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Ãناسسبة العيد الوطني لبÓده

رئي ـسس ا÷مهوري ـة يهنئ ملك السسويد
ب-عث رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-رق-ية
تهنئة Ÿلك السسويد كارل السسادسس عشسر غوسستافÃ ،ناسسبة
اح-ت-ف-ال بÓ-ده ب-ع-ي-ده-ا ال-وط-ن-ي ن-وه ف-ي-ه-ا ب-ا÷ودة ال-ع-ال-ية
لعÓقات الصسداقة والتعاون التي Œمع ا÷زائر والسسويد.
جاء ‘ برقية ألرئيسس““ :يسشر ÊأÁا سشرور و‡لكة ألسشويد –تفل
بعيدها ألوطني أن أتوجه إأليكم باسشم أ÷زأئر ششعبا وحكومة وأصشالة
عن نفسشي بتهانينا أÿالصشة وأزكى “نياتي ÷Óلتكم Ãوفور ألصشحة
وألهناء وباطرأد ألرفاة وألزدهار للششعب ألسشويدي ألصشديق““.
«وأغتنم هذه ألسشانحة ألسشعيدة  -يضشيف قائ -Óألنوه با÷ودة
ألعالية لعÓقات ألصشدأقة وألتعاون ألتي Œمع أ÷زأئر وألسشويد وأؤوكد
لكم أسشتعدأدي Ÿوأصشلة ألعمل معك على تعزيزها خدمة Ÿصشلحة
بلدينا““.

..و الوزير األول السسويدي
بعث رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة برقية تهنئة للوزير
أألول Ÿملكة ألسشويد ،سشتيفان لوففÃ ،Úناسشبة أحتفال بÓده بعيدها
ألوطني ،أكد له فيها عزمه على ألعمل رفقته على تطوير عÓقات
ألتعاون ألتي Œمع ب Úألبلدين.
وجاء ‘ ألÈقية ““يسشر ÊأÁا سشرور و بÓدكم –تفل بعيدها ألوطني
أن أتوجه إأليكم ،باسشم أ÷زأئر ششعبا وحكومة وأصشاله عن نفسشي،
بتهانينا أÿالصشة مششفوعة بتمنياتي لكم Ãوفور ألصشحة و ألسشعادة
و بالزدهار للششعب ألسشويدي ألصشديق““.
وأردف ألرئيسس بوتفليقة ﬂاطبا ألوزير أألول ألسشويدي ““ هذأ
وأغتنم هذه ألسشانحة ألسشعيدة ألؤوكد لكم عزمي على ألعمل معكم على
تطوير عÓقات ألصشدأقة و ألتعاون ألتي Œمع بلدينا““.

إاجتماع وزراء خارجية ا÷زائر ،مصسر و تونسس

تأاكيد على التمسسك بوحدة ليبيا واعتماد ا◊وار السسياسسي ◊ل األزمة

شسدد وزراء خارجية ا÷زائر تونسس
ومصس - - -ر ،مسس - - -اء أاول أامسس ،ب- - -ا÷زائ- - -ر
العاصسمة ،على أاهمية التمسسك بوحدة
ل -ي -ب -ي -ا وسس Ó-م -ت -ه-ا الÎاب-ي-ة وسس-ي-ادت-ه-ا
و◊م -ة شس -ع -ب -ه -ا وع-ل-ى ا◊ل السس-ي-اسس-ي
لزم- -ة ع Èا◊وار
كسس - -ب- -ي- -ل Ÿع- -ا÷ة ا أ
الشس - -ام - -ل ورفضس ال- -ت- -دخ- -ل اÿارج- -ي
واÿيار العسسكري.
أسش -ت -ع -رضس وزي -ر ألشش-ؤوون أÿارج-ي-ة ع-ب-د
ألقادر مسشاهل مع نظÒيه ألتونسشي خميسس
أ÷ه -ي -ن-اوي وأŸصش-ري سش-ام-ح شش-ك-ري خÓ-ل
أجتماعهم ألثÓثي أŸنعقد با÷زأئر ألوضشع
أألمني ‘ ليبيا وأŸوأجهات أŸسشلحة ألتي
ششهدتها عدة مدن ومناطق ليبية.
وأوضشح مسشاهل أن ““إأعÓن أ÷زأئر““ ألذي
توج أششغال ألجتماع ألوزأري يعطي ““نظرة
حول موأقف ألبلدأن ألثÓثة بششأان مقاربتنا
◊ل أألزم -ة أل -ل -ي -ب -ي -ة أل-ذي ي-ن-ب-غ-ي أن ي-ك-ون
سشياسشيا وسشلميا ودون أي تدخل أجنبي ‘
ألششأان ألليبي““ ،معلنا عن مرحلة ثالثة للحوأر
ألثÓثي من خÓل أجتماع بالقاهرة مسشتقب.Ó
و‘ ح -ديث ع -ن أل -ع Ó-ق -ات أل -ث -ن -ائ-ي-ة م-ع
تونسس ،ألتي وصشفها بـ ““أŸتميزة وأŸثالية““
بالنظر ◊جم ألتبادل وألجتماعات وألÈأمج
ألتنموية ‘ ششتى أÛالت ،كششف مسشاهل
عن أجتماع للجنة ألعليا أŸششÎكة ““‘ بدأية
ألسش -ن -ة أŸق -ب -ل-ة ب-ا÷زأئ-ر““ ‘ إأط-ار Œسش-ي-د
““ورقة ألطريق““ ألتي ” ألتفاق على مﬁÓها
‘ أج -ت -م -اع فÈأي -ر أŸنصش -رم و«م -ن وأج-ب-ن-ا
كوزأرأت خارجية متابعة ما أتفقنا عليه““.
من جانبه ،أعرب وزير أÿارجية ألتونسشي
خ-م-يسس أ÷ي-ه-ن-اوي ع-ن “ن-ي-ات-ه ب-أان ي-ع-كسس
““إأع Ó- -ن أ÷زأئ - -ر““ أل - -ت- -وأف- -ق ‘ أل- -رؤوى بÚ
أل -ب-ل-دأن أل-ثÓ-ث-ة و«ن-ت-ح-دث م-ن خÓ-ل-ه ب-ل-غ-ة
وأح -دة ورسش -ال -ة وأح -دة Œاه أل -ل-ي-ب-ي ÚوŒاه
ألرأي ألعام ألدو‹ حول أŸسشأالة ألليبية““.
وأكد أŸسشؤوول ألتونسشي ““ألتوأفق ألكب ÒبÚ
أ÷زأئر وتونسس ومصشر حول أŸلف ألليبي““،
مشش -ددأ ع -ل -ى ضش -رورة ““ت -ب -ادل أألف-ك-ار ح-ول
ك -ي -ف -ي -ة مسش -اع-دة أألشش-ق-اء أل-ل-ي-ب-ي Úل-ت-ج-اوز
خÓفاتهم وألتوجه نحو أ◊وأر وأ◊ل ألسشلمي
Óزمة ألليبية““.
إليجاد حل ل أ
وعن ألعÓقات ب Úأ÷زأئر وتونسس ،قال
أŸتحدث إأن أŸسشؤوول ‘ Úألبلدين ““أقتنعوأ
بضشرورة دفع ألعÓقات ألثنائية أŸتميزة ‘
أÛالت ألق- -تصش- -ادي- -ة وأألم -ن -ي -ة وضش -رورة

ألتنسشيق ‘ ﬂتلف ألقضشايا““.

دور فعال آللية دول ا÷وار
أششاد ألوزرأء خÓل أجتماعهم بأاهمية ““آألية
دور جوأر ليبيا وÃقاربتها ‘ حل أألزمة ألليبية
‘ مرأفقة ألششعب ألليبي على درب أسشÎجاع
أمنه وأسشتقرأره““ و ذكروأ Ãختلف ﬂرجات
أجتماعاتها.
كما ثمن ألوزرأء دور ألدول ألثÓث ‘ دفع
أŸسشار ألسشياسشي أأل‡ي وجهود بعثة أأل·
أŸتحدة ‘ موأصشلة رعاية أŸسشار معتÈين
ن-ق-ل م-ق-ر أل-ب-ع-ث-ة أأل‡ي-ة ب-ل-ي-ب-ي-ا إأ ¤أل-ع-اصشمة
طرأبلسس ““خطوة إأيجابية““.
وب- -خصش- -وصس أع -م -ال أل -ع -ن -ف أألخÒة أل -ت -ي
ت -ع -رضشت ل -ه -ا ل -ي -ب -ي -ا دع -ا أل -وزرأء إأ ¤ضش -رورة
““ألم -ت -ن-اع ع-ن أسش-ت-ع-م-ال أل-ع-ن-ف أو أل-ت-ح-ريضس
عليه““ أوأتخاذ أي إأجرأءأت من ششأانها أن تؤودي
إأ ¤تصشعيد يحول دون موأصشلة مسشار ألتسشوية
ألسشياسشية ‘ ألبÓد ويؤوثر مباششرة على أسشتمرأر
م-ع-ان-اة ألشش-عب أل-ل-ي-ب-ي خ-اصش-ة ع-ل-ى أŸسشتويÚ
ألقتصشادي وأإلنسشا.Ê
وحذر ألوزرأء من أن تردي أألوضشاع أألمنية
سشيؤوثر على أŸنطقة برمتها ويصشب ‘ صشالح
أ÷م -اع-ات أإلره-اب-ي-ة وذلك م-ن خÓ-ل م-ن-ح-ه-ا
›ال لتوسشيع أنششطتها أإلجرأمية.
و‘ هذأ ألسشياق ششدد ألوزرأء على أهمية
ألتعاون وتعزيز ألتنسشيق وتبادل أŸعلومات بÚ
أŸصشالح أألمنية للدول ألثÓث كوسشيلة فعالة ‘
مكافحة أإلرهاب.

ون-وه أل-وزرأء ب-ا÷ه-ود أل-ت-ي ت-ب-ذل-ه-ا أ÷زأئ-ر
ومصشر وتونسس ‘ إأطار مسشاعيها ألهادفة إأ¤
ت-ق-ريب وج-ه-ات ن-ظ-ر أألط-رأف أل-ل-ي-ب-ية وألعمل
ع -ل -ى إأشش -رأك ك -اف -ة أل -ف -اع -ل Úوت -وسش-ي-ع دأئ-رة
ألتوأفق.
ك-م-ا ج-دد أل-وزرأء أل-ت-زأم-ه-م أل-ت-ام ب-دع-م ل-ي-بيا
ومرأفقتها على مسشار ألتسشوية ألسشياسشية بناء على
أحكام ألتفاق ألسشياسشي ألليبي كإاطار ◊ل أألزمة.
ون -اقشس ألج -ت -م -اع Œدي -د أل -دع -م أل -ك-ام-ل
ل-ل-ع-م-ل-ي-ة ألسش-ي-اسش-ي-ة وحث أل-ف-رق-اء على أ◊وأر
وأل -تصش -دي ل -ل -ت-دخÓ-ت أÿارج-ي-ة ،ك-م-ا ت-ط-رق
ألجتماع ألذي ضشم وزير ألششؤوون أÿارجية عبد
ألقادر مسشاهل ووزرأء خارجية تونسس خميسس
أ÷هناوي ومصشر سشامح ششكري ‘ أجتماعهم
ألثا Êمن نوعه بعد أجتماع تونسس ألذي عقد ‘
 20فÈأير أŸاضشي إأ ¤آأخر ألتطورأت أ◊اصشلة
‘ أألزمة ألليبية.
وركز ألجتماع أيضشا على سشبل دفع أ÷هود
ألسشياسشية لتقريب وجهات ألنظر ب Úألفرقاء
أل -ل -ي -ب -ي Úوأل -ع -م -ل ع -ل -ى أل-تصش-دي ل-ل-ت-دخÓ-ت
أألجنبية Ãختلف أششكالها تفاديا للتششويشس على
أŸسشار ألسشياسشي أأل‡ي.
و‘ أÿت ا م توج أ لإ ج تم ا ع ب اإ ع  Óن أ÷ ز أ ئ ر
ألوزأري لدعم ألتسشوية ألسشياسشية ألششاملة
‘ ليبيا ألذي جدد أللتزأم Ãرأفقة مسشار
أ ل - -تسش - -و ي - -ة أ ل سش - -ي - -ا س ش - -ي - -ة ‘ أإ ط - -ا ر أ ل ت - -ف - -ا ق
أ ل سش -ي -ا س ش -ي أ ل -ل -ي -ب -ي ود ع -م أ◊ل أ ل سش -ي -ا س ش -ي
ك سش بيل ◊ل م ع ا ÷ة أ لأ ز مة م ن خ  Óل أ◊و أ ر
أ ل شش - -ا م - -ل و ك - -ذأ ر ف ض س أ ل - -ت - -دخ - -ل أ ÿا ر ج - -ي
وأÿيار ألعسشكري.

دعت ا ¤انتهاج ا◊وار لتسسوية اÓÿفات

ا÷زائر تتابع باهتمام بالغ تدهور العÓقات ب Úبعضس دول اÿليج ودول اŸنطقة

أشش- -ار ب- -ي- -ان ل -وزأرة ألشش -ؤوون أÿارج -ي -ة،
أمسس ،إأ ¤أن أ÷زأئر تتابع باهتمام بالغ
تدهور ألعÓقات ب Úبعضس دول أÿليج و
دول أŸن- -ط -ق -ة وأن -ع -ك -اسش -ات -ه ع -ل -ى وح -دة
وتضشامن ألعا ⁄ألعربي.
وأضش- -اف أل- -ب- -ي- -ان ““ب -ع -د أن دعت ›م -ل

ألبلدأن أŸعنية بانتهاج أ◊وأر كسشبيل وحيد
لتسشوية خÓفاتهم ألتي Áكنها بطبيعة أ◊ال
أن ت -ؤوث -ر ع -ل -ى أل -ع Ó-ق-ات ب Úأل-دول ،ح-ثت
أ÷زأئر على ضشرورة ألتزأم مبدأ حسشن أ÷وأر
وع -دم أل -ت -دخ -ل ‘ ألشش-ؤوون أل-دأخ-ل-ي-ة ل-ل-دول
وأحÎأم سشيادتها ألوطنية ‘ جميع ألظروف““.

وختم ألبيان بأان ““أ÷زأئر تبقى وأثقة بأان
ألصش -ع -وب -ات أ◊ال -ي -ة ظ -رف -ي -ة وأن أ◊ك -م-ة
وألتحفظ سشيسشودأن ‘ ألنهاية خاصشة وأن
ألتحديات أ◊قيقية ألتي تعÎضس سش Òألدول
وألششعوب ألعربية نحو تضشامن فعال ووحدة
حقيقية كثÒة على غرأر أإلرهاب““.
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أسشتقبل ألوزير أألول عبد أÛيد تبون،
أمسس ،وزيري ألششؤوون أÿارجية لكل من مصشر
وت -ونسس سش-ام-ح شش-ك-ري وخ-م-يسس أ÷ه-ي-ن-اوي
على ألتوأ‹ أللذين ششاركا ‘ أجتماع ألثÓثية
ح-ول ل-ي-ب-ي-ا أل-ذي ع-ق-د ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصش-م-ة،
حسشبما أفاد به بيان Ÿصشالح ألوزير ألول.
ومكن أللقاء ألذي حضشره وزير ألششؤوون
أÿارجية عبد ألقادر مسشاهل من ““ألطÓع
على نتائج أجتماع هذه ألثÓثية وأ÷هود ألتي

17357

ألعدد

بادرت بها أ÷زأئر ومصشر وتونسس من أجل
تسشوية أألزمة ألتي “سس هذأ ألبلد ألششقيق،
م -ن خ Ó-ل أ◊ل ألسش -ي -اسش-ي وأ◊وأر ألشش-ام-ل
وأŸصش -ا◊ة أل -وط -ن -ي -ة دون ت -دخ-ل أج-ن-ب-ي““،
حسشبما أكد ذأت أŸصشدر.
وم -ك -ن ه -ذأ أل -ل -ق-اء م-ن ج-ه-ة أخ-رى ““م-ن
ألتعب Òعن إأرأدة ألبلدأن ألثÓثة ‘ موأصشلة
جهودها قصشد أسشتتباب ‘ أقرب وقت ،ألسشلم
و ألسشتقرأر ‘ أŸنطقة““.

لزمة الليبية
إاعÓن ا÷زائر لدعم مسسار تسسوية ا أ

المتناع عن العنف أاو –ريضس يعمق معاناة الشسعب الليبي

أاكد وزراء خارجية ا÷زائر و تونسس و
مصسر ،أاول أامسس ،با÷زائر ،على ضسرورة
لم- -ت- -ن- -اع ع- -ن أاي إاج- -راءات م- -ن شس -أان -ه -ا
ا إ
عرقلة مسسار التسسوية السسياسسية ‘ ليبيا،
لل-ت-زام ب-دع-م ا◊ل السس-ياسسي
›ددي-ن ا إ
من خÓل ا◊وار الشسامل ورفضس التدخل
اÿارجي واÿيار العسسكري.
وأكد كل من وزير ألششؤوون أÿارجية عبد
ألقادر مسشاهل ونظÒه أŸصشري سشامح ششكري
وألتونسشي خميسس أ÷يهناوي من خÓل إأعÓن
أ÷زأئ -ر أل -وزأري ل -دع -م أل -تسش -وي -ة ألسش -ي -اسش-ي-ة
ألشش- -ام- -ل- -ة ‘ ل- -ي -ب -ي -ا أل -ذي ت -وج أمسس أشش -غ -ال
أجتماعهم ألثÓثي حول ألوضشع ‘ ليبيا على
““ألضشرورة ألقصشوى لÓمتناع عن أسشتعمال ألعنف
أو ألتحريضس عليه أو أتخاذ أي إأجرأءأت من
ششأانها أن تؤودى إأ ¤تصشعيد يحول دون موأصشلة
مسشار ألتسشوية ألسشياسشية ‘ ليبيا ويؤوثر مباششرة
على أسشتمرأر معاناة ألششعب ألليبي خاصشة على
أŸسشتوي Úألقتصشادي وأإلنسشا.““Ê
ك -م-ا شش-ددوأ ع-ل-ى أه-م-ي-ة أل-ت-مسشك Ãوأق-ف
ب-ل-دأن-ه-م أل-ث-اب-ت-ة إأزأء ح-ل أألزم-ة أل-ل-ي-بية وألتي
ترتكز أسشاسشا على وحدة ليبيا وسشÓمتها ألÎأبية
وسشيادتها و◊مة ششعبها و على أ◊ل ألسشياسشي
كسشبيل Ÿعا÷ة أألزمة ع Èأ◊وأر ألششامل وكذأ
رفضس ألتدخل أÿارجي و أÿيار ألعسشكري.
وحذر إأعÓن أ÷زأئر ألوزأري لدعم ألتسشوية
ألسش -ي -اسش -ي -ة ألشش -ام -ل -ة ‘ ل -ي-ب-ي-ا م-ن أن ““ت-ردي
أألوضشاع له أنعكاسشات على أمن وأسشتقرأر ليبيا
وأŸنطقة برمتها ويصشب ‘ مصشلحة أ÷ماعات
أإلرهابية و Áنح لها ›ال لتوسشيع أنششطتها
أإلجرأمية““ ،مششددأ على أهمية تعزيز ألتنسشيق
و تبادل أŸعلومات ب ÚأŸصشالح أألمنية للدول
ألثÓث كوسشيلة فعالة ‘ مكافحة أإلرهاب.
إأ ¤ذلك نوه ألوزرأء با÷هود ألتي تبذلها كل
من أ÷زأئر ومصشر وتونسس ‘ إأطار مسشاعيها
ألهادفة إأ ¤تقريب وجهات ألنظر ب Úأألطرأف
أل -ل -ي -ب -ي-ة وأل-ع-م-ل ع-ل-ى إأشش-رأك ك-اف-ة أل-ف-اع-لÚ
وتوسشيع دأئرة ألتوأفق ›ددين إألتزأمهم ألتام
ب -دع -م ل-ي-ب-ي-ا وم-رأف-ق-ت-ه-ا ع-ل-ى مسش-ار أل-تسش-وي-ة
ألسش-ي-اسش-ي-ة ب-ن-اء ع-ل-ى أح-ك-ام أإلت-ف-اق ألسشياسشي
ألليبي كإاطار ◊ل أألزمة.

ارتياح لتوصسل األطراف الليبية إا– ¤ديد
بنود التفاق السسياسسي اŸعنية بالتعديل
أع - -رب وزرأء خ - -ارج - -ي - -ة أ÷زأئ- -ر وت- -ونسس
ومصش -ر ،أول أمسس ،ب -ا÷زأئ -ر ،ع -ن أرت -ي -اح -ه-م
لتوصشل أألطرأف ألليبية إأ– ¤ديد بنود أإلتفاق
ألسشياسشي ألليبي أŸعنية بالتعديل ،كما أششادوأ
ب-أاه-م-ي-ة آأل-ي-ة دول ج-وأر ل-ي-ب-ي-ا أل-ت-ي ب-ادرت ب-ها
أ÷زأئ -ر وÃق -ارب -ت -ه -ا ‘ ح -ل أألزم -ة أل -ل -ي-ب-ي-ة
أل- -ق- -ائ- -م- -ة ع- -ل -ى تشش -ج -ي -ع أ◊وأر وأŸصش -ا◊ة
ألوطنية.
وع Èوزي -ر ألشش -ؤوون أÿارج -ي -ة ع-ب-د أل-ق-ادر
مسش- -اه- -ل و ن- -ظÒه أŸصش- -ري سش- -ام- -ح شش- -ك -ري
وألتونسشي خميسس أ÷يهناوي من خÓل ““إأعÓن
أ÷زأئ -ر أل -وزأري ل -دع -م أل -تسش -وي -ة ألسش -ي -اسش-ي-ة
ألشش-ام-ل-ة ‘ ل-ي-ب-ي-ا““ أŸت-وج ألشش-غ-ال إأج-ت-م-اعهم
أل -ث Ó-ث -ي ح -ول أل -وضش -ع ‘ ل -ي -ب -ي -ا أل -ذي ع -ق -د
با÷زأئر عن ““أرتياحهم لتوصشل أألطرأف ألليبية
إأ– ¤ديد بنود أإلتفاق ألسشياسشي ألليبي أŸعنية
بالتعديل وتششجيعهم على أإلسشرأع ‘ إأطÓق

عملية ألتفاوضس بهدف أعتماد صشيغ توأفقية
وأسشتكمال تطبيق بنود أإلتفاق ألسشياسشي““.
كما أششاد وزرأء ألدول ألثÓث بـ ““أÿطوأت
أإلي -ج-اب-ي-ة ل-تشش-ك-ي-ل أل-ل-ج-ن-ة أŸششÎك-ة ل-ل-ح-وأر
وأل -ل -ق -اءأت أل-ت-ي ج-م-عت شش-خصش-ي-ات سش-ي-اسش-ي-ة
وميدأنية ليبية هامة““.
وأكد ““إأعÓن أ÷زأئر ألوزأري لدعم ألتسشوية
ألسشياسشية ألششاملة ‘ ليبيا““ على أألهمية ألتي
–ظى بها آألية دول جوأر ليبيا ألتي ” إأطÓقها
Ãبادرة من أ÷زأئر ‘ ماي  2014على هامشس
ألج -ت -م -اع -ات أل -وزأري-ة ◊رك-ة ع-دم ألن-ح-ي-از
و““ب -اŸق -ارب-ة أل-ت-ي ت-ت-ب-ن-اه-ا ه-ذه أآلل-ي-ة ‘ ح-ل
أألزمة ألليبية أŸبنية على مرأفقة ألششعب ألليبي
ع -ل -ى درب أسشÎج -اع أم -ن-ه وأسش-ت-ق-رأره وذك-روأ
Ãختلف ﬂرجات إأجتماعاتها““.
وكانت دول أ÷وأر ألليبي قد أتفقت خÓل
إأج- -ت -م -اع -ه -ا أألخ Òأل -ذي ع -ق -د ب -ا÷زأئ -ر ‘
ألثامن من مايو أŸنصشرم على ضشرورة أإللتزأم
بتششجيع أŸصشا◊ة ألوطنية ‘ ليبيا ونبذ كل
أنوأع ألعنف وألتدخل أÿارجي وخاصشة ألتدخل
أل- -عسش- -ك- -ري وذلك م -ن أج -ل إأرسش -اء أŸصش -ا◊ة
ألوطنية ‘ ألبÓد.
كما ثمن ألوزرأء دور دولهم (أ÷زأئر ،تونسس
ومصشر) ‘ دفع أŸسشار ألسشياسشي أأل‡ي وجهود
بعثة أأل· أŸتحدة ‘ موأصشلة رعاية أŸسشار
وأعتÈوأ أن نقل مقر ألبعثة أأل‡ية ‘ ليبيا إأ¤
ألعاصشمة طرأبلسس ““خطوة إأيجابية““.
وخ Ó-ل أإلج -ت -م -اع أسش -ت-ع-رضس وزرأء أل-دول
أل -ث Ó-ث أل -وضش-ع أألم-ن-ي ‘ ل-ي-ب-ي-ا وأŸوأج-ه-ات
أŸسش -ل -ح -ة أل -ت-ي شش-ه-دت-ه-ا ع-دة م-دن وم-ن-اط-ق
ب -ال -ب Ó-د وك -ذأ ج -ه -ود أألط -رأف أل -ل -ي-ب-ي-ة ع-ل-ى
أŸسش- -ت- -وي Úأل- -وط- -ن- -ي وأÙل -ي أل -ه -ادف -ة إأ¤
أسش -ت -ئ -ن -اف أ◊وأر أل -وط -ن -ي ألشش -ام -ل و إأرسش -اء
أŸصشا◊ة ألوطنية ‘ إأطار أŸبادرة ألثÓثية
ألتي تضشم أ÷زأئر وتونسس ومصشر .كما ” بحث
أ÷ه- -ود أŸب- -ذول- -ة م- -ن ط- -رف أل -دول أل -ث Ó-ث
ل -تشش-ج-ي-ع أألط-رأف أل-ل-ي-ب-ي-ة ع-ل-ى إأي-ج-اد ح-ل-ول
توأفقية لنقاط أÓÿف ألتي تعوق تنفيذ أإلتفاق
ألسشياسشي.
و‘ أÿت- -ام ” ألإت- -ف- -اق ع- -ل- -ى أن ي -ع -ق -د
أإلجتماع ألقادم بجمهورية مصشر ألعربية على
أن يحدد موعده ‘ وقت لحق بالتششاور بÚ
وزرأء خارجية ألدول ألثÓث.

سسوناطراك و«ريبسسول”” توقعان
اتفاقية لتعزيز شسراكتهما
وق - -ع ›م- -ع سس- -ون- -اط- -راك والشس- -رك- -ة
لسس -ب -ان-ي-ة ““ري-بسس-ول““ ع-ل-ى
ال -بÎول -ي -ة ا إ
ات-ف-اق-ي-ة شس-ام-ل-ة ت-ه-دف لتعزيز تعاونهما
ا◊ا‹ ،حسس - -ب - -م - -ا أاع - -ل - -ن - -ت - -ه الشس - -رك- -ة
البÎولية الوطنية أامسس ‘ بيان لها.
وسسيتيح هذا التفاق الذي ” التوصسل
إاليه الثن ÚاŸاضسي جعل ““التعاون مثمرا
ع-ن ط-ري-ق م-ت-اب-ع-ة السس-تغÓل اŸشسÎك
وم- -ع- -ا÷ة اÓÿف -ات اŸوج -ودة ب -ي -ن -ه -م -ا
بالÎاضسي““ ،يضسيف البيان.
«ه -ذا الت-ف-اق يÎج-م ال-ن-ي-ة ال-ط-ي-ب-ة
التي “يز العÓقة ب ÚاŸؤوسسسست Úويؤوكد
إارادت -ه -م -ا ال -ث -اب -ت -ة ÷ع -ل ه-ذا ال-ت-ع-اون
طويل اŸدى““ ،يضسيف نفسس اŸصسدر.

»æWh

األربعاء  ٠٧جوان  2٠١٧م
الموافق لـ  ١2رمضشان  ١٤٣٨هـ

لتشسكيل وتوزيع مكاتب اللجان الدائمة

اجتماع تشضاوري ب Úرؤوسضاء اÛموعات الŸÈانية
اجتمع رؤوسساء اÛموعات الŸÈانية اŸمثلة باÛلسس الشسعبي الوطني ،أامسس ،بدعوة من رئيسس اÛلسس ،السسعيد بوحجة،
للتشساور حول كيفية تشسكيل وتوزيع مكاتب اللجان الدائمة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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قيطو Êيندد بشضدة بانتحال شضخصضيته ع ÈتويÎ
ن-دد وزي-ر ال-ط-اق-ة مصس-طفى قيطوÊ
«بشس -دة» ب-ان-ت-ح-ال شس-خصس-ي-ت-ه ع Èف-ت-ح
حسس -اب ت -وي Îم -زور ي -ح -م-ل اسس-م-ه م-ن
دون ع -ل -م -ه ب -غ -رضس اŸسس -اسس بصس -ورت -ه
’د’ء ب-تصس-ري-ح-ات ك-اذب-ة وم-تطفلة
وا إ
و–مل افÎاءات باسسمه حسسب ما جاء
‘ بيان للوزارة.
أاضش -اف ال -ب-ي-ان« :ي-ك-ذب وزي-ر ال-ط-اق-ة ك-ل
التصشريحات التي نسشبت إاليه ‘ حسشاب تويÎ
اŸزور وذلك ل - -ي- -ل- -ة  ٥إا 6 ¤ج- -وان 2٠١٧
ألغراضض خفية ودنيئة».
وأاششار ذات اŸصشدر أان قيطو Êل Áلك
◊د اليوم أاي حسشاب على مواقع التواصشل
الجتماعي.
كما ذكر وزير الطاقة اأن «وزارة اÿارجية
هي الوحيدة اıولة للحديث عن السشياسشة

اÿارجية للجزائر».
من جهة أاخرى ،أاضشاف البيان أان «وزارة
الطاقة “تلك ا◊ق ‘ اتخاذ كل اإلجراءات
ال -ق -ان -ون -ي -ة م -ن أاج-ل ال-دف-اع ع-ن مصش-ا◊ه-ا
وصشورتها».

’فامي»
رئيسس بعثة صسندوق «ا أ

اأوضشح بيان للمجلسض اأن هذا «الجتماع
ال-تشش-اوري ي-اأت-ي ت-ط-ب-ي-ق-ا للنظام الداخلي
ل- -ل -م -ج -لسض الشش -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي ،لسش -ي -م -ا
اŸادتان  ١٣و ٣٧منه».
وق -د حضش -ر الج -ت -م -اع ك -ل م -ن رئ -يسض
اÛموعة الŸÈانية ◊زب جبهة التحرير
ال - -وط - -ن - -ي ،السش- -ع- -ي- -د ÿضش- -اري ،رئ- -يسض
اÛم -وع -ة الŸÈان -ي -ة ل-ل-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي

ال -دÁق -راط-ي ،ب-ل-ع-ب-اسض ب-ل-ع-ب-اسض ،رئ-يسض
اÛم -وع -ة الŸÈان -ي -ة ل -ت -ح -ال -ف ح -رك -ة
›تمع السشلم ،ناصشر حمدادوشض ،رئيسض
اÛم - -وع- -ة الŸÈان- -ي- -ة لÓ- -أح- -رارÚŸ ،
عصش -م -ا ،Êرئ -يسض اÛم -وع -ة الŸÈاي -ن-ة
ل -ت -ج -م -ع اأم -ل ا÷زائ -ر (ت -اج) ،مصش -ط -ف-ى
ن- -واسش- -ة ،رئ- -يسض اÛم- -وع- -ة الŸÈان- -ي- -ة
ل–Óاد من اأجل النهضشة والعدالة والبناء،

ÿضش - -ر ب - -ن خÓ- -ف ،رئ- -يسض اÛم- -وع- -ة
الŸÈانية ÷بهة اŸسشتقبل ،بلغوثي ا◊اج،
رئيسض اÛموعة الŸÈانية ◊زب جبهة
القوى الششÎاكية ،ششافع بوعيشض ،رئيسض
اÛم -وع -ة الŸÈان -ي-ة ل-ل-ح-رك-ة الشش-ع-ب-ي-ة
ا÷زائرية ،ا◊اج الششيخ بربارة ،ورئيسض
اÛموعة الŸÈانية ◊زب العمال ،جلول
جودي».

رئيسس ا÷معية الوطنية للمصسدرين ا÷زائري: Ú

إاعادة النظر ‘ القوان Úوتكييفها مع الواقع ا’قتصضادي العاŸي
دع- -ا رئ- -يسس ا÷م- -ع- -ي- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة
ل - -ل- -مصس- -دري- -ن ا÷زائ- -ري Úع- -ل- -ي ب- -اي
ن - -اصس - -ري ،إا ¤ال- -ت- -وج- -ه ن- -ح- -و ب- -رام- -ج
ق -ط -اع -ي -ة ل -ت -ط -وي-ر ال-تصس-دي-ر وزي-ادة
ال - -ق- -ي- -م- -ة اŸضس- -اف- -ة ب- -الÎك- -ي- -ز ع- -ل- -ى
ال -ق -ط -اع -ات اŸن -ت -ج-ة ووضس-ع تشس-خ-يصس
دق -ي -ق ل-ل-وضس-ع-ي-ة ،وم-راج-ع-ة ال-ق-وانÚ
القدÁة ،مضسيفا بأان أاولوية ا◊كومة
حاليا هي التقليل من ا’سستÒاد وتنويع
ا’قتصساد خارج اÙروقات.

سشهام بوعموششة
شش -دد ن -اصش-ري ع-ل-ى ضش-رورة ال-ت-وج-ه ن-ح-و
تنويع القتصشاد خارج اÙروقات ،وإاعداد
برامج قطاعية ترتكز على الششعب اŸنتجة
وذات تنافسشية قادرة على التصشدير ،قائ Óإان
ال -ع-راق-ي-ل ال-ت-ي ي-ن-ب-غ-ي رف-ع-ه-ا ل-ل-ت-وج-ه ن-ح-و
ال-تصش-دي-ر ه-ي م-ن-ح ال-ث-ق-ة ل-ل-مصش-درين ووضشع
تشش -خ -يصض دق -ي -ق ل-ب-ل-ورة اسشÎات-ي-ج-ي-ة ورؤوي-ة
ق -ط -اع-ي-ة ،ب-ح-ك-م وج-ود ع-ج-ز ‘ اح-ت-ي-اط-ي
الصشرف الذي بلغ  ١١٤مليار دولر بعدما كان
 ١9٤مليار دولر سشنة  ،2٠١2أاي بعجز يقدر
بـ 2٠مليار دولر.

وأاششار رئيسض ا÷معية الوطنية للمصشدرين
ا÷زائري ،Úلدى نزوله ضشيف التحرير للقناة
اإلذاع -ي -ة ال -ث -ال -ث -ة إا ¤أان ا÷م -ع -ي-ة ت-ق-دمت
باقÎاحات هي موجودة على مسشتوى وزارة
التجارة ،وينبغي ترجمتها ميدانيا ألن لدينا
قدرات قائ «:Óإان جلسشات الصشناعة حددت
الششعب التي Áكن تصشديرها ،لكن ل يوجد
متابعة ‘ اŸيدان لتلك التوصشيات».
وأاضشاف أانه ،ينتظر من ا◊كومة ا÷ديدة
‘ ششخصض عبد اÛيد تبون الذي حسشبه له
اإلرادة للمضشي قدما ‘ هذا اÛال ،وتطبيق
اŸششاريع التي اقÎحت سشابقا وخاصشة جعل
سشنة  2٠١٧سشنة التصشدير كما صشرح به الوزير
‘ وقت سشابق.
ويرى ناصشري حتمية التوجه نحو قطاع
ال -ف -وسش -ف -ات م -ث Ó-ال-ذي Áك-ن-ه –ق-ي-ق 6٠٠
مليون دولر من اŸششتقات القابلة للتصشدير،
وكذا الÎكيز على قطاع البÎو كيمياء قائÓ
إان -ن -ا أاضش -ع -ن -ا ال -ك -ث Òم -ن ال -وقت لسش -ت-غÓ-ل
البÎوكيمياء ‘ اسشتخراج البÓسشتيك وأاششياء
أاخرى وتصشديرها ،مع تنويع قطاع الصشناعة
الغذائية.
معتÈا قطاع األجهزة الكهرومنزلية الذي

يصشدر حاليا باألمر اإليجابي كونه أاضشحى قوة
للتصشدير ،باإلضشافة إا ¤قطاعات اŸيكانيك،
صش -ن -اع -ة السش -ي-ارات ،الصش-ن-اع-ة الصش-ي-دلن-ي-ة،
اإللكÎونيك ،مششÒا إا ¤أان مششكلتنا هي أان
السشÎاتيجيات التي ” إاعدادها  ⁄تطبق ‘
اŸيدان.
وب-اŸق-اب-ل ،دع-ا رئ-يسض ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-نية
ل -ل -مصش -دري -ن إا ¤إاع-ادة ال-ن-ظ-ر ‘ ال-نصش-وصض
ال-ت-ن-ظ-ي-م-ية كقانو ٠٧-٠١ Êو ١٤-٠٤اللذين
Œاوزه -م -ا ال -زم -ن ،وت -ك -ي -ي -ف -ه -ا م -ع ال -واق-ع
القتصشادي العاŸي ،قائ Óإان سشنة  2٠١٧هي
سش -ن -ة ال -ط -م-وح-ات واŸؤوسشسش-ات ال-ت-ي –ت-اج
لوسشائل جديدة لولوج األسشواق اإلفريقية ،ألن
السش -ي -اق واÙي -ط ال -ع -اŸي ل -ل -ت -ج-ارة ت-غ،Ò
وت -ق -د Ëتسش -ه -ي Ó-ت م -ن ط-رف ال-دول-ة ،ك-م-ا
وصش -ف ال -ت -ع -دي Ó-ت ال -ت -ي أادخ-لت ع-ل-ى ب-نك
ا÷زائر منها تغي Òمدير الرقابة باإلششارة
اإليجابية للمضشي قدما.
وب- -ال -نسش -ب -ة لت -ف -اق الشش -راك -ة م -ع ال–اد
األوروبي ،قال إانه حان الوقت إلعداد دراسشة
تقييمية حول اآلثار اŸسشتقبلية لهذه الششراكة،
وم -ا ت-ق-دم-ه م-ن ‚اع-ة اق-تصش-ادي-ة ل-ل-ج-زائ-ر
واŸؤوسشسشات.

وجبات كاملة ترمى ‘ القمامة دون رقيب

زبدي :اإ’طعام اŸؤوسضسضاتي وا÷ماعي ‘ قفصض اإ’تهام
ب - -رزت م - -ن ج - -دي - -د ظ - -اه - -رة رم - -ي
ا÷زائري Úللخبز وبوتÒة أاك ÈخÓل
الشس- -ه- -ر ال- -فضس -ي -ل ف  Ó-ت -خ -ل -و ح -اوي -ات
ال -ق -م -ام -ة م -ن أاك -ي -اسس اÿب -ز ،وأاح-ي-ان-ا
’رضس رغم وجود مسساحات
ترمى على ا أ
ﬂصسصس -ة ÷م -ع -ه ،ب -ع -د أان ب -اتت ت -لك
’ماكن ’ تسستوعب حجمها.
ا أ

سشعاد بوعبوشش
اŸل- -فت لÓ- -ن- -ت- -ب -اه أان -ه  ⁄ت -ع -د ن -ف -اي -ات
ا÷زائري Úتقتصشر فقط على رمي اÿبز ،بل
ت -ع -دى األم -ر إا ¤رم -ي وج-ب-ات ب-أاك-م-ل-ه-ا ،م-ا
ي- -ط- -رح ال -تسش -اؤول ع -ن م -دى –ل -ي اŸواط -ن
بالثقافة السشتهÓكية ،ألن األمر وصشل إا ¤حد
التبذير ‘ وقت ل Œد عائÓت ما تسشد به
الرمق ومنها من تنتظر قفة رمضشان لتصشطدم
بعدم وجود اسشمها فتجد نفسشها صشائمة ليل
نهار ،و‘ اŸقابل هناك من يبذر ول يعÒ
◊اجة هؤولء أادنى اعتبار.
ح -ق -ي -ق -ة تصش -ط -دم ب -ه -ا وت -رسش -م أال -وان -ه-ا
ا◊اوي-ات وال-ق-م-ام-ات ب-ال-ع-اصش-م-ة ،الشش-اهدة
العيان على عادات تبذير ا÷زائري Úوانعدام
الثقافة السشتهÓكية وميلهم إا ¤اإلسشراف ،إاذ
Œدهم يعمدون إا ¤األسشواق لششراء ما لذ
وطاب من حاجيات رمضشان بعضشهم باقتصشاد
وفق ا◊اجة وكث Òمنهم بتبذير يتنافى مع
ا◊كمة التي ششرع الصشيام من أاجلها ،فتكون

النتيجة التخلصض من فائضض
اÿب-ز وا◊ل-وي-ات وال-وج-بات
برميها ‘ القمامة ليصشطدم
ا÷زائري مرة أاخرى بواقع
م- -ري- -ر دف- -ع -ه إا ¤ذلك سش -وء
التخطيط.
وك- - - - - -انت م- - - - - -ؤوسشسش- - - - - -ة
«إاكسشÎان - -ات» ق - -د سش- -ج- -لت
خ Ó- -ل السش - -ن- -ة ا÷اري- -ة إا¤
غ -اي -ة شش -ه -ر م -اي اسشÎج -اع
أاك Ìمن  22طنا من اÿبز،
ف-م-ا ب-الك ب-الشش-ه-ر ال-فضش-يل،
ح-يث ت-ف-ت-ح م-ط-اع-م الرحمة
أاب - -واب - -ه- -ا أام- -ام اÙت- -اجÚ
وع -اب-ري السش-ب-ي-ل وال-ع-ائÓ-ت
اŸعوزة.
‘ ه - - - -ذا اإلط - - - -ار ن- - - -دد
مصش- - -ط- - -ف - -ى زب - -دي رئ - -يسض
اŸن-ظ-م-ة ا÷زائ-ري-ة ◊م-اية
اŸسش -ت -ه -لك ‘ تصش-ري-ح لـ «الشش-عب» ب-ظ-اه-رة
ال -ت -ب -ذي -ر واإلسش -راف لسش -ي -م -ا خÓ-ل الشش-ه-ر
الفضشيل وإان بدأات تسشجل تراجعا ﬁسشوسشا
مقارنة بالسشنوات اŸاضشية ل سشيما اÿبز،
وه -ذا ل-ع-دة أاسش-ب-اب أاه-م-ه-ا وع-ي اŸسش-ت-ه-لك
لسشيما بآاثار التبذير الجتماعية والقتصشادية
وحتى من الناحية الدينية ،وهذا بفضشل العمل
التحسشيسشي ÷ميع األطراف كالتجار ،الششؤوون
ال- -دي- -ن- -ي- -ة م- -ن خÓ- -ل اŸن -اب -ر اŸسش -ج -دي -ة

وا÷م- -ع- -ي- -ات وك- -ذا وسش- -ائ -ل
اإلعÓ- -م ،ن- -اه- -يك ع -ن ت -دÊ
القدرة الششرائية.
وب -خصش -وصض ظ -اه-رة رم-ي
ال- -وج- -ب -ات ‘ اŸزاب -ل ،ق -ال
زب - -دي إان - -ه - -ا صش- -ورة أاخ- -رى
ل-ل-ت-ب-ذي-ر ال-ع-ائ-ل-ي وإان كان ⁄
يعد يسشجل ،مقارنة بالتبذير
اŸؤوسشسش -ات -ي م-وج-ه-ا أاصش-اب-ع
الت - - - -ه - - - -ام إا ¤اإلط - - - -ع- - - -ام
اŸؤوسشسش-ات-ي ك-اŸسش-تشش-ف-ي-ات
اإلقامات ا÷امعية اŸطاعم
ا÷ماعية ،هذه األخÒة التي
التحقت بها مطاعم الرحمة،
األمر الذي يدعو  -حسشبه-
إا ¤تشش -دي -د ال -رق-اب-ة و–م-ل
اŸسش - -ؤوول - -ي- -ة وع- -دم –ضشÒ
وج - -ب - -ات ت - -ف - -وق ت- -وق- -ع- -ات
ا◊اجيات الضشرورية.
وعاد زبدي إا ¤التذك Òبا÷انب الديني
الذي يحارب كل إاسشراف وتبذير ،وأان اإلسشÓم
يحاسشب كل من يؤوذي ششجرة بنزع ورقها ،فما
بالك إان تعلق األمر بنعمة من نعم الله كاألكل
وما يدخل ‘ هذا اإلطار من مكون اسشتهÓكي
Óنسشان
الذي Áر بعدة مراحل ليكون صشا◊ا ل إ
و‘ األخ Òيرمى دون األخذ بع Úالعتبار
للعواقب الوخيمة لذلك وتأاثÒه على القتصشاد
الوطني.

