسساريو واŸغرب

تنظيم ا’سستفتاء لتقرير مصس Òالشسعب الصسحراوي

توقع السسيد خاطري اّدوه رئيسس الŸÈان الصسحراي وخÓل نزوله ،أامسس ،ضسيفا على فوروم”” الشسعب””
اسستئناف ا÷ولة اÿامسسة من اŸفاوضسات الثنائية ب Úجبهة البوليسساريو واŸغرب ،ريثما يتم توفÒ
ل‡ي
الÎتيبات الÓزمة ،التي تسسمح فع Óبتحديد هذا اŸوعد على ضسوء اسسناد هذه اŸهمة إا ¤اŸبعوث ا أ
لمن.
ا÷ديد كوهلر ،الذي أانهى بدوره كل التصسالت ‘ هذا الشسأان على مسستوى ›لسس ا أ

جمال أأوكيلي
ل‡ي أان يحظى هذا
يأامل هذا اŸسصؤوول ا أ
لطراف اŸعنية
اŸسصعى السصياسصي Ãسصاندة كل ا أ
ب -اŸل -ف ،وه -ذا م -ن خ Ó-ل ت -ق -د Ëال -تسص -ه-يÓ-ت
اŸط -ل -وب-ة ‘ ه-ذا الشص-أان ب-الن-ت-ق-ال إا ¤م-رح-ل-ة
لمن
عملية من ناحية ماورد ‘ قرار ›لسس ا أ
لخ Òب -اع -ت -ب-اره اŸرج-ع-ي-ة ‘ الل-ت-زام الصص-ارم
اأ
Ãضصمونه.
وج- -دد خ- -ط -ري ال -ت -أاك -ي -د ،ب -أان ج -وه -ر ه -ذه
اŸفاوضصات اŸرتقبة ليخرج عن نطاق تنظيم
السصتفتاء لتقرير مصص Òالشصعب الصصحراوي علما
أان وقف إاطÓق النار ” بناء على تعهد مغربي
بهذا اللتزام غ Òأانه نكث هذا العهد ،وانسصاق
لم -ام وال -ق -ف-ز ع-ل-ى
وراء سص -ي -اسص -ة ال -ه -روب إا ¤ا أ
ا◊ق -ائ-ق ب-اع-ت-م-اد م-ق-ارب-ات وتصص-ورات أاظ-ه-رت
ﬁدودي -ت -ه -ا ‘ أاي م -ب -ادرة ت-رم-ي إا ¤ال-تسص-وي-ة،
ك -ا◊ك -م ال -ذات -ي ال -وه -م -ي وا÷ه -وي -ة ال -ف -اشص-ل-ة
وﬁاول-ت-ه ال-ي-ائسص-ة ف-رضس م-اي-ع-رف ب-السص-ت-فتاء،

ال -ت -أاك -ي -د ال -ذي ي-ري-د م-ن خÓ-ل-ه أاخ-ذ الصص-ح-راء
ال -غ -رب -ي -ة ع -ل -ى ط -ب-ق م-ن ذهب ،وت-زي-ي-ف ق-وائ-م
لقليم الصصحراوي بإادخال اأشصخاصس
السصاكنة ‘ ا إ
غرباء لعÓقة لهم باŸكان وهكذا وهروبا من
للعيب رفضس إاشصراف شصيوخ القبائل
كشصف هذه ا أ
الصصحراوي Úعلى التأاكد من هوية اŸدرج‘ Ú
القوائم.
لصصول
بعد أان تب Úفيما بعد بأانهم مغاربة ا أ
قدموا من عديد اŸناطق ‘ ذلك البلد ‘ ،إاطار
مايعرف ÃسصÒة العار والدمار ‘  ، ١9٧٥لحتÓل
لع -م -ار ك -ل ه -ذه الÎاك -م -ات
الصص- -ح -راء ب -اسص -م ا إ
السصياسصية واŸادية ماتزال آاثارها قائمة اإ ¤غاية
يومنا هذا وليسس هناك مايؤوثر على تلك اŸرحلة
اŸيؤووسس منها ماعدا إاعادة اجÎار Œارب ﬂيبة
واسصتنسصاخ التعطيل منذ اŸسصÒة السصوداء.
ل‡ي
وعليه ،فإان الشصغل الشصاغل للمبعوث ا أ
ا÷ديد هو تظافر جهود ا÷ميع وا◊صصول على
مسص- - -اع- - -دة ك- - -ل اŸع- - -ن- - -ي Úقصص- - -د ب - -عث ه - -ذه
اŸفاوضصات ‘ ،وقتها اŸناسصب حتى يتم تفادي
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ماكان يعا Êمنه كريسصتوفر روسس من قبل البعضس
لم -ن ال -ذي -ن ك -ل-ف-وه Ãه-م-ة
م -ن أاعضص -اء ›لسس ا أ
تسصوية هذا النزاع لكن  ⁄يدعموه ‘ عمله‡ ،ا
أادى به إا ¤التخلي عن هذا النشصاط وإاحÓل ﬁله
لشص -راف ع -ل-ى ه-ذا
شص -خصص -ي -ة أاخ -رى سص -ت -ت -و ¤ا إ
اŸلف.
وحاليا ،فإان اŸطلوب من كوهلر هو الشصروع
‘ –ريك هذه القضصية وفق أاسصسس ثابتة وقواعد
ل· اŸت -ح -دة ‘ ل -وائ -ح -ه-ا،
واضص -ح -ة أاق -رت -ه -ا ا أ
الداعية دائما إا ¤إاجراء اŸفاوضصات ب ÚالطرفÚ
اŸتنازع ÚاŸغرب وجبهة البوليسصاريو ‡ا يؤودي
حتما إا ¤تنظيم السصتفتاء لتقرير مصص Òالشصعب
الصصحراوي اŸكافح وهذا هو ا÷وهر ‘ كل هذه
اŸسص -أال -ة ل-ت-ف-ادي ك-ل ت-لك ال-تصص-رف-ات اŸع-رق-ل-ة
الصصادرة عن اŸغرب وعدم ترك له الفرصصة مرة
ل‡ي ،ÚواŸوظفÚ
أاخرى ‘ إاهانة اŸبعوث Úا أ
السص -ام Úل -ه-ذا ال-ت-ن-ظ-ي-م ال-دو‹ ب-إاطÓ-ق ع-ل-ي-ه-م
وصصف ““ شصخصصيات غ Òمرغوب فيها““ هذا هو
لشصهر القادمة.
التحدي خÓل ا أ

العدد
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شسعب مكافح لن ننسساه
اإ ¤اأين تتجه القضصية الصصحراوية؟ يطرح هذا السصوؤال من باب التعتيم السصياسصي والتشصويه
الإعÓمي اŸمارسس من قبل اÛموعة الدولية ،التي  ⁄تكن ‘ مسصتوى تطلعات هذا الشصعب
اŸناضصل عقب الأحكام ا÷ائرة الصصادرة ‘ حق ›موعة «اإكد Ëاإيزيك».
ومنذ اإنزال تلك العقوبات القاسصية اŸسصلطة على هوؤلء اŸناضصل Úالبواسصل ،اإلتزم العديد
من دعاة الدفاع عن حقوق الإنسصان الصصمت عمدا حتى ل ياأخذ هذ اŸلف اأبعاده على الصصعيد
الأ‡ي ،ويبقى ﬁصصورا ‘ نطاق ضصيق جدا.
ل نسصمع اأن Úاأصصحابه اŸنطلق من اأعماق وجدان اأناسس عانوا الويÓت ‘ غياهب سصجون
الإحتÓل ،وضصغوط اÙاكمات الصصورية ،التي توصصف باŸهزلة كونها اأرادت اسصتئصصال جذوة
النضصال من كينونة هوؤلء.
هذا هو ا◊دث اŸاأسصاوي الذي اأثر كثÒا ‘ نفسصية كل من تابع ›ريات اأو وقائع اÙاكمة
اÙبكة خيوطها باإحكام ،والتي كانت ‘ كل مرة توؤجل بسصبب خلو اŸلف من عناصصر تظهر
تورط اŸقبوضس عليهم ‘ تلك الأحداث ،ورافق ذلك رفضس اأو بالأحرى تخوف اŸغرب من
اإصص -رار اŸن -ظ -م -ات ا◊ق-وق-ي-ة ال-ع-اŸي-ة ع-ل-ى حضص-ور فصص-ول اÙاك-م-ة ،وال-ت-ي اع-تÈه-ا ك-ل
اÓŸحظ Úباأنها –مل الطابع السصياسصي اÙظ ،ول يحق للمغرب اإجروؤها خارج الصصحراء
الغربية.
ومباشصرة تعالت الأصصوات اÙبة للعدل تضصامنا مع اŸعتقل Úمن كل القارات موجهÚ
رسص-ائ-ل ق-وي-ة اŸضص-م-ون ◊ك-وم-ات-ه-م قصص-د السص-ت-ف-اق-ة م-ن ه-ذا السص-ب-ات ال-ع-م-ي-ق ،وال-ت-فاعل
بالسصرعة اŸطلوبة مع اأناسس حياتهم معرضصة للخطر ‘ كل ◊ظة نتيجة ما تعرضصوا له من
تعذيب اأثر على صصحتهم وحالتهم النفسصية.
ولÓأسصف  ⁄يكن هناك –رك اآخر على مسصتويات اأعلى ،هذا ما يوؤكد التواطوؤ السصياسصي
اŸنبوذ والتحايل الإعÓمي اŸفضصوح لبعضس الأطراف اŸعروفة التي تريد السصكوت عن هذه
القضصية العادلة واإخفاءها عنوة حتى –جب عن الراأي العم العاŸي ويكون مصصÒها النسصيان،
وهذه هي السصÎاتيجية اŸتبعة ‘ اŸرحلة القادمة بدليل اأن اŸلك ﬁمد السصادسس  ⁄يشصر
اإليها ‘ خطابه Ãناسصبة عيد العرشس ،وهي نصصيحة اأسصداه اإياها حلفاوه التقليديون الذين
طالبوه بتقليصس ذكر القضصية الصصحراوية ‘ خطاباته Ÿاذا يا ترى؟
لأن هوؤلء يقدمون له مسصاعدة خيالية  ⁄يحلم بها ويعملون باŸناولة له ‘ اإفريقيا و‘ بقاع
اأخرى من خÓل الضصغط على الكث Òمن البلدان ‘ القارة ،قصصد التبول بهذا البلد ‘ ا◊ضصÒة
السصمراء ،وفتح له اأبواب موؤسصسصات ل عÓقة له بها جغرافيا ،والكث Òيتحفظ على اإنضصمامه
وهو موؤجل اإ ¤اأشصعار اآخر.
ول يسصتطيع هوؤلء مهما اأوتوا من حيل سصياسصية اإقصصاء الشصعب الصصحراوي من اŸوؤسصسصات
الإفريقية ،اأو من جهات اأخرى ،وسصيكون مصص Òهذه اŸناورات اŸكشصوفة الفشصل الذريع ،لأنها
تنجز ‘ وسصط غ Òطبيعي غ Òمبنية على روؤية واضصحة ،ومنطق سصليم ،ونظرة موؤسصسصة بل اأن
مرجعيتها تسصتند اإ ¤التÓعبات والتحالفات الظرفية ،سصتتÓشصى مع مرور الزمن ،وسصتسصقط
كاأوراق اÿريف اإن اآج Óاأم عاج ،Óوهذه قناعة عميقة لدى كل الأحرار ولن يكون الشصعب
الصصحراوي اأبدا لقمة سصائغة سصهلة الهضصم لدى هوؤلء اŸتاآمرين على بلده.
وبناء على هذه الإرادة الوطنية الصصلبة فاإن القضصية الصصحراوية توجد ‘ الإŒاه الصصحيح
والسصليم ،بالرغم من كل ﬁاولت ا◊صصار السصياسصي والطمسس الإعÓمي اŸفروضس من قبل
اÙتل Úوحلفائهم على اأك Ìمن مسصتوى.
وهكذا فاإن دخول اŸغرب اإ ¤الإ–اد الإفريقي لن يكون سصه Óسصياسصيا والصصخب الإعÓمي
اŸقام هنا وهناك ،والتطبيل اŸتواصصل لأي حدث ‘ القارة يحضصره سصيكلفه من ناحية
الإلتزامات اŸفروضس اأن يحÎمها فورا ،وهذا من خÓل حزمة من تلك النقاط ا÷وهرية ،تبداأ
اأول بشصروع الإ–اد الإفريقي ‘ التكفل باإيجاد تسصوية للنزاع القائم ب ÚاŸغرب وجبهة
البوليسصاريو ،يلي ذلك تطبيق اآليات اأخرى منها السصماح للمبعوث السصامي لÓإ–اد الإفريقي
السصيد شصيسصانو بالذهاب اإ ¤العيون للوقوف على الوضصعية ا◊قيقية للصصحراوي ،Úومشصاركة
قوة اإفريقية اإ ¤جانب القبعات الزرق وغÒها من التوصصيات مدعو اأن يحÎمها ،اإن اأراد
اÙافظة على عضصويته وهذا هو –دي اŸرحلة القادمة بالنسصبة للمغرب فيما يتعلق
بالقضصية الصصحراوية.
والقيادة الصصحراوية على دراية بكل ما يخططه اŸغرب ومن يسص Òعلى دربه ،رافضصة
النزول اإ ¤هذا اŸسصتوى السصياسصي للبلد اÙتل ‘ ،سصلوكاته اŸنافية ◊د اأدنى من العمل
الدبلوماسصي اŸتعارف عليه مثل تلك اÙاولت اليائسصة ‘ دكار مالبو وكينغشصون.
و‘ اŸقابل ،فاإن حكمة وتعقل اŸسصوؤول Úالصصحراوي Úسصمحت لهم بالسصتفادة من احÎام
العديد من الدول ،وهذا باتباع القنوات الدبلوماسصية ‘ ﬂاطبة الآخر دون اإ◊اق الضصرر باأي
كان ،غ Òاأن هذه القيادة اÙنكة تنتظر ما يسصمى برجع الصصدى كما توؤمن اإÁانا قاطعا
بالقول اŸاأثور «للصص Èحدود».

جمال أأوكيلي

لفاق
نقاشس ثري حول الواقع وا آ

مسساع أا‡ية لتهيئة أاجواء اسستئناف اŸفاوضسات
كشس- - -ف خ- - -ط- - -ري أادوه رئ - -يسس الŸÈان الصس - -ح - -راوي
ورئيسس وفد اŸفاوضسات غ ÒاŸباشسرة مع اŸغرب ورئيسس
لطارات الدولة
ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ام-ن-ة ل-ل-ج-ام-ع-ة الصس-ي-ف-ي-ة إ
الصس-ح-راوي-ة وج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و ،أان اŸب-عوث اÿاصس
 ·ÓاŸت- -ح- -دة ق- -دم ت -ق -ري -ره ،ل -ب -عث
Óم Úال- -ع- -ام ل - -أ
ل - -أ
لجراءات التقنية
اŸفاوضسات من جديد ،بقيت فقط ا إ
البسسيطة بصسدد النتهاء منها.

سسهام بوعموشسة
أاكد رئيسس الŸÈان الصصحراوي ‘ رده عن أاسصئلة الصصحافيÚ
خÓل ندوة نقاشس ،أامسسÃ ،نتدى جريدة ““الشصعب““ ،أان هناك
 ·ÓاŸتحدة
مسصاعي من طرف األم Úالعام واألمانة العامة ل أ
وك -ذا ›لسس األم -ن ال -دو‹ ل -ت -وف Òال -ظ -روف والشص -روط ال -ت -ي
سصيعمل بها ،لبعث اŸفاوضصات من جديد مع الطرف اŸغربي،
موضصحا أانه بناء على القرار األخÛ Òلسس األمن الدو‹ ‘
·Ó
أاف -ري -ل اŸاضص -ي ف -إان -ه ي -ت -ع Úع -ل-ى اŸب-ع-وث الشص-خصص-ي ل -أ
اŸتحدة ابتداء من يوم ترسصيمه تقد Ëتقرير عن مدى تقدم
اŸفاوضصات باŒاه تنظيم ا÷ولة اÿامسصة من اŸفاوضصات ‘
غضصون سصتة أاشصهر ،وهو ما ” بالفعل،
ب - -ق- -يت ف- -ق- -ط اإلج- -راءات ال- -ت- -ق- -ن- -ي- -ة
سصتسصتكملها هيئة األ· اŸتحدة.
وحسصب خطري أادوه فإانه ينتظر ما
ي -ق -دم -ه اŸب-ع-وث الشص-خصص-ي ،ال-ذي ق-د
يشصرع ‘ التصصال بأاطراف النزاع كي
يبدأا لحقا ‘ جولة من اŸفاوضصات،
مشصÒا إا ¤أان تسصريع وتÒة اŸفاوضصات
مرتبط بحزم اŸبعوث الشصخصصي ،و مدى الدعم الذي Áكن أان
 ·ÓاŸتحدة و›لسس األمن الدو‹
يتلقاه من األم Úالعام ل أ
ألداء اŸهمة اŸنوطة به على أاكمل وجه.
و‘ هذا الصصدد ،ذكر رئيسس وفد اŸفاوضصات غ ÒاŸباشصرة
مع اŸغرب ،أان اŸبعوث الشصخصصي كريسصتوفر روسس األسصبق كان
دائما يشصتكي من تقاعسس ›لسس األمن الدو‹ الذي كلفه Ãهمة
لكنه  ⁄يدعمه ،وهذا بسصبب موقف فرنسصا الذي يكبحه ‘ دعم
اŸسصار واŸبعوث الشصخصصي ،قائ «:ÓسصÔى إا ¤أاي مدى سصيوفق
اŸب -ع -وث الشص -خصص -ي وم -دى إاي-ج-اب-ي-ة اŸوق-ف ال-ف-رنسص-ي ،وه-ل

سصيكون ›لسس األمن الدو‹ متشصددا ‘ تطبيق القرارات سصيما
القرار األخÒ؟““.
وأاضصاف أان هناك عوامل أاخرى يجب أان تسصاعد ‘ بعث
اŸف-اوضص-ات اŸت-وق-ف-ة م-ن-ه-ا اŸوق-ف اإلي-ج-اب-ي ج-دا واŸتقدم
ل–Óاد اإلفريقي ،والسصتعداد الكامل ÷بهة البوليسصاريو التي
تسصتمر ‘ التعاون مع بعثة األ· اŸتحدة ‘ اŸيدان.
وباŸقابل أاوضصح خطري أان األحكام التعسصفية هي جزء من
سصياسصة الحتÓل اŸغربي ،وهي أاحكام سصياسصية كما أان اÙاكم
اŸغ -رب-ي-ة ال-ت-ي م-ث-ل أام-ام-ه-ا الصص-ح-راوي-ون سص-واء ال-عسص-ك-ري-ة أاو
اŸدنية ومن ضصمنهم اŸعتقلون على خلفية ملحمة ““أاد Ëإازيك““،
هي آاليات شصكلية تقر حكما اأصصدره اıزن والدليل على هذا هو
أان نفسس األحكام التي نطقت بها اÙكمة العسصكرية هي نفسس
األحكام التي نطقت بها اÙاكم اŸدنية ،وهي مفارقة عجيبة
وغريبة ،ثم أان شصهادة كل اÓŸحظ ÚواŸراقب Úوهيئة الدفاع
وا◊قوقيون سصواء صصحراوي Úأاو مغاربة أاو أاجانب الذين واكبوا
هذه اÙاكمة أاثبتوا أان كل شصروط اÙاكمة العادلة كانت غائبة
“اما.
وأاب- -رز ‘ ه- -ذا الشص- -أان أان قسص- -اوة ه -ذه األح -ك -ام تسص -ت -ج -يب
لسصتÒاتيجية الغلو ‘ القمع ،والÎهيب ليسس فقط للصصحراويÚ
وإا‰ا اŸغاربة لكي ل تنتقل العدوى إا¤
الشصعب اŸغربي.
و‘ رده ع- -ن سص -ؤوال ح -ول دور م -ن -ظ -م -ة
ال–اد اإلف- -ري- -ق- -ي ‘ ،تسص- -وي- -ة ال- -قضص -ي -ة
الصص - - -ح - - -راوي- - -ة ،أاوضص- - -ح رئ- - -يسس الŸÈان
الصصحراوي أان هذا األخ Òلديه الفرصصة
اآلن إلرغام اŸغرب التي أاصصبحت عضصوا ‘
ال–اد ب -ال -ت-ع-ج-ي-ل ‘ ت-ن-ظ-ي-م السص-ت-ف-ت-اء،
وإالزامه بقرارات والقانون التأاسصيسصي للمنظمة ،قائ Óإان اŸغرب
ح Úكان خارج هذه اŸنظمة ،كانت هذه األخÒة تتخذ قرارات
م -ه -م -ة وه -ي مسص-ج-ل-ة وث-اب-ت-ة ل-ن ت-ت-غ Òف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-قضص-ي-ة
الصصحراوية ،خاصصة أاهمية اإل◊اح بالتعجيل بتنظيم السصتفتاء
ومطالبة األ· اŸتحدة بوضصع رزنامة لذلك.
وأاضصاف أانه اآلن ،هناك فرصصة ل–Óاد مثلما قبل األفارقة ‘
 ‘ ١9٨١قمة نيوربي Ãبداأ السصتفتاء و ١9٨٤بعدما تيقن أان
اŸغ -رب ي -ن -اور ،واعÎف -وا ب -ا÷م -ه -وري -ة ال -ع-رب-ي-ة الصص-ح-راوي-ة
قائ«:Óاآلن عليهم أايضصا أان يأاخذوا اŸغرب بتعهده وتوقيعه على

ا’–اد اإ’فريقي طالب
›لسس اأ’من بتحديد رزنامة
اسستفتاء تقرير اŸصسÒ

م- -ي- -ث- -اق ال–اد اإلف -ري -ق -ي ،ال -ذي ي -نصس ع -ل -ى احÎام ا◊دود
اŸوروثة عن السصتقÓل واحÎام سصيادة كافة البلدان ،ورÃا
سصتأاتي الفرصس القادمة ونرى كيف تتحرك ‘ هذا الŒاه““.
وباŸقابل ،أاوضصح ‘ رده عن سصؤوال حول منظمة اŸينورسصو
أان هذه األخÒة  ⁄تسصتكمل العدد
ل -ك-ن-ه-ا ت-ق-وم ب-ت-ن-ف-ي-ذ ك-ل اŸه-م-ات
اŸط-روح-ة ع-ل-ي-ه-ا ،ول ي-زال ه-ن-اك
مطالبة باسصتكمال العدد الذي انطلق
م -ن -ه ب -ال -رغ -م م -ن أان ه -ن -اك ب-عضس
اŸشص- - -اك- - -ل ل- - -دى األ· اŸت - -ح - -دة
ك- -مشص- -ك- -ل ل- -وج -يسص -ت -ك -ي واخ -ت -ي -ار
اŸوظ -ف ،Úمضص -ي -ف -ا أان اŸي-ن-ورسص-و
تقوم باŸهام التي ل تقتصصر “اما عن مهمتها األصصلية وهي
توف Òالظروف اŸناسصبة لتنظيم السصتفتاء ،مراقبة وقف إاطÓق
النار وكل ا◊يثيات األخرى ،مشصÒا إا ¤أان هناك حوا‹ ١٢٠
عضصو ‘ اŸينورسصو أاصصبحوا موجودين باسصتمرار ‘ مناطق⁄ ،
Óشصراف
يكونوا متواجدين فيها من قبل كمنطقة الكركرات ،ل إ
على وضصع وقف إاطÓق النار.

واŸشص -اك-ل خ-اصص-ة ال-داخ-ل-ي-ة إال ب-ال-ل-ج-وء إا ¤اŸق-ارب-ة األم-ن-ي-ة
وا◊صصار والعتقال واألحكام القاسصية ‘ حق النشصطاء ،مضصيفا
أان اŸغ- -رب اسص- -ت- -ه- -لك ك -ل األدوات ‘ ال -ت -ع -ام -ل م -ع ال -قضص -ي -ة
الصصحراوية ،كما أان ا◊كومة واألحزاب السصياسصية اŸغربية غÒ
›دية واŸلك هو الذي يسص Òكل شصئ ،وبالتا‹
هناك أازمة حقيقية تهدد اŸغرب.
و‘ سصؤوال آاخر حول ا÷هوية اŸوسصعة التي
–دث ع -ن -ه -ا اŸلك اŸغ -رب -ي ق-ال خ-ط-ري إان
م- -وضص- -وع ا÷ه- -وي- -ة ،الÓ- -م- -رك -زي -ة وا÷ه -وي -ة
اŸوسصعة ،وا◊كم الذاتي طرحها اŸلك ا◊سصن
الثا ‘ Êمنتصصف الثمانينات ،كقاعدة Ÿعا÷ة
مشصكل الصصحراء الغربية لكنها غ› Òدية ،كون
القضصية الصصحراوية ليسصت مشصك Óداخليا ،كما أان مقÎح ا◊كم
ال-ذات-ي ي-ح-م-ل ضص-ع-ف-ه ألن-ه ي-ن-ط-ل-ق م-ن ك-ون الصص-ح-راء ال-غ-رب-ية
مغربية وإا‰ا ‘ القانون الدو‹ هي ليسصت مغربية.
وأاشص - -ار إا ¤أان مصص Òال - -قضص- -ي- -ة ،ي- -جب أان ي- -ح- -دده الشص- -عب
الصصحراوي باسصتفتاء ،وبالتا‹ هذا هو سصر فشصل اقÎاح اŸغرب
‘ ا◊كم الذاتي ،مضصيفا أان اŸغرب اآلن ل يتوفر على خطة
سص -ي -اسص -ي-ة ت-واج-ه األزم-ات ال-ب-ن-ي-وي-ة والسص-ي-اسص-ي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة
والقتصصادية داخل بلده.
وع- -ن ت- -ق- -ل- -ب- -ات ال- -عÓ- -ق -ات ال -دول -ي -ة ،ن -وه رئ -يسس الŸÈان
الصصحراوي باŸوقف الروسصي اŸهم خÓل اŸداولت األخÒة
Ûلسس األمن الدو‹ ،والتي عارضصت مشصروع النصس األول لقرار
األ· اŸتحدة الذي أاتى Ãحاولة إادانة ÷بهة البوليسصاريو نتيجة
ال-ت-واج-د ال-عسص-ك-ري Ãن-ط-ق-ة ال-ك-رك-رات ،وحسص-ب-ه ف-إان اŸوق-ف
الروسصي كسصر ما يسصمى Ãجموعة األصصدقاء ،وبالتا‹ كان من
ضصمن العوامل التي أاثرت ‘ سصياق القرارات األ‡ية وأاعاد
القضصية الصصحراوية إا ¤طبيعتها ا◊قيقية وهي تصصفية اسصتعمار.
وأاضصاف أان موضصوع الكركرات طرح قضصايا جوهرية فيما
ي -خصس وق -ف إاط Ó-ق ال -ن-ار وال-ع-م-ل-ي-ات ال-عسص-ك-ري-ة اŸوق-ع-ة م-ع
اŸغرب وضصرورة مراجعتها ،بحيث أادى إا ¤تعي Úاألم Úالعام
لبعثة تقنية تتصصل بالطرف Úمن أاجل الشصروع ‘ مفاوضصات تتعلق
ب-إاشص-ك-الت وق-ف إاطÓ-ق ال-ن-ار ،وم-راج-ع-ة الت-ف-اق-ي-ة العسصكرية،
قائ «:Óنحن قبلنا لكن اŸغرب ل يزال يتعنت ‘ قبول هذه البعثة
 ·ÓاŸت -ح -دة““ ،م -ؤوك -دا أان
Ãا ‘ ذلك اŸب- -ع -وث الشص -خصص -ي ل  -أ
 ·ÓاŸتحدة مرجعية وأاسصاسصية.
قرارات ا÷معية العامة ل أ

ا’عتقا’ت وانتهاكات حقوق
اإ’نسسان متواصسلة باأ’راضسي
الصسحراوية اÙتلة

اŸغرب اسستهلك كل أادوات التعامل مع
القضسية الصسحراوية ويواجه أازمة حقيقية

و‘ هذا السصياق أاكد اÙاضصر أان العتقالت والعتداءات
اŸتكررة لÎهيب اŸواطن Úباألراضصي الصصحراوية بصصورة يومية
وبشصكل متواصصل ،ل يسصتثنون منها أايا كان ،بحيث أانه ‘ األسصبوع
اŸاضصي ” العتداء على كهل وعائلته بالضصرب ،كما أان اŸدن
واألحياء الصصحراوية ﬁاصصرة ،وهناك سصياسصة تصصعيد رهيبة
وقمع ل مثيل له ،مشصÒا إا ¤أان هذه السصياسصة ل تشصجع على أاننا
سصنتوجه إا ¤مفاوضصات جدية ،قائ «:Óهذا شصئ مهم جدا ويكون
ﬁل تنديد للسصياسصة واŸواقف اŸغربية ،ل Áكن أان نسصتشصف
م- -ن اŸغ- -رب ب- -ع- -د ك- -ل ه- -ذا ال- -ت- -وج -ه إارادة ون -ي -ة خ -اصص -ة إا¤
اŸفاوضصات وهو ل يزال يقمع شصعبنا ،وينتهك حرمات أاهلنا
وينهب ثروات الشصعب الصصحراوي““.
وبالنسصبة ÿطاب اŸلك ﬁمد السصادسس الذي سصيلقيه ‘ ٢٠
أاوت ا÷اري ،قال خطري أانه بناء على ما يجري ‘ اŸغرب من
حراك ل يبدو أان هناك سصياسصة مغربية ‘ التعامل مع األزمات،
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ألثورة أ÷زأئرية ملهمة ألنضصال ألصصحرأوي

