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ي -ق -وم وزي -ر الصش -ح -ة والسش -ك -ان واإصش Ó-ح
اŸسش-تشش-ف-ي-ات ع-ب-د اŸالك ب-وضش-ي-اف ،غ-دا،
ب -زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق -د اإ ¤ولي -ة ت -ي-ارت
للوقوف على بعضس اŸششاريع القطاعية.

1722٣

اسضتعراضس مشضروع تطوير
وعصضرنة «نفطال»

اجتماع ا–اد اÛامع اللغوية يوم  4جانفي

يسش -ت -ع -رضس ال -رئ -يسس اŸدي -ر ال-ع-ام Ûم-ع
سشوناطراك اأم Úمعزوزي ،اليوم ،مششروع
ت -ط -وي -ر وعصش -رن-ة م-وؤسشسش-ة ن-ف-ط-ال اآف-اق
Ã ،20٣0قر اŸديرية العامة للششركة ،ابتداء من السشاعة 10 : ٣0
صشباحا.

يسشتضشيف اÛمع ا÷زائري للغة العربية ،يوم  4جانفي ا÷اري،
اج- -ت- -م- -اع ا–اد اÛام- -ع ال- -ل -غ -وي -ة ال -ع -رب -ي -ة ‘ دورت -ه السش -اب -ع -ة
والأرب -ع ،Úب -حضش -ور ال -ط -اق -م ال -وزاري وسش -ف -راء ال-دول ال-ع-رب-ي-ة
اŸع -ت -م -دي -ن ب -ا÷زائ -ر .وسش -ي -ك -ون م -ت -ب -وع -ا ب-ن-دوة ع-ل-م-ي-ة ح-ول
موضشوع« :توحيد اŸصشطلحات وسشبل تعميمها» وذلك على السشاعة
التاسشعة صشباحا بالنادي الوطني للجيشس ببني مسشوسس.

غول ينشضط ندوة صضحفية

اللقاء ا÷ماعي  121لتسضجيل الشضهادات ا◊ية
ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد ،اليوم ،بالتنسشيق مع مديريات اÛاهدين
واŸتاحف ا÷هوية ومن خÓل ملحقاتها الولئية  ٣٦ومديريات اÛاهدين
التي ل تتوفر على ملحقات ،اللقاء ا÷ماعي رقم  ،121كل ‘ اŸكان الذي
يحدده والسشاعة اŸناسشبة.
خصشصس هذا اللقاء Ÿوضشوع« :كيف تعامل اÛاهدون مع اأبراج اŸراقبة
اŸقامة من طرف السشتعمار الفرنسشي اإبان الثورة التحريرية».

سضاحل ـ ـي ي ـ ـ ـÎأاسس نـ ـ ـدوة
جهوي ـة إلطـ ـارات ا◊ـ ـزب

ي -ع -ق -د رئ-يسس Œم-ع اأم-ل ا÷زائ-ر «ت-اج»
ع-م-ر غ-ول ،ال-ي-وم ،ن-دوة صش-ح-ف-ي-ة ،ق-بل
لقائه مع اŸكتب السشياسشي ،باŸقر الوطني
ل -ل -ح -زب ب-ع Úال-ل-ه ،اب-ت-داء م-ن السش-اع-ة
 10 : 00صشباحا.

مبتول يحاضضر حول قانون
اŸالية 2017
ينششط اÿب Òعبد الرحمن

م - -ب - -ت - -ول ،ي - -وم  04جانفي
ا÷اري ،ن - - - - - - -دوت :Úالأو،¤
يÎاأسس ب -ل -ق -اسش -م سش -اح -ل -ي الأم Úال -ع-ام ل-ل-ت-ح-ال-ف
ح - -ول ق - -ان - -ون اŸال - -ي- -ة 2017
الوطني ا÷مهوري ،يوم  07جانفي ا÷اري ،الندوة
ال - -ت - -وازن - -ات الق - -تصش - -ادي - -ة
ا÷ه -وي-ة لإط-ارات ا◊زب ب-ولي-ات ال-غ-رب ،ب-ه-دف
واŸال - - -ي - - -ة ال - - -كÈى واآف - - -اق
ت -وع -ي -ة و–سش -يسس اŸن -اضش -ل ÚواŸواط -ن Úب -اأه-م-ي-ة
السش-ت-ح-ق-اق-ات الن-ت-خ-اب-ي-ة اŸق-ب-ل-ة وال-ت-ح-دي-ات واŸسش-ت-ج-دات ال-وطنية الق - - - -تصش - - - -اد ا÷زائ- - - -ري.
والدولية وذلك بقاعة سشينما سشرسشو Ãدينة تيارت ،ابتداء من السشاعة وال-ث-ان-ي-ة ،ح-ول م-وضش-وع ال-ت-ح-ولت ال-ط-اقوية
ال-ع-اŸي-ة واآف-اق اأسش-ع-ار ال-ن-ف-ط وال-غ-از وذلك
 09 : ٣0صشباحا.
ب -ف -ن -دق سش -ي-ب-وسس ب-ع-ن-اب-ة ،اب-ت-داء م-ن
السشاعة  09 : 00صشباحا ،و17 : 00
مسشاء.

ورشضة تكوينية ثانية حول التسضميد بوهران

ت-ن-ع-ق-د ال-ورشش-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ك-وي-ن-ية الثانية حول التسشميد يوم  22ج-ان-ف-ي ا÷اري بوهران،
بحسشب ما علم من منظمي هذا اللقاء ،الرامي اإ ¤تعزيز قدرات الإطارات الوطنية وترقية
اإنتاج السشماد الصشادر من النفايات العضشوية.
من اŸتوقع اأن يحضشر زهاء اأربع Úمششاركا بقاعة اÙاضشرات للمركب السشياحي «الأندلسشيات»،
ال -ت-ي سش-تسش-تضش-ي-ف ه-ذه ال-دورة اŸن-ت-ظ-م-ة ط-ي-ل-ة ثÓ-ث-ة اأي-ام ،م-ن ط-رف  Èﬂال-ب-حث «اب-ت-ك-ار
اŸنتجات والأنظمة الصشناعية» للمدرسشة الوطنية متعددة التقنيات لوهران ،ومكتب وهران
للمنظمة غ Òا◊كومية «اأرŸ »20-نطقة البحر الأبيضس اŸتوسشط (اأر 20-ميد).

موبيليسس تعتمد ح Óجديدا Ÿطابقة نظامها
قام متعامل الهاتف النقال موبيليسس خÓل  24سشاعة اŸاضشية ،باعتماد
حل جديد Ÿطابقة نظامه بغية –سش Úسشلة خدماته والسشتجابة لطلبات
الزبائن بعروضس اأك Ìمرونة وتكييفا ،بحسشبما جاء ،اأمسس ‘ ،بيان لهذا
اŸتعامل العمومي.
وعليه ،تعلم موبيليسس زبائنها «باحتمال حدوث اضشطرابات» ‘ اسشتخدام
الشش -ب -ك -ة خ Ó-ل ه -ذه ال -ع -م -ل-ي-ة «اŸع-ق-دة ل-ل-غ-اي-ة» وت-ع-رب ع-ن ارت-ي-اح-ه-ا
لإ‚ازه -ا م -ن ط -رف «ف -رق -ة ت -ق -ن -ي -ة شش -اب -ة» ‘ «وقت ق -ي -اسش-ي» و»دون
تسشجيل اأي عطب» على الششبكة.
م -ن ج -ه -ة اأخ-رى ،ت-ل-ت-زم م-وب-ي-ل-يسس ب-ت-ق-د Ëع-روضس ج-دي-دة ‘ سش-ن-ة
 ،2017من اأجل «توف Òتواصشل اأك »Èلزبائنها.

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر
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التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :
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ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)٦0.70.٣٥:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

عمال ا÷زائرية للمياه يتضضامنون
مع األطفال اŸرضضى
ي-ق-وم ع-م-ال ا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه ،م-ن-ط-ق-ة
ا÷زائر ،بتنظيم حملة اإنسشانية ،اليوم،
ع - -ل - -ى السش - -اع- -ة  10 : 00صش- -ب -اح -اŒ ،اه
الأط -ف -ال اŸرضش -ى Ãصش -ل -ح-ة ب-ي-ار وم-اري
كÒي ،ب- -اŸسش -تشش -ف -ى ا÷ام -ع -ي مصش -ط -ف -ى
ب-اشش-ا ،ل-ت-ق-د Ëمسش-اع-دات اأول-ية لهم ،منها
حفاظات ،حليب وغÒها من ا◊اجيات.

انقطاع التزويد باŸاء الشضروب
‘ جسضر قسضنطينة

ت-ع-رف ع-م-ل-ي-ة ال-ت-زوي-د ب-اŸاء الشش-روب
انقطاعا ‘ بلدية جسشر قسشنطينة (عÚ
ال -ن -ع -ج -ة) ،غ-دا م-ن السش-اع-ة  08 : 00اإ¤
السش -اع-ة  ،20 : 00ب- -حسشب م- -ا اأف- -اد ب- -ي- -ان
لشش - -رك - -ة اŸي - -اه وال - -ت- -ط- -ه Òل- -ل- -ج- -زائ- -ر
العاصشمة «سشيال».
سش - -ي - -ع - -رف ال - -ت- -زوي- -د ب- -اŸاء الشش- -روب،
اضشطرابات ‘ بلديات السشلسشلة الغربية
للجزائر العاصشمة وهي :بئر توتة وتسشالة اŸرجة ووادي الششبل
وخ-رايسش-ي-ة واأولد ف-ايت وال-ع-اشش-ور والسش-ح-اول-ة والسش-وي-دانية،
بحسشب ما اأكد ذات اŸصشدر.
واأك-د ذات ال-ب-ي-ان ،اأن ال-ت-وزي-ع ال-ع-ادي ل-ل-م-ي-اه سش-ي-عود تدريجيا
خÓل نفسس اليوم ابتداء من السشاعة  20 : 00واأن مصشالح الششركة
وضشعت صشهاريج مياه بهدف التخفيف من حدة الإزعاج ،مع منح
الأولية للمسشتششفيات واŸرافق العمومية.
وتوضشح سشيال ‘ ذات البيان ،اأن هذا التذبذب ‘ التزويد باŸاء
الشش-روب ،سش-ب-ب-ه شش-روع الشش-رك-ة ‘ اأشش-غ-ال ت-رم-ي-م ﬁط-ة الضش-خ
÷سشر قسشنطينة قصشد الإعداد Ÿوسشم الصشطياف .2017
وت -ع -ل -م ذات الشش -رك -ة ،اأن-ه-ا تضش-ع ال-رق-م الأخضش-ر « - – ’’1٥94ت
تصشرف زبائنها  7/7اأيام و24/24سشا بغرضس السشتفسشار.

إلع ـÓناتكـم اتصضل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم التجـ ـ ـاري :السضرع 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

ا’ثنين  ٠٢جانفي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٣ربيع الثاني  ١٤٣٨هـ

»æWh

Ãنأسشبة الذكرى  ٥٢لثورة الفأ— جأنفي

رئيسس ا÷مهورية يهنئ رئيسس دولة فلسسطÚ
موقف ا÷زائر ثأبت ودعمهأ مطلق ŸسشÒة الششعب الفلسشطيني النضشألية
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إا ¤رئيسس دولة فلسشط ،Úرئيسس اللجنة التنفيذية Ÿنظمة
التحرير الفلسشطينية ﬁمود عبأسسÃ ،نأسشبة الذكرى الثأنية واÿمسش’ Úند’ع ثورة الفأ— من جأنفي اÛيدة.

جاء ‘ برقية رئيسس ا÷مهورية قوله:
«Ãن -اسس -ب -ة ال -ذك -رى ال -ث -ان -ي-ة واÿمسسÚ
’ند’ع ثورة الفا— من جانفي اÛيدة،
يسسعد Êأان أاتوجه إاليكم وإا ¤كافة أابناء
الشس -عب ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي الشس -ق -ي -ق ،ب-اسس-م
ا÷زائ -ر شس -ع -ب -ا وح -ك -وم -ة وأاصس -ال -ة ع -ن
نفسسي ،بأاصسدق التها ،Êسسائل الله العلي
ال -ق -دي -ر أان ي -ع -ي -د ع-ل-ي-ك-م ه-ذه ال-ذك-رى
اÛي -دة ب -ال ُ-ي ْ-م -ن وا ÒÿوالÈك -ات وأان
ي -نصس -ر الشس-عب ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي الشس-ق-ي-ق ‘
قضسيته العادلة».
وأاضساف قائل« :وإاذ نشسارككم بكل فخر
واع-ت-زاز إاح-ي-اءك-م ه-ذه ال-ذك-رى ال-غ-ال-ية،
نحيي صسمود الشسعب الفلسسطيني البطل
واسستماتته ‘ الذود عن أارضسه ومقدسساته
وهويته وعلى ثباته ‘ دفاعه اŸشسروع
’سستعادة حقوقه الوطنية اŸغتصسبة».
كما جدد رئيسس ا÷مهورية باŸناسسبة،
موقف ا÷زائر «الثابت ودعمها اŸطلق
للشسعب الفلسسطيني ‘ مسسÒته النضسالية،
م - -ن أاج - -ل اسسÎج - -اع ك - -اف - -ة ح - -ق - -وق - -ه
اŸشس-روع-ة وإاق-ام-ة ال-دول-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ية
اŸسستقلة وعاصسمتها القدسس».

يهنئ الرئيسس البشس Òبالذكرى
’ 61سستقÓل بÓده
ب -عث رئ -يسس ا÷م -ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة ،برقية تهنئة لرئيسس جمهورية
السس- -ودان ،ع- -م- -ر حسس- -ن أاح -م -د ال -بشس،Ò
Ãن - -اسس- -ب- -ة إاح- -ي- -اء ب- -لده ل- -ل- -ذك- -رى 6١
’سستقللها.
ج - -اء ‘ الÈق - -ي - -ة« ،يسس- -ع- -د Êغ- -اي- -ة
السس- -ع- -ادةÃ ،ن- -اسس- -ب- -ة اح- -ت -ف -ال الشس -عب
السس- -ودا Êالشس -ق -ي -ق ب -ال -ذك -رى ال -واح -دة
والسست’ Úسستقلله اÛيد ،أان أاتوجه إا¤
فخامتكم ،باسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة
وأاصسالة عن نفسسي ،بأاحر التها Êوأاطيب
التمنيات ،سسائل اŸو ¤العلي القدير أان
Áتّ -ع -ك -م Ãوف -ور الصس -ح-ة والسس-ع-ادة وأان
يحقق للشسعب السسودا Êالشسقيق ما يصسبو
إال-ي-ه م-ن ت-ق-دم ورف-اه-ي-ة– ،ت ق-ي-ادت-كم
الرشسيدة».
وت -اب -ع ال -رئ -يسس ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ﬂاط-ب-ا
الرئيسس البشس« ،Òوأاغتنم هذه اŸناسسبة
السسعيدة ،أ’جدد لكم حرصسنا الدائم على
توطيد وترسسيخ علقات التعاون القائمة
ب Úب- -ل- -دي- -ن -ا و‘ ج -م -ي -ع اÛا’تÃ ،ا
يخدم مصسالح الشسعب Úالشسقيق Úويحقق
تطلعاتهما إا ¤الرقي والتقدم».
كما اسسÎسسل رئيسس ا÷هورية يقول:
«ه-ذا ،وأاغ-ت-ن-م-ه-ا ف-رصس-ة ل-ت-أاك-يد قناعتنا
ال -راسس -خ -ة ب -أان السس -ودان Áت -لك ،ب-فضس-ل
تلحم وتآازر جميع أابنائه ،كل القدرات
وال- -ط- -اق -ات ال -ت -ي ت -ؤوه -ل -ه Ÿغ -ال -ب -ة ك -ل
ال -ت-ح-دي-ات وم-واصس-ل-ة مسسÒت-ه اŸظ-ف-رة
نحو مسستقبل أارحب».

راؤوول كاسسÎو بالذكرى 58
’نتصسار الثورة الكوبية
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 لرئيسس ›لسس
الدولة و›لسس الوزراء ÷مهورية كوبا،
راؤوول ك -اسسÎو روثÃ ،ن -اسس -ب -ة اح -ت -ف-ال
بلده بالذكرى ’ 5٨نتصسار الثورة الكوبية.
وك-تب ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ ب-رق-ي-ت-ه،
«يسسر ،Êوبلدكم –تفل بالذكرى الثامنة
واÿمسس’ Úنتصسار ثورتها اÛيدة ،أان
أات- -وج- -ه إال- -ي -ك -م ،ب -اسس -م ا÷زائ -ر شس -ع -ب -ا
وحكومة وأاصسالة عن نفسسي ،بأاحر التهاÊ
م -ق -رون -ة ب -أاط -يب “ن -ي-ات-ي ل-ك-م Ãوف-ور
الصسحة والهناء ،وبإاطراد الرقي واإ’زدهار
للشسعب الكوبي الصسديق».
وأاضس- -اف رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري -ة« ،ه -ذا،
وأاغتنم هذه السسانحة السسعيدة أ’عرب لكم
ع- -ن ارت- -ي- -اح- -ي ÷ودة ع- -رى الصس- -داق- -ة
وال-تضس-ام-ن وال-ت-ع-اون ال-ت-ي Œم-ع ب-ل-دي-ن-ا
الصس- -دي- -ق .Úوأاج- -دد ل- -ك- -م “ام ع -زم -ي
وحرصسي على مواصسلة العمل معكم على
تعميقها و“تينها’’.

...رئيسس هايتي بالنيابة
ب -عث رئ -يسس ا÷م -ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة ،برقية تهنئة لرئيسس جمهورية
ه -اي -ت -ي ب -ال -ن -ي -اب-ة ج-وسس-لرم ب-ري-ف-ارت،
Ãناسسبة احتفال بلده بعيدها الوطني،
معربا له عن اسستعداده للعمل سسويا على
تعزيز العلقات ب Úا÷زائر وجمهورية
هايتي.
وأاك- -د ال- -رئ- -يسس ‘ ب- -رق- -ي- -ت- -ه ق -ائ -ل:
«يسسعد Êوبلدكم –تفل بعيدها الوطني

أان أات -ق -دم إال -ي -ك -م ،ب-اسس-م ا÷زائ-ر شس-ع-ب-ا
وحكومة وأاصسالة عن نفسسي ،بأاحر التهاÊ
م-ق-رون-ة ب-ت-م-ن-ي-ات-ي ل-ك-م Ãوف-ور الصس-حة
والهناء وباإ’زدهار لشسعب هايتي».
وأاضساف رئيسس ا÷مهورية باŸناسسبة،
«ه -ذا ،واغ -ت -ن -م -ه -ا سس -ان -ح-ة أ’ج-دد ل-ك-م
اسس -ت -ع -دادي ل -ل -ع -م-ل م-ع-ك-م ع-ل-ى ت-ع-زي-ز
العلقات ب Úبلدينا ‘ سسائر اÛا’ت».

ب- -عث رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة ،برقية تعزية لنظÒه الÎكي رجب
طيب أاردوغان ،إاثر ا’عتداء اإ’رهابي الذي
اسس-ت-ه-دف ،مسس-اء السس-بت ،م-دي-ن-ة اسس-ط-ن-بول،
أادان فيها «بقوة هذا العمل الهمجي» وأاعرب
عن «تضسامن ا÷زائر الفعال» مع تركيا.
وكتب الرئيسس بوتفليقة ‘ برقيته« ،تلقيت
ب- -ب- -ال- -غ ا◊زن واأ’سس- -ى خ Èه- -ذا ا’ع- -ت -داء
اإ’رهابي الشسنيع الذي اسستهدف تركيا وخلف
عشسرات القتلى والعديد من ا÷رحى» ،مؤوكدا
أان ا÷زائر «تدين بشسدة هذه العمل الشسنيع».
وأاضس-اف ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة «اسس-م-ح-وا ‹
ب -ه -ذه اŸن -اسس -ب -ة اأ’ل -ي -م -ة ،أان أاع ّ-ب -ر ،ب -اسس-م
ا÷زائر شسعبا وحكومة وأاصسالة عن نفسسي،
ع -ن ت -ع -ازي اÿالصس -ة ل -ك -م ول -لشس-عب الÎك-ي
الصس- -دي- -ق وع- -ائ -لت الضس -ح -اي -ا وأاؤوك -د ل -ك -م
تضسامني وتعاطفي».
وأاكد رئيسس الدولة ،أان «ا÷زائر التي عانت
من اإ’رهاب الهمجي طيلة أاك Ìمن عشسرية،
تدرك مدى معاناة الشسعب الÎكي الصسديق
وتؤوكد له تضسامنها الفعال حتى تكون مكافحة
اإ’رهاب أاولوية اÛتمع الدو‹».
وخلصس رئيسس الدولة« ،إاذ أاجدد لكم تعازي
اÿالصسة ،تقّبلوا مني فخامة الرئيسس واأ’خ
العزيز أاسسمى عبارات التقدير».

بن علي شسريف ⁄ :نسسجل ◊د السساعة أاية ضسحية جزائرية
أادانت ا÷زائ- - -ر بـ «أاشش - -د ال - -ع - -ب - -أرات»،
’ره- - -أب- - -ي ال - -دام - -ي ال - -ذي
ا’ع- - -ت- - -داء ا إ
اسشتهدف اسشطنبول ،ليلة رأاسس السشنة.
قال الناطق باسسم وزارة الشسؤوون اÿارجية
عبد العزيز بن علي شسريف ،أامسس ‘ ،تصسريح
لوأاج« ،ندين بأاشسد العبارات ا’عتداء اإ’رهابي
الدامي الذي اسستهدف اسسطنبول مسساء أامسس».
وإاذ أابرز أان «هذه الفعلة الشسنيعة تدل مرة
أاخرى على أان اإ’رهاب يضسرب بشسكل أاعمى
ودون “ي -ي -ز ،ب -غ -رضس وح -ي -د ه -و إازه -اق أارواح
أاشس -خ -اصس أاب -ري -اء وف -رضس ال -رعب وزرع اأ’سس-ى
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 ٥٢سشنة على انطلق الثورة الفلسشطينية

ا÷زائر وفلسسط ...Úمواقف ثابتة ودعم متواصسل
’‚ازات التي حققتها ‘ سسنة
تسستقبل الدولة الفلسسطينية العام  ٢٠١٧وكلها تفاؤول با إ
’من
 ،٢٠١6رغم أانها عرفت خللها أازمات وإا‚ازات ،كان ‘ مقدمتها قرار ›لسس ا أ
الدو‹ حول ا’سستيطان ،وتوسسع دائرة اŸتضسامن Úدوليا ‘ ،ح Úتعرف العلقات
ا÷زائرية الفلسسطينية متانة وارتباطا ،تؤوكد الثبات على اŸواقف ‘ طريق التحرير.
من ب Úعشسرات الدول الشسقيقة والصسديقة ،وجد الفلسسطينيون وبلدهم –تفل
’قرب إا ¤قلوبهم ،وبات عَلُمها
بالذكرى ’ 5٢ند’ع ثورتها اÛيدة ‘ ،ا÷زائر الدولة ا أ
الوحيد الذي ُيرفع إا ¤جانب العلم الفلسسطيني ‘ الفعاليات واŸسسÒات ا÷ماهÒية
’خÒة ،مع تزايد ◊مة التضسامن بÚ
واŸواجهات مع ا’حتلل ،خاصسة ‘ السسنوات ا أ
الشسعب Úوا◊كومت.Ú
وŒاوز حب ال -ف -لسس -ط-ي-ن-ي Úل-ل-ج-زائ-ر رف-ع ع-ل-م-ه-ا ‘ الضس-ف-ة ال-غ-رب-ي-ة وق-ط-اع غ-زة
’نÎنت ،حيث ” إانشساء
’قصسى ،إا ¤شسبكات التواصسل ا’جتماعي على ا أ
واŸسسجد ا أ
’قدر
صسفحات تع Èعن حب الفلسسطيني Úبلدا عانى من ا’حتلل الفرنسسي ويرونه ا أ
على ملمسسة معاناتهم.
من ب Úصسور التضسامن رفع العلم ا÷زائري ،باعتباره ﬁاولة لرد جزء من ا÷ميل
لبلد وقفت قيادته السسياسسية وشسعبه إا ¤جانب الفلسسطيني ‘ Úأاشسد اÙن .ويتعزز ذلك
بشسكل دوري من خلل ثبات ا÷زائر على مواقفها الداعمة للدولة الفلسسطينية شسعبا
وحكومة ،و’ تفرق ب Úجزء من ترابها وعاصسمتها القدسس الشسريف.
رغم أان العلقات الثنائية ب Úالبلدين يشسهد لها الصسغ Òوالكب Òوالعدو قبل الصسديق،
ورغم البعد ا÷غرا‘ ،فإان العلقة التاريخية ظلت متوهجة بفضسل مواقف ا÷زائر Œاه
’سسلم والوطن
فلسسط ،Úفيما ينظرالفلسسطينيون إا ¤ا÷زائر كأاخوة ‘ العروبة وا إ
الكب.Ò
كما اعت Èالفلسسطينيون الثورة ا÷زائرية ،التي عشسنا ذكرى انطلقتها  ‘ 6٢الفا—
من نوفم ÈاŸاضسي ،أاعظم ثورة عربية نالت حريتها واسستقللهاُ ،يقتدى بها ‘ الصسراع
مع الكيان الصسهيو.Ê
ه -ذه ال -ع -لق -ة  ⁄ت -ق -تصس -ر ع -ل -ى السس -ي -اسس -ة ،ب -ل ام -ت -دت إا ¤ال-ري-اضس-ة ،ح-يث دع-م
الفلسسطينيون ا÷زائر بقوة ‘ مونديال  .٢٠١٤هذه التوأامة ب Úفلسسط Úوا÷زائر،
’مة لتأاخذ دورها الريادي.
’نسسان ،وإاعلء راية ا أ
’رضس وا إ
سستقود حتمًا إا– ¤رير ا أ
من ب Úا’نتصسارات التي حقتها الدولة الفلسسطينية ودافعت عنها ا÷زائر بقوة منحها
’· اŸتحدة ‘ ،خطوة تعد انتصسارا دبلوماسسيا
صسفة دولة مراقب غ Òعضسو ‘ ا أ
ومكسسبا قانونيا للفلسسطيني ،Úحيث صسوتت  ١٣٨دولة لصسالح مشسروع القرار الذي منح
دولة فلسسط Úهذه الصسفة ‘ ،ح Úعارضسته تسسع دول ،وامتنعت عن التصسويت  ٤١دولة.
ووافقت على الطلب الفلسسطيني ثلث من الدول اÿمسس دائمة العضسوية ‘ ›لسس
’من ،وهي فرنسسا وروسسيا والصس ‘ ،Úح Úعارضسته الو’يات اŸتحدة وامتنعت
اأ
بريطانيا عن التصسويت .لكن رغم كل ا’عÎاضسات ،إا’ أان القرار شسكل انتصسارا للقضسية
’جله منذ سسنوات عديدة.
الفلسسطينية وهو ما نادت ا÷زائر أ

جÓل بوطي

حظي به من اŸنظمة الكششفية

اللواء هامل يهدي وسسام الشسرف الكشسفي إا ¤الرئيسس بوتفليقة

...و يعزي نظÒه الÎكي إاثر
ا’عتداء اإ’رهابي باسسطنبول

ا÷زائر تدين «بأأششد العبأرات» اعتداء اسشطنبول
واŸسس- - -اسس ب- - -أام - -ن وسس - -لم - -ة اÛت - -م - -ع - -ات
والشسعوب» ،اعت Èالناطق باسسم وزارة الشسؤوون
اÿارجية ،أان «ردا دوليا شسامل وسسريعا ومنسسقا
ضس- -روري ل- -وضس- -ع حّ- -د ل -ه -ذه اآ’ف -ة اإ’ره -اب -ي -ة
اÿطÒة».
وأاضساف قائل« ،وإاذ نؤوكد تضسامننا مع الشسعب
وا◊كومة الÎكي ‘ Úهذه اÙنة ا÷ديدة،
لره -اب ب -ك -ل أاشس -ك-ال-ه
ف -إان -ن -ا ‚دد إادان -ت -ن -ا ل  -إ
ومظاهره».
من جهة أاخرى ،طمأان بن علي شسريف ،بعدم
تسس- -ج- -ي- -ل أاي ضس -ح -ي -ة ج -زائ -ري -ة ‘ ا’إع -ت -داء

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اإ’رهابي الذي اسستهدف اسسطنبول ليلة رأاسس
السسنة».
وأاضس - -اف ،أان «مصس - -ا◊ن - -ا ال - -ق- -نصس- -ل- -ي- -ة ‘
اسس- -ط -ن -ب -ول ،ت -ت -اب -ع ع -ن ك -ثب ت -ط -ور ال -وضس -ع،
بالتنسسيق مع السسلطات الÎكية اıتصسة».
وقتل ما ’ يقل عن  ٣9شسخصسا ،بينهم ١6
أاجنبيا ،جراء الهجوم على ملهى ليلي باسسطنبول
خ -لل اح -ت -ف -ا’ت رأاسس السس-ن-ة ا÷دي-دة ،ف-ي-م-ا
أاصسيب  69آاخرون بجروح ،أاربعة منهم ‘ حالة
خ -طÒة .و’ت -زال اأ’ب -ح -اث ج -اري -ة ع -ن م-ن-ف-ذ
الهجوم.

اأه -دى اŸدي -ر ال -ع -أم ل -لأم-ن ال-وط-ن-ي
ال-ل-واء ع-ب-د ال-غ-ن-ي ه-أم-ل ،اأمسس ا’أول،
ب- -أ÷زائ- -ر ال- -ع- -أصش- -م- -ة ،وسش -أم الشش -رف
ال- -كشش- -ف- -ي ال- -ذي ح -ظ -ي ب -ه م -ن ط -رف
ال - -كشش - -أف- -ة ا’إسش- -لم- -ي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة،
ل- -رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د ال -ع -زي -ز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،ع-رف-أن-أ ل-ه Ÿأ ق-دم-ه «م-ن
ا ه ت م أ م ب أ ل غ ب ش ش ر ي ح ة ا ل ش شب أ ب ◊ م أ ي ت ه أ
من كأفة ا’آفأت ا’جتمأعية».
ت س س ل م و س س ا م ا ل شس ر ف ا ل ك ش س في م ن ا  Ÿد ي ر
ال -ع -ام ل-لأم-ن ال-وط-ن-ي ،سس-ع-د ال-دي-ن ن-وي-وات
مسستشسار لدى رئيسس ا÷مهورية.
ب- -اŸن- -اسس- -ب -ة ،اأك -د اŸدي -ر ال -ع -ام ل -لأم -ن
الوطني اأن «هذا الوسسام الذي منح ‹ ‘
طبعته ا’أو ¤من طرف اŸنظمة الكشسفية،
اأهديه بدوري لرئيسس ا÷مهورية ،عرفانا له
 Ÿا ي ق د م ه من ا ه ت م ا م با ل غ ل ش س ر ي ح ة ا ل ش س ب ا ب ،
بدعم طرق ا’إرشساد وتوف Òكل ا’أطر اللزمة
◊مايتها من كل ا’آفات ا’جتماعية ‘ ظل
ال - -ع - -وŸة وا’ن - -تشس - -ار ال- -واسس- -ع ل- -ل- -ج- -رائ- -م
ا  Ÿس س ت ح د ث ة» .
وبعد عن اأعرب عن «شسكره البالغ على هذه
ا ’ ل ت ف ا ت ة ا ل ط يب ة  ،ا ل تي ح ظ ي ب ه ا م ن ط ر ف
اŸن -ظ -م -ة ال -كشس -ف-ي-ة» ،اأشس-اد ال-ل-واء ه-ام-ل بـ
«ا÷ه -ود ال -ك -بÒة ال -ت -ي ت -ق -وم ب-ه-ا اŸدرسس-ة
ال -كشس -ف -ي -ة لÎسس -ي -خ روح اŸواط-ن-ة وال-ت-ف-اÊ
وال- -ع -ط -اء وت -ق -د Ëال -تضس -ح -ي -ات وال -ت -ح -ل -ي
با ’ ن ض س ب اط ل د ى ا ل نا ش س ئ ة » .

واأع -رب اŸدي -ر ال -ع-ام ل-لأم-ن ال-وط-ن-ي ‘
ن -فسس ال -وقت ،ع -ن «اأم -ل -ه ‘ اأن ت -ك -ون ه -ذه
ا  Ÿن ظ م ة  Ãث اب ة ج د ا ر و ا ق و م ان ع ل ل ت ص س د ي
لكل الشسبكات ا’إجرامية’ ،سسيما تلك التي
تنشسط ‘ اıدرات والتي تطور اأسساليبها كل
م ر ة ’ س س ت ه دا ف ا ل ش س ب ا ب » .
م -ن ج -ه -ت -ه ن -وه ال -ق -ائ -د ال -ع -ام ل-ل-كشس-اف-ة
ا’إسس- -لم- -ي -ة بـ «ال -دور ا’إي -ج -اب -ي ل -لشس -رط -ة
ا÷زائ -ري -ة –ت ق -ي -ادة ال -ل-واء ه-ام-ل ،ح-يث
ع - -رفت احÎاف - -ي - -ة ‡ي - -زة وت- -ط- -ورا ك- -بÒا
ل ع نا ص س ر ه ا ،خ اص سة ‘ › ا ل ح م اي ة ح ق و ق
ا’إنسسان وتعزيز العمل ا÷واري ‘ اÛتمع».
واأشس- -اد ب- -وع- -لق بـ «ال- -نشس- -اط ال- -ت -وع -وي
اŸكثف للكشسافة ،بتنسسيق العمل مع مصسالح
الشسرطة ع ÈالÎاب الوطني والذي فاق ٢5٠
نشساط ‘  ٢٠١6وذلك ’إصسلح اأوضساع الشسباب
واŸسساهمة ‘ التنشسئة ا’جتماعية ا’أصسيلة
وترسسيخ روح اŸواطنة».
كما كان هذا اللقاء فرصسة للÎحم على
ال -كشس -ف -ي -ة الصس -غÒة «ن -دى ال -ري-ح-ان» ،ال-ت-ي
واف -ت -ه-ا اŸن-ي-ة ،م-وؤخ-را ،ع-ن ع-م-ر ن-اه-ز ١٠
س س ن و ا ت  ،ب ت ق د  Ëت ك ر  Ëر م ز ي ل ع ا ئل ت ه ا .
للإشسارة ،يعد وسسام الشسرف الكشسفي الذي
اسستحدث من طرف الكشسافة ‘  ،٢٠١6وسسيلة
ل-ت-ك-ر Ëشس-خصس-ي-ات وط-ن-ية و‡ثلي اÛتمع
اŸد Êوﬂتلف ا’إطارات ،عرفانا للجهود
اŸب -ذول -ة ‘ دع-م واإصس-لح وضس-ع-ي-ة الشس-ب-اب
و ح م اي ة ا ل ط ف و ل ة .
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ا’ثنين  ٠٢جانفي  ٢٠١٧م
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لسصاتذة بدأية جانفي 2017
إأجرأء توظيف مسصابقة أ أ

وزارة الÎبية تفتح  6آا’ف منصسب جديد

لربعاء ألفارط ‘ ألعدد
صصدر قانون أŸالية لسصنة  2017ألذي وقعه رئيسض أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة يوم أ أ
ألـ 77من أ÷ريدة ألرسصمية.
أاع -د ال -ق -ان -ون ع -ل -ى أاسس -اسص سس-ع-ر م-رج-ع-ي
لÈميل النفط ب  5٠دو’ر وسسعر الصسرف ب١٠٨
دج للدو’ر الواحد ويتوقع معدل تضسخم عند ٤
‘ اŸائة ومعدل ‰و ب  ‘ ٣,9اŸائة.
وحسسب ال -نصص ت -ت -وق-ع ال-دول-ة لسس-ن-ة ٢٠١٧
نفقات التسسي Òب  ٤.59١,٨مليار دج (مقابل
 ٤.٨٠٧,٣مليار دج ‘ قانون اŸالية )٢٠١6
وم -ي -زان -ي-ة Œه-ي-ز ب  ٢.٢9١,٣م-ل-يار دينار
مقسسمة على نفقات ا’سستثمار ب ٤ر١.6٢٠
مليار دينار وعمليات برأاسص اŸال ب 6٧٠,9
مليار دينار.
كما يرتقب قانون اŸالية لسسنة  ٢٠١٧أان
تصسل مداخيل اŸيزانية إا 5.6٣5,5 ¤مليار
دج م -ن -ه-ا  ٣٤٣5,٤م-ل-ي-ار دج ك-م-وارد ع-ادي-ة
و ٢٢٠٠,١مليار دج كجباية بÎولية.
وت -ع -ت -زم ال -دول -ة م -ن خÓ-ل ه-ذا ال-ق-ان-ون
ت -خ -ف -ي -ف ب-عضص اإ’ج-راءات و ك-ذا –ف-ي-زات
جبائية ‘ صسالح اŸؤوسسسسة وا’سستثمارات مع
تعزيز مراقبة –ويل العملة الصسعبة من قبل
اŸؤوسسسسات اأ’جنبية.

إاجراءات جديدة لتشسجيع
ا’سستثمار
ويقÎح النصص ‘ هذا اإ’طار اإ’عفاء من
الضسريبة على القيمة اŸضسافة و كذا ا◊قوق
ا÷مركية Ÿدة  5سسنوات على اŸكونات و
اŸواد اأ’ولية اŸسستوردة أاو اŸقتناة ﬁليا
من قبل اŸناول ‘ Úإاطار نشساطهم لتصسنيع
م- -رك- -ب- -ات وال- -ق- -ط- -ع اŸوج- -ه- -ة ل -لصس -ن -اع -ة
اŸيكانيكية واإ’لكÎونية والكهربائية.
م- -ن ج- -ه -ة أاخ -رى ي -درج ال -ق -ان -ون “دي -د
برنامج اŸطابقة ا÷بائية الطوعية إا ¤غاية
 ٣١ديسسم ٢٠١٧ Èعوضص  ٣١ديسسم.٢٠١6 È
ك -م -ا ي -ف -ت-ح ق-ان-ون اŸال-ي-ة  ٢٠١٧إامكانية
اق -ت -ط -اع الضس -ري -ب -ة ع -ل -ى ال -ق-ي-م-ة اŸضس-اف-ة
اŸنسس -ي -ة ،ويسس -م -ح ب -ت -ق-ل-يصص نسس-ب-ة ا◊ق-وق
ا÷م- -رك- -ي- -ة ب- -ال- -نسس -ب -ة لÎك -ي -ب -ات صس -ن -اع -ة
اŸف -روشس -ات م-ن  ١5ب- -اŸائ -ة إا 5 ¤باŸائة
ب -ه -دف ت -ع -زي -ز الصس -ن -اع -ة ال-وط-ن-ي-ة ‘ ه-ذا
اÛال ووضسع اŸنتج Úالوطني ‘ Úنفسص
اŸسستوى مع اأ’جانب.
وŸسس - -اع - -دة اŸؤوسسسس - -ات ال - -ت- -ي ت- -واج- -ه

صسعوبات مالية يقÎح اŸشسروع إاعادة جدولة
دي -ون -ه -ا ا÷ب -ائ -ي -ة ع-ل-ى م-دى ’ ي-ت-ج-اوز ٣6
شسهرا.
وم -ن ج -ه-ة أاخ-رى ي-تضس-م-ن ق-ان-ون اŸال-ي-ة
 ٢٠١٧ع- -دة إاج- -راءات ت- -رم- -ي إا ¤تشس -ج -ي -ع
ا’نتسساب إا ¤الضسمان ا’جتماعي على غرار
التمديد إا ¤غاية نهاية  ٢٠١6آ’لية تطهÒ
وضسعية اŸسستخدم Úمع إالغاء عقوبة ا◊بسص
بالنسسبة لعدم التصسريح باŸسستخدم.Ú
كما يسستحدث عقود ‚اعة من لتعويضص
اأ’دوية وعقلنة مصساريف تعويضص اŸنتجات
الصسيد’نية اŸسستوردة والباهظة الثمن ،وذلك
بهدف تسسهيل التسسويات اŸالية اŸنصسفة بÚ
ه -ي -ئ -ات الضس -م -ان ا’ج -ت -م -اع -ي و الشس-رك-ات
الصسيد’نية متعددة ا÷نسسيات لصسالح اŸؤومن
و من دون اللجوء إا ¤مصساريف عدÁة الفائدة
بالنسسبة للضسمان ا’جتماعي.
ومن اŸنتظر أان يسسمح مثل هذا اإ’جراء
بتحقيق اقتصساد بقيمة  5٠مليار دج سسنويا أاو
ما يعادل  5٠٠مليون دو’ر سسنويا على اŸدى
اŸتوسسط .

رفع العديد من الرسسوم
وي -تضس -م -ن ق -ان -ون اŸال -ي -ة أايضس-ا زي-ادة ‘
الرسسوم والضسرائب وحقوق الطابع للتعويضص
وبصس -ف -ة ج -زئ -ي -ة ت -ده -ور م -داخ -ي -ل ا÷ب-اي-ة
النفطية التي سستنخفضص ب  ٣٠باŸائة مقارنة
ب .٢٠١6
ويتضسمن هذا القانون رفع الضسريبة حول
القيمة اŸضسافة من  ١٧باŸائة إا ١9 ¤باŸائة
بالنسسبة للمعدل العادي ومن  ٧باŸائة إا9 ¤
ب -اŸائ -ة ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل-م-ع-دل اŸن-خ-فضص م-ا
سسيسسمح بجمع قيمة مضسافة ضسريبية تقدر
ب ١١٠مليار دينار.
ومن أاجل ا’متثال للتعريفة ذات  ١٠أارقام
اŸدرجة من طرف ا÷مارك يحدد القانون
ق-ائ-م-ة السس-ل-ع واÿدم-ات اÿاضس-ع-ة لضس-ري-ب-ة
القيمة اŸضسافة على سسعر ﬂفضص (9باŸائة)
الذي يشسمل  ٨٠تعريفة جمركية.
و‘ ›ال العقارات سستخضسع اŸداخيل
الناŒة عن بيع-من طرف اÿواصص -مبنى
منجز أاو غ Òمنجز لضسريبة على الدخل العام

Ãعدل ثابت ب 5باŸائة ‘ ح Úسستعفى من
ه -ذه الضس -ري-ب-ة اأ’رب-اح اآ’ت-ي-ة م-ن ب-ي-ع م-ب-ن-ى
‡تلك Ÿدة تفوق  ١٠سسنوات.
وبدورها ترتفع أاسسعار شسهادات اŸطابقة
م -ن ن -ط-اق  ١.٠٠٠دينار ١٢.٠٠٠-دي-ن-ار إا¤
ن -ط-اق  ١.5٠٠دينار ١٨.٠٠٠-دي-ن-ار ب-النسسبة
للبنايات السسكنية و من  6.٠٠٠دينار٢٠.٠٠٠-
دينار إا 9.٠٠٠ ¤دينار ٣٠.٠٠٠-دينار للبنايات
التجارية والصسناعية.
كما سسÎتفع ضسريبة ا’سستهÓك اÙلي
إا ‘ ٣٠ ¤اŸائة للسسلع اأ’خرى الفاخرة على
غ- -رار اŸرك- -ب- -ات ÷م -ي -ع ال -تضس -اريسص وذات
ا’سسطوانة كبÒة السسعة التي تفوق  ٢٠٠٠سسم٣
وتقل عن  ٣.٠٠٠سسم .٣
ومن جهة أاخرى يقÎح قانون اŸالية زيادة
الضسرائب على اŸنتجات النفطية من  ١إا٣ ¤
دج/ل- -ل ,Îل- -ل- -م- -ازوت واأ’ن -واع ال -ث Ó-ث -ة م -ن
البنزين.
وعÓوة على ذلك فإان القانون ينصص على
فرضص رسسم الفعالية الطاقوية الذي سسيطبق
على اŸنتجات اŸسستوردة أاو اŸنتجة ﬁليا
وال- -ت- -ي ت -ع -م -ل ع -ل -ى ال -ك -ه -رب -اء أاو ال -غ -از أاو
اŸن -ت -ج-ات ال-بÎول-ي-ة ,اأ’م-ر ال-ذي سس-يسس-م-ح
للخزينة العمومية با’سستفادة ‡ا ’ يقل عن
 ١٠,٧م- -ل -ي -ار دج (  9,٢م -ل-ي-ار دج ضس-ري-ب-ة
الفعالية الطاقوية و ١,5مليار دج ضسريبة على
القيمة اŸضسافة.
و بخصسوصص حقوق ضسريبة الدمغة ,يكرسص
قانون اŸالية  ٢٠١٧إادراج «إاجراء مسستعجل»
يسسمح بتسسليم جواز السسفر البيومÎي ‘ آاجال
أاقصساها  ٨أايام من تاريخ إايداع الطلب ,مقابل
دفع طابع بقيمة  ٢5.٠٠٠دج بالنسسبة لدف Îال
 ٢٨صسفحة و 6٠.٠٠٠دج بالنسسبة لدف Îال ٤٨
صس -ف -ح -ة ,ودف -ع م -ا ق -ي -م-ت-ه  ١٠.٠٠٠حقوق
الطابع ‘ حالة فقدانه ,و ١.٠٠٠دج بالنسسبة
لبطاقة التعريف.
و ” اسس- -ت -ح -داث ضس -ري -ب -ة ج -دي -دة ع -ل -ى
ال -ع -جÓ-ت ا÷دي-دة اŸسس-ت-وردة أاو اŸصس-ن-ع-ة
ﬁليا مقدرة ب  ١٠دج للعجلة موجه Ÿركبات
الوزن الثقيل و  5دج للعجلة موجهة للمركبات
اÿفيفة.
كما يرفع قانون اŸالية الرسسم على طلبات
تسسجيل اŸنتجات الصسيد’نية اŸسستوردة أاو
اŸنتجة ﬁليا والذي أادرج ‘ .٢٠٠٣

خفضض ألوأردأت وحماية أحتياطي ألصصرف

ا÷زائر تدخل  2017بتحديات اقتصسادية عديدة
توأجه أ÷زأئر للعام ألثالث على
أل - -ت - -وأ‹ ،أŸرح - -ل- -ة ألق- -تصص- -ادي- -ة
ألصص -ع -ب -ة أل -ن -اج -م -ة ع -ن أن-خ-ف-اضض
لسصوأق ألدولية،
أسصعار ألبÎول ‘ أ أ
وت - -رف - -ع م - -ع- -ه- -ا –دي- -ات ع- -دي- -دة
كالتحكم ‘ ألسصتهÓك ورفع حجم
ألصص-ادرأت ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى ألتوأزنات
أŸال- -ي- -ة ‘ ،أن- -ت- -ظ- -ار أن -ت -ع -اشض أكÈ
لسصعار ألنفط نهاية ألسصنة.
أ

حمزة ﬁصشول
دشسن ا÷زائريون سسنة  ،٢٠١٧على وقع
ا’نشسغا’ت ا’قتصسادية مثلما كان عليه
ا◊ال م -ن -ذ ال -نصس -ف ال -ث -ا Êل-ع-ام ،٢٠١٤
حيث احتلت التداب Òالتي حملها قانون
اŸالية صسدارة اهتمامات اŸواطن.Ú
غ Òأان التحدي اأ’ك ÈللبÓد ’ ،يتوقف
عند القدرة الشسرائية وكيفية التعامل مع
الزيادات التي مسست بعضص اŸواد على
غرار البنزين ،بل يتمثل ‘ الصسمود أامام
ا’هتزازات اŸالية الناجمة عن فقدان
 5٠ب-اŸائ-ة م-ن ع-ائ-دات ال-ن-ف-ط ،ووضس-ع
النموذج ا’قتصسادي ا÷ديد للنمو على
السسكة الصسحيحة.
ولضس - - -م - - -ان –ك- - -م أاك ‘ Èال- - -وضس- - -ع
ا’ق - -تصس - -ادي ،أاع - -ل - -نت ا◊ك - -وم - -ة ع- -ن
إاج- -راءات أاك Ìصس- -رام- -ة ÿفضص ف -ات -ورة
ال- -واردات وت- -رشس- -ي- -د ن- -ف- -ق- -ات ال -تسس -يÒ
وتشس -ج -ي -ع اإ’ن -ت -اج ال -وط -ن -ي ‘ ﬂت -ل-ف
اÛا’ت خاصسة الفÓحة والصسناعة.
وسس-ي-ك-ون ق-ط-اع السس-ي-ارات م-رة أاخرى
أاب -رز اŸع -ن -ي Úب -ت-داب Òا◊ك-وم-ة ،ح-يث
أاع -ل -ن ال -وزي -ر اأ’ول ع -ب -د اŸالك سس Ó-ل

خÓل افتتاح الطبعة  ٢5لصسالون اإ’نتاج
ال- -وط- -ن- -ي ع- -ن « خ -فضص حصس -ة اسس -تÒاد
السسيارات ‘  ،»٢٠١٧داعيا شسركتي رونو
وهيونداي إا ¤رفع كمية اإ’نتاج ﬁليا ‘
مصسنعي واد تليÓت بوهران وتيارت.
وحددت ا◊كومة ‘ العام اŸنقضسي
حصسة اسستÒاد السسيارات بـ ٨٠أالف مركبة،
و– ⁄دد بعد النسسبة اأ’قل هذه السسنة،
و’ شسك أان اأ’مر سسينعكسص مباشسرة على
أاسس -ع -ار السس -ي -ارات ال -ق -دÁة ح -يث تشسÒ
ال -ت -ق -دي -رات إا ¤ارت -ف -اع -ه -ا ب-ح-وا‹ ٣٠
باŸائة ،غ Òأان ا◊فاظ على احتياطي
النقذ اأ’جنبي يظل فوق كل ا’عتبارات.
وح- -اف- -ظت ا÷زائ- -ر ع- -ل- -ى اح -ت -ي -اط -ي
الصسرف فوق عتبة ال ١٠٠مليار دو’ر ،وأاكد
ﬁاف -ظ ب -نك ا÷زائ -ر ﬁم -د ل -وك -ال ع -ن
اسستكمال  ٢٠١6بحوا‹  ١١٧مليار دو’ر،
مشسÒا إا ¤ارتفاعه مرتبط بتعا‘ أاسسعار
النفط وتنامي التصسدير إا ¤اÿارج.
ون -ظ -را ’رت -ب -اط ا’ق -تصس -اد ال -وط -ن-ي
ب -ع -ائ -دات ال -ذهب اأ’سس -ود ،ف-إان ا’أشس-ه-ر
السس -ت -ة اأ’و ¤ل -لسس -ن -ة ا÷دي-دة سس-ت-ع-رف
اسستمرار نفسص الصسعوبات اŸالية ،على أان
ي-ب-دأا ال-ت-حسس-ن ال-ت-دري-ج-ي أاواخر النصسف
الثا ،Êحيث تشسÒا التقديرات إا ¤التوازن
ب Úالعرضص والطلب خÓل هذه الفÎة.
و‘ جميع ا◊ا’ت ’ ،يجب تعليق آامال
ك - -ثÒة ع- -ل- -ى السس- -وق ال- -بÎول- -ي- -ة اŸع- -روف- -ة
بتقلباتها ،و’بد من تفعيل النموذج ا’قتصسادي
ا÷دي- -د ع- -ل- -ى أارضص ال- -واق- -ع“ ،ه- -ي -دا ل -فك
ا’رتباط باÙروقات سسنة .٢٠١9
ويتوقع أان تشسرع ا÷زائر هذه السسنة ‘
Óسس-م-نت ن-حو
تصس-دي-ر ال-ك-م-ي-ات اأ’و ¤ل -أ

اÿارج إا ¤جانب تقليصص واردات ا◊ديد
بشس -ك -ل م -ع-ت ‘ ،Èان-ت-ظ-ار دخ-ول مصس-ن-ع
بÓ- -رة ب- -ج- -ي- -ج -ل ح -ي -ز اإ’ن -ت -اج وت -ط -ور
اسستغÓل منجم غار جبيÓت.
وسس -ت -دخ -ل ال -ب Ó-د ق-ط-اع ال-نسس-ي-ج م-ن
أاوسسع أابوابه وذلك باسستÓم ›مع غيلزان
(ب -الشس -راك -ة م -ع اأ’ت-راك) ح-ي-ز اÿدم-ة،
وسستوجه  6٠باŸائة من منتجاته عالية
ا÷ودة نحو اÿارج.
وسس- -ي- -ت- -ع- -زز ق -ط -اع ال -تصس -ن -ي -ع اÙل -ي
ل- -لسس- -ي- -اراتÃ ،صس- -ن- -ع ل -لشس -رك -ة اأ’Ÿان -ي -ة
ف -ولسس-ف-اغ-ن ب-اŸن-ط-ق-ة الصس-ن-اع-ي-ة سس-ي-دي
خ-ط-اب ب-غ-ي-ل-ي-زان ،وي-ن-تظر دخول عÓمات
أاجنبية أاخرى هذا النوع من ا’سستثمارات
لكون  ٢٠١٧آاخر فرصسة أامام الوكÓء إ’نشساء
مشسروع اسستثماري طبقا لبنود قانون اŸالية
 ،٢٠١5وكذا أاهمية ا÷زائر باعتبارها بوابة
رئيسسية لدخول إافريقيا وأاوروبا.
على صسعيد آاخر ،يفÎضص أان تسساهم
اŸؤوسسسس- -ات ال- -وط- -ن- -ي -ة م -ن ال -ق -ط -اعÚ
العمومي واÿاصص ‘ ،فرضص نفسسها ‘
اأ’سسواق اإ’فريقية “اشسيا والطموحات
ا’ق-تصس-ادي-ة ال-كÈى ل-ل-بÓ-د وج-ن-دت ل-ه-ا
ك-اف-ة ال-ت-م-ث-ي-ل-ي-ات ال-دبلوماسسية وسسخرت
ج-م-ل-ة م-ن ال-ت-ح-ف-ي-زات اŸت-ع-لقة بالدعم
واŸرافقة.
ول-رف-ع م-ن-اع-ة ا’ح-ت-ي-اط اأ’ج-نبي من
ال-ت-آاك-ل ،ت-ع-ل-ق آام-ال ك-بÒة ع-ل-ى ال-فÓ-حة
والصس- -ن- -اع -ة واÿدم -ات ل -ت -ع -زي -ز اأ’م -ن
الغذائي الوطني و–قيق ا’كتفاء الذاتي
م -ن ع -دة م -ن -ت -ج -ات وك -ذا اŸن -افسس-ة ‘
اأ’سس -واق اÿارج -ي -ة ل -ت -حصس -ي -ل ال -ع -م-ل-ة
العصسبة.