ا÷زائري يضضرب بقيم
شضهر الرحمة والثقافة
ا’سضتهÓكية عرضض
ا◊ائط

ا÷زائر قادرة على اÿروج من التبعية للمحروقات
أاكد رئيسس بعثة صسندوق النقد الدو‹
ل- -ل- -ج- -زائ- -ر ج -ون ف -رنسس -وا دوف -ان ،أامسس،
ب- -واشس- -ن- -ط- -ن ،أان ا÷زائ- -ر بصس- -دد ت -ن -وي -ع
اق- -تصس- -اده -ا ح -يث ان -ت -ه -جت «إاصس Ó-ح -ات
ط -م -وح -ة» قصس -د ال -ت -ق -ل-ي-ل م-ن ت-ب-ع-ي-ت-ه-ا
للمحروقات.
صش- -رح دوف- -ان ‘ تسش- -ج -ي -ل ب -ث -ه ع Èم -وق -ع
صش -ن-دوق ال-ن-ق-د ال-دو‹ أاخ-ب-ار الصش-ن-دوق ق-ائÓ-
«نعتقد فع Óبحكم اإلصشÓحات الطموحة أانه
ب-إام-ك-ان-ن-ا –وي-ل الق-تصش-اد إا ¤اق-تصش-اد م-ت-نوع
والتقليل من التبعية للمحروقات وإاعطاء دور
هام للقطاع اÿاصض».
واع- -ت Èذات اŸسش- -ؤوول أان «ت- -ده- -ور أاسش -ع -ار
البÎول منذ ثÓث سشنوات خلت كان صشعبا للغاية
بقيت آاثاره لغاية اليوم» ،مششÒا إا ¤أاهمية «رفع
هذه التحديات و–ويلها إا ¤فرصض من أاجل
ت-ع-دي-ل ‰وذج ت-ن-م-ي-ة الق-تصش-اد ا÷زائ-ري ك-ما
تنوي السشلطات فعل ذلك».
وقال أايضشا دوفان إانه «بهذه الطريقة سشنصشل
إا ¤ضشمان تنمية مسشتدامة وخلق فرصض عمل
بشش- -ك- -ل دائ- -م» وفضش Ó- -ع- -ن ذلك يضش- -ي -ف ذات
اŸتحدث فإان هذا جد مهم باعتبار أان الششعب
ا÷زائري متكون ‘ معظمه من الششباب الذي
يجب «–ضش Òمسشتقبله».
ك -م -ا أاشش -اد صش -ن -دوق ال -ن -ق-د ال-دو‹ ب-ج-ه-ود
ا÷زائر ‘ التكيف مع انهيار أاسشعار البÎول،
مششÒا إا ¤أاه -م -ي -ة اإلج -راءات اŸت -خ -ذة ف-ي-م-ا
يتعلق بتطه Òاألموال العمومية و–سش Úمناخ

األعمال.
و‘ تقريرها حول تقييم القتصشاد ا÷زائري
لسشنة  2٠١٧اقÎح صشندوق النقد الدو‹ تنفيذ
«–ق - -ي - -ق ت - -وازن ‘ ال- -ت- -داب Òالق- -تصش- -ادي- -ة»
و»إاصشÓ-ح-ات ه-ي-ك-ل-ي-ة ط-م-وح-ة لضش-مان سشÓمة
اŸالية العمومية وتقليصض الختÓلت اÿارجية
وتخفيضض العتماد على اÙروقات.
وŸواجهة انخفاضض عائدات النفط اقÎحت
م -ؤوسشسش -ة ب -روت-ن وودسض ال-ل-ج-وء إا›« ¤م-وع-ة
كبÒة من إامكانيات “ويل القتصشاد Ãا ‘ ذلك
ال - -ل - -ج - -وء ا◊ذر إا ¤السش - -ت - -دان- -ة اÿارج- -ي- -ة
والتصشرف ‘ األصشول العمومية» ،إاضشافة اإ¤
اختيار سشعر صشرف ثابت.
وأاضشاف صشندوق النقد الدو‹ أان مثل هذه
التداب Òمن ششأانها أان «تقدم حيزا ماليا إلجراء
تسش -وي -ة م Ó-ئ -م-ة وم-ت-ق-دم-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة» ،م-ع-تÈا
ضشرورة مواصشلة اإلصشÓحات لتنويع القتصشاد.

’فÓن» وحزب العمال  ⁄ي›Èاها و«حمسس» – ⁄سسم بعد
«ا أ

ا’نتخابات اÙلية –ول دون تنظيم اأ’حزاب جامعاتها الصضيفية

–ول ا’سس-ت-ح-ق-اق-ات ا’ن-تخابية اÙلية
اŸرت -ق -ب -ة ب -ع -د أاشس -ه -ر قÓ-ئ-ل ،دون ت-ن-ظ-ي-م
ع-دي-د ال-تشس-ك-يÓ-ت السس-ياسسية لتقليد دأابت
عليه طيلة سسنوات خÓل الصسائفة ،ويتعلق
’م -ر ب -ا÷ام -ع -ة الصس -ي -ف-ي-ة ال-ت-ي يسس-ت-ل-زم
ا أ
التحضس Òلها وقتا ،ولكن كذلك إامكانيات،
م -ث -ل -م -ا ه -و الشس -أان ب-ال-نسس-ب-ة ◊زب ال-ع-م-ال
وح -زب ج -ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،م-فضس-ل-ة
ت-ن-ظ-ي-م ل-ق-اءات –سس-يسس-ي-ة ت-ت-م-ح-ور حول
اÙل -ي -ات ،ورغ -م ذلك ت -ت -مسسك تشس -ك-يÓ-ت
أاخ-رى ب-ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا م-ث-ل-ما هو الشسأان بالنسسبة
÷بهة العدالة والتنمية وفق ما أاكد العضسو
القيادي بها ÿضسر بن خÓف ،فيما – ⁄سسم
«حمسس» ‘ اŸسسأالة.

فريال بوششوية
انشش -غ -ال ال-تشش-ك-يÓ-ت السش-ي-اسش-ي-ة ب-ال-ت-حضشÒ
لÓنتخابات التششريعية اŸنظمة يوم الرابع ماي
لخ ،Òواسش -ت -ع -داده -ا ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات اÙل -ي-ة
اأ
اŸق -ررة ق -ب-ل ان-ت-ه-اء السش-ن-ة ا÷اري-ة ،و–دي-دا
أاكتوبر أاو نوفم Èكأاقصشى تقدير ،وتزامن الفÎة
الفاصشلة بينهما مع ششهر رمضشان الكر Ëوالعطلة
السشنوية ثم الدخول الجتماعي ،سشيحرم الكثÒ
من التششكيÓت السشياسشية من تنظيم ا÷امعة
الصشيفية ،لعدم وجود الوقت الكا‘ للتحضش Òمن
لم-ك-ان-ي-ات اŸادي-ة
ج -ه -ة ،ك -م -ا ط -رح مشش -ك -ل ا إ
للبعضض منها من جهة أاخرى ،على غرار حزب
لحزاب لـ
العمال ـ حسشب ما أاكد ‡ثلو ﬂتلف ا أ
«الششعب».
وإاذا كان حزب العمال يفضشل تنظيم لقاءات
جهوية ،تتناول النتخابات اÙلية Ÿا لها من
Óحزاب ولكن كذلك للمواطن Úعلى حد
أاهمية ل أ
سش -واء ،ف -إان أاح -زاب أاخ -رى م -ث -ل -م -ا ه -و الشش -أان
بالنسشبة ◊ركة ›تمع السشلم «حمسض» – ⁄سشم
بعد ‘ اŸسشأالة ،فيما لن ينظمها ا◊زب العتيد
على غرار حزب العمال.
أاك -د ال -عضش -و ال -ق -ي -ادي ،ورئ -يسض اÛم -وع-ة

الŸÈان- -ي- -ة ◊زب ال- -ع- -م- -ال ج -ل -ول ج -ودي ،أان
التششكيلة لن تنظم جامعة صشيفية هذه السشنة
لمكانيات اŸادية التي
لسشبب ،Úأاولهما يتعلق با إ
–ول دون تنظيمها ،أاما السشبب الثا Êفيتعلق
بالنتخابات اÙلية اŸقررة بعد عدة أاششهر،
أاي م- -دة وج- -ي- -زة ب- -ع- -د ت -ن -ظ -ي -م الن -ت -خ -اب -ات
التششريعية ،والتحضش Òلها يحتاج إا ¤وقت.
وق -د فضش -لت ق -ي -ادة ح -زب ال -ع -م-ال ،ت-ن-ظ-ي-م
لقاءات ذات طابع جهوي ‘ ،الششرق والغرب
والششمال وا÷نوب ،بدل ا÷امعة الصشيفية التي
–ت -اج إا ¤إام -ك -ان -ي-ات ،ت-فضش-ل ال-تشش-ك-ي-ل-ة ع-ل-ى
لرج-ح ت-خصش-يصش-ه-ا لÓ-ن-ت-خ-اب-ات اÙلية التي
اأ
تكتسشي أاهمية بالغة.
م-ن ج-ه-ت-ه ،ال-عضش-و ال-ق-ي-ادي ب-ج-ب-ه-ة ال-عدالة
والتنمية ،ورئيسض اÛموعة الŸÈانية لتحالف
النهضشة والعدالة والبناء ÿضشر بن خÓف ،أافاد
‘ نفسض السشياق ،بأان التششكيلة سشتدرسض مسشاألة
ت-ن-ظ-ي-م ا÷ام-ع-ة الصش-ي-ف-ي-ة ب-ع-د ان-قضشاء الششهر
الفضشيل ،إال أانه أاششار باŸقابل إا ¤أان تنظيمها
أامر مؤوكد وإان اختلف ششكله ،مرجحا أان يكون ‘
شش -ك -ل أاي -ام دراسش -ي -ة ت -ت -ن -اول السش -ت -ح -ق -اق -ات
النتخابية اÙلية.
وأاوضش -ح ن -ائب رئ -يسض ح-رك-ة ›ت-م-ع السش-ل-م،
الŸÈا Êالسشابق نعمان لعور ،بأان ا◊زب ⁄
يحسشم بعد ‘ مسشأالة ا÷امعة الصشيفية ،التي قد
ليداع
تؤوجل على اعتبار أانه يوجد احتمال كب Òإ
ال-ق-وائ-م –سش-ب-ا ل-ل-م-ح-ل-ي-ات ‘ غضش-ون سش-بتمÈ
اŸقبل ،لفتا إا ¤أان تنظيم ا÷امعة يسشتغرق
وقتا قد ل يكون متاحا للتششكيلة ،لسشيما وأان
تنظيمها يقتضشي التواصشل مع العلماء.
لمكانيات،
و‘ رده على سشؤوال يخصض توفر ا إ
ذكر بأان تنظيم النششاط Áول باششÎاكات يدفعها
اŸن - -اضش - -ل - -ون ،ال - -ذي - -ن يسش- -اه- -م- -ون أايضش- -ا ‘
لمكانيات
النتخابات اÙلية ،أاي أان مششكل ا إ
سشيطرح ،ورغم ذلك تنظيم ا÷امعة الصشيفية
لنها تأاتي عششية اÙليات فإانها سشتكون
قائم ،و أ
ذات طابع تعبوي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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فوضضى وارتباك وسضط اÎŸشضح Úبالعاصضمة رصضدتها ““الشضعب““

أامل ‘ النجاح Ãعدلت عالية

^ قلق ودعوات Ÿعاقبة اŸتطاول Úعلى نزاهة الشضهادة

رغم التنظيم اÙكم الذي فرضضته وزارة الÎبية الوطنية على امتحانات شضهادة التعليم اŸتوسضط،
‘ اليوم الأخ ،Òاأمسس ،اإل اأن اÎŸشضح“ Úكنوا من نشضر موضضوعي اللغة الفرنسضية و العلوم الطبيعية
على صضفحة ““فيسضبوك““ بعد سضاعة من توزيعهما مباشضرة على اŸمتحن ،Úما اأدى اإ ¤فوضضى وخوف
وسضط التÓميذ ،رغم اأن اŸوضضوع كان ‘ متناول ا÷ميع.

جÓل بوطي

اإلج- -راءات ال- -ت- -ي ات -خ -ذت -ه -ا
وزارة الÎب -ي -ة  ⁄ت -ن -ج-ح ‘ م-ن-ع
ت- -ك- -رار تسص- -ريب اŸواضص -ي -ع عÈ
الفضصاء األزرق ‘ اليوم األول من
ام- -ت- -ح- -ان ““ال- -ب -ي -ام““ ،ب -ع -د نشص -ر
موضصوع اللغة العربية ،حيث “كن
›هولون من نشصر موضصوع مادتي
العلوم الطبيعية واللغة الفرنسصية
ب- -ع- -د ت- -وزي- -ع- -ه م- -ب -اشص -رة ع -ل -ى
اÎŸشصح ‘ Úقاعات المتحان
ه- -ذا م- -ا رصص- -دت -ه ““الشص -عب““ ‘
اسصتطÓعها أامسص بالعاصصمة.
شصهد اليوم الثالث واألخ Òمن
““البيام““ تكرار عملية التسصريب مع
اخ-ت-ب-ار م-ادة ال-ع-ل-وم ال-ط-ب-يعية و
اللغة الفرنسصية ،حيث ” تداول
أاسصئلة العلوم الطبيعية ب Úرواد
العا ⁄األزرق بعد نصصف سصاعة
م - -ن ت - -وزي - -ع اŸواضص - -ي- -ع ع- -ل- -ى
اŸم - - -ت - - -ح - - -ن ،Úح - - -يث ك - - -انت
التسصريبات مرفوقة بأاجوبة شصبه
ك-ام-ل-ة ع-ل-ى األسص-ئ-ل-ة اŸط-روحة
على اÎŸشصح.Ú
و‘ ه - -ذا اإلط - -ار ت - -ب- -ادر إا¤
أاذهان اÎŸشصح Úأامران مهمان
حول مسصأالة التسصريبات ،األول هو
أان ا÷هة التي نشصرت اŸواضصيع
ع-ل-ى““ال-ف-ايسص-بوك““ لديها األسصئلة
مسصبقا ،بدليل إارفاقها باإلجابة
النموذجية ،واألمر الثا Êهو أان
ا÷هة تقوم باإلجابة بعد تلقيها

اŸوضص- -وع ،ال- -ذي ي- -ت -م تصص -وي -ره
بالهاتف النقال و يرسصل إا ¤جهة
›ه-ول-ة ل-ت-ج-يب ع-ل-ي-ه ث-م ت-نشص-ر
اإلج- -اب -ة ب -ح -ك -م أان سص -اع -ة م -ن
الوقت كافية لذلك.
و‘ ظ- -ل ه -ذه ال -تسص -اؤولت ‘
الشص - - -ارع وب Úأاوسص- - -اط أاول- - -ي- - -اء
اÎŸشصح Úأاثار موضصوع تسصريب
األسص - - -ئ - - -ل - - -ة رغ- - -م اإلج- - -راءات
الحÎازي - -ة ل - -ل- -وزارة ال- -وصص- -ي- -ة
تسص -اؤولت ع -دي -دة ،أاث -ارت ج -دل
واسص - -ع - -ا ح - -ول م - -ن ي - -ت - -ح - -م- -ل
اŸسصؤوولية ،رغم أان وزيرة الÎبية
ال -وط -ن -ي-ة ات-ه-مت ب-عضص األول-ي-اء
Ãسص -اع -دة أاب -ن -ائ-ه-م ع-ل-ى ال-غشص
بطريقة غ Òمباشصرة ،من خÓل
السصماح لهم باصصطحاب هواتفهم
النقالة إا ¤قاعات المتحان.
‘ مقابل هذا ا÷دل الواسصع
ب ÚاÎŸشص- - -ح Úوأاول- - -ي- - -ائ - -ه - -م
والضص- -ج- -ة ال- -ت- -ي أاث- -اره- -ا م -ل -ف
التسصريبات ‘ اليوم األخ Òمن
الم - - - -ت - - - -ح - - - -ان اŸصصÒي ،عÈ
اÎŸشص-ح-ون ‡ن ال-ت-ق-ي-ن-اه-م ‘
ج -ول -ة اسص -ت -ط Ó-ع -ي-ة ق-امت ب-ه-ا
““الشصعب““ لبعضص مراكز المتحان،
عن سصعادتهم لسصهولة موضصوعي
ال -ل -غ -ة ال -ف -رنسص-ي-ة وم-ادة ال-ع-ل-وم
الطبيعية.
و‘ هذا الصصدد قللت سصهولة
اŸواضصيع من التوتر الذي انتشصر
‘ أاوسصاط التÓميذ بعد انتشصار
خ Èتسص- -ري- -ب- -ه ع- -ل- -ى شص- -ب- -ك- -ات
التواصصل الجتماعي ،حيث قال
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ارتياح وسضط اŸمتحنÃ Úعسضكر

التسصريبـ ـات سصيناري ـ ـو يتكـ ـرر ‘ الي ـ ـوم الثال ـ ـث
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن امتحان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات ““البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام““

بعضص من –دثنا إاليهم ،أانهم ⁄
يبالوا باŸوضصوع لكن تسصاءلوا ‘
نفسص الوقت عن أاهداف ا÷هات
التي تنشصر اŸوضصوع.
وكيف يتمكنون من ذلك رغم
ا◊راسصة اŸشصددة ،التي رفعت
ب -ع -د ت -ع -ل -ي -م -ات ال -وزارة ع-قب
تسصريب موضصوع اللغة العربية ‘
ال -ي -وم الأول ،ال -ذي ك -اد ي -ف -ق -د
الشصهادة مصصداقيتها لول حكمة
اÎŸشص- -ح Úوع- -دم م- -ب -الت -ه -م
والنسص- -ي- -اق وراء ال -تسص -ري -ب -ات،
ال -ت -ي  ⁄ت -ع -رف ا÷ه -ات ال -ت -ي
تقف وراءها ◊د السصاعة ،لكن
وزي-رة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة اأط-لقت
‘ ال -ي -وم الأول م -ن الم -ت -ح -ان
–ق - -ي - -ق- -ات واسص- -ع- -ة Ÿع- -رف- -ة
ا÷هات التي تسصعى اإ ¤زعزعة
اسصتقرار القطاع و–طيم حياة
التÓميذ.
وم - -ن ب ÚاŸف- -ارق- -ات ال- -ت- -ي
شصهدها اليوم األخ Òهو موضصوع
اللغة الفرنسصية ،الذي جاء حول
شص -ب -ك -ة ال -ت -واصص -ل الج -ت -م -اع -ي
““ف -يسص -ب -وك““ ،األم -ر ال -ذي ي-ب-عث
ع -ل -ى السص -ت -غ -راب ،ف-ف-ي ال-وقت
الذي –ذر فيه الوزارة الوصصية
من هذا الفضصاء ،الذي يؤوثر على
مسص -ت -وى ال -ت Ó-م-ي-ذ ،إال أان ÷ن-ة
صصياغة األسصئلة أابت إال اختيار
م -وضص-وع ““ال-ف-ايسص-ب-وك““ وم-ع-رف-ة
اي-ج-اب-ي-ات وسص-ل-بيات اسصتخدامه،
ومدى أاهميته ‘ ا◊ياة اليومية،
ح -يث ك -ان اŸوضص -وع ‘ م-ت-ن-اول

العدد
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اÎŸشص- -ح ،Úوه -و األم -ر ن -فسص -ه
الذي انطبق على أاسصئلة موضصوع
مادة العلوم الطبيعية ،حيث كانت
‘ متناول ا÷ميع.
وب-ع-د اخ-ت-ت-ام ام-ت-ح-ان شصهادة
ال -ت -ع -ل -ي -م اŸت -وسص-ط ‘ ان-ت-ظ-ار
اإلعÓن عن النتائج النهائية ‘
 26م -ن الشص -ه -ر ا÷اري ،ت -ت -ج-ه
األنظار صصوب امتحانات شصهادة
ال -ت -ع -ل -ي -م ال -ث-ان-وي ““ال-ب-ك-ال-وري-ا““
اŸقررة يوم ا◊ادي عشصر جوان،
وع - -ن م- -دى ج- -دي- -ة اإلج- -راءات
الحÎازية لتفادي تكرار سصيناريو
ال-تسص-ري-ب-ات ال-ذي شص-ه-دت-ه السصنة
اŸاضصية.

أانهى تÓميذ الرابعة متوسضط لولية معسضكر ،أامسس ،امتحانات شضهادة نهاية
التعليم اŸتوسضط ‘ ظروف عادية طبعها ارتياح واسضع ب ÚاŸمتحن Úلسضهولة
مواضضيع المتحانات التي تÓءمت مع الÈنامج السضنوي و تناسضبت مع ظروف
الصضيام وفق انطباعات تÓميذ متوسضطة حبوسس النبية بحي سضيدي موفق
لو‹
الذين بدوا متفائل Úجدا لنتائج المتحانات حسضب تقييمهم ا أ
لمر الذي Áكنهم من الظفر Ãعدلت جيدة “كنهم من مواصضلة
لجوبتهم ،ا أ
أ
الدراسضة ‘ الختصضاصضات التي يفضضلونها.
امتحان شصهادة التعليم اŸتوسصط من بينهم
معسسكر :أم أ.Òÿسس
 11854متمدرسص و  178مÎشصح حر و 177
قالت ‘ هذا الشصأان التلميذة خ .فرح  14مÎشصح من اŸؤوسصسصات العقابية ،خصصصص لهم
سصنة من متوسصطة حبوسص النبية أانها  ⁄تلق  50مركز إاجراء و  5101أاسصتاذ من التعليم
صص -ع -وب -ة ‘ اإلج-اب-ة ع-ن أاسص-ئ-ل-ة اŸواد ال-ت-ي اŸت -وسص -ط ◊راسص -ة اÎŸشص-ح ،Úو ⁄ي-ع-رف
اجتازت فيها المتحان ،فقد كانت سصهلة و تنظيم المتحانات الرسصمية لشصهادة التعليم
م- -ن- -اسص- -ب- -ة ح- -ت- -ى ب- -ال- -نسص -ب -ة ألسص -ئ -ل -ة م -ادة اŸت- -وسص- -ط ل -دورة ج -وان  2017تسص-ج-ي-ل اأي
ال-ري-اضص-ي-ات ،مضص-ي-ف-ة أان-ه-ا ت-ت-م-ن-ى أان ت-ظفر مÓحظات ‘ شصأان ﬁاولت الغشص ‘ ،وقت
Ãعدل جيد Áكنها من مواصصلة دراسصتها ‘ ع- -رف ف- -ي- -ه ت -ن -ظ -ي -م الم -ت -ح -ان ن -وع -ا م -ن
الطور الثانوي ‘ شصعبة العلوم التجريبية حتى اإلجراءات األمنية الصصارمة ،حيث اسصتلمت
تتمكن مسصتقب Óمن –قيق رغبة والدتها ‘ مراكز اإلجراء أاجهزة للكشصف عن الهواتف
أان تصصبح ““طبيبة““.
واŸعادن واألجهزة التقنية ،غ Òأانه كان ل بد
واخ- -ت- -ل -فت ان -ط -ب -اع -ات اŸم -ت -ح -ن Úب Úمن تعويضص هذه األجهزة بأاجهزة التشصويشص
م -ت -ف -ائ -ل ب-ال-ن-ت-ائ-ج و م-ت-خ-وف م-ن-ه-ا خ-اصص-ة ع -ل-ى شص-ب-ك-ة ال-ه-ات-ف Ÿا ل-ه-ا م-ن ف-اع-ل-ي-ة ‘
بالنسصبة ألولئك الذين  ⁄يحضصروا جيدا لهذه فرضص أاقصصى درجات تأام Úالمتحانات ،كون
اŸرحلة ا◊اسصمة على غرار فؤواد.سص الذي األج -ه -زة ال -ت-ي اسص-ت-ع-م-لت خÓ-ل ام-ت-ح-ان-ات
أاكد لنا أانه لن يتوقع اŸعجزة من خÓل نتائج شصهادة التعليم اŸتوسصط Ãعدل جهاز كشصف
م-رضص-ي-ة ألن-ه  ⁄ي-حضص-ر ج-ي-دا لÓ-م-ت-ح-ان-ات واحد على مسصتوى مراكز اإلجراء  ⁄تكن
وكان فؤواد مقتنعا أان اإلجابة الصصحيحة عن كافية و مضصيعة للوقت بالنظر إا ¤طوابÒ
األسصئلة كان يكفيها القليل من الذكاء والعودة اŸمتحن Úالتي تشصكلت أامام مداخل مراكز
إا ¤الÈنامج السصنوي أاو على األقل العودة Ÿا اإلجراء يوميا وحالت انفÓت اŸمتحن Úمن
اكتسصبه من اسصتيعابه لبعضص الدروسص.
التفتيشص ‘ العديد من اŸرات ،وبذكر عنصصر
ص
س
و
ب
ح
ة
و ⁄يÓحظ لدى تÓميذ متوسصط
الصصيام ف ÓاŸمتحن قد يقدر ظروف عمل
ا
Ã
ة
ي
ا
ر
د
ال- -ن -ب -ي -ة Ãعسص -ك -ر أاي اه -ت -م -ام أاو
عون األمن اŸكلف بالتفتيشص ول هذا األخÒ
تداولته مواقع التواصصل الجتماعي عن أاسصئلة قد يتمكن من تنفيذ عملية التفتيشص كاملة
الم-ت-ح-ان-ات ال-ت-ي اشص-ت-ب-ه ‘ تسص-ري-ب-ه-ا ،رغم غ Òم - -ن - -ق - -وصص - -ة ع - -ل- -ى أاع- -داد ك- -بÒة م- -ن
إاقبالهم الشصديد على هذه اŸواقع ،فعودة عند اŸمتحن.Ú
ﬁدث -ت -ن -ا األو ¤ت -ق -ول اŸم -ت -ح -ن -ة ف-رح أان
‘ جا ن ب اآخر  ،شصك ل عنصصر ا لصصيا م،
والدتها منعتها من اسصتخدام هاتفها الذكي مش ص ق ة ب ال ن س ص ب ة لع د د كب Òمن ا Ÿم تحنÚ
ق -ب -ل فÎة ح -ت -ى ت -رك -ز أاك Ìع -ل -ى م -راج -ع-ة ‘ ص ص -ف -وف الأح -رار ،ا ل-ذي-ن ت-خ-ل-ف-وا ع-ن
دروسصها غ Òذلك تضصيف فرح أانها تعتقد أان اإج - -راء ال م - -ت - -ح - -ان ،ح- -يث ق- -درت نسص -ب -ة
أاك Èك -ذب-ة ق-د ي-ع-يشص-ه-ا ال-ت-ل-م-ي-ذ ه-ي ت-وق-ع-ه ال -غ -ي -ا ب -ا ت ب  ÚاŸم-ت-ح-ن  Úالأح-ر ا ر 12 ، 64
تسصريب اŸواضصيع ا◊قيقية لÓمتحانات أاو ب -اŸائ -ة و ت -راوحت ع -ن-د 1 ، 70ب-اŸئ-ة ب Ú
انتظاره لتسصريب مواضصيع المتحانات على اŸتم د رس ص  ، Úواإن اعت Èت مصصال ح ا ل Îبية
موقع الفايسص بوك وإاهماله لعنصصر الÎكيز ه ذ ه ال ن س ص ب ة اŸرتفعة ‘ م عدل ا ل غيابا ت
ع-ل-ى اŸراج-ع-ة وال-ت-حضص ÒلÓ-م-ت-حانات أاين ب  Úالأحرار  -ط ب يعية ،فاإ ج را ء المتح ان
يخسصر اŸمتحن الوقت والرهان على النجاح .ب ال ن س ص ب ة للم  Îش ص ح Úا لأحرا ر على مسصتوى
اŸوؤس ص س ص -ا ت ال -ع -ق -ا ب -ي-ة ه-و بصص-يصص ا لأم-ل
غيابات با÷ملة ‘ صصفوف ا أ
لحرار الوحي د ال ذ ي Áك ن ه م من ا ل نفاذ من عقوبة
ا◊بسص كما Áكنهم من الندماج ›ددا
و ل حـ ـ ـ ـالت للغ ـ ـ ـ ـشش
‘ اÛتمع  ،حيث يع ت  Èنزلء اŸوؤ سصسصا ت
وبلغة األرقام ،سصجلت مصصلحة التمدرسص العق ا ب ي ة ال ذ ي ن يزاول و ن در ا سصت ه م اإ جرا ء
والم -ت -ح -ان-ات ع-ل مسص-ت-وى م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة المتحا ن ا ت اأمرا ل بد من ه مه ما كان ت
ل -ولي -ة م -عسص -ك -ر 12032 ،مÎشص -ح لج-ت-ي-از ال ظرو ف.

توف Òالنقل اŸدرسضي واŸكيفات أاراح اÎŸشضحÚ

إاجماع على سصهولة أاسصئلة المتحانات باŸسصيلة
أاجمع التÓميذ اŸمتحنون ‘ اليوم الثالث من
امتحانات شضهادة التعليم اŸتوسضط باŸسضيلة ،على سضهولة
لسضئلة التي كانت حسضبهم جميعها من اŸقرر الدراسضي،
ا أ
وعلى توفر الشضروط الضضرورية لجتيازهم المتحان
على غرار اŸكيفات الهوائية داخل حجر المتحان و
توفر النقل اŸدرسضي وكذا الهدوء اŸسضجل داخل حجر
المتحان.

أŸسسيلة  :عامر ناجح
حسصب من التقتهم ““الشصعب““ Ãركز المتحان بثانوية هواري
بومدين فإان األسصئلة كلها كانت من ضصمن اŸقرر اŸدرسصي و‘
متناول ا÷ميع ول يوجد صصعوبات ‘ األسصئلة ،وأان كل من راجع
دروسصه بإامكانه اإلجابة عن األسصئلة بشصكل سصهل وبسصيط ،ومن

ب Úهؤولء ﬁمد الذي أاشصار إا ¤أانه اجتاز امتحا Êمادة العلوم
ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة وال-ف-رنسص-ي-ة بسص-ه-ول-ة ،خ-اصص-ة وأان أاسص-ئ-ل-ة مادة العلوم
الطبيعة “حورت حول موضصوع التغذية والدم والطاقة وكلها ”
تناولها ‘ اŸقرر الدراسصي ،و‘ ح“ Úحور التمرين األول
حسصبه حول ا◊ركة اإلرادية والÓإارادية وهي دروسص تطرقوا
إاليها ‘ اŸقرر اŸدرسصي.
وبخصصوصص التمرين الثا ÊاŸتعلق Ãوضصوع اإللقاح فقد أاكد
اŸتحدث أانه سصهل للغاية ‘ ،ح Úنوه ﬁمد بخصصوصص موضصوع
اللغة الفرنسصية إا ¤أانه سصهل خاصصة وأانه يتحدث عن الفايسصبوك
ومسصتعمليه من ﬂتلف شصرائح اÛتمع وأان اŸوضصوع سصهل و‘
متناول ا÷ميع ول يتطلب جهدا كبÒا لÓإجابة عنه.
و‘ ذات ا÷انب أاكد صصديقه يونسص أان جميع أاسصئلة اŸواد
سصهلة ‘ متناول ا÷ميع على غرار الجتماعيات والرياضصيات.

اŸديريـــــــــة العامــــــة للضضرائــــــــب

لعم ـ ـ ـ ـال اÿاضص ـ ـ ـ ـع للضصريب ـ ـ ـ ـة
 30ج ـ ـ ـ ـوان آاخ ـ ـ ـ ـر أاج ـ ـ ـ ـل للتصصري ـ ـ ـ ـح برق ـ ـ ـ ـم ا أ
ي -ت-ع Úع-ل-ى اÿاضض-ع Úل-لضض-ري-ب-ة ا÷زاف-ي-ة
الوحيدة التصضريح برقم أاعمالهم اŸتوقع إا‚ازه
ل -ع -ام  2017ق -ب -ل  30ج -وان ا÷اري ،حسض -ب -م -ا
أاعلنته وزارة اŸالية ‘ بيان لها.
ويتم دفع هذا التصصريح لدى مفتشصية الضصرائب أاو
اŸرك -ز ا÷واري ل -لضص -رائب اŸت -واج -دي -ن ‘ م-ن-ط-ق-ة
النشصاط ،حسصب بيان الوزارة.
ولدى إايداع رقم األعمال اŸتوقع يقوم اÿاضصعون
لهذه الضصريبة والذين Áكنهم –ميل السصتمارة من
اŸوق- -ع اإلل- -كÎو Êل- -ل- -م- -دي- -ري- -ة ال- -ع- -ام -ة ل -لضص -رائب
( )www.mfdgi.gov.dzبالدفع الكامل للضصريبة ا÷زافية
الوحيدة Ãا يتناسصب مع الرقم اŸصصرح به.

غ Òأان-ه Áك-ن ل-ل-خ-اضص-ع Úل-لضص-ري-ب-ة ال-ق-ي-ام ب-الدفع
اŸقسصط من خÓل دفع  % 50من قيمة هذه الضصريبة
وذلك عند إايداع التصصريح .أاما فيما يخصص الـ %50
اŸت -ب -ق -ي-ة ف-ي-ت-م دف-ع-ه-ا ع-ل-ى م-رت Úاألو ¤ب 1 Úو15
سصبتم ÈاŸقبل والثا Êب 1 Úو 15ديسصم ÈاŸقبل حسصب
نفسص اŸصصدر.
أام -ا الشص -ب -اب اŸق-اول ال-ت-اب-ع ıت-ل-ف أاج-ه-زة دع-م
ال -تشص -غ -ي -ل (ال -وك -ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-دع-م تشص-غ-ي-ل الشص-ب-اب،
الصصندوق الوطني للتأام Úعلى البطالة ،الوكالة الوطنية
لتسصي Òالقرضص اŸصصغر) فإانهم يظلون خاضصعŸ Úبدأا
دفع حد أادنى من الضصريبة عند  % 50من قيمة الضصريبة
اÙددة ‘ ق - -ان - -ون الضص- -رائب اŸب- -اشص- -رة وال- -رسص- -وم

اŸماثلة.
و‘ حالة ما إاذا صصادف آاخر أاجل للدفع يوم عطلة
رسصمي فإان الدفع يؤوجل إا ¤أاول يوم عمل يلي آاخر أاجل.
أاما فيما يتعلق باÿاضصع Úا÷دد للضصريبة ا÷زافية
ال-وح-ي-دة ف-إان-ه ي-ت-وجب ع-ل-ي-ه-م ال-ق-ي-ام ب-التصصريح برقم
األعمال اŸتوقع وذلك قبل  31ديسصم Èمن سصنة بدأا
النشصاط ودفع قيمة الضصريبة تلقائيا تضصيف الوزارة.
ي -ذك -ر أان -ه ” إادراج الضص -ري -ب -ة ا÷زاف -ي -ة ال -وح -ي-دة
Ãوجب اŸادة  2من قانون اŸالية لعام  2007علما أان
عدد اÿاضصع Úللنظام ا÷بائي ا÷زائري يقدر بـ 1,5
مليون شصخصص.
غ Òأان قيمة الضصريبة ل Áكن أان تقل عن ا◊د

األدنى اÿاضصع واÙدد عند  10.000دج.
وشصهدت هذه الضصريبة تخفيفات وتبسصيطات معتÈة
‘ اإلجراءات خÓل قوان ÚاŸالية األخÒة ‡ا منحها
طابع ““ضصريبة عصصرية““ حسصب نفسص اŸصصدر.
ويتعلق األمر بإامكانية اسصتبدال الرسصم على القيمة
اŸضصافة ،الرسصم على النشصاط اŸهني ،الضصريبة على
ال -دخ -ل اإلج -م -ا‹ ،الضص -ري -ب -ة ع -ل -ى أارب -اح الشص-رك-ات
بالضصريبة ا÷زافية الوحيدة والسصماح للخاضصع للضصريبة
بالتصصريح بقيمة رقم األعمال اŸتوقع بنفسصه بتوفÒ
‰ط دفع مبسصط (الدفع كليا أاو بالتقسصيط) فضص Óعن
“كينهم من فÎة اختيار للنظام ا◊قيقي Áتد على
مدار ثÓث سصنوات.
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وزإرة إلتجارة تضشرب بيد من حديد إıالف Úللقانون وإŸضشاربÚ

ﬁ 12567ضشر متابعة قضشائية وحجز سشلع بقيمة  73.166دج
إسشÎجاع مبلغ ناجم عن عدم إلفوترة قدر بـ 163،3مليار دج

توإصشل وزإرة إلتجارة إلضشرب بيد من حديد إلتجار إıالف Úللنششاط ،إلذين ’ يتقيدون بالقوإعد وإلقوإن ،ÚملحقÚ
’و ¤من إلششهر إلفضشيل  163،3مليار دج ،فيما ”
أإضشرإرإ با’قتصشاد إلوطني ،من خÓل عدم إلفوترة إلتي بلغت ‘ إلـ 10أإيام إ أ
حجز سشلع بقيمة  73.166دج.

حياة .ك.
سضجلت مصضالح ألرقابة ألتابعة
ل- -وزأرة أل- -ت- -ج- -ارة ‘ ب -ي -ان ل -ه -ا
تسضلمت «ألشضعب» ،أمسش ،نسضخة
منه ‘ أ’أيام ألعشضرة أ’أو ¤من
شض -ه-ر رمضض-ان ،أŸوأف-ق-ة ل-ل-فÎة
أŸمتدة من  27ماي أإ 5 ¤جوأن
أ÷ - -اريﬂ 13029 ،ال-ف-ة ع-ل-ى
أŸسضتوى ألوطني ” ،على أإثرها
–ري- -ر ﬁ 12567ضض-ر م-ت-ابعة
قضض -ائ -ي -ة ،م -ع أقÎأح غ -ل-ق 537
ﬁل ،ف - -ي - -م - -ا ب - -ل - -غت ق - -ي - -م- -ة
أŸن- -ت- -وج- -ات أÙج -وزة 90.15
مليون دج.
فيما يتعلق Ãرأقبة ألنوعية
وقمع ألغشش ” ،تسضجيل 31 . 228
ت -دخ-ل ،ن-ت-ج ع-ن-ه-ا –ري-ر 5010
ﬁضض -ر م -ت -اب -ع -ة قضض -ائ -ي -ة ،م-ع
أقÎأح أل - - -غ- - -ل- - -ق أ’إدأري لـ 120
ﬁل ،وسضمحت هذه ألتدخÓت
بحجز سضلع غ Òمطابقة أو غÒ
صض - -ا◊ة لÓ- -سض- -ت- -هÓ- -ك ق- -درت
ك -م -ي -ت -ه-ا بـ  63.74ط-ن ب-ق-ي-مة
 16 . 99مليون دج.
ل -فت أل -ب-ي-ان أإ ¤أن ألسض-ل-ع
أÙجوزة ألصضا◊ة لÓسضتهÓك
أل -ت -ي ب -ل -غت ك -م -ي-ت-ه-ا  25طنا،
حددت قيمتها ‘ ما ’ يقل عن
 3،84م-ل-ي-ون دج ،وق-د تسض-ل-ي-مها
أإ ¤م- -رأك- -ز ‘ أإط- -ار أŸن- -ف- -ع -ة

أل -ع -ام -ة ،ل-تسض-ل-م أإ ¤أ’أشض-خ-اصش
ألذين هم ‘ حاجة أإليها ،وذلك
‘ أإطار ألتضضامن ،خÓل ألشضهر
ألفضضيل .أما ‘ ›ال مرأقبة
أŸم-ارسض-ات أل-ت-ج-اري-ة ،ف-ق-د ”
تسضجيل  ،34291نتج عنها –رير
ﬁ 7557ضضر متابعة مع أقÎأح
غلق ﬁ 417ل Œاري ،وتتمثل
هذه أıالفات أسضاسضا ‘ عدم
أل- -ف- -وت- -رة وم- -ع -ارضض -ة أل -رق -اب -ة
و‡ارسض -ة أسض -ع -ار غ Òشض-رع-ي-ة،
وك- -ذأ ع- -دم ت- -ع- -دي -ل أل -ق -ي -د ‘

ألسض- -ج- -ل أل- -ت -ج -اري› ‘ .ال
م -رأق -ب -ة أŸم-ارسض-ات أل-ت-ج-اري-ة
وﬁارب- - -ة أŸضض- - -ارب- - -ة ،ق - -امت
مصضالح ألوزأرة أŸعنية بـ 20 . 890
تدخل ،أسضفر عن معاينة 4 . 055
ﬂالفة و–رير ﬁ 3 . 785ضضر
قضضائي مع أقÎأح ألغلق أ’إدأري
لـ ﬁ 285ل Œاري.
أ÷دير بالذكر أنه ” خÓل
أل -عشض-رة أي-ام أل-ت-ي سض-ب-قت شض-ه-ر
رمضض -ان تسض -ج-ي-ل م-ب-ل-غ أإج-م-ا‹
ل -ت-ع-امÓ-ت Œاري-ة غ Òم-ف-وت-رة

بلغت قرأبة  2مليار دج ‘ ،حÚ
” حجز سضلع فاقت قيمتها 314
مليون دج ‘ هذه ألفÎة ،وأقÎأح
غ -ل -ق Œ Óﬁ 398اري - - - -ا عÈ
ألÎأب ألوطني ،كما سضمحت هذه
أل -ت -دخ Ó-ت ب -ال -كشض -ف ع-ن رق-م
أعمال أإجما‹ ﬂفي لتعامÓت
غ Òمفوترة بقيمة  1 . 99مليار
دج وح -ج-ز سض-ل-ع ب-ق-ي-م-ة 64.301
م- - - -ل- - - -ي - - -ون دج ،وذلك ب - - -حسضب
أ◊صض- -ي- -ل -ة أل -ت -ي أورده -ا ن -فسش
أŸصضدر.