نقل الصسراع إا ¤العواصسم السسائرة ‘ ركب اÙتل

’دوأت مكسصرأ أ◊وأجز
’سصاليب وأ أ
غاصس خاطري ألدوه رئيسس ألŸÈان ألصصحرأوي ‘ عمق ألنضصال ألصصحرأوي أŸتوأصصل Ãختلف أ أ
’عرأف.
’عÓمي ألذي يحاول فرضصه على قضصية ﬁسصومة من ألقانون ألدو‹ وألتشصريعات وأ أ
وحصصار أÙتل أŸغربي وألتعتيم ألسصياسصي أ إ
’حوأل وألظروف.
هي قضصية تصصفية أسصتعمار غ Òقابلة للتنازل مهما كانت أ أ

’نفرأج ألوضصع
ترقب إ

فنيدسس بن بلة
قال خاطري من منتدى ألشضعب متوقفا عند
ألمرأحل ألتي قطعها ألنضضال ألصضحرأوي
وألإنجازأت ألتي حققها بفضضل ألدبلوماسضية
ألتي عرت خطط ألمحتل ومن يدور في
فلكه و أظهرته على حقيقته طرفا محتÓ
لإقليم لم يكن يوما خاضضعا للسضيادة ألمغربية
ع-ب-ر أل-زم-ن م-ث-ل-م-ا حسض-م-ت-ه محكمة ألعدل
أل- -دول- -ي ف- -ي رأي- -ه- -ا ألسض -تشض -اري أوأسض -ط
ألسضبعينيات وكشضف بالملموسس ألقطعي أن
ألصض-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة أح-ق ب-السض-ت-قÓل تحت
قيادة ألبوليسضاريو ممثل ألشضعب ألصضحرأوي
ألوحيد .
وحده ألمغرب يتجاهل ويتمادى في أإدأرة
ظهره لحقائق ألأشضياء ويتنكر لما ألتزم به
في أتفاق ألسضلم عام  1991ألمشضترط وقف
أإط Ó-ق أل -ن-ار ب-ي-ن أل-ط-رف-ي-ن أل-م-ت-ن-ازع-ي-ن،
ألمخزن وألبوليسضاريو أإجرأء أسضتفتاء تقرير
مصض-ي-ر ألشض-عب ألصض-ح-رأوي ت-ط-ب-ي-ق-ا للوأئح
ألأممية وألشضرعية ألدولية غير ألقابلة للقفز
عليها .هي مسضاألة أسضندت أإلى ألمينورسضو
ألتي لم تتوقف ألمملكة ألمغربية في عرقلة
دورها مفضضلة ألجري ورأء ألأوهام جاعلة
من أحتÓلها للصضحرأء ألغربية ورقة توظفها

لسض -ت -م -ال-ة أل-رأي أل-ع-ام أل-م-غ-رب-ي أل-م-ن-هك
ألقوى ألذي يغرق في مشضاكل وتناقضضات ل
ت -ن -ت -ه -ي .وم -ا ي -ع -رف-ه أل-ري-ف م-ن أح-ت-ق-ان
وأحتجاجات ومسضيرأت غضضب ألدليل.
وسضط هذأ ألوضضع ألسضتاتيكي لم يسضتسضلم
ألصض-ح-رأوي-ون ل-ل-ت-ردد وأل-م-ن-اورة أل-م-غ-رب-ية
ل- -ك- -ن- -ه- -م زأدوأ ع -زم -ا ف -ي سض -ب -ي -ل أن -ت -زأع
ألعترأف ألدولي محولين ألصضرأع من جبهة
أل-م-وأج-ه-ة وخ-ط أل-ت-م-اسس م-ع أل-م-حتل أإلى
م -ن -اب -ر أل -م -ن -ظ -م -ات وأل -ه -ي -ئ-ات أل-دول-ي-ة،
مسض-ت-ل-ه-م-ي-ن أل-درسس م-ن أل-ث-ورة أل-ج-زأئرية
ألتي وزعت قادة ألنضضال وألإطارأت عبر
مختلف جهات ألمعمورة مرأفعين من أجل
ع-دأل-ة أل-قضض-ي-ة م-ث-ل-م-ا ج-رى ف-ي ب-ان-دونغ،
بلغرأد ،أكرأ ،نيويورك وألقائمة طويلة.
عن هذه ألتجربة ألمتكررة في ألصضحرأء
ألغربية ألسضائرة على نفسس ألدرب وألغايات،
قال خاطري وهو رئيسس ألوفد ألصضحرأوي
ف -ي أل -م -ف -اوضض -ات غ-ي-ر أل-م-ب-اشض-رة أيضض-ا»:
ألثورة ألجزأئرية نموذج للشضعوب ألمكافحة
م- -ن أج- -ل أل- -ح- -ري- -ة وألن- -ع- -ت- -اق وألشض- -عب
ألصضحرأوي ألذي يقاوم باسضتماتة أخذ في
ألعتبار قيم ومبادئ ثورة نوفمبر جاعÓ
م -ن أل -م -وؤأم -رأت أل -م -غ -رب -ي -ة ق -وة أن-طÓ-ق
ومحطة تحفيز مقتنعا حد ألثمالة أن ليل

أتهمه بعرقلة مسصار أŸفاوضصات وإأجهاضس أ◊ل ألسصلمي

اŸغرب يضسرب اسستقرار اŸنطقة بالتنسسيق مع عصساب ـ ـ ـ ـ ـات التهري ـ ـ ـب واإ’رهاب
وصض- -ف خ- -اط -ري أل -دّوه رئ -يسس ألŸÈان
ألصضحرأوي ،رئيسس وفد أŸفاوضضات غÒ
أŸب -اشض -رة م -ع أŸغ -رب ورئ -يسس أل-ط-ب-ع-ة 8
لط -ارأت أل -دول -ة
ل- -ل- -ج- -ام- -ع- -ة ألصض- -ي -ف -ي -ة إ
ألصض -ح -رأوي -ة وج-ب-ه-ة أل-ب-ول-يسض-اري-و ألشض-عب
ألصض-ح-رأوي ب-اŸك-اف-ح وج-ب-ه-ة أل-بوليسضاريو
با◊ركة ألتحررية ،مؤوكدأ ‘ نفسس ألوقت
أن ألبوليسضاريو هي أŸمثل ألشضرعي ألوحيد
ل -لشض-عب ألصض-ح-روأي ب-ال-رغ-م م-ن ﬁاولت
نظام ألحتÓل أŸغربي ‘ عدة مناسضبات
خ- -ل- -ق ك -ي -ان -ات م -وأزي -ة ل -ت -م -ث -ي -ل ألشض -عب
ألصضحرأوي ‘ أÙافل ألدولية ،كما فشضل
من قبل ‘ تغي Òألصضيغة ألقانونية Ÿشضكل
ألسضتعمار بخصضوصس ألقضضية ألصضحرأوية،
وأضضاف خاطري خÓل حلوله ضضيفا على
م- -ن- -ت- -دى ي- -وم- -ي- -ة «ألشض- -عب» أن أل- -قضض -ي -ة
ألصض-ح-رأوي-ة م-ط-روح-ة ب-ج-د ع-ل-ى ألسض-احة
أل- -دول- -ي -ة أك Ìم -ن أي وقت مضض -ى ،دأع -ي -ا
لم-ن
ف -رنسض -ا بصض -ف -ت -ه-ا عضض-وأ ‘ ›لسس أ أ
أل -دو‹ وك -ذأ ب -ل -دأن أÿل -ي -ج إأ ¤م-رأج-ع-ة
سضياسضاتها Œاه ألقضضية ألصضحرأوية.

وب- - -خصض- - -وصس أل- - -وضض- - -ع أل - -ذي Áر ب - -ه
لخÒة ،قال
ألحتÓل أŸغربي ‘ ألفÎة أ أ
ألّدوه أن أŸغرب يعا Êحاليا عزلة دولية
وإأف -ري -ق -ي -ة بسض -بب أل -قضض -ي -ة ألصض -ح-رأوي-ة،
مشضÒأ ‘ ن - -فسس أل - -وقت إأ ¤أن أل - -ن - -ظ - -ام
أŸغربي ألغازي ‘ وضضع متضضعضضع وأصضبح
منعوتا Ãعرقل مفاوضضات ألسضÓم ،كما أن
.Ó
أسضÎأتيجة أŸغرب أنكشضفت أمام أ Ÿأ
و‘ رده ع - -ن سض - -ؤوأل ي - -ت - -ع - -ل - -ق Ãسض - -ار
أŸفاوضضات أكد رئيسس ألŸÈان ألصضحرأوي
أن -ه -ا ‘ ج -م -ود شض -ام -ل م-ن-ذ  2012بسضبب
رفضس أŸغرب ألتعامل مع ألهيئات ألدولية
ل· أŸت -ح -دة ،إأ ¤ج -انب
أل- -رسض- -م- -ي- -ة ك- -ا أ
أŸن -اورأت أل -رأم -ي -ة إأ ¤إأغ -رأق أŸن -ط -ق-ة
بالسضموم بالتنسضيق مع عصضابات ألتهريب
وأ÷رÁة أŸن -ظ -م -ة وأل -دل-ي-ل م-ا –ت-ج-زه
أ÷زأئر يوميا على أ◊دود أŸغربية من
كميات معتÈة من أıدرأت فضض Óعلى
أرتباطه Ãنظمات وحركات إأرهابية تنشضط
على مسضتوى ألسضاحل.
لح-ك-ام ألصض-ادرة ‘
وع -ل -ق أل -دوه ع-ل-ى أ أ

حق معتقلي أكد Ëأزيك قائ Óإأن أغلب
لح- - -ك- - -ام ألصض- - -ادرة ‘ ح- - -ق أŸوأط - -نÚ
أأ
ألصض -ح -رأوي Úه -ي أح -ك -ام ج -ائ-رة وب-اط-ل-ة
لن- - -ع- - -دأم شض - -روط أÙاك - -م - -ة ‘ أغ - -لب
لحكام تعت Èجزءأ
ألقضضايا ،كما أن هذه أ أ
م -ن سض -ي -اسض -ي -ة ألح -ت Ó-ل أŸن -ت -ه-ج-ة ضض-د
ألشضعب ألصضحرأوي ألذي أسضتطاع أن يكسضب
ألعÎأف أل- - -دو‹ م- - -ن خÓ- - -ل أل- - -نضض - -ال
وأل-تشض-ي-ي-د وأل-ب-ن-اء وأŸق-اوم-ة وأل-تضض-حيات
ألتي قام بها ،مؤوكدأ أن ألعا ⁄أليوم أصضبح
يعÎف با÷مهورية ألصضحرأوية وحكومتها،
ب -دل -ي-ل رب-ط عÓ-ق-ات دب-ل-وم-اسض-ي-ة وط-ي-دة
ورأسضخة من خÓل سضفارأتها على مسضتوى
أل -ع -دي -د م -ن أل -دول ،مضض -ي-ف-ا أن أ◊ك-وم-ة
ألصض- -ح- -رأوي- -ة “ك- -نت م -ن تشض -ي -ي -د وب -عث
مؤوسضسضاتها من وزأرأت وهياكل أجتماعية
وت -ع -ل -ي -م -ي -ة وصض-ح-ي-ة ورع-اي-ة أج-ت-م-اع-ي-ة،
وأسضتطاعت بفضضل عÓقاتها تدويل ألقضضية
ل‡ي.
لفريقي وأ أ
خاصضة على أŸسضتوي Úأ إ

عزيز.ب
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حل القضسية الصسحراوية ‘ إاطار الشسرعية الدولية
ي -ن -ت -ظ -ر ألشص -عب ألصص-ح-رأوي بÎقب
ك-ب Òأن-ف-رأج ‘ قضص-ي-ت-ه ‘ ظ-ل “سص-ك-ه
بحق تقرير مصصÒه ،من خÓل تنظيم
أسص-ت-ف-ت-اء شص-ع-ب-ي ت-ع-ود ك-ل-م-ت-ه لصصاحب
’رضس ألسصيد ‘ حسصم ألنزأع حول آأخر
أ أ
مسص -ت-ع-م-رة ‘ إأف-ري-ق-ي-ا ،ع-ل-ى أن ت-رع-ى
’· أŸتحدة ‘
هذأ أ’سصتفتاء منظمة أ أ
ج- -و شص- -ف- -اف ،وب- -رغ -م أف -ت -ع -ال أŸغ -رب
للعديد من ألعرأقيل ألتي تعيق أŸسصعى
’· أŸت-ح-دة
ألسص -ي -اسص -ي –ت إأشص -رأف أ أ
من بينها ألتهرب من أŸسصؤوولية وألقفز
ف- -وق ألشص- -رع -ي -ة أل -دول -ي -ة ،إأ ¤ج -انب
أÙاو’ت أل- -ي- -ائسص- -ة أل- -ت- -ي ت -ه -دف إأ¤
ت -غ -ل -ي -ط أل-رأي أل-ع-ام أل-دو‹ ،وع-رضس
’ث-م-ان
مشص -اري -ع أسص-ت-ث-م-اري-ة ب-أاب-خسس أ أ
لشصركات دولية ليسصتفيد من ألتغطية.

فضضيلة/ب

ألسضتعمار سضينجلي».
ومثلما قامت به ثورة ألجزأئر وخططت
ل -م -ع -ارك مصض -ي -ري -ة ع-ب-ر ج-ب-ه-ت-ي أل-دأخ-ل
وألخارج محولة ألصضرأع أإلى عمق فرنسضا
ألسضتعمارية ،تنتهج ألقيادة ألصضحرأوية هذأ
ألأسضلوب مدركة ألضضرورة ألحتمية لتوسضيع
أل- -نضض- -ال أإل- -ى ع- -وأصض -م أل -دول أل -مسض -ان -دة
للمحتل ومنها بالخصضوصس فرنسضا ،أإسضبانيا
وألوليات ألمتحدة وأإن لم تعترف أي من
هذه ألدول بالسضيادة ألمغربية على ألصضحرأء
ألغربية.
ع -ل -ى ه -ذأ ألأسض -اسس ت-ن-ظ-م ب-اسض-ت-م-رأر ف-ي
ألعوأصضم ألأوروبية وألغربية عامة مسضيرأت
تاأييد ومسضاندة للقضضية ألصضحرأوية لإظهار
ل- -ل- -رأي أل- -ع -ام أل -مشض -ب -ع ب -اأف -ك -ار خ -اط -ئ -ة
وم-غ-ال-ط-ات أن أل-نضض-ال ب-السض-اق-ي-ة أل-حمرأء
ووأد أل- -ذهب مشض- -روع م- -ن أج- -ل أسض -ت -ع -ادة
ألسضيادة ألوطنية .و أن هذأ ألنضضال ألمسضتمد
م -ن أسضسس أل -ق -ان -ون أل-دول-ي وألشض-رع-ي-ة ل-ن
ت -ت -م-ك-ن أل-م-م-ل-ك-ة أل-م-غ-رب-ي-ة م-ن أل-مسض-اسس
ب -اأه -دأف -ه وغ -اي -ات -ه م -ه-م-ا أوت-يت م-ن ق-وة
ومسض- -ان -دة م -ن ألأط -رأف أل -ت -ي ت -ق -ف أإل -ى
جانبها ولم تقر أ جيدأ تاريخ ثورأت ألشضعوب
وتفهم أن ألنضضال ألصضحرأوي يخاضس من
أجل أن ينتصضر أليوم أو غدأ

ألعدد
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ل -ع -ل م -ن أسض -ب -اب ع-دم تسض-ج-ي-ل ت-ط-ورأت
ﬁسضوسضة –سضم ‘ وضضع ألنزأع ألقائم ،أن
أŸغرب مازأل حريصضا على أسضتعمال قضضية
ألصضحرأء ألغربية كورقة للتغطية على ألعديد
من أŸشضاكل ألتي يتخبط فيها عمق أÛتمع
أŸغ- -رب- -ي وم- -ن م -ؤوشض -رأت -ه -ا ن -ذك -ر أ◊رأك
ألشض -ع -ب -ي أل -ذي يشض -ه -ده م -ن -ذ أشض -ه-ر أل-ري-ف
أŸغ-رب-ي وب-ال-ت-ح-دي-د ‘ م-ن-ط-ق-ة أ◊سض-ي-مة.
وأ÷دير باإلشضارة أنه من ب Úألعرأقيل ألتي
ت -ب -ق -ي ع -ل -ى غ-ي-اب ألن-ف-رأجﬁ ،اول-ة إأل-ق-اء
ألعرأقيل على ألبلد أ÷ار ،رغم أن أ÷زأئر
على أرضس ألوأقع  ⁄تدخر أي جهد ‘ إأطار
تشض- - -ج- - -ي- - -ع أ◊وأر ب ÚأŸغ- - -رب وج- - -ب- - -ه - -ة
أل-ب-ول-يسض-اري-و ،م-ن م-ن-ط-ل-ق م-بدأ حرية تقرير
أŸصضı Òتلف ألشضعوب ‘ ألعا.⁄
أكيد أن أ÷ميع يدرك أن ألتوجه للحل
أأل‡ي ألسض -ل -م-ي م-ن شض-أان-ه أن يسض-ت-ف-ي-د م-ن-ه
ألطرفان ،فلو أن ألصضحرأء ألغربية تسضÎجع
سضيادتها سضيكون أŸغرب أول أŸسضتفيدين من

ذلك ،ع- -ل- -ى أع- -ت- -ب -ار أن ذلك سض -ي -ق -لصس م -ن
Óسض -ت -ق -رأر ،ب-ل
أÛه -ود أ◊رب -ي وح -ال -ة أل  -إ
ويسضاهم ‘ أسضتقرأر أŸنطقة ‡ا ينتج عنه
–رك أقتصضادي وأنفرأج ‘ موأجهة ﬂتلف
ألتحديات ألتنموية ،وبالتا‹ تكريسس أŸزيد
‘ ألسضتقرأر وألتعاون ب Úبلدن أŸنطقة.
وعلى ضضوء ذلك Áكن ألقول أن سضياسضة
أŸغرب ألحتÓلية ،مازألت تعمل على تعطيل
نهضضة أŸنطقة أŸغاربية ،ألتي “لك عوأمل
ألنهضضة أ◊قيقية ،إأذأ “ت مرأفقتها بسضياسضة
أللتزأم بالشضرعية ألدولية ،وكل ما يقف حجر
عÌة أن أŸغرب مازأل ره Úتصضور كولونيا‹
ق -د Ëل ي -خ -ل -ف ورأءه إأل أل -ت -خ -ل-ف وأل-ف-ق-ر
وألقÓقل للبلد أÙتل وكذأ ألدولة أÙتلة
ألتي أسضتولت على أرضس ألصضحرأوي.Ú
وألوأقع يؤوكد أن أŸغرب له خصضم وحيد
ي - -ت - -م - -ث - -ل ‘ أ÷م - -ه - -وري - -ة ألصض - -ح - -رأوي- -ة
ألدÁقرأطية ،وبفعل آأثار ألعوŸة ألتي أفضضت
إأ ¤أل -ع -دي -د م -ن أألزم -ات ،م -ن ب -ي -ن-ه-ا أزم-ة
أل -ط -اق -ة وأألسض -وأق ورف-اه-ي-ة ألشض-ع-وب ،و ‘
خضضم ألعوŸة يبدو أنه ل ﬂرج للمغرب من
أزمته ول خيار له إأل أ÷لوسس على طاولة
أ◊وأر وأŸفاوضضات مع خصضمه‡ ،ث‘ Ó
أ÷م-ه-وري-ة أل-ع-رب-ي-ة ألصض-ح-رأوي-ة ،خ-اصضة أن
أŸغ - - -رب أنضض - - -م م- - -ن ج- - -دي- - -د إأ ¤أل–اد
أإلفريقي‡ ،ا يعني ضضمنيا قبوله بالقوأعد
أل -ت -ي –ك-م ه-ذه أŸن-ظ-م-ة ،ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة أن
أŸغرب عندما كان خارج أل–اد ألفريقي،
أتخذ أل–اد ألعديد من ألقرأرأت أŸهمة،
م -ن ب -ي -ن -ه -ا أل-تشض-دي-د وأإل◊اح ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م
ألسض -ت -ف -ت -اء ألشض -ع -ب-ي ل-ت-ق-ري-ر مصض Òألشض-عب
ألصضحرأوي مع وضضع رزنامة هذأ ألسضتفتاء،
وق -ت -ه-ا أŸغ-رب –ج-ج ب-أان-ه غ Òم-ل-زم ك-ون-ه
ليسس عضضوأ ،وأليوم ألأمر ﬂتلف عندما صضار
أŸغ- -رب م- -ل- -زم- -ا..ف- -ه- -ل ي- -ت- -ح -رك أل–اد
أإلف - -ري - -ق- -ي ‘ أق- -رب وقت إلل- -زأم أل- -وأف- -د
أ÷ديد؟.

أعتÈت عقود أسصتغÓل ألÌوأت ألصصحرأوية غ Òشصرعية

قرار ﬁكمة العدل ا’وروبية يوم  25ديسسم Èصسفعة للمغرب

أكد رئيسس ألŸÈان ألصصحروأي خاطري
أدوه أن أسص - -ت - -م - -رأر أل - -وضص - -ع أل - -ق- -ائ- -م ‘
ألصص -ح -رأء أل-غ-رب-ي-ة ““ ⁄ي-ع-د م-ق-ب-و’ ب-ل
يشص -ك -ل خ -ط -رأ ع -ل -ى أ’أم -ن وأ’إسص -ت-ق-رأر
باŸنطقة وعلى ألصصعيد ألدو‹““
أوضضح رئيسس ألŸÈان ألصضحرأوي ‘ ندوة بعنوأن
““ مسضاهمة حل ألقضضية ألصضحرأوية ‘ تعزيز ألأمن
وألسضتقرأر باŸنطقة ““ Ãنتدى ألشضعب أنه ““مهم جدأ
أن ندرك أنه  ⁄نعد وحدنا كصضحرأوي Úنطالب
بتعجيل أ◊ل ألسضلمي وألعادل للقضضية ألصضحرأوية بل
أÛتمع ألدو‹ برمته يطالب بذلك ““ ويتجلى ذلك
من خÓل جملة من قرأرأت ›لسس ألأمن ألدو‹ ألتي
توؤكد على هذه ألضضرورة أŸلحة أإ ¤جانب تقارير
ألأم Úألعام ألأ‡ي.
وأك- -د ‘ ذأت ألصض- -دد أن أل- -قضض -ي -ة ألصض -ح -رأوي -ة
مطروحة بحدة على أعلى مسضتويات ألهيئات ألدولية
و أيضضا ‘ أوربا سضوأء على مسضتوى ألر أي ألعام أو
أل- -ه- -ي- -ئ- -ات أŸسض- -وؤول -ة وك -ذأ ع -ل -ى مسض -ت -وى ألإ–اد
ألإفريقي حاليا مشضÒأ أ ¤أن ألقضضية ألصضحرأوية
““م-ط-روح-ة ب-ق-وة““ أيضض-ا م-ن أل-ن-اح-ي-ة أل-ق-ان-ون-ي-ة من
خÓل أإصضدأر ﬁكمة ألعدل ألأوروبية قرأرها يوم 25
ديسضم ÈأŸنصضرم وألذي كان Ãثابة ““صضفعة ““ للمغرب
وألقاضضي بوقف كل ألتفاقيات وألعقود ألتي يÈمها
أŸغرب مع ألإ–اد ألأوروبي وأعتبارها ““غ Òشضرعية
““ ومنع ألتصضرف أŸغربي ‘ أŸوأرد ألطبيعية وثروأت
ألصضحرأء ألغربية أإل من خÓل ألشضعب ألصضحرأوي
و‡ثله ألشضرعي وألوحيد ““جبهة ألبوليسضاريو .
و‘ ذأت ألشضاأن قال أن ألشضعب ألصضحرأوي ““بعد
كل ﬁاولت ألتعذيب وألقهر وألنتهاكات من قبل
أ÷يشس أŸغ - -رب - -ي أÙت - -ل وﬁاولت أل - -ت - -قسض - -ي- -م
وألتشضكيك ‘ شضرعية جبهة ألبوليسضاريو أسضتطاع أن
ي -ف -تك ألإعÎأف أل -دو‹ ب -ح-ق-ه ك-عضض-و ‘ أÛت-م-ع
أل -دو‹ أل -ذي ت -ك -ف -ل -ه أŸوأث -ي -ق أل -دول-ي-ة م-ن خÓ-ل
ق -رأرأت أ÷م -ع -ي -ة أل -ع -ام-ة لÓ-أ· أŸت-ح-دة و›لسس
ألأمن ألدو‹ ““ .
و أشضار أ ¤أنه بعد كل هذأ ألتعاطي مع أŸلف
ألصض- -ح- -رأوي ع- -ل- -ى أل- -ن -ط -اق أل -دو‹ وك -ل مسض -ارأت
ألتفاوضس منذ  1988أإ 2012 ¤تكرسضت ألقناعة أنه
ل Áكن –ديد ألوضضع ألنهائي للصضحرأء ألغربية ““ أإل
من خÓل ‡ارسضة ألشضعب ألصضحرأوي ◊قه ‘ تقرير
مصضÒه من خÓل تنظيم أسضتفتاء حر ونزيه تنظمه
وتشضرف عليه ألأ· أŸتحدة““ .
وأبرز أن كل أÙاولت ألرأمية أإ‹ أإيجاد حل
خ -ارج ه -ذأ أل -ط-رح ك-ان م-اآل-ه أل-فشض-ل وت-اأك-د ب-ال-ت-ا‹
للمجتمع ألدو‹ أنها ““غ› Òدية وهي هدر للجهد
ألدو‹ و لÓأموأل أıصضصضة لذلك““.
وشض -دد رئ -يسس ألŸÈان ألصض -ح -رأوي ب-اŸق-اب-ل أن
أل -ن -ظ -ام أŸغ -رب -ي ي-ع-يشس ““م-رح-ل-ة هشض-اشض-ة وأصض-ب-ح
م-ن-ع-وت-ا ب-اŸع-رق-ل Ÿسض-ار ع-م-ل-ي-ة ألسضÓ-م ب-اŸن-طقة
أŸتوقف منذ  2012نتيجة رفضضه لكل أŸقÎحات
ألدولية وألتعاطي مع أ÷انب ألصضحرأوي ‘ أإطار