أع -ل -نت وزأرة ألÎب -ي-ة أل-وط-ن-ي-ة
ع Èم -وق -ع -ه -ا أل -رسص -م -ي ،ع-ن إأي-دأع
أÎŸشصح Úألرأغب ‘ ÚأŸشصاركة ‘
لسص-ات-ذة ،2017
مسص-اب-ق-ة ت-وظ-ي-ف أ أ
م -ل -ف -ات -ه-م ل-ل-ظ-ف-ر Ãنصصب أسص-ت-اذ ‘
أح - -د أل - -ت - -خصصصص - -ات أŸط - -ل - -وب- -ة ‘
لطار
أŸسصابقة أ÷ديدة ،و‘ هذأ أ إ
ق- -دمت أل- -وزأرة أل- -وصص -ي -ة م -دون -ة
ألÎبية وألتعليم للمسصابقة ،بحيث
م- -ن أŸرت- -قب ف- -ت- -ح ح -وأ‹  6آألف
منصصب جديد.

سشهام.بوعموششة
حددت وزارة الÎبية الوطنية ،تاريخ
إاجراء مسسابقة اأ’سساتذة ل ٢٠١٧بداية
ج -ان -ف -ي وف -ي -ف -ري م -ن ن-فسص السس-ن-ة‘ ،
ت -خصسصس -ات ال -ف -ي -زي -اء ،ال -ري-اضس-ي-ات ،و
اأ’مازيغية ،بحيث سسيتم اسستغÓل قوائم
ا’ح -ت -ي -اط سس -ن-ة  ، ٢٠١٧ح- - -سس - -ب ذات
اŸصس -در ،مضس -ي-ف-ة أان-ه ع-ل-ى اÎŸشس-حÚ
الراغب ‘ Úإاجتياز اŸسسابقة للحصسول
ع -ل-ى م-نصسب إاي-داع م-ل-ف-ات-ه-م ،واسس-ت-ن-ادا
ل -وزارة ال -وصس -ي -ة ف -إان-ه م-ن اŸت-وق-ع ف-ت-ح
ح- - -وا‹  6آا’ف م - - -نصسب ج - - -دي- - -د ‘
التخصسصسات اŸطلوبة.

م- -ن ج- -ه- -ة اأخ -رى ،نشس -رت ال -وزارة ‘
م- -وق- -ع- -ه- -ا اإ’كÎو ،Êت- -ف- -اصس- -ي- -ل ح- -ول
التعديÓت ا÷ديدة على بكالوريا ،٢٠١٧
‘ عدة شسعب وهي شسعبة علوم Œريبية،
شسعبة اآ’داب والفلسسفة ،شسعبة الرياضسيات
وال -ل -غ -ات اأ’ج -ن-ب-ي-ة ،تسس-ي Òواق-تصس-اد ،و
تقني رياضسي ،بحيث سسيكون جدول سسÒ
ا’خ-ت-ب-ارات ب-داي-ة م-ن السس-اع-ة ال-ت-اسس-عة
ع-وضص السس-اع-ة ال-ث-ام-ن-ة صس-ب-احا ،وإاجراء
ام -ت -ح-ان Úف-ق-ط ‘ ال-ي-وم ع-وضص ثÓ-ث،
سساعة ونصسف راحة ب Úا’ختبارين عوضص
نصسف سساعة ،و سسيكون إاجراء ا’ختبارات
على مدار خمسسة اأيام ،بحيث ” تخفيف
ﬁتوى كل اختبار ليتناسسب ويتماشسى مع
اŸواقيت اÙددة لكل اŸواد.
وم - -وازاة م - -ع ذلك ،وضس - -عت رزن - -ام- -ة
–ميل فروضص اŸراسسلة بالنسسبة للتعليم
Óو ¤ثانوي جذع مشسÎك آاداب
عن بعد ل أ
للفÎة  ،٢٠١٧-٢٠١6بحيث تتم عملية
سسحب اسستدعاء البكالوريا من  ٠٢إا٢9 ¤
ماي  ،٢٠١٧ويطلب من الطالب اÎŸشسح
ال -دخ -ول م -رة أاخ -رى إا ¤م -وق-ع ال-دي-وان
الوطني لÓمتحانات واŸسسابقات ،علما
أان عملية السسحب “تد من  ٠٢إا٢٨ ¤
ماي . ٢٠١٧

أسصتنادأ للتعليمة ألوزأرية لقطاع ألتجارة

الوسسم باللغة العربية على اŸنتوجات اŸسستوردة
مسسموح به ‘ الÎاب الوطني
أصص--در وزي--ر أل--ت--ج--ارة ب--خ-ت-ي
ب--ل--ع--ايب ت--ع--ل--ي--م--ة نشص--رت ع-ل-ى
لل-----كÎو Êل-----ل-----وزأرة،
أŸوق------ع أ إ
تسص--م--ح ﬁل--ي--ا ب-ال-ق-ي-ام ب-ال-وسص-م
لج-ب-اري ب-ال-ل-غ-ة أل-ع-رب-ية على
أ إ
أŸنتجات أŸسصتوردة ع ÈألÎأب
أل--وط--ن--ي ،ب--اسص--ت--ث--ن--اء أŸن-ت-ج-ات
ألغذأئية أŸعبئة سصريعة ألتلف،
وت--ه--دف أل--ت--ع--ل--ي--م--ة أل--وزأري--ة
ل------لسص------م------اح ل-----ل-----م-----ت-----ع-----ام-----لÚ
ألق--تصص--ادي Úب--إاج-رأء ع-م-ل-ي-ات
أل--وسص--م ع--ل--ى أŸن--ت--ج--ات ب--ال-ل-غ-ة
ألعربية ‘ ألÎأب ألوطني سصوأء
على مسصتوى مقرأت مؤوسصسصاتهم،
أو ع Èمؤوسصسصات متخصصصصة .
وحسسب نصص التعليمة التي وجهت
إا ¤اŸدراء ال--و’ئ--ي Úل--ل-ت-ج-ارة ،ف-إان
’جراء يهدف إا ¤التقليصص من
هذا ا إ
ك-ل-ف-ة ال-واردات واسس-ت-ح-داث وت-ط-وير
نشس-----------اط ج-----------دي-----------د ‘ السس-----------وق
ال-وط-ن-ي-ة(،شس-رك-ات ال-وسس-م الصس-ن-اع-ي
والÎقيم و الÎميز) ،وأايضسا ◊ماية
القدرة الشسرائية للمواطن .وللعلم فإان
ال--وسس--م ب--ال--ل--غ--ة ال--ع--رب--ي--ة ب--ال--نسس--ب-ة
ل-ل-م-ن-ت-ج-ات اŸسس-ت-وردة ،ك-ان إاجباريا
منذ سسنة  ٢٠٠9وكانت العملية تتم ‘
ال-ب-ل-د اŸصس-در ،وي-ؤودي ع-دم ت-ط-ب-ي-ق
’جراء إا ¤إاعادة السسلع نحو البلد
اإ
اŸصسدر  ،ما يدفع ا’قتصساد الوطني
إا– ¤م--ل ك--ل--ف--ة إاضس--اف--ي--ة ب--ال-ع-م-ل-ة

الصسعبة .
وتنصص التعليمة ا÷ديدة  ،على أان
اŸت--ع--ام--ل ا’ق--تصس--ادي ي--ق-وم ب-وسس-م
’جبارية
اŸنتج مع ذكر اŸواصسفات ا إ
باللغة العربية على مسساحة ‘ الغÓف
اÿارج--ي ل--ل--م--ن--ت--وج ي--ك--ون م-رئ-ي و
مقروء و غ Òقابل للمسسح ،و” قبول
’ج-راء لدخول
اŸن-ت-ج-ات اŸع-ن-ي-ة ب-ا إ
الÎاب ال-وط-ن-ي ل-ت-وسس-ي-م-ها ،وسسيكون
للمفتشسية على مسستوى ا◊دود بعد
–ري--ر ﬁضس--ر صسÓ--ح--ي--ة سس--ح--ب-ه-ا
مؤوقتا بناء على التزام اŸسستورد الذي
سسيلحق Ãلف طلب القبول .
وقد حدد أاجل إاجراء هذه العمليات
’شسعار،
بشسهر واحد ابتداء من تاريخ ا إ
والسس--م--اح ب-ال-ق-ب-ول وﬁضس-ر السس-حب
اŸؤوقت للمنتوج مع إامكانية “ديد
’ج---ل  ١5ي--وم--ا م--ن ط--رف اŸدي-ر
اأ
الو’ئي للتجارة .كما أانه و مباشسرة
ب---ع---د إا“ام ع--م--ل--ي--ة ال--وسس--م تصس--در
مصسالح مراقبة ا÷ودة و قمع الغشص،
رخصسة للمتعامل اŸسستورد للتصسرف
‘ السسلع ﬁل ا’سستÒاد.
و‘ هذا السسياق ،فإان اŸنتجات
ال-غ-ذائ-ي-ة اŸع-ب-ئ-ة سس-ري-عة التلف عÒ
’ج--راءات ،و ‘ ك--ل
م---ع--ن--ي--ة ب--ه--ذه ا إ
’جراء ’ Áكن أان
’حوال فإان هذا ا إ
اأ
يكون سسببا ‘ تلف نوعية اŸنتوج.

سس.بوعموششة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لضسراب مزعوم
حملة غذتها شسبكات التواصسل الجتماعي بالÎويج إ

تسضابق ﬁموم على اقتناء اŸواد السضتهÓكية رغم التطمينات
^ ثقافـــــــة اŸسستهلـــــــك إاشسكاليـــــــة مطروحـــــــة

خّيم هاجسس ندرة اŸواد الغذائية والواسسعة السستهÓك والسستعمال على احتفالت السسنة ا÷ديدة على
نفسسية ا÷زائري ،Úتأاثرا منهم Ãا رّوج عﬂ Èتلف وسسائل التواصسل الجتماعي عن إاضسراب عام للتجار عÈ
الوطن ،شُسرع فيه ببعضس الوليات ،على غرار بجاية وتيزي وزو والبويرة مرورا بجيجل ،احتجاجا على ارتفاع
لسسعار وبسسبب الرسسوم الضسريبية التي أاقّرها قانون اŸيزانية ،فانعكسس ذلك على سسلوكاتهم السستهÓكية خوفا
ا أ
من امتداد الظاهرة إاﬂ ¤تلف الوليات Ãا فيها العاصسمة.

سصعاد بوعبوشش
ف ّضضل ألعاصضميون خÓل أليوم Úأأ’خÒين
م -ن ألسض -ن -ة أŸن-قضض-ي-ة ،أل-ت-وج-ه إأ ¤أأ’سض-وأق
’قتناء حاجياتهم أليومية بكميات كبÒة‘ ،
إأط- -ار ت- -خصض- -يصس م- -ا يسض -م -ى بـ ““أل -ع -ول -ة““ أو
““أŸولة““ – ّسضبا إ’ضضرأب ألتجار ،ألذي روجت
له أطرأف ع Èموأقع ألتوأصضل أإ’جتماعي،
وق -الت سض ُ-ي -شض -رع ف -ي -ه ،أل -ي -وم ،ح -يث ع -رفت
ﬂت- -ل- -ف أأ’سض- -وأق أ÷وأري -ة ت -ه -اف -ت -ا ك -بÒأ
ل- -ل- -م- -وأط- -ن Úوح -ت -ى أŸوأزي -ة م -ن -ه -ا ،رغ -م
ألتطمينات من هنا وهناك.
وُي -هّ-ي-أا ل-ل-م-ت-ت-ب-ع أن أ÷زأئ-ري Úيسض-ت-ع-دون
لÓ-ح-ت-ف-ال ب-رأسس ألسض-ن-ة ع-ن-د رؤوي-ة أل-كثÒين
يتوأفدون على Óﬁت أ◊لويات وأıابز
لشضرأء ما لذ وطاب من أŸرطبات وكذأ حلوى
رأسس ألسض - -ن - -ة ““’ب - -وشس““ .ن - -فسس أأ’م- -ر ل- -دى
أÓÙت وأل- -ط- -او’ت أل- -ت -ي ت -ع -رضس ف -ي -ه -ا
أأ’كÓت ألتقليدية كـ ““ألرشضتة““““ ،ألشضخشضوشضة““
وحتى ألبغرير أو ما يعرف بـ ““ألغرأيف““ ،فيتم
بذلك إأضضفاء ألنكهة أ÷زأئرية على أحتفا’ت
ألسضنة أ÷ديدة.
غ Òأن أŸفارقة تنكشضف أمامك Ãجرد
أ’ح- -ت -ك -اك م -ع أح -د أŸشضÎي -ن ‘ أح -اديث

مقتضضبة ،حيث يظهر خوفهم من ندرة أŸوأد
ألغذأئية وهو ما يفسضر ألطوأب Òألطويلة على
ط- -او’ت أÿضض- -ر وأل -ف -وأك -ه وÓﬁت أŸوأد
ألغذأئية ’قتناء ألضضروريات.
وب- -حسضب أل -تصض -ري -ح -ات أŸسض -ت -ق -اة ،ي -ت -م
ألÎكيز على شضرأء أŸوأد أŸشضبعة وأŸسضمنة
ألتي تكفي لكل ألعائلة ،على غرأر ألسضميد
وأŸعجنات’ ،سضيما ““أŸعكرونة وألسضباغيتي““
وأ◊ب-وب ك-ال-ع-دسس وأل-ف-اصض-ول-ي-اء وأأ’رز ،و⁄
تسضلم أكياسس أ◊ليب أيضضا من ذلك ،حيث
وصضل أأ’مر بأاحدهم لشضرأء  10أكياسس بغرضس
ت -خ -زي -ن-ه-ا ،م-ا ي-ط-رح ›ددأ مسض-أال-ة أن-ع-دأم
ثقافة أŸسضتهلك لدى أ÷زأئري ،ألتي تنحصضر
‘ جريه ورأء إأشضباع ألبطن بأاية وسضيلة.
و ⁄تسضلم من ذلك حتى ﬁطات ألبنزين
ومشض- -ت- -ق- -ات- -ه ،ف -اŸار عﬂ Èت -ل -ف أل -ط -رق
تسضÎع -ي أن -ت -ب -اه -ه ت -لك أل -ط -وأب Òأل-ط-وي-ل-ة
Ÿسضتعملي ألسضيارأت ألذين ÷أاوأ إأ ¤تزويد
مركباتهم Ãلء أÿزأنات عن آأخرها ،خوفا
من أن “ ّسضها هي أأ’خرى دعوأت أإ’ضضرأب
أل-ت-ي رّوج ل-ه-ا نشض-ط-اء أل-ت-وأصض-ل أ’ج-ت-ماعي،
’سضيما ع Èألفايسضبوك وكذأ أعتماد نفطال
أ’سضعار جديدة.
‘ أŸقابل ،أكد بعضس ألتجار ‘ سضوق حي
 0٨ماي  ٤5وحي  05جويلية بباب ألزوأر وكذأ

قبيل دخول الزيادات ا÷ديدة حيز التنفيذ

فوضضى Ãحطات البنزين بالعاصضمة ليلة السضنة
اŸيÓدية ا÷ديدة

مرضضى التهاب الكبد الفÒوسضي ””سس”” ‘ ا÷زائر
يعانون ‘ صضمت

م - -اي - -زال اŸصس - -اب- -ون ب- -ال- -ت- -ه- -اب ال- -ك- -ب- -د
الفÒوسسي ““سس““ ‘ ا÷زائر يعانون ‘ صسمت،
بسسبب تدهور حالتهم الصسحية ،رغم توفر
الدواء اŸعجزة ““سسوفوسسبوف ““Òعلى مسستوى
اŸراكز السستشسفائية والذي يسساهم ،بحسسب
لطباء ‘ ،شسفاء اŸرضسى بنسسبة تصسل إا¤
ا أ
 97من اŸائة.
أشض -ت -ك -ى أل -ك -ث Òم -ن م-رضض-ى أ’ل-ت-ه-اب أل-ك-ب-د
أل- -فÒوسض -ي ““سس““ ب -ال -ع -اصض -م -ة ‘ ،تصض -ري -ح -ه -م لـ
““ألشضعب““ ،عدم “كنهم من أ’سضتفادة من ألدوأء
أ÷ديد أÿاصس بعÓج هذأ ألدأء ،رغم خطورة
وضض-ع-ه-م ألصض-ح-ي وت-ق-دم م-رح-ل-ة أŸرضس ل-دي-هم،
مطالب Úأ÷هات أŸعنية ألتدخل ألعاجل لوضضع
ح -د ل -ت -ده -ور وضض-ع-ي-ة أŸصض-اب Úب-ال-ت-ه-اب أل-ك-ب-د
ألفÒوسضي ““سس““ من سضيئ إأ ¤أسضوإأ.
وبحسضب تصضريحات أŸصضاب Úبالتهاب ألكبد
ألفÒوسضي ““سس““ ،فإان إأنتاج دوأء ““سضوفوسضبوف،““Ò
أ’ول م- -رة أ÷زأئ -ر ،م -ن ط -رف أ Èıأأ’ج -ن -ب -ي
““بيكر““ ،جعل حلمهم ‘ ألشضفاء يصضبح حقيقة ،بعد
أن كان مسضتحي ‘ Óوقت سضابق .إأ’ أنهم أصضيبوأ
بصضدمة لعدم “كنهم من ألظفر بهذأ ألدوأء ألذي
م -ن أŸف -روضس أن ي -ك -ون م -ت -وف-رأ ب-ك-م-ي-ة ت-غ-ط-ي
أ’حتياجات أŸطلوبة على مسضتوى مصضالح ألعÓج
ب-اŸرأك-ز أ’سض-تشض-ف-ائ-ي-ة ،ل-ك-ي يسض-ت-ف-يد منه جميع
أŸرضضى حسضب حالتهم ألصضحية.
م -ن ج -ه -ت-ه-ا أك-دت أل-ط-ال-ب-ة ““سض-ارة .ت« ،أل-ت-ي
أك-تشض-فت إأصض-اب-ت-ه-ا ب-دأء أل-ت-ه-اب أل-ك-بد ألفÒوسضي
““سس““ ،منذ  ٣سضنوأت ،أنها فقدت أأ’مل ‘ ألشضفاء
بسضبب ألعÓج ألثÓثي أŸسضتعمل .لكن بعد سضماعها
خ Èتوفر ألدوأء أ÷ديد ‘ أ÷زأئر ،ألذي يقضضي
ع -ل -ى أل-فÒوسس ب-نسض-ب-ة ع-ال-ي-ة ،غ-م-رت-ه-ا ف-رح-ة ’
توصضف ،مشضÒة إأ ¤أنها ◊د أآ’ن  ⁄تشضرع ‘
ألعÓج بالدوأء أ÷ديد.

عاشست ﬁطات البنزين بالعاصسمة ،ليلة
نهاية السسنة اŸيÓدية ،فوضسى كبÒة بسسبب
رغبة الكث Òمن اŸواطن ‘ Úملء خزانات
السس -ي -ارات ب -ال -وق -ود ق -ب -ل دخ -ول ال-زي-ادات
ا÷ديدة حيز التنفيذ ‘ الفا— جانفي.
عرفت ﬁطات أأ’بيار وبرج ألكيفان وأÿروبة
وأÙمدية ،حركة غ Òعادية ،تسضببت ‘ أختناق
حركة أŸرور ،ما خلق جوأ من ألتوتر وأندلعت ‘
ألكث Òمن أأ’حيان مÓسضنات ب Úألسضائق.Ú
يذكر ،أن ألزيادة ‘ أسضعار ألوقود  ⁄تتعد ٣
دنان ‘ Òأل Îألوأحد ،مع بقاء سضÒغاز على سضعره
دون تغي ،Òتشضجيعا على أإ’قبال على ألطاقات

حكيم .ب

‘ ح Úكشضف أحد أŸوأطني،ن أن حالة أخيه
ت- -زدأد سض- -وءأ ،بسض -بب إأصض -اب -ت -ه ب -ال -ت -ه -اب أل -ك -ب -د
ألفÒوسضي ““سس““ ،متسضائ Óعن سضبب عدم تقدË
أأ’ط -ب -اء ب -اŸسض -تشض -ف -ى أل -دوأء أ÷دي -د ل-ه ل-عÓ-ج
أŸرضس ،رغ -م ت -أاك -ي -ده -م أن ح -ال -ت -ه ألصض-ح-ي-ة ‘
مرحلة متقدمة وتسضتدعي ألقيام بالعÓج ألفعال،
مكتف Úبتقد Ëوعود للمريضس ’ غ.Ò
وك - -ان أıتصس ‘ ع Ó- -ج أم - -رأضس أل - -ك - -ب - -د،
ألÈوف- -يسض- -ور ن- -ب- -ي- -ل دب- -زي ،ق- -د أك -د أن م -ن -ت -وج
““سض -وف -وسض -ب-وف ““ÒأŸوج-ه Ÿرضض-ى أل-ت-ه-اب أل-ك-ب-د
ألفÒوسضي فعال ،سضيسضتفيد منه جميع أŸصضاب‘ Ú
ﬂتلف أŸرأكز أ’سضتشضفائية وأنه ’ ›ال للخوف
بعد أآ’ن من ألفÒوسس ألقاتل أŸسضبب ’لتهاب
ألكبد ألفÒوسضي وألذي Áكن أن يؤودي إأ ¤تلف
ألكبد أو أإ’صضابة بسضرطان ألكبد ،فالعÓج صضار
أليوم ‡كنا وبنسضبة كبÒة.
ونظرأ لغÓء ثمن هذأ ألدوأء ،ألذي Áكن أن
يصضل سضعره  ٤1ألف أورو بفرنسضا و 7٤ألف أورو ‘
ألو’يات أŸتحد أأ’مريكية ،قررت وزأرة ألصضحة
وألسض- -ك- -ان وإأصضÓ- -ح أŸسض- -تشض- -ف- -ي- -ات إأن- -ت -اج دوأء
““سضوفوسضبوفﬁ ““Òليا ،بعد إأثبات فعاليته ‘ أ◊د
من تطور أŸرضس و‚اعته ‘ عÓج أŸرضضى ،إأذ
 ⁄يكلفها سضعره إأ’  ٣00ألف دج ،وهو ما جعل
أ÷زأئر ’ تلجأا ’سضتÒأد هذأ ألدوأء من ألدول
ألتي تقوم بتسضويقه ،من بينها ألو’يات أŸتحدة
أأ’مريكية وفرنسضا .لكن يبقى أŸشضكل ألقائم هو
ع -دم أسض -ت-ف-ادة ج-م-ي-ع أŸرضض-ى م-ن ه-ذأ أŸن-ت-وج
ألفعال.
Óشضارة ،فإان مدة ألعÓج بهذأ ألدوأء ،ألذي ⁄
ل إ
يثبت أن له مضضاعفات جانبية قد تؤوثر على صضحة
أŸريضس ’ ،تتجاوز  ٣أشضهر ،وبعضس أ◊ا’ت مدة
ألعÓج تÎأوح ب 12 Úو 2٤أسضبوعا ،وهذأ ما ’
Áكن أن يحدث مع ألعÓج ألثÓثي أو ألعادي ألذي
كان يسضتعمل قبل توف Òألدوأء أŸعجزة ‘ أ÷زأئر
حاليا.

نظ Òما يفتحه السستثمار ‘ اŸنطقة الصسناعية بسسيدي خطاب

أامل ‘ أان يكون  2017عام التشضغيل بغليزان

يÎقب اŸت -ت -ب -ع -ون أاّن ت -ك-ون سس-ن-ة 2017
سس- -ن- -ة ال -تشس -غ -ي -ل ب -ولي -ة غ -ل -ي -زان ،ن -ظÒ
اŸؤوهÓت القتصسادية اŸتوفرة من اŸشساريع
السس-ت-ث-م-اري-ة ‘ اŸن-ط-ق-ة الصس-ناعية سسيدي
خطاب.

غليزان :ع .عبد الرحيم
أفاد مدير وكالة تشضغيل ألشضباب بو’ية غليزأن
فÓق عبد ألله ،بأاّنه يÎقب أن تكون ألسضنة أ÷ديدة
سض -ن -ة إأ‚ازأت ﬁق -ق-ة م-ي-دأن-ي-ا ‘ ،ظّ-ل أل-ت-ط-ور
أ◊اصض- -ل ‘ إأ‚از أŸشض- -اري- -ع أ’سض- -ت -ث -م -اري -ة ‘
أŸن -ط -ق -ة ألصض-ن-اع-ي-ة ‘ ب-ل-دي-ت-ي سض-ي-دي خ-ط-اب
وبلعسضل.
تأاتي هذه أآ’مال معلقة با’نتهاء من أŸشضاريع
أ’سض-ت-ث-م-اري-ة أل-ت-ي ّ” م-ب-اشض-رت-ه-ا ،م-نذ أن أعطى
أل- -وزي- -ر أأ’ول ع- -ب- -د أŸالك سض Ó-ل إأشض -ارة ب -دأي -ة
أأ’شضغال ‘ سضنة  ،2012خÓل زيارة ألعمل وألتفقد
ألتي قام بها إأ ¤و’ية غليزأن.
وعلمت ““ألشضعب““ ،أّنه ”ّ أ’نتهاء من ألشضطر
أأ’ول من مؤوسضسضة ألنسضيج أ÷زأئرية  -ألÎكية.

وبحسضب مدير وكالة ألتشضغيل ،فسضيتم أ’نطÓق ‘
أل -ت -وظ -ي -ف ◊ام -ل -ي ألشض-ه-ادأت وأصض-ح-اب أŸه-ن
خÓل هذأ ألشضهر ،على مسضتوى ألوكالة ألوطنية
ل -تشض -غ -ي -ل ألشض -ب-اب ،ح-يث “سس أل-ع-م-ل-ي-ة ألشض-ب-اب
أŸسضجل Úلدى ألوكالة.
وأضضاف ذأت أŸصضدر ،أنّ ألعملية من أŸتوقع
أن “سس أك Ìمن  10آأ’ف شضاب من ألذين صضرحوأ
برغبتهم ‘ ألعمل ضضمن أŸؤوسضسضات أ’قتصضادية،
حيث إأنّ أŸطالب متوقع فيها أن تسضجل أك Ìمن
ه -ذأ أل-رق-م ،ن-ظ-رأ ل-ط-ب-ي-ع-ة أŸشض-اري-ع أŸت-وأصض-ل
إأ‚ازها ‘ منطقة سضيدي خطاب ،سضوأء أŸتعلقة
ب -ال -ب -ن -اء أ÷اه-ز ،أو أل-تشض-غ-ي-ل ‘ مصض-ن-ع صض-ن-اع-ة
أأ’نانيب وغÒها من أŸؤوسضسضات ألتي تفتح أآ’فاق
أ÷ديدة ‘ هذه ألو’ية.
م- -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى ،ف- -ق- -د ” –ق -ي -ق أه -دأف
أل -تشض -غ -ي-ل خÓ-ل سض-ن-ة  ‘ 2016سض -ي-اق أل-تشض-غ-ي-ل
أإ’دماج أŸهني ،حيث ”ّ تنصضيب  ٣50شضخصس ‘
ه -ذأ أŸشض -روع ،ب -حسضب م -ا ذك -ر رئ -يسس مصض -ل-ح-ة
ألتشضغيل Ãديرية ألتشضغيل لو’ية غليزأن ،ألذي أكد
أّن أه- -دأف -ا ّ” –ق -ي -ق -ه -ا ب -ام -ت -ي -از خ Ó-ل سض -ن -ة
أŸنقضضية.

سسجل بارتياح كب Òاسستقرار ا÷زائر

”” األفÓن”” يدعو مناضضليه إا ¤التجند للفوز بتشضريعات 2017

دع-ا ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي م-ن-اضس-ل-يه ،إا¤
ل‚اح السس-ت-ح-ق-اق-ات اŸق-ب-ل-ة من خÓل
““ال-ت-ج-ن-د إ
ال -ف -وز ب -ه -ا ن -ظ -را ل -ث -ق -ة الشس-عب ب-ه““ ،م-ؤوك-دا أان
الن -ت -خ -اب -ات ال -تشس-ري-ع-ي-ة ﬁط-ة ل-ل-م-ن-افسس-ة
السس - -ي - -اسس - -ي - -ة بﬂ Úت - -ل- -ف ال- -تشس- -ك- -يÓ- -ت،
وان -ط Ó-ق -ة ج-دي-دة ‘ م-واج-ه-ة ال-ت-ح-دي-ات
ال-راه-ن-ة ل-ل-بÓ-د ‘ ،ك-ن-ف ال-دسس-ت-ور ا÷ديد
ال-ذي أاق-ره رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-عزيز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ب-فضس-ل السس-ي-اسس-ة ا◊ك-ي-م-ة التي
يعتمدها.

جÓل بوطي

ألنظيفة .و” فرضس ضضريبة جديدة على أŸنتجات
ألبÎولية أŸكررة Ãوجب أŸادة  25من قانون
أŸال- -ي -ة .وأرت -ف -ع سض -ع -ر أل -ل Îم -ن أŸازوت ع -ن -د
أ’سضتهÓك إأ 20.2٣ ¤دج وألبنزين بدون رصضاصس
إأ ٣5.0٨ ¤دج وألبنزين أŸمتاز  ٣5.79دج وألبنزين
ألعادي بـ ٣2.٤7دج ،أي بنسضبة زيادة تÎأوح بÚ
 7.٨5و.%1٤.11
وعّبر أحد أعوأن مؤوسضسضة ““نفطال ““ﬁمد.ب““
بإاحدى ﬁطات ألوقود لـ ““ألشضعب““ ،عن أسضتغرأبه
من ألتهافت على تعبئة أÿزأن كام ‘ Óمشضهد
يؤوكد ألسضلوك غ Òألسضوي للمسضتهلك ‘ أ÷زأئر.

1722٣

لعدم “كنهم من السستفادة من الدواء اŸعجزة ““سسوفوسسبوف““Ò

صصونيا طبة

ألسض- -وق أ÷وأري بÈج أل- -ك- -ي- -ف -ان ،أن -ه -م غÒ
م-ع-ن-ي Úب-ه-ذأ أإ’ضض-رأب ،م-ط-م-ئ-ن Úزب-ائ-ن-هم
بأانهم سضيكونون ‘ أÿدمة على سضائر أأ’يام،
دأع Úإأياهم إأ ¤ألتعقل وعدم أ’نسضياق ورأء
أإ’شض - -اع - -ات وم- -ن ي- -ري- -د خ- -دم- -ة مصض- -ا◊ه
أÿاصض - -ة ،أ’ن ألضض - -ح - -ي - -ة ‘ ك - -ل ه - -ذأ ه- -و
أŸسضتهلك.
وك-انت ك-ل م-ن أ÷م-عّ-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ج-ار
وأ◊رف ّ- -ي  Ú- -وف - -درأل - -ي- -ة ح- -م- -اي- -ة وإأرشض- -اد
أŸسضتهلك ،قد حذرتا ألتجار من أ’نسضياق
ورأء م - -ا أسض - -م- -وه ““ب- -ارون- -ات أل- -ت- -م- -وي- -ن““ أو
““أل- -تسض- -ي -يسس““ ،وم -رأع -اة مصض -ل -ح -ة أŸوأط -ن
وأŸسضتهلك ‘ تلبية حاجياته أليومية وضضمان
أÿدمة أأ’دنى للمسضتهلك.Ú
وتتسضبب مثل هذه ألسضلوكيات ‘ كل مرة،
سض -وأء خ Ó-ل أŸن -اسض -ب -ات ك -اأ’ع-ي-اد ،أو ل-دى
صضدور إأشضاعة حول ألتذبذب ‘ ألتزود Ãادة
أسض -ت-هÓ-ك-ي-ة م-ا ،ب-تسض-ج-ي-ل خ-ل-ل ب Úأل-ع-رضس
وألطلب وتطرح من جديد مشضك ‘ Óندرة
أŸوأد ألغذأئية’ ،سضيما ألوأسضعة أ’سضتهÓك،
ويطرح ‘ كل مرة مسضأالة ألثقة ‘ ألدولة
ومصض-ا◊ه-ا’ ،سض-ي-م-ا وزأرة أل-ت-ج-ارة وق-درتها
على ألتحكم ‘ ألقطاع ألذي ‘ كث Òمن
أّŸرأت يكشضف عن عجز كب ‘ Òألتحكم ‘
أأ’سضوأق.

ألعدد

05

أوضض -ح ح -زب ج -ب -ه -ة أل -ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي ،أن
““أ◊زب ألعتيد يتحمل مسضؤووليته كاملة ‘ ألتعبئة
وأل-ت-ج-ن-ي-د وأل-ت-حسض-يسس ب-ال-ت-ح-ديات ألتي توأجه ألبÓد،
با’تصضال بكل ألقوى أ◊ية من أحزأب وجمعيات و›تمع مدÊ
وشضخصضيات ،فكانت أ’سضتجابة ‘ مسضتوى أ◊سس ألوطني بعد دعوة رئيسس
أ÷مهورية بوتفليقة ،رئيسس أ◊زب ،لتشضكيل ““أ÷بهة ألدأخلية ألعتيدة وهذأ
بهدف تقويتها ودرء أأ’خطار عن ألبÓد وحماية أمنها وأسضتقرأرها ووحدتها
ألÎأبية““.
وأفاد أ◊زب ‘ بيان له ،أمسسÃ ،ناسضبة نهاية سضنة  2016وحلول سضنة
 ،2017أن أ◊زب ““سضجل وبارتياح كب Òأسضتقرأر أ÷زأئر أليوم وأمنها ،بفضضل
ألسضياسضة أ◊كيمة ألتي يعتمدها ألرئيسس بوتفليقة““ ،حيث أنه يو‹ كبÒ
أ’هتمام لتعبئة ألطاقات أ◊ية ‘ أÛتمع ‘ إأطار جبهة دأخلية عتيدة
وقوية من أجل مغالبة ألتحديات أŸطروحة و‘ مقدمتها –دي أمن ألبÓد
وألعباد وأŸمتلكات ألذي من دونه ’ تتحقق ألتنمية ،وكذأ –دي ألتنمية
أ’قتصضادية وأ’جتماعية وأخÒأ –دي أ’سضتقرأر ألسضياسضي““.
وأشضار ألبيان ،إأ ¤أن ““أŸنجزأت أŸسضجلة ‘ شضتى ألقطاعات خÓل سضنة

 2016ماثلة أمام أ÷ميع و’ Áكن حجبها عن أع Úألشضعب،
وهي Ãثابة قاعدة أرتكاز صضلبة لدعم أأ’من ألشضامل للبÓد
بكل ما يقتضضيه ذلك من جعل ألسضنة أ÷ديدة 2017
سض-ن-ة أل-تشض-م Òع-ن سض-وأع-د ،أل-ب-ذل وأل-ع-ط-اء ل-ت-عزيز
ق-درأت أ’ق-تصض-اد أل-وط-ن-ي ‘ م-وأج-ه-ة ألصض-دم-ات
أÿارجية ووقاية بÓدنا من أÙاو’ت ألتي ترمي
إأ ¤أإ’خÓل باسضتقرأرها““.
وأع -ت Èذأت أŸصض -در ،أن ““أŸن -ج -زأت أل -ه-ام-ة
ألتي –ققت خÓل ألسضنة أŸاضضية ،تشضكل حافزأ
جديدأ ◊زب ““أأ’فÓن““ Ÿوأصضلة أدأء دوره أ◊يوي
ألذي “ليه عليه مسضؤوولياته ألوطنية ،باعتباره حزب
أأ’غلبية وألقوة ألسضياسضية وألنضضالية أأ’و‘ ¤
ألبÓد ،خاصضة فيما يتعلق بتوف Òألسضند ألقوي
لرئيسس أ÷مهورية من خÓل مرأفقة برنا›ه
ألتنموي وأإ’صضÓحي““.
‘ هذأ أإ’طار ،أكد ““أأ’فÓن““ أنه سضجل بارتياح ما
حققته أ÷زأئر من إأ‚ازأت هامة خÓل ألسضنة أŸنصضرمة،
بفعل أ’سضÎأتيجية ألتنموية ألتي سضاهمت بفعالية ‘ تكريسس ألسضلم وأسضتتباب
أأ’من وأ’سضتقرأر وتعزيز أللحمة ألوطنية وترقية أŸوأطنة وترسضيخ أÿيار
ألدÁقرأطي ألتشضاركي وألتمك Úمن أ◊قوق ألسضياسضية وأŸدنية للموأطن،““Ú
‘ كنف ألتقدم وأ’زدهار رغم ألتحديات ألكبÒة ألتي توأجهها.
وذك -ر ح-زب ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي ،أن ““ألسض-ن-ة أŸاضض-ي-ة ت-ع-ت Èب-دأي-ة
Ÿرحلة جديدة يتمثل ‘ إأقرأر ألتعديÓت ألدسضتورية ألتي صضادق عليها نوأب
ألŸÈان ب -اأ’غ-ل-ب-ي-ة ألسض-اح-ق-ة شض-ه-ر ف-ي-ف-ري أŸاضض-ي ،أل-ت-ي ج-اءت ت-ت-وي-ج-ا
ÓصضÓحات ألسضياسضية ألشضاملة وألعميقة ،ألتي أقرها ألرئيسس ‘ دسضتور يعزز
ل إ
أركان ألدولة أ÷زأئرية ألعصضرية ويكرسس أÿيار ألدÁقرأطي ألتشضاركي
ويكفل أ◊ماية ألÓزمة للحريات ألفردية وأ÷ماعية ،ويحمي مكانة ودور
أŸعارضضة ‘ ظل ألتعددية ألسضياسضية و‘ إأطار أ◊فاظ على مقومات ألدولة
أ÷زأئرية““.

»æWh

ا’ثنين  ٠٢جانفي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٣ربيع الثاني  ١٤٣٨هـ

ملف

« ألشسعب» رأفقت مصسالح ألمن ألعاصسمة ‘ مدأهمات ليلة رأسس ألسسنة

الهدوء وا’سضتقرار يعطيان نكهة لÓحتفا’ت

 3500دركي و  3000شسرطي سسهروأ على رأحة أŸوأطنÚ
لمن
لطمئنان ،ميزت سسهرة ألحتفال برأسس ألسسنة أ÷ديدة ،عكسست أجوأء أ أ
أجوأء عائلية طبعها أ إ
لمن Ãختلف
لعياد وأŸناسسبات ،حيث عمدت مصسالح أ أ
ألتي باتت تنعم بها ألعاصسمة خاصسة أيام أ أ
تشسكيÓتها بهذه أŸناسسبة إأ ¤تعزيز مصسا◊ها لضسمان تغطية أمنية ﬁكمة من خÓل توأجد شسامل
وكامل ‘ أŸيدأن بتوزيع أك Èعدد من ألقوأت ألعملياتية ،عﬂ Èتلف ألطرق ألسسريعة و أÙاور
لخÒة من .2016
وأŸنتجعات ألسسياحية و ألفنادق و أماكن أسستقبال ألعائÓت خÓل ألليلة أ أ

آسستطÓع :آسسيا مني
تشس -ك -يÓ-ت أام-ن-ي-ة ك-انت ‘
اŸوعد ليلة ا’حتفال برأاسص
السس - -ن - -ة ا÷دي - -دة ل - -ت- -ف- -ويت
الفرصسة عن كل من تخول له
ن - - -فسس - - -ه اŸسس - - -اسص ب - - -أام- - -ن
واسستقرار البÓد والعباد ،وهو
م -ا وق -فت ع -ل-ي-ه «الشس-عب» ‘
جولة ميدانية مع مصسالح أامن
و’ي- -ة ا÷زائ- -ر ،رف- -ق- -ة وف- -د
إاعÓ-م-ي م-ن-ه-م ‡ث-ل-ة الشسعب
رف-ق-ة ق-وات ال-ت-دخ-ل والبحث
«– ،»BRIت إاشسراف مدير
مصس- -ل- -ح- -ة اأ’م -ن ال -ع -م -وم -ي
ب-ال-ع-اصس-م-ة ع-م-يد شسرطة أاول
ﬁمد في.‹Ó
ح -رك-ة نشس-ي-ط-ة وط-واب’ Ò
منتهية من السسيارات اŸتجهة
عﬂ Èت- - - -ل- - - -ف اŸن- - - -اط - - -ق
السس - -ي - -اح - -ي- -ة واŸن- -ت- -زه- -ات
اŸت -م -رك -زة ب-ال-ع-اصس-م-ة ع-ل-ى
غرار اŸركز التجاري أارديسص،
م- -ن- -ت- -زه الصس- -ابÓ- -ت ،الÈي- -د
اŸرك - - -زي ،سس - - -ي - - -دي ف- - -رج،
سس - - -ط - - -اوا‹ ،زرال- - -دة ،ب- - -اب
الوادي....،جزائريون كانوا ‘
اŸوعد ’سستقبال سسنة جديدة
‘ جو من ا’حتفال ،آامل‘ Ú
أان تكون سسنة خ Òعلى اأ’مة
العربية.
أاج-واء م-ن ال-ف-رح-ة رسس-مت
ال - -ط - -م - -أان - -ي - -ن - -ة ‘ ن- -ف- -وسص
اŸواط- - -ن Úوع- - -كسست م- - -دى
اأ’م - -ن وا’سس - -ت - -ق - -رار ال - -ذي
تشس- -ه- -ده ال- -ع- -اصس- -م -ة ب -فضس -ل
اıططات اأ’منية اÙكمة
اŸسس -ط-رة م-ن ط-رف مصس-ال-ح
اأ’من التي سساهمت ‘ تغيÒ
‰ط ا÷زائ - - -ري Úوج- - -ع- - -لت

ليلهم كنهارهم.
ا’ن -طÓ-ق-ة ك-انت م-ن م-ق-ر
أامن و’ية ا÷زائر بعمÒوشص
وسسط العاصسمة باŒاه اŸركز
التجاري أارديسص الذي سسجلنا
ع-ل-ى مسس-ت-واه ت-واف-د ال-ع-دي-د
م- -ن ال -ع -ائ Ó-ت ال -ت -ي فضس -لت
اسس- -ت- -ق- -ب- -ال السس -ن -ة ا÷دي -دة
Ãحاذاة البحر وتناول العشساء
فوق رماله الذهبية على ضسوء
النجوم و صسوت اأ’مواج ،حيث
أاب - -دى ‘ ه- -ذا الصس- -دد ع- -دد
م -ن -ه -م ‘ تصس-ري-ح لـ»الشس-عب»
عن أاجواء الراحة واأ’من التي
يشس -ع -رون ب -ه -ا ع -ل -ى مسس -ت-وى
الشس -واط-ئ ال-ت-ي ي-ع-ود ال-فضس-ل
فيها إا ¤اأ’من الذي بات Áيز
ال -ع -اصس -م -ة وال -ذي أاع -ط -اه-م
شسعورا با’طمئنان.
توجهنا بعدها إا ¤منتزه
الصسابÓت حيث وجدنا عديد
العائÓت رفقة أابنائها جاءت
لÓسستمتاع بهذه الليلة ،حيث
فضس - -لت اسس - -ت - -ق- -ب- -ال السس- -ن- -ة
ا÷دي -دة خ -ارج اŸن -زل –ت
ضس -وء ال -ن-ج-وم و صس-وت أام-واج
البحر ،و بدا اŸنتزه ‡لوءا
بقاصسديه من ﬂتلف بلديات
ال - -ع - -اصس - -م - -ة لÓ- -سس- -ت- -م- -ت- -اع
ب - -اŸشس - -روب - -ات وا◊ل - -وي- -ات
واأ’كÓت التقليدية منتظرين
حلول السسنة ا÷ديدة متمنيÚ
أان تعود با Òÿعلى الوطن ‘
كنف اأ’من وا’سستقرار.....
ل- -يسص ب -ب -ع -ي -د ع -ن م -ن -ت -زه
«الصس- -ابÓ- -ت» و ق- -ف- -ن -ا ع -ل -ى
اإ’ج -راءات اأ’م -ن-ي-ة اŸت-خ-ذة
م -ن ط -رف مصس -ال -ح الشس -رط-ة
على مسستوى ﬁطة الÎامواي
واŸيÎو بحسس Úداي لضسمان
ت -ن -ق Ó-ت اŸواط -ن Úل-ي...،Ó-

ب - -ل - -دي - -ة زرال - -دة ال - -واج - -ه- -ة
السس -ي -اح -ي -ة غ -رب ال -ع -اصس-م-ة
ك- -انت ه- -ي اأ’خ- -رى –ت- -ف- -ل
ب- -رأاسص السس -ن -ة ،ح -يث ع -رفت
بدورها تعزيزات أامنية مكثفة
وﬁكمة ماب Úمصسالح اأ’من
والدرك الوطني لضسمان امن
اŸواط - - -ن ،Úح - - -يث “ك- - -نت
قوات البحث والتحري BRI
من وضسع حد Ûموعة من
اÿارج Úع - - -ن ال - - -ق - - -ان - - -ون
باسسÎجاع كميات معتÈة من
اŸشسروبات الكحولية.
و ع -ن -د السس -اع -ة الصس -ف -ر و
بسساحة الÈيد اŸركزي عشسنا
رف -ق-ة ال-ع-دي-د م-ن اŸواط-نÚ
فرحة اسستقبال العام ا÷ديد
بإاطÓق اأ’لعاب النارية وسسط
أاه -ازي -ج وم-ن-ب-ه-ات السس-ي-ارات
–ت ت-ع-زي-زات أام-ن-ي-ة م-ك-ثفة
ب- -ق- -ي- -ادة أام- -ن دائ -رة سس -ي -دي
ﬁمد ،حيث كانوا ‘ اŸوعد
ل -ت -أام Úه -ذه ال-ل-ي-ل-ة و السس-ه-ر
ع- -ل- -ى أام -ن ك -ل م -ن قصس -ده -ا
ل-ت-ودي-ع سس-ن-ة  ٢٠١6واسستقبال
سسنة جديدة.

في :‹Óإاجراءات
وتداب Òوقائية إاضضافية
وÃناسسبة ا’حتفال بحلول
السس- -ن- -ة اŸيÓ- -دي- -ة ا÷دي- -دة
 ،٢٠١٧أاكد عميد أاول للشسرطة
ﬁم -د ف -ي  ‹Ó-ع -ل -ى ه-امشص
اÿرجة اŸيدانية ،أان مصسالح
أام - -ن و’ي - -ة ا÷زائ - -ر ق - -امت
ب - -ات- -خ- -اذ إاج- -راءات وت- -دابÒ
وق- -ائ- -ي- -ة إاضس- -اف- -ي- -ة لضس- -م -ان
ا’ح -ت -ف -ال ب -ه -ذه ال-ل-ي-ل-ة ،م-ن
خÓل Œنيد  ٣٠٠٠شسرطي من

ﬂتلف الرتب ،لضسمان تغطية
أام- -ن- -ي- -ة ﬁك- -م- -ة م -ن خ Ó-ل
احتÓل شسامل وكامل للميدان
ب -ت -وزي -ع أاك Èع -دد م -ن ق-وات
الشس -رط -ة ال -ع -م-ل-ي-ات-ي-ة ،وه-ذا
لتوف Òاأ’من وحماية سسÓمة و
‡ت - -ل - -ك- -ات اŸواط- -ن ،ÚعÈ
ق -ط -اع اخ -تصس-اصص أام-ن و’ي-ة
ا÷زائر.
وه -ي اإ’ج-راءات وال-ت-دابÒ
اأ’منية اŸتواجدة ‘ اŸيدان
ب- -اسس- -ت- -م- -رار يضس- -ي- -ف ف ‹Ó-
ق -ائ -Ó-ح -يث ” مضس-اع-ف-ت-ه-ا
وت-ك-ث-ي-ف-ه-ا م-ن خÓ-ل عمليات
م -راق -ب -ة خ-اصس-ة ب-ال-ق-رب م-ن
ﬁي- - -ط اأ’سس- - -واق ،اÓÙت
واŸراكز التجارية الكÈى Ÿا
ت -ع -رف -ة م-ن ت-واف-د ع-دد ك-بÒ
للعائÓت ’قتناء اŸسستلزمات
اÿاصس -ة ب -إاح -ي -اء اح -ت -ف-ا’ت
نهاية السسنة اŸيÓدية ،إاضسافة
إا ¤تكثيف الدوريات الراكبة
والراجلة على مسستوى كل من
ﬁطات اŸسسافرين اÿاصسة
با◊افÓت ،سسيارات اأ’جرة،
ﬁطات اŸيÎو و الÎامواي ،
Ÿا ت - -ع - -رف - -ه م - -ن ح - -رك - -ي - -ة
اŸواط-ن Úوضس-م-ان ت-ن-قÓ-تهم
ب- -ك- -ل أاري -ح -ي -ة وأام -ان ،وه -ذا
ب -ا’سس -ت -ع -ان -ة ب -ف -رق اأ’ن -ي-اب
والوسسائل التقنية ا◊ديثة.
كما ” وضسع ﬂطط عمل
م- -ي- -دا Êج- -اري ل- -ل- -ح- -د م- -ن
ظ - - -اه - - -رة ح- - -وادث اŸرور و
ﬂل-ف-ات-ه-ا السس-ل-ب-ي-ة ،ح-يث ”
ت-ع-زي-ز ت-واج-د ق-وات الشسرطة
‘ ال- -ت- -ق- -اط- -ع- -ات وال- -ن -ق -اط
السس- - -وداء ،م- - -ع مضس- - -اع- - -ف- - -ة
التواجد الشسرطي على مسستوى
ن- -ق -اط اŸراق -ب -ة وا◊واج -ز،
وك- -ذا ت- -ف- -ع -ي -ل دوري -ات ف -رق
ال - -وق - -اي - -ة اŸروري - -ة ،و ه - -ي
وح- -دات م -ت -ن -ق -ل -ة ب -واسس -ط -ة
الدراجات النارية و السسيارات
اÿف -ي -ف -ة ،ل -ردع ك-ل ﬂال-ف-ي
ق - - -ان- - -ون اŸرور ،ضس- - -م- - -ان- - -ا
لÓ- -نسس- -ي- -اب- -ي -ة اŸروري -ة عÈ
ال- -ط- -رق- -ات خÓ- -ل ت -ن -ق Ó-ت
اŸواط- - - - -ن ÚخÓ- - - - -ل ه - - - -ذه
اŸناسسبة.
إاضس -اف -ة إا ¤دوري-ات أام-ن-ي-ة
راج -ل -ة ،ت -ع -م-ل ع-ل-ى مسس-ت-وى
الشسوارع واŸفÎقات الرئيسسية
للمقاطعات اإ’دارية ،أاسسندت
ل-ه-ا م-ه-م-ة اŸراق-ب-ة ال-دائ-م-ة
Óشسخاصص اŸشسبوه ،Úو كذا
ل أ
إاحباط كل أاشسكال ا’عتداءات
ال- -ت- -ي ق -د “سص اŸواط -ن Úو
اŸم-ت-ل-ك-ات ال-ع-ام-ة واÿاصس-ة
‘ الوسسط ا◊ضسري.
وان كانت ا’حتفا’ت قد
جرت ‘ ظروف أامنية جيدة
غ Òأاننا سسجلنا خÓل جولتنا
أان ال - -ع - -دي - -د م - -ن سس - -اح - -ات
ال-ع-اصس-م-ة ف-ارغ-ة ح-يث فضسل
ال- - - -ك - - -ث Òم - - -ن ا÷زائ - - -ريÚ
اسستقبال السسنة ا÷ديدة داخل
م -ن -ازل -ه -م وسس -ط ج -و ع-ائ-ل-ي
هادئ.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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 10آا’ف تعريفة و حجز أازيد من  2300قارورة خمر
ق -ي -ادة أل -درك أل -وط -ن-ي ب-دوره-ا
لمنية
ك-انت ‘ أŸوع-د ب-تشس-ك-يÓ-ت-ه-ا أ أ
ودوري- -ات- -ه- -ا أŸك- -ث- -ف- -ة عﬂ Èت- -ل -ف
أŸدأخل أŸؤودية إأ ¤ألعاصسمة –سسبا
لي عمل إأجرأمي قد Áسس بالسسكينة
أ
لج-ل-ه
أل -ع -ام -ة ل -ل -م-وأط-ن ،Úج-ن-دت أ
 3500درك- -ي ب- -ال -ع -اصس -م -ة ل -ت -أامÚ
لماكن أ◊سساسسة ألتي تكون مقصسدأ
أ أ
للموأطن ÚخÓل ليلة رأسس ألسسنة .
‘ ه- -ذا الصس -دد سس -ط -رت اÛم -وع -ة
’قليمية للدرك الوطني با÷زائر العاصسمة
اإ
ﬂططا خاصسا من أاجل تأام Úاحتفا’ت
ا÷زائري Úبرأاسص السسنة اŸيÓدية ،وهدا
من خÓل تخصسيصص أازيد من  ٣5٠٠دركي
’ماكن اŸعنية
” “ركزهم على مسستوى ا أ
خÓل الـ ٢٤سساعة التي سسبقت سساعة الصسفر
أاي -ن ” م -ب-اشس-رة ﬂط-ط ت-أام Úال-ع-اصس-م-ة
خ Ó-ل اح -ت -ف -ا’ت ن -ه -اي -ة السس-ن-ة وت-وق-ي-ف
اŸشستبه بهم على مسستوى ﬂتلف ا◊واجز
التابعة Ÿصسالح الدرك الوطني.
ان-تشس-ار م-ك-ث-ف ل-وح-دات أام-ن ال-طرقات
وال- -وح- -دات اÿاصس- -ة ل- -ل -ت -دخ -ل ال -ت -اب -ع -ة
Ûموعة الدرك الوطني للجزائر العاصسمة
’جرامية،حيث
’عتاداءات ا إ
Ÿنع ﬂتلف ا إ
” ‘ هذا الصسدد القيام بأازيد من  ١٠آا’ف
Óف-راد أاو ل-ل-م-رك-بات كانت
ت-ع-ري-ف-ة سس-واء ل -أ
العديد منها إايجابية ،سسمحت بتوقيف عدد
’شس- -خ- -اصص ال- -ف- -اري- -ن م- -ن ال -ع -دال -ة
م- -ن ا أ
واŸتهم ‘ Úقضسايا ﬂتلفة.
فيما “كنت عناصسر سسرية امن الطرقات
’قليمية للدرك
بزرالدة التابعة للمجموعة ا إ
الوطني من حجز أازيد من  ٢٣٠٠قارورة

’ن-واع ك-انت سس-تسس-ت-غ-ل
خ -م-ر م-ن ﬂت-ل-ف ا أ
للمتاجرة غ Òالشسرعية ‘ نقاط ﬂتلفة
من العاصسمة.
’م-ن
و ب -اŸن -اسس -ب -ة أاك -د م -دي-ر م-ك-تب ا أ
’ق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك
ال -ع -م-وم-ي ل-ل-م-ج-م-وع-ة ا إ
ال -وط -ن -ي ال -رائ-د م-ن-اد ا◊اج ،أان ا◊واج-ز
ال -ت-ي ” ت-نصس-ي-ب-ه-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى اŸداخ-ل
الرئيسسية للعاصسمة على غرار سسد الرغاية و
سس -د ال -زم ‹Òب -ا◊راشص ،ت -ه-دف إا ¤م-ن-ع
’شسخاصص الذين من
وصسول اÛرم Úأاو ا أ
شسأانهم إاثارة مشساكل خÓل احتفا’ت رأاسص
’ماكن التي تقصسدها العائÓت
السسنة إا ¤ا أ
أاو إا ¤التجمعات ،حيث يتم تعريفهم على
’ج- -راءات
مسس- -ت- -وى السس- -دود وت- -ط- -ب- -ي- -ق ا إ
القانونية بحقهم ‘ حال إاذا ما ” رصسد أاي
Œاوز خاج عن القانون.
من جهته أافاد النقيب بنوي قائد سسرية
أامن الطرقات بزرالدة أان عناصسر وحدته
ق- -د “ك- -نت م- -ن ضس- -ب -ط أاح -د اŸت -ل -بسسÚ
باŸتاجرة غ Òالشسرعية باÿمور حاول أان
’من من خÓل لبسص قميصص و
Áوه مصسالح ا أ
’ن-ظ-ار م-ؤوك-دا ب-اأن
’ب-ع-اد ا أ
إاط Ó-ق ◊ي-ت-ه ،إ
عملية التوقيفات و التعريفات خÓل هده
ال-ل-ي-ل-ة ت-ت-م ب-ن-اء ع-ل-ى اŸع-ل-وم-ات و ا◊سص
’مني لعناصسر الدرك الوطني.
اأ
وك -انت مصس -ال -ح ال -درك ق -اد ب -اشس -رت
باŸناسسبة عمليات مداهمة مسست عددا من
ال -ن -ق -اط ب -ال -ع -اصس-م-ة ع-ل-ى غ-رار ال-رغ-اي-ة
ا◊راشص مرورا بالشسراقة و ميناء سسيدي
فرج مسسرح الكازيف و شساطئ النخيل حيث
عرفت توافد العائÓت ا÷زائرية لÓحتفال
برأاسص السسنة ا÷ديدة.