مديرية إلتجارة –ّذر من إلتÓعب بصشحة إŸسشتهلك

حجز  30قنطارا من ◊م الدجاج بتالة حمزة ببجاية
أإك - -د ع - -م - -اد إدرإسس م- -ن م- -ف- -تشش- -ي- -ة
إلبيطرة ،لو’ية بجاية ،لـ «إلششعب» ،أإن
’ول ،من حجز
مصشا◊ه “كنت ،أإمسس إ أ
 30قنطارإ من إللحوم إلبيضشاء إلفاسشدة،
ك - -انت م - -وج - -ه - -ة إ ¤إلسش - -وق إÙل - -ي- -ة
ل Ó-سش-ت-هÓ-ك ،وق-د “ت ه-ذه إل-ع-م-ل-ي-ة
أإث -ن -اء م-دإه-م-ة أإع-وإن إŸف-تشش-ي-ة Ÿذب-ح
غ Òششرعي Ãنطقة تالة حمزة.
أضضاف أن عملية أŸدأهمة دّعمت بأاطباء
بيطري ،Úوذلك إأثر دوريات مرأقبة روتينية
تهدف إأ ¤وضضع حّد Ÿثل هذه ألتجاوزأت،
أل -ت -ي ل -ه -ا أن -ع -ك-اسض-ات سض-ل-ب-ي-ة ع-ل-ى ألصض-ح-ة
ألعمومية ،وتنقية ألو’ية من ألنقاط ألسضودأء
ألتي تنتشضر فيها أŸذأبح غ Òألشضرعية.

م -ن ج-ه-ت-ه-ا ،حّ-ذرت م-دي-ري-ة أل-ت-ج-ارة
ب -ب -ج -اي -ة ،م-ن أل-ل-ج-وء إأ ¤أل-تÓ-عب بصض-ح-ب-ة
أŸسضتهلك ،كما فرضضت حصضارأ على ألباعة
غ Òألشضرعي ،Úوذلك من خÓل Œنيد 120
فرقة مرأقبة خÓل ألشضهر ألفضضيل ،من أجل
ﬁاربة ظوأهر ألغشش على مسضتوى أÓÙت
وأأ’سضوأق.
حيث تعمل هذه ألفرق على مرأقبة جميع
أŸم -ارسض -ات أل -ت -ج -اري -ة وق -م -ع أل -غشش ،وف -ق
ﬂطط رقابي خاصش يهدف إأ ¤أ◊فاظ على
سضÓمة ألصضحة ألعمومية وأŸسضتهلك بصضفة
خ- -اصض- -ة ،سض- -ي- -م -ا وأن ﬂت -ل -ف أŸم -ارسض -ات
ألتجارية تشضهد كعادتها أنتشضارأ وأسضعا وكبÒأ
‘ ه -ذأ ألشض -ه -ر أل -ك -ر ،Ëسض -وأء ت -ع -ل-ق أأ’م-ر

بالقارة منها وأŸوأزية ،سضيما وأن ألعديد من
أل-ت-ج-ار ي-ع-م-دون إأ ¤ت-غ-ي Òنشض-اط-ه-م أل-عادي
أŸع -روف ط -ي -ل -ة ألسض -ن -ةŸ ،زأول -ة نشض -اط-ات
أخرى يرون فيه ألربح أل ّسضريع.
ك -م -ا ” ألÎك -ي -ز م -ن خÓ-ل ﬂت-ل-ف ه-ذه
ألعمليات ،على ﬁاربة أŸضضاربة وأ’حتكار،
ألذي يلجأا إأليه بعضش ألتجار أ’نتهازي Úلوضضع
حّد Ÿوجة ألغÓء ،ألتي “سش أسضعار أÿضضر
وألفوأكه وأللحوم ألبيضضاء ،فضض Óعن ﬁاربة
أأ’سضوأق ألفوضضوية وألتجارة أŸوأزية ،ألتي
ت -ن -تشض -ر ب -ال -ط -رق -ات وأأ’رصض-ف-ة ،ك-ون-ه-ا غÒ
مطابقة للمقاييسش ألصضحية.

بجاية :بن النوي توهامي

بتهمة إسشتعمال أإختام مزّورة على إŸوإششي إŸذبوحة

أامن بودواو يطيح بششبكة من  6أاششخاصض

“ك -نت مصش -ال -ح أإم -ن دإئ -رة ب-ودوإو
ب -أام -ن و’ي -ة ب -وم -ردإسس م -ن ضش -ب-ط 6
أإشش- -خ- -اصس تÎإوح أإع- -م- -اره -م ب27 Ú
و 58سشنة ،منحدرين من ذإت إŸنطقة
كانوإ على م Ïششاحنة ﬁملة باللحوم
إ◊م- -رإء Ÿوإشش- -ي ” ذب- -ح -ه -ا ب -اŸذب -ح
إل -ب -ل -دي دون ع -رضش -ه-ا ع-ل-ى إل-ط-ب-يب
إل-ب-ي-ط-ري ‘ ت-ع-د صش-ارخ ع-ل-ى ح-قوق
إŸسش- - - -ت - - -ه - - -لك وشش - - -روط إŸم - - -ارسش - - -ة
إلتجارية.

ألعملية بحسضب أمن بومردأسش أسضتدعت
’خ-ت-ام أŸضض-ب-وط-ة ع-ل-ى أŸصض-الح
ع-رضش أ أ
أıتصض-ة Ÿدي-ري-ة أل-فÓ-ح-ة ل-ل-ت-عرف على
’ختام
حقيقتها ،حيث أثبتت أŸعاينة أن أ أ
م -زورة و’ تشض -ب -ه “ام-ا أل-دم-غ-ة أل-رسض-م-ي-ة
أŸسض-ت-ع-م-ل-ة م-ن ط-رف أل-ط-ب-يب أل-ب-ي-ط-ري
ألعامل باŸذبح ألبلدي ،وبعد ألتحقيق مع
’شضخاصش أŸتهم ÚأعÎفا كل من «ح ،أ»
أأ
و»ح ،م» أنهم قاموأ بدون ترخيصش وبدون
حضض-ور أل-ب-ي-ط-ري ب-وضض-ع خ-ت-م م-ق-ل-د ع-ل-ى

أل-ذب-ائ-ح ل-ل-ت-ه-رب م-ن مصض-ال-ح أل-رق-ابة ،مع
تأاكيدهم أنهم يلجأاون إأ ¤عملية ألغشش ‘
أل -غ -الب ،ي-وم-ي أ÷م-ع-ة وألسض-بت مسض-ت-غ-لÚ
غ-ي-اب أل-ط-ب-يب أل-ب-ي-ط-ري ،وب-ع-د أ’سض-تماع
’طرأف ” ،تقدÁهم أمام ألسضيد
÷ميع أ أ
وكيل أ÷مهورية Ùكمة بودوأو ألذي أمر
بإايدأع  3منهم رهن أ◊بسش ووضضع أثنÚ
–ت ألرقابة ألقضضائية بتهمة تقليد ختم
بيطري وألذبح ألعشضوأئي.

حصشيلة تدخÓت مصشالح إلرقابة بتيبازة

بومرداسش :ز - .ك.

غلق  Óﬁ 11وحجز أاك Ìمن طن من اŸواد الغذائية
أإسش- -ف- -رت حصش -ي -ل -ة ت -دخ Ó-ت أإع -وإن
ق-ط-اع إل-ت-ج-ارة ،ب-ت-ي-ب-ازة ،خÓ-ل إلثلث
’ول م -ن شش -ه -ر رمضش -ان ،ع -ن تسش -ج-ي-ل
إ أ
ﬂ 193ال- -ف- -ة م- -ع –ري -ر ﬁ 119ضشر
متابعة وغلق Œ Óﬁ 11اريا وإقتطاع
ع- -ي- -ن- -ت Úل- -غ- -رضس إج- -رإء إل -ت -ح -ال -ي -ل
إلكيميائية إلÓزمة.
ب- -حسضب مصض- -در م- -ن م- -دي- -ري- -ة أل -ت -ج -ارة
ب -ال -و’ي -ة ،ف -إاّن مصض-ل-ح-ة ق-م-ع أل-غشش سض-ج-لت
لوحدها ﬂ 127الفة مع –رير ﬁ 56ضضرأ

وغ - -ل - -ق ﬁل Úف - -ي - -م - -ا سض- -ج- -لت مصض- -ل- -ح- -ة
أŸمارسضات ألتجارية ﬂ 66الفة مع –رير
ﬁ 63ضضرأ وغلق Óﬁ 9ت ،كما أسضفرت
ﬂتلف ألتدخÓت أŸنجزة من طرف أعوأن
مصضلحة قمع ألغشش عن حجز  1,279318طن
من ﬂتلف أŸوأد و 606,52ل Îمن ﬂتلف
أŸوأد ألسضائلة وهي أŸوأد ألتي قّدرت قيمتها
أ’جمالية بـ 1122296,33دج فيما بلغت قيمة
ع - -دم أل - -ف - -وت - -رة ل- -ل- -م- -ن- -ت- -ج- -ات أŸسض- -وق- -ة
 56147312,99دج وب -ل -غت ق-ي-م-ة أل-رب-ح غÒ

ألشض -رع -ي أل -ذي ي -ع -ن-ى ب-زي-ادة أسض-ع-ار أŸوأد
أŸدعم حدود  8365,00دج.
عن أهم أŸوأد أŸسضحوبة أو أŸتلفة من
طرف مصضالح ألتجارة بالو’ية ‚د 201,474
كلغ من أللحوم أ◊مرأء و 77كلغ من أللحوم
ألبيضضاء و 726,507كلغ من أأ’حشضاء وبقايا
أللحوم و 92,13كلغ من نكهة أŸرقاز و77,5
ل Îمن أŸشضروبات و 57,58كلغ Ãعية 164
ل Îمن منتجات أ◊ليب.

تيبازة :عÓء ملزي

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

ألعدد

17357

مديرة إلتجارة بتندوف:
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–رير ﬁ 47ضشرا للمخالف Úوغلق ﬁلŒ ÚاريÚ
كششف إبرإهيم معييف ،مدير إلتجارة
ب -و’ي -ة ت -ن -دوف ،إأن إأزم-ة إ◊ل-يب إل-ت-ي
تششهدها إلو’ية هذه إ’أيام هي مششكل
رإج -ع إ ¤إع -ادة إل-ع-م-ل ب-ن-ظ-ام إل-ك-وط-ة
وإلتوزيع إŸق -نـــن ل-ب-ودرة إ◊ل-يب ع-ل-ى
إŸصش -ن -ع ،Úوإع -ت ÈإŸت -ح -دث إأن مصش -ال-ح
إل-ت-ج-ارة ب-ال-و’ي-ة ع-م-دت إ ¤إت-خ-اذ كل
إ’إجرإءإت من إأجل وضشع حد للمضشاربة
ب- -السش- -ل- -ع إ’سش- -ت- -هÓ- -ك- -ي- -ة ،خ Ó-ل شش -ه -ر
رمضشان.
أك -د م -دي -ر أل-ت-ج-ارة ب-ال-و’ي-ة أن ب-رن-ام-ج
أل -ت -حضض Òلشض -ه -ر رمضض -ان ه -ذه ألسض -ن-ة ج-اء
متزأمنًا مع ألتحضض ÒللفÎة ألصضيفية ،حيث
” تسضط Òرزنامة عمل تهدف أإ ¤متابعة
أل -ت -م -وي -ل وح -م-اي-ة أل-ق-درة ألشض-رأئ-ي-ة وق-م-ع
أل- -غشش ،و‘ ه- -ذأ أ’إط -ار ،أك -د م -ع -ي -ي -ف أن
أسضوأق ألو’ية  ⁄تشضهد أي نقصش ‘ أŸوأد
أ’سضتهÓكية ألوأسضعة أ’نتشضار ،خÓل شضهر
رمضضان ،مع بقاء أ’أسضعار مسضتقرة تتماشضى
وألقدرة ألشضرأئية للموأطن.
أرجع أŸتحدث هذه ألنتائج أ’إيجابية أإ¤
ألتجاوب ألكب Òمن طرف ألتجار وألتزأمهم
ب -ا◊رصش ع -ل -ى ت -وف Òألسض -ل-ع خÓ-ل ألشض-ه-ر
ألفضضيل وأإ ¤ألعمل أ’سضتباقي ألذي باشضرته
مصض-ال-ح م-دي-ري-ة أل-ت-ج-ارة ب-ال-و’ي-ة أي-ام قبل
شضهر رمضضان ،كما سضخرت مديرية ألتجارة
حوأ‹  18فرقة رقابية تسضهر على حماية
أŸسضتهلك ووضضع حد للمضضارب Úمن ألتجار.

أحصضت مصضالح أŸديرية ألو’ئية للتجارة
حوأ‹  282تدخل ‘ أإطار قمع ألغشش ،منها
 154تدخل خÓل ألعشضرة أيام أ’أو ¤من شضهر
رمضضان ،و أسضفرت هذه ألتدخÓت عن توقيع
ﬁ 38ضضرأ ،كما سضجلت ذأت أŸصضالح حوأ‹
 367ت -دخ -ل ‘ أإط -ار م -رأق -ب-ة أŸم-ارسض-ات
أل -ت-ج-اري-ة ،م-ن-ه-ا  249ت -دخ -ل خ Ó-ل شض-ه-ر
رمضض -ان وأسض -ف -رت ع -ن ت -وق-ي-ع ﬁ 47ضضرأ
وغلق ﬁلŒ Úاري.Ú
نفى مدير ألتجارة تسضجيل أي حا’ت
تسضمم بالو’ية ،خÓل شضهر رمضضان ،موؤكدأً
‘ ألوقت ذأته أنخفاضش حا’ت ألتسضمم ‘
ألسضنوأت أ’أخÒة ،وهو ما أرجعه أإ ¤أنتشضار
ألثقافة أ’سضتهÓكية ألصضحية لدى أŸوأطنÚ
وأل - -ت - -ج - -ار ع - -ل - -ى ح- -د ألسض- -وأء وأ◊مÓ- -ت
ألتحسضيسضية ألتي تقوم بها مديرية ألتجارة مع
شضركاء ألقطاع.
م -ن ج -ه -ة أخ-رى ،أرت-ف-عت أسض-ع-ار ◊وم
أ’إبل من جديد بعد أنخفاضضها ألكب Òقبل
أشض -ه -ر ،ف -ق -د شض -ه-دت أل-و’ي-ة سض-ق-وط-ا ح-رأ
’أسض -ع -ار ◊وم أ’إب -ل أل -وأسض -ع -ة أ’سض -ت -هÓ-ك
ب-اŸن-ط-ق-ة م-ن  800دج ل-ل-ك-ي-ل-وغرأم ألوأحد
لتصضل ‘ ليلة وأحدة أإ 450 ¤دج دون معرفة
أسضباب وأضضحة لهذأ أ’نخفاضش ،ومع حلول
ألشض -ه -ر أل -فضض -ي -ل ع -ادت أ’أسض -ع -ار ل -تسض -ج-ل
أرت -ف -اع -ا ط -ف -ي-فً-ا م-ن ج-دي-د وسض-ط سض-خ-ط
أŸوأطن.Ú

تندوف :عويشش علي

مدير ملبنة إ◊ضشنة إسشماعيل ديلمي:

تقليصض حصشة مسشحوق ا◊ليب وراء ندرة األكياسض
أإرج -ع إŸدي -ر إل -ع -ام Ÿؤوسشسش-ة «م-ل-ب-ن-ة
إ◊ضش-ن-ة» ل-ل-ح-ل-يب ومشش-تقاته باŸسشيلة
إسشماعيل ديلمـي ،ندرة أإكياسس إ◊ليب
إ ¤ع -دة أإسش -ب -اب ع-ل-ى رأإسش-ه-ا ت-خ-ف-يضس
حجم إ◊صشة إŸتعلقة Ãسشحوق إ◊ليب
إŸم -ن -وح -ة ل -ل -م-ل-ب-ن-ة م-ن ق-ب-ل إل-دي-وإن
إل -وط -ن -ي إŸه -ن -ي ل -ل -ح -ل -يب ومشش-ت-ق-ات-ه
وإŸقدرة بـ  20باŸائة.

اŸسسيلة :عامر ناجح
أكد ديلمي خÓل ندوة صضحفية نشضطها،
أمسش ،أن أل -دي-وأن أل-وط-ن-ي أŸه-ن-ي ل-ل-ح-ل-يب
ومشض -ت -ق -ات -ه خ -فضش ح -ج-م ك-م-ي-ة أŸسض-ح-وق
أŸمنوحة للمؤوسضسضة من  500ألف طن إأ420 ¤
ألف طن‡ ،ا دفع باŸؤوسضسضة إأ ¤تخفيضش
كمية إأنتاج مادة أ◊ليب من  220ألف لÎ
يوميا إأ 156 ¤ألف ل Îيوميا ،ويحدث هذأ ‘
ظل “وين أŸلبنة بكل من و’يتي أŸسضيلة
وبرج بوعريريج ألتي يقدر حجم “وينهما

Ãادة أ◊ليب يوميا بأاك Ìمن  36ألف لÎ
حليب يوميا.
يضضاف إأ ¤هذأ بحسضب أŸتحدث مشضكلة
زي -ادة أل -ط -لب ع -ل-ى م-ادة أ◊ل-يب خ-اصض-ة ‘
شضهر رمضضان ،متهما ‘ ذأت ألسضياق ألعديد
من أÓÙت ألتي تنشضط ‘ شضهر رمضضان
لبيع أ◊ليب وبشضكل غ Òقانو Êوألتي أثرت
سضلبا على كميات أ◊ليب أÛمعة من قبل
مربي أأ’بقار ألذين يعزفون عن توجيهها أإ¤
أŸلبنة وتفضضيل بيعها لهذه أÓÙت.
عن أ◊لول ألÓزمة لعودة عملية توزيع
أ◊ليب Ÿا كانت عليه سضابقا ،أشضار أŸتحدث
أن-ه رأسض-ل أل-دي-وأن أل-وط-ن-ي أŸه-ن-ي ل-ل-ح-ليب
ومشضتقاته قصضد زيادة حجم أŸسضحوق ،إأ’ أن
طلبه ُقوبِل بالرفضش.
‘ ما نّوه أŸتحدث أن أŸلبنة تبذل كل ما
‘ وسضعها قصضد ألقضضاء على ألعجز من خÓل
زي -ادة ح -ج -م أإ’ن -ت -اج ب -أاك Èط-اق-ة إأن-ت-اج-ي-ة،
خاصضة ‘ شضهر رمضضان ،حيث تنتج أŸلبنة ما
يقدر بـ  80ألف ل Îمن حليب ألبقر يوميا.

’من جيجل
رئيسس إŸركز إلعملياتي أ

انخفاضض معدل ا÷رÁة بـ %42.22

أإكدت مصشالح أإمن و’ية جيجل ،إتخاذ
كل إلتدإب Òمن أإجل ضشمان أإمن وسشÓمة
إŸوإطن و‡تلكاته ،خÓل ششهر رمضشان،
’منية
م-ن خÓ-ل إل-تشش-ك-يÓ-ت إل-دوري-ة إ أ
’سش-وإق وإŸسش-اح-ات إل-ع-م-وم-ية وﬁيط
ب-ا أ
إŸسش - -اج - -د وغÒه- -ا ،وق- -د ج- -ن- -دت 2400
ششرطي ع Èدوإئر أإمن إلو’ية إلتسشعة.
يعكف هؤو’ء على تأام ÚأŸوأطن ‘ Úألشضهر
ألفضضيل وكذأ ﬂتلف أأ’نشضطة ألتي تنظم بهذه
أŸن -اسض -ب -ة فضض Ó-ع-ن ت-أام Úأم-ت-ح-ان-ات ن-ه-اي-ة
ألسضنة ،مع تعزيز أأ’نشضطة أ’تصضالية على غرأر
ت-ن-ظ-ي-م أإ’ف-ط-ار أ÷م-اع-ي ل-ف-ائ-دة مسض-تخدمي
أل-ط-ري-ق قصض-د ت-وع-ي-ت-ه-م Ãخ-اط-ر أإ’فرأط ‘
ألسض -رع -ة ،ت -ن-ظ-ي-م دورة ري-اضض-ي-ة ‘ ك-رة أل-ق-دم
دأخل ألقاعة ما ب Úأأ’حياء ،نشضاطات توعوية
أخرى تعزيزأ للدور ألوقائي ألذي تلعبه ألشضرطة
ومسض -اه -م -ت-ه-ا رف-ق-ة ﬂت-ل-ف أل-ه-ي-ئ-ات ‘ ب-ن-اء
›تمع سضليم.
سضجلت مصضالح ألشضرطة ألقضضائية ،خÓل
أأ’سض- -ب- -وع أأ’ول م- -ن شض- -ه- -ر رمضض- -ان أل- -ك- -ر،Ë
أنخفاضضا ‘ معدل أ÷رÁة بنسضبة ،% 42,22
ح -يث ب -ل -غ ع-دد أل-قضض-اي-ا أŸسض-ج-ل-ة  26قضضية
تورط فيها  22شضخصضا مقابل  45قضضية ،خÓل
أأ’سضبوع أأ’ول من شضهر رمضضان لسضنة ،2016
وكانت أغلب ألقضضايا تتعلق بالقضضايا أŸاسضة
باأ’شضخاصش تلتها ألقضضايا أŸاسضة باŸمتلكات،
ثم ألقضضايا أŸاسضة بالشضيء ألعمومي ‘ ح⁄ Ú
ي-ت-م تسض-ج-ي-ل قضض-اي-ا ت-ت-ع-ل-ق بجرأئم أıدرأت
وأأ’سض- -رة وأآ’دأب أل- -ع- -ام -ة ،وك -ذأ تسض -ج -ي -ل 59
م -دأه -م -ة أسض -ف-رت ع-ن ت-وق-ي-ف  07أشضخاصش،
وتعريف خÓلها  132مركبة و 342شضخصش.

ك -م -ا ت -ل-قت أŸصض-ل-ح-ة أل-و’ئ-ي-ة ع-ل-ى أل-رق-م
أأ’خضضر  1548خÓل أأ’سضبوع أأ’ول من شضهر
رمضضان  13مكاŸة للتبليغ عن قضضايا إأجرأمية
ﬂتلفة و 03مكاŸات على ألرقم أأ’خضضر 104
أÿاصش ب- -ال- -ت- -ب- -ل -ي -غ ع -ن أخ -ت -ط -اف أأ’ط -ف -ال
وحمايتهم ،وجاء ذلك أثر ألندوة ألصضحفية حول
أإ’ج- - -رأءأت أأ’م- - -ن- - -ي- - -ة أŸت- - -خ- - -ذة أÿاصض- - -ة
با’متحانات ألرسضمية وشضهر رمضضان Ãقر أمن
ألو’ية ألتي أشضرف عليها ألÎكي سضفاري ،رئيسش
أŸرك-ز أل-ع-م-ل-ي-ات-ي أ’م-ن أل-و’ي-ة ،وم-ن ت-نشضيط
ب-وب-غ-ل ع-ب-د أ◊ك-ي-م رئ-يسش أŸصض-ل-ح-ة أل-و’ئ-ية
Óم -ن أل -ع-م-وم-ي ،ورئ-يسش أŸصض-ل-ح-ة أل-و’ئ-ي-ة
ل -أ
للشضرطة ألقضضائية كنان عز ألدين ،ورئيسضة خلية
أ’تصضال وألعÓقات ألعامة عزيزة جرورو.
دعا سضفاري تركي من أجل ألرفع من مسضتوى
ألوعي لدى أŸوأطن للمسضاهمة ‘ حماية نفسضه
من جهة وألقضضاء على أ÷رÁة ،كل أŸوأطنÚ
ل -ل -ت -ب -ل -ي-غ ع-ن أي م-رك-ب-ة سض-وأء ك-انت سض-ي-ارة أو
شض -اح -ن -ة أو درأج -ة ي -ت -ع-م-د صض-اح-ب-ه-ا أإ’خÓ-ل
ب -السض -ك -ي -ن -ة أل-ع-ام-ة ل-ل-م-وأط-ن وإأث-ارة أل-ف-وضض-ى
وألضض -ح -ي -ة ول -و ك-ان أب-ن أ◊ي وه-ذأ ب-ا’تصض-ال
بالرقم أأ’خضضر  1548ألذي يوجد مقره Ãقر
أأ’م -ن أل -و’ئ -ي وه -ذأ دون أن ي -ع -رف أŸوأط-ن
بنفسضه أو يقدم معلومات عنه ،فقط أن تكون
أŸعلومات صضحيحة لتدخل ألعناصضر أأ’منية ‘
أ◊ ،Úنفسش ألشضيء يقال عن ألضضجيج ألذي
يسضببه أأ’فرأد من خÓل أŸشضاجرأت أو ألسضكر
أل-ع-ل-ن-ي ألسض-اف-ر ،دون أ◊ديث ع-ن أل-ت-ب-ل-ي-غ ع-ن
مشضبوه ‘ ÚأسضتهÓك أو بيع أıدرأت ،أو
›رم Úمهما كان نوعهم.

جيجل :خالد العيفة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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معا ⁄تاريخية وحضشارية بششرششال ‘ طي النسشيان
حمام يونسس ،فندق القيصصرية ووعدة سصيدي براهيم الغÈيني ‘ طريق الزوال
تخلى الشصرشصاليون على مدار عقود خلت من الزمن عن معا ⁄تاريخية وتظاهرات ومواقع مقّدسصة كانت
’جداد وا’نتماء إا ¤حضصارة عريقة تسصتمد جذورها من عبق
تشصّكل لهم رموزا للتمّيز وا’رتباط بتقاليد ا أ
’نسصانية« .الشصعب» تتوقف عند هذه الظاهرة وتنقل تفاصصيل دقيقة.
التاريخ وا◊ضصارة ا إ

تقاليد وتظاهرات ولّت
‘ ششهادات تنقلها
«الششعب»

ششرششال :عÓء ملزي
لعّل أاهمّ اŸعا ⁄التي اعتاد الشصرشصاليون
ال -ت -ج -م -ع ب -ه -ا إ’ج -راء ت -ظ-اه-رات ث-ق-اف-ي-ة
واح- -ت- -ف- -ال- -ي- -ة ط- -ي- -ل- -ة فÎة السص- -ت- -ي- -ن -ي -ات
والسصبعينيات ،اŸسصرح الروما Êالذي أادى
به العديد من اŸطرب Úا÷زائري Úأاجود
أاغانيهم ،وهو الفضصاء الذي كان وقتذاك
م -ف -ت -وح -ا ع -ل-ى ال-ه-واء ال-ط-ل-ق ويسص-ت-ق-طب
ال -ع -دي -د م -ن ال-زوار وال-فضص-ول-ي Úم-ن أاب-ن-اء
شصرشصال وما جاورها ،إا’ أانّ تطّور النمط
اŸع -يشص -ي ب -ال -ت -وازي م -ع ب -روز م -ع -ط -ي -ات
ﬂت -ل -ف -ة ،أاف -رز ت -خ -ل -ي الشص -رشص -ال -ي Úع -ن
مسصرحهم.
ن -فسس الشص -يء حصص -ل م -ع ح-م-ام «ي-ونسس»
الذي ترجع فÎة بنائه إا ¤مرحلة النزوح من
اأ’ندلسس هروبا من بطشس اإ’سصبان ،وهي
الفÎة التي شصهدت تشصييد ا◊مام وفق طابع
أاندلسصي ﬁضس على مقربة من حي القصصبة
ال- -ذي شصّ- -ي- -د ه- -و اآ’خ- -ر وف- -ق -ا ل -ل -ن -م -وذج
اأ’ن -دلسص -ي اŸت-مّ-ي-ز ،إا’ أاّن ت-داخ-ل ع-وام-ل
ع ّ-دة م -ع ب -عضص -ه -ا وب -روز ح -م -ام-ات أاخ-رى
بتقنيات دخيلة حال دون اسصتمرار عملية
اسص -ت -غ Ó-ل ا◊م -ام ال -ت-ح-ف-ة ال-ذي أاّك-د جّ-ل
الذين دخلوه أاّنه –فة فريدة من نوعها على
اŸسص- -ت- -وى ا÷ه- -وي ب- -ال- -ن -ظ -ر إا ¤ال -نسص -ق
اŸعماري اŸتميّز الذي اعتمد ’‚ازه.
ل-كّ-ن الشص-رشص-ال-ي Úت-خ-ل-وا ع-ن-ه م-ع ن-ه-اية
الثمانينيات أ’سصباب  ⁄نتمّكن من –ديدها
إا’ أاّن أاحد مصصادرنا أاشصار إا ¤كونه أاضصحى
بحاجة إا ¤عملية ترميم واسصعة و ⁄تتمكن
السص -ل-ط-ات اÙل-ي-ة م-ن ال-ت-ك-ف-ل ب-ال-ع-م-ل-ي-ة
ليفقد الشصرشصاليون فضصاء هاما للقاء وتبادل
أاطراف ا◊ديث ’سصيما حينما يتعلق اأ’مر
ب-ال-نسص-اء ال-ل-وات-ي يسص-ت-غ-ل-ن ا◊مامات لنسصج
عÓقات اجتماعية متميّزة.

سشاحة الششهداء مقصشدا ألبناء
اŸدينة
غ Òب -ع -ي -د ع-ن ح-م-ام ي-ونسس الشص-هÒ
“تّد سصاحة الشصهداء التي ’ تزال تشصّكل
Ãعية اŸتحف القد Ëوفندق القيصصرية
واج-ه-ة سص-ي-اح-ي-ة ب-ام-ت-ياز Ÿدينة شص ـرشصال.

م -ا ت -زال سص -اح -ة الشص-ه-داء تسص-ت-ق-طب أاب-ن-اء
اŸدينة Ãعية الزوار لغرضس تبادل أاطراف
ا◊ديث وتفقد منظر اŸيناء اÓÿب الذي
تطل عليه السصاحة ،ولكنّ ما يؤورق ذاكرة
الشص- -رشص- -ال- -ي ،Úت- -ظ- -اه- -رة نصص- -ف الشص- -ه- -ر
ا’ق -تصص -ادي ال-ت-ي ك-انت ت-ق-ام ب-السص-اح-ة ‘
نصص -ف ال -ث -ا Êم -ن شص -ه -ر أاوت م-ن ك-ل سص-ن-ة
وتسص- -ت- -ق -طب زوارا وواف -دي -ن م -ن ﬂت -ل -ف
البلديات اÛاورة لغرضس التسصوق واقتناء
ا◊اج -ي -ات م -ن ج -ه -ة وم -ن أاج -ل ال -تÓ-ق-ي
وا◊ديث ع- - - - -ن اŸشص - - - -اري - - - -ع والشص - - - -ؤوون
ا’جتماعية واŸهنية من جهة أاخرى.
بحسصب ما يؤوّكده رئيسس جمعية «ثا’
وزرف» عبد القادر غيÓسصي الذي أاشصار ‘
م -ع -رضس ح-دي-ث-ه ع-ن م-ع-ا ⁄شص-رشص-ال ك-ون-ه
رفضس ذات يوم اسصتقبال منارة شصرشصال التي
كانت تشصّكل رمزا متميّزا لÓحتفال باŸولد
النبوي ع Èشصوارع اŸدينة ومينائها وذلك

ل - - -غ - - -رضس إاق- - -ام- - -ة
ال -ت-ظ-اه-رة ب-ح-ج-رة
ال - - -نصس ب - - -د’ م- - -ن
شصرشصال.
أاشص-ار ع-ب-د ال-قادر
لـ»الشصعب» ،إا ¤أاّن أاهم
ما كان ّÁيز اŸنارة هو
مسص- - - - -اره- - - - -ا اŸق ّ- - - -دسس
وارت- -ب- -اط- -ه- -ا ب- -ج- -م- -ل- -ة م- -ن
اŸعطيات اÙلية التي ’ Áكن
ا’سص -ت -غ -ن -اء ع-ن-ه-ا وم-ن ثّ-م ف-ق-د اخ-ت-فت
اŸنارة عن اأ’نظار منذ عقد ونصصف من
الزمن تقريبا و ⁄يعد لها وجود على أارضس
الواقع بالرغم من كونها ظلّت على مدار
عقود خلت من الزمن من أاهم التظاهرات
ال -ث -ق -اف -ي -ة وال -دي -ن -ي -ة ال -ت -ي “ّي-ز اŸدي-ن-ة
وتسصتقطب زوارا من ﬂتلف أانحاء الوطن.

وا‹ سصوق أاهراسس يشصّدد على اسصتكمال السصكنات

التخلي عن ذهنية تÈير تعطل اŸششاريع واإلخÓل بآاجال اإل‚از
شصّ- -دد وا‹ سص- -وق اأه -راسس ،ع -ب -د
الغني في ،‹Óعلى القائم Úعلى
ورشص -ات ب -ن -اء السص -ك -ن-ات Ãخ-ت-ل-ف
صص- -ي- -غ- -ه- -ا م- -ن م- -ق -او’ت وم -ك -اتب
دراسص -ات ع-ل-ى ال-ك-ف ع-ن اخ-تÓ-ف
الذرائع لتÈير التعطل ‘ ا’أشصغال
و‘ اآجال اإ‚ازها.
اأوضصح خÓل تفقده مشصروع بناء 200
سصكن عمومي اإيجاري ببلدية اŸراهنة
ا◊دودي - -ة ب- -اأن تÈي- -رات ن- -قصس ال- -ي- -د
العاملة ومواد البناء يتحملها اأصصحاب
اŸقاو’ت فيما يتكفل صصاحب اŸشصروع
بتسصوية الوضصعية اŸالية.
بعدما دعا اأصصحاب مقاو’ت ا’إ‚از
اإ ¤اإعادة تنظيم ورشصاتهم التي توقفت
ا’أشصغال بها ،اأضصاف الوا‹ اأنه عقب
تسص -وي -ة ال -وضص -ع -ي -ات اŸال -ي -ة ال -ع -ال-ق-ة

Ÿوؤسصسصات ا’إ‚از  ⁄يبق اأمامها اأي
ع - - -ذر ’أي ت- - -اأخ- - -ر ‘ اأشص- - -غ- - -ال اإ‚از
ا◊صصصس السصكنية ا÷ارية اأو تلك التي
سصيشصرع ‘ اإ‚ازها.
اأشصار نفسس اŸسصوؤول اإ ¤اأن بعضس
مكاتب الدراسصات اأبانت عن مشصاكل ‘
اŸت- -اب- -ع -ة ون -وع -ي -ة ا’إ‚از اإ ¤ج -انب
التغاضصي عن بعضس التجاوزات ،مضصيفا
باأن اسصتفادة سصوق اأهراسس موؤخرا من
اعتمادات مالية مكنتها من تسصوية عدد
م-ن ال-وضص-ع-ي-ات اŸال-ي-ة ال-ع-ال-ق-ة لبعضس
م- -وؤسصسص- -ات ا’إ‚از ب- -ال -و’ي -ة واأع -ادت
اإنعاشس واإعطاء ديناميكية وحركية عÈ
الورشصات ع Èعديد بلديات الو’ية.
شص ّ-دد مسص -وؤول ال -ه -ي-ئ-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة
ب -ال -و’ي -ة ‘ ه-ذا السص-ي-اق ع-ل-ى م-ك-اتب
الدراسصات واŸقاو’ت اŸتقاعسصة على

ضص-رورة ال-ع-م-ل ،وف-ق ال-ق-واع-د ال-ت-ق-ن-ية
اŸتعارف عليها ،مضصيفا باأن ا’إخÓل
بذلك سصيخل با’إجراءات التعاقدية ما
سصيعرضس اŸتقاعسص Úبحرمانهم من اأي
صصفقات ‘ اŸسصتقبل.
اأشص -ار ف -ي  ‹Ó-ب -اأن اسص -ت-ف-ادة ال-و’ي-ة
م -وؤخ -را م -ن اع -ت -م-ادات م-ال-ي-ة م-ع-تÈة
سصيمكن من اإعادة بعث عديد اŸشصاريع
السص-ك-ن-ي-ة اŸت-وق-ف-ة ع-ل-ى غ-رار مشصروع
 2900سص-ك-ن ع-م-وم-ي اإي-ج-اري بعاصصمة
ال- -و’ي- -ة واŸوك- -ل- -ة اأشص- -غ -ال -ه Ÿوؤسصسص -ة
صص- -ي- -ن- -ي -ة ب -ا’إضص -اف -ة اإ 1050 ¤سصكن
عمومي اإيجاري ببلدية مداوروشس التي
ت - - -ع- - -رف اأشص- - -غ- - -ال- - -ه- - -ا وتÒة وصص- - -فت
بـاŸتقدمة.

سشوق اأهراسس :صشحراوي  -ح.

وعدة سشيدي براهيم الغÈيني
تختفي من الوجود
ا’أم -ر ن-فسص-ه ب-ال-نسص-ب-ة ل-وع-دة سص-ي-دي
براهيم الغÈيني التي اختفت عن الوجود

م -ن -ذ م -ا ي -رب -و ع -ن ع -ق-د م-ن
ال - -زم - -ن ’أسص - -ب - -اب ﬂت- -ل- -ف- -ة
وان- -حصص- -رت ب- -ذلك م- -واع- -ي -د
وم- - - -واق- - - -ع ال- - - -ل - - -ق - - -اءات بÚ
الشصرشصالي Úب Úسصاحة الشصهداء
ال-ع-ري-ق-ة وب-عضس ال-ه-ياكل اÙلية
التي –تضصن تظاهرات ثقافية بÚ
ا◊ Úوا’آخر ،وتكون مدينة شصرشصال
ب- -ذلك ق -د ان -ه -ارت ق -واه -ا اأم -ام زح -ف
ث -ق -اف -ة دخ -ي-ل-ة ضص-ربت ج-ذور ا’أع-راف
والتقاليد ‘ العمق واأردتها اأط ’Óو’
ح- -دث م -ع ال -ت -اأك -ي -د ع -ل -ى اأّن ال -ت -ح ّ-ول
ا÷ذري الذي حصصل وتفاقم مع ظاهرة
ال-ت-نصص-ل م-ن ال-ت-ق-ال-ي-د وا’أع-راف ،شصهد
Ÿت
ذروته خÓل العشصرية السصوداء التي اأ ّ
ب-بÓ-دن-ا واأف-رزت عّ-دة ت-داع-ي-ات سص-ل-ب-ية
اأخ - -رى  ⁄ت - -ك - -ن ت- -خ- -ط- -ر ذات ي- -وم ‘
ا◊سصبان.

منطقة النشصاطات ا’قتصصادية بسصطيف

إاعذارات للمسشتفيدين للششروع ‘ السشتغÓل
أاع- -رب وا‹ و’ي- -ة سص- -ط -ي -ف،
ناصصر معسصكري ،عن اسصتيائه من
ع - - -دم اسص- - -ت- - -غÓ- - -ل اŸسص- - -اح- - -ات
ا’ق- - - -تصص- - - -ادي- - - -ة اŸم - - -ن - - -وح - - -ة
ل- -ل -مسص -ت -ث -م -ري -ن ع -ل -ى مسص -ت -وى
ال - -و’ي- -ة ،م- -ه- -ددا اŸت- -ق- -اعسصÚ
بسص-حب ال-ق-رارات ال-ت-ي اسص-تفادوا
من خÓلها من هذه الفضصاءات .
صصّرح الوا‹ ،خÓل زيارته التفقدية
Ÿن -ط-ق-ة ال-نشص-اط-ات ال-ت-اب-ع-ة ل-ب-ل-دي-ة
ال -ق -ل-ت-ة ال-زرق-اء ب-دائ-رة ال-ع-ل-م-ة ،أاول
أامسس ،أان اŸن -ط -ق -ة اŸذك -ورة ت -ع-تÈ
مهيأاة بنسصبة  100باŸائة تقريبا ،إا’
أان اŸسص - -ت - -ف- -ي- -دي- -ن  ⁄يشص- -رع- -وا ‘
ا’سص -ت -غ Ó-ل ،وت -وج -ه إا ¤ا◊اضص-ري-ن
منهم ،خÓل الزيارة ،بكلمة من اجل
’سصراع ‘ ا’سصتغÓل ،على أان توجه
اإ

اع-ذارات ل-ل-م-ت-ق-اعسص Úم-ن اج-ل بدء
ا’سصتغÓل ،وهذا –ت طائلة سصحب
القرارات التي من خÓلها اسصتفادوا
من هذه ا◊قوق Ãنطقة النشصاطات.
أاك- -د ذات اŸسص- -ؤوول ،ان- -ه سص- -ي -ع -ود
ق -ري -ب -ا ل -ل-م-ن-ط-ق-ة ل-ل-ت-أاك-د م-ن ب-داي-ة
ا’سصتغÓل ،ودعا اŸسصتفيدين للتقرب
م -ن السص -ل -ط -ات اÙل -ي -ة ،م-ن رئ-يسس
ال -دائ -رة ورئ -يسس ال -ب -ل -دي -ة ومسص-ؤوو‹
الوكالة اÙلية للتسصي Òالعقاري ،من
أاجل طرح اŸشصاكل إان وجدت للتكفل
بها ،وأاعطى باŸناسصبة موعدا بنهاية
السص- -ن- -ة ا÷اري- -ة’ ،ن- -طÓ- -ق ال- -ع -م -ل
وا’سص- - - -ت - - -غ Ó- - -ل م - - -ن ط - - -رف ك - - -ل
اŸسصتفيدين.

