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لضصــاحي القياسصيـــة
أاسصعــــار اÿضصــــر والفواكــــه تلتحــق بأاسصعـــار ا أ

تهاف ـ ـ ـت علـ ـ ـ ـ ـ ـى أÿـ ـ ـ ـبز وطـ ـ ـوأب Òأأمام
ﬁطات ألوق ـ ـود عشسي ـ ـة عيـ ـ ـد أألضسحـ ـ ـى
صصـــ6ـــ٠ــ-ـــ7ـــ٠

صصـــ3ـــ٠

خـــــــــــÓل اجتمـــــــــاع
مـــع مسصؤوو‹ واطــــــارات
اŸؤوسصسصــــــــة العموميـــــة

كع ـ ـ ـ ـ ـ ـوأن :أل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدور
ألتكنولوجي Ÿؤوسسسسة
ألبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـث ألذأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
وألتلفزي أسسÎأتيجي

العقيد اŸتقاعد عبد ا◊ميد العربي الشصريف لـ «الشصعب» :

أإلشساع ـ ـ ـ ـ ـ ـات و أŸهـ ـات ـرأت لـ ـ ـ ـن تثني
أŸؤوسسسسـة ألعسسكرية عن أأدأء رسسالتها
^ مهام أ÷يشش ﬁددة دسستوريا ولن يحيد عن هذأ ألنهج

صصـــ3ـــ٠

حـــــــذرت اŸغــــرب مــــن التمــــــادي ‘ اŸنــــاورات

صصـــ3ـــ٠

أمينتو حيدر :ألع ـ ـ ـودة إأ ¤ألسس ـ ـÓح خيـ ـار أأمـ ـام ألشسع ـ ـب ألصسح ـ ـ ـ ـ ـ ـرأوي

دافــع عـــن خياراتـــه فـــي مواجهـــة زامبيـــا هـــذا السصبــــــت

ألك ـارأز :ج ـاهزون للعودة من لوسساكا بالنقاط ألثÓث ـة

صصـــ٩ـــ1

«الشصعب» تسصتطلـــــع اختتـــــام
اıيمــــــات الصصيفيــــة 2٠17

أكـ ـ ـ Ìمـ ـن  30أألف
طفـ ـ ـ ـل أسستفـ ـ ـادوأ
م ـن برنامـ ـج وزأرة
ألشسبـ ـ ـاب وألرياضس ـة

صصـــ٩ـــ٠

صصـــ4ـــ٠

أفتت ـ ـ ـ ـ ـ ـاح ألـ ـ ـ ـ ـ ـدورة
ألŸÈانية بالغرفتÚ
ي-ف-ت-ت-ح ألŸÈان ب-غ-رف-ت-ي-ه ،ي-وم 4
سس -ب-ت-م Èأ÷اري ،دورت-ه أل-ع-ادي-ة
لسس-ن-ة  ،2٠1٨-2٠1٧ح -يث سس-ت-ب-دأأ
م -رأسس -ي -م ج -لسس -ة أ’ف -ت -ت -اح Ãق-ر
أÛلسس ألشس-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي ،أب-ت-دأء
من ألسساعة  1٠ : ٠٠صسباحا ،بينما تبدأأ جلسسة أ’فتتاح Ãقر ›لسس أ’أمة،
أبتدأء من ألسساعة  11 : ٠٠صسباحا.

تنصضيب أللجنة أŸشضرفة
علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى ألنتخـ ـاب ـ ـ ـ ـ ـ ـات
◊ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزب ألكرأم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

ألدألي ـ ـة ‘ زيارة لـ ـدأر أألشضخ ـاصص
أŸسضنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Úبب ـ ـ ـ ـ ـ ـاب أل ـ ـ ـ ـ ـزوأر
’سسرة وقضسايا أŸرأة غنية
تقوم وزيرة ألتضسامن ألوطني وأ أ
أل-دأل-ي-ة ،رف-ق-ة وزي-ر أل-دأخ-ل-ي-ة وأ÷م-اع-ات أÙل-ية وتهيئة
’قليم نور ألدين بدوي ووأ‹ ألعاصسمة عبد ألقادر زوخ،
أ إ
’شسخاصس أŸسسن Úبباب
’ضسحى ،بزيارة إأ ¤دأر أ أ
يوم عيد أ أ
ألزوأر ومؤوسسسسة ألطفولة أŸسسعفة باÙمدية.

الخميسس  ٣١أاوت  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٩ذي الحجة ١٤٣٨هـ

وفاة شضاب
وجرح آأخر
على مÏ
درأجة نارية
Ãدينة بجاية
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ت - - -و‘ ،أأمسس ،شس- - -اب
ي -ب -ل -غ م -ن أل -ع -م -ر 1٨
سس - -ن- -ة وج- -رح أآخ- -ر،
كان على م Ïدرأجة
ن - - - - -اري - - - - -ة ،ح - - - - -يث
أصس-ط-دم ب-الرصسيف
سس - -ج- -ل ح- -رأسس ألشس- -وأط- -ئ أل- -ت- -اب- -عÚ
ل- -ي- -ل -ق -ى ح -ت -ف -ه ‘
ل-ل-ح-م-اي-ة أŸدن-ي-ة ل-و’ي-ة هرأن خÓل
أŸك- - - -ان ن- - - -فسس- - - -ه،
ألسس -اع -ات أ’أخÒة  ٥6ت-دخ’ Ó-إنقاذ
ت-دخ-ل رج-ال أ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة ل-وح-دة أل-ع-ق-ي-د ل-ط-ف-ي ب-وهرأن ،وت -دخ -لت مصس-ال-ح
ح- - -ي- - -اة أأشس- - -خ- - -اصس م- - -ن أŸوت غ- - -رق - -ا صسبيحة أأمسس ،من أأجل –ويل جثة أأحد أ’أشسخاصس ،أإثر بÓغ تلقاه أ◊م -اي -ة أŸدن -ي -ة
ب- - - -الشس- - - -وأط- - - -ئ أŸوزع - - -ة ع Èت - - -رأب أ’أعوأن ،مفاده ألعثور على جثة عون أأمن تابع لشسركة أ’أشسغال أل - - - -ت - - - -ي ن- - - -ق- - - -لت
ألو’ية ،حيث ” أإنقاذ  1٧شسخصس من ألعمومية للطرقات أŸتوأجدة بحي مطلع ألفجر بوهرأن وألبالغ ألضس - - - -ح - - - -ي - - - -ة أإ¤
ك Óأ÷نسس Úمن ألغرق مع أإسسعاف 3٧
من ألعمر  4٠سسنة.
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–وي- - -ل ضس- - -ح- - -ي- - -ت ‘ Úح- - -ال- - -ة
Ãسس-تشس-ف-ى أأّو ل ن-وف-م Èب-ايسس-ط-و ‘ ألوقت
أ’أسس-ب-اب أ◊ق-ي-ق-ي-ة
أŸسستشسفى لتلقي ألعÓج.
أل- -ذي –ق- -ق ف -ي -ه مصس -ال -ح أ’أم -ن
للحادث.
حول سسبب ألوفاة.

إأنقاذ  17شضخصضا من ألغرق

يشسرف رئيسس حزب ألكرأمة
ﬁم-د ب-ن ح-م-و ،أل-ي-وم ،ع-لى
تنصسيب أللجنة أŸشسرفة على
أ’ن -ت-خ-اب-ات ب-حضس-ور أأعضس-اء
أŸكتب ألسسياسسي ،وذلك على
ألسس- -اع- -ة أل- -ع -اشس -رة صس -ب -اح -ا
ب - -اŸك - -تب أل - -وط - -ن - -ي بشس- -ارع
عسس -ل -ة حسس Úخ -ل -ف ألÈي-د
أŸركزي.

هـزة أأرضضي ـة بقـ ـ ـوة
 3,1درجات بوهرأن

...و وف ـ ـاة شضخـ ـصص ‘ ظـ ـروف غامضضة
بشضركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أألشضغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال ألعمومي ـ ـ ـ ـ ـ ـة

أأوري ـ ـ ـ ـدو يق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـّدم أأحـ ـ ـ ـ ـ ـر
تهانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه للجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزأئريÚ

جـ ـ ـ ـازي تتمنـ ـ ـ ـ ـى لكـ ـ ـ ـم
«عي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدأ مب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاركا»

سس -ج -لت ،ب -ع -د ظ-ه-ر أأمسس ‘ ،ح-دود ألسس-اع-ة
أل-رأب-ع-ة (سس-ا  )16و  46دق -ي -ق-ة ،ه-زة أأرضس-ي-ة
بو’ية وهرأن ،بلغت شسدتها  3 , 1درجات على
سسلم ريشس ،Îحسسب ما أأفاد به مركز ألبحث ‘
ع- - -ل- - -م أل- - -ف- - -لك وأل- - -ف - -ي - -زي - -اء أل - -ف - -ل - -ك - -ي - -ة
Ãناسسبة عيد أ’أضسحى أŸبارك تتقدم
وأ÷يوفيزياء.
جازي ألشسركة ألرأئدة ‘ ›ال تكنولوجيا
وأأوضسح ذأت أŸصسدر أأن مركز ألهزة قد
أ’تصسا’ت ألرقمية باأفضسل ألتها Êللشسعب
ح - - -دد بـ  21ك -ل -م ‘ ع -رضس أل-ب-ح-ر
أ÷زأئ- -ري م- -ت- -م- -ن- -ي -ة ل -ه أŸزي -د م -ن أل -ت -ق -دم
شسمال مدينة وهرأن.
وأ’زدهار.
كشسركة ‡تدة ‘ عمق أÛتمع أ÷زأئري ،تقاسسم
جازي ‘ هذه أŸناسسبة أŸقدسسة قيم ألتضسامن وأ’أخوة ألتي
توحد ألشسعب أ÷زأئري موؤكدة على ألتزأمها للمسساهمة ‘ بناء أقتصساد قائم على
ألتكنولوجيات أ◊ديثة.
وك- -م- -ت -ع -ام -ل رأئ -د ‘ ق -ط -اع أل -ه -ات -ف أÙم -ول
وفاعل رئيسسي ‘ صسناعة أ’تصسا’ت ‘ أ÷زأئر،
شسرعت جازي منذ مدة ‘ عملية ألتحول لتصسبح
أŸت -ع -ام -ل أل -رق -م -ي أŸرج -ع -ي ‘ أل -ب Ó-د ،وت -ق-دË
خ - -دم - -ة أأفضس - -ل ل - -ل - -زب - -ون أل- -ذي ت- -ع- -تÈه ﬁور
أسسÎأتيجية نشساطها.
تدعو جازي مشسÎكيها لÓسستفادة من عروضسها
ألÎوي -ج-ي-ة Ãن-اسس-ب-ة ع-ي-د أ’أضس-ح-ى وتشس-ك-ره-م
على و’ئهم .صسح عيدكم وكل عام وأأنتم بخ!Ò

يومية وطنية إأخبارية تصسدر عن أŸؤوسسسسة ألعمومية
أ’قتصسادية(شسركة ذأت أسسهم)
رأسس مالها أ’جتماعي 126 .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39شسارع ألشسهدأء ألجزأئر

ألÈيد أ إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

ألتحرير

ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسس(021) 60.67.93 :

’دأرة وألمالية
أ إ

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسس(٠21)6٠.٧٠.3٥:

(021) 60.70.40

ألرئيسسة أŸديرة ألعامة
مسسؤوولة ألنشسر

أأمينة دباشص
مدير ألتحرير

فنيدسص بن بلة

يغتنم أأوريدو ،أŸوؤسسسسة أُŸوأطنة ،مناسسبة عيد
أ’أضس -ح-ى أŸب-ارك ل-ت-ق-د Ëأأح-ر ت-ه-ان-ي-ه و“ن-ي-ات-ه
بالرقي وألهناء وألسسعادة للشسعب أ÷زأئري.
أأوري-دو أل-ذي ُي -رأف-ق أ÷زأئ-ري Úي-وم-ي-ا ،يفتخر
Ãقاسسمتهم فرحة هذأ ألعيد.
Áثل عيد أ’أضسحى ألذي ُيحتفل به خÓل موسسم
أ◊ج ف- -رصس- -ة لـ «أأوري- -دو» ل- -ت- -ق -ريب أ◊ج -اج م -ن
ع-ائÓ-ت-ه-م م-ن خÓ-ل م-ن-ح-ه-م أإم-ك-ان-ية ألبقاء على
أتصس-ال ‘ أŸم-ل-ك-ة أل-ع-رب-ي-ة ألسس-ع-ودي-ة أأثناء أ◊ج
باأسسعار تفضسيلية .حيث Áكن لزبائن أأوريدو من
أ◊ج- - -اج أإسس- - -ت - -ق - -ب - -ال
أ  Ÿك - - - -ا  Ÿا ت ب ـ  1 ٠د ج /
دق- -ي- -ق- -ة ف- -ق- -ط.ب -ه -ذأ
ي- -وؤك- -د أأوري- -دو ُب - -ع -ده
أŸوأط- - -ن وق- - -رب - -ه م - -ن
أ÷زأئري Úويشساركهم
أأع-ي-اده-م وم-ن-اسسباتهم
ألسسعيدة.
ح عيدكم !
صس ّ

إلع ـÓناتكـم أتصضل ـ ـوأ تلفاكسص(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
أŸقـــا’ت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسســــل أوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإأ ¤أصسحابها نشسرت أو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

’شسهار
أŸؤوسسسسة ألوطنية للنشسر وأ إ
 1شسارع باسستور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات ألتالية:ألوسسط :مطبعة  S.I.Aألغرب :شسركة ألطباعة  S.I.Oألشسرق :شسركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

الخميسض  ٣١أاوت  ٢0١٧م
الموافق لـ  09ذي الحجة  ١٤٣٨هـ

بأامر من رئيسس ا÷مهورية

ا÷زائر تقدم مسساعدة انسسانية ا ¤النيجر
بامر من رئيسس ا÷مهورية قدمت
ا÷زائ-ر مسس-اع-دة انسس-ان-ي-ة ع-اج-ل-ة
ا ¤ال -ن -ي-ج-ر.وق-د وصس-لت اŸسس-اع-دة
الإنسس -ان -ي -ة ال -ت -ي ق -دم-ت-ه-ا ا÷زائ-ر
للنيجر صسبيحة ،اأمسس ،ا ¤منطقة
اأغ -اديسس ع -ل -ى م Ïط -ائ-رات ت-اب-ع-ة
ل -ل -ج -يشس ال -وط -ن -ي الشس -ع-ب-ي حسسب
بيان لوزارة الشسوؤون اÿارجية.
تتمثل هذه اŸسساعدة اأسساسسا ‘ مواد
غذائية واأدوات مدرسسية للتÓميذ وطلبة
الطور الثانوي.
واسستنادا ا ¤ذات اŸصسدر فان « تسسلم
ه- -ذه ال- -ه- -ب- -ة ” ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى م -ط -ار
اأغاديسض (على بعد  950كلم من العاصسمة
نيامي) بحضسور سسف Òا÷زائر بالنيجر
وح -اك -م اŸن-ط-ق-ة و السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة
اŸدنية والعسسكرية ونواب من الشسمال و
اأعيان من بينهم سسلطان منطقة  /اير/
ال-ت-ي ت-ع-د اأع-ل-ى سس-ل-ط-ة م-ع-ن-وية للنيجر»
مضس -ي -ف -ا اأن « ف-رق-ة ف-ل-ك-ل-وري-ة ل-ل-ت-وارق
راف -قت تسس -ل -م ه -ذه ال -ه -ب-ة ع-ل-ى اأرضس-ي-ة
اŸطار».
و‘ تصس- -ري- -ح ل -ه ق -دم ا◊اك -م ب -اسس -م
ا◊كومة النيجرية شسكره للجزائر نظÒ
ه -ذه اŸب -ادرة ال-تضس-ام-ن-ي-ة م-رح-ب-ا ب-ه-ذه
اŸسس - - -اع - - -دة ال - - -ت - - -ي اأتت ‘ «ال - - -وقت
اŸناسسب» كونها ترافق عملية ترحيل
الرعايا النيجري Úالذي ” ‘ «ظروف
حسسنة» حسسب ذات البيان.

خÓل لقاء مسساهل وغاكوسسو

ا÷زائر والكونغو يؤوكدان على مرافقة الليبي ‘ Úالتسسوية السسياسسية
أاك -دت ا÷زائ -ر وال -ك-ون-غ-و ع-ل-ى ضس-رورة
م-راف-ق-ة ال-ل-ي-ب-ي ‘ Úج-ه-وده-م ال-رام-ي-ة إا¤
ال -ت -وصس -ل إا ¤ح -ل ل Ó-زم -ة ال -ت -ي يشس-ه-ده-ا
بلدهم منذ عدة سسنوات.
واك- -د وزي- -ر الشس- -ؤوون اÿارج -ي -ة ع -ب -د ال -ق -ادر
مسساهل عقب لقاء مع نظÒه الكونغوليي جون كلود
غاكوسسو قائ« Óنحن نتقاسسم نفسض ا’نشسغال بل
نتقاسسم ايضسا نفسض اآ’مال للوصسول إا ¤حل لÓزمة
‘ ليبيا»ي مÈزا ‘ الوقت ذاته ضسرورة «مرافقة
الليبي ‘ Úجهودهم الرامية إا– ¤قيق السسلم و
ا’سستقرار ‘ بÓدهم».
كما أاوضسح الوزير أانه «حتى و إان اسستمر الوضسع
على ما هو عليه يجب علينا أان نبقى ايجابييني
وا’ملي كما قا‹ يتوقف على قدرة الليبي Úعلى
تسسوية مشساكلهم بأانفسسهم»ي مؤوكدا على ضسرورة
«ت -ق -ل -ي -ل ال -ت -دخ Ó-ت و أان ن -ث -ق ‘ ال -ل -ي-ب-ي Úو أان
نرافقهم ’خراج بلدهم من اأ’زمة».
وأاضس -اف مسس -اه -ل ي -ق -ول «ن-ح-ن ن-ع-م-ل ‘ ه-ذا
ا’طار سسواء على الصسعيد الثنائي أاو مع اشسقائنا
الليبي Úأاو ‘ اطار مسسعى جماعي ضسمن ا’–اد
ا’فريقي من اجل مرافقة الليبي ‘ Úمسسار يهدف

إا ¤اسس- - -ت- - -ت- - -ب - -اب السس - -ل - -م و
ا’سستقرار ‘ هذا البلد».
ك - - - - -م- - - - -ا أاك- - - - -د رئ- - - - -يسض
ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة ا÷زائ-ري-ة أان-ه
ت -ط-رق م-ع ن-ظÒه ال-ك-ون-غ-و‹
إا ¤ال -عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي
وصس- -ف -ه -ا ب «ال -ت -اري -خ -ي -ة» و
«اŸمتازة».
وأاشس - - -ار مسس- - -اه- - -ل إا ¤أان
اللقاء مكن كذلك من «اجراء
ت -ق -ي-ي-م لÓ-ل-ت-زام-ات ال-ذي ”
ات - -خ - -اذه - -ا خ Ó- -ل ال - -زي- -ارة
اأ’خÒة التي أاجراها الرئيسض
ال -ك -ون -غ -و‹ دون -يسض سس -اسس -و ن -غ -يسس-و إا ¤ا÷زائ-ر
Óشسواط
العاصسمة» معربا عن «ارتياح» البلدين ل أ
التي ” قطعها ‘ هذا اإ’طار.
وأاضس -اف ال -وزي -ر أان اÙادث -ات ك -انت ف -رصس -ة
للتطرق إا« ¤اأ’جندة ا’فريقية واأ’وضساع الصسعبة
التي Áر بها بعضض بلدان القارة».
من جهته صسرح غاكوسسو قائ Óإانه اسستعرضض مع
السسيد مسساهل وضسع العÓقات الثنائية واŸسسائل

ذات ا’هتمام اŸشسÎك ’سسيما
اŸلف الليبي مشسÒا إا ¤أان هذا
ال -ب -ل -د م -ع -رضض ل -ل -ت -قسس -ي -م ‡ا
يسس- -ت- -دع -ي «ال -ت -ح -رك بسس -رع -ة
لتفادي مثل هذا السسيناريو».
واسس -ت -ط -رد ق -ائ  Ó-إان «اأ’م-ر
يتعلق ببلد أارهقته ا◊رب وعلينا
مسس- - -اع - -دت - -ه ‘ ه - -ذه اÙن - -ة
اأ’ل - -ي - -م - -ة» مÈزا دور ا÷زائ - -ر
وجهودها من أاجل تسسوية اأ’زمة
الليبية.
وأاع- -ل -ن ‘ ه -ذا الصس -دد ع -ن
ع-ق-د ق-م-ة ل-رؤوسس-اء دول ال-ب-لدان
ا’عضس- -اء ‘ ÷ن -ة ا’–اد ا’ف -ري -ق -ي ال -رف -ي -ع -ة
اŸسستوى حول ليبيا يوم  9سسبتم ÈاŸقبل بÈازافيل
‘ اطار ا÷هود الرامية إا ¤تسسوية اأ’زمة ‘ هذا
البلد.
واوضس - -ح مسس - -اه - -ل ‘ ه - -ذا الشس- -أان أان ن- -ظÒه
الكونغو‹ جاء حام Óلرسسالة من الرئيسض سساسسو
نغيسسو إا ¤رئيسض ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
يدعو فيها ا÷زائر للمشساركة ‘ القمة.

خÓل اجتماع مع مسسؤوو‹ واطارات اŸؤوسسسسة العمومية

كعوان :الدور التكنولوجي Ÿؤوسسسسة البث ا’ذاعي والتلفزي اسسÎاتيجي
اكد وزير التصسال جمال كعوان
امسس ب -ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ان ال-دور
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي ل-ل-م-ؤوسسسس-ة ال-عمومية
ل-ل-بث ال-ت-ل-ف-زي والذاع-ي ا÷زائري
يكتسسي اهمية اسسÎاتيجية لتطوير
و–ديث قطاع التصسال.
اوضس -ح ال -وزي -ر خ Ó-ل زي -ارة ا ¤م -ق-ر
م -ؤوسسسس -ة ال -بث ال -ت-ل-ف-زي وا’ذاع-ي ع-ق-د
خÓلها اجتماع عمل ضسم مديرها العام
شس -وق -ي سس -ح -ن -ي -ن -ي واط -ارات ال-وزارة ان
ق- -ي- -ام- -ه ب- -أاول زي- -ارة ع- -م -ل ل -ه ا ¤ه -ذه
اŸؤوسسسس- -ة ن- -اب- -ع م- -ن ك- -ون ه -ذه ا’خÒة
«ت-ع-ت Èع-ام Ó-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا تتمثل مهمتها
الطبيعية ‘ “ك Úقطاع ا’تصسال باسسره
من التكيف مع التكنولوجيات ا÷ديدة».
و“حورت اÙادثات خÓل هذا اللقاء حول
ا’عمال ا÷ارية على مسستوى اŸؤوسسسسة العمومية

ح -ول ع -م -ل -ي -ة ال -ت -أاه -ي -ل ا’داري وتسس -ي ÒاŸوارد
ال-بشس-ري-ة وال-ت-ح-ك-م اŸال-ي-ي وه-ي ع-ن-اصس-ر من بÚ
اخرى التي تراهن عليها كثÒا ادارة اŸؤوسسسسة من

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

اجل ا◊صسول على الوسسائل التي “كن من
اداء م -ه -ام -ه -ا وا’سس -ت -ج -اب -ة ل -ت -ط -ل -ع -ات
ال - -ف- -اع- -ل Úا’عÓ- -م- -ي Úال- -ع- -م- -وم- -ي Úو
اÿواصض.
وبعد ان جال Ãختلف اقسسام اŸؤوسسسسة
ال- -ع- -م -وم -ي -ة ل -ل -بث ال -ت -ل -ف -زي و ا’ذاع -ي
ا÷زائري شسجع وزير ا’تصسال اطارات و
›موع مسستخدمي اŸؤوسسسسة معربا عن
اسس -ت -ع -داده Ÿراف -ق -ة ه-ذه ا’خÒة بشس-ت-ى
الوسسائل الضسرورية حتى تتمكن من رفع
«رهان ا’متياز».
و‘ معرضض –ديده «للظرف اÿاصض»
الذي تندرج ضسمنه كل هذه ا’فاق اوضسح
ك -ع -وان ان م -ؤوسسسس -ة ال -ل -بث ال -ت -ل -ف -زي
وا’ذاع- -ي ا÷زائ- -ري «تضس- -م -ن –ق -ي -ق -ا’ه -داف
ا’سسÎاتيجية للقطاع وانه يجب عليها اŸزاوجة
ب Úالتحكم ‘ اŸوارد والنجاعة التكنولوجية».

العقيد اŸتقاعد عبد ا◊ميد العربي الشسريف لـ «الشسعب» :

ا’شساعات و اŸهاترات لن تثني
حـ ـ ـ ـ ـوار
اŸؤوسسسسة العسسكرية عن اأداء رسسالتها

‘ ال- -وقت ال- -ذي ي- -ح- -ق- -ق ف -ي -ه ا÷يشس
ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي ن -ت -ائ -ج م -ب -ه -رة ع -ل-ى
لصس -ع -دة سس -ي -م -ا ع -ل -ى صس -ع -ي-د
ﬂت -ل -ف ا أ
لره- -اب و ت- -أام Úا◊دود و
م - -ك - -اف - -ح- -ة ا إ
لرق-ام و
ال -ن -ت-ائ-ج ت-ت-ح-دث ع-ن ن-فسس-ه-ا ب-ا أ
الحصس - -ائ - -ي - -ات و ك - -ذا ع - -ل - -ى الصس- -ع- -ي- -د
الق - -تصس- -ادي م- -ن خÓ- -ل ب- -عث صس- -ن- -اع- -ة
عسس -ك -ري -ة وط -ن -ي -ة ب -دأات ت -ق -ط -ف أاو¤
ثمارها  ،أاخذت تطفو ا ¤السسطح دعوات
معلنة وأاخرى مبطنة –اول جر ا÷يشس
ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ا ¤م-ت-اهات السسياسسة و
السسياسسي ،Úأاصسوات تناغم وتزامن بعضسها
م- -ع صس- -دور ت- -ق- -اري- -ر أاع- -ده- -ا ب- -رŸان -ي -ان
ف -رنسس-ي-ان ب-داي-ة السس-ن-ة ا÷اري-ة رسس-مت
سس -ي -ن -اري -وه -ات خ -ي -ال -ي -ة ه -ول -ي -ودي -ة ‘
ح ⁄ ÚتÎك أاخرى منÈا ال وحاولت
من خÓله اقحام ا÷يشس ‘ مسستنقعها ،ما
حدا بنائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسس
أارك-ان ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ال-ف-ريق
أاح-م-د ق-اي-د صس-ال-ح إاŒ ¤دي-د ت-أاك-يده ‘
ك -ل م -رة ع -ل -ى أان م -ه -ام ا÷يشس ال -وط-ن-ي
الشس- -ع -ب -ي ﬁددة دسس -ت -وري -ا و أان ا÷يشس
م -ؤوسسسس -ة ج -م -ه -وري -ة ل -ن –ي -د ع -ن ه-ذا
ال - -ن - -ه - -ج وه - -ذا م- -ا أاك- -ده ك- -ذلك رئ- -يسس
ا÷مهورية السسيد عبد العزيز بوتفليقة
‘ رسسالته ا ¤الشسعب ا÷زائري Ãناسسبة
ال -ذك -رى اŸزدوج -ة ل -ي-وم اÛاه-د وال-ت-ي
أاكد خÓلها أان الشسعب ا÷زائري Áكنه أان
ي -رت -ك -ز ع -ل -ى ج-يشس-ه ‘ ح-م-اي-ة ال-بÓ-د و
ا◊ف-اظ ع-ل-ى اسس-ت-ق-راره-ا و ك-ذا ا◊ف-اظ
أامن اŸواطن ،Úلتسسليط الضسوء أاك Ìعلى
هذا اŸوضسوع كان هذا ا◊وار مع اÿبÒ
لمني  ،العقيد اŸتقاعد عبد
العسسكري وا أ
ا◊ميد العربي الشسريف.

أجرى أ◊وأر  :أم Úبلعمري
^الشسعب  :يركز الفريق أاحمد قايد صسالح
‘ كل تصسريحاته و التي كان آاخرها من الناحية
العسسكرية اÿامسسة لدى قيامه بزيارة عمل و
ت -ف -ت -ت -يشض ا ¤ه -ذه اŸن -ط -ق -ة ع -ل -ى ن -ق -ط -تÚ
رئيسسيت Úوهما دسستورية وجمهورية ا÷يشض ما
هو تعليقكم على ذلك ؟
^^ ال -ع -ق -ي -د ع -ب-د ا◊م-ي-د
ال- - -ع- - -رب- - -ي الشس- - -ري- - -ف  :التاأكيد
الصسادر من أاعلى هرم اŸؤوسسسسة
ال- -عسس- -ك -ري -ة ‡ث -ل -ة ‘ سس -ي -ادة
الفريق أاحمد قايد صسالح لدى
زياراته اŸيدانية و منذ مدة و
آاخ-ره-ا م-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-عسس-كرية
اÿامسس -ة ب -ع -د ا◊م Ó-ت ال-ت-ي
بدأات “هد الطريق للربيع العÈي ‘ ا÷زائر
بأاسسلوب ملتوي لدفع اأ’مور للتعفن اين ركز Ãا
’ يدعو للشسك أاو التأاويل و بلغة صسريحة و نÈة
واضس -ح-ة ع-ل-ى دسس-ت-وري-ة وج-م-ه-وري-ة اŸؤوسسسس-ة
ال- -عسس -ك -ري -ة اي ان -ه -ا م -ؤوسسسس -ة ﬁدد م -ه -ام -ه
دسستوريا و لن –يد على ذلك و أاننا ‘ نظام
ج -م -ه -وري –ك -م -ه اŸؤوسسسس -ات و ت -ن -ظ -ي -م -ات
مشسروعة و أان اŸؤوسسسسة ملتزمة بقوة القانون
على مهامها الدسستورية وانها مؤوسسسسة خاضسعة
لقوان Úا÷مهورية وبذلك سسحب البسساط من
كل اولئك اŸتشسدق Úسسواء من أابواق اıزن أاو
أاذن -اب اŸسس -ت -ع -م -ر أاو اŸسس -ت -ث -م -ري -ن ‘ خ-ل-ق
اأ’زمات ما اصسطلح عليهم جماعة التخÓط ،
وه -ن-ا ق-ط-ع سس-ي-ادة ال-ف-ري-ق أاح-م-د ق-اي-د صس-ال-ح
الشسك باليق Úوكانت الرسسالة واضسحة ’ ›ال
للمهاترات و كل تلك الدعوات هي رسسائل ’
ت -ع -ن -ي اŸؤوسسسس -ة ال -عسس-ك-ري-ة و’ رج-ال-ه-ا وه-ي
ماضسية ‘ أاداء رسسالتها.
^ ه -ل ت -ع -ت -ق -دون أان ال -ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا
للجيشس الوطني الشسعبي تكون بهذا قد
لبواب وأانهت كل التأاويÓت ؟
سسدت كل ا أ
^^ القيادة العسسكرية وعلى رأاسسها سسيادة
الفريق أاحمد قايد صسالح خرجت عن صسمتها
وأاكدت دسستورية وجمهورية اŸؤوسسسسة ’ لشسيء

زع ـ ـ ـ ـ ـÓن يتح ـ ـادث م ـ ـع سسف ـ ـراء عـ ـ ـدة دول
لشسغال العمومية و النقل
اسستقبل وزير ا أ
ع- -ب- -د ال- -غ- -ن -ي زع Ó-ن  ،أامسسÃ ،ق -ر وزارت -ه
سسفراء بريطانيا العظمى و ايرلندا الشسمالية
و بلجيكا و البن Úو تركيا با÷زائر و الذين
–ادث م -ع -ه -م ح -ول سس -ب -ل ت -ع-زي-ز و ت-ط-وي-ر
ال -ت -ع -اون والشس -راك -ة ب Úا÷زائ -ر ودول-ه-م ‘
هذا القطاعي حسسب ما أافاد به بيان للوزارة.
ت -ط -رق ال -وزي -ر م -ع سس -ف‡ Òل -ك -ة ب -ري -ط-ان-ي-ا
العظمى وايرلندا الشسمالية با÷زائر اندروي نوبل
ا ¤أاهمية تبادل اÈÿات و التجارب ‘ قطاع
النقل و ا’شسغال العمومية .و أاكد الطرفان على

ضسرورة تعزيز الشسراكة ا◊الية و دفعها قدما.
من جهتها “حورت اÙادثات ب Úالوزير و
سسف‡ Òلكة بلجيكا با÷زائر بيار غيلون حول
العناصسر ا’سساسسية للتعاون الثنائي كما اسستعرضض
ا÷ان -ب -ان ال -ع -دي -د م -ن ال -ن -ق -اط ذات ا’ه -ت -م-ام
اŸشسÎك .أاكد زعÓن على ضسرورة الرقي بهذه
الشسراكة ووضسع كل السسبل والوسسائل إ’‚احها.
م -ن ج -ه -ت -ه ع Èغ -ي -ل -ون ع -ن ارت-ي-اح-ه ل-ل-ث-ق-ة
والعÓقات الوطيدة التي Œمع البلديني حسسب
البيان .وثمن الطرفان مسستوى عÓقات التعاون
ا÷يدة التي تربطهما ‘ ›ال النقل واأ’شسغال
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العمومية.
‘ نفسض السسياق تناولت اÙادثات ب Úالوزير
وسسف Òالبن Úأاورو غابي سسيغو -الذي اسستقبل ‘
اط- -ار زي- -ارة ›ام- -ل- -ة -ح- -ول ت- -ع -زي -ز ال -ت -ع -اون
اŸشسÎك وم-واصس-ل-ة ا÷ه-ود ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-ط-لعات
اŸسستقبلية التي تخدم البلدين.
ك -م -ا ت -ط-رق ال-وزي-ر م-ع سس-ف Òت-رك-ي-ا ﬁمت
بوروي ا ¤دفع التعاون ‘ قطاع النقل ا÷وي و
ال-ب-ح-ري وا’شس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ك-ما ثمن الطرفان
مسستوى العÓقات الثنائية التي Œمع البلدين ‘
هذا القطاع.

سس -وى ل -ل -ت -أاك -ي -د أان -ه -ا ع -ل-ى دراي-ة ب-اÎŸبصسÚ
وخططهم و أاوصسدت كل اأ’بواب واŸنافذ أامام
كل من يصسطاد ‘ اŸياه اأ’سسنة و انها تÎفع عن
اأ’سساليب اŸنحطة ،اننا ‘ دولة اŸؤوسسسسات
و’ داع- -ي أ’ح Ó-م ا◊ا ÚŸأاو سس -ي -ن -اري -وه -ات
اŸشس -ب -وه ،Úا÷يشض ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي ف ّ-وت
وسسيفّوت كل الفرصض على اÎŸبصس.Ú
^ ال تعتقدون أان هناك نوايا مبيتة
م- -ن وراء ه -ذه ال -دع -وات ه -دف -ه -ا ضس -رب
مصس- -داق -ي -ة وح -ي -ادي -ة ا÷يشس ال -وط -ن -ي
الشسعبي ؟
^^ النوايا أاكيد خبيثة و و رائها اسستخبارات
أاجنبية  ⁄تهضسم أان ا÷يشض الوطني الشسعبي
الذي رافعت قيادته وعلى رأاسسهم سسيادة الفريق
أاح -م -د ق -اي -د صس -ال -ح و ال-ذي م-ن-ذ أان أاسس-ن-د ل-ه
فخامة رئيسض ا÷مهورية القائد اأ’على للقوات
اŸسسلحة رئاسسة اأ’ركان قطع عهدا على نفسسه
و أامام الله على بناء موؤسسسسة عسسكرية Îﬁفة
جاهزة لصسد أاي عدوان مهما كان حجمه –ت
الشسعار ا’حÎافية وا’لتزام بقوان Úا÷مهورية
وهذا أازعج الكثÒين ،و هناك من الداخل من
ك -ان -وا يسس -ي -ط -رون ع -ل-ى م-ف-اصس-ل ال-دول-ة ق-ب-ل
إاقصسائهم و ⁄يهضسموا ذلك أاو سسياسسيون لهم
امتدادات خارج الوطن أاو عمÓء مأاجورين لكن
ح -ي -ادي -ة ا÷يشض و مصس -داق -ي-ت-ه
ت -ت -أاك -د ل -ل -ع-ام و اÿاصض ي-وم-ي-ا
بالنتائج اÙققة.
^ ه- -ل ه -ن -اك أاط -راف
–اول ال - - - -ه - - - -اء اŸؤوسسسس - - - -ة
ال-عسس-ك-ري-ة عن معركة دك
م- -ع- -اق- -ل ف- -ل -ول ا÷م -اع -ات
لرهابية التي حققت فيها
ا إ
‚احات مبهرة ؟
^^ اكيد هناك أاطراف كثÒة ناقمة على
اŸؤوسسسسة و قيادتها Ÿا حققته من نتائج سسواء
‘ م- -واج- -ه- -ة ا’ره- -اب أاواسس- -ت -ب -اق م -ن -ع “دد
اأ’خ -ط -ار اÙي -ط -ة ب-ن-ا ‘ ج-غ-راف-ي-ا ا÷زائ-ر
وتعمل على صسد ا’نتباه وبعÌة تركيزها على
مهامها هناك أاطراف خارجية و لها امتدادات
داخلية ’ن الرهان كان فشسل خطة قيادة أاركان
ا÷يشض ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ب-ع-دم-ا تسس-ل-مت م-لف
م -ك-اف-ح-ة اإ’ره-اب ول-ك-ن ال-واق-ع فضس-ح وكشس-ف
حقائق وزيف ا’دعاءات لذلك ما ا◊مÓت على
مواقع النت والتواصسل ا’جتماعي تصسب ‘ هذا
اإ’Œاه أاي ال- - -ه- - -اء اŸؤوسسسس- - -ة وإادخ - -ال - -ه - -ا ‘
دوامة وصسراعات ليتسسنى لهم إاعÓن إاسسقاط
الدولة ا÷زائرية وا÷يشض الوطني الشسعبي على
فطنة وصسرامة Ÿا يحاك
^ بصسفتكم عقيد متقاعد من صسفوف
ا÷يشس ال- -وط- -ن- -ي الشس- -ع- -ب -ي ‘ أاي خ -ان -ة
تصسنفون هذه الدعوات و كيف تقيمون
ال‚ازات اıت- -ل- -ف -ة ل -ل -ج -يشس ال -وط -ن -ي
الشس -ع -ب -ي ع -ل -ى الصس -ع -ي-دي-ن ال-عسس-ك-ري و
القتصسادي ؟
^^ أان كل الدعوات ’ تعدو أان تكون نباح
كÓب ‘ ضسيعة منسسية تعÈها قافلة من رجال
صسدقوا ما عاهدوا الله عليه ’ يثنيهم النباح
على مواصسلة درب أاسسÓفهم من اÛاهدين و
الشسهداء وشسهداء الواجب الوطني.
إان ما حققه ا÷يشض الوطني الشسعبي على كل
ا÷ب -ه -ات سس -واء ت -أام Úا◊دود ت -دم Òم -ع -اق-ل
اإ’رهاب و القضساء على اإ’رهابي Úوبناء قوات
مسس- -ل- -ح- -ة ح- -دي- -ث- -ة وع -ل -ى درج -ة ع -ال -ي -ة م -ن
ا’حÎاف -ي -ة إا ¤اŸسس -اه -م -ة ب -ق -وة ‘ ال -نسس-ي-ج
ا’قتصسادي ا÷زائري بصسناعات متنوعة تأاهل
ال-ي-د ا÷زائ-ري-ة ت-ن-ق-ل ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا إا ¤ا÷زائر
وم- -ه- -ارات ل- -ل- -ي- -د ال- -ع- -ام- -ل -ة “تصض ج -ح -اف -ل
البطالة لقد ‚حت القيادة العسسكرية أاين فشسل
ال -ك -ث Òل -ق -د ك -ان ال -ت -ح -دي ك-ب Òوك-ان ال-ق-ائ-د
اıضسرم واÛاهد سسيادة الفريق أاحمد قايد
صسالح نائب وزير الدفاع ورئيسض أاركان ا÷يشض
الوطني الشسعبي أاك Èمن كل التحديات.

مهام ا÷يشش ﬁددة
دسستوريا ولن يحيد
عن هذا النهج

»æWh
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عرقاب عقب تنصشيبه رئيسشا مديرأ عاما لسشونالغاز

الطلب اŸتزايد على الكهرباء كلف اÛمع  4مÓي Òدو’ر
’ضشرأر
^ ضشرورة ترششيد أسشتهÓك ألطاقة لتجاوز أ أ
^ خطة ’سشÎجـــــاع أŸسشتحقــــــات لدى ألزبــــــــائن

أششرف وزير ألطاقة مصشطفى قيطو ،Êأمسس ،على تنصشيب ألرئيسس أŸدير ألعام أ÷ديد للششركة
ألوطنية للكهرباء و ألغاز «سشونلغاز» ﬁمد عرقاب ،خلفا للطاهر جوأنبي ،ألذي كان ششغل هذأ
أŸنصشب بالنيابة منذ  28ماي ألفارط .

حياة كبياشش
أاثنى قيطو Êعلى الرئيسس اŸدير ا÷ديد،
الذي يجده أاه Óلهذا اŸنصشب الهام ،خاصشة
وأان-ه ت-ق-ل-د ع-دة مسش-ؤوول-ي-ة ‘ سش-ون-ل-غ-از ،ال-تي
انضشم إاليها سشبتم ،1990 ÈواعتÈه «خلفا»
ي -ت-م-ت-ع ب-ج-م-ي-ع الصش-ف-ات ال-ت-ي ت-ؤوه-ل-ه ،إلدارة
وتسشي ÒاŸرحلة التي Áر بها هذا اÛمع
الضش -خ -م ،م -ن-ه-ا مسش-أال-ة ال-دي-ون ورف-ع اإلن-ت-اج
و–سش Úاÿدمات للزبائن .
من جهته ،قال عرقاب « :إان سشونلغاز “ر
Ãرحلة صشعبة «سشنتجاوزها ،ونحن ‘ مواجهة
–ديات حسشب اŸعطيات اŸتوفرة لدينا «،
مششÒا إا ¤الصشعوبات الناجمة عن التغÒات
اŸناخية وموجة ا◊ر التي ششهدتها ا÷زائر
منذ بداية الصشائفة ،والتي ” Œاوزها على
حد تعبÒه مطمئنا بإايجاد ا◊لول للوضشع
اŸا‹ للمجمع الذي تأاثر بفعل الديون لدى
الزبائن التي  ⁄يتم اسشÎجاعها ،و كلها ملفات
ومعا÷تها على الطاولة .
سشيتم دراسشتها

الطلب اŸتزايد على الكهرباء كلف
«سضونلغاز» ما ’ يقل عن  4مÓي Òدو’ر
وذك -ر ع -رق -اب أان ك -ل -ف -ة ت -غ -ط -ي -ة ال-ط-لب
اŸتزايد على الكهرباء كلف «سشونلغاز» ما ل
ي -ق -ل ع-ن  4مÓ- - -ي Òدولر  ،إلن- - -ت - -اج 2000
م-ي-غ-اواط ،م-ؤوك-دا أان-ه «ع-ل-ي-ن-ا م-واك-ب-ة الطلب
لسشتعمال الطاقة ‘ اŸنازل أاو اŸؤوسشسشات
الصشناعية « ،الذي ارتفع خÓل السشنة ا÷ارية
إا 11 ¤باŸائة.
وأارجع عرقاب خÓل الندوة الصشحفية التي

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

أاع- -ق- -بت ح- -ف- -ل ال- -ت- -نصش- -يب ،ارت- -ف- -اع نسش- -ب -ة
السش -ت -ه Ó-ك إا ¤السش -ت -ع -م -ال غ Òال -ع-قÊÓ-
ل -ل -ك-ه-رب-اء  ،وحسشب اŸع-ط-ي-ات ال-ت-ي أاورده-ا
وزير القطاع مؤوخرا ،تشش Òإا ¤أان  2مليون
ج -زائ-ري ف-ق-ط يسش-ت-ع-م-ل-ون ال-ك-ه-رب-اء بشش-ك-ل
عق ÊÓواقتصشادي.
بالنسشبة لهذه الفئة من ا÷زائري ،Úالتي
أادركت أاه -م -ي -ة اق -تصش -اد ال-ط-اق-ةÁ ،ك-ن-ه-ا أان
تسش-ت-ف-ي-د م-ن دع-م Ÿواج-ه-ة ت-ك-ل-ف-ة اسش-تعمال
الطاقة ،فيما يدفع اŸسشتهلكون بششكل كبÒ
وغ Òع -ق  ÊÓ-ك -ل -ف-ة أاك« Èم-ن يسش-ت-ه-لك اكÈ
يدفع أاك ،»Ìمفيدا أان لسشونلغاز وسشائل “كن
ا◊صش- -ول ع- -ل- -ى م- -ع- -ل- -وم- -ات ح- -ول ك- -ي -ف -ي -ة
السشتهÓك .
ب -خصش -وصس مشش -ك -ل ال -دي -ون ،أاك-د ال-رئ-يسس
اŸدير العام أانه سشيتم حله من خÓل الÈنامج
ال -ذي سش -ط -ر وال -ذي أات -ى ب -ن -ت -ائ -ج إاي -ج -اب -ي-ة
ومششجعة ،حيث مكنت من تخفيضس الديون من
 84مليار دج إا 56 ¤مليار سشنة  ،2015وقال ‘
هذا الصشدد إان اÛمع سشيعتمد على برامج،

منها ما يتعلق بتحسش Úنوعية الكهرباء ونوعية
اŸراق -ب -ة ،وأاخ -رى “ك -ن م -ن ال -ت -ق-ل-يصس م-ن
اÿسشائر الناجمة عن تبذير الطاقة .

