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ت-ن-ظ-م ج-م-ع-ي-ة «مششعل الششهيد» ،تزامنا
م- -ع ال -ذك -رى  38ل -وف -اة ال-راح-ل ه-واري
ب -وم -دي -ن ،ن -دوة ت -اري -خ -ي -ة م-ن ت-نشش-ي-ط
اÛاهد صشالح ڤوجيل ،يوم  25ديسشم،È
Ãق -ر الأك -ادÁي-ة ال-عسش-ك-ري-ة لشش-رشش-ال،
على السشاعة  09 : 00صشباحا.

17216

وا‹ ‘ زيـ ـ ـ ـ ـأرة لـ3
وليأت جنوبي ـ ـ ـة

ڤرين يششرف على ندوة تكوينية ‘ الأغواط

‘ اإطار سشلسشلة الندوات حول موضشوع «معرفة وسشائل الإعÓم ،اŸواطن له
ا◊ق ‘ معلومة موثوقة» ،يششرف وزير التصشال حميد ڤرين بالششراكة مع
ولية الأغواط ،على ندوة حول نفسس اŸوضشوع ،يوم الأحد  25ديسشمÈ
ا÷اري ،ع-ل-ى السش-اع-ة ال-ت-اسش-ع-ة صش-ب-اح-ا ،ب-قاعة اÙاضشرات Ãقر الولية،
حيث ينششط الندوة ﬁمد زبدة مدير القناة الأو ¤لÓإذاعة الوطنية.

ميهوبي ‘ جيجل

بوضشيأف
يتفقد قطأع
الصشحة بألبويرة

ي - -ت - -وج- -ه وزي- -ر الصش- -ح- -ة
والسش- - - - - -ك- - - - - -ان واإصشÓ- - - - - -ح
اŸسشتششفيات عبد اŸالك بوضشياف ،يوم الأثن25 Ú
ديسش- -م Èا÷اري ،اإ ¤ولي- -ة ال- -ب- -وي- -رة ،ل- -ت -ف -ق -د
هياكل القطاع.

ي -ق -وم وزي -ر ال-ث-ق-اف-ة
ع- -زال- -دي -ن م -ي -ه -وب -ي،
غدا ،بزيارة عمل اإ¤
ولي -ة ج -ي -ج -ل ،ح -يث
يشش -رف ع -ل-ى ع-دد م-ن
اŸشش - -اري - -ع ال - -ت - -اب - -ع- -ة
ل -ل -ق-ط-اع ،ب-ي-ن-ه-ا اإ‚از
م-ق-ر م-دي-ري-ة الثقافة
واŸسشرح ا÷هوي.

الغأزي يعأين هيأكل
التششغيل ‘ بسشكرة

ي- -ق- -وم وزي- -ر ال- -ع- -م -ل وال -تشش -غ -ي -ل والضش -م -ان
الجتماعي ﬁمد الغازي ،غدا ،بزيارة عمل
إا ¤ولي -ة بسش -ك -رة ،ل -ت -ف -ق -د ه -ي -اك -ل دائ -رت -ه
الوزارية ،بداية من السشاعة  09:00صشباحا.

أاسشب ـ ـ ـ ـ ـ ـوع وطنـ ـ ـ ـ ـي
للقرآان الكرË

Œمـ ـ ـ ـ ـع ششع ـ ـ ـبي ÷بهـ ـ ـة
ا÷زائ ـ ـر ا÷ديـ ـ ـدة

تنظم جبهة ا÷زائر ا÷ديدة ،اليومŒ ،معا ششعبيا،
يششرف عليه رئيسشها جمال بن عبد السشÓم ،بقاعة
ا◊ف Ó-ت Ÿدي -ن -ة الإدريسش -ي -ة ،ولي -ة ا÷ل -ف -ة ،ع-ل-ى
السشاعة  14بعد الزوال.

ﬁأضشرة حول اآلثأر
القدÁة ‘ اليمن

ي -ق -وم وزي-ر اŸوارد اŸائ-ي-ة وال-ب-ي-ئ-ة ع-ب-د
ال- - -ق - -ادر وا‹ ،م - -ن  24اإ 26 ¤ديسشمÈ
ا÷اري ،بزيارة عمل اإ ¤كل من ورقلة،
“Ôاسشت واي - -ل- -ي- -زي ،ل- -ت- -ف- -ق- -د مشش- -اري- -ع
قطاعية.

دورة ثأنية
لورششأت الÎجمة
إا ¤الأمأزيغية

ولد علي ‘ زيأرة إا ¤إايليزي

ي -ق -وم وزي -ر الشش-ب-اب
وال-ري-اضشة الهادي
ول -د ع -ل-ي ،م-ن 24
اإ 26 ¤ديسشمÈ
ت - - -ن - - -ظ - - -م وزارة الشش - - -وؤون
ا÷اري ،ب- -زي- -ارة
الدينية والأوقاف ،الأسشبوع
ع -م -ل اإ ¤ولي -ة
ال-وط-ني  18ل-ل-قراآن الكر،Ë
اإي- -ل- -ي- -زي ،ح- -يث
–ت ششعار« :الوسشطية قيمة
ي - -ع - -ط - -ي اإشش - -ارة
اأخÓ- -ق- -ي -ة» ،يشش -رف ع -ل -ي -ه
ان-طÓ-ق الأسشبوع
الوزير ﬁمد عيسشى ،حيث
الأوŸب-ي ل-ل-ج-ن-وب
ي -ك -ون ان -ط Ó-ق ح-ف-ل الف-ت-ت-اح ب-قصش-ر ال-ث-ق-اف-ة الكب ،Òكما يششرف على عملية «ا÷زائر
م- -ف- -دي زك- -ري- -ا ،ي- -وم الأث -ن 26 Úديسشم .Èششاﬂة بصشحرائها».
وت-ت-واصش-ل ال-ف-ع-اليات يومي  27و 28من
ن- -فسس الشش- -ه- -ر وذلك ب- -دار الإم- -ام
باÙمدية.

غويني ينششط
ندوة سشيأسشية

تضش -ام-ن-ا م-ع الشش-عب
ت-ن-ظ-م اÙاف-ظ-ة السش-ام-ي-ة لÓ-أم-ازي-غ-ي-ة اآخر
ال - -ي - -م - -ن- -ي ،ت- -ن- -ظ- -م
نشش -اط سش -ن -ة Ã 2016دي -ن -ة اإل -ي -زي م -ن  25اإ31 ¤
ا÷احظية ﬁاضشرة
لصش Ó-ح ال -وط -ن -ي ،ال -ي -وم ،ال -ن -دوة السش -ي -اسش -ي -ة
ديسشم Èا÷اري ،فعاليات الدورة الثانية لورششات ت -ن -ظ -م ح -رك -ة ا إ
وم - - -ع - - -رضش - - -ا ح - - -ول
الÎج -م -ة اإ ¤الأم-ازي-غ-ي-ةÃ ،شش-ارك-ة ن-خ-ب-ة م-ن التأاطÒية التي ينششطها رئيسس ا◊ركة في ‹Óغويني ،وذلك على
ا◊ضش - - -ارة والآث - - -ار
السشاعة  11صشباحا بدار الثقافة ،القليعة ،ولية تيبازة.
ا÷امعي Úوالنقاد واÎŸجم Úبهدف Œسشيد
ال -ق -دÁة ‘ ال -ي-م-ن،
مشش-اري-ع الÎج-م-ة اإ ¤الأم-ازي-غ-ي-ة ،وفقا
يلقيها الدكتور علي
Ùاور خ -ارط -ة ال -ط -ري -ق ا÷دي -دة
حسش - - - - - - - -ن اÿول،Ê
تنظم ال–ادية الوطنية Ÿسشتخدمي قطاع اŸالية التابعة للنقابة الوطنية اŸسشتقلة
ال- -ت- -ي سش -ط -رت -ه -ا اÙاف -ظ -ة
ال -ي -وم ،ع -ل -ى السش -اع -ة ال -ث -ان -ي -ة ب -ع-د ال-ظ-ه-ر Ãق-ر
Ÿسشتخدمي الإدارة العمومية «سشناباب» ،اليوم ،ندوة صشحفية على السشاعة  10 : 30صشباحا
لسشنة .2017
ا÷معية بششارع رضشا حوحو.

«سشنأبأب» تنظم ندوة صشحفية اليوم

بحي اإسشماعيل يفصشح ،بباب الزوار.

ا÷بهة الششعبية لتحرير فلسشط– Úتفي بذكرى تأسشيسشهأ 49

ينظم مكتب ا÷بهة الششعبية لتحرير فلسشط ،Úلقاء Ãناسشبة مرور
 49عاما على تاأسشيسس هذه الأخÒة ،اليوم ،على السشاعة الثانية بعد
الزوال ‘ ،مقرها الكائن بـ 38ششارع ديدوشس مراد.

أايأم الفيلم حول الÎاث« :الفيلم والتأريخ»

ينظم مركز الفنون والثقافة بقصشر رياسس البحر ،بالتعاون مع اŸركز
ال -وط -ن -ي ل -لسش -ي -ن -م-ا والسش-م-ع-ي ال-بصش-ري ،اأي-ام ال-ف-ي-ل-م ح-ول الÎاث:
«ال-ف-ي-ل-م وال-ت-اري-خ» ،وذلك اأي-ام  25 ،24و 26ديسش-م Èب-قصش-ر ري-اسس
البحر.
يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

الÈيد ا إ
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الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

«أاوريدو» ُيقدم عروضشه ‘ صشألون اإلنتأج الوطني

م -واصش Ó-ال-ت-زام-ه ‘ تشش-ج-ي-ع الق-تصش-اد ال-وط-ن-يُ ،ي -شش-ارك «اأوري-دو» ‘ ال-ط-ب-ع-ة
اÿامسشة والعششرين Ÿعرضس الإنتاج ا÷زائري الذي Œري فعالياته من  21اإ¤
 27ديسشم 2016 Èبقصشر اŸعارضس -نادي الصشنوبر ،با÷زائر العاصشمة.
يجمع هذا ا◊دث ،الذي ُوضشع –ت الرعاية السشامية لفخامة رئيسس ا÷مهورية
السش-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،وال-ذي ُت -ن-ظ-م-ه الشش-رك-ة ا÷زائ-ري-ة للمعارضس
وال-تصش-دير  ،SAFEXم-ه-ن-ي Úم-ن ق-ط-اع صش-ن-اع-ة اŸواد ال-غ-ذائ-ي-ة وال-ت-غ-ليف،
والصش -ن-اع-ة ال-ت-ح-وي-ل-ي-ة ،والصش-ن-اع-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة والإل-كÎون-ي-ة وصش-ن-اع-ة الأج-ه-زة اŸن-زل-ي-ة ،والصش-ن-اع-ة
اŸيكانيكية وا◊ديد والصشلب والصشناعات الكيميائية والبÎوكيميائية.
ُيششارك «اأوريدو» ‘ هذه الطبعة اÿامسشة والعششرين Ÿعرضس الإنتاج ا÷زائري ،بفضشاء عرضس اأين يقوم
Œاريون بتقدﬂ Ëتلف عروضس وحلول للزوار اŸهني Úواÿواصس.

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دبأشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓنأتكـم اتصشل ـ ـوا تلفأكسس(021) 73.60.59 :
بألقسش ـ ـم التجـ ـ ـأري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

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

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

»æWh

السشبت  24ديسشمبر  2016م
الموافق لـ  24ربيع األول  14٣8هـ

’حتفال بعيد ميÓده
Ãناسشبة ا إ

رئيسس ا÷مهورية يهنّئ إامÈاطور اليابان
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إا ¤إامÈاطور اليابان ،أاكيهيتوÃ ،ناسشبة احتفال بÓده بعيد
ميÓده› ،ددا عزمه للعمل سشويا على ا’رتقاء بالعÓقات الثنائية التي تربط البلدين الصشديق.Ú
ج -اء ‘ ب -رق -ي -ة رئ -يسس ا÷م-ه-وري-ة ق-ول-ه:
«ي -ط -يب ‹ وال -ي -اب -ان ي -ح -ت -ف -ل ب -ع-ي-د م-يÓ-د
جÓلتكم ،أان أاعرب لكم عن “نياتي اÿالصشة
ل -ك -م Ãوف -ور الصش -ح-ة والسش-ع-ادة وÃزي-د م-ن
الرفاهية والزدهار للششعب اليابا Êالصشديق
‘ ظل ا◊كم الرششيد ÷Óلتكم».
وأاضش -اف ق -ائ « :Ó-وأاغ -ت -ن-م ه-ذه السش-ان-ح-ة
Óرت-ق-اء
ألج -دد ع -زم-ي ع-ل-ى ال-ع-م-ل م-ع-ك-م ل -إ
بالعÓقات الثنائية الطيبة التي تربط بلدينا
Œسشيدا لقيم السشلم والصشداقة Ãا يعود بالنفع
على ششعبينا الصشديق.»Ú

...ويهنئ الوزير اأ’ول
اليابا Êبالعيد الوطني
لبÓده
ب- -عث رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،ب-رق-ي-ة ت-ه-ن-ئ-ة إا ¤ال-وزي-ر األول
ال-ي-اب-ا ،Êشش-ي-ن-زو آاب-ي ،وه-ذا Ãن-اسش-ب-ة ال-ع-يد
الوطني لبÓده ،أاكد له فيها عزمه على تطوير
العÓقات الثنائية ب Úالبلدين.
وق- -ال ال -رئ -يسس ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ‘ ب -رق -ي -ت -ه:
«يسش -ع -دÃ ،Êن-اسش-ب-ة اح-ت-ف-ال ال-ي-اب-ان ب-ع-ي-ده
ال -وط -ن -ي ،أان أاع -رب Ÿع -ال -ي -ك -م ع -ن أاصش -دق
“ن- -ي- -ات -ي ل -ك -م Ãوف -ور الصش -ح -ة وال -ع -اف -ي -ة
والسشعادة وباطراد التقدم والزدهار للششعب
اليابا Êالصشديق».

وأاضشاف رئيسس ا÷مهورية ﬂاطبا الوزير
األول اليابا Êقائ« :Óوإانها Ÿناسشبة سشانحة
أاغ -ت -ن -م -ه -ا ألج -دد ل -ك -م إارت -ي -اح -ن-ا Ÿسش-ت-وى

العÓقات الثنائية القائمة ب Úبلدينا وألؤوكد
لكم عزمنا على تطويرها Ãا يعود بالرفاهية
على ششعبينا الصشديق.»Ú

÷نة متابعة تنفيذ اتفاق فيينا Œتمع منتصسف جانفي

اتفاق ا÷زائر تاريخي
‘ مسسعى اسستقرار السسوق
الكويتي ،إا ¤فرصس التعاون والسشتثمار ‘ قطاع
الطاقة ‘ البلدين.
كما كان لبوطرفة ﬁادثات مع وزير النفط
واŸوارد اŸنجمية اŸصشري طارق ا ،ÓŸالذي
تطرق معه إا ¤التعاون الطاقوي ب Úالبلدين.
وقد أاششاد اŸؤو“ر  9٧لوزراء البÎول العرب

األعضشاء ‘ أاوابك ،اŸنطلقة أاششغاله أامسس األول،
بالقاهرة ،باتفاق ا÷زائر وبا÷هود التي بذلتها
ا◊ك -وم -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ل -ت -وصش -ل إا ¤ه-ذا الت-ف-اق
التاريخي.
وتضش- -م- -ن ج- -دول أاع -م -ال ه -ذا اŸؤو“ر ،ال -ذي
ششارك فيه وزير الطاقة نورالدين بوطرفة تبادل
اآلراء واسشتعراضس تطورات األسشواق وتأاثÒها على
صشناعة البÎول ،باإلضشافة إا ¤متابعة مششروعات
ال - -ت - -ع- -اون اŸششÎك- -ة ‘ ›ال ال- -بÎول ‘ إاط- -ار
الششركات اŸنبثقة عن أاوابك.
كما تضشمن أايضشا اعتماد مششروع ميزانية األمانة
ال-ع-ام-ة وال-ه-ي-ئ-ة ال-قضش-ائ-ي-ة ل-ل-م-ن-ظمة واسشتعراضس
أانششطة األمانة العامة التي تششمل متابعة ششؤوون
البيئة وتغ ÒاŸناخ ،باإلضشافة إا ¤الدراسشات التي
أا‚زتها األمانة وسش Òالعمل ‘ بنك اŸعلومات.
وخÓل اجتماع أاوابك ،افتك الباحث ا÷زائري
ج-م-ال ح-رب-ي ،ا÷ائ-زة ال-ع-ل-م-ي-ة ل-ل-م-ن-ظ-م-ة لسش-ن-ة
.2016
وقررت ÷نة التحكيم ،بعد دراسشة  1٣عمÓ
بحثيا ،تقد Ëهذه ا÷ائزة إاا ¤دراسشة جزائرية
قام بها السشيد حربي ،وكذا دراسشة أاخرى للباحث
العراقي سشعد الله الفتحي.
وح-م-لت ه-ذه ا÷ائ-زة ال-ع-ل-م-ي-ة ع-ن-وان« :إاعادة
اسشتغÓل الزيوت اŸسشتعملة وتأاثÒها القتصشادي
والبيئي».
يذكر ،أان أاوابك تضشم  10بلدان مصشدرة للبÎول
هي :ا÷زائر والعربية السشعودية والكويت وليبيا
وال -ب -ح -ري -ن واإلم -ارات ال -ع -رب-ي-ة اŸت-ح-دة وق-ط-ر
والعراق وسشوريا ومصشر.

مدير عام ا÷مارك ،قدور بن طاهر:

مركز حدودي ﬂتلط ‰وذجي بأام الطبول قريبا
سش- -ي- -ت- -م ،ق -ري -ب -ا ،إانشش -اء م -رك -ز ح -دودي
ﬂت-ل-ط ‰وذج-ي ب-أام ال-ط-ب-ول (ال-ط-ارف) ‘
إاط- -ار ا÷ه- -ود اŸب- -ذول- -ة م -ن ط -رف إادارت -ي
ا÷م- -ارك ا÷زائ- -ري- -ة وال- -ت- -ونسش -ي -ة ال -ت -ي
تسش -ت -ه -دف م -ك -اف -ح -ة ال -ت -ه -ريب وا÷رÁة
ال -ع -اب-رة ل-ل-ح-دود ،ب-حسش-ب-م-ا ع-ل-م م-ن اŸدي-ر
العام للجمارك ا÷زائرية قدور بن طاهر.
‘ كلمة خÓل زيارته للمركز ا◊دودي بأام
الطبول بالقالة ،أاوضشح ذات اŸسشؤوول ،الذي كان
Ãع -ي -ة ن -ظÒه ال -ت -ونسش -ي ع -ادل ب -ن حسش-ان ،إا¤
ج -انب وا‹ ال -ط -ارف وح-اك-م ج-ن-دوب-ة (ت-ونسس)
لربعاء ،أان هذا
وعدة مديرين مركزي ،Úمسشاء ا أ
اŸششروع يسشتهدف تعزيز تبادل اŸعلومات بÚ
ال-ب-ل-دي-ن والسش-م-اح ب-رؤوي-ة أافضش-ل ح-ول م-ك-اف-حة
ظاهرة التهريب.
كما يتضشمن هذا اŸششروع إانششاء مركز حدودي
مششÎك آاخر على مسشتوى جنوب البÓد بالوادي،
ب- -حسشب م -ا أاضش -اف -ه ذات اŸسش -ؤوول ،م -وضش -ح -ا أان
مصشالح ا÷مارك ا÷زائرية ششرعت ‘ –ديث
منششآاتها وتسشخ Òعمليات التمويل الÓزمة –سشبا
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’سشباÊ
’و ¤للحوار ا’سشÎاتيجي ا÷زائري  -ا إ
الدورة ا أ

مسساهل يعرضس التجربة ا÷زائرية ‘ مكافحة اإ’رهاب

أاكد وزير الششؤوون اŸغاربية وا’–اد
’فريقي وجامعة الدول العربية عبد
ا إ
’ولÃ ،دري-د،
ال -ق -ادر مسش-اه-ل ،أامسس ا أ
أان ا÷زائ -ر ب -ل -د «ح-ريصس ع-ل-ى ت-ع-زي-ز
شش-راك-ت-ه م-ع ج-م-ي-ع ال-ب-ل-دان ال-تي يقيم
م- -ع- -ه -ا ع Ó-ق -ات ت -ق -ل -ي -دي -ة ل -ل -ت -ع -اون
والتبادل».
أاك -د مسش -اه -ل ،ال -ذي ت-رأاسس م-ن-اصش-ف-ة م-ع
ك -اتب ال -دول -ة اإلسش -ب -ا Êل -لشش -ؤوون اÿارج -ي-ة
اي- -ن -اسش -ي -و اي -ب -ان -ي -ز ،ال -دورة األو ¤ل -ل -ح -وار
السشÎات- -ي- -ج -ي ا÷زائ -ري -السش -ب -ا Êع -ل -ى
أاهمية هذا ا◊وار السشÎاتيجي مع إاسشبانيا.
من جانب آاخر ،قال إان هذا اللقاء سشمح
ل -ل -ج -ان -ب Úب -اسش-ت-ع-راضس اŸسش-ائ-ل ال-ت-ي ت-ه-م
ال-ب-ل-دي-ن ‘ اŸن-ط-ق-ة وخ-ارج-ه-ا وال-ت-حديات
ال -ت -ي ت -واج -ه -ه -ا« ،سش -واء ‘ إاط -ار م -ك-اف-ح-ة
اإلره- -اب أاو األزم- -ات ال- -ت- -ي ت- -ع- -رف -ه -ا ه -ذه
اŸنطقة’» من أاجل التوصشل «‘ إاطار زخم
تضشامني ب Úبلدان ا÷وار Ÿرافقة ا÷هود
التي تبذلها األ· اŸتحدة قصشد إايجاد حلول
نهائية» لهذه األزمات.
كما أاششار الوزير ‘ هذا
الصشدد ،إا« ¤ا÷هود التي
تبذلها ا÷زائر فيما يخصس
حالة ليبيا من أاجل مرافقة
ال- -ل- -ي- -ب- -ي ‘ Úإاط -ار ح -وار
مباششر فيما بينهم».
وأاوضش - -ح وزي- -ر الشش- -ؤوون
اŸغاربية وال–اد اإلفريقي وجامعة الدول
العربية ‘ ذات السشياق ،أان هذه الدورة األو¤
للحوار السشÎاتيجي ا÷زائري -السشبا Êقد
سشمحت كذلك بالتطرق إا ¤اŸسشائل اŸتعلقة
بالهجرة ،حيث أاكد مسشاهل انه ” التطرق إا¤
اŸسشأالة «كظاهرة كما هي معروفة ع Èالعا⁄
وليسس كمسشأالة طرد Ÿهاجرين غ ÒششرعيÚ
أاو غÒهم».
وت- -اب- -ع ي- -ق -ول ،إان ه -ذا ال -ن -وع م -ن دورات
ا◊وار تشش -ك -ل آال -ي -ات وأادوات ه -ام -ة تسش -م -ح
بتبادل «و تعزيز قدرات العمل على ا÷بهة
الدولية ومن البديهي  -يضشيف مسشاهل  -أان
تكون مثل هذه الجتماعات مفيدة ‘ ›ال
ت-ب-ادل ال-ت-ج-ارب ح-ول مسش-ائ-ل م-ث-ل م-ك-افحة

اإلرهاب اŸدرجة ‘ جدول أاعمال األجندة
الدولية».
كما سشمح هذا اللقاء األول بعرضس التجربة
ا÷زائرية ‘ ›ال القضشاء على التطرف،
وه-ي ال-ت-ج-رب-ة ال-ت-ي ت-ت-ق-اسش-م-ه-ا ا÷زائ-ر مع
ال -ب -ل -دان األخ -رى وك -ذا ال -ق -راءة ا÷زائ -ري -ة
«ل - - -ظ- - -اه- - -رة ال- - -ه- - -ج- - -رة
وارت- -ب- -اط- -ه- -ا ب- -ال -ت -ن -م -ي -ة
والأمن».
وت -ن -اول مسش -اه -ل ف-ي-م-ا
ب - -ع - -د م - -ع وزي- -ر الشش- -ؤوون
اÿارج- - -ي- - -ة وال- - -ت- - -ع- - -اون
السش-ب-ا Êأال-ف-ونسش-و داسش-تي
«اŸواع-ي-د اŸق-ب-ل-ة ال-ت-ي ت-ن-ت-ظ-ر ال-ب-لدين ‘
إاط-ار ال-عÓ-ق-ات ا÷زائ-ري-ة السش-ب-ان-ية ،سشيما
اج -ت -م -اع ال -ل -ج -ن-ة اıت-ل-ط-ة اŸزم-ع خÓ-ل
الصشائفة اŸقبلة با÷زائر العاصشمة».
وخلصس الوزير ‘ األخ Òإا ¤القول ،بأان
اج- -ت- -م -اع ه -ذه ال -ل -ج -ن -ة ال -كÈى سش -تسش -ب -ق -ه
اج -ت -م -اع-ات –ضشÒي-ة ت-ت-ب-ع ب-اج-ت-م-اع ÷ن-ة
اŸتابعة Ãدريد «الذي سشيقيم  -كما قال-
ك -ل م -ا –ق -ق م -ن -ذ ال -دورة األخÒة ل -ل -ج -ن -ة
اıت - -ل - -ط - -ة ال - -كÈى» ،وم- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى
«التخطيط للمسشتقبل من أاجل إايجاد آاليات
لتعزيز التعاون ب Úالبلدين» ،حيث سشيتم ‘
ه -ذا اÿصش -وصس ت -ن-ظ-ي-م دورة ث-ان-ي-ة ل-ل-ح-وار
السشÎاتيجي.

جهود ديبلوماسسية
لتسسوية اأ’زمة الليبية

بوطرفة يتفق مع نظÒه الكويتي بالقاهرة

ات-ف-ق وزي-ر ال-ط-اق-ة ن-ورال-دي-ن بوطرفة،
’ول ،ب- -ال- -ق -اه -رة ،م -ع وزي -ر ال -ن -ف -ط
أامسس ا أ
والكهرباء واŸاء الكويتي عصشام عبد اÙسشن
اŸرزوق ،ع -ل -ى دع-وة ÷ن-ة م-ت-اب-ع-ة ت-ن-ف-ي-ذ
ات- -ف- -اق أاوبك وال- -دول  11خ-ارج-ه-ا ،اŸتعلق
’ن- -ت- -اج ،لÓ- -ج- -ت- -م- -اع ‘ ح- -دود
ب - -خ - -فضس ا إ
منتصشف جانفي القادم ،بحسشب ما علم لدى
وزارة الطاقة.
خÓل اÙادثات التي جمعتهما على هامشس
الج -ت-م-اع ال-وزاري Ÿ 9٧ن-ظ-م-ة األق-ط-ار العربية
اŸصش -درة ل -ل -بÎول (أاوابك) ،ت -ط -رق ال -وزي-ران إا¤
اآلل-ي-ات ال-ت-ي ي-ت-وجب ت-ط-ب-ي-ق-ه-ا م-ن أاج-ل Œسشيد
مهمة اŸتابعة التي أاوكلت إا ¤هذه اللجنة التي
تÎأاسشها الكويت وروسشيا ،بحسشب ما أافاد به بيان
للوزارة.
ي -ذك -ر ،أان ا÷زائ -ر ه -ي عضش -و ‘ ال -ل -ج-ن-ة إا¤
جانب فنزوي Óوسشلطنة عمان.
أانششئت اللجنة خÓل الجتماع الوزاري Ÿنظمة
ال -دول اŸصش -درة ل -ل -ن -ف-ط (أاوبك) اŸن-ع-ق-د ن-ه-اي-ة
نوفم Èبفيينا ،الذي قررت خÓله اŸنظمة خفضس
إانتاجها بـ 1,2مليون برميل/يوم لتحديد سشقف
إانتاجها عند  ٣2,5مليون برميل يوميا وهو القرار
الذي انضشمت إاليه  11دولة من خارج اŸنظمة ‘
 10ديسش- -م Èوه- -ذا Œسش- -ي- -دا لت- -ف- -اق ا÷زائ- -ر
التاريخي اŸتوصشل إاليه ‘ سشبتم.È
واتفقت هذه الدول  -ومنها روسشيا -مع أاوبك
ع -ل -ى خ -فضس إان -ت-اج-ه-ا ب-دوره-ا ب-ح-وا‹ 558.000
برميل يوميا ابتداء من الفا— جانفي القادم.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،ت- -ط -رق ب -وط -رف -ة ون -ظÒه

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إلنششاء هذين اŸركزين ا◊دودي.Ú
وسشيتم تعميم عملية إانششاء مراكز حدودية
مششÎكة فيما بعد حتى تششمل ›موع اŸناطق
لششارة إاليه.
ا◊دودية ،بحسشب ما “ت ا إ

كما أاضشاف ذات اŸصشدر ،أانه ” لهذا الغرضس
وضشع فريق Úتقني ،Úأاحدهما مكلف بتكييف
لخر
لنÎنت ،وا آ
لنظمة اŸعلوماتية والربط با أ
اأ
بإاجراءات اŸعا÷ة.
م -ن ج -ه -ت -ه سش -ل -ط اŸدي -ر ال-ع-ام ل-ل-ج-م-ارك
التونسشية ،الضشوء على أاهمية التعاون الثنائي من
لي-ج-اب-ي اŸن-ت-ظر
لث-ر ا إ
خÓ-ل ال-تشش-دي-د ع-ل-ى ا أ
لهذا اŸركز ا◊دودي اıتلط.
وقد اطلع الوفد اŸششÎك على ظروف العمل
ب - -اŸراك - -ز ا◊دودي - -ة ،إاضش- -اف- -ة إا ¤ال- -ت- -ك- -ف- -ل
باŸسشافرين على مسشتوى اŸركز ا◊دودي بأام
ال -ط -ب -ول وال -ف -رصس اŸت -اح-ة ‘ ›ال ال-تسش-يÒ
اŸندمج للحدود وذلك قبل اللتحاق بتونسس،
ح -يث Œري م -ن -ذ ي -وم Úأاشش -غ -ال دورة ال-ل-ج-ن-ة
اıت- -ل- -ط- -ة ل- -ل- -ت -ع -اون ا÷م -رك -ي ا÷زائ -ري-
التونسشي.
وخÓل السشنة ا÷ارية ،عَبر ما يقارب 1,5
م -ل -ي-ون مسش-اف-ر ،عÓ-وة ع-ل-ى  500أال-ف م-ركبة،
لم الطبول ،الذي خضشع لعملية
اŸركز ا◊دودي أ
تهيئة سشخر لها غÓف ما‹ بـ ٣00مليون د.ج.

عرضس بالصشŒ Úربة الششرطة ا÷زائرية

اللواء هامل :تأاهيل اŸوارد البشسرية اأولوية أامنية

الشش- -عب ‘ /ال- -ي- -وم ال- -ث- -ا Êم- -ن زي- -ارت- -ه
’ط -ارات
ال- -رسش- -م- -ي- -ة ع -ل -ى رأاسس وف -د م -ن ا إ
Óم-ن ال-وط-ن-ي ،ق-ام ال-ل-واء ع-ب-د
السش -ام -ي -ة ل -أ
الغني هامل ،بزيارة ﬂتلف مرافق جامعة
’م -ن
’م -ن -ي -ة ال -ت -اب -ع -ة ل -وزارة ا أ
ال- -ع- -ل- -وم ا أ
العمومي للصش.Ú
ال -ت -ق -ى ال -وف -د ا÷زائ -ري م -ع ه -ي -ئ-ة اÛلسس
العلمي على رأاسشها مدير جامعة العلوم األمنية،
مسشتمعا إا ¤عرضس تضشمن اÙاور البيداغوجية
وخصش-وصش-ي-ات األب-ح-اث ال-ع-ل-م-ي-ة ال-ت-ي تسش-اه-م ‘
تطوير وتعزيز مهام جهاز الششرطة ‘ ›ال حماية
األششخاصس واŸمتلكات.
خÓ-ل الج-ت-م-اع ال-ث-ن-ائ-ي ،ت-ط-رق ال-ل-واء ه-امل
Óمن الوطني إاŒ ¤ربة الششرطة
اŸدير العام ل أ
ا÷زائرية ورؤويتها ‘ ›ال السشياسشة التكوينية،
اŸرت -ك-زة أاسش-اسش-ا ع-ل-ى ت-ع-زي-ز ال-ق-درات ال-ع-ل-م-ي-ة
والكفاءة والتأاهيل للمورد البششري ،مع اسشتعمال
وسشائل بيداغوجية حديثة.

ذكر اللواء هامل ا◊ضشور بأان Œربة الششرطة
ا÷زائ -ري -ة ت -ع -ت -م -د ع -ل -ى اÙاك -اة ل -ل-وضش-ع-ي-ات
الحتمالية ،بتخصشيصس مسشاحات ومدائن التدريب
ل -ت -م -ك Úأاف -راد الشش -رط -ة م -ن ال -ت -حصش -ي-ل األم-ث-ل
للتقنيات الششرطية اÓŸئمة لصشد ا÷رÁة بكل
أاششكالها .ت -لت الج -ت-م-اع زي-ارة م-ي-دان-ي-ة Ÿرك-ز
البحث العلمي ÷امعة العلوم األمنية ،اŸتكون من
عدة ﬂابر متخصشصشة ‘ البحث اŸعّمق ،لÓطÓع
ع-ل-ى آاخ-ر مسش-ت-ج-دات واب-ت-ك-ارات ج-ام-ع-ة ال-ع-ل-وم
األمنية بالصش ،Úمن عتاد وŒهيزات تكنولوجية
م- -وج- -ه- -ة لÓ- -سش -ت -ع -م -ال الشش -رط -يÃ ،ا ي -ت -واف -ق
وضشروريات مكافحة ا÷رÁة والوقاية منها.
‘ آاخر الزيارة دّون اللواء هامل كلمة تذكارية
ب -اŸن -اسش -ب -ة ‘ السش -ج -ل ال-ذه-ب-ي ÷ام-ع-ة ال-ع-ل-وم
األمنية الصشينية ،ثّمن من خÓلها التعاون الششرطي
ب Úال-ب-ل-دي-ن وأاشش-اد Ãسش-ت-وي-ات الشش-رط-ة الصش-ي-نية
وبالدور الذي تقوم به ا÷امعة ‘ ترقية األداء
الششرطي.

بوأاحمد بوبكر نائبا لرئيسس ا’–اد الرياضسي العربي للشسرطة
الشش- - - -عب ،” /خÓ- - - -ل ه- - - -ذا ا’سش- - - -ب- - - -وع،
بالدوحة ،إانتخاب ‡ثل الششرطة ا÷زائرية،
مراقب الششرطة بوأاحمد بوبكر ،مدير الصشحة،
ال -نشش -اط ا’ج-ت-م-اع-ي وال-ري-اضش-ات ب-اŸدي-ري-ة
Óم-ن ال-وط-ن-ي ،ن-ائ-ب-ا لرئيسس ا’–اد
ال-ع-ام-ة ل -أ
الرياضشي العربي للششرطة.
” ذلك خÓل انعقاد أاششغال اجتماع اŸكتب
ال-ت-ن-فيذي  100و 101ل–Ó-اد ال-ري-اضش-ي ال-ع-ربي
للششرطة ،الذي يضشم أاعضشاء  22دولة وكذا فعاليات
اج -ت -م -اع ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-م-وم-ي-ة  41ل-ذات ال-ه-ي-ئة،
بالعاصشمة القطرية الدوحة ‘ ،الفÎة اŸمتدة من

 18إا 22 ¤ديسشم 2016 Èبرئاسشة الدكتور ﬁمد بن
علي كومان ،األم Úالعام Ûلسس وزراء الداخلية
العرب وبحضشور اللواء خالد بن حمد العطية رئيسس
ال–اد الرياضشي العربي للششرطة.
نّوه األم Úالعام Ûلسس وزراء الداخلية العرب،
ب -الحÎاف -ي -ة ال -ت -ي ي -ت -م -ي -ز ب -ه -ا ‡ث-ل-و الشش-رط-ة
ا÷زائرية وخÈتهم وŒربتهم الفريدة ‘ تذليل
ال -ع-ق-ب-ات ال-ت-ي ت-عÎضس ال-ت-ع-اون األم-ن-ي ال-ع-رب-ي،
مثمنا حنكة اللواء عبد الغني هامل اŸدير العام
Óمن الوطني ‘ إادارته لعديد اŸؤو“رات اÿاصشة
ل أ
بقادة الششرطة واألمن العرب.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألسصبت  ٢٤ديسصمبر  ٢٠١٦م
ألموأفق لـ  ٢٤ربيع أألول  ١٤٣٨هـ

طلعي يرافع لتمويل اŸششاريع ع Èالششراكة العمومية واÿاصشة

إإ’مكانات إŸالية –ول دون “ديد إلÎإموإي إ ¤إ÷امع إلكبÒ
’ششغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي ،عدم إامكانية “ديد خط «ترامواي» إا ¤جامع ا÷زائر الكب ،Òإا¤
أاوعز وزير ا أ
’مكانات اŸالية التي ’ تسشمح بتمويل اŸزيد من اŸششاريع العمومية ،مششÒا إا ¤البحث عن إامكانية “ويل اŸششاريع ‘ اŸرحلة
ا إ
’ششغال التي تقوم بها وزارة اŸوارد اŸائية على
اŸقبلة عن طريق الششراكة العمومية  -اÿاصشة .من جهة أاخرى ،أاكد أان ا أ
مسشتوى بن عكنون متواصشلة ،وأان مششكل اŸياه التي غمرت الطريق السشريع عولج ‘ وقت وجيز.

فريال بوشصوية
حرصس ألوزير طلعي ‘ ،معرضس رده
ع- -ل- -ى سص- -ؤوأل عضص- -و ›لسس أألم- -ة ع -ب -د
أل -وه -اب ب-ن زع-ي-م ،خÓ-ل ج-لسص-ة أسص-ئ-ل-ة
شصفوية ” بر›تها ،أمسس أألول ،ترأسصها
رئ -يسس أÛلسس ع -ب -د أل-ق-ادر ب-ن صص-ال-ح،
على ألتوضصيح بأانه لن يتم إأطÓق مشصاريع
‘ أل- -ظ- -رف أل- -رأه -ن .وق -ال ب -خصص -وصس
مقÎح ألعضصو “ديد خط ترموأي إأ¤
ج -ام-ع أ÷زأئ-ر ،ل-ت-ف-ادي مشص-ك-ل أل-زح-ام
وركن ألسصيارة ،لسصيما أيام أ÷معة ألدأء
ألصص Ó- - -ة ،إأن أ◊ظÒة أŸتضص- - -م- - -ن- - -ة ‘
أŸشصروع تتسصع ألك Ìمن  5آألف سصيارة.
غ Òأن وزير أألشصغال ألعمومية وألنقل
أك -د ب -اŸق -اب -ل ،أن -ه ي -ع -ول ع -ل -ى “وي -ل
أŸشصاريع ‘ أŸرحلة أŸقبلة عن طريق
ألشص-رأك-ة أل-ع-م-وم-ي-ة ،-أÿاصصة ،أŸرتبط
حاليا بصصدور قانون يؤوطره ،يعول عليه ‘
إأ‚از خ- -ط ي -رب -ط ب ÚأŸط -ار وﬁط -ة

ط -اف -ورة ،م -ا يسص -م -ح ب -ت-م-وي-ل أŸشص-اري-ع
أل -كÈى ‘ أŸرح -ل -ة أŸق -ب -ل-ة ،إأ ¤غ-اي-ة
Œاوز آأث - -ار أألزم - -ة ألق - -تصص - -ادي- -ة .و‘
غضصون ذلك ،ل حلّ أمام أŸصصل ÚغÒ
أل -ن -ق -ل أل -ع -م -وم -ي م -ن وسص-ط أل-ع-اصص-م-ة
وضصوأحيها إأ ¤جامع أ÷زأئر.

’مة يصشادقون على القانون التوجيهي لتطوير اŸؤوسشسشات
أاعضشاء ›لسض ا أ

بوششوإرب :تكريسس دÁومة نششاط إŸؤوسشسشات ذإت إلنجاعة

صص- - -ادق ،أمسس أألول ،أعضص- - -اء ›لسس
أألم- -ة ب- -اإلج- -م- -اع ،ع -ل -ى نصس أل -ق -ان -ون
أل-ت-وج-ي-ه-ي ل-ت-ط-وي-ر أŸؤوسصسص-ات .وأعتÈ
وزي -ر ألصص -ن -اع -ة وأŸن -اج-م ع-ب-د ألسصÓ-م
بوشصوأرب ،ألقانون خطوة هامة لتطوير
أŸؤوسصسص-ات ألصص-غÒة ،ب-اع-ت-ب-اره-ا إأح-دى
أحد أهم دعائم ألنمط ألقتصصادي ألذي
تعمل ألدولة على إأرسصائه ،كما يطمح إأ¤
«دÁوم- - - - -ة نشص- - - - -اط أŸؤوسصسص- - - - -ات ذأت
ألنجاعة».
 ⁄ي- -ف- -وت أل -وزي -ر م -ن -اسص -ب -ة تصص -ويت
أعضصاء ›لسس أألمة على نصس ألقانون
ألتوجيهي لتطوير أŸؤوسصسصات ،ليؤوكد أن
أŸصص - -ادق- -ة ت- -نّ- -م ع- -ن «حسس ع- -ا‹ م- -ن
أŸسص -ؤوول -ي -ة وأل-ت-ح-دي-ات أل-ت-ي ت-ف-رضص-ه-ا
أŸرح -ل -ة أل -رأه-ن-ة» ،م-ع-تÈأ أن أل-ق-ان-ون
Ãث- - -اب- - -ة «خ- - -ط- - -وة ه- - -ام- - -ة ‘ مسص- - -ار
أإلصصÓ- -ح- -ات ،ت -ل -ي -ه -ا خ -ط -وأت أخ -رى،

١٧٢١٦

أاعطى إاششارة انطÓق تربصشات اŸواهب

ولد علي :إلوزإرة لن تتخلى عن دعم إلبطل بورعدة
اعطى الهادي ولد علي وزير الششباب
وال- - -ري- - -اضش - -ة ،أامسض ،إاشش - -ارة ان - -ط Ó- -ق
ال -ت -ج -م -ع السش-ادسض ل-لÎبصش-ات اÿاصش-ة
ب - -اŸواهب الشش - -اب - -ة م- -ن م- -رك- -ز –ضشÒ
اŸواهب وال - - - -ن - - - -خب ال - - - -ري - - - -اضش- - - -ي- - - -ة
ب -السش -وي -دان -ي -ة– ،سش -ب -ا ل -ل-مشش-ارك-ة ‘
’فريقية للششباب  2018التي
’لعاب ا أ
ا أ
سش -ت -ج -ري ب -ا÷زائ -ر .ون -ف -ى ب -اŸن-اسش-ب-ة
تخلي الوزارة عن دعم بورعدة.

عمار حميسصي
أكد ولد علي أن كل ألظروف قد جهزت
إل‚اح مشص - - -ارك - - -ة أ÷زأئ - - -ر ‘ ﬂت - - -ل - - -ف
ألتظاهرأت ألرياضصية أŸقبلة ،قائ« :Óأهمية
هذأ ألتجمع تكمن ‘ أنه يسصمح للرياضصيÚ
ألشص- -ب- -ان ب- -ال -ت -حضص Òل -ع -دي -د أل -ت -ظ -اه -رأت
ألرياضصية أŸقبلة وألبدأية باأللعاب أإلفريقية
للشصباب  ٢٠١٨ألتي سصتجري با÷زأئر ،إأضصافة
أ ¤أأللعاب أألوŸبية للشصباب ألتي سصتجري
‘ نفسس ألسصنة باألرجنت Úوأللعاب ألفريقية
 .٢٠١9وسصتكون هذه ألفئة هي ألتي سصتمثل
أ÷زأئر ‘ أللعاب ألوŸبية طوكيو ٢٠٢٠
وأل- -ع- -اب أل- -ب- -ح- -ر ألب -يضس أŸت -وسص -ط أل -ت -ي
سصتجري بوهرأن ‘ .»٢٠٢١
وجدد ألوزير حرصصه على Œهيز هذه ألفئة
من ألرياضصي Úألشصبان ليكونوأ أفضصل سصفرأء
للجزأئر ‘ ألتظاهرأت ألدولية ،حيث قال ‘
هذأ أÿصصوصس« :هذه أÿطوة تأاتي تطبيقا
ل-ت-ع-ل-ي-م-ات رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة وأل-تي أرتكزت
ع-ل-ى ضص-رورة تشص-ك-ي-ل ن-خ-ب-ة ري-اضص-ي-ة جديدة
تسصاهم ‘ رفع ألرأية ألوطنية عاليا وألبحث
عن أبطال جدد بإامكانهم –قيق ذلك وهو ما
ن-ح-ن م-ت-أاك-دون م-ن –ق-ي-ق-ه ،ب-ال-ن-ظ-ر ل-توفر
أŸوأهب ‘ ﬂتلف ألختصصاصصات».
ووضصعت ألوزأرة ﬂتلف مرأكز ألتحضصÒ
–ت تصصرف ألرياضصي Úمن أجل ألتحضصÒ

أ÷ي -د ل -ه -ذه أŸوأع-ي-د أŸه-م-ة ،ب-حسصب ول-د
ع- -ل- -ي ،أل- -ذي أضص- -اف «ل- -ق -د سص -عت أل -وزأرة،
بالتنسصيق مع كل مديري ألشصباب وألرياضصة
على مسصتوى ألوليات ،لتمك Úألرياضصي Úمن
أفضصل –ضص Òوهذأ من خÓل فتح أبوأب كل
م- -رأك -ز أل -ت -حضص Òل -ه -م ،ع -ل -ى غ -رأر م -رك -ز
ألسصويدأنية بالعاصصمة ومرأكز ألتحضص Òبكل
م -ن بسص -ك-رة وت-ي-ك-ج-دة وألشص-ل-ف ،إأضص-اف-ة أ¤
م -درسص -ة أل -ري -اضص -ات أŸائ -ي -ة بÈج أل-ب-ح-ري
ومدرسصة ألرياضصات أألوŸبية بسصطيف».
يضصم ألتجمع ألسصادسس للÎبصصات أÿاصصة
ب- -اŸوأهب ألشص- -اب -ة ٤٨٠ ،ري-اضص-ي وري-اضص-ية
Áثلون  ٢١أختصصاصصا ويشصرف على تأاطÒهم
 ٦٨مدربا.
ونفى وزير ألشصباب وألرياضصة ألهادي ولد
علي ،تخلي ألوزأرة عن دعم ألعربي بورعدة،
مثلما يشصاع ،مؤوكدأ أن هذأ ألكÓم ل أسصاسس له
من ألصصحة ،حيث قال بهذأ أÿصصوصس« :لقد
” ألتكفل Ãلف ألبطل ألعربي بورعدة منذ
فÎة وما يقال عن تخلي ألوزأرة عن دعمه
كÓم غ Òصصحيح ،حيث تقدم بورعدة بطلب
من أجل تغي Òمدربه وهو ما ” أŸوأفقة
ع-ل-ي-ه وه-و ي-حضص-ر ب-ط-ري-ق-ة ج-ي-دة ل-ل-محافل
أل-ري-اضص-ي-ة أل-كÈى وب-ال-ت-ا‹ م-ن ي-ق-ول عكسس
ذلك فهو ﬂطئ».

« الششعب» تزور معرضض ا’نتاج الوطني

«كوندور» تبدي جاهزية للسشتثمار ‘ إلطاقة إلششمسشية
إإنتاج  4آإ’ف ميغاوإط 2020
ب- -اقÎأح نصص -وصس أخ -رى ،ب -ي -ن -ه -ا أل -نصس
أŸتعلق بالقياسصات».

فريال .ب

’طفال اŸعاق:Ú
مسشلم حول التكفل با أ

 22مؤوسشسشة متخصشصشة حولت إ ¤مرإكز نفسشية بيدإغوجية
تراجع عدد اŸسشجل ‘ Úقوائم ا’نتظار إا 6 ¤آا’ف
كشش-فت وزي-رة ال-تضش-ام-ن ال-وط-ني
’سشرة وقضشايا اŸرأاة مونية مسشلم،
وا أ
ع -ن ال -ق -ي -ام ب-ت-ح-ق-ي-ق وط-ن-ي ح-ول
’حصشاء العدد
’عاقة ‘ ا÷زائر إ
ا إ
الفعلي وا◊اجيات ،مفيدة بأانه ”
–وي -ل  22م-ؤوسشسش-ة م-ت-خصشصشة إا¤
م-راك-ز ن-فسش-ي-ة ب-داغ-وج-ي-ة ت-ت-كفل
’طفال اŸعاق Úذهنيا ،ما مكن من
با أ
ت - -ق - -ل - -يصض ق - -وائ - -م ا’ن - -ت - -ظ- -ار إا¤
النصشف ،ليتقلصض عدد اŸسشجل Úبها
إا ¤حدود  6آا’ف.

