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’على للغة العربية ،في ندوة نقاشص ،بمناسسبة اليوم
يسستضسيف منتدى يومية «الشسعب» البروفيسسور صسالح بلعيد رئيسص المجلسص ا أ
العالمي للغة العربية ،المصسادف للثامن عشسر ديسسمبر من كل سسنة ،اليوم السسبت  ١7ديسسمبر  ٢0١6على السساعة  ١١:00بمقر جريدة
«الشسعب» 39 ،شسارع الشسهداء ،الجزائر العاصسمة.
الدعوة عامة

السسبت  ١٧ديسسمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ١٧ربيع األول ١٤٣٨هـ

د.صسال ـح بلعيد ضسيف
منت ـ ـدى «الشسـعب»
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يسس- -تضس- -ي- -ف م- -ن- -ت -دى ي -وم -ي -ة «الشس -عب»،
الÈوف-يسس-ور صس-ال-ح ب-ل-ع-ي-د ،رئيسس اÛلسس
الأع -ل -ى ل -ل -غ -ة ال -ع -رب -ي-ة ‘ ،ن-دوة ن-ق-اشس،
Ãن -اسس -ب -ة ال -ي -وم ال -ع -اŸي ل -ل -غ -ة ال-ع-رب-ي-ة،
اŸصس- -ادف ل -ل -ث -ام -ن عشس -ر ديسس -م Èم -ن ك -ل سس -ن -ة ،ال -ي -وم السس -بت 17
ديسسم ٢016 Èعلى السساعة Ã 11 : 00قر جريدة «الشسعب» 39 ،شسارع
الشسهداء ،ا÷زائر العاصسمة.

17٢10

لقاء تأاسسيسسي لفيدرالية
اŸقاول Úالشسباب

يشس- -ارك وزي- -ر ال- -ع- -م- -ل وال- -تشس- -غ- -ي- -ل والضس- -م -ان
الج- -ت- -م- -اع- -ي ﬁم- -د ال- -غ- -ازي ،ووزي- -ر الشس- -ب- -اب
وال -ري-اضس-ة ال-ه-ادي ول-د ع-ل-ي ‘ ،ف-ع-ال-ي-ات ال-ل-ق-اء
ال-ت-اأسس-يسس-ي ،ال-ذي سس-ت-ن-ظمه الفيدرالية الوطنية
ل-ل-م-ق-اول Úالشس-ب-اب– ،ت ال-رع-اي-ة السس-ام-ي-ة ل-رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د العزيز بوتفليقة ،اليوم،
باŸدرسسة العليا للضسمان الجتماعي  -بن عكنون  -على السساعة  09 : 00صسباحا.

مسسلم تتفقد هياكل قطاع التضسامن بأادرار

تقوم وزيرة التضسامن الوطني والأسسرة وقضسايا اŸراأة مونية مسسلم ،يومي
 18و 19ديسس -م Èا÷اري ،ب -زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د اإ ¤ولي-ة اأدرار ،ت-ت-ف-ق-د
خللها اŸركز النفسسي البيداغوجي للمعوق Úذهنيا ،مدرسستي الأطفال
اŸع -وق Úسس -م -ع -ي -ا وبصس -ري-ا ،وت-نشس-ط ل-ق-اء م-ع السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة واÛت-م-ع

زوخ يعاين اŸشساريع
ا’سستثمارية بالعاصسمة

حجـ ـار يÎأاسص النـ ـدوة
الوطنيـ ـ ـة للجامعـ ـات

يشس -رف وزي -ر ال -ت -ع -ل -ي -م ال -ع-ا‹ وال-ب-حث
العلمي الطاهر حجار ،اليوم ،على اأشسغال
ال-ن-دوة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-جامعات وذلك بقاعة
اÙاضس- -رات Ãق- -ر ال- -وزارة ب Íع- -ك- -ن- -ون،
ابتداء من السساعة  08 : 30صسباحا.

ندوة علمية حول اأ’بعاد
اإ’نسسانية ‘ حياة الرسسول (صص)

لوق -اف
يÎأاسس وزي- -ر الشس- -وؤون ال- -دي- -ن- -ي- -ة وا أ
ﬁم- -د ع- -يسس -ى ،أاشس -غ -ال ن -دوة ع -ل -م -ي -ة ح -ول
لنسسانية ‘ حياة الرسسول
لبعاد ا إ
«اŸواطنة وا أ
لث -ن19 Ú
صس- -ل- -ى ال- -ل- -ه ع- -ل- -ي- -ه وسس -ل -م» ،ي -وم ا إ
ديسسم Èا÷اري ،بقاعة اÙاضسرات بغرداية.

›لسص وطني لقطاع
التعليم العا‹

يقوم وا‹ ولية ا÷زائر عبد القادر زوخ،
اليومÃ ،عاينة اŸشساريع السستثمارية على
مسس -ت -وى ال -ع -اصس -م -ة ،اب -ت -داء م -ن السس -اع -ة
 08 : 00صسباحا.

يعقد اأعضساء اÛلسس الوطني بوزارة التعليم العا‹
وال -ب -حث ال -ع-ل-م-ي ،ي-وم-ي  17و 18ديسس- -م Èا÷اري،
›لسس -ه -م ال -وط-ن-ي ال-ذي سس-ي-خصسصس ل-ت-ق-ي-ي-م ال-ق-ط-اع
وب - -حث انشس- -غ- -الت ال- -ب- -اح- -ث ،Úوذلك
ابتداء من السساعة  08 : 30صسباحا
بوحدة التطوير ببوسسماعيل
بولية تيبازة.

دورة عاديـ ـة
للمجلـ ـ ـ ـسص الوطنـ ـ ـي
لـ «تـ ـ ـاج»

ا’فتتاح الرسسمي
لبوابة «جبايتيك»

أاويحيى ينشسط
ندوة صسحفية

ي- -نشس- -ط الأم Úال- -ع -ام
ل - -ل - -ت- -ج- -م- -ع ال- -وط- -ن- -ي
الدÁقراطي
«الأرن - - -دي» ،اأح - - -م- - -د
اأوي - - - -ح- - - -ي- - - -ى ،ن- - - -دوة
صس -ح -ف-ي-ة ،ال-ي-وم ،ب-اŸق-ر اŸرك-زي ل-ل-ح-زب بÍ
عكنون ،ابتداء من السساعة  09 : 30صسباحا.

التسسي Òاإ’داري لهياكل الثورة التحريرية

ت -ن -ظ-م وزارة اŸال-ي-ة ،ي-وم الأح-د  18ي -ن -ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-دي-ري-ات اŸت-اح-ف ا÷ه-وي-ة
ي -ع-ق-د ح-زب Œم-ع اأم-ل ا÷زائ-ر
ديسس -م Èا÷اري ،م-راسس-م الف-ت-ت-اح لوليات خنشسلة ،سسكيكدة ،تيزي وزو ،اŸدية ،تلمسسان وبسسكرة ،اللقاء ا÷ماعي
«ت-اج» ،ف-ع-ال-ي-ات ال-دورة العادية
لث -ن 19 Úديسس -م Èا÷اري ،ب -دءًا م -ن السس-اع-ة  14:00بعد
ال- -رسس -م -ي ل -ب -واب -ة «ج -ب -اي -ت -يك» اŸوسس -ع رق-م  ،117ي- -وم ا أ
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السساعة  10 : 00صسباحا ،بفندق
صسباحا.

اختتام ندوة رؤوسسـ ـ ـاء
مكاتب التحالف ا÷مهوري

يشسرف الأم Úالعام
◊زب ال- - -ت - -ح - -ال - -ف
ال -وط-ن-ي ا÷م-ه-وري
ب- -ل- -ق- -اسس -م سس -اح -ل -ي،
ال-ي-وم ،ع-ل-ى اخ-تتام
ال- -ن- -دوة ال- -وط- -ن -ي -ة
ل - - -روؤسس - - -اء اŸك - - -اتب
ال- -ولئ- -ي- -ة ،ب -ق -اع -ة
اÙاضس -رات ب -ف -ن -دق
ف - - - -ايت ا÷م- - - -ي- - - -ل،
ابتداء من السساعة  09 : 30صسباحا.

ن ـ ـ ـدوة حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول
«اإ’عÓم ‘ القرآان»

ينظم
اÛلسس
الإسسلمي
الأعلى ،ندوة
Ãشساركة
اأسساتذة
جامعي Úذوي
الختصساصس
‘ م- -وضس- -وع «الإع- -لم ‘ ال- -ق -راآن» ،ي -وم
الإث- - -ن 19 Úديسس - - -م Èا÷اريÃ ،ق- - -ر
اÛلسس ،ابتداء من السساعة  14 : 00بعد
الزوال.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 1٢6 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

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

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(0٢1)60.70.3٥:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشص
مدير التحرير

فنيدسص بن بلة

جمعية عامة عادية للهÓل اأ’حمر ا÷زائري

ي -ع -ق -د ال-ه-لل الأح-م-ر ا÷زائ-ري ،ال-ي-وم ،ج-م-ع-ي-ت-ه ال-ع-ام-ة
ال -ع -ادي -ة ،اب -ت -داء م-ن السس-اع-ة  09 : 30صس -ب-اح-ا ،ب-دار الإم-ام
باÙمدية.

البعد الدو‹ للشسرطة ا÷زائرية

ت-ت-ن-اول حصس-ة «‘ الصس-م-ي-م» ،ال-ت-ي ت-ه-ت-م بالتوعية
الأم -ن -ي -ة ،ضس -م-ن ال-فضس-اء الإذاع-ي ل-لأم-ن ال-وط-ن-ي،
التي تبث على اأمواج القناة الإذاعية الأو ،¤مسساء
غد ،من السساعة  16 : 00اإ 17 : 00 ¤مسساء ،موضسوع
«ال -ب -ع -د ال -دو‹ ل -لشس -رط -ة ا÷زائ -ري -ة»Ã ،شس-ارك-ة
رئيسس اŸكتب اŸركزي الوطني «اأنÎبول» ا÷زائر .كما سسيتم فتح اÿط الهاتفي
للرد على تسساوؤلت وانشسغالت مسستمعي ا◊صسة بهذا اÿصسوصس.

إ’ع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسص(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

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

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

ألسضبت  17ديسضمبر  2016م
ألموأفق لـ  17ربيع أأ’ول  1438هـ
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رئيسس ا÷مهورية يتحادث مع نظÒه التونسسي

””تعاون ناجح ‘ ﬁاربة اإ’رهاب”” ب Úا÷زائر وتونسس

–ادث رئ - -يسس ا÷م - -ه - -وري - -ة ع- -ب- -د
لول،
ال - -ع - -زي - -ز ب - -وت - -ف- -ل- -ي- -ق- -ة ،أامسس ا أ
با÷زائر العاصسمة ،مع نظÒه التونسسي
باجي قايد السسبسسي الذي أاجرى زيارة
أاخوة إا ¤ا÷زائر.
ج -رت أÙادث -ات ب Úأل -رئ-يسض Úب-حضض-ور
رئ -يسس ›لسس أأ’م -ة ع -ب -د أل-ق-ادر ب-ن صض-ال-ح
وألوزير أأ’ول عبد أŸالك سضÓل ووزير ألدولة
مدير ديوأن رئاسضة أ÷مهورية أحمد أويحيى
ووزير ألدولة وزير ألشضؤوون أÿارجية وألتعاون
أل- -دو‹ رم- -ط- -ان ل- -ع -م -ام -رة ووزي -ر ألشض -ؤوون
أŸغاربية وأ’–اد أإ’فريقي وجامعة ألدول
ألعربية عبد ألقادر مسضاهل.
‘ تصضريح له عقب أÙادثات مع رئيسس
أ÷مهورية ،أكد ألرئيسس ألتونسضي باجي قايد

ألسض- -بسض- -ي ،أن- -ه ي- -وج -د ب Úأ÷زأئ -ر وت -ونسس
““تعاون ناجح ‘ ﬁاربة أإ’رهاب““ ،مشضÒأ إأ¤
أن ““أ÷زأئ- -ر أت- -خ- -ذت أل- -ت- -دأب Òألضض -روري -ة
◊ماية أ◊دود وأن أأ’مور تسض Òكما ينبغي““.
وأضضاف ‘ نفسس ألسضياق ،أن بÓده تسضÒ
““بخطى إأيجابية““ ‘ ﬁاربة أإ’رهاب.
ووصض -ف أل -رئ-يسس أل-ت-ونسض-ي أل-عÓ-ق-ات بÚ
ألبلدين بـ ““ألتاريخية““› ،ددأ ألتأاكيد على أن
زي -ارت -ه ل -ل -ج -زأئ -ر م -ن-اسض-ب-ة ““‡ي-زة ك-ال-ع-ادة
وفرصضة للتشضاور وتبادل أآ’رأء و’سضتعرأضس
أأ’وضضاع ألثنائية““.
ك -م -ا ” خ Ó-ل أل -ل -ق -اء أيضض -ا ،أسض-ت-ع-رأضس
““ألوضضع أإ’قليمي وألدو‹ ألذي يشضهد تغÒأت
كبÒة وسضريعة““ ،يضضيف ألرئيسس ألتونسضي.
وك- -ان أل- -رئ- -يسس ألسض- -بسض- -ي ق- -د ح- -ل ،ي -وم

وقع رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة،
ع-ل-ى م-رأسض-ي-م رئ-اسض-ي-ة ت-تضض-م-ن أل-تصض-ديق على
إأتفاقيات ومذكرأت تفاهم أبرمتها أ÷زأئر مع
عدد من ألدول وذلك طبقا للمادة  91-9من
ألدسضتور ،بحسضب بيان لرئاسضة أ÷مهورية.
وقد وقع ألرئيسس بوتفليقة على مرسضوم،Ú
ي -تضض -م -ن أأ’ول ““ت -ع -دي-ل أŸادة  38م-ن أل-نظام
أأ’سض -اسض-ي Ÿن-ظ-م-ة ألسض-ي-اح-ة أل-ع-اŸي-ة““ .ف-ي-م-ا
ي -خصس أŸرسض -وم أل -ث -ا““ Êأ’ت -ف -اق ب Úح -ك-وم-ة
أ÷م-ه-وري-ة أ÷زأئ-ري-ة أل-دÁق-رأط-ي-ة ألشض-ع-ب-ي-ة
وحكومة جمهورية بلغاريا حول ألتعاون ‘ ›ال

ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي- -ات أإ’عÓ- -م وأ’تصض- -ال ،أŸوق- -ع
با÷زأئر ‘  28فÈأير سضنة .““2014
وي- -خصس أŸرسض- -وم أل- -ث -الث ““أ’ت -ف -اق -ي -ة بÚ
ح -ك -وم -ة أ÷م-ه-وري-ة أ÷زأئ-ري-ة أل-دÁق-رأط-ي-ة
ألشضعبية وحكومة ألو’يات أŸتحدة أأ’مريكية
لتحسض Úأ’متثال ألضضريبي ألدو‹ وتنفيذ قانون
أ’متثال ألضضريبي للحسضابات أأ’جنبية (فاتكا)
أŸوقعة با÷زأئر بتاريخ  13أكتوبر سضنة .““2015
ك-م-ا وق-ع أل-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ع-ل-ى أŸرسض-وم
أŸتعلق ““با’تفاق حول ألنقل أ÷وي ب Úحكومة
أ÷م-ه-وري-ة أ÷زأئ-ري-ة أل-دÁق-رأط-ي-ة ألشض-ع-ب-ي-ة

وحكومة جمهورية مالطا ،أŸوقع با÷زأئر ‘
 18نوفم Èسضنة  ““2015وكذأ ““مذكرة ألتفاهم
حول إأنشضاء ÷نة مشضÎكة للتعاون ب Úحكومة
أ÷م-ه-وري-ة أ÷زأئ-ري-ة أل-دÁق-رأط-ي-ة ألشض-ع-ب-ي-ة
وحكومة جمهورية كوريا ألدÁقرأطية ألشضعبية،
أŸوقعة با÷زأئر بتاريخ  20يناير سضنة .““2015
ووقع رئيسس أ÷مهورية على مرسضوم رئاسضي
ي- -تضض- -م- -ن ““ألÎت- -يب ب Úح -ك -وم -ة أ÷م -ه -وري -ة
أ÷زأئ -ري -ة أل -دÁق -رأط -ي -ة ألشض -ع-ب-ي-ة وح-ك-وم-ة
ن -ي -وزل -ن-دأ ح-ول إأنشض-اء ÷ن-ة ل-ل-ت-ع-اون أل-ث-ن-ائ-ي،
أŸوقع بويلنغ Ïبتاريخ  15فÈأير سضنة .““2016

ب-عث رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-عزيز
بوتفليقة ،برقية تهنئة إا ¤ملك البحرين
ح -م -د ب -ن ع -يسس -ى آال خ -ل -ي -ف -ةÃ ،ن-اسس-ب-ة
اح-ت-ف-ال بÓ-ده ب-ع-ي-ده-ا ال-وط-ن-ي ،أاك-د ل-ه
فيها حرصسه على مواصسلة العمل معه من
أاج- -ل ت -ن -م -ي -ة وت -ق -وي -ة ه -ذه ال -ع Ó-ق -ات
وتوسسيع ›التها Ãا يسستجيب لتطلعات
الشسعب Úا÷زائري والبحريني.
وقال ألرئيسس بوتفليقة ‘ برقيته““ :إأنه Ÿن
دوأعي ألسضعادة وألسضرور ،وبلدكم ألشضقيق يحتفل
بعيده ألوطني ألسضابع عشضر أÛيد ،أن أتوجه
إأليكم ومن خÓلكم إأ ¤ألشضعب ألبحريني ،باسضم
أ÷زأئر شضعبا وحكومة وأصضالة عن نفسضي ،بأاحر
ألتها Êوأزكى أأ’ما ،Êدأعيا أŸو ¤عز وجل أن
ي-ع-ي-د ع-ل-ي-ك-م ه-ذه أŸن-اسض-ب-ة أل-وط-نية أÛيدة
Ãوف -ور ألصض-ح-ة وألسض-ع-ادة ،وأن ي-ح-ق-ق ل-لشض-عب
أل -ب -ح -ري-ن-ي م-ا ي-ط-م-ح إأل-ي-ه م-ن أّط-رأد أل-ت-ق-دم
وألرفعة وألرقي –ت قيادتكم أ◊كيمة““.
وأضضاف رئيسس أ÷مهورية قائ““ :Óهذأ ،و’
ي -ف -وت -ن -ي ب -ه -ذه أŸن -اسض -ب -ة أل -غ -ال -ي -ة أن أع-رب
÷Óل -ت -ك-م ع-ن ت-ق-دي-رن-ا وأع-ت-زأزن-ا Ãا ي-ج-م-ع
بلدينا ألشضقيق Úمن عÓقات تعاون مثمر وأن
أؤوكد لكم حرصضنا على موأصضلة ألعمل من أجل
تنمية وتقوية هذه ألعÓقات وتوسضيع ›ا’تها،
Ãا يسضتجيب لتطلعات شضعبينا ألشضقيق Úويعزز
ألتضضامن وألتكامل ب Úدول أمتنا أإ’سضÓمية““.
وخلصس ألرئيسس بوتفليقة إأ ¤ألقول““ :وألله
أسضأال أن يد Ëعليكم أردية ألعافية وألهناء ،وأن
Áدكم بكر Ëعونه ويلهمكم موصضول ألسضدأد
وألتوفيق ‘ قيادة شضعبكم ألشضقيق نحو مرأقي
ألتقدم وألرخاء وألرفعة““.

...و‹ العهد البحريني

ألوطني ،أن أتوجه إأليكم باسضم أ÷زأئر شضعبا
وحكومة وأصضالة عن نفسضي ،بأاحر ألتها Êمقرونة
بتمنياتي لكم Ãوفور ألصضحة وألسضعادة وباطرأد
ألرقي وأ’زدهار لشضعب كازأخسضتان ألصضديق““.
وأضض -اف أل -رئ -يسس ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة ق-ائ““ :Ó-ه-ذأ،
ويسض -ع -د Êأن أغ -ت -ن -م ه -ذه ألسض -ان-ح-ة ألسض-ع-ي-دة
أ’ج -دد ل -ك -م ح -رصض-ي ع-ل-ى أل-ع-م-ل م-ع-ك-م ع-ل-ى
ت -ط -وي -ر وت -ع-زي-ز أوأصض-ر ألصض-دأق-ة أل-ت-ي ت-رب-ط
بلدينا وإأعطاء دينامية جديدة لتعاوننا ‘ سضائر
أÛا’ت““.

يوقع مراسسيم تتضسمن التصسديق على اتفاقيات تعاون دولية

يهّنئ ملك البحرين Ãناسسبة احتفال بÓده بعيدها الوطني
هّنأا رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة،
و‹ ألعهد نائب ألقائد أأ’على ،ألنائب أأ’ول
لرئيسس ›لسس ألوزرأء Ãملكة ألبحرين ،أأ’مÒ
سضلمان بن حمد آأل خليفة ‘ ،برقية بعث له بها
Ãناسضبة أحتفال بÓده بعيدها ألوطني.
وكتب ألرئيسس بوتفليقة ‘ برقيته““ :يسضرÊ
وألشضعب ألبحريني يحتفل بعيده ألوطني ألسضابع
عشض - -ر أÛي- -د ،أن أزف إأ ¤سض- -م- -وك- -م أصض- -دق
ألتها ÊوألتÈيكات ،دأعيا ألعلي ألقدير أن يدË
عليكم موفور ألصضحة وسضابغ ألهناء وعلى ألشضعب
ألبحريني ألشضقيق مزيدأ من ألتقدم وأ’زدهار
وألرفاه““.
وأضضاف رئيسس أ÷مهورية ‘ برقيته““ :و’
ي -ف -وت -ن -ي ب -ه -ذه أŸن -اسض -ب -ة ألسض-ع-ي-دة أن أع-رب
لسض-مّ-وك-م ع-ن ب-ال-غ أرت-ي-اح-ن-ا Ÿسض-ت-وى عÓ-ق-ات
أأ’خوة وألتعاون ب Úبلدينا ألشضقيق ،Úوأن أجدد
ل-ك-م ح-رصض-ن-ا وع-زم-ن-ا أل-دأئ-م Úع-ل-ى ت-ع-زيزها
وت-ط-وي-ره-ا Ãا ي-خ-دم أŸصض-ال-ح أل-ع-ل-ي-ا ل-ب-لدينا
وشضعبينا ألشضقيق Úويسضتجيب لتطلعاتهما Ÿزيد
من ألرقي وألرخاء““.

...ونظÒه الكازاخسستاÊ
بعث رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة،
ب -رق -ي -ة ت -ه -ن -ئ-ة إأ ¤ن-ظÒه أل-ك-ازأخسض-ت-ا ،Êن-ور
سضلطان نظربايف ،وهذأ Ãناسضبة أحتفال بÓده
بعيدها ألوطني› ،ددأ له فيها حرصضه على
ألعمل معه على تطوير وتعزيز أوأصضر ألصضدأقة
ألتي تربط ألبلدين.
وقال ألرئيسس بوتفليقة ‘ برقيته““ :يطيب ‹،
Ãناسضبة أحتفال جمهورية كازأخسضتان بعيدها
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لحكام اŸادة  92من فقرة  10من الدسستور
وفقا أ

الرئيسس بوتفليقة يجري حركة جزئية ‘ سسلك الو’ة
أاج- -رى رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري -ة ع -ب -د
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة أاول أامسس ،ح-رك-ة
جزئية ‘ سسلك الولة ،حسسب بيان من
رئاسسة ا÷مهورية هذا نصسه الكامل.
«أج -رى رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز
بوتفليقة ،حركة جزئية ‘ سضلك ألو’ة وفقا
أ’حكام أŸادة  92من فقرة  10من ألدسضتور.
وبهذأ ” تعي Úكل من:
 حطاب ﬁمد وأليا بو’ية بجاية. دزيري توفيق وأليا بو’ية بشضار. حجار ﬁمد وأليا بو’ية سضكيكدة. حشض -ا Êأل -ط-اه-ر وأل-ي-ا ب-و’ي-ة سض-ي-ديبلعباسس».

سسÒة موجزة للو’ة ا÷دد

أÿميسس ،با÷زأئر ‘ ،زيارة أخوة بدعوة من
رئ -يسس أ÷م -ه -وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة.
و أ س ض ت ق ب ل ه ل د ى و ص ض و ل ه أإ  ¤م ط ا ر ه و أ ر ي
ب و م د ي ن أ ل د و ‹  ،ر ئ ي س س › ل س س أ ’أ م ة ع ب د
أ ل - -ق - -ا د ر ب - -ن ص ض -ا ل -ح و و ز ي -ر أ ل -د و ل -ة و ز ي -ر
أ ل ش ض - -وؤ و ن أ  ÿا ر ج - -ي - -ة و أ ل - -ت - -ع - -ا و ن أ ل - -د و ‹
ر م ط ا ن ل ع م ا م ر ة و و ز ي ر أ ل ش ض وؤ و ن أ  Ÿغ ا ر ب ي ة
و أ ’إ – ا د أ ’إ ف ر ي ق ي و ج ا م ع ة أ ل د و ل أ ل ع ر ب ي ة
عبد ألقادر مسضاهل.
وأن- -ه -ى زي -ارت -ه ‘ ن -فسس أل -ي -وم ،وك -ان ‘
توديعه رئيسس ›لسس أأ’مة عبد ألقادر بن
صضالح ووزير ألدولة وزير ألشضؤوون أÿارجية
وأل -ت -ع -اون أل -دو‹ رم -ط -ان ل -ع -م -ام-رة ووزي-ر
ألشضؤوون أŸغاربية وأإ’–اد أإ’فريقي وجامعة
ألدول ألعربية عبد ألقادر مسضاهل.

ألعدد
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^ وا‹ بجاية ﬁمد حطاب
شض- -غ- -ل ق -ب -ل ت -ول -ي -ه ه -ذأ أŸنصضب ع -دة
وظ -ائ -ف ‘ أ÷م -اع -ات أÙل -ي-ة’ ،سض-ي-م-ا
أم-ي-ن-ا ع-ام-ا ل-و’ي-ة أ÷زأئ-ر ووأل-ي-ا لسض-يدي
بلعباسس.
حطاب أŸولود سضنة  1964ببومردأسس،
أب لطفل Úومتخرج من أŸدرسضة ألوطنية
Óدأرة.
ل إ
ك -م -ا ت -و ¤م -نصضب رئ-يسس دأئ-رة ق-ورأي-ة
(ت -ي -ب -ازة) وأ◊رأشس (أ÷زأئ -ر أل -ع -اصض -م -ة)
وعزأبة (سضكيكدة) ،قبل أن يرقى إأ ¤منصضب
أم Úعام و’ية سضطيف وبعدها وأ‹ منتدب
با÷زأئر ألعاصضمة.
” تعيينه سضنة  2010أمينا عاما لو’ية
أ÷زأئ- -ر ،ق- -ب- -ل أن ي- -رق- -ى وأل- -ي -ا لسض -ي -دي
بلعباسس.
^وا‹ سسكيكدة ﬁمد حجار
شض- -غ- -ل ق -ب -ل ت -ول -ي -ه ه -ذأ أŸنصضب ع -دة
وظائف ‘ أ÷ماعات أÙلية ،من بينها
أمينا عاما لو’ية ألبليدة.
حجار أŸولود سضنة  1953بتيارت ،أب

ÿمسضة أطفال وحائز على شضهادة ليسضانسس
‘ أل -ع -ل -وم أإ’ق -تصض-ادي-ة وم-اسض ‘ Îتسض-يÒ
وإأدأرة أŸؤوسضسضات.
ت- -و ¤م- -نصضب رئ- -يسس دأئ- -رة ب- -ري- -زي -ن -ة
(ألبيضس) وبئر أ÷( Òوهرأن) وأÙمدية
(معسضكر) ،قبل أن يتم تعيينه أمينا عاما
لو’يات أŸسضيلة وسضيدي بلعباسس وألبليدة.
^ وا‹ سس - -ي- -دي ب- -ل- -ع- -ب- -اسس ط- -اه- -ر
حشساÊ
شض- -غ -ل حشض -ا Êط -اه -ر ( 59سض-ن-ة) ع-دة
م -ن -اصضب ضض -م -ن أ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة ،ك-ان
آأخ -ره -ا م -نصضب أم Úع -ام ل -و’ي-ة أ÷زأئ-ر
ألعاصضمة.
حشضا Êطاهر متزوج وأب لثÓثة أطفال،
Óدأرة سضنة
تخرج من أŸدرسضة ألوطنية ل إ
 1980وكان يحضضر شضهادة ألدكتورأه سضنة
.2006
شضغل حشضا Êسضنة  1985ملحقا للديوأن
بو’ية برج بوعريريج ثم نائب مدير بوزأرة
ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية.
وما ب Úسضنتي  1987و 2008شضغل منصضب
رئيسس دأئرة بعدة و’يات قبل أن يتم تعيينه
سضنة  2014أمينا عاما لو’ية سضعيدة.
^ وا‹ بشسار ا÷ديد توفيق دزيري
تو ¤دزيري توفيق ألبالغ من ألعمر 58
سضنة عدة مناصضب ‘ أإ’دأرة أÙلية كان
آأخرها منصضب أم Úعام لو’ية وهرأن.
بدأ دزيري أ◊ائز على شضهادة ليسضانسس
‘ أل -ع -ل -وم أ’ق -تصض -ادي -ة وه -و م -ت-زوج وأب
ÿمسضة أطفال مشضوأره سضنة  1990كمسضؤوول
عن أŸيزأنية ثم عن ألوسضائل لو’ية ألبيضس.
وك - -ل- -ف م- -ا ب 1994 ÚوÃ 2000ديرية
أإ’دأرة أÙلية لو’ية أ÷لفة ،قبل أن يشضغل
نفسس أŸنصضب ببشضار من  2000إأ.2010 ¤
وع Úما ب 2010 Úو 2015أمينا عاما
ل -و’ي -ة ع Úأل -دف -ل-ى ،ق-ب-ل أن يشض-غ-ل ن-فسس
أŸنصضب بوهرأن.

سسÓل يسستقبل وزير اÿارجية التشسادي

لول ع-ب-د اŸالك
اسس -ت -ق -ب-ل ال-وزي-ر ا أ
لول ،با÷زائر العاصسمة،
سسÓل ،أامسس ا أ
وزي- -ر الشس- -ؤوون اÿارج -ي -ة والن -دم -اج
لفريقي التشسادي موسسى فاكي ﬁمد،
ا إ
ال- -ذي ج- -اء ح- -ام Ó- -رسس -ال -ة إا ¤رئ -يسس
ا÷م -ه -وري -ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة،
ب -حسسب م-ا أاف-اد ب-ه ب-ي-ان Ÿصس-ال-ح ال-وزي-ر
لول.
ا أ
أوضضح أŸصضدر ،أنه ” خÓل أ’سضتقبال

““تقييم ألعÓقات ألثنائية أŸمتازة وألتطرق
إأ ¤أŸسضائل ذأت أ’هتمام أŸشضÎك وألوضضع
ع- -ل- -ى ألصض- -ع- -ي- -د أإ’ق- -ل -ي -م -ي’ ،سض -ي -م -ا سضÒ
أŸؤوسضسضات أإ’فريقية““.
وج -رى أل-ل-ق-اء ب-حضض-ور وزي-ر أل-دول-ة وزي-ر
ألشض -ؤوون أÿارج-ي-ة وأل-ت-ع-اون أل-دو‹ رم-ط-ان
ل -ع-م-ام-رة ووزي-ر ألشض-ؤوون أŸغ-ارب-ي-ة وأ’–اد
أإ’فريقي وجامعة ألدول ألعربية عبد ألقادر
مسضاهل.

لرهاب وا◊كامة ‘ عدد خاصس
Œفيف منابع ا إ

«أارابيز» تهتم بالتغيÒات العميقة ‘ سسياسسة الرئيسس بوتفليقة

أاشس- - -ادت ›ل- - -ة «أاراب - -ي - -ز» الشس - -ه - -ري - -ة““ ‘ ،ع - -دد خ - -اصس
با÷زائر““ ،بعزم رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
““ا◊امل لرؤوية واضسحة““ على ““إاحداث تغيÒات عميقة ‘
ا÷زائر““.
ذكرت أÛلة ،ألتي وصضفت رئيسس ألدولة ““باŸشضيد““ ،أن أ÷زأئر
ع -رفت م -ن-ذ وصض-ول أل-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة إأ ¤أ◊ك-م
ورشضات سضياسضية ،أقتصضادية وأجتماعية ناجحة ،كما
شضهدت أŸصضا◊ة ألوطنية وﬁاربة ألتطرف.
وكتبت أÛلة““ ،ألبلد عرف تغيÒأت عميقة منذ
وصضول عبد ألعزيز بوتفليقة إأ ¤أ◊كم وعزز ريادته
على أŸسضتوى ألعاŸي““.
وجاء ‘ هذأ ألعدد ،ألذي يقع ‘ أربع Úصضفحة،
أن ألرئيسس بوتفليقة ““أحدث تغيÒأت عميقة من
أجل –ويل أ÷زأئر بعزم وثبات ورؤويا وأضضحة منذ وصضوله إأ ¤سضدة
أ◊كم““.
وأوضضحت أÛلة ،أن ““ألرئيسس أ÷زأئري أنخرط ‘ مسضعى شضامل

ل -ل -ح -ك-م أل-رأشض-د““ ع-ل-ى أŸسض-ت-وى أل-دأخ-ل-ي وم-ن خÓ-ل ت-ق-مصس دور
ألدبلوماسضي ألذي يجيده ““ليجول ألعا ⁄عام Óعلى بعث ألعÓقات
ورفع أللبسس على أŸسضتوى أÿارجي““ ،مؤوكدة أنه ‘ ›ال مكافحة
أ’إره -اب أل -ع -اŸي أضض -حت أ÷زأئ -ر م -رج-ع-ا ،ح-يث ق-دم ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
““نصضائح و–ذيرأت وتوقعات تأاكدت جميعها ‘ ألوأقع““.
وت- -ط- -رق أل- -ع- -دد إأ‚ ¤اح أ÷زأئ -ر ‘ سض -ي -اسض -ت -ه -ا
Ùاربة أإ’رهاب وألتطرف ‘““ ،ألوقت ألذي يجد فيه
أل -ع -ا ⁄صض -ع -وب -ة ‘ ﬁارب -ة أ’سض -ت -م -ال-ة أل-ع-ق-ائ-دي-ة““.
وأضضافت ،أنه ““من أجل Œفيف منابع أإ’رهاب ’بد
على أ÷زأئر من –سض Úأك Ìحكامتها وتوف Òألوسضائل
Ÿك -اف -ح -ة آأف-ات أخ-رى م-ث-ل ألÓّ-ع-دل ،أل-بÒوق-رأط-ي-ة
وألفسضاد““.
أما على مسضتوى ألسضياسضة أÿارجية ،أشضارت «أرأبيز»
إأ ¤أن أ÷زأئر جددت ألعهد مع إأفريقيا““ ،من خÓل شضرأكة تتمحور
حول أأ’عمال““ ،ألتي أعتÈتها ““رهانا صضعبا““ ‘ ،ألوقت ألذي أضضحت
فيه هذه ألقارة تغذي مطامع ألقوى أ’قتصضادية ألكÈى.

ا÷زائر بلد مرجعي
‘ اŸصسا◊ة
وتداب Òالسسلم

السسبت  17ديسسمبر  2016م
الموافق لـ  17ربيع األول  1438هـ
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بعد تراجع اسستثماراتها إا ١٠٠ ¤مليون دولر ٢٠١٥

بؤطرفة يدعؤ أŸؤؤسسسسات أأ’مريكية ألطاقؤية لÓسستثمار ‘ أ÷زأئر
ل‚از مشسروع توليد الطاقة الشسمسسية قريبا
مناقصسة إ

لمريكية إا ¤السستثمار ‘ ا÷زائر وإابرام شسراكات مثمرة
دعا وزير الطاقة نورالدين بوطرفة ،بهوسس ،ÏاŸؤوسسسسات ا أ
ومسستدامة ،مشسÒا إا ¤أان الشسراكة الطاقوية ب Úا÷زائر والوليات اŸتحدة ““مكثفة وقدÁة““.
صسرح الوزير ‘ افتتاح اŸنتدى ا÷زائري -
األم -ري -ك -ي ح -ول ال -ط -اق -ة ،اŸن -ع -ق -د ب-ه-وسسÏ
(تكسساسش) ،قائ““ :Óنحن نعمل على تكثيف جهد
اسس -ت -كشس -اف ا◊ق -ول وت -ط-وي-ره-ا ورف-ع ق-درات
ال -ت -ك -ري -ر وك -ذا ب -عث الصس-ن-اع-ة ال-بÎوك-م-ي-ائ-ي-ة
الشسائعة ‘ مدينة هوسس.““Ï
وأاضس- -اف““ ،ن- -دع -و اŸؤوسسسس -ات األم -ري -ك -ي -ة إا¤
السس -ت -ث -م -ار ‘ ه -ذه ا◊ق -ول وإاب -رام شس -راك -ات
مثمرة ومسستدامة ،على غرار الشسراكات التي
تÈم عادة ب Úالبلدين““.
وسسجل الوزير خÓل هذا اللقاء ،الذي حضسره
عديد اŸسسؤوول Úبقطاع الطاقة ا÷زائري ونحو
 30مسسؤوول عن مؤوسسسسات طاقوية أامريكية ،أان
ال -ع Ó-ق -ات والشس -راك -ة ال -ط -اق -وي -ة ب Úال-ب-ل-دي-ن
““مكثفة وقدÁة““.
وقال بوطرفة ،إان ““تواجد شسركات أامريكية ‘
ا÷زائر ‘ ﬂتلف النشساطات أامر جلي““ ،مشسÒا
إا ¤أان مسستوى الصسادرات من اÙروقات نحو
الوليات اŸتحدة بات اليوم ﬁتشسما ،حيث يبلغ
م-ل-ي-اري دولر ف-ق-ط ،مسس-ج Ó-ب-ذلك ان-خ-ف-اضسا
كبÒا منذ سسنة .2010
وب- -حسسب األرق- -ام ال- -ت -ي ق -دم -ه -ا ال -وزي -ر ،ف -إان
اسستثمار الشسركات األمريكية (أاناداركو ومونوكو
وف -ي -ل -ي -بسش وه -يسش ‘ )...ال -ق -ط -اع ،ع-ل-ى وج-ه
اÿصسوصش ‘ نشساط اÙروقات ،عرف أايضسا
تراجعا كبÒا ،ليبلغ  100مليون دولر فقط سسنة
 ،2015مقابل زهاء  600مليون سسنة .2010
وقال ،إانه مع ذلك ““ينبغي التأاكيد على الشسراكات
ا÷دي - - - -دة واÙدث - - - -ة ل- - - -لÌوات““ ،مشسÒا إا¤
الشسراكة اÈŸمة سسنة  2013ب› Úمع سسونلغاز
وجÔال إال- -كÎيك ،إل‚از م- -ركب صس- -ن- -اع- -ي ‘
ا÷زائر ﬂتصش ‘ صسنع توربينات الغاز والبخار
وم-ول-دات ال-ت-ي-ار اÎŸدد ب-اسس-ت-ث-م-ار ق-يمته 200
مليون دولر وا÷اري إا‚ازه حاليا.
وصسرح بوطرفة أامام حضسور مكون من رؤوسساء
مؤوسسسسات أامريكية ،أان ““اŸنتدى يندرج اليوم ‘
إاطار هذه اإلرادة ‘ ،إابراز دوما كل الفرصش التي
Áك-ن ل-ل-ج-زائ-ر وال-ولي-ات اŸت-ح-دة اسس-ت-غÓ-لها
ل-ت-ع-زي-ز ت-ع-اون-ه-م-ا وأاع-م-ال-ه-ما وهنا تكمن مدى
أاهميته““.
وأاكد ،أان ““مؤوهÓتنا عديدة ،حيث أان اŸنشسآات
القاعدية الضسرورية لقتصساد مزدهر موجودة
والطاقة متوفرة وا◊ركية الدÁغرافية بكثافة
سسكانية بلغت  40مليون نسسمة مكونة أاسساسسا من
الشسباب حقيقية““.
ك- - -م- - -ا أاشس - -ار ال - -وزي - -ر ،إا ¤أان ق - -درات اŸوارد
ال -ط -ب -ي -ع -ي-ة م-ت-ن-وع-ة ‘ ا÷زائ-ر واسس-ت-ق-راره-ا
السسياسسي ‘ ﬁيط دو‹ يتميز بتوترات عديدة
““ي -ج -ع -ل م -ن -ه -ا وج -ه-ة م-رغ-وب ف-ي-ه-ا ب-ال-نسس-ب-ة
Ÿمارسسة أانشسطة األعمال ‘ قطاعات متعددة،
م-ث-ل الصس-ن-اع-ة وال-فÓ-ح-ة والسس-ي-اح-ة وب-ط-ب-ي-ع-ة
ا◊ال الطاقة““.

مشسروع لتؤليد ألطاقة ألشسمسسية قيد ألتحضسÒ

أاعلن بوطرفة بهوسس( Ïتكسساسش) ،عن إاطÓق،
ق-ري-ب-ا ،م-ن-اقصس-ة وط-ن-ي-ة ودول-ي-ة إل‚از مشسروع
ل-ت-ول-ي-د ال-ط-اق-ة الشس-مسس-ي-ة ال-كهروضسوئية بقدرة
 4000ميغاواط ،قال إانها قيد السستكمال.
وأاوضسح بوطرفة ،إان هذا اŸشسروع الضسخم يدرج
مكونة طاقوية تتمثل ‘ إا‚از ﬁطات كهربائية
ومكونة أاخرى صسناعية إلنتاج العتاد والتجهيزات
اıصسصسة لهذه الوحدات ،مشسÒا إا ¤أان النتائج
اŸنتظرة من مشسروع الطاقات اŸتجددة هامة،
م-ن ح-يث اسس-ت-ح-داث م-ن-اصسب شس-غ-ل وال-تصس-ن-ي-ع
والتطوير التكنولوجي واكتسساب اŸهارات‡ ،ا
سس-يسس-اه-م ‘ ال-ت-ن-م-ي-ة الج-تماعية والقتصسادية
للبÓد.
وأاوضس -ح ال-وزي-ر ل-رؤوسس-اء اŸؤوسسسس-ات األم-ري-ك-ي-ة
يقول““ ،لقد دخلنا ‘ مرحلة التنويع ‘ ،إاطار

التحتية.
كما يتضسمن قانون اÙروقات طريقة جديدة
لتحديد نسسبة الضسريبة ،التي سستقوم من اآلن
فصساعدا ،على مردودية اŸشسروع أاك Ìمنه على
م-داخ-ي-ل-ه‡ ،ا سس-يسس-م-ح ل-ل-مسس-ت-ث-م-ري-ن ب-تقدير
اıاطر اÙتملة.

تؤقع ترأجع أك Èلعرضس أوبك أبتدأء من جانفي

التنمية اŸسستدامة .وشسرعنا ‘ تنفيذ ﬂطط
وط-ن-ي ل-ت-ط-وي-ر ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة وال-ن-جاعة
ال -ط -اق -وي -ة وي -رم -ي إا ¤تشس -غ -ي-ل ح-وا‹ 22000
ميغاواط من الطاقة اÿضسراء ‘ أافق -2035
.““2040
وذك - -ر ب - -وط - -رف - -ة خ Ó- -ل ت - -دخ- -ل- -ه ب- -الÈام- -ج
السس-ت-ث-م-اري-ة ل-ق-ط-اعه ،لسسيما ‘ السستكشساف
وال -بÎوك -م -ي-اء ،م-وضس-ح-ا أان الÈن-ام-ج م-ت-وسس-ط
اŸدى لتطوير ا◊قول ،يتوقع ‰وا كبÒا بأاكÌ
من  80من اŸائة مقارنة بـ.2015
وسس -يسس -م -ح ذلك ،إا ¤ج -انب ال-ط-اق-ات ا÷دي-دة
Ÿضساعفة السستغÓل ،برفع اإلنتاج حسسب وتÒة
م-ت-وسس-ط-ة تقدر بـ 5م -ن اŸائ -ة ق-ب-ل  2020إا¤
حوا‹  241مليون طن معادل نفط.
ويرمي بعث قطاع البÎوكمياء من خÓل برنامج
طموح تقدر قيمته بـ 15مليار دولر أاسساسسا ،إا¤
تغطية حاجيات السسوق الوطنية من اŸنتوجات
ال- -بÎوك- -م- -ي -اوي -ة وت -ط -وي -ر م -وؤسسسس -ات صس -غÒة
ومتوسسطة وتثم– Úويل اÙروقات السسائلة
والغازية لتحقيق قيمة مضسافة اأعلى.
كما سستسسمح كل هذه اŸشساريع بتخصسيصش مبلغ
اسس-ت-ث-م-اري بقيمة  74م -ل -ي -ار دولر خÓ-ل فÎة
 2020-2016للمحروقات ،منها  42مليار للتنمية
واسستغÓل ا◊قول.
وبحسسب األرقام التي قدمها الوزير ،يقدر اŸبلغ
اıصسصش لتطوير عتاد اإلنتاج والبنية التحتية
لنقل وتوزيع الكهرباء والغاز بـ 26مليار دولر
على اŸدى اŸتوسسط.
و‘ اÛموع يعتزم القطاع اسستثمار  100مليار
دولر قبل  2020وهو مسستوى جد هام ،بالنظر
إا ¤حجم القتصساد ا÷زائري ،بحسسب بوطرفة.
وللتوصسل إا ¤ذلك ،كما قال ،فإان ““الشسراكة مع
الشس -رك -ات األج -ن -ب -ي -ة ضس -روري-ة““ ،مشسÒا إا ¤أان
ا◊كومة عكفت على توف Òاإلطار واإلمكانات
اÓŸئ-م-ة ÷لب اŸسس-ت-ث-م-ري-ن األج-انب وت-رق-ية
التحويل التكنولوجي عن طريق الشسراكة ،سسواء
مع شسركة سسوناطراك أاو مع مؤوسسسسات جزائرية
عمومية أاو خاصسة.
وأاضساف الوزير يقول ،إان ا◊كومة تعمل أايضسا
على توف Òظروف النجاح من خÓل مراجعة
القانون حول اÙروقات والقانون األخ Òحول
السستثمار.
ولدى تطرقه إا ¤الÎتيبات ا÷ديدة اŸتضسمنة
ق -ي ق -ان -ون اÙروق -ات ،أاوضس -ح أان -ه -ا ت-تضس-م-ن
خصسوصسا –فيزات جبائية لتشسجيع النشساطات
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -بÎول وال -غ -از غ Òال -ت -ق -ل -ي -ديÚ
وا◊ق- -ول الصس- -غÒة وا◊ق -ول ‘ اŸن -اط -ق غÒ
اŸسستغلة و‘ عرضش البحر وكذلك ا◊قول ذات
ا÷ي-ول-وج-ي-ا اŸع-ق-دة وت-لك ال-ت-ي ت-ف-ت-ق-ر ل-ل-بنى

صسرح وزير الطاقة نورالدين بوطرفة ،اأمسش
الأول ،بهوسس( Ïتيكسساسش) ،باأن تراجع عرضش
اأوبيب سسيكون اأك Èابتداء من شسهر جانفي،
متوقعا اسسÎجاع توازن السسوق خÓل السسداسسي
الأول من سسنة .2017
ردا ع -ل -ى سس -وؤال ل -واأج ،ح -ول ت -اأث Òرف -ع اإن-ت-اج
اأوبيب ‘ اأكتوبر على الأسسعار ،اأوضسح الوزير اأن
““ه -ذا الرت -ف -اع ك -ان م -ت -وق -ع -ا““ ،ب -ال -ن -ظ-ر اإ¤
التزامات اŸبيعات الآجلة خÓل هذا الشسهر.
واأضس -اف““ ،ع -ن -دم -ا ت -وصس-لت اأوب-يب اإ ¤ات-ف-اق
با÷زائر العاصسمة حول (خفضش ‘ الإنتاج)
كانت اŸبيعات (الآجلة) لأشسهر اأكتوبر ونوفمÈ
وديسسم Èقد بوشسرت““ ،مشسÒا اإ ¤اأن ““تراجع
الإنتاج لشسهر يناير سسيكون اأك.““È
‘ اأكتوبر ،بلغ اإنتاج اأوبيب مسستوى قياسسيا بلغ
 33 , 87مليون برميل يوميا ،مسسج Óارتفاعا
ق- -دره  15.000ب-رم-ي-ل ي-وم-ي-ا م-ق-ارن-ة بشس-ه-ر
سسبتم Èوهو ما يعني اأنها مطالبة ببذل جهد
اإضس -ا‘ ،م -ن خ Ó-ل ت -ق -ل -يصش اإن-ت-اج-ه-ا بـ1,37
مليون برميل يوميا ،عوضش  1 , 2مليون برميل
يوميا اŸتوقعة خÓل اجتماعها الأخ Òبفيينا
( 30نوفم ،)Èبحسسب جريدة ““وال سسÎيت““،
التي اأوردت اأرقاما نشسرتها اأوبيب يوم الأربعاء.
واأع-رب ال-وزي-ر ع-ن ي-ق-ي-ن-ه ب-اأن ال-ب-ل-دان خ-ارج
اأوبيب –Îم التزاماتها بتقليصش اإنتاجها بـ558
األ-ف ب-رم-ي-ل ي-وم-ي-ا ،اب-ت-داء م-ن شس-ه-ر ج-انفي،
بالنضسمام اإ ¤عقد –ديد الإنتاج اÈŸم مع
اأعضساء اأوبيب.
وردا على سسوؤال حول اŸناقصسة التي اأطلقتها
اأوب -يب ،ي -وم الأرب -ع -اء ،ل -ل -م -ن -ت -ج Úخ-ارج-ه-ا،
لحÎام ال -ت -زام -ات -ه -ا ب-ت-ق-ل-يصش الإن-ت-اج ل-دع-م
الأسسعار وحذف فائضش العرضش على مسستوى
السسوق ،قال ““ذكرت اأوبيب باأنه يجب احÎام
هذا اللتزام .اأنا واثق من اأنه سسيتم احÎامه
وهو ‘ صسالح ا÷ميع““.
واأوضسح الوزير ،اأن دعوة منظمة اأوبيب كانت
م -وج -ه -ة ل -ك -اف -ة ال-دول خ-ارج اأوب-يب ،ال-ت-ي ل
تسساهم حاليا ‘ جهود ضسمان اسستقرار السسوق.
واأشس -ارت اŸن -ظ -م -ة ‘ ت-ق-ري-ره-ا ،اإ ¤اأن اأف-ق
تطبيق سسعر اأعلى للنفط سسنة Á ،2017كن اأن
ي -ح -م -ل ه -ذه ال -دول ع -ل -ى اإن -ت-اج ال-ن-ف-ط ف-وق
مسستويات الإنتاج اÙددة للسسنة اŸقبلة.
يتمثل اŸسساهمون الرئيسسيون ‘ هذا الرتفاع
‘ الÈازيل وكندا اللذين يعوضسان الÎاجعات
اŸسس - -ج - -ل - -ة ‘ ال- -ولي- -ات اŸت- -ح- -دة والصسÚ
وكولومبيا واŸكسسيك.
وصس -رح ي -ق -ول ،اإن -ه ““م -ن ال -واضس -ح اأن ا÷زائ-ر
بذلت ›هودا هاما للتوصسل اإ ¤اتفاق ضسمن
منظمة اأوبيب وكذا اتفاق اأوبيب مع دول خارج
اأوبيب““.
و‘ سسوؤال حول ا÷هود التي تبذلها ا÷زائر
لإحضسار فاعل Úنفطي ،Úهما اŸملكة العربية
السس- -ع- -ودي -ة واإي -ران ،اإ ¤ط -اول -ة اŸف -اوضس -ات
للتفاهم حول خÓفهما ضسمن اŸنظمة ،اإكتفى
الوزير بالقول اإن ““الأهم يكمن ‘ التقريب بÚ
اأعضس -اء اŸن -ظ -م-ة““ واأن ا÷زائ-ر سس-تسس-ت-م-ر ‘
لعب دور مسسهل اŸفاوضسات ضسمن اŸنظمة.
واعت Èاأنه من الضسروري متابعة السسوق عن
ق -رب ،م -ن خ Ó-ل اإع -داد سس -ي -ن -اري-وه-ات ‰وه
ترقبا لجتماع اأوبيب ‘ جوان.

...ويتحـ ـ ـادث مـ ـ ـع مسسـ ـ ـؤؤو‹ مؤؤسسسسـ ـ ـات أأمريكيـ ـ ـة

–ادث وزي -ر ال -ط -اق -ة ن -ورال -دي-ن ب-وط-رف-ة
ب- -ه -وسس ،Ïم -ع ع -دد م -ن مسس -ؤوو‹ اŸؤوسسسس -ات
لمريكية حول التعاون ‘ ›ال الطاقات
ا أ
اŸتجددة.
التقى بوطرفة على هامشش اŸنتدى ا÷زائري -
األمريكي حول الطاقة ،بالسسيدين بروسش كوترايغت
وجون كروسسنيك ،على التوا‹ الرئيسش اŸدير العام
Ÿؤوسسسسة ترمال إانÒجي بارت Ôومؤوسسسسة دوبون

شسركتان أامريكيتان ﬂتصستان ‘ تطوير مشساريع
الطاقة اŸتجددة ،خاصسة الكهروضسوئية والطاقة
ا◊رارية األرضسية.
وشسدد الوزير خÓل اللقاءين ،على ضسرورة تطوير
إانتاج ﬁلي للتجهيزات و–ويل التكنولوجيا.
وخ Ó-ل ه -ذا اŸن -ت -دى ،أاع-ل-ن ال-وزي-ر ع-ن إاطÓ-ق،
قريبا ،مناقصسة وطنية ودولية إل‚از مشسروع لتوليد
ال -ط -اق -ة الشس -مسس -ي -ة ال -ك-ه-روضس-وئ-ي-ة ب-ق-درة 4000

ميغاواط.
كما اسستقبل بوطرفة الرئيسش اŸدير العام لفالف
تكنولوجي كف Úهونت ،ونائب رئيسش آار برودوكت
شسيميكالز سسم Òسسرحان.
وخÓل ﬁادثاته مع سسم Òسسرحان ،تطرق الوزير
إا ¤آافاق توسسيع الشسراكة القائمة ب Úسسوناطراك
وآار برودوكت شسيميكالز ‘ إاطار الشسركة اıتلطة
““هليوسش““ اŸتخصسصسة ‘ إانتاج الهيليوم.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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سسليمان الشسيخ يحاضسر حول العوŸة

على أ÷زأئر أن تكؤن جاهزة Ÿؤأجهة ألتحدي

لسستاذ سسليمان الشسيخ ،أان ا÷زائر ليسست
لسسبق ا أ
أاكد الدبلوماسسي ا أ
منعزلة عن باقي البلدان ولبد عليها أان تكون جاهزة Ÿواجهة –دي
العوŸة وأان تتحكم ‘ مصسÒها ،قبل أان تخوضض اŸعركة ‘ اŸيدان العاŸي،
لجيال الصساعدة.
من خÓل الرفع من مسستوى تعليم وتكوين ا أ

حياة .ك

اع -ت Èالأسس -ت -اذ سس-ل-ي-م-ان
الشس - - -ي - - -خ ‘ ،تصس - - -ري - - -ح لـ
““الشسعب““ ،أامسش األول ،على
هامشش الندوة التي نشسطها
ب - -ع- -ن- -وان ““تسس- -اؤولت ح- -ول
العوŸة ...الدولة الوطنية،
السس -ي -ادة ،ال-ق-ي-م واإلنسس-ان““
Ãجلسش األمة ،بحضسور عبد
ال- -ق- -ادر ب- -ن صس- -ال -ح رئ -يسش
اÛلسش ،أان تأاث ÒالعوŸة
على الدولة الوطنية ،كتأاثÒ
العوŸة على الدول األخرى،
وأان-ه ““لب-د ل-ل-دول-ة ال-وط-نية
أان تكون اأول قائمة بصسفة
جذرية Ãقوماتها الوطنية،
ثم أان تكون قابلة للخوضش
‘ م -ع -رك -ة ال -ع -وŸة خ -ارج
البÓد ،بدءاً بتقوية ا÷بهة
ال-داخ-ل-ي-ة ،ب-ال-نسس-ب-ة لتكوين
األجيال الصساعدة ،ألننا اآلن بصسدد
التحضس Òللمسستقبل““.
وأاضساف ‘ هذا اإلطار ،أان التنمية
الق -تصس -ادي -ة ل ت -ك -ف -ي ،ب-ل ي-جب أان
ت -ك-ون ه-ذه ال-ت-ن-م-ي-ة شس-ام-ل-ة ،ف-ك-ري-ة
وعقائدية .ولذلك ،لبد  -بحسسبه -
من اŸرور قبل كل شسيء ،إا ¤تقوية
ا÷ب -ه -ة ال -وط -ن -ي -ة وال -داخ-ل-ي-ة ،ق-ب-ل
اŸرور إا ¤اŸن- - -افسس - -ة اÿارج - -ي - -ة،
م- -رك- -زا ع- -ل -ى ““مصس -داق -ي -ة ال -دول -ة““
وت- -ط- -وي- -ر ال- -ت -ع -ل -ي -م
وال - -ت - -ك - -وي - -ن ،ال- -ت- -ي
ي - -ع - -تÈه - -ا ““قضس- -اي- -ا
مصسÒي -ة““ ،ع -ل-ي-ه-ا أان
ت-ت-ح-ك-م ف-ي-ها حاضسرا
ومسستقب.Ó
وف- - -ي- - -م - -ا ي - -ت - -ع - -ل - -ق
ب - - -اإلره - - -اب ،ال- - -ذي
تسس -ت-دع-ي م-ك-اف-ح-ت-ه ت-ك-تÓ-ت ،ع-ل-ى
غ -رار اج -ت -م-اع ›م-وع-ة  5+5الذي
احتضسنته ا÷زائر ،قال اŸتحدث إان
ال -ع -وŸة ““أاداة““ ،واإلره -اب يسس -ت-ع-م-ل
هذه األداة ““ول يجب أان ننسسى هذا““.
لذلك““ ،لبد أان نوجهها نحو البناء
وليسش التخريب ،الذي يقوم به بعضش
اŸتطرف Úمن جهة أاو من أاخرى““.
غ Òأان العوŸة التي تخيف البعضش
وت -ع -ت Èط -وق ‚اة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ب-عضش
اآلخ- -ر“““ ،ر ح- -ال- -ي- -ا ب- -تصس -دع -ات““،
بحسسب ما أابرز سسليمان الشسيخ ،الذي
أاوضس- -ح خ Ó-ل ﬁاضس -رت -ه أان ه -ن -اك
عوŸة “سش بعضش البلدان ،وعوŸة
تشس-م-ل ك-ل ال-ب-ل-دان ،خ-اصس-ة ب-ال-نسس-ب-ة
Óزمات التي “ر بها البعضش منها،
ل أ
وتتفاعل مع بعضسها البعضش.