سشطيف :نور الدين بوطغان
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أارصسفة وطر فضساءات للتجارة الفوضسوية ببومرداسض

مواد الغذائية
عرضصة لكل المخاطر

ازدهرت ظاهرة التجارة الفوضسوية للباعة المتنقلين خÓل شسهر رمضسان وتوسسع نشساطها بولية بومرداسض ،حيث
تحّولت أارصسفة الطرق الى فضساءات مفتوحة لعرضض مختلف المنتجات بما فيها المواد الغذائية الحسساسسة سسريعة
لسس-م-اك وال-ح-ل-وي-ات وم-ادة ال-خ-ب-ز ال-م-ع-روضض ع-ل-ى ط-اولت ل-ل-غ-بار وتحت أاشسعة الشسمسض دون أان تحرك
ال-ت-ل-ف ك-ا أ
لنشسطة الموازية وحماية المسستهلك من المخاطر الصسحية..
السسلطات العمومية سساكنا لوضسع حّد لهذه ا أ
بومرداسض..ز /كمال
ك -ل أأن -وأع أل -م -ن -ت -ج-ات ي-م-ك-ن ل-مسص-ت-ع-م-ل
أل -ط -ري -ق رق-م  24أل-رأب-ط ب-ي-ن ع-اصص-م-ة
ألو’ية ودلسس أقتناءها في ألطريق ألعام
دون عناء ألتنقل إألى أأ’سصوأق ونقاط ألبيع
ألمنظمة قانونا ألتي هجرها ألمسصتهلك،
حيث تنتشصر أأول نقطة بيع بمنطقة ألكرمة
على أأمتار من ألفضصاء ألتجاري ألرسصمي
أل- -ذي خ ّصص- -صص -ت -ه ألسص -ل -ط -ات أل -م -ح -ل -ي -ة
ومديرية ألتجارة للناشصطين في ألميدأن،
أل -ذي -ن ف ّضص -ل أأغ -ل-ب-ه-م أح-ت-لل أل-رصص-ي-ف
وحيز كبير من ألطريق للتفنن في عرضس
أل -م -ن -ت-ج-ات وب-اأ’خصس أل-خضص-روأت ع-ل-ى
طاو’ت أأو مباشصرة على ألمركبات لتسصهيل
ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ن-ق-ل مسص-ب-ب-ي-ن إأزدح-ام-ا يوميا،
خاصصة في ألفترة ألمسصائية لحظة خروج

ألموظفين من ألعمل.
ثم تأاتي ألنقطة ألسصودأء ألثانية بمنطقة
بن يونسس بزموري ،حيث أختلط ألنشصاط
أل -رسص -م-ي أ’صص-ح-اب أل-م-ح-لت وأل-نشص-اط
ألمؤوقت لعشصرأت ألشصباب وأأ’طفال ألذين
يقومون بعرضس مختلف ألموأد ألغذأئية
ع - - -ل- - -ى أأ’رضس دون أك- - -ت- - -رأث لصص- - -ح- - -ة
ألمسصتهلك ألذي أأصصبح هو أآ’خر ’ يبالي
لهذه ألمسصأالة وهّمه ألوحيد هو أقتناء سصلع
بسصعر أأقل وبطريقة تفاوضصية ،كما وصصل
أأ’مر حسصب ما وقفت عليه «ألشصعب» قبل
أأيام إألى عرضس ورمي أأكياسس ألحليب على
أأ’رضس مباشصرة من قبل ألمضصاربين من
أأصصحاب مركبات ألتبريد وسصط زحام كبير
للموأطنين وفي مظهر مشصين يدل على
أنعدأم ألثقافة أ’سصتهلكية وعدم ألمبا’ة
باأ’خطار ألمحدقة ،خاصصة وأأن ألمنطقة

عبارة عن أأحياء للشصاليهات تنعدم فيها
أأدن -ى شص -روط أل -ن -ظ -اف -ة بسص -بب أأ’وسص -اخ
وأنتشصار ألنفايات ألمنزلية..
ل-ك-ن أأك-ب-ر فضص-اء ف-وضص-وي م-ف-ت-وح ل-لتجار
ألفوضصويين أنتقل إألى حي ألحاج أأحمد
بزموري ،حيث وصصل أأ’مر بالناشصطين إألى
نصصب خيم صصغير وطاو’ت لبيع ألخضصر
وألفوأكه بالخصصوصس ألبطيخ بكل أأنوأعه
على ألطريق ألعام مباشصرة ،مما أضصطر
أأصص -ح -اب أل -م-رك-ب-ات إأل-ى أسص-ت-ع-م-ار روأق
وأحد فقط ،حيث تسصّبب ألجمعة ألماضصي
ف -ي زح -ام م -روري ك -ب -ي -ر وصص-ل إأل-ى ع-دة
كيلمترأت ،لكن أللفت هو ألغياب ألتام
ل-لسص-ل-ط-ات أل-م-ح-ل-ي-ة وأل-م-ع-ن-ي-ة ب-م-ح-اربة
ألظاهرة وتسصهيل حركة ألسصير ووضصع حّد
ل-م-ه-ازل ع-رضس أل-م-ن-ت-ج-ات أل-غ-ذأئ-ي-ة في
ألطرق وألفضصاءأت ألعمومية.
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يتسسّببون في اختناق مروري يومي

الباعة الفوضصويون يعودون إالى شصوارع بريكة

ع -ادت شس -وارع م -دي -ن -ة ب-ري-ك-ة ل-ل-ت-ج-ارة ال-ف-وضس-وي-ة م-ن-ذ دخ-ول شس-ه-ر رمضس-ان
الكريم ،حيث تنامت الظاهرة بشسكل كبير خاصسة ما تعلّق بعرضض مختلف أانواع
للبسسة.
الخضسر والفواكه والمأاكولت السسريعة التلف ومختلف السسلع كا أ
حيث ينصصب هؤو’ء ألباعة طاو’تهم على ألتي يحدثونها أأثناء ألترويج لمنتجاتهم
ألرصصيف محولين ألشصوأرع إألى شصبه فضصاء أل -م -خ -ت -ل -ف -ة ،ح -يث ت -ت -ع -ال -ى أأصص -وأت -ه -م
تجارى ،مما يضصطر ألموأطن إألى ألمشصي بالصصرأخ.
ف- -ي وسص- -ط أل- -ط- -ري- -ق ج- -ن- -ب -ا إأل -ى ج -نب ألباعة أأكدوأ أأنهم أضصطروأ إألى ممارسصة
ألسص-ي-ارأت م-تسص-ب-ب-ي-ن ف-ي ح-دوث أخ-ت-ن-اق ه -ذه أل -م -ه -ن -ة ب -ع-د أأن ضص-اقت ب-ه-م سص-ب-ل
يومي في حركة ألمرور وهو ما ينتهي في ألحياة وأأوصصدت كل أأ’بوأب في وجوههم
م - -ط - -اف ك - -ل ي - -وم إأل- -ى م- -ف- -رغ- -ة ت- -عّ- -ج وغياب محلت تجارية خاصصة بهم وكذأ
ب -ال -ق -اذورأت وت -رأك -م ك -م-ي-ات ك-ب-ي-رة م-ن خوفا من شصبح ألبطالة ألذى طال ألعديد
أأ’وسص -اخ ج-رأء ت-رك أل-ب-اع-ة أل-عشص-وأئ-ي-ي-ن من ألشصباب وهو ما يتطلّب من ألسصلطات
لبقايا سصلعهم من علب للكارتون ومخلفات أل- -م- -ح- -ل- -ي- -ة إأي- -ج- -اد ح -ل ل -نشص -اط -ات -ه -م
أخرى تشصّوه ألوجه ألحضصري للمدينة وفي ألتجارية بعد أأن ملوأ من لعبة ألكر وألفر
هذأ ألصصدد عّبر عدد من ألموأطنين عن مع مصصالح أأ’منية ألتي تتدخل في كل
ت- -ذم- -ره- -م ألشص- -دي -د ل -ل -ح -ال -ة أل -ت -ي آألت مرة بحملة لتنظيف ألمدينة من ألتجار
إأل -ي -ه -ا ألشص -وأرع ،خ-اصص-ة ب-ع-د أأن ت-ق-لصصت ألفوضصويين وحجز سصلعهم كما حدث منذ
أأرصصفتها بشصكل كبير ما بات يجبرهم على أول أيام شصهر رمضصان بمدينة باتنة.
باتنة  :لموشسي حمزة
ألسصير في طوأبير دون أأن ننسصى ألفوضصى

لسسواق بالمدية
لمراقبة ا أ

خرجات ميدانية لمصصالح األمن

معاناة مع المياه ،النقل والخدمات الصسحية

يوميات صصعبة يتجرعها سصكان تمقرة ببجاية

تعاني بلدية تمقرة ألوأقعة على بعد 80
كلم جنوب غرب و’ية بجاية ،من نقصس
وعجز على عدة أأصصعدة ،ولم يترّدد سصكان
ق -رأه -ا أل -م -خ -ت -ل -ف -ة ف -ي تسص-ل-ي-ط ألضص-وء
ع -ل -ي -ه -م -ا ،و’ ع-ل-ى م-ع-ات-ب-ة أل-م-ن-ت-خ-ب-ي-ن
ألمحليين ،وأعتبارهم كمسصؤوولين مباشصرين
عن ألوضصع ألذي آألت إأليه أأ’مور.
وفي هذأ ألصصدد يقول ألسصيد عبد ألجلل،
لـ’(ألشصعب’’ ،لقد أأعرب سصكان هذه ألبلدية،
خاصصة ألقاطنين منهم بين أأحضصان ألقرى
ألمنعزلة ،عن تذمرهم من ألبيئة ألمعيشصية
ألصصعبة ألتي يوجدون فيها ،خاصصة أأنها ’
ت -ك ّ-ف ع -ن أل-ت-ده-ور ي-وم-ا ب-ع-د ي-وم ،وه-م
يسص -ع -ون ج -اه -دي -ن ل -ل -ت -خ-ف-ي-ف م-ن ح-دة
أل- -ظ- -روف أل- -م- -ع -يشص -ي -ة أل -ق -اسص -ي -ة أل -ت -ي
يوأجهونها.
ح -يث أأن رؤوي -ة أل -م-ي-اه ألصص-ال-ح-ة ل-لشص-رب،
تسصيل من حنفيات بيوت هؤو’ء ألموأطنين
ليسس باأ’مر ألهين ،ويسصجل نقصس حاد
وم- -زم- -ن ،خ- -اصص- -ة ف- -ي ك- -ل م -ن ق -ري -ت -ي
«ت -وف -ي -رت» و «ت -اوري -رت» ،أل -ت -ي ’ ي -زّود
«ألسصكان ألقاطنون بهما بالمياه إأ’ مرة
وأحدة كل  3إألى  5أأيام ،و لكن أأ’مر ألذي
لم يتمّكن موأطنو هذه ألقرى تقّبله ،هو
عدم أسصتفادتهم من مياه سصد تيشصي حاف.

وع- -ل- -ي- -ه ،ف- -ق- -د عّ- -ب- -روأ ع -ن سص -خ -ط -ه -م
وإأحباطهم ،وهذأ أأمر غير معقول ،فكيف
ي -م -ك -ن ل -ب -ل -دي -ت -ن -ا أأن ت -م -لك سص ّ-دأ كسص ّ-د
تيشصيحاف ألهائل ،وأأن يعاني سصكانها في
نفسس ألوقت من نقصس حاد في ألمياه ،ولم
ي- -ت- -م أع- -ت- -ب- -اره ب- -ك- -ل صص- -رأح- -ة؟ وع- -ل -ى
أل-مسص-ؤوول-ي-ن أل-م-ح-ل-ي-ي-ن ب-ب-ل-ديتنا ألتحرك
عاجل ’يجاد حل».
ويسصضصيف موأطن آأخر ،إألى جانب مشصكلة
ألمياه ،تعاني هذه ألبلدية من عجز صصارخ
في وسصائل نقل ألمسصافرين ،خاصصة باتجاه

ألقرى ألمنعزلة ،ما جعل ألموأطنين غير
أل-م-ال-ك-ي-ن ل-لسص-ي-ارأت ي-ع-ان-ون أأ’مرين من
أأجل قطع أأية مسصافة.
و’ يعد قطاع أل ّصصحة أأحسصن حا’ ،حيث
ي- -ع- -رف ن- -قصص- -ا م- -ع- -ت -ب -رأ ف -ي أل -ه -ي -اك -ل
وألتجهيزأت وحتى ألمسصتخدمين ألطبيين،
باسصتثناء ألعيادة ألمتعددة ألخدمات ألتي
أسصتفادت مؤوخرأ من قيام نظام ألحرأسصة
أ’لزأمية للتكفل بالمرضصى أأثناء ألليل ،أأما
باقي ألمرأفق ألصصحية ألتي تتضصمنها هذه
أل-ب-ل-دي-ة ف-ه-ي ت-ت-خ-ب-ط ف-ي أل-نقصس ،ألذي

٠٨

ت-ع-ان-ي م-ن-ه ع-ل-ى مسص-ت-وى أل-مسص-ت-خ-دم-ين
ألطبيين وألعتاد.
مع أإ’شصارة إألى أأن ألبلدية ’ تتوّفر إأ’
على وحدتين علجيتين ،وأقعتين بقريتي
«بيشصر» و»تيزي عيدل» ،ما يعني تغطية
صص -ح-ي-ة غ-ي-ر ك-اف-ي-ة ،إأذأ م-ا أأخ-ذن-ا ب-ع-ي-ن
أإ’عتبار أأن ألبلدية تضصم 15قرية يعيشس بها
ما يقارب  8000موأطن.
بجاية :بن النوي توهامي

لم-ن
أأك -د رئ -يسس أل -مصص -ل -ح -ة أل -و’ئ -ي-ة ل -أ
أل- -ع- -م- -وم- -ي ع- -م -ي -د ألشص -رط -ة ب -ودرأم -ة
مصصطفى ،أأنه وأ’جل أنجاح ألمخطط
أأ’مني ألخاصس بشصهر رمضصان ألمعظم،
سص ّ -خ -رت مصص -ال ألشص -رط -ة ف-رق-ا سص-ت-ق-وم
بالعمل بنظام ألتناوب  24سصا على 24
وع- -ل- -ى م -دأر أأ’سص -ب -وع ،ب -ا’ضص -اف -ة إأل -ى
أل-مسص-اه-م-ة ف-ي أل-نشص-اط-ات أل-وق-ائ-ية في
م -خ-ت-ل-ف أل-م-ج-ا’ت سص-وأء ،ف-ي-م-ا ي-ت-عّ-ل-ق
بالسصلمة ألمرورية ،أأو ألصصحة ألعمومية
وأأ’من ألعام ،حيث سصيسصاهم هذأ أإ’جرأء
ـ حسصبه ـ في ضصمان سصرعة ألتدخل في
حالة أأي إأعاقة أأو أختناق مروري خلل
هذأ ألشصهر ’ سصيما خلل سصاعات ألصصباح
وقبل أإ’فطار وأأسصاسصا بعد ألفترأت ألتي
تعقب أإ’فطار ألحرجة.
أأوضصح بودرأمة في شصّق آأخر أأنه تّم وضصع
برنامج عمل يتماشصى وألنشصاط ألتجاري
ألمتزأيد بمناسصبة ألشصهر ألفضصيل ،حيث
سص -ي -ت-م ت-ن-ظ-ي-م خ-رج-ات رف-ق-ة أل-مصص-ال-ح
أإ’دأرية ألمختصصة قصصد مرأقبة أأ’سصوأق
للوقوف على مدى أحترأم قوأعد عرضس
ألسصلع ،ألصصحة ألعامة وألنظافة وألوقوف
ع -ل -ى ت -ط -ب -ي-ق أل-ت-ن-ظ-ي-م-ات وأإ’ج-رأءأت
أإ’دأرية ألمتعلقة بحيازة ألسصجل ألتجاري
أأو أل- -رخصس ألصص- -ادرة ع- -ن أل- -م- -ؤوسصسص -ات
أل-م-ؤوه-ل-ة ل-م-م-ارسص-ة م-خ-ت-ل-ف أل-نشص-اطات
ألتجارية ألتي تكثر بمناسصبة شصهر رمضصان
ألمعظم.
المدية  :م.أامين عباسض

األربعاء  ٠٧جوان  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٢رمضضان  ١٤٣٨هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إل-ط-ع-ن بالنقضض :ت-ك-ون ق-اب-ل-ة ل-ل-ط-عن
ب -ال -ن -قضض ،األح -ك-ام وال-ق-رارات ال-ف-اصض-ل-ة ‘
موضضوع النزاع أاو التي تنهي اÿصضومة بالفصضل
‘ أاحد الدفوع الشضكلية أاو بعدم القبول أاو أاي
دف- -ع ع- -ارضض آاخ- -ر ،الصض- -ادرة ‘ آاخ -ر درج -ة
(اŸواد م - - - - -ن  ٣٤9ا )٣٧٠ ¤م - -ن ق- -ان- -ون
اإلجراءات اŸدنية واإلدارية.
إعÎإضض إل - - - - - - - - -غ Òإÿارج ع - - - - - - - - -ن
إÿصسومة:
يهدف إا ¤مراجعة أاو إالغاء ا◊كم أاو القرار
أاو األم -ر اإلسض -ت -ع -ج -ا‹ ال -ذي فصض-ل ‘ أاصض-ل
ال -ن -زاع ،ح -يث ي-فصض-ل ‘ ال-قضض-ي-ة م-ن ج-دي-د
وذلك من حيث الوقائع والقانون.
وقد تناولته اŸواد من  ٣٨٠ا.٣٨9 ¤
أاجازت اŸادة  ٣٨١لكل شضخصض له مصضلحة
و ⁄يكن طرفا ول ‡ث ‘ Óا◊كم أاو القرار
أاو األمر اŸطعون فيه ،تقد ËإاعÎاضض الغÒ
اÿارج عن اÿصضومة.
أاما اŸادة  ،٣٨٤نصضت على أاجل إاعÎاضض
الغ Òاÿارج عن اÿصضومة ،بأانه يبقى قائما
Ÿدة خمسض عشضرة ( )١٥سضنة ،تسضري إابتداء
من تاريخ الصضدور ،ما  ⁄ينصض القانون على
خÓف ذلك.
غ Òأان ه -ذا األج -ل ي -ح -دد بشض -ه -ري-ن (،)٢
عندما يتم التبليغ الرسضمي للحكم أاو القرار أاو
األمر إا ¤الغ ،Òويسضري هذا األجل من تاريخ
التبليغ الرسضمي الذي يجب أان يشضار فيه إا¤
ذلك األجل وإا ¤ا◊ق ‘ ‡ارسضة إاعÎاضض
الغ Òاÿارج عن اÿصضومة.
وتناولت اŸادة  ٣٨٥أان اإلعÎاضض يرفع
Óشضكال اŸقررة لرفع الدعوى ،ويقدم
وفقا ل أ
أامام ا÷هة القضضائية التي أاصضدرت ا◊كم أاو
القرار أاو األمر اŸطعون فيه ،ويجوز الفصضل
فيه من طرف نفسض القضضاة.
أاما الفقرة الثانية من نفسض اŸادة ،تضضمنت
ع - - -دم ق- - -ب- - -ول إاعÎاضض ال- - -غ Òاÿارج ع- - -ن
اÿصضومة ،ما  ⁄يكن مصضحوبا بوصضل يثبت
إاي -داع م -ب -ل -غ ل-دى أام-ان-ة الضض-ب-ط ،يسض-اوي ا◊د
األقصضى من الغرامة اŸدنية التي حددتها اŸادة
 ،٣٨٨وتÎاوح ب Úعشضرة آالف دينار (١٠ . ٠٠٠
دج) إا ¤عشضرين أالف دينار ( ٢٠ . ٠٠٠دج).
إلتماسض إعادة إلّنظر:
يهدف ا ¤مراجعة األمر اإلسضتعجا‹ أاو
ا◊ك - -م أاو ال - -ق- -رار ال- -ف- -اصض- -ل ‘ اŸوضض- -وع،
وا◊ائ - -ز ل - -ق- -وة الشض- -يء اŸقضض- -ي ب- -ه ،وذلك
ل -ل -فصض -ل ف -ي -ه م -ن ج -دي -د م-ن ح-يث ال-وق-ائ-ع
والقانون.
وقد عا÷ته اŸواد من  ٣9٠إا.٣9٧ ¤
ن ّصضت اŸادة  ٣9١على أانه ل يجوز تقدË
إالتماسض إاعادة النظر ،إال ‡ن كان طرفا ‘
ا◊كم أاو القرار أاو األمر ،أاو ” اسضتدعاؤوه
قانونا.
أام -ا األسض-ب-اب ال-ت-ي Áك-ن ت-ق-د Ëال-ت-م-اسض
إاعادة النظر كما نصضت عليها اŸادة  ٣9٢هي:
إاذا ب -ن -ي ا◊ك -م أاو ال -ق -رار أاو األم -ر ع -ل -ى
شضهادة شضهود ،أاو على وثائق اعÎف بتزويرها،
أاو ث -بت قضض -ائ -ي -ا ت -زوي -ره -ا ب-ع-د صض-دور ذلك
ا◊كم أاو القرار أاو األمر حيازته قوة الشضيء
اŸقضضي به،
إاذا اكتشضفت بعد صضدور ا◊كم أاو القرار أاو

األمر ا◊ائز قوة الشضيء اŸقضضي به ،أاوراقا
حاسضمة ‘ الدعوى ،كانت ﬁتجزة عمدا لدى
أاحد اÿصضوم.
‘ ح ،Úتضضمنت اŸادة  ٣9٣األجل الذي
ي -رف -ع ف -ي -ه ال -ت-م-اسض إاع-ادة ال-ن-ظ-ر ال-ذي ه-و
شضهران ( ،)٢يبدأا ‘ السضÒان من تاريخ ثبوت
تزوير شضهادة الشضهود ،أاو ثبوت التزوير ،أاو
تاريخ اكتشضاف الوثيقة اÙتجزة.
أاما الفقرة الثانية من نفسض اŸادة ،تضضمنت
عدم قبول التماسض إاعادة النظر ،ما  ⁄تكن
العريضضة مصضحوبة بوصضل يثبت إايداع كفالة
ب-أام-ان-ة ضض-ب-ط ا÷ه-ة ال-قضض-ائ-ي-ة ،ل ت-ق-ل ع-ن
ا◊د األقصض- -ى م- -ن ال -غ -رام -ة اŸدن -ي -ة ال -ت -ي
حددتها اŸادة  ،٣9٧وتÎاوح ب Úعشضرة آالف
دينار ( ١٠ . ٠٠٠دج) إا ¤عشضرين أالف دينار
( ٢٠ . ٠٠٠دج).
أاما اŸادة  ٣9٤فقد نصضت على أان يرفع
التماسض إاعادة النظر أامام ا÷هة القضضائية
ال - -ت- -ي أاصض- -درت ا◊ك- -م أاو ال- -ق- -رار أاو األم- -ر
Óشض-ك-ال اŸق-ررة ل-رفع
اŸل-ت-مسض ف-ي-ه وف-ق-ا ل -أ
الدعوى ،بعد اسضتدعاء كل اÿصضوم قانونا.
وتقتصضر اŸراجعة ‘ التماسض إاعادة النظر
على مقتضضيات ا◊كم أاو القرار أاو األمر التي
تÈر مراجعتها ،ما  ⁄توجد مقتضضيات أاخرى
مرتبطة بها( .اŸادة .)٣9٥
’حكام ؤ إلقرإرإت إلقضسائية:
تبليغ إ أ
عند تسضجيل األحكام والقرارات القضضائية
Ãصضلحة التسضجيل ،تقوم اŸؤوسضسضة العمومية
أاو اإلدارة التي صضدر ا◊كم لصضا◊ها بوضضعها
ا◊ك- -م ل- -دى ﬁضض- -ر قضض- -ائ- -ي ال- -ذي ي- -ق -وم
باجراءات التبليغ القانو.Ê
يكون األمر نفسضه بالنسضبة للعامل الذي كان
ا◊كم لصضا◊ه.
’حكام ؤإلقرإرإت إلقضسائية:
تنفيذ إ أ
ال-ت-ن-ف-ي-ذ ب-اع-ت-ب-اره اŸرح-ل-ة األخÒة ل-بلوغ
النتيجة اÙصضل عليها بعد التقاضضي ،فإانه
يكون ‘ األحكام القضضائية النهائية ،اŸمهورة
بالصضيغة التنفيذية ،حيث يقوم اŸسضتفيد منه
بتنفيذه بواسضطة ﬁضضر قضضائي ،إاما بالطرق
الودية وهو ما يعرف بالتنفيذ اإلختياري ،أاو
ب -اسض -ت-ع-م-ال ال-ق-وة ال-ع-م-وم-ي-ة وه-و م-ا ي-ع-رف
بالتنفيذ ا÷Èي.
إجرإءإت إلتقاضسي بالنسسبة للقضسايا
’دإرية:
إ إ
إان القضضاء اإلداري يدخل ‘ نطاق مفهوم
إاختصضاصض القضضاء ،وقد افرد له القانون الباب
الرابع من اŸادة  ٨٠٠ا ¤اŸادة . 9٨9
نزإعات إلعمل:
وي -قصض -د ب -ه -ا ال -ن -زاع -ات ال -ت -ي ت -ق -وم بÚ
اŸسضتخدم و العمال ،وهي نوعان:
األول :النزاع الفردي
الثا :Êالنزاع ا÷ماعي
وتخضضع لكل من القوان:Ú
قانون رقم  9٠ـ  ٠٢اŸؤورخ ‘ - ٠٢ - ٠6
 ١99٠اŸت -ع -ل -ق ب -ال -وق -اي -ة م -ن ال -ن -زاع -ات
ا÷ماعات ‘ العمل وتسضويتها و‡ارسضة حق
اإلضضراب ،اŸعدل واŸتمم بالقانون ٢٧ - 9١
اŸؤورخ ‘  ٢١ديسضم.١99١ È

قانون رقم  ٠٤ - 9٠اŸؤورخ ‘ - ٠٢ - ٠6
 ١99٠اŸتعلق بتسضوية النزاعات الفردية ‘
العمل.
إلنزإع إلفردي ‘ إلعمل:
ع - -رفت اŸادة  ٠٢م-ن ال-ق-ان-ون ٠٤ - 9٠
اŸذك -ور أاع Ó-ه ،ع -ل -ى أان ال -ن -زاع ال-ف-ردي ‘
العمل هو كل خÓف ‘ العمل قائم ب Úعامل
أاج Òومسض-ت-خ-دم بشض-أان ت-ن-ف-ي-ذ عÓ-ق-ة ال-عمل
التي تربط الطرف Úإاذا  ⁄يتم حله ‘ إاطار
عمليات التسضوية داخل الهيئة اŸسضتخذمة.
’ج- -رإءإت إل- -وإجب إت- -ب -اع -ه -ا ق -ب -ل
إ إ
إللجوء إ ¤إلعدإلة:
بعد اسضتنفاد اإلجراءات اŸنصضوصض عليها
‘ اŸواد من  ٣إا ٥ ¤من نفسض القانون ،يطرح
النزاع على مكتب اŸصضا◊ة ،الذي حددت
اŸواد من  6إا ١٥ ¤كيفية تشضكيلته ،إاذ هي
عبارة عن ÷نة متسضاوية األعضضاء ومشضكلة من
عضض -وي -ن ‡ث -ل Úل -ل -ع -م -ال وعضض-وي-ن ‡ث-لÚ
وي -رأاسض اŸك -تب ب -ال -ت -داول ول -فÎة سض -ت -ة ()6
أاشض- -ه- -ر ،عضض- -و م- -ن ال- -ع- -م- -ال ث- -م عضض -و م -ن
اŸسضتخدم.Ú
وÁتد اختصضاصض هذه اŸكاتب من الناحية
اŸوضضعية إا ¤كل النزاعات الفردية ‘ العمل
النا œعن عÓقة العمل اŸنظمة بالقانون 9٠
  ١١اÿاصض -ة ب -اŸؤوسضسض -ات ال -ع -م-وم-ي-ة،ويسضتثنى من ذلك النزاعات الفردية اÿاصضة
ب -ال -وظ -ي -ف -ة ال -ع -م-وم-ي-ة واألع-وان اÿاضض-عÚ
ل -ل -ق -وان Úاألسض -اسض-ي-ة ل-ل-م-ؤوسضسض-ات واإلدارات
العمومية.
وتعت Èعملية ﬁاولة الصضلح أامام مكتب
اŸصض -ا◊ة وج -وب -ي -ة ق-ب-ل م-ب-اشض-رة أاي دع-وى
قضضائية.
إل-ك-ي-ف-ي-ة إل-ت-ي ي-ت-م ب-ه-ا إخ-ط-ار ه-ذه
إŸكاتب:
تخطر أاول مفتشضية العمل بواسضطة عريضضة
مكتوبة ،أاو بحضضور اŸدعى شضخصضيا و ‘
هذه ا◊الة يقوم مفتشض العمل بإاعداد ﬁضضر
ب-تصض-ري-ح-ات اŸدع-ى ط-ب-ق-ا ل-لمادة ( )٢6م -ن
القانون  ٠٤ - 9٠ثم يقوم مفتشض العمل ‘
خÓل ( )٣أايام من تبليغه بتقد Ëالخطار ا¤
مكتب اŸصضا◊ة و اسضتدعاء ا ¤الجتماع.
و–سضب م- - -دة ( )٠٨أاي -ام ع -ل -ى األق -ل م -ن
تاريخ السضتدعاء إا ¤اليوم اÙدد ◊ضضور
األطراف (اŸادة .)٢٧
إلّلجوء إ ¤إلعدإلة:

‘ حالة عدم اŸصضا◊ة و–رير ﬁضضر
بذلك جاز للطرف الذي له مصضلحة أان يرفع
دع -وى أام-ام اÙك-م-ة ال-ف-اصض-ل-ة ‘ اŸسض-ائ-ل
اإلجتماعية.
–دي -د إ÷ه -ة إل -قضس -ائ -ي -ة إıتصس -ة
بالنظر ‘ نزإعات إلعمل:
إاّن اŸعيار الذي يعتمد عليه ‘ –ديد
ا÷هة القضضائية اıتصضة بالنظر ‘ القضضايا
اإلج -ت -م-اع-ي-ة ه-و م-ع-ي-ار ال-ع-ام-ل و اŸوظ-ف،
ف -اŸوظ -ف ه-و ال-ع-ام-ل ال-ذي ت-رب-ط-ه عÓ-ق-ة
ع -م -ل Ãؤوسضسض -ة أاو إادارة ع -م -وم -ي -ة خ -اضض-ع-ة
لقوان Úالوظيفة العمومية.

وبالتا‹ فاÿصضم أاي اŸسضتخدم هنا تكون
مؤوسضسضة أاو إادارة عمومية تندرج تصضرفاتها
ضضمن اختصضاصضات السضلطة العمومية ،وعليه
فا÷هة القضضائية اıتصضة بالنظر ‘ مثل
ه -ذا ال -ن -زاع ﬁك -م -ة م -ق-ر اÛلسض و ي-ك-ون
القاضضي اإلداري هو اıتصض.
أام -ا ال -ع -ام -ل ال -ذي ت -رب -ط -ه ع Ó-ق-ة ع-م-ل
Ãؤوسضسض-ة إاق-تصض-ادي-ة خ-اضض-ع-ة ل-ق-ان-ون عÓ-قة
العمل  9٠ـ  ١١فإان ا÷هة اıتصضة بالنظر ‘
ال - -ن- -زاع ه- -ي اÙك- -م- -ة ال- -ع- -ادي- -ة ( ال- -ف- -رع
اإلجتماعي).
إلنّزإعات إ÷ماعية ‘ إلعمل:
’ح-ك-ام إŸط-ب-ق-ة ع-ل-ى إل-ه-يئات غÒ
إ أ
إŸؤوسسسسات ؤ إ’دإرإت إلعمومية:
ي -قصض -د ب -ال -ن-زاع ا÷م-اع-ي ‘ ال-ع-م-ل ،ك-ل
خÓ-ف ي-ت-ع-ل-ق ب-عÓ-ق-ات ال-ع-م-ل اإلج-ت-م-اع-ية
واŸهنية والشضروط العامة للعمل ،و ⁄يجد
تسض-وي-ة ب Úال-ع-م-ال واŸسض-ت-خ-دم ب-اع-ت-بارهما
طرف ‘ Úنطاق أاحكام اŸادت ٤ Úو ٥من
القانون .٠٢ - 9٠
إاذ تقضضي اŸادة  ٠٤معدلة على أانه ““يعقد
اŸسض -ت -خ-دم-ون و ‡ث-ل-و ال-ع-م-ال اج-ت-م-اع-ات
دوري -ة وي -درسض -ون ف -ي -ه -ا وضض -ع -ي -ة ال-عÓ-ق-ات
الجتماعية واŸهنية وظروف العمل العامة
داخل الهيئة اŸسضتخدمة ،وتدل عبارة ‡ثلي
ال -ع -م -ال ‘ م -ف -ه -وم ه -ذا ال -ق-ان-ون اŸم-ث-لÚ
النقابي Úللعمال ،أاو اŸمثل Úالذين ينتخبهم
العمال ‘ حالة عدم وجود اŸمثل Úالنقابي.Ú
وت- - - -نصض اŸادة ( )٥ع- -ل- -ى أان -ه إاذ اخ -ت -ل -ف
ال -ط -رف -ان ‘ ك -ل اŸسض -ائ -ل اŸدروسض -ة أاو ‘
ب -عضض-ه-ا ،ي-ب-اشض-ر اŸسض-ت-خ-دم و‡ث-ل-و ال-ع-م-ال
إاج - -راءات اŸصض - -ا◊ة اŸنصض - -وصض ع- -ل- -ي- -ه- -ا
اإلت -ف -اق -ي -ات أاو ال -ع -ق -ود ال -ت-ي ي-ك-ون ك-ل م-ن
ا÷انب Úطرفا منها.
ف- -إان  ⁄ت- -ك -ن ه -ن -اك إاج -راءات ات -ف -اق -ي -ة
للمصضا◊ة أاو ‘ حالة فشضلها ،يرفع اŸسضتخدم
أاو اŸمثلون العمال اÓÿف اإلجتماعي العمل
إا ¤م-ف-تشض-ي-ة ال-ع-م-ل اıتصض-ة إاق-ل-ي-م-يا ،التي
تقوم وجوبا Ãحاولة اŸصضا◊ة ب Úالطرف،Ú
حيث يسضتدعي مفتشض العمل مع ÚالطرفÚ
إا ¤ج - -لسض- -ة أاو ¤ل- -ل- -مصض- -ا◊ة خÓ- -ل األي- -ام
Óخ-ط-ار قصض-د تسض-ج-ي-ل
ال -ث -م -ان-ي-ة اŸوال-ي-ة ل -إ
موقف كل طرف ‘ كل مسضأالة من اŸسضائل
واŸت -ن-ازع ع-ل-ي-ه-ا (اŸادة  )٠6وع-ن-د ان-قضض-اء
م - -دة اج - -راء اŸصض- -ا◊ة ،ال- -ت- -ي ل Áك- -ن أان
ت-ت-ج-اوز ث-م-انية ( )٠٨أاي -ام اب -ت -داء م -ن ت-اري-خ
ا÷لسض -ة األو ،¤ي -ع -د م-ف-تشض ال-ع-م-ل ﬁضض-را
ي-وق-ع-ه ال-ط-رف-ان ي-دون ف-ي-ة اŸسض-ائ-ل اŸتفق
ع -ل -ي -ه -ا ،ك -م -ا ي -دون اŸسض -ائ -ل ال -ت-ي يسض-ت-م-ر
اÓÿف ق -ائ -م -ا ‘ شض -أان -ه-ا إان وج-دت ،ح-يث
تصضبح اŸسضائل اŸتفق عليها نافذة من اليوم
الذي يودعها الطرف األك Ìاسضتعجال لدى
ك-ت-اب-ة الضض-ب-ط ب-اÙك-م-ة اıتصض-ة اق-ل-ي-ميا
(اŸادة .)٠٨
أاما ‘ حالة فشضل إاجراء الصضلح على كل
اÓÿف ا÷ماعي ‘ العمل ،أاو على بعضضه،
يعد مفتشض العمل ﬁضضرا بعد الصضلح ،و‘
ه -ذه ا◊ال -ة Áك -ن ل-ل-ط-رف Úأان ي-ت-ف-ق-ا ع-ل-ى
اللجوء إا ¤الوسضاطة أاو التحكيم ،اŸنصضوصض
عليهما ‘ القانون اŸذكور (اŸادة .)٠9
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طوارئ أاحدثها الزلزال السصياسصي

‹hO

عروضس ألوسصاطة في عدة دول للتهدئة وألحوأر
لزمة الخليجية ؟
هل تنجح المبادرة الكويتية لحتواء ا أ

في محاولة لتطويق الزمة الدبلوماسصية التي أاحدثت تصصّدعا كبيرا في البيت الخليجي ،ارتفعت الصصوات الداعية الى التهدئة
والحوار ،وأاخذت عروضس الوسصاطة تتهاطل من هذه الجهة والخرى للبحث عن مخرج يقّلل تداعيات هذا الزلزال السصياسصي
الذي سصتكون آاثاره وخيمة على المنطقة برمتها وليسس على قطر فقط ،التي وجدت نفسصها بين ليلة وضصحاها في عزلة تامة.
الداخلية لدولة قطر».
دفوسس فضصيلة  -الوكالت

ألدوحة تتبنى لهجة تصصالحية

يبدو جليا أان عرضض الوسصاطة التي بادرت به
ال -ك -ويت ي -ح-ظ-ى ب-ت-زك-ي-ة وق-ب-ول م-ن ال-دوح-ة
خ -اصص -ة ال -ت -ي رأات ف -ي م-ب-ادرة الشص-ي-خ صص-ب-اح
األحمد الصصباح قشّصة النجاة من ورطة كبيرة لم
تكن تتوقعها يوما.
جه أامير الكويت الشصيخ صصباح
في السصياق ،تو ّ
األح- -م- -د الصص- -ب- -اح أامسض إال- -ى م- -دي- -ن- -ة ج- -دة
ب -السص-ع-ودي-ة ،ب-ح-ث-ا ع-ن حّ-ل ي-ع-ي-د ال-م-ي-اه ال-ى
م-ج-اري-ه-ا أاوي-خ-ف-ف حّ-دة ال-ت-وت-ر داخ-ل البيت
الخليجي على القل ،وهذا تتويجا لحراك
دبلوماسصي مكثف شصهدته الكويت مباشصرة بعد
أان صص-در ق-رار ق-ط-ع ال-عÓ-ق-ات ال-دب-ل-وم-اسص-ية
وغ -ل -ق ال -م -ج -الت ال-ج-وي-ة وال-م-ن-اف-ذ ال-ب-ري-ة
والبحرية بين السصعودية والبحرين والمارات
ومصصر ودول أاخرى من جهة ،وبين قطر من
جهة ثانية.
ك -ان الشص -ي -خ صص -ب -اح األح-م-د الصص-ب-اح أاج-رى
اتصصال هاتفيا مع أامير دولة قطر أاعرب خÓله
ع -ن رغ -ب -ت -ه ف -ي ال -ع -م -ل ع -ل -ى اح -ت -واء ت-وت-ر
ال -ع Ó-ق -ات ب -ي -ن األشص -ق -اء ،وإات -اح -ة ال -ف-رصص-ة
للجهود الهادفة لتحقيق ذلك.
دف-ع-ا ل-ج-ه-ود ال-وسص-اط-ة ال-ك-وي-تية ،أاّجل أامير
ق -ط-ر خ-ط-اب-ا ح-ول الزم-ة ال-دب-ل-وم-اسص-ي-ة م-ع
الدول الخليجية المقاطعة لبÓده كان سصيلقيه،
أامسض ،ورحب بالوسصاطة بعد أان قّرر عدم الرد
على الشصقيقات المقاطعات بإاجراءات مماثلة.

بدوره ،قال وزير الخارجية القطري ،محمد
بن عبد الرحمن آال ثاني ،أامسض ،إان قطر تريد
أان ت- -ت- -اح ألم -ي -ر ال -ك -ويت ف -رصص -ة «ال -ت -ح -رك
والتواصصل مع أاطراف األزمة ومحاولة احتواء
الموضصوع».
أاضصاف أان أامير الكويت كان له دور كبير في
شص-ق-اق خ-ل-ي-ج-ي ع-ام  2014وأان الشص-ي-خ ت-م-ي-م
«ينظر له كوالد» ويحترم رغبته بتأاجيل أاي
خطاب أاوخطوة إالى أان تكون هناك صصورة
Óزمة.
أاوضصح ل أ
أاضص -اف الشص-ي-خ م-ح-م-د «ت-م ات-خ-اذ إاج-راءات
أاحادية من جانب هذه الدول وغير مسصبوقة
أاثرت على المواطنين والعÓقات األسصرية التي
ت -رب -ط شص -ع-وب م-ج-لسض ال-ت-ع-اون ال-خ-ل-ي-ج-ي»،
مضصيفا أان الدوحة لن تتخذ إاجراءات مضصادة».
إاذ شصّدد بن عبد الرحمن على أان «الخيار
السصتراتيجي لدولة قطر هو حل أاي أازمة عن
طريق الحوار» ،لم يخف أان «هناك عÓمات
اسصتفهام كثيرة عن مسصتقبل مجلسض التعاون»
الذي اعتبر أانه «يسصتخدم كأاداة لفرضض وصصاية
أاوفرضض سصياسصات تبدأا بسصياسصات خارجية ومن
ثم فرضض وصصاية على دولة من دول المجلسض».
أاكد وزير الخارجية القطري رفضصه «فرضض
وصص -اي -ة ع -ل -ى دول -ة ق -ط -ر ب -ف-رضض سص-ي-اسص-ات
خارجية ومن ثم التدخل في شصؤوونها الداخلية،
هذه اإلجراءات هي تدخل سصافر في الشصؤوون

ألبحرين تشصرع في تطبيق أجرأءأت
ألمقاطعة

أاصص -درت وزارة ال -داخ -ل-ي-ة ال-ب-ح-ري-ن-ي-ة ،أامسض،
Óدارات المعنية بالشصروع في تنفيذ
أاوامر ل إ
إاج -راءات ق -ط -ع ال-عÓ-ق-ات ال-دب-ل-وم-اسص-ي-ة م-ع
ق- -ط- -ر ،ب- -حسصب مصص- -ادر إاعÓ- -م- -ي- -ة .تشص -م -ل
الجراءات ،وفق بيان لوزارة الداخلية «منع
ال-م-واط-ن-ي-ن ال-ب-ح-ري-ن-ي-ي-ن م-ن السصفر إالى دولة
ق-ط-ر أاواإلق-ام-ة ف-ي-ه-ا أاوال-م-رور ع-ب-ره-ا ومنع
دخول أاوعبور المواطنين القطريين إالى مملكة
البحرين وإامهال المقيمين والزائرين مدة 14
يوما للمغادرة».
كما يشصمل «متابعة مغادرة القوارب والسصفن
ال- -ق- -ط- -ري- -ة إال- -ى خ- -ارج ال -م -ي -اه اإلق -ل -ي -م -ي -ة
البحرينية» .أاعلنت مملكة البحرين في بيان
رسص- -م- -ي ،أامسض الول ،ع -ن ق -ط -ع ع Ó-ق -ات -ه -ا
ال -دب -ل -وم-اسص-ي-ة م-ع ق-ط-ر وغ-ل-ق األج-واء أام-ام
ح -رك -ة ال -ط -ي -ران وإاق -ف -ال ال -م -وان -ئ وال -م-ي-اه
اإلقليمية أامام المÓحة من وإالى قطر ،مبررة
ذلك بـ «إاصصرار دولة قطر على المضصي في
زعزعة األمن
والسصتقرار في مملكة البحرين والتدخل في
شصؤوونها والسصتمرار في التصصعيد والتحريضض
اإلعÓمي ودعم األنشصطة اإلرهابية المسصلحة
وت-م-وي-ل ال-ج-م-اع-ات ال-م-رت-ب-ط-ة بإايران للقيام
بالتخريب ونشصر الفوضصى في البحرين».
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لدخال الواردات
هو المنفذ الوحيد إ

غلق ألمعبر ألحدودي «أبوسصمرة»
يحدث حالة هلع وسصط ألقطريين

ق -ال وزي -ر ال -خ -ارج -ي -ة ال -ق-ط-ري م-ح-م-د ب-ن ع-ب-د ال-رح-م-ن آال ث-ان-ي أان-ه م-ن ج-م-ل-ة
الجراءات التي اتخذتها الدول المقاطعة لبÓده ،فإان أاكثر اجراء سصيكون له تأاثير
سص-ل-ب-ي ع-ل-ى مسص-ار ال-ح-ي-اة ف-ي ق-ط-ر ،ه-و إاج-راء غ-ل-ق ال-ح-دود ال-ب-ري-ة م-ع السصعودية
وتحديدا معبر أابو سصمرة الذي يعتبر بالفعل شصريان الحياة بين الدولتين.
من شصأان إاقفاله تعطيل الكثير من المصصالح في ظل الرباك الذي أاصصابهم على غفلة من
القطرية مع جارتها السصعودية ،ومع بقية دول أام-ره-م ،شص-ه-دت م-ت-اج-ر ال-ع-اصص-م-ة ال-ق-ط-رية
الخليج العربية التي ينفذ القطريون إاليها من الدوحة طوابير طويلة ،حيث لجأا المتسصوقون
خÓل السصعودية ،إان على صصعيد األفراد أاوعلى إال-ى شص-راء اح-ت-ي-اج-ات-ه-م األسص-اسصية وتخزينها،
خشص -ي -ة م -ن ت -أاث-ي-ر إاغÓ-ق السص-ع-ودي-ة ال-ح-دود
صصعيد المؤوسصسصات والشصركات التجارية.
تشصير األرقام إالى أان معبر أابو سصمرة الحدودي البرية الوحيدة لقطر.
بين قطر والسصعودية اسصتقبل أاكثر من  326أالف ف-رغ-م ال-ت-ط-م-ي-ن-ات ال-ت-ي أاط-ل-ق-ت-ه-ا ال-ح-كومة
زائر فقط خÓل الفترة من  10جانفي إالى  5القطرية ،وتأاكيدها بأان طرق الشصحن الجوي
فيفري الماضصي ،وهو يشصهد يوميا عبور ما والبحري سصتظل مفتوحة أامام الواردات ،إال أان
ذلك لم يحل دون تشصكل طوابير طويلة أامام
بين  800-600شصاحنة.
إان لجراءات غلق المجالت الجوية تأاثير كبير ال -م -ت-اج-ر ل-ت-خ-زي-ن ال-م-واد األسص-اسص-ي-ة خشص-ي-ة
ع-ل-ى ال-خ-ط-وط ال-ق-ط-ري-ة ،خ-اصص-ة إاذا ع-ل-م-نا نقصصانها في األسصواق.
في محاولة لتجنب انتشصار حالة الهلع بين
حجم الرحÓت اليومية بين الدوحة والمدن
الخليجية وهي تقترب على سصبيل المثال من السصكان ،قالت الحكومة القطرية إانها سصتأاخذ
 19رحلة يوميا من مطار دبي الدولي ،و 6من ك - -ل اإلج - -راءات الضص - -روري - -ة إلح - -ب - -اط أاي - -ة
مطار أابوظبي ،ومثلها من مطار الكويت ،و 5م-ح-اولت ل-ل-ت-أاث-ي-ر ع-ل-ى ال-م-ج-تمع والقتصصاد
القطريين وإالحاق الضصرر بهما.
من المنامة ،و 5-3من جدة و 4من الرياضض.
م -ن ال -م -ت -وق -ع أان ي -ك -ون ق -ط -اع الصص-ادرات
لكن وبرغم محاولة وزير الخارجية القطري
طمأانة القطريين من أان المسصارات البحرية هواألكثر تضصررا في القتصصاد القطري ،وهي
سصتكون بدي Óللحدود البرية المغلقة ،ومن أان تشصمل اآللت واألجهزة اإللكترونية والماشصية
هناك أاجواء دولية يمكن الطيران من خÓلها ،التي تنقل برا إالى السصعودية.
وب-ال-ت-ال-ي إام-ك-ان-ي-ة ت-وف-ي-ر ك-اف-ة ال-مسص-تلزمات كما أان قطع العÓقات يضصر بقطاع الخدمات
ل -ل -ح-ي-اة ال-ي-وم-ي-ة دون حصص-ول أاي ت-أاث-ي-ر ع-ل-ى الذي يشصمل الفنادق وسصائقي سصيارات األجرة
مسص-ار ال-ح-ي-اة ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ف-ي دول-ة ق-طر ،فإان في الدوحة ،فعادة ما يتدفق السصعوديون على
الوضصع بقطر على العكسض تماما عرف هّزة قطر خÓل عطلة عيد الفطر في نهاية شصهر
ق -وي -ة ،ح-يث اخ-ت-ل-طت حسص-اب-ات ال-م-واط-ن-ي-ن رمضص -ان .إان ل -ق -ط -ر ح -دود ب -ري -ة ف -ق -ط م-ع
وتصصاعدت مخاوفهم من الحصصار والعزلة التي السص-ع-ودي-ة وت-ع-ت-م-د بشص-ك-ل ك-ب-ي-ر ع-لى واردات
فرضصها عليهم الشصقاء عقابا على ما وصصفوه الغذاء التي يأاتي معظمها من الدول الخليجية.
دعم الدوحة لÓرهاب.