أŸفاوضضات –ت لوأء ألهيئة ألأ‡ية وأيضضا رفضس
أل -ت -ع -اط -ي م-ع أŸب-ع-وث أÿاصس ألأ‡ي ك-ريسض-ت-وف-ر
روسس وكذأ ألأم Úألعام بان كي مون““ .
وب -خصض -وصس ن -هب ألÌوأت وأŸع-ادن ألصض-ح-رأوي-ة
أشض -ار أ ¤أن ألسض -ف -ن أŸغ -رب-ي-ة أل-ت-ي ت-ق-وم ب-تصض-دي-ر
ألفوسضفات بدأت موؤخرأ ‘ تغ Òمسضارها أÓŸحي
لتجنب أŸرور على رأسس ألرجاء ألصضالح وأإفريقيا
أ÷ن -وب -ي -ة خ -وف -ا م -ن ت -ب -ع -ات ق -رأر ﬁك-م-ة أل-ع-دل
ألأوروبية أفريل أŸاضضي وهو ما أعتÈه تطور ““لفت
““ لصضالح ألقضضية .
وت -ن -اول أŸسض -وؤول ألصض -ح -رأوي ب -ال-ت-ح-ل-ي-ل أل-دور
““ألسض-ل-ب-ي““ ل-ل-م-غ-رب ب-اŸن-ط-ق-ة خاصضة على أŸسضتوى
ألأمني من خÓل تورطه ‘ ألإŒار ألدو‹ للمخدرأت
خ -اصض -ة ع -ل-ى أ◊دود أ÷زأئ-ري-ة وألصض-ح-رأوي-ة وك-ذأ
تورطه ‘ حركات ألتهريب وأ÷رÁة ألعابرة وشضبكات
ألهجرة ألسضرية نحو أإسضبانيا.
وأب -دى ألسض -ي -د خ -اط -ري أدوه أسض -ت -ع-دأد أل-ط-رف
ألصض-ح-رأوي ل-ل-ت-ع-اون م-ع ألإ–اد ألإف-ري-ق-ي وأآل-ي-ات-ه
سضوأء من خÓل أŸبعوث ألسضامي ل–Óاد ألإفريقي
أو ÷نة أ◊كماء أو من خÓل ›لسس ألسضلم وألأمن
ألإفريقي باعتبار ذلك ““ألطريق ألأك Ìقصضرأ للتوصضل
أإ ¤حل““ دأعيا أŸغرب باŸقابل أن يسضتنتج أن أ◊ل
هو أ÷لوسس وألتفاوضس مع جبهة ألبوليسضاريو أŸمثل
ألشضرعي وألوحيد للشضعب ألصضحرأوي  .وقال ““ نحن
منفتحون ‘ هذأ ألإŒاه وأإل سضيكون على ألأ·
أŸت- -ح- -دة أل -ع -م -ل بصض -رأم -ة وأل -ذه -اب Ÿف -اوضض -ات
بتوقيت ورزنامة و–ديد أفق لÓسضتفتاء““ .
ووجه أŸسضوؤول ألصضحرأوي ندأء لدول نافذة ‘
أوروب -ا وخ -اصض -ة ف -رنسض-ا ب-اأن““ ت-رأج-ع م-وق-ف-ه-ا أŒاه
ألقضضية ألصضحرأوية من منطلق موضضوعي خاصضة أنها
عضضوأ ‘ ›لسس ألأمن ألدو‹ وأإحدى ألبلدأن ألتي
كانت مسضوؤولة عن تعطيل دور ›لسس ألأمن لسضÒ
عملية ألسضÓم وماتزأل““ .
وب -خصض -وصس أŸف -اوضض-ات ق-ال أن-ه ‘ أن-ت-ظ-ار م-ا
سض- -يسض- -ف- -ر ع- -ن -ه –رك -ات أŸب -ع -وث ألأ‡ي أÿاصس
أ÷ديد ““ كوهلر““ ألذي كلف بتقد Ëتقرير ‘ غضضون
 6أشضهر عن مدى تقدم أŸفاوضضات باŒاه تنظيم
أ÷ولة أÿامسضة من أŸفاوضضات .وعن عمل بعثة
«أŸينورسضو““ قال أŸسضوؤول أنها  ⁄تسضتكمل بعد
ألعدد ويبلغ عددها حاليا ( 120عضضو) تقوم بكل
أŸهمات أŸنوطة بها أŸتعلقة أسضاسضا بتوف Òظروف
ألإسضتفتاء ومرأقبة سض Òوقف أإطÓق ألنار ‘ أإنتظار
أإسضتكمال ألعدد ألذي ترأجع بسضبب بعضس أŸشضاكل
أللوجسضتية وأختيار ألأعضضاء للهيئة ألأ‡ية .
وأوضضح أن بعد قضضية ““ ألكركرأت ““ألأم Úألعام
ألأ‡ي بناء على لئحة قام بتعي Úبعثة تقنية تعمل
على ألتصضال ب Úألطرف Úألصضحرأوي وأŸغربي من
أجل ألشضروع ‘ مرأجعة أإتفاقية وقف أإطÓق ألنار
وقد قبل ألطرف ألصضحرأوي فيما ل يزأل ألطرف
أŸغربي يتلكاأ ‘ ألقبول .
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حّولت أارضصيته إا ¤موقع سصكني Ãعسصكر

إلعثور على رفات بشسرية Ãركز تعذيب يعتقد أإّنها لشسهدإء
اكتشصف عمال البناء على مسصتوى موقع  ٢50سصكن ترقوي التابع للصصندوق الوطني للتوف Òوا’حتياط  ،بوسصط مدينة
’نفاق التحتية Ÿركز التعذيب ““ كرطي بن داود““ يعتقد أانها
معسصكر ،أاثناء أاشصغال ا◊فر هياكل عظمية بشصرية ‘ أاحد ا أ
لشصهداء الثورة التحريرية .هذا ما رصصدته ““ الشصعب““ بع ÚاŸكان.
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www.ech-chaab.com

بطء ‘ وتÒة الورشصات منذ ٢0١4

إŸسستفيدون من إل ّسسكنات إ’جتماعية بخنشسلة
غاضسبون من تأاّخر إ’‚از

طالب اŸسصتفيدون من السصكن العمومي
’طلسس
ا’يجاري بإاقامتي ا’أوراسس وا أ
الواقعت ÚباŸدينة ا÷ديدة بعاصصمة
الو’ية خنشصلة ،صصباح أامسس ،من مديرا
ديوان الÎقية والتسصي Òالعقاري والتعمÒ
والهندسصة اŸعمارية ،العمل من أاجل إانهاء
’شصغال باŸشصروع ‘ Úأاقرب وقت ‡كن
ا أ
حتى يتسصنى لهم تخليصس اسصتفادتهم
واسصتÓم مفاتيح شصققهم Ãا ينهي معاناتهم
الطويلة من أازمة السصكن.

خنشسلة :سسكندر ◊جازي

معسسكر :أام ا Òÿــ سس
ت-دّخ-ل ع-ن-اصس-ر ا◊م-اي-ة اŸدن-ية
ل -ن-ق-ل ال-رف-ات ال-ت-ي ت-ع-ود لشس-خصسÚ
” وضسعها ‘
أاحدهما طفل ،حيث ّ
صسناديق Œهيزا Ÿعاينتها والتحقيق
‘ ه -وي -ة األشس -خ -اصص اŸت -وف Úم-ن
الطرف ا÷هات اıتصسة بإاشسراف
م -ن م -ن-ظ-م-ة اÛاه-دي-ن وم-دي-ري-ة
ال - -ق- -ط- -اع ،ك- -ون أاّن اك- -تشس- -اف ه- -ذه
ال- -رف- -ات ” ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى م -رك -ز

ال-ت-ع-ذيب أاث-ن-اء ال-فÎة السس-ت-ع-م-اري-ة
’’كرطي بن داود ’’ حوا‹ بضسعة أامتار
عن دار القيادة وﬁكمة األم Òعبد
ال- -ق- -ادر ع Èإاح- -دى ط- -رق السس -اح -ة
اŸسس- -م- -اة ق- -دÁا بـ ’’،’’ chemins 7
واŸقام ‘ عهد السستعمار الفرنسسي
على أانقاضص بنايات عثمانية.
كما كان اŸكان اŸسسمى ’’كرطي
ب - -ن داود ’’ م - -رك- -زا لÓ- -سس- -ت- -ن- -ط- -اق
وال - -ت - -ع- -ذيب ،ق- -ب- -ل أان ي- -ت- -ح- -ول ‘
السسنوات األخÒة إا ¤فضساء مفتوح
خ- -ال م- -ن أاي ب -ن -اي -ة ت -رم -ز ل -ث -ك -ن -ة

عسسكرية أاو مركز تعذيب ،فتحول إا¤
مÓذ للمنحرف Úاألمر الذي يطرح
فرضسية أاخرى هي أان تعود الهياكل
العظمية Ÿفقودين جراء فيضسانات
ضس -ربت ال -ولي -ة ‘ السس -ب -ع-ي-ن-ي-ات أاو
ترجح فرضسيات أاخرى ‘ حال ⁄
ت -ث -بت ال -ت -ح -ال-ي-ل ال-ع-ي-ن-ي-ة ل-ل-ه-ي-اك-ل
ال-ع-ظ-م-ي-ة أان-ه-ا رف-ات لشس-هداء قضسوا
نحبهم –ت طائلة التعذيب.
وك- - -انت السس- - -ل - -ط - -ات اÙل - -ي - -ة
Ÿعسسكر ‘ سسنوات  ٢014 - ٢013قد
قررت اسستغÓل اŸكان بتحويله إا¤

متحف األم Òعبد القادر ‘ وقت
أا‚زت فيه دراسسة تقنية للمشسروع
على سسبيل انتظار تسسجيل ا‚ازه من
ط- -رف السس- -ل- -ط- -ات اŸرك- -زي -ة  ،ث -م
ليتقرر بعد نزاع قضسائي حول أاصسل
ملكية أارضسية اŸشسروع  -ب Úمصسالح
ب -ل -دي -ة م -عسس -ك -ر وصس -ن-دوق ال-ت-وفÒ
والحتياط  -الفصسل ‘ ملكيته لهذا
األخ Òالذي شسرع ‘ الفÎة اŸاضسية
‘ غلق ﬁيط اŸوقع ’’ كرطي بن
داود’’ اسس- -ت- -ع -دادا إل‚از  ٢٥0سسكن
ترقوي.

تتوّزع على بلديات البو ،Êا◊جار وسصرايدي

 05نقاط مرّخصسة لبيع أإضساحي إلعيد بعنابة

’غنام واŸوزعة ع 03 Èبلديات ،حيث
سصيكون سصكان مدينة عنابة أامام خيار اقتناء أاضصحية العيد ،ع 05 Èنقاط مرخصصة لبيع ا أ
’ضصحية العيد ،والذي تشصهده عنابة بشصكل كب Òكل سصنة ،إا ¤جانب
’ماكن تفاديا لÓنتشصار العشصوائي أ
خصصصصت السصلطات اÙلية هذه ا أ
’سصعار ،وتوف Òأاضصاحي سصليمة من خÓل اŸتابعة البيطرية لها .هذا ما توّقفت عنده ““الشصعب““.
منع اŸضصاربة با أ
و‘ ذات السسياق تعرف عنابة
و«الشسعيبة’’.
مريضسة.
وع- -ل- -ى غ- -رار ال -ولي -ات األخ -رى انتشسار بيع الأغنام ببعضص اŸناطق
و‘ ه - - - - - -ذا الصس - - - - - -دد خصسصست
وت -ع -د ع -ن -اب -ة م -ن ب Úال -ولي -ات السس -ل -ط -ات اÙل -ي -ة ل -ولي -ة ع -ن-اب-ة ي-ت-ع Úع-ل-ى ا÷ه-ات ال-وصس-ي-ة ب-ع-نابة غ ÒاŸرخصص ل - -ه - -ا ،ع - -ل- -ى غ- -رار
األرب -ع ال -ت -ي ” اخ -ت-ي-اره-ا ل-تسس-وي-ق ’’سسوق الزدهار’’ بحي سسيدي سسا ⁄اŸراق-ب-ة ال-ي-وم-ي-ة ل-ه-ذه ال-ن-قاط من م-ن-ط-ق-ة ’’سس-ي-دي اإب-راه-ي-م’’ ،والتي
أاضس- -اح- -ي ال- -ع -ي -د ،م -ن ط -رف وزارة ب -ب-ل-دي-ة ال-ب-و Êك-ن-ق-ط-ة أاو ،¤ب-ي-ن-م-ا ق -ب -ل ال -ف -رق ال -ب -ي -ط -ري -ة وت -ق -ن-ي ،Úتشس - -ه - -د ت - -واج - -د عشس- -رات روؤوسص
ع- -ي -نت ن -ق -ط -ت Úث -ان -ي -ت Úب -ب -ل -دي -ة للوقوف على مدى سسÓمة الكباشص الأغ -ن -ام ،ح -يث ضس -رب اأصس -ح-اب-ه-ا
ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ية والصسيد
سس- -راي- -دي وب- -الضس- -ب- -ط Ãن -ط -ق -ت -ي اŸع -روضس -ة ل -ل -ب -ي -ع ،وال -ت -ي سس-ت-ك-ون ت - -ع - -ل - -ي - -م - -ات وزارة ال - -داخ - -ل - -ي- -ة
البحري ،بالتنسسيق مع وزارة الداخلية ’’بوزيزي’’ و«اإليدوغ’’ ،أاما النقطت› Úهزة Ãختلف اŸعدات لفحصسها ،وا÷م- - -اع- - -ات اÙل- - -ي- - -ة ع- - -رضص
و ا÷ماعات اÙلية بهدف تنظيم ال - - -راب - - -ع- - -ة واÿامسس- - -ة ف- - -ق- - -د ” وعزل اŸواشسي اŸريضسة والوقوف ا◊ائ- -ط ،و‘ ه- -ذا الإط -ار ي -ت -عÚ
عملية البيع ،وضسمان صسحة اŸواطن –دي -ده -م -ا ب -ب -ل -دي -ة سس-ي-دي ع-م-ار حائ Óأامام بيعها ،فضس Óعن تهيئة على البلديات اŸنتشسرة بها عملية
ب- -ال- -درج- -ة األو ،¤وت- -ف- -ادي ت -ك -رار ال-ت-اب-ع-ة ل-دائ-رة ا◊ج-ار ،وذلك ع-ل-ى ال -ظ -روف اŸن -اسس -ب -ة ل -لسس Òا◊سس-ن البيع العشسوائي التبليغ عنها لتخاذ
الإجراءات القانونية الÓزمة.
سسيناريو السسنة اŸاضسية وبيع أاغنام مسس - -ت - -وى م - -ن- -ط- -ق- -ة ’’ال- -ق- -ن- -ط- -رة’’ لعملية بيع األغنام.

عنابة :هدى بوعطيح

سصكان بلدية برهوم باŸسصيلة

Œسسيد مشسروع إلّتجزئة  ’ 400رجعة فيه

أاوضسح ‡ثÓن عن اŸسستفيدين لـ ’’الشسعب’’’’ ،ب
 سص« و«م  -ح« أان اÙتج Úاسستفادوا من هذهالسس-ك-ن-ات الج-ت-م-اع-ية سسنة  ٢014ضس-م-ن القائمة
اŸعلنة حينها واŸقدرة بـ  3٨00سسكن اجتماعي
إايجاري ،وعند إاجراء القرعة أاسسفرت عن حصسول
ه -ؤولء ع -ن السس -ك-ن-ات ال-واق-ع-ة ب-إاق-ام-ت-ي األط-لسص
واألوراسص بآاخر موقع باŸدينة ا÷ديدة أاين يتم
تشس-ي-ي-د  1٨0مسس -ك -ن  ⁄ت -ن -ت -ه ب -ه-ا األشس-غ-ال ◊د

السساعة.
وأاضساف هؤولء ،أاّن معاناتهم تزداد من سسنة إا¤
أاخرى على اعتبار أان أاغلبهم يعيشسون ‘ منازل
مؤوجرة ‘ انتظار اسستÓمهم لشسققهم التي طال
انتظارها ،علما أان جميع اإلقامات بحصسة 3٨00
سسكن اŸذكورة سسلمت ألصسحابها باسستثناء إاقامتي
األطلسص واألوراسص التي كانت أاخر موقع انطلقت
ب -ه األشس -غ -ال ب -اŸدي -ن-ة ا÷دي-دة وك-انت م-ن ح-ظ
هؤولء.
اŸسستفيدون طالبوا بتسسريع األشسغال الداخلية
النهائية للشسقق بالعمارات ،موازاة مع ضسرورة دفع
وتÒة ا‚از أاشس -غ -ال ال -ت -ه -ي -ئ-ة اÿارج-ي-ة وال-رب-ط
بشسبكات الكهرباء والغاز واŸياه حتى ل يضسطرون
لÓنتظار لفÎات أاخرى.
م- -ن ج -ه -ت -ه ،م -دي -ر دي -وان الÎق -ي -ة وال -تسس -يÒ
العقاري بالنيابة لولية خنشسلة طارق علمي ،أاّكد لـ
’’الشسعب’’ أان نسسبة ا‚از هذا اŸشسروع اŸتضسمن
إا‚از  1٨0مسسكن اجتماعي بلغت  7٥باŸائة ،وأان
األشسغال جارية على قدم وسساق من أاجل تسسليم
السسكنات ألصسحابها ‘ أاواخر السسنة ا÷ارية على
أاقصسى تقدير.

مصصالح أامن و’ية ا÷زائر –ارب ا÷رÁة

 27حظÒة غ Òشسرعية بالعاصسمة

 /الشص- -عب  ‘ /إاط- -ار م- -ك- -اف- -ح- -ة ظ- -اه -رة
ا◊ظ -ائ -ر ال -عشص -وائ -ي-ة ع Èشص-وارع و أاح-ي-اء
ال -ع-اصص-م-ة ،و ال-ت-ي سص-خ-رت ل-ه-ا ك-اف-ة اŸوارد
ال-بشص-ري-ة وال-وسص-ائ-ل ال-ت-ق-ن-ي-ة ل-ل-تصص-دي ل-ها
وﬁارب -ت -ه -ا بشص -ك -ل مسص-ت-م-ر ودؤووب ،ق-امت
مصص- -ال- -ح أام- -ن و’ي- -ة ا÷زائ- -ر ‘ الـ  ١0أايام
’و ¤م- - -ن شص- - -ه- - -ر أاوت ا◊ا‹ ،ب- - -إاحصص- - -اء
ا أ
›موع ( )٢7حظÒة غ Òشصرعية مسصتغلة
ب-ط-ري-ق-ة غ Òق-ان-ون-ي-ة ،أاوق-ف ع-ل-ى إاث-رها
(ﬂ )34ال- -ف ” سص- -م- -اع- -ه- -م ع- -ل -ى ﬁاضص -ر
رسصمية.
‘ السس- -ي- -اق ذات- -ه ،ع- -ا÷ت مصس -ال -ح الشس -رط -ة

القضسائية ألمن ولية ا÷زائر ‘ نفسص اŸدة ()1٢٢
قضسية حمل سسÓح ﬁظور ” ،توقيف على إاثرها
( )1٢7شسخصص مشستبه فيه ،باإلضسافة إا ¤معا÷ة
( )3٢٢قضس -ي -ة ح -ي-ازة ﬂدرات وم-ؤوث-رات ع-ق-ل-ي-ة،
أاوقف على إاثرها ( )34٨مشستبه فيه.
لتبقى مصسالح امن ولية ا÷زائر ›ّندة ليÓ
ن- -ه- -ارا ‘ سس- -ب- -ي -ل –ق -ي -ق األم -ن وال -ط -م -أان -ي -ن -ة
للمواطن ،Úوﬁاربة اآلفات الجتماعية التي من
شسأانها اŸسساسص بأامن ،صسحة وسسÓمة اŸواطنÚ
و‡تلكاتهم ،كما يبقى اÿط األخضسر 1٥ - 4٨
وخ -ط شس -رط-ة ال-ن-ج-دة  ‘ 17خ -دم -ة اŸواط-نÚ
للتبليغ عن أاي طارئ.

فيما شصرعت مصصالح ا◊ماية اŸدنية ‘ حملة –سصيسصية

 5مÓي Úمصسطاف بشسوإطئ تيبازة منذ جوإن

أاحصصت مصصالح ا◊ماية اŸدنية بتيبازة
دخ- -ول  5مÓ- -ي Úو ١00مصص- -ط- -اف إا4٢ ¤
شصاطئا مسصموحا للسصباحة على امتداد سصاحل
الو’ية منذ الفا— من جوان وإا ¤غاية أاول
ن ال- -ذي ت -أاسص -ف ل -ه ذات اŸصص -ال -ح
أامسس ،إا’ أا ّ
وفاة  4شصباب ‘ مقتبل العمر خÓل إاقدامهم
على السصباحة ‘ ظروف ﬂتلفة.

تيبازة :عÓء ملزي

حسسب اŸكلف باإلعÓم على مسستوى مديرية
ا◊ماية اŸدنية اÓŸزم األول رابح بن دوحة ،فإاّن
” تسسجيلها Ãناطق صسخرية
 3حالت وفاة بالبحر ّ
غ Òمسس -م -وح -ة ل -لسس -ب -اح -ة خ Ó-ل شس -ه -ر ج-وي-ل-ي-ة
الفارط ،ويتعلق األمر بشساب عمره  ٢٨سسنة غرق
Ãنطقة كوشسة ا÷ Òوشساب Úآاخرين عمرهما ٢6
سسنة غرق أاحدهما Ãنطقة كوا‹ و اآلخر Ãنطقة
شسنوة مع اإلشسارة إا ¤أاّن اŸناطق الصسخرية الثÓثة
تنتمي جميعها لبلدية تيبازة فيما ”ّ انتشسال جثّة
شسابة ل يتعدى عمرها  1٥سسنة من مياه شساطئ
ا◊م -دان -ي-ة اŸسس-م-وح ل-لسس-ب-اح-ة ب-ب-ل-دي-ة شس-رشس-ال
خÓل األسسبوع اŸنصسرم ،بحيث تÈز هذه ا◊الت

طالب العشصرات من سصكان بلدية برهوم باŸسصيلة ‘ وقفة احتجاجية نظمت بالتجزئة الÎابية اŸقدرة بـ  400قطعة الواقعة بجانب
اÙشصر البلدي بتجسصيدها على أارضس الواقع و‘ أاسصرع وقت بعد أان حاول أاحد اŸسصتثمرين اÿواصس ا’سصتيÓء على جزء كب Òمنها.
ومن جانب اآ خ ر  ،اأسسرت بعضص ا Ÿص ساد ر اأ ن
م -ع-ارضس-ة ،خ-اصس-ة واأن الأرضس-ي-ة الإج-م-ال-ي-ة ”
تخصسيصص جزء منها للمحشسر البلدي و جزء اŸسستثم ر Áلك عقد امت ياز يدخل ‘ اإطار
ل-ل-ت-ج-زئ-ة الÎاب-ية  400ق-ط-ع-ة وب-اق-ي ال-قطعة السس- -ت- -ث- -م- -ار ،واأ ن مشس -رو ع -ه  ﬂص س صص لإ‚از
مص س ن ع ل Óأ د وات ا ل كهرومن ز ل ي ة .
وأاشسار اÙتجون الذين التقت بهم ’’الشسعب’’ خصسصص لإ‚از مركب رياضسي.
إا ¤أان ال -ت -ج -زئ -ة الÎاب -ي -ة  400اŸت-واج-دة ب-حي
مصصلون يسصتنكرون امتداد لغة العنف إا ¤بيوت الله
األربع Úالشسما‹ وبالضسبط بالقرب من اÙشسر
ال -ب -ل -دي ،إا ¤أان -ه-م ل-ن يسس-م-ح-وا ألي شس-خصص ك-ان
بالسستيÓء عليها خاصسة وأانهم ينتظرون توزيعها
ب -ف -ارغ الصس Èألن-ه-ا حسس-ب-ه-م سس-ت-ك-ون ال-ف-رج ل-ه-م
إل‚از مسساكن لهم ‘ حالة كانت أاسسمائهم ضسمن
اأق -دم ،اأمسص ،سس -ك -ان اأق -ب -و ع -ل -ى غ -ل -ق م -ق-ر
شص- -ه- -د ،اأمسس ،مسص- -ج- -د سص -ي -دي اŸوه -وب التي ل “تّ باأي صسلة لتعاليم ديننا ا◊نيف ،وهي
قائمة اŸسستفيدين ،حيث رفعوا شسعارات منددة Ãدي-ن-ة ب-ج-اي-ة ،اع-ت-داء ل-ف-ظ-ي-ا وجسص-ديا Œاوزات خطÒة داخل بيت من بيوت الله ،ول البلدية ،للمطالبة بوضسع حّد للتلوث الذي طال
بنهب العقار وأاخرى تدعو إا ¤حماية التجزئة تعرضس له اإمام اŸسصجد ،عقب صصÓة الظهر يوجد لها اأي تفسس Òاإل ا÷هل بالأخÓق الواجب اŸدي-ن-ة ع-قب غ-ل-ق اŸف-رغ-ة ال-ع-م-وم-ية ،بحجة
الÎابية.
انبعاث سسحب الدخان السسام اأثناء عملية حرق
مباشصرة ،حيث اأنه تفاجاأ بتصصرف وحشصي Œسسيدها ميدانيا بعيدا عن العنف.
وت- -اأسس -ف ج -م -ع ك -ب Òم -ن رواد اŸسس -ج -د Ÿا النفايات ،وهو ما يسسبب صسعوبات ‘ التنفسص لكل
ومن جانبهم رئيسص البلدية عيسسى مرزوقي أاّكد من طرف اأحد اŸصصل ،Úبعدما نصصحه بعدم
لـ ’’الشسعب’’ أان التجزئة الÎابية ّ 400
حدث ،موؤكدين اأن لغة العنف اأصسبحت لسسان حال سس -ك-ان ال-ق-ري-ة خ-اصس-ة ذوي الأم-راضص الصس-دري-ة
” اختيارها رفع صصوته داخل اŸسصجد.
منذ عدة سسنوات لذات الغرضص ،و” مؤوخرا ربطها
وب- -حسسب الضس- -ح- -ي- -ة الإم- -ام ي- -اح- -ي نسس- -ي- -م ،ال -ك -ث Òم -ن اŸواط-ن ،Úوال-ذي-ن ام-ت-دت اأي-دي-ه-م والتنفسسية.
اإل اأن غلق هذه اŸفرغة تسسبب ‘ مشساكل
بقنوات الصسرف الصسحي واŸاء ‘ انتظار ربطها لـ’الشسعب’ ،فقد طلب من اأحد اŸصسل Úعدم رفع لتصسل اإ ¤بيوت الله التي جعلت للصسÓة ،الذكر،
Ãختلف الشسبكات األخرى ،موضسحا أان اŸسستثمر صسوته ‘ اŸسسجد ،وضسرورة اللتزام باآداب بيوت وتÓوة القراآن ،واسستباح بذلك البعضص حرمتها كبÒة ،حسسب ‡ثلي السسكان ،وتتمثل ‘ عدم
Áلك عقد امتياز اسستثماري وليسص رخصسة ا‚از ،الله ،وهذا من باب النصسح والأمر باŸعروف ،وقدسسيتها ،من اأجل خÓفات بسسيطة اأحيانا ل وجود مكان لتفريغ النفايات لبلديات وهي اأقبو،
شسÓطة ،و“قرة ،كما تسسّببت هذه الوضسعية ‘
وقد ” توقيف أاشسغال مشسروعه إا ¤غاية صسدور غ Òاأن ه- -ذا الشس -خصص ت -ط -اول ع -ل -ي -ه ب -ال -ك Ó-م –تاج اإ ¤مثل هذه التصسرفات.
قرار من قبل السسلطات اŸعنية يحدد مصسÒه.
سس-ك-ان اأق-ب-و ي-غ-ل-ق-ون م-ق-ر ال-دائ-رة ل-ل-مطالبة تكدسص اأطنان من النفايات اŸنزلية ‘ الشسوارع
واعتدى عليه بالضسرب والشستم.
واأضساف اأنه صسدر ‘ حقه ‘ وقت سسابق
ال -رئ -يسس-ي-ة ،فضس Ó-ع-ن ال-دي-ك-ور اŸق-زز ب-وسس-ط
و اأضساف اأنه جّد مسستاء Ÿثل هذه التصسرفات ،باإنقاذهم من التلوث

اŸسسيلة :عامر ناجح
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›تمعة مدى تهور فئة الشسباب وجنوحها للسسباحة
باŸناطق الصسخرية وبدون احÎام قواعد السسباحة
السسليمة.
وفيما يتعلق بتدخÓت أاعوان ا◊ماية اŸدنية
على مسستوى الشسواطئ اÙروسسة ،أاشسار ﬁدثنا
إا ¤تسس- -ج- -ي -ل  6٢71ت -دخ  Ó-م -ن -ذ ب-داي-ة م-وسس-م
الصسطياف وإا ¤غاية اأول أامسص ،األمر الذي أاسسفر
عن إانقاذ  3٨٥٢غريقا جرح منهم  ٢41٥مصسطافا،
” نقل  3٢6منهم إاﬂ ¤تلف اŸراكز الصسحية
ّ
لغرضص تلقي اإلسسعافات الضسرورية.
ولغرضص التقليل من حوادث الغرق ،فقد باشسرت
مصس -ال -ح ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة م -ن -ذ ن -ه-اي-ة األسس-ب-وع
اŸنصس -رم ح -م -ل -ة –سس -يسس -ي -ة واسس -ع -ة ‘ أاوسس -اط
اŸصسطاف Úسستشسمل على مدار شسهر أاوت ا◊ا‹
›م-ل الشس-واط-ئ اŸسس-م-وح-ة ل-لسس-ب-اح-ة ،وي-تم من
خ Ó-ل -ه -ا حّث اŸسس -ت -ح -م Úع -ل -ى احÎام ق -واع-د
السس-ب-اح-ة السس-ل-ي-م-ة لسس-ي-م-ا م-ا ت-ع-لق منه باحÎام
ال- -راي- -ة وŒنب اŸغ -ام -رة وا◊ذر م -ن اıاط -ر،
بحيث تعقد ذات اŸصسالح آامال كبÒة على Œاوب
اŸصسطاف Úمع ا◊ملة على غرار ما حصسل خÓل
مواسسم سسابقة.

إإمام مسسجـ ـ ـ ـ ـ ـد سسيـ ـ ـ ـ ـ ـدي إŸوهـ ـ ـ ـ ـ ـوب ببجايـ ـ ـ ـ ـ ـة يتعـ ـ ـ ـ ـ ـرضض إإ ¤إعتـ ـ ـ ـ ـ ـدإء
الأح -ي -اء السس -ك -ن -ي-ة م-غ-ب-ة ت-راك-م الأوسس-اخ ،ال-ت-ي
صسارت وكرا للجرذان والقطط والكÓب الضسالة،
اإضسافة اإ ¤ا◊شسرات والناموسص ،وما ينجر عنه
م - -ن اأم- -راضص ‘ ه- -ذه الأي- -ام ا◊ارة وت- -اأثÒه- -ا
السسلبي على صسحة اŸواطن.
وع -ل -ي -ه ي -ط -الب اÙت -ج -ون م -ن السس -ل -ط -ات
اÙل -ي -ة ضس -رورة ال -ت-دخ-ل ال-ع-اج-ل ،ووضس-ع حّ-د
بسس -بب الن -تشس -ار ال -ك -ب Òل -ل -ق -م -ام-ات والأوسس-اخ
والروائح الكريهة اŸنبعثة منها ،وŒنيب سسكان
اŸن -ط -ق -ة م -ن ك -ارث-ة ب-ي-ئ-ي-ة بسس-بب رم-ي وح-رق
النفايات وسسط الأحياء السسكينة.