ا◊ماية اŸدنية 2275 :تدخل ع Èالوطن

م- -ن ج- -ه- -ت- -ه -ا ج -ن -دت مصس -ال -ح
أ◊ماية أŸدنية عناصسرها للتدخل
أل- -ف- -وري ‘ ح- -ال تسس -ج -ي -ل ح -وأدث
خÓل ليلة ألحتفال برأسس ألسسنة
أ÷دي - -دة،ح - -يث سس- -ج- -لت وح- -دأت
أ◊م -اي -ة أŸدن -ي-ة  2275ت -دخ-ل ‘
عــدة م -ن -اط -ق ﬂت-ل-ف-ة م-ن أل-وط-ن
وه - -ذأ ع - -ل- -ى إأث- -ر ت- -ل- -ق- -ي م- -ك- -اŸات
ألسس- -ت- -غـاث -ة م -ن ط -رف أŸوأط -ن،Ú
ه- -ذه أل -ت -دخ Ó-ت شس -م -لت ﬂت -ل -ف
›الت أنشس -ط -ة أ◊م -اي -ة أŸدن -ي-ة
سس - -وأء أŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب- -ح- -وأدث أŸرور،
لجÓء ألصسحي
أ◊وأدث أŸنزلية ،أ إ
لج - - - -ه- - - -زة
إأخ - - - -مــاد أ◊رأئ - - - -ق و أ أ
لمنية.
أ أ
على هذا النحو سسجلت عدة حوادث
م -رور م -ن -ه -ا  ٠6تسس - -ب - -بت ‘ وف - -اة ٠٤
أاشسخاصص ‘ مكان ا◊وادث و إاصسابة ١٤
أاخ -ري -ن ب -ج -روح م -ت -ف -اوت -ة اÿط-ورة ”
إاسسعافهم ‘ ع ÚاŸكان ثم نقلهم إا¤
ﬂتلف اŸصسالح اإ’سستشسفائية من طرف
مصسالح ا◊ماية اŸدنية .
أاثقل حصسيلة سسجلت على مسستوى
و’ي -ة ت -ل -مسس-ان ب-وف-اة  ٠٢شس- -خصس Úو
إاصس -اب-ة  ٠٣أاخ -ري -ن ب -ج -روح ع-ل-ى إاث-ر
اصسطدام ب Úسسيارة من الوزن اÿفيف
و قطار لنقل اŸسسافرين على مسستوى
‡ر غﬁ Òروسص ،باŸكان اŸسسمى
تغاŸيت ببلدية سسيدي ›اهد ،دائرة
بني بوسسعيد .
كما ” تسسجيل  ٠٢حادثي مرور ‘
ن-ه-اي-ة ال-ل-ي-ل-ة اŸاضس-ي-ة و صس-ب-ي-ح-ة ال-يوم،
ا◊ادث اأ’ول سسجل على مسستوى و’ية

اŸدي -ة ع -ل -ى السس-اع-ة  23h٠٠ع-ل-ى إاثر
إاصس- - -ط- - -دام ب ٠٢ Úسس-ي-ارت Úب-ال-ط-ريق
الوطني رقم  ٠١ببلدية ا◊مدانية خلف
إاصسابة  ٠٣أاشسخاصص بجروح.
اما ا◊ادث الثا Êفقد سسجل صسبيحة
ال -ي-وم ع-ل-ى السس-اع-ة  04h50ع-ل-ى إاث-ر
إاصسطدام ب Úحافلة نقل اŸسسافرين و
سسيارة خفيفة الوزن بالطريق الوطني رقم
 ٢١ببلدية قلعة بوسسبع ،خلف وفاة ٠١
شسخصص.
كما قامت مصسالح ا◊ماية اŸدنية
ب -ال -ت -دخ -ل م -ن اأج-ل ت-ق-د Ëاإ’سس-ع-اف-ات
اأ’ول - -ي- -ة لـ  ٠٣أاشس-خ-اصص ﬂت-ن-ق Úبغاز
أاحادي أاكسسيد الكربون  CoاŸنبعث من
أاج -ه -زة ال -ت-دف-ئ-ة اıت-ل-ف-ة  ٠١شسخصص
بو’ية تبسسة ٠٢ ،شسخصس Úبو’ية سسطيف،
‘ ح ” Úتسس- -ج- -ي- -ل وف -اة  ٠٣أاشسخاصص
ﬂت -ن -ق Úب -غ-از اأح-ادي أاكسس-ي-د ال-ك-رب-ون
ع -ل -ى مسس -ت-وى ك-ل م-ن و’ي-ة ت-بسس-ة ب-ح-ي
ا÷دي-د ب-ب-ل-دي-ة الشس-ري-ع-ة ب-تسس-جيل حالة
وف- -اة ،وشس- -خصص ب- -و’ي -ة سس -ط -ي -ف ع -ل -ى
مسستوى حي سسوناطراك ببلدية العلمة،
وشسخصص اآخر بو’ية تيبازة على مسستوى
قرية بوحسس Úببلدية سسيدي سسميان.
ك -م -ا ت -دخ -ل أايضس -ا ع -ن -اصس -ر ا◊م-اي-ة
اŸدن- -ي- -ة م- -ن اأج- -ل إاخ- -م -اد  ٠٣حرائق
حضسرية و صسناعية بكل من و’ية البليدة،
و’ي -ة ج -ي -ج-ل ،ح-ري-ق ب-و’ي-ة مسس-ت-غ-ا،Â
ح - -يث خ - -ل - -ف ه - -ذا اأ’خ Òإاصس - -اب - -ة ٠٣
أاشسخاصص بحالة هلع و فزع على إاثر حريق
شسب ‘ مرآاب منزل ببلدية مزغران.

آسسيا.م

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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جزائريون وأاجانب اختاروا اأ’سسكرام والطاسسيلي وجهة سسياحية
فرق موسشيقية “تع ألسشاهرين بطبوع ﬁلية

قضشاء ألعطلة ألششتوية  ،إأحتفا’ت ألسشنة أŸيÓدية أ÷ديدة  ،مناسشبات
’هقار ،ما يجعل ألسشوأح يسشعون إأ¤
لها خصشوصشية ‡يزة بعاصشمة أ أ
ألتوجه إأ ¤و’ية “Ôأسشت بششكل كب ÒخÓل هذه ألفÎة من أجل
أ’سشتمتاع بهذه أŸناسشبات ،و قضشاء وقت ‡يز للتمعن ‘ إأحدى أجمل
أŸناطق ألسشياحية ألصشحرأوية  ،و أكتششاف سشحر ألطبيعة ألذي “تاز به
’سشتطÓع على وجهات
’هقار « ،ألششعب» تسشلط ألضشوء ‘ هذأ أ إ
عاصشمة أ أ
ألسشياح أŸفضشلة بتمÔأسشت وأليزي .

“Ôأسست  :بن حود ﬁمد ألصسالح
شضهدت عاصضمة اأ’هقار ،تزامنا مع
إاح -ت -ف -ا’ت السض -ن-ة اŸيÓ-دي-ة ،و ال-ع-ط-ل-ة
الشض - -ت - -وي - -ة ،ت- -واف- -دا م- -ع- -تÈا ل- -لسض- -ي- -اح
ا÷زائ - -ري ‘ ،Úخ - -ط - -وة تÈز Œسض - -ي- -د
السض -ي-اح-ة ال-داخ-ل-ي-ة ال-ت-ي سض-عت ا÷ه-ات
ال -وصض -ي -ة ع -ل -ى Œسض -ي -ده -ا ،ح -يث ي-ؤوك-د
ال-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى ق-ط-اع السض-ي-احة بعاصضمة
اأ’ه- -ق- -ار صض- -ع -وب -ة حصض -ر ع -دد السض -ي -اح
ا÷زائري ÚاŸتوافدين خÓل السضاعات
اŸاضض -ي -ة إا ¤وقت ’ح -ق ،إان -ط Ó-ق-ا م-ن
اإ’حصض -ائ -ي -ات اŸق -دم -ة م -ن ال -ف -ن-ادق و
اıيمات  ،فعلى سضبيل اŸثال ،الديوان
الوطني للسضياحة بتمÔاسضت ،و من أاجل
اإ’حتفال برأاسش السضنة ،سضجل إاسضتقبال 62
سضائحا من ﬂتلف و’يات ا÷زائر‘ ،
ح Úسضجلت وكالة «تيميسضاو تور» أازيد من
 20سضائحا ‘ ،خطوة توضضح بشضكل كب،Ò
بداية إاكتسضاب اŸواطن ا÷زائري للرغبة
و القناعة ‘ إاكتشضاف ما تزخر به بÓده.

اأ’سسكرام و الطاسسيلي هقار
القبلة اŸفضسلة للسسياح
كشض -ف م -دي -ر وك -ال -ة «ت -ي -م -يسض -او ت-ور»
عروج هواري ‘ ،تصضريح ل «الشضعب» بأان
م-ن-ط-ق-ة اأ’سض-كرام  80ك-ل-م ع-ن ع-اصض-مة
الو’ية  ،و منطقة الطاسضيلي هقار  ،هي
الوجهة اŸفضضلة للسضياح من أاجل قضضاء

العطلة الشضتوية و ا’حتفال برأاسش السضنة
اŸيÓدية  ،أاين يتم التنقل ب ÚاŸناطق
السضياحية  ،كـ (تاهيفت  ،إاند’ق  ،الغسضور
 ،يوف أاغÓل  ) ...،و اكتشضاف الرموز و
اŸع -ا ⁄اأ’ث -ري -ة و ال -ن-ق-وشش الصض-خ-ري-ة ،
وصضو’ إا ¤منطقة اأ’سضكرام و اإ’سضتمتاع
Ãشضاهدة أافضضل غروب للشضمسش .
‘ هذا الصضدد  ،أاكد « عبد القادر»
ج-زائ-ري م-غÎب ب-ف-رنسض-ا ،خÓ-ل ح-دي-ثه
«للشضعب»  ،أانه لطاŸا كان يحلم بزيارة
“Ôاسضت ،نظرا Ÿا تزخر به من مناظر
خÓبة و طبيعة سضاحرة تشضد الزائر لها من
أاول وهلة  ،مؤوكدا إاعجابه الشضديد  ،و
ان- -ب- -ه- -اره لسض- -ح- -ر اŸواق- -ع السض- -ي- -اح -ي -ة
اŸتواجد بعاصضمة ا’هقار .
و ‘ نفسش السضياق  ،أاضضافت «عبلة»
سض -ائ -ح -ة م -ن و’ي -ة ت -ي -ب -ازة ،أان ج-م-ال
ال -رم -ال و الصض -خ -ور ي -ج-ع-ل السض-ائ-ح ‘
حالة ذهول ،من شضدة إاعجابه باŸناظر
التي تزخر بها اŸنطقة  ،مضضيفة بأان
كل الظروف كانت مهيأاة و جميلة من
أاج -ل قضض -اء ع -ط-ل-ة و ا’ح-ت-ف-ال ب-رأاسش
السضنة اŸيÓدية ا÷ديدة .
و ‘ سضياق آاخر أاضضاف مدير وكالة
ت -ي -م -يسض -او ت -ور ،ب-أان م-ا م-ي-ز ه-ذه السض-ن-ة
توافد معت Èللسضياح ا÷زائري ، Úو هذا
راج- -ع حسض- -ب -ه إا ¤ال -ق -اف -ل -ة اإ’ع Ó-م -ي -ة
ل-ل-وك-ا’ت السض-ي-اح-ي-ة و اÿاصض-ة ب-الÎويج
لسضياحة الصضحراوية ،و التي أاشضرف على
إان -ط Ó-ق -ه -ا وزي -ر ال -ت -ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة و
السض -ي -اح -ة و الصض-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة  ،ع-ب-د

ال -وه -اب ن -وري  ،و ال -ت -ي ت -ط -رقت إال-ي-ه-ا
«الشض - -عب» ‘ أاح- -د أاع- -داده- -ا ،ح- -يث ”
حسضبه تسضجيل أازيد من  160حجز من
طرف السضياح ا÷زائري Úلقضضاء العطلة و
اإ’حتفال برأاسش السضنة اŸيÓدية .
«أاي- -ام ا÷ن- -وب» سض -ه -رات ف -ن -ي -ة ب -دار
اإ’مزاد
و ‘ خ -ط-وة م-ن-ه-ا ل-ت-جسض-ي-د السض-ي-اح-ة
الثقافية ،احتضضنت دار اإ’مزاد بعاصضمة
الو’ية ،سضهرات فنية لفرق و فناني Úمن

ألف ششرطي أمنوأ أ’حتفا’ت

بداية سسنة دون حوادث مرور Ãعسسكر
مضضت ليلة ا’حتفال بحلول
السض- -ن- -ة اŸيÓ- -دي- -ة ا÷دي- -دة
ب- -و’ي- -ة م- -عسض- -ك -ر ‘ ،أاج -واء
عادية و هادئة  ،ميزها حضضور
و ان- -تشض- -ار أام- -ن -ي ق -وي ع -ل -ى
مسض- -ت -وى ال -نسض -ي -ج ال -ع -م -راÊ
ل- -ل- -م -دن و م -داخ -ل -ه -ا ،ح -يث
حرصضت مصضالح الشضرطة على
وضض-ع ح-واج-ز أام-ن-ي-ة ل-ت-فتيشش
اŸرك- -ب- -ات و إافشض -ال أاشض -ك -ال
اŸت- - - -اج- - - -رة ب - - -اıدرات و
اŸشض-روب-ات ال-ك-ح-ول-ي-ة و ك-ذا
اأ’لعاب النارية اÙظورة و
ا’ن - - - - -تشض - - - - -ار اŸدروسش عÈ
النقاط السضوداء و اأ’حياء التي
ت -ك Ìف -ي -ه -ا ا◊رك -ة ل-تسض-ه-ي-ل
حركة اŸرور و ا◊فاظ على
السضكينة العامة للمواطن.Ú
م -ن ج -ه -ت -ه -ا اŸصض -ال -ح
ال -و’ئ -ي-ة ل-لشض-رط-ة ك-ث-فت م-ن
إاج -راءات -ه-ا اأ’م-ن-ي-ة ال-وق-ائ-ي-ة
عشض -ي -ة ا’ح -ت -ف -ا’ت ب -ح -ل-ول
السضنة ا÷ديدة ،حيث سضخرت
اŸؤوسضسض-ة اأ’م-ن-ي-ة م-ا ت-ع-داده
أالفي شضرطي ع Èكافة قطاع
اخ- -تصض- -اصض- -ه -ا Ãا ف -ي -ه أام -ن
ال -دوائ -ر و إام -ك -ان -ي-ات م-ادي-ة
مهمة لضضمان انتشضار ميداÊ
وتغطية أامنية فعالة ،و “ثلت

ﬂتلف الطبوع اŸوسضيقية ،كأاهاليل من
ت -ي -م -ي -م -ون و ف -رق -ة ال -ل -م -ة ال -بشض -اري-ة و
تيكابوين و التيندي و القيتارة وغÒها ،
ضض- -م -ن ف -ع -ال -ي -ات «أاي -ام ا÷ن -وب» ال -ذي
تنظمه وزارة الثقافة و الديوان الوطني

ÓعÓم بالتعاون مع دار اإ’مزاد ،و الذي
ل إ
ع -رف حضض -ورا ج -م -اهÒي-ا م-ع-تÈا سض-واء
ﬁلي أاو من طرف السضياح  ،و هذا على
م - -دى ال - -ي - -وم Úاأ’خÒي - -ن م- -ن السض- -ن- -ة
اŸنصضرمة .

 800متعامل اقتصسادي باŸدية لضسمان
اŸناوبة أايام ا’حتفا’ت
ج-ن-دت م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة ب-اŸدية  972م -ت -ع-ام-ل اق-تصض-ادي أ’داء اŸداوم-ة ‘
ﬂتلف النشضاطات التجارية اأ’سضاسضية ،خÓل عطلة نهاية اأ’سضبوع و الفا— جانفي،
بقصضد السضهر على توف Òا◊اجيات الضضرورية للمسضتهلك Úوهذا تطبيقا للقرار
الو’ئي –ت رقم .2382
كما سضخرت اŸديرية ‘ الوقت ذاته  76عون رقابة Ÿتابعة مدى احÎام التجار
ıطط اŸداومة و التدخل ‘ أاي خلل من شضأانه تذبذب عملية التموين على
مسضتوى  64بلدية وبغية السضهر على ضضمان الوفرة واحÎام اأ’سضعار و خاصضة تلك
اŸتعلقة باŸواد اŸدعمة .
على صضعيد آاخر أاصضدرت هذه الهيئة قرارا –ت رقم  2324يتضضمن الÎخيصش
للبيع بالتخفيضش واإ’جراءات و الفÎات الزمنية لذلك خاصش بسضنة  ، 2017حددت
Ãوجبه عملية هذا النوع من البيوع على مسضتوى و’ية اŸدية على مدار الفÎة
الشضتوية و الصضيفية ،مؤوكدة ‘ هذا الصضدد بأانه تتو‹ هذه اŸديرية اسضتقبال
ودراسضة طلبات اأ’عوان اإ’قتصضادي Úوتسضليمهم الرخصش التي تسضمح لهم بالشضروع
‘ هذا النوع من البيوع  ،كما أانه Áارسش ‘ اÓÙت التي “ارسش فيها اأ’نشضطة
اŸعنية كما تعرضش السضلع موضضوع البيع بالتخفيضش بصضفة منفصضلة عن السضلع
اأ’خرى وعلى مرأاى الزبائن .

أŸدية :م.أم Úعباسس

 2000شسرطي أامنوا حفÓت السسنة ا÷ديدة بتيبازة

أاه- -م ﬁاور اÿط -ة اأ’م -ن -ي -ة
ب -ه -ذه اŸن -اسض -ب-ة ‘ م-واصض-ل-ة
عمليات الشضرطة التي تنفذها
ق- - -وات الشض- - -رط- - -ة ◊م- - -اي - -ة
اأ’شض - -خ - -اصش واŸم - -ت- -ل- -ك- -ات
وﬁارب - -ة ﬂت - -ل- -ف أاشض- -ك- -ال
اإ’ج- -رام اŸروري وت- -ك- -ث -ي -ف
ع-م-ل-ي-ات اŸراق-ب-ة ب-ا◊واجز
اأ’م-ن-ي-ة عﬂ Èت-ل-ف م-داخ-ل
م - - -دن ال - - -و’ي - - -ة Ÿراق - - -ب- - -ة
اأ’شض - - -خ - - -اصش واŸرك - - -ب - - -ات

اŸشضبوهة ،مع نصضب حواجز
أام - -ن- -ي- -ة ف- -ج- -ائ- -ي- -ة ‘ إاط- -ار
اسض-ت-غÓ-ل اŸع-ل-وم-ات اأ’م-نية
ال-ت-ي ت-ت-حصض-ل ع-ل-ي-ه-ا ﬂتلف
اŸصض -ال -ح إ’ح -ب -اط أاي -ة ن-واي-ا
إاج- - -رام- - -ي- - -ة  ،و يضض- - -اف إا¤
اإ’ج - -راءات ال - -ت- -ي ات- -خ- -ذت،
ت -ع -زي -ز و ت -ك -ث -ي-ف ال-دوري-ات
اأ’م- -ن -ي -ة اŸت -ن -ق -ل -ة م -ن -ه -ا و
الراجلة لعناصضر الشضرطة عÈ
اأ’م-اك-ن ال-ع-م-وم-ي-ة والشض-وارع

ال- -ت- -ي ت -ع -رف ح -رك -ي -ة ك -بÒة
ل - -ل - -م - -واط- -ن Úو اŸرك- -ب- -ات،
Ùارب -ة ج -رائ-م ا’ع-ت-داءات
ا÷سض - -دي- -ة والسض- -رق- -ات ،م- -ع
ت- -ع- -زي- -ز ع- -م -ل -ي -ات م -راق -ب -ة
اŸرك-ب-ات وال-دراج-ات النارية
ضض - -د ظ - -اه- -رة السض- -ي- -اق- -ة ‘
حا’ت السضكر التي غالبا ما
تتسضبب ‘ حوادث مرور أاليمة
‘ مثل هذه اŸناسضبات .

معسسكر :أم أ. Òÿسس

أاعدت مصضالح اأ’من لو’ية تيبازة ﬂططا أامنيا اسضتثنائيا يهدف إا ¤ضضمان
أامن وسضÓمة اŸواطن Úعامة واÙتفل Úبحلول السضنة اŸيÓدية ا÷ديدة التي
تزامنت مع العطلة الشضتوية و ذلك بتجسضيد التغطية اأ’منية الشضاملة والفعالة ،حيث
” Œنيد  2000شضرطي من ﬂتلف الرتب من أاجل تعزيز التواجد باŸيدان (بالزي
الرسضمي واŸد ،)Êكما “ت بر›ة عدة دوريات ليلية ونهارية راجلة ومتنقلة عÈ
اأ’ماكن العمومية اأ’هلة باŸواطن Úكاأ’سضواق و حظائر أالعاب اأ’طفال و السضاحات
العمومية Ãعية رسضم ﬂطط أامني خاصش بالطرقات ،أاين تتم توزيع عناصضر
الشضرطة ع Èالنقاط ا◊سضاسضة التي تشضهد كثافة واكتظاظا ‘ حركة اŸرور ’سضيما
على مسضتوى مفÎقات الطرق Ãداخل وﬂارج اŸدن لتسضهيل سضيولة حركة اŸرور
‘ جميع ا’Œاهات.
و فيما يتعلق بقمع ا÷رÁة وﬁاربة اŸتاجرة باıدرات وبيع اŸشضروبات
الكحولية بدون رخصضة ،بر›ت مصضالح الشضرطة عمليات مداهمة أ’ماكن انتشضار
هذه اآ’فات ،كما ” تدعيم ا◊واجز الثابتة ووضضع عدة حواجز فجائية ونقاط
Óشضخاصش واŸركبات ،وقمع كل
مراقبة بهدف تشضديد عملية التفتيشش واŸراقبة ل أ
ﬁاولة إاجرامية و” تدعيم أامن الو’ية بفرق تابعة لوحدات التدخل السضريع
متأاهبة على مدار  24سضاعة ومهيأاة للتدخل ‘ كل مكان وزمان  ،باإ’ضضافة إا¤
فرقة تدخل اأخرى تابعة للمصضلحة الو’ئية للشضرطة القضضائية.

تيبازة :عÓء ملزي
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إاجراءات أامنية اسستثنائية لقيت ا’رتياح
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سشكان وهران يقضشون ليلة هادئة احتفال بالسشنة ا÷ديدة

^  ٢٠أالف مــــــــــــــــــواطن بالكورنيـــــــشس الوهــــــــــــراÊ
^ مصسادرة ﬂدرات ،مشسروبات كحولية وتوقيف شسباب حاولوا تعك Òا÷و
اختار عديد سسكان الباهية وهران وضسيوفها ،أان تكون ليلة رأاسس السسنة اŸيÓدية اسستثنائية ،تتخلّلها أاجواء من الفرح
واŸرح ،لتواكب هذه البهجة التي يصسّر البعضس على جعلها ذات نكهة خاصسة ،تتجاوز مشساهد حوادث السس Òوا÷رائم التي
عادة ما تقع ‘ هذه الليلة ،نتيجة التعاطي للممنوعات واŸسسكرات بجرعات زائدة.

IOƒ©°ùe á«ªgGôH :´Ó£à°SG

«الشس- -عب» ك - -انت ح - -اضش - -رة ‘ اÿرج- -ة
اŸي- -دان -ي -ة ال -ت -ي ن -ظ -م -ت -ه -ا مصش -ال -ح اأ’م -ن
اıت -ل -ف -ة ب -وه-رانÃ ،ع-ي-ة وسش-ائ-ل اإ’عÓ-م،
ل-ل-وق-وف ع-ل-ى م-دى ج-اه-زي-ة ال-ف-رق اأ’م-ن-ية
ال -ع -ام -ل -ة ل -ت -غ -ط -ي -ة اح -ت -ف -ا’ت رأاسس السش-ن-ة
اŸيÓدية.

مصشالح ا◊ماية اŸدنية :أاكÌ
من  73تدخÓ
جلت مديرية ا◊ماية اŸدنية  ٧٣تدخÓ
سش ّ
ع Èإاقليم الو’ية ،تأاتي حوادث اŸرور ‘
«الصشدارة» من حيث اÿطورة ،بعدما خلفت
ثÓثة منها وقعت ‘ أاقل من نصشف سشاعة 5
ج - -رح - -ى– ” ،وي - -ل - -ه - -م ن - -ح - -و مصش- -ل- -ح- -ة
ا’سش -ت -ع -ج -ا’ت ال -ط -ب -ي -ة ال -ت -اب -ع -ة ل -ل -م-رك-ز
ا’سشتششفائي ا÷امعي بحي البÓطو.
ا◊ادث اأ’ّول وقع حوا‹ السشاعة الثانية
صش -ب -اح -ا ب -ح -ي فÓ-وسش-ن ،اŸع-روف ب-الÈك-ي
سشابقا ،نتيجة انحراف سشيارة سشياحية كان
يقودها ششاب يبلغ  ٢5سشنة من العمر ومرافقه
ال -ث Ó-ث -ي -ن -ي ،ح -يث أاصش-ي-ب-ا ب-ج-روح ب-الصش-در.
بعدها بدقائق قليلة ،انحرفت سشيارة أاخرى
من نفسس الصشنف ،كانت تقودها فتاة تبلغ من
العمر  ٢٢سشنة Ãعية ششقيقتها البالغة  ٢١سشنة،
تعرضشت إاحداهما إ’صشابة برأاسشها واأ’خرى
برجلها اأ’Áن.
وÃحاذاة نزل «الهنا» مباششرة بعد ا◊ادث
ال -ث -الث ،وق -ع اصش -ط-دام ع-ن-ي-ف ب Úسش-ي-ارتÚ
سش -ي-اح-ي-ت ،Úخّ-ل-ف إاصش-اب-ة السش-ائ-ق ال-ب-ال-غ ٢٢
سشنة ،فيما  ⁄يتواجد صشاحب السشيارة الثانية
ب- -ع ÚاŸك -ان ،إا ¤ح Úال -كشش -ف ع -ن ن -ت -ائ -ج
ال -ت -ح-ق-ي-ق Ÿع-رف-ة أاسش-ب-اب ا◊وادث ال-ثÓ-ث-ة
اŸششار إاليها سشابقا من قبل مصشالح الششرطة.

الششرطة –جز  3قناط Òمن
الكيف و ٥00قارورة خمر
من جهتها اŸديرية الو’ئية أ’من وهران،
بقيادة اŸراقب «نواصشري صشالح» ،أاثبتت من
خ Ó-ل Œن -ده -ا اسش -ت-ع-داده-ا ال-ت-ام ل-ل-ح-ف-اظ
على أامن وسشÓمة اŸواطن والوطن ،خÓل
ع- -م- -ل- -ي -ات ﬁك -م -ة ،م ّ-ك -نت أاع -وان ب -دائ -رة
بوتليليسس ،غرب اŸدينة ،من حجز  ٣قناطÒ
كيف ” ،ضشبطها على م Ïمركبة كانت قادمة
من تلمسشان متجهة نحو إاحدى مزارع البلدية
للتخزين قبل ترويجها بوهران.

ب- -حسشب مصش -ال -ح الشش -رط -ة ،ف -إان ع -م -ل -ي -ة
“ت على إاثر تلقي معلومات مؤوكدة
التوقيف ّ
حول نششاط هذه الششبكة ،التي يقودها ششقيق
أاح -د ب -ارون -ات ال -ك -ي -ف ،اŸت -ورط ‘ قضش -ي-ة
سشابقة ” خÓلها حجز  ٢١قنطارا بوهران.
وقد “ت ﬁاكمته منذ أايام فقط.
وذكرت الششرطة ،أانه ” توقيف متهم واحد
‘ العملية ،فيما “ّكن ششريكه من الفرار‘ .
وقت ’تزال التحقيقات جارية لتوقيف باقي
أافراد الششبكة ،بعد التعرف على هوياتهم Ãن
فيهم اŸقيمون خارج الو’ية.
ع -ل -م -ا أان اıدرات اÙج -وزة ’ ي -ت -ع -د
وزنها  ٢٠٠غرام ،ما يؤوكد ،بحسشب الششرطة،
أان هذه الكمية كانت ›هزة للÎويج اÙلي
للباعة الصشغار ليلة نهاية السشنة.
‘ عملية أاخرى منفصشلة ،أاطاحت مصشالح
الششرطة باأ’من ا◊ضشري السشابع بحي سشيدي
الهواري بعصشابة كانت بصشدد ترويج كمية من
اÿمر ليلة نهاية السشنة ،وذلك على مسشتوى
حي الدرب أاين ” حجز  5٠٠قارورة خمر
بداخل بناية مهجورة بحي الدرب الششعبي،
فيما تتواصشل التحقيقات لتوقيف اŸتهم ‘
القضشية.
وأاّك -د م -راقب الشش -رط -ة رئ -يسس أام -ن و’ي-ة
وه -ران ن -واصش -ري صش -ال -ح ،أاّن -ه ” ضش -ب-ط ك-ل
اإ’ج-راءات اأ’م-ن-ي-ة ا’حÎازي-ة وا’سش-ت-ب-اق-ي-ة
لضش -م -ان ل -ي -ل -ة ه -ادئ -ة وآام -ن-ة ،ب-دءاً ب-تسش-طÒ
ﬂطط أامني ﬁكم ششارك فيه كل إاطارات
اأ’م -ن ال -و’ئ-ي وأام-ن ا◊واضش-ر ب-ال-و’ي-ة ،م-ع
تعبئة أالفي ششرطي للتغطية اأ’منية بالزيÚ
الرسشمي واŸد ” ،Êتوزيعهم بكل اŸواقع
التي تعرف إاقبا’ من اŸواطن.Ú
ول -ل -وق -وف ع -ن ق -رب ع -ل -ى م-دى ت-ط-ب-ي-ق
اإ’ج -راءات اأ’م -ن -ي -ة ال -ت -ي ت -ب ّ-ن -ت -ه -ا مصش-ال-ح
الششرطة ومعاينة مدى جاهزية الفرق العاملة
ل-ل-ت-غ-ط-ي-ة اأ’م-ن-ي-ة لÓ-ح-ت-ف-ا’ت ب-رأاسس السشنة
اŸي Ó-دي -ة ،ن -ظ -مت اŸدي-ري-ة ال-و’ئ-ي-ة أ’م-ن
وهران خرجة ميدانيةÃ ،عية وسشائل اإ’عÓم،
’سش -ي -م -ا Ãن -اط -ق ا÷ذب ف -ي-ه-ا ،ع-ل-ى غ-رار
السش -اح -ات ال-ع-م-وم-ي-ة واŸسش-اح-ات اÿضش-راء
وال -فضش -اءات اÿاصش -ة ب -ال -تسش -ل -ي-ة ،إا ¤ج-انب
ششوارع اŸدينة والفنادق وقاعات ا◊فÓت،
مع الÎكيز على واجهة البحر ،باعتبارها أاكÈ
مقصشد للمواطن ‘ Úهذه اŸناسشبة.
ك -انت ا’ن -ط Ó-ق -ة م -ن م -ق-ر أام-ن وه-ران،
أامسس اأ’ول ‘ ،حدود السشاعة التاسشعة ليÓ
رف -ق-ة م-وكب م-ن م-رك-ب-ات الشش-رط-ة ال-ع-ام-ل-ة
ب - -اŸي - -دان ،وق- -د ك- -انت أاول ن- -ق- -ط- -ة Œم- -ع
ل -ل -ع -ائ Ó-ت ب-ا◊دي-ق-ة اŸت-وسش-ط-ي-ة Ãن-ط-ق-ة
سشيدي ﬁمد السشياحية والتي كانت ﬁاطة
بجدار أامني مكون من أاك Ìمن مائتي ششرطي
وضش -اب -ط شش -رط -ة ،فضش  Ó-ع -ن Œن -ي -د ف-رق-ة
البحث والتحري Ÿواكبة مصشالح الششرطة ‘

عملها ،قصشد التدخل ‘ حالة وجود مششاكل.
ف-ي-م-ا ك-انت ال-ن-ق-ط-ة ال-ث-ان-ي-ة واجهة البحر
بوسشط اŸدينة التي عرفت هي اأ’خرى توافد
ع- -دد ك- -ب Òم -ن م -واط -ن Úوصش -ل ت -ع -داده -م،
بحسشب مصشدر أامني ،أ’ك Ìمن  ٢٠أالف سشاعة
الصشفر والتي اعتاد الوهرانيون سشماعها من
خÓ- -ل أاب- -واق وصش -ف -ارات ال -ب -واخ -ر ال -راك -ن -ة
باŸيناء ،العادة التي توارثوها أابًا عن جد منذ
سشنوات السشبعينيات من القرن اŸاضشي ،حيث
ك -انت ال -ب -واخ -ر أاول م -ن ُي -ع-ل-م ب-ح-ل-ول ال-ع-ام
ا÷ديد.
ه - -ذا وق - -د وضش - -عت مصش - -ال - -ح الشش - -رط - -ة
تششكيÓت أامنية خاصشة باŸنطقة من خÓل
منع سش ÒاŸركبات باŒاه الواجهة للسشماح
للعائÓت باŸششي بكل حرية ،وذلك إا ¤جانب
Œنيد «فÓقة» من الششرطيات للوقوف على
اأ’م- -ن وسش- -ط ال- -ع -ائ Ó-ت ،وه -ي ط -ري -ق -ة ”
ات -خ -اذه -ا ل -ل -ت -ق -رب م -ن ال -ع -ائÓ-ت وال-نسش-اء
وا’طÓع على أاي مششاكل قد تقع ،مع وضشع ٨
حواجز أامنية يؤو ّ
طرها ضشباط ششرطة ،فضشÓ
ع-ن ف-رق-ة ث-ان-ي-ة ل-ل-ب-حث وال-ت-دخ-ل م-دع-وم-ة
ب -ف -رق -ة م -ن ال-دراج« Úب-ي.أار.إاي» وعشش-رات
ال -ف -رق ال-راج-ل-ة م-ن أاع-وان الشش-رط-ة ب-ال-زيÚ
الرسشمي واŸد.Ê
تواصشلت عمليات التغطية اأ’منية إا ¤ما
ب- -ع- -د ال- -راب- -ع -ة صش -ب -اح -ا ،خ -اصش -ة Ãن -ط -ق -ة
الكورنيشس الوهرا ،Êالتي تعرف هي اأ’خرى
إاج -راءات أام -ن -ي -ة م -ك ّ-ث -ف -ة ،ل -ت -أامﬂ Úت -ل-ف
اŸرافق السشياحية وأاماكن ا’حتفا’ت التي
تعرف إاقبا’ كبÒا من قبل الششباب خاصشة.

الدرك ُيفششل ترويج 1000
قارورة خمر و 22.٥كلغ من الكيف
ب -دوره -ا اÛم -وع -ة اإ’ق -ل -ي -م -ي -ة ل -ل-درك
ال-وط-ن-ي وسش-ع-ي-ا م-ن-ه-ا ل-ت-وف Òاأ’م-ن واأ’م-ان
ل- -ل -م -واط -ن Úال -ذي -ن اخ -ت -اروا ه -ذه اŸدي -ن -ة
لÓحتفال بليلة رأاسس السشنة ،بادرت بتنظيم
خرجة ميدانية لفائدة وسشائل اإ’عÓم ،وهذا
ع Èب -عضس اÙاور ال -رئ -يسش -ة ل -ل-وق-وف ع-ل-ى
مدى جاهزية اأ’عوان وكذا تطبيق اإ’جراءات
اأ’منية اŸتخذة من قبل القيادة العليا للدرك
الوطني.
فقد ” وضشع ﬂطط أامني ﬁكم ،معّززا
ب- -تشش- -ك- -ي Ó-ت وح -واج -ز أام -ن -ي -ة ع Èال -ط -رق
واÙاور الرئيسشة ،مع الÎكيز على الكورنيشس
السشفلي والعلوي ،وكذا تنظيم عمليات “ششيط
واسش -ع -ة ع Èال -فضش-اءات ال-غ-اب-ي-ة ،إاضش-اف-ة إا¤
تكثيف الدوريات ع Èإاقليم ا’ختصشاصس الذي
يعرف توافدا كبÒا من السشائح Úوالزوار.
وق -د أاع -ل -ن ق -ائ -د اÛم -وع -ة اإ’ق -ل-ي-م-ي-ة

للدرك الوطني ،اŸقدم عواج عبد السشÓم،
ع- -ن Œن- -ي- -د  ١٠٠٠درك- -ي ب- -ال- -زي ÚاŸدÊ
والرسشمي ،للسشهر على تأام Úاحتفا’ت ليلة
رأاسس السش-ن-ة ال-ت-ي ت-زام-نت وال-ع-ط-ل-ة الشش-ت-وية
وكذا نهاية اأ’سشبوع ،من خÓل إاقحام جميع
ال-وح-دات ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-ج-م-وع-ة اإ’ق-ليمية Ãا
ف-ي-ه-ا أام-ن ال-ط-رق ،وسش-ائ-ل ال-ت-دخ-ل وﬂتلف
الوسشائل التقنيةّ – ،سشبا أ’ي طارئ.
وب- -فضش- -ل ›ه- -ودات- -ه- -م اŸب -ذول -ة“ ،ك -ن
عناصشر اÛموعة الو’ئية للدرك بوهران،
عششية ا’حتفال بليلة رأاسس السشنة اŸيÓدية
ا÷ديدة ،من مصشادرة  ١٠٠٠قارورة خمر من
ﬂتلف اأ’نواع واأ’حجام ” ،العثور عليها
داخل مسشكن مهجور بحي كوكا.
وبحسشب ذات اŸصشادر“ ،ت العملية بناًء
ع-ل-ى م-ع-ل-وم-ات م-ؤوك-دة ،ب-اشش-رت م-ن خÓ-لها
ق - -وات الشش - -رط - -ة –ري - -ات- -ه- -ا ال- -ت- -ي أافضشت
إا– ¤دي- -د اŸسش- -ك -ن وت -ط -وي -ق اŸك -ان ،ث -م
مصش -ادرة ال -ك -م -ي -ة سش -ال-ف-ة ال-ذك-ر ال-ت-ي ك-انت
م-وج-ه-ة لÓ-سش-ت-هÓ-ك Ãن-اسش-ب-ة ح-ل-ول السش-ن-ة
اŸيÓدية ا÷ديدة.
و‘ عملية منفصشلة“ ،كنت ذات الوحدات
من حجز  ٢٢.5كلغ من الكيف ” ،ضشبطها
ﬂبأاة بإاحكام داخل سشيارة من النوع القد،Ë
إاثر معلومات تلقتها ،مفادها ﬁاولة “رير
كمية من اıدرات.
ال -ع -م -ل -ي -ة ،ب-حسشب اÛم-وع-ة اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة
للدرك الوطني“ ،ت على الطريق الوطني
رقم  ٤الرابط ب Úوهران وع Úتيموششنت
و–ديدا Ãنطقة بوياقور ببوتليليسس ،أاين ”
وضشع حاجز أامني ،أاسشفر عن توقيف اŸركبة
اŸششبوهة من نوع بوجو  ،5٠5كانت قادمة من
تلمسشان باŒاه وهران ،أاين ” العثور على
اıدرات بواسشطة الكÓب اŸدربة ّﬂبأاة
بصش -ن -دوق ح -دي -دي مصش -ف -ح –ت ال -ك-راسش-ي
اÿلفية للمركبة ،بعد أان وضشع بجانبها قارورة
غاز.
وعلى إاثر ذلك ” ،حجز الكمية و–ويل
الشش -خصس ال -ذي ك-ان ع-ل-ى م-ت-ن-ه-ا ،ال-ب-ال-غ م-ن
العمر  ٤٣سشنة ،للتحقيق معه .فيما ’تزال
ع-م-ل-ي-ة ال-ب-حث م-ت-واصش-ل-ة ع-ن ب-ق-ي-ة العناصشر
ومعرفة مصشدر الكمية.
كما “كن ذات العناصشر من تفكيك ششبكة
إاج-رام-ي-ة م-ك-ون-ة من  ٤أاشش-خ-اصس ت-نشش-ط ‘

ازدحام غ Òمسسبوق باŸع Èا◊دودي «ا◊دادة» ‘ سسوق أاهراسس

›ال السش -رق -ة وا’ع -ت -داءات وال -لصش -وصش -ي-ة،
ح -يث ع Ìب -ح -وزت -ه-م ع-ل-ى خ-ن-اج-ر وسش-ي-وف
تسشتعمل ‘ ترهيب اŸواطن...Ú

إاحباط عبور  20حراقا ،بينهم طفلة
عمرها سشنتان وامرأاة حامل
ك- - - -م - - -ا ت - - -زاي - - -دت ف - - -ى اآ’ون - - -ة اأ’خÒة
ظ - -اه - -رة ال - -ه - -ج - -رة غ Òالشش- -رع- -ي- -ة خÓ- -ل
اŸن -اسش -ب-ات واأ’ع-ي-اد ،غ Òأاّن ع-ن-اصش-ر خ-ف-ر
السشواحل Ÿيناء وهران ،الع Úالتي ’ تنام،
“ّك -نت ،صش -ب-ي-ح-ة أامسس ،م-ن إاح-ب-اط ﬁاول-ة
هجرة سشرية لـ ٢٠ششخصشا ،بينهم عائلة مكونة
من  ٣أافرادÃ ،ن فيهم اأ’ب واأ’م وابنتهما
الصشغÒة البالغة من العمر سشنت ،Úإاضشافة إا¤
سشيدة أاخرى حامل وكذا رعية كامÒو.Ê
أام -ا ال -ب -ق-ي-ة ف-ه-م شش-ب-اب ،اتضش-ح أان-ه-م م-ن
سشكان الو’ية ” ،ضشبطهم على م Ïقارب غÒ
بعيد عن ششاطئ رأاسس فالكون بع ÚالÎك،
وه -م بصش -دد «ا◊رق -ة» ن -ح -و ن -ح-و السش-واح-ل
اإ’سشبانية ،بحسشب قائد فرقة الدرك الوطني
لع ÚالÎك ،الذي أاّكد أانّ العملية “ت إاثر
دورية كان يقوم بها عناصشر خفر السشواحل
ب -اإ’ق -ل-ي-م ال-ب-ح-ري ،ح-يث Ùوا وج-ود زورق
بعرضس مياه البحر وعلى متنه ›موعة من
اأ’ششخاصس ،ليتضشح أانها ﬁاولة إابحار سشرّية.
وع-ل-ي-ه ” ،ال-ق-بضس ع-ل-ي-ه-م وتسش-ل-ي-مهم اإ¤
عناصشر الدرك الوطني لفرقة ع ÚالÎك من
أاجل التحقيق واتخاذ اإ’جراءات القانونية ‘
ح -ق -ه -م ،سش-ي-ح-ال-ون Ãوج-ب-ه-ا ع-ل-ى ال-ع-دال-ة،
يضشيف نفسس اŸصشدر ،موضّشحا أاّن «ا◊ا’ت
اŸتعلقة بعملية ا◊رقة لعناصشر أاسشرة الذين
يجازفون بحياة أاطفالهم للوصشول إا ¤البلدان
جلت الفرقة
اأ’وربية تعت Èنادرة ،بعدما سش ّ
حالة ‡اثلة منذ أاك Ìمن سشنة».
ك- - - - -م- - - - -ا Œدر اإ’شش- - - - -ارة ،إا ¤أاّن ه- - - - -ذه
ا’سش -ت -ع -دادات وال -ت-ع-ام-ل اإ’نسش-اı Êت-ل-ف
اŸصشالح اأ’منية اŸدنية والعسشكرية ،قوبلت
بارتياح كب Òمن قبل اÙتفل Úبرأاسس السشنة،
سش- -واء م- -ن ال -زوار اÙل -ي Úأاو اŸق -ي -م‘ Ú
اÿارج‡ ،ن ج - -اءوا ل - -ع - -روسس اŸت - -وسّش - -ط،
وه -ران ،ل -قضش -اء ال -ع -ط -ل -ة ب -ه -ا وا’سش -ت -م-ت-اع
بجمالها وأاضشوائها التي تخطف اأ’نظار لي.Ó

جزائريون يتهافتون على تونسس لقضشاء عطلة نهاية السشنة

ششهد مع Èا◊دادة ا◊دودي عششية رأاسس
السش -ن-ة ح-رك-ة م-ن-ق-ط-ع-ة ال-ن-ظ Òع-ل-ى مسش-ت-وى
مداخل الرقابة ا÷مركية ‘ ا’Œاه ا÷زائري
والتونسشي اأ’مر الذي عقد من حركة السشÒ
لسش -اع -ات ط-وال ،م-ا ع-م-ق م-ن ع-م-ل-ي-ة تسش-ري-ع
وتÒة ضشبط الدخول إا ¤اأ’راضشي التونسشية،
خ- -اصش- -ة وأان أاغ- -لب ال -ذاه -ب Úم -ن ال -ع -ائ Ó-ت
الشش -رق -ي -ة ال -ت -ي اع -ت -ادت قضش -اء رأاسس السش -ن -ة
اŸيÓ- -دي- -ة ب -ا÷ارة ت -ونسس .وه -ي اح -ت -ف -ا’ت
تزامنت مع عطلة الششتاء زادت من نششوة السشفر
÷زائري Úوجدوا التسشهيÓت واإ’غراءات من
ﬂت -ل -ف ال -وك -ا’ت السش -ي -اح -ي -ة ال -ت -ونسش-ي-ة ‘
صش - -دارت - -ه - -ا اÿدم - -ة ال - -ن - -وع - -ي - -ة والسش - -ع - -ر
اŸقبول.هذا ما رصشدته «الششعب» بع ÚاŸكان
وتنقل أادق تفاصشيله.
خÓل حضشورنا أاول أامسس ومنذ السشاعات
اأ’و ¤وح -ت -ى ح -دود ال -واح -دة زوا’  ،شش -ك -لت
سش- -ي- -ارات السش- -واح ا÷زائ- -ري Úط- -واب Òك -بÒة
ت -ن -ت -ظ -ر دوره -ا ‘ اج -ت -ي -از ن -ق -اط اŸراق -ب -ة
ا÷مركية اأ’مر الذي عقد من عملية اŸراقبة
لدى الطرف Úا÷زائري والتونسشي ،ما خلف
تذمرا كبÒا لدى أاغلب العائÓت التي تقل معها

 1203ششرطي جندوا
لضشمان التغطية األمنية
‘ ليلة خاصشة
أابناءها الصشغار ‘ ،ظل قلة اŸرافق العمومية
على مسشتوى هذا اŸع. È
كما خلف هذا ا’زدحام الكب Òتعقيد مهام
اŸصشالح اأ’منية على اŸسشتوى ا◊دودي من
أاج- - -ل ت- - -أاط Òح- - -رك- - -ة السش Òوك - -ذا ت - -ق - -دË
اإ’رششادات الÓزمة للسشواح ا÷زائري.Ú
و‘ اŸق -اب -ل ك -ذلك سش -ج -ل -ن -ا أايضش -ا إاق-ب-ال
تونسشي على ا÷زائر ‘ هاته الفÎة والتي

ت-ت-زام-ن م-ع ال-ت-خ-ف-يضش-ات ال-ت-ي تضش-ع-ه-ا أاغ-لب
اÓÙت ا÷زائرية على السشلع Ãناسشبة رأاسس
السش- -ن- -ة ،وال- -ذي ي- -ع- -ت Èع- -نصش- -ر ج- -ذب ك- -بÒ
للتونسشي ‘ Úظل الغÓء الفاحشس الذي تعانيه
تونسس منذ أازيد من  ٠5سشنوات مضشت ،وبالتا‹
دخول هاته الفئة إا ¤ا÷زائر وخروجها باŒاه
اأ’راضشي التونسشية سشاهم بششكل كب ‘ Òتعقيد
اإ’جراءات ا÷مركية وعملية الرقابة على هاته

السشلع التي ” اقتناؤوها من ا÷زائر.
‘ ذات السشياق اتخذت مصشالح أامن سشوق
أاه -راسس ك -اف -ة ال -ت -داب Òواإ’ج -راءات اأ’م -ن-ي-ة
اسش -ت-ع-دادا م-ن-ه-ا ل-ت-أام Úا’ح-ت-ف-ا’ت اÿاصش-ة
بحلول العام ا÷ديد  ، ٢٠١٧حيث ” وضشع
خطة أامنية ششاملة قوامها نششر عدد كب Òمن
ال -دوري -ات اŸت -ن -ق -ل -ة وال -راج -ل -ة م-ن ﬂت-ل-ف
اŸصش-ال-ح ال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة ب-ذات أام-ن الو’ية والتي
ب-دوره-ا سش-ت-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ع-زي-ز اأ’من باŸناطق
ا◊ضشرية التي يÎدد عليها اŸواطنون كما ”
بذلك وضشع العديد من التششكيÓت اŸرورية
على مسشتوى مداخل وﬂارج اŸدينة Ÿراقبة
اأ’ششخاصس واŸركبات الوافدة للو’ية .
وحسشب اأ’رقام بحوزة «الششعب» من مصشدر
أام- -ن -ي ” تسش -خ ١٢٠٣ Òشش-رط-ي م-ن ﬂت-ل-ف
ال- -رتب ل- -ت- -ول- -ي- -ة م -ه -ام ا◊ف -اظ ع -ل -ى اأ’م -ن
والسشكينة للمواطن ‘ Úهذه الو’ية الششرقية
وأاث -ن -اء ه -ذا اŸوسش -م ا’سش -ت -ث -ن -ائ -ي ‡ث ‘ Ó-
ا’ح -ت -ف -ا’ت ب-رأاسس السش-ن-ة اŸيÓ-دي-ة وع-ط-ل-ة
الشش -ت -اء وم -ا ت -ع -رف -ه م -ن ح -رك -ي -ة غ Òع-ادي-ة
تسشتدعي مواجهة أاي طارئ.
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إاشسهار

من مراسسلينا

أإلثن 02 Úجأنفي 2017م
ألمؤأفق لـ  03ربيع ألثأني  1438هـ

◊ماية إلسسكنات إ÷ديدة من إلتدهور

فرق –سشيسس ‘ اŸيدان للتواصشل مع اŸسشتفيدين

لحياء إلسسكنية إ÷ديدة إلتي إسستفاد
إ أ
م -ن -ه-ا إŸوإط-ن-ون سس-ل-مت ل-ه-م ‘ ح-ل-ة ف-اخ-رة
لك Ìمن هذإ
عمرإنا وديكورإ وهندسسة ،وإ أ
ن-ظ-اف-ة دإخ-ل-ي-ا وخ-ارج-ي-ا ،و‘ كامل إÙيط
ه-ذه إل-فضس-اءإت وإŸسس-اح-ات إÿضس-رإء ..م-ع
لدوإت م -ن ح -اوي -ات وغÒه -ا ‘
وضس- -ع ك -ل إ أ
خدمة إلسسكان وقريبة منهم.