الطاقات اŸتجددة برنامج مسضتمر لغاية 2030
و‘ رده ع - -ل - -ى سش - -ؤوال ح - -ول ال - -ط - -اق - -ات
اŸتجددة ،قال عرقاب إان الÈنامج ما يزال
متواصشل و Áتد إا ¤غاية  ،2030مفيدا أان
 4000م -ي-غ-اواط ه-ي ح-ال-ي-ا ‘ ط-ور اإلن-ت-اج،
مششÒا إا ¤أان اŸششروع يتطلب وقتا أاك Èألنه
«م -ع -ق-د» ،ن-اف-ي-ا إام-ك-ان-ي-ة ÷وء سش-ون-ل-غ-از إا¤
السشتدانة اÿارجية لتجاوز الوضشعية اŸالية
الصشعبة ،أاو لتمويل مششاريعها.
من جهته طالب عاششور تلي رئيسس فيدرالية
ع -م-ال ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از اŸنضش-وي-ة –ت ل-واء
اإل–اد العام للعمال ا÷زائري ‘ ،Úمداخلة
مقتضشبة بضشرورة نظرة جديدة لتسشي Òقطاع
ال -ك -ه -رب -اء وال -غ -از « ،ح-ت-ى يسشÎج-ع اÛم-ع
مكانته».

’سشبوع
يعلن عنها بدأية أ أ

إاجراءات تنظيم ومراقبة ورشضات البناء
أك - -د وزي - -ر ألسش - -ك- -ن وأل- -ع- -م- -رأن
وأŸدينة عبد ألوحيد طمار ،أمسس،
أن دأئ -رت -ه أل-وزأري-ة ت-ع-ك-ف ح-ال-ي-ا
على ضشبط تعليمة جديدة يرتقب
’سش-ب-وع
’ع Ó-ن ع -ن-ه-ا ب-دأي-ة م-ن أ أ
أ إ
’جرأءأت
أŸقبل –دد وبدقة كل أ إ
أل -ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة وأل -ت -ق -ن -ي-ة أل-وأجب
ألتقيد بها ‘ ›ال ألبناء فضش Óعن
م- -رأج -ع -ة آأل -ي -ات أŸرأق -ب -ة وأل -ردع
وسش- -ل- -م أل- -ع- -ق -وب -ات أŸط -ب -ق -ة ع -ل -ى
أıالف.Ú
وق -ال ال-وزي-ر خÓ-ل زي-ارت-ه ال-ت-ف-ق-دي-ة
Ÿوقع ورششة البناء التي ششهدت حادث
انهيار صشخري منتصشف ششهر اأوت ا÷اري
بحي «ل كونكورد» ببلدية بئر مراد رايسس
ب -ال-ع-اصش-م-ة ،إان ال-وزارة سش-ت-ك-ون م-ن اآلن
فصشاعدا حريصشة على عدم تكرار مثل
هذه ا◊وادث من خÓل إالزام ششركات
ال- -ب- -ن- -اء واŸق- -اول -ة ب -احÎام اإلج -راءات
ا÷دي -دة ال -ت -ي سش -ت -تضش -م -ن -ه-ا ال-ت-ع-ل-ي-م-ة
ال-وزاري-ة ا÷دي-دة وم-ت-اب-ع-ة ت-ن-ف-ي-ذها ‘
اŸيدان من طرف ا÷هات اıتصشة.
وأاوضشح الوزير الذي كان مرفوقا بوا‹
ال- -ع- -اصش -م -ة ع -ب -د ال -ق -ادر زوخ وإاط -ارات
القطاع أان ا◊فاظ على سشÓمة اŸواطن
واÙيط ‘ ›ال البناء أادرجت ضشمن
أاولويات عمل القطاع ،مضشيفا قوله « ل
شش-يء Áن-ع-ن-ا م-ن ب-ن-اء ن-اط-ح-ات سش-ح-اب
وبنايات ششاهقة وعمارات بطوابق أارضشية
(حضشائر سشيارات) اŸطلوب فقط احÎام
اŸقاييسس العمرانية والششروط التقنية ‘
عملية اإل‚از».
وت -اب -ع ال -وزي -ر ق -ائ  « Ó-سش -نشش-رع ع-م-ا
ق -ريب ‘ ع -م -ل -ي -ة إاحصش -اء واسش -ع -ة ل -ك-ل
األوعية العقارية اıصشصشة للبناء والتي
 ⁄ت-ن-ط-ل-ق األشش-غ-ال ب-ه-ا ب-ع-د Ÿراق-ب-ت-ه-ا
ق -ب -ل -ي -ا م -ن ط -رف ال -ت -ق -ن -ي Úخصش -وصش -ا
الدراسشات اŸتعلقة بالÎبة».
كل مششاريع البناء وورششات اŸقاولÚ
ا÷اري -ة سش-ت-ك-ون ﬁل م-ت-اب-ع-ة وم-راق-ب-ة
يضشيف الوزير.

مسشتقبلة ألناششطة ألصشحرأوية ،بن زروقي

ندعم بقوة نضضال الشضعب الصضحراوي ’نتزاع ا’سضتقÓل

أمينتو حيدر  :على أÛتمع ألدو‹ ألتحرك لوقف أ’نتهاكات أŸغربية
أك- -دت رئ- -يسش -ة أÛلسس أل -وط -ن -ي
’نسش -ان ف -اف -ا ب -ن زروق -ي،
◊ق- -وق أ إ
أمسس ،أن أÛلسس يدعم كل أسشاليب
أل - -نضش - -ال أل - -ت- -ي ي- -ب- -ذل- -ه- -ا ألشش- -عب
ألصشحرأوي لتحقيق أ’سشتقÓل ،عن
ط- -ري- -ق أسش- -ت -ف -ت -اء ت -ق -ري -ر أŸصش،Ò
م -ن -ددة ‘ ن -فسس أل -وقت ب -ان-ت-ه-اك-ات
أÙت- -ل أŸغ -رب -ي ضش -د ألصش -ح -رأويÚ
باŸناطق أÙتلة.

جÓل بوطي
ششددت بن زروقي السشلطات اŸغربية
ع -ل -ى ضش -رورة إاط Ó-ق سش -راح اŸع -ت -ق -لÚ
الصشحراوي ‘ Úالسشجون اŸغربية ،و‘
مقدمتهم اŸعتقل Úالسشياسشي ÚباŸناطق
اÙت - -ل - -ة ،رافضش - -ة األح - -ك- -ام الصش- -ادرة
بحقهم ،والتي ل تسشتند إا ¤مبادئ احÎام
حقوق اإلنسشان التي ينادي بها العا.⁄
دعت بن زروقي ‘ تصشريح مقتضشب
للصشحافة ،أامسس ،خÓل اسشتقبالها Ãقر
اÛلسس بالعاصشمة الناششطة الصشحراوية
ورئيسشة اÛموعة الصشحراوية للمدافعÚ
ع -ن ح -ق -وق اإلنسش -ان أام -ي -ن -ت-و ح-ي-در إا¤
إاج -راء ﬁاك -م -ات ع -ادل-ة تضش-م-ن ح-ق-وق
اŸع -ت -ق -ل Úب -ع -ي -دا ع -ن الن -ت-ه-اك ال-ذي
ترفضشه األعراف الدولية.
كما أاششادت اŸتحدثة بنضشال الششعب
الصشحراوي لتحقيق السشتقÓل واŸضشي
ق -دم -ا ‘ ال -نضش -ال السش -ل -م -ي ،ل -ت -ح -ق -ي-ق
اسش-ت-ف-ت-اء ت-ق-ري-ر اŸصش،Òم-ؤوكدة مسشاندة
ا÷زائ -ر ال-دائ-م-ة وت-ق-د Ëال-دع-م الÓ-زم

ألشش -ق -ائ -ن -ا الصش -ح -راوي ،Úح -ت -ى ت -ق-ري-ر
مصشÒه- -م ،ق- -ائ- -ل- -ة «إان- -ن- -ا ذق- -ن- -ا م- -رارة
السشتعمار الفرنسشي ول يسشعنا ‘ هذا
الصشدد إال دعم قضشيتكم العادلة».
أاشش - -ادت ب - -ن زروق - -ي ب - -نضش- -ال و صشÈ
الشش -عب الصش -ح -راوي م -ن -ذ أارب -ع Úسش -ن-ة،
Ÿواج-ه-ة الن-ت-ه-اك-ات ال-ت-ي ي-ت-ع-رضس ل-ه-ا
ب -اŸن -اط -ق اÙت -ل -ة ،إاضش -اف-ة إا ¤م-رارة
ال -ل -ج -وء واŸع -ان -اة ال -ي -وم -ي-ة ،م-ؤوك-دة أان
ال - -نصش - -ر والسش- -ت- -قÓ- -ل آات ل ﬁال- -ة ‘
اŸسشتقبل بفضشل العزÁة واإلصشرار التي
ي -ت -ح -ل -ى ب-ه-ا شش-عب ا÷م-ه-وري-ة ال-ع-رب-ي-ة
الصشحراوية.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا أاشش -ادت أام -ي -ن -ت -و ح -ي-در
ال-ن-اشش-ط-ة ا◊ق-وق-ي-ة الصشحراوية Ãوقف
ا÷زائ-ر شش-ع-ب-ا وح-ك-وم-ة ال-دائ-م ل-ل-قضشية
الصشحراوية ،مؤوكدة وقوف ا÷زائر مع كل
قضش -اي -ا ال -ت -ح-رر ال-ع-اŸي-ة وال-ع-ادل-ة وه-و
موقف ليسس جديدا على بلد ثورة نوفمÈ
اÛيدة وبلد مليون ونصشف مليون ششهيد.
أاوضش - -حت أام - -ي - -ن- -ت- -و ح- -ي- -در أان ن- -زاع
الصش -ح -راوي Úل -يسس م-ع الشش-عب اŸغ-رب-ي
ولكن مع النظام اŸغربي ،الذي ل يتوانى
ع -ن ان -ت -ه -اك ح-ق-وق اإلنسش-ان ب-اŸن-اط-ق
اÙت- -ل- -ة ،ضش- -ارب- -ا ع- -رضس ا◊ائ- -ط ك -ل
اللوائح األ‡ية الرافضشة ألششكال التعذيب
ال -ت -ي ي -ت -ع -رضس ل -ه -ا الصش -ح -راوي Úنسش-اء
ورجال وأاطفال.
أاب- -دت ال- -ن- -اشش -ط -ة ا◊ق -وق -ي -ة ح -ي -در
ﬂاوفها من عودة الكفاح اŸسشلح بÚ
الطرف Úمسشتقب ،Óبعد نفاد صش Èالششباب

الصش -ح -راوي ال -ذي يضش -غ -ط ع -ل-ى ج-ب-ه-ة
«البوليسشاريو» بالعودة إا ¤السشÓح لتحقيق
السشتقÓلﬁ ،ذرة من مغبة ا◊رب على
الشش -ع -ب Úالصش -ح -راوي واŸغ -رب -ي وع -ل-ى
اŸنطقة برمتها.
ذك- -رت ح -ي -در أان مسش -اع -ي الصش -ح -راء
الغربية منصشبة على ا◊ل السشلمي للنزاع،
داع - -ي - -ة اÛت - -م - -ع ال - -دو‹ إاŒ ¤ن- -يب
اŸنطقة ا◊رب التي تكاد تقرع طبولها
بسش - -بب ت - -ع - -نت ال - -ن - -ظ - -ام اŸغ- -رب- -ي ‘
النتهاكات وعدم وجود بوادر حل سشلمي
‘ األفق القريب ،األمر الذي قد يششعل
فتيل ا◊رب ‘ أاي ◊ظة.
ÓمÚ
بعد تعي ÚاŸبعوث الششخصشي ل أ
 ·ÓاŸت- -ح- -دة إا ¤الصش- -ح- -راء
ال - -ع- -ام ل - -أ
الغربية هورسشت كوهلر الرئيسس األŸاÊ
السشابق ،قالت أامينتو حيدر نتطلع إا ¤أان
ي -ج -د اŸب-ع-وث اŸسش-اع-دة م-ن ال-ط-رفÚ
لبعث مفاوضشات جديدة قد تفضشي إا¤
حل سشلمي للنزاع الذي يزيد عمره عن
أاربع Úسشنة.
وŒدر اإلششارة إا ¤أان زيارة الناششطة
ا◊ق-وق-ي-ة الصش-ح-راوي-ة أام-ي-نتو حيدر إا¤
ا÷زائر ،تعد الثانية من نوعها ‘ تاريخ
الكفاح الصشحراوي ،بعد تلك التي قامت
بها السشنة اŸاضشية إاﬂ ¤يمات الÓجئÚ
الصش -ح-راوي Úب-ت-ن-دوف ◊ضش-ور م-راسش-ي-م
تششيع جنازة الرئيسس الراحل ﬁمد عبد
ال -ع -زي -ز ،ح -يث ك -انت ت-ق-ي-م ‘ اŸن-اط-ق
الصش -ح -راوي -ة اÙت -ل -ة ،أام -ا ح-ال-ي-ا ف-ه-ي
مقيمة بإاسشبانيا لدواعي أامنية.

العدد
1٧428
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واأضشاف طمار « إاجراءات اسشتصشدار
رخصس البناء سشتكون صشارمة واŸصشالح
التقنية لن تصشدر موافقتها على ملفات
اŸقاول Úوششركات اإل‚از حتى تتأاكد
من احÎام هؤولء لكل الششروط العمرانية
والتقنية وخصشوصشا ﬂططات اŸطابقة
وتقنيات التصشفيح «.
واسش -ت -ط -رد ال -وزي -ر أان «ه -ن -اك ع-مÓ-
مششÎك- -ا ج- -ار ب Úم- -دي- -ري- -ات ال -ت -ع -مÒ
خصش - -وصش - -ا ‘ اŸدن ال- -كÈى ومصش- -ال- -ح
م -ؤوسشسش -ة اŸراق-ب-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة ل-ل-ب-ن-اء وك-ذا
مصشالح ا÷ماعات اÙلية وكل الهيئات
األخرى ذات الصشلة با÷وانب التقنية ‘
ال-ب-ن-اء وال‚ازات ل-ت-ف-ع-ي-ل ت-نظيم جديد
يراعي كل الششروط التقنية والقانونية ‘
›ال البناء».
آاليات الردع اŸطبقة حاليا قال الوزير
اإن ه -ن -اك ت -ف-كÒا ج-اري-ا Ÿراج-ع-ة سش-ل-م
العقوبات ،مؤوكدا اأن مبلغ الغرامات التي
تفرضس على اıالف Úحاليا والتي تقدر
‘ بعضس األحيان بـ  1.000دج فقط ل
Áكن اأن يكون لها أاي أاثر ردعي.
أاوضشح الوزير اأن الغرامة اŸالية يجب
اأن تأاخذ ‘ ا◊سشبان معطيات عديدة
اأه -م -ه -ا ح -ج -م الضش -رر واÿسش -ائ -ر ال -ت-ي
يتسشبب فيها اŸقاولون سشواء ‘ األرواح
اأو األضشرار باÙيط العمرا Êالعام.

ألخميسص  31أوت  2017م
ألموأفق لـ  0٩ذي ألحجة  1438هـ

»æWh

ﬁافظة الغابات –ّذر من الشسواء العشسوائي

دعوة إا ¤وضسع اسسÎاتيجية وطنية
◊ماية اŸوروث الطبيعي

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

بلدية أاو’د إابراهيم باŸدية

ألعدد
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أامطار طوفانية وراء تسسريب اŸياه داخل السسكنات واŸتاجر

حّذرت ﬁافظة الغابات لوهران من ظاهرة «الشسواء العشسوائي» التي تعرف انتشسارا واسسعا خÓل فÎة
’ضسحى اŸبارك ،داعية اŸواطن Úإا ¤التحلي باŸزيد من اŸسسؤوولية التي عرفت عنهم ،من خÓل
عيد ا أ
ا◊فاظ على اŸوروث الطبيعي وعدم التعدي على اŸسساحة الغابية اŸقّدرة بـ  41أالف هكتار.

’م- -ط- -ار ال -ط -وف -ان -ي -ة
تسس- -ب- -بت ا أ
بإاقليم بلدية أاو’د ابراهيم بو’ية
اŸدية ،عشسية أاول أامسس ‘ ،تسسريب
كميات كبÒة من اŸياه نحو اŸتاجر
والسسكنات ،إا ¤جانب Œميع أاكوام
’وح- - -ال وسس- - -ط
’ت - - -رب - - -ة وا أ
م - - -ن ا أ
ال -ط -رق-ات ب-ع-د ا‚راف-ه-ا م-ن أاع-ا‹
ا÷ب -ال وال -هضس -ب -ات اÙي -ط-ة ب-ه-ذه
ال - -ب - -ل - -دي - -ة ،فضس  Ó- -ع - -ل - -ى هÓ- -ك
›موعة من الÌوة ا◊يوانية من
أاغنام وبقر.
ع -م -لت ه -ذه أأ’م -ط-ار أل-رع-دي-ة أل-ت-ي
سضبقتها رياح قوية Ÿدة  45دقيقة حسضب
مصض -ادر «ألشض -عب» ع -ل -ى أن -ق -ط-اع أل-ت-ي-ار
أل -ك-ه-رب-ائ-ي ،ك-م-ا أسض-ت-دع-ى ه-ذأ أل-وضض-ع
ت-دخ-ل أع-وأن أل-دي-وأن أل-وط-ن-ي ل-ل-ت-طهÒ

ب-دأئ-رة أل-ع-م-اري-ة صض-ب-ي-حة ألبارحة أ’جل
Œم -ي -ع أأ’ت -رب -ة وح-م-ل ج-ذوع أأ’شض-ج-ار
وتسض -ه-ي-ل ح-رك-ة أŸرور أم-ام مسض-ت-ع-م-ل-ي
أل -ط -ري -ق أل -ع -م -وم -ي ،فضض Ó-ع-ن إأخ-رأج
أأ’تربة من ألبالوعات .
خّ-ل-فت أأ’م-ط-ار أل-ط-وف-ان-ي-ة ح-ال-ة من
أل- -ق- -ل -ق وسض -ط ألسض -ك -ان ،خ -اصض -ة أول -ئك
أŸقيمÃ Úحاذأة ألشضعاب وألوديان‘ ،
وقت ذّك - - -ر أح - - -د أŸوأط - - -نÃ Úط - - -لب
ألفÓح ÚأŸتعلق بأاهمية إأ‚از ›معات
م-ائ-ي-ة ل-ت-خ-زي-ن ه-ك-ذأ م-ي-اه م-ن أأ’مطار
أŸتسض-اق-ط-ة أ’ج-ل أسض-ت-ع-م-ال-ه-ا ‘ ›ال
ألسض -ق -ي أل -ف Ó-ح -ي-ة ب-ال-ن-ظ-ر إأ ¤أن ه-ذه
أل -ب -ل -دي -ة م -ع -روف-ة م-ن-ذ زم-ن Ãث-ل ه-ذه
ألتسضاقطات .

اŸدية :ع.علياÊ

÷نة اÛلسس الو’ئي والŸÈا Êحسس Úبن حليمة :

’سستثمار ينتعشش بع Úالدفلى

وهران :براهمية مسسعودة
وشض ّ-د د ﬁاف -ظ أل -غ -اب -ات ،ب -وزي-ان
ع -ب -د أل -ك -ر ‘ Ëل -ق -اء م-ع «ألشض-عب»،
أمسص أ’أربعاء ،على ضضرورة أحÎأم
ع Ó- -م - -ات خ - -ط - -ر أإشض - -ع - -ال أل- -نÒأن
وأإشض- -ارأت ع- -دم أŸرور وأل- -ت -وّغ -ل ‘
ج -وف أل -غ -اب-ات وأل-ت-ي تشضّ-ك -ل خ-ط-رأ
ع- -ل- -ى أ’إنسض -ان وأ◊ي -وأن -ات وك -ل م -ا
–تويه ،مشضÒأ أإ ¤أ◊وأجز ألÎأبية
أل- -ت -ي ّ” وضض -ع -ه -ا ب -ع -دي -د أŸن -اط -ق
أ◊ ّسضاسضة ،من خÓل سضد أك Ìمن 30
منفذأ ،أإضضافة أإ ¤وضضع أك Ìمن 40
أإشض- -ارة ” وضض- -ع- -ه- -ا ألسض- -ن -ة أ÷اري -ة
وأل -ع-م-ل-ي-ة م-ت-وأصض-ل-ة –ضضÒأ Ÿوسض-م
.2018
ك- -م- -ا ط -الب ب -وضض -ع أسضÎأت -ي -ج -ي -ة
وط- -ن- -ي- -ة ◊م -اي -ت -ه -ا وأسض -ت -دأم -ت -ه -ا،
ب-اع-ت-ب-اره-ا ‡ت-ل-كات وطنية ،متوأرثة
ج -ي  Ó-ب -ع -د ج -ي -ل ،م -وؤّك -دأ ‘ أل-وقت
ن -فسض -ه ع -ل -ى ضض -رورة ت-وح-ي-د أ÷ه-ود
وأ’إل- -ت- -ف- -اف ح- -ول أّÿط - -ة أل -و’ئ -ي -ة
أŸت -ب -ع -ة Ÿك -اف -ح-ة ح-رأئ-ق أل-غ-اب-ات
وجعلها ‘ قلب أهتمامات ألسضلطات،
ت -اب -ع ن -فسص أŸت-حّ-د ث ق-ائ« Ó-م-ك-ان-ة
ألغابة مهمة جدأ ‘ أÛتمع أŸدÊ
و أنّ أ’إدأرة ’ ت- -ق -در ل -وح -ده -ا ع -ل -ى
أل - - -تصض - - -دي ÷م- - -ي- - -ع أŸم- - -ارسض- - -ات
أ’إج - - -رأم- - -ي- - -ة أل- - -ت- - -ي دم- - -رت أآ’ف
ألهكتارأت».
وذّكر با’إجرأءأت أّŸتخذة ‘ أإطار
ج- -ه- -از م- -ك -اف -ح -ة ح -رأئ -ق أل -غ -اب -ات

وت-رك-ي-زه-م ع-ل-ى أ÷انب أل-ت-حسض-يسضي
وألتوعوي ،أنطÓقا من بدأية ألسضنة
وأإ ¤غاية  31مارسص ،وذلك بالتعاون
م - -ع شض - -رك - -اء م - -ن أÛت - -م- -ع أŸدÊ
وأل-ب-ل-دي-ات وأ÷م-ع-يات وأŸسضتفيدين
من ألÌوأت ألغابية ،على غرأر مربي
أل- -ن- -ح- -ل وأل- -ن- -اشض- -ط Úب -اÙي -ط -ات
ألفÓحية.
ك- - -م - -ا أشض - -ار ن - -فسص أŸسض - -وؤول أإ¤
›م -وع -ة أل -ع -م -ل -ي -ات أل -ت -حسض -يسض-ي-ة
ألتطوعية ،ضضمن ما يسضمى بـ»ألشضبكة
أÿضضرأء» ألتي يظم مكتبها ألتنفيذي
أل -ت -نسض-ي-ق-ي ›م-وع-ة م-ن أ÷م-ع-ي-ات
وأل -كشض -اف -ة أ’إسض Ó-م-ي-ة ب-ال-ت-ع-اون م-ع
عديد أŸديريات ،وعلى ر أسضها ألبيئة،
ألÎب -ي-ة وألشض-ب-ي-ب-ة وأل-ري-اضض-ة ،مشضÒأ
أإ ¤أهمية أ÷انب ألتوعوي ألذي ياأتي
‘ أŸرح - -ل - -ة أ’أو ،¤ي - -ل - -ي - -ه أ÷انب
أل- -وق- -ائ -ي أل -ذي ت -دخ -ل ف -ي -ه ع -دي -د
أ’أط- - -رأف وألشض - -رك - -اء ع - -ل - -ى غ - -رأر
ألبلديات وأ’أشضغال ألعمومية.

...اأك Ìمن  11صسفحة
فيسسبوكية باسسم غابات وهران
خرت أÙافظة ‘ أإطار حملة
وسض ّ
مكافحة حرأئق ألغابات Ÿوسضم 2017
وسضائل بشضرية ومادية هامة ،من بينها
 10أبرأج مرأقبة و 7عربات مصضهرجة
ت -ع-م-ل ع-ل-ى م-دأر  24سض-اع-ة ،يضضيف
نفسص أŸتحّدث منّوها ‘ ألوقت ذأته
بالدور أ’إيجابي ألذي يقوم به مربو

ألنحل على مسضتوى ﬁ 16يطا وكذأ
أ÷معيات ألناشضطة بالغابات.
و‘ ذلك أشضاد بوزيان بدور أ◊ماية
أŸدن - -ي - -ة كشض - -ريك دأئ - -م ،م - -ث - -م- -ن- -ا
›ه- - - - - - - -ودأت- - - - - - - -ه - - - - - - -م أ÷ب - - - - - - -ارة
وتضض-ح-ي-ات-ه-م أŸسض-ت-م-يتة ،ناهيك عن
ألرقم أ’آخر ألذي ” وضضعه ‘ أوأخر
 ،2014م - -ب ّ- -ي - -ن- -ا أن  14ب -اŸائ-ة م-ن
أ’إخ- -ط- -ارأت أل- -وأردة ‘ سض- -ن -ة 2015
وصض- - -لت ع- - -ن ط - -ري - -ق ه - -ذأ أل - -رق - -م
« »041622222لÎتفع أإ 26 ¤باŸائة
خÓل .2015
ك- - -م - -ا ن ّ- -و ه بـ  8م-وأق-ع ف-يسض-بوكية
فتحتها جمعيات و›موعات تطوعّية
للتوأصضل أ’إجتماعي مع ﬁبي ألغابة
وألفاعل ‘ ÚأÛال بالباهية وهرأن،
ع- -ل- -ى غ -رأر ›م -وع -ة ع Úأل -ك -رم -ة
وأŸسض-ي-ل-ة ومسض-رغ Úو أصض-دق-اء غ-اب-ة
ك- -ن -اسض -ت -ي -ل ور أسص أل -ع Úوط -اف -رأوي
وجبل أ’أسضود و أرزيو ،أإضضافة أإ3 ¤
م-وأق-ع رسض-م-ي-ة ب-ال-ع-رب-ي-ة وأل-ف-رنسض-ية
خاصضة باÙافظة.
وه- -و م- -ا ج- -ع- -ل ع- -اصض -م -ة أل -غ -رب
أ÷زأئ - - -ري وه - - -رأن –ت - - -ل أŸرأتب
أ’أخÒة م- - - - -ن ح- - - - -يث أŸسض - - - -اح - - - -ة
أÙروقة ،وهذأ من ضضمن  40و’ية
معنية بحرأئق ألغابات ،أŸصضّنفة ‘
أŸرت- - - - - - -ب- - - - - - -ة أل - - - - - -رأب - - - - - -ع - - - - - -ة ‘
قائمة ألكوأرث ألطبيعية ألكÈى Ÿا
تخلفه من دمار وتغّير كب ‘ Òألتوأزن
أل - -ط - -ب - -ي - -ع - -ي وﬂت- -ل- -ف أ’أن- -ظ- -م- -ة
أل-ب-ي-ئ-ي-ة ع-ل-ى أل-ك-وكب ،وف-ق م-ا أشضÒ
أإليه.

تسسليم جزء الطريق السسيار وزرة-بن شسيكاو ‘ سسبتم ÈاŸقبل
سس -ي -ت -م تسس -ل -ي -م ج -زء ال -ط -ري-ق
السس-ي-ار وزرة-ب-ن شس-ي-ك-او اŸن-ج-ز ‘
إاط - -ار مشس - -روع ازدواج - -ي - -ة ﬁور
شس -ف-ة-الÈواق-ي-ة ‘ شس-ه-ر سس-ب-ت-مÈ
اŸقبل حسسبما أاعلنه ،أامسس ،وا‹
اŸدي-ة ،ع-ل-ى ه-امشس زي-ارة ق-ادت-ه
إا ¤دائرتي تابÓط والعزيزية.
أوضض - -ح أل- -وأ‹ ﬁم- -د ب- -وشض- -م- -ة ‘
تصض -ري -ح ل/وأج أن -ه سض-ي-ت-م أسض-تÓ-م م-ع

ن -ه -اي -ة ألسض -ن -ة أ÷اري -ة ج -م -ي -ع ف -روع
أل -ط -ري -ق ألسض -ي -ار أل -وأق-ع-ة ع-ل-ى ﬁور
أŸدي -ة ألÈوأق -ي -ة أل -ت -ي تشض -ارف ب -ه -ا
’شضغال على ألنهاية ،كما سضيتم أسضتÓم
أأ
جزء وزرة-بن شضيكاو مع نهاية سضبتمÈ
على أقصضى تقدير.
وأشض- -ار ب- -وشض- -م -ة إأ ¤أن أŸؤوسضسض -ات
’‚از تعهدت خÓل ألزيارة
أŸكلفة با إ
’شضغال ألعمومية وألنقل
’خÒة لوزير أ أ
أأ

ب -ال -تسض -ل-ي-م أل-ت-دري-ج-ي ل-ف-روع أل-ط-ري-ق
’شضغال على
ألسضيار ألتي تقارب بها أ أ
ألنهاية.
Ãناسضبة هذه ألزيارة ” –ديد آأجال
ألتسضليم ألتدريجي لهذه ألفروع حسضب
ألوأ‹ ألذي لفت إأ ¤إأمكانية تسضجيل
تأاخر بسضيط ‘ تسضليم أ÷زء ألوأقع بÚ
’شضغال
أ◊مدأنية وأŸدية بسضبب ثقل أ أ
وصضعوبتها به.

كشس-فت ÷ن-ة اÛلسس الشس-ع-ب-ي
ال- -و’ئ- -ي ل -ع Úال -دف -ل -ى اÿاصس -ة
Ãل -ف ا’سس -ت -ث -م-ار ع-ن إام-ك-ان-ي-ات
هائلة من شسأانها دفع وتÒة –قيق
مشس -اري -ع ه -ام -ة ل -ت -نشس -ي -ط اÛال
ا’ق -تصس -ادي وا’ج -ت -م -اع-ي ال-ذي
تدعمه الدولة بآاليات وتسسهيÓت
ع - -دي- -دة.ه- -ذا م- -ا ق- -ال- -ه ال- -ن- -ائب
الŸÈا Êحسس Úب- - -ن ح - -ل - -ي - -م - -ة ‘
تصسريح لـ»الشسعب».
أضضاف بن حليمة أن أ’سضتثمار بات
مفتوحا بعدة قطاعات حيوية تعد من
خصض -ائصص وط -ب -ي -ع -ة أل -و’ي -ة ،وأل-ت-ي م-ن
أŸنتظر –قيقها على ضضوء أإ’جرأءأت
وألتسضهيÓت ألتي أعتمدتها أ◊كومة.
أعت ÈألŸÈا Êبن حليمة وجود ألÌوة
أŸائية ألهائلة ألسضطحية وأ÷وفية منها
م-ؤوشض-رأ إأي-ج-اب-ي-ا وف-ع-ا’ ل-ت-ف-ع-ي-ل ألقطاع
أ’سض-ت-ث-م-اري أل-ذي م-ن-حت ل-ه ألسض-ل-ط-ات
أل -و’ئ -ي -ة أول-وي-ة ه-ام-ة ل-ت-ن-وي-ع أŸصض-ادر
أ’ق- -تصض- -ادي -ة وأŸن -ت -وج -ات أل -ف Ó-ح -ي -ة
وألصضناعية ألتي بدأت ترى ألنور خÓل
ألسضنوأت ألقليلة وألÈأمج أ÷ارية ألتنفيذ
باعتبار أن أإ’مكانيات أŸائية أسضاسص أي
تنمية أسضتثمارية وأŸتمثلة ‘  6سضدود
منها سضدأ ﬁمد بن طيبة وأو’د ملوك و
ح - -رأزة و دردر وأŸسض - -ت - -ق- -ب- -ل وغ- -ريب،
ب -اإ’ضض -اف -ة إأ ¤سض -دود صض -غÒة وح -وأج -ز
م -ائ -ي -ة م -ن شض -أان -ه -ا إأن -ع -اشص أ’سض-ت-ث-م-ار
ألفÓحي.
أوضض -ح ب -ن ح-ل-ي-م-ة أن ه-ذه أإ’م-ك-ان-ي-ة
أل - -ف Ó- -ح - -ي - -ة وضض - -عت –ت تصض - -رف- -ه- -ا
181676ه -ك -ت -ار م -ن أŸسض -اح -ة ألصض-ا◊ة
للزرأعة منها  55000هكتار مسضقية ‘
أنتظار أسضتصضÓح مئات ألهكتارأت ضضمن
ألÈنامج ألو’ئي فيما ينتظر ألشضروع ‘
مشض -اري -ع ه -ام -ة ل -ت-دع-ي-م م-ا –ق-ق ◊د
ألسضاعة وألذي صضار غ Òكاف بالنظر أإ¤
أإ’م -ك -ان -ي-ات أŸت-اح-ة أب-ت-دأء م-ن ب-ل-دي-ة
أل- -ع -ط -اف ،تÈك -ان ،Úأل -ع -ب -ادي -ة ،زدي -ن،
ب- - -ورأشض - -د ع Úب - -وي - -ح - -ي،أÿمسص ،عÚ
ألسضلطان ،بئر ولد خليفة ،جليدة ،جندل،
ع Úأل- -دف- -ل -ى ،أل -ع -ام -رة ،ع Úب -وي -ح -ي،
عريب ،وأد ألشضرفة ،بومدفع وغÒها من
أŸناطق ألهامة بالو’ية وألتي بإامكانها

أ’سضتفادة من أك Ìمن  6مليون مÎمكعب
من أŸياه حسضب تقديرأت ألقطاع.
يضض- -اف إأ ¤ه -ذه أإ’م -ك -ان -ي -ات أŸوأد
أŸن -ج -م -ي -ة أÿاصض-ة ب-اÙاج-ر وشض-ب-ك-ة
ألطرقات أÙاذية لهذه ألعقارأت ألتي
ي -ت -وسض-ط-ه-ا أل-ط-ري-ق ألسض-ي-ار شض-رق غ-رب
وأم- -ت- -ي -ازأت أخ -رى ي -رأه -ا ذأت أل -ن -ائب
خ -ط -وة ل -تشض -ج -ي-ع أإ’ق-ب-ال ع-ل-ى Œسض-ي-د
أŸشضاريع أ’سضتثمارية ألتي تلقى ألدعم
م -ن أ◊ك -وم -ة وألسض -ل -ط -ات أل-و’ئ-ي-ة م-ن
خÓل أآليات ألدعم أŸعروفة.
ب- -خصض- -وصص ت- -وسض- -ي -ع ه -ذه أŸشض -اري -ع
وألشضروع ‘ أإ‚از عمليات أخرى فقد نبه
ذأت ألنائب أإ ¤وجود مناطق صضناعية
جديدة “ت أŸوأفقة عليها من طرف
أ◊كومة ودخل بعضضها ‘ حيز ألتجسضيد
كما هو ألشضأان بتÈكان ،Úحيث أنطلقت
أزي- -د م- -ن  5ع -م -ل-ي-ات ح-ف-ر م-ن ط-رف
مسض -ت -ث-م-ري-ن ‘ أن-ت-ظ-ار أل-ب-ق-ي-ة ع-ل-ى أن
Œري عمليات ألتهيئة ‘ وقت ’حق.
من جهته ،قال ﬁمد خدأوي رئيسص
أÛلسص أل- -و’ئ -ي ل -ع Úأل -دف -ل -ى وأل -ذي
ي- -ن- -ت- -ظ- -ر م- -ن ألŸÈان- -ي Úدع -م -ا ق -وي -ا
ومشض-ارك-ة ف-ع-ال-ة ع-ل-ى أŸسض-ت-وى أل-وطني
أو’ وأÙلي ثانيا ،إأن حركية أ’سضتثمار
ج -دي-رة ب-ت-ح-ق-ق مشض-اري-ع ت-وف-ر م-ن-اصضب
شضغل وألÌوة ،ناهيك عن ألغرف ألفÓحية
أل -ت -ي ج -ع -لت م -ن أŸن -ط -ق -ة أك Èخ -زأن
ب -ال -وط-ن Ÿادة أل-ب-ط-اط-ا وأل-ف-وأك-ه يشضÒ
ﬁدثنا.

ع Úالدفلى /و.ي .اعرايبي
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لمني ألسصتثنائي Ãناسصبة ألعيد وألدخول ألجتماعي
«ألشصعب» ترصصد أıطط أ أ

Œنيد  ٢000ششرطي لضشمان أامن وسشÓمة ا’أششخاصس واŸمتلكات بوهران
لشصخاصس
سصطرت مصصالح أمن وهرأن برنا›ا أسصتثنائيا –سصبا للدخول أŸدرسصي ولضصمان أمن وسصÓمة أ أ
لضصحى أŸبارك.
و‡تلكاتهم أيام عيد أ أ

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

العدد
1 742 8

06

فرق ششرطة العمران تتجند Ùاربة الذبح العششوائي بسشيدي بلعباسس
سس- -ط- -رت ق- -وات الشس- -رط -ة بسس -ي -دي
ب-ل-ع-ب-اسس ب-رن-ا›ا خ-اصس-ا –سس-ب-ا ل-عيد
لضس -ح -ى اŸب -ارك ي-ه-دف أاسس-اسس-ا إا¤
اأ
لمن والسسكينة العامة بكل أارجاء
توف Òا أ
لضسافة إا ¤العدد الهام من
الولية ،فبا إ
ق - -وات الشس - -رط - -ة ال - -ذي ” تسس - -خÒه،
سس-ت-ت-دع-م اŸصس-ال-ح ب-ع-ن-اصس-ر إاضس-اف-ية
لمني عÈ
توزيعا دقيقا يعزز التواجد ا أ
ﬂتلف نقاط اŸدينة Ãا يسسمح بتنقل
اآمن للمواطن Úمع العمل على ﬁاربة
ك -ام -ل أاشس -ك -ال ال -ت -ع -دي ع -ل -ى ق-واع-د
ال -ن -ظ-اف-ة ،الصس-ح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ب-ي-ئ-ة
بالتنسسيق مع السسلطات اÙلية.
ﬁارب -ة ل -ظ -اه -رة ال-ذب-ح ال-عشس-وائ-ي
ج-ن-دت ف-رق شس-رط-ة ال-ع-م-ران وح-م-اية
البيئة لردع اıالف ،Úناهيك عن منع
التواجد غ Òالشسرعي للباعة اŸتجولÚ

ع Èال- -ط- -رق ال- -ع- -م -وم -ي -ة والسس -اح -ات
العامة.
فضس Óعن تكثيف الرقابة عن طريق
الدوريات الفجائية ıتلف اÓÙت
لضسافة إا ¤تنظيم خرجات
التجارية با إ
لسسواق والوقوف على مدى
Ÿراقبة ا أ
احÎام ع -رضس السس -ل-ع ،ق-واع-د الصس-ح-ة
وال- -ن- -ظ- -اف- -ة واحÎام ال- -ت- -ن- -ظ- -ي- -م- -ات
لداري-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-حيازة
لج-راءات ا إ
وا إ
السسجل التجاري أاو الرخصس الصسادرة
ع- -ن اŸؤوسسسس- -ات اŸؤوه- -ل- -ة Ÿم- -ارسس -ة
ﬂت -ل -ف ال -نشس -اط -ات ال -ت -ج -اري -ة ال-ت-ي
تتضساعف خÓل هذه اŸناسسبة ،ناهيك
ع-ن ال-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ات شس-رط-ة ف-ج-ائ-ي-ة
ومباغتة تسستهدف على وجه اÿصسوصس
لماكن اŸشسبوهة.
اأ

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

ألتحسصيسس باحÎأم قوأعد أŸرور ‘ ألبليدة

الدرك و الششرطة يكثفان من ا’نتششار أايام العيد
وهران براهمية مسسعودة
ج - -ن- -دت اŸدي- -ري- -ة  2000شسرطي
ب -ال -زي Úال -رسس-م-ي واŸد ،Êم-ع ات-خ-اذ
لمنية الحÎازية من
لجراءات ا أ
كافة ا إ
خ Ó-ل تسس-خ Òف-رق وتشس-ك-يÓ-ت سس-ي-ت-م
توزيعها خÓل يومي العيد ع ÈاŸطار
وﬁطات نقل اŸسسافرين للقطارات،
لج- - - -رة ،و
ا◊اف Ó- - - -ت ،سس- - - -ي- - - -ارات ا أ
الÎام -واي ،فضس  Ó-ع -ن ت -ن-ظ-ي-م اŸرور
وتسسهيل حركة نقل السسلع ومواد التموين

لولية ،وكذا تأام ÚاŸسسارات اŸؤودية
اأ
ل -دور ال-ع-ب-ادة واŸسس-اج-د وال-ت-ج-م-ع-ات
السس - - -ك - - -ان - - -ي - - -ة ال - - -كÈى ،اŸق- - -اب- - -ر،
لم- -اك- -ن
لسس- -واق وا أ
اŸسس- -تشس- -ف- -ي- -ات ،ا أ
العمومية والÎفيهية.
ب -ال -نسس -ب -ة ل-ل-دخ-ول اŸدرسس-ي ي-وم 6
سس- - -ب - -ت - -م ،Èج - -ن - -دت ذات اŸصس - -ال - -ح
تشس-ك-يÓ-ت أام-ن-ي-ة ﬂت-ل-فة عﬂ Èتلف
اŸؤوسسسسات واŸرافق العمومية ،لتوفÒ
وتهيئة الظروف اŸناسسبة ،حرصسا منها
ع- -ل -ى ضس -م -ان دخ -ول م -درسس -ي يسس -وده
لمان بعيدا عن أاية ﬂاطر قد
لمن وا آ
اأ

تهدد أابناءنا اŸتمدرسس ،Úخاصسة الذين
لول مرة.
سسيلتحقون Ãقاعد الدراسسة أ
سسيتم باŸناسسبة وضسع دوريات راكبة
وراج - -ل - -ة ب - -ال - -ق- -رب م- -ن اŸؤوسسسس- -ات
التعليمية بهدف ﬁاربة ا÷رÁة بكافة
أاشسكالها وكذا ﬁاربة ظاهرة التجارة
ال -ف -وضس -وي -ة وغ Òالشس -رع -ي -ة Ãح -اذاة
اŸؤوسسسسات الÎبوية ،ناهيك عن تسسهيل
حركة اŸرور أامام اŸؤوسسسسات الÎبوية
ومنع التوقفات العشسوائية للمركبات وما
تخلقه من ارتباك واختناق مروري ‘
أاوقات خروج ودخول التÓميذ.