بينما تتوالى الدعوات لحل الخÓف بالحوار

أصصوأت تعتبر أن قطر تدفع ثمن دعمها لÓرهاب

بينما ترتفع الصصوات الداعية الى التهدئة في الخليج وحل الخÓفات المتفاقمة
هناك عن طريق الحوار ،قرر وزير الخارجية الفرنسصي جون إايف لودريان الدخول
ع-ل-ى خ-ط الزم-ة ف-ي م-ح-اول-ة ل-ح-ل-ح-ل-ت-ه-ا ع-ب-ر اسصتقباله نظيره السصعودي ومهاتفة
نظيره القطري ليسصتقبل اليوم ولي عهد أابوظبي وغدا الخميسس سصيزور مصصر  ،كما
عّبرت عدة دول عن قلقها المتنامي من تأاثير الزمة على وحدة وتضصامن العالم
العربي.
ف-ي ح-ي-ن ق-ال مسص-ؤوول-ون أام-ري-ك-ي-ون ح-اليون واإلسص Ó-م -ي -ة ي -ه -دف إال -ى إاي -ج-اد الضص-م-ان-ات
وسصابقون ،إان الوليات المتحدة سصتحاول بهدوء ال Ó-زم -ة ل -ح -ف -ظ أام-ن-ه-ا واسص-ت-ق-راره-ا ودح-ر
تخفيف التوتر بين السصعودية وقطر وإانه ل يمكن عاديات الشصر عنها ،وكل متأامل بصصير يدرك
عزل هذه الخيرة في ضصوء أاهميتها بالنسصبة أان ه -ذه ال -دول ب-ت-اري-خ-ه-ا ال-ح-اف-ل ب-ال-ن-م-وذج
ل-ل-مصص-ال-ح ال-عسص-ك-ري-ة وال-دبلوماسصية األمريكية .األمثل في رعاية الجوار واإلخوة والصصداقة
ت-رت-ف-ع ب-ال-م-ق-اب-ل أاصص-وات ت-رّح-ب بالقرار الذي والعتدال والسصلم لم تتخذ مثل هذا القرار
حِملت عليه لحمايتها من مخاطر
اتخذته السصعودية والمارات والبحرين ومصصر لول أانها ُ
لقطع عÓقاتها مع قطر من بينها صصوت رابطة التطرف واإلرهاب».
العالم السصÓمي التي اعتبرت القرار صصائبا،
وقائد الجيشض الليبي خليفة حفتر الذي اعتبر أان
قطر يجب ان تدفع ثمن دعمها لÓرهاب.
أاكد القائد العام للجيشض الليبي ،اللواء خليفة
ق ّ-ررت ال -ه -ي -ئ -ة ال -ع -ام-ة ل-ل-ط-ي-ران ال-م-دن-ي ال -م -ت-وق-ع ان ي-ك-ون ل-ل-ق-رار ت-ب-ع-ات اق-تصص-ادي-ة  -أاع -ل -نت ال -ع -رب -ي -ة ل -ل -ط -ي -ران أان -ه-ا سص-ت-ع-ل-ق
حفتر ،أانه غير مسصتغرب من قطع بعضض الدول
السص- -ع- -ودي- -ة ،أامسض ال- -ثÓ- -ث- -اء ،إال- -غ -اء ج -م -ي -ع مهمة ،إاذ أانه يعطل بشصكل تام أاعمال الخطوط الرحÓت الجوية بين إامارة الشصارقة والعاصصمة
العربية عÓقاتها مع قطر ،مؤوكدا أانه «كان
ال -ت -راخ -يصض ال -م -م -ن -وح -ة ل-ل-خ-ط-وط ال-ج-وي-ة ال -ق -ط -ري -ة ف -ي ال -م-م-ل-ك-ة ،وي-ط-ال م-وظ-ف-ي-ه-ا ال-ق-ط-ري-ة ال-دوح-ة ،اع-ت-ب-اراً م-ن أامسض ،وح-ت-ى أاعربت رابطة العالم اإلسصÓمي عن تأاييدها يجب فعل ذلك منذ سصنوات حتى تدفع الدوحة
القطرية ولموظفيها وإاقفال جميع مكاتبها في ال -م -ق -ي -م -ي -ن ف-ي السص-ع-ودي-ة .ي-ذك-ر ان شص-رك-ة إاشصعار آاخر.
Óره -اب ب -ال -م -ال والسص Ó-ح،
ال -ك -ام -ل ل-ق-رار ال-م-م-ل-ك-ة ال-ع-رب-ي-ة السص-ع-ودي-ة ث- -م- -ن دع- -م -ه -ا ل  -إ
المملكة ،خÓل  48سصاعة ،بحسصب بيان نشصرته ال-ط-ي-ران ال-ع-مÓ-ق-ة تسص-ي-ر رحÓ-ت ي-ومية الى  -علقت الخطوط السصعودية جميع رحÓتها واإلمارات العربية المتحدة والبحرين ومصصر واسص-ت-ه-ت-اره-ا ب-األم-ن ف-ي ال-م-ن-ط-ق-ة» .أاوضصح
تسصع مدن سصعودية.
وكالة النباء الرسصمية.
من وإالى قطر ،تزامناً مع إاعÓن هيئة الطيران وال-ي-م-ن وال-ح-ك-وم-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة لشص-رق ل-ي-ب-ي-ا غير حفتر أان «األمن القومي العربي صصار مهددا
ج- -اء ق- -رار سص- -حب ال- -ت- -راخ- -يصض ب- -ع -د وق -ف
ال -م -دن -ي السص -ع -ودي م -ن -ع ج -م -ي -ع ال -ط-ائ-رات ال-م-ع-ت-رف ب-ه-ا وال-م-ال-دي-ف ق-ط-ع عÓقتها مع بسصبب تحالف قطر مع اإلرهاب وتمويلها له»،
الرحÓت الجوية بين المملكة السصعودية ودول
القطرية من الهبوط في مطارات المملكة.
دولة قطر ،لفتة النتباه إالى أان هذا اإلجراء مضصيفا أان «قطر أاسصاءت لمحيطها الخليجي،
أاخرى من جهة ،وقطر من جهة ثانية ،إاثر قرار
 أاع -ل -نت وزارة ال -ط -ي-ران ال-م-دن-ي ال-مصص-ري-ة ج -اء وف -ق ال -م -ق -تضص -ى الشص -رع -ي وال -ق -ان-ون-ي وامتدت اإلسصاءة البالغة حتى بلغت ليبيا».ال-ري-اضض واب-وظ-ب-ي وال-م-ن-ام-ة وال-ق-اه-رة ق-طع  -شصركة التحاد للطيران اإلماراتية أاغلقت وقف جميع الرحÓت الجوية بين مصصر وقطر ،وال-م-ن-ط-ق-ي ت-ج-اه ال-م-مارسصات التي تسصتهدف
العÓقات مع الدولة الخليجية الغنية بالنفط رحÓ-ت-ه-ا ال-ج-وي-ة م-ن وإال-ى ق-ط-ر ،اب-ت-داء م-ن اع -ت -ب -اراً م -ن امسض ال -ث Ó-ث -اء ،وغ -ل-ق األج-واء أامن واسصتقرار الدول ،من خÓل إايواء ودعم
والغاز على خلفية اتهامها «بدعم الرهاب».
صصباح ،امسض الثÓثاء ،إالى حين إاشصعار آاخر ،المصصرية أامام الطائرات القطرية.
ال-م-ن-ظ-م-ات وال-ج-م-اع-ات اإلره-اب-ي-ة ،م-ت-بوعًا
دعت الهيئة المسصافرين الذين قاموا بشصراء بعد قرار قطع العÓقات الدبلوماسصية.
أاكد مجلسض الوزراء السصعودي أان قرار قطع
ف
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 قررت شصركة طيران الخليج البحب -ال -ت -دخ-ل ف-ي شص-ؤوون-ه-ا وال-ت-أاث-ي-ر ع-ل-ى وح-دة
ت -ذاك -ره -م م-ن وإال-ى ق-ط-ر إال-ى «ال-ت-واصص-ل م-ع إال- -ى ذلك ع- -ل- -قت ك- -ل م- -ن شص- -رك -ت -ي ط -ي -ران الرحÓت من وإالى الدوحة اعتباراً من منتصصف شص-ع-وب-ه-ا وت-آال-ف-ه-ا .ق-الت ال-راب-ط-ة ف-ي بيانها ،العÓقات الدبلوماسصية والقنصصلية مع دولة
أامسض« :اإلجراء الذي اتخذته المملكة العربية ق -ط -ر ،ج-اء ان-طÓ-ق-ا م-ن م-م-ارسص-ة ال-م-م-ل-ك-ة
الناقÓت الجوية أاووكيل السصفر عبر الموقع اإلم -ارات وف Ó-ي دب -ي رح Ó-ت -ه -م -ا م -ن وإال-ى ليل الثنين.
اإللكتروني لسصتعادة التذاكر أاوالتعويضض» .من قطر ،ابتداء من أامسض.
السص -ع -ودي -ة وشص -ق -ي -ق-ات-ه-ا م-ن ال-دول ال-ع-رب-ي-ة العربية السصعودية حقوقها السصيادية التي كفلها
ال-ق-ان-ون ال-دول-ي وح-م-اي-ة ألم-ن-ه-ا ال-وطني من
مخاطر اإلرهاب والتطرف.
أاوضصح المجلسض ،وفقا لما ذكرته وكالة األنباء
السصعودية «واسض» ،أان المملكة اتخذت قرارها
تصصاعدت حدة الخÓفات بين قطر من جهة وعدة دول خليجية من بتصصريح مغلوط» منسصوب ألمير قطر مشصددة على أان «ما تم نشصره  28 -ماي :وزير دولة اإلمارات العربية المتحدة للشصؤوون الخارجية
هذا نتيجة «لÓنتهاكات الجسصيمة التي تمارسصها
جهة أاخرى منذ تصصريحات قطرية في  20ماي الماضصي ،أاشصارت إالى ليسض له أاي أاسصاسض من الصصحة» .تطرقت التصصريحات التي نفت أانور قرقاشض ،يؤوكد أان دول مجلسض التعاون الخليجي تمر «بأازمة
السصلطات في الدوحة سصرا وعلنا طوال السصنوات
تعرضض الدوحة إالى «حملة ممنهجة ومغرضصة» ،ثم تبع ذلك بأاربعة الدوحة أان تكون صصادرة عن أامير البÓد ،الى مواضصيع تتعلق بإايران حادة جديدة وفتنة تحمل في ثناياها خطرا جسصيما» ،مضصيفا أان
الماضصية بهدف شصق الصصف الداخلي السصعودي
ة
أايام اإلعÓن عن اختراق وكالة األنباء القطرية الرسصمية وهجوم عدة وحزب الله وحماسض و»اإلخوان المسصلمون» .وقامت وسصائل إاعÓم «درء ال -ف -ت -ن -ة ي -ك -م -ن ف -ي ت -غ -ي -ي -ر السص -ل-وك وب-ن-اء ال-ث-ق-ة واسص-ت-ع-اد
وال -ت -ح -ريضض ل -ل -خ-روج ع-ل-ى ال-دول-ة وال-مسص-اسض
المصصداقية».
وسصائل إاعÓم خليجية على الدوحة .فيما يلي أابرز المحطات في خليجية بنشصرها رغم نفي الدوحة التي فتحت تحقيقا.
بسصيادتها واحتضصان جماعات إارهابية وطائفية
  25ماي« :قطر تطعن الجماع العربي» عنونت صصحيفة البيان  2 -جوان :مصصدر قطري رسصمي في الدوحة ،يؤوكد أان محققين مناألزمة األخطر في العÓقات الخليجية الخليجية- .
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 20ماي :قطر تعلن أانها تتعرضض لحملة «ممنهجة وم
ال -م-ن-ط-ق-ة» م-ج-ددا ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى أان ال-م-م-ل-ك-ة
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«التعاطف» مع اإلرهاب قبل زيارة الرئيسض األمريك
العربية السصعودية سصتظل سصندا للشصعب القطري
  25ماي :وزير خارجية قطر الشصيخ محمد بن عبد الرحمن آال ثاني الرسصمية ما أادى إالى تأاجيج التوتر مجددا بين دول الخليج.الى السصعودية- .
الشصقيق وداعمة ألمنه واسصتقراره بغضض النظر
 24ماي :قطر تعلن أان موقع وكالة األنباء الرسصمية لديها تعرضض يندد «بحملة مسصيئة» ضصد بÓده مؤوكدا أان قطر «سصتتصصدى « لهذه  5 -جوان  :السصعودية واإلمارات والبحرين ومصصر واليمن تقطع
ع- -م -ا ت -رت -ك -ب -ه السص -ل -ط -ات ف -ي ال -دوح -ة م -ن
عÓقاتها الدبلوماسصية مع قطر لتهامها صصراحة بدعم «اإلرهاب».
«لعملية اختراق من قبل جهة غير معروفة» .وأاضصافت أانه تم «اإلدلء الحملة.
ممارسصات عدائية.

تبعاته القتصصادية خطيرة على الدوحة

ألحصصار ألجوي يدخل حّيز ألتنفيذ

شصركات ألطيرأن ألتي علقت رحÓتها
ألى قطر

لزمة
محطات ا أ
لنباء» إالى قطع العÓقات
من اختراق «وكالة ا أ

رأبطة ألعالم أإلسصÓمي:
مقاطعة قطر قرأر صصائب

حفتر :يجب أن تدفع قطر ثمن
دعمها لإÓرهاب

مجلسس ألوزرأء ألسصعودي:
قطع ألعÓقات حق سصيادي

‹hO

األربعاء  0٧جوان  201٧م
الموافق لـ  12رمضصان  1٤٣٨هـ

اÙلل السشياسشي صشالح عوضس لـ «الششعب»:

األزمة الدبلوماسشية ب Úالدول اÿليجية عميقة وأامدها يطول
ق-ال اÙل-ل السش-ياسشي
اŸت - - - -خصشصس ‘ شش - - - -ؤوون
لوسش-ط ،صش-الح
الشش-رق ا أ
عوضس لـ»الششعب» ،أان أان
لزم -ة ال -دب -ل -وم -اسش -ي-ة
ا أ
ب Úب- - - - - - -عضس ال- - - - - - -دول
ال-ع-رب-ي-ة وقطر ،معقدة
وسشيطول أامدها بالنظر
للحدة غ ÒاŸسشبوقة ‘
اŸع- - -ام - -ل - -ة ،واع - -ت Èأان
ال - - -ولي - - -ات اŸت - - -ح - - -دة
ب-اسش-ت-ط-اع-ت-ه-ا ل-عب دور
أاسش - -اسش - -ي ‘ ال - -وسش- -اط- -ة
لجواء.
وتلطيف ا أ

صشراع الزعامة وترتيبات اقليمية وراء التصشعيد

حمزة ﬁصصول

أاوضص- -ح ع -وضش ،أان ت -ع -ام -ل
دول السص - -ع - -ودي- -ة ،اإلم- -ارات،
مصصر البحرين غ ÒاŸسصبوقة
م -ع ق -ط -ر ،ت -رت -ب -ط ب -أاسص-ب-اب
سص-ي-اسص-ي-ة وأادوار اسصÎات-ي-ج-ي-ة
ترسصبت منذ موجة ما يسصمى
بالربيع العربي ،وأان التغيÒات
التي عرفتها السصاحة الدولية
خ- -اصص- -ة م -ع وصص -ول ال -رئ -يسش
األم-ري-ك-ي دون-ال-د ت-رامب إا¤
ا◊ك- - -م ه- - -ي- - -أات ال- - -ظ - -روف
اÓŸئمة إلشصهار اÿصصومة.
وبشصأان قوة اÈŸرات التي
اع -ت -م -دت -ه -ا ال -دول اŸذك-ورة
ل-ق-ط-ع عÓ-ق-اتها الدبلوماسصية
مع قطر ،قال عوضش «أاكيد ان
لدى البلدان اŸعنية مÈراتها
‘ اتخاذ موقف ازاء سصياسصة
ق- -ط -ر» مضص -ي -ف -ا» ام -ا ح -ج -م
اŸوقف ودرجة قسصوته فتلك

مسص -ال -ة اخ -رى ف -مصص -ر اك -ي -د
ت-ب-حث ع-ن ظ-رف ت-ن-ت-ق-م ف-يه
م- -ن ق- -ط- -ر ال -ت -ي ت -أاوي ق -ادة
الخ -وان اŸسص -ل -م Úاÿصص -وم
التقليدي Úللنظام اŸصصري».
واسص -ت -ط -رد اŸت -ح -دث
توافق «موقف دولة المارات
ال - -ع- -رب- -ي- -ة م- -ع مصص- -ر بشص- -أان
م- -ع- -ارضص -ة ت -ن -ظ -ي -م اإلخ -وان
اŸسصلم.»Ú
وبشصأان السصعودية قال صصالح
عوضش« ،أانها Œد ‘ السصياسصة
ال-ق-ط-ري-ة ت-ف-ل-ت-ا ع-ن تسص-يدها
ع-ل-ى اÿل-ي-ج وأاح-ي-ان-ا ت-نافسصا
مزعجا ‘ ملفات عدة حيث
ي -ح -اول ال -ق-ط-ري-ون ال-ت-ح-رك
Ãعزل عن التأاث Òالسصعودي».
وف- -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -السص -ي -اق
Óزم-ة ،وت-زام-ن-ها مع
ال-دو‹ ل -أ
زيارة ترامب األخÒة للمملكة
ال- -ع- -رب -ي -ة السص -ع -ودي -ة ،اع -تÈ

عوضش أان الرياضش رأات ‚اح
ال -ق -م -ة ال -ع -رب -ي -ة السصÓ-م-ي-ة
األم -ري -ك -ي -ة وم -ا “خضش ع-ن
زيارة ترامب ،أاعاد لها ثقلها
‘ اŸنطقة.
وقال «زيارة ترامب منحت
السص- -ع- -ودي -ة احسص -اسص -ا ب -أان -ه -ا
اŸرك- -ز ‘ ال- -ع- -ا ⁄ال- -ع- -رب- -ي
واإلسصÓ- -م- -ي ف- -ل- -ق- -د “ك -نت
السص -ع -ودي-ة م-ن ج-لب عشص-رات
الرؤوسصاء العرب واŸسصلم Úا¤
قمة رتبت لها مع ترامب ‘
الرياضش».
وأاوضص -ح أان ف -ت-ي-ل األزم-ة،
ب- -دأا ع- -ن- -دم- -ا ه- -ن- -أات ق- -ط -ر
ال - - -رئ - - -يسش اإلي - - -را Êحسص- - -ن
روح- -ا Êع- -قب ف -وزه ب -ج -ول -ة
ث-ان-ي-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسص-ية
وعÈت ع- - -ن اسص - -ت - -ع - -داده - -ا
ل -ت -ط -وي -ر ال -ع Ó-ق-ات م-ع-ه‘.
وقت شص -ددت السص -ع-ودي-ة ع-ل-ى

ضص -رورة تضص-ي-ي-ق اÿن-اق ع-ل-ى
النظام اإليرا ‘ Êبيان قمة
الرياضش.
وبشص -أان م -ب -اشص -رة ع-دد م-ن
الدول العربية وتركيا ،لعملية
وسص -اط -ة وان -ف -ت-اح ق-ط-ر ع-ل-ى
ا◊وار ،قال صصالح عوضش «أان
اŸوضص- -وع ت- -ؤوث- -ر ف -ي -ه الدارة
األمÒكية ولن يسصتطيع باقي
الوسصطاء فعل الشصيء الكث.»Ò
وأاوضص- - - - - - - -ح أان «مصص- - - - - - - -ر
واإلم-ارات والسص-ع-ودي-ة ت-ط-لب
شص-روط-ا ت-ع-ج-ي-زي-ة ع-ل-ى قطر
ال-ت-ي ت-ع-تÈه-ا ف-رضص-ا لوصصاية
ع -ل -ي -ه-ا ،وأان ام-ري-ك-ا ه-ي م-ن
Áك - -ن تسص - -اه - -م ‘ اح - -ت - -واء
األزمة وتفادي التصصعيد».
وتابع عوضش»وجود القواعد
الم -ري -ك -ي -ة ‘ ق -ط -ر يشص -ك-ل
ضصمانة قوية لها ،وتصصريحات
القائد العسصكري المريكي ‘
اŸن -ط -ق -ة امسش األول ح-م-لت
وجه رسصالة مهمة ،ح Úاكد
عل دور قطر ‘ السصلم واألمن
‘ اŸنطقة».
واسص- - -ت- - -ط- - -رد ب - -أان اإلدارة
األم-ري-ك-ي-ة غ Òمسص-ت-ع-جلة ‘
م -ع -ا÷ة ال -قضص -ي -ة ألن ه-ن-اك
م - -وضص - -وع ق - -ط - -ر م - -ه - -م- -ات
اسصÎات -ي -ج -ي -ة اك Ìت -ع -ق -ي -دا،
وت- -وق- -ع اŸت- -ح -دث أان ي -ك -ون
Óزمة الدبلوماسصية مع قطر
ل أ
ت - -داع - -ي - -ات ع- -ل- -ى ﬂت- -ل- -ف
األزم - -ات ال - -ت - -ي تشص - -ه - -ده - -ا
اŸن-ط-ق-ة ال-ع-رب-ي-ة ع-ل-ى غرار
سصوريا وليبيا ،وقال أانها تعميق
للصصراع «العربي-العربي».

لمن بالسشاحل
لوروبي يسشخر  50مليون أاورو لتحسش Úا أ
ال–اد ا أ

إاششادة بالتقدم اÙقق ‘ تنفيذ اتفاق السشلم واŸصشا◊ة ‘ ما‹
وأاعلنت السصيدة موغÒيني ‘ اطار أاول
زيارة رسصمية لها إا ¤ما‹ للمشصاركة ‘
الج -ت -م -اع ال -وزاري ال-ث-الث ال-ذي ي-ج-م-ع
ال–اد األوروبي و›موعة الدول ال5
للسصاحل أانه سصيتم تسصخ 50 Òمليون أاورو
Ÿسصاندة عمل دول السصاحل ال 5من أاجل
–سص Úالظروف األمنية والتعاون العابر
للحدود».
وذك -رت اŸف-وضص-ي-ة األوروب-ي-ة ‘ ب-ي-ان
لها أان «هذا الدعم سصيسصاهم ‘ التنصصيب
الفعلي للقوة اŸشصÎكة لدول السصاحل ال5
التي تضصم قوات ما‹ وموريتانيا والنيجر
وبوركينافاسصو والتشصاد وسصتكون عملية ‘
الدول اÿمسصة» مضصيفة ‘ ذات السصياق
أان هذه اŸبادرة تهدف إا« ¤تعزيز العمل
‘ اÛال األم -ن -ي خ -اصص -ة ‘ اŸن -اط -ق
ا◊دودية».

لوروبي ودول
أاششاد ال–اد ا أ
لفريقي خÓل اجتماع
السشاحل ا إ
ب -ال-ت-ق-دم ال-ك-ب »ÒاŸن-ج-ز ‘ اط-ار
تنفيذ اتفاق السشلم واŸصشا◊ة ‘
ما‹ اŸنبثق عن مسشار ا÷زائر.

‘ بيان مشصÎك نشصر بÈوكسصل عقب
ال-ل-ق-اء ال-ذي ج-م-ع رئ-يسص-ة ال-دب-ل-وم-اسص-ية
األوروب -ي -ة ف -ي-دي-ري-ك-ا م-وغÒي-ن-ي ووزراء
اÿارج -ي -ة Ûم-وع-ة ال-دول  5للسصاحل،
أامسش األول ،أاشص -اد ال -ط -رف -ان «ب -ال -ت -ق-دم
الكب ÒاÙقق من طرف ا◊كومة اŸالية
‘ اطار تنفيذ اتفاق السصلم واŸصصا◊ة
اŸن- -ب- -ث- -ق ع- -ن مسص- -ار ا÷زائ -ر ،وشص -ج -ع
الطرفان «بقوة» كل األطراف اŸشصاركة
لتسصريع التنفيذ التام لهذا التفاق.
وأاط -ل -ع وزي -ر الشص -ؤوون اÿارج-ي-ة ع-ب-د
القادر مسصاهل منذ أايام اŸمثلة السصامية

ل–Ó- -اد األوروب- -ي اŸك- -ل- -ف- -ة ب- -الشص -ؤوون
اÿارج-ي-ة والسص-ي-اسص-ة األم-ن-ي-ة ف-ي-دي-ريكا
م -وغÒي -ن -ي ع -ل -ى «ال -ت-ق-دم» اÙق-ق ‘
تنفيذ اتفاق السصلم واŸصصا◊ة ‘ ما‹.
وأاك- -دت اŸم- -ث- -ل- -ة السص -ام -ي -ة ل –Ó-اد
األوروب -ي اŸك -ل -ف -ة ب -الشص -ؤوون اÿارج-ي-ة
والسص-ي-اسص-ة األم-ن-ي-ة ف-ي-دي-ري-كا موغÒيني
على أان األطراف اŸوقعة على التفاق
«تتحمل مسصؤوولية ضصمان األمن وا◊ماية
للمواطن ÚاŸالي.»Ú
وصص -رحت ق -ائ -ل-ة ‘ خ-ط-اب ل-ه-ا أام-ام
ال -ل -ج-ن-ة نشص-رت-ه مصص-ا◊ه-ا« ،ن-ن-ت-ظ-ر م-ن
األطراف اŸوقعة على التفاق اأن تفي
بالتزامها وعليه فإان الدوريات اŸشصÎكة
واآلليات العملياتية للتنسصيق ‘ تومبوكتو
وكيدال يجب أان تنطلق وهذا ما من شصأانه
أان يسصهل مهمة السصلطات اŸؤوقتة وعودة
الÓجئ Úإا ¤بيوتهم».

تششكيل قوة مششÎكة لتأام Úا◊دود
قررت ›موعة دول السصاحل األفريقى
اÿمسش (موريتانيا وما‹ وتشصاد والنيجر
وبوركينا فاسصو) تشصكيل قوة تتكون من 10
آالف جندي لتأام Úا◊دود ,ومواجهة
اإلرهاب.
وذكر مصصدر رسصمي ما‹  ,أان وزراء
خارجية ›موعة دول السصاحل قرروا,
خÓل اجتماع عقدوه ‘ العاصصمة اŸالية
باماكو« ,تشصكيل قوة مشصÎكة مكونة من
 10لف جندي لتأام Úا◊دود».
وق -ال وزي -ر الشص -ؤوون اÿارج -ي-ة اŸا‹
ع -ب -د ال -ل -ه دي -وب  ,إان ال -ق -وة اŸشصÎك -ة
«سص -ت -ت -و ¤ت -أام Úا◊دود ,خصص-وصص-ا بÚ
ما‹ وبوركينا فاسصو والنيجر ,كما سصتعنى
Ãح- -ارب- -ة ت -ه -ريب اıدرات ,واإلŒار
بالبشصر».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اسشتمرار اŸظاهرات الليلية با◊سشيمة اŸغربية

ت - -ظ - -اه - -ر عشش - -رات اŸواط- -نÚ
Ãدي-ن-ة ا◊سش-ي-م-ة ششمال اŸغرب
ل- -ل- -ي- -ل- -ة ا◊ادي- -ة عشش- -رة ع- -ل- -ى
التوا‹ ،مطالب ÚبإاطÓق سشراح
زع- -ي -م ا◊راك ن -اصش -ر ال -زف -زا‘
وب - - -اق - - -ي اŸع - - -ت - - -ق - - -ل ،ÚوŒري
الح- -ت -ج -اج -ات ال -ل -ي -ل -ي -ة وسش -ط
ان -تشش -ار أام -ن -ي ك -ث -ي -ف ل -ع-ن-اصش-ر
ششرطة مكافحة الششغب.

شص - -ارك اŸئ - -ات م - -ن أانصص- -ار ا◊راك
الحتجاجي Ãدينة ا◊سصيمة ‘ شصمال
اŸغرب ‘ تظاهرة جديدة لليلة ا◊ادية
عشصرة على التوا‹ ،وŒمع اŸتظاهرون
بعد اإلفطار حيث أاطلقوا هتافات تطالب
ب- -إاطÓ- -ق سص- -راح زع- -ي- -م ا◊راك ن -اصص -ر
الزفزا‘ اŸوقوف منذ اأسصبوع.
وŒم -ع اŸت -ظ -اه -رون وسص -ط ان -تشص -ار
ك-ث-ي-ف ل-ع-ن-اصص-ر شص-رط-ة م-ك-افحة الشصغب
ورفعوا صصورا للزفزا‘ واأطلقوا هتافاتهم
اŸع -ت -ادة وم -ن -ه-ا «ي-ا ﬂزن ح-ذار ،ك-ل-ن-ا
ال- -زف- -زا‘» و»سص- -ل- -م- -ي- -ة ،سص -ل -م -ي -ة» و»ل
ل-ل-عسص-ك-رة ،ل ل-ل-عسص-ك-رة» .وقبيل منتصصف
ال -ل -ي -ل ت -ف -رق اŸت-ظ-اه-رون م-ن دون اأي-ة
حوادث.
وأاوق- -ف ال- -زف- -زا‘ ال -ذي ي -ق -ود م -ن -ذ
أاكتوبر  2016الحتجاج الشصعبي ‘ منطقة
ال -ري -ف م-ط-ل-ع األسص-ب-وع اŸاضص-ي ب-ت-ه-م-ة
«اŸسصاسش بسصÓمة الدولة الداخلية».
واعتقلت السصلطات اŸغربية مسصؤوولÚ
جديدين ‘ ا◊راك الشصعبي ،هما نبيل
أاح -م -ج-ي-ق ال-ذي ي-ع-ت Èال-رج-ل ال-ث-ا‘ Ê

ا◊راك ،وسصيليا الزيا ،Êالوجه ا÷ديد
ب Úقادة ا◊راك التي كانت حاضصرة ‘
ك -ل ال -ت -ظ -اه-رات ال-ت-ي ن-ظ-مت ‘ األي-ام
األخÒة ،بحسصب ما أافاد ﬁام وناشصط.
وأاع- - -ل- - -ن اÙام- - -ي ع- - -ب - -د الصص - -ادق
ال -بشص -ت -اوي ال -عضص-و ‘ ه-ي-ئ-ة ال-دف-اع ع-ن
م -ع -ت -ق -ل -ي ه -ذا ا◊راك ع -ل -ى شص -ب -ك -ات
ال-ت-واصص-ل الج-ت-م-اع-ي إان ن-ب-ي-ل أاحمجيق
الذي يعت Èالرجل الثا ‘ Êا◊راك” ،
إايقافه .وكان اأحمجيق مÓحقا منذ أاكÌ
م-ن اأسص-ب-وع .ونشص-ر شص-ري-ط-ي ف-ي-دي-و ع-لى
شصبكات التواصصل دعا فيهما إا ¤مواصصلة
التحرك «السصلمي» بعد موجة اعتقالت
‘ نهاية ماي ‘ ا◊سصيمة.
وأاوق- -فت الشص- -اب -ة سص -ي -ل -ي -ا ال -زي -ا‘ Ê
ضص -واح -ي ا◊سص -ي -م -ة أاث -ن -اء ت-وج-ه-ه-ا م-ع
ناشصط Úآاخرين ‘ سصيارة أاجرة إا ¤الدار
البيضصاء .واأضصاف اŸصصدر نفسصه أانه أافرج
عمن كانوا برفقتها.
ومثل نحو عشصرين منهم أامام النيابة
ال-ع-ام-ة ‘ ال-دار ال-ب-يضص-اء ب-ع-دم-ا أاوق-فوا
ب- -ت -ه -م «ارت -ك -اب ج -ن -اي -ات وج -ن -ح “سش
بالسصÓمة الداخلية للدولة وأافعال أاخرى
تشصكل جرائم Ãقتضصى القانون».
وشص-ه-دت م-دي-ن-ة ا◊سص-ي-م-ة ت-ظ-اهرات
يومية طوال األسصبوع وكذلك بلدة أامزورن
اÛاورة ،لكن التعبئة تراجعت ‘ نهاية
األسصبوع ‘ ا◊سصيمة حيث باتت الشصرطة
تنتشصر ‘ األحياء التي يشصملها ا◊راك
Ÿنع التجمعات .وبقي التحرك «سصلميا»
باسصتثناء بعضش ا◊وادث.

ششارك ‘ هجوم لندن إا ¤جانب إارهابي Úآاخرين

الششرطة الÈيطانية تكششف هوية اإلرهابي الثالث
كشش -فت الشش -رط-ة الÈي-ط-ان-ي-ة
لره - -اب - -ي
أامسس ،ع- - -ن ه- - -وي- - -ة ا إ
الثالث ‘ هجوم لندن وقالت إانه
م-ن أاصش-ل م-غ-رب-ي واسش-م-ه ي-وسش-ف
زغبة ،مسشتكملة بذلك اجراءات
التحقيقات حول منفذي العملية
لرهابية.
ا إ

وكان مصصدر ‘ اıابرات اإليطالية
أاكد ‘ وقت سصابق أان اإلرهابي الثالث
اŸتورط ‘ هجوم لندن من أام إايطالية
وأاب مغربي ،وذلك بعد اأن نشصرت صصحيفة
«ك -وريÒي دي  Ó-سصÒا» م -ع -ل -وم -ات ع-ن-ه،
كاشصفة عن اسصمه.
وقال اŸصصدر إان والدة زغبة اإليطالية
تعيشش ‘ مدينة بولونيا بشصمال ايطاليا
م-ؤوك-داً ب-ال-ت-ا‹ ت-ق-ري-ر الصص-ح-ي-ف-ة وكانت
«كوري »Òأاشصارت إا ¤أان اŸهاجم الثالث
يدعى يوسصف زغبة ،من مواليد فاسش ‘
جانفي عام  ،1995أاي يبلغ من العمر 22
عاماً من أاب مغربي وأام اإيطالية.
كما أاشصارت إا ¤أان والديه عاشصا معاً
لفÎة ‘ اŸغرب ،ثم انفصص Óوعادت األم
إا ¤بلدها واسصتقرت ‘ ﬁافظة بولونيا
إال أان اب -ن-ه-ا ي-وسص-ف ك-ان ي-أات-ي ل-زي-ارت-ه-ا
باسصتمرار.

اإ ¤ذلك ،كشص - - -فت الصص - - -ح - - -ي- - -ف- - -ة اأن
السص -ل -ط -ات اإلي -ط -ال -ي -ة أاوق-فت زغ-ب-ة ‘
مطار بـإايطاليا عام  ،2016وهو يحاول
ال -ذه -اب إا ¤ت-رك-ي-ا وب-ع-ده-ا إا ¤سص-وري-ا،
واأبلغت بريطانيا بتحركاته.
وح Úأاوق- - - - - -ف ‘  15م- -ارسش ،2016
بحسصب الصصحيفة ⁄ ،يكن يوسصف يحمل
إال حقيبة ظهر ،وتذكرة ذهاب فقط إا¤
اسص -ط -ن -ب -ول .وك -ان ق -د أاخ Èوال -دت-ه أان-ه
ذاهب اإ ¤روم- - -ا ،وح Úع- - -ل- - -مت ب - -خÈ
توقيفه صصدمت.
اإ ¤ذلك ،كشصفت أانه ” احتجاز جواز
سصفره وهاتفه اÙمول ،وأاودع السصجن.
وخÓ- -ل م- -ك- -وث -ه ‘ ال -زن -زان -ة– ،ق -قت
الشصرطة من ﬁتوى هاتفه الذي تب Úاأنه
ي- -تضص- -م- -ن ال- -ع- -دي- -د م -ن ال -ف -ي -دي -وه -ات
«اŸت -ط -رف -ة» ب -حسصب ت-ع-ب Òالصص-ح-ي-ف-ة،
ول -ك -ن  ⁄ي -ك-ن ب-ي-ن-ه-ا م-ا يشص-ي أاو ي-ت-ع-ل-ق
بالتطرف.
وكانت بريطانيا أاعلنت أاول أامسش اسصم
اإلرهابي Úاآلخرين اللذين أاسصقطا سصبعة
ق -ت -ل -ى ‘ ه -ج -وم ل -ن -دن .وق-الت ب-ع-د اأن
كشصفت صصور اŸنفذين إان خورام بوت ،هو
أاحد مهاجمي جسصر لندن وهو من أاصصول
باكسصتانية ،بينما اŸنفذ الثا Êهو رشصيد
رضصوان من أاصصول مغربية ليبية.
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Œاوبا مع قيم شصهر الرحمة

لصصوصص و›رمون رّدوا مسصروقاتهم إا ¤أاصصحابها ‘ رمضصان

حدث وأان تعرضض بعضض الناسض إا ¤سصطو وسصرقة جيب ‘ شصهر الرحمة والرمضض ،جعلتهم يقعون ‘ حÒة جامع اهتدى لفكرة ،وخطب ولمسض ضسمائر اللصسوصض
من فعل ا÷رم ،ومن ا÷رأاة ‘ ارتكاب ذنب ‘ شصهر يطلب فيه الصصائم الغفران والعفو ،وبات هذا بأان يعيدوا تلك اŸسسروقات إا ¤األطفال ،ألن اŸنطقة
السصلوك بيننا شصبه عادي ومأالوف،لكن غ Òالعادي أان يظهر اللصض اŸكنى بـ « علي بابا « ،ويعيد تلك ب -اردة وأاب -ن -اؤوه -م سس -يÈدون وال -دخ-ول اŸدرسس-ي ع-ل-ى
األبواب ،و‘ صسبيحة العيد والناسض يقصسدون بأاثواب
اŸسصروقات لصصاحبها ويعتذر عن فعله السصيء .
بالقرب من سسيارته ،وأاخذاه وهواليوم يريد ان يعيد جميلة نقية مسسجد قريتهم للصسÓة ،نادى األول ثم
البليدة  :لينة ياسصمÚ
نصسف اŸبلغ بعد أان تقاسسمه مع صساحبه ،واأن حادثا الثا « Êلقد أاعاد لصسوصض علي بابا اŸدافئ «  ،وفرح
رصص - -دت « الشص- -عب « ب- -عضص- -ا م- -ن ت- -لك ال- -قصصصض مروريا تعرضض له ،وهويظن أان ذلك كان عقابا سسماويا ،الناسض بالعيد وباسستعادة اŸسسروقات ا ¤أاطفالهم .
لذلك يريد أان يعيد ما أاخذه لصساحبه ،شسكره عمي
الطريفة وعادت تسصردها للعÈة والطرفة .
الطاهر على صسنيعه ورفضض أان يأاخذ منه ماله راضسيا .

القصصة اأ’و... ¤
توبة لصص ...

ن -زل ع -م -ي ال -ط -اه -ر م -ن سس-ي-ارت-ه ال-ع-ت-ي-ق-ة ‘ ن-ه-اي-ة
األسسبوع ،ودخل إا ¤مسسكنه ا÷ديد ،و ⁄ينتبه وهو ينزل
من سسقوط مبلغ  ٢مليون سسنتيم من جيبه ،وحينما تنّبه
عاد وبحث ‘ كل مكان ،لكنه  ⁄يجد دينارا واحدا،
فقد األمل ونسسي األمر ،مّرت األيام ودار العام ،وذات
يوم من أايام الصسوم وهو‘ عمله منهمك ،اتصسل به
غريب واخÈه بأانه يريد أان يعيد له مبلغا من اŸال
ب -ح -وزت-ه ،سس-أال ع-م-ي ال-ط-اه-رال-غ-ريب م-ن ت-ك-ون وم-ا
عÓقتي باŸال الذي تتحدث عنه ،قال الغريب ،أانه
ع Ìوشس- -خصض ث- -ان ع- -ل -ى م -ب -ل -غ  ٢مليون

القصصة الثانية ...
اإ’مام ولصصوصص علي بابا ...

‘ يوم حار والناسض صسيام ،تعّرضست مدرسسة بحي شسعبي
ن -ائ -ي إا ¤ج -رÁة سس -ط-و ،اسس-ت-ح-وذ ف-ي-ه لصس-وصض ع-ل-ى
مدافئ كان يسستعملها أاطفال ا◊ي البسسطاء ‘ تدفئة
أاجسسامهم النحيلة ،واختفوا والغنيمة بحوزتهم ،ومّرت
األيام واألمن يحّقق وا÷Òان يسسأالون هل من جديد
وأاشسرف رمضسان على الرحيل ،إال أان إامام

من هنا
وهناك

القصصة الثالثة ...
عبد القادر وطمع شصبيه « أاشصعب » ...