جمال أوكيلي

Óح -ي -أء ‘ ك -ؤري -ف -ة أأو ج -ن -أن
ه -ذأ أŸن -ظ -ر ل  -أ
ألسضفأري و‘ جهأت ل تعد ول –صضى هي أآلن
–ت مسضؤؤولية ألسضكأن للحفأظ عليهأ من كل تعد
أأو تشضؤيه ،و‘ هذأ ألسضيأق تعتزم ولية أ÷زأئر
إأيفأد فرق خأصضة إأ ¤هذه أألمأكن قصضد –سضيسص
هؤؤلء بأأهمية حمأية ألؤسضط ألذي يقيمؤن فيه.
مهمة هذه أÛمؤعأت أأو أألفؤأج أŸشضكلة من
أأع -ؤأن ﬂتصض› ‘ Úأل أل -ت -ؤأصض -ل ألج-ت-م-أع-ي
إأخطأر ألسضكأن بألفؤأئد أŸتؤلدة عن مرأفقة هذه

أألح -ي -أء ‘ ج -أنب ت-ف-أدي أإلضض-رأر ب-أل-ت-ج-ه-ي-زأت
أŸؤجؤدة بهأ.
ه -ذأ أل -ع -م-ل أل-ت-ؤع-ؤي ل-ؤلي-ة أ÷زأئ-ر ل-ه أل-ب-ع-د
ألسضتبأقي قصضد ترقية ألفعل أ◊ضضأري وألسضلؤك
أŸد Êعند ألسضكأن ،خأصضة أأولئك ألذين كأنؤأ ‘
أألحيأء ألقصضديرية ،ضضروري ألتحأور معهم ‘ هذأ
ألشضأأن ومطألبتهم بعدم إأدخأل أأي تعديÓت على
ألعمأرأت وألسضأحأت ألتي قد تؤؤثر على أŸشضهد
Óحيأء.
ألعأم ل أ
ألتجربة حأضضرة ‘ أأذهأن ألكث Òألذين سضجلؤأ
Œأوزأت ‘ ب- -عضص أألح- -ي- -أء ،وه- -ذأ ع -قب إأق -دأم
ألبعضص من ألسضكأن على تسضييج مربعأت من ألÎأب
غرسضؤأ فيهأ أأنؤأعأ من ألنبأتأت ،بأإلضضأفة إأ ¤ضضّم
أأجزأء منهأ إأ ¤ألقأطن ‘ Úمدخل ألعمأرة ،زيأدة
على ألكتأبة ع Èأ÷درأن ،ألسضمأء ألفرق وغÒهأ.
هذه ألتصضرفأت مؤجؤدة ول Áكن نكرأنهأ أأو ألقفز
عليهأ لذلك –ركت ولية أ÷زأئر من أأجل أأن
تكؤن ‘ أŸؤعد أŸقرر لهذه ألعملية لدعؤة كل

قأطني هذه أألحيأء ألتحلي بروح أŸسضؤؤولية.
عليه فإأن هذه أألحيأء أ÷ديدة مطألبة بأأن تندمج
‘ أŸسض -ع -ى أل-ع-أم أل-ق-أئ-م ع-ل-ى إأنشض-أء أ÷م-ع-ي-أت
و÷أن أألحيأء ألتي Œمع ‡ثل Úتخّؤل لهم مهأم
أإلشضرأف على شضتى ألنشضأطأت على مسضتؤى تلك
ألفضضأءأت ،منهأ ألتنسضيق مع ألسضكأن ،فيمأ يتعلق
ب-أŸسض-أئ-ل أل-ي-ؤم-ي-ة ك-أÙأف-ظ-ة ع-لى هذأ ألÎأث
ألعمرأ Êومتأبعة وضضعية أإلنأرة ،ألنظأفة ،ألبيئة
رفع ألنفأيأت ،مؤأقف ألسضيأرأت ،ألسضكنية وأألمن،
هذه ألنشضغألت تتكفل بهأ هذه أألطرأف بشضكل
نظأمي وقأنؤ Êلتكؤن من صضÓحيأتهأ أألسضأسضية.
لبد من أأن يتحرك سضكأن هذه أألحيأء ‘ هذأ
ألŒأه لسضد هذأ ألفرأغ وكذلك ألتأأسضيسص لؤأقع
جديد هنأ وهنأك ،وإأحÓل هذه أŸؤؤسضسضأت ألتأبعة
ل -ل-م-ج-ت-م-ع أŸدﬁ Êل أŸصض-أل-ح أإلدأري-ة ل-ت-ك-ؤن
ألؤسضيط ب Úألبلدية وأŸؤأطن ‘ ألعمل جنبأ إأ¤
جنب ‘ كل أ◊ألت أأو ألظروف أŸطلؤبة كإأشضعأر
ألسضكأن بأأهمية مأ أسضتفأدوأ منه ليبقى لصضأ◊هم.

فيما تبقى أإزيد من  600وحدة سسكنية تنتظر إلتجسسيد بسسيدي دإود

قاطنو  473ششا‹ بسشيدي داود يعيششون على أامل إاعادة اإلسشكان
ي-ن-ت-ظ-ر ق-اط-ن-و إلشس-ال-ي-ه-ات ،ب-ب-ل-دية
سسيدي دإود ،شسرق بومردإسس ،إّŸوزعÚ
ع -ل-ى  473شس-ا‹ وم-ن-ذ سس-ن-وإت ع-م-ل-ي-ة
إلÎحيل إ ¤سسكنات جديدة كغÒهم
م-ن سس-ك-ان ب-اق-ي ب-ل-دي-ات إلولية إلذين
ت -خ -لصس -وإ م -ن م -ظ-اه-ر إل-ب-ؤوسس وإŸع-ان-اة
دإخل هذه إلسسكنات إ÷اهزة إلتي ⁄
لدن -ى شس -روط إ◊ي-اة
ت -ع -د تسس -ت -ج -يب أ
إل-ك-رÁة ،ب-ع-د إن-ت-ه-اء م-دة صسÓ-ح-ي-ات
ليوإء منكوبي زلزإل
إسستغÓلها إŸؤوقت إ
سس- -ن -ة  ،2003ل - -ك - -ن - -ه - -ا –ّولت إ ¤ب - -ؤور
إج -ت -م -اع -ي -ة ن -ت -ي -ج -ة سس -وء إدإرة ه -ذإ
إŸلف.

ألشض -أل -ي -ه -أت إأ ¤ألح -ت -ج-أج ‘ أأك Ìم-ن م-ن-أسض-ب-ة
لنتشضألهم من هذه ألؤضضعية ألجتمأعية ألصضعبة.
بهدف حمأية سضكأن ألبلدية من ألفيضضأنأت
خ -أصض -ة أل -ق-أط-ن Úم-ن-ه-م ع-ل-ى ح-أف-ت-ي وأدي
ألبسضبأسص ألذي أأغرق مركز ألبلدية ‘ أأكÌ
من مرة ،أسضتفأدت ألبلدية من مشضروع لتهيئة
ألؤأدي بغÓف مأ‹ قأرب  20مليأر سضنتيم

Œري به أألشضغأل حأليأ بؤتÒة متبأطئة ،رغم
ألتؤجيهأت ألصضأرمة ألتي قدمهأ ‡ثل وزأرة
ألدأخلية ،أŸكلف Ãلف ألكؤأرث وأıأطر
أل- -كÈى أل -ط -أه -ر م -ل -زي ‘ زي -أرت -ه أألخÒة
ل -ل -ؤلي -ة ل -ل-ت-ك-ف-ل أألم-ث-ل Ãث-ل ه-ذه أل-ن-ق-أط
ألسض -ؤدأء أل-ت-ي ق-د تشض-ك-ل خ-ط-رأ ف-ع-ل-ي-أ ع-ل-ى
أŸؤأطن.Ú

17223

إŸنتخبون ببلدية فرعون ل يسستمعون لنشسغالت سسكان
قريتي ناقمة وأإيت وإعمر وعلي

اŸياه ،اإلنارة ،والنقل اŸدرسشي ‘ صشدارة الهتمامات
ي- -ع- -يشس سس -ك -ان “ت -اق -م -ة“
ب -ب -ل -دي -ة ف -رع -ون ،ظ -روف -ا
صس-ع-ب-ة بسس-بب إŸشس-اكل إلتي
يتخبطون فيها ،بالرغم من
إŸرإسسÓ- -ت إل -ع -دي -دة إل -ت -ي
وج - -ه - -وه - -ا ل- -ل- -م- -ن- -ت- -خ- -بÚ
إÙل- -ي ،Úوإل -ت -ي Œ ⁄سس -د
‡ا زإد إلوضسع تأازما.
من ب Úألنقأئصص ألتي أأتعبت
أأله- -أ‹ ب- -أŸن- -ط- -ق- -ة ،ب -حسضب
ألسضيد بعزيز‡ ،ثل عن ألسضكأن،
لـ“ألشضعب“ ،ألذي يقؤل “ :نطألب
ألسض- -ل -ط -أت أÙل -ي -ة بضض -رورة،
–ديث شضبكة ألصضرف ألصضحي،
ت -زوي -د ألسض -ك -أن Ãي -أه ألشض-رب،
بصضفة دأئمة ومنتظمة ،أإلنأرة
أل -ع -م -ؤم -ي -ة ،ون -أأم-ل ‘ –ريك
ع- -ج- -ل -ة أل -ت -ن -م -ي -ة ورف -ع أل -غÍ
وأŸعأنأة عنأ.
نشض Òأأن بلدية فرعؤن تعت Èمن
ألبلديأت ألفقÒة بؤلية بجأية،
وت - - -ع - - -أ Êع - - -ج- - -زأ ‘ “ؤي- - -ن
أŸشض -أري -ع أل -ت -ن -م -ؤي -ة ،وه-ؤ م-أ
صضعب على أŸنتخب ÚأÙليÚ
ألتكفل بأنشضغألت سضكأن ألقرى.
من جهتهم ،ينأشضد سضكأن قرى
“أأيت وأع -م -ر وع -ل -ي“ ألسض-ل-ط-أت
أل-ب-ل-دي-ة أل-ت-ك-ف-ل ب-أنشض-غ-ألت-ه-م،
◊ل م -عضض -ل -ة أل -ن-ق-ل أŸدرسض-ي
ل -ف -أئ -دة ت Ó-م -ي -ذ أŸت-ؤسض-ط-أت
وأل -ث -أن-ؤي-أت ،ح-يث أك-ت-فت ذأت
أŸصضألح بضضمأن ألنقل لتÓميذ
ألطؤر ألبتدأئي.
بحسضب ألسضيد أأيت ﬂتأر“ ،هذه
أل-ؤضض-ع-ي-ة ق-د أأث-رت سض-ل-ب-أ ع-ل-ى
م -ردود أل -تÓ-م-ي-ذ ،وك-ذأ أأث-ق-لت
ك -أه -ل أألول -ي-أء ب-ه-ذه أŸن-ط-ق-ة
ألتي تضضم 29قرية ،وقد فؤجئنأ
ب -ع -دم أسض -ت -ف -أدة أل -تÓ-م-ي-ذ م-ن

أل - -ن - -ق - -ل ه- -ذه ألسض- -ن- -ة ،ع- -كسص
ألسض -ن-ؤأت أل-ف-أرط-ة أل-ت-ي وف-رت
خÓلهأ ألبلدية ألنقل أŸدرسضي
ل -ك -أف -ة أألط-ؤأر ،وع-ل-ي-ه ف-ن-ح-ن
ن - -ن - -أشض - -د أ÷ه - -أت أŸع - -ن- -ي- -ة،
مسض-أع-دة أأط-ف-أل-ن-أ أŸتمدرسضÚ
على مزأولة درأسضتهم ‘ ظروف
عأدية و“كينهم من ألنقل“.

يوم تكويني ألعوان إادارة
مسشتششفى ““خليل عمران““
ن - -ظ- -م مسض- -ؤؤول- -ؤ أŸسض- -تشض- -ف- -ى
أ÷أم -ع -ي خ -ل-ي-ل ع-م-رأن ،ي-ؤم-أ
ت-ك-ؤي-ن-ي-أ ل-ف-أئ-دة ع-م-أل أإلدأرة،
ح- -يث ي- -ن -درج أل -ل -ق -أء ‘ إأط -أر
–سض Úأألدأء ،ألذي سضينعكسص
إأي-ج-أب-أ ع-ل-ى أل-ت-ك-ف-ل بأŸرضضى
أŸؤج- - - -ؤدي- - - -ن Ãخ- - - -ت- - - -ل- - - -ف
أŸسض-تشض-ف-ي-أت ،ب-حضض-ؤر ك-ل من
أŸدي- - -ر أل- - -ؤلئ- - -ي ل- - -لصض - -ح - -ة

وألسضكأن ،وعمأل قطأع ألصضحة
أŸمثل ‘ Úأإلدأري.Ú
ب -حسضب ع -ث -م -أن م -ه -دي ،إأط-أر
ب-أŸسض-تشض-ف-ى أ÷أم-ع-ي ب-بجأية،
“ه-ذه أل-دورة أل-ت-ك-ؤي-ن-ي-ة ج-معت
أأزي- -د م -ن  50ع -ؤن-أ إأدأري-أ م-ن
أŸسض -تشض-ف-ى أ÷أم-ع-ي ب-ب-ج-أي-ة،
وهي أŸبأدرة ألتي تعت Èأألو¤
م -ن ن -ؤع -ه -أ ‘ أل -ؤلي -ة ،وأل -ت-ي
تندرج ضضمن ألتكؤين أŸسضتمر
لفأئدة أإلدأري Úبقطأع ألصضحة،
ح -يث ك -أنت أل -ف -رصض -ة م -ؤأت -ي -ة
ل-لسض-م-أع إأ ¤أل-نصض-أئ-ح أŸق-دم-ة
م- -ن ط- -رف أأسض- -أت- -ذة ﬂتصض،Ú
ح -ؤل ك -ي -ف -ي -ة أل -ت-ك-ف-ل أل-ن-ؤع-ي
ب - -أŸريضص و–سض Úع - -م - -ل- -ه- -م
أل - - -ي- - -ؤم- - -ي ،ب- - -أإلضض- - -أف- - -ة إأ¤
أŸسضأهمة ‘ –سض Úأÿدمأت
ألصض- - -ح- - -ي- - -ة ع- - -ل- - -ى مسض - -ت - -ؤى
أŸسضتشضفيأت“.

بجاية :بن ألنوي توهامي

إعادة تأاهيل طرق مدينة سسوق أإهرإسس

نحو القضشاء على معظم النقاط السشوداء
‘ إط -ار إıط -ط إل-ب-ل-دي
لع -ادة
ل- -ل- -ت -ن -م -ي -ة إŸوج -ه إ
ت -أاه -ي -ل إل-ع-دي-د م-ن ﬁاور
إل - - -ط- - -رق Ãدي- - -ن- - -ة سس- - -وق
أإه - - - -رإسس ” ،ت- - - -خصس- - - -يصس
غ Ó- -ف م - -ا‹ ب - -ق- -ي- -م- -ة 45
م- -ل- -ي- -ون د.ج ل- -ل -دف -ع ب -ه -ذإ
إıط- - - -ط ،وه- - - -ذإ ب - - -حسسب
لم Úإل -ع -ام إلسس-ي-د ي-اسسÚ
إ أ
كناسس.

سسوق أهرأسس :ألعيفة سسمÒ

بومردأسس :ز /كمال

كشض- -فت أل- -زي- -أرة أألخÒة أل -ت -ي ق -أدت وأ‹
ألؤلية مدأ Êفؤأتيح إأ ¤هذه ألبلدية شضبه
أل-ن-أئ-ي-ة م-دى ضض-ع-ف وتÒة أل-ت-ن-م-ي-ة أÙل-ي-ة
وŒسضيد أŸشضأريع أıتلفة ألتي أسضتفأدت
م -ن -ه -أ أل -ب -ل -دي -ة ل -ت -حسض Úأإلط -أر أŸع -يشض-ي
للسضكأن ،ومنهأ قطأع ألسضكن ،حيث بقي ملف
ألشض -أل -ي -ه-أت أŸؤزع-ة ع Èع-دة ن-ق-أط ي-رأوح
مكأنه ،رغم تعأقب أŸنتخب ÚأÙلي Úبسضبب
ت- -ع -ط -ل ب -رن -أم -ج أ‚أز  600وح-دة سض-ك-ن-ية
أج -ت -م-أع-ي-ة أŸؤزع-ة ع-ل-ى ع-دة ن-ق-أط م-ن-ه-أ
مشضروع  95وحدة 450 ،وحدة و 150وحدة
سض-ك-ن-ي-ة ل-ل-قضض-أء ع-ل-ى ألشض-أل-ي-ه-أت وألسضكنأت
ألهشضة ،وذلك ألسضبأب متعددة لكنهأ مرتبطة
أأسض- -أسض- -أ ب- -ط- -ب- -ي- -ع -ة أألشض -غ -أل وضض -ع -ف أأدأء
أŸقأولت ألتي أسضتفأدت من ألصضفقة وغيأب
أŸتأبعة ألصضأرمة من قبل ألسضلطأت أÙلية
وألؤلئية.
أأم- -أم ه- -ذه أل- -ؤضض -ع -ي -ة أأع -ط -ى وأ‹ أل -ؤلي -ة
تعليمأت لرئيسص ألبلدية وألدأئرة وأŸقأولت
أŸك -ل -ف -ة ب -أل‚أز ب -أل-رف-ع م-ن وتÒة أل-ع-م-ل
ل -تسض -ل -ي -م أŸشض -أري -ع وإأع -أدة إأسض-ك-أن ق-أط-ن-ي
ألشضأليهأت نهأية سضنة  ،2017بأŸقأبل تشضهد
بعضص أŸشضأريع ألسضكنية تقدمأ ملحؤظأ ‘
أل‚أز منهأ مشضروع  318وحدة سضكنية ألذي
يشضهد تقدمأ بحؤأ‹  70من أŸأئة ،ومشضروع
 166وح- -دة وأأخ- -رى م -أ ب 10 Úإأ 40 ¤من
أŸأئ-ة ،ل-ك-ن-ه-أ غ Òك-أف-ي-ة ب-أل-ن-ظ-ر أ ¤ت-أريخ
تسضليم أŸشضأريع للمقأولت للدخؤل ‘ عملية
أل‚أز وهي ألؤضضعية ألتي دفعت بقأطني

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

ألعدد

09

أأوضضح ذأت أŸسضؤؤول بأأن هذه
ألعمليأت ألتي شضرع فيهأ مطلع
نؤفم Èأألخ Òم ّسضت –صضيصص
ﬁط -ة أل -طÒأن ع -ل -ى مسض -أف -ة
 3,5ك-ل-م وح-ي ل-عÓ-وي-ة أل-عتيق
خأصضة شضأرعي عبد ألرحمأن بن
سضأ ⁄و حريرشص عبد أللطيف
وف -روع -ه -م -أ ع-ل-ى مسض-أف-ة 2,5
كلم.
م - -ن ج - -ه - -ة أأخ - -رى ،خ ّصض - -صضت
مصضألح ألبلدية برسضم ميزأنيتهأ
م -ب-ل-غ  65م-ل-ي-ؤن دي-ن-أر ل-ت-ه-يئة
أل-ت-حصض-يصص ألج-ت-م-أع-ي لـ 302
حصضة بحي أبن رشضد ،وكذأ فتح
أل -ط -ري -ق أ÷دي -د أل -ذي ي-رب-ط
أل -ط -ري -ق ألج -ت -ن -أب -ي ب-ك-ل م-ن
ألسض- -ؤق أألسض- -ب- -ؤع- -ي -ة أ÷دي -دة
وأŸقÈة أ÷دي - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -دة.
من شضأأن أسضتكمأل أأشضغأل هذه
أŸشض- -أري- -ع ‘ ،غضض- -ؤن ن- -ه -أي -ة

جأنفي 2017 ،أأن يسضمح بألقضضأء
ع-ل-ى م-ع-ظ-م ““أل-ن-ق-أط ألسضؤدأء““
بأŸدينة وفك ألختنأق Ãقطع
ألطريق ألؤطني رقم  16ألعأبر
لشض- - - -أرع ““ﬁم- - - -د ألشض- - - -ري - - -ف
مسضأعدية““ بأŸدينة ،فضض Óعن
إأضض -ف -أء صض -ؤرة ج -م -أل -ي -ة ع -ل -ى
ﬁيط أŸدينة.
م- -ن ج- -ه- -ة أأخ- -رى ،أأوضض -ح ذأت
أŸسض- -ؤؤول أأن- -ه ” أق- -ت- -ن- -أء 100
حأوية حديدية ÷مع ألنفأيأت
أŸنزلية ،سضيتم تؤزيعهأ ““قريبأ““
ع -ل -ى ﬂت -ل -ف أألح -ي -أء ،دأع-ي-أ
أŸؤأط- - - - - - - -ن Úإأ ¤ضض- - - - - - - -رورة
ألن -خ -رأط ‘ ع -م -ل -ي -ة ن-ظ-أف-ة
أÙي- -ط وأألح- -ي- -أء ألسض- -ك -ن -ي -ة
وأحÎأم مؤأقيت رمي ألنفأيأت
أŸنزلية.
كمأ سضيتم ““قريبأ““ أقتنأء حأويأت
لفرز ألنفأيأت بع ÚأŸكأن على
غ-رأر أل-زج-أج وأل-بÓ-سض-ت-يك ،م-أ

حرإثن تسستفيد من  ١00سسكن بصسيغة ““أإفنبوسس““

سض- -يسض- -ه- -م ‘ مسض -أع -دة ع -م -أل
أŸؤؤسضسض-أت أّ Ÿصض-غ-رة أل-ن-أشضطة
‘ ›أل ت -دوي -ر أل -ن-ف-أي-أت م-ن
ألقيأم Ãهأمهم.
” مؤؤخرأ تهيئة وإأعأدة تأأهيل
سض- -أح- -ة ““ألسض- -ت -ق Ó-ل““ ب -ؤسض -ط
أŸدينة بغÓف مأ‹ بـ  60مليؤن
دينأر من ميزأنية ألبلدية وهي
أل -ع -م -ل -ي -ة أل-ت-ي تضض-م-نت إأع-أدة
ت-أأه-ي-ل أأرب-ع-ة أأكشض-أك ب-ألسض-أح-ة
وتهيئة أألرضضية ووضضع نأفؤرتÚ
Óن - -أرة
وأأع- - -م- - -دة ج- - -دي- - -دة ل  - -إ
ألعمؤمية وغرسص أأشضجأر للنخيل
م- -ع أÙأف- -ظ- -ة ع- -ل- -ى “ث- -أ‹
أألسضدين أŸؤجؤدين بهأ.
سض -م -حت ه -ذه أل-ع-م-ل-ي-ة ب-إأع-أدة
بعث ألقلب ألنأبضص لـ«طأغسضت““
ح-يث ” ضض-م-ن ع-م-ل-ي-ة ت-ه-يئتهأ
ألÎك -ي-ز ع-ل-ى أ÷أنب أل-ع-م-رأÊ
وإأعطأء صضؤرة ترقى إأ ¤ألتأريخ
ألعريق لهذه أŸدينة ألعريقة.

تأاخـ ـ ـ ـ ـ ـر مششـ ـ ـ ـ ـ ـروع لعوانـ ـ ـ ـ ـ ـة بسشبـ ـ ـ ـ ـ ـب البنايـ ـ ـ ـ ـ ـات الفوضشويـ ـ ـ ـ ـ ـة

” توزيع مفاتيح حصسة  ١00مسسكن على إŸسستفيدينÃ ،نطقة حرإثن Ãدينة جيجل ،إلتي أإشسرف عليها إلسسيد إلعربي مرزوق ،وإ‹ إلولية وياسس Úطبال ،إŸدير
ل‚از  30مسسكنا آإخر ببلدية إلعوإنة ،وعرف إŸشسروع
إلعام للصسندوق إلوطني Ÿعادلة إÿدمات إلجتماعية ،فيما أإّكد مسسؤوولو إلصسندوق أإنهم بصسدد –ديد أإرضسية إ
لشسغال.
لرضسية أإعاقت تقدم إ أ
ل‚از بسسبب وجود بنايات فوضسوية على مسستوى إ أ
تأاخرإ كبÒإ ‘ إ إ
وأ‹ ألؤلية ثّمن أÛهؤدأت أŸبذولةُ ،ملحأ على ضضرورة مسضكن مؤزعة على  05بلديأت هي جيجل ،قأوسص ،ألطأهÃ ،Òنطقة حرأثن.
تسضريع وتÒة ألبنأء وألشضغأل لتكملة ألبنأيأت أŸتأأخرة ،ومن تأكسضنة وألعؤأنة ،كمأ ” تخصضيصص  447مليؤن دينأر جزأئري كمأ تعرف منطقة مزغيطأن Ãدينة جيجل ،أأشضغأل إأ‚أز
 1200مسضكن ‘ إأطأر برنأمج عدل ،ويتعلق أألمر Ãؤقع يضضم
جأنبهم أŸسضتفيدون و رغم ألتأأخر ألذي طأل لسضن Úأأعربؤأ كمسضأعدأت مرتبطة بألبنأء ألريفي.
من أŸنتظر تؤزيع زهأء  4آألف سضكن من ﬂتلف ألصضيغ ،قبل  400مسضكن وآأخر يضضم  800مسضكن ،تقؤم بإأ‚أزهأ مؤؤسضسضة
عن فرحتهم.
بتؤزيع هذه أ◊صضة ،يرتفع عدد سضكنأت ألصضندوق ألؤطني شضهر جؤأن أŸقبل ،ألتي عرفت سضلسضلة من ألتأأخÒأت ،خÓل صضينية ‘ آأجأل تقدر بـ  24شضهرأ ،حيث من أŸقرر أأن تنتهي
Ÿعأدلة أÿدمأت ألجتمأعية أŸؤزعة بؤلية جيجل إأ 350 ¤ألسض -ن -ؤأت أŸأضض -ي -ة أل -ت-ي أأرج-ع-ه-أ أŸسض-ؤؤول-ؤن أ ¤أسض-ت-ح-ؤأذ أألشض -غ -أل ‘ شض-ه-ر ف-ي-ف-ري  ،2018ب- -أإلضض- -أف- -ة إأ ¤إأ‚أز 400
مسضكن ‘ ،أنتظأر ألنطÓق ‘ أأشضغأل إأ‚أز  30مسضكنأ ببلدية أأصض -ح-أب أل-ب-ن-أي-أت أل-ف-ؤضض-ؤي-ة ع-ل-ى ج-زء ك-ب Òم-ن أŸسض-أح-ة مسضكن بصضيغة ألبيع بأإليجأر ،وورشضة إأ‚أز  70مسضكنأ ‘
أّ ıصضصضة إلقأمة ألسضكنأت ،حيث مّكنت عملية ألقضضأء على صضيغة ألتسضأهمي.
ألعؤأنة وألتي هي ‘ طؤر –ديد أألرضضية.
بحسضب مصضألح ألصضندوق ،فقد ” تخصضيصص غÓف مأ‹ يقدر ألسض -ك -ن أل -هشص م -ن أسضÎج-أع  100ه-ك-ت-أر ب-ب-ل-دي-ة جيجل” ،
بـ  127مليؤن دينأر جزأئري كمسضأعدة للمسضتفيدين من  380أسض -ت -غ Ó-ل -ه-أ ‘ إأ‚أز ق-رأب-ة  1200مسض-ك-ن ع-م-ؤم-ي إأيجأري

جيجل :خالد ألعيفة
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تركيا تسستقبل العام ا÷ديد باعتداء «إارهابي شسنيع»

 39قتيً Óو 69جريحا ‘ هجوم على ملهى ليلي باسضطنبول
ضضرورة حشضد ا÷هود اإلقليمية والدولية Ÿواجهة اإلرهاب واجتثاثه

إاسس -ت -ق-ب-لت ت-رك-ي-ا ال-ع-ام ا÷دي-د
باعتداء «إارهابي شسنيع» أاودى بحياة
م- -ا ل ي- -ق- -ل ع- -ن  39م-دن-ي-ا وعشسرات
ا÷رح -ى .ب -ي-ن-م-ا اع-تÈت-ه أان-ق-رة «ل
ي -ن -فصس -ل ع -ن ال -ت -ط -ورات ا÷اري-ة ‘
اŸنطقة» ،لسسيما ‘ سسوريا اÛاورة.
‘ ح ÚعÈت ع- -دي -د ال -ع -واصس -م عÈ
ال -ع -ا ⁄ع -ن إادان -ت -ه -ا الشس -دي -دة ل -ه-ذا
لع -ت -داء ا÷ب -ان»› ،ددة دع -م-ه-ا
«ا إ
لف -ة م -ن
لÎك- -ي- -ا ‘ م -واج -ه -ة ه -ذه ا آ
لق- -ل- -ي- -م- -ي- -ة
خ Ó- -ل حشس - -د ا÷ه- -ود ا إ
والدولية.
ب -اŸن -اسس-ب-ة ،ق-ال ال-رئ-يسس الÎك-ي رجب
طيب أاردوغان ،إان الهجمات اŸتكررة التي
تتعرضس لها بلده «ل تنفصسل عن التطورات
ا÷ارية ‘ اŸنطقة وتهدف إا ¤زعزعة
السستقرار وزرع الفوضسى ‘ تركيا».
وأاك -د أان ه -ذا «ال -ه -ج -وم الشس -ن -ي -ع» ،ه -و
«ﬁاول -ة ل -ت -دم Òب -لده وخ -ل -ق ح -ال -ة م -ن
ال -ف -وضس -ى ،م -ن خ -لل اسس -ت-ه-داف م-ت-عّ-م-د
لسس -لم األم -ة الÎك -ي -ة واŸدن -ي› ،»Úددا
عزم بلده العمل «على اقتلع التهديدات
والهجمات اŸوجهة ضسدها من جذورها»،
داعيا أافراد اÛتمع إا ¤التكاتف Ÿواجهة
اإلرهاب ،قائل« :لن نسسمح إاطلقا بنجاح
اŸؤوامرات القذرة التي –اك ضسدنا وذلك
م- -ن خ- -لل ال- -ت- -ح -ل -ي ب -ال -وع -ي وا◊ك -م -ة
والتكاتف فيما بيننا بشسكل أاك.»È
وك -ان وزي -ر ال -داخ -ل-ي-ة الÎك-ي سس-ل-ي-م-ان
سسويلو أاعلن ،صسباح أامسس ،أان العتداء الذي
وقع خلل الحتفالت بعيد رأاسس السسنة،
أاوق- -ع  39ق-ت-يً-ل ،ب-ي-ن-ه-م  16أاج-ن-ب-يًا ،وأان
الشسرطة تبحث عن منفذه.
وأاضساف سسويلو ،أان العتداء أاوقع أايضساً
 69ج-ري-حً-ا ،ب-ي-ن-هم  4إاصس-اب-ات-هم خطرة.
وقال« :البحث عن اإلرهابي لتزال مسستمرة
وآامل أان يتم القبضس عليه سسريعاً» ،مضسيفًا
أانه ” –ديد هويات  21ضسحية من بينهم
 16أاجنبيًا ،ومن ب Úاألجانب اŸصساب5 Ú
لبناني.»Ú
وق- -درت وسس- -ائ- -ل إاع- -لم ت- -رك- -ي- -ة ع -دد
اŸتواجدين باŸلهى ◊ظة الهجوم بحوا‹
 600شسخصس.

ا÷ا Êتنكر ÓÃبسس «بابا نويل»
وب -ي -ن-م-ا ق-الت مصس-ادر ،إان مسس-ل-ح Úاث-نÚ
على األقل أاطلقا النار على اÙتفل Úبرأاسس
السس -ن -ة ‘ اŸل -ه -ى ،ب -ع -دم -ا ت -ن -ك-را Ãلبسس
«سسانتا كلوز» ،أاوردت أاخرى أان مسسلحا يرتدي
لباسس «بابا نويل» هاجم اŸلهى ،حيث اشستبك
‘ البداية مع رجال األمن وقتل شسرطيا قبل
أان يقتحم اŸكان ويتابع إاطلق النار على
مرتادي اŸلهى.
وي -ق -ع اŸل -ه -ى الشس -ه ÒاŸذك-ور ‘ وسس-ط
اسس-ط-ن-ب-ول ب-ح-ي «أاورت-اك-وي» السس-ي-اح-ي وه-و
أاحد األحياء الراقية واŸتميزة ‘ اŸدينة.
ويطل اŸلهى على ا÷انب األوروبي ÿليج
ال -ب -وسس -ف -ور ال -ذي ي -قسس -م اسس -ط -ن -ب-ول .وق-ال
ت -ل -ف -زي -ون «إان.ت -ي ،»‘.إان ب-عضس اÙت-ف-لÚ
قفزوا ‘ اŸياه هربا من إاطلق النار وإان
الشسرطة أانقذتهم.
وجاء هذا الهجوم بعد نحو  24سساعة عن
ان- -ف -ج -ار آاخ -ر ق -الت مصس -ادر أام -ن -ي -ة ،مسس -اء
ا÷معة ،إانه وقع قرب مطعم ‘ منطقة «مال
تبة» بالشسطر اآلسسيوي من اسسطنبول ،دون أان
يسسفر عن خسسائر بشسرية.
هذا وقد أاثار هذا العتداء اŸرّوع موجة
إادان- -ات ع- -اŸي- -ة ،ح- -يث أاك- -دت اÛم- -وع- -ة
ال -دول -ي -ة تضس -ام -ن -ه -ا م -ع ت-رك-ي-ا ‘ م-ك-اف-ح-ة
اإلرهاب.
وجاءت أاو ¤اإلدانات وأاقواها من الوليات
اŸتحدة ،حيث عبّر الرئيسس األمÒكي باراك
أاوباما عن تعازيه للشسعب الÎكي وأامر فريقه
لم-ن ال-ق-وم-ي ب-ع-رضس اŸسس-اع-دة اŸن-اسسبة
ل -أ
على السسلطات الÎكية.
كما قال الرئيسس الروسسي فلد ÒÁبوت، Ú
من جهته ،إانه «من الصسعب تصسور جرÁة أاكÌ
وقاحة من مقتل اŸدني Úوسسط احتفالت
ب -ع -ي -د رأاسس السس -ن -ة ،وواج -ب -ن -ا اŸشسÎك ه-و
التصسدي بحزم للعدوان اإلرهابي».
لشس -ارة ،ك -انت ›م-وع-ة «صس-ق-ور ح-ري-ة
ل -إ
ك- -ردسس- -ت- -ان» ال- -ق- -ري- -ب- -ة م -ن ح -زب ال -ع -م -ال
ال -ك -ردسس -ت -ا ،Êت-بّ-ن-ت اع-ت-داء م-زدوج-ا ‘ 10
ديسس -م ÈاŸاضس -ي ‘ اسس-ط-ن-ب-ول ق-رب م-ل-عب
نادي بشسيكتاشس ،خّلف  44قتيل ،معظمهم
شسرطيون.

لمن خطة السسÓم الروسسية  -الÎكية
بعد دعم ›لسس ا أ

اآلمال معلقة على مفاوضضات األسضتانة

ل· اŸتحدة ،على قرار يدعم اتفاق وقف إاطلق النار ‘ سسوريا،
وافق ›لسس األمن التابع ل أ
الذي ” بوسساطة روسسية وتركية.
ن ّصس القرار ،الذي ” تبنّيه إاثر مشساورات مغلقة ،على أان اÛلسس «يرحب ويدعم جهود» السسلم
التي تبذلها موسسكو وأانقرة ،و»يأاخذ علما» بالتفاق الذي توصسلتا إاليه ‘  29ديسسم.È
وأاعلنت روسسيا وتركيا وقف إاطلق النار ،األسسبوع اŸاضسي ،وهو الثالث من نوعه هذا العام،
وذلك ‘ ﬁاولة إلنهاء النزاع اŸسستمر منذ قرابة سستة أاعوام.
وكانت روسسيا دعت ا÷معة شسركاءها ‘ ›لسس األمن إا ¤تبنّي القرار لدعم وقف إاطلق
النار ومفاوضسات السسلم اŸقبلة اŸقررة ‘ األسستانة .وقال السسف Òالروسسي فيتا‹ تشسورك،Ú
إانه قدم «مشسروع (قرار) مقتضسبا للمصسادقة» على اÿطة الروسسية  -الÎكية التي تنصس على
لعمال القتالية وإاجراء مفاوضسات ‘ األسستانة» أاواخر جانفي.
وقف ل أ
ونصس اتفاق وقف إاطلق النار ،الذي رعته روسسيا وتركيا ،على إاجراء مفاوضسات ‘ جانفي
بكازاخسستانﬁ ‘ ،اولة إلنهاء النزاع الذي خلف آالف القتلى وملي Úالنازح Úمنذ .2011
وبدأا رسسميا سسريان الهدنة ،منتصسف ليل اÿميسس اŸاضسي.

هجمات السضنة اŸنقضضية
تعرضست تركيا ،منذ عامŸ ،وجة اعتداءات
نسسبت إا ¤تنظيم داعشس اإلرهابي أاو إا ¤حزب
العمال الكردسستا Êومن يدور ‘ فلكه...
  19ديسسم ،Èكانت واقعة اغتيال السسفÒالروسسي ‘ أانقرة ،أاندريه كارلوف ،بيد شسرطي
تركي قال إانه ينتقم Ÿا وقع ‘ حلب بسسوريا،
وكان هذا ا◊دث األبرز ب Úالهجمات.
  17ديسسم ،Èشس -ه-دت ت-رك-ي-ا م-ق-ت-ل 14جندياً على األقل وإاصسابة عشسرات األشسخاصس
ب -ج -روح ‘ اع -ت -داء ان -ت -ح -اري نسسب إا ¤ح-زب
ال-ع-م-ال ال-ك-ردسس-ت-ا ،Êواسس-ت-ه-دف ح-اف-ل-ة ت-ن-قل
عسسكري ‘ Úقيصسرية بوسسط تركيا.
  10ديسسم ،Èوقع هجوم مزدوج ‘ وسسطاسسطنبول خلف  44قتيلً ونحو مئة جريح ،عند
انفجار سسيارة مفخخة قرب اسستاد بشسيكتاشس
لدى مرور حافلة تقل عناصسر للشسرطة .وعمد
انتحاري إا ¤تفج Òنفسسه بعد أاقل من دقيقة
وسسط ›موعة من عناصسر الشسرطة ‘ حديقة
›اورة› .م -وع -ة «صس -ق -ور ح -ري-ة ك-ردسس-ت-ان»
ال-ق-ري-ب-ة م-ن ح-زب ال-ع-م-ال ال-ك-ردسس-تا Êأاعلنت
مسسؤووليتها عنه.
  4نوفم ،Èوقع هجوم بسسيارة مفخخةأايضساً أاسسفر عن  9قتلى ،بينهم شسرطيان ،أامام
م -رك -ز ل-لشس-رط-ة ‘ دي-ار ب-ك-ر ،ت-ب-ن-ت-ه ›م-وع-ة
«صسقور حرية كردسستان».
  9أاكتوبر ،ق-ت-ل  18شس-خصسً-ا ‘ ان-ف-جارشساحنة صسغÒة مفخخة أامام مركز للشسرطة ‘
سس -م -دي-ن-ل-ي (ج-ن-وب شس-رق) ،والسس-ل-ط-ات نسس-بت
الهجوم ◊زب العمال الكردسستا.Ê
  20أاوت قتل انتحاري حوا‹  50شسخصساًخ- -لل ح- -ف -ل زواج ‘ غ -ازي ع -ن -ت -اب (ج -ن -وب
شسرق) .وقد اتهم الرئيسس رجب طيب أاردوغان
تنظيم داعشس بالوقوف وراءه.
  28جوان قتل  47شسخصسًا ،منهم أاجانب،‘ ثلثة هجمات انتحارية ‘ مطار أاتاتورك
ال - -دو‹ ‘ اسس - -ط - -ن- -ب- -ول .السس- -ل- -ط- -ات نسس- -بت
العتداءات ،التي  ⁄تتبنها أاي جهة ،إا ¤تنظيم
داعشس اإلرهابي.
  7جوان ،راح  11قتي ًل منهم سستة من
عناصسر الشسرطة ،ضسحية اعتداء بسسيارة مفخخة
اسستهدف حافلة لعناصسر شسرطة مكافحة الشسغب
‘ ح- -ي ب- -ي- -ازي- -د ال- -ت -اري -خ -ي ‘ اسس -ط -ن -ب -ول.
و›م -وع -ة «صس -ق -ور ح -ري -ة ك -ردسس -ت -ان» ت -ع -ل-ن
مسسؤووليتها عنه.
  19مارسس ،قتل انتحاري أاربعة سسائحÚ(ثلثة إاسسرائيلي Úوإايرا Êواحد) ‘ اسسطنبول،
وأاصس -اب  36شس-خصسً-ا آاخ-ري-ن ب-ج-روح .وات-ه-مت
السسلطات تنظيم داعشس.
  13مارسس ،قتل  35شسخصساً وأاصسيب أاكÌمن  ‘ 120اعتداء بسسيارة مفخخة ‘ أانقرة،
تبّنته ›موعة «صسقور حرية كردسستان».
  17فيفري ،فجر انتحاري سسيارة مفخخةأاسسفرت عن  28قتي ً
ل و 80جريحًا ‘ أانقرة.
وأاعلن تنظيم صسقور حرية كردسستان مسسؤووليتهم
عن الهجوم الذي اسستهدف عسسكري.Ú
  12جانفي ،قتل  12سسائحًا أاŸانياً ‘اعتداء انتحاري ‘ الوسسط التاريخي لسسطنبول
نسسب إا ¤تنظيم داعشس اإلرهابي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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 ·ÓاŸتحدة
بعد توليه منصسبه كتاسسع أام Úعام ل أ

غوتÒيسس يدعو ÷عل سضنة  2017عاما للسضÓم
·Ó
لم Úال- -ع -ام ا÷دي -د ل  -أ
دع- -ا ا أ
اŸت-ح-دة أان-ط-ون-ي-و غ-وتÒيسس÷ ،ع-ل
سسنة  2017عاما للسسÓم ،مؤوكدا أان كل
م -ا ت -رق -ى إال -ي -ه الشس -ع -وب م -ن ك -رام-ة
وتقدم ورخاء ،يكون عماده السسÓم
ال-ذي ي-ت-وق-ف ع-ل-ى إارادة الشس-ع-وب ‘
ذلك.
‘ أاول يوم يتو ¤فيه منصسبه ا÷ديد
ل· اŸتحدة ،خلفا لبان
كتاسسع أام Úعام ل أ
ك- -ي م -ون ،وج -ه غ -وتÒيسس ن -داء م -ن أاج -ل
إاحلل السسلم ‘ العا ⁄مع بداية السسنة
ا÷ديدة ،دعا فيه إا ¤ضسرورة جعل من سسنة
 2017ع -ام -ا ل -لسس -لم والل -ت -زام ب -السس-لم
حاضسرا ومسستقبل.
ك- - -م- - -ا أاع- - -رب اŸسس - -ؤوول األ‡ي ،ع - -ن
لوضس-اع ال-تي تعيشسها
«انشس-غ-ال-ه وت-أاسس-ف-ه» ل -أ
عديد دول العا ⁄والتي “يزها النزاعات
وا◊روب التي تخلف يوميا آالف القتلى
وا÷رحى ول تفرق ب Úاألطفال والنسساء
وال- -رج- -ال م- -ن اŸدن- -ي Úال- -ذي- -ن ي -ع -ان -ون
األمّرين دون أان يلوح لها نهاية ‘ األفق
والتي ل يسسلم من العنف ل مسستشسفى ول
حتى قوافل اŸسساعدات واإلعانات.
كما –دث األم Úالعام األ‡ي ا÷ديد،
ع -ن م -ع -ان -اة أاخ -رى ع -رف -ه -ا ال -ع-ا ⁄ج-راء
ا◊روب وه -ي أازم -ة ال -لج-ئ Úوال-ن-ازح،Ú
ال -ذي ت -رك -وا دي -اره -م قسس -را ‘ ح -ال-ة م-ن

ا◊رمان والعوز.
ومع حلول السسنة ا÷ديدة ،ناشسد األمÚ
ال - -ع- -ام األ‡ي «ا÷م- -ي- -ع ل- -لنضس- -م- -ام إا¤
مسساعيه ÷عل السسلم على رأاسس أاولوياتهم.
ودع- -ا اŸواط- -ن Úوا◊ك- -وم -ات والشس -ع -وب
والقادة إاŒ ¤اوز خلفاتهم والرتقاء من
التضسامن والتعاطف إا ¤واقع من ا◊وار
واإلحÎام واإلع- -ت- -لء ف- -وق الن- -قسس -ام -ات
السس-ي-اسس-ي-ة ل-لن-ت-ق-ال إا ¤ت-ق-د Ëال-تنازلت
ع -ل -ى ط -اولت اŸف -اوضس -ات ل -ل -ت -وصس-ل إا¤
ا◊لول السسياسسية».
وقبل انتخابه أامينا عاما شسغل غوتÒيسس
م -نصسب م -ف -وضس األ· اŸت -ح -دة السس -ام -ي
لشس -ؤوون ال -لج -ئ Úم -ن  2005إا ¤ديسس -مÈ
 ،2015حيث ترأاسس إاحدى أابرز اŸنظمات
اإلنسس -ان -ي -ة ‘ ال -ع -ا ⁄أاث-ن-اء أاخ-ط-ر أازم-ات
التشسرد التي شسهدها العا ⁄منذ عقود.

لرهاب التونسسي سسيطبق عليهم
أاكد أان قانون ا إ

قائد السضبسضي :لن نسضتقبل العائدين من بؤور القتال بالزهور
جدد الرئيسس الباجي قائد السسبسسي
‘ ك -ل -م -ة وج -ه -ه -ا ل -لشس -عب ال -ت-ونسس-ي ‘
ن -ه -اي -ة ال -ع -ام ،ت -أاك-ي-ده ع-ل-ى أان ق-ان-ون
لره- -اب سس- -ي -ط -ب -ق ب -ح -ق ال -ت -ونسس -يÚ
ا إ
ال -ع -ائ -دي -ن م -ن ب -ؤور ال -ق -ت -ال وأان -ه-م ل-ن
يسستقبلوا بالزهور.
أاك- -د السس- -بسس- -ي ،أان األرق -ام اŸت -داول -ة ‘
اإلعلم حول عدد التونسسي ÚاŸنخرط‘ Ú
ا÷ماعات اإلرهابية مبالغ فيها.
وك -ان رئ -يسس ا◊ك-وم-ة ال-ت-ونسس-ي-ة ،ي-وسس-ف
الشساهد ،قد أاعلن ،مؤوخراً ،أان السسلطات ل
ترغب ‘ عودة التونسسي Úمن مناطق التوتر،
مشسÒاً إا ¤أانها “لك قائمة رسسمية بكل الذين
سس- -اف- -روا إا ¤ه -ذه اŸن -اط -ق وان -خ -رط -وا ‘
أاعمال إارهابية.
كما أاوضسح ،أان السسلطات سستعامل العائدين
م-ن-ه-م ب-ح-زم وسس-ت-ح-اك-م-ه-م ف-ور ع-ودتهم إا¤
ال- -ب- -لد ‘ ،ح -زم -ة ج -دي -دة م -ن اإلج -راءات
الصس- -ارم- -ة وسس- -ط ق- -ل- -ق م -ت -زاي -د م -ن ع -ودة
اإلرهابي Úمن مناطق التوتر ،خاصسة سسوريا
والعراق.
يذكر ،أان تونسس قد دقت ناقوسس اÿطر
حول احتمال عودة أاعداد متزايدة من مقاتلي
«داعشس» إا ¤ال- -ب- -لد وأاط- -ل- -قت ح- -زم- -ة م- -ن
اإلجراءات الصسارمة ،قالت إانها اسسÎاتيجية
وط -ن -ي -ة Ÿق -اوم -ة اإلره -اب وم -ع -ا÷ة م -ل-ف

العائدين من بؤور التوتر ،وÃوجبها سسيجد كل
من يفكر ‘ العودة من سساحات القتال نفسسه
ﬁاصسرا ما ب Úالتوقيف واÙاكمات.
من ناحية ثانية ،أاعادت فرنسسا ،السسبت،
ت- -ونسس- -ي Úاث- -ن Úإا ¤ب- -ل- -ده- -م- -ا ،ب -ح -ج -ة أان
وجودهما يشسكل خطرا على األمن العام وذلك
بعد خروجهما من السسجن ،بحسسب ما أاعلن
وزير الداخلية الفرنسسي برونو لورو.
وذك -رت وزارة ال -داخ -ل -ي-ة ،أان-ه م-ن-ذ ب-داي-ة
ولي- -ة ال- -رئ -يسس ف -رانسس -وا ه -ولن -د ‘ ،م -اي
 ” ،2012اتخاذ  109أاوامر بÎحيل «أافراد
لهم صسلة باإلرهاب أاو التطرف» ،مشسÒة إا¤
أان ثلث تلك األوامر ” اتخاذها عام .2016

بحثا عن تعزيز حظوظها لولية رابعة ‘ انتخابات سسبتمÈ

مÒكل تغ Òلهجتها اŸعتدلة ألول مرةŒ ...اه الÓجئÚ
لول م - -رة ،ح - -ذرت اŸسس - -تشس- -ارة
أ
لŸان-ي-ة أان-غ-ي Ó-مÒك-ل‡ ،ا سس-مته
ا أ
لسسÓمي» ‘ أاŸانيا ،وفق
لرهاب ا إ
«ا إ
قولها ،مغّيرة لهجتها اŸعتدلة Œاه
اŸوضسوع.
الن -ت -ق -ادات ال -ت -ي ط -الت اŸسس-تشس-ارة
األŸان -ي -ة أا‚ي -ل مÒك -ل ،ب -ع -د سس -ي-اسس-ة
األب-واب اŸف-ت-وح-ة أام-ام ط-ال-ب-ي ال-ل-جوء،
رÃا أاحدثت –ولً ‘ خطاباتها بشسكل
غ Òمتوقع.
ق- -الت مÒك- -ل ،إان «الخ- -ت- -ب- -ار األك،È
بدون أادنى شسك ،هو اإلرهاب اإلسسلمي،
الذي كان يسستهدف األŸان منذ سسنوات
عديدة 2016 ‘ .هاجمنا ‘ وسسط بلدنا،
وقبل بضسعة أايام ‘ سسوق أاعياد اŸيلد
وسسط برل ،»Úعلى حد تعبÒها.
وه -ذه أاول م-رة ،ت-ب-دو ف-ي-ه-ا خ-ط-اب-ات
اŸسستشسارة مÒكل بهذه ا◊دة ،حتى أانها
–دثت عن تسسلل متطرف Úب Úطالبي
اللجوء.
واعتÈت مÒكل األمر «مؤوŸاً وبغيضسًا
وأان -ه سس -خ -ري -ة م -ن ال -ذي -ن ه -م ب -ح -اج -ة
للحماية واŸسساعدة».

وأام-ام ت-ه-دي-دات إاره-اب-ي-ة م-ت-ن-امية ‘
بلدها ،تعهدت بسسّن قوان Úمن شسأانها
–سس Úاألمن .كما دعت اŸواطن Úإا¤
الل- -ت- -زام رغ- -م ك- -ل ال- -ظ- -روف ب- -ال -ق -ي -م
الدÁقراطية.
وي - - -ع - - -ا Êح- - -زب ال–اد ا◊اك- - -م ‘
أاŸان-ي-ا ،ال-ت-ي م-رت بسس-ن-ة م-ن ال-ه-ج-مات
اإلرهابية الدامية ،من تراجع لشسعبيته،
كما تخشسى اŸسستشسارة األŸانية ،زعيمة
ا◊زب ،اأن يؤوثر تصساعد حزب «البديل
من أاجل أاŸانيا» الشسعبوي على حظوظ
فوزها بولية رابعة ‘ سسبتم Èالقادم.