كما تكلم عن أازمة العوŸة وعوŸة
األزمات ،واعت Èأان البلدان ليسست ‘
م- -ن- -أاى ع- -ن ه- -ذه األخÒة .وي- -رى أان
““ا÷زائ -ر ل -يسست م -ن -ع -زل-ة ع-ن ب-اق-ي
ال -ب -ل -دان ‘ ال-ع-ا ،⁄ولب-د ع-ل-ي-ه-ا أان
ت- -ك- -ون ج- -اه- -زة Ÿواج- -ه -ة –دي -ات
العوŸة““.
‘ ذات الوقت ،يؤوكد سسليمان الشسيخ
أان العوŸة قد حققت ““قفزة نوعية““
فيما يسسمى Ãجال ““البيوتكنولوجيا““،
الذي يشسمل البحث ‘
›ال هندسسة ا◊ياة،
وتسس -ت -خ -دم ‘ ع -دي-د
اŸيادينÃ ،ا ‘ ذلك
الصسناعات
الصس -ي -دلن -ي -ة .ول-ذلك
ي - -رى م - -ن الضس - -روري
م-راف-ق-ة ه-ذا ال-نشساط
ال -ع -ل -م -ي ،ول -يسش ه-ذا ف-حسسب ،ف-ق-د
شسملت  -كما قال  -اÛال السسياسسي
م-ن خÓ-ل ““الشس-رط-ي-ة ال-دÁق-راط-ية““
ال-ت-ي –دد ط-ب-ي-ع-ة ال-ن-ظ-ام ال-داخ-لي
ال -ق -ائ -م ع -ل-ى ال-فصس-ل ب Úالسس-ل-ط-ات
والشسرعية وحقوق اإلنسسان.
كما تطرق ‘ ﬁاضسرته بتفصسيل إا¤
ال -وضس -ع اإلق -تصس -ادي والسس -ي -اسس -ي ‘
العا ،⁄لفتا إا ¤أان التكنولوجيا تعد
من مقومات العوŸة وهذا ما يجعل
اله -ت -م -ام ب-ا÷انب ال-ع-ل-م-ي أام-را ‘
م - -ن - -ت - -ه - -ى الضس - -رورة ،مشسÒا إا ¤أان
ال -ت -ب -ادل ال -ع -ل-م-ي ‘ ›ال اإلتصس-ال
““يبقى حكرا على الدول اŸتقدمة““،
‡ا أادى إا‰ ¤و م- - - - -ا وصس- - - - -ف- - - - -ه بـ
““›ت -م -ع -ات اŸع -رف-ة““ ،ف-ي-م-ا ت-ب-ق-ى
اÛتمعات األخرى ›رد مسستهلكة.

ألعلم وألتكنؤلؤجيا
مصسدرأ قؤة ألدولة
ألؤطنية وسسيادتها

لمريكي من السسفر““ إا ¤ا÷زائر
–ي Úوثيقة ““التحذير ا أ

وزأرة أÿارجية :نظرة مشسؤهة
وبالية ’ تعكسس ألؤأقع

أاوضسحت وزارة الشسؤوون اÿارجية،
لول ‘ ،ب -ي -ان ل -ه-ا ،أان ال-ت-ح-يÚ
أامسض ا أ
لمريكي
ال-دوري ل-وث-ي-ق-ة ““ال-ت-حذير ا أ
م- - -ن السس- - -ف - -ر““ اŸوج - -ه ل - -ل - -م - -واط - -نÚ
لم- -ري- -ك- -ي ÚاŸدع- -وي- -ن ل- -لسس -ف -ر إا¤
ا أ
ا÷زائ- -ر ،لي- -زال ي- -ن- -ظ -ر إا ¤ال -وضس -ع
لم- -ن -ي ب -ا÷زائ -ر بـ ““ن -ظ -رة مشس -وه -ة
ا أ
وبالية ل تعكسض الواقع““.
أاشسار ذات اŸصسدر ،إا ¤أان التحيÚ
ال-دوري ل-وث-ي-ق-ة ““ال-ت-ح-ذي-ر األمريكي
م- -ن السس- -ف- -ر““ اŸوج- -ه ل- -ل- -م- -واط -نÚ
األم -ري -ك -ي ÚاŸدع -وي -ن ل -لسس -ف -ر إا¤
ا÷زائر ،الذي نشسر ‘  13ديسسمÈ
ع-ل-ى اŸوق-ع ال-رسس-م-ي ل-ك-ت-اب-ة الدولة
األم-ري-ك-ي-ة““ ،ي-جسس-د ،ك-ال-ع-ادة ،ن-ظرة
م-ع-ادي-ة إا ¤ال-وضس-ع ب-ا÷زائ-ر ب-ن-ظرة
مشس -وه -ة وب -ال -ي -ة ل ت -ع -كسش ح -ق-ي-ق-ة
الوضسع األمني با÷زائر““.
وذكرت وزارة الشسؤوون اÿارجية ‘
هذا الصسدد ،أان ““أامن ا÷زائر مسستتب
بصسفة دائمة بفضسل سسياسسة اŸصسا◊ة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ال -ت -ي دع -ا إال -ي -ه -ا رئ -يسش
ا÷م -ه -وري -ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة

والثمن الباهظ الذي دفعته ا÷زائر
ل -ل -ت-خ-لصش م-ن اإلره-اب وك-ذا ب-فضس-ل
التجند واليقظة اŸسستمرين للجيشش
الوطني الشسعبي وأاسسÓك األمن على
كامل الÎاب الوطني““.
ويشس Òذات اŸصس - - - - - - - - - -در ،إا ¤أان
ا÷زائ- -ر ““ال- -ت- -ي ق- -دمت تضس- -ح- -ي -ات
جسساما ‘ ›ال مكافحة اإلرهاب““،
هي ““حريصسة على أاعلى مسستوى على
تقديسش الروح البشسرية““.
‘ ذات السس- -ي -اق““ ،ت -ق -وم ا÷زائ -ر
لصسا◊ها ولصسالح الغ Òبعمليات دائمة
ل -ل -وق -اي -ة وال -قضس -اء ع -ل -ى ال -ت -ط -رف
ال -ع -ن -ي -ف ،ضس -م-ن م-ق-ارب-ة م-ت-ن-اسس-ق-ة
ل -ل -ت -ع -اون ال -دو‹ ‘ ›ال م-ك-اف-ح-ة
اإلرهاب““ ،يضسيف ذات اŸصسدر.
ومن هذا اŸنطلق““ ،تبقى جميع
الرسسائل أاحادية ا÷انب التي تسسعى،
ب- -دون ج- -دوى ،إا ¤ضس- -م- -ان ح- -م -اي -ة
انتقائية وتفضسي إا ¤تفكيك روابط
الشس- -راك- -ة وال- -ت- -ع- -اون ضس- -د ظ- -اه- -رة
اإلره- -اب ذات م- -ف- -ع- -ول ع- -كسس -ي ول
أاسساسش لها““ ،يؤوكد ذات اŸصسدر.

»æWh

السسبت  1٧ديسسمبر  2016م
المؤافق لـ  1٧ربيع األول  14٣8هـ

تضشم  1٤صشحافيا  7منهم ينتخبون ،ڤرين:

انتخاب أاعضصاء سصلطة ضصبط الصصحافة اŸكتوبة خÓل 2017
توزيع أإزيد من  ٤500بطاقة صشحا‘ Îﬁف

’عضشاء ‘ تششكيلة
’ول ،با÷زإئر إلعاصشمة ،أإن عملية إنتخاب إلصشحافي Úإ أ
كششف وزير إ’تصشال حميد ڤرين ،أإمسس إ أ
’عÓم ،سشيكون ‘ غضشون سشنة .2017
سشلطة ضشبط إلصشحافة إŸكتوبة ،مثلما نصس عليها قانون إ إ
قال الؤزير ‘ رّده على سسؤؤال
شس -ف -ؤي ل-ل-ن-ائب ﬁم-د ال-ط-يب،
ي -ت -ع -ل-ق ب-ت-اري-خ ت-نصس-يب سس-ل-ط-ة
ض س ب ط ا ل صس ح ا فة ا  Ÿك ت ؤ ب ة ا ل ت ي
نصض عليها قانؤن الإعÓم لسسنة
 ،2012اإن تنظيم العملية اÿاصسة
ب-ان-ت-خ-اب الصس-ح-اف-ي Úالأعضساء
‘ ه -ذه ال-ه-ي-ئ-ة «سس-ي-ك-ؤن خÓ-ل
سسنة  .»201٧مذكرا باأن اŸادة
 50من قانؤن الإعÓم تنصض على
اأن تشسكيلة هذه السسلطة تضسم 14
ص س ح ا ف يا  ،من هم  ٧ي ت م ا ن ت خ اب ه م
م- -ن ق- -ب- -ل الصس -ح -اف -ي Úال -ذي -ن
Áلكؤن خÈة تفؤق  15سسنة ‘
اŸمارسسة الإعÓمية.
واأوضس- - -ح اأن «اسس- - -ت- - -ح- - -ال - -ة»
ان- -ت- -خ- -اب الصس- -ح- -اف- -ي Úل -ه -ذه
السس- - -ل- - -ط- - -ة ،راج- - -ع اإ« ¤ع - -دم

ت-ن-ظ-ي-م-ه-م ق-ب-ل ت-اأسس-يسض اللجنة
اŸؤؤقتة لتسسليم بطاقة الصسحا‘
اÎÙف والتي منحت اأزيد من
 4 5 0 0ب ط ا قة » .
‘ رده على سسؤؤال اآخر للنائب

ج - - -ل - - -ؤل ج- - -ؤدي ،م- - -ت- - -ع- - -ل- - -ق
ب -السسÎات -ي -ج -ي -ة ال -ت -ي ت-ت-ب-ع-ه-ا
اŸؤؤسسسسة الؤطنية للتلفزيؤن ‘
اأداء اÿدم -ة ال -ع -م -ؤم -ي -ة ،اأب -رز
ڤرين اأن اŸؤؤسسسسة التي –ؤز

على خمسض قنؤات «تقدم برامج
ت ل ب ي ح ا ج ي ا ت ع م ؤ م ا  Ÿش س اه د ي ن
م ن  ﬂت ل ف فئا ت ا  Ûت م ع » .
واأضساف ‘ هذا السسياق ،اأن
ال -ت -ل -ف -زي -ؤن ا÷زائ -ري «ي -ق -دم
خدمة اإعÓمية مقبؤلة مقارنة
ب ن ظ ر ا ئ ه ‘ ع د ي د ا ل د و ل  ،رغ م
وج- -ؤد ال- -ع -دي -د م -ن ال -ن -ق -ائصض
ك -اŸي -زان -ي-ة اÙدودة» ،مشسÒا
اإ ¤اأن ال- -ت- -ل -ف -زي -ؤن ال -ع -م -ؤم -ي
«يسس- -ع- -ى ل -ت -حسس Úم -ردوده م -ن
خ Ó- -ل ت- -ك- -ؤي- -ن اأزي- -د م- -ن 200
مؤظف».
واأشس - - - - -ار ڤ - - - - -ري- - - - -ن ،اإ ¤اأن
ال-ت-ل-ف-زي-ؤن ال-ع-م-ؤم-ي «ه-ؤ اليؤم
خ Òمثال ‘ السساحة الإعÓمية
ف -ي -م -ا ي-ت-ع-ل-ق ب-نشس-اط السس-م-ع-ي
ا ل ب ص س ري » .

توسشيع إسشتخدإم بطاقة ب - Úبنكية وإلÈيدية ،بابا عمي:

تزويد اŸسصاحات التجارية بـ 10آا’ف جهاز للدفع اإ’لكÎو2017 ‘ Ê
أإك-د وزي-ر إŸال-ي-ة ح-اج-ي ب-ابا
’ول ،أإن -ه سش -ي -ت -م
ع -م -ي ،أإمسس إ أ
تزويد إŸسشاحات إلتجارية عÈ
إل-وط-ن بـ 10آإ’ف ج-ه-از ل-ل-دف-ع
’ل- - -كÎو ،2017 ‘ Êسش-تضش-اف
إ إ
إ 5 ¤آإ’ف جهاز مسشجل خÓل
 .2016م - - -ؤوك- - -دإ أإن إ◊ك- - -وم- - -ة
ح-ريصش-ة ع-ل-ى عصش-رن-ة إل-ن-ظام
إŸصش- -ر‘ وت- -ع- -م- -ي- -م إسش- -ت- -خ -دإم
بطاقة ب - Úبنكية وإلÈيدية.

جاء تصسريح وزير اŸالية ،رّدا على
سسؤؤال طرحه النائب يؤسسف خبابة (تكتل
ا÷زائ-ر اÿضس-راء) خÓ-ل ج-لسس-ة ع-ل-ن-ي-ة
ب -اÛلسض الشس -ع -ب -ي ال -ؤط -ن-ي ﬂصسصس-ة
Óسس- -ئ -ل -ة الشس -ف -ؤي -ة ،ح -ؤل اإلج -راءات
ل - -أ
اŸت- -خ- -ذة ل- -ت- -ط- -ؤي- -ر خ- -دم- -ات ال -دف -ع
اإللكÎو Êوعصسرنة البنؤك.
وأاوضسح بابا عمي ،أان البنؤك بادرت
‘  2014إا ¤اسستحداث «التجمع النقدي
اآل‹» بهدف تؤسسيع اÿدمات اŸصسرفية
اإللكÎونية ‘ منصسة مؤحدة ،مشسÒا إا¤
تعزيز اŸسسار باسستحداث حقيبة وزارية
م -ن -ت -دب -ة خ -اصس -ة ب -الق -تصس -اد ال -رق -م-ي
وعصس -رن -ة األن -ظ -م -ة اŸال -ي-ة أاوك-لت ل-ه-ا
مهمة متابعة ومرافقة كل ا÷هؤد الرامية

إا ¤رقمنة التعامÓت اŸالية.
وق-ال إان ال-ع-م-ل ج-ار ح-ال-ي-ا ل-ت-ك-ث-يف
اسستعمال بطاقة «ب - Úبنكية» ع Èنقاط
الدفع اإللكÎو Êمع ضسمان حماية أامنية
صسارمة لكل عمليات التسسؤية التي تتم
إالكÎونيا ع Èبطاقة ب - Úبنكية –ت
رق -اب -ة ب-نك ا÷زائ-ر ،ح-يث ت-غ-ط-ي ه-ذه
اÿدمة التي دخلت حيز اÿدمة ،مطلع
أاك -ت -ؤب -ر اŸاضس -ي ،ا◊سس -اب -ات ال -ب -ن-ك-ي-ة
والÈيدية ا÷ارية.

م- -ن ج- -انب آاخ- -ر ،أاوضس -ح ال -ؤزي -ر أان
ح-ام-ل-ي ب-ط-اق-ة ب - Úب-ن-ك-ي-ة ،ب-إام-كانهم
تسس -دي -د ال -ف-ؤات Òودف-ع م-ق-اب-ل ﬂت-ل-ف
اÿدمات عن طريق اŸؤاقع اإللكÎونية
ال -ت -ج -اري -ة اŸرخصس -ة وذلك ع -ن ط-ري-ق
بؤابة إالكÎونية خاصسة بالعملية.
بخصسؤصض الدفع ع ÈاألنÎنت قال
ال -ؤزي -ر ،إان -ه ي-ت-م ع Èم-رح-ل-ت :Úاألو،¤
تخصض شسركات اÿدمات الكÈى (كبار
اŸفؤترين) ،مثل فؤات ÒاسستهÓك اŸاء

قال إنها تخضشع إ ¤وزإرة إلتجارة

وال -ط -اق -ة (ال -ك -ه -رب-اء وال-غ-از) وال-ه-ات-ف
ال- -ث- -ابت واÙم- -ؤل وال- -ت- -أام Úوال- -ن -ق -ل
ا÷ؤي ،وب- -عضض اإلدارات األخ- -رى م- -ث -ل
مصس- -ال -ح الضس -رائب واÿزي -ن -ة وا◊ق -ؤق
ا÷مركية.
والثانية ،سسيتم فيها تعميم خدمات
ال- -دف- -ع ع ÈاألنÎنت ل- -تشس- -م- -ل ج- -م -ي -ع
اŸن -ت -ج -ات اŸادي -ة األخ -رى ،ل -ك-ن ب-ع-د
صس- -دور ق- -ان- -ؤن ال- -ت- -ج- -ارة اإلل -كÎون -ي -ة
وﬂت -ل -ف ال -نصس -ؤصض ال -ت -ط -ب-ي-ق-ي-ة ال-ت-ي
سستنظمها وهي حاليا  -يضسيف الؤزير -
قيد التحضس.Ò
‘ رّده على أاسسئلة الصسحافي ،Úعلى
هامشض ا÷لسسة ،بخصسؤصض إاقدام بعضض
ال- -ت- -ج- -ار ع- -ل- -ى رف- -ع أاسس- -ع- -ار ﬂت- -ل- -ف
اŸنتجات ذات السستهÓك الؤاسسع قبل
دخؤل قانؤن اŸالية  201٧حيز التنفيذ،
شس- -دد ال -ؤزي -ر أان ه -ذه السس -ل -ؤك -ات «غÒ
قانؤنية» ومهام اŸراقبة والردع هي من
صسÓحيات وزارة التجارة.
أاما بشسأان فتح فروع للبنؤك العمؤمية
ب -اÿارج وف -ت -ح رأاسس-م-ال-ه-ا ،رب-ط ال-ؤزي-ر
ه- -ذي- -ن اإلج- -راءي- -ن ب- -ت- -ؤف- -ر ال -ظ -روف
اÓŸئ- -م- -ة ل- -ذلك ،دون أان ي- -كشس- -ف ع- -ن
التفاصسيل.

بوضصياف :إادراج اŸكّمÓت الغذائية ‘ مشصروع قانون الصصحة ا÷ديد

أإك- -د وزي- -ر إلصش- -ح- -ة وإلسش- -ك- -ان وإصش Ó-ح
إŸسش- -تشش- -ف -ي -ات ع -ب -د إŸلك ب -وضش -ي -اف ،أإمسس
’ول ،با÷زإئر إلعاصشمة« ،حرصس قطاعه
إ أ
إل- -دإئ- -م ع- -ل- -ى –سش Úإÿدم- -ات إلصش -ح -ي -ة
وجعل إŸريضس مركز إهتمام إلطاقم إلطبي
’دإري ‘ كل إŸؤوسشسشات إ’سشتششفائية».
وإ إ

ذّك -ر ال -ؤزي -ر ‘ ،رّده ع -ل -ى سس -ؤؤال ط -رح -ه ن-ائب م-ن
اÛلسض الشسعبي الؤطني ‘ جلسسة علنية ،حؤل تسسجيل
ن-ق-ائصض ‘ ال-تسس-ي Òواسس-ت-ق-ب-ال اŸرضس-ى وال-ت-ك-ف-ل ب-ه-م
Ãصسلحة السستعجالت باŸسستشسفى ا÷امعي مصسطفى
باشسا ،ذّكر «بكل اإلصسÓحات التي قام بها القطاع للتكفل
األ‚ع باŸرضسى و–سس Úمسستؤى السستقبال والتؤجيه».
وقال بؤضسياف ‘ رده ،إان مسستؤى التسسيﬂ ‘ Òتلف
اŸسس-تشس-ف-ي-ات ع-رف «–سس-ن-ا» ،خ-اصس-ة خÓ-ل السس-نؤات
األخÒة ،مشسÒا إا« ¤نسسبة األطباء وشسبه الطبي Úتقدر
بـ ،٪6٣أاما النسسبة اŸتبقية فهي “ثل تقني Úوأاعؤان
ﬂتصس ‘ Úالسس -ت -ق -ب -ال وال -ت -ؤج -ي -ه وال -ن -ظ -اف -ة وك-ذا
إاداري.»Ú
‘ هذا اإلطار ،ذكر بؤضسياف أان «مهام وأادوار كل
مؤظفي اŸسستشسفيات قد حددت ‘ ﬂتلف القؤانÚ
األسس -اسس -ي-ة ل-ل-ق-ط-اع» ،مشسÒا إا ¤أان «اŸف-تشس-ي-ة ال-ع-ام-ة
ل-ل-ؤزارة ال-ؤصس-ي-ة ت-ق-ؤم م-ن ج-ه-ت-ه-ا ب-ت-ق-ي-ي-م مدى تنظيم
واحÎام هذه اŸهام».
وأاشسار إا ¤أان التعليمات التي وجهت أايضسا ،منذ أاكÌ
م -ن سس -ن -ت ،Úإلع -ادة الع -ت -ب -ار ل -ل -م -ؤؤسسسس -ات الصس -ح-ي-ة
ال -ع -م -ؤم -ي -ة ،ق -د رك -زت أاسس -اسس -ا ع-ل-ى ضس-رورة «–سسÚ
مسس-ت-ؤى السس-ت-ق-ب-ال وال-ت-ؤج-ي-ه وظ-روف إاقامة اŸرضسى
وتنظيم الزيارات و–سس Úمسستؤى اŸصسالح السستعجالية
والتكفل السسريع با◊الت السستعجالية ا◊يؤية والسسهر
على نظافة اÙيط».
وشسدد الؤزير على أاهمية دعم التكؤين ،مشسÒا إا ¤أان
كل مهنيي الصسحة معنيؤن بالتكؤين اŸتؤاصسل ،مقدرا
عدد الذين اسستفادوا من التكؤين بـ 86٣0فرد ‘ .2015
كما اسستفاد  5518آاخرون من تكؤين متؤاصسل ‘
 ،2016ب -ي -ن -ه -م أاط -ب -اء وشس -ب -ه ط -ب-ي Úوت-ق-ن-ي-ؤن سس-ام-ؤن
وإاداريؤن.
و‘ تصس- -ري- -ح صس -ح -ف -ي أاد ¤ب -ه ع -ل -ى ه -امشض ه -ذه
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ا÷لسسة ،حؤل اŸكمÓت الغذائية ،قال الؤزير إان هذه
«اŸك -م Ó-ت ال -غ -ذائ -ي -ة ت -خضس -ع ح-ال-ي-ا ل-ؤزارة ال-ت-ج-ارة
وسس -ن -قÎح إادراج -ه-ا ‘ مشس-روع ق-ان-ؤن الصس-ح-ة ا÷دي-د
الذي سسيعرضض يؤم األثن ÚاŸقبل على الŸÈان».

اسصتئناف عملية التطعيم ابتداء من  20ديسصم Èا÷اري
أاعلنت وزارة الصسحة والسسكان وإاصسÓح اŸسستشسفيات،
أامسض األول ،عن اسستئناف عملية تطعيم األطفال ضسد
بعضض األمراضض ابتداء من  20ديسسم ،Èبحسسب ما أافاد
به بيان للؤزارة.
ذكرت الؤزارة «باإلجراءات اŸتعلقة بسسحب التطعيم
اÿماسسي ‘ ،انتظار نتائج التحقيق القضسائي» ،مشسÒة
إا ¤أانها «اتخذت جميع اإلجراءات حتى يتم اسستئناف
ال -ت -ط -ع -ي -م ضس -د ال -دفÎي -ا وال -ك -زاز والسس -ع -ال ال -دي-ك-ي
والهيمؤفيلؤسض أانفلؤنزا «ب» والتهاب الكبد «ب» ابتداء
من  20ديسسم.»2016 È
وأاكدت الؤزارة ،أانه «اسستنادا إا ¤تؤصسيات  15أاكتؤبر
ال-ف-ارط ل-ل-ج-ن-ة ال-ؤط-ن-ي-ة ل-ل-خÈاء اŸك-ل-ف Úب-ال-ت-ط-عيم،
اŸتعلقة باللجؤء إا‡ ¤ؤن آاخر للقاح اÿماسسي ،وهي
ال -ت -ؤصس -ي -ات اŸت-خ-ذة Ãؤجب م-ب-دإا ا◊ذر ‘ ،ان-ت-ظ-ار

نتائج التحقيق القضسائي ،فقد اتضسح أان السستشسارة التي
قام بها معهد باسستؤر ا÷زائر غ Òمثمرة».
وبعد أان أاكد أان اللجنة الؤطنية للخÈاء اŸكلفÚ
ب -ال -ت -ط -ع -ي -م اج -ت -م -عت ‘ اآلج-ال اÙددة ب-ت-اري-خ 1٣
ديسسم ،2016 Èأاشسارت وزارة الصسحة إا ¤أانها «اتخذت
بع Úالعتبار النتائج غ ÒاŸثمرة لÓسستشسارة اŸذكؤرة
وقامت بتقييم الؤضسع اÎŸتب عن ذلك».
ك -م -ا أاك -دت أان -ه -ا «أاخ-ذت ب-ع Úالع-ت-ب-ار ت-ؤصس-ي-ت-ه-ا
اŸتعلقة بتدارك التطعيم ضسد الدفÎيا والكزاز والسسعال
الديكي والهيمؤفيلؤسض انفلؤنزا «ب» والتهاب الكبد «ب»
قبل نهاية ديسسم ،»2016 Èمضسيفة أان «هذا لن يؤؤثر على
اŸن- -اع- -ة ول ع- -ل -ى ح -م -اي -ة األط -ف -ال اŸؤؤه -ل Úل -ه -ذا
التطعيم».
وقامت ÷نة اÈÿاء بتقد Ëتؤصسياتها ،حرصسا على
ت-ع-زي-ز ال-ن-ت-ائ-ج اŸك-تسس-ب-ة ‘ ›ال ال-ت-غ-ط-ي-ة ال-ل-قاحية
واسستجابة السسكان للتطعيم.
وت -تضس -م -ن ال-ت-ؤصس-ي-ة األو« ¤اإلب-ق-اء ع-ل-ى ال-رزن-ام-ة
ا÷دي- -دة ل- -ل- -ت- -ط -ع -ي -م ،م -ن ح -يث أان ا◊الت اÿطÒة
اŸسسجلة ليسست لها أاية عÓقة بطبيعة هذه الرزنامة».
أاما التؤصسية الثانية فتؤؤكد ،أان «اسستئناف التطعيم
ضسد الدفÎيا والكزاز والسسعال الديكي والهيمؤفيلؤسض
ان -ف -ل -ؤن -زا «ب» وال -ت -ه-اب ال-ك-ب-د «ب» سس-ي-ت-م ب-اسس-ت-ب-دال
التطعيم اÿماسسي الذي سسحب من مبدإا ا◊ذر بالتطعيم
ال - -رب - -اع - -ي (ال- -دفÎي- -ا وال- -ك- -زاز والسس- -ع- -ال ال- -دي- -ك- -ي
وال-ه-ي-م-ؤف-ي-ل-ؤسض ان-ف-ل-ؤن-زا «ب») مرفؤق بتطعيم أاحادي
(التهاب الكبد «ب»).
وف-ي-م-ا ي-خصض ال-ت-ؤصس-ي-ة ال-ث-ال-ث-ة ،ف-ت-ت-ع-ل-ق «ب-ت-ن-ظ-يم
Óطفال بالتطعيم الرباعي (الدفÎيا
جلسسات تدارك ل أ
والكزاز والسسعال الديكي والهيمؤفيلؤسض انفلؤنزا «ب»)
م -رف -ؤق ب -ت -ط -ع-ي-م أاح-ادي (ال-ت-ه-اب ال-ك-ب-د «ب») بشس-ك-ل
تدريجي».
وذك -رت وزارة الصس -ح -ة ،أان ال -ل -ق -اح-ات اŸدرج-ة ‘
الرزنامة الؤطنية للتطعيم يتم –ديدها مسسبقا من قبل
اŸنظمة العاŸية للصسحة.
ك -م -ا ذك -رت ب -أان ال -ت -ط -ع -ي-م «ي-ب-ق-ى أاول-ؤي-ة ل-لصس-ح-ة
العمؤمية وبأان برنامج التطعيم اŸؤسسع سسمح بالقضساء
على أاغلبية األمراضض اŸتفشسية اŸتسسببة ‘ الؤفاة».
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’عدإد بطاقة وطنية وقفية ،عيسشى:
إسشÎإتيجية إ

إاجراءات قانونية ’سصÎجاع اأ’مÓك الوقفية وحمايتها من النهب
أإك- - - -د وزي- - - -ر إلشش - - -ؤوون
’وقاف ﬁمد
إل-دي-ن-ي-ة وإ أ
’ول،
ع- - - - - -يسش - - - - -ى ،أإمسس إ أ
ب- -ا÷زإئ- -ر إل -ع -اصش -م -ة ،أإن
مصش -ا◊ه إت -خ -ذت ج -م -ي-ع
’ج- -رإءإت إل- -ق- -ان- -ون- -ي -ة
إ إ
’مÓ- - - - - -ك
’سشÎج- - - - - -اع إ أ
إل- -وق- -ف -ي -ة ع -ل -ى مسش -ت -وى
ربوع إلوطن وحمايتها من
ي كان.
أإ ّ
‘ رّده ع -ل -ى سس -ؤؤال ل -ن-ائب
خÓ-ل ج-لسس-ة ع-ل-ن-ي-ة للمجلسض
الشس- -ع- -ب- -ي ال -ؤط -ن -ي خصسصست
Óسسئلة الشسفؤية ،أاكد ﬁمد عيسسى أان مصسا◊ه
لأ
ات -خ -ذت ج -م-ي-ع اإلج-راءات ال-ق-ان-ؤن-ي-ة لسسÎج-اع
األمÓك الؤقفية على مسستؤى الؤطن وحمايتها من
ي كان ،مضسيفا أانه ” وضسع إاسسÎاتيجية ترمي
أا ّ
إلعداد بطاقة وطنية وقفية وتطؤير أاسساليب تسسيÒ
األوق-اف ب-ج-رده-ا وتسس-ج-ي-ل-ه-ا واسس-ت-غÓ-ل-ه-ا ل-ب-ن-اء
القتصساد الؤطني والرقي الجتماعي.
كما أاوضسح الؤزير ،أان هناك جهؤد مبذولة من
ط -رف إادارت -ه ت -ت -م -ث -ل ‘ اÿروج م -ن ال -تسس -ج-ي-ل
Óم Ó-ك
السس- -ط- -ح -ي إا ¤ال -تسس -ي ÒاŸؤؤسسسس -ات -ي ل  -أ
الؤقفية .مشسÒا ‘ هذا الصسدد ،إا ¤اسستحداث
÷ان ولئ -ي -ة مشسÎك -ة ل -تسس -ؤي -ة قضس -اي -ا األم Ó-ك
الؤقفية اÙلية قانؤنيا وذلك –ت رئاسسة وا‹
الؤلية.
ف -ي -م -ا ي -خصض اإلج -راءات اŸت-خ-ذة م-ن ط-رف
وزارة الشسؤؤون الدينية لسسÎجاع األمÓك الؤقفية
اÿاصس- -ة Ãشس -روع إا‚از «ج -ام -ع ﬁم -د خ -ط -اب
ببلدية اŸيلية بؤلية بجيجل» ،أاكد ﬁمد عيسسى
أان ال -قضس -ي -ة ﬁل م -ت -اب -ع -ة م -ن ط-رف إادارت-ه م-ع
السس -ل -ط -ات ال -ؤلئ -ي -ة ،م -ؤضس -ح -ا أان -ه ” م -راسس-ل-ة
السس -ل -ط -ات اÙل -ي-ة ل-ل-بت ‘ ال-قضس-ي-ة لسسÎج-اع
الؤقف (مدرسسة ﬁمد خطاب) والتي تعؤد ملكيتها
÷معية العلماء اŸسسلم.Ú
وق -ال ال -ؤزي -ر ،إان-ه ع-ل-ى اسس-ت-ع-داد ل-ل-ع-م-لÃ ،ا
يسسمح به القانؤن ،لسسÎجاع هذا الؤقف وإازالة كل
ال-ع-راق-ي-ل ال-ت-ي ت-عÎضض ا÷م-ع-ي-ة ال-دي-ن-ي-ة ÷ام-ع
ﬁم - -د خ - -ط - -اب م - -ن أاج - -ل إا‚از مشس - -روع - -ه - -ا
اŸسسجدي واŸرافق التابعة له.

اŸسصجد «ﬁصصن و’ Áكن اخÎاقه»
أاك -د وزي -ر الشس -ؤؤون ال -دي -ن -ي-ة واألوق-اف ﬁم-د
ع- -يسس- -ى ،أان اŸسس- -ج -د ﬁصس -ن أاك Ìم -ن أاي وقت
مضسى ول Áكن ألية جهة أاجنبية أان تخÎقه أاو
تسستغله ألهداف مشسبؤهة.
وأاوضسح ﬁمد عيسسى ‘ ،تصسريح للصسحافة،
ع -ل -ى ه -امشض ج -لسس -ة ع -ل -ن -ي-ة ب-اÛلسض الشس-ع-ب-ي
Óسسئلة الشسفؤية ،أان «اŸسسجد
الؤطني ﬂصسصسة ل أ
اليؤم أاصسبح ّ ﬁصسنا نهائيا ول Áكن أليّ جهة أاو
ت-ن-ظ-ي-م اسس-ت-غÓ-ل الشس-ب-اب ا÷زائ-ري وŒن-ي-ده ‘
صسفؤفه».
‘ ن- -فسض السس- -ي- -اق ،ق- -ال ال -ؤزي -ر إان «وسس -ائ -ط
ال-ت-ؤاصس-ل الج-ت-م-اع-ي ع ÈاألنÎنت ه-ي ال-ؤسس-ي-لة
اŸسستعملة من طرف التنظيم اإلرهابي «داعشض»
لتجنيد الشسباب وليسض اŸسسجد».
وب -خصس -ؤصض ب -عضض الشس -ب-اب ا÷زائ-ري اŸغ-رر
ب-ه-م وال-ذي-ن ال-ت-ح-ق-ؤا بصس-ف-ؤف ال-تنظيم اإلرهابي
«داعشض» ،أاكد ﬁمد عيسسى أانهم «Áثلؤن قلة قليلة
ول يتجاوز عددهم اŸائة ( ،»)100معتÈا أان هذه
النسسبة تعت Èضسئيلة مقارنة بالدول اÛاورة.
و‘ مؤضسؤع متصسل ،أاكد وزير الشسؤؤون الدينية
واألوق- -اف ،أان ال- -دول- -ة سس- -اه -رة ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى
اŸسساجد من التطرف والغلؤ ،مÈزا أانه «ل Áكن
ل- -ه- -ذه اŸؤؤسسسس- -ة ال- -دي- -ن -ي -ة أان تسس -ت -غ -ل الشس -ب -اب
ا÷زائري ،مثلما كان عليه األمر خÓل العشسرية
السسؤداء».

إلوزير إŸنتدب إŸكلف با’قتصشاد إلرقمي:

إاطÓق خدمة الدفع عن طريق الهاتف النقال بداية من 2018

أإك- -د إل- -وزي- -ر إŸن- -ت- -دب
إŸكلف با’قتصشاد إلرقمي
’نظمة إŸالية
وعصشرنة إ أ
م -ع -تصش -م ب-وضش-ي-اف ،أإمسس
’ول ،أإن -ه سش -ي -ت-م إل-ع-م-ل
إ أ
ب -ن-ظ-ام إل-دف-ع ع-ن ط-ري-ق
إلهاتف إلنقال إبتدإء من
سشنة .2018

أاوضس- -ح م- -ع- -تصس -م ب -ؤضس -ي -اف،
خ Ó-ل ج -لسس -ة ع -ل -ن -ي-ة ﬂصسصس-ة
Óسس- -ئ- -ل -ة الشس -ف -ؤي -ة ب -اÛلسض
ل - -أ
الشس-ع-ب-ي ال-ؤط-ن-ي ،ردا ع-ل-ى سس-ؤؤال ل-ل-ن-ائب ي-ؤسسف
خبابة (تكتل ا÷زائر اÿضسراء) حؤل تعميم الدفع
اإللكÎو Êوإامكانية تؤسسيع اسستعمال بطاقة الÈيد
اإلل -كÎون -ي -ة ،أان -ه ” ت -نصس -يب ف -ؤج ع -م -ل م-ك-ل-ف
بدراسسة جدوى اسستعمال الهاتف النقال كأاداة دفع
ابتداء من سسنة .2018
وأاضساف ،أانه سسيكؤن بإامكان اŸؤاطن اسستعمال
الهاتف النقال «كأاداة للدفع عن بعد من خÓل
أانظمة ا÷يل الثالث والرابع بالؤلؤج ‘ البؤابات
التي “كن ذلك».
وأاك-د ال-ؤزي-ر أان ت-ط-ب-ي-ق ن-ظ-ام ال-دف-ع ب-ال-هاتف
ال- -ن- -ق- -ال« ،ي -ؤجب ع -ل -ي -ن -ا أان ن -رت -ق -ي أاول ب -ع -دد
مسس-ت-ع-م-ل-ي وم-ت-داو‹ ن-ظ-ام ال-دف-ع اإللكÎو Êإا¤
أارق -ام م -ع -تÈة ح -ت -ى Áك -ن ال -ق-ي-ام ب-اسس-ت-ث-م-ارات

جديدة».
من جانب آاخر ،قال بؤضسياف
أان من «مصسلحة اŸؤاطن أان تكؤن
ل -ه ب -ط -اق -ة ب - Úب -ن-ك-ي-ة وح-ي-دة،
م -ث -ل -م -ا ه -ؤ م -ع-م-ؤل ب-ه ‘ ال-دول
اŸت -ق -دم -ة ،ح -يث ي -ت -م ال -ت -ع -ام-ل
ببطاقة مؤحدة يسسهل اسستعمالها».
وأاضساف ،أان Œمع النقد الآ‹
ال -ذي ” اسس -ت -ح-داث-ه سس-ن-ة ،2014
ه-دف-ه ت-ط-ؤي-ر ك-ل أان-ظ-م-ة ال-دفع،
مشسÒا إا ¤أان بريد ا÷زائر ،الذي
أاطلق أارضسية دفع إالكÎو ،Êأاصسبح عضسؤا منذ 2016
‘ التجمع ،مؤؤكدا أاهمية إارسساء ب -Úبنكية بÚ
البنؤك وبريد ا÷زائر.
ك - -م - -ا أاب - -رز ال - -ؤزي - -ر ك - -ذلك ،ضس - -رورة ت- -أامÚ
األرضسيت Úبصسفة أاحسسن .مضسيفا ،أان «اŸفروضض
إاذا وضسعنا جسسؤرا ب Úاألرضسيت ،Úسسؤف نصسل إا¤
تداول البطاقة بصسفة أاك.»È
ويرى بؤضسياف ،أان عؤامل كسسب ثقة اŸؤاطن
‘ الدفع اإللكÎو Êصسارت اليؤم متؤفرة ،مشسÒا
م -ن ج -ه -ة ث -ان -ي -ة إا ¤وج -ؤد خ -دم -ة ه -ات -ف -ي -ة 24
سساعة 24/وأارضسية “كن اŸؤاطن من التعامل مع
البنؤك بطريقة سسهلة.
وأاكد الؤزير ،أان الهدف هؤ تسسهيل التعامل بÚ
اŸؤاطن Úوالتجار.

متهما إياه بنششر تصشريحات كاذبة حول إلششرإكة ب ÚإلطرفÚ

›مع صصيدال يرفع دعوى قضصائية ضصد صصاحب منتوج «رحمة ربي»

أإع- -ل- -ن ›م -ع صش -ي -دإل ،ع -ن رف -ع دع -وى
قضشائية ضشد Îﬂع إŸكمل إلغذإئي إلذي
كان موجها Ÿرضشى إلسشكري «توفيق زعيبط
« ،م- -وضش- -ح- -ا أإن إŸع- -ل- -وم- -ات إل -ت -ي نشش -رت ‘
إلصشحافة إلوطنية بأان منتوج «رحمة ربي»
” تصشنيعه بالششرإكة مع ›مع صشيدإل’ ،
أإسشاسس لها من إلصشحة.

• .É«fƒ°U

نفت اŸؤؤسسسسة ‘ بيان لها ،اسستلمت «الشسعب» نسسخة
منه ،جميع التصسريحات التي أاد ¤بها صساحب اŸكمل
الغذائي ،واصسفة إاياها بالكاذبة ،كؤنها ليسست لها أاية
عÓقة بإانتاج مكمل «رحمة ربي» ،وهؤ ما جعلها تقرر
اللجؤء إا ¤العدالة ورفع دعؤى قضسائية ضسد Îﬂع
اŸنتؤج.
وات-ه-مت الشس-رك-ة ال-ع-م-ؤم-ي-ة صس-احب اŸن-تؤج تؤفيق
زع -ي -ب -ط ،ب-اإلسس-اءة إا ¤سس-م-ع-ة وصس-ؤرة ›م-ع صس-ي-دال،

الذي يعد إاحدى أاك Èشسركات الصسناعة الصسيدلنية ‘
أافريقيا واألضسخم ‘ ا÷زائر ،مشسÒة إا ¤أان اŸعلؤمات
التي بثت ع Èبعضض وسسائل اإلعÓم تصسريحات كاذبة.
‘ ذات السسياق ،أاضسافت اŸؤؤسسسسة العمؤمية لصسناعة
األدوية ،أان اÛمع  ⁄يسسبق له وأان تعامل مع تؤفيق
زع-ي-ب-ط ،إا‰ا ج-م-ع-ت-ه م-ع-ه عÓ-ق-ة وح-ي-دة سس-ن-ة ،2004
ع -ن -دم -ا ح -اول ه -ذا األخ Òالتصس -ال ب -اÛم -ع إل‚از
دراسس -ة م -ن -ت -ؤج خ -اصض ب -ع Ó-ج م -رضض ال -ت -ه -اب ج -ل-دي
«الصسدفية» ،باحثا عن إاقامة شسراكة مع صسيدال من أاجل
تطؤير اŸنتؤج ،إال أان اÛمع أاوقف التصسال مع اŸعني
منذ عام  ،2006كؤن نتائج التحاليل كانت سسلبية.
للتذك ،Òفإان منتؤج «رحمة ربي» ” ،سسحبه رسسميا
م -ن األسس -ؤاق ا÷زائ -ري -ة ،ب -ق -رار م -ن وزارت -ي الصس -ح -ة
والتجارة ،بعد ثبؤت عدم –صسل تؤفيق زعيبط على
شسهادة من كلية الطب بجنيف ،حيث منعت السسلطات
جميع الصسيادلة والتجار من بيع اŸنتؤج قبل ا◊صسؤل
على نتائج التحاليل ،و‘ حال ﬂالفة القرار سستعرضسهم
لعقؤبات إادارية وجزائية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألسضبت  17ديسضمبر  2016م
ألموأفق لـ  17ربيع أأ’ول  1438هـ

تبون مسشلما مفاتيح  10٦٧سشكن بسشيدي عبد الله

النتهاء من توزيع سشكنات الÎقوي العمومي مطلع ٢٠١٨

أاعلن وزير السشكن والعمران واŸدينة عبد اÛيد تبون ،أامسس الأول ،با÷زائر ،أانه سشيتم النتهاء من توزيع
سشكنات برنامج الÎقوي العمومي بداية  2018على أاقصشى تقدير.
أوضضح تبون خÓل حفل تسضليم
م -ف-ات-ي-ح  1.067سض -ك-ن ت-رق-وي
ع- -م- -وم- -ي بسض- -ي- -دي ع- -ب- -د أل -ل -ه
(أل - -ع - -اصض- -م- -ة) ،ب- -حضض- -ور وزي- -ر
أÛاهدين ألطيب زيتو Êووأ‹
أل -ع -اصض -م -ة ع-ب-د أل-ق-ادر زوخ ،أن
““ع - -م - -ل- -ي- -ات أل- -ت- -وزي- -ع ‘ ه- -ذأ
ألÈن -ام -ج سض -ت -ت -وأصض -ل إأ ¤غ-اي-ة
تسض -ل -ي -م ك -ل ألسض -ك -ن -ات أو أ÷زء
أأ’ك Èم -ن -ه -ا ب -ن -ه-اي-ة  2017إأ¤
مطلع .““2018
وت -ع-ت-زم أŸؤوسضسض-ة أل-ع-م-وم-ي-ة
ل -لÎق-ي-ة أل-ع-ق-اري-ة ،أل-ت-ي تشض-رف
على برنامج ألÎقوي ألعمومي،
تسض -ل-ي-م  4.350وح - -دة ‘ ه - -ذه
ألصضيغة خÓل ديسضم Èأ÷اري،
ف- -ي- -م -ا ي -ق -ارب ع -دد ألسض -ك -ن -ات
أ÷اري إأ‚ازه -ا ح -ال -ي-ا 39.000
وحدة ع Èألوطن.
وفضض Óعن  1.067وحدة ألتي
” توزيعها ،أمسس أأ’ول ،بسضيدي
ع-ب-د أل-ل-ه ،سض-تسض-ل-م م-ف-ات-ي-ح 461
وح -دة ل -ف -ائ -دة م -ك -ت -ت -ب -ي و’ي -ة
ت -ي -ب -ازة ،م -ن -ه-ا  385سض- -ك -ن ‘
بوسضماعيل و 76بالقليعة2.000 ،
وحدة بوهرأن 88 ،بÈج بوعريريج،
 62ب -ع -ن-اب-ة 180 ،ب -ب -ات-ن-ة456 ،
بقسضنطينة و 36باŸسضيلة.
وسض -ي -ت -ب -ع ذلك ب-ت-وزي-ع ح-وأ‹
 4.500وح- - -دة أخ- - -رى خÓ- - -ل
أل- -ثÓ- -ث -ي أأ’ول لـ ،2017ب - -حسضب
تصضريحات تبون.
وي- -ع- -ت Èم -وق -ع  1.067سضكن
بسض -ي -دي ع -ب-د أل-ل-ه ،أل-ذي أط-ل-ق
عليه إأسضم حي  11ديسضم،1960 È
أول م - -وق - -ع ي- -ت- -م تسض- -ل- -ي- -م- -ه ‘
أل-ع-اصض-م-ة ع-ل-ى م-ك-ت-ت-بي برنامج
ألÎقوي ألعمومي.
ي - -تشض- -ك- -ل ه- -ذأ أ◊ي م- -ن 32

ألعدد

17210
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أاعاد تششغيل تيلفÒيك البليدة بعد توقف  ٣سشنوات

طلعي يطلق آاخر أاششغال حفر نفق ا◊مدانية
‘ مششروع السشيار ششمال جنوب

لششغال العمومية والنقل
أاعطى وزير ا أ
لول ،إاشش -ارة
ب- -وج- -م- -ع- -ة ط- -ل- -ع- -ي ،أامسس ا أ
انطÓق آاخر أاششغال حفر الربط ب Úرأاسشي
ال- -ن- -ف- -ق ال- -ذي يصش- -ل الشش -ف -ة (ال -ب -ل -ي -دة)
ب - -ا◊م- -دان- -ي- -ة (اŸدي- -ة) اŸن- -ج- -ز ‘ إاط- -ار
مششروع الطريق السشريع ششمال  -جنوب.

البليدة :لينة ياسسمÚ

عمارة نصضف شضققها من صضنف
أرب -ع غ -رف ،م -ق -اب-ل  %25شض -ق-ق
ذأت ث Ó- - -ث غ - - -رف و %25ذأت
خمسس غرف.
كما يحتوي حي  11ديسضمÈ
 1960ع -ل -ى ع-دة م-رأف-ق ’ي-زأل
ب-عضض-ه-ا ط-ور أإ’‚از ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا
م - -درسض - -ة أب - -ت - -دأئ - -ي - -ة وأخ - -رى
م-ت-وسض-ط-ة ،م-ك-تب ب-ري-دي ،وكالة
أتصضا’ت أ÷زأئر ،وكالة تأام،Ú
ملحقة إأدأرية ،وكالة أ÷زأئرية
ل- -ل- -م- -ي- -اه ،وك -ال -ة شض -رك -ة ت -وزي -ع
ألكهرباء وألغاز ،فضض Óعن 112
ﬁل Œاري وثÓث كافيÎيات.
” ت- - -زوي- - -د أ◊ي ب - -خ - -دم - -ة
أأ’نÎنت أل -ع -م-وم-ي أÛا Êع-ن
طريق شضبكة ““ألويفي““ ألتي يصضل
ت- - - - - - -دف- - - - - - -ق- - - - - - -ه- - - - - - -ا إأ100 ¤

م -ي -غ -اب -ايت/أل -ث -ان-ي-ة ،زي-ادة ع-ن
فضضاءأت للتسضلية وألرياضضة.
وأط- -ل- -قت ع- -ل -ى شض -وأرع ه -ذأ
أ◊ي ،أسضماء شضهدأء لثورة أول
ن-وف-م ÈأŸظ-ف-رة ،ضض-م-ن ع-م-لية
شضاملة مسضت كل أحياء أŸدينة
أ÷دي-دة سض-ي-دي ع-ب-د أل-ل-ه ،ت-ب-عا
Ÿق - -ررأت أل - -ل - -ج - -ن- -ة أل- -وزأري- -ة
أŸشضÎك - -ة ،ب Úوزأرأت ألسض- -ك- -ن
وأÛاهدين وألدأخلية.
وت -ت -ك -ف -ل أŸؤوسضسض-ة أل-وط-ن-ي-ة
ل -لÎق -ي -ة أل -ع-ق-اري-ة ب-تسض-ي Òه-ذأ
أ◊ي Ÿدة ع - -ام ،Úل - -ي - -ت- -ك- -ف- -ل
ألسض -اك -ن -ون ب -ع -د ذلك م -ن خÓ-ل
÷ان أحياء أو ما شضابه.
و‘ تصض- -ري- -ح صض -ح -ف -ي ع -ل -ى
هامشس توزيع ألسضكنات ،أكد تبون
أن صضيغة ألÎقوي ألعمومي ألتي

” إأطÓ- - -ق - -ه - -ا ‘  2013ليسضت
ﬁدودة ‘ أل- -زم -ن وسض -تسض -ت -م -ر
مشض-اري-ع-ه-ا ل-ت-ل-ب-ية طلبات ألسضكن
ل -دى أل -ط -ب-ق-ة أŸت-وسض-ط-ة ،أل-ت-ي
يÎأوح دخلها ألشضهري ب108 Ú
ألف و 216ألف دج.
و‘ سض - -ؤوأل ح - -ول إأم- -ك- -ان- -ي- -ة
أ’قÎأضس م- - -ن ب- - -نك آأخ- - -ر غÒ
ألقرضس ألشضعبي ألوطني لتسضديد
ث - -م - -ن أŸسض- -ك- -ن ،أج- -اب ت- -ب- -ون
ب -ال -ق -ول““ :أŸك -ت -ت-ب-ون أح-رأر ‘
أإ’تيان باأ’موأل من أي مصضدر
أرأدوه““.
وأضضاف ،أن ““ألقرضس ألشضعبي
أل -وط -ن -ي ه -و أل -ب -نك أل-ذي ك-ل-ف
بجمع فائضس أأ’موأل لدى ألبنوك
ألعمومية لتمويل ألعملية ،لكننا ⁄
نربط أŸكتتب Úبأايّ بنك مع.““Ú

دعا من عنابة لتثم ÚاŸؤوهÓت السشياحية

ن ـ ـوري :دخـ ـول فنـ ـدق الششÒاطـ ـون اÿدمـ ـة
يفتـ ـح آافاق ـ ـا لتكوي ـ ـن اإلطـ ـ ـارات
لق - -ل- -ي- -م
أاك - -د وزي - -ر ت - -ه - -ي - -ئ - -ة ا إ
والسش-ي-اح-ة والصش-ن-اع-ات ال-ت-قليدية
لول،
ع- -ب- -د ال- -وه -اب ن -وري ،أامسس ا أ
ب- -ع- -ن- -اب- -ة ،ع- -ل- -ى ““ضش- -رورة ت- -ث- -مÚ
اŸؤوهÓ- -ت السش- -ي- -اح- -ي- -ة ال- -وط- -ن -ي -ة
و–وي- -ل- -ه -ا إا ¤م -ن -ت -ج سش -ي -اح -ي ذي
م -واصش -ف-ات ع-اŸي-ة““ ،مÈزا ““ضش-رورة
ت -ع -ب -ئ -ة ك -ل ال -ف -اع -ل÷ Úع -ل ه -ذا
اŸنتج ‘ متناول الزبون ا÷زائري““.
أضض- -اف أل -وزي -ر ،خ Ó-ل زي -ارة أل -ع -م -ل
وألتفقد ألتي قام بها إأ ¤هذه ألو’ية ،أن
منطقة عنابة وعلى غرأر جهات متعددة
م -ن أل -وط -ن ت -زخ -ر Ãق -وم -ات سض -ي-اح-ي-ة
متميزة تؤوهلها ÷عل هذأ ألقطاع موردأ
ه -ام -ا ل -ب-عث أل-نشض-اط-ات أŸن-ت-ج-ة خ-ارج
قطاع أÙروقات.
وأع - - -ت Èن - - -وري ب - - -اŸن - - -اسض - - -ب- - -ة ،أن
أل-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة أل-ت-ي يشض-ه-ده-ا ألقطاع من
خ Ó- -ل  1600مشض -روع سض -ي -اح-ي وف-ن-دق
مسضجل ع ÈألÎأب ألوطني ،بينها 557
مشضروع قيد أإ’‚از ،تعد ““نقلة نوعية““
على مسضتوى بناء شضبكات فندقية ومرأفق
خدمات سضياحية ذأت موأصضفات عاŸية.
وذّكر ألوزير ،من جهة أخرى ،بأاهمية
أسضتقطاب ألسضائح أ÷زأئري من خÓل
بعث منظومة للخدمات ألسضياحية ،تأاخذ
ب-ع Úأ’ع-ت-ب-ار إأشض-ك-ال-ي-ة أأ’سض-عار ،مشضÒأ
إأ ¤أن أÿدمة ألسضياحية تتطلب ألتنسضيق
ما بﬂ Úتلف ألفاعل ÚللÎويج للسضياحة
ألدأخلية أ◊موية وألصضحرأوية وترقيتها.
ك-م-ا ت-رك-ز أل-دي-ن-ام-ك-ي-ة أل-ت-ي يشض-هدها
ألقطاع ،كما أضضاف نوري ،على تأاهيل
و–ديث أŸؤوسضسضات ألسضياحية ألعمومية
أŸن -تشض -رة ع Èأل -وط -ن ،م -ذك -رأ ‘ ه -ذأ
ألسضياق بأان ما ›موعه  70وحدة فندقية

أسض-ت-ف-ادت ضض-م-ن ب-رأم-ج عصض-رن-ة وإأعادة
ت -أاه -ي -ل ،م -ن ب -ي -ن -ه-ا ف-ن-دق-ي ““سض-ي-ب-وسس““
و«أŸنتزه““ بو’ية عنابة ،مثمنا ‘ هذأ
ألصضدد ألدور ألهام ألذي Áثله أ’سضتثمار
أÿاصس ‘ ت- -ف- -ع- -ي- -ل وت- -رق- -ي- -ة أÿدم- -ة
ألسضياحية.
ول- -دى إأشض- -رأف -ه ع -ل -ى أف -ت -ت -اح ف -ن -دق
شضÒأطون عنابة ،أكد نوري أن فتح هذه
أŸؤوسضسضة ألفندقية ووضضعها حيز أÿدمة
من شضأانه أن يفتح آأفاقا لتكوين أإ’طارأت
أŸؤوهلة وأليد ألعاملة ألضضرورية لتسضيÒ
منشضآات فندقية Ãوأصضفات عاŸية.
وأوضضح أن هذأ أإ’‚از ،ألذي يندرج
‘ إأط -ار أ’سض -ت -ث -م-ارأت أل-ع-م-وم-ي-ة أل-ت-ي
قررتها ألدولة وجسضدتها شضركة أ’سضتثمار
ألفندقي ،تأاتي بإاضضافة نوعية ‘ ›ال
أÿدمة ألسضياحية بو’ية عنابة.
ووصضف نوري هذأ ألفندق أŸصضنف (5
‚وم) وأل-ذي ي-ت-وسض-ط أل-نسض-ي-ج أل-ع-مرأÊ
لوسضط مدينة عنابة ،بـ ““ألتحفة أŸعمارية
أل- -عصض -ري -ة““ أل -ت -ي ت -أات -ي ل -ت -ع -زز ق -درأت
أ’سضتقبال ألفندقي من جهة ،وتسضهم ‘
ت -رق -ي-ة سض-ي-اح-ة أأ’ع-م-ال وأÿدم-ات م-ن
جهة أخرى.
وع -ل-ى ه-امشس ف-ع-ال-ي-ات ح-ف-ل أف-ت-ت-اح
فندق شضÒأطون عنابة ،حضضر ألوزيرأن
عبد ألوهاب نوري وبوجمعة طلعي بذأت
أل-ف-ن-دق ،م-رأسض-م أل-ت-وق-ي-ع على أتفاقيتÚ
أبرمتا ب Úشضركة أ’سضتثمار ألفندقي من
ج -ه -ة وم -ؤوسضسض -ت -ي تسض -ي Òم -ط -ار ع-ن-اب-ة
ومؤوسضسضة ميناء عنابة وأŸتضضمنة إأ‚از
فندق مطار عنابة وسضطوح أŸيناء ألتي
سض -ت -ن -ج -ز ب -اÙط -ة أل -ب -ح-ري-ة أ÷دي-دة
أŸرتقبة بعنابة وألتي حددت آأجالها بـ24
شضهرأ.