باشسر أامن جيجل ،مع قرب حلول العيد
اإلجراءات التي تضسمنتها اÿطة األمنية
ح - -يث ” تسس - -خ Òم - -ا ي- -زي- -د ع- -ن 1100
شس- -رط- -ي م- -ن ﬂت -ل -ف ال -رتب ›ه -زي -ن
ب -ال -وسس -ائ-ل اŸادي-ة الÓ-زم-ة ب-غ-ي-ة “كÚ
اŸواطن Úمن قضساء العيد ‘ أاجواء آامنة.
” ال -ع -م -ل ع -ل -ى ت -ع -زي -ز ال-تشس-ك-يÓ-ت

ال- -ع- -ام- -ل- -ة ب- -اŸي -دان سس -ي -م -ا ‘ ﬁي -ط
الفضساءات واألماكن العمومية على غرار
ﬁطات نقل اŸسسافرين وكذا اŸسساجد
واŸق- -اب- -ر ال- -ت- -ي ت- -ع- -رف إاق- -ب- -ال ك- -بÒا
للمواطن ‘ Úمثل هذه اŸناسسبات ،فضسÓ
ع - - - -ن ت- - - -أام ÚاŸؤوسسسس- - - -ات واŸراف- - - -ق
العمومية ،مع تكثيف نقاط اŸراقبة عÈ

الطرق إا ¤جانب تعزيز عمليات التفتيشس
Óشسخاصس واŸركبات وكذا العمل على
ل أ
تسس - -ه - -ي - -ل ح- -رك- -ة اŸرور عﬂ Èت- -ل- -ف
اÙاور ،ومضس -اع -ف -ة ع -م -ل أاف -واج ف -رق
األم -ن ال -ع-م-وم-ي ب-ه-دف ت-ط-ب-ي-ق ق-واع-د
السسÓمة اŸرورية و ردع اıالف.Ú

...و تسشخ Òما يزيد عن  1100ششرطي بجيجل

جيجل :خالد العيفة

ﬂ 193بزة تؤومن أÿدمة بالبويرة

 18075تاجر لضشمان اŸداومة يومي العيد

وضص- - -عت أل- - -ق- - -ي - -ادة أ÷ه - -وي - -ة ل-ل-مسس-اف-ري-ن الÈي-ةﬁ ،ط-ات ال-ق-طارات
وأÛم - -وع- -ة أل- -ولئ- -ي- -ة ل- -ل- -درك اأيضس- -ا ،وب- -أام- -اك- -ن ال- -تسس- -ل- -ي- -ة والÎف- -ي -ه
أل- - -وط- - -ن- - -ي وأ أ
لم- - -ن أل- - -ولئ - -ي ‘ واألل- -ع- -اب ،وال- -ت- -ي ‘ ال- -غ -الب ي -ن -ت -عشس
أل- -ب -ل -ي -دة ،إأسصÎأت -ي -ج -ي -ة أم -ن -ي -ة ال -نشس -اط ع -ل -ى مسس -ت -واه -ا ‘ م -ث -ل ه-ذه
‡ن-ه-ج-ة وم-ن-ظ-م-ة ،أل-غ-رضس منها اŸناسسبات الدينية ،حيث تتحول إا ¤قبلة
ح- -م- -اي- -ة أŸم- -ت- -ل- -ك- -ات ،م- -رأق- -ب- -ة للزبائن والعائÓت.
أŸسص -اح -ات وأل -فضص -اءأت وألأسص-وأق
” ال- -ت- -خ -ط -ي -ط واح -تسس -اب ك -ل ه -ذه
أل-ت-ج-اري-ة ،أل-فوضصوية وألنظامية األم -اك -ن وال -ظ -روف الحÎازي -ة ،ب-وضس-ع
ع Èإأق- -ل- -ي- -م أل- -ولي- -ة ،وك -ذأ دور دوري -ات م -ن -ت -ظ -م -ة وأايضس -ا ف -ج-ائ-ي-ة‘ ،
ألعبادة وأŸقابر وألطرقات ألعامة ،ت -نسس -ي -ق م -ع ﬂت -ل -ف اŸصس -ال-ح األم-ن-ي-ة
ل-قضص-اء ع-ي-د أضص-ح-ى هادئ ،بعيدأ اŸشس -ك -ل -ة واŸع -ن -ي -ة واإلداري -ة ،ب -غ-رضس
عن أية حوأدث مرتقبة أو مظاهر ضسمان «السسكينة ب ÚاŸواطن ،»Úوقضساء
إأج- -رأم- -ي -ة خ Ó-ل ه -ذه أŸن -اسص -ب -ة ع -ي -د م -ف -رح وخ -ال م -ن أاي ح -وادث غÒ
ألدينية ألسصنوية.
متوقعة.
“ثلت اإلسسÎاتيجية اŸنتهجة مبدئيا،
‘ سسياق اŸناسسبة الدينية السسعيدة ،
‘ وضس -ع تشس -ك -ي Ó-ت ث -اب -ت -ة وم -ت -ح -رك -ة تفقد وا‹ البليدة ا÷ديد ،عدة مشساريع
أاوم-ت-ن-ق-ل-ة ل-لشس-رط-ة وأاخ-رى تابعة لرجال تنموية ع Èتراب الولية ،وأايضسا اŸعلم
ال -درك ال -وط -ن -ي ،ب -األم -اك-ن والسس-اح-ات ال -دي -ن -ي ال-وط-ن-ي ال-ه-ام اÿاصس ب-إاع-ادة
العمومية ،ع Èالطرق واÙاور الرئيسسية ت -ه -ي -ئ -ة مسس -ج -د «ال-ك-وث-ر» ب-ق-لب م-دي-ن-ة
والفرعية الثانوية ،والتي ‘ الغالب تشسهد البليدة والواقع على مقربة من سساحة أاول
ح -رك -ي -ة سس Òواسس -ع -ة خÓ-ل اأي-ام ال-ع-ي-د ،نوفم ، 54 ÈواŸشسهورة بسساحة « التوت «،
فضس  Ó-ع -ن وضس -ع ن -ق -اط م -راق -ب-ة ث-اب-ت-ة ح -يث أاع-ط-ى ال-وا‹ مصس-ط-ف-ى ل-ع-ي-اضس-ي
وم -ت -ن -ق-ل-ة « ف-ج-ائ-ي-ة «  ،ل-تسس-ه-ي-ل ح-رك-ة توجيهات ،منتقدا بعضس النقاط التي رأاى
السس ،Òمع ضسمان تقد Ëيد اŸسساعدة اأن - -ه- -ا ن- -ق- -ائصس ‘ اŸشس- -روع ،ودع- -ا إا¤
Ÿسستعلمي الطريق.
ضسرورة اللتزام بها ،وتقد Ëمشسروع ‘
األهم تأام Úومراقبة دور العبادة مثل مسس -ت -وى ت-ط-ل-ع-ات اŸواط-ن ،Úوأايضس-ا ‘
اŸسس- -اج- -د واŸق- -اب -ر ،اأسس -واق اŸاشس -ي -ة مسستوى اŸعلم الديني اŸسسجدي.
ال -ف -وضس -وي -ة وال -ن -ظ-ام-ي-ةﬁ ،ط-ة ال-ن-ق-ل
البليدة:لينة ياسسمÚ

مصصالح أمن بشصـــار ‘ أŸوعد

حماية اŸواطن و‡تلكاته أاولوية
سص - -خ - -رت م - -دي- -ري- -ة أل- -ت- -ج- -ارة
ب -ال -ب -وي -رة م -ا ل ي -ق -ل ع-ن 18075
ت-اج-ر لضص-م-ان أÿدم-ة أل-ع-م-وم-ية
ي -وم -ي أل-ع-ي-د ،إأ ¤ج-انب  48عونا
للوقوف علي تطبيق أŸدأومة ،مع
ألتذك Òبتسصليط غرأمات مالية ‘
حق أıالف Úتصصل إأ 35000 ¤دج
وÁك -ن تشص-دي-د أل-ع-ق-وب-ة ب-رف-ع-ه-ا
إأ ¤غ- -ل- -ق أÙل م- -دة شص- -ه- -ر وك- -ذأ
إأحالة أŸلف على ألعدألة .
بلغة األرقام أاكد مدير التجارة أان من

ب 18075 Úتاجر ‚د Œ 1374ار مواد
غذائية العامة ” ،تقسسيمهم ا‹ فوجÚ
ي -ت -ك -ون ك -ل م -ن -ه -م -ا م -ن  987سسيضسمن
اŸداومة اليوم األول والفوج الثا Êيداوم
‘ اليوم الثا Êمن عيد األضسحى ،لضسمان
توفر اÿبز واŸواد األسساسسية للمواطن
لتفادي تكرار سسيناريو السسنوات اŸاضسية.
لهذا الغرضس سسخرت اŸديرية ما ل
ي -ق -ل ع-ن ﬂ 193ب -زة ع Èك -ام -ل ت -راب
الولية ،ونفسس األمر بالنسسبة لضسمان مادة
ا◊ل -يب اŸبسس ،Îح -يث ت -وج -د م-ل-ب-ن-ت-ان

وأاعطيت لها التعليمات الصسارمة لتزويد
اÓÙت ال -ت -ج -اري -ة ب -ال-ك-م-ي-ة الÓ-زم-ة،
وال - -ت - -ي شس- -م- -لت أايضس- -ا وح- -دت- -ي اŸي- -اه
اŸعدنية.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ات -خ-ذت م-دي-ري-ة ال-ن-ق-ل
اإلج -راءات ال Ó-زم -ة ل -ت -وف Òال -ن-ق-ل عÈ
جميع اÿطوط سسواء ب Úالبلديات أاو بÚ
الوليات لتسسهيل تنقل اŸواطن Úلزيارة
األهل.

البويرة  :ع نايت رمضسان

وضصعت مصصالح أمن بشصار كافة
ق - -وأت - -ه - -ا ‘ أÿدم - -ة ،ل - -ت- -ع- -زي- -ز
لج- -رأءأت ت -زأم -ن -ا وأŸن -اسص -ب -تÚ
أ إ
لضصحى أŸبارك و ألدخول
عيد أ أ
ألج- - -ت - -م - -اع - -ي ،ح - -يث ّ” وضص - -ع
ﬂطط أمني وقائي للحفاظ على
أمن أŸوأطن وحماية ‡تلكاته.
وضس- -عت الشس- -رط- -ة ‘ أاع- -ل- -ى درج -ات
ا÷اهزية من أاجل توف Òخدمة نوعية
ت -دخ -ل ‘ إاط -ار اŸسس -اع -ي اŸت -واصس -ل -ة
ل -ت -ك -ريسس ال -غ -اي -ة اŸب -ت -غ -اة خ Ó-ل ه-ذه
اŸن -اسس -ب-ة ال-دي-ن-ي-ة ح-ت-ى ي-ت-م-ك-ن ج-م-ي-ع

اŸواطن Úمن الحتفال بعيد األضسحى
اŸب -ارك ‘ ظ -روف أام -ن-ي-ة مÓ-ئ-م-ة و‘
سسكينة وطمأانينة.
وع -م  Ó-بشس -ع -ار «اŸواط -ن ه-و أاسس-اسس
األمن» ،دعا اأمن بشسـار مسستعملي الطريق
وم -ع ن -ه-اي-ة ال-ع-ط-ل-ة الصس-ي-ف-ي-ة وال-دخ-ول
اŸدرسس- -ي وال- -ع- -ي- -د إا ¤ال -ت -ح -ل -ي ب -روح
اŸسسؤوولية واحÎام قانون اŸرور مع أاخد
ا◊يطة وا◊ذر لقضساء العيد مع العائلة
واألقارب واألحباب.

بشســار  /دحمان جمال

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أارجعها البعضض إا ¤إاجراءات حظر ا’سصتÒاد

’ضصاحي القياسصية
أاسصعار اÿضصر والفواكه تلتحق بأاسصعار ا أ
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تهافت على أÿبز وطوأب Òأمام ﬁطات ألوقود عشسية عيد أألضسحى أألدوأت أŸدرسسية ألصسينية Œتاح ألسسوق أ÷زأئرية

عرفت أاسصواق العاصصمة ،أامسض ،تهافتا كبÒا للمواطن Úعلى ﬂتلف أانواع اÿضصر والفواكه واÿبز –سصبا
’سصعار تلتهب وكميات اÿبز تنفذ ‘ وقت قياسصي ‘ الوقت الذي تبقى
لعيد الضصحى اŸبارك وهو ما جعل ا أ
’ضصاحي وهو ما جعل حياة اŸواطن
أاكياسض ا◊ليب ﬁل بحث ،وأاضصيفت كل هذه العقوبات إا ¤ارتفاع أاسصعار ا أ
البسصيط تتحول إا ¤جحيم.

حكيم بوغرارة
نهضض ألعاصشميون على أأسشعار خيالية
للخضشر وألفوأكه حيث بيعت ألكوسشة أأو
«ألقرعة» كما يطلق عليها ألبعضض بـ 350
دج ل -ل -ك -ي -ل -وغ-رأم أل-وأح-د ب-ب-عضض أأسش-وأق
ألشش -رأق -ة ،وكشش -ف «ع -ب -اسض/ت» م-وظ-ف
ورب أ’رب -ع -ة أأط -ف -ال ع -ن أن-ده-اشش-ه ‡ا
وق -ف ع-ل-ي-ه م-ن أل-ت-ه-اب أ’سش-ع-ار أÿضش-ر
وأل- -ف- -وأك- -ه م- -ع -تÈأ م -ا ي -ح -دث م -ه -زل -ة
حقيقية.
و ⁄يقتصشر ألغÓء على ألكوسشة فقد
أرتفع سشعر ألبطاطا بحوأ‹  20باŸائة
وق -ف -ز إأ ¤مسش -ت-وي-ات  60و 70دج وم -ن
ألنوعية أŸتوسشطة مثلما وقفنا عليه ‘
سش - -وق أأ’ب - -ي - -ار وع - -ن- -د ب- -عضض أل- -ب- -اع- -ة
أŸتجول ،Úوبيعت ألطماطم بـ  100دج
ل-ل-ك-ي-ل-وغ-رأم ،وأÿسض بـ  80دج ،وأل-بصش-ل
أرتفع من  30دج للكيلوغرأم إأ100 ¤دج،
وكما يعرف أ÷ميع فاÈŸرأت هو أرتفاع
Óسش-ع-ار
أل -ط -لب ورف -ع أأسش -وأق أ÷م -ل -ة ل  -أ
Ãناسشبة عيد أأ’ضشحى.
وأŸلفت لÓنتباه أأن أŸوأطن Úأقتنوأ
تقريبا كل ششيء فعند ألتاسشعة صشباحا من
يوم أأمسض نفذ تقرييا كل ششيء ‘ مششهد
ي -ؤوك -د ع -دم ت -غ Òألسش -ل -وك -ات أل -ت -ج-اري-ة

ل- -ل- -ج- -زأئ- -ري Úع- -ن- -د أŸوأسش -م ،ك -م -ا أأن
ألتطمينات ألتي نششرتها أ–اديات ألتجار
 ⁄تنفع و” ضشربها عرضض أ◊ائط ليجد
أŸوأطن نفسشه أأمام ظروف جد صشعبة.
و ⁄تسشلم أأسشعار ألفوأكه من أ’رتفاع
حيث قفز ألعنب من  120دج للكيلو غرأم
إأ 200 ¤و  250دج للكيلو غرأم بينما عاود
ألبطيخ أ’رتفاع إأ ¤مسشتويات  50و  60دج
للكيلوغرأم ألوأحد .
كما أأدى أللهف إأ ¤نفاذ أÿبز مبكرأ
‘ ألعديد من ﬂابز ألعاصشمة على غرأر
ب -اب أل -زوأر وأأ’ب -ي -ار ووسش -ط أل -ع -اصش-م-ة
مثلما نقله لنا ششهود عيان فالكث Òكان
يحمل أأكياسشا كبÒة من أÿبز على غÒ
ألعادة لتجميده وأسشتغÓله ‘ ثا Êأأيام
ألعيد ،وأأ’يام أŸقبلة وهذأ ‘ ظل هجرة
أل- -ك- -ث Òم- -ن أل- -ع -م -ال أل -ذي -ن ي -نشش -ط -ون
ب- -اıاب- -ز إأ ¤أأه- -ال- -ي- -ه- -م ‘ أŸن- -اط -ق
ألدأخلية لقضشاء موسشم عيد أأ’ضشحى.
ك -م -ا  ⁄ي -ف -وت أل -ب -عضض م -ن أل -ذي-ن ’
يثقون ‘ أأخبار أÛال ألتجاري بتوأصشل
أÿدم -ات أأي -ام أل -ع-ي-د أ’صش-ط-ف-اف أأم-ام
 Óأÿزأنات وتفادي
ﬁطات ألوقود  Ÿأ
عدم أ’سشتفادة من أÙروقات أأيام ألعيد
بالرغم من تطمينات نفطال أأن ألوقود
متوفر ‘ كل أÙطات.
أل-ت-ه-بت أأسش-ع-ار أأ’ضش-اح-ي بشش-ك-ل ك-بÒ

عششية ألعيد ووجد ألكثÒون ‡ن أأخروأ
Óيام أأ’خÒة أأم ‘ Óأأن
ششرأء أأ’ضشحية ل أ
يجدوأ أأسشعارأ مناسشبة أأنفسشهم ‘ وضشع
جد ﬁرج خاصشة بعد تغ Òأ÷و وسشقوط
ب -عضض أأ’م -ط -ار ع -ل -ى مسش -ت-وى أل-و’ي-ات
أل -غ -رب -ي -ة وأل-وسش-ط-ى أأ’م-ر أل-ذي أأح-دث
طوأرئ وأنتقل سشعر أÿروف من  35أألف
دج إأ 40 ¤أألف دج ،بينما عرفت ألكباشض
أرتفاعا باكرأ من  30باŸائة فكباشض 45
أألف دج وصشلت إأ 60 ¤أألف دج.
وششهدت حظائر ألششرأقة وباب ألزوأر
وألصشنوبر ألبحري وبابا علي مثلما وقفت
عليه «ألششعب» إأقبا’ منقطع ألنظ Òمن
أŸوأطن Úألذين تخوف ألكث Òمنهم من
عدم ألظفر بخروف ألعيد وألكث Òمنهم
ن- -دم ’صش- -ط- -ح- -اب أأ’ط- -ف- -ال أل- -ذي- -ن ’
ي- -عÎف- -ون إأ’ ب -ك -بشض أأق -رن م -ت -ج -اه -لÚ
Óب -اء أل -ذي-ن ت-ق-اط-ع
أŸت -اعب أŸال -ي -ة ل  -آ
أأغ -ل -ب -ه-م ‘ أأن صش-ي-ف  2017ك -ان أأ’كÌ
أسشتنزأفا ÷يوبهم.
باإ’ضشافة إأ ¤أ◊رأرة ألششديدة وتوأ‹
أŸن -اسش -ب -ات ف -ي -ه »،أل -ع -ط -ل -ة ألصش-ي-ف-ي-ة،
رمضشان ،عيد ألفطر وأأ’ضشحى وألدخول
أŸدرسش- -ي» ج- -ع- -لت ك- -ثÒأ م- -ن أأ’ول -ي -اء
يعيششون أأ’حزأن ‘ ظل عدم ألقدرة على
أ’دخار وألتحضش Òللموأسشم أŸتتالية ‘
وقت ضشيق.

’دوات اŸدرسصية
تعرف أاسصعار ا أ
ه-ذه السص-ن-ة ارت-ف-اع-ا غ Òمسصبوق
ب -نسص-ب-ة ف-اقت  30ب -اŸائ-ة ،وه-و م-ا
’ولياء ‘ حÒة من أامرهم
جعل ا أ
’سص - -ي - -م - -ا وأان م - -وع - -د ال- -دخ- -ول
’ضصحى
اŸدرسصي تزامن مع عيد ا أ
اŸبارك.

صشونيا طبة
أأرج -ع أأصش -ح -اب أÓÙت ب-ال-ع-اصش-م-ة
ه- - -ذأ أ’رت- - -ف- - -اع أ÷ن- - -و ‘ Êأأسش- - -ع- - -ار
أŸسشتلزمات ألدرأسشية إأ ¤أأ’سشعار ألتي
يحددها Œار أ÷ملة مؤوكدين أأنها نتيجة
حتمية لفرضض رخصض أ’سشتÒأد ،ما أأدى
إأﬁ ¤دودي -ة أل -ك -م -ي -ة أل -ت -ي ت-دخ-ل أ¤
أ÷زأئر.
حسشب أأح- - - - -د مسش - - - -ت - - - -وردي أأ’دوأت
أŸدرسش- -ي- -ة ف- -إان أل -ت -ه -اب أأسش -ع -اره -ا ‘
أأ’سشوأق أ÷زأئرية يعود
إأ ¤أرت - -ف - -اع- -ه- -ا ‘ ب- -ل- -د
أŸنششأا ’ سشيما ألصش Úما
ي- -رف- -ع سش -ع -ره -ا ‘ سش -وق
أ÷م - -ل - -ة ،ح - -يث ت - -ع- -دت
أل - - - -زي- - - -ادة  30باŸائة
ب- -اŸق- -ارن -ة م -ع أأ’سش -ع -ار
أŸسشجلة ألعام أŸاضشي.
ب -ال -رغ -م م -ن أإ’ج -رأءأت أŸت-خ-ذة ‘
ت - - -ق - - -ل - - -يصض أ’سش - - -تÒأد ،ف - - -إان أأ’دوأت
أŸدرسشية ألصشينية ’ تزأل Œتاح ألسشوق
أ÷زأئرية بششكل كب Òمكتسشحة أŸنتوج
أÙلي ألذي أأضشحى نادرأ على رفوف
أÓÙت ،حيث ’تزأل أ÷زأئر ◊د أآ’ن
تسشتورد حتى أأدوأت بسشيطة كاŸسشطرة

وأŸم- -ح- -اة وأÈŸأة م- -ن أÿارج ب -ي -د أأن
أإ’مكانيات متوفرة إ’نتاجها ﬁليا.
فيما أعت Èأآخرون ألتضشييق أŸفروضض
هذأ ألعام على أ’سشتÒأد قد سشاهم بششكل
كب ‘ Òرفع أأ’سشعار رغم أأنه  ⁄يحد من
إأغ- -رأق ألسش -وق أ÷زأئ -ري -ة ب -اŸن -ت -ج -ات
ألصش -ي-ن-ي-ة ،م-ؤوك-دي-ن أأن أ÷زأئ-ري ي-ب-حث
دوم- -ا ع -ن أق -ت -ن -اء م -ن -ت -وج -ات ب -أارخصض
أأ’ثمان دون ألبحث عن ألنوعية وأ÷ودة.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،أأوضش -ح ب -ائ -ع ب -ا÷زأئ -ر
أل - -وسش- -ط- -ى أأن أأ’دوأت أŸدرسش- -ي- -ة ذأت
أ÷ودة أل-ع-ال-ي-ة م-ت-وف-رة ول-ك-ن-ه-ا ب-أاسش-عار
مرتفعة نتيجة أرتفاع سشعرها ‘ أأسشوأق
أ÷م -ل -ة مششÒأ أإ ¤أ◊ق -ائب أŸدرسش -ي-ة
وأل- -ك -رأريسض وأأ’ورأق أأك Ìمسش -ت -ل -زم -ات
ألدرأسشة أرتفاعا هذأ ألعام.
Óولياء رأأي آأخر حيث ع Èلنا
لكن ل أ
ب -عضش -ه -م ع -ن ع -دم أرت -ي -اح -ه -م أ’سش -ع-ار
أŸسش-ت-ل-زم-ات أل-درأسش-ي-ة ’سش-يما بالنسشبة
أ’صش- - -ح - -اب أل - -دخ - -ل
أÙدود موضشح Úأأن
ت - - -زأم - - -ن أل - - -دخ- - -ول
أŸدرسش - -ي م- -ع ع- -ي- -د
أأ’ضش -ح -ى شش -ك -ل ل -ه-م
مششك ÓكبÒأ.
أأك- - - - - -دت إأح- - - - - -دى
أأ’م -ه -ات أأن أ◊ق -ي -ب -ة أل -درأسش-ي-ة ت-رأوح
سش- -ع- -ره -ا م -ا ب 2500 Úدج و  4000دج
وأل -ل -وح -ة ي -ق -در ث-م-ن-ه-ا بـ 500دج وع-ل-ب-ة
أأ’ل- -وأن ل- -يسض أأق -ل م -ن  500دج « وك- - -ذأ
أŸآازر ب 800 Úدج و1500دج باÓÙت،
أأما ألكرأريسض فقد ترأوحت ب 60 Úدج
إأ 130 ¤دج حسشب عدد ألصشفحات.

أأولياء ‘ حÒة من أأسسعار
أŸوأشسي ومسستلزمات
ألدرأسسة

دخول اجتماعي صصعب لسصكان بشصار

أأضسحية ألعيد و فوأت Òألكهرباء تخلط أورأق ألعائÓت
–ّ
ضص-ر ال-ع-ائ-ل-ة البشصارية لدخول
اج- -ت- -م- -اع- -ي صص -عب أاث -ق -ل ك -اه -ل -ه -ا
’ضص -ح -ى وم -ا
ل- -ت- -زام- -ن- -ه م -ع ع -ي -د ا أ
ي-ت-ط-ل-ب-ه م-ن ن-ف-قات وكذا مصصاريف
’دوات اŸدرسص - - - - - - -ي - - - - - - -ة
شص- - - - - - - -راء ا أ
وا’ل- -بسص- -ة.ه- -ذا م- -ا وق- -فت ع- -ل- -ي -ه
«الشصعب» ‘ جولة باسصواق بشصار.

بششــار  /دحمــان جمــال
ب -دأأت أ◊رك -ة ت -ع -ج بشش -وأرع ع-اصش-م-ة
أ÷نوب ألغربي بششار –سشبا للدخول
أŸدرسش- -ي ،ب- -ح- -يث شش- -رعت أل- -ط- -او’ت
وأÓÙت ‘ ع- - -رضض أŸسش- - -ت - -ل - -زم - -ات
أŸدرسشية لكن بأاسشعار مرتفعة للغاية.
قال أأحد ألسشكان لنا بعد خروجه من
سش- -وق أŸاشش- -ي- -ة و ⁄ي- -ق- -در ع -ل -ى شش -رأء
أ’ضشحية بغضشب  »:ليسض أ◊ال أأحسشن
بالنسشبة أ’سشعار أأ’دوأت أŸدرسشية فبعد
أل - -ك - -ورت - -ي - -ة وأŸوأل Úي - -أات - -ي دور Œار
أŸسشتلزمات أŸدرسشية وŒار أÙافظ

وأŸآازر ،ألتي “ثل فرصشة سشانحة إ’فرأغ
ما تبقى ‘ جيوب ألعائÓت متوسشطة
أل -دخ -ل Ãضش-اع-ف-ة أأسش-ع-ار م-ع-روضش-ات-ه-م
وهي ألعادة ألتي يلتزمون بها مع بدأية كل
موسشم درأسشي».
ودع- - -م ه- - -ذأ أل- - -ط - -رح «ع .ع - -اشش - -ور
« قائ :Óإأن «ألغÓء هو ما يرعب أأغلب
ألعائÓت فلو كانت أأ’سشعار مÓئمة لتمكن
أŸوأط -ن م-ن شش-رأء أأضش-ح-ي-ة أل-ع-ي-د وك-ذأ
ت -غ-ط-ي-ة م-ت-ط-ل-ب-ات أأ’ب-ن-اء ،إأ’ أأن أل-غÓ-ء
سش - -م - -ة م - -وسش - -م - -ي - -ة م - -ن أأج - -ل أل - -رب- -ح
ألسش - -ري - -ع وأ’ن - -قضش- -اضض ع- -ل- -ى ج- -ي- -وب
ألعائÓت ألفقÒة «.
ووق- - - -فت ألشش- - - -عب ‘ ج- - - -ول- - - -ت - - -ه - - -ا
أ’سش -ت -ط Ó-ع -ي -ة Ãخ -ت -ل -ف Óﬁت ب -ي -ع
أŸسش - -ت - -ل - -زم - -ات أŸدرسش- -ي- -ة ب- -دءأ م- -ن
أÙافظ ألتي أرتفعت إأ ¤حدود 4000
دينار وأŸآازر من  500إأ 1500 ¤دينار
حسشب ألنوع دون أأن ننسشى أرتفاع أأسشعار
أل -ك -رأريسض وأأ’ق Ó-م م -ع ب -دأي -ة أŸوسش-م
ألدرأسشي ‘ بعضض أŸكتبات.

تخوفات كبÒة وسشط سشكان عاصشمة
ألسش- - -اورة بشش - -ار خ - -اصش - -ة ذوي أل - -دخ - -ل
ألضش -ع-ي-ف أل-ذي-ن ع-م-دوأ إأ ¤إأح-ي-اء سش-ن-ة
إأبرأهيم من خÓل ششرأء أأضشحية ألعيد
ب-ال-ت-قسش-ي-ط ودف-ع أأت-اوى أل-ك-ه-رباء وألغاز
وأل ّ-ل -ج -وء إأ ¤أ’سش -ت -دأن -ة Ÿسش -ت -ل -زم -ات
ألدخول أŸدرسشي.
أقÎبت «ألششعب» من بعضض أŸوأطنÚ
من أأجل رصشد آأرأئهم حول أسشتعدأدأتهم
للمناسشبت Úمعا حيث ع Èمعظمهم عن
تخوفاتهم من عدم ألتوفيق بينهما ،من
بينهم أأ’سشتاذ عبد ألقادر أأب أ’ربعة أأبناء
ألذي قال إأن « :أŸناسشبت Úمعا لن “رأ
م- -رور أل- -ك- -رأم ع- -ل- -ى أأ’سش -ر أ÷زأئ -ري -ة
وأل -بشش -اري -ة ،خ -اصش -ة م -ع ت -ده-ور أل-ق-درة
ألششرأئية للكثÒين» ،مششÒأ أأنه ششخصشيا
ي -ف -ك -ر م -ن أآ’ن ‘ ك -ي -ف -ي-ة أل-ت-وف-ي-ق بÚ
أأ’مرين خاصشة وأأنهم عائلة دأأبت على
أختيار ألكبشض ألسشم Úوذو ألقرون سشنويا،
كما أأن كل أأبنائه متمدرسشونن ويتطلب
دخولهم أŸدرسشي ميزأنية كبÒة ضشف إأ¤

ذلك ميزأنية ألعيد لذلك بدأأ ‘ عملية
ألتقششف ‘ أŸال من أأجل أجتياز أ◊ال
‘ أأحسشن ألظروف ولو أأن أأ’مر مسشتبعد
إأ’ أأن- -ه ي- -ب -ذل قصش -ارى ج -ه -ده م -ن أأج -ل
أل -ت -وف -ي -ق ب ÚأŸن -اسش -ب -ت Úم -ع -ا خ -اصش-ة
وأأنه صشرف ششهرية ‘ فصشل ألصشيف.
من جهته ،أعÎف أŸوأطن فتحي أأن
ت -زأم -ن أŸن -اسش -ب -ت Úأأخ -ل-ط أأورأق-ه وه-و
م-ت-أاك-د م-ن ع-ج-زه ع-ن ت-غ-ط-ي-ة مصشاريف
أŸناسشبت Úمعا خاصشة مع دخله ألضشئيل
وه -و ي -ف -ك -ر ‘ أ’سش -ت -دأن -ة أ’ج -ل شش -رأء
ألكبشض فهو ’ يسشتطيع ألتخلي عن سشنة
سشيدنا إأبرأهيم أÿليل.

ألسستغناء عن شسرأء أأضسحية
ألعيد للمحافظة على أŸيزأنية
أأوضشح أŸوأطن ﬁمد أأن ظروفه أŸادية
’ تسشمح له بششرأء ألكبشض ما جعله يلجأا

إأ ¤ششرأء جدي من أأجل إأحياء ألششعÒة
أ’برأهمية ،كسشبيل وحيد لتلبية متطلبات
أأبنائه أÿمسشة –سشبا للدخول أŸدرسشي
وختم بالقول »:ليسض باليد حيلة ففرحة
ألعيد وألكبشض وأجب «.
نفسض أ’نطباع سشجلناه لدى ألسشيدة «
بششاري ع» ألتي قالت إأنها على ألرغم من
أأن -ه -ا م -وظ -ف -ة وزوج -ه -ا م-وظ-ف ب-ق-ط-اع
ألصش -ح-ة إأ’ أأن-ه-م-ا سش-ي-ل-غ-ي-ان شش-رأء ك-بشض
ألعيد هذه ألسشنة خاصشة وأأن ميزأنيتهم
أخ -ت -لت Ãا أسش -ت -ن -زف -ت -ه م -ن -ه-م أل-ع-ط-ل-ة
ألصش -ي -ف-ي-ة ومصش-اري-ف-ه-ا ،ف-اخ-ت-ارت إأل-غ-اء
ألنحر ’سشيما وأأنها تزأمنت مع ألدخول
أŸدرسشي وما يتطلبه من تكاليف ونفقات
على أأ’بناء من حيث ششرأء أŸسشتلزمات
أŸدرسش- -ي- -ة و–ضشÒه- -م –ضشÒأ ج -دي -ا
ل -ل -ع -ام أل-درأسش-ي أ÷دي-د أل-ذي ه-و ع-ل-ى
أأ’ب - -وأب وأخ - -ت- -ي- -ار أأسش- -ات- -ذة ل- -ل- -دروسض
أÿصشوصشية خاصشة ‘ أŸوأد أأ’سشاسشية
مثل ألرياضشيات وألفيزياء وألعلوم.

أÿميسس  31أوت  201٧م
ألموأفق لـ  09ذي ألحجة  1438هـ

مراسسلينا

 ١00أالف مركبة تدخل يوميا سسيدي بلعباسص

أنعدأم أ◊ظائر ونقصص أŸوأقف يرهق أأصسحاب أŸركبات
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لفق
مشسكل النفايات ببجاية قائم ول حل ‘ ا أ

سسكـ ـ ـان بلديـ ـ ـات أقبـ ـ ـو ،شسÓطـ ـ ـ ـة ،وإأغ ـ ـ ـرم
يطالب ـ ـ ـ ـون بإانقاذهـ ـ ـ ـم م ـ ـ ـن ألتلـ ـ ـوث

غلق اŸفرغة العمومية بقرية «بيزيو» زاد الوضسع تأازما

ط -الب سس -ك -ان ب -ل-دي-ات ،أاق-ب-و ،شسÓ-ط-ة،
وإاغرم بوضسع حّد للتلوث الذي طال اŸنطقة
عقب غلق اŸفرغة العمومية الكائنة بقرية
«بيزيو» ،بعدما عجزت السسلطات اÙلية ‘
إايجاد حلّ Ÿشسكل النفايات.

بجاية :بن النوي توهامي

يعا Êأاصسحاب اŸركبات بسسيدي بلعباسص من انعدام ا◊ظائر وقلة اŸواقف،وهي الوضسعية التي تسسببت ‘ حدوث
لحياء اÛاورة التي تعرف بنشساطها التجاري اŸتزايد .
إاختناق يومي ‘ ا◊ركة اŸرورية خاصسة بوسسط اŸدينة وا أ
هذا ما رصسدته «الشسعب» بع ÚاŸكان.
أل -ك -ث -ي -ر م-ن وق-ت-ه-م وت-ع-ط-ل مصس-ال-ح-ه-م ي- -وم- -ي- -ا ف Ó- -ي- -زأل مشس- -ك -ل أإلك -ت -ظ -اظ
سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو
خاصسة بأاحياء وسسط ألمدينة ألتي تضسم وأإلختناق ألمروري يطبع يومياته ،ما فتح
تشس-ه-د ع-اصس-م-ة أل-ولي-ة ح-رك-ية متوأصسلة عددأ هاما من ألبنوك وألمصسالح ألإدأرية أل-م-ج-ال أم-ام أل-م-وأق-ف أل-عشس-وأئ-ي-ة أل-تي
وتزأيدأ كبيرأ في حظيرة ألسسيارأت حيث على غرأر مقر ألمحكمة ،ألولية ،وبعضس أنتشسرت وبشسكل ملفت فضس Óعن ألركن
تشسير أإلحصسائيات إألى دخول حوألي  100أإلدأرأت وألمؤوسسسسات ألقتصسادية وألتي غير ألقانوني للمركبات بمحاذأة إأشسارأت
ألف مركبة من مختلف مدأخل ألمدينة يعمد موظفوها إألى ركن مركباتهم طيلة م -ن -ع أل -وق -وف وأل -ت -وق -ف ب -الت -ج -اه -ات
باعتبار أن ألولية تقع بموقع إأسسترأتيجي ألدوأم بالموأقف ألمتاحة ،وهو ما يزيد أل-م-م-ن-وع-ة أو أألم-اك-ن أل-م-خصسصس-ة ،م-ما
هام يتوسسط  6وليات بالجهة ألغربية كما من ألكتظاظ و ألختناق.
ي-تسس-بب ف-ي أل-ت-ع-رضس ل-م-خ-ال-ف-ات رأدع-ة
ت -ع -د م -ف -ت -رق -ا ل -ل -ط -رق ت -م -ر ع -ب -ره ك-ل يشسهد نهج ديدوشس مرأد وسسط ألمدينة وقاسسية قد تصسل إألى حد سسحب رخصس
ألمركبات ألسسياحية وتلك ألخاصسة بنقل إأختناقا مروريا حادأ بعد ألغلق ألنهائي ألسسياقة .
أل-بضس-ائ-ع أل-م-ت-ج-ه-ة إأل-ى أل-غ-رب وألجنوب لشسارع ألجمهورية وألذي خصسصس لمسسار أمام هذأ ألوضسع يشسدد أصسحاب ألمركبات
ألغربي للوطن.
أل -ت -رأم -وأي ،لسس -ي-م-ا وأن ألشس-ارع يشس-ه-د على مطلبهم ألمتمثل في توسسيع ألحظائر
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08

د عا أ لسسكان أ لسسل طات أ ل م ح لية ب ض س ر ورة أإيجاد
حلول عاجلة للمفرغة ألعمومية ألكائنة بقرية
‘بيزيو‘ بعد غلقها لمدة تزيد عن شسهر ،وهو ما
سس ّ-ب -ب أن -تشس -ار أ ل-ن-ف-اي-ات ف -ي م -خ -ت -ل -ف أل -ق -ر ى
وألمدأشسر،وصسعوبات في ألتنفسس خاصسة ذوي
ألأمرأضس أ ل ص سدري ة وأ لتنفس سية.
في هذأ ألصسدد ،يقول نور ألدين ممثل عن
ألسسكان لـ ‘ألشسعب»« :غلق هذه ألمفرغة تسسبب
ف -ي مشس -اك -ل ك -ب -ي-ر ة ب-ال-نسس -ب -ة ل -ب -ل -دي -ات أ ق -ب -و ،
شسÓط ة  ،وأإ غ ر م  ،خاصس ة مع عدم و ج ود م كان

ل ت ف ر يغ ألن ف ا ي ات ،حي ث تسسبّبت ه ذه ألو ض سعية
في تكدسس أطنان من ألنفايات ألمنزلية في
ألشسوأرع ألرئيسسية ،فضس Óعن ألديكور ألمقزز
ب - -و سس - -ط ألأح -ي -ا ء أل س س -ك -ن -ي -ة وأن -تشس -ار ت -رأك -م
ألأو سساخ ،أل ت ي صسا ر ت وكرأ للجرذأن وألقط ط
وألكÓب ألضسالة ،فضس Óعن أنتشسار ألحشسرأت
وألناموسس ،وما يخلفه من أمرأضس في هذه
ألأي -ام أل -ح -ا رة و ت -اأث -ي -ره-ا ألسس-ل-ب-ي ع-ل-ى ص س-ح -ة
ألموأطنين».
في ظل هذأ ألنعكاسسات ألسسلبية ألتي خلفها
ق - -ر أر غ - -ل - -ق أل - -م - -ف - -رغ- -ة ط- -الب ألسس -ك -ا ن م -ن
أل س س -ل -ط -ا ت أل -م -ح -ل -ي -ة ض س-رورة أل-ت-دخل ألعا ج ل ،
لوضسع حّد لÓن ت ش سا ر أ ل ك بير للقماما ت وألأوسساخ
وأل -ر وأئ -ح أل -ك -ر ي -ه -ة أ ل -م-ن-ب-ع-ث-ة م-ن-ه-ا  ،وت-ج-ن-ي ب
سسكان ألمنطقة كارثة بيئية بسسبب رمي وحرق
أل -ن -ف -ا ي -ات و سس -ط ألأ ح -ي-اء ألسس-ك-ن-ي-ة وألسس احا ت
ألعمومية.

مراقبة نقاط Œمع وبيع اŸواشسي

 55بيطري ـ ـ ـ ـا Ÿعاين ـ ـ ـة سسÓم ـ ـ ـة أألضساح ـ ـ ـ ـي

لجال
طالبت زبائنها بدفع اŸسستحقات العالقة ‘ أاقرب ا أ

أأزيـ ـد من  540ملي ـ ـون دين ـ ـار دي ـ ـون مديريـ ـة توزي ـ ـع ألكهربـ ـاء بتمÔأسس ـت

شس- - -رعت م- - -دي- - -ري- - -ة ت- - -وزي - -ع
ال- -ك- -ه- -رب- -اء وال- -غ- -از ب- -ع- -اصس- -م- -ة
لسسبوع ا÷اري،
لهقار ،بداية ا أ
ا أ
‘ ح-م-ل-ة –سس-يسس-ي-ة خ-اصسة ،من
اجل –صسيل ديونها العالقة لدى
زبائنها ببلديات و دوائر عاصسمة
الهقار ،و التي فاقت  540مليون
دينار جزائري.

بجاية :بن النوي توهامي

“Ôاسست :بن حود ﬁمد الصسالح

فحسسب ما أكدته ألمكلفة باإلعÓم على
مسس -ت -وى أل-م-دي-ري-ة ،رب-اع-ي ح-ف-ي-ظ-ة لـ
«ألشسعب»  ،فإان ألحملة ألتحسسيسسية ألتي
إأن- -ط- -ل- -قت ،ب -دأي -ة أألسس -ب -وع أل -ج -اري،
سستمسس كافة زبائن ألشسركة في جميع
أنحاء ألولية ،من أجل تحصسيل ألديون
أل -ت -ي ب -ل-غت ق-ي-م-ت-ه-ا إأل-ى غ-اي-ة ألشس-ه-ر
ألمنصسرم  543مليون د.ج  ،موزعة على
قطاع أإلدأرأت متصسدرة قائمة ألديون
ب -م -ب -ل-غ ق-در بـ  259م-ل-ي-ون د.ج ،ي-ل-يها
ألزبائن ألعاديين بمبلغ قدر بـ  180مليون
د.ج  ،ف -ي -م-ا ي-أات-ي أل-ق-ط-اع أإلق-تصس-ادي
ثالثا بمبلغ قدر بـ  103مليون د.ج .
عن ألكيفية ألتي إأعتمدتها ألمديرية
لتحصسيل ديونها ،تضسيف رباعي حفيظة
بأانه تم إأتخاذ طرق و تدأبير في حالة

جّندت اŸصسالح الفÓحية ببجاية  55طبيبا بيطريا Ÿراقبة نقاط Œمع وبيع اŸواشسي ،التي حّددتها
لشسراف على عمليات الذبح
لضساحي ،إاضسافة إا ¤ا إ
وأاسسواق اŸاشسية لتلقيح ومعاينة مدى صسحة وسسÓمة ا أ
على مسستوى اŸذابح واŸسسالخ اŸنتشسرة ع Èكامل البلديات  ،وكذا تخصسيصص فرق Ÿراقبة أاضساحي العيد
لمراضص ،سسيما ما تعلق بالكيسص اŸائي الذي
لغنام والتأاكد من خلوها من ا أ
لتوف Òمراقبة ميدانية لرؤووسص ا أ
يشسكل خطرا على صسحة اŸواطن.

عدم تسسديد ألديون ،حيث أن ألشسركة
سستقوم بإاجرأءأت خاصسة لزبائن ألتوتر
ألمنخفضس و هي قطع ألتيار في حالة
ع -دم أل -تسس -دي -د وصس -ول إأل -ى أل-م-ت-اب-ع-ة
ألقضسائية ،أما زبائن ألتوتر ألمتوسسط
وأل-ت-وت-ر أل-م-ن-خ-فضس م-ؤوسسسسات ،إأضسافة
إألى ألتدأبير ألسسابقة يتم إأعذأرهم قبل
قطع ألتيار و بعدها يتم أللجوء للقضساء
تأاتي هذه ألعملية بحسسب ما أكدته

ألمتحدثة ،لتحصسيل ألديون ألعالقة لدى
زبائن مديرية توزيع ألكهرباء و ألغاز ،
أل -ت-ي أث-رت سس-ل-ب-ا ع-ل-ى ب-رأم-ج ألشس-رك-ة
أإلسس-ت-ث-م-اري-ة أل-مسس-ت-ق-ب-ل-ية  ،أين دعت
ألمتحدثة ألزبائن بضسرورة ألتقرب من
ألوكالت ألتجارية  ،أو مكاتب ألبريد
م -ن أج -ل تسس -دي -د مسس-ت-ح-ق-ات-ه-م ت-ج-اه
ألشسركة في أقرب أألجال .