بحث عبد القادر عن وثائق سسيارته ،وفتشض ولكنه ⁄
يجد لها أاثرا ،يئسض ‘ ◊ظة إاحباط وأاودع بÓغا عن
ضسياعها ومع مبلغ ما‹ معت ،Èكان تعبا من شسّدة البحث
والعمل والصسيام  ،و بعد مرور  ٣أايام طرق باب داره
جاره العجوز وسسلمه رزمة من الوثائق ،وأاخÈه ا÷ار
أان -ه ع Ìع -ل -ي -ه -ا ‘ ق -ارع -ة ط -ري -ق « ا◊وم -ة « ،وق -د
اتسسخت Ÿرور السسيارات فوقها ،فرح عبد القادر و⁄
ي -ب-ال وشس-ك-ر ا÷ار ،ول-ك-ن-ه وه-وي-ت-فّ-رسض وي-ق-لب ‘
وثائقه  ⁄يجد اŸال ،
أاخفاها

‘ جيبه ونسسي األمر ،وذات يوم وشسهر رمضسان  ⁄يبق
له إال سساعات ،هاتفه زميل له ‘ العمل وجاره أايضسا،
واخÈه بأان شسقيقه ع Ìعلى مبلغ ما‹ ووثائق سسيارته
العام اŸاضسي ،وألنه مراهق وطائشض أانفقها وبذرها،
وهواليوم يريد أان يعيد له ماله نيابة عن شسقيقه ،ويكفر
عن ذنب أاخيه ‘ رمضسان هذا  ،فهم عبد القادر
اŸوضسوع بأانه هومن أاخذ اŸال،ولكنه كتم األمر وشسكره
وأاعطاه نصسيبا منه لصسنيعه ليشسÎي « الزلبية « ،وعاد
إا ¤ابنته الصسغÒة وبيده دمية هدية لها ،وعلبة حلوى «
ق -لب ال -ل -وز « وعصس Òالشس -رب -ات ،وأاذن اŸؤوذن م -ع -ل -ن-ا
افطار أاول يوم من رمضسان الكر.Ë
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أاسصباب زيادة الوزن بعد شصهر الصصيام

شصكشصوكة الطماطم بالبيضص

شصوربة اÿضصار بالكرÁة
اŸقادير
ثÓث حبات من البيضض.
حبتان من الطماطم.
ملعقة كبÒة من الزبدة.
حبة بصسل واحدة.
فلفل أاسسود وملح حسسب الرغبة.
طريقة التحضصÒ
ُتضساف الزبدة إا ¤مقÓة متوسسطة على نار
هادئة ،وح Úتذوب ُيضساف البصسل اŸفروم
ناعماً ،وُيقلب إا ¤أان يتغ Òلونه إا ¤البني اŸائل
الذهبيُ ،تضساف الطماطم اŸفرومة إا ¤البصسل
وُتقلب الطماطم مع البصسل إا ¤أان تنضسجُ ،تكسسر
حبات البيضض على الطماطم ،وُيضساف كل من
الفلفل األسسود،واŸلح ،وُيقلب البيضض إا ¤أان
ينضسج وبعدها يصسبح جاهزا ً للتقدُ .Ëيزsين الطبق
بشسرائح الطماطم وأاوراق البقدونسض.

هذه بعضض القصسصض الطريفة للصسوصض ارتأاوا التوبة ‘
الشسهر الفضسيل حتى يكون صسيامهم كام Óغ Òناقصض
من األجر ‘ ،ضسمائر تفطنت لسسوء عملها وŒ ⁄د غÒ
رمضسان لتغÒه ا ¤األحسسن ليكون بذلك الشسهر الفضسيل
الفرصسة الذهبية التي ل Áكن تفويتها اوخسسارتها Ÿا
لها من نفحات ربانية خاصسة جدا.
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حتك ‘ غذائك
صص ّ

ربع ملعقة صسغÒة من الّزع Îالّناشسف.
طريقة الّتحضصÒ
ق ّ
طعي الّدجاج إا ¤مكّعبات حسسب الّرغبة،اخلطي
جميع اŸكّونات مع الّدجاج واتركيها ّŸدة نصسف
سساعة،على الّنار سسخني قدرا ً ذات قاع سسميك،
وحّمري مربّعات الشسيشض طاووق ‘ القدر من
جميع ا÷هات ثمّ ضسعيها ‘ صسينيّة خبز ،ضسعي
ال ّصسينية ‘ فرن سساخن –ت الشّسواية ّŸدة عشسر
دقائق على نار متوسّسطة ا◊رارة أاوإا ¤أان تصسبح
قطع الشسيشض طاووق بيضساء من الّداخل ،أاخرجي
الصسينيّة من الفرن وغطّيها بالقصسدير ّŸدة عشسر
دقائق،قّدميها مع صسلصسة الثّوم والبطاطا
اŸشسوّية.

رمضصان ودغدغة الضصمÒ
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قبلة سصيدات يبحثن
عن التجديد والتنوع
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نصصائح للتخلصص
من الها’ت السصوداء

قد يسسبب الصسيام التعب واإلرهاق ،خاصسة مع اضسطراب سساعات النوم ،للكث Òمن السسيدات انتفاخ
العيون والهالت السسوداء بسسبب سساعات السسهر الطويلة.
نقدم لك اليوم طرقا بسسيطة لعÓج العيون اŸتعبة بسسبب قلة النوم والسسهر.
انقعِ أاكياسض الشساي ‘ ماء دافئ ،أاغمضض عينيك وغطّيها بها ◊وا‹  ١٥دقيقة ،فكمادات الشساي فوائد
عديدة للع ،Úويحتوي الشساي على كمية من الكافي Úوالتاني Úالتي تسساعد ‘ تخفيف من انتفاخ العينÚ
وإاراحة العيون اŸتعبة .يشسار إا ¤أان مادتي الكافي Úوالتاني Úتسساعد على فتح األوعية اŸتواجدة ‘
الع‡ Úا يخفف من النتفاخ ويزيل آاثار التعب الناŒة عن السسهر.
وتتضسمن عشسبة الشساي مواد مهّدئة تسساهم ‘ عÓج أامراضض ا◊سساسسية واللتهابات ،كما أان كمادات
الشساي الباردة تسساعد على إازالة التجاعيد حول العين ،Úوالتخّلصض من الهالت السسوداء –تها باإلضسافة
إا ¤أانها تسساعد على شسّد البشسرة.

ت -ن-اول األط-ع-م-ة اŸق-ل-ي-ة ال-غ-ن-ي-ة ب-ال-ده-ون
والسسعرات ا◊رارية تعمل على زيادة الوزن
رغم أان الصسيام يكون لسساعات طويلة خÓل
شس -ه -ر رمضس -ان ،إال أان ك -ثÒي -ن ي -ع-ان-ون م-ن
زيادة الوزن خÓل هذا الشسهر الفضسيل.
وترجع زيادة الوزن غ ÒاŸرغوب فيها إا¤
ع -وام -ل ع -دة م-ن أاه-م-ه-ا ع-دم إات-ب-اع ن-ظ-ام
غ- -ذائ- -ي سس- -ل- -ي- -م ب Úاإلف- -ط- -ار والسس- -ح -ور
واإلف- -راط ‘ ت- -ن -اول األط -ع -م -ة ال -غ -ن -ي -ة بـ
الدهون ،رغم أان الصسيام ‘ حّد ذاته يسساعد
بشسكل مباشسر ‘ إانقاصض الوزن إاذ إان كمية
ال -ط -ع -ام اŸت -ن -اول -ة ت -ك -ون أاق-ل‡ ،ا ي-جب
نظريًا أان يسساهم بشسكل فاعل ‘ التخلصض
من الوزن الزائد.
ومن األسسباب التي تؤودي أايضسًا إا ¤كسسب
الوزن خÓل شسهر رمضسان تناول الطعام دون توقف ‘ الفÎة ما بÚ
اإلفطار والسسحور مع عدم ا◊ركة ،األمر الذي يؤودي إا ¤اÿمول.
وكذا تناول ا◊لويات الرمضسانية الغنية بالسسعرات ا◊رارية مثل قلب
اللوز والقطايف ظنًا من البعضض أان ا÷سسم يحتاج إا ¤السسكر حتى
ينعم بالطاقة والنشساط ،وذلك على عكسض رأاي خÈاء التغذية الذين
ينصسحون بتناول بضسعة حبات من التمر فقط للحصسول على كمية
السسكر الÓزمة للجسسم.
أايضسا تناول األطعمة اŸقلية الغنية بالدهون والسسعرات ا◊رارية،
باإلضسافة إا ¤عدم تهيئة اŸعدة لتناول الطعام بعد فÎة طويلة من
الصس -وم ق -د ت -ت -ج-اوز الـ١6سس -اع-ة ،وت-ك-ون ه-ذه

الشّصيشص طاووق

ال -ت -ه -ي -ئ -ة وف-ق خÈاء ال-ت-غ-ذي-ة ع-ن ط-ري-ق ت-ن-اول ك-أاسض م-ن ال-عصسÒ
الطبيعي اÿا‹ من السسكر اŸضساف ،أاوبضسعة حبات من التمر مع
كأاسض من اŸاء غ ÒاŸثلج والنتظار Ÿدة تÎاوح من  ١٠إا٢٠ ¤
دقيقة قبل تناول الوجبة الرئيسسية ،عدم ‡ارسسة الرياضسة واŸيل إا¤
ال -راح -ة اŸط-ل-ق-ة ب-ع-د اإلف-ط-ار ،وأاخÒا ال-ن-وم م-ب-اشس-رة ب-ع-د ت-ن-اول
اإلفطار.
وينصسح اÈÿاء التغذية بعدم اإلسسراف ‘ تناول الطعام خÓل وجبة
اإلفطار واŸشسي Ÿدة نصسف سساعة على األقل يوميا كما ينصسحون
باسستبدال ا◊لويات الرمضسانية بالفواكه الطازجة لضسمان عدم كسسب
وزن غ Òمرغوب فيه.

اŸكّونات
١كغ من صسدور الّدجاج من غ Òعظم.
ملعقة كبÒة من الكاتشسب.
ملعقة كبÒة من لب البندورة ،ملعقة كبÒة من
اÿل.
ملعقة صسغÒة من اŸلح.
رشّسة من الفلفل األسسود اŸطحون.
ربع كوب من عصس Òاللّيمون.
ثÓثة فصسوصض من الثوم اŸهروسض.
نصسف كوب من الّزيت النّباتي.

‘ تنظيمها أايضسا رجال الدين ورؤوسساء الطوائف
الدينية األخرى وسسلطات اÙلية Ãوسسكو ،كل
يوم وطيلة الشسهر الكر÷ Ëميع الراغب Úبغضض
ال-ن-ظ-ر ع-ن دي-ان-ات-ه-م ،ح-يث ي-ت-ذّوق الصس-ائ-م-ون
ﬂتلف األطباق واŸأاكولت الشسعبية الشسهÒة
التي تتميز بها األقاليم الروسسية التي تقطنها
األغلبية اŸسسلمة.
وخÓل الشسهر الكر Ëتكتظ مسساجد العاصسمة
الروسسية (موسسكو) باŸصسل ،Úحيث يحضسر مئات
اŸسسلم Úإا ¤اŸسساجد ألداء صسÓة الÎاويح
التي يحرصض مسسلموروسسيا أاشسد ا◊رصض على
أادائها ،معتزين بهويتهم اإلسسÓمية،وتيسسر عليهم
متعة الصسيام والصسÓة وسسائر العبادات ‘ هذا
الشسهر الكر Ëكل اŸشسقات ،خاصسة وأان رمضسان
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ه-م ه-وب-ام-ت-ي-از شس-هر ا◊بور والبهجة
والعبادة وصسلة الرحم.

رمضصان
‘ بÓدهم

حدث ديني
وثقا‘ واجتماعي
متميز ‘ روسصيا
يشصّ- -ك- -ل شص- -ه -ر رمضص -ان اŸب -ارك ‘ روسص -ي -ا
حدثا دينيا وثقافيا واجتماعيا متميزا ‘
ب -ل -د ي -ع -يشض ف -ي-ه اŸسص-ل-م-ون ال-روسض –ت
تأاث Òا’ختÓف ‘ العادات والتقاليد ما
’سصÓمي ‘ روسصيا وب Úباقي
ب ÚاÛتمع ا إ
أافراد اÛتمع الذي يدين غالبية أافراده
’رثوذكسصية.
باŸسصيحية ا أ
لكن وعلى الرغم من ذلك ،فإان أاك Ìمن عشسرين

اŸكّونات
بصسلة مفرومة فرماً ناعمًا.
ثÓثة أارباع الكوب من الزبدة.
نصسف كوب من الدقيق.
أاربعة أاكواب من مرق اÿضسار.
ثÓثة أاكواب من ا◊ليب.
كوب من كرÁة الطبخ.
رشسة من اŸلح.
رشسة من الفلفل األسسود اŸطحون.
ربع ملعقة صسغÒة من بودرة الثوم.
جزرة.
ربع كوب من الÈوكلي.
ربع كوب من الفطر.
حبة من البطاطا.
حبة من الكوسسا.
طريقة التحضصÒ
تقطيع ا÷زر ،والÈوكلي ،والفطر ،والبطاطا
والكوسسا ،ثمّ توضسع اŸكّونات جانباً .تذوب الزبدة
‘ قدر على النار ،ثم إاضسافة البصسل وقلبه حتى
يذبل،وضسع الدقيق بالتدريج مع اÿلط اŸسستمر
حتى تتجانسض اŸكونات ،اسسكب مرق الدجاج ثم
إاضسافة اÿضسار اŸق ّ
طعة ،وترك اŸكونات على
نار هادئة حتى تغلي .أاضسيفي بعدها ا◊ليب،
الكرÁة وثوم بودرة ثم اŸلح والفلفل األسسود.
قلب اŸكونات لتتجانسض ثم تركها على نار
هادئة حتى تغلي وتتماسسك ،رفع القدر
عن النار ،ثّم توزيع الشسوربة ‘ أاكواب
وتقدÁها مباشسرًة.

مليون مسسلم ‘ روسسيا يسستقبلون الشسهر الكرË
‘ أاجواء حميمية تÈز “ ّسسك هذه الفئة من
الشسعب الروسسي بدينهم ،حيث ينتهزون فرصسة
الشسهر لتثبيت دعائم ثقافتهم ‘ نفوسض أافراد
اÛتمع اإلسسÓمي الروسسي.
وÁارسض اŸسسلمون الروسض ‘ رمضسان حياتهم
الطبيعية دون السستفادة من تغي Òأاوقات العمل
كما يحدث ‘ أاغلب الدول اإلسسÓمية ،لكن يبقى
التغ Òالوحيد ﬁاولة الناسض أاداء صسلواتهم ‘
اŸسس- -اج- -د ‘ ،وقت ي- -ت- -ف- -اوت ف- -ي- -ه الل- -ت- -زام
ب -الشس -ع -ائ -ر ال -دي-ن-ي-ة ال-رمضس-ان-ي-ة ل-دي-ه-م حسسب

اŸن -اط -ق ،م -ع األخ -ذ ب -ع Úالع -ت -ب -ار سس -اع-ات
الصسيام الطويلة والتي –سسب بأانها من أاطول
األوقات ب Úالدول والتي تصسل ‘ بعضض اŸناطق
إا ٢٢ ¤سساعة.
وتتّلخصض الشسعائر الرمضسانية ‘ الجتماع حول
م - -وائ - -د اإلف - -ط - -ار وال - -ذه- -اب إا ¤أاداء صسÓ- -ة
ا÷ماعة ،حيث تقوم اŸسساجد الرئيسسية بختم
القرآان الكر Ëطوال الشسهر الكر ،Ëاألمر الذي
يجعل من هذا الشسهر عيدا Áتّد على مدار
ثÓث Úيوما ،يحرصض خÓله اŸسسلمون الروسض
على أاداء صسÓة الÎاويح.

وم-ن ال-ع-ادات ال-ت-ي ي-ح-رصس-ون ع-ل-ي-ه-ا وال-تي ⁄
يدخلها اإلسسÓم عن طريق الفتوحات ولكن عن
طريق اŸعامÓت التجارية واختÓط اŸسسلمÚ
بالروسض ،أانه أاثناء موائد اإلفطار تتم دعوة من
يتقن قراءة القرآان ويفقه ‘ الدين ليقوم بقراءة
ما تيسسر من كتاب الله عّز وجل ويلقي درسسا أاو
موعظة ‡ا يÎك أاثرا طيبا ‘ اŸدعوين كما
يسس -اع -د ع -ل -ى الل -ت -زام ب -ال -ت-ع-ال-ي-م اإلسسÓ-م-ي-ة
السسمحة.
وت -ع-ت« Èخ-ي-م-ة رمضس-ان» ال-ت-ي ت-ن-ظ-م Ãن-اسس-ب-ة
حلول الشسهر الفضسيل قرب اŸسسجد الذي يقع
ب -أاح -د اŸواق -ع األث -ري -ة ب -ال -ع -اصس -م-ة ال-روسس-ي-ة
موسسكو ،حدثا سسنويا متميزا حيث تتسسع اÿيمة
ال -رمضس -ان -ي -ة ال -ت -ي ت -ق -ام ب -ه -ا م-وائ-د اإلف-ط-ار
ا÷ماعي كل مسساء إا ¤أازيد من  6٠٠شسخصض،
وÁكن ألي شسخصض بغضض النظر عن جنسسيته أاو
ع -ق -ي -دت -ه السس -ت -ف -ادة ب -اÛان م-ن
خدمات هذه اÿيمة الرمضسانية.
وتسستضسيف اÿيمة الرمضسانية ،التي
يتو ¤تنظيمها ›لسض اŸفت‘ Ú
روسس -ي -ا ،أاه-ا‹ م-وسس-ك-و◊ضس-ور م-ا
–تضس -ن -ه م -ن ت -ظ -اه-رات ث-ق-اف-ي-ة و خلطت ا
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ثقافة

اأ’ربعاء  ٠٧جوان  2٠1٧م
الموافق لـ  12رمضسان 1٤٣٨هـ

العدد

1٧٣5٧

ا÷زائــــــــــــــر –يــــــــــــي اليــــــــــــوم الوطنـــــــــي للفنــــــــــان
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تك ـ ـر Ëنخبـ ـة م ـ ـن اŸثقفـ ـ ـ ـ ÚواŸب ـ ـ ـدع Úبوسسـ ـ ـ ـام السستحق ـ ـ ـ ـاق الوطنـ ـ ـ ـي
تـــــدوين مسســــÒة حيــــــاتهم خطـــــــوة ضسروريـــــــة للحفــــــــــاظ علــــــــى الذاكــــــــرة الثقافيــــــــة

حبيبة غريب
اŸبادرة قّيمة ولها رمزية ذات اأبعاد وطنية
وت -اري -خ -ي -ة ،ف -ه -ي تّصس -ب ‘ مسس-ار ال-ع-رف-ان
وا’عÎاف ب -ع -ط -اءات ومسسÒات وتضس-ح-ي-ات
م -ن ج -ع -ل -وا م -ن ح -ي-ات-ه-م وم-واه-ب-ه-م ال-ف-ذة
شس -م -وع -ا –Îق ’إضس -اءة السس -اح -ة ال -ث-ق-اف-ي-ة
وال -ف-ن-ي-ة وت-ن-وي-ر اÛت-م-ع ع-ل-ى مّ-ر ال-عصس-ور
وا’أزم-ان ،ل-ك-ن-ه-ا ت-ب-ق-ى وب-ال-رغ-م م-ن قيمتها
ا ل ك ب  Òة ا ل ت ف ا ت ة م نا س س ب ا تي ة ت رف ع ا ل س ست ا ر م ن
ا ل و ه ل ة ا ’ و  ¤ع ن ع ا  ⁄م ن ا ل ت ض س ح ي ا ت ل ب س سه ا
غ ب ا ر ا لن س س ي ا ن و ا ل  Óم ب ا ’ ة .
ف م ن ا ÷م ي ل ا ن ن ت ذ ك ر ا  Ÿث ق ف و ا ل ف نا ن د و م ا
واأبدا واأن نعمل على تكرÁه ‘ ا◊ياة اأو’،
واأن نسس- -اه- -م ‘ ال- -ت- -ع -ري -ف Ãا اأ‚زوه وم -ا
ي-ن-ج-زون-ه ب-ت-دوي-ن مسسÒات-ه-م ا’أدبية والفنية
وح -ف-ظ-ه-ا ل-ذاك-رة الÎاث اŸادي والÓ-م-ادي
الوطني ،فهذه اŸواهب وا’إسسهامات ا’أدبية
اأو الفنية شسكلت صسرحا قويا لهوية الشسعب
ا÷زائري ،واإن كرسس الدسستور ا÷زائري ‘
ت -ع -دي -ل -ه ا’أخ Òلشس -ه -ر ف -ي -ف -ري  2٠16حق
اŸواطن ‘ الثقافة ،فاإن ا’هتمام الذي توليه
ا◊ك- - -وم- - -ة ا÷زائ- - -ري- - -ة ‘ ا’آون - -ة ا’أخÒة

–يي ا÷زائر هذه اŸرة ،اليوم الوطني للفنان ،اŸصسادف لـ  08جوان من كل سسنة ،بتكريسض التقليد الذي سسنّه
رئيسض ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة بإاسسداء أاوسسمة مصسف السستحقاق الوطني من مصسف «عشس »Òو»اث‘ »Ò
لثراء الثقافة
لدباء واŸفكرين والفنان ÚواŸبدع Úنظ Òما قّدموه من عطاءات إ
ا◊ياة أاو بعد الوفاة ،لكبار ا أ
الوطنية .سسيجسسد هذا التقليد رسسميا الّليلة ،من خلل ا◊فل السساهر الذي تنظمه وزارة الثقافة –ت إاشسراف
لول عبد اÛيد تّبون ،وبالتنسسيق مع وزارة الÈيد والتصسالت السسلكية واللسسلكية والتكنولوجيات
الوزير ا أ
لوسسمة.
والّرقمنة ،الذي سسيتم من خلله حفل تكر Ëهذه الشسخصسيات وتسسليمهم ا أ
ب-وضس-ع-ي-ة اŸث-ق-ف Úوال-ف-ن-انŒ ،Úسس-ي-د ل-هذا
ا◊ق ،واعÎاف ب- -ح -ق -وق اŸث -ق -ف ال -ف -ن -ان،
وت- -دارك ÿط- -اأ ف- -اضس- -ح واإج- -ح -اف وت -اأخÒ
مزمن.
فمن بطاقية الفنان اإŒ ¤ر Ëقرصسنة ا’إنتاج
ا ل ف ن ي و ا ل س س ل ط ة ا لف ك ر ي ة ا ل ت ي ج ا ء ب ه ا  Ÿر س س و م
ال -رئ -اسس -ي ح -ف -اظ -ا ع -ل -ى اŸل -ك-ي-ة ال-ف-ك-ري-ة
والثقافية وعلى حقوق ا’إبداع والتاأليف ،لكن
يبقى الطريق طويل ،فتاريخ ا÷زائر الثقا‘
وال -ف -ك -ري وال -ف-ن-ي ،ح-اف-ل ب-اأسس-م-اء واأع-م-ال
خ ا ل د ة  ‘ ،ال ف ل س س ف ة و ا ل ب ح ث ا لع ل مي و ا ’ بت ك ا ر
وا’إبداع ا’أدبي ‘ ،القصسة والرواية والشسعر
بكل اأجناسسه ،و‘ الفن واŸوسسيقى والتاأليف
وال -غ -ن -اء و‘ اŸسس -رح والسس -ي -ن -م-ا ،و‘ ال-ف-ن
ال -تشس -ك -ي -ل -ي ب -ك -ل ب-ح-وره ،اأسس-م-اء –ت-اج اإ¤
ت -دوي -ن مسسÒات -ه -ا وال -ك -ت -اب -ة ع -ن ح -ي -ات -ه -ا

وال-ت-ع-ري-ف ب-ه-ا لÓ-أج-ي-ال الصس-اع-دة ك-م-راج-ع
وطنية اأصسيلة.
فما اأحوجنا لبيوغرافيات عن مثقف ÚوفنانÚ
ل- -ك- -تب واأشس- -رط- -ة وث- -ائ- -ق- -ي- -ة وŸا ’ اأفÓ- -م
سس-ي-ن-م-ائ-ي-ة ع-ن مسسÒات-ه-م وح-ي-اتهم واأرائهم
واأفكارهم كتوثيق لذاكرة الشسعب ا÷زائري
ال- -ث- -ق- -اف -ي -ة وال -ف -ن -ي -ة ،وك -ذا ت -ك -ث -ي -ف ع -دد
اŸوؤسسسسات وا÷معيات التي –مل اأسسماءهم
وتسسهر على تخليد ذكراهم.
ط و ا ب ع ب ر ي د ية ل ف ن ا ن ت  Úو ت س س ل يم
ج ا ئ ز ة « ع ل ي م ع ا ش س ي » ل ل م ب دع Ú
الشسباب
لÓإشسارة ،قائمة التكر Ëالتي سستقام سسهرة
الليلة ،خÓل حفل فني –تضسنه دار اأوبرا
ا÷زائ -ر «ب -وع Ó-م بسس -اي -ح» ،تضس-م  ٤5اسسما

لقامات اأدبية وفكرية ،وفنان Úو‡ثل Úطبعوا
ب ص س م ا ت ه م ‘ ت ا ر ي خ ا ل ث ق ا ف ة وا ل فن ا ÷ ز ا ئ ر ي .
حيث سسوف تكرم ويكرم عديد من ا’سسماء
ا’دبية واŸوؤرخ ،Úكل من الروائية اأحÓم
م س س ت غ ا  ‰ي ،ع ب د ا ل ل ه ر ك يب ي  ،م ر ز ا ق ب ق ط ا ش س ،
ع ب د ا لل ه ش س ر ي ط  ،طا هر و ط ا ر  ،ر شس يد ب و ج د ر ة ،
ﬂت -ار ن -وي -وات ،ع -ب -د ا◊م -ي -د ب-ن ه-دوق-ة،
ط ا ه ر ج ا و و ت  ،ع ب د ا  Ûي د م ز يا ن  ،م ر ز ا ق
ع ل و ا ش س ﬁ ،ف و ظ ق د ا ش س .
اأما من ب‡ Úثلي ا’سسرة الفنية والطرب
يكرم كل من رابح درياسسة ،حمدي بنا،Ê
حدة بقار ،خليفي اأحمد ،حنفي بن عيسسى،
ا◊اج ﬁمد الغفور ،سسيد علي بن مرابط،
سس -ل -وى ،الشس-اب حسس-ن-ي ،صس-ادق ال-ب-ج-اوي،
صس -ل -ي -ح -ة الصس -غÒة ،ال -ه -اشس -م -ي ق -رواب-ي،
دح -م -ان ا◊راشس -ي ،دح -م -ان ب -ن ع -اشس -ور،

أانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مواط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ب ـ ـ ـ ـ ـ Óحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدود يؤومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن باإلنسساني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة والّتعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـايشض

الشّساعر رشسيــد
بودوخة «أازيفر»

لحسساسض..يرفضض العنف ول يعÎف
رشسيد بودوخة اŸعروف بـ «أازيفر» هو شساعر مبدع ومرهف ا إ
لنسسانية جمعاء .يحّدثنا هذا الشساعر العصسامي ‘ عجالة عن
با◊دود ،ويرافع من أاجل تعايشض ا إ
ل من العقبات ،و“ ّسسكه بأاحلمه التي تّوجها صسدور ›موعته الشسعرية بفرنسسا
مسسÒته التي  ⁄تخ ُ
منذ أاقل من أاسسبوع.Ú
ما أالزمني تعلم اللغة الفرنسسية..واليوم ا◊مد لله أاصسبحت
إاطارا ‘ اÙاسسبة واŸالية ،كما أاعشسق الشسعر وأان ّ
ظمه.
❊ ك -ي -ف ت -قضس -ي أاي -امك وسس -ه -راتك ال ّ-رمضس-ان-ي-ة؟ ه-ل
لديك طقوسسا معينة؟
❊❊ صسراحة رمضسان بالنسسبة ‹ فرصسة لÓسستمتاع بالسسهرات
مع اأ’صسدقاء واأ’قارب.
❊ كفنان ومبدع ،هل ترى ‘ رمضسان فرصسة للنشساط
لبداعي أاك Ìأام أانك تتفّرغ لهتمامات أاخرى؟
ا إ
❊❊ بحكم التزاماتي اŸهنية فأانا أاكتب عادة ‘ الليل ،و‘
رمضسان ’ أاجد الوقت للكتابة كثÒا.

حاوره :أسشامة إأفرأح

❊ هل من أاطباق أاو حلويات تف ّ
صسيام؟
ضسلها ‘ شسهر ال ّ
❊❊ طبعا الشسربة والبوراك ،قلب اللوز والشساي.

❊ الشس -عب :م -اذا ي -ق -ول ل -ن -ا رشس -ي -د ب -ودوخ -ة «أازي -ف -ر»
باختصسار عن مسسÒته؟
❊❊ الشس-اع-ر رشس-ي-د ب-ودوخة :اسس-م-ي ال-ف-ن-ي «أازي-ف-ر» ،من
مواليد  1٠جويلية  19٧1با÷زائر العاصسمة..أانا من عائلة
فقÒة تربيت يتيما ،كل تعليمي كان باللغة العربية ،تخليت عن
الدراسسة للعمل وسسجلت نفسسي ‘ التكوين باÙاسسبة ،وهذا

❊ ماذا عن جديدك الفني؟ وما هي أامنياتك Ãناسسبة
هذا الشّسهر؟
❊❊ جديدي الفني هو إاصسدار ›موعة شسعرية باللغة الفرنسسية
أاعتÈه سسابقة من حيث اŸضسمون واأ’سسلوب ،عنوانه Les
( fables des sentimentsحكايات اأ’حاسسيسس) ،عدد
صسفحاته  1٣٤صسفحة ،وقد صسدر نهاية شسهر ماي اŸاضسي عن

عا÷ــــت مأاسســـــاة الفنــــان
‘ ◊ظــــــــــة الفقــــــــــدان
ن -الت مسس -رح -ي -ة «م -ا وراء ال -ب -اب»
للمخرج ربيع قشسي واإنتاج التعاونية
ال-ث-ق-اف-ي-ة ن-وارسس ال-ظ-ه-رة ل-غليزان
ال- - -ت- - -ي ق ّ- -دمت سس - -ه - -رة اأول اأمسس
باŸسسرح ا÷هوي سسي ا÷ي ‹Óبن
ع -ب -د ا◊ل -ي -م ل-ع-اصس-م-ة ال-و’ي-ة ‘
اإطار تنشسيط ليا‹ رمضسان اإعجاب
ا÷مهور اŸسستغا‰ي .وقد Œاوب
ّﬁب -و ال -ف -ن ال-راب-ع خصس-وصس-ا م-ن-ه
الشسباب وكذا العائÓت مع اŸمثلÚ
بن ذوبابة فوؤاد ونوارة براح على
مدار سساعة من الزمن الّلذين اأمتعا
ب-اأدائ-ه-م-ا .وت-ع-ال-ج هذه اŸسسرحية
قصس -ة ف -ن -ان ي -ع -ا Êم-ن مشس-اك-ل ‘
ع-م-ل-ه وت-ف-ق-د زوج-ت-ه ج-ن-ي-ن-ها ّ‡ا
يدخله ‘ اكتئاب ،فتسسعى زوجته
على اأن تخرجه من هذه الدوامة
وهو بدوره يقف مع زوجته ويحاول

دار النشسر الفرنسسية « ،»Edilivreوبصسدوره فأانا أارى أامنيتي
قد –ققت.
وعن هذا الكتاب أاقول إاّنني أاكتب كثÒا عن اإ’نسسانية وأاناضسل
بطريقتي إ’عادة بناء ما هّدمه العنف وا◊روب والتطرف،
وهنا خطر ببا‹ أان أاتطرق إا ¤فكرة التعايشس ،كتابي يصسّور أانّ
كل إانسسان شسبيه بالقرية التي تعج باأ’حاسسيسس :الغضسب ،الفرح،
اÿوف ،الشسجاعة ،ا◊ب ،الكراهية..وكل يوم تدور حوارات
ب Úهذه اأ’حاسسيسس ،وهناك عÈة ورسسالة ‘ كل شسعر تدعو
إا ¤ا’عتدال والتفك.Ò
وقد أاطلقت منذ سسنة صسفحة للشسعر على أاحد مواقع التواصسل
ا’ج-ت-م-اع-ي ،ول-ق-يت رواج-ا ل-ن-وع-ي-ة ال-ك-ت-ابات والرسسائل التي
–م -ل -ه -ا ،ف-م-ج-م-وع اŸت-ت-ب-ع Úف-اق  1٧٠٠ف -ي-ه-م ال-ك-ث Òم-ن
اأ’جانب ،أاما القراءات فتفوق اÿمسسة آا’ف ،وهكذا أاعتقد
بتواضسع بأاّنني اسستطعت أان أاكون سسفÒا لبلدي وأاحظى بتقدير
أاصسدقاء كانت لهم نظرة خاطئة عن العرب واŸسسلم Úعموما
وا÷زائري Úبشسكل خاصس.
أاخي ،أانا إانسسان مسسا ⁄أاحب كل الناسس ،مواطن ب Óحدود،
أاب -ن -ي جسس -ور ال -ت -واصس-ل م-ع ك-ل الشس-ع-وب ،وأاع-ت-ق-د ج-ازم-ا أان
اإ’نسسان Áكنه التعايشس مع أاخيه اإ’نسسان.
❊ كلمة أاخÒة تريد إاضسافتها؟
❊❊ ‘ اأ’خ Òأا“نّى ال ّسسÓم لكل الناسس ،ونهاية ا◊روب.

مسسرحيـ ـ ـة «ما وراء البـ ـ ـاب» تنـ ـ ـال إاعجـ ـ ـاب ا÷مه ـ ـور اŸسستغ ـ ـ ـ ـا‰ي

اأن ينسسيها ﬁنتها.
وق- - -د ب- - -رم- - -ج اŸسس- - -رح ا÷ه - -وي
Ÿسس- -ت -غ -ا Âسس -ه -رة ال -ي -وم ع -رضس -ا

مسس-رح-ي-ا ب-ع-ن-وان «اأن-ا واŸارشس-ال»
ل-ل-م-خ-رج سس-ع-ي-د ب-وع-بد الله واإنتاج
ت -ع -اون -ي-ة ورشس-ة ال-ب-اه-ي-ة ل-وه-ران.

ل- -ل- -ت- -ذك ،Òف- -ق- -د ب- -رم- -ج اŸسس -رح
ا÷هوي Ÿسستغا Âسسي ا÷ي ‹Óبن
ع -ب -د ا◊ل -ي -م اأزي-د م-ن  15عرضسا

مسس - -رح - -ي - -ا وم- -ون- -ول- -وج- -ا خÓ- -ل
السس- -ه- -رات ال- -رمضس -ان -ي -ة ،وضس -م -ن
تظاهرة مسستغا Âعاصسمة اŸسسرح.
ك -م -ا سس -ي -ح-تضس-ن اŸسس-رح ا÷ه-وي
Ÿسستغا ÂخÓل الفÎة اŸمتدة ما
ب 12 Úو 16جوان ا÷اري فعاليات
ا’أسسبوع الثقا‘ اŸسسرحي لو’يتي
ال- - -ي- - -زي وت- - -ن- - -دوف ضس - -م - -ن ذات
ال-ت-ظ-اه-رة ،وذلك ب-ت-ن-ظ-ي-م معرضس
ح- - -ول ت- - -اري- - -خ اŸسس - -رح ل - -ه - -اتÚ
ال -و’ي-ت Úي-تضس-م-ن صس-ورا ıت-ل-ف
ا’أع -م -ال اŸسس -رح-ي-ة واŸلصس-ق-ات
اÿاصس -ة ب -ا’ن -ت -اج -ات اŸسس-رح-ي-ة
وال- -نشس- -اط -ات ال -ث -ق -اف -ي -ة ،وب -عضس
›سس- - -م- - -ات السس - -ي - -ن - -وغ - -راف - -ي - -ا
وال - - -دي - - -ك - - -ورات وا’كسسسس- - -وارات
وا’ألبسسة ،فضس Óعن تقد Ëعروضس
مسسرحية.

شسريف خدام ،عبد الرحمن قاسسم ،زوليخة،
عبد الكر Ëدا‹.
ب -ا’إضس -اف -ة ا ¤رف -اق اÿشس -ب -ة واŸم -ث -لÚ
واıرج‚ ،Úد كل من نورية قازدار‹،
ف - -ري - -دة صس - -اب- -و‚يﬁ ،م- -د ع- -ج- -اÁي،
مصس-ط-ف-ى ب-دي-ع ،ع-يسس-ى ج-رم-و ،Êكاتشسو،
ﬁم - -د راشس- -دي ،ح- -اج ع- -ب- -د ال- -رح- -م- -ن،
اŸفتشس الطاهر ،يحيى بن مÈوك اŸدعو
«لÈانتي» ،عز الدين ›وبي ،عمار بارا،
دحمان بن عاشسور ،حسسن ا◊سسني ،رويشسد،
عبد القادر علولة ،عبد القادر جغلول .كما
يتم الليلة ا’عÓن عن اإصسدار موؤسسسسة بريد
ا÷زائ- -ر ،ل- -ط- -اب- -ع- -ي ب- -ري- -دي Úت -خ -ل -ي -دا
ل -ل -ف -ن -ان -ت« :Úوردة ا÷زائ-ري-ة» و» فضس-ي-ل-ة
الدزيرية «.
‘ سس -ي -اق اآخ -ر ،سس-يشس-رف وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة
ا÷زائرية عز الدين ميهوبي ،على مراسسيم
حفل توزيع جائزة رئيسس ا÷مهورية «علي
معاشسي للمبدع Úالشسباب» الذين ’ تتجاوز
اأعمارهم  ٣5سسنة  -والتي اأنشساأت Ãوجب
مرسسوم رئاسسي سسنة  -2٠٠6الذي يحتضسنه
سس-ه-رة ال-غ-د م-ركب ال-ت-ك-وي-ن لسس-ون-اط-راك
Ãدينة مسستغا.Â

سسهــــرات ليــــــــا‹ رمضســــــان
Ãسســــرح باتنــــــة ا÷هـــــــوي

«سسوصس ـ ـ ـول» دعـ ـوة للّنـ ـزول إا¤
مشساكل ا◊ياة –ت جحيم األرضض

ت -ت -واصس -ل ف -ع -ال -ي -ات ل-ي-ا‹ رمضس-ان
ل -ل -مسس-رح ب-ق-اع-ة ال-ع-روضض ب-اŸسس-رح
ا÷هوي باتنة ،حيث اسستمتع عشساق
ال - -ف - -ن ال - -راب - -ع ،أاول أامسض ،ب - -ع- -رضض
مسس-رح-ي ‡ي-ز ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ال-ث-ق-افية
ك -ازا ال-ع-ل-م-ة ال-ت-ي قّ-دمت مسس-رح-ي-ة
–ت ع-ن-وان «سس-وصس-ول» ،ال-ت-ي ت-دور
أاحداثها حول العقبات التي تصسادفنا
لم-ل ‘ ا◊ي-اة واÿي-ب-ة
وت -ف -ق -دن -ا ا أ
وال- - -ب- - -ؤوسض ،ح - -يث رّك - -زت مشس - -اه - -د
اŸسس-رح-ي-ة ب-ال-ت-ح-دي-د ع-ل-ى ال-وحدة
لنسسان على الرغم من
التي تسسجن ا إ
كÌة اÙي -ط Úب -ه ،وقصسصض ال -وف-اء
لخ - -لصض ل- -ه- -م و‘
لصس - -دق - -اء وا إ
ل --أ
لسس-اءة واÿيانة.
ال-ن-ه-اي-ة ت-ق-اب-ل ب-ا إ
ن مسسرحية «سسوصسول»
وباختصسار فإا ّ
حسسب ﬂرجها هي دعوة للنزول إا¤
لرضض ،ح -يث
ج -ح -ي -م ا◊ي -اة –ت ا أ
“كن اŸؤولف فا— سسلما Êمن جعل
اŸتفرج ل Áل من أاحداث اŸسسرحية
ط -ي -ل -ة  55دق- -ي- -ق -ة ،وخ -اصس -ة وأان
اŸمثل Úأابدعوا ‘ أاداء أادوارهم.
لشس - -ارة ،إا ¤أان السس - -ه - -رات
وŒدر ا إ
ال-رمضس-ان-ي-ة اŸسس-رحية سستتواصسل مع
ب - -اق- -ة م- -ت- -م- -ي- -زة م- -ن اŸسس- -رح- -ي- -ات
واŸون - -ول - -وج - -ات ت - -ت - -ن - -اول قضس - -اي- -ا
اج- -ت- -م -اع -ي -ة وت -رب -وي -ة ت -ه -دف إا¤
ت -رق -ي -ة ال -ذوق ال -ع-ام ل-ل-م-ت-ف-رج م-ن
جهة ومن جهة أاخرى الÎفيه عليه
طيلة سسهرات الشسهر الفضسيل.