ف.بوشصوية
أكدت مسصلم ‘ ردها على سصؤوأل عضصو
›لسس أألمة ،بخصصوصس ألتكفل بشصريحة
أألطفال أŸعاق Úو“درسصهم ،أن ألدولة
تبذل جهدها ‘ هذأ ألŒاه ،مقرة بأان
قوأئم ألنتظار طويلة ،إأل أن أÿطوأت
ألتي ” ألقيام بها ،سصمحت بتقليصس عدد
أŸسصجل Úبها من  ١٢ألف إأ ٦ ¤آألف،
بفضصل –ويل  ٢٢مؤوسصسصة متخصصصصة ـ ⁄
تكن مسصتغلة بكل قدرأتها ـ إأ ¤مرأكز
ن -فسص -ي -ة ب -ي -دأغ-وج-ي-ة ت-ت-ك-ف-ل ب-األط-ف-ال

من جهة أخرى ،وردأ على سصؤوأل يخصس
أل- -ن- -قصس أŸسص- -ج -ل ‘ أل -ن -ق -ل ب -السص -كك
أ◊ديدية ‘ ،إأشصارة إأ ¤ألوضصع أÎŸدي
للعربات ،من ذلك أنعدأم ألتكييف ،ذكر
ألوزير طلعي أن قطاع ألنقل ومن خÓل
ألشصركة ألوطنية للنقل بالسصكك أ◊ديدية،
أطلق مناقصصة لقتناء  ١٧قطارأ ذأتي دفع
يسص -ت -ج -يب ل -ل-م-ع-اي Òأل-دول-ي-ة ،م-ن ح-يث
ألسصرعة وأألمان وكذأ أحÎأم ألبيئة ،يتم
أسص -ت Ó-م -ه -ا ‘  ،٢٠١٨ع - -ل- -ى أن ت- -دخ- -ل
أŸرح-ل-ة أل-ت-ج-ري-ب-ي-ة ‘ ألسص-دأسصي ألثاÊ
من ألعام  ،٢٠١٧سصيسصتفيد خط وهرأن
منها.
إأ ¤ذلك ،أك - -د أŸسص - -ؤوول أألول ع - -ل- -ى
أل -ق -ط -اع ،إأط Ó-ق ع -م -ل -ي -ة إأع-ادة ت-أاه-ي-ل
ألعربات ،وعددها  ٢٢٠من كل أألصصناف،
Ãا فيها أıصصصصة للمسصافات ألبعيدة،
وذلك ب -ولي -ة سص -ي -دي ب -ل-ع-ب-اسس ،ع-ل-ى أن
ت-ن-ت-ه-ي أل-ع-م-ل-ي-ة ‘ ألعام  ،٢٠١9وشص-م-لت
ألعملية ‘ مرحلة أو ١٧ ¤عربة.
وعلى ألهامشس ،أفاد ذأت أŸسصؤوول ‘
رده على سصؤوأل يخصس أŸياه ألتي غمرت
ألطريق ألسصريع ألرأبط ب Úألدأر ألبيضصاء
وزرأل - -دة ،و–دي - -دأ ب Íع - -ك- -ن- -ون ،ب- -أان
أŸشصكل عولج ‘ ظرف وجيز.
وب -خصص -وصس أسص-ت-ك-م-ال أألشص-غ-ال أل-ت-ي
باشصرتها وزأرة أŸوأرد أŸائية إلصصÓح
شصبكة صصرف أŸياه ،غدأة ردم «حفرة بن
ع -ك-ن-ون» ،أك-د أن-ه-ا سص-ت-ن-ت-ه-ي ‘ ب-ع-د ١٠
أيام.

ألعدد

04

أŸع- -اق Úذه- -ن- -ي -ا ،ب -اإلضص -اف -ة إأ ¤ف -ت -ح
ملحقات جوأرية وإأ◊اقها باŸؤوسصسصات
ألÎب- -وي- -ة ،وك- -ذأ م- -زأرع ب- -ي- -دأغ- -وج- -ي -ة
للمرأهق Úألذين Œاوزأ ألثامنة عشصرة.
وبعدما أشصارت إأ ¤أن عدد أŸدأرسس
Óط -ف -ال أŸع -اق Úبصص -ري -ا
أıصصصس ل - -أ
Óطفال ألذين لديهم
يناهز  ٢٣مقابل  ٤٦ل أ
مشصكلة ‘ ألسصمع ،أكدت أن عدد أŸقاعد
أل-ب-ي-دأغ-وج-ي-ة أŸسص-ت-غ-ل-ة ل-ه-ذأ أل-نوع من
أإلعاقات ل يتجاوز  ٦٢من أŸائة من
ألقدرة أإلجمالية.

أاك -دت شش -رك -ة ك -ون -دور ج -اه -زي -ت -ه -ا
ال -ت -ام -ة ل -ل -مسش -اه -م -ة ‘ إان -ت -اج ال -ط-اق-ة
ال -ك -ه -رب -ائ -ي -ة م-ن ال-ل-وح-ات الشش-مسش-ي-ة.
’ط- -ر
وق- -الت ،إان- -ه- -ا ت- -ن- -ت- -ظ- -ر صش- -دور ا أ
القانونية الÓزمة ’سشتغÓل هذا النوع
م-ن ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة .وأام-اطت ال-ل-ثام
Óط -ف -ال تسش -اع -د
ع- -ن سش- -اع- -ة ذك- -ي- -ة ل  -أ
’ول-ي-اء ع-ل-ى ال-ت-واصش-ل اŸسش-ت-م-ر م-ع-هم
ا أ
’مان.
و–ديد ﬁيط ا أ

حمزة ﬁصصول
كشصف أŸدير أ÷هوي Ÿؤوسصسصة «كوندور»
وسص - -ط ،ب- -ودرب- -ال- -ة م- -ول- -ود لـ»ألشص- -عب» ،أن
أÛم- -ع ب -ل -غ م -رح -ل -ة ج -د م -ت -ق -دم -ة م -ن
ألسص -ت -ث -م -ار ‘ إأن -ت-اج أل-ط-اق-ة أل-ك-ه-رب-ائ-ي-ة
باسصتغÓل أللوحات ألشصمسصية .وقال« ،إأنه ”
ألن- -ت- -ه- -اء م- -ن درأسص- -ة ح -ق -ل Úل -لصص -ف -ائ -ح
أل-ك-ه-رب-ائ-ية بسصعة  ٣م -ي-غ-اوأط و” –دي-د
أألرضصية وŒهيز أŸنتوج».
وأوضصح ،أن تأاخر أسصتغÓل أŸشصروعÚ
مرده عدم أ◊صصول على ألرؤوية ألقانونية
لهذأ ألنوع من ألطاقات من قبل ألسصلطات
ألعمومية ،مفيدأ «Ãرأسصلة مؤوسصسصة سصونلغاز
قبل سصنت Úلتمنحنا أإلطار ألقانو ÊألÓزم
لسص -ت -غ Ó-ل أل -ك -ه -رب -اء أŸن -ت -ج -ة ب-ال-ط-اق-ة
ألشصمسصية و ⁄نتلق أي رد ◊د أآلن».
وأضصاف« ،ألتكلفة أإلنتاجية للكهرباء من
أأللوأح ألشصمسصية باهظة ألثمن وليسصت ‘
متناول أÿوأصس لغاية أآلن ،لذلك فسصنبيعها
للسصلطات ألعمومية وهذأ ما يجب أن يحدد
ب -رؤوي -ة ق -ان -ون -ي -ة وأضص -ح -ة ن -ح -ن ب -ان-ت-ظ-ار
صصدورها».
وشصجع ألوزير أألول عبد أŸالك سصÓل،
ألرئيسس أŸدير ألعام Ûمع كوندور عبد
أل- -رح- -م- -ان ب- -ن ح- -م -ادي ،ل Ó-سص -ت -ث -م -ار ‘
ألطاقات أŸتجددة وبيع ألكهرباء لسصونلغاز،
م-ث-ل-م-ا ه-و ح-اصص-ل ‘ ب-عضس أل-ب-ل-دأن ،ع-ل-ى
غرأر دولة أإلمارأت.
و‘ ألسصياق ،كشصف بودربالة مولود ،عن

وضصع أللمسصات أألخÒة على مشصروع إلنتاج
أÿلية ألكهربائية ،مشصÒأ لكونها تكنولوجيا
عالية أ÷ودة ،سصتتيح ألتحكم ‘ ألتكلفة ،من
خ Ó- -ل زي- -ادة نسص- -ب- -ة ألن- -دم- -اج ‘ إأن- -ت- -اج
ألصصفائح ألشصمسصية ﬁليا.
وأعلن بودربالة ،عن تقدم أÙادثات بÚ
أحد فروع ›مع كوندور ومؤوسصسصة سصونلغاز
ل -ت -زوي -د ه-ذه أألخÒة «Ãك-ث-ف ك-ه-رب-ائ-ي»،
تسصاهم من خÓله بإا‚از أŸشصروع ألضصخم
إلنتاج  ٤٠٠٠ميغاوأط من ألطاقة ألشصمسصية
‘ آأفاق .٢٠٢٠
وأوضص -ح ب-ودرب-ال-ة ،أن أل-ق-درة أإلن-ت-اج-ي-ة
Ÿصصنع كوندور للوحات ألشصمسصية تبلغ حاليا
 ٧٠م -ي -غ -اوأط ،سص -ي -ع -زز ق -ري -ب -ا Ãشص-روع
أسصتثماري آأخر لبلوغ  ١٣٠ميغاوأط ،وأقÎح
إأدخال ألكهرباء أŸنتجة بالطاقة ألشصمسصية
ضصمن ألقرضس ألوطني لÓسصتهÓك للسصماح
للخوأصس باقتنائها وتخطي حاجز ألتكلفة
ألعالية.
‘ أŸقابل ،أفاد ذأت أŸصصدر أن رقم
أعمال ألشصركة أرتفع ما ب 5 Úو ١٠من أŸائة
‘ ألسص -ن -ة أ◊ال -ي -ة وتسص -ي -ط-ر ع-ل-ى  ٣5من
أŸائة من ألسصوق ألوطنية ،مفيدأ بÎكيزها
على إأنتاج أألدوأت أŸنزلية ÿدمة رفاهية
أ÷زأئري.Ú

سشاعة ذكية لألطفال
على صصعيد آأخر ،أماطت شصركة كوندور أللثام
عن آأخر منتجاتها خÓل مشصاركتها ‘ ألطبعة ٢5
Óنتاج“ ،ثل ‘ سصاعة ذكية
للصصالون ألوطني ل إ
Óطفال.
لأ
ق- -ال مسص- -ؤوول تسص- -وي- -ق أل- -ه- -وأت- -ف أل- -ذك- -ي -ة
وأل- -ك- -وم- -ب- -ي -وت -ر أÙم -ول غ -يسص -وأر سص -ي -ل -م ،لـ
«ألشص -عب» ،إأن «ألسص -اع -ة ت -وف -ر أألم -ن وأ◊م-اي-ة
Óطفال ،كونها مزودة بشصريحة مرتبطة لسصلكيا
لأ
بهاتف أألب أو أألم» ،مضصيفا« :أنها –مل عدة
خصصائصس على غرأر ألتصصال بالهاتف وﬁيط
أألمان؛ Ãعنى تلقي أألولياء إأنذأرأ على هاتفهم
‘ حالة ما إأذأ Œاوز ألطفل أÙيط أÙدد».
وأف -اد ب -دخ -ول ألسص -اع -ة إأ ¤ألسص -وق ب-أاسص-ع-ار ‘
أŸتناول.
على صصعيد آأخر ،كشصف ذأت أŸتحدث أن
م -ؤوسصسص -ة ك -ون -دور ب -اعت  ٨م Ó-ي Úج -ه-از م-ن
ألهوأتف وأللوحات أإللكÎونية منذ شصروعها ‘
ألسصتثمار ‘ هذأ أÛال .وأوضصح أن ألهاتف
أ÷ديد « ،»٨Aألذي طرح ‘ ألسصوق ،قبل شصهر،
عرف أإقبال معتÈأ للزبائن ،حيث ” بيع  ٤٠ألف
جهاز خÓل أألسصبوع أألول ،بالنظر ÿصصائصصه
عالية أ÷ودة ،على غرأر طارق ألبصصمات وجودة
ألكامÒأ أألمامية بقدرة  ٨ميغا بكسصل.

»æWh

السصبت  24ديسصمبر  2٠1٦م
الموافق لـ  24ربيع األول  143٨هـ

بدؤي ‘ جلسسة عمل مع إÛتمع إŸد Êبالنعامة

اإلسستحقاقات اإلنتخابية اŸقبلة موعد لÎسسيخ قيم الدسستور ا÷ديد
’ؤل ،بالنعامة ،أإن إŸوإطن إ÷زإئري مقبل على
أإكد ؤزير إلدإخلية ؤإ÷ماعات إÙلية نورإلدين بدؤي ،أإمسس إ أ
’خÒة.
إسستحقاقات إنتخابية هامة ؤهي موعد جديد مع إلتاريخ ‘ ظل إŸرإجعة إلدسستورية إ أ
اأضص -اف ب -دوي ،خ Ó-ل ج -لسص -ة ع-م-ل م-ع
اÛتمع اŸد Êلولية النعامة ،اأن هذه
السص-ت-ح-ق-اق-ات سص-ت-ج-ري ‘ ك-نف قانونÚ
عضصوي Úجديدين يحمÓن تفاصصيل تضصمن
اإجراءها –ت اأع Úالقضصاء ،بعيدا عن اأي
ت -دخ -ل وه-ي-ئ-ة مسص-ت-ق-ل-ة ل-ل-رق-اب-ة واأج-ه-زة
الدولة ملتزمة با◊ياد لتكون اإرادة الشصعب
هي السصيدة.
واأشص- -ار وزي- -ر ال- -داخ- -ل- -ي -ة وا÷م -اع -ات
اÙل -ي -ة م -ن ج -ه -ة اأخ-رى ،اإ ¤اسص-ت-ك-م-ال
نصصوصس الإصصÓحات ◊مل كل الطاقات
على مسصتوى ا÷ماعات اÙلية على تبني
التسصي Òالتشصاركي الذي يجعل من البلدية
اÙرك الأسصاسصي للتنمية ،موؤكدا حرصصه
على التكفل بكل النشصغالت التي طرحها
اŸواط -ن ب-ولي-ة ال-ن-ع-ام-ة وات-خ-اذ ق-رارات
م -ال-ي-ة م-راف-ق-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ت-حسص Úظ-روف-ه
اŸعيشصية.
وع ّ-ب -رت ﬂت -ل -ف انشص -غ -الت م -واط-ن-ي
ال -ولي -ة ال -ت -ي ط -رح -ه-ا ‡ث-ل-و ا÷م-ع-ي-ات
اÙل -ي -ة ،ع -ل-ى اأه-م-ي-ة ال-ت-ك-ف-ل ب-ه-واجسس
اّŸوال ÚاŸتعلقة بتكاليف تربية اŸواشصي
وتقلصس مسصاحات الرعي ومرافقة وتسصهيل
اإنشص -اء اسص-ت-ث-م-ارات ت-ت-ن-اسصب م-ع م-وؤهÓ-ت
الولية ،خصصوصصا ‘ الصصناعات التحويلية.

مشسروع اسستحداث الوليات اŸنتدبة
Ãناطق الهضساب العليا قيد التحضسÒ
من جهة اأخرى ،صصرح بدوي اأن مشصروع
اسص -ت -ح -داث ال -ولي -ات اŸن -ت -دب -ة Ãن-اط-ق
ال -هضص -اب ال -ع -ل -ي -ا ي -وج -د ق -ي-د ال-ت-حضص.Ò
واأوضصح الوزير لدى تفقده مشصروع اإ‚از
 ٨٠٠سص -ك-ن ع-م-وم-ي اإي-ج-اري ب-دائ-رة عÚ
الصصفراء ‘ ،اإطار الزيارة التي يقوم بها
اإ ¤الولية ‘ ،معرضس رده على انشصغالت
ج -م -ع -ي-ات ﬁل-ي-ة ،اأن مشص-روع اسص-ت-ح-داث
الوليات اŸنتدبة Ãناطق الهضصاب العليا
يوجد قيد التحضص ÒلتقدÁه ‘ القريب
اإ› ¤لسس الوزراء للمصصادقة عليه.
واأضصاف ،اأنه سصيتم مرافقة ترقية هذه
ال- -ولي- -ات ب -اŸن -ه -ج -ي -ة اŸع -ت -م -دة ع -ل -ى
التخفيضس من تكاليف العمل الإداري وعلى
اإعادة توجيه اŸوظف Úوالتقني ÚلتسصيÒ
اŸصص- -ال -ح اŸسص -ت -ح -دث -ة ع ÈاŸدي -ري -ات
ال -ت -ن -ف -ي -ذي -ة واŸق -اط -ع -ات الإداري-ة ال-ت-ي
سص- - -ت- - -ت- - -و– ¤ريك ا÷انب الإق - -تصص - -ادي
والتواصصل الفعال والإيجابي مع اŸواطن
واÛتمع اŸد ÊاÙلي.
وب- -اŸن- -اسص- -ب- -ة ،دع -ا ب -دوي السص -ل -ط -ات
الولئية اإ ¤تسصهيل منح العقار الصصناعي
واسصÎجاع غ ÒاŸسصتغل منه ،بهدف اإنشصاء
م -ن -اط -ق نشص -اط -ات ج -دي-دة وال-ع-م-ل ع-ل-ى
اإع- -داد دراسص -ة لإنشص -اء م -ن -ط -ق -ة عصص -ري -ة
للنشصاطات وتشصجيع الإسصتثمار.
ك-م-ا اأع-ل-ن وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات
اÙلية ،عن اإعادة فتح ،قريبا ،خط جوي
ل -ت -ع -زي-ز السص-ت-ث-م-ار وا◊رك-ي-ة السص-ي-اح-ي-ة
باŸنطقة.
واطلع بدوي على اأشصغال ورشصة اإ‚از

الإسسراع ‘ تهيئة التجزئات الجتماعية
بالهضساب العليا وا÷نوب

هذا اŸشصروع السصكني ( ٨٠٠وحدة) التي
اأسصندت لشصركة بناء صصينية وهو اŸشصروع
الذي يشصتمل اأيضصا على كافة اأشصغال التهيئة
اÿارج -ي -ة ب -غ Ó-ف م -ا‹ اإج -م-ا‹ ق-ي-م-ت-ه
 2,25مليار دج وباآجال اإ‚از حددت بـ3٠
شصهرا وتÎاوح نسصبة تقدم الأشصغال به حاليا
ما ب 4٠ Úو 7٠من اŸائة ،بحسصب البطاقة
التقنية للمشصروع.
وتفقد الوزير بذات ا÷ماعة اÙلية،
م-رك-زا م-ت-خصصصص-ا ◊م-اي-ة الشص-ب-اب ،ح-يث
اأع -ط -ى ت -ع -ل -ي -م -ات ل -ف-ت-ح-ه ووضص-ع-ه ح-ي-ز
السصتغÓل ‘ اأقرب الآجال.
ك -م -ا اط -ل -ع ب -دوي ب-ب-ل-دي-ة ت-ي-وت ،ع-ل-ى
النشصاط الفÓحي Ÿسصتثمرة فÓحية تابعة
لأحد اÿواصس ،حيث اسصتمع اإ ¤عرضس
ح-ول ال-نشص-اط ال-فÓ-ح-ي ب-ال-ولي-ة ،ق-ب-ل اأن
ي- -ق -وم ب -ت -وزي -ع رم -زي ÿمسص -ة ( )5ع -ق-ود
امتياز على شصباب مسصتثمر من ب Úزهاء
 3 . ٨٠٠عقد مصصادق عليه.
باŸناسصبة ،لحظ الوزير اأن ما يتحقق
من اإنتاج بهذه الولية يبقى «بعيدا جدا»
ول ي -ت-واف-ق م-ع ح-ج-م السص-ت-ث-م-ارات ال-ت-ي
اأ‚زت -ه -ا ال-دول-ة ل-دع-م ال-فÓ-ح-ة واŸوارد
الأولية التي تتوافر عليها الولية ‘ هذا
اÛال .واأعطى توجيهات لرفع التحدي
واإ‚از دراسص- - - -ات «واق- - - -ع- - - -ي - - -ة» ووضص - - -ع
اسصÎات -ي-ج-ي-ة ل-ل-فÓ-ح-ة ل-لسص-ن-وات ال-ق-ل-ي-ل-ة
ال - -ق - -ادم - -ة ،ح - -اث- -ا ع- -ل- -ى Œنب ال- -ط- -رق
الكÓسصيكية ‘ تسصي Òقطاع الفÓحة التي
 كما قال  -ل تلبي الطموحات اŸرجوة.كما دعا ‘ ذات السصياق ،اإ ¤ضصرورة
اŸرافقة التقنية من خÓل اإبرام اتفاقيات
مع اŸعاهد الفÓحية وتشصجيع السصتثمار
والفÓح Úالصصغار.
ووضص- -ع ال- -وزي -ر ح -ج -ر الأسص -اسس لإ‚از
مشص -روع ق -ري -ة سص -ي -اح-ي-ة ب-ط-اق-ة اإي-واء 93
غ -رف -ة ( 319سص-ري-ر) لأح-د اŸسص-ت-ث-م-ري-ن
اÿواصس على مسصاحة قوامها  ٨ . 12٠مÎ
م -رب -ع Ãب-ل-غ  1,٠9م -ل -ي -ار دج ب -اآج-ال 1٨
شص- -ه -را .وسص -ي -وف -ر اŸشص -روع ل -دى دخ -ول -ه
اÿدم- - - -ة  ٨7م - -نصصب شص - -غ - -ل ،ب- -حسصب
الشصروحات اŸقدمة للوفد الوزاري.
كما عاين مشصروع منشصاأة فندقية قيد
الإ‚از بطاقة  1٠4سصرير ،رصصد له غÓف
ما‹ قيمته  24٠مليون دج.

شص - -دد وزي- -ر ال- -داخ- -ل- -ي- -ة وا÷م- -اع- -ات
اÙل-ي-ة ن-ورال-دي-ن ب-دوي ب-اŸشص-ري-ة ،على
ضص- -رورة الإسص- -راع ‘ ت -ه -ي -ئ -ة ال -ت -ج -زئ -ات
الجتماعية اŸوجهة للبناء الذاتي Ãناطق
الهضصاب العليا وا÷نوب.
اأكد الوزير لدى معاينة حصصة  444سصكن
ريفي ببلدية اŸشصرية ‘ ،اإطار اÙطة
الأو ¤من الزيارة التفقدية التي شصرع فيها
اإ ¤ه- -ذه ال -ولي -ة ،اأن -ه ي -ت -ع Úالإسص -راع ‘
اأشص -غ -ال ت -ه -ي -ئ -ة ال -ت -ج-زئ-ات الج-ت-م-اع-ي-ة
اŸوج-ه-ة ل-ل-ب-ن-اء ال-ذات-ي Ãن-اط-ق الهضصاب
العليا وا÷نوب التي سصتضصم  3٦ . ٠٠٠قطعة
اأرضس موجهة للبناء الذاتي .تقع بالتجزئات
الإج -ت -م -اع -ي-ة ب-ال-هضص-اب ال-ع-ل-ي-ا وا÷ن-وب
وخصصصس لها غÓف ما‹ بقيمة  1٦مليار
دج.
واأشصار بدوي اإ ¤ضصرورة تدارك التاأخر
«غ ÒاŸقبول» ‘ تنفيذ هذه العملية ،من
اأجل ضصمان اŸصصداقية والتكفل الأفضصل
بهذا ا÷انب ،من خÓل الإسصراع ‘ التهيئة
Ãا Áكن من التوزيع الفوري لهذه القطع
الأرضص-ي-ة ع-ل-ى مسص-ت-ح-ق-ي-ه-ا لبناء سصكناتهم
وك -ذا تشص -ج -ي -ع اŸواط-ن ع-ل-ى ال-ت-وج-ه اإ¤
التجزئات ا÷ديدة.
بخصصوصس العجز ‘ التهيئة الذي تعاÊ
منه اأحياء وŒزئات البناء بولية النعامة،
األ -ح وزي -ر ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة
على ضصرورة تصصنيف هذا العجز لÓإنطÓق
الفوري ‘ اأشصغال التهيئة وفق الأولويات،
خاصصة واأن صصندوق التضصامن للجماعات
اÙلية وفر اإمكانات مالية لدعم التهيئة
ع 323 Èحي بهذه الولية.

 2٠١٧سستكون لبعث الطاقات اŸتجددة
صص- -رح وزي- -ر ال- -داخ- -ل- -ي- -ة وا÷م- -اع -ات
اÙل -ي -ة ن -ورال -دي-ن ب-دوي ،اأن سص-ن-ة 2٠17
سصتكون بداية مرافقة ا÷ماعات اÙلية
لسصÎاŒي - -ة ال - -دول - -ة ل- -ب- -عث ال- -ط- -اق- -ات
اŸتجددة.
واأوضصح الوزير ،خÓل معاينته مشصروع
اإ‚از ﬁط -ة ل -ت -ول -ي-د ال-ك-ه-رب-اء Ãن-ط-ق-ة
ت- -وي- -ف- -زة ،اأن سص -ن -ة  2٠17سص-ت-ك-ون ب-داية
م-راف-ق-ة ا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة لسصÎاتيجية
الدولة لبعث الطاقات اŸتجددة ،موؤكدا اأنه
ي -ت -ع Úع -ل -ى م -وؤسصسص-ات ال-دول-ة اأن ت-ع-ط-ي
اŸث - -ال ‘ ›ال اسص- -ت- -خ- -دام ال- -ط- -اق- -ات
اŸتجددة ع Èهياكل الإدارات والبلديات
واŸق- -رات ال -ع -م -وم -ي -ة وح -ت -ى ‘ الإن -ارة
العمومية.
واأضص- -اف ،اأن- -ه ي- -ت- -وجب رف -ع ال -ت -ح -دي
Ÿراف -ق -ة ال -ت-ح-ول ن-ح-و اسص-ت-غÓ-ل اŸوارد
الطبيعية ،خاصصة الطاقة الشصمسصية ‘ اإنتاج
الكهرباء من اأجل اقتصصاد اŸوارد اŸالية
وŒنب صص -رف اأم -وال ط -ائ -ل -ة ك -ت -ك -ال -ي -ف
اسصتهÓك للطاقة.

إŸدير إلعام للصسندؤق إلوطني للتأامينات إ’جتماعية ،هدإم:

دعم نظام الرقابة Ùاربة اإلفراط ‘ العطل اŸرضسية واألدوية
 ١٧٠مليار د.ج تعويضض األدوية على رأاسض نفقات « الكناسض»
صس - -رح إŸدي - -ر إل - -ع - -ام ل- -لصس- -ن- -دؤق
إلوطني للتأامينات إ’جتماعية حسسن
’ؤل ،با÷زإئر
تيجا Êهدإم ،أإمسس إ أ
إل-ع-اصس-م-ة ،أإن إلصس-ن-دؤق ق-رر تدعيم
’ف- -رإط
ن - -ظ - -ام إل - -رق - -اب - -ة Ùارب- -ة إ إ
إŸسس -ج -ل’ ،سس -ي-م-ا ‘ إل-ع-ط-ل إŸرضس-ي-ة
’دؤية.
ؤإ أ
أاك- - - -د ذات اŸسص- - - -ؤوول ،خÓ- - - -ل ّŒم - - -ع
Ÿسصؤوو‹ خÓيا الرقابة الداخلية للوكالت
ال-ت-اب-ع-ة ل-لصص-ن-دوق ،أان ه-ي-ئ-ت-ه عززت نظام
ال -رق -اب -ة ،لسص -ي -م -ا ع -ل -ى مسص -ت -وى م -راك-ز
ال-ت-ع-ويضس ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ع-ط-ل اŸرضص-ية
لدوية.
وا أ
ك -م -ا أاوضص -ح ه -دام ،أان الصص-ن-دوق سص-ج-ل
ح-الت إاف-راط ت-ب-ق-ى «ق-ل-ي-ل-ة واسص-ت-ثنائية»،
لدوي- -ة
لسص - -ي - -م - -ا ‘ ›ال اسص - -ت - -هÓ- -ك ا أ

لفراط ‘ العطل اŸرضصية.
وا إ
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،كشص -ف اŸدي -ر ال -ع -ام

للصصندوق الوطني للتأامينات الجتماعية ،أان
تكييف وتعزيز الرقابة يهدف إا ¤ا◊فاظ
ع -ل -ى ال -ت -وازن اŸا‹ ل -لصص -ن -دوق وضص -م -ان
Óج-ي-ال ال-ق-ادم-ة ،خصص-وصص-ا ‘
دÁوم -ت -ه ل -أ
›ال اÿدمات.
لدوية على رأاسس نفقات
ويأاتي تعويضس ا أ
الصص-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات الجتماعية
بقيمة  17٠مليار دج ‘ السصنة ،على حد
قوله .مضصيفا ،أان الصصندوق سصجل أايضصا ٦٠
مليون وصصفة طبية سصنويا.
وق -د أاك -د اŸسص -ؤوول ع -ل-ى ضص-رورة ت-ل-يÚ
وت -وح-ي-د إاج-راءات ال-رق-اب-ة ب-ع-د ذلك ع-ل-ى
مسص -ت-وى ›م-وع ه-ي-ئ-ات الصص-ن-دوق وت-وفÒ
«أاحسص - - -ن اÿدم - - -ات» ل - - -ل- - -م- - -ن- - -خ- - -رطÚ
الجتماعي Úوذوي ا◊قوق ‘ إاطار –سصÚ
اÿدمة العمومية.

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

’هقار:
زيتو Êمن عاصسمة إ أ
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القاعدة ا÷نوبية تأاكيدا للمكاسسب اÙققة ضسد اŸسستعمر
أإك - -د ؤزي - -ر إÛاه- -دي- -ن إل- -ط- -يب
’ه -ق -ار ،أإن
زي -ت -و Êم -ن ع -اصس -م -ة إ أ
إل -ق -اع -دة إ÷ن -وب -ي -ة ب -ق -ي-ادة ع-ب-د
إلقادر إŸا‹ رئيسس إ÷مهورية عبد
إل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ليقة حاليا ؤ›موعة
من إÛاهدين إلبوإسسل إبان إلثورة
إلتحريرية ،جاءت تأاكيدإ للمكاسسب
ؤت-ث-م-ي-ن-ا ل-ل-ن-تائج إŸيدإنية إÙققة
دإخليا ؤخارجيا ،حيث “كنت هذه
إ÷ب- - -ه - -ة ب - -فضس - -ل ده - -اء ق - -ادت - -ه - -ا
ؤرصس -ي -ده -م إل -نضس -ا‹ ؤإلسس -ي-اسس-ي،
ؤع- -م- -ل -ه -م إل -عسس -ك -ري ؤح -ن -ك -ت -ه -م
إل -دب -ل -وم-اسس-ي-ة ،م-ن ت-ع-زي-ز ت-وإج-د
’فريقي ،ؤغلق
إلثورة ‘ إلسساحل إ إ
إŸن-اف-ذ أإم-ام إŸن-اؤرإت إ’سس-تعمارية
‘ إط - -ار رؤؤي - -ة إسس- -ت- -ب- -اق- -ي- -ة Ÿآا’ت
إلكفاح.

“ídÉ°üdG óªfi OƒM øH :â°SGÔ
بهذه الرؤوية السصتباقية اŸعتمدة ضصمن
اسصÎات - -ي - -ج- -ي- -ة ال- -ث- -ورة ،اأي- -ن أاح- -ب- -طت
اıط -ط -ات السص -ت-ع-م-اري-ة ال-رام-ي-ة اإ¤
اŸسص- -اسس ب- -ل- -ح -م -ة
الشص - -عب ا÷زائ - -ري
‘ م- - - - - -رح - - - - -ل - - - - -ة
اŸفاوضصات
وال - -ت - -ط- -ل- -ع ◊سص- -م
الصصراع ،مؤوكدا أانها
ك- - - - -انت دع- - - - -م- - - - -ا
اسصÎات-ي-جيا Ÿوقف
اŸفاوضس ا÷زائري
ع- -ل- -ى ك- -اف- -ة اŸسص- -ت- -وي- -ات السص- -ي -اسص -ي -ة
والتنظيمية والعسصكرية.
خ Ó-ل إاشص -راف-ه ع-ل-ى اأشص-غ-ال اŸل-ت-ق-ى
ال -وط -ن -ي  4ح- -ول «ا÷ب -ه -ة ا÷ن -وب -ي -ة
واŸقاومة الوطنية ومسصاهمتها ‘ ثورة
التحرير وبعدها اإلفريقي» ،قال زيتوÊ
إان التاريخ يشصهد Ÿنطقة “Ôاسصت ،اأنها
 ⁄تخمد لها ثورة منذ أان وطئتها أاقدام
اŸسص -ت -ع -م -ر ال -غ -اشص -م ،اŸدج -ج ب -أاع -ت-ى
األسصلحة رغم ﬁاولته اŸتكررة لفرضس

سصيادته عليها .موضصحا أان اŸنطقة ظلت
ثائرة ومسصرحا للمقاومة ضصد السصتدمار،
بفضصل سصواعد اأبنائها الذين سصاهموا ‘
رسصم اÓŸمح الوطنية من تاريخ ا÷زائر،
وشصاركوا بفعالية ‘ ثورة البناء والتشصييد
‘ كل مراحل البناء الوطني.
‘ هذا الصصدد ،أاكد وزير اÛاهدين
على اŸكانة اÿاصصة التي يوليها رئيسس
ا÷مهورية لهذه اŸنطقة ،مبلغا –ياته
اÿاصص -ة لسص-ك-ان-ه-ا،
ح -يث ت -ع -رف ع-ل-ى
أاب - -ط - -ال وزع - -م - -اء
لزالت ت-رب-ط-ه ب-هم
روابط عميقة.
وشص -ه -د اŸل-ت-ق-ى
مداخÓت
وﬁاضصرات
ألسص-ات-ذة ج-ام-ع-ي ،Úت-ط-رق-وا م-ن خÓلها
اإ ¤الدور الذي لعبته ا÷بهة ا÷نوبية ‘
ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ،واŸق-اومات الشصعبية
لسصكان اŸنطقة ضصد اŸسصتعمر.
كما وقف وزير اÛاهدين على معا⁄
ب-عضس ب-ط-ولت سص-ك-ان اŸن-ط-ق-ة ،ك-م-ع-لم
معركة تينيسصا  ٠2 -ماي ﬂ .19٠2تتما
زي -ارت -ه ب -إاطÓ-ق إاسص-م اÛاه-د (ق-م-ام-ة
اإي -ل -و) ع -ل -ى اŸرك -ز اıصصصس ل -ت-دريب
اÛاهدين اإبان الثورة اÛيدة.

رؤؤية إسستباقية
أإجهضست ﬂططات
فرنسسا بقيادة إÛاهد
عبد إلقادر إŸا‹

إلطبعة ÷ 3ائزة رئيسس إ÷مهورية للصسحفي إÎÙف

تنصسيب أاعضساء ÷نة التحكيم يوم الثÓثاء اŸقبل
يشس -رف ؤزي -ر إ’تصس -ال ح -م -ي -د
ڤرين ،إلثÓثاء إŸقبلÃ ،قر دإئرته
إل- -وزإري- -ة ،ع- -ل- -ى ت- -نصس -يب أإعضس -اء
÷ن - - -ة –ك - - -ي - - -م ج- - -ائ- - -زة رئ- - -يسس
إ÷م -ه -وري -ة ل -لصس -ح-ف-ي إÎÙف ‘
طبعتها إلثالثة ،بحسسب ما أإفاد به،
إÿميسس ،بيان لوزإرة إ’تصسال.
أاوضصح اŸصصدر ،أان ÷نة التحكيم تضصم
جامعي Úوشصخصصيات من عا ⁄الصصحافة
اŸكتوبة واإلذاعة والتلفزيون.
ت- -أاسصسصت ج- -ائ- -زة رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة
ل- -لصص- -ح- -ف- -ي اÎÙف Ãوجب م -رسص -وم
رئاسصي و“نح يوم  22أاكتوبر من كل سصنة،
Ãناسصبة إاحياء اليوم الوطني للصصحافة.
وت- -ه -دف ه -ذه ا÷ائ -زة ال -وط -ن -ي -ة اإ¤
م- -ك- -اف- -أاة أاحسص- -ن األع- -م -ال الصص -ح -ف -ي -ة

اŸنجزة من قبل الصصحفي ÚاÎÙفÚ
‘ شصتى الفئات.

مرسسوم تنفيذي يتضسمن اŸوافقة على ﬂطط
تهيئة وتعم Òمدينة ا÷زائر با÷ريدة الرسسمية
صصدر با÷ريدة الرسصمية ‘ عددها رقم  71مرسصوم تنفيذي يتضصمن اŸوافقة على
اıطط الرئيسصي للتهيئة والتعمŸ Òدينة ا÷زائر.
ويشصمل هذا اıطط الذي اأتى به اŸرسصوم اŸوقع من طرف الوزير األول عبد
اŸالك سصÓل ،ك Óمن التقرير التوجيهي ،التنظيم القانو ،Êفضص Óعن الوثائق
البيانية.
وت -تضص -م -ن ال -وث -ائ -ق ال -ب -ي -ان -ي-ة :ال-وضص-ع ا◊ا‹ ،اŸن-اط-ق وال-ت-ج-ه-ي-زات ال-كÈى،
الرتفاقات واألضصرار ،حدود القطاعاتﬁ ،يطات ﬂططات شصغل األراضصي.
ويقضصي نفسس اŸرسصوم ‘ مادته الثانية .بإانشصاء سصلطة مكلفة Ãتابعة وتسصيÒ
اıطط الرئيسصي للتهيئة والتعمŸ Òدينة ا÷زائر .مع اإلشصارة إا ¤أان تشصكيلة هذه
السصلطة وتنظيمها وسصÒها وصصÓحياتها سصتحدد عن طريق التنظيم..
من جهة أاخرى ،وÃوجب هذا اŸرسصوم ا÷ديد .تلغى أاحكام اŸرسصوم التنفيذي
رقم  442-95اŸؤورخ ‘  23ديسصم 1995 ÈواŸتضصمن اŸوافقة على اıطط
الرئيسصي للتهيئة والتعم ‘ Òالعاصصمة.

السسبت  24ديسسمبر  2016م
الموافق لـ  24ربيع األول 1438هـ
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الششيــــــخ بوخماششـــــــة اıفــــــــي مـــــــــن وهــــــــران:

أاسسبـ ـ ـوع الق ـ ـرآان الكر Ëيعـكـ ـسس حرصس
ا÷زائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ع ـ ـ ـلى ح ـ ـفظ كت ـ ـ ـ ـاب اللـ ـ ـ ـه
ﬁــــاضشرات وأانششطــــة دينيــــة عــــ Èكافـــــة اŸسشاجــــــد
لئمة على
لوقاف لوهران ،أان الوزارة كّلفت ا أ
صشّرح بوخماششة اıفي ،إاطار Ãديرية الششؤوون الدينية وا أ
مسشتوى اŸسشاجد اŸركزية ع Èالوطن ،بتنظيم ﬁاضشرات حول كتاب الله تعا ،¤القرآان الكر Ëالذي ﴿ال ايأاِْتيهِ
ل مِ ْ
ن ايادْيهِ اوال ِم ْ
ل مِ ْ
حِميدٍ﴾.
ن ابْي ِ
الْاباِط ُ
ن اخلِْفهِ اتنِْزي ٌ
حِكيمٍ ا
ن ا

ان - -ط Ó- -ق - -ا م - -ن ه - -ذه اآلي- -ة
ال- -ك- -رÁة ،أاع- -ل- -ن الشس- -ي- -خ ‘
تصسريح صسحا‘ ،عن أانشسطة
جوارية ثرّية شسرع فيها ،أامسض
ا÷م -ع -ة ،ب -اŸسس -ج-د ال-ق-طب
ع - -ب- -د ا◊م- -ي- -د ب- -ن ب- -اديسض،
وت -ت-واصس-ل إا ¤غ-اي-ة اÿم-يسض
القادم ،بالتزامن مع التظاهرة
ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي ال-ذي سس-ت-ل-ت-ئ-م
ب- - - -دار اإلم- - - -ام ‘ ا÷زائ- - - -ر
ال -ع-اصس-م-ة أاي-ام  2٧ ،26و28
ديسسم Èا÷اري Ãناسسبة شسهر
ربيع األنوار ،الذي ين ّ
ظم –ت
رعاية رئيسض ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة.
وأاضس -اف الشس -ي -خ ب -وخ -م-اشس-ة:
«إاع -ط -اء صس-ب-غ-ة وط-ن-ي-ة ل-ه-ذه
التظاهرة ،بعد ترسسيمها سسنة
 ،2000يعكسض حرصض ا÷زائر
ع- -ل- -ى تشس -ج -ي -ع أاه -ل ال -ق -رآان
ال- -ك- -ر Ëوح- -ف- -ظ- -ة ال- -ك -ت -اب
اŸق ّ-دسض ،ال-ذي ح-اف-ظ ع-ل-ى
ه - -ذا ال - -ب- -ل- -د وم- -رج- -ع- -ي- -ت- -ه
وحصس-ان-ت-ه ال-ف-ك-رية ومقوماته
الشس -خصس -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ال -ت-ي
ح -دت اÛت-م-ع إاب-ان ال-ث-ورة
و ّ
اÛي- -دة وج -ع -لت الح -ت Ó-ل
صساغرا منصساعا إلرادتهم.
شسارك ‘ ﬁاضسرة ا÷معة،

أامسض ،ا›ÈŸة ‘ ه- - - - - - - - -ذا اŸرك- -زي- -ة ب- -دوائ- -ر ال -ولي -ة،
اإلطار بجامع عبد ا◊ميد بن بالسستعانة بأائمة من اÛلسض
باديسض ،أاسستاذان من ا÷امعة ،العلمي وأاسساتذة من ا÷امعة.
ت -ط -رق-ا ب-إاسس-ه-اب رف-ق-ة أام-ام من اŸراكز اŸعنية بالنشساط،
اŸسسجد اŸرجعي ،إا ¤فوائد أاشس- - -ار اŸت- - -حّ- - -دث إا ¤ف - -رع
حفظ القرآان الكر ‘ Ëالدنيا اŸركز اإلسسÓمي الكائن بحي
واآلخ- -رة ب -ا◊ّج -ة والÈه -ان ،ال-ع-ق-ي-د ل-ط-ف-ي الذي يحتضسن
اسستنادا إا ¤اآلية الكرÁة ﴿ِإاsن ي- -وم- -ا دراسس -ي -ا –ت ع -ن -وان:
َه َذا اْل ُ-ق ْ-رآاَن َي ْ-ه ِ-دي ِل s-لِ-ت-ي ِهَ-ي «الوطن ‘ القرآان الكر.»Ë
َأاْقَوُم﴾.
وم - -ن اŸع - -ن - -ي Úب- -األسس- -ب- -وع
تشسمل الندوات واÙاضسرات ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -ق -رآان ال -ك -ر،Ë
ب -ج -وان-ب-ه-ا األم-ن-ي-ة ،الÎب-وي-ة مسس- -ج- -د أاب- -وب- -ك- -ر الصس- -دي- -ق
وال- -دي- -ن- -ي- -ة ،أاه- -م اŸسس -اج -د ومسس -ج -د ع-ب-د ال-ل-ه ب-ن سسÓ-م

وج -ام -ع اÛد وسس-ط م-دي-ن-ة
وهران.
وتشس -م -ل ال -ت -ظ-اه-رة ال-دي-ن-ي-ة
زي - -ارات م - -ي - -دان- -ي- -ة Ÿراك- -ز
اŸسس- -ن Úواألي -ت -ام Ãسس -رغÚ
ومسستشسفى أامراضض السسرطان
وعّينة من اÛاهدين وكبار
السس -ن ،ت -ن ّ-ظ -م-ه-ا ه-ي-ئ-ة سس-ب-ل
اÒÿات وأانشسطة أاخرى ذات
ط - -اب - -ع إانسس - -ا Êع- -ل- -ى غ- -رار
حمÓت التÈع بالدم.

وهران :براهمية مسشعودة

رفــــضس اثــــن Úلعـــــدم احــــÎام الششـــــروط

من ـ ـح  11سسنـ ـ ـدا منجمي ـ ـا Ãبل ـ ـغ  Œـ ـاوز  142مليـ ـون دين ـ ـار

منحت الوكالة الوطنية
للنششاطات اŸنجمية،
اأمسس الأول 11 ،موقعا
منجميا لÓسشتغÓل من
ب 23 Úموقعا ” طرحها
للمزايدة وذلك Ãبلغ
اإجما‹ قدره 142,56
مليون دج.
” منح هذه السسندات خÓل
ج -لسس-ة اŸزاي-دة  45اÿاصسة
ب- - - - -اŸن- - - - -اج- - - - -م الصس - - - -غÒة
واŸتوسسطة التي ” عقدها
Ãقر وزارة الطاقة والتي ”
خÓلها فتح  18ظرفا ،رفضض
اثنان منها بسسبب عدم احÎام
الشس - -روط الÓ- -زم- -ة ‘ اإط- -ار
عمليات فتح الأظرفة (غياب
الشسيك).
وم- - - -ن  23سس -ن -دا م -قÎح-ا
(الصس -لصس -ال وال-ك-لسض وال-رم-ل
والتوفة والغرانيت)  ⁄يحصسل
اإثنا عشسر ( )12منها على اأي
عرضض.
واأب -دى اŸك -ت -ت-ب-ون اه-ت-م-ام-ا
خ- -اصس- -ا Ãن- -اج -م الصس -لصس -ال
والكلسض.
ي -ت-ع-ل-ق  11سس- -ن- -دا ال -ت -ي ”
تسسليمها بـ 6مناجم للصسلصسال
ب- -ولي- -ات ب- -ات- -ن- -ة وخ- -نشس- -ل -ة
والغ- -واط واŸسس- -ي- -ل- -ة وب -رج
بوعريريج ،وÃنجم Úللكلسض
ببجاية واإليزي ومنجمي رمل
خاصض بالبناء بالشسلف وتبسسة
وكذا منجم للتوفة بتبسسة.
وكان العرضض اŸتعلق Ãنجم
الصس- -لصس -ال بÈج ب -وع -ري -ري -ج
الأك Èم- -ن ن- -اح- -ي- -ة ال -ع -رضض

اŸا‹ ،ح- - - -يث ق- - - -در بـ25,5
مليون دج ،بينما كان العرضض
اŸتعلق Ãنجم الكلسض باإليزي
الأقل قيمة ( 1 , 5مليون دج).
واإجمال ” تقد 18 Ëعرضسا
م - - -ن ط - - -رف اŸت- - -ع- - -ام- - -لÚ
ال- - -وط- - -ن - -ي ‘ Úاإط - -ار ه - -ذه
اŸزاي -دة ال -وط -ن-ي-ة وال-دول-ي-ة
ال -ت-ي اأع-ل-ن ع-ن-ه-ا ‘ ن-وف-مÈ
اŸاضس- -ي م- -ن اأج- -ل م- -ن -ح 23
موقعا منجميا.
وشس- -م -لت اŸزاي -دة  3مواقع
للكلسض موجهة لإنتاج ا◊صسى
و ا ل -ر م -ل ا  Ÿف -ت ت و  1 3م و ق ع ا
ل - - -لصس- - -لصس- - -ال اÿاصض Ãواد
ال- -ب- -ن- -اء ا◊م -راء و 3مواقع
ل- -ل- -رم -ل اÿاصض ب -ال -ب -ن -اء و3
م - -واق - -ع ل - -ل - -ت - -وف- -ة اŸوج- -ه
لÓ-أشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ،اإضس-افة
اإ ¤موقع للغرانيت.

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

وت - - - -ت- - - -وزع ه- - - -ذه اŸواق- - - -ع
اŸن -ج -م -ي -ة ع -ل -ى  14ولية
Ãسساحات متباينة تÎاوح بÚ
 4و 120هكتار.
يتعلق الأمر بكل من وليات
بجاية (موقع واحد) غرداية
(موقع واحد) اإليزي (موقع)Ú
ب- -ات- -ن- -ة (م- -وق- -ع )Úخ- -نشس -ل -ة
(م- -وق- -ع )Úالغ -واط (م -وق -ع
واحد) اŸدية (موقع واحد)
اŸسسيلة (ثÓثة مواقع) تبسسة
(ثÓثة مواقع) اأدرار (موقع)Ú
برج بوعريريج (موقع واحد)
الشسلف (موقع واحد) الوادي
(م- -وق -عÔ“ )Úاسست (م -وق -ع
واحد).
اأم-ا ب-ق-ي-ة اŸواق-ع اŸن-ج-م-ية
ال- -ت- -ي  ⁄ت- -ت- -ل- -ق اأي ع- -رضض،
فسس - - -ي - - -ت - - -م اإدم- - -اج- - -ه- - -ا ‘
اŸزاي- - - - -دات اŸق- - - - -ب - - - -ل - - - -ة

وا›ÈŸة ع - - - - - - - - - - -ام ،2014
بحسسب ما اأفاد به للصسحافيÚ
رئ- -يسض ÷ن- -ة اإدارة ال- -وك- -ال- -ة
الوطنية للنشساطات اŸنجمية
حسسان حرياتي.
ي -رج -ع ع -دم اله -ت-م-ام ب-ه-ذه
اŸواق- - -ع وضس- - -ع- - -ف اق- - -ب - -ال
اŸسستثمرين ‘ هذه اŸزايدة
 حسسب اŸسس- - - - - - - - -وؤول  -اإ¤ال- -ظ- -رف الق -تصس -ادي ال -ع -ام
ل- -ل- -بÓ- -د وك- -ذا اضس- -ط -راب -ات
اأحوال الطقسض منذ الأربعاء
وال-ت-ي م-ن-عت ع-دة م-ت-ع-ام-لÚ
م- -ن اÛي- -ئ اإ ¤ال- -ع -اصس -م -ة
قصسد اإيداع عروضسهم.
وبخصسوصض اŸواقع اŸنجمية
اŸم -ن -وح-ة خÓ-ل اŸزاي-دات
الربع التي نظمت هذا العام
 ،2016اع -ت Èح -ري -ات -ي اأن -ه -ا
سس -تسس -م -ح ب -ت-ط-وي-ر اŸن-اط-ق
اŸع- -ن -ي -ة ،خ -ل -ق اŸئ -ات م -ن
مناصسب العمل اŸباشسرة وغÒ
اŸباشسرة ‡ا يسسهم ‘ رفع
مداخيل اÿزينة العمومية.
يذكر ،ان اŸزايدات السسابقة
التي نظمت ‘  2016عرفت
م -ن-ح  24م-وق-ع-ا م-ن-ج-ميا ‘
فÈاير بقيمة  1 , 29مليار دج،
 14موقعا منجميا ‘ اأبريل
بقيمة  330مليون دج وتسسعة
مواقع ‘ جويلية بقيمة 246
مليون دج.
وع-ل-ي-ه ،ف-اإن ال-ع-دد الإج-ما‹
ل-ل-م-واق-ع اŸنجمية اŸمنوحة
‘  2016يصسل اإ 58 ¤موقعا
ب-ق-ي-م-ة اإج-م-ال-ي-ة ت-بلغ 2,008
مليار دج.
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يعد أام Óجديدا ‘ عÓج مرضشى السشرطان ،الÈفسشور بوزيد:

العـ ـ ـÓج اŸنـ ـ ـ ـاعي ثورة علمي ـ ـ ـة للشسفاء
مـ ـ ـ ـ ـ ـن األورام السسرطاني ـ ـ ـ ـ ـة

Óورام
أاكد الÈوفسشور كمال بوزيد ،رئيسس ا÷معية الوطنية ل أ
السشرطانية ،أان العÓج اŸناعي يقدم تقنية فعالة واقتصشادية Ÿرضشى
السشرطان .مضشيفا ،أان ا÷زائر ÷أات إا ¤هذه اŸقاربة العÓجية ،كونه
لجسشام الغريبة
يؤوثر على ا÷هاز اŸناعي ويحفزه للقيام بدوره ضشد ا أ
واÿطÒة على ا÷سشم.