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
ا÷وائز األدبية –ت اÛهر
األثنين  ٠٢جانفي  ٢٠١٧م الموافق لـ  ٠٣ربيع الثاني  ١٤٣٨هـ العدد 11 ١٧٢٢٣
إاعداد  :نور الدين لعراجي

علـى الناقد أان يتخلّصص من
ذاتيتـه ..وا÷وائز األدبيـة
لـيسشت مقياسًشا على اإلطـÓق

تكرÁات تصشنعها صشحافة
متسشرعة ومواقع
التواصشل ونقاد
مكلفون
Ãهمة

كلمة العدد

نسشبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ا÷م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال
@ بقلم :اأسسامة اإفراح
ه -ل Áك -ن Œري -د اأي ع -م -ل اإنسس -ا Êم -ن ال -ذات-ي-ة؟ ه-ل
Áك-ن اّد ع-اء اŸوضس-وع-ي-ة ال-ت-ام-ة ‘ كّ-ل م-ا ن-قّ-د م-ه؟ هل
يجب علينا التعامل مع الأحكام بنسسبية؟ واإن كان الأمر
كذلك ،ما هي حدود هذه النسسبية؟
اأسسئلة لطاŸا رافقت ميدان ‘ Úعا ⁄الأدب والإبداع:
م- -ي- -دان ال- -ن- -ق- -د ،وا÷وائ- -ز الأدب- -ي -ة .ف -اŸف -اضس -ل -ة بÚ

ا÷م-ال-ي-ات غ-ال-ب-ا م-ا ت-خ-ل-ق ال-ع-دي-د من الفراغات وبقع
اÿواء ،ول نعرف اإن كان العمل الذي يحظى بالنقد
الإيجابي اأو السسلبي ‡ث Óفع ‘ Óذلك النقدŸ ..اذا؟
لأن ال- -ن- -اق- -د اإنسس- -ان ،وم- -ه- -م -ا اع -ت -م -د ع -ل -ى ن -ظ -ري -ات
وم -ق -ارب -ات ،ي-ب-ق-ى –ت ط-ائ-ل-ة ال-ذات-ي-ة والع-ت-ب-ارات
الشسخصسية ،بل اإن اŸقاربات العلمية ‘ حد ذاتها نتاج
ج- -ه- -د اإنسس -ا Êل Áك -ن ‘ اأي ح -ال م -ن الأح -وال اّد ع -اء
الكمال.
اأما التنافسس والتسسابق ب Úالأعمال الأدبية ،واŸفاضسلة
ب Úهذا العمل اأو ذاك ،فاإن عليه من التحفظ ما يفرغ
ب -عضس ه -ذه اŸن -افسس -ات م -ن ق -ي -م-ت-ه-ا ‘ اأح-ي-ان ع-دي-دة،
خ -اصس -ة ح -ي -ن -م-ا ت-ت-ق-ارب الأع-م-ال م-ن ح-يث اŸسس-ت-وى،
ويصس Òالختيار صسعبا و‘ بعضس الأحيان مسستحي.Ó

تراكم ابداعـي رغ ـم
سشلبي ـات النصش ـ ـوصص
التششجي ـ ـ ـع يختلـ ـف
باختـ ـÓف األجيـ ـ ـال

تبقى مهمة ا÷وائز ترويجية اإعÓمية ،فالعمل ا◊ائز
على تتويج ما يجد حظه من الرواج والنتشسار اأك Èمن
ح -ظ -وظ اأع -م -ال م -غ -م -ورة ..ول -ك -ن ه -ل ي-ج-وز ل-ن-ا ب-اأن
الأعمال اŸغمورة ل –توي على جواهر وجب العناية
ب -ه -ا اأكÌ؟ ب -ال -ط -ب -ع ل ..اإن اك-تشس-اف الأع-م-ال ا÷ي-دة
يشس -ارك ف -ي -ه ال -ع-دي-د م-ن ال-ف-اع-ل ‘ Úسس-لسس-ل-ة ط-وي-ل-ة
وم- -تشس- -اب -ك -ة ،م -ن ال -ن -اشس -ر اإ ¤اŸك -ت -ب -ي اإ ¤الإع Ó-م -ي
وال- -ن- -اق- -د اإ ¤ال- -ق- -ارئ ‘ ح -د ذات -ه ،ب -ل وح -ت -ى اŸب -دع
يفÎضس فيه اأن يكون اأول من يهتم Ãا ينتجه اŸبدعون
الآخرون ،لذا قد يكون العتماد على عامل واحد من
ه -ذه ال -ع -وام -ل ،وف-اع-ل م-ن-ف-رد ‘ ه-ذه السس-لسس-ل-ة ،اأم-را
›انبا للصسواب ..ليبقى السسوؤال الأبدي الذي تطرحه
فلسسفة ا÷مال :هل Áكن اŸفاضسلة ب Úاإبداع واآخر؟
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الثقـ ـ ـ ـ ـا‘

أأ’ثنين  ٠٢جانفي  ٢٠١٧م ألمؤأفق لـ  ٠٣ربيع ألثاني  ١٤٣٨هـ ألعدد ١٧٢٢٣
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

أ’أثنين  ٠٢جانفي  ٢٠١٧م ألمؤأفق لـ  ٠٣ربيع ألثاني  ١٤٣٨هـ ألعدد ١٧٢٢٣
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com
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للقاب
لخÒة عن أسسماء إأبدأعية ،كث Òمنها جديد– ،رز أ أ
لعمال أŸتّوجة من جهة أخرى ..لقد بتنا نسسمع ‘ ألسسنوأت أ أ
لسسبوع من «ألشسعب ألثقا‘» ،نتصسدى بالهتمام إأ ¤ألعÓقة ألقائمة ب Úألنقد من جهة ،وأ أ
‘ عدد هذأ أ أ
وتفت ّ
لعمال ..فهل قام ألنقاد بهذأ ألدور؟ وهل يجوز أعتبار أ÷وأئز سسببا كافيا لتسسليط ألضسوء على
لكادÁي لكي يعطينا أ÷وأب ألشسا‘ حول ألقيمة أ÷مالية وألفنية لهذه أ أ
لمال معلقة على ألنقد أ أ
ك أ÷وأئز هنا وهناك ،وكانت أ آ
لكادÁي Úوألنقاد ،من ﬂتلف جامعات ألوطن ،ننقلها إأ ¤قّرأئنا على
لسسئلة وأخرى طرحناها على عدد من أ أ
لعمال أŸتّوجة بها؟ ما مدى مصسدأقية وجّدية هذه أ÷وأئز؟ بل ما مدى مصسدأقية وجّدية ألنقد ‘ حّد ذأته؟ هذه أ أ
أ أ
هذه ألصسفحات.
ألدكتور حبيبي مونسسي (جامعة بلعباسس)

للج ـ ـائزة توجهاته ـ ـا السشياسشي ـ ـة واليديولوجيـ ـ ـ ـ ـ ـة

لدب ألعربي
قال ألدكتور حبيب مونسسي أسستاذ أ أ
بجامعة سسيدي بلعباسس بأانه يجب عدم ألربط بÚ
لنه ل Áكن أعتبار
أ÷ائزة وقيمة ألعمل ألروأئي ،أ
لدبي شسعرأ أو نÌأ .ذلك
أ÷ائزة معيارأ ÷ودة ألعمل أ أ
لننا ندرك أن أ÷ائزة تخضسع للجنة قرأءة ل نعرف
أ
عن تخصسصس أصسحابها كثÒأ أو قلي ،Óول عن صسÓحية
أحكامهم ألتي يصسدرونها عن ألعمل ألفني .كما أن
ليديولوجية
للجائزة نفسسها توجهاتها ألسسياسسية وأ أ
ألتي Œعل قيمة ألعمل ألفني أıتار للتتويج مشسكوكا
فيها إأبدأعيا .لذلك ل ننطلق ‘ مناقشستنا للقضسية من
لسستاذ
هذه ألنقطة –ديدأ .وإأ‰ا يجب أن ننظر إأ ¤أ أ
أ÷امعي ألذي حمل شسروعا نقديا ‘ نفسسه وثقافته،
وألذي يريد له أن يتجسسد من خÓل «فريق باحث»
لدبية.
Áكنه بعدده وعدتهﬁ ،اصسرة ألظاهرة أ أ
‘ ألسصياق ذأته يتحدث مؤنسصي عن Œربته باعتباره أسصتاذأ
جامعيا ،قطع على نفسصه ‘ ألسصنؤأت ألعشصر أأ’خÒة أن ’ يشصتغل
إأ’ على ألنصض أ÷زأئري أ÷ديد شصعرأ وروأية وقصصة قصصÒة..
ما جعله يؤجه كافة ألطلبة ألذين أشصرف عليهم ‘ مشصاريع
ألدكتؤرأه وأŸاسص Îإأ ¤ألنصض أ÷زأئري أ÷ديد ،و‘ كل دفعة
أه-ت-م-ام خ-اصض ..دف-ع-ة ل-ل-روأي-ة ،ودف-ع-ة ل-لشص-ع-ر ،ودف-ع-ة ل-لنقد،
ودفعة للقصصة ألقصصÒة.
وحسصبه فقد عمل على إأيجاد ألصصلة ب Úألدأرسض وأŸبدع عن
طريق ألفيسصبؤك للتؤأصصل ألعملي ،من خÓل إأجرأء أ◊ؤأرأت
وطرح أأ’سصئلة وأ’سصتفسصارأت ،وأ’سصتعانة بحضصؤر أŸبدع إأ¤
جؤأر نصصه مع ألدأرسض .نظرأ لعدم وجؤد درأسصات أكادÁية
سصابقة ..فكل ما يناله ألطالب ألباحث بعد أ÷ري هنا وهناك،
هؤ عدد ضصئيل من أŸقا’ت ألصصحفية إأن تؤفرت طبعا .هذه
ألطريقة مكنت من جمع مدونة بعد أن طلب من أŸبدعÚ
مشصكؤرين إأرسصال أعمالهم إأليهم ع ÈألÈيد ورقيا أو رقميا..
كما يضصيف بأانه طلب من بعضصهم بالتكرم عليهم بإارسصال ما
Áك -ن أن ي -ك -ؤن ق -د ك -تب ع -ن -ه -م ‘ ألصص -ح -اف -ة أو أل -درأسص -ات
أ÷امعية أو أÓÛت ألؤطنية وألعربية..
معتÈأ أن هذأ أŸسصار يتعب ألطلبة ،و’ يحبذونه كثÒأ ،أ’نهم
يريدون أعما’ تتكئ على درأسصات منجزة قبليا ،تسصهل عليهم
كتابة بحؤثهم .غ Òأنهم سصلكؤأ طريقا آأخر مغريا .وهؤ عدم
أ’هتمام بالرأفد ألنقدي ألذي كان يثقل ألدرأسصات ‘ فصصؤل
مسصتقلة لتقد ËأŸنهج« .ونحن نعلم أن ليسض للطالب ألباحث فيه
إأ’ أل -ت -ل -خ -يصض أıل ،وأل -ق -رأءة أŸب -تسص -رة ،وأل-ف-ه-م ألسص-ق-ي-م.
وأسص -ت -عضص -ن -ا ع -ن -ه ب-أادوأت ت-ؤؤخ-ذ م-ن أŸن-ه-ج أŸرأد ت-ط-ب-ي-ق-ه،
وتسص -ت -ع -م -ل م-ب-اشص-رة ‘ –ل-ي-ل أل-نصض .ف-ت-ك-ؤن أل-درأسص-ة نصص-ي-ة
ب -ام -ت -ي -از ..ح -ي -ن -م -ا ت-ك-ؤن أل-درأسص-ة ‘ ح-اج-ة إأ ¤م-ف-ه-ؤم م-ن
أŸفاهيم ألنقدية تذهب إأليه مباشصرة وتأاتي به ’سصتثماره ‘
ألتطبيق .هكذأ بدأ أ’شصتغال على ألنصصؤصض بأادوأت منهجية من
ألبنيؤية ،وألسصيميائية ،وأأ’سصلؤبية ،ونظرية ألتلقي ..وغÒها من
غ Òحاجة إأ ¤فصصؤل نظرية تلخيصصية ،بها أختÓل معر‘
فادح ..فكل ما يصصنعه ألباحث أن يقدم مدخ Óعن «ألرؤوية
أŸنهجية» ألتي يريد أعتمادها ،ثم ألذهاب مباشصرة إأ ¤ألنصض

لدبية ألشسابة
لسسماء أ أ
ما أك Ìأ أ
ألتي تتّوج سسنويا بجوأئز وطنية على
غرأر جائزة علي معاشسي ألتي Áنحها رئيسس
أ÷مهورية للمبدع Úألشسباب ‘ ألعديد من
لدبية ،منها ألقصسة وألشسعر وألروأية،
لجناسس أ أ
أ أ
وجائزة آأسسيا جبار للروأية ،إأضسافة إأ ¤ألعديد
من أ÷وأئز ألعاŸية مثل جائزة ألطيب صسالح
Óبدأع ألكتابي ،وجائزة غسسان
ألعاŸية ل إ
كنفا ..Êوألتي سسبق وتّوج بها ألكثÒ
أÓŸحظ أأن جامعاتنا ومعاهدنا أ÷زأئرية ل تعÒ
من ألكتاب أ÷زأئري.Ú

كـلـيـات اآلداب ُتغرق رفوفها باŸنجز
النـقـدي على حسشاب اŸنجز اإلبداعي

ألدكتورة أسسمى ولد
إأبرأهيم ــ جامعة مسستغاÂ

ا÷امع ـ ـ ـ ـة ل تع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÒ
األعمال اŸتّوجة اهتمامًا

تشسيع ‘ أدبياتنا كث Òمن ألتقاليد ذأت ألبعد
ألتكرÁي ،بل ويندر أن يخلو أي ﬁفل ثقا‘ أو
أجتماعي من خصسوصسيات ألتكر .Ëوأ÷وأئز ‘
رهاناتها ،سسوأء أكانت مقنّنة أو غ Òمقننة
“ارسس ‘ حياة ألفئة أŸثقفة نوعاً من أ÷لبة،
ليسس فقط عند متصسّدريها من ألنخب ،بل وحتى
لدى عموم ألناسس .مثلما هو ألشساأن ‘ أŸباريات
ألرياضسية .ويحدث هذأ ألتفاعل لتاأكيد فاعلية
ل ألرهان ،ول سسيما أ÷وأئز ألكÈى ‘
أ◊دث ّ ﬁ
أÙافل ألأدبية ألدولية ،مثل جائزة نوبل
لÓآدأب ،وأ÷ائزة ألعاŸية للروأية ألعربية،
وكتارأ ألقطرية وألطيب صسالح ألعاŸية ،وسسعاد
ألصسباح ألكويتية و‚يب ﬁفوط أŸصسرية،
وأآسسيا جبّار أ÷زأئرية وقبلها ﬁمد ديب ومالك
حّدأد..

ألأع-م-ال أŸت-وج-ة أأي أه-ت-م-ام ول ت-ك-ل-ف ن-فسس-ه-ا ع-ن-اء
م -ن -ح -ه -ا أل-درأسس-ات أل-ن-ق-دي-ة ألÓ-زم-ة ،ل-يسس لضس-ع-ف ه-ذه
ألأعمال أأو لعدم نضسج Œربتها ألإبدأعية ،وأإ‰ا ألسسبب ‘ ،نظري،
ي -ع -ود ل-ك-ون أ÷ام-ع-ة م-ازألت ب-ع-ي-دة ك-ل أل-ب-ع-د ع-ن مسس-ت-ج-دأت ألسس-اح-ة ألأدب-ي-ة ...ف-م-اذأ
سستخسسر لو دعت ألأدباء أŸتّوج Úللقاء ألطلبة ‘ ملتقيات وندوأت تنظمها للتعريف بهم
وب-اأع-م-ال-ه-م ألإب-دأع-ي-ة؟ ب-ل ع-ل-ى أل-ع-كسس سس-ت-ق-دم ب-ذلك أل-ك-ث Òل-ل-ط-ل-ب-ة خصس-وصسا ولÓأدب
أ÷زأئري عموما.
ما أحوجنا أن نقتدي ‘ ذلك بالإخوة أŸغاربة ألذين يولون أهتماما كبÒأ لÓأدب أŸغربي وما من
عمل أدبي يصسدر أإل ويتبعونه بقرأءأت ودرأسسات نقدية عديدة تقرب ألعمل أك Ìمن ألقارئ.
و‘ أ◊قيقة هناك مبادرأت حسسنة قامت بها موؤخرأ بعضس جامعات ألوطن حيث أصسبحت تشسجع
ألطلبة على درأسسة نصسوصس ألأدب أ÷زأئري ‘ ﬂتلف بحوثهم ،نتمنى حقا أن تتوسسع وتزدأد
مسستقب Óلتشسمل ألأعمال أ÷زأئرية ألشسابة وخصسوصسا تلك أŸتوجة بجوأئز.
ثمة سسبب أآخر يعود ‘ نظري لكون ألطالب أ÷زأئري حاليا غالبا ما يلهث ورأء ألبحوث
ألسسهلة ألتي ل تكلفه عناء ألبحث عن أŸصسادر وأŸرأجع ،فيفضسل أأن يدرسس ألأعمال ألتي
سسبق وتناولتها ألدرأسسات ألنقدية ،بدل أأن يتكبد عناء درأسسة ألأعمال ألأدبية أ÷ديدة ‘
ظل غياب درأسسات سسبق وتناولتها ،وأآخر ما يهمه ‘ ذلك مدى جودة هذه ألأعمال وأ÷وأئز
ألتي سسبق وحصسدتها.

لسستـــاذ عبـــد أ◊فيـــظ جلــــو‹ :جامعـــة بشســـار
أ أ

ليحاوره»..
يعÎف ألدكتؤر حبيب أن هذه ألطريقة –تاج إأ ¤باحث «مبدع
شصجاع»  ..أ’نه سصيقؤم بالعمل Ãفرده ،يدعمه أسصتاذه أŸشصرف،
وسص-ت-ك-ؤن ن-ه-اي-ت-ه ق-رأءة ل-ع-م-ل أدب-ي ج-زأئ-ري .وسص-ي-ك-ؤن أل-عمل
أŸنجز لبنة أو ¤تتأاسصسض عليها أعمال أخرى ،شصرط أن تكؤن
هذه ألدرأسصات متاحة للباحث ‘ Úألشصبكة ألعنكبؤتية.
وب -اع -ت -ب -اره ي -رى أن ه -ن -اك ع -دد ك -ب Òم -ن أسص -ات -ذة أ÷ام -ع -ة
أ÷زأئرية يقؤمؤن بهذأ ألنشصاط ،وقد وعؤأ أنه على أ÷زأئري
أن يقرأ نتاجه أو’ قبل أن يطالب غÒه بقرأءته ..وأنه عليه أن
يثمنه نقديا ومعرفيا ،قبل أن ينتظر تثم ÚغÒه .و‘ معاهد
أأ’دب أليؤم أعدأد معتÈة من ألدرأسصات أŸسصجلة ‘ ألنصصؤصض
أ÷زأئرية– ،تاج فقط إأ ¤إأطار للظهؤر نشصرأ ‘ كتب ،أو
Œميعا ‘ مدونات رقمية ،يسصهل ألؤصصؤل إأليها .كما يجب أن
ن -ذuك -ر أن ع -ل -ى رف -ؤف أŸك -ت-ب-ات ‘ أ÷ام-ع-ة أ÷زأئ-ري-ة م-ن-ذ
ث -م -ان -ي -ن -ات أل -ق -رن أŸاضص -ي ،ع -دد ك -ب Òج -دأ م -ن أل -درأسص-ات
(ماجسصت Òودكتؤرأه) يقتلها ألنسصيان وألغبار ’ ،تعرف كيف ترى
أل -ن -ؤر ،و’ ك -ي -ف ت-ن-ت-ق-ل إأ ¤أ÷ام-ع-ات أأ’خ-رى ..إأن-ه-ا ن-ن-ت-ظ-ر
ألرقمنة ،أو ألطبع وألنشصر ألؤرقي ..بل من أأ’فضصل لها أليؤم لكي
تكؤن مثمرة نافعة ،أن ترقمن وتضصم إأ ¤أŸدونات ألرقمية عÈ
ألشصبكة أ÷امعية.

أسستــــاذ بجامعــــة أ÷لفـــة :سسعيــــد موفقــــي
وهناك دون تؤفر شصرط ألقيمة أ’إنسصانيّة وأ’إضصافة أ’أدبية
أو ألفنّية من ب Úأ’أسصباب أّıيبة للمجتمعات أŸعاصصرة،
أإذ  ⁄تعد هناك قرأءة حيادّية لكث Òما ينتجه بعضض ألشّصباب
أŸبدع Úأ◊قيقي ÚوغÒهم ،عندنا وعند غÒنا‡ ،ا يؤّلد
لدى طبقة أŸثقف Úكقرأء أو مبدع ،Úوحتى لدى ألناشصئة
صصؤرة قا“ة عن مصصدأقية ألتحفيز أو»أ÷ائزة» كما كان
يؤؤمن بها أباوؤنا و أجدأدنا ،ومن جهة أخرى Áكن أعتبار
ألتشصجيع ألعلمي  /أŸعنؤي ّﬁفزأ أآخر ومهّما على مسصتؤى
ألدرأسصي ألذي يكاد يكؤن ﬁدودأ ‘ أ’أوسصاط ألبحثية
وأ’أكادÁية ،أإذ تعا Êكث Òمن أ’أعمال أ’إبدأعية أ◊قيقية
‘ ﬂتلف أ’أجناسض أ’أدبية من ظاهرة ألتهميشض وألقطيعة
وغ -ي -اب أل -ق -رأءة أŸؤضص -ؤع-ي-ة أل-ت-ي تسص-بب ف-ي-ه-ا ك-ث Òم-ن
أıاب -ر ودور أل -ب -حث وأل -درأسص-ات ،نشص-ع-ر أإزأءه-ا ب-ؤج-ؤد
فرأغ رهيب  ⁄ينتبه له طلبتنا أ÷امعيؤن وحتى بعضض
أ’أسصاتذة ،بقصصد أو بغ Òقصصد ،لكن أŸسصؤؤولية ملقاة على
أ÷م -ي -ع وع-ل-ى ع-ات-ق أŸشص-ت-غ-ل Úع-ل-ى أŸن-ظ-ؤم-ة أ’أدب-ي-ة
عمؤما وأ÷زأئرية خصصؤصصا باسصتثناء مبادرأت وأجتهادأت
مؤأزية وقليلة– ،اول أن تزيل عن بعضصها غبار ألÎأكم
وأ’إهمال.
أإّننا نرى عامل ألتحفيز ’ يتحقق باŸسصابقة أو أ÷ائزة

تراكـ ـ ـ ـ ـم ابداعـ ـ ـ ـي رغـ ـ ـ ـ ـم سشلبي ـ ـ ـ ـ ـات النصش ـ ـ ـ ـ ـ ـوصص

تشصّكل أ◊ركة أأ’دبية أŸفصصل أŸعّؤل عليه ‘
ترقية ألّذوق ألعام و–ؤيل أأ’نظار إأ ¤ما هؤ
ج -م -ا‹ ،ول -ه -ذأ ’ ‚د غضص -اضص -ة ‘ ألّ-ت-رأك-م
أإ’ب -دأع -ي أل -ذي رغ -م ألّسص-ل-ب-ي-ات أل-ت-ي ت-عÎي
ب- -عضض نصص- -ؤصص -ه ،إأ’ أّن ألÎأك -م دوم -ا ي -خ -ل -ق
Óدباء
ألّتجاوز ،وتلك كانت نصصيحة تشصيكؤف ل أ
ألشّصباب« :أكتبؤأ! أكتبؤأ بأاك Èقدر ‡كن’ ،
يهم أن يكؤن كل شصيء جّيدأ سصؤف يتح ّسصن
أإ’ن -ت -اج ف -ي -م -ا ب -ع -د ’ ،ت -ف ّ-رط-ؤأ ‘ شص-ب-اب-ك-م
وم- -رون -ت -ك -م ،ل -يسض أم -ام -ك -م إأ’ شص -يء وأح -د:
ألعمل!» ،ومن هنا كان كل ن ّصض يطمح إأ ¤أن
يÈز ويعتلي من ّصصة ألظهؤر ،وذلك عن طريق
أŸسص - -اب - -ق - -ات وألّÎشص- -ح إأ ¤أ÷ؤأئ- -ز ،ورغ- -م
أ’خ -ت Ó-ف ح -ؤل أهّ-م-ي-ة أ÷ائ-زة م-ن ع-دم-ه-ا
ب-الّ-ن-سص-ب-ة ل-ل-م-ب-دع ،ت-ب-ق-ى ه-ي أل-ع-ام-ل أّÙفز
لÓسصتمرأر ‘ ألعملية أإ’بدأعية وتطؤيرها.
بعد أ◊صصؤل على أ÷ؤأئز ،وهؤ ما نرأه وأقعا

التششجيـ ـ ـ ـ ـ ـع يختل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف باخت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓف األجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال

ن ظاهرة ألتشسجيع أو ألتحفيز قدÁة مع
أإ ّ
ن أسسلوب ‡ارسستها يختلف من
ألإنسسان ،غ Òأ ّ
عصسر أإ ¤أآخر ،فقد كان ألأمرأء وأÿلفاء وأŸلوك
وألوزرأء يقيمون ›السس علمية و أدبية تنتهي
عادة Ãكافاأة لأصسحابها.
وكان كلّ مؤؤsلف ينجز يتلقى صصاحبه وزنه ذهبا حتى يهتّم
أك Ìويضص -ي -ف ج -دي -دأ ،ب -ل وتشص -ت ّ-د أŸن -افسص -ة ب Úط -ب -ق-ة
أŸف-ك-ري-ن وأل-ع-ل-م-اء وأŸب-دع ،Úب-غضض أل-ن-ظ-ر ع-ن نسص-بهم
وعÓقاتهم أ’جتماعية وألسصياسصية وألثقافية بذوي ألشصاأن،
باعتبارهم ّﬁركا حقيقيا للهمم ومنشّصطا فاع Óللمؤأهب،
من شصاأنه أن يجعل من أÛتمع أو أ’أمّة ‘ مصصاف أ’أ·
أŸتح ّضصرة ،ومؤّثقا رأقيا Ÿاآثرها ومنجزأتها أıتلفة،
وبالتا‹ تزدهر أ◊ياة ،أإّنه وعي حقيقي بفكرة أل ّسصعادة
أŸتكاملة وأŸتؤأزنة ،و–قيقا لعملية ألتؤأصصل ب Úأ’أجيال
أŸبدعة وألقارئة على حّد سصؤأء ،أإّنها فكرة حضصارية رأئدة
وّﬁفزة لÎقية ألعقل وأ’إبدأع ⁄ ،يكن هدفها أŸال فقط،
ه -ذه أ◊ق -ي -ق -ة ي -ب -دو أّن -ه -ا غ -ائ-ب-ة ن-ؤع-ا م-ا ع-ن ك-ث Òم-ن
أŸؤؤسصسص -ات ودوأئ -ر أل -نشص -اط أ’أدب -ي وأل -ث -ق -ا‘ ‘ وق -ت -ن-ا
أ◊ا‹‡ ،ا سصاهم ‘ تشصجيع ألّردأءة و ⁄يعد يحكم ألعملية
مقياسض مؤضصؤعي نزيه ،ولعلّ بعضض أ÷ؤأئز ألتي “نح هنا
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وحدها ما  ⁄تبادر أ÷هات أ’أكادÁية وألبحثية وألقرأءأت
ألّنقدية أ÷ادة ،بتحّمل مسصؤؤولية أŸشصروع وتقييمه ككل،
بعيدأ عن بعضض أŸتابعات أ’إعÓمية ألتي من جهتها قد
سص- -اه- -مت ‘ ت- -ك- -ريسض ألّ- -ر دأءة و’ –ت -ك -م أإ ¤م -ق -اي -يسض
ي ،تشصجيعا
مؤضصؤعية ‘ مÓحقتها لكّل منتج أدبي أو فّن ّ
وت -ع -ري-ف-ا ،ف-م-ؤؤسصسص-ات أ÷ؤأئ-ز وأ÷ام-ع-ات وأ’إعÓ-م ،كّ-ل
متكامل ‘ تنشصيط ألعمل أ’إبدأعي وتاأطÒه وحمايته أيضصا
من ألتطّفل وألّنسصيان ،وÁكن أن نعت Èألنشصر أيضصا أحد
أهم ألعؤأمل ألتي تسصاهم هي أ’أخرى ‘ تؤسصيع ألعملية
أ’إبدأعية سصلبا وأإيجابا ،وكلّنا ندرك هذه أ◊قيقة ألتي
تزدأد سصؤءأ يؤما بعد يؤم ،مع سصكؤت ﬂيف ‡ن يهّمهم
أ’أمر و’ يبادرون أو يؤضّصحؤن .وبهذأ ألسصكؤت تضصييع كثÒ
من أ’أعمال أ’إبدأعّية ألنّاجحة دأخل أ÷زئر وخارجها،
وتتصصّدرها صصؤرة أخرى مرفؤضصة أإبدأعيا وثقافيا –اول
“ثيل أŸدونة أ’أدبية أ÷زأئرية ،لÓأسصف ،وتضصيع معها
حقؤق أخرى ،ومن هذأ أŸن Èأ’إعÓمي أ÷اد نرفع دعؤة
أإ ¤أıلصص ‘ Úكّ- -ل ح- -ق- -ؤل أŸع- -رف- -ة وأ’أدب وأ’إب- -دأع
با’لتفات أإ ¤أ’أعمال أ◊قيقية ،بقرأءتها قرأءة جادة’ ،أّن
أ÷ائزة  ⁄تعد كافية ’إبرأز أŸؤأهب أإن  ⁄نقل ترأجعت
عن مهّمتها أ◊قيقيّة.

وطنيا ،حيث هناك ألعديد من أŸبدع‘ Ú
شصتى أأ’جناسض أأ’دبية يحصصدون جؤأئزأ عربية
ودولية ،ويحتلؤن أل ّصصدأرة ‘ ذلك ،لكن ’ Œد
أع -م -ال -ه -م ت -لك صص-دى ‘ م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-نشص-ره-ا
وتؤزيعها حتى يتسصّنى للقّرأء وألنقاد وألباحثÚ
م -ن ت -بصص -ر أم -اك -ن أ÷ّدة وأل -ت -م ّ-ي -ز ف -ي-ه-ا ،إأذ
أŸعروف ‘ ألعا ⁄أجمع أّن أأ’عمال ألفائزة
با÷ؤأئز أو أŸتمّيزة يك Ìعليها ألطلب كؤنها
فائزة ،هذأ من جهة ،ومن جهة أخرى ◊ث
أŸبدع على تقاسصم Œربته مع ألقّرأء ،ومع
أÛت -م -ع ع -ام -ة ،ف -ا◊رك -ة ألسص -ؤسص-ي-ؤل-ؤج-ي-ة
للثقافة هي ما يفرضض ‘ ألعا ⁄أŸتطّؤر حالة
أ’ن -تشص -ار ل -ل -ع -م -ل أإ’ب -دأع-ي ل-يسض ل-ك-ؤن ت-لك
أÛتمعات قارئة بالّدرجة أأ’و ،¤ولكن أ’نّ
ألشّصرط أل ّسصؤسصيؤثقا‘ يحتّم هذه أ◊ركة ،حتى
يجد أŸعيار أ÷ما‹ مكانته ‘ ›تمع يشصتغل
على ألقيم أ÷مالية ‘ كافة أÛا’ت.

من أŸفروضض أّن أ÷امعة Ãخابرها هي أّول
مؤؤسّصسصة تضصطلع Ãهمة درأسصة هذه أأ’عمال
ألفائزة وإأخضصاعها Ÿفحصض ألقرأءة وألبحث،
ومن ثّمة أŸسصاهمة ‘ ما نصصطلح عليه بانفتاح
أ÷امعة ألّثقا‘ على أÛتمع ،وخصصؤصصا وأّن
أ÷امعة هي ﬁل إأنتاج أŸعرفة عن طريق
أأ’سصئلة ،وسصؤؤأل أإ’بدأع هؤ ما يجب أن يسصؤد
‘ أ÷ام -ع -ة ك -ؤن -ه -ا “ث -ل أ◊ل -ق -ة أأ’ق-ؤى ‘
عملية أنبعاث ألعقل وأشصتغاله.
وأ’ّننا ’ ‚د صصدى Ÿثل هذه أŸبادرة ألتي
ت -ت -ن -اول ه -ذه أأ’ع -م-ال ب-الّ-درسض وأ’ح-تضص-ان،
فيمكن تفسص Òذلك بالتّقصص ‘ Òحق أŸبدعÚ
وŒاه- -ل- -ه- -م ،و‘ ه- -ذأ ت- -قصص Òأيضص -ا ‘ أدأء
أıابر أ÷امعية ألتي وجدت أسصاسصا لÎقية
أل -ب -حث أل -ع -ل-م-ي ،ف-ال-نّصض أل-ذي ي-ث Òأ’ن-ت-ب-اه
ويجلب ألّنظر ،هؤ ن ّصض جدير بالّدرأسصة أ’ّنه
أسصتطاع أن يكشصف عن جانب ‡يّز ‘ طريقة
إأن -ت -اج -ي -ت -ه ومسص-ت-ؤي-ات-ه ألÎك-ي-ب-ي-ة وأ÷م-ال-ي-ة
وألد’لية ،ولعلّ أ’هتمام Ãثل هذه أأ’عمال
ألفائزة قد يحّرك ألبحث أ÷امعي نحؤ آأفاق
تتسصم با÷ّدة من حيث تناول أعمال بكر تختزن
Œارب و u
ظ -فت ف -ي-ه-ا أقصص-ى أل-ط-اق-ات إ’ن-ت-اج
نصض يزأحم وينافسض وÁتلك خصصؤصصية.
إأنّ أ◊كم على أأ’عمال أأ’دبية ألفائزة مث Óأو
غÒهاÁ ’ ،كن أن يكؤن من باب :أّنها ضصعيفة
دون تناولها بالقرأءة وألبحث ،فا◊كم بال ّضصعف
على أأ’قل يكؤن من باب تشصريح هذه أأ’عمال،
وب -ال ّ-ت -ا‹ سص -ؤف ت -ك -تشص-ف أع-م-ال أخ-رى ذأت
مسص -ت -ؤى وت -رق -ى إأ ¤أن ت -ك -ؤن م -اّدة ل -ل -ب -حث
وألّدرسض.
إأنّ ما طرحته أسصتاذ نؤر ألدين يث Òسصؤؤأ’ مهّمًا
‘ مسصار ألبحث أ÷امعي .هل ألطالب معد
فقط لتلقي أŸاّدة أأ’كادÁية ›ّردة من أي
نَفسضٍ جما‹  /أنسصاÊ؟
إأنّ ألطالب أ÷امعي يحتاج إأ ¤ترقية ذوقه
ليسصتطيع أن يتح ّصصل على عفؤية أŸشصاركة ‘
إأن -ت -اج أŸع -رف -ة ،وأأ’ه-م م-ن ذلك أل-ع-ف-ؤي-ة ‘
مناقشصة أŸعطيات ع Èأأ’سصئلة وقلق أŸعرفة،
ول -ه -ذأ ف -ه -ؤ ب -ح -اج -ة إأ ¤ت-ن-م-ي-ة ك-ل أ÷ؤأنب
أ÷م -ال -ي -ة وأŸع -رف -ي -ة أل -ق -ري -ب -ة م -ن أل -ؤأق -ع
أإ’نسص - -ا ÊأŸع- -يشض ،وأأ’دب أو أإ’ب- -دأع ع- -ل- -ى

ألعمؤم هؤ ما يسصاهم ‘ ذلك بدرجة أك،È
وبعد ذلك تكؤن عملية تقييم أأ’عمال ضصمن
منظؤر قرأئي يهتم Ãا هؤ منجز ليتجاوز إأ¤
أŸرغؤب وأŸأامؤل.
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أإن ه -ذأ أل -ت -ع t-د د أسص -ه -مت ‘ أإع Ó-ئ -ه أ’آل -ة أ’إعÓ-م-ي-ة
أŸك -ت -ؤب -ة وأŸرئ -ي -ة ،أإذ ح -ظ -ي ‘ ب -عضض أل -فضص -ائ -ي -ات
ب -ت -خصص -يصض حصصصض أسص -ب -ؤع-ي-ة ت-خ-تصض Ãح-اورة ك-ت-اب
أ’أعمال ألفائزة ،ومقاربة نصصؤصصهم من خÓل دعؤة نقاد
وم-ن-ظ-ري-ن ل-ه-م ب-اع ط-ؤي-ل ‘ أخ-ت-ب-ار ج-ماليات
ألتلقي ،وﬂتÈأت سص ÈأŸقروئية من منظؤر
سصؤسصيؤلؤجي.
على ألرغم من تضصارب ألقيمة أŸطلقة ،ألتي
على أسصاسصها يكافئ جمهؤر ألقرأء ألعمل ألفائز
با÷ائزة’ ،أنه ثّمة شصروط أسصاسصية ألتزم بها
ألناشصر وأŸؤؤلف وأŸكuرم ،وحّددت فيها حصصة
كل وأحد منهما ‘ هذأ ألتكر Ëأ’أدبي .فاإن
ألفارئ ملزم Ãسصايرة هدأ ألتتؤيج ،بل ولعلّه
يدور ‘ تفك Òألكث Òمن ألقرأء ،سصؤأء أكانؤأ
أسصاتذة أم طلبة ،أن ألعمل أŸنشصؤر بقدر ما
ي ÃختÈأت ألÎجمة
أسصتحق أ÷ائزة فاإنه حر w
وم- -ؤأق -ع أل -ت -ؤأصص -ل أ’إج -ت -م -اع -ي أن –ف -ل ب -ه
وت- -ؤزع- -ه ‘ نسص- -خ أإل- -كÎون -ي -ة .وم -ن ث -م ن -غضض
ألطرف عن ثقافة (ألكيتشض) ألتي تسصاوي بÚ
أل -ق -ب -ي -ح وأ÷ل -ي -ل ،ب Úألضص -ح -ل وأل -ع -م-ي-ق ،ب-ل
وت -ن -تصص -ر ل -ه -ذه أّÙد دأت ب -ؤصص -ف -ه -ا م -كسص -ب ً-ا
حضص-اريً-ا وت-ع-ل-ي-م-يً-ا  ،وأإج-م-اً’ Œم-ل-ها ‘ مسصار
ألتحّؤ’ت أ’جتماعية وأ’قتصصادية.
و‘ ظّ- -ل ه -ذأ أ◊صص -اد أل -ذي تشص -ه -ده أ÷ؤأئ -ز
أ’أدب -ي -ة ع -رب -ي-ا وج-زأئ-ريً-ا  ،ل-يسض ب-الضص-رورة أن
يكؤن كله هشصيمًا ،بل أثّمن أŸنجز ‘ كؤنه جّدد
أŸق -روئ -ي -ة ع -ل -ى ُصص ُ-ع ٍ-د ﬂت-ل-ف-ة ،ومّ-ك -ن ل-ف-ئ-ة
ألشص- -ب- -اب ‡ن ح- -اصص- -رت- -ه- -م أل- -ف- -اق- -ة ‘ ط -ب -ع
مؤؤلفاتهم ،من أعتÓء أŸشصهد ألثقا‘ ألعربي ‘
سص -ن م -ب -ك -رة ،ب -ل وأإن -ه ل-ت-خّصص -صض ن-دوأت و أي-ام
درأسص -ي -ة ل -ل -م -نشص -ؤرأت ألشص-ب-اب-ي-ة ‘ أ÷ام-ع-ات
أ÷زأئ - - -ري - - -ة .أذك- - -ر أن م- - -رك- - -ز أل- - -درأسص- - -ات
أ’أنÌوبؤلؤجية وأ’جتماعية (كرأسصك) خ ّصصصض
ندوة لروأية (خطؤة ‘ أ÷سصد) ◊سص ÚعÓم،
ألفائزة بجائزة مالك حّدأد.
ي - -نضص - -اف أإ ¤ذلك أن مشص - -اري - -ع أل - -ب- -ح- -ؤث ‘
أ÷امعات ،تد أب على تؤجيه ألطلبة ‘ أŸاسصÎ
وألدكتؤرأه أإ ¤ألؤقؤف على أŸطبؤع أ÷ديد ‘
جنسض ألروأية ،أو’ بحكم تخصصصض بعضض أŸشصاريع ‘
ألروأية أŸغاربية ،أو ألروأية أŸكتؤبة باللسصان ألفرنسصي،
ثانيًا بحكم أن أعمال بن هدوقة ووطار وبؤجدرة و أحÓم

مسص -ت -غ -ا‰ي وووأسص -ي -ن -ي أ’أع -رج و أم Úأل-زأوي أشص-ب-عت
درسص ً-ا ـ وأشص -ت -غ -اً’ ن -ق -ديً-ا  ،وم-ن ث-م وجب نصص-ح أل-ط-ل-ب-ة
Ãقاربة أعمال جيل ما بعد أدب أÙنة ،مثل كتابات
عبد ألؤهاب بن منصصؤر ،وعاشصة بنؤر ونسصيمة بؤصصÓح،
وي- -اسص- -م- -ي- -ن -ة صص -ال -ح ،وبشص Òم -ف -ت -ي ،وسص -م Òقسص -ي -م -ي
وأسص -م -اع -ي -ل يÈي-ر ،وسص-ارة أل-ن-مسض وك-م-ال ق-رور وم-رأد
بؤكرزأزة ..وحتى ‘ ألشصعر أسصماء مثل أ’أخضصر بركة
وعيسصى قارف و أحمد عبد ألكر Ëوعمار مرياشض وميلؤد
ح -ك -ي -م وم -ي -ل -ؤد خ -ي-زأر وع-اشص-ؤر ف-ن-ي وأÿضص-ر شص-ؤدأر
وألطيب لسصلؤسض وأآمال رقايق وŸيسض سصعيدي وأŸيدأÊ
بن عمر وخالد بن صصالح وسصليمى رحال..
ف-ي-م-ا ي-خ-تصض ب-ا÷ؤأئ-ز أل-ن-ق-دي-ة أظ-ن م-ن ج-ي-ل-ي أع-تد
بتجربة يؤسصف وغليسصي أ◊ائز على جائزة ألشصيخ زأيد
عن أطروحته (أإشصكالية أŸصصطلح ‘ ألنقد ألعربي) .لكن
يؤجد أشصتغال أكادÁي على كفاءأت نقدية لها حضصؤرها
عربيا ودولياً مثل ألناقد أحمد يؤسصف وألزوأوي بغؤرة
وأبرأهيم رما Êوألسصعيد بؤطاج Úوأآمنة بلعلى ،وﬁمد
شصؤقي ألزين و أحمد بؤعÓم دلبا Êوعبد ألقادر رأبحي..
من مؤقعي ‘ أ÷امعة وبحكم أشصتغا‹ على أ÷ماليات
أل -بصص -ري -ة صص -رت أشص -رف ع -ل-ى م-ذك-رأت م-اسص Îت-درسض
هندسصة ألكتابة ألشصعرية مثل ملصصقات عزألدين ميهؤبي،
وشصجر ألكÓم لربيعة جلطي ونؤأرة لهبيلة لزينب لعؤج
وأنشصطارأت عياشض يحياوي و أنطق عن ألهؤى لعبد ألله
حمادي..
لكن ألتؤجيه وحده ’ يكفي’ ،أن ألطالب ألباحث عادة ما
يقف أمام عقبات كاأدأء لعدم تؤأصصل أŸكتبات أ÷امعية
مع مصصادر نشصر وتؤزيع هذه أŸؤؤلفات ،ولكؤن كليات
أ’آدأب ت -غ -رق رف -ؤف -ه -ا ب -اŸن -ج-ز أل-ن-ق-دي ع-ل-ى حسص-اب
أŸنجز أ’إبدأعي .ناهيك عن طغيان ألدرأسصات ألنحؤية
وأل-لسص-ان-ي-ة ذأت أل-ب-ع-د أل-دي-دأك-ت-ي-ك-ي .ب-ينما يظل ديؤأن
أŸط -ب -ؤع -ات أ÷ام -ع -ي -ة ق -ف -رأً ب -ه -ي -اك -ل -ه م-ن أŸنشص-ؤر
أ’إبدأعي أ÷ديد.

األدب ا÷زائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري قطعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ششوطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مهم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

لخÒة من حيث ألكم وألكيف ،فمع أسستحدأث موأد وتخصسصسات
لدب أ÷زأئري قطعت شسوطا مهما ‘ ألسسنوأت أ أ
لكادÁية أ÷امعية ألتي تتناول أ أ
ألدرأسسات أ أ
لدب إألزأمية للطلبة وألباحث Úوشسخصسيا طلبتي ألذين أشسرف عليهم سسوأء ‘ أŸاسس Îأو ألدكتورأه ألزمهم بدرأسسة
لدب أ÷زأئري أصسبحت درأسسة هذأ أ أ
تهتم با أ
لبدأع أو ألتظاهرأت ألثقافية أıتلفة ،أما
لعمال ألتي ” نشسرها ‘ إأطار صسندوق دعم أ إ
لدباء جزأئري ‘ Úألشسعر وألقصسة وألروأية ،خاصسة تلك أ أ
مدونات أ
لنه بالنسسبة لنا كأاسساتذة وباحث Úينبغي أن نشسجع ألطلبة على تتبع مثل هذه
بالنسسبة للنصسوصس أ÷زأئرية ألتي حازت على جوأئز فتشسجيع درأسستها أهم ،أ
لعمال ودرأسستها وألحتفاء بها.
أ أ
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الثقـ ـ ـ ـ ـا‘

’كادÁية د.مسسعودة لعريط لـ»الشسعب»:
الناقدة وا أ

علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى الناق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد أان يتخلّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصص
م ـ ـ ـ ـ ـن ذاتيت ـ ـ ـ ـ ـ ـه ..وا÷وائز اأ’دبيـ ـة
لـ ـ ـ ـيسست مقيـ ـ ـاسًسا عل ـ ـى اإ’ط ـ ـ ـÓق
’كادÁي من أاجل بلورة مشسروع نقدي جاد
يجب فتح اÛال أامام ا أ
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إلتوجه وإلتخصسصس ،من إأجل إلتفاعل
إŸث-----م-----ر وم----ن إأج----ل إأن تÎك
ترى الناقدة الدكتورة
إل---ب---ح---وث إ÷ام---ع---ي--ة إأث--رإ
«الشسعب» :يعت Èالنقد واحدا من اأهم
مسسعودة لعريط من جامعة مولود
ﬁسس-----وسس-----ا ‘ إل-----وإق----ع
ع----وام---ل ت---رق---ي---ة ا’إب---داع ‘ ﬂت---ل---ف
إلج-ت-م-اع-ي .ف-ال-ن-اق-د
معمري بتيزي وزو ‘ ،هذا ا◊وار الذي
اÛا’ت ..فهل يقتصسر ‘ ›ال ا’أدب
إلأك----ادÁي ي----ح----ت---اج
’دبي بدون نقد،
صستنا به ،أانه ’ وجود للعمل ا أ
ع-ل-ى ال-دراسس-ات ا÷ام-ع-ي-ة اأم ي-جدر به
إل-------------ي------------وم م------------ن خ ّ
م
ا’ن--ت--ق-ال اإ ¤ال-فضس-اء ال-ع-ام ك-ا’إعÓ-
فعÓقة هذين ا’ثن Úتكاملية وحيوية ..وتضسيف
إŸوؤسسسسات
والكتاب واŸدونات؟
’دبية ‘
بأان عملية اختيار موضسوع الدراسسة النقدية ا أ
وإلفضساءإت
’كادÁي تخضسع إا ¤اعتبارات عديدة،
د.لعريط :إّن إل-----ن-----ق----د إلأدب----ي ﬁرك إلأخ--رى إأن ت--ف--ت-ح إاطار البحث ا أ
إأسساسسي للأد
بحوبإأيدوضنساه ،للأونجإولدع لللقعةملإأسإسالأسدسبيةي له إÛال وتعطيه منها ما يتعلق بتخصسصص اŸشسرف وتوجهاته اŸنهجية
وإلعكسس صسحي
إ◊ي-----ز إŸن-----اسسب
’يديولوجية ،ومنها ما يتعلق Ãيول
’دبية وا أ
وا أ
وج--دل--ي-ة وج-ذري-ة ب-ي-ن-ه-م-ا ،ف-ال-ع-م-ل إلأدب-ي
ل----ك----ي يسس---اه---م ‘
يوجد بالنقد ومن إأجل إلنقد ،وإلعمل إلأدبي
الطالب .وب Úهذا وذاك ’ ،ترى د.لعريط ‘
بلورة مشسروع نقدي
ه-و م-وضس-وع إل-ن-ق-د وغ-اي-ت-ه ،وك-له-ما مادته
ج---------دي ،و‘ ه---------ذإ
’دبية معيارا لÓختيار ،أاو مقياسسا
ا÷وائز ا أ
إل--ل-غ-ة وه-م-ا :إل-نصس وإل-نصس إŸك-ت-وب ح-ول-ه
إلسس--ي--اق إأنّ--و ه ب--ج--ه-ود
’ن هذه ا÷وائز ’ تخضسع ‘
للجودة ،أ
ي---ه--دف--ان إ ¤إÿل--ق وإلإب--دإعÁ .لأ إل--ن--ق--د
إل------ن------اق------د وإل-----روإئ-----ي
غالبها إا ¤الشسروط اŸوضسوعية
إلأدبي إلفضساء بالنصسوصس إلأدبية ويجعلها
إلأكادÁي إأم Úإلزإوي ‘
تتحرك و“وج ،وتنتشسر وتصسل إ ¤إلقارئ
حصس-ت-ه إل-ن-ق-دي-ة إلأدب-ي-ة إل-ت-ي
الÓزم توفرها.
إل--بسس--ي--ط وإŸت--خصسصس ع--ل--ى إلسس--وإء .ك--م--ا
تبث ع Èإأموإج إلإذإعة إلوطنية،
إل--ط--الب ورغ--ب-ت-ه ‘ إخ-ت-ي-ار
يجعل إلنقد إلنصسوصس إلأدبية –قق جدوإها
حيث نلمسس من خللها متابعة جادة Ÿا
عمل إأدبي مع ،Úوبصسفة عامة يتوجه إلنقد
ك---اأث---ر ج---م--ا‹ ومضس--م--ون إنسس--ا Êف--ع--ال ‘
يصسدر ويجد من إبدإعات إأدبية وقضسايا ‘
إلأكادÁي نحو إلظوإهر إلأدبية إلتي تشسكل،
إÛتمع ،وهو يسساهم بذلك ‘ ترقية إلذوق
إلأدب وإل--ف--ك--ر ،وم--ا يشس--اب--ه--ه-ا م-ن حصسصس
م--ن م--ن--ظ-ور إلأسس-ت-اذ وإل-ط-الب“ ،ي-زإ ع-ل-ى
وإ◊سس--اسس--ي--ة إ÷م--ال--ي--ة و‘ ب--ل--ورة إل--وضس--ع
وب--رإم--ج .ت--ع--ت Èم--ث--ل ه--ذه إلأم--ث-ل-ة ن-ق-اط-ا
صس---ع---ي---د م---ا ،إأو –ول ،إأو ت---ط---رح م--ق--ارب--ة
إلأدبي وإلثقا‘ بصسفة عامة .وإأوضسح هنا إ¤
مضس-ي-ئ-ة ول-ك-ن إلسس-اح-ة إل-ن-ق-دي-ة وإلأدبية ‘
إب---دإع--ي--ة ج--دي--دة ،وŒدر إلإشس--ارة ‘ ه--ذإ
إأن--ن--ي ل إأقصس--د ب--ال--ن--ق--د ف--ق--ط إل--درإسس--ات
إ÷زإئر ما تزإل –تاج إ ¤مضساعفة إ÷هود
إلسسياق إ ¤إأن توإتر نصسوصس معينة وإأسسماء
إلأك--ادÁي-ة إل-ت-ي ت-ن-اقشس وت-ق-دم ‘ إل-دوإئ-ر
و إ ¤إه---ت--م--ام إأك Ìوإأك Ìب--اÛال إل--ن--ق--دي
‘ إلإعلم باأنوإعه إıتلفة يجعلها تتسسرب
إŸغلقة للجامعة ،لأنه ل Áكن إ◊ديث عن
إلأدبي.
ب--ق--وة إ ¤دإئ--رة إل--ن--ق--د إلأك-ادÁي ،إل-ذي ل
نقد وحركة نقدية إذإ  ⁄تكن هناك صسحافة
@ ب--ال--نسس--ب--ة ل--ل--ن--ق--د ا÷ام--ع--ي ،م-اه-ي
يسسلم هو إلآخر من سسطوة سسحر إلدعاية،
نقدية و›السس للنقد وإلقرإءة ‘ إŸكتبات
اŸع--اي Òال--ت--ي ي--ع--ت--م--د ع-ل-ي-ه-ا ال-ب-احث
سس-وإء ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ط-الب إل-ب-احث إأو إلأسس-ت-اذ
وصسالونات إلكتب ودور إلنشسر و‘ إŸدونات
’خ-ت-ي-ار ال-ع-م-ل ا’أدب-ي ال-ذي ي-تصسدى
إŸشس---رف ،م---ا ي---ح--رم إل--ك--ث Òم--ن إلأسس--م--اء
إلإلكÎونية ،فالنقد إلأكادÁي ليسس إل حلقة
ل--ه ب--ال--دراسس--ة؟ وم-ا ه-و دور اŸشس-رف ‘
إŸهمة إلتي تكتب ‘ إلظل من ولوج دإئرة
ترتبط بحلقات إأخرى على مسستوى إلإعلم
عملية ا’ختيار هذه؟
إلنقد إلأكادÁي.
ووسس-ائ-ط-ه إıت-ل-ف-ة ،إل-ت-ل-ف-زي-ونية وإلورقية
د
وإلإل--كÎون--ي--ة ،وم--ن إلضس--روري إأن ي--ت--وإج--
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بنوع من ا’أفضسلية؟
ي--ق--ب-ع ح-ب-يسس إأسس-وإر إ÷ام-ع-ة وم-درج-ات-ه-ا،
إلأك--ادÁي إ ¤إع--ت--ب--ارإت ع-دي-دة ،م-ن-ه-ا م-ا
@@ إن إ÷ائ------زة إلأدب------ي------ةÃ ،ع-----زل ع-----ن
وإلآن ‘ إطار نظام ل .م .د .تقوم إ÷امعة
ي---ت---ع---ل---ق ب---ت---خّصس --صس إŸشس--رف وتّ--و ج--ه--ات--ه
إلعتبارإت ،إلتي قد تلتبسس بها تعت Èعامل
ب---اإرسس---اء ع---لق---ات وجسس--ور م--ع
إŸن---------ه---------ج--------ي--------ة وإلأدب--------ي--------ة
مهما ‘ رفع معنويات إلأديب إلناشسئ ،إذ
ﬂت----ل---ف إل---فضس---اءإت
وإلأي-دي-ول-وج-ي-ة ،وم-نها
–ف-زه وتشس-ج-ع-ه ع-ل-ى م-وإصس-ل-ة إل-درب ،إأم-ا
إÙي--ط-ة ب-ه-ا،
م------ا ي------ت-----ع-----ل-----ق
ب---ال--نسس--ب--ة Ÿن ب--دل شس--وط--ا ك--بÒإ ‘ مسس--ار
بحسسب
Ãرإعاة
إلكتابة فهي Ãثابة إعÎإف وتتم Úوتقدير
ميول
ل---ه ولإب---دإع---ه ،ول Áك---ن ل---لأدب إأن ي---ن--م--و
ويتطور ‘ غياب إلعناية إŸادية وإŸعنوية
إŸت----م---ث---ل---ة ‘ إ÷ائ---زة ،ل---ذلك ‚د إل---دول
إل--غ--رب--ي--ة ،ب--ع--كسس إل--دول إل--ع--رب--ي-ة ،ت-رصس-د
إلعشسرإت من إ÷وإئز للحقل إلأدبي .كما
ت--رت--ب-ط إ÷ائ-زة إلأدب-ي-ة ب-ع-ام-ل إآخ-ر ق-د
يكون إأك Ìإأهمية ‘ –ريك مسسار إلأدب
وت--ط--وي--ره ه--و ع--ام--ل إل--ن--ق-د ،ذلك إأن
’سس- -م- -اء
ت - -ت - -حصس - -ل ال - -ع - -دي - -د م- -ن ا أ
إل--ع--ن--اي--ة إل--ن--ق--دي--ة تشس--ح-ن إلأع-م-ال
ا÷زائ -ري -ة اŸغ -م -ورة ع -ل -ى ج -وائ-ز ‘ إلأدبية بطاقة حياة متجددة ‘ كل
’دب ب- -أاج- -ن- -اسس- -ه اıت- -ل- -ف- -ة .ل- -ك -ن م---رة ،غ Òإأن---ه و إن ك---انت إلأع--م--ال
ا أ
إلأدبية إلفائزة با÷وإئز غالبا ما
اÓŸح -ظ أان -ه -ا ’ Œد رواج -ا ‘ ح -ق-ل –ظى بهالة نقدية صسحفية طارئة
ال-دراسس-ات ا أ
’ك-ادÁي-ة م-ث-ل م-ا Œده ف--اإن--ه--ا ت--ب--ق--ى ›رد ح-ال-ة ع-اب-رة
’سسماء اŸعروفة التي تعرف إاقبا’ وم------وؤق-----ت-----ة ج-----دإ ،لأن إل-----ن-----ق-----د
ا أ
إŸوضسوعي ل يحتكم إ ¤إ÷ائزة
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‘ ح--د ذإت--ه--ا ول--ك--ن--ه ي-ح-ت-ك-م إ¤
ع - -ادت ا أ
’سس - -ب- -اب إا ¤ع- -دم ان- -تشس- -ار إل-ع-م-ل إلأدب-ي ب-الأسس-اسس ،وي-ح-اول
ولفاتهم ووصسولها إا ¤أايدي الطلبة .إأن يناأى به بعيدإ عن إلعتبارإت
مؤ
وق - -د ي - -ك - -ون السس - -بب أان ال- -ط- -ل- -ب- -ة إÿارج---ي---ة .ف--ال--نصس إلأدب--ي إل--ذي
ي-ف-رضس ن-فسس-ه ع-ل-ى إل-ن-ق-د ل-يسس ه-و
ي -فضس -ل -ون دراسس -ة ا أ
’سس -م -اء اŸع -روف-ة ذإك إلذي يحظى با÷ائزة ،بل هو
لتوفر اŸراجع وكÌتها.
ذلك إلنصس إŸتمنع إلذي يبقى Áارسس
قهره وسسطوته إلإبدإعية إأمام كل قارئ
كذلك اشسكالية الطبع والتسسويق .التي
م--غ--ام--رÃ ،ا ‘ ذلك إل--ق--ارئ إل-ن-م-وذج-ي
تأاخذ وقتا طوي.Ó
إŸت--مّ--ر سس .إن إلأع--م-ال إل-ف-ائ-زة ب-ا÷وإئ-ز
ب
ج
ي
ي
ذ
ل
ا
‘
ا
ق
ث
ل
ا
م
’عÓ- -
إاضس- -اف- -ة إا ¤دور ا إ
إلأدب--ي--ة ل ت-وؤشس-ر م-ن م-ن-ظ-ور ن-ق-دي ع-ل-م-ي
’سسماء .لتأاخذ ›ا’ واسسعا ‘ ا’نتشسار
تفعيله للتعريف بهذه ا أ
إأكادÁي على إأنها قيمة إبدإعية بالضسرورة،
لسسيما إأن إ÷ائزة كوسسيلة هي تابعة دإئما
Ÿوؤسسسس-----ة وج-----ه-----ة وت-----وج----ه سس----ي----اسس----ي إأو