بجاية :بن النوي توهامي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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معتقلو ألريف يتعرضسون للتعذيب و ألتهديد با’غتصساب
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’جانب بالعاصسمة وأغادوغو
إأسستهدف مطعما يقصسده أ أ

مقتل  18شسخصسا ‘ اعتداء إارهابي ببوركينافاسسو

الحتجاجات تعود للواجهة و تضسع اŸغرب أامام اÛهول
ظم فيه Œار أŸدينة أإضسرأباً
Œددت أ’حتجاجات Ãدينة ““أإمزورن““ شسما‹ أŸغرب ‘ ،ألوقت ألذي ن ّ
عامًا؛ للمطالبة با’إفرأج عن معتقلي ““حرأك ألريف““.

نشسر بعضس النشسطاء ا◊قوقي Úعلى
م -وق -ع ““ف -يسس -ب -وك““ م -ق -اط-ع ف-ي-دي-و
بتقنية اŸباشسر ،تبيّن خروج عدد من
اŸت-ظ-اه-ري-ن ‘ مسسÒة اح-ت-ج-اج-ية
Ãدينة إامزورن التي ينحدر منها
ﬁسس -ن ف -ك -ري ،ال -ذي أادى م -ق -ت -ل -ه
طحنًا داخل شساحنة قمامة ‘ 28
أاك- -ت -وب -ر 2017إا ¤ان- - - -د’ع ح- - - -راك
الريف.
وهتف اŸشساركون ‘ ا’حتجاجات
بشس- -ع- -ارات ت- -تضس- -ام- -ن م- -ع ““ح- -راك
ال- -ري- -ف““ ،وت- -ط- -الب ب- -اإ’ف- -راج ع- -ن
اŸع -ت -ق -ل ،Úوأاشس-ع-ل-وا الشس-م-وع ل-روح
عماد العتابي ،الذي يعت Èأاول حالة
وفاة منذ انطÓق حراك الريف قبل
 9أاشسهر.
هكذا إاذن  ،وبعد أاشسهر من التوتر و
التأازم الذي يخيم على أاجواء الريف
اŸغربي  ،يبدو العرشس ‘ مأازق كبÒ
ح- -يث ’ ي- -ج- -د ﬂرج- -ا م- -ن ح- -ال -ة
ا’ح -ت -ق-ان و ال-تصس-ع-ي-د ال-ت-ي تضس-ع-ه
اليوم ‘ وضسع ’ يحسسد عليه خاصسة
مع اسستمرار ا’حتجاجات و توسسعها
و “دد مطالب الشسارع  ،من مطالب
اج-ت-م-اع-ي-ة م-رت-ب-ط-ة ب-ح-ق اŸنطقة
اŸشسروع ‘ التنمية و ﬁاربة الفسساد
 ،ا ¤م -ط -لب ا’ف -راج ع -ن م-ع-ت-ق-ل-ي
ا◊راك الذين يتعرضسون ا ¤أابشسع
أان- - -واع ا’ن- - -ت- - -ه- - -اك - -ات بشس - -ه - -ادات

اŸن- -ظ- -م- -ات ال- -دول- -ي -ة ع -ل -ى غ -رار
منظمة العفو الدولية ،التي اوردت
نهاية ا’سسبوع بأان  66من النشسطاء
اŸوق - -وف ، Úأاف - -ادوا ب- -ت- -ع- -رضس- -ه- -م
ل -ل -ت -ع -ذيب وال -ت -ج-ري-د م-ن اÓŸبسس
وال- -ت- -ه -دي -د ب -ا’غ -تصس -اب م -ن ق -ب -ل
عناصسر الشسرطة.
وقالت منظمة العفو ‘ ،بيان ،إان ““ما
’ ي- -ق -ل ع -ن ﬁ 66ت -ج -زا بسس-بب
ا’ح-ت-ج-اج-ات ا÷م-اع-ي-ة ‘ منطقة
الريف ،أابلغوا عن تعرضسهم للتعذيب
وغÒه من ضسروب اŸعاملة السسيئة ‘
ا◊جز““.
وم- -ن ب Úأاشس- -ك- -ال ه- -ذه اŸع- -ام- -ل- -ة
““تعرضسهم للضسرب واÿنق والتجريد
من اÓŸبسس والتهديد با’غتصساب
وتوجيه الشستائم واإ’هانات لهم من
ط- -رف الشس- -رط -ة ،إ’ج -ب -اره -م ع -ل -ى
ا’عÎاف ‘ بعضس اأ’حيان““ ،وفق
البيان.
وتابعت اŸنظمة الدولية أان الشسرطة
اŸغ- -رب- -ي- -ة ،وم- -ن- -ذ م- -اي اŸاضس -ي،
اعتقلت أاك Ìمن  270شسخصسا ،على
خ-ل-ف-ي-ة اح-ت-ج-اج-ات م-نطقة الريف،
وقد ““أاُلقي القبضس على الكث Òمن
هؤو’ء بشسكل تعسسفي ،وبينهم نشسطاء
سسلميون وصسحفيون““.
وأاضس- -افت أان- -ه ““’ ت- -زال ال- -غ- -ال- -ب- -ي -ة
ال -ع -ظ -م -ى م -ن -ه -م ق -ي -د ا’ح -ت -ج-از،

وصسدرت بحق الكث Òمنهم أاحكاما
ب -السس -ج -ن ع -ل-ى خ-ل-ف-ي-ة ت-ه-م ت-ت-ع-ل-ق
با’حتجاج ،ويخضسع ما ’يقل عن 50
موقوفا للتحقيق ‘ تهم تتعلق بأامن
ال- -دول- -ة ،ب- -ي- -ن- -م- -ا ي- -خضس- -ع شس -خصس
ل-ل-ت-ح-ق-ي-ق ‘ ت-ه-م ت-ت-ع-لق باإ’رهاب.
وق -د ُي-ح-ك-م ع-ل-ى ب-عضس-ه-م ب-السس-ج-ن
اŸؤوبد““.
ا’ك -ي -د أان ال -وق -ائ -ع ال -ت -ي تسس -وق -ه-ا
م -ن -ظ -م -ة ال-ع-ف-و ال-دول-ي-ة ب-خصس-وصس
اŸع- -ام- -ل- -ة ال -وحشس -ي -ة ال -ت -ي ت -ط -ال
معتقلي ““حراك الريف““ ’ Œانب
الصس- -واب ب- -دل -ي -ل أان ج -ه -ات ك -ث -ي -ة
اثبتتها و نددت بها  ،إاذ خلصس
تقرير طبي لصسالح اÛلسس الوطني
◊ق -وق اإ’نسس -ان (ح-ك-وم-ي) ،الشس-ه-ر
اŸاضسي ،بأان بعضس اتهامات التعذيب
““ذات مصسداقية““.
ه- -ذا و ن- -اشس- -دت م- -ن- -ظ- -م -ة ال -ع -ف -و
السسلطات اŸغربية لكي –رصس على
إاج- -راء –ق- -ي- -ق شس- -ام- -ل ومسس- -ت- -ق -ل
وﬁايد ‘ هذه ا’نتهاكات وإاسسقاط
أاي اعÎافات منتزعة باإ’كراه ،وعدم
اأ’خذ بها ‘ إاجراءات اÙاكمة.

ل اسستقرار اجتماعي وسسياسسي
قال وزير مغربي سسابق هو سسعيد
السسعدي إان اŸغرب قد يدخل ‘

وضس -ع -ي -ة ““’ اسس -ت -ق-رار اج-ت-م-اع-ي و
سسياسسي““ تكون نتائجها ““وخيمة““ ‘
اŸسس -ت -ق -ب -ل مشسÒا إا ¤أان اسس-ت-م-رار
اح - -ت - -ج - -اج - -ات ““ا◊راك““ ي - -ع- -كسس
الضس -ع -ف ال-ه-ي-ك-ل-ي ال-ذي ي-ع-ا Êم-ن-ه
اŸغرب والتي تؤودي بشسكل دوري إا¤
احتجاجات ‘ ﬂتلف مناطق ومدن
البÓد.
وأاوضسح السسعدي أان ““اسستمرار هذه
ا◊رك -ة ا’ج -ت -م -اع -ي-ة ي-ع-كسس م-دى
الضس -ع -ف ال-ه-ي-ك-ل-ي ال-ذي ي-ع-ا Êم-ن-ه
اŸغ- - -رب وال- - -ذي ي - -ؤودي دوري - -ا إا¤
احتجاجات ‘ ﬂتلف مدن ومناطق
البÓد““.
وأاضس- -اف أان ““ه -ذه (ا’ح -ت -ج -اج -ات)
سس-ب-ب-ه-ا الشس-ع-ور ب-ال-ظ-ل-م ا’ج-تماعي
وال-ت-ه-م-يشس وال-ت-عسس-ف ال-ذي تواجهه
يوميا الفئات الضسعيفة من السسكان
وه- -و الشس -ع -ور ال -ذي زاد م -ن ح -دت -ه
ال- -فسس- -اد وال- -ري- -ع وغ -ي -اب اأ’م -ل ‘
اŸسس-ت-ق-ب-ل ب-ال-نسس-ب-ة للشسباب وضسعف
اŸصسالح ا’جتماعية.
وتابع ““ أان اŸواطن ’ Úيثقون كثÒا
‘ اŸؤوسسسس- - -ات (ب- - -رŸان وأاح - -زاب
ون-ق-اب-ات وه-ي-ئ-ات اÛت-مع اŸد)Ê
وذلك ما عكسسته مشساركة  %25فقط
م - -ن اŸغ - -رب - -ي ‘ Úا’ن - -ت- -خ- -اب- -ات
التشسريعية اأ’خÒة““.

Óضسرأب  ⁄تلق أسستجابة
دعوة أŸعارضسة ل إ

ال– ـ ـ ـاد الفريقـ ـ ـي يشس ـ ـدد علـ ـ ـى تخفيـ ـ ـف حـ ـ ـدة التوتـ ـ ـر بكيني ـ ـ ـ ـا

دعا أ’–اد أ’فريقي جميع
’طرأف ألكينية إأ ¤ألبعد عن
أ أ
أي فعل أو تصسريحات من شسأانها
زي-ادة أل-ت-وت-ر ب-ع-د أ’ن-ت-خ-اب-ات
ألرئاسسية ألتي جرت ‘  8أوت و
أل -ت -ي أث -ارت ن -ت -ائ -ج -ه -ا م -وج-ة
رفضس من أŸعارضسة .
ودعت م -ف -وضس-ي-ة ا’–اد ا’ف-ري-ق-ي
إا ¤احÎام سس- -ي- -ادة ال- -ق -ان -ون وحث
رئ -يسس -ه -ا م -وسس-ى ف-ق-ي ﬁم-د ““م-ن
يعÎضس على نتيجة ا’نتخابات على

اللجوء إا ¤القنوات القانونية““ معربا
ع -ن رفضس -ه ل -ل -ت -وت -ر و ق -ل-ق-ه ح-ي-ال
اند’ع العنف الذي تسسبب فى فقدان
اأ’رواح وتدم ÒاŸمتلكات .و شسددت
اŸف -وضس -ي -ة ع -ل -ى ح -اج -ة ال -وك-ا’ت
ا’منية إا ¤احÎام اŸبادىء ا’سساسسية
◊قوق ا’نسسان والبعد عن اسستخدام
العنف ‘ إاطار جهودهم للحفاظ على
القانون والنظام.
ه -ذا و ط -ال -بت اŸع -ارضس -ة ال -ك-ي-ن-ي-ة
اŸواطن Úبا’متناع عن الذهاب إا¤

مقتل اŸئات بانزلق طيني ‘ سسÒاليون
^ فريتاون :أاعلن فيكتور فوه ،نائب رئيسس سسÒاليون ،امسس
ا’ثن ،Úمقتل مئات اأ’شسخاصس جراء انز’ق طيني ‘ ضسواحي
عاصسمة البÓد فريتاون.
ووقع ا’نز’ق الطيني ‘ سساعات الصسباح اأ’و ‘ ¤بلدة ريجنت
ا÷بلية ،حيث غمرت اŸياه عشسرات اŸنازل بعد ليلة من اŸطر
الغزير .و ⁄يتضسح عدد القتلى حتى اآ’ن.

دعوات للتهدئة
^سسيول:قال رئيسس كوريا ا÷نوبية مون جي إان أامسس إان شسبه
ا÷زيرة الكورية يجب أا’ تشسهد أاي حرب ،ودعا ا÷ارة الشسمالية
إا ¤الكف عن إاطÓق التهديدات ‘ وقت تتصساعد فيه التوترات
ب Úبيونغ يانغ وواشسنطن ،مع تلويح الطرف Úبالعمل العسسكري.

أاعمالهم امسس احتجاجا على نتائج
ا’نتخابات ،لكن ا’سستجابة للدعوة
ك -انت ﬁدودة وف -ت-حت ال-ع-دي-د م-ن
الشسركات أابوابها .
وف- -ت- -حت ال -ع -دي -د م -ن اŸت -اج -ر ‘
العاصسمة نÒوبي و‘ بلدة كيسسومو
‘ غرب البÓد أابوابها أامسس أ’ول
م- -رة م -ن -ذ أاي -ام و–ركت السس -ي -ارات
وا◊اف Ó-ت ‘ الشس -وارع ال -ت -ي ك-انت
تبدو مهجورة حتى قبل إاعÓن نتائج
ا’نتخابات الرئاسسية .

و‘ كيبÒا أاك Èاأ’حياء العشسوائية ‘
نÒوبي حيث تتمتع اŸعارضسة بتأاييد
ق -وي ان -ط -ل -قت ا◊اف Ó-ت الصس-غÒة
وسسيارات اأ’جرة ‘ الشسوارع “ارسس
عملها وفتحت بعضس متاجر اأ’غذية
ومكاتب ا’تصسا’ت أابوابه
م- -ع- -ل- -وم أان ك -ي -ن -ي -ا ه -ي اÙرك
ا’قتصسادي لشسرق افريقيا لكن أاغلب
سس -ك -ان-ه-ا ال-ب-ال-غ ع-دده-م  45مليون
نسس -م -ة ي-ع-ت-م-دون ع-ل-ى ال-ق-ط-اع غÒ
الرسسمي ‘ كسسب عيشسهم.

عـبـ ـ ـ ـ ـر العال ـ ـ ـ ـم

وي-ت-وق-ع أان ي-تصس-اع-د ال-ت-وت-ر ع-ل-ى شسبه
ا÷زي -رة ع -ن -دم -ا ت -ب -دأا سس -ي-ول وواشس-ن-ط-ن
مناورات عسسكرية كبÒة مشسÎكة ‘ الثلث اأ’خ Òمن أاوت
ا÷اري ‘ ،ح Úسسعى وزير الدفاع اأ’مÒكي جيمسس ماتيسس إا¤
خفضس التوتر ،وقال إان أاي حرب مع كوريا الشسمالية سستكون
““كارثية““ ،وإان الدبلوماسسية ’ تزال أاولوية.

ا◊ل السسلمي ما زال ‡كنا
^وأشسنطن:أاعلن مايك بينسس نائب الرئيسس اأ’مÒكي أان اÿيار
السسلمي ما زال ‡كنا ‘ فنزوي ، Óرغم تأاييده للتحذير الذي
أاطلقه الرئيسس دونالد ترامب بأان اÿيار العسسكري اأ’مÒكي ’
يزال مطروحا.
و قال بينسس ““لدينا خيارات كثÒة بالنسسبة لفنزوي ،Óلكن الرئيسس
ترامب واثق من أانه بالتنسسيق مع جميع حلفائنا ‘ أامÒكا

أسسفر هجوم مسسلح نفذه
إأره - -اب - -ي- -ان ع- -ل- -ى م- -ط- -ع- -م
ب- -ع -اصس -م -ة ب -ورك -ي -ن -اف -اسس -و
وأغ -ادوغ -و ،ع -ن م -ق -ت -ل 18
’قل ،وفق ما
شسخصسا على أ أ
أع- -ل- -ن مصس- -در أم- -ن -ي أمسس،
مشسÒأ أ ¤مقتل أثن Úمن
أŸهاجم ،Úفيما أعلن وزير
أ’تصس -ال أن -ت -ه -اء أل -ع-م-ل-ي-ة
أل-ت-ي شس-ن-ت-ه-ا ق-وأت أل-تدخل
ألبوركينابية بنجاح.
ه -اج -م إاره -اب -ي -ان م -ط -ع -م-ا ‘
م- -دي- -ن- -ة واغ- -ادوغ- -و ع -اصس -م -ة
ب -ورك -ي -ن -ا ف -اسس -و ،مسس -اء اأ’ح-د
وقت 18 Óشسخصسا ،وأاصسابا عددا
آاخر لكن قوات اأ’من “كنت من
ق -ت -ل -ه-م-ا و–ري-ر ره-ائ-ن ك-ان-وا
ﬁتجزين داخل اŸكان.
وق -ت -ل ضس -م -ن الضس -ح -اي -ا رع -ي-ة
فرنسسية ،وفقد ما أاكدته وسسائل
إاع Ó-م -ي -ة ،ن -ق -لت ع -ن ال-رئ-يسس

ماكرون إادانته للفعل اإ’رهابي.
ف- -ي- -م- -ا ق- -ال وزي- -ر ا’تصس -ال ‘
بوركينا فاسسو رÁيسس داندجينو
إان ع- -م- -ل- -ي -ة ق -وات اأ’م -ن ضس -د
م -ن -ف -ذي ال -ه -ج -وم اإ’ره -اب-ي،Ú
ان - -ت - -هت ح - -يث صس - -رح ال- -وزي- -ر
البوركينابي ‘ مؤو“ر صسحا‘
إان عمليات ““التطويق والتدقيق
‘ اŸنازل اÛاورة““ متواصسلة.
وق - -الت ا◊ك - -وم - -ة ‘ ب - -ي - -ان ““
اسستهدف هجوم إارهابي مطعم
إاسس- -ط- -ن- -ب- -ول ‘ ج- -ادة ك- -وام -ي
نكروماه ‘ واغادوغو““.
ويبعد مطعم ““إاسسطنبول““ زهاء
 200كلم عن مقهى ““كابوتشسينو““
ال- -ذي ه- -اج- -م- -ه إاره -اب -ي -ون ‘
جانفي .2016
وق - - - -ال ن - - - -ادل ‘ اŸط - - - -ع- - - -م
اŸسستهدف ““وصسل ثÓثة رجال
على م Ïسسيارة رباعية الدفع
وت -رج -ل -وا م -ن السس-ي-ارة ف-ا–Ú

النار على الزبائن ا÷السس Úعلى
شس -رف -ة اŸط -ع -م ال -ذي ي-قصس-ده
م - -غÎب- -ون““ .وأاج- -لت الشس- -رط- -ة
اŸدن - -ي Úق - -ب- -ل وصس- -ول أاف- -راد
ا÷يشس الذين قاموا فورا بشسن
هجوم مضساد.
و ⁄ي- -ت ‘ Íا◊ Úأاي ت -ن -ظ -ي -م
إاره- - -اب- - -ي ال- - -ه - -ج - -وم ،ول - -ك - -ن
اŸؤوشسرات توحي بأان اإ’رهابيان
ي-ن-ت-م-ي-ان ل-ل-ج-م-اع-ات اإ’رهابية
ال- -ن -اشس -ط -ة Ãن -ط -ق -ة السس -اح -ل
اإ’ف -ري -ق -ي ،وسس -ب -ق ل -ه-ا ال-ق-ي-ام
ب -ع -م -ل -ي -ات ‡اث -ل -ة ‘ ك -ل م -ن
بوركينافاسسو وما‹.
ي- - -ذك- - -ر أان ث Ó- -ث - -ة اره - -اب - -يÚ
هاجموا منتصسف جانفي 2016
بأاسسلحة آالية حانات وفنادق ‘
وسس -ط ع -اصس-م-ة ب-ورك-ي-ن-ا ف-اسس-و
وقتلوا  30شسخصسا معظمهم من
اأ’ج- -انب وأاصس- -اب -وا  71آاخرين
بجروح.

’طرأف ألفاعلة
أكد دعم موسسكو للحوأر ب Úأ أ

لفـ ـروف يؤوك ـ ـ ـ ـد ضسـ ـ ـرورة إاشس ـ ـ ـراف األ·
اŸتحـ ـ ـدة علـ ـ ـى التسسويـ ـ ـة ‘ ليبي ـ ـ ـا

أكد وزير أÿارجية ألروسسي سسÒجي
’ف- - -روف أمسس ،ع - -ل - -ى ضس - -رورة إأشس - -رأف
’· أŸتحدة على كافة جهود ألتسسوية
أ أ
‘ ليبيا مرحبا با’تفاق ألذي وقع بÚ
ح-ك-وم-ة أل-وف-اق أل-وط-ن-ي ‘ ل-يبيا وأŸشسÒ
ح- - -ف Îألشس- - -ه- - -ر أŸاضس- - -ي حسسب مصس - -ادر
إأعÓمية.
ال -ت -ق-ى ال-وزي-ر ال-روسس-ي  ،أامسس اŸشس Òخ-ل-ي-ف-ة
حف Îحيث رحب با’تفاق الذي جمع هذا
ا’خ Òب- -رئ- -يسس اÛلسس ال -رئ -اسس -ي ◊ك -وم -ة
الوفاق الوطني فايز السسراج مؤوكدا على أاهميته
‘ تسسوية ا’زمة الليبية.
وأاك - -د ’ف- -روف ع- -ل- -ى ضس- -رورة إاشس- -راف اأ’·
اŸت -ح-دة ع-ل-ى ك-اف-ة ج-ه-ود ال-تسس-وي-ة ‘ ل-ي-ب-ي-ا
مشسÒا إا ¤أان ““الوضسع ‘ ليبيا ’ يزال معقدا و⁄
يتم التغلب على خطر اإ’رهاب““.
واضس -اف ﬂاط -ب -ا ح-ف““ Îإان-ن-ا ن-ع-ل-م ب-ال-ت-دابÒ
اŸتخذة من قبلكم وندعم تنشسيط عمليات
ال-تسس-وي-ة السس-ي-اسس-ي-ة وإاع-ادة ب-ن-اء ال-دول-ة ال-ليبية
بشسكل كامل““ ،موضسحا إان ““هذا العمل يتع Úأان
يسس-اه-م ‘ إاي-ج-اد ح-ل-ول ل-ل-تسس-وي-ة““ ،م-ع-رب-ا عن
دعمه للحوار ب Úأابرز الشسخصسيات الليبية من
أاجل التوصسل إا ¤اتفاق بشسأان مسستقبل ليبيا.
وكشس -ف وزي -ر اÿارج -ي -ة ال -روسس -ي أان م -وسس -ك-و
““ت -ت -وق-ع ق-ي-ام غسس-ان سسÓ-م-ة اŸب-ع-وث اÿاصس
 ·ÓاŸتحدة إا ¤ليبيا بزيارة إا¤
ا÷ديد ل أ
روسسيا““ .وكان كل من رئيسس اÛلسس الرئاسسي
◊كومة الوفاق الوطني الليبية فايز السسراج
واŸشس Òخليفة حف Îقد توصس Óإا ¤اتفاق
خÓل لقائهما بباريسس ‘  25جويلية
اŸاضس -ي ي -قضس -ى ب-وق-ف إاطÓ-ق ال-ن-ار ‘ ل-ي-ب-ي-ا
وت -غ -ل -يب ا◊ل السس-ي-اسس-ي م-ن خÓ-ل اŸصس-ا◊ة
ال -وط -ن -ي -ة وك -ذا ال -ع -م -ل ع -ل -ى ت-وف Òال-ظ-روف
اŸناسسبة إ’جراء انتخابات.

الÓتينية Áكننا التوصسل إا ¤حل سسلمي““.

نصسف مليون حالة كولÒا
^جنيف :قالت منظمة الصسحة العاŸية امسس إان أاك Ìمن
نصسف مليون شسخصس ‘ اليمن أاصسيبوا بالكولÒا منذ بدأا الوباء
قبل أاربعة أاشسهر مشسÒة إا ¤أان اŸرضس حصسد أارواح 1975
شسخصسا.
وأاشسارت اŸنظمة إا ¤أان أاك Ìمن خمسسة آا’ف إاصسابة جديدة
بالفÒوسس ،الذي ينتقل ع ÈاŸاء ،تسسجل يوميا ‘ الدولة التي
انهار نظامها الصسحي بعد أاك Ìمن عام Úمن ا◊رب.

تعويضسات تدم Òاضسرحة “بكتو
^ باماكو :سسيصسدر قضساة جرائم حرب اÿميسس حكما تاريخيا
بشسأان تعويضسات تدم Òأاضسرحة مدينة “بكتو ‘ ما‹.

حف Îسسنواصسل ا◊رب على اإلرهاب
 ⁄ي -خ -ف خ -ل -ي -ف -ة ح -ف ،Îأان -ه ب -حث م -ع وزي -ر
اÿارج -ي ال -روسس -ي ت -ق -د Ëدع -م عسس -ك-ري اإ¤
ليبيا““ ،وقال للصسحفي““ Úنعم ،لقد ناقشسنا ذلك،
وواثق من أان روسسيا سستبقى صسديقا جيدا لنا ولن
ترفضس اŸسساعدة““.
وأاردف ق -ائ ““ :Ó-ن -ح -ن ن -ك -ون سس -ع -داء ج -داً إاذا
شساركت روسسيا ‘ إايجاد ا◊لول لÓزمة الليبية““.
وأاكد قائد ا÷يشس الوطني الليبي ،اŸشس Òخليفة
حف ،Îبأان قواته تعتزم مواصسلة القتال حتى
السسيطرة على كافة اأ’راضسي الليبية والقضساء
على اإ’رهاب مشسÒا ا ¤أان ذلك يتم ‘ ظل
““حظر ظا ““⁄على التسسليح.
إاختطاف علي زيدان
أافادت اأ’نباء أامسس باختطاف رئيسس الوزراء
ال -ل-ي-ب-ي السس-اب-ق ع-ل-ي زي-دان م-ن ق-ب-ل مسس-ل-حÚ
›هول Úأاثناء تواجده بأاحد الفنادق بالعاصسمة
الليبية طرابلسس.