سس .بوعموششة
أاب - -رز رئ - -يسض ا÷م - -ع- -ي- -ة
Óورام ال-ط-بية،
ال-وط-ن-ي-ة ل -أ
خ Ó-ل ل -ق -اء ع -ل -م-ي ح-ول
ال -ع Ó-ج اŸن -اع-ي ن-ظ-م-ت-ه
ا÷م - - -ع - - -ي - - -ة األسس- - -ب- - -وع
اŸاضس - - - -ي ،ب - - - -ف - - - -ن- - - -دق
السس -وف -ي -ت-ال ،ج-م-ع خÈاء
جزائري Úوأاجانب ،أاهمية
ه- -ذا ال- -ن- -وع م- -ن ال- -ع Ó-ج
الذي ،بحسسبه ،يقدم تقنية
فعالة واقتصسادية Ÿرضسى
السس - - -رط- - -ان ،ق- - -ائ Ó- - -اإن
ا÷زائ- - -ر ÷أات إا ¤ه - -ذه
اŸق-ارب-ة ال-عÓ-ج-ي-ة ،ال-تي
تعد ثورة حقيقية ‘ ›ال
ع Ó- - -ج ال - - -ع - - -دي - - -د م- - -ن
األم- - - - - -راضض ب- - - - - -األخصض
السس-رط-ان ،ك-ون-ها ببسساطة
تؤوثر على ا÷هاز اŸناعي
و–فزه للقيام بدوره ضسد
األجسس - - -ام ال - - -غ - - -ري - - -ب - - -ة
واÿطÒة على ا÷سسم.
وأاشس- - -ار ب - -وزي - -د ‘ ه - -ذا
السس - -ي - -اق ،إا ¤أان- -ه ب- -ه- -ذه
ال -رؤوي-ة ا÷دي-دة ل-ل-م-رضض

‘ ال - - - -ق- - - -رن ال- - - -واح- - - -د
وال- -عشس -ري -ن ،ب -رز ال -ع Ó-ج
اŸن -اع -ي ك-خ-ي-ار ﬁت-م-ل
واأمثل ،مضسيفا اأّن فعالية
العÓج اأثبتت على العديد
م -ن أان -واع السس-رط-ان م-ث-ل
سس-رط-ان ال-رئ-ة ال-ذي ي-ع-د
‘ ا÷زائر ،كما ‘ بقية
دول ال- - - - - - -ع - - - - - -ا ،⁄األكÌ
انتشسارا.
م -ن ج -ه -ة اأخ -رى ،اأك-د اأن
م- -ب- -دأا ال- -طب الشس -خصس -ي
ضسرورة أاك Ìمن اأي وقت

قيطو Êمن الششلف:

مضسى مع العÓج اŸناعي
واخ-ت-ب-ارات األه-ل-ي-ة .ك-م-ا
اأن ال -ع Ó-ج اŸن -اع -ي ي-ع-د
اأم  Ó-ح -ق -ي -ق -ي -ا ‘ ع Ó-ج
مرضسى السسرطان .وأاعلن
اÈÿاء ‘ علم األورام ‘
شس- -ه -ر ف -ي -ف -ري ال -ف -ارط،
اإدراج ال - -ع Ó- -ج اŸن- -اع- -ي
ب-ا÷زائ-ر ،ب-ع-ده-ا ب-ثÓ-ث-ة
اأشس -ه -ر ،أاع -ل -ن الÈوفسس-ور
بوزيد على هامشض مؤو“ر
األورام السس- -رط -ان -ي -ة ع -ن
تطبيق العÓج ‘ ا÷زائر.

سسونلغاز ›ندة لتوف Òالشسروط اÿدماتية للمسستثمرين

إالتزم الرئيسس اŸدير
العام Ûمع سشونلغاز
مصشطفى قيطو‘ ،Ê
ثا Êيوم من زيارته
إا ¤ولية الششلف
بتوف Òكل الششروط
واÿدمات
للمسشتثمرين لتسشهيل
إا‚از مششاريعهم
اÿاصشة أاو تلك
اŸرتبطة بالششراكة
لجنبية.
ا أ
‘ نظر قيطو ،Êفإان ما
” –ق -ي -ق -ه ب-ال-ولي-ة م-ن
ال - -رب- -ط بشس- -ب- -ك- -ة ال- -غ- -از
وال- -ك- -ه -رب -اء ب -ح -اج -ة إا¤
تدعيم آاخر ،خاصسة على
مسستوى اŸواقع اŸوجهة
إل‚از مشساريع اسستثمارية
ضس -م-ن ب-رن-ام-ج ي-خصض 50
منطقة نشساطاتÃ ،ا فيها
األق - -ط - -اب الصس - -ن- -اع- -ي- -ة
اŸوزع - - -ة ع - - -ل - - -ى ع - - -دة
وليات.
أاوضسح قيطو ،Êأان تفعيل
هذه اŸشساريع يهدف إا¤
ت-نشس-ي-ط الÈام-ج ال-ت-نموية

واإلق- - - -تصس- - - -ادي - - -ة وف - - -ق
التحولت والتحديات التي
ت -ع -رف -ه-ا ا÷زائ-ر ،ضس-م-ن
ت -نشس -ي -ط ح -رك -ي-ة اإلن-ت-اج
والصس- -ن- -اع -ة ÿل -ق م -وارد
ل- - -ل- - -تصس- - -دي- - -ر ب- - -دي- - -ل- - -ة
ل -ل -م-ح-روق-ات ،ي-ق-ول ذات
اŸسسؤوول األول عن قطاع
سسونلغاز.
ومنها سستسسمح له عمليات
اŸع- - -اي - -ن - -ة اŸي - -دان - -ي - -ة
ل -ل -ولي -ات م -ن السس -ت -م-اع
للولة والسسلطات اÙلية
ب -ال-وق-وف ع-ل-ى ال-وضس-ع-ي-ة

وتشسخيصض النقائصض قصسد
اإي -ج -اد ال -ت -داب Òال Ó-زم-ة
وبر›ة اŸشساريع الكفيلة
ب - - -ت - - -ق - - -وي - - -ة ال- - -نشس- - -اط
السس- - -ت- - -ث- - -م - -اري ب - -ه - -ذه
ال- -ولي- -ات ،يشس Òمسس- -ؤوول
ال - -ق - -ط- -اع ،ال- -ذي ال- -ت- -زم
ب -ت-ح-ق-ي-ق ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ات
ورفع التحدي مادام هناك
اسستعداد و›هودات تبذل
م - - - -ن ط- - - -رف مصس- - - -ا◊ه
بالوليات ،يقول مصسطفى
قيطو.Ê

الششلف :و.ي.أاعرايبي

اتفـ ـ ـ ـاق ب ـ ـ ـ ـ ـ Úسسوناطـ ـ ـ ـراك وتوتال الفرنسسية
إلنشس ـ ـ ـ ـ ـاء مركـ ـ ـ ـ ـ ـب بÎوكيم ـ ـ ـ ـ ـ ـاوي

أابرم ›مع سسوناطراك ،اأمسض األول ،با÷زائر ،اتفاقا مع شسركة توتال الفرنسسية ‘
›ال البÎوكيماويات ،يقضسي بإا‚از دراسسة جدوى تتعلق بإانشساء مركب للصسناعات
البÎوكيميائية ذي «حجم عاŸي» ،بحسسب ما اأفاد به بيان للمجمع.
واتفق الرئيسض اŸدير العام لسسوناطراك أام Úمعزوزي ،مع اŸدير العام لتوتال
باتريك بويان ،خÓل اجتماعهما ،على «تقوية الشسراكة والتعاون على مسستوى جميع
حلقات السسلسسلة اإلنتاجية للمحروقات ‘ ا÷زائر وعلى اŸسستوى الدو‹ ،مؤوكدين
عزم الطرف Úتعزيز الشسراكة القائمة وبلوغ آافاق جديدة للشسركت ،»Úيضسيف نفسض
اŸصسدر.
و” خÓل نفسض الجتماع ضسبط أاجندة لتنفيذ األنشسطة اŸتفق عليها ب Úالطرف،Ú
بحسسب بيان سسوناطراك.

»æWh

السسبت  24ديسسمبر 2016
الموافق لـ  24ربيع اأ’ول  1438هـ

لوروبي
ل–اد ا أ
Œسشيدا لÈنامج ““باج““ ب Úا÷زائر وا إ

مشسروعان لصسناعة الفرشس واŸكانسس والسسÓلة بوهران

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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–ت ششعار ““ا÷زائر ‘ أاحضشان صشحرائها““

رحÓت سسياحية ألك Ìمن  120شساب من تيبازة

كششف رئيسس اŸنظمة الوطنية للمكفوف◊ Úوا‹ ﬁمد ،عن قرب Œسشيد إا‚از وحدت Úلصشناعة
لششخاصس فاقدي البصشر.
الفرشس واŸكانسس وأاخرى لصشناعة السشÓلة ،لفائدة ا أ
مدونة التكوين ،إاضسافة إا ¤موزع الهاتف.

سسكان حي قارة  2بالسسانية يطالبون
بتنشسيط السسوق ا÷واري

ذكر ◊وا‹ ‘ تصسريح لـ ““الشسعب““ ،أان هذا
اŸشسروع الهام يندرج ‘ إاطار التعاون بÚ
ا÷زائ- - - -ر وا’–اد اأ’وروب- - - -ي ،اŸوسس - - -وم بـ
““برنامج دعم الشسباب اŸهّمشس““ ،الذي دخل
مرحلة التنفيذ باربع و’يات ‰وذجية :عنابة
وبشسار وخنشسلة ووهران ،وتشسرف عليه وزارة
العمل والتشسغيل والضسمان ا’جتماعي.
كما أاوضسح ◊وا‹ ،أان هذين ا’سستثمارين
ال -ل -ذي -ن ” اخ -ت -ي -اره -م -ا م -ن ق-ب-ل الÈن-ام-ج
ا÷زائ -ري  -اأ’وروب -ي ،ب -الشس -راك-ة م-ع وك-ال-ة
تسسي Òالقرضس اŸصسغر ،سسيدخل حيز التنفيذ
 .2017ويشس- -رع ‘ Œسس- -ي- -ده ،ب- -ع- -د م -رح -ل -ة
ال - -ت - -ك - -وي- -ن والشس- -روع ‘ إا‚از اŸؤوسسسس- -تÚ
اŸصسغرت ،Úابتداء من السسداسسي الثا Êمن
السسنة  ،2017على أان توّفر الورشست Úأاك Ìمن
 30م-نصسب شس-غ-ل ل-ل-م-ك-ف-وف Úم-ن ال-ب-طال،Ú
إاضسافة إا 15 ¤شسخصسا من العّمال السسابقÚ
لوحدة ““اينابروسس““ التابعة Ÿؤوسّسسسة اإ’دماج
Óشس-خ-اصس اŸع-وقÚ
ا’ج -ت-م-اع-ي واŸه-ن-ي ل -أ

” حلها رسسميا Ãوجب التنفيذي
““أابيح““ التي ّ
رقم  382-11اŸؤورخ ‘  21نوفم.2011 È
وذكرت الوزارة وقتها عن عدة مشساكل
م -ال -ي-ة ع-رف-ت-ه-ا اŸؤوسسسس-ة ال-ت-ي ع-ج-زت ع-ن
تسسديد ديون بـ 600مليون د.ج ،وتأاخر ‘ دفع
أاج- -ور ع- -م- -ال اŸؤوسسسس- -ة ع- -ل- -ى ال- -رغ -م م -ن
تخصسيصس مبلغ يتجاوز  13مليون دج شسهريا،
م -رج -ع -ة سس -بب ه -ذه اŸشس -اك -ل إا ¤صس -ع -وب -ة
تسس -وي -ق م -ن-ت-ج-ات-ه-ا ،ن-ت-ي-ج-ة اŸن-افسس-ة ال-ت-ي
تعرفها السسوق.
كما أاخذت الوزارة على عاتقها دفع أاجور
ال -ع -م -ال وف -ت -ح اÛال ل -ل -ع -م-ال اŸك-ف-وفÚ
ال -راغ -ب Úف-ي-انشس-اء م-ؤوسسسس-ت-ه-م ع Èال-ق-رضس
اŸصس -غ -ر ،م -ع إاع-ادة ت-وج-ي-ه  232ع-ام-ل إا¤
إادارات أاخرى ،حسسب إامكانياتهم وكفاءاتهم
اŸه- -ن- -ي- -ة ،إا’ أاّن ه -ذه الشس -ري -ح -ة ال -واسس -ع -ة
ب -وه -رانّ “ ،سس -كت Ãط -ل -ب -ه -ا ال-ذي وصس-ف-ت-ه
ب«اŸشس -روع““ واŸت-عّ-ل-ق ب-إاع-ادة إاح-ي-اء ورشس-ة
صسناعة ““اŸكانسس““ ،التخ ّصسصس الوحيد ضسمن

دع- -ا سس -ك -ان ح -ي ق -ارة  2ب-ب-لدية السسانية
وه -ران ،أاعضس -اء اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال -ب-ل-دي،
بتنشسيط السسوق ا÷واري الذي ” اسستÓمه
م -ؤوخ-را ‘ ،وقت ’ت-زال ال-ت-ج-ارة ال-ف-وضس-وي-ة
تفرضس سسيطرتها Ãختلف شسوارع البلدية.
جلته ““الشسعب““ على
جاء ذلك ‘ تصسريح سس ّ
لسسان ›موعة من سسكان ا◊ي الذين نبّهوا
إا ¤أان السس- -وق ا÷واري ،اŸن- -ج- -ز م- -ن ق- -ب -ل
البلدية  ⁄يدخل حيّز اÿدمة منذ اسستÓمه
أ’سسباب حّددها هؤو’ء ‘ انعدام الطاو’ت
واإ’ن - -ارة وغÒه- -ا م- -ن اŸراف- -ق الضس- -روري- -ة
اأ’خرى.
ب -دوره ،أا ّك -د رئ-يسس ب-ل-دي-ة السس-ان-ي-ة ال-ت-ي
ت- -ت -ك -ون م -ن خ -مسس م -ق -اط -ع -ات ،أان السس -وق
ا÷واري موضسوع الشسكوى يتوفر على ﬂتلف
اŸراف - -ق الضس - -روري - -ةÃ ،ا ف - -ي- -ه- -ا ق- -اع- -ات
ا◊راسسة ،وأاّن عملية تسسليم اÓÙت والبالغ
عددها  ،Óﬁ 49جاءت بعد توزيعها على
مسستحقيها بقرار من البلدية.
كما أاشسار إا ¤أاّن هذا اŸرفق التجاري
الذي كان Áثّل حلما لعديد التجار الفوضسويÚ
Ÿزاولة نشساطهم بطريقة قانونيةّ– ،ول إا¤
هياكل بدون روح ،نتيجة التجاذب والتضساد
ا◊اصسل ب ÚاŸسستفيدين وغÒهم من التجار
اŸطالبÃ Úنحهم Óﬁت بالسسوق ا÷ديدة.
وأاوضسح نفسس اŸسسؤوول ،أان هذا الفضساء
ال -ت -ج -اري ق-اب-ل ل-ل-ت-وسس-ع-ة ،وه-و م-ا سس-ي-مّ -ك-ن
مسس-ت-ق-ب Ó-ب-إادراج أاسس-م-اء أاخ-رى ،ت-ت-و ّف-ر فيها
الشس- -روط ،قصس- -د ت- -ن -ظ -ي -م وت -أاط Òال -ق -ط -اع
ال-ت-ج-اري ب-اŸن-ط-ق-ةÃ ،ا يضس-م-ن ا’سس-ت-ق-رار
النسسبي ‘ أاسسعار اÿضسر والفاكهة.

مركب بÓرة والطريق اŸنفذ جن جن  -العلمة

وهرأن :برأهمية مسسعودة

تشسغيل  3400عامل بورشستي إا‚از اŸشسروعÚ

ب- -ل- -غ ع- -دد ال- -ي- -د ال- -ع -ام -ل -ة ال -ت -ي ”
تشش -غ -ي -ل -ه -ا ◊د ال -ي -وم ب -ورشش -ت-ي إا‚از
م- - - -ركب ا◊دي - - -د والصش - - -لب ب - - -ب Ó- - -رة
والطريق اŸنفذ جن جن  -العلمة34٠٠ ،
ع -ام -ل ،ب-حسشب ال-ت-ق-ري-ري-ن ال-ل-ذي-ن ”
ت -ق -دÁه -م -ا خ Ó-ل الج -ت -م-اع ال-دوري
ال - -ذي ت - -رأاسش - -ه ال- -ع- -رب- -ي م- -رزوق وا‹
ال - -ولي - -ة ،واıصشصس Ÿت- -اب- -ع- -ة ت- -ق- -دم
أاششغال هذين اŸششروع Úالهام.Ú

جيجل :خالد ألعيفة

ه -ذا ال -ع -دد م -رشس -ح ل Ó-رت -ف -اع م -ع ت-ق-دم
اأ’شس -غ-ال ع-ل-ى مسس-ت-وى ورشس-ت-ي اŸشس-روع،Ú
خاصسة مشسروع مركب ا◊ديد والصسلب لبÓرة
الذي يضسم عديد الوحدات اإ’نتاجية ومنشسآات
ال -دع -م ع -ل -ى غ -رار ثÓ-ث درفÓ-ت ،وح-دتÚ
ل -لصس -لب ،وح -دة ا’خ -ت -زال اŸب -اشس-ر ،مصس-ن-ع
إ’نتاج الكلسسﬁ ،طة معا÷ة اŸياه وﬁطة
ك- -ه- -رب- -ائ- -ي- -ة دون اح- -تسس- -اب ع- -دد ال- -ع -م -ال
ب -اŸشس -اري -ع اŸرت-ب-ط-ة ب-اŸركب ك-ازدواج-ي-ة
خ -ط السس -ك -ة ا◊دي -دي -ة ب Úم -ي-ن-اء ج-ن ج-ن
واŸنطقة اŸزودة لبÓرة باŸياه ،إانطÓقا من
سس-د ب-وسس-ي-اب-ة وك-ذا رب-ط-ه-ا ب-ال-ك-هرباء والغاز
الطبيعي.
ب-ال-نسس-ب-ة ل-وضس-ع-ي-ة اأ’شس-غ-ال ع-ل-ى مسس-ت-وى
م -ركب ا◊دي -د والصس -لب ل -ب Ó-رة ،ف -ال-ت-ق-ري-ر

اŸق- -دم خÓ- -ل ا’ج- -ت- -م -اع ،يشس Òإا ¤ت -ق -دم
أاشس- -غ -ال ‘ ع -م -ل -ي -ة إا‚از وح -دت -ي الصس -لب،
وال -درف Ó-ت ال-ثÓ-ث ،خ-اصس-ة ال-درف-ل-ة اأ’و¤
التي وصسلت بها نسسبة أاشسغال تركيب الهيكل
اŸع - -د Êإا 76 ¤ب-اŸائ-ة .وب-حسسب ﬂط-ط
عملية اإ’‚از ،فمن اŸنتظر أان يتم ا’نتهاء
من أاشسغال إا‚از جميع هذه الوحدات نهاية
شسهر جويلية من السسنة اŸقبلة ،بينما سسيتم
تسسليم وحدة ا’ختزال اŸباشسر ‘ الثÓثي
اأ’ول من سسنة .2019
لÓإشسارة ،فاإن ﬂتلف ورشسات اŸركب
تشس -غ -ل ◊د ال -ي -وم ح-وا‹  2100ع-ام-ل من

ﬂتلف ا’أصسناف وا’ختصساصسات .كما من
اŸتوقع اأن يصسل العدد اإ 3 ¤اآ’ف عامل ‘
م- -رح- -ل- -ة ا’إ‚از واإ 1500 ¤م-نصسب ع-م-ل
مباشسر و 10اآ’ف منصسب عمل غ Òمباشسر
‘ م-رح-ل-ة ا’سس-ت-غÓ-ل .وب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ط-ريق
اŸنفذ جن جن  -العلمة ،فيظهر التقرير
اŸق -دم ‘ ا’ج -ت -م -اع اأن ا’أشس -غ -ال ج -اري-ة
بوتÒة جيدة فيما يخصس عمليات تسسطيح
مسسار الطريق واإ‚از  17جسسرا ونفق بطول
 1800م Îب -ت -اكسس-ن-ة ،واأن ال-ورشس-ات تشس-غ-ل
حاليا  1293عامل ،وتسسخ Òاأك Ìمن 362
اآلية ‘ عمليات ا’إ‚از.

تششجيع زراعة البقوليات ‘ سشوق أاهراسس

 120هكتار للعدسس Ãزرعة بومعراف السسبتي بتاورة
انطلقت بسشوق أاهراسس ،حملة زراعة
البقوليات للموسشم ا◊ا‹ على مسشاحة
 1٢٠ه-ك-ت-ار م-ن ب-ذور ال-عدسس Ãزرعة
““السشبتي بومعراف““ ببلدية تاورة.
زراعة البقوليات التي تتوزع ع Èبلديات
ت -اورة وت -ي -ف -اشس واŸراه -ن -ة وÿضس -ارة وب -ئ-ر
ب -وح -وشس ،ت -وسس -عت إا 1475 ¤ه-ك-تار حاليا،
ك- -ت- -وج- -ه ن- -ح- -و ال- -زراع- -ات ال- -ت -ج -اري -ة ذات
ا’سس -ت -ه Ó-ك ال-واسس-ع ،ح-يث دع-ا ال-وا‹ ع-ب-د
ال -غ -ن -ي ف-ي ،‹Ó-ال-فÓ-ح Úومسس-ؤوو‹ ك-ل م-ن
مديرية اŸصسالح الفÓحية وغرفة الفÓحة
وت -ع -اون -ي-ة ا◊ب-وب وال-ب-ق-ول ا÷اف-ة إا ¤ب-ذل
قصسارى ا÷هود Ÿرافقة الفÓح Úمن أاجل
ب -ل-وغ  1800ه -ك -ت-ار السس-ن-ة اŸق-ب-ل-ة ع-ل-ى أان

تتضساعف إا 4 ¤آا’ف هكتار ومطلع .2019
تعت Èمزرعة بومعراف السسبتي أا‰وذجا ‘
Œربة زراعة البقوليات ،وهي اŸزرعة التي
تشسغل  27عام ÓتÎبع على حوا‹  860هكتار،
م-ن-ه-ا  220ه-ك-ت-ار ﬂصسصس-ة ل-ل-ق-م-ح الصس-لب
و 150هكتار للقمح الل Úو 80هكتار للشسعÒ
و 170هكتار أاعÓف و 10هكتارات تريتكال،
مذكرا بأانه ” بهذه اŸزرعة اŸوسسم اŸاضسي
إان - - -ت- - -اج  1008ق - -ن - -ط - -ار م - -ن ال- -ع- -دسس.
تتبع هذه العملية جملة من حمÓت التأاطÒ
ال-ت-ي ق-امت ب-ه-ا م-دي-ري-ة اŸصس-ال-ح ال-فÓحية
وغرفة الفÓحة واŸرافقة التقنية Ÿؤوسسسسة
ﬂتصسة ‘ اŸيدان من قسسنطينة والتي تعتÈ
شسريكا فعا’ ‘ هذه العملية باإ’ضسافة إا¤

اŸسس- -اع- -دة م- -ن ط- -رف ع- -دي- -د اŸؤوسسسس -ات
البنكية.
واسس -ت -ن -ادا ل -ل -غ -رف-ة ال-فÓ-ح-ي-ة ف-ق-د ”
ب -رسس -م ح -م -ل -ة ج-ن-ي ال-ب-ق-ول-ي-ات ل-ل-م-وسس-م
ا’أخ Òجني  3اآ’ف قنطار من العدسس
على مسساحة  160هكتار Ãعدل  17قنطارا
‘ الهكتار الواحد ما شسجع الفÓح Úعلى
ت- -وسس- -ي -ع زراع -ة ال -ع -دسس ،ك -م -ا ” اإع -داد
ب -رن -ام -ج ل -ت -وسس -ي -ع رق -ع -ة زراع -ة ال -ع-دسس
ل-ل-م-وسس-م ال-فÓ-ح-ي ا÷اري يسس-ت-ه-دف زرع
 1500ه- -ك- -ت -ار وذلك ‘ اإط -ار سس -ي -اسس -ي -ة
التقليصس من ا’أراضسي البور.

سسوق أهرأسس :ألعيفة سسمÒ

ت- -ن -ط -ل -ق ،صش -ب -ي -ح -ة ال -ي -وم ،م -ن دار
الشش-ب-اب ت-ي-بازة 4 ،ح-افÓ-ت ت-قّ-ل أاكÌ
من  1٢٠ششاب تÎاوح اأعمارهم ب18 Ú
و 35سشنة باŒاه  4وليات من ا÷نوب
وال- -غ- -رب ا÷زائ- -ري ‘ إاط- -ار ب- -رن- -ام- -ج
ال- -وزارة ال- -وصش- -ي- -ة اŸت- -ع- -ل- -ق ب- -ت- -ب- -ادل
الشش- - -ب- - -اب .ه- - -ذا م - -ا ت - -وق - -فت ع - -ن - -ده
““الششعب““.

تيبازة :عÓء ملزي

ب- -حسسب مصس- -در م- -ن م- -دي- -ري- -ة الشس- -ب- -اب
وال -ري -اضس -ة ب -ال -و’ي -ة لـ ““الشس-عب““ ،ف-إاّن اأ’م-ر
”
يتعلق باŸنخرط Úبدور الشسباب والذين ّ
ان -ت -ق -اؤوه -م وف-ق عّ-دة م-ع-اي ‘ ،Òم-ق-دم-ت-ه-ا
ا’نضسباط والنشساط ا÷معوي بحيث تكفلت
بيوت الشسباب لكل من الدواودة وع Úتقورايت
وح -ج-رة ال-نصس وال-دام-وسس وق-وراي-ة ب-ارسس-ال
ه- - -ؤو’ء إا 4 ¤و’ي -ات م -ن ال -غ-رب وا÷ن-وب
لقضساء عطلة الشستاء التي “تد على مدار
أاسسبوع كامل.
مع العلم ان بيوت الشسباب هي التي تسستقبل
شس- -ب- -اب ال- -و’ي- -ات اŸقصس- -ودة خ Ó-ل ال -فÎة

جه فوج من
الصسيفية ،ومن اŸرتقب بأان يتو ّ
هؤو’ء إا ¤و’ية الوادي وفوج آاخر إا ¤و’ية
ال -ن -ع -ام -ة ع-ل-ى أان ي-قصس-د ال-ف-وج-ان اآ’خ-ران
و’يتي سسعيدة وتلمسسان بحيث ينتظر هؤو’ء
ج-م-ي-ع-ا ب-رن-ام-ج سس-ي-اح-ي م-ك-ث-ف ي-ه-دف اإ¤
اكتشساف ›مل اŸناطق السسياحية باŸناطق
اŸتوجه اليها ناهيك عن برنامج ثقا‘ ‡يز
له عÓقة وطيدة باŸنطقة اŸقصسودة.
ي- -ن- -درج ه -ذا ال -نشس -اط اŸوسس -م -ي ضس -م -ن
ب -رن -ام -ج ال -وزارة ال -وصس -ي -ة اŸت -ع -ل-ق ب-ت-ب-ادل
الشسباب ما ب Úالو’يات والذي يتم أادرك هذه
السسنة طبعته الثانية ويتم تنظيمه –ت شسعار
““ا÷زائر ‘ أاحضسان صسحرائها““.
‘ سسياق ذي صسلة غادر  40شسابا متمدرسسا
ب-ال-ث-ان-وي-ات واŸت-وسس-ط-ات ب-ل-دي-ت-ي اأ’رهاط
والداموسس أاول امسس باŒاه بلدية ع Úأامّقل
ب -و’ي -ة “Ôاسست ‘ رح -ل -ة ل -ل-راح-ة واŸت-ع-ة
مدتها  10أايام متتالية.
ي -رت -قب ان ت -ع-قب ه-ذه ال-رح-ل-ة ال-ت-ي ي-ت-م
تنظيمها أ’ول مّرة بهذه الشساكلة عملية توأامة
ب Úبلديتي اأ’رهاط والداموسس مع بلدية عÚ
أامّقل من “Ôاسست .

 ⁄تتلق الإعانة السشنوية من  ٢٠بلدية Ãعسشكر

مؤوسسسسة رفع النفايات اŸنزلية عاجزة عن دفع أاجور العمال
ت -واج -ه اŸؤوسسسس -ة ال -ع-م-وم-ي-ة
ال -و’ئ -ي -ة ل-رف-ع ال-ن-ف-اي-ات اŸن-زل-ي-ة
Ãعسسكر ““إايبيك““ ،مشساكل جمة تعيق
ال- -تسس- -ي Òاأ’م -ث -ل ل -ه -ا .ت -أات -ي ه -ذه
اŸشساكل نتيجة تقاعسس  20بلدية
ع -ن م -ن -ح -ه -ا اإ’ع -ان -ات السس -ن -وي-ة،
بحسسب ما علم من مدير اŸؤوسسسسة
ط -ارق ق -ل -ف -اط ،م -ن -ه -ا ال-ع-ج-ز ع-ن
تسسديد اŸسستحقات الشسهرية لعمال
ال -ن -ظ -اف -ة وت-ه-دي-ده-م ب-ا’ح-ت-ج-اج
وال -دخ -ول ‘ إاضس -راب م -ف -ت -وح ع-ن
ال- -ع- -م- -ل ،بسس- -بب ت- -أاخ -ر تسس -ل -م -ه -م
أاج -وره -م الشس -ه -ري -ة وه -و اŸشس -ك-ل
ال -ق-ائ-م م-ن-ذ ع-دة أاشس-ه-ر ،ح-يث اع-ت-اد ه-ؤو’ء
العمال اسستÓم أاجورهم ‘ مدة تزيد عن شسهر
ونصس- -ف أاو أاك ،Ìاأ’م- -ر ال -ذي شس -ك -ل ل -دي -ه -م
اسس -ت-ي-اء وت-ذم-را شس-دي-دي-ن ،ب-ال-ن-ظ-ر ل-ك-ون-ه-م
أارباب أاسسر وشسبابا يسسÎزقون من هذه اŸهنة
عن طريق التعاقد مع اŸؤوسسسسة التي توظف
 1627عامل ب Úإاداري Úوعمال نظافة.
من جهته مدير اŸؤوسسسسة طارق قلفاط
أاكد لـ ““الشسعب““ ،أانه بحكم ا’تفاقيات اÈŸمة
ب ÚاŸؤوسسسسة والبلديات ،اŸنظمة لطريقة
العمل بينهما ‘ تسسي Òورفع النفايات أ’قاليم
البلديات ،فإان الديون العالقة والواقعة على
ع-ات-ق  20ب -ل-دي-ة م-ن أاصس-ل  47ب-ل-دية بإاقليم
الو’ية من بينها البلديات الكÈى والغنية على
غرار معسسكر ،اÙمدية وزهانة ،تقدر بـ 240
م-ل-ي-ون دي-ن-ار ،ح-يث أاث-ر -ت-ق-اعسس ال-ب-ل-ديات
Óعانات
وامتناع بعضسها عن منح اŸؤوسسسسة ل إ

السسنوية  -سسلبا على التسسي Òاأ’مثل للمؤوسسسسة
اŸنشس- - -أاة ‘  2013ووق -ع ح -ج-م م-ن ال-ت-أاثÒ
السسلبي على آاليات تسسديد رواتب العمال.
كما يكبح تقاعسس البلديات -اŸؤوسسسسة
عن تنفيذ برنامج عملها الذي يحمل مشساريع
طموحة تشسمل توسسيع نشساط مؤوسسسسة جمع
ال -ن -ف -اي -ات إا ¤رسس -ك -ل -ت-ه-ا وم-ن ث-م-ة ت-ت-م-ك-ن
اŸؤوسسسس -ة م -ن ا’ع -ت -م -اد ع -ل -ى م -داخ -ي -ل -ه-ا
اÿاصسة وتطويرها.
أاما ‘ هذا الشسأان ،قال طارق قلفاط أان
إامكانية التوجه نحو الرسسلكة أامر وارد بناءً
على اŸعطيات واŸؤوشسرات ا◊الية اŸبنية
على ما يتم بيعه للخواصس من الكرتون والورق
بقيمة “ثل  300طن /شسهريا من النفايات
الكرتونية التي يتم جمعها من Œار مدينة
معسسكر لوحدها.

معسسكر :أم أ.Òÿسس

كانت بصشدد العبور نحو مكان عملها

وفاة سسيدة جرفتها مياه وادي الكرمة ببومرداسس

لودي- -ة ب- -ح- -ي
ج - -رفت م - -ي- -اه أاح- -د ا أ
ال -ك -رم-ة ب-اŸدخ-ل الشش-رق-ي ل-ب-وم-رداسس
سشيدة تدعى ““ب.ك““ 34 ‘ ،من العمر،
ك- -انت بصش- -دد ال -ع -ب -ور لل -ت -ح -اق Ãق -ر
ع -م -ل -ه -ا ،ح-يث ” ال-ع-ث-ور ع-ل-ي-ه-ا ج-ث-ة
هامدة بعد عدة سشاعات من البحث من
ط- - -رف اŸواط- - -ن Úوف- - -رق ال- - -ت- - -دخ- - -ل
لنقاذ.
وا إ
ا◊ادث اŸأاسس - - -وي ،ب - - -حسسب اŸك - - -ل - - -ف
ب -اإ’ع Ó-م ع -ل -ى مسس -ت -وى م -دي -ري -ة ا◊م -اي-ة
اŸدنية لبومرداسس ،اÓŸزم أاول آايت قاسسي
أاحمد إاسسماعيل لـ ““الشسعب““ ،وقع ‘ حدود

السساعة السسابعة والربع من صسباح اÿميسس
◊ظة ﬁاولة الضسحية عبور الوادي والسسيول
ا÷ارف -ة ال -ت -ي خ-رجت ع-ن مسس-اره-ا ن-ت-ي-ج-ة
ارت -ف -اع م -نسس -وب ال -وادي ال -ن -اج-م ع-ن ك-م-ي-ة
اأ’مطار الغزيرة التي شسهدت الو’ية طيلة 24
سساعة.
لكن قوة اŸياه جرفتها بعيدا و ⁄يتمكن
م -ن ك -ان ‘ اŸك -ان إان-ق-اذه-ا بسس-بب صس-ع-وب-ة
اŸسسلك ،ليتم ‘ اأ’خ– Òويلها إا ¤مصسلحة
حفظ ا÷ثث Ãسستشسفى الثنية.

بومردأسس :ز.ك

»æWh

السشبت  ٢٤ديسشمبر ٢٠١٦
الموافق لـ  ٢٤ربيع األول  ١٤3٨هـ

للقضشاء على إلبناء إلهشس بالبليدة

اإلف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرج ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن  341مسسكن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا Ãفت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاح

أإفرجت إلسشلطات إلرسشمية بالبليدة نهاية إلسشبوع على قائمة إلسشكن إلجتماعي إليجاري بدإئرة
لضشافية إلتي تخضشع للفحصس وإلتحري قبل إ◊سشم ‘
مفتاح ◊ ،صشة  341زإئد  89سشكنا ‘ إلقائمة إ إ
ملفات إŸسشتفيدين منها نهائيا.

ع Èمسش -ت -ف -ي-دون م-ن السش-ك-ن
لـ«الشش - -عب““ ع - -ن ف - -رح - -ت- -ه- -م
ال -ع -ارم -ة ق -ائ -ل Úان ح -ل-م-ه-م
اŸنتظر من زمان قد –قق
بعد معاناتهم من أازمة وضشيق
‘ السشكن لسشنوات طويلة.
الفراج عن ا◊صشة السشكنية
ا÷دي- - -دة ،أاث- - -ل- - -جت صش - -دور
ال-ع-ائÓ-ت اŸسش-ت-ف-ي-دة م-ن-ها،
والتي جاءت بعد طول انتظار،
حيث ع ÈاŸسشتفيدون لنا عن
حجم فرحتهم عن توديع حياة
الضشيق والعيشض Ãسشاكن هششة
وب Úالهل و القارب.
وابدا الغالبية من اŸسشتفيدين

عن رضشاهم بالقائمة  ‘ ،حÚ
و ‘ اŸقابل أابدى ““مقصشيون
““م- -ن سش- -ك- -ان ال- -ب- -ن- -اء ال- -هشض
والحياء الششعبية ‘ كل من
السش-واك-ري-ة وم-اي-ا وال-زوق-اريو
كتانغا  ،وأاحياء عتيقة أاخرى
عن تذمرهم ،وانتقدوا اللجنة
اŸك- -ل- -ف -ة ب -ال -ت -وزي -ع لع -داد
ق -ائ -م -ة وصش -ف -وه-ا ب-أان-ه-ا غÒ
م -نصش -ف -ة ع -ل -ى ح-د ت-ع-بÒه-م
ق -ائ -ل““ Úان ال -ق -ائ -م -ة شش-م-لت
مسش -ت -ف-ي-دي-ن م-ن خ-ارج دائ-رة
الحياء التي تعا Êمن أازمة
سش- -ك -ن ،وأاوضش -ح -وا ب -أان -ه ك -ان
الجدر على اللجنة تخصشيصض

ق -ائ -م -ة تضش -م ع -ل -ى الق-ل ٢٠
اسشما من كل حي ششعبي ،بينما
رأاى آاخرون أان القائمة ضشمت
اسش-م-اء Ÿسش-ت-ف-ي-دي-ن  ⁄تتوفر
ف- -ي- -ه- -م الشش- -روط م- -ط- -ال- -بÚ
Ãراجعة القائمة.
و‘ سش -ي -اق ا◊دث ،ت -ع -ت -زم
السشلطات توزيع قائمة مهمة
◊صش - -ة  5أالف مسش - -ك - -ن ‘
م -ف -ت -اح أايضش -ا  ،سش -تسش-اه-م ‘
خ -فضض و ال -قضش -اء ع -ل-ى ازم-ة
السش- - -ك - -ن ب - -اŸن - -ط - -ق ،وه - -و
اŸشش- - - - - -روع ال - - - - -ذي يشش - - - - -د
إاليه أانظار اصشحاب الطلبات.
وام- -ام م- -ق- -ر ولي- -ة ال -ب -ل -ي -دة

 ،احتج غ Òمسشتفيدين من
ق -ائ -م -ة سش -ك -ن -ات ال -ع -ائ Ó-ت
اŸرحلة ا ¤مدينة الربعاء ،
و دعوا ا ¤تسشوية مششكل ما
يقارب الـ  ٢٠عائلة  ⁄يسشعفها
ا◊ظ ‘ ن- - -ي- - -ل ب- - -يت.وه- - -ي
ع -ائ Ó-ت مشش -ك -ل-ة م-ن Œار و
مسشتفيدين من مششاريع تششغيل
الشش - -ب - -اب ““ أاونسش- -اج ““ ،ح- -يث
اوضشح ‡ثلون عنهم لنا ““ أان
ملفاتهم تتوفر على الششروط
على حد تعبÒهم““.
ج -دي-ر ب-ال-ت-ذك Òان اŸصش-ال-ح
ال-ولئ-ي-ة اŸع-ن-ي-ة ب-السش-كن قد
ق -امت ب-ج-ه-ود ك-بÒة ل-ل-قضش-اء
ع -ل -ى السش -ك -ن ال -هشض وال -ب -ن-اء
ال -ف -وضش -ي ،اسش -ت -ف -ادت م -ن -ه-ا
مرحليا أاك Ìمن  3آالف عائلة
منذ مطلع السشنة ا÷ارية.
‘ ه- -ذا الط- -ار ” ال- -قضش -اء
ع -ل -ى أاح -ي -اء ف -وضش -وي-ة ب-ح-ي
دريوشض ‘ بوعرفة  ،وبن يطو
ببني تامو بن عاششور ‘ اولد
يعيشض ،وبريان ‘ بوفاريك ،
وأاح -ي -اء أاخ -رى ‘ الرب -ع -اء و
مفتاح .مكنت عملية الÎحيل
حسشب اŸسش - - - - - - -ؤوول Úم- - - - - - -ن
اسشÎج -اع الوع -ي -ة ال -ع-ق-اري-ة
اسشتغلت ‘ مششاريع تنموية
ﬁل -ي -ة و ت -رف -ي-ه-ي-ة فضش-اءات
تسشلية ولعب.

البليدة :لينة ياسسمÚ

مصشالح إلمن ‘ طوإرئ لفك لغز إ÷رÁة
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حريق مهول يأاتي على  Óﬁ 16بسسوق
ا◊طاطبة للخضسر والفواكه

لول ،بسش- - -وق
نششب ،ل - - -ي - - -ل - - -ة أإمسس إ أ
إ◊ط -اط-ب-ة ل-ل-خضش-ر وإل-ف-وإك-ه ،ح-ري-ق
مهول أإتى على ﬁتويات  Óﬁ 16لبيع
إÿضش- -روإت وإل- -ف- -وإك -ه ب -ا÷م -ل -ة‡ ،ا
ت -ط ّ-ل -ب ت -دّخ -ل ف -رق إ◊م-اي-ة إŸدن-ي-ة
إل-ت-ي ج-ندت  7شش-اح-ن-ات إطفاء مرفقة
بسشيارة إسشعاف للتحكم ‘ إلوضشع.

تيبازة :عÓء ملزي

ششاركت ‘ عملية اإلطفاء فرق ا◊ماية لكل
م -ن ا◊ط -اط -ب -ة وال -ق -ل -ي -ع-ة وع Úت-ق-ورايت،
ب - -حسشب اŸك - -ل - -ف ب - -اإلعÓ- -م اÓŸزم األول
ﬁم -د مشش -ال-ي-خ ،ال-ذي أاّك-د أايضش-ا أاّن ع-م-ل-ي-ة
الط- -ف -اء ّ“ت Ãراف -ق -ة ع -ن -اصش -ر الشش -رط -ة
والدرك على مدار  3سشاعات متتالية.
وب -ف -ع -ل ق ّ-وة ال-نÒان ال-ت-ي ان-دل-عت ‘ ح-دود
ال -ت -اسش -ع -ة ل -ي – Ó-ولت اÓÙت ا ¤أاطÓ-ل
وأاتت النÒان على جّل ﬁتوياتها من صشناديق
بÓسشتيكية وخضشر وفواكه وأاثاث.
كما أاّكد بعضض التجار أاّنهم فقدوا العديد من
السشندات التجارية التي تربطهم بزبائنهم ،من

ج- -ه- -ت- -ه -ا سش -ارعت ق -وات ال -درك والشش -رط -ة
ل-ت-ط-وي-ق اŸوق-ع وم-ب-اشش-رة –ق-ي-ق م-عمق ‘
القضشية التي اضشحت حديث العام واÿاصض
ب -اŸن -ط -ق -ة ب -ال -ن -ظ -ر ا ¤ت -راك -م ج -م-ل-ة م-ن
الششكوك التي –وم حولها فيما إاذا كانت فعÓ
حصشلت بفعل ششرارة كهربائية أام أاّنها نتجت
عن فعل فاعل ،وقد لحظت «الششعب» العديد
من أافراد الششرطة العلمية بع ÚاŸكان يوم
أامسض ما يÎجم األهمية البالغة التي أاولتها
ا÷هات األمنية لهذه القضشية.
وت -زام -ن ح -دوث ا◊ري -ق م -ع ع -ط -ل -ة ن -ه-اي-ة
األسشبوع ح Úيغلق السشوق أابوابه ال أاّن العديد
من التجار كانوا قد اقتنوا سشلعا لهم ،أامسض
األول ،لغرضض تسشويقها للزبائن ظهÒة أامسض
بالنظر ا ¤كون الظروف اŸناخية ا◊الية
تسشاعد على الحتفاظ بالسشلعة لفÎات أاطول،
ومن ثّم فقد تكّبد التجار اŸعنيون با◊ريق
خسش -ائ -ر ب -ا÷م -ل-ة وق-د تسش-ت-غ-رق فÎة إاع-ادة
تهيئة اÓÙت وŒاوز مرحلة النكسشة فÎة
طويلة نسشبيا.

عÌت مصش - -ال - -ح إ◊م - -اي- -ة
إŸدنية رفقة عناصشر إلدرك
إل - -وط - -ن- -ي ل- -ي- -ل- -ة إل- -ثÓ- -ث- -اء
إŸنصش- -رم إ ¤إÿم- -يسس ع- -ل -ى
جثت Úمقطعت Úبالقرب من
إ◊صش- -ن إل- -ت- -اري -خ -ي ““سش -ان -ت -ا
ك - -روز““ ب - -ج - -ب - -ل م - -رج - -اج - -و
وهرإن.

وهران :براهمية مسسعودة

إششهــــــــار
تكون لطفل ،وهذا إا ¤ح Úصشدور
ال-ت-ح-ال-ي-ل ال-ن-ه-ائ-ي-ة بشش-أان تششريح
ا÷ث- - -ت Úوال - -ع - -ظ - -ام م - -ن ق - -ب - -ل
اıتصشون Ãصشلحة حفظ ا÷ثث
وال -طب الشش-رع-ي Ÿسش-تشش-ف-ى عÚ
الÎك ،حسشب اŸع -ط -ي-ات األولّ-ي-ة
اŸتوّفرة لدينا.
...ويتواصشل البحث عن جثّة صشياد
اŸفقود ‘ سشواحل الباهية
 ⁄ت -ن -ج-ح ب-ع-د ﬁاولت ع-ن-اصش-ر
ا◊ماية اŸدنية لوحدة اŸيناء،
رفقة حراسض السشواحل ‘ العثور
على جثة صشياد ،ظلت مفقودة
منذ  ٨أايام كاملة ،بسشبب انعدام
الرؤوية وسشوء األحوال ا÷وية.
ويتعلق األمر باألسشتاذ ا÷امعي ‘
ع -ق -ده السش -اب-ع م-ن ال-ع-م-ر ،ال-ذي
غرق قاربه الصشغ Òالسشبت الفارط
على بعد  3أاميال من ميناء وهران
 ،ب -ع -دم -ا خ-رج وح-ي-دا Ÿم-ارسش-ة

هوايته اŸفضشلة ‘ عرضض البحر،
حسشبما علم لدى مديرية ا◊ماية
اŸدنية.
وحسشب ششاهد عيان ،وهو صشياد
اأيضشا ،فان الأمواج قلبت قارب
الضش- -ح- -ي- -ة‡ ،ا اأدى اإ ¤غ- -رق- -ه
وسش- -حب الصش- -ي- -اد اإ ¤الأع -م -اق،
لف -ت -ا اإ ¤اأن -ه سش -ارع Ãرك -ب-ه ‘
اŒاه ال- -ق- -ارب Ùاول- -ة اإن- -ق- -اذ
الغريق دون جدوى لن اأن التيار
كان اأقوى.
وقد سشارعت فرقة مكونة من ٦
غ-واصش Úل-ل-ح-م-اي-ة اŸدنية Ÿيناء
وهران إا“ ¤ششيط بكل السشاحل
الوهرا ،Êسشواء ‘ السشطح أاو ‘
األعماق الصشغÒة ،فور اإلبÓغ
ع -ن اخ -ت -ف -اء الضش -ح -ي-ة وال-ق-ارب
ال -ذي غ -رق ب -ه أاث -ن-اء رح-ل-ة صش-ي-د
السشمك ،والعملية متواصشلة ،حسشب
تأاكيدات ذات اŸصشادر.