أك- -د أل- -وزي- -ر خÓ- -ل ح -ف -ل حضض -ره سض -فÒ
ج -م -ه -وري -ة ألصض Úألشض -ع -ب -ي-ة ب-ا÷زأئ-ر ي-ان-غ
غوأنغيو ،أن ““ربط أ÷زءين من ألنفق ،ألذي
هو أأ’طول ‘ ألبلد بطول  4,7كلم ،هو تتويج
ل -ل -ج -ه -ود أل -ت -ي ت -ب -ذل -ه -ا ،م -ن -ذ ع-دة أشض-ه-ر،
أŸؤوسضسضات أŸنجزة لهذأ أŸشضروع أŸعقد““.
وأب -رز ط -ل -ع -ي ،أل -ب -ع -د أ’ق -تصض -ادي ل-ه-ذأ
أŸشض -روع أل -ه -ام ،أل -ذي سض -يسض -اه -م ك-ثÒأ‘ ،
أŸسض-ت-ق-ب-ل أل-ق-ريب ‘ ،أل-ت-ن-م-ي-ة أ’ج-تماعية
وأ’ق -تصض -ادي -ة ل -ل -م -ن-اط-ق أل-ت-ي ي-عÈه-ا ه-ذأ
أÙور م -ن أل-ط-ري-ق وك-ذأ ت-ن-م-ي-ة أل-ت-ب-اد’ت
أ’قتصضادية ب Úأ÷زأئر وبلدأن ألسضاحل.
وألح ألوزير كذلك على أŸؤوسضسضات أŸكلفة
بأاشضغال إأ‚از أŸنشضآات ألفنية ألتي “تد على
ط -ول  51ك -ل -م م -ن ﬁور أل -ط-ري-ق ألشض-ف-ة -
ألÈوأق- -ي- -ة ع- -ل -ى ضض -رورة وضض -ع أإ’م -ك -ان -ات
ألضضرورية لتكون ‘ مسضتوى تقدم أأ’شضغال
أÙق -ق-ة م-ن ق-ب-ل أŸؤوسضسض-ة ألصض-ي-ن-ي-ة أل-ت-ي
أسضند لها إأ‚از ألنفق Úوعدة مقاطع من هذأ
أŸشضروع.
م -ن ج-ه-ت-ه أع-ت Èسض-ف Òج-م-ه-وري-ة ألصضÚ
ألشضعبية با÷زأئر ،أن هذأ أŸشضروع يسضمح
للجزأئر بلعب دور أقتصضادي وتكاملي كبÒ
ل -ل -غ -اي-ة ع-ل-ى ألصض-ع-ي-د أ÷ه-وي .مضض-ي-ف-ا ،أن
ألبلدين أتفقا ،بفضضل هذأ أŸشضروع وغÒه،
ع- -ل- -ى ت- -ط- -وي- -ر ““شض- -رأك -ة أق -تصض -ادي -ة ق -وي -ة
وأسضÎأت -ي -ج -ي -ة سض -ت -ت -دع -م أك ‘ Ìألسض-ن-وأت
ألقادمة““.

تششغيل ““تيلفÒيك““ البليدة بعد توقف
اسشتمر  3سشنوات
أع -ط -ى وزي-ر أأ’شض-غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة وأل-ن-ق-ل
بوجمعة طلعي ،إأشضارة إأعادة تشضغيل أŸصضعد
ألهوأئي ألرأبط ب Úوسضط ألبليدة وحظÒة
ألشضريعة ألسضياحية ،وأŸصضنف من حيث طول
أŸسضافة بالثا ÊعاŸيا بعد أأ’ول ‘ ألصضÚ
ألشضعبية ،بعد توقف أسضتمر  40شضهرأ كاملة،
بسضبب أعطاب تعرضس لها ،رغم إأعادة تأاهيله
وتدشضينه أمام سضياح وعشضاق ألطبيعة وألثلوج
سضنة .2010
أسضتغل طلعي مناسضبة زيارته إأ ¤ألبليدة،
معاينة مشضروع ألنفق أ÷بلي ،إأحدى أŸنشضآات
ألفنية ألهامة أŸنجزة بالطريق ألصضحرأوي
ألرأبط ب Úشضمال ألبÓد وجنوبها ،وأŸمتد
Ÿسضافة تزيد عن  4كيلومÎأت ،ليصضرح بأان

مرأكز ألدفع لتسضديد رسضوم ألطريق ألسضيار
أل -رأب -ط ب Úو’ي -ة ت -ل-مسض-ان غ-رب-ا وأل-ط-ارف
شضرقا سضتدخل حيز أÿدمة مع آأفاق ألعام
 ،2018وأن أ’نطÓقة سضتكون مع أ’نتهاء من
أشض -غ -ال م -د أل -ط -ري -ق ب Úو’ي -ت -ي سض-ك-ي-ك-دة
وقسضنطينة.
إأعادة تشضغيل ““ألتلفÒيك أنتظرها ألسضياح
وزّوأر أل - -ط- -ب- -ي- -ع- -ة وأ÷م- -ال وشض- -ج- -رة أأ’رز
ألعمÓقة وأŸعّمرة ،رمز أ◊ظÒة ألسضياحية
ب -الشض -ري -ع -ة ،وأŸصض -ن -ف -ة ضض -م -ن أÙم -ي-ات
أل - -ع - -اŸي - -ة م - -ن ق - -ب- -ل أŸن- -ظ- -م- -ة أأ’‡ي- -ة
““أليونسضكو““ ،جاءت Ãناسضبة ألذكرى أıلدة
Ÿظاهرأت  11ديسضم ،1960 Èوهي إأعÓن
عن إأرأدة أŸسضؤوول ‘ Úإأعادة أ◊ياة لهذه
ألوسضيلة أ’قتصضادية ‘ ألوقت وألطريق على
ألسضوأء ،حيث دشضن وزير ألنقل بوجمعة طلعي
أÿط أŸع-ل-ق وأع-تÈه م-كسض-ب-ا ه-ام-ا ل-ل-دول-ة
أ÷زأئ -ري -ة ،وأيضض-ا ب-ال-نسض-ب-ة ل-زوأر أل-ط-ب-ي-ع-ة
أÓÿبة للشضريعة ،كما أنه سضيسضاهم ‘ –ريك
أل -ع -ج -ل -ة أإ’ق -تصض-ادي-ة ب-اŸن-ط-ق-ة م-ن خÓ-ل
ألنشضاط ألسضياحي نحو أÙمية ألطبيعية.
«تلفÒيك““ ألشضريعة ،خضضع لعمليات ترميم
ج -دي -دة وصض -ي -ان -ة م -ك-ث-ف-ة وت-ع-دي-ل وت-ط-وي-ر
و–ديث ‘ أŸركبات وألكوأبل أŸعلقة ،من
ق -ب -ل شض -رك-ة ﬂت-ل-ط-ة ج-زأئ-ري-ة  -ف-رنسض-ي-ة.
وسضيتمكن أŸوأطن وزوأر ألطبيعة من ألتمتع
Ãناظر أ÷مال وسضحر ألطبيعة ،وألوصضول إأ¤
قلب ألشضريعة ‘ غضضون  20دقيقة ،بعد أن
كان يسضتلزم ذلك نحو  1سضاعة كاملة عÈ
أل -ت -ن -ق -ل ب -وأسض -ط -ة ألسض -ي-ارأت ووسض-ائ-ل ن-ق-ل
أŸسض- - -اف- - -ري- - -ن م- - -ث- - -ل أ◊افÓ- - -ت ،بسض- - -بب
أŸن -ع -رج -ات أل -ك -ثÒة أل -تصض -اع-دي-ة إأ ¤ق-م-ة
أ÷بل ،وأزمة أ’زدحام أŸروري ،خاصضة أيام
عطل نهاية أأ’سضبوع وألعطل أŸدرسضية ،سضيما
وأن ع -م -ل -ي -ة إأع -ادة إأطÓ-ق أل-ت-ي-ل-فÒيك ه-ذه
أŸرة ج -اءت م -ت -زأم -ن -ة وأل -ع -ط-ل-ة ألشض-ت-وي-ة،
ب- -اإ’ضض- -اف- -ة إأ ¤أن ن- -قصس وأن- -ع- -دأم أل- -ن -ق -ل
أ◊ضضري ،ألزم ألعامل ÚوألعائÓت أÎŸجلة،
أللجوء إأ ¤سضيارأت ألكلوندسضتان““ كحل ‘
ألتنقل ،وهو ما يكلفهم  400دينار للشضخصس
ألوأحد ،صضعودأ ونزو’ من وإأ ¤ألشضريعة.

رافع لششراكة مع ا◊ركة ا÷معوية ،ولد علي:

 ١٥٤مشش ـ ـ ـ ـروع للششب ـ ـ ـ ـاب والرياضش ـ ـ ـ ـة خ ـ ـ ـ ـÓل  ١٥سشن ـ ـ ـ ـة
لهمال
لمثل للمرافق وŒاوز ا إ
السشتغÓل ا أ

دع-ا وزي-ر الشش-ب-اب وال-ري-اضش-ة ال-ه-ادي ول-د
لول ،م -ن سش -ي -دي ب -ل-ع-ب-اسس ،إا¤
ع -ل -ي ،أامسس ا أ
السش- -ت- -ث -م -ار ‘ الشش -ب -اب ،م -راف -ق -ت -ه ودع -م -ه
واح-تضش-ان م-ب-ادرات-ه وج-ع-له ششريكا للسشلطات
م-ن خÓ-ل ال-ع-م-ل ا÷م-ع-وي ال-ه-ادف واŸن-ظم،
ت -ط-ب-ي-ق-ا ل-ل-ت-ع-ل-ي-م-ات وال-ت-وج-ي-ه-ات اÛسش-دة
ل-لسش-ي-اسش-ة ال-رشش-ي-دة ل-رئ-يسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو
أضض -اف أل-ه-ادي ول-د ع-ل-ي ،أن أل-ت-ع-ل-ي-م-ة أÿاصض-ة
بالشضرأكة مع أ◊ركة أ÷معوية ،سضتسضمح بخلق تكامل
ب ÚأŸؤوسضسضات ألشضبانية وأ÷معيات وأيضضا بإاعادة
بعث وإأحياء ألهياكل ألرياضضية وألشضبانية ألتي طالها
ألركود وألتهميشس.
وأكد ألوزير لدى تفقده عديد أŸشضاريع ألشضبانية
وألرياضضية على مسضتوى سضيدي بلعباسس ،أن ألو’ية
أسضتفادت خÓل ألÈأمج أÿماسضية ألثÓثة ،أي على
م -دأر  15سض -ن -ة أŸاضض -ي-ة ،م-ن  154مشض-روع ف-اقت
أغلفتها أŸالية  8مÓي Òدينار جزأئري ،حيث ”
تسضليم  118مشضروع منها ‘ ،أنتظار أسضتكمال 24
مشضروعا آأخر ’يزأل قيد أإ’‚از ،وهي أŸشضاريع
أل -ت -ي وصض -ف -ه -ا أل -وزي -ر ب -اإ’ضض-اف-ة أل-ن-وع-ي-ة ل-ل-و’ي-ة
وأŸكاسضب ألثمينة لشضباب ورياضضيي ألو’ية ،حيث
سضتجعل من ألو’ية قطبا رياضضيا بامتياز وسضتحسضن
وأقع ألرياضضة أÙلية و–قق ألتكامل أŸرجو مع
أ◊ركة أ÷معوية.
‘ ه- -ذأ ألصض- -دد ،أع- -ط- -ى ت- -ع- -ل- -ي -م -ات بضض -رورة

أ’سض -ت -غ Ó-ل أأ’م -ث-ل ل-ل-م-رأف-ق أ÷دي-دة ،ع-ل-ى غ-رأر
أŸدرسض- -ة أ÷ه- -وي- -ة ل- -ل- -ري- -اضض- -ات أأ’وŸب -ي -ة أل -ت -ي
أسض -ت -ك -م -لت ع -م -ل -ي -ة إأ‚ازه -ا وŒه -ي -زه-ا ،ب-ع-د أن
أسضتهلكت غÓفا ماليا فاق  882مليون دج ،وهي تضضم
عديد أأ’جنحة وأŸرأفق كا÷ناح ألبيدأغوجي ألذي
يتسضع لـ 200مقعد ،جناح أإ’يوأء ،مÓعب ،قاعات
ري -اضض -ي -ة وغÒه -ا ‘ ...أŸق -اب -ل’ ،ت-زأل أŸدرسض-ة
ت- -ع- -ا Êم- -ن مشض- -ك -ل ‘ أل -ت -أاط ،Òأأ’م -ر أل -ذي دف -ع
مسضÒي -ه -ا ل -ط -لب ت -دخ -ل أل -وزي -ر وت -وف ÒأŸن-اصضب
أŸال - -ي - -ة وف - -ت - -ح أل - -ب - -اب ل - -ت - -وظ- -ي- -ف أŸؤوط- -ري- -ن
وألبيدأغوجي.Ú
أما باŸركز أ÷هوي لتجمع ألفرق ألوطنية ،ألذي
’تزأل بعضس هياكله ترأوح مكانها ،كجناح أإ’يوأء
وأŸل -عب ،ف -ت -ع-ا Êم-ن صض-ع-وب-ات م-ال-ي-ة ،ح-الت دون

أسضتكمال أأ’جزأء أŸتبقية حيث ” تقديرها بـ500
مليون دج.
قام ألوزير بوضضع حجر أأ’سضاسس إ’‚از مسضبح
شض -ب -ه أوŸب-ي ب-ح-ي ب-وع-زة أل-غ-رب-ي ،ق-ب-ل أن ي-ت-ف-ق-د
أŸركب ألرياضضي  24فيفري ،ألذي خضضع لعملية
تهيئة وأسضعة .كما قام بتدشض Úدأرين للشضباب بكل من
حي ألصضخرة وبلدية سضيدي أبرأهيم.
وع -ن “وي -ل أأ’ن -دي -ة أل-ري-اضض-ي-ة ،ق-ال أل-وزي-ر إأن
أŸديرية ألتابعة للوزأرة وأŸكلفة بهذأ ألشضأان تقوم
بعملها على أكمل وجه ،للحد من تبذير أŸال ألعام،
ع -ل -ى أن ت -ت -خ -ذ ك -اف -ة أإ’ج -رأءأت أل -ق -ان -ون-ي-ة ضض-د
أıال- -ف .Úوأردف أل- -ق- -ول ،إأن م- -رأف- -ق- -ة أأ’ن- -دي -ة
أÎÙفة لكرة ألقدم سضتتوأصضل إأ ¤غاية سضنة ،2018
مع تكثيف عمليات أŸرأقبة“ ،شضيا وتعليمة رئيسس
Óندية ألهاوية ألتابعة
أ÷مهورية مع مرأفقة فعلية ل أ
Ÿن -اط -ق أل -هضض -اب أل -ع -ل -ي-ا ،أ÷ن-وب وك-ذأ أŸن-اط-ق
Óتفاقية أÈŸمة ب Úوزأرة
ألنائية وأŸنعزلة ،تبعا ل إ
ألشضباب وألرياضضة وألفدرألية أ÷زأئرية لكرة ألقدم.
وخÓل حديثه نّوه ألوزير أيضضا أ’همية تضضافر
أ÷هود للقضضاء على ظاهرة ألعنف ‘ أÓŸعب ولدى
ألشضباب بصضفة عامة ،مذكرأ بخطورة ألظاهرة على
ألقيم ألعامة للمجتمع ،وهو ما دفع بالوزأرة ،بحسضبه،
إأ ¤أسضتحدأث ÷نة متعددة أأ’طرأف تضضم إأطارأت
بالوزأرة‡ ،ثلي جمعيات وطنية ناشضطة ‘ أÛال،
ري -اضض -ي Úدول -ي Úووط -ن -ي Úوأخصض-ائ-ي Úأوك-لت ل-ه-ا
مهمة درأسضة أبعاد ألظاهرة وبحث أ◊لول ألقطعية
للحد منها ،مشضÒأ ‘ ألوقت ذأته إأ ¤دور وسضائل
أإ’عÓم وكذأ ألفرق ألرياضضية ومسضاهمتها ‘ عÓج
ألظاهرة ،باعتبار أن أŸهمة تشضمل أ÷ميع.

»æWh

إلسصبت  1٧ديسصمبر  ٢٠1٦م
إلموإفق لـ  1٧ربيع إألول  1٤3٨هـ

لرندي لرئيسس ا÷مهورية
جدد دعم ا أ

أاويحيى :على اŸعارضشة تقد Ëبدائل حلول األزمة اŸالية عوضس النتقاد
ل مكانة «للشسكارة» ‘ التجمع واŸناضسلون ›ندون ÿدمة البÓد

لزمة
لم Úالعام ◊زب التجمع الوطني الدÁقراطي أاحمد أاويحي ،اŸعارضسة إا ¤تقد Ëبدائل Ÿواجهة ا أ
دعا ،أامسس ،ا أ
القتصسادية والكف عن النتقاد الذي ل يخدم مصسلحة البÓد .مثّمنا حفاظ ا÷زائر على اسستقرارها –ت قيادة الرئيسس
لزمة اŸالية ،مشسÒا ‘
عبد العزيز بوتفليقة .مؤوكدا أان ا◊زب لن يÎاجع عن خيار دعمه ودعم حكومة سسÓل Ÿواجهة ا أ
سسياق آاخر أان قوائم مرشسحي ا◊زب لتشسريعيات  2017سستحضسر من طرف اŸكاتب الولئية.

جÓل بوطي
ت- -وق- -ف أإوي -ح -ي -ى ‘ أإشص -غ -ال إل -دورة
Óرن-دي»،
إل -ث -ان-ي-ة ل-ل-م-ج-لسس إل-وط-ن-ي «ل -أ
أإمسس إألول ،ب -ت -ع -اضص -دي -ة ع -م -ال إل -ب-ن-اء
بزرإلدة ،غرب إلعاصصمة ،عند جملة من
إل - -ق - -رإرإت ،لسص - -ي - -م- -ا ‘ إل- -ق- -ط- -اعÚ
إلق -تصص -ادي وإلج -ت -م -اع -ي ،ي -تصص-دره-ا
دعمه إŸطلق ◊كومة سصÓل إلتي قال:
«ن -ح -ن ط -رف ف -ي -ه-ا» ولب-د م-ن دع-م-ه-ا
Ÿوإصصلة إصصÓحاتها إلقتصصادية.
وثّمن أإويحيى ‘ ختام دورة إÛلسس ،إلتي
عرفت مشصاركة قياسصية Ÿناضصلي إ◊زب من
ﬂت -ل-ف إل-ولي-ات ،م-ب-اشص-رة ع-م-ل-ي-ة ت-أاسص-يسس
إل-ه-ي-ئ-ة إل-وط-ن-ي-ة إل-ع-ل-ي-ا Ÿرإق-بة إلنتخابات،
قائ ‘ Óهذإ إلسصياق« :نسصجل بارتياح قرإر
غ -ال -ب -ي-ة إألح-زإب إŸشص-ارك-ة ‘ إلن-ت-خ-اب-ات
إلتشصريعية إŸقبلة إلتي أإنا متق Úأإنها سصتكون
‘ شصفافية تامة» ،مضصيفا أإن «إألرندي ليسس
ح-زب إلشص-ك-ارة ول-ن ي-ق-ب-ل أإن ي-ك-ون م-ن-اضص-ل-و
إ◊زب من هذإ إلنوع».
‘ خضصم إلتجاذبات إلسصياسصية وخلفياتها
إلق -تصص-ادي-ة ح-ول ق-ان-ون إŸال-ي-ة  ،٢٠1٧أإك -د
Óرندي أإن حزبه يعÎف بحق
إألم Úإلعام ل أ
إŸعارضصة ‘ إنتقاد قانون إŸالية لسصنة ٢٠1٧
وك-ذإ ت-ع-دي-ل ق-ان-ون إل-ت-ق-اع-د إل-لذين زكاهما
نوإب إلتجمع ،إŸسصاند للحكومة .غ Òأإننا
نطالب منها تقد Ëحلولها إلبديلة حتى Œتاز
إ÷زإئر صصعوباتها إŸالية ،بدل إÿوضس ‘
إلنتقاد .مؤوكدإ دعمه إلكامل ◊كومة عبد
إŸالك سصÓ- -ل ،إل- -ت- -ي ب- -اشص- -رت إصص Ó-ح -ات،
ن -ث ّ-م -ن -ه -ا ونسص-ج-ل ب-ارت-ي-اح مصص-ادق-ت-ه-ا ع-ل-ى
برنامج تقو ËإŸيزإنية  ٢٠1٧و.٢٠19
ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ا÷انب إلق-تصص-ادي ،ن-اشص-د
أإويحيى ‘ ،بيان إÛلسس إلوطني إÿتامي،
إ◊كومة باعتماد قرإرإت سصيادية بغية إجتياز
إألزمة إŸالية إ◊الية ،بعيدإ عن إللجوء إ¤

Óع- -ب- -اء إÎŸت- -ب- -ة ع -ن إسص -تÒإد إلسص -ل -ع
ل - -أ
وإÿدمات على ميزإن إŸدفوعات.
Óرن- -دي
وأإب - -دى إÛلسس إل - -وط - -ن- -ي ل - -أ
“ ّسص- -ك- -ه Ãب- -دإ إل- -ع- -دإل- -ة إلج- -ت -م -اع -ي -ة
وإل -تضص -ام -ن إل -وط-ن-ي ،دإع-ي-ا إ◊ك-وم-ة إ¤
إإلسص -رإع ‘ م -رإج -ع-ة ن-ظ-ام سص-ي-اسص-ة دع-م
إŸوإد إألسص -اسص-ي-ة ب-غ-ي-ة ت-ك-ي-ي-ف-ه م-ع نسص-ب-ة
مدإخيل إŸوإطن ،Úمؤوكدإ قدرإت إ÷زإئر
‘ كسصب رهان إلتنمية إلقتصصادية إلقوية
وإŸتنوعة.
إلسصتدإنة إÿارجية وتفادي كل إجرإء من
شص -أان -ه ت -خ -ف -يضس وتÒة إلسص-ت-ث-م-ار إل-ذي ه-و
أإسصاسس خلق إلÌوة وتوف Òمناصصب إلشصغل.
وأإك -د ‘ إÿصص -وصس ،أإن مشص -اري -ع ت -رك -يب
إلسصيارإت إÈŸمة ،مؤوخرإ ،تعت Èخطوة جد
إي-ج-اب-ي-ة ل-دع-م إلسص-ت-ث-م-ار إألج-ن-بي ببÓدنا،
متسصائ« :Óأإل يسصعنا دعم إلسصتثمار إلوطني
دون “ي -ي -ز ب Úإل -ق -ط -اع Úإل -ع -ام وإÿاصس،
وتعزيزه بالشصرإكة إألجنبية إŸنتجة با÷زإئر،
ح -ت -ى ي -ح -ل إإلن -ت-اج إل-وط-ن-ي ﬁل إل-وإردإت
ون -ح -ق -ق إق -تصص -ادإ م -ت -ن -وع -ا وم -ت -ح -ررإ م-ن
إÙروقات؟.
جملة من إلتسصاؤولت طرحها إ◊زب ،إلذي
قدم أإمينه إلعام إقÎإحات يرى أإنها تصصب ‘
صصميم إعادة قاطرة إلقتصصاد إ ¤سصكتها بعد
ت -رإج -ع أإسص -ع -ار إل -بÎول ،رغ -م إت -ف -اق إل-دول
إŸصصدرة «أإوبك» على تخفيضس إإلنتاج إلذي
يرى أإويحيى أإنه خطوة تاريخية كان للجزإئر
دور كب ‘ Òإتخاذها ،مشصÒإ إ ¤أإن ذلك ل
ي -ع -ن -ي إل -ت-ق-اعسس ع-ن مسص-ع-ى ت-ن-وي-ع مصص-ادر
ميزإنية إلبÓد.
وأإضص- -اف أإوي- -ح- -ي- -ى ،أإن إألرن -دي ي -ن -اشص -د
إ◊ك -وم -ة إإلب -ق -اء ع -ل-ى إل-ت-دإب Òإل-ت-ي “ن-ح
إألولوية للمنتوج إلوطني وخدمات إŸؤوسصسصات
إ÷زإئ -ري -ة ،وتشص -ج -ي-ع إلسص-ت-ث-م-ار ‘ بÓ-دن-ا
وتعزيزه أإك ÌفأاكÃ ،Ìا يسصمح بخفضس أإكÈ

قوائم مرششحي ا◊زب سشتحضشر
من طرف اŸكاتب الولئية
ويسصعى إلتجمع إلوطني إلدÁقرإطي إ¤
خوضس إلتشصريعيات بقوة ،من خÓل إلتحضصÒ
إ÷يد لÓسصتحقاقات ،حيث عّبر عن إرتياحه
لتوسصع إلقاعدة إلنضصالية للحزب منذ –ويل
عمليات إلنخرإط إ ¤إŸكاتب إلبلدية .وجاء
‘ إل Ó-ئ -ح -ة إل-ن-ظ-ام-ي-ة إلصص-ادرة ع-ن إل-دورة
إل -ع-ادي-ة إل-ث-ان-ي-ة ،أإن ق-وإئ-م م-رشص-ح-ي إ◊زب
سصتحضصر على مسصتوى كل ولية من طرف
إŸكتب إلولئي للمصصادقة عليها باإلجماع ‘
دورة إسصتثنائية له ،إضصافة إ ¤إجرإء إسصتشصارة
وإسصعة للقاعدة إلنضصالية.
ع- -ل- -ى إلصص- -ع- -ي- -د إل- -دو‹ ،ج- -دد إÛلسس
Óرن-دي دع-م إلشص-عب إل-ف-لسص-ط-ي-ني
إل-وط-ن-ي ل -أ
إلق-ام-ة دول-ت-ه وع-اصص-م-ت-ه-ا إل-ق-دسس إلشصريف،
ودع -م إ÷م -ه -وري -ة إلصص -ح-رإوي-ة –ت ق-ي-ادة
ج -ب -ه -ة إل -ب -ول -يسص -اري-و م-ن أإج-ل ت-ك-ريسس ح-ق
إلشص -عب إلصص -ح -رإوي ‘ ت-ق-ري-ر مصصÒه وف-ق-ا
للوإئح إأل‡ية ،مناشصدإ إلشصعب إلليبي إلشصقيق
بتجاوز خÓفاته لتحقيق إŸصصا◊ة ،مشصÒإ
إ ¤أإن إ÷زإئ- -ر ق- -دمت إل -ك -ث Òج -رإء ت -ردي
إألوضص - -اع ‘ إل - -دول إ÷ارةّﬁ ،ي- -ي- -ا إ÷يشس
إل -وط -ن -ي إلشص -ع -ب -ي ل -تصص -دي -ه ل -ك-ل ﬁاولت
إŸسصاسس بالبÓد.

لسسبوع الداخل
اجتماع مرتقب له بأامناء اÙافظات ا أ

ولد عباسس يواصشل ترتيب البيت ولقاء تقييمي نهاية ديسشمÈ
لم Úال-ع-ام
م -ن اŸرت -قب أان ي -ل-ت-ق-ي ا أ
◊زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي جمال
لسسبوع الداخل،
ولد عباسس ‘ ،غضسون ا أ
ب-أام-ن-اء اÙاف-ظ-ات ل-ل-عاصسمة ،اسستكمال
لمناء
لسسلسسلة اللقاءات التي جمعته با أ
ع -ل -ى اŸسس -ت -وى ال -وط -ن -ي ،ع-ل-ى أان ي-ت-م
تقييم العمل الذي ” القيام به ،نهاية
الشس - -ه- -ر ا÷اري ،ال- -ذي يصس- -ادف م- -رور
شسهرين كامل Úعلى تزكيته من أاعضساء
ال-ل-ج-ن-ة اŸرك-زي-ة خ-ل-ف-ا ل-ع-م-ار سسعداÊ
اŸسستقيل.

فريال بوششوية
ينهي إألم Úإلعام للحزب إلعتيد ،إللقاءإت
مع إÙافظ ‘ Úغضصون إألسصبوع إŸقبل،
بلقاء أإخ Òيجمعه بأامناء إÙافظات على
مسصتوى إلعاصصمة .لقاءإت تكللت بإاقالة  ٤إ¤
 5أإمناء بعدة وليات ،بحسصب ما أإكد عضصو
قيادي ‘ إ◊زب لـ «إلشصعب».
قرإرإت إتخذها جمال ولد عباسس بعد أإقل
من شصهرين عن تزكيته ‘ منصصب أإم Úعام
إألف Ó-ن ،ب -ن-اء ع-ل-ى ت-ق-اري-ر وردت-ه وع-ل-ى م-ا
وقف عليه شصخصصيا.
عملية ترتيب إلبيت إلدإخلي إلتي باشصرها
ول -د ع -ب -اسس ،ل -كسصب ره-ان إلسص-ت-ق-رإر إل-ذي
فشصل فيه سصابقوه إلذين  ⁄يتمكنوإ من وضصع
حد لنشصقاق دّب ‘ صصفوفه منذ إلعام .٢٠٠٤
رهان يعتزم إألم Úإلعام للحزب كسصبه من
Óقصصاء» وحرصس أإكدته
خÓل رفع شصعار «ل ل إ
سص -لسص-ل-ة ل-ق-اءإت م-ع أإعضص-اء ق-ي-ادي ،Úب-ي-ن-ه-م
وزرإء سصابقون ،توجت بإاعÓن عودتهم من
خÓ- -ل ÷ان ت- -نسص- -ي -ق م -ب -اشص -رة م -ع إŸك -تب
إلسصياسصي ،مثلما هو إلشصأان بالنسصبة لرئيسس
إÛلسس إلشصعبي إلوطني إلسصابق عبد إلعزيز
زياري ،وإلعضصو إلقيادي إلبارز عبد إلكرË
عبادة.
ي-أات-ي ح-رصس ول-د ع-ب-اسس ع-ل-ى إلسص-ت-ق-رإر
إل -دإخ -ل -ي ل -ل -تشص -ك-ي-ل-ة ،إل-ت-ي ت-تصص-در ق-اط-رة
إلطبقة إلسصياسصية ،بحصصولها على أإك“ Èثيل

‘ إÛلسس إلشص -ع-ب-ي إل-وط-ن-ي،
وإÛالسس إŸن -ت-خ-ب-ة إÙل-ي-ة
ولئية وبلدية ،وقبل ذلك “ثيل
ق- -وي ‘ إ÷ه- -از إل- -ت -ن -ف -ي -ذي،
–سص - -ب - -ا ل Ó- -سص - -ت - -ح- -ق- -اق- -ات
إلتشصريعية إŸقررة ‘ غضصون
إلسصنة إ÷ديدة ،إلتي ل Áكن
ل -ل -ح -زب أإن ي-خ-ط-و أإي خ-ط-وة
ف -ي -ه -ا غﬁ Òسص -وب -ة مسص -ب-ق-ا،
ألن -ه-ا ق-د ت-ك-ل-ف-ه إل-ت-ع Ìوت-رك
إÛال ل -تشص -ك-يÓ-ت أإخ-رى‘ ،
مقدمتها منافسصه إألقرب من
ح -يث إل -ن -ت -ائ -ج وح-ل-ي-ف-ه ‘ إل-ع-م-ل إلŸÈاÊ
وإ◊ك -وم -ي ،ي -ت -ع -ل -ق إألم -ر ب -ح-زب إل-ت-ج-م-ع
إلوطني إلدÁقرإطي.
إل -ره -ان إŸزدوج إل -ذي ي -ح-م-ل ‘ ط-ي-ات-ه
شص-ك-ل إل-ت-ح-دي ب-ال-نسص-ب-ة ÷م-ال ول-د ع-ب-اسس،

‡ث ‘ Óإلسصتقرإر وإ◊فاظ
على مكانة إ◊زب إلريادية ‘
إلسص-اح-ة إلسص-ي-اسص-ي-ة ،إŸرت-ب-ط
بالنتائج إÙرزة ‘ «إمتحان»
إلن -ت -خ -اب-ات إل-تشص-ري-ع-ي-ة ،ق-د
ي -ك-ون ف-رصص-ة سص-ان-ح-ة ل-ي-ن-ج-ح
حيث فشصل سصابقوه ،كما Áكن
إ◊زب م-ن ت-ك-ريسس إل-ق-ط-ي-ع-ة
م -ع صص-ف-ح-ة شص-ق-اق  ⁄ي-ت-م-ك-ن
إ◊زب من “زيقها.
وع -ل-ى إألرج-ح ،سص-ي-ت-م ب-ع-د
ذلك إسص -ت -ك -م -ال إل -ع -م-ل إل-ذي
شصرع فيه ،من خÓل عودة «إلغاضصب »Úإلذين
سصيعملون ‘ إطار ÷ان ،موإزإة مع إلشصروع ‘
إلعمل على إلتحضص ÒلÓنتخابات إلتشصريعية
وسصتكون أإول خطوة تشصكيل إللجنة إلوطنية
لÓنتخابات.

الطاهر العفيفي على رأاسس ﬁافظة األفÓن بع“ Úوششنت
لسس - -ب - -وعÃ ،ق - -ر
” ،ن- - -ه - -اي - -ة ا أ
لف Ó-ن ب-ع“ Úوشس-نت،
ﬁاف -ظ -ة ا أ
تنصسيب الطاهر العفيفي على رأاسس
ÓفÓن ،خلفا
ال-ل-ج-ن-ة الن-ت-ق-الية ل أ
ل-ل-دك-ت-ور خ-ن-اف-و أاحمد الذي تو¤
شسؤوون اÙافظة لسسنوات عدة .
ج -اء ت -نصص -يب إب -ن إألف Ó-ن إل-ط-اه-ر
إل -ع -ف -ي -ف-ي ،ع-قب إ◊رك-ة إألخÒة إل-ت-ي
أإج -رإه -ا إألم Úإل -ع-ام ل-ل-ح-زب إل-دك-ت-ور
ج - -م - -ال ول - -د ع - -ب - -اسس ‘ ﬁاف- -ظ- -ات
إ÷م -ه -وري -ة ،ضص -م-ن مسص-ع-ى إع-ط-اء ن-فسس إضص-ا‘
جديد بتجديد إلثقة ‘ إإلطارإت إلشصابة للحزب
–ضصÒإ لÓسصتحقاقات إلقادمة.
جرت مرإسصم تسصليم وإسصتÓم إŸهام ‘ ظروف
تنظيمية ﬁكمة ،سصادها إ÷و إألخوي ،لسصيما
وأإن إلوإفد إ÷ديد على رأإسس أإفÓن ع“ Úوشصنت
يلقى إجماعا كبÒإ من طرف مناضصلي وإطارإت
إ◊زب .وأإكد هذإ إألخ ÒباŸناسصبة ‘ ،تصصريح له

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

لـ «إلشصعب» ،على أإنه سصيسصعى إ¤
Œسصيد سصياسصة  ّ⁄إلشصمل دون
إقصصاء أإو تهميشس للمضصي ُقُدما
وف -ق -ا ل -ت -ع -ل -ي -م-ات إألم Úإل-ع-ام
Óف Ó-ن إل -دك -ت -ور ج -م -ال ول -د
ل - -أ
عباسس إلرإمية إ ¤فتح إألبوإب
أإم - - -ام ج - - -م - - -ي- - -ع إŸن- - -اضص- - -لÚ
وإإلط - -ارإت ،م- -ؤوك- -دإ أإن إ◊زب
بالولية أإمام إسصتحقاقات مهمة
وهو ما يسصتدعي تكثيف إ÷هود
ورصّس إلصصفوف ،لسصيما وأإن إألفÓن يعت Èإلعمود
إلفقري للدولة إ÷زإئرية .
ي -ع -ت Èإل -ع -ف -ي -ف-ي ،إإلط-ار إلشص-اب ب-ب-ل-دي-ة عÚ
“وشص -نت ،أإح -د إإلط -ارإت إل -ك -ف -أاة ،ي -ع -ول ع -ل -ي -ه
إلدكتور جمال ولد عباسس إلرجاع قاطرة إ◊زب
إ ¤سصكتها بولية ع“ Úوشصنت ،خصصوصصا وأإنه
مناضصل باألفÓن منذ سصنة .1993

ع“ Úوششنت :ب.م .األمÚ

إلعدد
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حجار يشسرف اليوم على الندوة الوطنية للجامعات

منابر العلم والفكر مازالت بعيدة عن التطلعات

يشس- - - -رف ،ال- - - -ي - - -وم ،وزي - - -ر
التعليم العا‹ والبحث العلمي
ال -ط -اه -ر ح-ج-ار ،ع-ل-ى ال-ن-دوة
ال -وط -ن -ي -ة ل-ل-ج-ام-ع-ات ‘ ،ظ-ل
ظ - - -روف و–ولت صس - - -ع- - -ب- - -ة
ت -ع -رف -ه-ا ا÷ام-ع-ة ا÷زائ-ري-ة
التي مازلت  ⁄تضسبط أامورها
ل -ل -ت -ف -رغ إا ¤ال -ب -حث ال -ع-ل-م-ي
وق- -ي- -ادة اÛت- -م- -ع ،م -ن خ Ó-ل
النخبة التي توفرها ومشساريع
لف-ك-ار ال-ت-ي ت-رتقي
ال-ب-حث وا أ
ب- - -ال- - -ن - -ق - -اشس وتضس - -ع ا◊ل - -ول
الÓزمة ıتلف الظواهر واŸشساكل.

حكيم بوغرارة
لزإل إلنقاشس ‘ إ÷امعة إ÷زإئرية منحصصرإ
ح -ول ت -وف ÒإŸق-اع-د إل-ب-ي-دإغ-وج-ي-ة وإإلق-ام-ات
إ÷ام-ع-ي-ة وم-ن-ح-ة إل-ط-الب وغÒه-ا م-ن إŸل-فات
إلتي  ⁄يتم إلتخلصس منها منذ أإمد طويل ‘ ،وقت

ت -ل -عب ف -ي -ه إ÷ام -ع -ات ‘ ع -دي-د
إلدول ،على غرإر إلأردن ،تونسس،
إلإمارإت ،ماليزيا وكويا دورإ رإئدإ
‘  ﬂت ل ف م نا ح ي إ ◊ ي ا ة  ،إ ذ ت ع ت È
ق-ي-م-ا مضص-اف-ة تسص-ت-قطب إلباحثÚ
و إ ل ع ل م ا ء و إ  Ÿث ق ف  Úو ت د ف ع با ◊ ر ي ة
إ ل ب ح ث ي ة وإ ل س ص ي ا ح ي ة و إ  ÿد م ا ت ية .
ت -ع-ا Êإ÷ام-ع-ة إ÷زإئ-ري-ة م-ن
ت ر إ ك م إ Ÿش ص ا ك ل و ع د م إ لس ص ت ق ر إ ر ،
م- -ا ي- -ف -رضس ِخ -ط -ة ع -م -ل تصص -ل -ح
إ ل و ض ص ع و تع ط ي ق ي م ة ل ل ش ص ه ا د ة .ك م ا
إأن نظام «إأل.إأم.دي» ‘ حاجة إ¤
ت -خصصصص -ات ج-دي-دة تسص-اع-د إل-ط-ل-ب-ة ‘ إلÎشص-ح
Ÿناصصب عمل تشصÎطها إŸوؤسصسصات.
م- -ن إŸل- -ف- -ات إلشص- -ائ- -ك- -ة ،قضص -ي -ة م -ن -اقشص -ة
إأطروحات إلدكتورإه إلتي مازإلت رهينة عرإقيل،
حيث يشصتكي إلكث Òمن إلطلبة تاأخر إعدإد تقرير
إŸن- -اقشص- -ة وك- -ذإ ع -دم وج -ود مسص -اح -ات ل -نشص -ر
إ  Ÿق ا ل ت إ ل ع لم ي ة .

اعتÈها حملة سسياسسية منظمة ضسد ا÷زائر ،قسسنطيني لـ «الشسعب»:

 ⁄نق ّصشر ‘ حق الÓجئ Úاألفارقة ...ول نقبل دروسشا من أاحد

قال رئيسس اللجنة الوطنية
السستشسارية لÎقية وحماية
لنسس - - -ان ،ف - - -اروق
ح- - - -ق - - -وق ا إ
قسس- -ن- -ط- -ي- -ن- -ي لـ «الشس -عب» ،إان
ا÷زائ -ر ت -ك -ف -لت ك-م-ا ي-ن-ب-غ-ي
لف -ارق -ة .وأاك -د
ب -ال Ó-ج -ئ Úا أ
أان -ه -ا ل -يسست ب -ح -اج -ة ل -ت -ل -ق -ي
دروسس م- - - - - -ن أاح - - - - -د ‘ اÛال
لنسسا ،Êمشسددا على أاهمية
ا إ
ت - -أاط Òه - -ؤولء Ãا ي - -ت - -مشس- -ى
وقوان ÚالبÓد.

حمزة ﬁصشول
إسصتغلت بعضس إŸنابر إإلعÓمية ،مسصأالة ترحيل
إ÷زإئر إلÓجئ Úإألفارقة بطلب من حكوماتهم،
بطريقة تشصوبها إلكث Òمن إلنوإيا إلسصيئة ،بغية
توظيفها ‘ مزإيدإت سصياسصية مع دول يفÎضس أإنها
شصقيقة وصصديقة.
أإم -ام إلت -ه-ام-ات إÛان-ي-ة إل-ت-ي رف-ع-ت-ه-ا ه-ذه
إŸن- -اب- -ر ‘ إآلون- -ة إألخÒة ،ب- -خصص- -وصس ت- -ع -ام -ل
إل- -ه- -ي- -ئ -ات إإلنسص -ان -ي -ة إ÷زإئ -ري -ة م -ع إل Ó-ج -ئÚ
إلقادم Úمن إلدول إÛاورة للشصريط إ◊دودي
إ÷نوبي للبÓد ،دخلت بعضس إ÷هات على إÿط
ﬁاولة بشصكل عبثي إلÎويج Ÿلصصقات إلعنصصرية
وإلتقصصŒ Òاه إ÷زإئر.
‘ رده على هذه إ◊ملة إإلعÓمية ذإت إلنوإيا
إÿبيثة ،أإكد رئيسس إللجنة إلوطنية إلسصتشصارية
لÎقية وحماية حقوق إإلنسصان فاروق قسصنطيني،
إن «إ÷زإئر ل تسصمح ألي طرف أإن يعطيها دروسصا
‘ إÛال إإلنسصا ،»ÊمعتÈإ أإنها «دعاية سصياسصية
م -ن -ظ -م -ة ضص -د إ÷زإئ -ر م-ن ق-ب-ل دول ي-فÎضس أإن
تتصصرف كبلدإن شصقيقة ولكن نرى منها إلنقيضس
إلتام».
وأإف- -اد ب- -أان «بÓ- -دن- -ا  ⁄ت -خ -ط -ئ أإب -دإ ‘ ح -ق
إلÓجئ Úإألفارقة وفتحت لهم أإبوإبها منذ إليوم

إألول ،وتصصّ- -رفت م- -ع- -ه- -م ب- -ط -ري -ق -ة
Óوضصاع إŸزرية
معقولة ،إدرإكا منها ل أ
إلتي دفعت هؤولء للجوء إليها».
وق -ال قسص -ن -ط -ي -ن -ي ،إن إل Ó-ج -ئÚ
إلذين ” ترحليهم منذ إلعام إŸاضصي،
ينحدرون من دولة إلنيجر «وإ÷زإئر
إسصتجابت لطلب حكومتهم من أإجل
إعادتهم وفعلت ذلك ‘ ظروف جد
لئقة ،مسصخرة إمكانات معتÈة».
وت-أاسص-ف قسص-ن-ط-ي-ن-ي ل-ل-تأاويل إلذي
ط -ال أإح -د تصص-ري-ح-ات-ه إإلعÓ-م-ي-ة م-ؤوخ-رإ ،بشص-أان
إخضص-اع إلÓ-ج-ئ Úل-ف-ح-وصص-ات ط-ب-ي-ة ،وإّت-ه-م زورإً
بالعنصصرية ،على حد تعبÒه .وأإوضصح« ،أإن إ÷زإئر
دولة ذإت قوإن Úوسصيادة ومن إلضصروري إخضصاعهم
لفحوصصات طبية أإول لعÓج من يحملون أإمرإضصا
م- -ن ج- -ه- -ة ،وح- -م- -اي- -ة إŸوإط -ن Úم -ن إألم -رإضس
إŸعدية».
وأإضص- -اف« ،أإن- -ا إشص- -ت- -غ- -ل ك -م -ح -ام وأإلح -ظ ‘
إŸي -دإن أإن ب -عضص ً-ا م -ن -ه -م م -ت -ورط -ون ‘ إلسص-ح-ر
وإلشص -ع -وذة وإل -نصصب وإلح -ت -ي -ال وُي -ع-رضص-ون ع-ل-ى
إل -ع -دإل -ة إ÷زإئ -ري -ة وف -ق-ا ل-ق-وإن Úإ÷م-ه-وري-ة»،
مشصÒإ إ ¤إعÓء إ÷انب إإلنسصا ‘ Êإلتعامل مع
ه-ذه إل-ف-ئ-ة ،ب-ال-ن-ظ-ر إ ¤إل-ظ-روف إل-ق-اسص-ي-ة إل-ت-ي
دفعتهم للقدوم إ ¤إ÷زإئر.
وسصبق للهÓل إألحمر إ÷زإئري ،أإن خصصصس
ط- -ائ- -رإت ل- -ن -ق -ل إل -نسص -اء إ◊وإم -ل إﬂ ¤ي -م -ات
“Ôإسصت ومنها إ ¤إلنيجر ،حرصصا على سصÓمتهن
إ÷سصدية ،مثلما سصبق وإأن نزل أإطباء جزإئريون إ¤
إلشصوإرع بحثا عنهم قصصد عÓجهم وإخضصاعهم
للفحوصصات إلÓزمة.
ونفت سصعيدة بن حبيلسس ،رئيسصة هذه إلهيئة
إإلنسص -ان -ي -ة ‘ إألي -ام إل -ق -ل -ي -ل-ة إŸاضص-ي-ة ،ت-ع-رضس
لجئ Úمن دولة ما‹ إ ¤معاملة غ Òلئقة ،مؤوكدة
أإن -ه “ت إلسص -ت-ج-اب-ة ل-ط-لب ب-عضص-ه-م ب-ن-ق-ل-ه-م إ¤
“Ôإسصت ،مكذبة أإية معاملة تعسصفية ،مثلما إّدعت
بعضس إلتقارير إإلعÓمية إلفرنسصية.

 150مشسارك وطني وأاجنبي ‘ الصسالون الدو‹ للتمور

فرصشة للمصشدرين اÙلي Úللتموقع ‘ السشوق الدولية
يشسكل الصسالون الدو‹ للتمور ‘ ،طبعته
الثانية ،اŸنعقد ،اليوم وإا ¤غاية  20ديسسمÈ
ا÷اري ،ب - -اŸدرسس - -ة ا÷ه - -وي - -ة ل - -ل- -ري- -اضس- -ات
لوŸب -ي -ة ب-ع-اصس-م-ة ال-زي-ب-ان بسس-ك-رة ،ف-رصس-ة
ا أ
للÎويج للمنتوج اÙلي وإايجاد أاسسواق جديدة
ل- -ل- -ت- -م -ور ا÷زائ -ري -ة اŸع -روف -ة ب -ج -ودت -ه -ا ‘
ال-ق-ارات اÿمسس ،سس-ي-م-ا وأان-ه ي-ع-رف مشس-اركة
لول مرة ،إاذ من اŸقرر أان يحضسر فيه
نوعية ،أ
 75رج - -ل أاع - -م- -ال أاج- -ن- -ب- -ي ،إا ¤ج- -انب 150
مشسارك وطني وأاجنبي ‡ثل Úلـ 22دولة.

زهراء.ب
ق -ال ع -ب -د إÛي -د خ -ب -زي ،رئ -يسس غ -رف -ة إل-ت-ج-ارة
وإلصصناعة لولية بسصكرة ‘ ،تصصريح خصس به «إلشصعب»،
إن إلصصالون إلدو‹ للتمور ،إلذي تنطلق فعاليته ،إليوم،
ي -ع -رف مشص -ارك -ة ن -وع -ي-ة م-ن رج-ال إألع-م-ال إألج-انب،
وق-ي-اسص-ي-ة ل-ل-مصص-دري-ن إ÷زإئ-ري ،Úح-يث ي-حضصر رئيسس
إ–اد Œار إŸوإد إلغذإئية ‘ إÿليج وشصمال إفريقيا،
ورجال أإعمال معروف Úمن أإندونيسصيا ،ماليزيا ،إلهند،
باكسصتان ،إيرإن ،أإŸانيا ،كندإ وغÒهم ...كما وجهت
إل -دع -وة إ 15 ¤سص-فÒإ م-ع-ت-م-دإ ب-ا÷زإئ-ر ،فضص Ó-ع-ن
متعامل Úوطني Úوأإجانب وهو ما يشصكل فرصصة وأإرضصية
«خصص -ب -ة» إلب -رإم ع -دي-د إلصص-ف-ق-ات إŸب-اشص-رة ،ويسص-م-ح
بإايجاد أإسصوإق دولية جديدة للتمور إ÷زإئرية إŸعروفة
ب-ج-ودت-ه-ا وإل-ت-م-وق-ع ف-ي-ه-ا ب-ك-ث-اف-ة ،خ-اصصة وأإن إلظرف

إلقتصصادي إلصصعب إلذي “ر به إلبÓد ،يفرضس إلتوجه
إ ¤ب -دإئ -ل أإخ -رى خ -ارج ق -ط -اع إÙروق -ات ل -ت -م -وي -ل
إÿزينة إلعمومية.
ول-تسص-ه-ي-ل ع-م-ل-ي-ة إ“ام إج-رإءإت تصص-دي-ر إل-تمور
إÙلية إ ¤أإسصوإق إلبلدإن إŸشصاركة ‘ إلصصالون،
سص- -ت- -ك- -ون م- -ك -اتب درإسص -ات م -رإف -ق -ة ل -ل -مصص -دري -ن
إ÷زإئري ،Úبحسصب خبزي ،حيث تتو ¤عملية منح
رخصص -ة دول -ي -ة ل -ل -تصص -دي -ر ،إل“ام ك -اف-ة إل-ت-ع-امÓ-ت
إŸتعلقة بصصفقات إلبيع وإلشصرإء.
ومن إŸنتظر أإن يحضصر  ٤٦٠مصصدر جزإئري ‘
هذه إلدورة ،بعد أإن إقتصصر عددهم ‘ إلطبعة إألو¤
ع-ل-ى  1٦٠مصص -در ،وه -و م -ا يسص -م-ح ب-رب-ط عÓ-ق-ات
مباشصرة ب ÚإŸنتج وإلبائع ويقضصي على إلوسصيط.
وسصيكون إلصصالون فضصاء للمهني Úلعرضس  3٦٠نوع
من إلتمور ،وكذإ فرصصة للصصناعي Úإلبرإز أإنشصطة
إق-تصص-ادي-ة م-ادت-ه-ا إألول-ي-ة م-ن إل-ت-م-ر وإل-ن-خيل ،على
غ -رإر إل -ف -ح -م إŸنشص-ط إŸسص-ت-ع-م-ل ‘ –ل-ي-ة إŸي-اه
وإŸوإد إلغذإئية وكذإ صصناعة إلورق وإÿشصب من
مادة إ÷ريد.
وقد ذكر خبزي ،أإن أإك Ìمن  ٢٨أإلف طن من مادة
إ÷ريد تلقى سصنويا ‘ إ÷زإئر ،وÁكن إسصÎجاعها
إلن -ت -اج ورق إل-ك-ت-اب-ة وإÿشصب إلصص-ن-اع-ي ع-ن ط-ري-ق
إل-ت-ح-وي-ل ،م-ا يسص-م-ح ب-ت-ق-ل-يصس ف-ات-ورة إسص-تÒإد ه-ذه
إŸوإد ولو بشصكل بسصيط ،كون هذه إلصصناعة ماتزإل
‘ بدإيتها و ⁄تسصتقطب بعد إهتمام رجال إألعمال
وإŸسصتثمرين.