ب -حسسب أل -ط -ب -يب أل -ب -ط -ري ق -اب -ل -ي ،ف -ق -د ضس -ب-طت ذأت
ألمصسالح ،برنامجا خاصسا بالمناوبة ألخاصسة بيومي ألعيد،
قصسد أإلشسرأف على مذأبح ألبلدية ومرأقبة ذبح ألموأشسي
عبر كامل ترأب ألولية ،وألتي تعرف إأقبال كبيرأ من
قبل ألموأطنين ألذين يقتنون أألضساحي ،كون هذه
ألماشسية سسليمة ومرأقبة من طرف أطباء بياطرة ،مع
تحسسيسس ألموأطنين بخطر ألكيسس ألمائي.
كما تم تجنيد فرق متنقلة من أألطباء ألبيطريين
لمرأقبة عملية ألذبح في أألحياء ألشسعبية وألمدأشسر.
أضساف قابلي أن هذأ ألبرنامج يشسرف على تطبيقه
55طبيبا بيطريا ،من أجل ضسمان ألمرأقبة وألوقوف
ع -ل -ى أل -ح -ال -ة ألصس -ح -ي -ة ل -ل -م-وأشس-ي وت-ف-ادي أن-تشس-ار
أألم -رأضس ،إأل -ى ج -انب ضس -م -ان أل -ت -غ -ط -ي -ة ألصس -ح -ي-ة
وألسس -تشس -ارة أل -ت -ي ي-ح-ت-اج-ه-ا أل-م-وأط-ن-ون ،وم-رأق-ب-ة
أألضساحي ألتي تبدو عليها أعرأضس غير مرغوب فيها
ب-ع-د ع-م-ل-ي-ة أل-ذب-ح ،وأل-ت-أاك-د م-ن سسÓ-م-ت-ها من خطر
ألكيسس ألمائي ومختلف أألمرأضس ألتي قد تصسيب
أل-م-اشس-ي-ة ،ك-م-ا ي-رت-ك-ز ع-م-ل أل-ب-ي-اط-رة ع-ل-ى م-رأق-ب-ة
أألضساحي وتحسسيسس ألموأطنين ،بضسرورة ألتأاكد من
سسÓمة أضساحيهم من خÓل عرضسها على ألمرأقبة
من جهتها ،سسطرت مديرية ألتجارة  ،رهذأ ما علمناه
من خÓل مصسدر مسسؤوول ،برنامجا رقابيا يعتمد على
ت-وف-ي-ر أل-ط-اق-ات أل-بشس-ري-ة وأل-وسس-ائ-ل أل-م-ادي-ة ،قصسد
تكثيف ألمرأقبة على أألسسوأق أألسسبوعية وألجوأرية
وألمحÓت ،سسيما ألخضسر ،أألسسماك ،وأللحوم ألبيضساء
وأل -ح -م -رأء ،وم -خ -ت -ل-ف أل-م-وأد أألسس-اسس-ي-ة ،وأت-خ-ذت
ألعديد من ألتدأبير وأإلجرأءأت ألضسرورية ،لضسمان

م -دأوم -ة أل -ت-ج-ار خÓ-ل أي-ام ع-ي-د أألضس-ح-ى ،بضس-ب-ط
ق -ائ -م-ة ب-أاك-ث-ر م-ن أل-ف ت-اج-ر ل-غ-رضس أل-م-دأوم-ة ،م-ع
تسسخير 60عون رقابة على مسستوى ألبلديات ألـ ،52
ح -يث ت -مّسس ه -ذه أل -ع -م-ل-ي-ة ك-اف-ة أل-ت-ج-ار أل-م-زأول-ي-ن
Óنشسطة ذأت ألسستهÓك ألوأسسع ،إأضسافة إألى تسسخير
لأ
ألمخابز لضسمان توفير مادة ألخبز ،خÓل فترة ألعيد،
وكذأ إألزأم ألتجار ألمعنيين على فتح محÓتهم لتوفير
ألموأد ألغذأئية ألمختلفة وألخضسر وألفوأكه.
في نفسس ألسسياق ،أتخذت مصسالح أمن بجاية ،جملة
من ألتدأبير وأإلجرأءأت ضسمن مخطط أمني من
شسأانه ألتقليل من حوأدث ألمرور وضسمان ألنسسيابية
ألمرورية أيام ألعيد ،وذلك بتكثيف ألدوريات دأخل
ألمناطق ألتي تعرف كثافة في ألحركة ألمرورية.
حيث تمّ أإليعاز إألى جميع ألفرق أألمنية ألنشسطة،
بتكثيف ألدوريات دأخل ألمناطق ألتي تعرف كثافة
ف -ي أل -ح -رك -ة أل -م -روري -ة ،م -ع أل -ع -م -ل ع -ل-ى ت-وع-وي-ة
وت -حسس -يسس ألسس -ائ -ق -ي -ن ،ع-ب-ر ن-ق-اط أل-م-رأق-ب-ة ألج-ل
أللتزأم باألنظمة ألمرورية ،لتوفير بيئة خالية من
ألحوأدث ألمرورية وضسبط ألشسارع مرورياً ،حتى ل تقع
حوأدث تعكر صسفو ألعائÓت وأألسسر خÓل أيام ألعيد .
في نفسس ألسسياق أصسدرت ألتوجيهات لتأامين أألماكن
أل-ع-م-وم-ي-ة ،أب-رزه-ا م-ح-ط-ات ن-ق-ل ألمسسافرين ألبرية
وألسس-كك أل-ح-دي-دي-ة وم-وأق-ف سس-ي-ارأت أألج-رة ،أل-تي
ت -ع -رف ت -وأف -دأ م -ن ط -رف أل -م -وأط -ن-ي-ن ،أب-ت-دأء م-ن
منتصسف هذأ أألسسبوع ،لÓلتحاق بأاهاليهم في ألمدن
أل -دأخ -ل -ي-ة ،ك-م-ا ت-م ت-ج-ن-ي-د أف-رأد ألشس-رط-ة ل-ت-أام-ي-ن
ألمذأبح ألتي تعرف إأقبال ألموأطنين في مثل هذه
ألمناسسبة ،كما سسيتم نشسر أفرأد أألمن حول ألمقابر
وألمسساجد أيام ألعيد مع تكثيف ألدوريات ألمتنقلة.
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أك Ìمن  30ألف طفل أسستفادوأ من برنامج وزأرة لأ شسباب وألرياضسة
^ ولد علي يشصيد بنجاح التظاهرة ويعتÈها مكسصبا
اخ -ت -ت -مت ت -ظ -اه -رة اıي -م -ات الصص-ي-ف-ي-ة اÿاصص-ة Ãوسص-م
ا’صص-ط-ي-اف  2017ب-ع-د شص-ه-ري-ن م-ن ال-نشص-اط-ات ال-ري-اضص-ي-ة،
الثقافية ،الÎفيهية ،الفنية ،اŸتنوعة التي ” تسصطÒها من
طرف مديرية الشصباب والرياضصة والÎفيه ،ديوان مؤوسصسصات
الشص -ب -اب ل -ل -ع -اصص -م -ة ،ال -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي-ة ل-تسص-ل-ي-ة الشص-ب-اب
بالتنسصيق مع وزارة الشصباب والرياضصة والتي كانت ناجحة
م -ن ك -ل ا÷وانب وذلك راج -ع إا ¤ال -ت -ن-ظ-ي-م اÙك-م وال-ع-م-ل
الكب Òالذي قام به كل الفاعل ÚواŸعني ÚبالÈنامج الذي
يدخل ‘ إاطار سصياسصة رئيسس ا÷مهورية السصيد عبد العزيز
بوتفليقة من أاجل السصماح لكل أاطفال ا÷زائر با’سصتمتاع
ب-ال-ع-ط-ل-ة الصص-ي-ف-ي-ة ‘ إاط-ار ال-ت-ب-ادل ال-ث-ق-ا‘ ب Úكل و’يات
’مة ا÷زائرية من الشصمال إا ¤ا÷نوب والشصرق إا ¤الغرب
ا أ
هذا ما وقفت عليه جريدة «الشصعب» خÓل تغطية حصصرية
’جواء ا’ختتام التي أاشصرف الوزير ولد علي.
أ

نبيلة بوقرين
ع- - - -رفت اıي - - -م - - -ات
الصص-ي-ف-ي-ة مشصاركة  30أالف
طفل من كل أارجاء الوطن
اسصتفادوا من برنامج وزارة
الشص -ب -اب وال -ري-اضص-ة ،ع-ادت
خÓله حصصة األسصد ألطفال
الصص-ح-راء ب-ت-واج-د  22ولية
وكذا الهضصاب العليا من أاجل
السص- -م- -اح ل- -ه -م ل Ó-سص -ت -م -ت -اع
ب -ال -ب -ح-ر واك-تشص-اف ال-ولي-ات
السص- -اح- -ل- -ي -ة الـ  14م- -ن ك -ل
ا÷وانب السصياحي ،ا◊ضصاري،
ال-ت-اري-خ-ي ،ال-عادات والتقاليد،
زي - -ارة ال- -ع- -اصص- -م- -ة واŸراف- -ق
الرياضصية اıتلفة ،وكل ذلك
يأاتي وفقا لÈنامج ثري ومتنوع
لقي اسصتحسصان كل اŸشصارك.Ú
وضص-ع م-نشص-ط ،Úم-ؤوط-ري-ن،
أاطباء ،رياضصي ،Úفكاهي ،Úفنان ،Úإاطارات
من الدولة ،فاعل ‘ Úا÷معيات الرياضصية
وال -ن -وادي ال -ث -ق-اف-ي-ة ،رج-ال األم-ن Ãخ-ت-ل-ف
األسصÓك ،ا◊ماية اŸدنية ،اإلطعام ،النقل،
–ت تصصرف أابناء ا÷زائر حتى ل تكون أاي
ن -ق -ائصص ل -يسص -ت -م-ت-ع-وا ب-ال-ع-ط-ل-ة الصص-ي-ف-ي-ة أاو
باألحرى اÿرجة السصياحية إا ¤بلد اŸليون
ونصصف مليون شصهيد التي تتمتع بأاماكن خÓبة
“زج ب Úزرق- -ة ال -ب -ح -ر واخضص -رار ال -غ -اب -ات
والبنايات التاريخية واŸعا ⁄ا◊ضصارية التي
تبقى ترسصخ لعراقة وŒدر هذه األمة ‘ عمق
التاريخ.
سص -ه -رت ال -وزارة ال -وصص -ي -ة ع -ل -ى ق -ط-اع-ي
الشصباب والرياضصة على ضصمان تطبيق برنامج
ا◊ك -وم -ة ب -ك -ل ح -ذافÒه ب -دل -ي -ل اÿرج -ات
اŸيدانية التي قادت الوزير ولد علي إا48 ¤
ولية وقف خÓلها على سص Òاألمور داخل
اŸراك -ز واألم -اك -ن اıصصصص -ة ل -ل -م-خ-ي-م-ات
الصصيفية ،وكان ‘ كل مرة يطالب اŸسصرولÚ
م -ن ولة وم -دي -ري -ن الشص -ب -اب وال-ري-اضص-ة عÈ
الوطن بضصرورة العمل على تطبيق كل النقاط
اŸوج -ودة ‘ ال -رزن -ام -ة اıصصصص -ة لصص -ي-ف
 2017ح - -ت- -ى ي- -تسص- -ن- -ى ألط- -ف- -ال ا÷زائ- -ر
بالسصتمتاع بالعطلة الصصيفية ،هذا ما وقفت
ع- -ل- -ي- -ه ج- -ري- -دة «الشص -عب» خ Ó-ل اŸراف -ق -ة
ا◊صصرية للوزير مؤوخرا.
سصجلنا تناغم وتناسصق كبÒين ‘ Œسصيد
النشصاطات الÎفيهية ،الرياضصية التي اختتمت
أاول أامسص من خÓل إاقامة حفل فني كبÒ
ب-ال-ق-ري-ة األف-ري-ق-ي-ة بسص-ي-دي ف-رج ب-ال-ع-اصصمة
ب -حضص -ور ك -ل م -ن وزي -رة ال -ب -ي -ئ -ة وال -ط-اق-ات
اŸت -ج -ددة ف -اط-م-ة ال-زه-راء زرواط-ي ،سص-فÒ
دولة فلسصط ،Úوا‹ العاصصمة عبد القادر زوخ،
مدير الوكالة الوطنية لتسصلية الشصباب رشصيد
رزق -ان ،م -دي -ر الشص -ب -اب وال -ري-اضص-ة والÎف-ي-ه
للعاصصمة طارق كراشص ،مدير ديون مؤوسصسصات
الشصباب جعفر  ....إاضصافة إا ¤كل األطفال
واŸؤوطرين الذين سصهروا على ‚اح العملية
وعدة أاسصماء أاخرى.

ولد علي« :تظاهرة أıيمات ألصسيفية
 2017كانت ناجحة بكل أŸقاييسس»
ث -م -ن وزي -ر الشص -ب -اب وال -ري -اضص -ة ‘ تصص-ري-ح
حصصري ÷ريدة «الشصعب» التي كانت حاضصرة ‘
ك -ل ن -ق-اط ع-م-ل-ي-ة ال-ي-وم األخ Òم-ن ال-ت-ظ-اه-رة
الكبÒة وقال ‘ هذا الصصدد «‘ البداية ومن
هذا اŸن Èيجب أان أاتقدم بجزيل الشصكر لكل
ولة ا÷م -ه -وري-ة ،م-دي-ري ال-ري-اضص-ة ،الإط-ارات
اŸدنية ،العسصكرية واألمنية وكل الفاعل‘ Ú
ق - -ط - -اع الشص- -ب- -اب وال- -ري- -اضص- -ة ع- -ل- -ى ال- -ع- -م- -ل
واÛهودات ا÷بارة التي قاموا بها من أاجل
ضصمان سص Òاألمور على أاحسصن وجه ‘ ظروف
أامنية وتنظيمية ﬁكمة منذ انطÓق الÈنامج
اÿاصص باıيمات الصصيفية Ÿوسصم الصصطياف
 ،2017ال -ذي ي -دخ -ل ‘ إاط -ار ت -ط -ب-ي-ق ب-رن-ام-ج
ف-خ-ام-ة رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة السص-ي-د ع-ب-د ال-ع-زيز
ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة ال-ذي سص-ه-رن-ا ع-ل-ى إا‚اح-ه م-ن ك-ل
اŸقاييسص وهذا ما –قق ‘ نهاية التظاهرة
بدليل أان جميع اŸسصتفيد من برنامج اıيمات
الصص -ي -ف -ي -ة عÈوا ع -ن ف-رح-ت-ه-م ب-األج-واء ال-ت-ي
عاشصوها طيلة العطلة الصصيفية».

«تابعن ـ ـا عملي ـ ـ ـة تطبيق
ألÈنامج ميدأنيا»
أاضصاف الرجل األول على رأاسص القطاع قائÓ
«ق -م -ن -ا بسص -لسص -ة م -ن ال -زي -ارات ق -ادت -ن-ا إا ¤ك-ل
الوليات السصاحلية الرامية Ÿتابعة سص Òالعملية
والختتام ا÷ولة كان من ولية بومرداسص حيث
تفقدنا ميدانيا كل مراكز العطل ،دور الشصباب،
اıي -م -ات الصص-ي-ف-ي-ة ال-ت-ي اح-تضص-نت الÈن-ام-ج
الصصيفي لوزارة الشصباب والرياضصة –ت إاشصراف
اللجنة الوطنية التي يÎأاسصها الزميل واألخ نور
الدين بدوي وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية
وتهيئة اإلقليم وفقا للتوجيهات السصامية تنفيذ
لÈنامج رئيسص ا÷مهورية من أاجل التكفل

ب -أاط -ف -ال -ن -ا وشص -ب -اب -ن -ا م -ن ولي -ات ا÷ن-وب،
ال -هضص -اب ال -ع -ل -ي -ا ،اŸن-اط-ق ال-ن-ائ-ي-ة ‘ م-وسص-م
الصصطياف وحرصصا على تطبيق كل التعليمات
قمنا بجولة لكل الوليات السصاحلية وصصول إا¤
ولية بومرداسص التي كانت آاخر ﬁطة لنا قبل
إاسصدال السصتار على التظاهرة التي عرفت ‚اح
ك -ب Òوع -ل -ى أاوسص -ع ن -ط-اق وت-ك-ف-ل-ن-ا ب-ه-م بصص-ف-ة
‡تازة وتأاكدنا أان الظروف كانت جيدة بالنسصبة
للجميع».

«إأنشساء ÷نة خاصسة لتقيي ـ ـم
مدى تطبيق ألÈنامج»
واصصل ولد علي ‘ ذات السصياق «ا◊مد لله
كل األمور سصارت كما سصطرنا له بشصهادة كل
األطفال والشصباب والشصابات الذين تواجدوا ‘
كل مراكز العطل الصصيفية ،كما التمسصنا “اسصك،
ت -ع -ارف ب Úأاغ-لب ال-ولي-ات ،اك-تشص-اف ال-ع-ادات
وال -ت -ق -ال -ي -د Ÿن -اط -ق ﬂت-ل-ف-ة م-ا سص-ي-وسص-ع م-ن
ثقافتهم حول ما تزخر به بلدنا ا÷زائر التي
“لك موروث ثقا‘ ،حضصاري ،تاريخي ،جغرا‘
وهذا اŸزج هو الذي زادها سصحرا وجمال ،هذا
اŸوع -د رسص -خ ‘ ن -ف -وسص أاب-ن-ائ-ن-ا روح الن-ت-م-اء
وحب هذا الوطن الذين يبقى غا‹ وعزيز على
ك -ل ا÷زائ -ري Úح -ت -ى ن -ح -اف -ظ ع -ل -ى وح -دت -ه
الÎابية ونواصصل ‘ عملية بنائه من بالعلم وبناء
ج -ي -ل ق -وي ق -ائ -م ع -ل -ى أاسصسص ال-ت-آاخ-ي وال-ت-آازر
وغÒه -ا م -ن ال -رواب -ط اŸوج -ودة ‘ ›ت-م-ع-ن-ا
وتعزيز روح اŸسصؤوولية والتبادل اإليجابي ب Úكل
أاطفالنا من ﬂتلف وليات الوطن وكان مزيج
إايجابي وإانشصاء الله يتعمم مسصتقب.»Ó
ك -م -ا ك -انت ل -ل -وزي-ر ح-وصص-ل-ة ح-ول الÈن-ام-ج
اÿاصص بالعطلة الصصيفية «أاؤوكد من من Èجريدة
«الشص -عب» أان اıي -م -ات الصص -ي-ف-ي-ة لسص-ن-ة 2017
كانت ‘ ظروف جيدة ورائعة والتمسصنا خÓل
ل-ق-ائ-ن-ا ب-أاط-ف-ال-ن-ا وشص-ب-اب-ن-ا اسصتمتاعهم بالعطلة
ب - -ع - -دم - -ا ” ت - -وف Òال - -راح - -ة وال - -ه - -دوء وك - -ل
اŸسصتلزمات التي جعلهم يخيمون ويسصتفيدون
من الÈنامج الÌي اŸسصطر من طرف وزارة
الشص- -ب- -اب وال -ري -اضص -ة وذلك راج -ع ل -ت -ج -ن -د ك -ل

اŸؤوط-ري-ن اŸع-ن-ي Úوف-ق-ا ل-ل-ت-ع-ل-يمات الصصارمة
لرئيسص ا÷مهورية وبصصفة عامة العملية كانت
ن -اج-ح-ة ب-ك-ل اŸق-اي-يسص وال-ت-ن-ظ-ي-م ج-ي-د م-ي-زة
ال -دورات األرب -ع -ة ،رغ-م وج-ود ب-عضص ال-ن-ق-ائصص
اŸسصجلة خÓل جولتنا التي قمنا كل الوليات
السص-اح-ل-ي-ة ل-ك-ن اإلي-ج-اب-ي-ات ك-انت ال-غ-الب ع-لى
الظروف ،وأاعلمكم بصصفة حصصرية أاننا سصننصصب
÷نة وطنية خاصصة على مسصتوى دائرتنا الوزارية
‘ األيام القليلة القادمة من أاجل تقييم ودراسصة
األمور حول مدى تطبيق الÈنامج والتعليمات
اÿاصصة بالعطلة الصصيفية لسصنة  2017لتفادي
األخ-ط-اء وال-ن-ق-ائصص ال-ق-ل-ي-ل-ة مسص-ت-ق-ب Óحتى ل
تتكرر مسصتقب.»Ó

ألعاصسمة أسستقبلت 11000
طفل من ﬂتلف ألو’يات
Óشصارة فإان ولية ا÷زائر سصطرت برنامج
ل إ
خ- -اصص وث- -ري م -ن ط -رف م -دي -ري -ة الشص -ب -اب
والرياضصة والÎفيه ،ديوان تسصي ÒاŸؤوسصسصات
–ت إاشصراف وزارة الشصباب والرياضصة عرف
مشص -ارك-ة  1800شص -اب وشص -اب-ة م-ن ال-ع-اصص-م-ة
قسصموا على  3دورات Ãعدل  600مسصتفيد ‘
ك -ل دورة ت -ن -ق -ل -وا إا ¤م-رك-ز ب-ع Úت-ي-م-وشص-نت
ومركزين Ãسصتغا Âاسصتمتعوا بÈنامج ثري
ومتنوع لقي اسصتحسصان كل اŸشصارك Úخاصصة
Óحياء السصكنية ا÷ديدة
الذي انتقلوا حديثا ل أ
ال -ذي -ن اسص -ت -غ -ل -وا ال -ف -رصص -ة ل -ت -غ -ي Òاألج-واء
واكتشصاف الغرب ا÷زائري وسصحره وجماله
‘ إاطار تنظيم جيد ومتابعة كبÒة من طرف
كل القائم Úعلى العملية التي اختتمت ‘
منتصصف هذا األسصبوع.
فيما اسصتقبلت العاصصمة ما  11000شصاب
وشصابة من وليات ا÷نوب على غرار النعامة،
تنمراسصت ،أادرار ،ع Úصصالح ،اليزي ،غرداية،
ت-ن-دوف و ال-هضص-اب ال-ع-ل-ي-ا ،اŸن-اط-ق ال-ن-ائ-ي-ة
وزعوا على كل اŸراكز واıيمات الصصيفية
اŸتواجدة على طول الشصريط السصاحلي لولية
ا÷زائر تكفلت بهم الوكالة الوطنية لتسصلية
الشص-ب-اب ال-ت-ي يÎأاسص-ه-ا السص-ي-د رشص-ي-د رزق-ان،
ع -ل -ى غ -رار ال-ق-ادوسص ،سص-ي-دي ف-رج ،زرال-دة،
وف -ق -ا لÈن -ام -ج ث -ري وم -ت -ن -وع داخ -ل وخ-ارج
اıيمات وهذا هو السصتثناء لهذا اŸوسصم
حيث “كن األطفال من زيارة بعضص اŸرافق
الرياضصية ،األماكن التاريخية ،مقام الشصهيد،
كان هناك تبادل ب Úمراكز التخييم من أاجل
خلق نوع من التعارف والتآازر حتى يتسصنى لهم
باكتسصاب أاصصدقاء جدد من ﬂتلف الوليات
ا÷زائرية وهذا هو الهدف األسصمى من هذه
ال-ت-ظ-اه-رة إاضص-اف-ة إا ¤ال-نشص-اط-ات الÎفيهية،
الفكرية ،الثقافية ،الرياضصية التي قاموا بها

طيلة فÎة تواجدهم ‘ العاصصمة ،ما سصمح
باكتشصاف عدة مواهب.

طارق كرأشس :تنشسيط ألسساحات
ألعمومية للعاصسمة هدف حققناه
أاكد ‘ هذا الشصأان مدير الشصباب والرياضصة
لولية ا÷زائر طارق كراشص ‘ تصصريح خاصص
÷ريدة «الشصعب» أان اıيمات كانت ناجحة من
كل اŸقاييسص «اıيمات الصصيفية تابعة لوزارة
الشص-ب-اب وال-ري-اضص-ة ألن ال-دول-ة ت-ك-ف-لت ب-أاط-فال
الصص -ح -راء ،ال -هضص -اب ال -ع -ل -ي -ا ،ا◊رسص ال-ب-ل-دي
بالنسصبة للعاصصمة شصملت  9مراكز ‘ كل من
سص- -ي- -دي ف- -رج ،زرال -دة ،سص -ط -اوا‹ ،ال -ق -ادوسص،
Ãج-م-وع  10آالف ط -ف -ل م -وزع Úع -ل-ى أارب-ع-ة
دورات ط -ي -ل -ة ال-ع-ط-ل-ة الصص-ي-ف-ي-ة  ،ك-م-ا ت-ك-ف-ل-ن-ا
بأاطفال العاصصمة بنقلهم لكل من مسصتغا ÂوعÚ
تيموشصنت من خÓل تسصط Òبرنامج ثري من
أالعاب ،تسصلية ،نشصاطات رياضصية ،ثقافية ،فنية
وغÒه -ا م -ن األم -ور ال -ت-ي ت-رف-ه وتضص-م-ن راح-ة
األطفال سصواء الذين جاؤووا من الوليات األخرى
أاو أاب -ن -اء ال -ع -اصص -م -ة ال -ذي -ن ت -ن-ق-ل-وا إا ¤ال-غ-رب
ا÷زائري وكل ذلك يدخل ‘ إاطار التنشصيط
ا÷واري مديرية الشصباب والرياضصة بالتنسصيق مع
دي -وان م -ؤوسصسص -ات الشص -ب -اب –ت إاشص-راف وزارة
الشصباب والرياضصة أاما ‘ عطل الربيع سصيكون
العكسص أابناء الشصمال يتنقلون إا ¤ا÷نوب ‘
إاطار التبادل».
ت -ط -رق ك -راشص إا ¤الÈن -ام-ج اÿاصص ب-ك-ل
بلديات العاصصمة «بالنسصبة لتنشصيط ا÷واري
شصمل كل السصاحات العمومية أالعاب ،حفÓت،
دورات ري -اضص -ي -ة ع -ل-ى غ-رار ب Ó-ح-دود ال-ت-ي
كانت ناجحة بنسصبة كبÒة من خÓل الÈنامج
اÿاصص ب -السص -اح -ل ،ك -م -ا خصصصص -ن -ا ب -رن-ام-ج
ل- -ل- -مسص -اح -ات ال -كÈى ع -ل -ى غ -رار ال -واج -ه -ة
البحرية «صصابÓت» ودنيا بارك ‘ الواجهة
ال-غ-رب-ي-ة وشص-ه-دت نشص-اط-ات ك-ث-ي-ف-ة وم-ت-عددة
خاصصة باألطفال ،العائÓت ،الشصباب من أاجل
الÎف -ي-ه ع-ن ك-ل ال-ع-ائÓ-ت ال-ع-اصص-م-ي-ة خÓ-ل
فصصل الصصيف ومزاد من ‚احنا Œاوز بعضص
العراقيل على غرار وضصع اإلنارة ‘ األماكن
اŸع- -ن- -ي -ة ،اŸي -اه الصص -ا◊ة ل -لشص -رب ،األم -ن،
إاضصافة إا ¤ا◊فÓت اليومية التي كانت تنظم
ح -يث ج -ل -بت ع -دد ك-ب Òم-ن ال-ع-ائÓ-ت وصص-ل
ال- -ع- -دد خÓ- -ل ال- -ي -وم ال -واح -د  600شصخصص
وان -ط Ó-ق -ا م -ن ه -ذا ال -ن -ج -اح ال-ك-ب Òال-ع-م-ل
سص-يسص-ت-م-ر ع-ل-ى م-دار السص-ن-ة ‘ ع-ط-ل ن-ه-اي-ة
األسص -ب -وع ط -ب -ق-ا ل-ق-رار السص-ي-د ال-وا‹ ب-ع-دم-ا
وصصلنا إا ¤هدفنا اŸنشصود ‘ اإلشصهار لهذه
األماكن التي تعد متنفسص للجميع من أاجل
الراحة بعيدا عن كل اŸتاعب اليومية».

ألخميسس  31أوت  2017م
ألموأفق لـ 09ذي ألحجة  1438هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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زكــــــي حريــــــز (رئيــــــسس فيدرأليــــــة حمايــــــة أŸسشتهلــــــك) لـــــــ””ألششعــــــب””:
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تراجع قيمة الدينار وقلة السستثمارات
وراء ارتفاع اأسسعار األضسحية ٪ 1٥
^وفـــــرة العـــــرضض تقطـــــع دابـــــر اŸضساربـــــة
أأكد زكي حريز رئيسس ألفدرألية ألوطنية ◊ماية أŸسشتهلك ،أأن أأسشعار أأضشحية ألعيد أرتفعت هذأ
ألعام بنسشبة ’ تقل عن حدود ألـ 15باŸائة ،مرجعا ذلك أإ ¤ترأجع قيمة ألدينار ،وغياب أسشتثمارأت
كÈى ‘ تربية أŸاششية وأإنتاج أ’أعÓف ،و–دث عن ألقدرة ألششرأئية للعائÓت أŸتوسشطة وﬁدودة
أل -دخ -ل ،خ Ó-ل أل -دخ -ول أ’ج -ت -م -اع -ي ،وك -ذأ غ Ó-ء أ’أدوأت أŸدرسش -ي -ة وأ◊اج -ة أإ ¤خضش-وع-ه-ا
للمرأقبة ألتحليلية ◊ماية أŸسشتهلك من أأي أأضشرأر.

حاورته :فضضيلة بودريشش
””ألشش -عب”” :ت -ع -رف سش -وق أÿضش -ر وأل -ف -وأك -ه
’سشعار ،على أعتبار أن
أرتفاعا فاحششا ‘ أ أ
سشعر ””ألكوسشة”” يقارب حدود ألـ 300دينار..
’سشعار مع أقÎأب موأسشم
من ورأء إألتهاب أ أ
’عياد؟ وما هي أ◊لول أŸقÎحة؟
وأ أ
زكي حريز :مع بدأية فصصل ألصصيف أ÷اري،
ك -انت أسص -ع -ار أÿضص -ر وأل-ف-وأك-ه ج-د م-ع-ق-ول-ة و‘
أŸتناول ،لكن مع نهاية ألصصيف أرتفعت أألسصعار
ك -ون أŸن -ت -وج ل -يسس م-وسص-م-ي ،ب-ل أغ-ل-ب-ه ﬁصص-ول
ألبيوت ألبÓسصتيكية ،لذأ قفزت أألسصعار إأ ¤مسصتوى
أعلى ول Áكن أن نقيسس مع أسصعار بدأية ألصصيف،
ومن ألطبيعي عندما يقل ألعرضس أألسصعار بدورها
ت-رت-ف-ع ،ون-أاخ-ذ ع-ل-ى سص-ب-ي-ل أŸث-ال ع-م-ل-ي-ة غ-رسس
ألسصلطة ‘ ألصصيف صصعبة جدأ لذأ أسصعارها تكون
م -رت -ف-ع-ة ،ول ي-خ-ف-ى أن-ه ك-ل-م-ا ق-ل أإلن-ت-اج –دث

أŸضصاربة ،ول Áكن ألقضصاء على شصأافتها ،إأل من
خÓل وفرة ألعرضس ،ألن ألوسصيط أليوم ألدخيل
ع -ل -ى أŸه -ن -ة ،مسص -ؤوول ع -ن إأل-ت-ه-اب أألسص-ع-ار فÓ-
أŸوأل ول ألفÓح يربح ،لكن عندما تسصجل ألوفرة
ألسصماسصرة يبتعدون عن أألسصوأق ،ألن أألسصعار تكون
مسصتقرة ،لذأ ندعو من أجل دعم ألدولة للفÓح
حتى ل يغ Òمهنته.
تك Ìألتسشّممات ألغذأئية ‘ فصشل ألصشيف
على وجه أÿصشوصس..هل لديكم أرقامًا ؟
نظمنا عديد أ◊مÓت ألتحسصيسصية مع بدأية فصصل
ألصصيف ،خاصصة وسصط أŸصصطاف Úعلى ألشصوأطئ
وك -ذأ ‘ أم -اك -ن أل -ت -ن -زه ،ورأف-ق-ن-ا إأ ¤ج-انب ذلك
مديريات ألتجارة ‘ خرجاتها وأقÎبنا كذلك من
أıيمات ألصصيفية ،لتقد Ëألنصصائح ‘ كل ما
ي- -ت- -ع- -ل- -ق ب- -ت- -حضص Òأل- -وج- -ب- -ات ،أم- -ا ب- -خصص -وصس
أإلحصصائيات تشص Òأرقام وزأرة ألتجارة إأ ¤تسصجيل
سص- -ن -وي -ا م -ا يÎأوح ب 6000 Úو 8000ح-ال-ة تسصمم

سص -ن -وي-ة ،ل-ك-ن ي-ت-ع-ل-ق أألم-ر ب-ا◊الت أل-ت-ي ت-ع-ال-ج
باŸسصتشصفى ،ودون شصك فإان ألرقم ل يعكسس كل ما
يسصجل ‘ ،ظل وجود حالت تسصمم ل يعلن عنها
أصصحابها ،علما أن خب Òأ‚ليزي كان قد كشصف أن
عدد حالت ألتسصمم ‘ بلده تناهز سصنويا ألـ  50ألف
حالة تسصمم.

الرقابة التحليلية للمنتجات حتى يكون
اŸسستهلك ‘ آامان
’دوأت أŸدرسشية غÓء مقارنة
تعرف سشوق أ أ
بالسشنوأت أŸاضشية ‘ ،ظل وجود منتجات ’
ي-ع-رف مصش-در إأن-ت-اج-ه-ا ،وي-تخوف أن تششكل
’طفال ..هل من جهود
خطرأ على صشحة أ أ
Óخطار وألتحسشيسس؟
للفيدرألية ل إ
Áكن إأرجاع غÓء أألدوأت أŸدرسصية إأ ¤ألتضصخم
ألذي بلغ  4.6باŸائة ،وتد Êقيمة عملة ألدينار،

‡ا يجعل أŸسصتورد وأŸوزع وألتاجر يرفع من
أسصعارها ،و‚د ‘ ألسصوق ثÓثة أنوأع من أألدوأت
أŸدرسص-ي-ة ،وي-ت-ع-ل-ق أألم-ر ب-أادوأت ردي-ئ-ة أل-ن-وع-ية
وأخ -رى م-ت-وسص-ط-ة وم-ن-ت-وج ث-الث ب-ن-وع-ي-ة ج-ي-دة و
جودة عالية ،وكلما كان أŸنتوج أجود تقل بطبيعة
أ◊ال خطورته ،وكلما قل تزيد أخطاره ،وللعلم أنه
ل توجد أدوأت مدرسصية من دون أخطار ،بالنظر
أنها تصصنع من معادن ثقيلة وملونات ومعطرأت
مضصرة بالصصحة ،لذأ ينبغي أن ينبه أألولياء وأŸربÚ
ع -ل -ى ح -د سص -وأء أألط -ف -ال ب -ع -دم وضص -ع أل -ق -ل-م أو
أŸمحاة وألعجينة ألتي تصصدر منها روأئح مغرية ‘
ألفم كونها تضصر بالصصحة ،وحان ألوقت باŸوأزأة
م- -ع ذلك إلخضص- -اع ه- -ذه أŸن -ت -ج -ات إأ ¤م -رأق -ب -ة
–ليلية للموأد وعدم ألكتفاء باŸرأقبة ألتوثيقية،
وهذأ ما قمنا باقÎأحه على وزأرة ألتجارة حتى
يكون أŸسصتهلك ‘ آأمان.
’خ Òم-ن أل-ع-ي-د أرت-ف-عت
’سش -ب-وع أ أ
خ Ó-ل أ أ

’ضش- -ح -ي -ة بشش -ك -ل ﬁسش -وسس..ه -ل
أسش- -ع- -ار أ أ
أŸضشاربة مسشؤوولة عن هذأ أ’لتهاب؟
 عرفت أسصعار أضصحية ألعيد هذه ألسصنة أرتفاعاترأوح ما ب 10 Úو 15باŸائة ،وÁكن أن يرجع ذلك
لعدم أمتÓكنا لسصتثمارأت كÈى ‘ هذأ أÛال،
أي ‘ ت -رب -ي -ة أŸاشص -ي -ة و‘ إأن -ت-اج أألعÓ-ف ،ألن-ه
عندما يكون ألعرضس كبÒأ ووأفرأ تنخفضس أألسصعار
بشصكل تلقائي.
توأجه عديد ألعائÓت أŸتوسشطة وألضشعيفة
ألدخل كÌة ألنفقات ألتي تزأمن فيها عيد
’ضشحى مع ألدخول أŸدرسشي حيث أرهقت
أ أ
ميزأنيتها ..ما هي أ◊لول ألتي تقÎحونها؟
ينبغي أن ترتب ألعائلة أ÷زأئرية ذأت ألدخل
أŸتوسصط أولوياتها ،وإأذأ  ⁄يكن لديها عدد كبÒ
م-ن أألط-ف-ال Áك-ن-ه-ا أن تضص-ح-ي ب-ال-ع-ي-د ،ل-ل-ت-ف-رغ
بعملية Œهيز أألطفال للدخول أŸدرسصي.

لقاء ينظم ‘  22سشبتم Èبفيينا

عــــ Úعلـــــى السســــوق

””أاوبك”” :تطلع لتمديد العمل بخفضض اإلنتاج ما بعد مارسض 2018

اÿسض والفاصسوليا اÿضسراء بـ  2٥0دينار
مازألت أسشعار ألعديد من أÿضشروأت تسشجل أرتفاعا قياسشيا عﬂ Èتلف أسشوأق
ألتجزئة بالعاصشمة ،حيث قفز سشعر كل من أÿسس وألفاصشوليا أÿضشرأء على غرأر
’و ¤من
ألكوسشة إأ ¤سشقف عال ’ يقل عن مسشتوى ألـ  205دينار ‘ سشابقة تعد أ أ
نوعها ،وحتى ألبطاطا ألتي كان سشعرها يÎأوح ما ب 40 Úو 50دينار وصشل ثمنها
إأ ¤حدود  70دينار ويسشوق ألششمندر بـــ 120دينار ‘ ،ح Úألبصشل ألذي كان سشعره
منخفضشا و‘ أŸتناول بالنظر إأ ¤وفرة أŸنتوج أي ما ب 30 Úو 40دينار ناهز 60
دينار.

فضضيلة  -ب.

تعـ ـ ـ Ìالـ ـ ـدولر أامـ ـ ـام العمـ ـ ـÓت اŸنافسس ـ ـ ـة
صص- -ع- -د ،أمسس ،ألسصÎل- -ي- -ن -ي ألع -ل -ى
مسصتوى ‘ أسصبوع Úمقابل ألدولر،
ب -ع-دم-ا أدى تصص-اع-د أل-ت-وت-ر ‘ شص-ب-ه
أ÷زي -رة أل -ك -وري -ة ل -ت -ف -اق -م خسص-ائ-ر
ألعملة أألمريكية.
صص-ع-د ألسصÎل-ي-ن-ي ب-أاك Ìم-ن وأح-د
ب -اŸائ -ة م -ق -اب -ل أل -دولر ،م -ن -ذ ي -وم
أ÷م -ع -ة ،ب -ع -دم -ا  ⁄ت-ت-م-ك-ن رئ-يسص-ة
›لسس ألحتياطي أل–ادي (ألبنك
أŸركزي أألمريكي) جانيت يل Úمن
ت- -ق -د Ëأي دع -م ل -ل -دولر ‘ م -ؤو“ر
ل -ل -ب -ن -وك أŸرك -زي-ة ،خÓ-ل أألسص-ب-وع
أŸاضصي.
‘ ظل حالة ألعزوف عن أıاطرة
‘ أسصوأق أŸالية بعد إأطÓق كوريا
ألشصمالية صصاروخا فوق شصمال أليابان ،تع Ìألدولر أمام عمÓت رئيسصية منافسصة ،وترأجع ألدنى مسصتوى ‘
أك Ìمن عام Úونصصف ألعام مقابل سصلة عمÓت.
صصعد ألسصÎليني  0.2باŸائة إأ 1.2951 ¤دولر ،بعدما وصصل إأ 1.2963 ¤دولر ‘ وقت سصابق من
أ÷لسصة ،ويعد أعلى مسصتوى منذ  15أوت أ÷اري.
أنخفضس ألدولر ألدنى مسصتوى ‘ عشصرة أشصهر مقابل أألورو حيث فقد  0.3باŸائة إأ 92.92 ¤بنسس.

سصجلت أسصعار سصلة خامات منظمة ألدول أŸصصدرة
للنفط ““أوبك““ ألـ  ،13أنخفاضصا طفيفا إأ49 ، 86 ¤
دولرأ للÈميل مقارنة بسصعر يوم أ÷معة أŸاضصي
ح Úبلغ  49 ، 93للÈميل بحسصب ما أعلنت عنه،
أمسس أŸنظمة على موقعها أللكÎو .Êتضصم سصلة
خامات أوبك ألتي تعد مرجعا ‘ مسصتوى سصياسصة
أإلن -ت -اج أÿام أل -ب -ح -ري أل-ق-ط-ري وأÿام أل-ع-رب-ي
أÿفيف ألسصعودي وخام ألتصصدير ألكويتي وخام
م- -رب- -ان أإلم- -ارأت- -ي- -ي وخ -ام صص -ح -ارى أ÷زأئ -ري
وأليرأ Êألثقيلي وألبصصرة أÿفيف ألعرأقي وخام
ألسصدر ألليبيي وخام بو ÊألنيجÒيي وخام مÒأي
أل-ف-ن-زوي-ل-ي وجÒأسص-ول أألن-غ-ول-ي-ي ورب-ي-ع أÿف-يف
أل- -غ- -اب- -ون -ي -ي وأوري -نت ألك -وأدوري ،وك -انت ÷ن -ة
ألوزأرية أŸشصÎكة للمرأقبة و أŸتابعة ألتي ”
أسص-ت-ح-دأث-ه-ا م-ن ط-رف م-ن-ظ-م-ة أوبك وأŸن-ت-جÚ
أŸسصتقل ،Úقد أعلنت نهاية ألسصبوع أŸاضصي““ :أن
ألثقة ‘ ألسصوق متينة و –رك ‘ ألŒاه ألصصحيح
و لكن كل أÿيارأت مطروحةÃ ،ا ‘ ذلك “ديد
أتفاق خفضس أإلنتاج Ÿا بعد مارسس  ،2018للتأاكد
من أسصتقرأر ألسصوق““ .قالت أللجنة أن ““ﬂزونات
ألنفط ألتجارية ترأجعت ‘ شصهر جويلية ،وأحدث
متوسصط ‘ خمسس سصنوأت يÎأجع منذ بدأية ألعام
أ◊ا‹ ،وأضص -افت ق-ول-ه-ا ““ :أن-ه سص-ت-وأصص-ل أل-ل-ج-ن-ة
م -رأق-ب-ة أل-ع-وأم-ل أألخ-رى ‘ سص-وق أل-ن-ف-ط وم-دى
تأاثÒها على عملية أسصتعادة توأزنها ..كل أÿيارأت
Ãا ‘ ذلك أحتمال ألتمديد Ÿا بعد ألثÓثي أألول
من  2018مطروحة للتأاكد من بذل كل أ÷هود

لسصتعادة توأزن ألسصوق““.
Œدر أإلشصارة أ ¤أن ألجتماع أŸقبل للجنة
سصيعقد ‘ فيينا يوم  22سصبتم Èألدأخل وينتظر
دعوة ‡ثل Úعن ليبيا ونيجÒيا ““أŸعفيت ““Úمن
أت -ف -اق خ -فضس أإلن -ت -اج ◊ضص -ور ألج -ت -م-اع أل-ت-ا‹
للجنت ÚأŸشصÎكت Úألوزأرية وألفنية.
يذكر أن منظمة ألبلدأن أŸصصدرة للبÎول ““أوبك““

ومنتجون من خارجها بقيادة روسصيا ،قد أتفقوأ
شصهر ماي أŸاضصي على “ديد تخفيضصات إأنتاج
أÿام Ÿدة تسصعة أشصهر أي إأ ¤غاية مارسس 2018
‘ مسصعى لتقليصس تخمة أŸعروضس ألعاŸي من
أÿام ،بعد هبوط أألسصعار إأ ¤ألنصصف وأنخفاضس
أإليرأدأت ألدول أألعضصاء و من خارجها بشصدة و
ذلك على أمتدأد ألسصنوأت ألثÓث أألخÒة.

منذ ششهر نوفمÈ

ارتف ـ ـ ـاع الذه ـ ـ ـب إال ـ ـ ـى اأعل ـ ـ ـى مسست ـ ـ ـوى
صصعدت ،أمسس ،أسصعار ألذهب للجلسصة ألثالثة على ألتوأ‹ إأ ¤أعلى مسصتوى لها ،منذ شصهر نوفمÈ
أŸاضصي ‘ ،ظل تصصاعد ألتوترأت أ÷يوسصياسصية بعد إأطÓق كوريا ألشصمالية صصاروخا جديدأ وهذأ ما
عزز ألطلب على أألصصول أآلمنة وضصغط بشصدة على ألدولر وأألسصهم.
Óوقية ““أألونصصة““ ،بعدما بلغ
إأذأ صصعد ألذهب ‘ أŸعامÓت ألفورية  0.6باŸائة إأ 1317.47 ¤دولر ل أ
Óوقية ويعد أعلى مسصتوى له منذ ألتاسصع من نوفمÈ
‘ وقت سصابق من أ÷لسصة  1322.33دولر ل أ
ألفارط .وأرتفع ألذهب  1.4باŸائة ‘ أ÷لسصة ألسصابقة مسصج Óأعلى مكاسصبه أليومية بالنسصبة أŸئوية
منذ منتصصف شصهر ماي ،وزأد ألذهب ‘ ألعقود أألمريكية أآلجلة تسصليم ديسصم Èكانون أألول  0.6باŸئة
Óوقية.
إأ 1323 ¤دولرأ ل أ
Óوقية ،وأرتفعت
من ب ÚأŸعادن ألنفيسصة أألخرى صصعدت ألفضصة من  0.4باŸائة إأ 17.48 ¤دولر ل أ
Óوقية ‘ وقت سصابق من أ÷لسصة ويعت Èأعلى مسصتوى مسصجل ،منذ مطلع شصهر
ألفضصة إأ 17.56 ¤دولر ل أ
Óوقية بعدما صصعد ألعلى مسصتوى منذ
جوأن أŸاضصي .زأد ألبÓت 0.3 ÚباŸائة إأ 989.60 ¤دولر ل أ
Óوقية ‘ وقت سصابق.
مطلع مارسس إأ 994.10 ¤دولر ل أ
Óوقية ،بعدما وصصل إأ ¤نطاق قريب من أعلى مسصتوى
أرتفع ألبÓديوم  0.7باŸائة إأ 939.50 ¤دولر ل أ
Óوقية ،يوم أ÷معة.
له خÓل  16عاما ونصصف ألعام عند  940.50دولر ل أ
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كل ششيء عن عيد األضشحى

طرائف وذكريات ‘ الّذاكرة ا÷ماعية
ششهادات من عمق اÛتمع

لضشحى مناسشبة دينية –مل
إان كان عيد ا أ
الكث Òمن اŸعا Êالعظيمة ،فهو أايضشا
بفضشل السشلوك الغ Òحضشاري لبعضشهم يوم
تتحول فيه الششوارع ا ¤مزابل بسشبب
لضشاحي أاين
التخلصض العششوائي ıلفات ا أ
تنششر ‘ كل مكان حتى أان البعضض ل يتكّبد
عناء وضشعها ‘ كيسض قمامة Ÿنع Œمع
ا◊ششرات لتكون بذلك سشببا ‘ انتششار
المراضض وكذا الرائحة الكريهة.
من مّنا  ⁄يصشطدم Ãنظر مقّزز لعدد كبÒ
من «الهيادر» مرمية ‘ الششارع وعلى
الرصشيف ،ومن منا  ⁄يششاهد أاحششاء
اÿروف وحتى «البوزولف» وسشط
القمامة ،ما يجعل حششرات كالذباب
والبعوضض وغÒها ‡ن Œد فيها اÙيط
اŸثا‹ لتكاثرها ما يحولها إا ¤خطر على
لمر إان البعضض
لدهى وا أ
الصشحة العامة ،وا أ
لماكن
ل يحÎم وضشع تلك اıلفات ‘ ا أ
اıصشصشة للقمامة حتى يجمعها عمال
النظافة الذي يضشاعفون عملهم ‘ عيد
النحر ولكن عششوائية اŸواطن Úجعلت كل
ذاك السشتنفار ب Óجدوى.
وهنا نتسشاءل عن قدر اÛهود الذي
سشيبذله اŸواطن عمد وضشعه تلك اıلفات
لغÓق،
‘ أاكياسض بÓسشتيكية ﬁكمة ا إ
لجزاء التي
وماذا سشيخسشر إان هو تصشّدق با أ
لضشحية كـ «البوزولوف»
ل يحتاجها من ا أ
والدوارة وحتى «الهيدورة» ،أاما ما نراه من
–ول الششوارع والعمارات إا ¤مذابح
ومسشالخ عامة ،فهذا أامر مؤوسشف خاصشة
وسشط غياب ثقافة بيئية لدى اŸواطنون
“كنهم من تنظيف ما خلفوه بعد عملية
النحر ،فليسشت مصشالح البلدية وعمال
النظافة اŸسشئولن الوحيدان عن –ول
ششوارعنا وأاحياءنا إا ¤مزابل ،وهو سشلوك
ل يعكسض اŸعا Êالسشامية التي –ملها هذه
اŸناسشبة الدينية.