’سستاذة فتيحة
ا أ
بولعرابي :جامعة اŸسسيلة

جوائز ’Œد الرواج ‘ الدراسسات
اأ’كادÁية

إي-دي-ول-وج-ي ،ي-ع-ت-ن-ي ب-ت-م-وي-ل-ها ويوظفها من
إأجل هدف مع ،Úوبالنسسبة للجوإئز إلأدبية
‘ إل---دول إل---ع---رب---ي---ة و‘ إ÷زإئ--ر ي--ب--دو إأن
إل--وضس--ع ب-ائسس ،ج-دإ ،لف-ت-ق-اد ه-ذه إ÷وإئ-ز
على قلتها للمصسدإقية وإلنزإهة وإلشسفافية
على إأصسعدة ﬂتلفة ،و÷انها ‘ كث Òمن
إلأح--ي--ان ،ت--ف--ت--ق--ر إ ¤إل-ت-خّصس -صس وإل-ك-ف-اءة
إلنقدية إللزمة ،وعليه فل إأفضسلية بالنسسبة
‹ للعمل إ◊ائز على جائزة ،وإأغلب إلأعمال
إلأدب---ي---ة إŸم---ت---ازة ه--ي إل--ت--ي – ⁄ز ع--ل--ى
جوإئز.
@ هل Áكن القول اأن حصسد ا÷وائز ’
ي-ع-ت Èل-وح-ده م-ع-ي-ارا ي-ق-اسص ب-ه العمل
ا’أدبي ومدى تفّوقه؟
@@ إن حصسد إ÷وإئز ،بالنسسبة ‹ ،ل يعتÈ
مقياسسا على إلإطلق ،لأن إ÷وإئز غالبا ما
–ت----ك----م إ ¤م----ع----اي Òغ Òإب----دإع----ي---ة وغÒ
موضسوعية لذلك ‚د ‘ بعضس إلأحيان إأن
إلأعمال إلرديئة هي إلتي تفوز با÷وإئز ل
سس--ي--م--ا ‘ دول إل--ع--ا ⁄إل--ث-الث إل-ت-ي م-ازإلت
ت----رب---ط إ÷ائ---زة وإل---ن---ج---اح بصس---ف---ة ع---ام---ة
با◊سسابات إŸزإجية وإلعشسائرية وإ÷هوية
وإلسس--ي--اسس--وي--ة ،فضس-ل ع-ن ذلك ف-اإن إلإب-دإع
إلإنسس---ا Êإلأدب---ي ل ي---تشس---ك--ل م--ن إلأع--م--ال
إل---ف--ائ--زة ب--ا÷وإئ--ز ،إ‰ا ي--تشس--ك--ل م--ن ت--لك
إلنصسوصس إلتي تظل تشسع ولو بصسمت وبدون
ضسجيج ‘ عصسرها لنجدها تسسطع إأك‘ Ì
إلتاريخ وتÈز وتسستمر.
@ كيف يكسسب النقد الفعالية الÓزمة
لتحسس ÚاŸشسهد ا’إبداعي؟ وهل يكون
ال--ن--ق--د ذا ف--ائ--دة ‘ خ-ل-ق ال-ت-ف-اع-ل بÚ
اŸبدع والناقد واŸتلقي؟
@@ ل--ن ي--ك--تسسب إل--ن--ق--د ف--ع-ال-ي-ة ‘ –سسÚ
إŸشسهد إلإبدإعي إل إذإ –ّرر من منطق
إÛام-ل-ة وإÙاب-اة وإل-ت-ح-ام-ل وإسس-ت-ه-دإف
إلسستنقاصس لسسبب إأو لآخر ،وبعبارة إأخرى
يكون إلنقد إلأدبي فعال عندما يتنزه عن
إلنتماء لغ Òإلأدب وإلإبدإع ،ومن إŸوؤكد إأن
إل--ن--اق--د يشس--ك--ل ح--ل--ق--ة إأسس--اسس-ي-ة ت-رب-ط بÚ
إŸت-ل-ق-ي وإŸب-دع ،ب-اع-ت-ب-ار إأن إل-ن-اق-د قارئ
‰وذجي ومن ” فاإن قرإءته ضسرورية ومهمة
لتقريب إلنصس إلأدبي للقارئ إلعادي إلذي
غالبا ما يكتفي باŸتعة إلسسطحية ،ول يبدل
جهدإ كبÒإ للحصسول على إŸتعة إلعميقة،
وإك--تشس--اف خ-ب-اي-اه-ا .وب-ال-ت-ا‹ إأوؤك-د لك ،إن
للنقد دورإ كبÒإ ‘ توطيد إلعلقة ب Úإلنصس
وإل--ق--ارئ إل--ع-ادي و‘ خ-ل-ق ت-ف-اع-ل إي-ج-اب-ي
بينهما وإلفضسل إلأك Èله ‘ بعث إلأعمال
إلأدب--ي-ة و إخ-رإج-ه-ا م-ن إل-رك-ود إ ¤إ◊ي-وي-ة
وم----ن إل----ع----دم إ ¤إل---وج---ود وم---ن إŸوت إ¤
إ◊ياة.
ـ
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لحمر (جامعة جيجل)
ألدكتور فيصسل أ أ

عدم وضضوح الرأاي حول األعمال األدبية وسضقوط من هم مؤوهلون للحكم

Áكننا العÎاف باأن سساحتنا النقدية الأدبية
‘ ا÷زائر تعا Êمن اأمراضض عديدة نسستغرب
كث Òظاهرة اأن جل البلدان العربية ـ وجل بلدان
أŸشس -ك-ل-ة أŸط-روح-ة ه-ن-ا
ال -ع -ا ‘ ⁄ا◊ق -ي -ق -ة ـ ق -د وج -دت ع Ó-ج-ا ل-ه-ا
Œد ج-ذوره-ا ‘ أل-ث-ق-اف-ة ألسس-ائدة
ج -م-ي-ع-ه-ا .اأم-راضض م-ث-ل ال-ع-م-ل غ ÒالحÎا‘
ول - -يسس ‘ أ÷ام- -ع- -ة ف- -حسسب ،إأذ ه- -ن- -الك
وع -دم ا÷دي -ة ‘ ال -ت -ن -اول ال -ن -ق-دي لÓ-أع-م-ال
لي شسخصس
الأدبية اأو للمواضسيع التي يتناولها اأصسحابها ،ثقافة سسائدة تريد أل يكون فضسل أ
وع -دم وضس -وح ال -راأي ح -ول الأع -م -ال الأدب -ي -ة ‘ أل -ب -لد ع -دأ لشس -خصس :Úأل -ذي ت -زك-ي-ه أج-ه-زة
لعلم ،وألذي تتم تزكيته
وسسقوط من هم موؤهلون للحكم على الأعمال ألدولة فتسسلط عليه أ إ
‘ مغبة اإتباع السسائد من الراأي الذي تصسنعه
لجانب؛ مغربا ومشسرقا ،وآأنذأك فقط
الصس- -ح- -اف- -ة اŸتسس- -رع- -ة وم -واق -ع ال -ت -واصس -ل من طرف أ أ
الج -ت-م-اع-ي وك-ذلك ال-ن-ق-اد اŸك-ل-ف-ون Ãه-ام يصس-ب-ح أل-ك-اتب أ◊ائ-ز ع-ل-ى ج-ائ-زة ﬁل إأع-جابنا
معينة اأو حتى اأولئك اŸاأجورون ،وهي عدم وأحÎأم -ن -ا ،وآأن-ذأك ف-ق-ط ن-ن-ت-ب-ه إأ ¤إأدرأج-ه
جدية منشساأها الرئيسض عدم الإÁان با÷دوى
لعمال أŸدروسسة ‘ أ÷امعة وألتي
ضسمن أ أ
ا
ي الفكر والفن)...وهن
تشس-ك-ل م-وأضس-ي-ع ل-رسس-ائ-ل أل-ت-خ-رج ‘
(ذلك العدو اللدود ◊يات ْ
نعود اإ ¤مشسكلة الثقافة السسائدة التي ذكرناها،
ألدرأسسات أŸعمقة.
قبل اأن ننتقل اإ ¤اÿصسوصسية التي تنفرد بها
ا÷امعة.
ثقافة اأخرى تسسود بشسكل غريب عجيب هي
تلك التي ل تريد الدخول ‘ عمق الأشسياء،
وتسس -ت -ع -يضض ع -ن ك -ل ذلك ب -اأح -ك -ام ع -م -وم -ي -ة
اجتزائية حول كل شسيء ،وهنا يدخل الكسسل
اŸعر‘ اإ ¤العقل...وهنا Áكننا توجيه اأصسابع
التهام للجامعة بشسكل مباشسر؛ اإذ اأنه غالبا ما
ي-ت-م ال-ت-ع-وي-ل ع-ل-ى ا÷ام-ع-ة ك-م-وؤشس-ر ل-ل-ذوق ل
كمسستهلك سسلبي لÓأحكام  -وهي ا◊ال التي
نرى ا÷امعة عليها اليوم -
اإذا ن- -ظ- -رن -ا اإ ¤ا÷وائ -ز الأدب -ي -ة ‘ اŸط -ل -ق
‚ده -ا اإي-ج-اب-ي-ة ‘ م-ع-ظ-م ج-وان-ب-ه-ا؛ ف-ه-ن-اك
ج-وائ-ز “ن-ح-ه-ا السس-ل-ط-ة ال-رسس-م-ي-ة اأو ال-دولة،
واأخرى “نح من قبل موؤسسسسات خاصسة ،وكلها اإعÓميا خاصسة بسسبب ما –ظى به من مراقبة ه -ذا ا÷و ي -ن -ع -كسض اإذن م -ب-اشس-رة ع-ل-ى ال-ن-ق-د
تفيد الكاتب والكتاب معا ،فهي عادة ما تخضسع من الأوسساط الأدبية والإعÓمي Úوالقراء ،اإذ ا÷ام -ع -ي م -ن ح -يث ت -اأط Òال -ط -ل -ب -ة سس-واء ‘
ل-ل-م-ت-اب-ع-ة الإعÓ-م-ي-ة وال-ن-ق-د م-ن ِق -ب-ل الوسسط ن Ó-ح -ظ ع -ك -وف الصس-ح-اف-ة وم-واق-ع ال-ت-واصس-ل م- -ذك- -رات اŸاسس Îال- -ك- -ثÒة ال- -ت- -ي ت- -ن- -ج -ز ‘
الج-ت-م-اع-ي ع-ل-ي-ه-ا م-ن-ذ اأن ت-ع-ل-ن عن قائمتها ا÷امعات ا÷زائرية ،وكذلك من حيث رسسائل
ا÷امعي والثقا‘ وجمهور القراء.
ولدينا موؤشسر جيد ‘ ا÷دل الذي يدور منذ ال- -ط- -وي -ل -ة ،ب -ل ك -ثÒا م -ا ي -ك -ون اأعضس -اء ÷ن -ة الدكتوراه الأك Ìعمقا ،وهي ظاهرة اإيجابية ‘
سسنوات حول ا÷ائزة العاŸية للرواية العربية التحكيم نفسسها موضسع نقاشض وجدل وتعليق ،م-ع-ظ-م-ه-ا ،ول-ك-ن-ه-ا ت-ت-ح-ول اإ ¤ظ-اه-رة سس-ل-ب-ية
«ال -ب -وك -ر» م -ث  ،Ó-وال -ت -ي ه -ي ظ -اه -رة صس -ح-ي-ة وت -ت -م م-ن-اقشس-ة اأدن-ى ال-ق-رارات ال-ت-ي ت-ت-خ-ذه-ا بسسبب نقصض ضسبط العمل النقدي الذي يعجز
واإيجابية من حيث خلق جدوى متابعة الكتب اللجنة .وا÷ميل ‘ كل ذلك هو اأن ا÷امعة اإزاء هذا الضسغط الإعÓمي على الذوق السسائد
وال- -ك- -ت -اب والÎج -م -ة ،وه -ي ح -ال -ي -ا م -ن اأب -رز بطلبتها واأسساتذتها يلعبون دورا هاما جدا ‘ فيصسبح يتبع اإيقاع الآراء اŸنتشسرة بدل من
ال-ت-ظ-اه-رات ال-ث-ق-اف-ي-ة ذات ال-ت-غ-ط-ي-ة الواسسعة هذا الأمر ،ويشسكلون طرفا نشسطا ‘ العملية.
اتخاذ اŸوقع الواجب عليه :موقع ريادة الراأي

تكرÁات تصسنعها صسحافة متسسرعة وموأقع ألتوأصسل ونقاد مكلفون Ãهمة
وتسسي Òالأحكام الذوقية عن طريق الدراسسة
اŸنهجية.
ف ا ÷ و ا ئ ز اإ ذ ن م وؤ ش س ر ع ل ى ا لأ ع م ا ل ا  Ÿد ر و س س ة
و ك - -ا ش س -ف لأ ص س -ح -ا ب -ه -ا ‘ ا ل -ف ض س -ا ء ا ÷ ا م -ع -ي ،
و ل ك ن ه ا اأ ي ض س ا س س ب ب ل ل ت س س ر ع ا ل ذ ي ل ي ت م ا ش س ى م ع
ا ل ع م ل ا ÷ ا م ع ي ا  Ÿف  Îض ض اأ ن ي ت ص س ف ب ب ع ض ض
ا ل -ت -اأ  Êو ا ل -ع -م -ق و ا ل -ت -ح -ل -ي -ل ا  Ÿو ض س -و ع -ي ا ل ع ل م ي
ا ل -ب -ع -ي -د ع -ن ا ل -ط -ا ب -ع ا ل -ط -ا ر ئ ل -ل -ن -ق -د ا ل ص س -ح ف ي
ا ل -ن -ق -د ا ل -ت -ف -ا ع -ل -ي ا ل -ذ ي ي -ح -د ث ع -ل -ى م -و ا ق -ع
التواصسل الجتماعي.

لم Úبحري
ألدكتور ﬁ :مد أ أ

األعم ـ ـ ـ ـال اŸأاج ـ ـ ـورة ..أاعم ـ ـ ـال مهج ـ ـ ـ ـ ـورة
يبدو أأن تتويج ألأعمال ألأدبية عموماً
سسيف له حدأن؛ فمن جهة يحقق دفعاً
معنوياً أأك Ìمنه مادياً للقلم أŸتوج ،لكن
للأسسف ل يكون ترويجه هذأ سسوى من
ألناحية ألفÎأضسية وليسس ألوأقعية،
لأن على صسعيد ألوأقع أŸادي يوجد
منطق أآخر ،وأإكرأهات أأخرى ،ورياح
Œري Ãا ل يشستهي أŸتوج وعمله ..ول
عجب هنا أإن قلنا باأن ألبقاء ليسس
للأصسلح ول للأفضسل ،بل أإن ألأمر على
نقيضس ذلك “اماً على ألصسعيد
ألأكادÁي ألذي هو مظنة كل عمل أأدبي
ناجح.
فمن جهة يتسساءل الكث Òمن الأدباء واŸثقفÚ
عن سسبب عدم تناول اأعمالهم اŸتوجة على
الصسعيد الأكادÁي بحثُا ودراسسة ،على الرغم
من كونها على كل لسسان وعلى اأك Ìمن منÈ
اإعÓمي؟ بينما ُيÓحظ باأن الأعمال اŸهيمنة
ع -ل -ى ال -ب -حث الأك -ادÁي ‘ م -ذك-رات ال-ط-ل-ب-ة
ورسسائلهم– ⁄ ،ظ باأي تتويج .و ⁄تعرف اأي
ترويج؟؟
ل- -ع ّ-ل الإك -راه اŸب -اشس -ر ه -و ع -دم وصس -ول ه -ذه
الأعمال اŸتوجة اإ ¤يد الباحث ‘ حينها اأو
بالأحرى ‘ مواسسمها ..بل اأحياناً ل تصسل اإل
ب-ع-د اأف-ول ب-ري-ق-ه-ا ،وان-غ-م-اره-ا بعناوين اأخرى
جديدة ‘ عرف الÎويج الإعÓمي .ومن جهة
ثانية يجب اأن نشس Òاإ ¤اأزمة ضسعف اأو انعدام
سس -ي -اسس -ة ال -ت -وزي -ع ل -دى دور ال-نشس-ر ال-ع-م-وم-ي-ة
واÿاصسة .واŸسساألة تبدو اأوضسح تعبÒاً حÚ
ن -ل -ت -فت اإ ¤الشس -ري -ح -ة الأك Èم -ن ال -ط -ل -ب-ة ‘

اŸن -اط -ق ال -داخ -ل -ي -ة ،وا÷ن -وب .ح -يث ي -ك -ون
اŸوزع ال- -وح- -ي -د ل Ó-أع -م -ال اŸط -روح -ة ع -ل -ى
السساحة هو الأسستاذ الذي يتحمل مشساق السسفر
وياأتي لطلبته Ãا وجد من مادة ‘ معارضض
ال -ك -تب ال -وط -ن -ي-ة وال-دول-ي-ة اŸق-ام-ة ‘ اŸدن
ال- -كÈى وال- -ت- -ي ل ت -ت -ع -دى ‘ اأحسس -ن ا◊الت
ال- -نسس- -خ- -ة ال- -واح- -دة اأو ال- -نسس- -خ- -ت .ÚواŸاأزق
الأعمق :كم يوجد ‘ ا÷امعات الوطنية من
اأسس -ات -ذة يسس -اف -رون م -ن اأج -ل م -واك -ب -ة ج -دي-د
ال -ك-ت-اب ،وي-ع-م-ل-ون ع-م-ل الشس-راي Úل-ن-ق-ل اأب-رز

الأع -م -ال واح -دث -ه -ا اإ ¤ط -ل -ب-ت-ه-م‡ ،ا اأوصس-ل
الوضسع اإ ¤تاأخر اŸنجزات اŸتوجة واŸتميزة
والرائجة اإ ¤قارئها الأكادÁي بسسنوات طويلة،
حتى تكسسد صسÓحيتها .اأو بالأحرى بعد اأن
تصس Òق -دÁة ،ب -ال -ن -ظ -ر اإ ¤ال -ك -م ال -ه -ائ-ل م-ن
اŸنجزات اÙدثة وا÷ديدة مع كل موسسم.
ولعّل الإكراه الأبرز الذي Áكن اأن ‚د فيه
ج-وابً-ا ل-ه-ذا السس-تشس-ك-ال ي-ك-م-ن ‘ السس-ي-اسسات
الأك -ادÁي -ة ،ال -ت -ي ج-ع-لت م-ن ال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي
Ãخ -ت-ل-ف مسس-ت-وي-ات-ه ب-ح-ث-اُ رم-زيً-ا  .راأسض م-ال-ه

رزن -ام -ة اإن -ه -اء اŸذك -رات وصس -رام -ة م -واع -ي -د
اŸن -اقشس -ة‡ .ا ي -ج-ع-ل ال-ط-الب ال-ب-احث يضس-ع
اأو ¤اأولوياته قدسسية الوفاء باآجال اŸناقشسة
اأك Ìمن العناية Ãوضسمون ومادة بحثه .ومن
ه -ن -ا صس -ارت الأع -م-ال الأك Ìسس-ط-ح-ي-ة والأق-ل
ح-ج-مً-ا  ،والأبسس-ط خ-ط-ابً-ا ه-ي الأق-رب ل-ل-ف-ه-م
اŸب -اشس -ر والسس -ري -ع وب -ال -ت -ا‹ ال-ت-ن-اول الأيسس-ر
وال- -ت- -ط- -ب- -ي- -ق الأسس- -رع ل- -ل -م -ن -اه -ج ال -دراسس -ي -ة
واŸن-ظ-ورات ال-ب-ح-ث-ي-ة .ول ت-وج-د ل-ق-مة اأصسيغ
ل- -ه- -ذه ال- -ف- -ئ- -ة م -ن ال -ب -اح -ث Úسس -وى الأع -م -ال
اŸدروسسة سسابقًا (ظاهرة النتحال والÎكرار)،
وليسست الأعمال ا÷ديدة .التي يهابها الباحث
اŸسستعجل .وكل هذه النحرافات تاأتي طبعًا
على حسساب الأعمال العميقة والأصسيلة والÌية
وا÷ديدة شسك ً
 Óومضسمونا ،التي جعلتها هذه
اŸواصسفات ‘ مسستوى التتويج والسستحقاق ‘
ا÷وائز.
ك -م -ا Áك -ن اأن ن -ذك -ر ع -ل -ى سس -ب -ي -ل ال -ت-م-ث-ل ل
ا◊صس -ر ،مسس -األ -ة ت -ن -اقضض سس -ي -اسس -ات ال-ت-ع-ل-ي-م
وطرائق التدريسض ‘ اأجيال الÈامج التدريسسية
ا÷دي- -دة م- -ع اŸق- -روئ- -ي- -ة ،وت- -ن- -م -ي -ت -ه -ا ل -دى
اŸتعلم .Úبل اأحيانًا تبدو حربًا معلنة على
فعل القراءة الذي ،يجعل اŸتعلم لدينا يعجز
طوال السسنة عن اإكمال قراءة الكتاب اŸدرسسي
اÈŸمج له ،بل كثÒاً ما تنتهي السسنة الدراسسية
دون اأن ي- -ع -رف اŸت -ع -ل -م ب -ق -ي -ة ﬁاور ك -ت -اب -ه
اŸدرسس -ي ،ف-ك-ي-ف ن-ط-ال-ب-ه Ãط-ال-ع-ة الأع-م-ال
الأدب -ي -ة الأخ -رى ،ون -ح -ن ن -ح -ارب ف -ي -ه م -ل -ك-ة
القراءة بكل الوسسائل؟؟ ذلكم هو قارئ اليوم
واأسستاذ الغد ومثقف اŸسستقبل ..

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’ول حؤل أŸرجعية ألؤطنية بسشكيكدة
أŸلتقى ألؤ’ئي أ أ

عام مضشى ..واآلتي
نصشنعه بأايدينا

تششكيل مرجعية فقهية للحسشم ‘ مسشائل دينية ﬁل جدل
^ ﬁاربة الفكر التكفÒي والتطّرف واŸذهب الغريب عن اÛتمع

دعا أŸششاركؤن باŸلتقى ألؤ’ئي حؤل مؤضشؤع ““أŸرجعية ألدينية وألؤ’ء للدين وألؤطن““ أ ¤تششكيل أسشسس فقهية على ششكل ›مع علمي ،يتم من
’فتاء أŸتمثل ‘ أÛالسس ألعلمية ،وفق مرجعية مّؤحدة
م بها ألبلؤى ،مرأفع Úبتفعيل هيئات أ إ
خلله مناقششة أŸسشائل وألنؤأزل وألقضشايا ألعامة ألتي تع ّ
’فكار ألدخيلة ،مع ضشبط مفهؤم أŸرجعية ،أنطلقا من أ’ختيارأت ألفقهية ألعقائدية وألثقافية وأ’جتماعية للمجتمع أ÷زأئري.
للتصشدي لكل أ أ

ط -الب أŸشس -ارك -ؤن ب-ت-ع-زي-ز دور أŸرج-ع-ي-ة
ألدينية ‘ أ◊فاظ على ألنسسيج أÛتمعي
وألثقا‘ وألديني للجزأئر ،ملح Úعلى أنشساء
م -رصس -د أو م -رك-ز Ÿؤأج-ه-ة أألف-ك-ار أل-ؤأف-دة
وأل -ت-ي-ارأت أل-هّ-دأم-ة ،م-ع أل-ع-م-ل ع-ل-ى ت-رق-ي-ة
أŸلتقى أ ¤ملتقى وطني سسنؤي.
أŸلتقى أألول كان من أŸزمع أن يكؤن وطنيا،
ل- -ك -ن أإلم -ك -ان -ي -ات  ⁄تسس -م -ح ب -ه -ذأ أ◊ج -م
وأŸسس- -ت- -ؤى ،وج -اء ‘ سس -ي -اق ت -أاك -ي -د رئ -يسس
أ÷م -ه -ؤري -ة ع -ب -د أل -ع -زي -ز ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة ،ع-ل-ى
أŸرجعية ألؤطنية ‘ مؤأجهة ألفكر ألتكفÒي
وألتطرف .هذأ ما قاله عليدرة عبد أ◊فيظ،
مدير أŸلتقى ألذي أحتضسنه قصسر ألثقافة
وأل -ف -ن -ؤن““ :أرت-أاي-ن-ا أن ت-ك-ؤن ولي-ة سس-ك-ي-ك-دة
خطؤة أو ‘ ¤هذأ أŸسسعى لتحضس Òملتقى
وط-ن-ي أشس-م-ل وأع-م ،خÓ-ل أألشس-ه-ر أل-ق-ادم-ة
ب -ه -دف نشس -ر أل -ع -ل -م وأل -ف-ق-ه ألشس-رع-ي ،وف-ق
ألضس -ؤأب -ط أل -ع -ل-م-ي-ة أŸع-ت-م-دة ،أسس-ت-ن-ادأ أ¤
أŸرج- -ع- -ي -ة أل -ؤط -ن -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة ‘ وح -دة
ألصس- -ف ،ووح- -دة ألشس- -عب أ÷زأئ- -ري ،ك- -ذلك
ن-ه-دف أ ¤مسس-أال-ة ت-رشس-ي-د أل-ف-ت-اوى أل-ف-ق-هية

Ÿنع ألختÓل ألفكري ،وألختÓل ألسسلؤكي
‘ أÛتمع أ÷زأئري““.
أضساف عبد أ◊فيظ بأانه ل بد من ألتعريف
ب-ع-ل-م-اء أ÷زأئ-ر أل-ت-ي ل-ه-ا م-رج-عيتها ألدينية
ألتي أسستهدفت ‘ كث Òمن أŸرأت.
عن سسؤؤأل ÷ريدة ““ألشسعب ““حؤل ألربط بÚ
أŸلتقى وألحدأث أألخÒة بخصسؤصس ظهؤر
فكر ألطائفة ألحمدية بسسكيكدة ،أوضسح عبد
أ◊ف -ي -ظ ع -ل -ي -درة ““ن -ع -م -ل ع -ل -ى أب-رأز ه-ذه
أŸرجعية ول يهمنا من خالفنا ،وبالنسسبة إألينا
ألح -م -دي -ة شس -يء ع -اب -ر ،وأع-ط-يت ل-ل-مسس-أال-ة
حجما أك Èمنها ،إأضسافة أ ¤معا÷ة إأعÓمية
›انبة للصسؤأب ،ولؤأقع غ Òمؤجؤد أصس،Ó
م -ع أن -ه ه -ن -اك أل -ك -ث Òم-ن أألف-ك-ار تّ-روج ‘
أوسساط أÛتمع Ãختلف مشساربه ،ورÃا هي
أخطر ‡ا حدث ‘ ألفÎة أألخÒة ،ول تهمنا
هذه أŸسسائل بقدر أهتمامنا أŸنصسب حؤل
أب -رأز م -ا ع-ن-دن-ا ،ب-إاب-رأز م-ؤروث-ن-ا أ◊ضس-اري
ومرجعيتنا ألؤطنية ،وإأبرأز أن للجزأئر قدم
رأسسخة ‘ ألعمل على وحدة ألشسعب وأألمة““.
من جهته ،أكد أألم Úألعام للتنسسيقية ألؤطنية

Óئمة ومؤظفي ألشسؤؤون ألدينية وأألوقاف،
ل أ
ج -ل -ؤل ح -اج -ي -م -ي ،ب-أان ““أŸرج-ع-ي-ة أل-دي-ن-ي-ة
ألؤطنية هي أألسساسس أŸت Úألي دولة للحفاظ
على أسستقرأرها ول يجب Œاوز أŸرجعية
وأل -ق-ف-ز ع-ل-ي-ه-ا ،وم-ن ألضس-روري ب-ن-اء ق-اع-دة
سس -ل -ي -م -ة ل -ل -ع -يشس ‘ سس Ó-م وأم -ان ،ك -م-ا م-ن
ألضس- -روري ع- -دم ت- -رك أل- -ط- -ؤأئ- -ف ألضس- -ال- -ة
وأŸنحلة وأÿارجة عن أŸلّة ،تزرع سسمؤمها
‘ أÛتمع أ÷زأئري““.
أوضسح ‘ نفسس ألسسياق ““بأانه من ب Úمطالب
أل -ت -نسس -ي -ق -ي-ة أل-ت-ي Áث-ل-ه-ا ه-ؤ أ◊ف-اظ ع-ل-ى
أŸرج-ع-ي-ة أل-ؤط-ن-ي-ة أل-ت-ي م-ن خÓ-ل-ه-ا سس-ي-تم
أ◊ف - -اظ ع - -ل - -ى وح - -دة أألم- -ة ،م- -ذك- -رأ ““أن
أŸذهب أŸالكي هؤ مذهب ألسسلف ألصسالح
ويجب ألسس Òوفقه وأ◊فاظ على منهجه““.
أŸل -ت -ق-ى أل-ؤلئ-ي ع-رف م-دأخÓ-ت م-ن ق-ب-ل
أسساتذة من ﬂتلف ربؤع أ÷زأئر تطرقؤأ أ¤
عديد أÙاور ،أهمها دور أŸرجعية ألدينية
أل -ؤط -ن -ي -ة ‘ أÙاف -ظ -ة ع -ل -ى ه -ؤي -ة أألم-ة
وعؤأمل ترسسيخ أŸرجعية ألدينية ألؤطنية ‘
مؤؤسسسسات ألدولة.

هناك مدأخÓت عا÷ت أŸؤضسؤع بدقة ‘
ظل ﬁاولت ألسسعي إلدخال بعضس أŸرأجع
أل -دي -ن -ي -ة أل-غ-ري-ب-ة ع-ل-ى أÛت-م-ع أ÷زأئ-ري
خاصسة ما ظهر مؤؤخرأ Ãا يسسمى بالطائفة
أألح- -م- -دي- -ة ألضس- -ال- -ة وف -ق -ا Ÿن -ظ -م -ي ه -ذه
أŸبادرة ،إأضسافة أ ¤تنظيم جلسسات علمية
Ÿع- -ا÷ة أل -ع -دي -د م -ن أل -قضس -اي -ا أŸت -ع -ل -ق -ة
Ãؤضسؤع أŸرجعية ألؤطنية.
ب -اŸؤأزأة أخ -ت-ت-مت أل-ق-اف-ل-ة أل-دي-ن-ي-ة أل-ت-ي
أن- -ط- -ل- -قت ،م -ن -تصس -ف ديسس -م Èأ÷اري ،عÈ
مسس -اج -د أل -ؤلي -ة وأل -ت -ي خّصس -صست ل -ل -ت -ذكÒ
بشسمائل وأخÓق ألرسسؤل ﬁمد عليه ألصسÓة
وألسسÓ- -م ،وتضس- -م- -ن ب- -رن- -ا›ه -ا ﬁاضس -رأت
شسرحت خلق أŸصسطفى ومؤأقفه ‘ بيته ومع
أصس- -دق- -ائ- -ه و‘ وقت ألسس- -ل- -م وأ◊رب وك- -ذأ
عÓقته بالله.
كما هدفت هذه ألقافلة ألتي أطّرها أئمة إأ¤
تبيان مدى يسسر ألدين أإلسسÓمي وعقيدته
ألسس- -م- -ح -ة ıت -ل -ف ألشس -رأئ -ح أÛت -م -ع -ي -ة
وألفئات ألعمرية ألتي تتؤأفد على أŸسساجد.

’لفـــــــــــاظ ألنابيـــــــــــة عنـــــــــــد ألصشغـــــــــــار
أ أ
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سسنة مضست حملت فيها من حملت لنا من أفرأح ومتاعب ،وجاءت
سس -ن -ة ج -دي -دة رأيت أن -ه م -ن أإلحسس -ان ألن -فسس -ن -ا أن نسس-أال ه-ذأ
ألسسؤؤأل:
كم بقي من ألعمر؟ ،نعم ،كم بقي من ألعمر لنظل نحمل ألضسغائن
وأألحقاد على بعضسنا؟
كم بقي من ألعمر لنضسيعه ‘ ألقيل وألقال وغيبة ألناسس وأÿؤضس
فيهم؟
كم بقي من ألعمر نضسيعه بعيدين كل زوج ينام ‘ غرفة منفصسلة
ألنهما متخاصسمÚ؟ ول أحد يريد أن يبدأ بالسسÓم وأألولد هم
ألضسحية؟
كم بقي من سسنؤأت حياتنا لكي نعيشسها بطاقات سسلبية وتشساؤوم
مدمر؟
كم بقي من أعمارنا لنقضسيها بالشسكاوى وألقضسايا وبدأخل أروقة
أÙاكم؟
إأن أليؤم كبصسمة أألصسبع ل يتكرر وإأن ذهب فلن يعؤد ،فاغتنمؤأ
أعماركم ‘ أ◊ب وألتسسامح وألعطاء.
أغلقؤأ ملفات ألسسنة أŸاضسية على ما بها من خصسام وأحزأن
وأجعلؤأ شسعار عامكم أ÷ديد (با◊ب وللحب وألسسÓم نعيشس)
سسÓم مع ألنفسس سسÓم مع ألناسس سسÓم مع ألله .سسÓم مع ألكؤن
كله.
أكÌوأ من ألدعاء أن تكؤن ألسسنة جديدة عام شسفاء للمريضس
ونصس-ر ل-ل-م-ظ-ل-ؤم ورأح-ة ل-ل-م-ت-ع-ب Úوأسس-ت-ق-رأر ل-بÓ-دن-ا وك-ل بÓد
ألعا .⁄وأن يبعد عنا شسبح أ◊رب وألدمار.
كم بقي من ألعمر وأنت تتذكر من قسسا ومن جفا؟
دعك من كل هؤؤلء وأبدأ حياتك من جديد ،فؤألله ل شسيء ول
أحد يسستحق أن ترهق تفكÒك به وبعيؤبه.
ل –زن على من أشسعرك يؤما أن طيبتك غباء وأن حلمك جهل
وضسعف.
ل –زن على من جعلك أضسحؤكة بتهمة ألؤفاء له.
ل –زن على شسخصس كنت تعتقد أنه كل شسيء فاكتشسفت أنه ل
شسيء.
ل تنتظر ألؤفاء إأل ‡ن هم مثلك من أألوفياء.
ول تتؤقع من ألبخيل كرما ول من ألقاسسي رحمة فكل إأناء Ãا
فيه ينضسح.
وإأياك باألخ Òأن –زن على من عرف نقاط ضسعفك فأارأد
إأسسقاطك من خÓلها بكل فنؤن ألغدر ل –زن إأن تركته فأانت
كسسبت نفسسك بÎكه حتى لؤ كان أقرب ألناسس إأليك.
كن أعمى لكل شسيء ل يعجبك وكن أصسم لكل شسيء يجرحك وكن
متبلد أ◊سس لكل شسيء يؤؤŸك ،هكذأ تعيشس سسعيدأ وتبدأ عامك
أ÷ديد.
أ◊ياة قصسÒة جدأ ل تسستحق أن نضسيعها ‘ أ◊قد وألكيد
وألتجريح وأ◊سسد ،سساﬁؤأ وتغاضسؤأ و–ابؤأ فا÷نة ل مكان
ف -ي-ه-ا ل-ل-ح-اسس-دي-ن أو أ◊اق-دي-ن ..وق-دÁا ق-ال-ؤأ :أل-دن-ي-ا سس-اع-ة
Óها طاعة ـ وكل عام وأنتم بخ.Ò
فام أ

مششكلــــــــــــــــة لهــــــــــــــــا حــــــــــــــــل
’و ¤من
’ول ‘ حياة ألطفل ،فمنها يتعلم أللّغة ويتششرب ألقيم ألثقافية وأ’جتماعية ،وعندما يصشبح ‘ أŸرأحل أ أ
’سشرة تعت ÈأŸؤؤثر أ أ
’ ششك أن أ أ
’سشرة،
’سشرة ،يبدأ باكتسشاب عادأت سشلؤكية جديدة قد تكؤن دخيلة على أ أ
أ’عتماد على ألذأت بعد أن يسشتطيع أŸششي وألتؤأصشل أللّغؤي مع دأئرة أوسشع من أ أ
’لفاظ ألنابية أحد مكتسشباته من بيئته أÙيطة ،لكنها
’خرون بششكل أعمى حتى دون وعي Ãعانيها ،وتششكل أ أ
’لفاظ وألكلمات ألتي يرّددها أ آ
ويبدأ بتقليد أ أ
’لفاظ ﬁاولة تخليصشه منها.
لسشرة ،وألتي تسشتهجن بدورها هذه أ أ
’مؤر ألسشلبية أŸؤؤرقة ل أ
من أ أ
تعت Èألقدوة ألسسيئة باألسسرة ،وأıالطة ألفاسسدة
‘ ألشس- -ارع أو أŸدرسس- -ة ،ووسس- -ائ -ل أإلع Ó-م أه -م
مصسادر أكتسساب هذه أأللفاظ ،وقد بينت إأحدى
ألدرأسسات أألوروبية أن  %80من أألطفال ‘ سسن
Óلفاظ ألسسيئة من زمÓئهم،
أŸدرسسة يتعرضسؤن ل أ
كالسسخرية بشسكل مباشسر وأإلهانات ألكÓمية ،أو
ألتهديد بالضسرب.
ليسس أحرج على أألبؤين وأحزن على قلبيهما من
أن يتلفظ أبنهما بأالفاظ بذيئة أمامهما أو أمام
أل -غ -رب -اء ،ف -يشس -ع -رأن ب -ا◊رج وت-ك-ؤن ردة ف-ع-ل-ه-م
ألغضسب ،ولكن ماذأ Ãقدور ألؤألدأن ألعمل ‘ هذه
أ◊الة؟
‘ ألبدء لبد من معرفة أألسسباب ألكامنة ورأء
هذأ ألسسلؤك ،حيث إأنه Áثل نصسف ألعÓج ،فإان
ك -ان م -ن أألسس-رة ف-ع-ل-ى أل-ؤأل-دي-ن أن ي-ك-ؤن-ا ق-دوة
حسسنة ،فاألسسرة هي أŸؤؤثر أألول.
كان مصسدر ألكÓم ألبذيء هؤ أحد أألقرأن وألول
مرة يعزل عنه فÎة مؤؤقتة ،و‘ نفسس ألؤقت يغذي
ألطفل بالكÓم ألطيب كبديل عن هذه أأللفاظ ،
ويحذر من ألكÓم ألسسيئ ،حتى يÎكه ،وإأذأ عاد
لÓ-خ-تÓ-ط ف-إان-ه ي-ك-ؤن م-ؤجً-ه-ا وم-رشسً-دأ ل-ل-ط-فل
أآلخر ،أما إأذأ كانت ألكلمات ألبذيئة قد تأاصsسلت
ع -ن -د أل -ط -ف -ل ف -يسس -ت -خ -دم م-ع-ه أسس-ال-يب أل-ث-ؤأب
وألعقاب.
إأحÓل ألسسلؤك ألقؤﬁ Ëل ألسسلؤك أŸرفؤضس،

ويكؤن ذلك بالبحث عن مصسدر وجؤد أأللفاظ
ألبذيئة ‘ قامؤسس ألطفل ،إأذ إأنه جهاز ﬁاكاة
للبيئة أÙيطة ،فهذه أأللفاظ ألتي يقذفها هي
ﬁاكاة Ÿا قد سسمعه من بيئته أÙيطة ،أألسسرة ـ
أ÷Òأن ـ أألقرأن ـ أ◊ضسانة…
أإلدرأك أن طبيعة تغي Òأي سسلؤك هي طبيعة
تدريجية ،ف Óنتؤقع أن يتخلصس من هذه أأللفاظ
بسس -رع-ة ،ل-ك-ن أŸه-م أل-ت-دخ-ل بشس-ك-ل سس-ري-ع ع-ن-د
ظ -ه -ؤر ه -ذأ ألسس -ل -ؤك ق -ب -ل ت-ف-اق-م-ه ،إأضس-اف-ة إأ¤
ألتحلي بالصس Èوألهدوء ‘ عÓج أألمر .مكافأاة
ألطفل باŸدح وألتشسجيع عند تعبÒه عن غضسبه
بالطريقة ألسسؤية.
إأن  ⁄يسستجب ألطفل بعد  4أو  5مرأت من ألتنبيه
ف Óبد من أŸعاقبة با◊رمان من شسيء يحبه.
تعليم ألطفل نؤع ألكÓم ألذي –به كأاب وتقدره
ويعجبك سسماعه على لسسانه ..أبد إأعجابك به كلما
سس- -م- -ع- -ت -ه م -ن -ه ..ع Èع -ن ذلك أإلع -ج -اب Ãث -ل
““يعجبني كÓمك هذأ ،هذأ جميل منك““.
Œنب كلمات مثل ( أنت غبي ،كسسÓن ول تصسلح
لشس -يء ،ك -ل -م -ات ألسسب وأل ّ-ل-ع-ن ،م-ن-ادأت-ه ب-أاسس-م-اء
أ◊ي-ؤأن-ات ح-ت-ى ل-ؤ ك-انت ع-ل-ى سس-ب-ي-ل أل-ف-ك-اه-ة)
فيؤجد بلغتنا ألعربية آألف ألكلمات أليجابية ألتي
Áكن أسستخدأمها كبديل.
‘ ألّلحظات ألتي –دث فيها هذه أأللفاظ على
ألؤألدين أن تكؤن ردود فعلهما كما يلي:

ع -دم ألضس -حك م -ن أل-كÓ-م أل-ذي أط-ل-ق-ه أل-ط-ف-ل،
فالضسحك يدفعه إأ ¤ألتكرأر ،ألن ألتهريج ‘ هذأ
ألعمر يريحه ،كما أن أ◊شسمة ل تعنيه.
قد يكؤن ألتجاهل ‘ ألبدء خ ÒعÓج خصسؤصًسا
ألطفال  2ـ  4سسنؤأت ،إأذأ  ⁄تؤؤثر هذه أأللفاظ
على أآلخرين وŒ ⁄رح مشساعرهم ،إأذ قد يكؤن
ي-حب أسس-ت-ث-ارة أل-ؤأل-دي-ن ول-فت أن-ظ-اره-م ،فيفرح
بذلك ويصسّر على هذه ألكلمات عند غضسبهم وكأانه
حقق هدفه.
أ◊رمان ألفؤري من تعزيز إأيجابي يحبه ألصسغÒ
حتى لؤ كان أ◊رمان من أŸديح أو ألبتسسام،
فاŸهم أن تظهر أألسسرة رفضسها لهذأ ألسسلؤك.
ت -ع -ل -ي-م-ه أل-ف-اظً-ا ط-ي-ب-ة ب-دي-ل-ة ع-م-ا ق-ال-ه ،وشس-رح
أŸؤق -ف أل -ذي حصس -ل م -ع -ه ،وت -ع-ل-ي-م-ه رد أل-ف-ع-ل
أŸناسسب ألذي كان عليه أتخاذه.
تؤضسيح عؤأقب أأللفاظ ألتي قام بها ،وأنها ليسست
من أخÓق ديننا أإلسسÓمي ،وبيان فضسائل أÿلق
أ◊سسن.
ق -د ي-ط-لب م-ن أل-ط-ف-ل أح-ي-انً-ا غسس-ل ف-م-ه ب-اŸاء
وألصسابؤن بعد ألتلفظ بالكلمات ألنابية تعبÒأً عن
تنظيف لسسانه من هذه أأللفاظ.
إأظهار رفضس ألؤألدين وأسستيائهما لهذأ ألسسلؤك
وذمه علنًيا ،وقد تكؤن إأÁاءة بسسيطة من أألب أو
تعاب Òوجه أألم كفيلة بالتعب Òعن ألغضسب لهذأ
ألسسلؤك.

أل-ط-لب م-ن-ه ألع-ت-ذأر ك-ل-م-ا ت-لفظ
ب -ك-ل-م-ة ب-ذي-ئ-ة ،ولب-د م-ن ت-ؤق-ع أن
سسلؤك أألسسف سسيكؤن صسعًبا ‘ بادئ
أألم-ر ع-ل-ى ألصس-غ Òف-ت-ت-م م-ق-اط-ع-ته
حتى يعتذر ،وينال هذأ أألمر بنؤع
من أ◊زم وألثبات وألسستمرأرية.

التنششئة السشليمة
بقي أألسساسس ‘ ألؤقاية
من هذه ألظاهرة
هؤ أŸعاملة
أ◊سسنة

للطفل من قبل وألديه ،وأسستعمال أللغة ذأت أألثر
ألطيب ‘ نفسسه مثل كلمات :شسكًرأ ومن فضسلك و
لؤ سسمحت و أتسسمح وأعتذر .وضسرورة ألتأاكد أن
أللفظ ألذي يسستخدمه فع ً
 Óغ Òلئق ،لكي يتم
ت-ؤج-ي-ه-ه ل-ع-دم أسس-ت-خ-دأم-ه ،ول-يسس ›رد ط-ريقة
ألتلفظ هي أŸرفؤضسة ،علمًا أن هناك ألكث Òمن
أألطفال ألذين يتفّؤهؤن بكلمات ل يعرفؤن أنها
ب -ذي -ئ-ة ،م-ع م-رأق-ب-ة ألّ-ل-غ-ة أŸت-دأول-ة ‘ ﬁي-ط-ه

ألجتماعي
وأل -ت-ع-رف ع-ل-ى مصس-در ه-ذه أألل-ف-اظ وع-زل-ه ع-ن
مسس-ت-خ-دم-ي-ه-ا ،ول- -ي- -ع -ل -م أل -ؤأل -دي -ن أن ألÎب -ي -ة
ألصسارمة ،وألقائمة ألطؤيلة من أŸمنؤعات قد
تكؤن سسببًا ‘ ظهؤر هذه أŸشسكلة ،ألأمر ألذي
ي -ح -ت -م ت -ف-ه-م أح-ت-ي-اج-ات أل-ط-ف-ل وخ-ل-ق أل-ث-ق-ة
وألصس -رأح -ة ب-ي-ن-ه وب Úوأل-دي-ه ك-اأسس-ل-ؤب ت-نشس-ئ-ة
سسليم يجنبه ألؤقؤع بهذه ألألفاظ.
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شضعال (حارسس مرمى مولودية ا÷زائر) لـ «الشضعب»:

«هدفنا ا◊فاظ على لقبنا وجلب كأاسض
العا ⁄العسشكرية الثالثة للجزائر»

قبل انطÓق تربصس اŸنتخب الوطني
لخ Òب-ا÷زائر،
ا÷زائ-ري ال-عسض-ك-ري ا أ
اسض-ت-ع-داد ل-ل-ب-طولة العاŸية العسضكرية،
اŸزم-ع إاج-راؤوه-ا بسض-ل-ط-ن-ة ع-م-ان م-ن 16
إا 29 ¤من الشضهر ا÷اري ،اقÎبنا من
حارسس مولودية ا÷زائر فريد شضعال،
الذي أاكد لنا أان الفريق الوطني مسضتعد
ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى لقبه وسضيعمل اŸسضتحيل
رف -ق-ة زمÓ-ئ-ه م-ن أاج-ل ال-ع-ودة ب-ال-ت-اج
القاري الثالث للجزائر ،مؤوكدا أان غيابه
ع-ن ت-ربصس ال-ع-م-ي-د اŸق-رر ب-إاسض-ب-انيا لن
لنه سضيدخل منافسضة دولية
يؤوثر فيه ،أ
كبÒة وسضيبقى ‘ جو اŸنافسضة .كما أانه
سض- -ي- -ك -تسضب م -زي -دا م -ن اÈÿة ‘ ه -ذه
اŸن -افسض-ات .م-وضض-ح-ا أان ف-ري-ق-ه ي-قÎب
لهداف اŸسضطرة ‘ بداية
من –قيق ا أ
اŸوسض- -م وأام- -ام ع- -م- -ل ك- -ب ‘ Òم- -رح -ل -ة
لقل بلقب واحد،
العودة للظفر على ا أ
‘ هذا ا◊وار...

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
تصصويرﬁ :مد آيت قاسصي

لكÈ
^«الشض -عب» :سض -ت -ك -ون ال -غ-ائب ا أ
ع-ن ت-ربصس إاسض-ب-ان-ي-ا بسض-بب ارت-ب-اطاتك
م -ع اŸن -ت -خب ال -وط-ن-ي ال-عسض-ك-ري ل-ك-رة
القدم؟
Óسس-ف
^^«ف-ري-د شض-ع-ال» :صس-ح-ي-ح .ل -أ
الشسديد ،لن أاتنقل مع زمÓئي إا ¤إاسسبانيا
إلج- -راء الÎبصس الشس- -ت- -وي وه- -ذه ه- -ي اŸرة
ال -ث -ان -ي -ة .ف -ف -ي السس -اب -ق ك -نت أاحضس -ر رف-ق-ة
اŸن- -ت -خب األوŸب -ي ÿوضس غ -م -ار األل -ع -اب
ي تربصس رفقة التشسكيلة
األوŸبية و ⁄أاجِر أا ّ
و‘ ال -وقت ال -راه -ن سس -أات -ن -ق -ل م-ع اŸن-ت-خب
ال -عسس -ك -ري إاُ ¤ع -م -ان .ل-ك-ن ك-م-ا ق-لت ،ل-دّي
ارت-ب-اط-ات م-ع اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ال-عسسكري،
سسنشسرع ‘ التحضس ‘ Òآاخر تربصس لنا بتاريخ
ال -ث -الث ج -ان -ف -ي Ãرك-ز –ضس ÒاŸن-ت-خ-ب-ات
ال-وط-ن-ي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم بسس-ي-دي م-وسس-ى ،تأاهبا
ل -ل -ت -ن -ق -ل إا ¤ع -م -ان ل -ل -مشس -ارك-ة ‘ األل-ع-اب
ال -ع -اŸي -ة ال -عسس -ك -ري -ة ،ال -ت -ي سس -ت-ن-ط-ل-ق م-ن
السسادسس عشسر إا 28 ¤جانفي ا÷اري ،أاين
سسندخل اŸنافسسة ‘ ثوب البطل وعلينا أان
نعمل من أاجل ا◊فاظ على لقبنا الغا‹ الذي
ج- -ل- -ب- -ه زمÓ- -ؤون- -ا السس- -اب -ق -ون ‘ اŸن -افسس -ة
اŸاضسية .اŸأامورية لن تكون سسهلة لتحقيق
ذلك وسس -نضس -ع ال -ي -د ‘ ال -ي -د م -ن أاج -ل ب -ل-وغ
أاهدافنا ‘ نهاية اŸنافسسة ،والعودة بالكأاسس
ال- -ت- -ي سس- -ت- -ك- -ون األو ‘ ¤مسسÒة غ- -ال- -ب- -ي- -ة
الÓعب.Ú

^ لديكم تشضكيلة متكونة من غالبية
الÓعب Úالذين شضاركوا ‘ أالعاب «ريو»،
أال ت -ظ -ن أان ل -دي -ك -م اÈÿة ال -ك -اف -ي -ة
للعودة بالتاج؟
^^ صسحيح ،غالبيتنا شسارك ‘ األلعاب
األوŸبية الفارطة Ãدينة «ري ودي جانÒو»
Óسسف الشسديد ‘ ،تلك اŸنافسسة
الÈازيلية .ل أ
 ⁄نكن ‘ اŸسستوى وخرجنا من الدور األول.
لكن هذه اŸرة كسسبنا نوعا من اÈÿة ‘ مثل
هذه اŸنافسسات ،كما أاننا أاضسفنا عددا كبÒا
من اŸباريات اŸهمة لرصسيدنا مع أانديتنا
وبدأانا ننضسج كرويا ،كما يقال.
لدينا حظوظ كبÒة ‘ العودة بكأاسس العا⁄
وجلب اللقب الثالث للجزائر وتدعيم خزائنه.
كما أاننا سسنعمل رفقة كل البعثة اŸتنقلة إا¤
إاضسافة ميداليات جديدة والقÎاب أاك Ìمن
أاصس -ح -اب اŸق -دم -ة ،خصس -وصس -ا وأان ا÷زائ-ر
–تل اŸركز الثامن دوليا.
^ أال تعتقد أان غيابك عن العميد ‘
ه -ذا الÎبصس سض -ي -ع -ق -د م-أام-وري-تك م-ن
أاجل كسضب مكانة أاسضاسضية ‘ اŸولودية؟
^^ ل أابدا .سسأاكون جاهزا من الناحية
ال -ب -دن -ي -ة ول -ن أاك -ون ب -ع -ي -دا ع -ن اŸن -افسس-ة.
سس -أاج -ري ت -ربصس -ا بسس -ي -دي م -وسس -ى ،ب -ع -ده-ا
سس -ن -خ -وضس م-ب-اري-ات ك-أاسس ال-ع-ا ،⁄ل-ذا لسست
خ- -ائ -ف -ا ع -ل -ى م -ك -ان -ت -ي .ضس -ف إا ¤ذلك‘ ،
اŸولودية اŸدرب كمال مواسسة أاكدها ‹ ‘
أاك Ìمن مناسسبة أانه يعتمد عليّ وأانه يثق ‘
إام-ك-ان-ات-ي م-ن أاج-ل ت-ق-د Ëاإلضس-اف-ة ل-ل-فريق
هذا اŸوسسم .كما أان الرئيسس عمر غريب وكل
اŸسسÒي -ن واŸن -اج Òال -ع -ام ،أاك -دوا ‹ أان-ه-م
يعتÈونني Ãثابة ا◊ارسس اŸسستقبلي للعميد
‘ ظل اقÎاب ا◊ارسس فوزي شساوشسي من
نهاية مسسÒته الكروية ،لذا لسست خائفا على
منصسبي ،خصسوصسا أا Êشساب ومازال أامامي
الوقت الكا‘ ألبرز وأاتأالق.
^ العميد بط Óشضتويا و‘ الدور ربع
ن-ه-ائ-ي م-ن السض-ي-دة ال-ك-أاسس ،ه-ل ت-ع-تقد
أانكم قادرون على الفوز بالثنائية؟
^^ بطبيعة ا◊ال ،بالعمل واŸثابرة لن
يكون هناك أامر صسعب علينا ،خصسوصسا أان
لدينا خÒة لعبي البطولة ‘ الفريق ،ورÃا
سس -ي -ت -م ت -دع -ي-م ال-تشس-ك-ي-ل-ة بÓ-ع-ب Úج-دد ‘
اÒŸكاتو الشستوي لتدعيم الفريق كي نكون
أاك Ìقوة ‘ مرحلة العودة .يجب علينا أان
نضس -ع األرج -ل ع -ل -ى األرضس ون -واصس-ل ال-ع-م-ل
وك-ل-ن-ا ع-زم ع-ل-ى ال-ت-ت-وي-ج ب-ال-ث-ن-ائية لكي نبلغ
مبتغانا.
^ أاجمل ذكرى وأاسضوأاها بالنسضبة لك
‘ سضنة 2016؟
^^ أاجمل ذكرى هي تواجدي ‘ القائمة
Óل -ع -اب األوŸب -ي -ة بـ «ري-و» دون
اŸت -ن -ق -ل -ة ل  -أ
م -ن-ازع .وأاسس-وأاه-ا ال-وج-ه الشس-احب واألخ-ط-اء
التي قمت بها ‘ نفسس الدورة .ا◊مد لله،
“كنت بعدها من Œاوز تلك الفÎة الصسعبة
وع- -م -لت ب -ق -وة م -ن أاج -ل ال -ع -ودة إا ¤سس -اب -ق
مسستواي ،بدليل أا Êهذا اŸوسسم لعبت العديد
م -ن اŸب -اري-ات ال-ه-ام-ة م-ع ف-ري-ق-ي م-ول-ودي-ة
ا÷زائ -ر ،وأان -ا م -ت -واج-د م-ع ال-تشس-ك-ي-ل-ة ال-ت-ي
سستط Òمع اŸنتخب العسسكري للمشساركة ‘
األلعاب العاŸية .أا“نى أان تدخل علينا سسنة
 2017بالهناء واليمن والÈكات وأان نتمكن من
العودة بكأاسس العا ⁄ومع فريقي أا“نى التتويج
بالثنائية والتأاهل معه لدور اÛموعات قبل
نهاية اŸوسسم ا◊ا‹.