باتنةŸ :وششي حمزة
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بكنباور

موهبة كروسس كانت
واضصحة منذ لعبه للبايرن

تحويÓت

كوينتراو قد
يرحل
إالى سصبورتينغ لشصبونة

18

من أجل أسستقدأم
ألمدأفع بيليرين

البارصصا سصتدخل في مفاوضصات
جاّدة مع أارسصنال

أاشساد العديد من أاسس
اطير الكرة األلمانية ،وعلى رأاسس
هم فرانز بكنباور ولوثار ماتيوسس
بمواطنهم توني كرو
سس نجم ريال مدريد ،بعد أان شسا
رك في حصسد فريقه لقب دوري
أابطال أاوروبا على ح
س
س
ا
ب
جوفنتوسس.
وُيعد اللقب هو الثا
ل
ث
ف
ي
ت
ا
ر
ي
خ كروسس ،بالبطولة ا
أ
ل
غ
ل
ى
ب
ا
ل
ق
ا
ر
ة
ا
ل
ع
ج
و
ز
،
و
ت
س
س
ا
ء
ل
ت
صسحيفة بيلد األلمانية« :هل كروسس
أاكبر من بيكنباور ،وجيرد مولر؟».
وعلّق فر
كشسف رئيسس نادي سسبورتينغ لشسبونة ،برونو دي
انز بكنباور أاسسطورة بايرن ميوني
خ والمنتخب األلماني« :موهبة كر
و
س
واضسحة
س
م
ك
ا
ن
ن
ذ
ت
أ
ا
ن
ل
ع
ب
ل
ل
ب
ا
كارفاليو ،عن تفاوضس إادارته «بشسأان ضسم المدافع
يرن تحت  20ع
اًما ،وتطور إالى بطل حقيقي إا
ل
ى
رونالدو
.
.
إ
ا
ج
ن
ا
ن
ه
ذ
ب
ك
ي
ج
د
ا
»
.
البرتغالي فابيو كوينتراو ،لعب ريال مدريد».
وعن ال
م
ق
ا
ر
ن
ة
مع كروسس ،أاجاب« :
وقال دي كارفاليو ،ردا على سسؤوال حول كوينتراو:
ل أاف ّضسل المقارنة عبر األجيال؛ أل
ن
ك
ر
ة
ا
ل
ق
كثيًرا»
د
.
م
ت
غ
ي
ر
ت
ّ
«نعم هناك مفاوضسات ،سسنرى ماذا سسيحدث؟».
وقال
ل
و
ث
ا
ر
م
ا
ت
ي
و
س
س
،
أ
ا
س
س
ط
ولم يؤوّكد رئيسس سسبورتينغ ،الشسائعات التي تؤوكد توصسل النادي لتفاق بشسأان اسستعارة
ورة بايرن ميونيخ
ومنتخب أالمانيا السسابق« :كروسس
أافضس
ي
ل
ن
ا
ت
ل
م
Ó
ي
ع
إ
ا
ب
ل
ي
ى
ن
و
أ
ا
ك
ث
ر
ه
م
ً
ن
ج
ا
ح
ا
ف
كوينتراو ( 29عاما) من الملكي خÓل الموسسم القادم ،لكنه أاقر بأان الفريق بحاجة لظهير
ي الوقت الحالي».
وأاضس
ا
ف
:
«
ه
ل
هو أافضس
أايسسر.
ل من غونتر نيتزر ،وخلف غيرد
م -ول
ر
و
ب
ي
ك
ن
ب
ا
و
؟
.
وحول رغبة النادي البرتغالي في ضسم المدافع الفرنسسي لبرشسلونة ،جيريمي ماتيو،
.أان-ا ح-ذر ج-دا ً ف-ي
تصس
ن
ي
ف
ه
ع
ل
ى
ن
ف
س
س
ا
ل
م
س
س
ت
و
ى ،الكبار
صساحب الـ  33عاما ،رفضس دي كارفاليو التعليق على األمر ،ولكنه صسّرح:
في
ا
ل
ت
ا
ريخ دائًما كانوا يحملون شسارة
«األندية ترغب في التعاقد مع لعبي سسبورتينغ ولكنّنا ل نرغب في
الق
ا
ئ
د
ف
ي
ا
ل
ن
ا
دي والمنتخب».
بيعهم».
ّ
وع
ل
ق
ف
ر
ا
ن
ز
ر
و
ث
،
ا
ل
Óعب البافاري
وأانهى سسبورتينغ الموسسم في الترتيب الثالث ،وخرج من
الس
س
ا
ب
ق
:
«
ك
ر
و
س
س
ل
ع
ب
ك
ب
ي
ر
 ،لكنني ل
أاكاديميته نجوم أامثال كريسستيانو رونالدو
ه
س
س
و
أارا بر مان الكرة األلمانية».
ولويسس فيغو.
كشسفت تقارير صسحفية إاسسبانية ،عن بدء إادارة نادي
وأاض
س -اف« :إاّن -ه لعب م -ه -م ف -ي ري -ال
برشسلونة ،خطوات التعاقد مع هيكتور بيليرين ،ظهير
مد
ر
ي
د
ل
ك
ن
ه
ف
ي
ن
ف
س
س الوقت يسستفيد
أاي -م -ن أارسس -ن -ال اإلن -ج -ل -ي -زي ،خ Ó-ل ف-ت-رة الن-ت-ق-الت
من
ج
و
د
ة
ا
ل
ر
ي
ا
ل
.
.
ل
ي
م
ك
ن
ك
أان تحقق
الصسيفية
ن-
ج
ا
ح
ا
ً ك -ب -ي ً-را إال إاذا ك -ان ك -ل شس-يء
ووفً -ق-ا لصس-ح-ي-ف-ة سس-ب-ورت ،ف-إاّن ب-رشس-ل-ون-ة سس-يعمل على
ي-
ن
ا
س
س
ب
ك
ك
م- -ا ح- -دث م- -ع- -ن- -ا ف- -ي
الدخول في مفاوضسات جادة مع أارسسنال هذا األسسبوع
السسبعينات».
وسس -ط ت -ف -اؤول داخ-ل أاسس-وار ال-ن-ادي ال-ك-ت-ال-ون-ي ب-إات-م-ام
وأاجا
ب رودي فولر ،نجم فيردر بريمن
الصسفقة.
وب-اي-
ر
ل
ي
ف-رك-وزن وال-م-ن-ت-خب األل-ماني
وأاضسافت الصسحيفة« :توجد قناعة تامة في برشسلونة بأان
السس -
ا
ب
ق
:
«
ك
ر
و
سس م -ن ف -ئ-ة ب-ي-ك-ن-ب-اور،
بيليرين هو الÓعب األنسسب لشسغل مركز الظهير األيمن
وغي
ر
د
م
و
ل
ر
.
إ
ا
ن
ه
ي
س
س
ت
حق ذلك».
في الفريق حالًيا وللمسستقبل».
ووا
ص
س
ل
:
«
ه
و
ج
ز
ء
ل
ي
ت
ج
ز
أ
ا
من ريال
ُيذكر أانه من المتوقع ،أان يحدث خÓف مادي حول
مد
ر
ي
د
،
ّ
إ
ا
نه لعب كبير ،وأانا سسعيد كونه
إاتمام الصسفقة ،حيث تسسعى إادارة الغانرز لترك الÓعب
ل -ع
ب
م
ع
ن
ا
ف
ي ل -ي -ف -رك-وزن ف-ي ب-داي-ة
بمبلغ لن يقل عن  ٤0مليون يورو ،وبرشسلونة لن يوافق
مسسيرته».
على دفع هذا المبلغ.
وعلّق
توني شسوماخر ،أاسسطورة حراسسة
وأاشسارت الصسحيفة ،إالى أان اسستمرار الفرنسسي أارسسين
المر
م
ى
ا
أللمانية السسابق« :كروسس قّدم
فينغر على رأاسس القيادة الفنية للغانرز ،سسيُصسعب من
أاداًء
غ
ي
ر
ع
ا
د
ي
ل
فترة طويلة ،لكن ل أ
Óسسف
مهمة التعاقد مع بيليرين ،ولكن أارسسنال دائًما يترك
هنا
ف
ي
أ
ا
ل
م
ا
ن
ي
ا
ل
م
ي
ك
ن كذلك ،وبالنسسبة
انتهى موسسم نادي ريال مدريد اإلسسباني ،بنجاح مبهر حققه الفريق العاصسمي ،بتحقيق لعبيه أامام العروضس الجيدة ،وسسيكون من المناسسب
لي
ك
ر
و
س
س
ف
ي
ن
ف
س
س
ا
ل
م
س
س
ت
و
ى مع غيرد
ترك الÓعب لنادي خارج البريمييرليغ.
مو
ل
ثنائية الدوري ودوري أابطال أاوروبا للمرة األولى منذ  59عاًما.
ر
،
و
ف
ر
انز بكنباور».
وقالت صسحيفة ماركا السسبانية المقّربة من ريال مدريد في أانباء حصسرية أاّن غرفة
مÓبسس الريال وعلى رأاسسها زيدان طلبوا من رئيسس النادي فلورنتينو بيريز ،اإلبقاء على
الحارسس الكوسستاريكي كيلور نافاسس في الفريق الموسسم المقبل.
وانخفضس مسستوى الحارسس الكوسستاريكي في بعضس فترات الموسسم الحالي ،إالّ أاّنه ظهر
بشسكل ممّيز مع الفريق في األشسهر الحاسسمة ،وسساهم بشسكل مباشسر في حصسد الفريق
الدوري اإلسسباني ودوري أابطال أاوروبا هذا الموسسم.
وأاّكدت الصسحيفة أاّن الÓعبين يريدون أان يكون نافاسس هو حارسسهم األسساسسي الموسسم
المقبل ،في حين أاعلن الÓعب نفسسه أانه يريد البقاء والمنافسسة مع أاي حارسس مرمى قد وصسف البرتغالي جوزيه مورينيو ،مدرب مانشسسستر
يأاتي للفريق ،مثل اإلسسباني ديفيد دي خيا المرتبط بريال مدريد منذ عدة سسنوات .ي-ون-اي-ت-د الن-ج-ل-ي-زي ،م-ب-اراة ف-ري-ق-ه ضس-د ري-ال م-دريد
وأاشسارت الصسحيفة إالى أاّن قائد الفريق سسيرجيو راموسس ،أابلغ بيريز برغبته في بقاء السس -ب-ان-ي ب-ك-أاسس
الحارسس نافاسس في الفريق الموسسم المقبل ،خاصسة أان عÓقة مميزة تخطّت حاجز عÓقة السس-وب-ر األوروب-ي
العمل ،تربط بين نافاسس وراموسس.
ل - - -ك- - -رة ال- - -ق- - -دم
الصس-ائ-ف-ة ال-مقبلة
بـ «ال- - - -ف- - - -رصس- - - -ة
ال -رائ -ع -ة» ب-ع-دم-ا
سسبق له وأان قاد
ال -ن -ادي ال -م -ل -ك-ي
لثÓثة مواسسم.
وق -ال م-وري-ن-ي-و -
ف- -ي تصس- -ري -ح -ات
ل -لصس -ح-ف-ي-ي-ن ف-ي
كشسفت تقارير رياضسية ،عن
العاصسمة
وج- -ود ال- -م- -درب اإلي -ط -ال -ي
لشس-ب-ون-ة ال-ت-ي
ف- -اب- -ي- -و ك- -اب- -ي- -ل- -و ،وم -درب
ي-ت-واج-د ف-يها
ال-م-ن-ت-خب اإلي-ط-الي الحالي
إللقاء
ف- -ي- -ن- -ت -ورا ،ضس -م -ن ق -ائ -م -ة
محاضسرة
ال -م -رشس -ح -ي-ن ل-ت-ول-ي ق-ي-ادة
ج - -ام - -ع- -ي- -ة -
ن -ادي ج -ي -ان-جسس-و سس-ان-ي-ن-ج
«هذا
الذي يلعب بدوري السسوبر
شسرف..ينبغي
الصسيني.
أان يشسعر أاي فريق يفوز ببطولة الرابطة
ونقل موقع (دونجكيودي)
األوروبية بالشسرف ،حيث تسسنح له فرصسة مواجهة
ال- -ري- -اضس- -ي ،تصس -ري -ح -ات
أافضسل فريق في أاوروبا ،هو بطل رابطة األبطال..إانها
سس -اب -ق -ة ل -ك-اب-ي-ل-و ،م-درب
فرصسة رائعة».
ريال مدريد السسابق ،أاكد
واع-ت-ب-ر م-وري-ن-ي-و ،ال-ذي ق-اد ال-ي-ون-اي-ت-د ل-ل-تتويج بلقب
ف -ي -ه -ا أان -ه ك -ان ب -إام-ك-ان-ه
‘‘اليوروبا ليغا‘‘ هذا الموسسم ،أان مواجهة ريال مدريد
«الذهاب إالى الصسين قبل
سستكون مناسسبة جيدة من أاجل إاعداد فريقه للموسسم
م-ارتشس-ي-ل-و ل-ي-ب-ي» مدرب
ال - -م - -ق - -ب - -ل ال - -ذي سس - -ي - -ع- -ود ف- -ي- -ه ل- -ل- -مشس- -ارك- -ة ف- -ي
م -ن -ت-خب الصس-ي-ن ح-ال-ي-ا،
‘‘التشسامبيونزليغ‘‘ .وأاوضسح قائ« :Óاللعب في بطولة
أاعلن اتحاد أاوروغواي لكرة القدم أان النجم إادينسسون كافاني مهاجم باريسس سسان جرمان مشس -ي -را إال -ى أان -ه ج -اءت -ه
رابطة األبطال شسيء جيد لكثير من لعبينا..سستبدأا فترة
الفرنسسي ،سسيغيب عن صسفوف منتخب أاوروغواي ،في المباراة الودية المقررة أامام نظيره «العديد من العروضس» التي رفضسها ،وأانه «ل أاحد يعلم
اإليطالي اليوم بمدينة نيسس الفرنسسية.
اإلع-داد ب-ال-نسس-ب-ة ل-ن-ا ،ب-ودي-ت-ي-ن أام-ام ك-ل م-ن ب-رشس-ل-ونة
مطلقا ماذا سسيحدث في المسستقبل».
ة
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وكشسفت الفحوصسات الطبية ،أان كافان
كما ذكرت صسحيفة (كوريري ديلو سسبورت) اإليطالية الرياضسية أان سسانينج ،الذي يسستحوذ ومانشسسستر سسيتي ،قبل خوضس السسوبر األوروبي في أاوت
ر
س
ش
ع
ي
ل
ا
و
ح
د
ع
ب
ج
و
ر
خ
ل
ل
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ت
ر
ط
س
ض
ا
ي
ت
ل
ا
و
،
د
ح
أ
ل
ا
م
و
ي
ن
ل
ب
د
للمنتخب أامام نظيره األيرلندي في
أايضسا على إانتر ميÓن ،كان قد عرضس على فينتورا عقدا لمدة عامين مقابل  20مليون المقبل» .يذكر أاّن مورينيو تولّى المهمة الفنية لريال
دقائق فقط من بداية المباراة.
مدريد بين عامي  2010و 2013قاده فيها للتتويج بلقب
يورو.
ونصسح أاطباء المنتخب بعدم مشساركة كافاني في المباراة أامام المنتخب اإليطالي تفاديا لتفاقم ويبدو ظاهرا أان النادي الصسيني يبحث في كرة القدم اإليطالية لخÓفة المدرب السسابق واح-د ف-ي ال-ب-ط-ول-ة اإلسس-ب-ان-ي-ة وم-ث-ل-ه ف-ي ك-أاسس ال-ملك
اإلصسابة.
للفريق ،الكوري الجنوري تشسوي يونج سسو ،الذي اسستقال من منصسبه الخميسس الماضسي والسسوبرالمحلي .ويمتلك مورينيو في سسجله الشسخصسي
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السسبان
عام  200٤وانتر ميÓن اإليطالي عام .2010
وذلك بعد مرور  12جولة.

ريال مدريد

زيدان وعناصصره يطلبون من بيريز
بقاء الحارسس نافاسس

مورينيو

مواجهة الريال فرصصة رائعة
لتحضصير الموسصم

حسسب تقارير إأعÓمية

كابيلو قد يخوضس تجربة
في الّدوري ال ّصصيني

منتخب أوروغوأي

تأاّكد غياب كافاني في مباراة إايطاليا

á°VÉjQ

أألربعاء  07جوأن  2017م
ألموأفق لـ  12رمضضان 1438هـ

’و¤
الرابطـــــــة اÎÙفــــــــــــة ا أ

ألوفاق ‘ روأق منـاسصب ..وتنافسص كب ‘ Òذيـ ـ ـل ألـÎتيب
’و ،¤واŸتعلقة بالصسراع على
سستكون اŸنافسسة شسديدة ب Úالعديد من الفرق ‘ مقابÓت ا÷ولة  28للرابطة اÎÙفة ا أ
اللقب أاو ﬁاولة الهروب من منطقة اÿطر وتفادي السسقوط.

QƒªM óeÉM

فمقابÓت هذه أ÷ولة نقاطها مهمة
‘ أأمسضية رمضضانية قد تعد أŸنعرج
أ◊قيقي لعدد من ألفرق كل وأحد
وفق أأهدأفه.
و ألرأئد وفاق سضطيف ألذي يسضعى
لكسضب أأك Èعدد ‡كن من ألنقاط
وت -ع -م -ي -ق أل -ف -ارق ع -ل -ى م Ó-ح -ق-ي-ه
سض- -ي- -ت- -ح- -ول إأ ¤ب- -ج- -اي- -ة Ÿوأج -ه -ة
أŸول -ودي -ة أÙل -ي -ة ‘ ل -ق -اء ي -ع-تÈ
بدون أأهدأف كبÒة بالنسضبة لزمÓء
ألÓ-عب ي-اي-ا أل-ذي-ن ي-ل-ع-ب-ون أŸوسضم
ألقادم ‘ ألرأبطة ألثانية ،بالرغم من
أأنهم يقدمون مسضتويات Îﬁمة ‘
أŸقابÓت.
وسض -يسض -ت -غ -ل أل -وف -اق أل -وضض -ع -ي-ة م-ن
أل -ن -اح -ي -ة أŸع-ن-وي-ة Ùاول-ة أل-ع-ودة
بفوز من بجاية ألذي سضيفتح له أأبوأب
ألتتويج باللقب بنسضبة كبÒة ،خاصضة
وأأن أŸدرب خ Òأل - -دي - -ن م- -اضض- -وي
Áلك تشضكيلة قوية ومتوأزنة أقÎبت
بشضكل كب Òمن خطف أللقب ،رغم
أŸضض- -اي- -ق- -ة أل -ك -بÒة م -ن م -ول -ودي -ة
أ÷زأئر.
وع -ل-ى ذك-ر أل-ع-م-ي-د ،ف-إان أŸأام-وري-ة
سضتكون جد صضعبة بتحوله إأ ¤غليزأن
للعب مبارأة تعد بالتنافسس ألشضديد
أأم -ام ألسض -ري -ع أÙل-ي أل-ذي ي-ح-ت-اج
لنقاط ألفوز كونه يصضارع من أأجل
ألبقاء ‘ حظÒة ألكبار..
أأشضبال أŸدرب معز بوعكاز يركزون
على موأجهة أليوم Ùاولة أÿروج
م -ن دأئ -رة أÿط-ر ،ب-الع-ت-م-اد ع-ل-ى
عاملي أŸلعب وأ÷مهور ألذي قد
ي -ك -ون م-ه-م-ا م-ن أل-ن-اح-ي-ة أŸع-ن-وي-ة
ل -ل -ظ -ف -ر ب-ن-ق-اط أل-ف-وز ..ول-و أأن ‘
أ÷ه- -ة أŸق- -اب- -ل- -ة ف -ري -ق م -ول -ودي -ة
أ÷زأئر –سضن بشضكل كب ‘ ÒأŸدة
أألخÒة ويسضعى لتقليصس ألفارق على
ألرأئد وفاق سضطيف.
وب -ال-ت-ا‹ ،ف-إان أŸب-ارأة سض-ت-ك-ون ج-د
حماسضية ومهمة للفريق Úكل وأحد
ضضمن أأهدأفه أŸسضطرة.
أأنظار أŸتتبع Úسضتكون أأيضضا مصضّوبة
ن -ح -و م -ل -عب أŸدي -ة أل -ذي سض -ي-ك-ون
مسض-رح-ا Ÿوأج-ه-ة م-ه-م-ة ل-ل-غاية بÚ
أأوŸبي أŸدية وشضبيبة ألقبائل حيث
أأن لعبي أŸدرب رحمو Êيركزون

17357
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اتهم أاطرافا من داخل ا’–اد ا’فريقي للعبة بزعزعة اسستقرار ا’–ادية

ﬂف ـ ـ ـي« :ورثنـ ـ ـا وضصعي ـ ـة كارثيـ ـ ـ ـة وعلى عائلـ ـ ـ ـة
ألكـ ـ ـارأتي ألتعـ ـاون للخـ ـروج م ـ ـن أألزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة»

وصسف رئيسس اŸكتب اŸسس–’ Òادية الكاراتي أابو بكر ﬂفي ،الوضسعية التي
تتواجد عليها ا’–ادية بالكارثية ،متهما خÓل الندوة الصسحفية التي عقدها
أامسس بقاعة اÙاضسرات التابعة Ÿلعب  5جويلية أاطرافا من داخل ا’–اد
’فريقي Ãحاولة خلق البلبلة.
ا إ

»°ù«ªM QÉªY

على ضضرورة خطف نقاط أŸبارأة
ألتي قد تقربهم من هدف ضضمان
ألبقاء بعدما كانت مسضÒة « ألكناري
« غ Òم -وف -ق -ة ه -ذأ أŸوسض -م بشض -ك-ل
كب ..Òلكن ألوصضول إأ– ¤قيق ألفوز
لن يكون سضه Óأأمام تشضكيلة أأوŸبي
أŸدية ألتي تلعب ورقة ألهجوم ‘
عقر دأرها بقيادة أŸدرب أÙنك
سض -ل -ي -م -ا Êأل -ذي أسض -ت -ط-اع أأن ي-ب-ن-ي
فريقا تنافسضيا Îﬁما.
كما أأن ألقمة سضتكون بقسضنطينة أأين
يسض -ت -ق -ب -ل ألشض -ب -اب أÙل -ي ضض -ي-ف-ه
شض- -ب- -اب ب -ات -ن -ة ‘ م -ب -ارأة ل ت -ق -ب -ل
ألقسضمة على أثن Úكون ك ÓألفريقÚ
يحتاجان لنقاطها Ùاولة أÿروج
من ألوضضعية ألصضعبة ألتي Áر بها

كÓهما ‘ ألÎتيب ألعام للمنافسضة.
و سضÒمي « ألسضنافر « بكل ثقلهم
لكسضب نقاط ألفوز ألتي تعني ألكثÒ
‘ حالة ألوصضول أليها ضضمن ﬂطط
ألفريق للبقاء ‘ ألقسضم أألول ..بينما
تبدو وضضعية شضباب باتنة معقدة أأكÌ
وع- -ل- -ي- -ه كسضب ن- -ق- -اط إأضض- -اف -ي -ة ‘
أŸق-ابÓ-ت أŸت-ب-ق-ي-ة ل-ت-حقيق ألبقاء
وه -ذأ ب -الع-ت-م-اد ع-ل-ى أإلم-ك-ان-ي-ات
ألكبÒة لÓعبيه حتى خارج ألديار.
بينما يلعب دفاع تاجنانت ‘ عقر
دأره عندما يسضتقبل نصضر حسض Úدأي
‘ مبارأة تهم كثÒأ أأشضبال أŸدرب
مزيان أيغيل ألذين سضيتنفسضون كثÒأ
‘ حالة ألفوز باŸبارأة أأمام منافسس
يتوأجد ‘ وسضط ألÎتيب.

الÈنامج
سسريع غليزان.............مولودية ا÷زائر (  17:00سسا )
شسباب بلوزداد ...............ا–اد ا◊راشس (  17:00سسا )
شسباب قسسنطينة...............شسباب باتنة (  17:00سسا )
دفاع تاجنانت .............نصسر حسس Úداي (  17:00سسا )
مولودية بجاية ..............وفاق سسطيف (  17:00سسا )
أاوŸبي اŸدية................شسبيبة القبائل (  17:00سسا )
شسبيبة السساورة............مولودية وهران ( 22:30سسا )
ا–اد العاصسمة...............ا–اد بلعباسس ( 22:30سسا )

م -ن ج -ه-ت-ه ،ف-ري-ق أ–اد أل-ع-اصض-م-ة،
ألذي عاد بتعادل ثم Úمن تنقله إأ¤
ألسضكندرية أأمام ألزمالك أŸصضري
ضض -م -ن رأب -ط-ة أألب-ط-ال أإلف-ري-ق-ي-ة،
سض -ي -ل -عب م -ب -ارأة ه -ام -ة أأم -ام أ–اد
ب- -ل- -ع- -ب- -اسس ح -ول م -ك -ان م -ؤوه -ل إأ¤
أŸنافسضة ألقارية ..ففي حالة فوز
زمÓء ألÓعب شضافعي سضوف يعودون
إأ ¤ثÓثي أŸقدمة وترتفع حظوظهم
‘ كسضب ألرهان ..وهذأ بالعتماد
على أŸعنويات أŸرتفعة لÓعب.Ú
ول- -و أأن أ–اد ب- -ل- -ع- -ب- -اسس ي- -أات- -ي إأ¤
أل-ع-اصض-م-ة ل-ت-أاك-ي-د مسضÒت-ه أŸوف-ق-ة
هذأ أŸوسضم ،كونه قدم أأدأء كبÒأ من
أل -ن -اح -ي-ة أل-ه-ج-وم-ي-ة ب-فضض-ل أل-ع-م-ل
أŸع- - -ت Èأل - -ذي ي - -ق - -وم ب - -ه أŸدرب
شضريف ألوزأ.Ê
وي-ح-تضض-ن م-ل-عب  5ج-وي-لية ألدأربي
ألعاصضمي ب Úشضباب بلوزدأد وأ–اد
أ◊رأشس أل -ل -ذأن ي -ح -ت -اج-ان ل-ن-ق-اط
لتدعيم رصضيدهما ..وسضتكون مبارأة
مفتوحة ب Úألتشضكيلت..Ú
ول Ó-شض -ارة يسض -ت -ق -ب -ل ف -ري -ق شض-ب-ي-ب-ة
ألسضاورة منافسضه مولودية وهرأن ‘
مبارأة وأعدة ب Úفريق Úيلعبان كرة
هجومية جميلة.

ا–اد بلعباسس:

ط ـ ـ ـ ـي صصفحـ ـ ـ ـ ـة أÓÿفـ ـ ـ ـ ـات ..وألÎك ـ ـ ـ ـيز عل ـ ـ ـ ـى مبـ ـ ـ ـ ـارأة أليـ ـ ـ ـوم
تصسالح ’عبو ا–اد بلعباسس ومدربهم شسريف الوزا Êسسي الطاهر من جهة ،وإادارة النادي بقيادة الرئيسس اŸسستقيل عبد
الغني الهنا Êمن جهة أاخرى ،بعد تدخل مقرب Úمن الفريق وكذا مدير الشسباب والرياضسة لو’ية سسيدي بلعباسس ،لطي
’خÒة ووصسلت إا ¤حد القطيعة ‘ وقت ينافسس فيه أابناء اŸكرة
’سسابيع ا أ
صسفحة النزاعات التي نشسبت ب Úالطرف ‘ Úا أ
على مرتبة مؤوهلة إا ¤منافسسة إافريقية اŸوسسم اŸقبل ،ويسستعدون أايضسا Ÿواجهة شسباب بلوزداد ‘ نصسف نهائي كأاسس ا÷زائر
يوم  20جوان ا÷اري.

ونشض -رت ألصض -ف-ح-ة أل-رسض-م-ي-ة ل–اد
ب- -ل- -ع- -ب- -اسس ع- -ل- -ى م -وق -ع أل -ت -وأصض -ل
ألج-ت-م-اع-ي ‘‘ف-ايسض-بوك‘‘ فيديوهات
لج - - -ت - - -م - - -اع ألÓ- - -ع- - -ب ÚوأŸدرب
وأŸسضÒين على طاولة أإلفطار بأاحد
فنادق مدينة سضيدي بلعباسس مسضاء
ألث- -ن ،Úون -ق -لت أأيضض -ا تصض -ري -ح -ات
أŸع-ن-ي Úأل-ت-ي ي-ؤوك-دون ف-ي-ه-ا ط-ي-هم
لصضفحة أÓÿفات وألتزأمهم بتقدË
أأفضض -ل م -ا ل-دي-ه-م ‘ ن-ه-اي-ة أŸوسض-م
أ÷اري م- -ن أأج- -ل –ق- -ي- -ق أأه- -دأف
ألفريق.
وك -ان أل Ó-ع -ب -ون ،أŸدرب وأل-رئ-يسس
أل -ه-ن-ا Êق-د ت-ب-ادل-وأ ألت-ه-ام-ات عÈ
وسضائل أإلعÓم ‘ وقت سضابق ،على
خ- -ل- -ف- -ي- -ة ع- -دم وف- -اء إأدأرة أل -ن -ادي

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

ألعدد

ب -ال-ت-زأم-ات-ه-ا أŸال-ي-ة Œاه ألÓ-ع-بÚ
وألطاقم ألفني.

أارسسنال

إأمكانية عرضص  14٠مليون أورو لضصم مبابي

كشسفت تقارير صسحفية إا‚ليزية ،عن إاصسرار نادي
أارسسنال ،على التعاقد مع كيليان مبابي موهبة
موناكو ،خÓل فÎة ا’نتقا’ت الصسيفية
ا◊الية.
ووفًقا لصضحيفة ذأ صضن ،فإان أأرسضنال يجهز ◊سضم
ألصضفقة مقابل  121.8مليون جنيه أسضÎليني ،وهو ما
ُي-ع-ادل  140م-ل-ي-ون أأورو ت-ق-ريً-ب-ا ،ل-ل-ت-ع-اقد مع مبابي..
وتقدم ألغانرز بعرضس أألسضبوع أŸاضضي بقيمة  87مليون
جنيه أسضÎليني ،ورفضضته إأدأرة موناكو .وأأشضارت ألصضحيفة ،أأن
ريال مدريد أإلسضبا Êبطل أأوروبا ،قدم عرضًضا Ÿبابي مقابل  118مليون جنيه
أسضÎليني خÓل ألفÎة أŸاضضية ،ولذلك رفع أأرسضنال عرضضه ،من أأجل ألظفر بخدمات
أŸهاجم ألشضاب .وأأضضافت ألصضحيفة «فينغر ل يتوأجد ‘ فرنسضا من أأجل قضضاء
ألعطلة ،ولكن من أأجل إأقناع موأطنه مبابي بالنتقال لصضفوف ألغانرز ،حيث يرأفق
فينغر ألرئيسس ألتنفيذي للنادي إأيفان غازيديسس».
وسضيشضتعل ألصضرأع على مبابي خÓل ألفÎة أŸقبلة ،نظًرأ لحتدأم ألصضرأع على
ألتعاقد معه من قبل كبار أألندية أألوروبية..

وأأدت ه -ذه أل -وضض -ع -ي -ة إأ ¤أسض-ت-ق-ال-ة
ألرئيسس ألهنا ،Êلكن أأعضضاء ›لسس

بروسسيا دور“وند

أإلدأرة عجزوأ عن إأيجاد خليفة له،
ما دفع Ãحيط ألنادي للتحرك من
أأجل تهدئة أألوضضاع أأم ‘ Óعدم
ت- -ف- -ويت أل- -ف -رصض -ة ع -ل -ى ف -ري -ق -ه -م
للمشضاركة ألول مرة ‘ تاريخه ‘
منافسضة دولية.
ويحتل أأشضبال شضريف ألوزأ ÊأŸرتبة
أل -ث -ال -ث -ة ‘ أل -رأب -ط -ة أألو ‘ ¤أأول
م -وسض -م -ه -م م -ن -ذ ع-ودت-ه-م إأ ¤صض-ف
أل -ك -ب -ار ،وت -ن -ت -ظ -ره -م أل-ي-وم م-ب-ارأة
ح-اسض-م-ة ‘ ألسض-ب-اق ل-ل-ظ-ف-ر بتأاشضÒة
إأفريقية عندما يحلون ضضيوفا على
أ–اد أ÷زأئ - - -ر ،صض - - -احب أŸرك- - -ز
أل - -رأب - -ع◊ ،سض - -اب أ÷ول - -ة  28من
ألبطولة.

تعي Úبي Îبوسص مدربا جديدأ

و ⁄يفوت ﬂفي ألفرصضة ليثني
ع- -ل- -ى أل- -ن- -ت- -ائ- -ج أÙق- -ق -ة ‘
ألبطولة أإلفريقية رغم ألعرأقيل
ألتي وأجهتها ألبعثة من طرف
ب- -عضس أألط- -رأف أل -ت -ي ح -اولت
حسضبه منع أŸنتخب أ÷زأئري
من أŸشضاركة من خÓل ألتحايل
على ألقانون.
وصض -ف ﬂف -ي وضض -ع -ي-ة ري-اضض-ة
ألكارأتي ‘ أ÷زأئر بالصضعبة،
ح - -يث ق - -ال «ح - -ال - -ي- -ا ري- -اضض- -ة
أل-ك-ارأت-ي ت-ع-يشس وضض-ع-ية كارثية
بسض -بب ت -رأك -م أŸشض -اك -ل خ Ó-ل
ألعهدة أŸاضضية وهو أألمر ألذي
أدى لÎأج- -ع أŸسض- -ت -وى أل -ف -ن -ي
وأأك Ìمن هذأ حتى أŸنافسضة
أÙل - -ي - -ة أأصض - -ب - -حت م - -ه - -ددة
ب -اŸوسض -م أألب -يضس بسض -بب ع-دم
–مل أألطرأف ألتي كانت تسضÒ
أŸسض- - -ؤوول- - -ي- - -ة وأنشض- - -غ- - -ال- - -ه - -ا
بالصضرأعات ألدأخلية».
وأأثنى ﬂفي على قرأر ألوزأرة
Ãن-ح-ه أل-ف-رصض-ة ب-ق-ول-ه « أأن-تهز
أل- -ف- -رصض- -ة ألج- -دد شض- -ك -ري إأ¤
ألوزير ولد علي ألذي وضضع ثقته
‘ شض- -خصض -ي أŸت -وأضض -ع رف -ق -ة
أŸكتب من أأجل تسضي Òألوضضعية
أ◊ال- - - -ي- - - -ة وأÿروج ب - - -أاخ - - -ف
ألضضرأر للحفاظ على مصضلحة
ري- -اضض- -ة أل- -ك- -ارأت -ي ك -م -ا أأؤوك -د
Óطرأف ألتي حاولت ألطعن ‘
ل أ
هذأ ألقرأر بأانه قانو Êول Áكن
أل -ط -ع -ن ف-ي-ه خ-اصض-ة أأن أل-وزأرة
طبقت ألقانون ‘ هذأ أÛال».

«مقر ا’–ادية بدون
أانÎنت وهاتف»

ÿصس ﬂفي وضضعية أل–ادية
أل -ك -ارث-ي-ة ‘ ع-دم ت-وف-ر أأبسض-ط
وسض - -ائ - -ل أل - -ع- -م- -ل ،ح- -يث ق- -ال
«صضدقو Êلقد تفاجأات عندما
دخ - - -لت إأ ¤م- - -ق- - -ر أل–ادي- - -ة
وأجتمعت مع أألم Úألعام وهذأ
ألن-ن-ي  ⁄أأدخ-ل-ه م-ن-ذ م-غ-اردت-ي
قبل  4سضنوأت وتخيلوأ أأن مقر

أل–ادية أ÷زأئرية للكارأتي ل
يتوفر على أأنÎنت وجهاز تلفون
ث -ابت وأأم -ور أأخ -رى أأخ -ج-ل م-ن
ذكرها ألن أألمر يتعلق با–ادية
م-ع-ت-م-دة شض-رفت أ÷زأئ-ر ك-ثÒأ
‘ أÙافل ألدولية».
وعرقل هذأ ألمر ألسض Òأ◊سضن
ل–Óادية حيث قال ﬂفي ‘
هذأ أÿصضوصس « هناك سضلبيات
عانينا منها بسضبب غياب وسضائل
ألتصضال منها عدم قدرتنا على
ألتسضجيل للمشضاركة ‘ ﬂتلف
أŸنافسضات على غرأر ألبطولة
ألف-ري-ق-ي-ة أل-ت-ي ت-دأرك-ن-ا أألم-ر
فيها خÓل  48سضاعة قمنا بإانهاء
كل أإلجرأءأت».

«ياسس Úاعراب يريد
خلق البلبلة»

أتهم ﬂفي صضرأحة رئيسس ÷نة
تنظيم بطولة إأفريقيا ألتي جرت
م- -ؤوخ- -رأ ‘ أل- -ك -امÒون ي -اسضÚ
أع -رأب ب -ع-رق-ل-ه ع-م-ل-ه ك-رئ-يسس
للمكتب أŸسض Òحيث قال» ⁄
أأك- -ن أأري- -د أ◊ديث ع- -ن ي -اسضÚ
أع- - - -رأب أل- - - -عضض- - - -و ‘ أل–اد
ألف -ري -ق -ي ل-ل-ع-ب-ة ورئ-يسس ÷ن-ة
ت-ن-ظ-ي-م أل-ب-ط-ولة ألفريقية ألتي
جرت بالكامÒون لكن ما قام به
ل يشضرفه كجزأئري ألنه حاول
ح-رم-ان-ن-ا م-ن أŸشض-ارك-ة ب-ح-جة
ضض- -ي -ق أل -وقت رغ -م أأن أل -ب -ع -ث -ة
وصضلت سضاعت Úقبل غلق أŸكان
Óوزأن».
أıصضصس ل أ

وق- - - -ام ي - - -اسض Úأع - - -رأب حسضب
ﬂفي بخطوة خطÒة ‘ حق
أل–ادي- -ة ،ح- -يث ق- -ال «م -ا زأد
ألط Úبلة أأن ياسض Úأعرأب قام
Ãرأسض -ل -ة أل -رأب -ط -ات أل -ولئ -ي-ة
وطالبهم بسضحب ألثقة منا رغم
أأننا معين Úبحكم ألقانون من
ط - -رف أل - -وزأرة وه - -و أأم- -ر غÒ
قانو Êألنه كرئيسس ÷نة تنظيم
أ÷ه- -ة أل -وح -ي -دة أل -ت -ي Áك -ن -ه
م- -رأسض- -ل- -ت -ه -ا ه -و أألم Úأل -ع -ام
ل–Óادية ول عÓقة له برؤوسضاء
ألرأبطات بحكم منصضبه».

«الوزارة من سستحدد
تاريخ ا÷معية العامة
ا’نتخابية»

 ⁄ي- -ت- -م –دي- -د ت- -اري- -خ ع- -ق- -د
أ÷م -ع -ي -ة أل -ع -ام -ة ألن -ت-خ-اب-ي-ة
حسضب ﬂفي ألذي قال « حاليا
هناك عدة أأمور مÎأكمة علينا
ح -ل-ه-ا ع-ل-ى غ-رأر أل-تسض-ج-ي-ل ‘
ﬂتلف أŸسضابقات ألدولية Ãا
أأن أآلجال قاربت على ألنتهاء
ووضضع برنامج خاصس باŸنافسضة
أÙلية لتفادي أŸوسضم أألبيضس
ق -ب -ل أل -ت -ف -ك ‘ Òت -اري -خ ع -ق-د
أ÷معية ألعامة ألنتخابية ألتي
سض- -ن- -تشض- -اور ف- -ي -ه -ا م -ع أل -وزأرة
ألوصضية».
و ⁄يفصضح ﬂفي عن رغبته ‘
ألÎشضح من عدمها ،حيث قال «
لن أأقول أآلن إأن كنت سضأاترشضح
أأم ل وأأترك أألمور لوقتها».

’ندية العربية لكرة القدم
بطولة ا أ

نصصر حسص Úدأي يبدأ أŸنافسصة Ãوأجهة ألوحدة أإلمارأتي

أاعلن ا’–اد العربي
لكرة القدم ،أامسس،
جدول مقابÓت بطولة
’ندية العربية ،التي
ا أ
سستقام ‘ مصسر ،خÓل
الفÎة من  21جويلية
وحتى  5أاوت اŸقبل،Ú
Ãشساركة  12فريًقا من
 10دول عربية.

وت- -ق- -ام م- -ب- -اري- -ات أÛم -وع -ة
أألو ،¤ع -ل -ى م -ل -عب ألسضÓ-م ‘
أل-ق-اه-رة ،ح-يث يسض-ت-ه-ل أأله-لي
أŸصض - -ري مشض - -وأره Ãوأج - -ه - -ة
أل- - -ف- - -يصض- - -ل- - -ي أألرد Êي - -وم 21
جويلية..
وي- - -ل- - -ت- - -ق- - -ي نصض - -ر حسض Úدأي
م- -ن- -افسض -ه أل -وح -دة أإلم -ارأت -ي،
ب- -اÛم- -وع- -ة أألو ‘ ¤أل- -ي- -وم
أل - -ت - -ا‹ ع- -ل- -ى ن- -فسس أŸل- -عب.
وت- -ق- -ام م- -ب- -اري- -ات أÛم -وع -ة
أل -ث -ان-ي-ة ع-ل-ى م-ل-عب أ÷يشس ‘
برج ألعرب باإلسضكندرية ،حيث
ي- -ل- -ت- -ق- -ي أل -زم -الك م -ع أل -ف -ت -ح
ألرباطي أŸغربي ،فيما يوأجه
ألنصضر ألسضعودي ،ألعهد أللبنا،Ê

يوم  23جويلية..
وت - -ق - -رر أأن ت - -ق - -ام م - -ب - -اري- -ات
أÛم-وع-ة أل-ث-ال-ث-ة ،ع-لى ملعب
أإلسضكندرية ،حيث يلتقي نفط
أل -وسض -ط أل -ع -رأق -ي م -ع ألÎج-ي
ألتونسضي ،وألهÓل ألسضعودي مع
أŸري - - - - - -خ ألسض - - - - - -ودأ Êي- - - - - -وم
 24جويلية..
وتسضتمر موأجهات ألدور أألول،
أل- -ت -ي ت -ق -ام م -ن دوري م -ن دور
وأحد حتى أألحد  30جويلية،
على أأن –صضل ألفرق أŸتأاهلة

إأ ¤نصضف ألنهائي ،على رأحة
يومي  31جويلية ،و 1أأوت.
وت -ت -أاه-ل ل-ل-دور نصض-ف أل-ن-ه-ائ-ي
ألفرق أأصضحاب أŸرأكز أألو¤
باÛموعات ألثÓث ،باإلضضافة
إأ ¤ألفريق صضاحب أأفضضل مركز
ثان باÛموعات ألثÓث ،على
أأن Œرى ق- - -رع- - -ة ب Úأل- - -ف - -رق
أألربعة.
وت- -ق -ام م -ب -ارأت -ي أل -دور نصض -ف
ألنهائي ‘  2أأوت ،فيما تقام
أŸبارأة ألنهائية يوم  5أأوت..

رابطـــــــــة أابطـــــال إافريقيـــــا

ألزمالك أŸصصري يحل با÷زأئر يوم  18جوأن

’Ÿا ،Êأامسس،
أاع -ل -ن ن -ادي ب -وروسس -ي -ا دور“ون -د ا أ
تعاقده مع بي Îبوسس ،مدرب أاجاكسس أامسسÎدام
–ل بعثة فريق الزمالك اŸصسري لكرة القدم با÷زائر يوم  18جوان ا÷اري
ال -ه -ول -ن -دي ،ب -ع -ق -د Áت -د Ÿدة ع -ام ،Úخ-لً-ف-ا
Ÿواجهة ا–اد ا÷زائر يوم  21جوان Ãعلب  5جويلية ◊سساب ا÷ولة
لتوماسس توخيل.
الرابعة من منافسسة رابطة أابطال إافريقيا (اÛموعة الثانية).
وقال ألنادي ‘ بيان رسضمي نشضر على صضفحته
وكان ألفريقان تعادل بنتيجة  1-1يوم أ÷معة ألفارط Ãلعب برج ألعرب
ع -ل -ى «ت-وي« :»Îل-ق-د وق-ع ب-وروسض-ي-ا دور“ون-د
باإلسضكندرية ‘ مبارأة تدخل ‘ إأطار أ÷ولة ألثالثة من أŸنافسضة
ألفائز بكأاسس أأŸانيا ،وأŸشضارك ‘ دوري
أاعلنت ا÷امعة التونسسية لكرة القدم أانه ” ا’تفاق مع السسلطات ألقارية.
أأب -ط -ال أأوروب -ا م -ع أŸدرب أل -ه-ول-ن-دي ب-يÎ
ر
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وبعد إأجرأء ثÓث جولت يتصضدر ألزمالك أŸصضري ألÎتيب برصضيد 5
بوسس».
النهائي لكأاسس تونسس ب Úالنادي ا إ
’فريقي وا’–اد الرياضسي ب Íنقاط متبوعا با–اد أ÷زأئر وأأهلي طرأبلسس ( 4نقاط) ‘ ح Úيقبع
وأأضضاف ألبيان« :أŸدرب ألبالغ من ألعمر
قردان ( 15أالف تذكرة لكل فريق) .ك -ابسس ي -ون-اي-ت-د أل-زÁب-اب-وي ‘ أŸؤوخ-رة ب-ثÓ-ث ن-ق-اط .وي-ت-أاه-ل ألأول
 53عامًا ،وsقع على عقد Áتد مع دور“وند
وأأوضضحت أأن هناك إأمكانية لزيادة هذأ ألعدد ،مع أإلشضارة إأ ¤تثبيت موعد وألثا Êعن أÛموعة للدور ربع ألنهائي.
لعام Úحيث ينتهي ‘  30جوأن .»2019
و‚ح بوسس ‘ ،قيادة أأجاكسس لنهائي ألدوري أŸبارأة يوم ألسضبت  17جوأن أ÷اري أنطÓقا من ألسضاعة  15:30باŸلعب على صضعيد آأخر ،يسضتأانف نادي ألزمالك تدريباته أليوم ،بعد أ◊صضول على
Ú
ب
ع
Ó
ل
ا
ب
ي
ئ
ا
ه
ن
ل
أ
أ
ذ
ه
‘
ة
ل
ث
‡
ر
ئ
أ
ز
÷
أ
ن
و
ك
ت
ض
س
و
.
س
س
د
أ
ر
ب
ي
ب
Ÿ
و
ل
أ
أ
رأح - -ة Ÿدة  4أأي -ام ،ع -قب خ -وضس م -ب -ارأت -ه أألخÒة أأم -ام أ–اد أ÷زأئ-ر
أألوروبي قبل أÿسضارة أأمام مانشضسض Îيونايتد
بهدف Úدون رد ،كما أأنهى ألدوري ألهولندي ‘ أب-رأه-ي-م شض-ن-ي-ح-ي وﬂت-ار ب-ل-خ-ي Ìأل-ل-ذي-ن ي-نشضطان ‘ ألنادي أسضتعدأدأ Ÿوأجهة فريق أأسضوأن يوم  15جوأن أ÷اري ‘ ،أ÷ولة  31من
أإلفريقي.
مسضابقة ألبطولة أŸصضرية.
أŸركز ألثا..Ê

نهائي كأاسس تونسس ب Úالنادي
ا’فريقـــــي وإا .بن ڤــــردان

تخصصيصص  ٣٠ألف تذكرة ألنصصار ألفريقÚ

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
اأ’ربعاء  07جوان  2017م

الموافق لـ  12رمضصان  143٨هـ
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فالك فال اÒÿ

‘ حّبـك يا بـÓدي

❊ا◊مل

ع - -ن - -دم - -ا ي- -ت- -ح- -دث أل- -ن- -اسش
فانصست لهم بكل جوأرحك يا
ح-م-ل ،وع-ن-دم-ا ت-ت-ح-دث تأاكد
من أنك قد أنتهيت من أ◊ديث قبل أن
لخرون من ألسستماع لك.
ينتهي من أ آ

❊ الثور

لله يا جزأير يا وردة ألروح
نحلم يجي يوم عطر أ◊ب يفوح
وتتجمع ألقلوب ل غربة ول فرقة
ول دخان حروب –ت سسمانا ألزرقة
وأللي عنده حمامة حبة قبح وترضسى
وأللي عنده منامة يحققها ‘ أليقظة
ونشسوف على بابك ألغيمة تتجلى
من حبات ترأبك نلبسش أحلى حله
لله يا لله
******
لله ياجزأير يا وردة ألروح
لزم يجي يوم عطر أ◊ب يفوح
ونصسرخ باŸدى بالكلمة ألهدأرة
ودم ألشسهدأء ما رأحشش خسسارة
مهما عشسنا وشسفنا وتهنا وتخالفنا
حبك بعد غياب يرجعنا أحباب
ونشسوف على بابك ألغيمة تتجلى
من حبات ترأبك نلبسش أحلى حله
لله يا لله

ن أروأح -ن -ا خ -ل -قت ل -فÎه
و أ
ل ّ
م-ن أل-زم-ن وسسÎح-ل ،ف-اب-تسسم
ي -ا ث -ور..وت -ن -اسس -ى أوج -اعك ف -ه -ي دن -ي-ا
جنة.