وأادين احمد الفقي اŸهدي بالسسجن تسسع سسنوات العام 2016
بعد ا’قرار بذنبه ‘ ا’شسراف على هجمات على تسسعة اضسرحة
‘ “بكتو (شسمال ما‹) اŸدرجة على ’ئحة الÎاث العاŸي ‘
اليونيسسكو اثناء اسستيÓء ا’رهابي Úعليها عام .2012

ترامب يدين اليم ÚاŸتطرف
^وأشسنطن:ن ّ
ظمت ا◊ركات اŸناهضسة للفاشسية فعاليات ‘
ع- -دة م- -دن أام- -ري- -ك- -ي -ة ،تضس -ام -ن -ا م -ع ال -ل -يÈال -ي ‘ Úم -دي -ن -ة
تشسارلوتسسفيل ‘ فÒجينيا ،التي شسهدت السسبت صسدامات مع
اليم ÚاŸتطرف وسسقوط ضسحايا ،و “كنت هذه ا◊ركات من
ارغام الرئيسس ترامب على إادانة اليم ÚاŸتطرف بشسكل صسريح .
وخّيب موقف ترامب آامال الكث Òمن اأ’مريكي Úالذين كانوا
ينتظرون منه إادانة واضسحة وشسديدة لهذه اŸنظمات اŸتطرفة
التي تؤومن بتفوق العرق اأ’بيضس.
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الثÓثاء  ١٥أاوت  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٣ذي القعدة ١٤٣٨
هـ العدد ١٧٤١٤

الثÓثاء  ١٥أاوت  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٣ذي القعدة  ١٤٣٨هـ
العدد ١٧٤١٤
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حينما يتحّول «مشصروع إلّزوإج »

..¢SƒHÉcّ ¤GE

عائÓت تنفق إا ¤حد التخمة وأاخرى تسضقط ‘ ا’فÓسس

لولياء وإلعرسصان وإلعرإئسس بسصبب إلنفقات إلتي
’عرإسس «كابوسصا « حقيقيا بالنسصبة ل أ
’فرإح حتى يصصبح هاجسس إ أ
ما إن يقÎب فصصل إلصصيف موسصم إ’صصطياف وإ أ
ق أإو إمتنع فسصيناله إلتوبيخ ونظرإت إ’زدرإء وإلتقصص ،Òبل سصيصصنف ‘ خانة سصودإوية ويع Òبأالوإن من إلصصفات إلشصعبوية« .إلشصعب» رصصدت أإلوإنا من
’ تتوقف ،فل دوإء و’ ترياق له سصوى إلتسصليم با أ
’مر إلوإقع ،وإلويل Ÿن ع ّ
’نفاق غ ÒإŸعقول ،وعادت بأامثلة ترويها لكم ‘ هذإ إ’سصتطلع بصصفحة «صصيفيات».
لعرإسس إŸبالغ ‘ بذخها إ ¤حد إلهوسس وإ إ
’فرإح إلتي –ولت من مناسصبة سصعيدة إ ¤كابوسس ،ورسصمت صصورإ ل أ
تلك إ أ
إلبليدة :لينة ياسصمÚ

العرسس اأ’ول...فرح من معدن أاصضفر

يروي الششاب «عمار» وهو ‘ األربعينات من العمر
أاّنه وقف مرة على عرسش دعاه أاحد معارفه إاليه،
و ⁄يصشدق ما الذي عايششه ووقف ناظره عليه،
فقد دخل ا÷ميع ا ¤قاعة أافراح ذهبية دهنت
جدرانها بلون اŸعدن الثمُ ،Úتحسشب فاتورتها
بعششرات اÓŸي ،Úكل ششيء كان جمي Óومرتبا،
أام- -ا رّواد ح- -ف -ل ال -زف -اف م -ن الضش -ي -وف واأله -ل
واألقارب ،يحملون « لوكا» كما يقول اŸششارقة
«يجنّن» .وأاضشاف «عمار» بالتعليق أانّ ما التقطته
عدسشات عينيه كان يششبه اÿيال اŸدهشش ،ترتيب
‘ غاية الدقة ،روائح عطرة تبهج األنفاسش وتطÒ
بك ا ¤حقول الورد والرياح ،Úتنبعث ‘ الفضشاء
ح- -ي- -ن- -م- -ا Áر أاو “ر ب- -ج -انب واح -د م -ن أاول -ئك
الضشيوف ا◊سشان ،ووجوه تلمعت وبانت آاية ‘
ا◊سشن والبهاء ،وجلسش ا÷ميع وأاكلوا أالوانا من
األط -ع -م-ة ال-ف-اخ-رة واألط-ب-اق الشش-ه-ي-ة وال-ف-اك-ه-ة
اللذيذة ،حتى ُيخيل Ÿن طعمها .إاّنه أامام لوحة
م -ن قصشصش أال -ف ل -ي -ل -ة ول -ي -ل-ة ،وح-ك-اي-ا سش-ن-دب-اد
اŸغامر وهو ينزل ضشيفا على السشÓط ÚواŸلوك
فيكرمونه بطعام يعرف Ãوائد «اŸلوك» ،و–ول
الضشيوف ا ¤موائد الششاي والقهوة ،وارتششفوها
‘ فناج Úفاخرة مع حلوى ﬁششوة Ãكسشرات
ا÷وز ،اللوز والفسشتق والبندق .توقف «عمار» ثم
واصشل« :قدمت للضشيوف ‘ أاطباق من الكريسشتال
الÓمع ل ترد إا ¤صشاحب أاو صشاحبة العرسش،
ووسش -ط ت -لك ال -ل -وح -ة ت -ت -م -ت-ع أاذن-اك ب-أال-وان م-ن
األغا Êاıتارة بعناية◊ ‘ ،ظه قطع صشوت
م- -ايسشÎو ال- -ع- -رسش ال -ديسش -ك -وج -وك -ي ون -ادى ‘
الضش-ي-وف أان ف-ي-ه م-ف-اج-أاة ،ف-السش-ع-ي-د اÙظوظ
سشيجد ب Úتلك ا◊لوى قطعة من ذهب ،قسشمت
‘  ١٠حبات حلوى ،وكان ا◊ال كما قال قائد
الديسشكو جوكي ،وانتهى العرسش وعاد الضشيوف
وهم يحملون ذكرى جميلة عن عرسش من ذهب.

العرسس الثا...Êورقة الـ  2000دينار

السشيدة أامينة –كي ‘ حضشور آاخر ضشيفة بعرسش
م -ن ع -ائ -ل -ة م -يسش -ورة ،أان ا÷م -ي -ع ك -ان ك-م-ن زار
حديقة الفراششات بتايÓند أاو تركيا ،أالوان مبهرة
من صشنع اÿالق وأاششكال جميلة تبهج الناظر،
حسشن
هكذا كانت «العواتق» من الفتيات والصشباياُ ،
أاّخ -اذ ي -ق -اب -ل -ه ج -م -ال ب -دي -ع ،نسش -اء ل-بسش-ن أاج-ود
Óألت ك-م-ا
اÓŸبسش ووضش -ع -ن ج -واه-را وح-ل-ي-ا ت -أ
Óأل مياه البحر والبحÒات –ت ضشوء القمر،
تت أ
م - -ع ع - -ط - -ر ف- -ات- -ن ،وج- -لسشت ت- -لك ا÷م- -يÓ- -ت
تسش-ت-ع-رضش-ن زي-ن-ت-ه-ن وح-ل-ي-ه-ن وب-ن-ات-ه-ن ،عّ-ل-هن
يكسش Íنظر أامهات عرسشان قادم ،Úويصشطدن
ف -ارسش األح Ó-م م -ن اخ -ت-ي-ارهّ-ن .وب-ع-د رقصش
ع -ل -ى أان-غ-ام اŸط-رب-ة ،وب-ع-د الك-ل واŸشش-رب
ا◊ل-و ال-ط-يب ال-ل-ذي-ذ ،و“ت-ع-ن ب-ق-اع-ة أاف-راح
كأاّنها قطعة من جنان بابل اŸعلقة ،وقضشÚ
وقتا ‡تعا ،وعند موعد النصشراف سشلمت
الضشيفات ا÷ميÓت على أاّم العريسش ووضشعن
‘ يدها مبلغا من اŸال ،هدية للفرح ،وهنا
يغادرن وأازواجهم أاو أابناؤوهم ينتظرونهن ‘
سش -ي-ارات ف-اره-ة ع-ل-ى ب-اب ق-اع-ة الف-راح،
تسشلمن علبة جميلة من ا◊لوى ،اختفÚ
وسشط أاضشواء السشيارات اŸبهجة ،وحينما
وصش -ل-ن إا ¤م-ن-ازل-ه-ن وف-ت-ح-ن ت-لك ال-ع-لب
السش- -ك -ري -ة السش -ح -ري -ة ،عÌت ك -ل سش -ي -دة
ﬁظ -وظ -ة ع -ل-ى ورق-ة م-ال-ي-ة م-ن ف-ئ-ة الـ

ديكور يشصّوه موسصم إ’صصطياف

النّفايات العشضوائية تغزو
الشّضواطئ العاصضمية
تعا Êالعديد من الششواطئ اŸفتوحة للسشباحة با÷زائر العاصشمة خÓل هذه
اليام الخÒة من ظاهرة تراكم ﬂتلف النفايات بطريقة عششوائية ‡ا أادى
ا ¤اسشتياء الكث Òمن اŸصشطاف Úمن هذا الوضشع ،الذي ما فتئ يتزايد يوما
بعد يوم رغم كل الجراءات اŸتخذة من طرف السشطات اŸعنية ◊ماية نظافة
اÙيط والصشحة العمومية للمواطن.Ú
ولعل ما يلفت النتباه ‘ هذه الششواطئ واŸقدر عددها  6٥ششاطئا والتي
أاضشحى الكث Òمن اŸواطن Úيقصشدونها بسشبب موجة ا◊ر الششديدة التي
ت -ع-رف-ه-ا ﬂت-ل-ف ولي-ات ال-وط-ن اسش-ت-ف-ح-ال ظ-اه-رة رم-ي ال-ن-ف-اي-ات ب-ط-ري-ق-ة

عششوائية على مقربة هذه الششواطئ ،وكذا داخل اŸياه ‡ا أادى ذلك تششويه
اŸنظر الطبيعي السشاحر لهذه الفضشاءات ،وكذا تسشرب روائح كريهة أاحيانا قد
تضشر بصشحة اŸصشطاف Úلسشيما الطفال منهم الذين يصشابون بحسشاسشية ا÷لد
وأامراضش العيون.
و‘ هذا الطار ،ذكر مدير السشياحة بولية ا÷زائر نور الدين منصشوري بكل
الج- -راءات ال- -ت- -ي ات -خ -ذت م -ن ط -رف السش -ل -ط -ات اŸع -ن -ي -ة ل -ت -وف Òال -راح -ة
للمصشطاف Úالذين يختارون اŸناطق السشاحلية لقضشاء عطلهم ،مششÒا ا ¤أانه
من ضشمن  ٨٧ششاطئا تتوفر عليه ولية ا÷زائر ” فتح  6٥ششاطئا للسشباحة،
وذلك بعد اجراء –اليل دقيقة على مياه البحر للتأاكد من مدى صشÓحياتها
للسشباحة وذلك ◊ماية صشحة اŸواطن.Ú
كما ” أايضشا  -يضشيف ذات اŸسشؤوول – -ديد الششروط
الÓزمة التي يجب أان تتوفر ‘ هذه الششواطئ كتخصشيصش
حظائر لتوقف السشيارات وتعزيز المن وا◊ماية اŸدنية
وت -وف Òك -ل ال-وسش-ائ-ل اŸادي-ة ل-راح-ة اŸصش-ط-اف Úم-ن
دورات للمياه وكهرباء ومطاعم ،إا ¤جانب تنششيط
نشش-اط-ات ت-رف-ي-ه-ي-ة وسش-ه-رات ف-ن-ية وثقافية بالفÎة

اŸسشائية.
وأاضشاف اŸسشؤوول ذاته أانه ” هذه السشنة اتخاذ قرار Ãنع السشباحة على
مسشتوى  ٢٢ششاطئ بالعاصشمة بسشبب نقصش التجهيزات والتهيئة ونوعية اŸياه
التي ل تتطابق ومعاي Òالصشحة والعمومية والنظافة ،خاصشة على مسشتوى واد
ا◊راشش والرغاية.
فيما أاكد أانه خوفا من األمراضش اŸتنقلة عن طريق اŸياه ،فإان عملية
اŸراق -ب -ة وال -ت-ح-ل-ي-ل ال-ب-كÎي-ول-وج-ي ال-دوري Ÿي-اه ه-ذه الشش-واط-ئ اŸم-ن-وع-ة
سشيسشتمر ،وسشيتم فتح بعضشها تدريجيا ‘ حال التكفل بالنقائصش
اŸسشجلة بغية ا◊فاظ على صشحة وسشÓمة اŸصشطاف.Ú
ولتوف Òكل التهيئة الضشرورية بالششواطئ يسشهر كل من
دي -وان حضش -ائ -ر ال -ري -اضش-ة وال-تسش-ل-ي-ة ل-ولي-ة ا÷زائ-ر
والوكالة العقارية لولية ا÷زائر ا ¤جانب أاعوان
السشلطات اÙلية لسشيما البلديات على نظافة هذه
الششواطئ ،حيث ” لهذا الغرضش توظيف  ٨٠٠عون
للتكفل براحة اŸصشطاف Úمن بينهم  ٤٥٠دائم Úو٣٥٠
يششتغلون بصشفة مؤوقتة.

 ٢٠٠٠دج ،كان ذلك مبلغا رأات وف ّضشلت صشاحبة
العرسش أان تتباهى أامام بقية النسشاء مثلما فعلت
السشيدة «زوليخة « ‘ حضشرة نسشاء القادة والتجار
و»رياشش» فرعون مع سشيدنا يوسشف عليه السشÓم
حتى تظهر على أانها من فئة الغنياء وتخرج
بذلك عن اŸأالوف.

العرسس الثالث...حلم قاعة اأ’فراح

«ع -ف-اف» شش-اب-ة ع-روسش م-ق-ب-ل-ة ع-ل-ى زف-اف ح-ار
وسشاخن ،وهي ‘ كل ◊ظة وثانية تفكر وتسشهو
‘ اŸتطلبات التي تنتظرها ،وحجم الدنان Òالتي
عليها انفاقها ،ومصشيبتها ‘ دخلها أانه يكاد يكون
صشفرا ،والسشبب أانها ل تزال طالبة جامعية تدرسش
‘ عامها األخ ،Òو ⁄تعمل أاو تكسشب مال من
ع -م -ل اشش -ت -غ -لت ف-ي-ه م-ن ق-ب-ل ،ووال-ده-ا م-وظ-ف
بسشيط ل يقدر على دفع التكاليف .وب Úكل هذه
اŸتاهة فضشلت ‘ تششاور مع فارسش أاحÓمها أان
ي -ك -ون ع -رسش-ه-م-ا م-ت-واضش-ع-ا ،وك-انت اÿط-ة ك-م-ا
رسشماها ،أاول أان العريسش ل يؤوجر قاعة أافراح لن
سشعر ارخصش واحدة ل يقل عن  ١٠٠الف دينار
بضشاحية ‘ العاصشمة ،وبذلك يوفر سشعرها ويقيم
ما يششبه «اŸنصشة» السشحرية ‘ ا◊ي.
يسشتقبل الضشيوف ‘ منزل والديه ولدى جÒان
فتحوا ششققهم وسشاعدوه ،أاما عن موكب العروسش
فاقÎحت العروسش ان يأاتي كل قريب لها Ãركبته
ه- -ي ت - -ق - -ال
ي
د
ي
وينقل فيها ضشيوفها ا ¤مسشكنها ا÷ديد ،وه
ت
و
من
إ
ر
ث
ه- -ا ع- -رشس
إعمرإرنن من
ذ
أ
إ
ج
بدورها لن تقيم وليمة كبÒة بل سشتدعو إاليها
ي
ا
ل
ه
ع
ذ
د
ه
ي
ا
ل
 -ط - -ق - -وسشدة تبلورت
خللها عادإ
ت
م
اŸقرب Úفقط وبعضشا من صشديقاتها
ي
ز
ت
م
أ
إ
ص
ش
ع
ر
ح
إ
و
س
ب-ة ب-ال-
س إŸنطقة
ب-ك-ث Òم-ن إل-
زغ-اري-د ل تغادر
ت
ف
وا÷Òان ط -ب -ع-ا ،و»ل-ن ي-ك-ل-ف ال-ل-ه
ا
ص
ص
ي
ا
ل
Ÿ
إ
ن
ز
÷
ل
م
ل
ي-ل-ة إل-تحفلة –
عدة أايام ،و
ي
م
‘
ا
ل
ل
ع
‘
ش
ش
ي
ج
ة
ا
ل
و
نفسشا إال وسشعها» ،وبتلك ا◊يل
ت
ه
ي
تسشبق
ر
ره -ا إ أ
حيل العروسش ،تن
وإل
’خ -وة وإÙب -ة
ظ
ع
م
ل
ح
إ
ق
ف
ل
ا
ل
ة
ت
ز
ا
سشتنجو من نفقات العرسش،
إ
ف
◊
’
ا
ن
ا
ف
ج -ت -م -ا
يأات
ء ،حيث
‘ «إل
ع -ي -ة إل-ق-وي-ة،
ي األصشهار ﬁمل
س
ص
Ú
ع
ب
ا
د
÷
ع
إ
ه
ول- -ن يسش- -ت- -دي- -ن زوج -ه -ا
ا
ن
ر
ز
»
،
ش
‘
«
سإ
ق- - -ط - -
إاذ
حالة ما
عمرإرنن و»
ي - -ة إلسص - -ال - -ف
ا  ⁄يكن هنالك
إ
»
ل
األمسشية،
ت
ح
ع
ف
ل
ل
ي
ة
ق
وفارسش أاحÓمها ولن
خ
»
أ
إ
ط
س
ب
ص
ة
م
،
ا
ء لبعض
ويسشتمتع
ا÷ميع بأا
س تلك إلعادإت
إل-ت-
ي
ر
ص
ي- - - -ق - - -ع ‘ شش - - -راك
ص
كل طبق الكسشكسش مع اللحم الذي تعاود العروسش
د
ت
ه
ا
«
إ
لشص-ع
يع
ارت -
عل
د بهذه اŸناسشبة،
ب» ل-ت-نقلها لكم
ى
و
ب
ل
ع
س
د
ضش- -ائ- -ق- -ة ال- -دي -ن،
ص
ا
ت
ن
ن
ا
و
إ
ل
داء ك -ل أازي -اءه-ا
ح
ا
ل
د
ع
ش
ى إلسص
ح-
شاء تبد
ذكر مدير إلسصياحة بو’ية إ÷زإئر
ف-ل-ة ا◊ن-اء ،ف-ي-ت-
ب -ه -
يدإت إŸعتزإت
أا لتنهي ا
ا
ل
م
ع
ت
ر
أ
’
غ
وه - - -م- - -ا ب- - -ه- - -ذا
ن
ض
ط
ش
ه
ي
ا
ب
ة
ا
ث
ر
و
ت
ق
ج
د
ا
ا
ه
ئ
ف
ا
ه
ا
ةو
بح
لعروسش
’خÒة ل- -وزي- -ر
ب - -ال- -ت- -ع- -ل- -ي- -م- -ة إ أ
حضص -ارة ت -ع-كسس أاج - - -ل إاي
ويك مطرز بششك
إلتن
ص
ث - - -وب ال
ش
ل
و
التفاق سشعيدان
و
ع
ع
ا
إ
ل
ل
ل
ر
أ
ا
ا
ل
و
ر
ذ
و
س
ي
ع
ش
د
،
ت
ا
ع
و
ت
أ
ل
ت
ب
م
ق
و
ي
ا
يضش
وم أاحد
إل-دإخ-ل-ي-ة وإ÷م-اع-ات إÙل-ي-ة
ز به إ÷
ت إا ¤األ
النسشاء
ق
ز
ا
إ
ئ
ا
Ÿ
و
ر
ر
ا
س
ش
.
ا
أ
ل
ب
ن
ل
ا
ن
ّ
ص
ا
ش
ت
ص
د
ش
ا
ب
ق
ل
ع
ا
غ
،
ع
ن
ء
وي - -ع - -يشش - -ان ‘
ا
،
ذ
و
ء
ت
ما
‘ه
قوم األ
ب ،وبعد
وإلتهيئة إلعمرإنية نورإلدين
يعرف بالتقادم،
ذه اللحظة يدخل
م Ãا يعرف بالسش
ذلك يتم توزيع هذا اŸششروب والتي ه
ع
ي
د
ا
ف
ع
ن
ن
ب
ا
ق
،
ا
ل
و
ر
ع
ة
ل
ر
ع
ي
ح
ع
خ Òوث - - -ب- - -ات،
ن
س
ل
Ó
أ
ا
ش
ى
ن
ش
ل
ش
ا
عار
بجاي
÷Òا
السشعد
ي -ت-م ت-ب
ب - - -دوي ل - - -و’ة إل - - -و’ي - - -ات
وقصشائد ششعبية.
ة :بن إلنوي تو
ن الذين يتم اسشتدعاؤوهم إا ¤ما وأاث -ن -اء
ان ،وتتجسشد هذه
ادل اÿوا”‘ ،ه
ا
ا
ل
ه
م
ع
ا
ذ
‘
ي
د
ه
ا
ة
ل
ا
ي
م
و
ز
◊
م
ج
وي-رزق-ا ب-البنÚ
ف
ي
ا
ل
ا
ل
ل
ع
ة
س
س
ش
ر
ش
ت
ا
ب
ك
ق-و
ف ب -ال
ر وم
ع ،يتم ت
إلسص -اح -ل-ي-ة إلـ  14لضصمان
م ال-ع-روسش ب-خ-ل-ع
تصش -دي -رة ،وه -ي ا◊ف -ل -ة ال -ت-ي ح -ذاءاء زهر الÈتقال
ر
ب
ا
ج
قد Ëوجبة على
ل
Ÿ
ا
ه
ء
ش
ا
ش
ا
ر
ل
والبنات.
«
ي
ف
د
ت
ا
م
و
ن
ن
ع
د
ا
ئ
ى
ظ
ل
ز
ا
Ÿ
م-ه-ا وال-
هرة» م
إل - - -ت - - -حسص Úإل - - -ف - - -ع - - -ل- - -ي
ة العروسش.
ط-رز ،ل-ت-كسش-ر ب-ه
ن عرشش إاعمرار
دة ال-ع-روسش ،ح-يث ت-ت-م دع-وة بيضشة كر
ن
م
ن
ز
ل
و
ق
ل
ت
ا
ل
ق
خ
ت
«
ت
ص
ا
ض
ش
ل
ا
ش
ل
و
ـ
ش
أ
ل
ب
ش
ي
ة
ص
،
ا
ع
ش
ل
ت
د
و
ب
ك
قا
ل- - -ل- - -فضص - -اءإت إıصصصص - -ة
قاليد على
»« :ت- -ن- -ط -ل -ق –
ذا ﬂروطات من
السش-
ء واألقارب من أا
أان تقوم العروسش
ضشÒات ال -زف -اف
ك-ر ال-ب-ن-ي (سش-ك-ر
جل رؤوية مÓبسش
العر
Ÿدة سشبع
و
ق
ة
ن
س
أ
ا
ببجاية ب
إ
ا
ي
ش
د
ا
ل -رإح -ة إلسص -ي -اح وإلسص-ه-ر
ع
م
ا
‹
د
)
ب
ا
،
ا
د
ر
و
ı
ت
ت
ب
ا
ل
ل
د
ع
ا
ف
ك
ء
ة
د
س
ش
ئ
أ
ا
ذ يتم
والتي تكون ‘ أاغلبها خضشب
كسش وا◊
ر
ل
ا
و
ي
ح
ا
ت
ل
ت
ي
زيائها ،وعلى أان
،
ت
ي
ق
أ
ا
د
ي
و
ت
ي
م
ن
ق
ه
ل
ب
ا
ي
أ
ا
ي
ب
د
ا
ة
ع-ل-ى إسص-ت-ف-ادة هؤو’ء من
ي
◊
يتم اسشتدعاء
ة ،فتق
أاعمال منزلية
ناء ،وتقوم حماة
أافراد العائلة وك
وم هذه األخÒة بعرضش أازيائها هذه األ
ذ
خ
ا
Ò
ا
ة
ع
ا
÷
 ،ويقوم كل رجال
ب
ئ
ل
و
Ò
ة
ا
ض
ش
ع
ن
ا
ل
ع
خدمات ذإت جودة.
ل
ع
ر
ق
ي
ى
طع
الذين يسشارعو
إاي- -ق- -ا
سش ،عند رؤوي
ة ذهبية ‘ كل
ن ‘ تقد Ëيد
ع ال- -درب- -وك- -ة ،وي- -ت- -م ت- -وزي- -ع منهما ،أا
و
ا
ت
ه
Ÿ
ا
د
س
ش
أ
ل
ي
ا
ة العروسش للمرة
و
ه
ا
ع
وت -ؤوّك -د ال -ت -ع -ل -ي -م-ة ب-ه-ذا
¤
ا
د
،
خ
ة
ا
Ÿ
ش
Ã
“
ش
ن
ا
ر
ح
م
بكل سشرور ،و
وب -ات
ها ورقة
ن الذهب أاو مبلغا
وال -ق -ه -وة وا◊ل -وي -ات ط -ي -ل -ة من اŸا
‘ اليوم األول ي
ل
ت
نقدية ،ولكن ل أ
.
م
أ
ل
اÿصشوصش على أانّ «اسشتغÓل
–
س
Óسشف،
ش
ض
ب
ش
ا
ا
Ò
ب
Ÿ
ي
س
ش
ق
ا
ا
ء
».
اللوازم من أاجل
ل عنها مادي
و‘ األخ
ما يعرف بحمام
Ò
ا
الششواطئ اŸسشموحة للسشباحة
،
ل
ع
ي
ه
ة ،تعد كث Òمن
ر
ذ
و
ح
ه
س
ا
Ú
ش
و
ل
،
و
ع
م
ا
ا
د
و
ص
ا
ش
ع
ل
ت
د
الذي يعد احت
ت «زه
والتقاليد
رح -ي-ل ال-ع-روسش
يبقى حر و›ا ،»Êول يجب أان
فال تتششارك في
رة» ح -دي -ث -ه -ا إا« ¤الشش -عب» فيسشمع به
و
ق
ا
‘ طي النسشيان،
ف
ا
ل
÷
ه
ا
س
ل
ش
ر
ي
ا
ا
ق
م
ر
ت
ا
ا
ن
ئ
ل
ت
ا
ة
:
م
Ÿ
«
ن
بعد
والقريبات ،وتق
عقول الت
بعيد دلي Óعلى
يعرقل هذا اŸبدأا أاي سشبب كان
وم فيه العروسش ا
هذه األمسشية تتم مباششرة ما اقÎاب م
ن
Ÿ
خلي عن ذاكرتنا
ا
س
ش
ل
ج
ت
ت
ا
ء
ق
ي
ب
ل
أ
ل
ي
ي
ة
ع
“
خ
ث
ر
ذ
ل
ا
ف
ل
إ
ا
ع
ر
ب
ر
التي ترتدي ف
قطية
ثا مشش
أاو أاي صش -ف -ة ك -انت ،وع -ل-ي-ه ي-جب
وسش أاو ما يسشمى
وطة وردية و حاي
السشالف ،إاذ يقوم اŸدعوون بالبواقات
Îكا آال إالينا من
ك
،
م
ف
ي
ن
ت
س
أ
ا
ش
ا
ج
ر
س
ل
ش
ع
ي
أاجدادنا؟
ا
م
»
ا
.
ا
÷
أ
ل
قارب
تغطية رأاسشها ،ب
إازالة كل لفتة –مل صشيغة «ششاطئ
Ÿشش -اه -دة ه -ذا اÒ Ÿان إا ¤نوافذهم
الدخول إا ¤ا◊
بتقد Ëالنقود الت
م
ي
ا
م
ي
ض
ش
ع
–
و
ن
ت
‘
ه
ش
ا
ا
ش
ل
ه
ط
ا
د
زغ-اري-د ال-نسش-اء
سشة ،الت
خ- -اصش» م- -ع الخ- -ذ ب- -ع Úالع- -ت- -ب- -ار
اŸؤوث-ر واÙزن
ال-ل-وات-ي ي-ح-م-لّ-ن
ي هي عبارة عن وعاء من ب-ال-نسش-ب-ة ل
ا
ل
ل
ع
ش
ش
ر
و
م
س
و
ا
ش
ع
ل
،
ن
و
أ
ا
ّ
ح
ا
ه
س
ل
ش
ه
اŸتابعات القانونية اŸنصشوصش عليها ‘
موضشو
وع- -ن- -د الن -ت -ه -اء
ا ،لكونها سشتÎك
ع على ركبتي العروسش ،و‘ اŸن -زل ال -
م -ن ا◊م -ام ي -ت -
ذ
م
ت
ي
و
ت
ز
ي
ر
ا
ب
ل
ع
غ
ت
د
و
ك
ي
È
ح
التششريع اŸعمول به.
 Úم-و
ا◊ل-وي-ات واŸش
ت ف-ي-ه ،ف-ي-بسش-ط
ش-روب-ات (الشش-رب-ا
ع-د ال-ت-ع-ل-ي-ق ،وي-ت-ع-لق األمر والدها يده
ت
ع
)
ل
ى
ع
ل
ا
ل
ب
ب
أ
ا
ى
ا
خ
ب
ذ
ل
ت
ج
وبخصشوصش األنششطة اŸمارسشة على مسشتوى
خ
ه
النسشو
از الع
رج هي من –ته
ة اŸتوجدات هنا
روسش إا ¤منزلها اŸسشتقبلي ،ذراع-ه ،وت
س
ش
ك
»
ت
.
ق
ب
ل
ف
ه
ا
ي
ت
ح
الشش-واط-ئ ت-وضش-ح ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة أان-ه ب-إام-ك-ان ال-ب-لديات
م
م
ت
ا
ت
ق
وأاضش
ها التي تقاسشمها
د Ëأاغ-راضش-ه-ا ا
ك-وب-ا
 - -افت «زه - -رة»:اŸعنية السشماح Ãمارسشة أاي نششاط على مسشتوى الششاطئ
ل-ت-ي ” ت-رت-ي-ب-ه-ا
م-ن ا◊ل-يب والسش-
وربطه
ك
ا
ر
ب
ك
ك
ل
ر
م
ع
ز
ن
ا
ل
ي
ل
ة
ت
ب
ف
أ
ا
ا
ش
ا
ش
ل
هم،
رط
«من
أاو تفويضشه عن طريق عقود امتياز ودفاتر ششروط بهدف
ذي سشتميز عÓقت
إا¤
ة جميلة وملونة،
هما وكذا رمز ل إ
أاهل العريسش ق
ب
ل
و
‚Óاب
أ
ا
ط
ن
و
ل
ي
ت
ع
م
م
و
ر
ض
–سش Úاÿدمات مع ضشمان ‡ارسشة اŸراقبة من طرف
ش
ا
ل-
عها ‘
اÿزانة.
عÓ-ق-ة ال-زوج-ي-ة،
وب - -ع
اŸصشالح اıتصشة و–قيق مداخيل معتÈة للجماعات
 -د ذلك وخ Ó- -لوينبغي ا
ل
ت
ذك Òبحسشب ال
اÙل -ي -ة .ول -ك -ل م -واط -ن ل -ه ا◊ق ال-دخ-ول ا ¤الشش-اط-ئ
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«السضعدان»،
«قطية السضالف»
و«التعليق» عادات
جميلة تقاوم
العصضرنة

تعليمة لضضمان
ا◊سضن الفعلي للفضضاءات
اÿاصّضة براحة اŸصضطافÚ

البحر من كراسشي وطاولة ومظلة بـ  ٥٠٠دج وذلك للقضشاء
على السشتغÓل العششوائي لهذه الفضشاءات.
ورّك -ز ‘ ن -فسش ال -وقت ع -ل -ى ضش -رورة ت -ن -ظ -ي -م ح-مÓ-ت
–سش -يسش -ي -ة وت -وع -وي -ة ع -ل-ى م-دار السش-ن-ة لÎسش-ي-خ ث-ق-اف-ة
سشياحية وبيئية لدى اŸواطن ،Úخاصشة وأان اŸواطن له
ج-انب م-ن اŸسش-ؤوول-ي-ة ‘ ت-راك-م ال-ن-ف-اي-ات ن-ت-ي-ج-ة رم-ي-ها
بطريقة عششوائية رغم كل المكانيات التي وضشعت على
مقربة الششواطئ لتسشهيل جمعها ونقلها.
وبخصشوصش مصشدر تلوث اŸياه بعدة ششواطئ مسشموحة
‡ا أادى منها ششاطئ قرصشو بالرغاية يرى مدير
للسشباحة ّ
السش -ت -غ Ó-ل وال -ت -ط -هÙ Òط -ة تصش -ف -ي -ة اŸي-اه ال-ت-اب-ع-ة
Ÿؤوسشسشة «سشيال» بÈاقي رضشى بوداب ،بأان ا◊فاظ على
نظافة الششواطئ ◊ماية البيئة والصشحة العمومية هي
قضشية ا÷ميع ‡ا يسشتدعي تظافر جميع جهود الفاعل،Ú
مرجعا سشبب تلوث مياه البحر ا ¤رمي بعضش اŸؤوسشسشات
الصشناعية اŸياه ااŸلوثة ‘ الوديان لتتسشرب بعد ذلك
داخل مياه البحر.
وششّدد السشيد بوداب ‘ هذا الطار على ضشرورة تطبيق
اجراءات صشارمة ضشد أاي مؤوسشسشة صشناعية التي ل–Îم
معاي Òوششروط حماية البيئة ،مششÒا ا ¤أان فرق عمل
ﬁطة تصشفية اŸياه بÈاقي تقوم بصشفة منتظمة Ãعا÷ة

اŸياه اŸلوثة لتفادي تسشربها ‘ البحر ،غ Òأان بعضش
األحيان تتجاوزها المور ألن اŸراقبة التامة ليسشت من
صشÓحياتها داعيا ا ¤تطبيق غرامات مالية على كل من
يتسشبب ‘ التلوث وفق ما نصش عليه قانون حماية البيئة.