السصبت  ١٧ديسصمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ١٧ربيع األول  ١٤٣٨هـ
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عميد الششرطة مومني يضشع حّدا للحملة اŸروجة:

ل وجود لختطاف األطفال بسضكيكدة
اختفاء  17فتاة ’أسشباب اجتماعية وعاطفية

فند عميد الششرطة رضشا مومني ،رئيسس اŸصشلحة الو’ئية للششرطة القضشائية ،حصشول أاية حا’ت
اختطاف عﬂ Èتلف مناطق و’ية سشكيكدة ،مكذبا بصشفة قطعية ما راج مؤوخرا ،ع Èالعديد من
’عÓم اıتلفة ،حول اختطاف فتاة «ا.م» من وسشط اŸدينة والتي تسشكن ببلدية بني بششÒ
وسشائل ا إ
ونسشجت حولها قصشصس وهمية ،جعلت اŸدينة تعيشس ‘ هسشتÒيا ،وكل ذلك بحثا عن السشبق الصشحفي،
الذي أادى إا ¤التسشابق نحو التهويل وحجب ا◊قيقة والعيشس ‘ أافÓم هوليودية.

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

سسكيكدة :خالد العيفة
ق -ال ع -م -ي -د الشص-رط-ة ،ع-ل-ى ه-امشض
لطر العملياتية
اليوم الدراسصي حول «ا أ
لمني إانذار اختفاء
لتطبيق اıطط ا أ
لط -ف -ال»« ،ان-ه ” م-ن-ذ
أاو اخ -ت -ط -اف ا أ
بداية السصنة ا÷ارية تسصجيل  ٣١حالة
اختفاء أاطفال ،من بينها  ٠٣حالت ”
لنها كانت تقÎب
لنذار ،أ
تفعيل الية ا إ
لشص- -ي- -اء اŸشص- -ب- -وه- -ة ،ول- -وج- -ود
م - -ن ا أ
مؤوشصرات توجب ذلك ،ال انه ‘ اخر
اŸطاف وجدنا انها ل تخرج عن نطاق
الهروب من اŸنزل».
وبهذا الصصدد طمأان مومني مواطني
سص-ك-ي-ك-دة ان-ه ل ي-وج-د اخ-ت-ط-اف ع-ل-ى
كامل ربوع الولية ،وا◊الت اŸسصجلة
تدخل ‘ خانة الختفاء والهروب من
اŸنزل فقط مضصيفا « أانه منذ بداية
السصنة ا÷ارية ” تسصجيل حالتي اختفاء
أاطفال ما ب ١ Úو ١٢سصنة ،و ٦حالت
اختفاء لذات الفئة ما ب ١٢ Úو ١٦سصنة،
و ٦حالت أاخرى ما ب ١٣ Úو ١٧سصنة
كلهم ذكور» ،كما أاكد «تسصجيل  ١٧حالة

Óن -اث ،خÓ-ل ن-فسض ال-فÎة،
اخ -ت -ف -اء ل  -إ
تÎاوح أاعمارهن ما ب ١٤ Úو ١٧سصنة»،
مشصÒا إا‹» أان أاغ - - - -لب ه- - - -ذه ا◊الت
عبارة عن حالت هروب من اŸنازل
بسصبب النتائج الدراسصية السصيئة أاو عدم
ال - -ت- -واف- -ق م- -ع ال- -وال- -دي- -ن أاو أاسص- -ب- -اب
عاطفية».
على الصصعيد الوطني سصجلت  ٢١حالة
اخ -ت -ط -اف م -ن-ذ سص-ن-ة  ٢٠٠٣م-ن-ه-ا ٠٦
ح -الت “ك -نت خÓ-ل-ه-ا مصص-ال-ح الم-ن
التدخل وتعا÷ها بنجاعة وتسصÎجع ٠٦
أاط- - -ف- - -ال ك - -ان - -وا ﬁل ب - -حث» ،وأاك - -د
ب -اŸن -اسص -ب -ة أان -ه «ي -جب ال -ت -ف -ري -ق بÚ
الخ-ت-ف-اء والخ-ت-ط-اف وع-دم ال-ت-ه-وي-ل
عند حدوث مثل هذه ا◊الت لتجنب
أام- - -ور أاخ- - -رى وخ- - -روج ال - -وضص - -ع ع - -ن
السص - -ي- -ط- -رة» ،مÈزا أاه- -م- -ي- -ة «ال- -رق- -م
لخضصر »١٠٤ل- -ل- -ت- -ب- -ل- -ي- -غ ع- -ن ح -الت
ا أ
الخ- -ت- -ط- -اف أاو الخ -ت -ف -اء اŸت -ع -ل -ق -ة
لطفال.
با أ
اليوم الدراسصي جرى بحضصور ‡ثلÚ
ع -ن مصص -ال -ح ال -درك ال-وط-ن-ي وشص-رك-اء
م - -ي - -دان - -ي ،Úم - -ن ﬁام Úوأاسص - -ات - -ذة

عقب تلقي معلومات من قبل مصشالح الششرطة بئر مراد راسس

توقيف  4أاشضخاصص وحجز أازيد من  200غ من اıدرات وأاسضلحة بيضضاء
“كنت مصشالح أامن و’ية ا÷زائر
مؤوخرا من وتوقيف  4مششتبه فيهم
ك - -م - -ا ” ح - -ج - -ز صش - -ف - -ي- -ح- -ت Úم- -ن
اıدرات (قنب هندي) وزنها 190غ
و  5قطع من اıدرات وزنها  25غ
ومبلغ ما‹ يقدر ب 10آا’ف دج إا¤
جانب  1مششط من اŸؤوثرات العقلية
ي-حوي  5أاق-راصس و 4أاسش-لحة بيضشاء
حسشبما أافاد به اليوم ا÷معة بيان
لذات اŸصشالح .
حسصب ال - -ب - -ي- -ان ف- -إان قضص- -ي- -ة ا◊ال
ب -اشص -رت -ه -ا ف -رق -ة الشص -رط-ة ال-قضص-ائ-ي-ة
لم-ن م-ق-اط-ع-ة ب-ئر مرادرايسض
ال-ت-اب-ع-ة أ
,ع -ل -ى إاث -ر م -ع -ل -وم -ة م -ف -اده -ا وج -ود
لق-ل-ي-م
لح-ي-اء ال-ت-اب-ع-ة أ
شص-خصض ب-أاح-د ا أ

لخ -تصص -اصض ي -روج ل -ل -م-خ-درات رف-ق-ة
ا إ
شص -ري -ك-ه .وب-ع-د ع-م-ل-ي-ة ت-رصص-د “ك-نت
عناصصر الشصرطة
ليقاع باŸشصتبه به قرب مدخل
من ا إ
م -ن -زل -ه ح-يث ت-ب Úب-ع-د ب-ع-د إاخضص-اع-ه
ل-ع-م-ل-ي-ة اÓŸمسص-ة ا÷سص-دي-ة ال-قانونية
حمله لقطعة من اıدرات».
وأاضصاف البيان «وبا◊صصول على إاذن
ب- -ال- -ت -ف -ت -يشض صص -ادرع -ن السص -ي -د وك -ي -ل
ا÷م - -ه - -وري - -ة ل- -دى ﬁك- -م- -ة إاق- -ل- -ي- -م
لختصصاصض ضصبط Ãنزل اŸشصتبه فيه
ا إ
ع -ل-ى  ٤ق- -ط- -ع م- -ن اıدرات «ق -نب
هندي» وزنها  ٢٠غ ومبلغ ما‹ يقدر ب
لŒار
 ١٠آالف دج م - - -ن ع - - -ائ- - -دات ا إ
ب -اıدرات  ١,مشص -ط م -ن اŸؤوث-رات

ال-ع-ق-ل-ي-ة ي-ح-وي ع-ل-ى  5أاق - - -راصض و ٤
أاسصلحة بيضصاء».
وÃواصصلة التحقيق مع اŸشصتبه فيه
إاعÎف بأانه يقتني اıدرات من عند
شصخصض آاخر ,إاسصتنادا إا ¤إاذن بتمديد
لخ -تصص -اصض م -ن ط -رف السص -ي -د وك-ي-ل
ا إ
ا÷مهورية ” توقيفه رفقة رفيق Úله
حيث ع Ìبحوزتهما على  ٢صصفيحتÚ
من اıدرات « قنب هندي» وزنها ١9٠
غ وسصÓح أابيضض يÈز ذات البيان .
وج -اء ‘ ال -ب -ي-ان أان-ه ب-ع-د إاسص-ت-ك-م-ال
لجراءات القانونية اŸعمول بها ”,
ا إ
تقد ËاŸشصتبه فيهم ا ¤السصيد وكيل
ا÷مهورية حيث أامر بإايداعهم ا◊بسض
اŸؤوقت

١٧٢١٠

 ⁄تسشتفد من الرسشم العقاري منذ  3سشنوات

سضيدي بن يبقى بوهران –ت وطاأة الفقر
رغم اإلمكانات القتصضادية
ط-الب نصش-رال-دي-ن ب-وزرواط-ة،
رئيسس بلدية سشيدي بن يبقى15 ،
ك- -ل -م شش -رق وه -ران ،بضش -رورة اأن
تسش -ت -ف -ي -د ال -ب -ل -دي-ة م-ن ›م-وع
اÙاجر واŸوؤسشسشات ا’إقتصشادية،
ال -ن -اشش -ط -ة ع -ل -ى مسش -ت -واه -ا م-ن-ذ
سش - - -ن Úط - - -وال ب- - -دل اأن ت- - -ذهب
ل - - - - -غÒه- - - - -ا .وق- - - - -ال ،اÙاج- - - - -ر
واŸوؤسشسش- - -ات ت - -نشش - -ط ب - -اإق - -ل - -ي - -م
ال-ب-ل-دي-ة ل-ه-ا م-ق-رات اج-ت-م-اع-ية
ب -و’ي -ات اأخ -رى م -ا ي -ح -رم-ه-ا م-ن
مداخيل هي اأحق بها من غÒها.

براهمية مسسعودة

ج -ام -ع -ي Úو‡ث -ل -ي اÛت -م -ع اŸد،Ê
لط -ف -ال
اع- -تÈوا ان قضص- -ي- -ة ح -م -اي -ة ا أ
مسصؤوولية ا÷ميع بدءا من السصرة مرورا
با◊ركة ا÷معوية واŸواطن.Ú
‘ ه- -ذا الط- -ار صص- -رح رئ- -يسض ام- -ن
الولية ﬁمد خزماط «ان هذه الفعالية
ل -ه -ا ج -انب دراسص -ي لضص -ب -اط الشص -رط -ة
القضصائية بالتنسصيق مع جهاز العدالة،
وه -دف –سص -يسص-ي ل-ت-واج-د ا÷م-ع-ي-ات
اŸه- -ت -م -ة ب -ه -ذا اŸي -دان ،إاضص -اف -ة ا¤
التعريف وشصرح اللية ا÷ديدة اŸتعلقة
ب-ك-ي-ف-ي-ة ال-ت-ب-ل-ي-غ عن اختفاء واختطاف
لطفال».
ا أ
وأابرز من جانبه الدكتور جمال بن
لع Ó- - - -م والتصص- - - -ال
زروق مسص - - - -ؤوول ا إ
ب-ج-ام-ع-ة سص-ك-ي-ك-دة أان ت-ك-ث-ي-ف دوري-ات
لمنية ‘ التجمعات ا◊ضصرية
لجهزة ا أ
ا أ
الكÈى سصيحد بشصكل معت Èمن هذه
ال -ظ -اه-رة ال-ت-ي أاصص-ب-حت تسص-ت-ف-ح-ل ‘
اÛت -م -ع فضص  Ó-ع -ل -ى الحÎاف -ي-ة ‘
لع Ó-م-ي-ة ل-ه-ذا ال-ن-وع م-ن
ال -ت -غ -ط -ي -ة ا إ
ال -قضص -اي -ا م -ن ب Úال -وسص -ائ -ل ال -ن-اج-ع-ة
Ùاربة هذه الظاهرة».

العدد
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اأوضص- -ح ب- -وزرواط- -ة اأّن - -ه «‘ ح- -ال -ة
معا÷ة الوضصع ،توؤّمن بلدية سصيدي بن
ي-ب-ق-ى ،م-وردا اإضص-اف-ي-ا م-ن-ت-ظ-م-ا ن-حو
الن- - -ت- - -ع- - -اشض اŸادي والق- - -تصص - -ادي
والجتماعي ،لسصيما واأّنها تتوّفر على
موؤسصسصات اقتصصادية هامة واأزيد من
ﬁ ٢٠ج -رةs“ ،ث -ل اأح -د ال -ت-ح-دي-ات
الأخ - -رى ‘ اŸشص - -ك Ó- -ت الصص- -ح- -ي- -ة
اŸرت-ب-ط-ة ب-ت-ل-وث ال-ب-ي-ئ-ة وم-ا ت-خّ-ل فه
اأصص -وات ال -ت -ف -جÒات م -ن تصص -دع -ات
وتشص- - -ق- - -ق - -ات ‘ اŸب - -ا ÊواÙي - -ط
الداخلي.
ومن هذا اŸنطلق ،دعا اŸسصوؤول
اإ ¤اإع - -ادة ال - -ن - -ظ - -ر ‘ م - -ن - -ظ- -وم- -ة
السصتثمار البلدي ،لتتمكن ا÷ماعات
اÙلّ-ي -ة م-ن اإدارة شص-وؤون-ه-ا ب-ن-فسص-ه-ا،
ك -دع -ام -ة ت -ن -م -وي -ة اأسص -اسص -ي-ة ‘ ظ-ل
الأزم -ة الق -تصص -ادي -ة وال -ع -ج-ز اŸا‹
الذي تعيشصه ﬂتلف بلديات الوطن،
وهذا النوع من السصتقÓلية ،يتطلب،
حسص-ب-ه« ،ت-وسص-ي-ع صصÓ-ح-يات اÛلسض
البلديÃ ،ا يتناسصب والتوجه ا÷ديد
ل -ل -ح -ك -وم -ة ا÷زائ -ري -ة ن -ح -و اإي -ج -اد

مصصادر بديلة لتمويل التنمية ،بعيدا
عن الإتكالية وثقافة الريع».
ثم اأضصاف قائ Óاأّن « تعزيز دور
ا ÷ م ا ع ا ت ا  Ùل يّ ة  ،ل ن ي ت ا أ ت ى ا إ ل م ن
م- -ن خÓ- -ل ت- -وسص- -ي- -ع صصÓ- -ح- -ي- -ات- -ه -ا
لسصتغÓل مواردها اŸالية و‡تلكاتها
العقارية من دون تعارضض اأو تداخل ‘
الصص Ó-ح-ي-ات ،خ-اصص-ة م-ا ت-عّ-ل -ق م-ن-ه-ا
Ãلف العقار ومنح رخصض السصتثمار»
مقÎحا خلق «بطاقية ﬁلية» ،يتم من
خ Ó- -ل - -ه - -ا اإحصص - -اء ك - -ل اŸوؤسصسص- -ات
ال- -ن- -اشص- -ط- -ة ﬁل- -ي -ا وم -ت -اب -ع -ة م -دى
احÎامها لدفع مسصتحقاتها من قبل
مصصالح ا÷باية اŸعنية.
ه -ذا الأم -ر ج -ع -ل رئ -يسض ال-ب-ل-دي-ة،
يطرح مشصكلة «الرسصم العقاري» وهي
ضصريبة ﬂصصصصة للبلدية ⁄ ،تسصتفد
م -ن -ه -ا م -ن -ذ ثÓ-ث سص-ن-وات ،والسص-بب،
حسص- -ب- -ه ،ي- -رج -ع اإ“ ¤اط -ل ا÷ه -ات
اŸسص -وؤول -ة ع -ل -ى خ -زي -ن-ة ال-ب-ل-دي-ة ‘
معا÷ة الوضصع ،كونها ا÷هة الوحيدة
اّıولة قانونيا للقيام بذلك.
و ه ن ا ا أ ش ص ا ر ا  Ÿس ص و ؤ و ل ا  ¤ا إ  ¤ا أ ه م يّ ة
ال-ت-ك-وي-ن اŸسص-ت-م-ر لÓ-أط-ر ا÷م-اع-ية
واŸنتخب Úليشصمل تخصصصصات جديدة
ت - -واكب الأه - -داف ا÷دي- -دة لÓ- -إدارة
ا÷ماعية.
جدير بالذكر اأّن اŸيزانية الأولّية
لبلدية سصيدي بن يبقى ⁄ ،تتعد هذه
السصّنة  ٤مÓي Òو ٦٠٠مليون سصنتيم،
اأك Ìمن  ٨٠باŸائة منها عبارة عن
اأجور للموظف ،Úوفق نفسض اŸتحّدث
ال - -ذي اأشص - -ار ك - -ذلك اإ ¤م - -ن - -ط - -ق - -ة
النشصاطات التي سصيتم خلقها بالقرب
من اÙاجر على مسصاحة  ٨هكتار،
موؤّكدا اأن «اŸلف مّر بجميع مراحل
اŸعا÷ة ‘ انتظار موافقة الوا‹».

حافلة للنقل ا◊ضضري تنهي حياة شضيخا بوهران

ل -ق -ي شش-ي-خ ي-ب-ل-غ م-ن ال-ع-م-ر 70
سشنة مصشرعه ‘ سشاعة مبكرة من
صش - -ب - -ي- -ح- -ة اأول اأمسس اÿم- -يسس،
ب -ع -دم -ا دهسش -ت -ه ح -اف -ل -ة ل-ل-ن-ق-ل
ا◊ضش- -ري ت -ع -م -ل ب -خ -ط رق -م 11
الرابط ب Úحي الصشباح وسشاحة
معطى ا◊بيب.
ذكرت مصصادر ÷ريدة «الشصعب»،اأن
ا◊افلة كان يقودها حسصب مصصادرنا
ال- -ق- -ابضض ول -يسض السص -ائ -ق ‘ ،ال -وقت
ال- - -ذي ك- - -ان ي- - -ه- - -م ف- - -ي- - -ه ال- - -ه - -الك

ب-ع-ب-ور ال-ط-ري-ق لÓ-ل-ت-ح-اق ب-اŸسص-ج-د
لأداء صصÓة الصصبح ،فاجاأته ا◊افلة
التيكانت تسص Òبسصرعة كبÒة واأردته
جثة هامدة.
وع- -ل- -ى اث- -ر ذلك ت- -ن -ق -ل ع -ن -اصص -ر
ا◊م - - -اي - - -ة اŸدن - - -ي - - -ة اإ ¤م- - -ك- - -ان
ا◊ادثة ،اأين قاموا بتحويل ا÷ثة اإ¤
مصص -ل -ح -ة ح -ف -ظ ا÷ثث ،ف -ي -م -ا ف-ت-ح
ع - -ن - -اصص - -ر الشص - -رط- -ة –ق- -ي- -ق ح- -ول
مÓبسصات ا◊ادث اŸروع.

براهمية.م

’ثرية بأاو’د حلوف
ﬂتصشة ‘ التنقيب عن اŸمتلكات ا أ

عصضابة نهب اآلثار Ãيلة ‘ قبضضة الدرك

اأوقفت مصشالح الدرك الوطني
بو’ية ميلة ،عصشابة ﬂتصشة ‘
ال-ت-ن-ق-يب ع-ن اŸم-تلكات ا’أثرية
Ÿن- -ط- -ق- -ة اأو’د خ- -ل- -وف (ج -ن -وب
م -ي-ل-ة) ،ب-حسشب م-ا اأف-ادت ب-ه ي-وم
ا÷م -ع -ة اÛم -وع -ة ا’إق -ل -ي -م-ي-ة
لذات الهيئة النظامية.
اأضص - -اف اŸصص- -در ،اأن- -ه ع- -ل- -ى اإث- -ر
م-ع-ل-وم-ات –صص-لت ع-ل-يها اÛموعة
الإقليمية للدرك الوطني Ãيلة خÓل
الأسص-ب-وع ال-ف-ارط ت-ف-ي-د ب-وج-ود اأربعة
اأشص -خ -اصض غ-رب-اء ع-ن اŸن-ط-ق-ة ع-ل-ى
م Ïسص- -ي -ارة ب -ال -ق -رب م -ن اŸن -ط -ق -ة
الأث -ري-ة اŸصص-ن-ف-ة واÙم-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة
اأولد خلوف ” تشصكيل دورية تنقلت
على الفور اإ ¤ع ÚاŸكان و–ديدا
اإ ¤مشصتة «اÿربة».
و” بع ÚاŸكان توقيف  ٤اأفراد
داخل اŸنطقة الأثرية ويتعلق الأمر
بكل من (ب .سض)  ٤٤سصنة و(م .ن) ٦١
سصنة و(ر .ع)  ٣٦سصنة و(سض .ح) 5٨
سصنة.

وبعد تفتيشض اŸركبة التي كانوا
يسصتقلونها ” العثور بها على جهاز
للكشصف عن اŸعادن كب Òا◊جم كان
م -وصص -ول ب -ج -ه -از ك -م -ب-ي-وت-ر ﬁم-ول
م-ت-ط-ور ال-ت-ق-ن-ي-ة ي-كشص-ف عن اŸعادن
ب-ت-ق-ن-ي-ة ال-ثÓ-ث-ي-ة الأب-ع-اد وف-ق-ا لذات
اŸصصدر الذي اأضصاف باأن التحقيق ‘
هذه القضصية مكن كذلك من توقيف
شصخصض خامسض (ت .ع)  ٤٧سصنة.
وقد ” تقد ËاŸوقوف Úاÿمسصة
ن -ه -اي -ة الأسص -ب -وع اŸاضص -ي اإ ¤ج -انب
اÙج -وزات ال -ت-ي عÌع-ل-ي-ه-ا ل-دي-ه-م
اأم -ام وك -ي-ل ا÷م-ه-وري-ة ل-دى ﬁك-م-ة
شصلغوم العيد الذي اأمر باإيداع اأربعة
من اŸشصتبه بهم ا◊بسض بينما اسصتفاد
(ت .ع)  ٤٧سصنة من الإفراج اŸوؤقت
‘ انتظار اÙاكمة.
ل Ó-إشص -ارة ت-ع-رف اŸع-ا ⁄الأث-ري-ة
اŸن -تشص -رة ع Èولي -ة م -ي-ل-ة ﬁاولت
ت -ن -ق -يب ون -هب وت-ه-ريب ت-تصص-دي ل-ه-ا
ب- - -ح- - -زم مصص- - -ال- - -ح ال- - -درك والأم- - -ن
الوطني.Ú

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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السسبت  ١٧ديسسمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ١٧ربيع األول  ١٤٣٨هـ

مدير وكالة «كناسس» بالبويرة ‘ عرضصه خدمات العصصرنة:

نظام آإ‹ للتصصريح بالعمال ودفع
إ’شصÎإكات يث Òإرتياح إلزبائن

ﬂ 1393الفة عدم التصصريح بالعمال
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ÿطإا غ ÒاŸتعّمد.
التحرير

’جراء «كناسس» بالبويرة مؤوخرا يوما تكوينيا Ÿمثلي وسصائل
–ت شصعار الصصحافة شصريك لها نظمت وكالة الصصندوق الوطني للتأامينات ا’جتماعية للعمال ا أ
’عÓم اŸكتوبة ,اŸرئية واŸسصموعة كاشصفة عن ا’سصÎاتيجية اŸنتجة ‘ تقد Ëخدمة نوعية للزبائن وحثهم على دفع اŸسصتحقات باسصتغÓل ا’ليات
ا إ
التكنولوجية اŸتوفرة ‘ عرصصنة الصصندوق.

البويرة :ع .نايت رمضسان

ب -حسسب م -ي -اسس -ة ع -يسس -ي م-دي-ر وك-ال-ة
«كناسس» بالبويرة ،فان العملية تندرج ‘
إاط- -ار Œسس -ي -د ﬂط -ط الن -ف -ت -اح ع -ل -ي
اÙيط خاصسة وسسائل اإلعÓم اŸسسطر
من طرف اŸديرية العامة والذي تعتÈ
فيه أان وسسائل اإلعÓم شسريكا وسسندا من
جهة وكذا خلق فضساء إليصسال اŸعلومة
كما هي إا‹ اŸواطن لتمكينه من الطÓع
ع- - -ل- - -ي اÛه - -ود اŸب - -ذول م - -ن ط - -رف
الصسندوق لتبسسط اÿدمة العمومية.
كشس -ف اŸدي -ر ال -ت -ق -دم ال -ذي ح -ق -ق -ه
الصسندوق التكنولوجية وعصسرنة منظومة
الضسمان الجتماعي ،منها اعتماد النظام
اآل‹ ‘ عدد من العمليات كالتصسريح عن
بعد من طرف أارباب العمل ذلك بعد فتح
حسس -اب خ-اصس ب-ه-م ل-دى ال-وك-ال-ة ،ال-دف-ع
اللكÎو ÊلÓشسÎاكات عن طريق بطاقة
ال-ب-نك و‘ ال-ب-داي-ة ل-ل-ذي-ن ل-ه-م حسس-اب-ات
بنكية علي مسستوي بنك التنمية اÙلية
ل -تشس-م-ل ب-ع-د ذلك ك-ل ال-ب-ن-وك وال-وك-الت
اŸصس -رف -ي -ة ب -ط -اق -ة ا‹ ج -انب ب -ط -اق -ة
الشس -ف -اء ال -ت-ي م-ك-نت اŸواط-ن م-ن شس-راء
الدواء دون دفع مسستحقاته تلك اŸبالغ
التي أاكهلت اŸواطن.
كما تطرق مياسسة إا‹ مهام الصسندوق
ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات الج-ت-م-اع-ية للعمال
األجراء .وللتفصسيل ‘ ذلك كانت هناك

م -داخ Ó-ت م -ن ط -رف إاط -ارات ال -وك -ال-ة
اط -ل-ع-وا ‡ث-ل-ي الصس-ح-اف-ة ع-ل-ى ﬂت-ل-ف
القوان Úالتي تنظم الصسندوق منها العطل
اŸرضس -ي-ة ،األم-وم-ة ،األم-راضس اŸه-ن-ي-ة،

وحوادث العمل.
وعكسس ما يروج له بأان الصسندوق ل
يأاخذ بع Úالعتبار ا◊ادث بتحديد وقت
ال -ت -ك -ف-ل ب-اŸصس-اب Úسس-اع-ة سس-اع-ة ع-قب

ﬁطة خاصصة ببطاقات (Ã )CIBقر مديريتها الو’ئية

اÿروج من العمل ،و‘ هذا السسياق أاكد
مسسئول اŸنازعات أان «كناسس» تأاخذ بعÚ
الع-ت-ب-ار اŸسس-اف-ة ال-ت-ي ي-ق-ط-ع-ها العامل
يوميا ب Úاإلقامة ومكان عمله مهما كانت

إلدفع إإ’لكÎو Êيدخل حّيز إÿدمة بوكالة «كناسس» تيبازة
ياسصف مقران :عصصرنة الصصندوق ضصروري لتحسص Úاÿدمة

’لكÎو Êمؤوخرا ،بحيث
’جراء «كناسس» ‘ ،اعتماد تقنية الدفع ا إ
شصرعت مصصالح وكالة تيبازة للصصندوق الوطني للعمال ا أ
” توفﬁ Òطة خاصصة بالدفع عن طريق بطاقة ( )CIBعلى مسصتوى اŸديرية الو’ئية ،إاضصافة إا ¤اعتماد صصيغت ÚأاخريÚ
ّ
‘ الدفع ،وفقا Ÿا تنصس عليه تعليمات اŸديرية العامة للصصندوق.

تيبازة :عÓء ملزي

ت -أات -ي ع -م -ل -ي-ة ال-دف-ع اإلكÎوÊ
Ÿسس -ت -ح-ق-ات الصس-ن-دوق اŸت-ع-ل-ق-ة
ب- - -ت- - -ام Úال- - -ع - -م - -ال م - -ن ط - -رف
مسستخدميهم كخطوة لبد منها ‘
اط- -ار ب- -رن- -ام- -ج ال- -عصس -رن -ة ال -ذي
يشسهده القطاع منذ عام Úتقريبا
” اعتماد تطبيق التصسريح
حينما ّ
عن بعد دون ا◊اجة للتنقل ا¤
مراكز التخليصس او مقر اŸديرية
الولئية للتصسريح بالعمال اŸتكفل
بهم.
قال مدير الوكالة ياسسف مقران
ل»الشسعب» انّ مصسا◊ه شسرعت ‘
ع -م -ل -ي -ة ال -تصس -ري-ح ع-ن ب-ع-د م-ن-ذ
سس -ن -ت Úت -ق -ري -ب -ا م-ن خÓ-ل ت-وفÒ
ﬂت-ل-ف ال-ت-ط-ب-ي-ق-ات اŸع-ل-وماتية
ال-ت-ي تسس-م-ح ل-ل-مسس-ت-خدم التصسريح
بعماله وأاجورهم من مكتبه أاو مقر
م -ؤوسسسس-ت-ه دون ا◊اج-ة ل-ل-ت-ن-ق-ل أاو
إاعداد ملفات شسائكة ،ال أاّن تخّوف
اŸسس - -ت - -خ- -دم Úم- -ن ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ة
واف- -ت- -ق- -اده -م Ÿن -ت -ج األنÎنت ‘
اح -ي -ان ك-ثÒة ح-ال دون ت-ع-م-ي-م-ه-ا
على ›مل اŸسستخدم Úول يزال
أاك Ìم -ن ث -ل -ث -ي ه -ؤولء ي -ع -ت -م-دون
ال-ط-ري-ق-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ‘ ال-تصسريح
ب -ال -رغ -م م-ن سس-ل-ب-ي-ات-ه-ا اŸت-ع-ددة

مشسÒا ا ¤أاّن مصس- -ال- -ح الصس -ن -دوق
تسسعى جاهدة من أاجل إاقناع كافة
اŸسس -ت -خ -دم Úب -أاه -م-ي-ة ال-ع-م-ل-ي-ة
باعتبارها تهدف ا ¤بلوغ مرحلة
صس-ف-ر وث-ي-ق-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اي-داع

اŸلفات التقنية والدارية.
أام-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ع-م-لية الدفع
ال -ت -ي تشس -م -ل مسس -ت -ح -ق -ات ت -امÚ
العمال فقد شسرعت مصسالح وكالة
تيبازة ‘ اعتماد  ٣صسيغ للدفع عن

بعد منذ  ٦نوفم Èالفارط تعنى
أاوله- -م -ا ب -اسس -ت -ع -م -ال ال -ب -ط -اق -ة
اللكÎونية ما ب Úالبنوك ()CIB
ف -ي -م -ا ت -ع -ن -ى ال -ث -ان -ي -ة ب-الصسÒف-ة
اللكÎونية وتعنى الطريقة الثالثة
ب-ال-دف-ع ع-ن ط-ري-ق الق-ت-ط-اع بعد
ت- -ب- -ادل ال- -ب -ي -ان -ات اŸع -ل -وم -ات -ي -ة
وموافقة اŸسستخدم على ذلك.
وق -د وف -رت ال -وك -ال -ة ﬁط -ة
خاصسة بالدفع عن طريق البطاقة
الل -كÎون -ي -ة م-ا ب Úال-ب-ن-وك ع-ل-ى
مسس-ت-وى اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-وكالة
ب-ال-ق-ل-ي-ع-ة م-ؤوخ-را م-ع الشس-ارة ا¤
كون خدمة الدفع عن بعد أاو عن
طريق األنÎنت تبقى متوفرة على
مدار  ٢٤سساعة يوميا وطيلة أايام
األسسبوع وتتم عادة دون تقد Ëآاية
وث- -ي- -ق- -ة ،غ Òأاّن ضس- -ع- -ف ث- -ق -اف -ة
اŸسس -ت -خ -دم Úف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ع-ام
األنÎنت واŸع- -ل- -وم -ات -ي -ة ل ي -زال
يؤورق جهود الوكالة ويحّد من عزم
اط- -ارات- -ه- -ا ع- -ل- -ى رق- -م -ن -ة ع -م -ل
الصس-ن-دوق وال-ت-خ-ل-ي ت-دري-ج-ي-ا عن
ال-ط-ري-ق-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ‘ ال-تصسريح
بالعمال ودفع اشسÎاكاتهم ،ومن ثّم
فمن اŸرتقب بان تباشسر الوكالة
ق -ري -ب -ا ح -م -ل-ة –سس-يسس-ي-ة واسس-ع-ة
لقناع اŸسستخدم Úبجدوى هذه
العملية.

اŸدة ال- -زم- -ن- -ي- -ة وذلك ح- -ت -ى ‘ أاوق -ات
اإلفطار ب Úالعمل ومكان اإلفطار.
كما جرى النقاشس حول التزام أارباب
العمل التصسريح بالنشساط وانتسساب العمال
وال -ت -داب ÒاŸت -ع -ل -ق -ة Ãن -ح الم -ت -ي-ازات
ل -ف -ائ -دة اŸسس -ت -خ -دم Úذلك ب -ت -خ-ف-يضس
الشسÎاك -ات ع-ن-د إاح-داث م-ن-اصسب ع-م-ل
جديدة.
خÓل سسنة  ٢٠١٦وإا‹ تاريخ  ٣١نوفمÈ
اŸاضس -ي ،اسس -ت-ف-اد  ٣٢9١رب ع -م -ل م -ن
جهاز الدعم  ،إا‹ جانب القوان Úالردعية
ح -ال -ة ع -دم ت -ط -ب-ي-ق ه-ذه ال-ق-وان Úع-ن-د
تسس- -ج- -ي -ل -ه -ا م -ن ط -رف أاع -وان م -راق -ب -ة
الصسندوق وقد ” تسسجيل ‘ نفسس الفÎة
 ٢٠5٨عملية وكانت عدد اıالفات ٤٢٨٦
م - -ن ب - -ي - -ن - -ه - -ا  5٢٨ع- -دم ال- -تصس -ري -ح
بالنشساط ١٣9٣,عدم التصسريح باألجراء
و ٢٣٦5التخفيضس من وعاء الشسÎاكات.
و‘ نفسس السسياق ” التطرق إا‹ مصسلحة
اŸنازعات والتي لها دور ل يسستهان به
إلرجاع حق ألي شسخصس اعت Èنفسسه ظلم
من أاي جهة كانت ومن ب Úهذه ‚د
اŸنازعات الطبية أاين للمريضس اŸؤومن له
ا◊ق ‘ ال - -ط - -ع - -ن ‘ ق - -رار ال - -ط - -ب - -يب
اŸسس -تشس -ار ل -لصس -ن -دوق وŒت -م -ع ال-ل-ج-ن-ة
اŸت- -ك- -ون- -ة م -ن ث Ó-ث -ة أاط -ب -اء ıت -ل -ف
ال -ت-خصسصس-ات ل-دراسس-ة اŸل-ف وال-بث ف-ي-ه
وله ا◊ق اللجوء إا‹ اللجنة الوطنية.

’شصهارية بحثا عن مداخيل
وسصعت من اŸسصاحات ا إ

توقع رفع إإيرإدإت بلدية وهرإن
إ ٨٧٠ ¤مليون دج ٢٠١٧
وهران :براهمية مسسعودة

توقع رئيسس ÷نة القتصساد واŸالية ببلدية وهران براهمية
اسسماعيل ،ارتفاع مداخيل البلدية من ›موع الضسرائب والرسسوم
على الشسركات التجارية والصسناعية واŸهنية التي تنشسط ضسمن
حدود إاقليمها اإ ¤ما قيمته  ٨٧٠مليون دينار خÓل .٢٠١٧
ب-حسسب اب-راه-م-ي-ة إاسس-م-اع-ي-ل ،ف-إان م-داخ-ي-ل ال-ب-ل-دي-ة سس-جلت
ارتفاعا بنسسبة قاربت  ١٨من اŸائة خÓل سسنة  ،٢٠١٦أاي ما
يعادل  ٣5٠مليون دينار ،بعدما كانت قبل  ١٠سسنوات ‘ حدود ٢.٦
من اŸائة ،وهو ما يعادل  ١٣٠مليون دينار من ميزانية البلدية،
لÎتفع تدريجيا حسسبه اإ ٢٠٠ ¤مليون دينارسسنة .٢٠١5
وراأى نفسس اŸسسؤوول بأاّن هذه التوقعات تبقى إايجابية بالنظر
للظرفية العاŸية ا◊الية ،لسسيما بعد اتخاذ البلدية ÷ملة من
اإلج- -راءات اŸسس- -ت- -ع- -ج- -ل- -ة ،م- -ن ب- -ي- -ن- -ه- -ا إاي- -ج- -ار اŸسس -اح -ات
اıصسصسة للوحات اإلشسهارية واسسÎجاع اŸسستحقات العالقة
لدى ﬁطات النقل واŸؤوسسسسات الفندقية Ãختلف درجاتها ،أاو
ما يعرف برسسم «اإلقامة» ،مع رفع ثمن كراء اÓÙت وﬂتلف
الفضساءات التجارية واÿدماتية التابعة لها.
ك -م -ا ث ّ-م -ن ال -دور ال -ه -ام ال -ذي ت-ق-وم ب-ه اإنشس-اء ÷ن-ة ل-ت-حسسÚ
اŸداخ - -ي- -ل ،ال- -ذي ” اسس- -ت- -ح- -داث- -ه- -ا م- -ؤوّخ- -را ،ب- -ه- -دف ج- -رد
جميع ‡تلكاتها وبذل جهود أاك Èمن أاجل –صسيل الضسرائب
وتقييم مسستويات Œاوب اŸواطن ،باعتباره طرفا أاسساسسيا ‘ آالية
العمل البلدي ،سسيما بعد ظهور توقعات قوية بنمو القتصساد
ا÷زائري ب ٣.9من اŸائة وعجز ‘ اŸيزان التجاري ب٦٠٢
مليار دج خÓل العام اŸقبل.
يقول السسّيد براهمية اأن عمل اÛلسس الشسعبي البلدي بقيادة
رئيسسه نور الدين بوخا” سسÒتكز خÓل السسنة اŸقبلة على «
ال -ت -حصس -ي-ل ا÷ب-ائ-ي اÙل-ي والسس-ت-ث-م-ار ب-اÿصس-وصس م-ن أاج-ل
تكييف اأفضسل مع األوضساع اإلقتصسادية الراهنة والعجز اŸا‹
الذي تعيشسه ﬂتلف بلديات وهران على غرار باقي وليات
الوطن».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بسضبب إاشضاعة زيادة قيمة ا÷واز البيوميÎي

أاب -دى أاع -وان ب -ل-دي-ة ال-ج-زائ-رال-وسص-ط-ى
اسص-ت-غ-راب-ه-م م-ن الّضص-غ-ط ال-ي-ومي الذي
تشصهده مصصلحة إايداع ملفات جوازات
السص -ف -ر ال -ب -ي-وم-ي-ت-ري ،بسص-بب إاشص-اع-ات
مفادها الزيادة في قيمة هذه الوثيقة
مع بداية السصنة الجديدة.وقد وقفنا في
عين المكان خÓل يومين متتالين على
توافد أاعداد كبيرة من األشصخاصض إالى
حد امتÓء القاعة المسصتقبلة لهم عن
آاخ - -ره - -ا ،وه - -ن- -اك م- -ن ه- -م واق- -ف- -ون
ينتظرون دورهم في كل لحظة.
ونظرا لضصيق المسصاحة ،فإانّ البقاء لفترة
ط- -وي- -ل- -ة ه- -ن- -اك ي -ؤودي بصص -اح -ب -ه إال -ى
اضصطرابات تنفسصية كون ل توجد نوافذ
أاو مكّيفات تمتصض تلك الروائح المقلقة
حقا ،وبالرغم من ذلك فإاّن الكثير ل
يهّمهم األمر ما يريد القيام بالجراءات
ال-م-ط-ل-وب-ة.وق-د وج-دن-ا المسصؤوول األول
ع -ن ه -ذه ال -مصص-ل-ح-ة ف-ي ح-ال-ة ط-وارئ
نظرا لعدم تعّوده على مثل هذه األعداد
الهائلة من القادمين ،وفي هذا السصياق
قال السصيد قاضصي حميد رئيسض الحالة
ال-م-دن-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة ال-جزائر الوسصطى أاّننا
تفاجأانا بهذا التردد على مصصلحتنا منذ
أان سص -م-ع ال-ن-اسض ب-إاشص-اع-ة ارت-ف-اع وصص-ل
ال -ج -واز السص-ف-ر ال-ب-ي-وم-ي-ت-ري ،وح-اول-ن-ا
م -رارا وت -ك -رارا ال -ت -واصص -ل م-ع-ه-م ع-ل-ى
أاسص- -اسض أاّن ه- -ذا األم -ر غ -ي -ر صص -ح -ي -ح،
ومجرد إاشصاعة ل غير إاّل أاّننا مازالنا
نشص- -اه- -د ك- -ل ه -ذا ال -م -ج -يء إال -ى ه -ذه
ال -مصص-ل-ح-ة ب-ط-ري-ق-ة ق-وي-ة ل-م ت-ك-ن م-ن
ق-ب-ل.وأاوضص-ح السص-ي-د ق-اضص-ي أاّن ط-ري-ق-ة
عملنا تغّيرت تغّيرا جذريا ،وهذا من
خÓل التزامنا بأاماكن عملنا إالى غاية
السصادسصة والسصابعة مسصاءً ،وفي كثير من
األحيان نضصطر إالى التّخفيف الضصغط

ع- -ل- -ى األع- -وان م- -ن خÓ- -ل اسص -ت -ق -ب -ال
والتعامل مع األعداد الموجودة بالقاعة
ع -ن -دم -ا ت -ق-ت-رب سص-اع-ات الن-ت-ه-اء م-ن
ال -ع -م -ل.وكشص -ف ل -ن -ا السص -ي -د ق-اضص-ي أاّن
الملفات التي يسصتقبلها أاعواننا تصصل إالى
أاكثر من  100بعدما كانت في معدل
معقول لم يبلغ هذا الرقم أابدا نظرا
لسص -ري-ان األم-ور بشص-ك-ل ط-ب-ي-ع-ي ب-ع-دم-ا
قّ-ررت ال-ب-ل-دي-ات ال-ت-ك-ف-ل ب-ه-ذه ال-مهّمة
بدل من الدائرة.ويحرصض السصيد قاضصي
شص- -خصص- -ي -ا ع -ل -ى ال -م -راق -ب -ة الّصص -ارم -ة
والفحصض الّدقيق للملفات المودعة لدى
األعوان لتفادي أاي إاشصكال ،وقد أابلغنا
بأاّنه ل يسصتطيع مغادرة هذه المصصلحة

ول -و ل -دق -ي -ق -ة ح -ت -ى ي -ك -ون ف-ي خ-دم-ة
المواطنين عند اسصتفسصارهم عن أاشصياء
ت-خّصص-ه-م أاو ي-ط-ال-ب-ون ب-ت-وضص-ي-ح-ات في
شص- -أان م- -ع -ي -ن.وق -د لح -ظ -ن -ا ف -ي ه -ذه
المصصلحة ،أاّن السصيد قاضصي ل يدخل
م -ك -ت -ب -ه إاّل ل -لضص -رورة ال-قصص-وى ،وإان-م-ا
ينتقل من عون إالى آاخر ،والطÓع على
ما يوجد أامامه أاو ما سصلّم له.ول يوجد
هذا ال ّضصغط عند األعوان فقط ،وإانما
يظهر كذلك عند المواطنين الذين ل
ي -ل -ت -زم-ون ب-م-ك-ان-ه-م ب-ل يسص-ارع-ون إال-ى
م -ك -اتب ه -ؤولء ل -م -ط -ال -ب -ت-ه-م ب-ال-م-رور
ومعالجة ملفاتهم (أاخذ الصصورة البصصمة
والتوقيع) ،وهذا الجو زاد من قلق كل

بعضضها ›مدة وأاخرى تنتظر التسضوية

م -ن ه -و ب -داخ -ل ال -ق -اع -ة ل -ول ح -ك -م-ة
مسصؤوولي المصصلحة الذين يؤوّكدون لهم
أان مناداتهم سصيكون بعد لحظات حتى ل
تتحّول األمور إالى فوضصى.
وه - - -ذا ه- - -و النشص- - -غ- - -ال ف- - -ي ال- - -وقت
ال ّ-راه -ن،أاي حسص -ن اسص-ت-ق-ب-ال ال-م-واط-ن
وال-ت-واصص-ل م-ع-ه م-ه-م-ا ك-انت الّ-ظ-روف،
ومرافقته في اطّÓعه على كل التّشصريع
في هذا المجال ،وهذا هو التحول الذي
ط -رأا ع -ل -ى ه-ذه ال-ح-ي-وي-ة ال-م-ت-ب-ع-ة ف-ي
مجال البيوميتري ،وعلى هذا األسصاسض
فإاّن الجهات المسصؤوولة لها السصتعداد
الكامل لدعم هذه المصصالح بالوسصائل
البشصرية والمادية.

 ٧1مشس ـ ـ ـروع ـ ـ ـ ـ ـ ـا بع Úالدفلى غ Òوجهت ـ ـ ـ ـ ـه

لسضتثمار بولية ع Úالدفلى أاّنه يسض ÒبوتÒة بطيئة ‘ ،وقت لزالت
تشض ÒاŸعطيات اŸوجودة بحوزتنا حول ملف ا إ
” اعتمادها رهينة ا÷مود وعدم التجسضيد بالرغم من وجودها ‘ مناطق اŸنطقة الصضناعية Ãركز الولية ومناطق
مشضاريع ّ
ال-نشض-اط-ات اŸوج-ود ب-ع-دة ب-ل-دي-ات ‘ ،ان-ت-ظ-ار تسض-وي-ة ج-ه-ات أاخ-رى ك-تÈك-ان Úوب-وم-دف-ع ،و–رك ال-ولي-ة لنزع هذه القطع
لنتاج
لرضضية التي  ⁄ينطلق أاصضحابها ‘ Œسضيد مشضاريعهم .ومن جانب آاخر تعرف بعضس العمليات التي دخلت مرحلة ا إ
ا أ
جملة من اŸضضايقات رغم حصضول أاصضحابها على الوثائق القانونية.

ع Úألدفلى :و ــ ي ــ أعرأيبي
تشص -ري -ح ق -ط -اع اإلسص -ت -ث -م -ار ب-ح-اج-ة إال-ى
إاجراءات عملية ومتابعة ميدانية من طرف
الهيئات المعنية بالملف ،بما فيهم المسصؤوول
األول عن الجهاز التنفيذي بالولية بالنظر
إالى اإلمكانيات التي تتوفر عليها المنطقة
خاصصة في الميدان الفÓحي الذي يضصم 55
أالف هكتارمن األراضصي المسصقية بفعل وجود
 5سصدود وحواجز مائية من جملة 235611
هكتار كمسصاحة فÓحية تعرف التوسصع في
مناطق والتقلصض في نواحي أاخرى حسصب
التقرير الولئي الصصادر نهاية .2015
وم -ن ج -انب آاخ -ر ،أاشص -ار ذات ال -مصص -در إال-ى
وجود  400أالف من بذور البطاطا التي من
شص-أان-ه-ا ت-غ-ط-ية  55ب-ال-م-ائ-ة م-ن اح-تياجات
ال- -بÓ- -د ،وال- -ت- -ي م- -ن شص- -أان- -ه -ا ك -ب -ح ج -م -اح
اإلسص-ت-ي-راد ،خ-اصص-ة إاذا ع-ل-م-ن-ا أان ال-مسص-اح-ة
المزروعة لحد السصاعة قد فاقت  181أالف
هكتار .لكن وعلى الرغم من هذه اإلمكانيات
Óسص -ت -ث -م -ار ف-ي ه-ذه الشص-عب
ال -م -ف -ت -وح -ة ل  -إ
ال -زراع -ي -ة ال -ت -ي م -ن شص -أان -ه -ا ت -وف-ي-ر األم-ن
ال -غ -ذائ -ي ،ف -إان ال -مشص -اري-ع ال-م-ح-ق-ق-ة ل-ح-د
السصاعة قليلة جدا وهو ما يعكسض واقع معاناة
منتجي البطاطا الذين صصاروا بحاجة إالى
وح - -دات ت - -ح - -وي- -ل- -ي- -ة ضص- -م- -ن ال- -مشص- -اري- -ع
اإلسصتثمارية ،التي من شصأانها إانقاذهم من
التكديسض الذي لحق هذه المادة والتي تباع
هذه األيام بأاثمان رخيصصة ،مّما أاثقلت كاهل
ال-م-ن-ت-ج-ي-ن وال-مسص-ت-ث-مرين في القطاع .ومن
جانب آاخر ،فإان اإلسصتثمار في مجال السصقي
لزال ضصعيفا لحد هذه السصنة ،حيث أاّكد أان
الولية تعرف نقصصا كبيرا في اإلسصتثمار في

ت -ق-ن-ي-ات السص-ق-ي ب-ال-ت-ق-ط-ي-ر ،وه-ذا ل-ت-جّ-ن-ب عديدة ،بعضض منهم غيّروا وجهة نظرهم في
اإلسص -ت -ه Ó-ك ال-واسص-ع ف-ي ك-م-ي-ات ال-م-اء م-ن ط-ب-ي-ع-ة ال-مشص-روع وال-ب-عضض األخ-ر ي-ن-تظرون
السصدود  5بكل من المسصتقبل وغريب وسصدي صصعود ثمن العقار ،وهذا طمعا في بيعه.
أام- -ح- -م- -د ب- -ن ط -ي -ب -ة وأاولد م -ل -وك ودردر ،ي-ح-دث ه-ذا رغ-م ال-ت-ه-دي-دات ال-ت-ي وّج-ه-ه-ا
ب-اإلضص-اف-ة إال-ى سص-د سص-دي ب-وزي-ان ب-ب-ل-عاصض ،مسصؤوولو اإلدارة الذين تعاقبوا على الولية،
حيث ينتظر الفÓحون اسصتثمارات في هذا ل -ك -ن وحسصب ال -وضص-ع-ي-ة ال-ح-ال-ي-ة ف-ق-د أاصص-ر
المجال الضصروري .هذا وقد سصجّلت مديرية الوالي الحالي بن يوسصف عزيز على تنفيذ
الصص-ن-اع-ة وال-م-ن-اج-م خÓل العام
هذه المشصاريع وتجسصيدها في
ال - -م- -نصص- -رم 12مشص- -روع- -ا ع -ل -ى الوا‹ يطالب أاق- -رب وقت م- -م- -ك -ن ب -ع -د م -ا
مسص-ت-وى  20ه-ك-ت-ارا ،وال-ذي من
أامهلمهم مدة محدودة خÓل
شص -أان -ه خ-ل-ق  899م-نصصب شص-غ-ل ،يتحريك اŸلفات زياراته الميدانية للبلديات 23
يشصير تقرير ذات المديرية.
ضص-م-ن ال-م-ع-اينات المارطونية.
أام-ا ف-ي-م-ا ي-خصض ق-ط-اع الصص-ن-اع-ة وال-ن-ج-ارة لكن بالمقابل لم تّتخذ الولية أاي إاجراء لنزع
ومواد البناء والخدمات والسصياحة ،لم تتجاوز القطع األرضصية الممنوحة لهؤولء بسصبب عدم
 76مشصروعا على مسصاحة  121هكتار ،والذي الشصروع في تجسصيد المشصروع لحد السصاعة،
بمقدوره توفير  6290منصصب شصغل ،حسصب حسصب معلوماتنا.
تقرير المديرية.
لكن من جانب آاخر ،لزال بعضض المسصتثمرين
أام-ا ب-خصص-وصض ع-دد ال-م-ل-ف-ات اإلسص-ت-ث-م-ارية يعانون من المضصايقات التي يواجهناها من
ال-م-ق-دم-ة ل-ل-ج-ن-ة الولئية لترقية اإلسصتثمار ،ط -رف األج -ه -زة اإلداري -ة ،ك -م -ا ه -و ال -ح -ال
فقد بلغت أازيد من  499ملف ،تّم دراسصة  494بصص -احب ال-م-ح-ج-رت-ي-ن وم-ح-ط-ة ال-خ-دم-ات
ملفا ليتم تأاجيل 77ملفا ورفضض  195ملفا للمسصتثمر علة فقير ،فالمشصروعان األوليان
وقبول  204ملفا ،وهو ما يكلف منح  260دخ Óحيز اإلنتاج بمنطقة الروينة واآلخر
هكتار من األراضصي التي كان من المفروضض بمدينة عريب رغم مطالبة السصكان باإلسصراع
أان ت -ح -ق -ق أاك-ث-ر م-ن  17أال-ف م-نصصب شص-غ-ل في تشصغيل المحطة.
حسصب ال-ت-ق-دي-رات ال-ت-ي ال-ت-زم ب-ه-ا أاصص-حاب وم -ن ج -انب آاخ -ر ،ي-ن-اشص-د رؤوسص-اء ال-ب-ل-دي-ات
المشصاريع .لكن تحقيق هذا النسصبة بات بعيد ال-مسص-ت-ث-م-ري-ن ب-ال-قدوم إالى مناطق بلدياتهم
المنال حسصب درجة التأاخر التي تعرفها هذه إلن-ج-از مشص-اري-ع إاسص-ت-ث-م-اري-ة ن-ظ-را ل-ل-فرصض
المشصاريع في تجسصيدها الميداني.
المتوفر والتسصهيÓت الممنوحة ،يقول كل من
ولم يتحّرك أاصصحاب المشصاريع التي تح ّصصلوا رؤوسص -اء ب -ل-دي-ات ع-ي-ن ال-ب-ن-ي-ان وح-م-ام ري-غ-ة
بشص -أان -ه -ا ع -ل-ى ع-ق-ارات ظّ-ل-ت ف-ارغ-ة سص-واء وت-اشص-ت-ة وب-وراشص-د وت-ب-رك-ان-ي-ن وع-ين التركي
ب -ال -م -ن -ط-ق-ة الصص-ن-اع-ي-ة أاو خ-ارج-ه-ا أاو ت-لك وبومدفع وبرج المين خالد وباقي بلديات
الموجود بمناطق النشصاطات بعدة بلديات ،ع - -ي - -ن ال - -دف- -ل- -ى ع- -روسض ح- -وضض الشص- -ل- -ف
لسصباب بإامكانياتها الهائلة.
حيت إاحصصاء أازيد من  71مشصروع و أ

17210

اŸطلوب ظروف مÓئمة

ضسغ ـ ـ ـط كبـ ـ ـ Òعلـ ـ ـ ـى مكات ـ ـ ـ ـب بلدي ـ ـ ـ ـة ا÷زائـ ـ ـ ـ ـر الوسسط ـ ـ ـ ـى

جمال أوكيلي

العدد

10

بن ألنوي توهامي
ما من شصك أان انتظار مولود جديد حدث جد
خاصض ،من شصأانه ملء حياة الزوج Úوالعائلة بكثÒ
م -ن ال -ب -ه -ج-ة والسص-رور ،ول-ك-ن األك-ي-د واŸؤوسص-ف أان
األم -ر ل -يسض ك -ذلك ع -ن -دن -ا ،ح-يث ت-ع-يشض أاّي-ة ام-رأاة
توشصك على الولدة وكذلك زوجها كابوسصا حقيقيا،
يضصطران خÓله إا ¤مواجهة وقت عصصيب وعسص،Ò
ووسص -ط ه -ذه ال -ظ -روف سص -ؤوال واح-د ي-ط-رح ن-فسص-ه،
أالهذا ا◊ّد أاصصبحت القسصاوة والّÓإانسصانية تسصتو‹
على مصصالح األمومة والتوليد عندنا؟
و‘ هذا الصصدد تقول سصيدة من بلدية ذاع القايد:
«ما من شصك أان أاي شصخصض يكون على دراية بوضصع
م-ؤوسّص-سص-ات-ن-ا السص-تشص-ف-ائ-ي-ة ،سص-ي-عطي إاجابة إايجابية
على هذا ال ّسصؤوال ،فسصرعان ما تتحّول الفرحة التي
تغمر الوالدين اŸسصتقبلي ،Úإا ¤قلق وتوّتر يرافقان
الولدة واسصتقبال اŸولود ا÷ديد ،بسصبب الوقائع
واألح- - -داث ال- - -ت- - -ي أاصص- - -ب- - -حت دائ- - -م - -ة ا◊ضص - -ور
Ãسصتشصفياتنا ،وكثÒة هي ا◊وامل الّلواتي يجدن
أانفسصهن مضصطرات إا ¤التنقل من مصصلحة أامومة إا¤
أاخرى ومن مدينة إا ¤أاخرى ،بحثا عن سصرير يضصعن
ف -ي -ه م -وال -ي -ده -ن ،ولسص -ن وح-ده-ن اŸع-ن-ي-ات ب-ه-ذا
الوضصع ،بل وتعيشض كل العائلة أاجواء صصعبة تتضصامن
على إاثرها من أاجل التقليل من اŸصصائب.
وحصصول ا◊امل على سصرير أاو إاحضصارها أافرشصة
من البيت أاو نومها على األرضض ،من ب Úاألمور
النادرة الوقوع ،فغالبا ما تتشصارك حامÓن أاو ثÓثة
سصريرا واحدا ‘ كث Òمن اŸسصتشصفيات ،لدرجة أان
أاصصبح هذا األمر واقعا ل مفر منه ،بل وأاصصبح أافضصل
ما Áكن أان يحصصل للمرأاة ا◊امل».
أاما فيما يتعلق باألسصباب فتقول سصيدة من بجاية،
أاّنها راجعة إا ¤عدم مقدرة مصصالح األمومة على
–م-ل ع-دد ا◊وام-ل ال-ت-ي تسص-ت-ق-ب-ل-ه-ن ي-وم-ي-ا ،ه-ذا
باإلضصافة إا ¤قلة الوسصائل اıصصصصة لهذا الشصأان،
ما يؤوثّر سصلبا على السص Òا◊سصن لهذه اŸصصالح التي
تعجز ‘ هذه ا◊الة عن التكفل ا÷يد با◊وامل.
لقد أاصصبحت إاعادة تأاهيل مصصالح األمومة أاكÌ
م -ن ضص -روري -ة ،م -ن أاج -ل ت-وف Òال-ظ-روف اÓŸئ-م-ة
ل -ل -ت -ك-ف-ل ب-ال-نسص-اء ا◊وام-ل ،ف-م-ا م-ن شص-ع-ور ‡اث-ل
للشصعور الذي يخالج ﬂيّلتنا عندما نسصتقبل مولودا
جديدا ،وعليه ينبغي السصهر على جعل هذا ا◊دث
يكون سصعيدا و‡يزا حتى النهاية.