١٧٢١٦

فيما أإثÒت ششكوك حول سشببه

العثور على  3جثة مقطعة ‘ أاكياسس بسسانتا كروز وهران

ق- -ال م- -ت- -حّ- -دث ب- -اسش- -م ا◊م -اي -ة
اŸدن- - -ي - -ة ،أان ا÷ّث - -ة األو ،¤عÌ
ع -ل -ي -ه -ا م -فصش -ول-ة ا÷سش-د وب-ق-ي-ة
أاط - - -راف- - -ه- - -ا داخ- - -ل  3أاكياسض
ب Ó-سش -ت-ي-ك-ي-ة ك-بÒة ،ف-ي-م-ا وج-دت
ال-ث-ان-ي-ة ب-ن-فسض ال-ط-ري-ق م-فصش-ول-ة
ال- -رأاسض وق- -ط- -ع أاخ- -رى ألط -راف
سشفلية ÷سشد إانسشان ‘ حالة جد
م -ت -ق ّ-دم-ة م-ن ال-ت-ع-ف-ن ،ي-رّج-ح أان
تكون لنفسض ا÷ثة وعظام أاخرى
ملفوفة ‘ قطعة قماشض.
وحسشب مصشادرنا ،فان ا÷رÁة
النكراء التي هزت أاركان أاهم موقع
سش - -ي - -اح - -ي ب - -ع - -اصش - -م- -ة ال- -غ- -رب
ا÷زائري ،وهران ،دفعت برجال
األمن وقوات الدرك إا ¤تكثيف
ال -ت -ح -ري -ات وال -ت -ح -ق-ي-ق-ات ل-فك
ل- -غ- -زه -ا ا ÒÙإا ¤أاب -ع -د ح -دود
أافÓم الرعب .
قامت مصشالح الدرك بتمششيط
اŸن -ط -ق -ة ب -أاك -م -ل -ه -ا ع -ن ط -ري-ق
الكÓب اŸدربة لفرقة ““اŸكلبة““
‘ الوقت الذي تكّثف فيه ﬂتلف
مصش- -ال -ح ام -ن وه -ران والشش -رط -ة
العلمية و األطباء الششرعيون من
ع- -م- -ل- -ي- -ة ال- -ت- -ح- -ال- -ي- -ل الÓ- -زم- -ة
والتحقيقات اŸعّمقة ◊ل خيوط
هذه ا÷رÁة النكراء.
ع -ل-م-ا آان ا÷ث-ة ال-ث-ان-ي-ة ال-ت-ي عÌ
جحت ذات ا÷هة أاّن
عليها ،ر ّ

العدد
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من مراسسلينا

ألسضبت  2٤ديسضمبر 201٦
ألموأفق لـ  2٤ربيع أألول  1٤٣٨هـ

تراجــــــــع ‘ مـــــــردود الّزيتـــــــون بسشكيكـــــدة

ألعدد

1721٦
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عوامل طبيعية ونقصص ‘ اليد العاملة أاّثرا على اŸنتوج
‡ا أاّدى إا ¤ارتفاع
تتوّقع اŸصشالح الفÓحية بسشكيكدة تراجع إانتاج الزيتون ‘ حملة ا÷ني لهذا اŸوسشم ّ
’سشعار ،حيث بلغ الل Îالواحد من الزيت من النوعية ا÷يدة حدود  7٠دينار على مسشتوى اŸعاصشر.
ا أ

’ششخاصس بدون مأاوى
أامن بجاية يتكّفل با أ

وجبـ ـ ـ ـ ـ ـات سساخن ـ ـ ـ ـ ـة وأالبسس ـ ـ ـ ـ ـة دافئ ـ ـ ـ ـ ـة
‘ إاط -ار اŸب -ادرات ا÷واري-ة ال-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا مصش-ال-ح أام-ن و’ي-ة ب-ج-اي-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل
’ششخاصس بدون مأاوى ،خاصشة ‘
Ãختلف ششرائح اÛتمع ،ونظرا لتواجد عدد من ا أ
’يام ،سش ّ
طرت
ظل الظروف ا÷وية الراهنة ،التي تتسشم بÈودة الطقسس هذه ا أ
’ششخاصس دون مأاوى ،خاصشة ‘ هذه
’من ببجاية برنا›ا واسشعا للتكفل با أ
مصشالح ا أ
الفÎة التي تتميز بÈودة الطق .
شض-ك-ره-م أل-ك-ب÷ Òه-أز ألشض-رط-ة ،وأرت-ي-أحهم
ل- -ل- -خ -دم -أت أل -ت -ي ق -دمت ل -ه -م ،فضض  Ó-ع -ن
ح- - -يث أن ه- - -ذه أإلج - -رأءأت ت - -ه - -دف إأ ¤أŸعأملة ألتي تلقوهأ من عطف وحنأن ،وكذأ
مسض -أع -دة ه -ذه ألشض-ري-ح-ة م-ن أÛت-م-ع ،م-ن أ◊ديث معهم وألتخفيف من معأنأتهم.
خÓ- -ل ت- -وف Òك- -أف- -ة أإلم- -ك- -أن- -ي- -أت أŸأدي -ة ومن جهة أخرى ،سضجّلت أŸصضلحة ألولئية
وأل -بشض -ري -ة أŸت-أح-ة ،ب-أل-ت-نسض-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة ل -ل -وسض -أئ -ل أل -ت -ق -ن-ي-ة ‘ حصض-ي-ل-ت-ه-أ ألشض-ه-ري-ة
أ◊مأية أŸدنية ،مديرية ألنشضأط ألجتمأعي أألخÒة ،مأ عدده  2٨72أتصضأل هأتفيأ على
Óمن ألوطني  ،٤٨ - 15ورقم
لولية بجأية ،برفقة عنأصضر ألهÓل أألحمر ألرقم أألخضضر ل أ
أ÷زأئري لفرع بجأية ،وألتي من خÓلهأ ”
ألنجدة  ،17وأك Ìمن  ٣9٦أتصضأل هأتفي،
ألتكفل بهم ع Èعدة نقأط Ãدينة بجأية.
أإلبÓغ عن حوأدث وجرأئم أثنأء حدوثهأ ،أو
” ت- -وزي- -ع وج- -ب- -أت غ- -ذأء سض- -أخ- -ن- -ة ع -ل -ى
و ّ
ألتبليغ عن ﬁأولت أŸسضأسص وألعتدأء على
أألشضخأصص دون مأوى ،وقد ”ّ Œنيد عدد
أألشضخأصص وأŸمتلكأت ألعأمة وأÿأصضة.
م- -ع- -ت Èم -ن أع -وأن ألشض -رط -ة لضض -م -أن ألسضÒ
أ◊سضن لهذه ألعملية ،حيث تعمل كل ›موعة كمأ سضجلت  1129أتصضأل قصضد طلب ألنجدة
‘ إأطأر منظم ÷مع أŸوأد ألغذأئية و–ضض Òوأل -ت -دخ -ل ،م -ن ط-رف مصض-أل-ح ألشض-رط-ة عÈ
أل -وج -ب-أت وت-وزي-ع-ه-أ ع-ن-د ح-ل-ول أل-ل-ي-ل ،ك-م-أ كأفة قطأع ألختصضأصص ،كمأ ” تسضجيل 1٣٤7
أسض -ت -ف -أدت ن -فسص ألشض -ري -ح-ة م-ن أل-بسض-ة ب-ع-د أتصض -أل ه -أت -ف -ي ك-ن-دأءأت ل-ط-لب م-ع-ل-وم-أت،
Œنيد ألوسضأئل ألبشضرية وأŸأدية ألضضرورية ،توجيهأت أو طلب تدخل مصضألح أخرى ،مثل
ليسضتفيد هؤولء أألشضخأصص من قضضأء ليأ‹ عنأصضر أ◊مأية أŸدنية إلسضعأف أ÷رحى
خأصضة عند وقوع حوأدث مرور.
ألشضتأء ‘ أحسضن ألظروف.
وجأءت ألعملية حسضب مصضدر مسضؤوول ‘ ،هذه أإلحصضأئيأت تؤوّكد تنأمي ألوعي أألمني
إأطأر تعزيز ألتصضأل أÿأرجي وŒسضيد مبدأ لدى أŸوأطن Úبولية بجأية ،حول ضضرورة
ألشضرطة أ÷وأرية ،وتنفيذأ لتعليمأت ألسضيد إأب Ó-غ مصض -أل -ح ألشض -رط -ة ع-ن ك-ل أل-نشض-أط-أت
Óمن ألوطني ،ألدأعية أإلجرأمية وأŸشضبوهة ،وهذأ مأ يسضهل من
أللوأء أŸدير ألعأم ل أ
إأ ¤ل -ل -ت -ك -ف -ل ب-أل-ف-ئ-أت أŸع-وزة خÓ-ل فصض-ل م -ه -م -ة ت-دخ-ل ق-وأت ألشض-رط-ة قصض-د ح-م-أي-ة
أألشضخأصص وأŸمتلكأت ،وتبقى مصضألح أمن
ألشضتأء.
وق -أمت مصض -أل -ح ألشض -رط -ة ب -أل -ولي -ةÃ ،ع -ي-ة ألولية ›ندة ÿدمة أŸوأطن ،Úع Èألرقم
Óمن ألوطني  ٤٨ - 15ورقم ألنجدة
ألشض -رك -أء أŸي -دأن -ي Úب -ه -ذه أل -ع -م -ل -ي -ة أل -ت-ي أألخضضر ل أ
خرين دأئمأ لفأئدة أŸوأطن.Ú
أسض-ت-حسض-ن-ه-أ ه-ؤولء أألشض-خ-أصص ،م-ع-رب Úع-ن  17أŸسض ّ

بجاية :بن النوي توهامي

سسكيكدة :خالد العيفة
أرجعت ذأت أŸصضأدر سضبب ذلك إأ ¤تأخر
تسض -أق -ط أألم-ط-أر م-ع ب-دأي-ة فصض-ل أÿري-ف،
ح -يث ُ ⁄ي -سض -أع -د أ÷ف -أف ع-ل-ى ‰و أل-ث-م-أر
بشضكل طبيعي ،وأسضفر أ÷فأف إأ ¤أنكمأشص
أ◊بأت وتسضأقطهأ قبل بلوغهأ مرحلة ألنضضج،
‡أ قّلصص من ألكمية .ويشضتكي ألفÓحون كل
ّ
موسضم من نقصص أليد ألعأملة ‘ أ÷ني ،مأ
يجÈهم على ألعتمأد على ألعأئÓت ألتي لهأ
خÈة ‘ هذأ أÛأل.
ومع قلة ﬁصضول ألزيتون سضجل أرتفأع ‘
ألسضعر هذأ أŸوسضم ،حيث تعدى ثمن أللÎ
ألوأحد من ألنوعية أ÷يدة  700دج ،فيمأ كأن
يÎأوح مأ ب 500 Úو ٦00دج لل ،Îوأوضضحت
مصضأدرنأ بأن كمية ألزيت أŸتوقعة مع توأصضل
حملة أ÷ني سضتعرف أنخفأضضأ مقأرنة بألعأم
أŸأضضي.

ك -م -أ سض -ج -ل ت -أخ -ر ألن-طÓ-ق أل-ف-ع-ل-ي ÷ن-ي
أÙصضول خأصضة أنه من أŸعتأد ألشضروع ‘
جنيه أبتدأء من منتصضف شضهر نوفم Èمن كل
سض -ن -ة ،ح -يث أق -تصض -رت أل-ع-م-ل-ي-ة ع-ل-ى ب-عضص
ألعأئÓت ألتي “تلك بسضأت ÚصضغÒة وتقتأت
على عأئدأت ألبيع ،وأوضضحت مديرية ألقطأع
بأن ﬁصضول ألزيتون ألذي سضينتج سضيوجه إأ¤
 7٣معصضرة ،منهأ  1٣معصضرة عصضرية نصضف
آألية ع Èإأقليم ألولية على غرأر أ◊روشص
وعزأبة وع Úقشضرة و“ألوسص.
كمأ توّقعت أŸصضألح ألفÓحية أرتفأع مردود
أل -ه-ك-ت-أر أل-وأح-د م-ن م-ن-ت-وج أل-زي-ت-ون إأ٤5 ¤
قنطأرأ بزيأدة سضتصضل إأ 10 ¤قنأط ،Òعلى
مسضتوى بلديتي ع Úشضرشضأر وبكوشص ÿضضر
شض -رق -ي أل -ولي -ة ،ب -ع -دم -أ  ⁄ي -ت-ج-أوز م-ردود
ألهكتأر أŸوسضم ألفÓحي أŸأضضي حدود ألـ
 ٣5هكتأرأ.
وأرجعت ذأت أŸصضألح سضبب ألتحسضن ‘

مردود منتوج ألزيتون بأ÷هة ألشضرقية للولية،
إأ ¤أع- -ت- -دأل درج- -ة أ◊رأرة خ Ó-ل م -رح -ل -ة
تشض -ك -ل أزه -أر أألشض -ج -أر وك-ذأ ت-وف-ر أل-ك-م-ي-ة
ألكأفية من ميأه أألمطأر ،و‘ ألوقت ألذي
يتوجه عدد معت Èمن فÓحي أŸنطقت Úنحو
ه-ذه ألشض-ع-ب-ة أل-فÓ-ح-ي-ة ب-أع-ت-ب-أر أن-ه-أ ت-ت-علق
بثقأفتهم ألتي توأرثوهأ أب عن جد ،ولروأج
أŸن -ت -وج ب Úأل -ع -أئ Ó-ت ألسض -ك -ي-ك-دي-ة ،إأل أن
ألطرق أŸتبعة ‘ غرسص ألأشضجأر و‘ جني
ﬁصضوله ل تزأل بعيدة كل ألبعد عن ألتطور
أ◊أصضل ‘ أÛأل ألزرأعي سضوأء من حيث
ألتقليم وأسضتخدأم ألأسضمدة ،كمأ أن Œديد
ألأشضجأر يتم أإل ‘ حألة وصضول ألأشضجأر
أإ ¤مرحلة متقدمة من ألشضيخوخة ،وبلوغ
أŸسضأحة أŸغروسضة ب أشضجأر ألزيتون عÈ
كل من بلديتي بكوشص ÿضضر وع Úشضرشضأر
ت-ب-لغ  10٦5ه-ك-ت-أر م-نهأ  ٦٣9ه-ك-تأرأ بعÚ
شضرشضأر.

ا◊ي ا÷ديد  ٤٠٠سشكن ببلدية الÈج Ãعسشكر

اŸي ـ ـ ـ ـ ـاه تغم ـ ـ ـ ـ ـر اŸسساح ـ ـ ـ ـ ـات اÿضس ـ ـ ـ ـ ـراء
–ّول أ◊ي ألسضكني أ÷ديد  ٤00سضكن ببلدية
ألÈج إأ ¤برك مأئية ،ونقأط لتجمع سضيول
أألمطأر ألتي Œ ⁄د سضبيلهأ إأ ¤ألنصضرأف
للمجأري بسضبب غيأب هذه أألخÒة بأ◊ي،
‡أ كشض- -ف ع -ن ع -ي -وب ‘ أŸوق -ع ألسض -ك -ن -ي
ّ
بسضبب وجود ألبألوعأت ‘ مكأن مرتفع وبعيد
عن أŸسضأحأت أŸنخفضضة للسضكنأت ،أألمر
أل- -ذي ت- -ط -لب م -ن سض -ك -أن أ◊ي أ÷دي -د إأ¤
–وي -ل مسض -أره -أ ،وم -ث -ل -ه أألم -ر ب -ألسض -ك-ن-أت
بطريق سضيدي بن جبأر ‘ بلدية معسضكر أين
–ّولت م -دأخ -ل أŸب -أ Êوأروق-ت-ه-أ إأ ¤م-ك-أن
لتجمع أŸيأه وأألوحأل وأألتربة لسضيمأ وأّن
أج- -زأء م- -ن أ◊ي أŸأه- -ول لزألت ‘ شض -ك -ل
ورشض -أت Œرى ب -ه -أ أألشض -غ -أل ،أم -أ ‘ ب-ل-دي-ة
زه -أن -ة وع -ل -ى مسض -ت -وى أل -ع -م-أرأت ألÎق-وي-ة

أŸدعمة أŸسضلمة ،فتحّولت هي أألخرى من
نعمة إأ ¤نقمة بسضبب وجود عيوب ‘ بنأء
أسض-ط-ح أل-ع-م-أرأت كشض-ف-ت-ه-أ تسضربأت أألمطأر
دأخ- -ل ب- -ي -وت ألسض -أك -ن ‘ Úه -ذه أل -ع -م -أرأت
ألÎقوية أŸدّعمة.
م - -ن ج - -ه - -ة أخ - -رى ،ح - -أول سض- -ك- -أن أ◊ي
ألقصضديري ““شضلفأوة““ قطع ألطريق ألوطني
رق - -م  1٤أم -أم ح -رك -ة أŸرور ،م -ط -أل -بÚ
بÎحيلهم ‘ ألأجل ألقريب ،خأصضة و أنّ
ألأمطأر أŸتسضأقطة قد غمرت بيوتهم و
حولتهأ أإ ¤مسضتنقعأت صضغÒة بسضبب وجود
ه -ذأ أ◊ي أل -قصض-دي-ري ‘ م-ن-ح-در ج-ب-ل-ي
ت- -ك Ìف- -ي- -ه ألأوسض- -أخ وت -ن -ع -دم ب -ه شض -روط
أ◊يأة .أمأ ‘ حي زيدور وألطريق ألكبÒة
‘ ن -وأح -ي ح -ي ب -أب-أ ع-ل-ي ب-وسض-ط م-دي-ن-ة

معسضكر ،طألب سضكأن أ◊ي بألتعجيل برفع
ﬂل-ف-أت ع-م-ل-ي-ة ه-دم أل-ب-ن-أي-أت ألهشضة ‘
حي سضيدي بوسضكرين بعد ترحيل سضأكنيهأ
وت- -ط- -ه ÒأŸوق- -ع ،وألسض -بب غ -زو أ÷رذأن
للبيوت أÙأذية للموقع ألذي طأله ألهدم،
غ Òذلك ح -أصض -رت م -ي -أه ألأم -ط-أر سض-ك-أن
ألدوأوير وألقرى ألنأئية ألتي تعأ Êبشضكل
خ -أصص م -ن أهÎأء شض -ب -ك -ة أل-ط-رق وغ-ي-أب
أŸوأصض Ó-ت ل -ذأت ألسض-بب لسض-ي-م-أ سض-ك-أن
أل-ب-خ-أخ-رة ب-ب-ل-دي-ة أل-ب-ن-ي-أن ،ألذين جّد دوأ
م -ط -ل -ب -ه-م ب-رب-ط ق-ري-ت-ه-م ب-ط-ري-ق صض-أل-ح
لÓسضتعمأل يعت ‘ Èألأصضل شضريأن أ◊يأة
ألجتمأعية وألقتصضأدية.

دوار الفعالية ببلدية ا◊اسشي بغليزان

معسسكر :أام ا Òÿــ سس

إا‚ ـ ـ ـ ـ ـاز شسبك ـ ـ ـ ـ ـة للصس ـ ـ ـ ـ ـرف الصسح ـ ـ ـ ـ ـي

كششف رئيسس بلدية ا◊اسشي بو’ية
غليزان عن بر›ة مششاريع جديدة ‘
اŸن - -ط - -ق- -ة ال- -ري- -ف- -ي- -ة اŸسش- -م- -اة ب- -دوار
ال-ف-غ-اي-ل-ي-ة ب-غ-ي-ة ت-خ-ل-يصس السش-ك-ان م-ن
اŸعاناة اŸتواصشلة من بعضس ا’حتياجات
’سشاسشية التي غابت لسشنوات طوال.
ا أ

غليزان :ع ــ عبد الرحيم
أوضضح ذأت أŸتحدث ،بأّن مشضروعأ جديدأ
تتوأصضل به أشضغأل أإل‚أز بخصص إأ‚أز شضبكة
ألصضرف ألصضحي لتخليصص ألسضكأن من ألتبعأت
ألسضلبية لسضتعمأل أ◊فر ألتقليدية ،مؤوكدأ بأّن
نسض-ب-ة أألشض-غ-أل ت-وشضك ع-ل-ى ن-ه-أي-ت-ه-أ ب-ع-دم-أ
قأربت  ‘ 95أŸأئة ،حيث رصضد لهذه ألعملية
قرأبة  1مليأر و 700مليون سضنتيم ،من أجل
ح-ي-أة ج-دي-دة ل-لسض-ك-أن أل-ذي-ن ي-ع-ت-م-دون على
أŸط-أم Òب-أع-ت-ب-أره-أ أدأة ل-لصض-رف ألصض-حي،
وهو مأ جعلهم يعيشضون وسضط مشضأكل عديدة
م -ن -ه-أ أن-تشض-أر أل-روأئ-ح أل-ك-ري-ه-ة ،وأ◊شض-رأت

ألضضأرة.
وأضضأف رئيسص بلدية أ◊أسضي بأّن أŸشضروع
أ÷ديد جأء بعد ألنتهأء من Œديد شضبكة
أŸي- -أه ألصض- -أ◊ة ل -لشض -رب ،ح -يث ك ّ-ل -ف ه -ذأ
أل-ت-ج-دي-د أÿزي-ن-ة أل-ع-م-ومية  1م-ل-ي-أر و200
م-ل-ي-ون سض-ن-ت-ي-م ،ب-غ-ي-ة أل-قضضأء على ألتسضربأت

أŸأئية ،وقدم ألشضبكة.
ومن أŸنتظر حسضب ذأت أŸتحدث ،أن يتم
إأع -أدة ألع -ت -ب -أر ل -ل -ط-ري-ق ب-ع-د ألن-ت-ه-أء م-ن
ألشضبكأت ألرئيسضة ،وهو مأ أسضتحسضنه ألسضكأن،
م- -ثّ- -م- -ن Úج -ه -ود مصض -أل -ح أل -ب -ل -دي -ة ‘ رف -ع
أنشضغألت ألسضأكنة ‘ هذه أŸنطقة ألريفية.

تقّدموا بالعديد من الشّشكاوي

سسكان قرية رشساق يطالبون بالكهرباء وتعبيد الّطريق
يناششد سشكان رششاق
التابعة إاداريا إا ¤بلدية
أاجبل مسشاعد اŸسشؤوولÚ
اÙلي Úبالتدخل من
أاجل ربط سشكناتهم
اŸقدرة بأاك Ìمن ثÓثÚ
سشكن ريفي بالكهرباء
الريفية ،والقضشاء على
التوصشيÓت العششوائية
للكهرباء التي أاضشحت
خطرا ﬁدقا بأابنائهم
الصشغار.

اŸسسيلة :عامر ناجح
حسضب سضكأن منطقة رشضأق،
ف-إأن-ه-م ت-ق-دم-وأ ب-أل-عديد من
ألشضكأوي أŸتكررة من أجل
تهيئة ألظروف ألÓزمة لشضغل
مسضأكنهم ألتي بنوهأ ‘ إأطأر
إأع -أن -ة ألسض-ك-ن أل-ري-ف-ي أل-ت-ي
أق - -رت - -ه- -أ أل- -دول- -ة ‘ إأط- -أر
أسض - -ت- -ق- -رأر ألسض- -ك- -أن ع- -ل- -ى
أرأضض- -ي- -ه- -م وأل- -قضض -أء ع -ل -ى
ألنزوح ألريفي ،وهو مأ دفع
أŸوأطنون إأ ¤بنأء مسضأكنهم
‘ أرأضضيهم ألتي ل –توي
على ألكهربأء ،وكلهم أمل أن
تصض -ل أل -ك -ه -رب-أء ‘ أل-ق-ريب
أل -ع -أج -ل ،ف -أع -ت -م -دوأ ع-ل-ى
أل-رب-ط أل-عشض-وأئ-ي ل-ل-كهربأء،
ف -ط -أل أم -د ألن-ت-ظ-أر وب-أت
أألم -ر إأل-زأم-ي-أ ل-ل-ت-ع-أيشص م-ع

أل- - -وضض - -ع أÿط - -ر ألسض Ó- -ك
ألكهربأء ،خأصضة وأن ألبعضص
منهأ قريب من أألرضص.
وم- - -ن ذأت أ÷أنب ،ي- - -رف- - -ع
ألسض-ك-أن م-ط-ل-ب-أ آأخ-ر ي-ت-ع-ل-ق
ب -أإلسض -رأع ب -ت -ع-ب-ي-د أل-ط-ري-ق
ألرأبط ب Úألقرية وألطريق
ألولئي على مسضأفة  10كلم
وأل -ذي ّ” ت -ه -ي -ئ -ت -ه م -ؤوخ -رأ
بشضكلي جزئي ل يفي لغرضص
أل - - -قضض - - -أء ع - - -ل- - -ى ألهÎأء
بألشضكل ألكلي وألÓزم ،كمأ

ي - -ط - -ألب ف Ó- -ح - -و وم - -وأل- -و
أŸن- -ط- -ق- -ة م- -ن ألسض- -ل -ط -أت
أÙلية ضضرورة توف ÒأŸيأه
ل- -ت- -وري- -د م- -وأشض- -ي -ه وسض -ق -ي
م- -روع- -أت- -ه- -م أل- -ت- -ي ت- -ع- -تÈ
مدخولهم ألوحيد من خÓل
ح- -ف- -ر ب- -ئ- -ر أرت -وأزي ،وك -ذأ
إأ‚أز مدرسضة للقضضأء على
أل-ت-ن-قÓ-ت أل-ي-وم-ية ألبنأئهم،
وأل -ت -ي ت-ع-د حسض-ب-ه-م ألسض-بب
أل- -رئ- -يسض- -ي ل -ت -خ -ل -ي -ه -م ع -ن
ألدرأسضة.

السسبت  24ديسسمبر  2016م
الموافق لـ  24ربيع األول  1438هـ
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خطوة هامة ‘ بسشط السشيادة على كامل سشوريا

احتفا’ت عارمة ‘ ششوارع حلب بتحرير اŸدينة

اسشتنكار صشحراوي ◊ملة نظام اıزن أاثناء ﬁاكمة «أاكد Ëإازيك»

دع- -ا اŸنسش- -ق الصش- -ح- -راوي م- -ع ب -ع -ث -ة
’م -ان -ة ال -وط -ن-ي-ة
«اŸي -ن -ورسش -و» عضش -و ا أ
السش - - -ي - - -د أاﬁم - - -د خ - - -داد ،اÿم - - -يسش،
’وروب - - - - - -ي إا¤
بÈوكسش- - - - - - -ل ،ا’–اد ا أ
«ت -ن -ف -ي -ذ» ال -ق -رار الصش-ادر ع-ن ﬁك-م-ة
’وروبية واŸسشاهمة ‘ تسشوية
العدل ا أ
ن-زاع الصش-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ط-ب-قا للقانون
الدو‹.
كانت ﬁكمة العدل األوروبية قد أاكدت
يوم األربعاء ،أان التفاق ب Úال–اد األوروبي
واŸغرب اŸوقع ‘ سسنة  2012حول إاجراءات
–ري-ر م-ت-ب-ادل ل-ل-م-ن-ت-ج-ات ال-فÓ-ح-ي-ة ومواد
الصسيد البحري ل ينطبق على إاقليم الصسحراء
الغربية.
وأاوضسح اŸسسؤوول الصسحراوي خÓل ندوة
صس -ح -ف -ي-ة نشس-ط-ه-ا ب-الŸÈان األوروب-ي غ-داة
صس -دور ق -رار اÙك -م -ة «إان -ن -ا ن-دع-و ال–اد
األوروبي إا ¤تنفيذ هذا القرار الصسادر عن
ﬁكمة العدل األوروبية واŸسساهمة ‘ تسسوية
النزاع طبقا للقانون الدو‹ الذي اسستندت إاليه
هذه اÙكمة».
ك - -م - -ا ط - -الب اŸنسس - -ق الصس - -ح- -راوي م- -ع
«اŸي- - -ن- - -ورسس - -و «واŸك - -ل - -ف Ãل - -ف الÌوات
ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة ،ك  Óّ-م -ن اŸف -وضس-ي-ة واÛلسس
األوروبي بـ»التطبيق الفوري» للقرار الصسادر
عن ﬁكمة العدل األوروبية ،داعيا الŸÈان
األوروبي ا« ¤لعب دور هام» ‘ Œسسيد قرار
اÙكمة.
و‘ ت -ع -ق -ي -ب -ه ع -ل -ى ق -رار ﬁك-م-ة ال-ع-دل
األوروبية أاعرب أاﬁمد خداد عن ارتياحه
«ل-ل-ت-ق-دم» ال-ذي ح-ق-ق-ت-ه ال-قضسية الصسحراوية
بفضسل هذا القرار الذي يعÎف بأان الصسحراء
ال -غ -رب-ي-ة إاق-ل-ي-م غ Òمسس-ت-ق-ل ولشس-ع-ب-ه-ا ا◊ق
اŸشسروع ‘ تقرير اŸصس Òوبالتا‹ ل Áكن
اعتباره «إاقليما تابعا للمملكة اŸغربية».
ك -م -ا أاشس-ار ‘ م-ع-رضس ت-فصس-ي-ل-ه Ÿضس-م-ون
القرار الذي قال انه يكتسسي «أاهمية تاريخية»
ل -لشس -عب الصس-ح-راوي إا ¤ال-ف-ق-رة ال-ت-ي أاك-دت
فيها اÙكمة أان الصسحراء الغربية غ Òمعنية
ب- - - -الت- - - -ف - - -اق اÈŸم ب Úال–اد األوروب - - -ي
واŸغرب.
وأاكدت ﬁكمة العدل األوروبية ‘ قرارها

أانه «بالنظر إا ¤وضسع الصسحراء الغربية كإاقليم
منفصسل ومتميز Ãوجب ميثاق األ· اŸتحدة
ومبدأا تقرير مصس Òالشسعوب ،فإانه ل يجوز
اعتبار وصسف (الÎاب اŸلكي اŸغربي) الذي
ي-ح-دد ال-ن-ط-اق اإلق-ل-ي-م-ي لت-ف-اق-ات الشسراكة
والتحرير شسام Óللصسحراء الغربية ومن ثمة
ف -إان ه -ذه الت -ف -اق -ات ل ت -ن -ط -ب-ق ع-ل-ى ه-ذا
اإلقليم».
كما أاكد اŸسسؤوول الصسحراوي أان ﬁكمة
ال -ع -دل األوروب -ي -ة ،ال -ت -ي قضست ب -أان اŸغ-رب
والصسحراء الغربية هما إاقليماين منفصسÓن
تابعان لسسيادتﬂ Úتلفت ،Úقد أاوضسحت «أانه
ل -ن ي -ك -ون ه -ن-اك أاي اسس-ت-غÓ-ل اق-تصس-ادي ‘
الصس- -ح- -راء ال- -غ- -رب -ي -ة دون م -واف -ق -ة الشس -عب
الصسحراوي».

و‡ارسس- -ات لأاخÓ- -ق- -ي -ة ع -ل -ى أاي -دي رج -ال
الشسرطة اŸغربية.
وج -ددت ال -ع -ائ Ó-ت ال -ت -أاك -ي -د ع-ل-ى ب-راءة
أاب-ن-ائ-ه-ا اŸع-ت-ق-ل Úالسس-ي-اسس-ي Úالصس-ح-راويÚ
ضسمن ›موعة أاكد Ëإازيك وطالبت بالفراج
الفوري والÓمشسروط عنهم.
ودع -ا ال -ب -ي -ان ك -اف -ة اŸن -ظ -م -ات ال-دول-ي-ة
ال -وازن-ة ا ¤السس-ت-م-رار ‘ م-واصس-ل-ة الضس-غ-ط
ال Ó-زم ع -ل -ى ال -دول-ة اŸغ-رب-ي-ة قصس-د احÎام
ك -اف -ة ا◊ق -وق ال-ك-ون-ي-ة لب-ن-ائ-ه-م اŸع-ت-ق-لÚ
السسياسسي Úضسمن ›موعة أاكد Ëإازيك Ãا
ف -ي -ه-ا إاحÎام وضس-م-ان السس Òال-ع-ادل وال-ن-زي-ه
للقضساء.
وح-م-لت ال-ع-ائÓ-ت السس-ل-ط-ات اŸغربية ‘
مدينة الرباط وسس ÓاŸسسؤوولية الكاملة Œاه
السسÓ- -م -ة ا÷سس -دي -ة وال -ن -فسس -ي -ة ل -ه -ا ول -ك -ل
اŸتضس -ام -ن ÚواŸؤوازري -ن ال -ق -ادمŸ Úت-اب-ع-ة
أاطوار ﬁاكمة ›موعة أاكد Ëإازيك يوم 26
ديسسم 2016 Èوتوف Òا◊ماية الÓزمة لهم.

أادانت ÷نة عائÓت اŸعتقل ÚالسسياسسيÚ
الصس - -ح - -راوي Úا◊م Ó- -ت الع Ó- -م - -ي- -ة عÈ
القنوات اŸغربية الرسسمية بعد اإلعÓن عن
تاريخ بدء جلسسات إاعادة ﬁاكمة ›موعة
أاكد Ëإازيك ‘ ﬁاولة منها لتجييشس الرأاي
ال- -ع- -ام اŸغ- -رب- -ي وت- -زوي- -ر ال -وق -ائ -ع وإاب -ع -اد
اŸسس -ؤوول -ي-ة ع-ن ال-دول-ة اŸغ-رب-ي-ة ‘ أاح-داث
تفكيك ﬂيم أاكد Ëإازيك ،هذا باإلضسافة ا¤
منع بعضس العائÓت ( األخت فاطمتو دهوار
وع -زي -زة أان -دور ) م -ن السس -ف -ر ا ¤ال -ع -اصس-م-ة
اŸغ -رب-ي-ة ال-رب-اط Ÿت-اب-ع-ة أاط-وار اÙاك-م-ة
اŸدن -ي-ة اŸن-ت-ظ-ر إاج-راءه-ا ي-وم  26ديسسمÈ
2016
واعتÈت اللجنة ‘ بيان بها منع السسفر
ا ¤ال -ع -اصس -م -ة اŸغ -رب -ي -ة ال -رب -اط Ÿت -اب -ع -ة
›ري -ات اÙاك -م -ة خ -رق -ا واضس-ح-ا ل-ع-ل-ن-ي-ة
ا÷لسسة ولطوار و›ريات اÙاكمة العادلة
وإانتهاكا للحق ‘ التجوال ومسسا بالسسÓمة
ا÷سسدية والنفسسية للعائÓت.
وأاع -ل -نت ال -ع -ائ  Ó-ت تضس -ام -ن -ه -ا اŸط -ل-ق
وال Ó-مشس -روط م -ع األخ-وات ف-اط-م-ت-و ده-وار
وعزيزة أاندور بعد ما تعرضسن له من منع

حجز سشيارتﬁ Úملت Úباıدرات قادمة من اŸغرب

عائÓت اŸعتقل Úتطالب باÙاكمة العادلة

أاعلنت ،اÿميسس ،وزارة الدفاع الوطني ‘
بيان لها عن “كن وحدة من وحدات جيشس
ال -ت-ح-ري-ر الشس-ع-ب-ي الصس-ح-راوي اŸراب-ط-ة ‘
م -ن -ط -ق -ة ال -ك -رك -رات م -ن اح-ت-ج-از سس-ي-ارتÚ
رب -اع -ب -ت-ي ال-دف-ع وح-م-ول-ت-ه-م-ا ،اŸك-ون-ة م-ن
اıدرات القادمة من اŸملكة اŸغربية.
وأاوضس -ح ال-ب-ي-ان أان السس-ل-ط-ات الصس-ح-راوي-ة
أاب -ل -غت ب -ع -ث -ة األ· اŸت-ح-دة لÓ-سس-ت-ف-ت-اء ‘
الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ،اŸي-ن-ورسس-و ،ال-تي عاينت
دوريات تابعة لها ،براً وجواً ،مكان السسيارتÚ
اÙتجزت Úوحمولتهما.
وأاك -د ال-ب-ي-ان أان ال-ع-م-ل-ي-ة ت-فضس-ح م-رة أاخ-رى
مغالطات دولة الحتÓل اŸغربي حول ﬁاربة
اıدرات ،ب -ح -يث ت -ت -أاك -د ح -ق -ي -ق -ة أان -ه-ا ه-ي
اŸصسدر األول واألخطر لهذه السسموم الفتاكة،
ب -دوره -ا ا◊اسس -م ‘ دع -م وتشس -ج -ي -ع عصس-اب-ات
ا÷رÁة اŸنظمة وا÷ماعات اإلرهابية ،وÃا
ي -ن -ج -م ع -ن -ه -ا م-ن آاث-ار م-دم-رة ع-ل-ى اŸن-ط-ق-ة
وشسعوبها ،أامنياً واقتصساديًا واجتماعيًا.

اŸرحلة الثانية تنطلق –ت إاسشم «الصشدمة»

تعزيزات عراقية ’سشتئناف العمليات العسشكرية باŸوصشل
ق- - -ال ا÷يشش ال- - -ع - -راق - -ي إان - -ه أارسش - -ل
تعزيزات إا ¤مدينة اŸوصشل ’سشتئناف
العمليات العسشكرية بصشورة متزامنة من
ﬁاور م-ت-ع-ددة ب-ع-د ت-وق-ف-ه-ا لعدة أايام،
’سشÓ-م-ي-ة
ب -ي -ن -م -ا شش-ن ت-ن-ظ-ي-م ال-دول-ة ا إ
ا’رهابي هجمات جديدة أاوقعت قتلى
عسشكري Úومدني.Ú
وأاع-ل-ن ق-ائ-د ع-م-ل-ي-ات ن-ي-ن-وى اللواء ‚م
ا÷ب - -وري ،اÿم - -يسس ،أان وزارت - -ي ال - -دف- -اع
وال-داخ-ل-ي-ة أارسس-ل-ت-ا ت-ع-زي-زات شس-م-لت ف-رق-ا
م -ت -خصسصس -ة ‘ م -ع-ا÷ة ال-ع-ب-وات ال-ن-اسس-ف-ة
والÈام -ي -ل اŸت-ف-ج-رة واŸن-ازل اŸف-خ-خ-ة،

وأاسس -ل-ح-ة ن-وع-ي-ة ث-ق-ي-ل-ة وم-ت-وسس-ط-ة وآال-ي-ات
مدرعة وعربات لكشسف العبوات الناسسفة.
وأاضساف أان قواته ‘ ﬁاور القتال كافة
أاعادت ترتيب أاوراقها ،وأاكملت اسستعداداتها
لبدء اŸرحلة الثانية من عمليات اسستعادة
اŸوصس- -ل ،وق- -ال إان- -ه سس -ي -ط -ل -ق ع -ل -ى ه -ذه
اŸرحلة اسسم «الصسدمة» .و–دث عن اتفاق
مع األمÒكي Úعلى زيادة الدعم ا÷وي من
ق -ب -ل طÒان ال-ت-ح-ال-ف ال-دو‹ ضس-د أاه-داف
تنظيم الدولة الدموي أاثناء اŸعركة للحد
م -ن خ-ط-ورة ع-م-ل-ي-ات-ه ،خ-اصس-ة الن-ت-ح-اري-ة
منها.

وكان ا÷بوري أاعلن قبل أايام أان ا÷يشس
سسيغ Òخططه.
وبدأات عملية اسستعادة اŸوصسل قبل أاكÌ
من شسهرين ،و“كنت القوات العراقية من
اسستعادة نحو ثÓث Úحيا من ›موع أاك Ìمن
 150حيا ‘ اŸدينة التي يشسقها نهر دجلة.
‘ األثناء ،فجر ثÓثة ارهابي Úمن تنظيم
«داعشس» ،اÿميسس ،سسيارات ملغمة ‘ حي
ك -وك -ج -ل -ي ع -ن -د اŸدخ -ل الشس-رق-ي Ÿدي-ن-ة
اŸوصس- -ل ،م- -ا خ- -ل- -ف ع- -ددا م- -ن ال- -ق- -ت -ل -ى
وا÷رح- -ى .و‘ أاع -ق -اب ه -ذه ال -ت -ف -جÒات
فرضس حظر Œول باŸنطقة.

ال- -وك -ا’ت /خ -رج ا’’ف م -ن اه -ا‹
م - -دي - -ن- -ة ح- -لب ‘ شش- -م- -ال سش- -وري- -ا ،ا¤
الشش -وارع ب -ع -د إاع Ó-ن ال -ق -ي -ادة ال-ع-ام-ة
’م - -ان إا¤
’م - -ن وا أ
ل- - -ل - -ج - -يشش إاع - -ادة ا أ
اŸدي -ن -ة ب -ع -د –ري -ره -ا م-ن ال-عصش-اب-ات
ا’جرامية .
وب- -حسسب مصس- -ادر م- -ط- -ل -ع -ة ان «مسسÒات
جماهÒية جرت ‘ شسوارع حلب فيما رفعت
اŸسس - -اج - -د الصس- -ل- -وات وال- -ك- -ن- -ائسس ق- -رعت
أاج -راسس -ه -ا اب -ت -ه -اج -ا ب -ت -ح -ري-ر اŸدي-ن-ة م-ن
العناصسر التكفÒية».
وأاع -ل -نت ال -ق -ي-ادة ال-ع-ام-ة ل-ل-ج-يشس ،مسس-اء
امسس،عودة األمن واألمان إا ¤مدينة حلب
ب -ع -د –ري -ره -ا م -ن ال -عصس -اب -ات الج -رام-ي-ة
وخروج من تبقى منهم من اŸدينة› ،ددة
التأاكيد على أان هذا ال‚از الكب Òسسيشسكل
حافزا قويا Ÿتابعة تنفيذ مهامها الوطنية
ل - -ل - -قضس - -اء ع - -ل - -ى الره - -اب واع - -ادة الم- -ن
والسستقرار إا ¤كل شس Èمن أارضس .
القضساء على  120ارهابيا
أاح- - -ب- - -طت ق - -وات ا÷يشس السس - -وري أامسس
اÿميسس ,هجوما مسسلحا للتنظيم اإلرهابي
ال- -ذي ي- -ط- -ل -ق ع -ل -ي -ه «ال -دول -ة اإلسس Ó-م -ي -ة»
(داعشس) ,على عدد من النقاط العسسكرية ‘
ﬁيط الكلية ا÷وية من اŒاه (دير حافر)
بريف حلب الشسرقي وقتلت  120إارهابيا من
ع -ن -اصس -ره ,حسس-ب-م-ا أاف-ادت ب-ه وك-ال-ة األن-ب-اء
السسورية (سسانا).
ونقلت الوكالة عن مصسدر عسسكري قوله أان
«وحدة من ا÷يشس اشستبكت مع ›موعات من
إاره -اب -ي-ي ت-ن-ظ-ي-م داعشس ه-اج-مت ع-ددا م-ن
النقاط العسسكرية ‘ ﬁيط الكلية ا÷وية من

اŒاه دير حافر (شسرق حلب) و“كنت من
إاحباط الهجوم اإلرهابي والقضساء على أاكÌ
م -ن  120إاره-اب-ي-ا وت-دم Òم-ا ب-ح-وزت-ه-م م-ن
أاسسلحة وعتاد حربي».
وت -ن -تشس -ر ‘ ع -دد م-ن ق-رى وب-ل-دات ري-ف
حلب الشسرقي والشسما‹ الشسرقي ›موعات
إارهابية تابعة لتنظيم (داعشس) وتتكبد خسسائر
كبÒة ‘ األفراد والعتاد ‘ عمليات ا÷يشس
والقوات اŸسسلحة.
وكان ا÷يشس السسوري قد أاعلن مسساء أامسس
اÿميسس عن اسستعادة السسيطرة على مدينة
ح-لب بشس-م-ال سس-وري-ا م-ن ق-بضس-ة ال-ت-ن-ظ-يمات
اŸسسلحة واإلرهابية التي كانت تنشسط هناك
خ -ط -وة م -ه -م -ة ج -دا ن -ح-و ح-ل األزم-ة ‘
سسوريا
أاكد الرئيسس الروسسي فÓد ÒÁبوت,Úيوم
ا÷معة ,أان –رير مدينة حلب بشسمال سسوريا
من قبضسة «اإلرهابي »Úيشسكل «خطوة مهمة»
للغاية باŒاه حل األزمة ‘ سسوريا.
ون -ق-لت وك-ال-ة «ت-اسس» ال-روسس-ي-ة ع-ن ب-وتÚ
قوله  -خÓل لقاء مع وزير الدفاع الروسسي
سسÒغي شسويغو  -أان «–رير مدينة حلب من
اŸتطرف Úيشسكل عام Óأاسساسسيا ‘ إاعادة
األوضساع إا ¤طبيعتها بشسكل كامل ‘ سسوريا
و‘ اŸنطقة بكاملها على ما نأامل».
وأاوضسح أان «ا÷هود اŸبذولة إلعÓن وقف
Óعمال القتالية على كامل أاراضسي سسوريا
ل أ
سستتواصسل من قبل جميع األطراف اŸهتمة».
وقال ‘ هذا الصسدد« :علينا نحن وزمÓؤونا ‘
ج -م -ي -ع ال -دول اŸه -ت -م -ة أان ن -واصس -ل ال -ع-م-ل
للتوصسل إا ¤هدنة نهائية».

’طÓق النار ÃيÓنو
‘ تبادل إ

إايطاليا تعلن مقتل اŸتهم بتنفيذ هجوم برلÚ
أاع- - -ل - -ن وزي - -ر ال - -داخ - -ل - -ي - -ة
’يطا‹ ماركو مينيتي ،أامسش،
ا إ
أان ال- -ت- -ونسش -ي أان -يسش ال -ع -ام -ري
ال-ذي يشش-ت-ب-ه ب-أان-ه نفذ اعتداء
ب -رل Úبشش-اح-ن-ة دحسشت حشش-دا
‘ سشوق للميÓد ،مسشاء ا’ثنÚ
’طÓق
اŸاضشي ،قتل إاثر تبادل إ
’يطالية ‘
النار مع الششرطة ا إ
ميÓنو أامسش ا÷معة.
وق -ال وزي -ر ال -داخ-ل-ي-ة ‘ م-ؤو“ر
صس -ح -ا‘ إان ال -ع -ام-ري ق-ت-ل ب-ع-د أان
أاطلق النار على رجلي شسرطة أاوقفا سسيارته
إلج- -راء ت- -ف- -ت- -يشس روت- -ي -ن -ي ع -ل -ى ال -ه -وي -ات
الشسخصسية.
وأاضساف أانه بعد التدقيق ‘ الهوية «تأاكد
دون أادنى شسك» أان القتيل هو أانيسس العامري.
وأاوضسح أان العامري سسحب سسÓحه بهدوء
من حقيبة ظهر وبدأا ‘ إاطÓق النار .وأاصسيب
أاح -د رج -ال الشس -رط -ة ‘ ك -ت-ف-ه خÓ-ل ت-ب-ادل
إاطÓ-ق ال-ن-ار ون-ق-ل إا ¤اŸسس-تشس-ف-ى ب-ان-ت-ظ-ار
إاجراء جراحة له ،ولكن حالته ليسست خطرة.

العامري سشبق أان سشجن ‘ إايطاليا
و–ت -ف-ظ السس-ل-ط-ات اإلي-ط-ال-ي-ة ب-بصس-م-ات
أاصسابع العامري نظرا ألنه سسجن ‘ صسقلية ‘
الفÎة ما ب 2011 Úو.2015
وي -ع-ت-ق-د أان ال-ع-ام-ري ي-ب-ل-غ م-ن ال-ع-م-ر 24
عاما .وهو فار منذ هجوم برل Úيوم الثنÚ
اŸاضسي الذي أادى إا ¤مقتل  12شسخصسا ‘
سسوق أاقيم Ãناسسبة أاعياد اŸيÓد.
وكان العامري وصسل إا ¤إايطاليا من بلده
تونسس خÓل موجة الحتجاجات العربية ‘
.2011

وعقب وصسوله بقليل ،حكم عليه بالسسجن
إلضسرامه النار ‘ مركز لÓجئ ،Úوأافرج عنه
‘  2015ليتوجه إا ¤أاŸانيا.
وقال اإلعÓم ‘ إايطاليا إان العامري خضسع
أاثناء سسجنه Ÿراقبة شسرطة مكافحة اإلرهاب
لÓشستباه بأانه متطرف ،إال أانه  ⁄يعت Èعلى
رأاسس قائمة اÿاضسع Úللرقابة.

توقيف ششقيق Úبششبهة –ضش Òاعتداء
من جهة أاخرى ،اعتقلت الشسرطة األŸانية
شسقيق Úيشستبه ‘ أانهما كانا يخططان لتنفيذ
«اعتداء» ‘ أاحد أاك ÈاŸراكز التجارية.
ونشسرت الشسرطة عناصسر ‘ ﬁيط مركز
أاوبرهاوسسن التجاري (غرب) ‘ وقت متأاخر
من مسساء اÿميسس و‘ سسوق ميÓدية قريبة
ثم أاعلنت اعتقال اثن Úمشستبه فيهما ،وذلك
‘ أاعقاب تلقي الشسرطة معلومات من أاجهزة
السستخبارات.
واŸوقوفان شسقيقان من كوسسوفو ‘ الـ28
والـ 31من العمر ،ويحاول اÙققون –ديد
اŸرحلة التي وصسل إاليها التحضس Òللهجوم
على اŸركز ،وما إاذا كان أاشسخاصس آاخرون
متورط ‘ Úاıطط.