لّنها وإان اختلفت درجة تسشليتها تبقى من الذكريات
لضشحى سشرد قصشصض طريفة ل –دث إال فيه ،و نرويها بكث Òمن الفرح واŸرح أ
تعّودنا ‘ كل مرة نحتفل فيها بعيد ا أ
ا÷ميلة التي نسشÎجع ◊ظاتها لنضشحك .جمعت لكم «الششعب» اليوم عددا منها و ّ
ÿصشتها ‘ هذا السشتطÓع.
فتيحة ــ ك

السشب والشّشتم لألضشحية وإاخوتي

«مسسعودة بن خو 45 ،»Êسسنة روت لنا عن أاهم
ذكرى –تفظ بها عن عيد اأ’ضسحى قائلة:
«لعل أاهم ما أاحتفظ به عن عيد اأ’ضسحى
صسورة والدي وهو يسسلخ اأ’ضسحية التي كانت
تعا Êاأ’مرين ب Úيديه ،فوالدي كان رجÓ
جاه Óو’ يتقن فن الذبح والسسلخ ،لذلك كان
ينتظر أاحد أابناء ا◊ي ليذبح لنا اأ’ضسحية،
ولكنه وÃجرد القيام بذلك يÎك والدي حائرا
‘ أاي ج -زء م -ن ال -ك -بشس ي -ب -دأا ،وك -ان إاخ -وت-ي
الذكور يزيدون من معاناته بسسبب إاصسرارهم
ع -ل -ى ت -ع -ل-م ط-ري-ق-ة السس-ل-خ ،أ’ن-ه ’ يسس-ت-ط-ي-ع
تعليمهم ما ’ يعرفه».
وأاضسافت مسسعودة وهي تضسحك« :عندما كÈت
أادركت أان والدي  ⁄ينل من تلك اأ’ضساحي
سسوى التعب أاما اأ’جر ف Óأاظن ذلك ،أ’نه
وÃج -رد وضس -ع -ه ل -لسس -ك Úل -ع -م -ل ث -قب ل -ن-ف-خ
اأ’ضسحية بعد ذبحها يطلق العنان للسسانه الذي
يلعن الذبيحة واليوم الذي قرر فيه شسراءها،
بعدها يأاتي الدور على إاخوتي الذين سسمعوا ما
’ ي-رضس-ي-ه-م م-ن سِس-ب-اٍب وشس-ت-اِئ-م ت-غ-م-ره-م من
أاعلى الرأاسس إا ¤أاخمصس القدم ،Úخاصسة إاذا
ت -أاخ -ر ج -ارن -ا ‘ ذب -ح -ه-ا وت-رك-ن-ا آاخ-ر م-ن ‘
القائمة ،أاتذكر وجه والدي اÙمر عند نفخ
ا’ضس -ح -ي -ة ول -ك -ن اŸأاسس -اة ال -ت-ي ك-انت ت-ل-ح-ق
بالهيدورة كانت اأ’ك ،Èفبمجرد نزعها تراها
مثقوبة من كل جهة وكأاّنها تعّرضست إا ¤وابل
م -ن ال -رصس -اصس ،أام -ا م -ظ -ه -ره -ا ف -إان-ه-ا ت-ك-ون
م -ل -ط -خ -ة ب -ال -دم -اء واأ’ت -رب -ة ،وم -ا ي-ف-رغ م-ن
الدوارة».
واسستمرت ‘ حديثها قائلة« :أاتذّكر والدتي
اŸسسكينة التي كانت مطالبة بتحضس ÒاŸطلوع
والقيام باأ’عمال اÿاصسة بالعيد ⁄ ،أارها أاو
أاسسمعها يوما متذّمرة ،أاتذّكر أاّنها كانت تشسّوط
البوزلوف بعد إاعداد وجبة الغذاء أ’ن والدي لن
يغفر لها تأاخرها ‘ إاعداده ،أ’نه وحسسب ما
كان يقول متعب ومرهق من اأ’ضسحية؟؟؟؟».

هرب الكبشش صشبيحة العيد بسشببي

«سس - - -مÒة  -ي» 35 ،سس-ن-ة ،م-ع-ل-م-ة ،قالت عن
ذكرياتها مع عيد اأ’ضسحى« :تزوجت منذ عشسر
سسنوات تقريبا ،وكان أاول عيد أاضسحى مع عائلة
زوجي كارثيا أ’نني وضسعت –ت ا’ختبار وقد
فشسلت فيه بجّدارة ،ففي صسبيحة العيد وعند
خ -روج زوج -ي ووال -ده إا ¤الصس Ó-ة ط -ل-ب-ا م-ن-ي
إاخ-راج اأ’ضس-ح-ي-ة ل-ت-حضسÒه-ا ل-ل-ذب-ح ،وأات-ذك-ر
أانهما سسأا’ Êأان كنت أاتقن التعامل مع الكبشس،
أاخذتني العزة وقلت نعم أ’ن حماتي ’ تسستطيع
ذلك بسسبب مرضسها».
أاخ- -ذت «سس- -مÒة» ن- -فسس- -ا ع- -م- -ي- -ق -ا وواصس -لت
حديثها« :كانت اأ’ضسحية كبÒة وعند فتحي
ل -ل -ب -اب وإامسس -اك -ي ل -ه -ا م -ن ق-رن-ي-ه-ا ب-دأات ‘
م -ق-اوم-ت-ي وال-ت-خ-ب-ط ب Úي-دي ‘ ث-وان ف-ق-ط
انفلتت مني وهربت بعيدا ،صسّدقو Êحاولت
ا’مسساك بها ولكن قراناها الطويلتان جعÊÓ

أاتردد ‘ إامسساكها ما اعطاها الفرصسة للهروب
ب -ق -يت خ -ارج اŸن -زل ’ أاسس -ت -ط -ي-ع ال-ع-ودة ا¤
اŸنزل إ’خبار حماتي و’ الذهاب ا ¤اي مكان
خوفا من التبهديلة مع زوجي و ووالده ،ولكن
م- -ا ه -ي ا’ سس -اع -ة واح -دة وع -ادا ا ¤اŸن -زل
ليجدا Êمذهولة ومذعورة ،عندما شساهداÊ
‘ تلك ا◊الة ظنا أان مكروها أاصساب حماتي
ول- -ك- -ن وب- -ع- -د دق- -ائ -ق ق -ل -ي -ل -ة ع -رف -ا السس -بب
ا◊قيقي».
وأاضسافت «سسمÒة» قائلة« :بدأا زوجي بالصسراخ
وصسفعني على وجهي ولو’ حماي لكان كسسرÊ
تكسسÒا ،وقال إانه ’ يريد رؤويتي وإانه سسيعيدÊ
ا ¤ب -يت اه -ل -ي ،ول -و’ ت -دخ -ل اخ -وت-ه ووال-داه
لطّلقني ،فقد أاخذه والده بعيدا ثم عادا بعد
فÎة ومعها كبشس آاخر ذبحاه بعد صسÓة الظهر،
طلب مني حماي أا’ أاغضسب من زوجي إ’نه ⁄
يقصسد ما قاله ،من شسدة خجلي ذهبت إا¤
أاهلي و ⁄أاعد ا’ بعد أايام ،فقد زادتني ردة
فعل أاهل زوجي خج‡ Óا فعلت ،فلو قلت
ا◊قيقة بأانني ’ أاعرف التعامل مع ا’ضسحية
Ÿا حدث ما حدث».

–ايلت لششراء األضشحية

«ﬁمد  -شس» 65 ،سسنة ،متقاعد ،يروي قصسته
مع عيد اأ’ضسحى قائ ‘« :Óإاحدى السسنوات ⁄
أاسستطع شسراء اأ’ضسحية رغم أانه  ⁄يسسبق ‹ أان
تخلفت عن ذلك ،ولكن رؤويتي أ’بنائي يبكون
ع -ل-ى ك-بشس ال-ع-ي-د واسس-ت-ه-زاء أاق-ران-ه-م م-ن-ه-م،
جع ÊÓأاخرج ليلة العيد هائما على وجهي
علني أاجد ا◊ل ،وبينما أانا ‘ تلك ا◊الة رأايت
مّوا’ يهم ا’نطÓق Ãا تبقى من أاغنام إا¤
منزله ،راودتني فكرة ،وبدأات ‘ تطبيقها على
ال -ف -ور ،ف-ق-د أاق-ن-ع-ت-ه ب-أان-ن-ي رج-ل تشس-اج-ر م-ع
زوجته بسسبب اأ’ضسحية و’بد أان أاشسÎي واحدة
وإا’ حدث اأ’سسوأا ،فما كان منه إا’ أان تعاطف
م -ع -ي وأاع -ط-ا Êخ-روف-ا ،م-واف-ق-ا ع-ل-ى ط-ل-ب-ي
انتظاري حتى أاحضسر النقود ‘ ،ا◊قيقة كنت
أاعلم جيدا أانني ’ أاملك ثمنه ولكن أابنائي
التسسعة حملو Êعلى فعل ذلك».
وأاضس- -اف «ﬁم- -د» ق -ائ « :Ó-ك ّ-ل -م -ا ح ّ-ل ع -ي -د

اأ’ضس- -ح -ى أات -ذّك -ر ذاك اŸوال ال -ط ّ-ي -ب ال -ذي
انطلت عليه حيلتي ،وأاتسساءل إان كان سساﬁني
أام ’ ،فرغم كل شسيء أانا فعلت ذلك من أاجل
أابنائي الذين أاصسبحوا اليوم اŸعنيون بشسراء
اأ’ضسحية أاما أانا فأاقف موقف متفرج فقط».

ذبحته ولكنّه بقي حيا

«هشسام  -ب» 29 ،سسنة» قال عن ذكرياته عن
عيد اأ’ضسحى قائ« :Óمنذ سسنت Úطلب مني
والدي أان أاذبح اأ’ضسحية على غرار إاخوتي
ال-ذي-ن ي-ت-ق-ن-ون ال-ذب-ح والسس-ل-خ ،ف-م-ا ك-ان م-ني
سس- -وى –ضس Òن- -فسس- -ي م -ع -ن -وي -ا أ’ق -وم ب -ذلك
وب -ال -ف -ع -ل شس -ح -ذت السس -ك Úو“ّرنت أ’سس -ب-وع

يتحلق ا÷ميع حول مائدة الشسواء ‘ عيد
ا’ضسحى بل هو أاك Ìما ينتظره معظمنا ‘
ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة ال-ع-ظ-ي-م-ة ،ل-ك-ن ه-ن-اك بعضس
القواعد الهامة التي يجب إاتباعها لنجاح شسى
وطهى اللحوم بطريقة صسحية ،من أاهمها:
ـ يÎك ال- -ل- -ح- -م ب- -ع- -د ال -ذب -ح داخ -ل (الÈاد)
الثÓجة Ÿدة ’ تقل عن  4سساعات قبل البدء
ف -ى ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ت-ب-ي-ل أاو الشس-واء ح-ت-ى تسس-ت-ق-ر
اأ’نسس-ج-ة وتصس-ب-ح ل-ي-ن-ة ع-ن-د ت-ن-اول-ه-ا ،وتكون
أاطيب ‘ اŸذاق.
ـ الشس- -ري -ح -ة السس -م -ي -ك -ة أافضس -ل ل -لشس -واء م -ن
الشس-ري-ح-ة ال-رق-ي-ق-ة ال-ت-ى ق-د –Îق بسس-ه-ولة
وتصس -ب-ح ج-ام-دة ع-ن-د اŸضس-غ ،أام-ا الشس-ري-ح-ة
السسميكة فتصسبح متوهجة من اÿارج وردية
اللون ولينة من الداخل.
ـ يتبل اللحم قبل الشسواء Ãدة ’ تقل عن
سس -اع -ة وي -فضس -ل أان ي -ت -ب -ل ال-ل-ح-م م-ن ال-ل-ي-ل-ة
السس -اب -ق-ة ،أ’ن اŸل-ح يسس-حب ال-رط-وب-ة خ-ارج
قطع اللحم ثم تتشسرب قطع اللحم من اŸاء
اŸتبل مرة أاخرى فيصسبح مذاقها أاطيب عند
الشسي ،وتلك العملية تسستغرق على اأ’قل 4
سساعات.

كامل ،وعند سساعة ا◊قيقة قمت بالطريقة
اÿطأا فكانت اأ’ضسحية تتخبط ولكنها غÒ
مذبوحة ،ولو’ إاسسراع أاخي ‘ ذبحها بالطريقة
الصسحيحة Ÿاتت دون ذبح ،أاتذكر أان يداي
Œمدتا و ⁄أاسستطع فعل شسيء أ’نني شسعرت
بعذاب تلك الشساه ،فقد أاوصسانا الرسسول صسلى
الله عليه وسسلم بالرحمة حتى ‘ طريقة الذبح،
ومنذ تلك اŸرة  ⁄أامسسك فيها سسكينا أ’ذبح
رغم إاصسرار أابي وإاخوتي لفعل ذلك».
«سسليم  -صس» 30 ،سسنة ،يروي قصسته مع عيد
اأ’ضسحى قائ« :Óقبل ثÓث سسنوات طلب مني
وال- -دي وضس- -ع اأ’ضس- -ح- -ي- -ة ‘ سس- -ط- -ح اŸن -زل
لنذبحه ،فأاخرجته من اŸسستودع وصسعدت به
ا ¤ف -وق ‘ السس -ط -ح ،رب -ط -ت -ه وب -ق-يت أام-ام-ه
ان -ت -ظ -ر وال -دي ل-ي-ذب-ح-ه ،وب-ال-ف-ع-ل ب-ع-د أادائ-ه
لصسÓة العيد غّير مÓبسسه وجاء ليذبحه ،وعند
فك ا◊ب -ل ق -ف -ز ال -ك -بشس مسس -رع -ا ه -ارب-ا م-ن
والدي ،أاغلقنا باب السسطح حتى ’ ينزل إا¤
أاسسفل ،فما كان منه سسوى القفز من السسطح إا¤
سساحة البيت ،و‘ ثوان قليلة أاسسرع والدي ‘
ذبحه خشسية أان Áوت متأاثرا بجراحه».
وأاضساف «سسليم» قائ« :Óهذا ثا Êكبشس يحاول
ا’نتحار صسبيحة العيد ،فعندما كنا نسسكن ‘
ع -م -ارة ب -ب -اب ال -وادي ق-ف-زت اأ’ضس-ح-ي-ة ال-ت-ي
اشسÎاه - -ا وال- -دي م- -ن الشس- -رف- -ة ‘ ال- -ط- -اب- -ق
اÿامسس إا ¤اأ’سس- -ف- -ل ،أات- -ذّك- -ر أاّن- -ه م -ات و م
نسس -ت -ط -ع ف -ع -ل شس -يء ح -ي -ن -ه-ا ،ول-ك-ن ا÷Òان
تضس -ام -ن-وا م-ع-ن-ا ،وأاه-دون-ا م-ن أاضس-ح-ي-ت-ه-م م-ا
سس -اع -دن -ا ع -ل -ى نسس -ي -ان م -ا أاّ ⁄ب -ن -ا ي-وم ع-ي-د
ا’ضسحى».

فتيحة ــ ك

الطّريقة ال ّصشحيحة إلعداد اللّحوم للشّشواء

ـ شسريحة اللحم التي تتعرضس ◊رارة الغرفة
لوقت كاف قبل الشسواء ،تنضسج بشسكل متسساو
أاك Ìمن الشسرائح اÛمدة أاو التى خرجت

ل –ّولوا ششوارعنا
إا ¤مزابل عمومية؟!

قبل وقت قصس Òمن الثÓجة ،أ’نها سستكون
ب -اردة م -ن اŸن-تصس-ف ،وب-ال-ت-ا‹ سس-ت-ك-ون غÒ
تامة النضسج.

لجيال
يحافظون على حرفة متوارثة ع Èا أ

ـ أاخرج اللحوم من الÈاد وجّهزها قبل الشسي
ب -فÎة ح-ت-ى ت-ك-ون م-ن-اسس-ب-ة ل-لشس-واء وح-ت-ى ’
–Îق.
 يفضسل اختيار الفحم الصسلب القوي حيثي -ع -ط -ي ح-رارة م-رت-ف-ع-ة ول-وقت ط-وي-ل ،وه-و
أافضس - -ل م - -ن الشس - -ي ب- -ا◊طب أاو الشس- -واي- -ات
ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ’ - .ي-وضس-ع ال-ل-ح-م ع-ل-ى الفحم
اŸتوهج حتى يتم نضسجه بشسكل سسليم من
الداخل واÿارج.
ـ يقلب اللحم على الشسواية من ح Úآ’خر
ولكن دون اسستخدام الشسوكة ،أ’ن غرسس اللحم
يفقدها السسوائل ،عليك باسستخدام ا ِ
Ÿلقط
اÿاصس للشسي .ـ بعد ا’نتهاء من عملية الشسي
Óكل مباشسرة بل يÎك ليسستقر 5
’ تقدمه ل أ
دق -ائ -ق ع -ل-ى اأ’ق-ل ،أ’ن السس-وائ-ل ت-خ-رج م-ن
ال-ل-ح-م ف-ور ت-ق-ط-ي-ع-ه ب-السس-ك ،Úول-كن عندما
يÎك اللحم قلي Óبعد الشسي فإان السسوائل
تسستقر داخل اأ’نسسجة ،وبالتا‹ تصسبح قطعة
اللحم لينة .ويفضسل تناول اÿضسار السسوتيه أاو
اÿضس -راوات ال -ط -ازج-ة م-ع ال-ل-ح-م ،وخ-اصس-ة
البقدونسس الذى يقلل من امتصساصس الدهون
اŸوجودة باللحم ،كما أانه يعالج

ششاحذوا ال ّسشكاك Úيصشنعون ديكورا بتيبازة

ششهادات عن مهنة تقاوم الّزوال ترصشدها «الششعب»
لي-ام ان-تشش-ارا غÒ
تشش -ه -د ﬂت -ل -ف م -دن ت -ي-ب-ازة ه-ذه ا أ
مسش -ب -وق ◊ر‘ شش -ح -ذ السش -ك -اك Úوأادوات ال -ق -ط-ع ،ال-ذي-ن
لضش-ح-ى
ق -دم -وا م -ن ال-ولي-ات ال-داخ-ل-ي-ة Ãن-اسش-ب-ة ع-ي-د ا أ
اŸبارك متخذين من هذا النششاط مهنة« .الششعب» رصشدت
لنششطة وتعرضض تفاصشيل عنها.
هذه ا أ
تيبازة :عÓء ملزي
ما يلفت ا’نتباه ‘ هذه ا◊رفة كونها تسسبق عيد اأ’ضسحى من كل
سسنة ،و’ يخجل أاصسحابها من العمل طيلة سساعات اليوم بالسساحات
العمومية واÙاور الرئيسسية للمدن بكل احÎافية وإاتقان ،وحب
للمهنة التي ورثوها عن أابائهم وأاجدادهم ورفضسوا التخلي عنها.
أاّكد العديد من –ّدثنا إاليهم بفوكة والقليعة على أانّ معظمهم
ينحدر من فئة ا÷امعي ÚومÎبصسي التكوين اŸهني Ãعية شسباب
آاخرين أالفوا امتهان هذه ا◊رفة ليسس أ’ّنها مربحة بل ارتباطها
بتقاليد اأ’جداد واآ’باء ،بحيث ’ يزال معظم ا◊رفي Úيسستغلون
آا’ت الشسحذ التي اقتناها آاباؤوهم أاو أاجدادهم أاحيانا.
‘ السسياق ذاته ،أاّكد أاحد أاحفاد عائلة عباسسي من سسيدي عيسسى
باŸسسيلة ،أاّن اآ’لة التي يسستغلها ورثتنا العائلة من ا÷د الذي

اقتناها منذ أامد بعيد ،وبالنظر ا ¤كون العائلة تتشسّكل حاليا من 6
إاخوة اّتفق هؤو’ء على اقتسسام اسستغÓلها Ãعدل موسسم واحد لكل
فرد ،بحيث برز ذلك جليا بشسكل وطبيعة اآ’لة التي أاكل عليها
الدهر وشسرب ،وأاضسحت تؤودي عملها بصسعوبة كبÒة.
ويت ّضسح من خÓل جولتنا بأاحياء فوكة والقليعة ،أانّ ذات ا◊رفة
ترتبط بالتقاليد أاك Ìما ترتبط بالنشساط ا’قتصسادي وا◊ر‘،
وبرز اأ’مر جليا من خÓل تصسريحات العديد منهم ح Úأاّكدوا على
وجود فوارق كبÒة ‘ النمط اŸعيشسي وطرق التفك ÒوالعÓقات
ا’جتماعية ما ب ÚاŸناطق الداخلية لو’ية اŸسسيلة التي قدموا
منها ومنطقة تيبازة عموما ،بحيث يجنح معظم شسباب اŸنطقة
Óعمال السسهلة دون بذل جهد عضسلي أاو فكري معتÈ
السساحلية ل أ
لربطها بتاريخ و تقاليد اأ’جداد ،اأ’مر الذي ينبذه الوافدون ا¤
اŸنطقة لغرضس شسحذ السسكاك Úوأادوات القطع ‘ بادرة تهدف إا¤
ا◊فاظ على قدر كب Òمن اأ’صسالة والتقاليد الشسعبية.
كما تؤوّكد البسساطة اŸطلقة ‘ النمط اŸعيشسي لهؤو’ء ا◊رفيÚ
م -ن ح -يث ت -ن -اول وج -ب -ات ت -ق-ل-ي-دي-ة ﬁضس-ة ،واŸب-يت ب-ال-ع-راء أاو
ÃحÓت غ Òمكتملة البناء على أاّنهم ’ يزالون باق Úعلى عهد
اآ’باء واأ’جداد ،و ⁄تتسسّرب اليهم بعد رياح التمّدن واŸعاصسرة
والÎقية ا’جتماعية.

إا’ أاّنه بالرغم من تلك البسساطة والتعب ÒاŸطلق للحرفي Úللميل
نحو ا◊ياة التقليدية ،فقد لقي هؤو’ء الÎحاب وحسسن الضسيافة
لدى أاها‹ اŸدن الكÈى بتيبازة بحيث علمنا من بعضس ا◊رفيÚ
بأاّن العديد من ا’ها‹ وقفوا جنبا ا ¤جنب معهم ‘ قضسايا
متعددة ،تأاتي ‘ مقدمتها إايوائهم وحفظ آا’تهم لي ‘ Óمواضسع
عّدة ،وقد تكون هذه الوقفة التضسامنية حافزا قويا أامام ا◊رفيÚ
للّÎدد على اŸنطقة عشسية كّل عيد أاضسحى من كل سسنة ،وبالرغم
م -ن ك -ون ا◊رف -ي Úق-دم-وا م-ن م-ن-اط-ق داخ-ل-ي-ة سس-اخ-ن-ة إا’ أاّن-ه-م
يحرصسون طول الوقت على أاداء مهمتم بإاتقان دون التفك‘ Ò
اللحاق بالشسواطئ لغرضس ا’سستجمام والراحة ،وبذلك يكون هؤو’ء
قد سساهموا بجدية ‘ صسون موروث ثقا‘ هام يقاوم رياح التغيÒ
بتحد.
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اıرج أاحمد راششدي:

«متأاّثر بالثّورة ا÷زائرية لكنّي أاشصعر بالتّقصص Òمن ناحيتها»
أاقوم بتوصشيل الّثورة إا ¤ا÷يل ا÷ديد

«رÃا أاك-ون م-ت-أاّث-را ب-ال-ف-ع-ل ب-ال-ث-ورة ا÷زائ-ري-ة ،ل-كّ-ن-ن-ي ‘ ن-فسس ال-وقت أاشش-ع-ر ب-ال-ت-قصش Òناحتيها..ومن واجبي
كمواطن أابي ششهيد وجدي ششهيد أان أاقوم بتوصشيل هذه الثورة للجيل ا÷ديد .»..بهذه الكلمات عبxر اıرج
’عمال .كما –ّدث ‘
القدير أاحمد راششدي عن تعلقه بثورة نوفم ،Èالتي يرى بأان السشينما  ⁄توّفها حقها من ا أ
’خ« Òأاسشوار القلعة السشبعة» ،الذي أاوكلت بطولته للفنان حسشان كششاشس.
لعلم العربي عن فيلمه ا أ
حوار ل إ
أاسشامة إافراح  /الوكا’ت
إسسÎجع رإشسدي ذكريات مشسروع فيلم
«’» ،وقال عنه« :أإنا وعبد إ◊ليم حافظ
كّنا أإصسدقاء قبل مشسروع إلفيلم..وأإخÊÈ
–ّدث أإح- - - -م - - -د رإشس - - -دي ‘ ح - - -وإر لـ
أإن له صسديقا ‘ إلسسجن إسسمه مصسطفى
«إŸصس -ري إل -ي -وم» ع -ن ف -ي -ل -م-ه إ÷دي-د
أإم ،Úفقلت له إنني أإعرف شسقيقه علي
«أإسسوإر إلقلعة إلسسبعة» ،وهو من إنتاج
أإم ،Úوكان مصسطفى يكتب روإية «’»
وزإرة إلثقافة ،يتطرق إ ¤أإحد إأ’سسباب
وهو ‘ إلسسجن ،ووصسل إ 44 ¤حلقة،
إلرئيسسية إلتي أإدت إ ¤إند’ع إلثورة وهو
وكان يكتب كل حلقة ‘ ورقة وإحدة من
إأ’رضضŸ ،ا للجزإئري من إرتباط قوي
إ÷ه -ت ،Úوي -رسس -ل -ه -ا ل -ع -ب -د إ◊ل-ي-م ،ث-م
باأ’رضض .إلفيلم مأاخوذ عن روإية باللغة
يرسسلها عبد إ◊ليم ‹ ،وكتبت سسيناريو
إل -ف -رنسس -ي -ة ل -ل -ك -اتب إ÷زإئ -ري ﬁم -د
إلفيلم ،وكنت أإنا وعبد إ◊ليم معجبÚ
م -ع -ارف -ي -ة ،وه -و أإيضس -ا ك -اتب سس -ي-ن-اري-و
ب-ال-روإي-ة أ’ن-ه-ا ت-كشس-ف ع-ن ك-ي-ف-ي-ة ﬁو
إلفيلم ،وتدور أإحدإثه ‘ قرية ‰وذجية،
ح -يث يسسÎج -ع «إل -ث -اب -ت -ي» (إلشس-خصس-ي-ة إلسس-ي-ن-م-ا أإصس-ب-حت ق-ل-ي-ل-ة ج-دإ ،وبالتا‹ م -وإط-ن ع-رب-ي ب-ف-ع-ل إأ’ن-ظ-م-ة وضس-ع-ف
إÙورية ويقوم بدوره حسسان كشساشض) فاŸسستثمر إ÷زإئري ’ يسستثمر أإموإله إإ’نسس -ان ‘ إÛت -م -ع إل -ع -رب -ي ،وك -انت
ذك- -ري- -ات ط- -ف- -ول -ت -ه ،ع -ن -دم -ا إسس -ت -و ‘ ¤إإ’ن -ت -اج إلسس -ي -ن -م -ائ-ي أ’ن-ه ’ ي-غ-ط-ي شسركة فرنسسية سستنتج إلفيلم با’شسÎإك
م -ع ع -ب -د إ◊ل -ي -م ح -اف-ظ وﬁم-د ع-ب-د
إŸسستوطن «لوسسيان» على أإرضض وإلده ،تكاليف فيلمه».
Óسس-ف ت-وق-ف إŸشس-روع
إل- - -ذي أإغ- - -رق- - -ت- - -ه إإ’دإرة ب- - -ال- - -دي- - -ون من جهة أإخرى ،إعت Èرإشسدي أإنه ’ إل -وه-اب ،ل-ك-ن ل -أ
وإلضسرإئب .يقرر «إلثابتي» حمل إلسسÓح يوجد شسيء إسسمه إلسسينما إلعربية ،بل بسس -بب م -رضض ع -ب-د إ◊ل-ي-م وم-وت-ه ب-ع-د
ب -ع -د أإن أإصس -ب -ح شس -اب -ا ل Ó-ن-ت-ق-ام ل-وإل-ده هناك أإفÓم عربية ،حيث  ⁄نسستطع أإن ذلك».
وعائلته ،وتتزإمن إنتفاضسته إند’ع ثورة نصسنع من قوتنا إإ’بدإعية وإلسسينمائية كما –ّدث عن Œربة جزإئرية مصسرية
ن-وف-م ،Èل-ي-حّ-ول إن-ت-ق-ام-ه إلشسخصسي إ ¤ك-ي-ان-ا إسس-م-ه إلسس-ي-ن-م-ا إلعربية« :إلسسينما له ،من خÓل إ’سستعانة بالفنان Úعزت
–رير إلوطن وليسض فقط قطعة أإرضض إلعربية تعنى موضسوعات عربية وهموما إلعÓيلي وحسسن مصسطفى ‘ بطولة فيلم
وإحدة .يضسم إلفيلم نحو ‡ 80ث Óمن عربية ،فمث Óكم فيلما عربيا أإنتجناه عن «ط -اح -ون -ة إلسس-ي-د ف-اب-ر» ،و ⁄يسس-ت-ك-م-ل
 14و’ية ،منهم حسسان كشساشض ،مصسطفى إل -قضس -ي -ة إل -ف -لسس -ط -ي -ن -ي-ة؟ إل-ع-دد ق-ل-ي-ل إŸشسوإر حيث  ⁄يعرضض هذإ إلفيلم ‘
مصس -ر إ’ ‘ إŸه -رج-ان-ات»..كّ-ل-م-ا ك-نت
لعريبي ،فوزي بن برإهيم ،عن ÎهÓل ،جدإ.»..
أإشس -ار رإشس -دي إ ¤ق -ان -ون إ’سس -ت -ث -ن-اء أإحاول عرضسه ‘ مصسر كانوإ يتحجّجون
فضسيلة حشسماوى ،بهية رإشسدي ،أإحمد
إلثقا‘ ‘ أإوروبا ،إلذي يفرضض على كل باللهجة وأإّنها غ Òمفهومة ،وأإنا دإئما
رزإق ،و‡ 16ث Óو‡ثلة من فرنسسا.
ع -ن ت -أاّث -ره ب -ال -ث -ورة إ÷زإئ -ري -ة ،ق-ال قناة فضسائية أإوروبية تخصسيصض مسساحة أإق -ول إّن إلسس -ي -ن-م-ا خ-ل-قت ب-دون صس-وت،
رإشس - -دي إن - -ه ‘ ن - -فسض إل - -وقت يشس- -ع- -ر ل -ل -ف -ي -ل -م إأ’وروب -ي« ،ن -ح -ن ط -ل -ب -ن -ا م-ن وظ ّ-ل -ت  40سس -ن -ة صس -ام-ت-ة ،وح-ال-ي-ا م-ن
بالتقصس Òناحتيها ،أ’ّنه تعلم فن إلسسينما إ÷ام -ع-ة إل-ع-رب-ي-ة ‘ إج-ت-م-اع-ات ك-ثÒة إŸمكن إللجوء إ ¤إلدبلجة أ’ي لهجة
إبّان إلثورة و ⁄يكن ذلك بإارإدة منه ،فقد ول -ق -اءإت Ãه-رج-ان-ات ع-دي-دة إنشس-اء أإو أإخ- - - -رى» .ويشس Òرإشس- - - -دي إ ¤أإّن - - -ه ‘
كانت إ◊اجة إ ¤تكوين شسباب ينقلون سس -ن ق-ان-ون إ’سس-ت-ث-ن-اء إل-ث-ق-ا‘ ل-ي-ح-م-ى أإف Ó-م -ه إأ’خÒة ع-ن إل-ث-ورة إ÷زإئ-ري-ة،
ل -ل -ع -ا ⁄ث -ورة إ÷زإئ-ر ضس-د إ’سس-ت-ع-م-ار ،إلسس-ي-ن-م-ا إل-ع-رب-ي-ة ،وي-ف-رضض على قنوإت إشسÎطت إ÷هة إŸنتجة (وزإرة إلثقافة
«ومن وإجبي كموإطن أإبي شسهيد وجدي إلتلفزيون إلعربية إلكبÒة بأان تخصسصض أإو وزإرة إÛاه -دي -ن) أإن ي -ك -ون إل-ع-م-ل
شسهيد أإن أإقوم بتوصسيل هذه إلثورة للجيل مسس- -اح- -ات ل- -ع -رضض إأ’ف Ó-م إل -ع -رب -ي -ة ،ناطقا بلغة وسسيط ب Úإللهجة إ÷زإئرية
إ÷ديد» .كما إعت Èأإنه رغم كل ما يقال فالقانون ‘ أإوروبا يحدد شسرإء  % 40من وإلعربية إلفصسحىÃ« ،عنى أإنها لغة وفاق
فلم يتم تقد Ëإلكث Òمن إأ’فÓم إلتي إإ’نتاج إأ’وروبي ،بينما نحن ’ نطلب ليفهمها إلعرب جميعا ،ونظمنا عروضض
تع Èعن إلثورة إ÷زإئرية إلعظيمة ⁄« :أإك Ìمن شسرإء  % 3فقط وفقا إ’جرإء فى إÿليج بدون ترجمة وإ÷مهور كان
نقدم إلعدد إلكا‘ عن هذه إلثورة عكسض قانو ،Êوهو ما يكفى لتمويل إلسسينما يفهم إللهجة»..يضسيف« :عموما إلسسينما
إل- -ع- -رب- -ي -ة ،و‘ ه -ذه إ◊ال -ة تسس -ت -ط -ي -ع لغة ‘ حد ذإتها تعتمد على إلصسورة،
ما يقال».
إنتقد صساحب «إأ’فيون وإلعصسا» إلتناهي إلسس -ي -ن -م -ا إل-ع-رب-ي-ة أإن ت-ك Èوت-ت-وسس-ع ‘ وأإنا شساهدت فيلما يابانيا  ⁄يكن به أإي
إل -ره -يب ‘ ع -دد ق -اع -ات إلسس -ي -ن-م-ا ‘ إ’سس -ت -ع -ان-ة Ãب-دع Úع-رب ،ف-م-ث Ó-ق-د جملة حوإر ‘ إأ’ربع Úدقيقة إأ’و،¤
إ÷زإئري ،إلذي إنتقل من  450قاعة ،ي - -ك - -ون إıرج م - -ن إ÷زإئ - -ر وم- -دي- -ر وج -م -ال ف -ي -ل -م م-ث-ل «إŸوم-ي-اء» لشس-ادي
 86منها ‘ إلعاصسمة وحدها ،إ 40 ¤إل - -تصس - -وي - -ر م - -ن مصس - -ر وإŸم- -ث- -ل م- -ن ع - - -ب- - -دإلسسÓ- - -م ‘ إلصس- - -ورة ول- - -يسض ‘
إ◊وإر».
قاعة فقط على مسستوى إلوطن« :قاعات إŸغرب».
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«قراءة ‘ احتفال» تختتم طبعتها الّثامنة
’رب - -ع- -اء،
اخ - -ت - -ت - -مت أامسس ا أ
بقصشر الثقافة مفدي زكريا،
الطبعة الثامنة من مهرجان
ق- -راءة ‘ اح- -ت- -ف- -ال ب- -و’ي- -ة
ال- - -ع- - -اصش- - -م- - -ة ،وذلك ‘ ج - -و
احتفا‹ مّيزه توزيع ا÷وائز
ع- - -ل- - -ى أاط- - -ف- - -ال شش - -ارك - -وا ‘
التظاهرة و“ّيزوا فيها .و‘
ك -ل-م-ت-ه ب-ه-ذه اŸن-اسش-ب-ة ،أاشش-اد
وزي- -ر ال- -ث- -ق- -اف -ة ع -ز ال -دي -ن
’يجابية
ميهوبي باŸسشاهمة ا إ
ل -و’ي -ة ال -ع -اصش-م-ة ‘ Œه-ي-ز
فضش-اءات ال-ق-راءة واŸط-العة،
وأاّك-د ع-ل-ى أاه-م-ي-ة «اŸط-ال-عة
التفاعلية» ‘ التكوين الثقا‘
للطفل.
أاسشامة إافراح
تصشوير :فواز بوطارن
ع ّ-ب -ر وزي -ر إل -ث -ق -اف -ة ع -ز إل -دي -ن
ميهوبي ‘ ،حفل إختتام تظاهرة
«ق -رإءة ‘ إح -ت -ف-ال» ‘ ط-ب-ع-ت-ه-ا
إل -ث -ام -ن -ة ،ع-ن أإم-ل-ه ‘ أإن تشس-ه-د
إل-ط-ب-ع-ة إل-ق-ادم-ة مشس-اركة أإوسسع.
وأإّكد إلوزير على ضسرورة إعتماد
«إŸط -ال -ع -ة إل -ت -ف-اع-ل-ي-ة» إل-ت-ي ’
ت -ق -تصس-ر ع-ل-ى ›رد إل-ق-رإءة ،ب-ل
تشس -رح ل-ل-ط-ف-ل Ÿاذإ ي-ق-رأإ وك-ي-ف
يقرأإ ،وكيف يلخصض ما قرأإه.
و–ّدث إل - -وزي - -ر ع - -ن مشس - -اري - -ع
Ÿوإقع قرإءة ومطالعة أإك ،Ìوهو
جزء من إلعمل إلكب Òإلذي تقوم
به إ◊كومة لتخصسيصض فضساءإت
جديدة Ãختلف أإشسكالها ،إÁانا
م -ن -ه-ا ب-أاه-م-ي-ة إل-ث-ق-اف-ة وإلÎب-ي-ة
وﬂتلف إلفنون وإإ’بدإعات ،إذ
«’ Áك - -ن إ◊ديث ع- -ن ›ت- -م- -ع
م- -ت- -مّ- -دن وم -ت -حّضس -ر إ’ ب -وج -ود
إلثقافة» يقول ميهوبي ،إلذي ذّكر
إ◊ضس -ور ب -أاّن رئ -يسض إ÷م -ه-وري-ة
ي- -رع -ى م -ث -ل ه -ذه إل -ت -ظ -اه -رإت
إÿاصسة بالطفولة ،فهذه إأ’خÒة
هي رأإسض مال أإي ›تمع وأإمة،
و»إأ’ط- -ف- -ال ه- -م إل- -غ- -د إŸشس -رق
ل-ل-ج-زإئ-ر ،ل-ذلك كّ-ل-م-ا وّف-رن-ا ل-هم
شسروط إلتعليم ففي ذلك ضسمان
ل -ل -ت -ط -ور» .وإسسÎسس -ل م -ي -ه-وب-ي:
«ليكن إلتفوق هو شسعارنا ،إلفشسل
وإإ’ح- - - -ب- - - -اط ي- - - -جب أإّ’ يسس - - -ود
حياتنا..إ÷زإئر تقّدم إلكث Òمن
إل -وسس -ائ -ل وإإ’م -ك -ان -ي -ات ل -ت-أامÚ
إŸسستقبل وغد مشسرق ،فلنسستفد

من ذلك مهما كانت إلظروف».
وأإشس -اد إل -وزي -ر Ãج -ه-ودإت و’ي-ة
إ÷زإئر ‘ توف Òهياكل إŸطالعة
وŒه-ي-زه-ا وإلسس-ه-ر ع-ل-ى ت-ط-وي-ر
أإدإئها ،وهو ما كّرسسه حضسور وإ‹
إلعاصسمة عبد إلقادر زوخ «شسعورإ
منه بأاهمية إلثقافة ‘ إÛتمع».
من جهته ،أإعرب زوخ عن فخره
بأابناء إلعاصسمة ،وإعت Èأإنّ «من
وإجب إل - -و’ي - -ة ب - -ذل ك- -ل م- -ا ‘
وسس-ع-ه-ا ل-ت-وف Òإلشس-روط إلÓ-زم-ة
Óطفال».
ل أ
قبل ذلك ،كان عبد إلقادر جمعة،
ﬁافظ إلتظاهرة وإŸدير إلعام
ل -ل -م -ك -ت -ب-ة إل-رئ-يسس-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة
إل-ع-م-وم-ي-ة ب-ال-ع-اصس-م-ة ،ق-د إفتتح
إ◊فل بكلمة مقتضسبة أإشسار فيها
إ ¤خصسوصسية و’ية إلعاصسمة ‘
هذإ إŸهرجان إÙلي إلثقا‘،
بتنظيمه نهاية فصسل إلصسيف فيما
ينظّم ‘ إلو’يات إأ’خرى خÓل
إل- -ع -ط -ل -ة إل -رب -ي -ع -ي -ة .وإح -تضس -ن
ف -ع -ال -ي-ات إل-ت-ظ-اه-رة  14موقعا
موزعة على إقليم إلو’ية ،منها 9
مكتبات بلدية و 5قاعات مطالعة.
وشس -ه -د إŸه -رج-ان ،ع-ل-ى م-دإر 8
أإي - -ام ،ورشس - -ات سس - -ه - -ر ع- -ل- -ي- -ه- -ا
م - -نشس - -ط- -ون وم- -ت- -ط- -وع- -ون م- -ن
إÛت - -م - -ع إŸد ،Êك - -م- -ا شس- -ه- -د
Óط -ف -ال
م- -ن- -افسس- -ات بسس -ي -ط -ة ل  -أ
إŸشسارك ،Úو” تكر Ëإلكث Òمن
إأ’طفال ‘ إŸوإقع ‘ حد ذإتها،
يقول جمعة مضسيفا« :إخÎنا إليوم
ح -وإ‹  8أإط -ف-ال م-ن ك-ل م-وق-ع،
“يّ - -زوإ ‘ ﬂت- -ل- -ف إل- -ورشس- -ات،
كورشسة إلقرإءة وإلتعب ،Òوإلكتابة

وإأ’شس -غ -ال إل -ي -دوي -ة وإل-رسس-م ،م-ا
يعني أإن حوإ‹  112طفل وطفلة
م -ن إل-ف-ائ-زي-ن ‘ ه-ذه إŸسس-اب-ق-ة
م-ت-وإج-دون م-ع-ن-ا إل-ي-وم» .وأإعرب
جمعة عن أإمله ‘ أإن يتضساعف
ع- - - - -دد إŸوإق - - - -ع وإأ’ط - - - -ف - - - -ال
إŸشسارك Úإلسسنة إلقادمة.
على هامشض إ◊فل ،إلذي إزدإن
ب -ا’أل -وإن وإ’أ◊ان ،إقÎب -ن -ا م-ن
إل -ط -ف -ل م -روإن م -ع -ل -م ،ت -ل-م-ي-ذ
Ãدرسس- -ة ع- -ث- -م- -ان ب- -ن ع- -ف- -ان،
ومشسارك Ãكتبة مالك بن نبي
ب- -ال- -ك- -ال- -ي -ت -وسض ،وسس -األ -ن -اه ع -ن
إل -قصسصض إل -ت -ي ق-رإأه-ا ،ف-اأج-اب
مروإن باأنها خمسض قصسصض ذكر
من بينها «حسسن وإأبوه إلصسياد»،
ومغزإها إأن إلسسرقة فعل مشس،Ú
وكذإ قصسة «إ Òÿوإ’أصسدقاء».
إعÎف م- - -روإن بÈإءة ب - -اأّن - -ه ⁄
يكن معتادإ على إŸطالعة قبل
مشساركته ‘ هذإ إŸهرجان ،ما
ع - - - - -دإ حصسصض إل - - - - -ق- - - - -رإءة ‘
إŸدرسس -ة ،وه -ي إج -ب-اري-ة .ه-ذإ
إل-ط-ف-ل ،إل-ذي سس-ي-ج-ت-از إمتحان
إلشس- -ه- -ادة إ’ب- -ت- -دإئ- -ي- -ة إلسس- -ن- -ة
إŸق-ب-ل-ة ،وع-دن-ا ب-اأن-ه سس-ي-وإظب
ع -ل -ى إŸط -ال-ع-ة ‘ إŸسس-ت-ق-ب-ل،
دون إأن ي- -ت- -خ- -ل -ى ع -ن ري -اضس -ت -ه
إŸفضس-ل-ة ،ك-رة إل-ق-دم .ب-ك-ل-م-اته
ه - -ذه ،ذّك - -ر Êم - -روإن Ãق - -ول- -ة
شس -هÒة :ل -ق-د درسس-ن-ا ق-دÁا ب-اأّن
«إل - -ع - -ق - -ل إلسس- -ل- -ي- -م ‘ إ÷سس- -م
إلسسليم» ،ومع إلزمن إكتفشسنا باأن
«إ÷سس - -م إلسس - -ل - -ي- -م ‘ إل- -ع- -ق- -ل
إلسسليم» كذلك.