النصضار –ت صضدمة
ا أ
لقصضاء من الكأاسس

’عبو «الصشفراء»
متذمرون لعدم تلقيهم
مسشتحقاتهم اŸالية

عاد اŸنتخب الوطني لكرة السضلة أاقل
م - -ن  16سض - -ن - -ة ذك - -ور ،إا ¤ا÷زائ - -ر ‘
السض -اع -ات ال -ق -ل -ي -ل -ة اŸاضض -ي-ة إا ¤أارضس
الوطن ،بعد مشضاركته ‘ الدورة الودية
ال-ت-ي ج-رت وق-ائ-ع-ه-ا ب-ال-ع-اصض-م-ة اŸالية
باماكو من  25إا 30 ¤ديسضم ÈاŸاضضي.

بن عكوشض« :وقفت على اŸسشتوى
ا◊قيقي للمجموعة»

«العميد» بإاسشبانيا اليوم ÿوضض تربصشه الششتوي

إالياسس صسديقي ،وطالبت األخ Òالبحث عنفريق
للتفاوضس معه ،إال أانه ‘ الوقت ذاته لن يكون
باسستطاعة غريب التوقيع على وثيقة التسسريح وما
عليه إال انتظار قرار ›لسس اإلدارة .فضس Óعن

نتائج ﬂيبة للمنتخب الوطني لكرة السشلة أ’قل من  16سشنة

ع- -رفت ال -دورة ال -ودي -ة ،إاج -راء  3لقاءات
جمعت اŸنتخب الوطني بنظÒه اŸا‹ وفاز
ب- -ه- -ا ه- -ذا األخ ،Òب -حسسب تصس -ري -ح اŸدرب
ال -وط -ن -ي ع -زال -دي -ن ب -ن ع -ك -وشس ‘ ،ق -ول -ه:
«الدورة الودية التي جرت Ãا‹ جد إايجابية
ورائ -ع -ة ،خ -اصس -ة أان -ه -ا سس -م -حت ل-ن-ا ب-ل-عب 3
لقاءات ودية مع أاصسحاب الضسيافة».

 ⁄يتجرع أانصسار إا–اد ا◊راشس ◊د اآلن
اإلقصساء «اŸر» لفريقهم من كأاسس ا÷مهورية،
األربعاء الفارط ،على يد شسباب أاهلي برج
بوعريريج ‘ ثمن نهائي اŸسسابقة ،خصسوصسا
وأان «الكواسسر» كانوا يعلقون أامال كبÒة على
الذهاب بعيدا ‘ منافسسة «السسيدة» الكأاسس.
غ Òأان ال- -ف- -ري- -ق واألنصس- -ار اصس- -ط- -دم- -وا
بالواقع اŸر الذي باتوا يعيشسونه ‘ األونة
األخÒة ،ب -ال -ن-ظ-ر إا« ¤ال-ف-وضس-ى» ال-ت-ي ب-اتت
تسس - -ود ﬁي - -ط ال - -ن- -ادي ا◊راشس- -ي ‘ ،ظ- -ل
«ت -ه -افت» اŸسس -ؤوول ،Úع-ل-ى رأاسس-ه-م ال-رئ-يسس
ﬁم- -د ال- -ع- -ايب ،ال- -ذي أاك -د ول -ل -م -رة األل -ف
«فشس -ل -ه» ‘ تسس -ي Òن -اد «ك -ب »Òب-ح-ج-م ا–اد
ا◊راشس ،وإال كيف نفسسر عزمه على الرحيل
‘ ك- -ل م- -رة م- -ن دون Œسس- -ي- -ده ع- -ل -ى أارضس
ال -واق -ع .ع -ل -م-ا أان ع-دي-د الÓ-ع-ب Úلي-زال-ون
يدينون بأاجرة أاربعة أاشسهر ،حيث كانوا يأاملون
‘ تلقي مسستحقاتهم قبيل السسفر إا ¤الÈج
وهي اللتفاتة التي كان ابد منها من قبل
ال- -رج- -ل األول ‘ ب -يت «الصس -ف -راء» م -ن أاج -ل
–ف- -ي- -ز لع- -ب -ي -ه ،خصس -وصس -ا ب -ع -د ع -ودت -ه -م
«ال -ب -ط -ول -ي -ة» ‘ مشس -وار ال-راب-ط-ة اÎÙف-ة
األو« ¤م- - -وب- - -ي- - -ل - -يسس» ‘ ا÷ولت األخÒة،
و“كنهم من «قلب» الطاولة ومن ثم «تطيلق»
سسلسسلة النتائج السسلبية منذ آاخر خسسارة لهم
‘ ا÷ولة  9من اŸنافسسة أامام شسبيبة السساورة
على ملعب األخ Òببشسار.
‘ سسياق ذي صسلة ،قال مصسدر موثوق إان
جل التشسكيلة ا◊راشسية كانت تأامل ‘ صسرف
ب -عضس اŸسس -ت -ح -ق -ات ق-ب-ل م-واج-ه-ة األه-ل-ي،
خصسوصسا وأان العايب كان قد وعدهم بذلك،
غ Òأان آاخر حضسور له إا ¤ملعب اÙمدية،
اإلثن Úالفارط ‘ ،وقت كان يظن الÓعبون
أان-ه حضس-ر ل-ت-ح-ف-ي-زه-م م-ادي-ا وم-ع-ن-وي-ا ،ل-ك-ن
تواجده ‘ ملعب  1نوفم 1954 Èكان ألسسباب
أاخ - - - -رى .واألده- - - -ى واألم- - - -ر أان اŸسس- - - -ؤوول
ا◊راشسي غادر اŸلعب من دون ا◊ديث إا¤
لع -ب -ي-ه ،األم-ر ال-ذي أاث-ر بشس-ك-ل سس-ل-ب-ي ع-ل-ى
معنويات اÛموعة ،حيث ظهر ذلك جليا
على مردود الÓعب Úأاثناء اŸباراة أامام الÈج،
الذين كانوا حاضسرين بأاجسسادهم فقط.
ج -دي -ر ب -ال -ذك-ر ،أان ال-تشس-ك-ي-ل-ة ا◊راشس-ي-ة
سستعود ،اليوم ،إا ¤أاجواء –ضسÒات الشسطر
ال -ث -ا Êم -ن ال -ب -ط-ول-ة ،م-ن خÓ-ل ال-دخ-ول ‘
ت -ربصس م-غ-ل-ق ي-دوم أاسس-ب-وع-ا ك-ام Ó-ب-ت-ي-ب-ازة،
والÎبصس الذي بر›ه اŸدرب شسارف من
أاج -ل شس -ح -ن ال -ب -ط -اري -ات وتصس-ح-ي-ح أاخ-ط-اء
مرحلة الذهاب.

ذلك ،ف -إان ال -ع -رضس ال -ذي ت -ل -ق -اه اŸداف-ع
رشس -ي -د ب -وه -ن -ة م-ن إادارة ا–اد ال-ع-اصس-م-ة
حرمه من ا◊صسول على موافقة اإلدارة،
رغم أانه  ⁄يلعب كثÒا هذا اŸوسسم بسسبب
ت -أال -ق م -ي -ب -اراك -و ،خ -اصس -ة ع -زي ‘ ﬁور
الدفاع ،حيث أاكد مصسدرنا أان إادارة النادي
تخوفت من تسسريحه.
Ãق - -اب - -ل ذلك ي - -ت- -ن- -ق- -ل ال- -ف- -ري- -ق إا¤
«سسوسسطارة» ويتأالق بأالوان هذا النادي ،ما
ق -د ي -ؤوث -ر ع -ل -ى أاسس -ه -م اإلدارة وعÓ-ق-ت-ه-ا
باŸشسجع.Ú
Óشس -ارة ،سس -ي -ح -زم ال -ف -ري -ق أام -ت -ع -ت-ه
ل -إ
اسستعداد للتنقل إا ¤اسسبانيا ،اليوم الثن،Ú
بغرضس الدخول ‘ تربصس مغلق لقرابة أاسسبوع،Ú
سسيكون حارسس الفريق فريد شسعال أابرز الغائبÚ
عنه بسسبب ارتباطه باŸنتخب الوطني العسسكري.
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خسضر مبارياته الثÓث ‘ الدورة الودية Ãا‹

نبيلة بوقرين

إادارة الفريق تقرر تسضريح صضديقي وبوشضريط

لت -زال قضض -ي -ة إامضض-اء الÓ-ع-بÚ
ا÷دد واŸواف - -ق- -ة ع- -ل- -ى ق- -دوم- -ه- -م
سض - -ي - -ك - -ون ب- -ي- -د ›لسس إادارة ن- -ادي
م -ول -ودي-ة ا÷زائ-ر ب-ق-ي-ادة ال-رئ-يسس
ل -ع -اج ،ال -ذي سض -ي -ج -ت -م -ع ،ب -ح-ر ه-ذا
لسض- -ب- -وع ،ل- -وضض- -ع ال- -ن- -ق- -اط ع- -ل- -ى
ا أ
ا◊روف فيما يخصس عديد القضضايا
اŸتعلقة بالنادي ،على رأاسضها قضضية
ق - -دوم م - -ت- -وسض- -ط اŸي- -دان زك- -ري- -اء
م- -نصض- -وري م- -ن ع- -دم- -ه وه -ذا رغ -م
التفاق النهائي ا◊اصضل ب ÚاŸسضÒ
ع- -م- -ر غ- -ريب م- -ن ج- -انب ال- -ع -م -ي -د
ورئ - -يسس ن - -ادي ب- -ارادو خÒال- -دي- -ن
زطشضي.
على صسعيد آاخر ،ورغم أان إادارة النادي قررت
تسسريح الثنائي عن Îبوشسريط ومتوسسط اŸيدان

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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واصسل ﬁدثنا ‘ ذات السسياق قائ« :Óرغم
أاننا انهزمنا ‘ كل اŸباريات التي لعبناها وكانت
نتائجها على التوا‹ ( 50 / 57و  70 / 49وأاخÒا
 )42 / 40وهذا دليل على أان مسستوى اÛموع
–سسن كثÒا ،خاصسة ‘ اللقاء األخ Òبعدما تعّود
الÓعبون على األجواء ‘ هذا البلد الشسقيق الذي
خصسنا بضسيافة رائعة ونشسهد له بذلك ،خاصسة من
جانب ال–ادية التي وضسعت –ت تصسرفنا كل
الظروف واإلمكانات اŸمكنة».
أاما عن األهداف اŸسسطرة من هذه اŸشساركة
ق -ال ال -رج -ل األول ع -ل -ى رأاسس ال -ع -ارضس -ة ال -ف -ن-ي-ة
للخضسر« ،كنا نريد مواجهة كل من ما‹ وتونسس،
Óسسف هذا األخ Òغاب عن اŸوعد .لكن
لكن ل أ

ذلك  ⁄يؤوثر علينا ،ألننا بر›نا  3لقاءات مثلما
كان مقررا ‘ البداية ووصسلنا إا ¤األهداف التي
سسطرناها وهي إاكسساب الÓعب Úالشسباب اÈÿة
والتجربة».

بلغنا اأ’هداف اŸسشطرة

أاضساف ﬁدثنا ‘ ذات السسياق« ،هدفنا ا◊ا‹
ه -و ال -ت -حضس Òل -ل-م-واع-ي-د ال-رسس-م-ي-ة ال-ق-ادم-ة‘ ،
مقدمتها البطولة اإلفريقية التي سستجري ‘ شسهر
جويلية القادم ،إاضسافة إا ¤البطولة العربية التي
سستكون ‘ شسهر جوان بلبنان ،من أاجل –قيق
نتائج إايجابية ،وذلك بتصسحيح األخطاء والنقائصس
التي وقفنا عليها خÓل اŸباريات التي لعبناها مع
اŸنتخب اŸا‹ ،خاصسة ‘ ا÷انب البدÃ ،Êا أاننا
ك -ن -ا ‘ اŸسس -ت -وى م -ن ن -اح -ي -ة ال -ل -عب ا÷م -اع -ي
والتناسسق التكتيكي».
م- -ن ج- -ه -ة أاخ -رى ،ب -حسسب اŸدرب ال -وط -ن -ي،
الÓعبون أاخذوا فكرة عن طريقة اللعب اإلفريقي
واŸسس -ت -وى بصس-ف-ة ع-ام-ة ‘ ق-ول-ه« ،ل-ق-د سس-م-ح-ن-ا
لÓعب Úبالحتكاك مع الÓعب ÚاŸالي Úالذين
Áتازون ببنية قوية ،بالنظر إا ¤طول قامتهم .و‘
نفسس الوقت أاخذوا فكرة شساملة عن مسستوى اللعب
اإلفريقي ،ألنه يختلف “اما على ما هو موجود
ا÷زائر وحاليا أاصسبحوا يعرفون ما ينتظرهم وما
يجب الÎكيز عليه مسستقب Óوسساعدهم ‘ ذلك
ال -ع -م -ل ب -ال -نصس -ائ -ح ال -ت -ي ق -دم -ن -اه -ا ل -ه-م ط-ي-ل-ة
اŸنافسسة».
أاما عن الÈنامج القادم الذي سسطره الطاقم
ال -ف -ن-ي ل-ل-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي ألق-ل م-ن  16سس-ن-ة ،قال
بناكوشس ‘ هذا اÿصسوصس« ،لقد سسطرنا برنا›ا
ثريا ومكثفا من أاجل إاكمال العمل الذي بدأاناه ‘
السس -اب -ق Ãا أان-ن-ا ن-ع-م-ل م-ع ه-ذه اÛم-وع-ة م-ن-ذ
سسنت Úوسسيكون الÎبصس القادم ب 15 Úو 20جانفي
ا◊ا‹ Ãرك -ز سس -وي -دان -ي -ة ،ألن -ه ي -ت-وف-ر ع-ل-ى ك-ل
اŸؤوه Ó-ت وال -ظ-روف ال-ت-ي تسس-اع-دن-ا ‘ الÎك-ي-ز
على العمل فقط».

بعد عودته لتدريب الوفاق

ماضشوي :طموحي إاعادة هيبة الفريق
لولÃ ،قر نادي وفاق
” ،مسضاء أامسس ا أ
لو ¤ل-ك-رة
سض -ط -ي -ف (ال -راب -ط -ة اÎÙف-ة ا أ
القدم موبيليسس) ،تقد ËاŸدرب القد- Ë
لسض-ود خÒال-دي-ن مضض-وي
ا÷دي -د ل -ل -نسض-ر ا أ
ل-لصض-ح-اف-ة ،ع-ل-ى أاسض-اسس أان-ه اŸدرب الرسضمي
للوفاق خلفا للمدرب اŸسضتقيل عبد القادر
عمرا.Ê
ح-ول ه-ذه ال-ع-ودة ال-ت-ي ك-انت م-ن-ت-ظ-رة ل-ل-تقني
السسطايفي على رأاسس العارضسة الفنية للوفاق ،أاكد
مضسوي رجوعه الرسسمي لبيته .مضسيفا ،أان Œربته
‘ البطولة السسعودية التي دامت  14شسهرا كانت
مفيدة وأان طموحي كان يتجاوز طموحات فريق
الوحدة السسعودي اŸتواضسع «نسسبيا» مقارنة بالفرق
القوية التي تنشسط الدوري السسعودي اŸمتاز.
وأاضساف مضسوي ،أان لعب الوفاق على اŸراتب
األو ¤ووج -وده ‘ رب -ع ن -ه -ائ -ي ك -أاسس ا÷م-ه-وري-ة
وتواجد مليك زرقان (مسساعد مدرب) ،الذي ل
أاع -تÈه مسس -اع -دي ف -ق -ط ،ب -ال -ن-ظ-ر إا ¤م-ا ق-دم-ه
ل-ل-وف-اق لع-ب-ا وم-درب-ا ،وم-ع-رف-ت-ي ا÷ي-دة ب-ج-ميع
أاعضساء الطاقم الفني ،باإلضسافة إا ¤ثراء التشسكيلة
وال -ث-ق-ة ال-ك-بÒة ب-ي-ن-ي وب Úال-رئ-يسس حسس-ان ح-م-ار
وتزامن عودتي وبداية الÎبصس التحضسÒي Ÿرحلة
ال -ع -ودة ،ك -ل -ه -ا أام -ور ج-ع-ل-ت-ي أاع-ود إا ¤ب-ي-ت-ي دون
شسروط وأانا جد متفائل بتحقيق اإلضسافة اŸرجوة.
وأاوضسح مضسوي ،أان الÎبصس اإلعدادي الذي
سسيجريه الوفاق ‘ الفÎة ب 2 Úو 12جانفي اŸقبل

Ãدينة أاليكانت اإلسسبانية ،سسيمكنه من الوقوف
على عديد األمور ‘ ﬂتلف ا÷وانب التكتيكية
والنفسسية والعمل على إايجاد حلول لها.
ودع- -ا اŸدرب ا÷دي- -د ج- -م -ه -ور ال -وف -اق ،إا¤
مسساندة فريقه والوقوف إا ¤جانبه ،كما عودنا
ع- -ل- -ى ذلك .وسس- -ن -ح -اول إاسس -ع -اده ‘ آاخ -ر السس -ن -ة
بالتتويج ولو بلقب واحد.
من جهته صسرح رئيسس النادي حسسان حمار ،أانه
ك -ان ق -د صس -رح ع -ن -د م -غ -ادرة خÒال -دي -ن مضس-وي
للفريق ،أان أابواب الوفاق سستبقى مفتوحة له متى
أاراد العودة لفريقه ،مقدما شسكره للمدرب السسابق
عبد القادر عمرا Êعلى العمل الكب Òالذي قام به،
مذكرا بأانه ترك الفريق وهو ‘ مرتبة مريحة.

‘ غياب رايح ،رضضوا ،Êفرحا Êوا◊ارسس عسضلة

«الكناري» يباششر تربصشه التحضشÒي هذا الثÓثاء بالعاصشمة
أاك- -د م- -درب شض- -ب -ي -ب -ة ال -ق -ب -ائ -ل سض -ف -ي -ان
ح- -ي- -دوسض -ي ،أان ف -ري -ق -ه سض -ي -ج -ري ت -ربصض -ه
ال-ت-حضضÒي ب-ال-ع-اصض-مة Ÿدة  10أاي-ام ،وه-ذا
ب -داي-ة م-ن ي-وم غ-د ،ع-ل-ى أام-ل تصض-ح-ي-ح ك-ل
لخ- -ط- -اء وال- -ع- -ودة ب -ق -وة خ Ó-ل م -رح -ل -ة
ا أ
العودة.
ب -دا ح -ي -دوسس -ي م -ن -زع-ج-ا م-ن ال-غ-ي-اب-ات ال-ت-ي
سسيعرفها الفريق خÓل التحضسÒات ،بداية بثÓثي
اŸنتخب العسسكري رايح ،رضسوا Êوفرحا ،Êزيادة
على ا◊ارسس عسسلة ،الذي سسيكون مرتبطا بÎبصس
اŸنتخب األول الذي سسيجريه –ضسÒا لـ «كان»
الغابون.
‘ ذات الصسدد ،قال مدرب الشسبيبة« :تنتظرنا
فÎة صسعبة جدا Ãا أاننا سسنلعب على ثÓث جبهات
ول- -ه- -ذا السس- -بب أال -غ -يت دورة اŸغ -رب وفضس -لت أان
‚ري ت- -ربصس -ا خ -اصس -ا ‘ ال -ع -اصس -م -ة ،سس -ن -ح -اول
تصس -ح -ي -ح ك -ل األخ -ط -اء ال -ت-ي وق-ع-ن-ا ف-ي-ه-ا خÓ-ل
اŸباريات األخÒة».
م-ن ج-ه-ة أاخ-رى ،وب-خصس-وصس ال-ت-ع-اق-دات ال-تي
ينوي الفريق القيام بها –سسبا Ÿرحلة العودة ،أاكد
ح- -ي- -دوسس- -ي أان- -ه ط- -لب م -ن اإلدارة ال -ت -ع -اق -د م -ع
مهاجم Úولعب وسسط هجومي :فع Óلقد التقيت
الرئيسس و–دثنا حول السستقدامات .أاعلم بأانه
على وشسك اإلمضساء Ÿهاجم ،Úلكننا مازلنا بحاجة
لÓعب وسسط أاو صسانع أالعاب ،قال ا◊يدوسسي ،دون

أان ي-ق-دم أاي م-ع-ل-وم-ات ح-ول ال-ث-ن-ائ-ي ب-ن ع-ل-ج-ي-ة
وح-ام-ي-ة ال-ل-ذي-ن اقÎب-ا م-ن ال-ت-وق-ي-ع ل-ل-كناري‘ .
اŸقابل ،شسدد على ضسرورة الذهاب بعيدا ‘ كأاسس
ا÷م -ه -وري -ة و ⁄ل ال -ت -ت -وي -ج ب-ه؟ ،ق-ائ« :Ó-أاط-م-ح
ل-ل-ت-ت-وي-ج ب-ك-أاسس ا÷م-ه-وري-ة ،ألن-ن-ي إانسس-ان ط-موح
وقدمت لكي أانال األلقاب مع الشسبيبة .مهمتي
صسعبة جدا لكن ‘ حال ما إاذا توفرت الظروف
الÓزمة أاعد القبائل بعودة قوية ‘ مرحلة العودة».
‘ األخ ،Òوصسف اŸدرب التونسسي مشسواره مع
الشسبيبة ◊د اآلن بالسسلبي وقال إانه يتطلع إلعادة
النظر ‘ أامور كثÒة خÓل الÎبصس القادم.
‘ سس- -ي -اق آاخ -ر ،حسس -م رئ -يسس ال -ف -ري -ق ﬁن -د
شسريف حناشسي التفاوضس مع وسسط ميدان شسبيبة
السساورة مهدي بن علجية ،حيث طلب منه جلب
وثائق تسسريحه للتوقيع مع الفريق ‘ .انتظار الرد
النهائي من رئيسس أاوŸبي اŸدية بوقلقال الذي
يرغب هو اآلخر ‘ تسسريح حامية بعدما وجد
–م ّسسا شسديدا من مسسÒي الشسبيبة ،لكنه ◊د
السساعة لزال Á ⁄نح موافقته الرسسمية لتسسريح
هداف البطولة.
يشسار أايضسا إا ¤أان إادارة الشسبيبة طلبت خدمات
ع -دة م -غÎب ،Úال -ذي -ن م-ن اŸن-ت-ظ-ر أان ي-ل-ت-ح-ق-وا
ب -الÎبصس ال -ت -حضسÒي ل -ل -ف-ري-ق ب-ال-ع-اصس-م-ة ألج-ل
Œريبهم قبل ا◊كم عليهم بصسفة نهائية.

á°VÉjQ

اإ’ثن 02 Úجانفي 2017م
الموافق لـ  03ربيع الثاني  1438هـ

’ول مّرة
اسستبعاد فيغو‹ و›ا Êأ

ليكنسس يكششف قائمة الـ ’ ٢٣عبا للموعد اإ’فريقي
^ تربصص اÿضسر اليوم بسسيدي موسسى

ينطلق ،اليوم ،تربصص اŸنتخب الوطني– ،سسبا Ÿشساركته ‘ كأاسص إافريقيا التي سستجري بالغابون حيث وجه ا÷هاز الفني
الدعوة لـ ’ 23عبا للمشساركة ‘ هذا الÎبصص التحضسÒي الذي تتخّلله مواجهت Úوديت Úأامام منتخب موريتانيا.

»°ù«ªM QÉªY
كان مدرب ““اÿضسر““ جورج ليكنسض قد أاعلن عن
قائمة الـ  23اŸعنية باŸشساركة ‘ كأاسض إافريقيا
اŸق -ب -ل -ة وال -ت -ي ع -رفت ب-عضض اŸف-اج-آات ك-غ-ي-اب
الثنائي ›ا Êوفيغو‹ إا ¤جانب اسستدعاء عناصسر
جديدة.
 ⁄تكن هناك أاي تغيÒات على ثÓثي حراسسة
اŸرمى بتواجد مبو◊ي ،عسسلة ورحما ،Êعلما أان
اأ’ول سس -ي -ك -ون ب -نسس -ب -ة ك -بÒة ا◊ارسض اأ’سس -اسس -ي
للمنتخب ،كما هو متوقع بفضسل خÈته الكبÒة.
عرف الدفاع تواجد عدة عناصسر جديدة على
غرار مدافعي ا–اد العاصسمة ﬁمد بن يحيى
وربيع مفتاح ،إاضسافة إاﬁ ¤مد بلخي ÌالÓعب
اإ’فريقي التونسسي و رامي بن سسبعيني الناشسط ‘
ران الفرنسسي مع تسسجيل عودة مصسباح بعد غياب
طويل.
 ⁄يشسهد وسسط اŸيدان أاي مفاجآات بعد توجيه
الدعوة لنفسض العناصسر التي شساركت ‘ الÎبصض
اŸاضسي ويتعلق اأ’مر بكل من بن طالب ،تايدر،

قديورة ،عبيد ،براهيمي وغزال .
 ⁄ي -وج -ه ل-ي-ك-نسض ال-دع-وة إا ¤ال-ث-ن-ائ-ي سس-ع-دي
وبلفوضسيل ‘ الهجوم حيث فضسل ك Óمن سسليماÊ
و سسودا ،Êإاضسافة إا ¤بو‚اح وهني.
لن يكون التعداد مكتم ،ÓاليومÃ ،ا أان هناك
بعضض العناصسر التي سستتأاخر على انطÓق الÎبصض
على غرار براهيمي وقديورة فيما سستكون هناك
بعضض العناصسر حاضسرة وهو ما سسيسسمح للمدرب
ليكنسض بتطبيق برنامج عمله.

á«Øë°U Ihóf ó≤©j ¢ùæµ«d
يعقد اليوم مدرب اŸنتخب الوطني جورج ليكنسض
ندوة صسحفية بقاعة اŸؤو“رات التابعة Ÿلعب 5
ج-وي-ل-ي-ة ا’وŸب-ي سس-ي-ق-وم خÓ-ل-ه-ا ب-اإ’ج-اب-ة ع-لى
تسس -اؤو’ت رج -ال اإ’ع Ó-م ،ف -ي-م-ا ي-خصض اÿي-ارات
الفنية.
سسيكون التقني البلجيكي مطالبا بتفسس Òخياراته
الفنية بخصسوصض بعضض اŸراكز ‘ الدفاع والهجوم
Ãا أان وسسط اŸيدان  ⁄يعرف تغيÒات كثÒة فيما
كان الدفاع أاك Èخط عرف إاجراء التغيÒات.

ك- -م- -ا سس- -يضس- -ط -ر م -درب اŸن -ت -خب ل -تÈي -ر ع -دم
اسس -ت -دع -اء ف -ي -غ -و‹ و›ا Êإا ¤اŸن -ت-خب بسس-بب
مكانتهما الكبÒة ‘ الفريق وخÈتهما رغم نقصض
اŸنافسسة.

:¿ƒÑYÓdG áªFÉb
حراسسة اŸرمى :مبو◊ي ( انطاليا سسبور الÎكي )
عسسلة ( شسبيبة القبائل ) رحما ( Êمولودية بجاية ).
الدفاع :مفتاح ،بن يحيى ( ا–اد العاصسمة ) جمال
مصسباح ( كروتونيا ا’يطا‹ ) فوزي غو’م ( نابو‹
) بلقروي ( الÎجي التونسسي ) بلخي ( Ìا’فريقي
ال- -ت- -ونسس- -ي ) م -ان -دي ( ري -ال ب -ي -ت -يسض ا’سس -ب -ا) Ê
ك- -ادام- -ورو ( سسÒف- -يت ج -ن -ي -ف السس -ويسس -ري ) ب -ن
سسبعيني ( ران) .
وسسط اŸيدان :بن طالب ( شسالكه  )04تايدر (
ب -ول -ون-ي-ا) ع-ب-ي-د ( دي-ج-ون ال-ف-رنسس-ي) ب-راه-ي-م-ي (
بورتو) غزال ( ليون) قديورة( واتفورد) .
ال -ه -ج -ومﬁ :رز  ،سس -ل -ي -م -ا ( Êل -يسس Îسس -ي-ت-ي )
ب- -و‚اح ( السس- -د ال -ق -ط -ري) ه -ن -ي ( ان -درÿت)
سسودا ( Êدينامو زغرب).

بعد اسستبعاده من قائمة ““الكان““

›»` ` ` ` `dhódG Ö` ` ` ` `©∏qdG ∫Gõ` ` ` ` `àYG »` ` ` ` `a ô` ` ` ` `µØj »` ` ` ` ` fÉ
تطفو إا ¤السسطح بعد قرار شسطب اسسم كارل ›ا Êمن قائمة ’عبي اŸنتخب الوطني
ا÷زائري اŸعني Úبِخوضص ““كان““ الغابون  ،2017فرضسية دفع ’عب فريق ليغانيسص
’عتزال الدو‹.
’سسبا Êإا ¤ا إ
ا إ

أاعلن الناخب الوطني جورج ليكنسض
ع -ن ق -ائ -م -ة ن-ه-ائ-ي-ة تضس-م ’ 23عبا
م-ع-ن-ي-ا ِب-اŸشس-ارك-ة ‘ ن-هائيات كأاسض
أا· إافريقيا  ،2017وقد خ Óمنها
إاسسم اŸدافع والقائد كارل ›ا.Ê
ي - -ل- -عب ›ا 31( Êسس-ن-ة) ل-لمنتخب
ال-وط-ن-ي م-نذ ُ 2010م -شس-ارك-ا ‘ 54
ي جنوب
مباراة دولية بينها مونديالَ ْ
إافريقيا  2010والÈازيل  2014و«كان““
ج- -ن- -وب إاف- -ري- -ق- -ي- -ا  2013وغينيا
جل  3أاهداف،
اإ’سستوائية  .2015وسس ّ
فضس  Ó-ع -ن تشس -ري -ف -ه ِب -ح -م -ل شس -ارة
القائد ‘ الفÎة اأ’خÒة لـ ““ﬁاربي
الصسحراء““.
ك -ان ›ا Êق -د أاط -ل -ق تصس-ري-ح-ات

ن-اري-ة ع-ل-ى غ Òال-ع-ادةُ ،ب-ع-ي-د ن-ه-اية
مباراة ““اÿضسر““ واŸضسيف النيجÒي
ب -ح-ر ن-وف-م ÈاŸاضس-ي ،ضس-م-ن إاط-ار
تصسفيات مونديال روسسيا  ،2018حيث
أابدى اسستياءه من اأ’خطاء الدفاعية
ال -ب -دائ-ي-ة ال-ت-ي ت-وّرط ‘ مصس-ي-دت-ه-ا
زم Ó- -ؤوه ،خ - -اصس - -ة ع- -ن- -اصس- -ر اÿط
اÿلفي :عيسسى ماندي رفقة هشسام
ب -ل -ق -روي ال -ل -ذي-ن تسسّ-ب-ب-ا ‘ ه-دفÚ
Ÿنافسض.
““قاتَل ““Úأامضساهما ا ُ
كما أاعاب مدافع ليغانيسض اإ’سسباÊ
على ا÷هاز الفني اÿطة التكتيكية
ا◊ذرة جدا والدفاعية التي انتهجها
ضس- -د ن- -ي- -جÒي- -ا ‘ ،وقت ك -ان Áلك
ي ا÷رأاة
““ﬁاربو الصسحراء““ سسَ Ó
حْ

واŸغ- -ام- -رة ،وِب- -ال- -ت- -ا‹ ال- -ع -ودة إا¤
ال -ق -واع -د ِب -ال-ف-وز أاو ال-ت-ع-ادل ،وف-ق-ا
ل -تصس ّ-ور ›ا Êاÿبِ Òب -اŸن -افسس-ات
الدولية.
ُعرف ›ا Êبِهدوئه ورزانته ،وعدم
إاطÓ-ق-ه تصس-ري-ح-ات إاعÓ-م-ي-ة مثÒة
للجدل ،سسواء على مسستوى اŸنتخب
الوطني أاو اأ’ندية التي مثّل أالوانها.
وف ّسس -ر اُŸت -اب -ع -ون ِل -شس -أان اŸن -ت-خب
الوطني تصسريحات ›ا““ Êالغريبة““،
ِبكون الÓعب شسعر بـ ““دنّو اأ’جل““،
Ÿرادف Ûيء مدرب جديد ُممّثل
اُ
‘ ج -ورج ل -ي -ك -نسض ،وشس-روع ال-ت-ق-ن-ي
ال -ب -ل -ج -ي -ك -ي ‘ ضس ّ-خ دم-اء ج-دي-دة،
وال - -ب - -داي - -ة ت - -ك- -ون ِب- -إاب- -ع- -اد ب- -عضض

للبطولة وعن اÒŸكاتو الشستوي الذي
سسينقضسي يوم  15جانفي ،كما سسيعرج
ل -ل -ح -ديث ع -ن م -رح-ل-ة ال-ع-ودة ال-ت-ي
سس -ت -ن -ط -ل-ق ،ي-وم  13ج -ان-ف-ي .وم-ن

خÈة كبÒة وشسخصسية قوية

''ô°†ÿG'' IOÉ«b IQÉ°T πª◊ í°Tôe Ω’ƒZ
يبدو الÓعب الدو‹ ا÷زائري فوزي غÓم ‘
رواق جّيد لِحمل شسارة قائد اŸنتخب الوطني‘ ،
نهائيات كأاسص أا· إافريقيا اُ›ÈŸة ِبالغابون ما
ب Úالـ  14من جانفي والـ  5من فيفري اŸقبل. Ú
جاء ذلك بعد شسطب الناخب الوطني جورج ليكنسض إاسسم
اŸداف-ع ك-ارل ›ا Êم-ن ال-ق-ائ-م-ة ال-ن-ه-ائ-ي-ة ال-ت-ي
سسُيمّثل ’عبوها أالوان ““اÿضسر““ ‘ ““كان““
الغابون .ظلّ ›ا Êيحمل شسارة القائد
خ Ó-ل ال -فÎة اأ’خÒة ،ب -ع -د غ -ي -اب
زم-يَ-لْ-يِ-ه اŸداف-ع اıضس-رم رف-ي-ق
حليشض ،وإايقاف متوسسط اŸيدان
م -دح -ي ◊سس -ن مشس-واره ال-دو‹
م - - -ع ““ﬁارب - - -ي الصس - - -ح- - -راء““،
واإ’ك -ت -ف -اء ِب -ال -ل-عب م-ع ف-ري-ق-ه
خيتا‘ اإ’سسبا.Ê
يحوز اŸدافع غÓم مقّومات
الÓعب القائد ،مثل :الشسخصسية
ال- -قّ- -وي- -ة واُŸؤوّث -رة (ال -ك -اري -زم -ا)،
والرزانة (الهدوء واإ’بتعاد عن العنف
وال - - - -ت - - - -ه ّ- - - -ور) ،وام- - - -تÓ- - - -ك سسÓ- - - -ح
““ال -دي -ب -ل -وم -اسس-ي-ة““ ‘ ال-ت-ف-اوضض م-ع ا◊ك-م
خاصسة ُبعيد القرارات اŸتّخذة (طرد أاو عدم احتسساب
هدف أاو اإ’عÓن عن تسسّلل مث Òللجدل ،)...ومعرفة
ب-يت اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي (اأ’ق-دم-ي-ة) ،وال-ل-عب أاسس-اسس-يا،
والدور اإ’يجابي والبارز ‘ مقابÓت ““اÿضسر““.
لعّل بعضض أانصسار ““اÿضسر““ يتذّكرون كيف حاول غÓم
““إاخ -م -اد““ ف -ت -ي -ل ال -تÓ-سس-ن ب Úري-اضض ب-ودب-وز وإاسسÓ-م
سسليما Êوتهدئتهما ،بعد أان زعم كل منهما أاحقيته ‘
ت -ن -ف -ي -ذ ضس -رب -ة ج-زاء ضس-د الضس-ي-ف ال-ل-وزوط-و ،م-ط-ل-ع
سسبتم ÈاŸاضسي.
شسارك فوزي غÓم ( 25سسنة) مع ““ﬁاربي الصسحراء““

‘  29مباراة دولية منذ ثÓثة أاعوام خلت ،بينها خوضسه
كأاسض أا· إافريقيا  2013بِبÓد الزعيم الراحل نيلسسون
م-ان-دي Ó-وغ-ي-ن-يا اإ’سستوائية  2015وم-ون-ديال الÈازيل
جل  5أاهداف .كما ُيعد أاحد أافضسل ’عبي
 .2014وسس ّ
اÿط اÿلفي ‘ العا ،⁄وُيشسارك أاسساسسيا مع فريقه
ن -اب -و‹ اإ’ي -ط -ا‹ ،ح-يث خ-اضض  21م -ب -اراة ‘ ك-ل
Óندية هذا اŸوسسم،
اŸسسابقات الرسسمية ل أ
ُمقّدما “ 6ريرات حاسسمة.
تتهافت عّدة أاندية أاوروبية عمÓقة
Óسس -ت -ف -ادة م-ن خ-دم-ات غÓ-م ‘
ل -إ
سس -وق اإ’ن-ت-ق-ا’ت الشس-ت-وي-ة ِل-شس-ه-ر
ج- -ان -ف -ي اŸق -ب -ل ،أاب -رزه -ا ري -ال
م -دري -د وب -اي -رن م-ي-ون-ي-خ رائَ-دْي
ب -ط-ولَ-تْ-ي إاسس-ب-ان-ي-ا وأاŸان-ي-ا ع-ل-ى
التوا‹.
يأاتي بعد فوزي غÓم من ناحية
احتمال تشسريفه بِحمل شسارة قائد
““ﬁارب - - - -ي الصس- - - -ح- - - -راء““ ودون أان
ُنرّتبهم ،كل من :حارسض اŸرمى وهاب
رايسض مبو◊ي ( 30سسنة /أانطاليا سسبور
الÎكي) ،واŸدافع اıضسرم والعائد جمال
مصس -ب -اح ( 32سس -ن -ة /ك -روت-ون اإ’ي-ط-ا‹) ،وم-ت-وسس-ط-ا
اŸيدان ياسس Úبراهيمي ( 26سسنة /بورتو الÈتغا‹)،
وعد’ن قديورة ( 31سسنة /واتفورد اإ’‚ليزي) .حيث
Áلكون بعضض اŸقّومات ُتجيز لهم خÓفة ›ا‘ Ê
اŸركز اُŸشسار إاليه.
يبقى الناخب الوطني جورج ليكنسض اŸسسؤوول اأ’ول
واأ’خ Òعن تعي ÚالÓعب الفا Êقائدا لـ ““اÿضسر““،
وسسيظهر ذلك خÓل اŸقابلَت Úالوّديَت Úلـ ““ﬁاربي
الصسحراء““ أامام الضسيف اŸوريتا ‘ Êالـ  7والـ  10من
جانفي اŸقبل.
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حسسب بيان إادارة فريقه واتفورد
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حّددت إادارة نادي واتفورد
’‚ليزي تاريخ التحاق ’عبها
ا إ
الدو‹ ا÷زائري عد’ن
قديورة ِبّÎبصص ““اÿضسر““،
تأاّهبا ِلخوضص نهائيات كأاسص
أا· إافريقيا اُ›ÈŸة
ِبالغابون ما ب Úالـ  14من
جانفي والـ  5من فيفري
اŸقبَل.Ú
ق- - -الت إادارة وات- - -ف - -ورد ‘ -
أاحدث بيان لها  -إان متوسسط
اŸي - - -دان ق - - -دي - - -ورة شس- - -ارك ‘
مقابلَتْي فريقه أامام الزائر توتنهام،
أامسض اأ’حد ،واŸضسيف سستوك سسيتي،
يوم الثÓثاء ،بِرسسم مشسوار بطولة إا‚لÎا.
وذلك بناء على قرار اّتخذه التقني اإ’يطا‹ والÎ
ماتزاري مدرب واتفورد.
يعني هذا أان قديورة سسيلتحق بÎبّصض ““اÿضسر““ -
ÈŸمج باŸركز الفني الوطني لسسيدي موسسى -
اُ

اأ’ربعاء الـ  4من جانفي اŸقبلِ .علما أان
اÙطة اإ’عدادية بإاشسراف الناخب
الوطني جورج ليكنسض تنطلق غدا
اإ’ثن. Ú
شس -ارك ق -دي -ورة أاسس -اسس -ي -ا ‘
م- - -ب - -اراة وات - -ف - -ورد وال - -زائ - -ر
كريسستال با’سض ( )1-1اإ’ثنÚ
اŸاضسي ،وخاضض كامل أاطوار
ه -ذه اŸواج -ه -ة ال -ت-ي أاُج-ريت
ِب- -رسس- -م مشس -وار ““الÁÈرل -ي -غ ““
وك -ان ال -ن -اخب ال -وط -ن -ي ج-ورج
ل -ي -ك -نسض ق -د أادرج إاسس -م ق -دي-ورة
ضس -م -ن ال -ق -ائ-م-ة اŸع-ن-ي-ة ِب-ت-م-ث-ي-ل
““اÿضسر““ ‘ كأاسض أا· إافريقيا .2017
سسبق لÓعب عد’ن قديورة ( 31سسنة)
خوضض ““كان““ جنوب إافريقيا  ،2013بينما غاب عن
نسس-خ-ة غ-ي-ن-ي-ا اإ’سس-ت-وائية  ،2015م -ث -ل -م-ا شس-ارك ‘
م-ون-دي-ال ج-ن-وب إاف-ري-قيا  ،2010وغ -اب ع -ن ط-ب-ع-ة
الÈازيل .2014
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اıضس- - -رم Úم - -ن ب - -يت ““اÿضس - -ر““
أابرزهم ›ا.Ê
ت -ل ّ-وح ف -رضس -ي-ة إاق-دام ك-ارل ›اÊ
’ح -ق -ا ع -ل -ى ات -خ-اذ ق-رار اإ’ع-ت-زال
الدو‹ ِبقّوة ،خاصسة إاذا قّدم مدافعو
““اÿضس -ر““ ع -روضس -ا ط ّ-ي -ب -ة ‘ ““ك-ان““
ال -غ-اب-ون  ،2017م- -ا ي- -ع- -ن- -ي أان ل -ي -ك -نسض
سسُ-ي-واصس-ل اإ’ع-ت-م-اد ع-ل-ى ن-فسض ع-ن-اصسر
اÿط اÿلفي ‘ اإ’سستحقاقات اŸقبلة.
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اŸتوقع أان يتم اإ’عÓن خÓل هذا
ا’جتماع عن موعد قرعة الدور ربع
النهائي لكأاسض ا÷زائر وتاريخ إاجراء
اŸباريات ،كما ’ يسستبعد ا◊ديث

17223
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قاد فريقه للفوز على واسست هام

يسستمع إا ¤حصسيلة قريشسي ويحّدد قيمة منح الÓعبÚ

يÎأاسص ﬁمد روراوة ،غدا،
اجتماعا Ÿكتبه الفيدرا‹
باŸركز الفني لسسيدي موسسى
صسصص للحديث عن عدة
سسيخ ّ
مواضسيع يتضسمنها جدول
’عمال بحيث من اŸنتظر ان
ا أ
يتم التطرق إا ¤كان 2017
ومشساركة اÿضسر ‘ هذه
’فريقية الهامة مع
الدورة ا إ
–ديد سسلم اŸنح بشسكل رسسمي.
اŸشساركون سسيسستمعون إا ¤مداخلة
اŸدي- -ر ال- -ف- -ن- -ي ال -وط -ن -ي ،ت -وف -ي -ق
قريشسي ،حول حصسيلة عمله السسنوية،
ك- -م- -ا سس- -ي- -ت- -ح- -دث رئ -يسض ال -ل -ج -ن -ة
الفيدرالية للتحكيم ،خليل حموم ،عن
حصسيلة التحكيم واآ’فاق اŸسستقبلية.
ك- -م- -ا سس- -ي- -ت- -دخ -ل رئ -يسض ال -راب -ط -ة
اÎÙفة لكرة القدم ﬁفوظ قرباج
للحديث عن حصسيلة اŸرحلة اأ’و¤

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

العدد

ع-ن ت-اري-خ ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ال-ع-ادية
ل -ل -ف -اف اّıصس -صس -ة ل -ن -ه-اي-ة ع-ه-دة
ﬁم - -د روراوة وأاعضس - -اء م - -ك - -ت - -ب - -ه
الفيدرا‹.

اعÎف الÓعب الدو‹
ا÷زائري ،إاسسÓم سسليما،Ê
اÎÙف بنادي ليسسÎ
’‚ليزي ،بأان
سسيتي ا إ
زميله رياضص ﬁرز كان
وراء اختياره اللعب مع
بطل ا‚لÎا للموسسم
الفارط ،مشسÒا إا ¤أانه
يعشسق أاجواء الدوري
’‚ليزي سسواء
ا إ
ا÷ماهÒية منها أام
ا◊ماسسية على أارضسية
اŸيدان.
ق - -ال سس - -ل- -ي- -م- -ا ‘ Êح- -وار ل- -ي- -وم- -ي- -ة
““التلغراف““ الÈيطانية ،إانه عّبد رفقة ﬁرز
ال -ط -ري -ق ل Ó-ع -ب Úا÷زائ -ري Úن -ح -و ال -ن-ج-اح ب-فضس-ل
مشسوارهما الصسعب واŸميز مقارنة ببداياتهم الصسعبة،
وصسرح ’عب ليسس Îا÷ديدﬁ““ :رز كان وراء التحاقي
بنادي ليسس ،Îحيث كان يتصسل بي مرارا حتى يقنعني
ب -اإ’مضس -اء ‘ ل -يسس ،Îوه -و م -ا ح -دث ف -ع  ،Ó-ك -م-ا أان-ه
سساعد ÊكثÒا هنا ‘ إا‚لÎا وسسهل عملية اندماجي
‘ الفريق.““..
إا ¤ذلك ،أاشساد سسليما ÊبالÓعب ÚاÙلي ،Úعندما
قال إان ا÷زائر هي أارضض كرة القدم وتزخر باŸواهب
الكروية الكبÒة ،رغم قلة اإ’مكانات ،وقال بهذا الشسأان:
““ه -ن -اك ’ع -ب -ون رائ -ع -ون ‘ ا÷زائ -ر ،إان -ه ب-ل-د م-ل-يء
ب -اŸواهب ال -ك -روي-ة ،ل-ك-ن ت-واج-ه-ه-م صس-ع-وب-ات ك-بÒة،
فالهياكل الرياضسية قليلة وليسست ‘ اŸسستوى ،كما أان
أاغلب اÓŸعب مغطاة بالعشسب ا’صسطناعي وهذا ما
يعرقل تطور الÓعب ،Úكما كان ا◊ال خÓل بداياتي
الكروية ،حيث  ⁄تكن هناك مدارسض تكوين وا’حÎاف
‘ اÿارج كان هدف كل ’عب يريد تطوير مسستواه““،
مضسيفا““ :لكن اأ’مور بدأات تتغ Òاآ’ن واأ’ندية بدأات
ت -ع -ط -ي أاه -م -ي -ة ل -ل-ت-ك-وي-ن م-ن خÓ-ل إانشس-اء اŸدارسض
الكروية““.

من جهة أاخرى ،أاشساد مهاجم شسباب بلوزداد
السس- -اب- -ق ب- -ال- -دوري اإ’‚ل -ي -زي ،وق -ال:
““أاعشس - - - -ق ك - - - -ثÒا أاج - - - -واء ال- - - -دوري
اإ’‚ل -ي -زي ا◊م-اسس-ي-ة ج-دا ..إان-ه-ا
بطولة تتوافق مع قدراتي البدنية
وطريقة لعبي ،لكني بحاجة اإ¤
تصس- -ح- -ي -ح ب -عضض اأ’م -ور وم -ن -ه -ا
ال -ت -أاق -ل -م م -ع سس -رع -ة ال ّ-ل -عب،““..
معÎفا باŸناسسبة بقوة اŸدافعÚ
““اŸدافعون هنا أاقوياء جدا ،وأانا
أاج- -د صس -ع -وب -ات م -ع -ه -م ،ك -م -ا أاÊ
مطالب بالعمل الدفاعي ‘ فريقي،
وأان- -ا أاسس- -ع- -ى ل- -ل- -ت -أاق -ل -م م -ع ك -ل ه -ذه
اŸعطيات ،““..كما أاكد سسليما Êأان نتائج
فريقه سستتحسسن مسستقب Óبعد البداية الصسعبة
للفريق هذا اŸوسسم مقارنة بسسابقه ،والتي أارجعها إا¤
تغ Òصسورة ليسس Îمن فريق عادي إا ¤بطل إا‚لÎا.
أاهدى الÓعب الدو‹ ا÷زائري إاسسÓم سسليما Êفريقه
ليسس Îسسيتي فوزا ثمينا على الضسيف وسست هام .أاُجري
هذا اللقاء ِبرسسم ا÷ولة الـ  19من عمر بطولة إا‚لÎا،
وانتهى لِمصسلحة ليسس Îسسيتي ِبهدف أامضساه اŸهاجم
سسليما ‘ Êالدقيقة الـ .20
شسارك سسليما Êأاسساسسيا ِليÎك مكانه ‘ الدقيقة الـ
 ،83حيث اسستبدله اŸدرب كÓوديو رانيÒي بِزميله
اŸهاجم اأ’رجنتيني ليوناردو أاولوا ،كما نال سسليماÊ
اللقب الفخري ““رجل اŸباراة““ رفقة زميله حارسض
اŸرمى الدا‰اركي كاسس Èشسمايكل .ولعب مواطنه
اŸهاجم رياضض ﬁرز أاسساسسياِ ،ليÎك مكانه ‘
الدقيقة الـ  70للمدافع النمسساوي كريسستيان فوشض.
رفع سسليما Êغّلته إا 5 ¤أاهداف ‘ بطولة إا‚لÎا
للموسسم ا÷اريِ ،بأالوان فريق ““الثعالب““ ،فضس Óعن
“ 3ري -رات ح -اسس-م-ة .وِب-اÙصس-ل-ة ي-ح-وز الÓ-عب
اأ’سسبق لِفريق شسباب بلوزداد حصسيلة  7أاهداف و4
Óندية نسسخة
“ريرات ‘ كل اŸسسابقات الرسسمية ل أ
.2017-2016
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إاعداد  :عبد الكر . Ëل

الموافق لـ  ٠3ربيع الثاني  1438هـ

اإ’حسصـ ـ ـ ـ ـان اÿلـ ـ ـ ـ ـق الـ ـ ـ ـ ـذي يفتقـ ـ ـ ـ ـده اŸسصلمـ ـ ـ ـ ـون
مsر عبد الله بن عمر بن اÿطاب ـ رضسي الله عنهما  -على غÓم يرعى أاغنامًا لسسيده ،فأاراد ابن عمر أان يختÈ
الغÓم ،فقال له :بع ‹ شساة .فقال الصسبي :إانها ليسست ‹ ،ولكنها ملك لسسيدي ،وأانا عبد ‡لؤك له .فقال ابن عمر:
إاننا Ãؤضسع ’ يرانا فيه سسيدك ،فبعني واحدة منها ،وقل لسسيدك :أاكلها الذئب .فاسستشسعر الصسبي مراقبة الله،
وصساح :إاذا كان سسيدي ’ يرانا ،فأاين الله؟! ف ُسسsر منه عبد الله بن عمر ،ثم ذهب إا ¤سسيده ،فاشسÎاه منه وأاعتقه.

’حسسان؟
ما هؤ ا إ

اإ’حسص -ان ه -و م -راق -ب-ة ال-ل-ه ‘ السص-ر وال-ع-ل-ن ،و‘
القول والعمل ،وهو فعل اÒÿات على أاكمل وجه،
وابتغاء مرضصات الله.

’حسسان:
أانؤاع ا إ

اإ’حسصان مطلوب من اŸسصلم ‘ كل عمل يقوم به
ويؤوديه .و‘ ذلك يقول الرسصول ـ صصلى الله عليه
وسصلم ـ““ :إان الله كتب اإ’حسصان على كل شصيء ،فإاذا
قتلتم فأاحسصنوا الِقْتَلة ،وإاذا ذبحتم فأاحسصنوا الذبح،
وْليحد أاحدكم شَصْفرته ،فلُْيِرح ذبيحته““( ،مسصلم).

’حسسان مع الله:
ا إ

وهو أان يسصتشصعر اإ’نسصان وجود الله معه ‘ كل
◊ظة ،و‘ كل حال ،خاصصة عند عبادته لله  -عّز
وجل  ،-فيسصتحضصره كأانه يراه وينظر إاليه .قال ـ
صصلى الله عليه وسصلم ـ““ :اإ’حسصان أان تعبد الله كأانك
تراه ،فإان  ⁄تكن تراه فإانه يراك““ (متفق عليه).

’قارب:
’حسسان إا ¤ا أ
ا إ

اŸسصلم رحيم ‘ معاملته أ’قاربه ،وبخاصصة إاخوانه
وأاه -ل ب -ي -ت -ه وأاق -ارب وال -دي -ه ،ي -زوره-م ويصص-ل-ه-م،
ويحسصن إاليهم .قال الله تعا{ :¤واتقوا الله الذي
تسصاءلون به واأ’رحام}( ،النسصاء اآ’ية  .)1وقال ـ
صصلى الله عليه وسصلم ـ““ :من سصsره أان ُيْب َسصطَ له ‘
رزقه (ُيَوسsصع له فيه) ،وأان ُيْنسصأا له أاثره (ُيبارك له ‘
عمره) ،فليصصل رحمه““ (متفق عليه) ،وقال النبي ـ
صصلى الله عليه وسصلم ـ““ :من كان يؤومن بالله واليوم
اآ’خرَ ،فْلَيصِصل رحمه““( ،البخاري) .كما أان اŸسصلم
يتصصدق على ذوي رحمه ،فقد قال ـ صصلى الله عليه
وسصلم ـ““ :الصصدقة على اŸسصك Úصصدقة ،وهي على
ذي الرحم ثنتان :صصدقة ،وصصلة““( ،الÎمذي).