الريأضسي
اشسراف :حأمد حمور

السسبت  ٢٤ديسسمبر  ٢٠١٦م الموافق لـ  ٢٤ربيع ا’ول  ١٤٣٨هـ العدد ١7٢١٦
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«اŸاجيك»..
مثال يقتدى به
^ حأمد حمور

مسس
Òة ذه

قّ- -رر ›ي- -د ب- -وق- -رة وضض- -ع ح ّ-د Ÿشض -واره
كÓعب بعد مسضÒة ذهبية مع كل األندية
التي لعب لها وكذا اŸنتخب الوطني ،حيث
ترك بصضمته بشضكل ‡يّز بفضضل امكانياته
ال-ري-اضض-ي-ة ال-ك-بÒة ،وك-ذا أاخÓ-ق-ه ال-ع-ال-ية

بية

التي جعلته «يجني» احÎام كل الذين تعاملوا معه كÓعب.
وتؤوّكد بعضض اŸصضادر أاّنه سضيلتحق بالطاقم الفني للمنتخب الوطني قبل
 ·ÓاŸقررة بالغابون ،ويعد هذا الختيار جد موّفق
انطÓق كأاسض افريقيا ل أ
ب -ال -نسض -ب -ة Ÿسض ّ-ي -ري «ال -ف-اف» ،ب-ال-ن-ظ-ر «ل-ل-ق-ي-م-ة اŸضض-اف-ة» ال-ت-ي سض-ي-ق-دم-ه
«اŸاجيك» لـ «اÿضضر» كون لعبي الفريق الوطني يكّنون له احÎاما كبÒا
وسضÒتسضم وجوده مع الفريق بشضكل واضضح ‘ مدة قصضÒة.
فقد حافظ بوقرة على صضورته ا÷ميلة طيلة تواجده مع الفريق الوطني حيث
كانت بدايته ‘ عام  ،2004أاين قّدم مردودا طّيبا وحّقق إا‚ازات كبÒة مع
«اÿضضر» Ãشضاركت ‘ Úكأاسض العا ⁄سضنتي  2010بجنوب إافريقيا و2014
بالÈازيل.
والكل يتذّكر «الهدف الّذهبي» الذي سضجّله بوقرة ‘ اŸباراة الفاصضلة أامام
بوركينا فاسضو بالبليدة الذي سضمح للجزائر التواجد مع أاحسضن اŸنتخبات
العاŸية للمرة الرابعة ،والتي فتحت األبواب Ÿشضاركة تاريخية لزمÓء فغو‹
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‘ الÈازيل.
وبالضضافة إا ¤اÈÿة التي اكتسضبها ‘ ﬂتلف األندية التي لعب لها سضواء ‘
أاوروبا واÿليج العربي ،فإان بوقرة واصضل ›هوداته لتحصض Úمعارفه الكروية
بنيل شضهادات تدريبية التي تسضمح له دخول هذا
«العا »⁄بقوة ،خاصضة وأانه عرف بشضكل جيد التوقف ‘ الوقت اŸناسضب ‘
مشضاركاته الدولية ثم فسضخ عقده مع ناديه األخ ‘ Òالبطولة اليونانية..بالرغم
م -ن ب -عضض ال -ع -روضض ال -ت -ي وصض -ل -ت -ه م -ن ب -عضض األن -دي-ة م-ن ب-ي-ن-ه-ا را‚رسض
األسضكتلندي.
فالقائد السضابق لـ «اÿضضر» يعت Èمثال يقتدى به بالنسضبة لÓعب Úالشضبان،
كونه سضار ‘ اŸسضتوى العا‹ بنفسض التواضضع والقوة على أارضضية اŸيدان ‘
نفسض الوقت ،وكسضب احÎام كل متتبعي الكرة ‘ ا÷زائر والعا.⁄
ولÓشضارة ،فإان إاعÓن بوقرة وضضع حد Ÿشضواره كÓعب جاء بعد أايام قليلة من
إاعÓن زميله ع Èالقادر غزال لنفسض القرار ،وكÓهما من جيل مونديال .2010
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لو¤
رغم تأاهله إا« ¤الكان» ‘ اŸرتبة ا أ

اŸنتخب الوطني ..
صسعوبات ‘ تصسفيات كاأسس العا٢٠١٨ ⁄

نشسرته الهيئة العاŸية ،يوم اÿميسش Ãوقعها .على اŸسستوى القاري ،ل يزال
اŸنتخب ا÷زائري ‘ اŸرتبة اÿامسسة خلف السسينغال ( )33وكوت ديفوار
( )34وت - -ونسش ( )35ومصس - -ر ( .)36ي-ت-واج-د السس-ي-ن-غ-ال وت-ونسش رف-ق-ة
زÁب-اب-وي ( )102وا÷زائ -ر ضس -م -ن اÛم -وع -ة ال-ث-ان-ي-ة م-ن ك-أاسش
ل· (كان )2017-اŸقررة بالغابون .على مسستوى
إافريقيا ل أ
لو ¤من ترتيب
قمة الÎتيب  ⁄تشسهد اŸراكز العشسرة ا أ
ال -ف -ي -ف -ا ل -ل -م -ن -ت -خ-ب-ات ت-غÒات ت-ذك-ر .اح-ت-ف-ظ
لرجنتيني بصسدارة التصسنيف
اŸنتخب ا أ
العاŸي يليه اŸنتخب الÈازيلي ثم
لŸا ‘ ÊاŸرك- -ز
اŸن- -ت- -خب ا أ
الثالث.

اŸنتخب ا÷زائري ينهي سسنة
 ‘ ٢٠١٦اŸركز الـ ٣٨
تبقى ا÷زائر ‘ اŸركز  38عاŸيا ضسمن
ت -رت -يب ال–ادي -ة ال -دول -ي -ة ل -ك-رة
ال- -ق- -دم (ال- -ف- -ي- -ف- -ا) لشس- -ه- -ر
ديسس- - -م،2016 È
الذي
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لحداث وبكÌة الضسطرابات ،ميزها
عاشش اŸنتخب الوطني لكرة القدم سسنة مليئة با أ
الÎاجع ‘ مسستوى وأاداء اÿضسر مقارنة Ãا عودتنا عليه العناصسر الوطنية ‘ التسسع
لضسافة إا ¤عدم السستقرار على مسستوى الطاقم الفني الذي ا‚ر
لخÒة ،با إ
سسنوات ا أ
عنه بداية مشسوار ﬂيبة ‘ التصسفيات اŸونديالية بتعادل امام الكامÒون وانهزام امام
نيجÒيا.
ﬁمد فوزي بقاصش

ájôFGõ÷G á°VÉjôdG
‘ 2016 ΩÉY

أاهدى ا÷زائر فضسيتÚ
‘  1500م و 800م

ﬂلـ ـو‘ غّطـ ـ ـى
عل ـى اإلخفاق ـات
‘ أاوŸبي ـاد «ريو»

«اÿضسر» يضسمنون التأاهل إا« ¤الكان»  ..وبداية متعÌة ‘ تصسفيات اŸونديال

مسسÒة ﬁتشسمة ‘ موعد «ريو» رغم ميداليتي توفيق ﬂلو‘

لبد ‘ منافسسات للÁÈيÒليغ  ..كما أان مهاجم «اÿضسر» قد يتوج بلقب أاحسسن
لذهان ،خاصسة تلك التي سسمحت بتأالق الرياضسي Úوالفرق التي سسجلت اسسمها ا ¤ا أ
لحداث الرياضسية التي تبقى راسسخة ‘ ا أ
شسهدت سسنة  2016العديد من ا أ
لعب ‘ افريقيا ،حيث يوجد ‘ رواق جيد ‘ اŸنافسسة
لمال الكبÒة التي كانت معلقة على بعضش الرياضسي.Ú
دولية ،كما أان العام الذي سسوف يختتم بعد أايام قليلة سسجلت فيه اخفاقات ‘ اÛال الرياضسي ،بالرغم من ا أ
التي Œمعه بكل من لعب دور“وند ،الغابو Êأاوباميانغ
حامد حمور
روسسيا ‘ بدايتها أاين تعّثر الفريق ا÷زائري ‘ خرجته ‘ ح Úأان كأاسس ا÷مهورية عادت لعميد األندية ا÷زائرية والسسينغا‹ سساديو ما Êمن نادي ليفربول ..وسستمنح ا÷ائزة
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يوم  5جانفي القادم.
وا◊دث الكب Òالذي عاشسته الرياضسة ا÷زائرية هو بدون
ينهزموا أامام نيجÒيا ‘ مدينة أاويو ،و هو األمر الذي يصسعب وكسسبت الكأاسس الثامنة ‘ تاريخها بعد فوزها ‘ النهائي
شسك مشس- -ارك- -ت -ه -ا ‘ األل -ع -اب األوŸب -ي -ة ب -ري -و دي ج -انÒو
من اŸهمة ‘ بقية اŸشسوار .
على حسساب نصسر حسس Úداي ‘ نهائي مث Òسسمح للمولودية
الÈازيلية ‘ الصسيف اŸاضسي ،والتي كانت ا÷زائر حاضسرة
م -ن ج -ه -ت -ه تصس -در ال Ó-عب اسس Ó-م سس -ل-ي-م-ا Êع-ن-اوي-ن أاكÈ
رفع الكأاسس بعد هدف « عاŸي « من اŸدافع حشسود.
بوفد قياسسي من الرياضسي Úو الذي فاق الـ  60ألول مرة
الصسحف واŸواقع الرياضسية العاŸية ،بعد –ويله التاريخي
أاما على مسستوى األندية ،فإان اŸفاجأاة كانت سسارة وكبÒة
بفضسل اÛهودات اŸبذولة والتي سسمحت للرياضسي Úكسسب
من سسبورتينغ لشسبونة الÈتغا‹ ا ¤نادي ليسس Îال‚ليزي
األرقام التي تسسمح لهم اŸشساركة ‘ أاكŒ Èمع رياضسي بالنسسبة للكرة ا÷زائرية ،حيث “كن فريق مولودية بجاية وتواصسل اŸولودية تأالقها ‘ اŸوسسم ا◊ا‹ ‘ الرابطة Ãبلغ قياسسي وصسل ا 35 ¤مليون أاورو ،حيث إان تأالقه ‘
عاŸي ..ولكن رغم ذلك ،فإان النتائج  ⁄تكن ‘ مسستوى م - -ن ال - -وصس - -ول ألول م- -رة ‘ ت- -اري- -خ- -ه إا ¤ن- -ه- -ائ- -ي ك- -أاسس اÎÙفة األو ¤أاين ضسمنت يوم أاول أامسس اللقب الشستوي البطولة الÈتغالية جعله ‘ الواجهة ‘ فÎة وجيزة  ..و يعد
التوقعات وخابت أامال العديد منهم أامام اŸسستوى العاŸي الكونفدرالية الفريقة لكرة القدم بعد مسسÒة ذهبية بقيادة باحتÓلها اŸركز األول بفارق مريح على اÓŸحق .. Úفقد مفخرة لÓعب تكّون ‘ ا÷زائر ولعب لفرق الشسراقة ثم
الكب ‘ Òبعضس الرياضسات التي كانت مرشسحة للفوز ولو اŸدرب سسنجاق الذي تف ‘ رسسم خطة مناسسبة سسمحت “كن اŸدرب مواسسة من أاحداث تغيÒات تكتيكية سسمحت شسباب بلوزداد قبل أان يتحول ا ¤أاوروبا  ..باإلضسافة ا¤
Ãيدالية واحدة على غرار رياضستي اÓŸكمة وا÷يدو.
Óهداف باسستمرار مع اŸنتخب الوطني.
لزمÓء يايا من تنشسيط الدور النهائي الذي خسسروه أامام للعميد اسستعادة بريقه بعد أان كان قد سسجل بعضس التعÌات تسسجيله ل أ
.
ة
ي
م
س
ص
ا
ع
ل
ا
ة
ل
ي
ك
س
ش
ت
ل
ا
ى
ل
ع
د
ا
ن
م
ل
ا
م
ج
ف
ا
ر
س
ش
ا
ل
Ó
خ
ن
م
È
ك
أ
ا
ة
È
خ
ك
ل
Á
ي
ذ
ل
ا
‹
و
غ
ن
و
ك
ل
ا
ي
ب
م
ز
ا
م
ي
ب
ي
ت
ي
د
ا
ن
ق
ي
ر
ط
و“كنت ا÷زائر من التتويج Ãيداليت Úفضسيت Úعن
وعلى صسعيد تأالق لعبينا ،فإان مسسÒة الÓعب سسفيان هني
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العداء توفيق ﬂلو‘ ‘ سسباقي الـ  800م و 1500م
كانت موفقة ا ¤أابعد ا◊دود من خÓل تتويجه ‘ نهاية
جانب تأالق العداء بورعدة ‘ العشساري كونه احتل اŸركز وبالرغم من أانه نشّسط نهائي كأاسس الكاف ،فإان «اŸوب» الصسعود والعودة إا ¤القسسم األول ،حيث ضسمن اللقب الشستوي اŸوسسم اŸاضسي بلقب أاحسسن لعب ‘ البطولة البلجيكية ..
اÿامسس ،وهو ترتيب جد موفق.
يعيشس مشساكل تنظيمية كبÒة أاثرت على الفريق بشسكل كب Òب -ف -ارق م-ري-ح وي-ق-دم ‘ ك-رة ج-م-ي-ل-ة ب-فضس-ل السسÎات-ي-ج-ي-ة وكذا ضسمانه للقب هداف الدوري البلجيكي قبل أان يتحول
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من نادي مالينسس إا« ¤العمÓق» أاندرÿت.
ويتسساءل عشساق النادي عن الصسيغة التي “ّكن اŸسسÒين من مقدمة اهتماماته ،ويعد فريق بارادو مثال يقتدى به لدى
‘ ح Úأان الخفاق كان عنوان مسسار كرة اليد ا÷زائرية
إايجاد ا◊لول لنقاذ الفريق من السسقوط إا ¤الدرجة الثانية .بقية الفرق.
التي تراجعت بشسكل كب Òمن خÓل عدم “كن اŸنتخب
وكانت سسنة  2016قد شسهدت صسعود فريق أاوŸبي اŸدية
الوطني للرجال من التأاهل إا ¤مونديال هذه اللعبة الذي
ألول مرة إا ¤الرابطة األو ¤بعد عمل موفق من طرف
سسينطلق بعد أايام قليلة ‘ فرنسسا ،حيث اكتفت التشسكيلة وعلى ذكر الرابطة اÎÙفة ،فإان البطل ‘ نهاية اŸوسسم
Óلعاب شسبه األوŸبية خÓل موعد
ÓوŸبي الذي و حقق الوفد ا÷زائري ل أ
اŸدرب احمد سسليما Êالذي قدم اإلضسافة ل أ
الوطنية باŸركز الرابع ‘ البطولة الفريقية التي جرت اŸاضسي كان فريق ا–اد العاصسمة الذي اسستطاع بفضسل كان يخفق ‘ السسنوات اŸاضسية ‘ اÿطوة األخÒة ،لكن ري -و ن -ت -ائ -ج ب -اه -رة أاي -ن ب -رز ال-ع-دي-د م-ن ال-ري-اضس-ي ، Úو ‘
Ãصسر  ..كما أان منتخب الوطني ل إ
Óناث كان ضسعيفا من جراء تعداد ثري وعمل كب Òمن السسيطرة تقريبا على معظم فÎات حنكة اŸدرب أاحدثت الفارق ويتواجد حاليا فريق اŸدية مقدمتهم العداء عبد اللطيف بقة الذي تأالق ‘ سسباق ال
عدم التحضس Òا÷يد للبطولة الفريقية التي جرت مؤوخرا ‘ اŸنافسسة وكان تتويجه مسستحقا بدرجة كبÒة كونه ضسمن
 1500م بتسسجيله لوقت قياسسي  . .كما أان رياضسة أالعاب القوى
اللقب رسسميا قبل  3جولت من اسسدال السستار على اŸنافسسة ضسمن حظÒة الكبار ويقدم مسستويات كبÒة.
أانغول.
ا÷زائرية لدى ذوي الحتياجات اÿاصسة كانت ‘ اŸوعد و
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عرفت بروز كل من سسم Òنويوة  ،اسسمهان بوجعدار .
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«اÿ
و تعد اŸشساركة جد مشسرفة لهؤولء الرياضسي Úالذين يكونوا
 ..وهذا من خÓل اŸواعيد العديدة التي كانت تنتظر زمÓء رفقة مفاجأاة اŸوسسم اŸاضسي شسبيبة السساورة التي حققت ا÷زائري Úالذين ينشسطون ‘ البطولت األوربية أاين سسطع دائما ‘ اŸوعد لتشسريف األلوان الوطنية .
فغو‹ الذي “كنوا «بدون عناء كب »Òالتأاهل ا ¤اŸوعد مسسÒة تاريخية ،وسسوف تشسارك ألول مرة ‘ تاريخ النادي ‘ ‚م الÓعب رياضس ﬁرز الذي لعب دورا كبÒا ‘ تتويج و كان السستقبال ‡ّيزا ‘ مطار هواري بومدين عند عودة
Óندية.
القاري الذي سسيقام بالغابون  ‘ ..ح Úأان تصسفيات مونديال أاك Èمنافسسة قارية ل أ
ن- -ادي -ه ال‚ل -ي -زي ب -ل -قب ال -ب -ط -ول -ة ،وأاخ -ت Òأاحسس -ن لعب الوفد ا÷زائري من الÈازيل .

مشسوار ‡ّيز Ÿولودية بجاية ‘ كأاسس «الكاف»

رقم قياسسي لسسليما...Ê

«العميد» وبارادو يضسمنان اللقب الشستوي

كرة اليد  ..البحث عن ا◊لول متواصسل

تأالق و نتائج باهرة ‘ األلعاب شسبه األوŸبية

ا–اد العاصسمة ومولودية ا÷زائر ‘ الواجهة

ﬁرز  ..مسستوى غ Òمسسبوق

 ⁄تكن اŸشساركة
ا÷زائرية ‘ إاوŸبياد
ريو عند مسستوى
تطلعات اŸتابعÚ
للشسأان
الرياضسي ،خاصسة أان
ا÷ميع راهن على –قيق نتائج مشسرفة
بالنظر لعدد اŸشسارك ،Úلكن العكسش هو
الذي حدث حيث خّيب معظم
الرياضسّي Úآامال ا÷مهور الرياضسي
العريضش ما عدا البطل ﬂلو‘ الذي
كان عند مسستوى التطلعات وعاد
Ãيداليت Úفضسيت.Ú
عمار حميسسي

م- - - - - - - -ن ج- - - - - - - -ه- - - - - - - -ة أاخ - - - - - - -رى.
ورفع ابن سسوق أاهراسس التحدي من خÓل
مشس -ارك -ت -ه ‘ سس -ب -اق ،Úوه -و م -ا ك -ان Áث -ل
مغامرة كبÒة بالنسسبة له إال أانه أاصسر على
ذلك وك -ان ع -ن -د وع -ده ع-ن-دم-ا شسّ-رف ورف-ع
الراية الوطنية عاليا ‘ «ريو» بعد النتائج
اŸم -ي -زة ال -ت -ي ح -ق -ق -ه-ا م-ق-ارن-ة ب-زمÓ-ئ-ه.
وك -ان ﬂل -و‘ ق -د واج -ه ع-دة صس-ع-وب-ات ق-ب-ل
لوŸب -ي -اد أاّث -رت ك -ثÒا ع -ل -ى
خ- -وضس غ- -م -ار ا أ
Óل -ع -اب الوŸب -ي-ة إاّل أاّن ع-ودت-ه
–ضسÒات -ه ل  -أ
ك -انت ‘ ال -وقت اŸن -اسسب ،واسس -ت-ط-اع ال-وف-اء
بالعهد وتأاكيد قيمته كبطل أاوŸبي ‚ح بفضسل
لضسواء،
عصساميته وتفانيه ‘ العمل بعيدا عن ا أ
وهو ما حقق له النجاح الذي كان يصسبو إاليه .

لوŸبية ا÷زائرية ا◊صسول
وضسعت اللجنة ا أ
للعاب الوŸبية
على أاربع ميداليات خÓل ا أ
هدفا لها لكن بعد نهاية هذه الطبعة  ⁄يتحقق
إال نصسف هذا العدد ‘ ظل اŸسستوى الهزيل
ال- - -ذي ظ- - -ه - -ر ب - -ه م - -ع - -ظ - -م ال - -ري - -اضس - -ي.Ú
وبالنظر إا ¤اŸسستوى الفني اŸتواضسع الذي
ظ -ه -ر ب -ه أاغ -لب ال -ري-اضس-ي Úم-ا ع-دا ال-ث-ن-ائ-ي
ﬂلو‘ وبورعدة ،فإان اŸسستقبل يبقى غامضسا
خاصسة أان اŸسستوى العاŸي ‘ تطور مسستمر
وت-راج-ع ال-ري-اضس-ة ا÷زائ-ري-ة ب-ه-ذا اŸسستوى.
وصسنع ﬂلو‘ الفرجة واŸتعة وكان راسسم
ال -بسس -م -ة ع -ل -ى شس -ف-اه الشس-عب ا÷زائ-ري ب-ع-د
ل‚از الذي حققه ‘ «ريو» من خÓل الفوز
ا إ
باŸيدالية الفضسية لسسباق  800م دون نسسيان
مشساركته اŸميزة ‘ سسباق  1500م ،وهذا رغم
ظ -روف ال-ت-حضس Òالصس-ع-ب-ة ال-ت-ي م-ر ب-ه-ا ق-ب-ل
لوŸب -ي -ة بسس -بب م -رضس -ه م -ن ج-ه-ة
لل -ع -اب ا أ
ا أ
والضسغوطات التي واجهها بكل عزÁة وإارادة

للعاب
خّيب اŸصسارعون الذين شساركوا ‘ ا أ
الوŸبية ‡ثل Úللجيدو ا÷زائري الظن بعد
لوŸبياد.
أان تسسابقوا على باب اÿروج من ا أ
لم -ال م -ع -ق-ودة ع-ل-ى صس-ون-ي-ا أاصسÓ-ح
وك -انت ا آ
إاضسافة إا ¤بويعقوب وزمÓئه ،إال أانهم خرجوا
كما دخلوا بخفي حن Úفا– Úالباب أامام
لسسباب ا◊قيقية التي أادت
التسساؤولت حول ا أ
لÎاج - - - - - - - - - -ع ا÷ي - - - - - - - - - -دو ا÷زائ - - - - - - - - - -ري.
وت -ع ّ-د ه -ذه ال-ن-ت-ي-ج-ة م-ن أاسس-وء ال-ن-ت-ائ-ج ال-ت-ي
سس ّ-ج -ل -ه -ا ا÷ي -دو خ Ó-ل السس -ن -وات اŸاضس -ي -ة
للعاب
بالنظر إا ¤ال‚ازات التي –ققت ‘ ا أ
الوŸبية من طرف بن يخلف وصسوريا حداد
ليفشسل اŸصسارعون ا◊اليون ‘ اجتياز عقبة
لول.وك - - -انت اÓŸك - - -م - - -ة م - - -ن بÚ
ال - - -دور ا أ
لل-ع-اب
ال-ري-اضس-ات ال-ت-ي ي-راه-ن ع-ل-ي-ه-ا ق-ب-ل ا أ
الوŸبية من أاجل حصسد اŸيداليات لتكتفي
بالدور ربع النهائي ،الذي أاصسبح Áثل عقدة

بعد فشسل الفريق الوطني ‘ التأاهل للمونديال

الكبÒة وكذا الظروف الصسعبة التي عاشستها كرة اليد ا÷زائرية
‘ الفÎة األخÒة.

تراجع كب Òلكرة اليد ا÷زائرية...
سسجلت كرة اليد ا÷زائرية إاخفاقا كبÒا خلل سسنة  ،2016بالعودة إا ¤النتائج السسلبية التي طالت الفريق الوطني
لف-ري-ق-ي-ة ب-ك-ل م-ن أان-غ-ول ومصس-ر ع-ل-ى ال-ت-وا‹ ..وه-ذه ال-ن-ت-ي-ج-ة صس-نفها
أاك-اب-ر سس-ي-دات ورج-ال ضس-م-ن ال-ب-ط-ول-ة ا إ
لسسوأا ‘ تاريخ اŸشساركات ا÷زائرية وهذا ما يجعلنا ندق ناقوسش اÿطر بعد
اıتصسون ‘ عا ⁄الكرة الصسغÒة با أ
الÎاجع الرهيب للجزائر التي كانت ‘ اŸاضسي القريب مسسيطرة على اŸنافسسة من كل النواحي.
الداربي اŸغاربي ضسد منتخب اŸغرب ثم الكامÒون ،الغابون
نبيلة بوقرين
واختتم مواجهات الدور األول ضسد نيجÒيا ليتأاهل بعدها ‘
البداية كانت مع اŸنتخب الوطني رجال الذي فشسل التأاهل اŸركز الثا Êإا ¤الدور ربع النهائي الذي Œاوزه نظÒه من
ل-ب-ط-ول-ة ال-ع-ا ⁄ال-ت-ي سس-ت-ج-ري وق-ائ-ع-ه-ا ب-ال-ع-اصس-م-ة ال-ف-رنسسية الكونغو الدÁقراطية بنتيجة  34مقابل .25
«باريسس» مطلع العام الداخل بعدما اكتفى باŸركز الرابع ‘
ي
كأاسس أا· إافريقيا التي جرت وقائعها ‘ شسهر جانفي اŸاضس
إال أان األمور كانت صسعبة بالنسسبة للمدرب بوشسكريو الذي قاد
د
ح
بالقاهرة ،حيث خيب آامال كل اŸتتبع ‘ Úا◊صسول على أا
اÿضسر خÓل هذه اŸوقعة الهامة و ⁄يتمكن من مواصسلة
ل
ف
ﬁ
اŸراتب الثÓثة األو ¤التي تسسمح بالتواجد ‘ أاكÈ
اŸشس -وار ن -ح -و ال -ن -ه -ائ -ي وح -م -ل -ة ال-دف-اع ع-ن ال-ل-قب اÙق-ق
خاصس بالكرة الصسغÒة ‘ العا.⁄
با÷زائر عام  2014بعد سسقوطه ‘ اŸربع أامام تونسس بنتيجة
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اŸسستوى متذبذب من لقاء آل
العناصسر الوطنية مسستوى كب Òواألك Ìمن ذلك فشسلوا ‘ الظفر
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القاري ،حيث انهزم ‘ أاول لقا
باŸركز الثالث وسسقطوا أامام أانغول بنتيجة  25مقابل  19وهذا
ذلك أامام صساحب األرضس وا÷مهور مصسر ،ليفوز بعدها ‘

تراجع ا÷يدو واÓŸكمة

الفريق الوطني من دون مدرب والتسساؤولت مسستمرة

طغت اŸشساكل والصسراعات الشسخصسية ب Úالقائم Úعلى الكرة
الصسغÒة اÙلية ما جعل األمور تنعكسس بشسكل سسلبي على
ال-ن-ت-ائ-ج ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي ال-ذي ل-ن يشس-ارك ‘ بطولة
العا ،⁄وحاليا يتواصسل الوضسع الصسعب مع الفريق األول ،حيث
يبقى من دون مدرب بعد رحيل بوشسكريو عن العارضسة الفنية
بسسبب اŸشساكل وغياب األجواء التي تسسمح له بالÎكيز على
العمل ما يعني أان مصس ÒاŸنتخب يبقى ›هول ◊د اآلن
وسسننتظر إا ¤غاية انتخاب مكتب تنفيذي جديد حتى تتضسح
األمور.

اŸنتخب الوطني النسسوي
كان ضسحية غياب التحضسÒات و ..

خÈة بوشسكريو  ⁄تكف من أاجل إانقاذ الوضسع

ما  ⁄يكن متوقعا من كل اŸتتبع Úالذين عÈوا عن دهشستهم
لعدم تأاهل ا÷زائر للمونديال.
وبهذا فإان الفريق الوطني الذي دخل اŸنافسسة ‘ ثوب البطل
اكتفى باŸركز الرابع ‘ هذا اŸوعد الهام...

اŸشساكل وغياب السستقرار أابرز األسسباب

أاما بالنسسبة للمنتخب الوطني الذي  ⁄يتمكن من ا◊فاظ على

ل -ق -ب -ه ل -ع -دة أاسس -ب -اب ‘ م -ق -دم-ت-ه-ا غ-ي-اب ال-ت-حضس Òب-ال-نسس-ب-ة
للمجموعة التي بقيت من دون عمل لفÎة طويلة قبل السستنجاد
باŸدرب بوشسكريو الذي كان مرتبطا مع منتخب البحرين ،ما
جعله يسس Òاألمور من كرسسي البدلء بعدما حامت شسكوك كبÒة
‘ عدم السسماح له بذلك ،إاضسافة إا ¤غياب التحضسÒات و اكتفى
الفريق الذي تنقل بتشسكيلة شسابة بنية كبÒة بعدما ” العتماد
على دماء جديدة  ⁄يسسبق لها اŸشساركة ‘ مثل هذه اŸواعيد

من جهته الفريق الوطني للسسيدات هو اآلخر حقق أاسسوأا نتيجة
له على الصسعيد القاري ‘ تاريخ اŸشساركات ككل خÓل الطبعة
الـ  22لبطولة إافريقيا التي جرت وقائعها مؤوخرا بأانغول من الـ
 28نوفم Èإا 7 ¤ديسسم Èا÷اري ،حيث اكتفت شسبÓت ا÷زائر
باŸركز السسابع بعد  6هزائم وفوز واحد فقط ‘ اŸباراة
الÎت-ي-ب-ي-ة ال-ت-ي ج-م-ع-ت-ه-ن م-ع ن-ظÒات-ه-ن م-ن غ-ي-ن-يا بعدما كان
الفريق رابعا ‘ الدورة التي سسبقتها والتي جرت با÷زائر قبل
سسنت Úفقط.

للعاب الوŸبية رغم مشساركة سسبعة
لها خÓل ا أ
مÓكم.Ú
وفشسل السسباعي ‘ تخطي عقبة ربع النهائي
لمكانيات الفنية اŸميزة التي يتمتعون
رغم ا إ
بها ،حيث خرجوا تباعا من دور ربع النهائي
الذي  ⁄يقدموا فيه ما يشسفع لهم من أاجل
اŸرور إا ¤نصسف النهائي وضسمان ميدالية.

مسستوى متواضسع لل ّسسباحة ،رفع
األثقال ،الّتجديف ،اŸبارزة
واŸصسارعة

لخرى التي
– ⁄دث اŸفاجأاة ‘ الرياضسات ا أ
 ⁄تصس -ن -ع السس -ت -ث-ن-اء وت-ت-أال-ق ‘ «ري-و» ،ح-يث
اك -ت -فت Ãا يسس -م-ى اŸشس-ارك-ة اŸشس-رف-ة ال-ت-ي
يبقى تعريفها صسعبا وغ Òمنطقي ،خاصسة أان
لول.
لدوار ا أ
لقصس - - -اء واÿروج ك - - -ان م - - -ن ا أ
ا إ
ففي السسباحة  ⁄يسستطع سسحنون مواجهة قوة
ال-ت-ي-ار ال-ذي شس-ك-ل-ه م-ن-افسس-وه ،واك-تفى بالدور
لول ‘ اختصساصس Úقبل أان يقصسى ويؤوكد مرة
ا أ
أاخ- -رى غ- -ي- -اب إاسسÎات- -ي- -ج -ي -ة واضس -ح -ة ل -دى
اŸسس - - - - - -ؤوول Úع - - - - - -ن ه - - - - - -ذه ال–ادي- - - - - -ة.
وضسّيعت اŸبارزة خرجتها ‘ «ريو» وخرج
لول رغم
الثنائي خلفاوي وسسنتاسس من الدور ا أ
أانهما ” اŸراهنة عليهما من أاجل افتكاك
لقل لكنهما فشس ‘ Óمسسعاهما.
ميدالية على ا أ
لمر انطبق على ‡ثلي رياضسة رفع
نفسس ا أ
‡ا
ا أ
لثقال ،حيث كان الثقل كبÒا عليهما ّ
لول.
ج - -ع - -ل - -ه- -م- -ا ي- -نسس- -ح- -ب- -ان م- -ن ال- -دور ا أ
و– ⁄د رياضستا اŸصسارعة والتجديف عن
لخفاق بعد أان خرج ‡ّثلوهما من
قاعدة ا إ
لو ،¤واكتفوا باŸشساركة فقط من
لدوار ا أ
ا أ
أاجل اŸشساركة.

واألسسوأا أاننا انهزمنا أامام غينيا التي حققت أاول فوز لها ‘ لقاء
رسسمي وهذا دليل على أان كرة اليد ا÷زائرية ليسست بخ Òوهي
تعا ÊكثÒا ،خاصسة ‘ السسنوات األخÒة بعدما انعكسست األمور
على نتائج الفرق الوطنية رغم أان ا÷زائر تعت Èمن ب Úأاقوى
اŸنتخبات على الصسعيد اإلفريقي.

الغياب عن اŸنافسسة Ÿدة عام .. Ú؟؟

وÁكن اإلشسارة أان الفريق الوطني إاناث بقي من دون مدرب
Ÿدة سسنت Úو ⁄يلعب أاي مقابلة منذ سسنة  ،2014وبعدما اقÎب
موعد أانغول ” السستنجاد باŸدرب زه Òقرنان الذي أاشسرف
على اÛموعة شسهرين قبل التنقل إا ¤موقع ا◊دث وقام
بÎبصس Úفقط خارج الوطن ‘ كل من فرنسسا والÈتغال وهذا
غ Òكاف من أاجل التحضسŸ Òنافسسة بحجم بطولة إافريقيا
وبعدها كانت انشسقاقات داخل الطاقم الفني بعدما ”ّ تعيÚ
اŸدرب األجنبي سسم Òزوزو على رأاسس الفريق وهذا األخ ÒغÒ
ملم بواقع الكرة الصسغÒة اإلفريقية.

ضسرورة اإلسسراع ‘ إايجاد ا◊لول الÓزمة

وبالتا‹ ،فإان الوضسع ا◊ا‹ الذي “ر به كرة اليد ا÷زائرية
يحتاج إا ¤إايجاد ا◊لول الÓزمة ‘ أاقرب اآلجال ،خاصسة أان
ا÷زائر مقبلة على –ديات جديدة ‘ اŸسستقبل و‘ مقدمتها
بطولة العا ⁄ألقل من  21سسنة التي سستجري ‘ منتصسف سسنة
 ،2017وبعدها األلعاب اإلفريقية للشسباب واأللعاب األوŸبية
بطوكيو  2020ثم أالعاب البحر األبيضس اŸتوسسط ... 2021

ومع ذلك كانت بداية السسنة موفقة للخضسر بعدما
قاد الناخب الوطني األسسبق الفرنسسي «كريسستيان
غوركوف» رفقاء القائد «كارل ›ا »Êإا ¤ضسمان
ال -ت -أاه -ل إا ¤ك -أاسس أا· إاف -ري -ق-ي-ا  2017بالغابون
رسسميا بثÓثة انتصسارات وتعادل وحيد ومركز أاول
‘ ›م -وع -ة اÿضس -ر اŸت -ك -ون -ة م-ن م-ن-ت-خ-ب-ات
إاثيوبيا السسيشسل والليزوتو ،وقرر غوركيف رمي
اŸنشسفة ‘ الثÓث Úمارسس اŸنصسرم قبل نهاية
مشسوار التصسفيات Ãبارت Úأامام منتخبي السسيشسل
وال -ل -ي -زوت -و ،وق-ب-ل ان-طÓ-ق ال-تصس-ف-ي-ات اŸؤوه-ل-ة
لكأاسس العا.2018 ⁄
رغم أان البعضس كان يؤوكد بأان خليفة «غوركوف»
جاهز إال أان رئيسس ال–ادية ا÷زائرية لكرة
القدم وجد صسعوبات بالغة ‘ إايجاد مدرب يقود
سس-ف-ي-ن-ة اÿضس-ر ق-ب-ي-ل تصس-ف-ي-ات م-ونديال روسسيا
بهدف بلوغ اŸربع الذهبي من العرسس اإلفريقي
على األقل والتأاهل إا ¤كأاسس العا ⁄اŸقبلة وتنقل
اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي إا ¤السس -يشس-ل ‘ الـ  28ماي
ÿ ،2016وضس م- - -ب - -اراة ا÷ول - -ة اÿامسس - -ة م - -ن
التصسفيات ‘ الثا Êجوان اŸاضسي قصسد ترسسيم
التأاهل إا ¤الغابون ،دون مدرب رئيسسي وبقيادة
اŸدرب اŸسساعد «نبيل نغيز» الذي قاد الفÎة
الن -ت -ق-ال-ي-ة بسسÓ-م ب-ع-دم-ا “ك-ن م-ن ال-ع-ودة م-ن
ال -ع -اصس-م-ة السس-يشس-ي-ل-ي-ة «ف-ي-ك-ت-وري-ا» ب-ف-وز م-ري-ح
ب- -ه- -دف Úن- -ظ- -ي- -ف Úوت- -أاه -ل ،وم -ن دون «ي -اسسÚ
ب -راه -ي -م -ي» و»ري -اضس ﬁرز» و»ول -ي -د مسس -ل-وب»
اŸصساب Úإا ¤جانب «إاسسÓم سسليما »ÊاŸوقوف
بداعي العقوبة.

«راييفاتسس» يرمي اŸنشسفة
بعد فوز وتعادل

اسس -ت -غ -رقت م -دة ال -ت -ن -ق -يب ع -ن م -درب ج -دي -د
للمنتخب الوطني ثÓثة أاشسهر ‘ سسابقة منذ تو‹
«ﬁمد روراوة» رئاسسة الفاف ،وبعد طول انتظار
اتفق اŸسسؤوول األول على كرة القدم ا÷زائرية
مع اŸدرب الصسربي «ميلوفان راييفاتسس» على
تو‹ قيادة العارضسة الفنية للخضسر إا ¤غاية جوان
.2019
الصسربي جاء ‘ وقت حسساسس و ⁄يكن له الوقت
الكا‘ Ÿعرفة الÓعب ،Úورغم ذلك فاز ‘ لقاء
ا÷ول - -ة السس - -ادسس- -ة واألخÒة م- -ن ال- -تصس- -ف- -ي- -ات
اإلفريقية بسسداسسية نظيفة أامام منتخب الليزوتو
Ãلعب «مصسطفى تشساكر» بالبليدة ‘ التاسسع من
شسهر سسبتم ،Èلكنه فشسل ‘ قيادة اÿضسر إا ¤فوز
جديد ‘ التصسفيات اŸؤوهلة لكأاسس العا ⁄شسهر
ب- -ع- -د ذلك وت -ع -ادل ب -ه -دف Ÿث -ل -ه أام -ام األسس -ود
ا÷م -وح -ة ،م -ا شس -ك -ل م -وج-ة م-ن ال-غضسب وسس-ط
ال Ó-ع -ب Úوال -ت -ي دف -عت الصس -رب -ي إا ¤م -ط -ال -ب-ة
«روراوة» بإاعفائه من اŸهمة انعدام التواصسل بينه
وب ÚالÓ-ع-ب Úك-ون-ه ل ي-ت-ق-ن ال-ل-غ-ت Úال-ف-رنسس-ي-ة
وال‚ل -ي -زي -ة واع -ت -م -اده ع-ل-ى اÎŸج-م إليصس-ال
رسسالته لÓعب ،Úليغادر العارضسة الفنية للمنتخب
بعد شسهرين وثمانية أايام .

«اÿضسر» أافضسل هجوم
وسسودا Êهداف التصسفيات

“كن اŸنتخب الوطني من إانهاء تصسفيات كأاسس
أا· إاف -ري -ق-ي-ا  2017ب -أافضس -ل ه -ج -وم ‘ ال-ق-ارة
السس-م-راء رغ-م ت-ذب-ذب السس-ت-ق-رار ع-ل-ى مسس-ت-وى
الطاقم الفني ،و“كن «ﬁاربو الصسحراء» من
إام- -ط- -ار م- -رم- -ى اŸن -افسس 25 ‘ Úم-ن-اسس-بة ‘
 6لقاءات Ãعدل  4أاهداف ‘ كل مباراة‘ ،
اŸقابل تلقى اÿضسر  5أاهداف أاي بفارق تاريخي
وصسل إا 20+ ¤هدفا.
فاز رفقاء «ﬁرز» داخل القواعد بنتيجة ()0-4
على السسيشسل ،ثم عادوا بالفوز خارج القواعد بـ
( )3-1أام-ام ال-ل-ي-زوت-و ،ل-ي-ك-تسس-ح-وا ب-ع-دها إاثيوبيا
Ãلعب البليدة بـ ( ،)1-7ثم عادوا بالتعادل من
«أاديسس أابابا» بنتيجة ( ،)3-3ليفوز بعدها رفقاء
«سسودا »Êعلى السسيشسل خارج القواعد بهدفÚ
نظيف ،Úويختتم بعدها «اÿضسر» التصسفيات بفوز
عريضس على الليزوتو بسسداسسية نظيفة.
تأالق جعل مهاجم فريق دينامو زغرب الكرواتي
«ال -ع -رب -ي هÓ-ل سس-ودا »Êي-تصس-در ج-دول ه-دا‘
ال -تصس -ف-ي-ات ب-رصس-ي-د  7أاه -داف ،سس -ج -ل-ه-ا ضس-د
الليزوتو ( 4أاهداف) والسسيشسل ( 3أاهداف) ذهابا
وإايابا.

عودة «ليكنسس» ...

ورث اŸدرب البلجيكي «جورج ليكانسس» وضسعية
صسعبة بعد التعادل امام الكامÒون بعدما ”
تنصسيبه ‘ الـ  26من شسهر أاكتوبر ،خلفا للمنسسحب
من منصسبه الصسربي «راييفاتسس» ‘ ،مهمة صسعبة
للغاية نظرا ألهداف ال–ادية ‘ التأاهل إا¤
اŸونديال الروسسي وبلوغ اŸربع الذهبي من كأاسس
أا· إافريقيا اŸقبلة.
 ⁄يوفق اŸدرب الذي كانت له Œربة قصسÒة
على رأاسس اŸنتخب الوطني عام  ،2003أاين قاد
اÿضسر Ÿدة  6أاشسهر فقط ‘  6مباريات ثÓثة
م -ن -ه -ا رسس -م -ي -ة ‘ ،ال -ف -وز ب-ل-ق-ائ-ه األول الشس-ه-ر
اŸاضسي مع اŸنتخب الوطني ‘ إاطار ا÷ولة
الثانية من تصسفيات مونديال روسسيا أامام ضسد
اŸنتخب النيجÒي ح Úعاد رفقاء «سسليما»Ê
ي -ج -رون م -ع -ه -م ال -ه-زÁة ‘ ال-تصس-ف-ي-ات ب-ثÓ-ث-ة
أاهداف لهدف وحيد ،يعقد من مأامورية اŸنتخب
الوطني ‘ باقي مشسوار.

تأالق «ﬁرز» على كل لسسان

سسنة  2016مّيزها أايضسا تأالق الدو‹ ا÷زائري
«ري - -اضس ﬁرز» م - -ع ف - -ري - -ق - -ه ل - -يسس Îسس- -ي- -ت- -ي
ال‚ل -ي -زي ،ب -ق-ي-ادت-ه ف-ري-ق-ه ن-ح-و –ق-ي-ق ل-قب
برÁرليغ تاريخي ،األول من نوعه للنادي منذ
تأاسسيسسه ،حيث سساهم بشسكل كب ‘ Òحصسد لقب
ال-ب-ط-ول-ة ب-أاه-داف-ه ال-رائ-ع-ة و“ريراته ا◊اسسمة،
ال - -ت - -ي نصس - -ب - -ت - -ه أافضس - -ل لعب ‘ الÁÈرل - -ي- -غ
ال‚ليزية ،وجعلته يدخل سسباق أافضسل الÓعبÚ
‘ الكرة األرضسية ‘ مسسابقة الكرة الذهبية التي
ف-از ب-ه-ا ال-ن-ج-م الÈت-غ-ا‹ «ك-ريسس-ت-يانو رونالدو»،
وحل فيها الدو‹ ا÷زائري ‘ اŸركز السسابع
ألول مرة ‘ تاريخ كرة القدم ا÷زائرية.

«بوقرة» يعود إا« ¤اÿضسر»
لتأاط ÒالÓعبÚ

لعل أابرز حدث هام للمنتخب الوطني مع نهاية
السس- -ن- -ة ا÷اري- -ة ،ه- -و ع- -ودة اŸاج- -يك إا ¤ب -يت
اÿضسر بعدما وضسع حدا Ÿشسواره كÓعب  ،وهو
القرار الذي اتخذه رئيسس ال–اد ا÷زائري لكرة
ال -ق -دم «ﬁم-د روراوة» ،ب-ع-د اسس-ت-ن-ج-د ب-ال-ق-ائ-د
األسسبق للخضسر «›يد بوقرة» ،حيث اتفق معه
خÓل لقائهما ،األربعاء ،باŸركز التقني لسسيدي
م -وسس -ى ع-ل-ى ت-دع-ي-م ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي ل-ل-م-ن-ت-خب
الوطني األول خÓل نهائيات كأاسس أا· اإفريقيا
 2017بالغابون.
أاكد مصسدر عليم لـ «الشسعب» أان «روراوة» اتفق مع
القائد السسابق الذي يلقى احÎام ا÷ميع ،على
شس -غ -ل م -نصسب م -ك -ل -ف ب -ال -ع Ó-ق -ة ب ÚالÓ-ع-بÚ
والطاقم الفني حيث سسيكون حلقة وصسل بينهم،
وذلك خÓل البطولة القارية.
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سسفيان هني يضساف للقائمة اّŸوسسعة لـ «اÿضسر»

أاعلنت ا’–ادية ا÷زائرية لكرة القدم (فاف) ،أامسس
ا÷معة ،عن اضشافة مهاجم أاندرÿت البلجيكي سشفيان
ه -ن-ي ا ¤ال-ق-ائ-م-ة اّŸوسش-ع-ة– ،سش-ب-ا ل-ك-أاسس إاف-ري-ق-ي-ا
 2017-·ÓاŸقّررة بالغابون والتي تضشم ’ 4عبÚ
ل أ
جدد و 4آاخرين سشجلوا عودتهم للتششكيلة الوطنية.
سشيتم تقليصس القائمة اّŸوسشعة التي تضشم حاليا 32
’عبا إا’ 23 ¤عبا سشيششرعون يوم  2جانفي ‘ تربصس
باŸركز الفني الوطني بسشيدي موسشى (ا÷زائر) قبل
التوجه إا ¤الغابون ،يوم  12من نفسس الششهر.
انضش - -م ك- -ل م- -ن اŸداف- -ع Úأاي- -وب ع- -زي (م- -ول- -ودي- -ة
ا÷زائر)ﬁ ،مد بن يحيى (ا–اد ا÷زائر)ﬂ ،تار
بلخي( Ìالنادي اإ’فريقي التونسشي) واŸهاجم إادريسس
سش-ع-دي (ك-ورت-ري/ب-ل-ج-ي-ك-ا) أ’ول م-رة ل-لقائمة اأ’ولية
اŸعنية باŸنافسشة القارية ،فيما يعود للخضشر أاربعة
’ع-ب Úوه-م ج-م-ال مصش-ب-اح (ك-روت-ون/إاي-ط-ال-يا) ،ربيع
م - -ف - -ت - -اح (ا–اد ا÷زائ - -ر) ،رام - -ي ب - -ن سش- -ب- -ع- -ي- -ن- -ي
(ران/فرنسشا) وإاسشحاق بلفوضشيل (سشتاندار دو لياج/
بلجيكا).
كان مدرب اŸنتخب ا÷زائري لكرة القدم ،جورج
ليكانسس قد كششف ،يوم اÿميسس ،عن القائمة اّŸوسشعة
ال -ت -ي تضش -م ’ 31ع -ب -ا ” ،اخ-ت-ي-اره-م –سش-ب-ا ل-ك-أاسس
 2017-·ÓاŸقررة بالغابون.
إافريقيا ل أ

فيما يلي قائمة الÓعب:Ú

حراسش اŸرمى :مليك عسشلة (ششبيبة القبائل) ،رايسس
مبو◊ي (أانطاليا سشبور/تركيا) ،ششمسس الدين رحماÊ
(مولودية بجاية).
اŸداف-عون :أاي -وب ع -زي (م -ول-ودي-ة ا÷زائ-ر) ،هشش-ام
بلقروي (الÎجي التونسشي/تونسس) ،بلخي( Ìالنادي
اإ’ف-ري-ق-ي/ت-ونسس) ،رام-ي ب-ن سش-ب-ع-يني (ران/فرنسشا)،
ﬁمد بن يحيى (ا–اد ا÷زائر) ،بن طيبة كادامورو
(سش-رف-ات ج-ن-ي-ف/سش-ويسش-را) ،ه-واري ف-رح-ا( Êشش-بيبة
ال -ق -ب -ائ -ل) ،ف -وزي غ-و’م (ن-اب-و‹/إاي-ط-ال-ي-ا) ،ع-يسش-ى

م -ان -دي (ب -ت -يسس إاشش -ب -ي -ل -ي -ا/إاسش -ب -ان -ي -ا) ،ك -ارل ›اÊ
(ل -ي -غ -انسس/إاسش-ب-ان-ي-ا) ،رب-ي-ع م-ف-ت-اح (ا–اد ا÷زائ-ر)،
جمال مصشباح (كروتون/إايطاليا).
لع -ب-و ال-وسش-ط :م -ه -دي ع-ب-ي-د (دي-ج-ون /ف-رنسش-ا)،
إاسشماعيل بن ناصشر (أارسشنال/ا‚لÎا) ،نبيل بن طالب
(شش- - - -الك /04أاŸان- -ي- -ا) ,ي- -اسش Úب- -راه- -ي- -م- -ي (ن -ادي
بورتو/الÈتغال) ،سشفيان فغو‹ (واسشت هام/ا‚لÎا)،
رششيد غزال (أاوŸبيك ليون/فرنسشا) ،عد’ن قديورة
(وات - - - - -ف - - - - -ورد/ا‚لÎا) ،ري - - - - -اضس ﬁرز (ل - - - - -يسشÎ
سش -ي -ت -ي/ا‚لÎا) ،آادم ون -اسس (ب -وردو/ف-رنسش-ا) ،سش-فÒ
تايدر (بولونيا/إايطاليا).
اŸهاجمون :إاسش-ح-اق ب-ل-ف-وضش-ي-ل (سش-ت-ان-دار دو ل-ياج
/بلجيكا) ،ياسش Úبن زية (ليل/فرنسشا) ،بغداد بو‚اح
(السش -د /ق -ط-ر) ،إادريسس سش-ع-دي (ك-ورت-ري/ب-ل-ج-ي-ك-ا)،
إاسشÓم سشليما( Êليسش Îسشيتي /ا‚لÎا) ،هÓل العربي
سشودا( Êدينامو زغرب/كرواتيا) .ا ¤جانب سشفيان
هني ( اندÿت البلجيكي).