قراءة ‘ قصصيدة «سصنابل» للشّصاعرة الفلسصطينية أامل سصليمان

بقلمﬁ :مد عبد العزيز ششميسس
عند قدم سسلم يرتفع إ ¤إلقمر يولد فيه من
ج -دي -د ك -ل مسس-اء ت-غ-م-ره-ا دوإئ-ر م-ن إل-ظ-ل
ت -رت -ف -ع ف -وق ب -عضس-ه-ا ب-عضس-ا ،م-ث-ل إل-ف-رإشس-ة
عندما –Îق  ⁄تخلف ورإئها شسيئا منها إ’
ظ ’Ó- -ه- -ارب- -ة ت- -ن- -زل- -ق
م- -ت- -خ- -ف- -ي -ة ب Úإأ’ورإق
وب -ي -اضس -ا م -ت -م -اه -ي -ا ‘
إأ’ضسوإء.
ه- - - - -ي إلّشس - - - -اع - - - -رة
إل -ف -لسس -ط -ي -ن -ي-ة أإم-ل
سس -ل -ي-م-ان وسس-ن-اب-ل-ه-ا
إل- -ت -ي أإودعت ع -ل -ى
إل-ع-ن-ق ق-ب-ل-ة إل-فرإق
‘ إعادة إنتاج درإما
إل-ب-دء وإلشس-ه-ادة ،فقد
إسس - -ت- -ط- -اعت شس- -رإه- -ة
إلكاتبة إأ’دبية أإن تدخلنا
م- - -دإخ - -ل إ◊Òة إل - -ت - -ي
–لت بصس- -ف -ة خ -اصس -ة ب -ه -ا
م-ن-فصس-ل-ة م-كÈة..ت-ع Èع-م-ا يفوق
إلوصسف (سسنابل) هي تلك إ◊بات إŸتكونة
با÷زء إأ’على من إلنبات كتعب Òخفي عن
إ◊ياة وإŸوت ومولد إ◊ياة ‘ حياة جديدة
أإم هي جذور إلنار دين وعطرها إŸسسجى ‘
إ÷ذور ،ت- -ت- -ح- -رك ع -ل -ى ه -وإه -ا ‘ ع -رضض
مÎج -رج ل -لضس -وء وإل-ظ-ل ف-ت-ن-ادى ذإت ح-نÚ
ي ıتلف
لتحقق إلتناسسق وإ’نسسجام إلدإخل ّ
أإوجه إلشّسخصسّية وإحدإث إلتكامل بينها فإاذإ
كان مزدرى إلهمة فقد أإودع إلغروب.
ه -ن -ا أإذك -ر ق-ول إأ’سس-ت-اذ مصس-ط-ف-ى ل-ط-ف-ي

إŸنفلوطي ،إذ قال« :إأ’شسقياء ‘ إلدنيا كثÒ
ول -يسض ‘ إسس -ت -ط-اع-ة ب-ائسض م-ث-ل-ي أإن Áح-و
شسيئا من بؤوسسهم وشسقائهم ،ف Óأإقل من أإن
إسسكب ب Úأإيديهم هذه إلعÈإت علّهم يجدون
‘ بكائي تعزية وسسلوى.
نْفسض إلشsسيء وعينه إلذي ’ يختلف عن آإخر
‘ ح-ق-ي-ق-ت-ه وج-وه-ره إsل-ذي ه-و م-ط-اب-ق ل-ها
وُم -ع -اِدل وُم -سس -اٍو “ام -ا .وه -ا ن -ح -ن ‰شس -ي
ببعضض مدإدها إ ¤بعضض تبادرنا بذإت لتؤونث
إ◊ن ‘ Úصس -ف -ات -ه -ا تشس -ك-و هً-م-ا م-ن ه-م-وم
إ◊ياة أإو رزء من أإرزإئها ‘ حالة من إلتعجب
وإلسسؤوإل كأان إلع Úتلك إلقريحة إŸعذبة إلتي
تذوب ب ÚأإضسÓعها ذوبا لتخÈنا ‘ خÈية
إلقول (قال) Ÿا ينقله إللسسان وما ينشسر
بلسسان إلغائب حكاية إجمعي كفي بÚ
أإن -ام -لك وإسس -ق -ي-ه-ا Ÿاك ح-ت-م-ا
سس -ت -ورق سس -ن -اب -ل ت -ع -ان -ق م -دى
إل -ف -ج -ر ك -انت مÈرإ ل -ل-ب-ق-اء أإو
رÃا إ’عطاء معنى للعزلة إلتي
فرضست على إلكاتبة ورÃا هذه
إŸرة  ⁄أإجد صسعوبة كبÒة ‘
إي-ج-اد ح-ج-ر إل-ك-ح-ل وماء
إل- -ع Úوصس -ورة إل -ف -ج -ر
ل - -ت - -ق - -دي- -ر إŸع- -ن- -ى
وإلصس- - -ورة ‘ ذك- - -رى
ح- - -ي- - -ة ’ “وت إذ ’
Áكنني أإن ’ أإتسساءل
وأإنا دإخل رعشسة إلريبة.
ماذإ لو كان قاتل ›نون؟
ماذإ لو كان عاشسقا تخطى تلك
إلرسسالة إŸوضسوعة –ت إلباب؟ ماذإ لو كان
ه- -ائ- -م- -ا ‘ غ- -رف -ت -ه ي -ذرع أإرضس -ه -ا وÁسس -ح

الششاعرة أامل سشليمان
جدرإنها منتحبا؟ و‘ بئر إلتسساؤو’ت ماذإ لو
إلدموع تندفع إ ¤عينيه تفتح جرإحا قدÁة
ون-ح-ن ‘ أإث-ن-اء ذلك ن-ف-ك-ر ون-ف-ك-ر ،ت-ع-اج-لنا
إلكاتبة با’سستثناء وإ◊ركة إŸتصسارعة.
‘ دورة إلقلق حيث ذإكرة إلقلب إÿفية ‘
صس - -ورة ب - -اذخ - -ة غ - -ي - -ورة ت - -ع Èع - -ن إ◊Òة
وإ’رتياب وإŸوت ‘ مزإوجة وقناعة كي
تصس- -ن -ع ع -اŸا م -وإزي -ا غ -ري -ب -ا ه -و مÒإث -ه -ا
إل -وح -ي -د ،إذإ أإضس -ف -ن -ا ت -لك إل -ك -ل -م -ات إل-ت-ي
هاجرت بعدما أإنهكتها“ .ارسض إلضسغط على
Ÿختطف أ’جل
إŸتلقي مأاخوذة ‘ صسورة إ ُ
ت- - -ن- - -ف- - -ي- - -ذ م- - -ط- - -لب م- - -ا ف- - -م- - -ا ه - -و ذإك
إŸط- -لب...؟!!!!! ف- -ف -ت -ح -ن -ا ‘ ح -وإئ -ط -ه -ا
إŸلسس -اء ن -وإف -ذ ب Úإلشس -اط-ئ وإل-ب-ح-ر ع-ل-ه-ا
Œدد دفق إلقلب بطريقة ’ تفعلها إأ’ورإق
ومن إŸفÎضض حفظ هويتها
وكبح إإ’ثارة إلتي تتصساعد من إلكلمات ⁄

تكن حياة مطلقة  ⁄تكن شسيئا ‘ إ◊قيقة ⁄
تكن حتى ظل حياة وهذإ إلوجود إلسسري من
إŸفÎضض أإن ي -ح -ف -ظ ه -وي -ت -ه -ا ‘ إل-ل-بÓ-ب
وإلغÒة وإلط Òوإ◊مام وإلغدرإن وإلينابيع
إلكاذبة وإأ’حÓم إŸوقوتة وجدناها جميعا
تع Èعن إلذإت إÿاصسة ،إذ عرف جورج ميد
إلذإت بأانها مفهوم ديناميكي وقيم إإ’نسسان
يسس -ت-خ-دم-ه-ا لسس-لك ط-ري-ق-ه ،وه-ذه إل-ق-ي-م ’
تقتصسر فقط على إ÷سسم ،بل على ما يدخل
إإ’نسسان من ›ا’ت مادية ومعنوية وتعامله
م - -ع إل - -ك - -ث Òم - -ن إل - -ع - -وإط- -ف وإŸشس- -اع- -ر
وإأ’حاسسيسض بعدما تÓشست إ◊ياة إلسسرية ‘
سسرإديب إ÷ب وإن كنت إأعيب على إلكاتبة
إختيار أإعادتني ،حيث أإن إلعودة Ÿن ضسل
وعصسف عن إلطريق ،فكيف للره ÚوإلسسجÚ
أإن يعود وإلطريق مسسلوك دون صسوب لتحاكي
إلكاتبة مرة أإخرى إلروح إلسسجينة ‘ فلسسفة
إل -ذإت ب -ط-ري-ق-ة ب-ط-ي-ئ-ة م-ت-ث-اق-ل-ة ع-ل-ى غÒ
ع- -ادت -ه -ا ب -الصس -وت وإلصس -مت ب -ك -ل إل -ل -غ -ات
سس- -أاشس -رح ل -غ -ة إل -ع -ن -اق م -ن ظ -م -أا إلسس -ن -وإت
إل -غ -اب -رإت..إّن-ن-ي أإن-ت-م-ي إ ¤إل-ع-ا ⁄إل-ذي ’
يعرف أإية مسسافات وهنا تسستوقفني كلمات
إلشساعرة:
أاأان غ- - - - -بت ع - - - -ن م - - - -و’ك دم - - - -عك
سشافح...بششوق وسشهم ‘ فؤوادك جارح
ك - - - - -ف - - - - -ى حسش - - - - -رة أان اŸسش - - - - -اف- - - - -ة
بيننا....قريب وأانى غائب عنك نازح
وإان يك شش- - - - -خصش- - - - -ي غ - - - -اب ع - - - -نك
فإانني..لششوقى لغاد كل يوم ورائح
وم - - - -ا زلت م - - - -ذ غ - - - -ي - - - -بت ع- - - -ن- - - -ي
ي- -ع- -ود....Êسش- -ق- -ام ل- -ه ‘ ا÷سش -م ن -ار
وقادح

فمن إلصسمت أإن تبدأإ إلكاتبة بلغة إلندإء ‘
شسرف إأ’دب وأإطرإف قصسة أإدم وحوإء كأان
إأ’دب لها وإلقصسة لنا ‚مع شسمائلها ملوك
وشس-ي-اط Úث-م ت-ع-اود إل-ن-دإء ل-ل-ق-لب إÙم-وم
وإلروح إŸلتاعة ‡ا يدل على أإن إلقدر حق
وإن ع - -ظ - -مت إÙن - -ة ع - -ن ع- -زإء إلسسÓ- -م،
وسسكينة إلقربى ‘ إلدإء إلعاقل وإن أإعجب
إأ’شس -ي -اء ه -ذإ إلسس -ح -اب إل -رإك -د ب Úإأ’رضض
وإلسسماء.
ل -ت -خ -رج ع -ل -ي-ن-ا إل-ك-ات-ب-ة م-رة أإخ-رى ‘ –د
لتطوير إلذإت كأانها تؤوثر إ◊ياة على إŸوت
وتكرر إلهوى ‘ موإضسع إلصسورة لتخوضض بها
إأ’زقة ‘ إلليا‹ إŸظلمة ب Úإلشسفاه وإلنار
وإلفرإشسات وحقول إلياسسم Úكأانها ومقامها
وحدها ‘ هذإ إŸكان.
تشسكو دإءً ظاهرإ ووهما باطنا أإو تشسكوهما
معا ،فكل إأ’فكار –دثنا وتفضسي Ãا يدور،
فلو أإن إ◊ق جاء ﬁصسا Ÿا إختلف فيه ذو
إ◊جة ها هن صسوإحب يوسسف يقلن قول
إلعباسض بن إ◊نف.
 ⁄أال- -ق ذا شش- -ج- -ن ي- -ب- -وح ب- -ح- -ب -ه...إا’
حسشبتك ذاك اÙبوبا
ح- -ذرا ع- -ل -يك وا Êبك واث -ق....أان ’
ينال منك سشواي نصشيبا
لكن إلكاتبة تعلن عن نفسسها ليسض من أإحمق
وإ◊مق ‘ إلعشسق لوعه ترويها على جهته إذإ
عÌت به عند إلنقل إ’ أإنا وشسوقي وإŸدى.
وب - -ال- -نسس- -ي- -م ح Úي- -دإعب سس- -ن- -دي- -ان زن- -ده
وأإصسبحت تلتمسض موعظة إتهى نفسسها بها
ع -ن غ -روره -ا وت -ط-لب فضس-ي-ل-ة ت-ت-ح-ل-ى ب-ه-ا،
تطالب طيور إلوهم أإن ترحل أإن يعلن إلفجر
إ÷ديد تبا للمسساحيق وإنه عشسق إأ’مل.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الأ· اŸتّحدة تعارضض العادة ا÷Èية
لÓجئ ÚالّنيجّÒي Úمن الكامÒون

إأرهاب ““
بوكو حرأم““
جر ٢ . ٦
ه ّ
مليون شضخصض

أعربت
أŸفوضضية ألعليا لشضئون
 ·ÓأŸتحدة عن
ألÓجئ Úألتابعة ل أ
لعادة أ÷Èية لÓجئÚ
معارضضتها ÿطة أ إ
ألنيجÒي Úمن ألكامÒون.
جاء ذلك ‘ معرضض رد فعل أŸفوضضية أمسض،
على خطة أ◊كومة ألكامÒونية إأجبار 130
ألف لجئ نيجÒي على ألعودة إأ ¤مدن
““بانكى وجوزأ و بولكا““ أ◊دودية فى
ولية ““بورونو““.
ق -الت اŸف -وضض -ي -ة األ‡ي -ة إان ع -م -ل -ي -ة اإلع-ادة ا÷Èي-ة ل-ه-ؤولء
الÓجئ Úتشضكل ““انتهاكا صضارخا““ لÓتفاق الذي ” التوقيع عليها
‘  2مارسس اŸاضضي ‘ ياوندي ب ÚنيجÒيا والكامÒون ،والذي
ينصس على أان إاعادة الÓجئ Úيجب أان تكون بـ ““طريقة طوعية““.
وح ّ-ذرت اŸف -وضض -ي -ة ق -ائ -ل -ة ““إاذا أاصض-رت ال-ك-امÒون ع-ل-ى ط-رد
الÓجئ ÚالنيجÒي ،Úفإان تدفقهم على ﬂيمات إايواء اŸشضردين

داخليا اŸكتظة باŸشضردين ,سضيؤودي إا ¤تفاقم الوضضع هناك““.
وأاوضضحت ليز أاهوا اŸمثلة اإلقليمية Ÿفوضضية الÓجئ Úفى
نيجÒيا ،أانه ““يتم إايواء أاك Ìمن  8أالف لجئ نيجÒي ‘ ﬂيم
ميناواو ،بينما ” ايواء  50أالف لجئ اخرين بطريقة عشضوائية
فى الكامÒون وحدها““.
وقالت إان همجية جماعة ““بوكو حرام““ اإلرهابية منذ ثمانية

أاعوام ““تسضبب ‘ تشضريد حوا‹  2 . ٦مليون شضخصس و÷وئهم إا¤
دول ال - -ن - -ي - -ج- -ر وتشض- -اد وال- -ك- -امÒون اÛاورة ،وإان ا◊ك- -وم- -ة
ال-ك-امÒون-ي-ة ت-زع-م أان الÓ-ج-ئ Úال-ن-ي-جÒي Úيشض-ك-لون تهديدات
أام -ن -ي-ة واق-تصض-ادي-ة ل-ه-ا““ .وأاك-دت اŸسض-ئ-ول-ة األ‡ي-ة ،أان م-ع-ظ-م
اŸناطق التى حررها العسضكريون ““ليسضت من بالدرجة التي
تسضمح باعادة الÓجئ Úإاليها ،وأانه على الرغم من أان بعضس

شضبح إأعصضار كاترينا يعود بعد  1٢عاما

““هارف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي““ يق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÎب م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن لويزيان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد إاغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراق تكسص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسض
تسضتعد ولية لويزيانا ألأمريكية لفيضضانات ناجمة عن ألأمطار ألغزيرة أŸصضاحبة لÓإعصضار ““هار‘““ ،ألذي أأغرق مسضاحات كبÒة
بولية تكسضاسض أÛاورة خصضوصضا ‘ مدينة هيوسض.Ï
Óعاصض Òإان
قال اŸركز الوطني األمÒكي ل أ
ه -ار‘ ي -ت -ح -رك ب -ب -طء ن -ح-و سض-اح-ل خ-ل-ي-ج
اŸكسض -يك ،مسض -ف -را ع -ن أام -ط -ار ك -ارث-ي-ة ‘
ج- -ن- -وب شض- -رق- -ي ت -كسض -اسس وج -ن -وب غ -رب -ي
لويزيانا.
ويسضتعد سضكان نيو أاورليانز ذات التضضاريسس
اŸنخفضضة -والتي كانت اختÈت عواصضف
من هذا النوع بعد الدمار الذي تسضبب به
إاعصضار ““كاترينا““ عام  2005للتعامل مع 25
سضنتيمÎا من األمطار يتوقع هطولها خÓل

السضاعات الـ  3٦القادمة ،وسضط ﬂاطر من
حدوث فيضضانات كذلك.
ويصضل هار‘ إا ¤اŸنطقة ‘ الذكرى الـ 12
إلعصضار كاترينا الذي تسضبب ‘ فيضضانات
‡ا أاسضفر
مدمرة ‘ نيو أاورليانز عام ّ ،2005
عن مقتل حوا‹  1800شضخصس.

ضصحايا وخسصائر

وبعد خمسضة أايام من ضضرب العاصضفة الكبÒة
ال ÈاألمÒكي كإاعصضار من الدرجة الرابعة،

–ولت ال- -ط- -رق -ات إا ¤أان -ه -ار واألح -ي -اء إا¤
بحÒات ‘ مدينة هيوسض Ïرابع أاك Èمدينة
أامريكية.
ول تزال فرق الطوارئ –اول الوصضول إا¤
مئات األشضخاصس العالق ‘ Úعملية إانقاذ
ضضخمة مسضتمرة على مدار السضاعة.
وأاعلن حاكم هيوسض““ Ïسضيلفسض Îتورنر““ حظر
Œول ليليا للمسضاعدة ‘ جهود البحث ،ومنع
وقوع أاي عمليات سضلب ﬁتملة ‘ اŸدينة
الغارقة بالفيضضانات.

لردن
ألعرأق يفتح معÈه أ◊دودي مع أ أ

ول ي -زال يصض -عب ت -ق -دي -ر ت -اأث Òال -ك -ارث -ة
بشضكل كاملÃ ،ا ‘ ذلك عدد الوفيات
وحجم الدمار ‘ ،وقت ل تزال عمليات
الإن -ق -اذ ج -اري -ة ف -ي -م -ا ي-ت-وق-ع اأن تضض-رب
ال - -ع - -اصض - -ف- -ة ›ّد دا .واأشض- -ارت ت- -ق- -اري- -ر
اإعÓمية اأمÒكية اإ ¤اأن حصضيلة الوفيات
جراء الإعصضار قد تكون بلغت  ‘ ،30حÚ
تخشضى السضلطات من العدد الذي سضيكون
ب -ان -ت -ظ -ار ف-رق الإن-ق-اذ ف-ور “ك-ن-ه-م م-ن
التحرك ›ددا ‘ الطرقات.

اسصتنفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار عسصكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري Ÿنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة الرهابّيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Úإالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى األنبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار

لنبار –ّركات عسضكرية وتعزيزأت إأضضافية تزأمنا مع ألتقارير ألتي –دثت عن نقل إأرهابيي تنظيم ألدولة من مدينة ألقلمون
شضهدت ﬁافظة أ أ
ألسضورية إأ ¤مناطق قريبة من أ◊دود ألعرأقية.
قال عضضو ›لسس اÙافظة طه عبد الغني
إان ال -ق -وات األم -ن -ي -ة ال -ع -راق -ي -ة ك -ث -فت م -ن
وجودها العسضكري ‘ اŸناطق القريبة من
ا◊دود السضورية.
وأاضضاف عبد الغني أان القيادات العسضكرية ‘
اÙافظة قّررت البدء بعملية عسضكرية ‘
اŸن- -اط- -ق ال- -ق- -ري- -ب -ة م -ن ا◊دود السض -وري -ة
سض- -ي- -ح -دد م -وع -ده -ا رئ -يسس ال -وزراء ح -ي -در
العبادي.
و‘ وقت سض -اب -ق ،ق -ال ال -ع -ب -ادي إان الت-ف-اق

ال- -ذي ” Ãوج- -ب- -ه ن- -ق -ل ““إاره -اب -ي -ي داعشس
(ت -ن -ظ -ي -م ال-دول-ة) م-ن ال-ق-ل-م-ون إا ¤م-ن-اط-ق
ب -ال -ق -رب م -ن ا◊دود ال-ع-راق-ي-ة أام-ر م-ق-ل-ق،
ويشضكل إاسضاءة للشضعب العراقي إاذ ” بدون
تنسضيق مع حكومته““.
وك -ذلك ،ح ّ-ذر رئ -يسس ›لسس ال -ن-واب سض-ل-ي-م
ا÷بوري ‡ا سضماه العودة إا ¤اŸربع األول.
ورفضس أاي اتفاق من شضأانه أان يعيد تنظيم
ال -دول -ة ال -دم -وي إا ¤ال -ع -راق أاو ي -ق -رب-ه م-ن
حدوده.

وقال ا÷بوري إان العراق لن يدفع ضضريبة
اتفاقات أاو توافقات “سس أامنه واسضتقراره،
داعيا ا◊كومة ال–ادية إا ¤اتخاذ التدابÒ
الÓزمة Ÿواجهة تداعيات هذا التفاق.
ُي -شض -ار إا ¤أان ال -ق -وات ال -ع -راق-ي-ة اŸدع-وم-ة
بطÒان التحالف الدو‹ ومليشضيات ا◊شضد
الشضعبي طردت تنظيم الدولة من الرمادي
م -رك -ز ﬁاف -ظ -ة األن -ب-ار ن-ه-اي-ة  ،2015ك -م-ا
اسضتعادت الفلوجة منتصضف .201٦
من ناحية ثانية ،أاعلنت ا◊كومتان العراقية

لمن ُيصضّوت على “ديد ““يونيفيل““
›لسض أ أ

واألردنية ‘ بيان مشضÎك عن إاعادة فتح
مع Èطريبيل ا◊دودي ب Úالبلدين اعتبارا
من امسس األربعاء ،وذلك بعد أاسضبوع Úعلى
فتح مع““ Èعرعر““ ا◊دودي مع السضعودية
الذي بقي مغلقا منذ  27عاما.
وجاء فتح اŸع Èبالتزامن مع النتصضارات
التي –ققها القوات العراقية ‘ حربها ضضد
ت -ن -ظ -ي -م ““داعشس““ اإلره -اب -ي ،م -ؤوك -دا ع -ودة
ا◊ي - -اة إا ¤اŸدن ال - -ع - -راق - -ي - -ة واŸن- -اط- -ق
ا◊دودية.

لبنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان يعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن النتصصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى ““داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشض““ الرهابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
لسضÓمية ألرهابي ،وطرده من أŸناطق ألتي كان يسضيطر
لربعاء– ،قيق ألنصضر على تنظيم ألدولة أ إ
أعلن ألرئيسض أللبنا Êميشضال عون ،أمسض أ أ
عليها شضرق لبنان وألوأقعة بالقرب من أ◊دود مع سضوريا.
قال عون خÓل كلمة أالقاها ‘
قصضر بعبدا ،إان ا÷يشس اللبناÊ
أاث -بت أان -ه األق -وى ،ح -يث خ -اضس
م -ع -رك -ة ن -ظ -ي -ف -ة وان-تصض-ر ع-ل-ى
اإلرهاب بطريقة مشضرفة.
وطالب عون اŸكونات السضياسضية
باللتفاف حول ا÷يشس بعد أان
““هزم داعشس وحّقق ما عجزت
عنه جيوشس ودول ل تزال تصضارع
اإلرهاب““.
وح ّ-ي -ا ال -رئ -يسس ال -ل -ب -ن-ا Êأاه-ا‹
اŸن - -اط - -ق ا◊دودي - -ة ““ال - -ذي - -ن
صض -م -دوا ‘ أاراضض -ي-ه-م وواج-ه-وا
اإلرهاب ومنهم من اسضتشضهدوا““.
وت -ع -ه -د ب -خ -دم -ة وت -ن -م -ي-ة ه-ذه
اŸناطق.
م -ن ج -ان-ب-ه ،أاع-ل-ن ق-ائ-د ا÷يشس
ال -ل -ب -ن -ا Êال -ع-م-اد ج-وزي-ف ع-ون
انتهاء عملية فجر ا÷رود ضضد
م-ن-اط-ق سض-ي-ط-رة ت-ن-ظ-ي-م ال-دولة

الره- -اب -ي -ة شض -رق ال -ب Ó-د ،وأاك -د
مقتل العسضكري Úالذين خطفهم
التنظيم ‘ .2014
وكان ا÷يشس اللبنا Êأاطلق ‘ 19
أاوت ا÷اري عملية فجر ا÷رود
ل- -ت -ح -ري -ر ج -رود م -ن -اط -ق رأاسس
ب -ع -ل -بك وال -ق-اع وال-ف-اك-ه-ة شض-رق
ل- -ب- -ن- -ان م- -ن ت- -ن- -ظ- -ي- -م ال- -دول- -ة
الرهابي.

“ديد ““يونيفيل““
صضّ- -وت ›لسس األم- -ن ال -دو‹،
أامسس،ع-ل-ى مشض-روع ق-رار ي-ت-ع-ل-ق
ب -ت -م -دي -د م -ه -م -ة ق -وات ح -ف -ظ
السضÓم الدولية ‘ جنوب لبنان
(يونيفيل) وذلك بعد خÓفات بÚ
الوليات اŸتحدة من جهة وعدد
من الدول األوروبية بسضبب رغبة
واشضنطن ‘ توسضيع مهمة هذه
القوات لوضضع حد ألنشضطة حزب

الله قرب ا◊دود مع إاسضرائيل.
وي -نصس مشض -روع ال -ق -رار ‘ أاب -رز
فقراته على التأاكيد على اإلذن
اŸمنوح ليونيفيل باتخاذ جميع
ما يلزم من إاجراءات ‘ مناطق
انتشضارها لضضمان عدم اسضتخدام
منطقة عملياتها للقيام بأانشضطة
معادية.
كما يؤوّكد ضضرورة النشضر الفعال
وال- -دائ -م ل -ل -ج -يشس ال -ل -ب -ن -ا‘ Ê
ج-ن-وب ال-بÓ-د واŸي-اه اإلق-ل-ي-مية
اللبنانية من أاجل التنفيذ الكامل
ألحكام القرار رقم .1701
وكان ›لسس األمن قد عقد قبل
أاسض-ب-وع ج-لسض-ة مشض-اورات م-غ-ل-قة
ح- -ول ع- -م- -ل ي -ون -ي -ف -ي -ل ،وسض -ط
م-ط-ال-ب-ات أام-ري-ك-ي-ة واإسض-رائ-يلية
بتوسضيع مهام تلك القوات لضضبط
أانشضطة حزب الله بصضورة أاك‘ È
جنوب الليطا.Ê

الÓ- -ج- -ئ Úال- -ن- -ي- -جÒي Úع -ادوا بصض -ورة ط -وع -ي -ة أاو أاÙوا إا¤
اهتمامهم بالعودة ،إال أان إاجبار الÓجئ Úعلى العودة ‘ ظل
الظروف الراهنة سضيضضر أاك‡ Ìا يفيد““.
وأاشضارت اهوا إا ¤أان اŸفوضضية العليا لشضئون الÓجئ““ Úترغب ‘
–سضن الوضضع بدرجة تسضمح بتسضهيل إاعادة الÓجئ ،Úوأان ل يتم
إاجبارهم على ذلك Ãوجب التفاق اŸوقع ب Úالبلدين““.

لتقوية ألّنفوذ
ألفرنسضي ‘ ألقارة
أل ّسضمرأء

ماكرون ينشصئ
›لسصا رئاسصيا
إلفريقيا

أعلن ألرئيسض ألفرنسضي
إأÁانويل ماكرون ،خÓل
خطابه أمام نحو  ٢00من
سضفرأء فرنسضا ‘ أÿارج ،عن
لفريقيا
إأنشضاء ›لسض رئاسضي إ
يكون من  11شضخصضا ،جميعهم
من أŸتطوع ،Úليتأاكد بذلك
مدى أهمية ألقارة ألسضمرأء
لفرنسضا ومصضا◊ها أ◊يوية.
وقال ماكرون ،إان ““مسضتقبل العا⁄
يصضنع إا ¤حد كب ‘ Òإافريقيا““،
ح Úأاع- - -ل- - -ن ع- - -ن إانشض - -اء ›لسس
رئ -اسض -ي ف -رنسض -ي ي -ه -ت-م ب-الشض-ؤوون
األفريقية ،خÓل خطابه ‘ قمة
السض- -ف- -راء ب -قصض -ر اإلل -ي -زي -ه أامسس
األول.
اإلعÓ- -ن ع- -ن ه- -ذا اÛلسس ج -اء
وفاًء لوعد انتخابي قطعه ماكرون
ع - -ل - -ى ن - -فسض - -ه خ Ó- -ل ح- -م- -ل- -ت- -ه
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-رئاسضية ،وجدد من
خÓله رغبته ‘ أان –تل القارة
السض- -م- -راء وضض- -ع -ا ‡ي -زا ‘ ق -لب
الدبلوماسضية الفرنسضية.
وأاّك- -د م- -اك- -رون ع -ل -ى أاّن ““ال -ق -ارة
األف- -ري- -ق- -ي- -ة ل- -يسضت ف- -ق -ط ق -ارة
اŸهاجرين واألزمات ،ولكنها قارة
اŸسض- -ت- -ق- -ب -ل .ول -ذلك ل Áك -ن أان
نÎك - -ه - -ا ت - -واج - -ه ال - -ت - -ح - -دي - -ات
ال- - -دÁوغ- - -راف - -ي - -ة واŸن - -اخ - -ي - -ة
والسضياسضية وحدها““.
كما أاعلن ماكرون زيارته اŸرتقبة
إا ¤واغ -ادوغ -و ع -اصض -م -ة ب-ورك-ي-ن-ا
فاسضو قريبا من أاجل إايصضال تلك
الرسضالة.
إانشض- -اء م- -ث- -ل ه- -ذا اÛلسس ي- -ع -د
سض -اب -ق -ة ‘ ت -اري -خ ال -دب-ل-وم-اسض-ي-ة
ال - -ف- -رنسض- -ي- -ة ،وه- -و ي- -ت- -ك- -ون م- -ن
““شض -خصض-ي-ات م-ن اÛت-م-ع اŸدÊ
مهتمة بالقارة اإلفريقية““ ،حسضب
ما كشضف عنه قصضر اإلليزيه.
واÛلسس ا÷ديد يشضكل من 11
شضخصضا ،جميعهم من اŸتطوع،Ú
وسضيكون Ãثابة ““ﬁفل اسضتشضاري
ي -أاخ -ذ ع -ل -ى ع -ات -ق -ه إاب-داء ال-رأاي
وت - -ق - -د ËاŸقÎح- -ات ل- -ل- -رئ- -يسس
الفرنسضي““ ،حسضب اإلليزيه.

ويقول أاحد مسضتشضاري الرئيسس ‘
ح-ديث لصض-ح-ي-ف-ة ““ل-وم-وند““ أامسس،
إان اÛلسس ا÷ديد جاء ليج ّسضد
رغبة ماكرون ‘ Œديد الشضراكة
ب Úفرنسضا وإافريقيا ،ويهدف إا¤
““إاي-ج-اد م-ق-ارب-ة ج-دي-دة للمخاطر
الج-ت-م-اع-ي-ة ،ول-يسس ف-ق-ط ت-رك-يز
العÓقات ب Úا÷انب Úعلى ملفي
األمن والهجرة““.
وأاوضضح اŸسضتشضار إانّ الهدف من
إانشض- -اء اÛلسس سض -ي -ك -ون ““إاي -ج -اد
ق -ن -وات ل -ل -ن -ق -اشس م -ن ج -دي-د م-ع
ال -ق -ارة اإلف -ري -ق -ي -ة ،وه -و م -ا ق -د
فقدناه إا ¤حد ما خÓل السضنوات
األخÒة““.
ويضضم اÛلسس من ب Úأاعضضائه
لعب ك -رة ال -ق -دم ال -ف -رنسض -ي م -ن
أاصض -ل ب -ن -ي -ن -ي ج -ون م -ارك ب-وك-و،
وال -ب-اح-ث-ة ال-ك-ي-ن-ي-ة إاي-ف-ون م-ب-ورو،
واÙام - - -ي ال - - -ف - - -رنسض - - -ي إاي- - -ف
ج -وسض -ت -يسس دج -ي -م-ي وسض-ف Òب-نÚ
السض -اب -ق ل -دى ف-رنسض-ا ج-ول أارم-ان
أاتيامبوسضو وهو زميل دراسضة سضابق
للرئيسس ماكرون.
وع -م -ل -ي -ا ،سض-ي-ج-ت-م-ع اÛلسس م-ع
ماكرون قبل تنقÓته إا ¤إافريقيا
وسض-يسض-اه-م ‘ صض-ي-اغ-ة اÿط-ابات
الهامة حول القارة .وأاو ¤مهامه
سض -ت -ك -ون ‘ ن -وف -م Èال -ق -ادم حÚ
يلقي ماكرون كلمة حول السضياسضة
األفريقية ‘ العاصضمة البوركينية
واغادوغو.
وي - -أام - -ل اإلل - -ي - -زي- -ه ‘ أان ي- -ك- -ون
اÛلسس ا÷ديد ““مؤوسضسضة دائمة
تبقى أاداة للدبلوماسضية الفرنسضية،
حتى بعد عهدة الرئيسس ماكرون““،
ب- -حسضب م -ا صض -رح أاح -د اŸصض -ادر
اŸق -رب -ة م -ن ال -رئ -يسس ال -ف-رنسض-ي
لصضحيفة جون أافريك.
وي- -رى اŸراق- -ب- -ون أان إانشض -اء ه -ذا
اÛلسس يع Èعن رغبة الرئيسس
ال- -ف- -رنسض- -ي ‘ –ق- -ي- -ق ‚اح -ات
دب-ل-وم-اسض-ي-ة ف-رنسض-ية على السضاحة
األف -ري -ق -ي -ة وخصض -وصض -ا Œنب أاي
““إاشض -ك -ال-ي-ات““ ،م-ث-ل-م-ا ف-ع-ل سض-ل-ف-ه
نيكول سضاركوزي.

‹hO

الخميسس  31أاوت  2017م
الموافق لـ 09ذي الحجة  1438هـ

طالبت بتنظيم اسصتفتاء تقرير اŸصصÒ

أاميناتو حيدار تدعو اÛتمع الدو‹ ◊ماية الشّصعب ال ّصصحراوي

دعت النّاشصطة الصصحراوية ‘ ›ال حقوق النسصا Êاأميناتو حيدار ،اأمسس ،با÷زائر العاصصمة اإ ¤ضصرورة
توف Òا◊ماية العاجلة للصصحراوي Úمن خÓل التعجيل ‘ اإجراء السصتفتاء الذي يضصمن تقرير مصص Òالشصعب
الصصحراوي من اأجل تسصوية النزاع ‘ الصصحراء الغربية.

‘ ل - -ق - -اء خصست ب - -ه ““وأاج““ ،أاّك - -دت ال - -ن - -اشس - -ط - -ة
الصس- -ح- -راوي -ة أاّن الن -ت -ه -اك -ات اŸغ -رب -ي -ة ◊ق -وق
الصسحراوي Úمن طرف اÙتل اŸغربي ““تÎسّسخ
يوميا وتظل مسستمرة على كافة اŸسستويات ما ⁄
تتم تسسوية القضسية الصسحراوية من خÓل ضسمان
حق الشسعب الصسحراوي ‘ تقرير مصسÒه““.
وأاوضسحت اŸناضسلة ا◊قوقية أاّن ““كل النتهاكات
ا÷سس-ي-م-ة ال-ت-ي ارت-ك-ب-ه-ا ال-ن-ظ-ام اŸغ-رب-ي ‘ حق
الصسحراوي Úومازال Áعن ‘ ارتكابها ،مرتبطة
أاسس -اسس -ا ب -ع -د احÎام ح -ق الشس -عب الصس-ح-راوي ‘
تقرير مصسÒه ،وتؤوطّرها اÿلفية السسياسسية إاضسافة
إا ¤التمييز الب ،Úوهي انتهاكات ل Áكن حصسرها
ولكن تتجسسد اسساسسا ‘ مصسادرة ا◊قوق السسياسسية
اŸدنية والقتصسادية والجتماعية والثقافية““.

احتلل وعنصصرية
ول -ف -تت ح -ي-دار ،إا ¤أاّن ال-ن-ظ-ام اŸغ-رب-ي ““ي-ح-ظ-ر
أابسسط ا◊قوق للصسحراوي Úكتأاسسيسس ا÷معيات
ومصسادرة حرية التنقل والتضسييق على الصسحراويÚ
ل سسيما الناشسط› ‘ Úال حقوق النسسان““.
و‘ ›ال ح- -ري- -ة ال- -ت- -ع- -ب ،Òف- -إان ك- -ل ال- -وق -ف -ات
وال-ت-ج-م-ع-ات السس-ل-م-ي-ة اŸط-ال-ب-ة بـ ““ت-عجيل إاجراء
السس -ت -ف-ت-اء و“ت-ي-ع الشس-عب الصس-ح-راوي ب-ح-ق-ه ‘
تقرير اŸصس ÒوإاطÓق سسراح اŸعتقل ،Úووقف
ن - -هب اÒÿات واحÎام ا◊ق ‘ الشس - -غ- -ل وح- -ت- -ى
ت-خ-ل-ي-د ب-عضس اŸن-اسس-ب-ات ك-ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ل-مرأاة
ﬁظ -ورة م -ن ط -رف السس-ل-ط-ات““ ،تضس-ي-ف السس-ي-دة
حيدار.
وأاوضس- -حت اŸن- -اضس- -ل- -ة الصس- -ح- -راوي -ة أان اÙت -ل
اŸغ - -رب - -ي ال - -ذي ي - -ه - -دف إا““ ¤ت- -غ- -ي Òاÿارط- -ة
Óراضسي الصسحراوية ،يكّرسس سسياسسة
الدÁغرافية ل أ
التجويع وقطع األرزاق وإاتÓف اŸمتلكات ،كما
ينتهج سسياسسة الÎهيب والطرد والتهج Òالقصسرى
ا ¤مدن نائية ‘ ،الوقت الذي يغرق فيه اŸنطقة
Ãسس-ت-وط-ن-ي-ه ال-ذي-ن يسس-ت-غ-ل-ون خÒات ال-بÓ-د على

حسساب الصسحراوي.““Ú
وذك -رت ‘ ن -فسس السس -ي -اق ،ب -وج -ود ب -ع -ث -ة ال·
اŸتحدة لتنظيم السستفتاء ‘ الصسحراء الغربية
““مينورسسو““ ،مطالبة بتوسسيع مهمتها لتشسمل مراقبة
حقوق النسسان.

ال ّضصغط على فرنسصا

وبخصسوصس التطورات األخÒة باŸنطقة مع تعيÚ
Óم Úالعام األ‡ي بالصسحراء
اŸمثل اÿاصس ل أ
الغربية الرئيسس الŸا Êالسسابق هورسست كوهلر،
اع- -تÈت ح- -ي -دار ب -أاّن -ه ““م -ؤوشس -ر ج -دي -د““ ‘ اŒاه
–ريك ال - -قضس - -ي - -ة الصس - -ح - -راوي - -ة وال - -ت - -ق- -دم ‘
اŸفاوضسات اŸتعÌة ،معربة عن أاملها ‘ ““أان يلعب
دوار إاي -ج -اب -ي -ا وأان Áارسس ضس -غ-وط-ا ع-ل-ى ف-رنسس-ا
ا◊ل-ي-ف السس-اسس-ي ل-ل-م-غ-رب ،وال-ت-ي تشس-ك-ل ع-ائ-قا
ك- -بÒا ألي تسس- -وي- -ة ،ب- -ال- -ن- -ظ- -ر ◊ن- -ك- -ة ك- -وه- -ل- -ر
ال -دب -ل -وم -اسس-ي-ة ،وث-ق-ل بÓ-ده السس-ي-اسس-ي ‘ ال-ق-ارة
الوروبية وتقاربها مع فرنسسا.
من جهة أاخرى ،اسستنكرت الناشسطة الصسحراوية
غياب الرادة السسياسسية ا◊قيقية لدى اÛتمع
الدو‹ ◊لحلة القضسية الصسحراوية ،ألن هذا كما
قالت ““ل يخدم إال مصسالح الحتÓل اŸغربي““،
داع- -ي- -ة ا‡ ¤ارسس- -ة ضس- -غ- -وط- -ات ع -ل -ى اŸغ -رب
إلرغامه على احÎام ا◊قوق السساسسية للمواطن
الصس -ح -راوي اŸت -واج -د –ت الح-تÓ-ل ،ل سس-ي-م-ا
وأانها تتجه نحو العزلة بفضسل دور الدبلوماسسية
الصسحراوية وا÷بهة الداخلية ،ودعم بعضس الدول
الشسقيقة““.
وأاشسارت إا ¤أاّنها شسخصسيا ترصسد النتهاكات بـ
““األرقام وبكل مصسداقية من أاجل حماية حقوق
اŸدني Úالصسحراوي Úبشسكل آا Êومسستعجل ،ريثما
يتم التوصسل ا ¤حل نهائي للقضسية الصسحراوية““.
وأاشسادت الناشسطة الصسحراوية التي ترأاسس منظمة
ّŒمع الصسحراوي ÚاŸدافع Úعن حقوق النسسان
(ك - -وديسس - -ا) ،ب - -دور ا÷زائ - -ر ‘ دع - -م ال - -قضس- -ي- -ة

لثار الكارثية للحصصار السصرائيلي
اطّلع على ا آ

الصس -ح -راوي -ة ،وŸب -ادئ -ه -ا ال -راسس -خ -ة ‘ دع -م ك-ل
القضسايا العدالة ع Èالعا.⁄

اŸواجهة اŸسصلّحة
وحّذرت أاميناتو حيدار ،من أان اسستمرار الحتÓل
‘ الصسحراء الغربية قد يؤودي ا ¤وقوع حرب تكون
لها تداعيات وخيمة على اŸنطقة ككل ،مشسÒة إا¤
أان الشسعب الصسحراوي ل Áلك أاي عداء للشسعب
اŸغربي ،وإا‰ا هو ‘ مواجهة مع النظام اŸغربي
اÙتل.
ودعت حيدار خÓل اسستقبالها من طرف رئيسسة
اÛلسس الوطني ◊قوق النسسان فافا سسيد ÿضسر
بن زروقي Ãقر اÛلسس اÛتمع الدو‹ ،إا¤
إايجاد حّل سسريع للنّزاع ‘ ال ّصسحراء الغربية.

توقيف ناشصط حقوقي

أاق-دمت شس-رط-ة الح-تÓ-ل اŸغ-رب-ي-ة ع-ل-ى ت-وق-ي-ف
اŸدافع الصسحراوي عن حقوق النسسان حسسنة أابا
م-ولي ال-داه-ي ب-ن-ق-ط-ة ال-ت-ف-ت-يشس ال-ت-ابعة لشسرطة
اإلح -ت Ó-ل ‘ اŸدخ -ل الشس -م -ا‹ Ÿدي -ن -ة ال -ع-ي-ون
اÙتلة أامسس األول ،على خلفية مشساركته مؤوخراً
‘ فعاليات الطبعة الثامنة من ا÷امعة الصسيفية
إلط-ارات ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و وال-دولة الصسحراوية
التي أاقيمت ببومرداسس (ا÷زائر).
وب -حسسب ب-ي-ان Ÿداف-ع-ي Úصس-ح-راوي Úع-ن ح-ق-وق
النسسان ،فإان السسيد الداهي ظل طيلة الرحلة –ت
مراقبة جهاز الدركي ،حيث طُلب منه عدة مرات
اإلدلء بوثائقه الثبوتية عند كل نقطة تفتيشس Áر
منها و–ديد وجهته لوحده دون باقي اŸسسافرين.
وأاضساف البيان أانه ” توقيفه Ÿدة سساعة بنقطة
ال -ت -ف -ت -يشس ال -ت -اب -ع -ة لشس-رط-ة الح-تÓ-ل اŸغ-رب-ي-ة
اŸت -واج -دة ب -اŸدخ -ل الشس -م -ا‹ Ÿدي -ن -ة ال -ع -ي-ون
وتفتيشس حقائبه من قبل ثÓث أافراد تابع÷ Úهاز
اإلسستعÓمات دون أاي سسند قانو Êأاو مÈر لـ ““هذا
الفعل النتقامي““.

غوتÒيسس يزور غزة ويطالب اÛتمع الدو‹ بدعمها
ل· اŸتحدة أانطونيو
وصصل أام Úعام ا أ
لربعاء إا ¤غزة،
غوتÒيسس صصباح أامسس ا أ
وطالب اÛتمع الدو‹ بتقد Ëالدعم
لنسصا Êللقطاع الذي –اصصره إاسصرائيل
ا إ
منذ  ،2007كما دعا إا ¤إانهاء النقسصام
الفلسصطيني.
وجاءت الزيارة ‘ وقت يواجه فيه سسكان القطاع
أازمة إانسسانية متفاقمة ،خاصسة بعد تراجع إامدادات
الكهرباء واÿدمات الطبية.
وق - -ال غ- -وتÒيسس  ‘ -م- -ؤو“ر صس- -ح- -ف- -ي ع- -ق- -ده

ا◊جاج يتدّفقون على صصعيد عرفات
^ الرياضس:توافد أاك Ìمن مليو Êمسسلم جاؤووا
من جميع أانحاء العا ⁄أامسس على مشسعر منى Ãكة
اŸكرمة لقضساء يوم الÎوية أامسس األربعاء ،قبيل
توجههم اليوم للوقوف بجبل عرفة الركن األعظم
للحج.
ويتدّفق ضسيوف الرحمن صسباح اليوم إا ¤صسعيد
ج -ب -ل ع-رف-ات ع-ل-ى ُب-ع-د  12ك-ي-ل-ومًÎا م-ن م-كة،
ليشسهدوا الوقفة الكÈى ويقضسوا الركن األعظم
من أاركان ا◊ج ،ثم ينفروا مع مغيب الشسمسس إا¤
مزدلفة.