’حسسان إا ¤ا÷ار:
ا إ

اŸسصلم يحسصن إا ¤جÒانه ،ويكرمهم امتثا’ لقول
النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ““ :ما زال جÈيل
يوصصيني با÷ار حتى ظننتُ أانه سصيوuرثه““( ،متفق
عليه) .ومن كمال اإ’Áان عدم إايذاء ا÷ار ،قال ـ

صصلى الله عليه وسصلم ـ““ :من كان يؤومن بالله واليوم
اآ’خر فُ Óيؤوِْذ جاره““( ،متفق عليه) .واŸسصلم يقابل
إاسصاءة جاره باإ’حسصان ،فقد جاء رجل إا ¤ابن
مسصعود  -رضصي الله عنه  -فقال له :إان ‹ جاًرا
ي -ؤوذي-ن-ي ،ويشص-ت-م-ن-ي ،وُيَ -ضصu-يُ-ق ع-ل-ي .ف-ق-ال ل-ه اب-ن
مسصعود :اذهب فإان هو عصصى الله فيك ،فأاطع الله
فيه.
وروي أان النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ قال عن حق
ا÷ار““ :إاذا اسصتعان بك أاعنَته ،وإاذا اسصتقرضصك
ت عليه (سصاعدته) ،وإاذا
أاقرضصتَه ،وإاذا افتقر ُعْد َ
مرضض ُعْدَته (ُزْرَته) ،وإاذا أاصصابه خ Òهناأَته ،وإاذا
أاصصابته مصصيبة عsزيته ،وإاذا مات اتبعتَ جنازته ،و’
تسصتطلْ عليه بالبناء ،فتحجب عنه الريح إا’ بإاذنه،
و’ تؤوِذه بقتار قِْدِرك (رائحة الطعام) إا’ اأن تغرف
له منها ،وإان اشصÎيت فاكهة فأاهِد له منها ،فإان ⁄
تفعل ،فأادخلها سصvرا ،و’ يخرج بها ولدك ليغيظ بها
ولده““( ،الطÈا.)Ê

’حسسان إا ¤اليتامى واŸسساكÚ
ا إ
أامرنا النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ باإ’حسصان إا¤
اأ’يتام ،وبشsصر من يكرم اليتيم ،ويحسصن إاليه با÷نة،

فقال““ :أانا وكافل اليتيم ‘ ا÷نة هكذا““ وأاشصار
بأاصصبعيه :السصبابة ،والوسصطى ،وفsرج بينهما شصيًئا،
(م -ت -ف -ق ع -ل -ي -ه).وق -ال ـ صص -ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسص-ل-م ـ:
““السص -اع -ي ع -ل-ى اأ’رم-ل-ة واŸسص-ك Úك-اÛاه-د ‘
سصبيل الله““( ،متفق عليه).

’حسسان ‘ القؤل
ا إ

اإ’حسصان مطلوب من اŸسصلم ‘ القول ،ف Óيخرج
م- -ن- -ه إا’ ال -ك Ó-م ال -ط -يب ا◊سص -ن ،ي -ق -ول ت -ع -ا:¤
{وهدوا إا ¤الطيب من القول}( ،ا◊ج اآ’ية ،)24
وقال تعا{ :¤وقولوا للناسض حسصًنا}( ،البقرة اآ’ية
.)83

’حسسان ‘ التحية
ا إ

واإ’حسصان مطلوب من اŸسصلم ‘ التحية ،فعلى
اŸسصلم أان يلتزم بتحية اإ’سصÓم ،ويرد على إاخوانه
–يتهم .قال الله  -تعا{ :- ¤وإاذا حييتم بتحية
فحيوا بأاحسصن منها أاو ردوها}( ،النسصاء اآ’ية .)86
اإ’حسصان ‘ العمل :واŸسصلم يحسصن ‘ أاداء عمله
حتى يتقبله الله منه ،ويجزيه عليه ،قال ـ صصلى الله
عليه وسصلم ـ““ :إان الله يحب إاذا عمل أاحدكم عمÓ
أان يتقنه““( ،البيهقي).

ال ُسصّنة النبوية التي تقينا من أامراضض اŸعدة

’كل ‡ا تيسسر ،و ⁄يرد شسيء ‘ –ديد عدد أاوقات تناوله الطعام ‘ حال وجؤده حسسب
من هديه  -صسلى الله عليه وسسلم  -ا أ
اطÓعنا ،وكان يسسمي الله عند البدء بطعامه ،ويحمده عند انتهائه منه ،ويأاكل بأاصسابعه الثÓث ويلعقها إاذا فرغ من الطعام،
و’ يأاكل متكئاً ..هذا من هديه ‘ الطعام.
يقول ابن القيم  -رحمه الله تعا- ¤
‘ زاد اŸعاد ‘ بيان هديه  -صصلى
الله عليه وسصلم  ‘ -اأ’كل :كان هديه
أاكل ما تيسصر فإان أاعوزه صصÈ؛ حتى
إان -ه لÒب -ط ع -ل -ى ب -ط-ن-ه ا◊ج-ر م-ن
ا÷وع ،وُيَرى الهÓل والهÓل والهÓل
و’ يوقد ‘ بيته نار ،وكان معظم
م- -ط- -ع- -م- -ه ي -وضص -ع ع -ل -ى اأ’رضض ‘
السص -ف -رة وه -ي ك -انت م -ائ-دت-ه ،وك-ان

ي-أاك-ل ب-أاصص-اب-ع-ه ال-ثÓ-ث وي-ل-ع-ق-ها إاذا
فرغ وهو أاشصرف ما يكون من اأ’كلة،
ف -إان اŸت -ك Èي -أاك -ل ب -أاصص-ب-ع واح-دة،
وا÷شص - -ع ا◊ريصض ي- -أاك- -ل ب- -اÿمسض
ويدفع بالراحة ،وكان ’ يأاكل متكئاً،
وا’ت -ك -اء ع-ل-ى ثÓ-ث-ة أان-واع أاح-ده-ا:
ا’تكاء على ا÷نب .والثا :ÊالÎبع.
وال -ث -الث :ا’ت -ك-اء ع-ل-ى إاح-دى ي-دي-ه
وأاكله باأ’خرى ،والثÓث مذمومة.

وكان يسصمي الله تعا ¤أاول طعامه،
وي- -ح- -م- -ده ‘ آاخ- -ره ،ف -ي -ق -ول ع -ن -د
ان -قضص -ائ -ه ““ا◊م -د ل-ل-ه ح-م-دا ً ك-ثÒا ً
طيبًا مباركًا فيه غ Òمكفي و’ مودع
و’ مسصتغنى عنه ربنا““ ،ورÃا قال:
““ا◊مد لله الذي يطِعم و’ يطَعم مsن
علينا فهدانا وأاطعمنا وسصقانا ،وكل
بÓء حسصن أابÓنا ،ا◊مد لله الذي
أاط- -ع- -م م- -ن ال- -ط- -ع- -ام ،وسص- -ق -ى م -ن

مصصحف ““برايل““ هل يعد قرآانًا؟

الشصراب ،وكسصا من العري ،وهدى من
الضصÓلة ،وبصصر من العمى ،وفضصل
على كث‡ Òن خلق تفضصي ً
 ،Óا◊مد
لله رب العا ““ÚŸورÃا قال““ :ا◊مد
لله الذي أاطعم وسصقى وسصوغه““ .وكان
إاذا فرغ من طعامه لعق أاصصابعه ،و⁄
ي -ك -ن ل -ه -م م -ن -ادي -ل Áسص -ح -ون ب -ه -ا
أاي- -دي -ه -م ،و ⁄ي -ك -ن ع -ادت -ه -م غسص -ل
أايديهم كلما أاكلوا .انتهى.

قامت الكث Òمن اŸطابع لطباعة القرآان الكر Ëبطباعة اŸصسحف بطريقة برايل؛ لينتفع بها اŸكفؤفؤن ‘ تÓوة القرآان
الكر.Ëومع كؤن طباعة مصسحف بطريقة ““برايل““ مفيدة لفئة من الناسس Áتنع عليهم قراءة القرآان بصسرياً ،إا’ أان هيئة كبار
العلماء تؤقفت ‘ اعتبار هذا اŸصسحف يأاخذ حكم القرآان الكر ،Ëوإاعطائه أاحكام اŸصسحف اŸكتؤب بالرسسم العثما.Ê

مع رفضض هيئة كبار العلماء ’عتبار
اŸصص -ح -ف ب -ط-ري-ق-ة ““ب-راي-ل““ ي-أاخ-ذ
ح -ك -م اŸصص -ح-ف ال-ع-ث-م-ا Êوأاح-ك-ام
القرآان فقد اختلف حوله عدد من
ال-ف-ق-ه-اء اŸع-اصص-ري-ن ،ب Úم-ن ي-ؤوي-د
رأاي ه -ي -ئ -ة ك -ب -ار ال-ع-ل-م-اء ،وب Úم-ن
يعارضض رأايهم ويعتÈه مصصحفًا.
و‡ن رفضض اع- - -ت - -ب - -ار اŸصص - -ح - -ف
ب-ط-ري-ق-ة ““ب-راي-ل““ مصص-ح-فً-ا :الدكتور
الشص - -ح - -ات ا÷ن - -دي عضص - -و ›م - -ع
البحوث اإ’سصÓمية ،وأاحمد طه ريان
أاسص- -ت- -اذ ال- -ف -ق -ه اŸق -ارن ب -ج -ام -ع -ة
اأ’زه -ر ،وال-دك-ت-ور سص-ع-ود ال-ف-ن-يسص-ان
عميد كلية الشصريعة السصابق بجامعة
اإ’م-ام ب-اŸم-ل-ك-ة ال-ع-رب-ي-ة السص-عودية
وغÒه -م .ل -ك -ن -ه -م اع -تÈوه وسص -ي -ل -ة
مسصاعدة ◊فظ وقراءة القرآان ولكن
’ يأاخذ حكم القرآان.
و‡ن عارضض رأاي هيئة كبار العلماء،
واع - -ت Èأان ه - -ذا اŸصص - -ح- -ف م- -ث- -ل
اŸصصحف العثما :Êالشصيخ الدكتور
ﬁمد الراوي أاسصتاذ علوم القرآان،
والدكتور عبد السصتار فتح الله سصعيد

العدد

هام جدا

هذه الصصفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شصريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسض .وشصكرا
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–قيق ‘ فتوى

اÿطبة هل تبيح تقبيل اÿطيب ÿطيبته
^^ يقول الشصيخ ﬁمد شصارف رحمه الله ،أانه ذهب جمهور العلماء إا ¤أان الرجل ينظر إا ¤وجه
ﬂطوبته وكفيها ’ غ Òأ’نه يسصتدل بالنظر إا ¤الوجه على ا÷مال أاو الدمامة وإا ¤الكف Úعلى
خصصوبة البدن أاو عدمها .و–رم اÿلوة باıطوبة أ’نها ﬁرمة على اÿاطب حتى يعقد عليها
و ⁄يرد الشصرع فإاذا وجد ﬁرم جازت اÿلوة ’متناع وقوع اŸعصصية ‘ حضصوره فعن جابر  -رضصي
الله عنه  -أان النبي  -صصلى الله عليه وسصلم  -قال““ :من كان يؤومن بالله واليوم اآ’خر ف Óيخلون
بامرأاة ليسض معها ذو ﬁرم منها فإان ثالثهما الشصيطان““.
وعلى ذلك ف Óيجوز لشصاب يؤومن بالله واليوم اآ’خر أان يقبل فتاة ليسض بينه وبينها عقد شصرعي يحل
له ذلك فإان اÿطبة ليسصت كافية و’ مبيحة لذلك وا◊ب ليسض مÈرا لهذا و’ الشصوق فإان الشصيطان
يزين لهما الوقوع ‘ مثل هذه اأ’مور حتى يوقعهما ‘ اÙظور ’ قدر الله ذلك.
فيجب عليهما اإ’قÓع عن هذا فهو ’ يحب ذلك أ’خته و’ إ’حدى قريباته ،فإان رسصول الله -صصلى
الله عليه وسصلم  -أاباح النظر فقط فقال :أانظر إاليها رجاء أان يؤودم بينكما وجزى الله فتاته كل خÒ
إاذ نبهته بقولها القبلة حرام مادمت  ⁄تعقد عليها.
ونصصيحتي لكما أا’ تخلوا ببعضصكما مهما كانت أاواصصر ا◊ب ،فإان الشصيطان والنفسض البشصرية لهما
تأاث Òشصديد على الشصباب والفتيات .فعن عامر بن ربيعة  -رضصي الله عنه  -قال :قال رسصول الله -
صصلى الله عليه وسصلم  ’““ -يخلون رجل بامرأاة ’ –ل له فإان ثالثهما الشصيطان إا’ اÙرم( ،““..رواه
أاحمد).

من الهدي النبوي

’حسسان إا ¤الؤالدين:
ا إ

اŸسص-ل-م دائ-م اإ’حسص-ان وال Èل-وال-دي-ه ،ي-ط-ي-ع-ه-ما،
ويقوم بحقهما ،ويبتعد عن اإ’سصاءة إاليهما ،قال
تعا{ :¤وقضصى رّبك أا’ تعبدوا إا’ إاياه وبالوالدين
إاحسصاًنا}( ،اإ’سصرا اآ’ية .)23

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

أاسصتاذ التفسص Òوعلوم القرآان بجامعة
اأ’زه- -ر وال- -دك -ت -ورة صص -ا◊ة دخ -ي -ل
أاسص- -ت- -اذ أاصص- -ول ال- -ف- -ق- -ه ،وال- -ب- -احث
السصعودي عبد الله اÿميسض.

أادلة عدم اعتباره مصسحفًا

واسصتند من وافق هيئة كبار العلماء
‘ ع -دم اع -ت -ب -ار مصص -ح-ف ““ ب-راي-ل““
يأاخذ أاحكام اŸصصحف إا ¤عدد من
اأ’دلة الشصرعية ،هي:
أان -ه Áك -ن اع -ت-ب-اره ط-ري-ق-ة شص-ارح-ة
للمصصحف أاو كتاباً للمكفوف Úعلى
غ -رار ال-ق-رآان ال-ك-رË؛ سص-دا ً ل-ذري-ع-ة
ال-ط-ع-ن ،أاو ال-ت-ح-ري-ف وال-ت-غ-ي Òلبعضض
اأ’حرف ،أاو تغي Òرسصم القرآان الكر.Ë
أان ه -ذا ال -ق -رآان ق -د ’ ي-ت-ط-اب-ق م-ن
ح- -يث ال- -ن- -ظ- -رة اأ’و ¤م- -ع ال- -ق -رآان
الكر Ëبالرسصم العثما Êالذي كتبه
ا◊َفظَة من أاصصحاب الرسصول ـ صصلى
الله عليه وسصلم ـ ،وأان الرسصم العثماÊ
هو أاحد أاوجه إاعجاز القرآان الكرË
التي يختصض بها القرآان دون غÒه من
الكتب.

أان ا◊ف- - -ظ ’ ي- - -ق- - -تضص- - -ي ا◊ف - -ظ
اŸادي؛ وإا‰ا ا◊ف- -ظ م- -ن ن- -اح- -ي -ة
الرسصم ،ومن كل النواحي ،وأان القول
ب -ج -واز ك -ت-اب-ة ال-ق-رآان ال-ك-ر Ëب-ه-ذه
الطريقة قد يؤودي إا ¤كتابته بطرق
أاخرى ‡ا قد يؤودي إا– ¤ريفه..
أان طريقة ““برايل““ ليسض فيها حروف
ق- -رآان -ي -ة ،وإا‰ا ه -ي خ -ط -وط ب -ارزة
يصص -ط-ل-ح ع-ل-ى –دي-د اŸراد م-ن-ه-ا،
يعرفها اŸكفوفون ،وبناًء عليه فÓ
ي -ك -ون مصص -ح -ف ً-ا ،و’ ي -أاخ -ذ ح -رم-ة
اŸصص- -ح- -ف ،ول- -ك- -ن ي- -أاخ- -ذ أاح -ك -ام
التفسص Òفهو أاشصبه باللغة اÎŸجمة.
أان الكتابة  ⁄تكن با◊روف العربية،
مع أان القرآان يلزم ‘ أاحكامه أان
ي-ك-ون م-ك-ت-وبً-ا ب-ال-لغة العربية ،وعليه
فا◊كم يأاتي من ناحية الكتابة وليسض
من ناحية القراءة.

أادلة اعتباره مصسحفًا

واسصتند من رأاى أان هذا اŸصصحف
ي -أاخ -ذ ح-ك-م اŸصص-ح-ف الشص-ري-ف أان
اŸصص-ح-ف سص-ي-ك-ون ‘ ق-لب ح-ام-ل-ه؛

أ’نه ليسض أاحرفًا ،حيث إان ا◊روف
ت- -ن- -ت -ق -ل ل -ق -لب السص -ام -ع أاو ال -ق -ارئ
بالطريقة التي يقرؤوها ،وعليه Áكن
اع -ت -ب -ار اŸسص-أال-ة ك-ل-ه-ا ت-يسصÒا ً أ’م-ر
القرآان للمكفوف ،Úوأانه ’ عÓقة ‘
اŸسص - -أال - -ة ب- -ال- -ك- -ت- -اب- -ة اŸرئ- -ي- -ة أاو
اŸلموسصة ‘ اŸصصحف الشصريف.
أان اŸصصحف إان كان uÁكن الكفيف
من نطق القرآان نطقًا صصحيحاً فهنا
ي -ع-د اŸصص-ح-ف ق-رآانً-ا ي-أاخ-ذ ج-م-ي-ع
أاحكامه ،أاما إاذا  ⁄يتمكن الكفيف
ع -ن -د وضص -ع أاصص -ب -ع -ه ع -ل -ى ا◊روف
اŸكتوبة من القراءة الصصحيحة فÓ
يعد قرآانًا.
ف -ال-عÈة ب-ت-دق-ي-ق ال-ك-ل-م-ات ،وصص-ح-ة
النطق منه ،فإاذا كانت ا◊روف تؤودي
أالفاظ القرآان بالضصبط عند النطق
بها كان قرآاناً وإا’ ُعّد كتاباً داً’.
““إان ال- -ق- -رآان ق -د ’ ي -ك -تب ب -ال -رسص -م
ال- -ع- -ث- -م -ا Êوي -ظ -ل ق -رآان -اً ،وإان ك -ان
الصصحيح من كÓم العلماء أان نلتزم
الرسصم العثما ،Êلكن اأ’مر ﬂتلف
مع الكفيف؛ حيث إان حالته خاصصة““.

عن أابي عبد الرحمن عبد الله بن مسصعود  -رضصي
الله عنه  -قال :سصأالت النبي  -صصلى الله عليه وسصلم
““ :أاي العمل أاحب إا ¤الله تعا¤؟ قال :الصصÓةعلى وقتها ،قلت :ثم أاي؟ قال :بر الوالدين ،قلت:
ثم أاي :قال :ا÷هاد ‘ سصبيل الله““( ،متفق عليه).
وعن أابي هريرة  -رضصي الله عنه  -قال ،قال
الرسصول  -صصلى الله عليه وسصلم ““ :-إان الله تعا¤
خ -ل -ق اÿل -ق ح -ت -ى إاذا ف-رغ م-ن-ه-م ،ق-امت ال-رح-م
فقالت :هذا مقام العائذ بك من القطيعة ،قال:
نعم ،أاما ترضص Úأان أاصصل من وصصلك وأاقطع من

وقفة إاÁانية
اŸسصلم الصصادق إاذا كان مطالبًا بحماية نفسصه من
رذي -ل -ة ال -ن -م-ي-م-ة .ف-ه-و أايضصً-ا م-ط-الب Ãح-ارب-ت-ه-ا
وبتضصييق اÿناق على النمام Úوذلك بعدم تصصديق
النمام فهو فاسصق كما حكم الله عليه حتى لو كان
كÓمه صصادقا فإان إارادة اإ’فسصاد والسصوء سصلب عن
الكÓم صصفة اŸدح والقبول قال تعا{ :¤يا أايها
الذين آامنوا إان جاءكم فاسصق بنبأا فتبينوا أان تصصيبوا
قوماً بجهالة فتصصبحوا على ما فعلتم نادم،}Ú
(سصورة ا◊جرات آاية .)6
وتصص-دي-ق ال-نّ-م-ام تشص-ج-ي-ع ل-ه ع-ل-ى ‡ارسص-ة خ-ب-ث-ه
واŸشصجع شصريك له ‘ ذنبه Ãسصاعدته عليه كما
أان تصصديقه يدل على الرضصا عن عمله وهذا الرضصا
يعكسض ما بداخل النفسض من حبها للشصّر والفتنة كما
يحب النّمام “اماً وشصبيه الشصيء منجذب إاليه.
ول -و’ أان -ه ي -ع -ل -م ه -ذا اŸع -ن-ي ف-ي-ه م-ا سص-ع-ى إال-ي-ه

ق- -ط- -عك؟ ق- -الت :ب -ل -ى ،ق -ال :ف -ذلك لك ،ث -م ق -ال
الرسصول  -صصلى الله عليه وسصلم  :-اقرؤووا إان
شصئتمَ{ :فَهْل َع َسصْيُتْم ِإان َتَوsلْيُتْم َأان ُتْفسِصُدوا ِفي
ا ْ َأ’ْرضِض َوُتَق u
ك الِsذينَ لََعَنُهُم الsلُه
حامَُكْم ،أاُْوَلِئ َ
طُعوا َأاْر َ
َفَأاصَصsمُهْم َوَأاْعَمى َأاْب َصصاَرُهْم}ﬁ( ،مد اآ’ية 22ـ
 ،)23متفق عليه.
وعنه رضصي الله عنه :قال :قال الرسصول  -صصلى الله
عليه وسصلم ““ :-رغم أانف ثم رغم ثم رغم أانف من
أادرك أابويه عند الك :Èأاحدهما أاو كليهما فلم
يدخل ا÷نة““( ،رواه مسصلم).

داء الفتنة

بالنميمة .واŸؤومن الكامل يجب أان يتÈأا من هذا
العبث.
وكما يجب عدم تصصديق النمام .يجب زجره ونهيه
من باب تغي ÒاŸنكر الواجب على كل مؤومن ومع
زجره يجب بغضصه والبعد عن صصداقته حتى ’
يكون ضصالعا معه ‘ اŸعصصية .ومن وسصائل ﬁاربة
النميمة عدم حكايتها ونقلها وذلك إ’ماتتها ‘
م -ه -ده -ا .ول -ل -قضص -اء ع-ل-ى م-ا ي-قصص-ده ال-نّ-م-ام م-ن
رواجها وإاشصاعتها .كما يجب عدم سصوء الظن Ãن
نقل عنه هذا الكÓم فقد يكون بريئاً واŸبادرة
بسصوء الظن Œر إا ¤التجسصسض وإالتماسض السصقطات
ورذائل أاخرى Áقتها الدين .وليعلم النّمام أانه ’
يحيق اŸكر السصييء إا’ بأاهله {سصنة الله التي قد
خلت من قبل ولن Œد لسصنة الله تبدي( ،}Óسصورة
الفتح آاية .)23

أاربعة طرقŸ ..عرفة عيؤب النفسس

كيف أاعرف عيوبي حتى أاعا÷ها وأالقى الله وهو عني راضصي؟
إان ال -ل -ه ت -ب -ارك وت -ع -ا ¤إاذا أاراد ب -ع -ب -د م-ن
عبيده خًÒا بصسره بعيؤب نفسسه فمن كانت
بصسÒته نافذة  ⁄تخف عليه عيؤبه وإاذا ما
Óسس-ف
ع -رف -ه-ا اسس-ت-ط-اع م-ع-ا÷ت-ه-ا ،ول-ك-ن ل -أ
أاك Ìاÿل -ق ي -ج-ه-ل-ؤن ع-ي-ؤب أان-فسس-ه-م ف-ق-د
يرى أاحدهم القذي ‘ ع Úأاخيه و’ يرى
ا÷زع ‘ ع Úنفسسه وما دمت يا أاخي تنشسد
عÓج عيؤبك ،فإان الطرق التي بها يعرف
’نسسان عيؤب نفسسه أاربعة:
ا إ
ـ أان Œلسض ب Úيدي شصيخ بصص Òبعيوب النفسض
مطلع على خفايا اآ’فات ثم يحكم ‘ نفسصه وينفذ
ما يشص Òبه.
ـ أان يطلب صصديقاً صصدوقًا بصصÒا ً متدينا فينصصبه
رقيبًا على نفسصه ليÓحظ أاحواله وأافعاله فما كره
من أاخÓقه وأافعاله وعيوبه ينبهه عليها وهكذا
يفعل العقÓء وصصدق سصيدنا عمر حينما يقول:
رح -م ال -ل -ه ام -رءا ً أاه -دى إاّ‹ ع -ي -وب -ي وك -ان يسص-أال

سصليمان عن عيوبه فلما قدم عليه قال له :ما الذي
بلغك عني ‡ا تكرهه؟ .فاسصتغنى عنه أاو فاسصتعفي
فأالح عليه قال :بلغني انك جمعت ب Úآادامي Úعلى
مائدة وإان لك حلت Úحلة بالنهار وحلة بالليل قال
وه- -ل ب- -ل -غك غ Òه -ذا؟ ق -ال ’ :أام -ا ه -ذان ف -ق -د
كفيتهما واعتزل داود الطائي الناسض فقيل له’ ⁄ :
تخالط الناسض فقال وماذا أاصصنع بأاقوام يخفون
عني عيوبي.
ـ ا’سصتفادة من أالسصنة أاعدائه Ÿعرفة عيب نفسصه
وإان ع Úالسص -خ -ط ت -ب-دي اŸسص-اويء ول-عّ-ل ان-ت-ف-اع
اإ’نسص -ان ب -ع -دو مشص -اح -ن ي -ذك -ره ع -ي-وب-ه أاك Ìم-ن
انتفاعه بصصديق مداهن يثني عليه ويخفي عنه
عيوبه وأان العاقل من ينتفع بقول عدوه.
ـ ﬂالطة الناسض فإان رأاى عم ً
 Óمذمومًا منهم
فليطالب نفسصه به وينسصبها إاليه واŸؤومن مرآاة
اŸؤومن فÒى من عيوب غÒه عيوب نفسصه ويعلم
أان الطباع متقاربة.

ِ َ
ي ـ صصلى الله عليه وسصلم
عْن شَصsداد ْبِن أاْوسٍض عن الsنِب u
ت
ـ قالَ ““سصuيُد ا’سْصتِْغفار َأاْن يُقول اْلعْبُد ““الsلُهsم َأاْن َ
ك ،وَأاَنا على
ت َخَلْقَتني وَأاَنا َعْبُد َ
َرuبي ’ ،إاَِله ِإاَ ’sأاْن َ
ك ما اسْصَت َ
ك مِْن شَصuر ما
تَ ،أاُعوُذ ِب َ
ك ووْعدِ َ
عْهدِ َ
طْع ُ
ك بِِنْعم ِ
َ
َ
َ
ي ،وَأاُبوُء بَذْنبي َفاْغِفْر
ل
ع
ك
ت
ل
ء
و
ب
أ
ا
،
ت
َ
َ
صصَنْع ُ
ُ
َ

ت““ .مْن َقاَلَها ِمَن
‹َ ،فإاِsنُه ’ يْغِفُر الtذُنوِب ِإاَ ’sأاْن َ
ت ِمْن يومِهِ َقبل َأاْن ُيمس ِ
ي،
ص
النَsهاِر ُموقِنًا ِبَهاَ ،فما َ
ْ
ْ
ْ
َ
َفُهو ِمْن َأاْهِل ا÷sنِة ،وَمْن َقاَلَها ِمَن اللْsيِل وُهو
ت َقبل َأاْن ُي ْصصِبح ،فُهو ِمْن َأاْهِل
ُموقٌِن بها َفَما َ
ا÷نِsة““ (رواه البخاري).

سصيد ا’سصتغفار

tدَعاءِ

ما ْ
ت أاَعلَم بِهِ مِنuي،
غِفر ‹ َخِطيَئتي وجْهلي ،وِإاسْسَرا‘ ‘ أاَْمري ،وما أاَْن َ
اللsه s
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
s
َ
ْ
ْ
م
ل ذل َ
ك عندي ،اللُه s
اللsه s
م اغفْر ‹ ِجuدي َوَهز‹َ ،وَخطئي َوعْمديَ ،وك t
م بِهِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ْ
s
ت َوَما أاخْرتَ ،وما أاسْسرْرت َوَما أاْعلن ُ
اغِْفْر ‹ مَا قsدْم ُ
تَ ،وَما أان َ
ت أاْعل ُ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
u
ْ
ء قديٌر.
يٍ
ت اَُŸؤؤخُرَ ،وأان َ
مِنuي ،أاَْنت اَŸقuدُمَ ،وأان َ
ت َعلى كل uشس ْ
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اإ’ثن ٠٢ Úجانفي ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٣ربيع الثاني  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
خراب

للتعريف
للسشؤوال

يسشاير

‘ الذراع

٣

ششهر ميÓدي

٤

لقب عثماÊ

٢

جعكور
متفرقة
للنفي
يسشتمر ““م““

’شصارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١
إا ،٨ ¤و‘ نفسس الوقت
على حروف ﬂتلفة،
بحيث أان رمز ا’شصارة
يتكون من ›موعة أارقام
ترجمه إا ¤حروف ،ثم
اجمع هذه ا◊روف
فتحصصل على اسصم ’أحد
اŸذاهب الدينية.

عكسس عتيق

وطن

اسشم علم
مؤونث
والدي

ثروة

١

للتعريف

نفق

ضشمÒ
للمخاطب ““م““

لطخ

جود ““م““

حرف أابجدي
متششابهان

غزال
برهان

دردشسة
لسسهم
اأ

دولة افريقية
والدة

اللغز:

سصر باŒاه ا أ
’سصهم
مبتدئا با◊رف أالف (أا)
حتى تصصل إا ¤حرف
(ن) لتجد الكلمة
اŸفقودة.
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كلمات سصهمية

الهدف

كلمة سصر

خطÒة

دردشصة ا◊روف
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الكلمـــــــات:

ا’صصÓح ،البÓد ،الكÈى ،النسصبة ،اŸصصلحة،
ا◊ركة ،اŸتعصصبون ،اŸعلومات ،التغي ،Òاÿلل،
العدول ،الوسصط ،الغليان ،اŸطلبية ،ا’ختبار،
النظام ،ا’عتصصاب ،الشصعور ،ا◊فل ،التحصصن،
ا◊رب ،الدلو.
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❊ أافقيا:
لطفي بوششوششي ،ذاكرة ا÷سشد ،عامل ،لن،
بديل ،برر ،يد ،جدد حياتك ،برر ،ل ،Úسشور،
سشبيل ،بي ،ر.ر ،ري ،ال ،ريح ا÷نوب ،سشليم
فرقا،Ê
❊ عموديا:
ذل ،جال ،سشرير ،طاعن ،دروب ،فك ،ادرسس،
ري ،يرسشل ،حب ،ر ،Ëبة ،ياي ،حرفة ،والد،
ال ،ار ،ششل ،بيت ،قليل ،وجع ،دك ،اجري،
ششارسس ،لب ،بن ،يدمر ،يسشاوي ،لبنان ،لب،

`7

ب

ن

ة

ح

ا

ل

صس

ا

ل

ا

ل

ر

الحل  /كلمات متقاطعة
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شصطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع ا’Œاهات
مع اسصتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

اخت Èمعلوماتك
أاي رئيسس عربي من الرؤوسساء اآ’تية
أاسسماؤوهم أادخل اللغة العربية إا ¤اأ’·
اŸتحدة وأالقى خطابه بها؟
أا ـ جمال عبد الناصشر؟
ب ـ اŸلك فيصشل ؟
ج ـ هواري بومدين؟

٥
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الكلمــات السسريــة

قارة صشفراء

’عب أاسشاسشي
Ÿولودية
وهران

1

كلمات متقاطعة

عامر بوعزة

حÈ

Ÿسس

ا’سسم اأ’ول لÓعب
‘ شسباب بلوزداد

∞≤ãJ h π°ùJ

مدرب
منتخب
اÿضشر

ظرف مكان
برد

ظرف مكان
““م““

لعبــــة الحـــروف

749

قارة جديدة

جل ““م““
ملكنا
وجع

١٧٢٢٣

رقــــــــــم

مدرب حراسس
اŸنتخب
الوطني

ننطلق من الدائرة
السصوداء ‘ أاعلى
الشصبكة لنصصل إا¤
الدائرة السصوداء
’خرى ،شصرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٦٥٨نقطة،
وأا’ “ر ‘ رقم واحد
إا’ مرة واحدة

كلمة
السصر:

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

العدد

23

الحل متاهة ا أ
’رقام

60 + 50 + 98 + 94 + 73 + 74 + 75 + 18
= 542
الحل  /تسصل وتثقف

ج /السسياسسي العربي الذي Ÿا صسعد
منصسة اأ’· اÙتحدة قال بسسم الله
الرحمن الرحيم هو ““هواري بومدين““

أافقيا
 )١وﬂ )٢رج سشينمائي لبنا ،Êدولة عربية،
حرف مكرر،
 )٣ل Ó-سش -ت -ف -ه -ام ،سش -ائ -ل ح -ي-وي ،ع-اصش-م-ة
اوروبية ““م““،
 )٤غزال ،جواب ،خاصشتي ““م““،
 )٥نهر عربي ،للنداء ،لقب عثما،Ê
 )٦للنصشب ،رجاء ،ثلثا لنا،
 )٧متششابهان ،مسشرف ““م““،
 )٨متششابهة ،حرف مكرر ،للموصشول،
 )٩ششمسس متفرقة ،جوهر ،قهوة ““م““،
 )١٠سشقي ““م““ ،سشلف مقابل ““م““،
ﬂ )١١رج جزائري مغÎب،

عموديا
 )١حادق ،اŸششي،
 )٢طري ،بلدية بو’ية تيبازة ““م““،
 )٣درج لقياسس اŸسشافة ،والدة،
 )٤يغطي ا÷سشد ،ملكنا ،حرف مكرر،
 )٥من اأ’لوان ،ظروري للرضشيع،
 )٦قفز ،جمع دار ،وبخ ““م““،
 )٧ظرف مكان ،اثني،
 )٨يقÎب ““م““ ،خيط ““م““ ،للتمني
 )٩ننجب ،ظرف مكان ““م““،
 )١٠ششغل ،للتعريف ،مسشرف،
 )١١بحر ،فن سشابع ،حرف مكرر.

.

ألفجر06.2٧...............:
موأقيت ألظهر12.50...............:
ألصشÓة ألعصشر15.23...............:
ألمغرب1٧.42..............:
ألعششـاء1٩.0٩................:
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^  02جانفي  :1٨٧2ألجيشس ألفرنسشي
ي -ح -ت -ل م -دي -ن -ة ورڤ -ل-ة ب-ع-د م-ق-اوم-ة
ششرسشة من سشكانها بقيادة «ناصشر بن ششهرة»،
أل-ذي ع-ي-ن-ه «م-ح-م-د ب-ن ت-وم-ي» (ب-وششوششة)
خليفة عليها.

ألطقسس أŸنتظر أليوم و ألغد

 20°أ÷زأئر

عنابة

17223 Oó©dG

لول مـــرة
تقـــررها وزأرة ألدفـــاع ألوطنــــي أ

فتـح م ـدارسس أاششب ـال اأ’م ـة بالبلي ـدة لإÓنـاث
لعـــــÓن
إأيـــدأع ملفـــــات ألÎششـــح بــــدءًأ مـــن نششــــر أ إ

تفتح مديرية مدأرسس
لمة أÛال أمام فئة
أششبال أ أ
لناث لÓلتحاق Ãدرسشة
أ إ
لمة بالبليدة ،بعد
أششبال أ أ
أن أقتصشر على فئة ألذكور
منذ إأنششائها.
أوضس - -ح ب - -ي - -ان ل - -وزأرة أل - -دف - -اع
أل-وط-ن-ي ،ت-ل-قت «ألشس-عب» نسس-خة
م -ن -ه ،أن ه -ذه أل -ف -رصس -ة م-ت-اح-ة
ل -ل -ت-ل-م-ي-ذأت أل-ل-وأت-ي هّ-ن بصس-دد
متابعة ألسسنة أألو ¤من ألتعليم
ألثانوي.
ب- -خصس- -وصس شس- -روط ألل- -ت- -ح- -اق
باŸدرسسة ،أكد ألبيان أنه يجب
أن تتوفر ألتلميذة على «أ÷نسسية
أ÷زأئ- -ري -ة وم -ول -ودة ع -ام 2001
ف-م-ا ف-وق وح-اصس-ل-ة ع-ل-ى شس-ه-ادة
أل -ت-ع-ل-ي-م أŸت-وسس-ط ل-دورة ج-وأن
Ã 2016ع- -دل يسس -اوي أو ي -ف -وق
 20/12وألتمتع بالصسحة أ÷يدة
وأل -ل -ي -اق-ة أل-ب-دن-ي-ة وأل-درأسس-ة ‘
ألسسنة أألو ¤من ألتعليم ألثانوي
شسعبة علوم وتكنولوجيا».
وبشس -أان م -ل -ف أل -تسس -ج -ي -ل ،ف -إان-ه
يتضسمن «طلبا خطيا ﬁررأ من
‹ أألمر مع ذكر ألعنوأن
طرف و ّ
ب-دق-ة ورق-م أل-ه-ات-ف ،نسس-خ-ة م-ن
شس-ه-ادة أل-ت-ع-ل-ي-م أŸت-وسسط للسسنة
ألدرأسسية  ،2016-2015نسسخا من
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عنابة

ألإثن 03 Úربيع ألثا 143٨ Êهـ أŸوأفق لـ  02جانفي 201٧م
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 14°وهرأن

ألثمن  10دج

13°
15°
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موأصشلة ÷هود ﬁاربة ألتهريب وأ÷رÁة أŸنظمة

ا÷يشس يوقف مهرب ،Úمهاجرين غ Òششرعي ÚوŒار ﬂدرات

ألششعب ‘ /أإطار ﬁاربة
ألتهريب وأ÷رÁة
أŸنظمة ،أوقفت مفرزة
للجيشس ألوطني ألششعبي
وعناصشر ألدرك ألوطني،
يوم  30ديسشم،2016 È
بوهرأن
وتلمسشان/ن.ع ،2.تاجري
(ﬂ )02درأت ،فيما ”
ضشبط ( )43,5كيلوغرأما
من ألكيف أŸعالج.
ك -م -ا أوق -ف ع -ن -اصس -ر أل-درك
ألوطني Ãعسسكر مهرب)02( Ú
إأثن Úوضسبطوأ ( )1940وحدة
م -ن ﬂت-ل-ف أŸشس-روب-ات‘ ،
ح ” Úضس -ب -ط ك -م -ي -ة أخ-رى
بورقلة/ن.عُ ،4.ت - - - - - - -ق- - - - - - -در
بـ( )14309وحدة.
وب -ك -ل م -ن ب-رج ب-اج-ي ﬂت-ار

وع Úق - -زأم/ن.ع ،6.أوق - -فت
م- -ف- -ارز ل- -ل- -ج- -يشس أل- -وط- -ن -ي
ألشس -ع -ب -ي سس-ت-ة ( )06م -ه -ربÚ
و( )15مهاجرأ غ Òشسرعي من
ج -نسس -ي -ات إأف-ري-ق-ي-ة ﬂت-ل-ف-ة
وضس - -ب - -طت م - -رك - -ب - -ت)02( Ú
رب-اع-ي-ت-ي ألدفع و( )2780ل Î-

من ألوقود و( )03أجهزة كشسف
عن أŸعادن.
‘ ح Úأحبط حرأسس أ◊دود
بكل من سسوق أهرأسس وتبسسة
وألطارف/ن.ع- - - ﬁ ،5.اولت
ت- -ه- -ريب ك- -م- -ي -ات ك -بÒة م -ن
ألوقود ُتقدر بـ( )21544ل.Î

تؤورخ ŸسشÒة ألسشلك ألششرطي منذ ألسشتقÓل

الطوابع الÈيدية لأÓمن الوطني ‘ الصشالون العربي ببسشكرة

كشسوف ألنقاط لكل من ألثÓثي
أألول وأل -ث -ا Êوألسس -ن -وي ل -لسس -ن -ة
ألرأبعة متوسسط للعام ألدرأسسي
 ،2016 -2015شسهادة أŸيÓد رقم
 ،12شس- -ه- -ادة أ÷نسس- -ي -ة وشس -ه -ادة
أإلقامة».
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق Ãسسابقة أللتحاق

Ãدرسس-ة أشس-ب-ال أألم-ة ب-ال-ب-ل-يدة،
ذك - -ر أل - -ب - -ي- -ان أن أÎŸشس- -ح- -ات
سسيخضسعن لختبارأت كتابية ‘
م- -وأد أل -ري -اضس -ي -ات ،أل -ف -ي -زي -اء،
أل -ت -ك -ن -ول -وج-ي-ا وأل-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة،
باإلضسافة إأ ¤أجتياز أختبار ‘
ألÎبية ألبدنية وفحصس طبي.

وأشس - - -ار أŸصس- - -در ذأت- - -ه ،إأ ¤أن
ملفات أللتحاق باŸدرسسة تودع
Ãدرسس-ة أشس-ب-ال أألم-ة ب-ال-ب-ل-يدة،
أبتدأء من صسدور هذأ أإلعÓن،
ويكون إأيدأع أŸلفات من طرف
أÎŸشسحة مرفوقة بو‹ّ أمرها
ألشسرعي.

تنـ ـ ـ ـ ـ ـافسس فرنسش ـ ـ ـ ـي  -أا Ÿـ ـ ـا Êلضشـ ـ ـ ـ ـ ـم ف ـ ـ ـ ـ ـوزي غـ ـ ـ ـ ـÓم

ذكرت مصشادر إأعÓمية ،أن نادي باريسس سشان جÒمان
لŸاÊ
ألفرنسشي ،دخل ألسشباق مع نظÒه بايرن ميونيخ أ أ
لضشم أŸدأفع ألدو‹ أ÷زأئري فوزي غÓم ألظهÒ
ليطا‹ خÓل فÎة ألنتقالت
ليسشر لفريق نابو‹ أ إ
أ أ
ألششتوية أŸقبلة.
نقل موقع «فوت ليجيند» ألفرنسسي ،عن شسبكة «توتو
مÒكاتو» أإليطالية ،أن باريسس سسان جÒمان
ي- -ح- -ت- -اج إأ ¤ظ- -ه Òأيسس -ر ل -ت -ع -ويضس رح -ي -ل
ألÈأزيلي ماكسسويل أندرأدي ،حيث يرى ‘
غÓم ( 25سسنة) كل ما يحتاجه ‘ ألظهÒ
أأليسسر ألعصسري.
وأشسارت ألشسبكة أإليطالية ،إأ ¤أن غÓم
يرتبط بعقد ‡تد مع نابو‹ حتى
صسيف  2018وشسارك ‘  21مبارأة
خÓل أŸوسسم أ◊ا‹ ولديه أÈÿة
‘ ألدوري ألفرنسسي ،حيث سسبق أن
ل -عب ل -ن -ادي سس -انت أي -ت -ي -ان ق -ب -ل
أنتقاله إأ ¤نابو‹ ‘ يناير ،2014
حيث شسارك ‘  116مبارأة وصسنع
 16هدفا خÓل  3أعوأم.
وذكرت ألشسبكة أإليطالية ،أن غÓم

يعد أفضسل بديل Ÿاكسسويل ومنافسسا قويا للدو‹ ألفرنسسي ليفن
كورزأوأ ‘ ،أ÷بهة أليسسرى لفريق ألعاصسمة ألفرنسسية ،ألذي رصسد
مبلغا «كبÒأ» للظفر بخدمات ألدو‹ أ÷زأئري قبل بايرن ميونيخ،
ألذي يرغب ‘ ضسم غÓم أيضسا.

 ..و ﬁرز سشابع أافضشل ’عب عاŸي

نال ألدو‹ أ÷زأئري وأ÷ناح أأليسسر لنادي ليسس Îسسيتي أإل‚ليزي
رياضس ﬁرز ،أŸرتبة ألسسابعة ‘ ترتيب أحسسن  100لعب ‘ ألعا⁄
لسسنة  ،2016بحسسب أسستفتاء لصسحيفة «ماركا» أإلسسبانية.
جاء ‘ مقدمة ألÎتيب ،ألنجم ألÈتغا‹ كريسستيانو رونالدو ،متبوعا
بالنجم أآلخر لنادي برشسلونة ومنتخب أألرجنت Úليونيل ميسسي ،يليهما
ألدو‹ ألفرنسسي ومهاجم أتليتيكو مدريد أنطوأن غريزمان.
وسسبق لرياضس ﬁرز وأن –صسل على نفسس أŸرتبة ‘ ترتيب ألكرة
ألذهبية Ûلة «فرأنسس فوتبول» أŸتخصسصسة ألحسسن لعب ‘ ألعا⁄
للسسنة أŸنقضسية.
وتوج ﬁرز ( 26سسنة) بلقب أحسسن لعب ‘ ألرأبطة أإل‚ليزية
أŸمتازة Ÿوسسم
 2016 -2015وأفضسل لعب إأفريقي لسسنة  2016من قبل هيئة أإلذأعة
ألÈيطانية «بي.بي.سسي» .كما حل ‘ أŸرتبة ألثانية ÷ائزة موقع
«كووورة» أإلمارأتي ألفضسل لعب عربي لعام  ،2016وألتي فاز بها
أŸصس -ري ﬁم -د صس Ó-ح (ن -ادي روم -ا) خ Ó-ل ح-ف-ل ‘‘غ-ل-وب سس-وك-ر‘‘
ألعاŸي.
ويتوأجد ألدو‹ أ÷زأئري لنادي ليسس Îسسيتي ‘ ألسسباق من أجل
أل -ت -ت -وي -ج ب-ج-ائ-زة أحسس-ن لعب إأف-ري-ق-ي لسس-ن-ة  2016أل-ت-ي “نحها
ألكنفدرألية ألقارية.
كما أخت Òألدو‹ أ÷زأئري ،رفقة إأسسÓم سسليما Êوفوزي غولم،
ضسمن تسسعة لعب Úيتنافسسون على جائزة أحسسن لعب مغاربي لسسنة
 2016وألتي “نحها ›لة ‘‘فرأنسس فوتبول‘‘.
ومعلوم أن رياضس ﬁرز قد أسسُتدعي ضسمن قائمة  23لعبا جزأئريا
 2017 ·ÓأŸقررة بالغابون (14
للمشساركة ‘ نهائيات كأاسس إأفريقيا ل أ
يناير  5 -فÈأير).

ألششعب /شس -اركت أŸدي -ري-ة
Óم -ن أل -وط -ن -ي ‘
أل- -ع- -ام- -ة ل - -أ
فعاليات ألطبعة ألتاسسعة ()09
ل -لصس -ال -ون أل -ع -رب -ي ل -ل -ط -وأب -ع
ألÈي -دي -ة ،أŸن -ظ -م م-ن ط-رف
أ÷م -ع -ي -ة أل -وط -ن-ي-ة ل-لصس-دأق-ة
وأل- - - -ت- - - -ع - - -اون ب Úألشس - - -ب - - -اب
( ،)AnacijخÓ- - - - -ل أل - - - -فÎة
أŸمتدة من  28إأ 31 ¤ديسسمبـر
 2016بدأر ألثقافة أحمد رضسا
حوحو ،بسسكرة ،بجناح عرضست
ﬂت- -ل- -ف أل- -ط- -وأب -ع ألÈي -دي -ة
Óم -ن أل -وط -ن -ي ،أŸن-ج-زة ‘
ل -أ
ﬂتلف أŸناسسبات ألهامة ألتي
شسهدتها أŸديرية لتخليدها ‘
أل - -ذأك - -رة أل - -وط - -ن - -ي- -ة ،م- -ن- -ذ

ألسستقÓل إأ ¤يومنا هذأ.
ح - - - -ظ - - - -يت ه- - - -ذه أŸب- - - -ادرة
ب -اإلع -ج -اب وألسس-ت-حسس-ان م-ن
طرف أŸشسارك Úألذين ثمنوها
وأعتÈوها شسرفا لهم وتزيد من
ع-زم-ه-م وأن-ه-ا Œسس-يد حقيقي
لسس -ي -اسس -ة ألتصس -ال وأل -ت-وأصس-ل

ألتي تنتهجها أŸديرية ألعامة
Óم- -ن م- -ع ك- -اف- -ة ألشس- -رأئ- -ح
ل --أ
ألج- -ت- -م- -اع- -ي -ة ،ت -ع -كسس ث -رأء
أŸك -تسس -ب -ات أألدب -ي-ة وأŸادي-ة
ألتي حققتها أŸديرية ألعامة
Óم - -ن أل - -وط - -ن- -ي ‘ ك- -اف- -ة
ل --أ
أÛالت.

العثور على جّثة بّحار فليبيني داخل باخرة Ãيناء وهران

أنتشسلت ،أمسس أألّول ،مصسالح
أ◊م -اي -ة أŸدن -ي -ة ب -وه-رأن،
جّ- -ث -ة شس -خصس م -ن ج -نسس -ي -ة
فليبينية نحو مصسلحة حفظ
أ÷ثث أل -ت-اب-ع-ة ل-ل-مسس-تشس-ف-ى
أ÷امعي أ◊كيم بن زرجب.
ب -حسسب أŸدي -ري -ة أل -ولئ -ي -ة
ل -ل -ح -م -اي -ة أŸدن -ي-ة ،ي-ت-ع-ل-ق
أألم - -ر ب - -اŸدع- -و «م- -اي- -ك- -ل
ج -اÁسس لق -و» ،أل -ب -ال -غ م -ن
حارأ،
ألعمر  26سسنة ،يعمل ب ّ
” ألعثور عليه جّثة هامدة
ّ
دأخ-ل ب-اخ-رة ل-ن-ق-ل أل-بضس-ائع
مسسماة «ألقرصسان» وألقادمة
م - -ن أل- -ف- -ل- -ي- -ب ‘ Úظ- -روف
غامضسة.
وب -حسسب أŸع -ط -ي-ات ذأت-ه-ا،
فإانّ عملية ألتدخل من قبل
ع -ن -اصس -ر أ◊م -اي-ة أŸدن-ي-ة،
نّ-ف-ذت إأث-ر م-ع-ل-ومات بلغتهم
م - -ف - -اده- -ا ،وف- -اة ب- -ح- -ار ‘
ظروف غامضسة دأخل باخرة
ب -ع -رضس م -ي -اه أل -ب -ح -ر ق-رب

أعرب فريق من ألعلماء أألمريكي Úبرئاسسة أكسسل شسوأينجر ،مدير مركز ألعلوم
أل -ق-ط-ب-ي-ة ‘ ج-ام-ع-ة «وأشس-ن-ط-ن» أألم-ري-ك-ي-ة ،ع-ن ق-ل-ق-ه ل-ذوب-ان ط-ب-ق-ات أ÷ل-ي-د
ألسس-اح-ل-ي ،أل-ذي شس-ه-د ت-رأج-ع-ا ب-وأق-ع  3مÓ-ي Úك-ي-ل-وم ÎخÓ-ل شس-ه-ري ن-وف-مÈ
وديسسم ÈأŸاضسي.Ú
تسساءل ألعلماء ،عما إأذأ كان هذأ ألتدهور أŸلموسس يرجع إأ ¤ظاهرة طارئة أم
بدأية لظاهرة أنخفاضس طبقات أ÷ليد ألذي يجب أن نتوقع حدوثه بسسبب أرتفاع
درجات حرأرة أŸناخ.
وأوضسح ألفريق ألعلمي ،أن ذوبان أ÷ليد ألسساحلي ‘ ألقطب ألشسما‹ كان متوقعا
طبقا للدرأسسات ألتي أجريت ‘ عام  ،2016بسسبب تضساعف معدلت أنبعاث غاز
ألصسوبات ،مشسÒين إأ ¤أن أول صسيف سسيمر بدون جليد سساحلي سسيأاتي فى نهاية
ألقرن أ◊ادي وألعشسرين .أما ما ” رصسده حاليا من ترأجع مسستويات أ÷ليد
ألسساحلي سسيوأصسل أرتفاعه بحلول منتصسف ألقرن أ◊ا‹ ،حيث تشسهد أŸسساحات
ألبيضساء ،منذ  30عاما ،ترأجعا بشسكل سسريع ،سسوأء ناحية أŸسساحة أو أ◊جم.

ميناء وهرأن.
وع - -ل- -ي- -ه ،ت- -ن- -ق- -ل ف- -وج م- -ن
أل -غ-ط-اسس Úأل-ت-اب-ع Úل-وح-دة
أŸي- -ن- -اء مسس- -ت- -ع -م -ل Úزورق
نصسف صسلب للتنقل إأ ¤مكان
أ◊ادث- -ة ،أي- -ن ” م- -ع- -اي- -ن- -ة
ألضسحية ،ليتب Úأنه قد فارق
أ◊ي- - - - - - - -اة وأّن أ÷ث - - - - - - -ة ل
–مل أي أثر ،فيما يبقى
ألسس - - -بب غ- - -امضس- - -ا إأ ¤حÚ
أسستكمال ألتحقيقات.

توقيف ششاب
اختطف فتاة

“ّك - -ن ع- -ن- -اصس- -ر ألشس- -رط- -ة
ب- -األم- -ن أ◊ضس- -ري ألسس- -اب- -ع
ب- - -ح - -ي سس - -ي - -دي أل - -ه - -وأري
ب -وه -رأن ،م -ن إأل-ق-اء أل-ق-بضس
ع-ل-ى شس-اب م-ت-ه-م ب-اختطاف
فتاة.
ب - -حسسب مصس - -ادر أم- -ن- -ي- -ة لـ
«ألشس - -عب» ،ف - -إان ع - -م - -ل - -ي - -ة

أل -ت -وق -ي-ف “ت ب-اŸسس-م-ك-ة،
بعد “كن ألفتاة ألبالغة من
ألعمر  20سسنة من ألفرأر من
دأخل أŸركبة بعد توقيفها.
÷أات ب -ع -ده -ا ألضس -حّ-ي-ة أإ¤
مصس-ال-ح ألشس-رط-ة أل-ت-ي كانت
متوأجدة بع ÚأŸكان لتنظيم
ح- -رك- -ة ألسس Òوه- -ي تصس -رخ،
ليتم توقيف ألسسيارة وأŸتهم
ب- - - -دأخ- - - -ل- - - -ه- - - -ا .وكشس - - -فت
أل -ت -ح -ق -ي -ق -ات أألول ّ-ي -ة ،ب-أاّن
ألشساب أŸتهم قام باختطاف
أل- -ف- -ت -اة ب -ال -ق -وة م -ن م -ن -زل
صسديقتها بحي ألÈكي ،بعد
أن رفضست ألزوأج به ،حيث
كان يخطط لتحويلها Ÿكان
غ Òم- -ع- -روف ب- -ال -ك -ورن -يشس
أل- - -وه- - -رأ ،Êك- - -م- - -ا بّ- - -ي - -نت
ألتحقيقات أن أŸتهم معتاد
إأجرأم وقد ” إأيدأعه رهن
أ◊بسس.

IOƒ©°ùe á«ªgGôH :¿Gôgh

أدهششت ألعلماء ششهر ديسشم ÈأŸاضشي

الغ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـاء الثل ـج ـ ـ ـي للقطـ ـب الششما‹
يـ ـ ـ ـ ـÎاجع بنحـ ـ ـو  3مÓي Úكـلم