لسضعاف كثقافة
تواصضل الّتحسضيسس بأاهمية ا إ

تخّرج  1533مسسعف لكل عائلة بسسيدي بلعباسس

ن ّ
ظمت مديرية ا◊ماية اŸدنية لولية
سض -ي -دي ب -ل -ع-ب-اسس ي-وم-ا –سض-يسض-ي-ا وت-وع-وي-ا
ل -ف -ائ -دة ج-م-ه-ور واسض-ع م-ن ﬂت-ل-ف ال-ف-ئ-ات
لسض-ع-اف وأاه-م-ي-ته ‘ إانقاذ
ال-ع-م-ري-ة ح-ول ا إ
لرواح ب -السض -اح -ة ال -ع -م-وم-ي-ة أاول ن-وف-مÈ
ا أ
وسضط اŸدينة ،وهي اŸبادرة التي تندرج ‘
إاطار برنامج مسضعف لكل عائلة ،وتهدف إا¤
لسض-ع-اف ا÷م-اهÒي ونشضر ثقافة
ت-رسض-ي-خ ا إ
وق -ائ -ي -ة أاسض -اسض -ه -ا ال -ت-ح-ك-م ا÷ي-د ‘ م-ب-ادئ
لول - -ي - -ة ıت- -ل- -ف ا◊وادث
لسض - -ع - -اف - -ات ا أ
ا إ
لخ-ت-ن-اق ،ال-ت-ك-ه-رب ،ال-ن-زي-ف وﬂت-لف
ك-ا إ
الكسضور.
وق- -د ع- -رفت ال ّ-ت -ظ -اه -رة ت -ن -ظ -ي -م اأب -واب
مفتوحة تّم خÓلها عرضض اإحصصائيات حول
حوادث المرور للسصنة الجارية ،والتي فاق
عددها  895حادث مروري واأسصفرت عن
وف - - -اة  34شص- -خصض وج- -رح  1129اآخرين
ب -زي-ادة ت-ق-ارب  72ح-ادث-ا م-ق-ارن-ة بنفسض
الفترة من السصنة الماضصية ،كما تّم عرضض
صص-ور ل-م-خ-ت-ل-ف ال-ت-دخÓ-ت ال-ت-ي اأن-جزتها
ع -ن -اصص -ر ال -ح -م -اي -ة ال -م -دن -ي -ة ف-ي ع-دي-د
الحوادث.
وتكملة للجانب النظري تمّ اإجراء مناورات
ح -ول الإسص -ع-اف-ات الأول-ي-ة ق-ام ب-ت-ن-ف-ي-ذه-ا

مسص-ع-ف-ي-ن ح-ام-ل-ي-ن لشص-ه-ادة مسص-ع-ف مّ-م -ن
تلقوا مبادئ الإسصعافات الأولية بمديرية
الحماية المدنية ،في خطوة لجلب انتباه
ال -ج -م -ه -ور وت-ح-ف-ي-زه ع-ل-ى ال-تسص-ج-ي-ل ف-ي
الدورات التكوينية .هذا وتلّقى الجمهور
جملة من النصصائح والإرشصادات التطبيقية
ح -ول ال -ت -ع -ام-ل الآن-ي والآم-ن م-ع ضص-ح-اي-ا
الحوادث.
ول Ó-إشص -ارة ،ف -ق -د ب -ل -غ ع -دد ال -مسص -ع -ف -ي -ن
المتكّونين على مسصتوى مديرية الحماية
المدنية لولية سصيدي بلعباسض ابتداء من
سص- -ن- -ة  2010اإل -ى غ -اي -ة شص -ه -ر ن -وف -م -ب -ر
المنصصرم  1533مسصعف ،من بينهم 1211
رجال و 312نسصاء .
وفي ذات السصياق ،يسصتعد المكتب الولئي
للهÓل الأحمر الجزائري لإجراء اإمتحان
ال -دف -ع -ة الأول -ى م-ن ال-مسص-ع-ف-ي-ن ،ع-ل-ى اأن
ي-ج-ت-از الإم-ت-ح-ان ال-ت-ط-ب-يقي والنظري 30
مسص- -ع- -ف- -ا ك -ان -وا ق -د ت -ل -ق -وا ت -ك -وي -ن -ا ف -ي
الإسص- -ع- -اف- -ات الأول- -ي لإن- -ق- -اذ الضص- -ح- -اي -ا
وال -ت -دخ-ل السص-ري-ع ل-م-دة خ-مسص-ة اأسص-اب-ي-ع،
حيث تعد هذه الدفعة الأولى من نوعها
لسصنة  ،2016وتندرج ضصمن اإطار اإسصتكمال
برنامج مسصعف لكل عائلة.

ا اللررييااضضششي
11

اششراف :حامد حمور

’ول  ١٤٣٨هــ العدد١٧٢١٠
السشبت  ١٧ديسشمبر  ٢٠١٦م الموافق لـ  ١٧ربيع ا أ

مونديال ٢٠١٨

سسليما Êواث ـ ـق مـ ـ ـن قـ ـ ـدرة
«اÿضضر» على التأهل

صش- -رح إاسشÓ- -م سش- -ل -ي -م -ا Êب -أان «اÿضش -ر» Áل -ك -ون ’ع -بÚ
‡يزين بوسشعم كسشب –دي تزعم اÛموعة الثانية ا◊ديدية التي
تضشم نيجÒيا والكامÒون وزامبيا ،وبالتا‹ التأاهل إا ¤نهائيات كأاسس
العا ٢٠١٨ ⁄رغم بدايتهم اŸتعÌة ‘ التصشفيات .تابع مهاجم «ليسشÎ
سشيتي» ا’‚ليزيÁ““ :كننا إافراح ا÷زائري Úوبلوغ ثالث كأاسس عاŸية
ت -وال -ي-ا ،واŸن-ت-خب ل-ه ال-ق-درة ع-ل-ى Œاوز ال-وضش-ع ا◊ا‹ وا’رت-ق-اء إا¤
’حسشن.
ا أ
‘ سش -ؤوال ع-ن ح-ق-ي-ق-ة ال-ذي ج-رى ب’ Úع-ب-ي م-ن-ت-خب ا÷زائ-ر والصش-رب-ي
ميلوفان راييفتشس ،أاوضشح سشليما Êكانت هناك خÓفات مع اŸدرب ،لكن ’
Áكن لÓعب Úأان يدفعوا أاحدا ما إا ¤رمي اŸنششفة.

عدم ا’سشتقرار الفني ““يضشعف ““ فرق الرابطة اÎÙفة ا’أو¤

”” الكناري””””،اŸوب””و””السسنافر””
تبحث ع ـن ا ÿـروج م ـن الدوام ـة

äÉMôa ∂dÉe

”” يخطئ مـ ـن يعتقـ ـد أاننـ ـأ
سضقطنـ ـأ مبكـ ـرا للمحـ ـÎف
الثـ ـأ””.. Ê

»` ` `cGõdG hOÉ` ` ` H
تصشوير:ايت قاسشي

ششبيبة القبائل

تراجع كب ‘ Òاأ’داء
 ..وضضغط متواصضل
على الطأقم الفني
و الÓعبÚ
كلمة العدد

ﬁرز على خطى
بلومي ومأجر ..؟
^ حامد حمور

أيام قليلة تفصصلنا لÓعÓن عن أسصم أحسصن
’عب أف -ري -ق -ي لسص -ن-ة  ، 2016ح- -يث ك- -ل
أ÷زأئري Úيرون أن أللقب لن يفلت عن
““جوهرة““ أŸنتخب أ÷زأئري ونادي ليسصÎ
رياضض ﬁرز ،خاصصة وأن ألكرة أ÷زأئرية

أاعد ا’نصضأر بتطوير
مسضتوى الفريق
 ⁄تنل هذأ أللقب منذ ألثمنينيات عندما تّوج بالكرة ألذهبية كل من بلومي ‘
 1981و ماجر . 1987
لقد أبدع ﬁرز طيلة أŸوسصم و أهدى لناديه أ’‚ليزي لقب ألبطولة ألذي ⁄
يكن يحلم به أك ÈأŸتفائل ،Úخاصصة أنه من ألناحية ألتقنية فإان ألÓعب
أ÷زأئري قدم شصيئا جديدأ للكرة ألعاŸية بأاسصلوب خاصض ،أأ’مر ألذي جعله
يحتل أŸركز ألسصابع ‘ سصباق ألكرة ألذهبية ألعاŸية  ..و هو ترتيب  ⁄يصصله
أي ’عب جزأئري من قبل.
ترتيب ﬁرز ألعاŸي وأختياره أحسصن ’عب للدوري أ’‚ليزي يجعله ‘
موقع ‡ّيز للظفر ““باللقب أ’فريقي لÓعب .. ““ Úكما يكون هذأ أ’‚از ‘
حالة حدوثه Ãثابة دفع قوي لÓعب ““ أÿضصر ““ من أجل تقد Ëأ’مكانيات
ألتي نعرفها عنه مع أŸنتخب ألوطني ‘ دورة ألغابون وألتتويج بالكأاسض ألتي
ينتظرها أ÷مهور أ÷زأئري ،منذ سصنوأت عديدة ،أي منذ ““ ‘ 1990عهد““

ماجر ألذي كان آأخر جزأئري تّوج بالكرة ألذهبية.
فالتتويجات ألشصخصصية تعد حافزأ لÓعب ألذي قد يكون ألقدوة لزمÓئه ‘
ألدورأت ألكÈى ويعطي أ’ضصافة ألتقنية فوق أŸيدأن ودفع زمÓئه من
ألناحية ألنفسصية للتحدي ‘ أأ’وقات ألصصعبة خÓل أŸقابÓت.
بالتا‹ ،فإان جل أŸتتبع Úينتظرون ألكث Òمن ﬁرز ‘ أŸوعد ألقاري
ألقادم ،أ’نه مناسصبة كبÒة له إ’ظهار ألوجه ألذي تركه لدى جمهوره ‘ ألدوري
أ’‚ليزي ،وكذأ مقابÓته ألتصصفوية مع ““أÿضصر““ بالرغم من أنه عانى ‘
بدأية أŸوسصم أ◊ا‹ ،كون أأ’نظار مصصّوبة أك Ìعليه وتركيز أŸدأفع Úأصصبح
أك Èمقارنة مع أŸوسصم أŸاضصي  ..وألذي يعتÈه أ’ختصصاصصيون بالشصيء
أŸنطقي وألذي يحدث بالنسصبة لكل ““ألنجوم ““ ألذين ““ يقدمون ““ ألفرصصة
للمنافسض ليÈز أمامهم  ..و‘ كل مرة عليهم مضصاعفة أÛهود للتميّز مهما
كانت ألظروف ليؤوكدوأ فع Óأنهم ““‚وما““.
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لو¤
عدم ألسستقرأر ألفني ““يضسعف ““ فرق ألرأبطة أÎÙفة أ أ

تبح ـث ع ـن أ ÿـروج م ـن ألدوأم ـة

لو ¤لهذأ
تعرف ألرأبطة أÎÙفة أ أ
أŸوسسم منافسسة شسديدة ،وتغيّرت أشسياء
كثÒة و ألتي جعلت بعضس ألفرق ألتي
لو¤
لدوأر أ أ
ك - -انت م- -رشس- -ح- -ة ل- -ل- -عب أ أ
ت- - -ع - -ا Êو ت - -ن - -افسس م - -ن أج - -ل ت - -ف - -ادي
ألسسقوط.

شسبيبة ألقبائل  ..ترأجع ‘ أأ’دأء
وتصسريحات حيدوسسي
أصسبح ‘‘ ألكناري ‘‘ ‘ دوأمة ‘ كل ألنوأحي
خاصسة من حيث طريقة أللعب ألتي ترأجعت
بشسكل رهيب ،حتى أن أنصسار ألشسبيبة أصسبحوأ
ي -ب -ح -ث-ون ع-ن ألصس-ور أ÷م-ي-ل-ة أل-ت-ي ك-انت ‘
أŸاضس - -ي و ⁄ت - -ع - -د ‘ أŸي - -دأن م - -ع ه- -ؤو’ء
أل Ó-ع -ب Úأل -ذي -ن ‘‘أت-ه-م-ه-م‘‘ ح-ي-دوسس-ي ب-ع-دم
‘‘تبليل‘‘ ألقميصس وأللعب ‘ صسالح أÛموعة.
يحدث هذأ بالرغم من أن رئيسس ألنادي عمل
ق -ب -ل أن -ط Ó-ق أŸن -افسس -ة ع -ل -ى ج-لب أحسس-ن
ألÓعب ÚأŸوجودين ‘ ألسساحة ،خاصسة وأن
ألشسبيبة سستعود ‘ بدأية ألسسنة ألقادمة أ¤
أŸنافسسة ألقارية.
بعد أن أسستغنى حناشسي ‘ أأ’سسابيع أŸاضسية

( مدرب شسباب بلوزدأد) لـ ““ألشسعب““

”” أعد أ’نصسار بتطوير مسستوى ألفريق
ليصسبح أك Ìقوة ‘ مرحلة ألعودة””
وع -د ب -ادو أل -زأك -ي م -درب شس -ب -اب ب -ل -وزدأد ‘ ح -وأر لـ
““ألشسعب““ أنصسار ألفريق برؤوية مسستوى أفضسل خÓل مرحلة
ألعودة خاصسة أن ›يئه ‘ منتصسف مرحلة ألذهاب ⁄
يتح له تطبيق برنامج عمله بسسبب ضسيق ألوقت.

حامد حمور

ففي معظم ألتحاليل Áكن أ’نطÓق مباشسرة
با◊ديث عن ألفرق ألتي تلعب على خطف
أللقب ،لكن ‘ منافسسة هذأ أŸوسسم ،كل
Óن-دي-ة أل-ت-ي ت-ع-ا Êوأسسئلة
أأ’ن-ظ-ار م-وج-ه-ة ل -أ
عديدة مطروحة حول ألطريقة ألتي “كنها
من أÿروج من ألنفق ألذي تتوأجد به  ..ولعّل
أول فريق Áكن ألتطّرق له هو بدون أدنى شسك
نادي شسبيبة ألقبائل ،ألذي  ⁄يعرف أ’سستقرأر
تقريبا ،منذ بدأية أŸوسسم ،ويتوأجد ‘ مرتبة
غ Òمريحة للغاية وسسوف يصسارع من أجل
ألبقاء ‘ حظÒة ألكبار.
بدأت أŸشساكل منذ عهد أŸدرب موأسسة
أل -ذي رغ -م مشس -وأر ‡ّي -ز ‘ ن -ه -اي -ة أŸوسس -م
أŸاضسي ،إأ’ أن بدأية أŸنافسسة أ◊الية كانت
صسعبة وحدث خÓف بينه وب Úبعضس ألÓعبÚ
بعد ترأجع أدأء ألفريق وكذأ ألنتائج  ..أأ’مر
ألذي جعل حناشسي يتفق مع أŸدرب ألسسابق
ل -لشس -ب -ي -ب -ة ع-ل-ى أل-طÓ-ق ب-الÎأضس-ي م-ن أج-ل
مصس- -ل -ح -ة أل -ف -ري -ق ،وم -ب -اشس -رة ب -ع -د ذلك ”
أسستقدأم أŸدرب ألتونسسي حيدوسسي ،ألذي
بالرغم من ﬁاو’ته ألكبÒة بقيت أأ’مور على
حالها.

QÉÑNGC
ÚaÎÙG

حاوره  :عمار حميسسي
أرج -ع أل -ت -ق-ن-ي أŸغ-رب-ي سس-بب ع-ودة أل-ف-ري-ق ب-ق-وة أ ¤رغ-ب-ة
ألÓعب– ‘ Úقيق ألنتائج أ’يجابية وهو أأ’مر ألذي سسهل،
بحسسبه ،من مهمته خÓل أشسرأفه على ألتشسكيلة ،حيث  ⁄يجد
أي صسعوبة ‘ ألتعامل مع ألÓعب.Ú
ثّمن ألزأكي تأاهل ألفريق أ ¤ألدور أŸقبل من منافسسة كأاسس
أ÷مهورية على حسساب إأ–اد ألشساوية رغم صسعوبة أŸأامورية،
رأفضسا باŸناسسبة وضسع ألكأاسس كهدف للفريق ،مؤوكدأ أن هدفه
هو قيادة ألفريق لتحقيق أ’نتصسار مبارأة Ãبارأة .
^ (ألشس- -عب) :م- -ا ه- -و سس- -ر ع- -ودة أل- -ف -ري -ق ب -ق -وة خ Ó-ل
لخÒة ؟
أŸباريات أ أ
^^ ألزأكي – ألسسر ألوحيد هو رغبة ألÓعب ‘ Úأخرأج ألفريق
من ألوضسعية ألصسعبة ألتي كان Áر بها وأعتقد أنه لو أسستمرت
أأ’م -ور ع -ل -ى ح -ال-ه-ا ل-ك-انت وضس-ع-ي-ة أل-ف-ري-ق أصس-عب‡ ،ا ك-ان
يتوقعها ألبعضس لهذأ فرغبة ألÓعب Úو طموحهم أ ¤رؤوية
ألفريق ‘ وضسعية أفضسل هي ألتي صسنعت ألفرق وجعلت ألشسباب
يعود بقوة منذ ألفوز على مولودية أ÷زأئر ‘ ألدأربي أÙلي و
على ألÓعب ألسسابق للفريق أبرأهيم زأفور
أل- -ذي ك -ان م -ن -اجÒأ ع -ام -ا ” ،أ’سس -ت -ن -ج -اد
باŸدرب عجا‹ Ÿسساعدة حيدوسسي  ،لكن
’عب أميان ألسسابق  ⁄يعّمر طوي ‘ Óألشسبيبة
و تتحدث عدة مصسادر على أنه رمى أŸنشسفة
بعد أيام قليلة ‘ منصسبه أ÷ديد.

مولودية بجاية ،من ألقمة إأ.. ¤
ماذأ يقال عن مولودية بجاية ألتي كانت منذ
أسسابيع قليلة ‘ ألوأجهة ألقارية بتنشسيطها
لنهائي كأاسس ألكاف ،ألذي كان أ‚ازأ تاريخيا
‡يّزأ  ..لكن أأ’مور أنقلبت رأسسا على عقب
بسس -بب مشس -اك-ل أدأري-ة وم-ال-ي-ة أل-ت-ي أرتسس-مت
على أدأء ألفريق ’ ،سسيما وأن أŸدرب سسنجاق
غادر ألفريق مباشسرة بعد ألعودة من ألكونغو،
أين خسسر ‘‘ أŸوب ‘‘ نهائي كأاسس ألكونفدرألية
أ’فريقية.
فاÓÿف ألكب Òألذي حدث ب ÚأŸسسÒين أثر
بشس -ك -ل م -ب -اشس -ر ع-ل-ى أل-ف-ري-ق أل-ذي ي-ق-ب-ع ‘

ألصس - -ف أأ’خ Òم - -ن أل - -رأب- -ط- -ة أأ’و ¤ويسسÒ
مباشسرة أ ¤ألقسسم ألسسفلي إأن  ⁄يتم أيجاد
أ◊لول أŸناسسبة ‘ مرحلة ألعودة.

شسباب قسسنطينة  ..رغم أ’مكانيات ألكبÒة
كما أن أحد ألفرق ‘‘ ألعمÓقة ‘‘ ‘ أŸنافسسة
ألوطنية و هو شسباب قسسنطينة يعا Êبشسكل
ك - -ب ‘ Òأل- -وقت أل- -ذي ك- -ان ك- -ل أŸت- -ت- -ب- -عÚ
يرشسحونه للعب أأ’دوأر أأ’و ¤بالنظر لتعدأده
ألÌي و أ’م -ك -ان -ي -ات أŸال -ي -ة أل -ك -بÒة أل -ت -ي
وفرتها مؤوسسسسة ‘‘ أبار ‘‘  ..فبالرغم من أن
’عبي ‘‘ ألسسنافر ‘‘ يتقاضسون أك Èألروأتب ‘
أل -رأب -ط -ة أأ’و ،¤إأ’ أن أل -ف -ري -ق ي -ت -وأج-د ‘
م -رت -ب -ة غ Òأل -ت-ي “ن-اه-ا ج-م-ه-وره أل-ع-ريضس
وألو‘ بسسبب عدم أ’سستقرأر أ’دأري وألفني.
Áكن ألقول أن تدأول ألعديد من أŸدربÚ
ع- -ل- -ى أل- -ف- -ري- -ق ‘ فÎة وج- -ي -زة  ⁄يسس -اع -د
أل Ó-ع -ب Úع -ل -ى ألÎك -ي -ز بشس -ك -ل ج -ي -د ع -ل -ى
أŸنافسسة ،وكان أŸدرب أ’سسبا Êفيكاريو قد

شسبيبة ألقبائل

ترك ألفريق ‘ أأ’سسبوع أŸاضسي دون أخطار
أŸسسÒي- -ن  ..وب- -حسسب أخ- -ر أأ’خ- -ب -ار ي -ك -ون
أŸدرب عمرأ Êقريبا من ‘‘ ألسسنافر ‘‘ ’عادة
أأ’م -ور أ ¤نصس -اب -ه -ا م -ن أل -ن-اح-ي-ة أل-ت-ق-ن-ي-ة و
أسس-ت-غÓ-ل أ’م-ك-ان-ي-ات أل-ك-بÒة ل-ك-ل م-ن بزأز،
عودية ،مقني .
‘ مقدمة ألÎتيب ،أرتكزت مولودية أ÷زأئر
‘ ألصسف أأ’ول بكل منطق بالنظر للنتائج
أ’يجابية أŸتوأصسلة ،حيث أن ذلك  ⁄يحدث
منذ عدة موأسسم ،أأ’مر ألذي يعتÈه جمهور
‘‘ألعميد‘‘ كمؤوشسر للفوز باللقب هذأ أŸوسسم ..
خاصسة وأن موأسسة أسستطاع كيف يعيد ألفريق
أ ¤ألسسكة بعدما كان ألضسغط كبÒأ على مناد
ألذي رمى أŸنشسفة قبل عدة أسسابيع.

أوŸبي أŸدية يفاجئ
أŸنافسسة تبدو شسديدة هذأ أŸوسسم ب Úعدة
فرق على لقب ألبطولة بوجود أ–اد ألعاصسمة
أل- -ذي ي -رأقب ألسس -ب -اق ع -ن ق -رب و ي -خ -ط -ف

ألريادة ‘ أية هفوة للمولودية ،أأ’مر ألذي
يضسفي طابعا تنافسسيا على بطولة هذأ أŸوسسم
ألتي قدم لها ‘‘ألصساعد أ÷ديد‘‘ أوŸبي أŸدية
ن- -ك- -ه- -ة خ- -اصس -ة ب -وج -وده ‘ أŸرأتب أأ’و،¤
ويقدم مسستويات كبÒة بقيادة أŸدرب أحمد
سسليما. Ê
ع -ن -د أل -ت -ط -رق ل -ل -ب-ط-ول-ة ه-ذأ أŸوسس-م ي-أات-ي
مباشسرة أسسم أحد ألفرق ألعريقة أ ¤أأ’ذهان،
وهو فريق مولودية وهرأن ألذي ينافسس على
أللقب خÓفا Ÿا كان يحدث له ‘ ألسسنوأت
أŸاضسية عندما كان يلعب من أجل ألنجاة من
ألسسقوط .
ف -ا’سسÎأت -ي -ج -ي -ة أ÷دي -دة أل -ت -ي أع-ت-م-دت-ه-ا
أŸولودية ألوهرأنية أعطت ثمارها مباشسرة
بعد أسسناد ألعارضسة ألفنية ’بن ألفريق عمر
ب -ل -ع -ط -وي أل-ذي أسس-ت-ط-اع ‘ وقت وج-ي-ز م-ن
أحدأث ‘‘ألطفرة ‘‘ ألتي جعلت ألفريق ينافسس
ع -ل -ى أل -ل -قب و ي -ق-دم م-ق-ابÓ-ت ك-بÒة ‘ ك-ل
أسسبوع .

ترأجع كب ‘ Òأأ’دأء  ..وضسغط متوأصسل
على ألطاقم ألفني و ألÓعبÚ
Áر ف-ري-ق شس-ب-ي-ب-ة أل-ق-ب-ائ-ل ب-فÎة ف-رأغ ك-بÒة بسس-بب أŸشس-اك-ل أل-دأخ-ل-ي-ة أل-ت-ي أن-عكسست بشسكل مباشسر على
لخÒة ،وهذأ ما أثار
ألنتائج أÙصسل عليها ضسمن ألبطولة ألوطنية وألتي جعلته يتوأجد مع أŸرأكز ألثÓثة أ أ
لول من أŸوسسم ألكروي أ◊ا‹.
ألتسساؤولت بشسأان ألوضسع ألصسعب ألذي يعيشسه ألنادي ألقبائلي خÓل ألنصسف أ أ
لهذأ فإان ألقائم Úعلى ألشسبيبة مطالبون بإايجاد أ◊لول
ألÓزمة من أجل إأعادة أأ’مور إأ ¤ألطريق ألصسحيح قبل
سس -ج -ل أب -ن -اء ج -رج -رة ن -ت -ائ-ج غ Òم-ت-وق-ع-ة م-ن ق-ب-ل ك-ل فوأت أأ’وأن ،أ’ن أŸنافسسة تزدأد شسدة مع مرور أ÷و’ت
أŸتتبع Úو أنصسارهم بشسكل خاصس ألذين كانوأ ينتظرون بسسبب صسرأع أأ’ندية على كسسب أك Èعدد من ألنقاط ‘
ألكث Òمن ناديهم أŸفضسل بعد ألوجه ألرأئع ألذي قدموه أŸسستقبل مع أختÓف أأ’هدأف ،هناك من تلعب من أجل
خÓل أŸوسسم أŸاضسي وألذي سسمح لهم بالعودة للمشساركة أل-ف-وز ب-ل-قب أل-دوري أو أح-تÓ-ل م-رك-ز م-ؤوه-ل ل-ل-م-ن-افسسة
‘ أŸنافسسة ألقارية من جديد بعد غياب طويل من خÓل ألقارية وأخرى من أجل ضسمان ألبقاء وأÿروج من منطقة
–قيق أŸفاجأاة وأحتÓل أŸركز ألرأبع ‘ سسلم ألÎتيب أÿط- -ر Ãا أن ف- -ارق أل- -ن- -ق -اط ل -يسس ك -بÒأ ب Úأل -ن -وأدي
ولكن أأ’مور  ⁄تسستمر على ذلك أ◊ال وترأجع مسستوى وألوضسع  ⁄يحسسم ◊د أآ’ن ،وكل هذأ يحدث قبل جولة
ألفريق بشسكل كب Òوملحوظ خÓل أ÷و’ت أأ’و ¤من وأحدة متبقية من مرحلة ألذهاب.
ب -ال -ت-ا‹ ف-إان إأدأرة ح-ن-اشس-ي أم-ام أأ’م-ر أل-وأق-ع وع-ل-ي-ه-ا
أŸنافسسة ضسمن ألسسنة ألرياضسية أ÷ديدة.
أين طالت سسلسسلة ألنتائج ألسسلبية أصسحاب ألزي أأ’صسفر و أل -تصسّ-رف بسس-رع-ة خÓ-ل أل-ع-ط-ل-ة ألشس-ت-وي-ة أل-ت-ي سس-ت-ك-ون
أأ’خضسر طيلة مرحلة ألذهاب ،بدليل توأجدهم ضسمن ف -رصس -ة م-ن أج-ل أل-ت-ع-ام-ل م-ع أل-وضس-ع ب-الشس-ك-ل ألصس-ح-ي-ح
أŸركز ألثالث قبل أأ’خ ‘ Òسسلم ألÎتيب ألعام للرأبطة وإأعادة ترتيب ألبيت للدخول بقوة ‘ ألنصسف ألثا Êمن
أÎÙفة أأ’وÃ ¤جموع  13نقطة فقط من جملة  14أŸنافسسة وألعمل على كسسب أك Èعدد من ألنقاط خاصسة
لقاء لعبوأ ◊د أآ’ن حققت ألشسبيبة خÓلها فوزين فقط و خ Ó-ل أŸوأج -ه -ات أل -ت -ي ت -ل-عب ‘ أل-دي-ار ،ب-ع-دم-ا فشس-ل
 7تعاد’ت و 5هزأئم وبفارق  5أهدأف عن صساحب أŸرتبة ألفريق ‘ –قيق أي أنتصسار Ãلعب  1نوفم Èبتيزي وزو،
أأ’خÒة مولودية بجاية مع تسسجيل  8أهدأف من طرف وهذأ ما طرح عدة تسساؤو’ت حول هذه ألنقطة مع أإ’بدأع
أÿط ألهجومي فيما تلقى ألدفاع  13هدفا وهذأ ألرقم ‘ تضسييع فرصس –قيق أ’نتصسارأت ‘ عدة مناسسبات من
يعكسس ألÎأجع ألكب Òمن كل ألنوأحي لدى هذأ ألفريق ما خÓل أرتكاب أخطاء بدأئية.
جعله يتوأجد ‘ وضسع صسعب.

ضسرورة إأيجاد أ◊لول أŸناسسبة ‘ أقرب وقت

ألعمل أ÷ماعي هو أ◊ل أأ’نسسب

مالك فرحات (قائد فريق مولودية بجاية) لـ ““ألشسعب““:

”” يخطئ مـ ـن يعتقـ ـد أأننـ ـا سسقطنـ ـا مبكـ ـرأ للمحـ ـÎف ألثـ ـا””.. Ê
لو ¤لكرة
لخ ‘ ÒألÎتيب ألعام للرأبطة أÎÙفة أ أ
يعا Êفريق مولودية بجاية من أزمة نتائج ويتخبط ‘ أŸركز ألسسادسس عشسر وأ أ
لفريقية لكرة ألقدم ‘ ألطبعة
لول هو ألذي بلغ نهائي منافسسة كأاسس ألكونفدرألية أ إ
ألقدم ،بعدما كان مرشسحا بقوة لنيل تاجه ألقاري أ أ
لسسباب ألتي أدت إأ ¤ترأجع نتائج ومسستوى أŸوب ‘ مدة ل تزيد عن شسهر ونصسف ،أقÎبنا من قائد ألفريق ““مالك
لخÒة ،وŸعرفة أ أ
أ أ
لمور ‘ ،هذأ أ◊وأر:
فرحات““ ألذي فتح لنا قلبه و–دث عن كث Òمن أ أ

حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصص
^ «ألشس -عب““– :ت -ل -ون أŸرك -ز ألأخ ‘ ÒألÎت -يب أل -ع -ام ،وضس -ع -ي -ة صس-ع-ب-ة وح-رج-ة
تتوأجدون فيها قبيل أنتهاء مرحلة ألذهاب ؟
^^ مالك فرحات  :وضسعية معقدة بالنظر إأ ¤ألÎتيب ألذي نتوأجد فيه و ⁄نتمكن من أسستغÓل
ألعدد ألكب Òمن أŸباريات أŸتأاخرة ألتي كانت ‘ أنتظارنا بعد نهاية منافسسة كأاسس ألكونفدرألية
أإ’فريقية لكرة ألقدم ،أآ’ن تبقى لنا مبارأت Úقبل نهاية مرحلة ألذهاب وأحدة متأاخرة أمام شسباب
باتنة Ãلعب ألوحدة أŸغاربية ،وأخرى برسسم أ÷ولة أÿامسسة عشسر من أÎÙف أأ’ول أمام نصسر
حسس Úدأي Ãلعب  20أوت بالعناصسر ،صسحيح أننا نحتل أŸركز أأ’خ Òبرصسيد  8نقاط ،لكن
بفارق  6نقاط فقط عن شسباب قسسنطينة صساحب أŸركز ألثالث عشسر ،لو نتمكن من
ألفوز ‘ ثÓث مباريات متتالية سسنجد أنفسسنا ‘ وسسط ألÎتيب ،من يظن أننا سسقطنا
إأ ¤أÎÙف ألثاﬂ Êطئ ،صسحيح أننا نعا Êمن أزمة نتائج ومن مشساكل دأخلية
لكن سستعود بقوة ‘ مرحلة ألعودة.
^ من حلم ألتتويج بأاول تاج قاري إأ ¤حلم ألبقاء ؟
^^ أ’ننا خÓل منافسسة كأاسس ألكونفدرألية أإ’فريقية لكرة ألقدم كنا نعا Êمن
عدة مشساكل دأخلية ،لكن كنا ‘‘نحارب‘‘ من أجل جلب ألتأاهل وأŸرور إأ ¤ألدور
أŸقبل ،وهو ما حدث فع Óو“كنا من تشسريف أ÷زأئر وأ◊مد لله ،أ’ننا بلغنا
ألنهائي وأعطينا أأ’مل لعشساقنا.
خÓل أŸنافسسة أإ’فريقية ألÓعبون كانوأ يلعبون من أجل تشسريف ألوأن ألفريق
رغم أأ’زمة أŸالية أÿانقة وأ◊ادة ألتي كنا نعا Êمنها ’ ،يخفى عليكم بأان
هناك ’عب ⁄ Úيتقاضسوأ أجروهم منذ  6أشسهر هذأ من جهة ،ومن جهة
أخرى أإ’دأرة ألسسابقة كذبت علينا ‘ ألكث Òمن أأ’مور وبعد
رح-ي-ل-ه-ا ت-أاث-رن-ا ك-ثÒأ وج-دن-ا أن-فسس-ن-ا ب-إادأرة ج-دي-دة وبدون
ط -اق -م ف -ن -ي ،ضس -ف إأ ¤ذلك دخ -ل -ن -ا ‘ م -ارأط -ون م-ن
أŸباريات ‘ ألشسهر أأ’خ Òونلعب كل ثÓث أيام وهو
ما أثر علينا كثÒأ ،خصسوصسا أننا فقدنا عددأ كبÒأ
من ألÓعب Úونعا Êمن ألناحية ألبدنية ،كلها أمور
 ⁄تخدمنا ونتمنى أن نكون أفضسل ‘ مرحلة
ألعودة لنضسع ألفريق ‘ بر أأ’مان.

نبيلة بوقرين

أين كشسف لـ ‘‘ألشسعب‘‘ مصسدر موثوق أن أ÷ميع يعرف
جيدأ أŸهمة ألتي تنتظرهم ‘ أ÷و’ت ألقادمة ،ولهذأ

بعدها وأصسلنا أŸسسÒة ألناجحة أ ¤غاية ألفوز أ’خ ÒأÙقق
على حسساب أ–اد ألشساوية ‘ كأاسس أ÷مهورية حيث نطمح
إ’نهاء مرحلة ألذهاب بقوة من خÓل ألعودة با’نتصسار من تيزي
وزو ،خÓل لقائنا بفريق شسبيبة ألقبائل أ’سسبوع أŸقبل وأعتقد
أن ألتأاهل ‘ منافسسة ألكأاسس سسيزيد من ثقة ألÓعب Úو يسسهل
من مهمتنا كجهاز فني ‘ ألتحضس Òلهذأ أŸوعد ألهام.
^ لكن Ÿسستك ظهرت على ألفريق ‘ وقت قصس ،Òكيف
أسستطعت –قيق ذلك؟
’ أشساطرك ألرأي أ’نني ◊د أآ’ن  ⁄أطبق برنا›ي بالكامل
بسسبب ضسيق ألوقت حيث أكتفى بالتحضس Òللمباريات أسسبوع
بأاسسبوع و’ أملك ألوقت ألكا‘ لتطبيق برنا›ي ألفني وتعويد
ألÓ-ع-ب Úع-ل-ي-ه أ’ن-ن-ي أل-ت-ح-قت ب-ال-ف-ري-ق ‘ م-ن-تصس-ف م-رح-ل-ة
ألذهاب وبالنظر لوضسعية ألفريق ألصسعبة كان من ألسسابق أ’وأنه
ألبحث عن تطوير أŸسستوى ألفني ،فهدفنا خÓل تلك ألفÎة هو
ألبحث عن أ’نتصسارأت وألعمل با’مكانيات أŸتوفرة من أجل
–ق -ي -ق ذلك وخÓ-ل فÎة ت-وق-ف أل-ب-ط-ول-ة ب-ع-د ن-ه-اي-ة م-رح-ل-ة
ألذهاب سسنحاول ألعمل على تطوير أŸسستوى ألفني للفريق
وأعد أنصسار شسباب بلوزدأد باŸناسسبة أنهم سسيشساهدون مسستوى
أفضس -ل خ Ó-ل م -رح -ل-ة أل-ع-ودة م-ن أج-ل ت-ع-ويضس أل-ن-ق-اط أل-ت-ي

سسيقدمون كل ما لديهم من أجل ألفوز باللقاءأت ألقادمة،
أ’ن كل شسيء ‡كن و ⁄يفت أأ’وأن ،أ’نه هناك  16مبارأة
كلها سستكون Ãثابة نهائي ألكأاسس وبالعزÁة وأإ’رأدة Áكن
Œاوز مرحلة ألفرأغ ألتي طالت ألفريق بسسبب أخطاء
بدأئية و‘ غالب أأ’حيان أ◊ظ  ⁄يكن لصسا◊هم ،بحسسب
ﬁدثنا ،ولكنهم سسيبذلون كل ما لديهم من إأمكانيات حتى
ي-خ-رج-ون أل-ف-ري-ق م-ن أل-وضس-ع ألصس-عب ،م-ث-ل-م-ا ك-ان ع-ل-يه
أ◊ال ‘ أŸوسسم أŸاضسي ،عندما عادت ألشسبيبة بقوة ‘
مرحلة أإ’ياب و“كنت من ألتوأجد مع أŸرأكز أأ’و¤
خاصسة أن ألفارق حاليا ليسس كبÒأ.
Óشسارة ،فإان فريق شسبيبة ألقبائل عاشس فÎة صسعبة جدأ
ل إ

خÓل ألثÓثة موأسسم أأ’خÒة أŸاضسية وعاد من بعيد إأ¤
ألوأجهة على ألصسعيدين أÙلي وألقاري Ãا أنه  ⁄يكن
يلعب –ت ألضسغط وفاجأات أ÷ميع من خÓل سسÒها
بخطى ثابتة خاصسة ‘ أŸوسسم أŸاضسي ،إأ’ أن أأ’مور
عادت لتتأازم مرة أخرى مع ألنادي ألقبائلي وهو أآ’ن يعاÊ
من غياب ألنتائج رغم أن أŸنافسسة ضسمن أÎÙف أأ’ول
ليسست قوية جدأ وألذي يعرف كيف يسسيطر على أأ’مور
فوق أŸسستطيل أأ’خضسر ،هو ألذي يفوز ‘ ألنهاية ،ولهذأ
فإان أŸباريات ألقادمة سستكون فرصسة أمام أبناء جرجرة
م -ن أج -ل أل -ع -ودة ل -ل -ط -ري -ق ألصس-ح-ي-ح ح-ت-ى ’ ي-دخ-ل ‘
أ◊سسابات ألتي قد ’ تكون ‘ صسا◊ه ‘ نهاية ألبطولة.

ضساعت خÓل مرحلة ألذهاب .
^ هل سستقومون بتدعيم ألفريق بÓعب Úجدد؟
حاليا ’ أركز على هذأ أأ’مر بقدر تركيزي على أŸبارأة أŸقبلة
أمام شسبيبة ألقبائل ‘ ألبطولة و علينا ألعودة با’نتصسار من
هناك رغم صسعوبة أŸأامورية حيث سسأاقوم بتحضس Òألفريق،
هذأ أ’سسبوعŸ ،وأجهة ألشسبيبة من خÓل معاينة بعضس مباريات
أŸنافسس ومعرفة نقاط قوته و ضسعفه لنكون ‘ أŸوعد يوم
أŸبارأة و أسسعاد أ’نصسار ألذين سسيتنقلون معنا كعادتهم .
^ تأاهلتم بصسعوبة إأ ¤ألدور أŸقبل من منافسسة كأاسس
أ÷مهورية بصسعوبة ،هل كنتم تتّوقعون ذلك ؟
ب -ال -ت -أاك -ي -د خ -اصس -ة أن -ن -ي ح -ذرت ألÓ-ع-ب Úق-ب-ل أŸب-ارأة ب-ع-د
أسستصسغار أŸنافسس و قمنا بإاجرأء بعضس ألتغيÒأت من خÓل
منح ألفرصسة للعناصسر ألتي لن تشسارك كثÒأ كما قمنا بÎقية
ب- -عضس ألÓ- -ع -ب Úم -ن ف -ري -ق أ’م -ال م -ن أج -ل أل -وق -وف ع -ل -ى
أمكانياتهم أ◊قيقية وأ÷ميع شساهد كيف ظهورأ بشسكل جيد
وأنا رأضس عن أدأئهم ،كما أثمن أŸسستوى أŸميز ألذي ظهر به
ألÓعب بوعزة ألذي قدم أ’ضسافة خÓل ألشسوط ألثا Êو دخوله
قبل أŸوأزين رأسسا على عقب و منح أ’فضسلية لفريقي ألذي
عاد ‘ ألنتيجة بعد تأاخره ‘ ألشسوط أأ’ول.

^ أقصسيتم مبكًرأ ‘ منافسسات ألكاأسس،
م -ا ه -ي أه -دأف -ك -م خ Ó-ل أل-ل-ق-اءي-ن
أŸقبل Ú؟
^^ أمام إأ–اد أ◊رأشس تنقلنا هنا
م -ن أج -ل أل -ع -ودة ب -ال-ن-ق-اط أل-ثÓ-ث-ة
وأل -دل-ي-ل أن أل-ه-دف أل-وح-ي-د أل-ذي
سس -ج -ل ع -ل -ي -ن -ا ك -ان ‘ أل -دق -ي -ق -ة
Óسسف ألشسديد خطتنا
ألثمان ،Úل أ
 ⁄تنجح أمام فريق يلعب كرة قدم
رأقية ،أ’ننا تنقلنا إأ ¤ألعاصسمة من
أج- -ل أل- -ل- -عب إأ ¤أل- -ورأء وأÿروج ‘
هجمات معاكسسة وخاطفة ،لكن ألتعب نال
منا و ⁄نتمكن من بلوغ هدفنا ،نهاية أأ’سسبوع
أ◊ا‹ سسÔتاح قلي ،Óوسسنلعب مبارأتنا أŸقبلة ‘ ألبطولة،

يوم أأ’ربعاء أŸقبل ،ما سسيسسمح لنا باسسÎجاع أنفاسسنا قلي Óوبعضس أŸصساب ،ÚورÃا هو ما
سسيسسمح لنا بتحقيق ألفوز أمام ألضسيف شسباب باتنة ،وهناك أمر مهم آأخر.
^ تف ّ
ضسل ؟
^^ كل أŸعاناة ألتي حدثتك عنها بÓضسافة أ ¤غياب أنصسارنا عنا وأ’سستقبال خارج ألديار ‘
مبارأت Úمتتاليت ،Úوففي ألوقت ألذي كنا ‘ حاجة ماسسة إأليهم رحلوأ عنا بسسبب بعضس ألتصسرفات
Óسسف ألشسديد
ألطائشسة لبعضس منهم ،وهو ما جعل ألفرق أŸنافسسة تلعب أمامنا دون ضسغط ،ل أ
ملعبنا معروف بضسغطه أ÷ماهÒي وغالبا ما حققنا نتائج جيدة بسسبب دعمهم أŸتوأصسل لنا.
لصسابات وعن غياب ألتحضس ‘ Òبدأية
^ أŸدرب أŸوؤقت ““بوسسعادة““ –دث عن عديد أ إ
أŸوسسم مع ألطاقم ألفني ألسسابق ،هل تؤوكد ذلك ؟
^^ أ÷ميع يتذكر باشسرنا ألتحضسÒأت لبدأية أŸنافسسة أإ’فريقية متأاخرين بعضس
ألشسيء ،و” تعي ÚأŸدرب قبل بدأية دور أÛموعات بحوأ‹ أسسبوع Úأو ثÓثة،
وخÓل هذأ وذأك شسرعنا ‘ ألتحضس Òلكننا  ⁄نلعب أي مبارأة ودية و ⁄نقم
بعمل بد Êكب ،Òو ⁄ندخل قاعة تقوية ألعضسÓت ولو مرة وأحدة ،لهذأ قلت لك
منذ قليل ألÓعبون مشسكورون على ما قدموه ‘ كأاسس ‘‘ألكاف‘‘ أ’نهم بلغوأ ذلك
ب -ع -زÁت -ه -م وإأرأدت -ه -م ‘ أل -ن -ج -اح ’ أك Ìو’ أق -ل ،ك-م-ا أن أŸدرب ألسس-اب-ق
‘‘سسنجاق‘‘ كان يقوم بعمل خفيف ‘ أ◊صسصس ألتدريبية ويركز على ألناحية
أŸعنوية ،وكان يعي جيدأ ما ألذي كان سسيحدث لنا بعد نهاية أŸنافسسة
أإ’فريقية ،لذلك  ⁄يعد بعدها للعمل على رأسس ألعارضسة ألفنية للفريق بعد
ألنهائي ،وما قاله أŸدرب ‘‘بوسسعادة‘‘ صسحيح ،أ’ن ألطاقم ألفني أ◊ا‹ يعاÊ
من أجل تكوين فريق تنافسسي يوم أŸبارأة بسسبب كÌة أإ’صسابات فهناك ’عبÚ
سس -ي -غ -ي -ب-ون ل-ع-دة أشس-ه-ر وه-ن-اك م-ن سس-ي-غ-يب ل-ب-عضس أأ’سس-اب-ي-ع ،ب-اإ’ضس-اف-ة إأ¤
أŸعاقب Úوبعضسنا يلعب با◊قن ‘ أنتظار مرور هذه ألفÎة أ◊رجة،
ألوضسعية أصسبحت خطÒة وألطاقم ألفني أآ’ن يعمل على ﬁاولة
إأع-ادة ت-أاه-ي-ل-ن-ا م-ن أل-ن-اح-ي-ة أل-ب-دن-ي-ة ح-ت-ى ن-قوى على إأنهاء
مرحلة ألذهاب دون تلقي إأصسابات جديدة ،وبعدها خÓل
فÎة توقف ألبطولة سسنعمل لنكون أفضسل من كل ألنوأحي
مع أسسÎجاع عدد من أŸصساب.Ú
لمكانيات من أجل أنقاد
^ هل تظن باأن لديكم أ إ
ألفريق من ألسسقوط ؟
^^ ألفريق ألذي بلغ نهائي كاأسس ألكاف وفاز على
فرق كبÒة وÎﬁمة ‘ ألقارة ألسسمرأء و أقصسى
ف -رق -ا ع -ري -ق-ة م-ن أŸن-افسس-ة أ’إف-ري-ق-ي-ة ،وخسس-ر
أل -ن-ه-ائ-ي أم-ام ع-مÓ-ق أسس-م-ه تب .ب-ي .م-ازأم-ب-ي
مدجج بالÓعب Úألكبار ويتمتع با’سستقرأر أإدأريا
وفنيا وÁلك كل أ’إمكانيات من أجل ألنجاح،
ون- -ح -ن ب -ا’إم -ك -ان -ي -ات أل -ت -ي –دثت لك ع -ن -ه -ا
وÃناصسرة غالبيتنا للفريق ألذي نلعب له نقوى
على ألبقاء ‘ أÎÙف أ’أول ،يجب علينا أن ’
نخسسر أŸبارت ÚأŸقبلت Úو أ“نى أن “كن من ألفوز
ضسد ‘‘ألكاب‘‘ ونفرضس ألتعادل على ألنصسرية ،لنحضسر
Ÿرحلة ألعودة Ãعنويات مرتفعة ،خصسوصسا أن أ’إدأرة
أ÷دي-دة ق-دمت ل-ن-ا ضس-م-ان-ات ب-تسس-دي-د أل-دي-ون وت-دع-يم
ألفريق ببعضس ألÓعب ‘ ÚأŸناصسب ألتي تعرف نقصسا،
وهو ما يبشسر باŸ Òÿا تبقى.
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بورتو

برأهيمي يعود بقوة ويّوقع
هدفه ألثالث

سساهم ألدو‹ أ÷زأئري ياسسÚ
برأهيمي بقوة ‘ فوز فريقه
بورتو على ضسيفه ماريتيمو
فونشسال ( ،)1-2بفضسل هدف
و“ريرة حاسسمة ‘ أŸبارأة
ألتي جمعت ألفريق ،Úمسساء أÿميسس ،ضسمن أ÷ولة ألـ  15من بطولة
ألدرجة أأ’و ¤ألÈتغالية لكرة ألقدم.
أفتتح برأهيمي ›ال ألتهديف للمحلي ‘ Úألدقيقة ألـ  45قبل أن
يقدم “ريرة حاسسمة لزميله أندري سسيلفا مسسجل ألهدف ألثا‘ Ê
ألدقيقة  67وقلصس ألزوأر ألفارق قبل خمسس دقائق عن نهاية ألوقت
ألرسسمي للمبارأة بوأسسطة جوسس.
سسجل ’عب ألوسسط ألهجومي أ÷زأئري هدفه ألثالث على ألتوأ‹ ‘
مبارأته ألثالثة ألتي يخوضسها كأاسساسسي ‘ ظرف ثمانية أيام ،مؤوكدأ عودته
ألقوية إأ ¤ألوأجهة ،ومرغما مدربه على إأدرأجه ›ددأ ‘ ألتشسكيلة
أأ’سساسسية لبورتو بعدما كان قد خرج من حسساباته منذ ألصسائفة
أŸاضسية.
Áلك برأهيمي ،ألذي كان قريبا جدأ من مغادرة بورتو نحو إأيفرتون أ’‚ليزي ‘ آأخر أيام أŸركاتو
ألصسيفي قبل أن تفشسل ألصسفقة ،ثÓثة أهدأف ‘ ألبطولة ألÈتغالية هذأ أŸوسسم ،وهدفا آأخر ‘ رأبطة
أأ’بطال ألتي سسيوأجه فيها فريقه نادي جوفنتوسس أإ’يطا‹ برسسم ألدور ثمن ألنهائي.
2017 ·Ó
تتزأمن ‘‘صسحوة‘‘ ألÓعب صساحب ألـ  26عاما مع أقÎأب أنطÓق نهائيات كأاسس إأفريقيا ل أ
بالغابون ،وهو ألذي يرأهن عليه كثÒأ أŸنتخب أ÷زأئري لتحقيق أهدأفه ‘ أŸسسابقة.

لوروبية
لبطال أ أ
رأبطة أ أ

ﬁرز ضسمن ألتشسكيلة أŸثالية
لدور أÛموعات
أعلن أ’–اد أأ’وروبي لكرة ألقدم عن ألتشسكيلة أأ’فضسل ‘ دور
أÛموعات لرأبطة أأ’بطال لهذأ أŸوسسم ،وضسمت ‘ صسفوفها
ألدو‹ أ÷زأئري رياضس ﬁرز.
سساهم ﬁرز ،ألذي يشسارك أ’ول مرة ‘ هذه أŸسسابقة‘ ،
ألتأاهل ألتاريخي لناديه أ’‚ليزي ليسس Îسسيتي إأ ¤ألدور ثمن
ألنهائي بفضسل تسسجيله أ’ربعة أهدأف.
يÓقي أبطال أ‚لÎأ ،ألذين يضسمون ‘ تشسكيلهم أيضسا
هدأف أŸنتخب أ÷زأئري إأسسÓم سسليما ‘ ،Êألدور
أŸقبل نادي إأشسبيلية أإ’سسبا Êأ◊ائز على
ك -أاسس ‘‘أوروب-ا ل-ي-غ-ا‘‘ ‘ ط-ب-ع-ات-ه-ا أل-ثÓ-ث
ألسسابقة.
شسملت ألتشسكيلة أŸثالية لدور
›م- -وع -ات رأب -ط -ة أأ’ب -ط -ال
ألعديد من ألنجوم من ﬂتلف
ألفرق ألكÈى ‘ أوروبا ،من بينهم أأ’رجنتيني ليونيل ميسسي’ ،عب نادي برشسلونة أإ’سسبا ،Êفيما
جاءت أŸفاجأاة بغياب ’عبي ريال مدريد عن تلك ألتشسكيلة ألتي  ⁄تضسم سسوى ’ 3عب Úمن ألبطولة
أإ’سسبانية.
تضسم ألتشسكيلة ألكاملة:
حرأسسة أŸرمى :يان أوبÓك (أتليتكو مدريد) ألدفاع :مازياسس يورنسسن (كوبنهاجن) وسسÒجيو إأسسكودرو (إأشسبيلية) ولودويج (كوبنهاجن). خط ألوسسط :مسسعود أوزيل (آأرسسنال) وأندري سسيلفا (بورتو) ورياضس ﬁرز (ليسس Îسسيتي)ريكاردو كوأريزما (بيشسكاتشس) ،و‘ ألهجوم :ليونيل ميسسي (برشسلونة) وإأديسسون كافاÊ
(باريسس سسان جÒمان) ومÒتنسس (نابو‹).