رفضس عربي وتركماÊ
^ بغداد:أاثار تصسويت ›لسس ﬁافظة كركوك
على اŸشساركة ‘ اسستفتاء تقرير اŸصس Òالذي
ينظمه إاقليم كردسستان العراق ،ردود فعل غاضسبة

Ãدرسسة تتبع وكالة أاونروا ‘ غزة  -إاّنه يحلم برؤوية
دول-ة ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ت-ع-يشس ب-ج-انب إاسس-رائ-يل ‘ أامن
وسسÓم .وطالب بإازالة العقبات أامام –قيق الدولة
الفلسسطينية.
و‘ ذات السسياق ،قال أام Úعام األ· اŸتحدة اإنّ انقسسام
الفلسسطيني Úيدمر قضسيتهم .وع Èعن تطلعه لرؤوية غزة
ج-زءا م-ن ال-دول-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ذات السسيادة.م-ن ج-انبها،
حبت حركة اŸقاومة اإلسسÓمية (حماسس) بزيارة
رّ
غوتÒيسس إا ¤قطاع غزة ،وطالبته بالعمل على رفع
ا◊صسار اŸفروضس على القطاع.
ورافضسة من قبل األطراف العربية والÎكمانية
‘ اŸدينة الواقعة خارج حدود اإلقليم.
واعتÈت القوى العربية والÎكمانية القرار Ãثابة
““احتÓل كردي““ وبداية لنقسسامات كبÒة ،بينما
دافع األكراد عن مطلبهم الذي اعتÈوه““شسرعيا““
الذي سسيتيح لهم ““تقرير اŸصس.““Ò

الفيضصانات تقتل اŸئات وتشصّرد اآللف

^ فريتاون:ارتفع عدد ضسحايا الفيضسانات التي
ضس -ربت سسÒال -ي -ون ق -ب-ل ن-ح-و أاسس-ب-وع Úإا ¤ن-ح-و
خ -مسس -م -ئ -ة ق -ت -ي -ل إاضس -اف-ة إا ¤أاك Ìم-ن ث-م-ا‰ئ-ة
مفقود.
وقّدر الصسليب األحمر ‘ سسÒالون أان نحو ثÓثة
آالف شس -خصس ب -ات -وا ب  Ó-م -أاوى ،وي -ح -ت-اج-ون إا¤
مسساعدات عاجلة بعد الفيضسان الذي اجتاح بلدة
ريجنت قرب العاصسمة فريتاون.

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

عـبـ ـ ـ ـ ـر العال ـ ـ ـ ـم
›لسس األمن يبحث أاوضصاع الروهينغا
^ نيويورك :عقد أاعضساء ›لسس األمن الدو‹
أامسس جلسسة طارئة لبحث األوضساع ‘ ميا‰ار،
ح - -يث ارت - -كب ا÷يشس خ Ó- -ل األي - -ام اŸاضس - -ي- -ة
ان -ت-ه-اك-ات جسس-ي-م-ة ضس-د ح-ق-وق اإلنسس-ان ب-إاق-ل-ي-م
أاراك-ان وايسس-ت-خ-دم ال-ق-وة اŸف-رط-ة ضس-د مسس-ل-مي
الروهينغا.
و‘ وقت سسابق ،أاعلن ›لسس الروهينغا األوروبي
مقتل ما ب Úأالفي مسسلم روهينغي وثÓثة آالف
بهجمات للجيشس بإاقليم أاراكان.
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جنايات ا◊سصيمة تصصدر أاحكاما تصصل إا 20 ¤سصنة ‘ حق نشصطاء الريف

تقرير فرنسصي :اŸغرب ينتهج مقاربة أامنية فّجة
‘ التّصصّدي للمظاهرات ال ّسصلمية

أاصصدرت غرفة ا÷نايات
البتدائية باسصتئنافية
ا◊سصيمة مسصاء أامسس
الول ،أاحكاما تراوحت ما
ب Úسصنة واحدة و 20سصنة
سصجنا نافذا ‘ حق  9نشصطاء
‘ حراك الريف.
وقضست اÙك - -م- -ة ،ب- -السس- -ج- -ن
النافذ Ÿدة  3سسنوات ‘ حق كل
م -ن ف -ري -د آايت ع -م -ر أاوع-يسس-ى
وصسÓ- -ح شس- -ع -ب -وت وع -ب -د ا◊ي
أاح-دوشس وع-اب-د ب-ن-ي-وسس-ف ،ك-ما
أادانت ب- -السس- -ج- -ن ال -ن -اف -ذ Ÿدة
سس -ن -ت 3 Úنشس- -ط -اء وه -م أان -ور
أا›وط وسسعيد اŸرابط وشساكر
ال-ع-ي-ادي ،ف-ي-م-ا أادانت ال-ن-اشس-ط
وضس -ي -ف ال -ك-م-و Êبسس-ن-ة واح-دة
سسجنا.
كما اأدانت اÙكمة ،الناشسط
جمال ولد عبد النبي بالسسجن
ال- -ن- -اف -ذ Ÿدة  20سس-ن-ة ،ب-ع-د
متابعته بتهم اإضسرام النار ‘
بناية اآهلة ،ووضسع متاريسس ‘
ال -ط -ري -ق ال -ع -م -وم -ي -ة ل -ق -ط -ع
الطريق.
وت- - -اب - -عت اÙك - -م - -ة ب - -اق - -ي
ال-نشس-ط-اء ،ب-ت-ه-م التظاهر غÒ
اŸرخصس والعصسيان والتجمهر
اŸسسلح وقطع الطريق وتعييب
اأشس-خ-اصس ﬂصسصس-ة ل-ل-م-ن-ف-ع-ة
ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة ،واإه -ان -ة اأف -راد
القوات العمومية.
على صسعيد اآخر ،ذكر تقرير
فرنسسي حديث اأّن ““السسلطات
اŸغربية نهجت مقاربة اأمنية
““ف ّ- - - - -ج - - - - -ة““ ‘ ال- - - - -تصس- - - - -دي

للمظاهرات السسلمية ،ما قوبل
به ““حراك الريف““ من طرف
السس -ل -ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ،مشسÒا
اإّ– ¤ك - -م ال -دول -ة ‘ وسس -ائ -ل
الإعÓ- - -م ،رغ - -ب - -ة م - -ن - -ه - -ا ‘
““–قيق الإجماع حول شسخصس
اŸلك““.
التقرير الذي اأصسدره موؤخرا
م -ع -ه -د ““م -ون -ت -ان““ ال -ف -رنسس -ي
تناول اآثار السسياسسة الفرنسسية
‘ م -ن-ط-ق-ت-ي الشس-رق الأوسس-ط
وشسمال اأفريقيا يحمل عنوان
““ع -ا ⁄ع-رب-ي ج-دي-د ،سس-ي-اسس-ة
ع-رب-ي-ة ج-دي-دة ل-ف-رنسس-ا““ ،اأّك د
اأنّ ““اسستقرار اŸغرب يتوّقف
بشسكل كب Òعلى كيفية تدبÒ
رئيسس البÓدﬁ ،مد السسادسس
ل- -ل- -م -رح -ل -ة ال -راه -ن -ة ،وم -دى
قدرته على مواكبة التطورات
الق- - -تصس- - -ادي- - -ة وم- - -واج- - -ه - -ة
اŸتغÒات السسياسسية الطارئة،
م - -ن خ Ó- -ل –ديث ال - -ن- -ظ- -ام
السسياسسي ومÓءمته مع طبيعة
ما يقتضسيه الوضسع الراهن““.

تضصاعف احتمال تعّرضس
اŸغرب ألزمات سصياسصية
وت -اب -ع ال -ت -ق -ري-ر ال-ف-رنسس-ي ال-ذي
يدرسس عÓقة فرنسسا بدول شسمال
إاف- -ري- -ق- -ي -ا والشس -رق األوسس -ط ،أاّن
““اŸغ -رب ي -ح -ت -ل درج -ة م-ت-أاّخ-رة
م -ق-ارن-ة Ãح-ي-ط-ه ،ع-ل-ى مسس-ت-وى
“ك Úباحثيه وعموم مواطنيه من
الولوج إا ¤اŸعرفة““ ،مشسÒا إا¤
أان الأم- -ر ي- -تضس- -اع- -ف إاذا ت- -ع -ل -ق
ب - -ال- -نسس- -اء ،فÈغ- -م م- -ب- -دأا اŸلك
ﬁمد السسادسس “ك ÚاŸواطنÚ
ج-م-ي-ع-ه-م م-ن ال-ول-وج إا ¤ال-ت-ع-ليم
خ Ó-ف -ا ل -وال -ده ،ت -ظ-ل نسسب ﬁو
األم- -ي- -ة ‘ اÛت- -م- -ع اŸغ -رب -ي،
ودرج - -ة –ري - -ر اŸرأاة وإات - -اح - -ة
الفرصسة لها بغية ولوج باب التعليم
العا‹ ،خجولة ،وهو ما قد يؤوّدي
إا ¤مضس -اع -ف -ة اح -ت -م -ال ت -ع-رضس
ال - -ب Ó- -د إا ¤أازم - -ات سس - -ي- -اسس- -ي- -ة
مسستقب ،Óكما هو شسأان ›موعة
م -ن ب -ل-دان شس-م-ال أاف-ري-ق-ي-ا ودول
عربية أاخرى.

لطراف
مسصاهمة منها ‘ بناء توافق ب Úا أ

جهود أا‡ية وقارية لتسصريع ا◊ل السصياسصي ‘ ليبيا

ل· اŸتحدة وال–اد
تتواصصل جهود ا أ
لطراف الليبية على
لفريقيŸ ،سصاعدة ا أ
ا إ
Óزمة ،وكّثفت
إايجاد ﬂرج سصلمي وسصياسصي ل أ
الزيارات اŸيدانية واللقاءات مع أابرز الوجود
‘ اŸشصهد الليبي قصصد تقريب اŸواقف.
والتقى اŸبعوث األ‡ي لدى ليبيا غسسان سسÓمة قائد
ا÷يشس الليبي اŸشس Òاخليفة حف ،Îوفًقا Ÿا نشسرته
البعثة األ‡ية ع Èحسسابها Ãوقع ““توي ،““Îدون ذكر
اŸزيد من اŸعلومات.
وق -ال سس Ó-م -ة ،أاّن-ه مصسّ-م-م ع-ل-ى ل-ق-اء ك-اف-ة أاط-راف
العملية السسياسسية ‘ ليبيا ،والسستماع ÷ميع الليبيÚ
دون إاقصساء قصسد اŸسساهمة النوعية للهيئة األ‡ية
‘ حل األزمة السسياسسية واألمنية التي تعرفها البÓد.
وكان حف Îقد التقى ،خليفة حف Îوفدا من رئاسسة
ال–اد األفريقي ‘ مدينة بنغازي ،وناقشس معه عدة
قضسايا تخصس الشسأان الليبي بينها دور ال–اد ‘ حل
األزمة بالبÓد.
وجاء ‘ بيان نشسر على الصسفحة الرسسمية لقوات
““طÈق““ (شسرق ليبيا) على موقع التواصسل فيسسبوك ،أان
حف““ Îاسستقبل ‘ مقر القيادة Ãنطقة الرجمة ‘
ب -ن -غ -ازي وف -دا رف -ي -ع اŸسس -ت -وى م -ن رئ-اسس-ة ال–اد
األف - -ري - -ق- -ي ب- -رئ- -اسس- -ة أام Úع- -ام وزارة اÿارج- -ي- -ة
الكونغولية سسيلفيسس Îمامينا““.
وسس-ي-ع-ق-د خÓ-ل الي-ام ال-ق-ل-ي-ل-ة اŸق-ب-ل-ة ،ب-ال-ك-ون-غ-و،
اجتماع للجنة الرفيعة اŸسستوى ل–Óاد اإلفريقي
حول ليبيا ،حيث سسيتم التطرق Ÿسستجدات الوقع.

تفاقم األزمة القتصصادية
واعتÈت ا◊ركة ‘ بيان أاّن الزيارة ““إاشسارة مهمة ‘
الدبلوماسسية الدوليةŸ ،ا Áتلكه القطاع من أاهمية ‘
معادلة الصسراع مع الحتÓل اإلسسرائيلي““.
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أاع-ل-نت اŸؤوسسسس-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ل-ل-نفط أامسس ،أان
إانتاج النفط توقف منذ بضسعة أايام ‘ ثÓثة حقول
ن-ف-ط-ي-ة ‘ غ-رب ل-ي-ب-ي-ا ،ب-ع-د ق-ي-ام م-ي-ل-يشس-يا مسسلحة
باقفال خط أانابيب لنقل النفط.
وأاوضسحت اŸؤوسسسسة ‘ بيان أان النتاج الذي كان
يقÎب من مليون برميل ‘ اليوم قبل ا◊ادثة األخÒة
^ سصول :وصسفت األ· اŸتحدة إاطÓق كوريا
الشسمالية صساروخا باليسستيا فوق اليابان الثÓثاء
بأانه ““شسائن““ ،وطالبت بيونغ يانغ بوقف برنامج
التسسلح دون أان تهدد Ãزيد من العقوبات على
الدولة اŸعزولة.
وقالت كوريا الشسمالية إان إاطÓق صساروخ باليسستي
متوسسط اŸدى كان Ÿواجهة تدريبات عسسكرية
ب Úال -ولي -ات اŸت -ح -دة وك -وري -ا ا÷ن -وب -ي-ة ،وإان-ه
خطوة أاو ‘ ¤عمل عسسكري باÙيط الهادي
““لحتواء““ منطقة جوام األمريكية.

أالف شصكوى ضصد مÒكل
^ ب -رل:Úت -لّ-ق-ت ال-ن-ي-اب-ة ال-ف-درال-ي-ة ‘ م-دي-ن-ة
كارلسسروهه األŸانية أاك Ìمن أالف شسكوى جنائية
ضسد اŸسستشسارة األŸانية أانغي ÓمÒكل تتهمها
ب -اÿي-ان-ة ال-ع-ظ-م-ى م-ن-ذ ذروة أازم-ة الÓ-ج-ئ‘ Ú
 .2015وأاشس -ارت صس -ح -ي -ف -ة ““م -ان-ه-اÁر م-ورغ-ان““

انخفضس بنحو  360الف برميل يوميا بعد إاقفال خط
النابيب.
وقال رئيسس اŸؤوسسسسة الوطنية للنفط مصسطفى صسنع
الله ‘ البيان إان ““ميليشسيا إاجرامية قامت ‘ التاسسع
عشسر أاوت بإاغÓق صسمام الرياينة ‘ خط أانابيب
ال -ن -ف -ط اÿام ال -راب -ط ب Úح -ق -ل الشس-رارة ال-ن-ف-ط-ي
والزاوية بشسكل غ Òشسرعي ،ما أادى إا ¤خفضس اإلنتاج
بنحو  283أالف برميل يوميا““.
واّتهم هذه اÛموعة اŸسسلحة أايضسا بـ ““إاغÓق حقل
ا◊مادة والزاوية ‘  25أاوت الذي يضسخ  8000برميل
يوميا““ ،وبـ ““اقتحام غرفة التحكم ‘ حقل الفيل ‘
 26أاوت ما أادى ا ¤توقف انتاج  70أالف برميل يوميا““.
وبعد أان وصسفت ما حدث بـ ““اŸأاسساة الوطنية““ ،أاعلنت
اŸؤوسسسسة ““حالة القوة القاهرة““ ‘ ا◊قوق الثÓثة.
وتعني ““حالة القوة القاهرة““ أان اŸؤوسسسسة لن تكون
مسسؤوولة عن الخÓل بعقود تسسليم نفط مع شسركات
عاŸية.
وتقول اŸؤوسسسسة النفطية إان إاغÓق اŸرافئ النفطية
كّلف ليبيا أاك Ìمن  130مليار دولر منذ نهاية العام
.2014
وسسيؤوّدي تراجع النفط ‘ البÓد ،إا ¤مفاقمة األزمة
القتصسادية ‘ البلد ،بالنظر لعتماده بشسكل أاسساسسي
على عائدات بيع النفط ،وتعا Êمعظم اŸصسارف من
ندرة كبÒة ‘ السسيولة اŸالية.
اليومية ا ¤أان معظم الشسكاوى جاءت من أانصسار
حزب ““البديل ألŸانيا““ اليميني الشسعبوي.

ل حل لألزمة إالّ بحوار غ Òمشصروط
^ الدوحة:أاّكد وزير اÿارجية القطريي الشسيخ
ﬁمد بن عبد الرحمن آال ثا Êأامسس ،أاّن بÓده
م -ت -مّسس -ك -ة Ãوق -ف -ه -ا ب-أاّن-ه ““ل Áك-ن اÿروج م-ن
األزم-ة اÿل-ي-ج-ي-ة إال ب-ال-ت-زام-ات ج-م-اعية وحوار
غ Òمشسروط وحل يضسمن أامن وسسÓمة قطر ،وكل
دول ›لسس التعاون““ ،حسسب مصسادر إاعÓمية.
وذك- -رت اŸصس -ادر ذات -ه -ا ق -ول وزي -ر اÿارج -ي -ة
القطريي ‘ موؤ“ر صسحفي مشسÎك مع نظÒه
ال -روسس -ي -ي سسÒغ-ي لف-رو‘ ب-ال-دوح-ة ““اإن دول-ة
قطر ما زالت على موقفها باأن هذه الأزمة ل
Áكن اÿروج منها اإل بحوار بناء يتم الوصسول
فيه اإ ¤تسسويات بالتزامات جماعية على كافة
الدول““.

الخميسس  1٦جويلية  2017م
الموافق لـ  09ذي الحجة  1438هـ

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

á°VÉjQ
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الكـ ـاراز :جاه ـ ـ ـ ـزون للع ـ ـ ـودة مـ ـ ـ ـن لوسساكـ ـ ـا بالنـق ـ ـ ـاط الثلث ـ ـ ـة
أاكد الناخب الوطني «لوكاسس أالكاراز» أان رفقاء القائد «رايسس الوهاب مبو◊ي» جاهزون بدنيا ومعنويا للعودة بالنقاط الثÓثة من لوسشاكا الزامبية ،موضشحا أان اÛموعة تعي جيدا ما ينتظرها ‘ اŸواجهتان
اŸزدوجتان اللتان تلعبان ‘ إاطار التصشفيات اŸؤوهلة للمونديال الروسشي ،كاششفا ‘ ذات الوقت بأان اÿضشر سشيتنقلون إا ¤لوسشاكا للعودة بالنقاط الثÓثة وإانعاشس حظوظهم ‘ ضشمان ورقة التأاهل لكأاسس العا.2018 ⁄

مركز سسيدي موسسىﬁ :مد فوزي بقاصص
كما تحدث التقني ا’سضباني عن خياراته وعن الغائبين في الندوة
الصضحفية التي نشضطها صضبيحة أامسس بمركز تحضضير المنتخبات
الوطنية بسضيدي موسضى ،قبل مغادرة الخضضر أارضس الوطن اليوم
بداية من منتصضف النهار من مطار هواري بومدين عبر رحلة
خاصضة للخطوط الجوية الجزائرية.
في مسضتهل حديثه في الندوة الصضحفية أاكد «لوكاسس أالكاراز» أانه
وط-اق-م-ه ال-ف-ن-ي ي-راق-ب-ون ع-ددا ك-ب-ي-را م-ن الشض-ب-اب ال-م-رشضحين
ل-ت-دع-ي-م تشض-ك-ي-ل-ة ال-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي ف-ي ا’سضتحقاقات المقبلة
ي-ت-ق-دم-ه-م ال-ج-ن-اح اأ’ي-م-ن ل-ن-ادي ل-وه-اف-ر ال-فرنسضي «زين الدين
فرحات» و»فريد بو’ية» ’عب جيرونا ا’سضباني و»فارسس» ’عب
ه-يÓ-سس ف-ي-رون-ا ا’ي-ط-ال-ي ق-ائ« »:Ó-ك-ل ه-ذه اأ’سض-م-اء م-رشض-حة
لتقمصس اأ’لوان الوطنية مسضتقب ،Óلكنهم اليوم ليسضوا معنيين
ب -ال -ق -ائ -م -ة ال -م -دع -وة ل -ت -ربصس ال -خضض -ر أ’ن -ه-م ل-م ي-دخ-ل-وا ف-ي
م-خ-ط-ط-ات-ي ل-ه-اذي-ن ال-م-واج-ه-ت-ي-ن ،ورب-م-ا سض-ي-ك-ون-ون م-ع-ن-ا في
التربصس المقبل أاو الذي بعده».
وأاضضاف« ،هناك ’عبون على غرار (سضعدي ،عطال ،بن غيث،
حسضاني ودهام) راقبناهم ثم اسضتدعيناهم إالى المنتخب اأ’ول،
نحن عندما نسضتدعي ’عبا ليسس ليكون معنا لمرة واحدة بل
ليكون معنا دائما» ،وعلل بلغة اأ’رقام «في ا’حصضائيات التي
وق-فت ع-ل-ي-ه-ا ع-ل-ى رأاسس ال-ع-ارضض-ة ال-ف-ن-ي-ة ل-ل-م-ن-تخب ،الÓعبين
الجدد في السضنتين اأ’خيريتين لم يعودوا من جديد للتشضكيلة ولم
يعتمد عليهم ،ونحن سضنعمل بفلسضفة مغايرة» ،وبخصضوصس الضضجة
الكبيرة التي حدثت بعد اإ’عÓن عن قائمة الÓعبين المدعوين
لتربصس سضيدي موسضى وغياب الÓعب فرحات عنه قال الكاراز:
«انا سضعيد لما قدمه زين الدين فرحات لحد اآ’ن مع فريقه
ل -وه -اف -ر ال -ف -رنسض -ي ف -ي م-وسض-م-ه ال-ث-ان-ي ع-ل-ى ال-ت-وال-ي ،وح-ت-ى
تصض-ري-ح-ات م-درب-ه ت-ؤوك-د ب-أان-ه ت-حسض-ن ك-ث-ي-را م-ق-ارن-ة ب-ال-م-وسضم
ال -م -ن -قضض -ي ،ل -ك -ن ت -أال -ق -ه ج -اء ف-ي ال-درج-ة ال-ث-ان-ي-ة ال-ف-رنسض-ي-ة
و»فرحات» راح ضضحية المنافسضة القوية من زمÓئه في المنتخب
الوطني الذين يلعبون في المسضتوى العالي وكلهم سضيشضاركون في
المنافسضات اأ’وروبية يتقدمهم (محرز وغزال و وناسس) ،صضحيح
أاننا نجدد دماء المنتخب لكن ’ يمكننا تغيير كل الÓعبين دفعة
واحدة وسضيكون ذلك تدريجيا».

حسسا Êودهام ’عبان ‡يزان و’ شسيء
يضسمن تواجد مبو◊ي أاسساسسيا
ب -ع-دم-ا سض-ؤول ع-ن ت-فضض-ي-ل-ه ل-ل-م-داف-ع «حسض-ان-ي» ع-ل-ى الÓ-ع-ب-ي-ن
المحليين على غرار «نعماني» و»شضافعي» وآاخرين ،كشضف الكاراز
ب-أان ال-م-داف-ع «حسض-ان-ي» ي-م-ت-لك م-م-ي-زات ب-دن-ي-ة وم-ورف-ول-وجية
وتكتيكية كبيرة تؤوهله ليكون في المنتخب الوطني  ،موضضحا بأان
الجميع انتقد خياراته لما اسضتدعى الظهير اأ’يسضر لنادي بارادو
«ي -وسض -ف ع -ط-ال» ل-ك-ن-ه ب-ع-د م-رور م-ب-اراة واح-دة ب-ات ال-ج-م-ي-ع
يتحدث عن مؤوهÓته الكبيرة في الشضارع الرياضضي واإ’عÓم،
والجميع بات متخوفا من غيابه بعدما تلقة إاصضابة خطيرة ضضد
المنتخب الطوغولي» ،عن الوافد الجديد صضانع أالعاب نادي
سضوشضو الفرنسضي «سضفيان دهام» قال الناخب الوطني»:هو ’عب
يسضيطر جيدا على الكرة ،وبدنيا هو مميز ،عاينته هو ’عب
ي -حسض -ن ال -ت-م-رك-ز ف-وق أارضض-ي-ة ال-م-ي-دان ون-ال ف-رصض-ت-ه ف-ي ه-ذا
التربصس أ’ن زميله «عبيد» غاب بسضبب اإ’صضابة،
وأاتمنى أان يقدم اإ’ضضافة المرجوة منه».
وب- -خصض- -وصس إاب- -ع- -اد ال- -ح- -ارسس «رح- -م -ان -ي» م -ن
المنتخب ا’ول بعدما كان يعلو عليه كثيرا في
الماضضي ،وما إاذا كان ذلك معاقبة له على خروجه
ال -ط -ائشس ف -ي م -ب -اراة ال -ذه -اب م -ن ال -تصض -ف-ي-ات
المؤوهلة لكأاسس أامم إافريقيا لÓعبين المحليين ضضد
المنتخب الليبي بملعب حمÓوي بقسضنطينة ما
كلف المنتخب المحلي تلقي الهدف ا’ول ،قال «’
أابدا رحماني لم أاعاقبه بسضبب الهدف ا’ول الذي
تلقاه ضضد المنتخب الليبي ،الحراسس والÓعبون
الذين اخترناهم لهذا التربصس هم أافضضل الÓعبين الجزائريين
في العالم» ،وعن ما إاذا سضيكون مبولحي أاسضاسضيا أامام زامبيا في
مباراة الذهاب أاكد قائ« ،Óمبولحي يعالج مع الطبيب واأ’خير لم
يقدم لي تقريرا مفصض Óعن الوضضع ،كل ما أاعرفه بأانه يسضتجيب
جيدا للعÓج ،وحظوظه كبيرة ليكون حاضضرا يوم السضبت في
المباراة لكن ’ شضيء يضضمن أان يكون أاسضاسضيا».

ضضد المنتخب الطوغولي ،في إاطار التصضفيات المؤوهلة لكأاسس
أامم إافريقيا المزمع إاجرائها بالكاميرون مطلع  ،2019وفي
تلك الفترة بالذات كنا في نهاية الموسضم والÓعبون يريدون
الذهاب في عطلة وتصضادف اللقاء مع شضهر رمضضان ،لكننا
عرفنا كيف نحقق الفوز في مواجهتين ،واآ’ن هناك نقصس في
المنافسضة وبعضس الÓعبين يفكرون في مسضتقبلهم الكروي
باإ’ضضافة إالى تواجد عدد من المصضابين في الفريق على غرار
(مبولحي ،قديورة ،غو’م) ،وهم يعالجون في العيادة ،ولكن
نملك التحفيز أ’ن ا’مر يتعلق بلعب ثالث مونديال للجزائر
على التوالي وسضيكون المونديال اأ’خير لكثير من الÓعبين».

«الشسعب ا÷زائري شسغوف بكرة القدم لكن
أاود أان تقلل الشسائعات وا’نتقادات»

المذكور محترف ،إاضضافة إالى هذا فإانه في هذا المسضتوى وكÓء
الÓعبين هم من يتكفلون بهذه اأ’مور والÓعب ينسضق مع وكيل
أاعماله ،كل المنتخبات في هذه الفترة من الموسضم تعاني من
مشضكل تفكير الÓعبين بمسضتقبلهم ومن نقصس المنافسضة عند
البعضس ،وفي المرة المقبلة سضأاعير أاكثر اهتمام لهذه النقطة أ’ننا
سضنكون قد تقدمنا في المنافسضات الرسضمية وقتها».
«أالكاراز» تحدث عن طريقة اللعب التي يريد تطبيقها للفوز على
ال -م -ن -ت -خب ال-زام-ب-ي ذه-اب-ا وإاي-اب-ا ،ح-يث أاوضض-ح ب-أان-ه ي-ري-د م-ن
الÓعبين أان يلعبوا متحدين وككتلة واحدة ،وتسضخير الفنيات
الفردية لصضالح المجموعة ،مشضددا بأانه إاذا أاردنا الفوز يجب أان
ندافع ونهاجم جميعا.

قلق من أارضسية اŸيدان واشسراك أاكÈ
عدد من اللعب»Ú

من جهة أاخرى ،كشضف الناخب الوطني أان اأ’خبار التي
تلقاها من قبل مبعوثي ا’تحادية الجزائرية لكرة القدم
إال -ى ال -ع -اصض -م -ة ال -زام -ب -ي -ة ل-وزاك-ا ل-ت-حضض-ي-ر وصض-ول وف-د
المنتخب الوطني إالى العاصضمة الزامبية ،تؤوكد بأان الطقسس
هناك مشضابه جدا لما هو عليه في اأ’يام اأ’خيرة بالجزائر
لكن بانخفاضس نسضبي للرطوبة ،مشضيرا أان ما يقلقه هناك
هو أارضضية الميدان السضيئة حسضب
ما أاكده «حكيم مدان» ،وهو ما قد
’وان
لعب كل ا آ
يعيق طريقة لعب المنتخب.
ال- -مسض -ؤوول ا’ول ع -ل -ى ال -ع -ارضض -ة
لتأاهل «اÿضشر»
الفنية للمنتخب الوطني ا’سضباني
إا ¤اŸونديال
«لوكاسس أالكاراز» أاكد أان السضفر في
الثالث على
م -ن -اسض -ب -ت -ي -ن ق -د ي -ره -ق أاشض -ب-ال-ه
وبالتالي سضيشضرك أاكبر عدد ممكن
التوا‹
م -ن ال Ó-ع -ب -ي-ن ف-ي ال-م-واج-ه-ت-ي-ن
ل- - -ت- - -ف - -ادي اإ’صض - -اب - -ات وإاره - -اق
الÓعبين في المواجهتين ،وذهب إالى أابعد من ذلك «’
أافهم لماذا قررت الفيفا برمجة مباراتنا ضضد المنتخب
الزامبي بلوزاكا في اليوم اأ’خير من تاريخ الفيفا للجولة
الثالثة بالمقابل برمجة مباراة العودة في يومها ا’ول ،لكن
سضنتعامل مع هذا الوضضع وسضنعمل على الفوز في اللقاءين
’نعاشس حظوظنا في التأاهل إالى المونديال».

«لدينا ا’مكانيات للفوز ذهابا وإايابا»

وعن اأ’جواء السضائدة داخل تربصس الخضضر الذي انطلق يوم
ا’ثنين الماضضي بمركز سضيدي موسضى ،أابدى التقني ا’سضباني
اعجابه بروح المجموعة السضائدة في التربصس ،وقال» أانا منبهر
لروح المجموعة المتواجدة هنا ،المجموعة واعية بما ينتظرنا
بلوزاكا وقسضنطينة ،وسضنلعب برغبة التأاهل إالى مونديال روسضيا
 ،2018ولكن يجب أان نفكر أاو’ في الفوز بهذه المباراة حتى ’
نضض-ع أان-فسض-ن-ا ت-حت الضض-غ-ط» ،وأاضض-اف «م-ب-اراة زام-ب-ي-ا سض-ت-ك-ون
حاسضمة بالنسضبة لنا خاصضة أاننا سضندخلها متأاخرين بـ  5نقاط عن
م-تصض-در ال-م-ج-م-وع-ة ال-م-ن-ت-خب ال-ن-ي-ج-ي-ري ول-ك-ن ال-تأاهل ’ زال
ممكنا ،علينا الفوز وفقط كي نتفادى لغة الحسضابات».
وبخصضوصس نقصس المنافسضة التي يعرفها بعضس الÓعبين على
غ-رار (ون-اسس ،غ-زال وسض-ل-ي-م-ان-ي) وانشض-غ-ال ث-ن-ائ-ي ل-يسض-تر سضيتي
«محرز» و»سضليماني» بقضضية تغيرهم اأ’جواء ،قال «تركيزهم
عالي على العمل الذي نقوم به في التدريبات وعلى مواجهتي
زامبيا ،وفي حالة ما إاذا شضرعت بأان هناك ’عب يفكر في
مصض-ي-ره ل-م-ا اسض-ت-دع-ي-ت-ه-م ل-ه-ذا ال-ت-ربصس ،ل-ك-ن أاع-ي أان ال-ث-ن-ائي

إاذا أاقصسي اŸنتخب من تصسفيات
اŸونديال لن أافكر ‘ ا’سستقالة»
عن السضؤوال المتعلق بما إاذا سضيفكر في ا’سضتقالة من على رأاسس
العارضضة الفنية في حالة ما إاذا أاقصضي المنتخب من التصضفيات
المؤوهلة لكأاسس العالم  2018بروسضيا ،بعدما أاقصضي منذ أايام قليلة
فقط من التأاهل إالى «شضان»  2018بكينيا ،قال الكاراز بهذا
الخصضوصس «لن افكر في ا’سضتقالة من على رأاسس العارضضة الفنية،
لعبنا مباراة ذهابا وإايابا مع المنتخب المحلي الذي عملنا معه
لمدة  17يوما ،ومع المنتخب ا’ول ورثته بنقطة واحدة في
التصضفيات المؤوهلة لكأاسس العالم» ،وواصضل حديثه «أامام زامبيا ’
أافكر في ما سضيحدث في حالة الهزيمة أ’ني منذ  30سضنة عندما
أادخل المباريات أالعب من أاجل تحقيق الفوز و’ غير».
«أالكاراز» عاد للوراء وذكر بما قام به في تربصس جوان« ،في
التربصس ا’خير الذي أاشضرفت عليه في نهاية الموسضم وتحديدا
في شضهر جوان المنصضرم ،المنتخب الوطني حقق العديد من

الهزائم والتعاد’ت تواليا ،وهو ما أاثر على مردوده في «الكان»
التي خرج منها بسضرعة وفي الدور اأ’ول ،كانت لدي مهمة وقتها
وهي إاعادة هيبة المنتخب بتحقيق الفوز وإاعادة الخضضر إالى جو
ا’نتصضارات وهو ما قمنا به في ودية غينيا والمباراة الرسضمية

وعاد ا’سضباني للحديث عن تجربته على راأسس العارضضة
الفنية للمنتخب الوطني وتحدث عن شضغف الجزائريين
وعشضقهم الجنوني لكرة القدم« ،الضضغط يوجد في كل
المنتخبات وفي كل الفرق ،انا شضخصضيا دربت العديد من
الفرق في اسضبانيا ،لكن على مسضتوى الفرق هناك حوالي
 100األف مدرب ينتقدك ،هنا في الجزائر هناك  40مليون
مدرب تماما مثل اسضبانيا ’أن الجميع مولوع بحبه لكرة
ال -ق -دم ،واأن-ا واح-د م-ن-ه-م ع-ن-دم-ا اأشض-اه-د م-ب-اري-ات ري-ال
مدريد اأنتقد الخيارات وطريقة اللعب ،لكن زيزو هو الذي
يختار التعداد وطريقة اللعب ’أنه يملك كل المعطيات عن
ت -ع -داده ون -فسس الشض -يء ع -ن -دم -ا ي -ت-ع-ل-ق ا’أم-ر ب-م-ب-اري-ات
ال -ب -ارصض -ا ،ه -ذه ال -ت -ج -رب -ة اأع-يشض-ه-ا ج-ي-دا ف-ي ال-ج-زائ-ر،
واأم- -ن -ي -ت -ي ه -و اأن ت -ق -ل ف -ق -ط الشض -ائ -ع -ات وا’ن -ت -ق -ادات
العشضوائية» ،وواصضل حديثه في هذه النقطة« ،في اسضبانيا
الكل متعطشس وشضغوف بحبه لكرة القدم المحلية والعالمية،
بدليل اأن الجريدة التي تحقق ا’أكثر عدد من المبيعات هي
رياضضية وليسضت سضياسضية».

’عبو اÿضسر يبدون عزÁة لإلطاحة بـ «الشسيبولوبولو»

ع’ Èعبو اŸنتخب الوطني لكرة القدم عن ارادتهم ‘ ا’طاحة بـ «الششيبولوبولو» هذا السشبت خÓل ا÷ولة
الثالثة ◊سشاب اÛموعة الثانية للتصشفيات اŸؤوهلة لكأاسس العا 2018 ⁄بروسشيا.

ﬁمد فوزي بقاصص

مبو◊ي :نعول على خÈتنا

القائد ا’ول للمنتخب الوطني لكرة القدم والحارسس ا’ول للخضضر «رايسس الوهاب مبولحي»،
طمأان الجميع حين أاكد بأانه تلقى ضضربة قوية في الركبة ويعالج ليكون حاضضرا يوم السضبت
المقبل في التشضكيلة اأ’سضاسضية بمباراة لوزاكا.
حارسس نادي رين الفرنسضي نوه إالى أان المنتخب الوطني الجزائري يملك خبرة معتبرة في
أادغال إافريقيا وفي مثل هذه المباريات المصضيرية والحاسضمة و’ خوف على التعداد،
موضضحا بأانه رفقة كل القدامى عملوا على الترحيب بالوافدين الجدد ،ومؤوكدا بأان المواجهتين
المقبلتين من شضأانهما أان يجعÓنهم يملكون الخبرة اإ’فريقية.
الحارسس الرحالة تحدث عن المباراة وقال« ،المباراة المزدوجة أامام زامبيا وخاصضة تلك التي سضنخوضضها بلوزاكا سضتكون بمثابة
الحرب و’ مجال فيها للحسضابات ،وسضنذهب إالى هناك من أاجل تحقيق الفوز ’ غير».

›ا« :Êأالكاراز جاء يعرف الكث Òمن ا’مور لصسا◊نا»
من جانبه ،قائد المنتخب الوطني الثاني الوافد الجديد على نادي سضيفاسس سضبور التركي
«كارل مجاني» رفضس ا’سضتسضÓم قبل نهاية التصضفيات بأاربع جو’ت ،وصضرح خÓل الندوة
الصضحفية التي عقدها الÓعبون مع وسضائل اإ’عÓم« ،لن نسضتسضلم قبل نهاية التصضفيات
المؤوهلة لكأاسس العالم قبل نهايتها بأاربع جو’ت ،نيجيريا كانت قوية في تلك الفترة لكن تلك
المباراة لعبناها منذ حوالي السضنة والمعطيات تغيرت اآ’ن ،كنا في تلك الفترة منتخبا في
تراجع واآ’ن بدأانا نسضتعيد قوتنا وهو ما يجعل اأ’مر مغايرا» ،وأاضضاف «أانا وزمÓئي ’ نفكر سضوى في الفوز على زامبيا ،والبداية
السضيئة في التصضفيات المونديالية ’ تعني بأاننا فقدنا حظوظنا في التأاهل».
«مجاني» كشضف بأان «أالكاراز» عندما حل على العارضضة الفنية للخضضر جاء يملك الكثير من المعلومات عن الÓعبين وطريقة لعبهم
ونقاط قوتهم وضضعفهم ،وجلب معه أافكار دفاعية وهجومية وحدد ما يجب القيام به فوق الميدان في الوقت الحالي لتجاوز
العقبات التي تنتظر الخضضر ،وأاوضضح فلسضفته وما يريد بلوغه ،موضضحا بأان كل هذا في صضالح الÓعبين والمنتخب الوطني أ’ن ذلك
سضيجعل الجميع يكسضب الوقت.
صضخرة دفاع المنتخب تحدث عن زميله «حسضاني» وقال« ،أاعتقد هنا بأانه ’ يوجد أاي صضحفي شضاهد حسضاني في مباريات فريقه
في بلغاريا ،هو ’عب تلقى تكوينا جيدا في أاحد أاكبر المراكز اأ’وروبية تكون في فرنسضا هو ’عب صضغير في السضن اختار الجزائر،
وقرر التطور وهو ما دفعه للتنقل إالى بلغاريا ،لديه مكانته في المنتخب ومتأاكد من أانه في حالة ما إاذا منحت له الفرصضة سضيقدم
ما ينتظره منه الجميع ،أانا شضخصضيا لم أاقم بمسضيرة احترافية كبيرة لكني عرفت كيف أاطور امكانياتي ولعبت مونديالين وعدة كؤووسس
إافريقية وقمت بمسضيرة حسضنة لحد اآ’ن مع المنتخب».

براهيمي« :ما يحدث لـ «سسليما »Êغ Òمقبول
قائد المنتخب الوطني الثالث نجم بورتو البرتغالي «ياسضين براهيمي» هو اآ’خر دافع عن
خيارات مدربه «لوكاسس أالكاراز» باختيار «حسضاني» ليكون في تربصس الخضضر وعلل قائ،Ó
«لدبنا خير دليل متواجد معنا مبولحي لما قرر تطوير امكانياته ورحل بحثا عن وقت لعب
لعب لعدة سضنوات في البطولة البلغارية وهو اآ’ن من بين أافضضل حراسس مرمى المنتخب
الوطني على مر التاريخ وكان من بين أافضضل حراسس المرمى في كأاسس العالم وحسضاني يسضير
على نهجه.
هذا واسضتنكر «براهيمي» ما يحدث لهداف المنتخب الوطني «اسضÓم سضليماني» قبل أاثناء وبعد مباريات الخضضر اأ’خيرة ،متمنيا أان
’ يتكرر اأ’مر في المباراة المقبلة بقسضنطينة ،ما يمكن أان أاتفهمه هو أان الجمهور يطالبه دائما ببذل المزيد وينتظر منه التسضجيل
في كل مباراة ،لكنه دائما يقدم مسضتويات كبيرة يسضجل أاهداف جميلة ويقدم كرات حاسضمة ،وبكل بسضاطة هو هداف حقيقي سضواء
في المنتخب أاو في كل الفرق التي لعب لها ،اأ’مر ا’يجابي أان اأ’مر حدث لÓعب قوي من الناحية الذهنية والجميع يعرف قصضته
ومن أاين أاتى ،ومن دون شضك إاذا عدنا بفوز من لوزاكا سضيكون هو مهندسس الفوز بأاحد أاهدافه الحاسضمة كما عودنا عليه سضابقا».

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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““ألّرئيسس بوحفصس مطالب بإايجاد أ◊لول Ÿشساكل ألّÓعب““Ú

اكتمل تعداد اŸنتخب الوطني اأمسس بعد اأن التحق الÓعب رشصيد غزال ،الذي كان قد طلب رخصصة من اŸدرب
لوكاسس األكاراز بالغياب لأسصباب عائلية قاهرة ،فيما –ل اليوم بعثة ““اÿضصر““ بالعاصصمة الزامبية لوزاكا –سّصبا
Ÿواجهة اŸنتخب اÙلي ‘ اإطار تصصفيات اŸونديال.