اŸياه اŸلّوثة خطرا حقيقيا
على صضحة اŸواطنÚ

من جهته ،أاّكد ﬂتصش ‘ عÓج األمراضش ا÷لدية ورئيسش
مصش- -ل- -ح- -ة الم -راضش ا÷ل -دي -ة ب -اŸسش -تشش -ف -ى ا÷ام -ع -ي
مصش-ط-ف-ى ب-اشش-ا ،ع-م-ارخ-وج-ة ،أاّن «اŸي-اه اŸل-وث-ة تشش-ك-ل
خ -ط-را ح-ق-ي-ق-ي-ا ع-ل-ى صش-ح-ة اŸواط-ن ،Úح-يث ت-ؤودي إا¤
الصشابة با◊سشاسشية بروز بقع حمراء على مسشتوى ا÷لد».
ويرى الدكتور خوجة أان عدد اÙطات معا÷ة اŸياه
اŸلوثة اŸتوفرة غ Òكافية للتكفل Ãششاكل هذه اŸياه،
داعيا اŸواطن Úا ¤التحلي با◊يطة وا◊ذر لسشيما ‘
›ال اختيار اŸواد الغذائية التي ليراعى فيها معايÒ
وششروط النظافة.
‘ ح Úأاكد عدد من اŸواطن Úمن بلدية ع Úبنيان الذين
اختاروا ششاطئ جميلة لقضشاء عطلة الصشيف على ضشرورة
التكفل أاك Ìبتنظيف هذا الششاطئ الذي يعا Êمن حالة
انتششار النفايات اŸنزلية بطريقة عششوائية وتلوث اŸياه
نتيجة عدم احÎام ششروط احÎام البيئة.
وأارجعوا انتششار هذه الظاهرة إا ¤غياب ثقافة بيئية عند
بعضش اŸواطن ،Úالذين ل يبذلون أاي جهد ÷مع نفاياتهم
ب -أاسش -ل -وب حضش -اري ووضش -ع -ه -ا ‘ أاك-ي-اسش ﬂصشصش-ة ل-ه-ذا
ال -غ -رضش ،داع -ي -ا ا ¤ضش -رورة ت -ك-اث-ف ج-ه-ود ا÷م-ي-ع م-ن
ج -م-ع-ي-ات وسش-ل-ط-ات ﬁل-ي-ة وم-واط-ن Úل-ت-ن-ظ-ي-م ح-مÓ-ت
–سشيسشية وتوعوية ◊ماية هذا الششاطئ.

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

صصادرة بأاŸانيا
باختياره ضصمن هيئة –رير ““حروف““ إل ّ

إا‚از جديد يضضاف إا ¤مسضÒة األكادÁي
واŸبـ ـ ـ ـدع بومدي ـ ـ ـن جيÓلـ ـ ـي

اGلdشqّûض°رôيjدóةI
بقلم الشّشاعرة كم Úفاطمة

إخت Òإ÷زإئري إلدكتور بومدين جي ‹Óضصمن هيئة –رير ›لة ““حروف““ ،وهي
لدب
›لة ثقافية عربية تصصدر من أإŸانيا .وتتمحور أإبوإب إÛلة حول إلنقد وإلفن وإ أ
لدب-ي-ة وإل-ث-ق-اف-ي-ة إل-رإق-ي-ة .وإل-دك-ت-ور
وإل-ل-ق-اءإت إلصص-ح-ف-ي-ة ،وك-ل أإشص-ك-ال إلصص-ح-اف-ة إ أ
بومدين جي ‹Óمن إلشصعرإء وإلروإئي Úوإ÷امعي Úغزيري إلإنتاج ،له إلعديد
لدب إلعربي ،كما له أإعمال إبدإعية منها روإية ““جلسصات إلشصمسس““.
لكادÁية معظمها ‘ إ أ
من إلدرإسصات إ أ

أاسشامة إافراح
ُت -ع-ن-ى ““ح-روف““ ب-ال-ف-ك-ر واإ’ب-داع وال-ف-ن-ون،
وسستصسدر قريبا من أاŸانيا لتوّزع ع Èباقي
ال-ب-ل-دان ال-ع-رب-ي-ة وت-ت-م-ح-ور ع Èعدة أابواب
م -ن -ه -ا ال -ن -ق-د وال-ف-ن وال-ل-ق-اءات الصس-ح-ف-ي-ة
واأ’دب ،وك- -ل أاشس- -ك- -ال الصس- -ح -اف -ة اأ’دب -ي -ة
والثقافية الراقية .وضسمانا للمسستوى الذي
تسسعى إاليه هذه اÛلة ا÷ديدة ،قّرر ›سض
إادارت -ه -ا تشس -ك -ي-ل ه-ي-ئ-ت ،Úواح-دة –ري-ري-ة
وأاخ -رى اسس -تشس -اري-ة ،وتضس-م أاسس-م-اء ث-ق-اف-ي-ة
عربية ’معة لها بصسمتها ‘ اإ’بداع.
وإا ¤جانب الدكتور بومدين جي ،‹Óتضسم
ه -ي -ئ -ة ال -ت-ح-ري-ر أاسس-م-اء ع-رب-ي-ة ع-ل-ى غ-رار
الدكتور سسلمان قاصسد من العراق ،الدكتور
ع -ب -د ال -ك -ر Ëب -ع-ل-ب-ك-ي م-ن ل-ب-ن-ان ،ف-اط-م-ة
ب- -وه- -راك -ة م -ن اŸغ -رب ،م -رفت ع -ل -ي م -ن
سسوريا ،الدكتور مدحت ا÷يار من مصسر.
ف-ي-م-ا تضس-م ال-ه-ي-ئ-ة ا’سس-تشس-اري-ة أاسس-م-اء من
ل -ي -ب -ي -ا ،ت -ونسض ،سس-وري-ا ،ال-ع-راق ،السس-ع-ودي-ة
وسسلطنة عمان.
Óشسارة ،فإاّن د  -بومدين ج ‹Óجامعي
ل إ
وشساعر وروائي جزائري من مواليد  19ماي
Ã 1952دي-ن-ة ال-ب-يضض .ت-لّ-ق-ى ت-ع-ل-يمه اأ’ول
Ãسس -ق -ط رأاسس -ه ،ث -م ب -وه -ران ،ث-م Ãدرسس-ة
ال-ب-ح-ري-ة ال-وط-ن-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ،قبل التحاقه
ب -ا÷ام -ع -ة ،ح -يث ن -ال شس -ه-ادة ل-يسس-انسض ‘
اأ’دب العربي ،ثم تÈيز ‘ اأ’دب العربي
ب -ال -رت -ب -ة اأ’و ¤ع -ل -ى اŸسس -ت -وى ال -وط -ن-ي،
فشس- - -ه - -ادة م - -اجسس - -ت ‘ Òاأ’دب ال - -ق - -د،Ë
فدكتوراه ‘ اأ’دب اŸقارن وشسهادة التأاهيل
ا÷امعي.
عمل د  -بومدين جي ‹Óأاسستاذا بالتعليم
الثانوي ،ثم أاسستاذا جامعيا ،وترأاّسض دائرة
اللغة العربية باŸركز ا÷امعي بسسعيدة ،إا¤
جانب عضسوية اللجنة العلمية لقـ ـسسم اللـغة
ال-عـ ـرب-ي-ة ،وعضس-وي-ة اÛلسض ال-ع-ل-م-ي ل-كلية
اآ’داب وال- -ل- -غ- -ات وال- -ع- -ل -وم ا’ج -ت -م -اع -ي -ة
واإ’نسسانية.
ل-ل-دك-ت-ور ب-وم-دي-ن ج-ي ‹Ó-م-ؤولفات عديدة،
سسواء ‘ ›ال البحث على غرار الدراسسات
““تسسامي اأ’نا ‘ الشسعر ا÷اهلي““““ ،النقد
اŸقارن ‘ الوطن العربي““““ ،عرشض أاو’د
سسيدي الناصسر بن عبد الرحمن““““ ،العوŸة
وموقفنا منها““““ ،قراءة ‘ العÓقة اŸغيبة
ب Úالطالب ا÷امعي وأاسستاذه““ ،أاو ‘ ›ال
اإ’بداع كاŸلحمة الشسعرية ““ع ÚاŸهبولة““
(معلقة مدينة البيضض) ،أاو رواية ““جلسسات
الشسمسض““ .و‘ هذه الرواية زاوج بومدين بÚ
اأ’سس -ط -وري وال -واق-ع-ي ،ووظ-ف شس-خصس-ي-ات
مأالوفة وأاخرى غ Òمأالوفة ،اأ’و ¤مرجعية
ذات أابعاد دينية ،تاريخية ،تراثية ،وفنية،
والثانية عجائبية.
و ⁄يبخل بإاسسهاماته على اŸسستوى الثقا‘
اÙلي ،حيث شسارك ‘ تأاسسيسض و–رير
›لة ““أاعز ما يطلب““ بدار الثقافة بسسعيدة
سسنة  ،1997وتأاسسيسض ›لة ““من Èسسعيدة““ ثم
رئاسسة –رير أاعدادها اأ’و ¤سسنة ،2001
وتأاسسيسض اÛلة اأ’كادÁية اÙكمة Ÿعهد
اآ’داب واللغات بجامعة سسعيدة ““متون““ ثم
رئاسسة –رير عددها اأ’ول سسنة  .2008كما
سس -اه -م ‘ ت -أاسس -يسض م -ل -ت -ق -ى ““أاو’د سس-ي-دي
الناصسر ـ تاريخ وأاحداث““ ثم اإ’شسراف على
–رير ““دورية اŸلتقى““ .1998
وم - -ن اÙاضس- -رات ال- -ت- -ي شس- -ارك ب- -ه- -ا ‘
ال-ن-دوات ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة واŸلتقيات العلمي،
ن -ذك-ر ““اإ’عÓ-م ‘ ا÷زائ-ر““ ب-ج-ام-ع-ة ب-ن-ه-ا
Ãصسر““ ،العوŸة والعرب““ بجامعة وهران،
““أاثر القرآان والسسنة ‘ اللغة العربية وأادبها““
Ãديرية الشسؤوون الدينية بسسعيدة““ ،الهجرات
العربية إا ¤الشسمال اأ’فريقي““ بدار الهÓل
بدمشسق ،سسوريا ،سسنة ““ ،2007سسÒة عرشض
أاو’د سسيدي الناصسر بن عبد الرحمن““ بدار
الثقافة بالبيضض.

ك -م -ا ل -ه ال -ع-دي-د م-ن اŸق-ا’ت وال-دراسس-ات
اŸنشس -ورة ،وم -ن -ه -ا ““ه -ل الّشس -اع -ر ضس-ائ-ع أام
متمّرد؟““““ ،عن مسستقبل التنمية““““ ،اهتمامات
اأ’دب اŸقارن ‘ ا÷زائر““ اŸنشسور Ãجلة
التبي - Úا÷احظية““ ،إارهاصسات اŸقارنة
‘ الÎاث العربي القد““ ،““Ëالرؤوية النقدية

اŸقارنية العامة““““ ،تاريخ اأ’دب اŸقارن ‘
ا÷زائر““ .وله مسساهمات ‘ بحوث أاكادÁية
وط -ن -ي -ة ،ف -ق -د ك -ان رئ -يسض مشس -روع ال-ب-حث
““قضس-اي-ا الشس-ع-ر الشس-ع-ب-ي ‘ ال-هضس-اب ال-ع-ليا
الغربية ا÷زائرية (منطقة سسعيدة والبيضض
‰وذج -ا)““ ،وعضس -و مشس -روع ال-ب-حث ““الشس-ع-ر

العدد

17414

15

الصسو‘““.
حاز الدكتور بومدين جي ‹Óعلى العديد
من الشسهادات الشسرفية والتقديرية ،منها
ش س -ه -ادة ت -ق -د ي -ر ‘ ““ ج -ا ئ -زة اأحس س -ن ن صض
خا صض بال َعَلم ا لوطن ي““ با’إ ذاع ة الوطن ي ة
سسنة .2008

أإنا غريبة إلديار
لسصرإر
أإنا بعيدة إ أ
أإمر بباب دإر
لسصرإر
فأاجده ›هول إ أ
إلثقل أإحنى دإر
وإ÷هل أإحاط بدإر
وفقد إلديار إذهب دإر
يا لوعة صصبايا وغربة دإر
ويا إسصفاه على صصرح دإر
يا مقلتاه قلقلي ب Úأإخاديد دإر
حاكي إلزمان حكاية دإر
مذكرة رصصيد عمر مر بدإر
تاركا إطÓل مر“ية Œه Óبدإر
ناطقة لتحكي حكاية عمر مر بدإر
ناسصجا خيوطا ناطقة بدإر
وزئÒإ يدّوي قصصة لبوة مرت بدإر
وطفلة باكية تشصكو إين عنوإن دإر
ونسصيج عجوز أإضصناه إلزمن
–كي قصصة دإر
وعنقود عنب على كرمة
يحكي مطايا عمر دإر
وزهرة على أإخاديد دإر
تفوح لتعطي إريجها مرميا حول دإر
ونحلة تطن حاكية عنوإن دإر
وعصصفور يكتب بزقزقته عنوإن دإر
و‰لة تأاخذ قوتها من بقيا دإر
وكلهم أإحاطوإ بدإر إل أإنا ف Óأإجد دإر
لنادي أإين دإر وأإين دإر
وأإعود وأإعود أ
لعلّها تسصمعني ناهضصة من سصباتها
لتذكر Êقصصة عمر مرت بدإر
دإر دإر فأاين دإر من إلديار
فالعمر قصصر وإلظهر إنحنى
ليحكي قصصة دإر
لكن إلعنوإن ضصاع وإر“ى
ب Úأإورإق إÿريف مدإعبا كل إلديار
فأاين دإر وأإين دإر
فبزوغ إل ّسصماء –اك Úبدإر
وغروب إلشصمسس يذكر Êبضصياع دإر
فأاين دإر وأإين أإسصرإر دإر؟

‘ إطار فعاليات صصيف إ÷زإئر 2017

الÈامج التّرفيهية –ط الّرحال با÷نوب والهضضاب العليا

تتوإصصل ليا‹ إلفن وإلطرب وإل ّسصهرإت إلÎفيهية إلتي ي›Èها إلديوإن
لعÓم ‘ ،إطار تظاهرة صصيف إ÷زإئر  ،2017و–ت إشصرإف
إلوطني للثقافة وإ إ
وزإرت إلثقافة وإلدإخلية وإ÷ماعات إÙلية وإلتهيئة إلعمرإنية ،وبالتعاون
لذإعة إلوطنية وإلديوإن إلوطني ◊قوق إŸؤولف
إلتلفزيون إ÷زإئري وإ إ
وإ◊قوق إÛاورة ،مع إلعديد من إلوليات ،هذإ إ ¤غاية نهاية إلشصهر إ◊ا‹.

حبيبة غريب

من الو’يات السساحلية يتنقل الÈنامج هذه اŸرة بداية من اليوم وإا ¤غاية  20أاوت إا ¤ا÷نوب
ا÷زائري وو’ية ورقلة ،حيت يحتضسن مسسرح الهواء الطلق بورقلة بداية من السساعة 21
سسا لي ،30 Óسسلسسلة من السسهرات الفنية اŸتنوعة ،يشسارك فيها ‚وم اأ’غنية
ا÷زائرية ،هم كالتا‹ :كادير ا÷ابو ،Êالشسابة سسهام ،الشساب رضسوان،
نعيمة عبابسسة ،الشساب أانور ،الشسابة الزهوانية ،سسليم الشساوي ،الشسابة
Áينة ،الشساب زينو والشساب خالد.
و‘ سسياق آاخر ،تسستمر بدورها قافلة صسيف ا÷زائر  ‘ 3رحلتها
ع Èربوع الوطن لتحط الرحال من الفÎة  17إا ¤غاية  29أاوت
ا÷اري بالعديد من الو’يات الهضساب العليا و ا÷نوب الكب،Ò
حاملة معها سسلسسلة من السسهرات الفنية و العروضض اŸوجهة
Óطفال ،من تنشسيط عدد من الفرق و الفنان Úا÷زائري.Ú
ل أ

من ب Úالقوافل اŸسسطّرة ،نذكر القافلة اÿاصسة بسسعيدة ،ا÷لفة ،اأ’غواط ،غرداية ،قافلة
مسسيلة ،بسسكرة ،خنشسلة وباتنة ،وقافلة أام البواقي ،تبسسة ،سسوق أاهراسض والوادي.
وتتعّدد أايضسا فقرات صسيف ا÷زائر  ،2017و الÈنامج الذي سسطر لهذا السسياق من خÓل عودة
تظاهرة ““سسيني بÓج““ أاو سسينما الشساطئ ‘ طبعتها الـ  3هذه السسنة ،وهي اŸبادرة التي ’قت
اسستحسسانا كبÒا من قبل اŸسسطاف ‘ Úمواسسمها السسابقة ،اأ’مر الذي أادى باŸنظم الوكالة
Óشسعاع الثقا‘ ،إا ¤توسسيع رقعة الشسواطئ والو’يات التي –تضسن ا◊دث هذه
ا÷زائرية ل إ
السسنة.
وسستعرضض حاليا وإا ¤غاية  24أاوت ا÷اري ›موعة من اأ’فÓم السسينمائية الطويلة والقصسÒة،
واأ’فÓم الكÓسسيكية بالتعاون مع مديريات الثقافة لو’يات بجاية ،ع Úتيموشسنت،
مسس-ت-غ-ا ،Âت-ي-ب-ازة ،ج-ي-ج-ل وع-ن-اب-ة ،ه-ذا ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع اŸركز ا÷زائري
لتطوير السسينما AD Display ENAG،اŸؤوسسسسة الوطنية للفنون
اŸطبعية ،اŸركز الوطني للسسينما والسسمعي البصسري ،اŸؤوسسسسة
العمومية للتلفزيون ومؤوسسسسة اإ’ذاعة ا÷زائرية.
كما يتم العرضض كل ليلة ،بداية من السساعة  09 : 30ليÓو Ÿدة
خمسسة أايام ‘ شساشسة عمÓقة ،وحسسب رزمانة الوكالة بكل من
شساطئ رشسقون بع Úتيموشسنت ،شساطئ صسابÓت Ãسستغا،Â
شساطئ تيشسي ببجاية ،شساطئ متاريسض بتيبازة ،شساطئ زيامة
منصسورية بجيجل وشساطئ ريزي عمر بعنابة.
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سسÓحجي ا◊ارسس الدو‹ السسابق لـ ““الشسعب““:
طالب ا◊ارسس الدو‹ السسابق عبد
اŸالك سسÓحجي خÓل حوار خصس
به جريدة ““الشسعب““ ،القائم Úعلى
كرة اليد ا÷زائرية باسستغÓل
بطولة العا ⁄التي جرت مؤوخرا من
أاجل إاعادة الكرة الصسغÒة اÙلية
إا ¤الواجهة ،من خÓل توف Òكل
’مكانيات ،ومتابعة
الظروف وا إ
الشسباب الصساعد حتى يكون خÒ
خلف و–قيق نتائج إايجابية
ومشسرفة مسستقب Óبعد تأالق
’شسبال ‘ الطبعة الـ 21
منتخب ا أ
للمونديال.

حاورته :نبيلة بوقرين

❊ الشسعب :كيف تقّيم مسستوى كرة
اليد ا÷زائرية ‘ الفÎة ا◊الية؟

حّققت 5
انتصسارات متتالية
‘ الوديات

نتائج ‡ّيزة لدفاع
تاجنانت ‘ تربّصص
عيد الدراهم
ح ّ-ق -قت تشس -ك-ي-ل-ة دف-اع ت-اج-ن-انت ف-وزا
ج- -دي- -دا ‘ اŸب- -اري- -ات ال- -ودي -ة ال -ت -ي
Œريها حاليا ‘ تربصص ع Úالدراهم
‘ تونسص ،وجاء هذه اŸرة على حسساب
الصس -اع -د ا÷دي -د إا ¤ب -ط -ول -ة ال -قسس -م
اأ’ول اÎÙف ا–اد بسسكرة بنتيجة
هدف مقابل صسفر حمل توقيع اŸدافع
عايب ،وهو الفوز اÿامسص على التوا‹
‘ اŸواجهات الودية بعد الفوز سسابقا
ع -ل -ى حسس -اب ك -ل م -ن شس -ب -ي -ب -ة ب-ج-اي-ة
ومولودية العلمة ‘ مبارات Úثم أامل
بوسسعادة.
وقال اŸدرب اŸسساعد العيد بن كتفي
‘ تصس -ري -ح ل -ه إان ال -ف -وز ‘ ال -ل -ق-اءات
الودية مهم من الناحية اŸعنوية ،لكن ’
ي- -ح- -جب ‘ ن- -فسص ال- -وقت ال -ك -ث Òم -ن
ال -ن -ق -ائصص ال -ت -ي وجب تصس-ح-ي-ح-ه-ا ‘
ا◊صسصص ال -ت -دري -ب -ي-ة اŸق-ب-ل-ة ،وصسّ-رح
ب -ا◊رف ال -واح -د““ :صس -ح -ي -ح ،ف-زن-ا ‘
ج- -م- -ي- -ع اŸواج- -ه- -ات ال- -ت- -ط- -ب- -ي- -ق -ي -ة
ال-ت-حضسÒي-ة ،ل-ك-ن ’ Áن-ع م-ن ال-ت-أاك-ي-د
ع-ل-ى وج-ود ن-ق-ائصص وجب تصس-ح-ي-ح-ه-ا
قبل بداية اŸنافسسة الرسسمية التي ⁄
يعد يفصسلنا عن بدايتها سسوى القليل من
الزمن““.
وتÓقي تشسكيلة دفاع تاجنانت اليوم ‘
مباراة ودية جديدة اŸنافسص مولودية
سسعيدة ‘ مركب ع Úالدراهم ،وهو
اŸوعد الذي يطمح فيه الطاقم الفني
إا ¤كشسف التشسكيلة اأ’سساسسية اÙتملة
التي سسيعتمد عليها ‘ بطولة اŸوسسم
الرياضسي ا÷ديد.
وأامضسى ليلة السسبت اŸاضسي ،اŸدرب
ا÷ديد الفرنسسي فرانسسوا براتشسي
على عقده رسسميا ‘ النادي،
وه -ذا ب -ع -د ات -ف -اق -ه ع -ل -ى
ج -م -ي-ع ب-ن-ود ال-ع-ق-د م-ع
ال - -رئ - -يسص ق - -رع - -يشص
سس - -واء اŸت - -ع - -ل- -ق- -ة
با÷انب اŸا‹ أام
اأ’هداف
اŸسس- - - -ط- - - -رة ‘
اŸوسسم ا÷ديد،
وكان اŸسسؤوول ‘
ال- -ن- -ادي ق -د أاك -د
ع-ل-ى وضس-ع ط-موح
إان- -ه- -اء اŸوسس- -م ‘
م -رت -ب -ة م-ع اÿمسس-ة
اأ’وائل.