ويسست هام

فغو‹ ‘ وضسعية صسعبة
غاب ألدو‹ أ÷زأئري سسفيان فغو‹ للمرة ألثانية على ألتوأ‹ عن
قائمة ناديه ويسست هام أ’‚ليزي وكان ذلك ‘ لقاء ألفريق
أمام نادي بÒنلي (فوز . )0-1
خÓل أÿمسسة لقاءأت أ’خÒة لتشسكيلة ‘‘أŸطارق‘‘ ⁄
يشسارك ألÓعب أ÷زأئري سسوى دقيقة وأحدة وكان
ذلك أمام مانشسيسس Îيونايتد (.)1-1
كما شسارك ألÓعب ألسسابق لنادي فالنسسيا أ’سسباÊ
مع أÿضسر ‘ أللقاء أ’خ Òيوم  12نوفم Èألفارط
ضسمن أ÷ولة ألثانية من تصسفيات مونديال 2018
أمام نيجÒيا (خسسارة  ‘ )1-3ألـ 11دقيقة أ’خÒة.
بالنظر أ ¤عدم أ’عتماد عليه كثÒأ ‘ ألنادي قد
يضسيع فغو‹ مكانته مع أÿضسر خÓل نهائيات كأاسس
 2017 ·Óبالغابون.
أفريقيا ل أ

بوردو

معاقبة آأدم أوناسس بـ ( ) ٤مقابÓت

ع -اق -بت ÷ن -ة أ’نضس -ب -اط ل-رأب-ط-ة ك-رة أل-ق-دم أÎÙف-ة ب-ف-رنسس-ا أل-دو‹
أ÷زأئري أ÷ديد آأدم أوناسس بأاربع مباريات نافذة بعد ألبطاقة أ◊مرأء ألتي
تلقاها ‘ أللقاء ألسسابق ألذي خسسره ناديه بوردو على ميدأنه أمام موناكو (-4
 ،)0برسسم أ÷ولة ألـ  16من بطولة ألدرجة أأ’و ¤أÙلية ،وفق ما أعلنت عنه
أل -ي -وم أ÷م-ع-ة أل-ه-ي-ئ-ة أل-ك-روي-ة أل-ف-رنسس-ي-ة .ك-ان أون-اسس ق-د أسس-ت-أان-ف م-وؤخ-رأ
أŸنافسسة ألتي غاب عنها منذ تعرضسه إ’صسابة ‘ بدأية شسهر نوفمÈ
أŸنصسرم ،وهي أإ’صسابة ألتي حرمته من تلبية أول إأسستدعاء له إأ¤
أŸنتخب أ÷زأئري Ãناسسبة مقابلته ألتي خسسرها ‘ نيجÒيا
( ‘ )1-3إأطار تصسفيات كأاسس ألعا.2018 ⁄
ي- -رشس -ح ’عب أل -وسس -ط أل -ه -ج -وم -ي صس -احب ألـ  19عاما
للتوأجد ضسمن قائمة ألـ ’ 23عبا للمنتخب أ÷زأئري
أل-ذي يسس-ت-ع-د ل-ل-مشس-ارك-ة ‘ ن-ه-ائ-ي-ات ك-أاسس إأف-ري-ق-يا
 2017 ·Óبالغابون ،لكنه قد يتأاثر بنقصس أŸنافسسة
ل أ
بعد ألعقوبة ألتي سسلطت عليه.
م -ن ج -ه -ت -ه ،ع -وقب أل -دو‹ أ÷زأئ-ري رأم-ي ب-ن
سسبعيني ،ألناشسط ‘ نادي رÁسس وألذي ” طرده
هو أآ’خر ‘ مبارأة أ÷ولة ألسسابقة من ألبطولة
ألفرنسسية ،باإ’يقاف Ÿبارأت ،Úمع وقف ألتنفيذ ‘
وأحدة منهما.
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داربـ ـي ‘ القمـ ـة ب ـ ـ Úإا.بلعبـ ـاسص وسص.غلي ـ ـزان
تختتم اليوم مباريات الدور الـ
Ÿ 16ن -افسش -ة السش -ي-دة ال-ك-أاسس ‘
آاخ- -ر ي- -وم م -ن اŸن -افسش -ة وال -ذي
سش- -يشش- -ه -د م -واج -ه -ات ‘ ال -ق -م -ة
ت-ت-ق-دم-ه-ا ت-لك التي سشتدور بÚ
’ول،
أان -دي -ة ال -قسش -م اÎÙف ا أ
أاب -رزه -ا ال -ت -ي سش -ت -ج -م-ع ك-ل م-ن
إا–اد بلعباسس وسشريع غليزان ‘
دارب- - -ي ال- - -غ- - -رب ،ب- - -داي - -ة م - -ن
السشاعة الـ .16:00

مواجهة واعدة ب Úإا–اد
ا◊راشص وأاوŸبي اŸدية
أما إأ–اد أ◊رأشس سصيسصتقبل نادي
أوŸب -ي أŸدي -ة Ãل -عب أول ن -وف -مÈ
بدأية من ألسصاعة ألـ  16.00وعينه
على –قيق ألفوز من أجل موأصصلة
مشص -وأره ضص-م-ن أŸن-افسص-ة أل-ت-ي ت-ع-د
م -ه -م -ة ب -ال-نسص-ب-ة ل-ل-ن-ادي أل-ع-اصص-م-ي
بهدف ألعودة إأ ¤ألطريق ألصصحيح
بعد جملة أŸشصاكل ألتي خيمت على
أÙي -ط ‘ أل -فÎة أŸاضص -ي-ة وأل-ت-ي
أنعكسصت بشصكل سصلبي ومباشصر على
ألنتائج.
ب -ي -ن -م -ا ي-رغب ألصص-اع-د أ÷دي-د إأ¤
قسصم ألنخبة ورغم أنها أŸرة أألو¤
إأل أن -ه ي -ري -د أŸوأصص -ل -ة ‘ سص-لسص-ل-ة

تنظي ـ ـم ملتقـ ـى دو‹ حـ ـول التكويـ ـن
والتكفـل باŸواهـب الشصابـة
ت -ن -ظ-م ا’–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ك-رة
’ثن ÚوالثÓثاء ،باŸعهد
الطائرة ،يومي ا إ
ال-ع-ا‹ ل-ل-ع-ل-وم وال-ت-كنولوجية الرياضشية
ب -دا‹ ب -راه -ي -م (ا÷زائ -ر) ،م-ل-ت-ق-ى ح-ول
ت- - -ك- - -وي- - -ن وت- - -ط- - -وي- - -ر اŸواهب الشش - -اب - -ة
وا’‚ازات ،ب-حسشب أاع-ل-نت ع-ن-ه ال-ه-ي-ئ-ة
ا’–ادية.
يندرج هذأ أŸلتقي أŸنظم –ت رعاية وزأرة
ألشصباب وألرياضصة بالتنسصيق مع ألكونفيديرألية
أإلفريقية للكرة ألطائرة (أŸنطقة أألو‘ )¤
أطار ألتفاقية أÈŸمة ب Úأل–ادية أ÷زأئرية
ل -ل -ع -ب -ة ون -ظÒت -ه -ا أل -ف -رنسص -ي-ة وم-رك-ز أŸوأرد
وأÈÿة وأإل‚ازأت ألرياضصية بتولوز (فرنسصا).
ي- -تضص- -م- -ن ألÈن- -ام- -ج أل- -ذي أع- -دت -ه أل–ادي -ة
أ÷زأئ -ري -ة ل -ل -ك -رة أل -ط -ائ-رة ،ع-دة ﬁاضص-رأت

نبيلة بوقرين

ت -ع -د ه -ذه أŸب -ارأة أألق -وى ب-ال-ن-ظ-ر
ل -ل -م -ع -ط -ي -ات أŸوج -ودة Ãا أن ك Ó-
أل -ط -رف Úي -ع -رف -ان ب-عضص-ه-م-ا ج-ي-دأ
ب-ع-دم-ا صص-ع-دأ ح-دي-ث-ا لقسصم ألنخبة،
بعد موسصم رأئع ‘ ألسصنة أŸاضصية،
ولهذأ فإان كل فريق سصيعمل من أجل
–ق-ي-ق أل-ف-وز ب-ه-دف أل-ت-أاه-ل ل-ل-دور
أŸق- -ب -ل ،ضص -م -ن ك -أاسس أ÷م -ه -وري -ة
خاصصة من جانب أإل–اد ألذي يقدم
مسص- -ت- -وى م- -ق- -ب -ول ◊د أآلن ضص -م -ن
أÎÙف أألول ،إأضص - - -اف- - -ة إأ ¤أن- - -ه
أŸسصتضصيف ‘ ..ح Úيريد ألضصيوف
تصصحيح أألوضصاع Ãا يعانون ضصمن
ألبطولة و–قيق مشصوأر إأيجابي ‘
هذه أŸسصابقة إلعادة ترتيب أألورأق
م -ن ج-دي-د Ãا أن-ه-ا سص-ت-ك-ون Ãث-اب-ة
ألدأفع أŸعنوي ‘ قادم أللقاءأت.

ا’–ادية ا÷زائرية للكرة الطائرة

ينشصطها تقنيون جزأئريون وأجانب قادمون من
فرنسصا وتونسس وليبيا وأŸغرب.
سصيتم خÓل هذأ أŸلتقي معا÷ة عدة ﬁاور
ترتكز على أŸسصتويات أŸتعددة للتكوين ‘
ألكرة ألطائرة ،وﬁتوأها و أهدأفها ،وألتكوين
أŸت -وأصص -ل ل-ل-م-درب ،ÚوأŸك-ون ÚوألÓ-ع-ب،Ú
وألتنقيب وأختيار أŸوأهب ألرياضصية ألشصابة
و–ضصÒه -ا ل -ل -مسص-ت-وى أل-ع-ا‹ .وسص-ي-ت-م أيضص-ا
ت -ن -ظ -ي-م أرب-ع ورشص-ات ت-ع-ال-ج ك-ل ورشص-ة م-ن-ه-ا
موضصوعا معينا ،منها ألتنظيم ألرياضصي مع
ألأخذ بع Úألعتبار ألرزنامة ألدولية ،ألتكفل
باŸوهبة ألصصاعدة وألسص Òبها نحو أŸسصتوى
أل- -ع- -ا‹ ،أل- -ت- -ك- -وي- -ن أŸت- -وأصص- -ل ل- -ل- -م- -دربÚ
وأŸك-ون ،Úت-ط-وي-ر وت-ع-م-ي-م ع-دد أŸم-ارسصÚ
للكرة ألطائرة.

إا–اد إاذاعات الدول العربية

ألنتائج أإليجابية ألتي يحققها رغم
غ -ي -اب أÈÿة وأل-ت-ج-رب-ة ب-دل-ي-ل أن-ه
يتوأجد ‘ أŸركز ألرأبع بـ  24أي
بفارق  3نقاط فقط عن أŸتصصدر،
وع-ي-ن-ه ع-ل-ى –ق-ي-ق مشص-وأر إأي-جابي
ضصمن منافسصة ألسصيدة ألكأاسس Ãا أنه
يلعب من دون ضصغط باŸقارنة مع
صص- -احب أألرضس وه- -ذأ م -ا سص -ي -ك -ون
عام Óإأيجابيا للمرور للدور أŸقبل
من خÓل أإلطاحة باإل–اد.

لقاء مث Òب Úشصبيبة
السصاورة والسصنافر
من جهة أخرى ،سصتكون مبارأة ل تقل
أهمية ب Úنوأدي ألقسصم أألول وهذه
أŸرة سص -ت -ج -م-ع ب Úشص-ب-ي-ب-ة ألسص-اورة
وشص -ب-اب قسص-ن-ط-ي-ن-ة Ãل-عب  20أوت
 1955ببشصار ،بدأية من ألسصاعة ألـ
Ã 17:00ا أن ك Óألفريق Úيرغبان
‘ –قيق ألتأاهل للدور أŸقبل من
أŸسصابقة ألتي تكتسصب طعم خاصس
وهذأ ما يدفع ألكل للعب من أجل

ألوصصول للنهائي أوألتتويج باللقب.
لهذأ فاإن ك Óألطرف ÚسصيدخÓن
أإ ¤أŸسص -ت -ط-ي-ل ألأخضص-ر م-ن أج-ل
ألفوز دون سصوأه من خÓل لعب كل
أورأقهما طيلة فÎة أŸوأجهة حيث
ت-رغب ألشص-ب-ي-ب-ة ‘ –ق-ي-ق أل-ت-اأه-ل
ع-ل-ى م-ل-ع-ب-ه-ا رغ-م ت-رأج-ع مسص-ت-وى
أل- -ف- -ري- -ق ب- -اŸق -ارن -ة م -ع أŸوسص -م
أŸاضص- -ي ‘ ظ- -ل أل- -ع- -ودة أل- -ق -وي -ة
ل-لسص-ن-اف-ر ،خÓ-ل ألسص-ن-ة أل-ري-اضص-ي-ة
أ◊ال - -ي - -ة ب - -اŸق - -ارن- -ة م- -ع أل- -ع- -ام
أŸاضص- - -ي ،ول- - -ه - -ذأ ف - -اإن أŸي - -دأن
هوألفاصصل ألوحيد ‘ أللقاء.

النصصرية ‘ مواجهة سصهلة على الورق

أما نصصر حسص Úدأي سصينزل ضصيفا ثقيÓ
على نادي مثالية تيغنيف من معسصكر ‘
م -ه -م -ة سص -ه -ل -ة ع-ل-ى أل-ورق ،ل-ك-ن أ◊ذر
خÓلها يبقى مطلوبا لتفادي أŸفاجأاة
خ Ó-ل أŸب -ارأة أل-ت-ي سص-ت-ك-ون ب-دأي-ة م-ن
ألسصاعة ألـ  15:00للوصصول إأ ¤ألنهائي
ل-ل-م-رة أل-ث-ان-ي-ة ع-ل-ى أل-ت-وأ‹ ب-ال-نظر إأ¤
رغ -ب -ة أل-ف-ري-ق ‘ أل-ت-ت-وي-ج ب-ال-ك-أاسس و‘
نفسس ألوقت ،فإان فريق مثالية تيغنيف
أكيد أنه سصيدخل أŸبارأة بنية لعب كل
أورأقه وإأزأحة ألنادي ألعاصصمي Ãا أنه
سصيلعب من دون ضصغط.
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مثالي
ة تيغنيف ـ نصصر حسص Úدأي على ألسصاعة ألـ 15.00
إأ
–اد بلعباسس ـ سصريع غليزأن على ألسصاعة ألـ 16.00
إأ–
اد أ◊رأشس ـ أوŸبي أŸدية على ألسصاعة ألـ 16.00
شصبيب
ة ألسصاورة ـ شصباب قسصنطينة على ألسصاعة ألـ 17.00

رائد القبة

تعي Úسصم Òبوجعران مدربًا جديًدا

ضصرورة ا’سصراع ‘ وتÒة اعادة
تهيئة اŸنشصأاة
أبدى ناصصر معسصكري ،وأ‹ ولية سصطيف ،عدم رضصاه و أسصتيائه من
تأاخر أألشصغال أÿاصصة بإاعادة تهيئة أŸلعب ألبلدي ﬁمد قصصاب،
ألوأقع بقلب أŸدينة بسصطيف ،وهذأ خÓل قيام وفد ولئي بزيارة
معاينة إأ ¤ملعب ﬁمد قصصاب ،نهاية ألسصبوع  ..وهذأ بعد أسصتماعه إأ¤
ت -وضص -ي -ح-ات ح-ول أŸشص-روع وق-ي-ام-ه ب-ج-ول-ة ت-ف-ق-د خÓ-ل-ه-ا ك-ل ج-وأنب
أŸلعب ،غرف تغي ÒأÓŸبسس ،أرضصية أŸيدأن ،أŸدرجات .يشصار أ ¤أن
أشصغال تهيئة أŸلعب ،كانت قد أنطلقت ‘ سصنة  ، 2013و عرفت عدة
توقفات ألسصباب تقنية .
ع Èألوأ‹ عن عدم رضصاه على وتÒة أألشصغال ألتي أسصتغرقت وقتا
طوي Óدون أن تتقدم ،وأن ألتوقفات ألتي عرفها أŸشصروع ألسصباب تقنية
غ ÒمÈرة .
طلب ألوأ‹ من أŸسصؤوول Úعلى أŸلعب إأدرأج هذأ أŸشصروع ضصمن أو¤
أوليات ألبلدية ،وهي صصاحبة أŸشصروع ،مع ضصرورة ألدفع بوتÒة أشصغال
جميع أ◊صصصس بالتوأزي.
كما طالب معسصكري بدرأسصة أمكانية توسصعة أŸدرجات ،حتى تكون سصعة
أŸلعب كافية لسصتقبال أك Èعدد من أŸتفرج ،Úخاصصة و أن أŸلعب
يتوسصط أŸدينة وسصيحتضصن مسصتقب ÓمقابÓت Œلب جمهورأ غفÒأ.
‘ ح Úأل -ح أل -وأ‹ ع -ل -ى أه -م -ي-ة إأع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة أŸدرج-ات أ◊دي-دي-ة
بالسصمنت،
و نفسس ألشصيء بالنسصبة لغرف تغي ÒأÓŸبسس ،أين طالب با‚ازها وفق
ما يريح ألÓعب Úمع توف Òمرشصات ألسصتحمام دأخل كل غرفة مÓبسس،
وكذأ بالنسصبة لغرف تغي ÒمÓبسس أ◊كام.
‘ أألخ ،Òطالب أيضصا بضصرورة أإلسصرأع ‘ وضصع ألبسصاط على أŸلعب،
مع أإلسصرأع أيضصا ‘ وضصع أإلنارة.

سسطيف :نور الدين بوطغان

دعا اÛلسس التنفيذي ’–اد اذاعات
الدول العربية ا’دارة العامة ل–Óاد ا¤
م -واصش -ل -ة ال -ت -ف -اوضس م -ع ا÷ه -ات اŸال -ك-ة
◊قوق البث ا’ذاعي والتلفزيو Êحول إاقتناء
حقوق البث للمنافسشات الرياضشية الكÈى.
–دث أعضصاء أÛلسس على ألعاب ألتضصامن
ألسصÓمي ألتي سصتحتضصنها عاصصمة أذربيجان
(باكو) ‘ ماي أŸقبل Ÿا تكتسصيها من أهمية
طالبا ألهيئات ألعضصوة أ ¤أللتزأم
باŸشصاركة ‘ أقتناء هذه أ◊قوق ع Èأل–اد
وألسصتفادة من ألتغطية ألتي سصيوفرها أل–اد.
ك- -م- -ا ذك- -ر أÛلسس أل- -ت- -ن- -ف -ي -ذي ‘ ›م -ل
ألتوصصيات ألتي خرج بها ‘ أجتماعه أألخÒ
ب-ا◊م-ام-ات (ت-ونسس) ،أل-بث أل-ت-ل-ف-زيو Êللدوري
أŸاسص -ي ألل -ع -اب أل -ق -وى وأق -ر ب -ال -زأم -ي-ة ع-دم
أل-ت-ن-ازل ع-ن أل-ت-ف-اوضس Ÿا ل-ل-دوري م-ن أه-م-ي-ة
بالنسصبة للمنطقة ألعربية حيث تشصمل  16بطولة،
منها أثنت Úدأخل أŸنطقة ألعربية مع دعوة
أل -ه -ي -ئ -ات أل -عضص -وة أ ¤ألل-ت-زأم ب-اŸشص-ارك-ة ‘

أقتناء هذه أ◊قوق ع Èأل–اد وألسصتفادة من
ألتغطية ألتي يوفرها.
أكد أÛتمعون أيضصا على ضصرورة ‘‘ألتحرك
ألعÓ- -م- -ي ل- -ل- -ت- -ع- -ري- -ف ب- -الضص- -رر أل- -ذي ◊ق
ب- -اŸشص- -اه- -د أل- -ع- -رب- -ي ج -رأء أح -ت -ك -ار ›م -ل
ألبطولت وألحدأث ألرياضصية ألكÈى ككأاسس
ألعا ⁄لكرة ألقدم وأللعاب أألوŸبية وألبطولت
ألسص-ي-وي-ة وأل-ب-ط-ولت ألف-ري-ق-ية وألتي تشصارك
فيها جميعا منتخبات وفرق عربية‘‘.
أسص -ت -ن -ك -ر أÛلسس أل -ت -ن -ف -ي -ذي ق -رأر أل -ل -ج -ن-ة
ألوŸبية ألدولية بحرمان أل–اد من حقوق
ن-ق-ل ألل-ع-اب أألوŸب-ي-ة ألصص-ي-ف-ية  2020و2024
وأسصنادها لشصبكة خاصصة ومشصفرة.
هذأ وأوصصى أÛتمعون بضصرورة ألعمل على
سصن تشصريعات ﬁلية على ألصصعيدين ألوطني
وألعربي تكفل حق أŸشصاهد ألعربي ‘ متابعة
ألحدأث ألرياضصية ألكÈى ع Èقنوأت مفتوحة
غ Òمشصفرة على غرأر ما هو معمول به ‘
أŸنطقة ألوروبية.

Ãششاركة عدة ’عب Úدولي ÚسشابقÚ

تربصص ثاٍن للحصصول على إاجازة ““كاف  -ب ““

سصيجري تربصس أÛموعة ألثانية للحصصول على
أج- -ازة أل- -ك -اف (ب) ل -ف -ائ -دة أل Ó-ع -ب Úأل -دول -يÚ
ألقدأمى أ◊ائزين على إأجازة ألكاف (ج) من 19
إأ 23 ¤ديسص-م Èب-اŸع-ه-د أل-ع-ا‹ ل-ل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا
ألرياضصية بع Úألبنيان (أ÷زأئر) بحسصب ما أعلنت
عنه أل–ادية أ÷زأئرية لكرة ألقدم (ألفاف).

ع Úسصم Òبوجعرأن مدربا جديدأ لرأئد ألقبة أŸنتمي للقسصم ألوطني هوأة لكرة ألقدم ،خلفا للمدرب ألسصابق فريد زميتي،
ألذي أقيل من منصصبه ،بحسصب ما علم لدى أŸعني باألمر.
صصرح بوجعرأن أن ‘‘هدفه يتمثل ‘ –قيق ألصصعود للرأبطة أÎÙفة ألثانية‘‘ وأنه سصيبدأ عمله يوم أألحد.
كان أŸدرب ألسصابق زميتي ألذي تو ¤تدريب ألفريق ‘ ألصصائفة أŸاضصية قد أقيل من منصصبه ،يوم أألربعاء ‘ ،ألوقت
ألذي يتقاسصم فيه رأئد ألقبة ،كرسصي ريادة ألقسصم
ألوطني هوأة (›موعة ألوسصط) ،رفقة وفاق أŸسصيلة برصصيد  21نقطة لكل منهما ،عقب أ÷ولة ألـ  11للمنافسصة ألتي لعبت
أألسصبوع أŸاضصي.
كان رأئد ألقبة قد أنهزم ‘ أ÷ولة ألفارطة أمام شصباب ألدأر ألبيضصاء بنتيجة (.)1 -2
عرفت ألتشصكيلة ألقبية عدة مشصاكل من أ÷انب أإلدأري وألتي كادت أن تؤودي بها إأ ¤قسصم ما ب Úأ÷هات.

ملعب ﬁمد قصشاب بسشطيف

ضصرورة مواصصلة التفاوضص حول حقوق بث
اŸنافسصات الرياضصية

هذأ ألÎبصس ألذي كان م›Èا آأنفا من  20أإ¤
 30ديسص -م Èب -اŸرك-ز أل-ف-ن-ي أل-وط-ن-ي بسص-ي-دي
موسصى (أ÷زأئر)– ” ،ويله إأ ¤ع Úألبنيان
وألذي سصيعرف مشصاركة 51
لعبا دوليا قدÁا ،من بينهم مقني وعلي موسصى
وزأوي وقاسصي سصعيد.
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برششلونة

سصواريز ّÁدد عقده
إا ¤غاية
2021
أع- - - - -ل- - - - -ن ن - - - -ادي
برشصلونة أإلسصباÊ
رسص - - -م - - -ي - - -ا عÈ
صصفحته ألرسصمية
على موقع تويÎ
للتوأصصل ألجتماعي عن Œديد
تعاقده مع ‚م ألفريق ألكتالوÊ
لويسس سصوأريز حتى عام .2021
ك- -ان أل- -ع- -ق- -د ألصص- -ل -ي ل -ل -م -ه -اج -م
أألوروغ-وأي-ا Êسص-وأري-ز م-ع ‘‘أل-ب-ارصصا‘‘
Áتد حتى عام  2019غ Òأن أ÷انبÚ
توصص Óأ ¤أتفاق من أجل ألتجديد
لعام Úآأخرين.
أنتقل سصوأري
ز
(
9
2
ع
اما) إأ ¤نادي
برشصلونة أإلسصبا ‘ Êصصيف  2014قادما
من ليفربول أإل‚ليزي ‘ صصفقة بلغت
قيمتها نحو  75مليون جنيه إأسصÎليني.
ي -ذك -ر أن أل -ع -دي-د م-ن أألن-دي-ة أل-كÈى ‘
أل -ق -ارة أل -ع -ج -وز ك -انت تسص -ع-ى ل-ل-ت-ع-اق-د م-ع
سص -وأري -ز ،وع -ل -ى رأسص -ه -ا م -انشصسص Îي -ون -اي-ت-د
أإل‚ل -ي -زي أل -ذي أب -دى أسص -ت-ع-دأده ل-دف-ع رق-م
خيا‹ من أجل أ◊صصول على خدماته.

سصعي ـ ـ ـ ـد بتسصجي ـ ـ ـل
هدفه رقم ٥00

اأعرب مهاجم ريال مدريد كريسشتيانو
رونالدو عن سشعادته بتسشجيل هدفه
رق- - -م  ‘ 500مسشÒت - -ه ا’حÎاف- -ي- -ه
ل -يسش -اه -م ‘ ف -وز ف -ري -ق -ه ع -ل-ى ك-ل-وب
اأمريكا بنصشف نهائي مونديال ا’ندية،
م-ت-م-ن-ي-ا اأن يصش-ب-ح اأول ’عب يسش-ج-ل 100
هدفا ‘ رابطة ا’بطال التي يعت Èهدافها
ا’أول حتى ا’آن برصشيد  96من ا’أهداف.
ذك- - -رت وك- - -ال- - -ة ا’ن- - -ب- - -اء ا’سش- - -ب- - -ان - -ي - -ة اأن
رون -ال -دوال -ف -ائ -ز ب -ال -ك -رة ال -ذه -ب -ي -ة اأح -رز ت -لك
ا◊صش- -ي- -ل -ة ‘  525م -ب -اراة خ -اضش-ه-ا م-ع سش-ب-ورت-ن-غ
لششبونة الÈتغا‹ ومانششسش Îيونايتد
وريال مدريد.
سشجل رونالدو الهدف الثا ÊللمÒنغي ‘ ششباك كلوب
اأم -ري -ك -ا اŸكسش -ي -ك -ي  .ك-ان ذلك ال-ه-دف رق-م  377لÓعب
الÈتغا‹ مع الفريق اŸلكي والـ  ‘ 500مسشÒته
ا’حÎافية ،وهو السشادسس عششر له هذا اŸوسشم.
اأحرز كريسشتيانو خمسشة اأهداف مع سشبورتنغ لششبونة و118
مع مانششسش Îيونايتد و 377مع الريال.
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السصبت  1٧ديسصمبر  2016م
الموافق لـ  1٧ربيع اأ’ول  1438هـ

مطلعا بان كي مون على أÿروقات أŸغربية بالصصحرأء ألغربية

ابراهيم غأ‹ :على اأ’· اŸتحدة –ّمل مسسؤووليتهأ ‘ تصسفية ا’سستعمأر

ط- - - - -الب رئ- - - - -يسس أ÷م- - - - -ه- - - - -وري - - - -ة
لم Úأل- -ع- -ام ÷ب- -ه- -ة
ألصص - -ح - -رأوي - -ة ،أ أ
أل -ب -ول-يسص-اري-و ألسص-ي-د إأب-رأه-ي-م غ-ا‹ ‘
 ·ÓأŸتحدة
لم Úألعام ل أ
رسصالة إأ ¤أ أ
بان كي مون ،أŸنتهية عهدته بضصرورة
إأط Ó-ق سص -رأح م -ع -ت -ق-ل-ي «أك-د Ëأزيك»
وأم - -ب - -ارك أل - -دأودي وﬁم- -د أ◊اف- -ظ
أعزة وجميع أŸعتقل Úألصصحرأوي‘ Ú
ألسصجون أŸغربية.
قال رئيسس ا÷مهورية ‘ رسصالته «لقد
انقضصت سصنة  2016مثخنة با’نتهاكات ،وتأابى
دول- -ة ا’ح- -تÓ- -ل اŸغ- -رب -ي إا’ أان ت -خ -ت -م -ه -ا
بانتهاك جديد ،من خÓل ما تسصميه ﬁاكمة
مدنية Ÿعتقلي اكد Ëإايزيك ،رغم أان اأ’مر
يتعلق ‘ ،جميع اأ’حوالÃ ،حاكم قوة احتÓل
عسصكري ’ شصرعي».
‘ هذا السصياق ،نّدد رئيسس ا÷مهورية
باŸناورات التي –ول دون إاطÓق سصراحهم،
وب -ال -ن -ظ-ر إا ¤اŸؤوشص-رات اŸق-ل-ق-ة ال-ق-ائ-م-ة،
مطالبا بالتدخل العاجل حتى ’ تقوم دولة
ا’حتÓل اŸغربي بارتكاب جرÁة أاخرى ،قد
تكون أاك Ìشصناعة من تقد Ëمعتقلي اقدË
إايزيك إا ¤اÙكمة العسصكرية الباطلة« ،إاذ
أانها شصرعت ‘ التحضص ،Òدعائيًا وميدانيًا،
Ùاك -م -ة صص -وري -ة ’ شص -رع-ي-ة ل-ه-ا ،وب-ال-ت-ا‹
القيام بعمل انتقامي حاقدÃ ،ا سصتصصدره من
أاح- -ك- -ام ج- -ائ- -رة ‘ ح- -ق -ه -م» ،ي -ق -ول رئ -يسس
ا÷مهورية.
على صصعيد آاخر ،أابرز الرئيسس الصصحراوي،
أان مسص -ؤوول -ي -ة اأ’· اŸت -ح-دة ع-ن اسص-ت-ك-م-ال
تصص -ف -ي -ة ا’سص -ت -ع-م-ار م-ن آاخ-ر مسص-ت-ع-م-رة ‘
إاف-ري-ق-ي-ا ،ت-ت-ط-لب أايضصَ-ا ال-ت-دخ-ل ال-عاجل من
أاجل ضصمان حماية حقوق اإ’نسصان .و قال «
من اŸلفت ‘ هذا الشصأان بأان بعثة اŸينورسصو
هي الوحيدة من ب ÚنظÒاتها التي ’ تتوفر
ع- -ل- -ى م -ك -ون خ -اصس ب -ح -ق -وق اإ’نسص -ان ،وأان
م -ف -وضص -ي -ة اأ’· اŸت -ح -دة السص-ام-ي-ة ◊ق-وق
اإ’نسص -ان  ⁄ت -ق -م ب -أاي -ة م -ه -م -ة إا ¤الصص-ح-راء
الغربية خÓل سصنة .2016
أاكد رئيسس ا÷مهورية ،أان هذه اŸسصؤوولية
تشص -م -ل ك-ذلك إاطÓ-ق سص-راح م-ع-ت-ق-ل-ي أاق-دË
إازيك وأام - -ب - -ارك ال- -داودي وي- -ح- -ي- -ى ﬁم- -د
ا◊افظ إاعزة وجميع اŸعتقل ÚالسصياسصيÚ
الصصحراوي ‘ Úالسصجون اŸغربية ،والكشصف
عن مصص Òأاك Ìمن  651مفقوداً صصحراويًا
ل-دى ال-دول-ة اŸغ-رب-ي-ة ،ووق-ف ع-م-ل-ي-ات نهب
الÌوات ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة الصص-ح-راوي-ة م-ن ط-رف
اŸغ -رب ،وم -ن -ع وإال -غ-اء أاي ات-ف-اق م-ع-ه Áسس
اأ’راضصي أاو اŸياه اإ’قليمية الصصحراوية.

اŸغرب يطرد اŸراقب Úحتى ’ يكونوا
شسهوًدا على انتهأكأته
هذا ونّدد رئيسس ا÷مهورية الصصحراوية،
اأ’م Úالعام ÷بهة البوليسصاريو السصيد إابراهيم
غ -ا‹ ب -ط-رد وم-ن-ع اÓŸح-ظ Úال-دول-ي Úم-ن
الصصحراء الغربية وبالقمع الذي يتعرضس له من
اسصتطاع منهم الدخول.
‘ رسصالته ا ¤بان كي مون أاكد غا‹ « أان
ا◊صصار اŸغربي على اŸنطقة قد Œلى هذه
السصنة أايضصًا ‘ واحد من أاخطر مظاهره من
خ Ó-ل اأ’ع -داد ال -ك-بÒة ل-ل-م-راق-ب Úال-دول-يÚ
اŸسص- -ت- -ق- -ل Úال- -ذي -ن ق -امت دول -ة ا’ح -ت Ó-ل
اŸغ- -رب- -ي ب- -ط- -رده- -م ،سص- -واء م- -ن اأ’راضص- -ي
الصصحراوية اÙتلة وجنوب اŸغرب أاو من
مطارات داخل اŸملكة اŸغربية ،ناهيك عن
اÓŸحقة والتضصييق الشصديد الذي يتعرضس له

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

من اسصتطاع منهم الدخول.
أاورد الرئيسس الصصحراوي ‘ رسصالته «إاننا
نتحدث عن أاك Ìمن  100مراقب دو‹ من
جنسصيات ﬂتلفة ،مثل الÔويجية والفنلندية
والسص-وي-دي-ة (ج-ان-ف-ي وم-ارسس) واإ’سص-ب-ان-ي-ة (
ج -ان -ف -ي وأاف -ري -ل وم-اي وسص-ب-ت-م Èوأاك-ت-وب-ر)
والبولونية (ماي ) والفرنسصية ( أافريل وماي
وأاك -ت -وب -ر) واأ’Ÿان-ي-ة (ج-وي-ل-ي-ة ) واإ’ي-ط-ال-ي-ة
(سص -ب-ت-م )Èواأ’م-ري-ك-ي-ة (أاك-ت-وب-ر) ،وب-وظ-ائ-ف
ﬂت - -ل - -ف - -ة ،م - -ن نشص- -ط- -اء ح- -ق- -وق اإ’نسص- -ان
واÙام Úوالصصحفي Úوأاعضصاء من سصفارات
أاجنبية وغÒها»« ،بل إان سصلطات ا’حتÓل
اŸغربي  -يؤوكد الرئيسس الصصحراوي  -منعت
العديد من اŸواطن Úالصصحراوي Úا◊املÚ
÷وازات سص- -ف- -ر أاج- -ن- -ب- -ي -ة م -ن ال -دخ -ول إا¤
اأ’راضصي اÙتلة ،وحرمتهم وعائÓتهم من
فرصصة اللقاء ‘ ،موقف ’ إانسصاﬂ Êجل.
أاضص- -اف إاب- -راه- -ي- -م غ- -ا‹ أان- -ه «’ Áك -ن
للمجتمع الدو‹ أان يبقى متفرجاً إازاء مثل
هذه اŸمارسصات ‘ القرن ا◊ادي والعشصرين.
ومن غ ÒاŸقبول أان يتم منع كل هذا العدد
من اŸراقب Úالدولي Úمن الولوج إا ¤منطقة
تابعة Ÿسصؤوولية اأ’· اŸتحدة ،أاكدت تقارير
اŸنظمات الوازنةÃ ،ا فيها اأ’· اŸتحدة
نفسصها ،بأانها تشصهد انتهاكات جسصيمة ◊قوق
اإ’نسصانÛ ،رد أان قوة ا’حتÓل العسصكري
الÓ- -شص- -رع- -ي اŸغ- -رب -ي ت -عÎضس ع -ل -ى ذلك،
إ’خفاء جرائمها».

قمع اŸظأهرات السسلمية
‘ السص -ي -اق ن -ب -ه ال -رئ -يسس الصص-ح-راوي ا¤
خ -ط -ورة ال -وضص-ع ‘ اأ’راضص-ي اÙت-ل-ة ج-راء
م -واصص-ل-ة دول ا’ح-تÓ-ل اŸغ-رب-ي ‘ ق-م-ع-ه-ا
ل-ل-م-ظ-اه-رات السص-ل-م-ي-ة الصص-حراوية .وأاكد ‘
رسصالته ا ¤بان كي مون أانه « وخÓل هذه
السص- -ن- -ة واصص- -لت دول- -ة ا’ح- -تÓ- -ل ق- -م- -ع- -ه- -ا
للمظاهرات السصلمية الصصحراوية ،حيث تعمد
إا ¤اŸنع وا◊صصار الذي كان مصص Òزهاء 290
مظاهرة.
أاما تلك اŸظاهرات التي تنجو من مصصÒ
اŸنع وا◊ظر فإانها تتعرضس أ’عمال قمعية
انتقامية وحشصية عمياء ،أاوقعت أاك Ìمن 500
ضصحية ،من بينهم زهاء  ” 300نقلهم إا¤
اŸسصتشصفيات ‘ حالة متفاوتة اÿطورة».
أاضص -اف رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة ‘ رسص-ال-ت-ه أان
خضصوع الضصحايا وعائÓتهم ‘ مسصتشصفيات
ا’ح -ت Ó-ل اŸغ -رب -ي إا ¤ال -تضص-ي-ي-ق وا◊صص-ار
وال-ت-ع-ن-ي-ف واإ’ه-م-ال ال-ط-ب-ي وعدم ا’كÎاث
ب-ال-وضص-ع-ي-ة الصص-ح-ي-ة ل-ل-مصصاب Úوا’متناع من

تسص- -ل- -ي- -م الشص- -ه- -ادات ال- -ط -ب -ي -ة« ،ف -إان ب -عضس
اإ’صص -اب -ات أال-زمت أاصص-ح-اب-ه-ا ال-ف-راشس ،م-ث-ل
ح-ال-ة ضص-ح-ي-ة ا’خ-ت-ف-اء ال-قسص-ري وال-ن-اشص-ط-ة
ا◊قوقية سصكينة جد أاهلو.

اعتقأ’ت تعسسفية
ك -م -ا صص -رح غ -ا‹ أان سص -ل -ط -ات ا’ح -ت Ó-ل
اŸغربي واصصلت عمليات ا’عتقال التعسصفي
ط - -وال السص - -ن - -ة اŸنصص - -رم- -ة ضص- -د اŸدن- -يÚ
الصصحراويÃ ،Úن فيهم اأ’طفال والقصصر‘ ،
حمÓت ترهيبية تهدف إا ¤منع أاي شصكل من
أاشصكال التظاهر السصلمي اŸطالب با◊ق ‘
ت - -ق - -ري- -ر اŸصص Òوا’سص- -ت- -قÓ- -ل .وق- -د وق- -ع
العشصرات ضصحية هذه ا’عتقا’ت.
شصهد شصهر ديسصم Èا÷اري ،يؤوكد اأ’مÚ
العام ÷بهة البوليسصاريو ،وبالتزامن مع اليوم
ال -ع -اŸي ◊ق-وق اإ’نسص-ان ،ت-ك-ث-ي-فً-ا م-ل-ح-وظً-ا
ل-ع-م-ل-ي-ات ال-ق-م-ع وا’ع-ت-ق-ال .وب-ي-ن-م-ا تعرضس
الضص-ح-اي-ا لصص-ن-وف ال-ت-ع-ذيب وال-ت-ن-ك-ي-ل خارج
وداخ - -ل ﬂاف - -ر شص- -رط- -ة ا’ح- -تÓ- -ل ’ ،زال
العديد منهم رهن ا’عتقال.

مؤوسسسسة «الصسحراء الغربية» بإأسسبأنيأ
تنّدد بأإ’بأدة ا÷مأعية
نّددت مؤوسصسصة «الصصحراء الغربية» ÷معية
اÛم - -وع - -ة اŸسص - -ت - -ق - -ل - -ة ’كسصÎا م- -ادورا
اإ’سص -ب -ان -ي -ة اÿم -يسس «ب -ا’ن -ت-ه-اك اŸم-ن-ه-ج
◊قوق اإ’نسصان ‘ الصصحراء الغربية» .وخÓل
ÓعÓن العاŸي ◊قوق
إاحياء الذكرى الـ  68ل إ
اإ’نسصان التي نظمتها اŸؤوسصسصة –ت خيمة
صصحراوية أاوضصحت رئيسصة اŸؤوسصسصة روزاريو
غ -ارسص -ي -ا أان -ه «ي-ت-م إاح-ي-اء ه-ذا ا◊دث ال-ه-ام
بصصفة رمزية ‘ خيمة مفتوحة على عكسس ما
يقوم به اŸغرب الذي يحاول فرضس حصصار
على القضصية الصصحراوية و غلق كافة اأ’بواب
أامام الناشصط Úو اÓŸحظ Úالدولي◊ Úقوق
اإ’نسصان».
بعد أان نددت «باإ’بادة ا÷ماعية التي
ارت - -ك - -بت ‘ ح- -ق السص- -ك- -ان الصص- -ح- -راوي،»Ú
أاوضصحت اŸسصؤوولة أان هذا ا’حتفال شصهد
عرضس فيلم وثائقي يسصرد شصهادات وأاحداث
ع -ن ان -ت-ه-اك-ات ح-ق-وق اإ’نسص-ان ‘ الصص-ح-راء
الغربية.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،ان -ت -ق -دت مسص -ؤوول -ة
اŸؤوسصسص -ة ال -دول -ة ا’سص -ب-ان-ي-ة «ال-ت-ي ’ ت-ؤودي
واجبها و’ تتحمل دوما مسصؤووليتها التاريخية
إازاء السصكان الصصحراوي.»Ú

اŸرحلة اŸقبلة سستكون وقفأ إ’طÓق النأر ‘ كل أارجأء البÓد
اجÓء اŸدني ÚواŸسسلح Úمن شسرق حلب مسستمر رغم العراقيل

ب - - -ع - - -د –ري- - -ر
ح - -لب ،وب - -ي - -ن - -م - -ا
يسص - -ت - -م - -ر إأج Ó- -ء
آألف أŸدن - - - - - - - -يÚ
وأŸق- -ات -ل Úم -ن -ه -ا،
أك - - - -د أل- - - -رئ- - - -يسس
ألروسصي فÓدÒÁ
ب- -وت ،Úأمسس ،م- -ن
طوكيو أن أŸرحلة
أŸق- -ب- -ل- -ة لسص- -وري -ا
سص- - -ت - -ك - -ون وق - -ف - -ا
لطÓق ألنار على
إ
لرأضص - -ي م- -ا
ك - -ل أ أ
ي- -ع -ن -ي أن ألزم -ة
ألسص- -وري- -ة دخ- -لت
م- - -رح- - -ل - -ة أل - -ع - -د
أل-ع-كسصي ◊لحلتها
وذلك م - -ن خ Ó- -ل
أطÓ- -ق م- -ف- -اوضص- -ات ج -دي -دة سص -ت -ك -ون
حاسصمة بكل تأاكيد.
قال بوت« Úسصنجري مفاوضصات مع ‡ثلي
اŸعارضصة اŸسصلحة ،خصصوصصا بفضصل وسصاطة
تركيا» ،مضصيفا «اتفقنا ‘ اتصصال هاتفي مع
الرئيسس الÎكي رجب طيب أاردوغان أان نقÎح
ع -ل -ى ﬂت-ل-ف أاط-راف ال-ن-زاع م-ك-ان-ا ج-دي-دا
Ùادث - -ات سص Ó- -م ،ق - -د ي - -ك - -ون ع - -اصص - -م- -ة
كازاخسصتان اسصتانا».
كانت اسصتانا اسصتضصافت من قبل لقاءات
ب‡ Úثل Úللنظام السصوري وشصخصصيات من
اŸعارضصة اŸقبولة من ا◊كومة السصورية.
كان مسصؤوول أا‡ي كب ،Òقد أاعلن اÿميسس،
أان روسصيا تعهدت بالتزام هدنة عسصكرية ‘
ﬁاف -ظ-ة إادلب ال-ت-ي سص-ي-ن-ق-ل إال-ي-ه-ا مسص-ل-ح-و
اŸع-ارضص-ة وأاسص-ره-م ال-ذي-ن ك-ان-وا ي-ت-حّصص-نون
بشصرق حلب.
تأاتي هذه التصصريحات بينما تسصتمر عملية
اجÓ- - -ء آا’ف اŸدن- - -ي ÚواŸسص- - -ل- - -ح Úم- - -ن
اŸناطق التي كانت تسصيطر عليها اŸعارضصة
‘ شصرق حلب‡ ،ا Áهد لبسصط قوات النظام
سص -ي-ط-رت-ه-ا ع-ل-ى اŸدي-ن-ة ب-ع-د أاك Ìم-ن أارب-ع
سصنوات من اŸعارك الدامية.

›لسس اأ’من يبحث نشسر مراقب ÚدوليÚ
ب-اŸوازاة م-ع ال-ت-ط-ورات اŸي-دان-ي-ة ،ع-ق-د
›لسس اأ’من الدو‹ اجتماعا عاج ،Óأامسس،
Ùاولة التوصصل إا ¤نشصر مراقب Úدولي‘ Ú
حلب ،يكلفون باإ’شصراف على عمليات إاجÓء
اŸدني ÚواŸقاتل Úمن اأ’حياء الشصرقية من
اŸدينة.

عقد ›لسس ا’أمن اجتماعه التشصاوري
اŸغلق بطلب من فرنسصا ،لبحث إاجÓء آا’ف
اŸدن- -ي Úوت -ق -د ËاŸسص -اع -دات اإ’نسص -ان -ي -ة
لسصكان حلب ،وكذلك ضصرورة نشصر «مراقبÚ
دولي »Úبرعاية اأ’· اŸتحدة.
ق- -ال سص- -ف Òف- -رنسص -ا ‘ اأ’· اŸت -ح -دة
ف -رانسص-وا ديÓ-ت-ر ل-لصص-ح-ف-ي ،Úاÿم-يسس« ،إان
ف -رنسص -ا وأاŸان -ي -ا وشص -رك-اء أاوروب-ي Úآاخ-ري-ن،
يعملون بشصكل وثيق على مقÎحات هدفها
إاج Ó- - -ء اŸدن - - -ي Úبشص- - -ك- - -ل آام- - -ن ووصص- - -ول
اŸسصاعدات اإ’نسصانية إا ¤حلب».

تركيأ تعتزم إاقأمة ّﬂيم للنأزحÚ
ت -ع -ت -زم ت-رك-ي-ا إانشص-اء ﬂي-م ل-ل-ن-ازح Úم-ن
م -دي -ن-ة ح-لب داخ-ل اأ’راضص-ي السص-وري-ة ق-رب
ا◊دود الÎكية السصورية .ونقلت ا’نباء عن
مسصؤوول Úأاتراك قولهم ،إانه ” –ديد موقعÚ
ﬁت -م -ل Úداخ -ل سص -وري-ا ع-ل-ى ب-ع-د ن-ح-و 3.5
ك -ي -ل -وم Îم -ن ا◊دود إ’ق -ام -ة ﬂي -م Áك -ن-ه
اسصتيعاب ما يصصل إا 80 ¤أالف نازح ،مضصيفÚ
أان ت- -رك- -ي- -ا سص- -ت- -واصص -ل اسص -ت -ق -ب -ال اŸرضص -ى
وا÷رحى القادم Úمن سصوريا.
أاعلنت وزارة الدفاع الروسصية ،أامسس ،أان
أاك Ìم - - -ن  6آا’ف شص- -خصس غ -ادروا اأ’ح -ي -اء
الشصرقية ‘ حلب خÓل  24سصاعة اأ’خÒة،
وذلك Ãوجب اتفاق وقف إاطÓق النار بÚ
فصص -ائ -ل اŸع-ارضص-ة السص-وري-ة وق-وات ال-ن-ظ-ام
ب -رع -اي -ة روسص -ي -ة .وق -الت ال -وزراة  ‘ -ب-ي-ان
رسصمي  -إان من ب ÚاŸغادرين نحو  3آا’ف
عنصصر من اŸعارضصة اŸسصلحة.

بينما كشصفت ألتحقيقات وجود آأثار متفجرأت على جثام Úألضصحايا

اÿأرجية الفرنسسية تؤوكد أان سسبب –طم الطأئرة
اŸصسرية مأ يزال قيد التحقيق
أع-ل-نت وزأرة أÿارج-ي-ة أل-فرنسصية،
إأن أل-ت-ح-ق-ي-ق-ات ‘ ح-ادث –ط-م ط-ائرة
شص-رك-ة (مصص-ر ل-ل-طÒأن) أث-ن-اء ت-وج-ه-ه-ا
من باريسس إأ ¤ألقاهرة «سصتتوأصصل من
لسص - -ب - -اب أل - -دق - -ي - -ق - -ة
أج- - -ل –دي - -د أ أ
للحادث».
كما هو ا◊ال منذ وقوع تلك اŸأاسصاة
«ت-ب-ق-ى ف-رنسص-ا وخÈاؤوه-ا ع-ل-ى ت-ع-اون-ه-ما مع
السصلطات اŸصصرية من أاجل اŸسصاهمة ‘
هذه التحقيقات» ،بحسصبما أافاد بيان للوزارة.
كانت ÷نة التحقيق اŸصصرية كشصفت أانه
قد ” العثور على آاثار مواد متفجرة على

الكرمل Úينفي تّورط بوت ‘ Úالتأث Òعلى ا’نتخأبأت اأ’مريكية

ن -فت أل -رئ -اسص -ة أل-روسص-ي-ة (أل-ك-رم-ل)Ú
لعÓ-م-ية ألتي أتهمت
بشص-دة أل-ت-ق-اري-ر أ إ
أل - -رئ- -يسس أل- -روسص- -ي فÓ- -د ÒÁب- -وت Úبـ
«ألتورط شصخصصيا» ‘ ألتأاث Òعلى نتيجة
لم-ري-ك-ية ألتي
ألن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسص-ي-ة أ أ
جرت ‘ ألثامن من نوفم ÈأŸاضصي.
وصصف اŸتحدث باسصم الكرمل ،ÚدميÎي
ب-يسص-ك-وف ‘ ،تصص-ري-ح-ات ن-ق-ل-ت-ه-ا وك-ال-ة أانباء
«ت-اسس» ال-روسص-ي-ة ه-ذه ال-ت-ق-اري-ر ب-أان-ها «فارغة
وسصخيفة و’ أاسصاسس لها من الصصحة» .اتهم
مسص -ؤوول -و اسص -ت -خ-ب-ارات أام-ري-ك-ي-ون ،اÿم-يسس،
الرئيسس بوت Úبالتورط «شصخصصيا» فيما وصصفوه
بـ «ح -م -ل-ة روسص-ي-ة سص-ري-ة» ،اسص-ت-ه-دفت اخÎاق

1٧210

أ÷يشس ألسصوري يحّرر حلب بعد  4سصنوأت من أŸعارك

أوباما يتّوعد بالرّد على «ألقرصصنة» ألروسصية
ا’نتخابات الرئاسصية اأ’مريكية ا’خÒة.
ق -ال اŸسص -ؤوول -ون ‘ تصص -ري -ح-ات خ-اصص-ة
أاوردت- -ه- -ا شص- -ب- -ك- -ة (إان ب- -ي سص- -ي) اإ’خ- -ب- -اري -ة
اأ’م -ري -ك -ي -ة ،إان -ه -م «حصص -ل -وا ع-ل-ى م-ع-ل-وم-ات
اسصتخباراتية جديدة تظهر أان بوت Úأاشصرف
ب- -ن- -فسص- -ه ع -ل -ى اŸواد واŸع -ل -وم -ات ال -ت -ي ”
ا’سص-ت-يÓ-ء ع-ل-ي-ه-ا م-ن ال-دÁق-راط-ي Úوك-ي-ف-ية
اسصتخدامها بطريقة أاخرى
وصصورة ﬂتلفة».
ادعى اŸسصؤوولون الذين رفضصوا الكشصف عن
هويتهم أانهم «على درجة عالية من الثقة» ‘
ت -ورط ال -رئ -يسس ال-روسص-ي «بصص-ورة م-ب-اشص-رة ‘
اخÎاق والقرصصنة» على ا’نتخابات الرئاسصية

العدد
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اأ’مريكية.
اك -د ال -رئ -يسس ا’م -ري -ك -ي ب -اراك أاوب -ام-ا
شص -خصص -ي -ا إان ال -و’ي -ات اŸت -ح -دة سصÎد ع -ل -ى
ال -ق -رصص -ن -ة ال -روسص -ي-ة ل-ل-ت-أاث ‘ Òا’ن-ت-خ-اب-ات
اأ’مريكية .قال اوباما ‘ تصصريحات إانه ’
شصك أان -ه ع -ن -دم -ا –اول أاي ح -ك -وم-ة أاج-ن-ب-ي-ة
التأاثÒ
ع-ل-ى ن-زاه-ة ا’ن-ت-خ-اب-ات ف-إان-ن-ا بحاجة إا¤
اتخاذ إاجراءات».
ت -اب -ع« :ون -ح -ن سصÔد ‘ ال -زم-ان واŸك-ان
اللذين نختارهما»..مشصÒا إا ¤أان بعضصا من
ال-رد سص-ي-ك-ون واضص-ح-ا وع-ل-ن-ي-ا وال-ب-عضس اآ’خ-ر
ليسس كذلك.

رفات بعضس الضصحايا ،مضصيفة أانه ” إارسصال
تقرير بذلك إا ¤مكتب النيابة العامة .أاضصافت
الوزارة أان «فرنسصا تاأمل أان Áهد إارسصال هذا
ال-ت-ق-ري-ر إا ¤م-ك-تب ال-ن-ي-اب-ة ال-ع-امة اŸصصرية
الطريق أامام تسصليم رفات الضصحايا إا ¤ذويهم
‘ أاسصرع وقت ‡كن».
‘  19ماي – 2016طمت الرحلة «إام إاسس
 »804وهي طائرة من طراز «إايرباصس »320
وهي ‘ طريقها من باريسس إا ¤القاهرة‡ ،ا
أاسصفر عن مقتل  66راكبا كانوا على متنها
غالبيتهم من مصصر وفرنسصا.
 ⁄ي- -تضص- -ح ب -ع -د سص -بب ا◊ادث ح -يث ⁄
تصصدر أاي اتصصا’ت من الطائرة اŸنكوبة قبل
سص -ق -وط -ه -ا ،ول-ك-ن تسص-ج-يÓ-ت ق-م-رة ال-ق-ي-ادة
كشصفت عن صصراع الطيار ليطفئ حريقا اندلع
على متنها .كشصف حطام الطائرة الذي ”
ان -تشص -ال -ه ع -ن آاث-ار ت-دم Òن-اج-م-ة ع-ن درج-ة
حرارة مرتفعة.
رغم اıاوف من أان يكون ا◊ادث ناجما
عن عمل إارهابي إا’ أانه  ⁄تعلن أاي جماعة
مسصؤووليتها عنه عقب وقوعه غ Òأان جماعة
مصصرية ترتبط بتنظيم الدولة أاعلنت ’حقا
مسصؤووليتها عنه.
كانت طائرة مصصر للطÒان قد أاقلعت من
ال -ع -اصص -م -ة ال -ف -رنسص -ي -ة ب -اريسس م -ت-ج-ه-ة إا¤
القاهرة عندما سصقطت ‘ البحر اŸتوسصط
ق-ب-ال-ة السص-واح-ل ال-ي-ون-ان-ي-ة ‘ م-اي اŸاضصي،
‡ا أاسصفر عن مقتل جميع من كانوا على
متنها.

السضبت  1٧ديسضمبر  2016م
الموافق لـ  1٧ربيع األول  1438هـ

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

ثقافة

لسسبوع الثقا‘ ا÷زائري بإايران
اختتام ا أ

عرأقـ ـ ـ ـة أŸـ ـ ـوروث أ◊ضس ـ ـ ـاري
للجـ ـزأئ ـ ـ ـ ـر ‘ ألوأجهـ ـ ـ ـ ـ ـة

اخ - - -ت - - -ت - - -م ،أامسس ا÷م - - -ع - - -ة،
لسس - -ب- -وع ال- -ث- -ق- -ا‘
ب - -ط - -ه - -ران ،ا أ
ا÷زائري بإايران ،بعد زخم من
لب-داع-ي-ة وال-فعاليات
لع-م-ال ا إ
ا أ
الفكرية أاعطت صسورة وافية عن
عراقة و“يز اŸوروث ا◊ضساري
للجزائر.
وفق الÈنامج ،فإان األمسضية سضتختتم بأاغان
ومدائح دينية لفرقة القنادسضة من بشضار التي
سضبق وأان أاطربت ا◊ضضور ‘ جلسضة الفتتاح
بأا◊ان جميلة وإايقاعات ﬁلية ،إا ¤جانب
اŸطرب نوري كو‘ ‘ الطابع األندلسضي.
وت -ن -وعت م -ظ -اه -ر ال -ث -ق -اف -ي-ة ا÷زائ-ري-ة
اŸع-روضض-ة م-ن صض-ن-اع-ات ت-ق-ل-ي-دي-ة م-ن حلي
و›وه- - -رات وخ - -زف وأال - -بسض - -ة وزراب - -ي ا¤
›الت السض- -ي- -ن- -م- -ا واŸوسض- -ي- -ق- -ى ال- -ف- -ن -ون
التشضكيلية واÙاضضرات التي تتناول جانب
من اŸقاومة ا÷زائرية لÓسضتعمار.