❊ ا÷وزاء

حكم و
أامثال
❊❊ أل ّ
ظلم هو أنْ َترسِسم
ألناسش بأافكارك
أÿاطئة وتصسّدقها.

❊❊❊ أأن- -ه خÓ- -ل أÿمسس -ة ق -رون
أŸاضسية و–ديدأ منذ ألعام 1495
“ ⁄ر فÎة  20سسنة ب Óحرب بÚ
دول متنازعة؟
❊❊❊ أنه يبلغ عمر ألقشسرة أÿارجية
لرضش نحو  4 ، 5مليون سسنة ،أما
لكوكب أ أ
سسماكتها فتÎأوح ب 25 Úو 500كيلومÎأ؟

ألظÓم

ابتسسم
لخ -ر :أت -ذهب إأ¤
❊ سس- -أال أح- -ده -م أ آ
أمريكا أم تبقى؟ فأاجابه :سسأاذهب إأ¤
تبقى (يظن أنها دولة).
❊ وأحد دخل للملعب وهاز ‘ يدو مغرف
عÓه؟ حاب يحرك أللعب.
❊ قالك روبوكوب ولدت مرتو طفل أيا
ذبح درأجة (موطار).
❊ ق -الك وأح -د ي -ك -ذب ب -زأف...ك-ي
مات ما صسدقوهشش.

للعÈة

ب -ي -ن -م -ا ك -ان اأ’م Òي-ت-ج-ول ‘ اŸدي-ن-ة سص-م-ع ح-وارا بÚ
التاجر وابنه التاجر ’بنه :كم صصديقا لديك؟
ألبن :أاربعون صصديقا
لب :أانا بهذا العمر و’أاملك ا’صصديقا ونصصفا
فأاجابه أ أ
سصمع اأ’م Òقول التاجر فسصأال حاشصيته هل منكم أاحد يفسصر ‹ ما معنى
الصصديق ونصصف!! قالوا أاما الصصديق فنعرفه وأاما النصصف ف Óندري ماهو
ألوزير :لعل التاجر كان Áزح مع ابنه
لم ’ :Òأاحضصرو‹ التاجر أ’سصأاله يحضصر التاجر فيجلسس قربه اأ’مÒ
أ أ
ويسصأاله هل لك أان تخ ÊÈمامعنى صصديق ونصصف
ألتاجر :أانا بخدمتك يامو’ي ولكن هذا ’أاسصتطيع شصرحه سصأاريك اياه
لم :Òكيف؟
أ أ
ألتاجر :أاطلب من اŸنادي أان يدور ‘ اأ’سصواق معلنا اعدامي يوم ا÷معة
لم :Òماذا؟
أ أ
ألتاجر:كما أاقول لك يا سصيدي وسصتعرف معنى الصصديق ونصصف
يخرج اŸنادي يوم ا÷معة ويعلن اعدام التاجر ’رتكابه جرما عظيما
يجتمع الناسس واأ’م Òواقف والتاجر ينتظر تنفيذ ا◊كم يتقدم أاحد
اأ’شصخاصس ويقف ب Úيدي اأ’م Òويقول له :مو’ي أانا على اسصتعداد
لدفع أاي مبلغ تطلبه مقابل اعتاق التاجر.
لمÁ ’ ’ :Òكن ان جرمه عظيم
أ أ
ألرجل :أاتنازل عن نصصف أامÓكي..
لم :Òو’ كل مالك يكفي
أ أ
الرجل يلتفت ا ¤التاجر ويقول له :أاسصمعت يا خي تÈعت بكل ما‹

مثÒة

له -ت -م -ام أل -زأئ -د ي -ق -ل -ل م-ن
أ إ
ق -ي -م -تك ع -ن -د م -ن –ب..ف-ي-ا
سس -رط -ان ل ت -ه -ت -م بشس -غ -ف ل -ك -ي ل ت -ق -ل
قيمتك ‘ أع Úمن –ب.

لسسد
❊ا أ

لهانة أن تكون
أصسعب ◊ظات أ إ
ل⁄
حزينًا فتشستكي من شسدة حزنك وأ أ
يعتصسر بدأخل ودموعك بقلبك ❊ ،العذراء
وتتفاجأا بضسحكة من تشسكو إأليــــــــــه .ألرحيل هو أفضسل ما تهديه يا

كم صسديقا لديك؟؟

حل ألعدد ألسسابق

❊ السسرطان

عندما تريد أل ّسسعادة و–اول
أن ل ي -ك -ون ل -ل -ح -زن م-ك-ان-ا ‘
دأخ -لك ،ف -ق -ط أه -ت -م بصسÓ-تك
لنها هي مصسدر ألسسعادة وحفظك ألله يا
أ
أسسد.

❊❊ أل ّ
ن َتفقد
ضسياع ُهو أ ْ
ِ
ش مّر
َنفسسك في َماض ٍ
عليه ألكثَ Òو أنت لَ
َتزأل َتعيشُش ِفيه.

عشسرة وعشسرت ،Úومثلهم مرت،Ú
وخمسسة وثÓثة وأثن ،Úكم ألنتيجة
يا صساÚÁ؟

ه -ذه رسس -ال -ة لك ول -غÒك ي -ا
ج- -وزأء..ن- -ن -ام ب -دون ح -ب -وب
م-ه-دئ-ة ول إأب-ر مشس-ب-وك-ة ب-أاجسس-ادنا..ول
أج - -هـزة ت - -رأقب ن - -بضس - -ات ق- -ل- -وب- -ن- -ا..أل
تسستحق هذه ألنعم أ◊مد وألشسكر؟

أ’فديك ولكن اأ’م Òرفضس هل وفيت معك يا صصاحبي؟
فرد التاجر :نعم الوفاء انصصرف بأامان..
وينادي بقرب اعدام التاجر يأاتي رجل مسصرعا ويقف ب Úيدي اأ’م Òويقول
له أاتريد اعدام التاجر انه بريء أانا اŸذنب ا◊قيقي ويلتفت ا ¤الناسس يا
ناسس التاجر بريء أانا من فعل هذه الفعلة النكراء أانا من يجب أان يعدم
لم :Òحسصنا سصنعدمك بدل التاجر
أ أ
ألرجل :نعم أاعدمو Êفأانا اŸذنب
يأاخذ ا◊رسس الرجل ا ¤منصصة ا’عدام ويوثقونه با◊بال
لم :Òا’ ترجع ‘ كÓمك؟
أ أ
ألرجل ’ :إاذهب ياأاخي التاجر ا ¤أاهلك وعيالك
وحينها التفت التاجر ا ¤اأ’م Òمبتسصما وهويقول :رأايت يا مو’ي الفرق
ب Úالصصديق ونصصف الصصديق
فمن يفديك Ãاله فهو نصصف صصديق ،ومن يفديك بنفسصه فهو الصصديق!!
واآ’ن بعد ان قرأات القصصة كم صصديقا لديك؟؟؟

صصّرحت شصركة واتسس آاب ،اŸملوكة من قبل فيسس بوك ،أان اÓŸيÚ
من مسصتخدمي التطبيق سصيفقدون خدمة الرسصائل اŸف ّضصلة لديهم.
سصيوقف تطبيق واتسس آاب دعمه Ÿسصتخدمي أاجهزة بÓك بÒي ونوكيا
سصيمبيان ‘ وقت ’حق من هذا العام ،بحسصب صصحيفة ديلي سصتار
الÈيطانية.
كما ذكرت واتسس آاب أانها سصتسصتمر ‘ تقد Ëالدعم لهواتف بÓك
بÒي أاو إاسس ،وبÓك بÒي  ،10ونوكيا إاسس  ،40ونوكيا سصيمبيان إاسس ،60
حتى نهاية جوان ا÷اري.
وأافادت واتسس آاب بأانه سصيتم إايقاف التطبيق أ’جهزة بÓك بÒي يوم  30جوان.

❊ اŸيزان

م -ا أك ÌأŸث-ب-ط Úح-ول-ن-ا ع-ن ع-م-ل
أ Òÿي- -ا م- -ي- -زأن..ول- -ك- -ن ع -ن -دم -ا
يسس -تشس -ع -ر أŸرء أن ن ّ-ي-ت-ه ل-ل-ه ف Ó-يضسّ-ره
ت - - -ث - - -ب - - -ي - - -ط- - -ه- - -م ب- - -ل ي- - -ت- - -خ- - -ذ م- - -ن- - -ه وق- - -وًدأ
Óسستمرأر..باختصسار ““دير أ Òÿتلقى أ.““Òÿ
ل إ

❊ العقرب

قل يا عقرب بكل هدوء هذه
أل- -ع- -ب- -ارة Ÿن أسس- -ت -ع -م -ل م -عك
أسس-ل-وب-ا م-ل-ت-وي-ا وأسس-ت-غل طيبتك
لفÎة من ألزمن““ :إأذأ ‚حت ‘ خدأعي!!
ف Óتظن أّنني غبي ولكن نت أثق بك!““.

❊ القوسس

لخر يا قوسش
عند أ◊وأر مع أ آ
أب -ت -ع -د ع -ن شس -خصس -ن-ة أل-ف-ك-رة،
تعامل مع أŸكتوب بغضش ألنظر عن
ألكاتب ،ل تكون لنفسسك ألعدأوأت عاملهم
بأاخÓقك ،تقبّل ألنقد بصسدر رحب.

❊ ا÷دي

أخبار

واتـ ـ ـ ـسس آاب ي ـ ـ ـ ـ ـوّدع اÓŸيـ ـ ـ ـÚ
من مسستخدميه هذا الشّسهر

لشسخاصش لّوثوأ ألصسدق
عذرأء أ
وحطّموأ جسسور ألثّقة..ومع ذلك هناك
من يسستحق ألثقة ف Óتيأاسش.

لحيان عندما تتعّمق
بعضش أ أ
Ãعرفة أ◊قيقة أك Ìسستجد
ي -ا ج -دي أّن ل -ل-ج-هـل ط-ع-م رأئ-ع
يسسّمونه :رأحة ألبال.

❊ الدلو
وقال اŸتحدث باسصم الشصركة إان ““هذه الهواتف ا÷والة ’ تقدم
القدرات التي نحتاجها لتوسصيع ميزات التطبيق ‘ اŸسصتقبل““.
وأاضصاف قائ““ :Óكان اتخاذ هذا القرار صصعبا بالنسصبة لنا ،ولكنه القرار
الصصحيح من أاجل إاعطاء الناسس طرقا أافضصل للبقاء على اتصصال مع
اأ’صصدقاء والعائلة واأ’حباء باسصتخدام واتسس آاب““.
وتوصصي الشصركة عمÓءها باسصتخدام أاحدث أاجهزة أاندرويد أاو آايفون
أاو ويندوز ،قبل نهاية جوان Ÿ ،2017واصصلة اسصتخدام التطبيق.
يذكر أان واتسس آاب أاضصاف أاك Ìمن  100رمز تعبÒي جديد مؤوخرا،
وخاصصية الفيديو على غرار سصناب شصات.

م - -ا أشس - -ق - -اك إأل ل- -يسس- -ع- -دك ي- -ا
دلو..وما أخذ منك إأل ليعطيك
لن - -ه ي - -ح - -بك..
وم - -ا أب - -ت Ó- -ك إأل أ
لبتسسامة تليق بك.
لن أ إ
وأبتسسم رجاءً أ

❊ ا◊وت

ل- - -و أصس- - -بت تسسً- - -ع - -ا وتسس - -عÚ
وأخطأات وأحدة لÎك ألناسش
م -ا أصس -بت وأسس -روه-ا وأع-ل-ن-وأ م-ا
أخ -ط -أات! ف -ان -فضش ع -نك غ -ب-ار أل-ن-اسش ي-ا
حوت ..وعشش سسعيًدأ.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مؤأقيت
ألصشÓة

^  0٧جؤأن  :1960أعÎأف دولة ليÈيا با◊كؤمة
أŸؤؤقتة للجمهؤرية أ÷زأئرية.
^  0٧ج-ؤأن  :1962م-ن-ظ-مة أ÷يشس ألسشري
 OASتقدم على عمل إأجرأمي همجي “ثل ‘
ح-رق أŸك-ت-ب-ة أ÷ام-ع-ي-ة أŸرك-زية با÷زأئر أسشفر
عن إأتÓف أك Ìمن  600ألف كتاب ،وتفج Òأıابر
وألقاعات.

ألطقــسس أŸنتظـــر أليـــؤم و ألغــــد
عنابة
عنابة

لربعاء  12رمضشان  1٤38هـ أŸؤأفق لـ  0٧جؤأن  201٧م
أ أ

ألعدد 17357

لمن ألؤطني:
ميزأب من منتدى أ أ

‚ـاح «آأ’فريبـول» مـرهون بتطبيـق آأ’هدآف آŸسسطرة
لرهــــاب وألتهــــديدأت
رؤويـــــة أسشتششرأفيــــة Ÿؤأجهــــة أ إ

لمنية أ.د أحمد ميزأب ،جملة من أÙددأت ألكفيلة بنجاح آألية ألتعاون ألششرطي
أسشتعرضس ،أمسس ،أÿب ‘ Òألششؤؤون أ أ
لفريقية باÿطؤط ألعريضشة أŸسشطرة
لمنية ألششرطية أ إ
لفريقي «أفريبؤل» وألتي تبقى مرهؤنة Ãدى ألتزأم ألهيئات أ أ
أ إ
ألكفيلة Ãؤأجهة ألتحديات ألرأهنة ،وألتي تتطلب كمرحلة أولية تطؤير منظؤمة ألعمل وإأعدأد خطط بآاليات عصشرية
ترأعى فيها ﬂتلف إأمكانيات كل دولة.

»æe É«°SBG
ميزأب خÓل تنششيطه ندوة إأعÓمية
حؤل « ﬁددأت ‚اح آألية ألتعاون
ألششرطي أإلفريقي أألفريبؤل :رؤوية
أسشتششرأفية»Ã ،نتدى أألمن ألؤطني،
قال إأن ﬁددأت ‚اح أآللية أألمنية
«أف -ري -ب -ؤل» ت -رت-ك-ز ع-ل-ى  5عؤأمل
أسش -اسش -ي -ة ،تشش -م -ل إأدرأك أıاط-ر
وح- -ج- -م -ه -ا ومصش -ادر أل -ت -ه -دي -دأت،
ألعتماد على مبدأ ألتخطيط يكؤن
ضشمن عمل منسشق ومكمل يحدد من
خÓله ﬂتلف نقاط ألقؤة وألضشعف
ل-ل-دول أإلف-ري-ق-ي-ة وم-رأع-اة ظ-روفها
وﬁاولة تغطية ألفرأغات.
ألع-ت-م-اد ع-ل-ى ق-اع-دة ب-ي-ان-ات إأق-ل-ي-م-ي-ة
ت- -ك- -ؤن ج- -اه- -زة لÓ- -رت- -ب- -اط Ãن- -ظ- -م -ة
«أألنÎبؤل» لتلقي أŸعلؤمات وترجمتها
‘ سش -ي -اق وأضش -ح م -ع أل -ع -م -ل ع -ل-ى ب-ن-اء
إأسشÎأŒي - -ة شش- -ام- -ل- -ة وأضش- -ح- -ة أل- -رؤوى،
وألÎكيز على ألعمل أÿامسس وأÿاصس
ألعتماد على ألدرأسشات وألبحؤث إلثرأء
بنك أŸعلؤمات من ب Úأهم هذه ألركائز
ألكفيلة بإا‚اح أآللية.
أسشتطرد ميزأب قائ -Óعلى إأدرأج
أألهدأف ضشمن أألولؤيات ‘ ›ال
أل- -ؤق- -اي- -ة و م- -ك- -اف- -ح- -ة أإلره -اب و
Óوطان
أ÷رÁة أŸن-ظ-م-ة أل-ع-اب-رة ل أ
ويتعلق أألمر بالسشتجابة من خÓل
ن - -ظ - -رة مششÎك- -ة ◊ج- -م أألخ- -ط- -ار
أإلجرأمية وﬁاولة تذليلها.
وأعت Èميزأب أن إأنششاء «أفريبؤل»
ج -اء ب -ع -د أتسش -اع دأئ -رة أل -ق -ل -ق م -ن
أنتششار أ÷رأئم حيث سشتعمل هذه
أآلل -ي -ة ع-ل-ى ت-ق-ي-ي-م أل-ت-ه-دي-دأت م-ن
خÓل –ليل أŸعلؤمات خاصشة ما
ت- -ع- -ل- -ق م- -ن- -ه- -ا Ãح- -ارب -ة أإلره -اب

أطلقته وزأرة ألششؤؤون
لوقاف
ألدينية وأ أ

تطبيق «آذآن آ÷زآئر
آلرسسمي» على أآجهزة
آلهات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف آلنقـ ـ ـ ـ ـال

أط- -ل- -قت وزأرة ألشش- -ؤون أل- -دي- -ن -ي -ة
وأألوق- -اف ت- -ط -ب -ي -ق «آأذأن أ÷زأئ -ر
أل -رسش -م -ي» ع -ل-ى ك-ل أألج-ه-زة أل-ت-ي
ت -ع -ت -م -د ن-ظ-ام أن-دروي-د ع-ل-ى غ-رأر
أل - -ه - -ؤأت - -ف أل - -ذك- -ي- -ة وأل- -ل- -ؤح- -ات
أإلل- -كÎون- -ي- -ة ،حسش- -ب -م -ا أف -اد أمسس
ألثÓثاء بيان للؤزأرة.
وأوضشحت ألؤزأرة ‘ بيان لها أنه ”
إأطÓ- - -ق ت- - -ط- - -ب- - -ي - -ق «آأذأن أ÷زأئ - -ر
ألرسشمي»Ã ،سشاهمة مؤسشسشة أي تي
ك- -امب ( )ITcompوذلك ع- -ل- -ى ك- -ل
أألج-ه-زة أل-ت-ي ت-ع-ت-م-د ن-ظ-ام أن-دروي-د
( )Androidع- -ل -ى غ -رأر أل -ه -ؤأت -ف
ألذكية و وأللؤحات أإللكÎونية ‘
حسش- - -اب « بÓ- - -ي سش- - -ت- - -ؤر»(Play
.)store
وأضش- - -اف ن- - -فسس أŸصش- - -در أن ه - -ذأ
أل -ت -ط -ب-ي-ق يسش-م-ح ب-بث آأذأن ألصش-ل-ؤأت
أÿمسس ي- -ؤم- -ي- -ا ب- -اŸق -ام أ÷زأئ -ري
وأŸؤأقيت ألششرعية للصشÓة وإأمسشاكية
رمضشان وألتقؤ Ëألهجري وأŸناسشبات
ألدينية وألؤطنية باإلضشافة إأ« ¤حكمة
أل -ي -ؤم» وأح -دأث ت -اري -خ -ي -ة ووط -ن -ي -ة
وأŸؤقع ألرسشمي للؤزأرة.
وحسشب أل -ؤزأرة ف -إان ت -ط -ب -ي-ق آأذأن
أ÷زأئر ألرسشمي يعت« Èأول تطبيق
‘ أ÷زأئ- - -ر» خ - -اصس ب - -اŸؤأق - -يت
ألشش -رع -ي -ة ل -لصشÓ-ة أل-ت-ي ت-ع-ت-م-ده-ا
أل -ؤزأرة ب -أاصش -ؤأت ث -ل -ة م-ن أŸؤذنÚ
أ÷زأئري.Ú

ألفجر03.39...............:
ألظهر12.٤٧...............:
ألعصشر16.39...............:
ألمغرب20.08..............:
ألعششـاء21.٤8................:
 23°أ÷زأئر
 20°أ÷زأئر

 25°وهرأن
 25°وهرأن

ألثمن  10دج

28°
28°

france prix 1

ﬁاربة للتهريب وأ÷رÁة أŸنظمة

تـ ـ ـوقيف Œـ ـار أآسسلح ـ ـة وضسبـ ـط بن ـ ـادق صسي ـد

ألششعب ‘ /إأط -ار ﬁارب -ة
ألتهريب وأ÷رÁة أŸنظمة،
أوق- - -ف ع- - -ن- - -اصش - -ر أل - -درك
ألؤطني ،يؤم  05جؤأن 2017
ب - -ع Úأل - -ب - -يضش - -اء ،ولي - -ة أم
ألبؤأقي /ن.ع ،5.ثÓثة ()03
Œار أسشلحة وضشبطؤأ ()05
بنادق صشيد وقنبلة يدوية‘ ،
ح Úحجزت مفرزة للجيشس
أل - -ؤط - -ن - -ي ألشش - -ع - -ب - -ي ()03
ك -ي -ل -ؤغ -رأم -ات م -ن أل -ك -ي-ف
أŸعالج بالؤأدي/ن.ع.4.

 ..وتوقيـ ـ ـف  8م ـ ـهرب Úوآإحباط ﬁاول ـ ـة هجـ ـرة غـ ـ Òشسرعيـ ـة

وب- -ك -ل م -ن ع Úأم -ي -ن -اسس/ن.ع4.
وبرج باجي ﬂتار/ن.ع ،6.أوقفت
م- -ف- -ارز ل- -ل -ج -يشس ( )08م- -ه- -ربÚ
وحجزت ششاحنة و( )5,7طنا من
أŸؤأد ألغذأئية و( )1200ل Îمن

مادة زيت أŸائدة ومُعدأت تنقيب
ع -ن أل-ذهب .م -ن ج -ه-ة أخ-رى،
أح -ب-ط ح-رأسس ألشش-ؤأط-ئ ﬁاول-ة
هجرة غ Òششرعية لـ ( )18ششخصشا،
ك -ان -ؤأ ع -ل -ى م Ïق -ارب ت -ق-ل-ي-دي

ألصشنع بعرضس سشؤأحل تنسس ،ولية
ألششلف/ن.ع ،1.ف -ي -م -ا ” ت-ؤق-ي-ف
( )21م- -ه- -اج -رأ غ Òشش -رع -ي م -ن
جنسشيات ﬂتلفة بكل من تلمسشان
وأدرأر وبششار.

لمÓء Ãؤنريال ألكندية
ششرف أ÷زأئر ‘ مسشابقة أ إ

أآم ـ ـ ـن عنابـ ـ ـة يك ـ ـرم آلنابغ ـ ـة أآم ـ ـ ـ ـ ـ Úبره ـ ـ ـ ـ ـان

Óوط- -ان م- -ن
وأ÷رأئ- -م أل- -ع- -اب- -رة ل - -أ
م- -ت- -اج- -رة ب- -األسش- -ل- -ح -ة ،أıدرأت
وأ÷رÁة ألسشيبÒأنية..
وبحسشب ميزأب فإان ألدول ألفريقة
ترأهن من خÓلها على –قيق تكامل
وت -ع -اون أم -ن -ي Ÿؤأج -ه -ة أıاط -ر
أ÷دي -دة أل -ت -ي ت-ه-دد ألسش-ل-م وأألم-ن
ع-ل-ى أŸسش-ت-ؤى أل-ق-اري ،ب-اع-ت-ب-اره-ا
تضش -م -ن ت -نسش -ي -ق -ا وت-ع-اون-ا ﬁك-مÚ
Ÿكافحة ﬂتلف أآلفات ألتي تهدد
أل -ب -ل -دأن بشش -ك-ل ن-اج-ع و ع-ل-ى ك-اف-ة
أŸسشتؤيات.
وأوضشح أÿب Òأألمني أن هذه أآللية
جاءت ‘ وقتها خاصشة ‘ ما تعلق
بتحليل أŸعلؤمة وألتخطيط وتطبيق
أإلج - - - -رأءأت وﬁارب- - - -ة أإلره- - - -اب
وأ÷رÁة وأıدرأت أل -ت -ي ت -ع -رف

أتسشاعا ‘ دأئرتها وتث Òألقلق أكÌ
من أي جرÁة أخرى بعد أن أصشبحت
“سس بالقتصشاد ألؤطني للدول ألتي
ت -ع -رف روأج -ا ك -بÒأ ل-ه-ذه ألسش-م-ؤم،
مششÒأ ب- - -ل- - -غ - -ة أألرق - -ام إأ ¤وج - -ؤد
130م-ل-ي-ؤن شش-خصس ي-ت-ع-اط-ؤن ألقنب
ألهندي ‘ ألعا ⁄خاصشة ‘ إأفريقيا
أل -ت -ي أصش -ب -حت أل -ع -دي -د م -ن دول-ه-ا
تعرف هذأ ألنششاط بقؤة.
من جهة أخرى وبعد أن أعطى نبذة
عن أسشتحدأث هذه أآللية ألششرطية،
أششار ‡ثل أألمن ألؤطني عميد أول
ل-لشش-رط-ة حسش-ا Êف-يصش-ل ‘ ،ت-دخ-له
إأ ¤أن ألعمل ألذي قامت به ﬂتلف
ألبلدأن أإلفريقية Ãا فيها أ÷زأئر
م -ك -ن م -ن –دي -د م -ب -ادئ وأه -دأف
مششÎك -ة وت -ب-ن-ي م-ق-ارب-ة ت-ه-دف إأ¤

ج-ع-ل أل-تصش-ؤرأت ت-ق-ؤم ع-ل-ى تضش-افر
أل-ق-درأت أل-ت-ق-ن-ي-ة وت-ك-ث-ي-ف أل-ت-عاون
أل- -ع- -م- -ل- -ي وأل- -ت -ع -اون أŸت -ب -ادل بÚ
ﬂتلف ألهيئات ألششرطية.
وأبرز حسشا Êأن هذأ أ÷هاز أألمني
ألذي ترأهن عليه ألقارة أإلفريقية
‘ تضشيق أÿناق على كافة ألششبكات
أإلج -رأم -ي -ة ،أل -ذي تÎأسش-ه أ÷زأئ-ر
سش -ي -خ -ل-ق شش-ب-ك-ة ت-ؤأصش-ل ب Úج-م-ي-ع
أل- -دول أإلف- -ري- -ق- -ي -ة ب -ه -دف ت -ب -ادل
أŸع -ل-ؤم-ات وأل-ت-ع-اون ل-ردع أإلج-رأم
وف -ق أل-ت-غÒأت أل-ت-ي يشش-ه-ده-ا ع-ا⁄
أإلجرأم كما وتعمل هذه أآللية على
تعزيز قدرأت أل–اد أإلفريقي ‘
مؤأجهة أ÷رÁة أللكÎونيةŒ ،ارة
أıدرأت ....وﬂت - -ل - -ف أ÷رأئ - -م
ألتي تهدد مسشتقبل ألقارة ألسشمرأء.

لزمـــة أÿليجيــــة
لنتـــاج با أ
ﬂـــاوف من تأاثـــر أ إ

آلنفـ ـ ـ ـ ـ ـط يهبـ ـ ـ ـ ـط إآ 49,32 ¤دو’رآ للÈميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل

وأصشلت أسشعار ألنفط أنخفاضشها عن
 50دولرأ ل -لÈم -ي -ل ،أمسس ،م-ت-أاث-رة
Ãخ-اوف م-ن أن شش-ق-اق-ا دب-ل-ؤم-اسشيا
ب Úق -ط -ر ودول ع -رب -ي -ة م -ن ب -ي -ن-ه-ا
ألسشعؤدية قد يقؤضس جهؤد منظمة
أل - -دول أŸصش - -درة ل- -ل- -بÎول ( أوبك)
إلعادة ألسشتقرأر إأ ¤ألسشؤق.
وترأجع خام ألقياسس ألعاŸي برنت
 15سشنتا إأ 49.32 ¤دولرأ للÈميل
لتصشل نسشبة ألنخفاضس منذ  25مايؤ

أيار إأ ¤ثماينة باŸائة.
وكانت دول أوبك ومنتجؤن مسشتقلؤن
على غرأر روسشيا قد أعلنؤأ ‘ 25
مايؤ عن قرأر “ديد خفضس إأنتاج
أل-ن-ف-ط ح-ت-ى ن-ه-اي-ة أل-رب-ع أألول م-ن
ألعام ألقادم.
وأنخفضس أÿام أألمريكي أÿفيف
 15سشنتا إأ 47.25 ¤دولرأ للÈميل.
وك- -انت دول ع- -رب- -ي- -ة ع- -ل -ى رأسش -ه -ا
أإلم- - -ارأت أل- - -ع- - -رب- - -ي- - -ة أŸت - -ح - -دة

وألسشعؤدية ومصشر قد أعلنت أمسس
ألثن Úعن قطع ألعÓقات مع قطر.
وسشجلت أألسشعار هبؤطا بنسشبة تقدر
بحؤأ‹  %1أول أمسس ألثن.Ú
وتنتج قطر حؤأ‹  600ألف برميل
يؤميا من ألنفط أÿام وتأاتي ما بÚ
مصشاف أصشغر أŸنتج ‘ Úأوبك لكن
ت -ؤت -رأت م -ع أŸن -ظ -م -ة ق-د تضش-ع-ف
أت- - -ف - -اق خ - -فضس أإلم - -دأدأت أل - -ذي
يهدف لدعم أألسشعار.

عانى نقصشا ‘ أŸنافسشة ول يعارضس فكرة ألنتقال

آ÷زآئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري آآدم ون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسس
‘ طريق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه إآ ¤ناب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو‹

ي ر ت ق ب أ ن ت ق ا ل و س ش ط أ Ÿي د أ ن أ ÷ ز أ ئ ر ي ل ن ا د ي ب ؤر د و أ ل ف ر ن س ش ي
أآدم ون -اسس خ Ó-ل ألأي -ام أل -ق -ادم -ة أإ ¤ن -ادي ن -اب-ؤ‹ ألإي-ط-ا‹،
م ق ا ب ل م ب ل غ خ م س ش ة م  Óي  Úأ و ر و ،ح سش ب م ا أ ع ل ن ت ه أ م س س أ ل ق ن ا ة
أل -ري -اضش -ي -ة «ب Úسش -ب -ؤرت» ف -رنسش -ا و›ل -ة «لغ -ازي -ت -ا دي -ل-ؤ سش-ب-ؤرت»
ألإيطالية.
و ي ر ت بط أ ل د و ‹ أ ÷ز أ ئ ر ي ص ش ا ح ب  1 9س ش ن ة ب ع ق د م ع ن ا د ي ه ب ؤ ر د و  Áت د
أإ ¤غاية سشنة  ،2021لكن يبدو أن وناسس ألذي عانى من نقصس أŸنافسشة
هذأ أŸؤسشم ل يعارضس فكرة تغيÒه لÓأجؤأء حسشب نفسس أŸصشدر.
وشش- - -ارك أآدم ‘  26م-ق-اب-ل-ة ه-ذأ أŸؤسش-م م-ن ب-ينها  11ك-اأسش-اسش-ي ،حيث سشجل
ث  Óث ة أ هد أف و ق د م “ ر ي ر ت  Úحا س ش م ت . Ú
وأسشتدعي خريج مدرسشة نادي بؤردو للمرة ألأو ¤لصشفؤف أŸنتخب ألؤطني
أ ÷ ز أ ئ ر ي ‘  1 2نؤ ف م Ã 2 0 1 6 Èن ا س ش ب ة مب ار أ ة أ  ÿض ش ر و ن ي ج  Òي ا ( ه ز  Áة
أ÷زأئر  ‘ )3-1مدينة أويؤ◊ ،سشاب أ÷ؤلة ألثانية لتصشفيات أŸؤؤهلة
لكاأسس ألعا 2018 ⁄بروسشيا.

ألششعبÃ/ناسشبة أليؤم
ألعاŸي للطفؤلة ،قام
رئيسس أمن ولية عنابة،
مؤؤخرأ ،بتكر Ëألتلميذ
علي تاتار أم Úبرهان
ألذي حقق نتائج
إأيجابية ومششرفة ‘
لمÓء ‘ أللغة
مسشابقة أ إ
ألفرنسشية ،و هذأ على
ألصشعيدين ألؤطني
وألدو‹ كما قام
باŸناسشبة تهنئة أمÚ
برهان و كافة عائلته ،
متمنيا له أŸزيد من
ألنجاح وألتأالق.
Óششارة ،ألتلميذ أم Úبرهان علي تاتار يدرسس ‘ ألصشف أÿامسس باŸدرسشة ألبتدأئية بزري
ل إ
صشالح بعنابة “كن من أفتكاك أŸرتبة ألثانية ‘ مسشابقة أإلمÓء ألكÈى ألتي أجريت Ãدينة
مؤنريال ألكندية ششرف بها أ÷زأئر.

 25ألف متمدرسس ع 20 Èفضشاء نالؤأ ألهتمام

÷نة مكافحة آ’آفات آ’جتماعية بالعاصسمة تقيم نشساطها
«ألعاصشمة بدون ﬂدرأت» بعد ششهر رمضشان تطلقها ألكششافة

ك ش ش ف  ﬁا ف ظ أل ك ش ش ا ف ة
أ ل س ش  Óم ية أ ÷ ز أ ئ ر ي ة ع ل ى
م س ش ت ؤ ى و لي ة أ ÷ ز أ ئ ر
ر ش ش ي د ب ؤ د ين ة  ،ي ؤ م
ألثÓثاء ،عن ألششروع ‘
ت ن ف ي ذ م ب ا در ة « أ ل ع ا ص ش م ة
ب د و ن  ﬂد ر أ ت» ب ع د ش ش ه ر
رمضشان مباششرة .
ذك- -ر أÙاف- -ظ ب -ؤدي -ن -ة عضش -ؤ
م- -نسش- -ق أل- -ل -ج -ن -ة أل -ق -ط -اع -ي -ة
Ÿك-اف-ح-ة ألآف-ات ألج-ت-م-اع-ي-ة
ل- -ؤلي- -ة أ÷زأئ -ر ع -ل -ى ه -امشس
أ ل ل ق ا ء أ ل ت ق ي ي م ي لل ج ن ة با ÷ ز أ ئ ر
أل- -ع -اصش -م -ة أن  50أإط -ارأ م -ن
أل- -كشش- -اف -ة ألإسش Ó-م -ي -ة ح -ظ -ي
ب- -ت- -ك- -ؤي- -ن ‘ ›ال أل- -ت- -ؤع -ي -ة
وأل - -ت- -حسش- -يسس ضش- -د أıدرأت
و أ ل ذ ي ن س شي ن ت ش ش ر و ن ع  ﬂ Èت لف
ألأح -ي -اء ألشش -ع -ب -ي-ة ÿل-ق ح-ؤأر
م -ب -اشش-ر م-ع ألشش-ب-اب ل-ؤق-اي-ت-ه-م
ضشد هذه ألآفة أÿطÒة.
وك- -ان أŸنسش- -ق أل- -ع- -ام ل -ل -ج -ن -ة
أل -ق -ط -اع -ي -ة Ÿك -اف-ح-ة ألآف-ات
ألج -ت -م -اع -ي -ة ل -ؤلي -ة أ÷زأئ -ر
 ﬁم د أ ل ط ا ه ر دي ل م ي ق د أ ع ل ن
أن أل- -ل -ج -ن -ة أسش -ت -ط -اعت م -ن -ذ
تاأسشيسشها منذ سشنة ونصشف أن
ت-ت-ق-رب م-ن  25أل-ف م-تمدرسس
ıت -ل -ف ألأط -ؤأر وك -ذأ ط -ل-ب-ة
أ ل ت ك ؤ ي ن أ Ÿه ن ي ع ل ى م س ش ت ؤ ى
 200فضش -اء م -ن م -ؤؤسشسش -ات
ت -ع -ل -ي -م-ي-ة وم-رأك-ز أل-ت-ك-ؤي-ن

أŸه -ن -ي ودور ألشش -ب-اب .و“ك-ن
أعضشاء هذه أللجنة أŸنحدرين
م -ن ﬂت -ل -ف أل -ق -ط -اع -ات م -ن
أإرسش- - -اء ح- - -ؤأر م- - -ب- - -اشش - -ر م - -ع
أŸت -م-درسش Úب-غ-رضس وق-اي-ت-ه-م
من ﬂتلف ألآفات وعلى رأسشها
أıدرأت وأل- -ت- -اأث Òألسش- -ل- -ب- -ي
ل ل ش ش ب كة أ ل ع ن ك ب ؤ ت ي ة .
وأب -رز أن أل -ع-م-ل أŸؤؤسشسش-ات-ي
ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع أÛت-مع أŸدÊ
أدى أإ ¤أإ‚اح Œرب- - - - -ة ه - - - -ذه
أل-ل-ج-ن-ة أل-ت-ي ت-ط-ؤر ع-م-ل-ها أإ¤
خ- - -ل- - -ق ÷ان ع - -ل - -ى مسش - -ت - -ؤى
أŸؤؤسشسشات ألتعليمية مكؤنة من
أل -ط -ل -ب -ة وأل -ت Ó-م -ي -ذ أن -فسش-ه-م
وأل-ذي-ن أصش-ب-ح-ؤأ ي-ع-م-ل-ؤن ع-لى
ف-ت-ح ح-ؤأر م-ع زمÓ-ئ-ه-م أل-ذي-ن
ي- - -ع- - -ان- - -ؤن م - -ن ه - -ذه ألآف - -ات
ألجتماعية لإنقاذهم منها.
ودعا منسشق أللجنة طارق غÓب
رئ- - -يسس ف- - -رق- - -ة م- - -ك- - -اف - -ح - -ة
أıدرأت ل- -ؤلي- -ة أ÷زأئ -ر ‘
هذأ ألطار أإ ¤تدعيم أللجنة
Ãم -ث -ل Úع -ن دي -ؤأن م -ك -اف-ح-ة
أıدرأت وعن ألهيئة ألؤطنية
◊ م اي ة أ ل ط ف ؤ ل ة و ت ر ق ي ت ه ا ح ت ى
ت- -ك -ؤن أك Ìف -ع -ال -ي -ة ،مضش -ي -ف -ا
بخصشؤصس تفاقم ظاهرة تعاطي
أıدرأت ب Úأوسشاط ألششباب»
أن» أول خ -ط -ؤة ل -ل -قضش -اء ع -ل-ى
هذه ألآفة هؤ صشناعة رأي عام
مضشاد لها».

ودق رئ -يسس مصش -ل-ح-ة ألأم-رأضس
أل -ع -ق-ل-ي-ة لÓ-أط-ف-ال Ãسش-تشش-ف-ى
ألشش- -رأق- -ة وأŸرأف- -ق أل -ن -فسش -ي
ل -ل -ج -ن -ة ›ي -د ت -اب -ت-ي ن-اق-ؤسس
أÿط- -ر ح- -ؤل ت -ف -اق -م ظ -اه -رة
ت ع ا ط ي أ  ıد ر أ ت ب  Úأ و س شا ط
أ  Ÿت م د ر س ش  ،Úح ي ث «ي ب لغ س ش ن ه م
م ا ب 9 Úو  1 4س ش ن ة » ،م ض ش ي ف ا أ ن
ألكث Òمن ألششباب أŸنحدرين
م ن  ﬂت ل ف و ل يا ت أ ل ؤ ط ن أ ل ذ ي ن
ز أ ر و أ م ص ش ل ح ته ل ل ع  Óج با ل ش ش ر أق ة
ك -ان -ؤأ ي -ت -ع -اط -ؤن ل-ؤقت ط-ؤي-ل
ﬂت -ل -ف أıدرأت أب-ت-دأء م-ن
أل- -ق -نب ه -ن -دي أإ ¤أل -ك -ؤك -ايÚ
وغÒها من أıدرأت ألصشلبة
أÿطÒة بالإضشافة أإ ¤ألإدمان
ع ل ى أ  Ÿش ش ر و با ت أ ل ك ح ؤ ل ي ة .
وقد ثمنت رئيسشة ألهيئة ألؤطنية
◊م -اي -ة أل -ط -ف -ؤل -ة وت -رق -ي -ت-ه-ا
أŸفؤضشة ألؤطنية ألسشيدة مرË
شش -ر‘ أل -ت -ي شش-اركت ‘ أل-ل-ق-اء
Œرب- -ة أل- -ل- -ج- -ن -ة أل -ق -ط -اع -ي -ة
Ÿك-اف-ح-ة ألآف-ات ألج-ت-م-اع-ي-ة
ل - - - -ؤلي - - - -ة أ÷زأئ - - - -ر ‘ ›ال
ح -م -اي -ت -ه -ا ل -ل -م -ت -م-درسش Úم-ن
ﬂتلف ألآفات ألجتماعية عن
طريق أإرسشاء حؤأر مباششر معهم
ل -ت -ف -ادي وق-ؤع-ه-م ‘ مسش-ت-ن-ق-ع
ه- -ذه أıاط- -ر وع -ل -ى رأسش -ه -ا
أıدرأت .ووصشفت ألتجربة بـ
«أل-رأئ-دة» دأع-ي-ة أإ ¤ت-ع-م-ي-م-ه-ا
ع ل ى ج م ي ع و ل يا ت أ ل ؤ ط ن .