بعد مسشÒة ذهبية

›يد بوقرة يضسع حًدا Ÿشسواره كÓعب

قرر القائد السشابق للمنتخب ا÷زائري لكرة القدم
›يد بوقرة وضشع ŸسشÒته الكروية التي حمل خÓلها
قميصس «اÿضشر» من  2004إا ،2015 ¤حسشبما أاعلن
عنه الÓعب البالغ من العمر  34سشنة ‘ مقطع فيديو
نشش -ره ب -حسش -اب -ه ع -ل -ى م -وق -ع ال -ت -واصش -ل ا’ج-ت-م-اع-ي
«فايسشبوك» .قال بوقرة« :أاششكر كل ا÷زائري‘ Ú
العا ⁄على دعمهم .لقد كانت مرحلة رائعة من حياتي.
سشأاكتششف اأ’ن مهنة أاخرى وأاعمل على إاهداء اŸزيد
من الفرحة للششعب ا÷زائري» .بدأا بوغرة مششواره
بفرنسشا و–ديدا بنادي غونيون (الدرجة الثانية) قبل
أان يلتحق بإا‚لÎا ليدافع عن أالوان كرو أالكسشندرا
وششيفلد وادنسشداي الناششطة ‘ الدرجة الثانية قبل
ا’لتحاق بأالتلتيك ششارلتون (الدرجة ا’و )¤ليعرف
ب- -ع -ده -ا ق -م -ة ال -ت -أال -ق ب -ق -م -يصس غ Ó-سش -غ -و را‚رسس
ا’سشكتلندي .توج بوقرة مع غÓسشغورا‚رسس بسشت
أال -ق -اب (ث Ó-ث ب -ط -و’ت وك -أاسس اسش -ك -ت -ل -ن -د و ك -أاسش-ي
الرابطة).
‘ سشن  28إالتحق بوقرة بنادي ÿوية القطري الذي
ت -وج م-ع-ه ب-ب-ط-ول-ت 2012( Úو  )2014وك- - -أاسس ا’مÒ
( ‘ .)2013سشنة  2014أامضشى «بوغي» ‘ نادي
الفجÒة ا’ماراتي الذي لعب له Ÿدة موسشم Úقبل أان
يعيشس Œربة أاخÒة هذا الصشيف بنادي أاريسس سشالونيك
اŸنتمي للدرجة الثانية اليونانية.
ع -ل -ى مسش -ت-وى اŸن-ت-خب ،إاسش-ت-ه-ل ب-وق-رة مسشÒت-ه م-ع
ف-رضش أاوŸب-ي اŸدي-ة ال-ت-ع-ادل ع-ل-ى ف-ري-ق
ا–اد ا◊راشش أامسشÃ ،لعب أاول نوفمÈ
باÙمدية ،بعدما انتهت اŸباراة كما بدأات
ب-ال-ت-ع-ادل السش-ل-ب-ي ،وبهذه النتيجة ارتقى
لوŸب- -ي إا ¤اŸرك -ز ال -راب -ع م -ن -اصش -ف -ة م -ع
ا أ
فريق وفاق سشطيف برصشيد  25نقطة‘ ،
ح Úق- -ب- -ع ف -ري -ق إا–اد ا◊راشش ‘ اŸرك -ز
ال -ث -ام-ن م-ؤوق-ت-ا ‘ ان-ت-ظ-ار اسش-ت-ك-م-ال ب-اق-ي
م - -ب - -اري - -ات ا÷ول - -ة الـ  15م -ن ال-راب-ط-ة
لو« ¤موبيليسش» عششية اليوم.
اÎÙفة ا أ
ﬁمد فوزي بقاصش
بداية اŸواجهة  ⁄تكن سشريعة حيث تركز اللعب
أاك ‘ Ìوسش- -ط اŸي -دان م -ع أافضش -ل -ي -ة ط -ف -ي -ف -ة
لÓعبي ا◊راشس الذين أاتيحت لهم أاول فرصشة
ل -ل -تسش -ج -ي-ل ‘ (د ،)12ب- -ع- -د ع- -م- -ل ف- -ردي م- -ن
«عبدات» الذي انطلق بالكرة من اÿلف ،ومرر
إا« ¤عياششي» الذي توغل على ا÷هة اليمنى،
ووزع إا« ¤عبدات» الذي كان متحررا من الرقابة
‘ وسش -ط دف -اع اŸدي -ة ،ول -ك -ن رأاسش-ي-ت-ه ج-ان-بت
القائم اأ’Áن للحارسس «العرباوي» وسشط دهششة
ا÷ميع.
اسشتعاد بعدها ’عبو الصشفراء زمام اأ’مور حيث

ا’مال سشنة  2004قبل أان يلتحق باŸنتخب ا’ول ‘
ن- -فسس السش -ن -ة .ول -عب اŸداف -ع ال -ق -وي دورت Úل -ك -أاسس
 2010( ·Óو  )2015ودورت Úلكأاسس العا⁄
إافريقيا ل أ
( 2010و .)2014
اŸباراة أامام كوت ديفوار (هزÁة ◊ )1-3سشاب الدور
رب-ع ال-ن-ه-ائ-ي م-ن كان 2015-ب-غ-ي-ن-يا ا’سشتوائية كانت
ا’خÒة لبوقرة بقميصس «اÿضشر» .ينوي بوقرة عيشس
Œرب- -ة أاخ- -رى ه- -ذه اŸرة ‘ ›ال ال- -ت- -دريب ح- -يث
يخضشع رفقة العديد من الدولي Úالسشابق Úلدورات
ت -ك -وي-ن-ي-ة ت-ن-ظ-م-ه-ا ا’–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ك-رة ال-ق-دم
(الفاف).

أاحسشن لعب افريقي 2016

سسباق بﬁ Úرز ،أاوباميانغ وماÊ
ي -ت -واج -د ال -دو‹ ا÷زائ -ري ل -ن -ادي ل-يسش Îسش-ي-ت-ي ( ال-راب-ط-ة
ا’‚ليزية) ،رياضس ﬁرز ،دائما ‘ السشباق من أاجل التتويج
بجائزة أاحسشن ’عب افريقي لسشنة  ،2016بينما خلت القائمة
اŸتكونة من ثÓثة ’عب Úوالتي كششفت عنها
الكونفديرالية ا’فريقية لكرة القدم (كاف) ،من اسشم زميله
إاسشÓم سشليما.Ê
ي -ت -واج -د ’ع -ب -ان آاخ -ران ‘ ،سش -ب-اق ال-ت-ت-وي-ج ب-ا÷ائ-زة وه-م-ا:
الغابو Êبيار -إامريك اباميونغ (دور“وند /اŸانيا) والسشينغا‹
سشاديو ما ( ÊليفÒبول /ا‚لÎا).
تأالق ﬁرز صشاحب اŸركز السشابع ‘ ترتيب الكرة الذهبية
 2016لفرانسس فوتبول مع ليسش Îسشيتي وسشاهم بقوة ‘ احراز
ا’خ ،Òاللقب التاريخي لبطل ا‚لÎا اŸوسشم اŸاضشي” .
تكر Ëابن مدينة بني سشنوسس ( تلمسشان) آاخر اŸوسشم ،با÷ائزة
الششرفية أ’حسشن ’عب للرابطة ا’و ¤ا’‚ليزية ،وهو يطمح
اآ’ن ‘ خÓفة الغابو Êبيار -إامريك اباميونغ ،كأاحسشن ’عب
افريقي للهيئة ا’فريقية.
منذ نششأاة الكرة الذهبية ا’فريقية‚ ،ح ’عبان جزائريان فقط
‘ التتويج بها ،وهماÿ :ضشر بلومي (  )1982ومصشطفى ماجر (
.)1987
كما كششفت الكاف ايضشا عن اŸرششح Úلنيل جائزة احسشن
’عب ينششط ‘ القارة السشمراء .يتعلق ا’مر بكاما بياط (
زÁباوي /ماميلودي سشاندوسس) رانفود كÓبا ( زامبيا /تي بي
مازمبي) ،دنيسس اويانغو( أاوغندا /ماميلودي سشاندوسس) .تقام
مراسشم حفل تسشليم جائزة أاحسشن ’عب افريقي  ،2016يوم
اÿميسس  5جانفي  2017بأابوجا النيجÒية.

الرابطة اÎÙفة الثانية

نادي بارادو يسسعى
لتعميق الفارق..

يصشبو نادي بارادو ا ¤تعميق الفارق عن مÓحقيه عندما
يسشتضشيف فريق ششبيبة سشكيكدة ضشمن ا÷ولة الـ  15وا’خÒة
Ÿرحلة الذهاب لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم اŸقررة،
اليوم ‘ ،ح Úيحتضشن ملعب براكني بالبليدة قمة اŸطاردين
ب Úكل من ا’–اد اÙلي وششبيبة بجاية.
على «حديقته الصشغÒة» بالدار البيضشاء ،يطمح اŸتصشدر
نادي بارادو ( 31نقطة) إا ¤حصشد نقاط أاخرى لتوسشيع الفارق
ع -ن اق -رب م Ó-ح -ق -ي -ه وت-أاك-ي-د ق-وت-ه ،ع-ل-م-ا وأان-ه ت-وج م-ب-ك-را
«باللقب» الششتوي .من جهة أاخرى ،يششهد ملعب براكني قمة
مثÒة ب ÚاÓŸحق ÚاŸباششرين للرائد ،ويتعلق ا’مر با–اد
البليدة (26ن) بالضشيف ششبيبة بجاية (24ن) حيث تعد هذه
اŸواجهة بالكث Òمن الندية بالنظر ا ¤قيمة وقوة التششكيلتÚ
بغضس النظر عن عاملي ا’رضس وا÷مهور اللذين يخدمان
ا’–اد .باŸقابل ،يتقابل أاهلي برج بوعريريج (اŸركز23 ،4
ن) مع متذيل الÎتيب أامل ا’ربعاء (8ن) ‘ مهمة غ« Òمؤومنة»
Ãا أان اأ’مل بات يسشتعيد تدريجيا توازنه.
‘ غرب البÓدŒ ،رى مواجهتي الداربي ب Úكل من غا‹
معسشكر وجمعية الششلف ومولودية سشعيدة أامام جمعية وهران.
‘ اللقاء ا’ول تبدو ا’هداف فيه ﬂتلفة ب Úالفريق ،Úفإاذا
ك -انت «ال -ب -اب -ي -ة» تسش -ع -ى ا ¤م -غ -ادرة م -ن -ط -ق -ة اÿط-ر ،ف-إان
«الششلفاوة» يسشطرون هدف العودة ا ¤مصشاف الكبار.
‘ اŸباراة اÙلية ا’خرى فك Óالفريق Úيتواجدان وسشط
الÎتيب غ Òان نقاط اŸواجهة ’ تزال غالية من اجل ا’بتعاد
عن الدخول ‘ أاي حسشابات.
أاما ‘ ششرق البÓد ،فتقام مقابلة مولودية العلمة بالضشيف
شش -ب -اب ع Úال -ف -ك -رون ول -ك -ل ط -رف ل -ه رغ -ب -ات -ه ،ف-اذا ك-انت
اŸول -ودي-ة (اŸرت-ب-ة  8 ،13ن) ت -ري -د اÿروج م -ن اŸن -ط -ق-ة
ا◊م -راء ،ف -إان «السش Ó-ح -ف» ي -ري -دون ا’قÎاب م -ن اصش-ح-اب
اŸقدمة.

ا–اد ا◊راشش  0 – 0أاوŸبي اŸدية

األوŸبي يقلصص الفارق بـ 5نقاط على العميد
سشيطروا على الكرة وحاولوا اخÎاق دفاع اŸدية
ع- -ل -ى اأ’ط -راف ،أاي -ن ق -اد «ع -ي -اشش -ي» ‘ (د)25
ه-ج-م-ة م-ع-اكسش-ة ع-ل-ى ا÷ه-ة ال-ي-م-ن-ى وم-رر إا¤
«يونسس» الذي توغل لكن تباطأا ‘ التمرير لـ
«سشياحي» الذي كان متحررا وفضشل إاعادة الكرة
إا ¤ن -ق -ط -ة ا÷زاء ،أاي-ن ك-ان ي-ت-واج-د «ع-ث-م-ا»Ê
ال -ذي سش -دد ك -رة ضش -ع -ي -ف -ة ان -ت -هت ب Úأاحضش -ان
ا◊ارسس «العرباوي» ،بقية فÎات الششوط اأ’ول
 ⁄تأاتي با÷ديد وانتهت بالتعادل السشلبي.
الششوط الثا Êمن اللقاء كان مثÒا و“يز بفرصس
كثÒة من ا÷انب ،Úالبداية كانت للحراشس حيث
ق -اد «ب -ل-ع-رب-ي» ه-ج-م-ة سش-ري-ع-ة ‘ (د )58وم -رر
ناحية «عثما »Êالذي وزع كرة على طبق إا¤
«يونسس» روضس الكرة ‘ منطقة العمليات وسشدد
ع -ل -ى ال -ط -ائ -ر وج -دت «ال -ع -م-راوي» ‘ اŸك-ان
اŸناسشب ،رد عليها اأ’وŸبي بعد دقيقة واحدة
بعد هجمة منظمة قادها «عدادي» ومرر إا¤
«Ÿهان» الذي وزع إا« ¤راششدي» ‘ القائم الثاÊ
هذا اأ’خ Òسشددها برأاسشية قوية أابعدها «زغبة»

إا ¤الركنية بصشعوبة.
العششر دقائق اأ’خÒة من عمر اللقاء عرفت
سشيطرة مطلقة لÓعبي ا◊راشس الذين بحثوا عن
فتح باب التسشجيل أاين نفذ «بوÿوة» ‘ (د)80
ﬂالفة من حوا‹  25مÎا ،مرت بجانب القائم
اأ’Áن للحارسس «العمراوي» تلتها ﬁاولة أاخرى
للحراشس ‘ (د« )85بوÿوة» تلقى كرة ‘ العمق
وسش -دد ب -ق -وة ل-ك-ن ا◊ارسس «ال-ع-م-راوي» تصش-دى
ل- -ل -ك -رة ال -ت -ي ع -ادت إا« ¤ي -ونسس» سش -دده -ا دون
م -راق -ب -ة اصش -ط -دمت ب -ال -ع -ارضش -ة وع-ادت دف-اع
اŸدية أابعدها إا ¤الركنية التي  ⁄تأات با÷ديد.
و‘ الوقت الذي كان ا÷ميع يتوقع نهاية اللقاء
بالتعادل ،كاد ’عبو اأ’وŸبي أان يخطفوا الفوز
بعدما نفذ «عدادي» ‘ (د )1+90ركنية ،ناحية
«راششدي» الذي ارتقى فوق ا÷ميع وسشدد كرة
رأاسشية ،اصشطدمت بأاحد اŸدافع Úوعادت إا¤
«راششدي» الذي سشددها بقوة وكانت متوجهة إا¤
الششباك ،إا’ أان «دباري» كان ‘ اŸكان اŸناسشب
وأاخرج الكرة من خط اŸرمى ،منقذا الصشفراء

أاما «مفاجأاة» ا÷و’ت ا’خÒة
ف- -ه- -و ا–اد بسش- -ك -رة ال -ذي أاصش -ب -ح
يخطف ا’ضشواء من خÓل نتائجه ا÷يدة داخل وخارج الديار،
حيث يسشتقبل على أارضشه جمعية اÿروب ‘ ،لقاء يرغب فيه
اب-ن-اء ع-اصش-م-ة ال-ت-م-ور «إاك-رام الضش-ي-وف» ب-أاه-داف م-ن شش-أان-ها
ترقيتهم ا ¤اŸنصشة ‘ حال تع Ìاهلي الÈج وششبيبة بجاية
على التوا‹.
باŸتيجة ،يسشتقبل وداد بوفاريك فريق أامل بوسشعادة ‘ لقاء
تختلف ا’هداف والنية واحدة ،ويريد الوداد ا ¤تأاكيد فوزه
ال - -ث - -م ÚاÙق - -ق خ - -ارج ال - -دي - -ار ‘ ،ال- -وقت ال- -ذي ي- -رغب
«البوسشعاديون» ﬁو آاثار خسشارة ا÷ولة اŸاضشية على أارضشهم.

 -الÈنامج -

مولودية العلمة  -ششباب ع Úالفكرون ()14 : 30
()15 : 00
نادي بارادو  -ششبيبة سشكيكدة
()15 : 00
ا–اد البليدة  -ششبيبة بجاية
أامل ا’ربعاء  -اهلي برج بوعريريج ()15 : 00
()15 : 00
غا‹ معسشكر  -جمعية الششلف
()15 : 00
إا–اد بسشكرة  -جمعية اÿروب
()15 : 00
وداد بوفاريك  -أامل بوسشعادة
مولودية سشعيدة  -جمعية وهران ()15 : 00

من هدف قاتل ،لينتهي اللقاء بتعادل منطقي بÚ
الفريق ،Úخدم أاك ÌأاوŸبي اŸدية.
مولودية وهران تخطف الوصشافة
‘ اŸباراة الثانية التي جمعت مولودية وهران
بضشيفه ششباب قسشنطينة ‘ قمة ا÷ولة اÿامسشة
عششر Ãلعب «أاحمد زبانة» بوهران ،انتهت بفوز
ا◊مراوة بهدف Úلواحد ،وكما جرت عليه العادة
عاد أاششبال اŸدرب «عمر بلعطوي» من بعيد
ب-ع-دم-ا ك-ان-وا م-ت-أاخ-ري-ن ‘ ال-ن-ت-ي-ج-ة م-ن ه-دف
السشبق الذي سشجله اıضشرم «بزاز» ‘ (د،)11
بعدما “كن القائد «نسشاخ» من تعديل النتيجة ‘
(د  ،)30ليضشيف الهداف «سشويبع» الهدف الثاÊ
واÿامسس له منذ بداية اŸوسشم ‘ (د ،)36وهي
ال-ن-ت-ي-ج-ة ال-ت-ي ان-ت-هت ع-ل-ي-ه-ا اŸب-اراة وسش-محت
أ’بناء الباهية من خطف وصشافة اÎÙف اأ’ول
من إا–اد العاصشمة وتقليصس الفارق أامام الرائد
مولودية ا÷زائر برصشيد  28نقطة.

فوز معنوي للوفاق أامام دفاع تاجنانت

من جهته ،وفاق سشطيف حقق فوزا معنويا كبÒا
أام -ام ضش -ي -ف -ه دف-اع ت-اج-ن-انت ‘ دارب-ي الشش-رق،
بهدف يتيم سشجله اŸتأالق «جحنيط» ‘ (د ،)23
لÒتقي بذلك إا ¤اŸركز الرابع بـ  25نقطة‘ ،
ح Úتعقدت مأامورية الششباب ‘ اŸركز الثالث
برصشيد  14نقطة.

ششباب بلوزداد

انتخاب ا◊اج ﬁمد
رئي ًسسا جديًدا
انتخب ا◊اج ﬁمد كرئيسس جديد
Ûلسس إادارة ششباب بلوزداد خلفا
ل -رضش -ا م -الك ع-قب ا’ج-ت-م-اع ال-ذي
ج- - -م - -ع أاعضش - -اء ال - -ن - -ادي ،سش - -ه - -رة
اÿميسس ،بحسشب ما علم من فريق
ال - -راب- -ط- -ة ا’و ¤اÎÙف- -ة ل- -ك- -رة
القدم .تعهد ا◊اج ﬁمد بششراء
أاغلبية أاسشهم النادي الرياضشي بعد
م- -واف -ق -ة ب -اق -ي اŸسش -اه -م Úع -ل -ى
ال- -ت- -ن- -ازل ب- -حصشصش- -ه -م ‘ ال -ن -ادي.
تنتظر ا◊اج ﬁمد مهمة جد صشعبة
ح - -يث Áر ن - -ادي شش- -ب- -اب ب- -ل- -وزداد
ب- -وضش- -ع- -ي- -ة ح- -رج- -ة ج -راء ال -دي -ون
اÎŸاكمة التي بلغت  600مليون دج.
رفضس رضشا مالك الذي انتهت مهمته
على رأاسس النادي بتاريخ  11ديسشمÈ
الÎشش - -ح ›ددا ل- -رئ- -اسش- -ة ال- -ن- -ادي
ال -ع -اصش -م -ي رغ -م اŸط -الب اŸل-ح-ة
لباقي اعضشاء ›لسس ا’دارة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تروي عادات وتقاليد الباهية

«مسساء ا Òÿيا وهران» عرضض مسسرحي باŸعهد البلدي للموسسيقى

العدد

17216

15

إاضضافة إا ¤إاقامة إابداعية –ت إاشضراف فرقة عاŸية

ديوان حقوق اŸؤولف يفتتح مكتًبا جديًدا برياضض الفتح

ي-ف-ت-ت-ح ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ◊قوق اŸؤولف
لرب -ع -اء ،م -ك -ت -ب-ا
وا◊ق -وق اÛاورة ،ه -ذا ا أ
ج-دي-دا لÓ-سض-ت-عÓ-م-ات ع-لى مسضتوى رياضس
ال- -ف- -ت- -ح ،وذلك ‘ إاط -ار «سض -ي -اسض -ة ال -دي -وان
للتقرب من الفنان ÚواŸبدع .»Úكما ينظم
ال -دي -وان إاق -ام-ة ف-ن-ي-ة ‘ شض-ك-ل ورشض-ة ع-م-ل
لح-د ،ت-خ-ت-تم بحفل فني
ت-ن-ط-ل-ق ي-وم غ-د ا أ
ي-ح-ت-ف-ي ب-اŸك-تب ا÷دي-د ،ال-ذي ي-ن-ت-ظ-ر أان
يعزز شضبكة النقاط اŸمثلة للديوان ،ويسضّهل
ع -ل -ى اŸب -دع Úال-ت-عّ-رف بشض-ك-ل أاسض-ه-ل ع-ل-ى
طرائق حماية أاعمالهم ومؤولفاتهم.

أاسسامة إافراح

بعد –ية عطرة للباهية على طريقة أابو
الفنون ،الذي انحنى السضنة اŸاضضية ،2015
لب-يضس
ت -ق -دي-را واحÎام-ا ل-ع-روسس ال-ب-ح-ر ا أ
اŸتوسضط ‘ عرضس مسضرحي «صضباح ا Òÿيا
وه-ران» ،ي-ع-ود ال-ف-ن-ان «›دوب مصض-ط-في»
÷م -ه -وره ‘ ع -م -ل ج -دي -د «مسض -اء ا Òÿي-ا
وه- - -ران» .ال- - -ع- - -م- - -ل اŸسض- - -رح- - -ي ل- - -وح- - -ات
–ك -ي ع -ادات وت -ق -ال -ي -د ال -غ -رب ا÷زائ-ري
اÙافظة على كيانه وهويته والتزامه Œاه
وطنه و›تمعه.

وهران :براهمية مسسعودة

أاوضصح اŸسصرحي الكاتب ›دوب ‘ تصصريح لـ
«الشص- - -عب أان «مسص- - -اء ا Òÿي - -ا وه - -ران ،ع - -ن - -وان
مسصرحية –كي عادات وتقاليد وهران ،لسصيما ‘
أامسصياتها وسصهراتها من خÓل طرح شصخصصية «سصي
ع -ل-ي» اŸم-ث-ل ح-ام-ل رسص-ال-ة ن-ب-ي-ل-ة «ك-ي ل ن-نسص-ى
عاداتنا وتقاليدنا» على حد تعبÒه.
ب -حسصب ال -ف -ن-ان ،ي-ب-دأا ال-ع-رضض Ãول-ود ج-دي-د،
يوضصع على سصاحة «الطحطاحة» ،السصاحة األكÌ
شص -ع -ب -ي -ة ◊ي اŸدي -ن -ة ا÷دي-دة وال-ق-لب ال-ن-ابضض

ل -وه-ران ،ب-ع-ده-ا ي-ت-ن-ق-ل اŸم-ث-ل اŸسص-رح-ي «سص-ي
علي» ويتنافسض مع ‡ثل مسصرحي حول من يسصبق
غÒه ‘ إاعطاء صصورة جميلة Ÿدينة وهران.
ح Úيسص -ت -ق-ب-ل الشص-خصص-ي-ة ال-رئ-يسص-ي-ة «سص-ي
علي» شصخصصية أاخرى لهو الع ّ
Óم ،ينتقل ا÷مهور
إا ¤مشص- - - -ه- - - -د ي- - - -ح - - -ك - - -ي ت - - -اري - - -خ م - - -دي - - -ن - - -ة
وهران والشصخصصيات الهامة التي كان وما زال لها
حضص -ورا ق -وي -ا ،ع-ل-ى غ-رار الصص-ح-ا‘ وال-ري-اضص-ي،
الفنان وكل الشصخصصيات التي كانت ول تزال “ثل
وهران.
األك Ìمن هذا أاّن هذه الشصخصصيات “نح سصي
علي أامانة عبارة عن كتاب ،وهو يقرر نقله Ãعية
اŸم -ث-ل اŸسص-رح-ي ووضص-ع-ه ع-ل-ى اÿشص-ب-ة ،إلب-راز
أاهمية اŸسصرح ،اŸرآاة التي تعكسض صصورة اÛتمع
وما يجري ويحصصل ‘ هذه الدنيا ،بحسصب ما جاء
على لسصان صصانعها .أاوضصح الكاتب لنا أاّنه ‘ بداية
العرضض اŸسصرحي ،اŸمثل صصرح بأاّنه سصيسصتقبل
‡ثلة مسصرحية بينها وبينه قصصة حب ثقيلة ،لكن
عندما يسصتلم األمانة ‘ نهاية العرضضﬁ ،بوبته
التي كان ينتظر وصصولها بشصغف وحب تبعث له
رسصالة وتخّيره بأان يغادر معها أارضض الوطن.
ه -ن -ا ع -ق -دة وم -فصص -ل اŸسص-رح-ي-ة وﬁوره-ا

السص -ي -ك -ول -وج-ي ،ح Úخّ-ي-ر ب Úح-ي-ات-ه الشص-خصص-ي-ة
واألمانة التي اسصتقبلها من عند الشصخصصيات الهامة
‘ وهران ‘ ،آاخر العرضض اŸسصرحي يقّرر البطل
حمل األمانة والتضصحية ثم إاهداء “ثيلية مسصرحية
هو واŸمثل اŸسصرحي لسصكان اŸدينة ،كما أاشصÒ
إاليه.
ق -ال ال -ف -ن -ان مصص -ط -ف -ى ‘ اÿت -ام إاّن اإلن -ت-اج
ا÷ديد ،الذي يأاتي بالشصراكة مع كوكبة من الفنانÚ
أامثال براهيم العلمي ،ماحي زكراء ،بن ضصياف عبد
اŸو ،¤حدي حميد ،يضصّم رسصائل متعددة ومتنوعة
وﬂت-ل-ف-ة ،ت-ط-غ-ى ع-ل-ي-ه-ا ال-وط-ن-ي-ة ،اإلنسصانية و⁄
الشص -م -ل ،ال -ذي ّŒسص -ده اŸسص-رح-ي-ة ‘ ›سص-د م-ا
يعرف بالوليمة أاو ما يعرف ‘ اللهجة الوهرانية بـ
«اŸلومة».
يؤوّكد اŸسصرحي ›دوب مصصطفى الذي ضصرب
موعدا ÷مهور «الباهية « لعرضض مسصرحية «مسصاء
ا Òÿيا وهران» ،أاول أامسض اÿميسض ،على السصاعة
الرابعة والنصصف باŸعهد البلدي للموسصيقي أاحمد
وهبي ،الواقع بوسصط اŸدينة التي  ⁄تعد قطبا
للسصياحة واألعمال ،بل للثقافة التي اقتحمتها من
ال -ب -اب ال -واسص -ع وصص-ارت وج-ه-ة ك-ل أاه-ل ال-ف-ن بÓ-
اسصتثناء.

لمازيغي بتيزي وزو
مهرجان الفيلم ا أ

«كفاح القلب» يفتكّ الزيتونة الذهبية ..والسسينما اŸيزابية تتأالق
ف- -از ف- -ي- -ل- -م «ك- -ف- -اح ال- -ق -لب»
ل -ل -م -خ -رج ﬁم-د رح-ال ،خÓ-ل
ال-ط-ب-عة  15ل-ل-م-هرجان الثقا‘
لم -ازي -غ -ي
السض- -ن- -وي ل -ل -ف -ي -ل -م ا أ
ب -ج -وائ -ز «ال-زي-ت-ون-ة ال-ذه-ب-ي-ة»
لحسض-ن ف-ي-ل-م طويل
صض-صض-ة أ
اّ ı
وأاحسض- -ن أاداء نسض- -وي وذك- -وري.
ك -م-ا أاسض-ديت ج-ائ-زة أاحسض-ن أاداء
نسض- - -وي وذك- - -وري إا ¤ك- - -ل م- - -ن
ف- -اط- -م- -ة ج- -اي- -يت ‘ دور سض -ارة
وسضليم ميلودي ‘ دور وسضيم ‘
ال- -ف -ي -ل -م اŸذك -ور .ج -رى ح -ف -ل
اختتام هذه الطبعة الـ  15بدار
ال-ث-ق-اف-ة م-ول-ود معمري بحضضور
وزير الشضباب والرياضضة الهادي
ولد علي.
ع Èاıرج ﬁم - -د رح - -ال ع- -ن
فرحته لرؤوية فنانيه يتأالقون .تدور
قصص -ة ال -ف -ي -ل -م أاسص -اسص -ا ح -ول صص -راع
األجيال وبعضض الظواهر التي يعاÊ
اÛت-م-ع ا÷زائ-ري م-ن-ه-ا ك-اإلدم-ان
على اıدرات والنتحار والهجرة.
‘ فئة األفÓم القصصÒة ” منح
ج-ائ-زة «ال-زي-ت-ون-ة ال-ذه-ب-ي-ة» ل-ل-ف-ي-ل-م
«أاعدك» Ùمد يرقي والذي «نال
اع- -ج- -اب ÷ن- -ة ال- -ت -ح -ك -ي -م ب -فضص -ل
خصصائصصه التقنية والفنية» ،بحسصب
رئيسض ÷نة التحكيم ‘ هذه الفئة
السصيد عبد الكر Ëتازاروت والذي
ع Èعن أامله ‘ رؤوية هذا اŸنتج
الشصاب» Áر ا ¤الفيلم الطويل».

–تضضنها

ق -امت ن -فسض ال -ل -ج -ن -ة ب-إاسص-داء
جائزة «الزيتونة الذهبية» اıصصصصة
ألحسصن فيلم بالصصور اŸتحركة لـ «
اينيزرا مزال أانزار» من إاخراج كرË
ب- - - -ل- - - -ع- - - -اب- - - -د .ف - - -ك - - -رة وان - - -ت - - -اج
وصص -ف»»،ا÷وه -رة الصص-غÒة» وال-ذي
“يز ب ÚاألفÓم األخرى اŸتنافسصة
ب-ج-ان-ب-ه اŸرئ-ي وال-ف-ك-اه-ي وا◊وار
«اŸمتاز» ،بحسصب السصيد تازاروت.
ف -ي -م -ا ي -خصض ال-ف-ي-ل-م ال-وث-ائ-ق-ي،
شص -رف اıرج مصص -ط -ف -ى ب-وكسص-اÊ
السص -ي -ن -م-ا اŸي-زاب-ي-ة ب-ن-ي-ل-ه ج-ائ-زة «
الزيتونة الذهبية» على فيلمه «أايÌان
ن -ال م -ي -ل -ود» اıصصصض ل Ó-ح -ت-ف-ال
Ãناسصبة اŸولد النبوي الشصريف ‘
منطقة القرارة (غرداية).

دار الثقافة باŸدية

عروضض مسسرحية لألطفال

تنطلق ،صصبيحة هذا
السصبت ،تظاهرة األيام ا
الطفل بدار الثقافة حسصن ا◊سصني باŸدية ،لشصتوية السصادسصة Ÿسصرح
بر
ال -ث -ق -ا‘ ب -دار ال-ث-ق-اف-ة ب-ه-ذه ال-ولي-ة ل-ف-ائ-دة ›ت مصصلحة النشصاط
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«التفاحة الذهبية» من قبل جمعية اŸسصتقبل ال قلعة الثقافية بسصطيف ،و
ثق
افية والسصياحية باŸدية.

اŸدية :م .أام Úعباسس

ب Úه -ذا ال -ف -ي -ل -م ال -وث-ائ-ق-ي ب-أان
السصينما اŸيزابية ليسصت أاقل أاهمية
م-ن الن-ت-اج-ات السص-ي-ن-م-ائ-ية األخرى
المازيغية سصواء من حيث اŸوضصوع
أاواإلŸام بالتقنيات اإلنتاجية.
ق- -امت ن- -فسض ال- -ل- -ج- -ن -ة ب -إاسص -داء
جائزت Úتشصجيعيت Úللمنتج Úمالك
ع -مÒوشض ع -ل -ى ف -ي -ل -م -ه «ن-ا ج-وه-ر
أاﬁيسض :ام- -راأة ‡ي- -زة» وع -مÒوشض
حاجمي على فيلمه «كا Êكان» الذي
خصض بورتري للفنان أاعمر عمرا.Ê
أاشصار رئيسض ÷نة التحكيم لهذه
ال -ف -ئ -ة ،السص -ي -د سص -ل -ي-م ع-ق-ار إا ¤ان
اŸن - -ت - -ج Úالشص- -ب- -اب ل- -ه- -ذا ال- -ن- -وع
السص- -ي- -ن- -م -ائ -ي ي -ج -دون صص -ع -وب -ة ‘
التفريق ب Úفيلم وثائقي من الفن
السصابع والروبوتاج اŸوجه للتلفزيون.
ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق Ãسص -اب-ق-ة أاحسص-ن
سصيناريو والتي ” إاطÓقها ‘ إاطار
ه - -ذا اŸه- -رج- -ان ،ن- -الت ال- -ف- -ن- -ان- -ة

ال-ك-وم-ي-دي-ة «ب-وعÓم جميلة»ا÷ائزة
على نصصها «ا÷رح أاورانحلو».
” إاسصدال السصتار على الطبعة 15
ل-ل-م-ه-رج-ان ال-ث-ق-ا‘ الوطني السصنوي
ل-ل-ف-ي-ل-م الم-ازي-غ-ي وال-ت-ي اح-تضص-ن-ته
على مدار خمسصة أايام ولية تيزي وز
وب -حضص -ور وزي -ر الشص -ب-اب وال-ري-اضص-ة
السصيد ولد علي الهادي.
‘ ك -ل -م -ة أال -ق -اه -ا خÓ-ل ح-ف-ل
الختتام بدار الثقافة مولود معمري
قال الوزير ،إان هذا اŸهرجان « قد
سصاهم ‘ تثم Úالهوية الوطنية من
خÓل ترقية اŸكون المازيغي» وان
ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ال-ث-ق-اف-ي-ة اŸك-رسص-ة
للفن السصابع ما فتئت تتطور من حيث
جودة النتاجات اŸتسصابقة».
“ي -ز ح -ف -ل الخ-ت-ت-ام ب-حضص-ور
ال -ف-ن-ان-ة ال-نشص-ي-ط-ة «آام-ال زان» ال-ت-ي
اسصتقطبت اهتمام ا◊ضصور بصصوتها
القوي .وقدم رؤوسصاء ÷ان التحكيم
الثÓثة الذين قاموا بتسصليم جوائز
«الزيتونة الذهبية» توصصيات لتحسصÚ
األفÓ- -م وم- -ن- -ه- -ا مضص -اع -ف -ة ن -وادي
السص -ي -ن -م -ا ب -ولي-ة ت-ي-زي وز ووإانشص-اء
قسصم عاŸي بالنسصبة للفيلم الوثائقي
بغرضض التبادل الفني والسصينمائي بÚ
اŸن -ت -ج Úالسص -ي -ن -م -ائ -ي Úوتشص -ج-ي-ع
التكوين من أاجل التحكم ‘ ا◊وار
والÎكيب وضصمان بروز منتوج جيد.
Óشصارة“ ،يزت هذه الطبعة الـ
ل إ
 15للمهرجان اŸذكور بتنافسض 25
فيلما ،من بينهم  9أافÓم وثائقية و8
أافÓ- - -م قصصÒة و 5أاف Ó-م ط-وي-ل-ة و3
أافÓم صصور متحركة.

يضص- -ي- -ف ال- -دي- -وان ال- -وط- -ن- -ي ◊ق -وق اŸؤول -ف
وا◊قوق اÛاورة بأان افتتاح هذا اŸكتب ا÷ديد
ل-ل-وث-ائ-ق واŸع-ل-وم-ات سص-ي-مّ-ك-ن م-ن ضص-م-ان عÓقة
ق -ري -ب -ة وج -واري -ة م -ع اŸن -خ -رط Úف -ي -م-ا ي-ت-ع-ل-ق
ب -ال -تسص -ي ،Òوخ -اصص -ة ق -ن -اة أافضص-ل ل-ل-حصص-ول ع-ل-ى
اŸع -ل -وم -ات .ل-ل-ت-ع-ري-ف أاكÃ Ìه-ام ه-ذا اŸك-تب،
ينشصط سصامي بن شصيخ اŸدير العام للديوان ندوة
صص -ح -ف -ي-ة ،عصص-ر األرب-ع-اء اŸق-ب-ل ،ب-ق-اع-ة ف-ران-ز
فانون برياضض الفتح.
كما عمد الديوان إا ¤الربط ب Úهذا ا◊دث،
ودوره ‘ ترقية ومسصاعدة اŸشصاريع الثقافية« ،كما
ه - - -و م - - -عّ- - -رف وﬁدد ‘ اŸادة  4م-ن اŸل-ح-ق
ب- -اŸرسص- -وم ال- -ت -ن -ف -ي -ذي  356/05ا- - - - Ÿؤورخ ‘
 ،»2005/09/21ولتسصليط الضصوء على هذا الدور،
اخ -ت Òك -م-ث-ال واح-د م-ن اŸشص-اري-ع ال-ت-ي ت-ق-وده-ا
اŸواهب الشصابة ،ويتعلق األمر بـ
 ،EL FOUKR R’ASSEMBLYوهو
مشص -روع سص -م -ع -ي بصص -ري وم -وسص -ي-ق-ي ي-ع-م-ل ع-ل-ى
اŸزاوج - -ة ب Úج- -م- -ي- -ع إاي- -ق- -اع- -ات اŸوسص- -ي- -ق- -ى
الفريقية.
ي -تشص -ك -ل ف -ري -ق اŸشص -روع م -ن ف -رق -ة م-ت-ع-ددة
ا÷نسص-ي-ات الف-ري-ق-ي-ة ،أاسصسص-ه-ا ف-نانون جزائريون
سصاحوا ‘ شصمال إافريقيا ومنطقة السصاحل بحثا
عن لقاءات فنية عفوية ‘ أاقاصصي الصصحراء.
عاشض أاعضصاء الفرقة Œارب غ Òعادية قائمة

على أاسصاسض اŸشصاركة والتبادل ،مسصÒة انطلقت
سصنة  2014من خÓل سصلسصلة من ورشصات العمل
واإلقامات الفنية.
ارت- -أاى دي- -وان ح- -ق- -وق اŸؤول- -ف “ك Úف -ن -انÚ
ج -زائ -ري Úآاخ -ري-ن م-ن ه-ذه ال-ت-ج-رب-ة ،م-ن خÓ-ل
تنظيم إاقامة إابداع يحتضصنها ديوان رياضض الفتح،
ويشصرف على افتتاحها سصامي بن شصيخ ،يوم غد
األحد ،على أان تتواصصل إا ¤غاية الثÓثاء ،ويكون
‘ ﬁورها أاعضصاء الفرقة اŸذكورة .وتهدف هذه
الورشصة ،بحسصب الديوان ،إا« ¤فتح الطريق أامام
م -ب-ادرات أاخ-رى وتشص-ج-ي-ع ه-ذا ال-ن-وع م-ن ط-ري-ق-ة
العمل التي مكنت  EL FOUKRمن إا‚از فيلم
وث -ائ -ق -ي وأال -ب -وم Úأاح -ده -م -ا م -ت -وف -ر ‘ السص -وق
العاŸية منذ  28أاكتوبر .»2016
سصيصصادف اختتام هذه اإلقامة افتتاح مكتب
التوثيق واŸعلومات ا÷ديد ،حيث ينظم الديوان
ح -ف  Ó-ف -ن -ي -ا سص -ه-رة األرب-ع-اء ب-ق-اع-ة اب-ن زي-دون،
ت- -نشص- -ط- -ه ال- -ف- -رق- -ة اŸذك -ورة إا ¤ج -انب ج -م -ي -ع
اŸشصارك ‘ Úاإلقامة اإلبداعية ،والذي سصيكون
مسصبوقا بعرضض فيلم وثائقي أا‚زته الفرقة التي
أاحيت العديد من ا◊فÓت ‘ ا÷زائر و‘ ﬂتلف
اŸناطق ‘ العا.⁄

‘ الذكرى الـ  25لرحيله

معرضض تكرÁي ÿدة Ãتحف الفنون ا÷ميلة
اف -ت -ت -ح ،مسض-اء ال-ي-وم اÿم-يسس ،ب-اŸت-ح-ف
ال-وط-ن-ي ل-ل-ف-ن-ون ا÷م-ي-ل-ة با÷زائر العاصضمة
معرضس تكرÁي لروح الفنان التشضكيلي ﬁمد
خدة بعنوان« :توليفات حالية ÷ميع اليام»

)(Actuelles partitions pour tous les jours

يتقصضى اŸسضار الفني الغني واŸتنوع للفنان
‘ الذكرى الـ  25لرحيله.
يتواصصل هذا اŸعرضض التكرÁي لروح احد
مؤوسصسصي الفن التشصكيلي ا÷زائري اŸعاصصر وأاحد
أاعمدة ›موعة «اوشصام «ا ¤غاية الـ  22فيفري
 . 2017يشصمل أاك Ìمن  130لوحة “ثل ﬂتلف
اŸراحل واÙطات التي كان لها أاثر ‘ أاعمال
الفنان الذي اشصتغل كثÒا على الواقع واŸوروث
الثقا‘ وا◊ضصاري.
عرضصت برواق الÈوز باŸتحف لوحات ملك
ل-ل-م-ت-ح-ف وأاخ-رى ت-اب-ع-ة ل-ل-ع-ائ-لة خدة تنوعت بÚ
الرسصومات باأللوان اŸا ئية التي ميزت خاصصة
ال -فÎة الو ¤م -ن اŸسص -ار ال -ف -ن -ي ÿدة ول -وح-ات
Œريدية تعد من العمال الهامة والك Ìنضصجا
ا ¤جانب منحوتات وأاعمال تنتمي للفنون البيانية.
شص -م -ل اŸع -رضض أايضص -ا ›م -وع-ة م-ن ال-ك-تب
واŸق -الت ال -ت -ي ت -ن -اولت أاع -م-ال خ-دة وم-ؤول-ف-ات
وإاشصعار بعضض اصصدقائه اŸقرب Úمثل بشص Òحاج
علي وعبد القادر علولة وغÒهم وكتب قام برسصم
وتزي Úأاغلفتها.
كما عرضصت ›موعة من اŸلصصقات اÿاصصة
بأاعمال مسصرحية قام با‚ازها خدة مثل ملصصقة
مسصرحية «بني كلبون» لولد عبد الرحمان كاكي
سصنة 1974التي صصّمم الفنان أايضصا ديكوراتها و
أاع -م -ال ع -ل -ول -ة ا ¤ج -انب م -لصص -ق -ات أاح-داث
سص -ي -اسص -ي -ة وث-ق-اف-ي-ة ه-ام-ة ن-ظ-مت ‘ ا÷زائ-ر ‘
السصبعينيات و الثمانينيات.
أاع -طت زوج -ة ال -ف -ن -ان ا÷ام -ع-ي-ة ‚اة خ-دة
شصروحات وافية عن العمال اŸعروضصة ،مشصÒة
ا ¤غÒة الفنان على الÎاث و سصعيه لبراز بعضض
ا÷وانب منها خاصصة فن األرابسصك الذي اسصتحوذ

عليه الغربيون وأايضصا بعضض الطÓسصم والرموز التي
توجد ‘ اŸوروث الشصعبي التي حاول الفنان فكها
عن طريق الريشصة.
أاكدت السصيدة ‚اة خدة أان ما ميز النتاج
الفني للفنان الراحل يتمثل ‘ «كونه فنان جزائري
عمل على تطوير ثقافة جزائرية ﬁضصة و أاجرى
بحوثا ‘ «التقاليد الثقافية» دون القتصصار على
ا÷انب الفلكلوري.
عرضض اŸتحف باŸناسصبة جزئ Úمن إاحدى
جداريات خدة (تشصمل  4أاجزاء) بعد ترميمها من
ق -ب -ل اŸت -ح -ف ال-وط-ن-ي ل-ل-ف-ن-ون ا÷م-ي-ل-ة .أاك-دت
ﬁافظة اŸتحف دليلة اورفا‹ ان الÎميم أا‚ز
من قبل مر‡ة جزائرية تلقت تكوينا باÿارج .
اشصارت انه سصيتم ترميم ا÷زئ Úاآلخرين لحقا.
دعت السصيدة خدة ا ¤السصراع ‘ اجراءات
–ويل مسصكن و ورشصة الفنان ا ¤متحف خاصض
بأاعماله .أالف الفنان الراحل الذي ولد ÃسصتغاÂ
سصنه  1930كتاب Úيحمل األول عنوان« :عناصصر
الفن ا◊ديث مدخل ‘ تاريخ الفن ‘ ا÷زائر»
( )1971و الثا« Êأاوراق متناثرة مÎابطة «()1983
ا ¤جانب كتيب تضصمن مقالته.
وتو‘ ﬁمد خدة سصنة  1991عن عمر ناهز الـ  61سصنة.

الشسريط اŸرسسوم (اŸانغا) يحتفل بذكراه الـ  10باŸتحف الوطني للفن ا◊ديث واŸعاصسر

لع -م -ال م -ا
دشض- -ن ،ي- -وم اÿم -يسس ،م -ع -رضس أ
ي- -ق- -ارب عشض -ري -ن رسض -ام -ا ج -زائ -ري -ا ل -لشض -ري -ط
اŸرسض- -وم ب- -اŸت- -ح- -ف ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل -ف -ن ا◊ديث
واŸع -اصض-ر ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصض-م-ة اح-ي-اء ل-ل-ذك-رى
لنشض - -اء أاول دار نشض - -ر ج- -زائ- -ري- -ة
ال - -ع - -اشض - -رة إ
ﬂتصضة ‘ اŸانغا.
نظم هذا اŸعرضض من طرف دار النشصر اıتصصة
«ز-ل- -ي -نك» ال -رائ -دة ‘ ع -ا ⁄اŸان -غ -ا ا÷زائ -ري و”
خÓله الحتفال بالذكرى العاشصرة ŸيÓد هذا الناشصر
الذي سصاهم ‘ بروز مواهب شصابة ‘ الفن التاسصع و
ظهور اŸانغا ا÷زائري.

هذا وخ ّصصصض مسصتوى كامل من اŸتحف أللبومات
الشصريط اŸرسصوم التي نشصرتها «ز-لينك» لرسصامÚ
ذوي خÈة ع -ل -ى غ -رار سص -ل -ي -م ب -راه -ي -م -ي ال -ذي وّق-ع
أال -ب -وم -ات «سص -ام -ي ك -ون» و ع -ي -داوي ﬁم -د صص -احب
«حومة فاي »Îو «ديغا» و كذا سصفيان بلكسصري و سصعيد
سصبابو.
كما يعرضض فنانون أاخرون لوحاتهم ومنهم حنان بن
مديو Êصصاحبة «العلم» و فلة معتوقي «غوسصت» و
«الثورة» و حورية كوزة «شصروق الشصمسض» ،وكذا ﬁمد
أام Úرحما« Êحب على الطريقة ا÷زائرية».
خصصصض مسصتوى ثان من اŸتحف لعرضض أاغلفة

األعداد الـ  57لـ «لعب سصتور» وهي ›لة تنشصرها «ز-
لينك» تختصض باŸانغا و أالعاب الفيديو و السصينما.
ك -م -ا سص -ي -ت -م -ك -ن ال -زوار م -ن مشص -اه -دة ع -روضض
ل-ري-ب-ورت-اج-ات وأافÓ-م وث-ائ-ق-ي-ة ح-ول ال-ك-وسص-بÓي اإ¤
جانب تنظيم مسصابقة أافضصل زي لبطل شصريط مرسصوم
ينظمها الناشصر منذ سصنة .2009
أاوضصح مسصؤوول «ز-لينك» أان هذا اŸعرضض الذي
سصيتمد إا ¤غاية شصهر مارسض  2017مع دخول ›اÊ
للتÓميذ سصيعرف تنظيم ورشصات تكوين على الشصريط
اŸرسصوم ولقاءات حول ترجمة األشصرطة اŸرسصومة
والكوسصبÓي وفن اÿط.