وقد تركت هذه اإلعمال أاثرا جمي‘ Ó
وجدان الشضعب اإليرا Êحيث ما فتئ ا◊ضضور
م-ن إاي-ران-ي Úوأاج-انب خ-اصض-ة ال-ط-ل-ب-ة ال-عرب
اŸقيم ‘ Úطهران يتزايد على اŸعارضض
اıت-ل-ف-ة ال-ت-ي اح-تضض-ن-ت-ه-ا اŸك-ت-ب-ة الوطنية
اإلي -ران -ي -ة رغ -م ب -ع -ده -ا ع -ن وسض-ط اŸدي-ن-ة
بحوا‹  20كلم.
وجلب اهتمام ا◊ضضور منذ بداية األسضبوع
ا÷ن - -اح اÿاصض ب - -اıط- -وط- -ات ال- -ق- -دÁة
والكتب النادرة عرضضتها اŸكتبة الوطنية التي
تعطي فكرة عن الكنوز التي “لكها ا÷زائر
‘ شض-ت-ى ال-ع-ل-وم ال-ت-اري-خ-ي-ة وال-دينية وغÒها
والتي تعود ا ¤عدة قرون.
وعرف األسضبوع أايضضا حركية ادبية وفكرية
من خÓل تواجد الشضعر ا÷زائري اŸعاصضر
من خÓلقصضائد الشضاعرة الرقيقة مي غول
والشض-اع-ري-ن اب-راه-ي-م صض-دي-ق-ي وب-وزي-د ح-رز
الله.
ك -م -ا ت -اب -ع ا÷م -ه -ور الي-راﬁ Êاضض-رتÚ

با÷امعة اإليرانية األو ¤بعنوان «صضفحات
›يدة من تاريخ ا÷زائر ا◊ديث» للدكتور
ن- -اصض- -ر ال- -دي- -ن سض -ع -ي -دو Êواخ -رى ب -ع -ن -وان
«اŸق -اوم -ة ا÷زائ -ري -ة ل Ó-ح-تÓ-ل ال-ف-رنسض-ي
( »)1962-1830للدكتور فراد ﬁمد ارزقي.
وتصضدرت اŸشضهد الصضناعات التقليدية ‘
ﬂتلف أاشضكالها من ذهب وفضضة ا ¤مادة
اÿزف والسضÒاميك وأاعطت Ÿسضة جزائرية
ع- -ل- -ى ه- -ذه ا◊رف -ة أام -ت -زج ف -ي -ه -ا اŸوروث
التاريخي با◊داثة.
وك- -انت ه -ذه اŸع -ارضض م -ن -اسض -ب -ة ل -ل -زوار
وخ-اصض-ة اإلي-ران-ي-ات لرت-ب-اط ه-ذه الصض-ن-اع-ة
أاك Ìب -زي -ن -ة اŸرأاة لك -تشض -اف خ -ي -ال وإاب -داع
الفنان ا÷زائري وبحثه الدائم عن التجديد
وت -ل -ب-ي-ة ال-ذوق اŸع-اصض-ر .وق-د اسض-ت-ل-ه-م ه-ذا
األخ Òم-ن ال-ط-ب-ي-ع-ة أادوات Œسض-ي-د م-وه-ب-ته
ب -اسض -ت -خ-دام اŸواد ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة و–وي-ل-ه-ا إا¤
–ف جميلة.

أŸطربة نسسيمة شسعبان ‘ سسهرة ‡تعة أليوم

الشسعب-
ال-وك-الت /ت-ن-ظ-م
نسس -ي -م -ة شس -ع-ب-ان،
ال- - -ي- - -وم ،ب- - -قصس - -ر
ال- -ث -ق -اف -ة م -ف -دي
زك - -ري - -اء ،ح- -فÓ- -
سس- -اه- -را “ت -ع م -ن
خ Ó- - -ل- - -ه عشس- - -اق
لن -دلسس -ي
ال- -ف- -ن ا أ
ب-وصسÓ-ت غ-ن-ائ-ية
تضس- - -ف- - -ي ح- - -رارة
على القلب وتزيد
الذق توهجا.

ا◊فل الذي هو مقرر
ب -دءا م -ن السض -اب -ع-ة زوال
تطرب فيه ‚مة الغناء
الصض- - - -ي - - -ل ا÷م - - -ه - - -ور
ب -ك -وك -ت-ي-ل م-ن ال-قصض-ائ-د
واŸوشضحات التي صضنعت
›د الن -دلسض -ي وع-ززت
م- - -وق - -ع - -ه ‘ اŸشض - -ه - -د
ال - -غ - -ن - -ائ - -ي اŸت - -ط- -ور.
وب -فضض -ل ه-ذه ال-وصضÓ-ت
الغنائية الندلسضية شضقت
اŸطربة نسضيمة طريقها
ن -ح -و الشض -ه -رة م-ت-ج-اوزة
ا◊دود.
ع -نت نسض -ي-م-ة شض-ع-ب-ان
للحب ‘ موشضحات اندلسضية جزائرية طربت
ب -ه -ا عشض -اق -ه -ا ع -ل-ى ‡ر ال-عصض-ور .ول زالت
حاملة لهذا اŸشضعل التي تقول انه حياتها
البدية ووجدان مشضاعرها.
حملت احسضانا تسضمية «النسضمة الصضغÒة»
احيت نسضيمة سضهرات عديدة وتلقب نسضيمة
بـ»م -ط-رب-ة اŸوسض-ي-ق-ى الشض-ع-ري-ة األسض-ط-وري-ة
األن- - -دلسض- - -ي - -ة» ،ول - -دت وت - -رع - -رعت ع - -ل - -ى
اŸوشض- -ح -ات األن -دلسض -ي -ة وال -ط -رب ال -ع -رب -ي
األصض- -ي- -ل ،وي- -ع -ود ذلك إا ¤ا÷و ال -ث -ق -ا‘ ‘
مدينة البليدة
وتشض Òنسضيمة إا ¤أان أاها‹ «البيلدة» نقلوا
الفنون التي كانت مشضهورة ‘ األندلسض إا¤
اŸدينة؛ إاذ كان لديهم شضيوخ ‘ اŸوشضحات
وال -زج -ل وال -رسض-م وال-ن-حت وا◊رف ال-ي-دوي-ة
وال - - -ن - - -قشض ع - - -ل - - -ى اÿشضب وال - - -ن- - -ح- - -اسض.
وت -ق -ول إان ح -ظ -ه -ا ج -ي -د ب -دخ -ول -ه -ا م -ع-ه-د
اŸوسضيقى بعمر السضبع سضنوات ،وأاصضبح لديها
تكوين كÓسضيكي من خÓل البحث عن أاسضاتذة
م- -وسض- -ي- -ق- -ى ،وك- -انت أاول م- -ن سض- -ج -ل أاغ -اÊ

تكر Ëأأسستاذ أŸوسسيقى أألندلسسية عبد ألكر Ëهني
” ،مسساء اÿميسس ،با÷زائر العاصسمة ،تكر Ëأاحد
لندلسسية عبد الكر Ëهني ،عرفانا
أاسساتذة اŸوسسيقى ا أ
Ÿسساره ا◊افل بالعطاء لصسالح إاثراء الÎاث اŸوسسيقي
ا÷زائري.
حضضر جمهور غف Òا ¤قاعة ابن زيدون لديوان رياضض
ال-ف-ت-ح ◊ضض-ور ه-ذا ال-ت-ك-ر Ëال-ذي ن-ظ-م-ت-ه ج-م-ع-ي-ة «مزغنة»
للموسضيقى األندلسضية والتي أاضضفى رئيسضها عبد الرحمان بن
عاشضور على السضهرة طابعا حميميا من خÓل تنشضيطه.

جمعية مزغنة وأاصضدقاء منحدر ارزقي لو Êومؤوسضة الشضيخ
عبد الكر Ëدا‹ بحضضور الشضيخ ﬁمد خزناجي احد أاعمدة
الطرب الندلسضي.
بعد ان تأاسضف لصضمت السضلطات أامام كل هذه السضنوات من
العطاء اŸتفا Êأاعرب اسضماعيل هني عن اعتزازه بعرفان ذويه
معلنا أانه يعتزم الهتمام Ãشضوار ابنته حسضنة وحل جمعية
النشضراح التي يرأاسضها Ÿواصضلة العمل مع تÓمذته دون أاية
عÓمة.

اشضهار

1٧210

“تع ا÷مهور بوصسÓت أاندلسسية بقصسر الثقافة

التفاتة «مزغنة» أاثارت الرتياح ‘ وسسط أاهل الفن
وقد احيت السضهرة ›موعتان تخللهما أاداء حسضنة هني ابنة
السض- -ت -اذ واŸط -رب الشض -ه Òاف -ت -ت -حت األمسض -ي -ة اÛم -وع -ة
اŸوسضيقية بقيادة كمال بلخوجة حيث أادت نوبة من طبع غريب
بأاصضوات عبد ا◊ميد وكمال بلخوجة وآامال كوشضان وضضحى
سضمري ومر Ëعزيز الذين اطربوا ا◊ضضور بتوشضية من طبع
غريب «كلفت بالبدر» وخÓصض «سضلي همومك» على أانغام تأالق
اŸوسضيقيون ‘ أادائها لسضيما سضوفيان آادم لباد على العود.
تلقى السضتاذ اسضماعيل هني هدايا رمزية من رؤوسضاء كل من
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وموشضحات طربية ‘ اإلذاعة والتلفزيون بسضن
صضغرة ،وفتحت اÛال للمزيد من الفتيات
للدخول ‘ هذا ا◊قل.
وتدربت نسضيمة ‘ سضن صضغÒة مع أاسضاتذة
الطرب العربي األندلسضي؛ ا◊اج › Èالذي
ع-ل-م-ه-ا ت-ق-ن-ي-ات اآللت ،ودح-م-ان ب-ن عاشضور
أاحد أابرز األسضاتذة ‘ الفن الصضوتي ،ودعمها
أاسض -ات -ذة أام -ث -ال ﬁم -د ب-ن ق-رق-ورة ،وصض-ادق
ب- - -ج- - -اوي ،وح- - -اج ح - -م - -ي - -دو ج - -ع - -ي - -دي - -ر.
و‘ العام  ،1984رافقت نسضيمة األوركسضÎا
السضمفونية للجزائر العاصضمة ،وأادت ›مل
نوبة زيدان بانسضجام مع األسضتاذ برادعي‘ ،
ﬁاولة لتقريب أاصضوات اŸوسضيقى العاŸية
من اŸوسضيقى العربية.
وب -ي -نت أان ال -وصض Ó-ت ال-كÓ-سض-ي-ك-ي-ة ك-انت
حكرا على الرجال ،فلم يكن هناك أاي صضوت
نسضوي يحمل الطابع األندلسضي «الكÓسضيكي»،
وت- -ع- -ل- -مت ال- -ع- -زف ع- -ل- -ى آال- -ة الـ»م- -ون -دول»
ا÷زائرية التي ابتكرها أاسضتاذ اللون الشضعبي
الشضيخ ا◊اج ﬁمد العنقا العام .1920
وتقول إانها “ثل اللون ا÷زائري الطربي
Ãوشضحاته األندلسضية ‘ كÈى اŸهرجانات
داخل ا÷زائر و‘ اÙافل الدولية لتصضبح
سض -فÒة ب Ó-ده -ا ح-ول ال-ع-ا ،⁄ل-ت-ب-عث رسض-ائ-ل
ط -م-أان-ي-ن-ة أله-ل-ه-ا ال-ذي-ن ت-خ-وف-وا ب-داي-ة م-ن
دخولها عا ⁄الفن ،وسضعوا إا ¤دخولها مهنة
ال - -ه - -ن - -دسض - -ة أاو اÙام- -اة ب- -ه- -دف ضض- -م- -ان
مسضتقبلها.
وفرضضت نسضيمة بشضهادة من حولها نفسضها
على وسضط األغنية ا÷زائرية ،واآلن لها نحو
ثÓ- -ث Úع- -ام- -ا سض- -فÒة ل -ل -ج -زائ -ر ‘ أان -ح -اء
اŸعمورة؛ إاذ تذكر أانها “ثل ا÷زائر ‘ هذا
ال -ل -ون ال -ع -رب -ي األن -دلسض -ي ‘ اÿارج ،وه-ذا
اللون نفسضه Áثل الثقافة اŸغاربية العربية
بشضكل عام.

ثقافة
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قسسيمي ،كوداشش ،ماتي يفوزون بجائزة آاسسيا جبار للرواية
ا’بداع اأ’دبي يعلو فوق كل ا◊سسابات

عادت ا÷ائزة الكÈى للراوية آاسسيا جبار للرواية ‘ طبعتها الثانية لسسم Òقسسيمي عن روايته «كتاب اŸاشساء» ،وليندة كوداشش برواية «“شساهوت تنغاروث» ،وجمال ماتي عن
رواية «يوكو وأاناسش الÈزخ» .شسهد حفل تسسليم ا÷ائزة الكÈى باŸركز الدو‹ للمؤو“رات عبد اللطيف رحال ،حضسورا غفÒا للروائي Úوالناشسرين ،إا ¤جانب عدد من الوزراء
لمازيغية والفرنسسية.
لحسسن عمل روائي ‘ الّلغات العربية وا أ
واŸسسؤوول Úالسسام ‘ Úالدولة .تعّد هذه السسنة الثانية على التوا‹ التي تنتظم فيها ا÷ائزة ،التي “نح أ

اŸركز الدو‹ للمؤؤ“رات :أاسسامة إافراح

الكتابيŸ ،ا ‰لكه من أاقÓم جميلة ومبدعة.
تعت Èهذه الرواية الثانية لنادية كوداشس ،بعد
رواية «كوخ النار» التي تعت Èأاول رواية نسشوية
ب-األم-ازي-غ-ي-ة ب-حسش-ب-ه-ا ،وال-ت-ي ترجمت إا ¤اللغة
العربية« .أا“نى أان تتم ترجمة روايتي الثانية
أايضشا ألن هذا سشيمكنني من الوصشول إا ¤جمهور
أاك ،»Èتؤوكد لنا نادية كوداشس.
من جهة أاخرى ،تعّد رواية «يوكو وأاناسس الÈزخ
،»Yoko et les gens du Barzakh
الصشادرة عن دار ششهاب ،والفائزة بجائزة آاسشيا
ج-ب-ار ل-ل-رواي-ة ب-ال-ل-غ-ة ال-ف-رنسش-ي-ة ،سش-ادسس ع-م-ل
÷مال ماتي ،القادم من تخصشصس تقني ﬁضس،
والذي تعذر عليه حضشور ا◊فل لتواجده خارج
الوطن .تتطرق هذه الرواية إا ¤ظاهرة الهجرة
السشرية ،من خÓل جلسشة نفسشية عاششها زوجان
قدÁان ‘ ششقة با÷زائر العاصشمة بعد وفاة
طفلتهما غرقا ‘ البحر.

جمال كعوان ،اŸدير العام للوكالة الوطنية
للنششر اإلششهار ،اعت ‘ Èكلمته بأان جائزة آاسشيا
جبار تخلد با◊روف مسشار هذه األديبة التي
–م- -ل ا÷ائ- -زة اسش- -م- -ه -ا ،وت -ع -ي -د إا ¤األذه -ان
ذكراها .وأاكد على دعم مؤوسشسشته للعديد من
التظاهرات الثقافية ،وهو «واجب ومسشؤوولية كل
ال -ق-ط-اع-ات دون اسش-ت-ث-ن-اء ل-ك-ون ال-ث-ق-اف-ة ›ال
حسشاسشا يسشتوجب الرعاية ‘ ظروف الرخاء كما
‘ ظروف األزمة».
‘ ن -فسس السش -ي -اق ،اع -ت Èح -م-ي-دو مسش-ع-ودي،
اŸدير العام للمؤوسشسشة الوطنية للفنون اŸطبعية،
بأان هذه ا÷ائزة نابعة من قناعة اŸؤوسشسشتÚ
اŸنظمت Úلها ،ملتزمتان بدعم النششاط الثقا‘
وال- -ف- -ك- -ري .ك- -م- -ا أان ه- -ذه ا÷ائ- -زة «ه- -ي م- -ن
اإل‚ازات ال -ع -م -ل -ي -ة ل-ت-أاسش-يسس ث-ق-اف-ة ال-ع-رف-ان
ب-األسش-م-اء ال-ك-بÒة»« ،ت-ؤوسشسس ت-ق-ال-ي-د الح-ت-فاء
ب - - -اŸب- - -دع Úا÷زائ- - -ري Úوم- - -ا أاكÌه- - -م ‡ن
يحصشدون ا÷وائز ‘ البلدان العربية وغÒها»،
يقول مسشعودي.

ملحظات حول ا÷ائزة

تشسجيع رسسمي لإلبداع
تطرق وزير التصشال حميد قرين إا ¤أاهمية
الكتاب ،واصشفا إاياه بأانه «عنصشر يعطي معنى
للحياة» ،كما وجّه
ال - -ت- -ح- -ي- -ة ل- -ك- -ل
الكتاب
واŸكتبيÚ
وال -ق-راء ،وق-ال
إانه التقى ÷نة
–كيم
ا÷ائزة
وأاوصشاهم
بعدم النظر
ل ل -ل-ج-انب
السشياسشي
ول ل - - -دار
النششر،
والÎكيز
فقط
على
«قدرة وقوة اإلبداع ألننا كلنا
جزائري.»Ú
أام -ا األم Úال -ع -ام ل -وزارة ال -ث-ق-اف-ة إاسش-م-اع-ي-ل
أاول -بصش ،Òف -ق -ال ‘ ك -ل -م -ت -ه ب-ال-ن-ي-اب-ة ع-ن وزي-ر
الثقافة عز الدين ميهوبي ،إان آاسشيا جبار وضشعت
ك -ام -ل م -واه -ب-ه-ا ال-ث-ق-اف-ي-ة ‘ خ-دم-ة اÛت-م-ع
ا÷زائري منذ الثورة الوطنية ،وسشاهمت أايضشا
‘ ت -ف -ع -ي -ل اŸرأاة ا÷زائ -ري -ة ‘ ا◊ف-اظ ع-ل-ى
الÎاث ،وأاضشاف« :ثقتنا كبÒة ‘ ا÷يل ا÷ديد
م -ن اŸب -دع ‘ Úق -درت -ه -م ع -ل -ى ال-ت-ع-ب Òع-ل-ى
ت- - -ط - -ل - -ع - -ات وآام - -ال» ،مششÒا إا ¤دور ا÷وائ - -ز
األخ -رى ،وه -و م -ا ي-ن-درج ضش-م-ن سش-ي-اسش-ة رئ-يسس
ا÷مهورية ‘ وضشع الثقافة ‘ الواجهة.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ،ق -الت رئ -يسش-ة ÷ن-ة ال-ت-ح-ك-ي-م،
الناقدة واŸؤولفة األكادÁية ‚اة خدة ،إان 76
عم Óروائيا ،منها  34بالعربية 10 ،باألمازيغية
و 32بالفرنسشية ،تنافسشت على ا÷ائزة .وأاضشافت
خدة بأان هذا النوع من ا÷وائز تسشاهم ‘ إابراز
اإلبداع األدبي ا÷زائري ،و‘ بناء أامة جزائرية
عصش -ري -ة و‘ ذات ال -وقت م -ت -مسش -ك -ة ب -ق -ي -م -ه -ا
ا◊ضش-اري-ة» .ك-م-ا عّ-ب-رت ع-ن سش-ع-ادت-ه-ا سش-ع-ي-دة
ب -اله -ت -م-ام ال-ذي ي-ول-ي-ه اŸسش-ؤوول-ون واÛت-م-ع
اŸد Êللرواية .وأاكدت خدة بأان ا÷ودة كانت
الغالبة ‘ النصشوصس اŸقدمة.

كلمات فخر واعتزاز

أاخذت بعدا هاما حتى
على اŸسشتوى العربي،
م-ن-ذ ان-طÓ-ق-ها السشنة
ال -ف -ارط-ة ،ب-دل-ي-ل أان
رواي-ة ع-ب-د ال-وه-اب
ع -يسش -اوي ال -ف-ائ-زة
ب -ال -ط -ب -ع -ة األو¤
وج-دت ط-ري-ق-ها
إا ¤ال- - -نشش - -ر ‘
دار السش- - -اق - -ي
التي ل تنششر
أاي رواية.
أاما
الفائزة
بجائزة
اللغة

ع- -ل -ى ه -امشس ا◊ف -ل ،ق -ال
سشم Òقسشيمي،
صش- -احب رواي -ة
«كتاب اŸاششاء»
ال-ف-ائ-زة ب-ج-ائزة
ال -ل -غ -ة ال -ع-رب-ي-ة،
والصش - - -ادرة ع - - -ن
اŸؤوسشسشة الوطنية
ل-ل-ف-ن-ون اŸط-بعية،
إان هذه الرواية هي
ت - -ك - -م - -ل - -ة ل - -رواي- -ة
«ه Ó-ب -ي -ل» الصش -ادرة
سشنة  ،2010وا◊ائزة
ع -ل-ى ج-ائ-زة م-ؤوسشسش-ة
ال-ف-ك-ر ال-ع-ربي ألحسشن األمازيغية،
ليندة كوداشس ،فقالت إان
رواية عربية.
كما عبر عن سشعادته رواي - -ت - -ه- -ا «“شش- -اه- -وت ت- -ن- -غ- -اروث»
وتشش -رف -ه ّب -ه -ذه ا÷ائ-زة (ا◊كاية األخÒة) ،الصشادرة عن دار النششر أاوتنا
ّ
كوم ،هي رواية تتحدث عن «ششابحة
التي –مل اسشم أاسشطورة أادبية مثل
ن- -ث- -ف -ان -ن» ،ه -ذه الشش -اع -رة
آاسشيا جبار .واعت Èقسشيمي
ال -ك -بÒة اÎŸج-م-ة ‘
أان ال -رواي -ة ال -ف -لسش -ف -ي-ة
العا ⁄أاجمع ،والتي
ع- - - -ادت ب - - -ق - - -وة ‘
ت - - - -روي قصش - - - -ة
اŸششهدين
ح - -ي - -ات- -ه- -ا ‘
الروائي Úالعربي
رواية
وال -غ -رب-ي ،ف-م-ا
عنوانها
ي - - - -ق- - - -ارب 30
«ا◊كاية
ب - -اŸائ - -ة م- -ن
األخÒة»،
الروايات
وتتحدث
الصش - - - - -ادرة ‘
عن
أاوروب-ا وخ-اصشة
اللقاءات
فرنسشا ‘ الفÎة
ال -ت-ي ع-ل-م-ت-ه-ا
األخÒة ه- - - - - - - - - -ي
فلسشفة ا◊ياة.
رواي- -ات ف- -لسش- -ف -ي -ة.
عÈت ن- -ادي -ة،
وف ّضشل قسشيمي أان يكون
ال - - -ت- - -ي ت- - -ق- - -رأا األدب
ا◊ديث ل ع - - -ن ال - - -رواي- - -ة
ب -ال -ل -غ -ات ال -ثÓ-ث-ة ال-ع-رب-ي-ة
ال-ف-لسش-ف-ي-ة م-ث-ل «الغثيان» لسشارتر،
واألم- -ازي- -غ- -ي- -ة وال- -ف- -رنسش- -ي- -ة ،ع -ن
وإا‰ا ع -ن رواي -ات ت-تضش-م-ن ال-ت-اري-خ وال-ف-لسش-ف-ة
سش-ع-ادت-ه-ا ب-ال-ف-وز ب-ج-ائ-زة –م-ل اسش-م روائ-ي-ت-ها
وطرقا أاخرى للكتابة غ Òالطرق اŸعروفة.
‘ حديثه عن جائزة آاسشيا جبار ،قال إانها اŸفضش-ل-ة ،ك-م-ا أاك-دت ت-ف-اؤول-ه-ا Ãسش-ت-ق-بل األدب
األم -ازي-غ-ي ،ال-ذي ان-ت-ق-ل ل-تّ-وه م-ن الشش-ف-ه-ي إا¤

 ⁄تخُل هذه اŸناسشبة من عبارات النقد ،التي
أاد ¤ب -ه -ا ب -عضس ال -ن -اشش -ري -ن ،م -ؤوك-دي-ن ع-ل-ى أان
الهدف منها –سش Úا÷ائزة وسشّد الثغارت.
‡ن أاد ¤برأايه ‘ ا◊دث الكاتب والناششر
ّ
رابح خدوسشي ،صشاحب دار ا◊ضشارة ،الذي قدم
ع -ددا م -ن القÎاح -ات ن -ذك -ر م-ن-ه-ا م-ن-ح اŸدة
ال-ك-اف-ي-ة ل-ل-ج-ن-ة ال-ت-ح-كيم لقراءة األعمال ،حيث
يرى خدوسشي بأانه ل Áكن قراءة  80رواية
‘ أاقل من ششهرين .كما اقÎح
ت - - -وسش - - -ي- - -ع ÷ن- - -ة
التحكيم
إا ¤أاكÌ
من
خمسشة
أاعضش- - -اء ‘
ك -ل ل -غ -ة م-ن
ال -ل -غ-ات ال-ت-ي
ت- - -ك - -تب ب - -ه - -ا
األعمال
ال - -روائ - -ي - -ة ،وأان
تتششكل من النقاد
واألكادÁيÚ
أاسشاسشا من جامعات
ﬂت-ل-ف-ة ،وأان ي-ت-وسشع
ع- -دد ال- -ف- -ائ- -زي -ن إا¤
ثÓثة ‘ كل لغة ،وأان
ي-ق-دم ت-ق-ري-ر م-وجز عن
األع -م -ال ال -ف-ائ-زة ل-ل-رأاي
العام.
Óعمال
اقÎح بأان تكون هنالك قائمة طويلة ل أ
ا÷يدة ثم قائمة قصشÒة نهائية يصشوت عليها
أاعضشاء اللجنة ،وهو ما ذهب إاليه الناششر رششيد
بوزيد صشاحب دار رافار ،الذي ذّكر بأان القائمة
القصشÒة معمول بها ‘ أاغلب ا÷وائز من هذا
النوع ،وأان ›رد الوصشول إاليها هو ‘ حد ذاته
تكر Ëللروائي حتى وإان  ⁄يفز با÷ائزة.
ي -ذك-ر ب-أان ق-ي-م-ة ا÷ائ-زة ال-كÈى آاسش-ي-ا ج-ب-ار
للرواية تبلغ مليون دينار جزائري ،وترعاها كل
من وزارتي الثقافة والتصشال ،وتنظمها الوكالة
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-نشش-ر واإلشش-ه-ار ،واŸؤوسشسش-ة ال-وطنية
للفنون اŸطبعية مليون دينار لكل لغة.
ك- -انت ا÷ائ -زة ‘ ط -ب -ع -ت -ه -ا األو ¤السش -ن -ة
اŸاضشية ،قد منحت جائزة اللغة العربية لعبد
ال- -وه- -اب ع- -يسش- -اوي ع -ل -ى رواي -ت -ه« :سش -يÒا دي
مورتي» ،بينما نال رششيد بوخروب جائزة اللغة
األمازيغية عن عمله «تيسشليت نوغانيم» ،وحاز
أام Úآايت الهادي جائزة اللغة الفرنسشية عن نصشه
«ما بعد الفجر».
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ا◊كمة الّربانية ‘ وفاة أابناء الّرسسول (|) قبله

ن الله
ل هناك ِحْكَمٌة في أا ّ
ه ْ
سض- -ب -ح -ان -ه ك -تب ع -ل -ى أاب -ن -اء
سض -ي -دن -ا م -ح -م -د ـ صض -ل -ى ال-ل-ه
ع- -ل- -ي- -ه وسض- -ل- -م ـ ال- -وف- -اة ف -ي
حياته؟
يقال إإّن إإبرإهيم ـ عليه إلسسÓم ـ
َرَزَق ُ-ه إل-ل-ه َبْ-ع-د سسu-ن إلشس-ي-خ-وخ-ة
ِبَوَلَدْين ،هما إإسسماعيل وإإسسحاق،
جَ-ع-ل إلt-ن-ب-وة ف-ي أإب-ن-اء إإسس-حاق،
و َ
إل -ذي أإْنَ-ج-ب َيْ-ع-ق-وب وج-ع-ل م-ن
ذريته أإنبياء بني إإسسرإئيل ،وكانت
إلنبوة موضسع إلsرجاء في َتَوإُرِث
إألبناء لها ،ومن ذلك قول إلله
ن َداُوَد
ت-ع-الىَ{ :وَوِرَث سُضَ-لْ-يَ-ما ُ
َوَق -اَل َي -ا أاَtي َ-ه -ا ال s-ن-اسُس ُعu-لْ-مَ-ن-ا
ق ال s
طْيِر َوأاُوِتينَا ِم ْ
ل
َمْنِط َ
ن ُك u
ن َهَ- -ذا َلُ- -ه َ-و ال َ-ف ْ-ضض ُ-ل
شَضْ- -يٍء ِإا s
الُمِبينُ} (سس - -ورة إل - -ن- -م- -ل،)16:
وقوله عن زكريا إلذي أإعطاه إلله
يحيى بعد أإن بَلغ من إلِكَبِر ِعتِvيا
{ َ
فَه ْ-ب ِل -ي ِم ْ-ن َل ُ-دْنَ-ك َوِلv-ي-ا
َيِرُثِني َوَيِرُث مِ ْ
ل َيْعُقوَب
ن آا ِ
َواجْ َ-عْ-لُ -ه َرuب َرضِضv-ي-ا} (سس - -ورة
م -ري -م ،)6 - 5 :ف- -ب sشس -ره إل -ل -ه
حَ-ي-ى ُمَ-صضu-دًق-ا ِبَ-كِلَمٍة ِمَن
{ِبَ-يْ -
ال-لِ-ه َوسَضu-يً-دا َوَحُ-صض-وًرا َوَنِ-بv-ي-ا
ِم َ-ن الsصض-اِلِ-ح-ي} (سس - - - - - - -ورة آإل
عمرإن ،)39 :وشساء إلله أإل ُيْنجب
يحيى ،وكان عيسسى ـ عليه إلسسÓم
ـ آإخر إألنبياء من َوَلِد إإسسحاق،
وكانت ِوَلَدُته َخاِرَقًة للعادة حيث
لم يكن له أإب ،وقد رفعه إلله إإليه
ولم يتزوج ولم ُينجب ،وكان هذإ
إلتدبير من إلله سسبحانه َتْمهيًدإ
لولدة خاتم إلرسسل محمد ـ صسلّـى
إل ّ-ل -ـه ع -ل -ي -ه وسس ّ-ل -م ـ وب-ع-ث-ه إل-ل-ه
للعرب إسستجابة لدعوة إإبرإهيم ـ
ع- -ل- -ي- -ه إلسسÓ- -م ـ ح- -ي- -ن أإ َسْس- -ك- -ن
إإسس -م -اع -ي -ل وأإsم-ه مs -ك-ة ،وُعu-م-رت
ب-ال-ع-رب ،وَب-عث ف-ي-ه-م إإسسماعيل،

ولم َيبعث فيهم أإحًدإ من ولده
حتى كان سسيدنا محمد ـ صسّلـى
إل ّ- - - -ل- - - -ـه ع- - - -ل- - - -ي- - - -ه وسسّ- - - -ل- - - -م ـ
ق- - -ال ت- - -ع- - -ال- - -ىَ{ :وِإاْذ َي ْ- -رَفُ- -ع
ِإاْبَ-راِه-يُ-م اْلَ-قَ-واِعَ-د ِمَن البَْيِت
ك
ل ِمsنا ِإاsن َ
ل َرsبَنا َتَقsب ْ
َوِإاسْضَماِعي ُ
أاَْن َ-ت ال sسض ِ-م -ي ُ-ع اْلَ-عِ-ل-يُ-م َ .رsبَ-ن-ا
ن َلَ-ك َومِْ-ن
ج َ-عْ-لَ-ن-ا ُمْ -سضِ-لَ-مْ-يِ -
َوا ْ
َ
ك َوأاَِرَنا
ل
ُذuرsيِتَنا أاُsمًة ُم ْسضِلَمًة َ
ت
ب َعَلْيَنا ِإاsن َ
ك أاَْن َ
َمَناسِضَكَنا َوُت ْ
الs-تs-واُب الs-رِح-يُ-مَ ،رsبَنا َواْبَعْث
م َرسُض -وً’ ِم ْ-ن ُ-ه ْ-م َي ْ-ت ُ-ل -وا
ِف -ي ِ-ه ْ -
ِ
ي
آ
ا
م
ك َوُي َ-ع u-ل ُ-م ُ-ه ُ-م
ت
ا
َ
َعَ- -ل ْ-ي ِ-ه ْ َ
اْلِ-كَ-ت-اَب َواْلِ-حْ-كَ-مَ-ة َوُيَ-زuكيِهْم
م}
ِإاsن َ-ك أاَْن َ -
حِ-ك-يُ -
ت اْلَ-عِ-زيُ-ز اْلَ -
(سس -ورة إل -ب-ق-رة،)129 - 127:
َفِبَرْفِع سَسuيِدَنا عيسسى إنتَهت إلنtبوة

من َفْرع إإسسحاق ،وبرسسالة سسيدنا
محمد ـ صسّلـى إللّـه عليه وسسّلم ـ
إنتقلت إلنبوة إإلى فرع إإسسماعيل
عليه إلسسÓم .وشساء إلله أإن َيموت
أإبناء سسيدنا محمد ـ صسلّـى إلّلـه
ع -ل -ي -ه وسس ّ-ل -م ـ ف -ي ح -ي-ات-ه وه-م
صسغار ،حsتى ل ُيفتن بهم بعضش
إل ُ-م -ح u-ب -ي -ن ،وي -ظ -ن -وإ أإن إل -ن -ب-وة
سَس -يَ ِ -رث-ه-ا أإح-د أإب-ن-ائ-ه ك-م-ا ك-انت
ُتورث في بني إإسسرإئيل ،ولذلك
أإsكَ- -دت إل- -نصس- -وصش أإن إل- -رسس- -ال -ة
ي بعده ـ صسّلـى إلّلـه
ُختمت ول نب s
عليه وسسلّم ـ وبهذين إألمرين لم
يكن هناك طمع في نبsوة بعده،
وظهر خطأا من تنبsئوإ في حياته
وب-ع-د م-م-ات-ه .وإلسس-ي-دة ف-اط-مة ـ
رضسي إلله عنها ـ هي إلتي أإنجبت

سسلوكيات إاÁانية

من سسيدنا علي ـ رضسي إلله عنه ـ
ي شسباب أإهل إلجنة :إلحسسن
سسuيَد ْ
وإلحسسين ،ولم يزعم أإحٌد أإنهما
إsدَعَيا إلنبوة أإو َ
طِمَعا فيها ،وإإذإ
كان صسلى إلله عليه وسسلم أإْوصسى
ب -أاه -ل ب -ي -ت -ه خ -ي ً-رإ ف-ي نصس-وص ٍش
ل َ’
جل بعضسها في إلقرآإن {ُق ْ
سُس u
جًرا ِإا ’sاْلَمَوsدَة
أاَسْضأاَلُُك ْ
م َعَلْيهِ أاَ ْ
ِف-ي اْلُقْرَبى} (سس- -ورة إلشس -ورى:
 ،)23فإان sحب إلناسش آلل إلبيت
وإإن َت-غ-ال-ى ب-عضس-ه-م ف-ي-ه ل-ك-ن ل-م
َيْقبل أإحد أإن يكون منهم نبي ،إإلى
جانب أإن sميرإث إلنبوة كان عن
ط -ري -ق إألب -ن -اء ل إل-ب-ن-ات .وَلَ-عs-ل
فيما ذكرته تظهر إلحكمة في أإن
أإبناء إلنبي ـ صسّلـى إلّلـه عليه وسسّلم
ـ ماتوإ صِسغاًرإ وفي حياته.

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

هام جدا

هذه إلصسفحة –توي على آإيات قرآإنية كرÁة
وإحاديث نبوية شسريفة ،إلرجاء إ◊فاظ عليها
وحمايتها من إلتدنيسش .وشسكرإ

1721٠

عشش مع القرآان

إ إ ذ إ إ أ ر د ت إ أ ن ت - - - - -ع - - - -ي ش ش
س س - - -ع - - -ي - - -د إ ً ف - - -ع ش ش م - - -ع
إ ل - -ق - -ر إ آ ن  ،ق - -ا ل ت - -ع -ا ل -ى :
{ُق ْ- -ل ِب َ- -ف ْ - -ض ض ِ- -ل ا ل s- -ل ِ- -ه
َو ِب َ- -ر ْح َ-م -تِ -هِ َف ِ-ب َ-ذ ِل َ -ك
َف -لْ -يَ ْ-ف َ-ر ُح -و ا ُه َ-و َخ ْ-ي ٌ-ر
ِم s- - -م - - -ا َي ْ- - -ج َ- -م ُ- -ع - -و َن}
(يونسش ،)58 :قال بعضش
إ ل س س - -ل - -ف  :ف ض س - -ل إ ل - -ل - -ه
إ ل إ س س  Ó- - - -م و ر ح - - -م - - -ت - - -ه
إ ل -ق -ر إ آ ن  ،و ق -ا ل ب -ع ض س -ه -م :
ف ض س - - -ل إ ل - - -ل - - -ه إ ل - -ق - -ر إ آ ن
ورحمته إأن جعلنا من إأهله.
فمن إأدركه فضسل إلله ورحمته كان من إأهل إلقرإآن ،ومن كان من إأهل إلقرإآن رزقه
إلله فرحًا يجده في قلبه ،فرحًا حقيقيًا ناجمًا عن سسكون إلقلب وإطمئنانه {الِsذينَ
ن ُقُلوُبُهْم بِِذْكِر اللِsه اأَ’ بِِذْكِر الsلِه َت ْ
اآَمُنوا َو َت ْ
ن الُْقُلو ُب} (إلرعد:
طَمِئ t
طَمِئ t
ً
،)28وإإذإ إأردت إأن تموت حميدإ فعشش مع إلقرإآن ،وإإليك إأخي إلكريم هذه إلطائفة
من إلقصسصش نحكي لك فيها إللحظات إلأخيرة من حياة بعضش حاملي إلقرإآن عبر
ت - - - - - - - - - - - - - - - - -ا ر ي - - - - - - - - - - - - - - - - -خ إ ل - - - - - - - - - - - - - - - -م س س - - - - - - - - - - - - - - - -ل - - - - - - - - - - - - - - - -م - - - - - - - - - - - - - - - -ي - - - - - - - - - - - - - - - -ن .
فهذإ عبد إلله بن عباسش ترجمان إلقرإآن إلذي دعى له إلنبي ــ صسّلـى إللّـه عليه وسسّلم
ــ فقال:
«إللّهم فّقهه في إلدين وعلّمه إلّتاأويل» ،فوهب حياته لتعلم إلقرإآن وتفسسيره وما فيه
من إأحكام وإأسسرإر ،يعتمد على تفسسيره كل من إأتى بعده ،ظل على هذإ إلحال حتى
مات فلما ذهبوإ به ليدفنوه دخل نعشسه طائر لم ير مثل خلقته من قبل ولم ير خارجا
م - - - - - -ن - - - - -ه {َي - -ا اأَ sي - -تُ َ- -ه - -ا ا ل s- -ن ْ- -ف ُ - -س س ا ْل ُ- -م ْ- -ط َ- -م ِ- -ئ s- -ن }ُ- -ة ( إ ل - - - - - - - -ف - - - - - - -ج - - - - - - -ر . )27 :
وسسمعوإ بعد دفنه صسوتًا على شسفير إلقبر ل يدري من إلقائل { :يا اأّيتها النّفسس
المطمئّنة ارجعي اإلى رّبك راضضية مرضضية فادخلي في عبادي وادخلي
جّنتي} (صسححه إلهيثمي في مجمع إلزوإئد  ،285/ 9وقال إلذهبي في سسير إأعÓم
إلنبÓء  358/ 3هذه قصسة متوإترة).
و إ آ خ -ر و ه -و إ أ ب -و ج -ع -ف -ر ي -ز ي -د ب -ن إ ل -ق -ع -ق -ا ع إ ل -م -د ن -ي ص س -ا ح ب إ ل -ق -ر إ ء ة إ ل -م ش س -ه -و ر ة م -ن
إلقرإءإت إلعشسر ،رجل عاشش حياته للقرإآن وعى إلقرإآن في صسدره فلما مات غسسلوه
فنظروإ ما بين نحره وفوؤإده  -منطقة إلصسدر  -كورقة إلمصسحف فيقول نافع مولى
إبن عمر وهو مّمن غسسله :فما شسك من حضسره إأنه نور إلقرإآن (سسير إأعÓم إلنبÓء
للذهبي .)287 / 5

مقتطفـ ـ ـ ـات

^ كل مؤولف تقرأا له ،تترك في تفكيرك
آاث -ارًا وأاخ-ادي-د ،ف Ó-ت-ق-رأا إا’ ل-م-ن ت-ع-رف-ه
ب-ع-م-ق ال-ت-ف-ك-ي-ر وصض-دق ال-ت-ع-ب-ير وحرارة
ال- - - - -ق- - - - -ل- - - - -م واسض- - - - -ت - - - -ق - - - -ام - - - -ة الضضم.Ò
^ ال-ك-رام ي-ت-ع-ام-لون بالثقة ويتواصضلون
’غضض -اء ع-ن
ب -حسض -ن ال -ظ -ن وي -ت -وادون ب -ا إ

الهفوات.
^ ’ يغلبك الشضيطان على دينك بالتماسس
ال-ع-ذر ل-ك-ل خ-ط-ي-ئ-ة وإاي-ج-اد ال-ف-توى لكل
معصضية« ،فا◊Óل بuين وا◊رام بuين ،ومن
اّت- -ق- -ى الّشض- -ب- -ه- -ات ف- -ق- -د اسض- -تÈأا ل- -دي- -ن- -ه
وعرضضه».

Ÿاذا أاخفى الله موعد اŸـــوت؟

ن}.
إأخرج إلشسيخان عن إأبي هريرة  -رضسي ِفي َذِل َ
ك ’َآَياٍت uلَقْوٍم َيَتَفsكُرو َ
إلله عنه  -قال :قال رسسول إلله ــ صسّلـى ووإجب إل -زوج ن -ح -و زوج -ت -ه ق-د ل ي-ع-رف-ه
إل ّ-ل -ـه ع -ل -ي-ه وسسّ-ل -م ــ «إإن إل-ل-ه ت-ع-ال-ى خ-ل-ق ك -ث -ي -ر م -ن إل -ن -اسش ف-ي عصس-رن-ا إل-ح-اضس-ر؛
إلخلق حتى إإذإ فرغ منهم قامت إلرحم ف- -ال -ب -عضش ي -ظ -ن إأن وإج -ب -ه ن -ح -و زوج -ت -ه
فقالت :هذإ مقام إلعائذ بك من إلقطيعة ،ي -ت -ل -خصش ف -ي إل -ن -ف-ق-ة وإلسس-ك-ن إأو ت-وف-ي-ر
قال :إأمsا ترضَسْين إأني إأصسل من وصسلك ،إلسس -ك-ن ،ول-ك-ن وإجب إل-رج-ل ن-ح-و زوج-ت-ه
وإأق -ط -ع م -ن ق -ط -عك؟» ق -الت :ب -ل -ى ،ق-ال :يتعدى ذلك إإلى إأمور كثيرة ،منها إإظهار
«فذلك لك» ،ثم قال إأبو هريرة فاقروؤوإ إإن مشس -اع -ره وم -ن -ه -ا  :إل -ت -ل -ط-ف وإل-م-وؤإل-ف-ة،
شس -ئ-ت-م {ف -ه -ل عسض -ي-ت-م اإن ت-وّل -ي-ت-م اأن وإلصسبر وإلحتمال ،وإلغيرة عليها ورعاية
ت- - -فسض- - -دوا ف - -ي ا’أرضس وت - -ق - -ط - -ع - -وا شسئونها ومصسالحها ،إإلى غير ذلك.
وي- -اأت- -ي ب- -ع -د ذلك وإجب إلإنسس -ان ن -ح -و
اأرحامكم}.
فهذإ إلحديث يدل على مكانة صسل إلرحم إأبنائه؛ وهو إأمر فطري عند كل إإنسسان ،إأن
في إلإسسÓم ،وإلأرحام هم إأقارب إلإنسسان ،ي- -ه- -ت- -م ب- -رع- -اي- -ة مصس- -ال- -ح إأولده وقضس -اء
وإلخير إلذي يفعله إلإنسسان إبتغاء مرضساة حوإئجهم.
إل -ل-ه وت-وسس-ع-ة ع-ل-ى إل-مسس-ل-م-ي-ن ي-ن-ب-غ-ي إأن وك -ذإ وإجب إلإنسس -ان ن -ح -و إل-وإل-دي-ن ،لأن
يوجه إأول إإلى إلأهل ،ونخصش بالأهل هنا إلنجاة في طاعتهما ،ونقصسد بالنجاة هنا
إأول إلزوجة؛ فهي إلصساحب بالجنب وهي إل -ن -ج -اة م -ن إل -ن -ار؛ ف -ال -ج-ن-ة ت-حت إأق-دإم
ن اآَياِت ِ
إلسسكن ،قال تعالىَ{ :وِم ْ
ق إلأمهات ،وحينما سسئل إلنبي ــ صسّلـى إلّلـه
ن َخَل َ
ه اأَ ْ
َل ُ-ك -م uم ْ -
ن اأَْن ُ-ف -سِض ُ-ك ْ-م اأَْز َو اًج -ا uل َ-ت ْ-سض ُ-ك ُ-ن -وا ع- -ل- -ي -ه وسس ّ-ل -م ــ إأّي إل -ع -م -ل إأفضس -ل؟ ق -ال:
ح َمًة ِاإ sن «إلصسÓة لوقتها» ،قيل ثم سسئل ثم إأي؟ قال:
اِإ َل ْ-ي َ-ه -ا َو َج َ-ع َ -
ل َب ْ-ي َ-ن ُ-ك م sمَو sد ًة َو َر ْ

«بر إلوإلدين» ،قيل ثم إأي؟ قال« :إلجهاد
في سسبيل إلله».
ولو عدنا إإلى إآيات إلقرإآن إلكريم ،فسسنجد
إأن إلأمر بالإحسسان إإلى إلوإلدين مقترن
باإفرإد إلله بالعبودية في خمسسة موإضسع
ف-ي إل-ق-رإآن إل-ك-ري-م إأظ-ه-ره-ا ق-ول-ه تعالى:
{َو اْع ُ-ب ُ-د وا ال-لَ-ه َو َ’ ُت ْ-شض ِ-ر ُك -وا ِب ِ -
ه شَض ْيًئ ا
ح سَض اًن ا} ،وق -ول -ه ت -ع -ال -ى:
َو ِب -اْل َ-و الِ َ-د ْي ِن ِاإ ْ
ك اأَ s
’ َت ْ- -ع ُ- -ب ُ-د وا اِإ ِ ’sاإ sي -اُه
{َو َق َ- -ضض - -ى َر tب َ - -
حسَضاًنا اِإsما َيْبُلَغ s
ك
ن ِعْنَد َ
َوِباْلَواِلَدْي ِ
ن اِإ ْ
ح ُ-د ُه َ-م -ا اأَ ْو ِك ُ َÓ-ه َ-م -ا َف َ َÓ-ت ُ-ق -ل
اْل ِ-ك َ-ب َ-ر اأَ َ
’ َتْنَهْرُهَما َوُقل لُsهَما َقْو’ً
ف َو َ
sلُهَما اأُ x
ِ
ِ
t
ْ
َ
ْ
َ
ن
م
ل
ذ
ل
ا
ح
ا
ن
ج
ا
م
ه
ل
س
ض
ف
خ
ا
و
َ u
َُ َ َ
َكِريًماَ ،
ُ
ِ
ح ْ- -م ُ- -ه َ-م -ا َك َ-م -ا
ر
ا
ب
ر
ل
ق
و
ة
الs- -ر ْح َ- -م َ -
َ ْ u s
َرsبَياِني صَضِغيًرا}.
إإن صس -ل -ة إلأرح -ام وإله -ت-م-ام ب-الأه-ل ه-ي
إأهم هذه إلثمرإت وإلنبي ــ صسلّـى إلّلـه عليه
وسس ّ-ل -م ــ ي -ق -ول« :خ-ي-رك-م خ-ي-رك-م لأه-ل-ه»،
وبالتالي فاإنه حينما يمارسش إلإنسسان عمÓ
سسيئا مع إأهله سسيكون من إأسسوء إلناسش.

قال تعالى{ :وجاءت سضكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد} ،هل
تفكرت إأخي إلمسسلم ،إأختي إلمسسلمة ما هي إلحكمة إلتي إأرإدها إلله عز
وجل من إإخفاء موعد إلموت ،ولماذإ لم يبين لنا موعد وفاة كل منا؟ نحن
نوؤمن بالموت ونعلم إنه حق وإن كل نفسش ذإئقة إلموت ،وإأن كل من عليها
فان ول يبقى إل وجه ربنا ذو إلجÓل وإلكرإم ،قال تعالى{ :كل نفسس
ذائقة الموت}.
ج ُ
ل َم ْ
’ ْك َر ا مِ } ،
ل َو ا ِإ
ك ُذ و ا ْل
ن َو َي ْب َق ى َو
ه َر uب َ
ج َِ Ó
ن َع َل ْي َه ا َف ا ٍ
ْ
َ
ق ا ل ت ع ا ل ى ُ { :ك t
ف ت ع ا ل و إ م ع ا ن ت ع ر ف إ ل ى ه ذ ه إ ل ح ك م ة إ ل ع ظ ي م ة إ ل ت ي إ أ ر إ د ه ا إ ل ل ه ْع ز و ج ل
في إإخفاء موعد إلموت .وضسع إلله سسبحانه وتعالى من خصسائصش إلموت
ما يجعل إلإنسسان يفيق من غروروجاه إلدنيا ويذكره بقدرة إلله سسبحانه
وتعالى ،فاأخفى إلله موعد إلموت..لماذإ؟ حتى يتوقعه إلإنسسان في إأية
ل ح ظ ة  ،ف ك ّل م ا إ غ ت ر ت ذ ّك ر إ أ ن ه ق د ي ف ا ر ق إ ل د ن ي ا ب ع د س س ا ع ة إ أ و س س ا ع ا ت
فرجع عن غروره ،ورجع إإلى إلله سسبحانه وتعالى .ولو كان إلله قد إأعلم
ك Óمنا باأجله وعصسينا إلله ،وطغينا في إلحياة وظلمنا إلناسش ثم نتوب
ونسستغفر قبل موعد إلأجل باأشسهر .في هذه إلحالة تنتفي إلحكمة من
إلحياة ،وإإخفاء إلله سسبحانه وتعالى موعد إلموت هو إإعÓم به ،ذلك إأن
إإخفاء إلموعد يعني إأن إلإنسسان يتوقع إلموت في إأي لحظة ،ولذلك فاإنه
إإذإ كان عاق Óتكون عينه على إلدنيا ،وعينه إلأخرى على إلآخرة ،فاإذإ
إرتكب معصسية فهو ل يعرف هل سسيمد إلله إأجله إإلى إأن يرتكب إلمعصسية
ويتوب؟ إأم إأن إأجله قد ياأتي وقت إرتكاب إلمعصسية ،ف Óيجد إلوقت
للتوبة؟ وما يقال عن إلمعصسية يقال عن إلعمل إلصسالح ،فلو إأن موعد
إلموت معلوم لأجل إلإنسسان إلعمل إلصسالح إإلى إآخر حياته ،ولكن إلله
يريد إأن يكون إلصسÓح ممتدإ طوإل إلزمن ولذلك إأخفى موعد إلموت
ل -ي -ع -ج -ل إ ل -ن -ا س ش ب -ا ل أ ع -م -ا ل إ ل ص س -ا ل -ح -ة ق -ب -ل إ أ ن ي -ا أ ت -ي إ ل أ ج -ل  ،ف -ك -ا ن إ إ خ -ف -ا ء
إلموعد فيه رحمة من إلله للبشسر ،رحمة باأن يخافوإ إلمعصسية إأن تاأتي
مع إلأجل ،ورحمة باأن يسسارعوإفي إلخيرإت حتى ل يفاجئهم إلأجل.
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 م٢٠١٦  ديسسمبر١٧ السسبت
 هـ١٤٣٨  ربيع األول١٧ الموافق لـ

QUOTIDIEN NATIONAL D‘INFORMATION
EPE SPA ECH-CHAAB
01 AVENUE PASTEUR ALGER
TEL/FAX : 021 73.60.59
COMPTE CPA AGENCE EMIR EL KHETTABI
N° 004 00117 401709520190
TARIFS PUBLICITAIRES
A COMPTER DU 01 JANVIER 2013

surface
01 page
page 24
1/2 page
1/4 page
1/8 page
1/16 page
1/32 page
band 1er 01
band p24
oreille

surface
01 page
page 24
1/2 page
1/4 page
1/8 page
1/16 page
1/32 page
band 1er 01
band p24
oreille

PUBLICITE NOIR ET BLANC
hors taxe
154.875,00
263.025,00
86.940,00
47.880,00
23.100,00
9.975,00
5.145,00
51.030,00
46.305,00
20.475,00

tva 17%
26.328,75
44.714,25
14.779,80
8.139,60
3.927,00
1.695,75
874,65
8.675,10
7.871,85
3.480,75

PUBLICITE COULEURS
hors taxe
233.047,50
310.327,50
130.410,00
65.625,00
34.912,50
15.456,00
9.187,50
76.545,00
68.775,00
30.660,00

tva 17%
39.618,08
52.755,68
22.169,70
11.156,25
5.935,13
2.627,52
1.561,88
13.012,65
11.691,75
5.212,20

montant ttc
181.203,75
307.739,25
101.719,60
56.019,60
27.027,00
11.670,75
6.019,65
59.705,10
54.176,85
23.955,75

montant ttc
272.665,58
363.083,18
152.579,70
76.781,25
40.847,63
18.083,52
10.749,38
89.557,65
80.466,75
35.872,20

PUBLICITE POUR ASSOCIATION / HUISSIER DE JUSTICE ET NOTAIRES

tarif special
surface
01 page
1/2 page
1/4 page
1/8 page
1/16 page
1/32 page

ASSOCIATION / HUISSIER DE JUSTICE
tarifs hors taxe
25.000,00
9.500,00
4.500,00
3.000,00
1.450,00
1.000,00

NOTAIRES
tarifs hors taxe
13.625,41
7.032,48
3.955,77
2.285,56
1.137,61
703,25
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السشبت  ١٧ديسشمبر ٢0١٦
الموافق لـ  ١٧ربيع األول  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام

¬aôY º«gGôHGE :OGóYGE

الكلمــــات السسهميـــة
٦

مخرج
سشنيمائي
تونسشي

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
لخرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٥٧٥نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

علم
ششعوب

لشسارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لشسارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه
إا ¤حروف ثم اجمع
هذه ا◊روف فتحصسل
على اسسم لفنان جزائري
راحل يعت Èأايقونة.