التّعجيـ ـ ـ ـل بتعيـ ـ ـ ـ ـ Úم ـ ـ ـ ـدرب للمنتخ ـ ـ ـ ـب اأ’ول
❊ هل سستعود إا ¤اŸنتخب الوطني؟
❊❊ حاليا ’ أاسستطيع ا◊ديث عن هذا
اŸوضس -وع أ’ّن-ن-ي ’ح-ظت ت-واج-د أاسس-م-اء
جيدة على غرار خليفة وبن مني ،ولهذا
لن أاصسّرح بأاي شسيء ‘ هذا ا÷انب وكل
ا’ح -ت -م -ا’ت واردة مسس -ت -ق -ب  ،Ó-ول -كّ-ن-ن-ا
نّÎقب اŸدرب القادم للمنتخب وأا“نى
أان تعمل ا’–ادية من أاجل إاعادة كرة
اليد ا÷زائرية إا ¤مكانتها بحول الله.
❊ م -ا ت -ع -ل -ي -قك ع -ل -ى أاداء اŸن -ت -خب
الوطني خÓل اŸوعد العاŸي؟
❊❊ –ضس Òالفريق الوطني لبطولة العا⁄
 ⁄ي- -ك -ن ‘ اŸسس -ت -وى اŸط -ل -وب ،وك -ان
ناقصسا من عدة نواحي خاصسة أان ا÷زائر
هي البلد اŸنظم ،ولكن ’حظنا أان اأ’داء
كان يتحسسن من لقاء آ’خر واÛموعة
قدمت ما عليها خاصسة ‘ الدور اأ’ول،
لكنهم تعبوا فيما بعد أ’ن الريتم كان عال
جدا و ⁄يتمكنوا من الصسمود بدنيا ،حيث
كان التعب باديا عليهم ،و’ يخفى على

ا÷م - -ي- -ع اأ’داء ال- -رائ- -ع ال- -ذي- -ن قّ- -دم- -ه
ا◊ارسص خليفة ،الذي يعت 70 ÈباŸائة
من الفريق وسساهم بشسكل بارز ‘ –قيق
نتائج رائعة بحضسوره القوي فوق البسساط
وضسد أاقوى الفرق ،وهذا ما سسيشسجعه
أاك.Ì
❊ ه - -ل ب - -إام- -ك- -ان ا◊ارسس غضس- -ب- -ان
خ -ل -ي -ف -ة أان ي -ك-ون ح-ارسس اŸن-ت-خب
’ول؟
ا أ
❊❊ مثلما سسبق ‹ القول نحن نعّول عليه
ك -ثÒا ل -ك -ي ي -ك -ون أاسس -اسس -ي-ا ‘ م-ن-ت-خب
اأ’كابر بعدما برهن ‘ مونديال اأ’شسبال،
حيث أاظهر طاقة كبÒة وأاكد أانه قادم
ب -ق -وة ب -ح -ول ال -ل -ه ،ن -ت -م-ن-ى ل-ه ال-ت-وف-ي-ق
مسستقب ‘ Óمونديال اأ’كابر ،ولكن عليه
Ãواصس -ل -ة ال -ع-م-ل ا÷اد وت-ف-ادي ال-غ-رور
ح -ت -ى ي -ن -ج -ح أ’ن -ه شس -اب وÁلك ق-درات
ع-ال-ي-ة تسس-م-ح ل-ه ب-ال-ذه-اب ب-ع-ي-دا رف-ق-ة
ب -عضص ال -ع-ن-اصس-ر ال-ت-ي ب-رزت ‘ اŸوع-د
العاŸي على غرار حاج صسدوق وعبدي،
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بعد أاداء أاشسبال ““زيزو““ الباهر

مونديال كرة اليد كشسف ’عب Úمن مسستوى عال

❊❊ عبد اŸالك سسÓحجي :بداية يجب
أان ي -ت -م ت -ع -ي Úم -درب م -ن -ت -خب اأ’ك-اب-ر
ل -لشس -روع ‘ ال -ع -م -ل وال -ت-حضس Òل-ب-ط-ول-ة
إافريقيا ،التي  ⁄يبق يفصسلنا عنها الكث،Ò
كل الفرق اأ’خرى بدأات تعمل على غرار
تونسص ومصسر ،وهذه العقلية التي ننتهجها
دائ -م -ا ن -ن-ت-ظ-ر إا ¤غ-اي-ة  4أاو  3أاشسهر
اأ’خÒة ثم نبدأا ‘ التحضس ،Òوهذا ’
ي-ع-ط-ي ن-ت-ي-ج-ة ب-دل-ي-ل أان-ه ب-ع-د ال-ب-ط-ول-ة
اإ’فريقية ‘  ٢014كانت Ãثابة النهاية
أ’ّن- -ن- -ا عشس- -ن -ا إاه -م -ا’ ك -بÒا م -ن ط -رف
اŸسس- -ؤوول ،Úول- -ه- -ذا ن- -ت- -م- -ن -ى أان ت -ك -ون
ا’نطÓقة بعد بطولة العا.⁄

العدد

ح -يث ي -جب م -ت-اب-ع-ت-ه-م وع-دم إاه-م-ال-ه-م
أ’نهم برهنوا وهم ينتظرون الرعاية.
❊ أا ⁄ي -ؤوّث -ر ضس -غ -ط ا÷م -ه -ور ع-ل-ى
ال Óّ-ع -بÃ Úا أا ّن -ه -م غ Òم-ت-عّ-ودي-ن
عليه؟
❊❊ صس -ح -ي -ح ه -ن -اك ضس -غ -ط ك-ب Òوكّ-ل-ن-ا
نعرف جمهور حرشسة ا◊اضسر دائما بقوة
‘ كل اŸواعيد ،والÓعبون غ Òمتعّودين
على ذلك خاصسة أانهم ’ يلعبون بصسفة
دائمة مع فرقهم ،وهناك من  ⁄يشسارك
‘ مباريات البطولة ،ولهذا  ⁄يتعّودوا
على تلك هذه اأ’جواء الكب ،Òولكن اأ’هم
من ذلك هو أاّننا اكتسسبنا ›موعة ويجب
أان ن -ث-ق ف-ي-ه-ا أاك Ìمسس-ت-ق-ب ،Ó-وي-ت-واصس-ل
العمل معها حتى تتحسسن من ناحية اأ’داء
و’ تتكرر اأ’خطاء اŸاضسية من طرف
اŸسسÒين ا◊الي Úمن خÓل وضسع كل
الظروف أامام هؤو’ء الشسباب ،و‘ نفسص
ال- -وقت ي- -جب ت- -ع- -ي Úم- -درب م- -ن- -ت -خب
اأ’كابر.
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ال ّصسحافة ا’سسبانية –تفي بفوز
الريال على البارصسا

تصسّدر فوز ريال مدريد على غرÁه برشسلونة  ‘ ،1 - 3ذهاب كأاسص السسوبر
اإ’سسبا ،Êمسساء أاول أامسص اأ’حد ،الصسفحات اأ’و ¤بالصسحف اإ’سسبانية التي
صسدرت امسص ا’ثن.Ú
واكتفت صسحيفة ““سسبورت““ الكتالونية باإ’شسارة إا ¤حاجة الفريق إا ¤إابرام صسفقات
جديدة ،وإا ¤واقعة طرد النجم الÈتغا‹ كريسستيانو رونالدو.
وعنونت الصسحيفة““ :حتاج لصسفقات جديدة““ ،مشسÒة إا ¤أان الفريق بدا عاجزا
أاثناء متابعة الريال ،وهو يحسسم اŸباراة.
وقالت إاّن رونالدو ““’بد وأان يعاقب““ ،بعدما دفع ا◊كم الذي طرده إاثر حصسوله
على اإ’نذار الثا Êبعد ادعاء السسقوط داخل منطقة ا÷زاء.
«ريال مدريد يتÓعب بÈشسلونة““ ،هكذا عنونت صسحيفة ““اسص““ افتتاحيتها ،مشسÒة
إا ¤أاّن البارصسا ““’ Áكنه الشسكوى من التحكيم““.
وأاضسافت““ :هدف سسجّله بيكيه عن طريق اÿطأا ‘ مرماه وركلة جزاء غÒ
جل هدفا رائعا““.
صسحيحة ،وطرد سسخيف لكريسستيانو ،الذي سس ّ
من جهتها صسحيفة ““ماركا““ فقد عنونت““ :اأ’مسسية التي حطّم فيها سسوبر ريال
كامب نو““ ،ونشسرت صسورة ’حتفال الدون بالهدف الذي سسجّله ‘ مرمى البارسسا.
وأاضسافت““ :الريال يكتسسح البارصسا ،هدفان رائعان من رونالدو وأاسسينسسيو ،وهدف
عن طريق اÿطأا لبيكيه ‘ مرماه““.
جهت انتقادات للحكم الذي احتسسب ركلة جزاء ““غ Òصسحيحة““ لسسواريز ،وطرد
وو ّ
رونالدو ““ظلما““ ،مشسÒة إا ¤واقعة دفع النجم الÈتغا‹ ا◊كم ‘ طريق اÿروج.

بعد دفعه حكم اŸباراة

معاقبة رونالدو بخمسسة لقاءات

بÒاف حول اŸشساركة ا÷زائرية ‘ أالعاب لندن

سسوء التكفل برياضسيينا وراء الّنتائج اّıيبة

’وŸبية
أارجع رئيسس اللجنة ا أ
والرياضسية ا÷زائرية مصسطفى
بÒاف سسبب اÿيبة الكبÒة التي
’لعاب ا÷زائرية‘ ،
منيت بها أام ا أ
’لعاب القوى الذي
مونديال لندن أ
أاسسدل السستار عليه ا◊د ،وبخروج
ا÷زائر خالية الوفاضس ›ددا ،إا¤
سسوء التكفل بالعّدائ Úالثمانية
اŸشسارك.Ú
قال بÒاف ‘ تصسريح خصص به اإ’ذاعة
ا÷زائ- -ري- -ة““ :اŸشس- -ارك -ة ا÷زائ -ري -ة ‘
م- -ون- -دي- -ال ل- -ن- -دن  ⁄ت- -ك- -ن ‘ مسس -ت -وى
ت -ط ّ-ل -ع -ات -ن -ا ،ح-يث  ⁄ي-ت-مّ-ك-ن ال-عّ-داؤوون
الثمانية من –قيق نتائج إايجابية خÓل
ﬂت- -ل- -ف ال- -ت- -خصسصس- -ات ال -ت -ي شس -ارك -وا
فيها..اŸشسكل ’ يتمثل ‘ العدائ ،Úبل
‘ عملية التكفل بهم ونقصص التحضسÒ
الÓزم لهذا اŸوعد العاŸي““.
و‘ الغياب ا’ضسطراري للعّداء اأ’وŸبي
ت- -وف- -ي -ق ﬂل -و‘ بسس -بب اإ’صس -اب -ة ،ف -إان
ال-ع-دائ Úال-ث-م-ان-ي-ة اŸشس-ارك ‘ Úم-وعد
لندن ،خّيبوا كل الظّنون و ⁄يتمّكنوا من
ط- - -رد ال - -ن - -حسص ال - -ذي

يÓحق أالعاب القوى ا÷زائرية منذ عام
 ،٢003ت -اري -خ آاخ -ر م -ي -دال -ي -ة ت -ف-وز ب-ه-ا
ا÷زائر ‘ بطو’ت العام بفضسل يومها
سسعيد قر Êجب ‘ Òسسباق  800م ،Îوهو
ما يعني أان النتيجة كانت صسفرية ‘ آاخر
 7بطو’ت.
ويبقى أافضسل ما ”ّ إا‚ازه ‘ مونديال
لندن ،هو وصسول العداء بÓل ثابتي إا¤
نهائي سسباق  3000م Îموانع .بينما

خرج البقية ‘ اأ’دوار اأ’و ¤أاو انسسحبوا
بسسبب اإ’صسابة .فقد فشسل كل من عبد
ال- -رح- -م -ان ع -ن -و ( 1500م ،)Îهشس - - -ام
بوشسيشسة وأامينة بتيشص ( 3000م Îموانع)
‘ Œاوز دور اÛموعات .بينما أاقصسي
عبد اŸليك ◊ولو ( 400م Îحواجز) ‘
نصسف النهائي ‘.ح Úانسسحب كل من
ﬁم- -د أام Úب -ل -ف -رار ( 800م ،)Îك -ن-زة
دح -م -ا( Êم -اراط -ون) وال -ع-رب-ي ب-ورع-دة
(عشساري) بداعي اإ’صسابة.
وحتى وإان  ⁄يقلها صسراحة ،فإان تأاكيد
بÒاف ع- -ل- -ى أان اŸسس -ؤوول -ي -ة ‘ إاخ -ف -اق
أالعاب القوى ا÷زائرية ‘ موعد لندن،
يتحملها التكفل السسيء بالعّدائ Úوسسوء
–ضسÒاتهم وليسص العّدائ Úأانفسسهم ،هو
اّت -ه-ام م-ب-ط-ن إا ¤ا–ادي-ة أال-ع-اب ال-ق-وى
بفعل التجاذب والصسراع الكب Òا◊ادث
ب Úاللجنة اأ’وŸبية من جهة والوصساية
وبعضص ا’–اديات من جهة ثانية.

أاعلنت رابطة كرة القدم اÎÙفة
‘ اسس-ب-ان-ي-ا ع-ن م-ع-اق-ب-ة الÈت-غ-ا‹
ك -ريسس -ت -ي -ان -و رون-ال-دو’ ،عب ري-ال
مدريد بعد دفعه حكم مباراة يوم
اأ’حد أامام برشسلونة (فوز ‘ )1-3
ذهاب كأاسص السسوبر ا’سسبانية.
وذكرت صسحيفة «ماركا» اإ’سسبانية
أان ا◊كم ،ريكاردو دي بÒجوسص،
ط -رد رون -ال -دو وك -تب ‘ ت -ق -ري -ره:
«Ãج -رد إاشس-ه-ار ال-ب-ط-اق-ة ا◊م-راء
دف -ع -ن -ي الÓ-عب بشس-ك-ل بسس-ي-ط ‘
إاشس- -ارة ل -ع -دم رضس -اه ع -ن ال -ق -رار»،
ل -تصس -در ال -راب -ط -ة ق -رارا ب -إاي -ق-اف
النجم الÈتغا‹  5مباريات.
كما غرمت نفسص الهيئة نادي ريال
م-دري-د  350أاورو و رون - -ال- -دو 800
أاورو بسسبب الطرد ،باإ’ضسافة إا¤
 1400أاورو ل- -ل- -ن -ادي و 3005أاورو
ل Ó- -عب ،بسس - -بب ا’ع - -ت- -داء ع- -ل- -ى
ا◊كم.

وأاشس- -ارت الصس -ح -ي -ف -ة إا ¤أان ن -ادي
ريال مدريد قد يطعن ‘ القرار
لتخفيضص العقوبة خاصسة وأان إادارة
اŸل -ك-ي ت-رى أان ال-ب-ط-اق-ة ا◊م-راء
«غ Òمسستحقة».
وأاحرز كريسستيانو رونالدو هدفا ‘
ال- - -ف- - -وز ال - -ك - -ب Òال - -ذي ح - -ق - -ق - -ه
«اÒŸينغي» على برشسلونة ‘ عقر
داره «كامب نو» بـ 3أاهداف لواحد،
لكنه تعرضص للطرد بعدها بدقيقتÚ
ف- -ق- -ط ◊صس- -ول -ه ع -ل -ى ال -ب -ط -اق -ة
الصس-ف-راء ال-ث-ان-ي-ة ،ب-داع-ي ت-ظاهره
ب -السس -ق -وط داخ -ل م -ن -ط -ق -ة ج -زاء
اŸن -افسص «واسس -ت -ع -م -ال ال -ت -م -وي-ه»
م -دع -ي-ا ان-ه دف-ع م-ن ق-ب-ل اŸداف-ع
صسامويل أاومتيتي.
وب- -ه- -ذا ي -غ -يب رون -ال -دو ع -ن إاي -اب
السسوبر ،غدا اأ’ربعاء ،باإ’ضسافة إا¤
 4لقاءات ‘ البطولة اإ’سسبانية.

 ⁄يفز بأاّية مقابلة ‘ اŸواجهات الودية

بلعطوي““ :حلول جذرية ’–اد بسسكرة تنتظرنا ““
قلل مدرب ا–اد بسسكرة عمر بلعطوي من أاهمية
النتائج اŸسسجلة ‘ اŸباريات الودية Ãا أان الهدف
ا’سساسسي منها هو Œريب الÓعب ،Úواÿطط اŸنتظر
تطبيقها بعد انطÓق البطولة.
قال مدرب ا–اد بسسكرة عمر بلعطوي ‘ تصسريح لـÓذاعة
الوطنية أان النتائج اŸسسجلة ‘ اŸباريات الودية ’ يهمه كثÒا،
مادام أان الهدف اأ’ول بالنسسبة له هو الوقوف على اأ’خطاء
وا’جتهاد لتحقيق أافضسل انسسجام ب ÚالÓعب ،Úوذلك بعد
ال -ت -غ -يÒات ا÷ذري-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-ت-ع-داد م-ق-ارن-ة ب-اŸوسس-م
اŸاضسي.
ودعا الدو‹ السسابق لضسرورة الصس Èعلى الفريق قلي Óبهدف
–قيق أافضسل النتائج ‘ اŸنافسسة الرسسمية ،وجاء كÓمه بعد
ا’نهزام ا÷ديد ‘ اŸباراة الودية اŸاضسية أامام دفاع تاجنانت
بواقع هدف مقابل صسفر ،وصسّرح““ :نتائج اŸباريات الودية ’
تهم كثÒا ،مادام أان الهدف اأ’ول الذي نصسبو إاليه هو الوقوف
على اأ’خطاء سسواء من الناحية الفردية أاو ا÷ماعية بهدف
تصسحيحها مسستقب.““Ó

مضسيفا““ :الفريق بحاجة اآ’ن إا ¤ثقة كبÒة سسواء من قبل
اإ’دارة أاو اأ’نصسار ،ونحن على يق Úبتقد Ëأافضسل اŸسستويات
‘ اŸوسسم ا÷ديد رغم صسعوبة اŸهمة التي تنتظرنا مسسبقا مع
أاقوى أاندية بطولة القسسم اأ’ول““.

á°VÉjQ

الثÓثاء  15أاوت  2017م
الموافق لـ  23ذي القعدة 1438هـ

غ Òراضسي على مسستوى الÓعبÚ

ﬁمد فوزي بقاصص

منح الطاقم الفني بقيادة التقني
ا’سس -ب -ا« Êل -وك-اسس أال-ك-اراز» ي-وم
راح-ة لÓ-ع-ب-ي اŸن-ت-خب الوطني
مباشسرة بعد آاخر حصسة تدريبية
عشس -ي-ة اأ’ح-د ،ل-لسس-م-اح لÓ-ع-بÚ
من اÿروج من روت Úالتدريبات
وم -ن م -عسس -ك -ر اÿضس-ر ،ول-ت-غ-يÒ
اأ’ج -واء خصس -وصس-ا ب-ع-د ال-ه-زÁة
ال -غ Òم -ن -ت -ظ -رة ،ول -ذلك لشس-ح-ن
بطريات الÓعب Úقبل التنقل إا¤
صسفاقسس التونسسية للعب مواجهة
ال -ع -ودة ال -ت -ي سس-ت-ك-ون ن-ت-ي-ج-ت-ه-ا
حاسسمة للتأاهل إا« ¤شسان» كينيا.
وع- -اد رف- -ق- -اء ال- -ق- -ائ -د «ﬁم -د
خوث Òزيتي» إا ¤مركز –ضسÒ
اŸنتخبات الوطنية مباشسرة بعد
نهاية اللقاء الذي خاضسه اÿضسر
ضس -د اŸن -ت -خب ال -ل -ي -ب-ي Ãدي-ن-ة
ا÷سس -ور اŸع -ل -ق -ة ،ح-يث دخ-ل-وا
اŸركز ‘ حدود السساعة الثالثة
صس -ب -اح-ا ،وه-و م-ا ج-ع-ل ال-ط-اق-م
ال -ف -ن -ي يسس -م -ح لÓ-ع-ب Úب-ت-أاخÒ
موعد فطور الصسباح إا ¤ا◊ادية
عشسر صسباحا ‘ ح Úمدد موعد
ال - -غ - -ذاء إا ¤السس- -اع- -ة الـ ،13:30
وبعد القيلولة عاد الÓعبون إا¤
أاج- -واء ال- -ت- -دري- -ب -ات ،ح -يث ق -ام
الÓ-ع-ب-ون ال-ذي-ن خ-اضس-وا ال-ل-ق-اء
ب-حصس-ة إاسسÎج-اع-ي-ة ث-م ت-وج-ه-وا
مباشسرة بعد ذلك إا ¤قاعة العÓج
للمرور على طبيب الفريق وكذا
ا’سسÎجاع مع مدلك اŸنتخب،
‘ ح Úت- -درب ال- -غ- -ائ- -ب- -ون ع- -ن
اŸواج- -ه -ة اأ’و ¤بشس -ك -ل ع -ادي
وعملوا مع «أالكاراز» على ا÷انب
تقنو تكتيكي.

وعرفت ا◊صسة التدريبية Ÿسساء
اأ’حد عودة ’عب نادي بارادو
واŸن - -ت - -خب اأ’وŸب - -ي «ف - -ري - -د
ا »‹ÓŸإا ¤أاجواء التدريبات مع
زمÓ-ئ-ه ب-ع-دم-ا شس-ف-ي ن-ه-ائيا من
اإ’صس -اب -ة ال -ت -ي ك-ان ي-ع-ا Êم-ن-ه-ا
وال -ت -ي ح -رم -ت -ه م -ن السس -ف -ر م-ع
اÛموعة إا ¤قسسنطينة ،وأاجرى
ا◊صسة التدريبية مع زمÓئه الـ
 11ال -غ -ائ-ب Úع-ن م-ب-اراة ل-ي-ب-ي-ا،
واسستفاد من لعب مباراة تطبيقية
و ⁄ت -ع -اوده اآ’’م ب -ع -دم -ا ط -ب-ق
ت-ع-ل-ي-م-ات ال-ط-اق-م ال-طبي بقيادة
الدكتور «يقدح» على حذافÒها،
‘ ح Úق- - - -رر م- - - -درب ا◊راسس
اصسطحاب ثÓثي حراسسة اŸرمى
م- -ع- -ه إا ¤اŸل- -عب إ’خضس- -اع -ه -م
لÈنامج خاصس.
عبد الÓوي  ..جحنيط ..
مزيان أاوراق أالكاراز للفوز
على ليبيا
فضسل التقني ا’سسبا Êا’عتماد
‘ مباراة الذهاب ضسد اŸنتخب
ال- -ل- -ي- -ب -ي ع -ل -ى ال Ó-ع -ب Úاأ’كÌ
جاهزية وهو أامر عادي ومنطقي
ع - - -ل- - -ى الÓ- - -ع- - -ب Úذوي اÈÿة
اإ’ف- -ري- -ق- -ي- -ة ال -ك -بÒة ‘ أادغ -ال
إاف- -ري- -ق- -ي -ا م -ع أان -دي -ت -ه -م أاو م -ع
ﬂت -ل -ف اŸن -ت -خ -ب-ات ال-وط-ن-ي-ة،
ويبدو أان «أالكاراز» تيقن بأان عليه
ت- -غ- -ي Òب- -عضس الÓ- -ع -ب Úال -ذي -ن
شس- -ارك- -وا ‘ م- -واج -ه -ة ال -ذه -اب
Ãل-عب «ح-مÓ-وي» ب-ع-دم-ا خسس-ر
اÿضس -ر بسس -بب ن-قصس ا’نسس-ج-ام
ب ÚالÓ- -ع- -ب Úوغ- -ي- -اب ب -ات -رون
حقيقي فوق أارضسية اŸيدان.

ا‹ÓŸ
يعود أ’جـواء
التدريبات

«أال- -ك -اراز» فضس -ل ’عب شس -ب -ي -ب -ة
السس- - -اورة «م- - -د »Êال- - -ذي ل- - -عب
م- -رت- -ب- -ك -ا ع -ل -ى صس -احب اÈÿة
الشس - -اب «أاي - -وب ع - -ب - -د الÓ- -وي»
اŸت -ع -ود ع -ل-ى خ-وضس م-ث-ل ه-ذه
اŸب -اري -ات م -ع إا–اد ال -ع-اصس-م-ة
واŸن - -ت - -خب ا’وŸب- -ي ،ك- -م- -ا ⁄
يسستدعي «أاكرم جحنيط» لقائمة
’ 18عبا الذي Áلك ‘ سسجله
ع- - -ددا ك- - -بÒا م- - -ن اŸب - -اري - -ات
اإ’ف-ري-ق-ي-ة ،وفضس-ل ع-ل-ي-ه ال-وافد
ا÷دي -د ع -ل -ى شس -ب -ي -ب -ة ال -ق-ب-ائ-ل
«بوخنشسوشس» ‘ صسناعة اللعب،
‘ ح Úتأاكد بأان إاقحام «مزيان»
‘ اŸرح - -ل - -ة ال - -ث- -ان- -ي- -ة رف- -ق- -ة
«مزيا »Êمكان «حمزاوي» الذي
ينقصسه وقت لعب بسسبب اإ’صسابة
ال -ت -ي ك -ان ي -ع -ا Êم -ن-ه-ا اŸوسس-م
اŸن-قضس-ي ،ك-ان م-ف-ي-دا ل-لتشسكيلة
ب- -ع- -دم- -ا ع- -ان- -ى ال Ó-ع -ب -ون م -ن
ا÷انب ال- - -ب- - -د ‘ ÊاŸرح- - -ل- - -ة
الثانية ،وهو اأ’مر الذي سسيجعل
ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي ي-ع-ي-د حسس-اباته
ق- -ب- -ل ل- -ق -اء ال -ع -ودة

–ويÓت:

17414

كارثة أاخرى بجورجيا

الكاراز يقرر مراجعة تشسكيلة اÿضسر قبل العودة ضسد ليبيا
يعود اليوم أاشسبال اŸدرب
السسبا« Êلوكاسس أالكاراز»
إا ¤مركز –ضس ÒاŸنتخبات
الوطنية بسسيدي موسسى
ابتداء من منتصسف النهار
بعد يوم الراحة الذي منحه
الطاقم الفني لÓعب،Ú
Ÿباشسرة التحضسÒات Ÿواجهة
العودة ب ÚاŸنتخب الوطني
اÙلي ونضسÒه الليبي
اŸقررة يوم ا÷معة اŸقبل
Ãدينة الصسفاقسس
التونسسية◊ ،سسم ورقة
التأاهل إا ¤كأاسس أا· إافريقيا
لÓعب ÚاÙلي ÚاŸزمع
إاجرائها مطلع سسنة 2018
بكينيا.

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

العدد

وسسنشسهد على اأ’قل إاقامته بتغÒ
ثÓ- -ث -ة ’ع -ب Úم -ق -ارن -ة Ãب -اراة
الذهاب ،خصسوصسا أانه صسرح قبيل
ل- -ق- -اء ال- -ذه- -اب ضس -د اŸن -ت -خب
الليبي أان التأاهل إا« ¤شسان» 2018
ب-ك-ي-ن-ي-ا ي-ع-ت Èه-دف-ا أاسس-اسس-ي-ا ل-ه
ومن ب Úأاهدافه اŸسستقبلية على
رأاسس ال-ع-ارضس-ة ال-ف-ن-ي-ة ل-لمنتخب
ال- - -وط - -ن - -ي ،وه - -و اأ’م - -ر ال - -ذي
سس -ي -خ-ف-ف الضس-غ-ط ع-ل-ي-ه وع-ل-ى
ط -اق-م-ه وي-ق-ل-ل ان-ت-ق-ادات رج-ال
اإ’ع Ó-م وال-ت-ق-ن-ي Úوك-ذا الشس-ارع
ا÷زائري ،خاصسة ‘ حالة ما إاذا
 ⁄ي- -ت- -م- -ك- -ن م -ن ضس -م -ان ت -أاه -ل
اÿضس- -ر إا ¤م- -ون- -دي- -ال روسس- -ي- -ا
الصسيف اŸقبل.
هذا وسسيط ÒاŸنتخب الوطني
اÙلي يوم اأ’ربعاء إا ¤مدينة
صس- -ف- -اقسس ال -ت -ونسس -ي -ة ‘ رح -ل -ة
خ-اصس-ة ،ق-ب-ل م-واج-ه-ة اŸن-ت-خب
ال- -ل -ي -ب -ي ‘ م -ب -اراة ال -ع -ودة ع -ن
ا÷ول -ة اأ’خÒة اŸؤوه -ل -ة ل -ك-أاسس
أا· إاف -ري -ق-ي-ا لÓ-ع-ب ÚاÙل-يÚ
بكينيا.
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اŸنتخب الوطني لكرة اليد خارج السسباق بعد  4هزائم
العودة ا ¤اÛد ليسس غدا!

تواصسلت مهازل كرة
اليد ا÷زائرية باقصساء
اŸنتخب الوطني لقل
من  19سسنة من الدور
الول لبطولة العا⁄
ا÷ارية وقائعها
بجيورجيا بعد تلقيه
لربع هزائم عجلت
بخروج اشسبال بشسكور من
اŸنافسسة .

عمار حميسسي

اقصس - - - - - - -ي امسس اإ’ث- - - - - - -نÚ
اŸنتخب الوطني لكرة اليد
ف -ئ -ة أاق-ل م-ن  19سس -ن-ة م-ن
ال -دور اأ’ّول ِل -ب -ط-ول-ة ال-ع-ا⁄
ا÷ارية أاطوارها ِبجورجيا و
ه -ي ال -ن-ت-ي-ج-ة ال-ت-ي ك-ان م-ن
اŸتوقع حدوثها بالنظر لعدة
عوامل .
و ك - -ان ج - -م- -ي- -ع اŸت- -اب- -عÚ
يتوقعون –قيق هذه النتائج
بسس -بب ح -ال -ة ال-ت-خ-ب-ط ال-ت-ي
ع-رف-ه-ا اŸن-ت-خب م-ن خÓ-ل
اسستقالة اŸدرب قبل السسفر
ث -م ت -راج -ع-ه ع-ن ق-راره ب-ع-د
الضسغوطات التي تعرضس لها

من طرف بعضس ا’طراف .
و ج- - -اء خ- - -روج اŸن- - -ت - -خب
الوطني بعد خسسارة تÓميذ
اŸدرب الوطني عبد الكرË
بشس -ك -ور أام -ام ن-ظ-رائ-ه-م م-ن
ال -ي -اب -ان ِب -ن -ت -ي -ج -ة ()21-29
ضسمن إاطار ا÷ولة اÿامسسة
واأ’خÒة من الدور اأ’ول .
وك-ان اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي من
ِ
ي ِبثÓث هزائم
قبل قد ُمن َ
أام - -ام ج - -ورج - -ي - -ا (،)28-24
وأاŸانيا ( ،)19-37وإايسسلندا
( ،)27-37وف- - -از ِب- - -م- - -ب - -اراة
واحدة أامام الشسيلي بِنتيجة
(.) 32-33
و“وقع زمÓء الÓعب عبد
ا÷ل -ي -ل زن -ادي ب -ع -د ن -ه -اي-ة
ال- - - - -دور اأ’ّول ‘ اŸرك- - - - -ز
اÿامسس وق- - - - - -ب- - - - - -ل اأ’خÒ
ِبرصسيد نقطَت Úمع اإ’شسارة
إا ¤أان اŸن -ت -خ -ب -ات اأ’رب-ع-ة
اأ’و ¤ع - - - -ن ك - - - -ل ف- - - -وج (4
›م-وع-ات ِب-سست م-ن-ت-خ-بات
م -ن -اصس -ف -ة) ت-ت-أاّه-ل إا ¤ث-م-ن
النهائي .
وسس-ي-ل-عب اŸن-ت-خب ال-وط-ني
ب -داي -ة م -ن اأ’رب -ع-اء اŸق-ب-ل

زغدان (ا–اد ا÷زائر) ينضسم إا ¤نادي سسيدان الفرنسسي

اŸقابÓت الÎتيبية ِلحصسد
مركز ما ب Úالرتبة الـ  17والـ
ِ 20علما أان البطولة تعرف
مشساركة  24منتخبا .
وك-ان اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ق-د
“وقع ‘ اŸركز الـ  23وقبل
اأ’خ ‘ Òبطولة العاِ ⁄لفئة
أاق -ل م -ن  19سس-ن-ة ال-نسس-خة
اŸاضس- -ي- -ة ع- -ام  2015التي
نظمت ِبسسويسسرا .
وع -رف اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي
ل -ك -رة ال -ي -د ف-ئ-ة أاق-ل م-ن 19
سسنة اضسطرابات قبل تنظيم
ال -ب -ط -ول -ة ال -ع-اŸي-ة ا◊ال-ي-ة
أاثّرت سسلبا على نتائجه ‘
هذا اإ’سستحقاق على غرار
ال- -ت- -حضسÒات السس ّ-ي -ئ -ة ج -دا
وشسهَرين فقط قبل انطÓق
ال -ب -ط -ول -ة ال -ع -اŸي -ة ل -ل -ك -رة
الصسغÒة .
وأايضسا اسستقالة اŸدرب عبد
الكر Ëبشسكور عشسية سسفرية
اŸن- - -ت- - -خب ال- - -وط- - -ن - -ي إا¤
ج -ورج -ي -ا ث -م ت -راج -ع-ه ع-ن
ال- -ق- -رار ب -ع -د ت -دّخ -ل وزارة
الشسباب والرياضسة واإ’–ادية
ا÷زائرية لكرة اليد.