»°ù«ªM QÉªY
ويششّد إŸنتخب إلوطني إلّرحال جّوإ
نحو إلعاصشمة إلزإمبية لوزإكا صشباح
إل- -ي- -وم إÿم- -يسس ع- -ل -ى م Ïط -ائ -رة
خاصشة ،حيث ينتظر وصشول إلوفد ‘
سشاعة متأاّخرة من مسشاء إليوم.
وقبل ذلك أإوفدت إلفاف ‡ثليها إ¤
هذإ إلبلد إلذي يقع ‘ جنوب إلقارة
إل ّسشمرإء ،حيث وصشلوإ إ ¤إلعاصشمة
لوزإكا عصشر إلثلثاء وذلك من أإجل
ت -رت -يب إج-رإءإت وصش-ول وإسش-ت-ق-ب-ال
وإقامة زملء رياضس ﬁرز بزإمبيا،
فضش- -ل ع- -ن أإم -ور أإخ -رى ل -ه -ا صش -ل -ة
باŸبارإة إلرسشمية.
وتششّكلت إلبعثة من حكم مدإن مدير
إŸن-ت-خب إل-وط-ن-ي وط-بيب ““ﬁاربي
إلصش -ح -رإء““ ي -وسش -ف أإوزن -ا‹ وط ّ-ب-اخ
““إÿضشر““ فريد ‰ري.
ول -ق -يت ب-ع-ث-ة إل-ف-اف ‘ إسش-ت-ق-ب-ال-ه-ا
إإ’ط -ار إل -ون -اسس ت -ع -زي -بت ،إŸكّ-ل-ف
ِب-الشش-ؤوون إل-دي-ب-ل-وم-اسش-ي-ة إ÷زإئ-ري-ة
ِبالعاصشمة لوزإكا.
م - -ن ج - -ه - -ة أإخ - -رى ب - -رم- -ج م- -درب
إŸن -ت -خب إل -وط -ن -ي حصشصس ف -ي-دي-و
للعب Úمن أإجل إلتعرف على نقاط
وضش -ع -ف إŸن -افسس ،إل-ذي ي-ب-ق-ى م-ن
إŸن -ت -خ-ب-ات إÎÙم-ة رغ-م ت-رإج-ع
مسشتوإها خلل إلفÎة إŸاضشية.
جه
وكان مدرب منتخب زإمبيا قد و ّ

إل -دع -وة إ› ¤م-وع-ة م-ن إل-لع-بÚ
إلششباب إلذين ’ Áلكون خÈة كبÒة
‘ مثل هذه إŸباريات ،وهو ما قد
Áنح أإفضشلية لزملء برإهيمي ◊سشم
إŸوإجهة لصشا◊هم.
يعا Êثلثة ’عب Úدولي ÚجزإئريÚ
مششكل إإ’صشابة وهم حارسس إŸرمى
وه- - -اب رإيسس م - -ب - -و◊ي وإŸدإف - -ع
ف - -وزي غ - -لم وم- -ت- -وسش- -ط إŸي- -دإن
عد’ن قديورة.
ويششكو وهاب رإيسس مبو◊ي إصشابة
على مسشتوى إلركبة سشقط ‘ مطّبها
خلل مبارإة فريقه رإن وإŸضشيف

تولوز مسشاء إلسشبت إŸاضشي بِرسشم
مششوإر بطولة فرنسشا.
وُي- -ع- -ا Êف- -وزي غ -لم إصش -اب -ة ع -ل -ى
مسش -ت -وى إلسش -اق ت -ع ّ-رضس ل -ه -ا خ-لل
مبارإة فريقه نابو‹ وإلزإئر أإطلنطا
مسش - -اء إأ’ح - -د إŸنصش - -رم ِل - -حسش- -اب
مششوإر بطولة إيطاليا.
ويششكو عد’ن قديورة إصشابة على
مسشتوى إلفخذ ششعر ِبآا’مها خلل
ت -دري -ب -ات إŸن -ت-خب إل-وط-ن-ي مسش-اء
إإ’ثن ÚإŸاضشي .
وغ- -اب إل- -ث- -لث- -ي إŸشش -ار إل -ي -ه ع -ن
ت -دري -ب -ات ““إÿضش-ر““ إل-ث-لث-اء ،ح-يث

خضشعوإ للعلج ‘ ،ح Úأإجرى بقية
زم- -لئ- -ه- -م إ◊صش- -ة إŸرإن- -ي- -ة –ت
إشش -رإف إل -ن -اخب إل -وط -ن -ي ل -وك -اسس
أإل- -ك -ارإز ِب -اŸرك -ز إل -ف -ن -ي إل -وط -ن -ي
لسشيدي موسشى.
وهّون طبيب ““ﬁاربي إلصشحرإء““ من
م -ع -ان -اة م -ب -و◊ي وغ -لم وق -دي-ورة،
وق -ال إن إصش -اب -ات -ه -م ل-يسشت خ-طÒة
وب-إام-ك-ان-ه-م خ-وضس م-ب-ارإة إŸنتخب
إل - -وط - -ن - -ي وإŸضش - -ي - -ف إل - -زإم- -ب- -ي
›ÈŸة بعد ظهر إلسشبت إŸقبل
إُ
ضش- -م- -ن إط- -ار إ÷ول- -ة إل- -ث -ال -ث -ة م -ن
تصشفيات مونديال روسشيا .2018

الفريق يواجه اليوم أامل حيدرة ودّيا

إأدأرة ““ألعمي ـ ـد““ تطع ـ ـن ‘ عقوب ـ ـ ـة ألّلع ـ ـ ـب ب ـ ـ ـدون جمهـ ـ ـ ـ ـور
قّدمت إادارة مولودية ا÷زائر طعنا على مسصتوى ÷نة النضصباط
التابعة للرابطة اÎÙفة لكرة القدم ،وهذا بسصبب عقوبة اللعب
لحداث
دون جمهور التي سصّلطت على الفريق ،على خلفية ا أ
لو ¤من الرابطة اÎÙفة
اŸؤوسصفة التي عرفتها مواجهة ا÷ولة ا أ
لخ.Ò
لو ،¤ب ÚاŸولودية وا–اد بسصكرة Ãلعب ا أ
ا أ
وكانت هذه إŸبارإة قد عرفت إجتياح بعضس أإنصشار إŸولودية أ’رضشية إŸيدإن،
ما تسشّبب ‘ إيقاف إŸوإجهة من طرف إ◊كم سشعدي ‘ مناسشبت ،Úقبل أإن
تعرف أإعمال ششغب عقب نهايتها بعد إقدإم أإنصشار إلفريق إÙلي على
جع.Ú
إ’عتدإء على أإنصشار إلعميد ،ما تسشّبب ‘ سشقوط جرحى وسشط إŸشش ّ
وأإّكدت إدإرة إŸولودية أإّنه من غ ÒإŸعقول أإن يتعّرضس إلعميد لنفسس عقوبة
إلفريق إÙلي ،رغم أإّن تصشّرفات أإنصشار إ–اد بسشكرة كانت أإخطر بكث،Ò
وأإوضشحت أإن ÷نة إ’نضشباط كانت قاسشية ‘ قرإرها إلقاضشي بحرمان إلعميد
من أإنصشاره ‘ لقاء وفاق سشطيف ،ولهذإ تقّدمت بطعن على أإمل تخفيفها
لنصشار بحضشور مبارإة إلوفاق إŸهمة جدإ،
وإ’كتفاء بتوجيه إنذإر وإلسشماح ل أ
وإلتي تعد وإجهة إ÷ولة إلثانية من إلبطولة.
هذإ وقد عّبر إŸدرب كازو Êعن أإسشفه لغياب إ÷ماه Òعن لقاء وفاق
سشطيف ،وقال ‘ هذإ إلششأان““ :من إŸؤوسشف جدإ أإن نلعب لقاء كب Òبدون
حضشور إ÷مهور..لقاء إلوفاق بدون أإنصشار ’ طعم له ،ولكن ما باليد حيلة علينا
أإن نكون ‘ إŸسشتوى ونحّقق إ’نتصشار ‘ كل إ◊ا’ت““.
من جهته بدإ إŸدير إلرياضشي كمال قاسشي إلسشعيد متخّوفا من عدم جاهزية
ملعب  5جويلية Ÿبارإة إلنادي إإ’فريقي يوم  15سشبتم Èإلقادم ،يأاتي هذإ بعد
ق -رإر إل -رإب -ط -ة إÎÙف -ة ل -ك -رة إل -ق -دم ب›Èة إŸب -اري -ات إÙل-ي-ة Ãل-عب

مصشطفى تششاكر بالبليدة لعدم جاهزية إŸلعب إأ’وŸبي ،وقال ’«:نريد إللعب
أإمام إإ’فريقي ‘ ملعب غ Òملعب  5جويلية..أإ“نى أإن يكون جاهزإ ‘ تلك
إلفÎة““.
هذإ ويوإصشل إلفريق تدريباته – ّسشبا Ÿوإجهة إلوفاق إŸقررة يوم  9سشبتمÃ Èلعب
عمر حمادي ببولوغ ‘ ،Úظروف جيدة وبحضشور كل إللعبÃ Úا فيهم إŸدإفع
دمو إلذي إسشتعاد عافيته ،عدإ بدبودة إŸتوإجد مع إŸنتخب إلوطني ،وسشيوإجه
إلعميد غدإ نادي أإمل حيدرة وديا Ãلعب إأ’خّ – ،Òسشبا لهذإ إللقاء““.

‘ تصصريحــــــــات
ّ Ù
طــــة ““إاسصــــ““Í

بعد إاقالة براتشصي

موأسسة مرشّسح لتدريب دفاع تاجنانت
كشش- - -فت مصش - -ادر م - -ن إدإرة دف - -اع
ت - -اج - -ن- -انت أإّن إŸدرب إلسش- -اب- -ق
Ÿولودية إ÷زإئر كمال موإسشة
مرشّشح لتدريب إلنادي خلفا
ل-ل-ف-رنسش-ي ف-رإنسشوإ برإتششي
بعد إقالته من قبل رئيسس
إل- - -ن - -ادي ،وأإضش - -افت ه - -ذه
إŸصش - - -ادر أإن إ’تصش - - -ا’ت
إأ’ولية ب Úإلرئيسس قرعيشس
إلطاهر وإŸدرب ““إلقاŸي““
قد إنطلقت ،وهذإ ‘ إنتظار
ق- -دوم- -ه ق- -ري- -ب- -ا إ ¤م- -دي -ن -ة
ت - - -اج - - -ن - - -انت م - - -ن أإج- - -ل إ“ام
إŸفاوضشات إلنهائية ،وهذإ بالرغم
من تعا‹ إأ’صشوإت بالتعاقد مع إŸدرب
إلسشابق إليام Úبوغرإرة بعد ‚احه مع إلنادي
طيلة أإربعة موإسشم متتالية.
وأإع -ل -نت إإ’دإرة ت -ع -ي ÚإÙضش -ر إل -ب -د Êع -ب-د
إل -وه-اب ب-وسش-ع-ادة وإŸسش-اع-د ب-ن ك-ت-ف-ي إل-ع-ي-د
لشش -رإف ع -ل -ى إل -ف-ري-ق ‘ إŸرح-ل-ة إŸق-ب-ل-ة
ل -إ

بصش -ورة م-ؤوق-ت-ة ،ح-يث سش-يشش-رف-ان
على إدإرة لقاء إ÷ولة إلثانية
أإم -ام شش -ب -اب قسش-ن-ط-ي-ن-ة ‘
م -ل -عب ل -ه -وى إسش-م-اع-ي-ل،
ويدور حديث قوي حول
سشعي بعضس إأ’طرإف ‘
م -ن -ح إل -ف -رصش-ة ل-ث-ن-ائ-ي
إل -ت -دريب إŸؤوقت ح -ال
إل - -ف - -وز ع - -ل- -ى حسش- -اب
““إلسش - - - - -ن - - - - -اف - - - - -ر““ دون
إ’سش - - -ت - - -ن- - -ج- - -اد Ãدرب
رئ - -يسش - -ي ج - -دي - -د خ- -ل- -ف- -ا
لÈإتششي.
وتلقي ،صشبيحة إليوم ،تششكيلة
إلدفاع إŸنافسس أإهلي برج بوعريرج
‘ مبارإة ودية Ãلعب لهوى إسشماعيل ،ومباششرة
عقب نهاية إللقاء سشيحصشل رفقاء إلقائد قيطون
ع-ل-ى ق-ي-م-ة سشت م-لي Úسش-ن-ت-ي-م ن-ظ Òإل-ت-ع-ادل
إÙقق خارج إلديار ‘ إ÷ولة إ’فتتاحية أإمام
أإوŸبي إŸدية.

قادما من موناكو الفرنسصي

ليمار يلتحق بصسفوف ليفربول
مقابل  80مليون أأورو

تزإيد إ’هتمام كثÒإ بنجوم موناكو ‘ إÒŸكاتو
إلصشيفي ،نظرإ لنجاح إلفريق ‘ إلتتويج بالدوري
إلفرنسشي إŸوسشم إŸنصشرم ،وبلوغه نصشف نهائي
دوري إأ’بطال.وخضشع توماسس ليمار’ ،عب موناكو،
ل-ل-كشش-ف إل-ط-ب-ي إÿاصس ب-انضش-م-ام-ه لصش-ف-وف ل-ي-فربول،
ليصشبح ثالث صشفقات إلريدز للصشيف إ÷اري .وكان ليفربول
أإرسشل وفدإ طبيا إ ¤موناكو ليخضشع ليمار للكششف إلطبي “هيدإ
’نضشمامه لقلعة إأ’نفيلد .وأإششارت صشحيفة ““ماركا““ إ ¤أإنّ موناكو رفضس
عرضشا أإوليا بقيمة  60مليون إسشÎليني للتعاقد مع ليمار‡ ،ا دفع إلريدز
لزيادة إŸبلغ إ 75 ¤مليون إسشÎليني.ومن إÙتمل أإن يكون ليمار ،بديل
إلÈإزيلي فيليب كوتينيو ،إŸطلوب ‘ برششلونة إإ’سشبا ،Êرغم تأاكيد إدإرة
إل- -ري- -دز إسش- -ت- -م- -رإر ’ع- -ب- -ه- -م ،ورفضس إل- -ع -روضس إŸق -دم -ة م -ن إل -ن -ادي
إل -ك -ت -ال -و.Êوأإّ” ل-ي-ف-رب-ول صش-ف-ق-ت Úخ-لل إلصش-ي-ف إ÷اري ب-ال-ت-وق-ي-ع م-ع
إŸصشري ﬁمد صشلح من روما إإ’يطا‹ Ãبلغ  42مليون يورو ،باإ’ضشافة
للتعاقد مع أإندريا روبرتسشون من هال سشيتي إإ’‚ليزي.كما إّتفق إلريدز
مع نادي ’يبزبغ إأ’Ÿا Êعلى ضشم إلغيني نابي كيتا Ãبلغ  48مليون
إسشÎليني ،على أإن ينضشم لقلعة إأ’نفيلد ‘ صشيف .2018

وألد مبابي يّتهم زيدأن
بالوقـ ـ ـ ـ ـ ـوف ورأء ع ـ ـ ـ ـدم
أنضسمـ ـام ‚ل ـ ـه للري ـ ـ ـال
كششف ويلفريد مبابي ،وإلد إللعب إلششاب
كيليان مبابي ،إأن sإبنه كان على وششك إأن
ينضشم إ ¤ريال مدريد كاسشتيا ‘ عام ،2013
ل- -كs- -ن - -ه  ⁄ي- -ف- -ع- -ل.وإأوضش- -ح وي- -ل- -ف- -ري- -د‘ ،
تصشريحات Ùطة ““ إسش ““Íإأsن كيليان مبابي،
’عب م -ون -اك -و ح -ال ً-ي -ا ،ك-ان م-ن إŸم-ك-ن إأن
يصشبح ’عًبا للريال ‘  ،2013عندما كان
عمره  15عاًماÃ ،قابل مادي إأقل بكث Òمن سشعره حاليًا.وكششف ويلفريد
إأن sمبابي ،كان قد زإر إلريال ‘  ،2012كي يتعsرف على إلÈتغا‹
كريسشتيانو رونالدو ،وعلى مثله إ’أعلى زيدإن ،ووقتها إنبهر بالنادي
إŸلكي ومنششاآته.
وإأّكد إ’أب إأن sكيليان كان سشيصشبح ’عبًا ‘ ريال مدريد كاسشتيا ،عندما
كان زيدإن يدّربه ،لكن عندما ترك ““زيزو““ منصشبه ليصشبح مسشاعًدإ
Ÿدرب إلفريق إ’أول للمÒينغي ،كارلو إأنششيلوتي ،ترإجع عن إ’أمر.
وإأوضشح ويلفريد““ :لقد عقدنا عدة إجتماعات مع إلسشيد زيدإن..لكن
عندما إأصشبح مسشاعًدإ ’أنششيلوتي ⁄ ،يكن لديه إلوقت إلكا‘ كي يو‹
إ’هتمام لكيليان““.وكششف ““ :إذإ إسشتمر زيدإن ‘ ريال مدريد كاسشتيا،
رÃا إختار كيليان ،إلريال قبل موناكو““.وتشش Òإلتقارير إ’إخبارية إ ¤إأنs
كيليان ،سشينضشم إ ¤سشان جÒمان معاًرإ مع خيار ششرإئه إŸوسشم إŸقبل
مقابل  180مليون يورو ،فيما سشتكون ثا Êإأغلى صشفقة بتاريخ كرة إلقدم
بعد إلÈإزيلي نيمار  222مليون يورو.

 ⁄يخف الصصربي إايفيكا تودوروف ،مدرب
شصباب بلوزداد ،تذّمره من الرئيسس ﬁمد
لنظار
بوحفصس ،بسصبب اختفائه الكلي عن ا أ
وتركه الفريق ‘ حالة من الفوضصى ،موجّها
رسصالة واضصحة خÓل تصصريحه Ÿوقع
““كووورة““.
‘ إŸقابل ،أإبدى إلصشربي سشعادته بعد إ’نطلقة
إلرإئعة إلتي حّققها حامل لقب كأاسس إ÷زإئر مع
بدإية دوري إÎÙف ‘ Úموسشم .2018 - 2017
وقال تودوروف““ :صشرإحة ،كّنا متخّوف Úمن إلتعÌ
دإخل إلديار مع بدإية إŸوسشم ،إلذي عادة ما يجد
إللعبون صشعوبات ‘ تطبيق كرة جميلة ،لكن ‘
إأ’خ Òأإنهينا إللقاء لصشا◊نا وبثنائية ‘ مرمى
إ–اد سشيدي بلعباسس ،وهي إنطلقة قوية لفريق ’
يزإل ينتظره إلكث Òمن إلعمل““.
وع -ن إضش -رإب إل ّ-لع -ب ،Úأإضش -اف إŸدرب ق -ائ-ل:
““إل ّ-لع -ب -ون  ⁄ي -خ-ل-ط-وإ إأ’م-ور وت-رك-وإ إŸشش-اك-ل

جانبا وهي إحÎإفية –لّوإ بها ،لكن لو يبقى إ◊ال
على هذإ إلشّشكل فإاّن إأ’مور سشتزدإد سشوءإً ،و’
أإ“نى أإن يكون إلفوز على إ–اد سشيدي بلعباسس
Ãث -اب -ة إŸن-وم إŸغ-ن-اط-يسش-ي ،أإط-لب م-ن إل-رئ-يسس
ﬁمد بوحفصس أإن يظهر ويتحّرك ويحل مششاكل
إللعب Úسشوإء من حيث إإ’قامة أإو مسشتحقاتهم،
أ’ّننا ‰لك فريقا كبÒإ قادرإ على قول كلمته هذإ
إŸوسشم““.وحول تقييمه Ÿسشتوى إلفريق““ :نحن ‘
بدإية إŸوسشم و’ يجب أإن نغ Îبالفوز على إ–اد
سشيدي بلعباسس’ ،بد من أإن نكون يقظ Úونطّور
مسشتوإنا خلل إأ’يام إŸقبلة ،لكن إلششيء إŸؤوسشف
ه -و إل›Èة إلسش ّ-ي -ئ -ة ل -رإب -ط -ة دوري إÎÙف،Ú
وإلتوقيت غ ÒإŸناسشب للعب إŸوإجهة ،فلماذإ ⁄
يÈمج إللّقاء على إلسشاعة إلسشابعة مثل بد’ من
إÿامسشةÃ ،ا أإن إإ’نارة موجودة على ملعب 20
أإوت؟ نحن ‘ عز إلصشيف وإ◊رإرة سشتؤوّثر على
مردود إل ّ
لعب.““Ú

بطولــة العــا ⁄للجيــدو
أاقصصي اŸصصارع ا÷زائري جدي أاسصامة (أاقل من
لول من بطولة
لربعاء ‘ الدور ا أ
 73كلغ) أامسس ا أ
العا ⁄اŸتواصصلة فعالياتها حاليا باÛري عقب
خسصارته أامام الÈتغا‹ نونو سصارايفا.
ويعد هذإ إ’قصشاء إلثا Êللجزإئر ‘ هذه إŸنافسشة إلتي
ت- -ق- -ام ‘ إل -فÎة إŸم -ت -دة م -ن  28أإوت إ 3 ¤سشبتمÈ
ببودإبسشت ،بعد إقصشاء مر Ëموسشى (أإقل من  52كلغ)
أإمسس إلثلثاء عقب خسشارتها ‘ أإول منازلة لها ضشّد
إلبولونية إغاتا بÒناك.
ومعلوم أإّن إ÷زإئر ‡ثّلة ‘ هذه إŸنافسشة Ãجموع
عششرة مصشارع 5( Úإناث و 5ذكور) ،منهم إŸصشارع هود
زردإ( Êأإقل من  66كلغ) إلذي إنسشحب من إŸنافسشة قبل

أسسام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة جـ ـ ـ ـ ـ ـدي يقصسـ ـ ـ ـ ـ ـى م ـ ـ ـ ـ ـن أل ـ ـ ـ ـ ـّدور أألول
ب-دإي-ت-ه-ا .وسش-ت-دخ-ل ب-ق-ي-ة إل-ع-ن-اصش-ر إ÷زإئ-ري-ة إلسش-ب-ع-ة
إŸنافسشة تباعا بدإية من رتيبة تاريكات (أإقل من  57كلغ)
إلتي توإجه إلكندية جيسشيكا كليماكيات ‘ إلوقت إلذي
سشتوإجه فيه زميلتها سشعاد بلخال (أإقل من  70كلغ) وكوثر
وعلل(أإقل من  78كلغ) سشتوإجهان على إلتوإ‹ إŸغربية
أإسشماء نيانغ وإلكوبية كاليمة إنتومارششي.
وسش -تسش -ت -ه -ل إŸصش -ارع-ة إÿامسش-ة وإأ’خÒة إل-ت-ي “ث-ل
إ÷زإئر ‘ هذإ إŸوعد صشونيا عسشلة فئة (أإك Ìمن 78
كلغ) إŸنافسشة Ãوإجهة إلÈإزيلية ماريا سشو’ن إلتامان.
لدى إلرجال ،سشتقتصشر إŸششاركة إ÷زإئرية على ثلثة
مصشارع ،Úهم عبد إلرحمن بن عمادي ( 90 -كلغ) ،لياسس
بويعقوب ( 100 -كلغ) و‚يب “ار ( 100 +كلغ).

وإسشتفاد بن عمادي من عملية قرعة سشهلة نسشبيا ،حيث
أإعفي من إلدور إأ’ول ،على أإن يوإجه ‘ إلدور إلثاÊ
إلفائز من إŸنازلة إلتي Œمع ‘ إلدور إأ’ول إلبوسشني
تو Êميلتيتشس وإ÷ورجي أإو ششانقي مارجيا.Ê
ويتعّين على كل من بن يعقوب و“ار إجتياز إلدور إ’أول
أإمام كل من إلروما Êلوكا كونزإبو وإلسشنغا‹ نباغيك
كايدي .وتنششط هذه إلدورة من قبل  731مصشارع (440
مصشارع و 291مصشارعة) Áثلون  126بلدإ .وتعت Èفرنسشا
وإلÈإزي-ل وم-ون-غ-ول-ي-ا وك-ازإخسش-ت-ان م-ن أإك ÌإŸن-ت-خ-ب-ات
“ثيل ‘ هذإ إŸونديال بـ ( 18مصشارع ومصشارعة) بينما
–ضشر إلÔويج ونيجÒيا و فلسشط Úوإلباكسشتان Ãصشارع
وإحد فقط.

إلفجر0٤.٤٨...............:
موإقيت إلظهر12.٤٩...............:
إلعصشر1٤.2٨...............:
إلصشÓة إلمغرب1٩.21..............:
إلعششـاء20.3٤.................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
 31أإوت  : 1٩٥7وصشل وفد جبهة إلتحرير إلوطني
إ ¤ليما (إلبÒو) لششرح إلقضشية إ÷زإئرية .
 31أإوت  : 1٩٥٩ششنّ إ÷يشش إلفرنسشي هجومات
وإسش-ع-ة إل-ن-ط-اق شش-م-لت ك-امل إلÎإب إ÷زإئري،
ُعرفت باسشم عمليات ““ششال““ إلعسشكرية إنطÓقا من
إلغرب إ÷زإئري .

إÿميسش  0٩ذو إ◊جة  1٤3٨هـ إŸوإفق لـ  31أإوت  2017م

لدرإر
إثر دورية إسشتطÓع وتفتيشش بالششريط إ◊دودي أ

ا÷يشش يكتشسف ﬂبأا لأÓسسلحة والذخÒة

لرهاب وحماية إ◊دود ،وإثر دورية إسشتطÓع وتفتيشش قرب إلششريط
إلششعب ‘ /إطار مكافحة إ إ
لدرإر بإاقليم إلناحية إلعسشكرية إلثالثة ،كششفت مفرزة للجيشش إلوطني
إ◊دودي بالقطاع إلعملياتي أ
Óسشلحة وإلذخÒة.
إلششعبي ،صشباح أإمسش  30أإوت ﬂ ،2017بأا ل أ
ي -ح -ت -وي أıب -أا حسسب ب -ي-ان وزأرة
ألذهب.
..يكشسف ويدمر ﬂ 5ابئ
أل- -دف- -اع أل -وط -ن -ي ت -ل -قت «ألشس -عب»
الدرك يوقف مهربا ومهاجرين
و 3قنابل تقليدية ببجاية
نسسخة منه على رشساشس عيار 14,5
غ ÒشسرعيÚ
ملم مزود بقاعدة؛ قاذف صساروخي م -ن ج -ه-ة أخ-رى وع-ل-ى إأث-ر ع-م-ل-ي-ة
م- -ن ن- -وع 7RPG-؛ 03مسسدسسات ب- -حث و“شس- -ي- -ط ،كشس- -فت ودم- -رت م- -ن ج -ه -ة أخ -رى ،أوق -ف ع -ن -اصس -ر
رشس -اشس -ة م -ن ن -وع ك Ó-شس -ن-ي-ك-وف؛  4مفرزة للجيشس ،يوم  29أوت  ،2017أل- -درك أل- -وط -ن -ي ب -وه -رأن/ن.ع،2.
صسوأريخ مضسادة للدبابات باإ’ضسافة خ -مسس-ة (ﬂ )05اب- - -ئ وثÓ- - -ث ( )03مهربا كان على م Ïشساحنة ُمحملة
إأ ¤كمية ضسخمة من ألذخÒة من ق- - -ن- - -اب- - -ل ت- - -ق- - -ل- - -ي- - -دي - -ة ألصس - -ن - -ع بـ( )13938وح - - -دة م - - -ن ﬂت - - -ل - - -ف
أŸشسروبات ‘ ،ح Úضسبطت مفرزة
ببجاية/ن.ع.5.
ﬂتلف ألعيارأت ( 66573طلقة ).
ل- - -ل- - -ج - -يشس أل - -وط - -ن - -ي ألشس - -ع - -ب - -ي
تأاتي هذه ألعملية ألنوعية لتؤوكد من
ببسسكرة/ن.ع )3804 ( ،4.وح- - - - -دة
ج -دي -د أل -ي -ق -ظ -ة أل-ع-ال-ي-ة وأ◊رصس ..ويوقف  12مهربا ويضسبط
أخرى من ﬂتلف أŸشسروبات.
ألشس- -دي- -د ل- -ق -وأت أ÷يشس أل -وط -ن -ي
مركبات رباعية
وب - - - -ت - - - -ل- - - -مسس- - - -ان وم- - - -عسس- - - -ك- - - -ر
ألشسعبي أŸرأبطة على أ◊دود ‘
س
ش
ي
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ل
ل
ز
ر
ا
ف
م
ت
ف
ق
و
أ
ا
م
ك
وألنعامة/ن.ع ،2.أوق - -ف ع - -ن- -اصس- -ر
أ◊فاظ على سسÓمة ترأبنا ألوطني
وإأحباط أية ﬁاولة أخÎأق لها أو بتمÔأسست وع Úقزأم/ن.ع )12( ،6.أل- -درك أل- -وط- -ن -ي وح -رأسس أ◊دود
ة
ي
ع
ا
ب
ر
ت
ا
ب
ك
ر
م
)
0
3
(
ت
ط
ب
س
ض
و
ا
ب
ر
ه
م
( )40م - -ه - -اج - -رأ غ Òشس - -رع- -ي م- -ن
Óسسلحة أو أŸسساسس بأامن
تسسريب ل أ
أل -دف -ع و( )2,83ط- - - -ن م- - - -ن أŸوأد جنسسيات ﬂتلفة.
وأسستقرأر ووحدة ألبÓد
أل -غ -ذأئ -ي -ة وم -ع -دأت ل -ل -ت-ن-ق-يب ع-ن

مسشاهمة

إلطقــسش إŸنتظـــر إليـــوم و إلغــــد
 23°إ÷زإئر

عنابة

 20°إ÷زإئر

عنابة

82471 Oó©dG

يصسارع صسالح ألبالغ من ألعمر أربعة أشسهر من أجل حياته
Ÿع -ان-ات-ه م-ن سس-وء أل-ت-غ-ذي-ة أ◊اّد أل-وخ-ي-م ‘ مسس-تشس-ف-ى
با◊ديدة .و’ تسستطيع وألدته نورأ ألبالغة من ألعمر 22
عامًا شسرأء ألغذأء ألكا‘ أو أŸياه ألنظيفة للحفاظ على
صسحة أطفالها ألسستّة.
يتسسبب ألتهديد ألثÓثي ‘ أليمن حاليًا ،وأŸتمثل ‘
ألصسرأع وتفشسي ألكولÒأ وخطر أÛاعة ‘ تدم Òحياة
 21مليون شسخصس ⁄ .تعد أليمن أآ’ن موطنًا فقط أ’كÈ
أزمة جوع ‘ ألعا ،⁄بل أصسبحت مرتعاً أ’سسوأ تفشّسي لوباء
ألكولÒأ أيضسا ،وألذي أصساب أك Ìمن  500,000شسخصس.
أأ’زم -ة ‘ أل -ي -م -ن ه-ي م-ن صس-ن-ع أل-بشس-ر .وه-ي م-رت-ب-ط-ة
ب -ال-ن-زأع أل-ذي ي-ت-ب-ع ضس-م-ن وسس-ائ-ل-ه ف-رضس أŸع-ان-اة ع-ل-ى
أŸدني Úوتدم ÒأŸؤوسسسسات ألعاملة ‘ تقد Ëأÿدمات
أŸرتبطة بحياة ألناسسّ“ .كن وباء ألكولÒأ حتى أآ’ن ‘
كّل ﬁافظات ألبلد من ألفتك بحوأ‹  2,000شسخصس40 ،
باŸائة منهم على أأ’قل من أأ’طفال .ألنظام ألصسحي
أŸشس-ل-ول ح-ال-ي-ا ي-ج-ث-و ع-ل-ى رك-ب-ت-ي-ه أث-ن-اء ﬁارب-ت-ه لهذأ
ألتفشّسي ،وتوأجه أŸرأكز ألصسحية وأŸسستشسفيات نقصسًا ‘
ألعامل Úوأأ’جهزة ألطبية.
يتحمل أŸدنيون ‘ هذأ ألصسرأع ،كما ‘ ألعديد من
ألصسرأعات أأ’خرى ،وطأاة ألعنف .حيث وثّق مكتب حقوق
 ·ÓأŸتّحدة منذ شسهر مارسس من ألعام
أإ’نسسان ألتابع ل أ
2015م  13,829إأصسابة ب ÚأŸدني ،Úيشسمل ذلك 5,110

 29°وهرإن

إلثمن  10دج

27°

france prix 1

“تد إ ¤غاية  13سشبتمÈ

غرسشـــــــا
لمني
للحسش إ أ

شسرطة ا◊دود
Ãطار تقرت بورقلة
تسستقبل  168تلميذ
ألشس- - -عب ‘ /إأط- - -ار ت- - -ن - -ف - -ي - -ذ
أıط - -ط أ’تصس- -ا‹ Ÿدي- -ري- -ة
أأ’م-ن أل-وط-ن-ي ،أسس-ت-ق-ب-لت فرقة
شس- -رط- -ة أ◊دود أ÷وي -ة Ãط -ار
تقرت بورقلة أأ’سسبوع أŸنصسرم
 168تلميذ تابع÷ Úمعية ألعلماء
أŸسسلم Úأ÷زأئري Úمن شسعبة
ألزأوية ألعابدية.
أل- -زي -ارة أل -ت -حسس -يسس -ي -ة شس -م -لت
ح- -وأ‹  168ت-ل-م-ي-ذ ب-رف-ق-ة 12
مؤوطرأ ،تكفل بهم إأطارأت من
ف- -رق -ة شس -رط -ة أ◊دود أ÷وي -ة،
ح -يث ” ت -زوي -ده -م بشس -روح-ات
وأف- -ي- -ة ح- -ول أŸه- -ام أŸن- -وط -ة
بجهاز أأ’من ألوطني ‘ حماية
أل -وط-ن وأŸم-ت-ل-ك-ات ،إأ ¤ج-انب
أŸه - -ام أŸسس - -ن - -دة إأ ¤شس- -رط- -ة
أ◊دود على مسستوى أŸطارأت،
كما ” إأطÓعهم على أإ’جرأءأت
أل -تسس -ه-ي-ل-ي-ة أل-ت-ي أق-رت-ه-ا ق-ي-ادة
Óمن ألوطني
أŸديرية ألعامة ل أ
لفائدة أŸسسافرين.
ألتظاهرة تدخل ‘ إأطار تعزيز
ق- -ن -وأت أ’تصس -ال أÿارج -ي م -ع
ﬂتلف فئات أÛتمع ،عرفت
أسس - -ت- -حسس- -ان- -ا ك- -بÒأ م- -ن ق- -ب- -ل
أل -ت Ó-م -ي-ذ وأول-ي-ائ-ه-م وم-ن ق-ب-ل
أŸؤوطرين أيضسا.

انطÓق عملية اŸراجعة
ا’سستثنائية للقوائم ا’نتخابية
أنطلقت أŸرأجعة أ’سستثنائية للقوأئم
أ’نتخابية ،أمسس ،و سستمتد أ ¤غاية 13
سس -ب -ت -م Èأل -ق -ادم –سس-ب-ا لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
أÙل- - -ي - -ة ( أÛالسس
ألشس- -ع- -ب- -ي- -ة أل- -ب- -ل- -دي -ة
وأÛالسس ألشس- -ع- -ب- -ي -ة
أل-و’ئ-ي-ة) أŸق-ررة ي-وم
 23ن- -وف -م. 2017 È
ل - -ه - -ذأ أل - -غ- -رضس- -ي ”
أل -ت-وق-ي-ع ع-ل-ى ﬁضس-ر
أل-ب-ط-اق-ي-ة أ’ن-ت-خ-اب-ية
على مسستوى كل بلدية
ع ÈألÎأب أل - -وط- -ن- -ي
طبقا للتشسريع أŸعمول
ب - -ه .أسس - -ت - -دعت وزأرة أل - -دأخ- -ل- -ي- -ة و
أ÷م -اع -ات أÙل -ي -ة و ت-ه-ي-ئ-ة أ’ق-ل-ي-م
أŸوأط -ن Úو أŸوأط -ن -ات أل -ب -ال -غ18 Ú
سسنة كاملة يوم  23نوفم 2017 Èو غÒ
أŸسسجل Úعلى ألقوأئم أ’نتخابية أ¤

تسس-ج-ي-ل أن-فسس-ه-م ب-ال-ق-ائ-م-ة أ’نتخابية
على مسستوى بلدية أقامتهم.
ب -ال-نسس-ب-ة ل-ل-ن-اخ-ب-ات وأل-ن-اخ-ب Úأل-ذي-ن
غÒوأ م -ك -ان أق -ام -ت-ه-م
ف- -ان- -ه- -م م -دع -وون أ¤
أل- -ت- -ق- -رب م- -ن ب- -ل- -دي -ة
أق-ام-ت-ه-م أ÷دي-دة ألتي
ت-ت-ك-ف-ل ب-إاجرأء ألشسطب
من ألتسسجيل ،ويجب أن
ي -رف -ق ط -لب أل-تسس-ج-ي-ل
ب- - -ت- - -ق - -د Ëوث - -ي - -ق - -تÚ
ج - -دي - -دت Úخ - -اصس - -تÚ
بشس - - -ه - - -ادة أل- - -ه- - -وي- - -ة
وأ’قامة.
ك - -م - -ا أوضس- -حت وزأرة أل- -دأخ- -ل- -ي- -ة أن
أŸك -اتب أŸك -ل -ف -ة ب-ا’ن-ت-خ-اب-ات ع-ل-ى
مسستوى ألبلديات سستكون مفتوحة جميع
أي -ام أ’سس -ب -وع م -ن ألسس-اع-ة  09:00أ¤
ألسساعة  16:30غدأ يوم أ÷معة.

إيذإنا ببدء ششعائر إلركن إÿامسش لÓسشÓم

افواج ا◊جاج ا÷زائري Úتتجه إا ¤عرفات

بدأت أفوأج أ◊جاج أ÷زأئريون منذ ألسساعات أ’و ¤من نهار أمسس ألثامن من ذي
أ◊جة ‘ ألتنقل أ ¤صسعيد عرفات ع ÈحافÓت أذأنا ببدء شسعائر أ◊ج Ÿوسسم
 .2017سستة وثÓثون ألف حاج جزأئري ” نقلهم ع Èأك Ìمن  450حافلة مباشسرة أ¤
صس -ع -ي-د ع-رف-ة م-ن-ذ ألسس-اب-ع-ة صس-ب-اح-ا ب-ال-ت-وق-يت أÙل-ي ’خ-ذ أم-اك-ن-ه-م ‘ أÿي-م
أıصسصسة لهم وأŸبيت هناك وألبقاء ‘ أŸعشسر أ ¤غاية ما بعد أŸغرب إ’كمال
شسعÒة ألركن وأ’نتقال أ ¤منى بعد ذلك.
يذكر أن مكتب ألفتوى كان قد أصسدر ترخيصسا بالتوجه أ ¤عرفات بد’ من منى ‘
ألثامن من ذي أ◊جة (يوم ألروية) تفاديا لÓزدحام ونقصس أماكن أŸبيت ولضسيق
أŸسساحة أıصسصسة ÿيم أ◊جاج أ÷زأئري Úوخاصسة أيضسا لتجنب ألتأاخر من
ألوصسول أ ¤عرفات ‘ أليوم أŸوأ‹ وضسياع ألركن ’ن أ◊ج عرفة كما قال رسسول
أله صسلى ألله عليه وسسلم.

رفع مسستوى اسستجابتنا ‘ اليمن أاولوية أاخÓقية

أŸب-ل-غ .غ Òأن م-ت-ط-ل-ب-ات أل-ت-م-وي-ل لÓ-سس-ت-ج-ابة أرتفعت
حالياً إأ 2.3 ¤مليارأت دو’ر ‘ ظل ألتفشّسي أŸتزأيد
لوباء ألكولÒأ ،أأ’مر ألذي يخلف نقصسًا ‘ ألتمويل بحجم
 60باŸائة تقريبًا.

لزمة وتدإعياتها إلجتماعية وما
إطÓعا للرإي إلعام على ما يجري ‘ إليمن ننششر هذه إŸقالة عن إ أ
ي-ت-وجب إت-خ-اذه م-ن ت-دإب Òت-ع-ج-ل ب-ال-تسش-وي-ة إلسش-ي-اسش-ي-ة .إŸق-ال-ة –م-ل ق-ي-متها إلدبلوماسشية ششارك ‘
لغ-اث-ة ‘ ح-الت إلطوإرئ،
لنسش-ان-ي-ة وم-نسش-ق إ إ
 ·ÓإŸت-ح-دة ل-لشش-ؤوون إ إ
لم Úإل-ع-ام ل -أ
ت-وق-ي-ع-ه-ا وك-ي-ل إ أ
سش -ت -ي-ف-ن أإوب-رإي-ن ،ووزي-ر إلشش-ؤوون إÿارج-ي-ة ‘ إلسش-وي-د ،وم-ارغ-وت وإلسشÎوم أإيضش-ا بصش-ف-ت-ه إŸسش-تشش-ار
إل–ادي ووزير إلششؤوون إÿارجية ‘ سشويسشرإ ،ديدييه بوركهال.Î
·Ó
لم Úإل -ع -ام ل -أ
@ سش -ت -ي -ف -ن أإوب -رإي -ن ،وك -ي -ل إ أ
لنسشانية
إّŸتحدة للششؤوون إ إ
@ مارجو وإلسشتورم ،وزيرة خارجية إلسشويد
ل–ادي وزي -ر
@ دي -دي -ه ب -ورك -ال -ت ،ÒإŸسش -تشش -ار إ إ
خارجية سشويسشرإ
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قتلى و 8,719مصساب .Úغ Òأنه من أÙتمل أن يكون
ألعدد ألكلي أعلى من ذلك بكث .Òوقد شسهد مÓي Úمن
أل-ن-اسس ب-ي-وت-ه-م وم-دأرسس-ه-م وأسس-وأق-ه-م وم-دن-ه-م ب-أاكملها
ت -دم -ر ب-ال-ق-ن-اب-ل وأل-قصس-ف ،وأجÈت أأ’سس-ر ع-ل-ى أل-ف-رأر
بحياتها نحو مسستقبل ›هول .وأصسبحت نصسف أŸرأكز
ألصسحية وأŸسستشسفيات ‘ أليمن إأما ُمدمرة أو ُمغلقة.
تعّرضس أقتصساد أليمن للدمار بسسبب قيود ’ مّÈر لها
مفروضسة على تدفق ألسسلع ألتجارية وأإ’نسسانية إأ ¤ألبلد.
فقد تضسررت ألبنى ألتحتية ألضسرورية ألÓزمة لنقل ألسسلع
أأ’سساسسية .وتوقفت سسبعون باŸائة من أأ’عمال ألتجارية
عن ألعمل ⁄ .يتلقى مليون موظف حكومي أجورهم منذ
أك Ìمن  10أشسهر على ألرغم من توفر أأ’موأل ألنقدية
لدى ألبنك أŸركزي .أُج Èمليونا طفل على أÿروج من
مدأرسسهم ،ما يلقي بضسÓل ﬂاطر فقدأن جيل بأاكمله.
وأرتفعت مسستويات ألعنف أ÷نسسي وألعنف ألقائم على
ألنوع أ’جتماعي بشسكل كب Òجدأً.
وعلى ألرغم من هذه ألتحديات أŸهولة ،فقد عملت 122
م-ن-ظ-م-ة إأنسس-ان-ي-ة ،ث-ل-ث-اه-ا م-ن أŸن-ظ-مات غ Òأ◊كومية
أل -وط -ن -ي -ة ،ع -ل -ى رف -ع مسس-ت-وي-ات أع-م-ال-ه-ا ح-ال-يً-ا ‘ كّ-ل
ﬁافظات أليمن ،على سسبيل أŸثال لتقد Ëمسساعدأت
غذأئية لعدد  4.3مÓي Úشسخصس شسهريًا.
لكن هذأ غ Òكا ٍ
ف .وإأننا ندعو إأ ¤أربعة أعمال ذأت
أولوية لرفع مسستوى ألدعم لليمن ،ولضسمان ألوصسول إأ¤
ألسسكان أÙتاج Úووضسع حّد للمعاناة.
أو’ :نحتاج ،بهدف حماية وإأنقاذ أأ’روأح وحفظ ألكرأمة،
أ’ن تتمكن أŸنظمات أإ’نسسانية من ألوصسول إأ ¤ألسسكان
دون عرأقيل .وقد كّرر ›لسس أأ’من ندأءه إأ ¤جميع
أطرأف ألصسرأع ‘ أليمن ‘ بيانه ألرئاسسي ‘ أÿامسس
عشسر من يونيو 2017م لتوف Òألوصسول أآ’من وأŸسستدأم
ل -ل -مسس -اع -دأت أإ’نسس -ان -ي -ة وإأ ¤أحÎأم أل -ق -ان -ون أل -دو‹

للفجوة التمويلية تبعات حياة او موت

أإ’نسسا .Êكما أّكد أعضساء ›لسس أأ’من ‘ ألثا Êعشسر من
ي -ول -ي -و أن -ه أصس -ب -ح م -ن ألضس -روري أآ’ن ع -ل-ى ج-م-ي-ع ت-لك
أأ’ط -رأف أن –ّول ه -ذه أل -ك -ل -م -ات إأ ¤أع -م -ال .ك-م-ا أن
ألشس -ج -ع-ان م-ن أŸت-ط-وع Úوأل-ع-ام-ل Úألصس-ح-ي Úوع-م-ال
أإ’غاثة ألذي يحاولون إأيصسال أŸسساعدأت وإأنقاذ أروأح
ألسس -ك -ان وسس -ط أل -ع -ن -ف ’ ي -ن -ب -غ -ي أن يصس-ب-ح-وأ أه-دأفً-ا
لهجمات أأ’طرأف أŸتقاتلة .فحتى أ◊روب لها ألقوأعد،
وع -ل -ى ق -ادة أأ’ط -رأف أŸت-ح-ارب-ة وم-ن ي-ح-ارب-ون ع-ن-ه-م
بالنيابة أن يقوموأ بأافضسل ‡ا يقومون به لفرضس هذه
ألشسروط.
ثانياً :على أŸانح Úألدولي Úمتابعة وعود “ويلهم .فقد
نظمت حكومتا سسويسسرأ وألسسويد ومكتب أأ’· أŸتحدة
ل -ت -نسس -ي -ق ألشس -ؤوون أإ’نسس -ان -ي -ة ‘ أب -ري-ل 2017م م- -ؤو“رأً
 ·ÓأŸتحدة
لتعهدأت أŸانح Úأفتتحه أأ’م Úألعام ل أ
أنطونيو غوتÒيسس ،تعّهد فيه أŸانحون بتقد Ëمبلغ 1.1
مليار دو’ر أمريكي ” .إأنفاق ما يوأزي ثÓثة أرباع هذأ

لهذه ألفجوة ألتمويلية تبعات حياة أو موت .إأذ سسيوأجه
Óغ -ذي -ة ،وأل -ذي ي -ه ّ-دف إ’يصس -ال
ألÈن- -ام- -ج أل- -ع- -اŸي ل  -أ
مسساعدأت غذأئية إأ 7 ¤مÓي Úشسخصس جائع ،بعد شسهر
أنقطاعاً ‘ توف ÒأŸوأد ألغذأئية ‘ حالة عدم وصسول
أŸزيد من ألتمويل .وأضسطرت وكا’ت أإ’غاثة حاليا إأ¤
إأع- -ادة ت- -خصس -يصس م -وأرده -ا ألشس -ح -ي -ح -ة Ÿع -ا÷ة أزم -ة
ألكولÒأ ،أأ’مر ألذي يعرضس جهود أ◊ّد من أÛاعة
للمخاطر .أروأح ألناسس معلقة على كف ميزأن  ’ -يوجد
وقت لÓنتظار.
ثالثاً :يجب على جميع أطرأف ألصسرأع أن تضسمن عدم
وضسع ألعرأقيل على أسستÒأد ألسسلع ألضسرورية إأ ¤أليمن -
Óروأح م- -ن م -وأد غ -ذأئ -ي -ة وم -وأد
و–دي- -دأً أŸن- -ق- -ذة ل - -أ
أŸعا÷ة ألتغذوية وأأ’دوية .ومن أأ’همية ألقصسوى أإ’بقاء
على ميناء أ◊ديدة مفتوحًا وآأمناً ،فهو نقطة ألدخول
أل -رئ -يسس -ي -ة ل -غ -ال -ب -ي-ة أل-وأردأت إأ ¤أل-ي-م-ن وأŸسس-اع-دأت
أإ’نسسانية .كما يجب أيضساً رفع ألقيود أŸفروضسة على
حرية أ’نتقال للمدني Úألذين يريدون ألسسفر للحصسول
على خدمات ،ويشسمل ذلك ألفتح ألفوري Ÿطار صسنعاء
ألدو‹ وأÛال أ÷وي ‘ أليمن .فقد أّدى هذأ أإ’غÓق
إأ ¤وفاة أناسس كانوأ يحتاجون ÿدمات غ Òمتوفرة ‘
ألبلد.
و‘ أÿتام ،وبالطبع ،لن تنتهي أŸعاناة ‘ أليمن إأ’ عند
توّقف ألصسرأع .وقد كرر أأ’م Úألعام ل أ
 ·ÓأŸتحدة وكلّ
أعضساء ›لسس أأ’من ضسرورة إأحÓل ألسسÓم .وإأننا نحثّ
كّل أأ’طرأف أŸعنية ذأت أŸصسلحة على إأحرأز تقّدم
بشسأان إأيجاد حّل سسلمي شسامل ،ويتم إأشسرأك أŸرأة ‘
كافة مرأحل ألعملية .عانى ألشسعب أليمني Ãا فيه ألكفاية
 ويجب علينا عدم ألتسساهل ‘ جهودنا لتلبية أحتياجاتأ◊ماية وإأنقاذ  21مليون شسخصس يشسّكلون ثÓثة أرباع عدد
سسكان أليمن .هذه أولويتنا أأ’خÓقية أ÷ماعية للعمل Ãا
‘ وسسعنا إ’نهاء معاناتهم.