فالك فال اÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
السسبت  24ديسسمبر 2٠1٦
الموافق لـ  24ربيع اأ’ول  1438هـ
العـ ـدد1721٦:
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πª◊G
السس -ع -ادة ق -رار أانت “ل-ك-ه
وت- - -ع Èع- - -ن- - -ه فŒ Ó- - -ع- - -ل
سسعادتك عند ا’آخرين فيعطوك اأو
ينقصسوك بحسسب أاحوالهم وتقييمهم
لك كن حر و“تع بسسعادة تليق بك.

Iô` ` ` ` «ãe QÉ` ` ` ` `ÑNGC
الع Úاإ’لكÎونية ..بصشيصص
من الضشوء للمصشاب Úبالعمى

QƒãdG
ال- -ن- -ف- -وسس ان -واع وال -دن -ي -ا
مصس - - -ال - - -ح والسس Îم - - -كسسب
يغنيك ان كسسبته و اإن جÈك الوقت أان
تشسرب ماء مالح اشسربه و’ تقل للعا⁄
إا Êشسربته.
AGRƒ÷G
ب-عضس اŸن-ع-ط-ف-ات ق-اسسية
ول-ك-ن-ه-ا اج-ب-اري-ة لـم-واصس-ل-ة
الطريق.
¿ÉWô°ùdG

حصسل بعضس اŸصساب Úبنوع من العمى الوراثي على
أام - -ل ‘ ال - -رؤوي - -ة ›ددا ،ع- -ن ط- -ري- -ق زراع- -ة ““عÚ
إالكÎونية““ ،برعاية من هيئة اÿدمات الصسحية ‘
ب -ري-ط-ان-ي-ا .سس-ي-ت-م عÓ-ج  1٠ح- -ا’ت م -ن اŸصس -ابÚ
بالتهاب الشسبكية الصسباغي ‘ لندن ومانشسسس Îالعام
اŸقبل ،هو مرضس وراثي يؤودي إا ¤درجات ﬂتلفة
من العمى.
بحسسب ““سسكاي نيوز““ ،يرتدي اŸرضسى نظارات بها
كامÒات ،تلتقط الضسوء وترسسله ’سسلكيا إا ¤جهاز يتم
زرعه ‘ شسبكية الع ،Úومن ثم يرسسل ا÷هاز معلومات
للمخ Ÿسساعدة اŸريضس باسستعادة جزء من بصسره.
ي -ق -ول الÈوف -يسس -ور ب -اول -و سس -ت -ان -غ -ا م -ن مسس -تشس -ف -ى
م- -انشسسس ÎاŸل -ك -ي -ة ل -ل -ع ،Úال -ذي شس -ارك ‘ Œارب
““الع Úاإ’لكÎونية““““ :عندما أادركنا أان أاحد مرضسى
التهاب الشسبكية الصسباغي “كن من “ييز ا◊روف
ال -ك -بÒة ل -ل -م -رة اأ’و ¤م -ن -ذ فÎة ،ف-إان ذلك ف-اق ك-ل
توقعاتنا““ .من اŸقرر متابعة اŸرضسى العشسرة Ÿدة
عامŸ ،عرفة ما إاذا كانت ““الع Úاإ’لكÎونية““ لها أاي
تأاثÒات أاخرى.

∫É` ` ` `ãeGCh º` ` ` ` `µM
^ ليسس أŸطلوب أن –مل ‘ جيبك مصشحًفا
ولكن من أŸطلوب أن تكون ‘ أخÓقك آأية.
^ دوأمَ أل -ع َÓ-ق -ات ب Úألَ-ن-اسس ،ل-يسس بُ-ح-سش-ن
ألكÓم وإأ‰ا بصشّفاء ألُقلوب ،وصشدق أÙبة.

للعبــرة

‘ حّبك يا بÓدي

º∏©J πg
^ أانه مطعم ‘ و’ية ““تكسساسس““ يعرضس على العمÓء ا◊صسول
على شسيفرة ““اأ’نÎنت““ مقابل حل معادلة رياضسية معقدة؟
^إان أابو ا◊سسن القلصسادي اأ’ندلسسي (835هـ1422/م-
891هـ1487/م) هو Îﬂع الرموز ا÷Èية والتي ُنسسبت
زورا للفرنسسي ““’فيت““

ومضســــــــــة
’ تكن ششحيحًا ‘ حبك ،دّرب
عضشÓت قلبك على ا’تسشاع ◊ب
اآ’خرين وحب ا Òÿلهم.

ش

شغل عقلك

^ سُسئل صساحب ماشسية عن عدد اŸاشسية التي معه
فقال :كلها خرفان ماعدا أاربعة وكلها بقر ماعدا سستة
وكلها حم Òماعدا ثمانية ،فكم كان معه من كل نوع من
البهائم ؟

أاخ -رى ،خ-مسس دق-ائ-ق إاضس-اف-ي-ة ““ ،ا ِب-تسس-م ال-رج-ل ا ِب-تسس-ام-ت-ه ال-ه-ادئ-ة
ووافق ،ثم عاد للجلوسس بجانب السسيدة مرة أاخرى ،فقالت له السسيدة:
““ يا لك من أاب رؤووف رحيم ،واأ’هم أانك صسبور ““..ا ِبتسسم الرجل وقال للسسيدة““ - :سسيدتي ،لقد تو‘ أاخوها اأ’ك Èصسابر
منذ عام ‘ Úحادثة سسيارة ،و ⁄أاقضس مع صسابر أابدا مثل هذا الوقت
الذي أاقضسيه مع آامال ،واآ’ن فأانا على ا ِسستعداد لعمل أاى شسيء أاو دفع
أاي مبالغ مقابل ›رد خمسس دقائق أاخرى إاضسافية مع صسابر  -ولذا
فأانا أاحرصس أا’ أاكّرر نفسس اÿطأا مع آامال““-
ثم صسمت لوهلة ،وعاد إا ¤حديثه هامسسا وكأانه يحدث نفسسه ““ - :إانها
تظن أانها سستلعب خمسس دقائق إاضسافية ،ولكن ا◊قيقة هي أاننى أانا
جلسست سسيدة عجوز بجانب كهل على دكة خشسبية ‘ حديقة تشسرف الذي سسوف أاسستمتع بخمسس دقائق إاضسافية أاخرى أاشساهدها فيها
Óطفال ،وكان من الواضسح أان كÓهما لديه إابن أاو حفيد
على ملعب ل أ
تلعب““.
يلعب ضسمن من يلعب من اأ’طفال ،و‘ ﬁاولة لتمضسية الوقت أاشسارت
السسيدة إا ¤أاحد اأ’طفال وقالت““ - :هذا الولد- ،هناك  - ،-إانه إابني““
بعد أان أالقى نظرة على إابنها ،إالتفت الرجل إاليها وقال:
 ““يبدو وسسيما وقوى البنية““ ،ثم أاشسار إا ¤إاحدى البنات الÓتي يلع Íوقال للسسيدة:
 هذه البنت - ،هناك  -تلك التي تلعب فوق دراجتها ،وترتديالبلوزة السسوداء - ،إانها إابنتي““
ثم نظر إا ¤سساعته ثم نادى على ا ِبنته متسسائ:Ó
 ““ هيا  ..يا آامال ،أاما حان موعد اإ’نصسرف ؟!اقÎبت آامال من والدها وقالت له ‘ لهجة
مسستعطفة ““ -:خمسس دقائق أاخرى يا والدي،
من فضسلك خمسس دقائق أاخرى““.
ا ِبتسسم الرجل وقال:
 ““ حسسنا ،خمسس دقائق أاخرى““أاحنى الرجل رأاسسه قلي ÓعÓمًة على موافقته
فمضست آامال تنطلق وقد بدأات عليها الفرحة
غامرة .وŸا مضسى بعضس الوقت وقف الرجل
ونظر ‘ سساعته ونادى على ابنته قائ ً
““ - :Óحان
الوقت للذهاب يا آامال ،هيا بنا““
ا ِقÎبت آامال من والدها وتعلقت به وقالت له مسستعطفة:
““ -خمسس دقائق أاخرى يا والدي ،من فضسلك خمسس دقائق
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ي- - -ا ث - -ورة ا’ح - -رار سسÒي ‘ رك - -اب
ظافرة وابني البÓد وشسّيدي ترعاك
ع Úسساهرة
بوركت يا رمز ا’رادة والعزÁة وا◊ياة
فامضسي نارا ‘ الع Óحرسست حمتك يد
ا’له
سسÒت ذاتي زراعتنا فأاضسحت مثمرة
ومضسيت ‘ ركب اÿلود لÓسستقÓل ّﬁررة
و ازددت ‘ اÿدمات ب Úجنوبنا وشسمالنا
وغمرت باÒÿات كل جبالنا وسسهولنا
وجعلت من بور ا◊قول حدائقا ومزارعا
وبنيت من اجل ا÷ميع معاهدا و مصسانعا
ناديت بالتعريب با’صسÓح بالعربية
حققت آامال الشسباب بخدمة الوطنية
ولطاŸا أاسسهمت ‘ ركب النضسال العربي
ومددت للشسرق اأ’بي يد الوفاء الطيب
كلمات أنششودة (ثورة أ’حرأر) من أعدأد حافظ ألبحÒي
وم -ن أ◊ان ألسش -وري ت -يسش Òع -ق -ل -ة رح -م -ه أل -ل-ه ،و آأدأء
صشليحة ألصشغÒة.

حل ألعدد
ألسشابق

اŸاء

ابـتـسسـم
سس -ئ -ل أاح -ده -م :م -اذا
سس -ت-ف-ع-ل بـ  2٠17؟ ق - -ال  :اأ’ل- -فÚ
أاسس- - -دد ب- - -ه- - -ا دي- - -و Êوالـ  17اŸتبقية
أاسستعملها لغاية آاخر الشسهر.
أاغضسبته فضسربها على وجهها فعم
الضس- -ب- -اب ‘ أارج- -اء ال- -غ- -رف- -ة م- -ن
مسساحيق ماكياجها فاختنق ومات..
ع- -ن- -دم- -ا ي- -زداد وزنك أاو ك -رشسك
’–زن أ’ن نيوتن قال :كلما زادت
الكتلة زادت ا÷اذبية ..فنيوتن يا سسادة
ليسس له مصسلحة ‘ الكذب.

همسشة
أ◊ياة ما هي إأ’ ““أولويات““ ،وعليك أن
تقرر ما هي أولوياتك !!!
أعط من –ب خمسس دقائق إأضشافية
’ن ،حتى ’ تندم عليها فيما
أ آ
بعد.

إانّ اÿطاأ أاك Èاÿطأا ،أان
ُت -ن u-ظ -م ا◊ي -اة م-ن ح-ولك،
وتÎك الفوضسى ‘ قلبك.
’ó°S
C G
’ تشسغل فكرك Ãا ذهب
منك ،واحفظ ما تبقى منك.
AGQò©dG
ا’أم- -ل خ -ي -ط دق -ي -ق ج -دا ً
لكنه ’ ينقطع أابدا ً طاŸا
كنت واثقاً بالله وبرحمته.
¿Gõ«ŸG
كن اأنيقًا ‘ كل شسيء حتى
‘ الوجع ! قل ا◊مد لله
دومًا ،فكم من صسدر ضساق ،ثم برحمة
الله اتسسع.
Üô≤©dG
سستتعلم الكث Òمن دروسس
ا◊ي - - - -اة ،إاذا ’ح- - - -ظت أان
رج -ال اإ’ط -ف -اء ’ ي -ك -اف -ح -ون ال -ن -ار
بالنار.
¢Sƒ≤dG
ج -م-ي-ع-ن-ا ‰لك ال-ع-ي-ون ...
ولكننا ’ ‰تلك النفسس النظرة و’
زوايا الروؤية وجميعنا ‰تلك القلوب
 ..ولكننا ’ ‰تلك نفسس النوايا.
…ó÷G
’ ت -تسس -رع ‘ ا◊ك -م ع -ل-ى
ال -ن-اسس ف-ق-د ت-ظ-ل-م ع-زي-زا
وقد ترفع رخيصساً.
ƒdódG
ُيحكى أان مظلومًا قضسى على
جادته.
ظاŸيه وهو على سَس ّ
äƒ◊G
قلوبنا ’ تبحث عن ا◊ب،
ب-ق-در م-ا ت-ب-حث ع-ن مشس-اع-ر
صسادقة ’ اأك.Ì

ألسصبت  ٢٤ديسصمبر ٢٠١٦
ألموأفق لـ  ٢٤ربيع أأ’ول  ١٤٣٨هـ

á```«eÓ`°SGE äÉ``«eƒj
إأعدأد  :عبد ألكر . Ëل

صصسل ُة األرحام أاسسصاسس بناء ا◊ياة ‘ اإلسسصÓم!

يه ِ
لسضرُة
 Òوألَعطاء ،وأ أ
ي مÎأحمٍمتعاِطف ،تسضوُده أّÙبُة وأ إ
دف أ إ
لسضÓم إأ ¤بنا ِ
لخاء ،ويهيِمن عليه حبّ أِ ÿ
ء ›تمٍع إأسضÓم x
لمر برعاي ِ
لسضُÓم بتوثيق ُعرأها وتثبي ِ
حدُة أÛتمع ،تسضَعد بتقوى ألله ورعاي ِ
ة حّقها بعَد
ت ُبنيانها ،فجاء أ أ
ة ألّرِحم ،أهتمّ أ إ
ِو ْ
ح َسضانًا َوِب ِ
ه َول ُتشْضِرُكوأ بِ ِ
ذي ألُْقْرَبى} ،وُقِرَنت مع إأفرأِد ألله
توحيد ألله وبّر ألوألدين ،قال جلّ وعَ{ Óوأْعُبُدوأ ألsل َ
ه شَضْيئًا َوِباْلَوأِلَدْي ِ
ن ِإأ ْ
ل يدخلني أ÷نّة،
صضِÓة وألّزكاة ،فعن أبي أّيوب أ أ
ل إأ ¤ألنبيّ فقال :أخبِر Êبعم ٍ
لنصضار ّ
ي رضضي ألله عنه قال :جاء رج ٌ
بالعبادِة وأل ّ
قال ““ تعبد ألله ول تشضِر ُ
ل ألّرحم““ {متفق عليه}،
ك به شضيًئا ،وتقي ُ
م ألصضÓة ،وتؤوتي ألزكاةَ ،وتصِض ُ

قد أأُمَِرت أأ’· قبَلنا بصِصلة أأرحامِها،
قال سصبحانه {َوإأِْذ َأأَخْذَنا ِميَثاَق َبِني
إأِسْص َ- -رأِئ - -ي َ- -ل ’ َت ْ- -ع ُ- -ب ُ- -دوَن إأِ ’sأل s- -ل َ- -ه
َوِب-اْلَ-وأِلَ-دْيِ-ن إأِْحَ -سص-انً-ا َوِذي أْلُ-قْرَبى}،
وَدع -ا إأ ¤صِص -ل -ت -ه -ا ن -ب t-ي-ن-ا ّﬁمٌ-د ‘
َمطلِع ُنبّوته ،قال َعْمُرو بُن عبَ َسصة:
ِ
ت
ي فدخل ُ
قدم ُ
ت مّكَة أأّوَل بعثة ألنب ّ
ي““ قلت:
ب
ن
“
“
ل
ا
ق
عليه فقلت :ما أأنت؟
ّ
ي؟ قال ““أأرسَصَلني ألله““ قلت :بَِم
وما نب ّ
أأرسص - - - - - - - - - - - - - - - -لك؟ ق - - - - - - - - - - - - - - - -ال
““بصصلةِ أأ’رحام وكسصرِ أأ’وثان
وأأن ُي- - - -وsح- - - -د أل - - -ل - - -ه““( ،روأه
أ◊اك - -م) ،وسص- -أال ِه- -رق- -ل أأب- -ا
ي ما يقول لكم؟
سصفياٍن عن ألنب ّ
قال :يقول ““أعُبدوأ ألله وحَده
و’ تشصركوأ به شصيًئا““ ويأامرنا
ب -ال ّصص Ó-ة وأل uصص -دق وأل َ-ع-ف-اف
وأل ّصصَلة (متفق عليه) وأأمَر بها
ع- - -ل - -ي - -ه ألصص Ó- -ة وألسص Ó- -م أأّوَل
مقدمِه إأ ¤أŸدينة ،قال عبد ألله
ب -ن سص Ó-مŸّ :ا ق -دم أل-ن-بّ-ي أŸدي-نَ-ة
أ‚فَل ألناسص إأليه ـ أأي :ذَهبوأ إأليه ـ
فكان أأّوَل شصيء سصمعُته تكsلم به أأن
قال ““يا أأّيها ألناسص ،أأفشصوأ أل ّسصÓم،
وأأط ِ-ع-م-وأ ألّ-ط-ع-ام ،وصِص-ل-وأ أأ’رح-اَم،
وصَصّلوأ بالليل وألّناسص ِنيام ،تدخلوأ
أ÷ّن -ة بسص Ó-م““ (روأه ألÎم -ذّي وأب -ن
ي  -صصلى ألله
ماجه) ،وهي وصصيّة ألنب ّ
ع -ل -ي -ه وسص -ل -م ـ ق -ال أأب-و ذر :أأوصص-اÊ
خليِلي بصِصلة ألّرحم وإأن أأدبََرت (روأه
ألطÈأ )Êفصِصلُة ذوي ألقرَبى أأمارةٌ
ع -ل -ى أإ’Áان ““م -ن ك -ان ي-ؤوِم-ن ب-ال-ل-ه
وأليوِم أآ’خر فليصِصل رِحَمه““ (متفق
عليه) وقد ذّم ألله كّفاَر قريشص على
ق -ط -ي -ع ِ-ة رح ِ-م -ه-م ف-ق-ال ع-ن-ه-م {َ’
َيْ- -رُقُ- -ب- -وَن ِف -ى ُم -ؤوِْم ٍ -ن إأَِ ’vوَ’ ِذsم ً-ة}
* لقد خلق ألله ألرحَم ،وشصَقَق لها
أسصًما من أسصِمه ،ووَعد رtبنا جلّ وعÓ
بوصصلِ مَن وصصَلها ،وَمن وصَصله ألرحيمُ
وصصَله كل خ Òو ⁄يق َ
طعه أأحد ،ومن
t
َبَتره أ÷ّبار ُ ⁄يعِله بشصٌر وعاش َص ‘
َكَمد {َوَمن ُيِهِن ألsلُه َفَما لَُه ِمن tمْكِرٍم
} وأل- -ل -ه ُي -ب -ق -ي أأث َ-ر وأصص ِ -ل أل ّ-رح -م
ط -وي  ،Óً-ف  Ó-يضص -مِ-حّ-ل سص-ريً-ع-ا ك-م-ا
ِ
ي
يضصمحّل أأثر قاطِع ألّرحم ،قال ألنب ّ
ع- -ل- -ي -ه ألصص Ó-ة وألسص Ó-م ““ق -ال أل -ل -ه
ل- -لّ- -رح- -م :أأم -ا ت -رضصَ Úأأن أأصص َ-ل م -ن
وصصلك وأأن أأقطعَ من قطعك؟ قالت:

بلى ،قال :فذأك لك““ (متفق عليه)،
““وألرحمُ معلّقة بالعرشص تقول  :مَن
وصص-ل-ن-ي (وصص-ل-ه أل-ل-ه) وم-ن ق-ط-ع-ن-ي
(ق- - - - - - - -ط- - - - - - - -ع - - - - - - -ه أل - - - - - - -ل - - - - - - -ه).
^ صصلُة ألّرحم تدَفع بإاذن ألله نوأئبَ
ألّدهر ،وترفع بأامرِ ألله عن أŸرء
أل َ-ب Ó-ي -اŸّ ،ا ن -زل ع -ل -ى أŸصص-ط-ف-ى
ك أsلذِي َخَلَق} رجع
{أْقَرأأْ ِباسْصم ِ َرuب َ
ب -ه-ا ت-ر ِجُ-ف ب-وأدُره حّ-ت-ى دخ-ل ع-ل-ى
خ -دي -جَ -ة ف-ق-ال““ :زuم-ل-و ““Êف-أاخَÈه-ا
ت على نفسِصي““
أَÿبر ،وقال ““قد خشصي ُ
فقالت له :ك ّ
ك ألله
 Óوألله ’ ،يخزي َ
أأبًدأ إأّنك لتصصُل ألّرحم ،و–ِمل ألَكsل ،
وت -كسِص -ب أŸع -دوَم ،وَت -ق-ري أل ّضص-ي-ف
[روأه ألبخاري] .
* صصلةِ ألّرحم أأُسtص بِناء أ◊ياةّﬁ ،بُة
Óهل ،وَبسص ُ
ط ألّرزق ،وبركُة ألُعمر،
ل أ
يقول ““صِصلة ألّرحم ّﬁبٌة ‘ أأ’هل،
مÌأة ‘ أŸالِ ،م- - -ن َسصَ- - -أاة ‘ أأ’ث - -ر““
[روأه أأح- -م- -د] وع- -ن- -د أل- -ب- -خ- -ارّي
ومسصلم““ من أأحب sأأن ُيب َسصط له ‘
رزقه وُين َسصأا له ‘ أأثَره فليصِصل رحَمه
““قال أبن ألّت““ :Úصصلُة ألّرحم تكون

سصبًبا للتوفيِق وألطاعِة وألصصيانةِ عن
أŸعصصيِة ،فيبقى بعَده ألذكُر أ÷ميل
Áت““.
فكأاّنه ُ ⁄
^ ِصصلة أ◊رم عبادةٌ جليلة مِن أأخ uصص
ألعبادأت ،يقول عمرو بن دينار““ :ما
مِن َخ ْ
طوٍة بعد ألفريضصِة أأعظُم أأجًرأ
م -ن َخ -ط -وٍة إأ ¤ذي أل ّ-رح -م““ ث-وأُب-ه-ا
م -ع s-ج -ل ‘ أل-دن-ي-ا ون-ع-يٌ-م مs-دخَ-ر ‘
أآ’خرة  ،قال ““ليسص شصيء أأُِطيَع أللهُ
ف -ي -ه أأْعَ-ج-ل ث-وأًب-ا م-ن صِص-لِ-ة أل-رح-م““
ي) ،وألقائمُ بحقوقِ ذوي
(روأه ألبيهق ّ
أل-ق-رَب-ى م-وع-ودٌ ب-ا÷ ّن-ة ،ي-ق-ول ع-ليه
ألصصÓة وألسصÓم ““أأهُل أ÷نة ثÓثة :
ذو سص -ل -ط -اٍن ُم -قسص -ط ،ورج ٌ-ل رح-يٌ-م
رقيُق ألقلب بكّل ذي ُقربى ومسصلم،
ورجٌل غنيّ عفيف متصصuدق““( ،روأه
مسصلم).
^ صصلة ألرحم تقَوي أŸوsدة وتزيُد
أÙبsة وتتوsثق ُعرى ألقرأبِة وتزول
أل -ع -دأوُة وأل ّشص-ح-ن-اء ،ف-ي-ه-ا أل-ت-ع-ارُف
وألتوأصصُل وألشصعور بال ّسصعادة.
^ صِص- - -ل- - -ة ألّ- - -رح- - -م وأإ’حسص - -انُ إأ¤
أأ’ق -ربُ Úط -رُق -ه -ا م -ي sسص-رة وأأب-وأب-ه-ا

متعuددة ،فِمن بشصاشصةٍ عند أللّقاء ولٍÚ
Ÿع- -ام- -ل- -ة ،إأ ¤ط -يٍب ‘ أل -ق -ول
‘أ ُ
وطÓقةٍ ‘ ألوجه ،زيارأتٌ وصِصÓت،
مشص- -اركٌ- -ة ‘ أأ’ف- -رأح وم- -وأسص- -اة ٌ ‘
أأ’ترأح ،وإأحسصانٌ إأ ¤أÙتاج ،وبذٌل
ل-ل-م-ع-روف  ،نصصُ-ح-ه-م وألّ -ن-صصُ-ح ل-ه-م،
مسصاندةُ مكروِبهم وعيادُة مريضصهم،
ألصص- -فُ- -ح ع- -ن عÌأت- -ه- -م  ،وت -رك
ُم- -ضص- -اّرت -ه -م ،وأŸع -ن -ى أ÷اِم -ع
لذلك كuله :إأيصصالُ ما أأمَكن من
أ ،Òÿودفُ- -ع م- -ا أأم- -ك َ-ن م َ-ن
ألشصّر.
^ صص -ل ُ-ة أل ّ-رح -م أأم-ارة ٌ ع-ل-ى
َكَ- -رم ألّ - -ن- -فسص وسَصَ- -ع ِ-ة أأ’ُف -ق
وطيبِ أŸنبَتِ وحُسصن ألَوفاء،
ول -ه -ذأ ق -ي -لَ :م -ن َ ⁄ي ْ -صصُ-لْ-ح
أ’هِله َ ⁄ي ْصصُلْح لك ،وَمن ⁄
يُ- -ذsب ع -ن -ه -م  ⁄ي -ذsب ع -نك،
ُيْ - -ق ِ-دم ع -ل -ي -ه -ا أأول -و أل ّ-ت -ذك -رِة
وأأصصحاِب ألبصصÒة {َأأَفَمْن َيْعَلُم
َأأsن َ-م -ا أأنُ ِ -زَل إأَِلْ-يَ -ك مِْ-ن َرuبَ -ك أْلَ-حt-ق
َكَمْن ُهَو َأأْعَمى ِإأsنَما َيَتَذsكُر أأُْوُلوأ
أَأ’ْلَباِب}.
^ أ’أرحام أأَمَر ألله بالّرأأفة بهم
ك م ا ن ر أ َأ ف ب ا ِ
Ÿسصك ،Úقال عّز وجّل
ِ
ِ
ْ
Ú
ك
ص
س
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َ َ ْ َ
{َوأآِت َذأ أْلُق ْ َ
َو أبْ َ-ن أل sسص ِ -ب -ي ِ -ل } ح t-ق -ه-م ‘ أل-ب-ذ ِل
وأل- -ع- -ط -اء م -ق ّ-د ٌم ع -ل -ى أل -ي -ت -امَ -ى
ك
وألفقرأء ،قال سصبحاَنهَ{ ،ي ْسصاَأُلوَن َ
َماَذأ ُينِفُقونَ ُقْل َما أَأنَفْقُتْم ِمْن َخْيٍر
َ Úو أْل َ-ي َ -ت -اَم -ى
َف ِ-ل ْ-ل َ-و ألِ َ-د ْي ِ -ن َو أ َ’أ ْق َ-ر ِب َ -
َو أْل َ- -م َ - -سص - -اِك َ Úِ - -و أْب - -نِ أل sسص ِ - -ب - -يِ - -ل }،
ف من
وألسصخاءُ عليهم ثوأٌب مضصاع ٌ
رuب أل -ع -ا ،ÚŸق -ال ع -ل -ي -ه أل ّصص Ó-ة
وأل ّسص Ó-م ““ألصص-دقُ-ة ع-ل-ى أŸسص-كÚ
صص- -دق- -ة ،وع- -ل -ى أل -ق -ريب صص -دق ٌ-ة
وصِصلة““ (روأه ألÎمذي) ،وأأّوُل َمن
ُي -عَ-ط -ى ِم -ن ألصص-دق-ة ه-م أ’أق-رب-ون
مِ - -ن ذوي أَ Ÿسص- -كَ - -ن - -ة ،تصصّ- -د ق أأب- -و
ط -ل -ح-ة رضص-ي أل-ل-ه ع-ن-ه ب-بسص-ت-اِن -ه،
ف -ق-ال ل-ه أل-ن-بّ-ي ـ صص-ل-ى أل-ل-ه ع-ل-ي-ه
وسص - - -ل- - -م ـ ““أأَر ى أأن Œع- - -لَ - - -ه- - -ا ‘
أ’أقرب ““Úفقسصَمها أأبو طلحة على
أأق-ارِب -ه وب-ن-ي عّ-م -ه (م-ت-ف-ق ع-ل-ي-ه)،
ف -ال-ب-اذُل ل-ه-م سص-خt-ي ألّ-ن -فسص ك-رË
ألشّص َ-ي -م ،ي-ق-ول ألشص-ع-بّ-ي رح-م-ه أل-له
““ما ماتَ ذو قرأبةٍ ‹ وعليه دينٌ أإ’ّ
ت عنه دينه““.
وقضصي ُ

ا◊كم ـ ـ ـ ـة النبوي ـ ـ ـ ـة ‘ البتع ـ ـ ـ ـاد ع ـ ـ ـ ـن الغضس ـ ـ ـ ـب

روي أأن رج Óقال للنبي ـ صصلى ألله عليه
وسصلم ـ أأوصصني قال (’ تغضصب) فردد مرأرأ
قال (’ تغضصب) روأه ألبخاري .ثبت علميا
أأن أل- -غضصب كصص- -ورة م- -ن صص- -ور أ’ن -ف -ع -ال
أل -ن -فسص -ي ي -وؤث-ر ع-ل-ى ق-لب ألشص-خصص أل-ذي
يغضصب تاأثÒأ ألعدو أأو أ÷ري على ألقلب
وأن -ف -ع -ال أل -غضصب ي -زي -د م -ن ع -دد م -رأت
أنقباضصاته ‘ ألدقيقة ألوأحدة فيضصاعف
بذلك كمية ألدماء ألتي يدفعها ألقلب أأو
ألتي تخرج منه أإ ¤أ’أوعية ألدموية مع كل
وأحدة من هذه أ’نقباضصات أأو ألنبضصات

وهذأ بالتا‹ يجهد ألقلب ’أنه يقسصره على
زي -ادة ع -م -ل -ه ع -ن م -ع -د’ت أل -ع -م -ل أل-ذي
يفÎضص أأن يوؤديه بصصفة عادية أأو ظروف
معينة أإ’ أأن ألعدو أأو أ÷ري ‘ أإجهاده
للقلب ’ يسصتمر طوي’ Óأن أŸرء Áكن أأن
يتوقف عن أ÷ري أإن هو أأرأد ذلك .أإما ‘
ألغضصب ف Óيسصتطيع أ’إنسصان أأن يسصيطر
على غضصبه ’سصيما وأإن كان قد أعتاد على
عدم ألتحكم ‘ مشصاعره وقد لوحظ أأن
أ’إنسصان ألذي أعتاد على ألغضصب يصصاب
ب -ارت -ف -اع ضص -غ -ط أل -دم وي-زي-د ع-ن م-ع-دل-ه

أل -ط -ب -ي -ع-ي ،ح-يث أإن ق-ل-ب-ه يضص-ط-ر أإ ¤أأن
يدفع كمية من ألدماء ألزأئدة عن أŸعتاد
أŸطلوب كما أأن شصرأيينه ألدقيقة تتصصلب
ج-درأن-ه-ا وت-ف-ق-د م-رون-ت-ه-ا وق-درت-ه-ا ع-لى
أ’تسصاع لكي تسصتطيع أأن “رر أأو تسصمح
Ãرور أأو سصريان تلك ألكمية من ألدماء
ألزأئدة ألتي يضصخها هذأ ألقلب أŸنفعل
ول -ه -ذأ ي-رت-ف-ع ألضص-غ-ط ع-ن-د أل-غضصب ه-ذأ
بخÓف أ’آثار ألنفسصية وأ’جتماعية ألتي
تنجم عن ألغضصب ‘ ألعÓقات ب Úألناسص
وألتي تقّوضص من ألÎأبط ب Úألناسص.

ب
كان رسصول ألله ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـ يح t
للمسصلم أأن تكون له ُهوsية خاصصة ُتَمuيزه عن
غ ÒأŸسص -ل -مÚ؛ ول -ذلك ف-ق-د أأم-رن-ا ب-ب-عضص
أ’أع-م-ال أل-ت-ي ُت-ع-ط-ي صص-ف-ة خ-اصص-ة لÓُ -أsم-ة؛
سصوأء ‘ أŸظهر أأو أ’أفعال أأو ألكلمات،
ومن هذه أ’أعمال سُصsنة أ’أكل باليد أليمنى؛
فاŸسصلم ’ ياأكل و’ يشصرب بشصماله أأبًدأ،
وكان رسصول ألله ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـ يهتtم
ب -ت -ع-ل-ي-م أ’أط-ف-ال ه-ذه أل tسصs-ن-ة م-ن-ذ سص-ن-وأت
عمرهم أ’أو¤؛ فقد روى مسصلم عن ُعَمَر ْبِن
ت ِفي
أَأبِي سَصلََمَة رضصي ألله عنهَ ،قاَلُ :كْن ُ
جِر َرسُصوِل أللهِ ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـ،
ِح ْ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
حَفةَِ ،فَقاَل لِي:
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ص
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َ
ْ
َوَكا َ
ْ s
كَ ،وُكْل مِsما
«َيا ُغَُÓم ،سَصuم أللَهَ ،وُكْل ِبَيِميِن َ
ك».
َيِلي َ
وعsلل رسصول ألله ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـ هذأ
أ◊رصص على أأ’كل باليم Úبأانه يفعل ذلك
ﬂالفًة للشصيطان؛ فقد روى مسصلم عن أْبِن
ُعَمَر رضصي ألله عنهماَ ،أأsن َرسُصوَل أللهِ ـ صصلى
حُدُكْم َفْلَيأاُْكْل
ألله عليه وسصلم ـ َقاَلِ““ :إأَذأ َأأَكَل َأأ َ

ِب -يَ ِ-م -ي ِ-ن-هَِ ،وإأَِذأ شَصِ -رَب َفْ-ل-يَْ -شصَ-رْب ِب-يَِ-م-يِ-نِ-ه َف-إاِsن
ألشsصْي َ
طاَن َيأاُْكُل ِبشِصَمالِهَِ ،وَيشْصَرُب ِبشِصَمالِهِ““.
وبلغ من حرصصه ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـ على
هذأ أل tسصsنة أأنه دعا على رجل أأصَصsر على
أ’أكل باليسصرى! فقد روى مسصلم عن سَصَلَمَة
جً Óأَأَكَل ِعْنَد
ْبِن أ ْ َأ’ْكَوِع رضصي ألله عنه ،أَأsن َر ُ
َرسصولِ أللهِ ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـ بِشِصَمالِهِ،
ُ
ك““َ .قاَل ’َ :أَأسْصَتِطيُعَ .قاَل:
َفَقاَلُ““ :كْل ِبَيِميِن َ
““َ’ أسْصَت َ
ت““َ .ما َمَنَعُه أِإ ’sأْلِكْبُرَ ،قاَلَ :فَما
طْع َ
َرَفَعَها أِإَلى ِفيهِ.

مررت على كث Òمن أأ’نبياء فاسصتفدت منهم حكم
ـ إأن كنت ‘ ألصصـÓة فاحـفظ قلبك..
ـ وإأن كنت ‘ مـجـالسص ألناسص فاحـفظ لسصانك..
ـ وإأن كنت ‘ بيوت ألناسص فاحـفظ بـصصـرك
ـ وإأن كنت على ألطعام فاحـفظ مـعـدتـك
أثنان ’ تذكرهما أأبدأ:
ـ إأسصاءة ألناسص إأليك
ـ وإأحسصانك إأ ¤ألناسص
وأثنان ’ تنسصاهما أأبدأ:
ـ ألله
ـ وألدأر أآ’خرة

األكـ ـ ـ ـ ـ ـل باليمـ ـ ـ ـ ـ ـ Úسُسsنـ ـ ـ ـ ـ ـة

…ƒÑf åjóM

من حديث لقمان لولده

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

ألعدد

هام جدأ

هذه ألصصفحة –توي على آأيات قرآأنية كرÁة
وأحاديث نبوية شصريفة ،ألرجاء أ◊فاظ عليها
وحمايتها من ألتدنيسص .وشصكرأ
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فتـــــأوي ششرعية
أارى بعضس الناسس عندما ينتهون من قراءة القرآان الكر‘ Ë
اŸصسحف يقبلونه ويضسعونه فوق رءوسسهم فما حكم الدين؟
ألقرآأن هو ألكتاب ألكر Ëوألدسصتور ألعظيم .أنزله ألله على رسصوله ألكرﬁ Ëمد  -صصلى
ألله عليه وسصلم  -بوأسصطة ألروح أأ’م Úهدى ونورأ ً وتبيانا لكل شصيء ومن أŸتفق عليه
وجوب أحÎأم أŸصصحف باعتباره أأنه يضصم كÓم ألله عّز وجل ب Úدفتيه فÁ Óسصه إأ’
أŸطهرون.
وبالنسصبة لتقبيله ورفعه على ألرأأسص فللعلماء فيه قو’ن فمنهم من منع ذلك وقد سصئل
أإ’مام أأحمد بن حنبل رضصي ألله عنه عن حكم تقبيل أŸصصحف فقال :ما سصمعت فيه
شصيئاً أأما أإ’مام ألزركشصي فÒي أسصتحباب ذلك قياسصا على تقبيل أ◊جر أأ’سصود ‘
ألكعبة وأ’ن ألقرآأن هدية ألله تعا ¤لعباده فشصرع تقبيله كما يسصتحب تقبيل أ◊جر أأ’سصود
وألذي أأرأه عدم فعل ذلك أقتدأء برسصول ألله ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـ وألسصلف ألصصالح.
وأحÎأم أŸصصحف وتقديره إأ‰ا يكون بالعمل Ãا فيه .وإأن يقبل على ألقرأءة بقلبه وعقله
خاشصعاً متوأضصعا لله عز وجل خاضصعا لعظمته .متدبرأ ‘ كل آأية يقرؤوها فالتدبر روح ألقرأءة
وألذي يقبل أŸصصحف إأ‰ا يع Èبطريقته أÿاصصة عن حبه للقرآأن وتقديره له.

إاماطة األذى عن الطريـ ـق
عمـ ـ ـ ـل ›تمعـ ـ ـ ـي

م -ا أأج -م -ل أأن ي -ت -ع -اون أأف-رأد أÛت-م-ع ع-ل-ى
Œميل أ◊ياة ‘ ›تمعهم! خاصsصة أأن هناك
أأعما’ً كثÒة قد يتهsرب منها ألناسص بحجة
أأن -ه -ا ل -يسصت م -ن مسص-ئ-ول-ي-ات-ه-م؛ ل-ه-ذأ ح sضص-ن-ا
رسصول ألله ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـ على هذه
أŸشصاركة أÛتمعية ،وبشsصرنا باأ’جر أ÷زيل
من ألله؛ وذلك حتى ’ ُيلِْقي أأحدنا ألعبء على
أأخيه ،بل يسصعى كل tمسصلم إأ ¤فعل أ‘ Òÿ
أÛتمع بغية ألثوأب من ألله ،ودون أنتظاٍر
Ÿسص -اه -م ٍ-ة ‡اِث -ل ٍ-ة م-ن أ’آخ-ري-ن ،وم-ن ه-ذه
أأ’ع- -م- -ال أŸه- -م- -ة سُص s-ن -ة إأم -اط -ة أأ’ذى ع -ن
ألطريق؛ وقد صصsرح رسصول ألله ـ صصلى ألله
عليه وسصلم ـ أأن إأماطة أأ’ذى صصدقة ،فقال -
كما روى ألبخاري َعْن َأأِبي ُهَرْيَرَة رضصي ألله
عنه ُ““ :-كtل سُصََÓمى مَِن ألنsاسصِ َعلَْيهِ صَصَدَقٌة،
ُكsل َيْوٍم َت ْ
طُلُع ِفيِه ألشsصْم ُسصَ ،يْعِدُل َبْيَن أِ’ْثَنْيِن
صَص َ-دَق ٌ-ةَ ،وُي ِ-ع  Úُ-ألs-رُجَ-ل َعَ-ل-ى َدأsب-تِِ-ه َفَ-يْ-حِ-مُ-ل
َعَلْيَهاَ ،أأْو َيْرَفُع َعَلْيَها َمَتاَعُه صَصَدَقٌةَ ،وألَكِلَمُة
أل s -
ط u-ي -بَُ-ة َصصَ-دَقٌ-ةَ ،وُكt-ل ُخ-طَْ-وٍة َيْ -خُ-ط-وَه-ا إأِلَ-ى
أل sصص َ -
ِÓة صَصَ-د َقٌ-ةَ ،وُيِ-م-يُ -
ط أَأ’َذى َعِ -ن ألs-طِ -ريِ -ق
صَصَدَقٌة““.
فَذَكَر إأماطة أأ’ذى عن ألطريق  -وهو عمل
›تمعي عاwم قد ’ نعرف على وجه ألتحديد
َمْن هو أŸسصتفيد منه من ألبشصر َ -ذَكَر ذلك

إأ ¤جوأر أأعمال أ’إعانة أ’شصخاصص بعينهم؛
مثل :ألعدل ب Úأثن ،ÚوأŸسصاعدة ‘ حمل
أŸت -اع ،ك -م -ا َذ َكَ-ره إأ ¤ج-وأر أأع-م-ال ت-عt-ب-دي-ة
ب -ح -ت-ة؛ م-ث-ل أÿط-وأت إأ ¤أŸسص-اج-د ،وه-ذأ
لُ- -يَ- -رسuص- -خ ‘ أأذه- -ان -ن -ا أأن إأم -اط -ة أأ’ذى ع -ن
ألطريق ُقربة حقيقية إأ ¤ألله ،كما ذكر رسصول
ألله ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـ ‘ حديث آأخر
مثاً’ ُيَقuرب ألصصورة لنا؛ فقد روى ألبخاري
َعْن َأأِبي ُهَرْيَرَة رضصي ألله عنهَ :أأsن َرسُصولَ أللهِ ـ
جٌل َيْمشِصي
صصلى ألله عليه وسصلم ـ َقاَلَ““ :بْيَنَما َر ُ
بِ َ -
ط ِ -ري ٍ -ق َوَج َ-د ُغ ْ -صص َ-ن َشص ْ-وٍك َع َ-ل -ى أل-طِ -sريِ-ق
َفَأاsخَرُهَ ،فشَصَكَر أللهُ َلُه َفَغَفَر َلُه““.
فمجsرد رفع ألشصوك من ألطريق كان سصببًا ‘
م-غ-ف-رة أل-ل-ه ل-ل-ع-ب-د ،وأل-ت-ط-ب-ي-ق أل-ع-م-لي لهذه
أل tسصsنة سصهٌل للغاية؛ حيث يكفي أأن ترفع حجًرأ
من طريق ألناسص ،أأو أأن تشصÎك أأنت وأأهل
أ◊ي أأو ألشصارع ‘ تنظيف أŸكان ،أأو أأن تقوم
بردم حفرة ُتصصيب ألناسص وألسصيارأت بالعنت
وألضصرر ،أأو ›sرد أأن ترفع ورقة أأو مكروًها
من طريق ألناسص لتضصعه ‘ سصلsة أŸهمÓت،
ي عن ألبيان أأننا إأن  ⁄نسصتطع أأن نفعل أأvيا
وغن w
من ذلك فعلى أأ’قل ينبغي أأن ‰تنع من إألقاء
أأ’ذى ‘ أل- -ط- -ري- -ق ،وأأن ُن َ-ع u-ل -م أأو’دن -ا ه -ذأ
’دب.
أ أ

ابن القيم رحمه الله ‘ الداء والدواء
كث Òمن ألناسص يظن أأنه لو فعل ما فعل ثم قال أأسصتغفر ألله زأل ألذنب ورأح هذأ بهذأ ،وقال ‹
رجل من أŸنتسصب Úإأ ¤ألفقه :أأنا أأفعل ما أأفعل ثم أأقول :سصبحان ألله وبحمده مائة مرة ،وقد
غفر ذلك أأجمعه.
وهذأ ألضصرب من ألناسص قد تعلق بنصصوصص من ألرجاء وأتكل عليها وتعلق بكلتا يديه ،وأإذأ
عوتب على أÿطايا وأ’نهماك فيها سصرد لك ما يحفظه من سصعة رحمة ألله ومغفرته
ونصصوصص ألرجاء.

أاقــــوال مأثــــورة
^ رÃا ’ ‰لك ألقدرة على إأسصعاد أآ’خرين ولكننا نسصتطيع أأن نبعد عنهم أأشصوأك أأ’!⁄
^ أأ’دب وأأ’خÓق ثوب ألروح فكيف يسصتطيع أإ’نسصان أأن يتخلى عن أأناقته!
^ أمنح نفسصك أ◊ق بأان تكون نفسصك ..لسصت بحاجة أ’ن تتطابق مع أأي صصورة مهما تكن!
^ إأن ألرفيق ألوحيد ألذي ’ يخذلك مطلقاً هو أأنت نفسصك.
^ أأ’مل تصصنعه أأ’روأح ألقوية ،ف Óتكن ضصعيفًا يهزمك أليأاسص.
^ أأ’مل تصصنعه أأ’روأح ألقوية ،ف Óتكن ضصعيفًا يهزمك أليأاسص.

من
كنوز السسّنة النبوية
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عن أبي هريرة ـ رضضي ألله عنه ـ قال :قال رسضول ألله ـ
أل ّ-ل -ـُه s-م َزuي ّ-ن-ي ِب-ال uسضْ-تِ-ر َوأْلَ-ع-ف-اِفَ ،وأسْضُ-تْ-رِ Êبِ-ل-ب-اسِس
صضلى ألله عليه وسضلم ـ““ :مَثلي ومثلُ أ أ
لنصضاف،
ل وأ إ
حِملْني َعلَى ألَْعْد ِ
لنبياء من قبلي قال رسصول ألله  -صصلى ألله عليه وسصلم (أأنكم لن تسصعوأ ألناسص بأاموألكم ألُْقنُوعِ َوأْلَكفافَِ ،وأ ْ
َوآأِم ّ-ن -ي ِم ْ-ن ُك u-ل م -ا أخ -افِ ،ب ِ-ع ْ-صض َ-م ِ-ت َ-ك ي -ا ِعْ-صضَ-مَ-ة
كمثل رجل بنى بنيانًا فأاحسضنه وأجمله إأل موضضع لبنة فليسصعهم منكم بسصط ألوجه وحسصن أÿلق) روأه مسصلم.
وقال  -صصلى ألله عليه وسصلم ـ ““’ –قرن من أŸعروف شصيئاً
م- -ن زأوي- -ة م- -ن زوأي- -اه ،ف- -ج- -ع- -ل أل -ن -اسس ي -ط -وف -ون ب -ه،
لْق-ذأِر،
ن ألs-دَن-سِس َوأ أ
 .Úأل ّ-ل -ـُه s-م َط u-ه ْ-رِ Êم َ -
أْل -خ -اِئ -ف َ
ول- -و أأن ت -ل -ق -ى أأخ -اك ب -وج -ه ط -ل -ي -ق““ روأه أ◊اك -م
ويعجبون له ،ويقولون هُ Óوضِضعت هذه أللبنة ،قال :فأانا
لْق -دأِرَ ،وَوuف ْ-ق -ن -ي ِل -لt-ت-ق-ى
َوصَض u-ب ْ-رَ Êع -ل -ى ك -اِئ -ن -اِت أ أ
وألبيهقي ‘ شصعب أإ’Áان.
أللبنة وأنا خا” ألنبي( ،““Úمتفق عليه).
ن ألَْمسضاك.َÚ
حَبةِ أ أ
لْبرأِرِ ،بَعْوِن َ
ك يا ُقsرَة َعْي ِ
َوصُض ْ

áMGÎ°SG

السسبت  ٢٤ديسسمبر ٢٠١٦
الموافق لـ  ٢٤ربيع اأ’ول  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
Ÿسس
عاصسمة
أاوروبية

مدرب
مولودية
بجاية

ننطلق من الدائرة
السشؤداء ‘ أاعلى الششبكة
لنصشل إا ¤الدائرة
لخرى ،ششرط
السشؤداء ا أ
أان Œمع ‘ النهاية ٥٠٩
نقطة ،وأال “ر ‘ رقم
واحد إال مرة واحدة.
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من قائل هذه العبارة من ب Úالشصخصصيات التالية:
«‘ السشياسشة ليسس هناك عدو دائم وصشديق
دائم ،وإا‰ا هناك مصشالح دائمة””:
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أا  -أادولف هتلر؟
ب  -وينسستون تشسرشسل؟
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الحل  /كلمات متقاطعة

❊ أافقيا:

الطاهر وطار ،حل ،مراسسل ،مل ،معلم ،اﬁي،
لبنانﬁ ،مد ديب ،طب ،برر ،ليما ،ري ،رسسب،
سس -ل ،ب -ل ،م.م.م ،ري ،ل -ي -ب -ي-ا ،ع-ام ،وسس-ادة ،ل-ي-ل-ى
بوزيدي.