والدة
يرششد

إاله

دردشسة
لسسهم
اأ

للمسشاحة

غÓم

بلدية بولية
تيبازة

نظير

يششرع

قصشد
مسشك
ارششد

مسشرحية
جزائرية
كل

اللغز:

الح ـ ـ ـ ــل

كلمات سسهمية

النجف

كلمة سسر

الفطرة

لعبة ا◊روف
دردشسة ا◊روف

التحالف

ضشمير
منفصشل «م»

١

دية مبعثرة

٨

يقنط «م»

يششرع
للنفي
زهر

٢

ثلثا زمر
متششابهان

أانظف «م»
برهان

قديك
مبعثرة
ممثل صشيني

سس-ر ب-اŒاه ا أ
لسس-هم
م-ب-ت-دئ-ا ب-ا◊رف أالف
(أا) ح------ت------ى تصس-----ل إا¤
حرف الÓم (ل) لتجد
الكلمة اŸفقودة.

أاقارب «م»
بسشط

جال «م»
فاز

٣

٧36

سشينمائي
تونسشي

فاه
حرف مكرر
وجع

١٧٢١0

رقــــــــــم

٥

وراء «م»
عبر

لعبــــة الحـــروف

في العروق
قد»م»
متششابهات

عميدة
التمثيل
الجزائري «م»

خاصشتي

فدية

ممثلة
جزائرية

١

ممثل ومخرج مسسرحي جزائري رحل
أاخيرا

٢

٣

٥

٤

٦

٧

٨

 ∞≤ãJ h π°ùJالكلمـ ـ ـ ـ ـ ـGـdـ ـªـàـ ـ≤ ـ Éـ ـWـ ـ©ـ ـáـ ـ ـ ـ ـ ـات

صسدام حسسÚ

1

اختبر معلوماتك:
ما هي الدولة التي اسستقلت منها دولة
الموزمبيق عام ١٩٧٥؟

` 1

` 2

4 `` 3

` 5

` 7 `` 6

` 8

9

` 10

` 11

.

`

الكلمــات السسريــة

صس

و

ق

ل

ف

ا

ف

ع

ق

ق

ر

د

ي

ق

ل

ن

ي

د

ل

ا

ت

د

ق

ا

ق

ل

ا

ل

ق

م

ف

ع

ا

ر

ل

ق

ل

ا

ل

ق

ا

م

ة

م

ل

ة

ا

ل

ا

ل

ق

ن

ب

ل

ر

و

صس

ق

ل

ا

الكلمـــــــات:

القالة ،القائمة ،القرن ،القر ،القاطرة ،القاهرة ،القط ،القطن،
القدم ،القدف ،القتال ،القدرة ،القلم ،القريب ،القامة ،القولون،
القنفود ،القنب ،القادسسية ،القصسور ،القضسية ،القيصسر ،العÓج،
العين ،العمر ،عفاف.

` 5

ر

ل

د

ا

ل

ع

م

ر

ل

ل

ي

سس

الحل متاهة ا أ
لرقام

١0٤ + ٩٩ + ٥٧ + ٢٧ + ٧٢ + ٤٢ + ٨٦ + ٢٢
٥٧٥ = ٦٦ +
الحل  /تسسل وتثقف

السسن األدنى للحصسول على الحزام
األسسود في رياضسة الجيدو هو ١٥
سسنة.

`` 6

ة

و

م

ج

ا

ل

ع

ل

ا

ا

ب

ي

`7

ي

ن

ر

ق

ل

ا

ل

ق

ا

ئـ

م

ة

^ عموديا :ششبكة ،مخالفة ،باب ،صشن،
رالي ،ابريل ،الم ،اب ،نما ،قصشا ،رسشالة،
سشماء ،حب ،لن ،كرا ،عن ،حطم ،رم ،اب،
د.د ،بي ،دا ،برلين ،بين ،محمد جمال.

` 8

ضس

ا

ن

ر

ق

ل

ا

ل

ق

ا

ل

ة

9

ق

ا

ل

ق

ا

ط

ر

ة

ط

ق

ل

ا

^ أافقيا :ششباب قسشنطينة ،باب ،صشالح،
كبرياء ،ل.ل ،مل ،درا ،صشلبة ،مبدر ،نة،
الحكم ،برد ،ليلى سشماتي ،المغرب ،حب ،اخ،
ميادن ،مريم ،ششعبان.

` 10

ل

ة

ر

هـ

ا

ق

ل

ا

ل

ق

ط

ن

الحل  /كلمات متقاطعة

` 11

ا

ل

ق

ل

م

د

و

ف

ن

ق

ل

ا

أا ـ بريطانيا؟
ب ـ إاسشبانيا؟
ج ـ البرتغال؟
د ـ فرنسشا؟

` 4 `` 3 ` 2

شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

كلمة
السسر:

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

العدد
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أافقيا

 )١المبارز ،عدد،
 )٢ششتم ،محافظة عراقية،
 )٣بعث ،للتخيير ،رتبة وزارية «م»،
 )٤بحر ،أاصشلح البناء ،عدد،
 )٥دولة أاوروبية ،من األلوان «م»،
 )٦للمسشاحة ،جريدة رياضشية أاوروبية،
ثلثا ماء،
 )٧اششتغل «م» ،نقاشس ،للنداء،
 )٨حرف جر ،نصشف لرقم،
 )٩للنفي ،نوع من الصشوف ،قناصس «م»،
 )١0لقب عثماني ،كثير «م» ،من
الحواسس،
 )١١الدخة ،ولية رقم .١٢

عموديا
 )١المبارز ،عدد،
 )٢ششتم ،محافظة عراقية،
 )٣بعث ،للتخيير ،رتبة وزارية «م»،
 )٤بحر ،أاصشلح البناء ،عدد،
 )٥دولة أاوروبية ،من األلوان «م»،
 )٦للمسشاحة ،جريدة رياضشية أاوروبية ،ثلثا
ماء،
 )٧اششتغل «م» ،نقاشس ،للنداء،
 )٨حرف جر ،نصشف لرقم،
 )٩للنفي ،نوع من الصشوف ،قناصس «م»،
 )١0لقب عثماني ،كثير «م» ،من الحواسس،
 )١١الدخة ،ولية رقم .١٢

فالك فال اÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
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السشبت  ١٧ديسشمبر ٢٠١٦
الموافق لـ  ١٧ربيع اأ’ول  ١٤٣٨هـ

العـ ـدد١٧٢١٠ :

π ª ◊G
عندما تحب ششخصشًا من
قلبك ’تتغير مششاعرك
تجاهه حتى لو تكررت أاخطائه أ’ن
العقل هو الذي يغضشب أاما القلب فيبقى
مليئًا بالحب.

Iô` ` ` ` «ãe QÉ` ` ` ` `ÑNGC
عاملة روسصية تلقى حتفها ‘
خÓط للشصوكو’تة

Q ƒ ã dG

’ تفوح رائحة الكعك الزكية إا’
حين تمسشها حرارة الفرن  ..كذلك
أاحÓمنا لن تنضشج مالم تمسشها قسشوة
التجارب.

AG Rƒ ÷ G
ك قد
أاكثُر ال َصشامتين ِمن حول ْ
ك في قلوبُهم محبه
يحملوْن َل ْ
ك الُمتكلمينْ.
تضشآاعف أاولئ ْ

‘ حبّك يا بÓدي

º∏©J πg
قاد الحظ العاثر امرأاة روسشية إالى حتفها بطريقة
بششعة ،أاثناء عملها في مصشنع حلوى قرب العاصشمة
م-وسش-ك-و .وأاوردت صش-ح-ي-ف-ة «ت-ل-غ-راف» ال-ب-ريطانية،
الخميسص المنصشرم ،نق Óعن الصشحافة الروسشية أان
سشيفتÓنا روزلينا اأ’م لطفلين كانت مششغولة بهاتفها
ال -ذي وق -ع م -ن -ه -ا ف -ي خ Ó-ط الشش-ك-و’ت-ة .وق-ف-زت
روزل -ي -ن -ا إال -ى داخ -ل ال -خ Ó-ط ال -ذي ك -ان م -م -ت -ل-ئ-ا
بالششكو’ته الذائبة من أاجل اسشتعادة الهاتف ،لكنها
علقت هناك إالى أان ’قت مصشرعها.لكن روايات
أاخرى ،طبقا لـ»تغلراف» تفيد أان المرأاة الروسشية
وقعت في الخÓط بينما كانت تحاول إافراغ كيسص
ط-ح-ي-ن ف-ي ال-خÓ-ط ال-م-ت-ح-رك .وق-ال أاح-د شش-هود
عيان إان الخÓط «فرم» جسشد العاملة روزلينا.

^ الشسخصس الذي يضسحك على أاخطائه وأاقواله
لشسياء الغبية التي يقوم بها بنفسسه هو
وأافعاله وا أ
Óكتئاب بحيث ل
أاكثر شسخصس غير ُمعرضس ل إ
يسستطيع أاي أاحد التأاثير عليه.

ششربت العقيدة حتى
الثمالة ....فأاسشلمت
وجهي لرب الجÓله
ولو’ الوفاء
إ’سشÓمنا ....لما
قرر الششعب يوما
ماله ولو’ اسشتقامة
أاخÓقنا ....لما
أاخلصص الششعب يوما
نضشاله
ولو’ تحالف ششعب
ورب ....لما حقق
الرب يوما سشؤواله هو
الدين يغمر أارواحنا ....بنور اليقين ويرسشي العداله
ونجده يكرر الصشورة نفسشها في إالياذته عن مناسشبة نوفمبر،
إاذ يقول :تأاذن ربك ليلة قدر ....وأالقى السشتار على أالف
ششهر وقال له الششعب :أامرك ربي ....وقال له الرب:
أامرك أامري

^ ُمشساهدة الرسسوم المتحركة حتى بعد الكبر في
لكتئاب وتجعل الشسخصس ينسسى
السسن ُتزيل ا إ
مشساكله في الحياة مهما اشستدت.

ومضشــــــــــة
الحُب tسِسwر سسماويُ wيحَيُuرنا
و َ
طْل َسسمٌ في التسسامي ما َوَعيناُه
..قولوا لمن َدّنسسوا يومًا طهارَت ُ
ه
ل ُترِخصسوه فإانّ اللهَ أاغÓهُ.

حكـ ـ ـ ـ ـم وأامثـ ـ ـ ـال

غل عقلك

شص

لنثى ِفطرة ،وَلِكن الِحفاظ
ب ا ًأ
ح ُ
^ ُ
عليها ُرجولة.

^ ما هو الشصيء الذي يحاكي جميع الناسس
وليسس فيه روح و ’ احسصاسس و’ يعيشس إا’
بقطع الرأاسس ؟

لبداع والِهsمه هي
لعاقه ل تمنع ا إ
^ا إ
لسساسس.
ا أ

للعبــرة
يحكى أان قرويا أاسشرج حصشانه ليذهب
إالى المدينة ،وقبل أان يركب نظر
إال -ى ح -دوات -ه ف -وج -د أان اح -داه -م -ا ق -د
سشقطت منها مسشمار ،فقال فى نفسشه
’ ب- -أاسص ! مسش- -م- -ار واح -د ’ ي -ه -م ...ث -م
سشافر ،ولما سشافر إالى منتصشف الطريق
سشقطت احدى حدوات الحصشان فقال ’
بأاسص ! أاسشتطيع السشير بثÓث حدوات،
ول -م-ا وصش-ل إال-ى ال-ط-ري-ق ال-وع-ر ج-رحت
قدم الحصشان فأاصشبح يعرج ثم توقف وقد
أانهكه التعب ،فما لبث وظهر لهما قطاع
الطرق ،وأ’ن الحصشان ’ يقوى على السشير
فضش Ó-ع-ن ال-ج-ري ف-ق-د سش-ل-ب-وه حصش-ان-ه
وكل ما معه من متاع ....فعاد إالى بيته
مسش-ل-وب-ا ك-ئ-ي-ب-ا مشش-ي-ا ع-ل-ى اأ’ق-دام وه-و
يقول :بسشبب تهاوني في إاصشÓح حدوة
ال -حصش-ان خسش-رت ال-حصش-ان وم-ا ي-ح-م-ل.
هذا الرجل نادم بسشبب سشلبيته واهماله
ف -ي شش -يء بسش -ي -ط م -ا ل-بث أان اسشتفحل
وتضشخم وسشلبه كل ما يملك ....ورجع
بخفى حنين ندم أ’نه أاخطأا خطأا بسشيط
في حق حصشانه .....فما بالنا نخطئ كل
يوم في حق أانفسشنا حتى تقودنا بد’ من
أان نقودها صشدق ديل كارنيجى ،عندما
قال« :إاننا غالبا ما نواجه كوارث الحياة
وأاح -داث -ه -ا ف -ي شش -ج -اع -ة ن -ادرة ث-م ن-دع
التوافه بعد ذلك تغلبنا على أامرنا».

ششغل ع

حدوة ا◊صصان

^ بجع

قلــك

ابـتـسشـم
^ غبي اشسترى
سسماعات الهاتف ….فأاعادهم ثاني
يوم !! فقال له البائع لماذا أاعدت
لثنتين فيهما
السسماعات؟ قال :ا إ
لغنية.
نفسس ا أ

أاصشدق من ذلك قول رسشول الله -صشل الله
ع-ل-ي-ه وسش-ل-م(-إاي-اكْ-م وم-ح-قراِت الذنوِب،
فإاsنما مثُل محقراِت الذنوِب كمثِل قوٍم
نزلوا بطَن واٍد ،فجاَء ذا بعوٍد ،و جاَء ذا
بعوٍد ،حتى حملوا ما أانضشجُوا به خبَزهم،
و إاsن محقراِت الذنوِب متى يؤوخُذ بها
صش -احُ-ب-ه-ا ت-ه-لُ-ك-ه) ال-ح-ديث صش-ح-ي-ح م-ن
المحزن أان التوافه تدك حصشون كثير منا
فتهدم الصشداقات  ،وتفرق الجماعات،
وتترك الناسص فى نهاية اأ’مر في حسشرة

أاغ- - -لب أاسش- - -ب- - -اب ال- - -طÓ- - -ق
وأالم
..........ت-اف-ه-ة نصش-ف قضش-اي-ا ال-م-ح-اكم
...........تافهة  ..........صشغائر تؤودى
إالى جرائم وفى النهاية علينا أان ننظر
إال -ى اأ’م -ام آاخ-ذي-ن صش-ورا ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-م-ا
ت -ذخ -ر ب -ه -ا ح -ي -ات -ن-ا ال-ي-وم-ي-ة م-ن صش-ور
وأاح- -داث ل- -م ت -فسش -ده -ا ال -م -ب -ال -غ -ة ول -م
يششّ-وه-ه-ا ال-ه-وى .......ث-م ن-ح-ك-م ع-ل-ي-ها
حكما صشائبا ’ مراء فيه.

^ أاغبياء يراجعون دروسسهم
وفجأاة إانقطعت الكهرباء فقام
أاحد منهم حام Óمعه شسمعة،
قال الثاني :سسأاشسغل المكيف
لن الجو حار ..قال له :أاأانت
أ
غبي؟؟ لو شسغلت المكيف فإان
الشسمعه سستنطفئ.

¿ÉWô°ùdG

تبدو مخيفه سشرعه اأ’يام
تجري بنا دون ان نششعر ،يارب آاعطنا
خير هذا الزمان وكف عنا ششره
وأاحسشن خواتمنا.
’ó°S
C G
’تحكم على اآ’خرين من أاول
مرة! ف Óيوجد فرق بين لون الملح و لون
السشكر ..ولكن سشتعرف الفرق بعد التجربة
..كذلك هم البششر.

AGQò©dG

احرصص على فعل جميل ،أاو قول
جميل فإان عجزت ف Óتعجز عن
صشمت جميل.

¿Gõ«ŸG

إان كنت تعتقد بأان المغامرة
خطرة ،فجرب الروتين فهو
قاتل.

Üô≤©dG

الششخصص الذي تٌسشامحهٌ
بÓمقاومة هو الششخصص الذي
تعششقهٌ ب Óحدود.

¢Sƒ≤dG
إان فاتك أان تكون محبوباً فÓ
يفوتك أان تكون مُحباً.

… ó ÷G
كل أاوجاع الحياة تمحوها هذه
اآ’ية ( فعسشى أان تكرهوا ششيئا
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا).

ƒ dó dG
إاذا كنت تريد أان تبقى سشعيدا ً ،
دع ما حصشل باأ’مسص في اأ’مسص
و تأاخذه معك للغد.

äƒ◊G

إاِدعوا سشًرا لمن ُتحبون َفإان
ب دعاء ’تدرون ما يمّر به
الحُ ّ
أاحبابكم من ضشيق أاو همّ لعل
بدعاء في ظهر الغيب ُتفرج كرب.

السشبت  17ديسشم ٢٠1٦ Èم اŸوافق لـ  17ربيع األول  1٤٣٨هـ info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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انسشرسس جار  Êفاسشن انكم كل اسس نالسشبث اغميسس نتمازيغث..ما Êاتافم
ÿبار نتمورثنا اسس ووالن يÓن نسشنيهن اق غورن سشكل ،اششنويث ،امزابيث ،اقبايليث،
اشش-اويث ،اتراقيث..الشش-ي-اي يÓ-ن هيقيث"الششعب" م -انك ات -ي -ل-ي سش-م-ا او ازاث ان ك-ل
نوقراي..الهدف انغ نتا اعذال نالششي يÓن يÎاق اق جرنان "الششعب"  ،واانتششني
نÎحب سشاÿطواث انيغ لرياي  Êقراين نوجرنان مانك اثنحسشن.

ثمشس ـ ـ ـرط اتسسط ـ ـ ـف
ذلعوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذ ا÷ـ ـ ـذوذ
ث --م ش ش --ر ط ا ذ ي --و ث س ش --ل --ع -و ي -ذ
ا د ج -ن ل -ج -ذ و ذ  ,ا ت س ش -غ -ن ت س س ا ن د
ا إ د ي س ش ---------------ذ ك ---------------ل و غ ---------------ذ و ذ
ن ---ل ---ع ---ر ش س  ,ذ س س ا أ ن ---د ا ر ي --ت س ش --ل
م ----ح ----ي ----ف غ ---ر ا إ م ---ز ذ غ  ,ذ س س
انتقمتسس اأند اإمذنن امسشون.
ذ ي --ن ا ي --غ -ف ا س ش -و ص ش -ن ل -ج -ذ و ذ .
ا ي -ق ا ت س ش -ط -ف ذ ق -ب -ر ذ ا إ د ن -ج ر ن
اإمزور.اذغ انف اكن ادرث اأق
اإعدن اأطسس انتمون ذثبرتسس
ا إ د ي س ش ---و ج --ذ ن ث --م ش ش --ر ط ا م --ذ ي
ث --م --ن --ط ن ث ع --ل --ي ا و ع --م -ر  ,ا ث
راششذ وعلي ,اإملحن,اإوقرن.
اذغ انف اكن ذدرث ن اعلي او
ع ----------م ----------ر ا ز ل ----------ن ث  Ó----------ث ----------ة
اإعجمين,ذثدرث ثمقرنت نث
ر ش ش -----ذ و ع -----ل -----ي ا أ ز ل -----ن س ش ----ت س س
قزغرن فرقن اأنق متين نثنة
 ,م ----ي ----ل ا و ق ----ر ن ع ---د ن ا إ ع ش ش ---ر
قزقرن اإقمزلن .اأذغ انف اأكن
ا س ش --و ج --ذ ا ن -ت -م ش ش -ر ط ي -ل -د غ -ف
ثغز بطسس انوسشن اند يل يون

ا د ي ---م ---د ا ي ---ن ا م ي --ز م --ر و ع --ل --ي
ا ح س ش ب ا إ ع -ق -ل -ن ن -ث -و ش ش -ل ت  .ا ذ غ
انف اكن اسشم انتثنت ثصشوضس
غر 2500دج .لمعن انف اكن
ا أ ط س س ا ق -----م -----ذ ن -----ن ا ر ن س ش ----ع ----ا ر
ث ---ذ ر م ت ا ك ---ن ا ذ خ ---ل ص ش --ن  ,ا ي --ق
ذ ي ----------ن ا إ د ب ----------ن ----------ن ذ ق ----------ط س س
انتمون.لمعن ثغمتسس ثل ذين
ا ي --ج --ن ا إ م -ز ذ غ ا أ ك -ن ا أ ت س ش -غ -ز م -ن
ذري يل ثوششلت اإلقسس اأتسشب
ا م --ر س س ا أ م --ن --ت س ش ث ا م ا ث --و ش ش -ل -ن
ا ن ض ش --ن  .ذ ي --ن ي -ج -ن ا إ م -ر ك -ن -ت -ي -ن
اأدفكن ثذرمت اإوكن يل يون
اأذيسشع انصشب اريتسشل محيف
ذ ث ----د ر ث  ,ا ت ----ق ----ن ---ت س س ا أ ن ---د ي ---ل
ث ------و ش ش ------ل ت ا أ ت ------خ ------ذ م ا إ م -----ن س س
اأمنتسشث اأم اأثوششلن اأنتدرث
ن ---غ ن ---ل ---ع --ر ش س و ر ش س ا أ ذ ف --ر ح --ن
ا أ ر س ش --ح س ش --ن ا أ ك --ن ا ت --و ع -ز ل -ن ن -غ
ارسشعن امر ذلعرشس انسشن .يل
يون يسشع امر اكن يبغ يل.
ا أ ي --------ق ذ ي --------ن ا إ د ب --------ن -------ن ذ ق س س

ن ---ث ---م --ز ل --و ث ا أ ن --د ي ك ا ل --م --ز ي --ن
انجمعند غر ثجمعث ومششرن
امك ادل اثمششرط  .يل يون
ي --ف --ك --د ا ر ي س س ي --و ن ا ر ي --غ -ل غ -ر
ذ ف ----ر ا أ م ذ ز و ل ن ----غ ذ م ---ر ك ---ن ت .
ا س ش -ي -ن ث -ل -د ا أ ث -م -ز ل -و ث ب ز غ ر ن .
اأذيوث انتغنتسس اإديسشنجمعن
يك اإمذنن .يل يون يخذم اين
ا م ي ---ز م ---ر  .س ش ---ث --م --ز ل --و ث  ,ي --ل --د
و ف -----ر ق ا ن -----ث -----ن  ,ذ س س ي ش ش ----ب ----ن

بششام اذواجهنت اسشميط نلمششتا

لعوايـ ـ ـل انلـ ـ ـ ـوراسس تقنت لوماكـ ـ ـل اقـ ـ ـدرن ذي Ÿشستـ ـ ـ ـ ـا

وال-ف-نت ل-ع-واي-ل انلوراسس
ام------ق------ران ام-----اب-----اث-----نت
ذخ-نشش-ل-ة ام-وقي نلوماكل
اق----------درن وازاق---------نت ذي
ل--مشش--ت--ا خ--اط--ر اسش-م-ي-ط
اتحتام فÓسشنت الششياي
سش--ي--رت--و ذي اق--ي--ط ان--ي-غ
ذق---اسس اق---خ---دام---ن واي--ا
اق Óتعاششن ذي الدواور
وغ---رسش---ن ل--فÓ--حث انسس
ت-ب-دان فÓ-سس ،وت-اسش-نتيد
لوماكل انزيك امبربوشس
ان-----ي----غ ال----ع----يشس وح----ت----ى
ل-م-ح-اجب وارب-وز ف-خفاو

نلوماكل اقعزن غنششاوين
وت------و’ن غ-----رسش-----نت ك-----ل
اسش----ق----اسس سش----ي----رت----و ذي
لمششتا واسشانا ق Óسشمط
وث---تشش---اث ذيسش--ن ل--م--ط--ر
خاطر لوماكÓي ذيسشنت
ل-----ب-----اسس ن----ال----ح----ري----راث
وت---وتشش--نت اب--اب انسش--نت
ال-ط-اقث ت-ام-قرانت مليح
م--ل--ي--ح بشش--ام اذك--م-ل اسس
انسس م---ي Ó---ي---تشش---ي---ه---نت
ذق-----اسس وت----وتشش----ن----ت----اسس
الحمان ذي اقيط سشيرتو
يا اق Óتعاشس ذي لزنفروا

ان--ب--اث--نت م-ان-ي اقسش-م-ط
ال---ح---ال ل--ب--اسس ل--ب--اسس ام
ا أ ر ي س س  ،ا إ ش ش ----------------م ----------------و ل ،
ث--م--روانت ،م--ان--ي ات-ق-نت
لعوايل حتى ثقارين نميرا
لوماكÓي واق Óتوتششانت
سش-ال-زيث ن-ال-زي-ت-ون بشش-ام
اي---ا اق Ó---غ---رسش---ن ق---ل---ي
ن----ل----م----راضس ام----مضش----ران
اذراحن.
و ي--ت-م-وق-ا ارب-وز سش-غ-روم
وتورحا قلي قلي ون بعد
ي-----ت-----م-----وق-----اسس ال-----م----رق
سش--ال--خ--وضش-رث وم-ن ب-ع-د

اذت-وسش-ق-ا م-ل-ي-ح سش-ال-مرق
وال------ف------ل-----ف-----ل ط-----رشش-----ي
وتموقنتاسس ثمÓلين.
والعيشس يتواسشن غنيوذان
ك--ام--ل ول--م--ح--اجب ك--ي-ف
ك---ي--ف و م--ان--ي انسش--قسش--و
لخÓث انزيك اننتانغ بلي
زيك ذي الوقث نالثورث
وا’نت ل----ع----واي---ل ت---ق---نت
ال--م--ج--اه--دي--ن ل-وم-كÓ-ي
وسشرفنهنت اذورار بششام
اذتششن واتÓزانشس طول.

باتنة :لموششي حمزة

ث م غ ر  ,ذ ل ف ر ح ذ ث د ر ث  ,ا م ك ن س ش ---و ف ---ل ا ز و ل  .ي ---ل ي ---و ن ي س ش ---ع
اإديل وجمع بطسس اإسشفر بتشس امكن ذلعرشس.
اإلفيذ اأمغبن .اكن اإسشقرن وث ذ سس اند المزين ادمللن اند
ز ك ذ ش س ا إ د س ش ----------------------م ---------------------د ذ م ---ل --ن ا ر ز ن --د غ --ر ث --د ر ث ا ي --ذ غ
ا أ ث ---ن ---ط ش ش ث  ,ا ل --م --ح ب ا أ د ر ن ض س  .ا إ د ت س ش ر ب ن  .ا إ م غ ر ن س ش ث م ا ن س ش ن
ا إ ه ا أ ن ----ف ا أ ك ----ن ث ---م ش ش ---ر ط غ س س ه د ر ن و س ش م ك ث ي ن د ا أ ي ن ا إ د ج ن و
ي --ت س ش --ل --د ذ غ س س و ك س ش --م و ل --م -ع -ن ذ ك ا إ ر ح ----ن  ,ل ----ع ---و ي ---ذ ا ل ---ج ---ذ ذ
ا أ ن ----ف ا أ ك ----ن ا ت س ش ----غ ----ن ---ت س س ا ن ---د ذ غ ر ج ا ر ن ف م  ,ي ل ث م س ش ل ت ث س ش ع
العرشس يمللد و صشفن ولون ,المعن.
ذسس لمعون اند اريل امركنت ا ل ب و ي ر ة  :ع ن ا ي ت ر م ض ش ا ن

اسسلماد دونعزام ابراهيم بك Òبحاز

اب--راه--ي-م ب-ح-از دق-ن
سشسش--ل--م--ادان ام--ق--ران-ان
ن--دزي--ر دغ--زر ان--وغÓ-ن
اي----ل---ول---د اسش---قسس 1956
اغ--رم ن--ت--غ--ردايت اي--وي
ال---ب---ك---ال--وري--ا ت--م--زورت
ج--------وان اسش-------قسس 1977
اغ-رم ن-قسش-ن-ط-ي-ن-ة يرني
اوي الشش------------------ه-----------------ادة
نÓ--ل--يسش--انسس ال--ج--ام-ع-ة
نقسشنطينة اسشقسس 1980
ي---------رن---------ي اع---------زامسس
ال--ج--ام--ع--ة ن-ب-غ-داد م-ان
اوي ال--م--اسش-ت-ي-ر اسش-قسس
 1984ام-----زروي ان-----غ
ال--ت--اري--خ ا’سشÓ--م--ي ال
ال-م-اسش-ت-ي-ر ي-رني ابراسس
ادوع-----------زام ال دي----------وي
دك--ت--ورة دول--ة ال--ج-ام-ع-ة
ن---قسش---ن---ط---ي---ن--ة اسش--قسس
.1997
يقم الجامعة نقسشنطينة
اسشعزام انداه اطف مناو
ام--وشش-ان ال-ج-ام-ع-ة ج-ار
اسش--قسس 1984د . 2007
ب-----ع-----د وم-----ن----ي ي----رن----ي
ان----داهسس ال----ج----ام----ع----ة
ان-----------وغÓ-----------ن دق-----------ن
سش----ا’عضش----اء ن----وسش---ق---م
ن---ال---ع---ل---م---ي ال--ج--ام--ع--ة
ن---ت---غ---ردايت ال اسش---قسس
.2008
اسشعزام مناو ت المواد
ان-ل-م-ادن ال-جامعة يجبى
ف--ي--غ--لب ال--م--ح--اضش--رات
ي--ن--ع--ر دم-ن-او ادومÓ-ق-ة
دج-روان اع-ن-ان ال-ت-اري-خ
ا’سشÓمي تمورت ندزير

ادوزغار.
ام----اشش----ي ي----وري اال----ف
ي---غ---لب ان---ل---ك---ت--وب ا’ن
دال----م----راج----ع ن----ل----ل---وف
ن--ن--ل--م-ادان ن-ال-ج-ام-ع-ات
ن----دزي----ر ل----ك----ت----اب ا’ن
دم-----زوار دي----ن ال----دول----ة
ال--رسش--ت--م--ي--ة دسس سش--نت
ال--م--ط--ب-وع-ات ت-م-زورت
اسش--قسس  1985فيدسشنت
اسش---------قسس 1993م.غرسس
دخ لكتاب نونعزام عبد
ال---رح---م---ن ب---ن رسش---ت---م.
م-ع-ج-م اعÓ-م ا’ب-اضش-ية
اكسس ن-----ال-----م-----ج----ل----دات
سش---ون---ع---ار ن---ب--اب--اع--م--ي
م-ح-م-د مصش-ط-ف-ى ب-اجو
مصشطفى ششريفي يفغد
اسش------قسس  1990لقرارة
ال-نشش-ر ت-دشش Ó-ن-التراث.
اسش--وف--غ--د م-ن-او ل-ك-ت-وب
ف----ت----م----وسش----ن---ي ت---م---ورا
نالمغرب امقران

م--ع م--ن--او ل--ك--ت-وب دخ
ف----ال----ت----اري----خ ن----ت---م---ورا
ن----ال----م----غ----رب ام----ق---ران
دال----دويÓ----ت ات----وغ----نت
ح----ك----م----نت ج----ار دزي---ر
دال-------م-------اروك دت------ونسس
ام---اشش---ي اح---ق---ق م---ن--او
ل--------ك-------ت-------وب دك-------ب-------ار
انالمخطوطات فالتاريخ
ن-ا’ب-اضش-ي-ة دال-رسشتميين
تيارت.
اماششي ينعر ترى نيغلب
ال----م---ق---ا’ت ال---ج---رائ---د
دال--م--جÓ--ت ف--ال--ت--اري--خ
اك--ب--ور دال--ت--اري-خ ن-م-ن-او
ان-ع-زم-ان ددب-اب ن-ال-ع-لم
دمقرانان نمناوت الدول
غ---رسس ف---وسس دخ اوج--د
ن--م--ن-او ل-ك-ت-وب ان-وع-زام
ننلمادان.

الششيخ باعلي واعمر /
تغردايت/

الفجر06.21...............:
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لعضشــاء ‘ مبــادرة «»5+5
الفـريق ڤايــد صشالــح ‘ اجتـماع وزراء دفــــاع الــــدول ا أ

ا◊ ـ ـ ـ ـ ـ ـوار اإلقليمـ ـ ـ ـ ـي أاولوي ـ ـ ـ ـة ألم ـ ـ ـ ـ ـن واسصتقـ ـ ـ ـرار ا◊ـ ـ ـ ـ ـوضض الغ ـ ـ ـ ـ ـربي اŸتوسصطـ ـ ـ ـ ـي
لرهابيــة وا÷رÁـــة اŸنظمـــة والهجـــرة غــ Òالششرعيـــة
رؤوية اسشتباقية Ÿواجهـــة التهديـــدات ا إ

تراأسس الفريق اأحمد ڤايد صشالح نائب
وزير الدفاع الوطني رئيسس اأركان
ا÷يشس الوطني الششعبي ،يوم
اÿميسس ،با÷زائر العاصشمة ،اأششغال
الجتماع  12لوزراء دفاع الدول
الأعضشاء ‘ مبادرة «ﬂ ،»5+5تتما
بذلك الرئاسشة الدورية للمبادرة
والتي تولتها ا÷زائر خلل سشنة
.2016
جمع هذا اللقاء ،وزراء دفاع الدول الأعضساء
‘ اŸبادرة وهي :ا÷زائر وفرنسسا واإيطاليا
وليبيا ومالطا وموريتانيا واŸغرب والÈتغال
واإسسبانيا وتونسس.
ويهدف هذا الإجتماع ،الذي سسمح بالتطرق
اإ ¤ال- -ره- -ان- -ات الإق- -ل- -ي- -م -ي -ة وال -ت -ح -دي -ات
اŸشسÎك - -ة ل - -ل - -دول الأعضس- -اء ،اإ ¤ت- -ع- -زي- -ز
التشساور وا◊وار وترقية التعاون الإقليمي،
ال- -ذي يشس- -ك- -ل سس- -ان -ح -ة ل -ت -ط -وي -ر الآل -ي -ات
اŸوضسوعة ،منذ اأك Ìمن عشسرية ،للحفاظ
ع -ل -ى اأم -ن واسس -ت -ق -رار ا◊وضس ال-غ-رب-ي م-ن
اŸتوسسط.
‘ كلمته الفتتاحية ،نقل الفريق ڤايد صسالح
ت -ه -ا Êرئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ،ال -ق-ائ-د الأع-ل-ى
للقوات اŸسسلحة ،وزير الدفاع الوطني عبد
العزيز بوتفليقة ،اإ‡ ¤ثلي الدول الأعضساء،
مشسÒا اإ ¤الأهمية التي يوليها لهذا ا◊وار
ال -ه -ام ب -ال-نسس-ب-ة ل-ت-ع-زي-ز اأواصس-ر ال-ت-ع-اون ‘
اŸنطقة.
واأوضسح نائب وزير الدفاع الوطني ،باأن هذا
الجتماع ،الذي تتشسرف ا÷زائر باحتضسانه
وتروؤسس اأشسغالهÁ ،ثل «مرحلة نوعية هامة
‘ تعزيز تعاوننا ويوؤكد الهتمام الذي نوليه،
ج -م -ي -ع -ا ،ل -ل -ح-وار « »5+5وك- -ذا ال- -ت- -زام -ن -ا
Ãواصس - -ل - -ة ا÷ه - -ود ‘ اإط - -ار الشس- -ف- -اف- -ي- -ة
والصس - -راح - -ة والحÎام اŸت- -ب- -ادل ،خ- -دم- -ة
لإرسس -اء ت -ع -اون م -نسس -ق وم -ت -ك-ات-ف ،ضس-م-ان-ا
لسستتباب السسلم والسستقرار باŸنطقة».
واأشس -ار ال -ف -ري -ق ،اإ ¤اأن م -ب-ادرة « »5+5ه -ي
«ره -ان اŸسس -ت -ق -ب -ل ،ان -ط Ó-ق -ا م-ن دÁوم-ة
اŸنتدى والنظرة اŸشسÎكة للدول الأعضساء
حول اأمن اŸنطقة وحول نوعية العÓقات
الإنسسانية والبشسرية التي نسسجت من خÓل
النشساطات ا›ÈŸة بانتظام».
واأضساف قائ« :Óونسسجل بارتياح ،منذ اإطÓق
مبادرة « 5+5دفاع» سسنة  - 2004كما اأبرز
الفريق  -اهتماما حقيقيا واإرادة مشسÎكة

شس -دي-دي-ن م-ن ل-دن ضس-ف-ت-ي ا◊وضس ال-غ-رب-ي
للمتوسسط من اأجل اإرسساء تشساور اسسÎاتيجي
يشس- -م -ل اÛالت ذات اله -ت -م -ام اŸشسÎك
واأن - -ه م - -ن ال - -ب- -دي- -ه- -ي اأن –رصس ا÷زائ- -ر
اŸت -ع -ل -ق -ة بشس -دة ب-ه-ذه اŸب-ادرة وÃب-ادئ-ه-ا
اŸوؤسسسس -ة ع -ل -ى الل -ت -زام ب -اآل -ي -ات -ه -ا ،ال -ت -ي
تسستوجب منا الرد اŸشسÎك واŸلموسس على
كافة التهديدات التي تÎبصس Ãنطقتنا».

مسشعى مششÎك ÷عل اŸنطقة
فضشاء للسشلم والتفاهم

اأشس -ار ال -ف -ري -ق اإ ¤اأن ه -ذا اŸن -ت -دىÁ ،ث-ل
«اإطارا متميزا للتعب Òعن تضسامن اإقليمي ”
تصس - -وره وف - -ق مسس - -ع - -ى مشسÎك و‘ خضس- -م
م- -ن- -ظ- -ور تضس- -اف -ر الأع -م -ال ح -ول مصس -ال -ح
مشسÎكة» ،معتÈا ‘ نفسس الوقت اأن «التعاون
ال -ذي ن-ت-ق-اسس-م-ه ه-و ره-ان ع-ل-ى اŸسس-ت-ق-ب-ل
اعتبارا لدÁومته وللنظرة اŸشسÎكة حول
قضس-اي-ا الأم-ن ون-وع-ي-ة ال-عÓ-ق-ات الإنسس-ان-ية
والبشسرية التي تسسودها الثقة والتفاهم».
‘ هذا اÛال ،تطرق الفريق اإ« ¤ا◊الة

الأم -ن -ي -ة ‘ اŸن -ط -ق -ة وم -ك-اف-ح-ة الإره-اب
وا÷رÁة اŸن- -ظ- -م- -ة ‘ ك- -اف- -ة Œل- -ي- -ات -ه -ا
والهجرة غ Òالشسرعية» ،مركزا على «اإرادة
ا÷زائ -ر وج -اه -زي -ت -ه -ا ÷ع-ل م-ن اŸن-ط-ق-ة
فضساء للسسلم والسستقرار».
«وع -ل -ي -ه ،واأم -ام ال -ت -ه-دي-دات ال-ت-ي ت-ل-وح ‘
الأف- -ق ،اأع -طت ال -دول الأعضس -اء ‘ م -ب -ادرة
« 5+5دفاع» لهذه الشسراكة  -اأبرز الفريق
ڤ-اي-د صس-ال-ح  -ح-ج-م-ه-ا اŸسس-ت-ح-ق ،لسس-يما
بخصسوصس الإصسرار العازم على تعزيز قدرات
ال-ع-م-ل السس-ت-ب-اق-ي ل-دي-نا وتقييم التهديدات
والتحديات ‘ اŸنطقة» ،خصسوصسا الإرهاب
وا÷رÁة اŸنظمة العابرة للحدود وتهريب
الأسس- -ل- -ح- -ة واıدرات والŒار ‘ ال- -بشس -ر
والهجرة غ Òالشسرعية واأمواج اŸهاجرين،
التي غالبا ما ينجر عنها نتائج وخيمة.
‘ ه- -ذا الشس -اأن ،اأك -د اأن -ه «ب -ال -ف -ع -ل ،ع -رف
السسياق الإقليمي والدو‹ ‘ هذه السسنوات
الأخÒة– ،ولت جيوسسياسسية جد معقدة،
‚مت عنها اأخطار جديدة واختÓلت ‘
ﬁي -ط -ن -ا ا÷غ -را‘ ،وال-ت-ي تسس-ت-دع-ي م-ن-ا،

ا÷يشس يواصشل مهامه ‘ التصشدي للجرÁة

تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوقيف عنصص ـ ـ ـ ـ ـري دع ـ ـ ـ ـم لإلرهـ ـ ـ ـ ـاب وت ـ ـ ـ ـ ـدمﬂ 19 Òب ـ ـ ـ ـ ـا
الششعب ‘ /إاطار مكافحة
لرهاب ،أاوقفت مفرزة
ا إ
للجيشس ،يوم  15ديسشم2016 È
Ãسشتغا/Âن.ع ،2.عنصشري
لرهابية،
( )02دعم للجماعات ا إ
فيما دمرت مفارز أاخرى بكل من
جيجل وقسشنطينة/ن.ع،5.
لرهابي– Úتوي
(ﬂ )19بأا ل إ
على مدفع تقليدي الصشنع
وأافرششة وأالبسشة ومواد غذائية
ﬂتلفة.
و‘ إاط -ار ح -م -اي -ة ا◊دود وﬁارب -ة
ا÷رÁة اŸن -ظ -م-ة ،ح-ج-زت م-ف-رزة
ل -ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي وع-ن-اصس-ر
الدرك الوطني وحرسس ا◊دود بكل
م- - -ن وه- - -ران وت- - -ل- - -مسس- - -ان وبشس- - -ار
وسسعيدة/ن.ع ،2.ك -م-ي-ات م-ن ال-ك-ي-ف
اŸعالج Ãجموع ( )769كيلوغرام.
‘ ذات السسياق ،ضسبطت مفارز أاخرى
‘ عمليات منفصسلة بكل من معسسكر
وت -ل -مسس -ان وج -انت وال-وادي وبسس-ك-رة
وب - -رج ب - -اج- -ي ﬂت- -ار )20( ،م -ه-رب-ا
وح -ج -زت ( )07أاط - -ن - -ان م - -ن اŸواد
ال-غ-ذائ-ي-ة وم-واد ال-ت-نظيف ،باإلضسافة
إا )3230( ¤ل Îمن الوقود و( (400لÎ

من زيوت اÙركات و( )12205وحدة
م -ن ﬂت -ل -ف اŸشس -روب-ات و()57540
وحدة من األلعاب النارية.
...وتوقيف  170مهاجر غÒ
ششرعي
وب- -ك- -ل م- -ن أادرار وج- -انت وح- -اسس- -ي

مسسعود وبرج باجي ﬂتار وع Úقزام
و“Ôاسست ” ،توقيف ( )170مهاجر
غ Òشس -رع-ي م-ن ج-نسس-ي-ات إاف-ري-ق-ي-ة
ﬂتلفة.
ف- -ي- -م -ا أاح -ب -طت وح -دات ◊راسس
الشس-واط-ئ ب-وه-ران وع Úت-ي-م-وشس-نت،
ﬁاولت هجرة غ Òشسرعية لـ()25

شسخصسا كانوا على م Ïقوارب تقليدية
الصسنع.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاح -ب -طت وح-دات
حرسس ا◊دود ﬁاولت تهريب أازيد
من ( )47059ل Îمن الوقود بكل من
ت - -بسس - -ة وسس - -وق أاه- -راسس وال- -ط- -ارف
وخنشسلة.

مششاركة مششرفة للفريق العسشكري للجيدو ‘ البطولة العاŸية

 3ميداليات برونزية للمصصارع Úا÷زائري Úبسصويسصرا

الششعب /عرفت البطولة العاŸية العسشكرية
 37للمجلسس الدو‹ للرياضشة العسشكرية،
التي جرت باأوسش Îبسشويسشرا ‘ ،الفÎة
اŸمتدة من  07اإ 12 ¤ديسشم،2016 È
مششاركة مششرفة للفريق الوطني العسشكري
للجيدو.
سس -ج -لت ه -ذه اŸن -افسس -ة ال -ع -اŸي-ة ذات اŸسس-ت-وى
ال -ع -ا‹ ،مشس-ارك-ة  187مصس -ارع Áث -ل -ون  27بلدا،
شس- -م- -لت :روسس- -ي- -ا ،م- -ن -غ -ول -ي -ا ،ك -وري -ا ا÷ن -وب -ي -ة،
كازاخسستان ،فرنسسا ،اإيطاليا ،الصس Úوبولونيا...
خÓ- - -ل ه- - -ذه اŸن - -افسس - -ة ،حصس - -د اŸصس - -ارع - -ون
ا÷زائ -ري -ون ث Ó-ث -ة ( )03م -ي -دال -ي -ات ب -رون-زي-ة ‘
ال -ف -ردي ،ي -ت -ع -ل -ق الأم -ر ب -ك-ل م-ن :ال-ع-ري-ف الأول

اŸتعاقد ليلي ﬁمد اŸهدي من فئة 100+كغ؛
العريف اŸتعاقد هارون كمال من فئة  60-كغ
وا÷ندي اŸتعاقد جدي اأسسامة من فئة 73-كغ.
ه-ذه ال-ن-ت-ائ-ج الإي-ج-اب-ي-ة واŸشس-رف-ة ج-اءت ل-ت-وؤك-د
الإ‚ازات اÙق -ق -ة خ Ó-ل اŸن -افسس-ات ال-ع-اŸي-ة
ال -عسس -ك -ري -ة السس -اب-ق-ة ل-ل-م-ج-لسس ال-دو‹ ل-ل-ري-اضس-ة
ال-عسس-ك-ري-ة وال-ت-ي تÈز ال-ت-ط-ور اŸل-ح-وظ Ÿسستوى
مصس -ارع -ي -ن-ا ال-عسس-ك-ري Úع-ل-ى السس-اح-ة ال-ري-اضس-ي-ة
ال-عسس-ك-ري-ة ال-ع-اŸي-ة ،ح-يث اأصس-ب-ح ل-ف-ري-ق-ن-ا مكانة
مرموقة ضسمن النخبة العاŸية للجيدو ،كما تعد
ه -ذه ال -ن-ت-ائ-ج Ãسس-ت-ق-ب-ل واع-د ل-ل-ع-ن-اصس-ر ال-ت-ي ”
اإدراج-ه-ا ح-دي-ث-ا ضس-م-ن ال-ف-ري-ق ال-وطني العسسكري
للجيدو.

القيام بتشساور وثيق وتعاون اأك Ìكثافة بÚ
ﬂتلف الشسركاء الإقليمي.»Ú
واأضساف نائب وزير الدفاع ،اأن هذا «ما يوؤكد
صس -واب-ي-ة م-ب-ادرت-ن-ا ك-اإط-ار م-رن ،ح-م-ل م-ن-ذ
الوهلة الأو ¤طموح مسسعى مشسÎك لإرسساء
الأم- -ن والسس- -ت- -ق- -رار ،ب -ال -ن -ظ -ر ل Ó-أخ -ط -ار
والختÓلت التي –دق بفضسائنا ا÷غرا‘
ذات التاأث ÒاŸباشسر على دول اŸنطقة».
ك -م -ا اأب -رز ال -ف -ري-ق ڤ-اي-د صس-ال-ح ‘ ك-ل-م-ت-ه،
حوصسلة مبادرة « 5+5دفاع» منذ انطÓقتها
سس-ن-ة  2004وك-ذا ح-وصس-ل-ة ال-نشس-اط-ات ال-تي
ن-ف-ذت-ه-ا ا÷زائ-ر خÓ-ل السس-ن-وات اŸاضس-ي-ة،
مذكرا بـ «السسÎاتيجية التي تبّنتها ا÷زائر
‘ مكافحة اآفة الإرهاب وا÷رÁة اŸنظمة
العابرة لÓأوطان».

تقاسشم اŸعلومات وتنسشيق ا÷هود
السشÎاتيجية

وذكر اأنه «كان من الأهمية Ãكان التغلب
عسس -ك -ري -ا ع -ل -ى ه -ذه الآف -ة وت -ق -زÁه -ا اإ¤
مسستوى الإضسرار ‘ حدوده الدنيا .بعد ذلك،

ات -خ -ذت ت -داب Òسس-ي-اسس-ي-ة شس-ج-اع-ة ،ق-رره-ا
رئيسس ا÷مهورية ،فتحت من خÓلها اأبواب
التوبة بفضسل القانون اŸتعلق بالوئام اŸد،Ê
اŸت-ب-وع Ãي-ث-اق السس-ل-م واŸصس-ا◊ة ال-وط-نية
وال -ذي زك -اه الشس -عب ا÷زائ -ري سس -ن -ة 2005
بالأغلبية السساحقة».
واأوضس - - - - - - - -ح ‘ الأخ ،Òاأن «الإج - - - - - - - -راءات
الق -تصس -ادي -ة Œاه الشس-ب-اب ،خصس-وصس-ا ال-ت-ي
اأرف -قت بÈن -ام -ج ه -ادف ،م -ك -نت م-ن مسسك
زمام التوعية ‘ اÛال الديني ومكافحة
ال -ت -ط -رف ،ب -غ -رضس وق-اي-ة شس-ع-ب-ن-ا ،لسس-ي-م-ا
الشس-ب-اب ،م-ن ال-دع-اي-ة الإره-اب-ي-ة واأسس-اليبها
ومراميها».
من جهتهم قدم وزراء دفاع دول اŸبادرة
خÓ- -ل م- -داخÓ- -ت- -ه -م« ،ح -وصس -ل -ة م -وج -زة»
للنشساطات اŸنفذة خÓل سسنة  2016من قبل
دولهم ،مع الÎكيز على «التزامهم Ãكافحة
الإرهاب وا÷رÁة اŸنظمة والهجرة غÒ
الشسرعية» ،موؤكدين على اأن «الأمن واحد ل
يقبل التجزئة واأنه يشسكل انشسغال مشسÎكا».
ك- -م- -ا عّ- -ب- -روا ع -ن «اه -ت -م -ام -ه -م ب -ت -ق -اسس -م
اŸعلومات ‘ ›ال الأمن ،مثمن Úمسساهمة
ا÷زائ- -ر ‘ ج- -ه- -د ت- -ط -وي -ر اŸب -ادرة «5+5
دفاع»».
وبعد اأن قدم من جهته اللواء ﬁمد زناخري
الأم Úالعام لوزارة الدفاع الوطنيﬂ ،طط
عمل سسنة  ،2017صسادق بعدها وزراء دفاع
الدول الأعضساء ‘ مبادرة  ،5+5على هذا
اıطط ووقعوا على البيان اŸشسÎك الذي
يتوج سسنة الرئاسسة ا÷زائرية ويعرضس ﬁاور
الأع -م -ال ذات الأول -وي-ة ال-ت-ي ي-ت-ع Úاأخ-ذه-ا
بع Úالعتبار ‘ السسنة اŸقبلة ،التي سستتو¤
فرنسسا خÓلها الرئاسسة الدورية للمبادرة.
واإث- -ر ذلك ،ت- -اب- -ع ا◊ضس- -ور ع -رضس شس -ري -ط
وثائقي حول النشساطات التي نفذتها ا÷زائر
‘ اإطار اŸبادرة « 5+5دفاع».
واختتم هذا الجتماع ،بكلمة للفريق ڤايد
صسالح اأشساد فيها بـ «ا÷و اŸتميز والأخوي
والودي» الذي طبع اأشسغال الجتماع ،مثّمنا
ما اأبداه ا÷ميع من «جاهزية كاملة للعمل
سسويا ،وهو موؤشسر ملموسس على الأهمية التي
يوليها كل بلد عضسو للمسسائل التي توؤثر على
الأمن ‘ ا◊وضس الغربي للمتوسسط ،وهو
اأيضسا ما يع› Èددا عن روح التضسامن التي
–دو ال- -دول الأعضس- -اء اأم- -ام ال- -ت- -ه- -دي -دات
والتحديات التي تواجهها اŸنطقة».

الدور  16من كاأسس ا÷زائر

األندية الكبÒة تتأاهل بصصعوبة واقصصاء وهران وباتنة
عرف اليوم الثالث من الدور الـ 16من منافسشة كأاسس
لول،
ا÷مهورية خروج فريق Úمن اÎÙف ا أ
لمر بكل من صشاحب اŸركز الثالث ‘
ويتعلق ا أ
البطولة فريق مولودية وهران وفريق ششباب باتنة،
لخرى نتائج منطقية
‘ ح Úعرفت اŸباريات ا أ
على الرغم من صشعوبة –قيق نتائج ايجابية لفرق
لقسشام الدنيا.
النخبة أامام فرق ا أ

ﬁمد فوزي بقاصص

قمة الدور السسادسس عشسر ‘ الداربي الذي جمع
ب Úجمعية الشسلف ومولودية وهران على اأرضسية
م- -ي- -دان «ﬁم- -د ب- -وم- -زراق» ب- -الشس -ل -ف ،ان -ت -هت
لأصسحاب الأرضس بهدف Úمقابل واحد ‘ مباراة
شس-ي-ق-ة ارت-قت ل-ت-ط-ل-ع-ات ا÷م-ه-ور ،وك-انت ف-ي-ه-ا
الغلبة للجمعية التي “كنت من اإقصساء الفريق
الرابع من اÎÙف الأول منذ انطÓق اŸنافسسة
بعد كل من مولودية بجاية ودفاع تاجنانت ‘
الدور الثا ÊوالثÓث ،Úوشسباب باتنة الذي اأقصسي
ع -ل -ى ي -د اإ–اد ال -ع -اصس -م -ة اأمسس Ãل -عب «ع -م -ر
حمادي» ببولوغ Úبهدف يتيم جاء من اŸنقذ
«ربيع مفتاح» ‘ الدقيقة الـ  ‘ 83مباراة غلق
فيها الزوار جميع اŸنافذ على اأبناء سسوسسطارة
وصسعبوا من ماأموريتهم للمرور للدور اŸقبل.
شسبيبة القبائل عانت الأمرين اأمام فريق مسستقبل
الرويسسات ‡ثل مدينة ورقلة الناشسط ‘ القسسم
الوطني ثا Êهواة وسسط ،بعدما فازت بهدفÚ
لواحد ‘ الوقت الإضسا‘ اأمام مدرجات ‡لوءة
عن اآخرها بالأنصسار الذين توافدوا منذ السساعات

الأو ¤من صسبيحة اأمسس Ÿشساهدة الكناري الذي
حل ضسيفا على مدينة ورقلة ،ولول هدف الفوز
الذي سسجله اŸهاجم «بولعويدات» ‘ الدقيقة الـ
 103لحتكم اللقاء اإ ¤ضسربات الÎجيح.
م -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر ه -ي الأخ -رى ع-انت ال-ويÓ-ت
للعودة بورقة التاأهل من تيارت ح Úواجهت فوز
فرندة Ãلعب «اآيت اأحمد» ،بعدما فازت بشسق
الأن- -فسس و‘ الأن -ف -اسس الأخÒة م -ن ال -ل -ق -اء م -ن
رصساصسة الرحمة التي جاءت من راأسس اŸهاجم
«وليد درارجة» ‘ (د .)89
اإ–اد البليدة الذي اأقصسى مولودية بجاية Ãلعب
الوحدة اŸغاربية ‘ ا÷ولة اŸاضسية ،عاد خائبا
م -ن م -دي -ن-ة سس-ع-ي-دة اأم-ام اŸول-ودي-ة اÙل-ي-ة ‘
اŸباراة التي خسسرها بهدف Úنظيف Úسسجلهما
كل من «بختاوي» و»سساعد» ‘ اŸرحلة الأو ¤من
اللقاء.
اŸباراة الأخÒة التي جمعت ‡ثل مدينة تلمسسان
شسبيبة ا◊ناية واأهلي الÈج من اÎÙف الثا،Ê
“ي -زت ب -اإث -ارة واأه -داف ك -بÒت Úوع -ادت ف -ي -ه-ا
الغلبة لÓأهلي بثÓثة اأهداف لهدف ‘ Úالوقت
البدل الضسائع ،حيث و‘ الوقت الذي كان فيه
ينتظر ا÷ميع نهاية اللقاء بفوز الأهلي بهدفÚ
لواحد عدل اأصسحاب الأرضس النتيجة ‘ الدقيقة
( )6 + 90عن طريق الهداف «حبÒي» الذي سسجل
ث-ن-ائ-ي-ة ا◊ن-اي-ة ،ل-ك-ن ‘ ال-ن-ه-اي-ة اŸب-اراة عادت
لأصسحاب اÈÿة بعدما نال التعب من ا◊ناويÚ
‘ الوقت الإضسا‘ ‘ ،انتظار حدوث مفاجاآت
اأخرى ‘ اŸباريات التي تلعب عشسية اليوم.