تياغو سسيلفا يأامل التحاق
لمــــراء:
النجم بحظÒة ا أ

لو ،)¤توفيق زغدان ،إا ¤صسفوف نادي
انضسم مدافع فريق ا–اد ا÷زائر (الرابطة ا أ
سسيدان ،حسسب ما كشسف عنه النادي اŸنتمي إا  ¤القسسم الفرنسسي الرابع لكرة القدم على
حسسابه الرسسمي على موقع التواصسل الجتماعي «توي »Îدون الفصسح عن مدة العقد.
وبهذا يعود زغدان ( 24سسنة) إا ¤النادي الذي قام بتكوينه بعدما غادره ‘  ،2013حيث انضسم قبلها
ا ¤مولودية ا÷زائر وحقق معها كأاسس ا÷زائر ‘  2014و .2016ليتنقل إا ¤ا÷ار ا–اد ا÷زائر
‘  2016بعد انتهاء عقده مع «العميد» ،غ Òانه  ⁄يظهر كثÒا مع تشسكيلة «سسوسسطارة» ‡ا جعل اعت Èمدافع باريسس سسان جÒمان الفرنسسي تياغو سسيلفا ،إان كيليان
مبابي سسيكون «لعبا رئيسسيا» بالنسسبة للفريق إاذا انضسم قادما من موناكو.
ا’دارة تضسعه ‘ قائمة اŸسسرح.Ú
وكتبت صسحيفة «لونيون» اÙلية حول عودة زغدان« :انها العودة إا ¤ا’صسول بالنسسبة لهذا وأاعرب سسيلفا ‘ ،تصسريحات نقلتها شسبكة (إاي إاسس بي إان) أامسس ،عن ثقته
بأان «مبابي الذي ولد ونشسأا ‘ منطقة باريسس سسيكون لعبا مثاليا لتكوين
الÓعب ،وهي عودة مهمة بالنسسبة للفريق اأ’حمر واأ’خضسر».
وحقق نادي سسيدان فوزه ا’ول ‘ اŸوسسم ا÷ديد  2018 - 2017على نادي سسانت جونوفياف دي رباعي هجومي قوي مع نيمار وأانخيل دي ماريا وإادينسسون كافا.»Ê
وأاضساف اŸدافع الÈازيلي« :يريد مبابي التسسجيل دائما ،ويركضس بالكرة
بوا ( )1-3ضسمن ا÷ولة اأ’و ¤للبطولة.

«مبابي» سسيكـ ـ ـ ـون ’عبا رئيسسيا ‘
باري ـ ـسس سس ـ ـان جÒم ـ ـ ـان

 ⁄يشســــارك ‘ مواجهـــــة الذهــــــاب لÓصسابـــــة

سسيسسجل فريد ا ‹ÓŸمهاجم
اŸنتخب الوطني اÙلي لكرة
ال -ق -دم ع-ودت-ه إا ¤اŸي-ادي-ن
Ãن -اسس-ب-ة ل-ق-اء ال-ع-ودة م-ن
لخÒ
ال -دور ال -تصس -ف -وي ا أ
ل- -ب- -ط- -ول- -ة أا· إاف- -ري -ق -ي -ا
ل Ó- -ع - -ب ÚاÙل - -ي2018 Ú
«الشس - - -ان» أام- - -ام اŸن- - -ت- - -خب
ال-ل-ي-ب-ي ي-وم ا÷م-عة Ãلعب
صسفاقسس (تونسس) ,بعد تعافيه
م -ن الصس -اب -ة ,حسسب م -ا اأع -ل-ن-ت-ه
ال–ادي- -ة ا÷زائ- -ري -ة ل -ك -رة ال -ق -دم
«الفاف» ع Èموقعها الرسسمي.
وك- -ان ا ‹ÓŸق- -د غ- -اب ع- -ن صس- -ف- -وف ‘‘اÿضس- -ر‘‘ ‘ ل- -ق- -اء
الذهاب أامام اŸنتخب الليبي (خسسارة  )2-1يوم السسبت
ال-ف-ارط Ãل-عب الشس-ه-ي-د ح-مÓ-وي ب قسس-ن-طينة .وعاد
لعب
لو ¤م-وب-ي-ل-يسس) أاول
ب -ارادو (ال -راب -ط-ة اÎÙف-ة ا أ
لح -د إا ¤أاج -واء ال -ت -دري -ب -ات م -ع اŸن -ت -خب
أامسس ا أ
ال -وط -ن -ي ب-ع-د شس-ف-ائ-ه م-ن الصس-اب-ة ال-ت-ي ت-ع-رضس
إاليها.
وأاضساف نفسس اŸصسدر‘‘ :فضسل الطاقم الطبي
Óصسابة ,لقد
إاراحة الÓعب بعد تعرضسه ل إ
ع-اد ل-ل-ت-دري-ب-ات ‘ أاحسس-ن اأح-واله.
ا ‹ÓŸال- - - - -ت - - - -ح - - - -ق

لسسماء التي ⁄
Ãجموعة ﬁدودة من الÓعب ,Úحيث ضسمت ا أ
تشسارك ‘ لقاء الذهاب فقط‘‘.
وخÓل هذه ا◊صسة التدريبية ,برمج الناخب الوطني لوكاسس
أالكاراز مباراة تطبيقية تضسم  12لعبا فقط .كما شسهدت هذه
ا◊صس -ة ت -دري -ب -ات خ-اصس-ة ب-ح-راسس اŸرم-ى –ت ت-أاط ÒاŸدرب
عزيز بوراسس.
من جهة أاخرى“ ,رن بقاعة تقوية العضسÓت عشسرة لعبÚ
من الذين خاضسوا لقاء الذهاب قبل أان يتم معاينتهم من قبل
ال-ط-اق-م الطبي .وي-خ-وضس رف-ق-اء ال-ق-ائ-د ﬁم-د خوت Òزيتي
(وفاق سسطيف) الثن Úصسباحا آاخر حصسة تدريبية قبل مغادرة
اŸرك -ز ال -ت-ق-ن-ي ال-وط-ن-ي بسس-ي-دي م-وسس-ى (ا÷زائ-ر) والسس-ت-ف-ادة
ب -ع -ده -ا م -ن ي -وم راح -ة .رغ -م ه -زÁة ال -ذه -اب ,ي -ب -ق-ى ه-دف
اŸنتخب ا÷زائري التأاهل لنهائيات هذه
ال- -ب- -ط- -ول- -ة الف- -ري- -ق -ي -ة ال -ت -ي
انطلقت رسسميا عام .2009
وك - - -انت ا÷زائ - - -ر ق- - -د
شس - -اركت ‘ ط - -ب- -ع- -ة
 2011بالسسودان
ف -ق -ط أاي-ن أان-هت
مشس - - -واره - - -ا ‘
اŸرتبة
الرابعة.

ب -ط -ري -ق-ة رائ-ع-ة وأاع-ت-ق-د أان «ب-ي إاسس ج-ي» ف-ري-ق ي-حب ذلك ال-ن-وع م-ن
الÓعب ،»ÚمشسÒا إا ¤أان الÓعب الفرنسسي الشساب بإامكانه أان يصسبح
«لعبا مهما» و»كبÒا» للغاية ضسمن الفريق.
وأاشسارت الشسبكة إا ¤أان مبابي ( 18عاما) كان بدي ‘ Óفوز موناكو
لحد ( ‘ )1-4البطولة‡ ،ا أاثار التخمينات
على ديجون يوم ا أ
حول رحيله عن حامل لقب الدوري الفرنسسي.
لسسبوع اŸاضسي للشسبكة
يذكر أان مصسادر كانت قد أافادت ا أ
لمريكية بأان مبابي «حريصس على إا“ام انتقاله لكنه
ا أ
قادما من
لن ورÃا ل يتم التوصسل
ل يوجد اتفاق حتى ا آ
لتفاق هذا الصسيف».
ويسست هام

ف - -غ - -و‹ ي- -ت- -ج- -اوز
الفحصس الطبي بنجاح لÓنضسمام إا ¤غا’تا سسراي

Œاوز الدو‹ ا÷زائري ،سسفيان فغو‹ ،الفحصس الطبي بنجاح
ل -ي -ل -ت -ح -ق ب-ن-ادي-ه ا÷دي-د غ-الت-ا سس-راي الÎك-ي أامسس ق-ادم-ا م-ن
ويسست هام ال‚ليزي ،حسسب ما اوردته الصسحافة اÙلية.
ودف -ع ال -ن -ادي الÎك -ي م-ب-ل-غ 5ر 4م-ل-ي-ون أاورو ق-ي-م-ة تسس-ري-ح
الÓعب ( 27سسنة) ،اŸنتظر أان Áضسي على عقد يدوم إا¤
غاية  ،2022حسسب نفسس اŸصسدر.
ويرتقب أان يعوضس اسستقدام الدو‹ ا÷زائري رحيل
ال Ó-عب ال -ه -ول -ن -دي ويسس -ل -ي شس -ن -اي -در ال-ذي أامضس-ى
لفائدة نيسس الفرنسسي.
ك -م -ا ق -ام ال -ف -ري -ق ال -ذي اح -ت -ل اŸرك -ز ال-راب-ع ‘
اŸوسسم اŸاضسي بÎكيا ،باسستقدام لعب Úبارزين
على غرار اŸهاجم الفرنسسي بافيتيمبي غوميسس
والدو‹ اŸغربي يونسس بلهندة.
وعاشس فغو‹ بداية موسسم  2017-2016صسعبة
مع نادي ويسست هام بسسبب الصسابات وهو ما دفع
النادي ا ¤التفك ‘ Òتسسريحه ،لكنه “كن من
اŸشساركة ‘  23لقاء ﬁرزا ثÓثة أاهداف.
وعاد لعب فالنسسيا السسابق إا ¤صسفوف اŸنتخب
ا÷زائري ‘ جوان الفارط Ãناسسبة اجراء كل من
ال- -ل- -ق -اء ال -ودي ام -ام غ -ي -ن -ي -ا (ف -وز  )1-2وال -تصس-ف-وي
 2019 ·Óامام الطوغو (فوز
◊سساب كأاسس افريقيا ل أ
 ،)0-1ب -ع -دم -ا ” السس -ت -غ -ن -اء ع-ن-ه خÓ-ل ن-ه-ائ-ي-ات ك-أاسس
افريقيا  2017بالغابون.
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موإقيت
إلصشÓة

^  15إأوت  :1٩5٤ت-ن-ق-ل إŸناضشل
«مصش-ط-ف-ى ب-ن ب-ول-ع-ي-د» رإج Óإإ¤
ط- -رإب- -لسش ل- -ي- -ب- -ي- -ا ح- -يث إل- -ت- -ق -ى
إŸناضشل« Úإأحمد بن بلة» و«إلبششÒ
ق-اضش-ي» ل-درإسش-ة ك-ي-فية جلب إ’أسشلحة
للدإخل إسشتعدإدإ لتفج Òإلثورة.

إلطقــسش إŸنتظـــر إليـــوم و إلغــــد
عنابة
عنابة

إلثÓثاء  23ذو إلقعدة  1٤38هـ إŸوإفق لـ  15أإوت  2017م

’منية إلدكتـور إحمد ميـزإب:
إÿـب ‘ Òإلقضشايا إ أ

«القوة الضشاغط ـ ـة» إلرغـام اŸغرب على الرجوع
إا ¤طاولـ ـ ـ ـة اŸفاوضشـ ـ ـ ـ ـات م ـ ـ ـ ـع الصشح ـ ـ ـ ـراويÚ

أإكد إلدكتور أإحمد ميزإب
إÙاضشر إŸتنقل وإÿب‘ Ò
’منية ،أإمسش،
إلقضشايا إ أ
بجامعة بومردإسش ،أإن «إلقوة
إلضشاغطة «إŸتششكلة عن طريق
«إلقوة إلناعمة» هي حاليا
’لية إلوإقعية وإ◊قيقية
إ آ
إلكفيلة بإارغام إÙتل إŸغربي
على إلرجوع إ ¤طاولة
إŸفاوضشات مع إلششعب
إلصشحرإوي وكسشر إ÷مود إلذي
يريد فرضشه على إلقضشية منذ
فÎة من إلزمن.
ولدى تنشضيطه Ùاضضرة ‘ فعاليات
ا÷ام -ع-ة الصض-ي-ف-ي-ة ال-ث-ام-ن-ة إلط-ارات
جبهة البوليسضاريو وا÷مهورية العربية
الصض- -ح- -راوي- -ة ال- -دÁوق- -راط -ي -ة –ت
ع -ن -وان « ره -ان -ات قضض -ي -ة الصض -ح -راء
الغربية على ضضوء األحداث اإلقليمية
واألح -داث ال -دول -ي -ة ال -راه -ن -ة « أاب -رز
أاهمية تفعيل النضضال عن طريق القوة
ال- -ن- -اع- -م- -ة ك- -آال- -ي- -ة ضض- -غ -ط وه -ج -وم
دب-ل-وم-اسض-ي Ûاب-ه-ة سض-ي-اسضة اÙتل
اŸغ- -رب -ي ال -ذي ي -ع -م -ل ع -ل -ى «إادارة»
اŸلف أاو األزمة باŸناورة وفق أاجندة
خاصضة به.
وي -رى ال -دك -ت -ور م -ي-زاب ال-ذي ي-رأاسس
اللجنة ا÷زائرية اإلفريقية للمصضا◊ة
غ Òا◊ك- -وم- -ي -ة أان ال -ق -وة ال -ن -اع -م -ة
«سضÓ- - -ح ف- - -ت- - -اك وف- - -ع- - -ال» وع- - -ل - -ى
الصضحرواي Úحسضن اسضتغÓله وتوظيفه
ا÷ي- -د ل- -ف -ائ -دة ال -قضض -ي -ة م -ن خ Ó-ل
الكفاءات الصضحراوية من أاجل الÎويج
وال -ت -حسض -يسس ب -ال-قضض-ي-ة وكسضب ال-رأاي
العام وŒنيده لتحقيق أاهدافها.
وم- - -ن ب Úأاه- - -م األدوات واÿي- - -ارات
اŸتاحة التي تعتمد عليها هذه القوة
لتحقيق أاهدافها يضضيف نفسس اÿبÒ
ق- -وة ال- -ت- -ف- -اوضس لف- -ت- -ك -اك ا◊ق -وق
يسض- -ن- -ده- -ا (ال -ق -وة ال -ن -اع -م -ة) ج -يشس
إالكÎو ÊوإاعÓمي قادر على إايصضال
Óخ-ري-ن واŸث-ق-فÚ
صض -وت ال -قضض-ي-ة ل -آ
وال -دب -ل -وم -اسض -ي Úم -ن خ Ó-ل اع-ت-م-اد
اسضÎات -ي-ج-ي-ة م-ن-ظ-م-ة ت-خ-ت-زل ال-وقت
لفائدة القضضية والنخبة و›تمع مدÊ
ومنظمات حقوقية وأاحزاب.
إاضض- -اف- -ة إا ¤ك -ل ذلك دع -ا اÙاضض -ر
الصضحراوي Úإا ¤ضضرورة كسضب معركة
ال -ن-هب والسض-ت-غÓ-ل اŸف-رط ل-لÌوات

الصضحراوية من خÓل قطع الطريق
ع -ل -ى السض-ت-غÓ-ل غ ÒاŸشض-روع ل-ه-ذه
الÌوات ‘ الداخل اŸغربي باعتبارها
رهانا هاما للتأاث Òعلى توجهاته ‘
هذا الوقت الصضعب الذي يعا Êمنه
اقتصضاديا وإاجتماعيا.
كما دعا الشضعب الصضحراوي كذلك إا¤
ضض -رورة كسضب م -ع -رك -ة م -ل -ف ح -ق -وق
اإلنسضان ألنه من اŸلفات الضضاغطة
ال-ت-ي Áك-ن اسض-ت-غÓ-ل-ه-ا وال-توكؤو عليها
لفائدة القضضية الصضحراوية ‘ الوقت
الراهن.
ومن جانبه ذكر الدكتور «عمر صضدوق»
اÙاضض -ر ‘ ال -ق -ان -ون ال -دو‹ ال -ع-ام
بجامعة تيزي وزو ‘ ﬁاضضرة بعنوان
« حق الشضعوب ‘ تقرير اŸصض‘ Ò
القانون الدو‹ العام  :حالة الشضعب
الصضحراوي» بأانه على مدى ما يزيد
ع -ن  50سض -ن -ة أاج-ريت ع-دة ﬁاولت
لتطبيق حق تقرير اŸصض ‘ Òإاقليم
الصضحراء الغربية ولكنها فشضلت.
وي - -ن - -درج ع- -م- -ل تسض- -وي- -ة ال- -ن- -زاع ‘
الصضحراء الغربية من خÓل اإلسضتفتاء
حسضب اÙاضض -ر ضض -م -ن م -وضض-وع-ات
القانون الدو‹ العام خاصضة فيما تعلق
ب-ال-تسض-وي-ة السض-ل-م-ي-ة ل-لنزاعات الدولية
وت- -ط- -ب- -ي -ق ح -ق الشض -ع -وب ‘ ت -ق -ري -ر
اŸصض.Ò
وت - -ل - -ت - -زم ج - -م - -ي - -ع ال- -دول ‘ إاط- -ار
اŸن -ظ -م -ات ال -دول -ي -ة ال-ع-اŸي-ة م-ن-ه-ا
واإلق -ل -ي -م -ي -ة ي -ؤوك -د ال -دك -ت-ور صض-دوق
بتطبيق أاحكام اŸادة  38من النظام
األسض -اسض -ي Ùك -م -ة ال -ع -دل ال -دول-ي-ة
اÙددة Ÿصضادر القانون الدو‹ العام
خاصضة فيما تعلق بالقواعد القانونية

إلفجر0٤.30...............:
إلظهر12.53...............:
إلعصشر16.38...............:
إلمغرب1٩.٤2..............:
إلعششـاء21.0٩................:

الدولية اآلمرة كما هو الشضأان ‘ حق
تقرير مصض Òالشضعوب الذي هو واجب
التطبيق بتنظيم اسضتفتاء شضعبي عام
من أاجل ا◊رية والسضتقÓل.
ول- -ك- -ن بسض- -بب م- -ع- -ارضض- -ة اŸم- -ل -ك -ة
اŸغ-رب-ي-ة اÙت-ل-ة وع-رق-ل-تها للقضضية
الصض - -ح - -راوي - -ة ت - -أاخ- -رت م- -ث- -ل ه- -ذه
اإلج- -راءات ط- -وي Ó- -ول- -ذلك ع- -م -ل -ي -ا
وق -ان -ون -ا ف -م-ج-لسس األم-ن ال-دو‹ ه-و
اıتصس ح -ال -ي -ا لت -خ -اذ اإلج -راءات
ال -ف -وري-ة م-ن أاج-ل ال-ت-جسض-ي-د ال-ف-ع-ل-ي
ل- -ت- -ط -ب -ي -ق ح -ق الشض -ع -وب ‘ ت -ق -ري -ر
اŸصض.Ò
وم -ن ج -ان -ب -ه ذك-ر ال-دك-ت-ور مصض-ب-اح
م- -ن- -اسس م- -ن ج- -ام- -ع- -ة ا÷زائ- -ر ‘
ﬁاضضرة بعنوان « التحولت الدولية
واإلق-ل-ي-م-ي-ة وت-اثÒه-ا ع-لى مسضتقبل
ال -قضض -ي -ة الصض -ح-راوي-ة «ب-أان ال-وضض-ع
ال -دو‹ وال -ق -ان -ون ال -دو‹ ي -ت -غÒان
وي -ت -ط -وران بشض -ك -ل م -تسض-ارع ول-ه-ذا
ال -وضض -ع ت -داع -ي-ات إام-ا إاي-ج-اب-ي-ة أاو
سضلبية على الوطن العربي Ãا فيها
ال -قضض -ي -ة الصض -ح -راوي -ة ل -ذلك ي-جب
ال -ت-ح-ل-ي ب-ال-ي-ق-ظ-ة واŸراه-ن-ة ع-ل-ى
الوقت للتكيف مع هذه اŸعطيات
اإلن-ت-ق-ال-ي-ة واسض-ت-غÓ-ل-ه-ا فيما يخدم
القضضية الصضحراوية.
وي -رى ال-دك-ت-ور مصض-ب-اح أان خ-ري-ط-ة
ال-ق-وة ال-دول-ي-ة اŸسض-ت-ق-ب-ل-ي-ة اŸب-نية
حاليا على سضياسضة الرضضوخ للقوي
هي ‘ صضالح القضضية الصضحراوية
إاذا م- -ا أاحسض -ن الشض -عب الصض -ح -راوي
اسض -ت -غ Ó-ل وت-وظ-ي-ف ل-ف-ائ-دت-ه ل-ع-ب-ة
التوازنات ب Úاألقطاب الدولية التي
هي ‘ مرحلة إاعادة التشضكل حاليا.
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ت ف ت ي ش س  ،ا أ سض ف ر ت ع ن ض ض ب ط و ح ج ز
 1323وح - -دة م- -ن اŸشض- -روب- -ات
الكحولية غ ÒاŸفوترة.
اأم-ا ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ث-ان-ي-ة ال-ت-ي نفذها
ع نا ص ض ر ا ل ف ر ق ة ا  Ÿت ن ق ل ة لل ش ض ر ط ة
ا ل ق ض ض ا ئي ة ◊ ا س ض ي ب ح ب ح با ÷ل ف ة ،
“ ت ع ن ط ر ي ق ا س ض ت غ  Óل م ع ل و ما ت
م -ف -اده -ا ق -ي -ام شض -خصض Úمشض-ت-ب-ه
ف ي ه م ا  ،ب ن ق ل ك م ي ة م ن ا  Ÿش ضر و با ت
ا ل ك ح و ل ي ة عل ى م  Ïم ر ك ب ة  ،و ع ل ي ه
ب -ع -د ات -خ-اذ ال-ت-داب Òالأم-ن-ي-ة” ،
نصضب ح - -اج - -ز اأم- -ن- -ي ب- -اŸدخ- -ل

32°

france prix 1

إ÷يـــشش يÓحـــق عصشابـــات إ÷رÁــــة إŸنظمــــة

ت ـ ـ ـ ـ ـ ـدم 18 Òقنبلـ ـ ـ ـ ـ ـة تقليديـ ـ ـ ـ ـة وتوقي ـ ـ ـ ـف مهـ ـ ـ ـ ـربÚ

إلششعب ‘ /إطار مكافحة
’رهاب ،كششفت ودمرت مفرزة
إ إ
للجيشش ،يوم  13أإوت ،2017
بتيبازة/ن.عﬂ ،1.بأاين
يحتويان على ( )18قنبلة
تقليدية إلصشنع وموإد متفجرة
وُمعدإت تفج Òومنظاري
ميدإن( )02وأإجهزة إلكÎونية
وكميات معتÈة من إŸوإد
إلغذإئية وإلصشيد’نية.
و‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة
اŸنظمة ،أاوقفت مفارز للجيشس بكل

م-ن ال-وادي وبسض-ك-رة/ن.ع ،4.م-ه-ربÚ
( )02وح - - -ج - - -زت شض- - -اح- - -ن- - -ت)02( Ú
ُمحملت Úبـ( )40,4قنطار من التبغ.

..حجز موإد غذإئية ووقود
مهربة

ك-م-ا ح-ج-زت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشس ،م-رك-بة
رباعية الدفع ُمحملة بـ ( )1,65طن
من اŸواد الغذائية بع Úقزام/ن.ع،6.
وأاخرى ُمحملة بـ( )1350ل Îمن الوقود
بتندوف/ن.ع.3.
وبتلمسضان/ن.ع ،2.أاوق - -ف ع - -ن - -اصض- -ر

إششهــــــــــــــــــــــار

‘ عمليات متفرقة

ا÷ن-وب-ي ل-ل-م-دي-ن-ة سض-م-ح ب-توقيف
ا  Ÿش ض تب ه ف يه م ا  ،و ح ج ز  5 3 0و حد ة
م-ن اŸشض-روب-ات ال-ك-ح-ول-ي-ة بشض-تى
الأن- - - - - - - - -واع والأح - - - - - - - -ج - - - - - - - -ام.
‘ ح  “ Úكن ع نا ص ض ر ا أ م ن د ا ئ ر ة
ا  Ùم د ي ة  Ãع س ض ك ر م ن ح جز كم ي ة
م ن ا  Ÿش ض ر و با ت ا ل ك ح ول ية قد ر ت ب ـ
 7 6 8و ح د ة  .ه ذ ه ا ل عم ل ي ات ت ند رج
ض ض م ن ا إ س ض  Îات ي ج ية ا  Ÿد ي ر ي ة ا ل ع ا مة
لÓ-أم-ن ال-وط-ن-ي ◊م-اي-ة القتصضاد
ا ل و ط ن ي م ن ك ا ف ة ا أ ش ض ك ا ل ا لت هر ي ب
ا ل ت ي ي ن ت ه ج ها ب ع ض س ا  ıا ل ف . Ú

 20°إ÷زإئر

 38°وهرإن

إلثمن  10دج

الششرطة –جز  2600وحدة من اŸششروبات الكحولية

إ ل ش ش ع ب  ‘ /إ ط ار م س ش ا ع ي
م ص ش ا ل ح إ لش ش ر ط ة ل ل ت ص ش د ي
لكل إأششكال إلبيع غÒ
إ ل ق ا ن و  Êخا ص ش ة ل ل م ش ش ر و ب ات
إ ل ك ح و ل ي ة “ ،ك ن ت ق و إ ت
إلششرطة بكل من و’يات
إ ÷ ل ف ة  ،ع Úإ ل د ف ل ى
ومعسشكر من حجز كمية من
إ  Ÿش ش ر و ب ات إل ك ح و ل ي ة ق د ر ت ب ـ
 2621وحدة من ﬂتلف
إ’أنوإع وإ’أحجام ،كانت
م و ج ه ة ل ل ب ي ع ب طر ي ق ة غ Ò
ششرعية.
وق -ائ -ع ال -قضض -ي -ة الأو ¤ت -ع-ود اإ¤
اسض- -ت- -غÓ- -ل ع- -ن- -اصض -ر اأم -ن دائ -رة
خ م ي س س م ل ي ان ة ا ل ت اب ع ة لأ من و ل ي ة
ع Úال -دف -ل-ى Ÿع-ل-وم-ات م-ف-اده-ا
ق -ي-ام  05اأشض-خ-اصس مشض-ت-ب-ه ف-يهم
ب - - -اŸت - - -اج- - -رة ‘ اŸشض- - -روب- - -ات
ا ل ك ح و ل ي ة ع ل ى م س ض ت و ى م ق ر سض ك ن
ا أ ح د ا Ÿش ض تب ه ف ي ه م  ،عل ى ا إ ث ر ذ ل ك
ن- -ف- -ذت ذات ال- -ع -ن -اصض -ر ع -م -ل -ي -ة
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 28°وهرإن

28°

إلششعب2017/08/15 /pub /

الدرك الوطني وحرسس ا◊دود خÓل
عمليت Úمنفصضلت ،Úتاجري ﬂدرات
( )02و” ضض - -ب- -ط ( )242,4ك-ي-لوغرام
م- -ن ال -ك -ي -ف اŸع -ال -ج .ف -ي -م -ا أاوق -ف
عناصضر الدرك الوطني خمسضة ()05
مهرب ÚبتمÔاسضت/ن.ع ،6.و” حجز
( )01سضيارة و( )200غرام من اŸعدن
األصضفر.
وب -ك -ل م -ن ت-ل-مسض-ان وال-ن-ع-ام-ة وبشض-ار
وأادرار وورق- - -ل- - -ة ” ،ت - -وق - -ي - -ف ()27
م -ه -اج -را غ Òشض -رع -ي م-ن ج-نسض-ي-ات
ﬂتلفة.