❊ عمؤديا:

ك

صس

ة

ر

ة

خ

ف

د

أاحمد مطر ،ليل ،علل ،حبيبي’ ،م ،لب ،ا·،درب،
يلي ،هر ،ادرسس ،داي ،يÈم ،و.و ،سسو ،لب ،سسر،
طÓب’ ،م ،اي ،منتدى ،عدد ،احمر ،مسسايرة،
ل ،Úأاليم.
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18 + 55 + 33 + 66 + 38 + 47 + 81
404 = 22 + 44 +
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الكلمـــــــات:

الششارع ،الششمة ،الششرق ،الششهيق ،الششرف ،الششامية،
الششفقة ،الششمال ،الششهامة ،الششهية ،الششؤؤون ،الششارقة،
الششمندر ،الششؤف ،الششمبازي ،الششمندر ،الششؤك،
الششريف ،الششركة ،الششخصشية ،ششكر ،ششرير ،ششارك،
ششمسس ،ششبكة ،ششعر ،ششبل.

الحل  /تسشل وتثقف

تقع مدينة فرانكفورت
‘ دولة أاŸانيا
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والدتي
مرن
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وسسيلة
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نهب

` 11

ا

لبد

ضسروري
للطفل

يسستجيب

` 4 `` 3 ` 2

ششطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسشتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة
ل

علل

للتخيÒ

اخت Èمعلؤماتك:

الكلمــات السسريــة

من اأ’لوان

عكسس قد Ëـ
مـ

اللغز:

دردششة ا◊روف

العافية

شس

قهوة

رئيسس
مولودية
وهران

كلمة السشر

ؤو

طريق ـ م ـ

جواب

جابؤ عبد اŸؤؤمن

غÒ

صسوت الهاتف
أاقعد

هذه الششارة –تؤي
على دوائر مرقمة من ١
إا ،٨ ¤و‘ نفسس الؤقت
على حروف ﬂتلفة
بحيث أان رمز الششارة
يتكؤن من ›مؤعة
أارقام ،ترجمه ا ¤حروف
ثم اجمع هذه ا◊روف
فتحصشل على إاسشم لرئيسس
دولة لبنان.

سشر باŒاه ا أ
لسشهم
مبتدئا با◊رف أالف (أا)
حتى تصشل إا ¤حرف
التاء (ة) لتجد الكلمة
اŸفقؤدة.

رقــــــــــم

٣

حرف مكرر

جال ـ م ـ

745

’عب دو‹
جزائري ‘
أاوروبا

جوهر

دردشسة
لسسهم
اأ

١٧٢١٦

غزال
متشسابهان

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السشر:

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

العدد

22

أافقيا

عموديا

 )١م -درب وف -اق سس -ط -ي -ف ،ث -ا Êم -دي-ن-ة
جزائرية
 )٣شستم ،زهر ،اسستفسسر
 )٤أاج Òـ م ـ يصسرح
 )٥نهر عربي ،حرف مكرر
 )٦لقياسس اŸسسافة ـ م ـ واسسع
’ )٧عب ‘ مولودية ا÷زائر ،ارشسد
 )٨رقم ـ م ـ غزال
 )٩دولة أاوربية
 )١٠غ Òـ م ـ والدتي
 )١١رئيسس ا–اد بسسكرة

 )١وليمة ،أاكد ،لÓسستثناء
 )٢مدينة عراقية ،لقب عثما Êـ م ـ ثلثا لبد
 )٣نظر ـ م ـ عز ،احسسان
 )٤دولة اسسيوية ،خوف ـ م ـ
 )٥ثلثا عÚ
 )٦ظرف مكان ـ م ـ غلق ـ م ـ شسهر ميÓدي
 )٧أاقاربي ،رمز جÈي ـ م ـ شسعوب
 )٨ج - -واب ـ م ـ شس - -دي - -د م- -ب- -عÌة ،ح- -رف
ابجدي ـ م ـ
 )٩كاتب ،نسسقي
 )١٠يعا ÊمبعÌة ،سساند ـ م ـ
 )١١يصسافح ،للتمني

إلسشبت  24ديسشم 2٠١٦ Èم إŸوإفق لـ  24ربيع إألول  ١4٣٨هـ info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com

العدد
17216
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إنسشرسس جار  Êفاسشن إنكم كل إسس نالسشبث إغميسس نتمازيغث..ما Êإتافم
ÿبار نتمورثنا إسس ووإلن يÓن نسشنيهن إق غورن سشكل ،إششنويث ،إمزإبيث ،إقبايليث،
إشش-اويث ،إترإقيث..إلشش-ي-اي يÓ-ن هيقيث"إلششعب" م -انك إت -ي -ل-ي سش-م-ا إو إزإث إن ك-ل
نوقرإي..إلهدف إنغ نتا إعذإل نالششي يÓن يÎإق إق جرنان "إلششعب"  ،وإإنتششني
نÎحب سشاÿطوإث إنيغ لرياي  Êقرإين نوجرنان مانك إثنحسشن.

حÎنت لوفال وتكسشنت إلوحشس

لعوآيل آنلورآسس آمقان تافنت ذي
آلعطل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـث نق ـ ـ ـ ـدآششن بـ ـ ـ ـاشس
آذسشافرنت و أآزورن لهل أآنسشن
ب ----ذ و ن ت ل ----ع ----و ا ي ---ل اأ ن ---ل ---و ر ا س س ي --خ س س ذ ا ظ --ا ه --ر ا ن -ي -غ ا ل -ع -ر س س
ا م ----ق ----ر ا ن ت ----ق ----ن ت ا ل ----ز ي ---ا ر ا ت ا ن ------ي ------غ ا ي ا ل -----ف -----ر ح خ -----ا ط -----ر
غ ا ’أ ه ل ا ن س ض ت س ض ي ر ت و ي ا اأ ق  Óا ل ف ا م ي ل ت ك ا م ل ث ت ق ا ا ت ح ض ض ر
ت --ي -ل -ي -ن ت ذ ي ب -ا ث -ن ت و ل -م -ا ل -ي ث ع ---ل ---ي ---ه ---ا ن ---ت ---ا ف ذ ي ث ---م ---و ر ث
ا ن س س ت ----ع ---ا ش ض ---ن ذ ي ا ل ---و ’ ي ---ا ث ا ن ----ل ----و ر ا س س ل ---ب ---ا س س ا ن ---ل ---ف ---ر ا ح
ب --ع --ذ ن ت ق --ل --ي ف --ب --ا ث --ن ت م --ا ن -ي ا ذ ل ------ع -----ر و س س ذ ي ا ل -----ع -----ط -----ل -----ة
ا و ف ---ي ت ا ل ---ف ---ر ص ض --ة ن --ا ل --ع --ط --ل --ة ن ا ل م ش ض ت ي ا ي .
ن ---ق ---د ا ش ض --ن ح  Ó--م --ل --ي --ح ب ش ض --ا م و ا ل ----ع ----ا د ث ي س ض ----خ  Ó---ط ا ر ق ---ا ز
ا ذ ا و ي --------------ن ت د ر ي ث ا ن س ض -------------ن ت ا ل --ف --ا م -ي -ل ت ا ن س س و ا ذ ي -ن س س ا ي -ذ
واذسضافرنت غنلماليث يخسس يشضت وادو’ اهنيدج اذزعان
ن --ر ق --ا ز ا ن --ي --غ ن --ت -م -ط -و ث ب ش ض -ا م و ا ذ م -ف -ا ه -م -ن ف -و ا س س ه د ر و ح ن
ا ل ----د ر ي ا ذ ب ----ل ----ن ق ----ل ---ي ا ل ---ج ---و و ا د ي و ا ا ه ن ي ا و ي خ ا ط ر ن ت ا د ي م ا
و اأ ذ م  Ó-----ق -----ا ن اإ ي -----ذ ن ن ----ت ----ا ر و ا ا خ د م و ’ ز م ا ذ ت د ج ا ن ش س ث د ا ر
ن -ع -م -و م -ي ث س ض ن ا ن ي غ ن خ و ا ل ي ث س ض ن ث ف ر غ خ ا ط ر ع ر م ن ت ا ل م ش ض ا ك ل
و ا ل ----ع ----ا د ث ----ا ي ت ---ا ق ---ذ ي ---م ت ذ ي ن ل ه ن ا ب غ ي ر ا ذ و خ ر م و ل ا ل ب ي ت
ث ---م ---و ر ث ا ن --ل --و ر ا س س ل --و م --ا ل --ي ث ف خ ا م ن س س .
ث -----ا ن -----ي ا ت -----ا ف -----ن ا ل -----ف -----ر ص ض -----ة ا ل ---ع ---ط ---ل ---ن ت ن ---ق ---د ا ش ض ---ن ا ق Ó---
ن --ا ل --ع --ط --ل --ت --ا ي ب ش ض --ا م ا د ج -م -ل -ن ا س ض -------ق ------ا س س ي ------م ------و ق ف  Ó------س س
ا ل ف ا م ي ل ث ك ا م ل و ا ذ ق ن ا ل ف ر ح ا ل ---م ش ض ---ا ك ---ل ذ ا ل ---ع ---ي --ر ا ن ا م --ي --ن

إأقفــــــر يسشفـــــرح إإفلحـــــــن

ا ت ح و ا ج ن ت ل ع و ا ي ل ل ب ا س س ب ش ض ا م ا س ض ن ق ن ت س ض ي ر ت و ا ي ا ا ق  Óذ ي ن -----د ر ي ث س ض -----ي -----ر ت ----و ا ل ص ض ----ي ----ف
اذسضراحثن قلي اقداشضن انسس لكراشضاث قفلنت وتسضوفرانت نالوقثاي اتاسضد ذي رمضضان
العظيم اغ Óنعوشضر نالدريث
ا م --ي --ن ا ت --و ف --ي -ن ا ث -ط -و ل ل -ب -ا س س ل ب ا س س ل ب ا س س .
س ض -ي -ر ت -و ل -ع -و ا ي -ل ا ق  Ó-خ -د م ن ت ف ---ا ل ---ج --ا ل ن ش ض --ي --ا ي ت --ر و ح --ا ن ت م -------ا ن -------ي ا ذ ت ------ق ------ا و ن ------ا ن ------ت ش س
ذ ي س س ي --م -ا س س ن -ا ل -د ر ي ث خ -ا ط -ر ل --ع -و ا ي -ل غ -ن -ا ل -ف -ا م -ي -ل ت ا ن س ض -ن ت ا ذ س ض --ا ف -ر ن ت و ا ذ ق -ي -م -ن ت ا س ض -ا ن
ز ي ك ا ’ ث ---------------------------------ر و ا ن س س ذ ي ب ش ض ---------ا م ا ذ ك س ض --------ن ت ا ل --------و ح ش س ا م ي ن ا خ س ض ن ت ن ه ت ي ن .
ث --م --د س ض --و ي --ن و ا ه -ن -ا ن س ض -ي س ض -ي -ن و ا ذ ح -ظ -ر ن ت ا ل -م -ن -ا س ض -ب ا ث ا ق Ó
ب ص ض ح ا م ي ر ا ا ذ ت ا ف ن ت ش س م ا م ك و ’ ن ت ت --م -و ق -ا ن ت ذ ي ا ل -ع -ط -ل ث
باتنة:لموششي حمزة

غسس آنف أآكن أآششثو آثوغر آسشوطسس
آسشقسس يسشكششمن آلفرح ذقلون إآفلحن

اأ ي ن ي ط ف ي اأ د ر ث اأ ق ا ب -----ل م ن -----ت س س ث -----ي ----ر ز
ذ ق ف ر اإ د ي غ ل ن ذ ق ط س س ا ل ع ذ س س  ,ا ل ح م ص س
ا ن ت م و ن اأ ن ت م ر ث  ،ذ ي ن اإ ب و ن ا ذ و ط س س ا ن ض ض ن ،
اإ د ي --ر ن ي --و ث ا ن --ت --م -غ -ل ا م ك ن اأ ن ف ا ك ن اأ ق ف ر
اأ و ز ك ن ث ف ل ح ث  ،ا م ك ن ذ ي ن اإ ق ج ن ث ف ر ك و ن ن غ
اإ د ن ن اإ م س ض ن و ن ل ه و  ،غ ث ---ن س ض --و ن ا ن --ت س ض --ب --ح --ر ن
اأ غ ---ف ---ر ذ ي ---ن ا ل ---د ي ---و ن اأ ذ س ض ----ه ----ل ---ن ت اإ و ن ---ق ش س
ا ل م ن ف ع اأ ي م غ ن اأ ذ ي غ ر  ،اأ ك ------ن اإ م ------ذ ن -----ن اأ ذ ز ن
غ س س اأ ن ---ف اأ ك ---ن ي ---ل ---د اإ م ------------------------غ -----------------------ن اأ م
اأ ش ض --و ط اأ و خ --ر  ,ل --م -ع -ن ل ب ص ض ل  ,ث ش ض ر ث .
اأ ن -------ف اأ ك ------ن اإ ق ------ر  ،غ غ س س اأ ن ف اأ ك ن ا ط س س
ث --ف --ر ك --و ن ي --ت س ض -و ك -ر ز ن اأ ق م ذ ن ن اإ ق ج ن ا ل خ ذ م
اأ ر ن ----------------ط ----------------ر ن ت اأ ر ب ---ك ---ل  ،ل --م --ع --ن اإ م --غ --ر ن
س ض --ق --غ --ر ر  ،اأ م --ك --ن م -ز ل ذ م --ز ذ غ ا ن --ت --ذ ر ن م --ز ل
ا ل ----ح ----ا ل غ ---ف ا ث ---ي ---ر ز اأ ط -------ف -------ن ذ ق -------خ -------د م
ب ------ط س س اإ س ض ------ف ------ر اأ ذ غ ا ن -----ت -----ف ----ل ----ح ث ا ذ و ي ----ن
اأ د ن --ب -ذ ر غ -ر س ض -ن ث -ي -ر ز اإ د ش ض --د ن غ --ر ث --ب -ح -ر ن ،
اأ ق --ر ذ ن --ذ ل --ذ ه س س ن --غ --ذ اأ غ ----ف ---ر ذ و ن اإ ق س ض ---ع ---ن
ق ذ ر ر اأ ع ل ي ن اأ ن د ا ف ل ح اأ ل --ف --ي --ذ ا س ض -و ط س س اإ و ن
ي ----ز م ----ر اأ ذ ي ---ك ---ر ز ا ل ---م ي ---ع --ن --ن اإ غ --ر س ض --و ن اأ ذ غ
اأ د ن -ب -ذ ر غ -ر س ض -ن ا ت -ج ر
ذنصضفك نبجمبر.
م ي ل ا ت س ض م ز ن ا ق ر ن د اأ ز م ----ر اإ م ث ----ر اأ ذ ل ---و ن
غ --م س ض --ن --و ن ن --ث --ف --ل --ح ث ب ل ق ض س ا ز م ر  ،اأ ن ف اأ ك ن
اأ ك ن ث ي ر ز اإ ن س س ث ز م ر اأ غ ----ف ----ر ي س ض ----ر ذ ا ع ---ق
اأ ت س ض ر ح ا ل م ذ ق ر ن ف ر ر اأ م --------ك --------ن ي --------د ز ك --------ذ

ذ ل ---غ ---ل  .س ض --ل --ث --م ا ن ض ض --ن
اأ ن ------ف اأ ك ------ن اأ غ ------ف -----ر
اإ د ي -غ -ل -ن ي س ض -ر ذ اإ س ض -ف -ن
ا ت س ض ----ز ل ----غ ----ن  ،اأ ذ غ ث ----ر
اأ ن ------ف ا ك ------ن اإ س ض -----ف -----ن
اأ ز ذ غ ن اإ م ا م ل س س ي ل ن
ي --------------------ب ث و س ض -------------------ف
مديحمل,ميل ثمدنن
ا ت س ض ذ ر ن اأ ن ف اأ ك ن ا ي ن
يلن ذقذين يبث يغزر.
اأ م ك ن اأ ن ف اأ ك ن اأ ق ف ر
اإ د ي ---غ ---ل --ن ي --ف --ك --د ي --و ن
ا ب --ذ م ا م -ي -ن ث اإ ث -م -ذ و ن
ي ل ن اأ ك و ن ت  ،ن غ ل س ض ذ و ذ
اإ غ --ل --ن ن --ق ص ض -ن ذ ل -و ن ا
ن -ف -ذ  .ث -ت ش ض -ر ث ا ل س ض -ذ ذ
ذ ي -----ن ا ل -----ي ----ج ----ن اأ م ----ن
اأ ذ ب ض س غ ------ر اإ م ------ز ذ غ
اأ ن د م ل ن اإ م اأ ك ن اأ ن و ل
اأ ط س س ا ن ----ت ----م ---و ن اأ ن ---د
اإ د ب ---ن ل ---خ ص ض ص س ب --م --ن
ا ن -------د ي ص ض -------و ض س غ -------ر
ا ل ------د ر ث اإ و ك -----ن اأ م -----ن
ا د ق -------د ر ن غ -------ر س ض ------ن ،
ا م ك ن ا ن ف اأ ك ن اأ ق ف ر

ا ذ و ن اإ د ي -----ف -----ك -----ن اأ ذ م
اأ م ---ي ---ن ث اإ ث ---ز غ  ,اأ ن --ذ
ا ل ن ف اأ ط س س اإ غ ر س ض و ن
اإ ق ---ب ---د ل ---ن ا ذ م ا س ض ---ي --ن
يتسضلد ثفغ غمغن ام
اإ ف ----------------ر ت ش ض ش س ن ----------------غ
ل --غ -م -ذ  .م -ي -ل اإ غ -ر س ض -و ن
اأ م اإ ر غ -----------------------------------------ل ,
اأ م ذ غ  ,اأ ك ر ش س ا س ض ن ر ن ن
اأ س ض --------و ط س س  ،م -------ي -------ل
ذلعونصضر اثن ف اكن
ا ح --ي --ن --د  .ذ ي --ن ا ل -ي -ج -ن
اإ س ض ف ن ا ذ غ ل ن ل ت س ض ز ل ن
ذ غ س ض ------ن و م -----ن  .ا ك -----ن
غ س ض ---------ق --------ر ن و ث --------ز ك
الذلذير فرح السضغنن.
اديرن رب ذلخرسس

آزع ـ ـ ـام نا◊ ـ ـ ـال آغـ ـ ـ ـ ـÓن

قضض- -ع -ان سض -ن اسض -قسض -ان اب-رشض-انان فمدان،اسضقسس
 2015-2014دبرشضانان  2016ي- - -رقب ازع- - -ام
البويرة  :ع نايت ف- -ت -م ان -وغ Ó-ن اول -دح -د ن - -ال- -ح- -ال داي- -ول- -و ت- -م- -و
رمضشان اولسضريم ادو’ن وسضاناني بالخصضوصس اسضدر انمدان
المولود ب Óاقت تواغيت
ام -ون -ي سض -وب -دي دوبشض-ي
ن -رج -ازن ان -ل -م-ان ددب-اب
انوغÓن ا’ن اولجين حد
@ ي- -ع- -اديسس ي- -تشش -ن إي -ب -اون
ادحرشس انغ اددوال غال
يتوف
وخÓضس  ،اتواغيت اقت
@ وي كي يعاون يعاودإسس
اضضران دين انغى انيوتناغ
@ أإتاي دإد نّ كدي ّتاك
ع -م -ر ع-ل-وط رب ات-رح-م
أإورتÎكسس
اوسض -ع غ -فسس ات -وان -غ بÓ-
@ أإورت-ف-رن أإده-ان
اقت السضبت .
ادب - -اب ن - -ت - -ج - -ارة
دق أإي- - - -ل- - - -ي - - -م
دوف -وره -ات ا’ن ت -م Ó-ن
أإوعزوزك
ي -غ -لب ف -وسض -قسس اج-دي-د
 2017باشس اديلي دسضقسس
نوعاود انوتشضور انوخدام
مع اسضى انمدان ابرنيان
اوف - - -وره - - -ات دوح- - -وسس
ام - -اشض - -ي ي- -ت- -وغ ال- -ح- -ال
اسض -قسض -ان اقضض -ع -ان م-ان
اغÓ- -ن ارقب م- -ع وق -دى
ن -وسض -قسض -و اق -ن ال -غ-اشض-ي

آآوآل دو نزروب:

اي -زع -لك ي -غ -لب ان-م-دان
سض -اع-ات اول-وف-ي-ن انشض-ان
اسضنسضوتان .
ادب- - -اب ن- - -ال- - -ح- - -رف- - -ات
دغ -ن -ت-ن-ي-ن صض-ب-ران ي-غ-لب
فنجال نالقلت نمشضتاريان
اب- -ارن- -ي- -ان دت- -وم -ان ا’ن
ان-ت-ن-ي-ن اسض-اغان التاو’ت
نالحرفات امبصضح ايارنو
ام -دج-ورا اب-دان خ-دم-ان
ب - -ع - -د ازع- -ام ن- -ال- -ح- -ال.
انسضرم باشس اسضقسس 2017
ادي -ل -ي دسض-ق-اسس ان-ل-ه-ن-اء
ادل- -م- -ان اوغÓ- -ن ددزي- -ر
بالخصضوصس دسضات انÓن
اضض- -رى دم- -ن -اوت ت -م -وار
ت - -مسض - -ل- -م- -ي- -ن ام- -ن- -غ- -ان
ددت- - - - - -واغ- - - - - -يت دوروال
ان - -ل - -م Ó- -ي - -ان ان - -م - -دان
اسضتدارنسضان غال ازوغار
ت -درن ام -اسس ان-ت-خ-ام-ي-ن
ب Óالتاو’ت نتمدورت.

تغردايت :الششيخ
باعلي واعمر

الفجر06.23...............:
مواقيت الظهر12.4٥...............:
الصسÓة العصسر1٥.1٧...............:
المغرب1٧.36..............:
العشسـاء1٩.03................:
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^  24ديسسم– : 1٩٥٥ ÈضسÒا للتحاقهم بالثورة
التحريرية منتخبون من ال–اد الدÁقراطي
للبيان ا÷زائري  « :اأعضساء ›لسش الشسيوخ،
مسستشسارون ‘ ال–اد الفرنسسي ،مندوبون لدى
ا÷م- -ع- -ي -ة ا÷زائ -ري -ة  ،مسس -تشس -ارون ‘ ال -ب -ل -دي -ات
واÛالسش العامة» يسستقيلون من مهامهم.

الطقسش اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

17216 Oó©dG

السسبت  24ربيع الأول  1438هـ اŸوافق لـ  24ديسسم2016 Èم

أابرز بالناحية العسسكرية الثانية أاهمية –ديث السسطول البحري

الفريق ڤاي ـد صضال ـ ـح :انق ـ ـاذ شضريحـ ـة كبـ ـÒة
من الشضـباب من عواقب الهجرة غ Òالشضرعية
لسسرة واÛتمع
إاعادة أاك Ìمن  10آالف مغامر إا ¤دفىء ا أ

‘ ال -ي -وم ال -ث -الث والأخ Òم-ن
زي- - - -ارت - - -ه اإ ¤ال - - -ن - - -اح - - -ي - - -ة
ال -عسس -ك -ري -ة ال -ث-ان-ي-ة ،ان-ت-ق-ل
ال -ف -ري -ق اأح -م -د ق -اي -د صس -ال-ح
ن -ائب وزي -ر ال -دف -اع ال-وط-ن-ي،
رئيسش اأركان ا÷يشش الوطني
الشس-ع-ب-ي ،رف-ق-ة ال-ل-واء سس-ع-يد
ب -اي ق -ائ -د ال -ن -اح -ي -ة وال -ل -واء
ﬁم- -د ال- -ع- -رب -ي ح -و‹ ق -ائ -د
ال-ق-وات ال-ب-ح-ري-ة ،ن-ح-و مضسلع
ال- -رم- -ي ل- -ل- -ق- -وات ال- -ب- -ح -ري -ة
ب-ال-واج-ه-ة ال-ب-ح-ري-ة ال-غ-ربية
بوهران.
اأشش -رف ال-ف-ري-ق ق-اي-د صش-ال-ح ع-ل-ى
ت -ن -ف -ي -ذ “ري -ن رم -ي ب -الصش -واري-خ
سش- -ط -ح -سش -ط -ح م -ن ق -ب -ل ط -اق -م
السش-ف-ي-ن-ة ال-غ-راب «ال-زاج-ر» ،وه-ي
السشفينة الثالثة من نوعها التي ”
اسشتÓمها والتي تعززت بها قواتنا
البحرية ششهر اأوت  ‘ ،2016اإطار
برنامج –ديث وتطوير وعصشرنة
اأسشطولها البحري.
ويندرج هذا التمرين التجريبي ‘
اإطار السشتÓم النهائي للسشفينة بعد
التاأكد من مدى فعاليتها العملياتية.
” ت -ن -ف -ي -ذ ال -رم -ي ب -ن -ج-اح وت-دمÒ
الهدف البحري بدقة عالية ،وهو ما
ي -ع -د ‚اح -ا اآخ -ر وث -م -رة م-ن ث-م-ار
التحضش Òالقتا‹ ا÷يد لÓأطقم و
التحكم ‘ الأسشلحة واŸعدات ،ما
يوؤكد التطور وا÷اهزية العملياتية
التي بلغتها وحدات القوات البحرية
ا÷زائرية خÓل السشنوات الأخÒة .
بعد ذلك التقى الفريق باإطارات
واأفراد الواجهة البحرية الغربية،
حيث األقى كلمة توجيهية هناأ فيها
ط -اق -م السش -ف -ي -ن -ة «ال -زاج-ر» ع-ل-ى
–ك - -م- -ه- -م ا÷ي- -د ‘ الأسش- -ل- -ح- -ة
واŸعدات ،مششيدا با÷هود الكÈى
التي بُذلت من اأجل الرتقاء بقوام
اŸع- - -رك- - -ة ‘ ا÷يشص ال- - -وط - -ن - -ي
الششعبي وتطوير مكوناته بالعتماد
اأسش -اسش -ا ع-ل-ى ع-نصش-ر بشش-ري ك-فء
قادر على مواجهة كافة التحديات
اŸعÎضشة قائ ‘ Óهذا اŸقام»:
لقد اأصشبحت قواتنا البحرية ،بعد
سش -ن -وات ق -ل -ي-ل-ة ،ع-ل-ى غ-رار ب-ق-ي-ة
ال -ق -وات الأخ -رى“ ،ت -لك ن -اصش -ي-ة
ال- -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات اŸت -ط -ورة ،ب -ل
واŸع -ق -دة ،واأضش -حت ب -ذلك م-ث-ال
يقتدى به ‘ ›ال العمل اŸهني
اÎÙف ا÷اد واŸسش- -وؤول ،ك -ف -ل
ل-ه-ا ال-ت-ح-ك-م ال-ك-ام-ل والسش-ت-غÓ-ل

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

 13°وهران
 15°وهران

الثمن  10دج

14°
15°

france prix 1

العÓمة ﬁمد شسريف قاهر يوارى الÌى ‘ جو مهيب

ا÷زائـ ـ ـ ـ ـر فقـ ـ ـ ـ ـ ـدت إاحـ ـ ـ ـ ـ ـدى اŸرجعي ـ ـ ـ ـات
الدينيـ ـ ـ ـ ـ ـة الداعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة للتسضامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح
عظيم صسنعته البسساطة والتواضسع والتمكن ‘ ﬂتلف العلوم

ودعت ا÷زائر أامسش ،العا ⁄والداعية واŸفسسر والفقيه اŸغفور له بإاذن اللهﬁ ،مد
شسريف قاهر ،عن عمر ناهز  83سسنة حيث ووري جثمانه مقÈة سسيدي نعمان ببوزريعة ‘
أاعا‹ العاصسمة بحضسور مئات من اŸواطن Úالبسسطاء يتقدمهم وزير الشسؤوون الدينية
لعلى بوعبد الله غÓم الله،ورئيسش
لوقاف ﬁمد عيسسى ورئيسش اÛلسش السسÓمي ا أ
وا أ
جمعية العلماء اŸسسلم Úوالكث Òمن الرفقاء.

IQGôZƒH º«µM

الأمثل والعقŸ ÊÓثل هذا السشÓح
البحري الإسشÎاتيجي الذي تزداد
اأهميته الردعية مع مرور السشنÚ
والأعوام ،من خÓل التنفيذ الناجح
ıت- -ل- -ف ال- -ت- -م- -اري- -ن ال -ب -ح -ري -ة
بالرمايات ا◊قيقية« .
واضش - -اف ال - -ف - -ري - -ق  »:م - -ن ه - -ذا
اŸن -ظ -ور ،ف -اإن -ن-ي اأعـتـ Èك-ل ه-ذه
اŸسشاعي العملية ا÷ادة واŸثمرة
Ãث -اب -ة ال -لـب -ن -ة الصش -ل -ب -ة وال-ق-وي-ة
وا÷ه - -د اŸت- -بصش- -ر ال- -ذي ي- -ب- -ذل
تنفيذا لتعليمات وتوجيهات فخامة
رئيسص ا÷مهورية ،القائد الأعلى
ل -ل -ق -وات اŸسش -ل-ح-ة ،وزي-ر ال-دف-اع
الوطني ،الذي يو‹ اأهمية قصشوى
لنجاح مسشعى بلوغ ا÷يشص الوطني
الشش -ع -ب -ي ،سش -ل-ي-ل ج-يشص ال-ت-ح-ري-ر
ال -وط -ن -ي ،م -ا ي -اأم -ل -ه م-ن اأه-داف
تطويرية و–ديـثـية طموحة ،تبلغ
به ،ويبلغ بها ،اإن ششاء الله تعا،¤
ششــاأوا بعيدا.
انتهاء حادث اختطاف الطائرة
الليبية باسشتسشÓم اÿاطف‘ Ú
م ط ا ر  Ãا ل ط ا « وواصشل الفريق ‘
كلمته التوجيهية ‘ »:هذا الصشدد
بالذات ،فاإننا نسشعى جاهدين ،باأن
تـنـبـني مرتـكـزات الحÎافية لدينا
على العنصشر البششري ،الذي يتعÚ
اأن ي- -ت- -ك- -ي- -ف بصش- -ف- -ة ك -ام -ل -ة م -ع
م- -ع- -ط -ي -ات وم -ت -ط -ل -ب -ات ال -ع -م -ل
اÎÙف ،الذي يسشتوجب بدوره
ح-ت-م-ي-ة اك-تسش-اب ال-ذه-ن-ي-ة السشوية
ال-ق-ادرة ع-ل-ى ال-ت-ك-ي-ف م-ع ط-ب-ي-عة

مواصسلة ÷هـــــود تأامـــÚ
ا◊دود وﬁاربة ا÷رÁة

اŸه - -ام اŸوك - -ل - -ة وم - -ع ﬂت- -ل- -ف
الأحوال والظروف اÙيطة ،ومع
مسش - -ت - -ل- -زم- -ات ج- -ودة اŸردودي- -ة
الفردية وا÷ماعية ،التي ل بد اأن
يشش- -ع- -ر م- -ن خÓ- -ل -ه -ا ال -عسش -ك -ري
اÎÙف ‘ القوات البحرية و‘
غÒها من القوات الأخرى ،باأنه
جزء من الكل ،واأنه يسشهم بصشورة
اإي-ج-اب-ي-ة وف-ع-ل-ي-ة ‘ ت-ق-وية ا÷هد
ا÷ماعي اŸبذول».
كما اغتنم الفريق هذه السشانحة
لتهنئة ا÷ميع على هذا الإ‚از
ا÷ديد ،الذي تعززت به القوات
البحرية ‘ اإطار برنامج –ديث
وعصش - -رن - -ة اأسش- -ط- -ول- -ه- -ا ،وال- -ذي
سشيسشهم ،دون ريب ‘ ،الرفع من
ال -ق -درات ال -دف-اع-ي-ة و‘ ت-ط-وي-ر
ق -وام اŸع -رك -ة ل -ل-ج-يشص ال-وط-ن-ي
الششعبي ،كما اأششاد اأيضشا بالدور
الإنسشا Êالذي ما فتئت توؤديه
القوات البحرية ‘ ›ال اإنقاذ
اŸهاجرين غ Òالششرعي. Úوقال
‘ كلمته « »:لقد اأكدت اأك Ìمن
مرة ،واأعيد ذلك اأمامكم اليوم،
اأن امتÓك ناصشية تطويع عوامل
ت- -ط- -وي- -ر ال- -ق- -درات ال- -ق- -ت- -ال- -ي- -ة
والعملياتية لقوام اŸعركة لدينا،
وت -رق -ي -ة ك -اف -ة م -ك -ون -ات ق-وات-ن-ا
اŸسش-ل-ح-ة ،ه-ي ال-غ-اي-ة الأسش-اسشية
ال -ت -ي ت -نشش -ده -ا ال -ق -ي -ادة ال -ع -ل-ي-ا
ل-ل-ج-يشص ال-وط-ن-ي الششعبي ،وتعمل
على Œسشيدها ميدانيا وفعليا من
خ Ó-ل ك -ل ه -ذه ا÷ه -ود ا◊ث -ي-ث-ة

واŸتواصشلة اŸبذولة دون هوادة
ط- -ي- -ل- -ة ه- -ذه السش- -ن -وات الأخÒة،
Ãث -اب -رة شش -دي -دة واإصش -رار اأشش -د،
وم -ن ضش -م -ن ه-ذه ا÷ه-ود ،ي-ت-عÚ
ع- -ل- -ي ب -ه -ذه اŸن -اسش -ب -ة الإشش -ادة
وال -ت -ن -وي -ه Ãا تسش -ه -م ب-ه ال-ق-وات
ال -ب -ح-ري-ة ،ب-ك-ل اع-ت-زاز ‘ اإن-ق-اذ
شش -ري -ح -ة ك-بÒة م-ن الشش-ب-اب ،م-ن
ﬂالب ع- - -واقب ال- - -ه- - -ج- - -رة غÒ
الششرعية ،وهذا منذ سشنة 2005
اإ ¤غ- -اي- -ة ال- -ي- -وم ،ه -وؤلء ال -ذي -ن
غامروا Ãسشتقبلهم ،بل باأرواحهم
دون وعي منهم بذلك ،حيث “ت
اإعادة اأك Ìمن عششرة اآلف ششاب
مغامر من ﬂتلف الأعمار اإناثا
وذكورا ،من بينهم  318اأجنبيا ،اإ¤
دفء الأسشرة وحضشن اÛتمع« .
وذكر بابعاد العمل قائ »:Óاإن هذا
ا÷ه - -د ب- -ق- -در م- -ا Áث- -ل ع- -مÓ- -
اإنسش -ان -ي-ا ب-ح-ت-ا ف-ه-و ع-م-ل وط-ن-ي
خ- -الصص ذو اأب- -ع- -اد ك- -ثÒة ت -ك -م -ن
اأسشاسشا ‘ تخليصص هوؤلء الششباب
الأبرياء من اŸوت اÙتوم ومن
ق -بضش -ة Œار ال -بشش -ر السش-م-اسش-رة،
ومن ثمة اإعادة اإدماجهم ضشمن
النسشيج الجتماعي الوطني».
ب -ع -ده -ا وÃق -ر ق -ي -ادة ال -ق -اع -دة
البحرية الرئيسشية مرسشى الكب،Ò
ق -ام ال -ف -ري -ق ب -ت -ف -ق -د وت -ف -ت -يشص
ﬂتلف مششاريع تطوير وعصشرنة
ه- - -ذه ال- - -ق- - -اع- - -دة ال- - -ب- - -ح - -ري - -ة
الإسشÎات - -ي - -ج- -ي- -ة وت- -دشش Úع- -دة
مرافق بها.

ضضبط مسضدسس كÓشضنيكوف وذخÒة وتوقيف عناصضر دعم اإلرهاب

لرهاب ،ضسبطت مفرزة مشسÎكة للجيشش الوطني الشسعبي ،يوم  22ديسسم 2016 Èبجانت/ن.ع  ،4مسسدسسا ()01
(الشسعب)  :ــ ‘ اإطار مكافحة ا إ
لرهابية
رشساشسا من نوع كÓشسنيكوف وكمية من الذخÒة ،فيما أاوقف الدرك الوطني ،ثمانية ( )08عناصسر دعم للجماعات ا إ
ببومرداسش/ن.ع.1.
و‘ اإط - -ار م - -ك - -اف- -ح- -ة ا÷رÁة ﬂتار/ن.ع ،6 .م - - - -ه- - - -رب )02 ( Úسش - - - - -وق اأه - - - - -راسص وت - - - - -بسش - - - - -ة Ÿفارز ا÷يشص الوطني الششعبي
اŸنظمة ،حجز حراسص ا◊دود اث- - -ن Úع- - -ل- - -ى م Ïشش- - -اح - -ن - -ت Úوالطارف/ن.ع- - - - - - - - -ﬁ ،5 .اولت وعناصشر الدرك الوطني بكل من
بتلمسشان/ن.ع 2.كمية من الكيف ﬁملت Úبخمسشة ( )05اأطنان من لتهريب كمية معتÈة من الوقود تلمسشان واأدرار وجانت وسشكيكدة
اŸعالج ُتقدر بـ ( )69كيلوغرام ،اŸواد الغذائية و( )9200لÎا من ُت -ق -در بـ ( )19498لÎا وح -ج -زت و“Ôاسشت ” ،ت- - -وق - -ي - -ف ( )123
ف -ي -م -ا اأوق -فت م -ف -رزة ل -ل -ج -يشص ال- -وق- -ود ،ك- -م -ا اأح -ب -طت م -ف -ارز مركبت.Ú
مهاجرا غ Òششرعي من ﬂتلف
ال- -وط- -ن -ي الشش -ع -ب -ي بÈج ب -اج -ي للجيشص الوطني الششعبي بكل من ك -ذلك و‘ ع -م -ل -ي -ات م -ن -فصش -ل -ة ا÷نسشيات.

انتهاء ازمة الطائرة الليبية باسضتسضÓم اÿاطف ‘ Úمطار Ãالطا

أاع- -ل- -ن رئ- -يسش وزراء م- -ال -ط -ا ج -وزي -ف
موسسكات ،ا÷معة ،انتهاء أازمة الطائرة
الليبية بعد إاطÓق سسراح جميع الركاب
وأاف -راد ال -ط-اق-م ،واسس-تسسÓ-م اÿاط-فÚ
بسسÓم.
وقال موسشكات ع Èحسشابه على موقع «توي»Î
إان  109من الركاب البالغ إاجما‹ عددهم 111

شش- -خصص ،ق -د غ -ادروا ال -ط -ائ -رة .وأاضش -اف أان
اÿاطف Úقد غادرا الطائرة أايضشا بسشÓم مع
ب-اق-ي أاف-راد ال-ط-اق-م ال-ذي-ن ط-ال-ب-وا ب-ال-ل-ج-وء
Ÿالطا أاو دولة أاخرى .وتابع أان قوات األمن
Œري عملية تفتيشص ‘ الطائرة.
وكانت سشلطات مالطا أاعلنت ‘ ،وقت سشابق،
أانها تتعامل مع حادث «اختطاف طائرة» ليبية
ت -اب -ع-ة لشش-رك-ة «اÿط-وط األف-ري-ق-ي-ة» .وق-ال

م -ت -ح -دث ب -اسش -م وزارة خ -ارج -ي-ة م-ال-ط-ا إان-ه
«ي -وج -د ع -ل -ى م Ïال -ط -ائ-رة خ-اط-ف-ان اث-ن-ان
يهددان بتفجÒها بقنابل يدوية».
وه -ب -طت ال -ط -ائ -رة ‘ وقت سش-اب-ق ‘ م-ط-ار
م -ال -ط -ا ال-دو‹ وسش-ط ت-واج-د أام-ن-ي م-ك-ث-ف.
وكانت الطائرة ‘ رحلة داخلية من مدينة
سشبها جنوب غرب ليبيا إا ¤طرابلسص.

«الراحل ﬁمد ششريف قاهر»
ال- - -ذي ي- - -ع- - -ت Èاح- - -دى أاه - -م
اŸرج-ع-ي-ات ال-دي-نية اŸعتدلة
والداعية للوسشطية والعتدال
–دث عنه ا÷ميع با Òÿمن
ا÷Òان ا ¤رف- -ق -اء ال -دراسش -ة
وا◊ج واج -م -ع ال-ك-ل ع-ل-ى أان-ه
ك -ان ط-يب ال-ط-ب-اع و ⁄ي-ع-رف
الغضشب ‘ حياته وهو ما جعله
ق- -ام- -ة م- -ن ق- -ام- -ات ا÷زائ -ر
الدينية.
ما يؤوكد علو كعب الراحل هو
اكتظاظ الطرقات نحو مقÈة
سشيدي نعمان سشواء من الذين
قدموا من بوزريعة أاو الزغارة
والكث Òمنهم  ⁄يسشعفه حظ
ال- -وصش -ول ب -ا÷ن -ازة ول -ك -ن -ه -م
ق -دم -وا واجب ال -ع -زاء ل-ع-ائ-ل-ة
ال-راح-ل،ال-ذي صش-ن-عت عظمته
البسشاطة والتواضشع والتمكن ‘
ﬂتلف علوم الدين والدنيا.
كان مرجعا لوزارة الشسؤوون
لوقاف
الدينية وا أ
قال الوزير ﬁمد عيسشى أان
ال -ف -ق -ي -د ك -ان م-رج-ع-ا م-ه-م-ا
ل -وزارة الشش -ؤوون ال-دي-ن-ي-ة ال-ت-ي
كانت تعود له ‘ العديد من
القضشايا واŸلفات ،وان رحيله
ل ي -ع -ن -ي رح -ي -ل ع -ل -م-ه ال-ذي
سش -ي -ب -ق -ى م -ن -تشش-را م-ن خÓ-ل
اŸئ -ات ال-ذي-ن ت-خ-رج-وا ع-ل-ى
يده ونهلوا من سشÒته ومنهجه
اŸن Òال -ب -ع -ي -د ع -ن ال -ت-عصشب
والتطرف .
سسيبقى قدوة وذخرا
للجزائر
اع -ت Èب -وع-ب-د ال-ل-ه غÓ-م ال-ل-ه
رحيل العÓمة قاهر باÿسشارة
ال-ك-بÒة ل-ل-ج-زائ-ر،م-ؤوك-دا ب-اأنه
كان قدوة يقتدى
بها ‘ القيم
مسسÒة السشمحاء

ذهبية

وذخ -را ل -ل-ج-زائ-ر ،م-ؤوك-دا ب-ان
ششهادة العا ⁄آايت علجت ‘
حقه أاك Èدليل على أانه كان
عاŸا متخلقا وملتزما.
تخليد مآاثره أامانة ‘ كل
أاعناقنا
م -ن ج -ه -ت -ه ،دع-ا الشش-ي-خ ع-ب-د
ال - - -رزاق قسش - - -وم ا ¤ضش- - -رورة
ت -خ -ل -ي -د م -آاث -ر واسش-م ال-راح-ل
ﬁمد ششريف قاهر من خÓل
اط Ó-ق اسش -م -ه ع -ل -ى ه -ي -ئ -ات
تربوية ودينية حتى يبقى قدوة
Óجيال الصشاعدة .
ل أ
وق -ال رئ-يسص ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ل-م-اء
اŸسش - - - -ل- - - -م ‘ Úتصش- - - -ري- - - -ح
ل»الشش -عب» ب -أان ال-راح-ل ع-ا⁄
يعمل بعلمه،وسشر تعدد جوانب
ع -ظ -م -ت -ه ه -و اك-تسش-اب-ه صش-ف-ة
األديب وال - - - - - -ف - - - - - -ق - - - - - -ي- - - - - -ه
واŸتصشوف،واŸفتي،واŸفسشر
للقرآان،وعليه فهو ‰وذج يجب
القتداء به.
عميد من أاعمدة العلم
أاكد رفيق الراحل الششيخ عمار
طالبي ‘ كلمة تأابينية ÃقÈة
سش- -ي -دي ن -ع -م -ان أان ال -ع Ó-م -ة

ﬁمد ششريف قاهر كان رجÓ
ملتزما و›تهدا ‘ كل مناحي
حياه حيث  ⁄يكن يتخلف عن
اÙاضش - - - -رات ب - - - -ج - - - -ام - - - -ع
ال - -زي - -ت- -ون- -ة،وك- -ان ل ي- -ع- -رف
ال -غضشب،وم -تسش-اﬁا ا ¤أاب-ع-د
ا◊دود.
وق - -ال ال - -رج - -ل ‘ شش- -ه- -ادت- -ه
ل»الششعب» ان ا÷زائر فقدت
ق -ام -ة وع Ó-م -ة وأاح-د أاع-م-دة
ال- -ع- -ل- -م ‘ ا÷زائ- -ر وال- -وط -ن
ال - -ع - -رب والسش Ó- -م - -ي،وع- -اد
ل-ل-ح-ديث ع-ن دراسش-ت-ه ب-ج-امع
ال- -زي- -ت- -ون- -ة ع -ل -ى ي -د الشش -ي -خ
العÓمة الفاضشل بن عاششور ‘
سشنوات اÿمسشينات،كما واصشل
دراسش- -ات -ه ال -ع -ل -ي -ا ‘ ال -ع -راق
وتخرج من جامعة بغداد ‘
السش-ت-ي-ن-ات،وسش-ب-ق له وأان عمل
‘ ÷نة الفتوى و÷نة رصشد
األهلة وزوال التدريسص بثانوية
عقبة بن نافع بالعاصشمة ،وكلية
اآلداب،ودرسص أاصش- -ول ال- -ف -ق -ه
،ودرسص حتى باŸدرسشة العليا
للقضشاء ،ونال ششهادة الدكتوراه
‘ دراسشة حول كتاب األنوار
للششيخ عبد الرحمن الثعالبي .

@ خصص عدة فÓحي الراحل ﬁمد الششريف قاهر بحوار –دث فيه عن
سشÒته الذاتية موضشحا فيها بأانه من مواليد  02جانفي  1933بقرية « “وقرة «
ببجاية و هذه التسشمية مششتقة من مكان القراءة و يعود تاريخها إا ¤القرن التاسشع حيث اسشتقر
بها جدي األول اŸدعو الششيخ يحيى العد‹ أابو زكريا بن أاحمد( ت  881ه) حيث أاسشسص معهدا
للعلوم الذي كان مقصشد العلماء و الطلبة.
وكان الراحل ابن عائلة ﬁافظة و متواضشعة حيث بدأا تعليمه Ãسشجد القرية ‘ سشن الرابعة .
@ ‘ سشنة  1949التحق بزاوية سشيدي يحيى العد‹ الذي كان ششيخه األول ،والتي كان
يديرها آانذاك الششيخ ﬁمد طاهر آايت علجت حيث أا” حفظ القرآان كله بالزاوية و هناك
أاخذت اŸعلومات األو ‘ ¤حفظ اŸتون سشواء كانت نÌا أاو نظما ‘ رسشالة أابي زيد القÒواÊ
وابن عشش Òوصشرف ا◊ديث والبÓغة الواضشحة وأالفية ابن مالك والعاصشمية وعلوم ا◊سشاب
والفرائضص ،و النظام تقريبا هو على ‰ط الزيتونة حيث نقله الطلبة الذين سشبقوه ‘ الدراسشة
بالزيتونة .
@ ‘ سشنة  1951التحق بجامع الزيتونة بتونسص حيث نال على ششهادة التحصشيل و‘ سشنة
 1959ششهادة العاŸية (بكسشر اŸيم) ‘ الششريعة و هنا انتهت دراسشتي بتونسص.
و بعد ذلك تكفلت ا◊كومة اŸؤوقتة التي تششكلت سشنة  1958و بإاششراف وزير الÎبية آانذاك
الششيخ الراحل أاحمد توفيق اŸد Êبإارسشاله Ÿواصشلة الدراسشة إا ¤اŸششرق العربي نحو بغداد
و بعد دراسشة ثÓث سشنوات –صشل على ششهادة البكالوريوسص ‘ اللغة العربية و‘ سشنة 1962
ومباششرة بعد اإلعÓن على السشتقÓل ‘ عهد ا◊كومة اŸؤوقتة برئاسشة يوسشف بن خدة عاد
إا ¤ا÷زائر ع Èطائرة خاصشة سشخرتها له جبهة التحرير الوطني و بجواز سشفر جزائري.
@ التحق بجامعة ا÷زائر و –صشل على ششهادة الدكتوراه من الدرجة الثالثة ب Úسشنتي
 1973/1972حول « األدب األندلسشي» وبعدها درسص با÷امعة إا ¤غاية سشنة  1983حيث عÚ
مديرا Ãعهد العلوم اإلسشÓمية التابع ÷امعة ا÷زائر الذي –ول فيما بعد إا ¤اŸعهد
الوطني العا‹ ألصشول الدين و بقي مديرا بهذا اŸعهد Ÿدة تسشع سشنوات أاي إا ¤غاية سشنة
 1990وبعد ها تفرغ Ÿدة سشنت Úللتدريسص باŸعهد الوطني العا‹ للقضشاء ،مع مواصشلة
تدريسشه لعلوم القرآان وا◊ديث بجامعة ا÷زائر وهذا بعدما ترك تدريسص األدب العربي.
@ ‘ سشنة  1980رششح كعضشو باÛلسص اإلسشÓمي األعلى الذي كان –ت وصشاية وزارة
الشش -ؤوون ال -دي -ن-ي-ة ‘ ع-ه-د ال-وزي-ر ع-ب-د ال-رح-م-ن شش-ي-ب-ان وب-ع-د دسش-ت-ور  1996أا◊ق ب-رئ-اسشة
ا÷مهورية ومن سشنة  1998و‘ عهد الدكتور عبد اÛيد مزيان رحمه الله و هو عضشو
ب -اÛلسص اإلسش Ó-م -ي األع -ل -ى واضش-ط-ل-ع Ãه-ام رئ-اسش-ة ›لسص ال-ف-ت-وى ب-ح-ك-م ت-خصشصش-ه ‘
الششريعة.

